सं घीय सं सद

िाविय सभा



नागरिकको सर्ववभौमसत्ताको प्रयोग गने मूल थलो हो। यसमा नागरिकबाट र्वा नागरिकका

सदन िाविय सभा एक स्थायी सदन हो। यस सभामा मिको भाि फिक िहने



सं घीय सं सदका रुपमा दुई सदनात्मक व्यर्वस्थावपकाको व्यर्वस्था गिे को छ। सं वर्विानको

नगिपातलकाका

सं घीय

सं सद

ु को सर्वोच्च जनप्रतितनतिमुलक सं स्था हो।यो
मुलक

प्रतितनतिबाट तनश्चि अर्वतिका लातग सदस्यहरु च ुतनने गदवछन्। नेपालको सं वर्विानले

िािा ८३ बमोश्जम सं घीय सं सदको िल्लो सदन प्रतितनति सभा ि मातथल्लो सदन िाविय
ु कायवहरु दे हाय बमोश्जम िहेका छन् :
सभाका रुपमा िहेको छ। सं सदका प्रमख










कानून तनमावण गने,

सं वर्विानको िािा ८६ बमोश्जम गठठि सं घीय सं सदको मातथल्लो

गिी

प्रदे श

सभाका

प्रमुख

सदस्य,
ि

गाउप पातलकाका

उपप्रमुख

अ्यक्ष

िहेको

तनर्वावचक

ि

उपा्यक्ष

मण्डलद्बािा

प्रदे शबाट कम्िीमा िीन जना मवहला, एक जना दतलि ि एक जना अपांगिा
भएका व्यश्ि र्वा अल्पसं ख्यक सवहि आठ जना गिी तनर्वावश्चि ५६ जना ि
नेपाल सिकािको तसफारिसमा िािपतिबाट मनोनीि कम्िीमा एक जना मवहला

सिकाि गठन गने,

सवहि िीन जना गिी जम्मा 59 जना सदस्य िहने सं र्वैिातनक व्यर्वस्था छ।

सिकािको नीति िथा कायवक्रममातथ छलफल ि पारिि गने,

यस सभाका सदस्यहरुको कायवकाल 6 र्वर्व िहेको छ भने एक तिहाई

सं वर्विान सं शोिन िथा जनमि सं ग्रह सम्बन्िी तनणवय गने,

सदस्यहरुको पदार्वति प्रत्येक दुई र्वर्वमा समाप्त हुने व्यर्वस्था िहेको छ।

बजेट मातथ छलफल एर्वं पारिि गने,

सं र्वैिातनक व्यर्वस्था अनुरुप तमति 2074 माघ 24 गिे भएको िाविय सभाको

सिकािका तनयतमि काम कािर्वाहीको तनगिानी िाख्ने,

तनर्वावचन ि सभाको दुई र्वर्े अर्वति समाप्त भए पतछ रिि हुन आएका सदस्यको

सिकािलाई आर्वयक तनदे शन िथा सुझार्व प्रदान गने,

प्रतितनतित्र्व गने दलहरुर्वीच भएको एवककिण पचाि् सभामा हाल कायम

सिकािलाई नागरिक प्रति उत्तदायी बनाउने।

भएको दलीय सं िचना दे हाय बमोश्जम िहेको छ M

प्रतितनति सभा

क्र.सं.

दलको नाम

सदस्य संख्या

१

नेपाल कम्युतनष्ट पाटी (नेकपा)

२

नेपाली कांग्रस
े

६

जना (कूल सदस्य सं ख्याको ६०%) ि समानुपातिक तनर्वावचन प्रणालीमाफवि

३

जनिा समाजर्वादी पाटी, नेपाल

३

४

मनोनीि

३

११० जना (कूल सदस्य सं ख्याको ४०%) गिी जम्मा २७५ जना सदस्य

जम्मा

तनर्वावश्चि हुने सं र्वैिातनक व्यर्वस्था छ। यस सभाको कायवकाल ५ र्वर्व िहेको
छ।

तमति २०७४ मंतसि १० ि २१ गिे सम्पन्न भएको प्रतितनति

सभाको तनर्वावचन ि सो पचाि् सं सदमा प्रतितनतित्र्व गने दलहरुबीच भएको

एवककिणबाट सभामा हाल कायम भएको दलीय सं िचना दे हाय बमोश्जम िहेको
छ:

क्र.सं.

दलको नाम

सदस्य संख्या

चावहने योग्यिा :


समानुपातिक

जम्मा

११६

५८

१७४




नेपाल कम्युतनष्ट पाटी

२

नेपाली कांग्रस
े

२३

४०

६३

३

जनिा समाजर्वादी पाटी, नेपाल

२२

३४

४

नेपाल मजदुि वकसान पाटी

१

१२
–

५

िाविय जनमोचाव

१

–

१

६

िाविय प्रजािन्र पाटी

१

–

१

७

स्र्विन्र

१

–

१

१६५

११०

२७५

(नेकपा)

जम्मा

१

नेपालको नागरिक हुनपु ने,

प्रतितनति सभाका लातग पच्चीस (२५) र्वर्व ि िाविय सभाका लातग
पैंिीस (३५) र्वर्व उमेि पूिा भएको,

प्रत्यक्ष



बैठकमा

जुन दलको उम्मेदर्वाि भई सदस्य तनर्वावश्चि भएको हो त्यस्िो
गिे मा ि



मृत्यु भएमा।

प्रतितनति सभाका सभामुख ि उपसभामुख िथा िाविय सभाका
अ्यक्ष ि उपा्यक्ष सम्बन्िी व्यर्वस्था

सं वर्विानको िािा ९१ ि ९२ मा क्रमशः प्रतितनति सभाका सभामुख

ि उपसभामुख िथा िाविय सभाका अ्यक्ष ि उपा्यक्ष सम्बन्िी िहेको
व्यर्वस्था :


दुर्वै सभाको पवहलो बैठक बसेको तमतिले १५ ठदनतभर आफु
म्येबाट सभामुख, अ्यक्ष, उपसभामुख ि उपा्यक्षको तनर्वावचन
गनुप
व ने,



तनर्वावचन गदाव दुर्वै सभामा सभामुख ि उपसभामुख िथा अ्यक्ष ि
फिक दलको समेि हुनपु ने,



नैतिक पिन दे श्खने फौजदािी कसूिमा सजाय नपाएको,
कुनै सं घीय कानूनले अयोग्य नभएको ि
कुनै लाभको पदमा बहाल निहेको।

प्रतितनति सभामा सभामुखको अनुपश्स्थतिमा उपसभामुखले ि िाविय
सभामा अ्यक्षको अनुपश्स्थतिमा उपा्यक्षले सभाको अ्यक्षिा गने
ि



प्रतितनति सभामा सभामुख ि उपसभामुख ि िाविय सभामा अ्यक्ष ि
उपा्यक्षको तनर्वावचन नभएको र्वा दुर्वै पद रिि भएको अर्वस्थामा

५९

सं वर्विानको िािा ८७ बमोश्ज म सं घीय सं सदको सदस्य हुन

कूल

१

४७

सदस्यका लातग योग्यिा



दशर्वटा

उपा्यक्ष म्ये एक जना मवहला हुनपु ने ि प्रतितनति सभाको हकमा

सं घीय संसदको िल्लो सदन प्रतितनति सभामा 18 र्वर्व उमेि पूिा

भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकको मिद्बािा प्रत्यक्ष तनर्वावचन प्रणालीमाफवि १६५

नठदई लगािाि

दलले सं घीय कानून बमोश्जम तनजले दल त्याग गिे को कुिा सूश्चि

स्थानका लातग तमति २०७६ मंतसि १४ गिे भएको तनर्वावचन िथा संसदमा

अन्ििावविय सश्न्ि सम्झौिा अनुमोदन गने, ि

सदनलाई सूचना

अनुपश्स्थि िहेमा,

िथा

प्रत्येक

सम्बश्न्िि

दुर्वै सभाको अ्यक्षिा उमेिको वहसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गने।

हाल प्रतितनति सभाको सम्माननीय सभामुख पदमा श्री अश्ग्नप्रसाद

ु न्ु छ। त्यसै गिी िाविय सभाको सम्माननीय अ्यक्ष पदमा श्री
सापकोटा हुनह

गणेश प्रसाद तितमश्ल्सना ि माननीय उपा्यक्ष पदमा श्री शश्शकला दाहाल
ु न्ु छ।
हुनह

अतिर्वेशनको आव्हान

सं वर्विानको िािा ९३ मा िािपतिले प्रतितनति सभाका लातग भएको

तनर्वावचनको अश्न्िम परिणाम घोर्णा भएको तमतिले िीस ठदनतभर सं घीय
सं सदको अतिर्वेशन आव्हान गने ि त्यसपतछ सं वर्विान बमोश्जम िािपतिले समय

समयमा दुर्वै र्वा कुनै सदनको अतिर्वेशन आव्हान गने व्यर्वस्था िहेको छ। िि

सदस्यको स्थान रिि हुने अर्वस्था

एउटा अतिर्वेशनको समातप्त ि अको अतिर्वेशनको प्रािम्भका बीचको अर्वति छ

रिि हुने अर्वस्था :

सं घीय सं सदका सतमति

सं वर्विानको िािा ८९ बमोश्जम सं घीय सं सदको सदस्यको स्थान





सभामुख र्वा अ्यक्ष समक्ष तलश्खि िाजीनामा ठदएमा,

सं वर्विानको िािा ८७ बमोश्जमको योग्यिा नभएमा र्वा निहेमा,

प्रतितनति सभाको कायवकाल र्वा िाविय सभा सदस्यको पदार्वति
समाप्त भएमा,

मवहनाभन्दा बढी हुन ु हुपदैन।

सं वर्विानको िािा ९७ बमोश्जम प्रतितनति सभा ि िाविय सभाले

सतमति गठन गनव सक्छन्।

प्रतितनति सभाका सतमति
1=
2=

अथव सतमति,

अन्ििावविय सम्बन्ि सतमति,

3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=

उद्योग िथा र्वाश्णज्य ि श्रम िथा उपभोिा वहि सतमति,
कानून, न्याय िथा मानर्व अतिकाि सतमति,

कृवर्, सहकािी िथा प्राकृतिक स्रोि सतमति,

िाविय सभामा समूहगि प्रतितनतित्र्व

मवहला िथा सामाश्जक सतमति,

िाज्य व्यर्वस्था िथा सुशासन सतमति,
वर्वकास िथा प्रवर्वति सतमति,

श्शक्षा िथा स्र्वास््य सतमति ि
सार्ववजतनक लेखा सतमति।

िाविय सभाका सतमति
1=
2=
3=
4=

ठदगो वर्वकास िथा सुशासन सतमति,
प्रत्यायोश्जि व्यर्वस्थापन िथा सिकािी आर्वासन सतमति,
िाविय सिोकाि िथा समन्र्वय सतमति।

ु सतमति
संयि
1=
2=



वर्विायन व्यर्वस्थापन सतमति,

स्रोिः तनर्वावचन आयोगको वर्वर्विणमा आिारिि

प्रतितनति सभामा शैश्क्षक श्स्थति


सं घीय सं सद
सं श्क्षप्त परिचय

ु ाई सतमति ि
सं सदीय सुनर्व

िाज्यका तनदे शक तसद्धान्ि, नीति ि दावयत्र्वको कायावन्र्वयन

2077

अनुगमन िथा मूल्यांकन सतमति।

ि्याङ्कमा सं घीय सं सद
लैविक प्रतितनतित्र्व

प्रतितनति सभा

िाविय सभा

स्रोिः सांसद सुवर्विा व्यर्वस्थापन शाखा

िाविय सभामा शैश्क्षक श्स्थति
स्रोिः तनर्वावचन आयोगको वर्वर्विणमा आिारिि

समानुपातिक तनर्वावचन प्रणाली माफवि प्रतितनति सभामा िहेको समूहगि
प्रतितनतित्र्व

संघीय संसद सश्चर्वालय

स्रोिः सांसद सुवर्विा व्यर्वस्थापन शाखा

स्रोिः तनर्वावचन आयोगको वर्वर्विणमा आिारिि

अद्यार्वतिकM 2077 काश्त्तक

सं सदीय अ्ययन िथा अनुसन्िान शाखा
तसंहदिबािकाठमाडौं

