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र् एका,
नेपाल बार एशोिशयसनका पूव र् महासिचव तथा कानून व्यवसायी, राि य सभाका पूव र् सदःय, पूव र्
कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽी, सावर्जिनक लेखा सिमितका पूव र् सभापित, पुनःःथािपत
ूितिनिध सभाका सभामुख, अन्तिरम व्यवःथािपका-सं सदका सभामुख, सं िवधान सभाका अध्यक्ष तथा
तत्कालीन व्यवःथािपका-सं सदका सभामुख, हाल ूितिनिध सभाका सदःय माननीय सुवासचन्ि
नेम्बाङसँग ःमािरका ूकाशन सिमितले गरे को कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ ूःतुत गिरएको छ ।
लामो समयको ूतीक्षा र अनवरत ूयासप ात् यहाँले नेतत्ृ व गनुभ
र् एको सं िवधान सभा माफर्त िनमार्ण

भएको संिवधान कायार्न्वयनको चरणमा छ । उक्त संिवधानमा समेिटएका सारभूत पक्षह लाई ूकाश

पािरिदनु हुन्छ िक ?

पिहलो पटक सं िवधानको ॐोत जनतालाई बनाएर हामीले सं िवधान िनमार्ण गरय् । यस

भन्दा अगािडका सबै सं िवधानह मा शासकह

बममा पिहलोपटक सावर्भौमस ा सम्प

नै सं िवधानका ॐोत िथए । अिहलेको सं िवधान बनाउने

हामी नेपाली जनता नै सं िवधानको ॐोत ब े सुवणर् अवसर

पाय । सं िवधान माफर्त सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ, धमर् िनरपेक्षता, समावेिशता, सुधािरएको सं सदीय
ूणाली, कानूनी शासन, ःवतन्ऽ न्यायपािलका, पूणर् ूेस ःवतन्ऽता, मानव अिधकारको सं रक्षण जःता

महत्वपूणर् िवषयह

पिरकल्पना गरे का छ

ःथािपत गनर् सक्य

्
र समाजलाई समाजवाद उन्मुख िदशातफर् डोरयाउने

। सं विधानले आविधक िनवार्चन, बहुदलीय ूितःपधार्मा आधािरत सं सदीय

ूणालीलाई आत्मसात् गरे को छ । तर बुझ्नुपन कुरा के छ भने अिहलेको सं िवधानले ःथािपत गनर्
खोजेको सं सदीय ूणाली िवगतको भन्दा फरक छ । अिहलेको सं सदीय ूणालीलाई हामीले

सुधािरएको सं सदीय ूणालीको


पमा महण गरे का छ

। उदाहरणको लािग हाॆो सं सदले

अध्यक्ष, संिवधान सभा तथा सदस्य, पर्ितिनिध सभा
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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ूधानमन्ऽीको िव

मा दुई वषर् नपुगीकन अिव ासको ूःताव राख्न नसक्ने, अिव ासको ूःताव

राखेपिछ फेिर एक वषर्िभऽ राख्न नसक्ने र ूधानमन्ऽीले सं सद िवघटन गनर् नसक्ने जःता ूावधानह
अनुभवमा आधािरत भएर सं िवधानमा गिरएका नवीन व्यवःथाह

हुन ् । यी िवषयह

समेतको

आधारमा हामीले ःथािपत गनर् खोजेको सं सदीय ूणालीलाई सुधािरएको सं सदीय ूणाली भनेका छ ।
िवगतको अनुभवमा आधािरत भएर र िव को सं सदीय ूणालीको अनुभव र नयाँ सन्दभर् समेतलाई
ध्यानमा राखेर हामी अगािड बढ्नु आवँयक छ । िवगतको लामो अनुभवमा आधािरत भएर हामी

ठीक िनंकषर्मा पुग्न सक्छ Ù ठीक िदशातफर् अगािड बढ्न सक्छ भ े मलाई िव ास छ । यसो
भएमा माऽ हाॆो अपेक्षा अनु प बनाइएको सं िवधानले साथर्कता पाउन सक्छ ।

पिछल्लो समयमा सं सदीय सिमितले गरे का िनणर्यह ले अन्यौलता िसजर्ना भयो भ े आरोप लाग्ने गरे को
र त्यसका िनकायले सं सदीय सिमितले िदएका िनदशनको कायार्न्वयनमा उदासीनता समेत दे खाएको
अवःथा छ । यसलाई कसरी िलनुभएको छ ?

म चािहं यसलाई आवँयक बहस ठान्दछु

मा ुपदर्छ । त्यसै ले ःवाभािवक

ु ाई ःवाभािवक
। लोकतन्ऽमा बहस हुनल

पमा जब छलफल र बहस हुन्छन्, ती सबै जीवन्तताको लािग

अपिरहायर् नै हुन्छन् । त्यसलाई अन्यथा ठा ुहँद
ु ै न । त्यसै ले ःवाभािवक
ू ह

पमा ूःतुत सन्दभर्मा

उठ्ने गरे का छन् । खाली के कुरालाई ध्यानमा राख्नुपदर्छ भने सं सद भनेको पारदिशर्ता र

जवाफदे िहतालाई ःथािपत गन जनताको थलो हो । यसमा अन्यथा हुनहु ँद
ु ै न । हामी सिमितलाई िमनी

सं सद भन्छ र सं िक्ष मा सं सद वा सिमित जे भनेपिन ियनले पारदिशर्ता र जवाफदे िहतालाई व्यवहारमा

ःथािपत गन काम नै गदर्छन् । त्यसै ले सं सद र सिमित ूभावकारी हुन ु भनेको सं िवधानले पिरकल्पना

गरे को सं सदीय ूणालीलाई जनपक्षीय, सबल र राॆो बनाउनु हो । सं सद र सिमित ूभावकारी हुन ु

भनेको जनता ूभावकारी हुन ु हो । सं सद र सिमित ूभावकारी हुँदा सरकारलाई अप्

ब े भ े कुरा हुँदै हुँदैन । ब

ारो बनाउने र

यसले सरकारलाई सबल बनाउन भूिमका खेल्छ । यो कुरालाई

आत्मसात् गन हो भने यस सन्दभर्मा दे खा परे का सबै च ुनौतीह

हामी सामना गद िनंकषर्मा पुग्न

सक्छ । यही भावनाका साथ अगािड बढ्नु पदर्छ भ े मलाई लाग्छ ।

सं सद सदःयको सिबयता सं सदको ूभावकािरतासँग जोिडन्छ । सं सद ूभावकारी भएमा माऽ सं िवधानले

पिरकल्पना गरे को समु त समाज िनमार्ण हुन सक्छ । यस सन्दभर्मा संसदलाई कसरी ूभावकारी

बनाउन सिकएला ?

जहाँसम्म यो ू

छ, ःवाभािवक

पमा सं सदीय ूिबया र आफूले खेल्ने भूिमकाका बारे मा

सदःयह लाई चासो हुन्छ र हुनपु छर् । सं सदमा नयाँ सदःयह

आउनुहन्ु छ, पुरानै सदःयह

पिन

दोहोिरनु हुन्छ । जुनसुकै अवःथामा पिन िसक्ने कुराको सान्दिभर्कता रिहरहन्छ । त्यःतो अवःथामा

तािलम, अध्ययन, अन्तरिबया जःता कुराह को आवँयकता पदर्छ नै । यसमा सम्बिन्धत दलह को

पिन भूिमका रहने गदर्छ र रहनु पदर्छ । साथसाथै सिचवालयले महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गनुप
र् दर्छ ।

मुख्य भूिमका सिचवालयकै हो । जित ूभावकारी ढं गले यसलाई अगािड वढाउन सक्यो त्यित नै
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सांसदह लाई ूभावकारी बनाउन सिकन्छ । सांसदह

ूभावकारी भए भने सं सद र सं सदीय सिमित

ूभावकारी हुन्छन् । यसले अन्ततः फाइदा दे शलाई नै हुन्छ ।
ूःतुत सन्दभर्मा अ

दे शका अनुभवबाट हामीले िसक्नुपछर् । हाॆोमा पिन यो िवषय पटक-

पटक उठ्ने गरे को छ । मैले पिन औपचािरक, अनौपचािरक

पमा यो िवषय उठाइरहे को छु , उठाउने

गरे को छु । सं सद सिचवालयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा ूिशक्षणलाई पुःतकालयसँग जोडेर हुन
् जसले सांसदह लाई आवँयक
सक्छ अथवा छु ै िनकाय बनाएर हुन्छ, एउटा यःतो सं ःथा हुनपु रयो,

िवषयमा सहयोग गरोस् । उदाहरणको लािग कुनै पिन सांसदको अगािड कुनै ू

उ

ो, िवदे श

् भने त्यो दे शको बारे मा, कुनै सम्मेलनमा सहभािगता जनाउनु परयो
् भने त्यःतो
ॅमणमा जानुपरयो
सम्मेलनको िवषयको बारे मा वा यहीं नेपालकै सन्दभर्मा पिन सम्बिन्धत िवषयह को बारे मा जानकारी
आवँयक परे मा सहज

पमा त्यःतो जानकारी उपलब्ध हुने व्यवःथा आवँयक छ । सं सदमा वा

सिमितमा िबयाशील रहँदा सम्बिन्धत सांसदलाई कुनै िवषय वा कुनै िवधेयकको बारे मा उसलाई

र् र्यो भने, त्यो Private Bill कसरी बनाउने,
आवँयक पर्यो भने वा कुनै Private Bill नै ूःतुत गनुप

त्यसमा के-कःता िवषय रहने लगायतका िवषयमा सदःयको आफ्नो व्यिक्तगत ूयासले माऽ सम्भव

हुन सक्दै न । यःता िवषयमा सदःयह को आवँयकता अनुसार उनीह लाई सहयोग गनर् सक्ने

िव ह

सिहतको ूभावकारी सं ःथा तथा ूिबया हुन ु िनतान्त आवँयक दे िखन्छ । यसका लािग

सिचवालयले महत्वपूणर् भूिमका खेल्न सक्दछ जःतो लाग्छ । त्यसो गिरयो भने सं सदका सबै
सदःयह लाई िबयाशील हुन म त पुग्छ र यसले सं सदको ूभावकािरता समेत बढाउँ छ ।

सं सदमा सभामुखको नेतत्ृ वमा रहेको सिचवालय स ालन तथा व्यवःथापन सिमितलाई सं सद र

सिचवालयको हकमा नीित िनमार्ण गन मिन्ऽपिरष

गरे का पिछल्ला िनणर्यह

सरहको है िसयत ूदान गिरएको छ । सिमितले

कायार्न्वयन हुन नसकी िनंूभावी बनेका छन् । सिमितका यःता िनणर्यलाई

कायार्न्वयनयोग्य कसरी बनाउन सिकएला ?

्
भनेको छलफल र सं वादकै
कुनै समःया िसजर्ना भएमा त्यःतो समःयालाई टु ोमा पुरयाउने

ूिबयाबाट हो । सम्बिन्धत पक्षकाबीच िनरन्तर छलफल नै राॆो िवकल्प हो । कुनैपिन समःया
छलफलबाट नै टु ोमा पुग्न सिकन्छ । त्यो बाटो नै उपयुक्त बाटो हो ।

सं िवधानमा संघीय सं सद (ूितिनिध सभा र राि य सभा) को व्यवःथापनका लािग एउटा संसद

सिचवालयको पिरकल्पना गिरएको छ । दुवै सभाको व्यवःथापनको लािग सिचवालयलाई कसरी

ूभावकारी बनाउन सिकएला ?

यःतो िवषयमा सं ःथाको आवँयकता अनुसार हामी टु ोमा पुग्नुपदर्छ । त्यसो भ ुको अथर्

ू ै छ । केही समय अगािड हामीसँग एउटै माऽ सदन िथयो । त्यसै ले ःवाभािवक

पमा त्यही

अनुसारको व्यवःथा हुने भयो । अब फेिर दुई सदनको सं घीय सं सद ूणालीमा ूवेश गरे का छ ।
तल्लो सदन र मािथल्लो सदनका कितपय कुराह

फरक पिन छन् । त्यो अनुसार कःतो

आवँयकता पछर्, त्यो आवँयकता अनुसार नै हामी अगािड बढ्नुपन हुन्छ । जःतो उदाहरणको लािग
मािथल्लो सदनका आफ्नै खालका अलग्गै ूकृितका सिमितह
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छन् भने तल्लो सदनका िवषयगत
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ूकृितका छन् । यी सबै सन्दभर्लाई ध्यानमा राखेर हामीलाई के र कःतो आवँयकता पछर् सो
कुराको अध्ययन गरी टु ोमा पुग्नुपदर्छ र अगािड बढ्नुपदर्छ ।

अन्य दे शह को तुलनामा हाॆो संसद सिचवालय ूभावकारी हुन सकेको छै न भ े गुनासाह
गरे का छन् । यहाँको अनुभवमा सं सद सिचवालयलाई कसरी ूभावकारी बनाउन सिकएला ?

सुिनने

सबभन्दा पिहले त हामीले िढलै गरी भए पिन सं सद भवन िशलान्यास गरे का छ । धेरै

पिहले हामीले गु योजना बमोिजम अगािड बढ्ने िनणर्य गरे का ह र हामीले आफ्नै क्षमताको आधारमा
सं सद भवन बनाउनु पदर्छ भनेर नक्सा पािरत गन लगायतका कामह

पिन गरे का िथय । तर िढलो

भए पिन अिहले सु वात भएको छ । त्यो भवन बिनसक्दा हाॆा धे रै आवँयकताह

त्यसले पूितर्

गनछ र धेरै समःयाह

समाधान हुन्छन् भ े मेरो िव ास छ । यो सँगै हाॆा कितपय धरोहरह

नै

क्षितमःत भएर त्यही

पमा रिहरहे को अवःथा छ । यःता कुराह को सं रक्षण गरे र जानुपछर् भ े

छन् । एक ूकारले सम्पदा नै छ भन । पुरानो ूितिनिध सभा लामो समय चलेको भवन भूकम्पले

कुराह

उठ्न थालेका छन् । सँगसँगै अ

कुरा उठे का छन् । उनीह

कितपय कुराह

भन सांसदह लाई ूभावकारी बनाउने

ूभावकारी हुँदा सं सद र सिमित ूभावकारी हुन्छन् । त्यो गनर्को लािग

्
हाॆा अनेक खालका समःया तथा सीिमतताको कारणले सिचवालयबाट उपयुक्त सहयोग पुरयाउन

्
नसिकरहे को कुरा यथाथर् हो । उदाहरणको लािग आवँयकतानुसार सहयोग पुरयाउन
नसकेकै कारण

सांसदह लाई िबयाशील बनाउन सिकरहे का छै न । अब आवँयक सं यन्ऽ र ूिबया ःथािपत गद

अगािड जानुपदर्छ । यःता कायर्को सु वात गरे पिछ िवःतारै िवकास हुँदै जान्छ र कुनै िदन हामी

अन्य दे शको सं सद सिचवालयले खेल्ने गरे को जःतै ूभावकारी भूिमका खेल्न सक्छ । अब यःता
कायर्ह को सु वात गन बेला आएको जःतो लाग्छ । हालसम्म हामीले तािलम, अध्ययन, अनुसन्धान
जःता कायर्ह

माफर्त सदःयह लाई सहयोग गनर् नसकेको अवःथा छ । त्यसै ले यसतफर् अब

अगािड बढ्नुपछर् । यसो गदार् राॆो हुन्छ ।

यहाँको लामो समयको अनुभवमा पऽकािरता र िमिडयालाई कसरी सं सदीय गितिविधमा उपयोग गनर्
सिकएला ?

सं सदीय मािमलासँग सम्बिन्धत िमिडयाह , पऽकारह , स ार माध्यमह

सदासवर्दा सं सद र

सिमितलाई ूभावकारी बनाउन महत्वपूणर् हुन्छन् । मैले त उनीह ले खेल्न सक्ने भूिमकालाई समेत

ध्यानमा राखेर आफू सभामुख तथा सं िवधान सभाध्यक्ष हुँदा “पऽकारह
औपचािरक

कायर्वाहीसँग

पदे न सदःय हुन"् भनेरै

पमा भ े गरे को िथएँ । त्यसै ले उनीह लाई त्यो ढं गले हामीले सं सदको काम
र सं सदको

िबयाकलापह सँग

जोडेर

िलएर

जान

सक्नुपदर्छ

।

त्यसो

भएमा

पऽकारह ले महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गनर् सक्छन् भ े मलाई लाग्छ र त्यस कुरामा पिन हामीले

व्यविःथत तवरले सूचना सं कलनको वातावरण बनाउनु आवँयक छ । यसका लािग आवँयक

पूवार्धारह मा सिचवालयले िवशेष ध्यान िदनुपछर् । पऽकार तथा स ार माध्यमले पिन सं सदीय मयार्दा

कायम राख्दै यसका गितिविधह लाई िनंपक्ष
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यहाँ लामो समय िविध िनमार्णमा सं लग्न रहनुभयो, दे शको संिवधान बनाउनु भयो र बनाउने कुरामा

ु न्ु छ । सं िवधान कायार्न्वयनको
िनणार्यक भूिमका पिन खेल्नुभयो । यहाँ कानूनको िव ाथीर् पिन हुनह

हालसम्मको उपलिब्धलाई कसरी समीक्षा गनुह
र् न्ु छ ?

नेपालको सं वैधािनक इितहासमा पिहलो पटक जनताले जनताका लािग सं िवधान बनाएका छ

र त्यसलाई कायार्न्वयन गद यो चरणमा आइपुगक
े ा छ

। हामीले सं िवधान िनमार्ण र त्यसको

कायार्न्वयनको अिहलेसम्मको कायर्बाट एउटा राॆो आधार तयार गरे का छ

। अब कुनै पिन

राजनीितक पिरवतर्नका लािग आन्दोलन गनुप
र् न अवःथा छै न । जनताको चाहना बमोिजम पिरवतर्न
हुनसक्ने सं वैधािनक आधार तयार भएको छ । िव. सं . २००७ सालदे िखको जनताको चाहनाले
अिहले आएर मूतत
र् ा ूा

गरे को छ ।

नेपालको अिहलेसम्मका आन्दोलन र बािन्तका उपलिब्धह लाई सं ःथागत गद अगािड बढ्ने

बममा उिल्लिखत आधारह

तयार भएका छन् । ूःतुत सन्दभर्मा आविधक िनवार्चनको बममा

ःथािपत हुने िनवार्िचत सं घीय सं सद र यसका सिमितह

नै जनतालाई सबल बनाउने उपयुक्त थलो

र् छर् । यो व्यवःथा र
हुन ् भ ेमा िववाद छै न । यो िनिवर्वाद तथ्यलाई हामी सबैले आत्मसात् गनुप

आधार नेपालको सं वैधािनक इितहासमा हामीले ूा

गरे को ऐितहािसक उपलिब्ध हो ।

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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नेपालको सं सदमा मिहला सहभािगता र च ुनौती

माननीय शिशकला दहाल



सारांश
नेपाली जनताले लामो समयदे िख गरे का जनसं घषर्, जनआन्दोलन, िविभ
आन्दोलनबाट ूा

वगीर्य आन्दोलन र मिहला

उपलिब्धको फलःव प िव.सं . २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको

‘नेपालको सं िवधान’ मा ूत्येक राजनीितक दलबाट िनवार्िचत कूल सदःय सं ख्याको कम्तीमा एक

ितहाइ सदःय मिहला हुनपु न व्यवःथा गिरयो । नेपालको कूल जनसं ख्याको किरब ५१.५०%

मिहला छन् । सो अनुपातमा सं सदमा मिहलाको ूितिनिधत्व हुन सकेको छै न । सं सदमा
मिहलाको

ूितिनिधत्व

बढाइनुपन

कुरा

एकाितर

उठे को

छ

भने

अक ितर

भएको

मिहला

ूितिनिधत्वको कसरी सशक्तीकरण र क्षमता िवकास गन भ े कुरा ूमुख सवाल रहे को छ । यस
लेखमा नेपालको सं सदमा मिहला सहभािगताको िवगत लामो समयदे िखको अभ्यासलाई तुलनात्मक
तथ्या

ूःतुत गरी ःथानीय तहदे िख मािथल्लो तहको ूितिनिधत्वलाई उल्लेख गिरएको छ । साथै

राजनीितक, सामािजक, आिथर्क, शैिक्षक र लैि क च ुनौतीह लाई मिहला सहभािगताका सन्दभर्मा
चचार् गिरएको छ ।
भूिमका
सं सदमा मिहला सहभािगताको बारे मा चचार् गनुप
र् ूव र् िव मा मिहला अिधकारको पक्षमा भएको

ऐितहािसक घटनाबमह

उल्लेख गनुर् सान्दिभर्क हुन्छ । िवगतमा मिहलालाई कलकारखानामा काम

गन र मतािधकार ूयोग गनर् पाउने अिधकार िथएन । यसै पृ भूिममा मिहलाह ले िविभ

दे शमा

आ–आफ्नो िकिसमले आन्दोलन गिररहे का िथए । मिहला आन्दोलनको सु वात यूरोप र अमेिरकाबाट

भएको िथयो, जसको नेतत्ृ व एिलजावेथ क्याडी ःटाटोनले गरे की िथइन् । मिहलाह को हकिहतका

लािग सन् १८४८ मा यूरोप र अमेिरकाका िविभ

ःथानह मा मिहला सम्मेलनह

भएका िथए ।

उक्त सम्मेलनह मा अन्य कुराका अितिरक्त मिहलाको मतािधकारका लािग जोडदार आवाजह

उठे का

िथए । मिहलाको अिधकारको सन्दभर्मा सन् १८९३ मा न्यूजील्याण्डले सवर्ूथम मिहलाह लाई
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सं सदीय िनवार्चन माफर्त मतािधकार ूदान गरे को िथयो । सन् १८४८ मा कालर् माक्स र ृेडिरक
ए ेल्सले कम्यूिन

पाटीर् घोषणापऽ सावर्जिनक गद मिहला मुिक्तका लािग आिथर्क उत्पादनमा

लाग्नुपदर्छ भ े कुरा सावर्जिनक भएपिछ मिहलामा आत्मिनभर्रता बढ्दै गएको िथयो । मिहला

आन्दोलनको उ ेँय सबै िपतृस ात्मक िवभेदको अन्त्य गद मिहला र पु षबीचको समानताको

ःथापना गनुर् िथयो । मिहलाह ले कलकारखानामा काम त पाए तर जोिखमपूणर् काम गदार् पिन समान

ज्याला नपाउँ दा सन् १८६० मा ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोर न र ८ घण्टा आरामको माग गद
आन्दोिलत हुन थाले । बेलायतका मिहलाह ले सन् १८६५ मा हःताक्षर सं कलन गरे र १८६६

सम्ममा १४९९ जनाको हःताक्षर गरी समान अिधकारको माग राखी

मिहलाले पटकपटक सं घषर् र आन्दोलनबाट ूा
िथयो । सन् १८४८ बाट शु

ापनपऽ सं सदमा पेश गरे ।

उपलिब्धलाई सं ःथागत गनर् धेरै समय कुनुर् परे को

भएको मिहला आन्दोलनले समान मतािधकार ूा

कुनुर् परे को िथयो ।

गनर् लामो समय

समाजवादी मिहलाह ले सन् १९०७ माचर् ८ का िदन जमर्नीको ःटु टगाडर्मा पिहलो

अन्तरार्ि य सम्मेलन सम्प

गरी उक्त सम्मेलनबाट क्लाराजेट्कीनको नेतत्ृ वमा ौिमक मिहला सं गठन

गठन गरे , जसले गदार् यूरोपभिर मिहला मुिक्तको लहर फैिलं दै गयो ।
मिहला अिधकारको चचार् सन् १९१० माचर् ८ बाट शु

बािन्तताका मीसकी लाइिस ा (Lysistra) ले यु

भएको हो । ृान्सको राज्य

अन्त्यका लािग ूारम्भ गरे को पिहलो मिहला

हड्तालसँगै मिहला आन्दोलनको आधुिनक अिभयान वतर्मानसम्म आइपुग्दा मिहलाका िवषयमा धेरै
अिधकार ूा

ँ ीवादी धार र समाजवादी धार दे खापर्यो ।
भएका छन् । औ ोिगक बािन्तप ात् पूज

ु मा मिहला आन्दोलन िव को सवर्हारा
समाजवादी धारले सवर्हारा वगर्को नेतत्ृ व गर्यो । केही मुलक

वगर्को आन्दोलनसँग जोिडन थाले र मिहलाह
मिहलाह

नै सवर्हारा आन्दोलनको अिभ

अ

बने ।

सं गिठत हुँदै अगािड बढे र सन् १९१० माचर् ८ का िदन डेनमाकर्को कोपनहे गनमा भएको

ु ह
दोॐो भेलामा ूितिनिध मुलक

सामेल भई िविभ

मागह

राखेका िथए । सम्मेलनमा

क्लाराजेिट्कनले ल्याएको िव का मिहलाह को एकता र सं घषर्को ूतीकका
मिहला िदवस ८ माचर्का िदन िव भिर मनाउने सहमित भयो ।

पमा अन्तरार्ि य ौिमक

नेपालको संसदमा मिहला सहभािगता
नेपालको सन्दभर्मा िविभ

अिधकार ूाि ह

ितहाइ मिहला हुनपु न सम्मका व्यवःथाह

मध्ये सं सदमा रहे का कूल सदःय सं ख्याको एक

सं िवधानमा नै िलिपब

भएका छन् । यो ठू लै उपलिब्ध

ु को लािग आवँयक कानून िनमार्ण गन जनूितिनिधमूलक वैधािनक सं ःथा नै सं सद
हो िकनिक मुलक

हो । यसले दे शका लािग आवँयक कानून बनाउने भएकोले ती कानून िनमार्ण गदार् मिहला

अिधकारमैऽी कानून बनाउन िनणार्यक भूिमका खेल्न सक्छ । त्यसैले सं सदमा पिन जनसं ख्याको

अनुपातमा मिहला सहभािगता बढाइनुपछर् भ े मान्यता रहे को छ। िकनिक नेपालको कूल जनसं ख्याको

किरब ५१.५०% मिहला छन् । सो अनुपातमा मिहलाको ूितिनिधत्व हुन सकेको छै न । यहाँसम्म
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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आइपुग्नका लािग नेपालको मिहला आन्दोलनले िनकै आरोह–अवरोह पार गद आउनु परे को कुरा
इितहास साक्षी छ ।

िव.सं . २००४ सालमा नेपाल मिहला सं घ गठन भएप ात् राणा ूधानमन्ऽी समक्ष मिहलाको

समान मतािधकारको माग गरे का िथए । २००७ सालको राणा शासनको अन्त्यपिछ २००८ सालमा

नेपाली मिहलाले मतािधकार ूा

गरे । पिरणामःव प िव.सं . २०१० सालमा भएको पिहलो

िनवार्चनमा काठमाड नगरपािलकाबाट साधना ूधान पिहलो मिहला जनूितिनिधका

ु एको िथयो ।
हुनभ

पमा िनवार्िचत

नेपालको सं सदीय इितहासमा मिहला सहभािगताको कुरा गन हो भने िव.सं . २०१५ साल

फागुन ७ गते भएको िनवार्चनमा ७ जना मिहला उम्मेदवार रहनु भएको िथयो, जसमध्ये नेपाली
कांमस
े बाट

ु यो । िव.सं . २०१६ सालमा गठन भएको
ािरकादे वी ठकुरानी माऽ िनवार्िचत हुनभ

ु एको िथयो । िव.सं . २०१७
महासभाको उपाध्यक्षको पदमा ौीमती कमल राणा मनोनीत हुनभ
सालबाट प ायती व्यवःथा लागू भएपिछ केही मिहलाह

िनवार्चनमा खासै सहभािगता दे िखएन ।

दरवारको मनोनीतमा परे तापिन सं सदीय

तािलकाः सं सदमा मिहला ूितिनिधत्व
िनवार्चन

भएको वषर्

िनकाय

मिहलाको ूितिनिधत्व

कूल

सदःय

मिहलाको संख्या
िनवार्िचत

समानुपाितक

मनोनीत

जम्मा

ूितशत

२०३८

राि य प ायत

७५

२

०

४

६

८.०

२०४३

राि य प ायत

७५

२

०

५

७

९.३

२०४८

ूितिनिध सभा

२०५

८

०

०

८

३.९

२०५१

ूितिनिध सभा

२०५

९

०

०

९

४.४

२०५६

ूितिनिध सभा

२०५

१२

०

०

१२

५.९

२०६४

सं िवधान सभा

६०१

३०

१६१

१९७

३२.८

२०७०

सं िवधान सभा

६०१

११

१६२

०

१७३

२८.८

२०७४

ूितिनिध सभा

२७५

६

८४

०

९०

३२.७३

राि य सभा

५९

०

२१

१

२२

३७.२९

५५०

१७

१७२

०

१८९

३४.३६

३५,०४१

१४,३५३

०

१४,३५३

४०.९६

ूदे श सभा
(सातै ूदे श)
ःथानीय तह

ःथानीय तह, ूदे श सभा र सं घीय सं सदमा सहभागी मिहलाको ूितशत

३६.२८

ॐोतः िनवार्चन आयोग
िव.सं . २०४३ मा भएको राि य प ायतको िनवार्चनमा प ायतको िवपक्षमा रहे को जनमतको

ु यो । नेपाली जनताले लामो समयदे िख
नितजाःव प काठमाड बाट नानीमैयाँ दहाल िनवार्िचत हुनभ
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गरे का जनसं घषर्, जनआन्दोलनको फलःव प २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवःथाको पुन:ःथापना

भएपिछ नेपालमा मिहलाको लािग राजनीितमा थोरै ढोका खुल्यो । २०४७ सालको सं िवधानले आम

िनवार्चनमा ५% मिहला उम्मेदवार बनाउनै पन व्यवःथा गर्यो । िव.सं . २०४८ सालमा ७ जना,

ु यो । नेपाली
२०५१ सालमा ७ जना र २०५६ सालमा १२ जना मिहला उम्मेदवार िनवार्िचत हुनभ

जनताले लामो समयदे िख जनसं घषर् (वगर् सं घषर्), जनआन्दोलन, १० वष सश
िविभ

वगीर्य आन्दोलन जातीय आन्दोलन, मिहला आन्दोलनबाट ूा

यु , मधेश आन्दोलन,

उपलिब्धबाट मिहला ूितिनिधत्व

हुनैपन व्यवःथा सं िवधानमै भए तापिन सं सदमा मिहलाको ूितिनिधत्व त भयो तर जनसं ख्याको
अनुपातमा ूितिनिधत्व नभएको कारण मिहला सं गठन, मिहला अिधकारकमीर्को आन्दोलनबाट दलह मा

दबाव िदने काम भई नै र ो र रिहरहे को छ ।

मिहला आन्दोलनको रापतापमा मिहलाको ूितिनिधत्व सं सदमा ५.9% बाट वृि

भएर

२०६४ सालमा ३२.८ ूितशत पुग्नु ठू लै उपलिब्ध मािनन्छ । २०७० मा मिहला सहभािगता

२८.८ ूितशत पुग्यो । २०७२ मा जारी भएको नेपालको सं िवधानमा एक ितहाइ मिहला अिनवायर्

हुनपु न भ े सं िवधानमै िलिपब
्
सहभािगता पुरयाइएको
छ ।

भयो । फलःव प सं सदमा कूल सदःय सं ख्याको एक ितहाइ मिहला

िव.सं . २००४ सालमा ःथापना भएको नेपाल मिहला सं गठन ःथापनाकालदे िख नै मिहला

अिधकारका लािग आवाज उठाउँ दै आयो । मिहला सहभािगता िवना राजनैितक दलका आन्दोलन

नेपालमा माऽ नभएर िव मा नै सफल भएको दे िखँदैन । नेपालमा भएको आन्दोलन २००७ साल,

२०१५ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, सश

सं घषर्, मधेश आन्दोलन, २०६२/६३ को

ृ ले अहम् भूिमका िनवार्ह गरे का हुन ् । उहाँह ले राज्यको सबै
जनआन्दोलनमा समेत मिहला नेतह
अ ह मा मिहलाह को समान सहभािगता र अिधकारको सुिनि तताको माग गरे का

छन् ।

िव.सं . २०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को सरकार रहे को समयमा सं सदको उपसभामुखको

पदमा लीला ौे

सुब्बालाई िनवार्िचत गरे को िथयो । त्यसपिछ यो पद मिहलाको लािग आरक्षण बने

जःतै भएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जगमा ःथािपत सं िवधान सभामा पिन
सवर्सम्मत

पमा एक ितहाइ मिहला सहभािगता गराउने िवषयमा २०६३ जे

१६ गते सावर्जिनक

् । त्यही ूःतावको आधारमा
महत्वको ूःताव पािरत गद राज्यको तफर्बाट ूितब ता जाहे र गरयो

िव.सं . २०६३ माघ १ गते घोषणा गिरएको नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ ले सं िवधान सभाको
् ।
िनवार्चनमा कम्तीमा एक ितहाइ मिहला उम्मेदवार हुनपु न व्यवःथा गरयो

सं िवधान सभाको िनवार्चन ूत्यक्ष र समानुपाितक िनवार्चन अन्तगर्त मिहला र पु ष

आधाआधा सदःय हुनपु न व्यवःथा अन्तगर्त िनवार्चन हुने भयो । आन्दोलनको ऊजार् ताजै भएको हुँदा

िव.सं . २०६४ सालमा नेकपा (माओवादी) ले अन्य दलभन्दा बढी ४२ जना मिहला उम्मेदवारी
िदनुका साथै उनीह लाई िजताउन पाटीर्को िस ो शिक्त लागेर ूत्यक्षमा २६ जना मिहला िनवार्िचत

गराउन सफल भयो । अन्य पाटीर्ह मा खासै िवगतभन्दा फरक दे िखएन । समानुपाितक तफर्बाट
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समेत गरी ६०१ सभासदमा १९७ जना मिहला सभासद हुन सफल भए भने दोॐो सं िवधान सभाको
िनवार्चनमा १७५ जना माऽ मिहला िनवार्िचत भएका िथए ।

िव.सं . २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको ‘नेपालको सं िवधान’ मा पिन सं घीय सं सदमा

ूितिनिधत्व गन ूत्येक राजनीितक दलबाट िनवार्िचत कूल सदःय सं ख्याको कम्तीमा एक ितहाइ

सदःय मिहला हुनपु न व्यवःथा रहे को छ । त्यसैगरी राि य सभामा ूत्येक ूदे शबाट कम्तीमा
तीनजना मिहला सिहत आठजना गरी िनवार्िचत ५६ जना र नेपाल सरकारको िसफािरसमा रा पितबाट

मनोनीत कम्तीमा एकजना मिहला सिहत तीनजना गरी ५९ जना रहने व्यवःथा छ । यस व्यवःथाले

गदार् सं सदमा मिहलाको ूितिनिधत्व कम्तीमा ३३% हुनपु न कुरालाई सुिनि त त गरे को छ तर ूत्यक्ष

िनवार्चन माफर्त मिहलाको ूितिनिधत्व ३३% हुन नसकेको कारणले गदार् समानुपाितक ूणाली माफर्त
्
ूितिनिधत्व पुरयाइएको
छ । आमिनवार्चन, २०७४ मा ६ जना माऽ मिहला ूत्यक्ष िनवार्चन ूणाली
ु एको हुँदा समानुपाितक माफर्त ८४ जना (अथार्त ् समानुपाितक सदःय ९३%)
माफर्त िवजयी हुनभ

्
छ । मिहला सहभािगता
ूितिनिधत्व गराई कूल सदःय सं ख्याको एक ितहाइ ूितिनिधत्व पुरयाइएको

ःथानीय तहमा ४१%, ूदे श र सं घमा ३३% िनवार्िचत हुन सफल भए । २०७४ सालमा भएको तीनै

तहको िनवार्चनलाई िव ष
े ण गरी हे दार् मिहलाको ूितिनिधत्व िनम्नानुसार रहे को दे िखन्छ:
तहगत

पमा मिहलाको ूितिनिधत्व
मिहला

पु ष

जम्मा

ूितिनिध सभा

९०

१८५

२७५

राि य सभा

२२

३७

५९

ूदे श सभा सदःय

१८९

३६१

५५०

ःथानीय सरकार (ूमुख र उपूमुख)

७३१

७७५

१५०६

ःथानीय तहमा िनवार्िचत सदःय

१४३५२

२०६८९

३५०४१

१५३८४

२२०४७

३७४३१

४१.१

५८.९

१००

जम्मा जनूितिनिध
ूितशत

ॐोतः िनवार्चन आयोग
च ुनौती
सं सदमा सं वैधािनक व्यवःथा अनुसार मिहला सांसदह को ूितिनिधत्व त गराइयो तर केही

मिहला सदःयह को शैिक्षक योग्यताको कमीका कारणले गदार् उहाँह ले अन्य सदःयह को तुलनामा
आफूलाई अब्बल तुल्याउन सक्नुभएको छै न । यसो भन्दै गदार् सम्पूणर् सदःयह को क्षमतामािथ ू

उठाएको होइन, केही मिहला सदःयह ले पु ष सदःयह भन्दा अब्बल दजार्को

पमा आफूलाई

ःथािपत गनुभ
र् एको छ । िसक्ने र िसकाउने कुरा किहल्यै अन्त्य हुने िवषय होइन । त्यसै ले मिहला
सदःयह ले पिन आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई िवकास गद िनरन्तर

पमा ितखाद लैजान ज री छ

भने अक ितर सं सद सिचवालयले पिन सं ःथागत सं रचना र कमर्चारीको क्षमता अिभवृि
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गरी

माननीयह को योग्यता र क्षमताको िवकास गनर्को लािग समय–समयमा तािलम, गो ी, सेिमनार

अन्तरिबया जःता कायर्बमह

अनुसार उल्लेख गनर् सिकन्छः

चलाउन ज री छ । सं सदमा मिहला सदःयह को च ुनौतीलाई िनम्न

राजनीितक च ुनौती
मिहला सशक्तीकरण र हाल सं सदमा िव मान व्यवःथालाई जनसं ख्याको अनुपातमा बमशः

बढाउदै लैजाने कुरामा राि य बहसको
पमा ःवीकार गराउनु ूमुख च ुनौतीको

पमा लै जाँदै सबै राजनीितक दलह बाट राि य मु ाको

पमा रहे को छ । यसको लािग सबै, मिहला अिधकारकमीर्

र नेतत्ृ व वगर्ले पहल कदमी िलनुपन टड्कारो आवँयकता रहे को छ । अिधकार कसै बाट िनगाहमा
ूा

हुने िवषय पिन होइन, यसका लािग बहस पैरवी गनर् आवँयक छ ।
सं सदका िविभ

सिमितका सभापितह मा मिहलाको ूितिनिधत्व केही बढी जःतो दे िखएतापिन

सं सदको िनणार्यक तह जःतै सभामुख, अध्यक्ष र मिन्ऽमण्डलमा समेत मिहलाको ूितिनिधत्व आशा गरे

अनु प हुन सकेको छै न । बतर्मान सरकारले सरकार पुनग
र् ठन गदार् मिहला मन्ऽालयमा मिहला

मन्ऽी राख्न नसक्नु िवडम्बनाको कुरा हो। साथै कुल मन्ऽी मण्डलमा दुई जना मिहला माऽ मन्ऽी
मण्डलमा समावेश हुन ु िपतृस ात्मक सोचको कारण मिहलाह

सक्षम र योग्य हुँदाहुँदै पिन उपयूक्त

ठाँउ निदनु पनुर् दुखद कुरा हो । मिहला उपपदका लािग माऽ हुन भ े िपतृस ात्मक सोच सबै

राजनीितक दलबाट हटाउनु पिन कम च ुनौतीपूणर् छै न । आजको एक्काईस शताब्दीमा आएर पिन
्
बाध्यात्मक सं वैधािनक व्यवःथादे िख बाहे क सं सदमा थप मिहलालाई नेतत्ृ वमा पुरयाउन
पाटीर् पं िक्त
तथा सरकार उदासीन रहनु आफमा िवडम्बना हो ।

सामािजक च ुनौती
मिहलालाई घरपिरवार, छोरा छोरी, च ुलोचौकोको िजम्मेवारी पूरा गनुप
र् न हाॆो सामािजक

दाियत्वले गदार् पिन मिहला अगािड आउन सकेका छै नन् । कितपय सदःयह को दोहोरो भूिमका

िनवार्ह गनुप
र् न कारणबाट सं सदमा यथोिचत

पमा भूिमका िनवार्ह गनर् सक्नुभएको छै न । ूभावकारी

भूिमकाका लािग सं सदीय मािमला बारे अध्ययन गनर् समय पाउनु भएको छै न । घर िभऽको काम
मिहलाको माऽ िजम्मेवारी भ े सोच बदल्न सिकएको छै न । “लैि क समानताका लािग पाइला

हाराहारी, घरिभऽको काममा मिहला पु षको िहःसा बराबरी” भ े सोच नारामा माऽ सीिमत नरही

व्यवहारमा लागू गनुप
र् न छ ।
आिथर्क च ुनौती

मिहलाह

ु ी सं िहताले छोरीलाई अं श र वंशको अिधकार िदएको भएपिन अिधकांश
वतर्मान मुलक
घरिभऽको च ुलोचौकोमा सीिमत रही आिथर्क पक्षमा आत्मिनभर्र हुन सकेका छै नन् ।

जनगणना िव.सं . २०६८ को तथ्या लाई आधार िलने हो भने २८.२% मिहला घरमूली भएको घर

सं ख्या रहे को छ । नेपाल सरकारले मिहलाको नाममा जग्गा खिरद गदार् लाग्ने राजःवमा २०
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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ूितशत छु ट हुने व्यवःथाको फलःव प कूल मिहलाको १९.७१ ूितशत मिहलाको ःवािमत्वमा

जिमन रहे को छ । राजःव छु ट िदएको कारणले र अंशको कारण बाट यो उपलिब्ध हुन सकेको
हो । जब आिथर्क कुरामा कुनै व्यिक्त आत्मिनभर्र हुँदैन, तब उसको बहुआयािमक व्यिक्तत्व िवकास

पिन हुँदैन । यःतो अवःथामा एउटा आिथर्क
आउन सक्छन् ?

पले बेरोजगार मिहला च ुलोचौकोबाट सदनसम्म कसरी

अिहलेको सरकारले सांसद िवकास कोषमा ४ करोडबाट वृि

्
गरे र ६ करोड त पुरयाएको

छ तर त्यो बजेट कायार्न्वयन तथा बाँडफाँडमा ूत्यक्षतफर् िनवार्िचत सांसदको िनणार्यक भूिमका रहने

तर समानुपाितक सांसद तथा राि य सभाका सांसदको भूिमका गौण बनाइएको छ । आम िनवार्चन,
२०७४ मा अिधकांश मिहला सदःयह

ु एको हुँदा
समानुपाितक िनवार्चन ूणाली माफर्त िनवार्िचत हुनभ

सांसद पूवार्धार िवकासको बजेटमा उहाँह को ूत्यक्ष सं लग्न हुँदैन । अिहले ूाथिमकता बजेट र

योजना सीधै ःथानीय तहमा जाने र योजनाको मूल्या न, अनुगमन र भुक्तानीमा गाउँ

तथा

नगरपािलकाको उपूमुख र वडा अध्यक्ष जितको है िसयत समानुपाितक सांसद र राि य सभाको

सांसदको हुँदैन । ःथानीय तहमा काम भए नभएको अनुगमन गरी गुणात्मक नभएमा बजेट रोक्न

सक्ने अवःथा समानुपाितक तथा राि य सभाका सांसदह को अिधकार छै न । यसथर् के समानुपाितक

के ूत्यक्ष सबै सांसदह लाई पूवार्धार िवकास कायर्बममा समान पहुँच गराइनु आजको आवँयकता

रहे को छ ।

शैिक्षक च ुनौती
कुनै पिन व्यिक्तको व्यिक्तत्व िवकासको ूमुख आधार भनेको िशक्षा नै हो । िवगतमा

र् न
नेपालमा मिहला िशक्षाको पाटो कमजोर रहे को कारणबाट सदनमा ूितिनिधत्व गनुह
ु े केही मिहला

सदःयह को समेत शैिक्षक योग्यता िनकै कम रहे को कारणबाट उहाँह ले आफ्नो ूःतुित राॆोसँग

राख्न नसक्नुभएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । केही स ार माध्यमह ले उहाँह को यो
कमजोरीलाई हाँसो तथा उपहासको िवषय बनाएर सामािजक स ालमा भाइरल बनाए । फलःव प

सं सदको गिरमामा समेत आँच पुग्न गएको दे िखन्छ । तसथर् मिहला सदःयह ले आफ्नो शैिक्षक
योग्यता तथा क्षमतामा अिभवृि

िनिवर्कल्प छ ।

गद जानुपन हुन्छ । यसमा सं सद सिचवालयको भूिमका अहम् हुने

लैि क च ुनौती
हाॆो िपतृस ात्मक सोच रहे को सामािजक व्यवःथामा पु षह सँग ूितःपधार् गरी राजनीितमा

आउन मिहलालाई झनै गा॑ो छ । यसथर् ‘लैि क समानता’ को िवषय सामािजक न्यायको पक्षमा

उिभने सबै नागिरकको साझा िवषय हो । त्यसैको लािग पिन मिहलाह को िनिम्त केही समयको

लािग आरक्षण व्यवःथा गनुप
र् रे को हो । सं सदमा ूितिनिध सभाको ूत्यक्ष िनवार्चन ूणाली माफर्त
मिहला सदःयह को िवजयलाई सुिनि त गराउने हो भने ूत्यक्ष िनवार्चनमा एक ितहाई मिहला
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उम्मेदवारमा मिहला माऽै ूत्यासी हुनेगरी बाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा गराउन सके मिहला

सांसदह को अझ ूभावकािरता बढ्ने िथयो ।
िनंकषर्

िव मा कुल जनसं ख्याको आधाभन्दा बढी मिहला छन् भने नेपालमा पिन कूल जनसं ख्याको

किरब ५१.५०% मिहलाह

छन् तर पिन जनसं ख्याको अनुपातमा नीित िनमार्ण तहमा भने मिहला

ूितिनिधत्व हुन सकेको छै न । मिहलाह को क्षमता िवकास अिभवृि

गद नीित िनमार्ण तहदे िख सबै

िनकायमा मिहलाको ूितिनिधत्व बढाउदै लै जानु आजको ूमुख च ुनौती हो । अझै पिन नेतत्ृ व वगर्मा

दे िखएको िपतृस ात्मक सोचको कारणले मिहलालाई पछािड पािरनु दुःखद कुरा हो । यःतो पुरातन
्
सोच र व्यवहारमा पिरवतर्न ल्याई मिहलालाई पिन पु ष सरह नेतत्ृ व तहमा पुरयाउनु
आजको

आवँयकता हो । राज्य स ालनका लािग कानून िनमार्ण गन सं सदमा मिहला ूितिनिधत्व बढाउन

अझै आवँयक हुन्छ । यसले शासनमा मिहला सहभािगता बढाउन अझै सहज हुन्छ । सिदय दे िख
समाजमा गडेर रहे को िपतृस ात्मक सोच हटाई लैि क समानता कायम गनुर् आफमा थप च ुनौतीको

िवषय हो । यसका लािग मिहला सशक्तीकरण र मिहलालाई अवसर ूाि मा सरोकारवाला पक्षबाट

सहजीकरण गनुर् ज री हुन्छ ।

अन्त्यमा मिहला सहभािगतामा वृि

गनर्का लािग ूत्यक्ष िनवार्चनमा भाग िलने व्यवःथा

िमलाउने, दलह ले पिन मिहला र पु ष भ े िवभेद गिरनु हुँदैन र केही समयका लािग मिहला–मिहला

बीच माऽ ूितःपधार् गराउने क्षेऽ िनधार्रण गरे र दलह ले िटकट िवतरण गन हो भने उक्त क्षेऽबाट
जुन पाटीर्ले िजते पिन मिहला नै आउने हुँदा मिहला सहभािगता र क्षमतामा पिन वृि

हुन सक्दछ ।

सन्दभर् साममी
१.

नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३

२.

नेपालको सं िवधान (२०७२)

४.

िनवार्चन आयोगका ूकाशनह

३.
५.

राि य जनगणना, २०६८

सं घीय सं सद ःमािरका, २०७५

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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नेपालमा सं सदः िवकासबम, महत्व र च ुनौती

माननीय िजतेन्ि नारायण दे व



सं सदीय िवकासको पृ भूिम
यथाथर्मा सं सद भनेको लोकतन्ऽको पयार्यवाची र जनताको ूितिनिधमूलक सं ःथा हो । िव

राजनीितक इितहासमा सं सदको िवकासबमलाई हे न हो भने यस सं ःथाको जन्म नै लोकतन्ऽको

ःथापना र यसको सं ःथागत िवकासको िनिम्त भएको दे िखन्छ । एउटा ऐितहािसक कालखण्डमा

बेलायतका दासह , गिरब, मजदुर र िकसानह को लामो बिलदान, पीडाजनक सं घषर् र आन्दोलनबाट

सन् १२१५ मा तत्कालीन राजा जोनले बाध्य भएर बेलायतमा Magna Carta को घोषणा गरे को

दे िखन्छ । सो Magna Carta ले “अब उूान्त राजाले आफ्नो ःविववेकबाट जनतािसत कर असुल्न

नसक्ने र सो काम राजाले आफ्नो Royal Council को सल्लाहबाट माऽ गनर् सक्ने” भ े कुराको

वैधािनक व्यवःथा गरे को िथयो । सोही Royal Council नै पिछ गएर सं सदको
दे िखन्छ ।

पमा िवकिसत भएको

Magna Carta को घोषणा लग ै सन् १२१५ मा नै पिहलो English Parliament बसेर

त्यहाँका BARONS (wealthy landowners) ह लाई राजकीय मािमलामा राजालाई सल्लाह िदन

Great Council मा सल्लाहकारको

पमा काम गनगरी िनणर्य गरे को िथयो ।

त्यसो त Tynwald जःता केही िव ानह का अनुसार Iceland को ALPINGI लाई िव को

सवैभन्दा पुरानो सं सद मािनन्छ, यसलाई Althing पिन भिनन्छ । यसको ःथापना सन् ९३० मा

Vikings

ारा गिरएको िथयो ।

तथािप सं सदको व्यविःथत र सावर्भौम िवकास England मा भएकोले नै बेलायतलाई सं सदीय

िवकासको जननी दे श मािनन्छ । सन् १३४१ मा भएको House of Commons को ःथापनाबाट

यसको ऐितहािसक तर ठोस थालनी भएको दे िखन्छ । यसलाई नै बेलायतको Supreme (सव च्च)

सं ःथा मािनन्छ ।



सदस्य, राि य सभा
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सं सदीय लोकतन्ऽको क्षेऽमा बेलायतको जःतो West ministerial सं रचना र व्यवहारको

सं सद दिक्षण एिसयामा सबभन्दा पुरानो हाॆो िछमेकी दे श भारतमा ःथापना भएको दे िखन्छ । त्यहाँ

सन् १९५० को २६ जनवरीमा सं िवधानको घोषणाप ात् सोही सं िवधान अन्तगर्त ूथम सं सदको

च ुनाव सन् १९५२ को अिूलमा भएर सं सदको ःथापना भएको दे िखन्छ । भारतीय सं सदीय ूणाली र

बेलायतको West Ministerial ूणाली वीच धेरै कुरामा समानता रहे को दे िखन्छ ।
सं सदका पाँच काम

सं सदीय लोकतन्ऽको िव व्यापी शा ीय मूल्य र मान्यता अनुसार सं सदले िनम्नानुसारका

मुख्य पाँच कामह

गदर्छः

१.

् य कामह
कानून िनमार्णः सं सदका मुख्

२.

जनताको ूितिनिधत्वः सं सद भनेको जनताको ूितिनिध हो । बािलग मतदाताह ले आफ्नो मत

३.

मध्ये ूमुख काम दे शमा कानूनको िनमार्ण गनुर् हो ।

सं सदीय लोकतन्ऽमा दे शको कानून िनमार्ण गन काम सं सदले नै गदर्छ ।

खसालेर सं सद ःथापना गन गदर्छन् र सं सदले सं िवधान बमोिजम तोिकएको अविधसम्म

जनताको ूितिनिधको

पमा जनताको लािग काम गदर्छ ।

सरकारको

र

िनगरानी

परीक्षणः

सं सदीय

लोकतन्ऽमा

सं सदले

सरकार

स ालन

गदन । यो काम कायर्पािलकाको हो । सरकार स ालन सं िवधान बमोिजम कायर्पािलकीय

िविध ारा हुने गदर्छ । तर सरकारको कामको िनगरानी, परीक्षण र मूल्यांकन भने सं सदले
गदर्छ । सरकार सं सदूित उ रदायी हुने गदर्छ ।

४.

सरकारको गठन र िवघटनः सं सदको पाँच मुख्य कामह

िवघटन हो । सं सदीय लोकतन्ऽमा सरकार गठन गन र िवघटनसम्म गनर् सक्ने अिधकार र
काम सं सदमा माऽ अन्तिनर्िहत हुन्छ । यो काम कुनै अ

५.

मध्ये ूमुख काम सरकारको गठन र
सं ःथा वा व्यिक्तले गनर् सक्दै न ।

िव ीय िनयन्ऽण (बजेटको घोषणा र पािरत): सं सदीय लोकतन्ऽमा दे शको बजेट घोषणा,

छलफल र यसलाई पािरत गन काम सं सदले नै गन गदर्छ । यो काम सं िवधानतः सं सदको
सावर्भौम अिधकार हो ।

नेपालमा सं सदीय िवकासको अवःथा
नेपालमा सं सदीय िवकासको इितहास धेरै लामो नभए पिन रोचक र महत्वपूणर् भने अवँय

छ । भारतमा सं िवधानको घोषणाप ात् सं सदको िविधवत् ःथापना भएजःतै नेपालमा २००७ सालको

एकतन्ऽीय राणा शासन िवरोधी बािन्तप ात् सं सदको ःथापनाितरको िवकासबम शु

हुन्छ ।

२००७ सालको अन्तिरम सं िवधानले सं सदीय च ुनाव र सं सदको ःथापनाको ूावधान राखे पिन
राजनीितक कारणले लामो समयसम्म सो काम सम्प

लामो र किठन राजनीितक

हुन सकेन र सं सदको ःथापना हुन सकेन ।

न्द र उहापोह पिछ २०१५ सालमा पुनः अक सं िवधान घोषणा भयो र
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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त्यस लग ै सं सदीय च ुनाव सम्प

भएर िविधवत

पमा ूजातन्ऽ आएपिछ नेपालमा पिहलो

लोकतािन्ऽक सं सदको ःथापना भयो । नेपालको सं सदीय इितहासमा त्यो नै पिहलो लोकतािन्ऽक
सावर्भौम

सं सद

मािनन्छ ।

िथयो

।

त्यसै लाई

नेपाली

राजनीितको

आधुिनक

इितहासमा

पिहलो

सं सद

तत्प ात् २०१७ साल पौष १ गतेको ूितबािन्तपिछ राि य प ायत जःतो एउटा सं ःथा

लामो समय अिःतत्वमा र ो, जो वाःतिवक अथर्मा लोकतन्ऽको िव व्यापी मूल्य र मान्यता अनुसार
“सं सद” जःतो िथएन, िनरं कुश राजतन्ऽको रबर ः

ाम्प जःतो िथयो ।

त्यसपिछ लोकतािन्ऽक मूल्य र मान्यता मुतािवक २०४७ सालमा भएको ूजातन्ऽको

पुनःथार्पनाप ात् २०४८ सालमा पुनः दोॐो सं सदको ःथापना भयो । सं सदीय लोकतन्ऽ अन्तगर्त

बहुदलीय ूजातन्ऽ र सं वैधािनक राजतन्ऽको मूल्य र मान्यता अनु प २०५१ मा मध्याविध र
२०५६ मा आविधक िनवार्चन माफर्त सं सद अिःतत्वमा नै र ो ।
तत्प ात् एउटा लामो

न्द, सं घषर् र आन्दोलनपिछ तत्कालीन नेकपा माओवादी र

सरकारबीच िवःतृत शािन्त सम्झौता सम्प

भई २०६३ सालमा िवघिटत सं सदको पुनःथार्पना भयो र

बािन्त ारा पुनःथार्िपत सो सं सदले दे शमा सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको घोषणा गर्यो । २०६३
सालमा ३३० सदःयीय अन्तिरम सं सदको गठन भएको िथयो, जसले सं िवधान सभाको िनवार्चनको
लािग पृ भूिम तयार गर्यो ।

नेपालको सं सदीय इितहासको िवकासबममा त्यो एउटा आमूल पिरवतर्नको एजेण्डा बोकेको

एउटा बािन्तकारी सं सद िथयो, जसले बािन्तकारी अन्तिरम सं िवधान समेत घोषणा गर्यो । त्यही

सं िवधान बमोिजम २०६४ सालमा नेपालको इितहासमा पिहलो सं िवधान सभाको च ुनाव सम्प

भयो ।

उक्त ूथम सं िवधान सभाले दे शमा सं िवधान घोषणा गनर् नसकेपिछ पुनः २०७० सालमा सं िवधान
सभाको दोॐो च ुनाव सम्प

भयो, जसले नेपालमा सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको अन्तरवःतु बोकेको

सं िवधान घोषणा गनर् सफल भयो ।

सं सदीय कोणबाट िव ष
े ण गन हो भने उक्त दुवै सं िवधान सभाको सं िवधान िनमार्ण र

घोषणाको कायर् बाहे क सं सदीय (व्यवःथािपका-सं सद) कायर्भार समेत सं वैधािनक

पमै व्यवःथा

गिरएको िथयो । त्यही व्यवःथा बमोिजम त्यो दुवै व्यवःथािपका-सं सदले िव व्यापी ूचलन र मान्यता

अनुसार सं सदको कायर् गरे का िथए । त्यही िसलिसलामा वतर्मान सं िवधानको घोषणाप ात् २०७४

सालमा सं सदीय च ुनाव सम्प

भएर वतर्मान सं सद हाॆो सामु िविधवत्

पमा िबयाशील रहे को छ ।

वतर्मान सं सदलाई सं घीय सं सद भिनन्छ । यसको तल्लो सदनलाई ूितिनिध सभा र मािथल्लो

सदनलाई राि य सभा भिनन्छ । ूितिनिध सभामा जम्मा २७५ सदःय सं ख्या छ, जहाँ १६५ जनाको
च ुनाव “पिहलो हुनेले िज ”े िनवार्चन ूणालीको आधारमा र ११० जनाको च ुनाव समानुपाितक िनवार्चन

ूणालीको आधारमा हुने गदर्छ । मािथल्लो सदन राि य सभामा जम्मा ५९ सदःय सं ख्या रहे को छ,
जहाँ ूत्येक ूदे शबाट बराबरीको सं ख्यामा (ूत्येक ूदे शबाट आठजना) ५६ जनाको िनवार्चन हुन्छ र
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बाँकी ३ जना मिन्ऽपिरषद्को िसफािरसमा रा पितले मनोनयन गदर्छ । ५६ जनािभऽ ूत्येक

ूदे शबाट ८ जनामा क्लःटर िनधार्रण भए बमोिजम ३ जना खुल्लाबाट, ३ जना मिहलाबाट, १ जना

दिलतबाट र १ जना अल्पसं ख्यक वा अपा बाट हुने गदर्छ । राि य सभा सदःयको लािग

गाउँ पािलका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपािलका ूमुख र उपूमुख तथा ूदे श सभा सदःय मतदाता

(िनवार्चक मण्डल) हुने व्यवःथा छ र सं िवधानतः सं घीय कानून बमोिजम ियनीह को मतको भार
फरक हुने गदर्छ ।

सं घीय सं सदको अिधवेशन सामान्यतः वषर्मा दुई पटक हुने गदर्छ । एउटालाई बजेट

अिधवेशनको नामले िचिनन्छ भने अक लाई िहउँ दे अिधवेशन भिनन्छ । सं सद बसेको बेला सं सदले
सं िवधान बमोिजम पिरभािषत कामह

सम्पादन गन गदर्छ भने सं सद चालू नरहे को अवःथामा सभाका

सिमितह

िबयाशील रिहरहन्छन् । सं सदीय ूचलनमा सिमितह को ठू लो महत्व रहने गदर्छ । हाॆो

सिमितह

िबयाशील रहे का छन् । यी सिमितह लाई “िमनी सं सद” पिन भ े गिरन्छ िकनिक यी धे रै

सं घीय सं सदमा ूितिनिध सभािभऽ दशवटा सिमितह

रहे का छन् भने राि य सभामा चारवटा

शिक्तशाली र िजम्मेवार हुने गदर्छन् । यी सिमितह ले सं सदको ूितिनिधको

पमा कायर्पािलकाको

कामको िनगरानी, समीक्षा र मूल्यांकन गन गदर्छन् र समय-समयमा सल्लाह, सुझाव र िनदशन समेत

िदने गदर्छन् ।

राज्य स ालनमा सं घीय सं सदको महत्व
सं िवधान बमोिजम राज्यका तीन अ ह

महत्वपूणर् अ

मध्ये व्यवःथािपका अथार्त ् सं सद एउटा अित

हो । यो जनता ारा च ुिनएको एकमाऽ ूितिनिधमूलक सं ःथा हो । लोकतन्ऽमा जनता

अथार्त ् “लोक” सव पिर हुन्छ । यस अथर्मा जनताले आफ्ना ूितिनिध च ुनेर सं सदमा पठाएका
हुन्छन् । नेपालमा वतर्मान सं िवधान बमोिजम सावर्भौमस ा तथा राजकीयस ा नेपाली जनतामा िनिहत
रहे को छ । यस अथर्मा नेपालमा सं सद जनताको िव ास, आशा, भरोसाको ूितमूितर् र धरोहर हो ।

सं सदले कानून बनाउने, सरकार गठन–िवघटन गन, सरकारी िव को िनणर्य र िनयन्ऽण गन

तथा सरकारी कामको िनगरानी र मापन माऽ गदन, यसले रा

र जनतािसत सम्बिन्धत तथा िवकास

िनमार्णसँग जोिडएका, सुशासनिसत जोिडएका थुूै िवषयह मा जोिडएर कायर् गदर्छ ।

उदाहरणको लािग राि य सभाले िदगो िवकास तथा सुशासन सिमित माफर्त नेपाल सरकारले

अिख्तयार गरे को िदगो एवं सन्तुिलत िवकास र सुशासन ूव र्न सम्बन्धी िवषयह लाई हे न गदर्छ ।
त्यःतै

िवधायन

व्यवःथापन,

व्यवःथापन

सिमितले

सभामा

ूःतुत

िवधेयकमािथ

छलफल

ऐन कायार्न्वयन मापन, अध्ययन अनुसन्धानिसत जोिडएका िवषयह

तथा

िवधेयकको

हे न गदर्छ ।

ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमितले ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी

आ ासन सम्बन्धी िवषय हे न गदर्छ र राि य सरोकार तथा समन्वय सिमितले तहगत राज्य सं रचनाको
िवकासमा

समन्वय, राि य

सम्पदा, मानव

अिधकार

तथा
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कायार्न्वयनको अवःथा, समन्याियक िवकासको अवःथा, िपछिडएको क्षेऽ, सं ःकृित, राि य गौरवका
आयोजना, राि य सुरक्षा र सं वैधािनक आयोग सम्बन्धी िवषयिसत जोिडएर कायर् गन गदर्छ ।

त्यसरी नै ूितिनिध सभाले आफ्ना अथर् सिमित, अन्तरार्ि य सम्बन्ध सिमित, उ ोग तथा

वािणज्य र ौम तथा उपभोक्ता िहत सिमित, कानून, न्याय तथा मानव अिधकार सिमित, कृिष सहकारी

तथा ूाकृितक ॐोत सिमित, मिहला तथा सामािजक सिमित, राज्यव्यवःथा तथा सुशासन सिमित, िवकास
तथा ूिविध सिमित, िशक्षा तथा ःवाःथ्य सिमित र सावर्जिनक लेखा सिमित गरी दशवटै सिमित माफर्त

ूितिनिध सभा िनयमावलीले िनधार्िरत गरे का िवषयगत िवषयह लाई गहन अध्ययन, िव ष
े ण र िनंकषर्
िनकाल्ने तथा सम्बिन्धत िनकाय र कायार्लय, मन्ऽालय र िवभागह लाई सल्लाह, सुझाव तथा िनदशन
िदने कायर्ह

िनयिमत

पमा गन गदर्छ ।

राज्य स ालनको ूिबयामा सं घीय सं सदले सम्पादन गन यी िवषयगत कायर्ह

राि य

महत्वका िहसाबले अत्यन्त महत्वपूणर् तथा सं वेदनशील छन् । दे शको मूल कानून सं िवधानलाई

व्यवहारतः लागू गन, यसका ूावधानह लाई सान्दिभर्क, िबयाशील र उपयोगी बनाउनमा सं सदका यी
काम अत्यन्त महत्वपूणर् र पिरणाममुखी मािनन्छन् । सं सदको अभावमा यी गम्भीर, सं वेदनशील तथा

महत्वपूणर् उपयोगी िवषयह को कायार्न्वयन कल्पना गनर् सिक

। तसथर् सं सदको िव व्यापी मान्यता

र बुझाइ बमोिजम सं सदले गद आएका मुख्य पाँच कायर्ह को अितिरक्त यसका अन्य धेरै महत्वपूणर्

िवषयह

छन्, जसलाई नेपाली सं सदले सम्पादन गन गरे को छ । िव व्यापी

िवकासमा र िविश

पमा सं सदीय कामको

पमा सं सदीय लोकतन्ऽको िसजर्नात्मक िवकासमा यी कायर्ह ले सं सदलाई

्
गिरमामय ःथानमा पुरयाउन
र सं सदलाई जनताको सच्चा ूितिनिधको
बनाएका छन् ।

पमा ःथािपत गनर् सफल

सं सदका सीमा
कुनै पिन दे शको सं सदीय लोकतन्ऽमा सं सदको भूिमका महत्वपूणर् भएपिन यसका आफ्नै

िकिसमका सीमाह

पिन रहने गदर्छन्। नेपालको सन्दभर्मा भ े हो भने हाॆो वतर्मान सं िवधानले

शिक्त पृथकीकरणको िस ान्तलाई एउटा अनुल्ल नीय िस ान्तको

पमा ःवीकार गरे को छ ।

राज्यको तीनै तहको अिधकार र कतर्व्यको सं िवधानमा िकटानी व्यवःथा छ । सं सदको भूिमका
जितसुकै महत्वपूणर् र ःवीकायर् भएपिन सं िवधान बमोिजम यसले कायर्पािलका र न्यायपािलकाको

अिधकार क्षेऽ िभऽ अनािधकार हःतक्षेप वा अितबमण गनर् पाउँ दैन । सं िवधानले नै केही सीमाह

िकटानी साथ िनधार्रण गरी िदएको छ । तसथर् सं सदले कायर्पािलका र न्यायपािलकाको अिधकार िभऽ
खेल्न पाउँ दैन । त्यःतो कायर् असं वैधािनक करार हुन्छ । राजनीितक वृ मा वा राजनीितक शिक्तह

बीच किहलेकाहीं यस िवषयलाई बुझ्नमा िवचलन आउने गरे को अथार्त ् गलत बुझाइ व्यक्त हुने गरे को

दे िखन्छ । तसथर् सं सदको महत्व र भूिमकालाई समेत सं िवधानले िनिदर्

गरे को र पिरभािषत गरे को

Frame िभऽ बुझ्नुपदर्छ । यसमा सन्तुलन कायम गनर् सिकएन भने किहलेकाहीं राजनीितक दुघट
र् ना
वा सं वैधािनक सं कट उत्प
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हुने सम्भावना रहन्छ । तसथर् सं सद नै सबथोक हो भ े बुझाइ पिन
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अितवाद हो । सं सद केही होइन भ े बुझाइ पिन अितवाद हो । सं िवधान सव च्च हुन्छ । सं िवधान
मातहत राज्यका तीनै अ ह ले आ–आफ्ना कायर्ह

सम्पादन गन गदर्छन् र गनुर् पिन पदर्छ ।

नेपालको सन्दभर्मा सं सदका च ुनौती
नेपालको सन्दभर्मा सं सदका च ुनौतीह को िव ष
े ण अत्यन्त महत्वपूणर् र रोचक छ ।

नेपालको सं सदलाई तीन िदशाबाट खतरा छ । पिहलो खतरा अितवादी–उमपन्थी शिक्तबाट छ, जसले

“सं सद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो” भन्छ । दोॐो खतरा दिक्षणपन्थी
र घोर दिक्षणपन्थी राजनीितक शिक्तह बाट छ, जसले सं सदमा होइन व्यिक्तमा वा कुनै तानाशाहमा
ु र जनताको भिवंय दे ख्छ र सं सदलाई रबर ः
मुलक

ाम्प बनाउन चाहन्छ र तेॐो च ुनौती वा खतरा

उसबाट छ, जो सं सदमै बसेर सं सदीय अभ्यासमै रहे र सं सदको शिक्त र सावर्भौिमकतालाई बुझ्न

नसकेर वा बुझ पचाएर “तथाकिथत उपयोग” को नीित अन्तगर्त सं सदलाई कमजोर पान काम
गदर्छ । तेॐो धार बढी खतरनाक छ । पिहलो र दोॐो धार बुझ्ने गरी सीधासीधा

खोज्छ, त्यो त सबैको लािग सरल र बोधगम्य छ तर तेॐो धार त्यःतो धार हो, जो
छहारीमा बसेर र

खकै फल खाएर

खमा ब रो चलाउँ दछ र

ख ढाल्न

खकै हाँगा र

खलाई ढाल्न पुग्दछ । तसथर्

सं सदीय लोकतन्ऽका सच्चा िहमायतीह ले यी िवषयह लाई राॆरी बुझ्न सक्नुपदर्छ र यःता
च ुनौतीलाई सामना गन सामथ्यर् पिन राख्नुपदर्छ ।

नेपालमा सं सद र सं सदीय लोकतन्ऽको भिवंय
िव

राजनीितलाई नजर लगाउने हो भने राजनीितक ूणालीह

मध्ये यो सं सदीय

लोकतन्ऽको ूणालीलाई अिधकांश दे शह ले अवलम्बन गरे को दे िखन्छ । यसमा िसजर्नात्मकताको

ठाउँ छ । हरे क दे शको आवँयकता र औिचत्यका आधारमा यसमा िनरन्तर िवकास र पिरमाजर्न हुने

गदर्छ । तर यो ूणालीमा सामूिहकता, समावेिशता, व्यापक लोकतन्ऽ, जनसहभािगता, बहुदलीयता र
जवाफदे िहता छ । तसथर् यो सं सदीय ूणाली िनरन्तर िनरन्तर लोकिूय हुँदै गएको छ ।

नेपाली सन्दभर्मा सं सद र सं सदीय लोकतन्ऽले अझ बढी महत्व राख्दछ । नेपालमा सं सद र

सं सदीय लोकतन्ऽमािथ बारम्बार ूहार भएको छ । यसलाई ःथापना र पुनःथार्पनाका लािग नेपाली

जनताले बारम्बार बिलदान िदनु परे को छ तर नेपालमा अब यो बिलयोिसत जरा गाड्न सफल भएको
छ । यो नहिल्लने र कसैले यसलाई हल्लाउन नसक्ने िवन्दुमा पुग्न सफल भएको छ । िकनिक

सं सद र सं सदीय लोकतन्ऽ जनताको हो र नेपाली जनता आजको समय िवन्दुमा यो कुरो बुझ्न सक्षम

भइसकेका छन् । तसथर् नेपालमा यसको भिवंय उज्ज्वल दे िखन्छ ।
िनंकषर्
च ुनौतीह

कुराह

ूःतुत लेखमा सं सदको इितहास, नेपालमा सं सदको िवकासबम, यसको महत्व, सीमा र
तथा यसको भिवंय बारे सं िक्ष मा चचार् र िव ष
े ण गिरएको छ, जसमा जाने-बुझेका

छोटो

पमा पिःकने ूय

गिरएको छ । िव
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इितहासमा जहाँ पिन सं सदको जन्म र
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िवकास जनपिरचालन र जनआन्दोलनबाटै भएको दे िखन्छ । हाॆो दे शमा पिन त्यसरी नै भएको छ ।
मूलतः यःता सं ःथाह

सामन्तवाद िव

को बािन्तका दौरान जिन्मएका हुन ् र यसले नागिरकको

मौिलक लोकतािन्ऽक अिधकार र मानव अिधकारलाई सं िे षत गरी ःथािपत र सं ःथागत गरे का

छन् । वतर्मानमा सं सदले आधुिनक राजनीितक युगमा मानव मूल्य र चाहनालाई ूितिवम्बन गद

मानव माऽले आजका लोकतािन्ऽक मूल्यमान्यता र उपलिब्धह लाई सं रक्षण र िवकास गद अिघ

बढे को छ । यसका अनेक सीमा र च ुनौतीह
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छन् तर पिन यसको भिवंय अत्यन्त उज्ज्वल छ ।
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सं िवधान कायार्न्वयनमा सं घीय सं सदको भूिमका

माननीय ठगेन्िूकाश पुरी



सारांश
यस लेखमा सं िवधान कायार्न्वयनका लािग सं घीय सं सदको भूिमका अन्तगर्त सं िवधानका अन्तरवःतु,

ऐनह को सं शोधन, कानून िनमार्णमा सं सद र सं सदीय सिमितह को योगदान र सुधार गिरनुपन
पक्षह

समेिटएका छन् । हाॆो सं िवधानको मूल आधारह

सं घीयता, गणतन्ऽ, लोकतन्ऽ, धमर्

िनरपेक्षता, बहुलबादमा आधािरत बहुदलीय सं सदीय व्यवःथा, िमिौत िनवार्चन ूणार्ली, समावेिशता,

जनतामा िनिहत सावर्भौमस ा र भौगोिलक अखण्डता हुन ् । ियनै आधारह लाई आत्मसात् गरे र
नयाँ कानूनको िनमार्ण र पुराना कानूनको सं शोधन वा खारे जी आवँयक छ । यस सं िवधान

बमोिजम गठन भएको सं घीय सं सदले सं वैधािनक व्यवःथाको पालना गद मौिलक हकसँग
सम्बिन्धत ऐनह

िनमार्ण गन र सं िवधानसँग बािझएका पुराना ऐनह लाई सं शोधन गरी सं िवधान

अनुकूल बनाउने काम पूरा भएको छ । सं घीय सं सदमा िवचाराधीन िवधेयकह

पािरत भएपिछ

सं वैधािनक व्यवःथा अनु प थप कानून ूचलनमा आउने छन् । कानून लागू गन िमितमा सुधार,
कानूनको िवषयवःतुको ःप ता तथा पूणत
र् ा, िनधार्िरत अविधमा कानूनको समम पुनरावलोकन गन

ु
सन्दभर्लाई सं घीय सं सदले व्यविःथत गनर् सके मुलक
र जनताूितको असल भूिमका िनवार्ह

हुनछ
े । सं घीय सं सद कानून िनमार्णको सव च्च िनकाय भएको र यसले सं िवधानको सं शोधन गन
है िसयत समेत राख्ने हुँदा यसको गिरमालाई उच्च बनाई राख्नुपदर्छ ।
पृ भूिम
नेपालको सं वैधािनक िलिखत इितहास अनुसार िव.सं . २०७२ साल असोज ३ गते जारी

गिरएको सं िवधान सात हो । यस अिघ नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४, नेपाल अन्तिरम

शासन िवधान, २००७, नेपाल अिघराज्यको सं िवधान, २०१५, नेपालको सं िवधान, २०१९, नेपाल

अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ र नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ जारी गिरएका िथए । जारी
गिरए पिन लागू नभएको सं िवधान नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४ हो । मःयौदा सिमितले
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तयार पारे को नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ लाई शािन्तपूणर् जनबािन्त २०६२/६३

ारा

पुनःथार्िपत ूितिनिध सभाले अनुमोदन गरे को िथयो । यसैगरी २००७, २०१५, २०१९ र २०४७

सालमा जारी गिरएका सं िवधानह
ूः

तात्कािलक शासकह ले तयार गरी लागू गरे का िथए ।

ु को अिःथरतालाई
स री वषर्मा सातवटा सं िवधान ारा शासन स ालन हुने अवःथाले मुलक

ाउँ छ । यसले पिरवतर्न र ूगितको सूचना, स ार, िव ान, ूिविध तथा िवचार-िवमशर्ले मानवीय

जीवनमा पारे को ूभावबाट िसिजर्त जनचेतनाका लहर र राज्यस ाको बागडोर आफूमा सीिमत गरी

शोषणको माध्यमबाट मोजमःतीको जीवन प ितलाई िनरन्तरता िदने शासक वगर्को आकांक्षाको

टकरावले नै यःतो अवःथाको िनमार्ण भइर ो । समयको िशक्षा र व्यहारको भोगाइले हाॆो
्
राजनीितक व्यवःथालाई आजको अवःथामा ल्याई पुरयायो
। यो अवःथासम्म आइपुग्न शहीदह ले

िदएको जीवनका आहुती र हाॆा अमजह को योगदान अमूल्य रहे को छ । गौरवमय इितहासको

िवरासतमा सुनौलो भिवंयको सपनालाई जनताको जीवनमा अनुवाद गन ध्येयले जनिनवार्िचत सं िवधान

ँ ी हो ।
सभा ारा िनिमर्त वतर्मान नेपालको सं िवधान ऐितहािसक दःतावेज र महत्वपूणर् राजनीितक पूज

सात दशकमा सातवटा सं िवधान व्यहोन बममा सं िवधान बनाउने िविधका िवषयमा िव मान

िववादलाई वतर्मान सं िवधानको िनमार्ण ूिबयाले सधका लािग समाधान गरे को छ । नेपाली जनताको
सात दशक लामो सं घषर्ले ूा

ःवाथर्को

पोको

सं िवधान सभाबाट िनिमर्त र घोिषत नेपालको सं िवधान शासक वगर्को

नभई पिरवतर्नकारी

ौमजीवी

जनताको

समःया समाधान

गन

कु ी

हो ।

जनअिधकारले भिरएका सं िवधानका ममर्लाई सावर्भौम ाको सार शासकमा िनिहत हुने कुराले मेटाइिदने
िनयितलाई वतर्मान सं िवधानले समा

गिरिदएको छ । अथर्हीन शोषणलाई सम्पूणर्

पमा अःवीकार

ु ले
गरी जनमुखी सं ःकार र शासनलाई आत्मसात् गरे को वतर्मान सं िवधानको समुिचत ूयोगबाट मुलक
राजनीितक िःथरता,

सामािजक न्याय र आिथर्क समृि

पाउँ छ भ े मान्यतालाई ःथािपत गन मूल

दाियत्व सं घीय सं सदको हो । सं घीय सं सदले आफ्नो मुख्य दाियत्व िनवार्ह गनर् सवर्ूथम िव मान

सम्पूणर् ऐनह लाई वतर्मान सं िवधान अनुकूल बनाउनु पदर्छ । ऐनह लाई सं िवधान अनुकूल बनाउन

पिरवितर्त मन्ऽालयका नाम, सं घ, ूदे श, िजल्ला समन्वय सिमित, ःथानीय तह, गाउँ पािलका, नगरपािलका,

गणतन्ऽ, सं घीयता, समावेशी लगायतका शब्दह को व्यवःथापन गरे र माऽ पुग्दै न । नेपालको

सं िवधानका मुख्य अन्तरवःतु वा िवशेषताह लाई जीवन्त तुल्याएर िव मान कानूनह को सं शोधन वा
खारे ज र नयाँ कानूनह को िनमार्ण गनुर् आवँयक छ ।

वतर्मान संिवधानका मुख्य अन्तरवःतु तथा िवशेषता
ु को सव च्च कानून हो । यो िलिखत
सं िवधान मुलक

पमा रहे को छ । यसको ममर्

ूःतावनामा उल्लेख भएको हुँदा कसै ारा अपव्याख्या हुने ऽास छै न । यसको ूकृित नरम छ ।

जनतामा िनिहत सावर्भौिमक सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवतन्ऽता र सं शोधन सम्बन्धी व्यवःथा
बाहे क अन्य सम्पूणर् कुराह

सं सदीय ूिबया बमोिजम सहज ढं गले सं शोधन गनर् सिकन्छ ।

सहअिःतत्व, सहकािरता र समन्वयमा आधािरत सं घीयता हाॆो राज्य सं रचना र शिक्तको बाँडफाँड
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हो । सं घ, ूदे श र ःथानीय तह राज्यका सं रचना हुन ् । सं िवधानमा उल्लेिखत अनुसूची बमोिजम
आ–आफ्नो अिधकारको उपभोग गन है िसयत यी सं रचनाले राख्दछन् । भौगोिलक अखण्डता,

सावर्भौमस ा, राि य एकता, ःवतन्ऽता र ःवािभमानलाई अक्षुण्ण रािखएको छ । धमर्, वणर्, िल , क्षेऽ र

जातीयताका आधारमा गिरने सबै ूकारका शोषण दमन, अन्याय र अत्याचारको समूल न

सामािजक स ाव कायम गद सबै जातजाित, धमर्, िल
ममर् हो ।

सं वैधािनक

गरी

र क्षेऽको उत्थान गन सं िवधानको महत्वपूणर्

पमा व्याख्या गिरएका मौिलक हक र कतर्व्य साथै राज्यका िनदशक िस ान्त,

नीित तथा दाियत्व बमोिजम नागिरक र समाजको सं ःकार बनाई जनिनवार्िचत सरकारलाई जनताको
सेवा गन साधनका

पमा ःवीकार गन यस सं िवधानको मान्यता हो । राज्यशिक्तको ॐोत जनतालाई

ःवीकार गद सरकारमा जनताको उपिःथितको सुिनि तता यस सं िवधानले गरे को छ । सरकारको

शिक्त सेना वा राज्यको ढु कुटी माऽ होइन । सरकारको वाःतिवक शिक्त जनता हो । सम्पूणर्
जनताको सहभािगतालाई सुिनि त गनर् समावेिशता र िमिौत िनवार्चन ूणलीलाई यस सं िवधानले

अवलम्बन गरे को छ ।सनातनदे िख चिलआएको धमर्-सं ःकृितको सं रक्षण लगायत धािमर्क, सांःकृितक

ःवतन्ऽता कायम राखी धमर् िनरपेक्ष नेपाल राज्यको व्यवःथा यस सं िवधानमा छ ।

ु
नेपाल ःवतन्ऽ मुलक
हो । कसैको हःतक्षेप अःवीकायर् छ । प शील िस ान्तको

आधारमा वैदेिशक नीित अपनाई िव

भातृत्व कायम गनर् यस सं िवधानले ूेिरत गदर्छ । यो सं िवधान

जनमुखी, सहभािगतात्मक, मानव अिधकारमैऽी, सीमान्तकृत वगर्को उत्थानतफर् उन्मुख, अिधकारमुखी,
मिहलाह लाई ूाथिमकता िदएको र समाजवाद उन्मुख छ । बहुलवादमा आधािरत सं सदीय व्यवःथा,

ि सदनात्मक सं घीय सं सद, िनंपक्ष सक्षम र ःवतन्ऽ न्यायपािलका, कायर्कारी ूधानमन्ऽी रहे को

सरकार र आल ािरक रा पितको व्यवःथा सं िवधानमा छ । जनतामा िनिहत सावर्भौमस ा र
राजकीयस ाको माध्यमबाट बहुजातीय, बहुभािषक, बहुधािमर्क, बहुसांःकृितक िवशेषतायुक्त भौगोिलक

िविवधतामा रहे का समान आकांक्षा र राि य ःवतन्ऽता, भौगोिलक अखण्डता, राि य िहत तथा

समृि ूित आःथावान् रही एकताको सूऽमा आब

हामी सबै नेपालीले सुख, शािन्त र समृि

हािसल

गन औजार नै वतर्मान सं िवधान हो । शिक्त पृथकीकरणको िस ान्त अनु प व्यवःथािपका,

कायर्पािलका र न्यायपािलकाबीच िनयन्ऽण र सन्तुलन कायम राख्न यस सं िवधानले ूबन्ध गरे को

छ । राि य महत्वका िवषयमा सं सदको दुई ितहाइ मतले ूःताव पािरत गरी जनमत सं मह ारा िनणर्य

गनर् सिकने व्यवःथा यस सं िवधानमा उल्लेख छ ।

ु , सं घीय
समममा भ ुपदार् नेपाली जनतामा िनिहत सावर्भौमस ा, अिवभाज्य ःवतन्ऽ मुलक

लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक व्यवःथा, िमिौत िनवार्चन ूणाली, समावेिशता, धमर् िनरपेक्षता, समाजवाद
उन्मुख र एकीकृत न्याय ूणाली यस सं िवधानका िवशेषता हुन ् ।
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िव मान ऐनह को समयान्तर र सं शोधन
नेपालमा मौजुदा ऐनह को सं ख्या ३४० को आसपास छ । यी ऐनह

िनमार्णकालको

राजनीितक व्यवःथाको आधारमा वगीर्करण गदार् प ायतकालीन, सं वैधािनक राजतन्ऽात्मक बहुदलीय

व्यवःथाकालीन र गणतािन्ऽक व्यवःथाकालीन छन् । समय अनुसार वगीर्करण गदार् २०१७

सालभन्दा अिघका, २०१७ सालदे िख २०४६ सालसम्मका, २०४६ सालदे िख २०६३ सालसम्मका,
२०६३ सालदे िख २०७२ सालसम्मका र २०७२ सालपिछका छन् । राजनीितक व्यवःथाको

चिरऽले कानूनको िनमार्ण ूिबया, सं रचना, िवषयवःतु र कायार्न्वयनको तिरकामा ूभाव पादर्छ ।
कानून िनमार्ण गदार् सं िवधान, राि य नीित तथा ूाथिमकता, सवार् ीण राि य िहत एवं ःवाथर्, कानून र

न्यायका मान्य िस ान्त, कानूनको ःवच्छता, उपयुक्तता, अन्य कानूनसँगको तादात्म्यता र एक पतालाई
ध्यान िदनुपदर्छ । कानून िनमार्ण गदार् ध्यान िदनुपन यी कुराह को आधारमा पिन वतर्मान सं िवधान
घोषणा हुन ु अिघका कानूनह लाई कुनै न कुनै

पमा पिरमाजर्न गनर् आवँयक छ । कायार्न्वयनका

अनुभव, अनुगमनका ूितवेदन र न्यायालयका परीक्षणलाई समेटेर सं िवधानको भावना बमोिजम कानूनी
व्यवःथा कायम गनर् सावर्भौमस ा सम्प

सं घीय सं सदले आफ्नो योग्यता र सिबयता ूदशर्न गनर्

सक्नु पदर्छ ।

ु को राजनीितक नक्शा पिन भिनन्छ । यसले मुलक
ु को भौगोिलक,
सं िवधानलाई मुलक

राजनीितक, सामािजक, आिथर्क र सांःकृितक अविःथितलाई िचऽण गरे को हुन्छ । तसथर् वतर्मान

सं िवधानका

िवशेषताह ले

हाॆो

िवगतको

िशक्षा, वतर्मानको

अिभभारा

र

भिवंयको

बाटोलाई

दे खाउँ छन् । सं िवधान शब्दह को सँगालो माऽ नभएर समाज सं चालनको साधन समेत भएको हुँदा
सामािजक व्यवहारका िनयमह ले सं िवधानको भावनालाई बोक्नुपदर्छ । हाॆा ूचिलत कानूनको
कायार्न्वयन

कायर्पािलकाले,

कायार्न्वयनको

ूभावकािरता

सम्बन्धी

अनुगमन

व्यवःथािपकाले

र

सं वैधािनक परीक्षण न्यायपािलकाले गन हो । यी सबै कुराह लाई आत्मसात गरी ूचिलत अिधकांश

ऐनह लाई सं घीय सं सदले वतर्मान सं िवधानका अन्तरवःतुह लाई समेट्ने गरी सं शोधन गनर् अपिरहायर्
छ ।

सं वध
ै ािनक व्यवःथा र कानून िनमार्णमा संघीय सं सदको सिबयता
सं िवधानका व्यवःथाह लाई ऐन र िनयमावलीको माध्यमबाट कायार्न्वयन गन हो । भाग

३५ धारा ३०८ र अनुसूची ९ रहे को यस सं िवधान अनुसार कानून िनमार्ण गन मुख्य िजम्मेवारी
सं घीय सं सदको नै हो । यस सं िवधानको भाग ३ मा मौिलक अिधकार र कतर्व्य सम्बन्धी व्यवःथा

गिरएको छ । धारा १६ दे िख ४६ सम्म मौिलक हकको व्यवःथा छ । धारा ४७ मा यस भाग ारा
ूद

हकह को कायार्न्वयनका लािग आवँयकता अनुसार राज्यले यो सं िवधान ूारम्भ भएको तीन

वषर्िभऽ कानूनी व्यवःथा गनछ भ े उल्लेख छ । सं िवधानले िनिदर्

गरे को समयाविध िभऽ मौिलक

हक कायार्न्वयनका लािग सं घीय सं सदले आवँयक कानून िनमार्ण गन कायर् पूरा गरे को छ ।
कानूनको कायार्न्वयन ूभावकारी
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साधनको पिरपूितर् हुन आवँयक हुन्छ । यस कुरामा जनताको चासो, सिबयता र सचेतनाले पिन

भूिमका िनवार्ह गदर्छ । सं घीय सं सदले २०७५ सालमा यस सम्बन्धी कानून िनमार्ण गरे को हो ।

सं घीय सं सदले पािरत गरे का यी कानूनह लाई कायार्न्वयन गनर् सरकारले िनयमावली बनाउने र ॐोत
एवं

साधनको व्यवःथा गनुप
र् न हुन्छ। सं घीय सं सदले पािरत गरे का मौिलक हक सम्बन्धी

कानूनह को कायार्न्वयनले हाॆो समाजमा नागिरक अिधकार र सामािजक न्यायको अनुभिू त िदलाउने
छ ।

सं िवधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) को ूितबन्धात्मक वाक्याशं मा “तर यो सं िवधानसँग

बाँिझएको कानून यो सं िवधान बमोिजमको सं घीय सं सदको पिहलो अिघवेशन बसेको िमितले एक
वषर्पिछ बािझएको हदसम्म ःवतः अमान्य हुनेछ” भ े व्यवःथा छ । सं वैधािनक यस व्यवःथालाई

आत्मसात् गरी सं घीय सं सदले तोिकएको समयसीमा िभऽै २०१ वटा ऐनह

सं शोधन गरे को छ भने

१३ वटा ऐनह लाई खारे ज गरे को छ । सं घीय सं सदले एक वषर्को छोटो समयमा सं वैधािनक

व्यवःथा अनु प कायर्सम्पादन गनर् सक्नु महत्वपूणर् उपलिब्ध हो । सं वैधािनक समय सीमाको चाप र

सं घीय सं सदको व्यःतताका कारण सं िवधान अनुकूल बनाउन सं शोधन गिरएका थुूै कानूनह ले
सं िवधानको ममर् र जनचाहना अनु प उचाइ ूा

गनर् नसकेको सत्यतालाई ःवीकार गदार् अन्यथा

हुँदैन । सं िवधानको भावना अनुसार कानूनको िनमार्ण कायर्लाई तीोता िदन सरकारले पेश गरे का २९
वटा िवधेयकह

हाल सं घीय सं सदमा छलफलका िवषय बनी िवचाराधीन अवःथामा छन् । यी

िवधेयकलाई पािरत गरे पिछ सं िवधान अनु प कानून िनमार्ण गन कायर्मा सं घीय सं सदले थप सफलता
ूा

गनछ ।

कानून िनमार्णमा सं सदीय सिमितह को योगदान
सं घीय सं सद जनताको ूितिनिधत्व गन, कानून बनाउने र िवकास िनमार्ण सम्बन्धी अनुगमन

गन थलो हो । सं घीय सं सदको भूिमकालाई महत्वपूणर् बनाउन सं सदीय सिमितह को योगदान

हुन्छ । सं िवधानको धारा ९७ ले सिमितको गठन सम्बन्धी व्यवःथा गरे को छ । सं घीय सं सदको
ु २ वटा गरी जम्मा १६ वटा सिमितह
ूितिनिध सभातफर् १० वटा राि य सभातफर् ४ वटा र सं यक्त

रहे का छन् । ूितिनिध सभातफर्को सिमितह को कायर्क्षेऽ ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ ले,
राि य सभातफर्का सिमितह को कायर्क्षेऽ राि य सभा िनयमावली, २०७५ ले र सं घीय सं सदको

ु बैठक र सं यक्त
ु सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५ ले व्यवःथा गरे को छ । ूितिनिध
सं यक्त
सभाका १० वटै सिमितह ले िवषयगत सम्बन्धका आधारमा कानून िनमार्णको कायर् गदर्छन् । राि य

सभामा भने कानून िनमार्ण सम्बन्धी कायर् िवधायन व्यवःथापन सिमितले माऽ गदर्छ । सं सदीय
व्यवःथामा सिमितह लाई िमनी पािलर्यामेन्ट पिन भिनन्छ । यी सिमितह ले कानूनको कायार्न्वयन र

जनसरोकारका िवषयह मा सरकारलाई सजग बनाई राख्छन् । सरकारलाई सं घीय सं सदूित

उ रदायी र जवाफदे ही बनाउन, आवँयक राय, सुझाव, िनदशन िदन सं सदका सिमितह ले भूिमका
िनवार्ह गदर्छन् ।
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कुशल वा वादकले वा वादनका साधनह बाट सुिरलो ःवर िनकाले झ सिमित र सं सदलाई

ूभावकारी बनाउन सांसदह को

्
ान, सीप, क्षमता, चासो, सिबयता र इमानदारीले टे वा पुरयाइरहे
को

हुन्छ । हाॆो सं िवधानको अवधारणा अनुसार सं घीय सं सदले आफ्नो शिक्तको सदुपयोग असल कानून

िनमार्णमा नै व्यतीत गनुप
र् दर्छ । असल कानून, सक्षम जनशिक्त र साधन-ॐोत सम्प

सं रचनाको सं योजनबाट शािन्त, सुशासन र समृि

ूा

सँगठन

गनर् सिकन्छ । असल कानूनको िनमार्ण र

कायार्न्वयन ूभावको अनुगमनका िवषयमा सं घीय सं सद र सं सदीय सिमितह ले जित समय र शिक्तको
लगानी गनर् सक्छन्, त्यित नै सं िवधानका व्यवःथाह ले दे श र जनताको भरणपोषण गनर् सक्छन् ।

कानून िनमार्ण गदार् सुधार गनुप
र् न तीन ूस
दे िखन्छः
१.

कानून िनमार्णको िवगतलाई िनयाल्दा सं घीय सं सदले तीनवटा कुरामा तत्काल सुधार गनुप
र् न

कानून लागू गन समयाविधको िनधार्रण
पिहलो कुरा के हो भने सं घीय सं सदमा पेश हुने ूाय िवधेयकमा “यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ”

भ े व्यवःथा गिरएको हुन्छ । यस िवषयलाई ूािविधक ठानी सं घीय सं सदमा धेरै मन्थन गन

गिरएको तर जनमुखी

ि कोणबाट हे दार् यो व्यवःथा िवचारणीय छ । राजःव सं कलनसँग सम्बिन्धत

िवधेयक, अध्यादे श ारा जारी गिरएको कानूनलाई सं सदले अनुमोदन गन िवधेयक, महामारी, महािवपि

तथा राि य सं कटसँग सम्बिन्धत िवधेयकका हकमा बाहे क अन्य कानून “तु न्त लागू हुनेछ” भ े
व्यवःथाले जनतालाई र राज्यलाई अन्याय भइरहे को छ ।

िवगतमा सामन्ती शासकह का कानूनी ूबन्ध र ूयोगको व्यवहारमा एक पता नभएपिछ

कानूनलाई हा ीको दे खाउने दाँत भनेर िखल्ली उडाइयो, “सानालाई ऐन ठू लालाई चैन” भनेर िनधार
खुम्च्याइयो, “नेपालका कानून दै वले जानून”् भनेर थेगो बनाइयो । अब हाॆा कानूनी व्यवःथाह ले
यस ूकारको बुझाइ र सं ःकारबाट समाजलाई

पान्तरण गरे र कानून सबैका साझा, कानूनको नजरमा

सबै समान भ े कानूनी िव ास र भरोसालई ःथािपत गनुप
र् दर्छ । त्यसै ले “तु न्त लागू हुनेछ” भ े

व्यवःथालाई “ूमाणीकरण भएको ९१ औ ं िदनदे िख लागू हुनेछ” भ े व्यवःथा गनुर् ूगितशील र

जनमुखी हुन्छ । “रातभिर बनाउने र िदनभिर खाने” उ ेँयले कानूनको िनमार्ण गिरं दैन । व्यावहािरक

अध्ययन, समयको िशक्षा, समाजको आवँयकता र राज्यलाई ज री परे र कानून बनाउने हो ।

िवधायकह

ऐन बनाउँ दा सारवान् कुरामा केिन्ित हुनपु न हुन्छ । समयको अभाव, ूािविधक

ानको

आवँयकता र आिथर्क िमतव्यियताका कारण ूिबयागत व्यवःथापनको िजम्मा सरकार वा सं वैधािनक

िनकाय वा सँगिठत सरकारी सं ःथालाई िदइएको हुन्छ । तोिकएको िनकायले ऐनका ूिबयागत

कुरालाई पूरा गनर् िनयमावली बनाउनुपछर् । ऐन पािरत भएपिछ माऽ िनयमावली बनाउने हो ।

िनयमावली ऐनकै िवःतृत

प हो । िनयमावली बनाउनु अिघ कानूनलाई कायार्न्वयनमा ल्याउनु

भनेको अपूणर् कानूनको ूयोग हो । अपूणर् कानूनले सेवामा अव

ता ल्याउँ छ भने िव सनीयतालाई

घटाउँ छ । तसथर्, “ऐन ूमाणीकरण भएको ९१ औ ँ िदनदे िख लागू हुनेछ” भ े व्यवःथाले एकाितर
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िनयमावली िनमार्ण गन समय उपलब्ध हुन्छ भने अक ितर िनयमावली िनि त अविधिभऽ बनाइसक्नुपन

अिनवायर् अवःथाको िसजर्ना हुन्छ । कानून िनमार्णले िछटो पूणत
र् ा पाउँ छ । कानूनको अ ानता क्षम्य

हुँदैन भ े कानूनको सै ािन्तक अवधारणा हो । कानूनको ूारम्भसँगै कानूनी अिधकार र दाियत्व
िसजर्ना भई कानून तु न्त लागू गदार् जानकारी ूा

गन जनताको अिधकार साँघरु ो भएको मािनन्छ ।

जनिनवार्िचत सरकारले जनतालाई सव पिर मा ुपदर्छ । त्यसै ले कानूनको जानकारी ूा

गन समय-

सीमा िनधार्रण गदार् सरकारको व्यवहार जनपक्षीय भएको ूमािणत हुन्छ । व्यिक्तगत ःवाथर् र पदीय

ु को िहत र आवँयकता रहे को ःप
बल िमचाइको आरोप लाग्दै न । मुलक

हुन्छ, जुन कारणले

कानूनूित िव सनीयता बढ्न गई कायार्न्यवनमा सहजता हुन्छ । सरकारले आफ्नो कायर्शैली

जनमुखी बनाउन, जनताको सूचना सम्बन्धी अिधकारको सुिनि त गनर्, ऐनमा तोिकए बमोिजमको

ु को िहत र अवँयकता अनुसार
व्यवःथा िनयमावलीमा गरी कानूनी पूणत
र् ा िदन, कानूनको िनमार्ण मुलक

भएको भ े िव ास िदलाउन, पदीय मयार्दाको दु पयोग गरी व्यिक्तगत ःवाथर् पूितर् गन तुच्छ

मनोभावनालाई रोक्न र कानूनको नजरमा सबै समान हुन्छन् भ े सामािजक धारणा िनमार्ण गनर्का

लािग अपवाद बाहे क सबै कानूनह

िनमार्ण गदार् यो ऐन "तु न्त ूारम्भ हुनेछ" भ े व्यवःथाको स ा

"यो ऐन ूमाणीकरण भएको िमितले ९१ औ ँ िदनदे िख ूारम्भ हुनेछ" भ े व्यवःथा गनर् सं घीय सं सद्ले
सचेतनापूवक
र् भूिमका िनवार्ह गनर् ज री छ ।
२.

ूत्यायोिजत व्यवःथापन
दोॐो कुरा के हो भने समय सीिमतता, ूािविधक

ान, आिथर्क िमतव्यियता र िवषय िव ताको

सहज ूाि का लािग कानूनमा व्यवःथा गिरने ूिबयागत कुराह को तजुम
र् ा गनर् सं सदले आफ्नो

अिधकार ूत्यायोजन गन गदर्छ । सरकारले ूःतुत गन िवधेयकका मःयौदाह मा धेरै कुराह

सं सदले अिधकार ूत्यायोजन गरोस् भ े अपेक्षा रािखएको हुन्छ । ूिबयागत कुरा बाहे क सारवान्

कुराह का बारे मा अिधकार ूत्यायोजन गनुर् सं सदको कमजोरी हो । यस ूकारको कमजोरी हुन

निदनका लािग सं घीय सं सदले ूःतुत िवधेयकलाई मिसनो ढं गले केलाउनु पछर् । सारवान कुराह मा
िनणर्य गन क्षमता राख्नु पदर्छ । सं घीय सं सद ारा पािरत ऐनह

ूयोगको

सं वैधािनक व्यवःथा र व्यावहािरक

ि ले िववाद रिहत बनून ् भ े िवषयमा पिन ध्यान िदनु ज री हुन्छ । ूिबयागत िवषयमा

अिधकार ूत्यायोजन गदार् िवषयवःतु िकटानी गन कुरामा सं घीय सं सदले िवशेष ध्यान िदनुपछर् ।

ूत्यायोिजत िवधायन बमोिजम सम्बिन्धत िनकायले िनयमावली िनमार्ण गरे को छ वा छै न, िनमार्ण

गिरएका िनयमावली ऐन बमोिजम छन् वा छै नन् आिद कुरामा पिन सं घीय सं सदले िनगरानी

राख्नुपदर्छ । यस कायर्का लािग सं घीय सं सदमा सं सदीय सिमितह को क्षमता र सिबयतालाई उच्च

ूकारले सम्पादन गनर् आवँयक हुन्छ । अःप , अथर्हीन, हच ुवा ढं गले िवषयवःतु अिघ सान र
समयलाई अनुिचत

पमा व्यतीत गन शैलीबाट सं घीय सं सदलाई टाढा राख्नुपछर् ।
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३.

कानूनको ूभावकािरता मूल्या न
तेॐो कुरा के हो भने ूचिलत कानूनलाई सं सदले िनधार्िरत समयिभऽ सं सदीय मूल्या न गन

पिरपाटीलाई सःथागत गनर् अवँयक छ । नेपालको सं िवधानको धारा ९७ मा सं घीय सं सदको
ूितिनिध सभा र राि य सभाले सं घीय कानून बमोिजम सिमितह

गठन गनर् सक्ने व्यवःथा छ । यस

सवैधािनक व्यवःथा अनुसार ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५, राि य सभा िनयमावली, २०७५ र

ु
सं घीय सं सद र सं यक्त
सिमित बैठक (कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५ मा िविभ

सं सदीय

सिमितह को गठन गिरएको छ । जस अन्तगर्त राि य सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १४७

बमोिजम गठन गिरएका ४ वटा िवषयगत सिमितह मध्ये ूचिलत ऐनको मूल्या न गन सन्दभर्मा
िवधायन व्यवःथापन सिमित र ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी अ ासन सिमित महत्वपूणर्

पमा

रहे का छन् । सं सदको भूिमका कानून िनमार्ण गिरिदने माऽ होइन, यसले कानून कायार्न्वयनको
अवःथालाई पिन जाँचबुझ गनुर् हो । कुनै पिन कानूनले समाजको शािन्त, समृि

र सुव्यवःथा

स ालनमा योगदान गनुप
र् दर्छ । कानूनको भार अनावँयक हुन ु न्यायपूणर् मािनँदैन । तसथर् कानूनका

िवषयवःतु र ूिबयाह

समयसापेिक्षत र सामािजक आवँयकता अनुसार छन् वा छै नन् भ े कुरामा

अध्ययन अनुसन्धान गरी ूितवेदन िनमार्ण गन र कायर्पािलकाको ध्यानाकषर्ण गराउन सं घीय सं सद
सिबय हुनपु दर्छ । कानून मानवीय र सामािजक आचरण िनमार्ण गन साधन भएको हुँदा यसको
ूभावलाई सामािजक, आिथर्क, राजनीितक र सांःकृितक

पमा मूल्या न गिरनुपछर् ।

ूचिलत कानूनको सं शोधन वा खारे ज गन वा नयाँ कानूनको तजुम
र् ा गन काम िनरन्तर

पिहलेदेिख चल्दै आएको छ । यसअिघ यो कामलाई आवँयकताको आधारमा र फुटकर

गरे को पाइन्छ, जुन कारणले ूचिलत थुूै कानून ूभावकारी ब

अक ितर एकै ूकृितका िविभ

कानूनह

पमा गन

नसकेको अवःथा एकाितर छ भने

ब े गरे का छन् । कानूनको चाङ बनाएर सुव्यवःथा

कायम हुने होइन । सुव्यवःथा कायम गनर् जनःवीकायर् कानूनको िनमार्ण र त्यसको ूभावकारी

कायार्न्वयन नै मुख्य िवषय हो । धेरै कानूनको व्यवःथाले कायार्न्वयनमा िवचलन ल्याउने खतरा

हुन्छ । एउटै िवषयमा धेरै कानून र कायार्न्वयनमा िभ ता भयो भने ॅम र अिव ास जागृत भई

कानून र कानूनी व्यवःथाको महत्व घट्न गई असन्तुि , अराजकता र अशािन्त बढे र समाज र राज्य
अप्

ारोमा

पछर्

।

त्यसैले

कानूनको

िवषयगत

सम्बन्धलाई

केलाउने, अन्तरवःतु छु

ाउने,

तादत्म्यतालाई िच े सन्दभर्मा सं सदले जित अभ्यास गनर् सक्छ, त्यसै को आधारमा औिचत्यपूणर् कानूनको

िनमार्ण हुन्छ ।

असल कानूनले सहज कायान्वयनको िःथित िसजर्ना गदर्छ । कानून कायार्न्वयनको एक पताले

कानूनूित समाजको सकारात्मक धारणा कायम भई कानूनी शासन सफल हुन्छ । कानूनलाई समय

सापेिक्षत र उपयोगी बनाई राख्न सं ःथागत

पमा र समममा िनधार्िरत समय-सीमािभऽ मूल्या न हुन

आवँयक छ । यसो गदार् शिक्त र ःवाथर्को ूभावमा हुने कानूनी फेरबदलको बाटो बन्द हुन्छ ।
जसरी आविधक िनवार्चनको व्यवःथाबाट िनवार्चन िमित निजिकँदै गदार् राजनीितक दल, नेता र

कायर्कतार्ह
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अिनवायर् कानूनी व्यवःथा गिरयो भने सम्बिन्धत िनकाय र सरोकारवालाह
उत्कृ

सम्पूणर्

पमा सिबय भई

कानून िनमार्णको पिरपाटी बःदै जान्छ । यही अन्तरवःतुलाई महसुस गरी सं घीय सं सदका

ूितिनिध सभा र राि य सभाका िवषयगत सिमितह ले कानून सं शोधन वा िनमार्ण गदार् ऐन मापनको

िवषयलाई अिनवायर् बनाउन ध्यान िदन आवँयक छ । ऐन मापनको िवषयलाई अिनवायर् बनाउन

राि य सभाको िवधायन व्यवःथापन सिमितले सिबय चासो दे खाउँ दै आएको छ । अन्य िवषयगत

सिमितले पिन यस िवषयमा सकारात्मक भूिमका िनवार्ह गनर् आवँयक छ । ऐन मापनको िवषयलाई

सं घीय सं सदले ूभावकारी बनाउन सके हाॆो ूचिलत थुूै कानूनह को िनरन्तर हे रफेर हुने अवःथा
बन्छ, जसबाट सामन्ती सं ःकार बोकेका, जनतालाई अल्मल्याउने, राज्य सं यन्ऽलाई ि िवधामा पान,

बोलवालाह को है कम चल्ने, िनयम पालनाको व्यवहार िनरीह जःतो हुने लगायत सबै ूकारका

कमजोरीह

सिच्चएर हाॆो सं िवधानको मूल ममर् अनुसारका कानून िनमार्ण हुँदै जान्छन् ।

िनंकषर्
िवगतका सं िवधानह

ु ा मुख्य कारणमा जनभावनाको कदर नहुन,ु शासनको
असफल हुनक

बागडोर सामन्ती शासकको हातमा हुन,ु सं िवधान िनमार्ण ूिबयामा जनतालाई सहभागी नबनाउनु,
सामािजक

भेदभावले

िनरन्तरता

पाउनु,

आिथर्क

िवकास

असमान

र

सुःत

हुन,ु

राजनीितक

ःवतन्ऽतालाई िनयिन्ऽत गिरनु, अशािन्त र अराजकता मौलाउनु रहे का दे िखन्छन् । यी सबै
समःयाह लाई सुल्झाउन गिरएको जनसं घषर्को ूितफल ःव प वतर्मान सं िवधान ूा

भएको हो ।

यस सं िवधानलाई खोपीको दे वता होइन, नेपाली जनताको जीवनमा अनुवाद भएको व्यवहार बनाउनुपन
दे िखन्छ । यसिभऽका कमजोरी हटाउन पिन यसै सं िवधानलाई उपयोग गनुप
र् दर्छ । सं िवधान

कायार्न्वयन सं घीय सं सदले सं िवधानको अन्तरवःतु अनु प कानून िनमार्ण गरे र हुने हो । ितनै
कानूनह को ूयोगले जनताको व्यवहारलाई िनयिमत गन हो । व्यवहारको अभ्यासले समृ
सुखी नेपाली बनाउन सके माऽ सं िवधानले सफलता पाएको पुि

नेपाल,

हुने हो । तसथर् यस सं िवधानलाई

सफल बनाउन िवगतका कमजोरीलाई सच्याएर जनभावनाको आत्मसात् गद सं घीय सं सदको

भूिमकालाई थप ूभावकारी बनाउन आवँयक दे िखन्छ ।
सन्दभर् साममी

१.

नेपालको सं िवधान

३.

सं िवधान िदवस २०७६ का अवसरमा सम्माननीय ूधानमन्ऽी के.पी. शमार् ओलीज्यूको सम्बोधन पुिःतका

२.

४.

५.

सं िवधान िदवस, २०७५ ःमािरका
ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५

राि य सभा िनयमावली, २०७५
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सं सद ूभावकािरताका िस ान्त र व्यवहार:
नेपालमा सं घीय सं सदको अनुभव

माननीय डा. िबमला राई पौ

ाल



सारांश
सं सारमा िविभ

दे शह मा फरक पृ भूिममा सं सद ःथापना भएका हुन्छन् । ःथानीय पिरवेश अनुसार

ितनको ूकृित िवशेषत: सं रचना, कायर्शैली र उपलिब्ध पिन फरक हुन सक्छन् । समममा हे दार् सं सारभिर

नै सं सदको भूिमकालाई मुख्य पमा कानून िनमार्ण, सरकारको काम, कतर्व्य र अिधकारमा िनगरानी, बजेट

िविनयोजनको ःवीकृित तथा जनताको भावना र िवचारको ूितिनिधत्व गरी समूहमा सं गिठत गनर् सिकन्छ
। सं सद ूभावकारी भए माऽ सरकार ूभावकारी बन्छ । सरकार ूभावकारी भए लोकतन्ऽ सु ढ हुन्छ;
दे शको सावर्भौिमकता रहन्छ; जनताको सुरक्षा र जीवनयापन बिलयो हुन्छ; िवकास िदगो र समतामूलक
हुन्छ; समममा दे श नै समृ

बन्छ । सं सदीय कामको ूभावकािरता सं सदको माऽै होइन, सबैको

सरोकारको िवषय हो, तथािप ूभावकािरताको पिरभाषा र मापन राजनीितक दलह
सै ािन्तक छलफल र साझा बुझाइको िवषय ब

र सं सदकै पिन

सकेको पाइँदैन । यो छोटो लेख यसै िवषयमा केिन्ित

छ । लेखमा सबैभन्दा पिहले सं सदको मुख्य भूिमका र ूभावकािरताको सै ािन्तक ढाँचा ूःतुत गिरएको
छ । अन्तर-व्यवःथािपका सं घ ारा िसफािरस गिरएका ूभावकािरताका िनधार्रकह

र ितनका

सूचकह को आधारमा नेपालको सं घीय सं सदको सं रचना र कायर्शैलीको छोटो चचार् गिरएको छ । कानून
िनमार्ण, सं सदीय िनगरानी र जनसरोकारको ूितिनिधत्व गन काममा सं घीय सं सद नेपालको उपलिब्धको

िव ष
े ण र लेखकको आफ्नै अनुभवमा आधािरत रहे र सं सद ूभावकािरताका च ुनौती र सुधार गन उपायको
बारे मा िवचार ूःतुत गिरएको छ ।
िवषय ूवेश
आजभोिल घरपिरवार, साथीस ी, औपचािरक वा अनौपचािरक समारोह वा सांसदको है िसयतमा

दे शिवदे श जाँदा त्यहाँ भेट हुने शुभिचन्तकह को साझा ू



हुन्छ, "हाॆो सं सद कि को ूभावकारी छ ?

सदस्य, राि य सभा
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सं सदमा हुँदाको अनुभव कःतो छ ? सं सदको कामकारवाही र आफ्नो भूिमकामा सन्तोष लागेको छ िक

छै न ?" गैरसरकारी क्षेऽ, कूटनीितक िनयोग हुँदै राि य योजना आयोगमा कृिष ूािविधक, िवकासकमीर् र

योजना िनमार्णका काम गदार्गद कानून बनाउने सं सद भवन पुगक
े ी मलाई सबैले यःतो ू

गनुर् ःवाभािवक

लाग्छ । तर सं सदको ूभावकािरता कःतो छ ? भ े ू को जवाफ िदन भने सिजलो छै न िकनकी यसको

लािग सं सदको ूभावकािरता के हो ? कसरी मापन गन अथार्त ् के भएमा सं सद ूभावकारी भएको मािनन्छ ?

यसको ूभावकािरता कसले र किहले मापन गन ? जःता ू मा ःप ता, समान बुझाइ र ूभावकािरता

अनुगमनको ूणाली बसाल्न ज री हुन्छ । अन्तर-व्यवःथािपका सं घ (Inter-Parliamentary Union-IPU)
ु वमा आधािरत रही यस लेखमा
ले िनधार्रण गरे का केही सूचक र मापदण्डह को ूयोग गरी दुई वषर्को कायार्नभ
ियनै ू को उ र खोज्ने जमक गिरएको छ ।

सं सदको भूिमका र ूभावकािरताको सै ािन्तक पक्ष
लोकतािन्ऽक प ित ःथापना भएको कुनै पिन दे शको सं सद भनेको िनवार्चन या सं िवधानले िनिदर्

गरे को कुनै पिन तिरकाबाट छािनएर आएका जनूितिनिधह को कायर्थलो हो । दे शको िविध िवधान,

पिरिःथित र सं सद ःथापना भएको पृ भूिमको आधारमा सं सदको सं रचना, कायर्शैली र कायर्प ित फरक हुन

सक्छन् । सं सदको अिधकार र शिक्त सम्बन्ध पिन िनक्य ल गछर् तर समममा सं सारभरका सं सदह ले

जनताूित सरकारको िजम्मेवारी र जवाफदे िहता सुिनि त गनर्को लािग दुई ूकारका राजनीितक काम

गछर्न ् । पिहलो राजनीितक काम हो, खुल्ला र ःवतन्ऽ

पमा छलफल गरे र दे शलाई आवँयक कानून

िनमार्ण गन, सरकारबाट िनिमर्त नीित, कायर्बम र बजेट ःवीकृत गरी कायार्न्वयन र ूभावको अनुगमन

िनगरानी गन तथा सुधारको लािग पैरवी गन । दोॐो राजनीितक काम हो, जनताको आवाजको ूितिनिधत्व
्
गन, जनगुनासाह लाई सरकार समक्ष पुरयाउने
र जनताको तफर्बाट सरकार वा अन्य सरोकारवालासँग सं वाद
गरी जनसरोकारको िवषय सम्बोधन गन, गराउने ।

सं सारमा सं सदको औिचत्य र ूभावकािरतामा धेरै िभ ता पाइन्छ । कुनै दे शमा आफ्नो छु ै अडान

नभएको, एकपक्षीय वा एकदलीय कायर्पािलकाको रबर ः

ाम्पको

पमा कायर्रत सं सद दे िखन्छन्, जहाँ

सं सदको कामकारवाही, िवशेषतः कानून िनमार्ण र कायर्बम बजेट ःवीकृित जःता िवषयमा छलफल,

वादिववाद र सं वादको कुनै ःथान हुँदैन । सरकारको कामकारवाहीको िनगरानी ूभावकारी हुँदैन र जनताको

भावना र सरोकारको ूितिनिधत्व हुँदैन । ूाय: लोकतन्ऽको ःथापना नभएका, एकल दल वा दल रिहत

राजनीितक व्यवःथा भएका दे शह मा यःतो दे िखन्छ । केही लामो समयदे िख ःथायी
ूजातन्ऽको अभ्यास गिररहे का दे शह

पमा लोकतन्ऽ र

पिन छन्, जहाँको सं सदको कामकारवाहीमा राजनीितक दलह बीच

ःवःथ तथा कडा ूितःपधार् हुन्छ । पक्ष-िवपक्ष सबै दलका सांसदह

समान है िसयतमा ःवतन्ऽ र खुल्ला

पमा छलफल गन िदगो पिरपाटी हुन्छ र यःता सं सदह मा राजनीितक दलको माऽै होइन, सांसदह को

समेत आफ्नै छु ै अिःतत्व र पिहचान हुन्छ । सरकारमा सं सदको कामकारवाहीको ूत्यक्ष ूभाव रहन्छ र
जनसरोकारका धेरैजसो सवालह

सं सद र सरकारमा िदगो

पमा सम्बोधन हुन्छन् ।
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िवगत दुई दशकमा नेपाल लगायत थुूै दे शह

जहाँ राजनीितक दलह को नेतत्ृ व र जनताको

व्यापक सहभािगताबाट लोकतिन्ऽक राजनीितक प ितको ःथापना भएको छ, यःता दे शह मा एकैपटक थुूै

सं ख्यामा दलह

अिःतत्वमा आउने भएकाले सरकार वा सं सद दुवैमा ूाय: बहुपाटीर्को उपिःथित दे िखन्छ ।

ु सरकार बने पिन िवपक्ष समेत बिलयो रहन्छ । सं सदमा कानून िनमार्ण र
एकल वा दुई तीन दलको सं यक्त

सं सदीय िनगरानी गन बममा पक्ष िवपक्ष सबै दलह बीच राजनीितक सं वाद र छलफलको ःथान हुन्छ ।

जनसरोकारका िवषयमा खुल्ला र ःवतन्ऽ छलफल हुने भएकोले जनचाहना र जनगुनासाको सम्बोधन हुने धेरै
सम्भावना हुन्छन् ।

सबैजसो दे शमा सं सदले आधारभूत
-

पमा िनम्न कायर्ह

गदर्छ :

दे शको लािग आवँयक कानून िनमार्ण गन वा आवँयकता अनुसार पिरमाजर्न गन,

-

सरकारको व्यवहार, कामकारवाही र ूभावको िनगरानी गरी कायर्पािलकाको िजम्मेवारी र

-

बजेट िविनयोजन ःवीकृत गन,

-

जवाफदे िहता सुिनि त गन,

राि य र जनसरोकारको सवालमा जनआवाजको ूितिनिधत्व गन ।

सं सदका उिल्लिखत भूिमका िनवार्ह गनर् यो सं ःथा आफ बिलयो र ूभावकारी हुनपु छर् । बिलयो र

ूभावकारी सं सद िवना िदगो लोकतन्ऽ र समतामूलक िवकास सम्भव हुँदैन । त्यसै ले भिनन्छ, बिलयो र
ूभावकारी सं सद नै लोकतन्ऽ र िवकासको आधारःतम्भ हो (IPU, 2017) । सं सद यित महत्वपूणर् सं ःथा

भए तापिन यसको कायर्दक्षता र ूभावकािरतालाई धेरै ःथानीय, राि य र अन्तरार्ि य पिरवेशले असर
पािररहे को हुन्छ । यीमध्ये िविभ

तहको अथर्-राजनीितक पिरवेश, दे शको सं सदीय सं ःकृित र अभ्यास तथा

राजनीितक दल र सं सद सिचवालयको व्यावसाियक कायर्कुशलता, सं सदको कायर्शैली, कायर्दक्षता र

ूभावकािरता मुख्य िनधार्रक हुन ् ।

सं सदको दक्षता र ूभावकािरताका मुख्य िनधार्रकह

सं सद वरपरको अथर्-राजिनितक पिरवेश
• राज्य, बजार र समाज बीचको सम्बन्ध
• नागिरक

सिबयताको

राजिनितक ःथान र सहयोग

• अन्तरार्ि य राजिनितक भाव

लािग

सं सदीय सं ःकृित र अभ्यास
ूा

• सं सदका मूल्यमान्यता र अपेक्षा
• नेतत्ृ वसँगको सम्बन्ध र ूभाव

• उत्सािहत र िन त्सािहत पान व्यवहार
•

कायर्क्षऽ
े र वातावरण

िचऽ : सं सदको दक्षता र ूभावकािरताका िनधार्रकह
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सं ःथागत क्षमता
• दलको सं ःथागत च ुःतता
• सिचवालयको

व्यावसाियकता
च ुःतता

र

ूशासिनक

(ॐोतः सूचना र जनशिक्त)

ूािविधक

सं सदको दक्षता र ूभावकािरता विरपिरको अथर्-राजनीितक पिरवेश, सं सदीय अभ्यास र सिचवालयको

क्षमता अनुसार पिरवतर्न भइरहने हुनाले ःवअनुगमन र मूल्या न सं सदका िनयिमत ूिबयािभऽ पदर्छन् र
पनुप
र् दर्छ ।

सं सदको दक्षता र ूभावकािरता मापनका सूचक

Beetham, 2006 का अनुसार, समममा सं रचनागत पमा ूितिनिधमूलक र समावेशी, कायर्शैलीमा

ु भता, काममा जवाफदे िहता र पिरणाममा ूभावकािरता सं सदका िव व्यापी
पारदिशर्ता, पहुँचमा सवर्सल
मूल्यमान्यता हुन ् । त्यसै ले सं सदको दक्षता र समम ूभावकािरतालाई पिरभािषत गदार् सूचकह को िनधार्रण र

व्यवहारमा मापन गदार् िनम्न पाँच मूल्य र मान्यताकै सेरोफेरोमा गन गिरन्छ ।

िचऽ: दक्ष र ूभावकारी सं सदको िव व्यापी मूल्य र मान्यता
अन्तर-व्यवःथािपका सं घले सदःय रा का सं सदका लािग बनाएको ःवमूल्या न िनदिशकाले

सं सदको दक्षता र ूभावकािरता मापन गनर् िनम्न अन्तरसम्बिन्धत सूचका ह को समेत िवकास गरे को छ,

जसको ूयोगले सं सदको दक्षता र ूभावकािरताको लेखाजोखा गनर् सिकन्छ (IPU, 2017) ।
1) सं सदको ूितिनिधत्व र समावेिशताको अवःथा: ूितिनिधमूलक सं सदह

राजनीितक िवचार र सामािजक

पिहचान (लैि क, उमेर, भाषा, जातजाित, शारीिरक अवःथा) सबै ि मा समावेशी हुनपु छर् । त्यःतो समावेशी
सं सदमा स ापक्षको होस् वा ूितपक्ष, सबै सांसदले आफ्ना सवाल ःवतन्ऽ, िनभीर्क र िवना अवरोध टे बल गनर् र

छलफल गन वातावरण हुनपु छर् । आफ्नो सं सद समावेशी र ूितिनिधमूलक भए नभएको ःव-मूल्या न गनर्
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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िविभ

सूचकह को िवकास भएको छ । तीमध्ये सं सदको सं रचनामा िविभ

राजनीितक दलको ूितिनिधत्व

छ िक छै न; मिहला र अन्य िपछिडएको सामािजक समूहको ूितिनिधत्व कःतो छ; साधारण आिथर्क है िसयतको

व्यिक्तलाई च ुनाव लडेर सं सदमा िनवार्िचत हुन ु कि को सहज छ; समावेशी सं रचना बनाउन राजनीितक दलको
आन्तिरक व्यवःथापन कि को उपयुक्त छ; ूितपक्ष र साना राजनीितक दललाई सं सदको काममा योगदान

िदन सहज बनाउनको लािग कःतो व्यवःथा गिरएको छ; सं सदको भौितक सं रचना र वातावरण मिहला र
पु षको सहभािगताको लािग सहज छ वा छै न; आफ्ना कुरा ःवतन्ऽ र ःप राख्न सदःयह

सुरिक्षत र कानूनी

पमा सं रिक्षत छन्, छै नन र जनसरोकारको सवालमा सं सदमा गिरने छलफल र वादिबवाद कि को

ूभावकारी छन् ? जःता सूचक बढी सान्दिभर्क दे िखन्छन् (Beetham, 2006) ।

लैि क र सामािजक समावेिशताको लािग सं वैधािनक र कानूनी ूावधान भएप ात् नेपालको सं सद

समावेिशता र ूितिनिधत्वको

ि कोणमा िनकै उत्साहूद अवःथामा रहे को छ । हाल सं घीय सं सदमा

ूितिनिध सभा र राि य सभामा गरी कूल ३३४ सदःय छन्, जसमध्ये ११२ (३३.८%) मिहला सांसद छन् ।
ःथानीय तहमा मिहलाको ूितिनिधत्व ४० ूितशतभन्दा मािथ छ । यो सन् १९९० अगािडको तुलनामा

उल्लेख्य वृि को अवःथा हो (Mahato, Rai Paudyal, & Barua, 2018) । त्यसै गरी सामािजक
समावेिशताको

ि मा पिन सं घीय सं सद ूितिनिधमूलक छ । सं सदमा सांसदह ले खस आयर् (४५%),

आिदवासी जनजाित (२२%), मधेशी (१७%), मुिःलम (३%), था

गरे का छन् । इितहासमा पिहलो पटक सं घीय सं सदमा शारीिरक

(५%) र दिलत (८%) सबैको ूितिनिधत्व

पमा अपा ता भएका सांसदह को समेत

ूितिनिधत्व भएको छ । तथ्या ले दे खाउँ छ, नेपालको िव मान सं सद सबै सं घीय, ूदे श र ःथानीय तहमा
िव मै राॆो, ूितिनिधमूलक र समावेशी बनेको छ, जुन अत्यन्तै गौरवको कुरा पिन हो ।
2) पारदिशर्ता र खुल्लापन: सांसदह

खुल्ला र पारदशीर् हुनपु छर् भ े िव
कामकारवाही र ूितवेदनह

जनताका ूितिनिध हुन ् । त्यसै ले यी ूितिनिधले गरे का कामकारवाही

मान्यता हो । यसै अनु प सं सद र सं सदीय सिमितका बैठक,

सबै पारदशीर् र स ार लगायत सबैको सावर्जिनक

पमा पहुँचमा हुनपु छर् ।

सं सदका बैठकका िवषय समयमै सावर्जिनक गन हुन्छन् या हुँदैनन् ? बैठकःथलमा भइरहे को कामकारवाही
जनताले चाहे मा कसरी हे न र् सक्छन् ? ूितवेदनह

सुरिक्षत

पमा कसरी सावर्जिनक हुन्छन् ? इन्टरनेट र

स ारकमीर्को पिरचालन भएको छ वा छै न ? जःता सूचकह को आधारमा कुनै पिन सं सद कि
खुल्ला छ भनी िव ष
े ण गिरन्छ ।

पारदशीर् र

नेपालको सं घीय सं सदमा बैठकका िवषयवःतु र कारवाही टे िलिभजन, पऽपिऽका, इन्टरनेटको

माध्यमबाट सावर्जिनक हुने ूचलन छ । बैठक कक्षमा स ारकमीर्लाई खुल्ला ूवेश छ । सिचवालयमा
स ारकमीर् र जनसमुदायसँग ूत्यक्ष सम्पकर् राख्न वा जनताको ू

र सूचनाको मागलाई सम्बोधन गनर्

जनसम्पकर् र सूचना अिधकृत (ूवक्ता र सहायक ूवक्ता) ह को व्यवःथा गिरएको छ । साथै

नागिरकलाई सहज सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अिधकारीको व्यवःथा गिरएको छ । यित हुँदाहुँदै
पिन सं घीय सं सदको सूचना र कामकारवाहीका जानकारी काठमाड लगायतका मुख्य शहरह का जनता र

सरोकारवालामा माऽै सीिमत रहने गरे को छ । दुगम
र् ःथानमा इन्टरनेट, स ार ूिविध र स ारकमीर्कै पिन
उपिःथित धेरै कम भएको हालको अवःथामा सं सदीय कारवाही पारदशीर् र खुल्ला भएपिन सबै तह र तप्काका
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्
जनताको पहुँचमा सूचना पुरयाउनु
अझै च ुनौतीपूणर् छ । सूचनाको पूवार्धार अझै िवःतार गरे र यो च ुनौतीको
सम्बोधन गनर् सिकन्छ ।

पारदिशर्ता भनेको सूचनामा पहुँच माऽै होइन, कायर्शैलीमा खुल्लापन समेत हो । ूाय: िववािदत

िवषयह मा िविभ

राजनीितक दलको नेतत्ृ व तहमा हुने छलफल, बागिनङ र सहमित भने सध पारदशीर् ब

सकेको छै न । राजनीितक दलबाट ूितिनिधत्व गन सांसदह
नेतत्ृ व तहमा भएको छलफल र सहमितको िवषयमा अनिभ

समेत कितपय महत्वपूणर् सवालमा अन्तरपाटीर्

रहने हुँदा किहलेकाहीं एकै राजनीितक दलको

नेतत्ृ व र सांसदबीच महत्वपूणर् िवषयमा समेत मतिभ ता दे िखने र यसले सवर्साधारणामा अन्यौल थप्ने तथा
सं सदको कामकारवाहीमा अवरोध आउने अवःथा समेत दे िखएको छ । त्यसै ले सूचनाको पारदिशर्ता माऽै

होइन, कायर्शैली र आफ्नै दल तथा सं सदिभऽका राजनीितक नेतत्ृ व तथा सांसदह बीच ूभावकारी सं वाद गन
र स ारको िनयिमत तथा खुल्ला ूवाह हुने वातावरणको सु ढीकरण गनर् ज री छ ।

ु भ पहुँच: सं सद जनताका ूितिनिध सं ःथा भएकोले यसमा जनताको पहुँचमा हुन ु अिनवायर्
3) सवर्सल
हुन्छ । सांसदह

आफ्नो िनवार्चन क्षेऽका जनताको पहुँचमा छन् िक छै नन्; जनताले चाहे को समयमा आफूले

मत िदएर पठाएका ूितिनिधसँग भेट्न पाउँ छन् िक पाउँ दैनन; जनूितिनिधले कानून बनाउँ दा जनता र

सरोकारवालाको सुझाव कसरी िलन्छन्; िनवार्चन क्षेऽका जनताको दुःख, पीरमकार् र सरकार वा सांसदकै
बारे मा गुनासो तथा उजुरी भएमा सोको जानकारी र सूचनाको ूवाह कसरी हुन्छ ? जःता सूचकह बाट सं सद
ु भ पहुँचमा छ या छै न भ ेबारे मापन गनर् सिकन्छ ।
जनताको सवर्सल

हाॆो सं घीय सं सदमा दुई अन्तिवर्रोधी गुनासो धेरै सुिनन्छ । सांसदह

िनवार्िचत भएपिछ आफ्नो

िनवार्चन क्षेऽलाई िबसर्न्छन् र त्यहाँका जनताको पीरमकार् हे दनन् । शहरकेिन्ित छन् । कानून बनाउँ दा
िनवार्चन क्षेऽ र त्यहाँका सरोकारवालासँग रायसल्लाह िलँदैनन् भ े गुनासो एकातफर् सुिनन्छ भने अक तफर्
जनूितिनिधह

िवकासका बजेट, कायर्बमको मािमलामा धेरै आफ्नै िनवार्चन क्षेऽमा केिन्ित हुन्छन् ।

आफ्नो माऽै क्षेऽलाई ध्यान िदँ दा ॐोतको बाँडफाँड न्यायोिचत भएन तथा दे श र रा को सवालमा सांसदह को
ध्यान पुगेन जःता गुनासो पिन छन् । पहुँचको ि मा यी दुवै ूकारका गुनासाह को उिचत सम्बोधन हुन
ज री हुन्छ । आफ्ना िनवार्चन क्षेऽका जनताह सँग िनयिमत सम्पकर् र समन्वयमा रहन सांसदह लाई यथे
समय, आिथर्क र मानवीय ॐोतको आवँयकता पछर् ।

सूचना ूिविधको ूयोगले पिहलाको तुलनामा आफ्नो िनवार्चन क्षेऽका जनता र सरोकारवालासँग

िनयिमत सं वाद गनर् र कानून िनमार्णमा राय-सुझाव िलन केही सिजलो भएको छ । तर कितपय अवःथामा,
िवशेषतः दुगम
र् क्षेऽबाट ूितिनिधत्व गन सांसदलाई आफ्नो िनवार्चन क्षेऽ िनयिमत

पमा ॅमण गनर्, जनतासँग

िनयिमत भेटघाट गनर् तथा जनताको दुःखसुख बाँड्न िव मान आिथर्क र मानवीय ॐोत पयार् दे िखँदैन। िवगत

केही वषर्देिख िनवार्चन क्षेऽसँग जनूितिनिधको ूत्यक्ष सम्बन्ध बनाइराख्न र जनताको िवकासको आवँयकता
सम्बोधन गनर् सांसदलाई सहज बनाउने उ ेँयले 'िनवार्चन क्षेऽ साझेदारी िवकास कायर्बम' को अवधारणा

आएको छ । यस अवधारणाले ूत्यक्ष िनवार्िचत र समानुपाितक िनवार्चन ूणालीबाट सं सदमा ूितिनिधत्व गन
सबै सांसदह लाई न्यायोिचत

पमा समेट्न सकेको छै न र कायार्न्वयनमा समेत यो कायर्बमको ढाँचा र

ूभावकािरता सुधार गनर् आवँयक दे िखन्छ ।
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4) सं सदको जवाफदे िहता: िस ान्तत: सं सदका सदःयह

आफ्नो कायर्शैली, नैितकता, इमानदारी र कामको

उपलिब्धको िवषयमा आफूले ूितिनिधत्व गरे को दल, रा

र िनवार्चन क्षेऽका जनताूित उ रदायी र

जवाफदे ही हुन्छन् । सांसदह को व्यिक्तगत जवाफदे िहतासँग समम सं सदको गिरमा र जवाफदे िहता समेत

िनभर्र गछर् । यसैगरी सं सदको नेतत्ृ व, िवशेषतः सभामुख, उपसभामुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षह को
कायर्शैली, नैितकता, ःविनणर्य क्षमता र सबै सांसदह ूित समान, िनंपक्ष व्यवहार भए नभएको अवःथाले

समम सं सदको जवाफदे िहतालाई ूत्यक्ष ूभाव पारे को हुन्छ । त्यसै ले सं सदको जवाफदे िहता सांसदह को

ु कायर्शैली र आचरणको पिरणाम हो भन्दा अत्युिक्त
व्यिक्तगत कायर्शैली र आचरणको साथै सबैको सं यक्त
हुँदैन ।

िस ान्तत: कायर्शैली, नैितकता, इमानदािरता, िनंपक्षता र पिरणाममा जनता, दल र राज्यूित

उ रदायी र जवाफदे ही हुन छु ै ॐोत र साधनको आवँयकता पदन । तर जीिवकोपाजर्न र आिथर्क ॐोतको

बारे मा सांसद कि को पारदशीर् छन् ? िनवार्चन कि को खिचर्लो छ र त्यो खचर् कहाँबाट आउँ छ ? सांसदले गन
आम्दानी, खचर्, काम र पिरणामबारे िनयिमत सूचना ूवाहको लािग सं यन्ऽ ःथापना भएको छ, छै न र ितनको

उपयोग कि को गिरन्छ ? नैितकता र इमान्दािरताको बारे मा दल र सं सदिभऽ कःता ूशासिनक र ूािविधक

व्यवःथा गिरएका छन् ? सं सदले आफ्ना कामकारवाहीको ूितवेदन बनाउँ छ िक बनाउँ दैन ? यःता ूितवेदन
कसरी सावर्जिनक हुन्छन् र जनताले कसरी ू
जवाफदे िहताको अवःथा दसार्उँदछ ।

गनर् पाउँ छन् ? यःता सूचकको िव ष
े णले सं सदको जनताूित

नेपालको सं घीय सं सदको हकमा सबै सांसदको सम्पि

िववरण बनाउने र अ ाविधक गन, सांसदले

ु ाइमा सांसदको दलीय र सावर्जिनक कामको
गरे का कामकारवाहीको ूत्यक्ष ूसारण गन, सावर्जिनक सुनव

माऽै होइन, व्यिक्तगत आचरण र सावर्जिनक छिवको बारे मा समेत खुल्ला र पारदशीर् छलफल हुने, सं सदमा

दलका नेता र सचेतकको िनदशन पालना गन लगायतका ूचलन लागू गिरएका छन्, जसले सं सदलाई
जवाफदे ही बनाउन म त गछर् । तर पिन िदनानुिदन खिचर्लो बन्दै गएको िनवार्चन ूणालीले सांसदको
व्यिक्तगत आचरण, नैितकता र इमानदािरताको सुिनि त गन काम थप च ुनौतीपूणर् बन्दै गएको छ ।

5) ूभावकािरता: सं सदीय मािमलामा ःविनणर्यको क्षमता, कायर्स ालनको लािग आफ्नो बजेट आफ बनाउने
र ःविनणर्यमा खचर् गन सं यन्ऽ तथा सरकारी सं रचनाभन्दा अलग व्यावसाियक कमर्चारी सं यन्ऽ ूभावकारी

सं सदका लािग नभई नहुने पक्ष हुन। त्यसै गिर िनंपक्ष सूचना र अनुसन्धानमा सांसदह को पहुँच कःतो छ;

राि य ःतरमा सं सदह ले कानून बनाउने, सरकारलाई जवाफदे ही बनाउने र जनसरोकारको सवाल
सम्बोधनको लािग पैरवी गन जःता काममा सं सदले के-कित उपलिब्ध गरे को छ ? सं सदले कानून बनाउने

ूिबयामा ूदे श र ःथानीय तह तथा ूमुख सरोकारवाला समूहमा कसरी समन्वय र अन्तरिबया गछर् , कसरी

अन्तरार्ि य तहका नीित र कानूनह मा राि य िहत सं रक्षण गछर् ? ियनै सूचकह ले मापन गछर्न,् समम
सं सदको ूभावकािरता ।

िव मान सं घीय सं सद वतर्मान सं िवधान कायार्न्वयनमा आएसँगै िनवार्चनपिछ बनेको पिहलो सं सद

हो । मािथ उिल्लिखत सूचकह को आधारमा यो सं सदको फाल्गुण २०७४ दे िख मं िसर २०७६ सम्म २१
मिहना अविधमा सम्प
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काम र उपलिब्धको िव ष
े ण गदार् कुनै भूिमकामा सं सद िनकै ूभावकारी दे िखएको छ
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

भने कुनै भूिमकामा केही कमजोर दे िखएको छ । यहाँ सं घीय सं सदको भूिमकाको आधारमा सं सद
ूभावकािरताको छोटो िव ष
े ण गिरएको छ ।
उपलिब्धको लेखाजोखा र िसकाइ
िव मान सं घीय सं सदको पिहलो अिधवेशन २०७४ साल फाल्गुन २१ गते सोमबार ूारम्भ भएको

हो । त्यसपिछ २०७५ साल वैशाख २३ गते दोॐो, २०७५ साल पौष ११ गते तेॐो र २०७६ साल असोज
२ गते चौथो गरी चार अिधवेशनमा ूितिनिध सभाका १९१ र राि य सभाको १५८ वटा बैठक बसेका छन् ।

सं सदको मुख्य भूिमकाको ि ले िव ष
े ण गदार् यस अविधमा सं घीय सं सदबाट कानून िनमार्ण, सरकारको नीित,

कायर्बम तथा बजेटमा छलफल तथा ूमािणत, जनसरोकार र सावर्जिनक महत्वको ूःताव पेश, छलफल तथा
पािरत र सरकारको कामकारवाहीको अनुगमन र िनगरानी गन कामह

भएको दे िखन्छ (सं घीय सं सद,

२०७६ क; सं घीय सं सद, २०७४; सं घीय सं सद, २०७५; सं घीय सं सद, २०७५क; सं घीय सं सद, २०७६;

सं घीय सं सद, २०७४ क)।

क. कानून िनमार्णमा उपलिब्ध र सुधारका पक्ष
कानून िनमार्ण सं सदको सबैभन्दा महत्वपूणर् काम हो । यो कामको उपलिब्ध के र ो भ े

ु र् सदनले कानून बनाउने ूिबयाको छोटो िववेचना आवँयक हुन्छ ।
लेखाजोखा गनुप
र् व

ूिबयाको िहसाबमा नेपालमा सरकारी िवधेयक र गैरसरकारी िवधेयक गरी दुई ूकारका िवधेयक

सं सदमा पेश हुन्छन् । सरकारी िवधेयक सम्बिन्धत मं ऽालयले मःयौदा गरी मिन्ऽपिरष बाट ःवीकृितप ात्

सम्बिन्धत मन्ऽीले सदनमा ूःतुत गछर्न ् भने गैरसरकारी िवधेयक सं सदका कुनै पिन सदःयले एकल वा

ु
सं यक्त

पमा मःयौदा गरे र सदनमा ूःतुत गनर् सक्छन् (ूितिनिध सभा, २०७५; राि य सभा, २०७५)। तर

दुई ूकारका िवधेयक सं सदमा दतार् हुने कानूनी ूावधान भए पिन व्यवहारमा हाॆो इितहासमा तीनवटा बाहे क
सबै िवधेयकह

सरकारबाट ूःतुत भएका छन् । यसरी ूःतुत िवधेयकह मा सदनले िनम्न ूिबया अपनाई

कानून बनाउँ छ ।

कुनै एक सभामा उत्प

िवधेयक यी सबै ूिबया पूरा गरे पिछ अक सभामा ूितवेदन सिहत

पठाइन्छ । यसरी अक सभामा छलफलको लािग पुगेको िवधेयकमा सं शोधन भए पुन: िवधेयक उत्पि

भएको सभामा सं शोधन सिहत िफतार् जाने र दुवै सभाले ःवीकृत गरे पिछ माऽै सं घीय सदनबाट पािरत भई

िवधेयक रा पित कायार्लयमा ूमाणीकरणको लािग जान्छ । रा पितबाट ूमाणीकरण भएपिछ माऽ

िवधेयकले कानूनको

प िलन्छ ।

हुन त ूिबयागत

पमा सं सदको कानून बनाउने ूिबया सहभागीमूलक र पारदशीर् छ । िस ान्तत:

िवषयगत मन्ऽालयले कुनै िवषयको िवधेयक मःयौदा गदार् नै सम्बिन्धत सरोकारवालासँग िविभ

चरणमा

छलफल गनुप
र् छर् । कानून ब े ूिबयामा सरोकारवालाह को सुझाव जित धेरै समेिटयो, उनीह को अपनत्व

त्यितनै बढ्छ र त्यःतो कानून कायार्न्वयनमा सहज हुन्छ भ े तथ्य सबैले आत्मसात् गरे कै िवषय हो । तर
व्यवहारमा भने िवधेयक मःयौदाको ूिबया सध सहभािगतामूलक हुन सकेको छै न । उदाहरणको लािग
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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गुठीको जग्गा व्यवःथा गनर् बनेको िवधेयक ब े ूिबयामा जनता र सरोकारवालासँगको अन्तरिबयामा कमी

रहे को भनी जनताबाट भएको िवरोधप ात् सो िवधेयक सं सदमा ूःतुत भएर पिन छलफलमा जान सकेन ।

त्यसै गरी िमिडया काउिन्सल गठन सम्बन्धी िवधेयक सदनमा ूःतुत हुँदा सरोकारवालाह सँग छलफल

नभएको भनी ूिबयामा नै आलोचना भयो । यी तथ्यह ले कानून िनमार्ण सहभािगतामूलक हुनपु छर् भ े
िस ान्तलाई हाॆो मःयौदा िनमार्ण ूिबयाले ःवीकार गरे पिन यसलाई व्यवहारमा लैजाने काममा अझै सुधार

गनुप
र् न आवँयकता रहे को दसार्उँछन् ।

कानून िनमार्णमा सं सदको उपलिब्धको सन्दभर्मा सं घीय सं सद सिचवालयको ूितवेदन अनुसार

िव मान सं घीय सं सदले २१ मिहनाको अविधमा चार अिधवेशन सम्प

गरे को छ । यस अविधमा ूितिनिध

सभामा उत्पि भएका मध्ये ३९ र राि य सभामा उत्पि भएका मध्ये १० गरी जम्मा ४९ वटा िवधेयक सं घीय

सं सदबाट पािरत भई कानून बनेका छन् । ियनमा सं िवधानमा उिल्लिखत मौिलक हकलाई कायार्न्वयन गन,

ु ी सं िहता जःता अित नै ज री कानून समेत पदर्छन् । यी
सं िवधानसँग बािझएका कानूनह को सं शोधन र मुलक
बाहे क २५ वटा िवधेयक ूितिनिध सभामा छलफलमा रहे का छन् भने ४ वटा िवधेयक राि य सभाको दफावार

छलफलको बममा रहे का छन् । त्यसै गरी यस अविधमा ५ वटा अन्तरार्ि य सिन्ध, महासिन्ध र सम्झौता
सं सदबाट पािरत भएका छन् र आिथर्क वषर् २०७५/७६ र २०७६/७७ को वािषर्क बजेट (िविनयोजन

िवधेयक) र अथर् िवधेयकह

पािरत भएका छन् । सं घीय सं सदको हालसम्मको २१ मिहना र चारवटा

अिधवेशनको अविधमा दुवै सभा सिबय रही यित धेरै कानूनह
सिन्ध/सम्झौताले कानूनी

ब ु वा ब े ूिबयामा हुन,ु अन्तरार्ि य

ु े
प िलनु र िवना अवरोध बहुमतले वािषर्क बजेट र अथर् िवधेयक समयमै पािरत हुनल

कानून बनाउने काममा सं घीय सं सद ूभावकारी रहे को ूमािणत गछर् ।
सं सदमा सरकारबाट ूःतुत भएका िवधेयकह

सै ािन्तक छलफलपिछ ूाय: िवषयगत सिमितमा

छलफलको लािग जान्छन् । यी समीितह मा सिमितका सभापित र सदःयह को उपिःथितमा सरोकारवाला

र सं शोधनकतार् सांसदह बीच व्यापक छलफल हुन्छ । िमनी सं सद मािनने यी सिमितह मा पटक-पटक
बैठक बसेर सरकार, सरोकारवालाह

र िविभ दलबाट ूितिनिधत्व गन सांसदह

र सकेसम्म सवर्सम्मतले िवधेयकमा गिरएका सं शोधनह

बीच घनीभूत छलफल हुने

पािरत गन ूचलन छ । कुनै िवधेयकमा मःयौदा

बनाउने बममा सरकारले सरोकारवालाह सँग आवँयक छलफल नगरे को र सरोकारवालाह को चाहना

िवपरीत कानूनी ूावधान रािखएको भ े जनगुनासो आउँ दा सं घीय सं सदको पहलमा सरोकारवालाह को चाहना
र आवँयकता सम्बोधन गन गरी पिरमाजर्न गिरएका थुूै उदाहरणह
बनाउने र त्यसमा

सरोकारवालाह

छन् । िवधेयकको मःयौदा सरकारले

आफ्नो सहभािगता हुन नसक्दा सम्पूणर् िवधेयककै िव

मा आवाज उठाउने

बीच सं घीय सं सदले खेल्ने गरे को यो िनदशनात्मक र समन्वयकारी भूिमकालाई कानून

िनमार्णमा रचनात्मक भूिमका र असल अभ्यासको

पमा िलन सिकन्छ । त्यसैले केही अपवाद बाहे क

सरकारको सम्बिन्धत मन्ऽालयमा मःयौदा िवधेयक ब े ूिबयाभन्दा सं सदमा िवधेयक ूःतुत भइसकेपिछ

सं शोधन र पािरत गन ूिबया बढी पारदशीर् र सहभािगतामूलक छ भ सिकन्छ । यसले कानून िनमार्ण गन र
जनताको ूितिनिधत्व गन दुवै काममा सं घीय सं सद खरो उिऽएको दे िखन्छ र यो नै सं सदको ूभावकािरताको

सूचक पिन हो ।
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यित राॆा उपलिब्ध हुँदाहुँदै पिन िव मान सं सदको २१ मिहनाको यो अविधमा सं सदले कानून

बनाउने ूिबयामा अन्य केही च ुनौतीह

पिन दे िखएका छन् । उदाहरणको लािग केही िवधेयकह

समय

अभावको कारण दे खाई सं सदमा दतार् भएपिछ अपनाउनुपन साधारण ूिबया समेत िमचेर छलफलको
समयलाई छो
अध्यादे शको

ाएर ूमािणत गिरएका छन् । त्यसै गरी केही कानूनह

सं सदको अिधवेशन नभएको समयमा

पमा समेत बनेका छन् । दे श र सरकारमा परे को आकिःमकताको अवःथालाई सम्बोधन गन

अवःथामा यसरी कानून िनमार्ण हुन ु ःवाभािवक भए तापिन यःतो अवःथा बाहे कको हकमा यसरी ूिबयालाई

िमचेर कानून बनाउनुपन अवःथा आउनु राॆो र लोकतािन्ऽक पिरपाटी होइन । यसले सं सदको औिचत्य र
जनताूितको जवाफदे िहतामै ू

योजनाब

र् न िवधेयकह
उठ्न सक्छ । त्यसै ले सरकारले नयाँ वा सं शोधन गनुप

ूिबयाले समयतािलका बनाएर काम गनुप
र् छर् । आकिःमकताको अवःथा बाहे क अन्य अवःथामा

अध्यादे श जारी गनुप
र् न वा समय र ूिबया छो

ाएर कानून बनाउन सं सदलाई बाध्य पान काम गनुह
र् ँद
ु ैन ।

यसले लोकतािन्ऽक र सहभािगतामूलक ूिबयाबाट िवधेयक बनाउने हाॆो राॆो प ित कमजोर हुन जान्छ र

सं सदको ूभावकािरतामा समेत असर पाछर् । त्यसै ले सं सदले यःतो ूिबया र प ितलाई िन त्सािहत
पानुप
र् छर् ।

सं सदले कानून कित बनायो भ े कुरा सँगसँगै कानून बनाउने ूिबयामा जनताको सहभािगता कित

र कसरी हुन्छ भ े कुरा अक महत्वपूणर् पक्ष हो । िकनकी जुन कानूनह
ितनै ूभावकारी

जनताको सहभािगतामा बन्छन्,

पले कायार्न्वयन हुन्छन् । जनताको सहभािगता िवना बनेका कानूनह ले उनीह को

आवँयकता र चाहना पूणर् पले नसमेट्न सक्छ र यःता कानून कायार्न्वयन िनकै िवरोधाभाष र च ुनौतीपूणर्

हुन्छ। सहभािगताको यो पक्षको िव ष
े ण गदार् पिन सं घीय सं सद ूभावकारी नै दे िखन्छ ।
ख. सं सदीय िनगरानी र जनताको ूितिनिधत्व गन कायर्मा उपलिब्ध र सुधारका पक्ष

कानून िनमार्णसँगै सं सदीय िनगरानी गन र जनताको ूितिनिधत्व गन कायर् सं घीय सं सदको अक

महत्वपूणर् कायर्क्षेऽ हो । िनगरानीको उ ेँय जनताको ःवतन्ऽता र जनजीिवकालाई सु ढ बनाउनु र

सुशासनको ूव र्न र सुधार गनुर् हो । सं सदीय िनगरानीलाई ूभावकारी बनाउन मािथ छलफल गिरए जःतै

सं सद आफ ूितिनिधमूलक, पारदशीर्, सबैको पहुँचयुक्त, जवाफदे ही र ूभावकारी सं ःथा ब ुपछर् (Beetham,

2006) । नेपालको सं घीय सं सद माऽ होइन, ूदे श सभा र नगर सभा सबै तह राजनीितक, लैि क तथा

सामािजक

ि मा ूितिनिधमूलक र समावेशी छन् । सं सदको कामकारवाही पारदशीर् बनाउने र सबैको

पहुँचमा हुनेतफर् पिन आवँयक सं रचना र प ितको िवकास भएको छ । राॆा अभ्यासह को अनुसरण पिन
हुँदैछ । यी सं रचना, प ित र समावेिशताले सं घीय सं सदलाई अझ जवाफदे ही र ूभावकारी बनाउन म त

पुग्छ । यहाँ हाॆो िव ष
े ण सं सदीय िनगरानी र ूितिनिधत्व गन काममा सं घीय सं सदको उपलिब्ध के र ो भ े

िवषयमा केिन्ित भएको छ ।

नेपालको सं घीय सं सदसँग सं सदीय िनगरानीको लािग ूशःत सं वैधािनक र कानूनी आधार छन्

(नेपाल सरकार, २०७४, राि य सभा, २०७५, ूितिनिध सभा, २०७५) । कानूनत: सं सदलाई कुनै पिन

िनकायबाट कुनै पिन िवषयमा सूचना पाउने, कुनै पिन ःथानमा ःथलगत ॅमण गन र िनगरानीप ात् सम्बिन्धत
िनकाय वा सरकारबाट जवाफ पाउने अिधकार पिन छ । त्यसै गरी सं सदले िनगरानीप ात् जनजीिवकाको
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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सवाल र जनताका सरोकारका सवालको सम्बोधन गनर् सरकारलाई आवँयक िनदशन िदने, ती िनदशन पालना
गनर् खबरदारी गन र सं सदका िनदशन पालना नभए सजाय गन पिन व्यवःथा गरे को छ ।

िव मान सं घीय सं सदको पिहलो चारवटा अिधवेशनमा भएका कामकारवाही बारे जानकारी िदन

बनेका सूचनापऽको िव ष
े ण गदार् कानून िनमार्ण बाहे क सं सदका दुवै ूितिनिध सभा र राि य सभामा िनयिमत

पमा िविभ आिथर्क तथा सामािजक िवकास, राजनीितक िःथरता, शािन्त सुरक्षा, सामािजक सं रक्षण, सं ःकृित

र पिहचानको जगेनार्, िवप

सरकारलाई ू

व्यवःथापन आिद िविभ

िवषयमा शून्य समय र िवशेष समयको उपयोग गद

गन, जानकारी माग्ने र िनदशन िदने काम हुने गरे को पाइन्छ । सं सदीय िनगरानीको यो एक

महत्वपूणर् पक्ष हो । उदाहरणको लािग ूितिनिध सभामा पिहलो अिधवेशनमा सं सदमा ूधानमन्ऽीबाट दुई
पटक सावर्जिनक महत्वका िवषयमा आफ्ना धारणा र सरकारको कामकारवाही, उपलिब्ध र च ुनौतीको बारे मा

सं सदलाई जानकारी गराइएको र सं सदको ू ो रको कायर्बममा िविभ

मन्ऽीह ले सांसदले राखेका ू को

उ र िदएका िथए । त्यसै गरी दोॐो, तेॐो र चौथो अिधवेशनमा ूितिनिध सभामा माऽै ूधानमन्ऽीबाट
आठपटक सावर्जिनक महत्वको िवषयमा र सरकारको काम, उपलिब्धको िवषयमा वक्तव्य माफर्त जानकारी

गराइएको र अन्य मन्ऽीह बाट २० पटक सांसदका ू को जवाफ िदएको दे िखन्छ । राि य सभामा पिन
यःतै ूचलन रहे को छ ।

त्यसै गरी जनताको जनजीिवका तथा जनसरोकारको िवषयमा ूितिनिध सभा र राि य सभामा िविभ

समयमा सांसदह ले बहुमत वा सवर्सम्मतबाट ध्यानाकषर्ण ूःताव, सावर्जिनक महत्वको ूःताव वा सं कल्प
ूःतावको माध्यमबाट सरकारलाई िनदशन िदने गरे का उदाहरण छन् । यसरी िदएका िनदशनह
अनुसार छन्:

िनम्न

ूितिनिध सभातफर्
१.

दे शभर िनमार्णाधीन अवःथामा रहे का भौितक पूवार्धारका कायर्बम ूदे श र ःथानीय तहलाई

हःतान्तरण गन व्यवःथा िमलाउने ।
२.

िचिकत्सा िशक्षा र ःवाःथ्य सेवाको िबसं गित हटाउने, िचिकत्सा िशक्षालाई गुणःतर युक्त र

ु भ बनाउने ।
सवर्सल
३.

मिहला िहं सा िव

जनचेतना अिभयान चलाउने, िव ालयको पा

िवषय समावेश गन ।
४.
५.
६.
७.

राि य सडक सुरक्षा कायर्योजना २०१३-२० कायार्न्वयन गन ।
ःवाःथ्य बीमा ऐन अन्तगर्तका कायर्बम दे शव्यापी

पमा लागू गन ।

छाउपडी ूथा जःतो कुसं ःकारको अन्त्य गनर् िवशेष अिभयान स ालन गन ।

बाढी पिहरो र डुबानबाट पीिडतको उ ार, राहत तथा अवःथाबारे जानकारी िदने र पुनःथार्पना

ूभावकारी र िनंपक्ष

पमा स ालन गनर् िनदशन िदने ।

राि य सभातफर्
१.

सन् २०७१ चैऽ १८ गते नेपाल राजपऽमा प्लाि कको झोला ूयोग सम्बन्धी ूकािशत

सूचनाको कायार्न्वयन गन ।
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२.

िचिकत्सा िशक्षा र ःवाःथ्य सेवाको िवसं गित हटाउने, िचिकत्सा िशक्षालाई गुणःतरयुक्त र

ु भ बनाउने ।
सवर्सल
३.
४.

बाढी/पिहरो र डुबानबाट पीिडतको उ ार, राहत तथा पुनःथार्पना ूभावकारी बनाउने ।

पयर्टनसँग सम्बिन्धत भौितक सं रचना िनमार्ण गदार् नेपाली मौिलकता झल्कने गरी िनमार्ण
गन ।

५.

२०७५ चैऽ १७ गते आइतबार बारा र पसार् िजल्लामा आएको शिक्तशाली हावाहुरीले पीिडतको
राहत तथा पुनःःथापनाको उिचत व्यवःथापन गन ।

६.

अपा ता भएका व्यिक्तको अिधकार सं रक्षण गन कानून ूभावकारी

पमा कायार्न्वयन गन ।

ु ीय
नेपाल सरकारबाट लागू गिरएको वातावरणमैऽी सवारी तथा यातायात नीित, २०७१ र िव त

सवारी सम्बन्धी राि य कायर्योजना कायार्न्वयन गन ।

त्यसै गरी दुवै सभाका िवषयगत सं सदीय सिमितह ले आ-आफ्नो िवषयगत क्षेऽमा सरकारको

कामकारवाहीको अनुगमन-मूल्या न गन र ितनको ूितवेदन सावर्जिनक गन अभ्यास भइरहे को छ । यःता

िनगरानी र जनताको ूितिनिधत्व गन अभ्यासह ले लोकतन्ऽलाई सु ढ, िवकास ूभावकारी, िदगो र

न्यायोिचत बनाउन योगदान गछर्न ् । सं सदीय िनगरानीको लािग भएको सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथा अनुसार

िनगरानीको अभ्यास गिररहे को भए तापिन ूभावकारी िनगरानीको लािग सं घीय सं सदले िनम्न व्यावहािरक
च ुनौतीह

झेिलरहे को छ ।

पिहलो, ूभावकारी

पमा िनगरानी गनर् र सं सदमा जनताको आवाज ूितिनिधत्व गनर् िनंपक्ष, भरपद

र िव ािसलो तथ्या र ूमाणह को उपलब्धता र िव ष
े ण क्षमता आवँयक हुन्छ। भरपद िनंपक्ष तथ्या ,

ूमाण र ितनको िव ष
े ण िवना गिरएका िनगरानी, तकर् र कारवाही हल्का हुन्छ र यसको पिरणाम पिन

िव ािसलो र दिरलो हुँदैन । तर हाल सं घीय सं सदमा सांसदलाई आवँयक तथ्या सं कलन गन, िव ष
े ण गन
्
र सं सदको पहुँचमा पुरयाउने
ःवतन्ऽ र िव ािसलो छु ै िनकाय छै न । ूशःत ॐोत, साधन र क्षमता आवँयक
पन भएकोले व्यिक्तगत

पमा सांसदह ले सूचना सं कलन, िव ष
े ण र उपयोग गनर् सबैको लािग सम्भव पिन

हुँदैन । िनंपक्ष तथ्या , सूचना र िव ष
े णको अभाव सं सदीय िनगरानीमा माऽै होइन, सं सदको सबै काममा
खिड्कएको पक्ष हो । सही तथ्या , सूचना र ूमाणले सांसदह लाई आफ्नो काम ूभावकारी बनाउन माऽै

होइन, साझा धारणा तय गनर् र साझा िनणर्य गनर् समेत म त पुग्छ । त्यसै ले सं सद सिचवालयमा नीित
अनुसन्धान गन, सूचना र तथ्या सं कलन, अध्याविधक र िव ष
े ण गन र माग अनुसार सबै सांसदलाई िवना

भेदभाव समयमा उपलब्ध गराउने एक छु ै िनकायको ःथापना हुन ज री दे िखन्छ ।

दोॐो, सं सदीय िनगरानीको सं वैधािनक र कानूनी ूावधान भए तापिन िनगरानी त्यितबेला ूभावकारी

हुन्छ, जब सरकार र सम्बिन्धत िनकायले िनगरानीप ात् सं सदले िदएको सुझाव र िनदशनको पालना गछर्न ् ।

तर व्यवहारमा सध यःतो दे िखँदैन । धेरै पटक सं सदले बैठकमा राखेका ू , मागेको जानकारी र िनदशनको

सरकार र सम्बिन्धत िनकायबाट सम्बोधन भएको पाइँदैन । हुन त िस ान्तत: सं सदको िनदशन पालना

नगरे मा सं सदले त्यःतो सवाललाई जनतामा लैजाने र जनमत िसजर्ना गरी सरकारलाई िनदशन पालना गनर्

बाध्य पान, बजेट कायर्बम रोक्ने वा कानूनी ूावधान बनाएर यःता िनदशन पालना गनर् बाध्य बनाउने
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ूकारका कारवाही गनर् सक्छ (IPU, 2017) । तर सं सदीय ूणालीमा सांसदह
जवाफदे ही हुने हुनाले सरकारलाई सं सदको िनदशन मा
कारवाही गन अवःथा आएमा मतह

आ-आफ्नो दलूित

सुझावसम्म सवर्सम्मितले िदन सिकने भएपिन

पक्ष र िवपक्षमा िवभािजत हुन्छन् र यसरी िवभािजत मतले सरकारलाई

सं सदको िनदशन मा बाध्य बनाउन सक्दै न ।

सं सदीय िनगरानी िनयिमत ूिबया हो । यो ूिबयालाई जित समन्वयात्मक बनाउन सिकयो, त्यित

ूभावकारी बनाउन सिकन्छ । यसको लािग िनगरानीूितको हाॆो बुझाइ पिरवतर्न गनुप
र् छर् । सं सदीय

िनगरानी कुनै दोषी प ा लगाउने र कारवाही गन उ ेँयबाट ूेिरत नगरी दे शको िवकासलाई न्यायोिचत

बनाउन र लोकतन्ऽलाई सु ढ बनाउने उ ेशँयले गिरएको हो भ े मान्यता ःथािपत गनर् सके िनगरानी गन,

िनदशन िदने र िनदशन अनुसार सम्बिन्धत िनकायको कामकारवाहीमा सुधार गन जःता सबै कायर् ूभावकारी

हुनसक्छ ।
िनंकषर्

सं सदको ूभावकािरता दे शको राजनीितक िःथरता, िदगो शािन्त र सु ढ लोकतन्ऽ अिन न्यायोिचत र

िदगो िवकासको आधारःतम्भ हो । कुन सं सद कित ूभावकारी छ वा हुनसक्छ भ े कुरा ूितिनिधमूलक
ु भता, जनताूित जवाफदे िहता र ूभावकारी कायर्ूणालीले
सं रचना, कायर्शैलीको पारदिशर्ता, पहुँचमा सवर्सल

िनधार्रण गछर्न ् । यी िनधार्रक सूचकह को ूयोगबाट सं सदले आविधक
ूभावकारी

पमा आफले आफ्नो भूिमका

पमा िनवार्ह गरे नगरे को मापन गनर् पिन सक्छ । सूचकको आधारमा सं सदले आफ्नो

ूभावकािरताको मापन गन ूिबयालाई िनयिमत ूिबयाको
हालसम्मको अनुभवमा िविभ

पमा ःथािपत गराउनु राॆो हुन्छ ।

सूचकह को आधारमा िव ष
े ण गदार् सं घीय सं सद राजनीितक,

लैि क, सामािजक लगायत सबै ि कोणले ूितिनिधमूलक छ । सं सदका कामकारवाहीह
सं सद र सांसदह

पारदशीर् छन् र

ूाय: जनता र सरोकारवालाको पहुँचमा छन् । कानून बनाउने, सं सदीय िनगरानी गन र

जनताको ूितिनिधत्व गन काममा सं घीय सं सदले धेरै उपलिब्ध पिन हािसल गरे को छ । कानून िनमार्णको
कायर् ूभावकारी छ । फलःव प छोटो समयमा सं िवधानमा उिल्लिखत मौिलक हक ःथापना गनर् आवँयक

कानून, सं िवधानसँग बािझएका कानून सं शोधन लगायत आिथर्क, सामािजक िवकाससँग सम्बिन्धत महत्वपूणर्
कानूनह

बनेका छन् । सं सदीय िनगरानी र जनताको भावनाको ूितिनिधत्व गन काम पिन िनयिमत

भएको छ र सं सदले िविभ िनदशन जारी गरे को पिन छ ।

पमा

कानून िनमार्ण, सं सदीय िनगरानी वा जनआवाजको ूितिनिधत्व सबै भूिमकामा सं सदले केही उपलिब्ध

हािसल गरे तािपन जवाफदे िहता र ूभावकािरतामा अझै धेरै सुधार गनर् ज री छ । सं सदलाई आफ्नो काम

ूभावकारी बनाउन आवँयक माऽामा ॐोत र साधन चािहन्छ । यःता ॐोत र साधनमा िनंपक्ष र िव सनीय

तथ्या को साथै छु ै आफ्नै बजेट र सं सदको कामलाई सहयोग र व्यवःथापन गनर् एक च ुःत, व्यावसाियक र
ूभावकारी सिचवालय समेत आवँयक पदर्छन् । िव मान सं घीय सं सदमा छु ै बजेट त छ तर पयार् छै न ।

सिचवालयमा आवँयक तथ्या

ूःतुत सवाल र िवचारह
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र ूमाणको सं कलन, िव ष
े ण र सं ूष
े ण गन छु ै िनकाय छै न । सं सदमा

किहले सरकारी िनकायबाट उपलब्ध हुने तथ्या मा आधािरत छन् भने किहले स ार
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जगतमा छाएका समाचार र िवचारका पृ ह बाट ूभािवत हुन्छन् । यी ॐोतह

आफ िनंपक्ष र सबैको लािग

ःवीकारयोग्य नहुन सक्छन् । त्यसै ले यःता तथ्या र सूचनाबाट ूभािवत कानून िनमार्ण र सं सदीय िनगरानी
पिन िनंपक्ष र सबैको अपनत्व भएको नहुन सक्छ ।

बजेट र तथ्या को पहुँच सँगसँगै सिचवालयमा व्यावसाियक, ूभावकारी जनशिक्त हुन ु पिन सं सदको

कामको ूभावकािरताको िनधार्रक पक्ष हो । सिचवालय बिलयो र ूभावकारी नभई सं सदको काम च ुःत र
ूभावकारी ब

सक्दै न । सिचवालयका जनशिक्तह

गैरराजनीितक पृ भूिमका, अित नै दक्ष र सीपयुक्त,

व्यावसाियक र ूािविधक दक्षताको आधारमा छािनएर िनयुिक्त भएको हुनपु छर् । सं सदलाई आवँयक पन सबै

्
ूकारको ूािविधक र ूशासिनक सेवा पुरयाउनको
लािग सिचवालयको क्षमता िवकास र िनयिमत

कायर्सम्पादन गन अिन कायर् सम्पादनको आधारमा सं रचनामा हे रफेर गन व्यवःथा ःथािपत गनर् पिन त्यित नै

आवँयक छ ।

ःप , िनंपक्ष र समयानुकूल तथ्या , ूमाण र सूचनाको उपलब्धता, च ुःत व्यावसाियक सिचवालय र

छु ै बजेट सं सदको ूभावकािरताको लािग अपिरहायर् शतर्ह

हुन ् । त्यसै ले सं सदको सिचवालयमा एक छु ै

तथ्या , अनुसन्धान र सूचना केन्ि ःथापना गनुर् िनतान्त ज री छ । सं सदले यःता तथ्या , ूमाण र सूचनाको

िनंपक्ष िव ष
े ण गरी त्यसै को आधारमा आफ्ना कामकारवाही गन र सरकारले पिन कानून िनमार्ण वा सं सदीय
िनगरानीबाट ूा सुझाव र िनदशनलाई सकारात्मक

पमा िलएर कायार्न्वयनतफर् जोड िदनुपछर् । तब माऽै

सं सद र सरकार दुवैको काम ूभावकारी हुन्छ र दुवै सं ःथा एकअकार्का पूरक ब सक्छन् ।
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लगातार डेढ दशकभन्दा बढी सं सदमा बसेर काम गन मैले अवसर पाएको छु । पिहलो

पटक राि य सभामा २०५८ सालमा िनवार्िचत भएपिछ अन्तिरम सं सद, पिहलो सं िवधान सभा, दोॐो

सं िवधान

सभा

तथा

हालको

सं सदमा

पिन

पुनः

राि य

सभा

सदःयको

है िसयतमा

छु । यो अविध नेपालको राजनीितक उतार चढावको िहसाबले अत्यन्त ऐितहािसक िस
नसोिचएका घटनाह

कायर्रत

भएको छ ।

घटे का छन् । म आफू सांसद हुन ु ठीक एक मिहना अगािड राजा वीरे न्िको

वंशनाश भयो । नयाँ राजा

ानेन्िले आफ्नो महत्वाकांक्षाको कारण मेल हुन नसक्ने नेपाली कांमस
े

लगायत सं सदवादी दल र नेकपा माओवादीलाई एकै ठाउँ मा उभ्याउने काम माऽ गरे न, दुई शताब्दी
भन्दा पुरानो राजतन्ऽ नै समा

्
ु मा गणतन्ऽ ःथािपत भयो । पिहलो
पानर् सहयोग पुरयायो
। मुलक

सं िवधान सभाबाट सं िवधान जारी हुन नसकेपिन दोॐो सं िवधान सभाबाट सं िवधान जारी हुन सक्यो ।

सं िवधान जारी हुँदा मतभेद पिन र ो, जुन अ ािप कायमै छ । न चाइएको सं िवधान जारी भएकै
् । यी सबैका
र् रयो
कारण भारतले लगाएको झण्डै छ मिहनाको आिथर्क नाकाबन्दी नेपालले बेहोनुप

वाबजुद नेपालमा सं िवधान बमोिजम िनवार्चन सम्प

भयो, त्यो पिन तीन तहको । सं िवधान ःवीकार

गन, नगन सबैले िनवार्चनमा भाग िलएर राजनीितक तहमा एउटा असाधारण सहमित कायम भयो ।

वतर्मान सं िवधानका चारवटा खम्बा छन् भ े म िव ास गदर्छु । पिहलो गणतन्ऽ, दोॐो

लोकतन्ऽ, तेॐो सं घीयता र चौथो समानुपाितक समावेिशता । यसमा सुधार गन गु ायस जिहले पिन
ँ ामा नेपालमा यितबेला आम सहमित छ ।
रहन्छ तर यी चार मुख्य बुद

िनवार्िचत सं सदमा स ापक्षको दुई ितहाइको बिलयो मत छ । ूितपक्ष सं ख्यात्मक िहसाबमा

िनकै कमजोर छ । शासकीय

पमा कुनै पिन िवधेयक सं सदबाट पािरत गनर् सरकार, स ा पक्षलाई

किठनाइ छै न िकनभने सं सदको दुवै सदनमा यसको पूरै पकड छ । यित हुँदाहुँदै पिन सरकारलाई

पटकपटक ठे स लागेको छ । गुठी िवधे यक त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यःतो िकन हुन्छ भन्दा

ु को राजनीित बीच तालमेल भएन भने जितबेला पिन दुघट
र् ना िनिम्तन
सदनमा रहे को सं ख्या र मुलक
सक्छ । जनमतको कदर हुन ु अिनवायर् छ । सं सदको कामकारवाही एकाितर र जनमत अक ितर हुँदै

जाँदा सं सद आफ कमजोर हुन जान्छ भ े तथ्यलाई परीक्षण गनर् डा. गोिवन्द के.सी. को अनशन


सदस्य, राि य सभा
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ूकरण नै काफी हुन्छ । तराजुमा राख्दा एक्लो दे िखने डा. के.सी. को अिघ पूरै सं सदको वजन कम

हुन पुगक
े ो वतर्मान यथाथर् हो ।
यसै

ूस लाई

अिलकित

ऐितहािसक

पृ भूिमको

परीक्षणबाट

पिन

अगािड

बढाउन

सिकन्छ । नेपाली कांमस
े को सं सदमा सिजलो बहुमत हुँदाहुँदै आन्तिरक राजनीित निमलाउँ दा

गराइएको मध्याविध च ुनावका कारण स ापक्षबाट ूितपक्षमा बःनु परे को सम्झना ताजै छ । दोॐो
पटक पिन नेपाली कांमस
े बहुमतमा छँ दाछँ दै पाटीर्िभऽको िखचातानीको ूत्यक्ष ूभाव सं सद िवघटनमा
पुगेको तथ्य िबसर्न िमल्दै न । त्यसै गरी सं सदिभऽ आफ्नो बहुमत िस

हुँदाहुँदै सेनापित ूकरणमा

नेकपा माओवादीका ूधानमन्ऽीले पदबाट राजीनामा माऽ गनुर् परे न, पिहलो सं िवधान सभा नै भ

हुने

् र दोॐो सं िवधान सभाको िनवार्चन नहु ल
र् रयो
सम्मको िःथित बेहोनुप
े नेपालको समम राजनीित नै

िगजिलयो । साँच्चै भ े हो भने पिहलो सं िवधान सभा र दोॐो सं िवधान सभा बीचको अविध िनकै

सं वेदनशील िथयो भ े कुरा सहजै भ

सिकन्छ । यी सबै कुरा नेपालको राजनीितमा चाख राख्ने

कसैबाट लुकेको छै न । तै पिन यी सबै िकन ःमरणयोग्य लाग्दछन् भने भोिलको बाटो यसै बाट हामीले

कोन हो । इितहासबाट िसिकएन भने इितहास दोहोिरन्छ, त्यसै भिनएको होइन । आजको सं सदको
चचार् गिररहँदा िवगतको सं सद िकन असफल भए भनेर हे न पदर्छ ।

धेरै सांसदह ले सदनमा बोलेको सुन्दछु , यो सं सद सावर्भौम हो, यसले जे पिन गनर्

सक्छ । कुरो त्यसो होइन । ूत्येक सांसदले यो बुझ्न र मनन गनर् ज री छ िक सं सदभन्दा मािथ
सं िवधान छ । सं िवधानले सं सदको काम, कतर्व्य र अिधकार तोकेको छ । त्यसै गरी अ

अ ,

िनकायह ले पिन सं िवधान ारा काम, कतर्व्य र अिधकार पाएका छन् । राज्यका अन्य अ –िनकायका

सं िवधान बमोिजमका अिधकार सं कुचन गनर् सं सदले सक्तैन, पाउँ दैन । िक त सं िवधान नै सं शोधन

गनुप
र् दर्छ । सं िवधान सं शोधनको िवषयवःतु कित जिटल छ भने सं शोधन गन वाचा तोिडएको भनेर
सरकारको स ापक्षबाट राि य जनता पाटीर् ूितपक्षको बे मा बःन पुिगसकेको छ । नेपाल

समाजवादी फोरम पाटीर्ले सरकारबाट कुनै पिन बेला िनिःकन सक्ने बताइरहे को छ । त्यसैले

ु को राजनीितक तालमेल िमलेपिछ माऽ सम्भव छ भ े
सं िवधान सं शोधन सं ख्याले भन्दा पिन मुलक

कुरा िबसर्न ु हुँदैन ।

वतर्मान सं सदको िववेचना गदार् पिहलो सकारात्मक पक्षबाट शु

गर । सं सदले सरकार

् । रा पित–उपरा पितको िनवार्चन गरयो
् अथार्त ् कायर्कािरणीको गठनको काम यसले
िनमार्ण गरयो

सहज

र् न थुूै ऐनह
पमा राॆरी गर्यो । सं िवधान कायार्न्वयनका लािग िनमार्ण गनुप

ु का जनताका आवाजह
छ, त्यो पिन सं िवधानले तोकेको समय सीमा ननघाई । मुलक

यसले बनाएको
सं सद चलेका

बेलामा सांसदह ले बोली नै रहे का छन् । यो कुरामा स ापक्ष–ूितपक्ष दुवैका सांसदह ले व्यिक्तगत
पमा सराहनीय काम गरे कै छन् । पूणर् सदनमा सबै काम कुरो तय नहुने हुनाले िविभ

गठन भएका छन्, ती पिन आ–आफ्नो िनधार्िरत कायर्ह

सिमितह

गनर् व्यःत छन् । सतहबाट हे दार् सं सद

िवध्न-बाधा िवना चिलरहे को छ, यो कारणबाट सरकार–स ापक्ष खुसी नै भएको हुनपु दर्छ ।
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त्यसै गरी िववेचना गदार् नकारात्मक पाटोको पिन गनर् ज री छ । सरकारको सं सदलाई हे न

ि कोण सकारात्मक छै न । ःवयं ूधानमन्ऽीले सं सदीय सिमितको काम, कारवाही एवं िनणर्यको
अन्य केही मन्ऽीह मा पिन दे खापरे को छ । यी तथ्य पुि

अवमूल्यन गनुभ
र् एको छ । यो ूवृि
आधारह

भ

गन

छन्, तर ितनलाई यो सानो लेखमा उदाहरण सिहत ूःतुत हुन सम्भव छै न । तै पिन यित

कर लाग्छ िक सं सद–सिमितलाई होच्याउनु, छल्नु भनेको कायर्पािलकाको लािग जवाफदे िहता,

पारदिशर्ताको िहसाबले टाढा हुँदै जानु हो ।

िविध िनमार्णमा पिन सं सदको भूिमकालाई कम महत्वका साथ हे िरँ दैछ । िविधलाई शासन

अनुकूल बनाउने इच्छाले ूभािवत गिरँ दै छ । कानूनलाई तटःथ

पमा बनाउन अःवीकार गन

ूवृि ले अन्ततः शासन व्यवःथामै ूितकूल ूभाव पछर् भ े कुरालाई जित िछटो बु
हो । उदाहरणका लािग नेपाल श

ो, त्यित नै बेस

ऐनमा गिरएको सं शोधनलाई िलन सिकन्छ । िविध िनमार्णमा

ु ी दे वानी सं िहता
सरोकारवाला (जनता) सँग जोड्न सिकएको छै न । िविध िनमार्ण गदार् मुलक

लगायतमा अं गीकार गिरएको प ितलाई अपवाद होइन, िनयम बनाउन ज री छ । ॅ ाचार िनयन्ऽण
गन ूधानमन्ऽीको वाचालाई कायर्

पमा पिरणत गनर् जितसक्दो पारदशीर् ढं गका कानून, जुन तजिवजी

अिधकार घटाउने लआय साथ ब ुपन हो, ब

यित ल
ूाथिमकतामा नपनुल
र् ाई पक्कै राॆो मा
े

सकेको छै न । “अनुिचत कायर्” सम्बन्धी िवधेयक
सिकँदै न । ूत्यायोिजत अिधकारको अिधकतम

्
दु पयोग हुने खतरा बढ्दै छ । यसतफर् ध्यान पुरयाउन
ूधानमन्ऽीकै अमसरताको अपेक्षा गनुक
र् ो

िवकल्प दे िखँदैन । ूत्येक मन्ऽी अिधकार बढाउन उ त हुने कारणले कमर्चारीतन्ऽले सुझाएको

बाटोमा िहँड्दा अन्ततः सं सदको अिधकार कमर्चारीतन्ऽको इच्छामा चल्न जाने िःथित बन्दै छ ।
ु
मुलक
सं घीयतामा गएको भान हुँदैन । सबै अिधकार िसं हदरवारमै राख्नुपदर्छ भ े मनोदशाबाट

राजनीित तह/कमर्चारी तह आबान्त छ । सँगसँगै समानुपाितक समावेिशताको िस ान्तलाई पिन
यथासम्भव अिघ बढाउनु पनमा िविभ

बहानामा यसलाई पिन त्याग्ने ूय

भइरहे को दे िखन्छ ।

सं िवधानको लआय सं सदले यसरी पूरा गनर् सक्तैन । यो ूवृि लाई समयमै िन त्सािहत गनर् ज री

छ । अकार्ितर ःवाथर् बािझएका िवषयमा सांसदह ले अड्काउ पान पिरिःथितले पिन िविध िनमार्णमा
अप्

ारो िःथित िसजर्ना गरे को छ ।

सं सदको आफ्नै सीमा छ । त्यःतै सिमितह का पिन सीमा छन् । सिमितह को

कामकारवाहीमा अिधकारक्षेऽ तय नगरी काम गिरँ दा एकै िवषयमा िविभ

परःपर िवरोधी िनणर्यह

सिमितले हात हाल्ने र

हुन जाने र सिमितकै मयार्दा घट्न सक्ने सम्भावनाूित सचेत हुन ु ज री

छ । यःतो नहोस् भ े कुराको िजम्मा ूितिनिध सभामा सभामुख र राि य सभामा अध्यक्षले

िलनुपदर्छ । सं सदीय िनयमावलीका कारण यःतो भएको हो भने िनयमावलीमा समेत आवँयक
सं शोधन गरी अिधकार क्षेऽमा ःप ता ल्याउन िनतान्त ज री छ ।

ु मा घटे का कुनै पिन सावर्जिनक महत्वको िवषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गन
सं सदसँग मुलक

अिधकार हुन्छ । िविभ
ूय

ूःताव माफर्त गिरने यःता धारणालाई सरकारले यथोिचत

पमा पूरा गन

गनुप
र् दर्छ । सं कल्प ूःताव र ध्यानाकषर्ण ूःताव एक त थोरै पािरत भएका छन्, पािरत भएका
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ूःताव पिन सरकारले पूरा गरे नगरे को लेखाजोखा गन काम भएको छै न । राि य सभामा रहे को

ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमितले राि य सभामा भएका िवषयवःतुमा सीिमत
रहनुपन अवःथा छ । ूितिनिध सभामा त्यःतो सिमित समेत नरहे कोले या त िवषयगत सिमितले या

सभामुखकै पहलमा यो काम हुनपु न दे िखन्छ । सं सदमा ूधानमन्ऽी, मन्ऽीह सँग ू ो र गन

व्यवःथा भएपिन िविवध कारणले यसलाई ूभावशाली बनाउन नसिकएको तीतो यथाथर् हामी सामु

छँ दैछ।

सं सदमा सांसदको उपिःथितलाई िलएर पिन िविभ

ू

उठाइने गिरएको छ । भ ा खाने

तर सं सदमा नबःने, गणपूरक नपुग्ने आिद कुरा आइरहन्छन् । यसतफर् सम्बिन्धत सदःय ःवयं ले
सचेतनपूवक
र् काम गनुप
र् दर्छ । दोॐो कुरा, स ापक्ष यसमा बढी िजम्मेवार हुन्छ, त्यसमा सचेतकह को

भूिमका महत्वपूणर् हुने गदर्छ । यित ल
े राि य सभामा यो समःया दे िखएको छै न तर ूितिनिध सभा र

सो अन्तगर्तका सिमितमा बारम्बार यःतो समःया दे खा परे को छ । मुख्य दलका नेताह को सं सदमा

न्यून उपिःथितले पिन यसमा मलजल गरे को दे िखन्छ । सं सद चलेको बेलामा सं सदमा दै िनक
उपिःथित जनाउने कुरामा कृंणूसाद भ राई र मनमोहन अिधकारीबाट ूेिरत हुनपु दर्छ भ े मलाई

लाग्दछ । ूधानमन्ऽी र ूितपक्षका नेताको न्यून उपिःथितले अन्य सांसदलाई सं सदमा उपिःथत भई
अिन्तमसम्म बःने ूेरणा िमल्दै न । सिमितका बैठकमा पिन यथासम्भव सदःयह को उपिःथित

अपेिक्षत हुन्छ । यस कुरामा सम्बिन्धत पाटीर्को कुन है िसयतको नेता हो भ े अथर् राख्दै न ।

सांसदले आफ्नो भूिमका आफ तय गन हो । सं सदिभऽ िवशेष अिधकार सांसदले त्यसै

पाएको होइन । जनतासँग ूत्यक्ष

पमा सम्पकर्मा रहने सांसदह ले सरकार र जनता बीचको पुलको

काम गरे का हुन्छन्, गनुह
र् न्ु छ । ूत्येक सांसदले आफ्नो अिधकार कित भ े कुरा जा

ज री छ ।

सं सदीय व्यवःथामा सरकारको नीित-कायर्बममा, बजेट पािरत गन अवःथामा, सरकारको िव ास र

अिव ासको ूःतावमा स ापक्षका सांसदले सदै व सचेतकको िअवपलाई मा प
ु दर्छ । अन्य अवःथामा

जहाँ सरकार ढल्ने अवःथा हुँदैन, त्यसमा ूत्येक सांसदले ःवतन्ऽता उपयोग गनर् पाउनुपदर्छ,

गनुप
र् दर्छ । भय र ऽास माफर्त सांसदलाई केही अविध वशमा राख्न सिकएला तर त्यसले िनको

गदन । स ा पक्ष, ूितपक्ष दुवैले िनरन्तर सांसदह लाई आफ्नो सं सदीय दलमा िनयिमत

राख्ने अवसर ूदान गरे नन् भने सं सदमा ती कुराह
बहुमतूा

पोिखन्छन् ।

पमा िवचार

अिन्तममा, यो सं सद पाँच वषर्को लािग च ुिनएको हो । नेपालको सं सदीय इितहासमा

पाटीर्ले कायर्काल किहल्यै पूरा गनर् पाएको छै न । यसपटक एउटै पाटीर्ले बहुमत पाएको

अवःथा छ र पाँच वषर्सम्म ढु क्कले शासन चलाउन पाउनु पिन पदर्छ । त्यसका लािग सं सदको

सं ख्याको आधार त ूमुख कुरा भइहाल्यो, त्यसभन्दा बढी राजनीितक समझदारी कायम गनर् ज री
दे िखन्छ । सं सद बािहरको जनमतलाई अवमूल्यन गन काम भइर ो भने सं ख्याको औिचत्य नरहन
सक्छ । यसलाई चेतावनीको

पमा नभई सजगताको िहसाबले हे िरनु पदर्छ ।
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सं सदमा जेण्डर भूिमका

माननीय िवन्दा पाण्डे



पृ भूिम
नेपालमा सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको ःथापनासँगै हाॆो जनूितिनिधमूलक सं ःथामा मिहलाको

सहभािगताले अमगामी छला

मारे को छ । नीित िनमार्णको उच्च थलो व्यवःथािपका‐सं सदमा िव.सं .

२०६३ मा पुनःथार्िपत हुँदासम्म जम्मा १२ जना मिहला सांसद रहे का िथए । यो सं ख्या २०६३ माघमा

अन्तिरम व्यवःथिपका‐सं सद गठन हुँदा ५७ पुग्यो । २०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन सांसद िव ादे वी
भण्डारीको ूःताव र कमला पन्त लगायतको समथर्नमा दतार् भई सवर्सम्मत

पमा पािरत सावर्जिनक

महत्वको ूःतावका आधारमा अन्तिरम सं िवधानमा सं िवधान सभा गठन गदार् कम्तीमा एक ितहाइ मिहला

उम्मेदवार हुनपु न ूावधान राख्यो । समानुपाितक िनवार्चन ूणाली अन्तगर्त िनवार्िचत हुने सभासदमा

मिहला–पु ष सहभािगता आधाआधा हुनपु न ूावधान सम्बिन्धत ऐनमा व्यवःथा भयो, जसका कारण २०६४
को पिहलो सं िवधान सभामा ३४ ूितशत मिहला िनवार्िचत भए । दोॐो सं िवधान सभा (२०७०) मा ूत्यक्ष
िनवार्चनमा िवजयी हुने मिहलाको सं ख्या कम भएको कारण यो सं ख्या २९ ूितशतमा झर्यो ।
तर २०७२ को सं िवधानमा उम्मेदवारमा होइन, नितजामा एक ितहाइ मिहला सहभािगता अिनवायर्

हुनपु न ूःताव िथयो । तर यो ूावधान पािरत गन समयमा पुनः िव ादे वी भण्डारीको हःतक्षेप महत्वपूणर्
रहन पुग्यो । शीषर् नेताह को बैठकमा तत्कालीन नेकपा एमाले को उपाध्यक्षको है िसयतमा अिन्तम िनणर्य
गन ठाउँ मा उहाँले राख्नुभएको अडान र हःतक्षेप िनणार्यक ब

पुग्यो । त्यही व्यवःथा अनुसार २०७४

को िनवार्चनपिछ सं घीय र ूादे िशक सं सदमा एक ितहाइ मिहला सहभािगता हुन पुग्यो । ःथािनय तहको
सन्दभर्मा हरे क वडामा कम्तीमा २ जना मिहला सदःय हुनपु न सं वैधािनक व्यवःथा र ूमुख–उपूमुखमा

एकजना मिहला उम्मेदवार हुनपु न कानूनी व्यवःथा भएका कारण ःथानीय तहमा ४१ ूितशतभन्दा बढी

मिहलाको उपिःथित रहन पुग्यो । जनिनवार्िचत िनकायमा मिहलाको यो सहभािगता दिक्षण एिसयामा माऽ

ु का लािग समेत
होइन, कितपय िवकिसत र लामो समयदे िख लोकतािन्ऽक अभ्यास गद आएका मुलक
अनुकरणीय बनेको छ ।
उपिःथितको कुरामा माऽ होइन, सं िवधान सभा र सं सदमा हुने छलफलमा सहभागी हुने कुरामा

पिन मिहलाको सहभािगता उल्ले खनीय रहे को छ । २०६४ मा गठन भएको पिहलो सं िवधान सभाका

िवषयगत सिमितह का ूितवेदनह


सदनमा छलफल हुने बममा मिहलाह को सहभािगता ३४.३६

सदस्य, पर्ितिनिध सभा
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ूितशत रहे को िथयो । दोॐो सं िवधान सभाले पिहलो सिवधान सभाले तयार गरे को िवषयगत सिमितमा
मःयौदाह मा छलफल गरे को िथयो । उक्त छलफलमा सहमित हुन नसकेका िवषयह

सं वैधािनक

राजनीितक सं वाद तथा सहमित सिमितमा छलफल गरी तयार गिरएको मःयौदामािथ पुनः छलफल भयो र
उक्त छलफलमा समेत आएको सुझावलाई समावेश गरी नागिरकको सुझाव सं कलनमा जानुपूव र् ूारिम्भक

मःयौदामा छलफल गिरएको िथयो । नागिरकको सुझावलाई समावेश गरे र ल्याइएको मःयौदामा पुनः
छलफल गिरएको िथयो । अन्ततः सं िवधान घोषणाको तयारीको सन्दभर्मा मःयौदा सं िवधानमािथ धारागत
पमा छलफल गिरयो । यो सबै ूिबयामा मिहलाको सहभािगता २९.२५ ूितशत रहे को कुरा आँकडाले

दे खाउँ दछ ।
आज सं िवधानमा जे-जित अिधकारह

सुरिक्षत भएका छन्, यसका पछािड पिहलो सं िवधान

सभादे िख सं िवधानको धाराह मािथ छलफल हुँदासम्मको अवःथामा िनरन्तर खबरदारी र हःतक्षेपको भूिमका

नकानर् िमल्दै न, सिकंदै न र हुँदैन भ े कुरामा ःप

हुन ज री छ । साथै यी उपलिब्धका पछािड पिहलो

सं िवधान सभामा सबै दलका मिहला सभासदह को एकीकृत पहलका लािग मिहला ककसले खेलेको भूिमका

र दलको अिन्तम िनणर्य गन तहमा मिहलाको उपिःथित र िनणार्यक हःतक्षेप ःमरणीय र उल्लेखनीय दुवै

रहे ।

सं सदमा मिहला नेतत्ृ व
सं सदपिछ सं सिदय गितिविधको अक महत्वपूणर् सं रचना भनेको सं सदीय सिमित हो । पिहलो

पटक पिहलो सं िवधान सभामा २४ वटा सिमितमध्ये ८ वटा अथार्त ् ३३ ूितशत सिमितको नेतत्ृ व गन

अवसर मिहलाले पाए, जसले पु ष नेतत्ृ वमा रहे को कुनै पिन सिमितले भन्दा कम काम गरे न । ब

मिहला नेतत्ृ वमा रहे का सिमितको काम अन्यको भन्दा राॆो रहे को आम धारणा सु

पाइन्छ । हालको

सं िवधानको मूल मःयौदा त्यही कालमा भएको िथयो । तत्कालीन नेकपा एमाले ले सं िवधान सभाको बारे मा

तयार गरे को

त
े पऽमा उल्लेख नै गिरएको छ, कितपय सभासदह

लगायत ूिविधको

छोटो समयमा साक्षर ब े, कम्प्युटर

ान हािसल गन, भाषा िसक्ने र आफ्नो समुदायको पक्षमा बुलन्द पैरवी गन काम गरे ।

मिहला सभासदह ले नेतत्ृ व गरे का सं िवधान सभाको सिमितह को कायर्सम्पादन तुलनात्मक
र ो (पेज ११४) । यस भनाइले पिन मिहलाह ले अवसर पाए भने अ

उनीह को भूिमका कमजोर रहे न भ े कुराको उदाहरण ःथािपत गरे को छ ।

पमा राॆो

सरह काम गनर् सक्छन् र

दोॐो सं िवधान सभाका सिमितह को नेतत्ृ वमा मिहलाको उपिःथित समानुपाितक रहन सकेन ।

तर २०७४ को िनवार्चनपिछ सं सिदय सिमितको नेतत्ृ वमा ५५ ूितशत मिहला िनवार्िचत भएका छन्।

सं सदको सबैभन्दा महत्वपूणर् पद भनेको सभामुख हो । जहाँ २०७२ पिछ ओनसरी घतीर्ले पिहलो

मिहला सभामुख हुने अवसर पाउनु भयो । त्यस बाहे कका अिधकांश सं सद र सभामा मिहलाको भूिमका
उपूमुखको

पमा नै रहँदै आएको छ । तर फरक पिरिःथित िसजर्ना भएर सभामुखको पुनः िनवार्चन

गनुप
र् न अवःथा आएको वतर्मानमा उपसभामुख नै सभामुखको पिहलो हकदार हो भ े तकर् बिलयो ढं गले

उिठरहे को छ । राजनीितक नेतत्ृ व मिहला नेतत्ृ व ःवीकार गनर् कित तयार हुन्छ भ े कुराले नै अबको
सभामुख को हुने ? भ े िवषयको िनक्य ल गनछ ।
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सं सदीय दलको नेतत्ृ व
सं सदिभऽ कसलाई के िजम्मेवारी िदने भ े बारे मा िनणर्य गन काम मूलतः दलको नेता, उपनेता र

ूमुख सचेतकको हुने गदर्छ । आजका िमितसम्म कुनै पिन ूमुख दलले यी पदमा मिहलालाई भूिमका

िदएको इितहास छै न । पिहलो सं िवधान सभामा सबै दलको सचेतकमा मिहला िनवार्िचत भए भने दोॐोमा
त्यसो पिन हुन सकेन । अिहले पुनः मुख्य दलका सचेतकमा मिहला िनवार्िचत भएका छन् । जित क्षमता
भए पिन वा पुरानो भए पिन मिहलालाई सहज

पमा सचेतकभन्दा मािथको िजम्मेवारी िदने चेत दलह िभऽ

आइसकेको अवःथा छै न ।
तर सं सदिभऽ होस् वा बािहर स ार जगतमा, ूायः हरे क सन्दभर्मा सांसदको भूिमकाको चचार् गदार्
मिहलाको भूिमका के र कःतो र ो ? भ े िवषयलाई अगािड सािरन्छ । अझै पिन आमस ार जगत्,

राजनीितक दल र समाजमा पिन यो ू

गनुर् र चासो राख्नु सकारात्मक

वा चासो मिहलाका बारे मा माऽ रािखनु र सं सदमा पु षको भूिमकाको बारे मा चासोपूणर्

हो । तर यःतो ू
पमा ू

गन बम िनरन्तर जारी छ । ू

नगिरनु वा उनीह लाई पिन आफ्नो भूिमकाूित सजग गराइरहनु आवँयक छ वा

छै न ? अझ महत्वपूणर् िवषयमा अमलहरमा रहने नेतत्ृ व पं िक्तको उदासीनताको बारे मा ू
पदन ? आज यो ू

उठ्न थालेको छ । हरे क ठाउँ मा मिहलाको बारे मा माऽ ू

उठाइनुपछर् वा

खडा गिरनुको पछािड

ु ाई नै सक्षमताको आधार
पु षस ा अथार्त ् पु षूधान मानिसकताको ूभाव रहे को हो ? जसले पु ष हुनल
र् न काम कित िनवार्ह गर्यो वा िजम्मेवारी कित पूरा गर्यो भ े
मान्दछ र उसले सम्बिन्धत क्षेऽमा गनुप
बारे मा खासै ू

उठाउँ दैन । २०७० मा िनवार्िचत दोॐो सं िवधान सभामा कसको भूिमका कःतो र ो,

ूत्यक्ष जानकारी भएन । तर पिहलो सं िवधान सभामा सं सदको डायसमा एकपटक पिन नउिभईकन चार वषर्
िबताउने सदःय मिहला िथएनन् । तर ती व्यिक्तको बारे मा न त दलमा कुरा उ
चासो राखेर बािहर ल्याए । तर त्यितखेर पिन सधभिर ू
उठाइयो र

ो । न पऽकारले नै

मिहलाको भूिमका र पृ भूिमका बारे मा नै

यो बम अिहले पिन जारी छ । यही ू ले यस पटक सं सदमा मिहला र पु षको

सहभािगताको िव ष
े ण गनर् उत्ूेिरत गय । त्यसै को पिरणाम पिन हो यो लेखनी ।

सं सदिभऽ जेण्डर सहभािगता
सांसदको भूिमका र क्षमता बढाउने नाममा सं सद सिचवालयबाट समेत मिहला केिन्ित गितिविध

हुन थालेपिछ ू

उ

ो के मिहलाको माऽ भूिमका र क्षमता कमजोर हो ? पु ष सांसदको भूिमका

बढाउन ज री छै न ? मिहला र पु ष समान

पमा सबैको जनूितिनिध भएपिछ बोल्ने अवसर माऽ होइन,

क्षमता अिभवृि को लािग गिरने गितिविधमा पिन समान
उठ्नु ःवभािवकै िथयो र उ

पमा सहभागी गराउनु पदन ? लगायतको ू

ो पिन । ियनै ू ह को उ र खोज्ने बममा खास गरी वतर्मान ूितिनिध

सभामा मिहला र पु षको सहभािगता कःतो र ो भ े सन्दभर्मा तथ्या मा उिभएर िव ष
े ण गनुर् सान्दिभर्क
लागेकोले चालू सं सदको दोॐो, तेॐो र चौथो अिधवेशनमा मिहला र पु षको सहभािगताको तािलकाको
आधारमा यो िव ष
े ण गिरएको छ । यसो गन सन्दभर्मा एक पटक िवगतमा पिन हे र न । सं िवधान

बनाउने ूिबयामा चािहं मिहलाको भूिमका कःतो रहे छ त भ े चासो बढे को कारण पिहलो र दोॐो
सं िवधान सभामा रहे को मिहलाको उपिःथित र सं िवधान बनाउने ूिबयामा उनीह को सहभािगता पिन यहाँ
हे न ूय
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ूितिनिध सभामा सांसदको भूिमका (२०७४)
वतर्मान सं सदको िनवार्चन भइसकेपिछ खास गरी सं सदमा हुने गितिविध जःतै : शू न्य समय, िवशेष

समय, सरकारको नीित कायर्बम, वािषर्क बजेट र िवधेयकमािथ िवचार राख्ने र ूःतावह

दतार् गरी

त्यसमािथ छलफलको ूिबया अगािड बढाउँ दा सहभािगताको अवःथाको बारे मा तथ्यगत आधारमा िव ष
े ण

गिरएको छ ।

शून्य समयः सं सदमा सबै सदःयले समान है िसयतमा ूा

गन समय शू न्य समय हो, जसमा बमसं ख्या

अनुसार आफ्नो पालो परे को िदन सबैले एक िमनेटको अविधमा आफूले चाहे को िवषयमा सं सदमा कुरा राख्न

पाउँ दछन् । यस अविधमा शू न्य समयको उपयोग मिहलाह ले भरपुर

पमा गरे को पाइन्छ । शू न्य

समयको उपयोग गन बममा मिहला सहभािगता ४०.७ र पु षको ५९.३ ूितशत रहे को छ । यो
सं ख्याले ू

गछर् , ६७ ूितशत पु ष सांसदमा आफ्नो समयको उपयोग गन िकन ६० ूितशतभन्दा कम

छ ?
िवशेष समयः पाटीर्लाई छु

ाइएको समयबाट ूमुख सचेतक‐सचेतकसँग माग गरे र समय सन्दभर्का िविभ

िवषयको उठान गन काम िवशेष समयमा गिरन्छ । यो सबै सदःयले समान

पमा नभएर पहुँचका

आधारमा समेत पाइने समय हो । यसमा पिन मिहलाको सहभािगता ३२ ूितशत अथार्त ् झण्डै सदःय
सं ख्याको अनुपातमा छ ।

िवचार गिरयोस्: िवधे यकमािथको छलफलमा आफ्नो िवचार राख्ने काम सांसदको मुख्य दाियत्व र भूिमका
दुवै हो । हालसम्म सं सदमा ५७ वटा िवधे यकमािथ िवचार गिरयोस् भ े छलफल भएको छ । त्यसमा

िवषयको बारे मा जानकारी र िवगतको अनुभवले पिन यस िवषयमा बोल्ने कुरामा फरक पादर्छ । पु षको

तुलनामा धेरै मिहलाह

पिहलो पटक सं सदमा आएका छन् भने अकार्तफर् एकैिदनमा धेरैवटा िवधेयकमािथ

िवचार गिरयोस् भ े छलफल हुने काम दोॐो अिधवेशनमा एकदमै धेरै भएको िथयो । त्यसका वाबजुद

पिन िवधेयकमािथ िवचार राख्ने बममा मिहलाको झण्डै ३० र पु षको ७० ूितशत सहभािगता रहे को
छ । व्यिक्तगत पृ भूिमका आधारमा यसलाई कमजोर सहभािगता भ
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तािलका नं. १: सं सदको िनयिमत छलफलका िवषयमा लैि क सहभािगता
सं सदको अिधवेशन

दोॐो अिधवेशन

तेॐो अिधवेशन

चौथो अिधवेशन

जम्मा

छलफलको िवषय

जम्मा

मिहला

जम्मा

मिहला

जम्मा

मिहला

जम्मा

मिहला

ूितशत

शून्य समय

४८६

१८८

४८६

१९७

५२४

२२९

१४९६

६१४

४१.०४

िवशेष समय

३४९

१०९

३६०

११७

२५९

८०

९६८

३०६

३१.६१

२५४

९५

१७८

४१

१७१

४४

६०३

१८०

२९.८५

६४

४४

६४

४४

६८.७५

१४६

५५

५६

२३

७०

२४

२७२

१०२

१२९९

४९१

१०८०

३७८

१०२४

३७७

३४०३

१२४६

िवधेयकमा छलफल

(िवधेयक २१,२१ र
१७)

सं कल्प ूःताव
सावर्जिनक महत्वको
ूःताव (३, २, १)

जम्मा वक्ता

ूःतावह ः सं सदमा िविभ

३७.५०
३६.६१

ूःताव दतार् गराएर छलफल गराउने ूावधान छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा

महत्वपूणर् ूःताव सं कल्प ूःताव हो, जसको है िसयत कानून सरह हुन्छ । तीनवटा अिधवेशनको
अविधमा मिहला िव

िहं साको िवषयमा रािखएको एउटा सं कल्प ूःतावमा छलफल भएको छ ।

कानून सरहको मान्यता राख्ने ूःतावमा छलफल हुँदा सहभागी हुने दुई ितहाइ सं ख्या मिहला सांसदको

िथयो । अझ िवडम्बना त सबैभन्दा महत्वपूणर् मािनने सं कल्प ूःतावमािथ बोल्ने वक्ताको सूचीमा

राि य दलका अिघल्लो लाइनमा बःने एकजना सांसद पिन सहभागी रहे नन् । यस बारे मा स ार
जगतले पिन मौनता नै साँध्यो ।

यस अविधमा ६ वटा ज री सवार्जिनक महत्वको ूःतावमािथ छलफल भयो । जनताको

ज री सरोकारको िवषयमा बोल्ने सांसदमध्ये मिहला ३७.५ र पु ष ६२.५ ूितशत रहे । यस
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अविधमा जित ू ह

दतार् गिरए र सं सदमा सोिधए, त्यसमा पिन जेण्डर अनुपातमा पु षह भन्दा

मिहलाह को अमता रहे को छ ।
सं सदको अक

असाध्यै महत्वपूणर् छलफल भनेको सरकारको नीित तथा कायर्बम र

अनुमािनत बजेटको ूःतावमािथ हुने छलफल हो, जुन वषर्को एकपटक हुन्छ, जसलाई बजेट
अिधवेशन अथार्त ् वष अिधवेशन पिन भिनन्छ । यस िवषयमा बोल्नका लािग पाटीर्गत

पमा

तोिकएको समयबाट दलको अनुमित पाउनुपदर्छ । िवगत दुईवटा अिधवेशनमा सरकारको नीित तथा

कायर्बम र अनुमािनत बजेटमा िवचार राख्ने मिहलाको सं ख्या ३४ ूितशतभन्दा बढी छ भने दुई
ितहाइ पु षको सं ख्या ६६ ूितशतभन्दा कम छ । यस

पमा हे दार् कुनै पिन कोणबाट सं सदमा

मिहलाको भूिमका कमजोर छ भ ै सिकंदै न, न त उनीह को क्षमताको बारे मा बारम्बार ू
न्यायसँगत दे िखन्छ ।

उठाउनु

तािलका नं. २: नीित कायर्बम र बजेटमािथको छलफल
सं सदको अिधवेशन

दोॐो अिधवेशन
जम्मा

मिहला

वक्ता

वक्ता

नीित तथा कायर्बम

८५

पूव र् बजेट छलफल

छलफलको िवषय

चौथो अिधवेशन
मिहला

ूितशत

जम्मा वक्ता

२७

31=8

१५६

५६

३५.९०

१११

३३

29=73

१११

३२

२८.८३

अनुमािनत बजेट

११७

४०

34=2

११७

४०

३४.१९

मन्ऽालयगत बजेट

२९२

८७

29=8

२१४

६४

२९.९१

६०५

१८७

30=91

५९८

१९२

३२.११

जम्मा

वक्ता

ूितशत

मािथको तथ्या को आधारमा हे दार् ूितिनिध सभामा गत तीनवटा अिधवेशनमा भएका कुनै

पिन सन्दभर्को छलफलमा मिहलाको सहभािगता गवर् गनर् सिकने तहमा छ भन्दा अत्युिक्त

हुँदैन ।
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पिहलो सं िवधान सभा
२०६४ मा गिठत सं िवधान सभामा पिहलो पटक मिहलाको ते ीस ूितशत सहभािगता हुन

पुग्यो, जहाँ ६०१ जना सभासदमा १९७ जना मिहलाह

िथए । आन्दोलनको रापताप कायम रहे को

कारण त्यितखेर मिहलालाई िजम्मेवारी िदने काममा राजनीितक दलह

केही उदार दे िखएका िथए ।

जसका कारण सं िवधान सभातफर् रहे का १४ मध्ये ४ र व्यवःथािपकातफर् १० मध्ये ४ वटा

सिमितको नेतत्ृ व मिहलाले पाएका िथए । त्यितखेर मिहला सभासदले मौिलक अिधकार तथा िनदशक

िस ान्त सिमित, ूाकृितक ॐोत तथा राजःव बाँडफाँड सिमित, सामािजक-सांःकृितक ऐक्यब ता र

नागिरक सम्बन्ध सिमितको नेतत्ृ वमा रहे र आफ्नो भूिमका िनवार्ह गरे का िथए ।

त्यसपिछ सबै सिमितको मःयौदा मूल सभामा छलफल हुने बममा पिन मिहलाह को सशक्त

सहभािगता िथयो । औसतमा सं िवधान सभामा रहे को उपिःथितभन्दा राॆो सं ख्यामा उनीह को

मःयौदामािथको छलफलमा सहभािगता रहे को िथयो । आफ्नो जीवनसँग जोिडएका मौिलक अिधकार,

सामािजक सांःकृितक ऐक्यव ता माऽ

व्यवःथािपकीय अ

होइन, भिवंयको

सं सदमा सहभािगताको सुिनि त गन

िनधार्रण, सीमान्तकृत समुदायको अिधकार सं रक्षण जःता िवषयमा उपिःथितभन्दा

बढी सं ख्यामा मिहलाह को सहभािगता रहे को िथयो । यसले पिन दे खाउँ छ िक मिहलाह

सं िवधान

सभामा भौितक उपिःथित माऽ होइन, नयाँ सं िवधानमा समावेश गिरनुपन िवषयको बारे मा समेत आफ्नो
सशक्त हःतक्षेप गन काममा सिबय िथए । यसको िववरण तािलका नं. ३ मा समावेश छ ।
तािलका नं. ३: पिहलो सं िवधान सभाले तयार गरे का मःयौदा ूितवेदनमािथको छलफल
छलफलमा सहभािगता

सिमितको नाम
राि य िहतको संरक्षण सिमित
अल्पसं ख्यक

तथा

सीमान्तकृत

अिधकार सं रक्षण सिमित

समुदायको

हक

र

सांःकृितक तथा सामािजक ऐक्यब ताको आधार िनधार्रण

सिमित

सं वैधािनक िनकायको सं रचना िनधार्रण सिमित

जम्मा

मिहला

पु ष

मिहला ूितशत

१५६

५१

१०५

३२.६९

१६२

५६

१०६

३४.५७

२०४

७४

१३०

३६.२७

१५८

५३

१०५

३३.५४

व्यवःथािपकीय अ को ःव प िनधार्रण सिमित

१५८

७४

८४

४६.८४

न्याय ूणाली सम्बन्धी सिमित

१३१

३६

९५

२७.४८

मौिलक अिधकार तथा िनदशक िस ान्त सिमित

१७९

७४

१०५

४१.३४

१४२

४७

९५

३३.१०

सं वैधािनक सिमित

१७१

५३

११८

३०.९९

शासकीय ःव प िनधार्रण सिमित

२०३

६३

१४०

३१.०३

राज्यको पुनसर्ंरचना तथा राज्यशिक्तको बाँडफाँड सिमित

३१८

१००

२१८

३१.४५

१९८२

६८१

१३०१

३४.३६

ूाकृितक

ॐोत

सम्बन्धी सिमित

व्यवःथापन

तथा

राजःव

बाँडफाँड

जम्मा
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२०७० मं िसर ४ गते दोॐो सं िवधान सभाको िनवार्चन भयो । यसपटक ६०१ जनाको

सं िवधान सभामा १७५ जना माऽ मिहला सहभािगता र ो, जुन जम्मा सदःय सं ख्याको २९.१

ूितशत िथयो । यो पिहलो सं िवधान सभाको भन्दा कम सं ख्या हो । यसको कारण ूत्यक्ष

िनवार्चनबाट िनवार्िचत हुने मिहलाको सं ख्या कम हुन ु हो भिनए पिन दलह ले चाहँदा समानुपाितक

िनवार्चन ूणालीमा िदइएको १० ूितशत सं ख्याको लचकतालाई ूयोग गनर् सिकन्थ्यो र एक ितहाइ

मिहला सहभािगता पुर्याउन सिकन्थ्यो । तर त्यसो गिरएन । पिरणामःव प मिहला सहभािगता पिहलो
सं िवधान सभामा भन्दा कम हुन गयो ।

सं िवधान सभािभऽ भएको छलफल र बहसमा मिहलाको सहभािगता कम भएन । जित

ूितशतमा उपिःथित िथयो, आम पमा भन्दा त्यो भन्दा बढी ूितशत सहभािगता छलफलको बममा
ँ ामा आधािरत
रहन गयो । पिहलो सं िवधान सभाले तयार गरे को मःयौदाका सहमित र असहमितका बुद

भएर गिरएको छलफलमा ३०.१५ ूितशत औसत मिहला सहभािगता रहे को िथयो । िवषयगत

पमा

हे दार् मिहला र सीमान्तकृत समुदायसँग सरोकार राख्ने िवषय मौिलक अिधकार, सं वैधािनक िनकाय

िनधार्रण, सामािजक सांःकृितक ऐक्यब ता र बढी चिचर्त राज्यको पुनसर्ंरचना सम्बन्धी िवषयमा

मिहलाको बढी सहभािगता र ो । िविभ

िवषयमा मिहला र पु षको सहभािगताको सं ख्या र ूितशत

तलको तािलका नं. ४ मा ूःतुत गिरएको छ ।
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तािलका नं. ४ दोॐो सं िवधान सभामा पिहलो संिवधान सभाले तयार गरे को मःयौदा ूितवेदनमािथको छलफल

छलफलमा सहभािगता

छलफल गिरएको मःयौदा ूितवेदन
ूाकृितक ॐोत, आिथर्क अिधकार र राजःव बाँडफाँड सिमित र
ँ ा
राि य िहत सं रक्षण सिमितको सहमितका बुद

ँ ा
राि य िहत सं रक्षण सिमितको असहमितका बुद

जम्मा

मिहला

पु ष

मिहला ूितशत

१४४

३४

११०

२३.६१

९८

२४

७४

२४.४९

१४१

३७

१०४

२६.२४

१८६

४५

१४१

२४.१९

२०३

६८

१३५

३३.५०

मौिलक अिधकार तथा िनदशक िस ान्त सिमितको ूितवेदन

२५१

९५

१५६

३७.८५

व्यवःथािपकीय ःव प िनधार्रण सिमितको ूितवेदन

१४६

४३

१०३

२९.४५

शासकीय ःव प सिमितको ूितवेदन

२३६

६९

१६७

२९.२४

१२५

४२

८३

३३.६०

११२

३८

७४

३३.९३

१६४२

४९५

११४७

३०.१५

न्याय ूणाली सम्बन्धी सिमितको ूितवेदन
राज्यको

पुनसर्ंरचना

र

राज्यशिक्तको

बाँडफाँड

सिमितको

राज्यको

पुनसर्ंरचना

र

राज्यशिक्तको

बाँडफाँड

सिमितको

ँ ा
सहमितका बुद

ँ ा
ूितवेदनमािथको असहमितको बुद

सांःकृितक र

सामािजक ऐक्यब ताको आधार िनधार्रण र

अल्पसं ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक र अिधकार
सं रक्षण सिमितको ूितवेदन
सं वैधािनक

िनकायको

सिमितको ूितवेदन

सं रचना

िनधार्रण

तथा

सं वैधािनक

जम्मा

ॐोतः बैठकको कारवाहीको संिक्ष

िववरण (२०७०—७२), सूचनापऽ-२

पिहलो सं िवधान सभाले तयार गरे को सिमितगत मःयौदामा रहे का सहमित र असहमितका

ँ ामािथको छलफल सिकएपिछ सं िवधान सभाबाट पािरत सबै दःतावेजलाई सं वैधािनक-राजनीितक
बुद

सं वाद तथा सहमित सिमितमा पठाइएको िथयो । उक्त सिमितमा सहमितको ूय पिछ ूःतुत

मःयौदामािथ छलफलमा सहभागी ७७६ जनामध्ये २२३ अथार्त ् २८.७४ ूितशत मिहला िथए ।
उक्त छलफलपिछ मःयौदा सिमितमा पठाइएको दःतावेजह

मःयौदाका

पमा सं िवधान सभामा

ूःतुत गिरएको सं िवधानको ूारिम्भक मःयौदामािथको छलफलमा २९.३६ ूितशत मिहला सहभागी

रहे का िथए ।

छलफलमा आएका आधारभूत िवषय समेतलाई समावेश गरी राजपऽमा ूकािशत गरे र

नागिरकको बीचमा सुझाव सं कलन गरी ल्याएका िवचारह को

पमा तयार गिरएको ूितवेदनमािथ

छलफल गन बममा झण्डै ३३ ूितशत मिहला सहभागी भएका िथए । छलफलपिछ पुनः मःयौदा

ँ ालाई समेत समावेश गरी तयार गिरएको सं िवधानको
समितमा पठाइएको ूितवेदनका सहमितका बुद
पिरमािजर्त िवधेयक र सं िवधानको धारागत छलफल भइरहँदा अिलकित असहज अवःथा िथयो, त्यसमा

सहभागी हुने मिहलाको सं ख्या उपिःथितको अनुपातमा केही कम रहे को िथयो । सं वैधािनक-

राजनीितक सं वाद तथा सहमित सिमित, मःयौदा सिमित र नागिरक सुझाव सं कलन सिमितले तयार

गरे का ूितवदे नह मािथको छलफलको िववरण तािलका नं. ५ मा समावेश गिरएको छ ।
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तािलका नं. ५, सं वैधािनक राजनीितक सं वाद तथा सहमित सिमित, मःयौदा सिमित र नागिरक सुझाव
सिमितको ूितवेदनमािथको छलफल

छलफलमा सहभािगता

छलफलको िवषय

जम्मा

मिहला

पु ष

मिहला ूितशत

सिमितको ूितवेदनमािथ छलफल (पाँच चरण)

776

223

553

२८.७४

ूारिम्भक मःयौदामािथको छलफल

436

128

308

२९.३६

180

59

121

३२.७८

सं िवधानको पिरमािजर्त िवधेयक

461

125

336

२७.११

सं िवधानको धारागत छलफल

146

35

111

२३.९७

सं वैधािनक-राजनीितक

नागिरकको

सं वाद

तथा

राय-सुझाव

ूितवेदनमािथको छलफल

यसरी िविभ

सहमित

सिहतको

ॐोतः बैठकको कारवाहीको सं िक्ष

िववरण (२०७०—७२), सू चनापऽ-२

चरणमा सं िवधान सभामा िनरन्तर भएको छलफलमा मिहलाह को भूिमका

उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । सं िवधान िनमार्णको अिन्तम चरणमा मत िवभाजनका

पमा भएको

मतदान गरी पािरत गन बममा जम्मा खसेको ५३२ मतमध्ये पक्षमा ५०७ अथार्त ् समममा ९५

ूितशत मतका साथ सं िवधान पािरत भएको िथयो । उक्त मतदानमा २५ जना सभासदले िवपक्षमा

मतदान गरे का िथए ।
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िनंकषर्
नेपालको सं सिदय अभ्यासलाई हे दार् मिहला सहभािगता सं ख्यात्मक

पमा वृि

हुँदै आएको

छ । जुन अनुपातमा उनीह को सं सदमा सहभािगता र ो, सं सदीय गितिविधमा हुने सहभािगता र

हःतक्षेपकारी भूिमका त्यो भन्दा राॆो रहँदै आएको छ भ े कुरा तथ्यले दे खाउँ दछ । दलको
अनुमितमा बोल्न पाउने समय बाहे क आफ्नो ःविनणर्यले उपयोग गनर् पाउने समयको सदुपयोगमा

मिहला अनुपात उपिःथितभन्दा धेरै अगािड रहे को कुरा वतर्मान सं सदको तीनवटा अिधवेशनको आँकडा

माऽ हे दार् पिन दे िखन्छ ।

िवगतको सं सदीय अभ्यासलाई हे दार् िनणार्यक ठाउँ मा गिरने हःतक्षेपका सन्दभर्मा तीनवटा

कुरा महत्वपूणर् रहे को छ । एक, मिहलाह को राजनीितक दलिभऽको पदीय उपिःथित र तािकर्क
हःतक्षेप । २०७२ सालमा बनेको सं िवधानमा िनवार्िचत सं ःथामा मिहलाको एकितहाइ सहभािगता

सुिनि त गन कुरामा यसको ूत्यक्ष असर र ो । राजनीितक दलको शीषर् नेतत्ृ वले िनणर्य गन ठाउँ मा

तत्कालीन अनेमसं घको अध्यक्षको पाटीर् उपाध्यक्षको

पमा िनणार्यक पहुँच िथएन भने सायद त्यो

पमा आज उपलव्ध नितजा खास गरे र एक ितहाइ मिहला

हःतक्षेप पिन सम्भव िथएन र सं वैधािनक

सहभािगताको ूावधान नरहन पिन सक्दथ्यो ।

दोॐो, साझा िवषयमा दलगत दायराभन्दा फरािकलो मिहला एकता र ऐक्यब ता । २०६३

मा मिहला अिधकारको बारे मा ूःताव दतार् गरी पािरत गदार् होस् वा पिहलो सं िवधान सभामा

समानताको मु ालाई मःयौदामा समावेश गन सन्दभर्मा होस्, मिहला सांसद समूहको पहल र मिहला

सांसदको एकताको बल समानताको अिभयानलाई िनणार्यक र ूभावकारी बनाउने काममा महत्वपूणर्

रहन गयो । साझा िवषयमा फरािकलो एकताले िदएको त्यो नितजालाई आगामी िदनमा िशक्षाको
पमा व्यवहार गनर् सक्नु आजको आवँयकता बनेको छ । अन्यथा बनेका कानून र ूा

समेत िनंूभावी ब े खतरा कायम छ ।

तेॐो, राजनीितक दलिभऽको सामािजक–सांःकृितक

बहुसंख्यामा

रहे र

आवँयकताको

पिन

िकनारामा

पािरएका

समुदायको

सहभािगतालाई

आफले जबसम्म

लोकतन्ऽको

अिनवायर्

पमा महण गद हरे क िनणार्यक िनकाय र ूिबयामा अथर्पूणर् सहभािगता गराउन

सक्दै न, तबसम्म वतर्मानको सपनामय लआय “समृ

समृि

पान्तरण । दलह

उपलिब्ध

नेपाल र सुखी नेपाली“ को मूतत
र् ा सम्भव छै न ।

आिथर्क उ ितको पक्ष माऽ होइन । सामािजक–सांःकृितक समृि का आधारभूत पक्ष सबै

नागिरकलाई आफू समानको नागिरकको

पिन हो । सामािजक-सांःकृितक क्षेऽको

पमा हे िरने

ि कोण, सम्बोधनका भाषा र गिरने व्यवहार

पान्तरण िवना लोकतन्ऽ फःटाउन सम्भव छै न ।

सामन्तवादी राज्यव्यवःथाले सीमान्तकृत गरे को बहुसंख्यक नागिरकलाई समाजवाद उन्मुख सं िवधानको

कायार्न्वयनको ूिबयामा पिन अिनवायर् अ का

पमा समावेश नगरी गहनाका

हुन थाल्यो भने त्यसले लोकतन्ऽको ममर्लाई बचाउन सक्दै न । ूा
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पमा माऽ व्यवहार

उपलिब्धको सं रक्षण र

सुशासनको अमगामी याऽाका लािग ःथािपत नीित र कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयन अिनवायर् छ भ े

कुरालाई राजनीितक दलह ले अनुभिू तका साथ व्यवहार गनर् ज री छ ।
समाज

“रोल मोडल“ ब

पान्तरणको ूमुख सं ःथाको

पमा राजनीितक दलह

सके माऽ राज्य सं यन्ऽका अ

अ ह

आफू कानूनसम्मत

र समाजका सबै िनकायह

गोरे टोबाट अगािड बढ्न सक्दछन् । सुशासन र समृि को अनुभिू तसँगै नागिरकह

सक्दछन् । यसको शु वात कम्तीमा पिन सं सदमा है िसयत ूा
कानूनसम्मत बनाएर गनुर् ज री छ ।
राज्यको चौथो अ

पमा

पिन त्यही

खुसी र सुखी हुन

दलह ले आफ्नो सं रचनालाई

मािनएको स ार जगत् लगायतका अन्य िनकायह ले पिन समाजमा

सिदऔ ंदे िख िकनारामा पािरएका समुदायह मािथ माऽ ू

उठाएर हतोत्साही गन ूय

गनुभ
र् न्दा

शिक्तमा बसेको समुदायको नबदिलएको सोच, बोली र व्यवहार बदल्न सहयोग पुग्ने गरी ूःतुत हुन

आवँयक छ । त्यसो गनर् सकेमा नै लोकतन्ऽको सं ःथागत र िदगोपनको पक्षमा सम्बिन्धत क्षेऽको
पिन योगदान पुग्ने िव ास गनर् सिकन्छ ।
परम्पराको

नागिरक“ को

पमा ःथािपत (कु) सं ःकार र िवभेद, बहुसंख्यक नागिरकलाई “मातहतको

पमा हे िरने िपतृस ात्मक

वगर्ूितको िचन्तनमा

ि कोण र िसजर्नाका आधार ौम र त्यस बाहे क गरीखाने

पान्तरण सबैभन्दा महत्वपूणर् पक्ष हो । यसका लािग सकारात्मक र समृ

सोच सिहतको राजनीितक नेतत्ृ व, राज्य सं यन्ऽ, नागिरक समाज, स ार जगत् लगायत सबैले वःतुवादी
ि कोणलाई व्यावहािरक

पमा आत्मसात् गद बनाइएका नीित र िविधको ूभावकारी कायार्न्वयनमा

नमुनायोग्य हुन िसजर्नशील र सकारात्मक ूितःपधार् आवँयक छ । नीित िनमार्णको िशखरमा रहे को

सं सद र त्यसलाई ूभावकािरता ूदान गन राजनीितक दलले “हरे क नागिरकले आफ्नो जीवनमा

सकारात्मक पिरवतर्नको अनुभिू त गनर् सक्नु नै समृि को जग हो“ भ े कुरालाई सध आफ्नो मन र
मिंतंकमा ःथान िदन ज री छ ।
सन्दभर् साममी
१.

नेकपा–एमाले (२०७०), सं िवधान सभाः गठनदे िख िवघटनसम्म

३.

नेपाल सरकार (२०७३), ःथािनय तहको िनवार्चन ऐन, नेपाल सरकार, िसं हदरबार, काठमाड ।

२.

त
े पऽ, नेकपा–एमाले, बल्खु, काठमाड ।

नेपाल सरकार (२०६३), नेपालको अन्तिरम सं िवधान–२०६३, नेपाल सरकार, िसं हदरबार, काठमाड ।

४.

नेपाल सरकार (२०७२), नेपालको सं िवधान, नेपाल सरकार, िसं हदरबार, काठमाड ।

६.

व्यवःथािपका सं सद सिचवालय (२०७०) सं िवधान सभा दपर्ण (२०६५–६९), व्यवःथािपका सं सद

७.

सं घीय सं सद सिचवालय (२०७५) ूितिनिध सभा दोॐो अिधवेशन बैठकको कारवाहीको सं िक्ष

िववरण

८.

सं घीय सं सद सिचवालय (२०७५) ूितिनिध सभा तेॐो अिधवेशन बैठकको कारवाहीको सं िक्ष

िववरण

५.

राजेन्ि फुयाल (२०७०), सं िवधान सभा िनवार्चनदे िख अवसानसम्म, सांिमला बुक्स, काठमाड ।

सिचवालय, िसं हदरवार, काठमाड ।

सं घीय सं सद सिचवालय कायर्व्यवःथा शाखा सं स

सं घीय सं सद सिचवालय कायर्व्यवःथा शाखा सं स

भवन, िसं हदरबार काठमाड ।

भवन, िसं हदरबार काठमाड ।
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९.

सं घीय सं सद सिचवालय (२०७५) ूितिनिध सभा चौथो अिधवेशन बैठकको कारवाहीको सं िक्ष

सं घीय सं सद सिचवालय कायर्व्यवःथा शाखा सं स

भवन, िसं हदरबार काठमाड ।

१०.

सं िवधान सभा सिचवालय (२०७२) बैठकको कारवाहीको सं िक्ष

११.

सं िवधान सभा सिचवालय, (२०६९) बैठकको कारवाहीको सं िक्ष

सं घीय सं सद सिचवालय, िसं हदरवार, काठमाड ।

िववरण

िववरण (२०७० —७२) सूचनापऽ २,
िववरण (२०६५—६९) सूचनापऽ २,

सं िवधान सभा सिचवालय, कायर्व्यवःथा शाखा, िसं हदरवार, काठमाड ।

१२.

सं सद सिचवालय (२०७२) सं सदमा मिहला सहभािगता (२०७०–७२), सं िवधान सभा सिचवालय,

१३.

सं सद सिचवालय (२०७४) सं सदमा मिहला सहभािगता (२०१५–७४), सं घीय सं सद सिचवालय,

कायर्व्यवःथा शाखा, िसं हदरवार, काठमाड ।

िसं हदरवार, काठमाड ।
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ि सदनात्मक सं सद र नेपालको राि य सभा

माननीय वृषश
े चन्ि लाल



सारांश
नेपालको

सं िवधानले

हाॆो

ु मा
मुलक

ि सदनात्मक

सं सदीय

ूणालीलाई

ु ह मा िवधाियकी कायर्को िनिम
छ । अिहले िव का लोकतािन्ऽक मुलक

अं गालेको

रहे का िवधाियकाह

एकसदनात्मक (Unicameral) अथवा ि सदनात्मक (Bicameral) ःव पका रहे का छन् ।
ु ह मा सं सद ि सदनात्मक
सं सदीय आधारको गणना गदार् झण्डै आधा जित लोकतािन्ऽक मुलक
ु ह
ःव पका छन् अथार्त ् िवधाियकाको ःव प कःतो राख्ने भ े कुरामा लोकतािन्ऽक मुलक

ःप तः

दुई भागमा िवभािजत छन् । ि सदनात्मक सं सदको ूभावकािरता र त्यससँगै सं घीयतामा ूवेश
गिरसकेको अवःथामा नेपालको मािथल्लो सदन राि य सभा बारे अध्ययन गदार् ि सदनात्मक सं सद
ु ह का सदनह
अं गालेका केही ूमुख मुलक
जानकारी आवँयक हुन्छ ।

तथा खास गरी ितनका मािथल्ला सदनह को

केही ि सदनात्मक सं सद
बेलायत
आइसल्याण्डको राि य सं सद अिल्पं गी (Alpingi) लाई िव को सबैभन्दा पुरानो सं सद रहेको

दावा गिरन्छ । अिल्पं गी एकसदनात्मक सं सद हो । तर लोकतन्ऽको जननी मािनने बेलायतमा

ि सदनात्मक व्यवःथािपका रहे को छ । य िप बेलायतले ि सदनात्मक ूणाली अपनाउनुको खास

कारण िथयो । सं सदीय ूणालीको शु वात गदार् आम जनताको ूितिनिधत्वको िनिम

पिहला हुने

मतदान ूणालीबाट हाउस अफ कमन्स (तल्लो सदन) र तत्कालीन बेलायती समाजको सं रचनामा चचर्
र सामन्तह को ूभावको ूितिनिध व तथा भूिमका िनिम

हाउस अफ लड्सर्को व्यवःथा गिरएको

िथयो । हाउस अफ कमन्समा ६५० िनवार्चन क्षेऽह बाट ूितिनिधह

िनवार्िचत भएर आउँ छन् ।

कानून बनाउँ दा सुझाव र सं शोधन माफर्त कानूनलाई पिरंकृत गन भूिमका हाउस अफ लड्सर्
(मािथल्लो सदन) ले गन भ े सोच ःव प ि सदनात्मक सं सदीय ूणाली अपनाउने िनणर्य गिरयो ।
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तर वाःतवमा बेलायतमा हाउस अफ लड्सर्को उपिःथित राज्यलाई ूभािवत गन तत्कालीन राजनैितक,

सामािजक,धािमर्क िःथितले गदार् नै भएको हो । हाउस अफ लड्सर्मा त्यितबेलाका सक्सेन
राजाह लाई सल्लाह िदने उनका भारदारह

र बेलायती समाजलाई धािमर्क िनयन्ऽणमा रािखरहे को

चचर्का धािमर्क गु ह लाई रािखयो । भारदारह

त्यितबेलाको मान्यता अनुसार बुि मान मािनने नै

भए र त्यसै ले हाउस अफ लड्सर्ले हाउस अफ कमन्सले बनाएको कानूनलाई हे री पिरंकरण गन
सोचले अथवा राज्यलाई ूभािवत गन सामन्तह

र धािमर्क नेताह लाई पिन भूिमका िदई सन्तुिलत

राख्ने रणनीित अन्तगर्त लोकतन्ऽका िनमार्ताह ले ि सदनात्मक व्यवःथा अपनाउने िनणर्य गरे को ू ै

दे िखन्छ । सन् १९९९ सम्म बेलायतको हाउस अफ लड्सर्मा ११४४ सदःय िथए, जसमध्ये ६६६

जनाले वंशजको नाताले नै मािथल्लो सदनमा बःने अिधकार ूा

गरे का िथए । लड्सर्लाई न हटाउन

सिकन्थ्यो न लड्सर्ले राजीनामा नै िदन्थे । तर हालसम्म धेरै सुधारह

भइसकेका छन् । अब

ूधानमन्ऽी वा िसफािरस सिमितको िसफािरसमा लड्सर्को िनयुिक्त हुन्छ, जो आजीवन सदःय हुन्छन् ।

तीमध्ये चचर्का धािमर्क गु , िव ह

र वंशजको नाताले लड्सर् भ े हकवाला समेत हुन्छन् । यःता

िनयुिक्तमा सं सदमा ूितिनिध व गन राजनीितक दलह बाट समावेश गन गिरन्छ । हाउस अफ
ु का यावत मु ाह
लड्सर्को अिहलेको भूिमका कानूनह को पिरंकरण, मुलक

बारे छलफल तथा

सम्ूेषण गनुर् रहे को छ । बेलायतको सं सदमा वाःतवमा तीनवटा अ

छन् । बेलायतको

खास-खास िवषयह को िवषयगत सिमित/उपसिमितबाट तथ्यगत छानिवन, िव ष
े ण गरी सुझाव
सावर्भौमस ा राजमुकुट सिहतको सं सद (Crown in Parliament) मा िनिहत छ भनेर मािनएको छ ।

अिलिखत सं िवधान र मान्यता एवं परम्परामा आधािरत व्यवःथा भएकोले यःतो मान्यता ःथािपत

भएको हो । त्यसकारण बेलायती सं सदमा राजमुकुट, हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लड्सर् गरी

तीनवटा अ ह

रहे को पाइन्छ ।

ु राज्य अमेिरका
सं यक्त
ु
सं यक्त
राज्य अमेिरकाको सं िवधान िनमार्ण गिरं दा िविभ

राज्यह

ु
जोिडएर सं यक्त
राज्य

अमेिरका बनेकोले लोकतािन्ऽक ूितिनिध व तथा सबैितरको सन्तुलनलाई िवचार गरी सबैलाई मान्य
हुने गरी ि सदनात्मक सं सदीय ूणालीमा जाने िनणर्य भयो । दे शको कायर्कारी ूमुख जनताबाट सीधा

एलेक्टोरे ट माफर्त िनवार्िचत हुने र रा पितको िनवार्चनमा सं सदको भूिमका नहुने हुँदा अमेिरकी

ि सदनात्मक सं सदीय ूणालीमा दुवै सदनको िविध िनमार्ण लगायत अन्य सबै सं सदीय ूिबयामा छु ै

ःवतन्ऽ तर समान भूिमका रािखएको छ । दुवै सदनको िनवार्चन जनताबाट ूत्यक्ष मतदानबाट
हुन्छ । अमेिरकाको पिहलो सदन ूितिनिध सभामा ४४१ सदःयह
िनवार्चन क्षेऽह

छन् । ४३५ सदःयह

अथार्त ् (िडिःशक्टह ) बाट ूत्यक्ष मतदानबाट िनवार्िचत हुन्छन् । िनवार्चन क्षेऽह

जनसं ख्याको आधारमा िनधार्रण गिरएका छन् । तर एउटा राज्यमा कमसेकम एउटा िनवार्चन क्षेऽ

हुने सं वैधािनक व्यवःथा छ । ूितिनिध सभामा ६ जना प्युटोिरको, अमेिरकन समाओ, ग्वाम, उ री

मिरआना ि पसमूह, अमेिरकी भिजर्न ि पसमूह र िडिःशक्ट अफ कोलिम्बयाबाट ूितिनिध व गछर्न ् तर
ितनलाई मतदान गन अिधकार िदइएको छै न । ५० राज्यह मा ूत्येकबाट दुई ूितिनिध वको दरले
िसनेटमा १०० सदःयह
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िनवार्िचत भएर आउँ छन् । सदःयह को पदाविध ६ वषर्को हुन्छ र
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ु
ूत्येक २ वषर्मा एक ितहाइको िनवार्चन गिरन्छ । िसनेट यसरी सं यक्त
राज्य अमेिरकामा सं घका
राज्यह को ूितिनिध व गन िनवार्िचत ूितिनिधह को सभा हो । िसनेट र ूितिनिध सभालाई समान
अिधकार ूा

हुन्छ ।

छ र कुनै पिन सं सदीय ूिबया पूरा हुन िसनेट र ूितिनिध सभा दुवैको उि कै भूिमका

अ ेिलया
सन् १९०१ दे िख सं घीयता अपनाएको अ ेिलयाले ि सदनात्मक व्यवःथा अं गालेको छ ।

कमनवेल्थको सदःयको

ु ले पिन दे शको सावर्भौमस ा बेलायत जःतै राजमुकुट
पमा रहे को यस मुलक

सिहतको सं सद (Crown in Parliament) ःवीकार गरे को छ । अथार्त ् सं सद तीनवटा अ ह मा

िवभािजत रहे को मािनएको छ । राजमुकुटको ूितिनिध व गभनर्र जनरलबाट हुन्छ र सं सदका िसनेट

र ूितिनिध सभा गरी दुई सदनह

छन् । १५१ सदःयीय ूितिनिध सभाको िनवार्चन एलोक्शे ट भिनने

िनवार्चन क्षेऽह बाट हुन्छ । िसनेट अ े िलयाको मािथल्लो सदन हो । ूत्येक राज्यबाट ६ जना गरी
समानुपाितक ूितिनिध वको लोकिूय मतबाट िसनेटमा िनवार्िचत गरे र पठाइन्छ । िनवार्चनको प ित
एकल सं बमणीय ूणाली अपनाइएको छ । २ जना ःवतन्ऽ ःवाय

क्षेऽह

(अ े िलयाको राजधानी

क्षेऽ र उ री क्षेऽ) बाट ूितिनिध व गदर् छन् । आ े िलयाको िसनेटलाई वे
पिरंकृत सं ःकरण र अमेिरकी सन्तुलनीय िस ान्तको िमौण मािनन्छ ।
वे

िमिन र मोडेलको

िमिन र हाउस अफ लड्सर् भन्दा अ ेिलयाको िसनेटलाई बढी अिधकार छ । बजेट

लगायत कुनै पिन िवधे यकलाई अःवीकार वा सं शोधन अथवा जःताको त्यःतै ःवीकार गन अिधकार

अ े िलयन िसनेटलाई छ । आिथर्क िवधेयक तल्लो सदनमा माऽ ूःतुत हुन्छ तर ःवीकृित िसनेटको

पिन चािहन्छ । तल्लो सदन अथार्त ् ूितिनिध सभाको िव ास ूधानमन्ऽी पदको लािग आवँयक भए

पिन ूधानमन्ऽीको पदको लािग ूितिनिध सभाको सदःय हुन ु अिनवायर् व्यवःथा छै न । ूितिनिध

सभाको सदःय माऽ ूधानमन्ऽीमा िनवार्िचत हुन्छन् ।१९६८ मा िसनेटको सदःय जान गाटर्न

ूधानमन्ऽी िनयुक्त भएका िथए तर उनी िसनेटबाट राजीनामा गरे र फेिर ूितिनिध सभामा िनवार्िचत
भए । दुई पाटीर् ूणालीको कारण बहुमत ूा

दलको नेताको

पमा यःतो गिरने पिरपाटी बःयो ।

मािथल्लो सदन िसनेटमा स ाधारी पाटीर् अथवा गठबन्धनलाई सामान्यतयाः बहुमत हुने गदन र त्यसैले

सरकारलाई िसनेटमा िवधेयक पािरत गराउन राजनीितक दलह सँग सहमितय िःथितमा जानुपन
हुन्छ । यसले िसनेटलाई अझ शिक्तशाली र मह वपपूणर् बनाएको छ ।

क्यानडा
क्यानडाले

पिन

सावर्भौमस ा

बेलायत

जःतै

राजमुकुट

सिहतको

सं सद

(Crown in

Parliament)मा रहे को मान्यता राख्दछ।३३८ सदःय रहेको हाउस अफ कमन्स र १०५ सदःयीय

िसनेट सिहतको ि सदनात्मक सं सद छ । सॆाट/साॆा ीको ूितिनिध व गभनर्र जनरलबाट हुन्छ ।
हाउस अफ कमन्सको िनवार्चन ३३८ िनवार्चन क्षेऽबाट सबभन्दा बढी मत पाउने िवजयी हुने िनवार्चन

ूणालीबाट हुन्छ भने िसनेटमा गभनर्र जनरलले ूधानमन्ऽीको िसफािरसमा १०५ सदःय मनोनीत
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गछर्न ् । मनोनयनको आधार भौगोिलक क्षेऽ तय गिरएको छ । ओन्टािरयो, क्युबेक, मैिरटाइम्स र
पि मी ूान्तह बाट २४/२४ जना मनोनीत हुन्छन् । न्यूफाउण्डल्याण्ड र लॄाडोरबाट ६ िसनेटर र

१/१ जना गरी नथर्वःे ट क्षेऽ, युकोन र नुनावटबाट मनोनीत हुन्छन् । यस बाहे क ६ दे िख ८

जनासम्म साॆा ीको अनुमोदनपिछ िनयुक्त गनर् सिकने ूावधान छ ।

क्यानडाको मािथल्लो सदन िसनेटसँग िवधाियकी अिधकार सीिमत छ । सं िवधान र

पिरपाटीले पिन िवधायनको मािमलामा हाउस अफ कमन्सको िनणर्यलाई िसनेट र गभनर्र जनरलले पिन

ःवीकार नै गनुप
र् न हुन्छ । क्यानडाको िसनेट गठन बेलायतको हाउस अफ लड्सर्भन्दा अिल फरक
भए पिन बेलायतकै नमूनामा चलेको छ । मयार्दाबममा िसनेटका सदःयह लाई हाउस अफ

कमन्सभन्दा मािथ रािखएको छ । कायर्कािरणी ूमुख हाउस अफ कमन्समा बहुमत ूा

नै हुने पिरपाटी छ ।
भारत

दलको नेता

भारतको सं सद पिन सबैभन्दा बढी मत पाउने िनवार्िचत हुने ूणाली अन्तगर्तको लोकसभा र

ूदे शह को ूितिनिध व हुने गरी राज्यह को पिरषद्को

पमा राज्यसभा गरी ि सदनात्मक छ ।

भारतीय सं िवधानले लोकसभाको अिधकतम सदःय सं ख्या ५५२ हुने भनेको छ । जनगणनापिछ
आवँयक भए यसको सीट बढाइन्छ । हाल लोकसभामा ५४५ सदःयह

छन् । राज्यसभाको

अिधकतम सदःय सं ख्या २५० तय गिरएको छ, २३८ जना सदःय राज्यह

र केन्ि शािसत

ूदे शह बाट िनवार्िचत हुन्छन् । १२ जना (सािहत्य, िव ान, कला तथा समाज सेवा जःतो िवषयका

िव ह ) रा पितबाट मनोनीत हुन्छन् । यो ःथायी सदन हो ूत्येक २ वषर्मा एक ितहाइ
सदःयह को िनवार्चन हुन्छ । राज्यसभाका सदःयह

राज्यह बाट जनसं ख्याको आधारमा िनवार्िचत

हुन्छन् । सबै राज्यको ूितिनिध वको अिनवायर्ताको साथै त्यःतो ूितिनिध वको भारको आधार
जनसं ख्यालाई मािनएको छ । राज्यसभाको अध्यक्ष भारतको उपरा पित हुने ूावधान छ ।

ःवतन्ऽ भारतको सं िवधान िनमार्ण गदार् गहन छलफलप ात् जनताबाट िनवार्िचत लोकसभा

माऽ दे शका सबै च ुनौतीह को मुकािबला गनर् सक्दै न र सन्तुलन र पिरमाजर्नको ूणाली आवँयक
रहे को िनंकषर् साथ भारत ि सदनात्मक व्यवःथािपकामा जाने िनणर्य गर्यो ।

राज्यसभा र लोकसभा कुनैको सदःय भई लोकसभाको िव ास आिजर्त गन भारतको

ूधानमन्ऽी हुन सक्ने व्यवःथा छ । लोकसभामा अल्पमतमा जाने िवि कै ूधानमन्ऽीले पद छोड्नुपन

हुन्छ । राज्यसभालाई भारतको सं िवधानको अनुच्छे द २४९ र ३१२ ले सं घीय ःव प र राज्यह को
सं रक्षकको

पमा ूःतुत गरे को छ । सं िवधान सं शोधन सम्बन्धी सबै िवधेयक राज्यसभाको पृथक

बैठकबाट दुई ितहाइ बहुमतले ःवीकृत हुनै पन व्यवःथा छ । त्यःतै आपत्कालसँग सम्बिन्धत
ूःतावह
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पिन राज्यसभाबाट पािरत हुनै पछर् ।
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दिक्षण अिृका
िविवध सं ःकृित, भाषा र धमर्को बहुजाितय समाज दिक्षण अिृका वतर्मान समयसम्म

आइपुग्दा िवसँगितह

िव

लामो सं घषर् गरे को दे श हो । यसले दुिनयाँलाई रं गभेद िव

को सं घषर्

माफर्त मानव-मानव बीच समानताको अिनवायर्ता तथा नयाँ सं िवधान माफर्त िविवधताको सं योजन,

पिहचान र सबैको सम्मानको उदाहरण ूःतुत गन िशला-ःतम्भ ूदान गरे को छ । सं घषर्पिछ

सं घषर्शील समुदायको क्षमाशीलता, सहमित र त्यसको कायार्न्वयनको वाःतिवकतालाई सबैले अि तीय

र अनुकरणीय मानेका छन् ।

दिक्षण अिृकामा किहल्यै सैिनक िविोह भएन र आमच ुनावह को इितहास एक शताब्दी

जितको छ । तर आमच ुनावह मा समान मतािधकारबाट त्यहाँको बहुसंख्यक काला अिृकनह लाई
सन् १९९४ सम्म अलग रािखएको िथयो । सन् १९४८ दे िख त सं वैधािनक

गिरएको िथयो । अिृकन नेशनल पाटीर्ले यसको िव

पमा नै रं गभेद लागू

किहले िहं सात्मक त किहले शािन्तपूणर् सं घषर्

गिरर ो । रं गभेदमा परे का जनता र एएनसीका नेता नेल्सन मण्डेलाको सं घषर् र अडानले अन्ततः

समानता ःथािपत गरे रै छा

ो । मण्डेलाको सं घषर् भन्दा पिन उनको सहमतीय सं योजन, त्यसको

सफल कायार्न्वयन, पूणर् समानुपाितक ूितिनिध व सिहतको सं िवधान िनमार्ण र सरकार स ालनमा
उच्च नैितक मूल्यको ःथापनालाई इितहासले ःवणार्क्षरमा मूल्यांकन गरे को छ, गिररहनेछ ।

दिक्षण अिृकी सं सदले ि सदनात्मक व्यवःथा अं गालेको छ ।दिक्षण अिृकाको तल्लो

सदनलाई राि य सभा (National Assembly) भिनन्छ, जसमा ४०० सदःयह

दे शभिरबाट पूणर्

समानुपाितक ूणालीबाट िनवार्िचत हुन्छन् । नेशनल काउिन्सल अफ ूोिभन्सेजमा ूत्येक ९ ूदे शबाट
१०/१० जनाको ूितिनिध व हुन्छ । िसनेटका ६ सदःयह
र ३ जना ूदे श सभा सदःयह

ूदे श सभाह को सदःयह को मतबाट

मध्येबाट िनवार्िचत हुन्छन्। ूदे श सरकार ूमुख (िूिमयर) सदनको

पदे न सदःय रहने व्यवःथा छ । यो सदन हाॆो राि य सभा जःतै ूदे शह को सदन हो।

दिक्षण अिृकाको रा पित दे शका कायर्कारी ूमुख र सेनाध्यक्ष हुने व्यवःथा छ । राि य

सभाले रा पितको िनवार्चन गदर्छ । सामान्यतयाः राि य सभामा बहुमत ूा

दलको नेता नै रा पित

छािनन्छन् । यस बाहे क दुवै सदनलाई समान अिधकार छ । नेशनल काउिन्सल अफ ूोिभन्सेजले

कुनै पिन कानूनलाई ूदे शको िहत र अिधकारलाई ध्यानमा राखी िवधायनको कायर् गन िवशेष

व्यवःथा छ । सबै िवधेयकह

ु
सं यक्त

दुवै सदनबाट पािरत हुनै पदर्छ । दुवै सदन कितपय अवःथामा

पमा कायर् गरे पिन सामान्य अवःथामा ःवतन्ऽ

पमा आफ्नो भूिमका िनवार्ह गदर्छन् । दुवै

सदन िवधाियकीको कायर् बाहे क सरकारको कामकारवाहीको िनगरानी, कानून िनमार्णमा यथासम्भव

जनसहभािगतालाई सुिनि त गनर् सहजकतार्को भूिमका, सरकारको कायर्ह मा सहयोग र अन्तरार्ि य

म ह मा सहभािगता जनाउने गदर्छन् ।
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तुलनाको सं िक्ष

सारांश

दुई सदनको आवँयकता हुन्छ, हुँदैन भ े िवषयमा सं िवधान िव ह

आएको छ। ूारम्भमा लोकतन्ऽितरको सं बमणकालमा

सामान्य जनता र सामन्तह

कायम गनर् मध्यमागीर् व्यवःथा गिरएको हुन सक्छ । उदाहरणको
सक्द्छ

सामन्तह

। जनताबाट लोकतन्ऽ माफर्त शासन सं चालनको िनिम
तथा

चचर्को

ूभावको

समेत

बीच बहस चल्दै

बीच सन्तुलन

पमा हामी बेलायतलाई नै िलन

व्यवःथापनको बाध्यताले

िविोह र दे शमा शिक्तशाली
अिलिखत

सहमित

अनु प

सावर्भौमस ा राजमुकुट सिहतको सं सद रहने तय गिरयो । सं सदमा सॆाटको भाइ-भारदार,

सामन्तह

र चचर्का ूितिनिध पिन राख्ने सहमित भयो तर जनताको िविोहलाई ख्याल गद हाउस अफ

लड्सर्को

पमा भूिमका िदने अिलिखत सहमित भयो । अन्य दे शह मा जातीय, सांःकृितक र

कमन्सूित उ रदायी सरकार र भाइ-भारदार, सामन्तह

र चचर्का ूितिनिधलाई समेत हाउस अफ

भौगोिलक िविवधताको आकांक्षाको ूितिनिध व र पिहचानको मह वलाई ध्यानमा राख्दै ि सदनात्मक
सदनको भूिमका ःप

भएको दे िखन्छ । क्यानडाले भौगोिलकतालाई सम्बोधन गन ूयास गरे को छ

भने अ ेिलयाले अन्य िविवधताको मह वलाई अझ बढी मह व िदएको दे िखन्छ । िविभ

राज्यह

िमलेर सं घको ःव प िलएको अमेिरकाले िसनेटलाई पिन त्यि कै मजबूत ःव पमा राखेको छ ।

अ े िलयाले अक सदनलाई अमेिरका जःतै सन्तुलन गनर् खोजेको छ । भारतको सं िवधान सभामा

दुईटा सदन चािहने नचािहने िवषयमा लामो बहस नै भएको िथयो । राज्यसभालाई भारतको सं घीय

ःव प र राज्यह को सं रक्षकको

पमा ःवीकार गद त्यसको आवँयकतालाई सं िवधानको अनुच्छे द

२४९ र ३१२ मा व्यक्त गिरयो । सं िवधान सं शोधन सम्बन्धी सबै िवधेयक राज्यसभाको पृथक

बैठकबाट दुई ितहाइ बहुमतले ःवीकृत गनुप
र् न र आपत्कालसँग सम्बिन्धत ूःतावह
राज्यसभाबाट पािरत हुनै पन व्यवःथाले भारतले राज्यसभालाई अत्यन्त मह व िदएको ःप

पिन

हुन्छ ।

ूितिनिध व जनसं ख्याको आधारमा हुने तय गद राज्यसभालाई राज्यह को साथै सम्पूणर् जनताको पिन

ूितिनिधको

पमा ःथािपत गरे को छ । राज्यसभाको अध्यक्षता उपरा पितले गन ूावधानले एकाितर

राज्यसभाको गिरमा बढाएको छ भने उपरा पितको भूिमकालाई समेत ूयोजनीय बनाएको छ ।

ि सदनात्मक व्यवःथािपका रहे कामा सदनह लाई चलनचल्तीको भाषामा मािथल्लो र तल्लो

सदन भिनए पिन कुनै सदन ठू लो वा कुनै सानो रहे को सं वैधािनक व्यवःथा कहीं छै न । बेलायतले

ु ह मा
हाउस अफ लडर्स ् लाई मािथल्लो सदन भन्दै सम्मान िदएको कारणले ि सदनात्मक मुलक
जनताको ूत्यक्ष मतदानले छािनएको सदन वाहे क अक

सदनलाई मािथल्लो सदन भिनने चलन

ु ह मा दुवै सदनको भूिमका
चलेको हो । कायर्कारी दे श-ूमुख जनताबाट सोझै िनवार्िचत हुने मुलक

लगभग समान छ । अमेिरकामा सबै िवधेयकह

दुवै सदनबाट पािरत हुनै पदर्छ । रा पितमािथ

महाअिभयोगको ूःताव हाउस अफ िरूेजेन्टे िटभबाट पास भएपिछ अन्तमा िसनेटबाट पािरत भएमा
माऽ रा पितलाई पदबाट मुक्त गनर् सिकन्छ । दे शको कायर्कारी ूमुखह

चलनचल्तीमा तल्लो

ु ह मा जनताबाट ूत्यक्ष िनवार्िचत हुने सदनलाई नै बढी शिक्तशाली
सदनबाट िनवार्िचत हुने मुलक
बनाइएको छ । बेलायत र भारतमा िवधायनको मािमलामा दुवै सदनबीच फरक मत भए सामान्यतयाः
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ु
दुवै सदनको सं यक्त
बैठकबाट र कितपय अवःथामा तल्लो सदनको िनणर्य अनुसार नै हुने व्यवःथा

छ । भारतमा सं घीय ःव पमा फेरबदल हुने वा सं घका ूदे शह सँग सम्बिन्धत िवधेयक भने
राज्यसभाबाट पािरत हुनै पन ूावधान छ ।
दे श
बेलायत

पिहलो (तल्लो) सदन
हाउस

अफ

कमन्स

क्षेऽबाट िनवार्िचत सांसदह



-

दोॐो (मािथल्लो) सदन

६५०

िनवार्िचत

ूधानमन्ऽीको िनवार्चन गदर्छ ।
िवधाियकीको

कायर्,

सरकारको

हाउस अफ लडर्स् - राजनीित लगायत िविभ

ख्याित

अन्तरार्ि य

बारे छलफल र िदशािनदश,

सहभािगता,



सं सदीय



चचर्का

धािमर्क

क्षेऽमा

गु ह ,

िवधाियकी कायर्मा पिरंकरण गन भूिमकाको
सोचमा आधािरत सदन,



म ह मा

िवधाियकीको कायर्, सरकारको कामकारवाहीको
िनगरानी, दे शका ूमुख मु ाह

बारे छलफल

र िदशािनदश, अन्तरार्ि य सं सदीय

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन

मापन

िव ह ,

सॆाट/साॆा ीका भाइ-भारदारहरको सभा,

कामकारवाहीको िनगरानी, दे शका ूमुख
मु ाह

ूा

सहभािगता,



म ह मा

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन मापन

कानून

िनमार्णको

मािमलामा

हाउस

अफ

कमन्ससँग कुनै िवषयमा बािझए अिन्तम िनणर्य
हाउस अफ कमन्सकै हुने ।

अमेिरका

हाउस अफ िरूेन्टे िटभ - िडिःशक्टह बाट

िनवार्िचत ४३५ सदःयह

िरको,

अमेिरकन

र ६ जना प्युरटो

समाओ,

ग्वाम,

उ री

मिरआना ि पसमूह, अमेिरकी भिजर्न ि पसमूह
र िडिःशक्ट अफ कोलिम्बयाबाट । तर यी ६

लाई मतदान गन अिधकार नहुने ।


िवधाियकीको

कायर्,

सरकारको

िसनेट – ूत्येक राज्यबाट दुई जनाको दरले १००

िनवार्िचत सदःयह




बारे

अन्तरार्ि य

सहभािगता,



सहभािगता,




िनवार्चन क्षेऽह बाट १११ जना िनवार्िचत ।

ूधानमन्ऽी हुन यस सदनको बहुमत
आवँयक ।



िवधाियकीको

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन मापन

हाउस

अफ

िरूेजेन्टे िटभले

रा पितमािथ

बारे

अन्तरार्ि य

िसनेट - ूत्येक राज्यबाट ६ जना एकल सं बमणीय

ूणालीबाट िनवार्िचत । २ जना ःवतन्ऽ ःवाय
क्षेऽह बाट ।


कायर्,

सरकारको

कामकारवाहीको िनगरानी, दे शका ूमुख
मु ाह

म ह मा

पन ।

हाउस अफ िरूेजेन्टे िटभ – िडिःशक्ट भिनने


बारे छलफल

महाअिभयोग लगाएपिछ िसनेटले ःवीकृत गन

मापन
अ ेिलया

िवधाियकीको कायर्, सरकारको कामकारवाहीको

र िदशािनदश, अन्तरार्ि य सं सदीय

म ह मा

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन

कुनै पिन सं सदीय ूिबया पूरा हुन दुवै सभाको

िनगरानी, दे शका ूमुख मु ाह

छलफल र िदशािनदश,

सं सदीय

िसनेट र ूितिनिध सभालाई समान अिधकार ।
समान भूिमका ।



कामकारवाहीको िनगरानी, दे शका ूमुख

मु ाह

।

राज्यह को िनवार्िचत ूितिनिधह को सभा ।

छलफल र िदशािनदश,

सं सदीय

म ह मा

वे

िमिन र मोडेलको पिरंकृत सं ःकरण र

अमेिरकी सन्तुलनीय िस ान्तको िमौण ।



बजेट लगायत कुनै पिन बीललाई अःवीकार

वा संशोधन अथवा जःताको त्यःतै ःवीकार
गन अिधकार ।
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दे श

पिहलो (तल्लो) सदन

दोॐो (मािथल्लो) सदन

सहभािगता,


कुनै

िसनेटमा



कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन

पाटीर्

अथवा

गठबन्धनलाई

सामान्यतया बहुमत नहुने हुनाले सरकारलाई

मापन

िवधेयक पािरत गराउन राजनीितक दलह सँग

सहमितमा जानु पन हुन्छ । यसले िसनेटलाई
शिक्तशाली र मह वपूणर् बनाएको ।

िवधाियकीको कायर्, सरकारको कामकारवाहीको



िनगरानी, दे शका ूमुख मु ाह

बारे छलफल

र िदशािनदश, अन्तरार्ि य सं सदीय
सहभािगता,

कानूनको



मापन
क्यानडा

हाउस

अफ

कमन्स-

िनवार्चन

िनवार्िचत ३३८ सदःय


ूधानमन्ऽी हुन यस सदनको बहुमत
अिनवायर् ।



क्षेऽह बाट

िवधाियकीको

कायर्,

िसनेट


सहभािगता,



सं सदीय

कायार्न्वयन

िसफािरसमा

गभनर्र

िवधाियकीको कायर्, सरकारको कामकारवाहीको
िनगरानी, दे शका ूमुख मु ाह

सरकारको

बारे छलफल र िदशािनदश,

अन्तरार्ि य

ूधानमन्ऽीको

र

जनरलबाट १०५ सदःय मनोनीत ।

बारे छलफल

र िदशािनदश, अन्तरार्ि य सं सदीय

कामकारवाहीको िनगरानी, दे शका ूमुख
मु ाह

-

ूभावकािरता

म ह मा

सहभािगता,



म ह मा

म ह मा

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन मापन

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन

मापन
भारत

–

लोकसभा
५४५


िनवार्चन

िनवार्िचत

ूधानमन्ऽी हुन लोकसभामा बहुमत हुनै
पन



क्षेऽहबाट

राज्यसभा - राज्यह

िनवार्िचत २३८ ।

रा पितबाट मनोनीत १२ िव ह


िवधाियकीको

कायर्,

सरकारको



छलफल र िदशािनदश,



कामकारवाहीको िनगरानी, दे शका ूमुख
मु ाह

बारे

अन्तरार्ि य

सहभािगता,



सं सदीय

।

जनसं ख्याको आधारमा राज्यह लाई सीट ।
राज्यसभाको
ूावधान ।

म ह मा

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन

र केन्ि शािसत ूदे शह बाट

अध्यक्ष

उपरा पित

सं िवधानको अनुच्छे द २४९ र ३१२ले सं घीय
ःव प र राज्यह को सं रक्षकको

पमा ूःतुत

गरे को छ ।


मापन

िवधाियकीको कायर्, सरकारको कामकारवाहीको
िनगरानी, दे शका ूमुख मु ाह

बारे छलफल

र िदशािनदश, अन्तरार्ि य सं सदीय
सहभािगता,


दिक्षण

अिृका

नेशनल

-

पूण र्

समानुपाितक

ूितिनिध वको ूणालीबाट िनवार्िचत ४००।
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एसेम्बली

िनवार्चन क्षेऽ छै न ।

हुने

म ह मा

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन मापन

नेशनल काउिन्सल अफ ूोिभन्सेज १०-१०

िनवार्िचत

सदःयह को

मतले
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हुनेमा
र

६

३

जना

जना

९ ूदे शबाट
ूदे शसभाको
ूदे शसभा

दे श

पिहलो (तल्लो) सदन



दोॐो (मािथल्लो) सदन

दे शको रा पितको िनवार्चन गदर्छ ।
िवधाियकीको

कायर्,

सरकारको

कामकारवाहीको िनगरानी, दे शका ूमुख
मु ाह

बारे

अन्तरार्ि य

सहभािगता,



सदःयह मध्येबाट िनवार्िचत । ूदे शका मुख्यमन्ऽी

(िूिमयर) पदे न सदःय ।


छलफल र िदशािनदश,

सं सदीय

िनगरानी, दे शका ूमुख मु ाह

म ह मा

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन

िवधाियकीको कायर्, सरकारको कामकारवाहीको
बारे छलफल

र िदशािनदश, अन्तरार्ि य सं सदीय
सहभािगता,



मापन

कानून

सहजता



िनमार्णमा

जनसहभािगताको

म ह मा
िनिम

कानूनको ूभावकािरता र कायार्न्वयन मापन

नेपालको राि य सभा
इितहास
नेपालमा ि सदनात्मक ूणालीको ूादुभार्व पिहलो िनवार्िचत सं सदको बेलादे िख नै भएको

हो । २००७ सालको बािन्तपिछ राजा िऽभुवनको घोषणामा सं िवधान सभा माफर्त सं िवधान िनमार्णको

वाचा गिरए पिन राजा महेन्िले त्यसो हुन िदएनन् । सं िवधान सभाको िनवार्चनको लािग वी.पी.

कोईरालाको नेत ृ वमा नेपाली कांमस
े ले सत्यामह समेत गर्यो । तर राजा महे न्ि जनतालाई होइन,

राजसं ःथालाई नै सबै शिक्तको ॐोत मान्दथे र उनले २०१५, फागुन १ गते नेपाल अिधराज्यको

सं िवधान, २०१५ लागू गरे । यस अन्तगर्त सं सदको च ुनाव भयो । १०९ सदःयीय ूितिनिध सभा र

३६ सदःयीय अक सदन महासभाको ूावधान िथयो । ूितिनिध सभाको िनवार्चन जनताबाट र

महासभामा १८ जना िनवार्चनबाट र १८ जना राजाबाट मनोनीत हुने व्यवःथा िथयो । राजाका

मािनसह लाई िवधाियकीको कायर्मा सं लग्न गराउने मुख्य ध्येय िथयो । तर ूितिनिध सभाको

िनवार्चनमा कांमस
े ले दुई ितहाइ सीट पाएपिछ राजा महे न्ि सशंिकत भए र सारा शिक्त आफ्नो हातमा

आउने सम्भव नदे खेर २०१७, पौष १ गते सं सद िवघटन गरी एकतन्ऽीय प ायत व्यवःथा ःथािपत

गरे ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलनप ात् प ायत व्यवःथाको समाि पिछ २०४७ साल काितर्क

२३ गते नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ जारी गिरयो । यस सं िवधानले पिन ि सदनात्मक

सं सद नै अं गाल्यो । २०५ िनवार्िचत सदःयका ूितिनिध सभाको साथै राि य सभाको पिन ूावधान
रािखयो, जसमा रहने ६० जनामा ३ मिहला सिहत ३५ जनाको िनवार्चन ूितिनिध सभा सदःयह बाट

एकल

सं बमणीय

ूणालीबाट,

५

िवकासक्षेऽका

ःथानीय

िनकायका

ूमुख/उपूमुख

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बाट ३/३ जनाका दरले िनवार्िचत १५ जना र १० जना िविभ

योगदान गन ख्याित ूा

व्यिक्तह

िनवार्िचत भएर आउनेह

ःथानीय िनकायका र १० जना ख्याितूा

वा

क्षेऽमा िविश

मध्येबाट मिन्ऽपिरषद्को िसफािरसमा राजाबाट मनोनीत गिरने

व्यवःथा िथयो । यसमा ूितिनिध सभाबाट िनवार्िचत सदःयह

राजनीितक दलका, िवकास क्षेऽबाट
िव ह लाई समेिटने व्यवःथा

िथयो । ३ जना मिहलाको अिनवायर्ताले मिहला सहभािगताितर एक फड्को चािहं िनि त नै िथयो ।
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ःथानीय िनकायका ूितिनिधको ूावधानले नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ ले राि य सभालाई
बढी ूितिनिधमूलक बनाएको दे िखन्छ ।

जनआन्दोलनप ात् आन्दोलनकारी ८ राजनीितक दलह

बीचको सहमितले २०६३ माघ १

गते जारी गिरएको नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ वाःतवमा सं घीयता, समावेिशता र समान

सहभािगतामा आधािरत नेपालको आगामी राजनैितक ूणाली बारे राि य सहमितको दःतावेजको

पमा

आयो । यसमा नेपालको सं िवधान जनता ारा िनवार्िचत ूितिनिधह को सं िवधान सभाले िनमार्ण गन,

राजतन्ऽको अन्त्य गरी दे श गणतािन्ऽक युगमा ूवेश गन तथा समावेिशतामा आधािरत लोकतािन्ऽक

प ित सिहतको सं घीय सं रचना हुने ूितव ता घोिषत गिरएको िथयो । सं िवधान सभामा िनवार्चन
क्षेऽह बाट

िनवार्िचत

सभासद्ह का

साथै

राजनीितक

दलह को

ूा

मतसं ख्याको

आधारमा

समावेशीपूणर् समानुपाितक ूितिनिधत्वको व्यवःथा िथयो । एक सदनीय सं िवधान सभाले सं िवधान सभा

र व्यवःथािपका-सं सद दुवैको कायर् गन गरी व्यवःथा गिरएको िथयो ।
वतर्मान

सं िवधान सभाबाट िनमार्ण गरी जारी गिरएको नेपालको सं िवधानले दे शलाई सं घीय सं रचनामा

पान्तरण गरे को छ, जसलाई अिहले िवःतारै सं ःथागत मजबुती ूदान गन कायर् भइरहे को छ ।

र् ा बारे िवमित भएपिन ती िनमहह लाई शािन्तपूणर् र सं वैधािनक बाटोबाट िनराकरण
सं िवधानको पूणत
गन िव ासमा वृि
वतर्मान

भएको छ ।

सं िवधानले

नेपालको

सं घीय

सं सदलाई

ि सदनात्मक

छ । िनवार्चन क्षेऽह बाट िनवार्िचत १६५ जना र समावेिशताको िनिम

समावेश गद ११० ःथानमा राजनीितक दलह ले ूा

ःव प

ूदान

गरे को

तोिकएका समूहह लाई

मतसं ख्याको आधारमा समानुपाितक ूितिनिध

पठाइने व्यवःथा छ । नेपालको सं घीय सं सदको अक सदन राि य सभामा ५९ जना सदःयह
छन् । ूदे शह बाट ८/८ जना गरी ५६ जना र ३ जना रा पितबाट िविभ

क्षेऽमा योगदान गरे का

िव ह मध्ये मनोनीत हुन्छन् । सबै ूदे शबाट समान सं ख्यामा राि य सभामा ूितिनिध व छ ।
ूितिनिध व जनसं ख्यामा आधािरत छै न । ूदे शह बाट राि य सभामा ूितिनिध व गन सदःयह

सम्बिन्धत

ूदे श

सभाका

सदःयह

र

त्यस

ूदे शका

पािलकाह का

अध्यक्ष/उपाध्यक्षह बाट एकल सं बमणीय प ितबाट िनवार्िचत हुन्छन् ।

ूमुख/उपूमुख

वा

नेपालमा पिहले पिन सं सदीय व्यवःथािपकाह मा ि सदनात्मक सं सदको ूयोग गिरएको भए

पिन वतर्मानको सं घीय सं सद फरक र अमगामी छ । रा पितको िनवार्चन सं घीय सं सद र ूदे श
सभाह का सदःयह बाट हुन्छ । ूितिनिध सभा ूत्यक्ष िनवार्चन ूणाली र समानुपाितक िनवार्चन

ूणाली माफर्त गठन हुने व्यवःथा छ । ूितिनिध सभाले ूधानमन्ऽीको िनवार्चन गदर्छ, जो दुवै
सदनूित िजम्मेवार हुन्छन् । राि य सभा नेपालको िनवार्िचत र ःथायी सदन हो । पिहलेका महासभा
वा राि य सभाभन्दा फरक यसलाई सं घीय सं रचनािभऽ ूदे शह

र ःथानीय तहको ूितिनिध व गन

गरी फरक ढं गले उभ्याइएको छ, जसले गदार् यसको गिरमाको साथसाथै िजम्मेवारी पिन बढे र गएको
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छ । रा पित वा उपरा पितमािथ ूितिनिध सभाबाट महाअिभयोगको ूःताव पािरत भएपिछ राि य

सभाबाट समेत दुई ितहाइ बहुमतले पािरत भएमा माऽ पदमुिक्त हुन सक्ने व्यवःथाले सभालाई

शिक्तशाली समेत बनाएको छ । वतर्मान राि य सभा यी सबै कसौटीपूणर् च ुनौतीह लाई ःवीकाद
दे शले ूदान गरे को िजम्मेवारी वहनमा आगािड बढ्दै छ ।

िवधाियकीको कायर्, सं घीय सं रचनाको सं ःथागतीकरण, ूदे श र ःथानीय तहको पक्षपोषण,

सं घीय सरकारको कायर्को िनगरानी तथा सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीच सहजीकरणको भूिमका वतर्मान

राि य सभाले सक्षमताका साथ पूरा गन ूयास गिररहे को छ । सं सदीय अभ्यासलाई अझ ूभावकारी

बनाउन सरकारलाई राि य सभाूित उ रदायी र जवाफदे ही बनाउन, सरकारबाट भए गरे का
कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्या न गरी आवँयक िनदशन वा राय सल्लाह िदन राि य सभाले

सं िवधानको धारा ९७ बमोिजम ४ वटा सं सदीय सिमितह

माफर्त िनम्न कायर्ह

छः

१.

आगािड बढाइरहे को

िदगो िवकास तथा सुशासन सिमितः- नेपाल सरकारले अिख्तयार गरे को िदगो एवं

सन्तुिलत िवकास र सुशासन ूव र्न सम्बन्धी कायर् ।

िवधेयकमािथ दफावार छलफल तथा िवधेयक

२.

िवधायन व्यवःथापन सिमितः- सभामा ूा

३.

ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमितः- ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा

व्यवःथापन र ऐन कायार्न्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी कायर् ।

सरकारी आ ासन सम्बन्धी कायर् र राि य महत्वका दःतावेज अिभलेख व्यवःथापन
सम्बन्धी कायर् ।

४.

राि य सरोकार तथा समन्वय सिमितः- तहगत राज्य सं रचनाको िवकासमा समन्वय,
राि य सम्पदा, मानव अिधकार तथा पररा

सम्बन्ध, सिन्ध/सम्झौताको कायार्न्वयनको

अवःथा, समन्याियक िवकासको अवःथा, िपछिडएको क्षेऽ, समुदाय, सं ःकृित, राि य
गौरवका आयोजना, राि य सुरक्षा र सं वैधािनक आयोग सम्बन्धी कायर् ।

राि य सभाको ूभावकािरता
अिहलेसम्म िबतेको लगभग २० मिहनाको कायर्कालमा राि य सभाले सं सदीय अभ्यासमा

ूभावकारी भूिमका िनवार्ह गरे को छ । सभाको भूिमका र पिरपक्व मयार्िदत सं सदीय अभ्यासका
मापदण्डह ूित सदःयह को सहमतीय

ि कोण उदाहरणीय छ । ज री सावर्जिनक मह वका

ूःतावह , दे शका जल्दाबल्दा घटनाह , िवषय एवं मु ाह मािथ राि य सभाले योगदान गिररहे को
छ । सभाका सदःयह

जनतासँग सरोकार राख्ने र सरकारका अन्य गितिविधह

बारे ू

(शून्य

समय, िवशेष समयको उपयोग गरे र) माफर्त ध्यानाकषर्ण गराउँ दै सरकारलाई सचेत र सं सद तथा
जनताूित िजम्मेवार बनाउन ूभावकारी भूिमका खेिलरहे को छ ।
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अन्य

िदगो िवकास तथा सुशासन सिमितले राि य गौरवका योजनाह

योजनाह को

सुपिरवेक्षण

तथा

सन्तुिलत

िवकासको

िनिम

लगायत िवकास सम्बन्धी

सम्बिन्धत

िनकायह सँग

अन्तिबर्याका साथै सं घ र ूदे शसँग तादात्म्यता सम्बन्धको लािग कायर् गनुक
र् ा साथै सुशासन ूव र्नका
िनिम

सिबय

रहे को

जनसहभािगता अिभवृि

दे िखन्छ

। िवधायन

व्यवःथापन सिमितले

िवधायन

सम्बन्धी

कायर्मा

गनर् सम्बिन्धत सरोकारवाला र सम्बिन्धत िवषय-िव ह सँग िनरन्तर सहकायर्

गनुक
र् ा साथै ऐन मापन सम्बन्धी कायर्ह

सफलतापूवक
र् अगािड बढाउने वातावरण बनाउँ दै आवँयक

सं यन्ऽ-िविध िनमार्णको कायर् अगािड बढाएको छ । िवषय र कानूनलाई अध्ययन गनर् उपसिमितह

गठन गरी ऐनह को अध्ययन र अनुसन्धान पिन थालेको छ । िवधेयकह मा ऐनको कायार्न्वयन
समयको सुिनि तता र मापनको ूावधान समावेश गनुिर् तर यस सिमितको िनरन्तर ूयास एउटा फड्को

नै हो । त्यःतै ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमितले िवधेयकह मा ूत्यायोिजत
अिधकारसँग सम्बिन्धत िवषयह मा िवशेष र सतकर्तापूणर् िनगरानी राख्न थालेको छ । राि य सभाको

सबैभन्दा मह वपूणर् कायर् सं घीयताको सं रक्षण र सं घ, ूदे श एवं ःथानीय तहबीच समन्वयको वातावरण

िनमार्ण गनुर् हो । यस सभाको राि य सरोकार तथा समन्वय सिमितले सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीच
समन्वयको यःतो वातावरण िनमार्ण गनर् सिबय छ । यस सिमितले आफ्नो कायर्क्षेऽमा उल्लेिखत

िवषयह

तहगत राज्य सं रचनाको िवकासमा समन्वय, राि य सम्पदा, मानव अिधकार तथा पररा

सम्बन्ध, सिन्ध/सम्झौताको कायार्न्वयनको अवःथा, समन्याियक िवकासको अवःथा, िपछिडएको क्षेऽ,

समूदाय, सं ःकृित, राि य गौरवका आयोजना, राि य सुरक्षा र सं वैधािनक आयोग सम्बन्धी िवषयह मा
सम्बिन्धत पक्षह सँग अन्तिबर्या र सम्पकर् घनीभूत गरे को छ ।

िनंकषर्
नेपालको सं सदीय अभ्यासमा २०१५ र २०४७ को सं िवधानमा समेत सं सदको ि सदनात्मक

ःव पको ूयोग गिरएको भए तापिन सं घीय सं सदको वतर्मान ि सदनात्मक सं रचना पिहले भन्दा पृथक

र बढी ूयोजनीय छ । अिहलेको राि य सभा महासभा वा २०४७ को राि य सभा भन्दा िजम्मेवारी,

कायर्, भूिमका, आवँयकता आिदका

ि कोणले समेत फरक छ । नेपालको वतर्मान सं िवधानले

राि य सभाको व्यवःथा िवधाियकीको कायर्मा सहयोग, पिरंकरण, सरकारका गितिविधह को िनगरानी
र दे शका ज्वलन्त मु ाह मािथ छलफलको लािग माऽ गरे को होईन । वाःतवमा यो व्यवःथा

दे श

सं घीय ःव प र तीन तहको सरकारको ूणालीमा गइसकेपिछ िवधायन र सं सदीय कायार्भ्यासमा ूदे श

र ःथानीय तहको ूितिनिध वको आवँयकतालाई पिरपूितर् गनर् गिरएको हो । सं घ, ूदे श र ःथानीय
तह बीच समन्वय र सं घीय सं रचनाको सबलीकरण यस सभाको ूमुख दािय व हो । जनसरोकार,

कानून िनमार्ण र पिरमाजर्न तथा अन्य सं सदीय अभ्यासमा अिहलेसम्मको छोटो अविधमा वतर्मान राि य

सभा अत्यन्त ूभावकारी रहे को छ तथािप केही च ुनौतीह

पिन दे िखएका छन् । ूथमत: वतर्मान

राि य सभाको बदिलएको भूिमकालाई धेरैले अं गीकार गनर् सकेका छै नन् । ःवयं दे शका शीषर् नेत ृ व

पं िक्तले पिन यसको बदिलएको भूिमकालाई आत्मसात् गनर् सकेका छै नन् । यस सदनको अभ्यास र

यसमा हुने गम्भीर छलफल र पिरपक्व बहस त्यितकै मह वपूणर् भए पिन स ारक्षेऽले पिन
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ूाथिमकताका साथ हे न गरे को छै न । फलःव प जनता समक्ष सभाका कायर्ह

पुग्न सिकरहे को छै न । कितपय िवषयमा राि य सभाका सदःयह ले समान

बारे पयार्

जानकारी

पमा पाउनुपन मह व

नपाएको गुनासो पिन छ । उदाहरणका लािग पूवार्धार िवकास कायर्बममा राि य सभाका

सदःयह को समान भूिमका छै न । समानुपाितक प ितबाट िनवार्िचत ूितिनिध सभाका सदःयह को
पिन त्यःतै अवःथा छ । ूितिनिध सभा वा राि य सभाका सबै सदःयह

सं िवधानत: िनवार्िचत हुन ्

ु ो कारण
ु ो कुनै औिचत्य छै न । यसो हुनक
तथा सं िवधानले समान ःथान िदएको अवःथामा यःतो हुनक

समानुपाितक िनवार्चन प ित र ूदे श तथा ःथानीय तहको ूितिनिध सदनलाई सरकार र शीषर् नेत ृ व
पं िक्तले िभऽैदेिख आत्मसात् गनर् नसक्नु नै हुनपु दर्छ ।
नेपालका सातवटै ूदे शह

जनसं ख्याका

गणतन्ऽात्मक राज्यको सं घीय ःव प िविभ

ि ले धेरै फरक-फरक छन् । यस लोकतािन्ऽक

राज्यह

जोिडएर िनिमर्त भएको पिन होइन ।

त्यसकारण, ूदे श र ःथानीय तहह को यस सदनमा समान सं ख्यामा ूितिनिध व िच

बुझ्दो

दे िखं दैन । जनसं ख्याको आधारमा ूदे शह बाट ूितिनिध व भए राि य सभा अझ बढी ूभावकारी हुने

तकर् बिलयो दे िखन्छ । यी अवःथाका बाबजुद राि य सभा जसरी सिबयता र िजम्मेवारीपूवक
र् आफ्नो

भूिमका सम्पादन गिररहे को छ, त्यसै ले िनकट भिवंयमा यसको मह व झन बढ्दै जाने िनि त छ ।
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पिरचय
सं िवधानको भाग ८ मा सं घीय व्यवःथािपका, भाग १४ मा ूदे श व्यवःथािपका र भाग १८ मा
ःथानीय व्यवःथािपकाको व्यवःथा गरी सं सदको पिरकल्पना गिरएको छ । सं िवधानको उिल्लिखत
भागह मा व्यवःथा गिरएको ूावधानबाट सासदह को िनवार्चन हुने गदर्छ । सं घीय व्यवःथािपकामा
ूितिनिध सभा र राि य सभा गरी दुई सदनको पिरकल्पना गिरएको छ । सं िवधानको धारा ८४ बमोिजम
भूगोल र जनसं ख्यालाई आधार मानी पिहलो हुने िनवार्िचत हुने िविध ारा िनवार्िचत हुने ूणाली माफर्त १६५
जना र समानुपाितक िनवार्चन ूणाली माफर्त ११० जना गरी ूितिनिध सभा कूल २७५ सदःयीय हुने
व्यवःथा
छ । यसैगरी धारा ८६ मा राि य सभाको पिरकल्पना गिरएको छ, जसमा ५६ जना िनवार्चन र ३ जना
मनोनीत गरी कूल ५९ जना सदःय हुने व्यवःथा गिरएको छ । ूदे शमा ूदे श व्यवःथािपकाको व्यवःथा
गिरएको छ, जसको िनवार्चन पिन ूत्यक्ष (पिहलो हुने िनवार्िचत हुने) र समानुपाितक िविध ारा गिरएको छ ।
पिहलो हुने िनवार्िचत हुने िविधमा ूितिनिध सभाको एक सीट बराबर दुई हुनेगरी भूगोलको िवभाजन गिरएको
हुन्छ । पिहलो हुने िनवार्िचत हुने ूणाली अन्तगर्त िनवार्िचत सदःय सं ख्यालाई ६० ूितशत मानेर ४०
ूितशत समानुपाितक िनवार्चन ूणाली अन्तगर्त िनवार्िचत गरी त्यसको योग नै ूदे श व्यवःथािपकाको सं ख्या
िनधार्रण गिरएको हुन्छ । यसैगरी ूत्येक ःथानीय तहमा िनवार्िचत सबै सबै ःथानीय व्यवःथािपकको सदःय
हुने व्यवःथा छ । सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबाट िनवार्िचत हुने सदःयह को िववरणलाई
िनम्नतािलकामा ूःतुत गिरएको छ ।



सदस्य, पर्ितिनिध सभा
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तािलका : नेपालमा रहे का सं घीय र ूादे िशक तहमा रहे का व्यवःथािपकाका सदःयह को िववरण
ब.सं .

िववरण

पिहलो हुने िनवार्िचत हुने

समानुपाितक

१६५

११०

मनोनीत

जम्मा

१

ूितिनिध सभा

२

राि य सभा

५६ (एकल सं बमणीय)

३

ूदे श नं. १

५६

३७

९३

४

ूदे श नं . २

६४

४३

१०७

५

ूदे श नं . ३

६६

४४

११०

६

गण्डकी ूदे श

३६

२४

६०

७

ूदे श नं . ५

५२

३५

८७

८

कणार्ली ूदे श

२४

१६

४०

९

सुदूरपि म ूदे श

३२

२१

५३

५५१

३३०

जम्मा

२७५
३

३

५९

८८४

ॐोत : िनवार्चन आयोग

यी सबै कुनै न कुनै िहसाबले जुन ूणाली अन्तगर्त आएपिन जनता माफर्त िनवार्िचत जनूितिनिधह

हुन ् । हामी सं सदीय ूणालीको अभ्यासमा छ । सं सदीय ूणालीमा जुन दलको िनवार्चनमा बहुमत आउँ छ,

उसै ले सरकारको नेतत्ृ व गदर्छ । िनवार्चनमा दलह ले आ-आफ्नो घोषणापऽको आधारमा जनताको बीचमा
आ-आफ्नो दलको िनवार्चन िचन्ह िलएर जनताको बीचमा जाने गदर्छन् । यसरी िनवार्चन हुने िविध िव का
ु ह मा चिलरहे को व्यवःथा हो । सं सदीय ूणालीमा हरे क ४ वा ५ वषर्मा जनताले
लगभग धेरैजसो मुलक

सावर्भौमस ाको ूयोग गरे र आफ्न ूितिनिधलाई िनवार्चनमा मत हाल्न पाउने अिधकार हुन्छ । जनतालाई

आफ्ना ूितिनिधलाई िव ास गरे र मत िदएपिछ जनूितिनिधले त्यसको रक्षा गन र जनताको िव ासको

आधारमा काम गन नै सं सदीय ूणालीको सकरात्मक पक्ष हो । नेपालको सन्दभर्मा ःथानीय तह छाडेर ूदे श
र सं घीय तहको जनूितिनिधह को सं ख्या जम्मा ८८४ जना हुन ु भनेको चानच ुन िवषय होइन । तसथर् ती

सांसदह , जो जनताको िव ास िजती मत ूा गरे र िनवार्िचत भएर आएका हुन्छन्, उनीह

जनताको ूत्यक्ष

िव ासमा रहे र काम गनर् सक्छन् िक सक्दै नन् भ े िवषय नै हरे क सांसद र जनताको लािग महत्वपूणर् िवषय

हो । तसथर् हरे क सांसदले आफूलाई त्यस अनुकूलको व्यवहार गनर् सक्ने नसक्ने उसको िन ा र इमान्दारीमा

भर पदर्छ ।

सं सदमा सांसदले अनेक भूिमका िनवार्ह गनर्पन हुन्छ । जनूितिनिधको नाताले जनताको

िहतका लािग खेल्ने भूिमकाका अितिरक्त यसले खेल्ने भूिमकालाई िनम्नानुसार ूःतुत गिरएको छ :
कानून िनमार्णको भूिमकामा सांसद

एक सांसदको मुख्य भूिमका कानून िनमार्ण नै हो । व्यवःथािपका नै कानून िनमार्णको लािग हो ।

सं सदीय व्यवःथा भएको ठाउँ मा कानूनको मःयौदा भने सरकारको तफर्बाट सं सदमा आउँ छ । सं सदमा

सरकारको बहुमत भएको अवःथामा ‘‘हुन्छ“ र ‘‘हु “ भनेकै भरमा सरकारले चाहे मा सिजलै पास हुने तर
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सांसदह ले आफूलाई कानून िनमार्णमा पूणत
र् ः िबयाशील बनाउन सक्दछन् । कुनै सांसदले सं सद
सिचवालयमा के-कःता कानूनह को मःयौदा िवधेयकको

पमा दतार् भएमा सं स

समयसमयमा चेक गनुप
र् दर्छ । ूत्येक सांसदको िपजन होलमा िवधेयकको ूितह

बैठक चल्नु अगावै

रािखएको त हुन्छ तर कुन

बैठकमा पेश हुँदैछ भ े थाहा नहुने भएकोले ूत्येक बैठकको अगावै कायर्व्यवःथा शाखामा सोधी कुन

िवधेयक बैठकमा ूःतुत हुँदैछ भनेर जानकारी िलनुपदर्छ । यसरी जानकारी िलएपिछ सो िवषयमा आफू
तयारीकासाथ बैठकमा ूःतुत हुने र बैठकमा सै ािन्तक छलफलको समयमा आफ्नो

ि कोण रो ममा

उिभएर राख्ने गनुप
र् दर्छ । यसको लािग दलसँग समयको लािग अनुमित िलइरहनु पदन । त्यसपिछ ७२

र् न भए सं शोधन हाल्नुपदर्छ ।
घण्टाको समय-सीमािभऽ तोिकएको ढाँचामा सो िवधेयकमा कुनै सं शोधन गनुप
यसले सो कानूनको बारे मा अध्ययन गन र सम्बिन्धत सिमितमा आफू उिभएर आफ्नो सं शोधनको बारे मा तकर्
राख्ने समय ूा

हुन्छ । राॆो अध्ययनप ात् तािकर्क ढ ले िवषय ूःतुत गरे पिछ एक सांसदको क्षमता र

कानून िनमार्णमा भूिमका यहीं दे िखन्छ । रो ममा उिभएर सै ािन्तक छलफलमा राखेको िवषयभन्दा
सिमितमा सं शोधनको समयमा आफ्नो िवषयमा अडानका साथ उिभन सक्य भने कानून िनमार्णको िहसाबले

एक सांसदको भूिमका दे खाउन सिकन्छ । सिमितबाट पास भएर आएपिछ भने िवधेयकको बारे मा सदनमा

स ापक्ष छ भने “हुन्छ” भ े र ूितपक्ष छ भने िक मौन बःने िक “हु ” भ े बाहे क अ

भूिमका हुँदैन । तसथर्

एक सांसदले आफूलाई कानून िनमार्णको चरणमा िबयाशील बनाउने हो भने सै ािन्तक छलफलको समयमा

रो ममा उिभएर िवधेयक उपर तािकर्क ि कोण राख्ने र सं शोधन हालेर सिमितको छलफलमा अिनवायर् भाग
िलने गनुप
र् दर्छ ।

सं सदको अन्य ूिबयामा सांसदको भूिमका
सं सदमा समय मसयमा राि य महत्व र सरोकारका िवषयमा छलफलह

ु ो नाताले ती ूत्येक सवालमा आफ्नो
सांसद हुनक

भइरहे का हुन्छन् । एक

ि कोण राख्ने गदार् सांसदको िबयाशीलता दे िखन्छ ।

िवषयवःतुमा भने ान हुन ु ज री छ । यसैगरी आफ्नो पालो आएको बेलामा शून्य समयमा अिनवायर् आफ्नो

िनवार्चन क्षेऽ वा कुनै राि य सवालमा धारणा राख्ने गनुप
र् दर्छ । यसले सदनमा आफ्नो उपिःथित जनाइरहे को

हुन्छ । िवशेष समयमा कुनै िवषयमा धारणा राख्नुपन भएमा दलको अनुमित िलएर राख्नुपदर्छ । िवशेष

समयको लािग सबै सांसदह ले सं सदीय दलको मुख्य सचेतक वा सचेतकसँग माग गनुप
र् दर्छ । किहलेकाही ँ
िवशेष समय केही सांसदह ले माऽ ूयोग गिररहे को पाइन्छ । सांसद ःवयं ले कुनै सावर्जिनक महत्वको

िवषयमा सं सदमा छलफल गराउन चाहे मा सं सद सिचवालयमा सो िवषय उपर आफू ूःतावक र केही अन्य

सांसदह लाई समथर्क राखेर ूःताव दतार् गराउन सिकन्छ । सो िवषय राि य महत्वको र तत्काल छलफल

गनुप
र् न भएमा कायर्व्यवःथा परामशर् सिमितलाई आफूले दतार् गरे को ूःतावको बारे मा जानकारी गराउनु
पदर्छ ।

सरकार गठनको मुख्य भूिमकाको

पमा सांसद

सं िवधानको धारा ७६ बमोिजम ूितिनिध सभामा बहुमत ूा दलको नेतालाई ूधानमन्ऽी िनयुिक्त

गन र ूधानमन्ऽीले सं घीय सं सदका सदःयह
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ु ो अलावा
गनर् सक्ने व्यवःथाले ूत्येक सदःय आफमा कायर्पािलका जन्माउन सक्ने अिधकारूा व्यिक्त हुनक
कायर्पािलकाको सदःय हुन योग्यता पुगेको व्यिक्तको

पमा रहन्छन् । कायर्पािलका गठन माऽ होइन,

ूत्येक सांसद र सं सद कायर्पािलकालाई जनताको तफर्बाट ू

गनर् र कायर्पािलकालाई जवाफदे ही बनाउन

उि कै िजम्मेवार हुन्छन् । कायर्पािलकाका ूत्येक िनणर्य, कामकारवाही र कायर्पािलकाका सदःयह लाई
सं सदमा उभ्याउन सक्ने भूिमका एक सांसदको रहन्छ । मन्ऽीले सं सदको रो ममा उभेर बोलेको कुरा िच

बुझेन भने एक सांसदले चाहे मा आफ्नो सं सदीय दलिभऽ पिन आलोचना गनर् पाउँ छ । सं सदीय दलमा
अनुकूलता बनाउन सक्छ भने सरकार फेनर् वा आफ सरकारको नेतत्ृ व हो भनेर ूःतुत हुन सक्दछ । कुनै

बेला एक सांसदको मत यित महत्वपूणर् हुन्छ िक सरकार कसको बन्छ भ े कुराको िनधार्रण एक सांसदको

मत कसरी ूकट हुन्छ भ ेमा भर पदर्छ ।
िवकास िनमार्णको ूितिनिधको

पमा सांसदको भूिमका

एक सांसदलाई जनताले िवकास िनमार्णको ूितिनिधको

पमा बुझेको हुन्छ । िनवार्चन लड्ने

बेलामा समेत च ुनावी घोषणापऽमा कानून बनाउने कुरा कतै उल्लेख भएको हुँदैन । अिधकांश

घोषणापऽह मा िवकास िनमार्णको नै कुरा गिरएको हुन्छ । तसथर् एक सांसद सफल िक असफल भ े कुरा

सं सदमा कानून बनाउन कित िबयाशील भयो भ े भन्दा पिन बढी आफ्नो िनवार्चन क्षेऽमा िवकासको लािग
कित पहल गनर् सक्यो भ े कुरामा िनभर्र हुन्छ । तसथर् एक सांसदले आफ्नो िनवार्चन क्षेऽको िवकास

आयोजनाको लािग इमान्दरीपूवक
र् पहलकदमी िलनु ज री छ । हुन त दे शको नै बजेटको आकार सानो छ ।

सानो ॐोत भएको कारणले पहुँच हुने नेताह ले आफ्नो िनवार्चन क्षेऽमा बढी रकम लाने र पहुँच नहुने सांसदले

केही पिन गनर् नसक्ने अवःथा रहे को छ । राि य आय बढाएर िवकासको लािग पिन बजेट बढाउने र

समानुपाितक िवकासमा जोड िदनुको अलावा धे रैजसो पहुच हुने र सरकारका मन्ऽीले आफ्नो अनुकूल बजेट

बनाउन पाउँ दा आफूलाई िवशेष व्यिक्त भएको महसुस गदर्छन् । तर ूत्येक सांसदले समानुपाितक
िवकासको बारे मा दलमा, सरकारमा र सदनमा पटक-पटक आफ्नो आवाज उठाउने र सम्भव भएसम्म आफ्नो

िनवार्चन क्षेऽको बारे मा िवशेष पहलकदमी िलनु ज री छ । बजेट कुन-कुन िवभाग, मन्ऽालय वा अ ाह मा

हुन्छन्, ूत्येकको जानकारी िलनुपदर्छ । ःथानीय तह र ूदे श तह दुवैमा बजेटको िनगरानी, अनुगमन र

कायार्न्वयनको बारे मा जानकारी िलनु त्यि कै ज री छ ।
जनताको दै िनकीमा उपिःथत हुने भूिमका
एक सांसदलाई जनताले गुनासो गछर्, ू

गछर्, गाली गछर्, िरस गछर्, फेिर पिन अिभभावक ठानेर

माया गछर्, िव ास गछर्, आमन्ऽण गछर् । तसथर् जनताको तफर्बाट गरे का हरे क ू
सावर्भौमस ा सम्प

सु ुपदर्छ । जनता नै

र् दर् छ । जनताको हरे क िबयाकलापमा समय
हुने हुँदा जनतालाई िशरमा राखेर काम गनुप

व्यवःथापन गरे र सकेसम्म उपिःथत हुन ु राॆो हुन्छ । मदर्को मलामी, बढ्दाको जन्ती हुनसक्नु पदर्छ ।

िबरामी पदार् वा कुनै दुःखको बेला वा अन्य कुनै सुखको समयमा समेत जनताको बीचमा नै हुन ु एक सांसदको

लािग दै िनकी जःतै हो ।
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इमान र िन ा एक सांसदको गहना
एक सांसद राज्य स ालनको लािग जनताले िव ास गरे को व्यिक्त हो । सांसद हुन ु भनेको ख्याल-

ख्याल िवषय होइन । लामो समयको त्याग, बिलदान र समपर्णबाट माऽ सांसद हुने ठाउँ मा पुग्न सिकन्छ ।
जनताको िव ासको मत ूा

गनर् त्यितकै सिकँदै न । जनताको मतलाई अवहे लना गरे र िकनेर वा अन्य

िहसाबले ूभािवत पारे र वा जबजर्ःती ूा गन गलत िविध अपनाएर पिन मत ूा गनह

िविध गलत र गैरकानूनी िविध हो । आत्मदानको

हुन सक्दछन् तर यो

पमा कसैको मत ूा गन भनेको िनकै गवर्को िवषय हो ।

त्यसै ले एक सांसदले आफ्नो मयार्दा भुल्नु हुँदैन । ूत्येक सांसद मयार्दामा रहने, इमान र िन ापूवक
र् काम गन

बानी बसाल्न सक्य भने आम जनताले राजनेताूित हे न ि कोण नै पिरवतर्न हुन्छ । अिधकांश सांसदह

राजनीितक पृ भूिमबाट आउने हुँदा राजनीितक क्षेऽका हरे क म ह मा भाषणको माध्यमबाट दे श र जनता
र् दर्छ । कायर्कारी िजम्मेवारी
ूित हजार पटक शपथ खाइएको हुन्छ । त्यसै लाई सम्झेर काम गन गनुप

पाएको बेला यही हो भनेर गलत गनर् पुग्य भने राजनीितक जीवनमा त्यसले कहीं न कहीं असर पादर्छ ।
पमा दे शको छिव ूितिविम्बत हुने हुँदा िवगतका कितपय कमजोरीह

सांसदको

सक्नुपदर्छ । सांसद एक आदशर्को

ूयोग हुने पाऽको

भए तत्काल छोड्न

पमा हुनपु दर्छ । जनताले छिव बनाउँ दा नकरात्मक िवम्बको

पमा

पमा होइन, आदशर्को छिव बनाउन सकोस् । नेपाली समाजमा सकरात्मकभन्दा

नकारात्मकता िछटो फैिलने गदर्छ । तसथर् राॆो कामको लािग िनरन्तर ूय ज री हुन्छ ।

बहुदलीय सं सदीय ूणालीमा समथर्न गनभन्दा समथर्न नगनको पं िक्त ठू लो हुन्छ भ े हे क्का

रहनुपदर्छ । एकाध िनवार्चनमा बाहे क पिहलो हुने िनवार्िचत हुने ूणालीमा भन्दा बढी मत िनवार्िचतको अन्य

सबै ूितःपधीर् मतको जोड हुन्छ । पाटीर्िभऽ पिन आफूलाई न चाउने पं िक्त हुन सक्दछ अथार्त ् आन्तिरक

ूितःपधार्मा आफूलाई कमजोर वा नसक्ने दे खाएर अक कोही आफ्नै पाटीर्का सदःयह

लािगरहे का

र् उिभन सक्दा माऽ एक असल
हुन्छन् । त्यसो हुँदा यी सबै ूितकूलतालाई ध्यानमा राखेर िन ापूवक
राजनेताको

पमा उिभन सक्षम भइन्छ ।

िनंकषर्
वतर्मान बहुदलीय शासन व्यवःथामा राजनीितक दलह

र ितनका सदःयह

इमान र िन ामा रहन

सकेनन् भने जनतामा िव ास टु ट्न सक्दछ । हरे क राजनीितक दलह ले आफ्ना सांसदह लाई मयार्िदत

भएर उिभन, इमान र िन ाको पाठ िसकाउनु ज री छ । केही ूितशत खराबीको कारणले िस ै शासन

व्यवःथाूित पिन ू

उठ्ने गदर्छ । तसथर् राजनीितक दलह को िवधानमा खराब र बेइमानह लाई

सदःयता निदने व्यवःथा समेत हुन ु ज री छ । िव मा बहुदलीय लोकतािन्ऽक व्यवःथाको अक कुनै

उपयुक्त

िवकल्प

छै न । यसै व्यवःथामा हामीले हाॆा राॆा कामह को ःपेस खोज्ने हो । यसै व्यवःथालाई जनूितिनिध

माफर्त सबै तहका जनूितिनिधह को व्यवहार, आचरण, िबयाशीलताको आधारमा सु ढ बनाउँ दै लैजाने
हो । लोकतन्ऽको िवकल्प लोकतन्ऽ माऽै हुन सक्दछ । स ालकह

उठी लोकतन्ऽ नै धराशयी हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।
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वतर्मान सं िवधान, राज्य पुनःसं रचना र सं घीयताको कायार्न्वयन

मनोहरूसाद भ राई



जनिनवार्िचत सं िवधान सभाबाट नेपालले सं घीय गणतािन्ऽक सं िवधान लागू गरे को चारवषर् पूरा
भएको छ । यही सं िवधान अन्तगर्त सं घीय, ूादे िशक र ःथानीय, तीनै तहको िनवार्चन सम्प

भएपिछ

सं घीयता कायार्न्वयनको महत्वपूणर् र अपिरहायर् सं वैधािनक–राजनीितक पूवार्धार िनमार्ण भएको छ ।
राज्यस ाको अिधकार र सावर्जिनक सेवा ूदायको सं रचना स ाललाई जनताको समीप पुर्याउने
जनताको सदीय पुरानो राज्य पुनःसं रचनाको आकांक्षलाई सं घीय राज्य ूणालीको अवलम्बन एवम्
कायार्न्वयनले सम्बोधन गरे को छ । यसअिघको एकात्मक राज्य ूणलीमा भन्दा धेरै ठू लो सं ख्यामा
ूान्तीय र ःथानीय तहमा समेत, आिथर्क िनणर्यको अिख्तयारी ूा
िबयाशील भएका छन् । च ुनौतीह

िनकाय र िनवार्िचत अिधकारीह

ु का लािग सवर्था नयाँ
िन य नै छन् । सं घीयता हाॆो मुलक

अभ्यास भएकाले राजनीित, ूशासन र नागिरक सबै सरोकारवालाह ले िसक्दै र सिच्चं दै अिघ बढ्नुपन
यथाथर् हाॆा सामू छ । तर, च ुनौतीह को दाँजोमा आवसरह
ु को िवकास र जनताको समृि मा
अवसरह लाई मुलक

कैय

गुणा धेरै छन् । ितनै

पान्तण गनुर् अबको साझा राि य उ ेँय र

सं कल्प हो र हुनपु छर् ।
सं घीय राज्यका धेरै खालका वगीर्करण र वैचािरक िवभाजन (School of Thoughts) िव
राजनीितमा ूचिलत छन् । तथािप, सं घीय ूणालीलाई सुचा

गनर् मुख्यगरी चारवटा ूमुख

खम्बाह मा िवभाजन गरे र िव ष
े ण र अनुगमन गन अभ्यास िव व्यापी र साझा हो । ती चार
खम्बाह

हुन,् १. सं वैधािनक सं घीयता (Constitutional Federalism), २. राजनीितक सं घीयता

(Political Federalism), ३. िव ीय सं घीयता (Fiscal Federalism) र ४. ूशासिनक सं घीयता
(Administrative Federalism) ।



महासिचव, संघीय संसद
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१. सं वध
ै ािनक संघीयता

सं घीय शासन ूणाली सं ःथागत गन सं िवधान लागू भएपिछ सं वैधािनक सं घीयताको एउटा

महत्वपूणर् पाटो पूरा भएको छ । सं िवधानको धारा ५७ बमोिजम भएको राज्यशिक्तको बाँडफाँडलाई

सम्बिन्धत अनुसूचीह ले सं घीय, ूादे िशक र ःथानीय सरकारह को एकल र साझा अिधकारहका
पमा सूचीब

गरे का छन् । तथािप ितनको ूभावकारी ूयोगका लािग तीनवटै तहमा आवँयक सबै

कानून, सं ःथागत र ूशासिनक सं रचनाह

बिनसक्नु पनछ । नयाँ सं िवधानले पिरकल्पना गरे का यःता

िनमार्ण हुन अझ केही समय लाग्नु अःवाभािवक होइन । यसका अितिरक्त, सं िवधानले

सं रचनाह

पिरकल्पना गरे को ःवच्छ र िनंपक्ष िनवार्चन, सबै तहका सरकारह को स ालनमा सं िवधानको अक्षर
र ममर्को पिरपालनाले माऽ सं वैधािनक सं घीय व्यवःथा सफा हुन्छ । सं िवधान आफमा एउटा

गितशील दःतावेज हो, जसले सं घीयता कायार्न्वयनका बममा दे िखएका अड्चनह लाई िविधसम्मत

राजनीितक र सं सदीय लोकतािन्ऽक ूिबया ारा िनरन्तर सम्बोधन गद जानुपन हुन्छ । यसका लािग

सं िवधान आफले मागर् ूशःत गरे को छ । सं घीयताको सं ःथागत सबलीकरणका लािग यो महत्वपूणर्

पक्ष हो ।

२. राजनीितक सं घीयता

सं घ, सातैवटा ूदे श र ७ सय ५३ वटा ःथानीय तहका व्यवःथािपकामा बहुदलीय

ूितःपधार्का आधारमा राजनीितक दलका ूितिनिधह को िनवार्चन र ितनै ूितिनिधह ले बनाएको

सरकार िबयाशील भएको पिन किरब दुई वषर् भएको छ । यस अथर्मा राजनीितक सं घीयताको पिन

बिलयो आधार खडा भएको छ । तर राजनीितक सं घीयताको आदशर् ूकृितको िबयाशीलताका लािग
सबै राि य मान्यता ूा

दलह को सांगठिनक र पिरचालन सं रचना पिन सं िवधानले िनधार्रण गरे को
पान्तरण र िबयाशील हुन अझै बाँकी रहे को दे िखन्छ ।

राज्य पुनःसं रचनाको समानान्तर अनु प

क्षेऽीय राजनीितक शिक्तह ले पिन भूगोल आिद िवशेषका मु ाह लाई मूलधारमा ल्याउन म त गरे का

छन् । यो समावेशी लोकतन्ऽको सुन्दरता हो ।

तथािप दलह ले ूादे िशक र ःथानीय ूाथिमकताका मु ाह लाई समेटेर राजनीितक

िनमार्ण गन, यःतो

राि य तहको
बनाउनु

ि कोण

ि कोण िनमार्ण ूिबयालाई जनःतरबाटै लोकतािन्ऽक ूिबयाबाट अनुमोदन गराएर

ि कोणमा समेट्ने आन्तिरक लोकतन्ऽको अहम् अभ्यासलाई सं ःथागत र िनरन्तर

आवँयक

छ

।

जनताका

ःथानीय, क्षेऽीय

र

वगर्–समुदाय

िवशेषका

िविश

आवँयकताह लाई ती सं रचना सापेक्ष राजनीितक सँगठनह ले ूितिनिधत्व गन, आवाज िदने र
सम्बोधन गन अपेक्षा सं घीय शासन ूणालीको िविश
जनताका

पक्षमा

पिरणाममुखी

बनाउने

िजम्मेवारी

ु एवम्
गुण हो । यसलाई सु ढ, िदगो र मुलक
राजनीितक

दलह कै

हो

।

राजनीितक

दलह िभऽको सुशासन, पारदिशर्ता, इमान्दारी र जनआकांक्षा सम्बोधन गन परम्पराले माऽै सं घीयतालाई

ु को समम िहतमा काम गनर्सक्ने बनाउँ छ । यी आयामह मा सुधार गन ठाउँ धेरै
थप बिलयो र मुलक
बाँकी छ ।

80

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

३. िव ीय सं घीयता

सं घीय, ूादे िशक र ःथानीय सबै तहका अथर्तन्ऽको मूल मागर्िनदशक दःतावेज नेपालको

ु लाई सं घीय बनाउनुको उ ेँयका
सं िवधान (२०७२) नै हो । सं िवधानको ूःतावनाले मुलक

‘आिथर्क समानता, समृि

पमा

र् ो उ ेँय
र सामािजक न्याय सुिनि त गनर्’ भनेको छ । सं िवधान जारी गनुक

‘सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको माध्यम ारा शािन्त, सुशासन, िवकास र

समृि को आकांक्षा पूरा गनर्’ हो भिनएको छ । सं घीय राज्य पुनःसं रचना र सोही अनु पको शासकीय
ूणाली ःथापनाको सबभन्दा ूबल औिचत्य पिन जनताको आिथर्क समृि को आकांक्षालाई बढी

ूभावकारी र ूत्यक्ष

पले सम्बोधन गनुर् हो । यसका लािग आवँयक ॐोत पिरचालनको िविध

िव ीय सं घीयताको कायार्न्वयन नै हो ।
िव ीय

सं घीयताले

राज्यका

िविभ

तहका

िनवार्िचत

सरकारह बीचका आिथर्क ॐोत र खचर् गन क्षेऽािधकारह

सं घीय, ूादे िशक

र

ःथानीय

पिरभािषत र कायार्न्वयन गछर् ।

सम्बिन्धत सरकारह ले आफ्नो अथर्तन्ऽलाई आिथर्क पले सबल नबनाउने हो भने कुनै पिन जातीय,
सांःकृितक, राजनीितक एवम् मौिलक हकका ूावधानह

जि नै आकषर्क भएपिन ती कागजमा माऽै

सीिमत हुने अवःथा आउँ छ । नेपालका सन्दभर्मा ूादे िशक र ःथानीय अथर्तन्ऽह को पूणर्
िबयाशीलता र त्यसबाट आउने ूितफलका बारे मा चचार् गनुर् अिहले अिल चाँडै हुनेछ । िकनभने

ूादे िशक र ःथानीय अथर्तन्ऽह ले आकार महण गनर्का लािग आवँयक धेरै कानून र सं रचनाह

बमशः व्यविःथत हुने बममा नै छन् । दे िखने ूितफल आउन अझ केही समय लाग्नु ःवाभािवक
हो ।

ूदे शह

ूभावकारी र ःवावलम्बी आिथर्क इकाई ब का लािग जनशिक्त, ूाकृितक ॐोत र

र् न छ ।
राजःव सं कलनका िबन्दुह , तीनवटै अवयवह लाई उि कै ध्यान िदई पिरचािलत गनुप
नेपालका सन्दभर्मा जनसं ख्या र राजःवको सामान्य तथ्या

उपलब्ध भएपिन िविभ

भूखण्डमा उपलब्ध

्
जल, जिमन, जं गल जःता ूाकृितक ॐोतह को िव मान अवःथा र ितनले अथर्तन्ऽमा पुरयाउन
सक्ने

सम्भाव्यताका बारे मा िवःतृत अथर्शा ीय वा तथ्या शा ीय िव ष
े ण हुनै बाँकी छ । यस कायर्मा सबै

तहका सरकारह को समान दाियत्व र भूिमका रहन्छ । नेपालको सं िवधानले नै हाॆो सं घीयतालाई
ु ी सं घीयता (Cooperative Federalism) िकटान गरे कोले िविभ
सहकायर्मख

तहका सरकारह बीच

वाःतिवक आिथर्क सहकायर्को सम्भावनालाई वैधािनक आधार िदएको छ । त्यसलाई कायर् पमा
लैजाने िजम्मेवारी रा का सामु छ ।

सं िवधानले िनजी क्षेऽको सहभािगतामा आिथर्क िवकास गन कुरालाई पिन समेटेको छ ।

नेपालको सं िवधानको धारा १७ को ःवतन्ऽताको हक अन्तगर्त खण्ड (च) मा नेपालको कुनै पिन

भागमा पेसा, रोजगार गन एवम् उ ोग, व्यापार तथा व्यवसायको ःथापना र स ालन गन ःवतन्ऽता

हुने उल्लेख छ । त्यःतै धारा २५ को सम्पि को हक अन्तगर्त “ूत्येक नागिरकलाई कानूनको
अधीनमा रही सम्पि

आजर्न गन, भोग गन, व्यावसाियक लाभ ूा

गन र सम्पि को अन्य कारोबार

गन हक हुनेछ ।“ सं िवधानको भाग–३ ले व्यवःथा गरे का मौिलक हकह
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दे िख धारा ४४ सम्मका हकह को ूत्याभूित गराउने िजम्मेवारी मूलतः ूदे शह को िजम्मेवारीमा पन

दे िखन्छ । िशक्षाको हक, भाषा तथा सं ःकृित सं रक्षणको हक, रोजगारीको हक, ौमको हक, ःवाःथ्यको
हक, खा

सुरक्षाको हक, आवासको हक, लैि क हक, बालबािलकाको हक, दिलतको हक, ज्ये

नागिरकको हक, सामािजक न्यायको हक, सामािजक सुरक्षाको हक एवम् उपभोक्ता हकह लाई

व्यवहारमा सुिनि त गनर् ूदे शह को आिथर्क क्षमता, व्यवःथापकीय च ुःतता र िवतरण ूणालीको

ूभावकािरता आवँयक पनछ । यी सबै कामका लािग आवँयक आिथर्क क्षमता तहगत क्षेऽािधकार
अनु प सरकारह

र् ो िवकल्प छै न । क्षेऽीय सन्तुलन सिहतको समावेशी
आफले िवकिसत गनुक

महत्वपूणर् अवयवह

हुन ् ।

आिथर्क िवकासको अवधारणा र व्यवःथाह

आिथर्क वृि

उन्मुख अथर्तन्ऽको स ालनका लािग

सं िवधानले व्यवःथा गरे को राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

आयोग िव ीय सं घीयता स ालन

र ॐोत बाँडफाँडका लािग सबभन्दा महत्वपूणर् सं वैधािनक सं रचना हो । ःथानीय, ूदे श र केन्िीय

सरकारबीचका आिथर्क सम्बन्धह लाई उपलब्ध सीमािभऽ रहे र िववादरिहत सूऽमा आधािरत र
न्यायोिचत िवतरणको कायर् िव ीय आयोगले नै व्यविःथत गछर् । नेपालको सन्दभर्मा ूाकृितक
ॐोतह

र ितनको लाभ िवतरणको िजम्मा पिन यही आयोगलाई िदइएको छ । आउँ दा केही वषर्का

लािग ःथानीय तह र ूदे शह को अथर्तन्ऽ स ालन र आिथर्क ॐोत व्यवःथापनको मूल आधार

केन्िबाट आउने अनुदान नै हुने दे िखएको छ । केन्िबाट आउने यःतो समानीकरण अनुदान
ु को आिथर्क वृि
(Equalization Grant) लाई न्यायोिचत बनाएर माऽै मुलक

र

िवकासको

असमानतालाई सम्बोधन गनर् सिकन्छ । सं घीयताको सफलताका लािग आिथर्क िवकासमा क्षेऽीय
असमानता घटाउनु अपिरहायर् छ ।

ःथानीय र ूादे िशक सरकारह ले आफ्नै ॐोत पिरचालनका सम्भावनाह

पिहल्याउनु र

सदुपयोग गनुर् जित आवँयक छ, त्यित नै आवँयक जनताह लाई कर र शुल्कका नाममा थप

ु ो पिन छ । यो अत्यन्तै नाजुक तर अिनवायर्
आिथर्क बोझ नबोकाउने नैितक िजम्मेवारी बोध हुनक
सन्तुलन हो । उदाहरणका लािग ूदे श नं ३ ले माऽै सम्पूणर् राजःवको औसतमा लगभग ५५

ूितशत वािषर्क राजःव उठाउँ छ । जब िक सोही ूदे शमा सम्पूणर् राि य खचर्को ६२ ूितशतको

हाराहारीमा खचर् भइरहे को छ । यसको तुलनामा गण्डकी ूदे श, कणार्ली ूदे श र सुदूरपि म ूदे श

को राजःव आयको िहःसा एक ूितशत हाराहारी र खचर् ४–५ ूितशत माऽै छ । ूदे श २ मा मुख्य

भन्सार नाका वीरग

अविःथत भएकोले राजःव सं कलन बढी दे िखए पिन यस ूदे शको खचर्को अं श

पिन १० ूितशत हाराहारी माऽै छ । कणार्ली जःता आिथर्क
तत्कालै राजःवका ॐोतह

ि ले पछािड परे का ूदे शह मा

िसजर्ना हुने सम्भावना िझनो छ । सं घीयता कायार्न्वयनका शु का

वषर्ह बाटै यो सन्तुलन िमलाउँ दै जाने चे ा गिरएन भने िस ो ूणालीलाई नै दीघर्कालमा जनमुखी

बनाउन असिजलो हुन्छ । त्यःतै जनूितिनिधह ले सावर्जिनक खचर् ूणालीलाई उि कै पारदशीर्,

जवाफदे ही र िनजी ःवाथर्रिहत बनाउनु आवँयक छ । िवतीय सं घीयताका अिधकारह को अःवःथ र

कायर्कारीह को िनजी ःवाथर्केिन्ित ूयोगले सं घीयताले नै ॅ ाचार िवकेन्िीकरण गन जोिखम
रहन्छ । यसतफर् राजनीितक र ूशासिनक पक्ष उि कै चनाखो रहनु ज री छ ।
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४. ूशासिनक संघीयता

कुनै पिन राज्य स ालनका लािग ःथायी सरकार भनेर िचिनने ूशासन सं यन्ऽको अहम्

्
महत्व रहने तथ्य यहाँ दोहोरयाई
रहनु परे न । सं घीय ूणालीमा सोही ूणाली अनु पकै सं रचना र

कायर्क्षेऽ ू

पिरभािषत भएको कमर्चारीतन्ऽ सिबय हुन ु आवँयक हुन्छ । नेपालको कमर्चारी

समायोजन ूिबया अझै सं बमणकालीन अवःथामा छ भ ु अन्यथा नहोला । पयार्

सं ख्यामा, उपयुक्त

दक्षतायुक्त ूािविधक लगायतका कमर्चारीह लाई सबै तहका दरबन्दीह , खासगरी दुगम
र् ःथानीय

पािलकाह सम्म पदपूितर् र पदःथापन गनर् नसक्दासम्म सं घीयताको कयार्न्वयनले वाःतिवक गित िलन

सक्दै न । यःतो पदःथापनलाई दीगो बनाउने अक च ुनौती छ । कृिष, ःवाःथ्य, िशक्षा, पूवार्धार िवकास

जःता िविश ीकृत सेवाका लािग माग िसजर्ना हुने जनःतरमै आवँयक सीपयुक्त जनशिक्तको
उपलब्धता उि कै ज री छ । यो वाःतवमै च ुनौतीपूणर् दे िखं दैछ । लोक सेवा आयोग, अिख्तयार
दु पयोग अनुसन्धान आयोग जःता सुशासन सम्ब

सं वैधािनक सं रचनाह लाई ूादे िशक तहसम्म

िवःतार गन र िबयाशील बनाउने कामले पूणत
र् ा पाइसकेको अवःथा छै न । ूशासिनक सं घीयताका

लािग यी सं ःथागत पूवार्धार तयार नभई जनताले कमर्चारीतन्ऽबाट पाउने सेवा सुिवधा सुचा

हुन

सक्दै नन् । यसका लािग िस ो राज्य सं यन्ऽकै थप र समन्वयात्मक सिबयता यितखेर चािहएको

छ ।

५. च ुनौती

नेपालका हकमा सं घीय ःव प अनु पको राज्य पुनःसं रचनाले अथाह सम्भावनाह

गरे को छ । तर ती सम्भावनाह लाई वाःतिवक उपलिब्धह मा
बीच ठू ला च ुनौतीह

उजागर

पान्तरण गन इच्छा र लआयका

िव मान छन् । खासगरी ःथानीय तह लाई सं िवधानले िदएका िजम्मेवारीह

ूभावकारी ढं गले बहन गनर् सक्ने बनाउन िनवार्िचत जनूितिनिधह को क्षमता िवकास अत्यन्तै ज री
दे िखएको छ । कानून िनमार्ण, आिथर्क व्यवःथापन, न्याय सम्पादन, सावर्जिनक खिरद एवम् िशक्षा–

ःवाःथ्य, वन र कृिष ूसारमा उनीह को ूािविधक सामान्य

ान र व्यवःथापकीय क्षमताको अभाव

टड्कारै खड्केकोछ । ूदे शह ले पिन उच्च िशक्षा आिद बारे आफ्नो

ि कोण िनमार्ण गिरसकेको

अवःथा छै न । िनवार्चन ूणालीलाई ःथानीय तहबाटै कम खिचर्लो र वाःतिवक जनूितिनिधमूलक
बनाउन नसक्ने हो भने सं घीयता िदगो नहुने खतरा दे िखन्छ । राजनीितक दलका सं गठनह िभऽ पिन

िवकेिन्ित िनणर्य ःवय ता र सजीव राि य स ाल सिहतको गितशील सँगठन सं रचनाको सन्तुलनले
माऽै सं घीयता र गणतन्ऽको सं ःथागत सु ढीकरणलाई सघाउँ छ ।

िव ीय ॐोतह को न्यायोिचत िवतरण भएर माऽ पुग्दै न । त्यःतो िवतरण न्यायोिचत नै

भएको अनुभव पिन तहगत सरहकारह

र आम नागिरकह मा हुनसक्नु पछर् । ूशासिनक

सं रचनालाई जितसक्दो िछटो सबै तहमा आवँयकता अनु प फैलाउनु आवँयक छ । िवशेषगरी

ःथानीय र ूादे िशक तहका कानून िनमार्णमा अक्सर दे िखने असाम ःयतालाई िछटो हटाउने ूयास
गनर् िढला भइसकेको छ ।

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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अन्त्यमा, वतर्मान सं िवधान, सं घीय गणतािन्ऽक शासन ूणाली र सोही अनु प भएको राज्यको

पुनःसं रचना नेपालको आिथर्क िवकास र जनताको जीवनःतर उकाःने वाःतवमा नै अभूतपूव र् अवसरह

हुन ् । तर ती अवसरह

िवना ूयास ःवतः उपलिब्धमा

पान्तरण हुँदैनन् । त्यसका लािग

राजनीितक नेतत्ृ व, िनवार्िचत जनूितिनिधह , राज्यका सं ःथागत सं यन्ऽह

र लाभामाही जनताको अटु ट

सहकायर् चािहन्छ । एउटा अिवभािजत राि य अठोट चािहन्छ । यसो हुनसके सं घीय गणतािन्ऽक
नेपालको भिवंय उज्ज्वल छ ।
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नेपालमा सं घीय सं सदको अभ्यास

गोपालनाथ योगी
सारांश

नेपालको सं िवधानले नेपाललाई एक सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यको



पमा पिरभािषत

गरे को छ । सोही सं िवधानको धारा ५६ ले सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ नेपालको मूल सं रचना
सं घ, ूदे श र ःथानीय गरी तीन तहको हुने व्यवःथा तथा धारा ८३ ले ूितिनिध सभा र राि य

सभा नामका दुई सदन सिहतको एक सं घीय व्यवःथािपकाको व्यवःथा गरे को छ, जसलाई सं घीय
सं सद भिनन्छ । नेपालको सं िवधान नेपालको सं वैधािनक इितहासमा हालसम्मकै ूगितशील
सं िवधानको

पमा िलने गिरन्छ । फलःव प युवा सहभािगता र अिधकार बारे मा नेपालको

सं िवधानले अं गीकार गरे को व्यवःथालाई पिहचान गद नेपालले '
२०१९' समेत ूा

ुचर पोिलसी िसल्भर अवाडर्

गरे को छ । यो सं िवधानले सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ, धमर् िनरपेक्षता,

समावेशी र समानुपाितक िस ान्तलाई अबलम्वन गरे को छ । यसैगरी मानव अिधकारको

िव व्यापी मान्यता अनुसार नागिरक तथा राजनीितक अिधकारको साथै आिथर्क, सामािजक र
साँःकृितक अिधकारलाई पिन मौिलक हकको

पमा महत्वपूणर् ःथान िदएको छ ।नेपालको

सं िवधानमा समावेशीता तथा मिहला अिधकारको सवाल धेरै महत्वको साथ समेिटएको छ सं िवधानमा

भएका व्यवःथाह लाई कायार्न्वयन गनर्का लािग सं घीय सं सदले आफ्ना दुई सदन अन्तगर्तका
सिमितह

माफर्त सिबयताका साथ कायर् गद आएको छ । यसैले सं घीय सं सदको गठन भएप ात

कानून िनमार्ण, ूदे श सभासँगको अन्तरसम्बन्ध, अन्तराि य सम्बन्ध जःता िवषयह मा सं घीय
सं सदले महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गद आइरहे को छ । यी कायर् नै सं िवधान कायार्न्वयनका लािग
सं घीय सं सदले खेलेको महत्वपूणर् भूिमका हो ।
पृ भूिम
ऐितहािसक सं िवधान सभाले नेपालमा िव.सं . २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको सं िवधान

जारी गर्यो । उक्त सं िवधानले नेपाललाई एक सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यमा

पान्तर

गर्यो । नेपालको सं वैधािनक इितहासमा जनताले आफ्नो ूितिनिधमाफर्त आफ्नो सं िवधान लेख्न पाएको


सिचव, पर्ितिनिध सभा
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यो पिहलो पटक हो । यस सं िवधानले बहुजातीय, बहुभािषक, बहुधािमर्क, बहुसाँःकृितक तथा

भौगोिलक िविवधतायुक्त िवशेषता आत्मसात् गद जनताको ूितःपधार्त्मक बहुदलीय लोकतािन्ऽक

शासन ूणाली, नागिरक ःवतन्ऽता, मौिलक अिधकार, बािलग मतािधकार, आविधक िनवार्चन, पूणर् ूेस

ःवतन्ऽता तथा ःवतन्ऽ, सक्षम तथा िनंपक्ष न्यायपािलका र कानूनी राज्यको अवधारणा सिहतको

लोकतािन्ऽक मूल्य र मान्यतालाई अं गीकार गरे को छ । नेपालको सं िवधानले मानव अिधकारको

िव व्यापी मान्यता अनुसार नागिरक तथा राजनीितक अिधकारको साथै आिथर्क, सामािजक र
साँःकृितक अिधकारलाई पिन मौिलक हकको

पमा महत्वपूणर् ःथान िदएको छ ।

नेपालको सं वैधािनक इितहासमा यो सं िवधान हालसम्मकै ूगितिशल सं िवधान भ

सिकन्छ ।

जुन सं िवधानले सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ, धमर् िनरपेक्षता, समावेशी र समानुपाितक िस ान्तलाई

अबलम्वन गरे को छ । उक्त सं िवधानमा रहे का सं वैधािनक व्यवःथा बमोिजम िव. सं . २०७४ साल

मं िसर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा ूितिनिध सभाको िनवार्चन सम्प
साल माघ २४ गते राि य सभाको िनवार्चन सम्प

भयो र िव. सं . २०७४

भयो । िनवार्चनप ात् िव. सं . २०७४ फाल्गुन

२१ गते सं घीय सं सदको पिहलो अिधवेशन बःयो । यस अिधवेशनले सं घीय सं सदको नेतत्ृ व गनर्को
लािग ूितिनिध सभाको सभामुख पदमा माननीय ौी कृंण बहादुर महरा र उपसभामुख पदमा माननीय

डा. िशवमाया तुम्बाहाङफेलाई िनवार्िचत गर्यो भने राि य सभाको अध्यक्ष पदमा माननीय ौी गणेश

ूसाद ितिमिल्सना र उपाध्यक्ष पदमा माननीय ौी शिशकला दाहाललाई िनवार्िचत गर्यो ।

सं घीय सं सदले पिहलो अिधवेशनदे िख चौथो अिधवेशनसम्म आइपुग्दा सं िवधानले व्यवःथा

गरे को आफ्नो िनयिमत कामसँगै सं िवधान कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत िवषयमा पिन महत्वपूणर् भूिमका

िनवार्ह गरे को छ । जुन दे हाय बमोिजम छन् :कानून िनमार्ण

राज्यका कामकारवाहीबाट नागिरक अिधकारको कटौती हुन नसकोस् भनी सं िवधान ारा नै

केही हक िनिदर्

गिरएको हुन्छ, जसलाई मौिलक हक भिनन्छ । राज्यको िव

नागिरकलाई ूा

हुने हक भएकोले यसलाई Negative Rights पिन भिनन्छ । मौिलक हक मािनसलाई मािनसको

पमा बाँच्न आवँयक पन अिधकारबाट िवकिसत भएको पाइन्छ । मौिलक हकको हनन् भएमा

सं िवधानमा नै उपचारको व्यवःथा गिरएको हुन्छ । मौिलक हक भनेको राज्यको क्षमता र चाहना
बमोिजम उपलब्ध गराइने भएकोले रा

िपच्छे फरक-फरक हुन्छन् ।

नेपालको सं िवधानको भाग ३ को धारा १६ दे िख ४६ सम्म सम्मानपूणर् बाँच्न पाउने हक,

ःवतन्ऽताको हक, समानताको हक,

यातना िव

स ारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीिडतको हक,

को हक, िनवारक नजरबन्द िव

को हक, छु वाछु त तथा भेदभाव िव

सम्पि को हक, धािमर्क ःवतन्ऽताको हक, सूचनाको हक,

गोपनीयताको हक, शोषण िव

को हक,

को हक,

ःवच्छ वातावरणको हक, िशक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा सं ःकृितको हक, रोजगारीको हक, ौमको
हक,
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हक, दिलतको हक, ज्ये

नागिरकको हक, सामािजक न्यायको हक, सामािजक सुरक्षाको हक,

उपभोक्ताको हक, दे श िनकाला िव

को हक र सं वैधािनक उपचारको हक सिहत कूल ३१ वटा

मौिलक हकह को व्यवःथा गिरएको छ ।

सं िवधानको धारा १३३ र १४४ मा नागिरकको सं वैधािनक उपचारको हकको बारे मा

उल्लेख गिरएको छ, जस अन्तगर्त मािथ उल्लेख गिरएका मौिलक हकको िव

मा कसैले कुनै

अनुिचत बन्दे ज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो सं िवधानसँग बािझएको हुँदा त्यःतो
कानून र त्यसको कुनै भाग वा ूदे श सभाले बनाएको कुनै कानून सं घीय सं सदले बनाएको कुनै

कानूनसँग बािझएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून सं घीय सं सद वा ूदे श सभाले

बनाएको कुनै कानूनसँग बािझएको हुँदा त्यःतो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोिषत गरी पाऊँ
भनी कुनै पिन नेपाली नागिरकले सव च्च अदालतमा िनवेदन िदन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून
बािझएको दे िखएमा सो कानूनलाई ूारम्भदे िख नै वा िनणर्य भएको िमितदे िख अमान्य र बदर घोिषत

गन असाधारण अिधकार सव च्च अदालतलाई हुन्छ । त्यःतै कुनै सावर्जिनक हक वा सरोकारको

कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै सं वैधािनक वा कानूनी ू को िन पणका लािग आवँयक र

उपयुक्त आदे श जारी गनर्, उिचत उपचार ूदान गनर्, त्यःतो हकको ूचलन गराउन वा िववाद टु ो

लगाउनका लािग असाधारण अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त सव च्च अदालतले बन्दी ूत्यक्षीकरण, परमादे श,

उत्ूेषण, ूितषेध, अिधकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदे श जारी गनर् सक्दछ ।

नेपालको सं वैधािनक व्यवःथालाई मध्यनजर गद सं घीय सं सदले सं घीय सं सदको पिहलो

अिधवेशनदे िख चौथो अिधवेशनसम्म आइपुग्दा जम्मा ५४ वटा िवधेयक पािरत गरे को छ । जुन मध्ये

नेपालको सं िवधानको धारा ४७ मा रहे को मौिलक हकको कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवःथालाई

कायार्न्वयन गनर् सं घीय सं सदले सं िवधानले तोकेको समयाविधिभऽ १६ वटा िवधेयकह

छ । ती िवधेयकह

िवधेयकह

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

सं िवधानको कायार्न्वयनका

दे हाय बमोिजम रहे का छन्:

पािरत गरे को

ि कोणले िनकै महत्वपूणर् मािनएको छ, जुन

अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षा सम्बन्धी िवधेयक, २०७५
अपराध पीिडत सं रक्षण िवधेयक, २०७५

अपा ता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी (पिहलो सं शोधन) िवधेयक, २०७५
आवासको अिधकार सम्बन्धी िवधेयक, २०७५
उपभोक्ता सं रक्षण िवधेयक, २०७५
खा

अिधकार तथा खा

सम्ूभुता सम्बन्धी िवधेयक, २०७५

जनःवाःथ्य सेवा िवधेयक, २०७५

जातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसुर र सजाय)) (पिहलो सं शोधन) िवधेयक, २०७५
बालबािलका सम्बन्धी िवधेयक, २०७५

भूिम सम्बन्धी (सातौ सं शोधन) िवधेयक, २०७५
रोजगारीको हक सम्बन्धी िवधेयक, २०७५
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१२.
१३.
१४.
१५.
१६.

वातावरण सं रक्षण (पिहलो सं शोधन) िवधेयक, २०७५
वैयिक्तक गोपिनयता सम्बन्धी िवधेयक, २०७५
सामािजक सुरक्षा िवधेयक, २०७५

सावर्जिनक सुरक्षा (तेॐो सं शोधन) िवधेयक, २०७५

सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार िवधेयक, २०७५

यसैगरी कानून िनमार्ण ूिबयामा नेपालको सं िवधानको धारा ३०४ बमोिजम नेपालको

सं िवधानसँग बािझएका ऐनह लाई सं वैधािनक समयसीमािभऽ सं शोधन र खारे जको माध्यमबाट नेपालको
सं िवधान अनुकूल हुनग
े री िवधेयकह

पािरत गिरएको छ, जसमा केही नेपाल ऐन सं शोधन गन

िवधेयक, २०७५ र नेपालको सं िवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गन िवधेयक,

२०७५ रहे का छन् ।

सं घीय सं सद र ूदे श सभाबीचको अन्तरसम्बन्ध
नेपालको सं िवधानको धारा ५६ ले सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ नेपालको मूल सं रचना सं घ,

ूदे श र ःथानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवःथा गरे को छ । नेपालको सं िवधानको कायार्न्वयन
हुने बममा िव.सं . २०७४ साल मं िसर १० र २१ गते सम्प

७ वटा ूदे श सभाह

ूदे श सभाको िनवार्चनप ात् नेपालमा

गठन भएका छन् । यसरी गठन भएका ूदे श सभाह

नेपालको इितहासमा

नयाँ हुन ् । यी ूदे श सभाह लाई सक्षम र सबल बनाउन सं घीय सं सदले अिभभावकको भूिमका

िनवार्ह गनुप
र् दर्छ भ े कतर्व्य महसुस गरी सं घीय सं सदले सं सदीय ूिबया, अभ्यास र अनुभवको बारे मा
ूदे श सभाह सँग अन्तरिबया गद आइरहे को छ । ूदे श सभाह
ूदे श सभाह सँग गरे का िबयाकलापह

दे हाय बमोिजम रहे का छन् :

गठन भएप ात् सं घीय सं सदले

सं घीय सं सदको आयोजनामा सं घीय सं सदका सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष,

माननीय उपसभामुख र माननीय उपाध्यक्ष तथा सातवटा ूदे शका माननीय सभामुख र उपसभामुखबीच

सं सदीय अभ्यास र अनुभव आदानूदान गन उ ेँयले िव.सं . २०७५ साल भाि ३ गते चन्िािगरी
िहल्स, चन्िािगरी, काठमाड मा अन्तरिबयात्मक कायर्बम स ालन भएको िथयो । यस कायर्बमबाट

तपिसल बमोिजमका िनंकषर् िनकािलएको िथयो :
१.

ूदे श सभामा कमर्चारीको पयार्

दरवन्दी र अनुभवी कमर्चारी नभएको । भएका

कमर्चारीह बाट पिन ूोत्साहन भ ाको अभावमा चाहे जित काम िलन नसिकएको ।

२.

ूदे श सभाको बैठक कक्ष, सिमित सभाहल, सिचवालय र सं सदीय दलका लािग उपयुक्त

पूवार्धार नभएको ।
३.

जनूितिनिधको सम्मानजनक मयार्दाबम र सेवा सुिवधा नभएको । िवशेषगरी ूदे श
उपसभामुखलाई ूदे श राज्यमन्ऽीभन्दा तल्लो मयार्दाबममा रािखएको ।
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४.

मौिलक अिधकार, सं िवधानमा उल्लेिखत साझा अिधकार सूची लगायका िवषयमा सं घीय
सं सदबाट

कानून

पािरत

हुन

भएको

अिधकारक्षेऽको कानून बनाउन नपाएको ।

५.

िढलाइका

कारण

ूदे श

सभाले

आफ्नो

ूदे श सभाह मा अिधकांश सदःयसं ग सं सदीय अनुभवको अभाव भएको । सं सदीय
अभ्यास, कानून िनमार्णको ूिबया लगायतका िवषयमा तािलम र क्षमता अिभवृि का
कायर्बम आवँयक रहे को ।

सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय उपसभामुख, माननीय उपाध्यक्ष, ूदे श

सभाका माननीय सभामुखह

र उपसभामुखह को टोलीले भाि ३ गते सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यू र

भाि ४ गते सम्माननीय रा पितज्यूलाई भेट गरी अन्तरिबया कायर्बमको िनंकषर् पेश गिरएको

िथयो । सम्माननीय रा पितज्यू र सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूबाट यःता कायर्बमह

राॆो हुने िनदशन ूा

भएको िथयो ।

ूदे श सभाको

तफर्बाट

ब ुपन

कानूनह

िनमार्ण

गन

र

सभाको

िनरन्तर गदार्

कामकारवाहीलाई

सुव्यविःथत र ूभावकारी बनाउने उ ँ
े यले ूदे श सभा ूदे श नं. ३ ले िव.सं . २०७५ साल मं िसर

२९ गते िचतवनमा आयोजना गरे को “अन्तरूदे श सभा अनुभव आदानूदान कायर्बम” मा सं घीय

सं सदका सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय उपसभामुख र माननीय उपाध्यक्षको

सहभािगता भई आफ्नो मन्तव्य तथा अनुभव ूःतुत गन कायर् भएको िथयो ।यस कायर्बमबाट

तपिसल बमोिजमका िनंकषर् िनकािलएको िथयो:
१.
२.

अन्तरूदे श सभा अनुभव आदानूदान तथा अन्तरिबया कायर्बमलाई िनरन्तरता िदने ।
सं घीय सं सद र ूदे श सभाह काबीचमा समन्वय गनर् अन्तरूदे श सभा समन्वय पिरष
गठनका लािग पहल गन ।

३.

नेपाल सरकारको िव मान मयार्दाबममा सं शोधन गरी ूदे श सभाका पदािधकारी तथा
सदःयह को ःथानलाई पिरमाजर्न गनर् पहल गन ।

४.

सातै ूदे शमा आधुिनक ूिविधयुक्त ूदे श सभा हल सिहतको सिचवालय भवन तथा अन्य
पूवार्धार िनमार्णमा पहल गन ।

५.

सं िवधानको अनुसूचीमा व्यवःथा भएको साझा अिधकारको सूची अन्तगर्तका सं घीय
कानूनह

६.

िनमार्णका लािग नेपाल सरकारलाई अनुरोध गन ।

सं सदीय अभ्यास, िविध िनमार्ण र िवधेयकमािथको छलफल ूिबयाका बारे मा ूदे श सभा
सदःय तथा कमर्चारीह लाई िनरन्तर ूिशक्षण िदने व्यवःथा गन ।

७.

सं घीय

सं सद

तथा

ूदे श

सभाबीच

सम्पकर्

तथा

समन्वय

गनर्

ूदे श

सभाका

पदािधकारीह का लािग सं घीय राजधानी काठमाड मा सम्पकर् कायार्लय ःथापना गनर्

पहल गन ।

२०७६ साल भाि ३ गते सातै ूदे शका माननीय उपसभामुखको िभिडयो सम्मेलन सम्प

भयो । सो सम्मेलनमा उपसभामुखको भूिमका ूभावकारी बनाउने लगायत सातै ूदे शमा दे िखएका
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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समःयाह

र सबल पक्षका बारे मा सं घीय सं सदका माननीय उपसभामुख, राि य सभाका माननीय

उपाध्यक्ष र सातै ूदे शका माननीय उपसभामुखह बीच छलफल तथा अन्तरिबया भएको िथयो ।
सं घीय सं सद र अन्तरार्ि य सम्बन्ध
अिभवृि

िविभ

रा का सं सदह बीच ूत्यक्ष सम्पकर् बढाई पारःपिरक मैऽी तथा समझदारीमा

गद आपसी िमऽता ःथािपत गनर् तथा अन्तरार्ि यःतरमा नेपालको सं सदीय सहभािगतालाई अझ

ु बैठक तथा सं यक्त
ु सिमित (कायर् स ालन) िनयमावली,
बढी ूभावकारी बनाउन सं घीय सं सदको सं यक्त

२०७५ को िनयम ३८ बमोिजम "सं सदीयमैऽी समूह, नेपालको कायर्िविध, २०७५" बनाइएको छ ।
सं घीय सं सदले अन्तरार्ि य सम्बन्ध िवःतारका लािग ३३ वटा दे शका सं सदसँग सं सदीयमैऽी समूह
गठन गिरएको छ । यःता सं सदीयमैऽी समूहले आफ्नो दे शको सं सदीय ूिबया, अभ्यास र अनुभव
आदानूदान गन काम गिररहे का छन् ।

सं घीय सं सद अन्तर-व्यवःथािपका सं घको सदःय रहे को छ । सं घीय सं सदले अन्तर-

व्यवःथािपका सं घले आयोजना गन िविभ

कायर्बमह मा भाग िलने गरे को छ । यसै वषर् २०१९

अिूल ६ दे िख १० सम्म कतारको दोहामा आयोिजत १४० औ ं अन्तर-व्यवःथािपका सं घको सभामा

तत्कालीन सम्माननीय सभामुख कृंण बहादुर महराको नेतत्ृ वमा र २०१९ अक्टोवर १३ दे िख १७
सम्म सिवर्याको बेलमेडमा आयोिजत अन्तर-व्यवःथािपका सं घको १४१ औ ं सभामा राि य सभाका
अध्यक्षको नेतत्ृ वमा रहे को टोलीले भाग िलएको िथयो ।
सं घीय सं सदले बहुपक्षीय, ि पक्षीय र िविभ

अन्तरार्ि य म ह मा भाग िलने गरे को छ,

जसले गदार् सं घीय सं सदको सम्बन्ध अन्तराि यःतरमा बिलयो हुँदै गइरहे को छ भने अन्तरार्ि य

सं सदीय ूिबया, अभ्यास र अनुभवको आदानूदान गन अवसर समेत ूा

पमा

भएको छ । सं घीय

सं सदको गठनप ात् तत्कालीन सम्माननीय सभामुखको नेतत्ृ वको टोलीले “4 China Tibet Tourism
th

and Cultural Expo” ल्हासा, चीन र “4th Meeting of Speakers of Eurasian Parliaments”

कजािकःतान र सम्माननीय अध्यक्षको नेतत्ृ व टोलीले “Program For Eminent South Asian

Dignitaries” कायर्बमह मा भाग िलएको िथयो । यसैगरी उपसभामुखको नेतत्ृ व टोलीले “Women
MPS of The World Conference” लण्डन, बेलायत, “Regional OGP/Open Parliament Round

ु राज्य अमेिरकामा
Table” वाली, इण्डोनेिसया र "World Leadership Forum” वािशङ्टन िड.सी, सं यक्त
भाग िलएको िथयो भने िविभ

समयमा ूितिनिध सभा र राि य सभाका माननीय सदःयह , सं घीय

सं सद सिचवालयबाट कमर्चारीह ले पिन िविभ

मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको दे िखन्छ ।
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सं सदीय सिमितका गितिविध
नेपाल सरकारलाई सं घीय सं सदूित उ रदायी र जवाफदे ही बनाउन, सरकारबाट भए गरे का

कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्या न गरी आवँयक िनदशन वा राय, सल्लाह िदन नेपालको

सं िवधानको धारा ९७, ूितिनिध सभा तथा राि य सभाका िनयमावली बमोिजम ूितिनिध सभामा १० र

राि य सभामा ४ वटा िवषयगत सिमितह

गठन भएका छन् । यसैगरी नेपालको सं िवधानको धारा

ु ाइ सिमित र धारा ५४ बमोिजम राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित र
२९२ बमोिजम सं सदीय सुनव

ु
सिमित गठन भएका
दाियत्वको कायार्न्वयन अनुगमन तथा मूल्या न सिमित गरी दुईवटा सं यक्त
छन् ।

सं घीय सं सदमा रहे का १६ वटा सिमितह

गठन भएप ात् आ-आफ्नो िनिदर्

काम, कतर्व्य

र अिधकारूित िजम्मेवार रही िव.सं . २०७६ साल काितर्क मसान्तसम्म आइपुग्दा सं घीय सं सदका १६

वटा सिमितह ले आफ्नो कायर्सम्पादनको बममा िव.सं . २०७६ साल साउन मसान्तसम्म बसेका

बैठक र सिमितह का िनदशनह को सं ख्या तपिसल बमोिजम रहे का छन् :
तािलका १
ब.सं .

ूितिनिध सभा अन्तगर्तका सिमितह

बैठक सं ख्या

िनदशन सं ख्या

१

अथर् सिमित

६५

४७

२

अन्तरार्ि य सम्बन्ध सिमित

३१

८२

३

उ ोग तथा वािणज्य र ौम तथा उपभोक्ता िहत सिमित

७४

२७

४

कानून, न्याय तथा मानव अिधकार सिमित

३१

४

५

कृिष, सहकारी तथा ूाकृितक ॐोत सिमित

९९

११

६

मिहला तथा सामािजक सिमित

३७

४५

७

राज्य व्यवःथा तथा सुशासन सिमित

१५४

१०६

८

िवकास तथा ूिविध सिमित

५९

१४८

९

िशक्षा तथा ःवाःथ्य सिमित

६०

१२

सावर्जिनक लेखा सिमित

३८

९२

१०

ॐोतः सम्बिन्धत सिमितका सिचवालयह
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तािलका २
ब.सं .

राि य सभा अन्तगर्तका सिमितह

बैठक सं ख्या

िनदशन सं ख्या

४१

२५

१७८

०

१

िदगो िवकास तथा सुशासन सिमित

२

िवधायन व्यवःथापन सिमित

३

ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमित

४५

२१

४

राि य सरोकार तथा समन्वय सिमित

४५

४२

ॐोतः सम्बिन्धत सिमितका सिचवालयह
तािलका ३
ु सिमितह
सं घीय सं सदको सं यक्त

ब.सं .

ु ाइ सिमित
ससदीय सुनव

१

राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित र दाियत्वको कायार्न्वयन

२

अनुगमन तथा मूल्या न सिमित

बैठक सं ख्या

िनदशन सं ख्या

५१

४

१८

०

ॐोतः सम्बिन्धत सिमितका सिचवालयह
ु ाइ
सं सदीय सुनव
नेपालको सं िवधानको धारा २९२ (१) बमोिजम सं वैधािनक पिरषदको िसफािरसमा िनयुक्त हुने

ूधान न्यायाधीश, सं वैधािनक िनकायको ूमुख वा पदािधकारी, न्याय पिरषदको िसफािरसमा िनयुक्त हुने

सव च्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्याय पिरषदका सदःय र राजदूतको पदमा िनयुिक्त हुन ु अिघ

ु ाइ हुने व्यवःथा गिरएको छ ।सो व्यवःथा बमोिजम सं घीय
सं घीय कानून बमोिजम सं सदीय सुनव
ु ाइ सिमितले गरे का सुनव
ु ाइ सम्बन्धी कायर्ह
सं सदको सं सदीय सुनव


हालसम्म

२९

वटा

सं सदीय

ु ाइ
सुनव

(ूधान

िनम्न बमोिजम रहे का छन् :

न्यायाधीश-३, सव च्च

न्यायाधीश-४, सं वैधािनक िनकायको ूमुख वा पदािधकारी- ८, राजदूत-१३

ूितिनिध-१) सम्प


भइसकेको छ ।

अदालतका

र ःथायी

ु ाइ सिमितले ूधानन्यायाधीशमा िसफािरश भएका विर तम् न्यायाधीश
सं सदीय सुनव
दीपकराज जोशीलाई २०७५/०४/२० गते अःवीकृत गन िनणर्य गर्यो ।



ु ाइको बममा म्याद गुिळएकोले मुिःलम
ौी सिमम िमयाँ अन्सारीको सं सदीय सुनव

ु
आयोगको अध्यक्षको पदमा िनयुिक्तको बाटो खोिलएको हो । सं घीय सं सदको सं यक्त

ु सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५ को िनयम २६ को उपिनयम
बैठक र सं यक्त
(१) बमोिजम ूा

नामावलीमािथ सिमितले सम्बिन्धत िनकायबाट पऽ ूा

भएको िमितले

ु ाइ गरी सम्बिन्धत िनकायमा आफ्नो िनणर्य उपलब्ध गराउन
पतालीस िदनिभऽ सुनव
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ु ाइका लािग पठाइएको पदमा िनयुिक्तका लािग कुनै बाधा नपुग्ने व्यवःथा
नसकेमा सुनव
गिरएको छ ।

िनंकषर्
िव.सं . २००७ सालदे िख सं िवधान सभा ारा सं िवधान बनाउनु पदर्छ भ े आवाजले ६५

वषर्पिछ माऽै मूतर् प िलयो र ऐितहािसक सं िवधान सभा ारा नेपालको सं िवधान िव.सं . २०७२ साल

असोज

३

गते

जारी

गिरयो

सं िवधानह भन्दा फरक िवशेषताह

।

नेपालको

सं वैधािनक

इितहासमा

यो

सं िवधानमा

िवगतका

रहे का छन् । यो सं िवधानले नेपाललाई ःवतन्ऽ, अिवभाज्य,

सावर्भौमस ा सम्प , धमर् िनरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्ऽात्मक, समाजवादउन्मुख, सं घीय लोकतािन्ऽक
गणतन्ऽात्मक राज्यको

पमा पिरभािषत गरे को छ । सं िवधानमा भएका व्यवःथाह लाई ूभावकारी

कायार्न्वयनबाट माऽै हामी नेपालको सं िवधानले आत्मसात् गरे का ूावधानह लाई व्यवहारमा लागू गनर्
सक्दछ र आम नेपाली नागिरकह लाई सं िवधानले व्यवःथा गरे बमोिजम अिधकार सम्प

सक्दछ

गराउन

। त्यसै ले यो सं घीयता र सं िवधान कायार्न्वयनका लािग राज्यका सबै अ ले महत्वपूणर्

भूिमका िनवार्ह गनुर् अिहले सबैभन्दा बढी आवँयकता रहे को दे िखन्छ । यसमा सं घीय सं सदको
अभ्यासले महत्वपूणर् भूिमका खेलेको छ ।

सन्दभर् सामामी
१.

२.

३.

नेपालको सं िवधान. (२०७२), कानून िकताब व्यवःथा सिमित, काठमाड ।
ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५, सं घीय सं सद सिचवालय ।

राि य सभा िनयमावली, २०७५, सं घीय सं सद सिचवालय ।

४.

ु सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५, सं घीय सं सद सिचवालय ।
ु बैठक र सं यक्त
सं घीय सं सदको सं यक्त

६.

अिधवक्ता सुधा काफ्ले, (२०७४), हाॆो नीित : नेपालको सं िवधानमा समावेश भएका अिधकार सम्बन्धी

५.

सं सदीय मैऽी समूह, नेपालको कायर्िविध, २०७५, सं घीय सं सद सिचवालय ।
िवषयवःतुह , एक्सन एड नेपाल ।
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सं सदीय िनगरानी र सरकारको उ रदाियत्व

डा. भरतराज गौतम



सारांश
सरकारको जन्म सं सदबाट भएपिन नभएपिन सरकार सं सदूित उ रदायी हुन्छ र हुनपु छर् । सं सद
र सं सदीय सिमितमा उठे का िवषय एवं ू ह को जवाफ सरकारको तफर्बाट ूधानमन्ऽी एवं

सम्बिन्धत मन्ऽी र सरकारी पदािधकारीले िदनुपछर् । सरकारलाई सं सद एवं सिमितूित उ रदायी

एवं जवाफदे ही बनाउने माध्यम सं सदीय िनगरानी हो । सरकार एवं मन्ऽालयको नीितगत िवषयमा,

िवकास कायर्बम, योजना एवं आयोजना र कामकारवाहीका िवषयमा, आिथर्क िवषय, सावर्जिनक खचर्
एवं बे जु र िव ीय पक्षको िनगरानी सं सदले गनर् सक्दछ । सं सदीय सिमित एवं उपसिमितले

सरकारको कामकारवाहीसँग सम्बिन्धत कुनै िवषय, घटना एवं कायर्बम, योजना एवं पिरयोजनाको
ःथलगत अध्ययन एवं अवलोकन गनर् पिन सक्दछन् । जुनसुकै ूकारको िनगरानी अथार्त ् अनुगमन
एवं मूल्या न गदार् सं सद र सं सदीय सिमितले सम्बिन्धत िवषयको गिहरो अध्ययन, अनुसन्धान,

अवलोकन, सुपरीवेक्षण, छलफल एवं अन्तरिबया र िव ष
े ण एवं मूल्या न गरे र औपचािरक अथार्त ्
िलिखत

पमा सरकार र सम्बिन्धत िनकायलाई राय, सुझाब एवं आवँयकता अनुसार िनदशन िदनु

पदर्छ। सं सद र सं सदीय सिमितले िदएको राय, सुझाव एवं िनदशन कायार्न्वयन गन दाियत्व

सम्बिन्धत मन्ऽी एवं सरकारको हो । सं सद एवं सिमितले िदएको िनदशन एवं ूितवेदन

कायार्न्वयन भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुगमन एवं मूल्या न गन अिधकार पिन सं सद र सं सदीय

सिमितलाई हुन्छ । िनगरानीको माध्यमबाट सरकार र सरकारी िनकायलाई सं सद माफर्त जनताूित
उ रदायी बनाउने दाियत्व सं सद एवं सं सदीय सिमितको हो । सं सदीय िनगरानी पिन सं सदको
कानून िनमार्ण जि कै महत्वपूणर् कायर् हो ।
िवषय ूवेश
सं सदीय िनगरानी सरकार सं सदूित उ रदायी हुने सवर्व्यापी मान्यतामा आधािरत रहको छ र

यो िवषय राज्य शिक्तको पृथकीकरण र सन्तुलनसँग पिन सम्बिन्धत हुन्छ । शिक्त पृथकीकरणको



सिचव, संघीय संसद सिचवालय
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िस ान्त अनुसार कायर्पािलकाले सरकार स ालन गदर्छ । व्यवःथािपका अथार्त ् सं सदले कानून बनाउने

र कायर्पािलका अथार्त ् सरकारको कामकारवाहीको िनगरानी एवं िनयन्ऽण गदर्छ । न्यायपािलका

अथार्त ् अदालतले सरकारको कामकारवाही र सं सदले बनाएको कानूनको सं वैधािनक वैधता हे दर्छ ।
सरकारको गठन सं सदबाट भएपिन नभएपिन सरकार सं सदूित उ रदायी हुनपु दर्छ । सं सदीय शासन
ु ह
ूणाली अपनाएका मुलक

जःतो बेलायत, भारत र नेपालमा सरकारको जन्म नै सं सदबाट हुन्छ र

सरकार सदासवर्दा सं सदूित उ रदायी एवं जवाफदे ही हुनपु छर् । अध्यक्षात्मक अथार्त ् रा पतीय

ु जःतो अमेिरका र मेक्सीको जहाँ रा पितको ूत्यक्ष िनवार्चन हुन्छ र
शासन ूणाली अपनाएका मुलक

सरकारका मन्ऽीह

सं सदका सदःयह बाट िनयुक्त गिरँ दैन, त्यहाँ पिन सरकार सं सदूित उ रदायी

हुनपु दर्छ । अमेिरकी कंमेस अथार्त ् सं सद र सं सदीय सिमितमा उठे का िवषयको जवाफ सम्बिन्धत

मन्ऽी एवं सरकारी पदािधकारीह ले िदनुपदर्छ । त्यसै ले सरकारको जन्म सं सदबाट हुने भएपिन
नभएपिन सरकार सं सदूित उ रदायी हुनपु दर्छ भिनएको हो ।

सं सदीय िनगरानी सं सदको बैठक र सं सदीय सिमितबाट गिरन्छ । सं सदको अिधवेशन एवं

बैठक सध नहुने, सं सदको सदःय सं ख्या पिन धेरै हुने, कुनै िवषयमा गहन

पमा छलफल गनर् समय

अभाव पिन हुन,े सदन ज्यादा औपचािरक ूःताव, िवषयवःतु र कानून छलफल एवं पािरत गन जःतो
कायर्मा व्यःत रहने भएकोले सं सदीय िनगरानीको कायर् सदनबाट भन्दा ज्यादा सं सदीय सिमितबाट हुने

गरे को छ । सं सदीय सिमित सरकारको मन्ऽालय एवं कायर्क्षेऽको िवषयवःतु अनुसार गठन हुने र
कुनै िवषयको अध्ययन अनुगमन सभाबाट भन्दा सिमितको माध्यमबाट गहन एवं ूभावकारी

पमा

गनर् सिकने भएकोले सं सदीय िनगरानीको कायर् ज्यादा सं सदीय सिमितबाट हुने गरे को छ ।
ूजातािन्ऽक शासन व्यवःथामा सरकारको कामकारवाहीको िनगरानी पिन सं सदको कानून िनमार्ण
जि कै महत्वपूणर् सं सदीय कायर् एवं िजम्मेवारी हो ।

सं सदीय िनगरानीको अथर् र महत्व
“िनगरानी” शब्द अंमज
े ी शब्द “Oversight” को नेपाली

पान्तरण हो । यसको अथर् “कुनै

कामकारवाहीको मािथल्लो तहबाट अनुगमन, सुपरीवेक्षण एवं मूल्या न गन” भ े हुन्छ । िनगरानी

अन्तगर्त कुनै िवषय एवं कायर्को अध्ययन, अनुसन्धान, पुनरावलोकन, अवलोकन, सोधपुछ, छलफल,

सवाल-जवाफ, छानिबन एवं जाँच-परीक्षण गिरन्छ । िनगरानीको माध्यमबाट सो कायर् वा िवषय

कानूनी एवं आिथर्क

ि कोणबाट यथोिचत एवं िमतव्ययी पमा भएको छ, छै न भनी िनंकषर्मा

पुिगन्छ । िनगरानी गन सं ःथाले भए गरे का कायर्को सुधारको लािग सम्बिन्धत िनकायलाई आवँयक
िनदशन एवं सुझाव िदन सक्दछ । सम्बिन्धत िनकायमा िनगरानी गन सं ःथाबाट ूा

िनदशन एवं

सुझाव कायार्न्वयन गन उ रदाियत्व रहे को हुन्छ । सं सद र सं सदीय सिमितले सरकारको

कामकारवाहीको िनगरानी गदर्छन् । अथार्त,् सं सद र सं सदीय सिमितले गन सरकार, मन्ऽालय एवं

सरकारी िनकायको कामकारवाहीको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, जाँच-परीक्षण एवं

मूल्या नलाई सं सदीय िनगरानी भिनन्छ । सरकारको कामकारवाहीको सं सद र सं सदीय सिमितले गन

िनगरानी सी.सी. क्यामराको िनगरानी जःतो हो । सी.सी. क्यामरा जडान गिरएको ठाउँ को हरे क
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गितिविध र घटनाको ःटोरे ज भएको हुन्छ र त्यसलाई िव ष
े ण गरी सत्य तथ्य प ा लगाउन
सिकन्छ । त्यसरी नै सं सद एवं सं सदीय सिमितले मन्ऽालय र सरकारी िनकायको नीित, कायर्बम एवं
र् न हुन्छ ।
कामकारवाहीको यथाथर् िववरण जानकारीमा िलने, अध्ययन एवं छलफल र िव ष
े ण गनुप

सं सद र सं सदीय सिमितले सरकार, मन्ऽालय र सरकारी िनकायले सं सदबाट पािरत भएको

बजेट कायार्न्वयन एवं खचर् गदार् कुनै िकिसमको अिनयिमतता भएको छ, छै न ? सावर्जिनक खचर् गदार्
पालना गनुप
र् न आिथर्क ऐन, िनयम एवं कायर्िविधको पालना भएको नभएको, खचर् गदार् िमतव्ययी ढं गले

भएको नभएको, कुनै काम गदार् अपनाउन पन ूिबया पूरा गिरएको छ, छै न ? सावर्जिनक काम गदार्

अिधकार ूा

अिधकारीबाट अिधकारको ूयोग वा दु पयोग के भएकोछ ? कुनै काम गदार्

ःवेच्छाचारी ढं गले पो भएको छ िक ? मन्ऽालय र सरकारी कायार्लयबाट लिक्षत उ ेँय र समयसीमा

बमोिजम कायर् सम्पादन भएका छन्, छै नन् ? सं सद र सं सदीय सिमितले सरकारको कायर्क्षेऽिभऽको

ु ाइको माध्यमबाट िनगरानी गनर् सक्दछ
कुनै पिन िवषय एवं गितिविधको सम्बन्धमा छलफल एवं सुनव

(टु ल्स फर लेिजःलेिटभ ओभरसाइट, २००४) । कुनै दे शको सं सद कित ूभावकारी छ भ े िवषय
त्यस दे शको सं सदले कानून िनमार्णको साथसाथै सं सदीय िनगरानीको कायर् के कसरी गिररहे को छ
भ े िवषयबाट मापन गनर् सिकन्छ । सं सद र सांसदह ले सरकार एवं मन्ऽालय र सो अन्तगर्तका

िनकायको कामकारवाही सम्बन्धमा गिहरो जानकारी राख्नु पदर्छ । तब माऽ सं सदीय िनगरानीको

कायर् ूभावकारी

पमा गनर् सिकन्छ ।

सं सदमा सरकारले वािषर्क नीित तथा कायर्बम ूःतुत गदर्छ । सो उपर छलफल हुन्छ र

सं सदले पािरत गनुर् पदर्छ । सं सदबाट पािरत भएको नीित तथा कायर्बमका आधारमा सरकारले

सं सदमा ूत्येक वषर् बजेट ूःतुत गदर्छ । बजेट मािथ पिन सं सदमा छलफल हुन्छ र सं सदबाट सो

बजेट पािरत हुनपु दर्छ । सं सदबाट सरकारको नीित तथा कायर्बम र बजेट पािरत हुन नसकेमा
सरकारको िनरन्तरतामा ू

उठ्छ र सरकार िव

अिव ासको ूःताव आउन सक्छ । सं सदबाट

पािरत भएको नीित तथा कायर्बम र बजेट अनुसार सरकारका मन्ऽालय एवं सरकारी िनकायले काम

गिररहे का छन् या छै नन् भ े िवषयमा सं सद र सं सदीय सिमितले िनगरानी गिररहे का हुन्छन् र

गनुप
र् दर्छ । सं सदीय िनगरानीका सन्दभर्मा सं सदीय सिमितमा सदःयह ले उठाएका िवषय, ू

एवं

िज ासाको जवाफ सकारको मन्ऽी एवं सम्बिन्धत पदािधकारीले िदनुपदर्छ । सरकारी िनकायबाट कुनै

गल्ती कमजोरी भएको भए सं सदीय िनगरानीको माध्यमबाट सच्याउन सिकन्छ । अतः सं सदीय

िनगरानीबाट शासन व्यवःथामा सुशासन कायम हुन जान्छ र रा
बढ्छ । सं सदीय िनगरानीको महत्व यही र यःतै हुन्छ ।

िवकास एवं सम्वृि तफर् अगािड

सं सदूित सरकारको उ रदाियत्वको अथर् र महत्व
उ रदाियत्व (Accountability) को सामान्य अथर् आफ्ना कामकारवाहीको सम्बन्धमा

िजम्मेवारी वहन गनुर् र सो कायर्को लािग कसै ूित जवाफदे ही ब ु हो । त्यःतो जवाफदे िहता कुनै

िवषय, िनणर्य, कायर्बम एवं कायर्सम्पादन, िव ीय पक्ष एवं सावर्जिनक खचर्, ूशासिनक िवषय, िनयुिक्त,
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सिन्ध/सम्झौता र िवकास िनमार्ण आिद िवषयमा हुनसक्छ । आफ्नो कामको लािग उ रदायी हुनपन
सं ःथा वा व्यिक्तले आफूले गरे को कुनै कायर् एवं खचर्का सम्बन्धमा जसूित उ रदायी हुने हो सो
पमा ःप ीकरण एवं पुं

सं ःथा वा व्यिक्तलाई आवँयकता अनुसार िवषयगत

ाइ िदने गरी

िजम्मेवारी ःवीकार गरे को हुन्छ (फलोइड. द मनीः द प्याक एण्ड एकाउण्टािविलटी, २०१०) ।
सं सदूित

सरकार

सदा

सवर्दा

उ रदायी

एवं

जवाफदे ही

हुनपु दर्छ

।

सं सदूित

सरकारको

उ रदाियत्वको सै ािन्तक आधार शिक्त पृथकीकारण र सन्तुलनसँग सम्बिन्धत छ । सरकारको

गठन एवं िवघटन सं सदबाट हुने शासन व्यवःथा भएपिन नभएपिन सरकार सं सदूित उ रदायी
हुनपु दर्छ । नेपालमा पिन सोही सवर्मान्य सै ािन्तक आधारमा सरकार सं सदूित उ रदायी हुने
सं वैधािनक व्यवःथा छ । “ूधानमन्ऽी र मन्ऽी सामूिहक

मन्ऽी आफ्नो मन्ऽालयको कामको लािग व्यिक्तगत

पमा सं घीय सं सदूित उ रदायी हुनेछन् र

पमा ूधानमन्ऽी र सं घीय सं सदूित उ रदायी

हुनेछन्” भ े व्यवःथा गिरएको छ (नेपालको सं िवधानको धारा ७६ उपधारा (१०)) । यसको अथर्

सं सद र सं सदीय सिमितमा उठे का र उठाइएका ू को जवाफ सम्बिन्धत मन्ऽी र ूधानमन्ऽीले

िदनुपदर्छ भ े हो । सं सदमा उठे का कुनै पिन िवषयको जवाफ ूधानमन्ऽी एवं मन्ऽीले नै िदनुपन

हुन्छ । सं सदीय सिमितमा सरकार र मन्ऽालय एवं िनकायसँग सम्बिन्धत िवषयको जवाफ सरकारको
तफर्बाट मन्ऽी, सम्बिन्धत पदािधकारी एवं व्यिक्तले समेत िदनुपदर्छ ।

सं सदूित सरकारको उ रदाियत्वको महत्व दे शको समम शासन ूशासन स ालन र आिथर्क

अनुशासन कायम गन िवषयसँग पिन सम्बिन्धत रहे को छ । सं सदूित उ रदायी हुनपु न भएकोले

सरकारले वािषर्क नीित तथा कायर्बम र बजेट सं सदमा ूःतुत गदर्छ । दै िनक कायर्स ालन र सो
िवषय सम्बन्धी कुनै पिन िनणर्य सरकारले गनर्सक्छ । तर यिद सो िवषय एवं िनणर्यका सम्बन्धमा
सं सद एवं सिमितमा ू

उठे मा त्यसको जवाफ सरकारको सम्बिन्धत मन्ऽीले िदनुपदर्छ । कुनै

ु ाइ हुनपन भएमा सो सम्बन्धमा
सावर्जिनक पदमा सरकारले िनयुक्त गनुर् अगािड सं सदीय सिमितमा सुनव
पिन सरकार सिमितको िनणर्यमा भर पनुप
र् दर्छ । यिद सरकार सं सदूित उ रदायी नहुने हो भने

सरकारका कामकारवाही एवं िनणर्य ःवेच्छाचारी हुन सक्दछन् । सरकारले राि य बजेट मनोमानी

ढं गले खचर् गनर् सक्दछ । त्यसै ले सरकारको कामकारवाहीको औिचत्यका सम्बन्धमा सं सद एवं
सिमितमा ू

उठे मा सो िवषयको पुं

ाइ सम्बिन्धत मन्ऽी एवं पदािधकारीले िदनुपन हुन्छ ।

सरकारको सं सद ूितको उ रदाियत्वलाई सरकारको सं सद माफर्त जनताूितको उ रदाियत्वको

पमा

समेत बुझ्नु पदर्छ । सरकारको जनताूित ूत्यक्ष उ रदाियत्वको िवषयको परीक्षण आविधक

िनवार्चनमा माऽ हुने हुन्छ । अन्य समयमा सरकारको जनता ूितको उ रदाियत्वको ूयोग
जनिनवार्िचत सं ःथा भएकोले सं सद र सं सदीय सिमित माफर्त हुन्छ । सं सद र सं सदीय सिमितले

जुनसुकै समयमा पिन सरकार सं सदूित उ रदायी हुनपन िवषयलाई ःथािपत गराउन सक्दछन् ।
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सं सदको बैठकबाट गिरने िनगरानी र सरकारको उ रदाियत्व
सं सदको बैठक अथार्त ् सदनमा सदःयह ले सावर्जिनक महत्व एवं जनचासोका िवषय,

सरकारको जवाफदे िहता क्षेऽिभऽका िवषय, समसामियक िवषय, ूाकृितक ूकोप, तत्काल घटे को घटना,
अन्तरार्ि य घटनाबम र यसमा सरकारले बनाउन पन

सम्बन्धमा ू

ि कोण एवं िनवार्ह गनुपन भूिमकाको

गनर् एवं सरकारको धारणा माग गनर् सक्दछन् । सदःयह ले िनवार्चन क्षेऽ एवं

ु भर िवकास िनमार्णसँग र त्यसमा सरकार एवं सम्बिन्धत िनकायले ध्यान िदनुपन िवषयमा
मुलक

सदनको शून्य समय एवं िवशेष समयमा कुरा उठाउन सक्दछन् । तत्काल घटे को घटनाका

सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गनर् सदनमा सभामुखबाट समय िलई जनसुकै समयमा पिन

सदःयह ले बोल्न र सरकारको धारणा माग गनर् सक्दछन् । ध्यानाकषर्ण ूःताव दतार् गरी छलफल
गरे को िवषय, ज री सावर्जिनक महत्वको ूःताव र सं कल्प ूःताव दतार् गरी गिरने छलफल

लगायतको माध्यमबाट समेत सं सदले सरकार र सम्बिन्धत िनकायको कामकारवाहीको िनगरानी गनर्

सक्दछ । सदनमा हुने सं सदीय ू ो रको माध्यमबाट पिन सं सदीय िनगरानी कायम गनर् सिकन्छ ।
सरकार ूमुख अथार्त ् ूधानमन्ऽीसँग ूत्यक्ष ू

गन र ूधानमन्ऽीले पिन सो ू को उ र तत्काल

िदने सं सदीय अभ्यास, सं सदबाट गिरने सं सदीय िनगरानीको िनकै ूभावकारी माध्यम मािनन्छ ।
िवषयवःतु र ूःतावको िकिसमका आधारमा सम्बिन्धत मन्ऽीले सं सदमा जवाफ िदनुपन हुन्छ ।
सं सदका सदःयह ले कुनै िवषयवःतु सदनमा उठाउँ दा सो िवषय र कामकारवाहीको सुधारका लािग

सकारात्मक ूभाव पदर्छ । त्यसै ले सं सदको बैठकबाट पिन सरकार, मन्ऽालय र सम्बिन्धत िनकायको
कामकारवाहीमा ूभावकारी

पमा सं सदीय िनगरानी ःथािपत गनर् सिकन्छ ।

सं सदको बैठकमा उठे का ू

एवं िवषयवःतुको जवाफ ूधानमन्ऽी वा सरकारको मन्ऽीले नै

िदनुपन हुन्छ । सं सदमा ूधानमन्ऽी वा मन्ऽी बाहे कको सरकारको सिचव वा अन्य पदािधकारीले
जवाफ िदन सक्दै न र त्यःतो अभ्यास पिन छै न । त्यसैले सदनबाट पिन ूभावकारी

पमा सं सदीय

िनगरानी गनर् र सरकारलाई सं सदूित उ रदायी बनाउन सिकन्छ भिनएको हो । नेपालको सन्दभर्मा

ूितिनिध सभा र राि य सभाको िनयमावलीमा दुवै सदनको शून्य समय र िवशेष समयमा उठे का

िवषयको जवाफ सम्बिन्धत मन्ऽीले ५ िदनिभऽ िदनुपन व्यवःथा रहे को छ । सं सदका सदःयह ले

िनयमावलीको व्यवःथाको भरपुर उपयोग गरे र सदनबाट गनर् सिकने िनगरानी र सो िवषयमा मन्ऽीले
जवाफ िदनपन व्यवःथालाई ूभावकारी बनाउन सक्दछन् । ूधानमन्ऽी एवं सरकारका मन्ऽीह ले

सं सदमा उठे का िवषय वा सं सदमा उठाइएका िवषय बाहे क कुनै सावर्जिनक महत्वको िवषयमा समय
समयमा सं सदलाई जानकारी गराउन वक्तव्य िदने पिन सं सदीय ूचलन रहको छ । ूधानमन्ऽी एवं

मन्ऽीले सं सदमा सावर्जिनक महत्वका िवषयमा िदएको वक्तव्य वा जानकारीका सम्बन्धमा सदःयह ले

थप ू

सोध्न सक्दछन् र त्यःतो ू को जवाफ सम्बिन्धत मन्ऽीले िदनुपदर्छ (िनयम २१९, ूितिनिध

सभा, िनयम १९२, राि य सभा) । अतः सदःयह ले सम्बिन्धत सभाको िनयमावलीमा गिरएको

व्यवःथा उपयोग गरे र पिन सं सदबाट सरकार उपर गिरने िनगरानी र त्यसमा सम्बिन्धत मन्ऽीको

जवाफ एवं थप ःप ीकरण माग गनर् सक्दछन् ।
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सं सदीय सिमितबाट गिरने िनगरानी र सरकारको उ रदाियत्व
1.

सं सदका बैठक ज्यादा औपचािरक कायर्का लािग हुने भएकोले गहन एवं समय िलएर अध्ययन
एवं छलफल गरी िनंकषर्मा पुग्नपन िवषयको छलफल सिमितमा गन सं सदीय अभ्यास रहे को छ

। सं सदीय सिमितह

सरकारको मन्ऽालय एवं िवभाग अनुसार कायर्क्षेऽ िवभाजन गरी वा

िवषयवःतुका आधारमा गठन गन ूचलन रहे को छ । अथवा मन्ऽालयगत एवं िवषयवःतु दुवै

िकिसमको िमिौत कायर्क्षेऽ हुने गरी पिन सं सदीय सिमित गठन गन ूचलन रहे को छ ।

अमेिरकी सं सदमा ज्यादा िवषयवःतु अनुसार सं सदीय सिमित गठन गिरन्छ । Datta, A. &
Jones, N. (2011). Linkages between researchers and legislators in developing countries,
retrieved November 20, 2019 from https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiassets/publications-opinion-files/2989.pdf

मा सरकारको मन्ऽालय अनुसार सं सदीय सिमित गठन हुने गरे को पाइन्छ । नेपालको

सम्बन्धमा सरकारको मन्ऽालय र िवषयवःतु दुवै िकिसमको क्षेऽािधकार हुने गरी सं सदीय सिमित

गठन गन अभ्यास रहे को छ । दुई सदनात्मक व्यवःथािपका भएकोले तल्लो सदन, ूितिनिध सभामा

ज्यादा सरकारका मन्ऽालय र केही िवषयगत िवषय र मािथल्लो सदन, राि य सभामा िवषयगत

ु सिमित िनि त िवषयवःतुमा
कायर्क्षेऽ भएका सं सदीय सिमित गठन गिरएको छ । दुवै सदनका सं यक्त

आधािरत रहे का छन् । ूितिनिध सभा िनयमावलीको िनयम १७२ (२) मा ूधानमन्ऽी सबै सिमितको

पदे न सदःय रहने र सरकारका मन्ऽीह

कायर्क्षेऽ अनुसारका सं सदीय सिमितको पदे न सदःय हुने

व्यवःथा छ । तर राि य सभा िनयमवलीमा त्यःतो व्यवःथा गिरएको छै न । ूधानमन्ऽी र मन्ऽीह

दुवै सदनका सिमितको पदे न सदःय भएपिन नभएपिन सं सदीय सिमितले छलफलका लािग आमन्ऽण
गरे को आफ्नो कायर्क्षेऽसँग सम्बिन्धत िवषयमा उपिःथत भई छलफलमा उठे का िवषयमा जवाफ

िदनपन उ रदाियत्व ूधानमन्ऽी एवं सम्बिन्धत मन्ऽीमा रहन्छ । सं सदीय सिमितले मन्ऽी बाहे क
छलफलको िवषयसँग सम्बिन्धत मन्ऽालयको सिचव, सम्बिन्धत पदािधकारी वा व्यिक्तलाई पिन
आमन्ऽण गरी छलफल गनर् सक्दछ । सं सदीय सिमितमा उपिःथत भई सम्बिन्धत िवषयमा
सिमितलाई जानकारी िदनुपन दाियत्व सम्बिन्धत सिचव, पदािधकारी वा व्यिक्तको हुन्छ ।

सं सदमा गठन भएका ःथायी सिमितका अितिरक्त कुनै थप िवषयमा अध्ययन गनर् िवशेष वा

अःथायी िकिसमको सिमित गठन गरे र पिन िनगरानीको कायर् गनर् सिकन्छ । राि य िवपि
ूकोपको

सम्बन्धमा

सं सदको

बैठकबाट सं सदमा ूितिनिधत्व गन सम्पूणर् राजनीितक

वा

दलको

ूितिनिधत्व हुने गरे र िवशेष सिमित गठन गरी सो घटना वा िवषयका सम्बन्धमा सरकार, सरकारी
िनकाय एवं सम्ब

सबै पक्षह बाट भइरहे का उ ार एवं राहत र पुनःथार्पना एवं पुनिनर्मार्णको

बैशाख १२ को

िवनासकारी महाभूकम्पप ात् तत्कालीन सं िवधान सभा/व्यवःथािपका–सं सदको

कायर्को िनगरानी अथार्त ् अनुगमन एवं मूल्या न गन सं सदीय अध्यास समेत रहे को छ । २०७२
बैठकबाट उ ार तथा राहत कायर्लाई ूभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सं कल्प ूःताव पािरत गिरएको

िथयो । सं कल्प ूःतावमा उल्लेख भए अनुसार सरकार र सरकारी िनकायबाट कामकारवाही भए

नभएको सम्बन्धमा िनगरानी गनर् सभामुखको अध्यक्षतामा उच्चःतरीय सं सदीय अनुगमन िवशेष सिमित
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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गठन गिरएको िथयो । दोॐो सं िवधान सभाको िनवार्चन २०७० मा धाँधली भएको भ े सम्बन्धमा
सं सदको बैठकबाट दलीय ूितिनिधत्वको आधारमा सं सदीय िवशेष सिमित गठन गरी िनवार्चन ःवच्छ
एवं िनंपक्ष बनाउने सम्बन्धमा सरकार र सम्ब

पक्षह ले सुधार एवं ध्यान िदनुपन िवषयका

सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सिहतको ूितवेदन तत्कालीन व्यवःथािपका-सं सदमा ूःतुत गिरएको
िथयो ।

सं सदीय िनगरानीको ूकार
िव ष
े ण

सं सद र सं सदीय सिमितह ले गन गरे को र गनुप
र् न िनगरानीका िवषयवःतुह को अध्ययन
गदार्

सरकारको

नीितगत

िनगरानी, कामकारवाही, योजना, पिरयोजना

एवं

िवकास

कायर्बमह को िनगरानी, सरकारको िव ीय एवं खचर् ूणालीको िनगरानी र कुनै घटना एवं िवषयको
ःथलगत अध्ययन एवं अनुगमन गरी ूमुख

गन गिरएको पाइन्छ ।

पमा ४ ूकारले सरकारको कामकारवाहीको िनगरानी

क. नीितगत िनगरानी
सरकारले सं सदमा ूत्येक वषर् रा पितको सम्बोधन माफर्त नीित तथा कायर्बम ूःतुत गरे को

हुन्छ । वािषर्क नीित तथा कायर्बममा सबै मन्ऽालयह ले सो वषर्मा के-कःतो नीित अवलम्बन

गदछन् भ े िवषय समावेश गिरएको छ, हुन्छ । जःतो पयर्टन नीित, वैदेिशक नीित, रोजगारी सम्बन्धी

नीित, आिथर्क एवं िव ीय नीित, गिरवी िनवारण नीित, कृिष नीित, वन एवं वन पैदावार सम्बन्धी नीित,

औ ोिगकीकरण नीित, वािणज्य नीित, राि य एवं सावर्जिनक सुरक्षा नीित, हवाइ नीित आिद ।

सरकारको वािषर्क नीित तथा कायर्बमका सम्बन्धमा सं सदको दुवै सदनमा छलफल हुन्छ ।

छलफलको बममा पिन सदःयह ले आफ्नो राय, सुझाव एवं िटप्पणी ूःतुत गरे का हुन्छन् ।

सरकारले सं सदमा के-कःता नीितह

तत्कालीन, मध्यकालीन र दीघर्कालीन हुन ् भ े िवषय समेत

ूःतुत गरे को हुन्छ । मध्यकालीन एवं दीघर्कालीन नीितका सम्बन्धमा एक आिथर्क वषर्मा के गन र

ूत्येक वषर् के-कःतो नीित अवलम्बन गन भ े िवषय समावेश गिरएको हुन्छ । समममा राज्य अथार्त ्

राज्यको तफर्बाट सरकारले िलएका नीितको सम्बन्धमा सं सदमा छलफल हुन्छ । सं सदीय सिमितको
कायर्क्षेऽ अनुसारको सं सदीय सिमितले सम्बिन्धत मन्ऽालयको नीितका सम्बन्धमा सम्बिन्धत मन्ऽी एवं

मन्ऽालयसँग सिमितमा थप छलफल गनर् सक्दछ । उदाहरणका लािग वन तथा वातावरण मन्ऽालयले

सं सदमा ूःतुत भएको वन तथा वातावरण नीित अनुसार कायर् गिररहे को छ, छै न भ े िवषयमा

सम्बिन्धत सं सदीय सिमितले अनुगमन एवं मूल्या न गनर् सक्दछ । नीितकै िवषयमा पिन राय सुझाव
र ूितिबया िदन सक्दछ । सं सदीय सिमितले गन नीितगत िनगरानीबाट सावर्जिनक नीितमा दे िखएका

समःया र नीित अनुसार सरकारको सम्बिन्धत मन्ऽालयले गन कामकारवाहीमा सुधार गनर् सिकन्छ ।

वैदेिशक नीितका सम्बन्धमा अन्तरार्ि य कूटनीितक क्षेऽमा आएको पिरवतर्नबाट आफ्नो दे शले के-

कःतो नीितगत पिरवतर्न गन भ े िवषयमा सम्बिन्धत सं सदीय सिमितले सुझाव एवं आवँयकता
अनुसार कुनै नीित एवं वैदेिशक सम्बन्ध सुधार गनर् िनदशन समेत िदन सक्दछ ।
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ख. कायर्बम, योजना एवं पिरयोजना र कामकारवाहीको िनगरानी
सं सदीय सिमितह ले आ–आफ्नो कायर्क्षेऽ अन्तगर्तका मन्ऽालय, िवभाग र िनकायह बाट

स ािलत िवकास कायर्बम, राि य ूाथिमकता एवं अन्य योजना, पिरयोजना र सरकारी िनकायको

कामकारवाहीको सम्बन्धमा िनगरानी गनर् सक्दछन् र गनुप
र् छर् । आविधक, मध्यकालीन र िदघर्कालीन

योजना िनमार्णका सम्बन्धमा राि य योजना आयोगसँग छलफल गन र राय सुझाव िदन सिकन्छ।
िवकास कायर्बम, योजना एवं पिरयोजनाका सम्बन्धमा सम्बिन्धत मन्ऽी एवं सिचवबाट जानकारी िलने,

पिरयोजना ूमुखसँग छलफल गन, कूल लागत एवं समयसीमा र िनमार्णको अवःथा र लिक्षत
समयसीमािभऽ कायर् सम्प

हुने नहुने सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण सं सदीय सिमितले

गनर् सक्दछ । कायर्बम, योजना, पिरयोजनाको गुणःतरको सम्बन्धमा ूािविधकह को सहयोग िलएर

परीक्षण पिन गनर् सिकन्छ । सं घीय सं सदका िवषयगत सिमितह ले मेलम्ची खानेपानी आयोजना,

िनजगढ अन्तरार्ि य िवमानःथल, गौतम बु

क्षेऽीय िवमानःथल, पोखरा अन्तरार्ि य िवमानःथल िनमार्ण

ु ् आयोजना, कृिष िवकास
पिरयोजनाको अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण गिररहे का छन् । त्यःतै जलिव त

कायर्बम, उ री िसमामा रहे का तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, िकमाथान्का, िहल्सा लगायतका नाकाको
र् न पूवार्धार िवकासका सम्बन्धमा सरकारलाई
पूवार्धारको अवःथा र नेपालको तफर्बाट िनमार्ण गनुप

सुझाव एवं िनदशन िदने गरे का छन् । सं सदीय सिमितह ले िवकास कायर्बम, योजना एवं

पिरयोजनाका अितिरक्त सरकारी िनकायका कामकारवाहीको सम्बन्धमा पिन िनगरानी गन र सुधारका

लािग सुझाव एवं िनदशन िदन सक्दछन् । अन्तरार्ि य िवमानःथल र अध्यागमन कायार्लयको

कामकारवाही अनुगमन एवं मूल्या न गरी िवदे शी पयर्टक एवं आगन्तुकह को आगमन एवं ूःथान र

िभसा ूिबयालाई सहज एवं सरल बनाउने सम्बन्धमा पिन सं सदीय सिमितले अध्ययन िव ष
े ण गरी

रायसुझाव िदन सक्दछन् । राि यःतरका सडक िनमार्ण एवं सुधार, शहरी सडक एवं शािफक

व्यवःथापन सम्बन्धमा, मामीण सडक िनमार्ण र गुणःतर सम्बन्धमा पिन सं सदीय सिमितबाट अध्ययन
अनुगमन गनर् सिकन्छ र गनुप
र् दर्छ ।

ग. आिथर्क एवं िव ीय र सावर्जिनक खचर् एवं बे जुको िनगरानी
सं सदीय सिमितले सरकारको आिथर्क एवं िव ीय पक्ष र मन्ऽालय एवं सरकारी िनकायको

खचर् एवं बे जुको अवःथाका सम्बन्धमा पिन िनगरानी गिररहनु पदर्छ । दे शको आिथर्क अवःथा र
सरकारको िव

व्यवःथापन सम्बन्धमा पिन सं सद र सम्बिन्धत सिमित जिहले पिन जानकारीमा रहनु

पदर्छ । आिथर्क एवं िव ीय िवषय कुनै पिन दे शको सरकार र सं सदका लािग ज्यादै महत्वपूणर् िवषय
मािनन्छ र सो िवषयको िनगरानी गनर् सं सदमा अथर् सिमित र सावर्जिनक लेखा सिमितको छु ाछु ै

सिमित रहे का हुन्छन् । अथर् सिमितले सरकारको आिथर्क अवःथा, आिथर्क योजना एवं बजेट
व्यवःथापन र िव ीय एवं मौििक पक्षको िनगरानी गदर्छ । मूलतः सं सदको अथर् सिमितले दे शको
समम अथर्तन्ऽसँग सम्बिन्धत सरकारको बजेट खचर् हुन ु अगािडको िवषयमा अथार्त ् आिथर्क एवं

मौििक पक्षको नीितगत एवं ऐन कानूनसँग सम्बिन्धत िवषयमा अिमम पमा िनगरानी (Ex-Ante

Oversight) गदर्छ । सं सदको सावर्जिनक लेखा सिमितले मुख्य पमा सरकार अथार्त ् सबै मन्ऽालय र
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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सावर्जिनक िनकायले गरे को सरकारी खचर् एवं खचर् ूणाली, बे जु र आिथर्क अनुशासन कायम भए

नभएको िवषयमा िनगरानी (Ex-Post Oversight) गरे को हुन्छ । सावर्जिनक लेखा सिमितले बे जु
दे िखएको िवषय सिमितमा छलफल गरी असुल उपर गनर्पन वा िनयिमत गनर् सिकने नसिकने िवषयमा

समेत िनणर्य िदने गदर्छ । त्यःतै मन्ऽालय एवं सरकारी िनकायको बजेट एवं खचर् ूणालीका
सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गरी ूा

ूितवेदनमा उल्लेिखत बे जुका सम्बन्धमा

छलफल गन कायर्क्षेऽ भएको सावर्जिनक लेखा सिमितले सरकारी खचर्को िनगरानी गनर् ज्यादा

सिबयता दे खाउन पन हुन्छ । अतः सं सदको अथर् सिमित र सावर्जिनक लेखा सिमितले दे शको

अथर्तन्ऽ एवं िव ीय अवःथा च ुःत राख्न र सरकारको खचर् ूणालीमा आिथर्क अनुशासन कायम गन

सम्बन्धमा सम्बिन्धत सरकारी र सावर्जिनक िनकायलाई यथोिचत राय, सुझाव र िनदशन िदन सक्दछ
र िदनुपदर्छ ।

घ. ःथलगत िनगरानी
सं सदीय सिमितह ले सरकार र सरकारी िनकायबाट भए गरे का कामकारवाहीसँग सम्बिन्धत

िवषय, घटना एवं गितिविधका सम्बन्धमा ःथलगत अध्ययन ॅमण गरी सं सदीय िनगरानी कायम राख्न

सक्दछन् । सं सदीय सिमितको कायर्क्षेऽ अन्तगर्तको कुनै िवषयमा सम्बिन्धत ठाउँ को ॅमण गरी
त्यहाँका सरकारी पदािधकारी, सरोकारवाला, ःथानीय जनता र जनूितिनिधसँग छलफल गरी िनणर्यमा

पुग्नुपन अवःथामा सम्बिन्धत क्षेऽको ःथलगत अवलोकन गनुर् पिन पदर्छ । सं सदीय सिमितले गन
ःथलगत िनगरानीबाट सम्ब

पदािधकारीको सो कायर्ूितको सिबयता बढाउँ छ । सरकारको तफर्बाट

िवकास िनमार्ण एवं कामकारवाही स ालन गदार् ःथानीय जनता एवं सरोकारवालाको आवाज नसुिनएको

भए सं सदीय सिमित माफर्त उनीह को भनाइ एवं चासो सं सद एवं सरकारको मािथल्लो तहमा पुग्न
सक्छ । ःथलगत अध्ययनबाट सिमित एवं उपसिमितका सदःयह ले पिन सरोकारवाला एवं सम्ब
पदािधकारी एवं व्यिक्तसँग ूत्यक्ष

वःतुिःथितमा सदःयह

पमा अन्तरिबया एवं छलफल गन अवःथा रहन्छ । ःथलगत

साक्षात्कार हुने र समःया पिहचान गरी समाधान खोज्ने अवसर ूा

हुन्छ ।

सं सदीय सिमितको ःथलगत अनुगमनबाट सो ठाउँ मा रहे र काम गन पदािधकारी, व्यिक्त एवं िवकासका

अिभयान्ताह को मनोवल पिन उच्च हुन जान्छ । सं सद र सं सदीय सिमितले सम्बिन्धत िवषयलाई

हे िररहे को छ भ े जानकारी जनतालाई हुन्छ । कुनै िवषय वा कायर्बमका सम्बन्धमा सबै

ःथानीयवासी र सरोकारवालालाई सं घीय सं सद एवं सिमितमा आमन्ऽण गनर् नसिकने अवःथामा सिमित
अन्तगर्त उपसिमित बनाएर ःथलगत िनगरानी गनर् सहज पिन हुन्छ । जःतो हावा हुरी एवं

बाढी/पिहरो लगायतको ूाकृितक ूकोपमःत क्षेऽका जनताको अवःथा बुझ्न एवं राहत उ ारको
कायर्को अनुगमन एवं मूल्या न गनर् सं सदीय सिमितले ःथलगत ॅमण गनर् सक्छन् ।
सं सदीय सिमितले राि य ूाथिमकता ूा

िवकास योजना एवं आयोजनाको सोही ठाउँ मा गएर

ॅमण गरी ूगित एवं उपलिब्धको यथाथर्ता अध्ययन गनर् सक्दछन् । च ुरे पहाडमा भएको अितबमण,

नदी र नदीजन्य पदाथर् ढुं गा, बालुवा एवं िगटीको उत्खननबाट सो ठाउँ को वातावरणमा परे को ूभावको

ःथलगत अध्ययन गनर् सिकन्छ । तर सं सदीय सिमितको ःथलगत अध्ययनको औिचत्य पुि
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हुनपु दर्छ । ःथलगत ॅमण गनपन अवःथामा माऽ सं सदीय सिमितले ॅमण गन हो । ःथलगत

ॅमणमा जानु अगािड सो िवषय सिमितमा छलफल गन र सो ठाउँ वा िवषयको अवलोकन गन िनणर्य

गनुप
र् दर्छ । सं सदीय सिमितले ःथलगत ॅमणकै बममा कुनै िनदशन एवं सुझाव िदने भन्दा ःथलगत

अध्ययनबाट धे रै जानकारी िलने एवं वःतुिःथितको ूत्यक्ष अवलोकन गन हो । अध्ययन ॅमणबाट
फकर सो िवषयमा उपसिमित वा सिमितमा सरकारको सम्बिन्धत मन्ऽी, सिचव एवं सम्ब

पदािधकारी

समेत आमन्ऽण गरी छलफल गन र ःथलगत अध्ययन गिरएको िवषयमा िलिखत राय, सुझाव एवं

िनदशन िदने गनुर् उिचत हुन्छ । सं सदीय िनगरानीको िसलिसलामा सं सदीय सिमितको ःथलगत

अध्ययन ॅमण ूशासिनक अनुगमन जःतो नहोस् भ ेतफर् सदःयह ले हे क्का राख्नै पदर्छ । ूशासिनक

अनुगमनमा तत्काल ूितिबया एवं िनदशन िदने िकिसमको हुनसक्छ । तर सं सदीय िनगरानी अथार्त ्
अनुगमन ज्यादा अध्ययन, छलफल, िव ष
े ण एवं मूल्या नका आधारमा औपचािरक एवं िलिखत िनदशन
िदने िकिसमको हुनपु छर् ।
िनंकषर्
सं सदूित सरकार उ रदायी हुनपु न सै ािन्तक एवं सं वैधािनक आधारमा सं सद र सिमितमा
सदःयह ले उठाएको ू

एवं िवषयको जवाफ सरकारको ूधानमन्ऽी एवं सम्बिन्धत मन्ऽीले

िदनुपदर्छ । नेपालको सं िवधानले पिन सं सदूित सरकार उ रदायी हुनपन िवषयलाई सुिनि त
गिरिदएको छ । त्यसैले सरकारको कायर्क्षेऽ िभऽको िवषयमा छलफलका लािग सं सद र सं सदीय
सिमितले आमन्ऽण गरे मा ूधानमन्ऽी एवं मन्ऽी उपिःथत भई जवाफ िदनुपदर्छ । सं सद र सिमितमा
जवाफ िदनुपन सै ािन्तक र सं वैधािनक आधार भएपिन सरकारलाई सं सद माफर्त जनताूित जवाफदे ही
बनाउने दाियत्व र कायर् सदःयह को हो । सै ािन्तक र सं वैधािनक आधार हुँदैमा सरकारका
मन्ऽीह

सं सद र सिमितमा ःवतः उपिःथित भएर जवाफ िदने अभ्यास कमै दे िखन्छ । त्यसै ले

सदःयह ले सं सद र सिमितमा सिबय भएर िवषयवःतुमा छलफल गन, मन्ऽी एवं सम्बिन्धत
पदािधकारीलाई सम्बिन्धत िवषयमा ू

गन एवं जवाफ माग गन गनुप
र् दर्छ । सं सद र सं सदीय

सिमितले आमन्ऽण गदार् सरकारको मन्ऽी एवं सम्बिन्धत पदािधकारी उपिःथत भएर छलफलको
िवषयमा उठे का ू

एवं िज ासाको जवाफ िदनुपदर्छ । सं सदीय िनगरानीको सन्दभर्मा सं सद र

सिमितले सरकार एवं मन्ऽालयको नीितगत िवषय, कायर्कम एवं िवकास योजना, पिरयोजना,
कामकारवाही, िव ीय एवं आिथर्क िवषय र सावर्जिनक खचर्को जाँच-परीक्षण र कुनै िवषय वा घटनाको
सम्बन्धमा ःथलगत अवलोकन गरी सं सदीय िनगरानी कायम गनर् सक्दछन् । सं सदीय िनगरानीको
माध्यमबाट सरकारलाई सं सद माफर्त जनताूित उ रदायी बनाउने ूशःत अवसर हुन्छ ।
सरकारलाई सं सद एवं जनताूित उ रदायी बनाउने कायर्को ूभावकािरता सं सद सदःयह ले
सरकारबाट भए गरे का कायर्ह

एवं सोसँग सम्बिन्धत िवषयको जानकारी र छलफलमा भर पदर्छ ।

सं सदीय िनगरानी ःथािपत गदार् सं सद र सं सदीय सिमितले सरकारलाई अप्
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बुझ्न हुँदैन । सं सदका सदःयह ले पिन सं सदीय िनगरानीको िवषयलाई राजनीितक उ ेँय ूा
औजारको

गन

पमा ूयोग गनर् हुंदैन । िनगरानी अथार्त ् सं सदीय अनुगमन एवं मूल्या नलाई सरकारको

कामकारवाही एवं सेवा ूवाह ूभावकारी बनाउने, िवकास िनमार्ण, सावर्जिनक खचर् ूणाली र समम
शासन व्यवःथा स ालन गदार् सरकार र सरकारी िनकायबाट भएका र हुनसक्ने गल्ती कमजोरी सुधार
गरी सुशासनयुक्त शासन स ालनका लािग सकारात्मक ूभाव पानर् सक्ने बिलयो सं सदीय माध्यमको
पमा महण गनुप
र् दर्छ ।
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ू ो रः सं सदीय िनगरानीको एक महत्वपूणर् औजार

ी ुवूसाद िघिमरे



सारांश
सं घीय सं सदका कुनै पिन सदःयले सभाको बैठकको ू ो रका लािग िनधार्िरत समयमा खास गरी
सरकारका मन्ऽीसँग िनजको िजम्मेवारी िभऽको सावर्जिनक महत्वका

िवषयमा ू

सोध्न

सक्दछन् । सरकारका मन्ऽीले यसरी सोिधएका ू को जवाफ िनधार्िरत समयिभऽै िदनुपदर्छ ।
सरकारका कामकारवाहीह को समुिचत िनगरानी गरी कायर्कािरणीलाई जनूितिनिधमूलक सं सदूित
जवाफदे ही बनाउने कायर्मा ूयुक्त हुने िविभ

उपकरणह

मध्ये सं सदीय ू

महत्वपूणर् अ

हो । सरकारका कामकारवाहीका बारे मा जानकारी माग्नु, सावर्जिनक महत्वको कुनै कायर् गनर्का

लािग सरकारलाई दबाव िदनु तथा जनसरोकार र चासोका िवषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गनुर्
ू ो र कायर्बमको ूमुख उ ेँय हो । हालका िदनमा ू ो र कायर्बमको ूभावकािरता र
गिरमामा कमी आएको दे िखन्छ । सं घीय सं सदको गठनप ात् सम्प
भएका ू

सं ख्याले यसको िगद

चारवटा अिधवेशनमा दतार्

साखतफर् इं िगत गदर्छन् । खासगरी सं सद सदःयको

कामकारवाहीको मूल्या न गदार् सं सदीय ूिबयामा खेलेको भूिमकाभन्दा पिन िवकास िनमार्णका

कायर्मा िनवार्ह गरे को सिबयताले वढता महत्व पाउने गरे काले ूःताव, ू ो र जःता सं सदीय
औजारमा सांसदह को चाख र

ची घट्दै गएको दे िखन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी ूःतुत

लेखमा सं सदीय ू को अथर्, पिरभाषा, ूकार, महत्व, ू ो र कायर्िविध, सं सदीय ू ो र सम्बन्धी
ु ह को
केही मुलक

ान्त, ू ो रको ूभावकािरतामा दे िखएका समःया र त्यःता समःया समाधान

गन केही उपायह का बारे मा चचार् गन ूयास गिरएको छ ।
पृ भूिम

ु मा कायर्पािलकाको गठन सं सदबाट हुने गदर्छ भने
सं सदीय व्यवःथा अवलम्बन गरे का मुलक

अध्यक्षात्मक शासन प ित भएका दे शमा सरकारको िनमार्णमा सं सदको कुनै भूिमका रहे को
दे िखं दैन । सरकार िनमार्णमा सं सदको भूिमका रहे पिन वा नरहे पिन सरकारका कामकारवाहीह को
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सं सदले कुनै न कुनै तिरकाले िनगरानी गन िव व्यापी ूचलन रहे को पाइन्छ । कायर्पािलका अथार्त ्
सरकार सदै व सं सदूित जवाफदे ही र उ रदायी रहनुपदर्छ । नेपालको सं िवधानको धारा ६७ को

उपधारा (१०) मा यही तथ्यलाई मध्यनजर गरे र नै ूधानमन्ऽी र मन्ऽी सामूिहक

पमा सं घीय

सं सदूित उ रदायी हुने र मन्ऽी आफ्नो मन्ऽालयको कामका लािग व्यिक्तगत पमा ूधानमन्ऽी र

सं घीय सं सदूित उ रदायी हुने सं वैधािनक व्यवःथा गिरएको हो । सरकारलाई सं सदूित जवाफदे ही
र उ रदायी बनाइराख्न सं सदले िविभ

खालका सं सदीय औजारह को ूयोग गन गरे को पाइन्छ ।

ती मध्ये सं सदीय ू ो र एउटा ूभावकारी र भरपद हितयारको

पमा िवकिसत भएको छ ।

सन् १५६० ितर Sir Thomas Smyth ले सभाको सवर्ःवीकायर् िनयमह

सन् १५८३ मा यसलाई हाउस अफ कमन्सको ूयोगका लािग पुःतकको

लेख्न थालेका र

पमा ूकािशत गरे का

ु
िथए । ू ो रको ूारम्भ सं यक्त
अिधराज्य बेलायतको West Minister System मा सन् १६१०
बाट भएको दे िखन्छ । त्यही भएर भारत, न्यूजील्याण्ड, अ े िलया जःता कमनवेल्थ रा ह मा यसको
अभ्यास अन्य रा को तुलनामा धेरै अगािडदे िख नै ूारम्भ भएको भेिटन्छ ।

नेपालको सन्दभर्मा पिहलो जनिनवार्िचत सं सदको िनयमावलीबाटै सं सदीय ू ो रको ूारम्भ

भएको पाइन्छ । ूितिनिध सभा िनयमावली, २०१६ को भाग-९ मा कुनै मन्ऽीको कायर्क्षेऽिभऽको

सावर्जिनक महत्वको िवषय र गैरसरकारी सदःयले पेश गरे को िवधेयक वा ूःतावका िवषयमा मौिखक
र िलिखत ू

सोध्न सिकने, थप ःप ीकरणका लािग पूरक ू

टे बल गन र जवाफबाट सन्तु

गनर् पाइने, उ रको ूकाशन, ू

नहुने सदःयले थप व्याख्या र छलफलका लािग आधा घण्टाको

छलफलका लािग ूःताव पेश गनर् सक्ने जःता कायर्िविधका बारे मा व्यवःथा गिरएको दे िखन्छ ।

त्यसपिछ २०१७ सालमा बहुदलीय लोकतािन्ऽक ूणालीको घाँटी िनमोठे र वलात् लािदएको एकदलीय
प ायती शासन व्यवःथाको तथाकिथत व्यवःथािपकीय अ

ू ो रका सम्बन्धमा त्यःतै खाले ूावधान रहे को भेिटन्छ ।

राि य प ायत िनयमावलीह मा पिन

नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ अनुसार गिठत सं सदका िनयमावलीह ले सं सदीय

ू ो रका सन्दभर्मा गिरएको व्यवःथामा पिन िवगतकै व्यवःथालाई िनरन्तरता िदएको पाइन्छ ।
सं सद िवघटन गरी तत्कालीन राजाले ूत्यक्ष शासन लागू गनुर् अिघसम्म ू ो रको सो व्यवःथाले

िनरन्तरता पाएको भेिटन्छ । िव.सं . २०६३ सालको दोॐो जनआन्दोलनको सफलताप ात् िनिमर्त

सं िवधान सभा (व्यवःथािपका-सं सदको कायर्स ालन) िनयमावली, २०७० र व्यवःथािपका-सं सद

िनयमावली, २०७३ ले िवगतका ू ो र सम्बन्धी कायर्िविधमा आमूल पिरवतर्न गद ज री सावर्जिनक

महत्वको ू

र समसामियक िवषयको ू

सम्बन्धी ूावधान िभऽाएका िथए । तर ती िनयमावलीमा

गिरएका ू ो र सम्बन्धी ूावधान व्यवहारमा भने कायार्न्वयनमा आएका दे िखएनन् । सं िवधान

सभामाफर्त िव.सं . २०७२ सालमा सं घीयता र गणतन्ऽ सिहतको सं िवधान िनमार्ण भई जारी भएपिछ

गिठत सं घीय सं सदको ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ र राि य सभा िनयमावली, २०७५ को

पिरच्छे द ८ मा नेपाल सरकारको उ रदाियत्विभऽको सावर्जिनक महत्वको कुनै पिन िवषयमा ूितिनिध
सभा र राि य सभामा ू
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व्यवःथा गिरएको छ । साथै सं घीय सं सदको हालसम्म सम्प
यःतो व्यवःथा कायार्न्वयनमा समेत आइसकेको अवःथा छ ।

अिधवेशनह मा ू ो र सम्बन्धी

अथर् र पिरभाषा
सामान्यतः ू

शब्दले िववाद वा छलफलको कुनै िवषय समाधान गिरनुपन कुनै समःया,

िवषयको जानकारी ूा

ु े कसैलाई सम्बोधन गरी ूयोग गिरने िज ासासूचक वाक्यले पिन
गन हे तल

अनुसन्धान वा जाँचबुझको खास िवषय वा अिनि तताको कुनै िवषयलाई सं केत गदर्छ । कुनै वःतु वा
ू लाई बुझाउँ दछ ।

सं सदीय ू ले सामान्य ू ले भन्दा अिल बेग्लै खालको अथर् बोक्दछ । सं घीय सं सदको

कुनै सदःयले बैठकको ू ो र समयमा सरकारको मन्ऽी वा कुनै िवधेयक वा ूःतावका ूःतुतकतार्
सदःयसँग िनजको िजम्मेवारीिभऽको सावर्जिनक महत्वको िवषय वा िनजले पेश गरे को कुनै िवधेयक

वा ूःतावका िवषयमा सं िवधान र सं घीय सं सदको कायर्स ालन िनयमावली बमोिजम सोिधने ू लाई
सं सदीय ू

भ

सिकन्छ । सं सदीय ू

सरकारका िबयाकलापह को समुिचत िनगरानी गरी

सरकारलाई सं सद र सं सद माफर्त सावर्भौम जनताूित जवाफदे ही बनाउने एउटा महत्वपूणर् औजारको
पमा ूयोग हुने गरे को दे िखन्छ ।

सं सदीय ू को उ ँ
े य र कायर्
कानून िनमार्ण गनु,र् सरकारको वािषर्क नीित तथा कायर्बम ःवीकृत गनु,र् सरकारका

कामकारवाहीको समुिचत िनगरानी गनुर् र जनताको ूितिनिधत्व गद सरकारलाई सं सदूित जवाफदे ही

बनाउनु सं सदका ूमुख कायर् मािनन्छन् । सरकारलाई सं सदूित उ रदायी बनाउन सं सदमा शून्य
समय, िवशेष समय, ज री सावर्जिनक महत्वको ूःताव, ध्यानाकषर्ण र सं कल्प जःता िविभ

ु ाइ र ू ो र जःता िविभ
ूःतावह , सं सदीय सुनव

औजारह

सबैभन्दा बढी लोकिूय र ूभावकारी सं सदीय अ को

ूयोग गिरन्छन् । यी मध्ये ू ो र

पमा िवकिसत हुँदै आएको दे िखन्छ ।

सरकारलाई सं सदूित जवाफदे ही र उ रदायी बनाउनु सं सदीय ू ो रको मूल उ ेँय हो । यसका
लािग सं सदीय ू ो रले दे हाय अनुसारका कायर् गदर्छः

१. जानकारी माग्नुः सावर्भौमस ा सम्प

जनताको ूितिनिधत्व गद सरकारको क्षेऽािधकारिभऽका

सावर्जिनक महत्वका िवषयमा जानकारी माग्नु सं सदीय ू को मुख्य उ ेँय हो । यसरी सोिधएका

ू को जवाफमा मन्ऽीह ले सरकारका िबयाकलापह का बारे मा सं सद माफर्त जनतालाई जानकारी
िदनुपदर्छ ।

२. कुनै कायर्का लािग दबाव िदनुः सरकारको ूाथिमकतािभऽ नपरे को वा सरकारको ध्यान नपुगक
े ो

तर दे श र जनताका लािग महत्वपूणर् कुनै कायर् गनर्का लािग सं सदका सदःयह ले िविभ

ू

सोधेर

सरकारलाई दबाव िदन्छन् । सरकारका मन्ऽीह ले सभामा उपिःथत भई सोिधएका ू को जवाफ
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माऽ िदं दैनन्, त्यःता कायर् गन ूितब ता पिन जाहे र गदर्छन् । यसबाट सरकारको ध्यान नपुगक
े ो

कायर्मा सरकारको ध्यानाकषर्ण हुन पुग्दछ ।

३. गैरसरकारी सदःयलाई िजम्मेबार र जवाफदे ही बनाउनुः गैरसरकारी सदःयह लाई पिन िनजले पेश
गरे को िवधेयक वा ूःताव जःता िवषयमा अन्य सदःयह ले ू

सोध्न पाउने व्यवःथा िव मान

िनयमावलीले गरे को छ । यसले गदार् िवधेयक वा ूःतावका ूःतुतकतार् सदःय पिन आफूले पेश

गरे का यःता िवषयमा सभा माफर्त सवार्भौम जनताूित उ रदायी हुनपु दर्छ ।
सं सदीय ू का ूकार

ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ तथा राि य सभा िनयमावली, २०७५ को पिरच्छे द-८ ले

िनम्नानुसारका ू ह को व्यवःथा गरे को छः
१. मौिखक ू ः मौिखक उ र ूा

मौिखक उ र ूा

गन गरी सोिधएको ू लाई मौिखक ू

हुने गरी सोिधएका ू लाई तारा अंिकत (Starred) ू

ु अिधराज्यमा मौिखक (Oral) ू
न्यूजील्याण्ड, क्यानडा र सं यक्त

२. िलिखत ू ः िलिखत उ र ूा

हुने गरी सोिधने ू लाई िलिखत ू

तारा अंिकत नभएको (Unstarred) ू
िलिखत (Written) ू

भिनन्छ ।

नै भिनन्छ ।

भिनन्छ । भारतमा

भिनन्छ । यसैगरी

भिनन्छ । भारतमा यसलाई

ु
भिनन्छ । न्यूजील्याण्ड, क्यानडा र सं यक्त
अिधराज्यमा

३. ूःताव वा िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयसँग सोिधने ू ः दुवै सभाका िव मान िनयमावलीको िनयम

४७ मा मन्ऽी बाहे क ूःताव वा िवधेयक ूःतुतकतार् अन्य कुनै सदःयसँग िनजको िवधेयक, ूःताव
ँ सम्बिन्धत िनजको उ रदाियत्विभऽको िवषयमा ू
वा बैठकको कायर्सग

गिरएको छ । यःतो ू

सोध्न सिकने व्यवःथा

सोिधने सम्बन्धमा मन्ऽीसँग सोिधने ू का सम्बन्धमा िनधार्िरत कायार्िविध

नै आवँयकतानुसार लागू गनर् सिकने ूावधान रहे को छ ।

४. ूधानमन्ऽीसँग ूत्यक्ष ू ो रः ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ को पिरच्छे द-९ मा ूधानमन्ऽी
वा िनजको कायर्क्षेऽिभऽ रहे का मन्ऽालयसँग सम्बिन्धत िवषयमा ूत्यक्ष ू

सोध्न सिकने व्यवःथा

गिरएको छ । नेपालको सं सदीय इितहासमै पिहलो पटक यःतो खाले ू ो रको व्यवःथा गिरएको

हो । यसका लािग सभामुखले ूत्येक मिहनाको पिहलो र तेॐो ह ामा बःने पिहलो बैठकको एक

घण्टा तोक्न सक्दछन् । यसरी िनधार्िरत समयमा सभामुखले ू कतार्को नाम बोलाउने, नाम
बोलाइएको सदःयले आफ्नो ःथानमा उिभएर ूधानमन्ऽीसँग ूत्यक्ष ू

गन र ूधानमन्ऽीले तत्काल

जवाफ िदनुपन व्यवःथा छ । ूधानमन्ऽीको अनुपिःथितमा िनजले तोकेको अक मन्ऽीले यसरी

सोिधएका ू को जवाफ िदन सक्दछन् । यःतो ू ो र कायर्बममा बढीमा दश सदःयले ू

पाउँ छन् । यसरी ू

सोध्न चाहने सदःयले बैठक ूारम्भ हुन ु एक घण्टा अगावै त्यसको जानकारी

सभामुखलाई िदनुपदर्छ ।

ू ो र सम्बन्धी कायर्िविध
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ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ र राि य सभा िनयमावली, २०७५ को पिरच्छे द-८ मा

ू ो रका िवषयमा कायर्िविधगत व्यवःथा गिरएको छ ।
क. ू

दतार्
ू

सोध्न चाहने सदःले सोध्न खोजेको ू

र सम्बिन्धत मन्ऽीको व्यहोरा उल्लेख गरी

सम्बिन्धत सभाका सिचवलाई सूचना िदनुपदर्छ । सम्बिन्धत सभाका सिचवले यःतो सूचना ूा
गिरसकेपिछ सं घीय सं सद सिचवालयको ू
माननीय सदःयह को ू

व्यवःथापन शाखामा पठाउनु पदर्छ । सो शाखाले

दतार् गन, जवाफका लािग सम्बिन्धत मन्ऽालयमा पठाउने लगायतका ू

व्यवःथापन सम्बन्धी सम्पूणर् कायर् गदर्छ । दतार् गदार् मौिखक र िलिखत ू ह लाई अलगअलग दतार्

गनुप
र् दर्छ । एउटै िवषयमा एक भन्दा बढी सदःयले ू को सूचना िदएमा दतार्बमानुसार पिहले दतार्
भएको ू

खालका ू

ख. ू

कायम रहन्छ । कुनै अिभलेख, तथ्यांक वा िवःतृत िववरण उल्लेख गरी जवाफ िदनुपन
िलिखत ू का

पमा सोध्नुपन ूावधान छ ।

सम्बन्धी शतर्

अःप , धेरै लामो, तथ्यहीन, िनरथर्क वा महत्वहीन, कसैको नाम वा वक्तव्य रहे को, सुझाव

स ेत गन वा खास

ि कोणको ूचार गन, राय मािगएको, िमथ्या अिभव्यिक्त, कोरा तकर्, आधारहीन

अनुमान, आरोप, आक्षेप, आपि जनक, अनुमािनत समःयाको समाधान माग गिरएको, कुनै सिमित समक्ष
िवचाराधीन रहे को वा सिमितले पेश गिरसकेको ूितवेदन र कुनै अन्य साधनबाट सहजै
जःता िवषयमा ू

सोध्न नसिकने गरी ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ र राि य सभा िनयमावली,

२०७५ को िनयम ४८ मा ू
ग. ू

ात हुन सक्ने

सम्बन्धी शतर्को ूावधान रािखएको छ।

गनर् नपाइने िवषय

सं िवधान वा कुनै ूचिलत कानूनबाट ूकाशन िनषेध गिरएको, ूकाशन गदार् राि य िहत

िवपरीत हुन जाने मिन्ऽपिरषद्को कुनै िनणर्य, सदनको वा सदनको िनणर्यको आलोचना गिरएको,

छलफल ारा ःप

भइसकेको, ूचारको लािग कुनै व्यिक्तको नाम आिद भएको, न्याियक वा

अधर्न्याियक िनकाय वा अिधकारी वा जाँचबुझ गरी सुझाव वा ूितवेदन पेश गनर् गिठत आयोग वा
सिमितमा िवचाराधीन रहे को, सै ािन्तक, कानूनको व्याख्या सम्बन्धी, गैरसरकारी व्यिक्तको कुनै वक्तव्य,

कुनै व्यिक्तको सरकारी वा सावर्जिनक है िसयत बाहे क अ

व्यिक्तगत है िसयतबाट गरे को कामकुरा

सम्बन्धी आचरणको िवषय र एकपटक अःवीकृत भइसकेको वा उ र िदन अःवीकार गिरएको जःता

िवषयमा ू

गनर् नपाइने ूावधान ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ र राि य सभा िनयमावली,

२०७५ को िनयम ४९ मा रहे को छ ।
भारतको

लोकसभामा

अदालतमा

आपि जनक भनाइ र शब्द रहे का िमऽरा

शब्द ूयोग भएका ू

िवचारधीन

िव

अिश

िवषय,

पिहले

नै

जानकारी

भइसकेका,

भाषा ूयोग भएका र १५० भन्दा बढी

ःवीकायर् हुँदैनन् । बेलायत र क्यानडामा पिन सवर्ःवीकायर् ूथा वा ःथािपत

िनयमका आधारमा सभामुखले ू

अःवीकृत गनर् सक्दछन् । जःतैः िनयममा सं िहताब

कुनै अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा सोिधएको ू

ःवीकायर् हुँदैन।
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घ. ू

ःवीकृित

दतार् भएका ू ह लाई सं िवधान र िव मान िनयमावली अनुसार ःवीकारयोग्य छन्, छै नन्

ूारिम्भक जाँच गरी सम्पादन गन कायर् ू

व्यवःथापन शाखाले गदर्छ । यसरी सम्पादन गदार्

ू कतार्ले सोध्न खोजेको िवषय र भावना निबमने तिरकाले सम्पादन गनुप
र् दर्छ । त्यसपिछ सम्बिन्धत
सभाका सिचव हुँदै ःवीकृितका लािग पेश गिरन्छ । कानूनतः कुनै पिन ू

ःवीकृत वा अःवीकृत

गन अिधकार सभामुख वा अध्यक्षलाई भएतापिन व्यवहारमा सो अिधकार उपसभामुख वा उपाध्यक्षलाई
ूत्यायोजन गन अभ्यास चल्दै आएको पाइन्छ ।

ङ. ू को जवाफ

ःवीकृत ू ह

जवाफका लािग सम्बिन्धत मन्ऽालयमा पठाइन्छ । सोिधएका ू ह को

बढीमा १० िदनिभऽ उ र िदने गरी सभामुख वा अध्यक्षले समय व्यवःथापन गनुप
र् दर्छ । मौिखक

ू को हकमा सम्बिन्धत मन्ऽी सभामा उपिःथत भई मौिखक
जवाफ िदने ूबन्ध िमलाउनुपदर्छ ।

पमा र िलिखत ू को िलिखत

पमै

च. बार िनधार्रण

सभामुख वा अध्यक्षबाट कायर् व्यवःथा परामशर् सिमितको परामशर्मा कुन मन्ऽीले कुन

िदनको बैठकमा जवाफ िदनुपन हो िकटान गरी बार िनधार्रण हुन्छ । यसरी बार िनधार्रण गदार्
मन्ऽीह को विर ता बमानुसार आइतबार दे िख शुबबारसम्मका िदनह

तोिकन्छन् ।

छ. ू को सूची

ूितिनिध सभामा एक िदनमा बढीमा २० वटा मौिखक ू , बढीमा १५० िलिखत ू

एक सदःयको बढीमा दुईवटा मौिखक ू

सूचीमा समावेश गनर् सिकन्छ । यसैगरी राि य सभामा

एक िदनमा बढीमा १० वटा मौिखक ू , ५० वटा िलिखत ू
दुईवटा ू

र

र एकजना सदःयको बढीमा

सूचीमा समावेश गनर् सिकन्छ ।

ज. ू ो र िविध

शून्य र िवशेष समय पिछको बैठकको पिहलो घण्टा ू ो र समयका लािग िनधार्रण

गिरन्छ । ू ो र समय ूारम्भ भएपिछ सभामुख वा अध्यक्षले ू को सूचीको बमानुसार नाम

बोलाएपिछ ू कतार् सदःय आफ्नो ःथानमा उिभएर आफ्नो ू

उच्चारण गदर्छन् । सम्बिन्धत

मन्ऽीले जवाफ िदइसकेपिछ ू कतार् सदःयलाई मूल ू ले उठाएको िवषयको पिरिध िभऽ रही थप
ःप ीकरण माग गन पूरक ू

पानुप
र् दर्छ ।

समयाभावले ू

सोध्ने समय ूा

हुन्छ । जवाफ िदने मन्ऽीले सो िवषयमा ःप

सूचीमा रहे का मौिखक ू को जवाफ िदन नभ्याइएमा सम्बिन्धत मन्ऽीले

सो ू को उ र एक ूित सभामा टे बल गनर् सक्दछन् । यसको ूित सम्पूणर् सदःयह लाई उपलब्ध

गराइन्छ । यसैगरी िलिखत ू ो रको ूित पिन सबै सदःयलाई उपलब्ध गराउनु पदर्छ । अिधवेशन
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अन्त्य हुने िदन मन्ऽालयबाट जवाफ ूा

भएका तर सभामा ूःतुत गनर् नसिकएका मौिखक र

िलिखत ू ह को जवाफ सिहतको पुिःतका तयार गरी सम्पूणर् सदःयह लाई िवतरण गिरन्छ ।
सं सदीय ू
क्यानडा

सम्बन्धी केही अन्तरार्ि य अभ्यास

क्यानडामा ू ो र समयलाई "Question Hour" भिनन्छ, जसलाई १९६४ अिूलमा पिहलो

पटक सं सदको िनयमावलीमा औपचािरक

पले समावेश गिरएको िथयो । ू ो र समय सोमबार

दे िख िबहीबार सम्म िदनको २:१५ बजे र शुबबार िबहान ११:१५ बजेदेिख शु

चल्दछ । दे शका ूधानमन्ऽी र मन्ऽीह लाई लिक्षत गरे र ू

हुन्छ र ४५ िमनेट

सोिधन्छ र उहाँह ले त्यसको जवाफ

िदनुपदर्छ । सवर्ःवीकायर् ूथा वा ःथािपत िनयमका आधारमा सभामुखले ू
सक्दछन् । जःतैः िनयममा सं िहताव
ःवीकायर् हुँदैन ।

जसले अ

अःवीकृत गनर्

नभएतापिन कुनै अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा सोिधएको ू

ू ो र समयमा आिधकािरक िवपक्ष दलका नेतालाई Lead Question गन समय िदइन्छ,
२ वटा पूरक ू

Question र एउटा पूरक ू

सोध्न पाउँ छन् । अन्य िवपक्षी दलका सदःयले पिन एक Initial

सोध्न पाउँ छन् । िनधार्िरत समय (३५ सेकेण्ड) िभऽै ू

सोध्ने र

उ र िदने कायर् गनुप
र् दर्छ । ूधानमन्ऽीको तफर्बाट कुनै मन्ऽीले र मन्ऽीको तफर्बाट कुनै सं सदीय

सिचवले पिन जवाफ िदन सक्ने व्यवःथा छ । ू ो र समयको िलिखत िववरण आवँयकतानुसार

दुवै भाषामा अनुवाद गरी Canadian Hansard मा ूकािशत गिरन्छ।
ु अिधराज्य (बेलायत)
सं यक्त

कुनै मन्ऽी वा ूधानमन्ऽीसँग िनजको क्षेऽािधकार वा िजम्मेवारीिभऽको िवषयमा House of

Commons को सदःय वा House of Lords को Lord ले मौिखक वा िलिखत ू

सोध्न

सक्दछन् । कुनै िवषयको सूचना माग्न वा कुनै कायर्का लािग दबाव िदन यसको ूयोग हुने गरे को
दे िखन्छ ।

तल्लो सभा (House of Commons)

सोमबारदे िख िबहीबारसम्म बैठकको पिहलो घण्टा Question Time ले िलने गदर्छ । Rota

(Order of Oral Question)
िदनुपदर्छ । ू

अनुसार

हरे क

मन्ऽालय

वा

सरकारी

िवभागले

जवाफ

सोध्न चाहने सदःयले त्यसको सुचना Question Time को ३ िदन अगावै

िदनुपदर्छ । सोिधने ू को बम

"Shuffle" (कम्प्यूटरबाट randomly छनोट गन कायर्) बाट

िनधार्रण गिरन्छ र Order paper मा छािपन्छ । सभामुखले नाम बोलाएपिछ उसले ू को बमसं ख्या

माऽ उच्चारण गरे पुग्छ । मन्ऽीले जवाफ िदइसकेपिछ सदःयले पूरक ू

Question) सोध्न सक्दछन् र यःतो पूरक ू

(supplementary

अन्य सदःयले पिन सोध्न पाउँ दछन् तर पूरक ू

त्यही िवषयमा केिन्ित हुनपु दर्छ । ज री र महत्वपूणर् िवषयमा त्यस िदनको Question Time को
अन्त्यमा सभामुखको ःवीकृित िलएर कुनै सदःयले Urgent Question पिन सोध्न पाउने व्यवःथा
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रहे को दे िखन्छ । मन्ऽीले िवना कुनै पूवस
र् ूचना Urgent Question को जवाफ तत्काल सभामा आई
िदनुपदर्छ ।

Prime Minister's Time: हरे क बुधबार १२:०० दे िख १२:३० बजेसम्म ूधानमन्ऽीले सदःयले

उठाएका ू को ूत्यक्ष जवाफ िदनुपन ूावधान रहे को दे िखन्छ । यःतो सेसनको शु आत Open

Initial Question बाट हुन्छ । त्यसपिछ अन्य सदःयले पूरक ू

सोध्न सक्दछन् । ूधानमन्ऽीको

जवाफपिछ सदःयह ले कुनै खास मु ा वा िवषय उठान गनर् सक्दछन् । िवपक्षी दलको नेताले जम्मा

६ वटा ू

सोिधन्छ भ े ूधानमन्ऽीलाई थाहा हुँदैन तर उनलाई

सोध्न पाउँ छन् । कःतो ू

सरकारी िवभागह ले सम्भािवत ू का बारे मा राॆरी brief गरे का हुन्छन् ।

मािथल्लो सभा (House of Lords)

बैठकको ूारम्भमा ३० िमनेटसम्म Question Time चल्ने गरे को पाइन्छ । कुनै खास

Government Department सँग नभई समम सरकारसँग माऽ ू

गनर् पाइन्छ । तर एउटा Lord

ले Private Notice Question सोध्न सक्दछन्, जसबाट उनीह लाई कुनै खास department सँग
सम्बिन्धत Topical Question सोध्ने अवसर ूा

हुन्छ । Lord Speaker ले Topical Question

सोध्न ःवीकृित िदएमा मन्ऽीले Chamber मा उपिःथत भई िवना कुनै पूवस
र् ूचना त्यःतो ू को
तत्काल जवाफ िदनुपदर्छ । यःतो ू
सिकन्छ । ू

सोमबारदे िख िबहीबारसम्म मौिखक ू ो र पिछ सोध्न

Lords Order Paper मा छािपन्छ । Topical Question ू

२ िदन अगािड नै Table गिरसक्नु पदर्छ ।

सोध्न खोजेको िदनको

ू कतार् कायर्बमको ूभावकािरतामा दे िखएका समःया र समाधानका उपाय
सं सद ूितिनिधमूलक थलो हो । यसैले राज्यका तीन अ

मध्ये जनताले सं सदलाई सबैभन्दा

िनकट ठान्दछन् । यसको अलावा सं सदले जनतालाई सरकारसँग जोड्दछ । जनताका िपर मकार्,

चाहना र भावना पोखेर सं सदले सरकारको ध्यानाकषर्ण गदर्छ । सं सद त्यही थलो हो, जसले

सरकारका कामकारवाहीह को सूआम पले िनगरानी गदर्छ । दे श र जनताका िहत िव

उठ्ने

कदमह लाई िनयन्ऽण गरी जनिहतको बाटोमा ल्याउने कायर् सं सदकै िजम्मेवारीिभऽ पदर्छ ।

सरकारका िबयाकलापह को समुिचत िनगरानी गरी जनूितिनिधमूलक सं सदूित जवाफदे ही तुल्याउन
सभाले शून्य समय, िवशेष समय, ध्यानाकषर्ण, ज री सावर्जिनक महत्वको ूःताव, सं कल्प, अिव ासको
ूःताव, महािभयोग र ू ो र जःता औजारह

ूयो गन गदर्छ । यी औजार मध्ये सं सारभर आज

ू ो र कायर्बमको लोकिूयता, ूभावकािरता र व्यापकता च ुिलं दै गएको दे िखन्छ ।

नेपालको सन्दभर्मा भने ू ो र कायर्बमको लोकिूयता र ूभावककािरता बढ्नुको साटो

खःकँदै गएको पाइन्छ । सं घीय सं सदमा दतार् भएका ू ह को सं ख्याले ू ो रको ूभावकािरताको
पोल खोल्दछन् । २०४६ सालपिछ गठन भएका सं सदमा खास गरी ूितिनिध सभामा एक

अिधवेशनमा २००० दे िख २५०० सम्म ू
तर सं घीय सं सद गठनप ात् सम्प
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दतार् भएका अिभलेखह

सिचवालयमा सुरिक्षत छन् ।

चारवटा अिधवेशनह मा मुिःकलले चारसय ू
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

दतार् भएको

दे िखन्छ । यसले ू ो र कायर्बमको महत्व िगद गएको ू

पाछर् । ू

माऽ नभइ सं सदीय

िनगरानीमा ूयोग हुने ध्यानाकषर्ण, ज री सावर्जिनक महत्वको ूःताव, सं कल्प जःता अन्य
औजारह मा पिन िखया लाग्दै गएको दे िखन्छ । यसले सं सदीय िनगरानीको पाटो बमशः खःकँदै

गएको सं केत गदर्छ ।

सं सदीय ू ो रको लोकिूयता र ूभावकािरता खःकँदै जानुका पछािड दे हायका कारणह

िजम्मेवार दे िखएका छन्:

१. सरकारको कमजोर ूितिबया दरः सं घीय सं सदमा ू

दतार्को दर घट्दै गएको छ । ितनै न्यून

ू को जवाफ िदने कायर्मा पिन सरकारले कन्जुःयाइ गिररहे को दे िखन्छ । जुन अनुपातमा

ू को जवाफ दर िगद जान्छ, सोही अनुपातमा ू ूित सदःयह को लगाव र मोह भं ग हुँदै
जान्छ । तसथर् सम्बिन्धत मन्ऽालयह ले ू को जवाफ िदने कायर्लाई उच्च ूाथिमकतामा राख्न
ज री छ । ूा

भएका जवाफ पिन झारा टान ूकृितका दे िखन्छन् । यस सन्दभर्मा सभाले पिन

सं सदीय ू लाई उच्च ूाथिमकतामा राखेर जवाफ िदई सं सदूित जवाफदे ही वहन गनर्
सरकारलाई कडा िनदशन िदनु ज री दे िखन्छ ।

२. सदःयह बाट सम्पादन गन बममा ू को ममर्, भावना र आशय िबगारी िदएको गुनासोः ू

व्यवःथा शाखाले सम्पादन गन बममा ू ले सोध्न खोजेको मूल आशय र अिभूाय नै िबगारी
िदएको माननीय सदःयह को गुनासो सुिनन्छ । अकार्तफर् माननीय सदःयह बाट आउने ू ह
िक्ल , नबुिझने र अनावँयक भूिमका बाँिधएको ूितिबया ू

पाइन्छ । यसका लािग माननीय सदःयह लाई ू

स ालन गरी क्षमता अिभवृि

व्यवःथा शाखाको रहे को

िनमार्ण सम्बन्धी अिभमुखीकरण कायर्बम

गनुर् आवँयक दे िखएको छ । शाखाका कमर्चारीह लाई पिन ू

सम्पादन, भाषा सं क्षेपीकरण जःता ूािविधक िवषयको तािलम िदनुपन दे िखन्छ ।

३. सदःयह मा राि य महत्वका िवषयमा भन्दा स–साना खुिा िवषयमा ू

सोध्ने ूवृि

बढ्नुः सं सद

राि य नीित र िवषयमा छलफल गिरनुपन थलो हो । दे श सं घीयताको युगमा ूवेश गिरसकेको
छ । स–साना िवषयवःतुह

ःथानीय र ूादे िशक तहमै िनपटारा हुनपु दर्छ । केन्िीय सं सदमा

पिन िझना-मिसना िवषयले ूाथिमकता पाउँ दै गएमा सं घीय सं सदको गिरमा खःकन्छ । त्यसै ले
ू ो र कायर्बममा राि य महत्व र जनसरोकारका नीितगत िवषयले ूाथिमकता पाउनुपदर्छ ।

४. सं सद सदःयको कायर् सम्पादन मूल्या न प ितको अभावः सं सद सदःयह

जनिनवार्िचत ूितिनिध

हुन,् जसलाई जनताले िनि त अविधका लािग िनवार्िचत गरे का हुन्छन् । सं सदीय ूिबयामा

सिबय र ूभावकारी भूिमका िनवार्ह गनर् नसक्ने सदःयह को जनसमथर्न घट्दै गएको पिर ँय
अन्तरार्ि य जगतमा दे ख्न सिकन्छ । तर हाॆो सन्दभर्मा अिलक िभ

ँय िनमार्ण भइरहे को

छ । आफ्नो िनवार्चन क्षेऽको िवकास िनमार्णमा सांसदले कःतो भूिमका खेलेको छ ? कुन सांसद

आफ्ना क्षेऽमा बढीभन्दा बढी िवकास बजेट िविनयोजनमा पानर् सफल भएको छ ? सांसदको कायर्
मूल्या नमा यःता िवषयले अिधकतम ूभाव पानर् थालेको आभाष हुन्छ । कुन सांसदले बढीभन्दा
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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बढी ू

् कसले बढीभन्दा बढी ूःताव दतार् गरयो
् अथवा कानून िनमार्णका िविभ
दतार् गरयो,

् सं सदीय प ित र ूिबयामा अिधकतम योगदान गद
चरणमा कसले कःतो योगदान गरयो,

सरकारका िबयाकलापह को समुिचत िनगरानी गन कायर्मा कुन सांसदको भूिमका अब्बल र ो,

् भ े
राि य नीित र भूिमकामा कसले कित पटक छलफलमा भाग िलयो र कित योगदान गरयो
जःता आधारमा सांसदको मूल्या न गन प ितको सवर्था अभाव दे िखएको छ । सम्बिन्धत
िनवार्चन क्षेऽका जनताह

पिन सं सद सदःयको मूल्या न गन यःतो िविधका बारे मा सुसूिचत

दे िखं दैनन् । यसले गदार् चाहे त्यो कानून िनमार्ण ूिबयामा होस् वा सरकारको िनगरानी गन

कायर्मा, सं सद र सिमितका बैठकमा सिबय
गन कायर्मा सांसदह को

पमा भाग िलने र अिधकतम सं सदीय औजार ूयोग

िच घट्दै गएको दे िखन्छ । यसको ूत्यक्ष ूभाव सं सदीय ू ो र

कायर्बममा माऽ नभइ ध्यानाकषर्ण, सावर्जिनक महत्वको ूःताव, सं कल्प, िवधेयकमािथको सं शोधन
ूःताव, दफाबार छलफल जःता सं सदीय औजारह को ूयोग र ूभावकािरतामा समेत परे को

दे िखन्छ । अतः सं सदीय ूिबयामा सांसदले िनवार्ह गरे को भूिमकाको िनरन्तरता, सिबयता र

ूभावकािरताका आधारमा सांसदको कायर् मूल्या न गन प ित िवकास गनुप
र् न दे िखन्छ । यस

सन्दभर्मा सं सद वा सिमितको बैठकमा अिधकतम सहभागी हुने, िवधेयक मािथको सै ािन्तक र

दफावार छलफलका बममा वःतुिन

योगदान गन, अिधकतम ू

र ूःताव दतार् गन जःता

्
सं सदीय ूिबयामा सं ख्यात्मक र गुणात्मक योगदान पुरयाउने
सांसदलाई पुरःकृत गन पिरपाटीको

ःथापना गनुप
र् न बेला भइसकेको छ । यसमा आम स ारकमीर्, नागिरक समाज, बौि क वगर्

लगायत सवर्साधारण समेत सचेत रहनुपन दे िखन्छ ।
िनंकषर्
महत्वको

सं सदीय ू ो र सरकारका कामकारवाहीका बारे मा सूचना ूा

गन, कुनै सावर्जिनक

ि कोणले ओझेलमा परे को िवषयवःतुमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउने र सरकारका

िबयाकलापह को समुिचत िनगरानी गद सदै व जनताूित जवाफदे ही बनाउने महत्वपूणर् सं सदीय

औजार हो । ू ो र कायर्बममा सं सदका सदःयह को सहभािगता हे दार् यसको गिरमा र महत्व
घट्दै गएको हो िक भ े भान हुन थालेको छ । ू ो र कायर्बमलाई मजबुत र गिरमामय बनाउने

उ ेँयले िव मान ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ मा ूधानमन्ऽीसँग ूत्यक्ष ू

सोध्न सिकने

ूावधान ूत्यारोपण गिरएको भए तापिन सं घीय सं सदले चारवटा अिधवेशन पार गिरसक्दा पिन जम्मा
एकपटक माऽ यसको अभ्यास गनर् सिकएको यथाथर्ले यसको महत्व र औिचत्यलाई कमजोर

बनाइिदएको दे िखन्छ ।

सं सद राि य नीित, कानून तथा दे श र जनिहतका िवषयमा घनीभूत छलफल हुनपु न थलो

हो । यसले सरकारका कामकारवाहीह को वःतुिन

ढं गले िनरन्तर िनगरानी गरी जनताको चाहना र

भावनाूित जवाफदे ही तुल्याउने कायर् गनुप
र् दर्छ । यसका लािग ू

र ूःताव जःता महत्वपूणर्

्
सं सदीय औजारह को मह म पिरचालन हुनपु दर्छ । आफ्नो िनवार्चन क्षेऽमा कसले कित बजेट पारयो

भ े िवषयले भन्दा पिन यःता सं सदीय औजारह
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् र कानून िनमार्ण तथा
कसले कित ूयोग गरयो

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

्
सरकारको िनगरानी गन कायर्मा कित योगदान पुरयायो
भ े आधारमा सं सद सदःयले खेलेको

भूिमकाको मूल्या न गन पिरपाटी िवकास गनुर् ज री भइसकेको दे िखन्छ । ू ो र, ूःताव जःता

सं सदीय उपकरणह को मःयौदा र ूयोग गन सीपका िवषयमा सांसदको क्षमता वृि

गरी सं सदीय

्
ूिबयामा योगदान पुरयाउन
उत्ूेिरत गनुर् त्यितकै आवँयक दे िखन्छ । साथै सं सदीय कायर्
ूिबयासँग जोिडएका सिचवालयका कमर्चारीह को क्षमतामा बढो री गनर् कानून मःयौदा, सं शोधन

मःयौदा, ू

सम्पादन, ूःताव, ूत्यायोिजत व्यवःथापन जःता िवषयका अध्ययन र तािलमको

आवँयकता खिड्कएको पाइन्छ ।

सं सदीय ूिबया र कायर्मा सं सद सदःयको बाक्लो उपिःथित तथा वःतुगत योगदानबाट माऽ

सं सदको भूिमका मजबुत हुन्छ । सं सदको भूिमकाको ूभावकािरताले माऽ सं सदीय प ित र

लोकतािन्ऽक पिरपाटीलाई सं ःथागत गनर् सक्दछ । तसथर् ू ो र कायर्बमको ूभावकािरता अिभवृि
गरी जनताका तफर्बाट सरकारका कामकारवाहीको िनगरानी गन महत्वपूणर् सं सदीय हितयारका

िवकिसत गनुक
र् ो िवकल्प दे िखं दैन ।

पमा

सन्दभर् साममी

१.
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५.
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सं घीय सं सदको ूभावकािरता अिभवृि मा
सिचवालयका कमर्चारीको भूिमका

सोमबहादुर थापा



सारांश
सं सदीय शासन व्यवःथामा सं सदीय सव च्चता सव परी हुन्छ । राज्यका तीन अ , कायर्पािलका,
व्यवःथािपका र न्यायपािलका

मध्ये व्यवःथािपका सबैभन्दा महत्वपूणर् अं ग हो । सं सद

राि य/अन्तरार्ि य घटना, पिरघटना तथा सावर्जिनक समःया र सरोकारका बारे मा खुल्ला

पमा बहस

तथा छलफल गन र रा ले भोग्नु परे का समःया समाधान गनर् आवँयक नीित र िविध बनाउने सं वैधािनक
सं ःथा हो । राॆो नीित र िविध बेगर दे शमा असल शासन व्यवःथा र सक्षम न्यायूणाली दुवै ःवःथ ढं गले

चल्न सक्तैनन् । त्यसैले आधुिनक राज्यका तीन अ मध्ये व्यवःथािपका र सं सदको महत्व अ कोभन्दा
बढी दे िखनु ःवाभािवकै हो । सं सदका कामकारवाही तथा िजम्मेवारी जित महत्वपूणर् छन्, यी कायर्ह

सम्पादन गनर् पिन त्यि कै किठन र च ुनौतीपूणर् छन् । यी कायर् तथा िजम्मेवारी सम्पादनमा सं घीय
सं सदलाई आन्तिरक र बा

वातावरण पिन िमलाउनु पन हुन्छ । आन्तिरक

ूभावकारी बनाउन सदःयह , सिचवालयको भूिमका ज्यादै महत्वपूणर् हुन्छ भने बा
सरकार, िविभ

पमा सं सदलाई

पमा नेपाल

सं वैधािनक िनकाय, नागिरक समाज तथा ूेसको भूिमका पिन महत्वपूणर् हुन्छ । तर

पिन सं घीय सं सदको ूभावकािरता अिभवृि मा सिचवालय र ूशासिनक नेतत्ृ वको महत्वपूणर् भूिमका

हुन्छ । यसको लािग सं घीय सं सदका पदािधकारी, सदःय, सिचवालय र कमर्चारीको कायर्दक्षता,
कायर्क्षमता, सिबयता बढाउन ज री छ । यस लेखमा यीनै िवषयवःतुह लाई उजागर गिरएको
छ ।
पृ भूिम
सं घीय सं सद दे शको लािग नयाँ कानून र नीित बनाउने तथा पुराना कानून र नीित पिरमाजर्न गन

दे शको सव च्च िवधाियकी सं ःथा हो । त्यसको अितिरक्त सं घीय सं सदले सरकारले गरे का आिथर्क, सामािजक,
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धािमर्क, सांःकृितक, पूवार्धार िवकास लगायतका सबै राि य/अन्तरार्ि य कामकारवाहीको अध्ययन तथा

अनुगमन गरी सरकारलाई िनयिमत, व्यविःथत, ःवच्छ, पारदशीर् र जवाफदे ही बनाउँ छ ।
यसले िविभ

ू

सोधेर, ूःतावमािथ छलफल गरे र र अिव ास ूःताव ल्याएर पिन सरकारलाई

सं सदूित उ रदायी बनाउने काम गछर् । यी सबै कामकारवाहीह

सं सदका िनगरानीका कायर् हुन ् । त्यित

माऽै नभएर नेपालको सं िवधान अनुसार सं घीय सं सदले सरकार पिन बनाउँ छ र अिव ास ूःताव माफर्त

सरकार हटाउँ छ पिन । यी सबै कामकारवाहीह
र यी कायर्ह

सं घीय सं सद ूभावकारी र सक्षम हुनको लािग गिरएका हुन ्

सं सद सदःय, सिचवालय र कमर्चारी ूशासनको सहयोग र सिबयतामा सम्प

सं सारभिरको सं सदको अभ्यास नै यही हो ।

गिरन्छन् ।

सं घीय सं सदको सफलता र असफलतामा धेरै कुराह ले ूभाव पाछर्न ् र तीमध्ये सं सद सदःयह को

सोच र भूिमकाले धेरै ूभाव पाछर् भने सं घीय सं सद सिचवालय र कमर्चारी ूशासन तथा व्यवःथापनको

भूिमका पिन उि कै महत्वपूणर् हुन्छ भ े कुरा िबसर्न ु हुँदैन । यस िहसाबले सं घीय सं सद, सं घीय सं सद
सिचवालय र सं घीय सं सद कमर्चारी ूशासनबीच अन्योन्यािौत सम्बन्ध र सहकायर् हुन्छ र एकलाई अ
अवयवबाट अलग गनर् पिन सिकंदै न ।

दुई

सं घीय सं सद सिचवलायको आवँयकता र िवकास
नेपालमा माऽै नभएर सबै दे शको सं सदमा सं सदको सभा र सिमितका बैठक स ालनदे िख अन्य

अनुगमन तथा मूल्या न र िवधायन तथा ूािविधक लगायत ूशासिनक कामकारवाही गनर् गराउन

सिचवालयको व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । नेपालको सघीय सं सद सिचवालयका कामकारवाहीह लाई पिन
िनयिमत, व्यविःथत, ूभावकारी
गिरएको हो ।

पले स ालन गनर् गराउन सं िवधानमा सं घीय सं सद सिचवालयको व्यवःथा

सं घीय सं सद सिचवालयले सं घीय सं सदका पदािधकारी तथा कमर्चारीबीच समन्वय र सहकायर्

गराउन सहयोगी भूिमका खेल्छ र एकसँग अक लाई निजक ल्याउने र िव ासको वातावरण बनाई सं घीय

सं सदका कामकारवाहीह लाई ूभावकारी ढं गले सम्पादन गनर् सहयोग गछर् ।सं घीय सं सद सिचवालयको

ूशासकीय ूमुख महासिचव हुन ् भने ूितिनिध सभा र राि य सभाका कामकारवाहीह लाई व्यविःथत र
िनयिमत गनर् गराउन एक/एक सिचवको व्यवःथा गिरएको छ । यी सिचवह
काममा बढी केिन्ित हुन्छन् ।

सामान्य ूशासन तथा आन्तिरक ूशासन ूभावकारी

खासगरी सभा स ालनको

पले स ालन गनर् तथा सं सदका

कामकारवाहीह लाई गितशील, ूभावकारी, सत्यतथ्ययुक्त र अध्ययन तथा अनुसन्धानमुखी बनाउन ूशासन

तफर् एकजना सिचवको व्यवःथा गिरएको छ र अध्ययन तथा अनुसन्धानतफर् एकजना अनुसन्धान सिचवको

व्यवःथा गिरएको छ । यसका साथै सं सदमा िविभ

महाशाखा र शाखाह

गठन गरी कमर्चारी व्यवःथापन

पिन गिरएको छ । वाःतवमा भ े हो भने महासिचव लगायत सबै कमर्चारीह

सं घीय सं सदका ूमुख

ँ ी र िनिध पिन हुन ् । उनीह को
सहयोगी र सल्लाहकार हुन ् । सं घीय सं सदको लािग यी अमूल्य पूज
भूिमकालाई पदािधकारी, सदःय तथा ूशासिनक ूमुखले नजरअन्दाज गनुह
र् ँद
ु ैन ।
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िविभ

कमर्चारी ूशासन सं घीय सं सदमा काम गन कमर्चारीह को समूह हो । जसरी नेपाल सरकारलाई

कायर्मा सहयोग गनर् सं घीय िनजामती ूशासन खडा गिरएको छ, त्यसरी नै सं घीय सं सद र यसका

सिमितह लाई सक्षम, सबल, दक्ष, व्यविःथत र ूभावकारी बनाउन सहयोग गन िव

समूहको

पमा सं घीय

सं सद कमर्चारी ूशासनको व्यवःथा गिरएको हो । नेपाल सरकारको कायर्क्षेऽ र आकार ठू लो भएकोले

सं घीय िनजामती सेवाको आकार र अवसर पिन ठू लो छ । तर सं घीय सं सदको आकार पिन सानो र अवसर

पिन सानो भएकोले कमर्चारीह

सं सद सेवामा रही काम गनर् कम इच्छु क हुन्छन् ।

जेहोस्, सं घीय सं सद कमर्चारी ूशासन सं घीय सं सदको मूलाधार हो । कमर्चारी ूशासनले िविभ

महाशाखा र पदािधकारीबीच समन्वय र सम्पकर् गराउनुका साथै िविभ पदािधकारीह लाई अत्यावँयक
सूचना र जानकारी पिन उपलब्ध गराउँ छ र किहलेकाही ँ ठू लो बाधा अप्ठ्यारो पिन फुकाउन सहयोग गछर् ।

त्यसै ले ूभावकारी कमर्चारी ूशासनको आवँयकता र महत्व सं घीय सं सद लगायत कुनै पिन सं गठनको लािग

अत्यन्त महत्वपूणर् कुरा हुन जान्छ । अक कुरा ूाचीनकालदे िख नै अिहलेसम्म र िनरं कुश शासनदे िख

गणतािन्ऽक शासनसम्म सबको लािग नभई नहुने सं यन्ऽ नै कमर्चारी ूशासन हो ।
सं सद र सं सदीय सिमितह

राि य, अन्तरार्ि य सरोकारका िवषयमा छलफल गन, नीित िनमार्ण गन,

नीित पिरमाजर्न गन नीित र बजेटको कायार्न्वयनको अनुगमन गन सं वैधािनक सं ःथा भएकाले सदःयह ले

छलफल गदार् वा नीित िनमार्ण गदार् वा नीित र बजेटको कायार्न्वयनको अनुगमन र मूल्या न गदार् पयार् सूचना

र साममीको अध्ययन तथा अनुसन्धान गनुप
र् न हुन्छ । सत्य र तथ्यगत सूचना पाउन सदःयह ले माऽै चाहे र

सम्भव पिन दे िखँदैन । पदािधकारी र सदःयह लाई ताजा, सही, तथ्यगत सूचना र आधार ूवाह गन ूमुख
माध्यम नै कमर्चारी ूशासन हो । त्यसै ले उनीह

अध्ययनशील, मेहनती, आधुिनक सूचना र स ार ूिविधको

राॆो जानकारी राख्ने, अन्तरिबया गनर् सक्ने िकिसमको हुन ु पिन ज री दे िखन्छ ।

आजको एक्काईस शताब्दीमा सदःयह ले सत्य तथ्ययुक्त र ूामािणक कुरा सं सद र सिमितका

बैठकमा राख्न सक्दा सं सद र सिमितको गिरमा र ओज नै बढ्न जान्छ र सदःयह को कायर्दक्षता र

ूभाकािरता पिन बढ्न जान्छ । यसले दे शमा राॆा नीित र कायर्बमह
बाटोमा लाग्नुको साथै अिनयिमतता र ॅ ाचारका कामकारवाहीह

ब

गई दे श िवकास र समृि को

पिन न्यून हुन जान्छन् । अन्य िवकिसत

दे शह को अभ्यास पिन यही हो यस कायर्मा सं सद र सं सदीय सिमितलाई कमर्चारीह ले धे रै ठू लो सहयोग गनर्
सक्तछन् ।

कमर्चारी ूशासन एउटा व्यावसाियक, अनुभवी िव ह को सं यन्ऽ पिन हो । राज्य वा सं गठनले

यसलाई उपयोग गनर् सकेमा सिजलै धेरै उपलिब्ध हािसल गनर् गा॑ो पदन । अमेिरका र युरोिपयन दे शह ले

गिरब रा बाट िव

र िव ान्ह लाई आकिषर्त गरे र उपयोग गनुक
र् ो मूल कारण यही हो । हामीले पिन

कमर्चारी ूशासनलाई सही ढं गले उपयोग गनर् जा ुपछर् ।

कमर्चारी र ूशासकका गुण र िवशेषता
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िहजोआज सबै दे शमा कमर्चारीह ले राॆो काम सम्पादन गरे नन् भ े गिरन्छ । यो भनाइमा धे रै

सत्यता पिन छ । यसको कारण के हो भ े बुझ्ने ूयास कसैले गदन । कुनै पिन सं ःथामा कमर्चारी भनार् गरे र

माऽै हुँदैन, कमर्चारीको योग्यता, क्षमता, कायर्दक्षता, अध्ययनशीलता, इमान्दािरता, लगनशीलता, सहयोगीपन,

अनुशासन िजम्मेवारी पूरा गनर् सक्ने क्षमता, धै यव
र् ान्, सहनशील, असल चिरऽ, िनंपक्षता, सकारात्मक सोच
राख्ने बानी र किठन अवःथामा पिन सेवामाहीूित निरसाई सेवा ूवाह गनर् सक्ने क्षमता जःता गुणह

हुन ु

ज री छ । यःतो कमर्चारी सं यन्ऽ सं घीय सं सद सिचवालयमा छ वा छै न भ े कुरा हामीले बुझ्नु आवँयक
छ।

सं घीय सं सदका कमर्चारीमा हुने गुण तथा िवशेषता
आफ्नो कायर् तथा िजम्मेवारीको

ान, आफ्नो िजम्मेवारी र भूिमकालाई सक्षमतापूवक
र्
र

कुशल ढं गले व्यवःथापन गरी ूभावकारी र िमतव्ययी

पले सम्प

गन गराउने क्षमता, कायर् गनर्

सहज वातावरण िसजर्ना गरी समयमै कायर्सम्पादन गन, गराउने ूितब ता, फाइल, कागजात तथा

अिभलेखह

ठीक ढं गले राख्न लगाउने र पदािधकारीह ले खोजेको बेला सहजै उपलब्ध हुने व्यवःथा

िमलाउन सक्ने क्षमता, आफ्नो महाशाखा र शाखाका महत्वपूणर् िनणर्य र काम कारवाहीको जानकारी
िलने र ःमरणमा राख्न सक्ने गुण, सं सदीय अभ्यासलाई ूभावकारी बनाउने कानून र िस ान्तह को

जानकारी िलन सक्ने, सं सदले गनुप
र् न महत्वपूणर् कामह को पिहचान गरी ती कायर्लाई सहज

पमा

सम्पादन गनर् गराउन आवँयक रणनीित बनाउने र आवँयकतानुसार िटमवकर् पिन बनाउने र

र्
उनीह को कामको अनुगमन गनर् सक्ने, सं सद र सिमित र सिचवालयको काममा सध इमान्दारीपूवक
सहयोग गनर् सक्ने हुन ु पदर्छ ।
त्यसै गरी सम्पि

ँ ी व्यवःथापन, कमर्चारी तथा अन्य साधन र ॐोतको
व्यवःथापन, पूज

व्यवःथापन सम्बन्धी नीित र रणनीित बनाउन सक्ने, आइपरे का समःयाको पिहचान गरी आफले वा

सहयोगी माफर्त शीयाितशीय समाधान गन र आफ्नो तहबाट समाधान हुन नसक्ने भए मािथल्लो

पदािधकारी समक्ष तत्कालै पेश गरी समाधान गनर् सक्ने, सं सदको िविध िनमार्ण तथा अनुगमन

सम्बन्धी काममा सूचना र ूिविधको बढीभन्दा बढी उपयोग गन गराउने, समःत कमर्चारीह लाई
सं सदको काममा सिबय बनाउने र उनीह लाई काममा उत्ूेिरत गनर् उत्ूेरणाका उपायह
िस ान्तह

जःतैः वृि

र

िवकास, आिथर्क र अन्य सुिवधा, उच्चःतरको अध्ययनको सुिवधा, ःवदे श

तथा िवदे शको तािलममा सहभािगता, िनंपक्ष कायर्सम्पादन मूल्या न ूिबयाको सु वात, आनन्दसाथ

काम गन वातावरणको िसजर्ना, सम्मानको अवःथा, सेवा सुरक्षा र पेन्सन तथा अन्य सुिवधाको

ूत्याभूित िदलाउने र यःतो वातावरण बनाउन सं सदका पदािधकारीह सँग अनुरोध गनर् सक्ने क्षमता

समेत हुन आवँयक छ।

सं घीय सं सदका उ ेँय र लआय भनेको जनचाहना र जनिहतकारी कानून िनमार्ण गनुर् हो र सरकारले

जनइच्छानुसार काम गरे नगरे को अनुगमन र िनगरानी गरी सरकारलाई गलत िनणर्य सच्याउन िनदशन िदनु

हो । सं सद र सिमितह ले यी कायर्बम सावर्जिनक ूशासनको सहयोगमा िमतव्ययी
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पले र ूभावकारी ढं गले सम्प

गनुर् गराउनु पछर् र यस कायर्मा ूशासनले ूभावकारी र दक्षतापूणर् भूिमका

खेल्नु पछर् ।

सं घीय सं सदमा कमर्चारी ूशासनको वतर्मान अवःथा
सं घीय सं सद सेवाका कमर्चारीह को अवःथा सं क्षेपमा िनम्नानुसार दे िखन्छः
(क) ूशासनको अवःथाः नेपाल सरकारको कायर्क्षेऽ र आकार ठू लो भएकोले सं घीय िनजामती सेवाको
आकार र अवसर पिन ठू लो छ । तर सं घीय सं सदको आकार पिन सानो र अवसर पिन सानो भएकोले

कमर्चारीह

सं सद सेवामा रही काम गनर् कम इच्छु क हुन्छन् ।

तर पिन सं घीय सं सद सेवामा रही काम गदार्का केही फाइदाह

पिन छन् जःतो िनजामती सेवाका

कमर्चारीले जःतो िजल्ला िजल्लामा गई सं सद सेवाका कमर्चारीह ले काम गनुप
र् दन । उनीह ले काठमाड मै

बसी काम गनर् पाउँ छन् । त्यःतै सं घीय सं सद सेवाका कमर्चारीह ले िनजामती सेवाका कमर्चारीह ले जःतो

अनेक िकिसमका दबाव र ूभाव झेल्नु पदन र सेवाको सुिनि तता छ । सं घीय सं सद सेवामा उपलब्ध

अवसरह लाई बढी व्यविःथत र िनयिमत बनाउन र अवसर बढाउन सिकएमा यो सेवा बढी आकषर्क पिन

दे िखन्छ ।

(ख) िनजामती सेवाूितको बढ्दो आकषर्णः सं घीय सं सद सेवामा लामो समय काम गरे का र िव ता हािसल
गरे का ४५ जना कमर्चारीह

िनजामती सेवामा ःथानान्तरण भए र पिहले पिन धे रै कमर्चारीह

िनजामती सेवामा ःथानान्तरण भएका िथए । वाःतवमा कमर्चारीह

िनजामती सेवामा आकिषर्त हुन ु सं घीय

सं सद सेवाको लािग ठू लो िचन्ताको िवषय हो । ठू लो सं ख्यामा कमर्चारीह

चाहनुको कारण बारे बृहत् िहसाबले अध्ययन र अनुसन्धान गनर् ज री छ ।
(ग) िनजामती सेवाका कमर्चारीह

यसरी नै

सं सद सेवाबाट बािहर जान

जःतो अवसरको चाहनाः िनजामती सेवाका कमर्चारी िविभ

सं वैधािनक

िनकायमा स वा भई जान सक्ने व्यवःथा छ । त्यो अवसर सं घीय सं सद सेवाका कमर्चारीह लाई छै न ।

िनजामती सेवाका कमर्चारी मुख्य सिचवसम्म ब

कमर्चारी न त सं सदको महासिचव ब

पाउने कानूनी आधार ू

सक्छन्, न त मुख्य सिचव ब

छ तर सं सद सेवाका

पाउँ छन् । यितसम्म िक

सभाका सिचव समेत टपक्क िटपेर िनयुिक्त गन परम्पराले कमर्चारीमा नैराँयता छ । सं सद सेवाका

कमर्चारीह लाई सभाका सिचव तथा महासिचव ब े अवसर कानूनी

पमा ःप व्यवःथा गनर् सकेमा यसले

पिन उनीह मा आशा र ूेरणा जगाउन सक्तछ । यस सन्दभर्मा सं सद सिचवालयले कतै सेवा, सुिवधा, अवसर

कम भएर उनीह

बािहिरएका हुन ् िक भ ेतफर् अध्ययन गनर् आवँयक दे िखन्छ ।

सं घीय सं सद सेवाका कमर्चारीह लाई कायर्दक्षता तथा िव ता हािसल गनर्को लािग िनजामती

सेवाका कमर्चारीह लाई जःतो उच्च िशक्षा अध्ययन र वैदेिशक तािलमको अवसर उपलब्ध गराउने
गिरएको दे िखँदैन । यसले कमर्चारीह मा एक िकिसमको िनराशा उत्प
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गराएको छ ।

(घ) आन्तिरक तािलम तथा ूिशक्षणको न्यून अवसरः सं घीय सं सद सिचवालयमा आन्तिरक तािलम

तथा ूिशक्षणका अवसर पिन न्युन नै दे िखन्छ ।कमर्चारही को कायर्क्षमता अिभवृि

गन ूमुख

माध्यम नै आन्तिरक तािलम तथा ूिशक्षण र अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी तािलम र ूिशक्षण हो ।

सं घीय सं सद सिचवालयमा यसको अभाव छ । यसले सं घीय सं सदका कामकारवाहीमा सोचे जःतो उपलब्धी र
ूितफल िलन अप्

ारो पिरहे को दे िखन्छ ।

सं सद सिचवालयको भूिमका बढाउने उपाय
सं घीय सं सद सेवा सानो समू भएकाले ःवाभािवक

कम नै छ,

पले यसमा कमर्चारीह को सं ख्या पिन

सं घीय सं सदमा काम गन कमर्चारीह ले आफ्नो भिवंय उज्ज्वल हुने अवसर जःतो

बढु वाको अवसर, आिथर्क सुिवधा, दे श िवदे शमा अध्ययन, अनुसन्धान, ॅमण, तािलम जःता अवसर

उपलब्ध गराई बढीभन्दा बढी सेवा िलनुपछर् । कमर्चारीह ले आफ्नो भिवंय राॆो नदे खेमा सं घीय

सं सद सेवामा काम गनर् चाहँदैनन् । यःतो अवःथामा उनीह को मनोभाव बुझी सन्तु
लगाउनु बढी सान्दिभर्क र उपयोगी हुन्छ ।
भन्दा

ु भारत लगायत अन्य दे शका सं सद सेवाका कमर्चारीह
िछमेकी मुलक

सं सद सेवामै बःन

बनाएर काम

ूशासन सेवामा जानु

चाउँ छन् । नेपालमा िकन ठीक उल्टो भएको छ ? खोजी गनुर् आवँयक

छ । नेपालमा पिन त्यो अवःथा िसजर्ना गनुर् गराउनु वाञ्छनीय दे िखन्छ । अक कुरा, भारतमा

ब्याच ूमोसनको व्यवःथा छ भने नेपालमा पिन त्यःतो व्यवःथा अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

सं घीय सं सदमा योग्य, दक्ष, क्षमतावान्, आधुिनक सूचना र ूिविध ूयोग गनर् सक्ने तथा
िनजामती

सेवाका

कमर्चारीह

र

अन्य

दे शका

सं सदका

कमर्चारीसँग

ूितःपधार्

गनर्

सक्ने

कमर्चारीह को िवकास गनर् ज री छ ।सं घीय सं सद सेवाका कमर्चारीह लाई कायर्दक्षता तथा िव ता

हािसल गनर्को लािग उच्च िशक्षाको अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउनु आवँयक छ ।

त्यसै गरी सं घीय सं सद सिचवालयमा आन्तिरक तािलम तथा ूिशक्षणको अवसर पिन न्यून नै

दे िखन्छ । कमर्चारीह को कायर्क्षमता अिभवृि

गन ूमुख माध्यम नै आन्तिरक तािलम तथा ूिशक्षण

र अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी तािलम र ूिशक्षण हो । यसको अत्यन्त अभाव छ । यसले

सं घीय सं सदका कामकारवाहीमा सोचे जःतो उपलिब्ध र ूितफल छानिवन गनर् यस िवषयमा िवशेष
ध्यान िदन आवँयक छ ।

सदःय र कमर्चारीह को कायर्दक्षता तथा क्षमता अिभवृि को लािग िविश

ौे णीको

कमर्चारीको नेतत्ृ वमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कायर् अिघ बढाए पिन यसलाई सिबय बनाउन

सिकएको दे िखं दैन । यसका लािग अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्ि बनाई सं ःथागत गनर् ज री छ ।
भारतमा अध्ययन तथा अनुसन्धान ूित ानले भारतीय लोकसभा र राज्य सभाका सदःयह को साथै
िवधान सभाका सदःयह

र कमर्चारीलाई पिन ूिशक्षण िदने गछर् र िविभ

दे शका सदःय र

कमर्चारीह लाई पिन आमन्ऽण गरी ूिशक्षण िदने व्यवःथा छ । नेपालमा पिन यःतो अभ्यासलाई
कायार्न्वयन गनुर् अपिरहायर् छ ।
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उपायह

सं घीय सं सद सेवामा रहने कमर्चारीह लाई बािहर जाने ूिबयाबाट रोक्न िविभ

सकारात्मक

अवलम्बन गनुर् ज री दे िखन्छ । यस सन्दभर्मा उिल्लिखत िवषयह मा अध्ययन र

अनुसन्धान गरी उनीह लाई सं सद सेवामै रहने वातावरण िसजर्ना गनुर् आवँयक छ । नेपालमा

सरकारका नाममा ूा

वैदेिशक अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अवसरह

समानुपाितक

पमा सबै सेवा,

समूहमा िवतरण हुनपु नमा त्यःतो हुन सकेको छै न । यस सं ःथामा माऽ Global Competition
गनुप
र् न खालका २/४ वटा सूचनाह

माऽ िढलो गरी पठाउने गरे को पाइन्छ । यस सन्दभर्मा

सिचवालय स ालन तथा व्यवःथापन सिमित र राज्य व्यवःथा तथा सुशासन सिमितले अध्ययन गरी

सं सद सेवाका कमर्चारीलाई पिन समान अवसर उपलब्ध गराउनेतफर् ठोस कदम चाल्नु आवँयक

छ ।

कमर्चारीह लाई सम्मान साथ काम गनर् िदइएन भने सं सदले सोचेको लआय अनुसार काम

हुन सक्तैन । ूफुल्ल र सन्तु
भने असन्तु

भएको बेला कमर्चारी र कामदारले धेरै गुणा राॆो काम गनर् सक्छन्

भएको बेला थोरै काम गछर्न ् । यसतफर् पिन गम्भीर

पले िवचार गनुर् ज री छ ।

िनंकषर्
सं घीय सं सद सेवामा कमर्चारी ूशासन ज्यादै महत्वपूणर् अ

हो । यसले दे शको नीित र िविध

बनाउन सहयोग गनुक
र् ा साथै सरकारका कामकारवाहीह को अनुगमन र मूल्या नको काममा पिन सहयोग
गछर्न ् । उनीह को िजम्मेवारी ठू लो छ । सं घीय सं सदले पिन आफ्ना कमर्चारीह को योग्यता, क्षमता र
कायर्दक्षता बढाउन िविभ

दे शमा अध्ययन तथा तािलम र ूिशक्षणको अवसर तथा वृि

िवकासको अवसर

उपलब्ध गराउन ज री छ । कमर्चारी ूशासन सं घीय सं सदको अपिरहायर् अ हो र सल्लाहकार र सहयोगी

समूह पिन हो । यसलाई सन्तु बनाएर बढीभन्दा बढी काम िलन सक्नु राॆो हुन्छ । साथै सं सदले अध्ययन

तथा अनुसन्धानको कायर्लाई सिबय बनाउन सके माननीय सदःयह
कायर्क्षमता पिन अिभवृि

हुने दे िखन्छ ।
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र कमर्चारीह को कायर्दक्षता र

ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासनः
िस ान्त र व्यवहार

सुदशर्न खड्का



सारांश
कानून िनमार्ण गन मुख्य अिधकार सं सदको हो। व्यवहारमा सबै कानूनह
सम्भव नहुने भएको हुँदा सरकार, सं वैधािनक िनकाय एवं ःवाय

सं सदबाट िनमार्ण गनर्

सं ःथाह लाई ऐन ारा नै कानून

बनाउने अिधकार ूत्यायोजन गिरएको हुन्छ । यसरी ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त बनाइने

िनयमावली, िविनयमावली, िनदिशका, कायर्िविध, मापदण्ड आिद ूत्यायोिजत िवधायन हुन ् । कितपय

ूािविधक एवं समयजन्य कारणह ले गदार् ूत्यायोिजत िवधायन अपिरहायर् आवँयकता हुन गएको
छ । तथािप ूत्यायोिजत िवधायनका कितपय सीमाह

रहे का हुन्छन् । ूत्यायोिजत िवधायन

तोिकएको शतर् बमोिजम बने, नबनेको सम्बन्धमा सं सदीय सिमितबाट जाँच गन गिरन्छ ।

ूत्यायोिजत िवधायन व्यवःथापनको यो कायर् सं सदको मुख्य कायर् भएतापिन राि य सभाको
ूत्यायोिजत व्यवःथापन सिमितले माऽ यस सम्बन्धी कायर् गिररहे को छ । ूितिनिध सभाका

सिमितह ले यस कायर्लाई उच्च ूाथिमकतामा राखेको पाइँदैन। अतः ूत्यायोिजत िवधायन

ु मा सुशासन ूव र्नका लािग
व्यवःथापनको िस ान्त र व्यवहारमा तालमेल दे िखं दैन । मुलक
बमेल्ती िनमार्ण भएका ूत्यायोिजत िवधायनह लाई िनयन्ऽण गनुर् आजको आवँयकता महशुस
भएको छ, जसका लािग ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमितले आफ्नो अिधकार

क्षेऽिभऽ रही कायर् ूारम्भ गरे को छ । तथािप आ ासन कायार्न्वयनको सरकारी उ रदाियत्व
िनवार्ह सन्तोषजनक रहे को दे िखं दैन ।
पृ भूिम
्
आधुिनक समयमा सरकारले जनतालाई पुरयाउनु
पन सेवा सुिवधाका क्षेऽ िवःतार हुँदा

सं सदको पिन कानून िनमार्ण गन साथै सरकारका कामकारवाहीलाई िनगरानी गन दाियत्व बढ्दै

जान्छ । मुख्य

पमा सं सदको कायर् नयाँ कानून बनाउने वा भई रहे को कानूनलाई सं शोधन गन नै

हो । सं सद आफले आवँयक सबै कानून बनाउन समयको अभाव हुन,े ूािविधक िवषयमा



ान नहुने

सहसिचव, संघीय संसद सिचवालय
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आिद कारणह ले गदार् कानून बनाउने केही अिधकारह

सरकार, सं वैधािनक िनकाय र ःवाय

सं ःथाह लाई ूत्यायोजन गरे को हुन्छ । यसै बमोिजम िनयम, िनदिशका, कायर्िविध, िदग्दशर्न, मापदण्ड

आिद तजुम
र् ा भई लागू हुने गरे का छन् । सं सदीय ूजातन्ऽमा सरकार र सं सद एक अकार्का पिरपूरक

हुन ् । शिक्त पृथकीकरण एवं िनयन्ऽण र सन्तुलनको िस ान्त बमोिजम यी अ ह

परःपरमा अन्योन्यािौत हुन्छ । अथार्त ् सरकारलाई आवँयक पन मूल कानूनह
गदर्छ भने मूल कानून अन्तगर्त ब ुपन कितपय कानूनह

बीचको सम्बन्ध
सं सदले पािरत

बनाउन सरकारलाई सं सदले नै अिधकार

ूदान गरे को हुन्छ । यसथर् आफुले ूत्यायोजन गरे को अिधकार बमोिजम सरकार वा अन्य िनकायले

कानून बनाउने कायर् गर्यो वा गरे न भनेर जाँच गन कायर् सं सदको हो, जसलाई ूत्यायोिजत िवधायन

व्यवःथापन भिनन्छ । यस िकिसमको जाँच गन कायर्का लािग सं सदीय सिमितह
हुन्छन् ।

गठन भएका

ूत्यायोिजत िवधायन
िवधायन वगीर्करणका िहसाबले दुई िकिसमका हुन्छन् । सव च्च िवधायन (Supreme

Legislation) र ूत्यायोिजत िवधायन (Delegated Legislation) । सव च्च िवधायन िवधाियका

आफले बनाउने वा ःवीकृत गन कानून हो भने सं िवधानले वा िवधाियकाले ूत्यायोिजत गरे को
अिधकार बमोिजम बनाइने कानूनलाई ूत्यायोिजत िवधायन (Delegated Legislation) वा सहायक

िवधायन (Secondary Legislation) वा अिधनःथ िवधायन भिनन्छ । सरकारी िवधेयक, गैरसरकारी

िवधेयक, अध्यादे श, सं िवधान सं शोधन गन िवधेयक, सं िवधान सरहका आदे श वा घोषणापऽ सव च्च

िवधायनमा पदर्छन् भने िनयम, िविनयम कायर्िविध, िनदिशका आिद अिधनःथ िवधायन अथार्त

ूत्यायोिजत िवधायनमा पदर्छन् । ूत्यायोिजत िवधायन बनाउन पाउने िनकायह मा नेपाल सरकार,

न्यायपािलका, सं वैधािनक िनकायह , ूदे श सरकार, ःथानीय सरकार, िवकास सिमित अन्तगर्त गिठत
सं ःथा ःवाय

सं ःथा पदर्छन् ।

कानून बनाउने अिधकार सं सदलाई माऽ हुने भए तापिन सं सदले आवँयक सबै कानून

बनाउन कितपय कारणह ले सम्भव हुँदैन । अतः सं सदले आफ्नो कानून बनाउने अिधकार अन्य
िनकायलाई ूत्यायोजन गरे को हुन्छ । सं सदबाट िवधेयक पािरत हुँदा सबै िवषयवःतु त्यसमै अटाउन

सक्दै नन् । सं सदले धेरै िवधेयक पािरत गनुप
र् न हुनाले समय कम हुने तर सबै िवषयवःतु िवधेयकमै

समेट्दा यसको आकार पिन ठू लो हुन,े कितपय ूािविधक िवषय समेत हुनाले िवधे यकमा बमशः
सारभूत िवषय, दण्ड सजायको ूावधान र कायर्िविध सम्बन्धी मोटा कुरा माऽ समावेश गरी िवधेयक
पािरत गिरन्छ । तर त्यितले माऽ त्यो िवधेयक ऐनमा पिरणत भएपिछ काम गनर् पयार्

हुँदैन ।

त्यसै ले िवधेयकमा ऐनको उ ेँय कायार्न्वयनको लािग भनेर आवँयकता अनुसार िनयमावली,

िविनयमावली, आदे श, कायर्िविध, िनदिशका वा पिरपऽ जःता कुरा बनाउन सिकने व्यवःथा गिरएको
हुन्छ । त्यही ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त सं सद बाहे क अन्य िनकायले बनाएको कानूनलाई
ूत्यायोिजत िवधायन भिनन्छ र सं सदबाट जाँच गिरन्छ ।
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ूत्यायोिजत िवधायन सं सदले वनाएको कानूनले ूदान गरे को अिधकार िभऽ बनेको हुनपछर् ।

व्यवःथािपकाले ूत्यायोजन गरे को अिख्तयारी र शतर् बमोिजम बनाइएको हुनपु छर् । कायर्पािलका,
सव च्च अदालत, सं वैधािनक अ ह
िनकाय आिद) बनाएको हुनपु छर् ।

साथै ःवाय

िनकायले (मिन्ऽपिरष , मन्ऽी, बोडर्, िनयमनकारी

ूत्यायोिजत िवधायनको आवँयकता
सम्प

राज्य स ालनका िसलिसलामा सम्पादन गनुप
र् न महत्वपूणर् कायर् ऐनको माध्यमबाट माऽ

गनर् सम्भव नहुने भएकोले ूत्यायोिजत िवधायन अन्तगर्त रहे र गठन आदे श, िनयम, िविनयम,

कायर्िविध र िनदिशका लगायतका िविधह

िनमार्ण गन ूचलन रहँदै आएको छ ।

सं सदबाट िवधे यक पािरत गनुअ
र् िघ, िवघेयक सं सदमा िवचाराधीन हुँदा र पािरत गदार् लामो

समय लाग्छ । ऐन बिनसकेपिछ त्यसलाई सं शोधन गनर् पिन त्यितकै किठनाइ हुन्छ । तर
ूत्यायोिजत िवधायन अन्तगर्त कानून बनाउँ दा िछटो, छिरतो ढं गले बनाउन सिकन्छ । यसलाई

आवँयकता अनुसार सं शोधन गनर् सिकन्छ । ऐनमा समेट्नु पदार् समय लाग्ने हुनाले ढाँचा, कायर्िविध,

फाराम, अनुसूची जःता िवषयलाई ूत्यायोिजत िवधायनमा समेट्न सिकन्छ।
यसको

साथसाथै

िविभ

िनकाय, सं घ–सं ःथा

वा

ूित ानका

आ–आफ्ना

िवशेषतायुक्त

ूकृितको हुने गदर्छ । त्यसै गरी िव

िव ालयको

आवँयकता हुन्छन् । ती कुरालाई ूत्यायोिजत िवधायन माफर्त सम्बोधन गनर् सिकन्छ ।
उदाहरणका लािग न्यायपािलकाको काम िविश

कामको ूकृित फरक हुन्छ भने नेपाल रा

बैक जःता िनयमनकारी सं ःथाको छु ै काम हुन्छ ।

त्यसै ले सं सदले िवधेयक पािरत गदार् यी सबै िवषयको िवशेषतामा ूवेश गरी मोटो बनाउनुको साटो

एउटा ढाँचा (Framework) जसमा मूलभूत कुरा नछु टू न् भनी बनाइएको हुन्छ । िवधेयक पािरत भई

ऐनको ःव प महण गरे पिछ कायार्न्वयन गनर् सिजलो होस् भ े ध्येय राखी ूत्यायोिजत िवधायनको

व्यवःथा गन गिरन्छ ।

ूत्यायोिजत िवधायनका सीमाह
ूत्यायोिजत िवधायनका केही सीमाह

छन् । कुनै पिन ूत्यायोिजत िवधायन अन्तगर्त

बनेका कानून सं िवधान वा सम्बिन्धत ऐनसँग बािझनु हुँदैन । ऐनको मूल ममर् एकाितर र अिधनःथ

ु ँद
र् ँद
कानूनको ममर् अक ितर हुनह
ु ै न । ऐनले जसलाई
ु ै न । ऐनले ूदान नगरे को अिधकार ूयोग गनुह
र् ँद
यस सम्बन्धी अिधकार ूदान गरे को छ, त्यसको स ा अ ले ूयोग गनुह
ु ै न । त्यःतो कानून

न्यायपूण,र् िववेकसँगत हुन ु ज री छ । ःवेच्छाचारी, ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपिरत, पक्षपातपूणर्
ु ँद
हुनह
ु ै न । ऐनले सुिनि त गरे को िवषयभन्दा बािहर गएर अिधनःथ कानून बनाउन हुँदैन । कसूरको

पिरभाषा गरी दण्ड सजायको व्यवःथा गन, कर लगाउने, अदालतको ःथापना एवं अिधकारक्षेऽ िनधार्रण

गन िवषय अिधनःथ कानूनमा राख्न सिकंदै न । त्यःतै ूत्यायोिजत अिधकार ूा
ूत्यायोिजत गन गरी अिधकार सुम्पन समेत िमल्दै न ।
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ूत्यायोिजत िवधायनको िनयन्ऽण
ूत्यायोिजत िवधायनको िनयन्ऽण गन मुख्यतः दुई तिरका रहे को पाइन्छ; िवधाियकी

िनयन्ऽण र न्याियक िनयन्ऽण

पाइन्छ ।

। ियनका अितिरक्त आजभोिल नागिरक िनयन्ऽण पिन हुने गरे को

िवधाियकी िनयन्ऽण

ूत्यायोिजत िवधायन अन्तगर्त बनेका कानून हे न दाियत्व सं सदको हुन्छ । पािरत ऐन

बमोिजम िनयम, िविनयम आिद बने नबनेको िवषयमा चासो िलएर हे िररहनु पदर्छ । अन्यथा ऐनको
आडमा भन्दै सरकार वा अिधकार ूा

िनकायह ले मनपरी ढं गले िनयम, िविनयम बनाएर ऐनको

भावना, ममर्, उ ेँय सबैलाई िमच्न सक्छन् । अिधनःथ िवधायनले अिधकार क्षेऽ नाघेको छ, छै न ?

आफ्नो अिधकारक्षेऽ िभऽ बनाउनु पन अिधनःथ िवधायन बनाएको छ, छै न ? अिधनःथ िवधायनले

माउ कानून (Parent Law) को ममर्, भावना र उ ेँयसँग मेल खान्छ, खाँदैन ? ूाकृितक न्याय

लगायत न्यायका मान्य िस ान्त ूितकूल छन्, छै नन् ? अिधनःथ कानूनमा ःविववेकीय अिधकारको
र् दर्छ ।
माऽा अःवाभािवक छ, छै न ? भनी सं सदले अिधनःथ िवधायन मािथ जाँच एवं िनयन्ऽण गनुप

सं सदीय सिमितबाट अिधनःथ कानून परीक्षण हुँदा त्यसमा उल्लेख गिरएका व्यवःथाह ले

माउ कानूनको क्षेऽािधकार नाघेको, मािथ उिल्लिखत सीमाह

उल्लं घन गरे को पाइएमा सो सच्याउन

सं सद अन्तगर्तको ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ाशन सिमितले सम्बिन्धत िनकायलाई

िनदशन गदर्छ । तर सिमितले िदएको िनदश सम्बिन्धत िनकायबाट कायार्न्वयन नभएमा राि य सभा

िनयमावलीको िनयम १५३ बमोिजम सदनबाट पािरत गरी िनदशन िदन सिकन्छ । जुन कायार्न्वयन
गनर् सम्बिन्धत िनकायह

बाध्य हुन्छन् । त्यसैगरी िवधेयक पािरत गदार्कै अवःथामा पिन सं सद र

सं सदीय सिमितले ूत्यायोिजत िवधायनमा िनयन्ऽण गनर् सक्दछन् । कानून बनाउने अिधकार
ूत्यायोजन गनर्को लािग िवधेयक पेश गदार् नै िवधे यकको साथमा ूत्यायोिजत व्यवःथापन सम्बन्धी

िटप्पणी पेश गिरएको हुन्छ । उक्त िटप्पणीमा िनयम बनाउने अिधकार ूत्यायोजन गनर् ूःताव गरे को

िवषय, दफा, त्यसको सीमा र सोको कारण खुलाइएको हुन्छ । सं सदीय सिमितह मा िवधेयक मािथ

छलफल हुँदा ूत्यायोिजत िवधायन सम्बन्धी िटप्पणीमा गहन छलफल गरी के के िवषयमा िनयम

बनाउने अिधकार ूत्यायोजन गन हो सो सम्बन्धी िनयन्ऽण गनर् सिकन्छ । कानून बनाउने अिधकार

िवधाियकाको भएकोले कित अिधकार ूत्यायोजन गन, त्यसको िनयन्ऽण कसरी गन भ े कुरा पिन
िवधाियकामा नै िनिहत रहे को हुन्छ ।

न्याियक िनयन्ऽण

अदालतबाट ूत्यायोिजत व्यवःथापनको अिख्तयारी परीक्षण हुने र कानून अनु प नभएमा

अमान्य (Ultra Vires) घोिषत गन । कुनै मु ा िवशेषमा यो ू

गाँिसएर अदालत समक्ष पुगेपिछ

अदालतले िनणर्यका बममा िन पण गदर्छ । अदालतबाट िनणर्यका बममा अिधनःथ कानून वदर वा

िनंकृय हुन सक्छ ।
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नागिरक िनयन्ऽण

कुनै कानूनका िवषयमा नागिरक समाज, स ार क्षेऽ, सरोकारवाला, ूाि क क्षेऽबाट िटका‐

िटप्पणी हुने गदर्छ, जसबाट सरकारलाई त्यःता कानूनह

त्यसै अनु प कानूनह

सं शोधन गनर्, खारे ज गनर् बल पुग्दछ र

ब े गदर्छन् । लोकतािन्ऽक समाजमा यसको महत्व बढी हुने गदर्छ ।

ूत्यायोिजत िवधायनसँग सम्बिन्धत िस ान्त
नेपाल सरकार वा कुनै सरकारी िनकाय वा सँगिठत सं ःथाले ूत्यायोिजत िवधायन अन्तगर्त
गठन आदे श, िनयमावली, िविनयमावली, िनदिशका, मापदण्ड वा कायर्िविध बनाउँ दा केही िस ान्तह को
पालना गनुर् पदर्छ । सं िवधान र ऐनको पिरिध िभऽ रही बनाउनु पन, प ातदशीर् असर पन गरी
बनाउन नहुने, ऐनमै व्यवःथा भएकोमा बाहे क ूत्यायोिजत अिधकार पुनः ूत्यायोजन हुने व्यवःथा राख्न
नहुने, सारवान कानूनका िवषयह
दाियत्व पन िवषयह

समावेश गनर् नहुन,े सं िचत कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आिथर्क

समावेश गनर् नहुन,े कुनै पिन ूावधान ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपरीत हुन

नहुन,े अिधकार ूत्यायोजनको व्यवःथालाई िनि त सीमािभऽ कायम राख्नुपन जःता िस ान्तको पालना
गनुप
र् दर्छ ।
त्यसै गरी िनयमावली तजुम
र् ा गदार् ऐनबाटै सम्बोधन हुने िवषय जःतै कुनै कायर्सँग जोिडएको
कसुर सम्बन्धी पिरभाषा, दण्ड जिरवाना तथा सजाय सम्बन्धी सारवान िवषय, कर लगाउने वा उठाउने
वा करको दर घटाउने वा खारे ज वा मुल्तबी राख्ने सम्बन्धी िवषय, अदालत वा न्याियक वा
अधर्न्याियक िनकायको गठन तथा अिधकार क्षेऽसँग सम्बन्धी िवषयलाई िनयमावलीमा समावेश
गनुह
र् ँद
ु ै न । ऐनको कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर्िविधगत व्यवःथा िनयम बनाउनु पन, ऐनमा तोिकएको
िवषयवःतु िभऽ सीिमत रहे र िनयम बनाउनु पन, सं सदमा िवधेयकसाथ पेश गरे को ूत्यायोिजत
व्यवःथापन सम्बन्धी िटप्पणीमा उल्लेख भएको िवषयलाई मूल आधार मानेर िनयमावलीको तजुम
र् ा गनुर्
पनछ । िविनयमावली बनाउँ दा कुनै िनकाय वा सँगिठत सं ःथाले ऐन वा िनयमावलीको अिधनमा रही
आन्तिरक काम कारवाहीसँग सम्बिन्धत कमर्चारी ूशासन, आिथर्क ूशासन र आन्तिरक व्यवःथापन
जःता िवषयवःतु माऽ िविनयममा समावेश गनुर् पनछ भने िनदिशकामा आफ्नो कायर् स ालनमा
सुगमता ल्याउने ूयोजनको लािग मागर्दशर्नको

पमा त्यःतो मागर्दशर्नका िवषयह

समावेश

गनुप
र् दर्छ । िव मान ऐन र िनयममा रहे का व्यवःथाको कायार्न्वयनका लािग िनदिशकामा सरल र
िसलिसलेवार उपायको व्यवःथा गनुप
र् दर्छ । िनदिशकामा खासगरी ूािविधक िवषयह लाई ू

पमा

समेिटएको हुनपु छर् ।
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ूत्यायोिजत िवधायनको फाइदा र बेफाइदा
बेफाइदा

फाइदा
सं सदको समय बचत हुन्छ ।

लोकतािन्ऽक ूिबया मािनंदैन ।

िवधायन ूिबया लिचलो र सरल हुन्छ ।

बहस र छलफल नै हुँदैन ।

आकिःमकतालाई सम्बोधन गनर् सहज हुन्छ ।

समःया िसजर्ना गन खाले िवधेयक ठािनन्छ ।

िविभ

जिटल र अपिरभािषत शब्दह को ूयोग गन

हुन्छ ।

ःवाथर् समूहसँग परामशर् गनर् सम्भव

खतरा रहन्छ ।

िव ान र ूिविधलाई समायोजन गनर् सहज

अदालती पुनरावलोकनबाट बािहर रहन्छ ।

नयाँ मापदण्ड कायम गनर् पिन सहज हुन्छ ।

अिनवार्चत

हुन्छ ।

मािनस

वा

िनकायबाट

ब े

हुँदा

अलोकतािन्ऽक दःतावेज बन्छ र पालनामा ू

उठ्छ ।
िव ताको भरपुर उपयोग हुन्छ ।

कायर्कारीको

अनुमान गनर् नसिकएका िवषयको सम्बोधन

सं सदको मयार्दा घट्छ ।

जनताका

सवर्साधारणको

दु पयोगको खतरा बढ्छ ।

हुन्छ ।

हुन्छ ।

अपेक्षा

तत्काल

पूरा

ःवेच्छाचािरता

गनर् सहज

हुन्छ ।

पहुँच

र

बढ्छ,

शिक्तको

सूचनाभन्दा

बािहर

सरकारी आ ासन
सं घीय सं सदमा नेपाल सरकारका तफर्बाट मन्ऽीह ले गरे का ूितब ता एवं िदएका

वचनह लाई सरकारी आ ासन भिनन्छ । सरकारी आ ासन िलिखत र मौिखक दुवै ूकारको

हुन्छ । सरकारको नीित कायर्बम, बजेट वक्तव्य िलिखत ूितब ता वा आ ासन हो भने िवधेयकको

छलफलका बममा जवाफ िदं दा, ू

उ रको बममा जवाफ िदं दा, सं सदमा पेश भएका सं कल्प

ूःतावको जवाफ िदं दा गिरएका वचनब ता मौिखक आ ासन हुन्छन् । यःता आ ासनह

के कित

आ ासनह

अथार्त ् सं सद

“यो िवषय सरकारमा िवचाराधीन छ”, “यो िवषयलाई सरकारले सकारात्मक

पमा हे नछ”,

पूरा भए ? के कित पूरा हुन बाँकी छन् भनी सं सदलाई िदइएका िविभ

समक्ष गिरएका िविभ

ूितब ताह को कायार्न्वयनको पक्षमा अनुगमन, मूल्या न तथा सचेत गराउने

कायर् ूत्यायोिजत व्यवःथापन सिमित माफर्त गिरन्छ ।

सरकारी आ ासन हुने वाक्यांश र शब्दावली

“यस िवषयमा िवचार गनछु ”, “यो िवषयको सम्बन्धमा सदःयलाई जानकारी गराउनेछु”, “सदन समक्ष
पेश गिरनेछ”, “यो िवषयमा आवँयक कारवाही गिरनेछ”, “यो िवषय सदन समक्ष पेश गिरनेछ”,

“सदनलाई जानकारी गराइनेछ”, “यो िवषय सम्प
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संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

गिरनेछ” आिद सरकारका तफर्बाट सदन समक्ष गिरने ूितब ता वा वचनब ता जिनने शब्दावली र
वाक्यांश सरकारी आ ासन हुने वाक्यंश र शब्दावली हुन ् ।

नेपाली सन्दभर्ः सं सदीय सिमित र अभ्यास
नेपालमा ूत्यायोिजत िवधायन व्यवःथापनको अभ्यास तफर् हे दार् सवर्ूथम २०१६ सालको

ूितिनिध सभा िनयमावलीमा यस सम्बन्धी व्यवःथा रहे को िथयो भने २०४८ साल पिछ यो िवषय

ूितिनिध सभा र राि य सभा दुवैको कायर् क्षेऽिभऽ रहे को िथयो । त्यसै गरी २०६३ सालको

व्यवःथािपका–सं सद, त्यसपिछको सं िवधान सभा/व्यवःथािपका सं सदमा ूत्यायोिजत िवधायन सम्बन्धी

कायर्का लािग सिमितह

रहे तापिन यस सम्बन्धी कायर् ूभावकारी

पमा हुन सकेको िथएन ।

कानून बनाउने अिधकार सं सदबाट ूत्यायोिजत हुने र सो ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त ब ु पन

िनयमावली, िविनयमावली, िनदिशका कायर्िविध आिद ूत्यायोिजत अिधकारको सीमािभऽ रही बने
नबनेको िवषयमा सं सदीय िनगरानी र िनयन्ऽण गन कायर्लाई महत्व िदई वतर्मान सं घीय सं सदले

आफ्ना

िनयमावलीह मा

यस

सम्बन्धी

व्यवःथा

गरे को

छ

।

ूितिनिध

सभाका

िवषयगत

सिमितह लाई पिन यस सम्बन्धी काम कतर्व्य र अिधकार ूदान गिरएतापिन ूितिनिध सभाका

सिमितह ले यस िवषयलाई कम ूाथिमकतामा राखेको पाइन्छ । राि य सभामा ूत्यायोिजत
व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्का लािग एक छु ै सिमित गठन भएको छ ।

ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमितको गठन
्
राि य सभाको िनयिमत कायर्मा सहयोग पुरयाउन
साथै सरकारलाई राि य सभाूित उ रदायी

र जवाफदे ही बनाउन, सरकारबाट भए गरे का काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्या न गरी आवँयक

िनदशन वा राय सल्लाह िदन समेतका लािग राि य सभा िनयमावली (सं शोधन सिहत), २०७५ को
िनयम १४७ बमोिजम ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमित गठन भएको छ ।

सिमितको कायर्क्षऽ
े
राि य सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १४७ बमोिजम सिमितको कायर्क्षेऽ ूत्यायोिजत

व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सम्बन्धी कायर् र राि य महत्वका दःतावेज अिभलेख व्यवःथापन

सम्बन्धी िवषय रहे को छ । सिमितको कायर्लाई िनम्न तीन क्षेऽमा िवभाजन गनर् सिकन्छः



ूत्यायोिजत व्यवःथापन सम्बन्धी,



सरकारी आ ासन सम्बन्धी,



राि य महत्वका दःतावेज अिभलेख व्यवःथापन सम्बन्धी ।
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ध्यान िदनुपन िवषय
ूत्यायोिजत िवधायन सम्बन्धी काम कारवाही गदार् दे हायका िवषयलाई समेत ध्यान िदनुपन

व्यवःथा राि य सभा िनयमावलीको िनयम १५३ मा उल्लेख गिरएको छ, जुन िनम्नानुसार छन्:

(क)

ऐन ारा ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त नेपाल सरकारले बनाउनु पन िनयम, िनदिशका,

(ख)

ूत्यायोिजत िवधायन सं िवधान वा ऐनको उ ेँय अनु प बनेको छ वा छै न,

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)
(छ)
(ज)

कायर्िविध, िविनयम र आदे श आिद बनाएको छ वा छै न,
ूत्यायोिजत िवधायनमा ऐनले तोके बमोिजमका िवषयह

परे का छन् वा छै नन्,

ूत्यायोिजत िवधायनमा कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा परे को छ वा छै न,

ऐनले ूत्यायोिजत गरे को व्यवःथा अनुसार बनेको ूत्यायोिजत िवधायनले अदालतको

क्षेऽािधकारमा ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष
सं िवधान वा ऐनले ःप

पले हःतक्षेप गछर् वा गदन,

पमा त्यःतो कुनै अिधकार ूदान नगरे को कुनै व्यवःथाको

सम्बन्धमा िनयम पूवू
र् भावी छ वा छै न,

ूत्यायोिजत िवधायनमा सं िचत कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट कुनै खचर् व्यहोनुर् पछर्

वा पदन,

ूत्यायोिजत िवधायन सं िवधान वा ऐन ारा ूद
छै न ।

अिधकारको सीमािभऽ छ वा

(झ)

ूत्यायोिजत िवधायन ूकाशन गनर् र सं घीय सं सद सिचवालय समक्ष पेश गनर्मा

(ञ)

त्यःतो िनयम, िनदिशका, कायर्िविध, िविनयम र आदे श आिदको अिभूाय ःप

अनावँयक िढलाइ गिरएको छ वा छै न, र

लािग कुनै ःप ीकरण आवँयक पछर् वा पदन ।

गनर्का

सिमितले सभामा ूितवेदन ूःतुत गदार् उिल्लिखत िवषयका अितिरक्त कुनै िनयम, िनदिशका,

कायर्िविध, िविनयम र आदे श आिद पूणर् वा आंिशक

पमा खारे ज वा सं शोधन गनुप
र् न दे िखएमा त्यसको

कारण सिहतको िसफािरस गनुप
र् नछ भने सरकारी आ ासनका सम्बन्धमा मन्ऽीले सरकारको तफर्बाट

सभा वा सिमितमा समय–समयमा िदएका आ ासनह लाई पूरा गनर् नेपाल सरकार ारा के–कःता
कदमह

उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी सम्बिन्धत िनकायलाई िदएका िनदशनह

समावेश गरी ूितवेदन गनुप
र् न िनयमावलीको व्यवःथा रहेको छ । कुनै ूत्यायोिजत िवधायनलाई
आिशं क वा पूणर्

पमा खारे ज गनुप
र् न दे िखएमा सिमितले ूितवेदनमा उल्लेख गरी राि य सभामा पेश

गनुप
र् न र राि य सभाले सो पािरत गरे मा सम्बिन्धत मन्ऽीले कायार्न्वयनमा ल्याउनुपन कानूनी व्यवःथा
रहे को छ ।

सिमितले अपनाएको कायर्िविध
सिमितले आफ्नो कायर् ूभावकारी

पले सम्पादन गनर् उपसिमित र कायर्दलको गठन,

िनदिशका, आन्तिरक कायर्िविध, अवधारणापऽ िनमार्ण गरी कायर् सम्पादन गरे को छ । त्यसैगरी
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सरोकारवाला मन्ऽालयका पदािधकारीह सँग छलफल, अन्तरिबयात्मक कायर्बम, कायर्शाला र गो ी
आयोजना गन, िव

आएको छ ।

सहयोग िलने आवँयकता अनुसार ःथलगत अध्ययन गन आिद कायर्िविध अपनाई

सिमितको कायर्लाई ूभावकारी बनाउन ूत्यायोिजत व्यवःथापन अध्ययन उपसिमित, सरकारी

आ ासन अध्ययन उपसिमित र राि य महत्वका दःतावेज तथा अिभलेख अध्ययन व्यवःथापन
कायर्दल गठन भएको छ । उपसिमित एवं कायर्दलले िवषयह

ूःतुत गन र सिमितमा ूा

अध्ययन गरी सिमितमा ूितवेदन

उपसिमितका ूितवेदन उपर छलफल र पिरमाजर्न गरी राि य सभामा

ूितवेदन गन कायर्िविध अपनाई आएको छ ।

ूत्यायोिजत िवधायनलाई व्यविःथत गन िनदिशका, २०७५ ले ूत्यायोिजत िवधायनसँग

र् न िवषय, िनयमावलीमा
सम्बिन्धत िस ान्त तथा समावेश गनुप
र् न िवषय, िनयमावलीमा समावेश गनुप

र् न िवषय, िनदिशकामा समावेश गनुप
र् न िवषय,
समावेश गनर् नहुने िवषय, िविनयमावलीमा समावेश गनुप

कायर्िविधमा समावेश गनुप
र् न िवषय, ूत्यायोिजत व्यवःथापन सम्बन्धी परीक्षण गदार् ध्यान िदनुपन िवषय
ूत्यायोिजत व्यवःथापन ःवीकृित, िनदिशकाको पालना सम्बन्धी व्यवःथा, ूत्यायोिजत िवधायन

सावर्जिनक गनुप
र् न साथै सं घीय सं सदलाई उपलब्ध गराउनुपन, अिभलेख राख्नुपन, जानकारी गराउनुपन
जःता िवषयह

उल्लेख गरे को छ ।

त्यसै गरी सिमितले कायर्क्षेऽिभऽका तीनवटै िवषयमा अवधारणापऽ तयार गरी ःवीकृत गरे को

छ । ूत्यायोिजत िवधायन, यसको आवँयकता, सीमाह , िनयन्ऽणका उपायह

साथै ूत्यायोिजत

िवधायन िनयन्ऽण सम्बन्धी कायर्योजना समेतको आधारमा सिमितले आफ्नो कायर् सम्पादन गिररहे को
छ भने सरकारी आ ासनको ःव प, सरकारी आ ासन हुने वाक्यांश र शब्दावली, यसको अनुगमन,

सीमा सम्बन्धमा अवधारणा िनमार्ण गरे को छ ।
िनंकषर्

कानून बनाउन पाउने मुख्य अिधकार सं सदलाई हुने तर सं सदले अिधकार ूत्यायोजन गरे को

अवःथामा अन्य िनकायह ले पिन कानून बनाउन पाउने हुँदा त्यसरी िनमार्ण भएका कानूनह

िविध

शा ीय िहसाबले उपयुक्त रहे नरहे को जाँच गन काम पिन सं सदको हुन्छ । ूत्यायोिजत अिधकार

अन्तगर्त बनेका कानूनह को जाँच गन महत्वपूणर् कायर्क्षेऽ सं सदीय सिमितको रहे को छ । ूितिनिध

सभाका सावर्जिनक लेखा सिमित बाहे क अन्य सिमितलाई यस सम्बन्धी काम कतर्व्य र अिधकार
रहे को भए तापिन यस िवषयले महत्व पाउन सकेको छै न । राि य सभाको उिल्लिखत सिमितले यस
सम्बन्धी कायर् गरी केही मन्ऽालयका ूत्यायोिजत िवधायन अध्ययन गरे को छ । ूत्यायोिजत
िवधायनको िस ान्त अनु प कितपय िनयमावली, िविनयमावली, िनदिशका र कायर्िविधह

नै उल्लेख नगरी ूत्यायोिजत िवधायनह

िनदिशकाह

बनेका, अूासि क ऐनह

नबनेका, ऐन

उल्लेख गरी िनयमावली र

बनेका, कुन ऐनको कुन दफा उपदफाले ूत्यायोिजत गरे को अिधकार बमोिजम बनेको हो

सो नखुलाइएका, ूत्यायोिजत अिधकार पुनः ूत्यायोजन भएका, सरकारका तफर्बाट करोड अनुदान
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ूदान गन जःतो िवषय पिन िनदिशकाको भरमा ूदान गिरएका, मन्ऽालयको नेतत्ृ व पिरवतर्न भए
िपच्छे िनदिशकाका मापदण्डह

फेरबदल हुने गरे का जःता कायर् सिमितको ूितवेदनमा औ ंल्याइएको

छ । सं सदमा िवधेयक मािथ छलफल हुँदा ूत्यायोिजत िवधायन सम्बन्धी िटप्पणीमािथ छलफल हुने

गरको पाइँदैन । जारी भएका ूत्यायोिजत िवधायनह

सरकारले समयमै सं सदमा नपठाउने र

सिमितह ले पिन कुनै खोजतलास नगन भएकोले िवधाियकी िनयन्ऽण ूभावकारी हुन सकेको छै न ।
सरकारी आ ासनको कायार्न्वयन अवःथा समेत सन्तोषजनक दे िखदै न ।

सन्दभर् साममी
१.

नेपालको सं िवधान ।

३.

ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमितको ूितवेदन, २०७६ ।

५.

ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ ।

६.

ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमितको आन्तिरक कायर्िविध ।

२.
४.

राि य सभा िनयमावली (सं शोधन सिहत), २०७५ ।
िखमलाल दे वकोटा, ूत्यायोिजत िवधायन सम्बन्धी कायर्पऽ, २०७६ ।
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समावेिशता तथा मिहला सहभािगताको क्षेऽमा सं सदीय भूिमका

अजुन
र् कुमार खड्का



सारांश
सन् १९८० को दशकमा मिहला सहभािगताको िवषय सबल रहे कोले नै आज िवकासोन्मुख
ु मा
मुलक

समेत

हरे क

क्षेऽमा

मिहला

सहभािगताको

िःथित

सुधारोन्मुख

रहे को

छ । यसै सन्दभर्मा िव मानिचऽमा समावेिशताको सबललाई िवगत केही समयदे िख उठान गिरं दै

ु ले िवकास गनर् नसक्ने र गरे पिन
आएको दे िखन्छ । मुख्यतः यस िवषयमा सुधार नभएसम्म मुलक
त्यःतो िवकास पूणर्

पमा नरहने भ े कुरा िविभ

शोध तथा अनुसन्धानबाट ूमािणत भएको

पाइन्छ । त्यसैले समावेिशताको िवषयलाई सं सारभर बढ्दो
रा

ु
पमा उठान भएको र यसलाई सं यक्त

सं घ लगायत अन्य अन्तरार्ि य सं घ, सं ःथाले सहयोग र समथर्न गद आएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दभर्मा पिन समावेिशताले महत्वपूणर् खुिड्कलो पार गद आएको अवःथा छ । मुख्य
गरे र नेपालको सं िवधान ूारम्भ भएपिछ राजनीितक, सामािजक, आिथर्क, सांःकृितक, ूशासिनक, कला,

िव ान लगायत हरे क क्षेऽमा समावेिशता तथा मिहला सहभािगताको क्षेऽमा सकारात्मक ूभाव पाद
आएको पाइन्छ । यसमा मुख्य गरे र सं सदीय भूिमका महत्वपूणर् रहे को छ । सं सदले िवशेषतः

सं घीय सं सदले सहभािगतामूलक तथा मिहला सहभािगता हुने गरी धेरै कानूनको िनमार्ण गरे को
अवःथा छ । यसैले सं सदले िनमार्ण गरे का कानूनको कायार्न्वयन गरी समावेिशता तथा मिहला
सहभािगतालाई वाःतवमा व्यावहािरक

पमा

दुवैले नै अहम् भूिमका खेलेको अवःथा छ ।

पान्तरण गनर्को लािग नेपाल सरकार तथा सं सद

पिरचय
सं िवधानले जनताको अिधकार ूत्याभूित गन हुनाले सं िवधानले सरकार र जनताको अिधकार

बीच पिन सन्तुलन कायम गछर् । यसको अितिरक्त िविभ

सं वैधािनक िनकायबीच समन्वय तथा शिक्त

बाँडफाँड गन जःता काम पिन सं िवधानले नै गछर् । वाःतवमा सं िवधानको उ ेँय सरकारको
ःविववेकीय अिधकारमािथ सीमा लगाउनु र जनताको हक िकटान गिरिदनु हो । साथै, सं िवधानले
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सम्ूभ ु शिक्तको पिरचालनका सम्बन्धमा पिन व्यवःथा गरे को हुन्छ । सन् १७४८ मा ूकािशत

मन्टे ःक्युको The Spirit of the Laws नामक पुःतकमा A treatise on political theory, as well as a

pioneering work in comparative law1

भ े भनाइ माफर्त ूितपािदत शिक्त पृथकीकरणको

िस ान्तलाई आत्मसात् गरी व्यवःथािपकालाई महत्वपूणर् िजम्मेवारी िदं दै आएको पाइन्छ र सोही शिक्त
पृथकीकरणको िस ान्त एवं Check and Balance2 को भावनालाई समुिचत सिमकरण िमलाएर
व्यवःथािपकाले कायर् स ालन गद आएको अवःथा पिन रहे को छ । यस िस ान्तले मुख्य गरे र
सरकारका तीन अ ह

मध्ये कुनै एक भन्दा बढी अ ह मा त्यही व्यिक्तह

रहनु हुँदैन, सरकारको

एक अ ले अकार् अ को कायर् सम्पादनमा िनयन्ऽण वा हःतक्षेप गनुर् हुँदैन र सरकारको एक अ ले

अकार् अ को काम गनुर् हुँदैन भ े कुरालाई नै जोड िदएको पाइन्छ ।

िव का ूायजसो सबै सं िवधानले शिक्त पृथकीकरणको िस ान्तलाई अ ीकार गरे अनु प नै

नेपालको सं िवधानले अ ीकार गरे को शिक्त पृथकीकरणको िस ान्तले पिन कायर्पािलका, व्यवःथािपका

र न्यायपािलकाको कायर्लाई सोही िस ान्त अनु प िवभाजन गरे को अवःथा छ । जसानुसार नेपालको

सं िवधानको भाग ७ अन्तगर्त सं घीय कायर्पािलका, भाग ८ अन्तगर्त सं घीय व्यवःथािपका र भाग ११
अन्तगर्त न्यायपािलकाको सम्बन्धमा छु ाछु ै व्यवःथा गरी यी तीनै िनकायबीच कामको वगीर्करण

गरी एकले अकार्को काममा हःतक्षेप नगन र आवँयकता अनुसार Check and Balance3 गन
व्यवःथा गरे को पाइन्छ ।

समावेिशता भ ाले सामान्य अथर्मा राज्यका सरकारी सं रचना, िनकाय, अ

वा क्षेऽमा िविभ

उपायह को अवलम्बन गरी जातीय, भािषक, लैि क, धािमर्क, साँःकृितक तथा क्षेऽीय समूहह को

समानुपाितक ूितिनिधत्वको आधारमा शिक्त र अिधकारको साझेदारी कायम गन कायर्लाई जनाउँ छ ।
मुख्य गरे र राजनीितक तथा सं रचनागत पक्षमा राज्यिभऽ रहेका परम्परागत िवसँगितलाई भं ग गद नयाँ
िसजर्नशील सामािजक पिरवेश र ूजातािन्ऽक आधारमा समाजलाई िविधसम्मत तवरले

पान्तरण गन

कायर्लाई नै समावेिशताले बढावा िदन्छ । वाःतवमा समावेिशताको अवधारणा नवीनतम ूजातािन्ऽक

आयामको

पमा िवकास भएको अवःथा छ, जुन कायर्लाई सं सदले ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष

सहयोग पुर्याएको हुन्छ ।

पमा

(क) अन्तरार्ि यःतरमा समावेिशता र मिहला सहभािगता
ु
सं यक्त
रा

सं घको तत्वाधानमा सन् १९९५ मा डेनमाकर्को राजधानी कोपेन्हे गनमा भएको

World Summit for Social Development (Copenhagen 6-12 March 1995)4 ले ूत्येक
व्यिक्तले समाजमा समान

पमा ूा

गन अिधकार, सहभािगता तथा दाियत्व नै समावेिशता हो भ े

कुरा उल्लेख गरे को पाइन्छ । हुन त समावेिशताको धारणा सन् १७१८ बाट सु वात भएको

1
2
3
4

French : De l'esprit des The lois, originally selled De l'esprit des loix, also sometimes translated the Spirit of Laws.
Theory of Montesquieu (French Philosopher 1689-1755).
Theory of Montesquieu (French Philosopher 1689-1755).
https://www.un.org/development/desa/dspd/world-summit-for-social-development-1995.html.
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मािनन्छ, सवर्ूथम अॄािहम डे मोईरे यले यसको सु वात गरे का िथए । तत्प ात् डानेल डे िसलभर

तथा जे.जे. िसईलभेःटरले अझ यसलाई व्यापक अथर्मा उल्लेख गरे का िथए । यःतै आजभन्दा किरब

एकह र वषर् अगािड मानव अिधकार सम्बन्धी िव व्यापी घोषणापऽ जारी भई सबै मानव जाितलाई
समान अिधकार ूदान गिरएको अवःथा िथयो । तथािप मिहलाको हकको सवालमा उक्त घोषणापऽमा

िवशेष

पमा उल्लेख नभएको कारणबाट अन्तरार्ि यःतरमा मिहला सम्बन्धी िवशेष अिभसिन्धको

िनमार्ण गनुप
र् न अवःथा आएकोले United Nations Convention on the Elimination of All Forms

of Discrimination Against Women5 सम्बन्धी अन्तरार्ि य अिभसिन्धको िनमार्ण भएको िथयो । यसै
अिभसिन्धले

राज्यका

िविभ

क्षेऽमा

मिहलाको

छ । यसको अितिरक्त सन् १९९५ मा सम्प

सहभािगतालाई

भएको बेइिज

िनि तता

ूदान

गद

आएको

घोषणाले पिन मिहलाको सहभािगतालाई

राज्यस ाको हरे क क्षेऽमा अिनवायर् गनुक
र् ो अलावा केही ूितशत मिहलाको सहभािगतालाई आरक्षणको
माध्यमबाट अिनवायर् गरे को अवःथा पिन छ, जुन व्यवःथाले गदार् मिहलाको लािग िशक्षा, ःवाःथ्य,
रोजगारीमा केही िनि त ूितशत आरक्षणको माध्यमबाट व्यविःथत गिरएको अवःथा रहे को छ ।
जसरी भारतको सं िवधानको
सहभािगतामा वृि

धारा ३२५ बमोिजम िनवार्चक मण्डलको व्यवःथा गरी मिहला

गन कायर्को सु वात गिरयो, यःतै गरे र बोत्ःवाना, दिक्षण अिृका, िजम्बाबे जःता

ु मा केही समय अगािड गभार्वःथा भएका ःकूले िब ाथीर्लाई ःकूलमा उपिःथत हुनमा रोक
मुलक

लगाइयो । तर सं िवधानले त्यःतो बन्दे जलाई पिछ सं िवधान सं शोधनको माध्यमबाट हटाई मिहलाको

िहत अनुकूलको व्यवःथा गिरयो । यसै गरी ःवीट्जरल्याण्डको सं िवधानले मिहलाको लािग समेत समान
आिथर्क अिधकार ूदान गन अिभूायले परम्परागत

पमा रहँदै आएको िववािहत मिहलाले कुनै पिन

सम्पित राख्नको लािग बन्दे ज लगाउने सम्बन्धी कानूनलाई खारे ज गर्यो । कुवेतमा मिहलालाई

न्याियक िनकाय मुख्य गरे र कानून मन्ऽालयमा काम गनर्बाट रोक लगाउने सम्बन्धी कानूनलाई

सं शोधन गरे को अवःथा रहको छ । सन् १९९१ को कोलिम्बयाको सं िवधानले लैि क समानताको
सवालमा धेरै व्यवःथा गरे को अवःथा छ । मुख्य गरी मिहला उपर हुने घरे ल ु िहं साका िव

मा

कानूनको िनमार्ण गरे को छ । साथै मिहला गभार्वःथामा भएको समयमा िशक्षा तथा रोजगारबाट वि त
हुन ु नपन ूकृितको कानूनको िनमार्ण सं सदबाटै भएको हो ।

बीस शताब्दीको अन्त्य तथा एक्काईस शताब्दीको सु वातको अवःथादे िख नै समावेिशता तथा

मिहला सहभािगताको िवषय अहम् भएर आएको छ ।अन्तरार्ि यःतरमा मिहला समानताको सवालमा

कानूनी दःतावेजको

पमा नै अन्तरार्ि य फौजदारी अदालतमा न्यायाधीशको िनयुिक्त सम्बन्धी

व्यवःथामा मिहलाको यथोिचत सहभािगतामा जोड िदएको अवःथा छ । उदाहरणको लािग अन्तरार्ि य

फौजदारी अदालतको १९९८ को ःटा

ुट अन्तगर्तको न्यायाधीशको योग्यता, मनोनयन तथा

िनवार्चनको सन्दभर्मा धारा ३६ को उपधारा ८ को (ए) -iii_

df

"A fair representation of female

and male judges" भनी उल्लेख गरे को अवःथा छ । यसबाट यो ःप

हुन आउँ छ िक न्यायालयमा

उिचत मिहला न्यायाधीशको ूितिनिधत्वलाई अन्तरार्ि य न्याियक क्षेऽमा समेत जोड िदएको अवःथा

5

ु रा
सं यक्त

सं घ .
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रहे को छ, जुन कायर्लाई सिन्ध/सम्झौताको अनुमोदन माफर्त सम्बिन्धत दे शको सं सदले सहयोग

पुर्याएको हुन्छ ।

(ख) नेपालमा समावेिशता र मिहला सहभािगता
नेपालको सन्दभर्मा मुख्य गरे र नव प वषीर्य योजनादे िख समावेिशताको पक्षको आवाजलाई
उजागर गनर् थािलएको दे िखन्छ । हुन त जनसांिख्यक तथ्या

अनु प नेपालमा १२६ जात—जाितको

बीचमा १२३ भाषा बोिलने गिरन्छ । वाःतवमा नेपालमा रहे को आिदवासी, मिहला, मधेशी, जनजाित
6

लगायत िपछिडएका समुदायको लािग समावेिशताको िस ान्तमा आधािरत भएर नीितको िनमार्ण भएको
पाइन्छ । मुख्यतः नेपालमा रहे को बहुजातीय, बहुभािषक, बहुधािमर्क, बहुसाँःकृितक तथा भौगोिलक
िविवधतायुक्त िवशेषतालाई आत्मसात् गरी िविवधताबीचको एकता ल्याउने अिभूायले समावेिशताको
ममर् र भावनालाई आत्मसात् गिरएको छ ।
राजनीितक पिरवर्तनसँगै समावेिशताको सवालमा समेत ूथम जनआन्दोलन २०४६ तथा
दोॐो जनआन्दोलन २०६२/०६३ को अहम् भूिमका रहे को छ । यी आन्दोलनको माध्यमबाटै
समावेिशताको पक्षमा राजनीितक तथा सं वैधािनक बाटो तय हुन गएको अवःथा हो, जसले समावेिशता
सिहतको सुशासनलाई िनयिमत र व्यविःथत गद आएको छ । यसैबीच िवबम सम्वत् २०५५ मा
लागू भएको ःथानीय ःवाय

शासन ऐनले पिन समावेिशताको पक्षमा मुख्यत: मिहला सहभािगताको

िवषयवःतुलाई सम्बोधन गनर् खोजेको िथयो, जसमा ःथानीय िनकायमा िपछािडएको जनजाितबाट
अिनवायर्

पमा ूितिनिधतत्व हुनपु न कुरा कानूनी

पमा व्यवःथा गरे को िथयो ।

यसैगरी सुशासन ऐन, २०६४ तथा अन्य सुशासनसँग सम्बन्धी नीितगत िवषयले पिन
सुशासनको सवालमा समावेिशतालाई अिनवायर् शतर्को

पमा अगािड सारे को अवःथा छ । A policy

level intervention that focused in inclusion for realization of good governance7 भ े कुरा
उल्लेख गरी समावेिशताको सवालमा नेपालमा िवशेष जोड िदएको अवःथा छ । साथै The

Comprehensive Peace Agreement signed between the Government and Maoists (2006)
and the Interim Constitution of Nepal (2007) incorporated clear provisions of Gender
Equality and Social Inclusion (GESI) as a move to make the governance system more
inclusive को पक्षमा जोड िदं दै आएको अवःथा छ । साथै एघार , बा॑ , प वषीर्य योजना तथा ते॑
तीन वष योजनामा सामािजक समावेिशताको पक्षमा जोड िदं दै आएको र हालैको पन्ी प वषीर्य
योजनामा समेत यस िवषयलाई झन् महत्वको साथमा िलएको दे िखन्छ । यसै गरी The Approach
Paper to 14th 3-Year Plan, 2016-2019 (F.Y. 2073/74-75/76 B.S.) has included “Gender
Equality, Inclusion and Mainstreaming” as a separate component of development under

6
7

केन्िीय तथ्या

िवभाग ।

Ibid
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“Interrelated Development Policies” को

पमा िलएको र यसले gender equality and women

empowerment, inclusion, and excluded and marginalized caste groups लाई समावेश गरे को
अवःथा छ । यी व्यवःथाबाट यो ू

हुन आउँ छ िक समावेिशताको सवालमा नेपालमा नीितगत

पमा धेरै व्यवःथा हुँदै आएको अवःथा छ ।
समावेिशता तथा मिहला सहभािगतामा सं सदीय ऐक्यब ता
व्यवहारमा बीस शताब्दीको अन्त्य तथा एक्काईस शताब्दीको सु वातसँगै समावेशी िस ान्तले
िवशेष महत्व पाएको आभास पाउन सिकन्छ । हुन त यसको लािग िविभ
तथा लै ि क अिधकारका लािग धेरै सं घषर् भएका दे िखन्छन् । जःतैः

ु मा जातीय, धािमर्क
मुलक

वाण्डामा राज्यशिक्तमा एउटै

जाितको पहुँचको अन्त्यको लािग धेरै वषर् सं घषर् चलेको िथयो । साथै भारतको सं िवधानको धारा ३२५
ले भारतको दुवै सदनमा िल , जात जाित, धमर् आिदको आधारमा समावेशी ूितिनिधत्वको िस ान्तलाई
आत्मसात् गरे को छ । नेपालको सन्दभर्मा समावेिशताको िवषयमा िवगतदे िख नै सं सदीय भूिमका रहँदै
आएको पाइन्छ । उदाहरणको

पमा समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले िवकासका लािग मिहला

सहभािगतालाई वृि

गनर् र मिहलाह को हक िहतको सं रक्षण र सम्व र्नमा जोड िदएको छ । यसै

ऐनले केन्िीय ज्ये

नागिरक कल्याण सिमितको गठनमा मिहलाको सहभािगताको िवषयलाई पिन

उल्लेख गरे को छ । यःतै घरे ल ु िहं सा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, ःथानीय िवकास ूिशक्षण
ूित ान ऐन, २०४९, आिदवासी/जनाजाित उत्थान राि य ूित ान ऐन, २०५८ फोहरमैला व्यवःथापन
ऐन, २०६८, नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३, खोप ऐन, २०७२ लगायतका ऐनमा मिहलाको
सहभािगताको िवषयमा उल्लेख गिरएको पाइन्छ । तथािप कितपय ऐनह
पिन पूवव
र् त्

खारे जी भएको अवःथा रहे

पमा रहे को मिहला सहभािगता सम्बन्धी िवषयलाई िव मान कानूनले छोडे को अवःथा

छै न र सं सदले यसलाई अझ बढी महत्वको साथ िलएको छ ।
मुख्य गरे र नव

प वषीर्य योजना सन् १९९७—२००२ दे िख मिहलालाई िवकासको

मूलूवाहमा ल्याउने ूकृितको योजनाको तजुम
र् ा गनर् थािलयो । कितपय अवःथामा मिहलाको
सहभािगतालाई अिनवायर्

पमा िलने कानूनी व्यवःथाको सु वात भएको िथयो । तर िवशेषतः

नेपालमा समावेशी सम्बन्धी धारणाको िवकास भएको धेरै भएको छै न । नेपालको सन्दभर्मा नेपालको
अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को ूारम्भ भएपिछ मुख्य
कानूनी आधार ूवल

पमा सं ःथागत एवं सं वैधािनक है िसयतले यसको

पमा खडा भएको हो। हुन त िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ःवाःथ्य सेवा

ऐन लगायत केही ऐनमा समावेिशताको आधारमा सरकारी सेवामा कमर्चारीको िनयुिक्त गन सम्बन्धी
व्यवःथा िव.सं . २०५० को दशकमा सु वात भएको िथयो । तथािप राजनीित लगायत अन्य क्षेऽमा
यसले खासै वैधता ूा

गनर् भने सकेको िथएन । नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को भाग ४

अन्तगर्त उिल्लिखत राज्यको दाियत्व, िनदशक िस ान्त तथा नीितह
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व्यवःथालाई उल्लेख गिरएको िथयो । यःतै गरी सोही सं िवधानको धारा ३३ को खण्ड (घ) मा पिन
समावेिशता सम्बन्धी व्यवःथाका सन्दभर्मा उल्लेख गिरएको र धारा १३८ ले वगीर्य, जातीय, धािमर्क र
क्षेऽीय भेदभावको अन्त्य गनर् राज्यको केन्िीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी,
लोकतािन्ऽक र अमगामी पुनसर्ंरचना गिरने भ े सं वैधािनक ूावधान उल्लेख भएको िथयो । सोही
सं िवधानको धारा १४२ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) ले राजनीितक दलका िविभ
कायर्कािरणी सिमितमा मिहला, दिलत लगायत उपेिक्षत र उत्पीिडत क्षेऽका समःयाह

ःतरका

समेत रहने

समावेशी व्यवःथा गनुप
र् न भ े सं वैधािनक व्यवःथा भएको िथयो । नेपालमा यही सं वैधािनक
व्यवःथाप ात् समावेशी िस ान्तले व्यापकता िलएको दे िखन्छ । यस िस ान्तले मुख्य गरे र
राजनीितक िःथरता कायम गनर्, आिथर्क िवकासलाई समय सापेक्ष ूगित गनर्, िपछिडएका वगर्, समुदाय
र जनजाितह को उत्थान गनर्, आत्मिनणर्यको अिधकार ूव र्न गनर्, जातीय, क्षेऽीय र वगीर्य
असमानतामा कमी गनर्, ःवािभमान तथा अपनत्वको भावनाको िवकास गरी ःथानीय समःयाह को
समाधान िछटो छिरतो

पमा िन पण गनर्को लािग समावेिशताले महत्वपूणर् भूिमका खेलेको र यसको

व्यापकता पिन बढ्दै गएको अवःथा छ ।
सं वैधािनक व्यवःथाको सन्दभर्मा िव भर आएको नवीनतम पिरवतर्न समेतलाई अ ीकार गरी
जारी भएको नेपालको सं िवधानले समावेिशता सम्बन्धी पक्षलाई बढावा िदने अिभूायले नै सं िवधानमा
समावेशी िस ान्तलाई पूणर्

पमा आत्मसात् गरे को र व्यवहारमा पिन यसको ूयोग बमशः बिढरहे को

पाइन्छ । मुख्यतः २०७४ सालमा सम्प

भएका ःथानीय तह, ूदे श तथा सं घीयःतरको िनवार्चनमा

सं िवधान तथा कानूनले व्यवःथा गरे अनु प समावेशी सम्बन्धी िस ान्तलाई व्यवहारमा लागू गरी
सकेको अवःथा छ । वाःतवमा समावेशी सम्बन्धी िस ान्तलाई नेपालको सं िवधान तथा अन्य नेपाल
कानूनले ःप

व्यवःथा गरे को छ । उदाहरणको लािग आिथर्क समानता, समृि

र सामािजक न्याय

सुिनि त गनर् समानुपाितक समावेशी र सहभािगतामूलक िस ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको
िनमार्ण गन कायर् सं िवधानको ूःतावनाले सं कल्प गरे को छ । यसैगरी “नेपाल ःवतन्ऽ, अिवभाज्य,
सावर्भौमस ासम्प , धमर्िनरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्ऽात्मक, समाजवाद उन्मुख, सं घीय लोकतािन्ऽक
गणतन्ऽात्मक राज्य हो” भ े कुरालाई धारा ४ ले ःप

गरे को पाइन्छ । सं िवधानको धारा ३८ को

उपधारा (४) ले राज्यका सबै िनकायमा मिहलालाई समानुपाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा
सहभागी हुनसक्ने गरी मिहलाको हकको ग्यारे ण्टी गरे को छ भनी धारा ४० को उपधारा (१) ले
राज्यका सबै िनकायमा दिलतलाई समानुपाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा सहभागी हुने हक
िदएको छ । सं िवधानको धारा ४२ को उपधारा (१) ले सामािजक न्याय सम्बन्धी हकमा पिन
समावेशीको िस ान्तलाई अ ीकार गरे को छ । राज्यको िनदशक िस ान्त, िवकास सम्बन्धी नीित र
सामािजक न्यायमा पिन समावेशीकरण सम्बन्धी िस ान्तलाई ःवीकार गिरएको छ । मुख्य कुरा त के
छ भने नेपालको सं िवधानको धारा ५६ को उपधारा (६) ले राज्यको सं रचना अन्तगर्त सं घ, ूदे श र
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ःथानीय तहले नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता, राि य िहत, सवार् ीण
िवकास, बहुदलीय ूितःपधार्त्मक लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक सं घीय शासन ूणाली, मानव अिधकार
तथा मौिलक हक, कानूनी राज्य, शिक्त पृथकीकरण र िनयन्ऽण तथा सन्तुलन, बहुलता एवं समानतामा
आधािरत समतामूलक समाजको िनमार्ण गनर्को लािग समावेशी ूितिनिधत्व र पिहचानको सं रक्षणमा
जोड िदएको अवःथा छ । यसैगरी सोही सं िवधानको धारा ८४ को उपधारा (८) बमोिजम सं घीय
सं सदमा ूितिनिधत्व गन ूत्येक राजनीितक दलबाट िनवार्िचत कूल सदःय सं ख्याको कम्तीमा एक
ितहाइ सदःय मिहला हुनपु न व्यवःथा गरे को छ भने ूितिनिध सभामा िनवार्िचत वा समावेशी समेत
गरी एक ितहाइ सदःय नपुगेमा राि य सभाको िनवार्चनबाट उक्त सं ख्या पुर्याउनु पन व्यवःथा समेत
सं िवधानको धारा ८४ को उपधारा (८) मा व्यवःथा रहे को छ ।
नेपालको सं िवधानको धारा ७० ले रा पित र उपरा पितको िनवार्चन फरकफरक िल

वा

समुदायको ूितिनिधत्व हुने गरी गनुप
र् न व्यवःथा एकतफर् गरे को छ भनी अकार्तफर् सं िवधानको धारा
९१ को उपधारा (२) ले ूितिनिध सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना मिहला हुनपु न र
सोही सं िवधानको धारा ९२ को उपधारा (२) ले राि य सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना
मिहला हुनपु न व्यवःथा गरे को छ । सं िवधानको धारा १८३ ले ूदे श सभामुख वा ूदे श उपसभामुख
मध्ये एकजना मिहला हुने गरी सं वध
ै ािनक व्यवःथा गरी मिहला समावेिशताको सवालमा राज्यको
उच्चतम तहमा पूणर् ग्यारे न्टी ूदान गरे को अवःथा छ । यःतै सं िवधानको धारा ७६ को उपधारा
(९) बमोिजम सं घमा गठन हुने मिन्ऽपिरष

तथा धारा १६८ को उपधारा (९) ले ूदे श

मिन्ऽपिरष को गठन हुँदाको अवःथामा समेत समावेशी ूितिनिधत्वको आधारमा सरकारको गठन
गनुप
र् न सं वैधािनक व्यवःथा गरे को पाइन्छ । समावेशी िस ान्तको दायरालाई फरािकलो पान
अिभूायले नै सं िवधानको धारा २५८ ले केन्िमा राि य समावेशी आयोग तथा धारा २६० ले
आवँयकता अनुसार ूदे शमा कायार्लय ःथापना गनर् सक्ने सं वैधािनक व्यवःथा गरे को छ । अक
महत्वपूणर् कुरा त के छ भने सं िवधानको धारा २६७ को उपधारा (१) ले नेपाली सेना सम्बन्धी
व्यवःथामा समेत समावेशी िस ान्तलाई अिनवायर् लागू गनुप
र् न कुरामा जोड िदएको छ । सं िवधानको
धारा २८२ बमोिजम रा पितले समावेशी िस ान्तको आधारमा नेपाली राजदू त र कुनै खास ूयोजनका
लािग िवशेष ूितिनिध िनयुिक्त गनुप
र् न तथा धारा २८३ ले सं वैधािनक अ

र िनकायका पदमा िनयुिक्त

गदार् समावेशी िस ान्त बमोिजम गिरने भ े कुरा उल्लेख गरे को छ । यःतै िनवार्चन सम्बन्धी िविभ
कानूनमा समावेिशताको मान्यतालाई अ ीकार गिरएको छ । ःथानीय तह िनवार्चन ऐन, २०७३,
ूितिनिध सभा सदःय िनवार्चन ऐन, २०७४ लगायत अन्य कानूनी व्यवःथामा समेत समावेशी
िस ान्तलाई ःवीकार गिरएको छ ।
नेपालमा समावेिशता तथा मिहला सहभािगताको सबल पक्ष
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समावेिशताको सवालमा मिहला सहभािगतालाई अहम् िवषयको

पमा िलने गिरन्छ । ूत्येक

दे शमा पु षको सं ख्या बराबर मिहलाको सं ख्या रहे को भए तापिन राज्यका मूलधारमा मिहलाको
ूितिनिधत्वमा कमी रहे को पाइन्छ । िवकासोन्मुख दे शमा यो समःया अझ बढी छ । चेतनाको
अभाव, कमजोर िशक्षा, गिरबी,

िढवादी तथा पुरातनवादी सोच, सं ःकार एवं परम्परावादी समाज आिदले

गदार् दे शको हरे क तह र तप्कामा मिहलाको सहभािगता न्यून रहे को छ । ियनै सं ःकार र प ितलाई
न्यूनीकरण

गनर्को

सिन्ध/सम्झौताको

लािग
पक्ष

२०४६

भई

सालपिछ

तदनु प

नेपाल

नेपालले

मिहलासँग

कानूनमा

सं शोधन

सम्बिन्धत
गरे को

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनप ात् मिहला सहभािगता सम्बन्धी ःप

छ

धेरै
।

अन्तरार्ि य
यसै

बममा

सं वैधािनक व्यवःथा गरी

सोही अनु पको अन्य कानूनी व्यवःथा समेत िनमार्ण गरे को र आवँयकता अनु प मिहलासँग
सम्बिन्धत अन्य कानूनह

समेत अगामी िदनमा िनमार्ण हुँदै जाने दे िखएको छ । उदाहरणको लािग

नेपालको सं िवधानको धारा ३८ ले मिहलाको हकको व्यवःथा गरे को छ, जसानुसार ूत्येक
मिहलालाई लैि क भेदभाव िवना समान वंशीय हक हुने तथा ूत्येक मिहलालाई सुरिक्षत मातृत्व र
ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी हक हुने व्यवःथा गनुक
र् ो अलावा मिहला िव

धािमर्क, सामािजक,

सांःकृितक परम्परा, ूचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीिरक, मानिसक, यौनजन्य, मनोवै ािनक वा अन्य
कुनै िकिसमको िहं साजन्य कायर् वा शोषण नगिरने भ े व्यवःथा रहे को छ । त्यःतो कायर् कानून
बमोिजम दण्डनीय हुनछ
े तथा पीिडतलाई कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक हुने र राज्यका सबै
िनकायमा मिहलालाई समानुपाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा सहभागी हुने हक ूा

हुने एवं

मिहलालाई िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी र सामािजक सुरक्षामा सकारात्मक िवभेदका आधारमा िवशेष
अवसर लगायत सम्पि

तथा पािरवािरक मािमलामा दम्पतीको समान हक हुने भ े सं वैधािनक

व्यवःथा रही तदनु पको कानूनी व्यवःथा भएको पाइन्छ ।
नेपालमा समावेिशताको मूल्यमान्यता अनु प मिहला सहभािगताको अवःथालाई अध्ययन गदार्
यसको िदनानुिदन बढो री भएको पाइन्छ यसमा पिन हालैका वषर्ह मा राजनीित तहमा यसको
उल्लेखनीय

पमा वृि

भएको छ । हुन त सरकारी क्षेऽ जःतैः िनजामती, सं सद, ःवाःथ्य, िशक्षा,

ूहरी, सेना लगायत राज्यको अन्य सेवामा मिहला सहभािगताको सं ख्या बढ्दै गएको छ । तथािप
राजनीित क्षेऽमा यसको सहभािगता यस वषर् िवशेष

पमा बढे को छ ।

कुनै पिन समाजमा रहे का कमजोर वगर्लाई उ त र सबल वगर्को हाराहारीमा पु¥याउने
ु ले समावेशीकरणको नीित अ ीकार गरे का र कायार्न्वयन गनर् अन्तरार्ि य
लआयका साथ ूायजसो मुलक
म ह मा ूितब ता व्यक्त गद आफ्नो पिरवेश अनुकूल हुने गरी कायार्न्वयन गद आएको पाइन्छ ।
तर िवकिसत दे शह को दाँजोमा भन्दा िवकासोन्मुख दे शह मा समावेशीकरणको आवँयकता बढी
महसूश गिरएको छ । समावेशीकरणको नीितले समाजमा समानता ल्याउने लआय राख्छ । तर
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लिक्षत समूह, समाज, व्यिक्त वा समुदायको पिहचान गरी मूल ूवाहमा ल्याउने काम जिटल भएकोले
यस नीितको दु पयोग भएमा समाज अझै पछािड पन खतरा पिन हुन जाने दे िखएको छ ।
नेपालमा समावेिशता तथा मिहला सहभािगताको दुबल
र् पक्ष
समावेशीकरणका केही महत्वपूणर् पक्षह

छन्, जसलाई आत्मसात् गरे र अिघ बढ्दा माऽै

समाज सन्तुिलत हुन्छ । समावेशीकरण समानताको गन्तव्यतफर् उन्मुख असमान व्यवहार हो ।
तथािप यसले समाजलाई बढो िरताको िवषयमा सकारात्मक भूिमका खेल्न सक्ने दे िखन्छ । तर
नेपालमा समावेशीकरणको नीित अत्यन्त सतही तिरकाले कायार्न्वयनमा आइरहे को पाइन्छ ।
वाःतवमा हुनेखाने र हुँदाखाने दुई वगर्को उपिःथित समाजमा रहे को छ । यःतो अवःथामा
हुनेखानेह ले कमजोर वगर्लाई लामो समयदे िख शोषण गरी राखेका हुन्छन् । त्यसैले धनी र सबल
पक्षको भागमा रहे को ॐोत–साधनको केही िहःसा गिरब र कमजोर वगर्लाई ूदान गरी अगािड
बढाउने ूय

समावेिशताको माध्यमबाट गिरएको भए तापिन एक्काईस

Competition र Meritocracy को पक्षमा िव

शताब्दीको मूल मन्ऽ नै

जनमत रहे कोले राज्यको पहुँचबाट टाढा भएका व्यिक्त

तथा समुदायलाई सक्षम बनाउनको लािग अन्य िवशेष ूकारले सम्बोधन गनुप
र् न दे िखएको छ ।
अन्यथा समावेिशताको कारणबाट सक्षम जनशिक्त िवदे श पलायन भएमा त्यसबाट नेपाललाई झन् बढी
क्षित हुने दे िखन्छ ।
अक तफर् समावेशीकरणबारे चचार् गदार् आिथर्क पक्षलाई छु टाउनु हुँदैन । यो अवःथा जुनसुकै
समाजमा पृथक हुन सक्छ । अत्यन्त सम्प

समुदायमा केही व्यिक्त वा पिरवार आिथर्क

हुन्छन् । समुदाय, जाित, वगर्, क्षेऽ आिद माऽैका आधारमा आिथर्क पक्ष गौण ब
सबैभन्दा ठू लो

पले िवप
पुग्छ । यो

न् का कारण बन्छ । त्यसै ले यस नीितलाई राज्यले कायार्न्वयनमा लै जाँदा

गम्भीरतापूवक
र् िव ष
े ण गरी यथाथर्तामा कमजोर व्यिक्त, पिरवार, समाजको पिहचान गरी अिघ बढ्दा
माऽ यसले सकारात्मक सुखद िःथित ल्याउन सक्छ । वाःतवमा नेपालमा समावेशीकरणको नीितले
िनि त जात, जाित, वगर्, क्षेऽलाई समेट्ने गरे को छ । यसबाट न्याय पुग्न सकेको छै न । ूत्येक
समूहमा समाजमा रहे का मध्यम र उच्चवगीर्य पिरवारले बढी लाभ िलइरहे का हुन्छन् । मिहला,
जनजाित, िपछिडएका वगर्, क्षेऽ, समुदाय सबैबाट ःथानीय टाठाबाठाले फाइदा िलइराखेका छन् ।
राजनीितदे िख नेपालको कमर्चारीतन्ऽ सबैमा लिक्षत समुदायका धनीमानीकै पकड रहने अवःथा यस
नीितले दे खाएको छ । शिक्तसँग निजक रहे का, धनीमानीलाई नै समावेिशतामा समेिटएको दे िखन्छ ।
यसैले आिथर्क पक्षलाई मूल आधार मानी समावेिशता तथा मिहला सहभािगताको भावी याऽा तय
गनुप
र् न दे िखन्छ । िकनिक दीघर्कालीन गन्तव्य िनधार्रण गरी त्यसलाई ूा

गन तौरतिरका समेत

पारदशीर् बनाउँ दा माऽ समावेशी िस ान्तले आफ्नो गन्तव्य च ुम्न सक्छ । हाॆो समावेशी िस ान्तले
आिथर्क पक्षलाई गौण मानी जनजाित, क्षेऽ, वगर्, समुदायका आधारमा माऽ सामान्यीकरण गरी
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कायार्न्वयनमा जाँदा यो ूत्युत्पादक हुने िःथित ूःट छ । यसथर्, यःता िवषयमा सं सदले कानून
िनमार्ण गदार् महत्वपूणर् भूिमका िनभाउनु पन दे िखन्छ ।
िनंकषर्
नेपालमा सं वैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा अन्तगर्त गिरएको समावेशी तथा मिहला

सहभािगताको िस ान्तलाई कायार्न्वयन गन पक्षले व्यावहािरकतामा जोड िदएको छ वा छै न भ े ू
छ, यसको पिछल्लो उदाहरणको लािग िनवार्चन आयोगले सम्वत् २०७४ सालमा सम्प

गरे को सं घीय

सं सदको िनवार्चनमा समावेशी सम्बन्धी व्यवःथालाई िलन सिकन्छ । यसैले सं िवधानमा उल्लेख भएका
समावेिशताको िस ान्तलाई व्यवहािरक ःतरमा आगामी िदनमा पिन यसै अनु प सम्बिन्धत िनकायले

आफ्नो दाियत्वलाई पूरा गरे मा समावेशी तथा मिहला सहभािगताले व्यवहारमा सफलता पाउन सक्ने नै

दे िखन्छ र यसमा सं सदले महत्वपूणर् भूिमका िनभाएको अवःथा छ ।
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सं घीय सं सदको सिचवालय व्यवःथापन:

अन्तरार्ि य अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन

डा. रोजनाथ पाण्डे



सारांश
ु ह मा राज्यका शिक्तह
सं घीय शासन ूणाली भएका मुलक

मध्ये व्यवःथािपकाको ूभावकािरतामा

सं सद सिचवालय र सं सद सेवाको अहम् भूिमका रहे को हुन्छ । सं सद सेवामा सिचवालयको
व्यवःथापन गनर् िविभ

ु ह मा रहे का राॆा अभ्यासको िव ष
सं घीय सं सदको अभ्यास भएका मुलक
े ण

गद नेपालको सन्दभर्मा सान्दिभर्क रहे का कुराह को उपयोग गनुर् आजको आवँयकता हो ।
ु
सं घीय शासन ूणाली भएका अ े िलया, सं यक्त
राज्य अमेिरका, बेलायत, दिक्षण अिृका, भारत,

ु ह मा गिरएका सं गठन सं रचना र ितनीह का
ौीलं का, पािकःतान, जमर्नी र क्यानडा जःता मुलक

कायर्क्षेऽह लाई यस लेखको मुख्य िवषयवःतु बनाइएको छ । िवशेषगरी सं गठन ढाँचा, ूशासिनक

व्यवःथा, सूचना ूिविधको उपयोग, पुःतकालय व्यवःथापन, सं सदीय सुरक्षा, क्षमता िवकास र
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धानमा नवूवतर्नका सन्दभर्लाई तुलनात्मक िव ष
े ण गनुर् यस लेखको
मुख्य ध्येय हो । सेवा स ालनका सन्दभर्मा रा पतीय ूणाली, ूधानमन्ऽीय ूणाली, िमिौत

ु ह को फरक
ूणाली र हाइिॄड जःतो दे िखने दुई सदनात्मक सं सदीय व्यवःथा भएका मुलक
िवशेषतालाई मध्यनजर गद यसबाट नेपालको सन्दभर्मा सिचवालयको सुधार र ूभावकारी सेवा
ूवाहका लािग उपयोग गनर् सिकने थुूै सुधारका कायर्ह

सं गठन तथा व्यवःथापन सवक्षण तथा

रणनीितक योजना िनमार्णमा कोशे ढु ा सािवत हुन सक्छ ।
मुख्य शब्दह ः अध्ययन तथा अनुसन्धान, नवूवतर्न, सं सद सिचवालय, सं घीयता, सं घीय सं सद, सं सद सेवा

पृ भूिम
सं घीय शासन ूणाली िविभ

राजनैितक ूणालीमध्ये िनकै जिटल, पिरंकृत र पिछल्लो

समयमा आकषर्क बन्दै गएको शासन व्यवःथा हो । सं घीयताको आयाम िनकै बृहत् भएपिन यसको



सहसिचव (पर्वक्ता), संघीय संसद सिचवालय
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सार सहशासन (Shared rule) र ःवशासन (Self rule) हो । हालसम्म किरब ४० ूितशत िव को
जनसं ख्या र ५० ूितशत भूभाग ओगट्ने ३० दे शमा आ-आफ्नै िवशेषतासिहतका सं घीय ूणालीह

कायार्न्वयनमा छन् । यी मध्ये बोिःनया-हजर्गोिबना, इिथयोिपया, नाइजेिरया, नेपाल र दिक्षण अिृका
जःता दे शह मा

न् ो र शासन ूणालीको

पमा सं घीय ूणाली अभ्यासमा ल्याइएको छ भने

मलेिसया, भारत, पािकःतान जःता दे शह मा उपिनवेशको अन्त्यपिछ ःवतन्ऽ दे श ब े बममा सं घीय

ु
ूणालीको सु वात भएको छ । सं यक्त
राज्य अमेिरकामा रा पतीय ूणाली छ भने ृान्समा िमिौत
शासन ूणाली रहे को छ । यसै गरी युरोिपयन युिनयन पिन एउटा सामूिहक सं घीय ूणालीको नयाँ
अभ्यास हो ।

सं घीय सं रचनामा जाँदै गरे को नेपालका िनिम्त व्यावहािरक र अन्य

ि कोणले पिन सं सदीय

ूणालीको जननी मािनने बेलायती सं सदीय ूणाली (वेःट िमिनःटर मोडल) सोझै नक्कल गनर् सिकने
अवःथा बनेन। सं सदीय मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गद सं सदलाई उच्च महत्व िदए पिन बेलायती
ूणालीलाई अमेिरकाले माऽ होइन, जमर्नी, ृान्स र ःवीट्जरल्याण्ड जःता थुूै यूरोपेली दे शह ले समेत
ँ ालेनन् । सं सदबाट च ुिनने रा पित नै कायर्पािलका ूमुख भएको तर ूधानमन्ऽी नभएको
यथानु प अग
अनौठो जःतो दे िखने सं सदीय ूणालीका

पमा दिक्षण अिृका यितखेर हाॆा अगािड छ । ःपेनमा

सं वैधािनक राजा छन् तर ूधानमन्ऽी (कायर्पािलका ूमुख) लाई रा पित भ े ूणाली पिन छ ।
परम्परागत वा शा ीय सं सदीय शासन ूणालीको नमूना बेलायती वे

िमिनःटर ढाँचा मािनए पिन

पिरमािजर्त र समु त सं सदीय ूणालीका आ-आफ्नै मौिलकताका साथ िविभ

ु ले ूयोगमा
मुलक

ल्याएका छन् । त्यसै ले सबैका आ-आफ्ना मौिलक ूयोग छन् । परम्परागत सं सदीय ूणालीकै पिन
सबै ठाउँ मा एउटै ढाँचा रहे का छै नन् ।
सं सदीय भूिमकालाई ूभावकारी बनाउन व्यवःथािपकीय िनकायह को ूभावकारी व्यवःथापन
अपिरहायर् छ । िविभ

ु ह मा सं सदको कायर् व्यवःथापन गनर् आसं घीय शासन ूणाली भएका मुलक

आफ्नै अभ्यास रहे को पाइन्छ । नेपाल भखर्र सं घीय शासन ूणालीमा ूवेश गरे को अवःथामा सं गीय
सं सद सिचवालय व्यवःथापन सम्बन्धमा िव का राॆा अभ्यासह को अध्ययन गरी त्यसलाई नेपाली
परम्परामा

पान्तरण गद लागू गनुर् सान्दिभर्क दे िखन्छ । सिचवालयको पुनसर्ंरचना गदार् होस् वा

सं गठन र व्यवःथापन सवक्षण गदार् वा सं सद सेवाको नीित िनधार्रण गदार् होस् यी कुराह को
ु े यहाँ िविभ
पुनरावलोकन गरी नेपाली सन्दभर्मा उपयोग गनर् सिकयोस् भ े हे तल

दे शह को

अभ्यासह को चचार् गिरएको छ ।
सं घीय संसदको सेवामा अन्तरार्ि य अभ्यास
ु ह : बेलायत, अःशे िलया, क्यानडा, भारत,
वेःट िमिनःटर शासन ूणाली भएका मुलक
मलेिसया र नेपालमा सं सद सेवा सम्बन्धमा केही कुराह मा एक पता भए तापिन कितपय कुराह
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फरक रहे का छन् । रा पित शासन ूणाली भएका अमेिरका, ॄािजल, नाइजेिरया र दिक्षण अिृकामा
भने केही फरक ढं गले सं सदीय सेवा ूवाह गिरएको दे िखन्छ । त्यसैगरी िमिौत ूणाली भएका
जमर्नी, पािकःतान, ौीलं का, र इिथयोिपयामा पिन केही अनुकरणीय िवशेषता छन् ।
अःशे िलया
यहाँ

सं सदीय

सेवाका

लािग

चारवटा

सं सदीय

सेवा

िवभागह

(Department of

Parliamentary Services - DPS) रहे का छन्, जुन िसनेटका अध्यक्ष र ूितिनिध सभाका सभामुखूित
उ रदायी रहन्छन् । DPS ले सं सद र सांसदलाई एकीकृत, नवूवतर्नात्मक र सेवामाही मूखी सेवा
ूदान गदर्छ । नागिरक र अन्तरार्ि य याऽुका लािग सहज पहुँचको व्यवःथा गिरएको छ । यहाँ
३५०० भन्दा बढी कमर्चारी काम गदर्छन् र वषर्मा १० लाख भन्दा बढी व्यिक्तले सं सदको ॅमण
गदर्छन् । DPS ले िसनेट र ूितिनिध सभाका लािग साममी र सेवा ूदान गदर्छ । यसका लािग
िनम्न अनुसार सहजीकरण गरे को पाइन्छ :
१. पुःतकालय र अनुसन्धान सेवा
२. सूचना तथा स ार ूिविध सेवा
३. सुरक्षा सेवा
४. भवन, जिमन र ममर्त सेवा
५. ौव्य

ँय र सम्पूणर् िववरण/सूचना पऽ सेवा

६. नागिरक ॅमण सेवा
७. खाना र पेय सेवा
८. खुिा, ःवाःथ्य, बैि ङ र बालबािलका हे रचाह सेवा
९. DPS का लािग व्यावसाियक, ूशासिनक र रणनीितक सेवा
िवभागीय

पमा चारवटा रणनीित अनुसार िवभागले काम गरे को हुन्छ, जसमा सांसदह को

पिरवितर्त आवँयकताको सम्बोधन गन, समुदायसँगको सं सदको सम्बन्ध मजबुत बनाउने, ूभावकारी
ःटे वाडर्िसप सेवा ूदान गन, सं सदका सभा/सिमितका गितिविधका कायर्बम ूभावकारी बनाउने रहे का
छन् । ूत्येक रणनीितका कायर्कलापह

िवभागीय व्यावसाियक योजनामा समावेश गिरएको हुन्छ ।

यसको मुख्य सांगठिनक ढाँचा िनम्न अनुसार रहे को छ :
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सिचव
ु ी
डेपट

सिचव

ूमुख अिधकारी

ूमुख अिधकारी (भवन र

ूमुख अिधकारी

(ूशासन)

सुरक्षा)

(सूचना ूिविध)

सहायक सिचव (जन

सहायक सिचव (भवन
तथा ममर्त )

सम्पकर् र सुशासन)

लेखा िनयन्ऽक

(आिथर्क

सहायक सिचव

ूशासन)

(सुरक्षा)

ँ ीगत िनमार्ण )
(पूज

(सं सदीय सेवा)

पुःतकालय)

सहायक सिचव (सं सदीय

सहायक सिचव

रे किडर्ङ र िरपोिटर्ं ग )

(सं सदीय अनुसन्धान)

ूमूख ूािविधक अिधकृत
(ICT योजना र

सहायक सिचव

एिप्लकेसन्स्)

सहायक सिचव

सहायक सिचव

ूमुख अिधकारी (सं सदीय

(पुःतकालय सं कलन तथा
डाटावेस)

ूमूख (ICT पूवार्धार र
सेवा)

ूमूख (सूचना/ साइबर
सुरक्षा)

िचऽः मुख्य सं गठन संरचना
ूशासन सेवा अन्तगर्त अ े िलयाको सं घीय सं सदमा मुख्य

पमा जनसम्पकर् र सुरक्षा, आिथर्क

ूशासन र सं सदीय सेवा रहे का छन् । यसका कायर्क्षेऽह

िनम्न अनुसार तोिकएका छन् :

तािलका १: ूशासन सेवातफर्का सेवा क्षेऽह
१.

जनसम्पकर् र सुरक्षा

२.

 सांगठािनक सक्षमता

 कल्याणकारी कायर् र
कायर्सम्पादन

 कानूनी सेवा

 व्यावसाियक ूशासन

आिथर्क ूशासन

३.

ँ ीगत लेखा
 िव ीय र पूज

 कलात्मक

 व्यवःथापकीय लेखा

ूदशर्नी

 खिरद र करार व्यवःथापन
 व्यावसाियक
सहयोग

कायर्बम

सं सदीय सेवा
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र

 करार र लाइसेन्स सेवा
र

 व्यावसाियक सेवा कायार्न्वयन

 सं सद ॅमण अिभलेख
 क्याटिरं ग

आयोजना

यसमा जनसम्पकर् र सुरक्षा अन्तगर्त सांगठािनक सक्षमता, कल्याणकारी कायर्ह

तथा व्यावसाियक ूशासिनक कायर्ह

सं कलन

र

कायर्बम

र कानूनी

समेिटएका छन् भने आिथर्क ूशासनतफर् लेखा, व्यावसाियक
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कायर्, खिरद तथा करार रहे का छन् । त्यसै गरी सं सदीय सेवातफर् सं कलन, लाइसेन्स, क्याटिरङ सेवा,
ूदशर्नी र ॅमण जःता कायर्बम रहे का छन् ।

ँ ीगत िनमार्ण महाशाखाह
भवन र सुरक्षा अन्तगर्त भवन तथा ममर्त, सुरक्षा तथा पूज
छन्, जस अन्तगर्त िनम्न सेवाह

रहे का

ूवाह हुन्छ :

तािलका २: भवन र सुरक्षा सेवातफर्का सेवाक्षेऽह
१.

भवन तथा ममर्त

२.

 ममर्त सेवा

सुरक्षा

 भवन सूचना तथा करार सेवा

ँ ीगत िनमार्ण
पूज

३.

 नीित र सुशासन

 पिरयोजना समन्वय

ँ ीगत कायर् र ढु वानी
 पूज

 सुरक्षा व्यवःथापन

 भवन सम्बन्धी रणनीित र सेवा

भवन तथा ममर्तले िवशेषतः ममर्त, भवन बारे को सूचना, करार सेवा, भवन सम्बन्धी रणनीित
र सेवा बारे मा हे रेको हुन्छ भने सुरक्षा िनकायले नीित र अनुशासन तथा सुरक्षा व्यवःथापनबारे सेवा
ँ ी िनमार्ण अन्तगर्त पिरयोजना समन्वय र पूज
ँ ीगत कायर् तथा ढु वानी
ूवाह गरे को हुन्छ । त्यःतै पूज
कायर् पदर्छन् ।
सूचना ूिविध सेवा अन्तगर्त रे किडर्ङ र िरपोिटर्ङ, सूचना ूिविध योजना र एिप्लकेशन, सूचना
ूिविध पूवार्धार र सेवा तथा साइवर सुरक्षा रहे का छन् भने ियनका कायर्क्षेऽह

िनम्न अनुसार रहे का

छन् :
तािलका ३: सूचना ूिविध सेवातफर्का सेवाक्षेऽह
१.

रे किडर्ङ र िरपोिटर्ङ

 ूितवेदन/ सूचना पऽ,
सम्पूणर् िववरण

२.

ICT योजना र

एिप्लकेशन्स्


 लाइभ ॄोडकाःट सेवा
 व्यावसाियक
व्यवःथापन

सूचना

ICT आिकर्टे क्चर
सेवा



ICT
स ालन

कायर्बम

३.

ICT पूवार्धार र सेवा ४. साइवर सुरक्षा
 ICT
पूवार्धार
 साइवर सुरक्षा
कायार्न्वयन

अपरे शन

 नेटवकर् अपरे शन


ICT सपोटर् सेवा

 मोबाइल

र

एिप्लकेशन्स्

वेव

यो सेवा अन्तगर्त ूितवेदन तथा सूचना पऽ, सम्पूणर् िववरण, लाइभ ॄोडकाःट तथा
व्यावसाियक सूचना व्यवःथापनलाई रे किडर्ङ र िरपोिटर्ङ अन्तगर्त रािखएको छ । ICT योजना र
एिप्लकेशन अन्तगर्त ICT आिकर्टे क्चर से वा र कायबम स ालन रहे का छन् । त्यसैगरी साइबर
सुरक्षा छु ै

पमा रािखएको छ । पुःतकालय तथा अनुसन्धान सेवातफर्का कायर्ह का लािग िवशेषतः

सं सदीय अनुसन्धान र पुःतकालयमा सं कलन तथा डाटावेसका क्षेऽह

िनम्न अनुसार समेिटएका

छन् :
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तािलका ४: पुःतकालय तथा अनुसन्धान सेवातफर्का सेवाक्षेऽह
१. सं सदीय अनुसन्धान

२. पुःतकालय संकलन र डाटावेस

 आिथर्क नीित

 केन्िीय सोधपुछ केन्ि

 वैदेिशक मामला र सुरक्षा नीित

 पुःतकालय

 कानून र िवधेयक सं मह

ूणाली,

नवूवतर्न

 राजनीित र जन ूशासन

पिरयोजना

र

 पुःतकालय सं कलन र अन्वेषण

 िव ान, ूिविध, वातावरण र ॐोत
 सामािजक नीित

 तथ्या

र म्यािपङ

सं सदीय अनुसन्धानतफर् यसको वैदेिशक मामला तथा सुरक्षा नीित, कानून र िवधेयक सं मह,

राजनीित र जन ूशासन, िव ान, ूिविध वातावरण र ॐोत, सामािजक नीित, तथ्या

र म्यािपं ग जःता

क्षेऽह मा सेवा ूवाह गन गिरएको छ भने पुःतकालय सं कलन र डाटावेसतफर् सोधपुछ केन्ि,
पुःतकालय सेवा, नवूवतर्न, सं कलन र अन्वेषण रहे का छन् ।
बेलायत

ु
यहाँको सं सद सेवा अन्तगर्त सं यक्त
सं सदीय कायार्लय, ूितिनिध सभाको कायार्लय, लड्सर्

कायार्लय र ूितिनिध मण्डल कायार्लयका

पमा छु ाछु ै कायार्लय रहे का छन् । सं सदको जननी

मािनने बेलयाती सं सदीय सेवाको कायर् ूकृित हे दार् नेपालको कायर्ूिबयामा मेल खाने दे िखन्छ ।
यहाँबाट राॆा अभ्यास नेपालको सन्दभर्मा लागू गदार् उपयोगी हुन सक्दछ ।

ु
सं यक्त
संसदीय कायार्लय: यो कायार्लयले दुवै सदन लड्सर् र कमन्ःका लािग काम गदर्छ । यसले

सं सदीय अिभलेख तयार गन, शैिक्षक सेवा ूदान गन र िव ान तथा ूिविध सम्बन्धी सं सदीय कायार्लय
पिन स ालन गन गदर्छ । िवशेषतः सं सदका ूव र्नात्मक कायर्ह

POST

यस कायार्लयबाट हुन्छ ।

अन्तगर्त यस कायार्लयले िव ान र ूिविध सम्बन्धी ःवतन्ऽ, सन्तुिलत र पहुँच योग्य नीित

िव ष
े ण गरी सं सदलाई सहयोग गदर्छ । यसको स ालन दुवै सदनका सदःय र अन्य ूाध्यापक, पूव र्
कमर्चारी जःता िव ह

रहे को बोडर्ले गदर्छ । दै िनक काम स ालन गनर् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सिचव

रहे का छन् । यसका अितिरक्त िवभागीय ूमुख, िव ानका िविभ

िवधाका सल्लाहकार, नलेज

एक्सचेन्ज म्यानेजर र स ार, ूकाशन तथा ूशासनका अिधकारी िबयाशील रहे का छन् ।

त्यसै गरी Commonwealth Parliamentary Association (CPA-UK) को कायर् सम्पादन

पिन यस कायार्लयबाट गिरन्छ । यहाँबाट ३५ वटा Commonwealth दे शह मा सं सदीय कूटनीित
र क्षमता वृि

गन कायर्बम स ालन हुन्छ । यसको सं रक्षक महारानी र अध्यक्ष य कमन्सका

ु न्ु छ । यसका अितिरक्त यो कायार्लयले सं सदीय अिभलेख
सभामुख र लडर्सका सभामुख हुनह
व्यवःथापन गन, िडिजटाईज गन, रे कडर् राख्ने, ूदशर्नी आयोजना गन

र सं सदीय आउटिरच कायर्बम

स ालन गन तथा नागिरकह लाई ॅमण व्यवःथा िमलाउने, सूचना र रे कडर् व्यवःथापन सेवा
(RIMS) स ालन गन कायर् गदर्छ । यसै अन्तगर्तको UK National Parliament Office (NPO)
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कायार्लयले युरोिपयन सं सदका लािग ूितिनिधत्व गन व्यवःथा िमलाउँ छ भने सं सदीय िडिजटल सेवा

(PDS) ले दुवै सदन र कमर्चारीका लािग IT र िडिजटल आवँयकता पूरा गनर् IT सपोटर् तथा
सं सदीय नेटवकर् बनाउने, एिप्लकेसन् बनाउने, योजना र पिरयोजना तयार गन तथा वेवसाइट,
सामािजक स ाल (फेसबुक, ट्वीटअर, इन्ःटामाम आिद) स ालन गन गदर्छ । सं सदबारे

िव ालयह लाई शैिक्षक साममी बनाउने, िव ालयह को ॅमण गन र आउटिरच कायर्बम स ालन

गन तथा सं सदका दुवै सदनका लािग ःटल (िवधेयक, ूितवेदन तथा उपहारह को ःटक) स ालन
गन, सिचवालयह को खिरद लगायत अन्य कायर्िविध तथा नीितबारे सुझाव िदने गदर्छ । सं सदीय
सुरक्षा िवभाग (PSD) ले दुवै सदनको सुरक्षा ूबन्ध गदर्छ । िवभेद, लैि क िहं सा तथा अनुसन्धान
ु ाइ गन काम पिन यसै कायार्लयबाट हुन्छ ।
जःता िवषयमा समेत गुनासो सुनव

ूितिनिध सभाको कायार्लय: यो कायार्लय र िवभागले ूितिनिध सभाका सांसदह लाई िवशेष गरी

सं सदीय र सिमित भूिमकामा सेवा ूवाह गन गदर्छ । सभाको ूशासिनक र अन्य सेवा स ालनका
लािग ूितिनिध सभाको आयोग रहे को छ, जसमा सभामुखको अध्यक्षता र िविभ

पक्षह को

ूितिनिधत्व रहे को हुन्छ । यस अन्तगर्त रहे को सुशासन तथा केन्िीय सेवाले ूितिनिध सभाको क्लकर्
र महािनदशकलाई सहयोग पुर्याउँ छ । कायार्लयको अन्य कायर्ह मा स ार कायार्लयलाई सहयोग

गनु,र् सं सदीय सुरक्षा टोलीलाई सपोटर् गनुर् र अन्तिरक लेखापरीक्षण कायर्मा म त गनुर् रहे को छ ।
यसले सभा र आयोगको सिचवालयको भूिमका पिन िनभाउँ छ ।
पदािधकारीको

पमा आयोगको सिचव, सहायक सिचव, कायर्कारी पिरष

र यसको सिचव

रहे को छ । यस अन्तगर्त सभामुखको कायार्लय (सभामुखको सिचव, सहायक सिचव र अन्य सहयोगी

रहे को), ःतर िनधार्रणका लािग सं सदीय आयोग, सं सदीय सुरक्षा िवभाग (िनदशक, सहायक
िनदशकह

(अपरे शन र रणनीित तथा सेवा) ) तथा सुशासन र केन्िीय सेवा (क्लकर्, महािनदशक,

सिचव, िनजी सिचव, ूमुख-सेवा र पिरयोजना, जोिखम व्यवःथापन सहजकतार्, सं सदीय सुरक्षा ूमुख,

ूमुख आन्तिरक लेखापरीक्षण तथा जोिखम व्यवःथापन, सेवा ूवाह िनदशक, कायर्बम म्यानेजर,
स ार िनदशक, स ार उपिनदशक आन्तिरक तथा िमिडया) रहे का छन् । सिमित र च्याम्बरतफर्
कायर्कारी िनदशकह

रहे का छन् । सिमिततफर् सिमित क्लकर्, मुख्य क्लकर् र म्यानेजरह

(व्यावसाियक र अूेशन) रहे का छन् ।

यसका अितिरक्त ःबुिटनी इकाइ र स ार तथा ूकाशन इकाइ रहे का छन् । ूत्येक

इकाइमा ूमुख र उपूमुख हुन्छन् भने सावर्जिनक तथा ूाइभेट िवधे यक कायार्लयमा क्लकर्
(व्यवःथािपकीय), क्लकर् (िवधेयक), पेिटसन परीक्षक, क्लकर् (ूाइभेट िवधे यक), म्यानेजर रहे का

छन् । टे बल कायार्लय अन्तगर्त मुख्य क्लकर्, क्लकर्ह , म्यानेजर तथा व्याकबेन्च व्यवसाय रहे का

छन् भने भोट कायार्लय अन्तगर्त भोट िवतरक, अपरे शन म्यानेजर र िवतरण ूमुख रहे का
ु ी सम्पादक, सहायक, िनदशक (अिडयो/िभिडयो) डेपट
ु ी
हुन्छन् । त्यःतै ूितवेदनतफर् (सम्पादक, डेपट

िनदशक (अिडयो/िभिडयो), कायर्कारी सम्पादक (सिमित) र कायर्कारी सम्पादक (ूितिनिध सभा),
ूशासन ूमुख, विर

हान्सडर् ूशासक कायर्रत छन् ।
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मानव सं साधन र िव ीय व्यवःथापनतफर् दुई कायार्लय रहे का छन्, जसमा एउटा मानव

सं साधन र िविवधता िवभाग तथा अक िव ीय, पोटर्फोिलयो र पफर्म्यान्स िवभाग रहे का छन् ।
ःवाःथ्य इकाइले िनरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै ूिबया स ालन गदर्छ । जनसहभािगता र
ौोतासँगको स ार तथा शैिक्षक कायर्बम अक िवभागले स ालन गदर्छ । ॅमणका लािग आउने
व्यिक्तका लािग खुिा सेवा, अन्तिरक व्यवःथापन र सजावटका कायर्ह

छु ै शाखाले स ालन

गदर्छ । आकिःमक सेवा, ममर्त सम्भार तथा क्याटिरं ग सेवा, साममी ढु वानी, सम्पदाको सं कलन र
व्यवःथापन पिन यसै कायार्लयले गन गदर्छ ।

अनुसन्धान र सूचना केन्ि स ालन सम्बन्धमा कायर्कारी िनदशकको नेतत्ृ वमा पुःतकालय

सेवा िनदशनालय, POST सेवा, अनुसन्धान तथा सूचना िनदशनालय (यातायात, आिथर्क नीित, तथ्या ,

गृह मामला, वैदेिशक तथा सुरक्षा, िव ान तथा वातावरण, सामािजक तथा सामान्य तथ्या , सामािजक
नीित शाखाह ) रहे का छन् । अनुसन्धान तथा िवकास िनदशनालयमा िनदशक रहे का छन् भने
सं सदीय िडिजटल सेवा ूवाहका लािग ूमुख सूचना अिधकारी तथा कायकारी िनदशकको नेतत्ृ वमा
ूत्यक्ष ूसारण, वेबसाइट अपडेट लगायतका कायर् गन व्यवःथा गिरएको छ ।

लड्सर् कायार्लय: यस कायार्लयमा िवशेषतः स ार, मानव सं साधन, लड्सर्को ूाइभेट िवधे यक, सूचनाको

ःवतन्ऽता व्यवःथापन, लड्सर् सिमितह को कायर्व्यवःथापन, पुःतकालय सेवा जःता महत्वपूणर्
िवभागह

रहे का छन् । स ार िवभागले सोधपुछ सेवा र िमिडया सेन्टर स ालन गदर्छ भने मानव

सं साधन िवभागले जनशिक्त पिरपूितर् गदर्छ । लड्सर्को ूाइभेट िवधे यक िवभागले िवधेयक तयारीमा

सहयोग गछर् भने सूचनाको हकको उपयोग लड्सर्मा गन बारे सूचनाको ःवतन्ऽता व्यवःथापन
िवभागले हे दर्छ ।
अमेिरका
अमेिरकामा ूितिनिध सभा र िसनेटका लािग छु ाछु ै सं घीय सं सदीय सेवा रहे का छन् ।

ूितिनिध सभातफर् सभाका चप्लानले सभाको राि य गान, सांसदह को धमर् अनुसारको कायर् गन
व्यवःथा िमलाउँ छ भने ऐितहािसक िवभाग अन्तगर्त इितहास, अिभलेख व्यवःथापन, ूदशर्नी र ूकाशन

गन, सं कलन गन र शैिक्षक कायर्बम स ालन गन गदर्छ । रे कडर् व्यवःथापन र अनुसन्धान गन
कायर् पिन यसै कायार्लयले गदर् छ ।

ूमुख ूशासकीय अिधकृत (CAO) माफर्त दशहजार जना सांसद, पदािधकारी तथा

ःटाफलाई ूशासिनक, ूािविधक र अपरे सनल व्यावसाियक सेवा ूदान गिरन्छ । यसमा अिधमहण

व्यवःथापन अन्तगर्त साममी र सेवा ूवाह गिरन्छ । माहक अनुभव केन्ि (CEC) ले िडिजटल
िमिडया सेवा, पेशागत िवकास सूचना सेवा र पैरवी सेवा ूदान गदर्छ । िव ीय सेवा कायार्लयले

लेखा, पेरोल र सेवा सुिवधा सम्बन्धी कायर् गदर्छ । सभा सूचना ॐोत (HIR) ले नेटवकर् र सूचना
ूिविधको पूवार्धारमा सहयोग गन र ूितिनिध सभाको वेबसाइट स ालन गदर्छ । सभाको रे किडर्ङ

ःटु िडयोले ॄोडकािःटङ िमिडया र वेबका लािग अिडयो िभजुअल सेवा उपलब्ध गराउँ छ भने सिमित

150

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

ु ाइको पिन लाइभ कभरे ज गदर्छ । यसै गरी मानव ॐोत कायार्लयले आवँयक जनशिक्त
तथा सुनव
करारमा िलने, तािलम िदने र िव ह को व्यवःथा गदर्छ । यसले छाऽवृि

तथा अवकास ूा

कमर्चारीको उपयोगमा पिन काम गदर्छ । लिजिःटक र सपोटर् ःटाफह ले भवन, फिनर्चर तथा
भौितक व्यवःथापन गदर्छन् । CAO ले दै िनक ूेस ग्यालरी, रे िडयो टे िलिभजन समाचारदाता ग्यालरी
र आविधक ूेस ग्यालरी स ालनमा सहयोग पुर्याउँ छ । यहाँबाट पऽकारह लाई काम गन ःथान,
डकुमेन्ट, ूोसीिडङ र सं सद सदःयह सँग हुने पहुँचको व्यवःथा िमलाइएको हुन्छ ।
क्लकर्को

कायार्लयले

सभाको

दै िनक

कायर्ह का

अलावा

सभा

स ालनका

सम्पूणर्

गितिविधह को िजम्मेवारी िलएको हुन्छ । यसका लािग क्लकर् कायार्लयको दलको कायार्लय
व्यवःथापन, िवधाियकी कम्प्युटर ूणाली, िवधाियकी ॐोत केन्ि, सं सदीय रोजगारी व्यवःथापन,

िवधाियकी कायर् स ालन, सभा र सिमितका लािग िरपोटर्र सेवा स ालन गन िजम्मेवारी रहे को छ ।

कंमेसनल इिथक्सको कायार्लय (OCE) ले असं सदीय गितिविधका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गन र
इिथक्स सिमितलाई ूितवेदन गन गदर्छ । यसमा पेशागत

पमा दक्ष कमर्चारी रहे का हुन्छन् ।

यसको स ालनका लािग बोडर् अफ डाइरे क्टसर् र ूमुख काउिन्सलर रहे का हुन्छन् । यसका अितिरक्त
अनुसन्धान काउिन्सल र िव ष
े क रहे का छन् । यहाँ सुरक्षा सम्बन्धी छु ै िनकाय रहे को छ जसले

आपतकालीन व्यवःथा, सुरक्षा व्यवःथा, ूहरी सेवा, मयार्दापालक, स ार सेवा, पािकर्ंग सुरक्षा र
भीआइपी सुरक्षा लगायतका कायर्ह

गदर्छन् । जनरल काउिन्सलको कायार्लय (OGC) ले सं सदलाई

ु ी, एसोिसयट र सहायक
आवँयक पन कानुनी परामशर् ूदान गदर्छ जसमा जनरल काउन्सेल, डेपट
काउन्सेलह , कानूनी क्लकर्, एटनीर् र ूशासिनक िनदशक रहे का हुन्छन् ।
दिक्षण अिृका
यहाँ पिन राि य सभा र ूितिनिध सभा रहे को छ । सं सदीय सेवा अन्तगर्त ूेस िव ि

जारी

गन, समाचार र िमिडया सपोटर् गन, पिरयोजना तथा कायर्बम आयोजना गन, सं सदीय कायर्पऽ तयार
पान, िवधायीकी कायर्, सिमित व्यवःथापन, िनगरानी, सं सदको बजेट कायार्लय तथा सं सदीय सेवा
ु ी सिचव (सपोटर्
स ालन गन रहेका छन् । सं सदीय सेवाका पदािधकारीह मा सं सदको सिचव, डेपट

ु ी सिचव (कोर िबिजनेस), सिचव (राि य सभा), ूान्तह को राि य काउिन्सलका सिचव
सेवा), डेपट
रहे का छन् । सं सदीय सेवाको मूल्य र मान्यताका

पमा पेशागत मान्यता, खुलापन, सहकायर्,

उ रदाियत्व, जवाफदे िहता र िनंपक्षतालाई मूलमन्ऽ बनाएको दे िखन्छ । मुख्य सेवाको

पमा टे वल

ूशासन र िविधगत सपोटर् सेवा, सिमित ूशासिनक सेवा, पुःतकालय र अनुसन्धान सेवा, िवधेयक

मःयौदा र परामशर् सेवा, भाषानुवाद, ूितवेदन र भावाथर् सेवा, सुरक्षा सेवा, आन्तिरक तथा क्याटिरं ग
सेवा, मानव ॐोत, ूिविध, स ार र िव ीय व्यवःथापन सेवा लगायत आठ ूकारका सेवा पिहचान
गरे को दे िखन्छ ।
क्यानडा
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क्यानाडामा िसनेट र ूितिनिध सभा (House of Commons) का लािग छु ाछु टै सेवा रहे का

छन् । ूितिनिध सभातफर् सं सद सेवाको आफ्नै दू र ि
मूल्य र मान्यताका

र ध्येय िनधार्रण गिरएको छ । यस सेवाको

पमा जनूेमी सेवा, सामूिहक कायर्, गुणःतरीयता, उ रदाियत्व र समानतापूणर्

सेवा िनधार्रण गिरएको छ । यो सेवामा अन्य रोजगारदाताका लािग उपलब्ध सरकारी सेवाका
अितिरक्त ःवाःथ्य तथा दन्त सेवा योजना, पेन्सन योजना, कायार्लय समयको लचकता, िविभ
िकिसमका िबदाह , पिरवार कल्याणका कायर्बमह , अध्ययन गन र क्षमता अिभवृि
कमर्चारीलाई ूदान गिरएको हुन्छ ।

गन अवसरह

Vision: We deliver outstanding services to Members of Parliament and their employees
in support of parliamentary democracy.
Mission: We support the parliamentary work of Members by anticipating their needs and
delivering streamlined, personalized, quality services.
ु सिमितले पुःतकालय व्यवःथापन गरे को छ । यसका लािग
सं सदको पुःतकालय हे न सं यक्त

सेवा क्षेऽह मा

सं सदीय सूचना र अनुसन्धान सेवा, डकुमेन्ट ॐोत सेवा, परामशर् सेवा पुःतकालयबाट

ःवाथर्को

र इिथक्स किमशनरको कायार्लयले आचरण र नैितक बन्धनका व्यवःथालाई

ूदान गिरन्छ । सं सदीय सुरक्षा सेवा माफर्त सुरक्षा सम्बन्धी व्यवःथा िमलाइएको हुन्छ । िनिहत
न्

कायार्न्वयन गदर्छन् । यहाँ सं सदीय बजेट कायार्लय छु ै रहे को छ ।

िसनेटको कायार्लयमा छु ै सेवा रहे को छ भने यसमा कायार्लय, क्लकर्, ूशासन र िवधाियकी

सेवा ूदान गन कायार्लय रहे का छन् । कमर्चारीह लाई पेन्सन, िवमा, िवरामी िवदा, अन्य िवदा र
कल्याणकारी सेवा ूा हुने गदर्छ । यहाको िवशेषता वषर् भिरनै िव ाथीर्ह लाई रोजगारी िदने रहे को

छ । िव ाथीर्ह ले िवधाियकी सेवा, िव ीय सेवा, खिरद, स ार, तािलम सूचना व्यवःथापन, आन्तिरक
लेखा परीक्षण, स ार, सुरक्षा, सभाका कायर्बम, सिमित छलफल आिदमा सहयोग पुर्याउने गदर्छन् ।
भारत
भारतको सं सदलाई राज्यसभा (ःटे ट काउिन्सल) र लोकसभा (हाउस अफ िद िपपुल) को

पमा िलइएको छ । सं सदीय सिचवालय दुवै सभाका लािग छु ाछु ै रहे का छन् । राज्यसभाको

सिचवालयमा महासिचव, सिचव, दुई अितिरक्त सिचव, र दश िवभागह

हे न सहसिचवह

रहे का छन्

भने लोकसभातफर् महासिचव, सिचव, दुई अितिरक्त सिचव िवभाग अनुसार सहसिचवह , िनदशकह ,
ु ी िनदशकह
डेपट

तथा उपसिचवह

शाखा ूमुखका

पमा रहे का छन् । भारतीय सं सद

सिचवालयह ले िवशेषतः िवधाियकी, कायर्कारी, िव ीय र ूशासिनक सेवा, पुःतकालय, सन्दभर् साममी,

अनुसन्धान, डकुमेन्टे सन र सूचना सेवा, सम्पूणर् िववरण ूितवेदन सेवा, नेपाली अं मज
े ी भावाथर् सेवा,
सम्पादकीय र भाषानुवाद सेवा, िनजी सिचव र ःटे नोमािफक सेवा, िूिन्टङ र ूकाशन सेवा, अन्तिरक
सेवा, ढु वानी तथा सवारी व्यवःथापन, म्यासेन्जर सेवा ूदान गदर्छ । यसका अलावा लोकसभा
सिचवालय अन्तगर्त Parliamentary Research and Training Institute for Democracy नामक छु ै

सं ःथाको स ालन गरी त्यस माफर्त सांसद र कमर्चारीह लाई ओिरयन्टे सन कायर्बम, सेिमनार,
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ूवचन, राउण्ड टे बल छलफल, तािलम (राि य/अन्तरार्ि य), अध्ययन ॅमण, ए

स ारकमीर्का लािग सेिमनार लगायतका क्षमता अिभवृि का कायर्बम स ालन गदर्छ ।

ाचमेन्ट ःटडी,

यी दे शह का अितिरक्त कमनवेल्थ रा ह ले एक आपसमा आदान ूदान कायर्बम र

िमल्दाजुल्दा ूवृि का िबयाकलापह

गन गरे का छन् । ौीलं का, पािकःतान, मलेिसया लगायतका

दे शमा पिन छु ै सं सदीय अध्ययन तथा ूिशक्षण केन्ि/सं ःथा खडा गरी क्षमता वृि का कायर् गरे को

दे िखन्छ । सबैजसो दे शका सं सदीय सिचवालयले अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई महत्वपूणर् ःथान
िदएको दे िखन्छ ।

सं सदीय सेवा ूवाहको ूभावकािरता मापनको अभ्यास
ु ह ले सं सद सेवाको ूभावकािरता मापन गनर् अिधकांश सं सदीय
िव का सबैजसो मुलक

सेवाका सम्बन्धमा िनम्न अनुसार मापदण्ड अपनाएको पाइन्छ :
१.

सं सदको ःवतन्ऽता, ःवतन्ऽ र िनंपक्ष सं सदीय िनवार्चन,

२.

पारदशीर्, पयार्

३.

ूितिनिधत्वमूलक सं सद,

४.

समयाविधको सुरक्षा र ःवतन्ऽ सं सदीय ूवचन,

५.

सहभािगतामूलक पारदशीर् कानून र िनणर्य ूिबया,

६.

कायर्कारीको पारदशीर् अनुगमन,

७.

सरकारी बजेट िनमार्ण र अनुगमनमा सं सदीय सहभािगता,

८.

अन्तर राि य ूितवा ता कायर्न्वयनको अनुगमनमा सं सदीय सहभािगता,

९.

ूभावकारी र पारदशीर् सं सदीय सिमित,

राजनैितक लगानी तथा योगदान,

१०. आचार सं िहताको ःतर, ू

र िनंपक्ष िनिहत ःवाथर्को

न्द सम्बन्धी िनयम,

११. ःप , िनंपक्ष र पारदशीर् अनुशासनका िनयम, कायर्िविध र सजायह ,
१२. सं सदीय ूितरक्षा, पयार्

सुिवधा, उपकरण र ूिविध,

१३. सं सदीय सूचनामा सावर्जिनक पहुँच,
१४. सांसद र कमर्चारीह का लािग पेशागत उ यनका कायर्बमह ,
१५. पयार्

सं सदीय अनुसन्धान, सं सदीय पुःतकालय र सिमितमा दक्ष कमर्चारीह

।

मािथ उिल्लिखत सूचकह लाई उपयोग गरी सं सदीय सेवा कित ूभावकारी छ त्यसको

मूल्या न गनर्, िव ष
े ण गरी सिचवालय सुधारका लािग भावी रणनीित तय गनर् सिकन्छ ।
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नेपालको सन्दभर्मा सं सद सेवामा अपनाउनु पन मुख्य सुधारका क्षेऽ
ु ह का
नेपाल भखर्रै सं घीय सं सदीय अभ्यासमा ूवेश गरे को सन्दभर्मा िव का अन्य मुलक

राॆा अभ्यासबाट सं सद र सं सदीय सेवालाई सं गठन र व्यवःथापन सवक्षण तथा रणनीितक योजना
तयार गरी सेवा ूवाहमा सुधार गनर् िनम्न कदमह
१.

चाल्न अपिरहायर् दे िखन्छ:

नेपालमा सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धानका नगन्य कायर् हुने गरे बाट सं सदीय

अभ्यास ूभावकारी हुन नसकेको अवःथामा सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्िको
िवकास

गरी

केन्ि

माफर्त

सं सदीय

ूिशक्षण,

अनुसन्धान

तथा

पुःतकालयको

व्यवःथापन गनर् ज री रहे को छ । यसबाट सं सदमा ू ो र कायर्बम स ालन गदार्
सांसदह लाई पयार्

ु ा साथै िवधेयकको मःयौदा
सूचना र डकुमेन्ट उपलब्ध हुनक

तयारीमा परामशर् सेवा ूभावकारी ब े हुन्छ । सं सदका िनणर्यह /िनदशनह

गिहरो

अध्ययन र तथ्या /ूमाणमा आधािरत बनाउन सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको
तीोता र ूभावकारी सूचना भण्डारण तथा सम्ूेषण महत्वपूणर् मािनन्छ ।
२.

अन्तरार्ि य अभ्यास, कायर् ूकृित र ूशासन सेवाको नेतत्ृ वको कायर्बोझलाई मध्यनजर

गरी ूितिनिध सभा र राि य सभाको सिचवह सँग समन्वय र सहकायर् गनर्का लािग
छु ाछु ै सिचवालय सिचव ःतरीय नेतत्ृ व आवँयक रहे को दे िखन्छ ।

३.

ूितिनिध सभाका सिचव र राि य सभाका सिचवको नेतत्ृ वमा दुवै सभाको सं सदीय

गितिविधमा

समन्वय

गनर्,

सं सदीय

सिमित

तथा

सभामा

सदःयह को

साथर्क

छलफलका लािग व्यवःथापन गनर् तथा सं सदीय नीित िनदशन कायार्न्वयनमा िनगरानी
गनर् सं सद सदःयह लाई सहयोगको वातावरण तयार गनर् ज री दे िखन्छ ।
४.

सिचवालय स ालन तथा व्यवःथापन सिमितको नीितगत िनणर्य र नेतत्ृ वबाट सं सद

सदःय, सं सद सिचवालय, सिमित सिचवालयह को क्षमता िवकास तथा पयार्

ॐोत

साधनको व्यवःथापनका लािग सं सद िवकास कोषको पिरचालन तथा सं सदको बजेट
तथा कायर्बम िनमार्ण गरी सुधारका कायर्बम स ालन गनर् ज री दे िखन्छ ।
िनंकषर्
अन्तरार्ि य क्षेऽमा भएका राॆा अभ्यासको अनुसरण नगन र प ितले मागे अनु पको कानूनी,

व्यावहािरक र ूवृि जन्य सुधार नगन हो भने समःया बल्झँदै जाने र अन्ततः सं सदीय व्यवःथाले नै
वैधता गुमाउने िःथित पैदा हुन सक्छ । पाऽह को ूवृि

र व्यवहार नसुधान तर प ितलाई माऽै

पिरवतर्न गनर् खोजेर समःयाको समाधान किहल्यै पिन हुन सक्तैन । िविभ

तहमा सुधारका उपाय

अवलम्बन गरे र ूभावकारी सं सदीय अभ्यास सिहतको सं सदीय ूिबयालाई व्यविःथत गद जानु
अपिरहायर् छ । सं घीय शासन व्यवःथा भएका िविभ

ु का सं सदीय सेवाका अनुकरणीय
मुलक

ूिबयाह लाई नेपालको सन्दभर्मा उपयोग गनर् महत्वपूणर् अवसरका
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पमा िलन सिकन्छ । सशक्त र

ूभावकारी सं सद सेवा भएमा माऽै जनताले ःवतन्ऽ, सक्षम र सावर्भौमस ा सम्प

सं सदबाट सं िवधान

तथा अन्तरार्ि य कानूनबाट सं रिक्षत हक अिधकारको अथर्पूणर् उपभोग गनर् सक्ने िःथित ब ेछ ।
सं सद र सांसदको क्षमता अिभवृि

गद िवगतको सं सदले भोगेका च ुनौतीह बाट िसक्दै यसलाई कसरी

ु कै िनिम
सम्बोधन गनर् सिकन्छ भ ेबारे सिचवालयको ध्यान केिन्ित हुन सके सं सद, सांसद र मुलक

यो उपलिब्धमूलक हुने िनि त छ । सांसदको भूिमकालाई कसरी मजबुत र ूभावकारी बनाउन

सिकन्छ सो िदशाितर केिन्ित हुन ु नै सं सद सेवाको आधार हुन सक्छ । अबको गन्तब्य तय गनर्
सोच, िचन्तन, छलफल र अडानलाई त्यताितर मोड्नुपन दे िखन्छ ।
सन्दभर् साममी
१.
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दिक्षण एिसयाली रा ह मा सं सदीय अभ्यास

मुरारी महत



सारांश
िव मा धे रै िकिसमका शासकीय शैलीह

िव मान छन् । सं सदीय सव च्चता, अध्यक्षात्मक शासन

ूणाली, यी दुवैको िवशेषता सिहतको िमिौत ूणाली, ूत्यक्ष िनवार्िचत ूधानमन्ऽी, सिबय
राजतन्ऽ, सं वैधािनक राजतन्ऽ, साम्यवादी शासन ूणाली, धािमर्क शासन ूणाली आिद जे भए
तापिन जनताले जे

चाउँ छन्, त्यही ूणाली उपयुक्त हो । जुनसुकै शासन ूणाली भए तापिन

ु मा शािन्त, िःथरता, सुव्यवःथा र कानूनी शासनको बहाली गरी जनतालाई सुशासन िदनु
मुलक
ु ह मा व्यवःथािपकाका पिरचय
हरे क राज्यको दाियत्व हो ।यस लेखमा दिक्षण एिसयाली मुलक
िदने ूयास गिरएको छ । नेपाल समेत सदःय रहे का साकर् क्षेऽका रा ह को व्यवःथािपकाको
बारे मा तुलनात्मक अध्ययन गन ूयास गिरएको छ ।
पृ भूिम
यस क्षेऽमा किरब डेढ अबर् जनसं ख्या अथार्त ् िव को कूल जनसं ख्याको किरब २१ ूितशत

जनसं ख्याको बसोवास रहे को छ । क्षेऽफलको िहसाबले िव को किरब ३ ूितशत भूभाग ओगटे को
छ । सानो भूभागमा धेरै जनसं ख्याको बसोवास रहनुले ितनीह का लािग आधारभूत आवँयकताको

व्यवःथापन गनुर् िन य पिन सिजलो छै न । यस क्षेऽमा गिरबी, भोकमरी, कुपोषण, िनरक्षर, बेरोजगारी,
कम आय, व्यापार घाटा, जातीय तथा अन्य िकिसमका

न्

जःता समःयाह ले मःत छन् । िव

वातावरणमा आएको पिरवतर्नले हुने ूभाव जःतैः बाढी, पिहरो, समुन्िी आँधी, भूकम्प, डढे लो, सुख्खा

जःता कारणबाट िसिजर्त समःयासँग जुध्न सं घषर्रत छन् । राज्यबाट ती आधारभूत आवँयकता

पिरपूितर् गनर् वातावरणीय ूभावबाट सुरिक्षत हुनको लािग ठू लो धनरािश खचर् गनर् पिररहे को छ ।
फलःव प राज्यको शासकीय ूभावकािरतामा सुधार आउन सकेको छै न र ती रा ह

मानव िवकास

ु
सूचका मा तल रहे का छन् । सुशासनको िहसाबले समेत एिसयाली मुलक
मध्ये सबैभन्दा धेरै
ु ह
ॅ ाचार हुने मुलक



पिन यही क्षेऽमा छन् ।

सहसिचव, संघीय संसद सिचवालय
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दिक्षण एिसयाली रा ह को सं गठन (साकर्) को अभ्युदय
ु
सं यक्त
रा

सं घको ःथापना सँगसँगै सं घको बडापऽको उ ेँय िवपरीत नहुने गरी क्षेऽीय

सहयोग सं गठन खुल्ने बमसँगै दिक्षण एिसयाली रा ह मा नेपाल, भारत, बं गलादे श, पािकःतान,
ु ान र मालिदभ्स सिम्मिलत क्षेऽीय सहयोग सं गठन सन् १९८५ मा ःथापना
अफगािनःतान, ौीलं का, भट

भएका हुन ् । ूारम्भमा यसमा ७ वटा दे श भए तापिन पिछल्लो समयमा आएर अफगािनःतान थिपएर
हाल आठवटा रा

पुगेका छन् । यसभन्दा अिघ िव मा दुई महाशिक्त रा

अमेिरकाको नेतत्ृ वमा

नेटो (१९४९) र रिसयाको नेतत्ृ वमा वासार् (१९५५) राजनीितक ूकृितका सं गठन िथए । सामािजक,

आिथर्क तथा सांःकृितक सहयोग आदानूदान गरी क्षेऽीय सहयोग िवःतार गनर् यूरोिपयन यूिनयन

(१९५७), पूवीर् एिसयाली रा ह को सं गठन आिसयान (१९६७), तेल िनयार्त गन दे शह को सं गठन

ओपेक, अिृकी एकता सं गठन झ साकर् कान्छो सं गठनको

ु
पमा हे िरन्छ । सं यक्त
रा

सं घको

ःथापना सँगसँगै सं घको बडापऽको उ ेँय िवपरीत नहुने गरी क्षेऽीय सहयोग सं गठन खुल्ने बमसँगै

साकर् पिन ःथापना भएको हो । शासकीय शैलीका िहसाबले यस क्षेऽमा शासन ूणालीह

अध्यक्षात्मक शासन, सं सदीय सव च्चता भएको बेलायती शैलीको शासन, राजतन्ऽात्मक शासन
व्यवःथाको िवशेषताह

पाउन सिकन्छ ।

तािलकाः दिक्षण एिसयाली रा ह को वतर्मान अवःथा
िस.नं.

दे श

राजधानी

शासकीय

क्षेऽफल

ःव प

(व.िक.मी)

सदनको
िकिसम

शासन ूणाली

१

अफगािनःतान

कावुल

६,४७,५००

एकात्मक

ि सदनात्मक

अध्यक्षात्मक

२

बं गलादे श

ढाका

१,४८,३९३

एकात्मक

एकसदनात्मक

सं सदीय लोकतन्ऽ

३

भ ुटान

िथम्पु

४६,५००

एकात्मक

ि सदनात्मक

सं वैधािनक राजतन्ऽ

४

भारत

नयाँ िदल्ली

३१,६५,६००

सं घात्मक

ि सदनात्मक

गणतािन्ऽक लोकतन्ऽ

५

मालिदभ्स

माले

३००

एकात्मक

एकसदनात्मक

सं वैधािनक लोकतन्ऽ

६

नेपाल

काठमाड

१,४७,१८१

सं घात्मक

ि सदनात्मक

गणतािन्ऽक लोकतन्ऽ

७

पािकःतान

इःलामावाद

७,९६,१००

सं घात्मक

ि सदनात्मक

गणतािन्ऽक लोकतन्ऽ

८

ौीलं का

कोलोम्बो

६५,६१०

एकात्मक

एकसदनात्मक

अधर्अध्यक्षात्मक

लोकतन्ऽ

लोकतन्ऽ

यसबाट के ू

हुन्छ भने साकर्का अिधकांश दे शमा एकात्मक शासकीय ःव प छ भने केही

दे शमा राजतन्ऽात्मक र केहीमा अध्यक्षात्मक शासन ूणाली रहे को दे िखन्छ ।
अफगािनःतान

ु मा अ
साकर् मुलक

रा भन्दा पिछ ूवेश गरे को दे श अफगािनःतानमा िविभ

खिनज धातुह ले भिरपूणर् हुँदाहुँदै पिन जातीय

न् का कारणले जनताह

बहुमूल्य

िदनूितिदन मािरइरहे का छन्

। शािन्त ःथापनाका लािग िव को अथक ूयास हुँदा समेत केही ठू ला दे शको राजनीितक ःवाथर्का
कारण अपेिक्षत शािन्त वहाली हुन सिकरहे को छै न ् । राज्य ूमुखको
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पमा ूत्यक्ष िनवार्िचत
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कायर्कारी रा पित र २ जना उपरा पित रहने सं वैधािनक व्यवःथा भएको अफगािनःतानमा रा पित

िनवार्िचत हुनका लािग ५० ूितशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पदर्छ । ५० ूितशत ल्याउन नसकेमा
सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने ूथम दुईजनाबीच पुनः दुई ह ािभऽ मतदान गन व्यवःथा छ । अफगानी

मुि म नागिरक तथा बढीमा दुई कायर्कालसम्म माऽ रा पित हुन सक्ने सं वैधािनक ूावधान भएको

अफगािनःतानमा यस अिघ सन् १९७३ मा राजतन्ऽको अन्त्यसँगै त्यहाँ पिन िवदे शी हःतक्षेपका
कारण आन्तिरक

ु
न् मा फसेको छ । सं यक्त
रा सं घको पहलमा च ुनावी माध्यमबाट सरकार गठन

भए तापिन पूणर् शािन्त ःथापना हुन सिकरहे को छै न ।

अफगािनःतानको सं सदलाई National Assembly भिनन्छ । तल्लो सदनको

Jirga (The house of People)

पमा Wolesi

ूत्यक्ष िनवार्िचत, जसमा २५० जना मध्ये ६४ जना (ूत्येक

ूान्तबाट कम्तीमा दुईजना) मिहला र घुमन्ते िफरन्ते जाितका लािग १० जना िनवार्िचत हुनपु न
ूावधान सं िवधानमा रहे को छ । यो सावर्भौमस ा सम्प

शिक्तशाली सभा हो । यस सभाको

आधारभूत कायर् भनेको कानून िनमार्ण र रा पितबाट भए गरे का कायर्को अनुमोदन गनुर् रहे को

दे िखन्छ । यस सभामा समानुपाितक ूितिनिधत्व रहे को हुन्छ । मािथल्लो सभाको

पमा Meshrano

Jirga (House of Elders) १०२ सदःयीय सभामा िजल्ला पिरषद्बाट ३४ जना तीन वषर्का लािग,
ूदे श पिरषद्बाट ३४ जना ४ वषर्का लािग र रा पितबाट मनोनीत हुने ३४ जनामा ःथानीय

सम्मािनत व्यिक्तत्व, िव , कमजोर तथा अपांग समुदायबाट हुनेछन् । मनोनीतको ५ वष कायर्काल
रहने गरे को पाइन्छ । रा पितले िनयुिक्त गरे को नामह

National Assembly बाट अनुमोदन

गनुप
र् दर्छ । मािथल्लो सभाले कानून बनाउन सक्दै न केही सल्लाहकारी भूिमका र िभटो लगाउने

अिधकार रहन्छ । रा पितले

National Assembly बाट मन्ऽी िनयुक्त गरे मा िरक्त ःथान

िनवार्चनबाट पूितर् गिरनेछ । सभाको पदाविध सिकनु ३० दे िख ६० िदनिभऽ िनवार्चन गिरने जःता

िवशेषता पाइन्छ ।
बंगलादे श

क्षेऽफलको िहसाबले नेपालभन्दा केही ठू लो रहे को छ भने जनसं ख्या भने नेपालभन्दा पाँच

गुणाभन्दा बढी रहे को छ । िव को धेरै जनसं ख्या रहे को दे शह को सूचीमा बं गलादे श अमपं िक्तमा
रहे को छ । सन् १९४७ मा भारतबाट पािकःतान अलग हुँदा हालको बं गलादे श पूवीर् पािकःतानको

पमा समावेश गरे कोमा सन् १९७१ मा बं गलादे शका अवामी िलगका नेता शेख मुिजवर रहमानको

नेतत्ृ वमा भएको ःवतन्ऽताको मागको पिरणाम ःव प १६ िडसेम्बर, १९७१ मा बं गलादे शले
ःवतन्ऽता ूा

गर्यो ।

र् ा भई १६
जनचाहना अनुसार सं िवधान सभाको गठन भई ४ नोभेम्वर १९७२ सं िवधान तजुम

िडसेम्बर १९७२ दे िख लागू भयो । सन् १९९० मा भएको जनआन्दोलनपिछ सं शोिधत
गिरएको सं िवधान अनुसार बं गलादे शले ६ अग

गरी सं सदीय शासन ूणाली शु

पमा लागू

१९९१ दे िख अध्यक्षात्मक शासन ूणाली पिरत्याग

गरे को हो । १५ सेप्टे म्बर १९९१ का िदन भएको जनमत

सं महको पिरणाम ःव प बं गलादे शमा एकसदनात्मक सं सदीय व्यवःथाको थालनी भएको हो । हाल
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बं गलादे शको सं सदको

पमा House of Nation रहे को र सभामा ३०० जना ूत्यक्ष िनवार्िचत र

मिहलाह को लािग ३० सीट आरक्षण गरी सुरिक्षत गिरएको छ । िविभ
ूितिनिधत्व रहे को सं सदीय ःथायी सिमितह ले िनरन्तर

राजनीितक दलको

पमा सरकारको िबयाकलाप र गितिविधको

पहरे दारी गन पिरपाटी रहे को छ । बं गलादे शको ूधानमन्ऽी सं सदूित उ रदायी रहन्छ र अन्य

मन्ऽीह

ूधानमन्ऽीूित सामूिहक

पमा उ रदायी रहन्छन् । िनवार्चनपिछ गठन भएको सभामा

रा पितले सम्बोधन गनर् सक्ने र त्यसपिछका सभाको बैठकमा सम्बोधन गनर् सन्दे श पठाउन सिकने

ूावधान सं िवधानमा रहे को पाइन्छ । िनवार्चन भई गठन भएको सभाको बैठक बसेको सात िदनिभऽ
सभामुख र उपसभामुख िनवार्चन गिरने ूावधान छ । एउटा माऽ सिचवालय रहे को र किरब

एकहजार जित कमर्चारी कायर्रत रहे का छन् ।
भुटान

भुटानलाई च

ा को दे श भनेर िचिनन्छ । भुटान भारतबाट सन १९४९ अग

८ मा

ःवतन्ऽ भएको हो । भुटानले ःवतन्ऽता ूा

गरे पिछ सन् १९५२ दे िख १९७२ सम्म सयूक ग्याल्वो

नामग्याल वा च ु ले शासन गिररहे का छन् ।

सऽ शताब्दीको पूवार् मा ितब्बतमा गेलग्ु पा सुधारवादी

िजग्मे वा च ु ले शासन गरे । त्यसपिछ िजग्मे िस े वा च ु

र हाल उनका छोरा िजग्मे खेसार

सम्ूदाय िनकै ूचिलत िथयो । त्यसै समय गुम्बा षडयन्ऽका कारण एकजाना काग्यु िभक्षु ितब्बत

छाडेर िहमालवारी आए । ती चमत्कारी तथा

ढ िन यी िभक्षु डावाड नामग्याल नेपालका

पृथ्वीनारायण शाहले झ पिछ भुटानको एकीकरणकतार् ब

पुगे । डुक युल अथार्त ् थण्डर सागन भनेर

ु मा भुिटया जाितह को बाहुल्यता रहे को छ र जोङ्खा भाषा (Dzongkha) बोिलन्छ,
िचिनने त्यस मुलक

यो ितब्बती िलपीमा लेिखन्छ । भुटान दिक्षणी भागितर नेपाली भाषीह को बसोवास रहे कामा त्यहाँको

सरकारले उनीह लाई सन् १९९० को दशकितर जबजर्ःती लखेिटएर पूिवर् नेपालमा शरणाथीर्को
जीवन िबताउन िववश भए । त्यहाँका सरकारले नागिरक ःवीकार नगरे को कारण उनीह

तेॐो

ु पुनःथार्िपत भए केही अझै ःवदे श फकर्ने आशमा नेपालको झापा र मोरङको शरणाथीर् िशिवरमा
मुलक
रहे का छन् । िव व्यापी

पमा आएको पिरवतर्न, नागिरक चेतनामा अिभवृि

र लोकतन्ऽका लहरको

बावजुद अझैसम्म पिन केही दे शह मा सिबय राजतन्ऽ िव मान छ भने कैय िनरं कुश राजतन्ऽ

भएका दे शह मा समेत सं वैधािनक राजतन्ऽ वा सम्मािनत राजतन्ऽको

िछमेकी िमऽरा

पमा पिरवतर्न भएका छन् भने

भुटान पिछल्लोपटक सं िवधानमा भएको सं शोधनले िनरं कुश राजतन्ऽबाट सं वैधािनक

राजतन्ऽमा पिरवतर्न भएको छ ।

ि सदनात्मक सं सद भएको भुटानमा सं सद भ ाले Druk Gyalpo (भुटानी राजा), National

Council र National Assembly रहे का छन् । National Council मा २० Dzongkhag (िजल्ला)

बाट ूत्यक्ष िनवार्िचत र ५ जना

Druk Gyalpo बाट मनोनीत गरी २५ सदःय रहन्छन् ।

त्यःतै गरी National Assembly मा २० िजल्लाबाट जनसं ख्याको आधारमा २ दे िख ७ जनासम्म

िनवार्िचत गरी ७५ सदःय रहन्छन् । सं सदको बहुमत ूा

नेतालाई राजाबाट ूधानमन्ऽीमा िनयुिक्त

गिरन्छ । बढीमा दुई कायर्कालसम्म माऽ ूधानमन्ऽी िनयुक्त हुन सक्ने सं वैधािनक ूावधान रहे को

छ । सन् १९६८ मा राजाले िभटो ूयोग गनर् पाउने आफ्नो अिधकार शोग्डु (राि य पिरष ) लाई
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हःतान्तरण गरे पिछ यो सदन झन् शिक्तशाली भयो । त्यसको एक वषर्पिछ उनले सदनको दुई ितहाइ

बहुमतबाट अिव ासको ूःताव पािरत भएको खण्डमा राजामािथ समेत महािभयोग लगाउन सिकने
ूावधान पिन राख्न लगाए ।

भारत

भौगोिलक क्षेऽका आधारमा िव को सात ठू लो रा

भारत दिक्षण एिसयाली रा को सबैभन्दा

ु
ठू लो तथा चीन पिछको सबैभन्दा धेरै जनसं ख्या भएको मुलक
हो । िव को बृहत् सं िवधानमा
भारतको सं िवधान पदर्छ । अग

१५, १९४७ मा ःवतन्ऽ भएको भारतको सं िवधान सभाले २ वषर्

११ मिहना १७ िदनमा सं िवधान िनमार्ण गरी सन् १९४९ नोभेम्बर २६ मा पािरत गर्यो । सन्
१९५० जनवरी २४ मा हःताक्षर भई २६ जनवरीदे िख लागू भयो । ःवतन्ऽता ूाि प ात् िनिमर्त
सं िवधान जारी गरे पिछ हालसम्म वे

िमिन र मोडलको सं सदीय व्यवःथा लागू भएको छ । भारतको

ु
सं िवधानले सं सद भ ाले रा पित, लोकसभा र राज्यसभाको सं यक्त

पलाई जनाउँ छ । भारतको

लोकसभामा सभामुख र राि य सभाको अध्यक्षता उपरा पितले गन सं वैधािनक ूावधानले गदार्
मािथल्लो सभाको गिरमा अझ बढी छ । समय अगावै िवघटन भएमा बाहे क लोकसभा सदःयको
कायर्काल ५ वषर्को हुन्छ । भारतको सं िवधानले जनताको चाहना अनुसार ूदे श ब े वा एक अकार्मा
गािभने अिधकार िदएको हुनाले सं िवधान जारी हुँदा १४ वटा ूदे शबाट सु
भारतमा यितखेर २९ राज्य र ७ केन्ि शािसत राज्य छन् । वे

सं घीय गणतन्ऽात्मक

िमिन र मोडलमा आधािरत भारतीय

सं सदमा दुई सदनात्मक व्यवःथा गिरएको छ । सं सदको तल्लो सदन लोकसभामा ५४५ सदःय र
मािथल्लो सदन राज्यसभामा २५० सदःय छन् । दुवै सभाका अलग अलग सिचवालय छन् र
सिचवालयको नेतत्ृ व महासिचवले गदर्छन् । लोकसभामा किरब २८०० र राज्यसभामा १८०० जित
कमर्चारी कायर्रत छन् । भारतको सं सदमा काम गनर् पाउनु त्यहाँ गौरवको िवषय मािनन्छ । सं सदीय
सिमितह

धेरै बिलया र ूभावकारी छन् । सं घीय सरकारले २ िकिसमको बजेट ूःतुत गदर्छ ।

सं घीय बजेट र रे ल सम्बन्धी छु ै बजेट सभाबाट पािरत गिरन्छ । सं िवधान अनुसार केन्िको अिधकार
सूचीमा ९६ वटा, राज्यको अिधकार सूचीमा ६६ वटा र साझा सूचीमा ४७ वटा शीषर्क समावेश
गिरएको छ । सं िवधान बमोिजम राज्य सरकारले ःथानीय सरकार सम्बन्धी कानून िनमार्ण, सं शोधन
वा खारे ज गनर्सक्ने व्यवःथा रहे को पाइन्छ । भारतको सं िवधानले केन्िलाई कायर्पािलका र
व्यवःथािपका सम्बन्धी पयार्

अिधकारको व्यवःथा गरे को छ । ूान्तमा असमान अिधकारको िवतरण

गरे को पिन पाइन्छ । जःतैः केही ूान्तमा िवधान सभा र िवधान पिरष
बहुमत ूान्तमा एउटा माऽ सभाको

गरी दुईवटा सभा छन् भने

पमा िवधान सभा रहे को छ । भारतमा िवधाियकी अिधकार

बाँडफाँड गदार् ःथानीय सरकारलाई राज्यको अिधकार क्षेऽिभऽ सीिमतता गनर् खोजेको पाइन्छ ।
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मालिदभ्स

दिक्षण एिसयाली रा ह मध्ये सबैभन्दा सानो रा

मालिदभ्सको क्षेऽफल ३०० व.िक.मी

माऽ रहे को छ । यस दे शमा किरब दुईहजार जित टापु रहे का अनुमान गनर् सिकन्छ । यसको

पुरानो नाम Maldives Island हो । िहन्द महासागरीय क्षेऽमा अविःथत रा
िछमेकी रा

मालिदभ्सको निजकको

भनेको ौीलं का र भारत नै हो । यहाँको मुख्य आम्दानीको ॐोत भनेको पयर्टन नै

हो । माछा उत्पादन र निरवल खेती अक महत्वपूणर् आम्दानीको क्षेऽ मािनन्छ । यो दे श सन्

ुर् लको अधीनमा िथयो ।
१८८७ दे िख १९६५ सम्म बेलायतको अधीनमा िथयो भने त्यसअिघ पोचग
सन् १९६८ जुलाई २६ मा ःवतन्ऽता ूा

गरे पिछ माले मालिदभ्सको राजधानी ब

पुग्यो ।

यहाँको राि य भाषा िदवेही हो । ःवाधीनता अिघ एकात्मक शासन व्यवःथा रहे को मालिदभ्समा
ूशासिनक

ि कोणले १९ िजल्लामा िवभािजत छ, िजल्लालाई Atoll भिनन्छ । सु ी मुिःलम,

कम्तीमा ३५ वषर् पूरा भएको पु ष माऽ ूत्यक्ष गोप्य मतदानबाट िनवार्िचत गिरन्छ । रा पित

राज्यूमुख हुने, िनजको कायर्काल ५ वषर्को हुन्छ । सं सदको

पमा एकसदनात्मक व्यवःथा रहे को

छ । ५० सदःयीय एक सदनात्मक सं सद, जसलाई मजिलसको नामले िचिनन्छ, जसमध्ये ८ जना

रा पितबाट िनयुक्त हुन्छन्, २ जना माले शहरबाट र २ जना Atoll क्षेऽबाट िनयुक्त हुन्छन् ।
नेपाल

नेपालको सं वैधािनक इितहास धेरै लामो छै न । सवर्ूथम २००४ साल ौी ३ प

शमशेरबाट जारी भएको वैधािनक कानून जुन लागू नहुँदै िनिःबय भयो भने २००७ सालमा

ूजातन्ऽको उदयू ात् नेपालको अन्तिरम शासन िवधानले ौी ३ मा रहे को कायर्कािरणी अिधकार

राजा र जनिनवार्िचत मिन्ऽपिरषद्मा रहने र सं िवधान जनिनवार्िचत सं िवधान सभाबाट बनाउने भिनए

तापिन २०१५ मा बहुदलीय सं सदीय ूणालीमा आधािरत सं सदको िनवार्चन गिरयो तर सरकारिभऽको
गुटबन्दी तथा आन्तिरक कलहको कारण सोही सं िवधानले िदएको अिधकार ूयोग गरी तत्कालीन

राजाबाट सं सदीय व्यवःथाको अन्त्य तथा दलह मािथ ूितबन्ध लाग्यो । फलःव प िनदर्लीय
प ायती व्यवःथा सिहतको नेपालको सं िवधान, २०१९ जारी भयो । त्यस सं िवधानको व्यवःथा
बमोिजम राि य प ायत गठन भएको िथयो । २०४७ सालको बहुदलीय सं िवधानमा सं वैधािनक

राजतन्ऽ सिहत ि सदनात्मक सं सदीय व्यवःथाको पुनवर्हाली भयो । यस सं िवधानप ात् २०४८,
२०५१ र २०५६ सालमा सं सदीय िनवार्चनह

किरब

एक

दशकको

न् प ात् २०६३

सम्प

सालमा

भई ि सदनात्मक सं सद गठन भएको िथयो ।
अन्तिरम

सं िवधान

जारी

भएसँगै

अन्तिरम

व्यवःथािपका, पिहलो सं िवधान सभा र दोॐो सं िवधान सभा गठन भए । यस सं िवधानले उपयुक्त
र्

सं िवधान सभाह ले व्यवःथािपका-सं सद समेतको भूिमका िनवार्ह गन अिधकार ूदान गरे को िथयो ।

समावेशी चिरऽको लोकतन्ऽ र िनिंबय राजतन्ऽ सिहतको नेपालको अन्तिरम सं िवधानमा सं िवधान

सभाको िनवार्चन गन व्यवःथा गिरएको िथयो । यसले सं घीयता सिहतको याऽा पार गद २०७२ मा

जारी सं िवधानले जनतामा िनिहत सावर्भौमस ा, समावेशी, गणतन्ऽ र सं घीयता सिहतको अिधकार ूदान
गरे को छ । यस सं िवधानले केन्िमा दुईवटा सभा ूितिनिध सभा, जसमा २७५ मध्ये िमिौत िनवार्चन

ूणाली अन्तगर्त ूत्यक्ष िनवार्िचत १६५ र समानुपाितक ूणालीमा िनवार्िचत ११० सदःय रहने
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व्यवःथा छ भने मािथल्लो सभा राि य सभामा ५९ सदःय हुने ितनीह

ूदे श, गाउँ र नगरबाट

तीनजना मिहला, एकजना दिलत र एकजना अपा ता भएका वा अल्पसं ख्यक सिहत ८ जनाको दरले

िनवार्िचत हुने ५६ जना र नेपाल सरकारको िसफािरशमा रा पितबाट मनोनीत एकजना मिहलासिहत

तीनजनाको व्यवःथा गरे को छ । सातवटा सं घीय सं रचना, त्यसिभऽ कायर्पािलका, व्यवःथािपका र
न्यायपािलकाको व्यवःथा त्यसै गरी ःथानीय तह ितनीह को अिधकार सूची केन्िमा ३५ वटा, ूदे शमा
२१, केन्ि र ूदे शको साझा सूचीमा २५, ःथानीय तहको सूचीमा २२ र तीनै तहको साझा सूचीमा

१५ वटा अिधकार पिन सं िवधानले नै तोिकिदएको छ । दुई सभा सिहत एउटा सिचवालयमा किरब

४०० कमर्चारी कायर्रत छन् । अन्य दे शका तुलनामा न्यून कमर्चारी कायर्रत छन् तर िव

िवशेष

कमर्चारीको अभाव रहे कोले सं सदीय कममा गुणःतरीयता ल्याउनको लािग अनुसन्धानलाई ूभावकािरता
ल्याउन ज री छ ।
पािकःतान

भारतीय उपमहाि पमा अमेजह को सॆाज्य रहुन्जेल सन् १९४७ सम्म भारत, पािकःतान र

बं गलादे श एउटै दे शको

पमा िथए । भारतमा सं िवधान बनाउने बममा पािकःतान क्षेऽका मुिःलम

िलग पाटीर्का ९० जना सदःयह ले िवरोध र अन्तरसं घषर्का कारण ौी मोहम्मद िज ाले माउण्टबेटन

प्लान अन्तगर्त ःवतन्ऽ राज्यको

पमा अलग मुिःलम राज्य पािकःतान खडा गरे प ात् सं िवधान

सभाको गठन हुन पुग्यो । त्यसपिछ पािकःतानमा िःथर सरकार रहन सकेन । शासकको हत्याको
शृंखला र सैिनकको हावी बढ्दै गई सं िवधान पिन ब

सकेन । सात वषर्को राजनीितक

िखचातानीबीच सन् १९५४ अक्टोवर २४ मा सं िवधान सभाबाट सं िवधान जारी गिरयो र पिछ उनै

िज ा पािकःतानको पिहलो गभनर्र जनरल पिन भए । भारतमा कंमेस पाटीर्को अगुवाइमा जुन भूिमका
िनवार्ह गरी सं िवधान िनमार्ण भयो, पािकःतानमा मुिःलम िलगले कुनै ूभावकािरता दे खाउन सकेन ।
इःलािमक गणतन्ऽ पािकःतानले

ि सदनात्मक सं घीय व्यवःथालाई

अवलम्बन गरे को

छ ।

पािकःतानको रा पित एकताको ूतीक हुन ् । सं सदबाट िनवार्िचत मुिःलम माऽ रा पित िनवार्िचत हुन,े

सं सदको बहुमत ूा

नेतालाई रा पितबाट ूधानमन्ऽीमा िनयुक्त हुने पािकःतान दिक्षण एिशयाको

पुरानो सं घात्मक राज्य हो । त्यहाँ रा पित, िसनेट (मािथल्लो सदन) र राि य सभा (तल्लो सदन)

गरी तीन सं वैधािनक िनकायलाई सं सद भ े गिरन्छ । रा पितको िनवार्चन पाँच वषर्को अविधका लािग
ु
सं सदको सं यक्त
सभाबाट गिरन्छ । त्यसै गरी National Assembly बाट बहुमत िस

हुने नेतालाई

रा पितबाट ूधानमन्ऽीमा िनयुक्त गिरन्छ । National Assembly मा २०० जना ूत्यक्ष िनवार्िचत
सदःयह

र १० सीट मिहलाह का लािग आरक्षण गिरएको छ । यसको कायर्काल ५ वषर्को

हुन्छ । ूधानमन्ऽीको सल्लाहमा रा पितबाट समय अगावै पिन National Assembly िवघटन हुन

सक्दछ ।

िसनेटमा जम्मा ६३ सदःयह मध्ये १४/१४ जना ूान्तीय (पन्जाब, िसन्ध, उ र पि म

ृिन्टयर र बलुिचःतान) बाट िनवार्िचत हुन्छन्, ५ जना केन्ि शािसत आिदवासी जाितको क्षेऽबाट

National Assembly ले छानेका र बाँकी ूितिनिध िसनेटबाट ूान्तका लािग िनधार्िरत सं ख्याका
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आधारमा एकल सं बमणीय मतका आधारमा ूान्तबाट िनवार्िचत ूितिनिध रहन्छन् । िसनेट सदःयको
कायर्काल ४ वषर्को हुन्छ । ूत्येक दुई वषर्मा आधाको कायर्काल समा
पािकःतानमा चारवटा ूान्तीय राज्यह

हुन्छ ।

छन् । बलुिचःतान ूान्तमा ४०, नथर् इ

फिन्टयरमा ८०, पन्जाबमा २४० र िसन्धमा १०० को सं ख्यामा जनूितिनिधह

रहे का हुन्छन् ।

त्यसै गरी अल्पसं ख्यक जाितका लािग बलुिचःतानमा १ सीट िबि यनका लािग, नथर् इ

सीट िहन्दू का लािग, पन्जाबमा ३ सीट िशखका लािग र िसन्धमा २ सीट बुि

ृिन्टयरमा २

र पिसर्यनका लािग

आरक्षण गिरएको छ । त्यसैगरी मिहलाह का लािग पिन केही सीट आरिक्षत गिरएको छ ।

ूान्तको

कायर्पािलकीय ूमुखको

रा पितबाट

पमा

रा पितबाट

िनयुक्त

गभनर्र

रहन्छन्, जसको

िनयुिक्त

हुन्छ । पािकःतानको सं सद सिचवालयमा किरब १७०० कमर्चारी कायर्रत छन् ।
ौीलं का

“पूवक
र् ो मोती” भनेर िचिनने नासपाती आकारको हालको ौीलं का नामाकरण हुन अिघसम्म

िसलोन भिनन्थ्यो । दुईसय वषर्को बेलायती शासनपिछ ौीलं काले सन् १९४८ फेॄुअरी ४ मा

ःवतन्ऽता ूा

गयो । सन् १९७२ भन्दा अगािडसम्म रा ाध्यक्षको

पमा बेलायती महारानीले

सं सदको िसफािरसमा गभनर्र जनरलको िनयुिक्त गरी िनज माफर्त शासन स ालन हुँदै आएकोमा सन्

१९७२ मे १ दे िख गभनर्र जनरलको स ामा रा पित िनवार्चन गरी शासन स ालन हुँदै आएको छ ।
बौ

धमर्को बाहुल्यता रहे को ौीलं कामा किरब ७४ ूितशत िसन्हाली, १८ ूितशत तािमलह को

बसोवास रहे को ौीलं कामा २५ ूशासिनक िजल्लाह , सरकारी भाषाका

पमा िसन्हाली र तािमल

भाषाको ूयोग गिरन्छ । ूत्यक्ष जनिनवार्िचत रा पित कायर्कारी ूमुख तथा सं सदमा बहुमत िस

गनर्

सक्ने सदःयलाई रा पितबाट ूधानमन्ऽीमा िनयुक्त गनर् सक्ने एक सदनात्मक व्यवःथा रहे को छ ।
ौीलं काली सं सदको
जीवनका िविभ

सदःयह

पमा National State Assembly २२५ सदःयह मध्ये २९ सदःयह

राि य

क्षेऽमा ख्याती कमाएका नागिरकह मध्येबाट रा पितबाट मनोनीत हुन्छन् भने १९६

समानुपाितक िनवार्चन प ित अनुसार जनता ारा ूत्यक्ष िनवार्िचत हुन्छन् । रा पितबाट

बीचैमा भं ग नभएमा सं सदको कायर्काल ६ वषर्को हुन्छ । औपिनवेिशक शासनबाट मुिक्त पाएपिन सन्

१९४८ को सलवरी सं िवधान (Soulbury constitution of 1948) ले ि सदनात्मक व्यवःथािपका
(ूितिनिध सभा र िसनेट) का साथै रा ाध्यक्षको

पमा गभनर्र जनरलको िनयुिक्त बेलायती महारानीले

सं सदको िसफािरसमा गन गरे को िथयो । सं वैधािनक िवकास बममा सन् १९७२ मई ९ मा ौीलं का
गणतन्ऽ राज्यको

ु ा साथै गणतन्ऽात्मक सं िवधान अनुसार मिन्ऽपिरषदीय सरकार,
पमा घोिषत हुनक

एक सदनात्मक सं सद National State Assembly को ूारम्भ भयो । व्यवःथािपका (National

State Assembly) ारा िनयुक्त रा पित दे शको सव च्च सं ःथाको

पमा खडा भएको छ । त्यसै गरी

सन् १९७८ मा सं शोिधत तथा पिरमािजर्त सं िवधान अनुसार सं सदीय सं रचना अन्तगर्त रा पतीय शासन

प ित (Presidential System of Government) लागू भएको छ । िव को ूथम मिहला ूधानमन्ऽी

ब े सौभाग्य ौीमाओ वण्डरानायके जसले ४ पटकसम्म ौीलं काको नेतत्ृ व गनर् सफल भइन् ।

हालसालै ौीलं कामा भएको रा पित िनवार्चनमा पूव र् रक्षामन्ऽी गोटाभाय राजापाक्षे िनवार्िचत हुन ु भई
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आफ्ना दाजु मिहन्ि राजापाक्षलाई अन्तिरम च ुनावी ूधानमन्ऽीका

अक वषर्को अिूल मिहनामा ूधानमन्ऽीको िनवार्चन हुनेछ ।

पमा िनयुक्त गनुर् भएको छ ।

िनंकषर्
सबै लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथामा कायर्पािलका र िवधाियका बीचको सम्बन्ध अित

महत्वपूणर् रहे को हुन्छ । कानून िनमार्ण गनर्को लािग कायर्पािलकालाई िवधाियकाको सहयोग

आवँयक पदर् छ । शिक्त पृथकीकरण प तीमा कायर्पािलका िवधाियकाबाट पृथक रहे को हुन्छ ।

सं सदीय ूणालीमा कायर्पािलका र िवधाियका दुवैका कामह

मिन्ऽमण्डलका सदःयह लाई सं सदबाट ूा

अन्तरसम्बिन्धत हुने हुँदा ूधानमन्ऽी र

हुने समथर्नूित िव ःत हुन सहज हुन्छ । तर पिन

किहलेकाहीं िमिलजुली सरकामा स ाधारी दल वा गठबन्धनसँग ूितपक्षी दलह

भन्दा केहीमाऽै बढी

सदःय हुने हुँदा ूधानमन्ऽीले िव ास गुमाउने भय रहन्छ । त्यःतो अवःथामा सं सदमा ूःताव
गिरएका िवधेयकह

अःवीकार हुन वा पिरवतर्न हुन पिन सक्दछ । त्यसै आधारमा िव मा धे रै

िकिसमका शासकीय शैलीह

िव मान छन् । सं सदीय सव च्चता, अध्यक्षात्मक शासन ूणाली, यी

दुवैको िवशेषता सिहतको िमिौत ूणाली, ूत्यक्ष िनवार्िचत ूधानमन्ऽी, सिबय राजतन्ऽ, सं वैधािनक
राजतन्ऽ, साम्यवादी शासन ूणाली, धािमर्क शासन ूणाली आिद जे भए तापिन जनताले जे

चाउँ छन्

ु मा शािन्त, िःथरता, सुव्यवःथा र
त्यही ूणाली उपयुक्त हो । जुनसुकै शासन ूणाली भए तापिन मुलक

कानूनी शासनको वहाली गरी जनतालाई सुशासन िदनु हरे क राज्यको दाियत्व हो । सबै ूणालीमा

गुण, अवगुण दुवै हुन्छन् । यो साध्य होइन, केवल साधन माऽ हो ।
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व्यवःथािपका-सं सद सेवा दपर्ण २०७३, व्यवःथािपका-सं सद सिचवालय, िसं हदरबार ।

राज्यको पुनसर्ंरचना तथा राज्यशिक्तको बाँडफाँड सिमितको अवधारणा र ूारिम्भक मःयौदा ूितवेदन,

२०६६, सं िवधान सभा सिचवालय ।

Gokulesh Sharma, Constitution of SAARC Nations.
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सं घीयता कायार्न्वयनको आधारः
सं सदमा लोकतािन्ऽक अभ्यास

िनमर्ला दे वी लािमछाने



सारांश
ु ा साथै सं सदको कायर्कारी एवं िविश
सं सद जनूितिनिधमूलक सव च्च सं ःथा हुनक
ःव प सं सदीय सिमितह

र ूािविधक

रहे का छन् । लोकतन्ऽ िविधको शासन, सावर्भौम जनता, ःवतन्ऽ

न्यायपािलका, आविधक िनवार्चन, बािलग मतािधकार, बहुदलीय शासन ूणाली, ःवतन्ऽ ूेस, सक्षम

नागिरक समाज, मानव अिधकारको सं रक्षण, सुशासन, िविवधता व्यवःथापन, सरकारको अ ह बीच

शिक्त पृथकीकरण र सन्तुलनको अभ्यास लोकतन्ऽको सारभूत पक्ष रहे का छन् । नागिरकको

Voice, Right र Choice को सम्बोधन गन गरी कानून िनमार्ण गन, सरकार बनाउने, नीित,

ु ाइ गन, आफ्नो क्षेऽािधकार अन्तगर्त रही
कायर्बम तथा बजेट पािरत गन, सं सदीय सुनव
कायर्पािलका तथा न्यायपािलकालाई िनयमन गन काम सावर्भौम सं सदको हो । सं सद, सं सदीय
सिमित र लोकतन्ऽबीच अन्योन्यािौत सम्बन्ध रहे को छ । सं सद र सं सदीय सिमितको साथर्क

अभ्यासबाट लोकतन्ऽ सबल हुने ठानी असल सं सदीय अभ्यास र सु ढ लोकतन्ऽबाट सं घीयता
कायार्न्वयन गनर् सिकन्छ भ े पिर ँयमा यो लेख केिन्ित रहे को छ । अन्तरार्ि य सन्दभर्, हाॆो

राि य पिरवेश र सं घीय शासन ूणालीलाई हाॆो सन्दभर्मा सफल र नितजामूलक बनाउने सन्दभर्मा
आंिशक

पमा भएपिन खोतल्ने ूयास गिरएको छ । लोकतन्ऽको सबलीकरणमा सं सदीय भूिमका,

सं सदीय सिमितको गितिशलता र ूभावकािरता एवं सं घीयताको सफल कायार्न्वयन गनुप
र् न सेरोफेरोमा
यो लेखको िनंकषर् रहे को छ ।
पिरचय
िनवार्िचत जनूितिनिधह को समि गत ःव प सं सद भएकोले यहाँ मूलतः कानून िनमार्ण हुने

गदर्छ । त्यसै गरी सं सदीय सिमितह

सं सदका कायार्त्मक हातह

हुन,् जसले िवषयगत सिमितह

माफर्त कुनै पिन िवषयमा सघन अध्ययन गरी कानून िनमार्णमा सहयोग पुर्याउने, ूािविधक दक्षताको
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उपयोग हुने र सरकारलाई सही िदशा िनदश गन काम समेत गदर्छ । सं सद चालू नभएको अवःथामा

समेत सिमित िबयाकलाप िनरन्तर हुने गदर्छ । सं सद र ससदीय सिमितको गठन नागिरक िहतमा
ु
केिन्ित हुनपु दर्छ । नेपालको सं घीय सं सदमा िवषयगत र सं यक्त
गरी सो॑वटा सिमितह

रहे का

छन् । ूितिनिध सभा अन्तगर्त दशवटा सिमित, राि य सभा अन्तगर्त चारवटा सिमित र दुईवटा
ु सिमित िव मान छन् ।
सं यक्त

अक तफर् लोकतन्ऽ सरकारको ःव प तथा शासकीय शैली भएकोले यसमा जनताले आफ्नो

ूितिनिध तथा नेतत्ृ व चयन आफ गदर्छन् अथार्त ् राज्य स ाको ॐोत र आधार नागिरकलाई

मािनन्छ । दलीय व्यवःथामा आधािरत जनताको जनताबाट जनताको लािग गिरने शासकीय अभ्यास
नै लोकतन्ऽ हो । हाल नेपालमा सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथा कायार्न्वयनमा
रहे को छ । सं घीयता िविभ

तहको सरकारबीच हुने शिक्त तथा स ाको साझेदारी हो । यो अन्तर

सरकार सम्बन्ध तथा सम्झौता हो । नेपालको पिरवेशमा सहयोगात्मक सं घीयता (Co–operative

Federalism) कायार्न्वयनमा रहे को छ । यो राि यता र सावर्भौमस ालाई आत्मसात् गद गिरएको

ःवशासन तथा साझेदारी शासकीय ूणाली (Self-ruled and Shared rule of Governance System )

हो । सं सद जनताको ूितिनिध हो । समुिचत र समयानुकूल कानून िनमार्ण माफर्त नागिरक इच्छाको

सम्बोधन गन काम सावर्भौम सं सदले गदर्छ । लोकतन्ऽको जगमा माऽ सं सद र सं सदीय सिमित

िबयाशील ब

सक्छन् । यस पिरबेशमा सं सद, लोकतन्ऽ, सं सदीय सिमित र सं घीय शासन

ूणालीको सव पिर उ ेँय नागिरक िहत केिन्ित हुन्छन् । यस पिर ँयमा नेपालमा हाल अवलम्बन
गिरएको सं घीयतालाई सफल बनाउन, लोकतन्ऽका लाभह

आम नागिरकमा पुर्याउन र सं सद एवं

सिमित गितिविधलाई थप ूभावकारी बनाउनु आवँयक दे िखन्छ ।

सं घीयताको व्यावहािरक अभ्यासमा सं घीय सं सदको भूिमका
िविधको शासनको लािग कानून बनाउने थलोको

पमा रहे को सं सद जनताको अिभमत ूा

अिन खुला बहस र छलफल गन ःथान पिन हो । सहभािगतामूलक िवधेयक िनमार्ण, सं सदीय
गितिविधमा नागिरक पहुँच र कानूनको ूभाव मूल्या न पिन सं सदीय अभ्यासको क्षेऽ हो । सव च्च

्
िवधाियकी शिक्त सं घीय सं सदले सं घीयताको कायार्न्वयनमा दे हाय बमोिजम योगदान पुरयाउन
सक्नेछन् ।
१.

आिथर्क पुनसर्ंरचना र िव ीय सं घीयताको लािग कानून िनमार्ण,

२.

ःवशासन र सहशासनको लािग ितनै तहका सरकारबीच सहकायर्, सह अिःतत्व र

३.

सं िवधानको ममर् र आशय अनु प कानून िनमार्ण गिर नागिरकको मौिलक हकको

४.
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५.

नागिरकको अिधकार, छनौट र आवाजलाई सं सदीय अभ्यास माफर्त ूदान गिरने

६.

राि य

कानूनी ःव प,

महत्वका

सवाल

र

सिन्ध/सम्झौता

अनुमोदनमा

राि यता,

अखण्डता,

सावर्भौमस ा, सुरक्षा र नागिरक िहत एवं न्याय कायम गनर् तकर्, ूमाण र िव ष
े ण
समेतको आधारमा अमसिबय भूिमका िनवार्ह,

७.

सन्तुिलत िवकास, सामािजक न्याय र िविवधता व्यवःथापनको लािग पैरवी,

८.

No taxation without Representation को मान्यता अनुकूल िव ीय कायर्कुशता र

जवाफदे िहताको लािग िनयमन,

९.

सरकारका असल कायर्लाई ूोत्साहन र अिनयिमत कायर्लाई िन त्साहन,

१०.

सं सदीय िनगरानीलाई गितशील बनाई शािन्त, समृि

११.

कानूनको ूभाव मूल्या न ।

वातावरण िनमार्ण,

ू गन
र न्यायलाई अनुभत

सं सदीय अभ्यासको ूभावकािरता
सं सद बिलयो हुन सं वैधािनक शिक्त, नागिरक म्याण्डेट, कायर्िविधगत ःप ता, क्षमता र ॐोत,

अनुभव र अपेक्षा एवं असल राजनीितक सं ःकार आवँयक पदर्छ । िवधायन, िनगरानी, ूितिनिधत्व र
िनयमन सं सदको कायर्गत शतर्का िवषय हुन ् । नेपालको सन्दभर्मा सं सदलाई ूभावकारी बनाउन
दे हायका िवषयमा सुधार गनुप
र् न दे िखन्छः
१.
२.

सु ढ राजनीितक सं ःकार सिहतको लोकतािन्ऽक छलफल र साथर्क सहभािगता,
उ ेँय केिन्ित र नवूवतर्नको केन्िको

पमा सं सद,

३.

पहुँचयोग्य,जवाफदे ही र खुला सं सद (नागिरक गुनासो व्यवःथापन एवं सम्बोधन),

४.

असल कानून िनमार्ण, कानून सं शोधन र रा लाई दू रगामी ूभाव पन िवषयमा

सं वेदनशीलता,

५.

सरकारको िनयमन (कायर्बम तथा बजेट पािरत, सरकारको नीित कायार्न्वयन र

६.

शिक्तको दु पयोग, गैरकानूनी कायर् र असं वैधािनक कायर्लाई िनयन्ऽण,

७.
८.
९.

ूभाव अध्ययन, सरकारले गरे को खचर्को मूल्य गुणःतर िनधार्रण),

ूत्यायोिजत िवधायनको िनयमन,
लैि क सं वेदनशील अभ्यास,

ःवतन्ऽ र िनंपक्ष च ुनाव एवं ूितिनिधह बीच समभावको ूयास,

१०.

राि य समःया र समाधानमा अपनत्वबोध,

११.

उदाहरणको

१२.
१३.

ूितिनिधितत्व,

पमा राि य छिव र अन्तरार्ि य

पमा समेत पिहचान िदने नमूना

कानून िनमार्णमा िव तवगर्को सम्पकर् वृि ,
शािन्त, िवकास, मैऽी र एकता ूव र्न,
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१४.
१५.
१६.

ु र िवषयगत सिमित गठन,
िवधायन व्यवःथापन र खोज सम्बन्ध िवशेष, सं यक्त
न्यायमूलक र ूगितगामी

पमा तजिवजीय अिधकारको ूयोग,

ःव प, ःतर र सक्षमतामा गुणःतर सुधार,

१७.

शिक्त सन्तुलनको कायर्मूलक अभ्यास,

१८.

ूदे श सं सद एवं ःथानीय जनूितिनिधह सँग अनुभव र दक्षताको साझेदारी आिद ।

सं सदीय सिमितको िव ष
े ण
सं सदीय सिमित सं सदको िविश ीकृत र िवषयगत कायर्क्षेऽ हो । लघु सं सद तथा सं सदको

कायर्शाला भनेर समेत सं सदीय सिमितलाई िच े गिरन्छ । सिमितमा िवषयक्षेऽ अनु प घनीभूत

छलफल हुने गदर्छ । सं सदीय िनगरानीलाई क्षेऽ िवशेष पिरचालन गनर्, कायर्कारी गितिविधको

पारदिशर्ता र खुलापन अिभवृि

गनर्, सं वैधािनक व्यवःथाको पालना गराउन, सरकार र सावर्जिनक

िनकायमा हुने कानून िवपरीत गितिविधह

िनयिमत गनर्, सावर्जिनक खचर्को ूभावकािरता बढाई

िव ीय जवाफदे िहता सुिनि त गनर्, िवकास िनमार्ण, शािन्त र न्याय एवं सुशासनको क्षेऽमा दे िखएको

झझमेला र िढलासुःतीूित सरकारको ध्यानाकृ
जःता पक्षमा बहस पैरवी, िव

गनर्, कानूनी राज्य, मानव अिधकार, राि य सरोकार

समन्वय र च ुनौतीको यथोिचत सम्बोधन गनर् नेपालमा सं सदीय

सिमितको अभ्यास भएको पाइन्छ । नेपालको सं िवधानको धारा ८३ मा सं घीय सं सद सम्बन्धी

ूावधान र धारा ९५ मा सिमित गठन गनर् सक्ने िवषय उल्लेख गिरएको छ । हाल ूितिनिध सभा र
राि य सभामा रहे का सिमितह

दे हाय बमोिजम रहे का छन् । सिमितको ूमुख कायर् अन्तगर्त

िनगरानी, िनयमन तथा िनदशनका िवषयह

पिन पदर्छन् ।

ु गरी
हाॆो सन्दभर्मा सं घीय सं सद अन्तगर्त ूितिनिध सभा र राि य सभामा िवषयगत र सं यक्त

१६ वटा सिमित िबयाशील छन् । ूितिनिध सभा अन्तगर्त अथर् सिमित, अन्तराि य सम्बन्ध सिमित,

उ ोग तथा बािणज्य र ौम तथा उपभोक्ता िहत सिमित, कानून,न्याय तथा मानव अिधकार सिमित,
कृिष,सहकारी तथा ूाकृितक ॐोत सिमित, मिहला तथा सामािजक सिमित, राज्य व्यवःथा तथा
सुशासन सिमित, िवकास तथा ूिविध सिमित, िशक्षा तथा ःवाःथ्य सिमित र सावर्जिनक लेखा सिमित
रहे का छन् । त्यसै गरी राि य सभा अन्तगर्त िदगो िवकास तथा सुशासन सिमित, िबधायन व्यवःथापन

सिमित, ूत्यायोिजत व्यवःथापन तथा सरकारी आ ासन सिमित र राि य सरोकार तथा सम्बन्ध
ु सिमिततफर् सं सदीय सुनव
ु ाइ सिमित र राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित
सिमित रहे का छन् भने सं यक्त
तथा दाियत्वको कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्या न सिमित छन् ।
सं सदीय सिमितलाई ूभावकारी बनाउने उपाय
दे िखन्छः
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हाॆो सन्दभर्मा सं सदीय सिमितलाई ूभावकारी र सु ढ बनाउन दे हायका पक्षमा जोड िदनुपन
िवषयगत सिमितमा िविवधता तथा क्षमता व्यवःथापन,
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समावेशी, कायर्शतर् अनु पको कायर्सम्पादन, सामूिहक गितशीलता र उ ेँयमा केिन्ित

गितिविध,









सिमितको कायर्क्षेऽ अनु प क्षमता अनुकूलन हुनेगरी सिमित गठन,

जनताको आवाज र ूमाणमा आधािरत िवषयलाई सिमितमा बुलन्द गरे र,
मन्ऽीह लाई ू

गदार्,िनयमन गदार् तथा िनदशन गदार् ूशःत गृहकायर् गरे र,

कामको गुणःतर र ूभावबाट सिमितको पिहचान ःथािपत गन,

सिमितको कायर्शतर् अनु प सन्दे श सम्ूेषण एवं कामको सावर्जिनकीकरण गरे र,
साझा उ ेँय केिन्ित राि य एवं अन्तरार्ि य स ाल िवकास गरे र,

िवधेयकको गुणःतर सुधार र ितमागर्
बाट कायार्न्वयनको अनुकूलता िवकास गरे र,
ु

शािन्त, सुशासन, आधारभूत आवँयकता, मानव अिधकारको सं रक्षण, िवकास, न्याय र
सव म मानवीय िहत एवं भलाइको लािग मागर् ूशःत गरे र,




ॐोत, क्षमता र सूचनाको वै ािनक व्यवःथापन गरे र,
िवधेयकह लाई िदगो िवकासमैऽी बनाएर,



सं सदको Think Tank को

पमा काम गरे र,



िव ह सँगको

आधारमा

परामशर्का

नितजामूलक बनाउन सहयोग गरे र,



कानूनलाई

viable,

तथा

implementable

राज्यका नीित िनदशक र दाियत्वको अनुगमन गरी सरकारलाई यथोिचत सुझाव िदएर,
राि य सरोकारका िवषयमा पैरवी गरे र,



शािन्त, सदाचार, सुशासन र िवकासको लािग बुलन्द नागिरक आवाजको सम्बोधन गरे र,



कृिष, उ ोग, सहकारी क्षेऽका च ुनौती र सवालमा बृहत् छलफल गरी सम्बिन्धत

िनकायलाई िनदशन िदएर,


िशक्षा, ःवाःथ्य, खा
भूिमका िनवार्ह गरे र,



सिमितमा

रहदाको

जःता आधारभूत क्षेऽमा दे िखएको िवकृितको िनयमनमा अमणी
कायर्

पुनरावलोकन

गदार्

सिमितको

कायर्

अनुभवले

सदःयह लाई ूभावशाली मन्ऽी र सरकारलाई नागिरकको सच्चा सेवकको

भएको अनुभिू त हुने अवसर िसजर्ना गरे र,


माननीय

पमा ःथािपत

ूदे श र ःथानीय िविध व्यवःथापनमा नमूना भूिमका िनवार्ह गरे र ।

लोकतन्ऽको अन्तरवःतु
लोकतन्ऽ सुशासन, सहभािगतामूलक िवकास र मानव अिधकार सं रक्षणको माध्यम हो ।

लोकतन्ऽ िवनाको िवकासले नागिरक सन्तुि

िदन नसक्ने हुँदा िदगो िवकास र मानवको सवर्तोमुखी

भलाइको लािग लोकतन्ऽ आवँयक छ । जनताको लािग जनिनवार्िचत पदािधकारीले जनताकेिन्ित
भई स ालन गन शासन व्यवःथा नै लोकतन्ऽ हो । िविधको शासन, कानूनी राज्य र सरकारका

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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अ ह बीचको शिक्त पृथकीकरण र सन्तुलनबाट माऽ लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा गितशील ब
सक्छ । लोकतन्ऽलाई सु ढ बनाउने उपायह

दे हाय बमोिजम् रहे का छन्:

बािलग मतािधकार

१.

आविधक र िनंपक्ष िनवार्चन

२.

नागिरक सव च्चता

३.

कानूनी राज्य

४.

मानव अिधकारको सं रक्षण

५.

िविधको शासन

६.

शािन्त र सुरक्षा

७.

समावेशी शासन ूणाली

८.

पूणर् ूेस ःवतन्ऽता

९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.

नागिरक आवाजको सम्बोधन
ूितब

ूशासिनक सं यन्ऽ

सचेत एवं िबयाशील नागिरक समाज

असल राजनीितक सं ःकार एवं अन्तरपाटीर् समन्वय
शिक्त पृथकीकरण र सन्तुलन

सं सद, सं सदीय सिमित र लोकतन्ऽको अन्तरसम्बन्ध
लोकतन्ऽ शासन स ालनको व्यवःथा तथा प ित हो । सं सद लोकतन्ऽको अभ्यास गन

जनता अनुमोिदत खुला ठाउँ हो । सं सदीय सिमित सं सद पी ःथू ल शरीरका इिन्ियह

हुन ् । सच्चा

लोकतािन्ऽक व्यवःथामा माऽ सं सदीय अभ्यास गितशील र पिरणाममुखी हुन्छ । लोकतन्ऽको उपज
सं सद र सं सदीय सिमित हुन । लोककल्याणकारी राज्य हे त ु असल कानून िनमार्ण सं सदको ूाथिमक
कायर् हो । सबल लोकतन्ऽमा कानून िनमार्ण गदार् खुला बहस हुन्छ । सरकारलाई िवषयगत

पृ पोषण िदन एवं सं सदीय गिरमालाई उच्च राख्न र सं सदलाई ूािविधक सहयोग गनर् सं सदीय सिमित
अनवरत

पमा िबयाशील हुन्छन् । सं सद, सं सदीय सिमित र लोकतन्ऽको अवधारणात्मक एवं

कायार्त्मक सहसम्बन्ध नागिरक िहत तथा रक्षामा केिन्ित हुने हुँदा अिहलेको खुला समाज र

िव व्यापीकरणको सन्दभर्मा यी तीनै पक्ष अन्तरसम्बिन्धत छन् ।
सं सद एवं सं सदीय सिमित र लोकतन्ऽबाट सं घीयता कायार्न्वयन

सं घीयता शासकीय अभ्यास हो । बहुःतरमा हुने शिक्त र स ाको साझेदारी नै सं घीयता

हो । िविवधता व्यवःथापन र सन्तुिलत िवकास सं घीयताको ध्येय हो । सं घीयता शासकीय मोडेल

ु ह
भएकोले यसको सफलता कायार्न्वयनमा भर पदर्छ । सबै सं घीयतामा गएका मुलक
ु ह
एकात्मक मुलक

170

सफल र सबै

असफल छै नन् । अतः सं घीयताको सफलता कायार्न्वयन पक्षमा भर पन हुँदा
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शासकीय आयाममा सं सद, सं सदीय सिमित र लोकतन्ऽको महत्वपूणर् भूिमका हुन्छ । दे हायको
आधारमा सं सद, सं सदीय सिमित र सु ढ लोकतन्ऽले सं घीयता कायार्न्वयनमा सहयोग पुर्याउँ छः


सारभूत कानून िनमार्ण गरे र,



लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथाको लािग बहुलवाद, िविवधताको सम्मान, दलीय शासन
व्यवःथा, जनतामा केिन्ित सावर्भौमस ालाई आत्मसात गरे र,



ू गरे का समसामियक मु ाह मा खुला बहस र समाधानको मागर्
नागिरकले अनुभत
पिहचान गरे र,



सावर्भौम

जनताको

आिथर्क,

अिधकारलाई सुिनि त गरे र,








सामािजक,

राजनीितक,

िवकास

र

ऐक्यब ताको

मानव अिधकारको सुरक्षा गरे र,

नागिरक अिभमतको सम्मान गरे र,

िविवधताको सम्मान एवं व्यवःथापन गरे र,

आिथर्क, सामािजक, राजनीितक, न्याियक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरे र,
सरकारका असल कायर्को ःयाबासी र गैरिजम्मेवार कायर्लाई िनयमन गरे र,
ःवच्छ र पारदशीर् िनवार्चनमा भाग िलएर,

कायर्पािलका, न्यायपािलका र व्यवःथािपकाबीच शिक्त पृथकीकरण र सन्तुलनको

आधारमा महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरे र,


बजेट पािरत र कायार्न्वयन सम्बन्धमा न्याय, सन्तुिलत िवकास र आिथर्क अनुशासनको

लािग िनदश गरे र,


सरकारको क्षेऽगत कायर्को िनगरानी र खुला ूःतुित माफर्त सरकारलाई उ रदायी र

जवाफदे ही बनाएर,


सहभािगतामूलक शासन, कानूनी सव च्चता, मानव अिधकारको रक्षा जःता िवषयमा
ध्यान िदएर,



सरकारलाई रचनात्मक सुझाव िदएर,



नागिरकको मौिलक हक कायार्न्वयनको लािग अनुकूल वातावरण िनमार्ण गरे र ।

िनंकषर्
ु हो । सन्तुिलत िवकास, उच्चतम मानवीय
नेपाल सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक मुलक

भलाइ, न्याय, समावेशीकरण एवं समृ

नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा कायार्न्वयन गनर्

बिलयो लोकतन्ऽ, ूभावकारी सिमित र सु ढ सं सद आवँयक पदर्छ । तीनै तहको व्यवःथािपकालाई

ूव र्नात्मक, गितशील र नागिरक िहत केिन्ित बनाउन मूल्य ूव र्न, क्षमता िवकास र रण्नीितक

कायर् व्यवःथापन आवँयक पदर्छ । यसको लािग लोकतन्ऽको जगलाई तीनवटै शासकीय इकाइमा

बिलयो बनाई सं घीय सं सदले नमूना, अनुकरणीय एवं नेतत्ृ वदायी भूिमका िनवार्ह गरे र सं घीयतालाई

साथर्क बनाउन आवँयक दे िखन्छ ।

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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कानून िनमार्ण ूिबया र यसमा सं सदीय सिमितको भूिमका

सीता काफ्ले वाग्ले



सारांश
राज्य तथा सरकारको नीित कानूनमा

पान्तरण गन ूिबया नै कानून िनमार्णको ूिबया हो ।

कानूनी राज्य स ालनको आधार ूदान गन सम्पूणर् िलिखत वा अिलिखत दःतावेज कानून हुन ् ।

सं सद कानून बनाउने जनूितिनिधमूलक सं ःथा हो । सं सदले कानून िनमार्ण गदर्छ र ूत्यायोिजत
व्यवःथापन अन्तगर्त अन्य िनकायले िनयम, आदे श, िविनयम वा ऐन अन्तगर्त बनेका िनदिशका वा

कायर्िविध िनमार्ण गदर्छन् । िवधेयक पािरत गन अिधकार सं सदमा िनिहत रहे को हुन्छ ।

सरकारको तफर्बाट मन्ऽीले सं सदमा पेश गन िवधेयकलाई सरकारी िवधेयक र सांसदह ले पेश
गन िवधेयकलाई गैरसरकारी िवधे यक भिनन्छ । सामान्यतः सुरक्षा र अथर् सम्बन्धी िवधेयक
सरकारी िवधेयकको

पमा माऽ सं सदमा ूःतुत गिरन्छ भने गैरसरकारी िवधेयक हालसम्मको

इितहासमा तीनवटा माऽ पािरत भएका छन् । कानून िनमार्णमा बहुिनकाय र बहुपक्षीय सं लग्नता

हुने हुँदा यसलाई मःयौदा पूवक
र् ो चरण, मःयौदा तजुम
र् ाको चरण, सं सदको िवधाियकी चरण र
ूमाणीकरण तथा ूकाशनको चरणमा िवभाजन गदार् बुझ्न सिजलो हुन्छ । सामान्यतयाः

कायर्पािलकाले िवधे यकको मःयौदा तयार गन, व्यवःथािपकाले िवधेयकमा दफावार छलफल गरी
पािरत गन र रा पितबाट ूमाणीकरण भएपिछ कानून लागू हुन्छ । Mini Parliament को

पमा

रहे का सं सदीय सिमितह को पिन कानून िनमार्णमा महत्वपूणर् भूिमका रहे को हुन्छ । सं सदीय
सिमितको ूभावकािरतामा नै कानून िनमार्णको ूभावकािरता िनभर्र रहे को हुन्छ ।
पिरचय
कानून कुनै कुरा व्यविःथत गनर् तयार पािरएको शिक्त सम्प

दःतावेज हो । यो सव च्च

आदे श हो, जसले समाजमा गनर् हुने र गनर् नहुने व्यवहारह को बारे मा िदशािनदश गन र समाजलाई

चलायमान राख्ने गदर्छ । कानूनी राज्य स ालनको आधार ूदान गन सम्पूणर् िलिखत वा अिलिखत

दःतावेज कानून हुन ् । कानूनले सबैलाई समान व्यवहार गदर्छ । कानूनले मानव व्यवहारलाई
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िनयिमत र आचरणलाई िनयमन गदर्छ । कानूनको नजरमा सबै समान हुने भएकोले कानूनको

पिरपालना गनुर् सबैको दाियत्व हुन्छ । कानूनको अनिव ता क्षम्य नहुने भएकोले कानूनको उल्लं घन
गन सबैलाई सजाय गनुप
र् न मान्यता सं सारभिर नै ःथािपत भइसकेको पाइन्छ । नेपाल कानून व्याख्या

सम्बन्धी ऐन, २०१० मा नेपाल कानून शब्दले "नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह

लागू हुने ऐन, सवाल, िनयम, आदे श, िविनयम वा ऐन अन्तगर्त बनेका िनदिशका वा कायर्िविध सम्झनु
पछर्" भनी व्याख्या गरे को पाइन्छ ।

शिक्त पृथकीकरणको िस ान्त बमोिजम िवधाियकाले

कानूनको िनमार्ण, कायर्पािलकाले

कानूनको कायार्न्वयन र न्यायपािलकाले कानूनको व्याख्या गरी न्याय सम्पादन गदर्छन् । तर
यथाथर्मा राज्यका ूत्येक अ ले कानून िनमार्ण गदर्छन्। िवधाियकाले ऐन पािरत गदर्छ, कायर्कारीले

अध्यादे श, आदे श, िनदिशका, कायर्िविध जारी गदर्छ, न्याियक िनकायले न्याियक नजीर र िनयमावली

बनाउँ दछ, ूशासिनक सं यन्ऽले िनदिशका, कायर्िविध, पिरपऽ जारी गदर्छ, सं बैधािनक िनकायले

िनयमावली, िनदिशका जारी गदर्छ, िनयमनकारी िनकायले िनदिशका जारी गदर्छ, सँगिठत सं ःथाले

िविनयमावली बनाउँ दछ । सं सदले कानून िनमार्ण गदर्छ र ूत्यायोिजत व्यवःथापन अन्तगर्त अन्य

िनकायले अ

कानून िनमार्ण गदर्छन् । सं सदमा पेश भएको ऐनको मःयौदालाई िवधेयक भिनन्छ ।

सरकारका मन्ऽी र अन्य सं सद सदःयले िवधेयक पेश गनर् सक्दछन् । सामान्यतः सूरक्षा र अथर्

सम्बन्धी िवधे यक सरकारी िवधेयकको

पमा सरकारका मन्ऽी ारा सं सदमा ूःतुत गिरन्छ । सो

बाहे क अन्य िवषयका िवधेयक कुनै पिन िवधायकबाट सं सदमा ूःतुत हुन सक्छ । त्यःतो
िवधेयकलाई गैरसरकारी िवधेयक भ े गिरन्छ ।

कानून िनमार्णको औिचत्य के छ भनेर मनन गदार् सं िवधान ारा िनिदर्

सं िवधान कायार्न्वयन गनर्, सरकारी नीित र िनणर्यह

अवःथाका कारण

कायार्न्वयन गनर्, अदालतको आदे श कायार्न्वयन

गनर्, नागिरकको अिधकार सं रक्षण गनर्, ि पक्षीय वा बहुपक्षीय दातृ समुदायसँग ऋण, सहयोग ूा

गदार्को शतर् पालना गनर्, अन्तरार्ि य सिन्ध/सम्झौताको अनुमोदन, ःवीकृित वा समथर्न गरे अनुसार

राज्यको दाियत्व पिरपालना गनर्, राजःव र व्ययको अनुमान बमोिजम आम्दानी तथा खचर् गनर्,

सं सदबाट पािरत सं कल्प ूःताव र सरकारी आ ासन, सिमितका िनदशन बमोिजमको कायर् गनर्,

ूत्यायोिजत व्यवःथापन सम्बन्धी ूितवेदन बमोिजम ूत्यायोिजत िवधायन िनमार्ण गनर्, सामािजक

पिरवतर्न तथा सामािजक िनयन्ऽण गनर्, तत्काल आइपरे का घटना, सं कट रोक्न वा अन्य कुनै काम
गनर्, िविभ

आयोगका िसफािरस कायार्न्वयन गनर् र समममा राज्यलाई कानून बमोिजम स ालन गरी

कानूनको शासन कायम गनर् कानून िनमार्ण गरे को पाइन्छ।

सम्बिन्धत मन्ऽालयले िकन र कसरी ऐन बनाउने भ े बारे मा िव ष
े ण र अनुसन्धान गदार्

मूलतः सं िवधानले पिरकल्पना गरे को लआय, सरकारी नीित, आफ्नो अिधकार क्षेऽ अन्तगर्तका कानूनको

सूची, कानूनले मुख्य िजम्मेवारी िदएको िनकाय वा अिधकृत, कायर् गदार्को बाधा अड्चन र पिरमाजर्न

गनुप
र् न िवषय, आन्तिरक छलफल, तत्सम्बिन्ध िनदशन वा पिरपऽ, नयाँ ऐन आवँयक पन वा
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सं शोधन गरे हुने, नयाँ ऐन वा सं शोधन जे गनुप
र् न हुन्छ त्यसको मःयौदा आिद पूवार्धार सम्बन्धमा

मन्ऽालयले राॆोसँग िवचार गनुप
र् दर्छ ।
कानून तजुम
र् ाकारले ध्यान िदनुपन िवषय

तजुम
र् ाकारले कानून तजुम
र् ा गदार् दे हायका िवषयमा िवचार पुर्याउनु पदर्छः




सं वैधािनक व्यवःथा, ूचिलत कानूनसँग बािझने नबािझने र दोहोरो पन नपन,
नेपाल सरकारका नीितह , नेपाल राजपऽमा ूकािशत सूचनाह ,

ु का कानूनको
ूितपािदत कानूनी िस ान्त वा निजर, अदालतका िनणर्य र अन्य मुलक
अध्ययन,



दे शको ऐितहािसक, राजनैितक, धािमर्क, सांःकृितक, सामािजक अवःथा, मूल्य, मान्यता र

परम्पराह ,







अन्तरार्ि य सिन्ध/सम्झौताह , िछमेकी वा िमऽ रा को सम्बिन्धत कानूनी व्यवःथा,
िवदे शी वा ःवदे शी िव ानह का लेख, रचना र कृितह ,

Drafting Instruction को पालना,

ूत्यायोिजत व्यवःथापन सम्बन्धी ूावधान,
कानून लागू हुने क्षेऽ, िमित,

कुनकुन िनकायको सहमित वा परामशर् आवँयक हुन्छ सोको यिकन,

कानून िनमार्णका लािग मािथ उिल्लिखत िवषयमा ध्यान िदनुपन हुँदा तजुम
र् ा गन व्यिक्तमा

कानून र कानून ूणालीको

ान, सम्बिन्धत दे शको सं िवधानको गिहरो

प ितको जानकारी, भाषाको राॆो

ान र रचनात्मक सोच राख्न सक्ने, कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन र

िनयमह को पूणर् जानकारी, कानून तथा न्यायका सामान्य िस ान्तह को
कानूनी ढाँचाको

ान, कानूनको अनुसन्धान

ान, उच्च अदालतका फैसला र निजरह को

ान, सम्बिन्धत दे शको

ान, सकेसम्म सरल भाषाको ूयोग

गनर् सक्ने खुबी, दे श िवदे शमा घट्ने समकालीन घटनाह को बारे मा

ान, चासो भएको, िमलनसार र

अ को िवचारूित सम्मान गन, िवषयवःतुको गहनतम मनन गन, कानून तजुम
र् ा सम्बन्धी िवषयको

सै ािन्तक तथा व्यावहािरक

ान, सीप र दक्षता जःता िव ताको आवँयकता पदर्छ ।

कानून िनमार्णका सीमा
कानून िनमार्ण गदार् केही िस ान्त र सीमािभऽ रहे र कायर् सम्पादन गनुप
र् दर्छ । यस अन्तगर्त

िनम्न िस ान्त तथा सीमाह

पदर्छन्:

कानून र न्यायका मान्य िस ान्तः कानूनी राज्यको िस ान्त, न्याियक पुनरावलोकनको िस ान्त, ःवच्छ
ु ाइको िस ान्त, ूाकृितक न्यायको िस ान्त, गल्ती गन पक्षले नै लाभ ूा
सुनव

सजायको भूतूभावी असर हुन नहुने,

नगरोस्, कसुर र

मनसाय र कायर् दुवैबाट माऽ कसुर ूमािणत हुनपु न, कानूनी

र् दर्छ ।
अिःतत्व भएकालाई माऽ ःवीकार गनुप
र् न जःता िस ान्तिभऽ रही कानून िनमार्ण गनुप
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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सं वध
ै ािनक सीमा : सं िवधान ारा िनिदर्

सीमाह , सं िवधानसँग बािझने गरी कानून िनमार्ण गनर् नहुने,

मौिलक हकलाई सं िवधानले राखेको अपबाद भन्दा बढी िनयन्ऽण गन गरी कानून िनमार्ण गनर् नहुने,
सं िवधानले मृत्युदण्डको सजाय उन्मूलन गरे कोमा सो सजाय हुने गरी कानून िनमार्ण गनर् नहुने जःता

सीमाह

यस अन्तगर्त पदर्छन् ।

अन्तरार्ि य दाियत्वको सीमाः नेपाल पक्ष भएका अन्तरार्ि य सिन्ध ूितकूल हुने गरी कानून िनमार्ण गनर्
पाइँदैन ।

आत्मिनयिन्ऽत सीमाः कानून िनमार्ण गदार् युिक्तसँगत हुनपु न, न्यायसं गत हुनपु न, सिद्ववेकमा आधािरत
हुनपु न, तकर्पूणर् हुनपु न जःता कुरामा ध्यान िदनुपदर्छ ।
िवधेयकको संरचना
ऐनको मःयौदामा िनम्न कुराह
१.
२.

३.

मुख्य

पमा उल्लेख हुनपु दर्छः

लामो शीषर्क : के, कुन उ ेँयको लािग ऐन बनाउनु परे को हो भ े कुरा बुझ्न सक्ने

गरी ऐनको लामो शीषर्कको नामाकरण गनुप
र् छर् ।

ूःतावना : ूःतावनामा ऐनको आशय, उ ेँय र ूयोजन अिभव्यक्त भएको हुनपु छर् ।

िविध िनमार्ण सूऽ : ऐन कुन समयमा कुन िनकाय वा अिधकारीले बनाएको हो र कुन
िनकाय वा अिधकारीले जारी गरे को हो त्यसको क्षेऽािधकारको पिहचान र अिख्तयारको

ूमािणकता िववरण उल्लेख गनुप
र् दर्छ ।

४.

सं िक्ष

५.

िवःतार र ूारम्भ : ऐन ूभावकारी हुने इलाका, भूभाग वा क्षेऽ उल्लेख गनुप
र् दर्छ ।

६.

सं िक्ष

नाम : ूःतावना पिछ ूत्येक ऐनको दफा १ मा को

नाम रािखन्छ ।

सिहतको

पिरभाषा : िवधेयक तजुम
र् ा गदार् त्यसमा ूयोग भएका खास खास शब्दको दायरालाई

सीिमत वा व्यापक बनाउनु पन भएमा त्यःता शब्दको पिरभाषा गनुप
र् छर् । ऐनमा
बारम्बार ूयोग हुने शब्दको पिरभाषा िवधेयकको दफा २ मा गिरन्छ ।

: जुन ूयोजनको लािग िवधेयक बनेको छ, त्यसको िवःतृत

७.

सारवान ूावधानह

८.

ूशासकीय, सं ःथागत ूावधानह

९.

िवना र को

ूावधान ।

: कायार्न्वयन गन सं यन्ऽ र त्यसको कायर्िविध ।

दण्ड सजाय : कैद, जिरवाना, क्षितपूितर् ।

ु ाइ सम्बन्धी कायर्िविध,
१०. मु ा हे न अिधकारी : मु ा हे न अिधकारी, मु ाको सुनव
पुनरावेदन हे न अिधकारी, मु ा सन भए त्यसको िववरण ।

११. अन्य आवँयक कुरा : नेपाल सरकारसँगको सम्पकर्, अिधकार ूत्यायोजन, िनयम
बनाउने अिधकार, खारे जी र बचाउ, पान्तरण ।

१२. अनुसूचीह
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कानून िनमार्णका चरण
कानून िनमार्ण गन मुख्य कायर् व्यवःथािपकाको भए तापिन ूत्यायोिजत व्यवःथापन

अिधकारको ूयोग गरी अन्य िनकायह ले पिन कानून िनमार्ण गनर् सक्दछन् । कानून िनमार्णका
चरणलाई दे हाय बमोिजम उल्लेख गनर् सिकन्छः

१. मःयौदा पूवक
र् ो चरणः सम्बिन्धत मन्ऽालयले कानून के कारणले आवँयक छ, सो यिकन गन,

नयाँ ऐनको हकमा अवधारणापऽ तयार गरी कानून मन्ऽालयबाट सै ािन्तक सहमित िलने, नयाँ ऐनको
हकमा नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्बाट सै ािन्तक ःवीकृित ूा

पदर्छन् ।

गन जःता कुराह

यस अन्तगर्त

र्
बमोिजम सै ािन्तक सहमितको लािग नयाँ ऐन बनाउनुपन आवँयकता, नयाँ ऐन
उपयुक्त

बनाई कायार्न्वयन भएप ात् हािसल गिरने उपलिब्ध, ूःतािवत िवषयमा मौजुदा कानून भए सोको

िववरण, मौजुदा कानून सं शोधन गरी सो उपलिब्ध हािसल हुन नसक्ने भए सो को कारण, ूःतािवत

िवषयमा सरकारले कुनै िवशेष नीित ःवीकृत गरे को भए उक्त नीित तजुम
र् ा प ित, नीित िनमार्ण मा
ु मा कुनै कानून बनेको वा कुनै अन्तरार्ि य
सं लग्न ूमुख अिधकारी, ूःतुत िवषयमा अन्य मुलक

सं ःथाले नमुना कानून बनाएको भए त्यसको सं िक्ष

व्यहोरा, ूःतुत िवषयमा कुनै िनकायबाट अध्ययन

तथा अनुसन्धान भई कानून िनमार्ण सम्बन्धमा कुनै सुझाव िदएको भए त्यसको सं िक्ष

व्यहोरा,

ूःतािवत कानून कायार्न्वयन गनर् आिथर्क व्ययभार पन भएमा अनुमािनत वािषर्क व्ययभार, ूःतािवत

कानून कायार्न्वयन गनर् थप सं रचना आवँयक पन वा नपन, ूःतािवत कानून िनमार्ण गनर् कुनै
िनकायको परामशर् सहमित िलनुपनमा सो परामशर् वा सहमित ूा

भए वा नभएको, ूःतािवत कानूनमा

समावेश गनर् खोिजएका मुख्य िवषयह को िव ष
े ण गद अवधारणा पऽ बनाउनु पदर्छ।

२. मःयौदा तजुम
र् ाको चरणः नयाँ ऐनको हकमा नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्बाट सै ािन्तक ःवीकृित

ूा

भएपिछ र सं शोधन िवधेयकको हकमा सं शोधनको िवषय पिहचान भएपिछ सम्बिन्धत मन्ऽालयले

िवधेयकको मःयौदा तयार गन, सावर्जिनक र खासगरी सम्बिन्धत क्षेऽको जानकारीको लािग गो ी,

सेिमनार आिदको माध्यमबाट छलफल ूिबयामा ल्याउने, क्षेऽगत मन्ऽालयको सहमित, परामशर् िलने,

सम्बिन्धत मन्ऽालयले िवधेयकको मःयौदा सहमितको लािग कानून मन्ऽालयमा पठाउने काम
गनुप
र् दर्छ ।

त्यसै गरी कानून मन्ऽालयको सहमित तथा मःयौदा ःवीकृितपिछ सम्बिन्धत मन्ऽालयले

सं सदमा िवधेयक पेश गन ःवीकृितको लािग मिन्ऽपिरषद्मा ूःताव पेश गन, मिन्ऽपिरषद्बाट िवधेयक

ःवीकृत भएपिछ आवँयक सं ख्यामा िवधेयकका ूित तयार गन, िवधेयक पेश गन सूचनाको पऽसिहत

िवधेयकमा मन्ऽीको हःताक्षर सिहत सं सदीय मािमला मन्ऽालय माफर्त सं सद सिचवालयमा िवधेयक
दतार् गराउने काम गिरन्छ ।
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सरकारी िवधेयक जःतो गैरसरकारी िवधेयकको तयारी सम्बन्धी कायर्िविध िनि त नभए

तापिन गैरसरकारी िवधेयक सं सद सिचवालयमा दतार् भएपिछ सिचवालयले त्यःतो मःयौदाको ूित

उपलब्ध गराई सरकारी अवधारणा िलने ूचलन छ ।

३. िवधाियकी चरणः नेपाल सरकारका मन्ऽीले सरकारी िवधेयक र कुनै सं सद सदःयले गैरसरकारी

पमा िवधेयक सं घीय सं सदको कुनै पिन सदनमा पेश गनर् सिकने तर अथर् िवधेयक ूितिनिध सभामा

माऽ पेश गनर् सिकन्छ । अथर् िवधेयक तथा नेपाली सेना, सश

सम्बन्धी िवधेयक सरकारी िवधेयकको

ूहरी, नेपाल ूहरी लगायत सुरक्षा

पमा माऽ ूःतुत गनुप
र् दर्छ । िवधेयक ूःतुत गदार् िवधेयक

ल्याउनुपनार्को उ ेँय र कारण, ूत्यायोिजत व्यवःथापन सम्बन्धी िटप्पणी, आिथर्क व्ययभार सम्बन्धी

कुराह , अध्यादे शलाई यथावत् वा सं शोधन सिहत ूितःथापन िवधेयक पेश गन भए तत्काल अध्यादे श
जारी गनुप
र् रे को पिरिःथित र कारण तथा ूत्येक दफाको व्याख्यात्मक िटप्पणी सं लग्न गनुप
र् दर्छ ।

सं सदमा िवधेयक दतार् भएपिछ पािरत गन सम्मको चरणह



िवधेयकको िवरोधको सूचनाको जानकारी िदने,

दे हाय बमोिजम रहे का छन्:

िवरोधको सूचनाको िनणर्य : िवधेयक ूःतुितको िवरोध बैठकबाट ःवीकृत भएमा

िवधेयकको लगत क ा गिरने अःवीकृत भएमा िवधेयक पेश गनर् अनुमित ूदान गिरने,



सदनमा िवधेयक ूःतुत गन अनुमित ूा

भएमा ूःतुतकतार्ले िवधेयकमािथ िवचार

गिरयोस् वा िवधेयक जनताको ूितिबयाको लािग ूचार गिरयोस् भ े कुनै ूःताव राख्न
सक्ने,






िवधेयकमािथ सै ािन्तक छलफल हुने,

िवधेयकमा सं शोधनको लािग समय िदइने, सं शोधनको ःवीकृित हुनपु न,

सं शोधन सिहत िवधेयकको दफावार छलफल सदन र सिमितमा हुन,े

सदनबाट िवधे यक पािरत गन (ूिबया : सं शोधन ःवीकृत गन ूःताव, ःवीकृत
सं शोधनलाई ूःतािवत िवधेयकको अ

दफा र अनुसूची समेत िवधेयकको अ

गन एवं िवधेयकको अ




बनाउने िनणर्य, िवधेयकको दफा २ दे िख अिन्तम

बनाउने िनणर्य, ूःतावना, नाम र ूारम्भ वाचन

बनाउने ूःताव र िनणर्य, िवधेयक पािरत),

पािरत िवधेयकलाई अक सदनमा पठाउने,

राि य सभाले पािरत गरे को तर ूितिनिध सभाले अःवीकार गरे को, ूितिनिध सभाले

सं शोधन सिहत राि य सभामा िफतार् पठाएको तर राि य सभा त्यःतो सं शोधनमा सहमत
ु बैठकमा ूःतुत हुन,े
हुन नसकेको िवधेयकको हकमा दुवै सदनको सं यक्त



ु बैठकबाट पािरत ःवीकृत भएको
दुवै सदनबाट पािरत िवधेयक तथा दुवै सदनको सं यक्त
िवधेयक िवधे यक उत्पि

भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले ूमािणत गन र

ूमाणीकरणको लािग पेश गिरने ।

ूदे श सभाको व्यवःथापन कायर्िविध नेपालको सं िवधानको भाग १५ धारा १९७ दे िख १०२

सम्म र ूदे श सभा िनयमावली बमोिजम हुने भए तापिन सं घीय सं सदको कायर्िविधमा समानता

दे िखन्छ । ूदे श सभाले अनुसूची ६, ७ र ९ बमोिजमको सूचीमा उिल्लिखत िवषयमा आवँयक
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कानून बनाउन सक्छ । ःथानीय व्यवःथािपकाको कायर्स ालन सं िवधानको भाग १८ धारा २२१
दे िख २२७ बमोिजम हुने, गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र ९ बमोिजमको सूचीमा उिल्लिखत
िवषयमा आवँयक कानून बनाउन सक्दछ ।

४. ूमाणीकरण तथा ूकाशनको चरणः रा पित/ूदे श ूमुखबाट िवधेयक ूमाणीकरण भएपिछ यसले

ऐनको

प धारण गन, ऐनको

प धारण गरे पिछ ऐनमा उल्लेख भएको िमितबाट ूारम्भ हुने तथा

ूमाणीकरण भएको िमितबाट ूारम्भ हुने तथा नेपाल सरकार वा ूदे श सरकारले राजपऽमा/ूदे श

राजपऽमा ूकाशन गरी तोिकएको िमितबाट ूारम्भ हुने गदर्छ।साथै ऐन ूारम्भ हुने िमित उल्लेख

गदार् प ातदशीर् हुन नहुने र नेपाल राजपऽमा ूकाशन नभई ूारम्भ नहुने व्यवःथा छ ।
कानून िनमार्णमा सं सदीय सिमितको भूिमका

सं सद भनेको जनूितिनिधह को सं ःथा हो, जसको मुख्य कायर् जनताको िहतमा नीित िनमार्ण,

कानून िनमार्ण, सरकार गठन गनु,र् सरकारको कामकारवाहीको िनगरानी राखी सरकारलाई जवाफदे ही र
उ रदायी बनाउनु हो । सं सदको भूिमकामा ओझेल नपन गरी सभा ारा ूद

सदन समक्ष ूितवेदन पेश गनर् सं सदीय सिमितह
हुन्छ । सं सदले सबै कायर्ह

कामह

पूरा गरी

गठन गरी सं सदको कामलाई िवकेिन्ित गिरएको

गनर् सं भव नहुने हुँदा सं सदले आफूले गनुप
र् न िनयिमत तथा आकिःमक

कायर्ह लाई िनरन्तर अगािड बढाउन सं सदका सदःयह

रहे को सानो समूह बनाई कायर् गन

ूचलनलाई सिमित भिनन्छ । सिमितलाई Mini Parliament/Mini House पिन भिनन्छ ।

सं सदीय सिमितमा कुनै पिन िवषयह मा गिहराइमा साथै दलीय राजनीितबाट अलग भई

छलफल गिरन्छ । अनौपचािरक छलफल गनर्को लािग िःथित अनुकूल रहन्छ । सं सदको अिधवेशन
नबसेको अवःथामा समेत सिमितह

माफर्त यसले िनयिमत

हुन्छ । सं सदको समयको बचत गनर्, ूािविधक

र जनतािवच सम्पकर् माध्यमको

सिमितले काम गरे का हुन्छन् ।

पमा आफ्नो सिबयता कायमै राखेको

पमा हे नप
र्ु न िवषयमा िव को सहयोग िलन, सरकार

पमा काम गनर्, सरकारी नीितमा जनभावना ूितिनिधत्व कायम राख्न

नेपालको सं िवधानको धारा ८३ मा “ूितिनिध सभा र राि य सभा नामका दुई सदन सिहतको

एक सं घीय व्यवःथािपका हुनेछ, जसलाई सं घीय सं सद भिननेछ” उल्लेख छ । त्यसै गरी धारा ९७ को
उपधारा (१) मा “ूितिनिध सभा र राि य सभाले सं घीय कानून बमोिजम सिमितह

गठन गनर्

सक्नेछन्” र उपधारा (२) मा “सं घीय सं सदको दुई सदनका बीचको कायर्ूणालीलाई व्यविःथत गनर्,
ु
कुनै िवधेयकमा रहे को मतिभ ता अन्त्य गनर् वा अन्य कुनै खास कायर्का लािग दुवै सदनको सं यक्त
ु
सिमितको गठन गिरनेछ ।
सिमित गठन गिरयोस् भनी कुनै सदनले ूःताव पािरत गरे मा सं यक्त

ु
त्यःतो सं यक्त
सिमितमा ूितिनिध सभाका सदःय पाँचजना र राि य सभाका सदःय एकजनाको

अनुपातमा समावेिशताको आधारमा बढीमा पच्चीसजना सदःय रहनेछन्” उल्लेख छ । सं घीय सं सदमा

सं सदीय सिमितह

दे हाय बमोिजम छन्:
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१.

िवषयगत सिमितह

: सरकारलाई सभाूित उ रदायी र जवाफदे ही बनाउन, सरकारबाट भए

गरे का कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्या न गरी आवँयक िनदशन वा राय सल्लाह िदन ूितिनिध

सभामा अथर् सिमित, अन्तरार्ि य सम्बन्ध सिमित, उ ोग तथा वािणज्य र ौम तथा उपभोक्ता िहत

सिमित, कानून, न्याय तथा मानव अिधकार सिमित, कृिष, सहकारी तथा ूाकृितक ॐोत सिमित, मिहला

तथा सामािजक सिमित, राज्य व्यवःथा तथा सुशासन सिमित, िवकास तथा ूिविध सिमित, िशक्षा तथा

ःवाःथ्य सिमित, सावर्जिनक लेखा सिमित गरी जम्मा १० वटा िवषयगत सिमितह

रहे का छन् भने

राि य सभामा िदगो िवकास तथा सुशासन सिमित, िवधायन व्यवःथापन सिमित, ूत्यायोिजत व्यवःथापन

तथा सरकारी आ ासन सिमित र राि य सरोकार तथा समन्वय सिमित गरी जम्मा ४ वटा िवषयगत

सिमितह
२.

रहे का छन् ।

िवशेष सिमितह

: रा पित वा उपरा पितको महािभयोग जाँचबुझ सिमित, महािभयोग िसफािरस

ु
सं यक्त
सिमितह

ु ाइ सिमित, राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित र दाियत्वको
: सं सदीय सुनव

अन्य सिमितह

(दुवै सभामा) : िवशेषािधकार सिमित, कायर्व्यवःथा परामशर् सिमित, आचरण

सिमित, आवँयकतानुसार अन्य ।
३.

कायार्न्वयन अनुगमन तथा मूल्या न सिमित ।
४.

अनुगमन सिमित ।

सिमितमा सदःयह को मनोनयन गदार् सदनमा ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलको सदःय

सङ्ख्याको आधारमा समावेशी समानुपाितक ूितिनिधत्व गराइन्छ ।मन्ऽीह

बाहे क कुनै सदःय

ु
एकैसाथ एकभन्दा बढी िवषयगत सिमितको सदःय हुन सक्दै नन् । तर िवशेष सिमित वा सं यक्त
सिमितको सदःय हुन सक्छन् ।

कानून िनमार्णमा मुख्य भूिमका खेल्ने िवषयगत सिमितह

दशवटा िवषयगत सिमितह

मध्ये सावर्जिनक लेखा सिमित बाहे कका ९ वटा सिमित र राि य सभाका

िवधायन व्यवःथापन सिमित कानून िनमार्णमा ूत्यक्ष
अूत्यक्ष

हुन ् । ूितिनिध सभामा रहे का

पमा सं लग्न हुन्छन् ।

पमा सं लग्न हुन्छन् भने अन्य सिमितह

सं सदीय सिमितको भूिमका
आ-आफ्नो कायर्क्षेऽ िभऽ पन मन्ऽालय, आयोग र िनकायसँग सम्बिन्धत िवधेयक उपर

दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी ूितवेदन पेश गन, सिमितमा दफावार छलफलको लािग कुनै

िवधेयक ूा

भएपिछ सिमितले िवधेयक ूःतुतकतार् सदःय र सं शोधनकतार् सदःयको उपिःथितमा

छलफल गन, औपचािरक र अनौपचािरक दुवै तवरले सिमितमा छलफल गन, सरोकारवाला मन्ऽालय

तथा िनकायह , सरोकार पक्ष, वगर्, सं ःथासँग छलफल गन, िमिडयालाई हरे क छलफलमा ूवेश गराई
ूचारूसार गरी सुसूिचत गराई जनताको राय ूितिबया िलने, िव ह लाई सिमितको बैठकमा

आमन्ऽण गरी राय-सुझाव िलने, सिमित आफले पिहलेका कानून, कायार्न्वयनमा दे िखएका समःया,
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ूःतािवत कानून सम्बन्धमा अध्ययन, छलफल गन, अन्तरार्ि य अभ्यासको अनुभव, अध्ययन गन,

उपसिमित गठन गरी गहन छलफल, अध्ययन गन आिद िविधबाट िवधे यकमा आवँयक सं शोधन सिहत

सिमितबाट पािरत गरी ूितवेदन सदनमा पेश गदर्छ ।

सिमितले आ-आफ्नो कायर्क्षेऽिभऽ पन मन्ऽालय, आयोग र िनकायलाई ती िनकायमा दे िखएका

कमी कमजोरी समःया समाधान गनर् आवँयक ऐन तजुम
र् ा गरी सं सदमा पेश गनर् िनदशन िदने,

सभा ारा ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त बनाइएको िनयम सं िवधान, सम्बिन्धत ऐन, ूचिलत कानून

बमोिजम बनेको छ वा छै न र सरकार ारा ूचिलत ऐन, िनयम अनु प काम भए गरे को छ वा छै न
भ े िवषयमा मूल्या न गरी सम्बिन्धत िनकायलाई आवँयक िनदशन िदने, कानून िनमार्ण सम्बन्धमा

औपचािरक/अनौपचािरक छलफल, अन्तरिबया गन, कानूनको ूभावकािरता मापन तथा कायार्न्वयन

अवःथाको अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्धान गन जःता भूिमकाह
सं घीय सं सदका सिमितह

सम्पादन गनुप
र् दर्छ ।

गठनप ात् हालसम्म िवधेयकह मािथ भएका दफावार छलफल

सम्बन्धी िववरण दे हाय बमोिजम रहे को छ :

दफावार छलफलको
सिमित

लािग ूा

िवधेयक

सं ख्या

सिमितबाट

छलफलको

पािरत िवधेयक

बममा रहेका

सं ख्या

िवधेयक सं ख्या

अथर् सिमित

८

६

अन्तरार्ि य सम्बन्ध सिमित

१

१

२
–

उ ोग तथा वािणज्य र ौम तथा उपभोक्ता

८

८

–

िहत सिमित
कानून, न्याय तथा मानव अिधकार सिमित

४

३

१

कृिष, सहकारी तथा ूाकृितक ॐोत सिमित

१०

२

१

८
–

११

८

३

िवकास तथा ूिविध सिमित

४

२

२

िशक्षा तथा ःवाःथ्य सिमित

८

४

४

िवधायन व्यवःथापन सिमित

२३

१९

४

मिहला तथा सामािजक सिमित
राज्य व्यवःथा तथा सुशासन सिमित

१

ॐोत : सम्बिन्धत सिमितह , 2076
कानून, न्याय तथा मानव अिधकार सिमितमा दफावार छलफलको लािग ूा

िवधे यक मध्ये

नेपालको सं िवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गनर् बनेको िवधेयक, २०७५ मा
समावेश भएका १०९ वटा ऐन र केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गनर् बनेको िवधेयक, २०७५ मा

समावेश भएका ५६ वटा ऐनमा छलफल भएको दे िखन्छ ।

समःया
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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कानून िनमार्णका हरे क चरणमा कमीकमजोरी नहोस् भनी िविभ

तापिन दे हाय बमोिजमका समःयाह


सं िवधान बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको अिधकार सूचीमा दोहोरोपना तथा त्यस

सम्बन्धी ःप



दे िखएका छन्:

िविध र ूिबया तोिकए

बुझाइ नहुन,ु

नीित िव ष
े ण नै नगरी नीितगत अःप ता तथा नीितको अभावमा कानून बनाउने ूवृि
हुन,ु




अनुसन्धान िवना नै कानून तजुम
र् ा थालनी हुन,ु

हतारहतार दबावमा कानून तजुम
र् ा गनुप
र् न िःथित, जसबाट सरोकारवालाह
हुन,ु











बढी

बीच परामशर् कम

कानून तजुम
र् ा सम्बन्धी िवषयको अध्ययनको अभाव,

सम्बिन्धत पक्ष वा जनताको ूितिबया िलने पिरपाटी नहुन,ु

िवषयगत िनकायको कानून िनमार्णमा ूभावकारी सहभािगता नहुन,ु

सम्बिन्धत िनकायको राय ूितिबया िवना कानून तजुम
र् ा हुन,ु

अन्तरिनकायबीच समन्वयको कमी,

कानून िनमार्णको योजना, ूाथिमकीकरण तथा क्यालेण्डरको िवकास नहुन,ु

िवधाियकामा िवधेयक जाँच गन ूभावकारी सं यन्ऽ नहुन,ु

िनयम बनाउँ दा ऐनले अिधकार ूत्यायोजन नगरे को िवषय समेत िनयममा रािखनु,

ऐन िनमार्णमा िवदे शी िवशेष , दातृसंःथा तथा गैरसरकारी सं ःथाको आवँयकता भन्दा बढी
चासो र ूभाव रहनु,



गैरसरकारी िवधेयक पेश गन सदःयका लािग तजुम
र् ा सम्बन्धी सल्लाह र सिचवालय सेवाको

अभाव रहनु,







ूत्यायोिजत व्यवःथापन अन्तगर्त ब े गठन आदे श बढी माऽामा जारी हुन,ु

कानून सुधार आयोगलाई िनिंबय बनाइनु,

सदन वा सिमितमा व्यापक छलफल, िवचार र िवमशर् नहुन,ु

ान तथा साममीको अभाव हुन,ु

सदःयह मा िवषयवःतुको पयार्

कानूनको ूभावकािरता मापन तथा कायार्न्वयनको अवःथाको िवधाियकी अनुगमनको कमी

ु
हुन।
सुझाव
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र् दर्छः
मािथ उिल्लिखत समःया सुल्झाउन दे हायको बाटो अवलम्बन गनुप
अनुसन्धान र आवँयकता पिहचान गरे र माऽ कानून िनमार्ण गन,

कानून िनमार्णमा सहभािगतामूलक प ित अवलम्बन गन,

दीघर्कालीन सोच राखेर योजनाब

पमा कानून बनाउने,

राि य योजना आयोगले तयार पारे को योजनासँग आब

गरी कानून बनाइनु पन,

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

िवधायकह मा कानून बनाउन खोजेको िवषयमा पयार्



कानून िनमार्णमा िवशेष लाई सहभागी गराइनु पन,



जानकारी हुने ूबन्ध गन,

ऐन, िनयम मःयौदाको िबयाकलापलाई पारदशीर् बनाउन आवँयकतानुसार जनसाधारणको



जानकारीमा ल्याउने सं यन्ऽको िवकास गन,

िवदे शी िवशेष , दातृ समुदाय तथा गैरसरकारी सं ःथाको सं लग्नतालाई िन त्सािहत गन,



कानून तजुम
र् ा सम्बन्धी िवषय उच्च िशक्षाको पा



बममा समावेश गराउनु पन,

गैरसरकारी िवधेयक सं सदमा पेश गनर् चाहने सांसदलाई तजुम
र् ा सम्बन्धी सल्लाह र



सिचवालय सेवा उपलव्ध गराउने सं यन्ऽको िवकास गद गैरसरकारी िवधे यकलाई ूोत्सािहत
गन,

सूचना र ूिविधको पूणर् उपयोग गन, आिद ।


िनंकषर्

समय सापेक्ष सोचाइ र व्यवहारमा आएका ःवाभािवक पिरवतर्नलाई आत्मसात् गद जनताको

िहत र रा को ःवाथर्लाई केन्िमा राखी कानून िनमार्ण गनुप
र् न हुन्छ ।कानूनको शासन सं सदको

सव च्चतामा आधािरत हुन्छ । कानून तजुम
र् ामा कानूनलाई सरलीकरण गन, युिक्तसँगत, तकर्युक्त र

न्याय सँगत बनाउने, नेपाली कानून िनमार्ण ूणालीलाई आधुिनकीकरण गन, कानूनी व्यवःथालाई

िःथर र िदगो बनाउने तफर् जोड िदं दै िवधायकह लाई राॆो पुःतकालय र इन्टरनेट सुिवधा उपलब्ध
गराउने, मःयौदाकार, शोधकतार्, िव ह
वृि

िनयुक्त गरे र सं सद र यसका सदःयह को व्यिक्तगत क्षमता

ु ाइ,
गनुक
र् ो साथै कानून िनमार्णको ूिबयामा सवर्साधारणको सहभािगतालाई सावर्जिनक सुनव

नागिरक िशक्षा अिभयान, स ार माध्यमबाट ूकाशन ूसारण गद सिबय

पले ूोत्सािहत गनुप
र् दर्छ ।

कानून िनमार्णका हरे क चरणमा कमीकमजोरी हुन निदई सबै पक्षको राय, परामशर्, सुझाव र

सहभािगतामा कानून िनमार्ण गरे मा कानून कायार्न्वयन तथा यसको पालना भई िविधको शासन ःथािपत

हुन्छ ।

सन्दभर् साममी
१.
२.
३.
४.
५.
६.

नेपालको सं िवधान ।

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ।
ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ ।
राि य सभा िनयमावली, २०७५ ।
सिमितह का ूितवेदनह

कानून तजुम
र् ा िदग्दशर्न ।

।

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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सं घीय सं सदको कामकारवाही सम्बन्धी व्यवःथा र अभ्यास

रामकुमार पौडेल



सारांश
सं घीय सं सदको अिधवेशन रा पितबाट आअवान हुने ूावधान नेपालको सं िवधानले गरे को छ ।
सं घीय सं सदको अिधवेशन एक वषर्मा दुईपटक बःने गरे को छ । तीमध्ये एउटा बजेट अिधवेशन
र अक

िवधेयक अिधवेशनको

पमा रहे को हुन्छ । बजेट अिधवेशनमा सं घीय सं सदबाट

सरकारको नीित तथा कायर्बम पािरत गन, बजेट पािरत गन, िवधेयकका िविभ
गन काम हुन्छ । अिधवेशनमा िवधेयकह

चरणमा छलफल

पिन पािरत हुने गरे का छन् । हरे क वषर् जेठ १५ गते

ु
सं घीय सं सदमा दुवै सदनको सं यक्त
बैठकमा अथर्मन्ऽीबाट बजेट ूःतुत हुन्छ । त्यसपिछ बःने

ु
दुवै सभाको बैठकमा अथर्मन्ऽीबाट बजेट टे बल
हुन्छ । बजेटमािथ सै ािन्तक छलफल र

िविनयोजन िवधेयकमा लामो छलफल हुने गदर्छ । िविनयोजन िवधेयकसँग सम्बिन्धत अन्य
िवधेयकह

पािरत गिरन्छ । िवधेयक अिधवेशनको

सम्बन्धी काम, िविभ

पमा िचिनने िहउँ दे अिधवेशनमा पिन िवधेयक

ूःतावह मािथ छलफल, ू ो र कायर्बम र समसामियक चासोको िवषयमा

छलफल हुने र सरकारी पक्षबाट जवाफ िदने काम पिन हुने गदर्छ । यसरी दुवै सदनका

बैठकह मा कामकारवाही हुन्छन् । यहाँ सं घीय सं सदका दुवै सभाको अिधवेशनमा हुने ूमुख काम
कारवाहीका िवषयह लाई सं क्षेपमा ूःतुत गन ूयास गिरएको छ ।
िवषय ूवेश
नेपालको सं िवधानले दे शको शासकीय ःव प बहुलवादमा आधािरत बहुदलीय ूितःपधार्त्मक

सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक सं सदीय शासन ूणाली हुनेछ भ े ूावधान गरे को छ । नेपालको

सं िवधानको ूःतावनामा नै नेपाली जनतामा सावर्भौमस ा र राजकीयस ा िनिहत रहे को उल्लेख

गिरएको छ । यसको लािग आम िनवार्चन ारा जनताका ूितिनिधह
हुन्छन्



।

जनताको

मतािधकारबाट

िनवार्िचत

जनूितिनिधह ले

उपसिचव, संघीय संसद सिचवालय
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शासन स ालनमा सहभागी

शासन

स ालन

गदर्छन्

।

जनूितिनिधमूलक सं ःथा दुई सदनात्मक व्यवःथािपका सं घीय सं सदको गठन हुन्छ । ूितिनिध

सभाबाट सरकार गठन हुने, सरकारको नीित तथा कायर्बम पािरत हुने, बजेट पािरत गन, कानून

ु ाइ गन, िव ासको मत तथा अिव ासको
िनमार्ण गन, सरकारको कामको िनगरानी गन, सं सदीय सुनव

ूःतावमा िनणर्य िदने, महाअिभयोग सम्बन्धी कायर् गन, सिन्ध, सम्झौताह को अनुमोदन वा सिम्मलन

वा ःवीकृित वा समथर्न गन जःता मुख्य िवषयह मा काम गनुप
र् छर् । राि य सभामा सरकारले
िव ासको मत िलनु पदन र महाअिभयोगको िवषयमा यस सदनमा छलफल पिन हुँदैन तर अ

सबै

िवषयह मा यस सभामा पिन छलफल र पािरत गन काम गिरन्छ । दुवै सभाले आफ्नो

कामकारवाहीलाई व्यविःथत गनर् र सभा स ालनको कायर्िविधलाई िनयिमत गनर्को लािग िनयमावली

वनाई लागू गरे का छन् । यसरी सभाले बनाएको िनयमावली वमोिजम दुवै सभाका बैठकह

सं चानलन हुने गदर्छन् ।
सभा स ालन ूिबया

नेपालको सं िवधानले सं घीय सं सदको अिधवेशन आ वान रा पितबाट हुने ूावधान गरे को

छ । सं िवधानले ूितिनिध सभाको लािग भएको िनवार्चनको अिन्तम पिरणाम आएको तीस िदनिभऽ
अिधवेशन आअवान हुने र त्यसपिछ समय समयमा रा पितले दुवै वा एउटा सदनको अिधवेशन

आअवान हुने ूावधान गरे को छ । यसरी शु

हुने अिधवेशन स ालन गन ूमुख िजम्मेवारी ूितिनिध

सभाको हकमा सभामुखको रहे को हुन्छ भने राि य सभाको हकमा अध्यक्षको रहे को हुन्छ । दुवै
सदनको बैठक स ालन िनयमावली बमोिजम हुन्छ । कायर्व्यवःथा परामशर् सिमितको परामशर्मा

सदनको बैठकमा पेश हुने ूःतावह

छनौट गिरन्छ । सभाको ूत्येक बैठक दे िनक कायर्सूची

बमोिजम हुन्छ । सभामा पेश हुने ूःताव तथा अन्य िवषयह मािथ हुने छलफलको लािग समय
िनधार्रण गिरन्छ । बैठकको दै िनक कायर्सूचीको अितिरक्त बैठकमा सभाको कायर्बोझको आधारमा

शून्य समय र िवशेष समयको व्यवःथा गिरएको हुन्छ ।

ूितिनिध सभाको बैठक सभामुख र त्यःतैगरी राि य सभामा अध्यक्षले िनधार्रण गरे बमोिजम

बैठक बःने र कायर्सूची अनुसार सभाको कामकारवाही हुने गछर् । बैठकमा उपिःथत सबै

ु म अनुसारको नामावलीमा उपिःथित
सदःयह ले उपिःथित तथा िवतरण कक्षमा रहे को वणार्नब

जनाउनुपदर्छ । बैठक कक्षमा सभाध्यक्षले िनधार्िरत गरे को बम र ःथानमा आसन महण गनुप
र् दर्छ ।

कुनै िदनको िनधार्िरत समयभन्दा दुई घण्टा पिछसम्म पिन बैठक ूारम्भ हुन नसकेमा उक्त बैठक

र् न ूावधान रहे को छ । यसैगरी बैठक बःन तोिकएको िदन,
ःथिगत गरी अक बैठकको सूचना गनुप
समय वा कायर्बममा पिरवर्तन भएमा सो सम्बन्धमा सं घीय सं सदको महासिचव वा िनजको

अनुपिःथितमा सम्बिन्धत सभाका सिचवले सूचना ूकाशन गन ूावधान रहे को छ । ूितिनिध सभाको

बैठकको ूारम्भ र ःथगनको घोषणा सभामुखबाट हुने व्यवःथा छ । तर राि य सभामा अध्यक्षको

अनुपिःथितमा ूारम्भ र ःथगनको घोषणा उपाध्यक्षबाट पिन हुने व्यवःथा छ । सदनको ूत्येक

बैठकमा मन्ऽीको उपिःथित अिनवायर् हुने र मन्ऽालयसँग सम्बिन्धत िवषयमा छलफल हुँदा सम्बिन्धत
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मन्ऽी अिनवायर्

पमा उपिःथत हुनपु दर्छ । बैठक स ालनमा सभामा ूितिनिधत्व गन सबै दलका

पदािधकारीले सहयोग गनुप
र् न ूावधान िनयमावलीले गरे को छ ।
सभाबाट हुने कामकारवाही
रा पितबाट आअवान

भएको

सं घीय

सं सदका

कामकारवाहीलाई िनम्नानुसार उल्लेख गनर् सिकन्छ :
१.

दुवै

ु
सं यक्त

सदनको

बैठकमा

हुने

अिधवेशन आ वान र अन्त्य : दुवै सभाको बैठकको ूारम्भ रा पित कायार्लयबाट अिधवेशन

आ वान सम्बन्धी पऽको जानकारीबाट शु

हुन्छ । ूितिनिध सभाको बैठकमा सभामुखले ूितिनिध

सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १० को उपिनयम (१) बमोिजम सभामुख तथा उपसभामुखको
अनुपिःथितमा बैठकको अध्यक्षता गनर् बढीमा सातजना सदःयह

मनोनयन गन व्यवःथा रहे को छ ।

त्यसै गरी राि य सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १० को उपिनयम (१) बमोिजम अध्यक्ष तथा
उपाध्यक्षको अनुपिःथितमा बैठकको अध्यक्षता गनर् एकजना मिहला सिहत तीनजना सदःयह

मनोनयन गन व्यवःथा छ । यसरी सदःय मनोनयन गदार् कायर्व्यवःथा परामशर् सिमितको बैठकमा
छलफल हुने र दलीय आधारमा सं सदीय दलबाट सदःयको नामावली उपलब्ध गराई सभाबाट पािरत
गिरन्छ । सदनको हरे क बैठक दै िनक कायर्सूची बमोिजम स ालन हुने गदर्छ । सामान्यतयाः

कायर्सूचीको जानकारी सदःयलाई एकिदन अगािड िदनुपदर्छ । सभाको बैठकह को अन्त्यमा अक

बैठकको जानकारी गराउँ दै सो अविधसम्मको लािग बैठक ःथिगत गिरन्छ र अिन्तम बैठकमा माऽ
रा पितको पऽमा उल्लेख भएको िमितको राित १२:०० बजेपिछ अिधवेशन ःवत: अन्त्य हुने गरी

बैठक अन्त्य गिरन्छ ।
२.

नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बमको ूःतुित तथा धन्यवादको ूःताव : रा पितबाट सं घीय

ु
सं सदको दुवै सदनको सं यक्त
बैठकमा नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बमको ूःतुत गिरन्छ ।

यसरी सम्बोधन हुने िमित र समय तोिकएको जानकारी सिचवालयमा ूा

हुन्छ र सभाको बैठकमा

ु
सदःयह लाई जानकारी गराइन्छ । सं यक्त
बैठकमा रा पितबाट सम्बोधन भएपिछ बसेको ूितिनिध
सभाको बैठकमा सभामुखले ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १७ को उपिनयम (३)

बमोिजम रा पितबाट गिरएको सम्बोधन ूित धन्यवादको ूःताव राख्नुहन
ु े र सभाले उक्त ूःताव पािरत

गरी

रा पितकोमा पठाउने ूचलन रिहआएको छ । राि य सभामा भने कुनै सदःयले ूःताव राख्ने,

अक सदःयले समथर्न गन र सभाले उक्त ूःताव पािरत गरी रा पितकोमा पठाउने व्यवःथा रहे को

छ । रा पितबाट सम्बोधन माफर्त ूःतुत भएको नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बममािथ

ूधानमन्ऽी वा िनजले तोकेको मन्ऽीको परामशर्मा तोकेका िदनह मा सदनमा छलफल गिरन्छ ।
उक्त

छलफलमा

उठे का

ू ह को

ूधानमन्ऽीले

जवाफ

िदने

र

सदःयह बाट ःप ीकरण माग गनर्सक्ने व्यवःथा छ । ूधानमन्ऽीले ःप

हुने व्यवःथा िनयमावलीले गरे को छ । यसपिछ अ

कायर्बमलाई िनणर्याथर् ूःतुत गिरन्छ ।
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सो

जवाफका

सम्बन्धमा

पारे पिछ छलफल समा

छलफल नभई नेपाल सरकारको नीित तथा
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३.

पूवब
र् जेट छलफल कायर्बम :

बजेट अिधवेशनमा बजेटको िस ान्त तथा ूाथिमकताको बारे मा

छलफल हुने व्यवःथा सं िवधानले गरे को छ । सोही बमोिजम

अथर् मन्ऽीले “ िविनयोजन िवधेयकका

िस ान्त र ूाथिमकता सम्बन्धमा (कर ूःताव बाहे क) छलफल गिरयोस्” भ े ूःताव पेश गन, उक्त

ूःतावमा छलफल गिरने िदन तोिकने, सभाले तोकेको िदनह मा छलफल हुने र अन्त्यमा छलफलमा
उठे का ू ह को अथर् मन्ऽीले जवाफ िदएपिछ छलफल समा

हुने व्यवःथा छ । त्यसपिछ

सभाध्यक्षले िविनयोजन िवधेयकका िस ान्त र ूाथिमकता (कर ूःताव बाहे क) मािथ सदनमा भएको
ँ ागत
छलफलमा सदःयह ले उठाएका िवषयह लाई बुद

पमा समेटी सिचवालयले ूितवेदन तयार

गरी िविनयोजन िवधेयक तयार गन ूयोजनका लािग नेपाल सरकार, अथर् मन्ऽालयमा पठाइने व्यहोरा
सदःयह लाई जानकारी गराउने ूचलन रिहआएको छ ।
४.

राजःव र व्ययको वािषर्क अनुमान :

अथर् मन्ऽीले ूत्येक वषर् जेठ १५ गतेको बैठकमा

राजःव र व्ययको वािषर्क अनुमान (बजेट वक्तव्य) पेश गनुप
र् न व्यवःथा सं िवधानले नै तोिकिदएको

छ । सो बैठकभन्दा अिघको बैठकमा अथर्मन्ऽीले चालू आिथर्क वषर्को आिथर्क सवक्षण पेश गन

ु
व्यवःथा छ । अथर् मन्ऽीले सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठकमा राजःव र व्ययको वािषर्क अनुमान
(बजेट वक्तव्य) पेश गरे र बसेको सभाको बैठकमा अथर् मन्ऽीले राजःव र व्ययको वािषर्क अनुमान

पेश गन, सो िवधेयकमा छलफल गन िदन तोिकने, उक्त िदनह मा छलफल हुने र छलफलको
अन्त्यमा अथर् मन्ऽीबाट जवाफ िदने व्यवःथा छ ।

त्यसपिछ अथर् मन्ऽीले “िविनयोजन िवधेयक” पेश गन र अक बैठकमा “िविनयोजन िवधेयक

मािथ िवचार गिरयोस्” भ े ूःतावमािथ सामान्य छलफल हुने व्यवःथा छ । तत्प ात् सभामुखले

“िविनयोजन िवधेयक मािथ िवचार गिरयोस्” भ े ूःतावलाई िनणर्याथर् ूःतुत गन, उक्त ूःताव पािरत
भएमा िविनयोजन िवधेयकको िविभ

मन्ऽालय एवं सिचवालय अन्तगर्तका िविभ

शीषर्कह मािथ

छलफल गनर् र सम्बिन्धत मन्ऽीले आफ्नो मन्ऽालय एवं सिचवालयसँग सम्बिन्धत ू ह को उ र
िदन समेतका लािग िदन तोक्ने व्यवःथा छ । उक्त िदनह मा िविनयोजन िवधेयकको िविभ
मन्ऽालय एवं सिचवालय अन्तगर्तका िविभ

शीषर्कह मािथ छलफल हुने र सम्बिन्धत मन्ऽीले आफ्नो

मन्ऽालय एवं सिचवालयसँग सम्बिन्धत ू ह को उ र िदने व्यवःथा छ । उक्त छलफलमा

सदःयह बाट िनयमावलीले व्यवःथा गरे बमोिजमका खचर् कटौतीको ूःताव पेश गन र छलफलमा

भाग िलने, खचर् कटौतीको ूःताव दतार् गदार् एक दलबाट एक िवषयमा एउटा माऽ ूःताव ूःतुत
गनर् सिकने, मन्ऽालयगत छलफल सिकएपिछ सम्बिन्धत मन्ऽीबाट िविनयोजन िवधेयकको छलफलमा
उठे का ू ह को जवाफ िदने र िविनयोजन िवधेयकमािथ छलफल समा

िविनयोजन िवधेयकका िविभ

हुने व्यवःथा छ ।

शीषर्कह मा सदःयह ले पेश गरे का खचर् कटौतीको ूःतावलाई

िनणर्याथर् पेश गन र उक्त ूःताव बहुमतले अःवीकृत भएमा िविनयोजन िवधेयकलाई िनणर्याथर् पेश

गरी पािरत गिरन्छ । यसरी ूितिनिध सभाले पािरत गरे को िवधेयकको सन्दे श राि य सभामा पठाइन्छ

र उक्त सभामा छलफल गरी पािरत भएको िवधेयकको सन्दे श ूितिनिध सभाको बैठकमा ूितिनिध

सभाका सिचवले जानकारी गराउने व्यवःथा िनयमावलीले गरे को छ । यसपिछ िवधेयक पािरत हुने र
सभामुखले अथर् िवधेयक भनी ूमािणत गरी ूमाणीकरणको लािग रा पित कायार्लय पठाइन्छ ।
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िवधेयकह

ूितिनिध सभाबाट िविनयोजन िवधेयक पािरत भएपिछ यसैसँग सम्बिन्धत अन्य तीन
“आिथर्क िवधेयक”, “रा

ऋण उठाउने िवधेयक” र “ऋण तथा जमानत िवधेयक”,

अथर्मन्ऽीले पेश गन र अक बैठकमा सभामा छलफल गराई िनणर्याथर् पेश गन ूचलन रिहआएको
छ । ूितिनिध सभाबाट पािरत भएको िवधेयकह को सन्दे श राि य सभामा पठाइन्छ र उक्त सभामा

पिन िवधेयकको सबै चरणमा छलफल भई पािरत भएको िवधेयकको सन्दे श ूितिनिध सभाको बैठकमा

ूितिनिध सभाको सिचवले जानकारी गराउने व्यवःथा रहे को छ । यसरी दुवै सदनबाट बजेट पािरत
गन ूावधान रहे को पाइन्छ । यसरी बजेट अिधवेशनको ूमुख कायर् सम्प

५.

हुने गदर्छ ।

िवधेयक पािरत : सं सदको अिधवेशन अविधभर सदनको ूमुख कायर्िभऽ िवधेयक पािरत पिन

एक मह वपूणर् कायर् रिहआएको छ । िवधेयक दतार्पिछ सदःयह लाई िवतरण हुने र पाँच

िदनपिछको जुनसुकै बैठकमा िवधेयक ूःतुत गिरन्छ । िवधेयकको अनुमित माग्ने ूःताव ूःतुत हुने

एक िदन अगावै िवरोधको सूचना िदनुपन व्यवःथा रहे को छ । िवरोधको सूचना िदइएको अवःथामा

बैठकमा सबैभन्दा पिहलो िवरोधको सूचना िदने सदःयलाई भनाइ राख्न िदइन्छ र त्यसपिछ िवधेयक
ूःतुतकतार् सदःयलाई सो सम्बन्धमा जवाफ िदन समय िदइन्छ र छलफल समा

हुन्छ । यसपिछ

उक्त ूःतावलाई िनयार्याथर् ूःतुत गिरन्छ । िवरोधको सूचना अःवीकृत भएमा अनुमित माग्ने ूःताव
ूःतुत हुन्छ । यसपिछको अक बैठकमा िवधेयकमािथ सामान्य छलफल हुन्छ, जसमा िवधेयकको

सै ािन्तक पक्षमा माऽ छलफल गिरन्छ । सदःयह ले छलफलमा उठाएका ू को सम्बिन्धत
मन्ऽीबाट जवाफ िदएपिछ छलफल सिकन्छ । यसपिछ िवधेयकमा सं शोधन गन समय शु

हुन्छ ।

सं शोधन ूःताव दतार् गन समयको सूचना सदःयलाई सिचवालयबाट गराउने व्यवःथा गिरएको

हुन्छ । सं शोधनको ूःताव दतार् गन समय सिकएपिछ सबै सं शोधनह लाई एकीकृत गरी ःवीकृत
गराइन्छ । यसपिछ सभाको बैठकमा िवधेयकलाई दफावार

पमा छलफल सदनमा गराइयोस् वा

दफावार छलफलको लािग सम्बिन्धत सिमितमा पठाइयोस् भनी िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयबाट

गिरन्छ ।

सम्बिन्धत सिमितमा पठाइयोस् भ े ूःताव पािरत भएमा िवधेयकलाई सम्बिन्धत् सिमितमा

पठाइन्छ । सिमितमा दफावार छलफल गरी सिमितको ूितवेदन सदनमा पेश हुन्छ । ूितवेशन पेश

भएको चौबीस घण्टापिछको जुनसुकै बैठकमा ूितवेदन सिहत िवधेयकमािथ छलफल भई पािरत

हुन्छ । यसरी पािरत गदार् िवधेयकको सबै दफा, सिमितको ूितवेदनको बमसं ख्या, ूःतावना र

नामलाई िनणर्याथर् ूःतुत गिरन्छ । यसपिछ अक सभामा सन्दे श सिहत िवधेयक पठाइन्छ र सो

सभाले पािरत गरी िफतार् आएपिछ ूमािणत गरी ूमाणीकरणको लािग रा पितको कायार्लयमा
पठाइन्छ ।
६.

ूःताव उपर छलफल :

सदःयह बाट िविभ

ूःतावह

सं घीय

सं सदको

अिधवेशनको

अविधमा

सदनको

बैठकह मा

पेश गन र छलफल गन ूचलन रहे को छ । यःता ूःतावह मा

ज री सावर्जिनक मह वको ूःताव, ध्यानाकषर्ण, सं कल्प ूःतावह

हुने गदर्छन् । सदःयह ले

समसामियक िवषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गरी सरकारको सो िवषयमा ूितब ता जनाउनको लािग
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यःता ूःतावह

सदनमा ूःतुत गन गरे को पाइन्छ । सं कल्प ूःतावमा सदःयह ले सो िवषयमा

भनाइ राख्दछन् । छलफलमा सम्बिन्धत मन्ऽीले भनाइ राखेपिछ ूःतावलाई िनणर्याथर् ूःतुत

गिरन्छ । ूितिनिध सभामा हुने छलफलमा मन्ऽीलाई समय तोिकँदै न भने राि य सभामा भनाइ राख्न
बीस िमनेटको समय तोिकएको छ । सभाबाट पािरत सं कल्प ूःताव मिन्ऽपिरष

र सम्बिन्धत

मन्ऽीलाई सभाको सिचवले पठाउने ूावधान रहे को छ । सम्बिन्धत मन्ऽीले सो सं कल्प कायार्न्वयन
गरी सिचवालयमा जानकारी गराउनु पन व्यवःथा रहे को छ । ज री सावर्जिनक मह वको ूःतावमा

ूःतावक सदःयले ूःताव गरे पिछ समथर्कले समथर्न गरे पिछ सदःयह ले छलफलमा भाग िलने र

अन्त्यमा सम्बिन्धत मन्ऽीले जवाफ िदएपिछ छलफल समा

हुन्छ । िवषयको गम्भीरता अनुसार

सभाको तफर्बाट यस सम्बन्धमा ूःताव पािरत पिन हुने गरे को पाइन्छ ।
७.

ू ो र कायर्बम : सं सदको अिधवेशन अविधभरका िविभ

उ रदाियत्व िभऽको सावर्जिनक महत्वको कुनै पिन िवषयमा ू

यसै व्यवःथा बमोिजम
ू ह

बैठकह मा नेपाल सरकारको

सोध्न सिकने व्यवःथा रहे को छ ।

सदःयह बाट मन्ऽालयह सँग सम्बिन्धत िवषयमा िलिखत तथा मौिखक

सोध्ने कायर् गिरन्छ । ू ो र कायर्बम सरकारलाई सं सदूित िजम्मेवार बनाउन उपयोगी

हुने दे िखन्छ । दुवै सभाका िनयमावलीले सदनको पिहलो एक घण्टालाई ू ो र कायर्बम हुने भनी

उल्लेख गरे को छ । सोही बमोिजम मन्ऽालयलाई ू ो र कायर्बम हुने बार िनधार्िरत गरी अिमम
पमा मन्ऽालयलाई जानकारी गराउने ूचलन रहे को छ । सं सदको अिधवेशनको अन्त्यमा उ र िदन

ु हुने गदर्छ । ूितिनिध सभा िनयमावली,
नभ्याएका ू ह को उ र सम्बिन्धत मन्ऽीबाट टे बल
२०७५ ले ूधानमन्ऽीसँग ूत्यक्ष ू ो र गन व्यवःथा समेत गरे को छ ।
८.

ूितवेदन पेश हुने : सं सदको अिधवेशनका िविभ

बैठकह मा िनयमावलीले व्यवःथा गरे

बमोिजमका सं सदीय सिमितह बाट ूितवेदन पेश हुने गदर्छ । सभापितबाट ूितवेदन पेश हुने

व्यवःथा छ । िनजको अनुपिःथितमा सभामुखले तोकेको सिमितको सदःयबाट ूितवेदन पेश गन

ूचलन रहे को छ ।
९.

महं गी,

शून्य समय र िवशेष समय स ालन : सं सदको अिधवेशन अविधमा सदःयह बाट शािन्त सुरक्षा,
कालो

बजारी,

ॅ ाचार,

बेरोजगारी

जःता

समसामियक

र

जनचासोका

िवषय

उठाइन्छ । जनताको आवाज बोल्ने थलो सं सदमा जनूितिनिधह ले जनताका ूत्यक्ष सरोकार राख्ने

िवषयह मा आवाजह

मुखिरत गन र ूमुख ूितपक्षका नेताले सदनमा बोल्न चाहे मा सभाध्यक्षले

समय उपलब्ध गराउने र िनजले रो म ूयोग गन ूचलन रहे को छ ।

१०.

सावर्जिनक महत्वको िवषयमा सदनलाई जानकारी :

सं सदको अिधवेशनको अविधमा सदनको

कुनै पिन बैठकमा नेपाल सरकारका तफर्बाट ूधानमन्ऽी तथा सम्बिन्धत मन्ऽीह बाट सावर्जिनक
मह वको िबषयमा सदनलाई जानकारी िदने ूचलन रहे को छ । यसका अितिरक्त सदःयह ले

बैठकको समयमा उठाएका िवषयह मा िनयमावलीले व्यवःथा गरे बमोिजम समय-समयमा सम्बिधत

मन्ऽीह बाट सदनलाई जानकारी गराउने ूचलन रहे को छ । यसबाट सरकारबाट भए गरे का
कामकारवाहीको बारे मा जनता समक्ष जानकारी पुग्ने गदर्छ । कुनै िवषयमा सरकारका तफर्बाट
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सदनलाई जानकारी गराउन चाहने मिन्ऽपिरषद्का सदःयले बैठक बसेको िदनमा समय पाउने र

त्यःतो अवःथामा भनाइ राख्न समय नतोिकने ूचलन रहे को छ ।

११. सभामा ूःतुत हुने अन्य िवषय : सभाको बजेट अिधवेशन अविधका बैठकह मा मूल पमा

बजेट सम्बन्धी कामकारवाही हुने गदर्छ । साथै यस अविधमा िवधायन सम्बन्धी काम पिन हुने

गदर्छ । यसको साथै कायर्बोझलाई मध्यनजर गरी शून्य समय तथा िवशेष समय पिन स ालन हुने
गदर्छ । यसैगरी ू ो र कायर्बम, िविभ

ूकारका ूःताव उपर छलफल कायर्बम, सं सदीय सिमित

गठन गन तथा सिमितमा सदःय हे रफेर हुने ूःताव, सं सदीय िवशेष सिमित गठन सम्बन्धी ूःताव
जःता िवषयह

पिन रहे का हुन्छन् । दुवै सभाको अिन्तम बैठकमा अिधवेशन अविधभर बैठकमा भए

गरे का काम कारवाहीको सं िक्ष

जानकारी गराइन्छ । यःतो काम कारवाहीको िववरणमा बैठक शु

भएदे िख अन्त्य नभएसम्मको बैठक सं ख्या, बैठक वसेको िदनको सं ख्या, बैठकको जम्मा अविध, सभाले
पािरत गरे को िवधेयकको सं ख्या, कामकारवाहीका िविभ

चरणमा रहे का िवधेयकको अवःथा, सदनमा

छलफल भएका ूःतावह , सरकारको तफर्बाट सदनलाई सावर्जिनक मह वको िवषयमा जानकारी

गराइएको िववरण, सदःयह को अनुपिःथितको सूचना जःता मुख्यमुख्य िवषयह
पाइन्छ ।

समावेश भएको

सभाको कुनै अिधवेशनमा पेश भएका सावर्जिनक मह वको ूःताव छलफल हुन नसकेमा

त्यस उपर आगामी अिधवेशनमा छलफल हुँदैन । त्यःता िवषयह

छलफलमा ल्याउन चाहने

सदःयले सो सम्बन्धी ूःताव पुनः दतार् गनुप
र् दर्छ । सिचवालयमा दतार् िवधेयकह
सभाको कायर्काल भर नै छलफलमा रहन्छ । यःतै गरी सिचवालयमा

भने ूितिनिध

दतार् भएका सिन्ध,

सम्झौताह को पिन सदनमा ूितिनिध सभाको कायर्कालभर ूःतुत हुन सक्दछन् ।

१२. शोक ूःताव पेश : अिधवेशनको अविधमा सं घीय सं सदका सदःय, पूव र् सदःय तथा सं िवधान

सभाका सदःयह को िनधनमा सभाको बैठकमा शोक ूःताव पािरत हुने गरे को छ । सामान्यतयाः

बहालवाला सदःयको िनधनमा सदनको कायर्सूचीमा िनधार्िरत सबै कामकारवाही हटाई शोक ूःताव
पािरत गन गिरन्छ । पूव र् सदःय तथा सं िवधान सभाका सदःयह को िनधनमा कायर्सूचीमा िनधार्िरत
कायर्बम सिकएपिछ सो िदनको बैठकको अन्त्यमा शोक ूःताव पािरत गन ूचलन रहे को छ ।

िनंकषर्
राज्यका तीन अ

कायर्पािलका, व्यवःथािपका र न्यायपािलका मध्ये एक मह वपूणर् अ को

पमा व्यवःथािपका रहे को पाइन्छ । सं िवधान सभाबाट नेपालको सं िवधान जारी भएपिछ बािलग

मतािधकारको ूयोगबाट जनूितिनिधमूलक सं ःथाको

पमा सं घीय सं सदको गठन भएको छ । सं घमा

दुई सदनात्मक व्यवःथािपका (ूितिनिध सभा र राि य सभा) को गठन भएको छ । जनताको ूत्यक्ष
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मतबाट पिहलो हुने िनवार्िचत हुने प ित र समानुपाितक िनवार्चनबाट िनवार्िचत हुने सदःयको आधारमा

कूल २७५ सदःयीय ूितिनिध सभाको गठन हुने व्यवःथा छ । राि य सभामा भने ूत्येक ूदे शबाट
आठजना सदःयका दरले िनवार्िचत हुने ५६ जना र रा पितबाट मनोनयन हुने ३ जना सदःय गरी

कूल ५९ सदःय रहने व्यवःथा छ । सं िवधानको यसै व्यवःथा अनुसार २०७४ सालमा सं घीय

सं सदको लािग िनवार्चन भई सं घीय सं सदको गठन भइसकेको छ । एक वषर्मा दुईपटक

व्यवःथािपकाको अिधवेशन हुने गदर्छ । सं िवधानले एउटा अिधवेशनको समाि
शु

र अक अिधवेशनको

छ मिहनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवःथा गरे को छ । यसै बमोिजम सं घीय सं सदको अिधवेशन

हुँदै आएको पाइन्छ । सं घीय सं सदबाट सं घीयता कायार्न्वयनको लािग बनाउनुपन कानून िनमार्ण

गिरआएको छ । सं िवधानले तोकेको समय सीमामा मौजूदा कानून सं शोधन गन काम सम्प

छ । मौिलक हकसँग सम्बिन्धत कानूनह

िनमार्ण भएका छन् । साझा अिधकारको सूचीका िवषयमा

केही कानून बनेपिन अझै पिन धेरै कानून ब
गम्भीर

भएको

पमा जानुपन दे िखन्छ ।

बाँकी रहे का छन् । यसतफर् सं घीय सं सदको ध्यान

सन्दभर् साममी
१.

नेपालको सं िवधान ।

२.

ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ एव राि य सभा िनयमावली, २०७५ ।

३.

सं िवधान सभा व्यवःथािपकीय अंगको ःव प िनधार्रण सिमितको ूारिम्भक मःयौदा ूितवेदन, २०६६ ।

४.

व्यवःथािपका-सं सद सेवा ःमािरका, २०७३ ।

५.

सुवेदी, सोमलाल, नेपालमा सं घीयता र ःथानीय िनकायको िजम्मेवारी, २०७१ ।

६.
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७.
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गोपाल िसग्दे ल



सारांश
सं सद राज्यको सव च्च िवधाियकी िनकाय हो । सं सद सदःयह ले गनुप
र् न िविभ
लािग िवश्वसनीय, तथ्यपरक र भरपदार् सूचना, तथ्या

कायर्ह का

र जानकारीको आवँयकता पदर्छ । यःता

जानकारी सदःयह लाई सं ष
े ण, नवूवतर्न र अन्वेषणका माध्यमबाट उपलब्ध गराउने कायर्लाई

सं सदीय अनुसन्धान भिनन्छ । सं सदीय कायर्ूिबयामा सं सदीय अनुसन्धानको ठू लो महत्व रहे को
छ । िविभ

ु का सं सदले आवँयक सं रचनाह
मुलक

िनमार्ण गरी अनुसन्धानको कायर् स ालन

गरे का हुन्छन् । नेपालमा भने यस कायर्को अवःथा नाजुक रहे कोले सं सदले गन कायर्ह
अनु प ूभावकारी हुन सिकरहे को दे िखं दैन । यसका लािग ॐोत-साधन सम्प

सोचे

िनकायको ःथापना

गरी कायर् स ालन गनर् आवँयक छ । यस लेखमा सं सदीय अनुसन्धान र यसका िविभ
तत्वह , यसको महत्व, यस सम्बन्धमा िविभ

दे शमा रहे को व्यवःथा, नेपालमा यस सम्बन्धी

व्यवःथा र वतर्मान अवःथाका सम्बन्धमा चचार् गिरएको छ ।

मुख्य शब्दह : सं सदीय अनुसन्धान, सं सद सदःयह , सं घीय सं सद, िनगरानी, कानून िनमार्ण
िवषय ूवेश
कायर्ह

ु को सव च्च िवधाियकी अ
सं सद मुलक

हो । िव भिर यसका िविभ

सं रचना, नाम र

छन् । कहीं एक सदनात्मक छन् भने कहीं दुई सदनात्मक, कहीं सदःयह

िनवार्िचत त

कहीं मनोनीत छन् । व्यवःथािपकालाई कहीं सं सद, कहीं कंमेस, कहीं मजिलस जःता नामह बाट

िचिनन्छ । यःता िविभ

खाले िविवधताह

पाइए तापिन िव व्यापी

पमा व्यवःथािपकाका मुख्य

कायर्ह मा समानता पाइन्छन् । आधुिनक सं सदका मुख्य कायर्ह मा कानून बनाउने, सरकारका

कामकारवाहीको िनगरानी गन, आफ्ना मतदाताको ूितिनिधत्व गन, सरकारको बजेट तथा कायर्बम

ःवीकृत गन, महत्वपूणर् समसामियक िवषयह मा बहस गन लगायत पदर्छन् ।
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सं सद सदःयह ले आफ्नो भूिमका िनवार्ह गन सन्दभर्मा िविभ

िवषयह मा आफ्ना भनाइह

राख्नुपन र बहस तथा छलफलमा भाग िलनुपन हुन्छ । यसका लािग सदःयह लाई िविध िनमार्ण,

सरकारी नीित तथा कायर्बम, बजेट, आश्वासन, क्षेऽगत एवं आविधक योजना, आफ्नो िनवार्चन

क्षेऽिभऽका सरकारी योजना, अन्तरार्ि य मािमला, िवकास िनमार्णका कायर्बम, समसामियक राि य

अन्तरार्ि य घटनाबम, सं सद र सं सदीय सिमितको कायर्क्षेऽिभऽका जानकारी लगायतका िवषयमा
वःतुिन , तथ्यगत, िवषयगत, सान्दिभर्क र सन्तुिलत सूचना, तथ्या

पदर्छ । यःता सूचना एवं जानकारीह

सं सदीय अनुसन्धानबाट ूा

तथा जानकारीको आवँयकता

हुने गदर्छन् ।

सं सदीय अनुसन्धान
सामान्य अथर्मा अनुसन्धान भ ाले कुनै नयाँ

ान प ा लगाउनु वा भइरहेका कुनै िवषयका

सम्बन्धमा परीक्षण गनुर् भ े बुिझन्छ । यो त्यःतो ूिबया वा काम हो, जसमा िवषयवःतुसँग

सम्बिन्धत तथ्या ह को सं कलन गरी नयाँ तथ्यह

वा िस ान्तह

आिवंकार गिरन्छन् । नेपाली

शब्दसागरमा अनुसन्धानलाई अन्वेषण, गवेषण, िववेचना, शोधन, नयाँ तथ्य र लु

खोज, छानिबन, तलाशी भनी अथ्यार्इएको छ (शम्मार्, 2071) ।

वःतु वा िस ान्तको

सं सदीय अनुसन्धान भ ाले सं सद सदःयह का लािग आवँयक र उपयोगी, िव मान वा नयाँ

सूचना वा जानकारीको सं िे षत

पको खोजी, अन्वेषण, सम्पादन आिदलाई जनाउँ छ । सं सद

सदःयह लाई आफ्ना सं सदीय कायर्ह
सूचना र अनुसन्धानमूलक साममीह

कायर्ह

सम्पादन गनर्का लािग आवँयक पन अ ाविधक र सही

उपलब्ध गराउने ूिबया नै सं सदीय अनुसन्धान हो । सं सदका

गन िसलिसलामा सदःयह लाई आवँयक पन ॐोत साममीह

पिन सं सदीय अनुसन्धानकै

उपलब्ध गराउने कायर्लाई

पमा िलइन्छ । यःतो जानकारी सांसदह ले कुनै खास नीितगत समःया

वा िवषयको समाधानका लािग उपयोग गन गदर्छन् ।
सं सदीय अनुसन्धानका मुख्य तत्व

सं सदमा सदःयह का भूिमका धेरै िकिसमका रहे का हुन्छन्, जसमा कानूनको िनमार्ण गनु,र्
सरकारका नीित, कायर्बमह को जाँच गरी सरकारका गितिविधह को िनगरानी गनु,र् सावर्जिनक
महत्वका िवषयह मा बहस गनु,र् मन्ऽीह लाई ू

सोध्नु, िविभ

छलफलह मा आफ्नो धारणा राख्नु

लगायत पदर्छन् । यी िविवध भूिमकाका कारण उनीह लाई फरक-फरक ूकृितका सूचना एवं
जानकारीह को

आवँयकता

हुने

गदर्छ

।

सं सदीय

अनुसन्धानका

माध्यमबाट

सदःयह लाई

उनीह को आवँयकता बमोिजमका जानकारीह

उपलब्ध गराउनु पदर्छ । त्यःता जानकारीह

ूा

गनर् गिरने अनुसन्धानमा केही सवर्मान्य तत्वह

हुनपु न हुन्छ, जसलाई िनम्न बमोिजम उल्लेख गनर्

सिकन्छ:
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१) सही, िनंपक्ष र अ ाविधक: अनुसन्धानबाट सदःयह लाई उपलब्ध गराइने जानकारीह

राजनीितक

पमा िनंपक्ष, यथाथर्परक एवं अ ाविधक हुनपु छर् । यसरी उपलब्ध गराइएका जानकारीह

ॐोतबाट िलइएको हुनपु दर्छ ।

२) सान्दिभर्क: सदःयह ले गनुप
र् न कायर्ह
गराइने सूचनाह

भरपदार्

ूकृितका हुन्छन् । अनुसन्धानबाट उपलब्ध

िविश

ँ सम्बिन्धत एवं
उनीह को काम गराइमा सहयोग पुग्ने िकिसमका र कायर्सग

सान्दिभर्क हुनपु दर्छ ।

३) आिधकािरक र ःप : सदःयह

सबै िवषयका

अनुसार िविवध िवषयमा आफ्ना भनाईह

उनीह ले सुने बुझेका कुराह

ाता हुँदैनन् तर उनीह ले पिरिःथित र सन्दभर्

राख्नुपन हुनसक्छ । बोल्न आवँयक परे को िवषयमा

यथाथर्परक नहुन सक्दछन् वा सो िवषयमा उनीह

नहुन पिन सक्दछन् तर छोटो समयमा आफ्ना धारणाह

सदःयह लाई उपलब्ध गराइने सूचना तथा जानकारीह

कि पिन जानकार

राख्नुपन हुनसक्छ । यःतो अवःथाका

आिधकािरक ॐोतबाट िलइएका एवं ःप

भाषा ूयोग गरी लेिखएका हुनपु दर्छ । अनुसन्धान कायर् आिधकािरक हुनपु छर् ।

४) पहुँचयोग्य: अनुसन्धानबाट आवँयक परे को समयमा सिजलैसँग सूचना तथा जानकारी ूा

हुने

गरी व्यविःथत गिरएको हुनपु छर् । अनुसन्धान कायर् सं िक्ष , महत्वपूणर् िवषयह मा केिन्ित र

पहुँचयोग्य हुनपु छर् ।

५) समयब : सदःयह लाई िविभ

कामको चापले गदार् समयको कमी हुने गदर्छ । उनीह लाई

िक त्यःता आवँयक जानकारीह

सिजलै र तु न्तै उपलब्ध गराउन सिकयोस् । यसका लािग

छोटो समयिभऽै कुनै िवषयमा जानकारी आवँयक पनर्सक्ने भएकाले अनुसन्धान कायर् यःतो हुनपु छर्

अनुसन्धानकतार्ले सम्भािवत िवषयह मा आफूले सूचना सं कलन, ूशोधन, पूव र् अध्ययन लगायतका
तयारीह

िनरन्तर गिररहनुपदर्छ ।

६) गोप्य: सं सद सदःयह लाई अनुसन्धान माफर्त िविभ

िवषयका सूचनाह

आवँयक पन गदर्छ ।

कुनै िवषय सं वेदनशील एवं गोप्य पिन हुने गदर्छन् । िवषय जःतोसुकै भएपिन उनीह ले आफूले गनर्
चाहे को वा भ

खोजेको कुरा पिहले नै अ ले थाहा पाओस् भ े चाहँदैनन् । यसैले उनीह का लािग

गिरने अनुसन्धान कायर्मा गोप्यता रािखनु पदर्छ र त्यसरी गोप्य रािखएको छ भ े कुरामा उनीह लाई

िवश्वःत बनाउनु पदर्छ ।

सं सदीय अनुसन्धानको महत्व
आजभोिल सं सदीय अनुसन्धानले आधुिनक लोकतािन्ऽक व्यवःथािपकाका दै िनक कायर्

स ालनमा महत्वपूणर् भूिमका खेल्ने गदर्छ । अनुसन्धानले सं सद सदःयका गितिविधह

र िवधाियकी

िनणर्यह मा पिरपक्वता ल्याउँ दछ, जसले िवधाियकालाई गिरमामय र ओजपूणर् बनाउँ छ । फलःव प

लोकतन्ऽ बिलयो हुन पुग्दछ । अनुसन्धानका आधारमा ूा

जानकारीले सदःयह लाई कुनै पिन

नीित, िवधेयक, ूःताव, सिन्ध, महासिन्ध आिदका सम्बन्धमा ितनको कारण, ूभाव, सकारात्मक
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ु ान एवं िवश्लेषण गनर् सहयोग पुरयाउँ
् छ । असल अनुसन्धानले
नकारात्मक पक्षह को पूवार्नम

सदःयह लाई कानूनको िनमार्ण र सं शोधनका लािग भरपद तथ्य र जानकारी ूदान गदर्छ, जसले गदार्

िवधाियकाको वैधािनकता समेत बढ्दछ ।

सं सद सदःयह बाट राॆो कानूनको

िनमार्ण, सरकारका

कामकारवाहीको िनगरानी

जवाफदे िहता ूव र्न, जनताका आवाजह को ूितिनिधत्व लगायतका कामह

र

गिरने अपेक्षा गिरएको

हुन्छ । सं सदले सरकारका नीित तथा कायर्बम, बजेट लगायत अन्य कायर्ह का सम्बन्धमा गरे का
िनणर्यह

कायार्न्वयन गिररहे को छ िक छै न भ े यिकन गनर्का लािग सरकारका गितिविधह को

िनगरानी गन गदर्छ । ती कायर्ह
गदर्छन् । उपयुक्त
र्
कायर्ह

िनकै जिटल भएकाले ितनले िवशेष

ान र क्षमताको माग

सावर्जिनक नीितका सबै क्षेऽका जानकार हुँदैनन् र

गनुप
र् न सदःयह

जानकारी िवना गिरएका उनीह का काम गराइ कमसल दे िखने हुन सक्दछन् । त्यसमािथ पिन
उपयुक्त
र्
कायर्ह का सम्बन्धमा सदःयह सँग सवाल जवाफ गनर् सरकारका ूितिनिधह

तथ्य, सूचना

र जानकारीयुक्त भई पूव र् तयारीका साथ बसेका हुन्छन् । सरकार पक्षसँग बढी र सं सद पक्षसँग न्यून

वा शून्य जानकारी भएको अवःथामा व्यवःथािपका र कायर्पािलकाबीचको कायर्सम्बन्ध सन्तुिलत हुन

सक्दै न । यःतो िःथितमा उनीह लाई सहयोग गन मजबुत हितयार भनेका सम्बिन्धत िवषयका
िवश्वसनीय, आिधकािरक र भरपदार् सूचना, तथ्या

एवं जानकारीह

िवषयगत

र जानकारीह

नै हुन ् । सदःयह लाई यी सूचना

सं सदीय अनुसन्धान माफर्त उपलब्ध हुने गदर्छन् । अनुसन्धानले उनीह लाई

पमा आवँयक पन सान्दिभर्क, आिधकािरक र तथ्यपरक जानकारी तथा ूितवेदन उपलब्ध

गराई सहयोग गदर्छ ।
सं सदीय

अनुसन्धानको

सहयोगले

सं सद

सदःयको

भूिमकाको

गुणःतर, दक्षता

र

ूभावकािरतामा व्यापक सुधार आउँ दछ । अनुसन्धानले सदःयह लाई कुनै पिन नीित िवषयका बारे मा

सुसूिचत बनाउने काम गदर्छ । यसले कुनै पिन िवषयमा आवँयकता अनुसार साधारण जानकारी वा

िवश्लेषण गिरएका अ ाविधक जानकारी उपलब्ध गराउँ छ, जसको सहयोगबाट सदःयले सदन, सिमित
वा अन्य ःथानह मा ूभावकारी भूिमका खेल्न सक्दछन् ।

अनुसन्धानका माध्यमबाट सं सदको िनणर्य िलने कायर्मा सुधार हुन्छ । िवश्वसनीय तथ्य र

िवश्लेषणले समःयाह

राॆोसँग बुझ्न, सरोकारवालाह

बीच सूचना आदानूदान गनर्, ती समःयाह को

् छन् ।
यथाथर्परक र ूभावकारी समाधान ूदान गन िसलिसलामा उपयुक्त िनणर्य िलन सहयोग पुरयाउँ

साथै सं सदमा िनवार्िचत भई आउने नयाँ सं सद सदःय वा पदािधकारीलाई नयाँ वातावरण र

पिरिःथितसँग साम ःय बनाउने तथा अिघल्ला सदनका अनुभव एवं जानकारी उपलब्ध गराउने कायर्
अनुसन्धानले गदर्छ ।
िविभ

िवश्विव ालय, बािहरी अनुसन्धान सं ःथा, राजनीितक दलह , नागिरक समाज,

गैरसरकारी एवं अन्य सं ःथाह , स ार जगत् लगायतले पिन सूचना तथा जानकारीह

गराउन सक्दछन् । तर ती िनकायह ले उपलब्ध गराउने जानकारीह

राजनीितक

उपलब्ध

पमा तटःथ

नहुन सक्ने, नीित व्यावहािरकभन्दा बढी सै ािन्तक एवं जिटल हुने, िवश्वसनीय र गोप्य नहुन सक्ने,
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कहींबाट ूभािवत हुन सक्ने जःता अवःथाका हुन सक्दछन् । तसथर् सं सद सदःयह लाई आवँयक
पन तटःथ र सान्दिभर्क जानकारीह

उपलब्ध गराउने सव म िनकाय भनेको सं सद ूशासन

अन्तगर्तको गैरराजनीितक िकिसमको अनुसन्धान माफर्त नै हो (IPU, 2013) ।

सं सदीय अनुसन्धान सम्बन्धी केही अन्तरार्ि य अभ्यास
ु ह मा रहे को सं सदीय अनुसन्धान सम्बन्धी अभ्यासलाई िनम्न बमोिजम
िव का केही मुलक

चचार् गिरएको छः

ु राज्य अमेिरका
सं यक्त
ु
सं यक्त
राज्य अमेिरकामा सं सदीय अनुसन्धानका लािग छु ै कंमेसीय अनुसन्धान सेवा

(Congressional Research Service) रहे को छ ।१ कंमेसका सदःयह

यस अनुसन्धान सेवामािथ भर

पन गदर्छन् । यस सेवामा ४०० भन्दा बढी नीित िव ष
े कह , अिधवक्ताह

अनुसन्धानकतार्ह

रहे का छन्, जसले िविभ

र व्यावसाियक

पाँचवटा अनुसन्धान महाशाखा अन्तगर्त रहे र कायर्

गदर्छन् । ितनलाई (Knowledge Services Group) का सदःयह ले अनुसन्धानको कायर्मा सहयोग

ु ाइ, सदनमा हुने
गछर्न ् । यस सेवा माफर्त सदःयह ले िवधेयक मःयौदा/पािरत/सं शोधन, सिमित सुनव
बहस, छलफल, िनगरानी लगायतका कामका लािग आफूलाई चािहएका सूचना तथा जानकारीह
गन गदर्छन् । सावर्जिनक नीितका मु ाह

ूा

जिटल बन्दै गएको वतर्मान पिरूेआयमा ितनको िवःतृत

िवश्लेषण महत्वपूणर् भएकोले अनुसन्धानकतार्ह ले हालका नीितह को िवश्लेषण गछर्न ् र ूःतािवत
नीित िवकल्पह को ूभावको मूल्या न ूःतुत गछर्न ् ।

बेलायत
बेलायतको

सं सदका

सदःयह लाई

अनुसन्धानमूलक

अनुसन्धानकतार्ह ले धेरै टोलीमा बाँिडएर र िविभ

जानकारीह

उपलब्ध

तिरकाह बाट अनुसन्धान गन गदर्छन् ।२ यस

कायर्का लािग त्यहाँ सं सदीय अनुसन्धान सेवा, सं सदीय सिमितमा रहे का िवषयगत िवशेष
र िवशेष

अनुसन्धान केन्िह

गराउन

कमर्चारीह

रहे का छन् । त्यहाँका हाउस अफ कमन्स पुःतकालय र हाउस अफ

लड्सर् पुःतकालयका कमर्चारीह ले सं सदीय अनुसन्धान सेवा उपलब्ध गराउँ छन् । यःतो सेवा िदनेमा

अन्वेषक, नीित/कानून िवशेष

वा सामान्य िवशेष ह

हुने गदर्छन् ।

यसैगरी वेलायती सं सद (वे िमिन र) का सिमितमा रहे का िवषयगत िवशेष

कमर्चारीह ले

पिन अनुसन्धान गरी सिमितको छानिबन तथा िनगरानी सम्बन्धी कायर्का लािग आवँयक सूचना तथा
जानकारीह

सदःयह लाई उपलब्ध गराउँ छन् । यी कमर्चारीह ले सिमितको कामको व्यवःथापन

गनर् पिन महत्वपूणर् भूिमका खेल्छन् ।

१

http://www.loc.gov/crsinfo/

२

https://www.parliament.uk/
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त्यःतै दुवै सदनको िव ान र ूिविधको सं सदीय कायार्लय (POST) र हाउस अफ कमन्सको

छानिबन इकाइ रहे का िवशेष

अनुसन्धान केन्िह ले अिधक िवशेष

वा ूािविधक ूकृितका िवषयमा

अनुसन्धान गदर्छन् । यस अन्तगर्तको छानिबन इकाइले सिमितह लाई कानूनी र िव ीय क्षेऽमा
िवशेष

सेवा उपलब्ध गराउँ छ ।

भारत
भारतीय तल्लो सदन लोक सभामा सं सदीय अनुसन्धान र ूजातन्ऽका लािग ूिशक्षण सं ःथान

(PRIDE- Parliamentary Research and Training Institute for Democracies) रहे को छ ।३ यस

सं ःथामा लोक सभाका सभामुखको मागर्दशर्न र ूेरणा रहने गरे को छ भने एक ूिति त सं सद
सदःयले यसको सल्लाहकारको भूिमका िनवार्ह गन गदर्छन् । यसले सभाका महासिचवको समम
िनयन्ऽण र सुपरीवेक्षणमा कायर् गन गदर्छ । यस सं ःथाका गितिविधह

अितिरक्त सिचवको कायर्िजम्मेवारी िभऽ पदर्छन् ।

लोक सभा सिचवालयका

यस सं ःथाले तािलम, गो ी, सेिमनार, कायर्शाला, अवलोकन ॅमण आिदका माध्यमबाट सं सद

सदःय र सं सद सिचवालयमा काम गन कमर्चारीको क्षमता िवकास गन काम गदर्छ । सांसद र

कमर्चारी बाहे क यसले लोकतन्ऽका सरोकारवालाह

जःतैः नागिरक समाज, स ार जगत्, िनजामती

सेवा, शैिक्षक समुदाय, िव ाथीर् लगायतको पिन क्षमता िवकास गन गदर्छ ।
यसैगरी लोक सभा सिचवालयमा रहे का िविभ

दशवटा सेवामध्ये एक महत्वपूणर् सेवाको

पमा पुःतकालय, अनुसन्धान, सन्दभर्, अिभलेख र सूचना सेवा (LAARDIS) रहे को छ । सं सदीय

अनुसन्धानका लािग यो सेवा िजम्मेवार रहे को छ । यसले सं सद सदःयह का लािग आवँयक पन
ु ान गरी
जानकारी उपलब्ध गराउँ छ । यसरी आवँयक पनर्सक्ने सूचना, जानकारीह लाई पूवार्नम

Reference Notes४

र Research Notes५ का

पमा तयार गरे र सं सद पुःतकालयको वेबसाइटमा

रािखएका हुन्छन् । यसरी तयार भएका जानकारीह

सदःयको आवँयकता अनुसार तु न्तै उपलब्ध

हुन सक्दछन् । यी Notes का आधारमा सदःयले आफ्ना िवचार वा धारणाह

ःप

र तथ्यगत

पमा राख्न सक्दछन् । यिद सदःयले माग गरे को जानकारीका लािग यःता Notes तयार गिरएका

रहे नछन् भने अनुसन्धानमा काम गन कमर्चारीह ले िनि त समयसीमािभऽ आवँयकता अनुसारका
जानकारी एवं िववरणह

तयार गरी सदःयलाई उपलब्ध गराउँ छन् ।

३

http://164.100.47.194/bpstnew/

४

http://parliamentlibraryindia.nic.in/

५

ibid
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पािकःतान
पािकःतानमा सं सदीय अनुसन्धान र क्षमता िवकासका लािग सन् २००८ मा ःवतन्ऽ

िनकायको

पमा Pakistan Institute for Parliamentary Services (PIPS) को ःथापना भएको हो ।६

यसको बोडर्को नेतत्ृ व पािकःतानी मािथल्लो सदन (िसनेट) का अध्यक्ष वा तल्लो सदन (राि य सभा)

ु को सं घ र ूान्तमा
का सभामुखले तीन/तीन वषर्मा आलोपालो गरी गन गदर्छन् । यस सं ःथाले मुलक

रहे का िवधाियकाह लाई सं सदीय कायर्ह सँग सम्बिन्धत िविभ

सेवाह

उपलब्ध गराउँ छ । यसले

सं घीय र ूान्तीय कानून िनमार्ण, िनगरानी, जनताका गुनासो सम्बोधन गन जःता सं सदका कायर्मा

अनुसन्धान गरी सं सद सदःयह लाई आवँयक सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउँ छ । यसले
िनम्न बमोिजमका सेवाह
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

िनम्न बमोिजमको समयाविधमा सदःयलाई उपलब्ध गराउँ छः

Service
Time Frame
Background Paper 10-25 pages with references
15 Days
Talking Points for a Speech
07 Days
Personal Briefing on a Topic
03 Days in Islamabad
Summary one pager on a Topic with references
24 Hours
Research Analysis of/for an existing/intended Legislation 15 Days
Information Brief 4-5 pages with references
07 Days
Source: https://www.pips.gov.pk, 2019
यस सं ःथाले सदःयह का लािग ॐोत केन्िको ःथापना र स ालन गन, उनीह को कायर्

्
सम्पादनमा ूािविधक सहयोग पुरयाउने
, सं घीय र ूान्तीय िवधाियकाका सदःय र कमर्चारीह को
क्षमता िवकासका लािग ूिशक्षण कायर्बमह

स ालन गन, सं सदीय अभ्यास सम्बन्धी सेिमनार,

्
कायर्शाला वा सम्मेलनह को आयोजना गन, सं सदीय सिमितह लाई आवँयक सहयोग पुरयाउने
लगायतका कायर्ह

गन गदर्छ ।

PIPS का साथै पािकःतानको सं सदमा अनुसन्धान सम्बन्धी कायर्का लािग िसनेटमा Research

Cell र राि य सभामा Research Wing रहे का छन् भने सं सद पुःतकालयले सं सद सदःयह का लािग
ॐोत साममीह

उपलब्ध गराउँ दै आएको छ ।

ौीलं का
ौीलं काको सं सदमा रहे को पुःतकालयले अनुसन्धान र िवश्लेषण माफर्त सं सद सदःय,

सं सदीय सिमितह

र सं सद सिचवालयलाई ूभावकारी सूचना तथा अिभलेख उपलब्ध गराउँ छ ।

अनुसन्धानका लािग छु ै अनुसन्धान महाशाखा रहे को छ, जसले अनुसन्धान गरी सदःयह लाई

आवँयक जानकारी उपलब्ध गराउँ छ । िवशेष गरी बजेट छलफल हुँदा यस महाशाखाले सं सद

सदःयह लाई बजेट सम्बन्धी जुनसुकै िवषयमा िवःतृत िवश्लेषण र अनुसन्धान गन गदर्छ । यसका

साथै ौीलं काको सं सदका सभामुख, उपसभामुख, सदःय, महासिचव लगायतले अन्तर-व्यवःथािपका सं घ,

६

https://www.pips.gov.pk/
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कमनवेल्थ सं सदीय सं गठन, साकर् सांसदह को सं गठनका गितिविधह का सम्बन्धमा यस महाशाखासँग
परामशर् िलने गदर्छन् । कुनै महत्वपूणर् िवषयका सम्बन्धमा आविधक

ूकाशन गिरन्छन् । अ ाविधक सूचना तथा तथ्या ह

ूिबयालाई सहयोग गदर्छ ।

७

पमा अवधारणा पऽह

उपलब्ध गराएर यस महाशाखाले िवधाियकी

२३ फेॄुअरी २०१८ मा ौीलं काको सं सदका महासिचव र ृेडिरक नउमान फाउण्डेशनका

बीच जे. आर. जयावधर्ने केन्िलाई सं सदीय अनुसन्धान तथ ूिशक्षण ूित ानको

पमा िवकास गन

सम्बन्धी सहयोग सम्झौतापऽमा हःताक्षर भएको छ । यस ूित ान ःथापनाको ूमुख उ ेँय सं घीय

र ूान्तीय सं सद सदःयह

तथा ःथानीय सरकारी सं ःथाका सदःयह लाई उनीह को आवँयकता

अनुसारका सूचना र अनुसन्धान साममीह

उपलब्ध गराउनु रहे को छ । साथै यसले सं सद

सदःयह लाई सान्दिभर्क हुने शैिक्षक कायर्बमह

पिन स ालन गन गदर्छ ।८

नेपालको संसदीय अभ्यासमा सं सदीय अनुसन्धान
सं सदीय अनुसन्धानको क्षेऽमा नेपालको िव मान अवःथा र भएका ूयास एवं ूगितह लाई

िनम्न बमोिजम उल्लेख गनर् सिकन्छः
१) िव मान अवःथा

वतर्मान सं िवधानले सं घीय व्यवःथािपकाको

पमा नेपालमा दुई सदनह

(ूितिनिध सभा र

राि य सभा) सिहतको सं घीय सं सद रहने व्यवःथा गरे को छ । ती सदनले सं घीय कानून बमोिजम
सिमितह

गठन गनर् सक्ने र ूत्येकले आफ्नो कायर् स ालन गनर्, बैठकको सुव्यवःथा कायम राख्न र

सिमितह को गठन, कामकारवाही र कुनै सदन वा सिमितको कायर्िविध िनयिमत गनर् िनयमावली

बनाउन सक्ने व्यवःथा रहे को छ । उपयुक्त
र्
सं वैधािनक ूावधान बमोिजम बनेका ूितिनिध सभा

िनयमावली, २०७५ र राि य सभा िनयमावली, २०७५ मा सरकारलाई सदनूित उ रदायी र

जवाफदे ही बनाउन, सरकारबाट भए गरे का कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्या न गरी आवँयक
िनदशन वा राय-सल्लाह िदनका लािग ूितिनिध सभामा दश र राि य सभामा चारवटा िवषयगत
सिमितह

ु
रहने व्यवःथा रहे का छन् । साथै सं घीय सं सदमा दुईवटा सं यक्त
सिमितह को व्यवःथा

पिन रहे को छ ।

सं घीय सं सद अन्तगर्तका दुई सदनह

गिठत िवषयगत सिमितह

ु
र सं यक्त
सिमितह

- ूितिनिध सभा र राि य सभा, ती सदनह

अन्तगर्त

ूायः सबैले सं सदीय िनगरानी सम्बन्धी कायर्ह

गन

गदर्छन् । सं सद सदःयह ले सदन र सिमितमा सरकारका मन्ऽी एवं ूशासकीय अिधकारीह लाई
िविभ

७
८

ू ह

गरे र, ध्यानाकषर्ण, सं कल्प, ज री सावर्जिनक महत्व लगायतका ूःतावह

पेश गरे र,

https://www.parliament.lk/
ibid
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समसामियक िवषय एवं घटनाबमह को उठान र छलफल गरे र, कानून िनमार्ण तथा सं शोधनमा
आफ्ना धारणाह

राखेर जःता तिरकाबाट िनगरानीको कायर् गिररहे का हुन्छन् ।

सं सदीय सिमितले िविभ

िवषयह मा सिमितका सदःयह

माऽै वा सरकारका ूितिनिधह

सिहत बसेर छलफल गन र अध्ययन गन गरे को पाइन्छ । सरकारका ूितिनिधह

छलफलका लािग पूरा तयारी गरे र आएका हुन्छन् । उनीह का ूःतुितह
तथ्यपरक हुने गदर्छन् भने सम्बिन्धत िवषयको

सो िवषयको

ःप , तािकर्क र

ान र आवँयक सूचना/जानकारीको अभावमा धे रै

कमजोर हुने गरे का छन् । किहलेकाहीं सिमितमा हुने छलफलका िवषय

सं सद सदःयका ूःतुितह

छनौटमा नै समःया दे िखने पिन गरे को छ । उक्त छनौट कसैको भनाइ, बजारमा आएको अपु

समाचार, पऽ–पिऽका, अिव ािसलो अनलाइन ॐोत, आिदका आधारमा गन गिरएको पिन पाइन्छ ।
बृहत् र िवःतृत अध्ययन िवनाको छोटो छलफलप ात् नै हतार-हतारमा सरकारलाई िनदशन िदने

गरे को पिन पाइन्छ । साथै एकै िवषयमा सं सदका धेरै सिमितह ले हात हालेका र ती सिमितह

बीच आपसमा समन्वय नहुँदा िदइएका सुझाव र िनदशनह

पिन रहे का छन् । यसैगरी धेरै सिमितले एकै िवषयमा िविभ
ती िनदशनह
नहुँदा

ितनको

पिन आपसमा बािझन गएका उदाहरणह
िनदशनह

कायार्न्वयनमा अलमिलने गरे का पिन छन् । ःप , वःतुिन
कायार्न्वयन

ूभावकारी

पमा

हुन

सकेको

दे िखं दैन

िदं दा सरकारका िनकायह
र यथाथर्परक िनदशनह

।

सुझाव

एवं

िनदशन

कायार्न्वयनको दर अत्यन्त कम रहे को कुरा सं सदीय सिमितका वािषर्क ूितवेदनह ले औ ंल्याएका
्
छन् । सिमितले कुनै अमूक िवषयमा ूवेश गिरहाल्ने तर त्यसलाई तािकर्क िनंकषर्मा नपुरयाई

त्यितकै बीचैमा छाड्ने गरे का पिन भेिटन्छन् । तथ्यगत र िवषयगत जानकारीको अभावले गदार् सदन

र सिमितका काम ूभािवत हुने गरे का दे िखन्छन् ।
सं सद िनयमावलीह

बमोिजम सं घीय सं सदका दुवै सदनह ,

ूितिनिध सभा अन्तगर्तको

सावर्जिनक लेखा सिमित बाहे कका अन्य नौवटा िवषयगत सिमित र राि य सभाको िवधायन
व्यवःथापन सिमित कानून िनमार्णको कायर्मा ूत्यक्ष सं लग्न रहे का हुन्छन् । सरकारबाट सं सदमा

दतार् भएका िवधेयकह

या त सीधै सदनबाट या सिमितमा छलफल भई सिमितको ूितवेदनको

आधारमा सदनबाट पािरत हुने ूावधान रहे को छ । सदन वा सिमितमा रहे का सदःयह

सबैजना सबै

िवषयका जानकार हुँदैनन् र हुन सक्दै नन् पिन । कुनै सामान्य सावर्जिनक सरोकारका िवषयको

िवधेयक मािथ त सदःयह ले केही न केही धारणा राख्न सक्लान् तर कुनै ूािविधक िवषयको िवधेयक
रहे छ भने त सदःयह लाई बोल्न अप्

ारो पन वा बोलेका कुराह

पिन असान्दिभर्क र अःप

अवःथा रहन्छ । यःतो पिरिःथितमा सरकार सदनमािथ हावी भई सं सद सदःयह

हुने

कमजोर हुनपु न

हुन्छ िकनिक सरकारसँग सम्बिन्धत िवषयका सम्बन्धमा आवँयक सूचना तथा जानकारी ूशःत
हुन्छन् भने सदःयह मा ती िवषय सम्ब

िवधेयकलाई पािरत गन रबर ः
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ानको अभाव खड्कन्छ । सं सद सरकारले ूःतुत गरे को

ाम्प माऽ ब

पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।
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२) सं सदीय अनुसन्धानमा भएका ूयास
नेपालमा िव मान उपयुक्त
र्
अवःथालाई िवश्लेषण गरे र व्यवःथािपका-सं सद सिचवालयमा

२०७२ सालमा गिठत सं गठन सं रचना र दरबन्दी पुनरावलोकन सिमितको ूितवेदनमा सं सद

सदःयह लाई सावर्जिनक नीित तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र अनुगमन लगायतका िवषयमा नेपालिभऽ र

बािहरी दे शका बारे मा अध्ययन, अनुसन्धान गरी समयमै सूचना उपलब्ध गराउन र सो कायर्लाई
ूभावकारी बनाउन िविश
९

छ ।

ौे णीको पदािधकारीको नेतत्ृ वमा अलग्गै सं रचनाको ूःताव गिरएको

यस सं रचनामा सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सिचव मातहत सं सदीय अध्ययन तथा

अनुसन्धान महाशाखा (सहसिचव १) र सो महाशाखा अन्तगर्त सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान
शाखा (उपसिचव १,

शाखा अिधकृत १, सहायक २),

ूत्यायोिजत व्यवःथापन शाखा, नागिरक

सम्बन्ध शाखा र पुःतकालय शाखा (उपसिचव १, शाखा अिधकृत १, सहायक ३) रहने ूःताव

गिरएको छ । यी ूःतावह

आवँयक

पािरत भई सं रचना कायम भएको छ तर पिन अनुसन्धान कायर्का लािग

ान, सीप भएको जनशिक्तको कमी,

अनुसन्धानको

िवषय

सिचवालयको

सो कायर्का लािग आवँयक ॐोत-साधनको कमी,

ूाथिमकतामा

उनीह को माग बमोिजमको सूचना, जानकारी, तथ्या

नपनुर् जःता

कारणह ले

लगायतका साममीह

गदार्

सदःयह लाई

उपलब्ध गराउने काम

हुन सकेको छै न । यसैगरी सं सद सिचवालयमा ःथापना भएको पुःतकालयले पिन जनशिक्तको अभाव,
अनुसन्धान सम्बन्धी

ान, सीपको अभाव, आिथर्क एवं भौितक ॐोत-साधनको अभाव जःता कारणले

गदार् सं सद सदःयह लाई आवँयकता अनुसार सं सदीय अनुसन्धान, पुःतकालय, सन्दभर् साममी
लगायतका सेवाह

िदन सकेको छै न ।

सं घीय सं सदको रणनीितक कायर्योजना, २०७५ मा सं सदीय अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी

कायर्को थालनी गन रणनीित िलइएको छ भने सोका लािग सं सदमा ूःतुत हुने नयाँ र सं शोधन

सम्बन्धी िवधेयक उपर िवषय िव सिहतको Task Force िनमार्ण गरी अध्ययन, िवश्लेषण गरी

पुनरावलोकन गन ूणालीको िवकास गन र यसका लािग सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा

र सम्बिन्धत सिमित िजम्मेवार हुने भिनएको छ ।१० यःतो रणनीित िलइएको भए तापिन आजसम्म
कुनै िकिसमका उल्लेखनीय िबयाकलापह

छ ।

हुन सकेका छै नन् र यसको ूगित न्यून रहे को अवःथा

सं घीय सं सद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सं सद र सिचवालयलाई सुचा

पले

स ालन तथा व्यवःथापन गन सम्बन्धमा आवँयक नीित िनधार्रण गन तथा रे खदे ख, िनयन्ऽण र
सुपरीवेक्षण गन कामका लािग सिचवालय स ालन तथा व्यवःथापन सिमित रहने व्यवःथा गरी सं सद
सदःयको दक्षता तथा क्षमता अिभवृि

गनर् आवँयक पन कायर् गन िजम्मेवारी िदइएको भएतापिन यस

सिमितले सदःयह को भूिमका ूभावकारी हुनेगरी ठोस कायर् गरे को पाउन सिकंदै न ।

९
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िनंकषर्
सं सदीय अनुसन्धानले सदःयको क्षमता अिभवृि

गरे र कानून िनमार्ण, सरकारको िनगरानी,

ु ह
कायर् गदर्छ । मािथ उल्लेख गिरएका केही मुलक

ु ह मा जःतो सं सदीय
र अन्य धेरै मुलक

्
जनताको ूितिनिधत्व लगायतका कायर्मा सहयोग गद लोकतन्ऽको सु ढीकरणमा योगदान पुरयाउने
अनुसन्धान कायर्का लािग नेपालमा कुनै छु ै िविश

िनकाय रहे को छै न । थोरै भएपिन यस कायर्को

िजम्मेवारी पाएका महाशाखा, शाखाले पिन िविवध कारणह ले गदार् िजम्मेवारी िनवार्ह गनर् सिकरहे का

छै नन् । यसरी हे दार् सं सदीय अनुसन्धान कायर्को सन्दभर्मा नेपालको अवःथा अत्यन्तै नाजुक रहे को

पाउन सिकन्छ । यसथर् सं सदको कायर्सम्पादनमा ूभावकािरता ल्याउने कायर्मा अहम् भूिमका खेल्ने

सं सदीय अनुसन्धान जःतो महत्वपूणर् सं यन्ऽको व्यावहािरक अभ्यास यथाशीय स ालन गिरनु

अत्यावँयक छ । यस सम्बन्धमा नेपालमा िव मान रहे को सं रचना र जम्मा तीन चार जना

जनशिक्तको व्यवःथाले वतर्मान समयमा काम गनर् नसकेको अवःथा दे िखएकाले िवश्वका िविभ
ु ह ले
मुलक

गरे

जःतो छु ै

सं सदीय अनुसन्धान

सम्बन्धी

िनकाय

र

सो

िनकाय

अन्तरगत

क्षेऽगत/िवषयगत अनुसन्धान महाशाखा, शाखाको ःथापना गरी कायर्स ालन गिरनु ज री दे िखन्छ ।
त्यसका लािग आवँयक सं रचना, ॐोत-साधन र यथे

दक्ष जनशिक्तको व्यवःथापन गरी सोही िनकाय

माफर्त अनुसन्धान कायर्को सम्पादन गिरनुपछर् । यसो हुन सकेमा माऽ सं सद र समम सं सदीय

ूणालीकै गिरमा अिभवृि

हुने दे िखन्छ ।
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मािथल्लो सदनको अवधारणागत मान्यता र नेपालको सन्दभर्

दशरथ धमला



सारांश
कानून िनमार्ण गन, जनताका गुनासा र अपेक्षाको सम्बोधन गन र सरकारको कामको खबरदारी गन

जनूितिनिधमूलक सं ःथा नै सं सद हो । दे शले अवलम्बन गरे को शासकीय ःव प, राजनीितक
िविश ताका कारण यसको सं रचनामा दे शगत

पमा िविभ ता पाइन्छ । समाजको सं रचना अनुसार

सम्ॅान्त वगर्लाई िवशेष महत्व िदने बममा जिन्मएको मािथल्लो सदन आधुिनक समयमा जनताको

िनरन्तर ूितिनिधत्व हुन ु पन, समावेशी चिरऽको हुन ु पन, िव ताको उपयोगको माध्यम ब ु पन
जःता मान्यताका आधारमा यो सदन ःथािपत हुँदै आएको पाइन्छ । नेपालले पिन िवगतदे िख नै
मािथल्लो सदनको अभ्यास गद आइरहे को छ । मािथल्लो सदनको अवधारणागत मान्यताह

मध्ये

कितपय मान्यतालाई ःवीकार र अ ीकार गद आएको दे िखन्छ भने कितपय मान्यता ःथािपत गनर्
ूयासरत रहे को पाइन्छ । सं िवधानमाफर्त यसलाई अिविच्छ , लैि कमैऽी र समावेशीमूलक
तुल्याउने ूय

भएका छन् भने यसको िबयाशीलता र ूभावकािरताका सम्बन्धमा केही सं वैधािनक

जिटलता समेत दे िखएका छन् । ियनै कुराह लाई उल्लेख गरी यो लेख तयार पािरएको छ ।
लेखमा मुख्यतः मािथल्लो सदनको अभ्युदय, यसको अवधारणागत मान्यता र नेपालको सन्दभर्मा
त्यःता मान्यताको अनुसरण के-कित गनर् सिकएको छ भ े जःता िवषयवःतुह लाई सं क्षेपमा ूःतुत
गिरएको छ ।
पृ भूिम
कानून बनाउने र सरकारको कामकारवाहीको िनगरानी गन मुख्य िजम्मेवारी रहे को सं सद

सरकारका ूमुख तीन अ ह

मध्ये महत्वपूणर् अ

हो । अिधकारसम्प

भएकोले नै यसले जनतामा अन्तरिनहीत सावर्भौमस ालाई िविभ

जनूितिनिधमूलक सं ःथा

ूिबया र कायर्ूणाली ारा अभ्यास

गदर्छ । जनताका आवाजलाई मुखिरत गन, जनअपेक्षा तथा जनचासोका िवषयह लाई सम्बोधनका

लािग सरकारलाई घच्घच्याउने, सरकारका कामकारवाही उपर िनगरानी राखी खबरदारी गन र दे शका
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लािग आवँयक कानून िनमार्ण गन िनकाय भएकाले नै सं सदलाई जनताको भरोसाको केन्ि, जनताको

थलो, जनताको सहारा जःता नाम पिन िदने गरे को पाइन्छ ।

सं सदमा जनताले मतदान माफर्त च ुनेका ूितिनिधह

रहने भएकाले आफूले बनाएको

कानूनको ःवािमत्व भाव िलने र त्यसको ौे य जनतालाई िदलाउने मान्यताको आधारमा सं सदीय राज्य

ूणाली चलेको हुन्छ । सं सद ारा कानूनको माध्यमबाट सुिनि त गिरने सही िस ान्त, नीित, योजना,

मापदण्ड तथा िदशािनदशकै आधारमा कायर्पािलका अगािड बढ्ने हुँदा सं सद राज्यको पथूदशर्क पिन

हो । सं सदले दे शका वतर्मानका समःया समाधान गन र भिवंयमा आउन सक्ने च ुनौतीको समेत

सामना गनर् सक्ने कानून बनाउनु पन हुन्छ । तसथर् सं सदले कानूनमा दू रदिशर्ता, ूयोगशीलता,
सुःप ता र सुिनि तता जःता आधारभूत तत्वलाई जीवन्त राख्न नसकेमा यसले आफ्नो साथर्कतालाई

बचाई राख्न सक्दै न । यसमा पिन सं घीय सं सदका सन्दभर्मा त यी िवषयह को सान्दिभर्कता र महत्व

अझै बढी रहन गएको छ ।१

िव मा हाल एक सदनात्मक वा ि सदनात्मक सं सद रहे का छन् । य िप िवगतमा ःवीडे नमा

चार सदनात्मक सं सद र दिक्षण अिृकामा िऽसदनात्मक सं सदको अभ्यास२

समेत भएको इितहास

पाइन्छ । सं सद कित सदनात्मक हुने, सदःयह को सं ख्या कित रहने तथा ितनमा ूितिनिधत्व के

कसरी गन, गराउने भ े िवषयह

हरे क दे शको आ-आफ्नो शासन व्यवःथा र कानूनी, आिथर्क,

सामािजक-सांःकृितक, ूशासिनक, राजनीितक पिरवेश जःता आधारमा िनधार्रण गन गिरन्छ ।

िविधशा ीय

ि कोणमा सं सद यित नै सदनको हुनपु न भ े हालसम्म कुनै पिन िस ान्त, आधार वा

ु ह का केन्िीय
आवधारणा रहे को त पाइँदैन तथािप िव का ूायः सबै सं घीय लोकतािन्ऽक मुलक

अथार्त ् सं घीय सं सद दुई सदनात्मक नै रहे को पाइन्छ । यित माऽ होइन कितपय एकात्मक शासन
ु
व्यवःथा भएका दे शह मा समेत दुई सदनात्मक सं सदको अभ्यास पिन भएको पाइन्छ । सं यक्त
रा
सं घमा आव

िव का १९३ रा ह मध्ये

ु ह मा अथार्त ् ४०.९३ ूितशत
हाल ७९ मुलक

ु ह मा ि सदनात्मक सं सद रहे को पाइन्छ ।३
मुलक
अिृका, अ ेिलया, ॄािजल,

भारत, अमेिरका, बेलायत, ःवीटजरल्याण्ड, दिक्षण

स, क्यानडा, ृान्स, आयरल्याण्ड, पािकःतान, नेदरल्याण्ड, नेपाल लगायतका

ु ह मा दुई सदनात्मक केिन्िय सं सद रहे को पाइन्छ ।
मुलक

मािथल्लो सदनको अवधारणागत मान्यता
सन् ९३०

मा

ःथापना

भएको

४

हालसम्मको सबैभन्दा पुरानो सं सद मािनन्छ

आइसल्याण्डको

Alpingi नामक सं सदलाई िव को

भने बेलायतलाई आधुिनक सं सदको जननी भिनन्छ ।

सन् १२१५ को म्याग्नाकाटार्पिछ बेलायतमा िवकिसत भएको Curia Regis नामक ूितिनिधमूलक
१
२
३
४

वस्थािपकीय अंगको स्वरुप िनधार्रण सिमितको पर्ितवेदन
https://en.wikipedia.org/wiki/Multicameralism

राि य सभा पिरचय पुिस्तका
https://en.wikipedia.org/wiki/Althing
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सं ःथा नै राजा Edward III को शासनकाल (सन् १३२७ दे िख १३७७) सम्म आइपुग्दा समाजका
वगर्ह लाई अिधकार बाँडफाँड गन बममा दुई अलग िनकायको
समाज

वगर्वादमा

त्यसताका

युरोपभर नै

सुिवधाह

तोिकएका िथए । सम्ॅान्त वगर्ह ले च ुनावमा सहभागी नभई ूितिनधत्व गनर् पाउने र

सवर्साधारण । सम्ॅान्त वगर् पिन िविभ

आधािरत

िथयो ।

पमा िवभाजन हुन पुग्यो ।

एउटा

सम्ॅान्त वगर् र

अक

तहमा िथयो । ती सबैका अलग अलग अिधकार र

सवर्साधारण नागिरकले च ुनावमा िवजय भएमा माऽ ूितिनिधत्व गनर् पाउने गरी ूितिनिधत्वको
ूिबयामा िवभेद गिरएको िथयो ।

सम्ॅान्त वगर्लाई च ुनावबाट िनवार्िचत नभई मनोनयन माफर्त ूितिनिधत्व गनर् पाउने,

एकपटक मनोनयन भएपिछ सध रिहरहन पाउने र सवर्साधारणले च ुनावी ूिबया पार गरी आउनुपन

भएकाले सम्ॅान्त रहने िनकाय पिन अलग-अलग व्यवःथा गिरयो । सम्ॅान्त अथार्त ् मािथल्ला वगर्का
व्यिक्त रहने िनकाय मािथल्लो र सवर्साधारण नागिरक अथार्त ् तल्लो तहका व्यिक्त रहने िनकायलाई
तल्लो िनकायको

पमा िचिनन थािलयो । यसरी िसजर्ना भएका िनकाय नै पिछ सऽ शताब्दीितर

आइपुग्दा मािथल्लो र तल्लो सदनको

पमा िवकिसत भएको पाइन्छ ।५

नागिरकलाई भन्दा सम्ॅान्त वगर्लाई िवशेष सं रक्षण गरी िवशेष अिधकारह

यसथर् सवर्साधारण

सुिनि त गन बममा

मािथल्लो सदनको िवकास भएको इितहास पाइन्छ । यसैको पिरणामःव प नै आज पिन बेलायतको

मािथल्लो सदनलाई

House of Lords अथार्त ् सम्ॅान्तह को सदन भिनन्छ र एकपटक सदःय

भएको व्यिक्त आजीवन सदःय रिहरहने व्यवःथा कायमै छ ।

मािथल्लो सदनको अभ्युदयको कारण जे रहे तापिन आधुिनक राज्यूणालीमा मािथल्लो

सदनका केही फरक र अवधारणागत मान्यताह

उल्लेख गिरएको छः

रहे को पाइन्छ । त्यःता मान्यताह लाई िनम्नानुसार

१. जनताको ःथायी ूितिनिध
ु का लािग अकल्पनीय र
जनूितिनिधमूलक सं ःथाको शून्यता भनेको लोकतािन्ऽक मुलक

अशोभनीय िवषय मािनन्छ । जनताका आवाजह लाई मुखिरत गन सं ःथाको अिविछ ता कायमै

रिहरहनु नै लोकतन्ऽको ूमुख मान्यता हो । तल्लो सदन िवघटन भएको समयमा समेत सं सदले

गनुप
र् न कामह

यसै सदनले गनुप
र् छर् र सं सदीय शून्यता हुन िदनुहँद
ु ै न भ े मान्यताकै आधारमा

मािथल्लो सदनलाई ःथायी सदनको

पमा ःथािपत गरे को पाइन्छ ।

िव का कुनै पिन मािथल्लो सदनको कायर्काल उल्लेख गिरएको हुँदैन । सदःयह को

कायर्काल माऽ तोिकएको हुन्छ । यो सदनका सदःय मध्ये सबैको एकैपटक कायर्काल समा
पटक-पटक गरी सिकने र जित जनाको कायर्काल सिकन्छ, त्यि

नभई

नै जनाको िनवार्चन या मनोनयन

पिन हुँदै जाने ूचलनका कारण यो सदनको िवघटन हुने अवःथा आउँ दैन । सदःयको कायर्काल

तोक्ने सम्बन्धमा पिन िव मा फरक-फरक अभ्यास रहे को पाइन्छ । धेरै दे शमा सदःयको कायर्काल
५

https://en.wikipedia.org/wiki/Bicameralism#Federal_2
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तोिकएको पाइन्छ भने कुनै दे शमा उमेरको आधारमा सदःयता कायम रहने त कुनै दे शमा जीवनभर
सदःय रहन पाउने व्यवःथा गरे को पाइन्छ । मेलिसयामा ३ वषर्;

बहराइन, बेला स, भुटान,

बोिःनया हजर्गोिभना आिदमा ४ वषर्; बेिल्जयम, बु ण्डी, क्याम न, बोिलिभया आिदमा ५ वषर्;

अमेिरका, पािकःतान, कम्बोिडया, नेपाल लगायतका दे शमा ६ वषर्; ॄािजल,

भारत,

वाण्डा, िचली आिदमा ८

वषर्; ृान्स, मोरक्को, लाइॄे िरया आिदमा ९ वषर्को कायर्काल तोिकएको छ । क्यानडामा एकपटक

सदःय भएको व्यिक्त ७५ वषर्को उमेरसम्म सदःय रही रहन सक्ने व्यवःथा छ भने बेलायत र यमन

मा एकपटक सदःय भएको व्यिक्त जीवनभर सदःय हुने व्यवःथा छ ।६
२. समावेशीमूलक ूितिनिधत्वको सुिनि तता
िव का

जनूितिनिधह

ूायः

सबै

सं सदका

तल्लो

सदनमा

जनताको

ूत्यक्ष

च ुिनएका

मतदान ारा

रहन्छन् । सं सदको तल्लो सदन मूलतः राजनीितक ूितःपधार्का आधारमा िनवार्िचत

भई गठन हुने हुँदा सं सदमा सबै जातजाित, भाषाभाषी, वगर्, िल , समूह, गिरब, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख

समुदायको ूितिनिधत्व नहुन सक्छ र समाजको चिरऽ अनुसारको समावेशी सं सद नब

पिन सक्छ ।

तसथर् त्यःता जातजाित, क्षेऽ, समुदाय र वगर्का जनताको लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथामा ूितिनिधत्व
सुिनि त गरी ितनीह को आवाज सहजै सु े व्यवःथा गनुर् आवँयक हुन्छ, जुन कुरा सदनको

ूकृितका आधारमा मािथल्लो सदनले माऽ सुिनि तता ूदान गनर् सक्छ । त्यसैले समावेशी र

लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथाको ःथापना र िवकासका लािग मािथल्लो सदनको पिरकल्पना गिरएको

हो ।

३. िव ताको उपयोग
सं सदको तल्लो सदनमा िनवार्िचत हुने व्यिक्त बढी राजनीितक ूकृितको हुन्छ । आफ्नो

दलको िजतका लािग राजनीितक कला र चातुयत
र् ा ूदर्शन गद दलह ले उम्मेदवार चयन गन

गदर्छन् । दलगत ूणालीमा त्यसरी उम्मेदवारको चयन गदार् योग्यता, िव ता जःता िवषयह
हुन जान्छन् । जसले च ुनाव िज

गौण

सक्छ, त्यसैलाई उम्मेदवार बनाउने पिरपाटी रही आएको

पाइन्छ । तल्लो सदनमा िवषयगत क्षेऽका िव

व्यिक्तत्वह

िनवार्िचत नहुन सक्छन् ।

त्यसकारण दे शका लािग आवँयक पन दूरगामी नीितह

सांःकृितक, ूशासिनक लगायतका िविभ

क्षेऽका ख्याितूा

िनमार्णमा आिथर्क, सामािजक,

योग्य, सक्षम, दक्ष िव ह

मािथल्लो

सदनमा छनौट भएर लैजानका लािग नै मािथल्लो सदनको आवँयकता महशुस भएको पाइन्छ ।

यःता सदःयले पिन कुनै राजनीितक िवचारधाराका आधारमा नभई िनंपक्ष

पमा िवषयगत

ानका

आधारमा आफूलाई पिरचािलत गनुप
र् छर् भ े मान्यता रही आएको छ । यसथर् यस सदनलाई
िव ह को समूह पिन भ े गिरन्छ । िविभ

तह र तप्काबाट योग्य, सक्षम र सबैको भावनाको

ूितिनिधत्व गनर् सक्ने व्यिक्तको चयन होस् भनेर िविभ

ूकारका िनवार्चन ूणाली वा ूिबया

अपनाएर वा मनोनीत गरे र सभाको गठन गिरन्छ । मािथल्लो सदनको व्यवःथा ारा अनुभवी तथा
६
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पिरपक्व िव ह लाई राि य नीित िनमार्णमा सहभागी गराउन सिकने हुनाले यसबाट शासकीय व्यवःथा

अझ बढी ूितिनिधमूलक, पिरपक्व र पिरमािजर्त हुने अपेक्षा गिरएको हुन्छ ।
४. सं घीय तहह बीच समन्वय गन संःथाको

पमा

ु मा मािथल्लो सदन रहने या नरहने भ े
एकात्मक शासन व्यवःथाको अभ्यास गरे का मुलक

ु मा मािथल्लो सदन रहनु पछर् भ े
कुरा बहसको िवषय भएपिन सं घीय शासन व्यवःथा अपनाएका मुलक

िवषयमा आम सहमित भएको दे िखन्छ । सं घीय शासन ूणालीमा तल्लो सदन ूायशः जनसं ख्या र

भौगोिलक क्षेऽफल समेतका आधारमा ूत्यक्ष िनवार्चन माफर्त गठन गिरन्छ भने मािथल्लो सदन ूदे श
तथा ःथानीय तहको ूितिनिधत्व र मनोनयन जःता आधारमा गठन गिरने पिरपाटी रहे को छ ।

ःथानीय तथा ूदे श तहका जनूितिनिध नै िनवार्चक मण्डल रहने हुँदा ती िनकायूित उ रदायी हुने र

त्यःता तहह बीच अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सद्भाव कायम गन सं यन्ऽको
मान्यता रही आएको पाइन्छ ।

पमा यसको उपयोग गन

५. अिभभावकीय सं ःथाको मान्यता
सं घात्मक सं रचनामा दे शमा सबै पक्ष र तहह ले िव ास गनर् योग्य, सबैलाई समन्वय गनर्

सक्ने तटःथ िनकायको आवँयकता पदर्छ । तल्लो सदनले कितपय अवःथा र पिरिःथितमा

बहुमतको उपयोग गरी गिरएका िनणर्यह लाई मािथल्लो सदनले सुधार र पिरमाजर्न गनर् सक्छ ।
तसथर् यसलाई तल्लो सदनको िनयन्ऽण र व्यवःथापन गन सदनको

पमा समेत हे न गिरन्छ । यो

सदन राजनीितक तवरले भन्दा पिन िनंपक्ष, ःवतन्ऽ र सुझबुझका साथ समझदारीपूणर्

पमा चल्नुपछर्

भ े अवधारणागत मान्यता रहे को पाइन्छ । अिभभावकीय सदनको भूिमका िनवार्ह गनर् सक्ने गरी

यसको िवकास भएको पाइन्छ ।

ँ हुन्छ । जुनसुकै अवःथा
मािथल्लो सदनको सारभूत सम्बन्ध राज्यको नीितगत िवषयवःतुसग

र पिरिःथितमा पिन व्यिक्तगत वा दलगत सरोकारका िवषयवःतुभन्दा सामािजक वा सामूिहक तथा

राि य वा ूणालीगत िहतमा केिन्ित रहनु मािथल्लो सदनको लािग अपिरहायर् हुन्छ । यसमा

ूितिनिधत्वको चिरऽ नै यःतै ूकारको हुन्छ र यसको अवधारणात्मक पक्ष पिन यही नै हो ।

यसबाट समम राि य िहतकै ूव र्न हुँदै सबैको सामूिहक उत्थानको मागर् ूशःत हुन्छ ।
६. पयार्

छलफल र जनताको ूितिबया ूाि को अवसर
दुई सदनात्मक सदनको सं सदमा एकात्मक सं सदमा भन्दा कामकारवाही तुलनात्मक

पमा

लामो हुन्छ । एउटै िवधेयकलाई दोहोरो हुने गरी उही तिरका अपनाई कानून िनमार्ण ूिबया अगािड
बढाइन्छ । समयका

ि ले यो असाध्यै झन्झिटलो, प

ारलाग्दो र कितपय अवःथामा अनावँयक

जःतो समेत लाग्ने गदर्छ । काममा हुने दोहोरोपनाले समय धेरै लाग्ने भए तापिन यःतो िढलाइ र
दोहोरोपना पिन कितपय अवःथा र पिरिःथितमा रा का लािग िहतकर हुन्छ । तल्लो सदनबाट पािरत

गिरएका िवधेयकह

मािथल्लो सदनमा िवचाराधीन रहे कै समयमा जनमत बुझ्न सिकने अवसर ूा

हुन्छ । त्यःतो िवधेयकूित उत्प
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हुने सूचना, ूितिबयाले सो िवधेयक उपर तल्लो सदनमा सो िवधे यक िफतार् पठाउने वा मािथल्लो

सदनमा आवँयक सं शोधन गनर् सिकने सम्भावना रहन्छ ।७ अक ितर एउटै िवषयलाई दुई अलग
सदनले फरक

ि कोणबाट पिन हे न र् सक्छन् र अझ ूभावकारी बनाउन सिकन्छ भ े मान्यताका

आधारमा मािथल्लो सदनको अवधारणा िवकास भएको पाइन्छ । यसकारणले पिन मािथल्लो सदनको
आवँयकता महसुस गिरएको हो ।

७. सं सदीय ऽुिट सच्याउने अवसर
सं सदको दुई सदनात्मक व्यवःथाले गदार् कितपय अवःथा र पिरिःथितमा एक सदनबाट

भएका ऽुिटह

अवःथामा पयार्

अक सदनबाट सुधार हुन सक्ने सम्भावना ूबल रहन्छ । एउटा सदनले कितपय
सोच िवचार नपुर्याईकन िनणर्य िलन पुग्यो भने अक सदनबाट त्यसमा रहे का ऽुिट,

कमजोरी सुधार गन सम्भावना रहन्छ । यही मान्यताकै आधारमा मािथल्लो सदनलाई अवसरको
पमा उपयोग गन गरे को पाइन्छ ।

नेपालको सन्दभर्मा मािथल्लो सभा
नेपालको सं सदीय इितहासलाई हे दार् एकात्मक शासन व्यवःथा रहे को समयमा समेत दुई

सदन सिहतको सं सदको सं वैधािनक व्यवःथा भएको दे िखन्छ । तीस वष प ायती शासन कालमा,

अन्तिरम शासन िवधान, २००७ मा र पिछल्लो सं बमणकालीन अवःथामा लागू रहे को अन्तिरम

सं िवधान, २०६३ को अविधमा बाहे क अन्य समयका सं िवधानह मा मािथल्लो सदनको व्यवःथा

भएको पाइन्छ ।

लागू हुन नसकेको नेपालको पिहलो सं िवधान अथार्त ् नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४

मा भारदारी सभा नामक मािथल्लो सभाको व्यवःथा भएको िथयो । यस सभामा ६० दे िख ७० जना

सदःयह

रहने व्यवःथा िथयो । त्यसैगरी नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५ ले महासभा नामक

मािथल्लो सदनको व्यवःथा गरे को िथयो, जहाँ राजाबाट मनोनीत १८ जना र िनवार्िचत १८ जना गरी

३६ सदःय रहन्थे । नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ ले ६० जना रहे को राि य सभा नामको
मािथल्लो सदनको व्यवःथा गरे को िथयो भने हाल नेपालको सं िवधानले ५९ सदःयीय ःथायी सदनको

पमा मािथल्लो सदनको व्यवःथा गरे को छ । यस सदनमा रहने सदःय जुनसुकै अवःथामा पूणर्

रहीरहुन भ े मान्यता ःथािपत गद राि य सभा सदःय िनवार्चन (सं शोधन सिहत) ऐन, २०७५ मा

सदःयको पदाविध समा

ु न्दा
भई िरक्त हुन आउने सदःय पदको िनवार्चनको िमित सो पद िरक्त हुनभ

प ीस िदन अगावै िनवार्चन हुने गरी िमित तोक्नुपन र सो बाहे क कुनै कारणले पद िरक्त भएमा िरक्त
भएको िमितले प ीस िदनिभऽ िनवार्चन सक्ने गरी िमित तोक्नुपन व्यवःथा गरे को छ ।

राि य सभामा पिहलो पटकलाई गोलाूथा ारा दुई, चार र छ वषर्मा सदःयह को कायर्काल

कायम गन व्यवःथा छ । ूत्येक दुई वषर्मा एक ितहाइ सदःयको पद िरक्त हुने र सोही अनु प
७

वस्थािपकीय अंगको स्वरुप िनधार्रण सिमितको पर्ितवेदन
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िनवार्चन गद जाने व्यवःथा गिरएको छ ।8 यःतो व्यवःथाका कारण यस सदनलाई ःथायी ूकृितको

सदनको

पमा ःथािपत गिरएको छ । ूितिनिध सभा िवघटन हुन सक्ने र आविधक िनवार्चनबाट

माऽ पुनः गठन हुने व्यवःथा गिरए पिन यो सदन िवघटन हुने व्यवःथा गिरएको छै न ।

जनूितिनिधमूलक सं ःथा जुनसुकै समयमा पिन िनरन्तर रिहरहनु पछर् भ े मान्यतालाई नेपालमा भएको
यो व्यवःथाले अं गीकार गरे को पाइन्छ, जुन कुरा िवगतमा पिन िथयो । य िप मािथल्लो सभा

अिविच्छ

उ रािधकारवाला सं ःथाको

पमा रहने व्यवःथाका बावजुद ूितिनिध सभा नभएको समयमा

िबयाशील हुन किठन पन हो िक भ े आशं काह

उत्प

हुने गरे का छन् ।

वतर्मान सं िवधानको धारा ९३ मा ूितिनिध सभाको अिधवेशन चालू नरहे को वा बैठक

ःथिगत भएको अवःथामा सभाको सम्पूणर् सदःय सं ख्याको एक चौथाइ सदःयह ले िलिखत अनुरोध

गरे मा रा पितबाट ूितिनिध सभाको अिधवेशन वा बैठक बोलाउनु पन व्यवःथा छ । सं सदको

अिधवेशन अन्त्य भएको अवःथामा वा ूितिनिध सभा िवघटन भएको वा अक िनवार्चन भएर नयाँ

ूितिनिध सभा गठन भई नसकेको वा िवषम पिरिःथित िसजर्ना भई िनवार्चन नै हुन नसकेको अवःथामा

ःथायी सदन भिनए तापिन राि य सभाको बैठक िनवार्ध

पमा चल्न सक्ने व्यवःथा नै दे िखं दैन ।

िकनकी धारा ९१ मा भएको व्यवःथा बमोिजम ूितिनिध सभाका सदःयले जःतो राि य सभाका एक
चौथाइ सदःयले रा पित समक्ष सभाको अिधवेशन वा बैठक माग गरी अिधवेशन आ ान हुन सक्ने

व्यवःथा छै न भने अक ितर सं सदको अिधवेशन नहुँदा कायर्पािलकाको सं सदीय िनगरानी नहुने र

अध्यादे श माफर्त सहजै कानून समेत बनाउन पाउने कारण सं िवधानको धारा ६६ बमोिजम सभाको
अिधवेशनको आ ानको लािग कायर्पािलकाले िसफािरश गनर् समेत नचाहन सक्ने खतरा त्यि कै

रहन्छ । यःतो भएमा राि य सभाको िनरन्तरता कसरी गराउन सिकन्छ भ े सवालमा बहसह
थालेका छन् ।

ःथानीय तह र ूदे श दुवै तहलाई राि य सभाको िनवार्चक मण्डलको

हुन

पमा सं िवधानतः

ःवीकार गिरएको पाइन्छ । यस व्यवःथाले मािथल्लो सभालाई तल्ला तहह को ूितिनिधमूलक सं ःथा

हो भ े कुरा ःप

हुन्छ । ःथायी

पमा रहने सदन भएको र राजनीितक आमह-पूवार्मह कम हुने र

आफ्नै िनवार्चक मण्डललाई समन्वय गनर् समेत सहज हुने भएकाले हालको व्यवःथाले सं घीय तहबीच

समन्वय गन सं ःथाको
िविभ

पमा राि य सभा रहन सक्छ भ े िव ास गनर् सिकन्छ ।

जातजाित, भाषाभाषी, समुदाय, पेशा, िल , अपा ता भएका व्यिक्त, अल्पसं ख्यक लगायतको

ूितिनिधत्व सुिनि त गिरएकोले हालको राि य सभाले समावेशीमूलक अवधारणागत मान्यतालाई
अनुसरण गरे को दे िखन्छ । त्यित हुँदाहुँदै पिन मािथल्लो सभालाई िव ह को सभाको

पमा ःथािपत

गनर् भने नसिकएको हो िक भ े भान हुन्छ । सदःयह को चयनको Modality र योग्यता िनधार्रणमै

्
यस कुरामा िवशेष ध्यान पुरयाउन
सिकएको छै न भने अक ितर सभाको िव ताको ूभावकारी उपयोग
गन सम्बन्धमा केही सं वैधािनक जिटलताह

8

पिन रहे का छन् ।
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िविनयोजन िवधेयक पन्ी िदनिभऽ र अन्य िवधेयकह

दुई मिहनािभऽ ूितिनिध सभामा िफतार्

नपठाएमा राि य सभालाई नपखीर् ूितिनिध सभा एक्लैले ूिबया अगािड बढाउन सक्ने व्यवःथा छ ।

यस ूावधानबाट राि य सभालाई अिधकारको

ि ले केही सं कुचन गनर् खोजेको जःतो दे िखन्छ ।

अझ ूितिनिध सभाले पािरत गरी राि य सभामा िवधेयक पठाएपिछ अिधवेशन अन्त्य भएमा अिधवेशन
नबसेको अविधमै दुई मिहना पुग्न सक्ने सम्भावना जिहल्यै रिहरहन्छ । यःतो अवःथामा राि य

सभाले व्यापक छलफल गरे र िवधेयक पािरत गरे तापिन त्यो िनरथर्क हुन्छ, भन राि य सभाको

िव ता बीचै मा तुिहन सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण राहदानी िवधेयक, २०७5 लाई िलन

सिकन्छ, जसलाई ूितिनिध सभाले पािरत गरी राि य सभामा पठाएपिछ अिधवेशनको अन्त्य भएको र
अिधवेशन नबसे को अविधमै दुई मिहना नाघेको कारण राि य सभाको सुझावलाई नसमेटी ूितिनिध

सभाले िवधेयक पािरत गरी ूमाणीकरणका लािग रा पित समक्ष पठाएको िथयो ।

राि य सभाले पािरत गरे को तर ूितिनिध सभाले अःवीकार गरे को िवधे यक दुवै सदनको

ु
सं यक्त
बैठकमा ूःतुत गिरने व्यवःथा छ जब िक ूितिनिध सभाले पािरत गरे को िवधेयकलाई राि य

ु
सभाले अःवीकार गनर् सक्दै न । िकनिक त्यसरी अःवीकार गरे को िवधे यक सं यक्त
बैठकमा लगेर

छलफल गन व्यवःथा नै छै न । िव ताको ूयोग गरी राि य सभाले तकर्पूणर् ढ ले (जो सही हुन

ु ाइ हुने
सक्छ) यो िवधेयक यी कारणबाट उपयुक्त छै न भनी अःवीकार गरे मा त्यःतो िव ताको सुनव
व्यवःथा नहुने नेपालको राि य सभालाई िव

सभाको

पमा ःवीकार नगिरएको जःतो दे िखन्छ ।

िनंकषर्
सं सद जनताको जनमत अनुसार गठन हुने सावर्भौम अिधकारसम्प

जनूितिनिधमूलक सं ःथा

हो । शासन ूणाली, आिथर्क, सामािजक, कानूनी, राजनीितक अवःथा लगायतका आधारमा दे शगत
पमा यसको ढाँचा र ःव पमा फरक हुन सक्छ । सोही अनु प नै हाल िव मा एक सदनात्मक र

ु
रा
ि सदनात्मक सं सद गरी दुई ूकारका सं दीय अभ्यास भएको पाइन्छ । हाल सं यक्त

आब

दे शह

सं घमा

ु ले ि सदनात्मक सं सदको अभ्यास गन
मध्ये झण्डै चालीस ूितशतको हाराहारीका मुलक

गरे को पाइन्छ ।

सम्ॅान्त वगर् र सवर्साधारण नागिरक बीचमा फरक गरी सम्ॅान्त वगर्लाई िवशेष अिधकार

सुिनि त गन उ ेँयले दुई अलग-अलग िनकायको अभ्यास सँगसँगै मािथल्लो सदनको अवधारणा

िवकास भएको पाइन्छ । मािथल्लो सदनको अभ्युदयताको उ ेँय नकारात्मक ूकृितको भए तापिन
आधुिनक समयमा सकारात्मक मान्यताका साथ अगािड बढे को दे िखन्छ । आधुिनक समयमा मािथल्लो

सदनलाई िवधाियकी ूिबयामा हुने कमीकमजोरी हटाउन, सं घीय राजनीितमा अिभभावकको भूिमका

िनवार्ह गनर्, सबै वगर्का नागिरकह को ूितिनिधत्व सुिनि त गनर्, सं घ र ूदे शह को न्यायोिचत

ूितिनिधत्व गनर्, व्यवःथापकीय शिक्त सन्तुलन, कायर्कौशलता र ूभावकािरतालाई सम्बोधन गनर्,

जनताको िनवार्ध ूितिनिधत्वलाई सुिनि त गनर् यस अवधारणाको िवकास भएको हो ।
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नेपालमा पिन िवगतदे िख नै मािथल्लो सदनको अभ्यास हुँदै आएको छ । मािथल्लो सदनको

अवधारणागत मान्यतालाई हुबहु

पमा नभए तापिन अिधकांश

पमा अनुसरण गिरएको छ ।

नेपालमा समावेशी ूितिनिधत्व सुिनि त गन सवालमा, ःथायी सदनको
अवसरको

पमा, पयार्

समन्वय गन सं ःथाको

पमा, सं सदीय ऽिु ट सच्याउने

छलफल र जनताको ूितिबया ूाि को अवसरको

पमा यसको उपयोग भएको छ भने यस सभालाई िव

पमा, सं घीय तहह को
सभाको

सही ढ ले उपयोग गनर् सिकएको दे िखं दैन । त्यसैगरी राि य सभालाई ःथायी सदनको

पमा भने

पमा ःथािपत

गनर् खोिजएको भए तापिन केही सं वैधािनक ूावधानका कारण कितपय अवःथामा यसको अिधवेशन वा

बैठक हुन नसक्ने हो िक भ े आशं काह
लोकतािन्ऽक सं सदीय अभ्यासको अवसरको

िसजर्ना गिरिदएको छ । राि य सभाको अभ्यासलाई

पमा िलन सिकन्छ ।
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कानून िनमार्णमा लमोिल को अवधारणा र अभ्यास

लआमण अयार्ल



सारांश
कानून िनमार्ताह ले एक अकार्को ूःतािवत ूःताव ःवीकृत गराउन पारःपिरक मतदान गरे र गिरने
मतको व्यापार नै लमोिल

हो । कानून िनमार्ण ूिबयाको समयमा िवधेयकका दफा वा खण्डमा

आपसी समथर्न जुटाउन र ूःतािवत िवधेयक पािरत गराउन एउटा िवधायकले अक समकक्षी
िवधायकको मत हािसल गनर् अवलम्बन हुने मतको लेनदे न हो । यसको उत्पि

अमेिरकी

कङ्मेसबाट भएको मािनन्छ । सम्वत् २०५१-२०५६ को अविधमा नेपालको सं सदीय प ितमा

दलह ले लमोिल को भरपुर उपयोग गरे को पाउन सिकन्छ । यो िविध िनमार्णका साथै िनवार्चन
ूिबया, सरकारको गठन/िवघटन तथा मन्ऽालयगत बजेट िनमार्ण र िवकासका आयोजना/कायर्बम
छनौट जःता कायर्मा समेत व्या

रहे को पाइन्छ । िनणर्य नै हुन नसक्ने, लामो समयसम्म

अिनणर्यको बन्दी हुनपु न र समःयाले िनकास पाउन नसक्ने अवःथाबाट मुक्त गराई पक्षधरह लाई

्
जीत-जीतको िःथितमा पुरयाउन
यसले सहयोग गदर्छ । तथािप यसलाई गैरकानूनी, अनैितक र
अपिवऽ अभ्यासको

पमा समेत आलोचना गरे को पाइन्छ । यस लेखमा लमोिल को अवधारणागत

पिरचय, ूकार, सान्दिभर्कता र नेपालमा यसको अभ्यासको सम्बन्धमा ूकाश पान जमक गिरएको
छ ।
पिरचय
"लमोिल " शब्द राजनीितशा बाट िलइएको हो, जहाँ यसले कसरी एक पक्षले अक पक्षको

िवधेयक वा कानूनलाई पािरःपिरक समथर्नको बदलामा समथर्न गदर्छ भ े कुराको वणर्न गदर्छ ।

त्यसै ले यो पक्षधरता वा पक्षको आदान ूदानको अभ्यास हो।यसले मूलतः राजनीितक पक्षको आदान

ूदानलाई जनाउँ छ।यो िवशेषगरी कानून िनमार्ताबाट एक अकार्को ूःतािवत ूःताव ःवीकृत गराउन

पारःपिरक मतदान (quid pro quo) गरे र गिरने मतको व्यापार हो (Logrolling is the trading of

favors, or quid pro quo, such as vote trading by legislative members to obtain passage of
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actions of interest to each legislative member) ।9 यसलाई व्यवःथािपकाका सदःयह

ारा

ूत्येक सदःयलाई आफ्नो चासो सम्बोधन गनर् गिरने मतको व्यापार (Trading of Vote) पिन भ

सिकन्छ । यो यःतो ूबन्ध हो जसमा कुनै सदनका दुई वा बढी सदःयह

समथर्न गनर् अिमम

एक अकार्को िवधेयकलाई

पमा सहमत हुन्छन् र ती सदःयह ले िनवार्िचत अिधकारीका

कायर्क्षेऽह को िवचार ूितिनिधत्व गन कायर् समेत गदर्छन् । सं गठनात्मक
अभ्यासलाई जनाउँ दछ, जसमा िविभ
अकार्लाई ूितफल ूा
लमोिल

पमा आफ्ना

पमा यसले एक त्यःतो

सं गठनह ले एक अकार्को एजेण्डा ूचार गछर्न ् र ूत्येकले एक

हुनेछ भनी आशा गछर्न ् ।

वाःतवमा आपसी फाइदाको लािग मतको कारोबार बाहे क अ

केही होइन

(Logrolling is making mutually beneficial trade-offs between the issues on the table) ।
साधारणतयाः व्यवःथािपकाका ूितिनिधह

एक आपसमा जब दुई वा सो भन्दा बढी िनणर्य वा

मु ाह को अनुकूल नितजा सुिनि त गनर् तयार हुन्छन् तब लमोिल
गरे र दुई कानून िनमार्ताह

नै दुवै िनणर्य वा मु ाह

हुन्छ । .यसको लािग मुख्य

पािरत भएका छन् भनेर िनि त गनर् एक

अक को ूःतावमा मतदान गनर् सहमत हुन्छन् । यसमा ूत्येक िवधाियकाको गठनका लािग

फाइदाजनक हुने उपायह को समथर्न हािसल गनर्का लािग िवधायकह को बीचमा मतको कारोबार
समावेश हुन्छ । यस ूिबया माफर्त िवधायकह ले एक अकार्लाई िवशेष कानून पािरत गनर् म त

गदर्छन् । एक िवधायकले अक लाई कानूनको एक खण्डमा उःतै म तको बदलामा सहयोग गदर्छ
। सामान्यतया िवधेयकको छलफलको ूिबयामा व्यवःथािपकािभऽ रहे का सिमितमा दफा दफा वा
भाग वा पिरच्छे दको एक खण्ड िव ष
े ण र पिरवतर्न गरे र िवधायकह ले एक अकार्लाई कानून पािरत

गनर् सहयोग गदर्छन् ।
लमोिल

एउटा ूिबया पिन हो, जस ारा राजनीित ह ले अक

पक्षसँग सरोकार राख्ने

मु ाको लािग समथर्न गदर्छन् अथार्त ् िवधाियकी मतदानमाफर्त कानूनको एक खण्डलाई अक
राजनीित को समथर्नको बदलामा समथर्न गदर्छन् । यिद कुनै िवधायक लमोिल

गनर् चाहन्छ भने

उसले अक ऐन वा िबधेयकको तफर्बाट मत सुरिक्षत गनर् कुनै खास ऐन वा िबधेयकको लािग मतको
कारोबार शु

गदर्छ । त्यःतो अवःथामा दुई पक्षले आपसी समथर्नको वाचा गदर्छन्, त्यसै ले दुवै

िबधेयकले साधारण बहुमत ूा

िवषयमा साधारण बहुमत ूा

गनर् सक्दछन् । यसैगरी कुनै सदःयले सभा वा सिमितमा िवचाराधीन

गनर् केही बढी मत चािहने भएमा एक अकार्को मतको आदान ूदान

माफर्त समथर्न खोज्दछ । साथै, आफू जःतै िवधायकलाई कानून ब को लािग आफ्नो ूःतावमा
मतदान गरे मा पिछ त्यःतो मतदानको बदलामा उसको िवधेयकमा मतदान गन वाचा समेत गदर्छ ।

9
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लमोिल को उत्पि
लमोिल को उत्पि

किहले र कसरी भयो भ े सम्बन्धमा िविभ

ूाचीन धारणा अनुसार ज लमा कािटएका थुूै काठका मूढा (लग) ह

धारणाह

पाइन्छन् ।

सानर् जब दुई िछमेकीह ले

एक अकार्को सहयोगको अवँयकता महशुस गरे तब उनीह बीच लग रोल गनर् सँगै िमलेर काम गन
समझदारी बन्यो र लग सान बममा लमोिल को ूचलन शु
वाःतवमा यस शब्दको औपचािरक वा कानूनी

हुन गएको भनाइ रहे को पाइन्छ ।

पमा पिहलो ूयोग सन् १८३५ मा अमेिरकी

कङ्मेसका Davy Crockett ले गरे का िथए।उनले अमेिरकी ूितिनिध सभामा भनेका िथए, "मेरा
मािनसह

मलाई आफ्नो व्यवसायमा लग-रोल गनर् मन पराउँ दैनन् र मतदान अिघ नै मतदान

गछर्न ् । अन्य राज्यह मा समथर्क (फेलो) ह को अिधकार खाली गनुह
र् ोस् जसले आफ्नै भूिममा

किहल्यै आगो दन्काउँ दैन "(My people don't like me to log-roll in their business, and vote

away pre-emption rights to fellows in other states that never kindle a fire on their own
land) ।10
लमोिल को ूकार
लमोिल का िनम्न ूकार रहे को पाइन्छः11
1. ूत्यक्ष ूजातन्ऽमा लमोिल
व्यिक्तह

(Logrolling in direct democracies): यसमा केही

खुल्लम खुल्ला मतदान गदर्छन् । यसले गदार् मतह

व्यविःथत गनर् र िनरीक्षण गनर् सिजलो हुन्छ ।

2. िनिहत लमोिल

(Implicit logrolling): यस ूकारको लमोिल मा

िनकायले जिटल मु ाह

गदर्छन् ।

3. िवतरण लमोिल
सावर्जिनक लआयह

व्यापार गनर्, पुन:
मतदाताको ठू लो

िनणर्य गदर्छन् र औपचािरक ब्यापार िबना नै मतह

कारोबार

(Distributive logrolling): यसले नीित िनमार्ताह लाई ितनीह को
ूा

नीित र खुिे योजनाह

गनर् ूोत्सािहत गदर्छ । यहाँ ितनै नीित िनमार्ताह का िजल्ला

(pork barrel packages) व्यवहारमा कुशल छन् भ े कुराको

सुिनि त गनर् लमोल गिरन्छ।लोकतािन्ऽक शासन ूणालीमा यसलाई सबैभन्दा ूचिलत
ूकारको लमोिल

मािनन्छ ।

त्यसै गरी लमोिल लाई ःप

(Explicit) र िनिहत (Implicit) गरी दुई ूकारबाट पिन उल्लेख

गरे को पाइन्छ । Explicit लमोिल

ूितिनिधमूलक राजनीितमा धेरै सामान्य छ । यसलाई

व्यवःथािपका तथा यसका सिमित जःता ूजातािन्ऽक सं ःथाह मा साझा मािनन्छ, जहाँ मतह को

सिजलै लेनदे न हुनसक्छ । गोप्य मतदान वा ठू लो समूहले गन मतदान ूिबयामा भने यसले खासै
10
11
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काम गदन । यो िवशेषगरी अमेिरकामा खुला छ, जहाँ सं घीय ूणाली अनुसार ूितिनधत्व गरी आउने

कंमेसका सदःयह ले उनीह को आफ्नै राज्य वा िजल्लाको फाइदाका लािग स षर् गन अपेक्षा
गिरन्छ र पाटीर् नीित दोॐो बममा आउँ छ । य िप यो यूरोिपयन दे शह मा ःप

छै न िकनिक त्यहाँ

पाटीर् अनुशासन शिक्तशाली रहे को छ तथािप यो युरोपेली सं घमा धेरै मह वपूणर् छ । युरोिपयन
ु ो मतलब कुनै एक दे शले
युिनयनका दै िनक िनणर्यह मा र केही नीित मु ाह मा एकमत हुनक

सिजलैसँग सम्झौता रोक्न धम्की िदन सक्छ।त्यसै ले यसका सं ःथा वा कायार्लयको ःथापना तथा नीित
एवम् िनणर्यह

पािरत गदार् लमोिल को गु ायस रहन्छ (Butler, 2012) ।

Implicit लमोिल बाट िवधायकलाई धेरै फाइदा रहे का छन् । यो िवशेषगरी दल गठन,

महिधवेशन, च ुनाव र उनीह को िनवार्चन कायर्बमसँग बढी सम्बिन्धत छ । यसमा ःवाथर् र

अनुसारका तयार पािरएका िबिभ

समथर्न गनर् सहमत हुन्छन् ।

िकिसमका ूःतावलाई प्याकेज बनाएर िवधायकह

िच

ूत्येकलाई

लमोिल को सान्दिभर्कता
लमोिल लाई िवशेष

िच वा ःवाथर् भएका र अल्पसं ख्यक समूहह को लािग समथर्न ूा

गनर् ूयोग गिरने एक माध्यमका

पमा पिन िलने गिरन्छ । य िप िमिौत वैचािरक

(िविवधता) का कारण िवधाियकािभऽ पिहले नै यःता अल्पसं ख्यक िवधायकह

ि कोण

रहे का हुन्छन् र

अल्पसं ख्यक भए पिन ितनीह को ूायः ूितिनिधत्व रहे को हुन्छ । त्यसै ले सं िवधान सं शोधनको
बेलामा धेरै सं शोधन ूःताव समावेश गराउन यो उपयुक्त िवधायकी अभ्यास ब े गरे को पाइन्छ ।
लमोिल को अभावको कारण किहलेकांही बहुमतको समःया चिबय

सक्छ । चिबय बहुमतको समःया तब हुन्छ जब मतदाताह

पमा खडा हुन

बहु मतदान िवकल्पह को साथ

सामना गछर्न ् तर उनीह ले चाहे को िवकल्प रोज्न सक्दै नन्, िकनिक त्यो उपलब्ध हुँदैन । यःतो

अवःथामा मतदाताह ले वैकिल्पक िवकल्प ितनीह को मूल ूाथिमकताको निजक छ िक छै न भनी

िवचार गनुर् पदर्छ । जब यहाँ लमोिल लाई अनुमित िदइन्छ, अिन नितजा चिबय बहुमतको खतरा

िबना नै सुरिक्षत हुन्छ । नेपालको सं सदीय इितहासमा सऽ पटकसम्म गिरएको ूधानमन्ऽी पदको

िनवार्चनको िसलिसला र त्यसको अन्त्यलाई यसको उदाहरणको
लमोिल

ूणालीमा िवधायकले आफ्ना भोटह

ूयोग गनर् सक्दछ । ूाय गरे र िवधायकह

पमा िलन सिकन्छ ।

समकक्षी िवधायकह सँग मोलतोल गरे र

उनीह को पाटीर्का नेताबाट िनयिन्ऽत नभई ःवतन्ऽ

भएको अवःथामा उनीह ले िनवार्चन क्षेऽ िवकासको कायर्बमलाई बढावा िदनका लािग आफ्नो

मतको आदान ूदान गदर्छन् । साथै, दे शका अन्य िजल्लाह मा भन्दा आफ्नै िजल्लामा धेरै खचर् गरे र

फाइदा केिन्ित गनर् र आफ्नो मत सुरिक्षत पानर् खोज्दा लमोिल
जान्छ । यःतो बेला ःथानीय पिरयोजनाह

गन काम ःवतः उत्प

जःतैः ठू ला ठू ला बाँध, पुल, राजमागर्, आवास, अःपताल,

रोजगार ूिशक्षण केन्ि र यःतै खालका पिरयोजना छनोटमा ूायः लमोिल
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हुन
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ारा िकनबेच गन गिरन्छ

वा यसो गनर् दबाब िदइन्छ ।12 नेपालको सन्दभर्मा मुख्यतया बजेट िनमार्ण गदार् िविभ

मन्ऽालयका

मन्ऽी र उच्च अिधकारीह ले यःतो अभ्यास गन गरे को आरोप लाग्ने गरे को छ । यसथर् यःतो

कायर्लाई कानूनतः राॆो अभ्यासका
लमोिल

ूत्यक्ष

पमा िलइँदैन ।

पमा गिरने रा पित पदको िनवार्चनको समयमा हुन सक्दै न िकनभने त्यहाँ

िवशाल जनसं ख्याको मतदान आवँयक पदर्छ, गोप्य मतदान हुन्छ

र quid pro quo को सम्बन्ध

रहँदैन । तर पिन यो राजनीितक ूिबयामा व्यापक नै दे िखन्छ । त्यसै ले फाइदाजनक अवःथामा
को, बाट किहले र कसरी लमोिल

हुन्छ भनेर बुझ्न मह वपूणर् भए पिन कठीन छ ।

सव म िनणर्यको िवन्दुमा पुग्नको लािग लमोिल ले सघाउँ दछ । जब िनणर्यकतार्ह

एकमत हुन्छन्, मतलाई जबरजःती गदनन् र सबैजनासँग िभटो शिक्त हुन्छ तब माऽ उनीह

सव म

िनणर्यमा पुग्न सक्दछन् । यसैले केही लमोिल का पक्षधरह ले तकर् गदर्छन् िक लोकतन्ऽिभऽ

लमोिल को लािग अनुमित हुनपु दर्छ िकनिक किहलेकाँही भोटमा उ म सबैभन्दा कुशल िवकल्प

नहुन सक्छ । त्यसै ले लमोिल ले "भोटको बजार" िसजर्ना गन र "भोट" मुिाको एक ूकारको
पमा िविनमय हुने भए तापिन यसले राजनीितक ूिबयालाई सिजलो बनाई उच्च मूल्यवान

पिरणामह

उत्प

गनर् सहयोग गदर्छ ।

त्यःतै , च ुनावी कायर्बममा पिन दलह

मतदातासँग भोट शे िडं गमा ूवेश गन गदर्छन् ।

मतदान ूिबयामा सहभागी व्यिक्तले आफ्नो व्यिक्तगत भोटको मूल्य बुझ्दछ भने ऊ व्यापार गनर् ूेिरत
हुन्छ । जब व्यापारका िविधह

व्यिक्त ःवाभािवक

िदइएका मापदण्ड वा नैितक ूिबयाह सँग िवरोधाभाष गदनन् भने

पमा पारःपिरक फाइदाजनक मतका लािग ब्यापार खोज्दछ ।

सावर्जिनक गितिविधबाट हुने लाभह

लागत भन्दा बढी हुनपु न लमोिल को आवँयक एक

सतर् छ । जब लेनदे न लागत कम हुन्छ र त्यसमा सं लग्न पक्षह

पूणर्

पमा सूिचत हुन्छन् तब

ितनीह को बीचमा लमोिल को वातावरण बन्छ र पारःपिरक लाभदायक सम्झौता हुन्छ । यसो हुन ु
अगावै दुई पक्षको बीचमा बुि म ापूवक
र् वातार् (negotiation) र लेनदे न (bargaining) को क्षेऽ र

माध्यमबाट खिरद िबबीको लािग सम्भािवत सहमितको क्षेऽ (The zone of possible agreement-

ZOPA) खोिजन्छ । वातार्को सन्दभर्मा लमोिल लाई अनैितक वा िघनलाग्दो (Sleazy) िबयाकलाप

मािनदै न । यसरी वातार्मा गिरने लमोिल को लािग एक भन्दा धेरै मु ा (Issue) ह को पिहचान,

ितनको ूाथिमकतामा फरकपना र चासो तथा ती मु ाह को लािग िविभ

िमलाउन सक्षमता ज री हुन्छ ।
सहयोग

िवकल्पह

सिमौण गनर् र

हुनतः लमोिल ले कुनै मु ा (Issue) मा अिनणर्यको बन्दी हुनपु न अवःथाबाट मुक्त हुन
गदर्छ

।

िववादको

ूिबयाह /कामकारवाहीह

िवषयले

िनकास

पाउँ छ

र

त्यःतो

िवषयमा

िनभर्र

बाँकी

अगािड बढ्दछन् । फलतः त्यःता िवषयमा पक्षह को अपनत्व, ःवािमत्व

र सहभािगताको गु ायस रहन्छ । दलको व्हीप वा कडा सं सदीय अनुशासन कारण सांसदह ले
12
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िनदशन अनुसार मतदान र समथर्न गदार् पाटीर् लाइन अनुसार हुने भएकोले बेलायतको जःतो
वेःटिमिनःटर मोडेलमा लमोिल

बढी गा॑ो दे िखए पिन असम्भव भने छै न ।

मूल िवधेयकका साथ आिौत िवधेयक पेश गरे र वा एउटै िवधेयकमा धे रैवटा सं शोधनह

राखेर Bargaining माफर्त आफ्नो ःवाथर् पूरा गराउन यसले सहयोग गदर्छ । त्यसै ले यसलाई िनणर्य
आफ्नो पक्षमा पानर् गिरने िमलेमतो, साँठगाँठ वा गठबन्धन पिन भ
पक्षधरह लाई सन्तु

सिकन्छ । लगरोलका

बनाउने भएकोले यसलाई जीत-जीत (win-win) को अवःथामा पुग्न अवलम्बन

गिरने चतुयार्ँई (tactics) को

पमा पिन िलन सिकन्छ र "गुनको बदला गुन ितन" तिरका पिन भ

सिकन्छ । य िप लगरोिलं ग एक फोहोरी गितिविध जःतो दे िखन्छ तर यसले किहलेकाँही फाइदा गनर्
सक्ने कितपय िव ानह को मत रहे को छ।
नेपालमा लमोिल को अभ्यास
सम्वत् २०५१ सालको मध्याविध िनवार्चनबाट कुनैपिन दलले बहुमत हािसल गनर् नसकेपिछ

िऽशंकु सं सद (Hung Parliament) को जन्म भयो । यसले सरकार गठन र िवघटनमा सांसदह

(मत) िकनबेचको परम्परा थालनी गरायो । खासगरी राि य ूजातन्ऽ पाटीर् जुन दलसँग िमल्थ्यो, उही

दलको बहुमत पुग्थ्यो । यसबाट राि य ूजातन्ऽ पाटीर्लाई सरकार गठन र िवघटनको भूिमकामा

सवसवार् (king maker or breaker) त बनायो नै सरकारको नेतत्ृ व गन अवसर (ूधानमन्ऽी) समेत
ूा

भयो । त्यसै ले २०५१-२०५६ को अविधमा नेपालको सं सदीय प ितमा दलह ले सरकार

गठनको िवषयमा लमोिल को भरपुर उपयोग गरे को पाउन सिकन्छ । यःतै ूकारको घटना पिहलो
सं िवधान सभाको कायर्काल (२०६४-२०६९) को बेलामा पिन दोहोिरन पुग्यो । यो बेला तत्कालीन

ने.क.पा. माओवादी सं सदमा ठू लो दल भए पिन ने.क.पा. एमालेले समेत दुईपटक सरकारको नेतत्ृ व

िलयो ।

िनवार्चनको सम्बन्धमा हे न हो भने पिन त्यहाँ ूशःत लमोिल का

ान्त पाउन सिकन्छ ।

दलबीचको च ुनावी तालमेल/गठबन्धन यसको अवधारणासँग मेल खाने दे िखन्छ । २०७४ सालमा
सम्प

ु भर
भरतपुर नगरपािलकाको चिचर्त च ुनावी पिरणाम पिन एउटा उदाहरण हुन सक्दछ । मुलक

च ुनावका यःता तालमेल धेरै ःथानमा गिरएका िथए । त्यःतै सं सदीय सिमितका सभापित िनवार्चनमा
पिन फरक-फरक दलबाट ूःतावक र समथर्क बनेर लमोिल को सानोितनो अभ्यास हुने गदर्छ ।
दलह

वातावरण ब

िमलेर सरकार िब

ल्याउन सक्ने अिव ासको ूःताव र उक्त ूःताव आउने

निदन वा िवफल पानर् सरकारपक्ष दलबाट सं सदमा कम िसट भएका साना दललाई

िदइने ूलोभनका बीच भने लमोिल को राॆै अभ्यास हुने गदर्छ । िवगतमा सरकारको बहुमत कायमै

गिररहन साना एक/दुई िसटे दलका सांसदलाई मन्ऽालय टु क्र्याएर भए पिन मन्ऽी पद िदलाउनु
यसैको गितलो उदाहरण मा

सिकन्छ । त्यसै गरी िवपक्षी िवधायकले कुनै माग राखेर सदन अव

भएको अवःथामा त्यसलाई सुचा
यसकै सन्दभर्को
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गनर्को लािग दलह बीच हुने वातार् र लेनदे नको सहमितलाई पिन

पमा िलन सिकन्छ ।
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कानून िनमार्णका चरणमा लमोिल
लमोिल

हुन सक्ने सम्भािवत अवःथा

हुने नै कानून िनमार्णमा हो । यसको अवधारणा पिन यही हो । नेपालमा कानून

िनमार्णको दायरािभऽ िनम्न दुई चरणलाई राखेर हे न र् सिकन्छः

(क) सं सद बािहरको चरणः यस चरणमा सरकारी िवधेयकको सम्बन्धमा िवधेयकको शु

मःयौदाको

लािग सम्बिन्धत िनकायबाट अवधारणापऽ तयार र ःवीकृित िलने, मःयौदा तयार र सरोकारवालासँग
छलफल गन, ूा

सुझाव अनुसार पिरमाजर्न गरी अिन्तम मःयौदा तयार पारी सै ािन्तक ःवीकृितको

लािग मिन्ऽपिरषद्मा पेश र सं सदमा दतार्को लािग ःवीकृितसम्मका कायर्ह

पदर्छन् । उल्लेिखत

कायर्को िसलिसलामा सरोकारवालाले आफ्ना मु ा ःथािपत गराउन दबाव वा लिब को माध्यमबाट
लमोिल

हुन सक्दछ ।

त्यःतै , सम्बिन्धत मन्ऽीले आफूले मिन्ऽपिरष मा लगेको कुनै नयाँ िवधेयक वा सं शोधनको

ूःतावलाई पािरत गनर् र व्यवःथािपकामा लैजान समथर्न जुटाउन अ
लमोिल को ूयोग हुन सक्दछ ।

मन्ऽीलाई सहमत बनाउन पिन

(ख) सं सदिभऽको चरणः सं सद िभऽको चरणलाई अन्तरार्ि य सं सदीय अभ्यास अनुसार ूथम वाचन,
ि तीय वाचन र तृतीय वाचनको

हरे क वाचनमा लमोिल

पमा िवभाजन (गौतम,२०७५) गरे र अध्ययन गन हो भने यसका

हुने सम्भावना उि कै रहे को हुन्छ । ूथम वाचनमा सदनमा िवधेयक ूःतुत

गन अनुमितको ूःताव बहुमतले ःवीकृत हुनपु न भएकोले यसमा सहमत जुटाउन अवँयक हुन्छ ।

त्यसै गरी ि तीय चरणमा िवधेयकको सै ािन्तक छलफल तथा सिमितबाट िवधेयकमािथ गिरने सं शोधन,
पिरमाजर्न लगायतका कायर्ह मा पिन लमोिल

हुने ूबल सम्भावना रहन्छ । त्यःतै , तृतीय वाचनमा

्
झनै लमोिल को ज री हुन
सदनबाट िवधेयक पािरत गिरने भएकोले यस चरणमा बहुमत पुरयाउन

सक्दछ । गैरसरकारी िवधेयक ूःतुत गनुप
र् दार् र िऽशं कु सं सद भएको अवःथामा यसले अझ बढी

ूौय पाउने सम्भावना दे िखन्छ ।

नेपालको सं िवधान र यसका कितपय ूावधान दलबीचको वातार् र

सहमित/सम्झौताले ओतूोत भएको दे िखन्छ । केही वषर् अगािड सं सदले पािरत गरे को बहुचिचर्त
बािफया र िचिकत्सा िशक्षा सम्बन्धी िवधेयकमा समेत लमोिल को गन्ध पाउन सिकन्छ ।

िनंकषर्
बहुदलीय राजनीितमा िभ

त्यःता समूहह

िवचार राख्ने धे रै ःवाथर् समूहह

िबयाशील रहे का हुन्छन् ।

समाजमा उठे का मु ामा आफू अनुकूल िनणर्य गराउन अन्तर समूह साँठगाँठ

गदर्छन् । यसका लािग एक अकार् पक्षको समथर्न वा मतको लेनदे न गदर्छन् । िविध व्यवःथापनको
िसलिसलामा िवधायकबाट गिरने मतको लेनदे नलाई लमोिल

िवकास भएको अवधारणा हो ।
लमोिल

भिनन्छ । यो अमेिरकामा उत्पि

र

राजनीितक पक्षधरह बीच जःताको त्यःतै सम्बन्ध (quid pro quo) हुनेगरी गिरने

मतको व्यापार (trade of votes) हो । यो मूलतः राजनीितमा आफ्ना मु ालाई ःथािपत गराउन गिरने
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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एक ूकारको चालबाजी हो । िवशेषतः कानून िनमार्ण ूिबयाको समयमा िवधेयकका दफा वा

खण्डमा आपसी समथर्न जुटाउन र ूःतािवत िवधेयक पािरत गराउन एउटा िवधायकले अक समकक्षी
िवधायकको मत हािसल गनर् अवलम्बन हुने मतको लेनदे न हो । यो िविध िनमार्णका साथै िनवार्चन

ूिबया, सरकारको गठन/िवघटन तथा मन्ऽालयगत बजेट िनमार्ण र िवकासका आयोजना/कायर्बम
छनौट जःता कायर्मा समेत व्या

रहे को पाइन्छ ।

िनणर्य नै हुन नसक्ने, लामो समयसम्म अिनणर्यको बन्दी हुनपु न र समःयाले िनकास पाउन

्
यसले सहयोग
नसक्ने अवःथाबाट मुक्त गराई पक्षधरह लाई जीत-जीतको िःथितमा पुरयाउन

गदर्छ । यसका बावजुद "काले-काले िमलेर खाऊँ भाले" भ े भागबण्डाको ूवृि ले ूौय पाउन

सक्ने भएकोले यसलाई गैरकानूनी, अनैितक र अपिवऽ अभ्यासको
पाइन्छ । िवगतमा नेपालको सं सदीय अभ्यासमा लमोिल को पयार्

पमा आलोचना गरे को पिन

अभ्यास भए पिन आगामी िदनमा

ःवच्छता, पारदिशर्ता र नैितकता कायम गद जनादे शको कदर गनुर् नै रा

हुने दे िखन्छ ।

र जनताको लािग ौे यःकर

सन्दभर् साममी
गौतम, डा० भरतराज, कानून िनमार्णको सं सदीय ूिबयाः ूथम, ि तीय र तृतीय वाचन, , सं घीय सं सद सेवा

1.

ःमािरका २०७५, वषर् ७, अंक ६ ।

अयार्ल, लआमण सं सदमा ूितपक्ष र नेपालमा यसको अभ्यासः सं घीय सं सद सेवा ःमािरका २०७४, वषर् ६,

2.

अंक ५ ।
3.
4.
5.

Butler, Eamonn (2012), Public Choice A Primer, London: The Institute of Economic Affairs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logrolling.
https://www.dictionary.com/browse/logrolling.
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सं सदको ूभावकािरतामा सं सदीय दलको भूिमका

नारायणूसाद ढकाल



सारांश

सं सदमा ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलका सांसदह को समूहलाई सं सदीय दल वा सं सदीय समूह
भिनन्छ । सम्बिन्धत राजनीितक दलको तफर्बाट िनवार्िचत सांसदह

त्यःतो दलले गठन गरे को

सं सदीय दलको ःवत: सदःय हुन्छन् । सं सदीय दलले आफ्नो िवधान वा िनयमावलीको िनमार्ण

गरी राजनीितक दलको केन्िीय सिमितबाट अनुमोदन गराई सो अनु प आफ्नो कामकारवाही

स ालन गदर्छ । िवधान वा िनयमावली बमोिजम कायर् सिमित, लेखा सिमित, अनुशासन सिमित
लगायतका िविभ

सं रचनाह

खडा गिरएको हुन्छ । लोकतािन्ऽक िविधको आधारमा सं सदीय

्
दलले नेता छनौट गन र नेताले आफ्नो कायर्मा सहयोग पुरयाउनका
लािग उपनेता, मुख्य
सचेतक/ूमुख सचेतक र सचेतक लगायतका पदािधकारीह
िवधान,

नीित,

कायर्बम

र

िनवार्चनको

बेला

गिरएका

मनोनयन गदर्छ । राजनीितक दलको
ूितब ता

अनु प

सं सदका

काम

कारबाहीह मा सिबयतापूवक
र्
िबयाशील रहने र सं सदीय मयार्दा र मान्यता अनु प सं वादको

माध्यमबाट अन्य लोकतािन्ऽक राजनीितक दलह सँग पारःपिरक सहयोग र समझदारी िवकास गनुर्
सं सदीय दलको उ ेँय हुन्छ । सं सदीय दल सम्बिन्धत राजनीितक दलको व्यवःथािपकीय
ूितिनिध

भएकोले

दलको

नीित

अनु प

सं सदमा

सिबय

रहनु, राजनीितक

िववाद

र

्
असमझदारीह लाई सं वाद र छलफलको माध्यमबाट समाधान वा िनंकषर्मा पुरयाउनु
सं सदीय
दलका ूमुख कायर्ह

हुन ् ।

पृ भूिम
सं सद (Parliament) शब्द ृे

अथर् 'A Talk'

cyf{t\ ax; ug'{ eGg] x'G5 .

स ठन हो जहाँ रा



भाषाका] 'Parler' भ े शब्दबाट उत्पि

भएको हो, जसको

सं सद जनता ारा च ुिनएका ूितिनिधह को औपचािरक

र जनताका तमाम समःया, पीरमकार् र शासकीय सेवाको िःथितको बारे मा बहस

उपसिचव, संघीय संसद सिचवालय
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र छलफल हुन्छ । कानूनको िनमार्ण गनु,र् बजेट पािरत गनु,र् सरकारको नीित तथा कायर्बम ःवीकृत
गनुर् र कायर्कािरणीको काम, कारबाहीको अनुगमन र िनयन्ऽण गनुर् यसको मुख्य काम हो ।

सं सदको कामलाई सुव्यविःथत गनर् र सावर्जिनक नीित िनमार्णका लािग राजनीितक दलह

ूमुख माध्यमका

पमा रहे का हुन्छन् । राजनीितक दलह ले सं सदमा आफ्नो दलको तफर्बाट

खास

दलका

ूितिनिधत्व गरे का सांसदह
राजनीितक

समावेश भएको समूह गठन गरे का हुन्छन् । सं सदमा सँगै बःने कुनै

सांसदह को

यःतो

समूहलाई

'सं सदीय

दल'

वा

'सं सदीय

समूह'

(Parliamentary Party or Parliamentary Group) भिनन्छ । कुनै पिन सं सद ूभावकारी ढ ले
स ालन हुनका लािग सं सदीय दल वा सं सदीय समूहह

ूभावकारी ढ बाट चल्नुपदर्छ ।सं सदीय दल

वा सं सदीय समूह राजनीितक दलको व्यवःथािपकीय ूितिनिध हो जो िनवार्चनको बेलामा आफ्नो
राजनीितक दलले गरे को ूितब ता तथा मूल्य, मान्यताह को ःथापनाका लािग ूयासरत रहन्छ ।

सं सदीय दलले िनवार्ह गन भूिमका, उ रदाियत्व, िजम्मेवारी, कायर्कुशलता, दूरदिशर्ता आिदले

माऽ सदन स ालन गन एउटा वृहत् कायर्योजना सफलतापूवक
र् सम्प

राजनीितक दलको उ ेँय ूा

गनर्का लािग सं सदमा ूभावकारी

हुन सक्दछ।आफू सं लग्न

पमा िबयाशील रहन र सं सदीय

मयार्दा र मान्यता अनु प राजनीितक दलह बीच पारःपिरक सहयोग र समझदारी िवकिसत गरी

शासन व्यवःथालाई नै सफल र ूभावकारी तुल्याउनमा सं सदीय दलह को महत्वपूणर् भूिमका रहे को

हुन्छ ।

सं सदीय दल
सं सदमा ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलह ले आफ्नो दलको तफर्बाट सं सदमा ूितिनिधत्व

गन सदःयह

समावेश गरी गठन गरे को समूहलाई सं सदीय दल वा सं सदीय समूह भिनन्छ । सन्

१९२२ मा बेलायतको सं सदको तल्लो सदन (House of Commons) मा ूितिनिधत्व गन

Conservative Party का Backbench MPs ह

सं सदको अिधवेशन चलेको बेलामा सा ािहक

पमा बैठक बःने गदर्थे । उनीह ले Frontbench MPs ह लाई पिन खुला

पमा बैठकमा

आमन्ऽण गरी आफ्नो धारणा ूःतुत गदर्थे । बैठकले पाटीर्को नेता चयनमा समेत महत्वपूणर् भूिमका

िनवार्ह गनुक
र् ा साथै सहमितमै कायर्कारी सदःयह
छलफलका लािग यःता बैठकह

् । दुवै थरी सांसदह बीच समन्वय र
चयन गरयो

महत्वपूणर् हुँदै गए । फलःव प िव मै सवर्ूथम सन् १९२३ मा

Conservative Party को तफर्बाट House of Commons मा ूितिनिधत्व गन सम्पूणर् सांसदह को
सं लग्नतामा औपचािरक

पमै सं सदीय समूह गठन भयो । सन् १९४० दे िख सं सदीय दल वा

सं सदीय समूहको महत्व अझ बढे र गयो ।

नेपालमा ूितिनिध सभामा बहुमत ूा

अध्यक्षतामा मिन्ऽपिरष

गन सं सदीय दलको नेता ूधानमन्ऽी हुने र िनजको

गठन हुने सं वैधािनक व्यवःथा रहे को छ । त्यसैगरी नेपालमा राजनीितक

दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सं घीय सं सद वा ूदे श सभाको िनवार्चनमा कम्तीमा दुई ःथानमा

िनवार्िचत भई ूितिनिधत्व गन दलले सं सदीय वा ूदे श सं सदीय दलको गठन गनर् सक्दछन् । सो ऐन
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अनुसार सम्बिन्धत दलबाट िनवार्िचत भई सं घीय सं सद वा ूदे श सभामा ूितिनिधत्व गन सांसद ःवत:
सम्बिन्धत दलको सदःय हुन्छन् । त्यसै गरी ःवतन्ऽ

पमा सं घीय सं सद वा ूदे श सभामा िनवार्िचत

व्यिक्तले कुनै राजनीितक दलको सदःयता िलएमा िनज पिन ःवत: त्यःतो राजनीितक दलको सं सदीय

दलको सदःय हुने व्यवःथा छ ।

नेपालमा सं सदमा ूितिनिधत्व गरे का राजनीितक दलह का सं सदीय दलह को िवधान

अध्ययन गदार् सं सदीय दल वा सं सदीय समूहको गठन दे हाय बमोिजम हुने दे िखन्छ :
आफ्नो राजनीितक दलको तफर्बाट िनवार्िचत सम्पूणर् सं सद सदःय,

1.

नेपालको सं िवधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोिजम नेपाल सरकारको िसफािरसमा

2.

रा पितबाट मनोनीत आफ्नो राजनीितक दलको सदःय,

राजनीितक दलको सं सदीय दलको नीित, कायर्बम र िवधानलाई ःवीकार गरी दलसँग

3.

एकता गरे का वा समािहत भएका वा दल ूवेश गरे का सं सदका अन्य सदःय,
4.

सं सदीय दल सरकारमा रहे को अवःथामा दलको तफर्बाट मिन्ऽपिरष मा रहे का मन्ऽीह

(पदे न सदःय) ।

नेपालमा सं सदीय दलको कायार्लय स ालन सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा
राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सं सदीय दलको कायार्लय सम्बन्धी व्यवःथा

गिरएको छ । जसअनुसार सं घीय सं सद सिचवालय वा ूदे श सभा सिचवालयले सं सदीय दलको
कायर्सम्पादनको लािग कायार्लय ःथापना गनर् आवँयक व्यवःथा गनुक
र् ा साथै आवँयक ॐोत साधन

सं सदीय दललाई उपलब्ध गराउनु पदर्छ ।

ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ मा ूितिनिध सभामा ूितिनिधत्व भएका राजनीितक दलको

सं सदीय दलको कायार्लय सं घीय सं सद सिचवालय पिरसरमा रहने व्यवःथा रहे को छ । ूितिनिध

सभामा ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलका सांसदह को सं ख्याको आधारमा कायर्व्यवःथा परामशर्

सिमित (Business Advisory Committee) को िसफािरसमा सभामुखको िनदशानुसार सिचवालयले यी
कायार्लयको स ालन सम्बन्धी व्यवःथा िमलाउँ दछ।

राि य सभा िनयमावली, २०७५ मा सं सदीय दलको कायार्लय सम्बन्धमा कुनै व्यवःथा

गिरएको पाइँदैन । य िप राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र ूितिनिध सभा िनयमावली,

२०७५ बमोिजम सं घीय सं सद सिचवालयले िसं हदरबारिःथत सं घीय सं सद सिचवालय पिरसरमा सं घीय

सं सदमा ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलह को सं सदीय दलको कायार्लयको ःथापना सम्बन्धी व्यवःथा
िमलाउनुका साथै आवँयक ॐोत साधन उपलब्ध गराउँ दै आएको छ ।
उपयुक्त
र्
सं घीय सं सदका िनयमावलीह

बमोिजम सं सदका सदःयह ले व्यिक्तगत िववरण

फारम भरे र सं घीय सं सद सिचवालयमा पेश गनुप
र् दर्छ । त्यसैगरी सभामा ूितिनिधत्व गन राजनीितक

दलको नेताले िनम्न िववरण सिचवालयमा उपलब्ध गराउनुपन व्यवःथा छ :
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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आफ्नो दलका सांसद सदःयह को नाम र िववरण,

1.

सिचवालयसँग दलको तफर्बाट लेखापढी गनर् अिधकृत गिरएका बढीमा दुईजना सदःयको

2.

नाम र दःतखत नमूना,

सम्बिन्धत राजनीितक दलको िवधान वा िनयमको एक ूित,

3.
4.

सम्बिन्धत सं सदीय दलको छु ै िवधान वा िनयम भए सोको एक ूित ।

उिल्लिखत िववरण पिरवतर्न भएमा वा ूितिनिध सभाको कायर्कालमा कुनै दल गठन भएमा

सो दलको नेताले सामान्यतया सात िदनिभऽ उपरोक्त िववरण सं घीय सं सद सिचवालयमा उपलब्ध
गराउनु पदर्छ ।

राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सं घीय सं सद (ूितिनिध सभा र राि य सभा) मा

ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलले सं सदीय दल गठन गनर् सक्ने र त्यःतो राजनीितक दलको तफर्बाट
िनवार्िचत सम्पूणर् सांसदह

ःवत: सं सदीय दलको सदःय रहने व्यवःथा हुँदाहुँदै पिन राि य सभा

िनयमावली, २०७५ यस सम्बन्धमा मौन रहनु, ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ मा सो सभामा

ूितिनिधत्व गन दलको सं सदीय दलको कायार्लय रहने र ती दलह का सांसदह को सङ्ख्याको

आधारमा कायार्लय स ालन सम्बन्धी व्यवःथा िमलाउने उल्लेख हुन,ु राि य सभामा स ा पक्षका नेता,

िवपक्षी दलका नेता, स ा पक्षको मुख्य सचेतक जःता सं सदीय पदािधकारीको चयनमा राि य सभाका
सांसदह को भूिमका नहुन ु र ूितिनिध सभाका सांसदह ले माऽ चयन गरे को सं सदीय दलको नेताबाट

नै राि य सभातफर् त्यःता पदािधकारीह

मनोिनत वा छनौट हुने कानूनी ूावधानले राि य सभाका

सांसदह ले सं सदमा खेल्न सक्ने भूिमकालाई गौण ठािनएको ूतीत हुन्छ ।
सं सदीय दलको भूिमका
आफू सं लग्न राजनीितक दलको उ ेँय ूा

गनर् सं सदमा ूभावकारी

पमा िबयाशील रहनु,

सं सदीय दल र सं सदीय दलका सदःयह को कामकारवाहीलाई व्यविःथत गनुर् र सं सदीय मयार्दा र

मान्यता अनु प राजनीितक दलह बीच पारःपिरक सहयोग, समझदारी र सहकायर्लाई िवकिसत गनुर्
सं सदीय दलको ूमुख उ ेँय रहे को हुन्छ ।

सं सदीय दलले आफ्नो काम, कतर्व्य र अिधकार सम्पादन गनर्का लािग कायर्सिमित गठन

गरे का हुन्छन् । यःता कायर्सिमितका बैठकह मा दलका नेताह ले दै िनक ू ो रकालमा के-के ू

राख्ने भ े सम्बन्धमा, स ार माध्यमसँगको सम्बन्ध तथा व्यवःथापन कायर्ूिबयामा रहे का िवधेयकका
सम्बन्धमा रणनीित तय गदर्छन् ।

सं सदीय दल जनता र आफ्नो राजनीितक दलूित उ रदायी हुन्छ। आफूसम्ब

दलको नीित र िनणर्यह

राजनीितक

पालना गनुर् सं सदीय दलको कतर्व्य हुन्छ । सं सदीय दलले आफ्नो िवधान

तथा िनयमावली बनाई राजनीितक दलको केन्िीय किमटीबाट अनुमोदन गराएर सो अनु प काम
कारबाही सम्पादन गन गदर्छ ।
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लोकतािन्ऽक िविधका आधारमा सं सदीय दलले नेता र उपनेता चयन गदर्छ । नेताले ूमुख

सचेतक र सचेतक िनयुक्त गदर्छ। राजनीितक दलको तफर्बाट सं सदमा गिरने काम कारबाहीलाई

ूभावकारी बनाउन िस ो सं सदीय दल लगायत नेता, उपनेता, सचेतक र उपसचेतक िबयाशील रहने

गदर्छन् ।

सं सदीय दल सांसदह को आवाज िसजर्ना गन सशक्त अ

हो । यसले सांसदलाई व्यिक्तगत

पमा उनीह को िवचार वा मत ूकट गन अवसर ूदान गदर्छ । सांसदह बीच चलेको महत्वपूणर्

्
लािग आन्तिरक
छलफललाई िनंकषर्मा पुरयाउनका

पमा छलफल गन र छलफलबाट िनःकेको

िनणर्यलाई ःवीकार गन ूवृि ले सं सदीय दललाई राॆो गदर्छ । सं सदीय दलका बैठकमा हुने

छलफल गोप्य

पमा हुने हुनाले यःता छलफल जीवन्त

दलको अिन्तम धारणा माऽै थाहा पाउँ दछन् । व्यिक्तगत

पमा हुने गदर्छन् । जनताले ूत्येक

पमा सांसदको कुनै मु ािवशेषमा कःतो

धारणा वा अडान रहे को हुन्छ भ े कुरा जनताले थाहा पाउँ दैनन् । यसूकार सं सदमा छलफलमा

जानुभन्दा पिहले कुनै िवधेयक वा कुनै मु ा िवशेषमा सं सदीय दललाई गहन छलफल गरी
सवर्सम्मितमा पुग्न यो नै एउटा उिचत ःथल हुन्छ ।
सं सदीय दलको भूिमकालाई मुख्य

पमा िनम्नानुसार उल्लेख गनर् सिकन्छ :

क. राजनीितक दलको नीित अनु प संसदमा िबयाशील रहनुः आफ्नो राजनीितक दलको िस ान्त,

नीित, िनदशन तथा घोषणापऽ अनु प सं सदको कायर्मा सं सदीय दल िबयाशील रहन्छ । आफ्नै

सं सदीय दलले सरकार गठन गरे को अवःथामा सरकारका नीित तथा कायर्बमूित सं सदिभऽ र बािहर
सहमित र समथर्नको वातावरण िसजर्ना गनर् ूयासरत रहन्छ । ूितपक्षी दलको
अवःथामा सरकार ारा घोिषत नीित, कायर्बम, औिचत्य तथा उपादे यताका िवषयमा

पमा रहे को

ि कोण िनमार्ण

गरी वैकिल्पक कायर्बम िनधार्रण गदर्छ । ूितपक्षले सरकारका कामकारवाही उपर सूआम िनगरानी

गनर् छायाँ सरकार (Shadow Government) गठन गरी मन्ऽालयबाट भएका राॆा कामको जानकारी
राख्ने, कमीकमजोरी र अिनयिमततालाई जनसमक्ष ल्याउने कायर् गदर्छ ।
ख. कानून िनमार्ण गन कायर्मा िनरन्तर अमसरता िलनुः सं सदीय दलले कानून िनमार्ण गन कायर्मा

िनरन्तर अमसरता िलने गदर्छ । रा

र जनताको िहतमा नदे िखएका िवधेयकह मा सं शोधन ूःताव

दतार् गराई सं शोधन ूःताव पािरत गराउन वा िवधे यक िफतार् गनर् लगाउने भ े सम्बन्धमा सं सदीय

दल छलफलको उपयुक्त थलोको

पमा रहेको हुन्छ । आफ्नै सं सदीय दलले सरकार गठन गरे को

अवःथामा सं सद ारा िनिमर्त कानून, ःवीकृत नीित तथा कायर्बमह को कायार्न्वयनका सम्बन्धमा

्
गदर्छ । त्यसैगरी ूितपक्षी
अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव िदने वा आवँयक सहयोग पुरयाउने

दलको

पमा रहे को अवःथामा सं सदबाट पािरत कानून तथा ःवीकृत नीित तथा कायर्बम अनु प

काम भए वा नभएको अध्ययन गरी सं सदको जानकारीमा ल्याउने गदर्छ।

ग. सं सदीय रणनीित तयार गनुःर् सं सदको बैठकमा हुने छलफलले ूत्येक सं सदीय दल वा समूहलाई

आफ्नो दलको एजेण्डा सावर्जिनक र ूचारूसार गनर् अवसर ूदान गदर्छ । बैठकह मा ू ो रको
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समयमा सांसदह ले सरकारका मन्ऽीह लाई उनीह को नीित बारे ू

गदर्छन् । ूत्येक सं सदीय

दलले उनीह ले ूत्येक िदन उठाउने िवषय वा मु ाह को ूाथिमकता िनधार्रण गनुप
र् दर्छ । यो

ू ो रकालले ूितपक्षी सं सदीय दललाई आफ्नो धारणा वा अडान ूचार गनर् र सरकारको धारणा वा

अडानलाई च ुनौती िदन एउटा अि

ीय अवसर ूदान गदर्छ । सं सदीय दलको दै िनक रणनीित तय

गन कायर्को केही अंश भनेको कुन िवषय वा मु ा राजनीितक

पमा दलका लािग अित महत्वपूणर्

हुन्छन् भनी िनणर्य गनुर् नै हो । यी मु ा तत्प ात् ू ो रकालमा महत्वका साथ उठाइन्छ ।
यसूकार सं सदीय दलले सं सदको दुवै सदनमा पाटीर्को तफर्बाट कसरी ूःतुत हुने भ े िवषयमा
आवँयक रणनीित तय गदर्छ । सं सदीय दलले सं सदमा िवचाराथर् कुनै पिन िवषयमा पाटीर्को नीित

अनु प

ि कोण िनधार्रण गरी त्यसूित अन्य दल तथा सदःयको सहमित र समथर्न जुटाउन ूयास

गदर्छ । सं सदीय दल वा सं सदीय समूहले िनयिमत
कारबाहीह को बारे मा समन्वय गदर्छ। साथै

ूचारूसार गन कायर् गदर्छ।

पमा भेटघाट गरे र सदःयह बीच काम

सं सदिभऽका गितिविधका सम्बन्धमा जनतामाझ

घ. जनताको ूितिनिधत्व गरी सं सदमा आवाज उठाउनुः सं सदीय दल आफूलाई िनवार्िचत गरी पठाउने

नागिरकह सँग सदै व सं वादमा रही उनीह ूित उ रदायी हुनपु दर्छ । नागिरकको भावनाको
ूितिनिधत्व हुने गरी कायर् गनुप
र् दर्छ । सं सदीय दलले सं सदीय दलको बैठकमा छलफल गरी के-

कःता कुराह

सं सदको बैठकमा उठाउने भ े िनक्य ल गदर्छन् । सं सद चलेको बेलामा उठान

गनुप
र् न सवालको बारे मा सं सदीय दलले िव

तथा सरोकारवालाह सँगको सम्पकर् स ाल िनमार्ण

र् न िवषयको बारे मा राॆो
गदर्छन् जसले गदार् उठान गनुप

ान हुन्छ । सो अनु प रा

र जनताका

सामु िव मान समःया र च ुनौतीह का सम्बन्धमा सं सदका बैठकह मा सं सदीय दलका सदःयह ले

जोडदार

पमा आवाज उठाउँ दछन् जसले गदार् समःया समाधानमा सहयोग पुग्दछ। सं सदीय दलले

सवर्साधारणसँग सं सदीय दलको नीितका सम्बन्धमा वृह र छलफल गरी राय- सुझाव र पृ पोषण

समेत िलने गदर्छ । यो यःतो गन्तव्य हुनपु दर्छ जहाँ नागिरकह ले उनीह को सरोकार र िवचारह
ःवःफूतर्

बदलून ् ।

पमा ूःतुत गनर् सकून् र सं सदीय दलले त्यसैका आधारमा ितनका ूाथिमकता नै

ङ. सं सदीय दलिभऽ अनुशासन कायम राख्नुः दलीय अनुशासन त्यःतो अवधारणा हो जसले सांसदह ले

सम्बिन्धत दलको िनणर्यानुसार मतदान गनुर् पदर्छ भ े मान्यता राख्दछ । सं सदीय ूणालीमा

िवशेषगरी दलीय अनुशासन िनकै महत्वपूणर् हुन्छ । सरकारमा रहे को दलका सांसदह
दलको पक्षमा मतदान गदनन् भने ितनले सरकार ढाल्न सक्दछन् र सं सद भ
िनःकन सक्दछ । दलका नेताह ले यःता सांसदलाई जोिखम वा डरको

जसले आफ्नो

गनुप
र् न पिरणाम

पमा िलन्छन् र अक

िनवार्चनका लािग उम्मेदवार हुनबाट वि त गनर् सक्दछन् । तसथर् सं सदीय दलमा अनुशासन कायम

राख्न सं सदिभऽभन्दा पिन सं सदीय दल (सं सदीय दलका बैठकह मा) मा महत्वपूणर् िनणर्य गिरन्छ ।
दलिभऽ अनुशासन व्यवःथालाई कायम राख्न अनुशासन सिमित गठन गरी अनुशासन भ

सदःयका िव
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गन

सं सदीय दलको मुख्य सचेतक (Chief Whip) ले आफ्ना सांसदह लाई सदनमा कसरी
एकिढक्का भएर ूःतुत हुने भ े िवषयमा आवँयकतानुसार िनदशन (Whip) जारी गदर्छ । यस

अन्तगर्त छलफलमा बोल्ने बम/आदे श, समयमा ू

सं शोधनको पक्ष िलने र मतदानका िवषय आिद पदर्छन् ।

गन, िवधेयकको पुनरावलोकन र सम्भािवत

राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सं सदीय दलको नेताको िनदशन बमोिजम

सचेतकले दे हायका ूःतावमा सं सदमा हुने मतदानमा पक्ष वा िवपक्षमा मतदान गनर् सं सदीय दलको

सदःयलाई िनदशन जारी गनर् सक्ने र सदःयह ले सो िनदशनको पालना गनुप
र् न व्यवःथा रहे को छ :
क. सरकारको िव ास वा अिव ासको ूःताव,
ख. सरकारको नीित तथा कायर्बम ःवीकृत गन िवषय,
ग. वािषर्क बजेट पािरत गन िवषय,
घ. राि य वा सावर्जिनक महत्वको अन्य कुनै िवषय ।

च. आपसी सं वादको माध्यमबाट समझदारी कायम गनुःर् सं सदीय दलका सचेतकलाई अन्य सं सदीय

दलका सचेतकसँग कुनै खास िवषयमा सं वाद तथा अनौपचािरक कुराकानी गनर् िजम्मेवारी िदइएको
हुन्छ । सं सदीय दलको यःतो कायर्ले सं सदमा उठान हुने िवषयमा राजनीितक तनाव र

असमझदारीको वातावरण अन्त्य गरी हरे क सवालह मा आवँयक छलफलप ात् िनंकषर्मा पुग्ने
पिरपाटी बःदछ । यसले ूकारान्तरमा लोकतािन्ऽक प ितलाई बिलयो बनाउँ दछ ।

छ. सं सदीय पदािधकारीह को मनोनयन तथा छनौट गन कायर् गनुःर् सं सदीय दलमा ूितिनिध सभाका

सदःयह ले लोकतािन्ऽक िविधका आधारमा आफूह मध्येबाट सं सदीय दलको नेता िनवार्िचत

गदर्छन् । आफ्नै सं सदीय दलले सरकार गठन गन अवःथा भएमा नेताले सरकारको नेतत्ृ व गदर्छ ।

नेताले ूितिनिध सभामा आफ्ना सदःयमध्येबाट मुख्य सचेतक र उपनेता चयन तथा मुख्य सचेतकको

िसफािरसमा दुवै सदनका लािग सचेतक मनोनयन गदर्छ । त्यसै गरी ूितिनिध सभाको सं सदीय दलको
नेताले आफ्नो दलबाट राि य सभाको सदःय भएको व्यिक्तलाई राि य सभाको लािग सं सदीय दलको

नेता मनोनयन गदर्छ ।
समःया

िनम्निलिखत समःयाका कारण सं सदीय दलको भूिमका अपेिक्षत

सकेको पाइँदैन :
1.

पमा ूभावकारी ब

ि पका कारण सदःयह ले सं सद र सिमितमा हुने छलफलमा ःवतन्ऽतापूवक
र् आफ्नो
धारणा र िवचार ूःतुत गनर् र मतदान गनर् नपाउनु,

2.

अनुशासनको कारवाहीको ऽासका कारण आफ्नो सं सदीय दलले गठन गरे को सरकारको

कमीकमजोरी बारे खुलेर आलोचना गनर् नसक्नु,
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3.

राजनीितक

दलको

मािथल्लो

र

महत्वपूणर्

िजम्मेवारीमा

सदःयह ले सदन र सिमितका बैठकह मा समय कम िदनु,

4.

सं सदीय िनवार्चनताका उम्मेदवारह ले

रहे का

सं सदीय

दलका

जनिहतमा कानून िनमार्णमा भूिमका खेल्ने

ूितब ताभन्दा पिन आफ्नो क्षेऽको िवकास गन ूितब ता जनाउने गरे कोले आफ्नो
क्षेऽको िवकास िनमार्णका कायर्मा बढी ध्यान िदनु,

5.

दलिभऽ असन्तुि का ःवरह लाई छलफल गरी िनराकरण गन आन्तिरक लोकतािन्ऽक
अभ्यासको कमी हुन,ु

6.
7.
8.

सं सदीय दलले आफ्ना सांसदह को िव ता र िजम्मेवारीबीच तालमेल िमलाउन नसक्नु,
सं सदीय ूिबया र कायर्स ालन सम्बन्धी ूिबयाका बारे मा सांसदह

अनिभ

हुन,ु

सं सदीय दलको तफर्बाट सांसदह लाई ूभावकारी ूःतुितका लािग आवँयक सहयोग

तथा उत्ूेरणाको कमी हुन,ु
9.
10.

सांसदह

तयारी िवना बैठकमा हुने छलफलमा सहभागी हुँदा छलफल ूभावकारी नहुन,ु

सिमितका सदःयह को सदन र सिमितका बैठकमा न्यून उपिःथितका कारण गणपूरक
सं ख्या नै नपुग्ने िःथित रहनु ।

सुझाव
1.

सांसदह लाई उनीह को िव ता अनु प िजम्मेवारी ूदान गनुक
र् ा साथै कसरी आफ्ना

दलीय कुरा सं सदको बैठकमा ःप सँग राख्ने भ े बारे मा र सं सद तथा सं सदीय सिमितको

कायर् स ालन सम्बन्धी मापदण्डका बारे मा सं सदीय दलले सांसदह लाई ःप

गराउनु राॆो हुने,
2.

जानकारी

सं सदको कायर्मा िबयाशील भइरहन र पूणर् तयारी साथ सदन/सिमितको बैठकमा भाग
िलन सं सदीय दलले सदःयह लाई िनरन्तर ूेिरत गन र आवँयकतानुसार सहयोग गदार्

राॆो हुने,
3.

सांसदह

आफ्नो दाियत्व बोध गरी पूणर् तयारीका साथ सं सद र सिमितको बैठकमा

िनयिमत उपिःथत भई सिबय सहभािगता गराउँ दा उपयुक्त हुने,
4.

सं सदको अिधवेशन चलेको बेलामा उठान गनुप
र् न सवालको बारे मा छलफल गनर् िव

तथा सरोकारवालाह सँगको सम्पकर् स ाल िनमार्ण गरी उनीह को राय सुझाव िलई सो
अनु प सं सद र यसका सिमितका बैठकह मा ूःतुत हुँदा राॆो हुने,

5.

मन्ऽालयह बीच कामको बाँडफाँट गरी मन्ऽीह ले
ूितपक्षले पिन आफ्ना सांसदह लाई छायाँ मन्ऽीको

आ-आफ्नो कायर् गरे

जःतै

पमा कायर्िवभाजन गरी सम्बिन्धत

मन्ऽालयको गितिविधबारे िनरन्तर अनुगमन गनुर् उपयुक्त हुन,े

6.

कुनै दलले कुनै िनवार्चन क्षेऽबाट ूितिनिधत्व नगरे को अवःथामा त्यहाँका जनताको

भावना उक्त दलले कसरी सम्बोधन गन भ े सम्बन्धमा पिन सं सदीय दलले ध्यान

िदनुपन,
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पाटीर् नीितमा नपन तर िनवार्िचत क्षेऽ र त्यहाँका जनताको िहतमा हुने िवषयमा सदनमा

7.

हुने छलफल र मतदानमा आफ्नो िनवार्चन क्षेऽ र जनताको िहतमा छलफल र मतदान

गनर् पाउने वा नपाउने भ े ू

िवचारणीय भएकाले के कःता िवषयह मा माऽ ि प

जारी गन भ े सम्बन्धमा पुनिवर्चार गदार् उपयुक्त हुने । यसै सन्दभर्मा क्यानडाको िरफमर्

पाटीर्ले मतसवक्षणको माध्यमबाट जनमत बुझेर सोही अनु प सं सदमा मतदान गदर्छ ।
ुर् लमा दलका सदःयह
त्यसै गरी पोचग

गभर्पतन िवधेयकका िवषयमा िवभािजत भएका

िथए र अन्त्यमा सं सदीय दलले आफ्ना सदःयह लाई पक्ष वा िवपक्षमा मतदान गनुर्

भनी िनदशन निदने तथा बहुमतको िनणर्यलाई साथ िदने िनणर्य गरे का िथए,

8.

आफ्नै सं सदीय दलले गठन गरे को सरकारका कमजोरी बारे मा सं सदीय दलको बैठकमा

सदःयह ले खुला छलफल गरी सुधारका लािग सुझाव िदने वातावरण बनाउनु पन,
9.

राजनीितक दलका महत्वपूणर् र मािथल्लो िजम्मेवारीमा रहे का सं सदीय दलका सदःयले

समेत सदन र सिमितका बैठकमा हुने छलफलमा िनयिमत सहभागी हुनपु न,
10.

सांसदले िवकास िनमार्ण कायर्मा भन्दा सं सदीय ूिबयामा बढी ध्यान िदनुपन कारण
उनीह लाई तजिबजी खचर् गनर् िदने ूचलनमा पुनिवर्चार गदार् उपयुक्त हुने,

11.

सं सदीय दलिभऽै पिन खुला छलफल र बहस गरी िनणर्यमा पुग्ने पिरपाटीको िवकास
गरी आन्तिरक लोकतन्ऽलाई ूव र्न गनुप
र् न ।

िनंकषर्
कानून िनमार्ण, बजेट पािरत, वािषर्क नीित तथा कायर्बमको ःवीकृित र कायर्पािलकाको

कामकारवाही उपर अनुगमन र िनयन्ऽण जःता सं सदीय िजम्मेवारी िनवार्ह गनर् सदन स ालन गन
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दलले िनवार्ह गन िजम्मेवारी, उ रदाियत्व, कायर्कुशलता र दू रदिशर्ताले नै सं सदमा िवधाियकी ूिबया
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सन्दभर् साममी

१.

नेपालको सं िवधान ।

२.

राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ।

३.

ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ ।

५.

सं घीय सं सदमा ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलह का सं सदीय दलका िवधानह

७.
८.

wikipedia.org/wiki/1922_Committee
"Workshop Report on the Groupe Parliamentaire." NDI Morocco (1998)

४.
६.

राि य सभा िनयमावली, २०७५ ।

।

सं घीय सं सद सिचवालय ारा ूकािशत सं घीय सं सद (ूितिनिध सभा र राि य सभा) सदःयह का लािग
जानकारीमूलक पुिःतका, २०७४ ।

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

229

ँ ीगत खचर् वृि मा सं सदीय सिमितको भूिमका
पूज

बसन्तराज िसग्दे ल



सारांश
दे शमा भएको ठू लो राजनीितक पिरवतर्नप ात् राज्य पुनःसं रचना सिहतको सं घीय लोकतािन्ऽक
गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको सं ःथागत गद समृ

एवं समु त नेपाल िनमार्णको िदशामा अिघ

बिढरहे को सन्दभर्मा जनताका आकांक्षा एवं िवकासका चाहना पिरपूितर्को लािग सरकारको
सावर्जिनक खचर् गन क्षमतामा अिभवृि

गिरनुपदर्छ । ठू ला भौितक पूवार्धारको िनमार्ण माफर्त

ँ ीगत खचर्मा बढो री आवँयक पनमा नेपालको खचर् गन ूवृि
िवकासलाई अगािड बढाउन पूज

ँ ीगत बजेटमा एकाितर न्यून िविनयोजन र खचर् रहने गरे को
हे दार् िनराशाजनक िचऽ दे खापदर्छ । पूज

अवःथा छ भने अक तफर् असन्तुिलत एवं असमानुपाितक खचर् हुने गरे को पाइन्छ । आिथर्क वषर्को
अिन्तम असार मिहनामा माऽ कूल खचर्को झण्डै चालीस ूितशत र पिछल्ला ज्ये

र असार दुई

ँ ीगत खचर्को झण्डै आधा रकम खचर् हुने गरे को छ । िवगतको खचर्
मिहनामा वािषर्क कूल पूज
ूवृि को िनरन्तरतामा सुधार गनर् भौितक िनमार्णमा िजम्मेवार िनकायह को िनयिमत अनुगमन,
िनरीक्षण, िनदशन र िनगरानी गन क्षेऽािधकार रहे का सावर्भौम जनताको ूितिनिधत्व रहने िविभ

सं सदीय सिमितह को िनरन्तरको सिबयता र िनगरानी बढाउनु पन दे िखन्छ । यस कायर्का लािग
सावर्जिनक खचर् गन सं रचनामा सुधार, सं ःथागत क्षमता अिभवृि , व्यवहार र सं ःकृितगत सुधार,
ूिबयागत सरलता सिहत कानूनी व्यवधानको समाधान गनतफर् कायर्कारी िनकायलाई बाध्य

बनाउन सकेमा आगामी िदनमा सावर्जिनक खचर्मा अिभवृि सँगै समम अथर्तन्ऽमा सकारात्मक असर
पुग्ने दे िखन्छ ।
िवषय ूवेश
राज्य पुनःसं रचनाको महत्वपूणर् पक्षको

पमा रहे को िव ीय सं घीयता छोटो समयाविधमा नै

सं ःथागत भएकोले जनूितिनिधमूलक शासन व्यवःथा माफर्त नेपाली जनताले खोजेको सेवा, चाहे को
िवकास र पिरकल्पना गरे को समु त समाजको िनमार्ण गन ूणाली ःथािपत भएको र सं घ, ूदे श र


पर्मुख लेखा िनयन्तर्क, संघीय संसद सिचवालय
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ःथानीय तहको समन्वय र सहकायर्बाट ॐोत, साधन र अवसरको अिधकतम पिरचालन गद समृि तफर्
अिघ बढ्दै सामािजक न्याय सिहतको तीो िवकास, सुशासन सिहतको जनउ रदायी राज्य र सभ्य
सुसंःकृत एवं कतर्व्यिन

समाज िनमार्ण गद समृ

नेपाल सुखी नेपालीको राि य आकांक्षा पूरा गनर्

समाजवाद उन्मुख अथर्तन्ऽ िनमार्णको लािग भनी चालू आिथर्क वषर् 2076/077 को बजेट ूःतुत
गिरएको छ । ूःतुत बजेटले सामािजक न्याय सिहतको िदगो र उच्च आिथर्क वृि

हािसल गनर्

ँ ीगत खचर्लाई ूितफलमुखी बनाउँ दै पूज
ँ ीगत खचर् गन क्षमतामा िवकास र पूज
ँ ीगत खचर्को गुणःतर
पूज
वृि

गनर् ध्यान िदँ दै स ालन गिरने कायर्बमह को ूाथिमकता िनधार्रण गरे को छ । उपयुक्त
र्
राि य

ँ ीगत खचर् वृि
लआय हािसल गनर् सन्तुिलत पूज

हुन ु आवँयक दे िखन्छ । िविनयोिजत बजेटको ठू लो

ँ ीगत खचर् पिन अपेिक्षत
खचर् चालू खचर् हुन ु र सानो िहःसामा िविनयोिजत पूज

पले खचर् हुन नसक्नुले

दे शको समम अथर्तन्ऽलाई नकारात्मक असर गदर्छ । नेपालको कूल अथर्तन्ऽको उल्लेखनीय िहःसा
सरकारी क्षेऽबाट हुने खचर्ले ओगटे को छ । सरकारले गन खचर् क्षमताको आधारमा अन्य िनजी
ँ ीगत खचर् क्षमतामा वृि
क्षेऽको अथर्तन्ऽ चलायमान हुनपु न िःथित रहे को कारण पिन पूज

हुन ु

आवँयक रहे को छ । पिरयोजनाको कूल लागतमा जनशिक्तको पािरौिमकमा किरब ३० ूितशत
खचर् हुने तथ्या को आधारले पिन भ

ँ ीगत खचर् पयार्
सिकन्छ पूज

हुन नसक्नुले ूत्यक्ष

रोजगारीमा नै असर पािररहे को छ । आगामी दुई वषर्पिछ दुई अ को आिथर्क वृि

पमा

गन लआय सिहत

चालू आिथर्क वषर्लाई सोको आधार वषर् बनाउने घोषणा सिहत ल्याइएको बजेटको ूथम चौमािसकको
ँ ीगत खचर् ूगितले िनराशा उत्प
अन्त्यसम्मको पूज
2076/77 मा

गराउने िःथित रहे को छ । चालू आ.व.

ँ ीगत शीषर्कमा बजेट िविनयोजन भएकोमा 2076
. 4 खवर् 8 अबर् 59 लाख पूज

काितर्क मसान्तसम्ममा जम्मा

ँ ीगत खचर् भएको िःथितले
. 24 अबर् 68 करोड 99 लाख माऽ पूज

िवगत वषर्ह मा झै खचर्को ूवृि मा कि

पिन सुधार नआई सोहीकै िनरन्तरता रहे को पुि

हुन्छ ।

ँ ीगत बजेटमा एकाितर न्यून िविनयोजन र खचर् रहने गरे को अवःथा छ भने अक तफर् असन्तुिलत
पूज
एवं असमानुपाितक खचर् हुने गरे को पाइन्छ । आिथर्क वषर्को अिन्तम असार मिहनामा माऽ कूल
खचर्को झण्डै ४० ूितशत र पिछल्ला जे

ँ ीगत खचर्को झण्डै
र असार दुई मिहनामा वािषर्क कूल पूज

ँ ीगत खचर्को वृि
आधा रकम खचर् हुने गरे को िवगतका तथ्या ले दे खाउने गरे को छ । पूज

र

सन्तुिलत खचर् गराउने सम्बन्धमा पटक-पटक ूधानमन्ऽी लगायत यससँग सरोकार राख्ने िविभ
सं सदीय सिमितह ले पिन आवँयक िनदशन िदने गरे को भए तापिन खासै सुधार हुन नसक्नुको कारण
ँ ीगत खचर् वृि को लािग भएका ूयास एवं सन्तुिलत ढ ले पूज
ँ ीगत खचर् वृि
पूज
सुधारका क्षेऽह

गनर् अपनाउनु पन

सम्बन्धमा चचार् गन ूयास गिरएको छ ।
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ँ ीगत खचर् वृि
पूज

गनर् भएका ूयास

बजेट पेश हुन र पािरत भई बजेट कायार्न्वयन हुन िढला हुने िवगतका समःयालाई हल गनर्
सं वैधािनक

पमा नै सम्बोधन गिरएको छ । नेपालको सं िवधानको सं घीय आिथर्क कायर्ूणाली भाग

10 को धारा 119 (3) मा नेपाल सरकारको अथर् मन्ऽीले राजःव र व्ययको अनुमान ूत्येक वषर्
ँ ीगत खचर्लाई समानुपाितक
जेठ १५ गते सं घीय सं सदमा पेश गनछ भनी उल्लेख गिरएको छ । पूज
ढ ले खचर् गनर् र राज्यको खचर् गन क्षमतामा वृि

गनर् िविभ

ूयासह

भएका छन् ।

अथर् सिचवबाट जेठ १६ गते नै बजेट कायार्न्वयनको तयारी जःतै ः लागत अनुमान, नक्सा,
िडजाइन, ठे क्का व्यवःथापन, खिरद योजना िनमार्ण, आवँयक कायर्िविध तजुम
र् ा तथा सं शोधन, खचर् गन
मापदण्ड तयारी, खचर् गदार् ध्यान िदनुपन नीितगत र ूिबयागत तयारी सहज होस् भनी बजेट
कायार्न्वयन सम्बन्धी नीितगत मागर्दशर्न पठाउने व्यवःथा गिरएको छ ।
ु ीय भुक्तानी
िवगतको तुलनामा खचर् ूणाली कायार्न्वयन िविधमा सुधार आएको छ । िव त
ूणालीको सफल िवःतार एवं कायर् सम्प
िमितले 10 िदनिभऽ कायर्सम्प

भएप ात् कामको भेिरिफकेशन गरी कायर् सम्प

भएको

िबल तयार गनर् लगाउने र िबल पेश भएको िमितले ५ िदनिभऽ

ःवीकृत गरी भ ुक्तानीको व्यवःथा िमलाउनुपन व्यवःथाले भ ुक्तानी ूिबयालाई सहज बनाएको छ ।
सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको सं शोधन माफर्त ठे क्का व्यवःथापन र स ालनमा सुधार
ल्याउने ूयास गिरएको, ठे क्का व्यवःथापन अगािड नै वातावरणीय ूभाव मूल्या न पास गराउने,
ु ,् खानेपानी, ढल, टे िलफोन, केबल तार आिद Utility को
मुआब्जा िवतरणको व्यवःथा, िव त
व्यवःथापन सम्पन गनुप
र् न ूावधानले योजना कायार्न्वय चरणमा अवरोध उत्प

नहुने र वष दे िख

पूवार्धार योजना िनमार्णमा लापरवाही गरी अलपऽ छाड्ने ूवृि लाई कानूनी ढ ले नै सम्बोधन गन
ूयास गिरएको छ ।
अथर् मन्ऽालयबाट चालू आ. व. 2076/77 को बजेट कायार्न्वय सम्बन्धी मागर्दशर्नमा
बजेटको ूभावकारी कायार्न्वयनको लािग समय सीमा सिहतको कायर्योजना बनाई कायर्सम्पादन गन
व्यवःथा िमलाउने, कायर्बम/आयोजनाको िवःतृत िबयाकलाप सम्प

गनुप
र् न अविध र लागत,

उपलिब्ध सूचक र िजम्मेवार कमर्चारी सिहतको आयोजना कायार्न्वयन कायर्योजना साउन 15 गतेिभऽ
तयार गरी आयोजना ःथलमा र सम्बन्धीत मन्ऽालयको वेबसाइट माफर्त सावर्जिनक गनुप
र् न व्यवःथाले
योजना कायर्बम स ालनमा सहजता हुनछ
े ।
सोही मागर्दशर्नमा आयोजना ूमुख लगायत अन्य कमर्चारीह लाई ःप

कायर् िववरण,

कायर्सम्पादन सूचकह , आवँयक अिधकार एवं िजम्मेवारी र उ रदाियत्व सिहत आयोजनामा
खटाउन र यसरी काममा खटाउँ दा कमर्चारीको योग्यता, क्षमता, अनुभव, इमान्दारी र आयोजना
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कायार्न्वयनमा िवगतमा हािसल गरे को सफलताको अिभलेखलाई आधार बनाउन पन व्यवःथा गरे को
छ । यसैगरी आयोजनामा खिटने कमर्चारीलाई आयोजनाको ूािविधक पक्ष, कायार्न्वयन िविध,
अपेिक्षत ूितफल र उपलिब्ध, अन्तर-िनकाय समन्वय लगायतका िवषयह मा शु मै अिभमुखीकरण
तािलम ूदान गनर् ःप

उल्लेख गिरएबाट योजना समयमा नै सम्प

फाल्गुण मसान्तसम्म काम शु

हुने अपेक्षा गिरएको छ ।

नभएका कायर्बमह को बजेट तथा िविनयोिजत बजेट मध्ये

खचर् हुन नसक्ने कायर्बमको बजेट चै ऽ १५ गतेिभऽ अिनवायर्

पमा िफतार् गनुप
र् न व्यवःथा

गिरएबाट खचर् हुन नसक्ने क्षेऽबाट बचत हुने रकम समयमा नै अन्यऽ खचर् गनर् सिकने व्यवःथा छ
।
आ. व. 2077/78 को बजेटमा समावेश गनुप
र् न नयाँ कायर्बम/आयोजनाको लािग चालू
आ. व. मा िविनयोिजत बजेटबाटै आयोजनाह को पिहचान, छनौट, मूल्या न तथा लाभ‐लागत िव ष
े ण
समेतका आधारमा आयोजना ढाँचा तयार गरी राि य आयोजना बैकं सूचना व्यवःथापन ूणालीमा
ूिवि

ु े
गराई 2076 फाल्गुन मसान्त िभऽ अथर् मन्ऽालयमा सोको जानकारी िदन िनदशन हुनल

आगामी आिथर्क वषर्को योजनाको ूाथिमकता िनधार्रण र योजना िनमार्णमा सहयोग पुग्नेछ ।
ूधानमन्ऽीको अध्यक्षतामा रहे को राि य िवकास समःया समाधान सिमितले गन िनदशन,
सरोकार राख्ने सम्ब

सं सदीय सिमितह ले स ािलत योजनाह को ःथलगत अनुगमन, िनरीक्षण,

ु ाइ गरी ूदान गन सुझाव एवं िनदशन, राि य योजना आयोगमा रहे को केन्िीय अनुगमन
सुनव
महाशाखा, अथर् मन्ऽालय र सम्ब

मन्ऽालय/ िवभागह को िनरन्तरको अनुगमन, िनरीक्षण एवं

िनदशनमा सिबयताले बजेट कायार्न्वयनमा सहजता ल्याई खचर् ूणालीमा सुधार आउने अपेक्षा
गिरएको छ ।
िवगतमा केन्िबाट ठे क्का व्यवःथापन भई हाल ूदे श र ःथानीय तहमा हःतान्तरण गिरएका
पूवार्धार पिरयोजनाह

सम्प

गनर् ॐोत व्यवःथा गिरएको र ती तहह मा कमर्चारी समायोजन माफर्त

जनशिक्त व्यवःथा गिरएकोले योजना सम्प

गनर् सहज हुने दे िखन्छ ।

ँ ीगत खचर्को तुलनात्मक अध्ययन
पूज
नेपालमा बजेट कायार्न्वयनको बममा वषनी चालू खचर्को िहःसा बढ्दै गएको छ भने
ँ ीगत खचर्को अंश साँघिु रद गएको छ । िविनयोिजत बजेट पिन खचर् हुन नसक्ने र
महत्वपूणर् पूज
सन्तुिलत ढ ले खचर् नभई आिथर्क वषर्को अन्त्यमा हतार-हतार खचर् गरी ूगित दे खाउने असारे
िवकासको मोडलमा सुधार आउन सकेको छै न । तलको तािलकामा पिछल्ला पाँच वषर्को कूल
ँ ीगत खचर् ूितशतको मािसकगत िववरण ूःतुत गिरएको छ ।
पूज
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ँ ीगत खचर् ूितशतको मािसकगत िववरण
क. कूल पूज
मिहना

आ.व

आ.व

आ.व

आ.व

आ.व

2071/72

207२/7३

207३/7४

20७४/7५

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

ौावण

०

०

०

०

0.52

भाि

1

1

1

1

1.90

आि न

3

5

4

4

7.06

काितर्क

3

2

2

2

3.04

ूथम चौमािसक

7

8

8

7

12.52

मं िसर

5

2

4

4

3.89

पौष

6

3

6

6

6.88

माघ

5

3

8

7

6.35

फाल्गुण

7

6

8

10

8.34

23

14

26

27

25.46

चैऽ

9

8

7

9

8.04

वैशाख

7

9

8

6

8.13

जे

12

11

10

10

9.48

असार

41

49

41

40

36.47

तेॐो चौमािसक

69

77

66

65

62.13

100

100

100

100

100

दोॐो चौमािसक

कूल जम्मा

207५/7६

ँ ीगत खचर् तािलका
ख. आिथर्क वषर् 207६/7७ को ूथम चौमािसक पूज
िस.नं.

मिहना

1

2076 ौावण

2

2076 भाि

3

2076 आि न

4

2076 काितर्क
जम्मा

ँ ीगत बजेट
पूज
4,08,00,59,00,000

4,08,00,59,00,000

ँ ीगत खचर्
पूज

खचर् ूितशत

59,62,00,000

0.15%

4,19,59,00,000

1.11%

13,18,51,00,000

3.24%

6,71,27,00,000

1.56%

24,68,99,00,000

6.05%

ॐोतः www.fcgo.gov.np
ँ ीगत खचर् भएको Trend ूवृि गत
िवगत ५ वषर्को तुलनात्मक अध्ययन गदार् पूज

पमा उःतै

ँ ीगत खचर् िःथित अत्यन्त दयनीय
नै रहे को पाइन्छ । आिथर्क वषर्को सु वाती ूथम चौमािसकमा पूज

ँ ीगत खचर्को ७ दे िख ८ ूितशत रहे कोमा आिथर्क
रहे को छ । ूथम चार मिहनामा जम्मा कूल पूज

वषर् 207५/7६ मा 12.52% रही केही सुधार आएको दे िखए तापिन चालू आ. व. 207६/7७

ँ ीगत बजेटको 6.05% माऽ खचर् भएको दे िखनाले उक्त
को ूथम चौमािसकमा कूल िविनयोिजत पूज

सुधारमा िदगोपन नरहे को भ

सिकन्छ । तर आिथर्क वषर्को अिन्तम असार मिहनामा माऽ कूल

खचर्को ४०% भन्दा बढी र पिछल्ला जे

ँ ीगत खचर्को झण्डै
र असार मिहनामा माऽ वािषर्क कूल पूज

आधा रकम खचर् भएको िवडम्बनापूणर् अवःथा रहे को छ । आिथर्क वषर्को अन्त्यमा यऽो पिरमाणमा
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ँ ीगत खचर्को गुणःतरीयता र िव सनीयतामा ू
ु े पूज
खचर् हुनल
िजम्मेवारीूा

अिधकारी र कमर्चरीको दक्षतामा ू

खडा हुन्छ भने खचर् गन

उठ्छ भने आिथर्क अपचलन र िव ीय
ँ ीगत र िव ीय व्यवःथा
पमा चालू, पूज

अनुशासनहीनताको गु ायस पिन उि कै रहन्छ । वािषर्क

शीषर्क अन्तगर्त िविनयोिजत बजेटको कूल खचर् ूितशत िनम्नानुसार रहे को छ ।
शीषर्कगत आधारमा िविनयोिजत बजेटको कूल खचर् ूितशत
खचर् शीषर्क

िविनयोिजत बजेटको कूल खचर् ूितशत
आ.व.

आ.व.

071/72

072/73

आ.व.

आ.व.

073/74

आ.व.

074/75

075/76

चालू

85.07

76.67

80.03

86.73

91.33

ँ ीगत
पूज

76.09

59.01

66.92

80.76

87.38

100.89

84.28

91.71

83.44

92.49

86

73.34

79.82

84.81

90.58

िव ीय व्यवःथा
जम्मा ूितशत

ॐोतः www.fcgo.gov.np
िवगत ५ वषर्मा िविनयोिजत कूल बजेटमा आिथर्क वषर्को बीचमा सिमक्षा गरी अनुमािनत

िविनयोजन घटाई कायम गिरएको अिन्तम अनुमािनत बजेटमा खचर् भएको ूितशतको तुलनात्मक

अध्ययन गदार् राजनीितक सं बमण, अिःथरता, िनवार्चन, भूकम्प आिद कारणले आ. व. 072/73 र

आ. व. 07३/7४ मा समम खचर्मा नै कमी भएको दे िखन्छ भने ःप

बहुमतूा

सरकारको गठनको

कारण राजनीितक ःथाियत्व र खचर् गन क्षमतामा सुधारको पिरणाम पिछल्ला दुई आिथर्क वषर्मा कूल
खचर् सन्तोषजनक

पमा भएको दे िखन्छ । सोही ूवृि

ँ ीगत बजेट खचर्मा पिन दे िखएको छ ।
पूज

अझ सुधारका पक्षलाई जोड िदई राज्यको खचर् गन सं ःथागत क्षमतामा िवकास गद जाने हो भने
ँ ीगत खचर् वृि मा म त पुग्नेछ ।
पूज

कूल जम्मा खचर्मा शीषर्कगत खचर् ूितशत
खचर् शीषर्क

कूल खचर्मा शीषर्कगत खचर् ूितशत
आ.व.

071/72
चालू

आ.व.

072/73

आ.व.

073/74

आ.व.

074/75

आ.व. 075/76

63.9

61.8

61.94

64.25

65.32

ँ ीगत
पूज

16.7

20.5

24.93

24.96

21.78

िव ीय व्यवःथा

19.4

17.7

13.13

10.79

12.90

100

100

100

100

100

जम्मा ूितशत

ॐोतः www.fcgo.gov.np
ँ ीगत र िव ीय व्यवःथामा भएको खचर्
आिथर्क वषर्मा भएको कूल खचर्लाई चालू, पूज

ूितशतलाई िनम्नानुसार उल्लेख गनर् सिकन्छ ।
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बजेट खचर्को शीषर्कगत आधारमा हे न हो भने चालू खचर्को िहःसा अत्यािधक रहे को

ँ ीगत खचर्को
दे िखन्छ । पिछल्ला ५ वषर्को औसत चालू खचर्को िहःसा ६३ ूितशत रहे को छ भने पूज

िहःसा करीब २० ूितशत माऽ रहे को पाइन्छ । ूदे श र ःथानीय तहमा सं घीय सरकारबाट िदइने

सम्पूणर् िव ीय हःतान्तरण अनुदान रकमको लेखा न चालू खचर् शीषर्कमा हुने कारण पिन चालू बजेट
खचर्को िहःसा बढी दे िखन गएको हो । अनुत्पादक क्षेऽ र अन्य ूशासिनक खचर्मा िमतव्यियता

ँ ी िनमार्ण हुने र रोजगारी िसजर्ना गन
अपनाई चालू खचर्को िहःसा घटाई उत्पादकत्व बढाउने, पूज
ँ ीगत खचर्को िहःसा बमश: बढाउँ दै लगेमा माऽ दे श िवकासमा टे वा पुग्दछ ।
पूज

ँ ीगत बजेट खचर् वृि
पूज

नहुनाको कारण

मािथ ूःतुत तथ्या ले ःप

ँ ीगत खचर् पिन वृि
रहे को र पूज

ँ ीगत बजेटको िहःसा अत्यन्त न्यून
पादर्छ िक िवगतदे िखको पूज

ँ ीगत खचर् हुन नसकेको
हुन नसकेको र सन्तुिलत ढ ले पूज

दे खाउँ दछ । समयमानै बजेट पािरत नहुने, कायर्बम ःवीकृित र सं शोधनको लािग सम्ब

मन्ऽालय

हुँदै अथर् मन्ऽालय माफर्त राि य योजना आयोग धाउनुपन बाध्यताको अन्त्यसँगै आिथर्क वषर्को
सु वातमै कायर्बम र अिख्तयारी ूाि

ु ानी ूणाली सहज भएको, कितपय कानूनी
हुन,े िनकासा र भक्त

र ूिबयागत समःयाको समाधान भइसक्दा पिन राि य योजना आयोगले उपलब्ध गराएको िसिलङिभऽ
रही आयोजना छनौट, बजेट िनमार्ण, िविनयोजन र कायार्न्वयन तािलका बनाई अिधकारूा
अिधकारीले सोझै गनर् सक्ने भए तापिन खचर्मा खासै वृि

ूमुख

पमा रहे का छन् भ
१.

सिकन्छः

िवगतमा राजनीितक अिःथरताले

हुन नसक्नुमा िनम्नानुसारका कारणह

गदार् अिःथर सरकार, सं बमणकाल, िनवार्चन,

सं िवधान िनमार्णमा सम्पूणर् ध्यान केिन्ित गनुर् परे को आिद कारण रहे पिन आ. व.
2075/76 र चालू आ. व. मा पयार्

तयारी साथ बजेट ल्याइएको हो । बजेटको

िफतलो कायार्न्वयन, ूिबयामुखी िवकास ूशासन र खचर् गन बममा दे िखएको

अप्
२.

ारो फुकाउन साथर्क पहल नहुन ु यसमा िजम्मेवार रहे को पाइयो ।

सावर्जिनक खचर् गनर् सक्ने सं रचनात्मक एवं सं गठनात्मक क्षमता कमजोर रहे को
ु को अथर्तन्ऽको आकार र बजेटको भोलुममा
छ । िवगत १५ वषर्देिख यता मुलक

गुणात्मक वृि

भए तापिन सो कायार्न्वयन गन सं रचना, जनशिक्त, ितनको क्षमता,

दक्षतामा सन्तोषजनक

पमा वृि

हुन सकेको छै न । बजेट कायार्न्वयन गनर् सक्ने

िकिसमको सं गठनात्मक क्षमताको िवकास हुन सकेको छै न ।

३.

आयोजनाको छनौट Economic Cost Benefit Analysis को आधारमा नगरी पहुँच र

स ा ूभावको आधारमा िवना अध्ययन खल्तीबाट जन्माउने र सम्भाव्यता अध्ययन
िवना नै अन्धाधुन्ध ठे क्का लगाउने र सम्झौता गन ूवृि , औिचत्यहीन आयोजनामा

पैसा िविनयोजन गन, जसले गदार् ती योजना कायार्न्वयन हुन पिन नसक्ने र तोड्न
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पिन नसक्ने कारणले गदार् Non Performing Project/Programme को
।

पमा रहे को छ

४.

ूाथिमकता ूा

आयोजनाह लाई कम रकम िविनयोजन गरी साना र छिरएर रहे का

५.

सोझै भुक्तानी Direct Payment गन गरी सम्झौता गिरएका योजनाह को Direct

योजनाह लाई बढी रकम िविनयोजन गन ूवृि

दे िखएको छ ।

Payment को लेखा न खचर् भएको समयमा नगरी आिथर्क वषर्को अन्त्यमा माऽ हुने

ँ ीगत खचर्को ूितशत धेरै दे िखएको छ ।
लेखा न ूणालीले गदार् असारमा पूज
६.

ूदे श र ःथानीय तहमा ूदान गिरने समानीकरण अनुदान, सशतर् अनुदान, राजःव

ँ ी िनमार्णमा
बाँडफाँड र समपूरक अनुदान बापतको रकमबाट भौितक पूवार्धार र पूज

ँ ीगत क्षेऽको बजेट समेत सबै चालू खचर् शीषर्क अन्तगर्त िविनयोजन गन
खचर् हुने पूज

गिरएकोले चालू खचर्को िहःसा अत्यािधक दे िखन गएको हो ।
७.

िवकास साझेदार पक्षह को सहयोगमा स ािलत योजनाह मा दातृ पक्षको चाहना र
उनीह को मापदण्डमा खिरद ूिबया स ालन र कायार्न्वयन गिरँ दा ूिबयागत

ि िवधा भएर कायार्न्वयनमा समःया, िनकासा र शोधभनार् समयमा नै माग नगन, रकम

माग गदार् बुझाउनुपन ूगित िववरण लेखापरीक्षण ूितवेदन, Project Account को
तयारी र अन्य सूचनाह

समयमा नै पेश नगदार् शोधभनार्मा समःया भई िनकासा

िढला हुने, जसले गदार् नेपाल सरकारको आन्तिरक ॐोतमा चाप पनर् गई अन्य
अत्यावँयक खचर् हुने क्षेऽमा बजेट व्यवःथापन गनर् नसिकने हुन्छ ।

८.

ूदे श र ःथानीय तहको सं रचना ब े बममा रहे को कमर्चारी समायोजन भई
पदःथापना भई नसकेको कारण

िवगतमा िविनयोिजत बजेट कायार्न्वयनको िःथित

अत्यन्त न्यून रहे को साथै ूदे श र ःथानीय तहमा हःतान्तरण भएका योजनाबारे
िववादको कारण खचर् हुन नसकेको अवःथा छ ।

९.

ु ो ूमुख कारण मा
उदासीन कमर्चारीतन्ऽ बजेट कायार्न्वयन नहुनक

सिकन्छ ।

कायार्लयले ठे क्का व्यवःथापन सम्बन्धी कागजात तयार गनर्, बोलपऽ मूल्या न गरी

सम्झौता गनर् िढलाइ गन कायार्न्वयन इकाइको लापरवाही र उदासीनता Oversight

Agency ह ले अपनाउने अपिरपक्व अनुसन्धान शैलीले गदार् कमर्चारीले जोिखम मोलेर

काम गनर् नचाहने, केही काम गरे मा आफू फःछु भनी काम नगरी बःने, केही काम
नगरी बसेर इमान्दार हुने कमर्चारी ूवृि

कामै नगन िजम्मेवार अिधकारीको ूवृि

रहेको छ । िनणर्य आफ्नो पक्षमा नभएमा

र कायर्संःकार तथा लआय पूरा गनुप
र् न

बाध्यता नभएकोले िढलासुःती हुने गरे को छ । राजनैितक नेतत्ृ वमा

कमर्चारीमा इच्छाशिक्त नहुन ु पिन ूमुख कारण रहे को छ ।
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१०. िनमार्ण सं ःकृित (construction culture) छै न । योजना स ालन सम्बन्धी छु ै कानून
र कायर्िविध नभएको, नुनदे िख सुनसम्म, िसयोदे िख जहाजसम्म िक े एउटै कानूनी
ूिबया रहेकोले खिरद लगायत खिरदप ात्को समम पिरयोजना स ालन सम्बन्धी छु ै
आयोजना व्यवःथापन कानूनको िनमार्ण हुनपु दर्छ । मौजुदा कानूनह

खचर्मैऽी भन्दा पिन िनयन्ऽणमुखी रहे का छन् ।

िवकास

११. सावर्जिनक सेवाको क्षेऽलाई ूभावकारी बनाउने र युिटिलटी व्यवःथापनलाई एकीकृत
गनुप
र् न दे िखन्छ । योजना िनमार्ण क्षेऽमा रहे का मुआब्जा समःया, ःथानीय जनताको

अवरोध, अदालती आदे शले पिन िनमार्ण कायर्मा बाधा उत्प

िनकायह

गरे को छ । िविभ

बीचमा समन्वय छै न, त्यःतो प ित सं यन्ऽ पिन नहुँदा िनमार्ण कायर्मा

व्यवधान उत्प
रहे का छन् ।

हुन गई समयमा काम सम्प

हुन नसकी अलपऽ परे का थुूै योजना

१२. बजेट कायार्न्वयनलाई शीयता िदन नितजामुखी बनाउने महत्वपूणर् औजार अनुगमनको

पाटो अत्यन्त कमजोर रहे को छ । झन्झिटलो र लम्बेतान कायर्ूिबयाको कारण

कागजी काममा व्यःत हुनपु न, केन्िमै नबसी िनणर्य गराउन नसिकने आिद कारण

योजना कायार्न्वयनमा ूमुख िजम्मेवार व्यिक्तबाट ःथलगत सुपरीवेक्षण अित कम हुने

गरे को छ । साथै मािथल्लो िनकायबाट पिन घनीभूत

गरे कोले कायार्न्वयनले गित िलन सकेको छै न ।

पमा अनुगमन र िनदशन नहुने

१३. सं ःथागत कायर्क्षमता, ठे क्का गन क्षमताको आधारमा कमर्चारीलाई िजम्मेवारी ूदान
नगन र िनमार्ण व्यवसायीको Work in Hand र Working Capacity नहे री ठे क्का ूदान
गिरँ दा थुूै योजनाह

अलपऽ परे का छन् । हाल किरब २५० अरबका योजनाह

िनमार्ण व्यवसायीह ले िविवध कारणले सम्प

गनर् नसकी अलपऽ अवःथामा रहे का

छन् । आयोजना ूमुख, ठे केदार र परामशर्दातालाई िजम्मेवार र उ रदायी बनाउने

कानून िनमार्ण हुन सकेको छै न ।

१४. बजेट िनमार्ण कायर् अथर् मन्ऽालयको एकल मन्ऽालयगत िजम्मेवारी हो िक झ गरी
बजेट िनमार्णको बममा अन्य िवकास खचर् गन मन्ऽालय/िवभागीय ूमुखलाई समेत

ूवेश िनषेधको ढ मा काम गदार् खचर् हुन सक्ने र नसक्ने क्षेऽ पिहचान हुन नसक्ने

भएकोले त्यःता बजेट िनमार्णको बममा सहभागी गराइनुपछर् । अथर् मन्ऽालयले
आफ्नो भूिमका िनयन्ऽणमुखी कम र सहजकतार् बढी बनाउने, कायर्रत कमर्चारीह

िवकास िनमार्ण प ित बुझेको बनाउन ितनीह को कायर्शैलीगत सोचमा पिरवतर्न
ल्याउने ूणालीगत र सं रचनागत सुधार आवँयक रहे को छ ।

१५. LMBIS मा ूिवि

भइसकेपिछ भएका कायर्बमको सं शोधनको लािग फेिर लामो

ूिबया पार गरे र अथर् मन्ऽालय नै आउनुपन िःथित रहे कोले वािषर्क ःवीकृत बजेटको
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सीमािभऽ रही आिथर्क अनुशासनको पालना गन गरी LMBIS िभऽका कायर्बम

सं शोधन गरी खचर् हुन नसक्ने कायर्बमबाट ूगित भएका र खचर् हुने कायर्बमतफर्

रकम खचर् गन गरी सं शोधन गन अिधकार सम्बन्धीत िवभागीय ूमुखलाई िदनु
उपयुक्त

कमर्चारीह

हुन्छ । यसो गदार्

अनावँयक

ूिबयागत झन्झटबाट मुिक्त िमली

कामूित ध्यान िदन सक्ने वातावरण बन्दछ ।

१६. ूाकृितक ूकोप, िवपि

र िवशेष अवःथामा बाहे क दोॐो चौमािसक अविधसम्म कुनै

पिन ूकारका थप िनकासा/रकमान्तर मागलाई अथर् मन्ऽालयबाट सम्बोधन नगिरने

भनी अथर् मन्ऽालयले अ ी िलएर बसेको हुन्छ, जसको कारण त्यस बेलासम्म खचर्को
सन्तुलन खल्बिलइसकेको हुन्छ । आवँयकता अनुसार समयमा नै रकमान्तर

नगरीकन बःने अथर् मन्ऽालयले असार मिहनामा भारी माऽामा रकमान्तर गरी बजेट
कायार्न्वयनको लािग पठाउने गदार् ूचिलत खिरद ऐन िनयमको पालना गरी
िविधसम्मत ढ ले खिरद ूिबया स ालन गनर् नसकी बजेट िृज जाने वा आिथर्क
अनुशासन िमचेर अिनयिमत ढ ले खचर् हुने ूवृि मा बढो री हुने गरे को छ । जेठ-

असारमा माऽ थप रकम पठाउने गनार्ले उक्त दुई मिहनामा ठू लो िहःसा खचर् दे िखने

ूमुख कारण अथर् मन्ऽालयको यःतो कायर्शैली पिन िजम्मेवार रहे को छ । मन्ऽालय
िवभाग अन्तगर्तको बजेट पिरिधिभऽ रही खचर् हुने योजना कायर्बममा अन्य स ालन

हुन नसकेका योजना कायर्बमबाट बचत हुने शीषर्कबाट जुनसुकै मिहनामा पिन

रकमान्तर गरी खचर् गनर् पाउने अिधकार अथर् मन्ऽालयबाट िदइनुपछर् । माग अनुसार

भुक्तानी िदन नसक्दा कायर् ूगित हुँदैन र नगद ूवाह रोिकन्छ । त्यसले अथर्तन्ऽमा
चौतफीर् असर पुर्याउँ दछ ।

ँ ीगत बजेट खचर् वृि मा सं सदीय सिमितह को भूिमका
पूज
सं सद

अिधवेशन

नचलेको

अवःथामा

पिन

सरकारका

िविभ

िनकायह को

कामकारवाहीह को िनरन्तर िनगरानी गनुर् सरकारबाट भए गरे का कामकारवाहीको अनुगमन, मूल्या न
गरी आवँयक िनदशन िदन एवं िवषयह मा गहन छलफल गनर् महत्वपूणर् िवषयमा िव को राय-

सुझाव ूा

को

गनर्, सं सदका िनयिमत तथा आकिःमक कायर्ह लाई िनरन्तरता िदन Mini Parliament

पमा सं सद अन्तगर्त िविभ

सिमितह

गठन गनर् सक्ने सं िवधानको धारा ९७ बमोिजम ूितिनिध

सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १७० बमोिजम िविभ

१० वटा िवषयगत सिमितह

सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १४७ बमोिजम िविभ
ितनीह को कायर्क्षेऽ तोिकएको छ ।

ूितिनिध सभा र राि य सभा अन्तगर्त गिठत िविभ

र राि य

४ वटा िवषयगत सिमितह

सिमितह

र

मध्ये सावर्जिनक खचर्को

िनगरानी अनुगमन र मूल्या न गन कायर्क्षेऽ रहे का तपिसलका सं सदीय सिमितह ले सिमित गठन

ँ ीगत खचर्को गुणःतरीयता कायम गद समानुपाितक एवं
भएदे िख 2076 असार मसान्तसम्ममा पूज
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सन्तुिलत ढ ले खचर् गरी समम खचर्मा ूभावकारी वृि

गराउन गरे का ूयास, सिमितह बाट

िनयिमत पमा भएका कामकारवाही िनदशन र सोको उपलिब्धका िववरणह

िनम्नानुसार रहे का छन् :

१. अथर् सिमितः ूितिनिध सभा अन्तगर्त रहे को अथर् सिमतको कायर्क्षेऽ अन्तगर्त अथर् मन्ऽालय,
राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

आयोग, लगानी बोडर् र राि य योजना आयोग रहे का छन् । सिमितले

ँ ीगत खचर् अपेिक्षत
बजेट कायार्न्वयन र खासगरी पूज

पमा हुन नसकेको सन्दभर्मा िविभ

तथा िनकायसँग माग गरे का िववरण एवं िदएका िनदशनह





ॐोत सुिनि त भएका आयोजनाह

िनम्नानुसार रहे का छन्:

र ितनका िव ीय/भौितक ूगित िववरण,

सं सदीय ूिबयाभन्दा बािहरबाट ूवेश गरे का गैरबजेटरी कायर्बम र योजनाको अवःथा,

पयार्

अध्ययन िवना िविनयोजन गिरएको बजेट,

र् न योजनाह
ःथानीय र ूदे श तहले स ालन गनुप
तथा हःतान्तरणका आधार र मापदण्ड,




ॐोत सिहत हःतान्तरण गन तयारी

Off Budget मागको िववरण,

Multi Year Contract को सहमित ूदान गदार् यस अिघ योजनामा िसजर्ना भएको अिमम
दाियत्व भुक्तानी । Multi Year Contract को सम्प

सुिनि तता,



हुन बाँकी कामको िववरण र ॐोत

राि य गौरवका आयोजनाह को िव ीय र भौितक ूगितको िववरण र कायार्न्वयनमा

दे िखएको समःया,


मन्ऽालय

समयमा नै ठे क्का सम्प

नभएका आयोजना सम्प

हुन नसक्नुको कारण, सोमा

िजम्मेवार पक्ष, थप समयसीमा, भेिरयसन, मूल्यवृि , क्षितपूितर् दावी, भुक्तानी बापतको
रकमको िववरण,



ठे केदारको कारण काम सम्प

हुन नसकेका योजना कायर्बम कारवाही गन कानूनी

आधार ूिबया कारवाही भए नभएको िववरण,



मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको िनमार्ण कायर् सम्प

हुनै लाग्दा ठे क्का तोडी बािहिरएको

कारण बाँकी काम गनर् लाग्ने समय लागत र िढलो गनर् नहुने कारण िवशेष पिरिःथितमा
खिरद गन व्यवःथाको ूयोग गनर् वा कानून कायर्िविध बाधक भए सं शोधन पिरमाजर्न
गरी वा अन्य उ म िवकल्प अपनाई लागत नबढ्ने गरी चालू आ. व. िभऽ काठमाड मा
पानी आपूितर् हुने गरी कायर् अगािड बढाउन नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष

मन्ऽालयलाई िनदशन,



र खानेपानी

ठू लो िहःसा पूजीगत खचर् िविनयोजन भएका मन्ऽालय/िनकायसँग समन्वय गरी समयब

ँ ीगत खचर् गन खाका सिहतको कायर्योजना बनाई १५ िदन िभऽ
पमा लआय अनु प पूज

पेश गनर् अथर् मन्ऽालयलाई िनदशन,


मं िसरसम्म ठे क्का ूिबया पूरा गरी दोॐो चौमािसक सम्म ६० ूितशत ज्ये

मसान्तसम्म

९० ूितशत र असारमा १० ूितशत भन्दा बढी खचर् नहुने वातावरण बनाउने,
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आिथर्क वषर्को सु वातमै गैरबजेटरी रकम िनकासा निदने पयार्
गैरबजेटरी िनकासा िदँ दा सावर्जिनक कोषको दु पयोग हुने,



आधार र तयारी िवना

सं घ, ूदे श र ःथानीयबीच सूचना ूिविधमा आधािरत खचर् ूणाली लागू गरी ूदे श र

ःथानीय तहमा हःतान्तरण भएका योजना कायर्बमह को ूभावकारी कायार्न्वयन गरी

नितजामूलक बनाउने,


सावर्जिनक खचर् ूणालीमा ःवच्छता पारदिशर्ता र जवाफदे िहता ूव र्न गनर् आयोजना

कायर्बम सँग सम्बन्धीत सरोकारवाला पक्ष ठे केदार आयोजना ूमुख र अन्य िजम्मेवार

पक्षलाई जवाफदे ही बनाउने गरी यथाशीय िव ीय जवाफदे िहता कानूनको िवधेययक
तयार गरी सं सदमा पेश गनर् िनदशन,



नीितगत र कानूनी व्यवःथाको कारणले समःया िसजर्ना भएको भए आगामी आ. व. को

र् न सुधारको खाका तयार गरी १५ िदन
बजेट िनमार्ण पूव र् नै तत्कालै गनर् सिकने र गनुप
िभऽ सिमितमा पेश गन,



LMBIS मा परे का कायर्बमको अिख्तयारी नगएको भए तु न्त अिख्तयारी िदने र बजेट

कायार्न्वयन गराउने,



Multi Year मा समावेश भई ःथानीय र ूदे शमा हःतान्तिरत भई स ालनमा रहे का
योजना कायर्बमह मा ॐोत सुिनि तता गरी सम्प



गन व्यवःथा गन,

चालू आ. व. को बजेट कायार्न्वयनलाई लआय अनु प बनाउन आगामी जेठ १५ गते

सम्मको कायर्तािलका सिहतको कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन गन र हरे क िदनको

ूगित मूल्या न गन प ितको िवकास गन,



ु ानी योजना
बजेट ूःताव र िविनयोजन गदार् खिरद गु योजना, खिरद योजना र भक्त

सिहत गन,



Pre-budget छलफलको बममा आगामी आ. व. को बजेट सदनमा पेश गनुप
र् ूव र् यसका
सरोकारवाला वगर्, पक्ष, जनता, िनजी क्षेऽ, ूदे श, ःथानीय सरकार, िविभ

राजनीितक

दलका ूितिनिध तथा िव ह को राय सं कलन गरी जनचाहना अनुकूलको यथाथर्परक

बजेट ूःताव गनर् सुझाव िदने काम, कतर्व्य र अिधकार सिमितमा रहे बमोिजम ७ वटै
ूदे शका ११ ःथानमा Pre-budget छलफल स ालन गरी सुझाव सं कलन गिरयो,



राि य गौरवका आयोजना ठू ला आयोजना साना आयोजनाको टे ण्डर ूिबया फरक‐फरक
बनाउने । समयाविध फरक-फरक बनाई छिरतो बनाउने,



बजेट कायार्न्वयनको लािग पिहलो शतर्को

पमा सं गठनात्मक सं रचना र जनशिक्त

बजेट कायार्न्वयनलाई दण्ड-पुरःकारसँग आव

गन,

व्यवःथापन समयमा नै गन,




राि य ूाथिमकता ूा

आयोजना छनौटको लािग िविभ

क्षमताको िवकास गरी पयार्

Cost Benefit Analysis गन

तयारी सिहतको आयोजना बैकंको िनमार्ण गन,
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योजना ूाथिमकीकरण र सूचीकृत गनर् सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले कायार्न्वयन गन

योजना कायर्बमको ःप
कायर्बमह

सम्प

ॐोत सुिनि तता गन,





मापदण्ड बनाई िवगतमा स ालन हुँदै आएका योजना

गिरनुपन ूाथिमकता सिहत वा अन्त्य गिरनुपन हो वगीर्करण गरी

आयोजना ूमुखको िनि त अविध सम्म स वा नहुने व्यवःथा गन,

िनमार्ण साममीको िनयिमत आपूितर् हुने व्यवःथा गन,

राि य गौरवका योजनाह को छनौट गदार् ूादे िशक सन्तुलन िमलाउने कायार्न्वयनको
लािग छु ै कानूनी ूवन्ध गन,



ु ,् खानेपानी, ढल, दू रस ारसँग सम्बन्धीत Utility Handling गन
तयारीकै चरणमा िव त
िनकायबीच समन्वयात्मक

स ालन गन, र


जग्गा ूाि

पमा छलफल गरी एिककृत कायर्बम बजेटको व्यवःथा गन

मुआब्जाको िववाद टु ाउने कानूनी व्यवःथा गन ।

२. िवकास तथा ूिविध सिमितः ूितिनिध सभा अन्तगर्त रहे को यो सिमितको कायर्क्षेऽ अन्तगर्त भौितक

पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय खानेपानी मन्ऽालय शहरी
िवकास मन्ऽालय र राि य पुनिनमार्ण ूािधकरण रहे का छन् । िवकासलाई गित ूदान गनर् तीोता
िदन िवकास िनमार्णका बममा दे िखएका बाधा-व्यवधानह

िनराकरण गरी आम नागिरकह लाई

महसुस हुने िकिसमको िदगो िवकासको पक्षमा पहरे दारी गनर् यो सिमित सिबय रही कायर्पािलकालाई

सकारात्मक सुझाव एवं िनदशन िदँ दै सहयोगी रहे को छ ।


काठमाड -तराई/मधेश ितमागर्
लाई समयमा नै सम्प
ु

गन सम्बन्धमा कायर् ूगित

समःया च ुनौती िवषयमा मन्ऽी तथा सेनासँग छलफल गरी मुआब्जा टु ङ्ग्याउन र उच्च
मनोबलका साथ काम गनर् िनदशन हुलाकी राजमागर् पुल आयोजना पुंपलाल मध्यपहाडी
लोकमागर्को ःथलगत िनरीक्षण ।




पूवार्धार िवकासका आयोजनाह मा बजेट अभाव हुन निदन िनदशन ।

एकीकृत वःती िवकास कायर्बम, सुरिक्षत नागिरक आवास लगायतका कायर्बमह को
ूभावकारी कायार्न्वयनको लािग शहरी िवकास मन्ऽालयलाई िनदशन ।



पूवार्धार िनमार्णका लािग अत्यावँयक मािनने िनमार्ण साममीको अभाव दीघर्कालीन
पमा समाधान गनर् नदीजन्य ॐोत माऽ पयार्

नहुने हुँदा वैकिल्पक खानीजन्य

ःथानह को पिहचान गरी िनमार्ण साममीको अभाव हुन निदन एवं िनमार्ण साममी

उत्खनन गन कायर्लाई समेत वै ािनक ढ ले व्यवःथापन गनर् सिमितले सम्ब
िनकायलाई ध्यानाकषर्ण गरे को छ ।

३. राि य सरोकार तथा समन्वय सिमितः राि य सभा अन्तगर्त रहे को यस सिमितको कायर्क्षेऽ
अन्तगर्त तहगत राज्य सं रचनाको िवकासमा समन्वय, राि य सम्पदा, मानव अिधकार तथा पररा

सम्बन्ध, सिन्ध/कसम्झौताको कायार्न्वयन अवःथा समन्याियक िवकासको अवःथा िपछिडएको क्षेऽ,
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समुदाय, सं ःकृित, राि य गौरवका आयोजना, रा य सुरक्षा र सं वैधािनक आयोग रहे का छन् । उक्त
सिमितबाट भए गरे का कामकारवाहीको िववरण िनम्नानुसार रहे का छन् :


५ वटा िवषयगत मन्ऽालय अन्तगर्तका २१ वटा राि य गौरवका आयोजनाह को

सम्बन्धमा िवषयगत मन्ऽी सिचव आयोजना ूमुखसँग छलफल गरी िनदशन िदएको ।



२१ वटा आयोजनाह लाई हालसम्म भएको भौितक ूगित सम्प

समय िनधार्िरत समयाविधिभऽ लआय ूा

हुन लाग्ने अनुमािनत

हुन नसक्नुका कारणह , आयोजना स ालनको

बममा कानूनी नीितगत आिथर्क ूािविधक राजनीितक सामािजक तथा वातावरणीय

पक्षमा भोग्न परे का समःया समयमा नै कायर्सम्प

गनर् सम्ब

पक्षह बाट अपेिक्षत

भूिमका र राि य गौरवका योजना छनौट एवं ूभावकारी ढ ले स ालनको लािग
सुझावह



समेिटने गरी ू ावली तयार गरी िववरण माग गिरएको ।

आयोजनाह को कायार्न्वयनका िवषयमा तीनै तहका सरकारका बीचमा िनरन्तर सं वाद

समन्वय र सहकायर् हुन ज री ठानी अन्तरिबया छलफल माफर्त िव मान अवःथामा

दे िखएका समःया गुनासो एक आपसमा अपेिक्षत भूिमका सहकायर्का िवषय र क्षेऽह

तथा समन्वयका तौरतिरका सम्बन्धमा सरोकारवालाह बाट सुझाव ूा

गरी कानून

िनमार्ण ॐोत िविनयोजन योजना तजुम
र् ा लगायत िवषयमा सरकारलाई सुझाव िदने ।



आयोजना स ालनमा दे खापरे का जग्गा अिधमहण,

अभाव, िनमार्ण साममीको िनयिमत आपूितर् ॐोतको पयार्
समाधान गरी िनवार्ध

ख कटानी, िवंफोटक पदाथर्को
व्यवःथापनको समःया तत्काल

पमा आयोजना स ालन गन वातावरण बनाउन िनदशन िदने ।

दक्ष जनशिक्तको व्यवःथापन ।



सावर्जिनक खिरद ऐन/िनयमको िव मान व्यवःथा कायर्मैऽी नदे िखएकोले तत्काल
सं शोधन गरी कायर्मैऽी वातावरण िसजर्ना गनुप
र् न ।



मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ःथलगत अनुगमन सुन्दरीजलमा पानी ूशोधन केन्ि

लगायत अन्य भौितक सं रचनाह को ःथलगत अनुगमन ।



दोॐो अन्तरार्ि य िवमानःथल, िनजगढ, बाराको ःथलगत अनुगमन गरी आयोजना

िनमार्णमा रहे का समःयाको पिहचान समाधानको लािग भएका ूयास समेटी ूितवेदन

राि य सभा समक्ष पेश गरे को र सम्ब
बढाउन िनदशन िदएको ।

िनकायलाई िनमार्ण कायर् अिवलम्ब अगािड

४. िदगो िवकास तथा सुशासन सिमितः राि य सभा अन्तगर्तको यो सिमितको कायर्क्षेऽिभऽ नेपाल
सरकारले अिख्तयार गरे को िदगो एवं सन्तुिलत िवकास र सुशासन ूव र्न सम्बन्धी िवषय यसको

पदर्छ । नेपालले अन्तरार्ि य
िदगो िवकासका लआयह

पमा ूितब ता जनाए अनुसार सन् 2030 सम्ममा हािसल गनुप
र् न

पूरा गन सम्बन्धमा नेतत्ृ वदायी भूिमका खेल्दै यस क्षेऽमा सरकारका िविभ

िनकायह ले गरे का ूयासह को समन्वय गन, आइपरे का समःयाह को समाधानका लािग सहजीकरण
गन तथा िवकास ूिबया लगायत समम शासकीय आयाममा सुशासनको ूव र्नका लािग गिरने
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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ूयासह का सम्बन्धमा अध्ययन, अवलोकन छलफल तथा अन्तरिबया एवं िनदशन गन जःता
कायर्ह

सिमितको भूिमकािभऽ पदर्छन् ।

गिरबीको अन्त्य, भोकमरीबाट उन्मुिक्त, ःवाःथ्य जीवन, गुणात्मक िशक्षा, लैि क समानता,

सरसफाई, िदगो उजार् उत्पादन र उपभोगमा सन्तुलन मयार्िदत रोजगारी, सु ढ पूवार्धार, असमानताको

अन्त्य, जलवायु पिरवतर्नको ूभाव सँग सामना एवं समायोजन वातावरणीय सं रक्षण, सुशासनमैऽी

सं ःथा, िवकासमा अन्तरार्ि य साझेदारी र ऐक्यव ता िव व्यापी िवकासको मान्यता हो ।

िदगो िवकास लआयका १६९ सूचकह मा नेपालको वतर्मान अवःथा राि य लआय र आधार

सम्बन्धी तथ्या

र योजना तथा अनुगमन ूितवेदनह को सं कलन िव ष
े ण र उपयोगको लािग

सिमितले UNDP को सहयोगमा सिमितको आफ्नै कायर्कक्षमा एक स ार ूिविधमैऽी िदगो िवकास

ॐोत केन्ि (SDG Corner) ःथापनाको सु वात गरे को छ । यसले सिमितलाई माऽ नभई सबै

सांसद, योजनाकार, नीित िनमार्ता र कायर्पािलकालाई िदगो िवकासको लआयको आधारभूत तथ्या मा

पँहच
े ण र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउँ छ । यस
ु पुर्याउनुका साथै ूितवेदनह को सं कलन िव ष

सम्बन्धमा सिमितले गरे का िनणर्य तथा िनदशनह


िनम्नानुसार छन्:

िदगो िवकास लआयह को सफल कायार्न्वयन र सुशासनको ूत्याभूित सं घीय तहबाट
माऽ सम्भव नहुने नहुनाले यी लआयह लाई ःथानीकरण गिरनु आवँयक छ । िदगो
िवकास ूव र्नको लािग सं घ, ूदे शबीच स ाल िनमार्ण गन, सं घ, ूदे शका सांसदह को
भूिमका अझै ूभावकारी बनाउने, अिभमुखीकरण ःथानीयकरणको लािग अन्तरिबया गनर्,



िदगो िवकासको लआय सम्बन्धी ूितब ता कायार्न्वयनको वतर्मान अवःथा र भावी
कायर्योजनामा अथर्को सुिनि तता र कायार्न्वयन सं रचनाको सम्बन्धमा िनदशन िदएको,



राि य गौरवका आयोजना पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल र लुिम्बनीमा िनमार्ण
कायर्को ःथलगत अवलोकन ूभावकािरताको लािग आवँयक िनदशन सुखत भेरी बबई
डाइभसर्न बहुउ ेँयीय आयोजना, रानीपोखरी र धरहरा लगायतका क्षेऽको पुनिनमार्णमा
िनदशन,



भौितक िनमार्णमा नेपाली मौिलकपन झल्कने हुनपु न, िनमार्ण साममीको सहज उपलब्धता
हुनपु न सम्बन्धी िनदशन िदइएको,



िदगो िवकासको लआय कायार्न्वयन गन िवषयगत मन्ऽालयको आधार लआय र अपेिक्षत
उपलब्धीबीच वािषर्क मानक समेतलाई आधार मानी सिमितको सं यन्ऽलाई पिरणाममा
र् दर्छ ।
आधािरत बहुपक्षीय र गुणःतर सुधारमा केिन्ित गनुप

उिल्लिखत सिमित बाहे क अन्य सिमितह ले पिन सावर्जिनक क्षेऽको खचर् वृि

समय-समयमा िविभ
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गराउन

क्षेऽको अनुगमन ॅमण िनरीक्षण मूल्या न गरी सम्बन्धीत िनकायलाई िनरन्तर
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ँ ीगत खचर् वृि मा
िनदशन गन गरे का छन् । सिमितह को िनरन्तरको िनदशन र िनगरानीले पूज
सकारात्मक योगदान पुगक
े ो पाइन्छ ।
िनंकषर्
दे श िवकासको महत्वपूणर् औजारको

पमा रहे को बजेट कायार्न्वयनको िःथित िनकै नै

दयनीय रहे को दे िखन्छ । राज्यका िनकायह को खचर् गन सं गठनात्मक क्षमतामा कमी, आयोजना

स ालन तथा व्यवःथापन गन छु ै कानूनी व्यवःथा नहुन,ु दक्ष जनशिक्तको अभाव, िजम्मेवार
पदािधकारी र कमर्चारीह मा काम गन
हःतक्षेप जःता िविभ

ढ इच्छाशिक्तको अभाव, अनावँयक ढ को राजनीितक

ँ ीगत खचर्को सन्तुिलत वृि मा समःया िसजर्ना भएको
कारणले गदार् पूज

पाइयो । मािथल्ला िनकायबाट अनुगमन तथा िनरीक्षण गरी जितसुकै िनदशनह

िदएपिन यसमा

सुधार हुन नसक्नुमा समःयाको सं ःथागत सं रचनागत कानूनी तथा ूिबयागत ूावधान सुिल्झन नसक्नु

ँ ीगत खचर् कम हुँदा समम अथर्तन्ऽमा नकारात्मक असर पन
जःता कारण िजम्मेवार रहे का छन् । पूज

र दे शले अवलम्बन गनर् खोजेको समृ

एवं समु त नेपालको सपना पूरा हुन किठन हुन जान्छ ।

बजेट पास, अिख्तयारी ूदान र भुक्तानी आिदमा रहे को समःया हटे पिन अन्य सं ःथागत र कानूनी
सं यन्ऽमा रहे का कितपय व्यवधान हट्न सकेका छै नन् । िवकास पिरयोजनाको गित अड्काउने

ूिबया पिहचान गरी सोको समाधान गनर् प ी न राजिनितक नेतत्ृ व लाग्यो, न कमर्चारीले ठोस ूःताव
गनर् सके त्यसै ले जित िनदशन िदएपिन पिरणाम आउने गरी काम हुन सकेन । भौितक िनमार्णमा

िजम्मेवार िनकायह को िनयिमत अनुगमन, िनरीक्षण, िनदशन र िनगरानी गन क्षेऽािधकार रहे का
सावर्भौम जनताको ूितिनिधत्व रहने िविभ

सं सदीय सिमितबाट भएका िनरन्तरको ूयास ःव प

अिघल्लो आिथर्क वषर्मा बजेट कायार्न्वयनमा केही आशाितत सफलता िमलेको दे िखन्छ । सावर्जिनक
खचर् पुनरवलोकन आयोगको ूितवेदन तथा सावर्जिनक ूशासनको सुधार सम्बन्धी ूितवेदनमा

औ ंल्याइएका सुझावह लाई कायार्न्वयनमा लगेमा सावर्जिनक खचर्मा सुधार आउन सक्ने दे िखन्छ ।

सिमितह को िनरन्तरको सिबयता र िनगरानी बढाउँ दै दे खापरे का सं ःथागत ूिबयागत तथा कानूनी

व्यवधानको समाधान गनर्तफर् कायर्कारी िनकायलाई बाध्य बनाउन सिकएमा आगामी िदनमा समःया

समाधान हुने दे िखन्छ ।
सन्दभर् साममी
१.
२.
३.
४.
५.

नेपालको सं िवधान, कानून िकताब व्यवःथा सिमित ।
िविभ

सिमितका ूितवेदनह

2076, सं घीय सं सद सिचवालय ।

आिथर्क वषर् 2076/77 को बजेट वक्तव्य, अथर् मन्ऽालय ।
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नेपालको सं सदीय अभ्यासमा िवधाियकी परीक्षण

नागेन्ि ूसाद चौधरी



सारांश
सं सदको मुख्य कायर्ह

जनताको ूितिनिधत्व, कानून िनमार्ण र सरकारको िनगरानीमध्ये िवधाियकी

परीक्षण कानून िनमार्णसँग सम्बिन्धत िवषय हो । यो कानूनको मूल्या न गन व्यवःथािपकीय
ूणाली हो । यसलाई सं सदबाट कानून बनाउने वा कानून बनाउने अिधकारको िविधगत
परीक्षणको

पमा पिन बुझ्न सिकन्छ । कानून िनमार्ण ूिबयामा हुने पूव र् िवधाियकी, िवधाियकी र

उ र िवधाियकी चरणह मा गिरने कानूनको मूल्या न एवं परीक्षण गन कायर् नै िवधाियकी परीक्षण
हो । सं सदमा ूितिनिधत्व गन सांसदह को फरक दल, िनवार्चन ूणाली, ूितिनिधत्व गिरने क्षेऽ,

समुदाय, समूहका कारण सरकारसँग फरक सम्बन्ध र कानून िनमार्ण ूिबयामा फरक खालको

सं लग्नता हुने गदर्छ । सांसदह को व्यिक्तगत अिभ िच, दक्षता, िवशेष ता, पृ भूिमका कारण पिन
िवधाियकी ूिबयाह

कानूनको मःयौदा, कानूनको समीक्षा, कानूनका ूािविधक पक्ष लगायतका

कायर्ह मध्ये कसैले एउटामा, कसैले अक मा बढी ध्यान िदने र सं लग्नता फरक हुने भएपिन
समममा कायर्कारी सरकारले अिघ सारे का तौरतिरकालाई च ुनौती िदने गदर्छन् । यस लेखमा
िवधाियकी परीक्षणको पिरभाषाका अितिरक्त यसका सै ािन्तक पक्ष, िवधाियकी परीक्षणका िविभ
चरणह

र सं सदमा गिरने परीक्षणका चरणह का सम्बन्धमा िव ष
े ण गिरएको छ ।

िवषय ूवेश
िविभ

ु ह ले राज्य स ालनका लािग आ–आफ्नै शासन ूणालीको अवलम्बन र िवकास
मुलक

ु ले समानता, ःवतन्ऽता, समावेिशता, सामािजक न्याय, सुशासन, मौिलक
गरे का छन् । अिधकांश मुलक

हक, ःवतन्ऽ न्याय ूणाली, मानव अिधकारको ूत्याभूितयुक्त शासन ूणालीको

पमा लोकतािन्ऽक

सं सदीय ूणालीलाई अवलम्बन गरे का छन् । आविधक, ःवतन्ऽ, ःवच्छ र पारदशीर् िनवार्चन िविधबाट

जनताको ूत्यक्ष सहभािगतामा ूितिनिधह को चयन गरी त्यःता जनूितिनिधह बाट शासन स ालन

गिरने ूणाली नै लोकतािन्ऽक शासन ूणाली हो । लोकतन्ऽमा कानूनको शासन अपिरहायर् हुन्छ ।
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कानूनको िनमार्णमा पारदिशर्ता तथा िविधसम्मत ूिबया, सरोकारवाला समूह, िव , सम्ब

िनकाय, सं घ

सं गठन तथा जनताको अिधकतम सहभािगता गराउन सिकए कानूनको पिरपालना र िदगोपना अिभवृि

सुिनि त हुन्छ । मुख्यतः कानूनको िनमार्णको िजम्मा सं सदमा भएपिन अन्य िनकायको पिन सकृय

सहभािगता रहे को हुन्छ । राज्य शिक्तको पृथकीकरण कायर्कािरणी रा पित शासन प ितमा ःप

भएपिन सं सदीय व्यवःथामा अःप

ु मा सं सदबाटै
रहे को हुन्छ । सं सदीय ूणाली रहे का मुलक

सरकारको िनमार्ण हुने भएकोले सं सद र सरकारबीच ःप

िवभाजन सम्भव हुँदैन । सं सदीय ूणालीमा

ूाय सरकारबाटै कानूनको खाका ूःतुत हुने र सं सदको ःवीकृितमा ऐन ब े गदर्छ । नेपालको

सं िवधानले पिन सं घीय लोकतािन्ऽक सं सदीय व्यवःथालाई अ ीकार गरे कोले सरकारी िवधेयक

सरकारबाटै सं सदमा पेश हुने र सं सदको ःवीकृितमा ऐन ब े गदर्छ । सरकारका अितिरक्त सम्ब

समुदाय, सरोकारवाला व्यिक्त, िव , सं घ, सं ःथा, स ार क्षेऽ समेतले कानून िनमार्णमा महत्वपूणर् भूिमका
खेिलरहे को हुन्छ । सं वैधािनक सव च्चता, लोकतािन्ऽक सं ःकार, कानूनको शासन, मानव अिधकार,

कानून र न्यायका मान्य िस ान्त, पारदशीर् ूिबया तथा िविधसम्मत ढं गबाट जनकेिन्ित कानूनको

िनमार्ण भएमा त्यःतो कानूनको पूणर् पिरपालना हुन गई ूभावकारी कायार्न्वयन हुने तथा सुशासन

सु ढीकरणमा सहयोग पुग्न जान्छ । सं सद जनताको सावर्भौम अिधकारको अभ्यास गन सव च्च सं ःथा

भएकोले कानूनी राज्य कायम गन सवालमा जनकल्याणकारी कानूनको िनमार्ण र सोको ूभावकारी

कायार्न्वयनको लािग कानूनको समीक्षा, परीक्षण एवं मूल्या नमा सं सदको भूिमका महत्वपूणर् हुन्छ ।
यस कायर्बाटै कानूनको कायार्न्वयन गन कायर्कारी िनकाय सरकार एवं सम्ब

तथा जनताूित उ रदायी समेत बनाउन सिकन्छ ।

अिधकारीलाई सं सद

िवधाियकी परीक्षण (Legislative Scrutiny)
िवधाियकी परीक्षण कानूनको मूल्या न गन ूणाली हो । यसलाई सं सदबाट कानून बनाउने

वा कानून बनाउने अिधकारको िविधगत परीक्षाको

पमा पिन बुझ्न सिकन्छ । िवधाियकी

परीक्षणलाई िवधाियकी िनगरानीको अथर्मा बुझ्न हुँदैन । यी दुवैको अथर् िभ

रहे को छ । िवधाियकी

परीक्षण सं सदको कानून िनमार्ण गन कायर्सँग सम्बिन्धत छ भने िवधाियकी िनगरानी सं सदको कायर्कारी

उ रदाियत्वसँग सम्बिन्धत छ । सं सदमा कानून िनमार्ण गन र िनगरानी गन सम्बन्धमा फरक
िविधह

तय गिरएका हुन्छन् । िनगरानीका लािग सांसदह ले ू

सोध्ने, ज री सावर्जिनक महत्वको

ूःताव पेश गन, ध्यानाकषर्ण ूःताव पेश गन, मन्ऽीह लाई जवाफ िदन लगाउने आिद कायर्ह

गन

गिरन्छन् । िवधाियकी परीक्षणमा भने नीितगत समीक्षा, सावर्जिनक परामशर्, मःयौदाको दफावार
छलफल र मःयौदा उपर मत ूकट गन जःता िविधह

ूयोग गिरन्छन् । यसले राजनैितक, आिथर्क,

सामािजक, सांःकृितक तथा ूिबयात्मक तथ्य र कारणह को िव ष
े ण गरी कानूनको गुणःतर कायम

् छ । िवधेयकमा रहे का ऽुिट, कमीकमजोरी र यसका कारणको खोजी गरी भिवंयमा
गनर् म त पुरयाउँ
ब े कानूनमा समेत सुधारका लािग सरकार र सं सदलाई िसफािरस गदर्छ ।
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िवधाियकी परीक्षणको सै ािन्तक पक्ष
ु को सं वैधािनक ूणालीले त्यस दे शको कानून िनमार्ण ूिबयामा सं सदको
कुनै पिन मुलक

भूिमकालाई िनधार्रण गरे को हुन्छ । िव का सं िवधानको अध्ययन गदार् रा पतीय ूणाली, सं सदीय

ूणाली र दुवै ूणालीको िवशेषता रहे को िमिौत ूणाली अभ्यासमा रहे को पाइन्छ । सं सदीय

ूणालीभन्दा रा पतीय ूणालीमा कानून िनमार्ण ूिबयामा सं सदको भूिमका ूभावकारी हुन्छ । जे

ु मा सं सदको एक मुख्य कायर् भनेको कानूनको
भएपिन लोकतािन्ऽक शासन ूणाली भएको मुलक

मःयौदा उपर छलफल र परीक्षण गरी त्यसलाई पािरत गनुर् हो । कानूनको मःयौदा जसले जसरी

गरे पिन सं सदको काम उक्त मःयौदा सं शोधन सिहत वा िवना सं शोधन पािरत गन वा नगन िनणर्य गनुर्
अिघ समीक्षा, परीक्षण एवं मूल्या न गनुर् हो । हरे क दे शको िवधाियकी परीक्षण ूणाली िविध

फरकफरक रहे पिन िनम्न िस ान्तमा रहे र िवधाियकी परीक्षण ूिबया अवलम्बन गिरएका हुन्छन् :

१. िवधेयकको पूणर् ूकाशनको िस ान्तः कानून तजुम
र् ा गदार् पेश गिरएका िवधेयकह लाई सबैको

जानकारीका लािग ूकाशन गनुर् पदर्छ । कानूनको अ ानता क्षम्य नहुने भएकोले यसको व्यापक
ूचारूसार र जानकारी गराउनु आवँयक हुन्छ । यसबाट सरोकारवालाको राय सुझाव ूा

कानूनको पिरपालनामा समेत सहजता आउने भई जीवन्त कानून िनमार्णमा सहयोग पुग्छ ।
२. समानताको िस ान्तः सं सदका सबै सदःयह

हुने तथा

समान है िसयत रहने गरी िवधेयक उपरको छलफल

बहस पैरवीमा समान अवसर पाउनुपछर् । सीिमत घेरािभऽ िनणर्य गरी कानून िनमार्ण गिरनु हुँदैन ।

३. अिधक मतको िस ान्तः कानूनको मःयौदालाई पािरत गनुप
र् ूव र् धेरैभन्दा धेरै पटक मत ूकट गिरनु
नै अिधक मतको िस ान्त हो । यसले सांसदह मा उक्त मःयौदा कानूनको जानकारीको अभाव नहुन,े

आफ्ना िवचारह

ूःतुत गनर् सक्ने तथा आलोचना गन कायर्बाट वि त नहुन ु नै हो । यसले

सांसदह लाई कसैको ूभाव, दबाव तथा लहडको भरमा माऽ िवधेयक पािरत गरे को होइन भ े
सुिनि त गराउँ छ ।

४. बमागत सोच िवचारको िस ान्तः सं सदबाट कानून बनाउने ूिबया लामो हुन्छ र समय
लाग्छ । तोिकएका िविभ

चरणह

पार गिरनुपन हुन्छ । यःता हरे क चरणले समय उपलब्ध गराई

सोच िवचार गन तथा सुझाव स लनको लािग अवसर ूदान गदर्छ । सांसदह

र सं सदीय सिमितलाई

मःयौदा पािरत गनुप
र् ूव र् आवँयक परामशर् गन तथा पूणर् पमा गम्भीरतापूवक
र् सोच-िवचार गन पयार्

समय उपलब्ध हुन्छ ।

तर किहलेकाहीं सं वैधािनक सीिमतता भएका समयमा छोटो ूिबया (Fast Track) बाट पिन

िवधेयक पािरत गिरने अभ्यास रहे को छ । नेपालको सं घीय सं सदले मौिलक हक सम्बन्धी कानूनह
िनयम िनलम्बन गरी छोटो ूिबयाबाट पािरत गरे कोलाइर् उदाहरणको

पमा िलन सिकन्छ । यःतो

ु ा साथै सं सदको सं ःथागत गिरमा र लोकतािन्ऽक वैधािनकतामा समेत आँच
िविध िववादाःपद हुनक

पुग्न सक्छ ।
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५. जनमतको िस ान्तः राि य िववादका िवषय तथा कितपय महत्वपूणर् सवालमा सं सदबाट जनताको
राय-सुझाव स लन गरी सो अनुसार कानून बनाउनुपन हुन्छ । जनता सामु लगेर जनमत बुझी कानून

बनाउने िस ान्त नै जनमतको िस ान्त हो ।
िवधाियकी परीक्षणका चरण

िवधाियकी परीक्षण कायर्लाई पूविर् वधाियकी परीक्षण, िवधाियकी परीक्षण र उ र िवधाियकी

परीक्षण गरी तीन चरणमा बाँडेर अध्ययन गनर् सिकन्छ ।
१.

पूविर् वधाियकी परीक्षण (Pre-Legislative Scrutiny):

सं सदीय ूणालीमा सरकारी िवधेयक

ु
सरकारबाट पेश हुने भएकोले पूविर् वधाियकी चरणमा सरकारको भूिमका महत्वपूणर् हुन्छ । सं यक्त
अिधराज्यमा सरकारले िवधाियकी ूःताव तयार गरे पिछ हिरतपऽ (Green Paper),

त
े पऽ (White

Paper) माफर्त ूकािशत गरी सावर्जिनक गन, सं सदीय ूिबयाको सम्बन्धमा पदािधकारीह सँग

छलफल गन, पूणर् मःयौदा िवधेयक परीक्षणका लािग सं सद समक्ष पठाउन सक्ने जःता ूिबयाबाट
पूविर् वधाियकी परीक्षण हुन्छ । हाॆो अभ्यासमा यी ूिबयाह
अध्ययन, अनुसन्धान, ूितवेदन, िनदशन, सुझावह

त्यित ूचलनमा नरहे तापिन सं सदीय

िदने कायर् भने हुँदै आएको छ । यसैगरी िवधेयक

सं सदमा दतार् भएप ात् पिन कानून कायार्न्वयनको लािग आवँयक सं रचना र ॐोत साधनको व्यवःथा,
अन्य

कानूनह सँगको

तादात्म्यता

तथा

साम ःयता

जःता

िवषयको

सम्बन्धमा

सिकन्छ । िवधेयकमा हुनपु न लामो शीषर्क, ूःतावना, िविध िनमार्ण सूऽ, सं िक्ष

परीक्षण

गनर्

नाम, ऐन ूारम्भ हुने

िमित, िवःतार, पिरभाषा, सारभूत ूावधानह , सामान्य ूावधानह , धाराह को बमा , व्याख्यात्मक

िटप्पणी, आिथर्क िटप्पणी लगायतका िवषयह को आफ्नै महत्व हुने भएकोले आवँयक जाँच गनर्
सिकन्छ ।

२.

ूिबयाह

िवधाियकी परीक्षण (Legislative Scrutiny): िवधाियकी चरणमा सं सदमा िविभ

अवलम्बन गरी िवधेयकको परीक्षण गिरन्छ । िवधेयक सं सदमा ूवेश गराउनको लािग

अनुमितको लािग सूचना िदनुपन हुन्छ । त्यसै गरी अनुमित ूःताव उपर सांसदह ले िवरोध जनाउन

सक्छन् । यस उपर िवरोधको ूःताव पािरत भएमा यःतो िवधेयकले सं सदमा ूवेश पाउन सक्दै न ।

िवधेयकको ूवेशप ात् सै ािन्तक छलफल गिरन्छ । यसमा पिन अःवीकार गिरए िवधेयक अगािड

बढ्नबाट रोिकन्छ । ःवीकार भए िवधेयक उपर सं शोधनको लािग सांसदह लाइर् समय उपलब्ध
गराइन्छ र सांसदह

ारा सं शोधनह

पेश गिरन्छन् । िवधेयकलाई सदनमा दफावार छलफल

गिरयोस् भ े ूःताव पािरत भएमा सदनमै दफावार छलफल भई पािरत हुने र सिमितमा पठाइयोस्

भ े ूःताव पािरत भएमा सम्बिन्धत सिमितमा पठाइन्छ । सिमितबाट पेश ूितवेदन मािथ मत जाहे र

गिरन्छ । यसरी सं सदमा पटकपटक मत ूकट गरी िवधेयक पािरत गिरनुलाई िवधाियकी परीक्षणको
पमा िलइन्छ । एक सदनबाट पािरत िवधेयक अक सदमा पठाउनु पछर् र पुनः सोही ूिबया

अवलम्बन गिरन्छ । िवधेयक पािरत भएपिछ सभाध्यक्षबाट ूमािणत गरी ूमाणीकरणका लािग
रा पित समक्ष पठाइन्छ । यी ूिबयाह मा पटकपटक िवधेयकलाई हे िरने, अध्ययन गिरने, जाँच
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गिरने भएकोले परीक्षणको कायर् िनरन्तर भइरहे को हुन्छ । नेपालको सं घीय सं सदिभऽ गिरने
िवधाियकी परीक्षणका चरणह लाई िनम्नानुसार उल्लेख गनर् सिकन्छः

अनुमितको सूचना : िवधेयक ूःतुत गनर् चाहने सदःयले िवधेयकको साथमा उ ेँय र कारण तथा

व्याख्यात्मक िटप्पणी र कानून बनाउने अिधकार ूत्यायोजन गन ूावधान रहे को भए त्यसको कारण,

ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त बनाइने कानूनको ूकृित र सीमा तथा त्यसबाट पनर् सक्ने ूभावूित

ध्यानाकषर्ण िटप्पणी सिहतको िववरण सं लग्न गरी त्यसको सूचना महासिचव वा िनजको अनुपिःथितमा
सिचवलाइर् िदनुपन हुन्छ ।

अनुमित ूःताव र यसको िवरोध : ूितिनिध सभाको हकमा ूःतुितको लािग अनुमित माग्ने ूःताव पेश

हुने िदनभन्दा कम्तीमा एक िदन अगावै र राि य सभाको हकमा िवधेयक िवतरण भएको िमितले पाँच

िदनिभऽ कुनै पिन सदःयले ूःतावको िवरोधको सूचना सिचवलाई िदनुपन हुन्छ । िवधेयक ूःतुत
गनर् अनुमित माग्ने ूःताव उपर कुनै सदःयले िवरोध गरे मा िवरोधकतार् र ूःतावक सदःयले सं िक्ष

वक्तव्य िदने र ूःताव िनणर्याथर् ूःतुत गिरन्छ ।
सै ािन्तक समीक्षा :

िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले िवधेयकमािथ िवचार गिरयोस् वा िवधेयकलाई

जनताको राय र ूितिबया ूा

ूचार गिरयोस् भनी कुनै एक ूःताव ूःतुत गनर्

गनर्को िनिम

सक्दछ । पिहलो ूःताव पािरत भएमा सदनले सै ािन्तक ःवीकृित िदएको मािनन्छ र िवधेयकको

सै ािन्तक पक्षमा माऽ छलफल गिरन्छ । िवधेयकमा सं शोधन ूःताव पेश गनर् चाहने कुनै पिन
सदःयले िवधेयक मािथको सामान्य छलफल समा

भएको बह र घण्टािभऽ सं शोधन ूःताव दतार् गनर्

सक्ने र त्यःतो सं शोधन सिहतको सूचना सिचवलाई िदनुपछर् ।

दफावार छलफल : सामान्य छलफल समा

भएपिछ िवधेयकमािथको दफावार छलफल सदनमा

गिरयोस् भ े ूःताव पािरत भएमा सदनमै दफावार छलफल भई पािरत हुने र सिमितमा पठाइयोस्

भ े ूःताव पािरत भएमा दफावार छलफलका लािग िवधेयक सम्बिन्धत सिमितमा पठाइन्छ ।
छलफलबाट यथावत् रहे को वा सं शोधन ःवीकार गिरएको ूत्येक दफाका सम्बन्धमा बमानुसार

सभाध्यक्षले उक्त दफा िवधेयकको अ

बनोस् भ े ूःताव िनणर्याथर् पेश गन व्यवःथा रहे को छ ।

दोहोरोपन हटाउन एकै दफा वा सो अन्तगर्त ूा

अन्योन्यािौत सं शोधनलाइर् एकसाथ छलफल गन र

िवधेयकको कुनै भाग वा दफालाइर् अिघपिछ गरी छलफलमा राख्न वा कुनै भाग वा दफालाइर् पिछ

छलफल गन गरी मुल्तवीमा राख्न सिकने व्यवःथा समेत रहे को छ । यसैगरी िवधेयकको दफालाइर्

समूहीकृत

पमा पिन िनणर्याथर् ूःतुत गनर् सिकने समेत व्यवःथा गिरएको छ ।

सदनबाट दफावार छलफलका लािग सिमितमा िवधेयक पठाउने िनणर्य भएकोमा त्यःतो

िवधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी ूितवेदन सदनको बैठकमा पेश गिरन्छ ।

सिमितमा दफावार छलफल भएकोमा सोको ूितवेदन पेश भएपिछ सदःयह लाई िवतरण गिरन्छ ।
िवतरण भएको २४ घण्टापिछको कुनै बैठकमा ूःतुतकतार्ले दे हायका मध्ये कुनै ूःताव ूितवेदन

सिहतको िवधेयकमािथ छलफल गिरयोस् वा कुनै खास दफा वा दफाह का सम्बन्धमा पुनः िवचाराथर्
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िनदशन सिहत सिमितमा िवधेयक िफतार् पठाइयोस् भनी ूःताव पेश गिरन्छ । ूितवेदन सिहतको

िवधेयकमािथ छलफल भएमा छलफलप ात् पािरत गिरन्छ । यिद सिमितमा िफतार् पठाउने िनणर्य

भएमा सिमितले यथाशीय सो उपर छलफल गरी ूितवेदन सिहतको िवधेयक पुनः ूःतुत भई सो उपर
छलफल गिरन्छ । यसपिछ भने सिमितको ूितवेदन र सो सम्बन्धी िवधेयकका दफा तथा आनुषि क

अन्य दफामा माऽ छलफल गिरन्छ ।

िवधेयक पािरतको चरण : ूितिनिध सभा ारा पािरत गरी सन्दे श सिहत पठाइएका अथर् िवधेयक बाहे क
अन्य िवधेयकको हकमा राि य सभाले दुई मिहनािभऽ सन्दे श सिहत िफतार् पठाउनुपछर् । उक्त

अविधिभऽ पािरत नगरे मा वा सं शोधन सिहत िफतार् नपठाएमा, अःवीकृत भइर् िफतार् पठाएमा वा

सं शोधन सिहत िफतार् पठाएकोमा सं शोधन ःवीकायर् नभएमा तत्काल कायम रहे को सदःय सं ख्याको

पचास ूितशतभन्दा बढी सदःयले पािरत गन िनणर्य गरे मा ूमाणीकरणका लािग रा पित समक्ष पेश

गिरन्छ । राि य सभाले िवधेयकमा गरे को सं शोधनमा ूितिनिध सभाको सहमित भएमा ूमाणीकरणको

लािग रा पित समक्ष पेश गिरन्छ ।

अथर् िवधेयकको हकमा राि य सभाले पन्ी िदनिभऽ िफतार् पठाउनुपछर् । सुझाव िवना िफतार्

पठाएमा ूमाणीकरणका लािग रा पित समक्ष पेश गिरन्छ । यिद सुझाव सिहत िफतार् पठाएमा

ूितिनिध सभाको िनणर्यबाट उिचत ठहराइएको सुझाव समावेश गरी ूमाणीकरणका लािग रा पित

समक्ष पेश गिरन्छ । उक्त अविधिभऽ राि य सभाले िफतार् नपठाएमा ूमाणीकरणका लािग रा पित
समक्ष पेश गिरन्छ ।

राि य सभामा उत्पि

सभाले ूा

भई ूितिनिध सभामा पठाइएको िवधेयकको हकमा भने ूितिनिध

िवधेयकलाई यथा पमा पािरत गरी िफतार् पठाएमा ूमाणीकरणका लािग रा पित समक्ष

पेश गिरन्छ । यिद सं शोधन सिहत िफतार् पठाएमा राि य सभाको तत्काल कायम रहे को बहुमत

सदःयले त्यःतो सं शोधन सिहत पुनः पािरत गरे मा ूमाणीकरणका लािग रा पित समक्ष पेश गिरन्छ ।

राि य सभाले पािरत गरे को तर ूितिनिध सभाले अःवीकार गरे को वा ूितिनिध सभाले सं शोधन सिहत

राि य सभामा िफतार् पठाएको तर राि य सभा त्यःतो सं शोधनमा सहमत हुन नसकेको अवःथामा दुवै

ु बैठकमा छलफल गरी बहुमतले जुन
सदनको सं यक्त
लािग रा पित समक्ष पेश गिरन्छ ।

पमा पािरत गदर्छ, सोही

अिन्तम ःवीकृित : सदनको बैठकमा दफावार छलफल भएकोमा सो समा

पमा ूमाणीकरणका

भएपिछ र सिमितमा

दफावार छलफल भएकोमा सिमितको ूितवेदनमािथको दफावार छलफल समा

भई सं शोधनलाई

िनणर्याथर् पेश गिरसकेपिछ िवधेयक ूःतुतकतार् सदःय ारा िवधेयक पािरत गिरयोस् भ े ूःताव ूःतुत
गिरन्छ र सभाले पािरत गरे पिछ सन्दे श सिहत िवधेयक अक सदनमा पठाइन्छ । अक सदनमा पिन
्
सोही ूिबया दोहोरयाइन्छ
। िवधेयक उत्पि

भएको सदनमा सं शोधन सिहत वा जःताको तःतै

पािरत गरी सभाध्यक्षबाट ूमािणत गरी ूमाणीकरणको लािग रा पित समक्ष पठाइन्छ । यसरी पेश

भएको िवधेयकलाई रा पितले पन्ी िदनिभऽ ूमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशीय दुवै सदनलाई
िदनुपछर् वा अथर् िवधेयक बाहे क अन्य िवधेयकको हकमा पुनिवर्चार गनर् आवँयक छ भ े लागेमा
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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सन्दे श सिहत िवधेयक उत्पि

भएको सदनमा िफतार् पठाउनुपछर् । यसरी सन्दे श सिहत िफतार् ूा

भएकोमा दुवै सदनले पुनिवर्चार गरी ूःतुत पमा वा सं शोधन सिहत पािरत गरी पुनः ूमाणीकरणका
लािग पेश गरे मा पन्ी िदनिभऽ ूमाणीकरण हुने र ूमाणीकरण भएपिछ िवधेयक ऐन बन्दछ ।

सावर्जिनक परामशर्बाट गिरने परीक्षण : िवधेयकमािथको सामान्य छलफलको चरणमा िवधेयक
गनर् ूचार गिरयोस् भ े ूःताव ःवीकृत

ूःतुतकतार्ले िवधेयकलाई जनताको राय र ूितिबया ूा

भएमा सभाको सिचव ारा िवधेयकलाई नेपाल राजपऽमा ूकािशत गनुक
र् ो साथै अन्य उपयुक्त
माध्यम ारा पिन ूचार गनर् सिकन्छ । यसबाट ूा

िदइने,

राय ूितिबया स लन गरी ूःतुतकतार्लाई

िनजले जनताको ूितिबया सिहतको िवधेयकमािथ िवचार गिरयोस् भ े ूःताव ूःतुत गन

गिरन्छ । जनताको ूितिबया ूा

गन ूिबया सभाध्यक्षबाट िनधार्रण गिरन्छ । यसबममा ःथलगत

ु ाइ तथा सवक्षण, अनलाइनका
ॅमण, औपचािरक तथा अनौपचािरक बैठकह , सावर्जिनक सुनव

माध्यमबाट सूचना आ वान, सवक्षण लगायतका िविध ूयोग गनर् सिकन्छ । सिमितले पिन
कायर्सम्पादन गदार् सम्बिन्धत मन्ऽालय तथा िवभाग, आयोग र िनकायका ूितिनिध र आवँयक परे

तत् तत् िवषयका िवशेष सँग छलफल, ःथलगत ॅमण तथा सम्बिन्धत व्यिक्त वा सरकारी

पदािधकारीलाइर् सोधपुछ गनर् गराउन सक्ने व्यवःथा रहे को छ ।
३.

उ र िवधाियकी परीक्षण (Post-Legislative Scrutiny): सं सद तथा सं सदीय सिमितह बाट

सरकारबाट भए गिरएका कामकारवाहीलाई िनगरानी गन र आवँयकता अनुसार िनदशन िदने र
ध्यानाकषर्ण गराउने कायर् हुँदै आएको छ । यसका साथै नेपालमा सं सद, अदालत, नागिरक समाज,
िव

र स ार क्षेऽबाट परोक्ष वा ूत्यक्ष

पमा कानूनको मापन एवं मूल्या न वा समीक्षा पिन हुँदै

आएको छ । सं सदको ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त मूल िवधायनको अधीनमा रही कानून जारी

नगरे मा वा सोको िवपरीत जारी गरे मा अदालतको सामना गनुर् पन हुनसक्छ । तथािप उ र

िवधाियकी परीक्षण कायर्को सं ःथागत र व्यविःथत पमा अभ्यास भने भएको छै न । नेपालको सं घीय

सं सदले राि य सभा अन्तगर्तको ूत्यायोिजत िवधायन तथा सरकारी आ ासन सिमितलाइर् ूत्यायोिजत

िवधायन सम्बन्धी परीक्षणको कायर्क्षेऽ तोकेको छ । त्यसै गरी िवधायन व्यवःथापन सिमितलाई उ र

िवधाियकी परीक्षण (Post-Legislative Scrutiny) अक शब्दमा ऐन कायार्न्वयन मापन कायर्क्षेऽ

तोकेकोले आिधकािरक र सं ःथागत

पमा यसको अभ्यास ूारम्भ भएको छ । यस कायर्ले एकातफर्

कानून कायार्न्वयन गन िनकाय र पदािधकारीह लाई िजम्मेवार र जवाफदे ही बनाउन म त गदर्छ भने

अक तफर् कानूनको औिचत्य र ूभावकािरताको जानकारी ूा
सुधार र नयाँ कानून िनमार्णका लािग पृ पोषण समेत ूा

ु ा साथै आगामी िदनमा कानूनको
हुनक

हुन्छ । अतः ऐन कायार्न्वयन मापन एवं

मूल्या न अथार्त ् उ र िवधाियकी परीक्षणले कुनै कानूनले के-कसरी, कित ूभावकािरताका साथ काम

गिररहे को छ भ े सम्बन्धमा सं सद वा सं सदीय सिमितबाट गिरने अनुगमन, मूल्या न र परीक्षणलाइर्

बुझाउँ छ ।

अन्तरार्ि य

पमा िविभ

ु ह ले ऐन कायार्न्वयन मापन तथा मूल्या न कायर्लाई Postमुलक

Legislative Scrutiny (PLS) को नामले िभ िभ
252

पमा अभ्यास गरे को पाइन्छ । सं सदीय ूणाली
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ु ह ले यस कायर्लाई सं सदको एक ूमुख कायर्को
अवलम्बन गरे को मुलक

पमा अभ्यास गिररहे का

छन् । सं सदको ूमुख काम नै कानून िनमार्ण हो तर सं सदले िनमार्ण गरे का कानूनह ले अपेिक्षत
पिरणाम हािसल गरे का छन् वा छै नन् ? यो अहम् ू
के छ भ े कुराको पयार्

हो । कानून कायार्न्वयनको वाःतिवक अवःथा

जानकारी नहुन ु आजको ूमुख समःया हो । यी सबै ू ह को

सम्बोधनको लािग नै यो अभ्यासको ूारम्भ भएको मा

सिकन्छ । िवधायन व्यवःथापन सिमितले

मौजुदा लगभग २४० ऐनह को वगीर्करण, ऐन कायार्न्वयन मापन कायर्िविध, २०७५ िनमार्ण, केही

िवधेयकह मा िनि त समयपिछ सम्बिन्धत िनकायबाटै ऐन कायार्न्वयन मापन एवं मूल्या न ूभावको

अध्ययन गरी ूितवेदन तयार गन व्यवःथा गनुक
र् ा साथै जनसरोकारसँग सम्बिन्धत केही ऐनह लाई

नमूनाको

ूयासको

पमा मापन एवं मूल्या नको लािग छनौट गरी कायर् ूारम्भ गरे को कायर्लाइर् सकारात्मक

पमा िलइनुपछर् ।

िनंकषर्
लोकतन्ऽमा जनता तथा समाजको माग अनु प बृहत् छलफल तथा िवचार-िवमशर् गरी

जनता ारा िनवार्िचत जनूितिनिधह ले जनभावना अनुकूलको कानून िनमार्ण गदर्छन् भ े मान्यता रहँदै
आएको छ । कानूनको िनमार्ण र कायार्न्वयनको ूभावकािरताबाट माऽ कानूनी शासन ःथापना

हुन्छ । कानून िनमार्णमा ऽुिट भएमा कायार्न्वयन कमजोर हुने वा नितजा िनंफलदायी हुन्छ ।

कानून िनमार्ण र कायार्न्वयन भएपिछको चरणमा वाःतिवक समःयाको पिहचान गरी िवगतको अनुभव
र वतर्मानको आवँयकताका आधारमा भिवंयपरक

ि कोण सिहत पारदशीर्, सहभािगतामूलक र

समन्वयात्मक ढ ले जनकेिन्ित कानून िनमार्ण साथै सोको कायार्न्वयनको अवःथाका सम्बन्धमा

िवधाियका वा सं सदबाट समीक्षा एवं परीक्षण गिरने कायर् नै िवधािधकी परीक्षण हो । अन्तत:
िवधाियकी परीक्षणको उ ेँय रा

र जनताको सव म िहत हुने कानूनको िनमार्ण,

कायार्न्वयन र

सोको पिरपालनामा सहजता ल्याइर् सुशासन ःथापना गनुर् नै हो । ूभावकारी िवधाियकी परीक्षणको
अभ्यास माफर्त सं सदको गिरमा अिभवृि

गरी असल कानूनको िनमार्ण र कायार्न्वयन गनर् सकेमा माऽ

ु मा सुशासन कायम हुने र जनताले लोकतन्ऽको लाभ उपयोग गनर् सक्छन् । अत: सुखी,
मुलक

शान्त र समु त रा

िनमार्णका लािग िवधाियकी परीक्षणलाइर् अझ ूभावकारी र सु ढ बनाउन सबैको

िनरन्तर ूयास, सहयोग र साझेदारी हुन ु आवँयक रहे को छ ।
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ु सिमित र ितनको ूभावकािरता
संघीय संसदका सं यक्त

रञ्जु गौतम



सारांश
नेपालको सन्दभर्मा सं सदीय परम्परा धे रै लामो छै न । िव.सं . २०१५ बाट शु

भएको सं सदीय इितहास

लामो समयसम्म रहन सकेन । नेपालको सं सदीय व्यवःथाको इितहासमा नेपाल अिधराज्यको सं िवधान,

२०४७ प ात् सं सदीय अभ्यासको पुनः थालनी भएको भए तापिन िविवध कारणले िनरन्तरता कायम
हुन सकेन । िव.सं . २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनको उपजको

पमा सं िवधान सभाबाट जारी

भएको नेपालको सं िवधान हाल कायार्न्वयनमा रहे को छ । सं सदीय प ितलाई द॑ो बनाउन सं सदीय
सिमितको कामलाई समय सापेक्ष बनाउनु ज री हुन्छ । नेपालको सं िवधानको मूल ममर् सं घीयता भएको
र सं घीयताको कायार्न्वयनमा िमनी पािलर्यामेन्टका

पमा िलइने सं घीय सं सदका िवषयगत एवं

ु सिमितह ले महत्वपूणर् एवं ूभावकारी भूिमका िनवार्ह गनर् सक्ने भएकोले नै नेपालको सं घीय
सं यक्त
ु
सं सदमा १४ वटा िवषयगत र २ वटा सं यक्त
सिमितको व्यवःथा गिरएको हो । सं घीय सं सदले

सम्पादन गनुप
र् न कामकारवाहीमा िविश ीकरण गरी सं घीय सं सदको अिधवेशन नचलेको अवःथामा

सं सदको कामकारवाहीमा ूभावकािरता ल्याउन सं सदीय सिमितको मुख्य भूिमका रहने हुन्छ ।
ु
नेपालको सं सदीय व्यवःथाको इितहासमा सं यक्त
सिमितको

ु ाइ सिमत र राज्यका
पमा सं सदीय सुनव

िनदशक िस ान्त, नीित र दाियत्वको कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्या न सिमित रहे का छन् ।
सरकारले गरे का ूशासिनक तथा िवकास िनमार्णका कायर्को अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन र
मूल्या न गरी सरकारलाई आवँयक मागर्िनदशन गन लगायतका महत्वपूणर् कायर् िजम्मेवारीको
पमा तोिकएको हुनाले सं सदीय ूणालीमा जनताको सव च्चता र कानूनी राज्यको अवधारणालाई

ु सिमितह
कायम राख्न सं घीय सं सदका सं यक्त

ूभावकारी हुन ु आवँयक छ ।

िवषय ूवेश
नेपालको

सं िवधानले

शिक्त

पृथकीकरणको

िस ान्तलाई

ःवीकार

गरी

कायर्पािलका,

व्यवःथािपका र न्यायपािलका सम्बन्धी सं वैधािनक व्यवःथा गरे को छ । िनयन्ऽण र सन्तुलनको

िस ान्त बमोिजम राज्यका अ ह ले आ-आफ्नो काम ःवतन्ऽतापूवक
र् सम्पादन गनुप
र् न मान्यता रहे को



उपसिचव (कानून), संघीय संसद सिचवालय
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छ । राज्यका तीन वटै अ ह

सं िवधानको अिधनमा रही आ-आफ्नो अिधकार क्षेऽमा ःवतन्ऽ

पमा

कायर् गनर् सक्षम हुन्छन् । सम्ूभुता र राज्यशिक्तको ॐोत सं िवधानतः जनतामा िनिहत रहने भएकोले

सरकार सदै व जनताूित उ रदायी र जवाफदे ही ब ु पछर् । सरकारलाई जनताूित उ रदायी र

जवाफदे ही बनाउने काम जनूितिनिधमूलक सव च्च सं ःथा सं घीय सं सद र यसका सिमितह को हो ।
सं सदीय सिमितह लाई सं सदको मे दण्डको

छोटो हुने तथा धेरै सदःयह
सिमितह

पमा िलइन्छ । सं सद अिधवेशनको अविध

र् हे न र् सम्भव हुँदैन। सं सदीय
रहने भएकोले िवषयवःतुलाई गहनतापूवक

सं सद अिधबेशन नचलेको अवःथामा समेत सिबय रहने, दलीय राजनीितबाट अलग रहे र

ःवतन्ऽतापूवक
र् खुला छलफल र िवचार िवमशर्मा भाग िलने तथा ःवतन्ऽ िव का राय सल्लाह सुझाव

र् सम्पादन
समेत िलन सिकने भएकोले सं सदको कामकारवाहीलाई सं सदीय सिमितबाट ूभावकािरतापूवक

हुने िव ास गिरं दै

ूितिनिधह

आएको छ। जनआकांक्षा र जनअपेक्षालाई जनताको िनगरानीमा जनताकै

माफर्त कायार्न्वयन गनर् गराउनका लािग सं सदीय सिमितह को गठन गन गरे को

पाइन्छ । नेपालमा पिन यसै अवधारणालाई अबलम्बन गरी िविभ

सिमितको गठन गनर् सक्ने व्यवःथा नेपालको सं िवधानले गरे को छ ।
सिमितह

ु
िवषयगत सिमित तथा सं यक्त

नेपालको सं िवधानको धारा ९७ ले ूितिनिध सभा र राि य सभाले सं घीय कानून बमोिजम
गठन गनर् सक्ने व्यवःथा गरे को छ । यसै अनु प ूितिनिध सभा िनयमावली २०७५ को

िनयम १७० अन्तगर्त १० वटा िवषयगत सिमित, राि य सभा िनयमावली २०७५ अन्तगर्त ४ वटा

ु बैठक र सं यक्त
ु सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५
िवषयगत सिमित र सं घीय सं सदको सं यक्त

अन्तगर्त दे हायका सिमितह
१.
२.

सं सदीय

रहने व्यवःथा छः

ु ाइ सिमित र
सुनव

राज्यका िनदशक िस ान्त नीित र दाियत्वको कायार्न्वयन अनुगमन तथा मूल्या न
सिमित

ु ाइ सिमित सम्बन्धी संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा
१. सं सदीय सुनव
ु ाइ सम्बन्धमा व्यवःथा गरी यस सं िवधान
नेपालको सं िवधानको धारा २९२ ले सं सदीय सुनव

बमोिजम सं वैधािनक पिरषद्को िसफािरसमा िनयुक्त हुने ूधान न्यायाधीश, सव च्च अदालतका

न्यायाधीश, न्याय पिरषद्का सदःय सं वैधािनक िनकायको ूमुख वा पदािधकारी र राजदूतको पदमा

िनयुिक्त हुन ु अिघ सं घीय कानून बमोिजम सं सदीय सनुवाई हुने व्यवःथा गरे को छ । ूधान

न्यायाधीश, सव च्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय पिरषद्का सदःय, सं वैधािनक िनकायको ूमुख वा

ु ाइको ूयोजनको लािग नेपालको
पदािधकारी र राजदूतको पदमा िनयुक्त हुन ु अिघ हुने सं सदीय सुनव
सं िवधानको धारा १२९ को उपधारा (२) मा सं घीय सं सदका दुबै सदनका सदःयह

रहने गरी

ु
सं घीय कानून बमोिजम पन्ी सदःयीय एक सं यक्त
सिमित गठन गन व्यवःथा गरे को छ । त्यसैगरी

ु सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५ को िनयम २५ मा
ु बैठक र सं यक्त
सं घीय सं सदको सं यक्त

ूधान न्यायाधीश, सव च्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय पिरषद्का सदःय, सं वैधािनक िनकायका ूमुख

वा पदािधकारी र राजदूतको पदमा िनयुिक्तका लािग ूःताव गिरएका नामका सम्बन्धमा सं िवधानको
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ु ाइको लािग सं सदीय सुनव
ु ाइ सिमित रहने र सो सिमितमा ूितिनिध सभाको
धारा २९२ बमोिजम सुनव

सहमित िलई सभामुखले मनोनीत गरे का ूितिनिध सभाका बा॑ जना र राि य सभाको सहमित िलई

अध्यक्षले मनोनीत गरे का ३ जना समेत गरी जम्मा पन्ी जना सदःय रहने र सम्बिन्धत सदनको

सहमितमा आवँयकता अनुसार सदःयह को हे रफेर गनर् सिकने व्यवःथा रहे को छ । यस सिमितमा

सदःय मनोनयन गदार् सं घीय सं सदमा ूितिनिधत्व गन सम्पूणर् राजनीितक दलको ूितिनिधत्व हुने गरी
मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, खस आयर्, मधेशी, था , मुिःलम, िपछिडएको क्षेऽ, अल्पसं ख्यक

समुदाय समेतको सदनमा रहे को उपिःथितको आधारमा समानुपाितक ूितिनिधत्व हुने गरी मनोनयन

गन व्यवःथा रहे को छ ।

२. राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित तथा दाियत्वको कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्या न सिमित
सम्बन्धी संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा

नेपालको सं िवधानको धारा ९७ को उपधारा (१) मा "ूितिनिध सभा र राि य सभाले सं घीय

कानून बमोिजम सिमितह

गठन गनर् सक्ने छन्" भ े व्यवःथा रहे को र सोही सं िवधानको धारा

ु
ु
बैठकको कायर्स ालन र सं घीय सं सदको सं यक्त
१०४ को उपधारा (२) मा सं घीय सं सदको सं यक्त
ु
सिमितको गठन र कामकारवाही सं घीय सं सदको दुबै सदनको सं यक्त
बैठकले ःवीकृत गरे को

िनयमावली वा कायर्िविध बमोिजम हुनेछ भ े सं वैधािनक व्यवःथा रहे को छ । नेपालको सं िवधानको

भाग -४ मा व्यवःथा गिरएका राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित र दाियत्वको ूगितशील कायार्न्वयन

भए नभएको अनुगमन र मूल्या न गनर् सोही सं िवधानको धारा ५४ बमोिजम राज्यका िनदशक
िस ान्त, नीित तथा दाियत्वको कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्या न सिमितको गठन गन व्यवःथा

ु
ु
सोही सं िवधानले गरे को र सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली,

ु
२०७५ को िनयम २७ को व्यवःथा बमोिजम िमित २०७५/०६/०७ मा सं यक्त
सिमितको

पमा

राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित तथा दाियत्वको कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्या न सिमितको गठन
भएको छ । सोही िनयमावलीको िनयम २७ को उपिनयम (२) मा ूितिनिध सभाको सहमित िलई
सभामुखले मनोनीत गरे का ूितिनिध सभाका बा॑ जना र राि य सभाको सहमित िलई अध्यक्षले

मनोनीत गरे का राि य सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ी जना सदःय रहने र सम्बिन्धत

सदनको सहमितमा आवँयकता अनुसार सदःयको हे रफेर समेत गनर् सक्ने व्यवःथा रहे को छ । यस
सिमितको कायार्विध ूितिनिध सभाको अविधभरका लािग तोिकएको छ ।

ु
ु
सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५ को

िनयम २७ को उपिनयम (३) मा सं घीय सं सदमा ूितिनिधत्व गन सम्पूणर् राजनीितक दलको

ूितिनिधत्व हुने गरी मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, खस आयर्, मधेशी, था , मुिःलम, िपछिडएको

क्षेऽ, अल्पसख्यक समुदाय समेतको सदनमा रहे को उपिःथितको आधारमा समानुपाितक ूितिनिधत्व हुने

गरी यस सिमितमा सदःयह को मनोनयन गन व्यवःथा रहे को छ । राि य एकता र राि य सुरक्षा,
राजनीितक तथा शासन व्यवःथा, सामािजक र साँःकृितक

पान्तरण, अथर्, उ ोग र बािणज्य, कृिष र

भूिमसुधार, िवकास, ूाकृितक साधन ॐोतको सं रक्षण, सम्वधर्न तथा उपयोग, नागिरकका आधारभूत
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आवँयकता, ौम र रोजगार, सामािजक न्याय र समावेशीकरण, न्याय र दण्ड व्यवःथा, पयर्टन,

अन्तरार्ि य सम्बन्ध सम्बन्धमा राज्यले िलएका नीितह को कायार्न्वयनको अवःथाको अनुगमन र

मूल्या न गनुर् यस सिमितको महत्वपूणर् िजम्मेवारी हो ।

नेपालको सं िवधानको भाग ४ मा उिल्लिखत राज्यका िनदशक िस ान्त नीित र दाियत्व

कायार्न्वयनका सम्बन्धमा गरे का काम र ूा

उपलिब्ध सिहतको वािषर्क ूितवेदन नेपाल सरकारले

रा पित समक्ष पेश गनछ र रा पितले त्यःतो ूितवेदन ूधानमन्ऽी माफर्त सं घीय सं सद समक्ष पेश
गन व्यवःथा गनछ भ े व्यवःथा गरी िवगतका सं िवधानले भन्दा फरक

गरे का काम र ूा

उपलिब्धका सम्बन्धमा रा पित समक्ष पेश गरे को ूितवेदन नेपालको सं वैधािनक

इितहासमा पिहलो पटक यस सं सदीय सिमितमा छलफलको िवषयको

बममा रहे को

पमा नेपाल सरकारले

छ ।

पमा ूवेश गरी छलफलको

सं घीय सं सद सिचवालय अन्तगर्त राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित र दाियत्वको कायार्न्वयन,

अनुगमन तथा मूल्या न सिमितको सिचवालय रहे को छ । सं घीय सं सद सिचवालयका महासिचव

ु
ु
सिमित (कायर्स ालन)
सिमितको सिचव हुने व्यवःथा सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त

िनयमावली, २०७५ रहे को छ। सिमितको सिचवले सिमितको कायर्सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन

सम्बिन्धत मन्ऽालय, िवभाग वा िनकायसँग आवँयक जानकारी माग गनर् सक्ने व्यवःथा रहे को छ ।
नेपालको संिवधानमा नीित िनदशक िस ान्त
नेपालको सं वैधािनक इितहासमा सवर्ूथम ःप

पमा नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७

मा राज्यका िनदशक िस ान्त र नीितह को व्यवःथा गिरएको िथयो भने नेपालको अन्तिरम सं िवधान,

२०६३ को भाग ४ मा राज्यका दाियत्व िनदशक िस ान्त र नीितह को व्यवःथा गिरएको िथयो ।

वतर्मान नेपालको सं िवधानको भाग ४ धारा ४९ दे िख धारा ५२ सम्म राज्यका िनदशक िस ान्त,
नीित र दाियत्वह का सम्बन्धमा उल्लेख गिरएको छ । राज्यका िनदशक िस ान्त र नीितह
सावर्जिनक नीितका ॐोतह

हुन,् जसले िवधाियकालाई कानून बनाउन मागदशर्न िदन्छन् । राज्यका

िनदशक िस ान्तले समम जनताको आिथर्क सामािजक जीवनःतर उठाउने तफर् सरकारलाई िनदिशत
गरे को पाइन्छ ।

भारत, बं गलादे श, पािकःतान, आयरल्याण्ड, ःपेन, थाइल्याण्ड, इन्डोनेिशया र िफिलिपन्स

लगायतका दे शह को सं िवधानमा राज्यका िनदशक िस ान्तह को उल्लेख भएको पाइन्छ । शासन

स ालनको आधार तयार गनर्, सरकारलाई मागर् िनदशन गनर्, सरकारलाई जनताूित उ रदायी

बनाउन, ॐोत साधनको सन्तुिलत िवतरण गनर्, वैधािनकता मापन गन आधार तयार गनर्, सीिमत
सरकारको अवधारणा लागू गनर्, राि य ूाथिमकता िनधार्रण गनर्, नीितगत ःथीरता कायम गनर् र

सरकारलाई लोक कल्याणकारी कायर्मा अिभूेिरत गनर् राज्यका िनदशक िस ान्त सं िवधानमा नै

समावेश गिरएका हुन ् भनी मा

सिकन्छ ।
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सामान्यतयाः राज्यका िनदशक िस ान्तमा सकारात्मक अिधकारह

समावेश भएका हुन्छन

जसले कायर्पािलका र व्यवःथािपकाका लािग मागर् िनदशन गदर्छन् । राज्यका िनदशक िस ान्त
न्याियक पुनरावलोकनका िवषय नभई राजनीितक पुनरावलोकनका िवषयह

हुन ् । नेपालको

सं िवधानको धारा ५५ ले राज्यका िनदशक िस ान्तको कायार्न्वयन भए नभएको िवषयमा अदालतमा

ू

उठाउन नसक्ने व्यवःथा गरी राज्यका िनदशक िस ान्तह

बािहर रािखएका छन् ।

न्याियक पुनरावलोकनको दायराभन्दा

ु सिमितको ूभावकािरतामा असर पान तत्व
सं यक्त
ु
नेपालको सन्दभर्मा सं यक्त
सिमितको ूभावकािरतामा असर पान तत्वह लाई िनम्नानुसार

उल्लेख गनर् सिकन्छः(क)

सिमितको कायर्क्षऽ
े , कायर्िववरण र कायार्देशः ूितिनिध सभा िनयमावली, राि य सभा
ु
ु
िनयमावली र सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली,

२०७५ ले िविभ
सम्बन्धमा ःप

ु
िवषयगत सिमित, सं यक्त
सिमित र ितनको काम, कतर्व्य र अिधकारका

व्यवःथा गरे को भए तापिन सिमितको कायर्क्षेऽ र दायरा व्यापक रहे कोले

कायर्सम्पादनमा किठनाइ उत्प

भएको छ भने ःप

कायर् सम्पादन िफतलो हुन पुगक
े ो छ ।
(ख)

नतोिकएका कितपय िवषय र अवःथामा

ु
ु
सिमितको आकार तथा आन्तिरक कायर्िविधः सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
सिमित
ु
(कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५ ले सं यक्त
सिमितमा १५ जना सदःयह

गरे को छ ।
(ग)

रहने व्यवःथा

भौितक तथा आिथर्क ॐोत साधनः सिमित स ालनका लािग आवँयक पन बैठक कक्ष,
सभापितको कायर्कक्ष, सिमित सिचव तथा अन्य कमर्चारीह को कायर्कक्ष एकै ःथानमा नहुँदा

कायर्सम्पादनमा सरलता र च ुःतता नभएको अवःथा छ । किहलेकाहीं सिमित स ालनका

लािग बैठक कक्षको अभाव, आपसी समन्वयको अभाव, जानकारीमूलक पुःतकह

एवं अन्य

राि य तथा अन्तरार्ि य दःतावेज लगायतका अन्य भौितक पूवार्धारको अभाव हुने गरे को

छ । साथै, सिमितको कायर्स ालनका लािग आवँयक पन आिथर्क ॐोतको लािग सिचवालय

र अथर् मन्ऽालयको मुख ताक्नुपन अवःथा छ ।
(घ)

सिमितका बैठक स ालन र सिमितका सदःयह ः सिमितका बैठक स ालनमा किहलेकाँही
ु
सं घीय सं सदका सं यक्त
सिमितह
ूभावकािरता अिभवृि

र मन्ऽालयह

बीच आवँयक समन्वयको अभावमा कायर्

हुन नसकेको अवःथा दे िखन्छ । यसैगरी सिमितमा उपिःथत भई

छलफलमा भाग िलने केही सदःयह मा छलफलको िवषयवःतुका सम्बन्धमा आवँयक

र् यारीको अभाव दे िखन्छ भने बैठक र बैठकको समय पालनालाई गम्भीरतापूवक
र् निलइँ दा
पूवत

बैठकको गणपूरक सं ख्या पुर्याउन समःया पन गरे को अवःथा छ ।
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(ङ)

सिमितमा काम गन कमर्चारीह ः सिमितमा काम गन कमर्चारीह लाई समय समयमा

सिमितको कायर्सम्पादन, ूितवेदन लेखन, दःतावेजीकरण एवं अन्य सं सदीय मूल्य, मान्यता र
कायर्ूिबया समेतका सम्बन्धमा क्षमता अिभबृि को व्यवःथा हुन सकेको छै न । सिमितमा
छलफल हुने िवषयह मा पयार्

(च)

अध्ययन र अनुसन्धान गन वातावरणको अभाव रहे को छ ।

समन्वयको अभावः सिमित र सरकार बीच आवँयक समन्वयको अभावमा सिमितले माग

गरे का

िववरणह

समयमा

नै

उपलब्ध

हुन

नसकेको

िसफािरसह को कायार्न्वयनको अवःथाको जानकारी ूा

तथा

सिमितका

सुझाव

हुन नसकेको अवःथा छ ।

तथा

ु सिमितको कायर् ूभावकािरताको िव ष
सं यक्त
े ण
ु
सं यक्त
सिमितले पिन अन्य िवषयगत सिमितले जःतै आफ्नो कायर्क्षेऽ सम्बन्धी िवषयमािथ

छलफल गन, अनुमोदन गन तथा सरकारका नीित, योजना, कायर्बम, बजेट पिरचालन आिदका

ु ो
सम्बन्धमा सरकारमािथ िनगरानी गन, सं सद, सरकार र जनता बीचको सम्पकर् सेतक

पमा कायर् गन

हो । सरकारले गरे का ूशासिनक तथा िवकास िनमार्णका कायर्को अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन

र मूल्या न गरी सरकारलाई आवँयक मागर्िनदशन गन लगायतका महत्वपूणर् कायर् िजम्मेवारीको
पमा तोिकएको हुनाले सं सदीय ूणालीमा जनताको सव च्चता र कानूनी राज्यको अवधारणालाई

ु सिमितह
कायम राख्न सं घीय सं सदका सं यक्त

ूभावकारी हुन आवँयक छ ।

राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित तथा दाियत्वको कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्या न सिमित

नेपालको सं वैधािनक इितहासमा पिहलो पटक गठन भएकोले हुनाले यसको कामकारवाहीलाई कसरी सहज

एवं ूभावकारी

पमा अगाडी बढाउन सिकन्छ भ े िवषयमा उक्त सिमितमा गहन छलफल तथा वहसको

ु
सिमित र सरकारबीच आवँयक समन्वयको अभावमा सिमितले िदएका
अभाव दे िखएको, सं यक्त
िनदशनह

समयमा नै कायार्न्वयन हुन नसकेको, सिमितका सुझाव एवं िसफािरसह को कायार्न्वयनको

अवःथाको जानकारी सिमितलाई ूा

हुन नसकेको तथा सिमितको बृहत् कायर्क्षऽ
े लाई समेटी

ूभावकारी कायर् गनर् आवँयक िव ताको उपयोग तथा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छै न । अतः

ु
सं सदका सं यक्त
सिमितको कायर् ूभावकािरतामा ॑ास ल्याउने तत्वह को समयमा नै पिहचान गरी

ु सिमितह
समाधानतफर् अमसर हुन सकेमा माऽ सं यक्त

ूभावकारी ब

सक्ने दे िखन्छ ।

सुझाव
सं िवधानको धारा ५३ बमोिजम सरकारले ूःतुत गन ूितवेदन आिथर्क वषर् समा

सकेसम्म चाँडो यस सिमितमा ूा

भएको खण्डमा माऽ व्यापक एवं गहन

भएप ात्

पमा अध्ययन र छलफल

गरे र आवँयकताको आधारमा सिमितले िनणर्य एवं िनदशन कायार्न्वयनको लािग पठाउन सक्ने
दे िखन्छ । यसो भए तापिन उक्त ूितवेदन आिथर्क वषर् समा

समयमा ूा

भई नयाँ आिथर्क वषर् समा

हुने

हुने भई कायार्न्वयनको एक वषर्पिछ गिरने छलफल एवं अध्ययनले त्यित अथर्

राख्दै न । सं िवधानको धारा ५३ बमोिजम सरकारले ूःतुत गन ूितवेदन आिथर्क वषर् समा
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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भएप ात् सकेसम्म चाँडो यस सिमितमा ूा

उपलब्ध गराउने व्यवःथा गिरनुपन दे िखन्छ ।

हुनपु न एवं छलफलको लािग पयार्प्त माऽामा समय

यसैगरी सिमितको कायर्क्षेऽसँग सम्बिन्धत जानकारीमूलक पुःतकह

अन्तरार्ि य दःतावेजह

एवं अन्य राि य तथा

आवँयक माऽामा उपलब्ध हुनपु न, कमर्चारीह लाई समय समयमा सिमितको

कायर्सम्पादन, ूितवेदन लेखन, दःतावेजीकरण एवं अन्य सं सदीय मूल्य, मान्यता र कायर्ूिबया

समेतका सम्बन्धमा क्षमता अिभबृि को व्यवःथा अित आवँयक दे िखएको छ । राज्यका िनदशक
िस ान्त, नीित र दाियत्व अनु प नेपाल सरकारका कामकारवाहीलाई उ रदायी, जवाफदे ही, िजम्मेवार

एवं ूभावकारी बनाउन

सिमितको महत्वपूणर् भूिमका रहने मान्यतालाई ःथािपत गिरनु पन अवःथा

दे िखन्छ । सिमितले िदएका िनदशन र सुझावह लाई सरकार र सम्बिन्धत िनकायह ले थप

गम्भीरतापूवक
र् िलई कायार्न्वयन गनर् गराउन आवँयक व्यवःथा िमलाउनु पन दे िखन्छ । सिमितको

कामकारवाहीलाई थप ूिविधमैऽी बनाउन र सिमितका कामकारवाहीह लाई व्यविःथत र ूभावकारी

ढं गले सम्पादन गनर् आवँयक पन ॐोत र साधन समयमा नै उपलब्ध गराउनु पन दे िखन्छ ।
िनंकषर्

नेपालमा सं सदीय ूणाली अभ्यासको अनुभव लामो छै न । तथापी २०४६ साल पिछ जारी

भएको नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ प ात सं सदीय अभ्यासको पुनः थालनी भई सं िवधान सभाबाट
जारी भएको नेपालको सं िवधान हाल कायार्न्वयनमा रहे को सन्दभर्मा सं सदीय प ितलाई द॑ो बनाउनको लािग

ु
सं यक्त
सिमितको कामलाई समय सापेक्ष बनाउनु एवं सरकारसँगको समन्वय ूभावकारी बनाउनु ज री

छ । सरकारलाई उ रदायी, िजम्मेवार एवं जवाफदे ही बनाई लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा स ालन
गनर् सिमित ूणालीको अवलम्बन गिरएको हुँदा सं सदीय ूणालीलाई मजबुत बनाउने कडीका

पमा

ु
सं िवधानमा नै भएको व्यवःथा बमोिजम गठन भएका सं घीय सं सदका सं यक्त
सिमितह लाई अझ बढी

सशक्त र ूभावकारी बनाउन सकेमा सं घीय सं सदको माऽ नभई सरकारको समम ूभावकारीता समेत

अिभबृि

गन हुन्छ ।

सन्दभर् साममी

1. नेपालको सं िवधान ।
2. ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ ।
3. राि य सभा िनयमावली, २०७५ ।

ु बैठक र सं यक्त
ु सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली, २०७५ ।
4. सं घीय सं सदको सं यक्त

5. सं घीय सं सद सेवा ःमािरका, २०७५ ।
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िवधेयकको उत्पि

र सं घीय सं सदमा छलफल

एवं पािरत गन ूिबया

राजन िघिमरे



सारांश
व्यवःथािपकाको मूल काम भनेकै राज्य स ालनको लािग आवँयक पन ऐन कानून बनाउनु हो ।
यसका अलावा रा

र जनताका आवाजह

केन्िसम्म ल्याइपुर्याउनु, िवकास िनमार्णमा सहजता

्
ल्याउनु, केन्िको बजेट आफ्नो िजल्ला–क्षेऽमा पुरयाउन
भूिमका खेल्नु आिद पिन जनूितिनिधह को

काम रही आएको छ । तर मूल कायर् नै िविध िनमार्ण भएको नाताले सं सदमा िवधेयक ूःतुत
भएपिछ िविभ

चरण पार गरी िवधेयक पािरत गनुप
र् न हुन्छ, त्यसमा जनूितिनिधह को उल्लेख्य

भूिमका रहन्छ । यो लेखमा कानूनी व्यवःथाका साथै व्यावहािरक
छलफलदे िख पािरत गदार्सम्म खेल्ने भूिमकाका बारे मा ःप

पमा सं सदले िवधेयक

पानर् खोिजएको छ ।

िवषय ूवेश
राज्यका तीन अ

मध्येको एक व्यवःथािपकाको

पमा रहे को सं घीय सं सदका दुवै सदनको

अिधवेशन छ मिहनाको फरक नहुनग
े री बःनुपन ूावधान सं िवधानले गरे को र शिक्त सन्तुलनको
िस ान्त अनु प सं घीय सं सदले सरकारका कामको खबरदारी गन, जनताका समःयाह लाई सं सदको

्
माध्यमबाट सरकार र सम्बिन्धत पक्षसम्म पुरयाउने
, राज्य स ालनका लािग अनुमान गिरने बजेटमािथ
छलफल गन र िविध िनमार्ण गन कायर् यी अिधवेशनका मूल कामह

हुन ् । सामान्यतः सं घीय

सं सदको अिधवेशन वषर्मा दई पटक बःने गरे को दे िखन्छ, जेठ असारताका बजेट अिधवेशनमा आगामी
आिथर्क वषर्को लािग सरकारको नीित तथा कायर्बममािथ छलफल, बजेटमािथ छलफल, िविभ

मन्ऽालयलाई िविनयोजन भएका शीषर्कगत छलफल गरी सरकारलाई सुझाव िदने गिरन्छ । यस
अिधवेशनमा अत्यावँयक िवधेयकह

पिन पािरत गिरन्छ । त्यसपिछ बःने अक िहउँ दे अिधवेशनमा

सरकार र सं घीय सं सदका सदःयले पेश गरे का िवधेयकह

छलफल गरी पािरत गन, िविभ

क्षेऽीय र िजल्लागत समःयाका सम्बन्धमा छलफल गनर् ूःतावह
ू ह

सोध्ने लगायतका कायर्ह

ल्याउने, सम्बिन्धत मन्ऽीलाई

गिरन्छ । िवधेयक अथार्त ् कानूनको मःयौदा मूलतः सं िवधान

कायार्न्वयन र राज्य स ालनको लािग सं िवधानले िनिदर्


राि य,

गरे को लआमणरे खा िभऽ रहे र मःयौदा

शाखा अिधकृ त, संघीय संसद सिचवालय
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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गिरन्छन् र ती मःयौदाह
िविध

िनमार्ण

ूिबयामा

सं सदमाफर्त पािरत गरी राज्यमा लागू गिरन्छ । यसै पिरूेआयमा यःता

सं घीय

सं सदको

महत्वपूणर्

भूिमका

रहने

कुरालाई

कसैले

नकानर्

सक्दै न । सं घीय सं सदको मूल काम अथार्त ् िवधेयक पािरत गन ूिबयाका सम्बन्धमा ूःतुत गिरएको

छ ।

िवधेयक उत्पि

हुने अवःथा
मन्ऽालय एवं िवभागह ले आफ्नो कायर्क्षेऽिभऽ कुनैपिन

कायर्पािलका अन्तगर्तका िविभ

कायर् एवं गितिविधको िनयमन, अनुगमन, िनदशन, िनयन्ऽण, समयसापेक्ष पिरवतर्न एवं सुधार गन

उ ेँयले िनित िनमार्ण गनर् आवँयक ठानेमा ऐन वा िनयमावलीमा त्यःतो व्यवःथा राखेर कानूनी

राज्यको अवधारणालाई पालना गनुप
र् न हुन्छ । कानून िनमार्णको पिहलो चरण मःयौदा हो । यसरी
मःयौदा गदार् नेपाल सरकार कायर्सम्पादन िनयमावलीले ूचिलत कानूनमा सं शोधन गनर् वा नयाँ कानून

बनाउन आवँयक परे मा सम्बिन्धत मन्ऽालयले कानून बनाउनुपन आवँयकता र ूःतािवत कानूनमा

समावेश गनुप
र् न िवषय दरसाई कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालयको राय िलनुपनछ भनी

व्यवःथा गरे कोले ूथम चरणमै कानून मन्ऽालयको सै ािन्तक सहमित िलनुपदर्छ । मन्ऽालय वा

िवभागले सोको लािग लागू भइरहे को कुनै पुरानै ऐन वा िनयमावली माफर्त सम्बोधन गनर् सिकन्छ िक
भनेर अध्ययन गिरन्छ । नयाँ बनाउनु परे मा माऽ मःयौदाके ूिबया सु

गिरन्छ । नेपाल सरकार

कायर्िवभाजन िनयमावलीमा िवधेयक मःयौदा या तजुम
र् ा सम्बन्धी िजम्मेवारी कानून मन्ऽालयलाई

िदइएको भए तापिन पिछल्लो समयमा िवधेयक मःयौदा कानून मन्ऽालयको सहयोगमा सम्बिन्धत

मन्ऽालयबाट नै तयार गिरन्छ । नयाँ िवषयमा छु ै कानून बनाउन आवँयक ठानेमा मन्ऽालयले

िनणर्य गरी पिहला कानून मन्ऽालय माफर्त सरकारबाट सै ािन्तक ःवीकृित िलइन्छ र सरकारबाट

ःवीकृित भइसकेपिछ कानून मन्ऽालयको सहयोगमा िवधेयकको मःयौदा तयार गिरन्छ । त्यःतो

मःयौदा उपर मिन्ऽपिरषद्को िवधेयक सिमितमा िवःतृत छलफल गरी मःयौदा पिरमाजर्न गन या

खारे ज गन या सबै ःवीकृत गन िनणर्य िलइन्छ । यिद मिन्ऽपिरषद्ले पिरमाजर्न वा ःवीकृत गन

िनणर्य गरे मा सोही

पमा उक्त िवधेयक सं सदमा िनयमानुसार दतार् गिरन्छ ।

सं घीय सं सदिभऽ िवधेयक पािरत गन ूिबया
ु ह मा
सं घीय व्यवःथा अपनाएका भारत, बेलायत लगायतका ूायः ूजातािन्ऽक मुलक

ु िघ किरब नेपालकै जःतो ूिबया पुरा गरी सं सदमा ूवेश गन र सं सदिभऽ ूथम
सं सदमा ूःतुत हुनअ

वाचन, ि तीय वाचन र तृतीय वाचन गरी तीन चरणमा िवधेयक पािरत गिरन्छ । नेपालमा िवधेयक

पािरत गदार् पिन िवधेयक दतार्देिख सदनमा ूःतुतीसम्म ूथम वाचन, सै ािन्तक छलफल, सं शोधन

ूःताव, सिमितमा छलफल र दफावार छलफललाई ि तीय वाचन र पािरतदे िख ूमािणतसम्म तृतीय
वाचनको

िनम्न
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पमा िलन सिकन्छ । यसूकार नेपालमा िवधेयक दतार्देिख पािरत गनसम्मका ूिबयालाई

पमा वणर्न गनर् सिकन्छः

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

िवधेयकको दतार्ः सं घीय सं सदका सदःयह ले राज्य स ालनका कुनै क्षेऽमा ऐन िनमार्ण गनुप
र् छर् भ े

आवँयक ठानेमा िनजी तवरबाट पिन िवधेयक तयार गरी दतार् गनर् सक्छन् । तर हाॆो दे शमा

माननीय सदःयह ले त्यःता िवधेयक तयार गनर् आवँयक सहयोग, समन्वय र आिथर्क एवं भौितक

ूिबयाको अभावमा नेपालमा अिधकांश िवधेयकह

सरकारी पक्षबाट नै दतार् हुने हुनाले यसरी

िनयमावली बमोिजम दतार् हुन आएका िवधेयकह मा त्यसको अ

पुगेको छ छै न, िवधेयक ल्याउनुको

उ ेँय र कारण, ूत्यायोिजत व्यवःथापन सम्बन्धी िटप्पणी, आिथर्क िटप्पणी आिद उल्लेख छ छै न,

सं घीय सं सदका सबै सदःयलाई पुग्ने ूितह

हे री सदनमा ूःतुत हुने भन्दा कम्तीमा ७ िदन अगावै

सं घीय सं सदको िवधेयक शाखामा दतार् गनुप
र् ूव र् सरकारी िवधेयकको हकमा पाँच िदन जित भएपिन

पुग्छ । त्यसरी दतार् भएको िवधेयक सं सदको कुन सदनमा पेश गन भ े िवषयमा ूितिनिध सभाका

सभामुख र राि य सभाका अध्यक्षसँग परामशर् गरी िटप्पणी उठाई सम्बिन्धत सदनका ूमुखबाट
सदनमा ूःतुत गनर् ःवीकृित िलने गिरन्छ ।

िवधेयक िवतरणः दुई सदन मध्ये कुन सदनमा ूःतुत गन भ े िवषय टुं गो लागेपिछ ूत्येक िवधेयकमा

उक्त सदनमा उत्पि

भएको सं केत गनर् ूितिनिध सभामा उत्पि

भएको वा राि य सभामा उत्पि

भएको भनी छाप लगाई दुवै सभाका माननीय सदःयह लाई िवतरण कक्ष (िपजनहोल) माफर्त
िवधेयक िवतरण गिरन्छ । ूत्येक आिथर्क वषर्को बजेट सम्बन्धी िविनयोजन, आिथर्क, रा

ऋण

उठाउने िवधेयक र ऋण तथा जमानत िवधेयकको हकमा िवतरणको ५ र ७ िदने अविध सम्बन्धी
िनयम लागू हुँदैन, आिथर्क वषर्को राजःव र व्ययको वािषर्क िववरण ूःतुत गन िदन नै िवधेयकह

ु हुनक
ु ा साथै बमशः अन्य आिौत
दतार् हुने र बजेट ूःतुत गरे लग ै आिथर्क िवधेयक टे बल
िवधेयकह

ु हुन्छन् ।
पिन टे बल

सं घीय सं सदको सम्बिन्धत सदनमा िवधेयक ूःतुितः िवधेयक दतार् भएको ७ िदन वा सरकारी

िवधेयकको हकमा ५ िदन पूरा भएपिछ र िवतरण भएको किम्तमा २ िदनपिछ बःने कुनै पिन

बैठकमा उक्त िवधेयक ूःतुत गनर् योग्य हुन्छ र सोही अनु प िवधेयक ूःतुत गन चरण ूारम्भ
हुन्छ । सो चरणमा उक्त िवधेयक ूा

भएपिछ सदःयह ले अध्ययन गदार् िवधेयक आवँयक नै छै न

ु न्दा ूितिनिध सभातफर् एकिदन
भ े कुनै सदःयलाई लागेमा सदःयबाट उक्त िवधेयक ूःतुत हुनभ
अगािड र राि य सभातफर् िवधेयक दतार् भएको छ िदनिभऽ िवधेयक ूःतुत गनर् अनुमित माग्ने

ूःतावको िवरोधको सूचना दतार् गनर् सिकने व्यवःथा छ । तसथर् कुनै सदःयले यःतो िवरोधको

सूचना ूःतुत गरे को छ भने िवधेयक ूःतुत हुने िदनमा िवधेयक ूःतुत गनर् अनुमित माग्ने िवरोधको

सूचना दतार् गन सदःयले उक्त िवरोध गनुप
र् नार्को कारण सिहत वक्तव्य िदनेछ र िवधेयक ूःतुतकतार्

सदःयले उक्त िवधेयक ूःतुत गनुप
र् नार्को कारण सिहत िवरोधको सूचनाको जवाफ िदइसकेपिछ

सम्बिन्धत सदनका ूमुखबाट उक्त िवरोधको सूचनालाई सभाको िनणर्यको लािग ूःतुत गिरन्छ ।
यिद सो सूचना ःवीकृत भएमा िवधेयकको ूिबया अगािड बढ्दै न अथार्त ् िवधेयक अःवीकृत भएको
मािनन्छ । िवरोधको सूचना अःवीकृत भएमा िवधेयक ूःतुत गनर् अनुमित ूा

भएको मािनन्छ र

सम्बिन्धत मन्ऽीले सोही बैठकमा उक्त िवधेयक सदन समक्ष ूःतुत गदर्छ । सदन समक्ष िवधेयक
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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ूःतुत गदार् िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले उक्त िवधेयक ल्याउनु पनार्को उ ेँय र कारण सं क्षप
े मा

ूःतुत गन चलन रहे को छ ।

िवधेयकमािथ सै ािन्तक छलफलः िवधेयक ूःतुत भएपिछ बसेको कुनै पिन बैठकमा सम्बिन्धत
िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयबाट उक्त िवधेयकमािथ जनताको ूितिबयाको लािग ूचार गिरयोस् वा

सदनमा सै ािन्तक छलफल गिरयोस् भ े ूःताव गिरन्छ । सदनमा सै ािन्तक छलफल गिरएमा

िवधेयकको दफा-दफामा छलफल नभई उक्त िवधेयक कुन उ ँ
े यले ल्याइयो, यो िवधेयक आवँयक
िथयो िथएन, आशय के हो, यो पािरत भएपिछ कुन क्षेऽमा के फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भ े िवषयमा
अथार्त ् िवधेयकमा िनिहत सै ािन्तक पक्षमा माऽ छलफल हुने गदर्छ । अन्त्यमा सम्बिन्धत मन्ऽीले
सै ािन्तक छलफलमा उठे का ू ह को जवाफ िदएपिछ िवधेयकमािथको सै ािन्तक छलफल समा
हुने र ूःतावलाई िनणर्याथर् ूःतुत गन गिरन्छ ।

जनताको ूितिबया िलनेः िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले िवधेयकलाई जनताको ूितिबयाको लािग ूचार
गनर् आवँयक ठानेमा सो ूःताव सदन समक्ष ूःतुत हुन्छ र सदनबाट ःवीकृत भएमा जनताको
ूितिबयाको लािग ूचार गरी ूितिबया माग गिरन्छ । जनताको ूितिबया ूा

ूितवेदनको

भएपिछ सदनमा

पमा ूःतुत गिरन्छ । त्यसपिछ बसेको सदनको बैठकबाट जनताको ूितिबया सिहत

उक्त िवधेयकमािथ सै ािन्तक छलफल गिरन्छ ।

िवधेयकमािथ सं शोधन दतार्ः िवधेयकमािथ सै ािन्तक छलफल सिकएको ७२ घण्टािभऽ िवधेयक ूःतुत
भएको सदनका सम्पूणर् सदःयह ले उक्त िवधेयक अध्ययन गरी त्यसमा गनुप
र् न सुधारका िवषयह
दे खेमा उक्त कुराह

समेटी िवधेयक शाखामा सं शोधनका ूःतावह

दतार् गन गिरन्छ ।

िवधेयकमािथ दफावार छलफल र पािरतः सं शोधन दतार् गन समय ७२ घण्टाको समय व्यतीत

भइसकेपिछ िवधेयक शाखाले उक्त सं शोधनह

सं िवधान, िनयम बमोिजम छन् छै नन् अध्ययन गरी सबै

सदःयह को सं शोधन एकीकरण गरे र िनधार्िरत फरम्याटमा एकीकृत सं शोधन ूःताव सम्बिन्धत

सभाको सभामुख वा अध्यक्षबाट ःवीकृत गरी सदःयह लाई िवतरण गिरन्छ ।

सं शोधन िवतरण भइसकेपिछ बःने कुनै पिन बैठकमा िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले उक्त

िवधेयकलाई यिद कुनै पिन सं शोधन दतार् भएको छै न भने सोझै सदनबाटै दफावार छलफल गनर् र

सं शोधन ूःतावह

धेरै भएमा थप छलफल गनुप
र् न िवधेयक भएमा सिमितमा दफावार छलफल गन

ूःताव ूःतुत हुन्छ ।

िवधेयकमािथ सिमितमा दफावार छलफलः िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले उक्त िवधेयकलाई दफावार

छलफलको लािग सम्बिन्धत सिमितमा पठाइयोस् भ े ूःताव गरे मा उक्त ूःताव पािरत भएपिछ
िवधेयकलाई िनयमावलीले व्यवःथा गरे को सम्बिन्धत िवषयगत सिमितमा र राि य सभाको हकमा
िवधायन व्यवःथा सिमितमा दफावार छलफलको लािग पठाइन्छ । सिमितले उक्त िवधेयकमािथ
दफावार छलफल गदार् सं शोधन दतार् गन सदःय, सरोकारवाला िनकाय, िवषयिव , कानूनिव , िवधेयक
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ूःतुतकतार् सबैसँग िविभ

चरणमा छलफल गिरन्छ । आवँयकतानुसार राय सुझाव समेत सं कलन

गरी छलफलका आधारमा ूितवेदन तयार गिरन्छ ।

सिमितको ूितवेदन पेशः सिमितले िवधेयकमािथ दफावार छलफल गरी तयार गरे को ूितवेदन
सम्बिन्धत सदनमा उक्त ूितवेदन ूःतुत गदर्छ । ूितवेदन सम्बिन्धत सिमितका सभापितले सदनमा

ूःतुत गन िनयमावलीको व्यवःथा छ । यसरी ूितवेदन सदन समक्ष ूःतुत गदार् सम्बिन्धत सिमितका
सभापितले उक्त िवधेयक सिमितमा ूा

भएको अवःथा, बैठकमा भएको छलफल र त्यःमा सं शोधन

गदार् भएका ूिबयाका बारे मा सामान्य जानकारी िदएर अन्त्यमा ूितवेदन सदन समक्ष ूःतुत गन

ूचलन रहे को छ ।

ूितवेदन सिहतको िवधेयकमािथ छलफल र पािरतः सिमितले ूितवेदन पेश गिरसकेपिछ २४ घण्टापिछ

बसेको सभाको कुनैपिन बैठकमा िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले उक्त सिमितको ूितवेदन सिहत

िवधेयकमािथ छलफल गिरयोस् भनी ूःताव गदर्छ । सभामा ूितवेदन सिहतको उक्त िवधेयकमािथ

छलफल समा

भइसकेपिछ िवधेयक ूःतुतकतार्ले उक्त छलफलमा उठे का ू को जवाफ िदइन्छ ।

त्यसपिछ सिमितको ूितवेदन, िवधेयकका दफाह , ूःतावना, नाम बमशः सभामा िनणर्याथर् ूःतुत

गरे पिछ अन्त्यमा िवधेयक पािरत गिरयोस् भ े ूःतावलाई िनणर्याथर् ूःतुत गिरन्छ । सभाको

बहुमतले वा सवर्सम्मत
पािरत हुन्छ ।

पले उक्त िवधेयक पािरत गरे को अवःथामा िवधेयक सम्बिन्धत सदनबाट

िवधेयक अक सदनमा पठाउने र अक सदनमा पािरत गन ूिबयाः िवधेयक दतार् भएको सदनमा

पािरत भइसकेपिछ सम्बिन्धत सदनको सिचवबाट अक सदनलाई िवधेयक पािरत भएको

पमा सन्दे श

सिहत पठाइन्छ र अक सदनबाट पुनः मािथकै ूिबयाबाट िवधेयकमािथ छलफल गरी अन्त्यमा

पािरत गरे पिछ पुनः िवधेयक उत्पि

भएकै सदनलाई सं शोिधत

िफतार् पठाइन्छ । बजेट सम्बन्धी आिथर्क िवधेयकह

पमा वा मूल

पमा नै िवधेयक

र अथर् िवधेयक ूितिनिध सभाबाट पािरत

भएको सन्दे श राि य सभामा पठाएको १५ िदनिभऽ ूितिनिध सभामा िफतार् पठाइसक्नु पछर् साथै अथर्
िवधेयक बाहे कका ूितिनिध सभामा उत्पि

भएका अन्य िवधेयक ूितिनिध सभामा पािरत भएको

्
सन्दे श राि य सभामा पठाएको २ मिहनािभऽ राि य सभाले सबै ूिबया पुरयाएर
पािरत गिर सन्दे श
पठाइसक्नु पछर् । अन्यथा ूितिनिध सभाले उक्त िवधेयक रा पित समक्ष सोझै ूमाणीकरणको लािग

पठाउन सक्ने व्यवःथा सं िवधान एवं िनयमावलीले गरे को छ । यस ूकार ूितिनिध सभाले आफ्नो

सदनमा उत्पि

भई सं शोधन सिहत राि य सभामा पठाएको िवधेयकमा राि य सभा सहमत भएमा वा

राि य सभामा उत्पि

भई सं शोधन सिहत ूितिनिध सभामा गएकोमा उक्त सं शोधनमा ूितिनिध सभा

सहमत भएमा िवधेयक उत्पि

भएको सदनका ूमुखले िवधेयक ूमािणत गरी रा पित समक्ष

ूमाणीकरणको लािग पठाइन्छ । यिद ूितिनिध सभामा उत्पि

भई सं शोधन सिहत पािरत िवधेयकमा

ूितिनिध सभाको सं शोधनमा राि य सभा सहमत नभएको र राि य सभाले पािरत गरे को तर ूितिनिध
ु
सभाले त्यो सं शोधन अःवीकार गरे को िवधेयकको हकमा भने उक्त िवधेयक दुवै सभाको सं यक्त

ु
ु
सदनमा ूःतुत हुनपु न व्यवःथा नेपालको सं िवधान एवं सं घीय सं सदको सं यक्त
सदन र सं यक्त
सिमित
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(कायर्स ालन) िनयमावली, २०७६ ले गरे को छ । त्यःतो अवःथामा दुवै सदनको सयुक्त बैठकले

उक्त िवषयमा छलफल गरी िनंकषर् िनकालेपिछ वा सदनमा मतदान माफर्त उक्त िवषय टुं ग्याएपिछ
माऽ उक्त िवधेयक पािरत हुन्छ ।

िवधेयकमा आनुषि क सुधारः िवधेयक पािरत भइसकेपिछ िवधेयक शाखाले िवधेयक उपर सभाले

गरे का ूितवेदनमा उल्लेख भएका सं शोधनह लाई िवधेयकमा समायोजन गन कायर् गदर्छ र उक्त
िवधेयकका सबै सं शोधन समायोजन भइसकेपिछ अनायास हुन गएका ऽुिट, बमसं ख्या जःता सामान्य
िवषयह

आनुषि क सुधार माफर्त सच्याउन सभाध्यक्षको ःवीकृित िलइन्छ र त्यसमा आनुषि क

सुधार गिरन्छ ।

िवधेयक ूमाणीकरणः पािरत भएको िवधे यकको आनुषि क सुधार भइसकेपिछ उक्त िवधेयकलाई
सम्बिन्धत सभाका ूमुखबाट ूमािणत गरी नेपाली कागजमा िवधेयकको ूितह

तयार गरी

ूमाणीकरणको लािग सम्माननीय रा पित समक्ष पेश गिरन्छ । रा पितबाट सामान्यतः उक्त िवधेयक
अध्ययन गरी ूमाणीकरण हुन्छ । अन्यथा िवधेयकका कुनै दफालाई पुनिवर्चार गनुप
र् न आवँयक

ठानेमा रा पितबाट सं घीय सं सद समक्ष पुनिवर्चारका लािग िफतार् पठाउने व्यवःथा छ । हालसालै

ूितिनिध सभामा उत्पि

भई पािरत राहदानी िवधेयक रा पितबाट पुनिवर्चारका लािग िफतार् पठाइएको

िथयो । िवधेयक ूमाणीकरण भई सं घीय सं सदमा ूा

भएपिछ सं घीय सं सदको अिधवेशन चिलरहे को

अवःथामा सं घीय सं सदमा उक्त व्यहोरा सम्बिन्धत सदनका ूमुखबाट जानकारी गराइन्छ अन्यथा

सूचनापऽ ूकािशत गिरन्छ । ूमाणीकरण भएका िवधेयकका ूितह

मध्ये एकूित सं घीय सं सदको

अिभलेखमा, एकूित रा पित कायार्लय, एकूित कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालयमा समेत
रहने व्यवःथा िनयमावलीले गरे को छ ।

ऐनको ूारम्भः िवधेयक ूमाणीकरण भइसकेपिछ िवधेयकको दफा १ मा रहे को िवधेयकको सं िक्ष

नाम र ूारम्भ भ े शीषर्कले िवधेयक ूारम्भ हुने िमित वा अवःथा िकटान गरे को अवःथामा सोही
िमितबाट र िमित वा अवःथा िकटान नभएको अवःथामा ूमाणीकरण भएको िमित उल्लेख गरी
राजपऽमा ूकािशत हुन्छ र उक्त ऐन लागू हुन्छ ।

िनंकषर्
िवधेयकह

नेपालको सं िवधानले ूितिनिध सभा र राि य सभा सिहतको दुई सदनको व्यवःथा गरे को र
अथर् िवधेयक बाहे क जुनसुकै िवधेयक जुनसुकै सदनमा उत्पि

सं िवधान र िनयमावलीले गरे कोले कायर्चाप हे री िवधेयकह

हुन सक्ने व्यवःथा

िवतरण हुन ु उिचत दे िखन्छ । साथै

सं घीय सं सदको दुवै सदनमा लगभग दलीय िःथित पिन एकै ूकार हुने र राि य सभामा सदःय सं ख्या
कम भएको कारण राि य सभामा उत्पि

भएको िवधेयक राि य सभाबाट तुलनात्मक

पमा कम

समयमा ूितिनिध सभामा गएको दे िखन्छ । अिहलेको राि य सभा िनयमावलीले िवधेयकमािथ दफावार
छलफल गनर्को िनिम

िवधायन सिमित नामक एउटा माऽ सिमितको व्यवःथा गरे कोले धेरै िवधेयक

िवधायन सिमितमा थुिूयो भने सिमितलाई कामको चाप परी समयमा िवधेयक सिमितबाट दफावार
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छलफल गरी पािरत गनर् नसक्ने हुन्छ । अन्यथा राि य सभाले ूितिनिध सभाको तुलनामा कम

समयमै र कम सं शोधन सिहत िवधेयक पािरत गन गरे को दे िखन्छ । सं शोधनको हकमा जुनसुकै

सभामा उत्पि

भएपिन दुवै सदनले आफ्नो हक ःथािपत गद धेरथोर सं शोधन गरे को अवःथा छ ।

तर सं िवधान एवं िनयमावलीले ूितिनिध सभालाई भन्दा राि य सभालाई िवधेयक पािरत गन

ूिबयािभऽको अिधकारमा केही अं कुश लगाउन खोजेको जःतो दे िखन्छ । जःतो अथर् िवधेयक राि य

सभामा उत्पि

नै हुन नसक्ने, राि य सभाले पािरत गरे को तर ूितिनिध सभाले अःवीकार गरे को र

ूितिनिध सभाले सं शोधन सिहत पािरत गिर राि य सभामा पठाएको तर राि य सभा त्यसमा सहमत

ु
हुन नसकेको िवधेयक सं यक्त
सदनमा जाने व्यवःथा, अथर् िवधेयक सदनमा आएको पन्ी िदनिभऽै र
अन्य िवधेयक दुई मिहनािभऽ पािरत गरी ूितिनिध सभामा पठाइसक्नुपन व्यवःथा आिदले गदार् राि य
सभालाई िवधेयक सं शोधन गन मािमलामा केही कम भूिमका िदएको महसुस हुन्छ ।
बजेट सम्बन्धी आिथर्क िवधेयकह

बाहे कका अन्य िवधेयकको हकमा िवधेयकमािथ

सं शोधनको अविध िभऽ सं शोधन परे को वा नपरे को अवःथामा किहलेकाहीं मन्ऽी, सरोकारवाला वा

सांसदकै अनुरोध वा दवावमा सदनबाटै पािरत गन गिरन्छ । त्यःतो अवःथामा िवधेयक यथावत्
पमा पािरत हुँदा कुनै समःया पन दे िखं दैन तर सं शोधन सिहत पािरत गन अवःथामा अिधकांश

सदःयह को सं शोधनमािथ छलफल गन र ःवीकार वा अःवीकार गन व्यिक्तगत अिधकार कुिण्ठत

हुन जान्छ । यसबाट एउटै माऽ िवभागीय मन्ऽी, िनि त कुनै अमुक व्यिक्त, सांसद वा सरोकारवाला
सं ःथाको िनिहत ःवाथर् िवधेयकमा समावेश हुनसक्ने यथे

सम्भावना रहन्छ । अक कुरा िवधेयक

जनताको ूितिबयाको लािग ूचार गनुप
र् न अवःथा आएमा पिन सम्बिन्धत सिमितमा दफावार
छलफलको लािग गइसकेपिछ माऽ ूितिबया ूा

गन चरण लागू गनर् सकेमा रा को अनावँयक

खचर् बचत हुने अवःथा रहन्छ र सानो सिमितले िजल्ला-िजल्लामा सुझाव सं कलन गन कायर् गनर् सरल
र सहज हुन्छ ।
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ु ाइ:
पदािधकारीको िनयुिक्तको सन्दभर्मा सं सदीय सुनव
नेपालमा यसको अभ्यास

सािवऽा शमार्
सारांश



ु का महत्वपूणर् सावर्जिनक पदमा दूरदशीर्, कुशल, दक्ष, इमान्दार र क्षमतावान्
मुलक

व्यिक्तको छनौट गरी सरकार तथा अन्य िनकायलाई व्यःथािपकाूित ूत्यक्ष

पमा उ रदायी

ु ाइ ूणालीको िवकास भएको हो । यस प ितको िवकास र ूभावकारी
बनाउन सं सदीय सुनव

ु अमेिरकाबाट भएको पाइन्छ । सं सदीय
अभ्यास रा पतीय शासन ूणाली अवलम्बन गरे को मुलक
ु नेपालमा पिन पुनःथार्िपत ूितिनिध सभा िनयमावली माफर्त
शासन ूणाली अवलम्बन गरे को मुलक
यसको ूथम पटक अभ्यास भएको हो भने नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ माफर्त सं वैधािनक

मान्यता िदई यसको अभ्यास हुँदै आएको छ।यसको अभ्यासले गित िलइरहँदा यसको कायर्शैलीको
ूभावकािरता र प ितगत औिचत्यको सम्बन्धमा अनेक ूँनह

उठे को पाइन्छ । यसै सन्दभर्मा,

ु ाइको अन्तराि य अभ्यास, नेपालमा यसको अवलम्बन र अभ्यासको
ूःतुत लेखमा सं सदीय सुनव
बममा

यसको

कमीकमजोरीह

औिचत्य

र

ूभावकािरता

सम्बन्धमा

के-कःता

राॆा

पक्ष

रहे ,

के-कःता

रहे र ती कमीकमजोरी ल्याउने तत्वह को पिहचान गरी यो व्यवःथालाई थप

सक्षम र सु ढ बनाउन गिरनुपन सुधार जःता िवषयह

सं िक्ष मा ूःतुत गिरएको छ ।

िवषय ूवेश
ु ाइ’ शब्द अं मज
‘सुनव
े ी भाषाको "Hearing" भ े शब्दबाट

पान्तिरत भएको हो, जसले

“सु ”े वा “सुनेर परीक्षण गन ूिबया” लाई जनाउँ दछ । कुनै खास िवषयवःतुका बारे मा, कुनै
सावर्जिनक महत्वका पदमा ूःतािवत व्यिक्तका सम्बन्धमा वा त्यःतो ओहोदामा बसेका पदािधकारीले
गरे का काम, कतर्व्य र अिधकारका सम्बन्धमा अिधकारूा

व्यिक्त, िनकाय वा सावर्भौम जनताले त्यस

िवषयसँग सम्बिन्धत व्यिक्तको भनाइ वा ःप ीकरण सुनेर िनजह को योग्यता, क्षमता र नैितकता
ु ाइ मूलत: तीन ूकारका दे िखन्छन् । पिहलो न्याियक
परीक्षण गन ूिबयालाई बुिझन्छ । यःता सुनव

अिधकारूा

ु ाइ । दोॐो सावर्जिनक ओहोदामा रहे का पदािधकारीले
िनकायले गन न्याियक सुनव

सम्पादन गरे का काम कारवाही सम्बन्धमा सावर्जिनक जवाफदे िहता कायम गराउन सोझै आम
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नागिरकले ू

ु ाइ र अिन्तम कायर्कािरणी ारा दे शका सावर्जिनक
सोध्न सक्ने ूिबया सावर्जिनक सुनव

महत्वका पदमा िनयुिक्तका लािग ूःताव गिरएका व्यिक्तलाई जनताूित जवाफदे ही तुल्याउन

जनूितिनिधमूलक सं ःथा िवधाियका समक्ष उपिःथत गराई उक्त व्यिक्तको योग्यता, इमान्दारीता र
ु ाइ भिनन्छ ।
दक्षता परीक्षण गन ूिबयालाई सं सदीय सुनव
सरकारका तीनवटा अ

(व्यवःथािपका, कायर्पािलका र न्यायपािलका) मध्ये राज्यका लािग

आवँयक कानूनह को िनमार्ण गन, सरकारको वािषर्क नीित तथा कायर्बम ःवीकृत गन र
कायर्कािरणीका कायर्ह को िनगरानी गरी जनताूित उ रदायी बनाउने मुख्य कायर्क्षेऽ र िजम्मेवारी
रहे को पिहलो महत्वपूणर् अ

व्यवःथािपका हो । व्यवःथािपकाले गन कानूनी (Legislative) र

कानूनी बाहे क (Non-Legislative) का सम्पूणर् कायर्ह

सं सदको पूणर् सदनले गनर् सीिमत अन्तरिबया,

छलफल र ू ो रबाट माऽ सम्भव नहुने भएकोले सं सदीय कामकारवाहीलाई िविश ीकृत बनाउन र

कायर्िवभाजन

ारा कायर्बोझ कम गन ूयोजनका लािग िविभ

गिरन्छ । सं सदका त्यःता िविभ

ूकृितका सं सदीय सिमितह

गठन गन

ूकृितका सं सदीय सिमितह मध्ये राज्यको मूल कानून सं िवधान ारा

ु ाइ ूिबया अगािड बढाउन
नै िवशेष ूकृितको कायर्क्षेऽ एवं िजम्मेवारीको व्यवःथा गरी सं सदीय सुनव
ु ाइ सिमितको व्यवःथा गिरएको हुन्छ ।
सं सदीय सुनव

ु ह
मूलतः रा पतीय शासन प ित अवलम्बन गरे का मुलक

अमेिरका,

स, केन्या लगायतका

ु मा सं सदीय सुनव
ु ाइको ूचलन बढी भेिटन्छ िकनकी त्यःता मुलक
ु ह मा सं सदीय व्यवःथामा
मुलक

भन्दा फरक कायार्त्मक र सं ःथात्मक दुवै ूकृितको शिक्त पृथकीकरणको धेरै हदसम्म कानूनी एवं
व्यावहािरक

पमै कायार्न्वयन गिरएको हुन्छ । जहाँ शिक्त पृथकीकरणको अभ्यास ःवतन्ऽ पमा

हुन्छ, त्यहाँ हरे क अ

ःवेच्छाचारी र मनोमानी हुने सम्भावना पिन त्यितकै रहे को हुन्छ । त्यसै ले

त्यःतो िनरं कुशता र ःवेच्छाचािरतालाई िनयन्ऽण गनर् व्यवःथािपकीय िनयन्ऽणको ूभावकारी औजारको
ु ाइ ूणालीलाई िलएको पाइन्छ । यःतो प ित अपनाएका मुलक
ु ह मा
पमा सं सदीय सुनव

व्यवःथािपकाले कायर्पािलका ूमुख ारा दे शका महत्वपूणर् सं वैधािनक, ूशासिनक एवं न्याियक पदमा
मनोनयन गिरएका व्यिक्तह को आचरण, इमान्दारी, दक्षता, योग्यता लगायतका पक्षह

जाँच गरी

अनुमोदन गिरसकेपिछ माऽ त्यःता व्यिक्तह लाई कायर्कािरणी ूमुखले ूःतािवत पदमा िनयुक्त गनर्

ु
ु ाइ ूणालीलाई अत्यन्त ूभावकारी ढं गले
सक्दछन् । सं यक्त
राज्य अमेिरकालाई सं सदीय सुनव

अवलम्बन गिररहे को दे श मािनन्छ । Confirmation Hearing को
ु ाइ ूणालीको इितहास सिदय
सुनव

पमा िचिनने त्यहाँको सं सदीय

लामो र ूभावकारी रहे को दे िखन्छ । त्यहाँ रा पितको

कायर्कािरणी अिधकार असीिमत हुन्छ । रा पित ारा दे शका सावर्जिनक महत्वका पदह

जःतैः

मिन्ऽमण्डलका सदःय, सं घीय न्यायालयका न्यायाधीश, सिचव, राजदूत र काउिन्सलरलाई रा पितले नै

ु े
िनयुक्त गन गदर्छन् र त्यःता पदमा दक्ष, कुशल र इमान्दार व्यिक्तको िनयुिक्त होस् भ े हे तल
सं सदको मािथल्लो सदन िसनेटको अनुमोदन वा ःवीकृित िलनुपन सं वैधािनक व्यवःथा छ ।
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तर सं सदीय व्यवःथाको जननीको

ूजातािन्ऽक अभ्यास भएको दे शको
दे िखँदैन ।

ु
पमा िचिनने सं यक्त
अिधराज्य र सं सारकै सबैभन्दा ठू लो

पमा पिरिचत िमऽ रा

ु ाइको व्यवःथा
भारतमा सं सदीय सुनव

ु ाइ ूणालीको महत्व
सं सदीय सुनव
कायर्कािरणीबाट िनयुिक्त गिरने महत्वपूणर् पदमा जनआकांक्षा मुखिरत गरी पारदिशर्ता,

ु ाइको मूलभूत उ ँ
जवाफदे िहता र जनसहभािगता सुिनि त गनुर् सं सदीय सुनव
े य रहे को सन्दभर्मा यसको
महत्वलाई िनम्नानुसार उल्लेख गनर् सिकन्छ:

१. सावर्जिनक महत्वका पदमा इमान्दार, योग्य र सक्षम व्यिक्तको िनयुिक्तलाई सुिनि त
गछर् ।

२. िनयुिक्त ूिबयामा जनसहभािगता जुटाउँ छ ।

३. िनयुिक्त ूिबयालाई पारदशीर् तुल्याई जनताको सुसूिचत हुन पाउने मौिलक हकको
ूत्याभूित िदन्छ।

४. िनयुिक्त

ूिबयामा

िनयुिक्तको

लािग

िसफािरस

वा

व्यवःथािपकाूित उ रदायी र जवाफदे ही तुल्याउँ छ ।

मनोनयन

गन

िनकायह लाई

५. राि य महत्वका पदमा गिरने िनयुिक्तमा कायर्कािरणीबाट हुनसक्ने मनोमानी हटाई
त्यःतो िनयुिक्त ूिबयालाई सं सदूित उ रदायी बनाउँ छ।

६. राि य

महत्वका

तुल्याउँ छ ।

पदमा

गिरने

िनयुिक्तलाई

जनभावना

र

जनआकांक्षा

अनु प

७. राि य महत्वका पदमा सही व्यिक्तलाई छनोट गरी सुशासनको जग बसाल्छ ।

८. कायर्पािलका र न्यायपािलकाका महत्वपूणर् पदमा योग्य र इमान्दार व्यिक्तलाई िनयुिक्त
गन वातावरण िसजर्ना गरी कानुनी राज्यको शासनको ूत्याभूित िदन्छ ।

९. सावर्जिनक पदमा ूःतािवत व्यिक्तको समुिचत जाँचबुझ र छानिबन गरी ॅ ाचार, खराव
आचरण र आिथर्क अिनयिमतता गन ूवृि लाई िन त्सािहत गरी इमान्दार, सच्चिरऽ र

ॅ ाचारमुक्त समाजको सं रचनाका लािग समुिचत वातावरणको िनमार्ण गछर् ।
नेपालको अभ्यास

ु ाइ ूणालीलाई सबैभन्दा पिहला पुनःथार्िपत ूितिनिध सभा
नेपालको इितहासमा सं सदीय सुनव

ु ाइ गन
िनयमावली, २०६३ ले वैधािनक ःव प ूदान गरे को हो । यस िनयमावलीले सं सदीय सुनव

ु ाइ िवशेष सिमितको गठन गन व्यवःथा गरे को िथयो । त्यसपिछ
ूयोजनको लािग सं सदीय सुनव

ु ाइलाई सं वैधािनक मान्यता ूदान
िनिमर्त नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ मा सं सदीय सुनव

गिरयो । उक्त सं िवधानको धारा १५५ (१) मा “सं वैधािनक पिरषद्को िसफािरशमा िनयुक्त हुने

सं वैधािनक पद, सव च्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत पदमा िनयुिक्त गनुप
र् ूव र् कानूनमा व्यवःथा भए

ु ाइ हुनेछ” भ े व्यवःथा गिरएको िथयो । सं िवधानमा भएको सोही व्यवःथा
बमोिजम सं सदीय सुनव
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अनु प व्यवःथािपका-सं सद िनयमावली, २०६३ बन्यो । उक्त िनयमावलीको िनयम ११२ र ११३
ु ाइ िवशेष सिमित र सुनव
ु ाइ सम्बन्धी कायर्िविधका सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा
मा सं सदीय सुनव

गिरएको दे िखन्छ । यसैगरी सं िवधान सभाको िनवार्चनप ात् गिठत सं िवधान सभाले व्यवःथािपका-

सं सद िनयमावली, २०६३ लाई ूितःथापन गरी सं िवधान सभा (व्यवःथािपका-सं सदको कायर्स ालन)

िनयमावली, २०६५ को िनयम ११८ (१) मा सोही ूयोजनका लािग व्यवःथािपका-सं सदमा सं सदीय

ु ाइ िवशेष सिमित रहने ूावधान रािखएको िथयो । उक्त िनयमावलीको िनयम ११९ (१) अनुसार
सुनव

सं वैधािनक पिरषद्को िसफािरसमा रा पित ारा िनयुक्त गिरने सं वैधािनक पदह , न्याय पिरषद्को
िसफािरसमा ूधान न्यायाधीशले िनयुक्त गन सव च्च अदालतका न्यायाधीशको पद र मिन्ऽपिरषद्को

िसफािरसमा रा पित ारा िनयुक्त गिरने राजदूतका पदह मा िनयुिक्त गनुप
र् ूव र् सम्भाव्य उम्मेदवारको

नाम ूःताव गरी सम्बिन्धत िनकायले यस सिमितमा पठाउनुपन व्यवःथा गिरएको िथयो । सोही

बमोिजम उक्त सिमितले सं िवधान र िनयमावलीले िदएको अिधकार ूयोग गनर् र आफ्ना सम्पूणर्

आन्तिरक कामकारवाही व्यवःथापन गनर् आन्तिरक कायर्िविध, २०६५ को समेत व्यवःथा गरे को

ु ाइ िवशेष सिमित गठन भई
िथयो । यसरी सं िवधान र ऐनको व्यवःथा बमोिजम सं सदीय सुनव

ु ाइ गन काम ूारम्भ गरे सँगै सबैभन्दा पिहला िनवार्चन आयोगको
कायर्िविध िनमार्ण गरे पँचात् सुनव

ु ाइ गिरएको
ूमुख आयुक्तको पदमा िसफािरस गिरएका व्यिक्त भोजराज पोखरे लको सं सदीय सुनव

पाइन्छ । तत्पँचात् यस सिमितले कानून बमोिजम तोिकएका सावर्जिनक पदह मा िसफािरस भएका
िविभ

व्यिक्तह

मध्ये कितपय सिमितको सवर्सम्मत िनणर्यबाट त कितपय सवर्सम्मित कायम नभई

िनयुिक्त गरे को पिन दे िखन्छ ।

त्यःतै सं घीय लोकतन्ऽका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरे को वतर्मान नेपालको

ु ाइ ूणालीलाई लोकतािन्ऽक प ित र कायर्पािलकीय
सं िवधान (२०७२) ले समेत सं सदीय सुनव

उ रदाियत्व ूणालीको बिलयो आधारको

पमा िनरन्तरता िदएको छ । उक्त सं िवधानको धारा

ु ाइ सिमित सम्बन्धी व्यवःथा गरी सं वैधािनक पिरषद्को
२९२ को उपधारा (१) मा सं सदीय सुनव
िसफािरसमा िनयुक्त हुने ूधान न्यायाधीश, सव च्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय पिरषद्का सदःय,

सं वैधािनक िनकायका ूमुख वा पदािधकारी र राजदू तको पदमा िनयुिक्त हुन ु अिघ कानून बमोिजम

ु
ु ाइ गनुप
सं सदका दुवै सदनका
सं सदीय सुनव
र् न र सोही धारा अन्तगर्तको उपधारा (२) मा सं यक्त
सदःयह

ु
रहने गरी सं घीय कानून बमोिजम पन्ी सदःयीय एक सं यक्त
सिमित गठन गिरने व्यवःथा

रहे को छ । यसरी वतर्मान सं िवधानले गरे को दुई सदनात्मक सं घीय सं सदको पिरकल्पना अनु प

ु
दुईवटै सदनका जम्मा पन्ीजना सदःय रहने गरी सं यक्त
ूकृितको सिमितको गठन गन ूावधान

ु बैठक र सं यक्त
ु सिमित
राखेको दे िखन्छ । सं िवधानको उक्त व्यवःथा बमोिजम सं घीय सं सदको सं यक्त

(कायर्सञ्चालन) िनयमावली, २०७५ को िनयम २५ को उपिनयम (१) मा सावर्जिनक पदह मा

ु ाइको लािग सं सदीय सुनव
ु ाइ सिमित रहने र
िनयुिक्तका लािग ूःताव गिरएका नामका सम्बन्धमा सुनव
उपिनयम (२) मा उक्त सिमितमा ूितिनिध सभाको सहमित िलई सभामुखले मनोनीत गरे का ूितिनिध
सभाका बा॑जना र राि य सभाको सहमित िलई अध्यक्षले मनोनीत गरे का राि य सभाका तीनजना

समेत गरी जम्मा पन्ी सदःय रहने व्यवःथा गरे को दे िखन्छ । उक्त सिमितमा सं घीय सं सदमा रहे का
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सम्पूणर् राजनीितक दलबाट जातीय, लैि क, क्षेऽीय र अल्पसं ख्यक समुदाय समेतको उपिःथितको

आधारमा समानुपाितक ूितिनिधत्व हुने गरी मनोनयन गन व्यवःथाका साथै अन्य कायर्िविधको समेत
व्यवःथा गरे को छ ।

िनयमावलीको

२०७५।०३।२५ गते

िनयम

बसेको

२५

को

ूावधान

बैठकले सं सदीय

अनु प

ु ाइ सिमितमा
सुनव

ूितिनिध

सभाको

रहने बा॑जना

िमित

माननीय

सदःयह को नाम अनुमोदन गर्यो भने िमित २०७५।०३।२२ गते बसेको राि य सभाको बैठकले

सिमितमा रहने तीनजना माननीय सदःयह को नाम अनुमोदन गरे बमोिजमका पन्ी सदःय रहे को

ु ाइ सिमित गठन भएको िथयो । िमित २०७५ आषाढ २६ गते सिमितको पिहलो बैठक
सं सदीय सुनव

ु ाइ ूिबयालाई
बसेको िथयो । सोही िनयमावलीले िदएको अिधकारको ूयोग गरी सं सदीय सुनव

ु ाइ सिमितको कायर्िविध, २०७५ समेत िनमार्ण
व्यविःथत, ूभावकारी र मयार्िदत बनाउन सं सदीय सुनव

गरी सिमितले सावर्जिनक महत्वका पदमा िनयुिक्तका लािग ूःताव गिरएका व्यिक्तको नाम, थर

सवर्साधारणको जानकारीका लािग सञ्चार माध्यमबाट ूकाशन एवं ूसारण गन, त्यःता व्यिक्तका

सम्बन्धमा उजुरी एवं गुनासाह

ूा

गन, अध्ययन एव छानिबन गन, उजुरीकतार् आमन्ऽण गरी

छलफल गन, ूःतािवत व्यिक्त आमन्ऽण गरी उनीह को अवधारणा, कायर्योजना र सोच सुन्ने र
उपयुक्त छ छै न भनी िनणर्य गन र िनणर्यको जानकारी िसफािरसकतार् िनकायमा पठाउने लगायतका

ु ाइ सिमित सिचवालय ॐोतका अनुसार सं घीय
पमा गद आएको छ । सं सदीय सुनव

काम िनरन्तर

सं सद गठन भएपिछ यो लेख तयार गदार्सम्म जम्मा ५१ वटा बैठक सम्प

भएका छन् । सं वैधािनक

पिरषद्ले िसफािरस गरे का ूधान न्यायाधीश तथा सं वैधािनक िनकायका पदािधकारी, न्यायपिरषद्ले

िसफािरस गरे का न्यायाधीश तथा नेपाल सरकार मन्ऽीपिरषद्ले िसफािरस गरे का राजदू त समेत गरी
जम्मा उनन् ीसजनाको नाम ूःतािवत गरे कोमा स ाईस जना व्यिक्तको नाम अनुमोदन गरे को छ भने

एक जनाको नाम अनुमोदन नगरे को तथा एकजना व्यिक्तको नाम अनुमोदन हुनपु ूव र् नै पतालीस िदनको

म्याद गुिळसकेको अवःथा छ।
औिचत्य र ूभावकािरता

ु ाइको अभ्यासको एक दशकको अविध नािघसकेको अवःथामा
नेपालमा सं सदीय सुनव

ु ाइ गिरसकेको छ। यस अविधमा
यसले थुूै सावर्जिनक महत्वका पदमा ूःतािवत व्यिक्तह को सुनव
यस प ितको कामकारवाहीको िवषयलाई िलएर यसको पक्ष िवपक्षमा थुूै वहसह
दे िखन्छ ।

ूणालीगत

चल्ने गरे को

यसको पक्षमा बहस गनह ले दे हायका िवषयलाई आधार िलने गरे को पाइन्छ:
ि कोणबाटः सं सदीय शासन ूणालीको जननी मािनने राज्य बेलायतले समेत सन् २००८

पिछ Pre-appointment Hearing को व्यवःथा अ ीकार गनुर् सं सदीय ूणालीमा समेत यसको महत्व
बढ्दै गएको ू

दे िखन्छ । त्यःतै नेपालको सुबोधमान नािपत िव

व्यवःथािपका-सं सद समेत

िवपक्षी रहे को मु ामा सम्मािनत सव च्च अदालतको िवशेष इजलासले २०६७ साल वैशाख २ गते
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ु ाइ उपयुक्त रहे को भनी आएको फैसलाले यसको महत्व
आधारमा यस ूणालीिभऽै सं सदीय सुनव

बढ्दै गएको अनुमान सहजै लगाउन सिकन्छ ।
उ रदायी, जनसहभािगता र जनचेतनाको

ि कोणबाटः यःता पदह मा िसफािरस गिरने व्यिक्तह ले

पिहले पिन सावर्जिनक ओहोदामै रहे र काम गिरसकेका हुन्छन् । त्यसै ले ती व्यिक्तह ले पिहला
आफ्ना िजम्मेवारीह

कि को इमान्दारीता र िन ापूवक
र् बहन गरे का िथए ।र भािव िजम्मेवारीह

वहन गदार् राि य िहत र नागिरक िहतलाई कि को योगदान गछर्न ् ।जःता िबषयह मा एकाितर

सं चार जगतले िनकै महत्वका साथ हे न र ूचार ूसार गन अवसर ूा
यःता व्यिक्तह

गरे को हुन्छ भने अक ितर

ःवयं ले आफ्नो भािव पदको सम्बन्धमा अवधारणा, सोच, कायर्योजना सिमित समक्ष

ूःतुत गनुप
र् छर्। सिमितका सदःयह ले उठाएका सवालह को अत्यन्त व्यावहािरक ढं गले ूःतुत

गनुप
र् न हुन्छ । यी िवषयमा आम नागिरकले िनकै चासोको साथ हे न र कुनै कमीकमजोरी भएको

ु ाइ गिरने व्यिक्त आफैमा
पाइए त्यःता व्यिक्तका सम्बन्धमा उजुरी समेत िदन सक्ने व्यवःथाले सुनव
आफू ूःतािवत पदमा िनयुिक्त भएभने के-कःता कामह

सचेत हुने गदर्छन् । ती व्यिक्तह

गनर्

सक्दछु र मेरो योगदानले मैले सम्हाल्ने पदको गिरमा कितको राख्न सक्छ भन्ने िवषयमा गम्भीर भएर

सोच्न ूेिरत गरे को छ।

यसको िवपक्षमा बहस गनह ले दे हायका िवषयलाई िलएर ूँनह
ूणालीगत

उठाउने गरे को पाइन्छ :

ु को सं िवधानले नै
ि कोणबाटः अध्यक्षात्मक शासन ूणाली अबलम्बन गरे का मुलक

कायार्त्मक र सं रचनात्मक दुवै

ि ले शिक्त पृथकीकरणको िस ान्त अनु प सरकारका तीन अ बीच

राज्यशिक्तको बाँडफाँड पूणर् पमा गरे को हुन्छ । त्यहाँको कायर्पािलकाको सं रचना व्यवःथािपकाबाट

र् M फरक ढं गले गठन हुन्छ, जुन रा पितको ःवेच्छामा िनभर्र गदर्छ । जसले गदार् कुनै एक
पूणत

अ को ःवेच्छाचािरता र मनोमानीले राज्य सञ्चालनमा अवरोध िसजर्ना हुने र नागिरक ःवतन्ऽतामा

आघात पुग्ने अवःथा िसजर्ना नहोस् भनेर शिक्त सन्तुलन र िनयन्ऽणलाई बल पुग्ने गरी

व्यवःथािपकाले कायर्पािलकामािथको िनयन्ऽण गनर् रा पितले आफ्नो मनोमानी ढं गबाट सावर्जिनक

पदमा िनयुक्त गरे का व्यिक्तह को योग्यता, क्षमता, दक्षता र इमान्दारी जाँच गरी अनुपयुक्तलाई

अःवीकृत र उपयुक्तलाई छनोट गदर्छ । यसरी ती दे शमा तीन अ बीचको शिक्त सन्तुलन र
िनयन्ऽणको उत्कृ

उत्कृ

अभ्यासको

पमा Confirmation Hearing लाई िलइन्छ र यसको अभ्यासले

नितजा िदइरहे को दे िखन्छ ।

ु मा व्यवःथािपका र
त्यो भन्दा फरक सं सदीय शासन व्यवःथा अवलम्बन गरे का मुलक

कायर्पािलकाबीच कायार्त्मक

पमा शिक्त पृथकीकरण दे िखए तापिन सं रचनात्मक

पमा पूणर् शिक्त

पृथकीकरणको िस ान्त (Theory of Separation of Power) को अवलम्बन भएको दे िखँदैन। यःतो
व्यवःथामा सं सदमा बढी मत ल्याउने सं सदीय दलको नेतालाई नै कायर्पािलकाको ूमुख (ूधानमन्ऽी)
को

पमा िनयुक्त गिरन्छ । त्यःतै मिन्ऽमण्डलका अन्य सदःयह

सदःयह

समेत ूधानमन्ऽीले सं सदकै

मध्येबाट िनयुक्त गदर्छ । सरकारले आफूखुसी नीित तथा कायर्बम पािरत गनर् पाउँ दैन ।

सावर्जिनक महत्वका पदमा िनयुिक्त गनर् सं वैधािनक पिरष
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पदािधकारीको ूितिनिधत्व रहन्छ । ूधानमन्ऽी र मन्ऽीह

उ रदायी हुनपु न व्यवःथा सं िवधानमै उल्लेख गिरएको हुन्छ ।

सं सदूित वैयिक्तक र सामूिहक

पमा

नेपालमा पिन कायर्पािलका, न्यायपािलका र सं वैधािनक िनकायका ूमुख लगायतका सं सदीय

ु ाइ गनुप
सुनव
र् न भनी िकटान गिरएका व्यिक्तह लाई व्यवःथािपकाूित उ रदायी बनाउन अिव ासको
ूःताव पािरत गनर् सक्ने, वािषर्क बजेट तथा कायर्बम ःवीकृत वा अःवीकृत गनर् सक्ने, महािभयोगको

ूःताव पािरत गनर् सक्ने तथा वािषर्क ूितवेदन लगायतका कामकारवाहीको अनुगमन तथा मूल्या न

गरी आवँयक िनदशन वा राय-सल्लाह िदन सक्ने व्यवःथा सं िवधानमै उल्लेख गिरएका छन् ।

त्यःतै सं घीय सं सदका िनयमावलीमा ूधानमन्ऽी र मन्ऽीह लाई नेपाल सरकारको उ रदाियत्विभऽको
सावर्जिनक महत्वको कुनै पिन िवषयमा मौिखक र िलिखत ूँनह

सोध्न सक्ने व्यवःथा समेत

सं घीय सं सदका पदािधकारीकै बाहुल्यता रहे को छ । यःता व्यवःथाह

हुँदाहुँदै सं वैधािनक िनकायका

गिरएका छन् । सरकारले िनयुक्त गन सावर्जिनक पदह मा िसफािरस गनर् गिठत संवध
ै ािनक पिरषद्मा

ूमुख, न्याय पिरषद्का सदःयह को सं सदीय परीक्षण र उ रदाियत्वका नाममा फेिर सं सदीय

ु ाइको व्यवःथा गनुर् एकाितर तत् तत् िनकायको कायर्क्षेऽगत ःवाय तामा अवरोध पुर्याउनु र
सुनव

ु ाइको औिचत्यमािथ
सं सदकै कायर्मा दोहोरोपना िसजर्ना गनुर् हो भन्ने जःता आरोप लगाई सुनव
ूणालीगत

पमै ू

उठाइएको पाइन्छ ।

िनणर्य िनमार्ण र िनंपक्षताको

ु
ु
ि कोणबाटः सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
सिमित

(कायर्सञ्चालन) िनयमावलीको िनयम २६ को उपिनयम (५) मा िरक्त पदका लािग िसफािरस

गिरएका ूःतािवत व्यिक्तह को िनयुिक्तको िनणर्य गदार् सम्पूणर् सदःय सं ख्याको दुई ितहाइ बहुमतबाट
अःवीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मािनने छ भन्ने अःप

(२) मा ूा

ूकृितको व्यवःथा छ । त्यःतै

नामावलीमािथ सिमितले सम्बिन्धत िनकायबाट पऽ ूा

उपिनयम

भएको िमितले पतालीस िदनिभऽ

ु ाइ गिरसक्नुपन व्यवःथाले जितसुकै अयोग्य व्यिक्त भएपिन त्यःतो व्यिक्त िरक्त पदमा िनयुक्त हुन
सुनव
सक्ने सम्भावनाको ढोका खोिलिदएको दे िखन्छ । त्यःतै उक्त िनयमावलीको िनयम ३ मा सिमितका
सदःयह

मनोनयन गदार् सं घीय सं सदमा ूितिनिधत्व गन सम्पूणर् राजनीितक दलको ूितिनिधत्व हुने

गरी मनोनयन गन ूावधानले एकतफर् यस सिमितको कायर्क्षेऽ अनुसारको न्याियक, ूशासिनक,

सं वैधािनक एवं कूटनीितक लगायतका क्षेऽमा िव ता ूा

व्यिक्तलाई मनोनयन गन कुरालाई बेवाःता

गरे को दे िखन्छ भने अक तफर् राजनीितक दलह ले भागबण्डाका आधारमा िरक्त पदमा ूःतािवत नाम

िसफािरस गन अःवःथ राजनीितक अभ्यासले ःवःथ ूितःपधार्मा आधािरत आधारभूत लोकतािन्ऽक
व्यवःथाको मान्यतालाई समेत आघात पारे को दे िखन्छ । त्यःतै सिमितको बैठकमा आफ्नो दलको
कोटामा परे को व्यिक्तका पक्षमा बोल्न र मतदान गनर् सम्बिन्धत दलले िअवप लगाउने ूवृि
गएको अवःथामा यसको ूभावकािरता र औिचत्यमा ू ह

व्यवःथापकीय

उठ्दै गएका छन्।

ि कोणबाट

क) अनुसन्धानमूलक सं ःथाको अभाव
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बढ्दै

ु ाइ गनुप
सं सदीय सुनव
र् न पदह मा ूःतािवत व्यिक्तह का सम्बन्धमा सरोकारवाला सं घसं ःथा,

नागिरक समाज र आम नेपाली जनताले ॅ ाचार, मु ा, फैसला गदार् दबाव र ूभावमा परे र गरे को

तथा अनैितक कायर् गरे को लगायतका गम्भीर आरोप लगाएर सूचना तथा उजुरीह

दतार् हुने गरे का

छन् । त्यःता सूचना तथा उजुरीह ले उठाएका िवषयमा सत्यतथ्य प ा लगाउन समुिचत अध्ययनु ाइ सिमितलाई आवँयक
अनुसन्धानको आवँयकता पदर्छ । त्यसको लािग न त सं सदीय सुनव

ु
भौितक, मानवीय तथा िव ीय एवं सूचनात्मक ॐोत-साधनयुक्त बनाउन सिकएको छ, न त सं यक्त

राज्य अमेिरकाको सं घीय जाँच कायार्लय (Federal Bureau of Investigation-FDI) जःतो छु ै कुनै
ु ाइ सिमितलाई आब
अनुसन्धानमूलक सं ःथाको ःथापना गरी सोसँग सुनव

ख) सिमितका सदःय तथा कमर्चारीह मा ूया

गनर् सिकएको नै छ ।

ान र अनुभवको अभाव

ु ाइ ूणालीको अभ्यास हाॆो दे शको सन्दभर्मा नौलो भएको हुँदा यो ूणालीको
सं सदीय सुनव

ु ह को अध्ययन, अवलोकन ॅमण, िव
सफलतापूवक
र्
अभ्यास गिररहे का मुलक
व्यिक्तह का अनुभवह

रहे को छ ।

तथा अनुभवी

सुन्न िविभन्न ूकृितका गो ी, सेिमनार तथा तािलमह को पिन सवर्था अभाव

समाधानका उपाय
ु ाइ ूिबयाका कमीकमजोरीको सम्बन्धमा उठे का मािथ उल्लेख गरे
नेपालको सं सदीइ सुनव

बमोिजमका ूँनह लाई दे हाय बमोिजमका कानूनी, सं ःथागत र व्यावहािरक सुधारह को माध्यमबाट
यस प ितलाई अपेक्षा गरे बमोिजम सु ढ र ूभावकारी बनाउन सिकने दे िखन्छ :

१.

ु ाइ गिरने भनी सं वैधािनक पिरष , न्याय पिरष
सं वध
ै ािनक सुधारः सं वैधानमा सं सदीय सुनव

र

मिन्ऽपिरषद्का िसफािरसलाई माऽ तोिकएको छ। यसले सावर्जिनक महत्वका सवै पदलाई
समेट्न नसकेकोले दायरा साँघरु ो दे िखएको छ। त्यसै ले यो दायरालाई फरािकलो गरी िविभन्न
सं ःथानका कायर्कारी ूमुख तथा सेना, ूहरी, सश

ूहरी लगायतका अन्य सावर्जिनक महत्वका

ु ाइ गिर िनयुक्त गन व्यवःथा गनुर् उिचत दे िखन्छ ।
पदमा समेत सुनव

२.

ु
ु
कानूनी सुधारः सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
सिमित (कायर्सञ्चालन) िनयमावलीमा
ु ाइ सम्बन्धमा केही कमजोरी दे िखएकोले दे हाय अनुसार सुधार गनुप
सं सदीय सुनव
र् न दे िखन्छः



िरक्त पदका लािग िसफािरस गिरएका ूःतािवत व्यिक्तह को िनयुिक्तको िनणर्य गदार् सम्पूणर्

सदःय सं ख्याको दुई ितहाइ बहुमतबाट अःवीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मािनने अःप

व्यवःथालाई सामान्य बहुमतबाट ःवीकृत भएमा अनुमोदन भएको मािनने भनी ःप
सकारात्मक व्यवःथा गन,



ूा

नामावलीमािथ सिमितले सम्बिन्धत िनकायबाट पऽ ूा

र

भएको िमितले पतालीस िदनिभऽ

ु ाइ गिरसक्नुपन व्यवःथाले ूःतािवत व्यिक्तको बारे मा परे का उजुरीह को सत्य तथ्य
सुनव

छानवीन गनर् अध्ययन अनुसन्धान र परीक्षण गनर् यो समय िनकै कमी दे िखएको हुँदा
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जितसुकै अयोग्य व्यिक्त भएपिन िरक्त पदमा िनयुक्त हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका

ु ाइको ूिबया पूरा नगरी ूःतािवत पदमा ःवत:
खोिलिदएको दे िखन्छ । तसथर् सं सदीय सुनव
िनयुक्त हुन नसक्ने व्यवःथा गनुप
र् न,



मनोनयन गदार् न्याियक एवं कानूनी, कूटनीितक, ूशासिनक एवं

सिमितका सदःयह

सं वैधािनक तथा शैिक्षक क्षेऽमा दक्ष एवं िवशेष ता हािसल गरे का सदःयह

िनयुिक्त हुन

सक्ने व्यवःथा सुिनिँचत गनुप
र् न ।

३.

ु ाइ ूणालीलाई वै ािनक र वःतुिन
अनुसन्धानमूलक सं ःथाको आब ताः सं सदीय सुनव
तथा आम जनमानसमा यसको ूित ा र िवँवास अिभवृि

बनाउन

ु
गनर् सं यक्त
राज्य अमेिरकाले व्यवःथा

गरे को सं घीय जाँच कायार्लय (Federal Bureau of Investigation-FDI) ले रा पित ारा उच्च
सावर्जिनक पदमा मनोनयन गिरएका व्यिक्तह को योग्यता, क्षमता, इमान्दारी र सामािजक
चिरऽको बारे मा िवःतृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सम्बिन्धत िनकायमा पठाउँ छ र िसनेटले

ु ाइ गन बममा उक्त कायार्लयले ूःतुत गरे को ूितवेदनलाई
पिन ूःतािवत व्यिक्तह को सुनव

महत्वपूणर् आधार बनाउने गरे को पाइन्छ जःतो छु ै कुनै अनुसन्धानमूलक सं ःथाको ःथापना गरी
ु ाइ ूिबयालाई त्यससँग आब
सुनव

४.

गराउनु पन ।

ु ाइ ूिबयामा गिरनुपन सुधार
सुनव


ूःतािवत व्यिक्तह को योग्यता र क्षमताका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी योग्य
व्यिक्तको माऽ अनुमोदन गन,



िनयुक्त भएको पदािधकारीले कायर्सम्पादन र िजम्मेवारी सही

पमा पालना नगरे को दे िखएमा

सिमितले िनणर्य गरी िनजलाई िफतार् गरी सो ःथानमा अक योग्य व्यिक्तको िसफािरस गन
व्यवःथा हुनपु न,





सिमितले िदएका सुझाव तथा िसफािरसह लाई सम्बिन्धत िनकायले अिनवायर् पालना गनुप
र् न,

दलीय मान्यताभन्दा मािथ उठे र िनणर्य गनर् सक्ने क्षमताको िवकास गनुप
र् न,

सिमितको

मौजुदा

कायर्ूिबयामा

िव िव ालयका िविभ

रहे का

च ुनौती

समःयाह लाई

सम्बोधन

गनर्

िवभागका ूाध्यापकह , मानव अिधकार क्षेऽमा िवशेष योगदान

िदएका व्यिक्तत्वह , नागिरक समाजका अगुवाह

एवं पूवरर् ाजदू तह

तथा

तथा सं वैधािनक िनकायका पूवप
र् दािधकारी

राि य र अन्तरार्ि य कानूनका जानकारह को रो र तयार पारी छलफल

र् न ।
र अन्तरिबया गन व्यवःथा गनुप
५.

भौितक सं रचना, क्षमता िवकास तथा अन्य सुधार




सिमितको लािग छु ै आधुिनक ूिविधयुक्त बैठक कक्षको व्यवःथा हुनपु न,

सिमितका छलफल तथा कामकारवाहीको अिडयो तथा िभिडयो रे किडर्ङको व्यवःथा हुनपु न,

सिमितका माननीय सदःयह

ु ाइ सम्बन्धी समुिचत
तथा कमर्चारीह का लािग सं सदीय सुनव

अिभमुखीकरण तथा तािलम, गो ी तथा सेिमनारमा सहभािगताको व्यवःथा गनुप
र् न,
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सिमितका माननीय सदःयह

ु ाइ सम्बन्धी अन्तरार्ि य
तथा कमर्चारीह लाई सं सदीय सुनव

अभ्यास सम्बन्धी अध्ययन-अवलोकन ॅमणका अवसरह को उपलब्ध गराउनुपन,



सिमितको कारवाहीको समुिचत रे किडङ तथा भविटमको व्यवःथा गनुप
र् न ।

िनंकषर्
नेपालको सं िवधान र कानूनले िदशािनदश गरे बमोिजम कायर्कारी िनयुिक्तमािथ व्यवःथापकीय

ु ाइ प ितको िवकास
िनयन्ऽण कायम गरी लोकतािन्ऽक मूल्यमान्यतालाई सं ःथागत गनर् सं सदीय सुनव

र अभ्यास भएको दे िखन्छ । सव च्च अदालतको िवशेष इजलासले २०६७ साल वैशाख २ गते
गरे को फैसला, िवगतमा िनयमावलीमा गिरएका िविभ
सवालह

तथा सं सदीय व्यवःथाको जननीको

Hearing व्यवःथाको अवलम्बन गनर् सु

व्यवःथाको सं शोधनका बममा उठे का

पमा रहे को दे श बेलायतले समेत Pre-appointment

गनुर् सं सदीय शासन ूणाली अवलम्बन गरे को हाॆो जःतो

ु मा समेत यसको आवँयकता बढ्दै गएको िनंकषर् िनकाल्न सिकन्छ । कायर्पािलकालाई
मुलक

उ रदायी बनाउने अन्य िविभन्न माध्यमह
त्यःता ूकृितका उपकरणह

हाॆो सं िवधान र अन्य कानूनी व्यवःथाले िदए पिन

घुमाउरो ूकृितका दे िखन्छन् । त्यसैले सं सदीय व्यवःथािभऽ रहे र नै

ु का महत्वपूणर्
मािथ उल्लेख गरे बमोिजमका कानूनी, सं रचनागत र व्यवहारगत सुधार गरी मुलक
सावर्जिनक पदमा दू रदशीर्, कुशल, दक्ष, इमान्दार र क्षमतावान् व्यिक्तको छनौट गरी सरकार तथा

अन्य िनकायलाई व्यःथािपकाूित ूत्यक्ष

र ूभावकािरतामा अिभवृि

ु ाइ ूणालीको औिचत्य
पमा उ रदायी बनाउन सं सदीय सुनव

गनुर् आजको आवँयकता हो । यसले कायर्पािलका, न्यायपािलका र

सं वैधािनक िनकायूितको लोकिूयता र जनिवँवास बढ्ने तथा िविधको शासनको माध्यमबाट सुशासन
र लोकतन्ऽको ूव र्न हुने हुँदा सरकारकै छिव राि य र अन्तरार्ि य ःतरमा उच्च हुन गई समृ
नेपाल र सुखी नेपालीको दीघर्कालीन लआय ूा

हुने कुरामा िवँवःत हुन सिकन्छ ।

सन्दभर् साममी
1.
2.
3.
4.

कानून िकताब व्यवःथा सिमित (२०७२), नेपालको सं िवधान (२०७२), लेखक ।

सं घीय सं सद सिचवालय (२०७५), ूितिनिध सभा िनयमावली, 2075, लेखक ।
सं घीय सं सद सिचवालय (२०७५), राि य सभा िनयमावली, २०७५, लेखक ।

ु बैठक र सं यक्त
ु सिमित (कायर्स ालन) िनयमावली,
सं घीय सं सद सिचवालय (२०७५), सं घीय सं सदको सं यक्त
२०७५, लेखक ।

5.
6.

सं घीय सं सद सिचवालय (२०७५), सं सद सेवा ःमािरका, २०७५, लेखक ।

ु ाइ ूणाली, िसमोन िून्टसर् एण्ड शे डसर्, काठमाड ।
िघिमरे , ी ुव ूसाद, २०६९, नेपालमा सं सदीय सुनव

7.

ने.का.प.२०६४, सुबोधमान नािपत िव

व्यवःथािपका-सं सद समेत, WS‐००२९

8.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_conformation_hearing.
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सं सदीय अभ्यासमा पुःतकालयको महत्व

कमलादे वी शमार्



सारांश
सं सदीय अभ्यासमा पुःतकालयको ठू लो महत्व रहे को हुन्छ । पुःतकालयह

परम्परागत

ुर् ल लाइॄे रीको
माऽ नरहे र ूिविधमैऽी भएका हुनाले ई-लाइॄे री, िडिजटल लाइॄे री, भचअ

पमा

पमा

रहे का तथा पुःतकािद, audio visual, cd/dvd जःता साममीह

कम्प्यूटर, इन्टरनेटका माध्यमबाट

छ

सिचवालयका

हे न र् सिकन्छ । सं घीय सं सद सिचवालयमा पुःतक लगायतका साममीह
।

यसको

ूमुख

उ ेँय

सं सदका

सदःयह ,

रहे को एक पुःतकालय
कमर्चारीह

र

अनुसन्धानकतार्ह लाई पुःतकालय सेवा उपलब्ध गराई कानून तथा नीित िनमार्णमा सहयोग
्
पुरयाउनु
हो । सं सदीय अभ्यासका बममा पुःतकालयले िविभ
सक्छ । सं सदबाट हुने िविभ

्
तिरकाबाट सहयोग पुरयाउन

कामकारवाहीका सन्दभर्मा आवँयक पन पुःतकािद साममीह

सं कलन गरी रािखने हुनाले सदःयह लाई अध्ययन गनर् सहयोग पुग्दछ । यःता साममीह लाई
पुःतकालयमा ई-क्याटलग बनाई रािखएको हुनाले आ-आफ्नो जुनसुकै ःथानबाट पुःतकालयको
सं कलनलाई हे री समयको बचत गनर् सिकन्छ । पुःतकालयमा रहे को रे फरे न्स शाखामा रहे का

्
पुःतकह ले पाठकह लाई जुनसुकै समयमा पिन पढ्न सेवा पुरयाइरहे
का हुन्छन् । पुःतकालयबाट

उपलब्ध हुने सूचना/ॐोतह ले ूभावकारी नितजा हािसल गन कायर्मा सहयोग गिररहे का हुन्छन् ।
सदःयह लाई आवँयक पन सूचना तथा

ान इमेल तथा वेबसाइटबाट पिन उपलब्ध गराउन

सिकन्छ साथै पुःतकालयमा रहे को इन्टरनेट कक्षले पिन सहयोगीको भूिमका िनवार्ह गनर् सक्दछ ।

यस लेखमा पुःतकालयको पिरचय, सं सदमा पुःतकालयले िनभाउने भूिमका, नेपालको सं सद
पुःतकालय ूभावकारी हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायह लाई समेिटएको छ ।
पृ भूिम
सं सद शब्द अङमेजी भाषाको Parliament को नेपाली

पान्तरण हो । ृेन्च भाषामा Parler

को अथर् बोल्नु, छलफल गनुर् वा बहस गनुर् भ े हुन्छ । यो जनताबाट िनवार्िचत जनूितिनिधह को
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सव च्च िवधाियकी िनकाय हो । त्यसै ले जनभावनाको कदर तथा सम्बोधन हुने गरी सं सदले िविभ

कायर्ह

गदर्छ, जःतैः सं िवधान, ऐन, कानून िनमार्ण, सं शोधन तथा खारे ज, सरकार िनमार्ण तथा उ रदायी

बनाउने, बजेट तथा नीित कायर्बमह

दे शमा सुख, शािन्त, समृि

पािरत गन, सिन्ध/सम्झौताह को अनुमोदन, िनरीक्षण, अनुगमन,

ःथापनाका लािग िविभ

िवषयमा सं सदीय छलफल आिद । सं सदमा सम्पूणर्

िवषयमा छलफल गनर् असम्भव हुने हुनाले त्यःतो गहन छलफलका लािग िविभ

िवषयगत

यसरी सं सद तथा सं सदीय सिमितह ले गन गहन छलफलमा आवँयक पन िविभ

ान तथा

सिमितह को व्यवःथा गिरएको हुन्छ । यःता सिमितह लाई िमनी पािलर्यामेण्ट पिन भिनन्छ ।
सूचनाह

पुःतकालयमा ूा

हुने तथा यःता साममीको ूयोगप ात् सं सदीय छलफलमा सशक्त

भाग िलन सिकन्छ, जसले गदार् सं सदीय अभ्यासलाई ूभावकारी

।

पमा सम्प

पमा

गनर् सहयोग पुर्याउँ छ

पुःतकालयका सन्दभर्मा चचार् गदार् सं ःकृत भाषाका दुई शब्द पुःतक र आलय िमलेर

नेपालीमा पुःतकालय बनेको दे िखन्छ, जसको अथर् पुःतकह

रािखएको घर भ े हुन्छ ।

पुःतकालयलाई अङ्मेजीमा Library भिनन्छ । यो शब्द ल्यािटन भाषाको Liber शब्दबाट आएको हो,

जसको अथर् पुःतक हुन्छ । तर खास अथर्मा पुःतकालय भ ाले पाठकह का लािग आवँयक पन

पठन साममीह को सं कलन गन, त्यःता साममीह लाई वै ािनक ढं गबाट व्यविःथत गन, पाठकले

खोजेको बेलामा तु न्त ूा

हुन सक्ने गरी व्यवःथापन तथा भिवंयका लािग सं रक्षण गिरएको

अवःथालाई पुःतकालय भिनन्छ । हाल आएर सूचना ूिविधको िवकाससँगै परम्परागत पुःतकालयह
ुर् ल लाइॄे रीमा
पिन िडिजटल लाइॄे री, ई-लाइॄे री तथा भचअ
पुःतकालयह मा पुःतकािद साममीह

पान्तिरत हुँदै गइरहे का छन् । यःता

ु ीय साममी
माऽ नभई Audio/visual, CD/DVD जःता िव त

कम्प्युटर, इन्टरनेटका माध्यमबाट हे न र् सिकन्छ । आजको समय

ान र सूचनाको समय हो, यस

िवना कोही पिन आफ्नो क्षेऽमा अगािड बढ्न सक्दै न । पुःतकालयले जनचेतनाको ःतर बढाउनुका
साथै उच्चःतरको
इितहासका

ान हािसल गनर् समेत सहयोग गदर्छ । यसका साथै पुःतकालयलाई िजउँ दो

पमा पिन पिरभािषत गनर् सिकन्छ । तसथर् पुःतकालयको महत्व सं सद जःतो

सं वेदनशील ःथानमा अझ बढी रहे को पाइन्छ ।

सं घीय सं सद सिचवालयमा पिन सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तगर्त

पुःतकालयको व्यवःथापन गिरएको छ । यो पुःतकालय िव. सं . २००८ सालमा रे कडर् सेक्सनका
पमा शु वात भई िविभ

समयमा िविभ

नामले िचिनंदै हाल सं घीय सं सद पुःतकालयको

किरब २०,००० पुःतकािद साममीह को सं कलन सिहत सं सदका सदःयह

कमर्चारीह

पमा

र सिचवालयका

् दै आइरहे को छ । सं सदका
लगायत अन्य अनुसन्धानकतार्ह लाई समेत सेवा पुरयाउँ

सदःयह लाई

आवँयक

पन

िविभ

सूचनाह को

खोजी

गरी

त्यःता

सूचनाह को

उिचत

व्यवःथापनका साथै सही सूचना सही समयमा सही व्यिक्तलाई उपयुक्त माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु
यस पुःतकालयको उ ेँय रहे को छ ।
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सं सदीय कामकारवाहीमा पुःतकालयको भूिमका
सिकन्छः

सं सदीय कामकारवाहीमा पुःतकालयले खेल्ने िविभ

भूिमकाह लाई िनम्नानुसार उल्लेख गनर्

१.

सूचना साममीको सं कलनः सं िवधान िनमार्ण, सं शोधन, खारे जी, ऐन, कानून िनमार्ण, बजेट तथा नीित

िविभ

कामकारवाहीका

कायर्बमह

पािरत गन, सिन्ध/सम्झौताह को अनुमोदन, िनरीक्षण, अनुगमन लगायतका सं सदबाट हुने
सन्दभर्मा सं सदमा िनरन्तर

आफ्ना भनाइह लाई ओजपूणर् बनाई ूत्यक्ष
पन

ान तथा सूचना पुःतकालयबाट ूा

तथा सूचना िवना कुनै पिन छलफल गिहरो

पमा चिलरहने िविभ

िवषयका छलफलह मा

पमा छलफलमा सहभागी हुन सदःयह लाई आवँयक

गनर् सिकन्छ । सम्बिन्धत िवषयमा गहन अध्ययन,
पमा अगािड बढ्न सक्दै न र

उपयुक्त नितजा आउन सक्दै न । कितपय अवःथामा आफ्ना कुराह

ान

ान िवनाको छलफलले

राख्न समःया पदर्छ । यःतो

समःया आउन निदन तथा आफ्नो भनाइलाई सारगिभर्त तथा अथर्पूणर् बनाउनका लािग पुःतकालयमा

सं किलत सूचना साममीह का माध्यमबाट

ानको दायरा फरािकलो बनाउन सिकन्छ, जसले गदार्

उपयुक्त कानून िनमार्ण लगायतका अन्य कामकारवाहीमा सहयोग पुग्दछ । पुःतकालयमा सं सदमा
हुने छलफलका िवषयसं ग सम्बिन्धत साममीह

जःतैः पुःतक, ऐन, िनयम कानूनह , भबिटम, िविभ

िनकायका सम्बिन्धत ूितवेदनह , सरकारी ूकाशनह , िविभ

Statistical सूचनाह , सम्बिन्धत

िवषयका जनर्ल, म्यागेिजन तथा राि य, अन्तरार्ि य पऽपिऽका, लेख-रचनाका साथै e-resources (e-

books, e-databases, online databases, microform materials, audio-visual materials etc.)
ह

सं कलन गरी व्यवःथापन गिरएका हुन्छन् । यःता साममीह बाट सदःयह को आवँयकतालाई

मध्यनजर राखी सही समयमा उपयुक्त सूचना सम्ूेषण गनर्मा पुःतकालयले महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह

गदर्छ । तसथर् पुःतकालयले सदःयह को सूचना तथा

ानको मागलाई मध्यनजर राखी आबँयक

साममीह को सं कलन तथा ूिविधमैऽी व्यवःथापनबाट सं सदीय छलफलका िवषयमा सहयोग गन

गदर्छ ।
२.

पुःतकालय क्याटलग : पुःतकालयले पुःतकालय अटोमेसनका बममा तयार पारे को लाइॄे री

डाटाबेस माफर्त पाठकह लाई चौबीसै घण्टा जुनसुकै ःथानबाट पिन पुःतकालयका साममीह

हे न र्

सिकने व्यवःथा गन हुनाले तथा त्यःता क्याटलगमा पुःतकको िवषय छु ट्याइनुका साथै पुःतकिभऽ
पाउन सक्ने मुख्य कुराह
तथा उपिवषयह

पिन Key Words को

पमा रािखने हुनाले कुन साममीिभऽ कःतो िवषय

हे न र् र पढ्न पाइन्छ भ े कुरा प ा लाग्दछ । तसथर् पुःतकािद साममीको छनोटमा

समय खेर फाल्नु पदन, जसले गदार् अनावँयक साममीह
३.

हे रेर समयको बबार्द हुनबाट बचाउँ छ ।

रे फरे न्स सेवाः पुःतकालयले उपलब्ध गराउने एउटा मुख्य सेवा भनेको रे फरे न्स सेवा हो ।

यहाँ रािखने कुनै पिन पुःतक शु दे िख अन्त्यसम्म पढ्ने नभई सन्दभर्वश पढ्ने गिरन्छ । यःता
साममीह को ूयोग भनेको पाठक वा अनुसन्धानकतार्ले कुनै पिन अध्ययन अनुसन्धानका कायर् गदार्

बीचबीचमा हे नप
र्ु न तथ्य, अथर्, ितिथ, िमित, भूगोल, नक्शा, जानकारी आिद चािहएमा यःता पुःतक तथा
् छन् ।
साममीह ले सहयोग पुरयाउँ
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तसथर् पुःतकालयमा एउटा महत्वपूणर् सेक्सनका
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पमा रे फरे न्स

सेक्सनलाई रािखएको हुन्छ । यहाँ पुःतकालयमा रहे का महत्वपूणर् साममीह लाई पाठकलाई इःयू

नगन गरी तथा पाठकले खोजेको बेलामा तु न्त उपलब्ध हुने खालका पुःतकह

सं कलन गिरएको

हुन्छ । यःता साममीह मा ऐितहािसक महत्वपूणर् साममीह , एक ूित माऽ भएका पुःतकह ,

बहुमूल्य पुःतकह , िडक्सनरी, इन्साइक्लेपेिडया, इयर बुक, अल्मानाक, िगिनज बुक अफ द वल्डर् रे कडर्,

नक्शा, िचऽ आिद हुन ् । जसले गदार् खोजेको पुःतक, साममी पाठकले तु न्त पाएर अध्ययन गनर्
सक्छन् । कितपय अवःथामा टे िलफोन, इमेल माफर्त पिन यो सेवा उपलब्ध गराउन सिकन्छ ।

तसथर् रे फरे न्स सेवाको माध्यमबाट आवँयक साममी तु न्त उपलब्ध गराएर पुःतकालयले अध्ययन

्
कायर्मा सहयोग पुरयाउन
सक्छ ।
४.

डकुमेण्टे सन सेवाः सदःयह को व्यःत समयलाई ध्यान िदं दै पुःतकालयले िविभ

सेवा माफर्त सूचना तथा

ानको ूवाह सदःयह

समक्ष सिजलै पुर्याई सदःयह को

फरािकलो पानर् सक्दछ । यस अन्तगर्त पुःतकालयले गन कायर्ह
१. अनुवाद गरे र - िविभ

डकुमेण्टे सन

ानको दायरा

िनम्नाि त छन्:

भाषामा रहे को सूचनालाई सिजलो भाषामा अनुवाद गरे र उपलब्ध

गराएमा अन्य भाषामा दक्खल नभएका सदःयह ले पिन अन्तरिबयाह मा सिजलै भाग िलन
सक्छन् ।

२. िविब्लयोमाफी तयार गरे र - िविभ

िवषयका Bibliography ह

गराइएमा के-कित, क-कसको, केका बारे मा पुःतक तथा साममीह

्
लाग्ने हुनाले सदःयह को अध्ययनमा सहयोग पुरयाउन
सिकन्छ ।

तयार गरे र उपलब्ध

छ भनेर सिजलै प ा

३. सारांश सेवा उपलब्ध गराएर - पुःतकालयले पुःतक, जनर्ल तथा पऽपिऽकामा ूकािशत
लेख रचनाका लेख सारसं मह उपलब्ध गराएर सदःयह लाई लेखह
लेख पूरै पिढ समयको बबार्दी हुनबाट बचाउन सक्दछ ।

खोज्ने तथा अनावँयक

४. ूेस िक्लिपङ सेवा उपलब्ध गराएर - पुःतकालयले जनर्ल म्यागेिजन तथा पऽपिऽकामा
ूकािशत लेख रचनाह लाई उपयुक्त िवषय अनुसार वगीर्करण गद त्यःता लेख रचनाह को

किटङ गरे र तथा फोटोकपी फाइिलङ गरे र राख्नाले सदःयह लाई आवँयक लेख रचना तु न्त

उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउन सिकन्छ ।

५. न्यू अराइभल्स उपलब्ध गराएर - पुःतकालयले पुःतकालयमा ूा

नयाँ पुःतकह को ली

बनाएर सूचना पाटीमा पाठकह को सूचनाको लािग टाँःने गदर्छ । यसका साथै पुःतकालयको
्
िडःप्ले रयाकमा
सबैले दे ख्ने गरे र नयाँ पुःतकह

ूदशर्नी गरी पाठकह लाई शीय जानकारी

िदन सिकन्छ, जसले गदार् पुःतकालयमा के-कःता साममीह

जानकारी ूा

भई अध्ययनमा सहयोग पुग्न जान्छ ।

नयाँ उपलब्ध छन् भ े बारे मा

६. ूितिलिप सेवा उपलब्ध गराएर - कुनै पिन लेख रचना तथा पुःतक पुःतकालयमा बसेर

पढ्न समय अभावका कारण असम्भव भएमा त्यःता साममीह लाई फोटोकपी उपलब्ध गराएर
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पाठकले आफ्नो उपयुक्त समयमा सहज ःथानमा बसेर अध्ययनका लािग पुःतकालयले सहयोग
पुर्याउन सक्दछ ।

७. फोटो उपलब्ध गराएर - पुःतकालयले कुनै पिन महत्वपूणर् कायर्बम तथा ऐितहािसक

महत्वका िवषयका बारे मा फोटो सं कलन गनर् सक्दछ । उक्त फोटो सं कलनबाट पिन पिछ

गएर त्यःता महत्वपूणर् कायर्ह का बारे मा अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुग्न जान्छ ।
५.

पाठक सचेतना सेवाः पुःतकालयले नयाँ सदःयह

सं सदमा आएको शु कै अवःथामा

पुःतकालयका बारे मा आवँयक पन जानकारी जःतैः को-को पुःतकालयको सदःय हुन सक्छ,
पुःतकालय कहाँ छ, पुःतकालयमा के-कःता साममीह

पटकमा के-कित पुःतकह

पाइन्छ, पुःतकालय खुल्ने समय कित हो, एक

इःयू गनर् सिकन्छ, कःता पुःतकह

घरमा लान पाइँदैन, पुःतकालय

िनयम के छ, पुःतकालयमा रहे को कम्प्यूटर क्याटलग कसरी खोजी गन, घरबाट पुःतकालयमा रहे को
साममीका बारे मा कसरी थाहा पाउने, पुःतकालयमा के कःता e-resources ह

लाइॄे रीमा के-कःता साममीह

उपलब्ध छन्, ई-

कसरी हे न, आफूसँग सम्बिन्धत

रािखएका छन्, त्यःता साममीह

के-के हुन सक्छन्, कुनै साममी पुःतकालयबाट आफू पुःतकालयमा नआईकनै कसरी िलन

साममीह

सिकन्छ, आिदका बारे मा Library Orientation Programme चलाएर पुःतकालयको उपलब्ध सेवा

सुिवधाका बारे मा बताई सूचना तथा
६.

ान ूाि लाई सहज बनाउन सहयोग पुर्याउन सिकन्छ ।

E-resources को उपलब्धताः सूचना ूिविधको िवकाससँगै पुःतकालयको क्षेऽमा पिन यसको
पमा हुँदै आइरहे को सन्दभर्मा िविभ

ूयोग तीो

दे श तथा ूकाशकह ले तयार गरे का िविभ

िवषयका ई-बुक्स, ई-जनर्ल, डाटावेशह , पुःतकालयले िनःशुल्क अथवा शुल्क ितरे र जःतैः GOALI

(Global Online Legal Information), J-STOAR, HINARI, AGORA, ORAE जःता ई-

िरसोसर्ह

उपलब्ध गराउन सिकन्छ । यःता िरसोसर्ह

ूयासमा िविभ

अन्तरार्ि य सं घ सं ःथाह

िवकासशील रा ह लाई िवकिसत रा ह को

माफर्त िनःशुल्क तथा कम शुल्कमा उपलब्ध गराइँदै

आएको पाइन्छ । यःता उपलब्ध ई-िरसोसर्ह

रिज र गरे र आवँयक

सहयोग गनर् सिकन्छ । यःता ई-िरसोसर् तथा डाटाबेसह बाट िविभ
अभ्यासह

ान तथा सूचना आजर्नमा

दे शमा िविभ

िवषयमा भएका

पढ्न पाइन्छ, जसले गदार् उपयुक्त अभ्यासलाई िलने तथा अव्यवहािरक सािवत भएका

अभ्यासह लाई हटाउन सिकन्छ । यःता सूचनाह ले हाॆो कानून िनमार्णको ूिबयामा महत्वपूणर्
भूिमका खेल्ने हुनाले पुःतकालय माफर्त यःता अनलाइन िरसोसर्ह बाट अध्ययनमा सहयोग ूा

सिकन्छ ।
७.

गनर्

इमेल तथा वेबसाइट माफर्त सूचनाको उपलब्धताः पुःतकालय तथा पुःतकािद साममीह का

बारे मा पाठकह ले आफ्नो िज ासा पुःतकालयको इमेल माफर्त पठाउने र त्यसलाई शाखाका
कमर्चारीह ले

अध्ययन

गरी

पुःतकािद

साममीह बाट

वा

िविभ

अनलाइन

िरसोसज

तथा

पुःतकालयमा रिज डर् डाटाबेसबाट खोजेर आवँयक सूचना इमेलमाफर्त नै पठाइ पाठकह को

िज ासालाई िछटो भन्दा िछटो सम्बोधन गनर् सिकन्छ । यसबाट सदःयह को समयको सदुपयोग हुन

जान्छ । त्यःतै गरे र पुःतकालयले तयार गरे को ई-लाइॄे रीलाई पुःतकालयको वेबसाइटमा नै राखेर
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पाठकह लाई चौबीसै घण्टा जुनसुकै ःथानबाट पिन हे न र् िमल्ने हुनाले पाठकह को समय, ौम र

लागतलाई घटाई अध्ययन, अनुसन्धानमा सहयोग गदर्छ ।
८.

इन्टरनेट कक्षको व्यवःथापनः एक्काईस शताब्दी भनेको सूचना ूिविधको शताब्दी हो । यसको

ूयोग िहजोआज िजवनका हरे क पक्षमा भइरहे को पाइन्छ । तसथर् पुःतकालयमा पिन सदःयह का

्
लािग इन्टरनेट कक्षको व्यवःथा गिर अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुरयाउन
सिकन्छ । कम्प्यूटर

तथा इन्टरनेटको सहायताले कुनै पिन सूचना तथा

ान सं सारको जुनसुकै कुनाबाट पिन तु न्तै

पठाउन र पाउन सिकन्छ । इन्टरनेटको सहायताले आफुले चाहेको िविभ

पठन साममीह मा पहुंच

पाउन सिकन्छ । पुःतकालयमा रहे को अनलाइन क्याटलग सचर् गन दे िख िलएर इ लाइॄे रीमा
अपलोड गिरएका सूचना साममीह

साममीह

धेरेजसो िविभ

समेत कम्प्यूटरका माध्यमबाट हे न र् सिकन्छ । हाल सूचना

िडभाइसह मा सं कलन गरे र रािखने हुनाले त्यःता साममीह

आएर ूयोग गिर तयार गन, लेख्न,े पठाउने िून्ट गन आिद कायर्ह
सदःयह लाई अत्यन्तै सहयोग पुग्ने दे िखन्छ ।

९.

गनर् सिकने हुनाले यसबाट

िडिजटाइजेसनः सं सदीय अभ्यासका बममा तयार भएका महत्वपूणर् साममीह

सं सदीय सिमितका ूितवेदनह , िविभ

पुःतकालयमा

जःतैः भबिटम,

सरकारी आयोगका ूितवेदन तथा अन्य दःतावेज सं रक्षण तथा

्
सबैको पहुँचमा पुरयाउन
पुःतकालयले महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गदर्छ । िकनभने पुःतकालय भनेको
यःता साममीह को सं कलन, व्यवःथापन तथा सम्ूेषण गद भिवंयका सन्ततीह का लािग
सं रक्षण गन थलो हो । यःता साममीह

ानको

जुनसुकै ःथानबाट उत्पादन भएपिन पुःतकालयमा सं कलन

गिरन्छ, जसले गदार् अध्ययनका लािग धेरै ठाउँ मा भ तािरनु पदन । यसरी एकिऽत गिरएका

साममीह लाई भिवंयका लािग सं रक्षण गनुर् आज मुख्य च ुनौतीका

पमा रहे को छ । सूचना

ूिविधको िवकाससँगै यःता साममीह को सं रक्षणमा सहजता आएको छ । यःता साममीह लाई

पुःतकालयले िडिजटाइज गरी सुरिक्षत गन तथा पुःतकालयको वेबसाइटमा राखेर पाठकह लाई िछटो

छिरतो र सहजताका साथ हातहातमा सूचना सेवा उपलब्ध गराउन सिकन्छ, जसले गदार् सदःयह को

time, cost, energy बचत हुन गई नीित िनमार्णका कायर्ह मा सहयोग पुग्न जान्छ ।
१०.

मोबाइल लाइॄे री सेवाको उपलब्धताः पुःतकालयको क्षेऽमा नेपालमा मोबाइल लाइॄे री सेवा

नयाँ मािनन्छ । यसका लािग सं सद पुःतकालय सं सदीय छलफल हुने ःथानबाट केही टाढा रहे को
सन्दभर्मा सं सदमा हुने छलफलका िवषय क्षेऽह लाई समेटेर पुःतक तथा अन्य सम्बिन्धत साममीह

सं सद चल्ने समयभन्दा अगािड सं सद हल (ूितिनिध सभा, राि य सभा) अगािडको ूदशर्नी कक्ष वा

्
सं सद हलको अगािड अध्ययन कक्षमा उपलब्ध गराई सदःयह लाई अध्ययनमा सहयोग पुरयाउन

सिकन्छ, जसले गदार् सदःयह को पढ्ने बानी बढ्न जाने तथा
यसले असल नीित िनमार्णका कायर्ह मा सहयोग पुग्न जान्छ ।
११.

ानको दायरा फरािकलो हुन गई

अन्तरपुःतकालय सापटी व्यवःथाः पुःतकालयले आफ्नो सं कलनमा नभएको तथा सदःयह लाई

तु न्तै आवँयक परे को पा

साममीह लाई आफ्नो सम्पकर्मा रहे का पुःतकालयबाट केही िदनका
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्
्
लािग अन्तरपुःतकालय सापटी माफर्त सेवा पुरयाई
अध्ययन कायर्मा सहयोग पुरयाउन
सक्छ, जसले
गदार् आफ्नो सं कलनमा नभए पिन सेवा ूवाहमा कमी आउन पाउँ दैन ।

१२.

िविभ

लेक्चर तथा सेिमनार कायर्बम आयोजनाः सं सदीय पुःतकालयले सं सदीय अभ्यास सम्बन्धी
िवषयमा िव ह

बोलाई लेक्चर तथा सेिमनार कायर्बम गराई सदःयह को कायर्दक्षता तथा

्
क्षमता अिभवृि मा सहयोग पुरयाउन
सक्छ ।

पुःतकालय सेवा ूभावकारी हुन नसकेका कारण र समाधानका उपाय
मािथ उिल्लिखत िविभ

तिरकाबाट सं सदीय अभ्यासमा योगदान गनर् सक्ने तथा सं सद र

पुःतकालयको बीचमा नङ र मासुको जःतै सम्बन्ध भए तापिन पुःतकालयले ूभावकारी
ूवाह गनर् नसक्नुका केही कारणह
बमोिजम रहे का छन्:

पमा सेवा

तथा ती कारणह लाई िनराकरण सम्बन्धी उपायह

१. पुःतकालयका लािग हाल छु

ाइएको ःथान अपयार्

िनम्न

छ । पुःतक थिपं दै जाँदा राख्ने

ठाउँ को समःया दे िखएकाले यसलाई अझै ःथान बढाउनेतफर् ध्यान िदन आवँयक दे िखन्छ ।

२. बजेटको अपयार् ताले गदार् पुःतक सं कलन तथा पुःतकालय व्यवःथापनमा असर पन

हुनाले पयार्

बजेटको व्यवःथा गन तथा योजना बनाएर बजेट खचर् गनुप
र् न दे िखन्छ ।

३. पुःतकालयमा पयार्

माऽामा दक्ष जनशिक्तको अभावले गदार् च ुःत

अवरोध िसजर्ना भएकोले पयार्

पमा कायर्सम्पादनमा

माऽामा जनशिक्तको व्यवःथा गिरनुपदर्छ ।

४. पुःतकालय ूिविधमैऽी हुँदै गइरहे को सन्दभर्मा पुःतकालयमा कायर्रत कमर्चारीह लाई
समयानुकूल ूिविधमा पोख्त बनाउनका लािग बेलाबेलामा तािलमह

िदलाउनु पदर्छ ।

५. सं सदीय अभ्यासमा अनुसन्धानको महत्वपूणर् भूिमका हुने तथा अनुसन्धानमा पुःतकालयको
अपिरहायर् सं लग्नता हुने भएकोले अनुसन्धान टोली बनाई अनुसन्धान कायर्ह लाई अगािड

बढाउन उपयुक्त दे िखन्छ ।

६. पुःतकालयको अिधकतम उपयोगमा हामी पाठकह को पढ्ने बानी तथा नेपालीको पठन

सं ःकृित पिन बाधक दे िखन्छ, जसले गदार् पुःतकालय ूयोगमा कमी दे िखन्छ । यसका लािग
पुःतकालय ूयोग सम्बन्धी अिभमुखीकरण कायर्बम स ालन गन, न्यू अराइभल्स तयार गन,

पुःतकालयमा बसेर पढ -पढ लाग्ने वातावरण तयार गन, सं सद तथा किमिटका छलफलमा सबै
सदःयह ले अिनवायर् बोल्नै पन बनाउन सिकने, अध्ययनका लािग आवँयक साममीह

माफर्त पठाउने व्यवःथा गिरनुपन लगायतका िविभ
सिकन्छ ।

ूभावकारी उपायह

इमेल

अवलम्बन गनर्

िनंकषर्
मािथ उिल्लिखत ूिबयाबाट बाहे क महत्वपूणर् साममीह को िडिजटाइजेसन गरे र सं रक्षण गन

तथा मोबाइल लाइॄे री सेवा उपलब्ध गराउने, लेक्चर तथा सेिमनार कायर्बमह को आयोजना गन,
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आवँयक साममीह को अन्तरपुःतकालय सापटी व्यवःथाबाट समेत साममीह

उपलब्ध गराई

सं सदीय अभ्यासका कामकारवाहीमा पुःतकालयले महत्वपूणर् भूिमका खेल्न सक्दछ । यित महत्व

हुँदाहुँदै पिन िविभ

्
्
समःयाह का कारणले गदार् पुःतकालयले पुरयाउनु
पन जित योगदान पुरयाउन

सकेको छै न । तसथर् पुःतकालय सेवालाई ूभावकारी बनाउनका लािग यसमा भएका समःयाह लाई

न्यूनीकरण गद अगािड बढ्नु अत्यन्त आवँयक दे िखन्छ । यःता तयारीमा अनुवाद गरे र,

िविब्लयोमाफी तयार गरे र, सारांश सेवा उपलब्ध गराएर, ूेस िक्लिपङ सेवाबाट, पाठक सचेतना सेवा
्
माफर्त, न्यू अराइभल्स, ूितिलिप सेवा तथा फोटो उपलब्ध गराएर पिन पुःतकालयले सहयोग पुरयाउन
सक्दछ । उिल्लिखत िविभ

तिरकाबाट सं सदीय पुःतकालयले सदःयह लाई अध्ययन कायर्मा

सहयोग पुर्याई नीित िनमार्णका कायर्ह लाई ूभावकारी

खेल्दछ ।

पमा सम्प

गनर् सहयोगीको भूिमका

सन्दभर् साममी
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नेपालको सं घीयतामा तीन तह बीचको
अन्तरसम्बन्ध र सं वध
ै ािनक सीमा

बाबुराम बःयाल



सारांश
राज्यस ा र सावर्भौमस ाको सीिमत िवभाजन गरी शासकीय िबयाकलापमा बढीभन्दा बढी
जनतालाई सं लग्न गराउने राजनीितक ूिबया नै सं घीयता हो । शिक्त पृथकीकरणको िस ान्त
बमोिजम राज्य स ालनको िविध एवं सं रचना कःतो हुने भ े िवषय राजनैितक भए तापिन त्यसलाई

वैधािनकता िदने कायर् सो दे शले ःवीकार गरे को सं िवधानले िनधार्रण गरे को हुन्छ । वतर्मान

सं िवधानको धारा ५६ ले नेपालको मूल सं रचना सं घ, ूदे श र ःथानीय तह गरी तीन तहको हुने

व्यवःथा गरे को छ । नेपालमा सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकािरता, सहअिःतत्व र
समन्वयको आधारमा स ालन हुने व्यवःथा छ । नेपालको सं िवधानले न्याय सम्बन्धी अिधकार
अदालतबाट माऽ ूयोग हुने व्यवःथा गरे को छ । ूदे शले नेपाल सरकारबाट ूा

अनुदान र

आफ्नो ॐोतबाट उठ्ने राजःवलाई मातहतको ःथानीय तहको खचर्को आवँयकता र राजःव
क्षमताको आधारमा ूदे श कानून बमोिजम िव ीय अनुदान ूा

गनर् तथा िवतरण गनर् पाउने

सं वैधािनक व्यवःथा गिरएको छ सं घीय व्यवःथाको ममर् नै सं घीय शासन ूणाली कायार्न्वयन गरी
रा को सव परी िहत र ःवतन्ऽता एवं राि य एकता अक्षुण्ण राख्नु रहे को छ, जसले नागिरक

ःवतन्ऽको सं रक्षण गरी सं घीय शासन ूणालीलाई मूतर् प िदन्छ । यस लेखमा सं घीयता सम्बन्धी
व्यवःथा र अभ्यास, तहगत अन्तरसम्बन्ध, नेपालको सं घीय शासन ूणालीमा दे िखएका समःया,
च ुनौती जःता िवषयह

समेट्ने ूयास गिरएको छ ।

पिरचय
राज्यको शासकीय शिक्त र अिधकारलाइर् सं िवधानमा नै व्यवःथा गरी सं घ, ूदे श र ःथानीय

तहमा िवभाजन गन सं वैधािनक व्यवःथा नै सं घीयता हो । नेपाल भौगोिलक
पले सम्प

पमा ठू लो र आिथर्क

नभए तापिन २०६२।६३ को जनआन्दोलनमा सं घीयताको माग उठे को तथा मधेश

आन्दोलन र केही जातीय आन्दोलन माफर्त नेपालमा सं घीयताको माग भयो र पिरणाम ःव प
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नेपालको सं िवधानले दे शलाई सातवटा ूदे शमा िवभाजन गरी सं घीय ूणालीको सूऽपात गरे को हो ।
राज्यशिक्तलाई केन्िमा माऽ नराखी केन्िीय िनकाय र िविभ

इकाइह बीच गिरने शिक्तको

बाँडफाँडलाई सं घीयता भ े बुिझन्छ । सं घीयताका जन्मदाता Johnes Althusis ले आफ्नो शहर

इमनेनलाई ृान्सबाट छु टाउने मनसायले यो िस ान्त ूितपादन गरे का िथए । िव मा पिहलो सं घीय

राज्य अमेिरकालाई मािनन्छ, जुन सन् १७८७ सेप्टे म्बर १७ मा अमेिरकी सं िवधानमा हःताक्षर

भएपिछ ूारम्भ भएको िथयो । शिक्त पृथकीकरणको िस ान्त बमोिजम राज्य स ालनको िविध एवं

सं रचना कःतो हुने भ े िवषय राजनैितक भए तापिन त्यसलाई वैधािनकता िदने कायर् सो दे शले

ःवीकार गरे को सं िवधानले िनधार्रण गरे को हुन्छ । नेपालको सं िवधानको धारा ५६ ले सं घीय
लोकतािन्ऽक नेपालको मूल सं रचना सं घ, ूदे श र ःथानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवःथा गरे को

छ । यसैको आधारमा कानूनको िनमार्ण, सरकारको स ालन र न्याियक िन पण हुन्छ । सं घीय
राज्यस ाको

अिधकारको

ूयोग

राज्यका

बहुसरकारह बीच

िविनयोजन

गरी

शासकीय

िबयाकलापह मा बढी भन्दा बढी जनताको सं लग्नता गराउने ूिबया हो । सं िवधान सं घीय शासन

ूणाली, बहुसरकारह

बीचको एउटा साझा ूित ापऽ हो । सरकारको गठन, िवधाियकी अिधकार,

न्याियक अिधकार, ूाकृितक ॐोत- साधनको बाँडफाँड तथा जनताको सव म िहतको लािग ःवशासन

र साझा शासनको सं योजन गनुप
र् दर्छ । यसबाट सामािजक िविवधता (Social diversity) लाई पिन
सम्बोधन गनुप
र् दर्छ । राज्यका अं गह काबीच सम्बन्ध सं िवधानले िनिदर्

गरे को मागर्दशर्न, कानूनी

व्यवःथा, औिचत्य र आवँयकताका आधारमा िनधार्रण हुने गदर्छ । तर यसको बुझाइलाई भौगोिलक

अवःथा, सामािजक पिरवेश, जनताको आकांक्षा समेतले फरक पानर् सक्दछ । यःतो अवःथामा सं घ,

ूदे श र ःथानीय तह बीचको सम्बन्ध सं वैधािनक सीमाले माऽ बाँध्न सक्दछ वा व्यावहािरक

सम्बन्धको भूिमका रहन्छ, रहँदैन भ े िवषय पिन उि कै पेिचलो छ ।

सं घीय सं रचनामा सबै तहका सरकार बीच सहयोगपूणर् सम्बन्ध रहनु आवँयक पदर्छ । तीन

तहको शासकीय सं रचना रहे को सं घीय सं रचनामा सं घ भन्दा तल्लो तहमा रहने सरकारको ःव पमा
ूदे श सरकार रहन्छ । यसलाई Sub-national पिन भिनन्छ । ूदे श सरकारले ःथानीय सरकार र
केन्िीय सरकार बीच समन्वयको भूिमका समेत िनभाउने गदर्छ । ूदे शका कायर्कािरणी कायर्ह

ूदे श सरकारका नाममा हुने गदर्छन् । सं िवधानको भाग १७ धारा २१४ मा ःथानीय तह सम्बन्धी

कायर्कािरणी अिधकार सं िवधान र सं घीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ पािलका वा नगर कायर्पािलकामा

िनिहत रहे को छ । ःथानीय तहले आफ्नो अिधकारको सूचीमा परे को िवषयमा कानून िनमार्ण गरी
लागू गनर्सक्ने व्यवःथा रहे को छ । सं िवधान तथा सं घीय अन्य कानून बमोिजम राज्य स ालन तथा

सम्पादन हुने कायर्ह को सं वैधािनक र कानूनी िसमाको पालना गरी एकअकार् िनकायह

बीच सुमधुर

सम्बन्ध कायम राख्नु, ॐोत साधनको समानुपाितक िवतरण, एक िनकायले अक िनकायको सम्मान गनुर्
र अिधकार क्षेऽमािथ हःतक्षेप नगनुर् जःता सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथालाई ूभावकारी कायार्न्वयन

गनुप
र् न आजको आवँयकता रहे को छ ।

सं घीयता सम्बन्धी नेपालको अभ्यास र सं वध
ै ािनक व्यवःथा
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नेपालको ूजातािन्ऽक आन्दोलनको सात दशकभन्दा लामो ऐितहािसक योगदानप ात् दे शले

उच्चतम ूजातािन्ऽक ूणालीयुक्त सं घीय लोकतािन्ऽक शासन ूणाली अवलम्बन गनर् पुगेको छ ।

सं वैधािनक व्यवःथा अनुसार सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ नेपालको मूल सं रचना सं घ, ूदे श र

ःथानीय गरी तीन तहको बहुसरकारको अवधारणा अनु प हुने र राज्यशिक्तको ूयोग सं घ, ूदे श र
ःथानीय तहले सं िवधान तथा कानून बमोिजम गनर् सक्ने व्यवःथा रहे को छ । नेपालको वतर्मान

सं िवधानको धारा ५७ मा राज्य शिक्तको बाँडफाँड अन्तगर्त सं घको अिधकारको सूची अनुसूची-५ मा,
ूदे शको अिधकारको सूची अनुसूची-६ मा, सं घ र ूदे शको साझा अिधकार अनुसूची-७ मा र ःथानीय
तहको अिधकार अनुसूची-८ मा उल्लेख गिरएको छ । सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको साझा अिधकार

अनुसूची-९ मा उल्लेख गिरएको छ । ितनै अिधकारको सूचीका आधारमा गाउँ सभा, नगर सभा र

ूदे श सभाले कानून बनाउन सक्ने सं वैधािनक व्यवःथा छ ।

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता,

ःवाधीनता, राि य िहत, सवार् ीण िवकास, बहुदलीय ूितःपधार्त्मक लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक सं घीय
शासन ूणाली, मानव अिधकार तथा मौिलक हक, कानूनी राज्य, शिक्त पृथकीकरण र िनयन्ऽण तथा
सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधािरत समतामूलक समाज, समावेशी ूितिनिधत्व र पिहचानको

े यको ूाि
सं रक्षण गन दाियत्व पाएका छन् । सं िवधान यःतो साझा ूित ापऽ हो, जसमा राि य उ ँ

र जनताको सव पिर िहतको लािग ःवशासन र साझा शासनको सं योजन गिरएको हुन्छ । यसले

सामािजक िविवधतालाई पिन सम्बोधन गनुप
र् दर्छ । सं घीय सं रचनामा सबै तहका सरकारह बीच
सहयोगपूणर् सम्बन्ध रहनु आवँयक हुन्छ । तीन तहको शासकीय सं रचना रहे को सं घात्मक

व्यवःथामा

सं घ

भन्दा

तलको

तहमा

रहने

सरकारको

ःव पमा

ूदे श

सरकार

रहन्छ । यसलाई Sub-national पिन भ े गिरन्छ । नेपालको सं िवधानको धारा ५६ ले सं घीय

लोकतािन्ऽक नेपालको मूल सं रचना सं घ, ूदे श र ःथानीय तह गरी तीन तहको हुने र शासकीय

ःव प बहुलवादमा आधािरत बहुदलीय ूितःपधार्त्मक सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक सं सदीय
शासन ूणाली सम्बन्धी सम्पूणर् काम नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने व्यवःथा गरे को छ । सं घीयता

राज्यस ा र सावर्भौमस ाको सीिमत िवभाजन गरी शासकीय िबयाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई

सं लग्न गराउने राजनीितक ूिबया हो । यो More democratic and participative concept मा

रहे को हुन्छ । यसमा िलने िदने मोलमोलाईको गु ायस रहँदैन । यो एउटा ूित ापऽ हो । यो बढी

जिटल िवषय र िववािदत िवषय पिन हो । सं घको अिधकार अनुसूची-५, ७ र ९ मा उिल्लिखत भए
बमोिजम सं घ, ूदे श तथा ःथानीय तहको अिधकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएका िवषयमा
सं घको अविश

अिधकार हुने र सं घ, ूदे श र ःथानीय तह बीचमा कुनै राजनैितक तथा अन्य िववाद

दे िखएमा दे हाय बमोिजम समाधान गिरने सं वैधािनक व्यवःथा गिरएको छ । सं घ र ूदे शबीच तथा

ूदे श तथा ूदे शबीच उत्प
अन्तरूदे श पिरष

राजनीितक िववाद समाधान गनर् सं िवधानको धारा २३४ बमोिजमको एक

गठन हुने छ, जसमा ूधानमन्ऽी अध्यक्ष, नेपाल सरकारको गृहमन्ऽी सदःय,

नेपाल सरकारको अथर्मन्ऽी सदःय र सम्बिन्धत ूदे शको मुख्यमन्ऽी सदःय रहने ूावधान छ ।
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नेपालको सं िवधानको भाग ११ धारा १३७ (२) (क) अनुसार सं घ र ूदे श, ूदे श र ूदे श,

ूदे श र ःथानीय तह तथा ःथानीय तहह

बीचको अिधकार क्षेऽको बारे मा भएको िववाद सम्बन्धी

सव च्च अदालतको सं वैधािनक इजलासले उक्त िववादको सं वैधािनक िन पण गन व्यवःथा गरे को

छ ।

नेपालको सं िवधानको धारा २३१ ले सं घ र ूदे शबीचको अन्तरसम्बन्धमा सं घीय कानून

नेपालभर वा आवँयकता अनुसार नेपालको कुनै एक क्षेऽमा माऽ लागू हुने गरी बनाउन सिकने,

ूदे श कानून ूदे शभर वा आवँयकता अनुसार ूदे शको कुनै एक क्षेऽमा माऽ लागू हुने गरी बनाउन

सिकने, दुई वा दुईभन्दा बढी ूदे शले अनुसूची ६ मा उिल्लिखत कुनै िवषयमा कानून बनाउन नेपाल

सरकार समक्ष अनुरोध गरे मा सं घीय सं सदले आवँयक कानून बनाउन सक्ने, त्यःतो कानून सम्बिन्धत

ूदे शको हकमा माऽ लागू हुने र नेपाल सरकारले राि य महत्वका िवषयमा र ूदे शह बीच समन्वय

गनुप
र् न िवषयमा ूदे श मन्ऽीपिरषद्लाई सं िवधान र सं घीय कानून बमोिजम आवँयक िनदशन िदन
सक्ने र त्यःतो िनदशनको पालन गनुर् सम्बिन्धत ूदे श मिन्ऽपिरषद्को कतर्व्य हुने व्यवःथा गरे को
छ ।

त्यसै गरी नेपालको सं िवधानको धारा २३३ ले ूदे श-ूदे शबीचको अन्तरसम्बन्धका बारे मा

एक ूदे शले अक

ूदे शको कानूनी व्यवःथा वा न्याियक एवं ूशासकीय िनणर्य वा आदे शको

कायार्न्वयनमा सहयोग गनुप
र् न, एक ूदे शले अक ूदे शसँग साझा चासो, सरोकार र िहतको िवषयमा

सूचना आदान ूदान गनर्, परामशर् गनर्, आफ्नो कायर् र िवधायनका बारे मा आपसमा समन्वय गनर् र
आपसी सहयोग िवःतार गनर् सक्ने र एक ूदे शले अक ूदे शको बािसन्दालाई आफ्नो ूदे शको कानून

बमोिजम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुिवधा उपलब्ध गराउनुपन व्यवःथा गरे को छ ।
नेपालको संिवधान बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीच समन्वय कायम गनर् सं घीय सं सदले आवँयक कानून बनाउने,

ूदे श, गाउँ पािलका वा नगरपािलकाबीच समन्वय कायम गनर् र कुनै राजनीितक िववाद उत्प

भएमा

ूदे श सभाले सम्बिन्धत गाउँ पािलका, नगरपािलका र िजल्ला समन्वय सिमितसँग समन्वय गरी त्यःतो

िववादको समाधान गनर् सक्ने व्यवःथा रहे को छ । यसैगरी सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले आफ्नो

अिधकारिभऽको आिथर्क अिधकार सम्बन्धी िवषयमा कानून बनाउने, वािषर्क बजेट बनाउने, िनणर्य गन,
नीित तथा योजना तयार गन र त्यसको कायार्न्वयन गनर् पाउने व्यवःथा छ । त्यःतै सं घले साझा

सूचीका िवषयमा र आिथर्क अिधकारका अन्य क्षेऽमा ूदे शलाई समेत लागू हुने गरी आवँयक नीित,

मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने, सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने र

ूदे श र ःथानीय तहले बजेट पेश गन समय सं घीय कानून बमोिजम हुन,े सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले
ूाकृितक ॐोतको ूयोग वा िवकासबाट ूा

लाभको िनि त अंश रोयल्टी, सेवा वा वःतुको

लाभको समन्याियक िवतरणको व्यवःथा गनुप
र् न, त्यःतो
पमा पिरयोजना ूभािवत क्षेऽ र ःथानीय समुदायलाई
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कानून बमोिजम िवतरण गनुप
र् न, नेपाल सरकारले सीधै वा ूदे श सरकार माफर्त ःथानीय तहलाई

िनदशन िदने र त्यःतो िनदशनको पालना गनुप
र् न र िव ीय अनुशासन कायम गनुर् सबै तहका
सरकारको ूाथिमक दाियत्वको िवषय हुनपु न व्यवःथा गरे को छ ।

नेपालको संिवधान बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको न्याियक सम्बन्ध र सीमा
नेपालको सं िवधानको धारा २३२ बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको सम्बन्ध

सहकािरता, सहअिःतत्व, र समन्वयको आधारमा स ालन हुने र राज्यव्यवःथामा एकल न्यायूणाली
अवलम्बन गिरने कुरा उल्लेख गिरएको छ । धारा १२६ ले न्याय सम्बन्धी अिधकार अदालतबाट

ूयोग हुने, नेपालको न्याय सम्बन्धी अिधकार यो सं िवधान र न्यायका मान्य िस ान्त बमोिजम अदालत

तथा न्याियक िनकायबाट ूयोग गिरनेछ भ े ू

व्यवःथा गरे को छ । त्यसै गरी मु ा मािमलाको

रोहमा अदालतले िदएको आदे श वा िनणर्यको सबैले पालना गनुप
र् न व्यवःथाका साथै नेपालमा सव च्च
अदालत, उच्च अदालत र िजल्ला अदालत रहने व्यवःथा गिरएको छ ।

नेपालको संिवधान बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको आिथर्क सम्बन्ध
नेपालको सं िवधानको धारा ५९ अनुसार आिथर्क अिधकारको ूयोग सं िवधानमा व्यवःथा भए

बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले आफ्नो अिधकार क्षेऽिभऽ आिथर्क अिधकार सम्बन्धी कानून

बनाउने, वािषर्क बजेट बनाउने, िनणर्य, नीित र योजना बनाउने र कायार्न्वयन गन व्यवःथा गिरएको

छ । सं घले साझा सूचीका िवषयमा आिथर्क क्षेऽमा ूदे शलाई समेत लागू हुने गरी कानून बनाउन
सक्ने व्यवःथा गिरएको छ। सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले ूाकृितक ॐोतको उपयोग गदार् समुदायलाई

पिन ूाथिमकता िदनुपदर्छ। वैदेिशक सहायता र ऋण िलने अिधकार केन्ि सरकारलाई माऽ हुने र

धारा ६० अनुसार राजःव ॐोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले आफ्नो अिधकार

क्षेऽिभऽ कर लगाउन र ॐोतह बाट राजःव उठाउन सक्ने व्यवःथा गिरएको छ । ूदे श र ःथानीय
गन िव ीय हःतान्तरणको पिरणाम राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

तहले ूा

बमोिजम हुने व्यवःथा गिरएको छ । ूदे शले नेपाल सरकारबाट ूा

आयोगको िसफािरस

अनुदान र आफ्नो ॐोतबाट

उठ्ने राज लाई मातहतको ःथानीय तहको खचर्को आवँयकता र राजस्व क्षमताको आधारमा ूदे श
कानून बमोिजम िव ीय अनुदान तथा िवतरण गनर् पाउने सं वैधािनक व्यवःथा गिरएको छ ।

नेपालको वतर्मान सं िवधानको ूावधान अनुसार सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीच सम्बन्धका

सं वैधािनक क्षेऽह , आधारिशला र साम ःयता राख्नु पन िवषयह
सम्बन्धका क्षेऽह


सं घीय सरकारको ७ वटै ूदे श

सहकािरता,

ःथानीय तहका सरकारह सँग

५, ६, ७, ८, ९ बमोिजम

सरकारसँग


आधारिशला

कुनै
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एक

र

ूदे श

७५३

वटै

सरकारको

सह

अिःतत्व,

ु ी
समन्वय, सं िवधानको अनुसच

एकल र साझा अिधकार,

दे हाय बमोिजम रहे का छन्:

साम ःयता रहनुपन िवषयह
सं िवधान, सं घीय कानूनह , ूादे िशक
कानून,

ूशासिनक

ूादे िशक
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ःथानीय

सं रचना

ूशासिनक

कानून,
र

सं घीय

पिरपाटी,

सं रचना

र

सं घीय सरकारसँग, अ

सरकारह सँग

ूदे श

र ७५३ वटै

ःथानीय तहका सरकारह सँग


कुनै एक

अिधकारको

कायर्

िवःतृतीकरण

पिरपाटी, ःथानीय ूशासिनक सं रचना र

पिरपाटी, राजःव सं कलन बाँडफाँड र

उपयोग, ूाकृितक ौोतको बाँडफाँड र

ःथानीय सरकारको

उपयोग, अनुदानह को िवतरण र ूाि ,

सं घीय सरकारसँग र ७५३ वटै

िव ीय

ःथानीय तहका सरकारह सँग

अनुशासन

उ रदाियत्व

र

सावर्जिनक

नेपालको संवध
ै ािनक व्यवःथा अनुसार संघ, ूदे श र ःथानीय तहको अिधकार िनम्न बमोिजम रहेको छः
एकल अिधकार


सं घको

अिधकार

अनुसूची -५ अनुसार


सं िवधानको



ःथानीय

तहको

सं िवधानको अनुसूची-८ अनुसार

र

ूदे शको

सं घ,

ूदे श

अविश
साझा



अिधकार

तीन

तहको

सं िवधानको

सरकारको अिधकारमा

ःथानीय

साझा सूचीमा उल्लेख

अनुसूची ७ अनुसार


अिधकार

सं घ

अिधकार

ूदे शको अिधकार सं िवधानको

अनुसूची -६ अनुसार


साझा अिधकार

र

तहको अिधकार सं िवधानको

अनुसूची ९ अनुसार

उल्लेख

नभएको

वा

नभएको कायर् सं घको

अिधकार हुने ।

नेपालको संघीय शासन ूणालीमा दे िखएका समःया र च ुनौती
सं घीय शासन ूणालीमा नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौिमकता, भौगौिलक अखण्डता, राि य

एकता ःवाधीनता र ःवािभमानलाई अक्षुण्ण राखी सावर्भौमस ा सम्प

जनताको सावर्भौम अिधकार,

ःवाय ता ःवशासनको अिधकारलाई आत्मसात् गद नागिरक ःवतन्ऽताको सम्मान गरी राज्य स ालन

गनुर् महत्वपूणर् च ुनौती रहे को छ । राि य एकता कायम गरी सं घ, ूदे श र ःथानीय तह बीचमा समय
सापेक्ष उत्प

हुने राजनैितक िववादलाई समाधान गरी राज्यका हरे क िबयाकलापलाई शािन्तपूणर्

तिरकाले समाधान गरी अगािड बढ्ने च ुनौती रहे को छ । सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको सं िवधानमा

उल्लेिखत अनुसूची बमोिजमका अिधकारको बारे मा हालसम्म पिन ःप

कानूनको िनमार्ण हुन सकेको

अवःथा छै न । सं िवधान जारी हुन ु पूवक
र् ा कानून नेपालभर समान पमा लागू हुन्छन् तर त्यःता

कानून वतर्मान सं िवधानमा सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको एकल सूचीमा रहे का भए त्यःता िवषयह लाई

कानून बनाई व्यविःथत बनाउन सिकएको अवःथा छै न । ःथानीय तहले कानून िनमार्ण गरी िलने

कर, सेवा शुल्क, दःतुरका सम्बन्धमा फरकफरक व्यवःथा गरे का छन् भने एकै िजल्लाका ःथानीय

तहह ले एउटै िवषयमा फरकफरक दःतुर कायम गन गरे का छन् । सं घ र ूदे श बीच तथा ूदे श
ूदे शबीच उत्प

िनयिमत

राजनीितक िववाद समाधान गन धारा २३४ बमोिजमको अन्तरूदे श पिरषद्को बैठक

पमा बःन नसक्नु र समःया समाधानतफर् अमसर नरहनु नेपालको सं घीय शासन ूणालीको

महत्वपूणर् च ुनौती हो ।

िनंकषर्

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

291

सं घीय राज्य ूणालीमा रा

बिलयो हुन्छ िक कमजोर ? शिक्त पृथकीकरणको िस ान्तको

पालना होला नहोला हाॆो सन्दभर्मा िव ष
े ण गरी हे न अवःथा आइसकेको छै न । केही दे शमा

सं घीयताले रा

िवखण्डन भई सं घीयताबाट एकात्मक राज्य ूणालीमा गएका भएपिन अमेिरका, भारत

ु मा सं घीयताले राज्य स ालनमा सहजता आएको पाइन्छ । सं िवधान सभाबाट
लगायतका मुलक

सं िवधान जारी भएप ात् सं घीयता सम्बन्धी लामो बहस टुं गोमा पुगी नेपाल सं घीय ूणालीमा ूवेश गरी

गरी हाल सं घ, सात ूदे श, ७५३ ःथानीय सरकार सिबय

ःथानीय तह, ूदे श, सं घको िनवार्चन सम्प

रहे का छन् । सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक व्यवःथा सु ढ गन राज्यको राजनीितक उ ँ
े य
रहे को छ । राज्य स ालन ूणाली कःतो हुने भ े िवषय राजनैितक भएपिन यसलाई वैधािनकता िदने

काम त्यो दे शले ःवीकार गरे को सं िवधानले गदर्छ । िव मा ूचलनमा रहे का अभ्यासलाई हे दार्
दुईवटा कारणबाट सं घीय ूणाली अवलम्बन गरे को पाइन्छ । पिहलो शऽु राज्यबाट सामूिहक

पमा

आफूह लाई सुरिक्षत राख्न छिरएर रहे का राज्यलाई एकिऽत गरी Coming Together सं घीय शासन

ु ह मा अमेिरका र पूव र् सोिभयत सं घ
ूणाली अवलम्बन गन, यःतो सं घीयता अवलम्बन गन मुलक
पदर्छ । दोौो फरक आकांक्षा बोकेका सबै नागिरकलाई रा ूित अपनत्वको भावना िसजर्ना गरी

दे शलाई िवखण्डन वा अशािन्तबाट जोगाई शिक्तको बाँडफाँड गरी एकै ठाउँ मा राख्ने (Holding
ु ह
Together) जसमा भारत लगायतका मुलक
अच ुक उपायका

पदर्छन् । सं घीयतालाई रा का सम्पूणर् समाधानको

पमा बहस हुने गरे को पिन पाइन्छ, तर िव

ु ह
गिरिदएको छ । िव का कैय मुलक
रहे को छ । िव मा कैय यःता दे शह

इितहासले यसलाई गलत सािवत

सं घीयताको तीतो अनुभवबाट भित्कएको इितहास समेत

पिन छन् जसले व्यापक बहसपिछ सं घीयतालाई इन्कार

गरे । यसरी सं घीयता अःवीकार गनमा बेलायत, इटाली, अफगािनःतान, िफिलिपन्स, इन्डोनेिसया,

तान्जािनया, इराक लगायत थुूै अिृकी रा ह

ु को
दे शलाई सं घीयताको आदशर् मुलक

ु
राज्य अमेिरका, भारत जःता
रहे का छन् । सं यक्त

पमा िलने गिरन्छ ।

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वयको िस ान्तमा

आधािरत हुने कुरा सं िवधानको धारा २३२ ले ःप
सम्बन्ध रहे को पुि

पारे को हुँदा सबै िनकायह बीच अन्योन्यािौत

हुन्छ । सं िवधानको धारा २३५ बमोिजमको कानून िनमार्ण गरी तीन तहमा

सम्बन्ध कायम गिरनुपछर् । साझा सूचीमा परे का िवषयह मा सं घ, ूदे श, ःथानीय तहको क्षेऽािधकार
के-कःतो हुन,े उक्त िवषयमा कानून नबनेसम्म अन्य िनकायले के-कसरी कायर्सम्पादन गन, कानून

बनाउन पाउने नपाउने ू

ज्यादै पेिचलो िवषय बनेकोले यस िवषयमा कानून ारा ू

पािरनुपछर् ।

यःतो अवःथामा सं घीय ूणालीलाई िवचार गरी नागिरकको Voice, Choice / Right को लािग नीित,
कानून र सं यन्ऽको माध्यमबाट पूरा गिरनुपछर् । सं िवधान केवल मागर्दशर्क दःतावेज माऽ भएकोले

यसले कोरे को मागर्मा सफलतापूवक
र् याऽाका लािग सोिह अनुकूल सं ःकार र सं ःकृितको िनमार्ण गनुर्
आवँयक छ । समयबममा हुने न्याियक व्याख्या, राजनैितक अभ्यास र हाॆा व्यवहारबाट यःतो

सं ःकार र सं ःकृितको िनमार्ण हुन पुग्छ । नेपालको सं घीय शासन ूणालीमा सं िवधानले िनधार्रण
गरे को अन्तरसम्बन्ध र सीमाको पिरपालना समन्वयको िस ान्त बमोिजम रहनुपन दे िखन्छ ।
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सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबयाको तुलनात्मक अध्ययन

होमनाथ पहाडी



सारांश
ु मा पिन एक व्यवःथािपकीय अ
शिक्त पृथकीकरणको िस ान्त अं गीकार गन जुनसुकै मुलक

रहे को

हुन्छ, । व्यवःथािपका जनताबाट िनवार्िचत भएर आएका जनूितिनिधह को सं ःथा हो जसलाइर्

सं सद पिन भिनन्छ । यसको ूमुख काम कानून िनमार्ण गन रहे को हुन्छ । बेलायतमा सन्
१२१५ को म्याग्नाकाटार्मा सं सदको ःवीकृित िवना कर उठाउन र खचर् गनर् नपाइने कानूनलाई नै
िव को पिहलो सं सदको िविध िनमार्ण िलिखत दःतावेजको

पमा िलइन्छ । सं सदमा िवधेयक ूवेश

भएदे िख पािरतसम्मको सं सदीय कायर् सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबयाको
कुनै पिन दे शको शासन व्यवःथालाई व्यविःथत

पमा िलइएको पाइन्छ ।

पमा स ालन गनर्का लािग िजम्मेवार िनकाय

तथा सवर्साधारणको समेत काम, कतर्व्य र अिधकारका साथै कायर्ूिबया िनधार्रण गनर् कानूनको
तजुम
र् ा गिरन्छ । राज्य स ालनका लािग महत्वपूणर् तत्वका

पमा रहे को कानूनको िनमार्ण गन

आिधकािरक िनकाय व्यवःथािपकालाई मािनन्छ । िव मा सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबया के कःतो
अवःथामा रहे को छ भ े कुराको लेखाजोखा गरी तुलानात्मक अध्ययन गदार् लोकतािन्ऽक,

ु ह बीच एक पता दे िखं दैन तर
ःवेच्छाचारी, साम्यवादी र िवकासोन्मुख व्यवःथा भएका मुलक
सं सदीय िविध र ूिबयाबाट ूत्यक्ष अूत्यक्ष

पमा कानूनको िनमार्ण भएको पाइन्छ ।

पृ भूिम
िवधायनको अथर् legislation शब्दको उत्पित ल्यािटन भाषाको legis र laterm शब्दबाट

भएको हो । ल्यािटन भाषामा legis शब्दको अथर् कानून र laterm शब्दको अथर् िनमार्ण गनुर् वा

बनाउनु भ े बुिझन्छ । Legislation शब्दको अथर् कानून बनाउनु वा िनमार्ण गनुर् हो । नेपाली

शािब्दक अथर्मा िवधायन भनेको कानून तजुम
र् ा गनुर् अथार्त ् कानून बनाउनु भ े हुन्छ । साथै िविध
भनेको कानून वा िनयम भ े बुिझन्छ र िनमार्ण भ ाले बनाउनु भ े बुिझन्छ । समममा िविध िनमार्ण
भ ाले कानून बनाउने कुराको अथर् लाग्छ । िविध िनमार्ण ूिबया भ ाले सं सद सिचवालयमा िवधेयक
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पेश भएदे िख सदनमा छलफल गन र ूमािणत गन सम्म जे-जित िबयाकलाप हुन्छ त्यो नै िविध

िनमार्ण ूिबया हो भ े बुिझन्छ । कायर्पािलकाबाट आवँयक कानून िनमार्ण गनर् सबै ूिबया पूरा
गरी सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबयामा पठाउन कानून मन्ऽालयले मःयौदा तयार गरी सम्बिन्धत
मन्ऽालय माफर्त सं सदको िवधेयक शाखामा दतार् गिरन्छ र उक्त कानून मःयौदाले िवधेयकको
धारण गदर्छ ।

प

िवधायन शब्दले कानून िनमार्णका हरे क ूिबया र प ितलाइर् समेट्दछ । िवधायन

कानूनको ॐोत हो । सं सदमा िवधेयक ूवेश भएदे िख िविभ

चरण र ूिबयामा छलफल र

िवशेष को राय सिहत कानून बमोिजम पािरतसम्मको ूिबया नै सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबया हो ।

डायसको पिरभाषा अनुसार अिख्तयारयुक्त िनकायले आवँयक िवचार, िवमशर् र व्यापक

छलफल गरी िनधार्िरत प ित अनु प बनाएको कानूनलाइर् िवधायन भिनन्छ । साल्मण्डको पिरभाषा
अनुसार िवधायन कानूनको त्यःतो ॐोत हो, जस ारा सक्षम ूािधकार Competent Authority वैधािनक
िनयमह को घोषणा गदर्छ । यो िस ान्तको त्यःतो घोषणा हो जस ारा िनयमह ले कानूनी शिक्
ूा

गदर्छन् र राज्यका अदालतह ले भिवँयमा आफूले गन िनणर्यलाइर् कानूनको

पमा मान्यता िदने

बैधािनक आधारको िनमार्ण गदर्छ । िवधायन दुइर् िकिसमबाट अध्ययन गनर् सिकन्छ, जसमा
१.
२.

सव च्च िवधायन अथार्त ् सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबयाबाट पािरत हुने कानून, र

अिधनःथ िवधायन अथार्त ् कायर्पािलकाबाट सं िवधान र ऐन को अिधनमा रहे र बनाउने

कानून ।

सै ािन्तक

पमा कानून िनमार्ण कायर्मा व्यवःथािपकाको महत्वपूणर् भूिमका हुने भए तापिन

कानून िनमार्णको पृ भूिममा कायर्पािलकाको महत्वपूणर् भूिमका रहे को कुरालाई नकानर् सिकंदै न ।
कानून िवशेषगरी राज्यले िलएको नीितलाई व्यवहारमा उतानर्का लािग िनमार्ण गिरन्छ । ःप

नीित

िवनाको कानून िनमार्ण अधुरो हुन्छ । कायर्कािरणीलाई कुनै कानूनको आवँयकता महसुस भएमा
सवर्ूथम सो िवषयमा नीित बनाई सरकारबाट ःवीकृत भएपिछ माऽ कानून िनमार्णको ूिबया सु

गनुप
र् न मान्यता रहे को हुन्छ । तसथर् राज्यको नीित नै कानूनको उद्गम ॐोत हो। हरे क कानून कुनै
न कुनै कारण र आधारको पृ भूिममा बनेको हुन्छ । यसैले कानूनलाई नीितको दपर्णका

पमा पिन

िलइन्छ । कानून अन्तगर्त रहे को ऐन िनमार्णको कायर् व्यवःथािपकाबाट माऽ हुने भए तापिन सो
अन्तगर्त ब े िनयम िविनयमह
भइरहे को हुन्छ ।

ूत्यायोिजत िवधायन अन्तगर्त अन्य िनकायबाट समेत िनमार्ण

सं सदको सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबयाबाट कानून बनाउने कायर्मा अत्यन्त लामो ूिबया पूरा

गनुप
र् न, लामो समय लाग्ने, खिचर्लो तथा भ ा हुने भए तापिन राज्यको अपिरहायर् आवँयकता भएकोले

कानून िनमार्ण अिनवायर् हुन्छ । राज्यमा कानूनको शासन कायम गनर्, व्यिक्त तथा नागिरकको
अिधकारको सं रक्षण गनर्, िवधाियकाको इच्छालाई िलिखत

पमा

पान्तरण गनर्, कुनै िवषयमा िनणर्य

वा कारवाही गनुप
र् दार् अपनाउने कायर्िविध तय गनर्, राज्यले अन्तरार्ि य दाियत्व िनवार्ह गन बममा

कानूनको िनमार्ण गरे को हुन्छ । बेलायतमा सन् १२१५ को म्याग्नाकाटार्मा जुन िवल पास भयो,
िव

इितहासमा िव का सबै दे शले त्यसलाइर् ःवीकार गरी सं सदको सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबयाबाट
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नै कानूनको िनमार्ण हुनपु छर् भ े मान्यता िव व्यापी

पमा ःथािपत भएको पाइन्छ । िव

समुदाय

कानूनको शासनको कसीमा गोलबन्द भइरहे को यो आधुिनक िव मा शािन्त सुव्यवःथा कायम राखी
िव

समुदायमा अमनचयनका लािग राज्यिभऽका िनवार्िचत जनूितिनिधमूलक सं ःथा सं सदले जनभावना

अनुकूल सं सदको सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबयाबाट नै कानूनको िनमार्ण हुनपु छर् भ े िव व्यापी
मूल्यमान्यता रही आएको पाइन्छ । यसैलाइर् आधार मानेर िव का सबै राज्यह ले जुनसुकै व्यवःथा

अं गीकार गरे को भए तापिन सं सदको सं सदीय िविध र ूिबया अवलम्बन गरी कानूनको िनमार्ण गरे को
हुन्छ ।
िविभ

दे शका सं सदको िविध िनमार्ण ूिबया
कायर्पािलकाले कानून िनमार्णको बममा मिन्ऽपिरषद्को ःवीकृितप ात् कानून मन्ऽालय

माफर्त िवधाियकी ूिबयाको लािग सं सद सिचवालयमा पेश गिरन्छ । यसरी सं सदमा पेश भएको
कानूनको मःयौदाले िवधेयकको

प धारण गदर्छ र सं सदीय िविध िनमार्णको ूिबया शु

हुन्छ ।

िव मा सबै दे शमा एक पता नभएता पिन सं सदीय िविध िनमार्ण ूिबया धेरथोर वा ूत्यक्ष÷अूत्यक्ष
भने अपनाएको पाइन्छ । केही दे शका सं सदबाट हुने िविध िनमार्णका ूिबयाह

िनम्न अनुसार

उल्लेख गिरएको छः
१. बेलायती

िविध

िनमार्ण

ूिबयाः

बेलायतमा

कानून बनाउनु

िवधाियकाको

मुख्य

काम

हो । राजसं ःथा, भारदारी सभा र ूितिनिध सभा िमली कानून िनमार्ण गदर्छन् । कानून िनमार्ण गदार्
ूितिनिध सभा नै कानूनको ॐोत र िनमार्ण गन महत्वपूणर् अ का
सभा औपचािरक अ

पमा रहे को छ, राजा र भारदारी

माऽ हुन ् । बेलायतको सं सद भ ु नै व्यावहािरक अथर्मा ूितिनिध सभा भएको

पाइन्छ । बेलायतमा ूत्येक कानून िवधेयकका

पमा पेश गिरन्छ र राजाको लालमोहर लाग्नु अिघ

ूत्येक पेश गिरन्छ । लालमोहर लागेपिछ कानून बन्दछ । बेलायतमा िवधेयकलाई दुई भागमा
िवभाजन गिरएको छ, जसमा सावर्जिनक िवधेयक र िनजी िवधेयक छन् ।

िनजी िवधेयक सं सद सदःयले ूःतुत गदर्छ भने सावर्जिनक िवधेयक सरकारको तफर्बाट

मन्ऽीले पेश गदर्छ । सावर्जिनक िवधेयक तीन वाचन तथा पाँच चरण ूितिनिध सभाबाट पूरा गरे पिछ
ऐन बन्दछ । सावर्जिनक िवधेयकह

भारदारी तथा ूितिनिध सभामा पेश हुन्छन् । सावर्जिनक

िवधेयक बाहे क अन्य िवधेयक सामान्यतः ूितिनिध सभामा पेश हुने गरे को दे िखन्छ । सावर्जिनक

िवधेयक ूितिनिध सभामा पेश हुन ु अगािड मिन्ऽपिरष मा पेश भई सम्बिन्धत मन्ऽीले सभामा पेश
गदर्छ।

सं सद समक्ष िवधेयक मःयौदाको

पमा पेश गिरन्छ । िनजी िवधेयक ल्याउने व्यिक्तले नै

ु ाई
मःयौदा गछर् । सरकारी िवधेयक सं सदीय पिरष मा मःयौदा गिरन्छ । सदनमा िवधेयक पेश हुनल
ूथम चरणका

पमा िलइन्छ । िनजी िवधेयक िवशेष कायर्क्षेऽ र सं ःथाह का लािग हुने भएकोले

सं सदका सदःयभन्दा बािहरका ःथानीय अिधकारीले िनजी िवधेयकलाई िनवेदनका
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पमा पेश गनर्लाई

जाँचकी समक्ष साक्षात्कार हुनपु दर्छ । यसपिछ आवँयक जाँचबुझ गरी यसलाई सदनमा ूःतुत
गिरन्छ ।

िवधेयक सदनमा पूव र् जानकारी िदएर माऽ पेश गिरन्छ । िनधार्िरत िदनमा िवधेयक

ु गनर् आदे श िदन्छन् । त्यसपिछ त्यहाँका कमर्चारीह
ूःतुतकतार्लाई सभामुखले टे बल

ारा ठू लो

ःवरमा त्यसलाई पढ्ने गिरन्छ । यस अवःथामा सामान्यतयाः वाद ूितवाद हुँदैन । यसरी पेश
गिरएको िवधेयकको पिहलो वाचनपिछ छाप्ने र ूकाशन गन काम हुन्छ । त्यसपिछ छलफलको
लािग िमित तोिकन्छ ।

सदनमा िनधार्िरत शतर् पूरा भएको िवधेयकका ूःतावलाई दोॐो वाचनको िनिम

अनुरोध

गिरन्छ । यो नै बेलायतको कानून ूिबयाको मह वपूणर् चरण हो । यसमा िवपक्षबाट िववाद शु

गरी छलफल ूारम्भ गिरन्छ । जब छलफल टु ि न्छ, त्यस अवःथामा मत िलइन्छ । यो दोॐो
वाचनमा पािरत गन काम हुन्छ । यसमा यिद िवपक्षमा मत बढी भएमा यो िवधेयक र
यसलाई मिन्ऽपिरषद्को अिव ासको

हुन्छ र

पमा िलइन्छ। त्यस अवःथामा मिन्ऽपिरषद्ले रािजनामा िदनु

पदर्छ । दोॐो वाचनपिछ सिमितमा िवधेयकले ूवेश पाउँ छ । सिमितमा सदःयह ले िवधेयकको

दफावार छलफल गछर्न ् । यसमा िवधेयकको खास आकारको लािग िनणर्य गिरन्छ र आवँयक
भएमा सिमितबाट सुधारका लािग ूःताव पेश हुन सक्तछ । छलफलपिछ सिमितको मःयौदा ूितवेदन
सदनमा पेश गिरन्छ ।

यसपिछ सिमितको चरण ूवेश गदर्छ । यस चरणमा सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको

बैठकमा सामूिहक ूितवेदन सिहत िवधेयक ूःतुत गिरन्छ । ूितवेदन उपर छलफलका साथै

आवँयकतानुसार िवधेयकका िस ान्तमा छलफल र िवचार/िवमशर् गिरन्छ । यस ूितवेदन अवःथामा

िवधेयकको िस ान्तमािथ पुनिवर्चार गन र यसलाई पिरवतर्न गन सदनलाई मौका िमल्छ । नयाँ
सं शोधन समेत पेश गनर् सिकन्छ । यो ूितवेदन चरण िनकै समय लाग्ने समय भएकोले सरकारले

ज री िवधेयकमािथको मतदान गरी िववाद समाधान गन ूःताव ल्याउन सक्छ । यःतो अवःथामा
िनयम िवपरीत हुन जाँदैन भ े सभामुखलाई लागेमा यःता ूःतावमािथको छलफल समा
यसलाई Simple Close भिनन्छ ।

ूितवेदनको छलफलमािथ तेॐो वाचन शु

हुन्छ ।

हुन्छ । यसमा िवधेयक उपरका सं शोधन थप

सिहतका सम्बन्धमा सिमितमा छलफल हुन्छ । तर यस अवःथामा शािब्दक ऽुिट बाहे क सं शोधन
िदन पाइँदैन । त्यसपिछ अिन्तम मतका लािग ूःतुत गिरन्छ । सामान्यतः यस मतदानमा िवधेयक
र

भएको दे िखं दैन ।

यो पािरत िवधेयक शु मा ूःतुत भएको भन्दा अक सदनमा पठाइन्छ । अक सदनमा

अपनाउने ूिबया पिन उःतै हुन्छ । ूितिनिध सभाबाट पािरत भयो भने शाही ःवीकृितका लािग

पठाइन्छ । अन्यथा दुई सदनबीच िववाद हटाउने ूयास हुन्छ । दुई सदनमा एकता आउन सकेन
भने अक एक वषर्पिछ सूऽबाट पुनः पािरत गरी ूितिनिध सभाले शाही ःवीकृितका लािग ूेिरत
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गदर्छ । यसलाई भारदारी सभाले केही गनर् सक्दै न । रानी समक्ष यसरी पठाइएका िवधेयकह

सहीछाप लगाउन माऽ हो । यसरी पठाइका िवधेयकमािथ शाही ःवीकृित िदइनुपछर् र यसरी ऐन
बन्छ ।

यसका साथै बेलायतमा ूिभिजनल अडर्र िवधेयकको पिन व्यवःथा छ । सं सदले आवँयक

परे मा केही आदे श जारी गन अिधकार िवभागलाई िदएको छ । सम्बिन्धत िवभागले ूोिभिजनल अडर्र
जारी गदर्छ । यःता आदे शह को पिछ सं सदबाट ःवीकृित िलइनुपछर् । ःवीकृितका लािग पेश गिरने

यस िवधेयकलाई ूोिभिजनल अडर्र कन्फरमेशन िबल भिनन्छ । िनजी िवधेयकको पिन िवधाियकी
ूिबया सावर्जिनक िवधेयक सरह नै हो । भिनन्छ, बेलायतको सं सदले पु षलाई
बनाउने बाहे क अ
२. अमेिरकाको

सबै कायर् गदर्छ ।

िविध

िनमार्ण

ूिबयाः कंमेसको

कानून

िनमार्ण

सबैभन्दा

ी र

ीलाई पु ष

महत्वपूणर्

कायर्

हो । अमेिरकाको अन्य दे शको जःतो सरकारी िवधेयक हुँदैन । त्यहाँ सम्पूणर् सरकारी वा िनजी
िवधेयक कंमेसको सदःय ारा पेश गिरन्छ । कंमेसमा सरकारको कुनै िसट रहँदैन । रा पित वा

अन्य मन्ऽीह ले सीधै िवधेयक सदनमा पेश गनर् पाउँ दैन । यिद रा पित वा ूशासनले िवधेयक पेश

गनुप
र् रे को खण्डमा यो कंमेसको सदःय ारा पेश गिरन्छ । यिद कंमेसको सदःयले िवधेयको मःयौदा

गनर् सहयोग चाहे भने यसका लािग िव ाियका पिरषद्ले सहयोग ूदान गदर्छ । िवधेयक ूःतुत गन
ूिबया साधारण छ । िवधेयक पेश गनर् चाहने सदःयले आफ्नो नाम िवधेयकमा लेखी कमर्चारीको

ु मा रहे को होपर बाकसमा िछराउँ छन् । एकजना सदःयले जितपिन िवधेयक ूःतुत गनर्
टे बल

सक्दछ ।

ूितवषर् चौध हजारभन्दा बढी यःता िवधेयकह

ूःतुत हुन्छन् । यसरी पेश गिरएका

िवधेयक छनौट गिरन्छ र नम्बर लगाइन्छ । त्यसलाई ूकाशन पिन गिरन्छ । यसरी ूवेश भएको
िवधेयक सम्बिन्धत सिमितमा पठाइन्छ । तर यी िवधेयकलाई कुन सिमितमा पठाउने हो भनी ःप

गनर् नसकेमा दुवै सिमितमा िवधेयक पठाइन्छ । सिमितमा िवधेयक पठाएपिछ सिमित ारा ूारिम्भक
पमा सो िवधेयक औिचत्यका आधारमा छानिवन गिरन्छ ।

यिद िवधेयक उिचत दे िखयो भने सिमितको फाइलमा राखी िवधेयकबारे आवँयक सूचनाह

ु ाइ हुन्छ । यःता िवधेयकह मािथ
सं मह गिरन्छ । सरकारी िवधेयकमा सरकारी पक्षसँग सुनव

तत्काल कारवाही गनुप
र् न भए यसको छानिवन र सोधपुछको समय छोटो गिरन्छ र सिमित
सभापितह ले िवधेयकमा िवषयगत
पिन भिनन्छ ।

पमा सदनमा पेश गन ूचलन रहे को छ । यसलाइर् ूथम वाचन

मुख्य गरी यसमा िवधेयक पेश गन र विगर्करण गन ूिबयामा तीन क्यालेन्डरमा राखी

िवधेयक ूःतुत गिरन्छन् ।

१. यूिनयन क्यालेण्डर × राजःव, पेँकी खचर् वा सम्पती सम्बन्धी िवधेयक,
२. हाउस क्यालेण्डर ×
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३. ूाइभेट क्यालेण्डर × िनजी िवधेयकह

।

िववाद रिहत िवधेयकह लाई सम्बिन्धत क्यालेन्डरमा र अ लाई िडःचाजर् क्यालेण्डरमा

रािखन्छ । त्यसपिछ बमब
ूत्येक सऽमा समा

पमा सदनले कारवाही शु

गदर्छ । त्यस कायर्सूचीमै कैय िवधेयक

हुन्छन् । अन्तमा, सम्पूणर् सिमितबाट आएको िवधेयकलाई पूणर् सदनले ःवीकार

वा अःवीकार गनर् सक्दछ । यसलाई तेॐो सं शोधन सिहतको वाचन भिनन्छ र यसलाइ औपचािरक
वाचन भिनन्छ । यसपिछ मतदान गरी पािरत भएपिछ िसनेटमा पठाइन्छ । कंमेसबाट पािरत भएको

्
िवधेयक िसनेटमा पेश हुँदा पिन उही ूिबया दोहोरयाइन्छ
। तर िसनेटमा पेश हुँदा कंमेसको जःतो

क्यालेण्डर नभई एउटा माऽ क्यालेन्डर रहन्छ । साथै िसनेटमा कंमेसको जःतो सम्पूणर् सिमितमा
रािखं दैन । सबै िवधेयक सदनमै छलफल हुन्छ र छलफलमा भाग िलं दा समयको कुनै बन्दै ज
रहँदैन ।

दुवै सदनले िवधेयकह

एकै

पमा पािरत गरे पिछ यो अमेिरकाका रा पितको ःवीकृतीका

लािग पठाइन्छ । रा पितले सदन ारा पािरत िवधेयकलाई ःवीकृती िदएमा सो कानून बन्दछ । यिद
रा पितले आइतबार बाहे क दश िदन सदन चिलरहे को समयमा दःतखत गरे नन् भने यो िवधेयक

पुनिवर्चारका लािग िफतार् पठाइन्छ । यो िवधेयकलाई दुवै सदनको दुई ितहाइ बहुमतले पुनः पािरत
गरे मा यो कानून बन्दछ । तर दश िदनिभऽ अिधवेशनको सऽ टु ि यो र रा पितले यसमा कुनै

कारवाही गरे न भने यो िवधेयक ःवतः िनिंबय भएर जान्छ । रा पितको यो अिधकारलाई खल्तीको
िवशेषािधकार (Pocket Veto) मािनन्छ । रा पितले दःतखत गरे पिछ ऐन U.S. Code बन्दछ ।

३. ृान्सको िविध िनमार्ण ूिबयाः ृान्सको सं सदलाई त्यस दे शको सं िवधानको धारा ३४, ३५, ३६

ँ ागत
र ४७ ले कानून बनाउने अिधकार ूदान गरे को छ । ृान्सको िविध िनमार्ण ूिबयालाई बुद
पमा तल ूःतुत गिरएको छः

१) नागिरक अिधकार, सावर्जिनक िनयम िनमार्ण र ःवतन्ऽताह , कर सम्बन्धी िवषयह ,
उ रािधकार, अपराध र ूिबयासँग सम्बिन्धत कानून, नागिरक सेवाह , फौजी कानून र
उ ोग सम्बन्धी कानूनह

सदनले बनाउँ छ ।

२) राि य ूितरक्षाका सं गठनह , िशक्षा, सम्पितको अिधकार र व्यवःथापन, ौिमक, सं गठन र

सुरक्षा, ःथानीय िनकायको ःवतन्ऽ ूशासन र त्यसको कामको िवषय आिदमा सदनले िनणर्य
गदर्छ र त्यसको िनणर्य गन अिधकार कायर्पािलकालाई िदइएको छ ।

३) धारा ५३ अनुसार शािन्त तथा वािणज्य सम्बन्धी कानून सं शोधन गनुप
र् न र ूदे श छोड्ने
र जोड्ने सिन्धह लाई सदनले अनुमोदन गन अिधकार छ ।
ृान्सको सं सदको िवधेयक पािरत गन ूिबयाह

चालू सदनमा सरकारी िवधेयक मिन्ऽपिरष

िविभ

चरणमा सम्प

गन गिरन्छ ।

ारा ःवीकृत भएपिछ ूधानमन्ऽी वा मिन्ऽपिरषद्का

सदःयले सं सदमा पेश गदर्छन् । आिथर्क िवधेयक अथर् मन्ऽीले अ
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सदनमा पेश गदर्छ । आिथर्क सम्बन्ध नभएका अन्य िवधेयक िनजी सदःयले पिन पेश गनर् पाउँ छ ।
िवधेयकमािथ कुनै िकिसमको िववाद उठे मा सं वैधािनक पिरष मा पठाइन्छ र पिरषद्को िनणर्य अिन्तम
हुन्छ ।

सदनमा पेश भएका िवधेयकह

६ वटा किमसन सिमित वा तदथर्मा पठाइन्छ र त्यहाँबाट

ूितवेदन सिहत िवधेयक िफतार् आएपिछ िवधेयकमािथ सामान्य छलफल गिरन्छ । त्यसपिछ दफावार
छलफल र पिछ सबै िवधेयक मािथ छलफल गरी पािरत गरे र अक सदनमा पठाइन्छ । त्यहाँ पिन
ूिबया अपनाइर् पािरत गरे पिछ रा पित कहाँ अनुमोदनका लािग पठाइन्छ । रा पितबाट अनुमोदन
भएपिछ कानून बन्दछ । तर दुवै सदनमा िवधेयकमािथ मतभेद भएमा ूधानमन्ऽीलाई दुवै सदनको
समान सदःय भएको छनोट सिमित िनयुिक्त गन अिधकार छ । यस सिमितको िनणर्यलाई दुवै सदनले

अःवीकार गरे मा राि य सभाले अिन्तम िनणर्य गनर् सक्ने व्यवःथा छ । त्यसै ले राि य सभामा
िसनेटको भन्दा बढी िवधाियकी अिधकार ूा

छ । आिथर्क िवधेयक अक्टोबरको पिहलो मं गलवार

बजेट सिमितमा पठाइन्छ र १५ िदनको छलफलपिछ सदनमा छलफल भई अन्य िवधेयक सरह
पािरत हुन्छ ।

४. ःवीट्जरल्याण्डको िविध िनमार्ण ूिबयाः यहाँको िविध िनमार्ण ूिबयामा साधारण िवधेयक दुवै

सदनमा ूःतुत गनर् सिकन्छ । दुवै सदनमा िविध सम्बन्धी अिधकार समान छ । तर महत्पूणर्

िवधेयक राि य पिरष मै सं घीय पिरषद्ले ूःतुत गन गरे को पाइन्छ । बजेट तल्लो सदनमा नै ूःतुत

गन परम्परा रहे को छ । िवधेयक ूःतुत भएपिछ सदनमा यसको िस ान्त मािथ छलफल गिरन्छ र
सिमितमा पठाइन्छ । सिमितले छलफल गरी ूितवेदन सदनमा पेश गदर्छ र सदनले उक्त ूितवेदन

मािथ छलफल गरी पािरत गदर्छ । एउटा सदनबाट पािरत भएको िवधेयक अक
पठाइन्छ । दुवै सदनबाट िवधेयक पािरत भएपिछ महत्वपूणर् िवधेयकह

सदनमा

आवँयक परे जनमतका

लािग पठाइन्छ । जनता क्यान्टोनले यःता िवधेयकलाई एक मिहनािभऽमा जनतामा पठाउन माग गनर्

सक्छन् । जनतामा लान माग नगिरए यःता िवधेयक कानून बन्दछन् ।

काउिन्सलरले सदनमा पेश गन िवधेयक तयार पादर्छ । सदनले काउिन्सलसँग उक्त

िवधेयकको लािग अनुरोध गनर् पिन सक्छ । काउिन्सलरका सदःयबाट पेश भएको सो िवधेयकको
सम्पूणर् मागर्दशर्न र छलफल गदर्छ र परीक्षणको लािग सिमितमा पठाउँ छन् । सिमितमा परीक्षणको

लािग ूःतुत भएको िवधेयकको ःप ीकरण गन, व्याख्या गन कायर् गदर्छ । त्यसै ले िवधेयकमािथ
काउिन्सलरको ःप

ूभाव रहन्छ। िवधाियकी ूिबयामा भाग िलने, जवाफ िदने गिरए तापिन

काउिन्सलरले मतदान भने गनर् पाउँ दैन । कुनै पिन िवधेयक सम्बिन्धत काउिन्सलरकहाँ िवचाराथर्
नपुगी सदनमा जाँदैन ।

५. जापानको िविध िनमार्ण ूिबयाः जापानमा दुइर् सदनात्मक व्यवःथा छ ।अथर् िवधेयक अथर्
मिन्ऽले ूितिनिध सभामा पेश गदर्छ । िनजी िवधेयक सं सद सदःयले सदनमा पेश गदर्छ । सरकारी

िवधेयक सम्बिन्धत मन्ऽीले पेश गदर्छ । िवधेयक सदनमा पेश भएपिछ िवधेयकको ूित सं सद
सदःयलाइर् िवतरण गिरन्छ । सदनमा सामान्य छलफल गराइर् सम्बिन्धत सिमितमा दफावार
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छलफलको लािग पठाइन्छ । सिमितले छलफलपिछ ूितवेदन सिहत सदनमा पेश गदर्छ । त्यसपिछ

सदनमा आवँयक छलफल गरी केही सं शोधन गनुप
र् न भए गरी ूत्येक दफामा मतदान गिरन्छ ।

ूत्येक दफामा मतदान गिरसकेपिछ सदनले पूणर् िवधेयकमािथ मतदान गरी िवधेयक पास गिरन्छ र
अक सदनमा पठाइन्छ । अक सदनमा त्यही ूिबया अपनाइर् िवधेयक पास गरी ःवीकृितको लािग

सॆाट समक्ष पठाइन्छ ।

६. उ र कोिरयाको िविध िनमार्ण ूिबयाः उ र कोिरयाको सं िवधानको धारा ९५ बमोिजम सव च्च
जनसभामा ःवीकार गन िवधेयकह

सव च्च जनसभा अध्यक्ष मण्डल, मिन्ऽपिरष

जनसभाका सिमितह ले ूःतुत गदर्छन् । ूितिनिधह ले पिन िवषयह

सव च्च जनसभाले ऐन, अध्यादे श र िनणर्यह

र सव च्च

ूःतुत गनर् सक्नेछन् ।

जारी गछर् । सदनमा ूःतुत िवधेयकमािथ छलफल गरी

वा सिमितको ूितवेदन उपर छलफल गरी उपिःथत सदःयह

समथर्न जनाएपिछ सव च्च जनसभाको ऐन, अध्यादे श र िनणर्यह

मध्ये आधाभन्दा बढीले हात उठाएर
पािरत हुन्छन् । सव च्च जनसभामा

कूल ूितिनिधह को दुई ितहाइभन्दा बढीको सहमितबाट सं िवधान सं शोधन गिरन्छ । िवधेयक पािरत

गन तथा सं िवधानको सं शोधन गन ूिबयाको व्यवःथा धारा ९७ मा रहे को छ ।

७. नेपालको िविध िनमार्ण ूिबयाः नेपालको सं िवधानको धारा ८३ बमोिजम नेपालमा व्यवःथािपकीय
अ को

पमा सं घीय सं सद रहे को छ । नेपालको सं घीय सं सद ूितिनिध सभा र राि य सभा गरी दुई

सदनात्मक रहे को छ । सं घीय सं सदको मूल कायर् सं घीय कानून िनमार्ण गन हो । नेपालको

सं िवधानको धारा १०९ मा सं घीय सं सदको व्यवःथािपकीय अिधकार, धारा १९७ मा ूदे श सभाको
व्यवःथािपकीय अिधकार र धारा २२१ मा ःथानीय तहको व्यवःथािपकीय अिधकारको व्यवःथा

गिरएको सन्दभर्मा तीनवटै तहले कानूनको िनमार्ण गन अिधकार राख्दछन् । नेपालको सं िवधानको

धारा ११० मा अथर् िवधेयक, नेपाली सेना, नेपाल ूहरी वा सश

िनकायसँग सम्बिन्धत िवधेयक सरकारी िवधेयकको
सं सदमा

पेश

भएका

िवधेयक

उपर

छलफल

ूहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा

पमा माऽ ूःतुत हुन सक्ने व्यवःथा छ ।

गरी

पािरत

गन

सम्बन्धमा

सं घीय

सं सदका

िनयमावलीह मा उिल्लिखत व्यवःथापन कायर्िविध दे हाय बमोिजम सं क्षेपमा उल्लेख गिरएको छः
िवधेयक ूःतुत गन अनुमित ूा

भएपिछ िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले िवधेयकलाई तत्काल

सदनमा ूःतुत गन व्यवःथा रहे को छ । िवधेयक ूःतुत भइसकेपिछ िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले

दे हायको कुनै एउटा ूःताव ूःतुत गनर् सक्छ; क) िवधेयकमािथ िवचार गिरयोस्, वा ख) िवधेयकलाई
जनताको ूितिबया ूा

गनर्को िनिम

ूचार गिरयोस् ।

िवधेयकमािथ िवचार गिरयोस् भ े ूःतावमािथ छलफल हुँदा िवधेयकको सै ािन्तक पक्षमा

माऽ छलफल गन गिरन्छ भने जनताको ूितिबया ूा

गनर्को िनिम

ूचार गिरयोस् भ े ूःताव

ःवीकृत भएमा राय स लन गिरने अविध िनधार्िरत गरी सो िवधेयकलाई नेपाल राजपऽमा ूकािशत
गनुक
र् ा साथै अन्य उपयुक्त माध्यम ारा ूचारूसार गरी रायह
राय सुझावह

ूा

स लन गन गिरन्छ । िवधेयकमा

भएपिछ जनताको ूितिबया सिहतको त्यःतो िवधेयकमािथ सदनमा िवचार गिरयोस्

भ े ूःताव िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले ूःतुत गनर् सक्ने व्यवःथा छ ।
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िवधेयकमािथको सामान्य छलफल समा

सदःयले िवधेयकमािथको सामान्य छलफल समा

भएपिछ िवधेयकमा सं शोधन पेश गनर् चाहने

भएको बह र घण्टािभऽ पेश गनर् चाहे को सं शोधन

सिहतको सूचना सं घीय सं सदको महासिचव वा सिचवलाई िदनुपन र त्यःतो सं शोधनको सूचना सं शोधन
सम्बन्धी शतर्को अधीनमा रही ूःतुत गनर् सिकने व्यवःथा छ । त्यःतो सं शोधनको सूचना
सभाध्यक्षबाट ःवीकृत भएपिछ सं शोधनको सूचीमा राख्ने गिरन्छ ।
िवधेयकको सं शोधन ूःताव ूा

भएपिछ िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले िवधेयकमािथको

दफावार छलफल सदनमा गिरयोस् भ े वा दफावार छलफलको लािग िवधेयकलाई सम्बिन्धत

सिमितमा पठाइयोस् भ े मध्ये कुनै एक ूःताव पेश गनर् सक्छ । सदनमा दफावार छलफल गिरयोस्
भ े ूःताव पािरत भएकोमा सदनमा नै दफावार छलफल गिरन्छ भने सिमितमा दफावार छलफल
गिरयोस् भ े

ूःताव

पािरत

भएकोमा

सो

िवधेयकको

दफावार

छलफलको

लािग

सिमितमा

पठाइन्छ । त्यःतो िवधेयकमा सिमितले आफ वा उपसिमितको गठन गरी दफावार छलफल गदर्छ ।
उपसिमित गठन भएकोमा उपसिमितले दफावार छलफल गरी सिमितमा ूितवेदन पेश गदर्छ र
उपसिमितको ूितवेदन सिहत सिमितमा छलफल गरी सिमितले ूितवेदन सिहतको िवधेयक सदनमा
पेश गदर्छ ।
सिमितमा

सदनमा िवधेयकमा दफावार छलफल समा
दफावार

छलफल

भएकोमा

सिमितको

भएकोमा सो समा

ूितवेदन

मािथको

भएपिछ र सम्बिन्धत

छलफल

समा

भई

सं शोधनह लाई सं सदको िनणर्याथर् बमशः पेश गिरसकेपिछ िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले िवधेयक
पािरत गिरयोस् भ े ूःताव ूःतुत गनर् सक्छ । त्यःतो िवधेयक सं सदबाट पािरत भएपिछ सभाध्यक्षले

ूमािणत गरी ूमाणीकरणको लािग रा पित समक्ष पेश गन व्यवःथा छ । सं सदबाट पािरत िवधेयक
रा पितबाट ूमाणीकरण भएपिछ कानून मन्ऽालयले ऐनको
गदर्छ ।

पमा नेपाल राजपऽमा ूकाशन

नेपालमा जारी भएका सबै सं िवधानले अध्यादे श जारी गन ूावधानलाई मान्यता िदएको

पाइन्छ । नेपालको सं िवधानको धारा ११४ ले स ीय सं सदको दुवै सदनको अिधवेशन चिलरहे को

अवःथामा बाहे क अन्य अवःथामा तत्काल केही गनर् आवँयक परे मा मिन्ऽपिरषद्को िसफािरसमा
रा पितबाट अध्यादे श जारी हुन सक्ने व्यवःथा गरे को छ । त्यसै गरी धारा २०२ ले ूदे शसभाको

अिधवेशन चिलरहे को अवःथामा बाहे क अन्य अवःथामा तत्काल केही गनर् आवँयक परे मा ूदे श
मिन्ऽपिरषद्को िसफािरसमा ूदे श ूमुखले अध्यादे श जारी गनर् सक्ने व्यवःथा गरे को छ ।

अध्यादे शको मःयौदा तजुम
र् ा गदार् सामान्यतयाः िवधेयक सरहकै ूिबया अवलम्बन गिरन्छ ।
अध्यादे श जारी गनर् कानून मन्ऽालयले सहमित िदएको मःयौदालाई नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्ले
अध्यादे शको

पमा जारी गनर् रा पित समक्ष गरे को िसफािरसमा रा पित सन्तु

भएमा अध्यादे श जारी

हुने अभ्यास छ । त्यःतो अध्यादे श जारी भएपिछ बसेको सं घीय सं सदको दुवै सदनमा पेश गिरने

व्यवःथा छ । अध्यादे श सं घीय सं सदका दुवै सदनले ःवीकार नगरे मा, रा पितबाट खारे ज भएमा वा
दुवै सदनको बैठक बसेको साठी िदनपिछ त्यःतो अध्यादे श ःवतः िनिंबय हुने सं वैधािनक व्यवःथा
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छ । यसरी जारी भएको अध्यादे श लागू रहे को अविधमा ऐन सरह हुने र अध्यादे श ःवीकृितको लािग
सं घीय सं सदको बैठकमा पेश गनुप
र् न र ःवीकृत भएमा अध्यादे शले गरे का व्यवःथालाई िनरन्तरता िदन
आवँयक भएमा सरकारले अध्यादे श ूितःथापन गन िवधेयक पेश गनुप
र् न हुन्छ ।
िविध िनमार्ण ूिबयाको तुलनात्मक अध्ययन
ूत्येक दे शमा व्यवःथािपकाको अिःतत्व कुनै न कुनै

व्यवःथामा सं सदले समान

पमा िव मान रहन्छ तर सबै

पमा ूभावशाली र िनणार्यक भूिमका भने िनवार्ह गनर् सक्दै न । सं सदको

ु मा िविध िनमार्ण ूिबया िमल्दोजुल्दो
कायर्काल नै एक पता दे िखं दैन । सं सदीय व्यवःथा भएको मुलक

ु
दे िखन्छ भने अध्यक्षतात्मक मुलक
अमेिरकामा कानून िनमार्णमा केही फरक छन् । कहीं एक

सदनात्मक त कहीं दुई सदनात्मक व्यवःथा कायम रहे को पाइन्छ । सं घीय राज्यमा ूाय दुई
सदनात्मक दे िखन्छ भने ःवेच्छाचारी वा िवकासशील एक सदनात्मक दे िखन्छ । सं सदको आकार
हुनपु छर् भ ब
े ारे यिकन दे िखं दैन । सामान्यतया सं सद सदःयह

कऽो र यसमा कित सदःयह

जनसं ख्या र भौगोिलक क्षेऽलाई आधार बनाएर सदःय सं ख्या िनधार्िरत गिरएको पाइन्छ । सं सदमा

भएका सिमितह को सं ख्या, सिमितका सदःय सं ख्या र यसको कायर्काल समान दे िखं दैन । िव मा
कुनै दे शको सं सद शिक्तशाली

पमा रहे का पाइन्छ भने कुनै दे शमा कमजोर अवःथामा रहे को

पाइन्छ ।

िविभ

दे शका व्यवःथािपकाले िविध िनमार्ण ूिबयामा अलगअलग चरणह

भएपिन सबै व्यवःथापन कायर् पाँच

िनधार्रण गरे को

चरणमा पूरा गनुप
र् न दे िखन्छ, जसमा एक पता पाइँदैन ।

वाःतवमा राजनीितक ूणालीको शासन व्यवःथा अनुसार सं सदको भूिमका र िविध िनमार्ण ूिबया

अलगअलग रहे को पाइन्छ । सं सदको ूिबयालाइर् ूभाव पान र

प िदने कायर् राजनीितक ूणालीले

नै गिररहे को हुन्छ, जसमा लोकतािन्ऽक, ःवेच्छाचारी, साम्यवादी र िवकासोन्मुख व्यवःथा गरी चार

राजनीितक ूणाली रहे का छन् ।

लोकतािन्ऽक व्यवःथामा सं सदले कानूनी राज्य ःथापनामा जोड िदएको हुन्छ र जनभावना

अनु प कानूनको िनमार्णमा तल्लीन भएको हुन्छ । िनवार्िचत जनूितिनिध सं ःथा सं सदले राजनीितक

स ालाई वैधािनक बनाउन आफ्नो अिःथत्वको बोध गराउने, राजनैितक ूिशक्षण गराउने र

नकारात्मक घटनाह को भण्डाफोर गन म का

पमा िलएको हुन्छ । त्यसै ले हालको शासन

व्यवःथामा कानूनी शासन कायम राख्न सुशासनको ूत्याभूित िदलाइर् समृि
नै सं सदबाट िनिमर्त कानून र त्यसको कायार्न्वयन हो ।

ःथािपत गन ूमुख आधार

ःवेच्छाचारी राज्यव्यवःथामा व्यवःथािपकाको भूिमका लोकतािन्ऽकभन्दा फरक दे िखन्छ ।

ःवेच्छाचारी शासन व्यवःथामा कानून िनमार्ण हा ीको दे खाउने दाँतको

पमा िलएको पाइन्छ । हाल

उक्त चिरऽमा पिरवतर्न हुँदै गई जनभावनाको कदर गन गरी कानूनको िनमार्णतफर् उन्मुख हुँदै
गइरहे को पाइन्छ ।
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साम्यवादी व्यवःथामा सं िवधान ारा सं सदको सं गठनको िवःतृत व्यवःथा गिरएको छ ।

यसलाई सं गठन शिक्त तथा िनवार्चनका आधारका

ँ ीवादी लोकतन्ऽसँग
पमा हे दार् पि मी उदार पूज

त्यित अिमल्दो दे िखं दैन । साम्यवादी शासन व्यवःथामा सं सदमा राज्यको शिक्त केिन्ित गिरन्छ भने

लगभग चीन तथा अन्य सामयवादी राज्य पिन यसै अनु प दे िखएका छन् । साम्यवादी दलको सम्पूणर्

राजनीितमा िनयन्ऽण, िवचारधारा र राजनीितक दलको एकािधकारले गदार् िवधाियका साम्यवादी
दल ारा, सं चािलत र िनयिन्ऽत भएको हुन्छ । तर दे श र जनभावना बुझेर आवँयक कानून िनमार्ण

गरे को भने पाइन्छ ।

िवकासशील दे शह मा सं बमणकालीन व्यवःथा भएकोले यसमा कुनै पिन अ

सुव्यविःथत

तथा भूिमकामा िविश ीकरण ूा

भइसकेको हुँदैन र अिधकांश नवगिठत राज्यह ले पिहला पि मा

सैिनक बािन्तले व्यवःथािपका भ

भएको दे िखन्छ । साथै यसको च ुनाव ूिबया अिधकांश जनताले

ूा पको व्यवःथािपका ल्याए पिछ नेतत्ृ व वगर्बीच हुने अनावँयक सं घषर्, झगडा आिदको कारणबाट
बुझ्न नसक्दा च ुनाव एक दे खावटी माऽ रहने, जनआःथा घट्दै जाने तथा राजनैितक दलमा

मतैक्यताको अभावमा िनयम/नीितले काम गनर् नसक्ने हुन्छ । यसले गदार् यो िखचातानीको म को
पमा फेिरएको पिन दे िखन्छ ।

उपयुक्त
र्
िववेचनाबाट व्यवःथािपकाको भूिमका िवःतारै जनभावनाको कदरितर उन्मुख हुँदै

गइरहे को पाइन्छ । िव व्यापी शािन्त सुव्यवःथा कायम राख्ने, सुरक्षाको व्यवःथा गन लगायत अन्य

गितिविध सकारात्मकितर उन्मुख गराउन िव मा सं सदबाट िनिमर्त कानूनको अपिरहायर्ता दे िखन्छ ।

यसैलाई

दय म गद सबै राज्यमा जनूितिनिध व्यवःथािपका सं सदले जनभावनाको कदर गद

दे शकाल र पिरिःथित अनुसार उपयुक्त
र्
िविध र ूिबयामा रहे र कानून िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गद

कानूनको शासन स ालन गनुर् आजको आवँयकता हो ।
िनंकषर्

िवधाियका माफर्त जुन ूिबयाबाट िविध िनमार्ण हुन्छ, त्यो कानून सं िवधानको ममर् अनुसार

दे श र जनताको िहतमा आएको सुिनि त भएको िव ास गिरन्छ । सं सदीय िवधायनले जनभावनाको

ूितिनिधत्व गरे को हुन्छ । यसथर् कितपय कमजोरीका बावजुद पिन िवधायनलाई कानून िनमार्णको

ूिबयामा सबैभन्दा आधुिनक ूिबया वा प ित मा

सिकन्छ । सं सारका सबै दे शह ले िविध िनमार्ण

ूिबयामा िवधायनलाई कानून िनमार्णको सबैभन्दा भरपद

प ितका

पमा महण गरे का छन् ।

ु ह ले ूत्यक्ष अूत्यक्ष सं सदीय िविध
िनर ुश शासन, लोकतािन्ऽक, साम्यवादी र िवकासशील मुलक

िनमार्ण ूिबयाको माध्यमबाट कानूनको िनमार्ण गरी राज्य स ालन गरे को पाइन्छ । िनर ुश शासन
व्यवःथामा िवधायनलाई नागिरकमािथको दमन र ःवेच्छाचारी शासनलाई िहकार्उने साधनको

पमा

ूयोग गरे को आरोप लाग्ने गरे को पाइन्छ । त्यसै ले िवधायन जोिखमबाट मुक्त छै न । तर अकार्ितर
िवधायन नै त्यःतो साधन हो, जसको अभावमा लोकतन्ऽलाई सं ःथागत गनर् सिकँदै न । व्यवःथािपका

जनूितिनिधमूलक सं ःथा हो । यसले रा
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पूवार्धार िवकास गनर्, लोकतन्ऽ, गणतन्ऽ, सं घीयता, समावेशी शासनको सु ढीकरण गनर् तथा रा

र

राि यताको सं रक्षण र सम्व र्न गनर्, शािन्त, िःथरता कायम गनर्, एकता र मेलिमलापको िःथित िसजर्ना
गनर् राॆा नीित, कायर्योजना, कायर्बम ल्याउनुको साथै शासन ूिबयामा सुशासन, जवाफदे िहता,
पारदिशर्तालाई अिभवृि

गनर् आवँयक छ । सं सद सक्षम, सबल र ूभावकारी भए माऽै रा , शासन

ूणाली, आम जनता, सरकारी र िनजी सं ःथा सबल, सक्षम र ूभावकारी हुन्छ ।

अन्तरार्ि य सं गठन अन्तर-व्यवःथािपका सं घ माफर्त िविध िनमार्ण ूिबयालाई सहज र सरल

बनाउन बृहत् छलफल गरी समम राज्यमा एक पता कायम गद जानुपदर्छ । िव मा शािन्त र

सुरक्षा कायम गनर्, कानूनको शासन स ालन गनर् र समृ

िव

ःथािपत गनर् िविध िनमार्ण ूिबयालाई

सहज र सरल बनाई अन्तरार्ि य अभ्यास र सिन्ध/सम्झौतालाई आफ्नो दे शको माटो सुहाउँ दो नीित

िनमार्ण गनुर् आजको आवँयकता हो ।
सन्दभर् सामामी
१.

िशवाकोटी, गोपाल, तुलानात्मक शासन र राजनीित ।

२.

नेपालको सं िवधान, २०७२ ।

४.

अमेिरकाको सं िवधान, १७८७ ।

५.

ृान्सको सं िवधान, १९५८ ।

७.

ःवीट्जरल्यान्डको सं िवधान, १८७४ ।

८.

उ र कोिरयाको सं िवधान, १९७२ ।

३.

६.

बेलायतको सं सद ऐन ।

जापानको सं िवधान, १९४६ ।
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सारांश
सं सदीय शासन ूणालीको सु वात बेलायतबाट भएको पाइन्छ । बेलायतमा सं सदीय ूणालीको
सफलताको लामो अनुभवबाट िव का िविभ

ु ह ले यही शासन ूणाली अवलम्बन गद
मुलक

आइरहे का छन् । सं सदीय ूणालीमा राज्य ूमुख र सरकार ूमुखबीच ःप
राजा वा रा पित नाम माऽका रा

िभ ता रहन्छ ।

ूमुख रहने यस शासन ूणालीमा सम्पूणर् कायर्कारी अिधकार

सरकार ूमुख अथार्त ् ूधानमन्ऽीमा िनिहत हुन्छ । जनताका माझबाट च ुिनएर आएका जनूितिनिध
माफर्त

शासन

गिरने

लोकिूयतामा झन्झन् वृि

यस

शासन

ूणालीमा

लोककल्याणकारी

कायर् हुने

भएकोले

यसको

हुँदै गएको पाइन्छ । यस लेखले सं सदीय शासन ूणालीको ऐितहािसक

ु ह को अभ्यास सं क्षेपमा समेट्ने ूयास गरे को छ ।
िवकासबम, नेपालको सन्दभर् र अन्य मुलक
िवषय ूवेश

सामान्य अथर्मा शासन भ ाले राज्य स ालन गन बममा सरकारले अपनाउने िविध वा

ूिबया भ े बुिझन्छ । सरकारको उत्पि सँगै शासनको पिन ूादुभार्व हुने भएकोले जहाँ सरकार

हुन्छ, त्यहाँ शासन हुन्छ । यो िनरन्तर चिलरहने ूिबया हो । यसैगरी शासन ूणाली भ ाले राज्य

ु को शासन ूणाली
स ालन गन तिरका, प ित र िनयमह को सममतालाई जनाउँ छ । कुनै पिन मुलक
कःतो हुने भ े कुरा त्यहाँको ऐितहािसक, भौगोिलक, राजनीतक, सामािजक एवं सांःकृितक अवःथाले
िनधार्रण गदर्छ । िव मा िविभ

ूिबयाका िविभ

िकिसमका शासन ूणाली अभ्यासमा रहे का छन् । शासन स ालन

ःव पह मध्ये लोकतन्ऽलाई आधुिनक राज्यको लोकिूय शासन प ित मािनन्छ ।

लोकतन्ऽमा ूत्येक नागिरकको अिधकार सुिनि त गिरनुका साथै आविधक िनवार्चन, बािलग

मतािधकार, ूेस ःवतन्ऽता, ःवतन्ऽ न्यायपािलका, कानूनको शासन, जनिनवार्िचत सरकार जःता
िवशेषताह लाई ःवीकार गिरएको हुन्छ । यसरी लोकतािन्ऽक शासन ूणाली अवलम्बन गन

ु ह मा शासन स ालन ूिबयाको सबलीकरण, सु ढीकरण एवं सफलताको िनिम
मुलक
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िविभ

समयमा शासन स ालन सम्बन्धी िविभ

ूचलनमा रहे का शासन ूणालीह

शासन ूणालीलाई मुख्य

ूकृित र ःव पह

ूचलनमा रहे का छन् । यसरी

मध्ये रा पतीय शासन ूणाली, सं सदीय शासन ूणाली र िमिौत

पमा िलने गिरन्छ ।

रा पतीय शासन ूणालीलाई अध्यक्षात्मक शासन ूणाली पिन भिनन्छ । यःतो शासन

ु को सम्पूणर् अिधकार रा पितमा िनिहत रहने, रा पित जनताबाट सोझै िनवार्िचत हुने,
ूणालीमा मुलक

व्यवःथािपकीय अिधकार सं सदमा रहने जःता िवशेषताह

रहे का हुन्छन् । रा पतीय शासन प ित

ु
अवलम्बन गन रा ह मा सं यक्त
राज्य अमेिरकाको नाम अमपं िक्तमा आउँ छ । सं सदीय शासन

ूणालीमा व्यवःथापकीय सव च्चता रहे को हुन्छ । बेलायत, भारत, जापान र क्यानाडा लगायत िव का

किरव ६६ रा ह ले सं सदीय व्यवःथा अवलम्बन गरे का छन् । यसैगरी िमिौत शासन ूणाली
भनेको सं सदीय र रा पतीय दुवै ूणालीका गुणह

समेटेर ूचलनमा रहे को शासन ूणाली हो ।

िमिौत शासन ूणालीमा पिन रा पितको पदले ूधानता पाएको ूणालीलाई अधर्रा पतीय मािनन्छ भने
सं सद वा ूधानमन्ऽीको पदले ूधानता पाएको अवःथामा अधर् सं सदीय भ े ूचलन छ । ृान्स,

इजरायल, ौीलं का जःता दे शह ले िमिौत शासन ूणाली अवलम्बन गरे का छन् ।
सं सदीय शासन ूणालीको सं िक्ष

पिरचय

लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा अन्तगर्त सं सदीय व्यवःथा एक उत्कृ

व्यवःथाको

पमा

पिरिचत रहे को छ । सं सदीय ूणालीको सु वात बेलायतबाट भएकोले बेलायतलाई सं सदीय
व्यवःथाको जननी मािनन्छ । सरकारका ूमुख तीन अं गह

व्यवःथािपका, कायर्पािलका र

न्यायपािलकाका बीचमा शिक्त पृथकीकरणको अलावा शिक्त सन्तुलन कायम गनर् िनयन्ऽण र

सन्तुलनको िस ान्त अवलम्बन गरी लोकतािन्ऽक मूल्यमान्यता अनु प नागिरकका मौिलक अिधकार,

आविधक िनवार्चन, बािलग मतािधकार, कानूनको शासन, व्यवःथािपकाूित जवाफदे ही कायर्कािरणी जःता

िवशेषताह

अं िगकार गिरएको पाइन्छ । दे शको सम्पूणर् कायर्कािरणी अिधकार ूा

कायर्पािलका

सदै व सं सद वा व्यवःथािपकाूित उ रदायी रहने भएकाले शासन स ालनमा सं सदीय सव च्चता कायम

रहने व्यवःथालाई नै सही अथर्मा सं सदीय शासन ूणाली भिनन्छ ।

सरकार गठन सं सदबाट नै हुने भएकोले सं सदमा बहुमत ूा

दलको नेता ूधानमन्ऽी हुने र

मन्ऽीह को िनयुिक्त सं सदका सदःयह मध्येबाट चयन गिरन्छ । रा ूमुख र सरकार ूमुख अलगअलग व्यिक्त रहन्छन् । रा ूमुख नाम माऽको कायर्कारी ूमुख मािनन्छ । वाःतिवक कायर्कारी
ूमुख चािहं ूधानमन्ऽी हुने व्यवःथा रहन्छ । यसरी सं सदीय ूणाली अपनाउने िविभ

मध्ये कुनैमा रा ूमुखको

पमा वंशानुगत

ु ह
मुलक

पमा शासन गद आएको राजतन्ऽ रहने गदर्छ भने कतै

ु
िनवार्चन ारा च ुिनएको रा पित रहने व्यवःथा गिरएको छ । बेलायत लगायत कितपय युरोपेली मुलक
तथा जापानले सं वैधािनक राजतन्ऽ सिहतको सं सदीय व्यवःथा अपनाएका छन् भने भारत लगायत

ु मा रा पितलाई रा ूमुखको िजम्मेवारी िदइएको भए तापिन व्यवहारमा केवल
कितपय मुलक

सेरेमोिनयल रा पितकै भूिमकामा सीिमत गिरएको छ ।
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ऐितहािसक िवकासबम
सं सदीय शासन ूणालीको ऐितहािसक िवकासबमको चचार् गिररहँदा ूितिनिधमूलक शासन

अथार्त ् सं सदको िवकासबम बुझ्नु आवँयक हुन्छ । िविभ

राजनीितक मन्थह मा ूजातन्ऽ शब्दको

थालनी ूाचीन मीस नगर राज्यह बाट भएको भ े उल्लेख भए तापिन ११ औ ं शताब्दीितर सं सदको
अङ्मेजी शब्द Parliament को ूयोग सवर्ूथम Chansode Roland भ े लेखमा गिरएको िथयो ।

Parliament भ े शब्द ृेन्च भाषाको 'Parler' भ े शब्दबाट िवकास भएको हो र यसको अथर्
कुराकानी गनुर् वा छलफल गनुर् भ े हुन्छ । यस ूकार सं सद भ ाले छलफल गन थलो भ े
बुिझन्छ । सं सदलाई अक अथर्मा व्यवःथािपका पिन भ े गिरन्छ ।

बेलायतमा १३ औ ँ शताब्दीको अन्त्यितर दे िख नै सं सदको उत्पित भएको मािनन्छ ।

बेलायतमा पाँच

शताब्दीसम्म ःयाक्सनह ले कायम गरे को राज्य सन् १०६६ मा नरम्यान्डीका

िविलयमले आफ्नो कब्जामा िलएदे िख नै राजतन्ऽको िवकास भएको िथयो । यसरी नव शताब्दीसम्म

आइपुग्दा बेलायत सम्ूभुता सम्प

राजतन्ऽको

पमा उदय भयो। शासन स ालनको बममा

ूजाह मध्येबाट बढी बुि मानह को सल्लाह िलन त्यःतो सल्लाह िदने सं ःथाको समेत िवकास

गिरएको िथयो जसलाई िवटान वा िवटानेजमेट (Witan or Witanagemot) भिनन्थ्यो । यसले कानून

िनमार्ण, कर स लन उच्चपदःथ कमर्चारीको िनयुिक्त जःता कायर्मा परामशर् िदने र मनपरी ढं ले

शासन गनर् खोज्ने राजालाई पदच्यूत गनसम्मको है िसयत राख्ने भएकाले िवटानको कायर्लाई आजको
सं सदको सुदूर अतीतको

पमा िलने गिरन्छ ।

सन् १२१३ मा नमर्न वंशको शासनकालमा एउटा युगान्तकारी घटना घ

ो । आिथर्क

अभावले छटपटाएर राज्यका मािमलामा छलफल गनर् राजा जोनले बोलाएको सभाले उल्टै उनलाई
बन्दी

बनायो । फलःव प राजा जोन १५ जुन १२१५ मा ऐितहािसक म्याग्नाकाटार्मा हःताक्षर

गनर् बाध्य भए । म्याग्नाकाटार्लाई जनअिधकारका क्षेऽमा युगान्तकारी दःतावेज मािनन्छ िकनिक

् । यसले जनतालाई मनपरी थु
यसले िनर ुश राजामािथ अं कुश लगाउने काम गरयो
सं सदको अिधवेशन िनयिमत

नपाइने, राजाले

पमा बोलाउनु पन, ूितिनिध बेगर कर लगाउन नपाइने जःता

् । नमर्न राजाह को पालामा नै मेट काउिन्सलको ःथापना
िस ान्तको आधारशीला िनमार्ण गरयो

गिरएको िथयो, पिछ त्यसै लाई सं सद भ

थािलयो । सन् १२५४ मा राजा हे नरी तृतीयले सवर्ूथम

सं सदको बैठक बोलाए तर बैठकमा कर लगाउने िवषयमा सहमित हुन नसकी वादिववाद सु
उक्त बैठक सामु राजा परािजत भए जसको पिरणाम ःव प नयाँ तानाशाहका
उदय भयो । सन् १२६५ मा आधुिनक अथर्मा सं सद भ

भयो र

पमा ःटाटफोटर्को

सुहाउने गरी पूव र् ःथािपत पिरषद्को बैठक

बोलाइयो जसले राजाले जनूितिनिधको माग सम्बोधन नगरे सम्म राज

उठाउन नपाइने ूचलनको

् । यसरी सं सदीय ूणालीको िवकासबममा जेम्स ि तीय राजा भए र उनले सं सदलाई
िवकास गरयो

नटे न माऽ होइन, िवगतका राजाह को िनरं कुश शासन शैलीलाई पुनः अपनाउने ूयास गनर् थाले।
उनको यो िनर ुश शैली िवफल पानर् टोरी र ि ग जःता पाटीर् िमलेर आन्दोलन सु
जीवन खतरामा पन दे खेर राजा जेम्स दे श छोडेर भागे ।
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गरे । आफ्नो

यसरी बेलायतमा िबना कुनै रक्तपात बािन्त सफल भयो त्यसै ले सन् १६८८को बािन्तलाई

बेलायतको इितहासको गौरवमय बािन्त भनेर िचिनन्छ । यही बािन्तको पिरणाम ःव प सन् १६८९
् । यसले सं सदको ःवीकृित बेगर कर लगाउन नपाइने, सं सदको
मा सं सदले अिधकार पऽ जारी गरयो

िनयिमत बैठक गनुप
र् न, राज्यले व्यिक्तलाई अपहरण गनर् नपाउने जःता िस ान्त सुिनि त गरी सं सदीय
् । सन् १७०१ मा सं सदले उ रािधकार सम्बन्धी ऐन जारी गरयो,
् जसले
सव च्चताको घोषणा गरयो

्
यित
राजग ीको उ रािधकारीको रोलबम िनधार्रण गरी शासन सम्बन्धी शतर् तयार पारयो।

बेलासम्मको राजनीितक घटनाबमले राजतन्ऽलाई िसमीत गरी सं सदीय ूणालीको बीजारोपण गराएको
िथयो। यसरी िवकिसत भएको सं सदीय ूणालीलाई िव का िविभ

अपनाउँ दै आएको पाइन्छ।

रा ह ले आफ्नो अनुकूल

अन्तरार्ि य अभ्यास
बेलायतलाई सं सदीय शासन ूणालीको जननी मािनन्छ । बेलायतमा लामो समयको िनरन्तर

िवकासबाट सं सदको ःथापना भएको हो । सॆाट, लडर् सभा र कमन सभा िमलेर सं सदको िनमार्ण

भएको हुन्छ । बेलायतमा दुई सदनात्मक सं सद रहे को छ । हाउस अफ कमन्स तल्लो सदन हो

भने हाउन अफ लडर्स मािथल्लो सदन हो । लडर्सभा ःथायी सदन हो । यसलाई उच्च सदन पिन
पमा गठन हुने हुँदा यसको िनवार्चन हुँदैन तथािप िविभ

भिनन्छ । लडर्सभा वंशानुगत

यसका सदःयह

समयमा

अलग-अलग क्षेऽबाट रहने व्यवःथा रहे को पाइन्छ । लडर् सभाको सदःय सं ख्या

लगभग एक हजार रहे को अनुमान गिरन्छ । खासगरी लडर् सभामा उच्चवगर्, जिमनदार तथा सम्ॅान्त

वगर्को ूितिनिधत्व रहने गदर्छ ।

हाउस अफ कमन्स िनवार्िचत ूितिनिधह को सभा हो । हाल यस सभाका सदःयह को

सं ख्या ६५० रहे को छ । यसको कायर्काल सामान्यतः पाँच वषर्को हुन्छ । आवँयकता अनुसार
यसको कायर्काल वृि

पिन गनर् सिकन्छ । ूथम र ि तीय िव यु को समयमा यस सभाको

सदःयह को कायर्कालमा वृि

गिरएको िथयो (भण्डारी, २०७१)। िवशेष पिरिःथितमा ूधानमन्ऽीको

िव कै शिक्तशाली सदनको

पमा हाउस अफ कमन्सको अिःतत्व कायम रहे को छ । कानून

िसफािरसमा पाँच वषर्को अविध पूरा हुन नपाउँ दै राजाबाट यस सभाको िवघटन पिन हुन सक्दछ ।
बनाउने, सं शोधन गन र र
सदःयह

गन सम्पूणर् अिधकार सं सदमा िनिहत रहे को छ ।

सं सदमा बहुमत ूा

दलले सरकार बनाउने, ूधानमन्ऽीको िसफािरसमा मिन्ऽपिरषद्का

िनयुक्त हुने, सरकार ूमुख ूधानमन्ऽी हुन,े मिन्ऽपिरष

सं सद ूित ूत्यक्ष

पमा उ रदायी

हुने, सम्पूणर् कायर्कािरणी अिधकार मिन्ऽपिरष मा िनिहत रहने एवं औपचािरक रा ाध्यक्षको

राजा वा रानी रहने व्यवःथा रहे को छ । राजाका अिधकारह

पमा

अत्यन्त सीिमत गिरएबाट यहाँ राजाले

कुनै गल्ती गनर् सक्दै नन् भ े उिक्तको समेत िवकास भएको छ । तापिन सं सदबाट पािरत

िवधेयकह मा राजाले दःतखत गरे पिछ माऽ ऐन ब े हुँदा राजालाई व्यवःथािपकाको अं ग मािनएको

छ । बेलायतमा राजाले राज्य गदर्छन् । मिन्ऽपिरषद्ले शासन गदर्छ ।
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यसैगरी भारतको सं सद र सं सदीय व्यवःथा धेरै हदसम्म बेलायतसँग िमल्दोजुल्दो छ ।

भारतमा दुई सदनात्मक व्यवःथािपका रहे को छ । सं सदको तल्लो सदनलाई लोकसभा भिनन्छ ।
बािलग

मतािधकारका

आधारमा

पाँच

वषर्का

लािग

जनता ारा

सोझै

िनवार्िचत

भएर

आएका

जनूितिनिधह को सभा लोकसभा हो । हाल लोकसभाका सदःयह को सं ख्या ५४५ रहे को छ ।

लोकसभाका सदःयह को अिधकतम सं ख्या ५५२ हो । यसको कायर्काल सामान्यतः पाँच वषर्को
हुन्छ । सदनमा बहुमत ूा

ूधानमन्ऽीले िव ासको मत ूा

गनर् सकेन भने लोकसभा िवघटन

हुन्छ । लोकसभा अिधवेशनको आ ान र ःथगन रा पित ारा गिरन्छ । राज्यसभा भनेको भारतीय

सं सदको मािथल्लो सदन वा दोॐो सदन हो । यस सभाका सदःयह को अिधकतम सं ख्या २५०
रहे को छ । हाल राज्यसभामा २४५ सदःय रहे का छन् । यो ःथायी सदन हो । यसका

सदःयह को कायर्काल छ वषर्को हुन्छ । ूत्येक दुई वषर्मा राज्यसभाका एक ितहाइ सदःय पद
िनवृ

हुन्छन् र त्यित नै सं ख्यामा नयाँ सदःयले पदभार महण गछर्न ् ।

लोकसभामा बहुमत ल्याउने दल वा गठबन्धनको नेता ूधानमन्ऽी हुन्छ र उसकै

िसफािरसमा मिन्ऽमण्डल गठन गिरन्छ । मिन्ऽमण्डल आफ्नो कामकारवाहीका लािग सं सदूित

उ रदायी हुन्छ र पाँच वष कायर्काल भए पिन सदनको िव ास रहुन्जेल माऽ पदमा बहाल रहन्छ ।

भारतको सं िवधानले रा पितलाई सं वैधािनक ूमुख बनाएको छ । रा पितलाई सहयोग वा सल्लाह
िदन मिन्ऽमण्डलको व्यवःथा गिरएको भिनए तापिन व्यवहारमा रा पितको िःथित सल्लाहकारको जःतै

हुन्छ । मिन्ऽमण्डलको सल्लाह र सम्मित बेगर रा पितले आफूखुसी कुनै कायर्कािरणी अिधकार
ूयोग गनर् पाउँ दैनन् । वाःतिवक कायर्कािरणी शिक्त ूधानमन्ऽीमा िनिहत छ िकनिक भारतमा
सं सदीय शासन ूणाली अवलम्बन गिरएको छ ।

ु जापान हो । जापानमा पिन
एिसयामा सवर्ूथम सं सदीय शासन ूणाली अवलम्बन गन मुलक

बेलायतमा जःतै सं वैधािनक रा

ूमुखका

पमा राजा रहे का छन् । वाःतिवक शिक्त ूधानमन्ऽीमा

िनिहत छ । जापानको सं सदलाई डायट भिनन्छ । यो ि सदनात्मक सदन हो । यसको मािथल्लो

सदनलाई काउिन्सलर सभा र तल्लो सदनलाई ूितिनिध सभा भिनन्छ । ूितिनिध सभामा हाल ४६५
सदःयह

रहे का छन् । यसको कायर्काल ४ वषर्को हुन्छ तर ूधानमन्ऽीले िनधार्िरत अविधभन्दा

अगावै सदनलाई भं ग गरी ४० िदनिभऽ िनवार्चन गनर्सक्ने सं वैधािनक व्यवःथा समेत रहे को छ

(िसवाकोटी, २०६७) । काउिन्सलर सभा डायटको ःथायी सदन हो यसमा २४२ सदःय रहे का
छन् । यसका सदःयह को पदाविध ६ वषर्को हुने भिनए तापिन ूत्येक ३ वषर्मा आधा सदःयको
पदाविध समा

हुने ूावधान रहे को छ ।

डायट जापानको सव च्च शिक्त सम्प

िवधाियकाको

पमा रहे को छ । यसको सबैभन्दा

महत्वपूणर् कायर् ऐन कानून िनमार्ण गनुन
र् ै हो । सबै ूकारका कानून डायटले िनमार्ण गछर् । यो

राि य समःयाह बारे िवचार िवमशर् गन िनकाय पिन हो । रा को सम्पूणर् िव ीय मािमला मािथ
डायटको िनयन्ऽण रहन्छ । डायटबाट पािरत गरे र माऽ कर लगाउने, पिरवतर्न गन तथा सरकारले
खचर् गन अिधकार ूा
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गदर्छ । सन् १९४७ को सं िवधानले जापानमा सं सदीय शासन ूणाली
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ःथापना गरे को हो । जापानमा सं िवधानको सव च्चता ःथािपत छ । मिन्ऽपिरषद्का सदःय डायटका
सदःय हुन्छन् । डायटबाट ूधानमन्ऽी मनोनीत गिरन्छ । उनको राजीनामाले सम्पूणर् मिन्ऽपिरष
भ

हुन्छ ।

नेपालको सन्दभर्
नेपालमा सं सदीय व्यवःथाको इितहास खासै लामो छै न । राज्य स ालनमा जनताको सल्लाह

िलने ूचलन २००७ सालमा ूजातन्ऽको ःथापनाप ात् जारी भएको नेपालको अन्तिरम शासन िवधान,

२००७ को दोॐो सं शोधन अनुसार व्यवःथािपकाका
गिरएबाट सु

पमा कायर् गनर् सल्लाहकार सभाको गठन

भएको पाइन्छ । २०१५ सालमा नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५ जारी

भइसकेपिछ पिहलो आम िनवार्चन सम्प

भयो । उक्त सं िवधानले सं सदीय व्यवःथाको ममर् र

भावनालई आत्मसात् गरे को भए तापिन त्यो लामो समयसम्म िटक्न सकेन । २०१७ सालमा

तत्कालीन राजा महे न्िले सं सदीय ूणाली िवघटन गरी एकदलीय प ायती शासन व्यवःथा ूारम्भ गरे
सोही अनु प नेपालको सं िवधान, २०१९ लागू भयो । २०४६ सालमा प ायती व्यवःथाका िव
उिलर्एको जनिविोहले सफलता ूा

गरे पिछ तत्कालीन राजा वीरे न्िले बहुदलीय व्यवःथाको घोषणा

गरे । सो आन्दोलनबाट हािसल भएका उपलिब्धह लाई सं ःथागत गनर् नेपाल अिधराज्यको सं िवधान,
२०४७ जारी भयो ।

सं वैधािनक राजतन्ऽ, जनताको मौिलक अिधकारको व्यवःथा र यसको सं रक्षण, बािलग

मतािधकार, ःवतन्ऽ न्यायपािलका यसका मूलभूत िवशेषताका

पमा अं गीकार गिरयो । ूितिनिध सभा

र रि य सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवःथािपकाको िनमार्ण भयो । ूितिनिध सभामा २०५ सदःयह

ूत्यक्ष िनवार्चन प ित ारा जनताबाट िनवार्िचत हुने र राि य सभामा राि य महत्वका िविभ

क्षेऽह मा िविश

्
योगदान पुरयाउने
व्यिक्तह लाई समािहत गनर्सक्ने गरी ६० सदःय रहने व्यवःथा

गिरयो । ूितिनिध सभामा बहुमत ूा

गन दलको नेता ूधानमन्ऽी हुन,े कुनै पिन दलले बहुमत ूा

्
ूधानमन्ऽी ब
गनर् नसकेको अवःथामा दुई वा सो भन्दा बढी दल िमलेर बहुमत पुरयाई

ूधानमन्ऽीको नेतत्ृ वमा मिन्ऽपिरष

रहने र मिन्ऽपिरष

सक्ने,

गठन गिरने, मिन्ऽपिरष मा दे शको सम्पूणर् कायर्कािरणी अिधकार

सं सदूित उ रदायी रहने व्यवःथा गिरयो ।

२०५९ सालमा तत्कालीन राजाबाट ूितिनिध सभा भं ग गरी सं सदीय शासन व्यवःथा तथा

बहुदलीय ूणालीलाई िनलम्बन गन कायर् भयो । २०५९ सालदे िख २०६३ सालसम्म तत्कालीन

राजाको

ूत्यक्ष

िनरं कुश

शासन

चल्यो

।

जनआन्दोलनरत नेकपा माओवादी सिहतका िविभ
ूणाली िव

२०६२/०६३

सालमा

तत्कालीन

सात

दल

र

दलह ले आ ान गरे को राजाको िनरं कुश शासन

को जनआन्दोलनमा जनताको अपार समथर्न र ो । पिरणामःव प तत्कालीन राजा

ानेन्ि ारा िवघिटत ूितिनिध सभा पुनःःथापना र बहुदलीय ूजातािन्ऽक व्यवःथाको पुनवर्हाली गनर्

बाध्य भए । दोॐो जनआन्दोलनबाट हािसल भएका उपलिब्धह लाई सं ःथागत गरी नयाँ नेपाल

िनमार्ण गनर् सं िवधान सभाको िनवार्चन गन सं कल्प गद नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ जारी
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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भयो । सं सदका सदःयह बाट नै ूधानमन्ऽी र िनजको अध्यक्षतामा मिन्ऽपिरष
कायर्कािरणी अिधकार मिन्ऽपिरष मा िनिहत रहने, ूधानमन्ऽी र मन्ऽीह

सामूिहक

पमा उ रदायी हुने जःता ूावधानह

व्यवःथालाई आत्मसात् गरे को ू

हुन्छ ।

गठन हुने,

व्यवःथािपका-सं सदूित

समेटेको अन्तिरम सं िवधानले पिन सं सदीय

पिहलो सं िवधान सभाको असफलताप ात् लामो सं घषर् र अथक ूयासको फलःव प दोॐो

सं िवधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको सं िवधान, २०७२ जारी भयो । सं िवधानतः

नेपालको शासकीय ःव प बहुलवादमा आधािरत बहुदलीय ूितःपधार्त्मक सं घीय लोकतािन्ऽक

गणतन्ऽात्मक सं सदीय शासन ूणाली हुने (धारा ७४), यसैगरी ूितिनिध सभा (२७५ सदःय) र
राि य सभा (५९ सदःय) गरी दुई सदनात्मक सं घीय सं सद रहने, बहुमत ूा

सं सदीय दलको

नेतालाई रा पितले ूधानमन्ऽीमा िनयुक्त गन र िनजको अध्यक्षतामा मिन्ऽपिरष

ूधानमन्ऽी र मन्ऽीह

कामको लािग व्यिक्तगत

सामूिहक

गठन हुने,

पमा सं घीय सं सदूित उ रदायी हुने र मन्ऽी आफ्नो मन्ऽालयको

पमा ूधानमन्ऽी र सं घीय सं सदूित उ रदायी हुने व्यवःथा रहे को छ ।

यसरी नेपालमा सं सदीय शासन ूणाली अवलम्बन गिरएको छ ।
सं सदीय शासन ूणालीका िवशेषता

ु मा ूितिनिधमूलक शासन व्यवःथाको कायार्न्वयनका लािग सं सदीय शासन
कुनै पिन मुलक

ूणालीको महत्वपूणर् भूिमका रहे को पाइन्छ । यसका मूलभूत िवशेषताह लाई दे हाय बमोिजम उल्लेख

गिरएको छ :

1.

सं सदमा बहुमत ूा
मिन्ऽपिरष

2.
3.

गठन हुने,

ूधानमन्ऽी एवं मन्ऽीह

गन सं सदीय दलको नेता ूधानमन्ऽी हुने र िनजकै अध्यक्षतामा
सं सदूित उ रदायी हुने,

ु को सम्पूणर् कायर्कारी अिधकार सरकार ूमुखमा रहने र नाममाऽको रा
मुलक

रहने,

4.
5.

ूमुख

रा ूमुख ूितकात्मक एवं राि य एकताको ूतीक रहने,

कायर्पािलका, व्यवःथािपका र न्यायपािलकाबीच पूणर् शिक्त पृथकीकरण नभई िनयन्ऽण र
सन्तुलन हुने,

6.
7.
8.
9.

सं सदमा ूितपक्षको ूभावकारी भूिमका रहने,
दलीय ूणालीमा आधािरत हुने,

लिचलोपन र पिरवतर्नशीलता महत्वपूणर् पक्षको
ःवःथ राजनीितक ूणालीको िवकास हुने,

पमा रहने,

10. सरकार िनरं कुश र ःवेच्छाचारी हुने खतरा न्यून रहने ।
सरकारका तीन अं गह लाई एक अकार्बाट पृथक राखी कानूनको सव च्चता ःथािपत गिरने

यस शासन ूणालीमा आम नागिरकह का आधारभूत मानव अिधकार, ःवतन्ऽता, समानता, बािलग
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मतािधकार, आविधक िनवार्चन, ःवतन्ऽ न्यापािलका, कानूनी शासन जःता पक्षह लाई समेत मुख्य
िवशेषताका

पमा अवलम्बन गिरएको हुन्छ ।

िनंकषर्
िव मा ूचिलत िविभ

शासन ूणाली मध्ये सं सदीय शासन ूणालीमा जनता माझबाट

च ुिनएर आएका जनूितिनिध माफर्त शासन हुने भएकाले यसको लोकिूयतामा झन्झन् वृि

हुँदै गएको

ु ह ले यही शासन ूणाली अवलम्बन गद आइरहे का छन् । भारत,
छ । िव का किरब ६६ मुलक
ु ह
बेलायत, जापान जःता मुलक

सं सदीय ूणाली अवलम्बन गरे र जनताको जीवनःतर उच्च राख्न

सफल भएका छन् भने नेपालको वतर्मान सं िवधानले िवगतको कमीकमजोरी हटाई सरकारको

िःथरतालाई सुिनि त गनर् केही नयाँ ूावधानह

थपेर सं सदीय शासन ूणाली आत्मसात् गरे को छ ।
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नेपालमा सं सदीय शासन व्यवःथा र यसको सान्दिभर्कता

मेघराज अयार्ल



सारांश
सं सदीय शासन व्यवःथा जनतासँग ूत्यक्ष सरोकार राख्ने जनता ारा िनवार्िचत भएर आएका
जनूितिनिधह

िमलेर सरकारको गठन गन शासकीय व्यवःथा हो । यस व्यवःथामा सरकारको

गठन िवधाियकाबाट हुने भएकोले जनूितिनिधको िनगरानी र िनयन्ऽणमा कायर्पािलका रहे को
हुन्छ । सरकारलाई सं वैधािनक सीमािभऽ आब
व्यवःथा सबैभन्दा उ म व्यवःथाको

गरी जनताूित उ रदायी गराउन सं सदीय शासन

पमा रहे को हुन्छ । िविवधतायुक्त समाजमा सबै तह र

तत्काका जनताको शासन ूणालीमा सहभािगता गराई सबै जनतामा राज्य मेरो हो भ े भावनाको
िवकास गराउन यो ूणालीले सघाउ पुर्याउँ छ । नेपालमा िव. सं . २०१५ सालको आम
िनवार्चनपिछ सं सदीय ूणालीको ूारम्भ भएको हो । नेपालको वतर्मान सं िवधान जारी गन बममा
िवगतमा सं सदीय व्यवःथाको ूयोगमा दे िखएका किमकमजोरीह

आत्मसात् गरी सुधान ूयास

गिरएको छ । नेपालको सन्दभर्मा सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक सं सदीय शासन व्यवःथाको
माध्यम ारा िदगो शािन्त, सुशासन, िवकास र समृि को आकांक्षा पूरा गन बममा वतर्मान सरकारले
तय गरे को सुखी नेपाली, समृ

नेपालको राि य लआयलाई साकार पानतफर् सं सदीय व्यवःथा

िनदिशत हुन ज री दे िखन्छ । यस लेखमा नेपालमा सं सदीय शासन व्यवःथाको िवकासबम,

वतर्मान सं िवधानले यस सम्बन्धमा सम्बोधन गरे का िवषयवःतु र यसको सान्दिभर्कताका बारे मा
ूकाश पािरएको छ ।
िवषय ूवेश
शासन राज्य र नागिरक बीचको अन्तरसम्बन्धलाई ूभावकारी बनाउने महत्वपूणर् औजार

हो । कुनै पिन दे शका नागिरकको सरोकार र राज्यको िहत ूव र्नका लािग अपनाइने शासकीय
प ित वा ूणालीले शासनलाई बुझाउँ दछ । आधुिनक राज्यूणालीमा शासन भ ाले नागिरकह ले

राजनीितक अिधकार ूयोग गरी छनौट गरे का जनूितिनिधह ले कानून बमोिजम दे श र जनतालाई
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शासनको मुख्य केन्ििवन्दुमा राखी शासन गन कायर्लाई बुिझन्छ । राज्यले आफ्नो शासकीय

सं यन्ऽलाई ूभावकारी, जनमुखी, जफावदे ही, सहभािगतामूलक, ूितिनिधत्वयुक्त र पहुँचयुक्त बनाउने

उ ेँयले कुनै खास ूकारको शासन व्यवःथा वा शासकीय ःव प अपनाउने हो । दे शको मूल
कानून सं िवधानमा िनिदर्ंट मूल्यमान्यता र राज्यले हािसल गनर् खोजेको उ ँ
े य अनुसार शासन व्यवःथा

वा शासकीय ःव पको िकटान गन गिरन्छ । शासकीय ःव प िनधार्रण गन बममा मूलतः

ूजातािन्ऽक

प ित

र

जनताको

अिधकारको

सुिनि तता,

सरकारको

जवाफदे िहता,

ूभाकािरता एवं दक्षता जःता िवषयलाई ध्यानमा राखेर अगािड बढ्ने गिरन्छ ।
शासन व्यवःथा िनधार्रण गदार् केन्ििवन्दुमा रािखने िवषयह

ःथाियत्व,

जःतै ः ूजातािन्ऽक मूल्य र

मान्यताको सं रक्षण र तदनु पका सं यन्ऽह को ःथापना, सकारको जवाफदे िहता र पारदिशर्ता एवं

सकारको ःथाियत्व र ूभावकािरताका िवषयमा राज्यले अपनाउने

िंटकोण िवना नै शासकीय व्यवःथा

िनि त गनर् सम्भव हुँदैन । िव मा हाल ूचिलत जेजःता ूकारका शासन व्यवःथाह

छन्, ती मध्ये

कुनै एक प ितले मािथका सबै िवषयलाई सम्बोधन वा सुिनिँचत गनर् भने सक्तैनन् । िकनभने यी

मूल्यमान्यताह

एक आपसमा सदै व ूितःपधीर् हुन्छन् । त्यसकारण कुन मूल्यमान्यतालाई बढी

ूाथिमकता िदने र त्यसका लािग उपयुक्त शासन व्यवःथा के हुने भ े िवषयमा राज्यको आफ्नो
आवँयकता, ऐितहािसकता, िविश

अवःथा, जनताको आवँयकता, पुग्न चाहे को गन्तव्य र िव

ु ह को
पिरवेश जःता िवषयलाई आधार िलई िनणर्य िलनुपदर्छ । हाल िव का ूजातािन्ऽक मुलक

शासन व्यवःथालाई अध्ययन गदार् मूलतः तीन ूकारका शासन व्यवःथाह

िव मान रहे को

दे िखन्छ । ितनीह मा सं सदीय शासन व्यवःथा, रा पतीय शासन व्यवःथा र िमिौत शासन व्यवःथा
छन् ।

नेपालमा ूाचीनकालदे िख नै शासन ूणाली सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालमा ूचिलत

शासन ूणाली िव मा ूचिलत शासन ूणालीमध्ये एक ऐितहािसक शासन ूणाली हो । नेपालको

इितहासलाई अध्ययन गदार् सु मा गाईपालक समुदायका

पमा रहे का गोपाल वंशका भुक्तमान

नेपालमा राजा भई शासन गरे को ूमाण भेिटन्छ । गोपाल वंशपिछ नेपालमा मिहषपाल र िकराँत
वंशका शासकह ले लामो समयसम्म नेपालमा शासन गरे का िथए । ूाचीनकालीन लुिम्बनीमा

गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथा िथयो भने िमिथला क्षेऽमा राजतन्ऽात्मक गणतन्ऽको अनौठो व्यवःथा

रहे को िथयो । राजनीितक, आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक िवकासका
वंशका

िंटकोणले अत्यन्तै सफल

पमा िचऽण गिरएको िलच्छवीह को शासनकाललाई नेपालको ःवणर् युग भिनन्छ, जुन

समयमा नेपालमा सं घीय ूकृितको शासन स ालन भएको िथयो । मल्लकालमा सामन्ती राजतन्ऽले

ःथान पाएको िथयो । राणा शासनकालमा राजा राज्यको ूमुख माऽ रहने र ूधानमन्ऽी शिक्तशाली
रहने शासन व्यवःथा ूचिलत िथयो ।

नेपालमा रािंशय तहमा ूितिनिधमूलक शासनको औपचािरक सु वात िव.सं . २०१५ सालमा

भएको आम िनवार्चनपिछ वी.पी. कोइरालाको नेतत्ृ वमा गिठत मिन्ऽमण्डलबाट भएको हो। अतः

िविधवत्

पमा नेपालमा सं सदीय व्यवःथाको सु वात नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५ अनुसार
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भएको आमिनवार्चनपिछ गठन भएको सरकारको कामकारवाही सँगसँगै भएको हो । तर सं सदीय

अभ्यासको अवलम्बन गन ूयत्न भने राणा शासनको पतनपिछ भएको पाइन्छ । सं सदीय व्यवःथाको

िवकासको अध्ययन गदार् नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५ अिघका दुई सं िवधानले पिन

कायर्पािलकाको अितिरक्त कुनै न कुनै ूकारको िवधाियकाको समेत पिरकल्पना र व्यवःथा गरे कोले

ितनका बारे मा समेत जानकारी राख्नु सान्दिभर्क दे िखन्छ ।

नेपालले सं सदीय शासन व्यवःथाको अं गीकार गरे को छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीक,

ु भएकोले यहाँको समाजको िविवधता, बहुलता, आिथर्क, सामािजक,
बहुधािमर्क र बहुसांःकृितक मुलक
सांःकृितक, भािषक एवं जातीय ःवाथर्ह को उिचत सम्बोधन गद सरकारमा उनीह को समुिचत

उपिःथित गराई सरकारलाई पारदशीर्, जवाफदे ही र िजम्मेवारपूणर् तवरले स ालन गनुप
र् न आवँयकता
महसुस भएकोले सं सदीय शासन ूणालीलाई उ म िवकल्पको

पमा ःवीकार गरी शासकीय ःव पको

पमा सं सदीय शासन व्यवःथालाई अवलम्बन गिरं दै आएको छ । नेपालको सं िवधानको धारा ७४

मा नेपालको शासकीय ःव प बहुलवादमा आधािरत बहुदलीय ूितःपधार्त्मक सं घीय लोकतािन्ऽक
गणतन्ऽात्मक सं सदीय शासन ूणाली हुनछ
े भनी व्यवःथा गिरएको छ ।

नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४ र िवधाियकी व्यवःथा
सं वैधािनक िवकासका

िंटकोणले नेपालको पिहलो सं िवधानको

वैधािनक कानून, २००४ तत्कालीन राणा ूधानमन्ऽी प

पमा रहे को नेपाल सरकार

शमशेरले िव.सं . २००४ माघ १३ मा

जारी गरे का िथए, जुन राणा शासकह बीच रहे को मतभेदका कारण कायार्न्वयनमा आउन सकेन ।

यस सं िवधानले ौी ३ महाराज, रांश सभा र भारदारी सभाबाट नेपालको व्यवःथािपका सभाको गठन
हुने व्यवःथा गरे को भए तापिन त्यसमा सं सदीय व्यवःथाका िवशेषताह

िथएनन् । यो कानून अनुसार

नेपालको शासन अिधकार ौी ३ महाराजमा रहे को ूंटसँग भिनएको िथयो र त्यो अिधकार उनले

ःवयं वा मातहतका कमर्चारीमाफर्त ूयोग गन भिनएको िथयो । यःतो शासन गन ौी ३ लाई म त

र सरसल्लाह िदन व्यवःथािपकाका सदःय मध्येबाट उनैले ५ जनासम्मको मिन्ऽमण्डल मुकरर गन
भिनएको िथयो । मन्ऽीको िनयुिक्त, वहाली र पदमुिक्त गन अिधकार राणा ूधानमन्ऽीमा िथयो भने
मिन्ऽमण्डलका सदःयह

व्यवःथािपकाूित नभई ौी ३ ूधानमिन्ऽूित जवाफदे ही हुने भिनएको

िथयो । दुई सदनात्मक व्यवःथा गिरएको यस सं िवधानमा तल्लो सभा रांश सभा ६०-७० जनासम्म

सदःय रहने िथयो, जसमध्ये ४२ िजल्ला प ायतका सभापित र नगर प ायतका ूधानप ह , साहु
महाजनका ूितिनिध, िवतार्वालका ूितिनिध, लेखपढ गनर् जानेका ूितिनिध, सरकारी कमर्चारीका

ूितिनिध, ौमजीवीका ूितिनिध र २८ जना ौी ३ बाट िनयुक्त हुने गरी िकटान गिरएको िथयो ।

मािथल्लो सदनको
बढाएका व्यिक्तह

िथयो ।

ु को गौरव
पमा रहे को भारदारी सभामा पेशा, रोजगार र िवशेष योग्यता ारा मुलक

मध्येबाट ौी ३ को तजवीजबाट २०-३० जना मनोनीत व्यिक्त रहने व्यवःथा

नेपालको अन्तिरम शासन िवधान, २००७ र िवधाियकी व्यवःथा
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नेपालमा १०४ वष जहािनयाँ राणा शासनको अन्त्य भई ूजातन्ऽको ूाप्तीसँगै जारी भएको

नेपालको अन्तिरम शासन िवधान, २००७ सं वैधािनक िवकासका

िंटकोणले दोॐो सं िवधान भएपिन

ु को कायर्कािरणी अिधकार
कायार्न्वयनमा आएको नेपालको पिहलो सं िवधान हो । यस सं िवधानले मुलक

ौी ५ र मिन्ऽपिरषद्लाई सुिम्पएको िथयो । मिन्ऽमण्डलको गठन ौी ५ बाट हुन्थ्यो र मन्ऽीह

ौी ५ ूित उ रदायी हुन्थे । सं िवधान सभामाफर्त नयाँ सं िवधान िनमार्ण गन उ ेँयका साथ जारी

भएको यस सं िवधानले कुनै ःप

शासकीय ढाँचा ूःताव गरे को िथएन । पिछ यस सं िवधानको

सं शोधन माफर्त राजाबाट मनोनीत हुने सल्लाहकार सभाको व्यवःथा गिरएको िथयो, जसको कायर् राजा

र उनको मन्ऽीमण्डललाई म त र सल्लाह िदनु िथयो । मन्ऽीह

पिन सल्लाहकार सभाको सदःय

रहने व्यवःथा गिरएको िथयो तर सल्लाहकार सभाूित कुनै सं वैधािनक जवाफदे िहता िथएन । यो
सं िवधानले सं सदीय व्यवःथाको शुभारम्भ गर्यो तर िवकासका

िंटले उल्लेख्य ूगित गनर् सकेन ।

नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५ र सं सदीय अभ्यास
नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५ अनुसार भएको आमिनवार्चनपिछ नेपालमा रािंशय

तहमा औपचािरक

िवकासको

आधारभूत

पमा सं सदीय शासन व्यवःथाको सु वात भएको हो । सं सदीय अभ्यासको

िंटकोणले यो सं िवधानलाई कोशे ढुं गाको

पमा िलइन्छ, िकनकी यो सं िवधानले

ु मा दुई
पमा सं सदीय व्यवःथाको पिरकल्पना गरे को िथयो र सोही बमोिजम मुलक

सदनात्मक व्यवःथािपका समेतको िनवार्चन भयो । यस सं िवधानको धारा १८ ले ौी ५ र महासभा

तथा ूितिनिध सभा नामक दुई सदन सिहतको सं सदको व्यवःथा गरे को िथयो । अन्य सं सदीय

व्यवःथा जःतै मािथल्लो सदन महासभा र तल्लो सदन ूितिनिध सभा हुने व्यवःथा िथयो । सम्पूणर्
नेपाललाई १०९ िनवार्चन क्षेऽमा िवभाजन गरी ूितिनिध सभाको िनवार्चन पिहलो हुने िनवार्िचत हुने

ूणालीबाट हुने व्यवःथा िथयो । यसै सदनम बहुमत ल्याउने सं सदीय दलको नेतालाई ौी ५ बाट
ूधानमन्ऽी िनयुक्त गन र ूधानमन्ऽीको िसफािरसमा अन्य मन्ऽीह

िनयुक्त हुने व्यवःथा िथयो ।

िव मा ूचिलत सं सदीय व्यवःथा जःतै नेपालमा पिन मिन्ऽमण्डल आफ्नो कायर्कालभिर पिन ूितिनिध

सभाको िव ास छउ ल
माऽ पदमा रहन सक्थ्यो । ूितिनिध सभाले अिव ासको ूःताव ारा
े
मिन्ऽमण्डल भ

गनर् सक्दथ्यो । यो सं िवधानले मिन्ऽमण्डललाई नेपाल अिधराज्यको शासनको

समान्य िनदशन तथा िनयन्ऽण गन अिभभारा सुम्पेको िथयो र मिन्ऽमण्डल सामूिहक

पमा ूितिनिध

सभाूित उ रदायी हुन्थ्यो । यो सं िवधानको धारा १० अनुसार नेपालको कायर्कािरणी अिधकार ौी ५

मा िनिहत गरे को िथयो भने धारा ५५ ले ौी ५ लाई सं कटकाल घोषणा गन अिधकार िदएको
िथयो । राजा महे न्िले सं िवधानको धारा ५५ को अिधकार ूयोग गरी िव.सं . २०१७ पुस १ गते

जनिनवार्िचत सरकार िवघटन गरी िव.सं . २०१७ पुस २२ गतेदेिख नेपालमा प ायती शासन

ु लाई सं सदीय शासकीय
व्यवःथाको सु वात गरे का हुन ् । समममा भ ुपदार् यो सं िवधानले मुलक
ढाँचामा ढालेको िथयो । सं िवधानका कितपय ूावधानह ले रांशाध्यक्षका
अिधकार िदएको िथयो, त्यसबाट सं सद र मन्ऽीमण्डल कमजोर दे िखन्थ्यो ।

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

पमा राजालाई जेजे
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नेपालको संिवधान, २०१९ र प ायती व्यवःथा
नेपालको सं िवधान, २०१९ िनदर्लीय प ायती व्यवःथाको जगमा िनमार्ण भएको हुँदा यसले

वामे सद गरे को सं सदीय व्यवःथाको जरो मै ूहार गर्यो र िनरं कुश राजतन्ऽात्मक शासन व्यवःथामा
जोड िदएको िथयो । यसले नेपाली हावा, पानी र माटो सुहाउँ दो व्यवःथाको नाममा प ायती

व्यवःथाको ःथापना गर्यो । राजा महे न्ि लोकतन्ऽ र राजनीितक दलह का क र िवराधी भएका

कारण नेपाल िव.सं . २०१७ पुस १ गतेदेिख ३० वष प ायती व्यवःथाको कुिहरोमा

मिलन बाध्य

भयो । दलिवहीन यो राजनीितक व्यवःथालाई राजा महे न्िले नेपालको सं िवधान २०१९

ारा

राजनीितक जामा पिहर्याए । प ायती व्यवःथाले दुई सदनात्मक सं सदको ःथानमा एक सदनात्मक

रािंशय प ायत खडा गर्यो । सं िवधानको तेॐो सं शोधनपिछ सोझै जनता ारा िनवार्िचत ूितिनिधह को
सभा बने पिन रािंशय प ायतको िनवार्चनमा राजनीितक दलह लाई भाग िलन िनषेध गिरए
को िथयो । राजाले चाहे का िवषय जसरी पिन ऐन ब े र नचाहे को िवषय कुनै पिन हालतमा ऐन ब

नसक्ने हुँदा यस शासन अविधमा रािंशय प ायतको है िसयत आदे शात्मक नभई परामशर्दाऽी माऽ

िथयो । यस सं िवधान अनुसार ूधानमन्ऽी र िनजको मिन्ऽमण्डल रािंशय प ायतूित नभई राजाूित
जवाफदे ही हुन्थे । यस सं िवधानको अिःतत्व रहु ल
े लोकतन्ऽ त रहे न रहे न, सं सदीय व्यवःथाको
िवकास समेत भएन, ब

उल्टै िवकास हुँदै गरे को सं सदीय व्यवःथाको कोिपलामािथ ूहार भयो ।

नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ र सं सदीय व्यवःथा
तीस वष िनदर्लीय प ायती व्यवःथाको अन्त्यको लािग िव. सं . २०४६ साल फाल्गुन ७

गतेदेिख चै त २६ गते सम्म ४९ िदने जनआन्दोलन भयो । िव. सं . २०४६ सालको जनआन्दोलन

सफल भएपिछ २०४७ साल काितर्क २३ मा नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ लागू भएसँगै
ु मा िविधवत् सं सदीय शासन ूणालीको बीजारोपण भयो । यस सं िवधानले राजा, राि य सभा तथा
मुलक

ूितिनिध सभा नामक दुई सदनात्मक व्यवःथािपकाको व्यवःथा गर्यो । अन्य सं सदीय व्यवःथामा
जःतै तल्लो सदनको

पमा ूितिनिध सभा जसमा बािलग मतािधकारका आधारमा पिहलो हुने िनवार्िचत

हुने ूणालीको आधारमा २०५ जना र मािथल्लो सदनको

पमा रहे को राि य सभामा राजाबाट

मनोिनत दश जना, एकल सं बमणीय मत ूणालीका आधारमा ूितिनिध सभाबाट िनवार्िचत पतीस जना

तथा पाँच िवकास क्षेऽका ःथानीय िनकाय ारा िनवार्िचत पन्ीजना गरी जम्मा ६० जना रहने गरी
व्यवःथा गर्यो । त्यसै गरी सं िवधानको ूःतावनामा सं सदीय शासन ूणाली, सं वैधािनक राजतन्ऽ तथा

बहुदलीय ूजातन्ऽलाई सु ढीकरण गन उ ँ
े य िकटान गिरयो । सं िवधानको ूःतावनामा रािखएको
सं सदीय शासन ूणालीूित गिरएको ूितब ता अपिरवतर्नीय िथयो ।

सं सदीय व्यवःथाूितको ूितब तालाई व्यवहारमा आत्मसात् गनर् सं िवधानको धारा ११६ मा

रहे को सं िवधान सं शोधन सम्बन्धी व्यवःथामा ूःतावनाको भावनामा ूितकूल हुने गरी सं िवधान

सं शोधन गनर् पाइने छै न भनी उल्लेख गिरएको िथयो । सं सदीय शासन ूणालीका आधारभूत
िवशेषताह
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जःतै ः ूितिनिध सभाको िनवार्चन बािलग मतािधकारका आधारमा हुने, ूितिनिध सभामा
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

बहुमत

ूा

सं सदीय

दलको

नेतालाई

ूधानमन्ऽीको िसफािरसमा मन्ऽीह

ूधानमन्ऽी

िनयुक्त

िनयुक्त गन, ूधानमन्ऽी

गन,

सं सदका

र अन्य मन्ऽीह

सदःयह मध्येबाट
सामूिहक

पमा

ूितिनिध सभाूित उ रदायी हुने र मिन्ऽपिरषद्को कायर्काल ५ वषर्को भए पिन ूितिनिध सभा ारा
अिव ासको ूःताव पािरत भएमा मिन्ऽपिरषद्का सदःयह

पदमुक्त हुने िवषयलाई सं िवधानमा

ु लाई पूणर् सं सदीय शासन व्यवःथा अवलम्बन गनर्
ःप सँग उल्लेख गिरएकोले यस सं िवधानले मुलक
सक्ने अवसर ूदान गरे को िथयो । यस सं िवधानको कायार्न्वयनसँगै िनरं कुश राजतन्ऽको स ामा

सं वैधािनक राजतन्ऽले ःथान पायो । ौी ५ रा ाध्यक्ष माऽ रहन गए र ूधानमन्ऽी सरकार ूमुख
ु को शासनको मूल अिभभारा मिन्ऽपिरषद्को काँधमा आयो । सं सदले पािरत गरे को कुनै
बने । मुलक
िवधेयक ौी ५ लाई अःवीकार गन अिधकार रहे न ।
वःतुतः सं सद अिधकार सम्प

ु मा
तथा आदे शात्मक भयो । यस सं िवधान बमोिजम मुलक

ु ले एकमना,
२०४८, २०५१ र २०५६ साल गरी तीनवटा आम िनवार्चन भए । यस अविधमा मुलक

अल्पमत र गठबन्धन तीनै ूकारका सरकारह को अनुभव पायो । बहुमतका आधारमा बनेको
सरकारले पिन आफ्नो कायर्काल पूणर्

पमा स ालन गन अवःथाको िसजर्ना हुन सकेन । आफ्नै

पाटीर्का सभासद्को अनुपिःथितले सरकार िव ासको मत ूा

गनर् असफल भयो । सं सदीय

ु
व्यवःथाको सही ूयोग हुन नसक्दा मुलक
राजनीितका अिःथरताको भूमरीमा फःयो । िव. सं .

२०४७ सालदे िख २०६१ सालसम्मको अविधमा नेपालमा दल-बदल, सांसद खिरद-िबबी, सं सदीय

सुिवधाह को चरम दु पयोग, पदको दु पयोग, भंशाचार जःता िवकृितले सं सदीय व्यवःथाको बदनाम

भयो । सं सदीय शासन व्यवःथाले कठोर दलीय अनुशासनको माग गदर्छ । तर यो कालखण्डमा

राजनीितक दलह मा त्यःतो अनुशासन दे िखएन । कुसीर्का लािग पाटीर् फुटाउने, असं सदीय तथा

अमयार्िदत सम्झौताह

गन कामह

भए । यस अविधमा सरकार पिरवतर्नको तथ्या लाई हे न हो भने

कूल १३ वषर्को अविधमा १० वटा सरकार पिरवतर्न भए । अझ राजा

ानेन्िले स ा हातमा

िलएदे िख दोॐो जनआन्दोलन सम्मको समयाविधमा ५ वटा सरकार पिरवतर्न भए । मािथ उिल्लिखत
तथ्यले के पुि

गदर्छ भने २०४६ सालको जनआन्दोलनदे िख २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म

नेपालमा सं सदीय शासन राजनीितक ःथाियत्वका

ि बाट अत्यन्त कमजोर र ूत्युत्पादक र ो ।

नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ र सं सदीय व्यवःथा
दे शमा दश वषर्सम्म चलेको जनयु

र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको पिरणामःव प

सं िवधान सभाबाट नयाँ सं िवधान िनमार्ण गन ूयोजनका लािग अन्तिरम समयका लािग नेपालको
अन्तिरम सं िवधान, २०६३ जारी भयो । यस सं िवधानले ३३० सदःयीय एक सदनात्मक
व्यवःथािपका-सं सदको पिरकल्पना गर्यो । तत्कालीन समयका लािग ३३० सदःयीय

व्यवःथािपकाको व्यवःथा गरे पिन जनयु

पान्तिरत

पान्तिरत

र जनभावनाको कदर हुने गरी सं िवधान सभाको िनवार्चन

माफर्त ६०१ सदःयीय सं िवधान सभाको गठन गन व्यवःथा समेत गरे को िथयो । पिहलो पटक

सावर्भौमस ा र राजकीय स ा नेपाली जनतामा िनिहत गराएको यस सं िवधानले सं सदीय शासन

ूणालीका सम्बन्धमा नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ को ूावधानह लाई समेत आत्मसात्
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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गरे का पाइन्छ । यस सं िवधानले सं सदीय शासन व्यवःथाको िवकासको सवालमा गरे को व्यवःथा र

योगदानह

िनम्नानुसार रहे का छन्:

१.

यस सं िवधानको धारा ३७ मा नेपालको कायर्कािरणी अिधकार मिन्ऽपिरष मा िनिहत

रहने कुरा उल्लेख िथयो । नेपालको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन, िनयन्ऽण र
स ालन गन अिभभारा मिन्ऽपिरष

२.

उपर रहने व्यवःथा गरे को िथयो ।

अन्तिरम सं िवधान िनमार्णको बममा राजनीितक सहमितका आधारमा ूधानमन्ऽी र

िनजको अध्यक्षतामा मिन्ऽपिरष

गठन हुने व्यवःथा गिरए तापिन यस सं िवधानको पाँच

सं शोधन ारा ूधानमन्ऽीको िनयुिक्तमा सहमित कायम हुन नसकेमा व्यवःथािपका-

सं सदको तत्काल कायम रहे का सम्पूणर् सदःय सं ख्याको बहुमतको आधारमा ूधानमन्ऽी

िनवार्िचत हुने व्यवःथा गिरयो ।
३.
४.

ूधानमन्ऽीले मन्ऽी िनयुक्त गदार् सम्बिन्धत दलको िसफािरसमा व्यवःथािपका-सं सदका

सदःयह

मध्येबाट गनुप
र् न व्यवःथा रहे को िथयो ।

ूधानमन्ऽी र मन्ऽीह
मन्ऽीह

आफ्ना

व्यवःथािपका-सं सदूित सामूिहक

मन्ऽालयको

कामका

लािग

व्यिक्तगत

पमा उ रदायी हुने र
पमा

ूधानमन्ऽी

र

व्यवःथािपका-सं सदूित उ रदायी हुने व्यवःथाले सं सदीय व्यवःथको िवकासमा थप
मलजल पुर्याएको िथयो ।

५.

व्यवःथािपका-सं सदमा तत्काल कायम रहे का सम्पूणर् सदःय सं ख्याको बहुमत सदःय

सं ख्याको ूधानमन्ऽी उपर िव ास रहे मा माऽ ूधानमन्ऽी पदमा रहने अन्यथा पदमुक्त

हुने व्यवःथा रहे को िथयो ।

अन्तिरम सं िवधानका यी ूावधानह ले सं सदीय व्यवःथाकै गुणह लाई आत्मसात् गरे को

दे िखन्छ । जनताबाट िनवार्िचत व्यवःथािपका-सं सद, त्यसको सहमित वा बहुमतका आधारमा

ूधानमन्ऽीको िनयुिक्त र ूधानमन्ऽी लगायत सम्पूणर् मिन्ऽपिरष

उ रदायी रहने जःता िवषयह

सं सदीय व्यवःथाकै िवशेषताह

सामूिहक

पमा िवधाियकाूित

भएको हुँदा नेपालको अन्तिरम

सं िवधान, २०६३ ले सं सदीय व्यवःथाका मूल चिरऽह लाई अं गालेको दे िखन्छ ।

नेपालको संिवधान र सं सदीय व्यवःथा
पिहलो सं िवधान सभाको िवघटनसँगै गैरदलीय सरकारको नेतत्ृ वमा दोॐो सं िवधान सभाको

िनवार्चन सम्प

भयो । ६०१ सदःयीय सं िवधान सभाले सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन

व्यवःथाको माध्यम ारा िदगो शािन्त, सुशासन, िवकास र समृि को आकांक्षा पूरा गनर् सं िवधान
सभाबाट नेपालको सं िवधान पािरत भई िव. सं . २०७२ असौज ३ गतेदेिख लागू भयो । नेपालको

सं िवधानले धारा ७४ मा शासकीय ःव पको व्यवःथा गरे को छ, जसअनुसार नेपालको शासकीय
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ःव प बहुलवादमा आधािरत बहुदलीय ूितःपधार्त्मक सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक सं सदीय
शासन ूणाली हो । नेपालको सं िवधानले तल्लो सदनको
मािथल्लो सदनको

पमा २७५ सदःयीय ूितिनिध सभा र

पमा ५९ सदःयीय राि य सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवःथािपकाको व्यवःथा

गरे को छ । नेपालको सं िवधानले सुधािरएको सं सदीय व्यवःथाको अवलम्बन गरे को छ, जुन पूणर्

सं सदीय व्यवःथाको मूल्यमान्यताभन्दा फरक रहे को छ । नेपालको सं िवधानले सं सदीय शासन
ूणालीको िवकासका सन्दभर्मा गरे को व्यवःथा र पुर्याएको योगदान िनम् ानुसार रहे का छन्:
१.

नेपालको सं िवधानले धारा ८३ मा सं घीय व्यवःथािपकाको व्यवःथा गरे को छ, जसमा
लोकिूय सदनका

पमा ूितिनध सभा र ूदे श तथा ःथानीय तहको ूितिनिधत्वका

आधारमा रािंशय सभाको व्यवःथा छ ।

२.

रा पितले ूितिनिध सभामा बहुमत ूा

सं सदीय दलको नेतालाई ूधानमन्ऽी िनयुक्त गन

र िनजको अध्यक्षतामा मिन्ऽपिरषद्को गठन हुने व्यवःथा छ ।

३.

ूधानमन्ऽीले तीस िदनिभऽ ूितिनिध सभाबाट िव ासको मत िलनुपछर् ।

४.

ूधानमन्ऽी र अन्य मन्ऽीह

मन्ऽीह

सामूिहक

पमा सं घीय सं सदूित उ रदायी हुने र

आफ्नो मन्ऽालयको कामको िनिम्त व्यिक्तगत

सं सदूित उ रदायी हुने व्यवःथा छ ।

पमा ूधानमन्ऽी र सं घीय

िवगतमा सं सदीय व्यवःथाले अिःथरता िनम्त्याएको अनुभवका आधारमा नेपालको सं िवधानमा

सं सदीय ूणालीसँग निमल्दा केही अनौठा ूावधानह

पिन रािखएका छन् । सं सदीय व्यवःथामा

कायर्पािलकाको जन्म व्यवःथािपकाको गभर्बाट हुने हुँदा कायर्पािलका सदासवर्दा व्यवःथािपकाूित

उ रदायी हुन्छ । तर सरकारको ःथाियत्वका लािग सं सदीय व्यवःथासँग मेल नखाने ूावधानह

जःतो िक एकपटक सरकार गठन भई िव ासको मत िलइसकेको ूधानमन्ऽीका िव

पिहलो दुई

वषर् सदनमा अिव ासको ूःताव ल्याउन नपाइने व्यवःथा छ र ए पटक अिव ासको ूःताव ल्याएर
असफल भएमा अक

एक वषर् अिव ासको ूःताव ल्याउन नपाइने व्यवःथा छ । यसबाट के

बुिझन्छ भने यस पटक नेपालमा अपनाइएको सं सदीय ूणाली सरकारलाई िनयन्ऽण गन मािमलामा

कमजोर ब
जसलाई

पुगेको छ ।

िव का अन्य सं सदीय व्यवःथामा ूधानमन्ऽीलाई सं सद भं ग गन अिधकार िदइएको हुन्छ,
िनजको

िवशेषािधकार

भिनन्छ

।

तर

यसभन्दा

िभ

नेपालको

सं सदीय

व्यवःथाले

ूधानमन्ऽीलाई ूितिनिध सभा भं ग गरी नयाँ िनवार्चनमा जाने अिधकार िदएको छै न । अझ रोचक
कुरा के छ भने यो सं िवधानमा ूधानमन्ऽी िव

अिव ासको ूःताव ल्याउँ दा वैकिल्पक

ूधानमन्ऽीको नाम समेत ूःताव गनुप
र् न व्यवःथा छ, जुन सामान्यतः सं सदीय व्यवःथामा पाइँदैन ।

यो सं िवधानको धारा १०० अनुसार सं घीय सं सदले मिन्ऽपिरषद्मािथ दुई ूकारले िनयन्ऽण गछर्,

जसअन्तगर्त ूधानमन्ऽी उपर अिव ासको ूःताव पािरत गरे र र अक ूधानमन्ऽीले राखेको िव ासको

ूःताव अःवीकृत गरे र गनर् सक्दछ । वतर्मान सं िवधान अनुसार नेपालले अवलम्बन गरे को सुधािरएको
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सं सदीय व्यवःथाको यस ूयासलाई मूल्या न गन समय भएको छै न र यसको बिमक ूयोगबाट

दे खापन गुण र दोषका आधारमा समीक्षा गनुर् उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालमा सं सदीय व्यवःथाको सान्दिभर्कता

सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको माध्यम ारा िदगो शािन्त, सुशासन,

िवकास र समृि को आकांक्षा पूरा गनर् सं िवधान सभाबाट पािरत भई िव. सं . २०७२ साल असौज ३

गतेदेिख लागू भएको नेपालको सं िवधानमा नेपालको शासकीय ःव प बहुलवादमा आधािरत बहुदलीय
ूितःपधार्त्मक सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक सं सदीय शासन ूणाली हुने व्यवःथा गिरएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले भनेका िथएः यो दे श चार वणर् छ ीस जातको फूलबारी हो । तर शासनममा

ु मा १२५ जाित र १२३ भाषाभाषी भएका
त्यो िविवधता िवगतमा दे िखएन । य िप मुलक

मािनसह को बसोबास रहे को छ । जातीय, भािषक, धािमर्क, भौगोिलक र सामािजक िविवधता रहे को

छ । वतर्मान सं िवधानको धारा ४ मा नेपाललाई बहुजातीय, बहुधािमर्क, बहुसांःकृितक िवशेषतायुक्त
रा का

पमा पिरभािषत गिरएको छ । नेपाली समाजको यही बहुलता, िविवधता, आिथर्क, सामािजक,

सांःकृितक, भािषक एवं जातीय ःवाथर्ह को उिचत सम्बोधन गद सरकारमा उनीह को समुिचत

उपिःथित पिन िनि त गनुप
र् न आवँयकता र सरकारलाई पारदशीर्, जवाफदे ही र िजम्मेवार पूणर् तवरले

स ालन गनुप
र् न कुराको उिचत सम्बोधन गनुप
र् न शासन ूणालीको आवँयकता महसुस भएर सं सदीय
शासन ूणालीलाई उ म िवकल्पको

पमा नेपालमा अवलम्बन गिरएको हो । नेपाल जःतो

ु मा लािग रा पतीय शासन ूणालीको तुलनामा सं सदीय शासन ूणाली उपयुक्त
िविवधतायुक्त मुलक
िवकल्पको

पमा रहन्छ ।

नेपालको सं िवधान जारी भएसँगै नेपाल एकात्मक शासन व्यवःथाबाट सं घात्मक शासन

व्यवःथामा ूवेश गरे को छ । सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक नेपालको मूल सं रचना सं घ, ूदे श

र ःथानीय तह गरी तीन तहको रहे को छ । नेपाललाई सात ूदे श र ७७ िजल्लामा िवभाजन

गरीएको छ । केन्िमा सं घीय सरकार, ूदे शमा सातवटा ूदे श सरकार र ःथानीय तहमा ७५३

ःथानीय सरकार रहे का छन् । केन्ि र ूदे शमा कायर्पािलकाको गठन व्यवःथािपकाको गभर्बाट हुने

सं वैधािनक व्यवःथा रहे को छ, जुन सं सदीय व्यवःथाको आधारभूत मान्यता हो । सं घीय, ूदे श र

ःथानीय सरकारह लाई जनताका आवँयकता अनु प काम गनर् सदासवर्दा सचेत गराउन र तीनै

तहका सरकारको ूभावकािरता र जवाफदे िहताका लािग नेपालमा सं सदीय शासन ूणाली सव म
िवकल्पका

पमा रहन्छ । नेपाल जःतो सामािजक िविवधतायुक्त समाजका लािग सं सदीय ूणाली

बढी उपयुक्त ूणाली हो िकनभने यस ूणालीमा सबै वगर् र क्षेऽका जनताको ूितिनिधत्व रहन्छ ।

कुनै राजनीितक दलले बहुमत ल्याई सरकार िनमार्ण गरे तापिन सं सदीय सिमितह

माफर्त सानाठू ला

सबै दलह ले आफ्नो भूिमका िनवार्ह गन अवसर पाउँ छन । यसरी हे दार् सं सदीय शासन ूणालीले सबै

राजनीितक दललाई सदनमा काम िदने ूभावकारी व्यवःथा भएको हुँदा नेपाल जःतो िविवधतायुक्त

ु मा सबै क्षेऽका जनताका ूितिनिधह को शासन ूणालीमा सहभािगता गराई राज्यूित सबै तह र
मुलक
तप्काका जनताको अपनत्व बोध गराउन सं सदीय शासन व्यवःथा उपयुक्त हुन्छ ।
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सं सदीय शासन व्यवःथामा कुनै एउटा बहुमत ूा

राजनीितक दलले सरकार िनमार्ण गरे

त्यःतो समुदायबाट ूितिनिधत्व गन व्यिक्तह मध्येबाट रा

ूमुख छनौट गन सम्भावनालाई यस

पिन जातीय अल्पसं ख्यक वा िपछडीएको क्षेऽका जनताको शासन व्यवःथामा उपिःथित हुने गरी
प ितले सध खुला राख्दछ । त्यसै ले यो ूणाली शिक्तमा साझेदारी गन उपयुक्त माध्यम पिन हो ।

यस शासन व्यवःथामा कायर्कािरणी अ को आयु िवधाियकाको िव ास रहु ल
माऽ रहने हुँदा
े

कायर्पािलका ूत्यक्ष

पमा जनूितिनिधह को िनगरानी र िनयन्ऽणमा रहन्छ । जनताले िनवार्चनको

समयमा व्यिक्तलाई भन्दा राजनीितक िवचारधारा, नीित र कायर्बम हे री कुनै राजनीितक दललाई भोट

िदने हुँदा जनूितिनिधह को वैयिक्तक ूभावबाट मतदाता मुक्त रहन्छन् । सं सदीय शासन व्यवःथाले

नेपाल जःतो बहुसांःकृितक समाजमा सबै वगर्, क्षेऽ र समुदायका नागिरकह लाई कायर्कािरणीमा
ूितिनिधत्वको अवसर िदन्छ । यस शासन व्यवःथामा कायर्पािलका र िवधाियका माझ घिन

सहयोग

र सद्भाव हुने हुँदा दुवै िमलेर काम गन वातावरण बन्छ । सं सदीय शासन व्यवःथामा िवधाियकाले
कायर्पािलकालाई ू

सोधेर, िवधेयक अःवीकृत गरे र र िव ास वा अिव ासको ूःताव माफर्त

कायर्पािलकामािथ िनयन्ऽण गछर् । राज्यले गरे का हरे क कामकारवाहीका सम्बन्धमा सरकारले सदन
समक्ष जवाफ िदनुपदर्छ । त्यसकारण कायर्पािलका मातहतका िनकायह बाट सम्पादन हुने ूत्येक

कामकारवाही र िनणर्यमा जनसहभािगता, पारदिशर्ता र वैधािनकता सुिनि त हुन ज री हुन्छ ।

सं सदीय शासन व्यवःथामा सरकार जवाफदे हीपूण,र् पारदशीर्, ूभावकारी र सन्तुिलत हुने हुँदा

ॅ ाचारमुक्त सावर्जिनक सं यन्ऽको िवकास हुन गई सावर्जिनक सेवाको गुणःतर समेत वृि

हुने

भएकोले समृ , आधुिनक र न्यायपूणर् समाजको पिरकल्पना गनर् सिकन्छ । समममा नेपालजःतो
िविवधतायुक्त समाजका लािग शासन ूणालीमा सबैको ूितिनिधत्व गराई िविवधता व्यवःथापन गरी

राि य एकताको सन्दे श ूवाह गनर् समेत सं सदीय व्यवःथाको अपिरहायर्ता रहे को छ ।
िनंकषर्

सं सदीय शासन व्यवःथाको िमयो भनेकै िवधाियका हो । िवधाियकाबाट सरकार गठन हुने

हुँदा कायर्पािलका हरहमेशा िवधाियकाूित उ रदायी र जवाफदे ही रहन्छ । सं सदीय शासन

व्यवःथाको गहनाको

पमा िवधाियकाको ःवतन्ऽता र िवधाियकाले नै सरकार बनाउने, कायम राख्ने

क्षेऽ

नागिरकको

वा त्यसलाई हटाई अक गठन गन सक्ने अिधकारलाई िलइन्छ । िविवधतायुक्त समाजमा सबै वगर्,
र

समुदायका

सावर्भौमस ालाई साकार

शासन

ूणालीमा

सहभािगता

सुिनि त

गरी

जनतामा

िनिहत

प िदन समेत यस शासन व्यवःथाको आवँयकता महसुस हुँदै गएको छ

। सं सदीय ूणालीको जननी बेलायत हो । बेलायतको सं सद भवनको नाम वेःट िमिनःटर हल रहे को
र त्यहाँबाट नै सं सदीय व्यवःथाको िवकास भएकोले यसलाई वेःट िमिन र ूणाली समेत भिनन्छ ।

ु ले यस शासन व्यवःथा अं गालेको हुँदा यो अझ लोकिूय र
हाल िव का ६६ भन्दा बढी मुलक
सान्दिभर्क छ ।

नेपालमा सं सदीय शासन व्यवःथाको अवलम्बन गन ूयास सं वैधािनक

पमा नेपाल सरकार

वैधािनक कानून, २००४ जारी भएसँगै गिरए तापिन यसको व्यावहािरक सु वात िव. सं . २०१५
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

323

सालमा भएको आम िनवार्चनपिछ गिठत मिन्ऽमण्डलबाट भएको हो । सं वैधािनक राजतन्ऽको
छायाँबाट गुिळंदै आएको सं सदीय शासन ूणालीको िवकासको बममा नेपाली जनताले िविभ

समयमा

एकमना, अल्पमत, र गठबन्धन तीनै सरकारको अनुभव पाए । नेपाली जनता बहुमतका आधारमा
बनेको सरकारले समेत आफ्नो पूणर् कायर्काल पूरा गनुर् अगावै राजीनामा िदएका घटनाको ूत्यक्ष

साक्षी हुने अवसर समेत पाए । सं सदीय शासन व्यवःथामा िनवार्चन िवना नै िवधाियकाले सरकार
गठन गनर् सक्ने व्यवःथाको ूयोग कूल १३ वषर्को अविधमा १० वटा सरकार गठन गन कायर्का
लािग भयो ।

यसरी िविभ

कालखण्डमा नेपालमा सं सदीय व्यवःथाको िवकास हुन गयो । सं िवधान

सभाबाट पािरत भएको नेपालको सं िवधानले नेपालमा एकात्मक शासन व्यवःथाको अन्त्य गरी सं घीय

लोकतािन्ऽक गणत्ऽात्मक सं सदीय शासन व्यवःथाको ढोका खोल्यो । अब नेपाल सरकारले िलएको

समृ

नेपाल र सुखी नेपालीका लआयलाई समेत साकार पानर् सं सदीय व्यवःथाको अवलम्बनको बममा

िवगतमा भएका कमीकमजोरीह लाई सुधार गरी सं सदीय सव च्चता र ःवतन्ऽता कायम राख्दै

कायर्पािलका र िवधाियकाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने र शासन ूणालीमा सबै वगर्, क्षेऽ र
समुदायका नागिरकह को सहभािगता अिभवृि

गरी शासन ूणालीमा सबैको अपनत्व बोध गराई

राि य एकता कायम गनतफर् सं सदीय व्यवःथाको ूयोग र अभ्यास गनर् ज री दे िखन्छ ।
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An Overview of Zero Hour and Special Hour in
Parliamentary Proceedings

Man Bahadur Dangol 
Abstract
The choice, voice and the rights of people are expected to be addressed through the
optimum use of the parliamentary proceedings. There are various procedural devices
for raising urgent matters of public importance to draw the attention of the House and
the government. Among all, Zero Hour and Special Hour are interesting and
meaningful part of the parliamentary proceedings. Generally, the Zero Hour and
Special Hour are scheduled by the speaker of the house according to the need and
urgency. The parliament makes the government accountable by raising issues of public
concern, national and international cross cutting issues and human rights of the people
during its discussions in the Zero Hour and Special Hour. It is an easy and accessible
way of drawing the attention of the government and concerned authority though they
are indifferent in this regard. Moreover, through this sort of parliamentary
proceedings, the voice of the voiceless is heard and the marginalized are mainstreamed
and it ultimately ensures to victory over the evils of the society and the nation as well.
Background
"Let a short Act of Parliament be passed, placing all street musicians
outside the protection of the law, so that any citizen may assail them with stones,
sticks, knives, pistols, or bombs without incurring any penalties."
– George Bernard Shaw
The word parliament comes from the French verb parler, which means to speak,
which makes sense since this group of people assemble to talk about laws and issues. A
parliament is a group of people representing a country, state or territory who have been
given the authority to make laws. Parliament is the highest law making body in the
country. In addition to its legislative function, it keeps a check on the functioning of the
government and passes the country’s budget. As a representative institution, it also
highlights important issues being faced by the people. These four responsibilities have
been entrusted to both Houses of Parliament by the Constitution. The fulfillment of this
mandate is dependent upon the effective participation of Members of Parliament (MPs) in
its proceedings.


Section Officer, Federal Parliament Secretariat
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

325

Parliament as an institution works in a structured manner. Both Houses of
Parliament have detailed Rules of Procedure which regulate their functioning. For
effective participation in parliamentary proceedings, advance preparation and an
understanding of the Rules is important. Participation in the proceedings of the House
often requires advance planning. Rules require that MPs give prior information to the
Secretariat/Chairman for asking questions, raising issues, and initiating or participating in
debates. This is called “giving notice”. For example, to ask a question in the House, a
notice of ten days is required. There is some flexibility in the Rules to allow for debates
without giving prior notice.
Parliamentary procedure is the body of rules, ethics and customs governing
meetings and other operations of clubs, organizations, legislative bodies and
other deliberative assemblies. The Westminster parliamentary procedures are followed in
several Commonwealth countries, including the United Kingdom, Canada, Australia,
New Zealand, India and South Africa. The rules of the United States Congress were
developed from the parliamentary procedures used in Britain. The American
parliamentary
procedures
are
followed
in
many
nations,
including
Indonesia, Philippines, Mexico and South Korea.
There are various procedural devices for raising urgent matters of public
importance such as Adjournment Motions, Calling Attention, Zero Hour and Special
Hour. Similarly, members may move various Motions and Resolutions to initiate
discussions on matters of public interest and draw the attention of the House and the
government. Zero Hour and Special Hour are interesting part of the parliamentary
proceedings. Typically, discussions on important bills, budget and other issues of national
importance take place during Zero Hour and Special Hour. It is an easy and accessible
way of raising the issues of public concerns and drawing the attention of the government
and concerned authority.
The Parliament adopts its rules and procedures for the conduct of business. These
procedures are based on the Constitution of Nepal, the House of Representatives Rules,
2075 and the National Assembly Rules, 2075.
Zero Hour
A general dictionary defines 'Zero Hour' as the "the critical moment" or "the
moment of decision". Parliamentary parlance, it is referred as the time gap between the
end of Question Hour and the beginning of the regular business. The other rationale
behind naming it so, can be traced to the fact that it starts at 12 noon.
The Zero Hour is usually used to raise matters that are urgent and cannot wait for
the notice period required under other procedures. For raising matters during the Zero
Hour, MPs give notice before 10 am to the Chairman on the day of the sitting. The notice
must state the subject they wish to raise in the House. The Chairman decides whether to
allow the matter to be raised. Short notice questions too are taken up during the Zero
Hour. It is not mandatory to have a Zero Hour everyday during the session.
History of Zero Hour
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Zero Hour is an Indian innovation in the field of parliamentary procedures and
has been in existence since 1962. It was during the 1960's when several issues of national
and international importance used to be raised by members of parliament immediately
after Question Hour. On one such occasion, a member raised an issue pertaining to policy
announcements made by the ministers outside Parliament when Parliament was in
session. This act triggered an idea among other members who called for another provision
for discussing important matters in the house. As the 9th Lok Sabha Speaker, Rabi Ray
introduced certain changes in the proceedings of the House to create more opportunities
for the members to raise matters of urgent public importance. He proposed a mechanism
to regulate the proceedings during the Zero Hour, raise matters in a more orderly manner
and optimize the time of the House.
Zero Hour – Rules & Regulations
Zero Hour is not mentioned in the Rules of procedure. Thus, it is an informal
device available to members of parliament to raise matters without any notice. This is
because, generally, the matters are of public importance and such matters cannot wait for
many days. Although it’s not recognized in the Indian parliamentary procedure, ‘Zero
Hour’ has now become a norm in both the houses of Parliament.
Members wishing to raise matters during the “Zero Hour” need to give notice to
the Speaker prior to the start of the daily session. The notice should clearly state the
subjects they want to raise. The Speaker is the final authority who can either reject or
accept such request. In Lok Sabha, only 20 matters are allowed to be raised during the
Zero Hour. Again, it is the Speaker who decides which subjects are to be discussed in the
first phase (after Question Hour) and which other issues could be taken up during the
second phase (after 6 pm/ at the end of the regular business).
In Rajya Sabha, total number of requests is not allowed to exceed seven on a
single day. The total time allocated for Zero Hour is 30 minutes wherein a member gets
three minutes to raise the issue. The session should be completed before 1 pm. Moreover,
a member is allowed to make only one Zero Hour request during a week. It is not
mandatory to have a Zero Hour every day during the session.
Special Mention as Special Hour (Practice of Indian Parliament)
Special Mention is yet another device through which a member can raise an issue
of public importance in the House. Till 1 July 2000, there was no specific provision in the
Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha with regard to the
mentioning of matters of public importance in the House by members. During the early
two decades of Rajya Sabha, it was the practice that ordinarily a member wishing to bring
to the notice of the House and the Government a matter of public importance, could
approach the Chairman in his Chamber before the commencement of the sitting of the
House and seek his prior permission to mention that matter. The member concerned was
then called to refer to that matter after the Question Hour. The absence of rules governing
the admissibility of and the procedure for making Special Mentions was perceived
as hampering the smooth conduct of the business of the House. Therefore, the matter was
placed before the General Purposes Committee. The General Purposes Committee at its
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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meeting held on 28 July 1999 endorsed the need for framing rules in this regard and
referred the matter to the Committee on Rules. Agreeing with the views of the General
Purposes Committee, the Committee on Rules in its Eighth Report proposed new Rules
180A to 180E for regulating the procedure for making Special Mentions in the House.
The Report of the Committee was adopted by the House on 15 May 2000 and the new
Rules came into force with effect from 1 July 2000. Accordingly, from the
190th Session, matters of public importance under the procedure of Special Mentions are
being raised in Rajya Sabha.
When Special Mentions are made in the House, as a general practice, the
Ministers, who may be present in the House, do not react immediately to the matters so
mentioned by members. If the concerned Minister is present and wishes to reply, he is
permitted to do so but it is not obligatory for him to reply.
Zero Hour and Special Hour in the Parliament of Nepal
According to the record of the Verbatim, the practice of Zero Hour has been
found in both Houses (House of Representatives and National Assembly) in the
parliament of Nepal since 2048 B.S. and Special Hour has been in the existence since
2050 B.S. At that time, when the members of parliament realized that one minute was not
enough to raise the issues of public concern then they demanded Special time/hour with
the Speaker/the Chairperson. However, they could hardly find such time. This kind of
parliamentary procedures has been followed from the practice of Indian Parliament to
some extent.
According to Subash Nembang (2014), the former Speaker of the House of
Representatives in a program to provide tips for the newly elected MPs, states that there
is the provision of two types of time in the parliament: time for MPs and the time for
particular political party. They are Zero Hour and Special Hour respectively. MPs can
raise the issues in their own interests in the Zero Hour and there is no restriction of the
concerned party on regarding the issues raised. However, the permission should be
granted by the concerned party to the MPs before raising the issues in Special Hour in the
parliament. He further says that there is the practice of Zero Hour and Special Hour in the
parliament of other countries too.
As per the rules of the House of Representatives and National Assembly, the
Speaker/the Chairman has the right to arrange Zero Hour and Special Hour to let the
members express their views, considering the workload of the House. It requires the
concerned minister furnish details regarding the issues raised by the members of
Parliament within five days. However, it has been less fruitful in its implications, as the
concerned minister is indifferent in this regard.
Zero Hour
The time allocation in zero hour for MPs has not been mentioned in the rules. But
in practice, the member who takes part in Zero Hour, should express his/her view within
one minute. The members of parliament are provided Zero Hour to draw the attention of
the government on contemporary issues, issues of their constituencies and the nation, and
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public concerns. The members of parliament ask the government to inform the parliament
regarding these issues during the Zero Hour, and it provides a platform for them to
express their opinion, demands, and proposals.
Various issues like the post-quake reconstruction and shut down of the
distribution of free medicines from BPKIHS, Dharan through the health insurance
scheme were raised in the Zero Hour of the parliament. Likewise, the issue of
construction of bridges to ease the flow of traffic along the Khurkot road section was also
raised. The lawmakers also drew the attention of the government and the parliament on
issues like the dust and air pollution in Kathmandu, action against culprits of violence
against women, land use policies, etc. They also demanded justice for the family of
Nirmala Pant of Kanchanpur by finding out those involved in her killing.
Special Hour
The Special Hour is scheduled by the Speaker/Chairperson of the house
according to the need and urgency. It is time particularly for the political parties that
represent in the parliament and time is allocated accordingly. Generally, half an hour/an
hour is made avail for the Special Hour. But, sometimes it takes two or more hours in
practice. The Special Hour is provided to draw the attention of the government on issues
of public importance, special incidents and situations, and areas of national concern. As
its name itself refers the special in a sense that it is the time that is required for
mentioning the matters of special, urgent and public concern. It is required when the
members of parliament realize the time allocated for them in Zero Hour is not enough to
mention all what they have. As Special Hour is a provision according to the presence of
the opposition party, all do get a chance to have their say. It is a matter of fact that, the
government and the concerned authority cannot be deaf to ears with the issues raised in
the Special Hour. Therefore, it is one of the mechanisms of the parliamentary scrutiny
over the government, to make the government responsible and accountable.
Significance of Zero Hour and Special Hour in Present Context
The Zero Hour concept has gained popularity because of the freedom it gives to
any member irrespective of party affiliations to ask questions and seek immediate
answers. Over the years, Zero Hour has come to be known as an important device to air
grievances and reaffirm Parliament’s role as a platform for debate. Generally, the Zero
Hour and Special Hour are scheduled by the speaker of the house according to the need
and urgency. The Speaker decides whether to allow the matter to be raised or not. This
period is usually used to raise matters that are urgent. The parliament makes the
government accountable by raising issues of public concern, national and international
cross cutting issues and human rights of the people during its discussions in the Zero
Hour and Special Hour. During this period, parliamentarian participate in the proceedings
as an individual lawmaker, independent of political ideologies. This is an opportunity to
raise the voice of the people and exercise the good practices of the democracy, it also
ensures to add a stone to the basement of the rule of law and the prosperity and the
happiness of the people.
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Implications of Zero Hour and Special Hour
The implication of the issues raised in Zero and Special Hour in the parliament is
not praise worthy so far. Some lines of the articles published in the Kathmandu Post
(2016) mention that lawmakers speaking at the ‘Zero Hour’ of Parliament called for
turning the House into a place from where instructions are issued to the concerned offices
for solution, rather than making it a place for outpouring of grievances. It further states
that some parliamentarians shared their views with questions while others stood up in
silence for a minute as a symbolic protest because their demands delivered during the
zero hour and special hour had gone unheard.
Similarly, NC Whip Puspa Bhusal in an interview in The Himalayan Times
(2019), says that government ministers have never taken issues raised by the opposition
in zero and special hours of the Parliament seriously and neither have they bothered to
answer questions raised by lawmakers in the House. Some of these evidences justify that
the implications part of Zero and Special Hour to be addressed is vulnerable. Therefore,
the urgent and the issues raised on public importance are neglected and remain unheard.
As per the rules mentioned in the House of Representatives and National
Assembly that the Speaker/the Chairman are allowed to arrange Zero Hour and Special
Hour to let the members express their say, considering the workload of the House. And it
requires the concerned minister furnish details regarding the issues raised by the members
of Parliament within five days. However, the concerned authority is indifferent in this
regard. It ultimately makes the parliamentary system and the merits of democracy weak
and fragile.
Conclusion
Parliament is the common ground for the people’s representatives where they
ensure the fulfillment of the fundamental needs and desires of the public. The choice,
voice and the rights of people are expected to be addressed through the optimum use of
the parliamentary proceedings. The parliamentary procedures of the different countries
are of diverse in their nature. Some of the countries have the similar parliamentary
proceedings in essence as so far. However, in the course of time, there might be some
changes and improvements according to their convenience and practices of their own.
The important thing we have to consider is to follow the positive matters that are essential
for the well being of the people and the nation.
There are various procedural devices for raising urgent matters of public
importance such as Adjournment Motions, Calling Attention, Zero Hour and Special
Hour. Similarly, members may move various motions and resolutions to initiate
discussions on matters of public interest and draw the attention of the House and the
government. Zero Hour and Special Hour are interesting part of the parliamentary
proceedings. Typically, discussions on important bills, the budget, and other issues of
national importance take place during Zero Hour and Special Hour. Though there are
some hindrances and the concerned authority is indifferent to address regarding the issues
raised by the members of parliament, it is in process of improvements and towards
positive outlook. It is an easy and accessible way of raising the issues of public concerns
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and drawing the attention of the government and concerned authority. Moreover, through
this sort of parliamentary proceedings, the voice of the voiceless is heard and the
marginalized are mainstreamed and it ultimately ensures to victory over the evils of the
society and the nation as well. It is better to improve the overall parliamentary procedures
as per the need and the course of time to achieve the desired goals and reach the
destination.
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सं घीय सं सद सिचवालयमा मानव सं शाधन व्यवःथापन

भानु पोभेल



सारांश

सं गठनको लआय र उ ेँय ूाि का लािग मानवीय क्षमताको उच्चतम उपयोग गन कायर् मानव
सं शाधन व्यवःथापन हो । सं गठनमा आवँयक कमर्चारीको भनार्पूवद
र् े िख अवकासप ात् सम्मका
नीितगत, सं रचानगत र कायर्बमगत व्यवःथापन नै जनशिक्त व्यवःथापन मािनन्छ । सिचवालयमा
मानव

सं शाधन

व्यवःथापनमा

जनशिक्तको

ूाि ,

उपयोग,

िवकास

र

सम्भार

पदर्छन् । यो मानवकेिन्ित सवर्व्यापी व्यवःथापकीय कायर् हो । सं घीय सं सद सिचवालयमा मानव
सं शाधन व्यवःथापन अन्तगर्त आवँयक तािलम नीित िनमार्ण गन, योजना बनाउने, पा

बम

िनमार्ण गरी तािलम स ालन गन र सोको मूल्या न गन कायर् गिरन्छ । मानव सं शाधन िवकासका
लािग दीघर्कािलन योजनाको अभाव, अपयार्

बजेट र जनशिक्त, तािलम र कायर्सम्पादनको

तालमेलको कमी आिदका कारण अपेिक्षत उ ेँय हािसल भएको दे िखं दैन । मानव सं शाधन
िवकासका लािग एक छु ै मानव सं शाधन केन्ि ःथापना गरी भौितक, आिथर्क र मानवीय ॐोत
सम्प

बनाएर अपेक्षा बमोिजमका तािलम तथा ूिशक्षण स ालन गरी सांसद तथा कमर्चारीह को

सीप, दक्षता र क्षमता िवकास गनर् सकेमा सिचवालयका उ ेँयह
िनंकषर्को

सहज

पमा ूा

पमा ूःतुत गनर् सिकन्छ।

हुने कुरा

पिरचय
व्यवःथापनको मानव सम्पकर् िस ान्त वा व्यवहारवादी मान्यताको िवकास भएसँगै कमर्चारी

ूशासनको पुरानो मान्यतामा पिरवतर्न आई मानव ॐोत व्यवःथापनको अवधारणाको िवकास भएको
हो । यस अवधारणामा कमर्चारीलाई वःतु वा साधनको

पमा नहे री मानवीय भावना, सं वेदना,

उत्ूेरणा लगायतका िवषयमा िवशेष जोड िदइन्छ । यस अवधारणालाई जनशिक्त व्यवःथापन वा
मानव सं शाधन व्यवःथापनसमेत भिनन्छ । सं गठनका लािग मानव सं शाधन एक महत्वपूणर् साधन
हो । मानव साधनिबनाको सं गठनको पिरकल्पना समेत गनर् सिकँदै न । त्यसै कारण मानव सं शाधनको
सही तवरबाट व्यवःथापन गनर् सकेको खण्डमा माऽ सं गठनले िलएको लआय ूा
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गनर् सक्छ ।

मानव सं शाधन व्यवःथापन वा मानव ॐोत व्यवःथापन भनेको सं गठनको लआय र उ ेँय ूाि का
लािग मानवीय क्षमताको उच्चतम उपयोग गन कायर् हो

। सं गठनमा आवँयक कमर्चारीको

भनार्पूवद
र् े िख अवकासप ात सम्मका नीितगत, सं रचानगत र कायर्बमगत व्यवःथापन नै जनशिक्त
व्यवःथापन हो ।

मानव सं शाधन रा को सवार् ीण िवकासको

ि ले साधन र साध्य दुवै हो । मानव ॐोतको

सक्षमताबाट माऽ भौितक, िव ीय, ूािविधक तथा सूचना ॐोतको ूभावकारी

पमा पिरचालन गनर्

सिकने भएकाले यो महत्वपूणर् र आवँयकीय व्यवःथापकीय सं यन्ऽ हो । जनशिक्त पिरचालनलाई
सफल बनाउन व्यवःथापकीय सीप तथा शैलीको ूयोग गन कायर् पिन हो यो

। सावर्जिनक

सं गठनमा मानव ॐोत व्यवःथापन भ ाले सं गठनमा जनशिक्तको ूाि , िवकास, उपयोग र सम्भार गरी

सं गठन र कमर्चारी दुवैको आवँयकता एवं उ ेँय पूरा गनुर् हो । मानव ॐोत व्यवःथापनले ूाि भन्दा
अगािड र अवकाशभन्दा पछािडको अवःथालाई समेत समेट्ने भएकाले सं गठनमा Pre Recruitment

to Post Retirement Management का
ूमुख कायर्ह

पमा यसलाई िलइन्छ । मानव सं शाधन व्यवःथापनका

भनेका ूाि , िवकास, उपयोग र अनुरक्षण हुन ् ।

मानव ॐोत व्यवःथापनमा सं गठन र यसमा कायर्रत जनशिक्तको उत्पादकत्व वृि का लािग

सं गठनमा मानव तत्वलाई महत्व िदइन्छ । अथार्त ् कुनै पिन सं गठनको वाःतिवक शिक्त भनेको त्यहाँ
कायर्रत जनशिक्त हो भ े मान्यता रहे को छ । सं गठनको मुटुका

पमा जनशिक्तलाई ःवीकार

गिरएको छ । मानव ॐोत व्यवःथापनको अवधारणाले सं गठन र कमर्चारी दुवै पक्षलाई उि कै
ँ ीका
महत्व िदएको हुन्छ । कमर्चारीलाई मानव पुज

पमा महण गन र उनीह को क्षमताको िवकास,

उपयोग एवं सं रक्षणले माऽ सं गठन र व्यिक्त दुवैको आवँयकता पूरा हुन सक्छ भ े मान्यता यस
अवधारणाले राख्छ । वाःतवमा मानवलाई खुसी बनाएर काममा लगाउने र ितनको सं गठनको लआय
ूाि मा भरपूर उपयोग गन कला नै जनशिक्त व्यवःथापन हो ।

सं गठनलाई आवँयक पन जनशिक्तको पिहचान, माग, भनार्, छनोट, िनयुिक्त, पदःथापना, िवकास,

उपयोग, सं हार तथा अवकाशसम्बन्धी समम कायर्को उपयुक्त

पमा स ालन गन वा िमलाउने

कायर्ूणाली नै जनशिक्त व्यवःथापन हो । कमर्चारीमा ूच ुर क्षमता एवं सम्भावना रहे का हुन्छन्,

यसलाई पिहचान र िवकास गरी सं गठन र व्यिक्त दुवैको िहतमा उपयोग गनुर् नै मानव ॐोत
व्यवःथापनको उ ेँय हो । मानव सं शाधन व्यवःथापनको केन्ििबन्दु मािनस हो । स ठन र मािनस

दुवैलाई एक अकार्को आवँयकता पछर् । दुवै एक अकार्को पिरपूरक हुन। मानव सं शाधन

व्यवःथापनको सरोकार सं गठनको मानवीय पक्षसँग हुन्छ । यो िनरन्तर चिलरहने ूिबया हो ।
सं गठनका लआयह

ूा

गनर् मानव सं शाधन महत्वपूणर् हुन्छ । कमर्चारीह को कायर् सम्पादनको

ःतरमा सं गठनको ूभावकािरता िनभर्र रहन्छ ।

सीप र क्षमताले युक्त कुनै पिन दे शको नागिरक नै त्यस दे शको लािग जनशिक्त वा मानव

सं शाधन हो । क्षमतािवहीन व्यिक्त मानव हुँदैमा जनशिक्तको पिरभाषामा पदन। उत्पादनका साधनह

ँ ी, ूिविधको जित महत्व हुन्छ, जनशिक्तको महत्व त्यो भन्दा अझै धेरै रहे को हुन्छ िकनिक
भूिम, पूज
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जनशिक्तले अन्य साधनको पिरचालन गछर्, योजना बनाउँ छ, िनयन्ऽण गछर् । त्यसै ले भिनन्छ, जनशिक्त
िवना कुनै शिक्त, शिक्त रहँदैन । मािनसह मा शिक्त र शारीिरक बल हुन्छ । तर काम गनर्का
लािग क्षमता पिन हुनपु छर् । क्षमता भनेको

ान, सीप, मनोवृित र िवकिसत हुने सम्भावना हो ।

शारीिरक शिक्त र मानिसक क्षमताको स म भएपिछ माऽ मािनस मानव सं शाधन हुन्छन् । मानव
सं शाधन व्यवःथापन भनेको मािनसह को शिक्त क्षमताको व्यवःथापन गनुर् हो । त्यसै ले यसले

मािनसह को क्षमताको िवकासलाई जोड िदन्छ । कुनैपिन सं गठनको लआय एवं उ ँ
े य हािसल गनर्का

लािग कुन समयमा कःतो ूकारको र कित माऽामा कमर्चारी/कामदार/मानव साधन/जनशिक्तको
आवँयकता पदर्छ र सोको ूाि , िवकास, पिरचालन तथा सम्व र्न कसरी गन भ े सम्बन्धमा गिरने
व्यवःथापकीय

िबयाकलापह को

भिनन्छ ।

समि गत

पलाई

जनशिक्त

योजना/जनशिक्त

व्यवःथापन

मानव सं शाधन व्यवःथापनका पक्ष
जनशिक्त ूाि ः क्षमतावान् जनशिक्तको ूाि

गन ूिबया जनशिक्त व्यवःथापनको अक महत्वपूणर्

चरण हो । ौम बजारमा उपलब्ध जनशिक्त मध्ये सं गठनलाई आवँयक पन क्षमतावान् जनशिक्त
ूाि

गन ूिबया यस अन्तगर्त पदर्छ । यसमा कुनै िनि त सं गठनका लािग आवँयक जनशिक्तलाई

छनौटको िविश

सं गठनमा ूा

मापदण्ड तयार गरी िविभ

ूितःपधार्को माध्यम ारा क्षमतावान् जनशिक्तलाई

गन गिरन्छ । सं गठनको लािग आवँयक जनशिक्त ूाि को लािग अपनाइने छनौट

ूिबया ूितःपधार्, िनंपक्षता, समान सहभािगता, तटःथ र िनंपक्ष
आधािरत हुनपु दर्छ ।
जनशिक्तको

उपयोगः

क्षमतावान्

जनशिक्तको

ूाि ले

माऽ

पमा परीक्षण जःता कुराह मा
सं गठनको

आवँयकता

पूितर्

हुँदैन । यःतो क्षमतावान् जनशिक्तलाई क्षेऽगत िव ताको आधारमा काममा उपयोग गन ूिबया
मानव ॐोत व्यवःथापनको अक महत्वपूणर् चरण हो । िविभ

चरणको ूितःपधार्त्मक छनौट ूिबया

पार गरे र आएको जनशिक्तलाई ूयोग गन सम्बन्धमा िव ता, िवशेष ता, कायर् िववरण, कायर्सम्पादन

मूल्या न जःता आधारह
जनशिक्त िवकासः

िलने गिरन्छ ।

सं गठनमा उपलब्ध जनशिक्तलाई कायर्शैली, ूिविध, िवकिसत नवीनतम ूवृि सँग

पिरिचत गराई कायर् सहजताका साथ सम्पादन गनर् सक्ने कौशलमा वृि

ल्याउनमा िवकास (तािलम)

को अहम् भूिमका रहे को हुन्छ । जनशिक्त िवकास मानव ॐोत व्यवःथापनका अवयवह

मध्ये

जनशिक्तलाई समय, ूिविध, अवधारणा, कायर्क्षेऽमा आएको पिरवतर्नको पिरवेशमा सामियक

पमा

महत्वपूणर् र ूभावकारी अवयवको

पमा िचिनने गदर्छ । सं गठनमा एक पटक िलइएको

पिरमािजर्त र िवकास गिरनुपन मान्यता नीित जनशिक्त व्यवःथापनको सन्दभर्मा महत्वपूणर् िवषय हो ।
मानव ॐोत व्यवःथापनमा िवकासको महत्वपूणर् ःथान रहे को छ ।

जनशिक्त िवकासलाई तािलम भनेर पिन िच े गिरन्छ । जनशिक्त िवकास वा तािलम एउटा

िनरन्तर चिलरहने ूिबया हो । यसले समय र ूिविधमा आएको पिरवतर्नसँगै
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ान, सीप र मनोवृि मा

सकारात्मक पिरवतर्न ल्याई जनशिक्तलाई सं गठनको कायर्सम्पादनमा सदा च ुःतदु ःत रहन सहयोग
् छ । तािलमको आधुिनक मान्यता अनुसार तािलमले जनशिक्तलाई वतर्मान आवँयकता
पुरयाउँ

अनुसार र भावी आवँयकता अनुसार चल्न सक्ने बनाउन सक्नुपदर्छ भ े अवधारणाको िवकास भएको
छ ।

सम्भारः मानव ॐोत व्यवःथापन अन्तरगतको सम्भार पक्ष सं गठनमा उपलब्ध जनशिक्तलाई सं गठनमा
िटकाई राख्न गिरने पिरपूरक उपायह

सम्भार अन्तरगत पन गदर्छन् जसमा मूलतः िनम्न कुराह

पन

गदर्छन् । कामदार कमर्चारीलाई सं ःथाको कायर्-ूकृितबारे जानकारी िदई कायर् वातावरणसँग पिरिचत

र घुलिमल गराउनुपछर् । त्यसै गरी कामदार कमर्चारीले सम्पादन गनुप
र् न काममा सहजता ल्याउन र

मानिसक र शारीिरक सुरक्षा हुने िकिसमको कायार्लयको भौितक अवःथाको ूत्याभूित आवँयक

पदर्छ।

मानव सं शाधन व्यवःथापनका िवशेषता
1.

मानवकेिन्ितः मानव सं शाधन व्यवःथापनको केन्ििबन्दु मािनस हुन्छ । सं गठनमा कम गन
मािनसह को शिक्त र क्षमताको व्यवःथापन मा यो केिन्ित हुन्छ ।यसले मािनसको

क्षमताको िवकास र उपयोग गछर् ।
2.

व्यवःथापन कायर्ः मानव सं शाधन व्यवःथापनको एक महत्वपूणर् व्यवःथापकीय कायर् हो ।

यसले मानव सं शाधन सम्बिन्ध योजना बनाउने, योजना कायार्न्वयन गन र मुल्यांकन गन
कायर् गदर्छ ।

3.

सवर्व्यापी कायर्ः सं गठनमा मानव सं शाधन व्यवःथापन सवर्व्यापी कायर् हुन्छ । सबै तहका
व्यवःथापक ह ले यो कायर् गनुर् पछर् ।

4. िनरन्तर ूितब ताः मानव सं शाधन व्यवःथापन पटके कायर् होइन । यो िनरन्तर चिलरहने

ूिबया हो । यो वतर्मानक साथै भिवंयसँग सम्बिन्धत हुन्छ । यसका लािग व्यवःथापनको

िनरन्तर ूितब ता चािहन्छ ।
5.

गितशीलताः मानव सं शाधन व्यवःथापन गितशील कायर् हो । वातावरणीय पिरवतर्नसँगै यो
पिन पिरवतर्न हुन्छ। राजनैितक, कानुनी, सामािजक, सांःकृितक र ूािविधक पिरवतर्नसँग

यसले अनुकुलता ःथािपत गाछर् ।
6.

एकीकृत ूणालीः मानव सं शाधन व्यवःथापन एकीकृत ूणाली हो । यसले मनावीय साधनको

सवार्ंगीण व्यवःथापन गछर् । ूाि . िवकास, उपयोग र अनुरक्षण यसका अन्तरिनभर्र अ ह

हुन ् ।
7.

परःपरतामुखीः मानव सं शाधन व्यवःथापन परःपरतामुखी हुन्छ । यसले रोजगारदाता र

कमर्चारी दुवैको िहतलाई महत्व िदन्छ । दुवैको परःपर िहतका लािग िमलेर काम गन
वातावरण तयार पाछर् । लआयह को एकीकरण गछर् ।
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सं घीय सं सद सिचवालयमा मानव सं शाधन व्यवःथापन
सं घीय सं सद सिचवालयको जनशिक्त व्यवःथापनका लािग मानव सं शाधन िवकास महाशाखा

रहे को छ । नेपालको सं िवधानको धारा १०७ मा सं घीय सं सदको कामकारवाही स ालन तथा
व्यवःथापन गनर् एक सिचवालय रहने र त्यससम्बन्धी अन्य व्यवःथा सं घीय कानुन बमोिजम हुने
सं वैधािनक व्यवःथा छ । यसैगरी उक्त सं िवधानको धारा २९६ को उपधारा (५) मा यो सिवधान

ूारम्भ हुँदाका बखतको व्यवःथािपका–सं सद सिचवालय यस सं िवधान बमोिजमको सं घीय सं सद

सिचवालयमा कायम हुने व्यवःथा गरे को पाइन्छ । यसरी िव मान सं िवधानले सिचवालयको अिःतत्व
ःवीकार माऽ नगरी भिवंयमा गठन हुने सं घीय सं सदको सिचवालयको

पमा समेत कायर् गनुप
र् न गरी

सं घीय सं सद सिचवालयलाई िजम्मेवारी िदएको दे िखन्छ । यस सन्दभर्मा आफूलाई िनधार्िरत कायर्
सम्पादन गनर् सिचवालयले िविभ

महाशाखा र शाखाह को सांगठिनक सं रचना कायार्न्वयनमा ल्याएको

छ, जसमध्ये मानव सं शाधन महाशाखा पिन एउटा महत्वपूणर् अवयवको

पमा रहे को पाइन्छ ।

सिचवको ूत्यक्ष िनदशन, िनयन्ऽण तथा सुपरीवेक्षणमा रही तपिसल वमोिजमका कायर्ह

मातहतका महाशाखा/शाखाह को सहयोग िलई सम्पादन गन, गराउने िजम्मेवारी हुने िवषय सं घीय

सं सद सिचवालय स ठन सं रचना र दरबन्दी पुनरावलोकन सिमितको ूितवेदन, २०७२ मा उल्लेख
गिरएको छ। यसले सिचवालयको जनशिक्त तथा तािलम िवकास सम्बन्धी नीित िनमार्ण गन,

सिचवालयमा आवँयक जनशिक्त िवकासका लािग योजना तथा कायर्बम बनाउने, कमर्चारीह को
जनशिक्त तथा तािलम िवकास सम्बन्धी आवँयकताको पिहचान गन, सिचवालयका कमर्चारीह को
तािलम सम्बन्धी पा

बम बनाउने कायर् गदर्छ । कमर्चारी ूिशक्षणका लािग आवँयक िवषय

िव ह को रोःटर समय समयमा अ ाविधक गदर्छ । तािलम सम्बन्धी कायर्बम तयार गरी तािलम

स ालन गन र तािलम सम्बन्धी उपलब्धी मूल्या न गन कायर् गद आएको छ । राि य तथा
अन्तरराि यःतरका तािलम कायर्बमको खोजी गरी उपयुक्तताको आधारमा िसफािरस गन र तािलम,

गो ी तथा अन्तरिबया कायर्बमको ूितवेदन तयार पान कायर् रहे को छ । सं गठन तथा व्यवःथापन
(O & M) सभक्षण सम्बन्धी कायर् र सिचवालयिभऽका सम्पूणर् िनकायह को व्यवःथापन परीक्षण
जःता कायर् समेत गिरन्छन् ।

मानव सं शाधन िवकास महाशाखा अन्तगर्त योजना तथा सं गठन शाखा, सं सदीय ूिशक्षण

शाखा, कमर्चारी ूिशक्षण शाखा तथा ूदे श सभा सम्पकर् तथा समन्वय शाखा गरी चारवटा

शाखाह को व्यवःथा गिरएको छ । महाशाखाको ूत्यक्ष िनदशन, िनयन्ऽण तथा सुपरीवेक्षणमा रही
िविभ

कायर्ह

सम्पादन गन, गराउने िवषय सं घीय सं सद सिचवालय स ठन सं रचना र दरबन्दी

पुनरावलोकन सिमितको ूितवेदन, २०७२ मा उल्लेख गिरएको छ ।

कमर्चारी ूिशक्षण शाखाले तािलम सम्बन्धी नीित िनमार्ण, तािलम आवँयकताको पिहचान,

कमर्चारी ूिशक्षण सम्बन्धी वािषर्क क्यालेण्डर तयार, तािलम सम्बन्धी पा

बम िनमार्ण गन, तािलम

कायर्बम स ालन गन तथा उपलिब्धको मूल्या न गन कायर् गदर्छ । त्यसै गरी अन्य तािलम ूदायक
सं ःथाह सँग समन्वय गरी सिचवालयको आवँयकता अनुसार तािलम ूदान गन व्यवःथा िमलाउने,
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अिभमुखीकरण तािलम स ालन गन र शाखाको वािषर्क कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ा गदर्छ । कमर्चारी

ूिशक्षण शाखाबाट अिभमुखीकरण/पुनतार्जगी, तािलम नीित तजुम
र् ा, अं मज
े ी भाषा तथा स ार सीप,
कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत र पुनतार्जगी तािलम, ूािविधक सीप िवकास एवं सं सदीय ूितवेदन
लेखन, Driving ( Car/ Bike/ Scooter), अिभलेख व्यवःथापन, िटप्पणी र माइन्युिटङ, नेतत्ृ व िवकास
तािलम, बैठक व्यवःथापन तािलम स ालन गद आएको छ ।

जनशिक्त योजना तथा सं गठन िवकास शाखाले कमर्चारीह को क्षमता अिभवृि

सं गठन सं रचना, जनशिक्त योजना लगायतका कायर्ह

लगायत

गदर्छ । सं गठन तथा व्यवःथापन (O and M)

सवक्षण सम्बन्धी कायर् गन, जनशिक्तको ूभावकारी उपयोगका लािग रणनीित तयार गन, कमर्चारीको
वृि

िवकासको अवःथा अध्ययन गन, सं गठन सं रचना र कमर्चारीको दरबन्दी िव ष
े ण गरी समय

सापेक्ष सुधारका लािग कायर् योजना तजुम
र् ा गन, सेवा िनवृ

कमर्चारीह को अनुभवको उपयोग

सम्बन्धी कायार्योजना तथा रणनीित तजुम
र् ा गन कायर् गदर्छ । सं सदीय ूिशक्षण शाखा, सं घीय सं सद
सिचवालयका कमर्चारीह

माऽ नभई सांसदह को क्षमता अिभवृि

गन उ ेँयले गठन भएको छ ।

सांसदको क्षमता अिभवृि सँग सम्विन्धत छलफल, अन्तरिबया कायर्बम आिदको स ालन गन, गराउने,

अन्तरार्ि यःतरका तािलम कायर्बमको खोजी गरी उपयुक्तताका आधारमा मनोनयनका लािग िसफािरस

गन व्यवःथाका लािग वैदेिशक सहयोग समन्वय शाखासँग आवँयक समन्वय गरी काम गन, सं घीय
सं सदका सदःयह को तािलमका लािग आिधकािरक
दक्षता अिभवृि

पमा तािलम िदने सं ःथाह सँग समन्वय गरी

गन, तािलम, गो ी तथा अन्तरिबया कायर्बम सम्बन्धमा वािषर्क कायर्तािलका तथा

क्यालेण्डर तयार गन कायर् गदर्छ । त्यसै गरी ूदे श सभा सम्पकर् तथा समन्वय शाखा सं घीय सं सद
सिचवालय र ूदे श सभा िवच सम्पकर्, समन्वय एवं सहकायर् गन ूयोजनका लािग गठन भएको छ।
सं घीय सं सदको रणनीितक कायर्योजना, 2075 मा मानव सं शाधन व्यवःथापन
सं घीय सं सदको रणनीितक कायर्योजना, 2075 मा मानव सं शाधन व्यवःथापनका लािग

सिचवालयका सबै तहका ूािविधक तथा अूािविधक कमर्चारीको क्षमता अिभवृि
लािग तािलम एवं क्षमता अिभवृि

गनर् कमर्चारीका

सम्बन्धी वािषर्क क्यालेन्डर बनाई लागू गन, तािलम स ालनका

आवँयक पूवार्धारयुक्त तािलम कक्ष र सामामीह को व्यवःथापन गन, तािलम तथा ूिशक्षण पुिःतका
िनमार्ण गन

र मानव सं शाधन िवकास सम्बन्धी दीघर्कालीन योजना तजूम
र् ा गरी लागू गन रणनीित

िलएको छ । नेपाल सरकार र सं सद सिचवालयबाट ूदान गिरने वैदेिशक अध्ययन, ॅमण, तािलम
जःता िविभ

कायर्बमह लाई व्यविःथत र पारदशीर् बनाउन नेपाल सरकारबाट ूा

हुने तथा सं घीय

सं सद सिचवालयबाट हुने वैदेिशक अध्ययन ॅमण तािलम कायर्बमह मा गिरने मनोनयनलाई पारदशीर्
बनाउने, वैदेिशक अध्ययन ॅमण तथा तािलम कायर्बममा मनोनयन सम्बन्धमा िनदिशका बनाई लागू

गन रणनीित िलएको छ । त्यसै गरी सं घीय सं सदका सदःयह को क्षमता अिभवृि का लािग सं घीय
सं सदका सदःयह का लािग सं सदीय कामकारवाही र सिचवालयमा ूदान हुने सेवा ूवाहका
सम्बन्धमा अिभमुखीकरण कायर्बम स ालन गन, सं घीय सं सदका सदःयह को लािग कानून िनमार्ण

समम पक्षह , िवधेयकको सै ािन्तक र दफावार छलफल एवं सं सदीय ूिबयाका सम्बन्धमा ूिशक्षण
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

337

स ालन गन, सं घीय सं सदको कामलाई ूभावकारी बनाउने त्यसका सदःयह लाई ःवदे शी एवं िवदे शी
िव ह बीच भेटघाट, अन्तरिबया कायर्बमह

स ालन गन, सं घीय सं सदबाट पािरत भएका ूत्येक

िवधेयक रा पितबाट ूमाणीकरण भएपिछ सबै सदःयह लाई उपलब्ध गराउने, सं घीय सं सद सदःयह
तथा सिचवालयका कमर्चारीह का लािग ूिशक्षण केन्ि ःथापना गरी ूिशक्षण कायर्बम शु
रणनीित िलएको छ ।

गन

िव मान समःया
सिचवालयले ूत्येक आिथर्क वषर्मा व्यवःथािपका-सं सद सिचवालय िनयमावलीमा व्यवःथा भए

बमोिजम सांसद/कमर्चारीह लाई तािलम/ूिशक्षणको माध्यमबाट उनीह मा रहे को

ान, सीप र

दक्षताको िवकास माफर्त कायर्सम्पादनमा सुधार गरी सं गठनको उ ेँय हािसल गन र व्यिक्तगत
िवकासमा समेत टे वा पुग्ने गरी िविभ

तािलम कायर्बमह

स ालन गद आएको छ । य िप यी

िबयाकलापका बावजुद िविवध समःयाह

रहे का छन् । मानव सं शाधन िवकास सम्बन्धमा

सांसद/कमर्चारीह को तािलम सम्बन्धी पा

बम िनधार्रण गनर् नसक्नु, सांसद/कमर्चारी ूिशक्षण

दीघर्कालीन योजनाको अभाव रहनु, सांसद/कमर्चारीह को तािलम आवँयकताको पिहचान गनर् नसक्नु,
सम्बन्धी वािषर्क क्यालेण्डर तयार गरी लागू गनर् नसक्नु, पयार्

बजेटको अभाव रहनु, पयार्

जनशिक्तको कमी रहे को, ूिशक्षणका लािग आवँयक िवषय िव ह को रो र तयार पानर् नसक्नु,
सांसद/कमर्चारीह को ूिशक्षण स ालन सम्बन्धमा िव व्यापी तथा राि य ःतरका तािलम केन्िह मा
रहे का नवीनतम तािलम कायर्बमका िविध तथा
गरी

उपयुक्तताको

आधारमा

तािलम/ूिशक्षण केन्िको

िसफािरस

गनर्

ानसीप िवकासका कायर्बमको अध्ययन, अनुसन्धान
नसक्नु,

महाशाखालाई

व्यवःथािपका-सं सदको

पमा िवकास गनर् नसक्नु, तािलमलाई कायर्सम्पादनसँग आव

गनर् नसक्नु,

तािलम िलइसकेपिछ कमर्चारीको कायर्सम्पादनमा सुधार आए नआएको सम्बन्धमा उपलब्धी मूल्या न

गनर् नसक्नु, तािलम स ालन सम्बन्धमा आवँयक पन तािलम हल, ल्यापटप, ूोजेक्टर जःता भौितक
ॐोत साधनको अभाव रहनु, राि य ःतरको तािलमका लािग आिधकािरक

पमा तािलम ूदान गन

सं ःथाह सँग समन्वय गरी सिचवालयको आवँयकता अनुसारको तािलम ूदान गन कायर्लाई

ूभावकारी गराउन नसक्नु, जनशिक्त योजना ूिबया अवलम्बन नहुन,ु सबैलाई गुणःतरीय िशक्षा ूदान
गनर् नसिकएको, मानव सं शाधन िवकास योजना बनाइएको नहुन ु सिचवालयका ूमुख समःयाका

पमा

दे िखएका छन् । त्यसै गरी िनजामती सेवामा जनशिक्तको सं ख्या अिधक तर गुणःतर खिःकएको,
तािलमूा

जनशिक्तको अभाव, तािलम िलएकालाई पिन सोही अनुसारको काममा लगाउन निसकएको,

जनशिक्त योजनाको लािग भरपद तथ्यांकको कमी, जनशिक्त उत्पादन गन िनकाय, जनशिक्त योजना

गन िनकाय र पिरचालन गन िनकायबीच समन्वयको अभाव, जनशिक्त िवकासलाई महत्व निदनु जःता
समःया पिन त्यि कै छन् ।
सुधारका उपाय

338

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

यस सिचवालयको मानव सं साधन व्यवःथापनलाई ूभावकारी बनाउन दे हाय बमोिजमका

सुधारका उपायह
1.

अवलम्बन गरी गनुर् आवँयक दे िखन्छः

नीितगत र कानूनी ूिबयामा सुधार गरी HR Policy ल्याउने र ऐन/िनयममा व्यवःथा
गन,

2.

सं ःथागत सुधार र अिभलेख व्यवःथा सु ढ गन,

3.

मानव सं शाधन िवकास पिरषद्को गठन गरी कायर्गत सुधार जनशिक्त योजनालाई
अिनवायर् गन,

4.

ूशासनमा सुधार गदार् ध्यान िदने, Action Plan अनुगमन र ूभावकारी मूल्या न,

5.

ूिशक्षण स ालन गनर् आवँयक पन पूवार्धारयुक्त तािलम कक्ष तथा ल्यापटप
ूोजेक्टर

जःता

अत्यावँयक

ूिविधयुक्त

सामामीह को

अिवलम्व

व्यवःथा

िमलाउनुपन,
6.

मानव सं शाधन िवकास सम्बन्धी दीघर्कालीन योजना तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयनमा
ल्याउनुपन,

7.

ूािविधक तथा अूािविधक दुवै ूकृितका कमर्चारीह का लािग तािलम आवँयकता
पिहचान गन सं यन्ऽ िनमार्ण गन,

8.

ूिशक्षण कायर्बमलाई व्यविःथत र योजनाव

बनाउन पा

बम िनधार्रण गन,

9.

वषर्भिर शाखाबाट ूदान गिरने तािलम कायर्बमको वािषर्क क्यालेन्डर तयार गरी
ूकाशन गन,

10.

पयार्

भौितक, आिथर्क तथा मानवीय ॐोतसाधनको व्यवःथा गन,

11.

अन्तरार्ि य एवं

राि य ःतरका ूिशक्षण कायर्बमको अध्ययन/अनुसन्धान गरी

उपयुक्तताको आधारमा िसफािरस र सो अनुसार ूिशक्षण कायर्बमको स ालन गन,
12.

हालको सं रचनालाई सिचवालयको तािलम केन्िको

पमा िवकास गनर् आवँयक

ूयास गन,
13.

ूिशक्षणप ात्

सांसद/कमर्चारीह को

कायर्सम्पादनमा

आएको

सुधार

सम्बन्धमा

उपलब्धी मूल्या नको व्यवःथा िमलाउने,
14.

सेवाकालीन लगायतका अन्य ूिशक्षण स ालन सम्बन्धमा राि य ःतरका मान्यता ूा
तािलम ूदायक सं ःथाह सँग समन्वय गरी कायर् गन ।

िनंकषर्
कुनै पिन ूणालीको अवलम्बन गदार् माऽै सबै समःया समाधान भई चाहेको कुरा ूा

हुन्छ

भ े हुँदैन । तथािप असल बाटो िहँडेपिछ गलत ठाउँ मा पुिगँदैन । यसथर् मानव ॐोत व्यवःथापनको
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मान्यता अवलम्बन गरे पिछ जनशिक्तको सम्मान, उिचत भुक्तानी, उत्ूेरणा लगायत कायर्बाट सं गठनको
उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै अिभवृि

भई सरकारी लआय, उ ेँय ूाि

सरल, िमतव्ययी र ूभावकारी

जानेमा कुनै सन्दे ह छै न । जनशिक्त िवकास भनेको िनरन्तर चिलरहने ूिबया हो । मानव नै

ब

िवकासको शु

र अिन्तम केन्ििवन्दु भएको वतर्मान युगमा जनशिक्त िवकास सबै पक्षको चासोको

िवषय बनेको छ । उपयुक्त
र्
सुझावह लाई ूभावकारी

पमा अवलम्बन गनर् सके तािलम सम्बन्धमा

रहे का िविवध समःयाह को सम्बोधन भई सं घीय सं सद सिचवालयलाई भौितक, आिथर्क र मानवीय
ॐोतसाधन सम्प

बनाउन सिकने र अपेक्षा बमोिजम तािलम तथा ूिशक्षण कायर्बमह

स ालन भई

सांसद/कमर्चारीह को क्षमता िवकास हुन,े कायर्सम्पादनमा सुधार आउने, सकारात्मक सोच तथा
सामूिहक कायर् माफर्त सिचवालयको उ ेँय हािसल हुने दे िखन्छ ।
सन्दभर् साममी
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Verbatim Transcription and Parliamentary Proceedings

Roshan Tandukar 
Abstract
Verbatim Transcription means capturing not just what was said on the recording, but
also how it was said and in what circumstances. Verbatim transcription of
parliamentary proceedings is often crucial for qualitative studies on parliamentary
history. It also plays vital role for other legal and research purposes. Transcripts are
produced for particular analytic purposes and therefore range in detail, from broad
verbatim transcripts in more content-oriented analysis to extremely refined and
detailed transcriptions on interaction-oriented analysis of naturally occurring data. The
advent of the internet has increased the demand for access to the records of
parliamentary proceedings in text, audio and video formats. Parliamentarians and
staff, journalists and the general public now expect proceedings to be made available
in a timely and accurate way. Efficient publication of parliamentary proceedings
online has become an important benchmark for evaluating the openness and
transparency of a parliament, as well as a tool for enabling participation in the lawmaking process. This paper offers a concise review on introduction of Verbatim
Transcription, its types and rules endorsed in its preparation. In addition it discusses
the often-neglected question of translating data from other language and archiving
them for future reference. Opening the question of verbatim transcription and the art
of translation to a wider and more detailed discussion has been crucial as qualitative
research report are increasingly produced in present context.
Verbatim Transcription
Verbatim Transcription is the art of converting spoken word into text as a
message is captured exactly in the way it has been spoken. Poland (1995) defines
verbatim audio transcription as the word-for-word reproduction of verbal data, where the
written words are an exact replication of the recorded (video or audio) words. This
requires a keen ear and attention to detail. Verbatim transcripts cannot be created by
mindlessly listening and typing. One has to pay close attention to every word, tone and
make intelligent use of punctuation to convey the correct message. Seeking the assistance
of a general transcription service or online transcription service is the best solution for
accurate and efficient verbatim transcription of the audio recording.


Section Officer, Federal Parliament Secretariat
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Example of Verbatim Transcription
Mr. X: We received instant help from… uh from people of Sukute- [phone starts ringing]
Interviewer: Oh, do you want to take a short break?
Mr. X: No, it's okay. I just need to turn it off [10s]. So I was saying…uhm…when our
ill-fated bus skidded off the Araniko Highway and plunged into the Sunkoshi river at
Sukute, we received instant help from the residents there.
In this example, the transcript includes words as well as other details like background
sounds and fillers. That is the meaning of verbatim transcription. It means not just what
was said on the recording but also how it was said and in what circumstances.

Types of Verbatim Transcription
While the meaning of verbatim remains transcribing exactly what is happening
on a recording, variations have developed over time to suit different needs. There are
mainly three types of verbatim transcription: Intelligent Verbatim, Verbatim, and True
Verbatim. Each style has its own benefits and meets different needs which have been
briefly discussed below:
1. Intelligent Verbatim: Intelligent Verbatim transcription involves transcription with
detailed editing and sometimes minor paraphrasing to create an easy-to-read
transcription. This style is ideal for those who need error-free, ready-to-print transcripts,
and is therefore the preferred transcription style for business recordings. Everything that
is said on the recording with minor paraphrasing (if needed) are included. Grammatical
errors, fillers (ums, uhs, you knows, etc.), stutters (In- In- In- In fact), false starts
(incomplete sentences), repetitions, non-verbal communication, and ambient sounds are
not included. Intelligent Verbatim is also called "Clean Verbatim" as irrelevant words that
break the flow of reading like stutters, repetitions and false starts are edited out of the
transcript.
2. Verbatim: Verbatim is one degree more detailed than intelligent verbatim
transcription. In this style, every word on the recording is transcribed as is, including
grammatical errors and false starts. However, extra details like stutters and repetitions are
removed.
This transcription style is preferred by students, researchers and journalists who
need transcripts that are true to the recording yet uncluttered by unnecessary detail.
Adopting this very style, verbatim transcripts of all the activities of the LegislatureParliament have been prepared and the verbatim transcripts of House of Representatives
and National Assembly are being prepared in Nepalese parliament. Every word on the
recording including false starts, relevant repetitions, and grammatical errors are included.
Fillers (ums, uhs, you knows, etc.), stutters (In- In- In- In fact), irrelevant repetitions,
non-verbal communication, and ambient sounds are not included.
3. True Verbatim: True Verbatim is the most detailed account of a recording,
including every word, sound and non-verbal communication. Because of its level of
detail, this is the preferred transcription style for academic research and analysis where
every little detail matters. Every word on the recording along including non-verbal
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communication like laughter and pauses, and ambient sounds like people coughing, child
crying in the background, etc are included. Stutters and pauses that are irrelevant to the
transcript and break the flow of reading are excluded. True Verbatim is also called "Full
Verbatim" since nothing is edited out during transcription.
Rules of Verbatim Transcription
In creating verbatim transcripts, it is important for the transcriber to provide an
exact match between what is recorded and what is transcribed into text. While the notion
of an "exact match" is problematic given then "the intersubjective nature of human
communication, and transcription as an interpretive activity,"(Poland, 1995, p.297). It is
important to pay attention from important rules of verbatim transcription (depending on
how detailed we want the transcript to be):
1. Paraphrasing is not allowed and every word should be captured: Many
transcriptionists have the habit of paraphrasing statements to convey the general idea of
what is being said rather than typing the exact words. That is actually intelligent verbatim
transcription. Intelligent verbatim is much preferred in business transcription (podcasts,
meetings, Youtube videos, etc.) because of the easy-to-read transcripts it produces, but it
is not very popular amongst researchers and journalists who need to know exactly what
was said and the process of transcription must be congruent with the practical design and
theoretical foundation of each investigation. In verbatim transcription, it is important to
type each and every word.
2. Non-verbal communication should be included: Communication is not just
exchanging of information. It also includes non-verbal communication such as laughter,
pauses, hand gestures, etc and verbatim transcription should capture even the false starts,
grammatical errors, and repetition of words. This helps the readers of the transcript to
receive a true account of the event exactly as spoken. It also conveys the thought process
behind the words easily.
3. Fillers and false starts should not be omitted: Fillers like “um..,” “ah..,” “you
know” etc are often used by speakers when they take time to think. False starts are
incomplete sentences spoken by the speaker. Fillers and false starts can break the flow of
speaking but it provides insights into the thinking process of a speaker. Verbatim
transcription should include all false starts and fillers.
4. External sounds are to noted down: Transcribing even external sounds would
provide information about the surroundings and atmosphere while the subject is speaking.
The external sounds may include opening a door, bell ringing, people walking, a side
conversation between fellow participants etc. The external sounds can be mentioned in
brackets with time stamps if required.
More Rules for Transcribing Non-verbal Communication
Overlapping Conversation
When two speakers talk at the same time, indicate this with /, e.g.
N: Yes, I have been /living here
K: /Oh you have?
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N: for three years.
i.e. ‘living here’ and ‘oh you have’ were said at the same time and N continued on
his sentence without stopping.
Use = when two lines come directly after one another without a gap e.g.
K: Did you like her? =
N: = Yes!
That is a very fast reply.
Pauses
For short pauses add a full stop (.), ellipses (…), or [pause].
K: So in retrospect [pause] that was a bad decision.
For pauses longer than 4 seconds, put time in seconds inside brackets e.g. (6) or (6
sec).
N: It was like (5 sec) out of the frying pan into the fire.
Interruptions
For interruptions use a short hyphen (-).
K: I was sort of thiN: -there was just so little time.
K: Yes.
Laughter
For laughter use (h) or (hhh) or [laughter/laugh].
N: I still can’t believe we managed it [hhh].

Use and Requirements of Verbatim Transcription
Verbatim transcription of the audio recording not only attempts to capture the
meaning and perception but also records the context in which these were created. Text
versions of audio recordings are easy to understand and skim through much faster than
listening to the audio. It is also easy for statistical and automated sentiment analysis.
If the presentation or finished report is going to directly quote a source, verbatim
transcription is extremely important. Much like a journalist does when reporting on a
story, when we are using the words of another person, it is important to transcribe exactly
what the quoted person said so that misunderstandings or contextual contradictions are
avoided. Likewise, a wrongly transcribed word can change the entire meaning of a
statement.
The art of transcription requires a high level of concentration and skill.
Transcriptionists need to be able to distinguish between words and other noises in audio
recordings in order to produce an accurate transcript in fast turn around. Many
organizations now rely on general transcription service providers to convert audio or
video files into verbatim or non-verbatim text format.
In some cases, only a comprehensive summary of the audio would be required,
but there are situations where the transcript would have to be a verbatim one and require
the capture of each and every word and sound. The verbatim style is useful for legal
transcription, including court hearings, police transcription, medical transcription,
insurance claims, and employee disciplinary meetings.
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A verbatim transcription serves as a proof of what took place. It captures every
word, sound, pause, repetition of words, stammering, etc. It helps in understanding the
emotional state and thought process behind the spoken words. The objective is to give the
reader an experience of the event as it actually occurred without being there.
Verbatim Transcription in Parliamentary Proceedings
Parliamentary documents such as verbatim and summary reports of plenary
sessions and committee meetings are fundamental records of the legislature. These
documents must be prepared quickly, efficiently, and accurately, and they must be
properly archived to ensure their long term availability.
The use of modern technologies has significantly changed the dynamics and the
methods involved in documenting the parliamentary process and in producing a verbatim
record of debates, votes, and other actions that occur during a session. This has often
resulted in greater efficiency, lower costs, and faster and wider distribution for both
members and the public. It has also increased the openness and transparency of the
process and therefore imbued it with greater legitimacy. Whereas in the past reporters
relied mostly on shorthand and traditional stenography machines, ICT now offers a
variety of new tools and methods enabling easier production of transcripts. This has
provided parliament with the opportunity to establish a diverse set of reporting practices
according to their needs and resources. The type of technology chosen by legislatures
usually depends on the resources available to the parliament, both in terms of budget and
human skills.
Parliaments vary, however, in their capacity to implement ICT. Some have been
able to use technology to provide accurate verbatim accounts of plenary debate on the
same day and sometimes within a few hours. Others offer text summaries of floor actions
in near real time using sophisticated recording and transcription technology.
Nevertheless, a significant number of parliaments around the world have not yet
developed such capabilities and are still working to find a way to produce accurate
records within an acceptable timeframe. Many of these parliaments have voiced their
need for support in order to understand the technological options that are available to
legislatures and to implement them in their environment.
Working Procedure of Verbatim in Federal Parliament Secretariat of Nepal
In different periods of Nepal's parliamentary history, the verbatim transcripts
were made by handwriting, using litho paper and type writer. At present, latest IT tools
like computer, printer, recording system etc. are used in the preparation of verbatim
transcripts of the House of Representatives and the National Assembly. The SecretaryGeneral causes to be prepared a full report of the proceedings of the Federal Parliament at
each of its sittings and, as soon as practicable, have it published in designated format. A
verbatim record of everything said in the House is reported by the official Reporters,
except certain words, phrases and expressions, if any, ordered by the speaker to be
expunged from the proceedings of the House, or ordered by the Speaker not to be
recorded, when members speak without his permission. Due to lack of sophisticated
procedures in relation to the preparation of Verbatim Transcript, there is an inability to
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prepare Verbatim Transcript in time. Also, what are said in Parliamentary Committees is
not transcribed yet. Employees from the secretariat have been regularly summarizing all
the details of the sitting of the House at New Baneshwor to facilitate the recording
through the recording section. Institutional service contract has been employed to assist in
verbatim transcription. Officers at the branch level verify the draft of the transcribed
document at various stages. The finalized draft is made available to the concerned office
bearers and bodies with the approval of Secretary-General.
Budgeting, Time and Recourses in Verbatim Transcription
Verbatim Transcription is a detailed, time-consuming activity, especially when
done well. It is easy to under-budget time and resources. It can take anywhere from three
to ten hours to transcribe one hour of recording, depending on several factors including
the level of detail required, the transcriber’s skill, and the quality and complexity of the
recording (e.g., whether several participants are talking at once). Timing of transcription
is also important. Transcribing should occur soon after sitting of the House, when the
debates are still salient. This way, if recordings are unintelligible etc., transcribers may
consult with the speaker to clarify what was said. If resources allow, it is considered best
practice to first transcribe parliamentary proceedings in the original source language and
then translate it into the target language. This way we can continually check transcripts
against translated interpretations during analysis.
Hiring Transcribers
When hiring a transcriber, researchers should consider a number of factors,
including the person’s native language, computer skills and typing speed, attention to
detail, as well as his/her familiarity with the population being studied and the vernacular
being transcribed. Candidates who are being considered for a transcription position
should be given a test –i.e. to listen and transcribe a mock recording developed by the
researcher in an allotted time frame –to assess his/her transcription abilities. Prior to this
assessment, candidates should be provided with specific instructions about the research
purposes, and the corresponding transcription requirements (e.g., expected structure and
level of detail). Especially for new staff, spot checks of transcriptions should be
performed while the process is ongoing. Listening to portions of the recording and
checking this against the transcript for accuracy, If the recording is in a language which
he/she do not understand, need to ask a trusted, experienced staff member who does.
Another technique is to have multiple people transcribe the same material and to compare
the different versions.
Translation
Transcription that involves translation from one language to another presents an
especially complex and challenging task. If the researcher is not a native speaker of the
language used by research participants, translators are often required. Depending on skills
of transcribers and the relevant languages, time and effort to transcribe can vary quite
broadly, from an estimated 3-10 hours to transcribe each hour of transcript. An estimated
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1 hour of coding per person for every page of transcription required. For translation, a
rule of thumb is to estimate that 10 pages can be translated per day per person.
Translation in Federal Parliament Secretariat of Nepal
In the context of the adoption of various regional languages as a national
language by the Constitution of Nepal, the translation unit has been arranged to translate
the views expressed by the members of parliament in languages other than Nepali
language into Nepali language, thus creating a written copy of such languages and
translating them. It is mentioned in the sub-rule (1) of Rule 238 of the House of
Representatives that "The proceedings of the House of Representatives or its committee
shall be in the Nepali language. In the event that a member speaks in his mother tongue,
arrangements may be made to record him. Likewise, sub-rule (1) of Rule 220 of the
National Assembly has also made the similar aforementioned provision. The mother
tongues like Awadhi, Bhojpuri, Hindi, Maithili, Tharu etc are also spoken in parliament
but only those spoken in Nepali are transcribed. The work that a translation unit does is
usually zero. There is lack of human resource that can archive the recordings in the
mother tongue other than Nepali.
Hiring Translators
The quality of data translation can have significant implications on the
conceptual equivalence and accuracy of study findings. Therefore, choosing and
evaluating translators is critical. The translator not only literally translates language, but
also adds cultural or interpretive insights. Researchers may choose to hire a certified
translator. However, in the contexts of present situation, this is often infeasible. It is
important to take into consideration candidates’ experience, education level, whether
he/she is a bilingual native speaker, his/her socio-linguistic competence, and whether
he/she is from the same area as subjects. Candidates who are being considered for a
translator position may be given a test –i.e. to listen and translate a mock recording
developed by the researcher in an allotted timeframe, then have it back-translated by
another native speaker. In order to adequately budget the translators’ time, investigators
should systematically plan for how much to involve translators in the research process
(e.g., in question development, data collection, data analysis, and dissemination).
Especially if translator is a new staff person, it could be important to spot check the
quality of the translation as it is ongoing by asking a native speaker to provide an
alternate translation or a back-translation. Brislin’s model of translation is considered by
many to be best practice and involves recruiting at least two bilingual people who
translate the qualitative research recordings from the original source language into the
target language. Another bilingual person will then back-translate the documents from the
target language to the source language, and finally both versions are compared to check
accuracy and equivalence. Any discrepancies that have occurred during the process are
then negotiated between the two bilingual translators.
Conclusion
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When a transcribed document is going to be used as a matter of record, verbatim
transcription is a necessity. Again, misquoting a speaker can have legal ramifications. It is
important for the transcriber to catch each word and spell it correctly. Against the
backdrop of acceptance of various regional languages as national language, translation
and record keeping have become central to promote the essence of Constitution of Nepal.
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Committee on International Relations in Nepalese Parliament:
A Historical Overview

Sapana Sapkota 
Abstract
This article highlights the emergence of parliamentary committee as a creative way for
parliaments to perform their basic functions. It tries to analyze the actions of
international relations committee from its origin to the present condition in making
bills, resolutions, and matters on specific issues. Having regard to its multi functions,
different parliamentary committees are established to study and deal with various
matters and the formed committees monitor the functioning of the executive branch,
evaluate the actions of the government, make the government responsible to the
parliament and provide necessary direction and suggestion to the government, having
made evaluation and monitoring the activities of the government made in the past and
being made at present and also acts as a mini parliament. The parliamentary
committees are formed in accordance with the constitution or regulation and their
tenure last as the tenure of the House. Historically, the committee for international
relations has been formed to carry out discussions on strategic roles to be played by
the country with respect to foreign affairs, to carry out the study and research on
important issues regarding foreign policy of the nation and thereby adopting means of
suggestions through programs. It is a descriptive article based upon the publications
and actions of International Relations Committee of Federal Parliament of Nepal and
is inclined towards the standing International Relations Committee of Federal
Parliament.
Keywords: Committee, House of Representatives, International Relation, Parliament
Background
Parliament forms various legislative, special and thematic committees consisting
of its members in order to proceed functions of the parliament continuously. The
committees are formed in accordance with the constitution or regulation and the tenure of
the legislative committees last as the tenure of the House. The formed committees are
responsible to make the government responsible and accountable towards parliament, to
oversee the activities of the government, to regulate the activities of the government, to
provide necessary opinion direction and advice after monitoring and evaluating the
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actions carried out by the government and to achieve the objectives in accordance with
the Constitution. The use of parliamentary committees was historically found in the
United States Congress. Woodrow Wilson, the 28th President of the United States,
quoted as saying in 1885 that “Congress in its committee rooms is at work”. The
committees stand as a mini parliament and as units of organization within legislatures
which provide greater opportunities for in-depth analysis and making it possible for
members of parliament and ultimately parliament itself to perform better.
Parliamentary committee systems have emerged as a creative way for parliaments
to perform their basic functions. They serve as the focal point for legislation and
oversight. Committee is not a decision making body, except in respect of its own internal
proceedings and has no standing independent of the legislature. In this aspect, Committee
reports the conclusions from the work of the committee to the house, often with
recommendations for decision. In a number of parliaments, bills, resolutions, and matters
on specific issues are referred to specific committees for debate and recommendations are
made to the house for further debate. Parliamentary committees have emerged as vibrant
and central institutions of democratic parliaments of today’s world.
Historically different special, thematic and legislative committees has been
formed in order to run the parliamentary activities smoothly. Among the different
committees International Relations committee (IRC) is one of the thematic committee
which was first formed in accordance with the Constitution of the Kingdom of Nepal
2047 as an important aspect to be studied by the mini-parliament. International Relations
has been studied by forming a thematic committee in its regard following every Nepalese
parliamentary elections. IRC is provided with different jurisdiction to carry out
discussions on strategic roles to be played by the country with respect to foreign affairs,
to carry out study and research on important issues regarding foreign policy of the nation
and thereby adopt means of suggestions through programs, to address national issues,
interaction in the context of political, economic geographical and cultural relationships.
Historical Overview
The origin of International Relations Committee in Nepalese Parliament has been
found after the Constitution of the Kingdom of Nepal 2047 (1990). The Constitution of
the Kingdom of Nepal 2047, in its Part 8, Article 64 had mentioned that "The House of
Representatives may, by rules, regulate the constitution and management of Committees
on Finance, Public Account, Human Rights, Foreign Relations, Natural Resources,
Protection of the Environment, Population and such committees on other subjects as
required". In accordance with the House of Representatives Regulation 2048, Rule 182
the committee for International Relations was firstly formed after the Nepalese legislative
election dated 29th Baisakh, 2048 (12 May 1991) named as International Relations and
Human Rights Committee having twenty eight members (out of 205). The scope of then
committee was law, justice, administration, parliamentary system, delegated
management, human rights, Commission for the Investigation of Abuse of Authority,
foreign affairs related organizations and institutions and Report of Attorney General. The
firstly formed International Relations Committee had prepared report on international
relation (including institutions) monitoring, human rights and parliamentary system,
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report on the Commission for Investigation of Abuse of Authority, Attorney General and
delegated legislation.
In the history of twenty seven years the continuity of the committee for
international relations has been taken into consideration with each Nepalese
parliamentary elections and elections for Constituent Assembly. In its tenure, after each
elections, the committee altogether had researched and prepared reports on the problems
of Ex. British Gorkha Army, report on Bhutanese Refugees, report on KakadbhittaPhulbari-Banglabanda transit, report on effects to Nepalese land through the construction
of Laxmanpur Barrage by Indian government, report on Nepal- India border problems
from Kanchapur to Jhapa including Nepal-India border problems in Matiarwa, Bara,
eastern border of Nepal including Sriwantu of Illam district, report on field study of gulf
countries related to Nepalese employee, report on proper management of casino,
investigation report of Machine Readable Passport Variation Agreement, report on
suggestion about Biometric system etc. In 2016, just before the 19th SAARC Summit, the
then International Relations and Labour Committee of the Legislature-Parliament had
organized a Regional Conference on the Effectiveness of SAARC to concretely evaluate
the status of the implementation of declarations and to provide constructive suggestions
to the government of SAARC member states. The conference had deliberations on the
review of three decades of SAARC, fostering trust and understanding, economic
cooperation, deepening integration through enhanced connectivity and strengthening
institutional mechanisms. In an analytical view of its history, the committee had
addressed the issues which are directly associated with the general public and have more
concern to the national identity.
Current Status of the Committee on International Relations
Finally, after the Nepalese parliamentary elections of 10th and 21st Mangsir 2074
(26 November and 7 December 2017) and in accordance with Constitution of Nepal, Part
8, Article 97, and The House of Representatives Regulation 2075, Rule 169 International
Relations Committee (IRC) having twenty five members (out of 275) has been formed
and it’s a standing committee of Federal Parliament of Nepal. According to the House of
Representatives Regulation 2075, Rule 175 the scope of committee is Ministry of Foreign
Affairs (MOFA) and Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation (MOCTCA). Thus,
MOFA and MOCTCA are accountable towards the International Relations Committee of
federal parliament.
The issues related to tourism, culture, aviation and foreign issues are collected in
the committee as which is through discussion and also through public complain and the
panel discussion in the committee occurs in accordance with the importance of the issue.
The committee also includes the issues of public concern and which carries high weight
in the preservation of culture, tourism foreign relation and national identity. On
overseeing the activities of government in accordance with the jurisdiction provided by
the House of Representatives Regulation 2075, with the formation of different sub
committees, the committee has studied and prepared report on the reconstruction of
cultural heritages of Kathmandu Valley, about the construction of Gautam Buddha,
Pokhara and Nijgad International Airport, about the problems of Ex-British Gorkha
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Army, about Taragaon Development Committee and also about the activities of Nepal
Airlines Corporation till October 2019.
IRC had directed the government to immediately halt the works related to the
organization of International Indian Film Academy (IIFA) Awards in Nepal making a
conclusion that, the draft agreement to be signed between the government and IIFA
Awards organizer would hamper Nepal's independence, freedom, identity and also affect
Nepal's cultural liberty and national interest. Regarding the fund to be used for the award
ceremony, discussed about the possibility to be utilized for the developmental works of
the country which would be much beneficial for the country. This decision of the
committee has preserved the fund of national treasury being used from the award
ceremony. Similarly, the committee had directed to carry out the reconstruction process
of the Aagamchhe, Shiva Temple and Jagannath Temple of Hanumandhoka durbar square
by the government itself. This step of the committee has increased the trust of Nepalese
especially Newar community for the parliament's efforts towards the preservation of the
Nepalese culture and tradition. In addition to this, in the process of law making IRC had
discussed and made conclusion on the Bill related to the Integration of laws related to
Passport and had submitted to the house with recommendations but the bill was not
passed from its last reading. Similarly, after conducting a depth and breadth research on
the Taragaon Development Committee and Taragaon Regency Hotel, Kathmandu the
committee had found the irregularities in the share ownership transfer and land ownership
transfer of Taragaon Regency Hotel, Kathmandu. After discussion committee has
directed the government to carry out further investigations on land ownership and
transfer, along with the submission of detail report. With detailed study on purchase of
different aircraft by Nepal Airlines Corporation (NAC) the committee has directed the
government to monitor the activities and management of NAC. Having concern to the
problems of Ex-British Gorkha Army committee has directed the government to conduct
negotiation to address the voice of Ex-British Gorkhas for justice and equality. For the
promotion of Visit Nepal 2020 Campaign: A drive for two million tourists arrivals,
committee has done field observation from Kathmandu-Pokhara-Mustang-Korala (NepalChina) border. The visit was focused on providing solution by addressing the field
problems. It has also supported to promote tourism as tourism has been instrumental in
driving the Nepalese economy.
Functions of the Committee on International Relations
With the change of time and scenario the committee on International Relations
had been formed with different jurisdiction and had studied different areas from past to
present. The functions, duties and powers of the standing committee are highlighted as
below:
It has to conduct panel discussion on a bill related to the ministry, and body under
its own jurisdiction and submit report relating to that ministry or body. Similarly,
necessary directives has to be provided to the concerned bodies by evaluating the policy
and program, resource mobilization, management, and other similar activities of the
ministries, departments and the bodies there under. It is also responsible for providing
necessary directives to the concerned bodies after studying the measures taken by the
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government of Nepal in order to fulfill the assurances given from time to time by the
ministers on behalf of the government to the sitting. Besides this, providing necessary
directives after studying, monitoring and evaluating whether or not the public property of
a government body related to the subject is embezzled and to give necessary directives to
the concerned bodies after evaluating a matter whether or not the rules made under
delegated authority are made in consistent with the constitution, concerned act, prevailing
laws and whether or not the government has carried out work according to the prevailing
act and rules also comes under its role. In addition to this, providing necessary opinions,
suggestion, and directives to the concerned body after monitoring the execution of the
reports submitted by investigation commissions/committees and inquiry
commissions/committees to be formed by the government from time to time and
monitoring and evaluating the works discharged by the ministries, departments and other
bodies and give necessary directives as that regards is also performed by the committee.
Furthermore, to carry out such other functions as assigned by the sitting and to operate its
programs subject to the budget and programs approved by the Speaker on the
recommendation of the committee also comes under its role.
Problems and Prospects of the Committee on International Relations
All the time, either in the continuation of session of the house or in its closure
committee is provided with a mandate to monitor the actions of government. IRC is
looking forward in addressing the issues related to foreign relations and diplomacy along
with the preservation of culture, customs, traditions and making Nepal a major tourist
destination with promotion of tourism and aviation. In the context of rapidly changing
world, reorienting the foreign policy has also been crucial for the committee. The border
as well as cross cutting issues with neighboring countries, Visit Nepal 2020 Campaign,
etc. have been the concern of the committee at present.
Historically, political instability with the frequent change of government and
political conflict, IRC was not able to perform its functions as expected as parliament was
marginalized and dominated by the executive. The change in the role of parliament with
the change in the government had created the bottleneck for fulfilling the provided
functions of the committee. In addition to this, being an underdeveloped country having
limited budget to the parliament and lacking means and resources, committee has been
apparently lagged to step forward in conducting programmes at both core and rural areas
in addressing the aspiration of the citizens in no time. Government also hasn't been able
to organize seminars and other programmes pertaining to international relations and
diplomacy for the members of committee in a regular basis which would be a stepping
stone to enhance the effectiveness of the committee. There are hindrances in carrying
research and developmental activities too. Similarly, an endeavour is not being taken to
multiply the engagement of bilateral donors, parliamentary networks, research institutes
and think tanks in strengthening the parliament, its committees, parliamentarians and
parliamentary staff.

Conclusion
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Committee on International Relations is provided to carry out discussions on
strategic roles to be played by the country with respect to foreign affairs, to carry out
study and research on important issues regarding foreign policy of the nation and thereby
adopting means of suggestions through programs to address national issues; interaction in
the context of political, economic, geographical and cultural relationships. The committee
is carrying research activities, discussions and is providing directions to the government
since 2048. Looking back to the history of Committee on International Relations, it had
addressed different issues related to the international relations and diplomacy, foreign
employment, border issues, problems of Ex-British Gorkha Army, passport management,
religious and cultural diversity management, casino management, promotion of tourism,
management of Nepal Airlines and in increasing the aviation safety in Nepal. The
Regional Conference on SAARC Effectiveness organized by the then International
Relations and Labour Committee had made a constructive contribution in shaping the
debates from the leadership level to the general public and in making conducive
environment for cooperation between the member countries. In the previous days due to
irreversible effect of political instability and political revolution IRC had compromised in
performing its functions effectively. At present, committee has obtained good public
support on its directions provided to the government in an issue related to the land
ownership of Taragaon Village Development Committee and also in monitoring the
activities related to the reconstruction of the world heritage sites and other religious sites
of Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur districts. Similarly, its decision to halt works on
IIFA Awards was also welcomed by general public. Though budgetary limitation, lack of
means and resources has been a cumbersome for its proper functioning, the standing IRC
is performing its best to meet the aspirations of parliament and general public.
Hence, Committee on International Relations of parliament of Nepal has
developed a greater milestone in the process of addressing the national and international
issues on relation to its jurisdiction and is marching ahead in gaining trust from the public
through proper address of the issues of public interest and the issues having importance
for the welfare of nation and nationality and also has given a great contribution to the
governance system.
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Parliamentary Diplomacy

Prabin Rai 
Abstract
Diplomacy is presumed as a sole function of executive. But in reality, it is a combined
effort of all sectors of the state. Thus, parliament even cannot remain untouched by the
term diplomacy which gives rise to the term Parliamentary Diplomacy. In this type of
diplomacy, parliamentarian is the main actor. Despite parliamentarian are deprived of
the privilege to sign MOU with other state, they possess an imperative role in creating
environment of signing the MOU and assuring its implementation. It is manifested to
bilateral and multilateral levels of interactions for developing common understanding
and strengthening ties between the states. It is consider as one of the crucial diplomatic
channel that state should invest on, for assurance of diplomatic success.
Introduction
Today's world is the world of globalization. Incident occurred in one corner of
the globe can generate explicit consequences in other corner. Thus, every state cannot
remain in isolation and are compelled to engage in bilateral and multilateral interactions
through various diplomatic channels.
Hence, we can consider diplomacy as an art and practice of conducting
negotiations between representatives of states. It usually refers to the conduct of
international relations through the intercession of professional diplomats with regard to a
full range of topical issues. According to Ernest Satow,"Diplomacy is application of tact
and intelligence to the conduct of official relations between the governments of
independent states. It is art to negotiate". Therefore, diplomacy can be considered as a
complex and often challenging practice of fostering relationships around the world in
order to resolve issues and advance the nation's interests.
Additionally, Parliament is the legislative organ of government which comprises
of the members who are directly as well as indirectly elected by the people. Its main
functions are representation of electorate, formulating laws and policies and overseeing
the government via hearings and inquiries.
Despite Ministry of Foreign Affairs pivotal role in shaping foreign policy
behavior of a state, Parliament has also dramatically extended its circle of interest in
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external affairs. Issues of foreign policy have frequently been the subject of discussion,
either in committees or during a parliamentary plenary session. In addition, parliamentary
delegations participate in work of parliamentary assemblies of international organizations
(Noulas, 2011). As a result, scope of diplomacy has extended from traditional domain of
executives to the legislature and parliamentary diplomacy has become a popular topic of
discussion in the field of foreign affairs.
Concept
Parliamentary diplomacy, also known Parlomacy is an important perspective and
alternative form of diplomacy where parliamentarians of one state are directly involved in
maintaining cordial relationships with the other states through regular dialogues and
interactions. According to uslegal.com "Parliamentary diplomacy means the negotiations
and discussions carried out according to their rules of procedure in international
organizations. It’s main objective is to increase mutual understanding between countries,
to improve scrutiny of government, to represent their people better, and to increase the
democratic legitimacy of inter-governmental institutions."
Active involvement of parliamentarians in international forums and activities
contributes to the knowledge and insights necessary to scrutinize a national government's
foreign policies in a satisfactory way. Therefore, participation at the international stage
has become an integral part of parliamentary work. Parliamentary diplomacy neither
duplicates nor replaces traditional governmental diplomacy. Parliamentarians (from both
government and opposition parliamentary parties) are ideally placed to build bridges
between conflicting parties, unshackled by instruction from governments. They are wellplaced to put across views which the official government representatives are not able or
willing to convey. It can supplement government diplomacy because members of
parliament can be more flexible when engaging in diplomatic activities. They are not,
after all, bound by the positions taken by the government and can transcend their own
government's interests by providing principled support for democracy and human rights.
Parliamentary diplomacy provide a forum to smoothen and to deal with
misunderstandings, complementary to and enriching and stimulating traditional forms of
diplomacy. Personal contacts between members of parliament of different states are likely
to enhance mutual understanding and to establish alternative channels beneficial for
bilateral relations between countries. Such contacts can be used to place national
developments in context, as well as to initiate activities, including those aimed at peace,
security and strengthening democracy and human rights, economic development,
improving education and social conditions (Hamilton, 2012).
Although parliament, a democratic institution, was involved in foreign affairs
issues since its inception, the term "Parliamentary diplomacy" was coined much later. For
first time, the then US Secretary of State, Dean Rusk used the concept parliamentary
diplomacy in the context of UN general assembly for the first time. He invented the
concept of parliamentary diplomacy in an effort to bridge the chasm between traditional
diplomacy and the new multilateral method of the UN. Later Michael Marshall, the then
Chairman of the British Inter-Parliamentary Union used the term ‘Parliamentary
diplomacy in the context of diplomatic role of the IPU (Lokshabha, 2018).
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As Parliamentary diplomacy covers a wide range of subject, there are a number
of parliamentary actors that do parlomacy starting from individual parliamentarians, to
political parties, to local parliaments or assemblies, to national parliaments, to regional
parliaments and ending with international parliaments. These actors can act in several
formal and informal ways at the intra-state, inter-state and intra- and inter-regional levels.
Significance
In recent years, Parliamentary diplomacy has been a subject under the limelight.
Many countries have given significant value to this aspect of diplomacy and consider it as
one of the corner stone in the success of diplomacy of that state. Hence, its significance
can be explained as below:
Increment in mutual understanding between countries: In today's world, parliament
itself, is a democratic institution and parliamentarians are representatives of people. They
are well aware enough about democratic norms and values. They bears sentiments of the
people. Thus, with the channels of parliamentary diplomacy parliamentarians get better
opportunity to express and share their views with the parliamentarian delegates of other
nations in democratic manner which ultimately uplift the mutual understanding.
Improvement in scrutiny of government: Among various functions of parliament,
scrutiny of government is one of the main functions. As parliamentary diplomacy
provides clear platforms for the parliamentarians to exchange views and creating
common understanding about current bilateral as well as global issues. These common
understanding about the relevant issues offers better idea for scrutiny of government.
Better representation of the people: Parliament itself, is a representative institution of a
state. Its members are elected by the people for certain tenure. Thus, undoubtedly
parliamentarian represents the people's sentiments and through parliamentary diplomacy,
parliamentarians express people's words in international arena.
Increment in democratic legitimacy of inter-governmental institution: In
parliamentary diplomacy, parliamentarians are main diplomatic agents of a state.
Therefore through parliamentary diplomacy inter-governmental institution gets
legitimacy through open discussions among the parliamentarians and ratification of its
charter by the parliament.
Functioning of Parliamentary Diplomacy
Parliamentary diplomacy functions at two levels which are discussed as below:
(Lokshabha, 2018)
1. Multilateral level at the inter-parliamentary conferences: Various platforms such
as Inter-Parliamentary Union, Asian Parliamentary Assembly, Association of SAARC
Speakers and Parliamentarians, Commonwealth Parliamentary Association etc. has been
conceived for exchanging views and dialogue among the parliamentarian from different
nations in the subjects of mutual interest.
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2. Bilateral level: In a regular basis, parliamentary delegation exchange programs are
conducted to strengthen ties between two countries and to add fuel to materialize
previously negotiated bilateral agreements.
Parliament in Foreign Policy Issue
With the establishment of institution like IPU, parliament has widened its scope
from traditional legislation to the foreign affairs (Noulas, 2011). Hence, the intervention
and involvement of parliaments in foreign policy issues occurs at two levels:
a) Institutional level: In this level parliaments involve in legislative process of
ratification of international treaties and enactment of laws relating to the
sovereignty and security of the state. Here, usual parliamentary control such as
questions, preliminary, committees and censure are used to shape the nation's
foreign policy. And in the broader political role, holding of meetings and
discussions on foreign affairs on various occasions such as submission of
program statements, pre-agenda discussion and approval of budget are the
major intervention and involvement of parliament.
b) Diplomatic level: In this level parliament indulge itself in maintaining
amicable bilateral relationships with other parliaments. It aims at strengthening
cooperation with other parliaments and thus to strengthen the ties of people.
Here various multilateral avenues are taken into consideration to exchange
dialogue and to develop common understanding regarding global issues.
Nepal in Parliamentary Diplomacy
Provisions regarding parliamentary diplomacy in Nepalese context can be
broadly divided into three categories which are discussed as below:
1. Multilateral Arrangements: At this level, multilateral forums are taken it
consideration. In context of Nepal following provisions can be observed:
i.

Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly: IPU was established in 1889
A.D. Currently, it has 179 member parliaments and 12 associate members. Its
assembly is generally held twice a year. Nepal has been affiliated as a member
country in 1967 A. D. and has shown active participation its various program,
since then. It is the forum where Nepalese parliament is offered by the
opportunities of representation, exchange of views and dialogue and
maintaining amicable relationships with the other states of the globe. Up to
now 141 assemblies have been successfully conducted.

ii.

World Conference of Speaker of Parliaments: World conference of Speaker
of Parliaments is another event where speakers of all the member countries
flock to exchange dialogue and developing common understanding of the
pertinent global issue. The conference is held every 5 years. Up to now, 4
conference have been successfully conducted.

iii.

Association of Secretary General of Parliament (ASGP): It is a consultative
body of the IPU. It brings Secretaries General and other senior office holders in
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charge of parliamentary services. It studies the law, procedure, practice and
working methods of different parliaments and proposes measures for
improvement and for securing cooperation between the different services of
different parliament. Secretary General of Federal Parliament leads Nepalese
delegation for this forum.
iv.

Asian Parliamentary Association (APA): APA is an inherited organization of
Association of Asian Parliamentary for Peace (AAPP). In 2006 A.D., seventh
session of the AAPP conceived this organization. It consists of 42 member
parliaments, 16 observer parliaments and 10 observer organizations. Nepal is
also one of the active members of this institution.

v.

Association of SAARC Speaker and Parliamentarians (ASSP): ASSP was
set up in 1992 with the vision to promote friendship and understanding
amongst the people of South Asia, promote co-ordination and exchange of
information among the parliaments and parliamentarians of SAARC countries
and provide a forum for exchange of ideas and information on parliamentary
procedures and practices of the region. Up to now, 8 conferences have been
successfully conducted.

vi.

United Nations (UN): Annually, parliamentarians are given foremost priority
to be a part of the delegation team usually led by head of government to
participate in the general assembly. Here, parliamentarians gets exposure to
understand global politics and practice some diplomacy.

2. Bilateral Arrangements: At this level, Federal Parliament of Nepal engages in
bilateral interactions. In context of Nepal following provisions can be observed:
i.

Parliamentary Friendship groups: In order to cooperate, network and
organize different activities with other countries at bilateral level, Federal
Parliament of Nepal has created 33 parliamentary friendship groups. These
groups have been proved to be instrumental in strengthening bilateral ties and
cooperation between two countries.

ii.

Federal Parliament of Nepal also offers and receives delegations beyond
parliamentary friendship groups in a regular basis. These avenues help
parliament to extend its diplomatic scope much wider.

3. Institutional Arrangements
i.

Two houses and various committees: Federal Parliament of Nepal consists of
two houses; namely House of Representatives and National Assembly. House
of Representatives consists of 10 thematic committees whereas National
Assembly consists of 4 thematic committees. Two joint committees have also
been formed to address special national issues. Two houses and respective
committees has always prioritize foreign affairs matters at its full-fledge.

ii.

Federal Parliament Secretariat: It is the administrative body of Federal
Parliament which provides logistic support to the parliamentarian in order to
extend or optimize their diplomatic proceedings. International Relations and
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Coordination Section has been set especially for forwarding parliamentary
diplomacy at all levels.
iii.

Ministry of Foreign Affairs and various missions abroad: Ministry of
Foreign Affairs bears immense responsibility regarding matter of diplomatic
affairs of the Nation. Thus, in parliamentary diplomacy, this ministry has
assists by issuing passport and offering other consular functions to the
parliamentarians. Whereas, missions in abroad facilitates the visits of
parliamentarians so that they can effectively represent the state and have
meaningful dialogue with other state's delegation.

iv.

Line ministry: It is the set of different ministries who executes bilateral and
multilateral agreements made by the state. They provide valuable information
and insight about the national interest and commitments made with other states
so that parliamentarians can focus on those matters in diplomatic interactions
and maintain scrutiny in implementation of such commitments by the
respective line ministry.

Challenges
Parliamentary diplomacy is only in its infancy and, needless to say, it still faces
numerous challenges. Some of the common challenges faced can be listed as below
(Boer, 2007):


Parliaments are relatively weak actors in the international arena with compared to
government.



The organizations in which parliamentarians work together often lack finances,
resources and power to exert the influence that they could if better equipped.



Mandates vary greatly among delegations, often leading to problems when
formulating conclusions or declarations, which as a result are often terribly vague
and noncommittal.



The degree to which members of parliament earn regard, prestige or esteem for
their international activities differs immensely between countries.

Ways for effectiveness
Parliamentary diplomacy has become one of the important aspect of diplomacy.
It possess tremendous potential for the diplomatic success of the country. For enhancing
its effectiveness, following notes should be taken into consideration:


Admitting parliamentary diplomacy as an important part of the foreign political
activities of parliamentarians.



Encouraging active participation of parliamentarians in parliamentary assemblies
in order to scrutinize a national government's policies.



Adequate preparation and determination of the contributions to be made to
meetings of assemblies by the parliamentarians in full cooperation bureaucracy.
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Development of adequate feedback mechanism at the end of inter-parliamentary
activities: distribution of documents (such as resolutions, reports and
recommendations) adopted in an assembly or conference.



Encouraging cooperation of parliament with national governments to create
collective effort.



Promoting inclusion of parliamentarians in official international visits of Heads
of State and Government or other high officials and inclusion of program such as
exchange of view with parliamentarians within the official schedules of such
visits.



Instead of discussing for new avenues for parliamentary diplomacy, increasing
the effectiveness of existing forums like IPU.



Integrating national and international parliamentary activities in order to enhance
their effectiveness for addressing global issues.



Promoting the efficiency and decisiveness of the existing parliamentary
assemblies so that scrutiny of government and mutual trust with the other states
can be maintained.



Strengthening cooperation between the existing assemblies in order to enhance
the effectiveness of parliamentary scrutiny of government policy in different
forums.



Maintaining cordial and amicable atmosphere and extending the scope of
parliamentary friendship groups much wider.



Conferring adequate resources to the parliament for the assurance of success in
parliamentary diplomacy.

Conclusion
Parliamentary diplomacy is an essential part of international cooperation, helping
to build bridges between countries and peoples and seeking to contribute a parliamentary
perspective to global governance as well as the promotion of peace. It also encompasses
the value of open and unrestricted dialogue between parliamentarians from all over the
world. It is also essential for resolving differences through meaningful exchange. Hence,
assurance of adequate resource to the parliament by the government and prioritization of
parliamentary diplomacy in all over the globe can be instrumental in attending mutual
trust among the nations and create a collaborative effort for mutual benefit which ultimate
assist in global peace.
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सं घीय सं सदमा सम्पूणर् िववरणको तयारीः एक अध्ययन

रामूसाद गैरे



सारांश
सं सदका बैठकह मा सदःयह ले व्यक्त गरे का कुराह को पूणर् िववरणलाई नै सम्पूणर् िववरणको
पमा िलइन्छ । नेपालको सन्दभर्मा सम्पूणर् िववरण तयार गन कायर्को सु वात िव. सं . २०१६

सालदे िख ूारम्भ भएको हो । जनूितिनिधह का भनाइ, िविश

व्यिक्तह का महत्वपूणर् िवचार,

दे शको िसं गो इितहास, आिथर्क पिरवेश, कानून िनमार्ण ूिबयाको
आिदका

ान, अनुसन्धानको साममी

ि ले सम्पूणर् िववरणको िवशेष महत्व रहे को छ । सम्पूणर् िववरण तयार गन कायर्मा

आवँयक जनशिक्तको अभाव, कायर्िविधको अभाव कमर्चारीह लाई अध्ययन ॅमण, तािलम
ूिशक्षणको अभाव, आधुिनक ूिविधको उपयोगमा कमी, िव ीय ूोत्साहनको अभाव, भाषािवद्को
अभाव, सम्पूणर् िववरण शाखा सिचवालयको ूाथिमकतामा पनर् नसक्नु जःता िविवध समःयाह

रहे का दे िखन्छन् । उपयुक्त
र्
समःयाह को समाधानको लािग शाखामा उपयुक्त जनशिक्तको ूया

व्यवःथा, सम्पूणर् िववरण सम्बन्धी कायर्िविधको िनमार्ण, कमर्चारीह लाई अध्ययन तािलम अवलोकन

ॅमण, आधुिनक ूिविधको उपयोग र िवतीय ूोत्साहनको व्यवःथा, सम्पूणर् िववरण शाखालाई
सं घीय सिचवालयको ूाथिमकतामा राखी अिघ बढ्न सकेमा सो समःया हल भई सभामा बोिलएका
सदःयह का अिभव्यिक्तह को िववरण तु न्त तयार भई अिभलेखलाई सुरिक्षत गरी राख्न सिकनुको
साथै सम्बिन्धत पदािधकारीलाई समेत उपलब्ध गराउन सिकन्छ ।
पिरचय
सम्पूणर् िववरणको अंमज
े ी शब्द Verbatim ले ठीक उही शब्दमा, अक्षरशः भ े अथर् िदन्छ ।

यसलाई नेपाली भाषामा सम्पूणर् िववरण शब्द ारा िचनाउने गिरन्छ । सम्पूणर् शब्दले भएभरको, पूरै,

सारा, जम्मा, पूणर् अथर्लाई बोकेको दे िखन्छ भने िववरण शब्दले कुनै वःतु, िवषय, घटना आिदको
िवःतारपूवक
र् वणर्न, बेिलिवःतार, नालीबेली, गितिविधको िववरण, कुनै िवषयबारे खुलःत पािरएको मुख्य

व्यहोरा, िवःतृत सूची समेतलाई जनाउँ छ । बृहत् नेपाली शब्दकोष अनुसार सम्पूणर् शब्दको अथर्

एकदम भिरएको, पूणर् पमा भिरएको, भिरपूण,र् भएजित जम्मै, पूरा, सबै, सारा र िववरण शब्दको अथर् कुनै


शाखा अिधकृ त, संघीय संसद सिचवालय
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वःतु, िवषय, घटना, कायर् आिदको िवःतृत वणर्न, बयान, वृतान्त, नालीबेली भ े बुिझन्छ । यसरी
पमा िनयाल्दा सम्पूणर् िववरण शब्दले कुनै पिन िवषयमा भए गरे को कायर्को पूणर् पाठलाई

शािब्दक

जनाउँ छ । सं सदको सन्दभर्मा यस शब्दलाई िलं दा सं सदमा सदःयह ले िविभ

िवषयह मा अिभव्यक्त

गरे का कुराह को पूणर् िववरण नै सम्पूणर् िववरण हो । सो िववरण तयार गन कायर्मा सिचवालयको
सम्पूणर् िववरण शाखाले महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरे को हुन्छ । य िप शाखाको काम कारवाहीलाई

्
पूणर् गनर् सहयोग पुरयाउने
काम भने ौव्य ँय शाखा, मुिण शाखा, ूािविधक शाखाको समेत महत्वपूणर्
रहने गदर्छ । सम्पूणर् िववरण अन्तगर्त सदनमा भए गरे का सम्पूणर् कुराह लाई रे किडर्ङ गन र सोको
िववरण तयार गन गिरन्छ ।

ऐितहािसक पृ भूिम
ु का सं सदले गन गरे को पाइन्छ ।
सम्पूणर् िववरण तयार गन कायर् िव का ूायः सबै मुलक

नेपालको सन्दभर्मा िनयालेर हे दार् िव. सं . २०१५ सालको िनवार्चनप ात् २०१६ साल असार १६

गतेका िदन बसेको पिहलो अिधवेशनको पिहलो बैठकदे िख नै सम्पूणर् िववरण तयार गन कायर् आरम्भ

भएको दे िखन्छ । त्यसप ात् िविभ

समयमा चलेका सं सद अिधवेशनका बैठकह को सम्पूणर् िववरण

हातले लेखेर, िलथो पेपरको उपयोग गरे र, टाइपराइटर ारा टाइप गरे र तयार गन कायर् सम्प

हुँदै

आएको पाइन्छ । समयबमसँगै आधुिनक ूिविधको िवकास र िवःतार हुँदै गएपिछ क्यासेट, चक्का

टे पिरकडर्मा सुनी लेखेर, टाइपगरी ःटोरे ज/िडभाइस/मेमोरी काडर्मा रे कडर् गिरएका कुराह लाई ौवण
गरी कम्प्युटर टाइप गरे र सम्पूणर् िववरण तयार गन कायर् सम्प

गिरं दै आएको छ ।

सम्पूणर् िववरणको महत्व
कुनै पिन कायर् सम्प

कामको महत्वको

गिरनुको िवशेष अथर् रहने गदर्छ । यही िवशेष अथर्लाई त्यस

पमा बुझ्ने गिरन्छ । अझ दे शकै ूितिनिधत्व गरी सदःयह ले सं सदमा िदएका

अिभव्यिक्तह को महत्व नहुने कुरै भएन । तसथर् सदःयह ले सभामा बोलेका कुराह लाई सम्पूणर्
िववरणको

े मा िनम्न
पमा तयार गरी राख्नुको पिन िवशेष महत्व रहे को हुन्छ, जसलाई सं क्षप

ँ ाह मा समेट्न सिकन्छः
बुद
१. जनताको

दयको आवाज लेख्य पमा सुरिक्षत रहन्छ ।

२. जनूितिनिधह का भनाइह
सं रक्षण हुन पाउँ छ ।

दे शका महत्वपूणर् सम्पि

३. सं सदीय अभ्यासमा सं लग्न दे शका िविश
् छ ।
राख्न सहयोग पुरयाउँ

हुन ् । ती सम्पि ह को राॆोसँग

व्यिक्तह का महत्वपूणर् िवचारह

सुरिक्षतसाथ

४. सं सदमा ूवेश गरे को कुनै पिन िवषयको ूमािणक कुराह लाई सुरिक्षत राख्न म त
गदर्छ ।

५. यो सं सदीय इितहासको दपर्णकोश हो, जसको पाना पल्टाएर िनयालेपिछ दे शको िसं गो
सं सदको आरम्भदे िख वतर्मानसम्मको सम्पूणर् कुराह को जानकारी िलन पाइन्छ ।
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दे शको कुनै पिन समयको आिथर्क, सामािजक पिरवेशको जानकारी िलन सिकन्छ ।
दे शका सिवधान, ऐन कानूनह
अनुभिू तजन्य

ान िलन पाइन्छ ।

सं सदमा कसरी िनमार्ण हुँदा रहे छन् भ े कुराको

सं सदमा ूःतुत भएका कुनैपिन िवषयमा कुनै व्यिक्त, सं ःथाले अध्ययन अनुसन्धान गनर्

चाहे मा सोको उपयोग गनर् सिकन्छ ।

सम्पूणर् िववरण सम्बन्धी सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथा
सं सदको कारवाहीको अिभलेख सम्बन्धी व्यवःथाका बारे मा िवगतका सं िवधान, िनयमावली र

हालका िनयमावलीमा भएका व्यवःथाह लाई दे हाय बमोिजम उल्लेख गिरएको छः

ूितिनिध सभा िनयमावली २०५४, िनयम २४४ र २४५ मा सम्पूणर् िववरण सम्वन्धमा कारवाहीको

िववरण, िनणर्यको अिभलेख, ूमाणीकरण सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको िथयो, जसमा ूितिनिध सभाको

सिचवले ूत्येक बैठकको कारवाहीको सम्पूणर् िववरण तयार गनर् लगाई सभामुखको िनदशन बमोिजम ूकािशत

गनर् लगाउने, सभाको ूत्येक बैठकको िनणर्यको कायर्वृ तयार गन, सो कायर्वृ सभाको िनणर्यको अिभलेखमा
राख्ने र सभा एवं सभाका िविभ

सिमितह को कारवाही तथा िनणर्य ूमािणत गन अिधकार सिचवलाई हुने

जःता िवषयलाई समावेश गिरएको िथयो ।

त्यसै गरी राि य सभा िनयमावली २०५५ िनयम २१४ र २१५ मा पिन सम्पूणर् िववरणलाई महत्व

िदं दै कारवाहीको िववरण, िनणर्यको अिभलेख, ूमाणीकरण सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको पाइन्छ, जसअन्तगर्त
राि य सभाको सिचवले ूत्येक बैठकको कारवाहीको सम्पूणर् िववरण तयार गनर् लगाउने, अध्यक्षको िनदशन
बमोिजम उक्त िववरणलाई ूकािशत गनर् लगाउनुको साथै ूत्येक बैठकको िनणर्यको एउटा कायर्वृ

गरी सो कायर्वृ

सभाको िनणर्यको अिभलेखको

पमा रािखने र सभा एवं सभाका िविभ

कारवाही तथा िनणर्य ूमािणत गन अिधकार सिचवलाई हुने जःता कुराह

तयार

सिमितह को

उल्लेख गिरएका िथए ।

सं िवधान सभा िनयमावली, २०७० अन्तगर्त सम्पूणर् िववरणको कारवाही अिभलेख सुरक्षा सम्बन्धी

व्यवःथा उल्लेख गद िविभ

कुराह लाई महत्व िदएको दे िखन्छ । यस िनयमावली अन्तगर्त

महासिचव वा सिचवले सं िवधान सभाको ूत्येक बैठकमा भएको कारवाहीको िववरण रे कडर् गन ूबन्ध
िमलाउनुको साथै सोको सं िक्ष िववरण तयार गन, ूत्येक सदःयलाई एक/एक ूित सो िववरण िवतरण गन,

सं िक्ष

िववरणको १ ूित रा पितको कायार्लयलाई उपलब्ध गराउने, सिचवालयको स ारकक्ष माफर्त

िनयिमत

पमा आम स ार माध्यमलाई जानकारी गराउनु पन जःता कुराह

यस अन्तगर्तका सिमितह को िनणर्य तथा कारवाहीका अिभलेखह

उल्लेख गद सं िवधान सभा र

महासिचवले सुरिक्षत राख्न लगाउने,

अध्यक्षको आदे श िवना सो अिभलेखह लाई महासिचवले बािहर लैजानको लािग कसैलाई अनुमित िदन नसक्ने

कुराह

समावेश गिरएका छन् ।

सं िवधान सभा (व्यवःथािपका-सं सदको कायर्स ालन) िनयमावली, २०७० मा पिन सम्पूणर् िववरण

अिभलेखको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ । सो व्यवःथामा रहे का िवषयह मा व्यवःथिपका सं सद र

यसका सिमितह को िनणर्य तथा कारवाहीका अिभलेखह

महासिचवले सुरिक्षत राख्न लगाउने, सभामुखको
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आदे श िवना व्यवःथािपका सं सद भवनबाट सो अिभलेखलाई महासिचवले बािहर लैजान कसैलाई अनुमित िदन
नसक्ने, व्यवःथािपका सं सदमा सदःयह ले बोलेको ौव्य र ँयको अिभलेख माग गरे मा त्यःतो अिभलेख
सिचवालयले उपलब्ध गराउने जःता िविवध कुराह

पदर्छन् ।

व्यवःथािपका-सं सद िनयमावली, २०७३ मा समेत सम्पूणर् िववरण सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको

छ । सो व्यवःथा अनुसार सं सद र सिमितह को िनणर्य तथा कारवाहीको अिभलेखह

महासिचव वा

सिचवले सुरिक्षत राख्न लगाउनुको साथै सभामुखको आदे श िवना ती अिभलेखह लाई महासिचवले सं सद

भवनबाट बािहर लैजान अनुमित निदने, सं सदमा सदःयह ले आफूले बोलेको ौव्य र ँयको अिभलेख माग

गरे मा सो अिभलेख उपलब्ध गराउने जःता िवषयह

समावेश भएका छन् ।

यसैगरी ूितिनिध सभा िनयमावली,२०७५ को िनयम २३७ र २३८ मा सम्पूणर् िववरण सम्बन्धी

अिभलेखको सुरक्षा र भाषा सम्बन्धमा ःप

व्यवःथा गरी यसलाई िवशेष महत्व िदई सम्पूणर् िववरण

तयार गरी सुरिक्षत राख्ने व्यवःथा उल्लेख भएको छ, जसअनुसार सभा र सभाका सिमितको िनणर्य तथा

कारवाहीको अिभलेख सिचवले सुरिक्षत राख्न लगाउने, सो अिभलेखलाई सभामुखको आदे श िवना सिचवले

सभा भवनबाट बािहर लैजान कसैलाई अनुमित निदने, सभामा सदःयले बोलेको ौव्य ंयको अिभलेख माग

गरे मा त्यःतो अिभलेख सिचवालयले उपलब्ध गराउने, ूितिनिध सभा वा यसका सिमितको कामकारवाही

नेपाली भाषामा हुने, कुनै सदःयले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको कुरालाई अिभलेख राख्ने व्यवःथा िमलाउन
सिकने, बोलाई सम्बन्धी अपा ता भएका सदःयको हकमा सभामुखले त्यःतो सदःयलाई सांकेितक भाषामा
आफ्नो िवचार ूकट गनर् र त्यःतो िवचारलाई िनजको सहयोगीले सँगै अनुवाद गरी बैठकमा सुनाउन अनुमित

िदन सक्ने जःता कुराह

िनयमावलीमा समावेश भएको दे िखन्छ ।

यःतै राि य सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम २१९ र २२० मा सभा र सिमितको अिभलेख

सम्बन्धमा गिरएको व्यवःथा बमोिजम सभा र सिमितको िनणर्य तथा कारवाहीको अिभलेख सिचवले सुरिक्षत

राख्न लगाउने, सो अिभलेखलाई अध्यक्षको आदे शिवना सिचवले सभा भवनबाट बािहर लैजान अनुमित िदन

नसक्ने, सभामा सदःयले बोलेको ौव्य र ंयको अिभलेख माग गरे मा सिचवालयले सो अिभलेख उपलब्ध

गराउने, सभा वा सिमितको काम कारवाही नेपाली भाषामा हुने, कुनै सदःयले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको
अवःथामा त्यसलाई अिभलेख राख्ने व्यवःथा िमलाउन सिकने, बोलाई सम्बन्धी अपा ता भएका सदःयह को

हकमा अध्यक्षले त्यःतो सदःयलाई सांकेितक भाषामा आफ्ना िवचार ूकट गनर् िदइने, त्यःतो िवचारलाई
िनजको सहयोगीले सँगै अनुवाद गरी बैठकमा सुनाउन अनुमित िदन सक्ने आिद िविवध कुराह

उक्त

िनयमावलीमा राखेको पाइन्छ । यसरी हे दार् दुवै सभाका िनयमावलीमा उःतै व्यवःथा गिरएको पाइन्छ
र दुवैले यसलाई िवशेष महत्व समेत िदएको दे िखन्छ ।
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भविटयम तयार गदार् ध्यान िदनुपन िवषय
कुनै पिन िवषयवःतुमा कायर्सम्पादन गदार् िविभ

सीमािभऽ बसेर काम सम्प

गनुर् परे जःतै

सभामा सदःयह ले बोलेका कुराह को सम्पूणर् िववरण तयार गन काम पिन िनि त पिरिधिभऽ रही
गनुप
र् दर्छ, जुन िनम्न अनुसार रहे का छन्:

सम्प

१.
२.

३.

सं घीय सं सदको अिधवेशन, बैठक बसेको साल, मिहना, गते, बार र बैठक ूारम्भ भएको

समय र बैठकको अन्त्य समय ःप

वक्ताको नाम र सदःयसँग सम्ब

दलको नाम ःप

ु दर्छ ।
पमा लेख्नप

सम्माननीय सभामुखले आफ्नो आसन छाडी बािहिरएको अवःथामा अक स ा सभामुखले
आसन गरे को बेला उपसभामुखको नाम, सदःयको नाम र समय ःप

सो कुरा सं िक्ष
४.

ु छर् ।
पमा लेख्नप

पमा राख्नुपदर्छ ।

िववरणमा उल्लेख गिरएको हुन्छ । जःतैः पीठासीन, उपसभामुख/सदःय

ौी .... समय... बजे ।

सदःयह ले बोल्ने बममा बारम्बार ूयोग गिरएका थेगाका शब्दह लाई हटाइिदनु पछर् ।

५.

मन्ऽीपिरषद्का सदःयह ले सभाका बैठकमा उपिःथत भई बोलेको समयमा सम्बिन्धत

६.

नेपाली व्याकरणका सामान्य िनयमह लाई मनन गरी

७
८

र् दर्छ ।
दलको नाम उल्लेख नगरी मन्ऽीको नाम र पद माऽ उल्लेख गनुप

जु गनुप
र् दर्छ । यसका लािग

॑ःवदीघर् सम्बन्धी िनयम, कथ्य भाषाका कुराह लाई लेख्य भाषामा लेख्ने र पुन िक्त
दोषलाई हटाउने कायर् गनुप
र् दर्छ।

ःथान िवशेष, िवदे शी ूमुख/अिधकारीका नामह लाई स ार सुिवधाका माध्यमबाट खोजी

शु सँग राख्ने गनुप
र् दर्छ ।
सदःयले बोलेका कुराह

अिडयोबाट नबुिझएमा

समःया समाधानमा इन्टरनेटको सहयोग िलने

९

टाइप वा

१०

अिडयो, ौव्य ँय साममीबाट पिन समाधान नभए ःवयं सदःयह लाई ूत्यक्ष वा स ारका

११
१२

गनुप
र् दर्छ ।

जु कायर्मा दे िखएका िविभ

ँय साममी ूयोग गन गनुप
र् छर् ।

माध्यमबाट सम्पकर् गरी सोधपुछ ारा जानकारी िलनुपदर्छ ।

अं मज
े ी शब्द वा वाक्य ूयोग भएका ठाउँ मा नेपाली शब्द नराखी अं मज
े ी शब्द वा वाक्य नै

ूयोग गन गनुप
र् दर्छ ।

सम्पूणर् िववरण तयार गदार् नेपाली भाषामा तयार गनुप
र् छर् ।

१३

नेपाली भाषा बाहे क अन्य मातृभाषामा अिभव्यक्त भनाई तथा िवचारह लाई नेपाली भाषामा

१३

A4 साइजको कागजमा हरे क बैठकको सम्पूणर् िववरण तयार गदार् सु

अनुवाद गरी सुरिक्षत राख्नुपछर् ।

पृ मा मािथ साढे

दुई इन्च छाड्ने, त्यसपिछका हरे क पृ मा बायाँ मािजर्न १.५ इन्च, तल र दायाँ िकनारमा

१ इन्च मािजर्न राखेर उपयुक्त फन्ट साइज र िस ल ःपेस राखी जिःटफाइ गन अभ्यास

भएकोले सोही अनुसार गनुप
र् छर् ।
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सम्पूणर् िववरण सम्बन्धी समःया
सम्पूणर् िववरण तयार गन सन्दभर्मा िविवध समःया रहे का छन्, जसलाई सं क्षेपमा दे हायका

ँ ाह मा उल्लेख गनर् सिकन्छः
बुद
१.

शाखामा आवँयक र पयार्

२.

सम्पूणर् िववरण तयार गन कायर्सम्बन्धी एउटा ःप

३.

४.

दक्ष जनशिक्त र ॐोत साधनको अभावको कारण

सभाका बैठकह को सम्पूणर् िववरण समयमा सम्प

दे िखन्छ ।
सभाका

बैठकह मा

सदःयह ले

गनर् सिकएको छै न ।

ठोस कायर्िविधको अभाव रहे को

कुराह को

बोलेका

अिडयो

रे किडर्

ःप

बुिझं दैनन्, केही बैठकका ूारम्भ र केही बैठकमा अिन्तमितरको रे किडर्ङ नै नभएको
पाइन्छ ।

नेपालमा बोिलने िविभ

मातृभाषालाई नेपाली भाषामा अनुवाद/उल्था गन िव

कमर्चारीह को अभावमा नेपाली भाषा बाहे क अन्य मातृभाषा (मैथली, भोजपुरी,

अविध, था , नेपाल भाषा आिद) मा बोिलएका कुराह को अिभलेख नेपाली भाषामा

५.
६.

िलिपब

सम्पूणर्

गरी हालसम्म राख्न सिकएको छै न ।
िववरण

शाखामा

कायर्रत

कमर्चारीह का

लािग

कायर्अनु पको

तािलम/ूिशक्षण, अवलोकन/अनुभव ॅमण आिदको अभाव रहे को छ ।

लामो समयसम्म हे डफोन माफर्त रे किडर्ङ सुनी कम्प्युटरमा िलिपब
बैठकको मःयौदा

गन तथा

जु गन कमर्चारीको टाउको दुख्न,े कान दुख्न,े आँखा, गधर्न र

काँध दुख्ने लगायतका ःवाःथ्य सम्बन्धी समःया दे खा पन गरे का छन्, जसका लािग

७.
८.

९.
१०.

११.

१२.

ःवाःथ्य सुरक्षा सम्बन्धी िवषयमा ध्यान िदन सिकएको छै न ।

शाखाका

कमर्चारीह लाई

उत्ूेरणाका

गैरमौििक

कमर्चारीह मा एकदमै िनराशा र बेचैनीका िविभ

तत्वह को

गुनासाह

सु

अनुवाद इकाइले गनुप
र् न काम ूायः शून्यावःथामा रहे को छ ।

अभाव

पाइन्छ ।

सम्पूणर् िववरण अन्तगर्त पुराना Verbatim लाई ःक्यान गरी डकुमेन्टे सन गनर्

सिकएको छै न ।

िविवध समःयाका कारण सभामा बैठक बसेको िदन नै सम्पूणर् िववरण तयार गनर्

सिकएको छै न।

कम्प्युटरमा िलिपब

गन कमर्चारीह का लािग आवँयक पन कम्प्युटरह

पुराना

भएका कारण काम ूभािवत हुने गरे को छ । फोटोकपी मेिसन लगायत शाखाको
कामको लािग आवँयक साममीको अभाव छ ।

सदःयह ले बोलेका िवगतका िभिडयो साममीह

असुरिक्षत

पले रािखएका छन् । ितनीह

पुराना भवनिभऽ अव्यविःथत एवं

के-कःतो अवःथामा छन्, सडेर सिकए

िक सुरिक्षत छन्, ितनीह को उिचत व्यविःथत रखाइ हुन सकेको छै न ।
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१३.

सम्पूणर् िववरण तयार गन कायर् सं घीय सं सद सिचवालयको ूाथिमकतामा पनर्
सकेको छै न । सो काम गन प ित जिटल र झक लाग्दो हुन ु तथा सो कामसँग

सम्बिन्धत कमर्चारीह ले सामान्य अवसरह

समेत नपाइरहे को िःथित लगायतका

कारणले शाखामा स वा भई आउने कमर्चारीह ले आफूले दिण्डत भएको महसुस

गनर् पिररहे को अवःथा छ । साथै सिचवालयबाट स ालन गिरने ूिशक्षण, गो ी र
१४.

सेिमनार लगायतका कायर्बमह मा सहभागी हुन नपाउने िःथित रहे को छ ।

सिमितका सदःयह ले बोलेका सम्पूणर् िववरण हालसम्म पिन तयार गनर् सिकएको

छै न ।

समःया समाधानका उपाय
सम्पूणर् िववरण तयार गन कायर्मा दे िखएका समःयाह को समाधानका उपायह लाई

िनम्नानुसार ूःतुत गनर् सिकन्छः
१.
२.
३.

सम्पूणर् िववरण शाखाले गन कामको सन्दभर्मा आवँयक पन कायर्िविधको अभाव

हुनाले ःप

कायर्िविधको िनमार्ण गनुप
र् दर्छ ।

सम्पूणर् िववरणको कायर्लाई समयमै सम्प

गनर्को लािग सिचवालयले आवँयक र

उपयुक्त जनशिक्तको व्यवःथा गनुप
र् न दे िखन्छ ।
हाल उपलब्ध जनशिक्तले कम्प्युटर टाइप र

जु लगायतका कायर् सम्प

गनर्

सक्ने िःथित नभएकाले आवँयकता अनु प कमर्चारीको व्यवःथा िमलाउनुपदर्छ ।

४.

बैठकमा गिरने रे किडर्ङलाई ःप

बुिझने गरी रे कडर् गनर्का लािग आधुिनक

५.

मातृभाषामा बोिलएका कुराह लाई सम्पूणर् िववरणमा समावेश गनर् आवँयक ूबन्ध

ूािविधक उपकरणह को तत्काल व्यवःथा गिरनुपदर्छ ।
गिरनु पदर्छ

।

यसका

लािग

भाषािवद्ह को

आवँयक

पन

हुँदा

कसरी

ितनीह लाई कायर्सम्पादनमा सं लग्न गराउन सिकन्छ भनी छलफल गरी िनचोड

६.

७.

िनकाल्नुपदर्छ ।

सम्पूणर् िववरण सम्बन्धी काम गन कमर्चारीह लाई िविभ

व्यवःथा गनुक
र् ा साथै अध्ययन अवलोकनका लािग वैदेिशक ॅमण र रे किडर्ङ
ूणालीको अवलोकन गन अवसर िदनुपन हुन्छ ।

लामो समयसम्म हे डफोन माफर्त रे किडङ सुनी िलिपब

गनर् तथा

जु गन

कमर्चारीह मा टाउको दुख्न,े कान दुख्न,े आँखा, गधर्न र काँध दुख्ने लगायतका

ःवाःथ्यमा
८.

तािलम/ूिशक्षणको

समःया

आउने

हुँदा

ियनको

समाधानका

लािग

जोिखम

व्यवःथाका साथै ःवाःथ्य सम्बन्धी सुरक्षाको व्यवःथा गनुप
र् न दे िखन्छ ।

बीमाको

सम्पूणर् िववरण तयार गनर् िसं हदरवार सिचवालयका अितिरक्त सभा छे उछाउ नै

उपयुक्त ःथानमा कोठाको व्यवःथा गरी कायर् गन अवःथा िमलाउनुपदर्छ ।
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९.

रे कडर्को गुणःतरमा सुिनि तता हुने गरी उपकरण र जनशिक्त च ुःत दु ःत बनाई

१०.

नयाँ बैठकको िववरण तत्काल उपलब्ध हुने गरी कायर् गनुप
र् दर्छ । यसका लािग

११.

राख्नुपदर्छ ।

जनशिक्त लगायतका िवषयमा िवशेष ध्यान िदनु ज री छ ।

सम्पूण िववरणलाई हालसम्म शाखा तथा िनकाय, महासिचव, सिचव, सम्बिन्धत

महाशाखाका ूमुख, सं घीय सं सदको पुःतकालय, मिन्ऽपिरष , सिचवालय, रा पितको

कायार्लय, राि य अिभलेखालयमा उपलब्ध गराउने

व्यवःथा गिरं दै आएकोमा

िव िव ालय, राि य पुःतकालय, केन्िीय पुःतकालय र वेबसाइटमा पिन राख्ने
व्यवःथा िमलाउनुपदर्छ ।

िनंकषर्
सम्पूणर् िववरण सभाका बैठकह मा सदःयह ले बोलेका कुराह को महत्वपूणर् दःतावेज हो ।

यो दे शको आवाजलाई एकै ठाउँ सं कलन गरी पुःतकको

पमा तयार गरे र रािखने अिभलेख पिन

हो । यसले दे शको आिथर्क र सामािजक अवःथाको िचऽलाई ूितिविम्बत गदर्छ । यो सं सदीय
इितहासको ऐना पिन हो । अनुसन्धानकतार्को खुराकी पिन हो । िविश

व्यिक्तह को महत्वपूणर्

भनाइ समेिटएको िकताब पिन हो । यःतो महत्वपूणर् कुरालाई समयमै सम्पूणर् िववरण तयार गरी

राख्नुपदर्छ । परन्तु सो कायर् सम्प

िविवध समःयाह

गनर्को लािग आवँयक जनशिक्त, ूिविध, आिथर्क पक्ष लगायतका

रहे का छन् । उिल्लिखत समःया समाधानका उपायह लाई सिचवालयले तु न्त

कायर्न्वयनमा लगी काम गन वातावरण बनाइिदएमा सो समःया हल भई सभामा बोिलएका

सदःयह का कुराह को िववरण तत्काल तयार गरी अिभलेखको सुरक्षा गरी राख्नुको साथै सम्बिन्धत

िनकाय, पदािधकारीले माग गरे कै समयमा उनीह लाई उपलब्ध गराउन सिकन्छ ।
सन्दभर् साममी
1.

नेपालको सं िवधान ।

2. सं घीय सं सद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४, सं घीय सं सद सिचवालय ।
3.

ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५, सं घीय सं सद सिचवालय ।

4. राि य सभा िनयमावली, २०७५, सं घीय सं सद सिचवालय ।
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उत्ूेरणाको कसीमा सं घीय सं सद सिचवालय

हिर बहादुर काकीर्



सारांश
उत्ूेरणा व्यवःथापनको एउटा महत्वपूणर् पक्ष हो । उत्ूेरणाले नै कुनै पिन सं गठनको िनधार्िरत
लआय ूाि मा सं लग्न मानव ॐोतलाई थप कतर्व्यिन

बनाउँ दछ । जनूितिनिधको कायर्ःथलको

पमा रहे को सं घीय सं सद सिचवालयका कमर्चारीह लाई सं सद सेवा अन्तगर्त राखी ःवाय

िविश ीकृत सेवाका

एवं

पमा अलग्गै ऐन, िनयमावली ारा स ालन गिरं दै आएको छ । यस लेखमा

उत्ूेरणा भनेको के हो, उत्ूेरणाका अवयवह

के-के हुन,् सं सद सेवाको गिरमालाई उच्च राख्न,

सं सद सेवालाई च ुःत, दु ःत, नितजामुखी बनाउन र कायर्रत कमर्चारीह लाई कायर्ूित उत्ूेिरत
गराउन के कःता उपाय अवलम्बन गिरनु पदर्छ भ े िवषयह

केिन्ित रहे को छ ।

भूिमका
कुनै पिन सं गठन िनधार्िरत उ ँ
े य ूाि का लािग ःथापना भएको हुन्छ । सं गठनको उ ेँय

हािसल गनर् िविभ

ॐोतको

िकिसमका ॐोत एवं साधनह को आवँयकता पदर्छ । सामान्यतयाः महत्वपूणर्

पमा (men, money, method, machine, material, market and information) लाई

िलइन्छ । यी मध्ये मानवीय ॐोत अपिरहायर् र महत्वपूणर् हुन्छ । सं गठनलाई ूभावकारी
स ालन गनर् तथा सं गठनको उ ेँय ूा

पमा

गनर्का लािग मानवीय ॐोत लाई बढी उत्ूेिरत एवं कामूित

लगनशील बनाउनुपन हुन्छ । कमर्चारीलाई कामूित उत्ूेिरत र लगनशील बनाउने कायर्लाई नै

उत्ूेरणा भिनन्छ ।

उत्ूेरणा अ ँय भाव हो, जसले ूत्येक मािनसलाई आफ्नो उ ेँय ूाि

गनर् तथा आफ्नो

अिःतत्व दशार्उन शिक्त ूदान गदर्छ । यो मानवको िभिऽ इच्छा शिक्तमा अन्तिनर्िहत रहे को हुन्छ ।

यसले मािनसको व्यवहार एवं सोचाइलाई सिबय गराई ःवःफुतर्

पमा कायर्ूित सिबय गराउने र

िनदिशत गन गदर्छ । सं गठनको उ ेँय ूाि को ूमुख आधारिशला नै उत्ूेिरत मानवीय ॐोत भएको

हुँदा उत्ूेरणा व्यिक्तगत उ ेँय ूाि

सँगसँगै सं गठनको लआय ूाि सँग अन्योन्यािौत सम्बन्ध हुन्छ

। उत्ूेरणा कमर्चारीलाई सं गठनको कामूित लगनशील बनाउने एउटा यःतो िविध हो, जसले ूत्येक
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कमर्चारीलाई कायर्ूित उत्सुक र काय न्मुख हुन अिभूेिरत गिररहे को हुन्छ । उत्ूेरणले कायर्मा
िनरन्तरताको अितिर
मािनसको

दक्षता र िनधार्िरत समयमा लिक्षत उपलिब्ध हािसल गराउँ छ । यो ूत्येक

मनोवै ािनक

गराइरहन्छ ।

पक्षसँग

अन्तरसम्बिन्धत

भएकोले

लआय

अनु प

काम

गनर्

तत्पर

सं गठनमा उत्ूेरणा
कुनै व्यिक्तको मानिसक वा शारीिरक आवँयकता वा अभाव पूरा गनर्का लािग गिरने

िबयाकलाप, आचरण वा व्यवहारलाई उत्ूेरणा भिनन्छ । उत्ूेरणा भनेको कुनै कमर्चारी, उसले गन
काम र पिरिःथित बीचको अन्तरिबया हो । यःता भावनाले कमर्चारीलाई थप कायर् गनर् मनोवल

ूदान गदर्छ । उत्ूेरणा व्यिक्त, काम र पिरिःथजन्य अवःथा बीचको अन्तरिबयाको पिरणाम हो ।
उत्ूेरणा भनेको सुष ु

सिबय गराउने

अवःथामा रहे को शिक्तलाई गितशील बनाउने ूिबया हो, जसले व्यिक्तलाई

इच्छाशिक्त गराउँ दछ र मानव व्यवहारलाई

सं गठन लआयोन्मुख गराई एवं

कायर्सम्पादनलाई गुणात्मक र व्यावसाियक बनाउन अहम् भूिमका खेल्दछ ।

भिनन्छ, "Highly motivated individuals and group are actually a valuable asset to

management." िहजोका िदनमा कमर्चारीलाई दाियत्वको

पिरवतर्न भई कमर्चारीलाई सं गठनको सम्पि को
भएको कमर्चारी व्यवःथापनको सम्पि
व्यवःथापनको

सफलता

कमर्चारीको

पमा हे िरन्थ्यो भने आज उक्त

पमा हे न र् थािलएको छ अथार्त ् उच्च उत्ूेरणा

हो भ े मान्यताको िवकास भएको छ । सावर्जिनक

उत्ूेरणामा

िनिहत

रहे को

व्यवःथापनमा ूभावकारी उत्ूेरणा िवना सं गठनको उ ेँय ूा
कमर्चारीबाट माऽ राॆो नितजा ूा

ि कोणमा

गनर् सिकन्छ ।

हुन्छ

।

आजको

कमर्चारी

गनर् सम्भव छै न । उत्ूेिरत

ूत्येक कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूलतः desire to do the job (willingness), the

capacity to do the job (ability) र the tools, materials and information need to the job
(environment) जःता िवषयह बाट िनदिशत हुन्छ ।

सं गठनमा उत्ूेरणाका आधारभूत मान्यता
कुनै पिन व्यिक्तको ःवभाव, उसको आवँयकता, कामूितको िव ास, मनोबल जःता कारणले

गदार् उत्ूेरणामा असर गन भएकोले व्यिक्त उत्ूेिरत हुने र नहुने कुरा सं गठनमा रहे का केही

मान्यतामा आधािरत हुन्छ । ूत्येक मािनसमा आवँयकताह

िव मान हुन्छन् जुन कुनै न कुनै

तवरबाट सम्बोधन हुन ज री हुन्छ । मानवीय आवँयकताह लाई उपेक्षा गरे मा वा ध्यान निदएमा

कामूित उदासीनता र नैराँयता आउँ छ । आवँयकताको पूितर्ले व्यिक्तको मनोबल बढ्दछ । पैसा

माऽ उत्ूेरणाको ॐोत हुन सक्दै न, मािनसको आवँयकताको मूल्या न र सम्मान गनर् सक्नुपदर्छ ।
ूत्येक मािनसमा केही लुकेको शिक्त (Inner force) हुन्छ, मािनसले पयार्

िव ास गछर् भने ऊ त्यो कामूित उत्ूेिरत हुन्छ ।
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लाभ र ूितफल ूा

गन

सं गठनमा उत्ूेरणाका िस ान्त
सं गठनमा उत्ूेरणा अिभवृि

गन सन्दभर्मा केही िस ान्तह

मौििक वा गैरमौििक िस ान्तको पिरूेआयबाट हे दार् मोटामोटी

चार वगर्मा राख्ने गरे को पाइन्छ भने उत्ूेरणाका केही िस ान्तह

ूितपािदत भएका छन् ।

पमा उत्ूेरणाका िस ान्तलाई िनम्न
िनम्नानुसार छन्:

१. आवँयकताको सोपािनक िस ान्तः आवँयकताको सोपािनक सन् १९४३ मा माःलोले ूितपादन
गरे को उत्ूेरणाको िस ान्त हो । यो िस ान्त अनुसार मािनसको एउटा आवँयकता पूरा भएपिछ

बमशः अक आवँयकता िसजर्ना हुँदै जान्छ । ती आवँयकता पूितर् गदार् ौे णीगत

पमा पूितर्

गनतफर् ध्यान िदनुपछर् भ े धारणा यस िस ान्तमा पाइन्छ । उनले मानवीय उत्ूेरणालाई शारीिरक
आवँयकतादे िख आत्मसाक्षात्कारको आवँयकता गरी ५ ूकारका आवँयकतासँग सम्बिन्धत गराएका
छन् । शारीरीक आवँयकता अन्तगर्त खाना, नाना, छाना, िनन्िा (आराम), ःवाःथ्य, यौन जःता िवषय

र् नाबाट
पदर्छन् । सुरक्षाको आवँयकता अन्तगर्त रोगबाट सुरक्षा, जािगरको सुरक्षा, आिथर्क सुरक्षा, दुघट

सुरक्षा, अवकाश पिछ सुरक्षा एवं सेवा सम्बन्धी सुरक्षा पदर्छन् । सामािजक आवँयकता अन्तगर्त

सहकमीर्को िमऽवत् व्यवहार, माहकसँग अन्तरिबया, सामािजक ःवीकायर्, सामािजक सं गठनमा सं लग्नता,
िटम भावना, अपनत्वको भावना जःता िवषय पदर्छन् । आत्मसम्मानको आवँयकता अन्तगर्त

आत्मसम्मान, उच्च तथा मयार्िदत पद, इज्जत तथा ूित ा, ःवतन्ऽता, ूशं सा, हािकम ारा मान्यता तथा

पिहचान, मािथल्लो पदमा पदो ित पदर्छन् । आत्मसन्तुि को आवँयकता अन्तगर्त िसजर्नशील एवं

चूनौतीपूणर् काम, िनणर्यमा सहभािगता, कायर् ःवतन्ऽता, व्यिक्तत्व िवकास जःता िवषय पदर्छन् ।

२. Herzberg's Two factors Theory: ृेडेिरक हजर्वगर्ले ूितपादन गरे को उत्ूेरणा सम्बन्धी यस
िस ान्तले मािनसलाई कामूित उत्पेिरत बनाउने माऽ होइन, िनराश अवःथामा पुग्नबाट रोक्न पिन
आवँयक हुन्छ भ े कुरालाई उजागर गिरएको छ । Maintenance Factor को ूाि ले मािनसलाई

असन्तु

हुनबाट रोक्छ, मािनसलाई कामूित उत्ूेिरत बनाउँ छ । त्यसैले Motivation गनर् व्यिक्तका

र् न जःता मान्यता राख्छ । यस
कायर्लाई Enlargement माऽ होइन, Enrichment पिन गनुप

िस ान्तलाई maintenance and motivating principal पिन भ े गिरन्छ । Maintenance factor

ँ को सम्बन्ध, मातहतसँगको
मा सं ःथाको नीित र ूशासन, सुपरीवेक्षकसँगको सम्बन्ध, सहकमीर्सग

सम्बन्ध, तलब एवं आिथर्क सुिवधा, नोकरीको सुरक्षा, व्यिक्तगत जीवन, काम गन वातावरण जःता

िवषयह

समावेश हुन्छन् । Motivating factors मा उपलिब्ध, मान्यता, सं गठनको िवकास,

उ रदाियत्व, ूगित, चूनौतीपूणर् काम, वृि

िवकास जःता िवषयह

समावेश हुन्छन् । यस िस ान्तलाई

माःलोको आवँयकताको शृ लासँग तुलना गदार् माःलोको पिहलो, दोॐो र तेॐो आवँयकता

maintenance factors अन्तरगर्त पन दे िखन्छ भने अन्य दुईवटा आवँयकता motivating factors
सँग सम्बिन्धत छन् ।

३. उत्ूेरणा सम्बन्धी X र Y िस ान्तः

Motivation सम्बन्धी यो पुरानो िस ान्त हो । यसको

ूितपादन Mc Gregor बाट भएको हो । यस िस ान्त अनुसार मािनसको ःवभाव दुई थरीको हुने

गछर् । एक थरी मािनस सकारात्मक ःवभावको र अक थरी मािनस नकारात्मक ःवभावको हुने र
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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कामलाई महत्व निदई िजम्मेवारी पूरा गनर् नचाहने, अल्छी गन ःवभावको हुन्छ । तसथर् यी कुरा

बुझेर सोही बमोिजमको उपाय अपनाई कामूित उत्पेिरत गनुप
र् न धारणा यस िस ान्तले िलएको छ ।
यस िस ान्तमा x भ ाले negative धारणा र Y भ ाले positive धारणा भ े बुझाउँ छ ।

Theory X ले मािनस काम गनर्

चाउँ दैनन्, काम ठग्ने ूवृि का हुन्छन्; मािनसलाई काममा

लगाउन डर, धाक, धम्की, िनयन्ऽण, आदे श जःता चीज एवं सजायको सहारा िलनुपन हुन्छ; मािनस
ःवभावतः िनदशन एवं आदे शमा काम गनर्

सुिवधाभोगी हुन्छन्, सुिवधाह

चाउँ छ, नपाए काम नगरी त्यसै बःछ; मािनसह

माऽ खोिजरहन्छन् तर काम भने गनर् नपरोस् भ े चाहना राख्छन्

अथार्त ् काम नगरी दाम भने िलइरहन चाहन्छन् भ े मान्यता राख्दछ ।

त्यसै गरी Theory Y ले मािनस काममा खुसी मा े, खुसी तुल्याइयो भने सं गठनको लािग

राॆो काम गनर् चाहन्छ; मािनस ौमजीवी हुन्छ, कामलाई सम्मान गछर्, सं गठनको उ ेँय पूितर् गनर्

िजम्मेवार भई काम गनर् सदै व तत्पर रहन्छ; औसत मान्छे िजम्मेवारी ःवीकार गनर् तत्पर हुन्छन्, काम

खोजी–खोजी िहँड्छन् र काम नपाउँ दा िनराश हुन्छन्; उत्ूेरकले सदै व ूिवि लाई ूव र्न गनर्

ूय शील हुनपु दर्छ भ े मान्यता राख्दछ ।

४. उत्ूेरणा सम्बन्धी Z िस ान्तः जापानका व्यवःथापनिव

Willy Ouchi ले अमेिरकी र जापािनज

कायर्शैली र नमुनालाई अध्ययन गरे र यस िस ान्तले कामदारको िनणर्यमा अत्यािधक सहभािगता र

long life job security, quality circle जःता िवषयवःतुलाई जोड िदएको छ ।

५. उत्ूेरणा सम्बन्धी ERG िस ान्तः यस िस ान्तको ूितपादन Alderfer ले गरे का हुन ् । उनले

यस िस ान्तमा भौितक आवँयकता, अन्तरसम्बन्ध, ःविवकास जःता भावनात्मक कुरालाई जोड िदएका

छन् ।

सं गठनमा मौििक र गैरमौििक ूोत्साहनको भूिमका
कमर्चारीलाई उत्ूेिरत बनाउने आधारभूत तत्वको

पमा मौििक र गैरमौििक ूोत्साहनलाई

िलइन्छ । FW Taylor ले "Give a person more money and he will produce more” भनी
मौििक ूोत्साहनले सं गठनमा खेल्ने भूिमकाको महत्वलाई उजागर गरे को पाइन्छ । FW Taylor ले

तलब, भ ा, मेड वृि , स य कोष, पवर् खचर्, उपचार खचर्, िनवृि भरण, उपदान, बीमा, अशक्त वृि , सन्तित

वृि

जःता मौििक सुिवधा िदएर कमर्चारीलाई ूोत्साहन गनर् सिकन्छ भ े कुरालाई जोड िदएका

छन् ।

भिनन्छ, "Money can buy all things except good character, integrity and moral."

अथार्त ् मानवीय आवँयकता केवल भौितक माऽै हुँदैन । ूेम, सहअिःतत्व, ःवीकृित र िमऽता जःता

आवँयकता पैसाको आडमा पूरा गनर् सिकंदै न । यःता आवँयकता पूरा गनर् human behavior लाई
ध्यान िदनुपदर्छ । गैरमौििक उत्ूेरणाको
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पमा पदपूितर्, पदःथापन, स वा, बढु वा, अध्ययन, तािलम,

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

िवदा, आवास सुिवधा, सवारी साधन सुिवधा, सेवाको सुरक्षा, ूशं सा, िजम्मेवारी, अिधकार ूत्यायोजन जःता

कायर् पदर्छन् । यःता गैरमौििक सुिवधा िदएर कमर्चारीलाई ूोत्साहन गनर् सिकन्छ ।
उत्ूेरणाले सं गठनको व्यवःथापनमा पान ूभाव

मािनसलाई काम गन इच्छा जािमत गराउन वा ूेिरत गनर् त्यित सिजलो छै न । उत्ूेरणाले

कुनै पिन सं गठनको उ ेँय ूाि मा सकारात्मक ूभाव पान भएकोले यसको महत्वपूणर् भूिमका रहे को
छ । उत्ूेिरत कमर्चारी सं गठनको माऽ नभई राज्यको समेत वाःतिवक सम्पि

ूभावकारी पिरचालनबाट माऽ सं गठनले गितशीलता ूा

हुन ् । ियनको

गदर्छ । उत्ूेरणाले सं गठनमा काम गन

इच्छा र चाहनाको जागरणको िसजर्ना हुने, कमर्चारीिभऽको र सम्भाव्यताको उच्चतम ूयोग हुने,
उच्चःतरको कायर्सम्पादन र अिधकतम सेवा ूा

जाने, सेवामाहीको पूणर् सन्तुि

उत्पादकत्वमा अिभवृि

हुने, व्यिक्तको आन्तिरक क्षमताको अिभवृि

हुन

र सं गठनूितको बढ्दो आकषर्ण हुने, सं गठनको कायर्दक्षता र

हुन जाने, सं गठनको लआय ूभावकारी ढ बाट ूा

गनर् सहयोग पुग्ने, सं गठन

ूित बढ्दो आकषर्ण र पिरवतर्नलाई आत्मसात् गनर् सक्ने जःता ूभाव पनर् जान्छन् ।

सं घीय सं सद सिचवालयमा उत्ूेरणाका लािग भएका व्यवःथा
सं घीय सं सद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र िनयमावली, २०६५ ले मौििक र

गैरमौििक ूोत्साहनको व्यवःथा गरे को छ । यस अन्तगर्त तलब, भ ा, मेड वृि , स य कोष, चाडपवर्
खचर्, औषिध उपचार खचर्, पोषाक खचर्, आवास सुिवधा, ॅमण खचर्, िनवृि भरण, उपदान, जीवन बीमा,
घरभाडा, शैिक्षक भ ा, सन्तित वृि , उत्कृ

कायर् गरे बापत सं सद सेवा पुरःकार जःता मौििक

ूोत्साहनको व्यवःथा गिरएको छ भने पदपूितर् र पदःथापन, स वा

र बढु वा, अध्ययन र तािलम,

िवदा, सेवाको सुरक्षा, अिधकार ूत्यायोजन जःता गैरमौििक ूोत्साहनको व्यवःथा गिरएको छ ।
सं घीय सं सद सिचवालयमा मािथका उिल्लिखत मौििक र गैरमौििक सुिवधाह

गराइएको भए तापिन अन्य सेवाको तुलनामा यहाँ केही मौििक तथा गैरमौििक सुिवधाह

उपलब्ध

अपेक्षाभन्दा

कमी भएको कारणले कमर्चारीह मा अनुत्ूेरणा, कामूित अिनच्छा माऽ है न, कसरी अन्यऽ जान

सिकन्छ भ े सोच समेत बनाएको दे िखन्छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान हुन िनतान्त

ज री छ ।

उत्ूेरणाको कसीमा सं घीय सं सद सिचवालयको व्यवःथापन
सं घीय सं सद सिचवालय दे शको कानून िनमार्ण गन अ

अथार्त ् सं सदको व्यवःथािपकीय कायर्

गन िनकाय हो । यःतो महत्वपूणर् िनकायको कमर्चारी हुन पाउनु आफमा गौरवपूणर् कुरा हो । यःतो

महत्वपूणर् सं ःथामा रहे र काम गनर् पाउनु पिन आफमा उत्ूेरणा जाग्ने िवषय हो ।

जनताको जनूितिनिधमूलक सं ःथाको उच्च िनकायमा काम गनर् पाउनु, सं घीय सं सदका

कमर्चारीका सेवामाही उच्च तहका जनूितिनिध हुन,ु दे शका ६ जना सम्माननीयह
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

मध्ये २ जनाको
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समीपमा रहे र काम गन अवसर ूा

हुन,ु सांसदह लाई कानून िनमार्णमा आवँयकता अनुसार सुझाव

सल्लाह िदने अवसर ूा

हुन,ु सं सदीय अनुगमन र िनरीक्षणको बममा नेपालका ७७ वटै

साक्षात्कार गन अवसर ूा

हुन,ु नेपालका ७ वटा ूदे श सभाले बनाएका कानूनह

िजल्लाह का ःथानीय तह र ूदे श तहका जनूितिनिधह सँग भेटघाट, अन्तरिबया, भलाकुसारी,

सांसदह लाई आवँयकता अनुसार सुझाव/सल्लाह िदने अवसर ूा
कमर्चारीह ले आफ्नो सेवाूित गौरव गनुप
र् न कारणह

हुन ् ।

अध्ययन गरी

हुन ु सं घीय सं सद सेवाका

मािथका कुराह लाई मध्यनजर गदार् हामीलाई के थाहा हुन्छ भने सं घीय सं सद सिचवालयको

कमर्चारीको

पमा रहे र दे श र जनताको सेवा गनर् पाउनु आफमा गौरवपूणर् कुरा हो । यःतो अवसर

अन्य सेवामा रहे र कायर् गन कमर्चारीह लाई ूा

हुँदैन । त्यसै ले सं घीय सं सद सेवा नै आफमा

उत्ूेरणाको िवषय हो । यित हुँदाहुँदै पिन सं सद सेवामा कायर्रत कमर्चारीह

सबै उत्ूेिरत छै नन्,

कायर्ूित सबैको मनोबल उच्च छै न । कमर्चारीह लाई कायर्ूित उत्ूेिरत गराउन नसकेको कारणले
नै हाल माऽै ३५ जना कमर्चारीह

सक्छ । अझैपिन केही कमर्चारीह
िन य नै कुनै िविश ीकृत

ूदे श तथा ःथानीय सेवामा समायोजन भई जाने अवःथा हुन

अवसर पाएको खण्डमा अन्य सेवामा जाने मनासयमा छन् ।

ान र सीप भएका कमर्चारी सं सद सेवाबाट अन्यऽ जानु सं घीय सं सद

सिचवालयका लािग फलदायी िवषय होइन, यसले अपूरणीय क्षित पुग्दछ । दे शको कानून िनमार्ण गन
जःतो गिरमामय ठाउँ मा राॆा कमर्चारीह

पलायन हुँदै जाने यःतो ूवृि

रिहरहने हो भने सं सद

सिचवालयको काममा िवशेष ताको कमी हुने दे िखन्छ । यःतो अवःथा िकन आयो ? िकन

कमर्चारीह
उत्प

पलायन भएका छन् ? अन्य सेवाका कमर्चारीमा समायोजनमा जानु परे कोमा नैराँयता

हुन ु तर सं सद सेवाका कमर्चारीह ले यो सेवा छोडेर िकन अन्य ूदे श तथा ःथानीय सेवा

रोजेका हुन ् ? अन्य सेवाका आकषर्क पक्षह

के-के छन् ? यहाँ के-के कमीकमजोरी छ ? लगायतका

कुराह को सं घीय सं सद सिचवालयले अध्ययन, अनुसन्धान गनुप
र् न दे िखन्छ । यसमा राजनीितक
नेतत्ृ वले ूशासिनक नेतत्ृ वलाई खोजी गनर् िनदशन िदने र ूशासिनक नेतत्ृ वले पिन यस िवषयमा
गम्भीर बनी आवँयक कायर् गनुप
र् न दे िखन्छ ।

सं घीय सं सद सिचवालयमा कमर्चारीह को उत्ूेरणा अिभवृि को लािग गनुप
र् न कायर्ह

दे िखन्छन् । सं सद सेवालाई ःवाय

एवं िविश ीकृत सेवाका

थुूै

पमा अलग्गै ऐन, िनयमावली ारा

स ालन गिरद आएको छ । यस सेवाका कमर्चारी अन्यऽ स वा हुन नपाउने गरी राजधानीको महं गी

खेपेर किठन जीवनयापन गद बःनुपन, सदन चल्दा र सिमितको बैठक चल्दा िबहान सबेरै र साँझ

अबेरसम्म बःनुपन भएको हुँदा ती कमर्चारीह ले अितिरक्त समयमा ःकूल, कलेज पढाउने जःता
वैकिल्पक पेशा गनर् पाउँ दैनन् भने अक ितर अितिरक्त काम गदार् समेत थप सुिवधा नपाउने र आफ्नो
उ यनका लािग समेत समय िनकाल्न नसक्ने जिटल पिरिःथितमा काम गनुप
र् न बाध्यता छ ।
गत आ. व. मा ३५ जना कमर्चारीह

(शाखा अिधकृत २४, उपसिचब ११ जना) सं सद

सेवा जःतो गिरमामय सेवा छोडी ूदे श तथा ःथानीय सेवामा समायोजन भई गएको र एकजना शाखा

अिधकृतले राजीनामा िदई सेवा छोडेको समेत पिरूेआयमा िविश ीकृत
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ान भएका अनुभवी कमर्चारीह

अन्यऽ जाँदा सिचवालयको सेवामा पनर् गएको घाटालाई मध्येनजर गद आगामी िदनमा यःतो नहुन,

सं सद सेवाको गिरमालाई जोगाई राख्न र अन्य सावर्जिनक सेवाको भन्दा सं सद सेवालाई कमर्चारीको

पिहलो रोजाइमा राख्न आवँयक मौििक तथा गैरमौििक ूोत्साहनलाई िवशेष िवचार गिरनुपदर्छ ।
िकन यो सेवामा चरम िनराशा छ, िकन कमर्चारीह

उत्ूेिरत भई काममा तदा कता दे खाउन सकेका

छै नन् भ े जःता िवषयह मािथ गम्भीर हुन िनतान्त ज री दे िखन्छ ।

सं घीय सं सद सेवालाई चलायमान बनाउन नसिकएको अवःथा छ । सं घीय सं सद सेवा

केन्िमा माऽ सीिमत नरही सातैवटा ूदे शमा िवःतार गिरनु पदर्थ्यो । ूदे श सभाको काम र सं सद

सेवाको कामको ूकृित पिन एउटै छ । ूदे श सभा र सं घीय सं सद सेवाका कमर्चारीह लाई एउटै
सेवामा समेट्न सकेमा स वाको लािग दायरा फरािकलो हुने, कमर्चारीह

एक ूदे शबाट अक ूदे श

वा ूदे शबाट सं घ, सं घवाट ूदे शमा स वा हुँदा अनुभव आदानूदानका साथै उत्ूेरणामा पिन अिभवृि

हुने दे िखन्छ । अझैपिन यसमा िढलो भइसकेको छै न । यस िवषयमा गम्भीर भई सोच्न आवँयक

दे िखन्छ ।

सं घीय सं सद सिचवालयमा कायर्रत कमर्चारीको पदःथापन, स वा, वैदेिशक अध्ययन, ॅमण र

तािलम जःता वृि

िवकासका पक्षह लाई अझ पारदशीर् र ूभावकारी बनाइनु पदर्छ । सं घीय

सं सदका कमर्चारीह लाई कामको बोझको आधारमा २०७५ असार मसान्तसम्म तलबको ८०

ूितशतसम्म भ ा र दै िनक खाजा तथा खाना बापत

६०० (िवदाको िदन

७५०)

कमर्चारीह लाई ूदान गिरं दै आएकोमा २०७५ फागुनदे िख ८०% लाई ५०% मा झािरयो र २०७६
ौावणदे िख हालसम्म अिनिणर्त छ । जबिक ८० ूितशत भ ा िदने सम्बन्धमा २०७२ असोज ६ गते

सिचवालय स ालन तथा व्यवःथापन सिमितले यःतो भ ा सं सदका कमर्चारीलाई सँधैभिर उपलब्ध

गराउन आवँयक ठानी सोही बमोिजमको िनणर्य गरे को दे िखन्छ । यःतो िवषयमा अिविछ
उ रािधकारवाला सं ःथाले गरे को िनणर्य पिन अिविछ

उत्ूेरणामा ॑ास आएको दे िखन्छ । त्यसै ले यःता िविभ

नै हुनपु न हो । यसो नहुँदा कमर्चारीको
भ ा तथा सुिवधाह लाई समय सापेक्ष

पुनरावलोकन गद लैजानु िनतान्त ज री छ । अन्य सेवाको तुलनामा सं घीय सं सद सेवाको वैदेिशक

ॅमण र तालीम कम भएको दे िखएकोले यसमा िवशेष ध्यान िदनु ज री छ ।
िनंकषर्

सं घीय सं सदको िविश ता, गिरमा र यसको महत्वलाई ख्याल गद सं सद सेवालाई गितशील

तथा ूभावकारी बनाउनेतफर् उन्मुख भई कमर्चारीह को मनोबल अिभवृि

गरी समम सिचवालयको

कायर्ूणालीलाई च ुःत र दु ःत बनाउनेतफर् व्यवःथापन पक्ष र कमर्चारी पक्ष दुवैले उच्च
ूाथिमकतामा राख्नु पदर्छ । जनूितिनिधको कायर्ःथलको

पमा सं घीय सं सद सिचवालयले यूिनयन र

सम्पूणर् कमर्चारीसँग छलफल र अन्तरिबया गरी मनोबल अिभवृि को लािग कायर्

गनुर् पदर्छ । यसो

गरे मा कानून िनमार्ण गन र शासकीय ूवन्धको िनगरानी गन िजम्मेवारी पाएका जनूितिनिधह को
काममा समेत सकारात्मक पिरवतर्न ल्याउँ छ ।
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त्यसै ले Scientific Management Theory का FW Taylor को "Give a man more

money and he will produce more" भ े उिक्तबाट मौििक ूोत्साहनको भूिमकालाई बढी चिचर्त

बनायो तर पिन मािनस मेिसनभन्दा पृथक भएकोले "More money is one answer for motivation"
भ े भनाईूित ःवीकार गनर् सिकंदै न िकनकी "One man’s food may be position for another"

भ े यथाथर् हाॆो सामु छ । वाःतवमा पािरवािरक पृ भुमीको आधारमा मुिाको आवँयकता कम हुने
कमर्चारीलाई भन्दा मुिाको आवँयकता बढी हुने कमर्चारीलाई मौििक ूोत्साहनले बढी उत्ूेिरत
गदर्छ ।

सं घीय सं सदका कमर्चारीको बसाइ राजधानी केिन्ित हुने र काठमाड को मह ी धेरै नै बढी

भएकोले यहाँका कमर्चारीलाई मौििक तत्व माफर्त बढी उत्ूेिरत गनर् सिकन्छ । तर कितपय

अवःथामा मौििक ूोत्साहनले माऽ कमर्चारीलाई उत्ूेिरत गनर् नसिकने भएकोले गैरमौििक तत्वको

पिन ूयोग गनुप
र् न हुन्छ । एउटा भनाई छ “तपाई व्यिक्तको समय िक
ःथानमा व्यिक्तको शारीिरक उपिःथित पिन िक

पहलकदमी वा वफादारी िक

सक्नुहन्ु छ, एक िविश

सक्नुहन्ु छ तर तपाई कुनै व्यिक्तको उत्साह,

सक्नुह ु ” । अथार्त "Money can buy all things except good

character, integrity and moral."
वाःतवमा मौििक भनेको उत्ूेरणाको साध्य नभई साधन माऽ हो । तसथर् सं सद

सिचवालयका

कमर्चारीह लाई

मौििक

तथा

गैरमौििक

ूोत्साहनको

सन्तुिलत

ूयोगबाट

माऽ

कमर्चारीलाई अन्तरआत्मादे िख नै उत्ूेिरत गराएमा यसको सेवा च ुःत, िछटो छिरतो र ूभावकारी

बनाउन सिकन्छ । सँगसँगै हामीले के पिन िबसर्न ु हुँदैन भने "A person can take a horse to the

water but cannot make him to drink."
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सं घीय सं सद सिचवालयमा शे ड यूिनयनको भूिमका

करनबहादुर भाट



सारांश
स ठनमा सं लग्न पेशाकमीर्ह को पेशागत हक िहतको सं रक्षण एवं समम कल्याणको आवाज
उठाउनका लािग शे ड यूिनयनको अवधारणा आएको हो । शे ड यूिनयनको उपिःथितवाट कुनै पिन
स ठनमा काम गन समम कमर्चारीको कल्याण एवं िहतको समृि

भई स ठनको समेत उ ेँय

हािसल हुने अपेक्षा गिरएको हुन्छ । सं सद सेवामा कमर्चारीको हक िहत सं रक्षण एवं सं व र्न गरी

सेवालाई ूभावकारी र गितशील वनाउन तथा सं सद सिचवालयलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग
गन उ ेँयले सं सद सेवामा शे ड यूिनयनको गठन भएको हो । सं सद सेवािभऽका शे ड यूिनयनह को
भूिमका समम कमर्चारीह को िहतका लािग केन्िीत हुन नसकेकोले यूिनयनूितको िव सनीयता एवं

सवर्ःवीकायर्ता मजवुत हुन नसकेको महसुस गिरएको छ । िनिहत ःवाथर्का सङ्कुिचत िवषयह मा
अलमिलएका कारण यूिनयनूित समम कमर्चारीह को सहयोग, िव ास र समथर्न ूा

हुन सकेको

छै न । सं घीय सं सद सिचवालय सम्बन्धी ऐनको मनसाय अनु प एक आिधकािरक शे ड यूिनयनको
गठन भए तापिन शे ड यूिनयन गौण िवषयह मा अलमिलएको दे िखन्छ । शे ड यूिनयनलाई

राजनीितक आःथासँग जोडेर िचनाउने ूवृि को अन्त्य गनर् राजनीितक दलसँग मातृ वको भावना

बोक्नेभन्दा आफ्नो स ठनसँग भातृ वको भावना बोक्ने खालको शे ड यूिनयनको आवँयकता
दे िखएको छ । कमर्चारीको पेशागत हकिहतको सं रक्षण तथा सम्ब र्न र सं सद सिचवालयको

सेवाको ूभावकािरता वृि को लािग ःथािपत यहाँको शे ड यूिनयन गठनको उ ेँय, आवँयकता, शे ड
यूिनयनले खेल्ने भूिमका, सामूिहक सौदावाजीको िवषय, िव मान समःयाह
िव सनीयता िदगो बनाइराख्नको लािग केही सुझावह

तथा शे ड यूिनयनूितको

यस लेखिभऽ समेिटएका छन् ।

पिरचय
कमर्चारीह को पेशागत हकिहतलाई सुिनि त गद रोजगारदाता स ठनसँग सुमधुर सम्बन्ध

कायम गन उ ेँयबाट ःथािपत सं ःथा शे ड यूिनयन हो । आफ्नो पेशागत हकिहतको लािग स िठत
हुने र सामूिहक उ ेँय ूाि को लािग सौदाबाजी गनर् पाउने अिधकारलाई अन्तरार्ि य ौम स ठनले



कम्प्युटर अपरेटर, संघीय संसद सिचवालय
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

379

पिन मानव अिधकारको
चिरऽ िव

पमा ःवीकार गिरसकेको छ । शे ड यूिनयनको लआय, उ ेँय, आचरण र

पिरवेश र समयको मागअनुसार पिरवतर्नशील भइरहेको सन्दभर्मा पिन मुख्य

पमा

आिथर्क सुरक्षा, सेवाको सुरक्षा र सामूिहक िहतमा नै केिन्ित भई कमर्चारी र ौिमकह को आधारभूत

अिधकारको सं रक्षण गनर्को िनिम्त यसले काम गदर्छ । यो कमर्चारी वा कामदारको िहतलाई सुिनि त

गद व्यवःथापक र कमर्चारीह बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गन उ ेँयबाट ूेिरत भएको छ ।

शु मा शारीिरक ौिमक अथार्त ् Blue Colour Job का लािग माऽ शे ड यूिनयन हो भ े मान्यता रहँदै
आएकोमा मानव ॐोत व्यवःथापनका हरे क क्षेऽमा सामूिहक सौदाबाजी हुनपु न मान्यताको िवकास

भएसँगै सावर्जिनक क्षेऽमा काम गन कमर्चारीह

अथार्त ् मानिसक ौिमक (White Colour Job) मा

पिन शे ड यूिनयनको िवकास भएको दे िखन्छ । स ठनको ूकृित अनुसार शे ड यूिनयनको भूिमकामा

अन्तर रहे को हुन्छ । औ ोिगक तथा िनजी क्षेऽको कमर्चारी व्यवःथापनमा ौिमक, व्यवःथापन र

सरकारबीच ऽीकोणात्मक सम्बन्ध रहे को हुन्छ भने स ठन अनुसार फरकफरक िवषयह मा

सौदाबाजी गनुप
र् न हुन सक्दछ । तर सावर्जिनक क्षेऽमा सरकार आफ रोजगारदाता अथार्त ्
व्यवःथापकको भूिमका िनवार्ह गरे को हुन्छ भने कमर्चारीह

सरकारकै ूितिनिधको

पमा रहे का

हुन्छन् । अक तफर् िनजी स ठनह को उ ेँय नाफामुखी रहे कोले त्यहाँका कमर्चारीह मा शे ड

यूिनयन गितिविधह
सबै कमर्चारीह

्
ःवाभािवक हुन्छन् भने सरकारी क्षेऽको मुख्य उ ेँय जनतालाई सेवा पुरयाउनु
र

एउटै कानूनिभऽ रहनुपन भएकोले िनजी क्षेऽमा जःतो शे ड यूिनयन गितिविधह को

सान्दिभर्कता नरहन सक्छ । शे ड यूिनयनको गठन, सामूिहक सौदाबाजीका ूिबयाह , िववाद

समाधानका उपायह , शे ड यूिनयन अिधकारह

पिन कानूनले तोके बमोिजम माऽ हुने जःता

बाध्यताह लाई मध्यनजर गरी अन्तरार्ि य ौम स ठनले सावर्जिनक क्षेऽको ौम व्यवःथापनका लािग
ौम सम्बन्धी सावर्जिनक सेवाÐअिभसिन्ध नम्बर १५१ लागू गरे को छ । यस अन्तगर्त सावर्जिनक

सेवामा कायर्रत ूत्येक कमर्चारी िनवार्ध

पमा आफ्नो पेशागत हक िहतको लािग स िठत भई

सामूिहक सौदाबाजी गनर् पाउनुपन व्यवःथा रहे को छ । त्यःतै कमर्चारीको िववाद समाधानको लािग

छु ै ःवतन्ऽ िनकाय रहनसक्ने व्यवःथा पिन यस अिभसिन्धमा गिरएको छ । तर सैिनक, ूहरी जःता

िविश

क्षेऽमा काम गन कमर्चारी एवम् नीित िनमार्ण तहका कमर्चारीह को हकमा कितपय दे शह मा

कानूनले िनिदर्

ु ह मा शे ड यूिनयन
गरे बमोिजम लचकता अपनाएपिन नेपाल लगायत थुूै मुलक

अिधकारबाट बि त गिरएको छ ।

शु का िदनह मा िनजी क्षेऽमा माऽै सिबय रहे को शे ड यूिनयन हालका िदनह मा िनजी

क्षेऽभन्दा बढी सावर्जिनक क्षेऽमा यसको उपिःथित दे िखन्छ । सं सद सिचवालयमा िबयाशील
कमर्चारी स ठन, िनजामती कमर्चारीका स ठन, िशक्षक स ठन, पऽकार स ठन लगायतका

स ठनह

सावर्जिनक क्षेऽका शे ड यूिनयनका उदाहरणह

हुन ् । सरकारी क्षेऽ शे ड यूिनयनह को

अन्तरार्ि य छाता स ठन पिब्लक सिभर्स इण्टरनेशनल PSI को तथ्या

१६० दे शह मा फैिलएको छ भने झण्डै ६५० वटा यूिनयनह

अनुसार यसका कायार्लयह

यस सं ःथासँग आव

ु ह
पाइन्छ । यसले सरकारी क्षेऽमा शे ड यूिनयनको ःथापना नभएका मुलक
कुरा पुि
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रहे को

नगण्य माऽामा रहे को

ु ो पछािड सरकारी क्षेऽमा आएको कमर्चारी कटौित, सावर्जिनक सेवाको
गदर्छ । यसो हुनक
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िनजीकरण,

कमर्चारीको

न्यून

सेवा

सुिवधा

रोजगारदाताको भूिमकामा रहनुजःता कारणह

लगायत

कितपय

हुन सक्दछन् ।

ु ह मा
मुलक

सरकार

नै

मुख्य

शे ड यूिनयनको ऐितहािसक पृ भूिम
औ ोिगक बािन्तप ात् िवकिसत भएको बढी ौम, बढी उत्पादन र बढी ूितफलको

मान्यतामा औ ोिगक क्षेऽका कामदारह

बढी ौम, कम तलब, अःवःथ कायर् वातावरणजःता

समःयाह बाट मिसत हुन पुगे र यःतो पिरिःथितमा ौमको मूल्य तथा पेशागत सुरक्षा ौिमकह को

सरोकारको िवषय बनेको पिरवेशमा ौम स ठनह को िवकास हुन गएको हो । त्यसै बेलादे िख
ूितिनिधमूलक ढ ले सामूिहक सौदाबाजीको माध्यमबाट पेशागत हकिहत र सेवाको सुरक्षाजःता

ौिमकका आधारभूत अिधकारको सं रक्षणको ूत्याभूित गन अवधारणाको िवकास भएकोले शे ड यूिनयन
अिधकारलाई औ ोिगक बािन्तको पिरणितको

पमा ःवीकार गनर् सिकन्छ ।

अमेिरकामा सन् १८६६ मा नेशनल लेबर यूिनयन र सन् १८६९ मा बेलायतमा नाइट अफ

ु ह ले समेत सोको अनुसरण गद ौिमक यूिनयनको ःथापना गन लहर
लेबरको ःथापनासँगै अन्य मुलक

चल्यो । ौिमक आन्दोलनको राजनीितकरण हुँदै गएको पृ भूिममा ृान्स, जमर्नी र अन्य यूरोपेली

ु ह मा समेत यसको अभ्यास हुँदै १९ औ ँ शताब्दीमा ौिमक यूिनयनलाई नयाँ अवधारणा अनु प
मुलक

लैजाने मान्यताको िवकास भएसँगै शे ड यूिनयन अवधारणाको ूादुभार्व भएको पाइन्छ । यसरी

औ ोिगक क्षेऽबाट शु

भएको ौिमक अिधकार सं रक्षणको अिभयान वतर्मान समयसम्म आइपुग्दा

ौिमक र कामदारमा माऽ सीिमत नभई पेशागत समूहको पेशागत हकिहतको सं रक्षण हुँदै

ूजातािन्ऽक अिधकारको

ःथापना भएप ात् िविधवत
हुने अिधकारको

पमा ःथािपत भएको छ । सन् १९१९ मा अन्तरार्ि य ौम स ठनको
पमा मान्यता पाएको शे ड यूिनयन शु का िदनह मा ौिमकह

स िठत

पमा माऽ सीिमत रहे कोमा पिछल्ला िदनह मा स िठत हुने र सामूिहक सौदाबाजी

गन अथार्त ् िविधवत्

पमा अिधकार ूाि को सं यन्ऽको

पमा िवकिसत भइसकेको अवःथा छ ।

नेपालमा शे ड यूिनयनको ूारम्भ िव.सं . २००३ सालमा अिखल नेपाल शे ड यूिनयन काँमस
े को

गठनसँगै भएको हो । शे ड यूिनयनको गितिविध अन्तरगत िव.सं . २००४ मा िवराटनगर जुट िमलमा

हडताल भएको िथयो । त्यसपिछ िव.सं . २००७ सालमा अिखल नेपाल न्यून वैतिनक कमर्चारी

ु को ूशासन शासकमुखी नभई जनमुखी हुनपु न उ घोष गरे को
स को ःथापना भयो र यसले मुलक
िथयो । नेपालको इितहासमा कमर्चारीह को तलब, सेवाको सुरक्षा, िनवृि भरण, िबदा जःता मागह

अिघ सारी पिहलो पटक आम हड्ताल गन यस स ले कमर्चारीको तलब तीन सय तीस ूितशतसम्म
वृि

गनर् सफल भएको िथयो । प ायती व्यवःथामा सरकारले यःता स लाई ूितबन्ध गरे पिछ भने

केही समय शे ड यूिनयनको गितिविधमा िशिथलता आयो । राजनीितक पिरवतर्नसँगै िव.सं . २०३६

सालपिछ मजदुर र िशक्षक यूिनयन खोल्ने बमको शु वात भयो । िव.सं . २०४६/०४७ को
जनआन्दोलनको सफलतापिछ भने पेशागत स ठनह
यूिनयनको

पमा ःथािपत यःता स ठनह

कानूनी

सहज

पमा खुल्दै आएका छन् । शे ड

पमा सबल र सक्षम भई िविभ
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खाले आन्दोलन
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तथा वातार्को माध्यमबाट पेशागत िहत तथा सेवा सुिवधाह को सुिनि त गनर् सफल हुँदै गइरहे का
छन् ।

शु शु मा समान कायर्ूकृित भएका पेशाकमीर्ह

नामबाट समूहमा आब

दबाब समूह, िहत समूह जःता अनेक

हुने बमसँगै हाल स िठत हुने, वातार्, छलफल तथा सामूिहक सौदाबाजी गन

अिधकार सिहत कानूनी मान्यता पाएका छन् । सं सद सेवामा कायर्रत कमर्चारीह को सेवा सुिवधा

िवकासको न्यायोिचत सुिनि तताको लािग सं सद सेवा ऐनको दोॐो सं शोधन, २०६४ दे िख

तथा वृि

शे ड यूिनयनको व्यवःथा गिरएको छ । यस अन्तगर्त कायार्लय ूमुख भई काम गनुप
र् न राजपऽाि त
कमर्चारी बाहे क रापऽाि त तृतीय ौे णी वा सोभन्दा मुिनका कमर्चारीह
लािग शे ड यूिनयनमा आव

आफ्नो पेशागत हकिहतको

हुनसक्ने व्यवःथा गिरएको छ । यःतो शे ड यूिनयन ौम तथा रोजगार

ूव र्न िवभागमा दतार् हुनपु न व्यवःथा रहे को छ । िजल्लाःतर, िवभागःतर र राि यःतरमा आफ्नो

पेशागत हकिहतको लािग सम्बिन्धत िनकाय वा पदािधकारी समक्ष माग ूःतुत गरी सामूिहक

सौदाबाजी गन अिधकार शे ड यूिनयनलाई ूदान गिरएको छ । नेपालको सं िवधानको धारा ३४ मा
भएको ूत्येक ौिमकलाई उिचत ौम अभ्यासको हक हुने व्यवःथाले शे ड यूिनयनको अिःतत्वलाई
सं वैधािनक

पमै टे वा पुगेको दे िखन्छ ।

सं घीय सं सद सिचवालयमा शे ड यूिनयन
्
नेपालको सं िवधानको धारा १०७ मा सं घीय सं सदको काम कारवाहीलाई सहयोग पुरयाउन

सं घीय सं सद सिचवालय रहने व्यवःथा गिरएको छ । सं घीय सं सद सिचवालयको स ालन गनर् िव.सं .

२०५८ सालदे िख छु ै सं घीय सं सद सेवाको गठन भएको छ । सं घीय सं सद सिचवालय सम्बन्धी ऐन
२०६४ को दफा ७३ मा सं घीय सं सद सेवाका राजपऽाि त तृतीय ौे णीसम्मका कमर्चारीह

आब

हुन पाउने गरी कमर्चारी यूिनयनको ःथापना हुने व्यवःथा गरे को छ। ऐनको सोही व्यवःथा अनुसार

िव.सं . २०६४ सालदे िख हालसम्म सातवटा कायर्सिमितले कायर् गिरसकेका छन् । यी कायर्सिमितले

सं घीय सं सद सिचवालयमा कायर्रत कमर्चारीह का साझा मागह लाई नेतत्ृ वसामू ूःतुत गरी ती
मागह

पूरा गनर् िबयाशील रहे को पाइन्छ ।

सावर्जिनक क्षेऽमा शे ड यूिनयनको उ ँ
े य
न्यूनतम पािरौिमक, कामदारको शेवा शतर् र सुिवधा तथा काम गन समयको िनधार्रण जःता

उ ेँयले शु मा शे ड यूिनयनको ःथापना भए तापिन हाल आएर शे ड यूिनयनको उ ेँय त्यितमा माऽै

सीिमत रहँदैन । कामदार तथा कमर्चारीको सेवामा आएको व्यावसाियकता, सेवा ूदायकबाट
सेवामाहीले गरे को अपेक्षा तथा ौम तथा सेवासँग सम्बिन्धत पिरवितर्त ूवृि ह ले गदार् शे ड यूिनयनको
उ ेँय तथा भूिमकालाई पिन फरािकलो बनाइिदएको छ । खासगरी सावर्जिनक क्षेऽका शे ड यूिनयनले

व्यवःथापकसँग सहमित र समन्वयको माध्यमबाट कमर्चारीका िहत र आवँयकता अनु प सेवाका

शतर् तथा सुिवधाह

िनधार्रण गन उ ेँयले ूेिरत भएर काम गदर्छन् । कमर्चारीलाई आकषर्क तलब

सिहत आिथर्क सुरक्षा तथा सेवाको सुरक्षाको ग्यारे ण्टी गन माऽ नभई शे ड यूिनयनले कमर्चारीमा
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कायर्दक्षता र कायर्कुशलतामा वृि

ल्याई सेवाको ूभावकािरतामा समेत अिभवृि

गनर् महत्वपूणर्

भूिमका खेलेको हुन्छ। त्यसै गरी कमर्चारीका मु ाह को उिचत सम्वोधन र सं रक्षण गरी काममा
व्यावसाियकता र ूितंपधार्त्मक क्षमता अिभवृि

गद स ठनको सुधारात्मक कायर्मा अिभूेिरत भई

आफ्नो स ठनको ूभावकािरता तथा िदगोपना सुिनि त गन उ ेँय सावर्जिनक क्षेऽका हरे क शे ड

यूिनयनले बोकेको हुन्छ ।

कमर्चारी शे ड यूिनयनको आवँयकता
व्यवःथापन र सम्पूणर् कमर्चारीह बीच समन्वय कायम गरी आफ्नो पेशागत हकिहतको

ूितरक्षा गनर् एवम् कमर्चारीह लाई सेवाको सुरक्षा र वृि

िवकासको ूत्याभूती िदलाउनको लािग

कमर्चारी यूिनयनको आवँयकता हरे क स ठनमा हुन्छ । “एकता नै बल होÕÕ भ े भनाईलाई

व्यवहारमा नै लागू गरी ूमािणत गनर् तथा एकतृत Energy ूव र्न गन माध्यमको

पमा शे ड

यूिनयन रहे को हुन्छ । त्यसै गरी ौमको उिचत पािरौिमक पाउन, रोजगारदाताबाट गिरने ौम
शोषणबाट बच्न र कमर्चारीह को दुखेसो तथा गुनासो व्यवःथापन समक्ष ूःतुत गनर् कमर्चारी

यूिनयनले नेतत्ृ वदायी भूिमका िनवार्ह गदर्छ । स ठनको सु ढीकरणका लािग कमर्चारीह लाई दाियत्व

र कतर्व्य बोध गराउन, व्यवःथापनलाई सु ढ, ूभावकारी र गितशील तुल्याई सं ःथाको उत्पादकत्वमा

ूभावकािरता ल्याउन र तोिकएको सेवा ूिति त र गिरमामय बनाउन समेत शे ड यूिनयन अमसर हुने

ूवृि ले पिन यसको महत्व झल्काउँ दछ । यितमाऽ नभई कमर्चारीह

िवरामी परे मा, अ भ

भएमा

वा अन्य कुनै व्यवहािरक किठनाई भोग्नुपरे को अवःथामा समेत कल्याणकारी सेवा िदई मानवीय

स ावलाई मजबुत बनाउने जःता कायर्ले स ठनमा शे ड यूिनयनको आवँयकता महसुस हुन्छ ।
शे ड यूिनयनको औिचत्य
सहज

स ठनमा कायर्रत कमर्चारीह को सेवाको सुरक्षा, आिथर्क सुरक्षा, सम्पादन गिरने कामह को

पमा व्यविःथत र व्यवहािरक बनाउने लगायत आकषर्क सुिवधाको सुिनि तता गन उ ेँयले

ःथािपत कामदारह को ःथायी ूकृितको सं ःथाको
बदिलदो िव

पमा रहे को शे ड यूिनयनको कायर् र कायर्शैली

पिरवेश सँगसँगै बदिलद गएको पाइन्छ। जुनसुकै स ठनमा पिन व्यवःथापन पक्ष र

कमर्चारी पक्षले एकअक पक्षसँग ठू लो आकांक्षा राखेको हुन्छ । व्यवःथापनले कमर्चारीह बाट बढी

काम, कम सेवा सुिवधा र ःतरीय सेवाको अपेक्षा गरे को हुन्छ भने कमर्चारीह ले कम कायर्बोझ,

सुिवधामा वढो री, समयमा लचकता जःता कुराह को अपेक्षा गरे को हुन्छ । यी दुबै पक्षह का

अपेक्षाह लाई सामूिहक छलफल र सौदाबाजीको माध्यमबाट दुबै पक्षको िहत हुनेगरी मध्यःतकतार्को
भूिमकामा शे ड यूिनयन रहे को हुन्छ ।

औ ोिगक क्षेऽमा काम गन मजदुरह ले

न्यायोिचत ज्याला र काम गन समयको

सीिमतताको लािग सु मा ःथापना भएको शे ड यूिनयनले गन कायर्भन्दा हाल सावर्जिनक सेवामा

ःथापना भएका शे ड यूिनयनले गन कायर्मा धेरै ठू लो अन्तर रहे को छ । कायर्शैली र कायर्ूकृितमा
्
आएको पिरवतर्न र वै ािनक आिवंकारह ले उत्पादन तथा सेवाको क्षेऽमा पुरयाएको
योगदान समेतले
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शे ड यूिननयनको भूिमकामा धेरै ठू लो पिरवतर्न ल्याएको छ । अब शे ड यूिनयनले काम गन समय,
पािरौिमक, सेवा सुिवधाजःता मु ाह मा माऽ अिल्झने हो भने शे ड यूिनयनको औिचत्यता मािथ ू

उठ्छ । तसथर् कमर्चारीको सामूिहक िहतका साथसाथै स ठनको ूभावकारीता र िदगोपनाको लािग

दुरदशीर् नीितह

बनाउन, समयको मागसँगसँगै सेवामाही तथा सरोकारवालाह का अपेक्षाह लाई

समेिटने गरी सेवामा गितशीलता ल्याउनको लािग नीितह

बनाउने कायर्मा व्यवःथापन पक्षलाई

सहयोग र समन्वय गनगरी सावर्जिनक क्षेऽका शे ड यूिनयनह ले आफ्नो पिरचय ःथािपत गराउँ दै

गएको दे िखन्छ । व्यवःथापक र कमर्चारी पक्षबीच हुने मतिभ तालाई वातार्, छलफल र सहमितको

माध्यमबाट दुवै पक्षको समःया समाधान गनर् सक्ने भएकोले यी दुवै पक्षले शे ड यूिनयनको

अिःतत्वलाई ःवीकार गरे को हुन्छ । त्यसकारण आजको युगमा औ ोिगक होस् वा सावर्जिनक

सेवाको क्षेऽ होस्, जुनसुकै स ठनमा कायर् ूभावकारीता वृि

गरी स ठनको िहतका साथै

कमर्चारीह को सेवा तथा ौमको उिचत तिरकाले व्यवःथापन गनर् ूजातािन्ऽक अभ्यासको

अि कार गिरएको शे ड यूिनयन औिचत्यपूणर् माऽ नभई अत्यावँयक रहे को छ ।

पमा

शे ड यूिनयनको भूिमका
सं घीय सं सद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सिचवालयलाई रचनात्मक सुझाव िदनको

लािग शे ड यूिनयनको गठन गनर् सिकने व्यवःथा छ । त्यःतै िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा

कमर्चारीको हक िहत सं रक्षण एवं सं व र्न गरी िनजामती सेवालाई ूभावकारी र गितशील बनाउन

नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गनर् शे ड यूिनयनको गठन गनर् सिकने व्यवःथा छ ।
यःता कानूनी व्यवःथामा नै शे ड यूिनयनको भूिमका के हुने भनी िकटान गनर् खोिजएको छ ।

कमर्चारीको िहतसँग ूत्यक्ष वा परोक्ष

सकारात्मक

पमा जोिडएका िवषयह मा चासो दे खाई ती िवषयह लाई

्
पमा टु ोमा पुरयाउने
भूिमका शे ड यूिनयनले खेलेको हुन्छ । स ठनमा कमर्चारी ूवेश

हुन ु अगािडदे िख अवकाश भइसकेप ातका सम्पूणर् िबयाकलापह मा शे ड यूिनयनले स ठनसँग समन्वय

गरे को हुन्छ । कमर्चारीको सेवा तथा िहतसँग सम्बन्ध राख्ने कुराह मा व्यवःथापकसँग सौदाबाजी र
सहमितको माध्यमबाट िनक्य ल गरी कमर्चारीको सशक्तीकरणमा जोड िदन्छ । कमर्चारी तथा

व्यवःथापकसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन पुलको

गनर् शे ड यूिनयनले नै भूिमका िनवार्ह गदर्छ ।

पमा रहे र दुबै पक्षमा िव ासको वातावरण िसजर्ना

कमर्चारीह लाई आफ्नो स ठनूित आःथावान रही काम गन वातावरण िसजर्ना गनर् सघाउ

्
पुरयाउन,
स ठनको सेवालाई च ुःत र ूभावकारी बनाई स ठनूितको िव ास बढाउन तथा

सावर्जिनक सेवाका नवीनतम ूवृि

अनुसार सं ःथालाई गितशीलता ूदान गनर् शे ड यूिनयनले

सहिजकरण गदर्छ । कमर्चारीह को क्षमता िवकास गरी कायर् ूभावकािरता तथा वृि

िवकासको

उिचत व्यवःथापन गद सं ठनमा कमर्चारीको आकषर्ण बढाउने गरी रचनात्मक भूिमका खेल्न सक्ने

गुण हरे क शे ड यूिनयनमा हुनपु दर्छ । शे ड यूिनयन सामूिहक िहत केिन्ित हुने भएकोले सबै
कमर्चारीका पीर मकार् र गुनासाह

पक्षपात रिहत ढ ले सुनी ितनको व्यवःथापन गनर् पहल गन

हुनपु दर्छ । कमर्चारी र व्यवःथापन पक्षका सामूिहक तथा साझा िवषयवःतुह लाई समेटी दुबै
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पक्षलाई समःया समाधानका लािग रचनात्मक सुझाव िदनु शे ड यूिनयनको कतर्ब्य मािनन्छ ।
कमर्चारीका समःयाको समाधान एवं स ठनको सुधारका लािग शे ड यूिनयनले सदै व आफ्नो भूिमका

खोज्दै जानुपदर्छ तािक शे ड यूिनयनको औिचत्यमािथ कसैले ू

गनर् नसकोस् ।

सामूिहक सौदाबाजी
सामूिहक सौदाबाजीको उ वभूिम अथर्शा

हो । अथर्शा को िस ान्त अनुसार पक्षह बीच

कुनै वःतुको ःवीकायर् मूल्यःतर कायम गनर्का लािग सौदाबाजी गिरन्छ । यो ूितःपधार्को िवषय

नभई लेनदे नको िवषय हो जहाँ पक्षह ले केही गुमाउने र केही िलने गदर्छन् । त्यसै ले कितपय
िव ानह

्
यसलाई ूितःपधार् साँघरु याउने
माध्यम हो भ

िव ष
े णअिघ यसको अथर्शा ीय

चाउँ छन् । सौदाबाजीको व्यवःथापकीय

ि कोण उल्लेख गनुर् आवँयक छ । अथर्शा ीय

ि कोण अनुसार

ौिमकको ज्याला िनधार्रणका लािग सौदाबाजीको ूिबया अपनाइन्छ । अथर्शा ी माशर्ल भन्छन्-

"Wage are not governed by demand-price nor by supply-price, but the whole set of
courses which govern demand and supply." ज्यालाको िस ान्त अनुसार रोजगार–रोजगारदाता

दुवैले ौमको मूल्य िनधार्रणमा िनधार्रक भूिमका खेल्दछन् । ौम स ठन नभएको वेला वा कमर्चारी
समूहले खास अिःतत्व कायम गनर् नसकेको समयमा पूणू
र् ितःपधार्त्मक बजारमा ौमको माग र

आपूितर्को आधारमा मूल्य िनधार्रण हुने गदर्छ । त्यहाँ सामूिहक सौदाबाजी नभई व्यिक्तगत तहमा

ूितःपधार् हुन्छ । तर सामूिहक सौदाबाजी व्यिक्तगत तहमा नभई सामूिहक तहमा र पूणर्

ूितःपधार्भन्दा केही पृथक्
कामदारको ज्याला वृि

पमा अपनाइन्छ । शे ड यूिनयनको मुख्य काम स ठनमा सं लग्न

तथा कायार्वःथामा सुधार गनुर् हो । व्यिक्तगत तहमा हुने ूितःपधार्को साटो

कम्पनी तहमा समान कामका लािग समान वेतनमान र कायार्वःथा कायम गनर् सामूिहक सौदाबाजी
अिःतत्वमा आएको हो । तीसको दशकको महामन्दीभन्दा अिघको समयमा यूिनयनवादका माध्यमबाट

तलवमान बढाउनु हुँदैन िकनकी यसले नाफा कटाँउछ, जसले बमशः लगानी, आिथर्क गितिविध

घटाउदै अन्ततः रोजगारी पिन घटाउने हुँदा यो कामदारह कै िहतिवपरीत हुन्छ भ े गिरन्थ्यो ।
यसथर् अथर्शा ीह ले सीमान्त उत्पादकत्वको िस ान्त अनुसार उसले कम्पनी तहमा जित सीमान्त

आय बढाउन योगदान गदर्छ, त्यितमाऽ ज्याला भुक्तान गिरनु पदर्छ भ े मान्यता ःथािपत गरे का र शे ड

यूिनयनले िसमान्त आयभन्दा बढी तलब माग गन भएकोले त्यो रोजगारीका लािग पिन ूत्युत्पादक छ
भ े गदर्थे । उनीह का अनुसार सवल शे ड यूिनयनको उपिःथितले सौदाबाजी गरी तलबलाई

वाःतिवक िवन्दुभन्दा मािथ वढाँउछ जसले वःतु तथा सेवाको मूल्य पिन बढाई वाःतिवक ज्याला

घट्न जान्छ । शे ड यूिनयनले ज्यालाको आयतन त बढाउछ तर वाःतिवक ज्याला भने बढाउन
सक्तैन भ े मान्यता रािखन्थ्यो । ौम स ठन (शे ड यूिनयन) शिक्तशाली भएमा अल्पकालमा ौमको

आपूितर् घटाई ज्याला बढाउन सक्दछ भ े मान्यता रािखन्छ । त्यःतै रोजगारदाताह को स ठन हावी

हुँदा ज्यालालाई वाःतिवक ःतरभन्दा तल नै कायम गनर् सक्ने पिरिःथितले ौम बजारमा वाःतिवक

ूितःपधार् हुन सक्दै न भ े गिरन्थ्यो। यसका लािग वेरोजगारलाई अन्य उ ोग/ूित ानमा जान
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ूोत्साहन गरे र, नव ूवेशीलाई सेवा शुल्क/लेभी लगाएर, तािलमको अविध बढाएर र आूवाशीलाई
काममा िन त्साहन गरे र ज्याला बढाउन सिकने मान्यता रािखन्छ ।
यसथर् अथर्शा ीह

ौमको मूल्य िनधार्रणमा माग तथा आपूितर्को िस ान्त जसलाई पूणर्

ूितःपधार्को िस ान्त भिनन्छ, अपनाउनु पन कुरामा जोड िदन्छन् । तर वाःतिवक सं सारमा ौमजःतो
उत्पादनको सं वेदनशील साधनको मूल्य िनधार्रण िस ान्तमा भिनएजःतो सहज छै न । त्यसै ले यसलाई

सीिमत ूितःपधार् र सौदाबाजीको बीचबाट सतकतर्पूवक
र् अपनाउने गिरन्छ । अझ सावर्जिनक क्षेऽका

स ठनमा ूितःपधार् र सौदाबाजी दुवैको िःथित ूायः दयनीय नै हुने गदर्छ।
सं सद सेवामा सामूिहक सौदाबाजी

ु मा सौदाबाजीलाई िनि त तह र ूिबयामा कानून ारा नै
कितपय ूजातािन्ऽक मुलक

ःवीकािरन थािलएको छ । पेशागत स ठनले आफ्नो पेशागत हकिहत र सुरक्षाका लािग सौदाबाजीको

ूिबया अपनाउने गरे का छन् तर सं सद सेवामा सामूिहक सौदाबाजीको िवषयलाई औ ोिगक क्षेऽको

जःतो सहज

पमा ःवीकािरदै न । सामूिहक सौदाबाजी र सं सद सेवा (जुन योग्यता ूणालीमा

आधािरत छ) बीच परःपर िवरोधाभास दे िखन्छ । सं सद सेवामा सामूिहक सौदाबाजीको िवषयमा
तीनवटा सै ािन्तक सवालह मा वगीर्करण गिरएको पाइन्छः
1= कानूनी

पमा सौदाबाजी गनुर् पन िवषयह ,

2= वातार् र सौदाबाजीमा ूितबन्ध लगाइएका िवषयह

र

3= वातार् र सौदाबाजीमा ूवेश गराउन र नगराउन सिकने िवषयह
सं सद सेवामा कमर्चारीह को पेशागत स ठनमा आब

।

हुन सक्ने ब्यवःथा गिरए तापिन

सौदाबाजी सम्बन्धी कायर्िविधका सम्बन्धमा ऐन तथा िनयमावली मौन रहे का छन् ।वेलावेलामा

सौदाबाजीका औपचािरकभन्दा अनौपचािरक ूिबयाह

दे िखने गरे का छन् । राजनैितक ूणालीको

समथर्न जुट्ने अवःथामा भने यदाकदा कमर्चारी स ठनले सौदाबाजी गरी सेवा सुिवधा र शतर्का
िवषयमा केही पिरणित ल्याएको पिन दे ख्न पाइन्छ ।

सकारात्मक पक्ष
व्यवःथापन र कमर्चारी बीच सम्बन्ध सुऽको काम गिररहे को सं घीय सं सद सिचवालय

कमर्चारी यूिनयनले कमर्चारीह का गुनासाको उजागर गद आइरहे को छ । जीिवकोपाजर्नको लािग

सेवा सुिवधा वृि

तथा हकिहत सं रक्षणको लािग व्यवःथापन समक्ष दबाब िसजर्ना गन कायर्को

थालनीको ौे य यहाँको कमर्चारी यूिनयनलाई नै जान्छ । सं घीय सं सद सिचवालय सम्बन्धी ऐन तथा
िनयमावलीमा व्यवःथा भएका बजेट ूोत्साहन भ ा, जीवन बीमाको व्यवःथा, चोटपटक लागेमा

औषधोपचारको व्यवःथा जःता सुिवधाह
त्यसै गरी

कमर्चारीह लाई सवारी

ु ा कमर्चारी यूिनयनकै दे न रहे को पाइन्छ ।
ःथािपत हुनम

साधनको

व्यवःथापनमा

कमर्चारी

यूिनयनले

खेलेको

भूिमका

ःवागतयोग्य दे िखन्छ । सं सद सेवाको गुणःतर सुधार गनर्को लािग कमर्चारी यूिनयनले खेल्दै आएको
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भूिमका स॑ानीय दे िखन्छ । ऐन िनयम िनमार्ण र पिरमाजर्नमा रचनात्मक भूिमका खेल्दै ूशासन
सुधारका िवषयमा ूितिनिधत्व गराउने ूचलन यसको िनकै सबल पक्ष हो । सिचवालयका हरे क

िबयाकलापह मा सहभािगतात्मक कायर् प ितको सु वात भएसँगै ूशासिनक ःविववेक घटाउन म त

पुगेको पाइन्छ र सामूिहक ूयासबाट सावर्जिनक समःयाको समाधान गन पिरपाटी बसेको छ। त्यःतै

कमर्चारीका समःयालाई सावर्जिनक चासो र ूाथिमकतामा राखी समाधान गन चलनको थालनी हुन ु
सं सद सेवामा शे ड यूिनयनको हालसम्मको अभ्यासबाट ूा

उपलब्धी हो ।

नकारात्मक पक्ष
शे ड यूिनयनका धेरै नै राॆा पक्ष हुँदाहुँदै पिन हालसम्मको अनुभवले राजनीितक लवीका

कारण कमर्चारीमा फाटो ल्याएको िततो यथाथर् पिन हामीसामू रहे को छ । कितपय कमर्चारीह ले शे ड

यूिनयनको आडमा स ठनको Chain of command लाई भत्काउन खोजेको पिन पाइन्छ ।

व्यवःथापन सामु अनावँयक सेवाका शतर्ह

व्यवःथापन र कमर्चारीह

सकेको छै न ।

तेःयार्एर िनणर्य ूिबयामा जिटलता ल्याउने तथा

बीचमा दुरी बढाउने काम शे ड यूिनयनले गरे को आरोपबाट मुक्त हुन

कमर्चारीह को हकिहतभन्दा भातृ स ठनको

िवकृित हो । दलीय आधारमा र सानासाना समूहह

पमा काम गन ूवृि

शे ड यूिनयनमा दे िखएको

बनाई ूशासनमा दबाब राख्ने र जताततै

उपिःथित खोज्ने ूवृि मा बढोतरी भई स ठनका िबयाकलापह मा अप्

ारो िःथित िसजर्ना गरे को

आरोप व्यवःथापक तहबाट लाग्ने गदर्छ । त्यःतै यदाकदा शे ड यूिनयनमा आब
कमर्चारीह ले उ रदाियत्व बोक्न नपन केन्िका

कितपय

पमा पिरणत गनर् खोजेको कुरा पिन यथाथर् हो ।

व्यिक्तगत लाभमा अिल्झएर सामूिहक िहतको आवाज घिनभूत गनर् नसकेको भनी कमर्चारीह बाट
लागेको आरोप नितजाबाट खण्डन गनर् नसक्नु शे ड यूिनयनको कमजोरीको

दे िखन्छ ।

पमा खडा भएको

िव मान समःया
सावर्जिनक क्षेऽमा शे ड यूिनयन राजनीितक दलको भातृ स ठनको

पमा ःथािपत भई

कमर्चारीह लाई राजनीितक आःथाका आधारमा िवभािजत गनुर् शे ड यूिनयनको सबैभन्दा ठू लो समःया

हो । व्यिक्तगत र केही खास समूहको माऽ िहतलाई मुख्य Agenda बनाएबाट आम कमर्चारीह को
शे ड यूिनयनूितको िव ास हराउँ दै गएको पाइन्छ। त्यसैगरी स ठनका हरे क िबयाकलापमा आफ्नो

उपिःथित दे खाई िनणर्य ूिबयालाई जटील बनाउँ दा स ठनको सेवा जनमैऽी हुन नसकेको र

ूभाकारीतामा ॑ास आएका घटनाह

पयार्

छन् । कितपय अवःथामा शे ड यूिनयनको आडमा

कमर्चारीह ले तोिकएको िजम्मेवारी पूरा नगन, आदे शको ौृङ्खलामा अवरोध िसजर्न गन तथा
अनुशासनहीनता दे खाउनेजःता िवकृितह

पिन दे िखन थालेका छन् ।
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शे ड यूिनयनमा कानूनी तथा व्यावहािरक समःयाह

ूकृितका फरकफरक सावर्जिनक सं ःथाह

पिन दे िखदै आएका छन् । एउटै

पिन एउटै कानून बमोिजम Guided हुन सकेका छै नन् ।

स ठन स ालन गन कानून तथा ःवाय ताले पिन शे ड यूिनयनको अवधारणालाई असमान बनाइिदएको
पाइन्छ । त्यःतै ज्यालादारी/करार/अःथायी कमर्चारी सदःय हुन सक्ने/नसक्ने कुरा ू

ु े शे ड
नहुनल

यूिनयनमा सबैको सं लग्नता जटील भएको पाइन्छ । स ठनको नेतत्ृ व तथा व्यवःथापनले शे ड

यूिनयनको अिःतत्व सहजै ःवीकार गनर् नसक्नु अक ठू लो समःया हो । शे ड यूिनयनका कितपय

जायज मागह लाई पिन वेवाःता गनुर् र कितपय आफ्ना चाहनाह

गन ूवृि

व्यवःथापनमा दे िखनु पिन समःयाको

शे ड यूिनयनलाई साक्षी बनाएर पूरा

पमा रहे को छ । सं घीय सं सद सिचवालयका

कमर्चारीह मा बढ्दै गएको नैराःयता र सिचवालय सुधारका कामह ले गित पाउन नसक्नुमा पिन

यहाँको कमर्चारी यूिनयनको अिःतत्व तथा औिचत्य व्यवःथापनले ःवीकार नगरे को कुरा झिल्कएको

पाइन्छ ।
सुझाव

सं सदको कमर्चारी यूिनयनलाई पेशागत

पमा तटःथ र कायर्सम्पादनूित ूितव

ि ले सक्षम, कायर्मूलक

पमा िनंपक्ष, राजनीितक

बनाई कमर्चारी यूिनयनको िवकल्प भनेको सक्षम कमर्चारी

यूिनयन नै हो भ े भावनाको िवकास गराई यसूित नागिरक समर्थन ूा

गनुर् आजको आवँयकता

हो । िनजी क्षेऽमा जःतो रोजगारदाता, ौिमक र सरकारबीचको िऽकोणात्मक सम्बन्ध सावर्जिनक

क्षेऽमा हुँदैन । सरकार आफै रोजगारदाता हुन्छ भने कमर्चारी सरकारका अिभ
नेपालको सन्दभर्मा कमर्चारी स ठनह

राजनीितक दलका भिगनी सं ःथाका

अवःथा सं सदको हकमा छै न भ को लािग पयार्

आधारह

अ

हुन ् ।

पमा रहे का छन् ।यो

भेिटदै नन् । सिचवालयको व्यवःथापन

पक्ष पिन शे ड यूिनयनको सहयोगी छै न । िवशेष ूकृितको बन्द सेवा भ े जानी बुझीकन पिन सेवा

सुिवधाका सन्दभर्मा उत्ूेरणात्मक कायर् गनर् सकेको दे िखदै न र यूिनयनलाई केवल कमर्चारीको

नेतािगरीको

पमा माऽ हे न गिरन्छ । यी दुवैको अनुगमन गनर् सक्ने सं यन्ऽको व्यवःथा गनुर्

आजको आवँयकता हो । ूःतुत सन्दभर्मा िव मान समःयाको सामाधान गनर् दे हाय अनुसारका
सुझावह

िदन सिकन्छः

1. पदािधकारी एउटै पदमा एक कायर्काल माऽ रहन पाउने व्यवःथाको सु वात गन,

2. दलगत शे ड यूिनयनको अन्त्य गरी एकल शे ड यूिनयनको व्यवःथा गन,

3. राजपऽ अनंिकत र ौे णीिवहीन कमर्चारी माऽ शे ड यूिनयनको सदःय हुने व्यवःथा गन,
4. स ठनका हरे क िबयाकलापह

िववेकशील ढ ले गन तािक शे ड यूिनयनको उपिःथित

5. सौदाबाजीका िवषय र ूिबया ू

गन,

आवँयक नरहोस्,

6. व्यवःथापनको नेतत्ृ वले शे ड यूिनयनका जायज मागह लाई पूरा गन तत्परता दे खाउने,
7. शे ड यूिनयनमा रहने सदःयह लाई तािलम ूिशक्षण िदने,
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8. शे ड यूिनयनले व्यिक्तगत तथा केही खास समूहको माऽ िहतलाई Agenda नबनाई साझा
िहतमा ध्यान केिन्ित गन,

9. व्यवःथापनले शे ड यूिनयनको आवाजलाई मागको
हे न पिरपाटीको िवकास गन,

पमा माऽ नहे री आवँयकताको

पमा

10. शे ड यूिनयनको अिःतत्व जीवन्त बनाइराख्न सबै कमर्चारीह ले शे ड यूिनयनूित अपनत्व
महण गन।

िनंकषर्
पेशागत हकिहतको रक्षाका लािग स िठत हुन पाउनु मानव अिधकार हो र यसलाई ूयोग

गनर् िदनुपछर् । तर सरकारी क्षेऽमा Trade Union Right and Collective Bargaining लाई

सं यिमत, व्यविःथत र अनुशािसत बनाउन आवँयक छ । सरकारी कमर्चारी ौिमक होइनन् र
उनीह

जनभावना अनुसार चल्नुपछर् भ े मान्यता रिहआएको छ । तसथर् यसको िनयन्ऽण होइन

व्यवःथापन आवँयक छ । स िठत हुन पाउने अिधकारलाई राजपऽ अनि त तहमा माऽ सीिमत

गन, एकल शे ड यूिनयनको व्यवःथा गरी व्यविःथत गन र भूिमका र अिधकार िकटान गरी िनयन्ऽण

गरी Limit manage and control को रणनीित अपनाई सं सद सेवालाई सक्षम र सु ढ बनाउनका
लािग सहयाऽीका

पमा ःथािपत गनुर् आवँयक दे िखएको छ ।
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कानूनका ॐोत तथा नेपालमा कानून िनमार्ण ूिबया

घनँयाम खुलाल



सारांश
राज्य स ालनको महत्वपूणर् औजार हो, कानून । राज्यको शासन स ालन प ित, िनयम, ूणाली,

सरकार र नागिरकबीचको सम्बन्ध कानूनले िनधार्रण गदर्छ । कानून बाध्यकारी शिक्त हो, जसको

अव ा दण्डनीय हुन्छ । समाजलाई अनुशासनको डोरीमा बाँध्ने माध्यम पिन हो, कानून । कानून
िभऽ सं िवधान, ऐन, िनयमावली र िनयमह

पदर्छन् । शासकलाई िनरं कुश हुनबाट रोक्ने,

नागिरकलाई अिधकार ूदान गन, असीिमत अिधकारलाई िनयन्ऽण गन, सामािजक सदाचार र
नैितकता कायम गन जःता काम कानूनले गदर्छ । सामािजक आवँयकता अनुसार कानूनह

पिरमाजर्न हुन्छन् । कानूनको उ मःथल नै कानूनको ॐोत हो । कानूनको ूमुख ॐोत अन्तगर्त
िवधायन, ूथा/परम्परा, न्याियक निजरह , न्याियक आदे श, अन्तरार्ि य सिन्ध/सम्झौता, कानूनिवद्का
लेख-रचना पदर्छन् । मन्टे ःक्युको िस ान्तानुसार कानून िनमार्णको मुख्य िजम्मेवारी िवधाियकालाई
माऽ ूा

ढ बाट ऐितहािसक कालखण्डमा ब े कुरा हो । मुख्य पमा ऐन

छ । सं िवधान िविश

िनमार्ण ूिबयालाई माऽ कानून िनमार्ण ूिबयाका

पमा जोिडन्छ । िवधाियकाले तोकेको शतर्मा

कायर्पािलकाले जारी गन कानून

िनमार्ण ूिबया भनेको सं िवधान, ऐन, िनयम,

माऽ िनयम िविनयम ब े गदर्छन् । अध्यादे श िवधाियकाले पिछ पािरत गराउने शतर्मा
हो । कानून

िविनयम, अध्यादे श, पिरपऽ लगायतको समि गत कायर्लाई बुिझन्छ । कानून िनमार्ण गदार्
आवँयकताको आधारमा पयार्

गृहकायर् र िव ह को परामशर् तथा छलफल गद सरोकारवालाह

यसको गाम्भीयर्ताूित सदै व सचेत रहनुपदर्छ ।
िवषय ूवेश

समाजलाई व्यविःथत, अनुशािसत तथा मयार्िदत

मान्यता ूा

पमा स ालन गन माध्यमको

पमा रहे को

ूथा, परम्परा, चालचलन, रीितिरवाज तथा नीित िनयमह को समम ःव प नै कानून

भएकोले यो एक व्यापक र छाता अवधारणा हो, जस अन्तगर्त सं िवधानदे िख ऐन, िनयम, िविनयम,
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पिरपऽ र आदे शह

शिक्त सम्प

समेत समेिटएका हुन्छन् । कानून कुनै कुरा व्यविःथत गनर् तयार पािरएको

दःतावेज हो । कानून यःतो बाध्यकारी शिक्त हो जसको अव ा दण्डनीय हुन्छ ।

कानूनको अनिभ ता क्षम्य पिन हुँदैन । कानून सबैको लािग बराबर हुन्छ भ े मान्यता रहे को छ,

कानूनभन्दा मािथ कोही हुँदैन । जोन अि नले कानूनलाई “A law is a rule of conduct imposed

and enforced by the sovereign” भनी पिरभािषत गरे का छन् । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी

ऐन, २०१० ले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, िनयम आदे श

वा उपिनयम सम्झनुपछर् भनी उल्लेख गरे को छ । कानूनको सम्बन्धमा कानूनको िनमार्ण, कायार्न्वयन

र व्याख्या िभन्दािभन्दै िनकायबाट हुनपु न मान्यता राख्ने शिक्त पृथकीकरणको अवधारणले पिन ठू लो

महत्व राख्दै आएको पाइन्छ । जसअनुसार सरकारका तीन अं गह

िनमार्ण

गन, न्यायपािलकाले

उक्त

मध्ये व्यवःथािपकाले कानून

कानूनको व्याख्या गरी उल्ल न गनलाई दण्ड तोक्ने

र

कायार्पािलकाले न्यायालयको व्याख्या सिहतको कानूनको कायार्न्वयन गन अिधकार एवं िजम्मेवारी
पाएको हुन्छ । कानून राज्यको नीितलाई व्यवहारमा

पान्तरण गनर्, अन्तरार्ि य दाियत्व िनवार्ह गनर्,

अदालतको फैसला र आदे शको सम्मान गनर्, नागिरक अिधकार, ःवतन्ऽताको सं रक्षण गन, िविधको

शासनलाई व्यवहारमा

िवषय हो भ

पान्तरण गद लोकतन्ऽलाई सं ःथागत गनर् दे श र समाजको लािग आवँयक

सिकन्छ । कानूनले मािनसको आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक, बौि क िवकास गराउने

काममा महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरे को हुन्छ । अतः समाज रा

र िव भिर नै कानूनको महत्व

छ । सामािजक आवँयकता अनुसार कानून पिरमाजर्न हुन्छन् । समाजको िवकासले कानूनलाई
् छ । कानून िवनाका कुनै पिन समाज समुदायको पिरकल्पना गनर् सिकँदै न ।
डोरयाउँ
िविभ

िविधशा ीह ले िविभ

तिरकाबाट कानूनको ॐोतको वगीर्करण गरे का छन् ।

कानूनको उ म िबन्दु वा जहाँ कानूनको उत्पि

भएको हुन्छ, त्यसलाई नै कानूनको ॐोत भिनन्छ ।

कानून कसरी िसजर्ना हुन्छ, िसजर्नाका आधारह

के हुन ् भ े कुरालाई नै कानूनको ॐोतले

जनाउँ छ । कानूनको ॐोत अन्तगर्त कानून जिन्मने ठाँउ र कानूनलाई वैधािनकता िदने वा िनमार्ण
गन िनकाय दुवै पदर्छन् । साल्मण्डले कानूनका ॐोतह

औपचािरक र अनौपचािरक ॐोत गरी दुई

भागमा िवभाजन गरे का छन् भने पेटरिनकको िवचारमा सािहित्यक कृितह

भएका जानकारी वा

(कानूनका बारे मा रचना

ान िदने कानूनी सािहत्य), आिधकािरक शिक्त (कानून िनमार्ताले कानून उल्लं घन

गनलाई दण्ड िदने बाध्यात्मक व्यवःथा र पािथर्व ॐोत (िनयमह को सं मह) भनी उल्लेख गरे का

छन् । सामान्यतः कानूनका मुख्य ॐोतह लाई ूाथिमक ॐोत र गौण ॐोत गरी हे न गिरन्छ ।
ूाथिमक ॐोत बाध्यात्मक कानूनको ॐोत पिन हो । यस अन्तगर्त िवधायन, ूथा, निजर, व्यावसाियक

वा ूाि क कथन, अन्तरार्ि य सिन्ध/सम्झौता पदर्छन् भने गौण ॐोत कानूनका अनुनयात्मक ॐोत हुन ्
जस अन्तगर्त धमर्मन्थ, ःमृितमन्थ, ऐितहािसक दःतावेज, कानूनिवद्ह का लेख-रचना, िवदे शी अदालतका
िनणर्यह

1.

पदर्छन् ।

िवधायनः औपचािरक िवधाियका ूिबया पूरा गरी व्यवःथािपकाले िनमार्ण गरे को कानूनको

औपचािरक दःतावेजलाई िवधायन भिनन्छ ।
िवधायनलाई

िवधाियकाबाट िनमार्ण हुने कानून नै

िवधायन हो ।

व्यवःथापन पिन भ े चलन छ । कानून िनमार्ण गन कायर्लाई िवधायन भिनन्छ ।
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सं िवधान, ऐन, िनयम, िविनयम, िनदिशका जःता कानूनका औपचािरक िलिखत दःतावेजह

सबै िवधायन

हुन । कानूनको सं शोधन गन, नयाँ कानून बनाउने र कानूनमा नयाँ कुरा थप गन जःता सबै कायर्ह

िवधाियकी अिधकारिभऽ पदर्छन् । जनता तथा समाजको माग अनुसार व्यापक छलफल तथा िवचारिवमशर् गरी जनता ारा छािनएका जनूितिनिधह ले जनभावना अनुसार िनमार्ण हुने हुँदा िवधायनलाई

कानूनको ूमुख एवं उत्कृ

ॐोतका

पमा िलइन्छ । िनमार्णको आधारमा िवधायनलाई िनम्नानुसार

२ ूकारले िवभाजन गरे को पाइन्छ, जसमा सव च्च र अधीनःथ िवधायन पदर्छन् ।

(क) सव च्च िवधायनः िवधाियका आफ िनमार्ण गरे को कानून वा राज्यको सव च्च स ा वा सम्ूभुबाट

सोझै िनकाल्ने िवधायनलाई सव च्च िवधायन भिनन्छ । कुनै पिन दे शमा िवधाियकाले बनाएको

कानूनलाई िवधाियकी ूिबया पूरा गरी सं शोधन वा खारे ज गन अक कुनै िनकाय हुँदैन । खासखास

नीितगत व्यवःथाह को िनधार्रण गन, कर लगाउने, दण्ड/सजाय सम्बन्धी व्यवःथा गन कायर्
जनूितिनिधमूलक सं ःथाबाट माऽ हुनपु न सै ािन्तक मान्यतानु प सारवान् कानूनह
र् ाका
माऽ िनमार्ण गिरन्छन् । त्यसै ले सव च्च िवधायनलाई कानून तजुम

मािनन्छ ।

व्यवःथािपकाबाट

ि ले सवर्शिक्तमान्

(ख) अधीनःथ िवधायनः सव च्च िवधायनबाट ूत्यायोिजत अिधकारको अधीनमा रही सं सद बाहे क अन्य
शिक्तबाट िनःसृत हुने िवधायनलाई अधीनःथ िवधायन भिनन्छ । अधीनःथ िवधायनलाई ूत्यायोिजत

िवधायन पिन भिनन्छ । अधीनःथ िवधायनलाई वैधता, अिःतत्व एवं िनरन्तरता सव च्च िवधायनबाट

ूा

हुन्छ । यःतो अिधकार ूत्यायोजन गदार् सव च्च िवधायनले दायरा तोकेर ूत्यायोजन गन गछर्

। अधीनःथ िवधायनलाई सव च्च िवधायनले बदर, िनलम्बन वा सं शोधन गनर् पिन सक्छ । अधीनःथ
िवधायनलाई सव च्च िवधायनको पूरकको

पमा पिन हे न गिरन्छ । यसले कर, दण्ड-सजाय जःता

िवषयको व्यवःथा नगरी सव च्च िवधायनलाई कायार्न्वयन गनर् आवँयक पन कायर्िविधगत पक्षलाई
समेट्दछ । अधीनःथ िवधायनलाई साल्मण्डले कायर्पािलकीय, नगरपािलकीय, न्याियक, ःवशािसत र

औपिनवेिशक िवधायन गरी पाँच भागमा वगीर्करण गरे का छन । यसलाई कानूनको अपिरहायर् र

ूभावकारी ॐोत मािनन्छ ।
2.

निजरः िवधाियकाले िनमार्ण गरे का कानूनह लाई समसामियक व्याख्या गरी समाजमा कानूनको

अभाव हुन निदनको लािग अदालतबाट कानूनको व्याख्या हुँदा जिन्मने िस ान्त नै निजर हो ।

कानूनको ःवेच्छाचारी व्याख्या गनर्बाट रोक लगाई न्याियक ःवच्छता कायम गराउन, न्याियक

एक पता कायम गराउन, िनणर्यमा शीयता ल्याई िछटोछिरतो न्याय िन पण गन तथा न्याियक
िवचलन हुन निदनका लािग निजरलाई भरपद ॐोत मािनएको हो । निजरको

पमा ःथापना भएको

कानूनी व्यवःथालाई व्यवःथािपकाले खारे ज नगरे सम्म कानून सरह लागू हुन्छ । यस कारण

निजरलाई अदालती िनणर्य पिन भिनन्छ । Common Law System अपनाएका र सोबाट ूभािवत

दे श (बेलायत भारत, नेपाल आिद) ह मा निजरलाई बाध्यात्मक मािनन्छ तर Civil Law System
अनुसरण गन तथा सोबाट ूभािवत दे शह

(ृन्स, इटाली, जमर्नी आिद) मा भने निजरलाई बाध्यात्मक

मािनँदैन । अदालतले कानून व्याख्या गन हो, कानून िनमार्ण गन होइन भन्दै निजरलाई बाध्यात्मक
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नबनाउन अनेक तकर्ह

गिरन्छन् । यसै सन्दभर्मा अदालतले कानून बनाउने िक व्याख्या गन भ े

बहस य ािप जारी नै छ ।

िविधशा ी साल्मण्डले निजरलाई सामान्य र कठोर गरी दुई भागमा

बाँडेका छन् । उनका अनुसार बाध्यातमक

पमा मा

कर लाग्नेलाई कठोर र कर नलाग्नेलाई

सामान्य निजर भिनन्छ । निजरलाई िसजर्ना तथा ूयोगका आधारमा मौिलक निजर र घोषणत्मक

निजर, आिधकािरक र अनुसरणयोग्य निजर, िनरपेक्ष र अवःथामूलक निजर पिन हुन्छन् । निजर
कानूनका

ाताको मिःतंक मन्थनको उपज, कानूनको िवकास नाप्ने मापदण्ड, न्यायाधीशबाट हुने सक्ने

ऽुिट, पक्षपात वा गैरकानूनी कायर्लाई रोक्न सक्ने, अनवरत अध्ययन र खोजीको पिरणितको
रहने भएकाले यसलाई कानूनको ॐोत मािनन्छ ।

3.

ूथाः कुनै पिन ःथान िवशेषमा मािनसले परम्परादे िख िनरन्तर

पमा

पमा ःवेच्छाले एकै पमा मान्यता

िदँ दै आएको चालचलन, व्यवहार, परम्परा, मूल्यमान्यता रीितिरवाज, सामािजक व्यवःथा, आदतजन्य

ूिबया आिदलाई ूथा भिनन्छ । ूथालाई कानूनको सबैभन्दा पुरानो तर आजसम्म उि कै मान्यता
ूा

ॐोतको

पमा िलइन्छ । ूथा सामािजक चेतनाको अिभव्यिक्त हो, यसले राि य र सामािजक

पमा ःवीकार गरी पालना हुँदै आएको सामािजक

भावना सँगालेको हुन्छ । ूथा िवगतदे िख नै सहज

िनयम हो । यो कानूनी र सम्ूित ात्मक गरी दुई ूकारका हुन्छ । कानूनी मान्यता पाएको

ूथालाई कानूनी ूथा भिनन्छ भने ूचलन गराउन वा लागू गराउनको लािग छु ै सम्झौता आवँयक
पन ूथालाई सं ूित ात्मक ूथा भिनन्छ । कानूनी ूथालाई वैध ूथा पिन भिनन्छ । ूथाले कानूनी
ॐोतको

पमा मान्यता पाउन ूाचीनता, िनि तता, वैधािनकता, िनरन्तरता, नैितकता, तकर्स त, एक पता,

सवर्ःवीकायर्, बाध्यात्मक शिक्त लगायतका तत्वह

हुन ु अिनवायर् हुन्छ ।

सं िवधानको पिरिधिभऽ रही िवधाियकाले कानून बनाउने तथा िवधाियकाको ूत्यायोिजत

अिधकार अन्तगर्त कायर्पािलकाले आवँयकताका आधारमा िनयमह

बनाउने व्यवःथा र परम्परा

भएकोले नेपालको सन्दभर्मा िवधायनलाई महत्वपूणर् र ूमुख ॐोत मािनन्छ । त्यःतै निजर, ूथा,
अन्तराि य सिन्ध, सम्झौता र व्यावसाियक वा ूाि क कथनलाई पिन आंिशक ॐोतको

पमा िलने

गरे को पाइन्छ । सं िवधानलाई मूल कानून मािनएको र यससँग कुनै कानून बािझएमा बािझएको
हदसम्म अमान्य हुने तथा अन्य िवषयगत कानूनह

सं िवधानकै भावना र ममर्लाई कायार्न्वयन गनर्

बनाइने हुनाले सं िवधानलाई कानूनको ॐोत मािनएको छ । त्यसै गरी मु ा-मािमलाको रोहमा सव च्च
अदालतले गरे को कानूनको व्याख्या वा ूितपािदत गरे को कानूनी िस ान्तलाई कानून सरह नै मान्यता
िदने गिरएको छ ।

नेपालमा कानून िनमार्ण ूिबया
कानूनको आवँयकता महसुसदे िख कानूनको तजुम
र् ा र कायार्न्वयनको समम अवःथाको

िचऽणलाई नै कानून
सम्पूणर् िविधह

पृथकीकरणको

िनमार्ण भिनन्छ । राज्यले न्याियक दःतावेजह

िनमार्ण गन बममा अपनाउने

कानून िनमार्ण अन्तगर्त पदर्छन् । कानून िनमार्ण गन एकलौटी क्षेऽअिधकार शिक्त
िस ान्त

अनुसार

व्यवःथािपकाको

भए
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तापिन

सं सदीय

शासन

व्यवःथामा
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कायर्पािलकाको भूिमकालाई पिन कम आँकलन गनर् िमल्दै न । त्यःतै सरकारी र गैरसरकारी

िवधयेकमा पिन कानून िनमार्णको केही चरणह

फरक हुन सक्दछन् । य िप कानूनको ूःताव

तयारी, ूःतावको िव ष
े ण, िवधेयकको ःवीकृित र ूमाणीकरण गन मुख्य चरणह

भने सवर्व्यापी नै

मािनन्छन् । नेपालमा कानून िनमार्ण ूिबयालाई िनम्न तिरकाले विगर्करण गिर हे नप
र्ु न हुन्छ ।

सं िवधान िनमार्ण ूिबयाः सं िवधान सावर्भौम शिक्तको ूयोग गन व्यिक्त वा िनकायले बनाउँ छ ।

िस ान्ततः सावर्भौस ाको ूयोग जनताले गन भएकोले सं िवधान जनताले नै बनाउँ छन् भिनन्छ ।
सं िवधान िनमार्णको लािग सं िवधान सभाको गठन, जनमत सं मह, सं वैधािनक आयोग, सं वैधािनक सम्मेलन,
व्यवःथािपकाबाट अनुमोदन र राज्य ूमुखको घोषणा जःता ूिबया अवलम्बन गन ूचलन रहे को
पाइन्छ । यी मध्ये सं िवधान सभाको ूिबयामा जनताको बढी सहभािगता र समावेिशता हुने भएकोले

सं िवधानूित जनताको िव ास र ःवािमत्व रहन्छ भ े मान्यता अनु प सं िवधान सभाबाट सं िवधान
ु
िनमार्ण गन ूचलन रहे को छ । सं यक्त
राज्य अमेिरकामा सं वैधािनक सम्मेलनको ूिबयाबाट,

ु लामा सं िवधान
ःवीट्जरल्याण्डमा जनमत सं मह र नेपाल, भारत, इटली, दिक्षण अिृका र भेनज
े य
सभाबाट सं िवधान िनमार्ण गिरएको छ । नेपालमा िवगतका सं िवधानह

रा ूमुखको घोषणाबाट जारी

भएका िथए भने नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ तत्कालीन सात राजनैितक दल र नेकपा

माओवादीको सहमितमा तत्कालीन ूितिनिध सभाबाट जारी गरी अन्तिरम व्यवःथािपका–सं सदबाट

अनुमोदन भई लागू गिरएको हो । अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा ७० मा भएको व्यवःथा

अनुसार सं िवधान सभामा तत्काल कायम रहे को सम्पूणर् सदःय सं ख्याको दुई ितहाइभन्दा बढी
सदःयह को बहुमतबाट वतर्मान नेपालको सं िवधान जारी भएको छ ।

ऐन िनमार्ण ूिबयाः नेपालको सं िवधान तथा सं घीय सं सद ूितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ र राि य

सभा िनयमावली, २०७५ मा भएको व्यवःथा र अयासको आधारमा ऐन ब े ूिबयालाई िनम्नानुसार
उल्लेख गनर् सिकन्छः

क) िवधेयक दतार् अिघको चरणः यस अन्तगर्त सम्बिन्धत मन्ऽालयबाट िवधेयकको ूःताव तयारी गरी

कानून मन्ऽालयबाट राय िलएर मिन्ऽपिरष ा पेश गदर्छ । मिन्ऽपिरष बाट सै ािन्तक सहमितप ात्

सम्बिन्धत मन्ऽालयले िवधेयकको मःयौदा तयारी गरी िव ह को राय, परामशर् ूा

गरी पुनः

मिन्ऽपिरष मा िवधेयकको ःवीकृितको लािग पेश गिरन्छ । मिन्ऽपिरषद्को ःवीकृितप ात् माऽ
सं सदमा िवधेयक दतार् गिरन्छ ।

ख) दतार्पिछको चरणः शु मा सामान्य छलफल अन्तगर्त सं सदमा िवधेयक दतार् भएपिछ दफावार
छलफल अिघ गिरने िवधेयक सम्बन्धी कायर्ह

िवधेयकलाई सम्पि को

यस चरणमा गिरन्छ । यस चरणलाई सं सदले

पमा महण गन चरण पिन भ

सिकन्छ । यसपिछ

सं सदले

ँ ामा समेिटएको छः
सं सदीय ूिबयामा लैजान्छ । यस चरणका ूिबयालाई िनम्न बुद

िवधेयकलाई

१) िवधेयकको जानकारी िदने तथा ूःतुितका लािग अनुमित िलने चरण अन्तगर्त िवधेयक

ूःतुत गनर् चाहने सदःयले िवधेयकको साथमा उ ेँय र कारण तथा व्याख्यात्मक िटप्पणी
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सिहतको िववरण सं लग्न गरी त्यसको सूचना महासिचव वा िनजको अनुपिःथितमा सिचवलाई
िदनुपदर्छ ।

२) िवधेयकको ूःतुितको चरण अन्तगर्त िवधेयकको ूःतुतकतार् सदःयले सदनमा िवधयेक
ूःतुत गनुप
र् नार्का कारण सिहत िवधेयक ूःतुत गन । िवधेयक ूःतुत गदार् िवधेयकमािथ

िवचार गिरयोस् वा जनताको राय, ूितिबयाको लािग ूचार ूसार गिरयोस् मध्ये कुनै एक

ूःताव पेश गन गिरन्छ । ूचारूसारका लािग ूःताव ःवीकृत भएमा सिचवालयले जनताको

राय, ूितिबया िलई िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयलाई उपलब्ध गराउनुपन ूावधान रहे का
छन् । यस चरणमा िवधेयकको सै ािन्तक पक्षमािथ छलफल भई िवधेयकको आवँयकता

हो, होइन भ े कुराको िनक्य ल गिरन्छ । साथै सै ािन्तक छलफलप ात् जनताको राय,

ूितिबया िलएको भए सो सिहत िवधेयकमािथ सामान्य छलफल गिरन्छ ।

३) िवधेयक िफतार् िलन सक्ने चरण अन्तगर्त िवधेयक ूःतुतकतार् सदःयले िवधयेक िफतार्
िलन चाहे मा १ िदन अगावै सूचना िदई ूःताव पेश गन र सदनको ःवीकृितले िवधेयक िफतार्

िलन सक्ने रहे को छ ।

४) िवधयेकमा सं शोधन पेश गन चरणमा िवधेयकमािथ सामान्य छलफल भएको ७२
घण्टािभऽ सं सदको कुनै पिन सदःयले ूःतुत गिरएको िवधेयकको कुनै पिन दफामािथ
सं शोधन ूःताव पेश गनर् सक्ने । सोको सूचना सिचवलाई िदनुप
र् दर्छ ।

ग) दफावार छलफलको चरणः यस अन्तगर्त िवधेयकमािथ हुने सै ािन्तक तथा सामान्य छलफलप ात्

िवधेयकको दफा-दफामा हुने छलफललाई दफवार छलफल भिनन्छ । िवधेयक सानो भएमा र

तत्कालै पािरत गनुर् पन भएमा िवधेयकलाई सभामै छलफल गरी टु ङ्ग्याइन्छ भने व्यापक

पमा

छलफल गनुप
र् न भएमा, िव ह को समेत राय िलनुपन भएमा, िवधेयकले व्यापक पमा ूभाव पान
भएमा र िवधेयकको Urgency तत्कालै नभएको अवःथामा िवधेयकलाई सिमितमा लगी दफावार
छलफल गन गिरन्छ । यस अन्तगर्त िनम्न ूिबयाह

अपनाइन्छः

१) दफावार छलफलका लािग ूःताव पेशः िवधेयकमािथ सामान्य छलफलको समाि पिछ

िवधेयकको ूःतुतकतार्ले िवधेयकमािथ सदनमा दफावार छलफल गिरयोस् वा दफावार

छलफलका लािग सम्बिन्धत सिमितमा पठाइयोस मध्ये कुनै एक ूःताव पेश गनर् सक्दछ ।

२) दफावार छलफलको चरणः िवधेयकमािथ सदनमा दफावार छलफल गिरयोस् भ े ूःताव

पािरत भएमा सभामै दफावार छलफल हुन्छ भने दफावार छलफलको लािग सिमितमा

पठाइयोस् भ े ूःताव पािरत भएमा सं शोधन ूःताव सिहत ूःतुत िवधेयकमािथ सिमितमा

दफावार छलफल हुन्छ । सिमितमा समेत सं शोनकतार्ले सं शोधान ूःताव िफतार् िलन
सक्दछ । उक्त छलफलप ात् ूितवेदन सिहत सिमितले सभामा िफतार् पठाउँ छ ।

३) अनुसूचीमािथ छलफलः दफावार छलफल लग ै अनुसूची र सोमा परे का सं शोधन
ूःतावह मािथ छलफल हुन्छ ।
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४) सिमितको ूितवेदनमािथ सभामा छलफलः सिमितका सभापितले सभामा ूितवेदन पेश
गदर्छन् । ूितवेदन पेशप ात् ‘ूितवेदन सिहतका िवधेयकमािथ छलफल गिरयोस्’ वा ‘पुनः
िवचाराथर् िनदशन सिहत सिमितमा िफतार् पठाइयोस्’ मध्ये कुनै ूःताव पेश हुन्छ । सिमितमा

पुनः िवचाराथर् िफतार् पठाएमा छलफल गरी ूितवेदन सिहत पुनः सभामा नै पठाइन्छ ।

िवधेयक पािरत गन चरणमा िवधेयकमािथ सिमित वा सभामै छलफल गरी िवधेयकलाई पािरत

गन कायर् गिरन्छ । यस चरणमा दफावार छलफलको चरणप ात् िवधेयक ूःतुतकतार् सदःय ारा

िवधेयक पािरत गिरयोस् भ े ूःताव पेश गिरन्छ र सभाबाट िनि त कायर्िविध पूरा गरी िवधेयक

पािरत गन गिरन्छ । ूितिनिध सभाबाट पािरत िवधेयकलाई राि य सभामा र राि य सभाबाट पािरत

िवधेयकलाई ूितिनिध सभामा सन्दे श सिहत पठाइन्छ । सम्बिन्धत सभाबाट िवधेयक पािरत भई

सन्दे श ूा

भएपिछ सिचवले सभालाई जानकारी िदन्छ । सभामुख वा अध्यक्षले िवधेयक पािरत

भएप ात् दफाबम लगायत कुनै सामान्य ऽुिटह

सच्याउन आनुषि क सुधार गनर् सक्दछन् ।

सभाबाट पािरत िवधेयकलाई सभामुख वा अध्यक्षबाट ूमािणत गिरन्छ । ूमािणत िवधेयक

ूमाणीकरणको लािग रा पित समक्ष पेश गिरन्छ र रा पितबाट ूमाणीकरण भएको सूचना ूा

भएपिछ त्यसलाई बैठकमा पठे र सुनाइन्छ । रा पितबाट ूमाणीकरण भएपिछ िवधेयक ऐनको
पान्तरण हुन्छ र आम नागिरकको जानकारीको लािग नेपाल राजपऽमा ूकाशन गिरन्छ ।

पमा

िनयमावली ब े ूिबयाः सव च्च िवधायनले िदएको अिधकार अन्तगर्त रही कायर्पािलका, व्यवःथािपका

तथा अन्य सं ःथाह ले समेत िनयमावलीको िनमार्ण गदर्छन् । यसलाई ूत्यायोिजत िवधायान पिन
भिनन्छ । िनयमावलीको क्षेऽ ऐनले नै िनमार्ण गरे को हुन्छ । सामान्यतः िनयमावली बनाउँ दा

सम्बिन्धत िनकायबाट िनयमावलीको ूःताव तयार गरी सो िनयमावलीको ूःतावमािथ छलफलप ात्

राय परामशर्को लािग कानून मन्ऽालयमा पठाइन्छ । कानून मन्ऽालयले मन्तव्य सिहतको राय-

परामशर्पिछ सम्बिन्धत िनकायले मिन्ऽपिरष मा मःयौदा पेश गदर्छ । मिन्ऽपिरषद्को िवधेयक
सिमितमा छलफल गरी मिन्ऽपिरष मा ःवीकृत गिरन्छ ।

अध्यादे श जारी हुने ूिबयाः सं सदको बैठक वा अिधवेशन चिलरहे को अवःथा बाहे क तत्काल केही गनर्

आवँयक दे िखएमा रा पितबाट अध्यादे श जारी हुने व्यवःथा सं िवधानमा गिरएको छ । यो ऐन सरह

नै लागू हुन्छ । यस अन्तगर्त सम्बिन्धत िनकायबाट अध्यादे शको ूःताव, अध्यादे शको ूःताव मागी
िव

सिहत छलफल र अिन्तम ढाँचा तयार, राय-परामशर्को लािग कानून मन्ऽालयमा पठाइने, कानून

मन्ऽालयले मन्तव्य सिहतको राय िदने, सम्बिन्धत िनकायले मिन्ऽपिरष मा अध्यादे शको मःयौदा पेश

गन, मिन्ऽपिरष बाट पािरत गरी रा पित समक्ष पेश हुने, रा पित सन्तु

भएमा अध्यादे श जारी गन र

आम नागिरकको जानकारीको लािग नेपाल राजपऽमा ूकाशन गन गिरन्छ ।

पिरपऽ वा आदे श जारी हुने ूिबयाः यी कानूनका मूल ःव पह

नभए तापिन कानूनी मान्यताकै

आधारमा िसजर्ना हुने र कानून सहर नै कायार्न्वयन गिरन्छन् । यस अन्तगर्त िनणर्य ूिबया

सरलीकरण िनदिशका, २०६५ कुनै पिन िवषयको िनणर्य गिरने, िनणर्यानुसार अिधकृत तहको
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कमर्चारीबाट पऽ तयार गरी पऽाचार गन एवं कानूनी व्यवःथाह

ूशासकीय अिधकारीबाट मौिखक तथा िलिखत आदे शह

जारी हुन्छन् ।

कायार्न्वयन गनर् नेतत्ृ व वा

िनंकषर्
कानून समाजलाई व्यविःथत र िनदिशत गन औजार हो । यसको अ ानता कसैलाई पिन

्
पिरंकृत गद समाजलाई सही िदशामा डोरयाउने
खालका हुनपु दर्छ ।

क्षम्य नहुने हुनाले कानूनह
यसको लािग सम्ब

पक्षह को ूभावकारी भूिमका हुन ु पिहलो शतर् रहन्छ एवं कानून िनमार्णमा

जनूितिनिधमूलक सं सदको भूिमकालाई सव परी बनाउने, सरोकार वगर्को सहभािगता सुिनि त गन,

आवँयकताको आधारमा पयार्

गृहकायर् र िव सँगको परामशर् र छलफलपिछ माऽ कानूनको मःयौदा

तयार गद कानूनमा हुनसक्ने दोहोरोपना, िवरोधाभाषपूणर् व्यवःथालाई िन त्सािहत गद कानून िनमार्ण
गनुर् अबको आवँयकता हो ।
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Frustration Management in Federal Parliament Secretariat

Rupak Pandey



Abstract
Frustration is a negative behavior which arises when a motivated drive is blocked due
to various reasons. Employees of an organization are considered as working tools by
the organization. Federal Parliamentary Secretariat is supporting organization formed
to regulate, control and supervise and to determine the policy necessary to operate the
proceedings of the Federal Parliament smoothly. Human Resource Management has
been the main function to throw out the golden results. As in the other organizations,
Federal Parliament Secretariat also has not guidance and counseling center. Absence of
this services, the employees are suffered from many mental health problems i.e.
frustration, anxiety, sorrow, depression, illusion and others. The topic has reflected and
covered the areas of the frustration of employees throughout their work lives, the
reasons behind this frustration, the dimensions, the processes, development state and
handling techniques of frustration. This article has revealed the pain of being frustrated
and has provided some guidelines also, discussed about techniques in an individual
level as well as in a social, organizational level that an organization must do to prevent
and handle the conditions in time.
Background
The Federal Parliament of Nepal is a bicameral federal legislature that consists of
the National Assembly as upper house and the House of Representatives, as lower house.
The Federal Parliament secretariat has been formed to regulate, control and supervise and
to determine the policy necessary to operate the proceedings of the Federal
Parliament smoothly. It performs the functions of National Assembly and the House of
Representatives through the same secretariat and the personnels.
The secretariat is an independent body which functions under the ultimate
guidance and control of the secretariat management and conduction committee. In the
discharge of his Constitutional and statutory responsibilities, the Speaker, House of
Representatives is assisted by the Secretary-General, House of Representatives,
functionaries of the level of the secretary, Joint Secretary and other officers and staff of
the Secretariat at various levels.
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Presently, there are many services categorized on functional basis, which cater to
the specific needs of the House and its Secretariat. The functions of each service are
supplementary to the other and their officers and staff are not freely interchangeable
owing to the nature of duties of each service, which are quite specific and distinct.
These services provided by the secretariat include The Legislative, Financial
Committee, Executive and Administrative Services, The Library, Research, Reference,
Documentation and Information Services, The Verbatim Reporting Service, Printing and
Publications Services. Similarly, The Simultaneous Interpretation Service, Parliament
Security Service and Housekeeping Wing, The Messengers Service etc.
Introduction
Frustration
Frustration is a state of mind which leads one to such a blockage that is captured
by all negative vibrations of emotion. Any individual experiencing something completely
opposite to her/his wants or desires can get into deep frustration. Frustration also occurs
whenever an individual is forced to response to something that the individual wishes to
avoid. Frustration is one with which each of us has had personal, and perhaps agonizing,
experience. Webster's Collegiate Dictionary defines frustration as a deep chronic sense or
state of insecurity and dissatisfaction arising from unresolved problems. Variations of
thoughts often lead employees to various conflicts. And conflict can result in internal
anxiety, peer tension, unhealthy working atmosphere and ultimately frustration.
Organizational Frustrations
There are several conflicts that arise in any organization either in an Inter
personal level or in an intra personal level. An employee struggles to survive in an
organization to go through these conflicts, handle these in a professional manner to get
rid of any sort of conflicts as well as to keep the working environment conflict-free and
healthy. The influencing factors are important to be chalked out at first, to be understood
properly and to be minimized or effaced gradually from the working atmosphere. When
percentage of frustrated employees arises in an organization, the organization takes
measure to minimize the intensity because it is an alarming situation for any organization.
Frustration Management
Managing frustration positively involves distancing yourself from the events,
postponing decisions that you have to make, and trying to look at the situation with a
bird’s eye view. 'Feeling', and 'letting go' is a basic skill that may greatly improve your
emotional intelligence. If you want to feel the emotion and then let it go, train yourself in
mindfulness skills or in acceptance and commitment techniques. All of these approaches
may help you lessen the negative effects of this emotion.
If we can not change our frustrating situation, it is normal for your feelings to
intensify. When there is no more room to manage the situation, acceptance is the best
key. Differentiating between what you want, what you need, and what may actually
happen seems to be simple. However, it is not. It is very important you take a moment to
calm down when something or someone frustrates you. When you feel better, you can
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start thinking about the next steps to take or make practical decisions. On the other
hand, it is also important to listen to your emotion’s message, what it wants to tell
you. Frustration makes you act either by making changes inside yourself or changing the
way you do things.
Frustration and Health
In most instances, frustration is a learned or conditioned emotional response that
has been with you since childhood. You may have picked up the habit from a parent,
siblings, or friends as you were growing up. As the years went by you reinforced the
emotional response by practicing it over and over. In a strange way, it became a coping
mechanism for adverse life situations even though it caused significant pain. This is how
the mind works. It operates as "your wish is my command" in any given situation. Each
time we experienced frustration in our life.
Categories of Frustrations
Environmental Frustration: Our environment is full of obstacles that slow down our
progress. Our physical environment may frustrate us drastically at times through
earthquakes, famines, or floods. It also provides innumerable minor frustrations- the cold
room, the rooms with less furniture or furniture less room, the pen that will not write, or
the placement of non-technical staff at technical section.
Social Frustration: Most serious, generally, are the obstacles provided by the social
environment. Formal laws and social conventions prevent us from freely expressing many
of our impulses. The micro thinking towards assistant or junior officers, the
discrimination of using official materials, discrimination on using vehicles and so on are
some social causes for frustration.
Personal Frustration: An individual suffers personal frustration if he/she is prevented
from realizing his ambitions by some personal limitation - either real or imagined. Both
physical and psychological barriers may be sources of personal frustration. For example,
a boy may be shy because he feels that he is physically unattractive and likes to stay
alone but if he/she has given a duty in a registered invoice branch, employee having cold
allergy kept in cold and open room are cause to personal frustration.
Conflict Related Frustration: When an individual must choose one or the other of two
goals or has both positive and negative feelings about a particular goal, he/she faces
conflict frustration. The conflict arises among staffs in many committees or sections. So
that junior staffs are transferred.
Causes of Frustration
Frustration is an obstacle to goal achievement; hence, it may result in the wastage
of resources and efforts. Frustration is a result of interpersonal interactions which will be
resulted when a motivated drive gets blocked before reaching the desired goal. The
following factors cause frustration:
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1. Limited Resources: As the section 4 of Act Relating to Federal Parliament, 2007,
the secretariat shall be an independent and autonomous and it has the budgetary right in
consultation with Ministry of Finance (section 6). But in reality, the ministry fixes the
budget of secretariat with consultation of Federal Parliamentary Secretariat. This type of
inadequate resource distribution, the job performance will be negatively influenced. As a
result, frustration may arise among employees.
2. Closed Service and Poor Career Development:All employees of secretariat are
under the Act Relating to Federal Parliament, 2007. Here is not the chance of the getting
the job experiences of many places of the country. Secretariat Operation and
Management Committee perform functions relating to the career development and fixes
the facilities of the employees of the secretariat (section 7(d)). The administrative chief of
the secretariat is Secretariat General who is appointed politically. This provision of
appointment of secretariat general and secretaries stops the upgrading way of upcoming
officers. The technical assistant employees has no way of upgrading. So these things
invite the depression in working place.
3. Limited Right: No one wants to be in cage physically and mentally. To show the
actual potential of employees, there must be a level of faith and consideration in the
higher authentic level. Constraint on the delegation of power may initiate the frustration.
4. Unclear Relationship and Multi-Accountability: The unclear relationship between
employees to employees or employees to managers or employees to customers causes
frustration. If the relationship is not defined clearly, it will be impossible to assign tasks
to the employees as per their status, position and ability. Generally, employee should be
accountable to the head of section or head of committee. Reality doesn't show all these
fact but accountability depends on the conditions of performing task. This carries
ambiguity on the performance so frustration initiates.
5. Unclear communication: Effective communication plays a vital role in motivating
employees towards better job performance. If the flow of communication is not defined
clearly, it will cause employee’s frustration. It is, because unclear communication blocks
the regular flow of work, job performance techniques, objectives, and suggestions.
6. Goal Difference: Goal difference is goal inconsistency between individual to
individual. The goal difference occurs due to individual differences in goals, objectives,
needs, and wants. Such goal difference between each and every employee leads to
employee’s frustration.
7. Personal Background: Everyone has his/her own family, societal, cultural
background, and way of perception. If such backgrounds differ from the organizational
culture, and working relationships, the individual may feel frustrated from the work.
8. Organizational Culture: Organizational culture represents an overall working
environment and relationship with the organization. The healthy and friendly
environment helps to motivate people at work. On contrary, unhealthy and uncomfortable
working environment, dominant and numerous sets of subcultures leads to employee’s
frustration.
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9. Inertial Behavior: Generally, people want to be in low potential. This inertial
behavior always stops the executive to perform progressive task. New trends and
techniques uplift the organization. But the old concepts and inertial behavior always
ignite the frustration.
10. Lack of Goal Harmony: Goal harmony means a proper match between individual
goals and organizational goals. A proper goal harmony creates improved job performance
thereby resulting the higher degree of motivation. Contrary to it, the lack of it creates
employee’s frustration. The conflict between staffs or conflict between staffs to other
committee members is seen brightly in many sections and committees of secretariat. This
is also one cause of frustration.
11. Poor and Imbalance Staffing: Staffing involves all activities necessary to create
roles and responsibilities in an organizational environment. But poor staffing results into
less commitment. The administration should be careful on the staff-work density. The
poor staffing may initiates frustration and overstaffing may make them lazy.
12. Lack of Effective Personnel Policy: If the organization is lacking an effective
personnel policy, the employees will not commit themselves towards better performance.
As a result, frustration occurs at the workstation
13. Poor acceptance of 'Root Metaphors'13 or integrating symbols: The groups or
organizations develop specific ideas, feelings, and images to characterize themselves.
Such ideas, feelings and images are embodied in buildings, office layout and various
other artifacts of the organization. If such task is not accepted, frustration occurs.
14. Lack of Incentive and Motivation Procedure: The best incentive and motivation
procedure helps to achieve high job satisfaction. But in case of its inadequacy, employees
feel frustrated at work because they feel bored by performing hideous work. The task
performed in the parliamentary secretariat is different, unspecified, and timely unbounded
so the employees of secretariat should be treated as time to create the motivated working
environment. Otherwise, frustration may arise.
Frustation and Federal Parliament Secretariat
The main characteristics of many governmental organizations are basically same.
First, there is controlling mechanism; upper officials makes the rules and juniors follow
it. There is defined steps and procedures for doing the simplest of things which makes
more time consuming. Legal discrimination, limitations of resources and rights, unclear
relationship and communication, poor organizational culture, poor salary and lack of
incentives causes organizational frustration. In addition to above causes, inertial working
behavior also make the employees frustrated in small amount or hugely.
Frustration is also a cause of outward stepping of officers from the organization.
To keep the twinkling human resources in the organization with high motivation, strong
committing organization, leader is needed. All the concerned people must have a clear
understanding about where the organization was trying to go and what that meant to their
13
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individuals roles. Thus, the organization should develop a clear mindset of its people. All
employees working in the organizations are required to be involved in the process if
making the charge a reality. Organization needs to provide focused training adequately to
its employees for the dynamical change. Monitoring and evaluation system as well as the
unidirectional accountability system need to be developed to monitor and evaluate the
performance of the employees and reward or punish them on the basis of performance
evaluation.
Suggestion for Handling Frustation
A. Habitual Reform
i. Habits needed to be developed by a leader: Strong leadership can create
momentum and impetus for change and help to overcome organizational
resistance. Many scholars stressed the importance of strong leadership at all
levels of organizations. In order to increase efficiency in the organization, the
manager/leader must try to correct the behavior of team members. It can be
believed that pointing out a mistake invariably includes some degree of ridicule.
However, correcting someone without being animatedly angry, making
defamatory remarks or hurting sentiments constitutes rectification. Similarly, the
manager/leader must appreciate and reward. The biggest way of boosting tempo
of an employee/team member is to appreciate his or her efforts. Appreciation is
the biggest psychological stimulus a person needs to continue working hard. If
along with appreciation, a manager/leader can combine some sort of reward, no
matter how small, the appreciation is further driven home. This ensures that a
team member has the biggest motivation to accept the hierarchy and work better,
i.e., money.
The manager/leader must lead by setting example. People often question
how to establish authority and ensure that people look up to the manager/leader.
Perhaps, the easiest way of doing so is leading by example. This is the easiest
form of leadership since an active and capable manager/leader does not need to
explain much. His/her actions alone prove his/her credibility. The manager/leader
must be proud not egoistic. Having self-confidence and some degree of pride are
associated with most managers/leaders. However, this blend of qualities should
not include ego. When a person becomes egoistic, his/her leadership starts
oscillating between arrogance and being smug with authority. None of these traits
are liked by people. If the manager truly wants to become a leader, he/she needs
to gain a bigger understanding on issues. Similarly, he/she must communicate
with transparency with employees. Communication is the biggest tool that a
manager can use to turn into an effective leader. A leader too needs to commit
mistakes, pay his/her dues and learn along the way. If a manager is open to
honest conversations, including giving & receiving feedback, he/she qualifies as
an upfront and capable individuals an impressive trait that would make people
trust him/her with responsibility.
ii. Habits needed to develop by Employee: We all deal with frustration.
Frustration is emotion that may be caused by many things, and it is hard to
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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always know what's behind our emotions and find healthy ways to deal with
them. However, there is better way to cope with frustration than cracking a beer
or scaring some potato chips after a long day at work. Instead of easing our
emotions with quick fixes, it's better to find healthier, more permanent ways to
get frustration out of your body and mind. For example, expressing your feelings
can lead to a greater level of health, since prolonged periods of high frustrations
can lead to more serious problems, including high blood pressure.
B. Psychological Management

i. Handle of Frustration at Work: Frustration at work can be handled by
increasing understanding of the basic causes of anger and frustration in the
workplace, liberate the mind so that we can remain alert to opportunities and
utilize resources,providing tools for dealing effectively with them, managing
work relations to minimize the occurrence of anger and frustration in the
workplace, treating employees as human beings and maintaining humane
values, no job overlapping should exist at work place and freedom of
ownership must be given free flow of information exchanging must exist.

ii. Everyday Life Refreshment: Exercising releases endorphins, which are
hormones that naturally make feel better. If we feel becoming overwhelmed,
take a few deep breaths or count to 10. Concentrate on nothing but inhaling and
exhaling, and you may begin to feel stress melt away from you. Often, we get
caught up in working, working, working, without taking a break to do
something fun. Work in your garden, listen to music, read a book, or call up a
friend. These activities and many others can help reduce our frustration. All
kinds of feelings and emotions are reflected as a creation in terms of words in
your diary. This habits make you feel happy and proud on your job. It’s true:
laughter is strong medicine. It draws people together in ways that trigger
healthy physical and emotional changes in the body. Laughter strengthens your
immune system, boosts mood, diminishes pain, and protects you from the
damaging effects of stress. It never let you go more frustration.
C. Financial Management: Attractive salary and allowance facilities drive employees
more synergically to boost the economy of nation and governance system. It often
compels them to expend extra effort. They will work harder to demonstrate that they
deserve that money. Creamy employees won't want to leave the organization and they can
focus more attention on the work. It keeps away frustration.
D. Career Development Management: There must be the legal way to develop their
career. For it, we have to determine the legal way to secretary general and secretaries.
Transparent appointment, replacement and transformation system (Right man in right
place in right time), establishment of legal way to secretary general and knowledge, skill
and technology development provision help for career development.
E. Service Delivery and Procedural Management: Internalization of modern
technology and international working practices in House and committee conduction in
federal parliament secretariat, provision of citizen charter, employees hearing system
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periodically, e-Governance and e-library system make the service delivery effective and
efficient.
Conclusion
Every organization must take initiatives to handle employees’ frustrations by
dealing with those in an appropriate manner. The frustration must be handled in a
prevention level or in a very early stage of post frustration level before letting it to get
worse. Employees’ frustration not only reduces the healthy life of an individual also
affects the service delivery system. Organization must provide counseling and guidance
services to the Personnel for their well-beings.
Frustration can lead a person to try alternative courses of actions to achieve goals
or fulfill needs. In fact, mild frustrations, which interfere rather than block can add
challenge and include greater overall effort. Thus, organizational frustration might have
positive, motivating effects to reform the organizational culture. Managing frustration
positively involves distancing yourself from the events, postponing decisions that you
have to make, and trying to look at the situation with a bird's eye view. If you can not
change your frustrating situation. It is normal for your feelings to intensify. When there is
no more room to manage the situation, 'acceptance is the best key'.
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शिक्त पृथक्करण तथा िनयन्ऽण र सन्तुलन:
अन्तरार्ि य अभ्यास र नेपालको सन्दभर्

कवीन्िूसाद लम्साल



सारांश
कानून िनमार्ण गन, कायार्न्वयन गन र व्याख्या गन कायर् सरकारका तीन फरक–फरक अ

(िवधाियका, कायर्पािलका र न्यायपािलका) बीच िवभाजन गनुपर् न मान्यता नै शिक्त पृथक्करणको
िस ान्त हो । यस िस ान्तले राज्यका तीनवटै अ

ःवतन्ऽ हुनपु न मान्यता राख्दछ । पूणर्

शिक्त पृथक्करणले ःवतन्ऽताका नाममा कुनै अ मा ःवेच्छाचािरता, िनरङ्कुशता र ूभावहीनता
बढ्न गई राज्यका अ बीचको सम्बन्ध नै समा
ःवतन्ऽताको रक्षा गनर् तीन अ ह

हुने खतरा हुन सक्दछ । त्यसै ले नागिरक

एकले अक लाई आवँयकता अनुसार अ ुश लगाउन सक्ने

गरी व्यवःथा गिरनु ज री हुन्छ, त्यसै लाई शिक्त सन्तुलन र िनयन्ऽण भिनन्छ । यस लेखमा

शिक्त पृथक्करण तथा िनयन्ऽण र सन्तुलनको अवधारणाको िवकास, अन्तरार्ि य तथा राि य
अभ्यास र नेपालका सं घीय इकाइबीचको अन्तरसम्बन्धको सन्दभर्मा चचार् गन ूयास गिरएको
छ ।
पिरचय
जनसं ख्या, भूगोल, सरकार, सम्ूभुता जःता तत्वह को सं योजनबाट राज्यको ःथापना हुन्छ ।

राज्य अमूतर् मान्यता भएकोले यसमा ूाण ूित ा गरी यसका अमूतर् इच्छाह लाई मूतत
र् ा ूदान गन

कायर् सरकारले गदर्छ । यसथर् सरकार राज्यको अिभकतार् हो । परम्परागत

ि ले राज्यसँग तीनवटा

शिक्त सि िहत हुन्छन् अथार्त ् राज्य स ालनाथर् तीनवटा कायर् अपिरहायर् मािनन्छ । ती हुन;् िविध

िनमार्ण, िविध कायार्न्वयन र िविधको व्याख्या । सरल शब्दमा कानून िनमार्ण गन, कानूनको

कायार्न्वयन गन र कानूनको व्याख्या गन कायर् नै राज्यका परम्परागत कायर् हुन ् । राज्यका यी तीन
कायर्ह

यसका तीन अ ह

बमशः व्यवःथािपका, कायर्पािलका र न्यायपािलकामा िवभक्त गनुप
र् छर्

भ े िस ान्त नै शिक्त पृथक्करण हो । यस िस ान्तानुसार िवधाियकाले कानून िनमार्ण गदर्छ,
कायर्पािलकाले



उक्त

कानून

कायार्न्वयन

गदर्छ

र

न्यायपािलकाले

नायब सुब्बा, संघीय संसद सिचवालय
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ती

कानूनह को

आधारमा

न्यायसम्पादन गदर्छ । यसलाई सरकारको िऽअ ी िस ान्त (Trinity Theory of Government)
भिनन्छ । शिक्त पृथक्करणको िस ान्तको सरोकार राज्यका ियनै तीन अ बीचको आपसी
सम्बन्धसँग छ । यस िस ान्तको मूल ममर् राज्यका ूत्येक अ को अिधकार तथा कायर्क्षेऽ पृथक्–
पृथक् हुनपु दर्छ; ूत्येक अ को सीमा िनि त हुनपु दर्छ र एक अ ले अक

अिधकारक्षेऽमा हःतक्षेप वा अितबमण गनुह
र् ँद
ु ै न भ े हो ।

अ को कायर्क्षेऽ वा

राज्यशिक्तको िऽअ ी िवभाजनको परम्परा ूाचीन कालदे िख नै ूचिलत छ । अरःतुले

सरकारको कायर्क्षेऽलाई िवमशार्त्मक, शासकीय र न्याियक गरी तीन खण्डमा िवभाजन गरे का िथए भने
उनी पिछका िवचारक पोिलिबयस र िससेरोले रोमन गणराज्यका सम्बन्धमा िववेचना गदार् यही िस ान्त

उल्लेख गरे का िथए । उनीह ले शिक्तको समान सन्तुलनलाई राज्यव्यवःथाको आवँयक गुणको

सं ा िदँ दै रोमन गणतन्ऽको ौे ता त्यसमा िनिहत िनयन्ऽण र सन्तुलनको िस ान्त हो भनी ठहर

गरे का िथए । त्यसपिछ सऽ शताब्दीभन्दा अगािड अथार्त ् मध्ययुगभिर यस िस ान्तबारे कतै उल्लेख
भएको पाइँदैन । आधुिनक युग (सऽ

शताब्दी) मा ृे

िवचारक बोदाँले कायर्पािलका र

न्यायपािलका सम्बन्धी शिक्त िवभाजनको िवषयमा वकालत गरे । सोही शताब्दीका बेलायती िवचारक

जन लकले आफ्नो पुःतक 'Civil Government' मा कायर्पािलकीय शिक्त र िवधाियकी शिक्त एकै

व्यिक्तको हातमा िदइयो भने ॅ ाचार फैिलने भय हुन्छ भन्दै शिक्त िवभाजनको उपादे यतामािथ ूकाश
पारे का छन् ।

राज्यस ालनमा शिक्त पृथक्करण
्
शिक्त पृथक्करणको िस ान्तलाई नयाँ उचाइमा पुरयाई
यसलाई राजनीितशा को एक

महत्वपूणर् अन्तरवःतु बनाउने ौे य ृान्सेली िवचारक मन्टे ःक्यूलाई जान्छ । वैयिक्तक ःवतन्ऽताका
िहमायती मन्टे ःक्यूले सन् १७४८ मा आफ्नो पुःतक 'The Spirit of Laws' मा यस िस ान्तबारे

िवःतृत िववेचना गरे का छन् । उनको भनाइ अनुसार 'व्यवःथािपका र कायर्पािलकाको शिक्त एकै

व्यिक्त वा व्यिक्त-समूहको हातमा केिन्ित भयो भने कुनै ूकारको ःवतन्ऽता रहन सक्दै न िकनभने

उक्त समयमा व्यवःथािपकाले आफूखुसी कानून बनाएर लागू गनर् सक्ने भय हुन्छ । यिद
न्यायाधीशको शिक्तलाई व्यवःथािपका र कायर्पािलकाको शिक्तबाट पृथक गिरँ दैन भने नागिरकलाई
ःवतन्ऽता ूा

हुँदैन । यिद न्यायपािलका र व्यवःथािपकाको शिक्त सिम्मिलत हुन पुग्यो भने

नागिरकको जीवन र ःवतन्ऽतामािथ ःवेच्छाचारी िनयन्ऽण हुन्छ िकनभने यःतो अवःथामा न्यायाधीश

िविध िनमार्ता समेत हुन्छ । यिद न्यायपािलकीय शिक्त र कायर्पािलकीय शिक्त सिम्मिलत हुन पुग्यो

भने न्यायाधीश पूणर् पले िहं ॐक र दमनकारी बन्दछ । यिद एक व्यिक्त वा व्यिक्त-समूहले कानून

बनाउने, लागू गन र फैसला गन तीनवटै कायर् गनर् थाल्यो भने त्यहाँ िवनाश अवँयम्भावी छ ।'

उनको भनाइमािथ

ि गत गदार् पुि

हुन्छ िक नागिरक ःवतन्ऽताको रक्षा गद सरकारलाई िनरं कुश,

ःवेच्छाचारी र अराजक ब बाट िनयन्ऽण गनर् नै शिक्त पृथक्करण िस ान्तको ूादुभार्व भएको हो ।
शिक्त पृथक्करणको िस ान्तले सीिमत सरकारको अवधारणालाई ूितिविम्बत गदर्छ ।
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शिक्त पृथक्करण िस ान्तका मूलभूत मान्यता
शिक्त पृथक्करणको िस ान्त केही मूलभूत मान्यतामा आधािरत छ, जसलाई िनम्न बमोिजम

उल्लेख गिरए चचार् गनर् सिकन्छः

ु ँद
1. एक व्यिक्त एकपटकमा एकभन्दा बढी अ को सदःय हुनह
ु ै नः वैयिक्तक ःवतन्ऽताको

रक्षाथर् सरकारका व्यवःथािपका, कायर्पािलका र न्यायपािलका सम्बन्धी शिक्त र
अिधकारह

ु ँद
एकै ःथानमा सिम्मिलत हुनह
ु ै न अिपतु पृथक्–पृथक् व्यिक्त वा व्यिक्त

समूहमा िवभािजत गरी पृथक्–पृथक् ढ ले ूयोग गिरनुपदर्छ । जःतैः एकै व्यिक्त

ु ँद
एकैपटकमा िवधाियका, कायर्पािलका र न्यायपािलकाको सदःय हुनह
ु ै न र हुन पिन

सक्दै न ।

2. एक अ ले अक

ँ ु ै नः सरकारका तीन अ बीच शिक्तको ःप
अ को कायर् गनुह
र् द

िवच्छे दीकरण वा सीमा न हुनपु दर्छ र ितनका कायर्क्षेऽह

समेत िनि त गिरनुपदर्छ ।

यसको तात्पयर् हो, िवधाियकाले कानून बनाउने, कायर्पािलकाले उक्त कानूनको अधीनमा

रही शासन स ालन गन तथा न्यायपािलकाले उक्त कानूनको व्याख्या गन, न्यायसम्पादन
गन र अपराधीलाई दण्ड–सजाय िदने कायर् गनुप
र् दर्छ ।

े मा हःतक्षेप गनुह
र् ँद
3. एक अ ले अक अ को कायर्क्षऽ
ु ै नः आफ्नो अिधकार वा कायर्क्षेऽ र
सीमािभऽ ूत्येक अ

पूणत
र् ः ःवतन्ऽ एवं सव च्च हुनपु दर्छ र ितनले एकअकार्को

अिधकार वा कायर्क्षेऽमा हःतक्षेप र अितबमण गनुह
र् ँद
ु ै न । यसको तात्पयर् हो, िवधाियका

र

कायर्पािलकाले

अदालतको

न्याियक

ूिबयामा, कायर्पािलका

िवधाियकी कायर्मा र िवधाियका र न्यायपािलकाले
गनुह
र् ँद
ु ेन ।

र

न्यायपािलकाले

शासकीय ूिबयामा हःतक्षेप

शिक्त पृथक्करणको िस ान्तले उिल्लिखत मान्यताह को वकालत गरे तापिन शिक्त िवभाजन

गदार् एक अ ले अक अ को शिक्त र अिधकारका लािग िनयन्ऽण र सन्तुलनको काम गनर् सक्ने गरी

गनुप
र् दर्छ, जसबाट नागिरक ःवतन्ऽताको रक्षा भई सरकारको कुनै पिन अ
अराजक ब

पाउँ दैन ।

िनरङ्कुश, ःवेच्छाचारी र

शिक्त पृथक्करण िस ान्तका सबल पक्ष
मन्टे ःक्यू ारा ूितपािदत शिक्त पृथक्करण िस ान्तका सबल पक्षह

िनम्नाि त छन्:

1. यस िस ान्तले शासनलाई िनरङ्कुश र अत्याचार हुनबाट रोकी नागिरक ःवतन्ऽताको
रक्षा गदर्छ ।

2. यसले मािनसलाई ःवतन्ऽताको मूल्यबोध गराउँ दछ ।
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3. यसले सरकारका कायर्ह को समुिचत

पमा िवभाजन गरी सरकारको कायर्बोझ घटाउन

दाशर्िनक एवं वै ािनक आधार ूदान गदर्छ । सरकारका कायर्मा हुनसक्ने दोहोरोपन
एवं अनावँयक जिटलताको अन्त्य गद एकै व्यिक्त वा अ लाई कायर् र िजम्मेवारीको

अत्यिधक बोझ हुनबाट बचाउँ छ ।

4. कानून िनमार्ण गनर्, कायार्न्वयन गनर् र न्यायसम्पादन गनर् छु ाछु ै िवशेष - ानको
आवँयक पन र उक्त कायर्ह को योग्यतापूणर् सम्पादनका लािग यस िस ान्तले
मागर्ूशःत गदर्छ ।

5. एकातफर् तीन अ

आ-आफ्नो कायर्क्षेऽमा ःवतन्ऽ हुन्छन् भने अक ितर यिद कुनै एक

अ ले अक अ को अिधकार वा कायर्क्षेऽमा हःतक्षेप गरे मा वा सीमा नाघेमा अक

अ ले आफ्नो शिक्त ारा अवरोध िसजर्ना गदर्छ । तसथर् सरकारका तीनै अ ले

एकअकार्लाई आफ्नो सीमा नाघ्न थाल्दा अवरोध खडा गछर्न ् र सन्तुलन कायम
गदर्छन् ।

6. न्यायपािलकालाई नागिरकका मौिलक हकको रक्षा गन कवज मािनन्छ । त्यसै गरी

नागिरक ःवतन्ऽताका लािग ःवतन्ऽ र िनंपक्ष न्यायपािलका पूवश
र् तर् हो । यस

िस ान्तले न्यायपािलकाको ःवतन्ऽतामािथ अत्यिधक जोड िदन्छ ।
शिक्त पृथक्करण िस ान्तको आलोचना

शिक्त पृथक्करण िस ान्तको आलोचना गन िव ानह ले यस िस ान्तको िविभ

आलोचना गरे का छन् । केही आलोचनात्मक िटप्पणीह

िनम्न बमोिजम छन्:

ढ ले

Violation of Organic Unity of Government: राज्य शरीर पी सं गठन भएकोले शिक्तको
िनरपेक्ष िवभाजन सम्भव छै न । जसरी मानव शरीरका ूत्येक अ
त्यसै गरी राज्यका तीन अ

पिन एकअकार्मा अन्तरसम्बिन्धत छन् । शिक्त पृथक्करणको िस ान्तले

राज्यको आि क एकता र पारःपिरक सहयोगलाई समा
सरकारका िविभ
खडा गदर्छ ।

एकअकार्मा अन्तिनर्भरर् छन्,

अ ले ूा

पािरिदन्छ । जेएस िमलको भनाइमा

गन पूणर् ःवतन्ऽताले सरकारकै कायर्-व्यवहारमा अनिगन्ती अवरोध

Impracticability: राज्यमा असल शासन ःथापनाका लािग राज्यका सबै अ बीच आपसी सहयोग,

सहकायर् र स ाव अपिरहायर् मािनन्छ तर शिक्त पृथक्करणको िस ान्तले यसलाई हःतक्षेप मान्दछ ।

त्यसै ले यस िस ान्तलाई अव्यावहािरकताको सं ा िदँ दै हमर्न फाइनरले भनेका छन्, "शिक्त
पृथक्करणले शासन व्यवःथालाई स षर् र मरणास

् दछ ।"
अवःथामा पुरयाउँ

Parliamentary Government in England: मन्टे ःक्यूका अनुसार शिक्त पृथक्करणको िस ान्त
कायार्न्वयन नभएमा वैयिक्तक ःवतन्ऽता समा

हुन्छ भ ु युिक्तस त दे िखँदैन िकनिक बेलायतमा

शिक्त पृथक्करणको िस ान्त ूयोगमा ल्याइएको छै न तथािप त्यहाँका जनताले सवार्िधक ःवतन्ऽताको
उपभोग गरे का छन् ।
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Concept of Welfare State: लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै कायर्पािलका वा सरकारको
िजम्मेवारीमा अिभवृि

हुन गएको छ । यसले सरकारको काँधमा अनिगन्ती कायर्ह

थुपारी िदएको

छ, जसलाई कायर्पािलकाले वहन गनुक
र् ो िवकल्प पिन छै न । यस सन्दभर्मा परम्परागत अथर्को शिक्त
पृथक्करणको िस ान्त लोककल्याणकारी राज्यको िवरोधी मान्यता हो ।

No Guarantee for Individual Liberty: मन्टे ःक्यूको यस िस ान्तले ःवतन्ऽताको अिन्तम
पमा शिक्त पृथक्करणलाई नै मान्दछ । यो मान्यता गलत िस

रक्षकका

भइसकेको छ ।

बेलायत र ःवीट्जरल्याण्डका सं िवधानमा शिक्त पृथक्करणको व्यवःथा छै न तर त्यहाँका जनताले

अमेिरकी जनताले भन्दा कम ःवतन्ऽता उपभोग गरे का छै नन् । त्यसै ले वैयिक्तक ःवतन्ऽता शिक्त
पृथक्करणको िस ान्तमा भर पदन ।

Inequality of Organs: कानून िनमार्ण गन कायर् िवधाियकाले माऽ गदन । सव च्च अदालतले
मु ाको रोहवरमा कानूनी िस ान्तको
िवधाियकाले

आफ्नो

िविध

िनमार्ण

ु मा
पमा निजर ूितपादन गदर्छ । त्यसै गरी अिधकांश मुलक

कायर्को

महत्वपूणर्

पक्ष

ूत्यायोिजत

िवधायनको

पमा

कायर्पािलकालाई हःतान्तरण गन ूचलन छ । यसबाट शिक्त पृथक्करणको िस ान्तको साख घट्दै
गएको दे िखन्छ ।

मन्टे ःक्यू ारा ूितपािदत शिक्त पृथक्करण िस ान्तको सवार्िधक ूयोग गन रा

अमेिरका हो

तर त्यहाँ पिन उक्त िस ान्त ॑ासोन्मुख अवःथामा छ । तै पिन राजनीितशा को क्षेऽमा यस

िस ान्तले लगाएको गुण अिवःमरणीय छ । यस िस ान्तले मूलतः वैयिक्तक ःवतन्ऽता र ःवतन्ऽ

न्यायपािलकाको पक्षमा िवशेष जोड िदनुका साथै ःवेच्छाचारी, िनरङ्कुश र अराजक शासनबाट सतकर्
रहन ूेरणा िदइरहन्छ ।

िनयन्ऽण र सन्तुलनको िस ान्त
सरकार िनरङ्कुश, ःवेच्छाचारी र अराजक नबनोस्, वैयिक्तक ःवतन्ऽताको रक्षा होस् र

सरकारको काममा िविश ता कायम होस् भ े ध्येयले शिक्त पृथक्करणको िस ान्तको जन्म भएको

हो । पूणर् शिक्त पृथक्करणले सरकारको कुनै अ

िनरङ्कुश नहोओस्, बहुमतबाट अल्पमतको सुरक्षा

होस् र सरकारका अ ह बीच वािञ्छत सहयोग र समन्वय कायम होओस् तथा शिक्त पृथक्करणका
बावजुद पिन सरकारका अ ह

सन्तुिलत ढ ले अगािड बढू न् भ े धारणाःव प िनयन्ऽण र

सन्तुलनको अवधारणा िवकास हुन गएको हो ।

कानून िनमार्ण गन, कायार्न्वयन गन र व्याख्या गन कायर् तीन फरक–फरक अ (िवधाियका,

कायर्पािलका र न्यायपािलका) बीच िवभाजन गनुर् शिक्त पृथक्करण हो । यस िस ान्तले राज्यका

तीनवटै अ

ःवतन्ऽ हुनपु न मान्यता राख्दछ । पूणर् शिक्त पृथक्करणले ःवतन्ऽताका नाममा कुनै

अ मा ःवेच्छाचािरता, िनरङ्कुशता र ूभावहीनता बढ्न गई राज्यका अ ह बीचको सम्बन्ध नै समा
हुने खतरा हुन सक्दछ । त्यसै ले नागिरक ःवतन्ऽताको रक्षा गनर् तीन अ ह

एकले अक लाई

आवँयकताअनुसार अं कुश लगाउन सक्ने गरी व्यवःथा गिरनु ज री हुन्छ, जसलाई शिक्त िनयन्ऽण
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र सन्तुलन भिनन्छ । यसलाई अन्तरसम्बन्धको िस ान्त समेत भिनन्छ । िनयन्ऽण र सन्तुलनको
मान्यतानुसार िनरपेक्ष शिक्त पृथक्करणले िवघटन िनम्त्याउने खतरा रहने भएकोले सरकारका तीन

ु ँद
अ बीच Watertight Separation हुनह
ु ै न । अमेिरकी सांसद जोन एडम्सले अन्तरसम्बन्धको िस ान्त

ूितपादन गरी तीन अ बीच पृथक्करण माऽ होइन, अन्तरसम्बन्ध पिन छ भ े िवषयलाई अगािड

ल्याएपिछ िनयन्ऽण र सन्तुलनको िस ान्तले ूाथिमकता पाएको हो । िनयन्ऽण र सन्तुलनले एक

अ ले अक अ लाई अराजक, अिनयिन्ऽत एवं िनर ुश ब बाट अ ुश लगाउँ छ । अतः यो िस ान्त

पृथक्करणको िवरोधी नभई तीन अ बीच समन्वय, सहकायर्, सहयोग र अन्तरसम्बन्ध ःथािपत गन

ध्येयले ूादुभार्व भएको पृथक्करणकै सहयोगी िस ान्त हो । यसको मूलममर् िवधाियका जनतमतको
नाममा, कायर्पािलका शिक्तको आडमा र न्यायपािलका कानूनको व्याख्या गन नाम िनर ुश र

ःवेच्छाचारी ब ह
ु ँद
ु ै न र सबैले सं वैधािनक सीमािभऽ रही आफ्नो धमर् िनभाउनुपदर्छ भ े हो ।
शिक्त पृथक्करण तथा िनयन्ऽण र सन्तुलन सम्बन्धी अन्तरार्ि य अभ्यास
शिक्त पृथक्करण तथा िनयन्ऽण र सन्तुलन सम्बन्धी व्यवःथा सं िवधानमा नै िनिदर्

हुन्छ । यसको उत्कृ

नमुनाका

गिरएको

पमा अमेिरकी सं िवधानलाई िलन सिकन्छ । अमेिरकी सं िवधानमा

एकातफर् शिक्त पृथक्करणको बेजोड ूयोग गिरएको छ भने अक ितर िनयन्ऽण र सन्तुलन पिन

उि कै व्यविःथत छ । त्यसै गरी िलिखत सं िवधान नभएको मािनने बेलायतलाई िनयन्ऽण र

सन्तुलनका

ि ले उदाहरणीय मािनन्छ । यस सन्दभर्मा तल अमेिरकी अभ्यास र सं सदीय अभ्यासको

छोटो चचार् गिरएको छ ।

अमेिरकी अभ्यासः शिक्त पृथक्करणको

ु को कायर्कािरणी
पमा अमेिरकी सं िवधानले मुलक

अिधकार रा पितमा, िवधाियकी अिधकार कंमेसमा र न्याियक अिधकार अदालतमा िनिहत हुने उल्लेख

गरे को छ । यहाँ रा पित र कंमेसको िनवार्चन छु ाछु ै हुन्छ । उनीह

आ-आफ्नो काममा बढी

ःवतन्ऽ छन् । यहाँको न्यायपािलकाले न्याियक पुनरवलोकन समेत गदर्छ । उिल्लिखत व्यवःथाका
बावजुद अमेिरकी सं िवधानले िनयन्ऽण र सन्तुलनका लािग पयार्

व्यवःथा गरे को पाइन्छ ।

उदाहरणका लािग अमेिरकी रा पितले आफूले कायर्कारी अिधकार ूयोग गनर् आवँयक पन कानूनका

लािग कंमेसमा नै भर पनुप
र् दर्छ । कंमेसले कानून िनमार्ण गदर्छ तर कंमेसको िवधाियकी शिक्तमािथ
रा पितले िभटो वा िवशेषािधकार ूयोग गरी रोिकिदन सक्दछ । कंमेसले पािरत गरे को िवधेयक

रा पितले अिन्तम ःवीकृित िदएपिछ माऽ कानून बन्दछ । रा पितमा िभटो ूयोग गरी िवधेयकलाई

कानून ब बाट रोक्न सक्ने सं वैधािनक अिधकार सुरिक्षत छ । यसको तात्पयर् हो, अमेिरकी कंमेसको
िवधाियकी अिधकार रा पितमा परािौत छ । तर रोचक िवषय के छ भने कंमेसले कुनै िवधेयक दुई

ितहाइले पािरत गरे मा रा पितको केही चल्दै न । त्यसै गरी रा पितको िनणर्य वा कंमेसले बनाएको

कानूनको सं वैधािनक परीक्षण गन अिधकार यहाँको सं घीय सव च्च अदालतमा सुरिक्षत छ । अक ितर
ु ाइ िसनेटले गन
अदालतका न्यायाधीशह को िनयुिक्त रा पितले गदर्छ भने त्यसको ःवीकृित वा सुनव

व्यवःथा छ, जसले न्यायाधीशमािथ महाअिभयोग समेत लगाउन सक्दछ । फेिर रा पितले अदालतले
िदएको सजायलाई माफी वा मुल्तबी पिन गनर् सक्दछ ।
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सं सदीय

ूणालीमा

अभ्यासः

सं सदीय

अभ्यास

अवलम्बन

ु मा
मुलक

गरे का

शिक्त

पृथक्करणभन्दा पिन िनयन्ऽण र सन्तुलनको अभ्यास बढी दे िखन्छ । बेलायत लगायतका सं सदीय
व्यवःथाको अभ्यास गिररहे का दे शमा िनयन्ऽण र सन्तुलन नै बढी ूचलनमा रहे को पाइन्छ ।

ु मा पिन िवधाियकाले कानून बनाउने, कायर्पािलकाले
सं सदीय शासन ूणाली अ ीकार गरे का मुलक

कायार्न्वयन गन र न्यायपािलकाले कानूनको वैधता परीक्षण, व्याख्या र न्यायसम्पादन गन गदर्छ ।

यस व्यवःथामा कायर्पािलका वा सरकारको जन्म िवधाियकाको गभर्बाट हुन्छ । िवधाियकाले शून्य

समय र िवशेष समयमा ू

सोधेर, िविभ

आफ्नै

िवधाियकालाई

पािरत गरे र, िवधेयक अःवीकृत गरे र

ूकारका ूःतावह

तथा अिव ासको ूःताव पािरत गरे र कायर्पािलकामािथ िनयन्ऽण गदर्छ । अक ितर कायर्पािलकाले
जन्मदाता

मािनने

भ

गरी

नयाँ

िनवार्चन

गराउन

जसबाट

सक्दछ,

कायर्पािलकाले िवधाियकामािथ िनयन्ऽण गदर्छ । िवधाियकाले बनाएको कानून र कायर्पािलकाले

गरे को िनणर्यको वैधता परीक्षण गन अिधकार न्यायपािलकामा सुरिक्षत हुन्छ । न्यायपािलकाका
न्यायाधीशह को िनयुिक्त कायर्पािलकाले गदर्छ र ितनीह को आचरण तथा असक्षमतामािथ ू

सोको छानिबनका साथै महाअिभयोग समेत लगाउन सक्ने अिधकार िवधाियकामा िनिहत हुन्छ ।

उठे मा

शिक्त पृथक्करण तथा िनयन्ऽण र सन्तुलनबीच िभ ता
िवश्वमा शिक्त पृथक्करण िस ान्तको उत्कृ

िचिनन्छ भने िनयन्ऽण र सन्तुलनको

ि ले उत्कृ

अभ्यास गन रा को

नमुनाको

पमा अमेिरकालाई

पमा सं सदीय व्यवःथाको जननी

बेलायतलाई मािनन्छ । शिक्त पृथक्करण तथा िनयन्ऽण र सन्तुलन एकअकार् िवरोधी अवधारणा

होइनन् अिपतु शिक्त पृथक्करणको िस ान्तलाई पिरंकृत गन सन्दभर्मा िनयन्ऽण र सन्तुलनको

िस ान्तको िवकास भएको पाइन्छ । यी दुई िस ान्तबीच रहे का केही िभ तालाई िनम्नानुसार उल्लेख

गनर् सिकन्छः

शिक्त पृथक्करण

िनयन्ऽण र सन्तुलन

यो राज्यका तीन अ बीच शिक्त िवभाजनको मूल

1.

यो शिक्त िवभाजनलाई ूभावकारी तुल्याउने

2.

यसले पूणर् व्यिक्त पृथक्करणमा जोड िदन्छ ।

2.

यसले िनयन्ऽण, सन्तुलन र आपसी सहयोगमा

3.

यसमा

4.

यसमा रा पित र सं सद्को िभ िभ ै िनवार्चन

1.

िस ान्त हो ।

हुन्छ ।

ूत्यक्ष

िनवार्िचत

कायर्कारी

(रा पित)

जोड िदन्छ ।
3.

हुन्छ ।
5.

सहउ रदाियत्वको िस ान्त हो ।

4.

सं सद् ारा िनिमर्त कानूनमा रा पितिल िभटो ूयोग

5.

यसमा रा पितले न्यायाधीशको िनयुिक्त गदर्छ ।

6.
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सं सदीय दलको

ूधानमन्ऽीको िनवार्चन सं स ा

हुन्छ ।

नेता ूधानमन्ऽी बन्दछ ।

यसमा

सं सद्ूित

हुनपु दर्छ ।

गनर् सक्दछ ।
6.

यसमा सं स मा बहुमत ूा

ूधानमन्ऽी

उ रदायी

यसमा न्यायाधीशको िनयुिक्त न्याय पिरषद्ले
गदर्छ ।

संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६

नेपालको संिवधानमा शिक्त पृथक्करण तथा िनयन्ऽण र सन्तुलन
नेपालको वतर्मान सं िवधानको भाग-७ को धारा ७५ बमोिजम नेपालको कायर्कािरणी अिधकार

मिन्ऽपिरष मा, भाग-8 को धारा १०९ बमोिजम व्यवःथािपकीय अिधकार सं घीय सं स मा र भाग-11

को धारा १२६ बमोिजम न्यायपािलकीय अिधकार अदालत तथा न्याियक िनकायमा रहने व्यवःथा

छ । उिल्लिखत व्यवःथालाई सामान्य अथर्मा शिक्त पृथक्करणको

पमा िलन सिकन्छ । नेपाल

ु
सं सदीय शासन ूणाली अवलम्बन गरे को मुलक
भएकोले सं िवधानमा शिक्त पृथक्करणभन्दा पिन
िनयन्ऽण र सन्तुलन सम्बन्धी व्यवःथा पयार्

माऽामा पाउन सिकन्छ । नेपालको वतर्मान सं िवधान

अनुसार सं घीय कायर्पािलका, सं घीय व्यवःथािपका र न्यायपािलकाबीचको िनयन्ऽण र सन्तुलन वा

अन्तरसम्बन्धलाई तल चचार् गन ूयास गिरएको छ ।

क. सं घीय व्यवःथािपका र सं घीय कायर्पािलकाबीच अन्तरसम्बन्ध (िनयन्ऽण र सहयोग)
सं घीय सं सद्ले सं घीय कायर्पािलकामािथ िविभ

पक्षबाट सहयोग र िनयन्ऽण गदर्छ । सं घीय

सं सद्ले बनाएको कानून कायर्पािलकाले कायार्न्वयन गदर्छ । नेपालको सं िवधानको धारा ६२ बमोिजम
िनवार्चन माफर्त रा पितको चयन सं स ले गदर्छ । त्यसै गरी धारा ७६ बमोिजम सरकारको गठन

सं सद्ले गदर्छ । धारा ७६ को उपधारा (१०) बमोिजम ूधानमन्ऽी तथा अन्य मन्ऽीह

सं सद्ूित

उ रदायी हुनपु न व्यवःथा छ । त्यःतै सं िवधानको धारा 100 अनुसार सं सद्ले सरकारको िव

अिव ासको ूःताव ल्याउन सक्ने व्यवःथा छ । त्यसै गरी सं िवधानको धारा 101 बमोिजम सं स ले

रा पित र उपरा पितका िव

महाअिभयोग लगाउन सक्ने व्यवःथा छ । सरकारी िवधेयक र बजेट

तजुम
र् ा सरकारले गन र सोको अनुमोदन सं स बाट गनुप
र् न व्यवःथा सं िवधानको धारा ११० मा

गिरएको छ । कायर्पािलकाले गरे को सिन्ध/सम्झौता सं स बाट अनुमोदन गराउनुपन व्यवःथा

सं िवधानको धारा २७९ मा छ । त्यसै गरी सं िवधानको धारा 292 बमोिजम नेपालका राजदूतह को
ु ाइ हुनपु न व्यवःथा छ ।
सं स बाट सं सदीय सुनव

रा पितबाट सं सद्को अिधवेशन आ ान र अन्त्य हुने (धारा ९३), सं सद्ले पािरत गरे का

िवधेयक रा पितले ूमाणीकरण गरे पिछ माऽ ऐन ब े (धारा 113), सं सद्को अिधवेशन नचलेको

अवःथामा सरकारले अध्यादे श जारी गनर् सक्ने (धारा ११४), सं सद्लाई आवँयक जनशिक्त र ॐोत–

साधनको व्यवःथा सरकारले गन जःता माध्यमबाट व्यवःथािपकामािथ कायर्पािलकाले िनयन्ऽण र

सहयोग गदर्छ ।

ख. सं घीय कायर्पािलका र न्यायपािलकाबीच अन्तरसम्बन्ध (िनयन्ऽण र सहयोग)
कायर्पािलका ारा गिरएको िनणर्य, िनयम, आदे श तथा िनयमावलीको सं वैधािनक परीक्षण गन

अिधकार सं िवधानको धारा 133 ले न्यायपािलकालाई िदएको छ । यसबाट कायर्पािलकामािथ

न्यायपािलकाको िनयन्ऽण रहन्छ । न्यायालयलाई आवँयक बजेट कायर्पािलकाले व्यवःथा गिरिदने,
न्याय पिरष

तथा न्यायसेवा आयोगको सदःयमा कानून मन्ऽी सदःय रहने र यही पिरषद्को

िसफािरसमा न्यायाधीशको िनयुिक्त तथा स वा सम्बन्धी कायर् हुने, सं वैधािनक पिरषद्को ूमुख
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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ूधानमन्ऽी हुने र यस पिरषद्को िसफािरसमा ूधान न्यायाधीश िनयुिक्त गन, रा पितले अदालत ारा

तोिकएका

सजाय माफी, मुल्तबी र पिरवतर्न गनर् सक्ने जःताले

न्यायपािलकामािथको िनयन्ऽण र सहयोगलाई ूितिविम्बत गदर्छ ।

ूावधानले

कायर्पािलका ारा

ग. सं घीय व्यवःथािपका र न्यायपािलकाबीच अन्तरसम्बन्ध (िनयन्ऽण र सहयोग)
सं सद्ले ूधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको िव

महाअिभयोग लगाउन सक्ने, सं सद्का

आन्तिरक मािमला न्यायपािलकामा उठाउन नपाइने, न्यायपािलकाको वािषर्क ूितवेदन सं स मा

ु ाइ हुने, सं सद्ले कानून बनाई
छलफल हुने, न्यायपािलकाका पदािधकारीह को सं सदीय सुनव
न्यायपािलकाको क्षेऽािधकारमा घटबढ गनर् सक्ने जःता ूावधानबाट व्यवःथािपकाले न्यायपािलकामािथ

िनयन्ऽण र सहयोग गदर्छ । त्यसै गरी अदालतमा िवचाराधीन मु ा सं स ा छलफल या बहस गनर्

नपाइने, न्यायपािलकाले सं सद्ले बनाएका कानूनह को सं वैधािनक परीक्षण गन र सं िवधानसँग

बािझएमा बािझएको हदसम्म अमान्य घोषणा गनर् सक्ने, सं सद्ले बनाएको कानूनको न्यायपािलका ारा

व्याख्या हुने, सव च्च अदालतले निजर िनमार्ण गरी सं सद्लाई च ुनौती िदन सक्ने जःता ूावधानले
न्यायपािलका ारा व्यवःथािपकामािथको िनयन्ऽण र सन्तुलनलाई इि त गदर्छ ।

उिल्लिखत व्यवःथा हुँदाहुँदै पिन नेपालको वतर्मान सं िवधानमा ूधानमन्ऽीले सं सद्को िवघटन

गनर् नसक्ने, सं सद्ले दुई वषर्सम्म ूधानमन्ऽी िव

अिव ासको ूःताव पेश गनर् नपाउने, एकपटक

ूःताव अःवीकृत भएमा पुनः एक वषर्सम्म अिव ासको ूःताव पेश गनर् नपाइने र सं वैधािनक

ु ाइ हुनपु न ूावधान िनयन्ऽण र
िनयुिक्तका लािग सं वैधािनक पिरषद्को िसफािरसपिछ सं सदीय सुनव

सन्तुलनको िस ान्तसँग मेल नखाने दे िखन्छ ।

नेपालका संघीय इकाइबीच िनयन्ऽण र सन्तुलन
नेपाल सं घीय राज्यमा

पान्तरण भइसकेको छ । तीनै तहका सरकारह

छन् । सं िवधानतः सं घीय इकाइह
ःवाय

स ालनमा रहे का

(सं घ, ूदे श र ःथानीय तह) आफ्नो क्षेऽािधकारमा ःवतन्ऽ र

छन् । ःथानीय तहको वडा सिमितसम्म अिधकारको िनक्षेपण भएको छ । िस ान्ततः

लोकतन्ऽको ःथानीयकरण भएको दे िखन्छ ।

सं िवधानले ूदे श र ःथानीय तहलाई समेत िवधाियकी, कायर्कािरणी र न्याियक अिधकार

ूदान गरे को छ । यसका अितिरक्त िव ीय तथा ूशासिनक अिधकार समेत सुम्पेको छ । सं िवधानले

सं घीय इकाइबीचको सम्बन्ध सहअिःतत्व, सहकािरता र समन्वयको िस ान्तमा आधािरत हुने व्यवःथा
गरे को छ । यसरी

ि गत गदार् नेपालमा िक्षितजीय अन्तरसम्बन्ध (सरकारका तीन अ बीचको

अन्तरसम्बन्ध) माऽ नभई ठाडो अन्तरसम्बन्ध (सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध) समेत
गरे को दे िखन्छ । नेपालको सं िवधान, अन्तरसरकारी िव

व्यवःथापन ऐन, ःथानीय सरकार स ालन

ऐन लगायतका कानूनमा भएका व्यवःथा अनुसार सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई

राजनीितक/कायर्कािरणी, िवधाियकी/कानूनी, िव ीय, ूशासिनक र न्याियक

ूयास गिरएको छः
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ि कोणबाट चचार् गन

राजनीितक/कायर्कािरणी अन्तरसम्बन्ध
1. नागिरकताः गाउँ पािलका वा नगरपािलकाको िसफािरसमा ूादे िशक पिहचान सिहतको
नागिरकता िजल्ला ूशासन कायार्लयले ूदान गन व्यवःथा छ ।

2. रा पितको िनवार्चनः सं घीय सं सद्का सदःय र ूदे श सभाका सदःय मतदाता रहे को
िनवार्चक मण्डलबाट

3. राि य

सभाको

रा पितको िनवार्चन हुने सं वैधािनक ूावधान छ ।

गठनः

राि य

सभाको

िनवार्चन

मण्डलमा

गाउँ /नगरपािलसकाका

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र ूमुख/उूमुख तथा ूदे श सांसद्को सं लग्नता रहन्छ ।

4. िववाद समाधानः सं घीय इकाइह बीच सीमा सम्बन्धी वा अन्य कुनै िवषयमा िववाद
उत्प

भएमा सोको समाधानका लािग सं िवधानको धारा 234 ले अन्तरूदे श पिरषद्को

व्यवःथा गरे को छ । त्यसै गरी सं घीय िववाद िन पणका लािग सं वैधािनक इजलास
(सं िवधानको धारा १३७) र ूदे श समन्वय पिरष

(ःथानीय सरकार स ालन ऐन,

२०७४ को दफा १०५) समेतको व्यवःथा गिरएको छ ।

5. िनवार्चनः िनवार्चन आयोग सं घ अन्तगर्त रहने र यसले नै तहको िनवार्चन सम्प
गदर्छ ।

गन

6. ूदे श ूमुखः सातै ूदे शका लािग ूदे श ूमुखको रा पितले िनयुिक्त गन र िनजको
पदमुिक्तबाट रा पितबाट नै हुने व्यवःथा छ ।

7. ूदे श सभा िनलम्बनः कुनै ूदे शमा नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, राि यता

वा ःवाधीनतामा गम्भीर असर पन िकिसमको कायर् भएमा रा पितले उक्त ूदे श
मिन्ऽषिरद्लाई आँयकतानुसार सचेत गराउन, ूदे श मिन्ऽपिरप

र ूदे श सभालाई

बढीमा ६ मिहनाका लािग ूदे श सभा िनलम्बन वा िवघटन गनर् सक्ने व्यवःथा
सं िवधानको धारा 232 को उपधारा (3) ले गरे को छ ।

8. िनदशनः नेपाल सरकारले राि य महत्वका िवषयमा सं िवधान र कानून बमोिजम ूदे श र

ःथानीय तहलाई आवँयक िनदशन िदन सक्ने र सोको पालना गनुर् सम्बिन्धत ूदे श वा
ःथानीय तहको कतर्व्य हुने व्यवःथा छ ।

िवधाियकी/कानूनी अन्तरसम्बन्ध
1. नेपालको सं िवधानको धारा 231 अनुसार सं घीय कानून नेपालभर वा आवँयकतानुसार
नेपालको कुनै क्षेऽमा माऽ लागू हुने गरी बनाउन सिकने, ूदे श कानून ूदे शभर वा

ूदे शको कुनै क्षेऽमा माऽ लागू हुने गरी बनाउन सिकने, दुई या दुई भन्दा बढी ूदे शले

अनुसूची-६ मा उिल्लिखत कुनै िवषयमा आवँयक कानून बनाउन नेपाल सरकार समक्ष

अनुरोध गरे मा सं घीय सं सद्ले आवँयक कानून बनाउन सक्ने र त्यःतो कानून
सम्बिन्धत ूदे शको हकमा माऽ लागू हुने व्यवःथा छ ।
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2. ूदे श सभा िनलम्बन भएको अवःथामा उक्त ूदे शमा सं घीय शासन लागू हुने र उक्त
ूदे शको एकल अिधकारमा परे को िवषयमा सं घले कानून बनाउन सक्ने र सोही ूदे शमा
माऽ लागू हुने व्यवःथा सं िवधानको धारा 232 ले गरे को छ ।

3. ूदे श र ःथानीय तहले सं िवधान र सं घीय कानून अनुकूलन हुने गरी कानून िनमार्ण गनर्
सक्ने, जसका लािग सं घसँग समन्वय गनुप
र् न र सं घले सहयोग गनुप
र् न व्यवःथा छ ।

4. ःथानीय तहले आफ्नो अिधकार सूचीमा उिल्लिखत िवषयमा कानून िनमार्ण गनर् सक्ने र
सो कानून सोही ःथानीय तहमा माऽ लागू हुन्छ ।

5. अनुसूची-६ मा उिल्लिखत िवषयमा सं िवधान सं शोधन गनुप
र् रे मा ूदे शको सहमित
आवँयक पदर्छ ।

6. ःथानीय तहको कानून िनमार्ण ूिबया ूदे शले तोिकिदए बमोिजम हुने व्यवःथा छ ।

7. साझा अिधकार वा आिथर्क क्षेऽको अन्य िवषयमा सं घले ूदे श समेतलाई लागू हुने गरी
कानून िनमार्ण गनर् सक्दछ ।

8. तीन तहबीच आवँयक समन्वयका लािग सं घले कानून िनमार्ण गनर् सक्दछ ।
िव ीय अन्तरसम्बन्ध
सं िवधानको धारा 60 अनुसार सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले आफ्नो आिथर्क क्षेऽािधकारका

िवषयमा कर लगाउन र ती ॐोतबाट राजःव उठाउन सक्ने व्यवःथा छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारले
र् न व्यवःथा छ । सं घले
सं कलन गरे को राजःव सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीच न्यायोिचत िवतरण गनुप

ूदे श र ःथानीय तहलाई र ूदे शले ःथानीय तहलाई िव ीय समानीकरण, समपूरक, सशतर् र िवशेष

गरी चार ूकारका अनुदान ूदान गन व्यवःथा छ । त्यःतै अन्तरसरकारी िव

व्यवःथापन ऐन,

2074 को दफा 25 ले ूदे श र ःथानीय तहले आफ्नो आिथर्क तथा िव ीय नीित तजुम
र् ा गदार्
नेपाल सरकारको आिथर्क तथा िव ीय नीितको अनुसरण गनुप
र् न व्यवःथा गरे को छ ।

ूशासिनक अन्तरसम्बन्ध
सं िवधानको धारा 302 ले रा सेवक कमर्चारीलाई सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन

गन व्यवःथा गरे को छ । त्यसै गरी ूदे श ूमुख सिचव र ूदे श सिचव तथा ूमुख ूशासकीय

अिधकृत सं घले तोक्ने, तोिकए बमोिजम सं घले ःथानीय तहबाटै तलबभ ा खाने गरी दुई वषर्का लािग
कमर्चारी काजमा खटाउन सक्ने व्यवःथा छ । ूदे श लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको अवःथामा

सं घीय लोकसेवा आयोगले ःथानीय तहका लािग आवँयक कमर्चारी िनयुिक्तका लािग परीक्षा स ालन

गरी िसफािरस गरे र सहयोग गिररहे को छ ।
न्याियक अन्तरसम्बन्ध

नेपालको सं िवधानले एकीकृत ूकृितको न्यायूणालीको

पमा सव च्च अदालतको व्यवःथा

गरे को छ । सव च्च अदालत अन्तगर्त रहने गरी ूत्येक ूदे शमा उच्च अदालत र ूत्येक िजल्लामा

िजल्ला अदालत रहने व्यवःथा छ । उच्च अदालतले गरे को िनणर्य उपर सव च्च अदालतमा
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पुनरावेदन हुन सक्दछ । त्यसै गरी ःथानीय ःतरका िववाद िन पणका लाग न्याियक सिमित रहने र

उक्त सिमितको िनणर्य उपर िजल्ला अदालतमा पुनरावेदन हुन सक्ने व्यवःथा रहे को छ ।
उिल्लिखत व्यवःथाह मािथ

ि गत गदार् नेपालको सं घीय ूणाली ःवशासन र सहशासनको

िस ान्तमा आधािरत भई सं घीय इकाइबीच सहअिःतत्व, सहकायर्, समन्वय र पारःपिरक सहयोगको
मान्यतालाई ःथािपत गनर् खोिजएको दे िखन्छ ।

िनंकषर्
राज्यशिक्त र अिधकारलाई तीन अ बीच पृथक्करण गरे तापिन ती अ बीच सहयोगात्मक र

िनयन्ऽणात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम गरी िबयाशील तुल्याउन शिक्त सन्तुलन तथा िनयन्ऽण

आवँयक हुन्छ । नेपालको सं िवधानले भने शिक्त सन्तुलन र िनयन्ऽणका ूचिलत िवशेषतामा केही

पिरमाजर्न गरी मौिलक िकिसमले अभ्यास गन व्यवःथा गरे को छ । ूधानमन्ऽीले सं सद्को िवघटन
गनर् नसक्ने, सं सद्ले दुई वषर्सम्म ूधानमन्ऽी िव

अिव ासको ूःताव पेश गनर् नपाउने र

ूावधानलाई नेपालको सन्दभर्मा मौिलक िवशेषता मा

सिकन्छ । सं घीय ूणाली अवलम्बन गरे को

ु ाइ हुनपु न जःता
सं वैधािनक िनयुिक्तका लािग सं वैधािनक पिरषद्को िसफािरसपिछ सं सदीय सुनव

सन्दभर्मा नेपालमा िक्षितजीय अन्तरसम्बन्ध (सरकारका तीन अ बीचको अन्तरसम्बन्ध) माऽ नभई

ठाडो अन्तरसम्बन्ध (सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध) समेत रहे को दे िखन्छ ।
सन्दभर् साममी
1.

नेपालको सं िवधान (२०७२) ।

2.

अन्तरसरकारी िव

3.

व्यवःथापन ऐन, २०७४ ।

ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ ।

4. राजनीितशा , ूा. कृंण पोखरे ल ।
5.

िविकिपिडया र िविभ

वेबसाइटह

।
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सं सदमा पऽकारको भूिमका र नैितकता

ई री सुवद
े ी



सारांश
सं सद राजनीितक नेताह को जमघट हुने ठाउँ भएकाले त्यहाँ फरक राजनीितक िवचारधारा आउने
गदर्छन् । राजनीितमा नेता र पऽकारबीचको सम्बन्ध अिनवायर् छ तर दुवैको िहड्ने बाटो भने
फरक हुन्छ । राजनीित

र पऽकारको सम्बन्ध अन्तरिबयात्मक हुनपु दर्छ । दुवै शिक्त

सन्तुलनका िहसाबले महत्वपूणर् हुन ् । एकले अकार्को सहयोग िलएर अिघ बढ्नुपन भएपिन दुवैले

आ-आफ्नो िजम्मेवारी वहन गनुप
र् दर्छ । सकारात्मक कामको सकारात्मक नै ूशं सा गनुप
र् दर्छ ।
जब पऽकार कुनै दल या समूहसँग िनकट सम्बन्ध राखेर काम गछर्, तब उसमा तटःथता,

िव सनीयता, सन्तुलन र िनंपक्षताको आशा गनुर् व्यथर् हुन्छ । पऽकारले कमाउनुपन सबैभन्दा
अमूल्य धन भनेको िव सनीयता नै हो । लोकतन्ऽमा लोकतािन्ऽक पऽकािरताकै उदय हुन्छ ।
ँ ै यहाँसम्म आइपुग्नमा राजनीित दलकै भूिमका छ ।
नेपाली पऽकािरता सं कटबाट गुळद
ु मा
पऽकािरतामा पेशाूितको धमर् हुनपु दर्छ । त्यसभन्दा िवपरीत जान थाल्ने हो भने मुलक

पऽकािरताको आवँयकता नै नपन िःथित आउन जान्छ । राजनीित सँग पऽकार सध निजक
रहे र बःनुपन हुन्छ तर जनतालाई सत्य जानकारी िदन भने पऽकार िहचिकचाउनु हुँदैन । िव मा
राजनीितक पऽकारमािथ ू

उठ्न थालेको छ । पऽकारले तटःथ भूिमका नखेली पूवार्मही भएको

कुरा आउने गरे को छ । पऽकािरतालाई सुधार गनुप
र् न खाँचो दे िखएको छ । पऽकािरतालाई

सुधार गनर्का लािग यसले को-कसरी आफ्नो सीमािभऽ बाँिधने हो र कसको दाियत्व के हो भ े
कुरालाई हे नप
र्ु न हुन्छ । यस लेखमा ियनै िवषयवःतुह लाई ू

पािरएको छ ।

पिरचय
सं सदलाई लोकतन्ऽको जननी मािनन्छ । राजनीितक दलको भूिमका सं सदमा महत्वपूणर्

हुन्छ । सं सदमा हुने कितपय िनणर्य महाअिभयोग, अिव ासको ूःताव, नीित कायर्बम अःवीकार
जःता िवषय राजनीितक दलको िनणर्यबाट स ािलत हुन्छन् । सं सद स ालन गनर् बोलाइने

अिधवेशनभिर नै राजनीितक दलको भूिमका रिहरहन्छ । सं सद तथा सं सदीय सिमितमा कानून



पतर्कार, संसदीय मािमला
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िनमार्णका जिटलता फुकाउन तथा कुनै कुरा उठान गनुप
र् न भयो भने सं सदीय दलको बैठक बसेर
औपचािरक वा अनौपचािरक िनणर्य गिरन्छ । केही िववािदत िवषयमा शीषर् नेता र सरोकारवालाबीच
सहमित

गिरन्छ । सं सदीय दललाई ूभािवत पान काम नेतत्ृ व तह र पाटीर्को केन्िीय सिमितले

गदर्छ । पऽकािरताले यसैिभऽ बसेर Watch Dog को भूिमका गरे को हुन्छ । जुनसुकै िनणर्य गनर्
खोजेपिन त्यसले राज्यमा पान ूभावका बारे मा बौि क बहस गराउने, कमीकमजोरी खोतल्ने जःता
काम पऽकािरताले गदर्छ । पऽकािरताले सामािजक, आिथर्क, सांःकृितक, राजनीितक लगायतका

पक्षको िचरफार गन भएकोले यो शून्यतामा स ालन हुँदैन । सं सदमा राजनीितक र ूािविधक दुवै

िकिसमका काम हुने हुँदा सं सदीय पऽकािरता महत्वपूणर् मािनन्छ । शिक्त सन्तुलनको िहसाबले
कायर्पािलका, न्यायपािलका र व्यवःथािपका तीनवटै अ को महत्वपूणर् भूिमका छ । कायर्पािलकाले

िविभ

पमा व्यवःथािपकालाई ूभािवत पानर् खोजेको छ िक भ े ू

पऽकािरताले उठान गन िवषय

हो । सरकारले सं सदमा कःतो कानून ल्याउँ दै छ भ े िवषय पिन सं सदीय पऽकािरताको अध्ययन

क्षेऽिभऽ राख्न सिकन्छ । सं सद बैठकको कायर्सूचीमा सरकारले कुन कानूनलाई ूाथिमकता िदयो भ े

िवषय पिन सं सदीय पऽकािरताको समाचारको िवषय हो । नेपालमा सं सदीय पऽकािरताको अभ्यास
२०१६ सालपिछ भएको मािनन्छ । प ायतकालमा छ भेषी

पमा राि य प ायतको िरपोिटर्ङ

गिरन्थ्यो । पऽकारले सरकारले बजेट कःतो ल्याउँ दैछ भ े कुरा त कहाँ हो कहाँ, किहले ल्याउँ दैछ

भ े कुरा समेत ूकािशत गनर् पाउने अवःथा िथएन । २०४७ मा ूजातन्ऽको पुनःःथापना भएपिछ
पऽकािरतामा व्यापक सुधार आयो । यस समयमा धेरै पऽपिऽका दतार् भएका िथए । सं सद्का

सिमितको िरपोिटर्ङमा केही किठनाइ भने िथए । २०६२/०६३ पिछको पुनःथार्िपत सं सद, २०६४

को पिहलो सं िवधान सभा र २०७० को दोॐो सं िवधान सभा, २०७२ असोज ३ गते सं िवधान जारी

गरे पिछको पुनःथार्िपत सं सद र २०७४ को ूितिनिध सभा र राि य सभाको गठन पिछका सं सदीय

सिमितका िरपोिटर्ङ खुला

पमा छन् । यसबाट सं सदीय ूभावकािरतामा व्यापक वृि

भएको

दे िखन्छ । सिमितले पिन यस बीचमा महत्वपूणर् िनदशन गरे को छ । फाःट शयाक, एमआरपी खिरद,

सुडान घोटाला, एनसेलको कर उठाउने जःता महत्वपूणर् िवषयमा व्यापक छलफल भएको छ ।
पऽकािरताका सै ािन्तक पक्ष

पऽकािरता एउटा िस ान्तिभऽ रहे र आएको हुन्छ । िव मा मुख्य गरी पऽकािरताका चार

ूकारका िस ान्त ूयोगमा आएको दे िखन्छ, जसमा Authoritarian Theory, Communist Theory,

Libertarian Theory र Social Responsibility Theory छन् । पिहलो पटक Fred, Peterson and
Wilbur Schramm ले 'ूेसका चार िस ान्त' भ े पुःतकमा Normative Theory ूःताव गरे का

ु
अमेिरकामा कम्यूिनज्म र सोिभयतको शीतयु
िथए । Normative Theory भ े पुःतक सं यक्त

अविधमा ल्याइएको िथयो । यसलाई मास िमिडयाको पि मी िस ान्त भिनन्छ । Normative

Theory ले िमिडया ूणालीलाई िनयन्ऽण गनर् र सरकार अिधकार, नेता र जनताबाट स ालन गनर्का
लािग एक आदशर् तिरका वणर्न गदर्छ ।
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नेपालको पऽकािरता अिहले ःवतन्ऽवादी (Libertarian Theory) िस ान्तबाट अिघ बढे को

छ । यस िस ान्तले पऽकािरतालाई ःवतन्ऽ राखेको छ । सं िवधानले पूणर् ूेस ःवतन्ऽताको ग्यारे न्टी

गरे को छ । २०६३ दे िख नै नेपालमा ःवतन्ऽतावादी िस ान्तमा आधािरत पऽकािरताको अभ्यास

भएको छ । ःवतन्ऽतावादी िस ान्त िमिडयामा रहे को अिधनायकवादी िस ान्तको िवरोधी हो । यस

िस ान्तका सं ःथापक (िमल्टन, लक, िमल आिद) ले उल्लेख गरे का छन् ूेसले सुसूिचत गदर्छ,

मनोर न िदन्छ, बेच्छ र सत्यको खोजी गनर् सहयोग गदर्छ । यो िवचारह को िनःशुल्क बजार हो,

जहाँ कुनै पिन आफ्नो िवचारह

र अिभव्यिक्तह

ूकािशत गनर्सक्छ भ े यो िस ान्तको मान्यता

छ । यस िस ान्तले सत्य र झुटको बीचमा िभ ता राख्दछ, िवचार अिभव्यिक्त व्यक्त गन अनुमित

िदन्छ । यो िस ान्त बमोिजम सरकार र िमिडयाबीच कुनै सम्बन्ध छै न, ूेस सेन्सरिसपबाट ःवतन्ऽ
छ । िमिडयालाई पिन ूहरीको

पमा हे िरन्छ । अिधनायकवादी िस ान्तको िव

िविोह गदार्

ु ँद
ूारिम्भक ःवतन्ऽतावादीह ले तकर् गरे का िथए िमिडया स ालनमा कुनै कानून हुनह
ु ै न । उनीह को

तकर् िथयो, “Free press means that all forms of media must be totally unregulated.” त्यसै ले
यो िस ान्तबाट भएको पऽकािरताले समाजमा व्यापक जनता सुसूिचत गरे को पाइन्छ ।

नेपालमा पऽकािरताको िवकास ूिबया त्यित लामो छै न । राणाकालीन अवःथामा

पऽकािरतामा समाचारको माध्यमबाट भन्दा सािहित्यक कृितबाट िवकृित िवसं गितलाई बािहर ल्याउने

काम गिरन्थ्यो । सवर्स ावादी िस ान्त (Authoritarian Theory) बाट पऽकािरता गुिळएको अवःथा
िथयो । यःतो अवःथामा राणा सरकारले जे भन्यो, त्यो मा ुपन अवःथा िथयो नऽ पऽकारको ज्यान

जोिखममा पदर्थ्यो । िशक्षाको िवकास भइसकेको िथएन । २००७ सालमा ूजातन्ऽ आएपिछ नेपाली
पऽकािरता केही खुकुलो भएको दे िखन्छ । २०१६ सालसम्मको पऽकािरता सामािजक दाियत्वको

िस ान्त (Social Responsibility Theory) मा आधािरत िथयो । कुनै पिन िवषय बािहर ल्याउनु
भन्दा पिहला सामािजक नैितकतालाई ध्यानमा राखेर हे िरन्थ्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्िले

िनरं कुश प ायती व्यवःथा लागू गरे पिछ नेपाली मेिडया फेिर खुिम्चन पुगक
े ो िथयो । २०१७ दे िख

् ।
२०३६ सालसम्ममा प ायती व्यवःथाले नेपाली पऽकािरतामा सवर्स ावादी िस ान्त लागू गरयो

यस अवःथामा नेपाली पऽकािरतामा व्यापक सेन्सर गनर् थािलयो । २०३६ सालको जनमत सं महपिछ

भने नेपाली पऽकािरतामा केही सुधार भएको छ । प ायती व्यवःथाको तुलनामा बढी नै पिऽकाह
िनःकन थालेको पाइन्छ । तर यो समयमा कुन िस ान्त ूयोग भयो भ े कुरा भ

सिकने अवःथा

छै न । २०३६ दे िख २०४७ सालसम्मलाई पऽकािरताको सं बमणकाल मािनन्छ । २०४७ दे िख
२०५९ सालसम्म यसमा केही िभ

अवःथा आयो । यसभन्दा अिघका व्यवःथामा पऽकािरतामा केही

ःवतन्ऽताको अनुभिू त भएको दे िखन्छ । तर राजतन्ऽको व्यवःथा, २०५१ सालको माओवादी
राज्यको सं कटकालीन व्यवःथाले पऽकािरतामा केही किठनाइ उत्प

न्

र

भएको िथयो । २०५९ साल

असोज १८ को शाही घोषणापिछ भने नेपाली पऽकािरतामा फेिर सवर्स ावादी िस ान्तको ूयोग
भएको िथयो । २०६२/०६३ सालको पिरवतर्नसँगै पऽकािरता पिन पूणर् ःवतन्ऽ ब

पुगेको छ ।

यसबाट के दे िखन्छ भने बहुदलीय राजनीितक व्यवःथा र ःवतन्ऽ पऽकािरताको उदय सँगसँगै हुन
पुग्दछ । समाचारका माध्यममा िविवधता आउन थालेको छ । पऽपिऽका, टे िलिभजन, रे िडयो,
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अनलाइन, यु

ुब, टु इटर, फेसवुक लगायतबाट समाचार सम्ूेषण हुन थालेको छ । सरकारको

ूितपक्षको काम पऽकािरताले गरे को छ । ूिविधको िवकासले वाःतवमा नेपाली पऽकािरताले छोटो

समयमा व्यापक फड्को मारे को छ । लोकतन्ऽलाई functioning गनर्का लािग महत्वपूणर् भूिमका

पऽकािरताले गरे को छ । पऽकािरताकै कारण लुकेर रहे को राजनीितक दल वा नेतालाई मािथ
ल्याउने काम पिन भएको छ ।
सं सद र पऽकार
राजनीित

र पऽकारबीचको सम्बन्ध िवपरीतको हुनपु दर्छ । सांसद पिन राजनीितक

कायर्कतार् हुन ् भने अन्य पाटीर्का सदःय पिन राजनीितक कायर्कतार् नै हुन ् । राजनीितक कायर्कतार् र

पऽकािरता िहँड्ने गोरे टाह

अलग–अलग हुन्छन् । राजनीितक कायर्कतार्ले जःतो पऽकारले

तथ्यभन्दा बािहर गएमा पऽकार, पऽकारको
एजेन्डालाई

राज्यको

आवँयकताका

िबयाकलापलाई पिन तथ्यपूणर् तवरले पुि

पमा

पमा रहन सक्दै न । राजनीित ले पाटीर्का हरे क

िचिऽत

गन

माऽै

होइन, पाटीर्ले

गरे का

गलत

गन चे ा गदर्छन् । त्यसमा पऽकार यसरी सजग हुनपु दर्छ

िक जसबाट सत्य घटना बािहर जाओस् । पऽकारले सत्यता बािहर ल्याउनुपन कारण भनेको

ु ँद
जनतासँग पऽकार झुट हुनह
ु ै न भ े हो । अक्सफोडर् िरसचर् इन्साइक्लोपीिडयाका अनुसार

‘राजनीितक पऽकािरताको लोकिूयता बढ्दै गइरहे को छ र यो पऽकािरताको एक महत्पूणर् क्षेऽ हुन
गएको छ । राजनीित

र पऽकार दुवै एक अकार्का िवपरीत िहं ड्ने भएपिन समम ूणाली स ालनमा

दुवैको सम्बन्धको भने आवँयकता छ । पऽकार र राजनीित बीचको सम्बन्धमा केही variable ह

हुन्छन् । िवशेष गरी भरोसा र पारःपिरक िनयन्ऽण ारा दुवैको सम्बन्ध स ािलत हुन्छ । दुवैको

सम्बन्धले शिक्त सन्तुलनको िसजर्ना गनर् र शिक्त सन्तुलन कायम राख्न सक्छन् ।

राजनीितक पऽकािरता भनेको ूजातािन्ऽक ूिबयाको सहयोगी हुन ु हो । राजनीितक

छन् । यी अवधारणाह हुन;् Politics as a strategic
game, Interpretive versus straight news, Conflict framing and media negativity, and
Political or partisan bias. पऽकािरताको अनुसन्धानको िनंकषर्लाई थप बल िदनका लािग पऽकार

पऽकािरतालाई तरि त पान चार अवधारणाह

राजनीित

र अिधकारीबीचको ठू लो अन्तरिबयाको आवँयकता हुन्छ । दुई समूहका बीचको

अन्तरिबयाले चार ूकारको पिरणाम िदन्छ । ती हुन;् Documentation, Promotional, Watchdog

and Collaborative journalism । एडवडर् मोिरसे (Edward Morrissey) ले theweek.com मा

लेखेका छन्, “राजनीितक पऽकािरतामा बारम्बार आफ्नो िवचार पिन समावेश हुन्छ, जसले वतर्मान
राजनीितक घटनाह को िरपोिटर्ङमा पूवार्मही हुने गदर्छ ।” यसले के दे खाउँ छ भने यसको पिरूेआय
व्यिक्तपरक हो र एक

ि कोणमा झुकाव हो । ॄान्डन न्याहान र जोन साइड्सको तकर् छ िक

“राजनीितमा िरपोटर् गन पऽकारह

राजनीित िव ान अनुसन्धानबाट ूायजसो अपिरिचत हुन्छन् ।”

जसबाट जुन कुराको िरपोटर् भइरहे को छ त्यो कुराले फरक “िःपन” िलन सक्दछ । जेृी बाइम
(Geoffrey Baym) का अनुसार ूदान गिरएको जानकारीलाई "fake news'' मा

राजनीितक घटनाह

उपलब्ध गराउँ दा मनोर न तथा तथ्य समाचार रे खा अःप
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दे िखन्छ । पऽकािरताले आफ्नो िजम्मेवारी पूरा गनर्का लािग िविभ

अध्ययन अनुसन्धान अन्तवातार्

लगायतका काम गदर्छ । तर कितपयले भने अिधकारभन्दा मािथ जान खोजेको पिन आरोप लगाउने
गदर्छन् । राजनीित

Stanley Baldwin ले िटप्पणी गरे “पऽकारह ले िजम्मेवारी िवनाको शिक्त

खोज्नु एक ूकारको वेँयावृि

हो ।”

पऽकार राजनीितभन्दा अलग हुनपु दर्छ भनेको पऽकारले राजनीित गनर्हँद
ु ै न भ े हो ।

राजनीित र पऽकािरता एउटै बाटोबाट किहल्यै िहँड्न सक्दै नन् । नेपालमा कृंणूसाद भ राई,

रमेशनाथ पाण्डे, गगन थापा, योगेश भ राई, ूकाशमान िसं ह जःता कैय राजनीितकमीर्ह
पृ भूिमबाट राजनीितमा आएका हुन ् । तर उनीह

क्षेऽबाट भने पूरै गुमनाम भए । अिघकांश अखबारह

पऽकािरताको

जब राजनीितमा खुलेर लागे, तब पऽकािरता
ठू ला व्यापािरक घरना वा ःवाथर् समूहले

स ालन गरे को हुन्छ र ितनले आफ्ना अिघकांश पऽकारलाई शिक्तको सेवामा ूोत्सािहत गदर्छन् भ े

ँ ीवादी कुलीन वगर्लाई
िव ष
े ण भएको पाइन्छ । दिक्षण अिृकामा पऽकार र राजनीित ह ले सेतो पूज

कमजोर पानर् वा उखेल्न चाहन्छन् । त्यहाँ पऽकार र राजनीित ह बीच सध वैचािरक सम्बन्ध रहे को

छ । एक राजनीित को काम सावर्जिनक सोच व्यवःथापन गनुर् हो । यसको मतलब राजनीित ले

चाहे को कुरा लुकाउनु होइन र जनताबाट उसलाई बेवाःता गन नाममा सत्य कुरा लुकाई झुक्याउनु

होइन । एक पऽकारले जनतालाई वाःतवमै के हुँदैछ भनेर बताउन खोज्नु हो तर राजनीित को पूणर्
िव ासमा परे र होइन । राजनीित ले लुकाउनु पन कारण पऽकारले उजागर गरे न भने यःता कुराले

राजनीितक ॅ ाचारलाई सहज बनाउँ दछ । पऽकार एच एल मेनकन (HL Mencken) ले यःतो

िटप्पणी गरे का छन् िक ‘पऽकारले राजनीित लाई हे नप
र्ु न एक माऽ तिरकामा िगरावट आएको छ’ ।

राजनीितक पऽकािरता पऽकािरताको एक व्यापक शाखा हो, जसमा राजनीित र राजनीित िव ानको

सबै पक्षको समावेश छ, य िप यो शब्द सामान्यतयाः नागिरक, सरकार र राजनीितक शिक्तको

समावेशलाई जनाउँ छ । राजनीितक पऽकािरताले मतदातालाई उनीह को आफ्नै राय बनाउने र
समुदाय, ःथानीय वा राि य मािमलामा उनीह लाई ूभाव पान जानकारीह
राजनीितक पऽकािरता िून्ट, ूसारण वा अनलाइन िरपोिटर्ङमा िविभ

माध्यमह

ूदान गदर्छ ।

माफर्त ूदान

गिरएको छ । िडिजटल िमिडया उपयोग बढे को छ र यसले अिभयान, राजनीित, घटना समाचार र

उम्मेदवारको लािग सुलभ प्लेटफमर्को ितु कभरे ज गदर्छ । The New York Times र The

Washington Post जःता राजनीितक पऽकािरताका लािग पिरिचत िमिडया आउटलेटह ले पिन यस

माध्यमको ूयोग बढाउँ दै छन् ।
सं सदमा पऽकारको भूिमका

िनवार्िचत राजनीित ह को भेला हुने िनकायमा सं सद पदर्छ । िनवार्चनबाट िवजयी उमेदवार

सांसद बन्दछ । सं सदको ूभावकािरता अिभवृि

गन िविभ

सं यन्ऽ खडा छन् । ती मध्ये सं सदको

पऽकािरता एक हो । सं सद पऽकािरता जित सशक्त हुन्छ, सं सदको ूभावकािरता पिन बढ्दै जान्छ

। िहजोको सं सद, आजको सं सद र भोिलको सं सद जनतामुखी नै हुनपु छर् भ े मान्यता छ । यसमा

पऽकारको ध्यान जानुपदर्छ । आधुिनक स ार प ित बमोिजम ठू लो पिरवतर्नका लािग थोरै शिक्तको
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ूयोग गनर् सिकन्छ भ े साइवरनेिटक िस ान्तले मानेको छ । समाचारबाट बािहर गएका िवषयले

सानो भएपिन ठू लो ूभाव पन हुँदा पऽकािरताको महत्वपूणर् भूिमका छ । सं सदमा शून्य समयमा

बोलेको एक िमनेटको कुरा स ार माध्यमबाट बािहर गएपिछ किहले त्यसले ठू लो ूभाव पारे को पिन

हुनसक्छ । कुनै व्यिक्तले बोलेको कुरा माऽै नभई उसको हाउभाउ गितिविधको पिन अध्ययन

गनुप
र् दर्छ भ े मान्यता स ार िस ान्तले राख्दछ । जसबाट सं सदमा उठे का िवषय, हाउभाउ आिदलाई
र् न दाियत्व पऽकािरतामा छ । सं सदमा हुने िविभ
ध्यानमा िदएर समाचार ूकाशन ूशारण गनुप

गितिविधको सिह तिरकाले ूकाशन र ूशारण हुन आवँयक हुन्छ । यसका लािग अनुभवी, िवषयको
ान, नैितक चिरऽ, राजनीितक

पमा तटःथ हुने पऽकारको खाँचो पदर्छ । यसको मतलब सं सदको

िरपोिटर्ङमा एकामता र लेखन गितको ठू लो सम्झौता चािहन्छ । पऽकार नैितकतामा अिड्कनु पदर्छ,

ु ँद
पक्षपाती हुनह
ु ै न । आफ्नो लेखमा ूितिविम्बत भएको िवषयमा अनुमानह

राख्नु हुँदैन ।

पऽकािरतािभऽ पऽकार छ िक छै न यो महत्वपूणर् कुरा हुन्छ । पऽकािरतामा िमसावट पऽकािरता हुन
पुग्दछ भने त्यहाँ न्याय हुनेलाई अन्याय हुन पुग्दछ ।
बेलायतका सुूिस

कानूनिव

Ivor Jennings ारा आफ्नो पुःतक Parliament (1939) मा

लेिखएको छ, ‘कायर्कािरणी स ापक्षको र सं सद ूितपक्षको हो ।’ यो कुरा नेपालको सं सदमा

परम्परागत

पमा हुँदै आएको छ । यथाथर् घटनालाई अिघ सारे र सं सदमा ूितपक्षले खेलेको

भूिमकामा िवंलेषण गनर् सिकन्छ । एउटा अिधवेशन वा दुई अिधवेशनको अध्ययन गरी ूितपक्षीले

खेलेको भूिमकाबारे िवंलेषण गनर् सिकन्छ । सिमितले िदएका िनदशनका िवषयमा पिन तुलनात्मक

अध्ययन गनर् सिकन्छ । सिमितले उठान गनुप
र् न िवषयमा गुपच ुप हुन पुगेमा त्यसबारे अन्तरवातार् गनर्
सिकन्छ । अमेिरकाका २८ औ ं रा पित Woodrow Wilson ले भनेका छन् ‘सं सद्का सदनह

ूदशर्नी कक्ष माऽ हुन ् तर वाःतिवक सं सदीय कारवाही त सिमितमा हुन्छ ।’ यस भनाइबाट पिन के

बुिझन्छ भने सं सदीय सिमितमा महत्वपूणर् िवषयमा बहस, छलफल, अनुगमन तथा िनदशन हुन्छ ।
र् न दाियत्व पूरा गनर् सके िक सकेनन् भ े कुराको उजागर पऽकािरताले नै
सं सदीय सिमितले गनुप

गनुप
र् दर्छ ।

कुनै पिन सं सदीय िरपोटर्रको मुख्य एजेण्डा भनेको जनतालाई िशिक्षत गनुर् र उनीह लाई

सं सदिभऽ के भइरहे को छ भनेर सचेत गराउनु हो । सं सद पऽकारले दे शभिरको भाषा र सं ःकृितको

गिहरो अध्ययन गनुप
र् दर्छ । सं सदमा बोिलने कुनै कुरालाई िलएर उसको भाषा र सं ःकृितको मानमदर् न
र् ँद
गन गरी समाचार सम्ूेषण गनुह
ु ै न । सं सदमा के भइरहे को छ भ े कुरा जा

नागिरकलाई अिधकार

छ । पऽकारले माऽ सबै कुरा बािहर ल्याउन सक्ने हुँदा पऽकािरतामा अवरोध हुनासाथ जनताको

अिधकार हनन हुन पुग्दछ । सं सदमा पऽकारलाई छलफलमा नराखेर पािरत भएका कितपय िवधेयक

रा पितबाट ूमाणीकरण भए लग ै सं शोधनको मार खानुपरे को अवःथा पिन दे िखन्छ भने कितपय

सिमितबाट पािरत भएर सं सदमा पुगे पिन सं सदबाट सिमितमा िफतार् पठाउनु परे को छ । सं सदमा जे

भइरहे को छ, स ार माध्यमलाई खुला नै गनर् सके ऽुटी सच्याउने समेत मौका िमल्ने गदर्छ । स ार

माध्यममै आएको समाचारका कारण गुठी िवधेयक िफतार् भयो, राि य सुरक्षा पिरष
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हुने अवःथामा छ र राि य मानव अिधकार आयोग िवधेयक सं सदमा दतार् माऽ भएर अिघ बढ्न

सकेको छै न । राजनीितक सहमित भएपिछ माऽै िमिडया काउिन्सल िवधेयक अिघ बढे को छ ।

पऽकारले सांसदले दे खाएको भूिमकालाई कुनै पूवार्मह नराखी बािहर ल्यानुपदर्छ, जसले

सांसदिभऽ उत्साह पिन बढ्न जाने हुन्छ । सांसद र पऽकारबीच हरे क कुरामा अन्तरिबयाको खाँचो
हुनेहँद
ु ा दुवै एक अकार्मा भर पन अवःथा िसजर्ना हुन्छ । सांसदले उठाएको िवषयलाई नबङ्ग्याईकन

र् दर्छ । पऽकािरताले उठाएका गम्भीर िवषयमा सांसदले सं सद
बािहर ल्याउने काम पऽकािरताले गनुप

बैठक, सिमित बैठकमा उठाउनु पदर्छ, जसबाट दुवैको सम्बन्ध सुमधुर हुने दे िखन्छ ।

त्यसै गरी पऽकािरताले जिहले पिन सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुराको खोजी गदर्छ,

जसबाट सं सदिभऽका कुरा जनता समक्ष पुग्ने गदर्छन् । सं सदमा सं सदको िनणर्य, सं सदमा उठे को
िवषय, सांसदको भूिमका, सांसदले उपलब्ध गराएका कागजात, सं सदीय ूःतावका िवषयमा पऽकार बढी
केिन्ित हुनपु न हुँदा पऽकारले सं सद सिचवालयसँग यःतै खालका सहयोगको अपेक्षा गरे को हुन्छ ।
सं सदीय पऽकािरता सं सद र जनताबीच सम्बन्ध

गराउन माऽ म त गदन, ब

सेत ु हो । यसले नागिरकलाई सचेत

नागिरकका आवाजह लाई समेत सांसदसम्म पुर्याउने वातावरण समेत

िनमार्ण गदर्छ र सं सदीय िनगरानी बढाउनमा म त गदर्छ । सं सदीय िनगरानी जित सशक्त र

ूभावकारी हुन्छ, सरकार सं सदूित त्यित नै

पमा जवाफदे ही हुन्छ । त्यसकारण सं सदीय

मािमलाका सम्बन्धमा पऽकारले खेल्ने भूिमका अहम् हुन्छ ।

पऽकािरतामा नैितकताको सवाल
नेपालको पऽकािरताको इितहास धेरै लामो छै न । राजनीितक पिरवतर्नसँगै ःवतन्ऽ

पऽकािरताको अभ्यासमा हामी छ । समाजमा भइरहे का र हुन लागेका घटनालाई अनुसन्धानपूणर्

ढं गबाट अध्ययन गरी जनतासमक्ष ल्याउने काम यसले गदर्छ । यसले िसं गो समाजमा सामािजक
व्यवहार र सामािजक सम्बन्धका बारे मा बहस गराउने िव ष
े ण गन गरे को छ । पऽकािरताका केही
सीमाह

जुन सं िवधानले तोकेको छ, ती बाहे क केही व्यिक्तगत तथा नैितकतासँग जोिडएका ू

हुन्छन्, यसमा पऽकािरता सचेत हुनपु छर् भ े मान्यता पऽकािरतामा छ । तर बाँकी सबै कुरामा

पऽकािरता ःवतन्ऽ छ । िव मा िदनहुँ भइरहे को घटनालाई छनौट गरी त्यसलाई word, sound,

्
कामा पऽकािरताले गरे को छ सबै घटनालाई बािहर ल्याउने
picture आिद ारा जनसमक्ष पुरयाउने
काम गनर् पऽकािरताले गहन िजम्मेवारी पाएको छ । िदनहुँ घटे का घटनालाई समाचारको

बािहर ल्याएर जनतालाई सुसूिचत पानुर् पऽकारको दाियत्व भएकाले

पऽकािरताले

पमा

राजनीितक

आःथाभन्दा टाढा रहे र जनताका िहतमा कलम चलाउनु पदर्छ भ े मान्यता राख्दछ । राज्यलाई

गितशील बनाउँ दै लैजाने काम पिन पऽकािरताले गदर्छ । पऽकारले पक्षपात नगरी समाचार बािहर
ल्याउनुपन भएकाले ऊ सबैको िव ासपाऽ ब

सक्छ । पऽकार कुनै अमूक िवचारबाट पोिषत

ु ँद
ु ा नाताले पऽकार कुनै पिन िवचार या आःथाबाट ूभािवत हुन
हुनह
ु ै न । िववेकशील मान्छे हुनक

सक्छ तर पऽकािरताका
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ि ले भने पऽकार सध तटःथ हुनपु दर्छ । पऽकारको सम्बन्ध गिरब
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िकसानको झुूोसँग पिन हुन्छ भने धनीको महलसँग पिन हुन्छ । सामान्य मािनससँग पिन हुन्छ र

ूिति त व्यिक्तसँग पिन हुन्छ । नेपोिलयन बोनापाटर्ले पऽकारको शिक्तलाई आँकलन गरे र भनेका

छन्, “चारहजार सेनासँग भन्दा मलाई चारजना पऽकारसँग बढी डर लाग्छ ।” पऽकािरताको
महत्वलाई हे रेर पऽकािरतालाई राज्यको चौथो अ

हो भ े गिरन्छ । राज्य स ालनमा तीनवटै

िनकायको Watch Dog को भूिमका पऽकािरताले खेल्ने गरे को छ । पऽकािरता राज्यको चौथो अ

हो भ े कुरा एक बेलायती सांसद Edmund Burke (1729-1797 ) ले बताएका छन् । Whig

पाटीर्मा आब

उनको पऽकािरता राज्यको चौथो अ

हो भ े भनाइ Thomas Carlyle ले उल्लेख

गरे का छन् । Thomas Carlyle ले Heroes and Hero Worship in History मा लेख्छन् ‘वकर्ले
भनेकी सं सदमा राज्यका तीन अ

छन् तर िरपोटर्रह को ग्यालरी चौथो अ को

महत्वपूणर् छ’ । Oxford English Dictionary ले पऽकािरतालाई चौथो अ को

पमा सबै भन्दा

पमा राखेको छ,

भने अन्यले अंमज
े ी िनबन्धकार William Hazlitt लाई यसको ौे य िदन्छन् । पऽकािरतालाई चौथो
अ को

पमा िलनुभन्दा पिहले हुलतन्ऽलाई राज्यको चौथो अ

मािनएको िथयो ।

पऽकार िविलयम सफीरले लेखेका छन्, ‘पऽकािरतालाई वणर्न गदार् चौथो अ को

गिरएको छ । पऽकार र समाचार सं ःथालाई चौथो अ को

पमा िलने

पमा आत्मसात् गद गिरएको राज्य

शिक्तमा उनीह को पहुँच र उनीह लाई हे न व्यवहारले गदार् हो ।’ जब पऽकार कुनै दल या

समूहसँग िनकट सम्बन्ध राखेर काम गछर्, तब उसमा तटःथता, िव सनीयता, सन्तुलन र िनंपक्षताको
आशा गनुर् व्यथर् हुन्छ । पऽकारले कमाउनु पन सबैभन्दा अमूल्य धन भनेको िव सनीयता नै यो

हो । Gallup Organization, 2016 को िरपोटर् अनुसार अमेिरकामा २००४ भन्दा पिहले धेरै

अमेिरकीले सामूिहक िमिडयामा िव ास राख्नु सामान्य कुरा िथयो । तर २००४ दे िख आधाभन्दा कम
अमेिरकीले त्यःतो महसुस गदर्छन् । पिछल्लो समयमा एक ितहाइ अमेिरकीको माऽै पऽकािरतामा

भरोसा छ । अिहले पऽकािरतामा आम िवतृंणा आएको हुँदा अिहले यसलाई राज्यको चौथो अ
पिन लाज मा प
ु न अवःथा आएको िटप्पणी हुन थालेको छ ।

भ

िनंकषर्
राज्यका तीन महत्वपूणर् अ

राज्यको चौथो अ को

कायर्पािलका, न्यायपािलका र व्यवःथािपका हुन ् । पऽकािरताले

पमा काम गद आएको छ । ूेसले राज्यका तीनै महत्वपूणर् अ लाई

पारदशीर्, जवाफदे ही, जनताूित उ रदायी भए नभएको िवषयमा बहस गराउने, िव ष
े ण गन, िभऽका कुरा

बािहर ल्याउने काम गद गदार् चौथो अ मािथ ू

उठ्न थालेको छ । राज्यको चौथो अ

ःवच्छ र

तटःथ भयो िक भएन भ े कुराको समीक्षा गनर् ज री छ । दे शमा भइरहे को िवकृित/िवसं गित,

अपराध, ॅ चारलाई छताछु ल्ल

पमा बािहर ल्याउनुपन िमिडयामा पक्षपाती, पूवार्मही तत्व हावी हुन

पुगेमा पक्कै पिन दे शमा अशािन्त पैदा हुनछ
े । पऽकािरताबाट आम राजनीित , नागिरक, पेशाकमीर्

सबैले आफ्नो क्षेऽमा भएका ऽुिटको समीक्षा नगन हो भने पऽकािरताले अराजकता माऽै ल्याउने
ु मा समृि
हुन्छ । पऽकािरता ःवतन्ऽ र तटःथ भएमा माऽ मुलक

ु लाई सही
आउनेछ । मुलक

िदशामा िहँडाउन राज्यका अन्य िनकाय र पऽकािरताले भूिमका खेल्ने हो भने समाजमा एउटा ठू लो
संघीय संसद सेवा स्मािरका, २०७६
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बािन्त आउने छ । मूल राजनीितको असर सं सदिभऽ पन भएका कारण सं सदमा स ापक्ष र
ूितपक्षले खेल्ने भूिमका तथा कमीकमजोरीलाई िव ष
े ण गद िमिडयाले िनरन्तर उजागर गनर् सकेमा
िवकृित आउनबाट रोिकने छ । राजनीित

र पऽकारबीचको सम्बन्ध यःतो होस् िक दुवैले

अिनयमितता र भ ाचारलाई िनमूल
र् पानर् सहयोग पुगोस् । सं सदमा राजनीितक चलखेल हुने भएकाले

लबी िरपोिटर्ङ शु

गराउन आवँयक परे को छ साथै सं सदमा अनुभवी र नैितकवान् पऽकारको पिन

खाँचो दे िखन थालेको छ ।
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पुःतक, समाचार र लेखह

।
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