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सङ्घीयतामा कानुन मनमाषर्ः अवधारर्ा र अभ्यास
रमेश ढकाल*
लेखसार
सङ्घीयता कुनै यान्त्न्रक अवधारर्ा नभई समाजको सापेक्षता र आवश्यकतामा

ववकमसत, पररमान्त्जत
ष र

पररवमतषत भइरहने मान्यता र प्रर्ाली भएकोले कानुन र नीमत मनमाषर् एवम् कायाषन्वयनले सङ्घीयताको
वास्तववक अभ्यास दे खाउँ छ । नेपालमा सङ्घीयताको पाँच वर्षको पमन अनुभव नभएकोले यसलाई सं स्थागत
गनषको लामग मसद्धान्त र नीमत तय गने महत्त्वपूर्ष अवसर अझै छ । सङ्घीयता सङ्घीय एकाइहरूको
शन्त्ि र भूममकाको लामग होइन, जनताको लामग हो र सङ्घीयताले समग्र राविय वहतको सं रक्षर् गने हो
ु ने दे न्त्खन्छ । सङ्घीयताको अभ्यासलाई सं वैधामनक
भन्ने मान्यताबाट कानुन र नीमत मनमाषर् हुनप

लोकतन्रको पररमधमभर रही अन्त्घ बढाउने ददशामा सङ्घीय एकाइहरूको कानुन मनमाषर्को कायषसम्पादनमा
ववमभन्न प्रश्नहरू उठे पमन पूरै मनराशाजनक अवस्था बमनसकेको होइन । सङ्घीय प्रर्ालीको कानुन
मनमाषर्लाई

सं वैधामनक

समग्रता,

सामान्त्जक

ववववधताको

व्यवस्थापन, सङ्घीय

एकाइहरूमबचको

अन्तरमनरभषरता, सरकारको जवाफदे वहता, कुशलता तथा राविय एकताको अवधारर्ाबाट मनदे न्त्शत गनष
सक्नुपछष । यसका साथै शीघ्र र सुलभ रूपमा आफ्नो नन्त्जकको मबन्दुबाट सेवा प्राप्त गने जनताको
अमधकारको लामग सङ्घीयतालाई केन्त्न्ित गनुष नेपालको मौमलक आवश्यकता हो ।

शब्दकु ञजीः प्रदे श र स्थानीय तह, ववपरीत, अन्तरसम्बन्ध, जवाफदे वहता स्वायत्तता

ववर्यप्रवेश
ु को सावषभौम अमधकार हो र यो अमधकार राज्यको सावषभौमसत्ताको मसद्धान्तमा
कानुन मनमाषर् प्रत्येक मुलक
आधाररत हुन्छ । एकात्मक राज्यप्रर्ालीमा राज्यको सावषभौमसत्ताको एकीकृत प्रयोग (Integrated Use of

Sovereign Power) हुन्छ । सावषभौममक अमधकारको एक महत्त्वपूर्ष भागको रूपमा रहेको कानुन मनमाषर्मा
एकल ववधावयकाको शन्त्ि वा प्रामधकारको (The Sovereign Power of Single Legislative Body)
*

न्यायाधीश, उच्च अदालत

इमेलः sarallife@gmail.com
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बाँडफाँट हुँदैन। यसको ववपरीत सङ्घीय प्रर्ालीमा राज्यको सावषभौमशन्त्िको बाँडफाँट (Allocation of

Sovereign Powers) दुई वा तीन सङ्घीय एकाइमबच हुने र सोहीअनुरूप कानुन मनमाषर्को अमधकारको

ु मा कानुन मनमाषर् गने
पमन ववभाजन (Division of Legislative Powers) हुन्छ । फलतः सङ्घीय मुलक
एकभन्दा बढी ववधावयका रहन्छन् । कानुन मनमाषर्को अमधकारको ववभाजन एक जवटल अवधारर्ा हो ।
राज्य सञचालन, समाजको व्यवस्थापन र जनताको दै मनक जीवनयापनसँग सम्बन्त्न्धत अमधकांश ववर्यहरू
कानुनबाट व्यवन्त्स्थत गररनुपने भएकोले सङ्घीयतामा सङ्घीय एकाइहरूमबच कानुन मनमाषर्को सम्बन्धमा
एकल अमधकार र साझा अमधकार गरी मूलतः दुई अमधकारहरूको अभ्यास हुन्छ । सं ववधानले केही खास

खास ववर्यहरूलाई एकल अमधकार र साझा अमधकारको रूपमा सीमा कोरे को हुन्छ; तर ती अमधकारहरूको
सीमारे खा कोने कायष त्यमत सरल र सहज भने हुँदैन । ती अमधकारहरूको प्रयोग र अभ्यास गदै जाँदा

सङ्घीय एकाइहरूमबच द्बन्व र वववाद पमन हुँदै जान्छ भने कमतपय ववर्यमा स्पष्टता पमन आउँ दै जान्छ ।
नेपालको सन्दभषमा २०७२ सालको सं ववधानअन्तगषत रहेका सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको मनवाषचन
२०७४ सालमा सम्पन्न भएपमछ मार सङ्घीयताको औपचाररक कायाषन्वयन प्रारम्भ भएको हो । हाम्रो
सङ्घीयताको इमतहास चार वर्ष पमन पूरा भएको छै न । सङ्घीयताको सं स्थागत सुदृढीकरर् र ववकासको
ु ने धेरै कायषहरू सम्पन्न हुन बाँकी नै छ । अझ सङ्घीयतामा कानुन मनमाषर्को सन्दभषमा ववगत
लामग हुनप
चार वर्षको अभ्यास हेने हो भने सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहले मलएको प्रारन्त्म्भक गमतमा प्रशस्त र गम्भीर
असङ्गमतहरू छन् । सङ्घमा एकात्मक केन्त्न्िकृत राज्यप्रर्ालीको जरा बेस्सरी गामडएको छ । प्रदे शहरूमा
कानुन मनमाषर्को आधारभूत ज्ञान र मसप दे न्त्खएको छै न । स्थानीय तहलाई कानुन मनमाषर्को कायष भारी

र पमछल्लो समयमा खेलौना बनेको दे न्त्खन्छ । साझा अमधकारको सूचीमा सङ्घको नेतत्ृ व र सवियता
स्थावपत हुन नसक्दा प्रदे श र स्थानीय तहलाई आफ्नो न्त्जम्मेवारी पूरा गनष बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।
साझा अमधकारको सूचीसम्बन्धी कानुन मनमाषर् उसैगरी समस्याग्रस्त छ ।

प्रदे श र स्थानीय तहको सं वैधामनक भूममका
नेपालको सं ववधानले तीन तहको सङ्घीयताको प्रारूप अङ्गीकार गरी सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहलाई
सङ्घीय एकाइको रूपमा पररभावर्त गरे को छ। सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तह सं रचनागत सोपानमा आधाररत
छै नन् र होइनन् पमन । जसरी सङ्घको मातहत प्रदे श होइन, उसैगरी प्रदे शको मातहत स्थानीय तह होइन
। स्थानीय तह सङ्घको मातहत पमन होइन । सं ववधानको अधीनमा रही सङ्घीय एकाइहरूमबच सं रचनागत
र कायाषत्मक स्वतन्रता तथा स्वायत्तता (Structural and Functional Independence and Autonomy)
रहेको छ।
यी तीनै एकाइहरूले सं ववधान र कानुनबमोन्त्जम नेपालको राज्यशन्त्ि अथाषत ् सावषभौमसत्तासँग सम्बन्त्न्धत
अमधकार प्रयोग गछषन ् । सं ववधानको धारा ५७ ले सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहमबच राज्यशन्त्िको बाँडफाँट

गरे को छ। सङ्घीयताको प्रमुख दुई मान्यता स्वशासन (Self-rule) र साझा शासनको (Shared Rule)
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पद्धमत कायाषन्वयन गने सं वाहकको रूपमा रहेका प्रदे श र स्थानीय तह सङ्घको प्रशासमनक, ववकासात्मक
वा शासकीय एकाइ (Administrative, Governance or Development Unit) होइनन् । ददगो शान्त्न्त,
सुशासन, ववकास र समृवद्धको राविय आकाङ्क्षालाई पूरा गने र लोकतान्त्न्रक मूल्य र मान्यतामा आधाररत
समाजवादप्रमत प्रमतबद्ध रही समृद्ध राि मनमाषर् गने सं वैधामनक लक्ष्य

हामसल गनषमा सङ्घसँग काँधमा

काँध ममलाएर सन्त्म्ममलत र वियाशील हुने सं वैधामनक है मसयतप्राप्त सरकार हुन ् - प्रदे श र स्थानीय तह ।
सं ववधानको यो मान्यता र बन्दोबस्तीलाई बुन्त्झएन वा कानुन मनमाषर्मा प्रमतमबन्त्म्बत गनष सवकएन भने
सङ्घीयताको ववकास अवरुद्ध हुन्छ।

हाम्रो सं ववधानले ववकेन्िीकरर् होइन, सङ्घीयता अवलम्बन गरे कोले कानुन मनमाषर्मा सङ्घीयता दे न्त्खनु
पछष। सङ्घले ददने (Federal Level as a Donor) र प्रदे श र स्थानीय तहले मलने (Province and Local

Level as Receiver) भन्ने मान्यता सङ्घीयताको होइन, त्यो ववकेन्िीकरर्को स्वरूप हो। हामीकहाँ

सङ्घीयताको चार वर्षको अनुभव हेदाष भने सङ्घसँग प्रदे श र स्थानीय तहले मामगरहेको र सङ्घले भने

कमतपय प्रसङ्गमा आनाकानी गरररहेको र कमतपय ववर्यहरू भने आफ्नो अनुकूलतामा खटाइ खटाइ

ँ ा हामीले सङ्घीयतालाई ववकेन्िीकरर्कै आवरर्मा मलएको र अभ्यास गनष खोजेको दे न्त्खन्छ
ददइरहेको दे न्त्खद
ु मभरको वै ध वा रयी शासनको (Dual or Tri Rule) प्रमतस्पधाष पमन
।सँगसँगै सङ्घीयता भनेको एकै मुलक

होइन । सङ्घीयताले सावषभौम शन्त्ि र राज्यशन्त्िलाई सङ्घीय एकाइहरूमबच बाँडफाँट (Allocation) वा
ववभाजन गने हो, मसङ्गो र अखण्ड राविय सावषभौमसत्तालाई खण्डीकरर् (Fragmentation of Sovereignty)

गने होइन । सङ्घीय एकाइहरू आपसमा पररपूरक एकाइहरू (Complementary Government) हुन,्

मनरपेक्ष वा अलग (Absolute and Isolated Government) एकाइहरू होइनन्। सहअन्त्स्तत्व, समन्वय र

सहकाररताको मसद्धान्तमा सङ्घीय एकाइहरूमबचको अन्तरसम्बन्ध (Intergovernmental Relations)
सञचामलत हुन्छ ।

सङ्घीय एकाइहरूले आफ्नो कायषक्षर
े मा अमधकार र न्त्जम्मेवारीको अभ्यास गदाष आफ्नो अमधकारक्षेरलाई

तन्काउन वा बढाउन शन्त्ि सङ्घर्ष गनष सक्छन्। तर त्यो शन्त्ि सङ्घर्षले एकीकृत अथषतन्रलाई खन्त्ण्डत
गनष, राविय स्वाथषलाई आघात पानष र सहज, सुलभ रूपमा राज्यबाट सेवा प्राप्त गने जनताको अमधकारमामथ
प्रहार गनुष हुँदैन । कुन अमधकारको प्रयोग कुन सङ्घीय एकाइले गने भन्ने ववर्यमा प्रमतस्पधाष हुनसक्छ
तर त्यो अमधकारको प्रयोगले राविय स्वाथष र जनताको दै मनक जीवनयापनमा कस्तो प्रभाव र असर गछष

भन्ने ववर्य मूल प्रश्न हो । राविय वहतमा आघात पने र जनताले थप कष्ट, झञझट र खचष वहन गनुप
ष ने

तर अमुक सङ्घीय एकाइको कायषक्षर
े , भूममका र शन्त्ि बढ्ने अभ्यासले राज्यको वैधता कमजोर हुन्छ ।

नागररकको राज्यप्रमतको ववश्वास धू ममल हुन्छ। फलतः राज्य र नागररकमबचको दुरी झनै बढ्छ। उसै त
हाम्रो राज्यको कायषसम्पादनप्रमत नागररकको गवहरो असन्तुवष्ट छ, सङ्घीयताको अभ्यासले त्यसको आयतन

झन् नफैमलयोस् भन्नेमा सङ्घीय एकाइहरू मार होइन, सङ्घीयतामा वववाद मनरूपर् गने न्यायालयसमेत
सचेत बन्नुपने हुन्छ।
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स्मरर्ीय

छ, हामीले

सं वध
ै ामनक लोकतन्रको

Constitutional Democratic Regime)

प्रर्ालीमभर सङ्घीयतालाई

राखेका छौं, सङ्घीयतामभर

(Federalism within

लोकतान्त्न्रक

प्रर्ालीलाई

(Constitutional Democratic Regime within Federalism) होइन। सं ववधानको धारा २७४ ले
सङ्घीयतालाई असं शोधनीय बनाएको छै न । यसको मसधा अथष हो-सं ववधानको सीमामभर रहेरै सङ्घीयताको
प्रमतस्थापन हुनसक्छ तर सं वध
ै ामनक लोकतन्रको प्रर्ाली ववस्थावपत वा स्थावपत हुन सक्दै न। यसलाई
अको भार्ामा भन्दा सङ्घीयतालाई नेपालको सं ववधानले आधारभूत सं रचनाका रूपमा स्थान ददएको छै न
तर जनतामा मनवहत सावषभौमसत्तामा आधाररत सं वैधामनक लोकतन्र सं ववधानको आधारभूत सं रचना हो ।
सं ववधानवादमा आधाररत सं वध
ै ामनक लोकतन्रमा राज्यको अमधकार (Rights) होइन, शन्त्ि (Power),
अन्त्ततयारी (Authority), कतषव्य (Duty) र न्त्जम्मेवारी (Responsibility) हुन्छ। अमधकार त जनताको
हुन्छ। सङ्घीयतामा कानुन मनमाषर् र कायाषन्वयन गदाष यो मान्यतालाई आत्मसात् गररनुपछष ।

सङ्घीयतामा कानुन मनमाषर्का स्पष्ट हुनपु ने ववर्यहरू
सरकारका तहहरूमबचको अमधकारको बाँडफाँटले मनदे न्त्शत गरे को सङ्घीयताको प्रकृमतबाट कानुन र नीमत
मनमार्षको सम्बन्धमा तहगत सीमा र अन्तरसम्बन्ध तय हुन्छ । सरकारका ववमभन्न तहहरूमबच अमधकारको

ु को भौगोमलक,
बाँडफाँटको कुनै एउटा सवषव्यापी मोडेल वा मसद्धान्त छै न । सङ्घीयता अपनाउने मुलक

ऐमतहामसक, आमथषक, सामान्त्जक, सांस्कृमतक र भूराजनैमतक अवस्थाहरूले स्वााभाववक रूपमा सरकारका
्
तहहरूमबचको अमधकारको बाँडफाँटलाई प्रभाववत गछषन।

ु वकन र कसरी सङ्घीय मुलक
ु भएको हो भन्ने प्रश्नले सङ्घीताको खाका, राज्यशन्त्िको बाँडफाँटको
मुलक
प्रकृमत, सङ्घीय एकाइहरूको राजनैमतक र शासकीय भूममका, सङ्घीय एकाइहरूप्रमतको नागररकको दृवष्टकोर्

र अपेक्षा तथा सावषजमनक नीमत मनमाषर् र कायाषन्वयनलाई सारभूत, सं रचनागत र कायाषत्मक रूपमा प्रभाववत
् पवहलेदेन्त्ख नै स्वतन्र र सावषभौम रहेका राज्यहरू कुनै खास पररन्त्स्थमतमा सङ्घीय ढाचाँमा आबद्ध
गछषन।
भएको प्रर्ालीमा (Coming Together Model) राज्यहरू बमलयो र सङ्घ तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुने

ु ले सङ्घीय प्रर्ाली अवलम्बन गरे को प्रर्ालीमा
मामनन्छ। अकोमतर एकात्मक राज्य प्रर्ालीको मुलक
(Holding Together Model) सङ्घ वा केन्ि तुलनात्मक रूपले राज्य वा प्रदे शको तुलनामा शन्त्िसम्पन्न

ु मा ववववधतालाई व्यवस्थापन गनष सङ्घीयता अपनाइएको हो भने एकाइ
र अमधक बमलयो हुन्छ । मुलक
सरकारलाई बढी अमधकार ददइएको हुनसक्छ । अझ कमतपय सङ्घीयतामा एक वा एकभन्दा बढी
एकाइका सरकारलाई अन्य एकाइहरूका सरकारलाई भन्दा फरक वा बढी अमधकार (Asymmetric

Distribution) ददइन पमन सक्छ। यदद केन्त्न्िकृत एकात्मक प्रर्ालीका कारर् सरकारले प्रदान गने सेवा
र ववकासको असमान ववतरर् भएका कारर् प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समानुपामतक ववकासका लामग
सङ्घीय प्रर्ाली अपनाइएको हो भने सरकारका तहहरूमबच अमधकारको बाँडफाँट फरक ढङ्गको हुन्छ।
यस्तो सङ्घीय प्रर्ालीमा कमतपय महत्त्वपूर्ष ववर्यमा कानुन बनाउने न्त्जम्मा सङ्घीय सरकारको र त्यसलाई
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ु हरूमा यस्ता महत्त्वपूर्ष ववर्यहरू
कायाषन्वयन गने न्त्जम्मा एकाइ सरकारहरूको हुनसक्छ । यस्ता मुलक
साझा अमधकारको (Concurrent Power) रूपमा रान्त्खन्छन्।
ु भएकोले नेपालको सं ववधानमा यसको प्रभाव
नेपाल एकात्मक शासन प्रर्ालीबाट सङ्घीयतामा गएको मुलक
सहजै दे ख्न सवकन्छ । यो प्रभाव सङ्घीयताको अभ्यासमा पमन प्रमतमबन्त्म्बत भएको र भइरहने पमन छ ।
यो राजनैमतक र सं वैधामनक यथाथष हो । एकात्मक प्रर्ालीबाट सङ्घीयतामा गएको कारर्ले राज्यशन्त्िको
बाँडफाँट गदाष केही खास शन्त्िलाई बाँडफाँटबाट अलग गरी सङ्घमै रान्त्खएको छ । राज्यको अवन्त्शष्ट

ु को राज्यशन्त्िको प्रयोग मूलतः कायषपामलका,
अमधकार (Residuary Power) पमन सङ्घमै छ । मुलक
ववधावयका र न्यायपामलकाबाट हुनेमा कायषपामलका र ववधावयकाको सङ्घीयकरर् गरी प्रदे श र स्थानीय

तहमा समेत कायषपामलका र ववधावयका छन्; तर न्यायपामलकाको सङ्घीयकरर् नगरी यसलाई एकीकृत
रूपमा (Integrated Judiciary) नै रान्त्खएको छ । अथाषत ् प्रदे श र स्थानीय तहअन्तगषत न्यायपामलका
छै न।
नेपालको सं ववधानको धारा २१७ अनुसारको स्थानीय न्यावयक समममत भनेको अदालत होइन । यसमा

अधषन्यावयक वा न्यावयक मनकायको आधारभूत चररर पमन छै न। राजनैमतक दलको वटकट प्राप्त गरे र
राजनैमतक दलको ववधान र च ुनावी घोर्र्ापरको आधारमा जनताबाट मनवाषन्त्चत व्यन्त्िहरूको मनकायले

स्वतन्र, मनर्क्ष भएर न्याय सम्पादन गनष पमन सक्दै नन् । त्यसैले यो न्यावयक समममत वास्तवमा अनौपचाररक

रूपले केही खास प्रकृमतका वववादमा मूलतः मेलममलाप गराउने र स्थानीयस्तरका सामान्य वववादहरू
समाधान गने अनौपचाररक मनकाय (Formal Body to Deliver Informal Justice) हो। महत्त्वपूर्ष कुरा के

छ भने यो समममत स्थानीय कानुन वा प्रदे श कानुनबाट नभई सङ्घीय कानुनबाट गठन भएको छ। यसको
अमधकारक्षेर मूलतः सङ्घीय कानुनबाट तय हुन्छ।

सं ववधानको अनुसूची-८ को िमसङ्तया १२ ले स्थानीय तहको एकल अमधकारको सूचीअन्तगषत स्थानीय

अदालत भन्ने शब्दहरू राखेको कारर् झट्ट हेदाष स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत पमन गठन हुन सक्ने हो
वक भन्ने दे न्त्खन्छ। तर यसलाई अमल गवहररएर हेदाष नेपालको सं ववधानले न्यायपामलकालाई एकीकृत रूपमा
राखी धारा १२७ ले तीन तहको अदालतको सं रचना वकटान गरी सं ववधानमा ववस्तृत व्यवस्था गरे को छ।

त्यसैले कानुन बनाएर चार तहको अदालत गठन हुन सक्दै न । तीन तहका अदालतबाहेक कुनै खास
प्रकृमतका मुद्दा वा वववादहरूको कारबाही र वकनारा गनष न्यावयक, अधषन्यावयक मनकाय वा न्यायाधीकरर्
भने गठन हुन सक्छन्।

यस प्रसङ्गमा आफ्नो अमधकार सूचीसँग सम्बन्त्न्धत ववर्यमा प्रदे श वा स्थानीय तहले कुनै न्यावयक,
अधषन्यावयक मनकाय वा न्यायामधकरर् स्थापना गनष सक्छन् वा सक्दै नन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । सं ववधानको
धारा १२७ को उपधारा (२) मा प्रयुि भएको "कानुनबमोन्त्जम मुद्दा हेन ष स्थानीयस्तरमा न्यावयक मनकाय
गठन गनष सवकने” भन्ने वाक्यांश र

धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) ले गरे को कानुनको
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पररभार्ामा सङ्घीय कानुनका अमतररि प्रदे श र स्थानीय कानुनलाई पमन समावेश गररएको दे न्त्खँदा प्रदे श
र स्थानीय तहले पमन मनयममत अदालतबाहेकका न्यावयक वा अधषन्यावयक मनकाय गठन गनष सक्ने दे न्त्खन्छ।
अझ धारा १५१ को उपधारा (१) मा उल्लेन्त्खत “प्रदे श कानुनबमोन्त्जम गदठत स्थानीयस्तरका मनकाय”
भन्ने पदावलीका कारर् प्रदे शले स्थानीयस्तरमा पमन न्यावयक मनकाय गठन गनष सक्ने भन्ने दे न्त्खन्छ। तर
यो ववर्य यमतकैमा टु न्त्ङ्गँदैन।

सं ववधानको धारा १५२ को उपधारा (१) ले खास वकमसम र प्रकृमतका

मुद्दाहरूको कारबाही र वकनारा गनष सङ्घीय कानुनबमोन्त्जम अन्य ववन्त्शष्टीकृत अदालत, न्यावयक मनकाय
वा न्यायामधकरर्को स्थापना र गठन गनष सवकने व्यवस्था गरे कोले प्रदे श र स्थानीय कानुनले त्यस्ता

मनकाय गठन गनष सक्ने वा नसक्ने भन्ने वववाद दे न्त्खन्छ। सं ववधानका धाराहरूमबच सङ्गमत नहुँदा यो ववर्य
पेन्त्चलो बनेको छ । राज्यशन्त्िको प्रयोग गने प्रदे श र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अमधकार सूचीको
ववर्यमा कानुन बनाई न्यावयक मनकाय वा न्यायामधकरर् स्थापना गनष नपाउने हो भने ती अमधकार सूचीको
साथषकता रहँदैन । उदाहरर्को लामग अनुसूची-६ को िमसङ्तया ५ ले प्रदे श मनजामती सेवा र अन्य
सरकारी सेवालाई प्रदे शको अमधकारमभर समावेश गरे कोमा प्रदे श कमषचारीलाई प्रदे शबाट मार ववभागीय
कारबाही हुनसक्छ, सङ्घबाट हुन सक्दै न। आफ्ना कमषचारीलाई भएको ववभागीय कारबाहीको सजायउपर
पुनरावेदन सुन्न केन्िमा जस्तै प्रदे शले प्रदे शमा प्रशासकीय अदालत वा न्यायामधकरर् गठन गनष नपाउने
हो भने प्रदे श कमषचारीमामथ भएको ववभागीय सजायको पुनरावेदन कसले सुन्ने ? मसं हदरबारको प्रशासकीय
अदालतलाई अवहलेको कानुनले अमधकार ददँ दैन । सङ्घले कानुन बनाएर पमन त्यस्तो अमधकार प्रदान गनष
ममल्दै न। प्रदे श आफ्नो अमधकार मसं हदरबारको अदालतलाई ददन चाहँदैन, ददने कुरा पमन नहुने भएकोले
यसलाई सं वैधामनक समग्रता र सङ्घीयताको मान्यताबाट हेरेर सङ्घीयतालाई वियाशील बनाउने व्यातया
गनुप
ष छष भन्ने यो लेखकको अमभमत छ । यसरी हेदाष धारा १५२ लाई सङ्घको अनुसूची-५ को ववर्यमा
मार सीममत गररनुपछष र प्रदे श तथा स्थानीय तहको एकल अमधकार सूचीको ववर्यमा धारा १२७ को
उपधारा (२) बमोन्त्जम न्यावयक, अधषन्यावयक मनकाय वा न्यायामधकरर् गठन गनष धारा १५२ ले रोक्दै न
भन्ने मेरो मनजी मान्यता हो ।
स्थानीय अदालतलाई धारा १२७ को उपधारा (२) बमोन्त्जमको मनकायको रूपमा मलई स्थानीय तहले
कानुन बनाई आफ्नो अनुसूची-८ अन्तगषतको ववर्यमा यस्तो मनकाय गठन गनष सक्ने अथष सैद्धान्त्न्तक रूपमा
गनष सवकन्छ। तर स्थानीय तहमा धारा २१७ बमोन्त्जमको न्यावयक समममत पमन रहेको र धारा १५१ को
उपधारा (१) बमोन्त्जम प्रदे शले पमन स्थानीयस्तरमा न्यावयक मनकाय गठन गनष सक्ने सं वैधामनक व्यवस्थाको
सन्दभषमा स्थानीय अदालतको अमधकारक्षेर के हुने भन्ने ववर्य भने बढी अन्योलमा छ । यो अदालतको
आवश्यकताको पुवष्ट गनष एकदमै कदठन छ । अझ अनुसूची-५ को िमसङ्तया १७ मा सङ्घको अमधकार
सूचीमभर स्थानीय तहसम्बन्धी माममला पमन समावेश भएको र धारा २१७ बमोन्त्जमको स्थानीय न्यावयक
समममतको गठन, त्यसको अमधकारक्षेर र कायषप्रर्ाली नै सङ्घीय कानुनबाट व्यवन्त्स्थत भइरहेकोमा स्थानीय
तहले आफैले कानुन बनाई स्थानीय अदालत गठन गनष सक्ने भन्ने ववर्य सैद्धान्त्न्तक रूपमा मार सीममत
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रहने दे न्त्खन्छ। वास्तवमा सं ववधानमा रहेका सबै ववर्य कायाषन्यवनमा आउँ छन् वा कायाषन्वयनमा ल्याउनैपछष
भन्ने पमन हुँदैन। स्थानीय तहले स्थानीय अदालत गठन गने कुरा कायाषन्वयनमा आउन नसक्ने त्यस्तै एक
ववर्य हो ।
ु को अवन्त्शष्ट अमधकार सङ्घमा
एकात्मक प्रर्ालीबाट सङ्घीय प्रर्ाली अवलम्बन हुँदा हाम्रो सं ववधानले मुलक
राखेकोले कानुन मनमाषर्मा अको महत्त्वपूर्ष प्रभाव परे को छ र परररहने पमन छ । सं ववधानले कुनै पमन

सङ्घीय एकाइको अमधकारक्षेरमभर समावेश नगरे को ववर्य वा अमधकार सङ्घमा रहने कारर् सङ्घको
भूममका बढे को छ । सं ववधान मौन रहेको ववर्यमा सङ्घीय प्रभाव र नेतत्ृ च नै रहन्छ । साथै ववज्ञान र
प्रववमधको ववकास र समाजको पररवतषन, अन्तराषविय आयामहरूको गमतशीलतासँगै आएको पररवतषनलाई

व्यवस्थापन गनष अवन्त्शष्ट अमधकारले सहयोग गछष। तर प्रदे श र स्थानीय तहलाई कमजोर पानष, मतनको
अमधकारको सूचीमभर स्वाभाववक र अन्तमनषवहत रूपमा पने ववर्यमा पमन सङ्घले हस्तक्षेप गनष र जनताको

दै मनक जीवनको ववर्यलाई कदठन र खन्त्चल
ष ो बनाउन अवन्त्शष्ट अमधकारको प्रयोग हुन सक्दै न । अवन्त्शष्ट
ु छष
अमधकारको लामग सं ववधानमा उल्लेख नभएको त्यस्ता प्रकृमतको सूची अनुसूची-५ सँग ममल्दोजुल्दो हुनप

र सो अमधकार सङ्घले प्रयोग नगदाष राविय वहतमा प्रमतकूल असर पनष सक्ने, राज्य सञ्चालनमा गम्भीर
ु को राविय र अन्तराषविय दावयत्वको पालनामा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने अवस्था
कदठनाइ हुने वा मुलक
ु छष।
हुनप

सङ्घीयताको शास्त्रीय अवधारर्ा र ववकेन्िीकरर्को मसद्धान्तमबच प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध रहेको छै न।
ु मा रहेका ववमभन्न
सङ्घीयता मूलतः राि राज्यको (Nation- State Theory) मान्यतासँग जोमडन्छ । मुलक
जातीय, भावर्क, सांस्कृमतक समुदायको पवहचान, स्रोतहरूको उपलब्धता र स्थानीय तथा आमथषक

सामर्थयषसमेतका आधारहरूमा प्रदे श र स्थानीय एकाइहरूको गठन हुन्छ। सङ्घीयताले सेवा प्रवाहलाई
नागररकसम्म ल्याउनेभन्दा राज्यशन्त्िको ववभाजन गने तर राविय एकतालाई बमलयो पाने लक्ष्य मलएको
ु हरूमा दुई तहको सङ्घीयता अवलम्बन गरी स्थानीय
हुन्छ। त्यसैले सङ्घीयता भएका धेरैजसो मुलक

तहलाई राज्य वा प्रदे श तहबाट सञचामलत गररएको पाइन्छ । दुई तहको सङ्घीयतामा ववकेन्िीकरर्को
अवधारर्ा सङ्घ र प्रदे शको हकमा होइन, प्रदे श र स्थानीय तहको हकमा लागु हुन्छ। तर नेपालको
सं ववधानले यो अवधारर्ालाई मान्यता ददएको छै न ।

नेपालमा सङ्घीयताको अवधारर्ा अवलम्बन गनुक
ष ो एक औपचाररक कारर्को रूपमा ववगतको केन्त्न्िकृत
राज्यसत्तालाई मलइन्छ। हुन पमन ववकेन्िीकरर् र स्थानीय स्वायत्त शासनको मान्यता नेपालमा स्थावपत
हुन नसक्दा नागररकलाई राज्यबाट प्रदान गररने सेवा प्राप्त गनष अमत कदठन हुन गएकोले राज्यले प्रदान
गने सेवालाई नागररकको घरदै लोसम्म ल्याउने उद्देश्यले समेत सङ्घीयतालाई अवलम्बन गररएको छ ।
नेपालले तीन तहको सङ्घीय प्रर्ाली रोजेको र स्थानीय तहको अमधकार सूचीलाई समेत सं ववधानले

सं वैधामनकीकरर् गरे को दे न्त्खन्छ । समानुपामतक समावेशीकरर् वा सामान्त्जक ववववधता व्यवस्थापनको
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लामग समेत सङ्घीयताको अवलम्बन गररएको भमनएकाले प्रदे श र स्थानीय तहको भूममका बढाउने गरी
सङ्घीयतामा नीमत मनमाषर् हुनपु ने दे न्त्खन्छ ।

नागररकलाई सबैभन्दा नन्त्जकको ववन्दुबाट सुलभ रूपमा आधारभूत सेवाहरू प्रदान गनषको लामग बमलयो र

सामर्थयषवान् स्थानीय तहको अपेक्षा सं ववधानमा रान्त्खएको छ। यसका लामग स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदे शको
कृपा प्राप्त गरररहनु पदै न। तर यसको अथष स्थानीय तहप्रमत सङ्घ र प्रदे श तटस्थ रहनुपछष, स्थानीय

तहलाई वेवास्ता गनुष वा पृथक् राख्नुपछष भमनएको होइन । वास्तवमा जनताको सबैभन्दा नन्त्जकमा रहेको
सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकार जमत सबल, उत्तरदायी र पारदशी हुन्छ, नागररक
र राज्यको सम्बन्ध र ववश्वास उमत नै बमलयो हुन्छ । लोकतन्रका लाभहरूको न्यायोन्त्चत ववतरर्को

प्रभाव र असर दे न्त्खँदै जान्छ र लोकतन्रको जरा अझै बमलयो हुन्छ। त्यसैले सङ्घ र प्रदे शले सावषजमनक

नीमत र योजना मनमाषर्, कानुन मनमाषर् र कायाषन्यनमा स्थानीय तहलाई जोड्दै र सन्त्म्ममलत गदै जानुपछष।

स्थानीय तहले पमन आफुलाई सङ्घ र प्रदे शसँग अन्तरसमन्वयको प्रवियामा सन्त्म्ममलत गराइरहनुपछष ।
जनतामामथ शासन गनष सं ववधानले बमलयो स्थानीय तह बनाएको होइन । गाउँ गाउँ मा मसं हदरबार पुगक
े ो
भन्नुको अथष मसं हदरबारको सबै अमधकार स्थानीय तहमा स्थानान्तरर् भएको पमन होइन र त्यसरी

ु ने सेवा प्रवाहसम्बन्धी अमधकार, दावयत्व र
स्थानान्तरर् हुन पमन सक्दै न । घरदै लोबाटै प्रवाह हुनप
न्त्जम्मेवारीको स्थानान्तरर् भएको हो। मसं हदरबारको रवाफ, नागररकभन्दा आफूलाई ववन्त्शष्ट ठान्ने मनोववज्ञान

र कायषशैली, आफ्नो सुववधाको मनरन्तर बढोत्तरी तर नागररकमामथको भने थवपँदो आमथषक भारको स्थानान्तरर्

सं ववधानले खोजेको होइन। तर अभ्यासले भने त्यतैमतर लमगरहेको प्रस्ट तन्त्स्बर दे न्त्खन्छ । तर पमन

जनताले घरदै लोबाट प्राप्त गनुप
ष ने प्रकृमतको सेवा प्रवाहलाई कानुन बनाई सङ्घ वा प्रदे शको अमधकारक्षेरमा
ल्याउन सं ववधानले अनुममत ददँ दैन । प्रदे शको भूममका बढाउने नाममा प्रदे शमभर अको मसं हदरबार खडा
गररनुहँद
ु ै न । स्थानीय तहलाई अब कुनै सरकारको मातहत राखेर सङ्घीयताको अभ्यास गनष सवकने

ु को वहतमा नै छ । वास्तवमा सङ्घ, प्रदे श र
वस्तुगत पररन्त्स्थमत छै न र न त त्यो सङ्घीयता र मुलक
स्थानीय तहको साथषक लोकतान्त्न्रकीकरर्मबनाको सङ्घीयकरर्ले सं ववधानले अपेक्षा गरे को प्रमतफल नददने
मनन्त्ित छ।

सङ्घीयताको सैद्धान्त्न्तक अवधारर्ा, सं वैधामनक प्रबन्ध र अवहलेसम्मको अभ्यासले मार पमन सङ्घीयताको
न्त्चर स्थायी हुँदैन। वास्तवमा सङ्घीयताको अन्तराषविय अभ्यासले पमन हामीलाई प्रभाववत गछष ।
ु को धरातलीय यथाथष र अन्तराषविय सम्बन्ध एवम् भूराजनैमतक
सङ्घीयताको शास्त्रीय मान्यता र मुलक
आयाम र सकसका बामछटाले पमन सङ्घीयताको पुनःसं रचना गरररहेको हुन्छ । यसैगरी न्यावयक व्यातयाले

सङ्घीयताको वास्तववक मसद्धान्त र आयामको ववकास गरररहेको हुन्छ। सङ्घलाई अत्यन्त कमजोर र
राज्यहरूलाई बमलयो बनाउने मत र वववादमा बनेको अमेररकाको सं ववधानको सङ्घीयतालाई सवोच्च

अदालतले आवश्यकता र समयको मागको आधारमा व्यातया गदै लगेको छ। यस िममा सं ववधानका

अक्षर र शब्दहरू उही छन्, तर न्यावयक व्यातयाले त्यसलाई नयाँ अथष र आयामहरू ददइरहेको छन्।
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सवोच्च अदालतले कुनै खास कालमा राज्यलाई बमलयो बनाउने गरी सं ववधानको व्यातया गरे कोमा कुनै

कालखण्डमा सङ्घलाई बमलयो बनाउने गरी व्यातया गरररहेको पमन इमतहास दे न्त्खन्छ। रािपमत रुजवेल्टको

शासनकालको दोस्रो चरर्बाट सङ्घ मनरन्तर बमलयो हुँदै जाँदा रािपमत मनक्सनले राज्यलाई बमलयो बनाउने
एजेण्डा ल्याएका मथए । शीतयुद्धको समामप्तपमछ राज्यलाई पुनः बमलयो बनाउने गरी न्यावयक व्यातया

भएकोमा न्त्ववन टावरमा भएको आतङ्कवादी आिमर्पमछ फेरर सङ्घ बमलयो हुने गरी व्यातया हुन

थाल्यो। सङ्घ वा राज्य कसलाई बमलयो बनाउने भन्ने ववर्यमा त्यहाँको प्रमुख दुई दलहरूमबचको

मतमभन्नतालाई सवोच्च अदालतले राविय आवश्यकताअनुसार सं ववधानको व्यातयाबाट सन्तुलनमा राख्ने
गछष। सं ववधानमा खासै पररवतषन गररएको छै न, तर सवोच्च अदालतले सं ववधानलाई नयाँ जीवन ददइरहेको
छ। यदद सं ववधानको शान्त्ब्दक व्यातया र सं ववधान बन्ने बेलाको बुझाइ र मतलाई नै आधार मामनएको
हुन्र्थयो भने अमेररकी सं ववधानले आजको अमेररकालाई धान्न सक्ने मथएन।

नेपालमा सङ्घीयताको वववादसम्बन्धी केही मुद्दाहरू सवोच्च अदालतको सं वैधामनक इजलासमा ववचाराधीन

छन्। सङ्घीय कानुनका केही प्रावधानहरूले प्रदे शको अमधकार सूचीलाई अमतिमर् गरे को भन्ने केही

वववादहरू बल्ल पुगक
े ा छन्। प्रदे श कानुन र स्थानीय तहको सम्बन्धमा कुनै वववाद परे कै छै नन्।
वास्तवमा स्थानीय तह र प्रदे शले बनाएको कानुनहरूको बारे मा धेरैलाई थाहा छै न र मतनको बारे मा धेरैले
चासो ददएको दै न्त्खँदैन। सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहमबचका सं वैधामनक वववादहरू सं वैधामनक इजलासमा
पुग्ने र व्यातया हुने िम हुँदै जाँदा हाम्रो सङ्घीयताको वास्तववक जीवन दे न्त्खन थाल्नेछ।

सङ्घीयतामा कानुन मनमाषर्लाई प्रभाव पाने अको ववर्य हो- प्रथागत र अन्तमनषवहत क्षमता । कानुन मनमाषर्

गने ववर्य सैद्धान्त्न्तक, प्रवियागत एवम् प्रावमधक सक्षमता र मसप भएकाले कानुन मनमाषर्को कायष अत्यन्त
जवटल हो। यो ववर्य सं स्थागत सक्षमता (Institutional Capacity), स्मरर् (Institutional Memory) र

कायष अनुभव (Institutional Experience) सँग पमन जोमडन्छ। यसलाई सरल रूपमा यसरी भनौं- सङ्घसँग
लामो इमतहास, सं स्थागत क्षमता, स्मरर् र अनुभव

छ। मलच्छवी, मल्ल, रार्ाकाललाई छोडेर आधुमनक

सन्दभषमा पञचायत कालदे न्त्ख हेने हो भने पमन स्थानीय तहको समेत छ दशकभन्दा बढीको इमतहास छ,

ववकास र सेवा प्रवाहको अनुभव पमन छ। तर पमन कानुन मनमाषर्को अनुभव भने छै न । उता, प्रदे श
एकदमै नयाँ सं रचना भएकोले योसँग इमतहास, सं स्थागत सक्षमता, स्मरर् र कायष अनुभव नहुन ु स्वाभाववक

हो। तर यसको असर कानुन, नीमत मनमाषर् र कायाषन्वयनमा पछष । स्थानीय तह र प्रदे शले आफ्नो
सीमालाई आत्मसात् गदै कानुन मनमाषर्मा वियाशील हुनको लामग आफ्नो सं स्थागत क्षमताको ववकासमा

पमन लगानी गनुप
ष छष। सङ्घले प्रदे श र स्थानीय तहको सं स्थागत ववकासमा सहयोग गनुप
ष छष । क्षमता
ववकास र कानुन मनमाषर् एकापसमा अन्तरसम्बन्त्न्धत छन् ।

सं ववधानले सरकारका तहहरूको अमधकार सूचीलाई पाँचवटा अनुसूचीमा ववस्तृत रूपमा उल्लेख गरे को भए
पमन अमधकार सूचीका कमतपय परस्पर दोहोररएका र खन्त्टटएका तथा ती सूचीहरू एक आपसमा बान्त्झएका
समेत

दे न्त्खएकाले कुनै कायष र सोअन्तगषत कुन वियाकलाप कुन तहको सरकारले गने भन्ने सम्बन्धमा
9

रमेश ढकाल, 2078
नीमतगत स्पष्टता कायम गनष नेपाल सरकारले अनुसूचीमा उन्त्ल्लन्त्खत ववर्यसँग सम्बन्त्न्धत कायष र
वियाकलापको ववस्तृतीकरर् गरी कायषगत ववश्लेर्र् र न्त्जम्मेवारी बाँडफाँट (Functional Assignment) गने
प्रमतवेदन २०७३ सालमा स्वीकृत गरे को छ । सो प्रमतवेदनलाई कानुन र नीमत मनमाषर् गदाष त्यमत ध्यान

ददइएको दे न्त्खँदैन। त्यसो त उि प्रमतवेदनले सं वैधामनक अनुसूचीहरूको अन्तरसम्बन्ध र सीमालाई
सङ्घीयताको मसद्धान्तबाट केलाउन सकेको पमन छै न। प्रशासमनक दृवष्टकोर्बाट अनुसूचीहरूलाई हेररएको
छ।

सङ्घीय कानुनको प्रकृमत
कानुनको तहगत सोपानमा सबै अवस्थामा सङ्घीय कानुन सबैभन्दा शीर्षस्थानमा रहन्छ भन्ने दृवष्टकोर्
प्रशासनयन्रमा व्याप्त छ। वास्तवमा सङ्घीयतामा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहले बनाउने कानुन समान
रे खा (Parallel Line) र तहगत सोपानको (Hierarchal Line) मसद्धान्तमा आधाररत छ। सङ्घले अनुसूची५, प्रदे शले अनुसूची-६, र स्थानीय तहले अनुसूची-८ को ववर्यमा बनाउने वा बनाएको कानुन सामान्यतः
समान रे खाको मान्यतामा रहने मामनन्छ । यी कानुनहरूमबच तहगत सोपान हुँदैन। यी कानुनहरू

स्वशासनको मान्यतामा बन्छन्। स्वशासनको सं वैधामनक मान्यतामा कुनै सङ्घीय एकाइको कानुन अको
सङ्घीय एकाइको कानुनसँग बान्त्झएको मामनदै न। यसको ववपरीत साझा अमधकार सूचीको ववर्यमा बन्ने
वा बनेको कानुनको हकमा भने तहगत सोपानको मसद्धान्त लागु हुन्छ। साझा अमधकारको सूचीमा सङ्घीय
कानुनसँग बान्त्झने गरी प्रदे श र स्थानीय कानुन बनेमा वा प्रदे श कानुनसँग बान्त्झने गरी स्थानीय कानुन
बनेमा बान्त्झएको हदसम्म प्रदे श र स्थानीय कानुन अमान्य हुन्छ।
यसैगरी सङ्घीय एकाइहरूको कानुन बनाउने स्रोत सं ववधानका अनुसूचीहरू मार होइनन्। सङ्घ, प्रदे श र
स्थानीय तहको एकल र साझा अमधकारको सूची सं ववधानमा भएकाले सङ्घीय एकाइहरूको कानुन
् तथावप सं ववधानका सारवान् धाराहरूले पमन खास ववर्यहरूमा
मनमाषर्को आधारभूत स्रोत अनुसूचीहरू हुन।
कानुन

बनाउने

अमधकार

सङ्घीय

एकाइहरूलाई

ददएको

दे न्त्खन्छ।

उदाहरर्को

लामग

जनमत

सङ्ग्रहसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबाट हुने व्यवस्था धारा २७५ मा छ। स्थानीय तहले कानुन
बनाउने प्रविया प्रदे श कानुनबमोन्त्जम हुने धारा २२६(२) मा व्यवस्था छ। धारा २२९ को उपधारा (२)
ले स्थानीय सन्त्ञचत कोर्सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोन्त्जम हुने भनेको छ।
यस प्रसङ्गमा सं ववधानका सारवान् धारा र अनुसूचीमा अन्तववषरोध र वन्व पमन दे न्त्खन्छ। केही उदाहरर्हरू
हेरौं। अनुसूची-६ को िमसङ्तया २१ ले गुठी व्यवस्थापनको एकल अमधकार प्रदे शलाई ददएकोमा धारा
२९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोन्त्जम हुने उल्लेख छ । यसैगरी अनुसूची-६ को
िमसङ्तया २ ले केन्िको सहममतमा वैदेन्त्शक अनुदान र सहयोग मलने अमधकार प्रदे शलाई ददएकोमा धारा
५९ को उपधारा (६) वैदेन्त्शक सहायता र ऋर् मलने अमधकार नेपाल सरकारलाई मार ददएको छ।
अनुसूची-८ को िमसङ्तया १२ ले गाउँ सभा नगर सभाको ववर्यलाई स्थानीय तहको एकल अमधकारमा
10
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राखेकोमा गाउँ सभा र नगर सभाको सञचालन, बैठकको कायषववमध, समममत गठनसम्बन्धी व्यवस्था प्रदे श
कानुनबमोन्त्जम हुने भनी धारा २२७ मा उल्लेख छ। एउटा सामान्य कानुनी मनकायले पमन आफ्नो बैठक
सञचालनसम्बन्धी आफैले गनष पाउने गरी हाम्रा दजषनौँ कानुनहरू छन्, तर राज्यशन्त्िको प्रयोग गने स्थानीय
तहको स्थानीय व्यवस्थावपकाको रूपमा रहेको गाउँ सभा र नगर सभाले आफ्नो बैठक सञचालनसम्बन्धी
कानुन पमन बनाउन नपाउने यो कस्तो अचम्मको व्यवस्था हो भनी सहजै प्रश्न उठ्छ। सङ्घीय एकाइहरूको
अमधकार सूची मनधाषरर् गने अनुसूची-५ दे न्त्ख अनुसूची-९ सम्मका अनुसूचीहरू प्रवियागत वा ढाँचाकाँचा तय
गने अनुसूची (Procedural or Format

Related Schedule) होइनन्, सारवान् प्रकृमतका अनुसूची

् त्यसैगरी सं ववधानको धाराको सं वैधामनक मूल्य पमन उन्त्त्तकै ओजपूर्ष छ ।
(Substantial Schedule) हुन।
अनुसूची र धारामबचको अङ्सगमतलाई सं वैधामनक मसद्धान्त र सङ्घीयताको मान्यताबाट सम्बोधन गदै कानुन
मनमाषर् गनुप
ष ने च ुनौती छ । यसको लामग सं ववधान र सङ्घीयताको मसद्धान्त र अन्तराषविय अभ्यास बुझेका
जनशन्त्िको आवश्यकता हुन्छ । कानुन तजुम
ष ामा सं लग्न सङ्घीय मनकायमा समेत त्यस्तो क्षमता भएको
जनशन्त्िको अभाव रहेको न्त्स्थमतमा प्रदे श र स्थानीय तहको त झन् कुरै भएन ।
सङ्घको अमधकार सूची मूलतः अनुसूची-५ मा उल्लेख छ र यस बाहेक सं ववधानका ववमभन्न धाराहरूले
पमन ववमभन्न ववर्यमा सङ्घीय कानुन बन्नुपने व्यवस्था गरे को छ। सङ्घीय कानुनको प्रकृमत हेदाष सं ववधानले
मूलतः चार वकमसमका सङ्घीय कानुनहरूको कल्पना गरे को छ। पवहलो - सङ्घले आफ्नो कायषसञचालनको
् दोस्रो- प्रदे शको सञचालनलाई
ववर्यमा बनाउने कानुन । यसअन्तगषत अनुसूची-५ का ववर्यहरू पछषन।
व्यवन्त्स्थत गनष बनाउने सङ्घीय कानुन। यसअन्तगषत प्रदे शको अमधकार सूचीमा परे का तर सङ्घले मनदे न्त्शत
गनुप
ष ने प्रकृमतका ववर्यसँग सम्बन्त्न्धत कानुन । यसको बारे मा तल चचाष गररएको छ। तेस्रो - स्थानीय
तहको सञचालनलाई व्यवन्त्स्थत बनाउने सङ्घीय कानुन। स्थानीय तहको अमधकार सूचीमा परे का तर
सङ्घले मनदे न्त्शत गनुप
ष ने प्रकृमतका ववर्यसँग सम्बन्त्न्धत कानुन । यसको बारे मा पमन तल उल्लेख गररएको
छ। चौथो- साझा अमधकारको सूचीसँग सम्बन्त्न्धत कानुन ।
अनुसूची-५ मा मूलतः पैंमतस वटा िमसङ्तयामा ववमभन्न ववर्यहरू छन् । झट्ट हेदाष यी ववर्यमा सङ्घले
आफ्नै स्ववववेक र स्वेच्छाले मनरपेक्ष रूपमा ती ववर्यमा कानुन बनाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। सङ्घमा
कानुन मनमाषर्मा सं लग्न कमषचारीतन्रमा त्यस्तो भ्रम दे न्त्खन्छ। तर गवहररएर हेने हो भने अनुसूची-५ मा
उल्लेन्त्खत केही ववर्यहरू मनरपेक्ष रूपमा सङ्घको अमधकार सूचीमा परे का छन् भने केही ववर्यहरूमा

सङ्घको मार मनरपेक्ष अमधकारक्षेर कायम हुनसक्ने दे न्त्खँदैन । अनुसूची- ५ मा उल्लेन्त्खत तर सङ्घको
मनरपेक्ष अमधकारक्षेर कायम हुन नसक्ने केही ववर्यहरूलाई यहाँ उल्लेख गनष सवकन्छ ।
ु भरको शान्त्न्त सुरक्षा राख्ने न्त्जम्मेवारी
अनुसूची-५ को िमसङ्तया ४ मा उल्लेन्त्खत शान्त्न्त सुरक्षा । मुलक

एकात्मक राज्यमा जस्तो केन्िमा मार रहँदैन। अनुसूची-६ को िमसङ्तया १ ले प्रदे शमभरको शान्त्न्त
ु को शान्त्न्त सुरक्षामा वहजोको जस्तै केन्िको
सुरक्षाको ववर्यलाई प्रदे शको अमधकार सूचीमा राखेकाले मुलक
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एकछर भूममका रहँदैन। शान्त्न्त सुरक्षाको प्रारन्त्म्भक न्त्जम्मेवारी (Primary Responsibility) प्रदे शको नै
हो। प्रदे शको आफ्नो प्रहरीले सो न्त्जम्मेवारी सम्पादन गने हो। प्रदे शमभरको शान्त्न्त सुरक्षा कायम गनष
ु को रावियवहतमा
प्रदे शले सङ्घसँग मद्दत मागेमा वा प्रदे शको शान्त्न्त सुरक्षामा गम्भीर समस्या दे न्त्खई मुलक

प्रमतकूल असर पने सम्भावना दे न्त्खएमा सङ्घले हस्तक्षेप गनुप
ष ने अवस्था हुनसक्छ। यस बाहेक गम्भीर
अपराधको अनुसन्धानको ववर्य सङ्घको कायषक्षेरमा परे काले सो प्रयोजनको लामग प्रदे शमा सङ्घको
उपन्त्स्थमत हुनसक्छ। यस्तै िमसङ्तया ८ मा उन्त्ल्लन्त्खत रे मडयो, टे मलमभजनका ववर्यको हकमा रे मडयो र
टे मलमभजन सञचालनको ववर्य अनुसूची-६ को िमसङ्तया-३ ले प्रदे शको अमधकार सूचीमा समेत राखेको
छ। रे मडयो विक्वेन्सीको बाँडफाँट सङ्घीय सूचीमा परे को कारर्ले सङ्घले विक्वेन्सीको बाँडफाँट गरे
पमन रे मडयो र टे मलमभजनको सञचालनको अनुममत र मनयमन प्रदे श कानुनबाट हुने हो। मनयमनमा केही
ववर्य उदाहरर्को लामग राविय सावषभौमसत्ता, रावियता र सङ्घीय एकाइहरूमबचको सम्बन्धलाई प्रमतकूल
ु ने हुनसक्छ।
असर पाने एवम् अदालतको अवहेलना हुने ववर्यलाई सङ्घीय कानुनबाट मनयममत हुनप

िमसङ्तया ९ मा उन्त्ल्लन्त्खत आय करको ववर्य र प्रदे शको अमधकारसम्बन्धी अनुसूची-६ को िमसङ्तया

४ मा उन्त्ल्लन्त्खत कृवर् आयमा कर तथा स्थानीय तहको अनुसूची-८ को िमसङ्तया ४ मा उन्त्ल्लन्त्खत
घर बहाल करमा समेत आयकरको ववर्य आउने भएकाले कर सङ्कलन र सङ्कमलत करको वहस्सा
बाँडफाँटमा सङ्घले प्रदे श र स्थानीय तहसँग साझेदारी र समन्वय गनुप
ष ने हुन्छ । यस ववर्यमा सङ्घले
एकलौटी गनष सक्दै न । िमसङ्तया ९ मा उन्त्ल्लन्त्खत पयषटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जररवानाको
ववर्यले प्रदे शको अनुसूची-६ को िमसङ्तया ४ र स्थानीय तहको अनुसूची-८ को िमसङ्तया ४ सँग
समेत सम्बन्ध रातछ । धारा ५९ को उपधारा (२) बमोन्त्जम सङ्घले प्रदे श र स्थानीय तहको आमथषक
अमधकारको सम्बन्धमा नीमत, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने भए पमन सेवा शुल्क र दस्तुर र जररवाना
सङ्घको एकल अमधकारक्षेर रहने भमनएको होइन । सङ्घको मनरपेक्ष अमधकार परे का ववर्यको सेवा
शुल्क, दस्तुर, जररवाना सङ्घको हुने हो । तर प्रदे श र स्थानीय तहको अमधकारमा समेत परे का ववर्यको

सेवा शुल्क, दस्तर र जररवाना सङ्घको सन्त्ञ्चत कोर्मा जाने होइन । िमसङ्तया १६ मा उन्त्ल्लन्त्खत
स्वास्र्थय सेवाको ववर्य मूलतः राविय वा ववन्त्शष्ट सेवा प्रदायक अस्पतालको सञचालन तथा स्वास्र्थय सेवाको
मापदण्ड र गुर्स्तर मनधाषरर् एवम् अनुगमनसँग मार सीममत छ। सबै स्वास्र्थय सेवामा सङ्घीय अमधकारक्षेर

ु छष भमनएको होइन । अनुसूची-६ को िमसङ्तया
कायम हुने वा सबै स्वास्र्थय सेवा सङ्घबाटै सञचामलत हुनप
९ ले स्वास्र्थय सेवालाई प्रदे शको अमधकार सूचीमा राखेको छ भने अनुसूची-८ को िमसङ्तया ९ ले

आधारभूत स्वास्र्थय सेवालाई स्थानीय तहको अमधकार सूचीमा राखेको छ । िमसङ्तया १७ मा उन्त्ल्लन्त्खत
स्थानीय तहसम्बन्धी माममलाको ववर्यले स्थानीय तहसम्बन्धी सबै ववर्यहरू सङ्घीय कानुन, नीमत वा

योजनाबाट सम्पाददत हुन्छ वा हुनपु छष भन्ने अथष ददँदैन । स्थानीय तहअन्तगषतका कमतपय ववर्यहरू
उदाहरर्को लामग स्थानीय तहको बजेट घाटा र ववत्तीय अनुशासन (धारा ५९(७), स्थानीय तहले बजेट
पेस गने समय (धारा ५९(३), स्थानीय तहको कायषकाररर्ी अमधकार (धारा २१४(१) र धारा २१९),
गाउँ पामलका र नगरपामलकामा रहने वडाको सङ्तया (धारा ५६(४), गाउँ सभा र नगर सभाको मनवाषचन
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(धारा२२२(७) धारा २२३(७) सङ्घीय कानुनबाट व्यवन्त्स्थत हुने सन्दभषमा मार यसलाई बुन्त्झनुपछष।
यसको अथष स्थानीय तह सङ्घ मातहत भएको वा स्थानीय तहका सबै ववर्यमा सङ्घीय अमधकारक्षेर

कायम हुने भन्ने होइन। िमसङ्तया २७ मा उन्त्ल्लन्त्खत वातावरर् व्यवस्थापनको ववर्य अनुसूची-६ को

िमसङ्तया १९ एवम् अनुसूची-७ को िमसङ्तया १३ र अनुसूची-८ को िमसङ्तया १० मा उन्त्ल्लन्त्खत
वातावरर् सं रक्षर्सँग समेत अन्तरसम्बन्त्न्धत भएकाले वातावरर् व्यवस्थापनको ववर्य तीनै तहको अमधकार
सूचीमा पने दे न्त्खन्छ । वातावरर् सं रक्षर्सम्बन्धी ववर्य ववशुव स्थानीय चररर वा सरोकारको ववर्य मार
नभई यो राविय चासो र यसमा अन्तराषविय दावयत्व पमन रहेकाले वातावरर् सं रक्षर्को लामग मापदण्ड र
आधार तय गने, प्रदूर्र् सहन सीमा तोक्ने एवम् अनुगमन गनषमा सङ्घीय भूममका रहन्छ नै । यसदे न्त्ख
ु ने दे न्त्खन्छ । िमसङ्तया २७ मा उन्त्ल्लन्त्खत
बाहेक कायाषन्वयनको कायष भने प्रदे श र स्थानीय तहबाट हुनप
राविय वन नीमत ववर्यले अनुसूची-६ को प्रदे शमभरको राविय वनको व्यवस्थापनसमेत सङ्घीय अमधकारक्षेर

कायम गरे को होइन । प्रदे शमभरको राविय वनले कस्तो वनलाई जनाउने, त्यसको सीमाङ्कन कसरी हुने,

प्रदे शमभर राविय वनका अमतररि कस्ता कस्ता प्रकृमतका वन रहने, सामुदावयक, साझेदारी, कबुमलयती र
सहरी वनको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूममका के हुने भन्नेमा सङ्घीय कानुनले मसद्धान्त र मानक
तय गनष भने सक्छ । वनको ववर्यलाई अनुसूची-९ ले तीनै तहको साझा सूचीमा राखेकाले साझा सूचीको
ववर्यमा सङ्घले मसद्धान्त, मापदण्ड र मनयमनका आधार तोक्न सक्छ। वनसम्वन्धी कसुरलाई फौजदारी
कानुनको दायरामा ल्याई दण्ड सजाय तोक्न र यो ववर्यमा राविय एकरूपता कायम गनष एवम् एक
वर्षभन्दा बढी कैद हुने फौजदारी कसुरको न्यावयक कारबाही अधषन्यावयक मनकायबाट हुन नसक्ने भनी
धारा १५२(२)ले सं वैधामनक व्यवस्था गरे को सन्दभषमा वनसम्बन्धी कसुरको न्यावयक कारबाहीको लामग
सङ्घीय कानुनको आवश्यकता पछष। तर वनको व्यवस्थापन गनष, वनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गनष र
सरकारी ववकलको राय मलई प्रदे श वन अमधकृतले अदालतमा अमभयोगपर दायर गने कायष प्रदे श तहबाट
गनष सं ववधानले रोकेको छै न। प्रदे श मडमभजन वन कायाषलयले यो कायष गनषसक्छ । प्रदे शको अमधकारीलाई

सङ्घीय तहले केही सङ्घीय कायषसमेत सम्पादन गने गरी सङ्घीय कानुनबाटै न्त्जम्मेवारी ददनसक्छ।
मछमेकी भारतमा यसको अभ्यास छ। सङ्घको कायष प्रदे शले गनै नहुने वा सङ्घले ददनै नपाउने भन्ने
हुँदैन। हामीकहाँ सङ्घीयतालाई मसद्धान्तको आधारमा भन्दा यान्त्न्रक रूपमा र आफ्नो साङ्गठमनक वचषस्व

कायम राख्ने सन्दभषमा बुन्त्झएको दे न्त्खन्छ। िमसङ्तया २६ मा उन्त्ल्लन्त्खत खानी उत्खननको ववर्य,
अनुसूची-६ को िमसङ्तया १७ को खानी अन्वेर्र् र व्यवस्थापन, अनुसूची-८ को खानी तथा खमनज
पदाथषको सं रक्षर् र अनुसूची ९ को िमसङ्तया ८ को खानी तथा खमनजसम्बन्धी ववर्य पमन
अन्तरसम्बन्त्न्धत हुँदा खानी अन्वेर्र्, उत्खनन र सं रक्षर्को कायषलाई मनरपेक्ष रूपमा टुिाउन वा पृथक्

गनष ममल्ने दे न्त्खँदैन । यो ववर्यमा तीनै तहमबच साझेदारी र समन्वय हुनपु छष। िमसङ्तया ३२ को
सामान्त्जक सुरक्षा र गररबी मनवारर्को ववर्य अनुसूची-७ को सङ्घ र प्रदे शको साझा अमधकारको सूचीको
िमसङ्तया ११ को सामान्त्जक सुरक्षा तथा सोही अनुसूचीको िमसङ्तया २१ को गररबी मनवारर् तथा
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अनुसूची-९ को तीनै तहको साझा सूचीको िमसङ्तया १० मा समेत सामान्त्जक सुरक्षा र गररबी मनवारर्
रहेकाले यो ववर्य पमन तीनै तहको साझेदारीमा पने दे न्त्खन्छ ।

प्रदे श कानुनको प्रकृमत
हाम्रो सं वैधामनक व्यवस्था हेदाष मूलतः चार वकमसमका प्रदे श कानुनहरू हुन सक्छन्। पवहलो- प्रदे शले
आफ्नो प्रदे शभर वा प्रदे शको कुनै भूभागमा लागु हुने गरी आफूले बनाएको वा बनाउने कानुन । दोस्रोदुई वा दुईभन्दा बढी प्रदे शले अनुसूची- ६ को कुनै ववर्यमा कानुन बनाउन सङ्घलाई अनुरोध गरे कोमा
सो अनुरोधबमोन्त्जम सङ्घले बनाएको प्रदे श कानुन। यो अवधारर्ाअनुसार सङ्घले बनाएको कारर्ले मार
कुनै कानुन सङ्घीय कानुन भइहाल्दै न। सङ्घले बनाएको कानुन पमन प्रदे श कानुन हुनसक्छ। तेस्रोस्थानीय तहको लामग प्रदे शले बनाएको वा बनाउने प्रदे श कानुन। सङ्घीयता कायाषन्वयनको सम्बन्धमा
सङ्घको अमतररि प्रदे शले पमन स्थानीय तहको लामग केही खास ववर्यमा कानुन बनाइददनुपने सं वैधामनक
व्यवस्था छ। उदाहरर्को लामग स्थानीय तहको कानुन मनमाषर्सम्बन्धी प्रविया प्रदे श कानुनले मनधाषरर्
गरे बमोन्त्जम हुने भनी धारा २२६ मा उल्लेख छ । यसैगरी गाउँ सभा र नगर सभाको सञचालन, बैठकको
कायषववमध, गाउँ सभा तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुववधालगायतका ववर्यहरू पमन प्रदे श
कानुनबमोन्त्जम हुने भन्ने धारा २२७ को प्रावधान छ। यस्तै प्रदे श, गाउँ पामलका र नगरपामलकामबचको
राजनैमतक वववाद समाधान गने प्रविया र कायषववमध प्रदे श कानुनबमोन्त्जम हुने भनी धारा २३५(३) मा
व्यवस्था छ। यसैगरी गाउँ पामलका र नगरपामलकाको घाटा बजेट पूमतष गने स्रोतको व्यवस्थाका लामग
प्रदे श कानुनसमेत बनाउनुपने हुनसक्छ। त्यस्तै न्त्जल्ला सभाको सञचालन, न्त्जल्ला समन्वय समममतका
सदस्यले पाउने सुववधा र न्त्जल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत प्रदे श कानुनबमोन्त्जम हुने भनी धारा
२२०(८) मा व्यवस्था छ। प्रदे श कानुनको चौथो प्रकृमत भनेको सङ्घीय कानुनले तय गरे को मसद्धान्त र
मापदण्डको अधीनमा रही प्रदे शले आफ्नो अमधकार सूचीको ववर्यमा बनाउने कानुन। नेपालको सं ववधानले
प्रदे श र स्थानीय तहको अमधकार सूची अथाषत ् अनुसूची-६ र ८ मा उन्त्ल्लन्त्खत कमतपय ववर्यहरूमा प्रदे श
र स्थानीय तहले आफ्नो पूर्ष स्वेच्छामा कानुन बनाउन सक्दै नन्। उदाहरर्को लामग अनुसूची-६ को
िमसङ्तया १५ ले प्रदे श लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ववर्यलाई प्रदे शको अमधकार सूचीमा राखेको कारर्
अनुसूची मार हेदाष यस ववर्यमा प्रदे शले आफ्नै स्ववववेक प्रयोग गरे र कानुन बनाउन सक्छ भनी अथष गनष
सवकन्छ। तर सं ववधानको धारा २४४(३) ले प्रदे श लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतषव्य र अमधकारको
आधार र मापदण्ड सङ्घीय कानुनले मनधाषरर् गने व्यवस्था गरे कोले प्रदे श लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा
प्रदे श कानुन बनाउँ दा ती आधार र मापदण्डको अधीनमा बस्नुपछष। यसैगरी अनुसूची-६ को िमसङ्तया
१ ले प्रदे श प्रहरी प्रशासनलाई प्रदे शको अमधकार सूचीमा राखेको धारा २६८(३) ले नेपाल प्रहरी र प्रदे श
प्रहरीले सम्पादन गने कायषको सञचालन, सुपररवेक्षर् र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोन्त्जम
हुने भनी वकटान गरे काले प्रदे शमा प्रदे श प्रहरीको भूममका के हुने हो, प्रदे श शान्त्न्त सुरक्षामा नेपाल प्रहरी
कुन बेलामा सं लग्न हुन पाउने हो, दुई प्रहरी सङ्गठनमबच साङ्गठमनक रूपमा र धरातलमा हुन सक्ने
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सम्भाववत वन्व हुन नददने मनरोधात्मक सं रचना के हुने भन्ने ववर्यमा सङ्घीय कानुनले मागषदशषन गनुप
ष ने
हुन्छ। यसैगरी

प्रदे श र स्थानीय तहको आमथषक अमधकारको ववर्यमा सङ्घले नीमत ,मापदण्ड र कानुन

बनाउने गरी धारा

५९(२) ले व्यवस्था गरे कोले आमथषक अमधकारको ववर्य प्रदे श र स्थानीय तहले

ु को एकीकृत अथषतन्र, समवष्टगत
कानुन बनाउँ दा पूर्ष रूपमा स्वतन्रताको अभ्यास गनष सक्दै न। मुलक
आमथषक न्त्स्थरता र ववत्तीय अनुशासनको अवधारर्ालाई यो धाराले आत्मसात् गरे को छ।
प्रदे श कानुनको प्रकृमतलाई ममसनो गरी केलाउँ दा प्रदे शको अमधकार सूची-६ मा उन्त्ल्लन्त्खत सङ्तया २२
वटा ववर्यहरूको छन्। सरसती हेदाष यी ववर्यमा प्रदे शले आफ्नै नीमत, योजना, दशषन, बुझाइको आधारमा
मनरपेक्ष रूपमा कानुन बनाउन सक्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर गवहररएर हेने हो भने त्यस्तो अवस्था
दे न्त्खँदैन। अनुसूची-६ का ववर्यहरूलाई यसरी वगीकरर् गनष सवकन्छ। पवहलो- प्रदे शले पूर्ष स्वतन्रता
र वववेक प्रयोग गरी कानुन बनाउन सक्ने ववर्यहरू । यस्ता ववर्यहरूमा प्रदे श सभा, प्रदे श मन्त्न्रपररर्द्,
प्रदे श अनुसन्धान ब्युरो, प्रदे श पुस्तकालय, प्रदे श सङ्ग्रहालय, प्रदे श पररवहन, यातायात, प्रदे श सरकारी
् दोस्रो- सङ्घसँग समन्वय
कायाषलयको भौमतक व्यवस्थापन, प्रदे श लोकमागष, कलकारखानाको ववर्य पछषन।
गनुप
ष ने ववर्यहरू, यसअन्तगषत प्रदे श प्रहरी प्रशासन, प्रदे शमभरको शान्त्न्त सुरक्षा, भूमम व्यवस्थापन, जग्गाको
अमभलेख, धमषको सं रक्षर् भार्ा, मलवपको सं रक्षर्। यी ववर्यमा कानुन बनाउँ दा सङ्घको ववर्यगत
मन्रालयसँग परामशष गनुप
ष छष। तेस्रो- स्थानीय तहसँग समन्वय र परामशष गनुप
ष ने ववर्यहरू, यसअन्तगषत
कृवर् तथा पशु ववकास, स्वास्र्थय सेवा, प्रदे श लोकमागष, वातावरर् व्यवस्थापन, भार्ा सं स्कृमत, लमलतकलाको
सं रक्षर्। चौथो- सीमा जोमडएका अन्य प्रदे शसँग समन्वय गनुप
ष ने ववर्यहरू । खासगरी अन्तरप्रदे श व्यापार,
जल उपयोग, वातावरर् व्यवस्थापन, प्रदे श यातायातसम्बन्धी ववर्यहरू सीमा जोमडएका प्रदे शको पमन चासो
र सरोकार रहन्छ। पाचौँ- सङ्घीय कानुनले मनदे न्त्शत गनुप
ष ने ववर्यहरू। यसअन्तगषत प्रदे श प्रहरी,
करसम्बन्धी ववर्यहरू, प्रदे श मनजामती सेवा, प्रदे श ववश्वववद्यालय, उच्च न्त्शक्षा, खानी व्यवस्थापन, गुठी
व्यवस्थापन, प्रदे शस्तरको ववद्युत,् मसँचाइ प्रदे शमभरको राविय वन, वातावरर् व्यवस्थापन, भूमम व्यवस्थापनका
ववर्यहरू पने दे न्त्खन्छ। प्रदे शको अनुसूची-६ को प्रकृमत सरल रे खाबाट छु वट्टँ दैन । यो अनुसूचीलाई ६
वकमसमबाट हेन ष सवकन्छ।
(क) प्रदे शको मनरपेक्ष अमधकार सूचीमा परे का ववर्यहरू जसको बारे मा मामथ उल्लेख गररयो।
(ख) प्रदे श र सङ्घ दुवक
ै ो एकल अमधकार सूचीमा परे का ववर्यहरू। यसअन्तगषत अनुसूची-५ को
िमसङ्तया ४ मा उन्त्ल्लन्त्खत शान्त्न्त सुरक्षा र अनुसूची-६ को िमतया १ मा उल्लेख भएको प्रदे श
शान्त्न्त सुरक्षा, अनुसूची-५ को िमसङ्तया ८ मा उल्लेख भएको रे मडयो, टे मलमभजन र अनुसूची-६
को िमसङ्तया ३ मा उन्त्ल्लन्त्खत रे मडयो, टे मलमभजन सञचालन । यसैगरी अनुसूची-५ को
िमसङ्तया १६ मा उल्लेख भएको स्वास्र्थय सेवा र अनुसूची-६ को िमसङ्तया ९ को स्वास्र्थय
सेवा।
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(ग) प्रदे श र स्थानीय तहको दुवक
ै ो एकल अमधकार सूचीमा परे का ववर्यहरू । यसअन्तगषत अनुसूची६ को िमसङ्तया ३ को एफ. एम. सञचालनको ववर्य अनुसूची-८ अथाषत ् स्थानीय तहको
अमधकारको िमसङ्तया ३ मा पमन परे को छ । यस्तै अनुसूची-६ को िमसङ्तया ४ मा उल्लेख
भएको घरजग्गा रन्त्जिेसन शुल्क, सवारी साधन कर, पयषटन शुल्क, ववज्ञापन करको ववर्य अनुसूची८ को िमसङ्तया ४ मा पमन परे को छ। अनुसूची-६ को िमसङ्तया २ मा उन्त्ल्लन्त्खत सहकारी
सं स्था अनुसूची-८ को िमसङ्तया २ मा पमन छ। अनुसूची-६ को िमसङ्तया १९ को वातावारर्
व्यवस्थापन अनुसूची ८ को िमसङ्तया १० मा वातावरर् सं रक्षर्मा परे को छ। यसैगरी अनुसूची६ को िमसङ्तया २० को कृवर् तथा पशुपन्छी ववकासको ववर्य अनुसूची ८ को िमसङ्तया १५
मा पमन परे को छ । यस्तै अनुसूची-६ को िमसङ्तया १८ को भार्ा, मलवप ,सं स्कृमत, लमलतकलाको
ववर्य अनुसूची ८ को िमसङ्तया २२ मा पमन छ।
(घ) प्रदे शको एकल अमधकारक्षेरका साथै तीनै तहको साझा अमधकार सूचीमा परे का ववर्यहरू यसअन्तगषत
् अनुसूची ६ को िमसङ्तया २ को सहकारी सं स्था अनुसूची-९ को िमसङ्तया २ मा पमन
पछषन।
परे को छ। अनुसूची-८ को िमसङ्तया ८ मा प्रदे श ववश्वववद्यालय, उच्च न्त्शक्षा रहेकोमा अनुसूची९ को िमसङ्तया २ ले न्त्शक्षालाई समग्र रूपमा तीनै तहको साझा अमधकारमा रान्त्खददएको छ।
अनुसूची-६ को िमसङ्तया ९ को स्वास्र्थय सेवाको ववर्य अनुसूची-९ को िमसङ्तया ३ मा पमन
परे को छ। अनुसूची-६ को िमसङ्तया २० को कृवर्को ववर्य अनुसूची-९ को िमसङ्तया ४ मा
पमन छ । अनुसूची-६ को िमसङ्तया ९ को ववद्युत मसँचाइ र खानेपानी अनुसूची-९ को िमसङ्तया
५ मा समावेश छ। अनुसूची-६ को िमसङ्तया ४ को पयषटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर अनुसूची९ को िमसङ्तया ६ मा पमन छ। अनुसूची-६ को िमसङ्तया १९ ले प्रदे शमभरको राविय वनमा
प्रदे शको अमधकारक्षेर कायम गरे कोमा अनुसूची-९ को िमसङ्तया ७ ले समग्र वन जङ्गललाई तीनै
तहको साझा अमधकार सूचीमा राखेको छ। अनुसूची-६ ले खानी अन्वेर्र् र व्यवस्थापन प्रदे शलाई
ददएकोमा अनुसूची-९ को िमसङ्तया ८ ले खानी तथा खमनजलाई एकमुष्ट रूपमा साझा सूचीमा
समावेश गरे को छ। अनुसूची-६ को िमसङ्तया १९ ले जल उपयोग र वातावरर् व्यवस्थापनलाई
प्रदे शको कायषक्षेरमा राखेका अनुसूची-९ को

िमसङ्तया ७ ले यसलाई तीनै तहको कायषक्षेरमा

लगेको छ।
(ङ) अनुसूचीमा प्रदे शको एकल अमधकारमा परे को तर सं ववधानको सारवान् धाराले सङ्घलाई अमधकार
ददएको ववर्य । गुठीको ववर्यमा यो अवस्था छ । यसको बारे मा मामथ नै उल्लेख भइसकेको
छ।
(च) प्रदे शको अमधकार सूचीमा परे का तर सङ्घीय कानुनले मसद्धान्त, मापदण्ड र आधार तोक्नुपने
प्रकृमतका ववर्यहरू। यसको बारे मा पमन मामथ उल्लेख भएको छ ।
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स्थानीय कानुनको प्रकृमत
स्थानीय तहको अमधकार सूचीको प्रकृमत पमन प्रदे श कानुनसरह छ । अनुसूची-८ ले २२ वटा िमसङ्तयामा
ववमभन्न ववर्यहरूलाई स्थानीय तहको अमधकारमा राखेको छ। सङ्घपमछको शन्त्िशाली सरकारको रूपमा
ठामनएको स्थानीय तहको अमधकारक्षेरलाई केलाउँ दा अनुसूची-६ का ती सबै ववर्यहरूमा स्थानीय तहले
मनरपेक्ष वा आफ्नो स्ववववेक प्रयोग गरी कानुन, योजना बनाउन र कायाषन्वयन गनष भने सक्दै न। अनुसूची८ को प्रकृमतलाई 6 वकमसमबाट हेन ष सवकन्छ।

पवहलो- स्थानीय तहको नेतत्ृ वदायी भूममका भएका ववर्यहरू
यसअन्तगषत स्थानीय सेवाहरूको व्यवस्थापन, स्थानीय तर्थयाङ्क सङ्कलन र अमभलेख सङ्कलन,
स्थानीयस्तरका ववकास आयोजना र पररयोजना, स्थानीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृवर् सडक, वैकन्त्ल्पक ऊजाष,
स्थानीय बजार व्यवस्थापन, कर (सम्पन्त्त्त कर, मालपोत, घर बहाल कर,व्यवसाय कर)

दोस्रो- सङ्घीय कानुनले आधारभूत मसद्धान्त र मापदण्ड तय गनुपष ने ववर्यहरू

आधारभूत र माध्यममक न्त्शक्षा । सहकारी सं स्थाको सञचालन र मनयमन, एफ.एम. सञ्चालन, नगर प्रहरीको
अमधकार र कतषव्य, कर सङ्कलन र करको वहस्सा बाँडफाँट, आधारभूत स्वास्र्थय सेवाअन्तगषत पने ववर्यको
वकटानी, स्थानीय जलववद्युत आयोजनाअन्तगषत स्थानीय तहले उत्पादन र ववतरर् गनष र अनुममत ददन
पाउने आयोजनाको क्षमता हद। स्थानीय तहको बजेट पेस गने ववर्य र घाटा बजेट ।

तेस्रो- प्रदे श कानुनले व्यवन्त्स्थत गने ववर्यहरू

यसअन्तगषत गाउँ सभा, नगर सभाको सञचालन, बैठकको कायषववमध, समममत गठन, स्थानीय तहका
पदामधकारीले पाउने सुववधा, स्थानीय तहको कमषचारी र कायाषलयसम्बन्धी व्यवस्था ( धारा २२७), स्थानीय
तहको कानुन मनमाषर् प्रविया (धारा २२६)।

ँ समन्वय गने ववर्यहरू
चौथो- प्रदे शसग

वातावरर् सं रक्षर् र जैववक ववववधता, ववपद् व्यवस्थापन, भार्ा, सं स्कृमत, लमलतकलाको सं रक्षर्, कृवर् तथा
पशुपालनसम्बन्धी।

पाँचौँ- अनुसूची-८ र तीनै तहको साझा सूचीमा समेत परे को ववर्यहरू
सहकारी, स्वास्र्थय, न्त्शक्षा, कृवर्, ववद्युत, खानेपानी मसँचाइ, जल उपयोग, जैववक ववववधता,वातावरर् सं रक्षर्,
खानी तथा खमनज, ववपद् व्यवस्थापन, सामान्त्जक सुरक्षा,स्थानीय तर्थयाङ्क (व्यन्त्िगत घटना दताष,जन्म, मृत्यु,
बसाइँसराइ आदद)।

छै ठौं-अनुसूची-८ र अनुसूची-७ मा समेत जोमडएका ववर्यहरू
वातावरर् सं रक्षर्, खानेपानी तथा सरसफाइ। यस्तै अनुसूची-७ को िमसङ्तया २ को ववर्य अनुसूची-८
को स्थानीय बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्त्न्धत छ। यस्तै अनुसूची-८ को िमसङ्तया १६ को ववर्य
अनुसूची-७ को िमसङ्तया ११ को सामान्त्जक सुरक्षासँग सम्बन्त्न्धत ववर्यहरू।
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साझा अमधकारको अवधारर्ा
सङ्घीयतामा सङ्घीय एकाइहरूको साझा अमधकार अपररहायष मामनन्छ। सङ्घीय एकाइहरूमबचको
अन्तरसं वाद, समन्वय र सहकायषलाई साझा अमधकारको सूचीको अभ्यासले प्रमतमबन्त्म्बत गछष। एकल

अमधकारमा प्रमतस्पधाष हुने हुँदा सङ्घीय एकाइहरूलाई आपसमा जोड्नेभन्दा अलग्याउने कायष गछष। तर
साझा अमधकारले साझेदारी वा सहशासनलाई प्रवद्धषन गछष। यो अमधकारको प्रयोगले राविय एकता र
ु को आन्तररक जीवनमा आएको पररवतषन र मुलक
ु को बाह्यसम्बन्ध र
राविय वहतको सं रक्षर् गनष र मुलक
अन्तराषविय राजनीमत तथा भूराजनैमतक आयामका प्रभावहरूको व्यवस्थापन गनष महत्त्वपूर्ष अवसर पमन
ु को हकमा त यो अमधकार झनै महत्त्वपूर्ष छ।
ददन्छ। नेपाल जस्तो मुलक
साझा अमधकारको सूचीमा उन्त्ल्लन्त्खत ववर्यमा सङ्घीय एकाइहरूले पारस्पररक समन्वय र परामशषमा
स्वतन्रतापूवक
ष आफ्नो राजनैमतक, कायषकाररर्ी, ववधावयकी, न्यावयक, ववकास र प्रशासनसम्बन्धी अमधकारको
् साझा अमधकारको सूचीमा सङ्घीय एकाइहरूमध्ये कुनै सङ्घीय एकाइले मार पूर्ष रूपमा
प्रयोग गछषन।
अमधकारको प्रयोग गनष ममल्दै न भन्ने मान्यता छ। सबै सङ्घीय एकाइहरूले साझा अमधकारको प्रयोगमा
सम्मानजनक वहस्सा प्राप्त गनष सक्ने अवस्था रहनुपछष। एकले अकोको अमधकारको सम्मान गनुप
ष छष ।
साझा अमधकारको सूचीमा प्रमतस्पधाषभन्दा बढी सहकायष हुन्छ। कानुन मनमाषर्को प्रारन्त्म्भक चरर्दे न्त्ख नै
परामशष हुन्छ। हो- साझा अमधकारको सूचीमा सङ्घीय कानुन शीर्षस्थानमा रहन्छ र सङ्घीय कानुनसँग
नबान्त्झने गरी मार अरु तहले कानुन बनाउनुपछष। साझा अमधकारको सूचीमा सङ्घीय कानुनसँग बान्त्झने
गरी अरु तहले बनाएको कानुन बान्त्झएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । यसको अथष साझा अमधकारको नाममा
सङ्घले अरु तहमामथ वचषस्व स्थावपत गनष पाउने भन्ने होइन । सङ्घको नेतत्ृ वदायी र अमभभावकको
भूममका दे न्त्खनुपछष। साझा अमधकारको सूचीमा सङ्घले ववर्यको प्रकृमतको आधारमा मूलतः मसद्धान्त, नीमत
र मापदण्ड तय गने हो, कायाषन्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन र मनयमन भने आधारभूत रूपमा अरु सङ्घीय
एकाइबाटै हुने हो। राविय सरोकार र महत्त्वको ववर्यमा बाहेक स्थानीय सामान्त्जक, सांस्कृमतक र मौमलक
ववन्त्शष्टता, ज्ञान, मसप र व्यवस्थापनको ववर्यमा सङ्घले आफूलाई अलग गनुप
ष छष।

साझा अमधकारसम्बन्धी केही मसद्धान्तहरू
सङ्घीयतामा सरकारका तहहरूमबचको अमधकारको बाँडफाँटलाई मनदे न्त्शत गने मसद्धान्तहरूले साझा अमधकार
सूचीको ववर्यसँग सम्बन्त्न्धत कायष, वियाकलाप र न्त्जम्मेवारीको ववस्तृतीकरर् गरी कुन तहको कस्तो
भूममका रहने भन्ने सम्बन्धमा मागषदशषन गछष। उपयुि
ष
मसद्धान्तका आधारमा ववमभन्न तहका सरकारमा
कायष न्त्जम्मेवारी बाँडफाँट भएमा नन्त्जकका सरकारले आफ्ना सरोकारका ववर्यलाई सम्बोधन गने न्त्जम्मेवारी

प्राप्त गने र मनर्षय प्रवियामा सम्बन्त्न्धत जनताले सहभामगता जनाउन पाउने हुँदा पहुँच, पवहचान एवम्
प्रमतमनमधत्वको अवसर बढ्न गई सामान्त्जक न्याय प्रामप्तमा पमन सघाउ पुग्ने हुन्छ ।
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त्यस्ता प्रमुख केही मसद्धान्तहरूलाई यहाँ उल्लेख गररएको छ।

दक्षता र सन्त्न्नकटता (Efficiency and Subsidiary)

जुन कायष जुन तहको सरकारले कम लागतमा दक्षतापूवक
ष सम्पादन गने सामर्थयष रातछ, सो काम सोही

सरकारले सम्पादन गनुप
ष छष भन्ने मान्यतामा यो मसद्धान्त आधाररत छ। सन्त्न्नकटताको मसद्धान्तमा सम्बन्त्न्धत
कायष जनताको सबैभन्दा पवहलो सम्पकष हुने वा जनताको नन्त्जकको सरकारले सम्पादन गदाष राज्यको

जनताप्रमतको जवाफदे वहता कायम हुने र स्थानीय आवश्यकता र चाहनाप्रमत सो सरकार बढी पररन्त्चत र
सं वेदनशील रहन्छ भन्ने अपेक्षा गररन्छ।

आयतन लाभ (Economies of Scale)

कुनै वस्तुको उत्पादन वा सेवाको ववतरर् ववमभन्न तहबाट गररँ दा भन्दा एकै तहबाट गदाष कम लागतमा
बढी पररमार् वा मारामा उत्पादन हुन्छ वा सेवाको ववतरर्को खचष कम हुन्छ भने त्यस्तो उत्पादन वा
ववतरर् सोही तहबाट गनुष वकफायती हुन्छ। त्यस्तो कायष गने खास दक्षता वा मसप बहुतहमा नहुन पमन
सक्छ ।

बाह्य प्रवाह (Externalities or Spill-over Jurisdiction)

कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा ववतरर् वा कुनै कायषको लाभ लागत कुनै स्थान ववशेर्मा मार
ु भरी भई सोको बहुआयाममक प्रभाव र असर पने
आन्तररकीकरर् गनष नसवकने र त्यसको प्रवाह मुलक
भएमा यो ववर्यमा स्वाभाववक रूपमा स्थानीय तहको भन्दा सङ्घ र प्रदे शको भूममका बढी रहन्छ।

समावेशी र समतामूलक स्थानीय (Inclusion and Equity)

सङ्घीय प्रर्ालीमा मुलकको सामान्त्जक, सांस्कृमतक, जातीय, भावर्क र भौगोमलक ववववधता नै राविय एकता

मामनन्छ । ववववधताको व्यवस्थापन र राज्यमा प्रमतमबम्बको लामग सङ्घको नीमत मनमाषर्मा महत्त्वपूर्ष
भूममका हुन्छ । राज्यका अवसर र

उत्पादनका साधनहरूको समतामूलक ववतरर्को लामग सबै

सरकारहरूको नीमत मनमाषर् र कायाषन्वयनमा वहस्सा र भूममका रहन्छ।

समवष्टगत न्त्स्थरता (Overall Stability)

ु मा सामान्त्जक, आमथषक र राजनैमतक न्त्स्थरता कायम गनषको लामग सबै तहका सरकारका नीमत,
मुलक
ु ने भएकोले मूलभूत राविय नीमत तय गने प्रमुख न्त्जम्मेवारी सङ्घको
योजना, र कायाषन्वयनमबच समन्वय हुनप
्
हुन्छ। सो नीमतलाई सबै तहका सरकारले मागषदशषन मानी आफ्नो नीमत, कानुन बनाई कायाषन्वयन गछषन।

राविय प्राथममकता (National Priority)

ु को प्राथममकता र लक्ष्य सङ्घले मनधाषरर्
न्त्शक्षा, स्वास्र्थय, कृवर्, राविय सुरक्षा, राविय वहतको ववर्यमा मुलक
गछष। मनधाषररत प्राथममकता र लक्ष्य प्रामप्तसम्बन्धी कायषको कायाषन्वयनमा सरकारका सबै तहहरूको
सं लग्नता रहन्छ।

जवाफदे वहता र क्षमता (Accountability and Capacity)
जुन कायष जनताप्रमत बढी जवाफदे ही भई कुन सरकारले कायाषन्वयन गने क्षमता रातछ र त्यसमा जनता
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ले मनयन्रर् र मनगरानी गनष सक्छन्, त्यस्तो कायष सोही तहको सरकारले सम्पादन गनुप
ष छष। कामको
न्त्जम्मेवारी बाँडफाँट गदाष सरकारको क्षमतालाई पमन हेनप
षु दषछ। साथै सङ्घले अन्य सरकारको काम गनषको
लामग उपयुि वातावरर् मसजषना गने र क्षमता ववकासमा लगानी र सहयोग गनुप
ष छष।

सहकाररता, समन्वय र सहअन्त्स्तत्व (Cooperative, Coordination and Co-existence)
सरकारका तहहरूमबच शासकीय अमधकारको प्रयोग गनष प्रमतस्पधाषभन्दा ववकास, मनमाषर् र जनताप्रमतको
जवाफदे वहतामा प्रमतस्पधाष हुनपु छष। सबै तहका सरकारहरूमबच महत्त्वपूर्ष नीमत, कानुन र योजना तजुम
ष ा
ु छष।
र कायाषन्वयन गदाष समन्वय हुनप

साझा अमधकारको सूचीको प्रकृमत
नेपालको सं ववधानले राज्यशन्त्िको प्रयोग गने सम्बन्धमा सङ्घीय एकाइहरूमबच राजनैमतक अमधकार,
कायषकाररर्ी अमधकार, ववधावयकी अमधकार, ववकास प्रशासनको अमधकार र सेवा प्रवाहको अमधकारको
बाँडफाँट गरे को छ । न्यावयक अमधकार एकीकृत रूपमा सङ्घमा मार छ । सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय
तहको एकल अमधकारले मूलतः यी सबै अमधकारलाई समावेश गरे को छ भने साझा अमधकारमा मूलतः
सेवा प्रवाह, ववकास प्रशासन र नागररकका दै मनक जीवनसँग सम्बन्त्न्धत ववर्यहरू छन् । साझा
अमधकारअन्तगषत सङ्घ र प्रदे शको साझा अमधकारलाई अनुसूची-७ ले उल्लेख गरे को छ भने सङ्घ, प्रदे श
र स्थानीय तह तीनै तहको साझा अमधकारका ववर्यहरू अनुसूची-९ मा उल्लेन्त्खत छन् । प्रदे श र स्थानीय
तहको साझा अमधकारको कल्पना सं ववधानले गरे न।
अनुसूची-७ र अनुसूची-९ को साझा अमधकारको ववर्यको प्रकृमतलाई सूक्ष्म रूपले केलाउँ दा र साझा
ु को अभ्यास हेदाष साझा अमधकारको प्रकृमतलाई 6 वकमसमले अभ्यास गनष
अमधकारको सम्बन्धमा अरु मुलक
सवकन्छ।
(अ) सङ्घको पूर्ष भूममका र अमधकार रहने साझा अमधकार
साझा अमधकारमा रान्त्खएका केही ववर्यहरूमा सङ्घको पूर्ष भूममका र अमधकार (Full Competence

of Federal Level) रहन्छ । सङ्घीय नीमत, कानुन वा योजनाबाटै ती ववर्यहरूको व्यवस्थापन,
कायाषन्वयन, मनयमन भइरहेको हुन्छ। यी ववर्यमा प्रदे श र स्थानीय तहले कुनै कानुन वा योजना

बनाइरहनु पदै न। कायाषन्वयनको कुनै चरर्सम्म प्रदे शको भूममका हुनसक्छ। अनुसूची-७ का कमतपय

् जस्तै अनुसूची-७ को िमसङ्तया १ ले फौजदारी तथा दे वानी
ववर्यहरू यो प्रकृमतमा पछषन।
कायषववमध, प्रमार्को ववर्यलाई सङ्घ र प्रदे शको साझा सूचीमा समावेश गरे को छ। यो ववर्यमा प्रदे श

कानुन बमनरहनुपने आवश्यकता दे न्त्खँदैन। अनुसूची- ५ को िमसङ्तया ३० ले फौजदारी र दे वानी
ु मा दे वानी र
कानुनको मनमाषर्को ववर्य सङ्घको एकल सूचीमा राखेको छ। यसअनुसार मुलक

फौजदारी कानुन (सारवान् र कायषववमध) अमधकांश ववर्यमा बमनसकेको छ। भववष्यमा पमन यी दुवै
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कानुन सङ्घले नै बनाउने भएपमछ सारवान् कानुन सङ्घले बनाई कायषववमध कानुनको हकमा प्रदे शलाई

बनाउने भन्ने ववर्य सैद्धान्त्न्तक र व्यावहाररक दुवै दृवष्टकोर्बाट उपयुि हुँदैन। अमेररकामा झैँ कुनै

कायष कुनै राज्यमा फौजदारी हुने र कुनै राज्यमा नहुने मोडेलको सङ्घीयता नेपालको छै न। हाम्रो
मोडेल एकीकृत फौजदारी र दे वानी सं वहता (कायषववमध) को हो।

यसैगरी अनुसूची-७ को िमसङ्तया ७ मा उल्लेख भएको वववाह, सम्बन्धववच्छे द, सम्पन्त्त्त हस्तान्तरर्,
ु , उत्तरामधकारी, सं यि
ु पररवारजस्ता पाररवाररक माममलाको ववर्यमा पमन प्रदे श कानुन बन्नुपने
धमषपर

अवस्था दे न्त्खँदैन। यी ववर्यहरूलाई अवहलेको दे वानी सं वहताले समेवटसकेको छ। यी ववर्यहरूको
हकमा

राविय

एकरूपता

कायम

गनष

पमन

सङ्घकै

भूममका

अपररहायष

हुन्छ। यी ववर्यहरूमा स्थान र समुदाय ववशेर्का खास परम्पराहरूलाई सावषजमनक नीमतववरुद्ध नहुने
गरी सङ्घीय कानुनले नै मान्यता ददनसक्छ।

यस्तै अनुसूची-७ को िमसङ्तया ७ मा उन्त्ल्लन्त्खत करारको ववर्यमा पमन सङ्घीय कानुन बमनसकेको
छ । करारको कुन ववर्यको हकमा प्रदे श कानुनको आवश्यकता पने हो भनी मनक्यौल गनष सवकने
अवस्था छै न। यस्तै िमसङ्तया ११ को ट्रेड युमनयन र श्रममकको हक अमधकारको ववर्य मौमलक

हकसँग सम्बन्त्न्धत भएकोले यो ववर्यमा कुनै प्रदे शमा एक वकमसमको र अको प्रदे शमा फरक

वकमसमको व्यवस्था गनुष सं ववधानसम्मत नहुने भएकाले सङ्घीय कानुनबाट नै यसको सारभूत र
ु ने हुँदा प्रदे श कानुन बन्नुपने दे न्त्खँदैन।
कायषववमधगत ववर्यहरू व्यवन्त्स्थत हुनप

(आ) सङ्घबाटै पूर्ष रूपले मनयमन गनुप
ष ने प्रकृमतका (Full Regulation by Federal Level) साझा
अमधकार

राविय र अन्तराषविय चररर र मापदण्ड हुने केही खास ववर्यहरूको मनयमनको सारभूत व्यवस्था र

कायाषन्वयन पमन सङ्घबाटै हुनपु ने दे न्त्खन्छ। उदाहरर्को लामग अनुसूची-७ को िमसङ्तया १२ मा
उन्त्ल्लन्त्खत कानुन व्यवसाय, लेखापरीक्षर्, इन्त्न्जमनयररङ, न्त्चवकत्साजस्ता सेवाको मनयमन प्रदे श

कानुनबाट हुनसक्ने अवस्था हुँदैन। यस्तै न्त्स्थमत अनुसूची-७ को िमसङ्तया २० मा उल्लेन्त्खत मबमा
व्यवसायको मनयमनको छ।

(इ) सङ्घले आंन्त्शक मनयमन गरे पुग्ने (Partial Regulation by Federal Level) प्रकृमतका साझा
अमधकार

दे हायको ववर्यमा सङ्घले आंन्त्शक मनयमनको सारभूत व्यवस्था गरी बाँकी प्रवियागत मनयमन,
कायाषन्वयन, सञचालन र अनुगमनको न्त्जम्मा प्रदे श र स्थानीय तहमा हुने गरी कानुन बनाउनुपने
दे न्त्खन्छः

21

रमेश ढकाल, 2078
(क) अनुसूची-९ को िमसङ्तया १ को सहकारीको ववर्यमा सहकारीका मसद्धान्तहरूको आधारमा

सहकारी सं स्थाको दताष, सञचालन, सहकारी सं स्थाको प्रकृमत, सहकारीसम्बन्धी कसुर, सजाय,
मुद्दालगायतका ववर्यमा मार सङ्घीय कानुनबाट सम्बोधन गने,

(ख) अनुसूची-९ को िमसङ्तया ४ को कृवर्को ववर्यमा भूउपयोगसँग सम्बन्त्न्धत कृवर् भूममको

सं रक्षर्, भूममसुधारको राविय नीमत, वकसानका आधारभूत अमधकारको ववर्यमा सङ्घीय कानुनको

(ग)

आवश्यकता रहने,

अनुसूची-९ को िमसङ्तया ७ को वनजङ्गल, वातावरर् व्यवस्थापन तथा जैववक ववववधताको

ववर्यमा वन तथा वातावरर्सम्बन्धी राविय नीमत, प्रदे शमभरको राविय वन, सामुदावयक वन,
कबुमलयती वन, साझेदारी वनको सीमाङ्कनसम्बन्धी मापदण्ड, वनसम्बन्धी कसुर, दण्ड सजाय,

कसुरको अनुसन्धान, अमभयोजन, न्यावयक कारबाही, वनमा स्थानीय तह र प्रदे शको साझेदारी र
(घ)

(ङ)
(च)

ु ने,
भूममकाको ववर्यमा सङ्घीय कानुन सीममत हुनप

खानी तथा खमनज- ढु ङ्गा, मगट्टी, बालुवा र नदीजन्य पदाथष एवम् सुन, हन्त्ारा, युरेमनयमजस्ता

बहुमूल्य पदाथषको अन्वेर्र् तथा उत्खनन, दोहन, र मनयाषतको राविय नीमतको ववर्यमा मार
सङ्घीय कानुन आवश्यक पने,

अनुसूची-७ को िमसङ्तया २ को आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूमतष, मूल्य मनयन्रर्,

ु ने,
गुर्स्तर मनधाषरर्को ववर्यमा मार सङ्घीय कानुन सीममत हुनप

अनुसूची-९ को िमसङ्तया ९ को और्धाी र ववर्ादीको गुर्स्तर र मूल्य मनधाषरर्, ववर्ादी

व्यवस्थापनको न्यूनतम मापदण्ड तय सङ्घबाट र कायाषन्वयन र अनुगमन प्रदे शबाट ।

(छ) अनुसूची-७ को िमसङ्तया १० को पररवार मनयोजन र जनसङ्तया व्यवस्थापनको राविय नीमत
तय सङ्घबाट र कायाषन्वयन प्रदे शबाट ।

(ई) सङ्घबाट सामान्य सामान्य मसद्धान्त मापदण्ड र नीमत तय भई प्रदे श र स्थानीय तहबाट कायाषन्वयन

ु ने प्रकृमतका ववर्यहरू (Laid down of General Principles, Policies and Implementation
हुनप

by Province and Local Level): यसअन्तगषत दे हायका ववर्य पछषन:्

(क) न्त्शक्षाः यो ववर्य स्थानीय तहको आधारभूत र माध्यममक न्त्शक्षाको अमधकार र प्रदे शस्तरीय
ववश्वववद्यालय र उच्च न्त्शक्षामा रहेको प्रदे शको अमधकारसँग समेत सम्बन्त्न्धत छ। सं ववधानले

अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अमधकारसूची मनधाषरर् गने िममा िमसङ्तया ८ ले आधारभूत
र माध्यममक न्त्शक्षाको ववर्य समावेश गरे को छ । आधारभूत र माध्यममक न्त्शक्षाको ववर्यमभर
समावेश हुने अन्तवषस्तुहरू एवम् सोको प्रकृमतको बारे मा सो अनुसूचीमा थप कुनै व्यवस्थाहरू
रहेको दे न्त्खँदैन । यसैगरी न्त्शक्षाको सम्बन्धमा सं ववधानले अन्य अनुसूचीमा गरे को व्यवस्था हेदाष

सङ्घको अनुसूची-५ को िमसङ्तया १५ मा केन्िीय ववश्वववद्यालय, अनुसूची-६ को प्रदे शको
अमधकार सूचीको िमसङ्तया ८ मा प्रदे श ववश्वववद्यालय, उच्च न्त्शक्षा एवम् अनुसूची-९ को
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तीनै तहको अमधकारसूचीको िमसङ्तया २ मा न्त्शक्षा भन्ने उल्लेख भएको दे न्त्खँदा सं ववधानका
अनुसूचीहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्त्न्धत दे न्त्खएकोमा कुनै वववाद छै न। अनुसूची-९ ले "न्त्शक्षा"
भन्ने पदावली प्रयोग गरे कोमा झट्ट हेदाष न्त्शक्षासम्बन्धी सम्पूर्ष ववर्यहरू साझा सूचीमा परे को
जस्तो दे न्त्खए पमन अनुसूची-५, ६ र ८ को व्यवस्थाहरूलाई एकैसाथ रातदा सं ववधानले न्त्शक्षाको
ववर्यमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको अमधकारको प्रकृमत र सीमालाई मागषदशषन गरे काले

सोसमेत मनन गनुष अपररहायष छ। सं ववधानका व्यवस्थाहरूलाई अन्तरववरोध वा द्बन्वको रूपमा
नमलई सं ववधानको आधारभूत चररर र सम्बन्त्न्धत ववर्यको दशषनसमेतलाई दृन्त्ष्टगत गरी
सामञजस्यपूर्ष र रचनात्मक व्यातया (Co-ordinate and Harmonious Interpretation of the

Constitution) गररन्छ। एकामतर सं ववधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरे को आधारभूत र
माध्यममक न्त्शक्षासम्बन्धी अमधकारको ववस्तृतीकरर् (Unbundling) को स्वरूप र आयाम सङ्घीय

र स्थानीय तहको कानुनबाट मनधाषररत हुँदै जाने हो भने अकोमतर न्त्शक्षासम्बन्धी ववर्य ववशुद्ध
स्थानीय ववर्य वा अन्तवषस्तु (Exclusive Local Matters or Content) नभई यसका केही रान्त्ष्ट्रय
चररर, अन्तवषस्तुका साथै अन्तराषन्त्ष्ट्रय आयाम (International Dimension) पमन हुन्छ। न्त्शक्षाको
रान्त्ष्ट्रय चररर, अन्तवषस्तु र अन्तराषन्त्ष्ट्रय आयामको गमतशीलतालाई सङ्घीय कानुन र नीमतले
मनदे न्त्शत गने सामर्थयष रातछ । आधारभूत र माध्यममक न्त्शक्षाको सन्दभषमा नेपालभर लागु हुने

आधारभूत पाठ्यिम, स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय ववन्त्शष्टताअनुसार थप गनष पाउने
पाठ्यिमको ववर्य र त्यसको अङ्कभार, परीक्षाको

मापदण्डजस्ता ववर्यहरू सङ्घबाट तय

ु छष। यस न्त्स्थमतमा आधारभूत र माध्यममक न्त्शक्षाको रान्त्ष्ट्रय मूल नीमत, आधारभूत मापदण्ड
हुनप
र सं रचना तय गनषमा सङ्घको प्रमुख भूममका हुने भए पमन त्यसको कायाषन्वयन, व्यवस्थापन,
मनयमन तथा न्त्शक्षामा स्थानीय ववन्त्शष्टता र मौमलकताको आयामलाई समेत एकीकृत रूपमा
आन्तररकीकरर् गने अन्त्ततयारी स्थानीय तहको अमधकारक्षेरमा मनवहत रहेको दे न्त्खन्छ।
प्रदे शमभरको उच्च न्त्शक्षा र ववश्वववद्यालयको हकमा पमन यो मसद्धान्त लागु हुन्छ।
(ख) स्वास्र्थयः स्वास्र्थयको ववर्य नागररकको मौमलक अमधकार पमन हो । नागररकले एकदमै
नन्त्जकको मबन्दुबाट प्राप्त गनुप
ष ने सेवा पमन हो। साथै यसका अन्तराषविय मानकहरू पमन
हुन्छन् । यो ववशुद्ध स्थानीय चरररको ववर्य होइन। राविय स्वास्र्थय नीमत, स्वास्र्थय मापदण्ड,
गुर्स्तर मनधाषरर्, ववन्त्शष्ट सेवा प्रदायक अस्पतालको सञचालन, महामारी मनयन्रर्, खोपको
सुमनितता, खोप परीक्षर्को अनुममत, आधारभूत स्वास्र्थय सेवाअन्तगषत पने स्वास्र्थय सेवाहरूको
वगीकरर्, स्वास्र्थय सेवा प्रदान गने जनशन्त्िका पेसाको मनयमनको ववर्य सङ्घीय तहबाट
गरी बाँकी ववर्यहरू प्रदे श र स्थानीय तहबाट सञचालन, मनयमन, कायाषन्वयन, अनुगमन हुने
गरी तीन तहको भूममका वकटान गनष सवकन्छ।

(ग) सामान्त्जक सुरक्षाः सामान्त्जक सुरक्षा पाउने वगषको पवहचान, सामान्त्जक सुरक्षाको स्वरूप,
सामान्त्जक सुरक्षाको न्यूनतम प्रत्याभूमतको ववर्य सङ्घले तय गरी यसको ववतरर्, लगत
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सङ्कलनजस्ता ववर्यमा स्थानीय तहको भूममका रहने र प्रदे शले थप सेवा प्रदान गने।
(घ) सुकुम्बासी व्यवस्थापनः सुकुम्बासीको पररभार्ा, पवहचान गने आधार र तररका, उपलब्ध गराइने
घर घडेरी, जग्गाको प्रकृमत, पररमार् वा रोजगारीको ववर्य सङ्घीय कानुनले तोक्ने। लगत
सङ्कलन स्थानीय तहले गने, प्रदे शले सङ्घलाई मसफाररस गने, सङ्घले आयोग गठन गरी
छानमबन गने र वास्तववक सुकुम्बासीको मनधो गने।
(ङ) ववद्युत, खानेपानी, मसँचाइ: प्रदे श तथा स्थानीय तहले उत्पादन, सञचालन, स्थानीय गनष जलववद्युत
पररयोजनाको क्षमता (कमत मेगावाटसम्मको आयोजनाको व्यवस्थापन स्थानीय र प्रदे शबाट
हुने) मनधाषरर् गरी ठु ला र अन्तरप्रदे शस्तरीय जलववद्युत ् पररयोजना र प्रसारर् लाइनमा मार
सङ्घ सीममत हुने । प्रदे श र स्थानीय तहको जलववद्युत ् पररयोजनाको अनुममत सम्बन्त्न्धत
तहबाटै हुन।
े
(उ) सङ्घले सामान्य खाकागत कानुन मार बनाएर सहजीकरर् गरे पुग्ने (To Be Facilitated by

Federal Framework Legislation) ववर्यहरु
यी ववर्यहरूमा सङ्घले सामान्य मागषदशषन गने नीमत वा कानुन बनाएर पुग्छ। ती ववर्यको
कायाषन्वयन, सञचालन, व्यवस्थापन, मनयमन, अनुगमन प्रदे श र आफ्नो समेतको अमधकारक्षेर रहेकोमा
स्थानीय तहले समेत गछषन ् । अन्तरप्रादे न्त्शक रूपमा फैमलएको जङ्गल, वहमाल, वन सं रक्षर् क्षेर,
जल उपयोग (अनुसूची-७ को िमसङ्तया २३), क्यामसनो र न्त्चठ्ठा (अनुसूची-७ को १३), चलन्त्चर,
मसनेमा हल, खेलकुद (अनुसूची-७ को १९), व्यन्त्िगत, घटना, जन्म, मृत्यु, वववाहको तर्थयाङ्क
(अनुसूची-९ को ११), सवारी साधनको अनुममत (अनुसूची-९ को १५), पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक,
सङ्ग्रहालय (अनुसूची-९ को १२), कारागार तथा वहरासत व्यवस्थापन (अनुसूची-७ को ३), औद्योमगक
वववादको समाधान (अनुसूची-७ को िमसङ्तया ११), खेलकुद र परपमरका (अनुसूची-९ को
िमसङ्तया २), सम्पन्त्त्त प्रामप्त र अमधग्रहर् (अनुसूची-७ को िमसङ्तया ६)।
(ऊ) समानान्तर रूपमा प्रयोग हुने (Parallel Competency) साझा अमधकार
यी ववर्यहरूमा मूलतः सङ्घ, प्रदे श र आफ्नो अमधकार सूचीको अन्य भागको रूपमा स्थानीय तहले
समेत गरी तीनै तहले समानान्तर रूपमा आआफ्नो नीमत, योजना, कायषिम र कानुनबाट कायाषन्वयन,
व्यवस्थापन, अनुगमन गदषछन्। यसअन्तगषत गररबी मनवारर् (अनुसूची-९ को िमसङ्तया १०),
रोजगारी (अनुसूची-७ को िमसङ्तया ११), गररबी मनवारर् र औद्योमगकीकरर् (अनुसूची-७ को
िमसङ्तया २१), वैज्ञामनक अनुसन्धान, ववज्ञान प्रववमध र मानव सं साधन ववकास (अनुसूची-७ को
्
िमसङ्तया २२) रोजगारी र बेरोजगारी सहायता (अनुसूची-७ को िमसङ्तया २५) पछषन।
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अमधकारका सूचीहरूमबचको वन्व
मामथ गररएको ववश्लेर्र्बाट सं ववधानले सङ्घीय एकाइहरूलाई प्रदान गरे को अमधकारहरूमा प्रशस्त
असङ्गमत, ववरोधाभार् र द्बन्व दे न्त्खन्छ। हो- सं ववधानमा सपाट रूपमा अमधकारहरूको छ्याङ्ग ववभाजन
ु का सङ्घीय एकाइहरूले शासन सञचालनसम्बन्धी प्राप्त गने अमधकारका
गनष सवकन्न । एकै मुलक

ववर्यहरूमा ममसमास, दोहोरोपन अन्तरसम्बन्ध हुन ु स्वाभाववकै हो। तथावप हाम्रो सं ववधानका अनुसूचीहरूमा
एकै ववर्यको एकल अमधकार र साझा अमधकारमा एवम् एकै ववर्य सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको एकल

अमधकारसूचीमा समेत छ। अथाषत ् एकल र साझा अमधकारमबच मार होइन सङ्घीय एकाइहरूको एकल

अमधकार सूचीमबचमा पमन द्बन्व छ। अमधकारको सूची र सं ववधानको धारामबच पमन सङ्गमत छै न। यस्तो

असङ्गमत र दोहोरो र तेहेरोपनका कारर् सङ्घीयता कायाषन्वयनको लामग कानुन, योजना, नीमत बनाउन र

कायाषन्वयन गनष सङ्घीय एकाइहरूमबच अमत नै द्बन्द्ब र खटपट हुने अवस्था आएको हो। यो वन्वलाई

व्यवस्थापन गनष सङ्घीय एकाइहरूसँग सं ववधान र सङ्घीयताले केही अपेक्षाहरू गरे को पमन छ। सङ्घीय
एकाइहरूमबचको अन्तरसम्बन्ध पारस्पररक सहकाररता, सहअन्त्स्तत्व, समन्वय र सहयोगमा आधाररत हुनपु ने
भनी धारा २३२ ले मसद्धान्त तय पमन गरे को छ । यस सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तह (समन्वय

तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ समेत बनेको छ। यो ऐनले केही महत्त्वपूर्ष ववर्यहरूलाई प्रस्ट पारे को
छ र यसका केही प्रावधानको बारे मा प्रदे श नं. २ सरकारले सवोच्च अदालतको सं वैधामनक इजलासमा

ररट मनवेदन ददई ववचाराधीन रहेकाले यो ऐनको ववर्यमा पन्त्ङ्िकार यही ववन्दुमा रोवकन चाहन्छ। तीनै

ु को स्वतन्रता, सावषभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डता, राविय स्वाधीनता, स्वामभमान, रावियवहत र
तह मुलक

ु छष। बहुजातीय, बहुभावर्क, बहुधाममषक, बहुसांस्कृमतक तथा
एकताको सं रक्षर्मा सबै तह वियाशील हुनप
भौगोमलक ववववधतायुि ववशेर्तालाई आत्मसात् गरी ववववधतामबचको एकता, सामान्त्जक सांस्कृमतक
ऐक्यबद्धता, सहअन्त्स्तत्व, सवहष्र्ुता, र सद्भावको सं रक्षर् तथा प्रवद्धषन गनष, सबै तहका सरकारबाट प्रदान

गररने सेवा प्रवाहमा नेपाली नागररकहरूको मबचमा अववभेदको मसद्धान्तको अवलम्बनमा र सङ्घीय

एकाइमबच न्त्जम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गदै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको ववकास
र ववस्तारमा तीनै तहको सवियता र प्रमतबद्धता दे न्त्खनुपछष । मौमलक हक र सं ववधानले मनददषष्ट गरे को
राज्यका मनदे शक मसद्धान्त, नीमत तथा दावयत्वको पालना र कायाषन्वयन सबै तहको साझा न्त्जम्मेवारी हो।
सं ववधानको अधीनमा रही एक सङ्घीय एकाइहरूको कायषगत र सं स्थागत स्वतन्रता र स्वायत्तताको
सम्मान अको सङ्घीय एकाइले गनुप
ष छष।

कुनै पमन सङ्घीय एकाइले कुनै कानुन, नीमत, योजना बनाउँ दा सं ववधानबमोन्त्जम आफूसँग सम्बन्त्न्धत अमधकार

सूचीका अमतररि अको तहको अमधकार सूचीमा उल्लेन्त्खत ववर्यलाई पमन हेनप
षु छष । अवहले दे न्त्खएको
समस्या के हो भने सङ्घले अनुसूची-५ लाई, प्रदे शले अनुसूची-६ लाई र स्थानीय तहले अनुसूची-८ लाई

नै मनरपेक्ष अमधकार सूची मानेको दे न्त्खन्छ। अनुसूचीहरूमबचको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गररएको
छै न। आफ्नो मार अनुसूची हेरेर पुग्दै न, अको तहको अनुसूचीलाई पमन हेनप
षु छष भन्ने सोचाइ ववकमसत
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भएकै छै न। आफ्नो अमधकारको अभ्यास गदाष सम्बन्त्न्धत ववर्यमा अको तहको अमधकार कमत छ भन्नेतफष
पमन हेक्का राख्नु आवश्यक हुन्छ। यसैगरी सं ववधानबमोन्त्जमको अमधकार सूचीका अनुसूचीहरूमबचको
अन्तरसम्बन्ध र सीमालाई पमन बुझ्न जरुरी छ। सं ववधानबमोन्त्जमको अमधकार सूचीका अमतररि सं वैधामनक

व्यवस्थाहरूको समग्रतालाई (Constitution as Whole) बुझ्न नसक्दा पमन आफ्नो अमधकारलाई नै सवेसवाष

मान्ने मनोववज्ञान ववकास हुँदै गएको छ । सं ववधानका व्यवस्थाहरूप्रमतको सामञजस्यपूर्ष दृवष्टकोर् र
सं वैधामनक उद्देश्य र मान्यतालाई हेररनुपछष। मामथ उल्लेख गररएबमोन्त्जम साझा अमधकार सूचीको ववर्यमा
कानुन बनाउने प्रयोजनको लामग सङ्घले दे हायको आधारमा वगीकरर् गनष सक्छ:
(क)

सङ्घले पूर्ष रूपमा मनयमन गनुप
ष ने ववर्य,

(ग)

सङ्घले आधारभूत मापदण्ड, मसद्धान्त र आधार तय गरी सं रचनागत कानुनी बन्दोबस्त

(ख)

(घ)
(ङ)

(च)

सङ्घले आंन्त्शक रूपमा मार मनयमन गनुप
ष ने ववर्य,
(Framework Legislation) गनुप
ष ने ववर्य,

सङ्घले सामान्य रूपमा मागषदशषन, सहजीकरर् वा अनुगमन गनुप
ष ने ववर्य,
सङ्घले कायाषन्वयनमा अमभभावकीय भूममका मनवाषह गनुप
ष ने ववर्य,

प्रदे श वा स्थानीय तहले कायाषन्वयनको मुतय अमभभारा वा न्त्जम्मेवारी मलनुपने ववर्य ।

यसैगरी प्रदे शले कानुन बनाउँ दा सं ववधान, सङ्घीय कानुन, कानुनको उपयुिता, तकषसङ्त र स्वच्छता,

ु ले व्यि गरे का प्रमतबद्धताका अमतररि सीमा
कानुनशास्त्रका स्थावपत मान्यता, अन्तराषविय मञचमा मुलक

ु को सवाषङ्गीर् राविय वहतलाई
जोमडएका अन्य प्रदे शको साझा चासो, सरोकार र वहतका ववर्य र मुलक
आधार मान्नुपछष। स्थानीय तहको हकमा पमन समान रूपले यो आकवर्षत हुन्छ । यसका अमतररि स्थानीय
तहले प्रदे श कानुन र नीमत र सीमा जोमडएका अन्य स्थानीय तहको चासो, सरोकार र वहतका ववर्यलाई
समेत ध्यान ददनुपछष ।

एकल अमधकार र साझा अमधकार बान्त्झएकामा एकल अमधकार कायम हुने भन्ने केही कानुनववद्हरूको
मत पमन छ। यी दुवै अमधकार समान हैमसयतका भएकाले यी दुवै अमधकारसँग सम्बन्त्न्धत ववर्यको प्रकृमत,
सो ववर्यमा सङ्घीय एकाइको वान्त्ञछत भूममकाको सीमा, सहज र सुलभ नागररकले सेवा प्राप्त गने अवस्था,
नागररकप्रमतको प्रभावकारी जवाफदे वहता र नागररकको मनयन्रर् र सो ववर्यले रािव्यापी रूपमा कुनै
मसद्धान्त वा मापदण्ड माग गने नगने लगायतका सान्दमभषक ववर्यहरूको आधारमा कुन कायष कुन तहको
सरकारले सम्पादन गने भन्ने प्रश्नको मनरूपर् गररनुपने दृवष्टकोर् छ । अको कुरा, एकल र साझा अमधकार
मार होइन, सङ्घीय एकाइका एकल अमधकारहरूमबच असङ्गमत रहेको, कुनै ववर्य एकल र साझा अमधकार
दुवैमा परे को कारर्ले हाम्रो सन्दभषमा मनरपेक्ष रूपमा कुनै एक अमधकारलाई मार सम्पूर्त
ष ामा मलन ममल्ने
दे न्त्खँदैन। हामीले अवलम्बन गरे को सङ्घीयता सहकायषमा आधाररत भएकोले यो द्बन्वलाई व्यवस्थापन गनष
सङ्घीय एकाइहरूले कानुन मनमाषर् र कायाषन्वयनमा पयाषप्त सुझबुझ र पररपक्वता दे खाउनुपछष।
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सङ्घीयताको कायाषन्वयनको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहले अवहलेसम्म बनाएका कानुनहरूलाई
यो

पन्त्ङ्िकारले

अध्ययन

गदाष

तीन

वटै

तहमा

च ुवकसकेको

अवस्था

छ । सङ्घमा अझै पमन केन्त्न्ित र एकात्मक राज्यप्रर्ालीको सोच जब्बर दे न्त्खन्छ। सङ्घीयता
कायाषन्वयनको िममा बनेका सहकारी ऐन, २०७४, ववपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनमा
सैद्धान्त्न्तक रूपले हेररनुपने ववर्यहरू धै रै छन्। सङ्घले सङ्घीयता कायाषन्वयनको लामग सं ववधानले अपेक्षा
गरे को नेतत्ृ व मलन सकेको दे न्त्खँदैन। सङ्घले बनाइसक्नुपने अत्यन्त महत्त्वपूर्ष ववर्यका कानुनहरू जस्तैः
न्त्शक्षासम्बन्धी ऐन, प्रदे श मनजामती र सरकारी सेवाको आधारभूत मसद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी ऐन, खानी
तथा खमनजसम्बन्धी ऐन, आमसञचारसम्बन्धी ऐन, जलस्रोत र ववद्युतसम्बन्धी ऐन, कृवर्सम्बन्धी ऐन,
सावषजमनक सडकसम्बन्धी ऐन, भूममसम्बन्धी र मालपोत ऐनजस्ता कानुनहरू बनेका छै नन्। यी ववर्यमा
एकात्मक प्रर्ालीमै बनेका कानुनहरू प्रचलनमा छन्। सङ्घले बनाएका कानुनहरूमा आधारभूत मसद्धान्त
तय गनुभ
ष न्दा पमन कायाषन्वयनको ववर्यमा पमन आफ्नो हात मामथ रान्त्खएको दे न्त्खँदा सङ्घीयताको मान्यता
थोरै रूपमा मार प्रमतमबन्त्म्बत दे न्त्खन्छ। अकोमतर, सङ्घीय मसद्धान्त, नीमत

र कानुन नबनेका कारर्

प्रदे शहरूलाई कानुन मनमाषर् गनष सकस परररहेको दे न्त्खन्छ । प्रदे शले बनाएका कानुनहरूमा पमन नेपालको
सं ववधानले अङ्गीकार गरे को सङ्घीयताको मान्यतालाई समग्रतामा मलइएको दे न्त्खँदैन। प्रदे शहरूले अनुसूची६ लाई मार मनरपेक्ष रूपमा हेरी सं ववधानलाई समग्रतामा हेन ष सकेको दे न्त्खँदैन। प्रदे श कानुनहरूको
सैद्धान्त्न्तक धरातल र प्राववमधक पक्ष अत्यन्त कमजोर दे न्त्खन्छ। प्रदे श कानुनमा सङ्घीय कानुनलाई खारे ज
गने दफा पमन रान्त्खएको पाइन्छ। पवहलो चरर्मा ववकास मनमाषर्सम्बन्धी अमधकारभन्दा राजनैमतक र
शासकीय अमधकारमा बढी चासो दे खाई कानुन मनमाषर् गनष खोजेको दे न्त्खन्छ। कानुन मनमाषर्मा प्राथममकता
दे न्त्खँदैन। सङ्घीयताको अभ्यासमा कानुन बनाउने िममा आफ्नो अमधकारप्रमतको सचेतना, सङ्घसँगको
सं वैधामनक सङ्घर्ष र कानुन मनमाषर्को अग्रसरताको वहसाबमा प्रदे श नं. २ बाहेक अरु प्रदे शको सवियता
मनकै कम दे न्त्खन्छ। स्थानीय तहलाई कानुन मनमाषर् गरे र मार स्थानीय तह सञचालन हुनसक्छ भन्ने
आधारभूत ज्ञानकै अभाव छ। माइन्युटमा मनर्षय गरे र सो मनर्षयलाई नै कानुन मान्ने मनोववज्ञान र अभ्यास
छ । स्थानीय तहमा कायषपामलका र ववधावयकाको कायषमा कुनै ववभाजन दे न्त्खँदैन। कायषपामलकाले गने
कमतपय कायष जस्तैः ववकास योजना कायाषन्वयनको ववर्य पमन गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरे को र
सभाले बनाउनुपने कानुन पमन कायषपामलकाले बनाइरहेको दे न्त्खन्छ। ऐन बनाउनुपने ववर्यमा पमन सभाले
कायषववमध बनाइरहेको पमन पाइन्छ। ववधायनसम्बन्धी प्रवियाको बारे मा स्थानीय तहलाई सामान्य बोध
पमन भएको दे न्त्खँदैन। बनेका कानुनहरू स्थानीय राजपरमा प्रकाशन नगरी लागु नहुने भनी स्थानीय सरकार
सञचालन ऐन, २०७४ ले

वकटानी व्यवस्था गरे पमन स्थानीय तहमा कानुन प्रकान्त्शत भएको प्रायः

भेवटँ दैन।
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सुझावहरू
सङ्घीयताको सम्बन्धमा उदठरहेका आशङ्का र अववश्वासलाई सम्बोधन गनष सङ्घीय एकाइहरूको भूममका
र कायषसम्पादनप्रमत जनता ववश्वस्त हुने अवस्थाको मनमाषर्मा सङ्घीय एकाइहरू वियाशील हुनपु छष।
राज्यका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी, कानुनसम्मत र जनउत्तरदारी बनाउन कानुनको महत्त्वपूर्ष स्थान
हुने भएकाले कानुन मनमाषर् गदाष सङ्घीय एकाइले आफ्नो सहजता र सन्त्जलोको लामग होइन, जनताको
सहजताका लामग गनुप
ष छष । कानुन मनमाषर्मा हामीकहाँ प्रशासकीय आत्मगत सोचाइ

अत्यमधक हाबी

भएकाले कानुन र जनतामबच द्बन्व रहेको छ । कानुनलाई मनयन्रर्को औजारको रूपमा होइन, ववकास
र नागररकको अमधकारको उपभोगका लामग आवश्यक पने आमथषक, सामान्त्जक, शैन्त्क्षक पूवाषधार मनमाषर्का
लामग सहजीकरर् गने माध्यमको रूपमा कानुन मनमाषर् गररनुपछष। सङ्घीयताको सन्दभषमा सङ्घीय
एकाइहरूले दे हायको ववर्यमा ध्यान ददनुपने दे न्त्खन्छ:
(क) सं ववधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ को सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कायषगत
ववस्तृतीकरर् र बाँडफाँट (Functional Assignment) को प्रमतवेदनलाई सङ्घीयताको मान्यता र
प्रदे श र स्थानीय तहको परामशषमा पररमाजषन गरी सो प्रमतवेदनको आधारमा सरकारका तहहरूले
नीमत र कानुन बनाउनु पने,
(ख) साझा अमधकार सूचीको ववर्य र दुवै वा तीनै तहको एकल अमधकारको सूचीमा परे को ववर्यमा
ववधेयकको मस्यौदाको सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदे शले एक अकाषको ववर्यगत मन्रालयमाफषत परामशष
गरी स्थानीय तहको हकमा स्थानीय प्रमतमनमधहरूको महासङ्घमाफषत परामशष मलई सं सदमा ववधेयक
प्रस्तुत गने सं स्थागत पररपाटीको अभ्यास गने,
(ग) सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७, सहकारी ऐन, २०७४,
ववपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र वन ऐन, २०७५, प्रदे श प्रहरीलगायत सं ववधान जारी भएपमछका
सङ्घीय कानुनहरूलाई पुनरावलोकन गरी सङ्घीयताको मसद्धान्त र सं वैधामनक समग्रताको
मान्यताबाट सं शोधन गररनुपने,
(घ) साझा अमधकारको सूचीमा बन्ने कानुनले लाभ, जोन्त्खम, अमधकार तथा दावयत्वको मसजषना गने भएकाले
सोको बाँडफाँट गनष सङ्घले अमभभावकीय भूममका खेल्नुपने,
(ङ) साझा अमधकारको सूचीमा रहेका केही खास ववर्यबाहेक अन्यमा सङ्घीय कानुन नबने पमन प्रदे श
र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्ने भएकाले सङ्घीय कानुन कवहले बन्ला भनेर कुरररहनु नपने,
(च) साझा अमधकारको सूचीमा प्रदे श र स्थानीय तहले बनाएको कानुन राविय सरोकार, मापदण्ड वा
जनवहतका कारर्ले उपयुि नदे न्त्खएमा सङ्घले जुनसुकै बखत त्यस्तो कानुनलाई कावने गरी कानुन
बनाउन सक्ने भएकाले सङ्घले प्रदे श र स्थानीय तहबाट बनेका कानुनको ववश्लेर्र् गने सं स्थागत
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पद्धमत ववकास गनुप
ष ने र सङ्घीय कानुन मन्रालयमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहका कानुनको
अनुसन्धान गने सं यन्र स्थापना गररनुपने,
(छ) सङ्घले कानुन बनाएर अनुसूची-५ का कमतपय अमधकारसँग सम्बन्त्न्धत केही खास ववर्यमा प्रदे श
तथा स्थानीय तहलाई मनक्षेपर् गनष आवश्यक हुने,

(ज) सङ्घीयता कायाषन्वयनको सुरुका पाँच-सात वर्षसम्म साझा अमधकारको ववर्यमा सङ्घले नेतत्ृ व र
अगुवाइ गरी कानुन बनाउन सहजीकरर् गने,

(झ) सङ्घले साझा अमधकारको सूचीमा आफ्नो सं लग्नता िमशः कम गदै जाने,

(ञ) सङ्घले साझा वा राविय मापदण्ड आवश्यक पने वा राविय सरोकारको ववर्य बाहेक प्रदे श वा

स्थानीय ववन्त्शष्टता चावहने ववर्यमा प्रदे श र स्थानीय तहलाई नै कानुन बनाउन प्रोत्सावहत गने र यी
ववर्यबाट आफूलाई अलग गनुप
ष ने,

(ट) साझा सूचीका सबै ववर्यमा तीनै तहले कानुन बनाउनुपने आवश्यकता नहुने भएकोले कानुन बनाउन
प्रमतस्पधाष गनष आवश्यक नहुन,े

(ठ) साझा सूचीका केही ववर्यमा सङ्घले मार, केहीमा प्रदे शले मार र केहीमा स्थानीय तहले मार
कानुन बनाई एकको कानुनलाई अकोले समेत आवश्यकताअनुसार कायाषन्वयन गने,

(ड) प्रदे श र स्थानीय तह सङ्घको ववकासात्मक, शासकीय वा प्रशासमनक एकाइ नभएकाले सङ्घले

प्रदे श र स्थानीय तहको कायषगत स्वतन्रता र स्वायत्तताको सम्मान गनुप
ष ने र साझा अमधकारको
ु ने,
सूचीमा प्रदे श र स्थानीय तहको भूममका ववकेन्त्न्ित सङ्घीयताको मान्यताबाट मनदे न्त्शत हुनप

(ढ) प्रदे श र स्थानीय तहको अमधकारक्षेरमा पने ववर्यमा गम्भीर फौजदारी कसुर कायम गने, कैद
सजाय तोक्ने कायष सङ्घीय कानुनबाट हुने गरी कम गम्भीर प्रकृमतका फौजदारी कसुरको पररभार्ा
र दण्ड सजायमा एकरूपता कायम गने गरी यो भूममका प्रदे शबाट हुने गरी सं ववधानको अनुसूचीमा
पररवतषन गनुप
ष ने,

(र्) कैद सजायलाई मापदण्ड बनाई सामान्य फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अमभयोजन प्रदे श तहबाट
हुने गरी सङ्घीय कानुन बनाउने पद्धमतको अवलम्बन गररनुपने,

(त) प्रदे श र स्थानीय तहले आफ्नो कानुनबाट सवोच्च अदालत, उच्च अदालत र न्त्जल्ला अदालतको
अमधकारक्षेर मसजषना गनष सं ववधानको धारा १३३ को उपधारा (४) र (६), धारा १४४ को उपधारा

(३) र (४) तथा धारा १५१ को उपधारा (२) ले रोक लगाएकाले प्रदे शले कानुन बनाई आफ्नो
अमधकारक्षेरको ववर्यमा न्यायामधकरर्, न्यावयक मनकाय गठन गनष सक्ने र धारा १५२ को उपधारा
(१) को व्यवस्था अनुसूची-५ को हकमा मार लागु गने गरी गरी मनकास खोज्न सवकने,

(थ) वतषमान सं ववधानका अनुसूची-५ दे न्त्ख अनुसूची-९ मूलतः पवहलो सं ववधान सभाको कायषकालमा तय
भएका समममतहरूको प्रमतवेदनको आधारमा तय भई दोस्रो सं ववधान सभाको कायषकालमा सं ववधान

जारी हुने बखत सामान्य हेरफेर मार गररएको दे न्त्खँदा सं ववधानका अनुसूचीहरूमबच र अनुसूची तथा
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सारवान् धाराहरूमबच सङ्गमत कायम हुन नसकेको यथाथषलाई मनन गरी सं ववधान सं शोधन गदाष
हाम्रो सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप ममलाउने,

(द) सङ्घीयता कायाषन्वयनको िममा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरूको सम्बन्धमा
अन्तरसमन्वय पररर्द्मा छलफल गरी सुधारका ववर्यहरू पवहचान गने।

मनष्कर्ष
सङ्घीयतालाई कायाषन्वयन र सं स्थागत गने महत्त्वपूर्ष माध्यम कानुनको मनमाषर् र कायाषन्वयन भएकाले

सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तह सङ्घीयताको सवालमा अझै नयाँ र अनुभवहीन छन् । सङ्घले वहजोको
एकात्मकताको ववरासत बोकेर यो सं ववधानलाई ग्रहर् गनष सक्दै न। प्रदे श र स्थानीय तहले शासकीय

है कम र आफ्नो शन्त्ि ववस्तारको रूपमा सङ्घीयतालाई माध्यम बनाउनलाई पमन सं ववधानले सङ्घीयता
अवलम्बन गरे को होइन। सङ्घीय एकाइहरूले रयी शासन गने पमन होइन। पारस्पररक समन्वयमा

जनताप्रमतको जवाफदे वहता वहन गनुप
ष छष। साझा अमधकारको सूचीमा कानुन बनाएको तहले नै कायाषन्वयन,
मनयमन

लगायतका

सबै

कायष

गनष

पाउने

गरी

नेपालको

सङ्घीयताको

मडजाइन

भएको

दे न्त्खँदैन। सरकारका तहहरूका अमधकार सूचीलाई शान्त्ब्दक रूपमा होइन, सं वैधामनक समग्रता र उद्देश्यको
आधारमा कानुनबाट आन्तररकीकरर् गररनुपछष।

(यस लेखमा व्यि ववचार लेखकको मनजी धारर्ा हुन ् । लेखमा व्यि ववचार र लेखकको पदीय
न्त्जम्मेवारीमबच कु नै सम्बन्ध छै न ।)
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