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यस स्मारिकामा प्रकाचशि लेख ििनामा व्यक्त वविािहरु सं स्थाका आमिकारिक
वविाि नभई ले खकका मनजी वविाि हुन ् । सचिवालयको पूव म स्वीकृमिववना

स्मारिकालाई पुनः उत्पादन एवं मुद्रण गनम पाइने छै न । िौविक िथा शैचिक
प्रयोजनाथम स्रोि खुलाई उपयोगमा ल्याउन भने पाइनेछ ।
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कानून मनमामण, सं सदीय मनगिानी, लोकिाचन्िक प्रमिमनमित्व, शासकीय शचक्त सन्िुलन ि जवाफदे वहिा
प्रविमनको लामग वक्रयाशील व्यवस्थावपका सिकािको ववचशष्ट ि महत्वपूणम अङ्ग हो । व्यवस्थावपकीय
सहजीकिण िथा सं सदीय अभ्यास, प्रवक्रया एवं वविावयकी कायमलाई गमिशील ि मनयममि वनाउने प्रयोजनको
लामग आवश्यक समन्वय, स्रोि व्यवस्थापन, प्रशासमनक िथा प्राववमिक सहयोगको अपरिहायमिासँगै सं सद
सेवाको गठन भएको हो । ववचशष्ट कायम प्रणालीको कािण सं सद सेवालाई मयामददि, व्यावसावयक, जवाफदे ही,
प्रमििद्घ, योग्यिामूलक, ववचशष्ट ि अनुपम सेवाको रुपमा अलग पवहिान स्थावपि गनम स्वायत्त सं सद सेवा
गठन भएको यथाथम जगजाहेि छ । िाजनीमिक ि प्रशासमनक नेित्ृ वको िणनीमिक योजना, कायमगि एकिा,
सुझिुझ, सङ्कल्प ि अपनत्विोिसँगै आगामी ददनमा सं सद सेवालाई थप गरिमायुक्त, आकर्मक ि नमिजामूलक

सेवाको रुपमा ववकास गनम आवश्यक दे चखन्छ । िमिावान, कुशल जवाफदे ही, उत्प्रेरिि, प्रमििद्घ, आदशम,
कममठ ि लगनशील सं सद सेवािाट माि ववमि ि पद्घमि मनमामणमा यथोचिि सहयोग पुग्ने ि सं सदीय
प्रभावकारििा िढोत्तिी हुने भएकोले यसमा सिोकािवालाहरुको सम्वेदनशीलिा समेि जरुिी दे चखन्छ ।
सं सद सेवा गठन भएको उन्नाइसौं वर्मको शुभावसिमा २८ मंमसि २०७८ लाई ववशेर् ददवसको
रुपमा मनाउन ववववि कायमक्रम अन्िगमि सदा झैं सं घीय सं सद सेवा स्मारिकाको प्रकाशन गरिएको
हो । सं घीय सं सद सेवा ददवसदको सन्दभममा स्मारिका प्रकाशनको प्रयोजनको लामग हामीलाई गहन चजम्वेवािी
प्रदान गनुम हुने व्यवस्थापन समममिका पदामिकािीज्यूहरुप्रमि हामी निमस्िक छौं । यस अवसिमा हामीलाई
यथोचिि ददशामनदे श गनुम हुने सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय अध्यिज्यू, माननीय उपाध्यिज्यू,

सचिवालयका महासचिवज्यू एवं सचिवज्यूहरुप्रमि यो समममि कृिज्ञ छ । िौवद्घक वक्रयाकलापको ववकास ि
प्रसािण माफमि् सं सद सेवालाई गरिमायुक्त, ववचशष्ट पवहिानयुक्त ि प्रभावी िनाउन प्रकाशनको मनयममििा ि
पाठकहरुको मनयममि ििनात्मक सुझावको लामगसमेि हाददमक अपेिा गदमछौं ।
यस स्मारिकामा समाववष्ट लेखहरु ववशेर्िः सं सद, सं सद सेवा ि सं सदीय प्रभावकारििाको सेिोफेिोमा

केचन्द्रि छन् । प्राप्त लेखहरु ववश्लेर्ण गदाम नेपालको वविावयकी अभ्यास, कानून मनमामण, कानूनको पिीिण,
ववकासका समसामवयक सवाल, लोकिन्ि, सं वविान कायामन्वयन, शचक्त पृथकीकिण ि सन्िुलनको अभ्यास,

सामाचजक न्याय, प्रमिभा व्यवस्थापन, समावेशीकिण, जवाफदे वहिा सं विमन, सं सदीय गमिववमि ि सिोकािसँग
सम्िचन्िि छन् । यस प्रकृमिका ििनात्मक, अनुभवजन्य, ववश्लेर्णात्मक ि ववववििायुक्त पठनीय स्रोिले

सं सद सेवाको गरिमा झल्काउन योगदान पुर्याउने नै छ । यस्िा प्रकाशनले सं सदीय गमिववमि सम्िन्िमा
रुचि िाख्ने समस्ि ववद्वि पाठकवृन्दलाई सहयोग पुग्ने हामीले अपेिा गिे का छौं ।
सं सद सेवा स्मारिका प्रकाशनको लामग व्यस्ि कायमिामलका ि समयको पावन्दीिीि हामीलाई लेख
ििना

उपलब्ि

गिाइददनु

हुने

माननीयज्यूहरु, कानूनववद्, प्रशासनववद्, व्यवस्थापनववद्, ववकासप्रेमी

कलमवीिहरुप्रमि प्रकाशन समममि हाददमक कृिज्ञिा ज्ञापन गदमछ । ववववि िेि ि वविािाट सान्दमभमक ि

समसामवयक लेख ििना उपलब्ि गिाई सं सद सेवाको गहनिा ि ओज िढाउन सहयोग पुर्याउनु हुने
ववर्यिेिगि ववज्ञहरु, सचिवालयका महासचिवज्यू, सचिवज्यूहरु, सहसचिवज्यूहरु लगायि प्रत्यि एवं

पिोिरुपमा सहयोग गनुम हुने समस्ि कममिािीहरुमा समममि हाददमक आभाि व्यक्त गदमछ । यसैगिी पुस्िक

सम्पादन कायममा सहयोग पुर्याउनु हुने सहसचिव मनोजकुमाि मगिी ि कम््युटि अपिे टि िममलाकुमािी

थापाका साथै खासगिी कम््युटि सेवटङ्ग ि सम्पादन कायममा पमन सहयोग पुर्याउनु हुने शाखा अमिकृि
ु न्ु छ । स्मारिकाको छपाइ िथा मुद्रण कायममा सम्िद्घ
जीवनकुमाि मनिौला ववशेर् िन्यवादको पाि हुनह
कममिािीहरुको योगदानको समममि उच्ि प्रशंसा गदमछ ।

अन्त्यमा, सं सद सेवाको गुणस्ििीयिा, प्रभावकारििा एवं महत्व, सान्दमभमकिा ि यसले पुर्याउने
ववचशष्ट योगदानको सम्िचन्िि मनकायिाट उचिि मूल्याङ्कन हुने नै छ । आगामी ददनमा सं सद सेवालाई थप
गहन, मयामददि, सिम, व्यावसावयक ि गुणस्ििीय िनाउन आवश्यक कानूनी, नीमिगि ि व्यवस्थापकीय

प्रिन्िको लामग ददशामनदे श हुने अपेिा गरिन्छ । मनश्चय नै संसद सेवा ददवसले हामी समस्ि कममिािीहरुलाई

उच्ि मनोिलयुक्त, प्रमििद्घ, लगनशील, गमिशील, मनष्ठावान ि िहुिमिायुक्त िन्न थप ऊजाम ददनेछ । सेवा
ददवसको

अवसिमा

गदमछ ।
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सािांश

नेपालको सं वविानले ‘सामाचजक सांस्कृमिक ऐक्यिििा, सवहष्णुिा ि सद्भावलाई सं ििण एवं

प्रविमन गदै वगीय, जािीय, िेिीय, भावर्क, िामममक, लैं मगक ववभेद ि सिै प्रकािका जािीय छु वाछू िको अन्त्य

गिी आमथमक समानिा, समृवि ि सामाचजक न्याय सुमनचश्चि गनम समानुपामिक समावेशी ि सहभामगिामूलक
मसिान्िका आिािमा समिामूलक समाजको मनमामण गने सङ्कल्प गिे को छ । लैं मगक समानिाका लामग
ववगिमा भएका ववमभन्न सं घर्म ि आन्दोलन, मवहला सङ्गठन ि सिोकािवाला सं घ, सं स्था आददको पहलिाट

हालको अवस्थासम्म आइपुगे पमन अझै मवहलाका सवाल सम्िोिनमा िाज्य िेिै ठाउँमा ि ुकेको छ ।
लैं मगक सवालका सन्दभममा दचिण एमसयामै उत्कृष्ट लैं मगकमैिी कानून मनमामण भए पमन कायामन्वयन

पूणरु
म पमा हुन सकेको छै न । लैं मगक ववभेद िथा वहं सालाई िढावा ददने सामाचजक सं ििना, सोि ि मूल्य

मान्यिा, जकमडएि िसेको कुसं स्कृमि, पिम्पिा, मवहला िथा िामलकाहरूमा घिे ल ु िथा यौनजन्य वहं सा हुन,ु
सामाचजक ि पारिवारिक जोचखम िथा िवहष्किणमा पिे का वहं सा प्रभावविलाई पूणरु
म पमा सं ििण गने,
पुनस्थामपना ि आत्ममनभमि िन्ने िाटोमा अचघ िढाउन नसक्दा लैं मगक ववकासको यािामा ि ुनौिी दे चखन्छ

ँ िाट कानूनी
। लैं मगक समानिा प्रामप्तका लामग मनिन्ििको अमभयान िथा चशिामा मवहलाको िढ्दो पहुि
रुपमा उपलचब्ि हामसल भए िापमन पूणरु
म पमा समानिा हुन सकेको छै न । सं स्कािजन्य श्रम ववभाजनको

सं ििना, मवहला ि पुरुर्िीि अन्ििपुस्िा हस्िान्ििणिाट प्राप्त मवहलाको पेशा छनौट, सामाचजक पिम्पिामा
ँ ैछ ।
िलेको िीमिमथमिमा ववस्िािै परिविमन हुद
ववर्य प्रवेश
नेपालमा लैं मगक ववकासको अवस्था ववश्लेर्ण गदाम सवमप्रथम मवहलाहरुको ववगि ि विममान
अवस्थाका िािे मा सं चिप्त ििाम गनुम सान्दमभमक दे चखन्छ । सन् १९७५ मा मेचक्सकोमा आयोजना भएको

पवहलो ववश्व मवहला सम्मेलनले मवहलाको ववकास ि समानिाका लामग िेिना जागिण गनुम पने कुिामा
जोड ददएको पाइन्छ । सन् १९४६ मा स्थापना भएको मवहलाको चस्थमि सम्िन्िी आयोगले ववश्वव्यापी
रुपमा नै मवहलाको अवस्था अध्ययन गने मनणमय गिे पमछ सोका लामग ववश्व मवहला सम्मेलन आयोजना
गने नीमिअनुसाि पवहलो सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । त्यसपमछ सन् १९८० मा कोपेनहेगनमा दोस्रो ि

 उपाध्यि, िाविय सभा, सं घीय सं सद
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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सन् १९८५ मा नैिोवीमा िेस्रो सम्मेलन आयोजना भयो । जसले मवहलालाई ववकासको मूलिािमा
समावेश गने मनणमय गर्यो । ववश्वव्यापी रुपमा नै ववकासको मूलिाििाट मवहलाहरुलाई छु ट्टै िाखेि
परिकल्पना गनम नसवकने भन्दै ववकासमा मवहला भन्ने अविािणालाई सम्मेलनले अचघ सािे को पाइन्छ ।
सन् १९७५ दे चख सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा लैं मगक िेिका िीनवटै आयाम (सामाचजक,
आमथमक ि िाजनीमिक सशक्तीकिण) मा सकािात्मक प्रगमि भएको ववमभन्न अध्ययन प्रमिवेदनहरूले
दे खाउँ छ । त्यो समयदे चख हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा, यो करिि आिा शिाब्दीमा ि्याङ्क ि
प्रमिवेदनहरूले सकािात्मक प्रगमिको सङ्केि गिे पमन व्यावहारिक कायामन्वयनको अवस्थाका िािे मा भने
हामीले अझै लामो िहस गनुम पनेछ । लैं मगक ि्याङ्क सं कलनमा भने नेपाल मािै होइन, ववश्व नै वढलो
भएको दे चखन्छ । जुन समय ववश्वयुिको िपेटामा मथयो, त्यो िेला युिको मैदानमा लड्ने मवहलाहरूको
ि्याङ्क िाख्न सुरु गरियो । पमछ कि असुल गनमका लामग पमन ि्याङ्क िाख्न थामलयो । यसका साथै
सामाचजक ि आमथमक ि्याङ्क िाख्ने क्रम पमन ववस्िािै सुरुवाि भयो । सन् १९९४ मा कायिोमा भएको
जनसं ख्या ि ववकाससम्िन्िी अन्ििामविय सम्मेलनले लैं मगक ि्याङ्कमा थप जोड ददएको दे चखन्छ । सन्
१९९५ मा िेइचजङमा भएको िौथो ववश्व मवहला सम्मेलनले १२ वटा ववर्यलाई प्राथाममकिामा िाखेि
सोही अनुसाि लैं मगक ि्याङ्क िाख्ने ि मापन गने गिे पमछ यो ववर्यले अझै फड्को मािे को दे चखन्छ ।
नेपालमा वव.स. २०५८ सालको जनगणनालाई लैं मगकमैिी जनगणनाका रुपमा हेरिए पमन
पूणरु
म पमा अझै लैं मगकमैिी जनगणना हुन सकेको दे चखँदैन । नेपाली जनिाको लामो सं घर्म ि िमलदानको

ु सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक
प्रमिफल स्वरुप दे शमा एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई अवहले मुलक
व्यवस्थामा प्रवेश गिे को छ । पुिानो व्यवस्थालाई फालेि नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गदाम लैं मगक ववकासमा
पमन दे शले ठू लो फड्को मािे को छ । लैं मगक ववकासका लामग महत्वपूणम व्यवस्थाहरू कानूनमै उल्लेख
गरिएको छ ।
नेपालको सं वविानको प्रस्िावनामै ‘सामाचजक सांस्कृमिक ऐक्यिििा, सवहष्णुिा ि सद्भावलाई
सं ििण एवं प्रविमन गदै वगीय, जािीय, िेिीय, भावर्क, िामममक, लैं मगक ववभेद ि सिै प्रकािका जािीय
छु वाछू िको अन्त्य गिी आमथमक समानिा, समृवि ि सामाचजक न्याय सुमनचश्चि गनम समानुपामिक समावेशी
ि सहभामगिामूलक मसिान्िका आिािमा समिामूलक समाजको मनमामण गने सङ्कल्प गरिएको छ ।
िाज्यका मनदे शक मसिान्ि िथा नीमिमा सामाचजक न्याय ि समावेशीकिण सम्िन्िी नीमि समावेश गरिएको
छ । लैं मगक ववकास, समावेशीकिण एवं सशक्तीकिणका लामग िाज्यले िाविय मवहला आयोग, िाविय
दमलि आयोग, िाविय समावेशी आयोग, आददवासी जनजामि आयोग, मिेसी आयोग, मुचश्लम आयोग ि थारु
आयोगको सं वैिामनक व्यवस्था गिे को छ ।
सं वविानमा गरिएको व्यवस्थाकै कािण िीनै िह (सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िह) मा मवहलाको
उल्लेख्य सहभामगिा सम्भव भएको छ । वव.सं . २०३८ सालमा िाविय पञ्चायिको मनवामिनमा ७५
जनामा जम्मा ६ जना मवहलाको सहभामगिा मथयो । मनवामचिि दुई जना ि मनोमनि ४ जना गिी जम्मा
६ जना मवहलाले त्यो समयमा अवसि पाएका मथए । वव.सं . २०७४ सालको मनवामिनसम्म आइपुग्दा
मवहलाको उपचस्थमिमा उल्लेख्य सुिाि भएको छ । िीन वटै िहको मनवामिनमा मवहलाको सहभामगिा ि
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मनवामिन परिणाम हे दाम हामीले मनकै सुखद् अनुभमू ि गनम पाउँ छौं । प्रमिमनमि सभामा २७५ मा मनवामचिि
६ जना ि समानुपामिकमा मवहला ८४ जना गिी ९० जना (३२.७३ प्रमिशि), िाविय सभामा ५९
जनामध्ये प्रत्यि मनवामचिि २१ ि मनोमनि १ गिी २२ (३७.२९ प्रमिशि) मवहलाको प्रमिमनमित्व छ ।
त्यस्िै, प्रदे श सभामा ५५० मध्येमा १७ प्रत्यि मनवामचिि ि समानुपामिक १७२ जना गिी जम्मा १८९

(३४.३६ प्रमिशि) मवहलाको प्रमिमनमित्व दे ख्न सवकन्छ । यसैगिी, दे शभिका ७५३ स्थानीय िहमा कुल
३५,०४१ जनप्रमिमनमिहरूमध्ये १४ हजाि ३ सय ५२ (करिि ४१ प्रमिशि) मवहला जनप्रमिमनमि
मनवामचिि भएका छन् । जसमा ७ जना मवहला नगि प्रमुख, ११ जना गाउँ पामलका अध्यि, वडाअध्यिमा
६२ जना, मवहला वडा सदस्यमा ६,७४३ जना, दमलि मवहला वडा सदस्यमा ६,५६८ जना ि २६५ जना
अन्य (वडा सदस्य) मा मवहला मनवामचिि भएका छन् । मवहला वडा सदस्य मध्येिाट मनवामचिि भएि
८७९ जनाले नगि कायमपामलका सदस्य ि ९२० जना मवहलाले गाउँ कायमपामलकाको सदस्यको भूममका
मनभाइिहे का छन् ।
िीनै िहको मनवामिनमा कानूनले व्यवस्था गिे अनुसाि मवहला ि दमलि मवहलाको सहभामगिा िाम्रो
दे चखए पमन चजम्मेवािी मनभाउने क्रममा व्यवहािमा भने त्यो उत्साह दे चखँदैन । जिसम्म जनसं ख्याको
५१ प्रमिशि भन्दा िढी िहेको मवहलालाई िाज्यको मूलिािमा ल्याउन आनाकानी भइिहन्छ, ििसम्म
ु को
मवहलाको सहभामगिा ि प्रमिमनमित्वले ि्याङ्क ि रिपोटमहरूमा मािै सकािात्मक सङ्केि ददन्छ । मुलक

आमूल परिविमनका लामग िाज्यको हिे क मनकायमा मवहलाले मुख्य चजम्मेवािी पाउनु पने कुिामा अि
दुईमि छै न । लामो समयसम्म उपेिामा पारिएका ि पिे का आददवासी जनजामि, दमलि ि मिेशीलाई
पमन मूलिािमा सहभागी गिाउन उचत्तकै जरुिी छ ।
सं वविानले िािपमि ि उपिािपमिमध्ये एकजना मवहला, सं घीय सं सदमा सभामुख ि उपसभामुखमा

एकजना मवहला, िाविय सभा अध्यि ि उपाध्यिमध्ये एकजना मवहला, सिै प्रदे शमा सभामुख ि

उपसभामुखमध्ये एकजना मवहला ि स्थानीय िहमा पमन प्रमुख ि उपप्रमुखमध्ये एकजना मवहला हुन ु पने
व्यवस्था गिे को छ िि मनवामिनको नमिजा हेदाम हामीले थाहा पाउँ छौं वक हिे क मनकायमा प्रमुखको भूममका
मवहलालाई ददन िाज्य अझै उदाि िन्न सकेको छै न । मवहलाको अवहलेको उपचस्थमि हेदाम प्रमुख ि
उपप्रमुखमध्ये प्रमुखको भूममकामा भन्दा उपप्रमुखको भूममकामा मािै सीममि िाख्न खोचजएको दे चखन्छ ।
अमनवायम कानूनी व्यवस्थाका कािणले मािै उपसभामुख, उपाध्यि ि उपप्रमुखमा मवहलाहरू आउन पाएका

छन् । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नगदामसम्म नेित्ृ व िहमा मवहलालाई भूममका ददन अझै वहचच्किाइएको

ु ाई मलन
ज्वलन्ि उदाहिणको रुपमा हालको प्रदे शका प्रमुख ि मुख्यमन्िी एकजना पमन मवहला नहुनल
सवकन्छ । समानुपामिकिाट नै भए पमन मवहलाले सदनमा अवसि पाएका छन् । कानूनी रुपमै अमनवायम
यो व्यवस्था हुँदैन मथयो भने मवहलाको उपचस्थमि अवहलेकै जस्िो हुन््यो ? यो प्रश्न हामी सिैको मनमा
उचब्जन्छ ि शङ्का गने थुप्रै िाटाहरू ववद्यमान छन् ।
नेपालको सं वविानले समानुपामिक, समावेशी ि सहभामगिामूलक मसिान्ि अनुरुप ववभेदिवहि
समृि ि न्यायपूणम समाजको मनमामण गने आिाि ियाि गिे को छ । साथै सं वविानले लैं मगक ववभेदको
अन्त्य गने सङ्कल्प सवहि मवहलामा समान वंशीय हक, सुिचिि मािृत्व ि प्रजनन् स्वास््य सम्िन्िी हक,
िाज्यका सिै मनकायमा समानुपामिक समावेशी मसिान्िको आिािमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूि गिे को
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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ु
छ । नेपालले १८ मडसेम्िि १९७९ मा सं यक्त
िाि सं घको महासभाद्वािा पारिि मवहलाववरुिका सिै
प्रकािका भेदभाव उन्मूलन गने सम्िन्िी महासचन्ि अनुमोदन गिे ि (२२ अवप्रल, १९९१ मा अनुमोददि)
लैं मगक समानिाका लामग अन्ििामविय प्रमििििा जनाएको छ िि, प्रमििििा अनुसािका कायमहरू भएका
छन् वक छै नन् ? ममहीन ढङ्गले अध्ययन हुन ु जरुिी दे चखन्छ ।

ददगो ववकास लक्ष्यमा लैं मगक समानिा िथा िालअमिकाि ववकास ववर्य समावेश भएको छ ।
लैं मगक समानिाका लामग ववगिका प्रयासहरूले मवहलाको चशिा, स्वास््य ि सम्पचत्तमामथको स्वाममत्व िथा
श्रम सहभामगिामा सकािात्मक परिविमन भएका छन् । मवहलाको िाजनैमिक, सामाचजक, आमथमक भूममका

ववस्िािै परिविमन हुँदै गएको छ । सं वविानको मूल ममम अनुरुप मवहलाको योग्यिा, िमिा, सीप ि
मसजमनालाई ववकास प्रवक्रयामा लगाई अथमपूणम सहभामगिाका साथै सामाचजक समानिा कायम गने कायमक्रम

सञ्चालन गनुम पने आवश्यकिा दे चखन्छ । अझै पमन फिक भूगोल ि समुदायमा जिा गाडेि िसेका
कुसं स्काि ि कुिीमिलाई उखेल्न जरुिी छ, जसले मवहलाको शािीरिक, मानमसक ि सामाचजक ववकासमा
अविोि गरििहे का छन् । कानूनले मलङ्गकै आिािमा कोही कसैलाई ववभेद गनम नहुने भने पमन मवहला
भएकै कािण श्रम, िोजगािी, सेवा सुवविा ि थुप्रै अवसिहरूिाट मवहला अझै पमन वचञ्चि भएका छन् ।

वव.सं . २०६८ सालको जनगणना अनुसाि कुल जनसं ख्या (२,६४,९४,५०४) को ५१.५
प्रमिशि मवहलाको जनसं ख्या िहे को छ िि सामाचजक, िाजनैमिक, आमथमक ि प्रशासमनक िेिमा मवहलाको
अवस्था अझै पछामड नै दे चखन्छ । वव.सं . २०६८ को जनगणना अनुसाि दे शमा मवहला सािििा ५७.७
प्रमिशि दे चखन्छ । सोही समयमा पुरुर्को सािििा प्रमिशि ७५.६ िहे को छ । सम्पचत्तमा मवहलाको
स्वाममत्व २६ प्रमिशि मािै िहेको छ । श्रममक मवहलाको गणना ि्याङ्कमा २६.३ प्रमिशि मािै भएको
छ । जि वक सोही ि्याङ्क अनुसाि ५३.८ प्रमिशि पुरुर् श्रममक भएको उल्लेख छ । दै मनक १८

घण्टा काममा खवटने मवहलाको कामको मूल्याङ्कन ि पिको कुिा उनीहरूको कामलाई िाज्यले सही ढङ्गले
गणनासमेि गनम सकेको छै न । अिः श्रममक मवहलाको कामको मूल्य मनिामिण गनम आवश्यक
छ ।

लैं मगक समानिाका लामग ववगिमा भएका ववमभन्न सं घर्म ि आन्दोलन, मवहला सङ्गठन ि
सिोकािवाला सं घ, सं स्था आददको पहलिाट हालको अवस्थासम्म आइपुगे पमन अझै मवहलाका सवाल
सम्िोिनमा िाज्य िेिै ठाउँ मा ि ुकेको छ । दचिण एमसयामै उत्कृष्ट लैं मगकमैिी कानून मनमामण भए पमन

कायामन्वयन पूणरु
म पमा हुन सकेको छै न । लैं मगक ववभेद िथा वहं सालाई िढावा ददने सामाचजक सं ििना,
सोि ि मूल्य मान्यिा, जकमडएि िसेको कुसं स्कृमि, पिम्पिा, मवहला िथा िामलकाहरूमा घिे ल ु िथा

यौनजन्य वहं सा हुन,ु सामाचजक ि पारिवारिक जोचखम िथा िवहष्किणमा पिे का वहं सा प्रभावविलाई पूणरु
म पमा
सं ििण गने, पुनस्थामपना ि आत्ममनभमि िन्ने िाटोमा अचघ िढाउन नसक्दा लैं मगक ववकासको यािामा
ि ुनौिी दे चखन्छ । लैं मगक ववकास, समानिा ि ववभेदिवहि समाजको यािामा अचघ िढे को िाज्य, एउटै

उद्देश्य मलएि वहडेका सिोकािवाला मनकाय िथा सं घ, सं स्थािीि प्रभावकािी समन्वय हुन नसक्दा समस्या

हुने गिे को छ । यसका लामग िाज्यको िफमिाट सिैलाई समेटेि लैजाने गिी ववशेर् पहल हुन ु जरुिी
दे चखन्छ ।
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िाजनीमिक दलका घोर्णापिमा लेचखएका मवहला समानिाका मुद्दा, मवहला सं घ, सङ्गठन, मवहला
मोिामहरुको आन्दोलन, वगमसंघर्म, जनसं घर्म, १० वर्े जनयुि, १९ ददने जनआन्दोलन, मिेश आन्दोलन
लगायिका प्रयासिाट नै नयाँ सं वविानमा लैं मगक समानिाका पिमा ववशेर् व्यवस्थाहरू उल्लेख भएका
हुन ् । ववगिका प्रयासकै कािण चशिा, स्वास््य ि सम्पचत्तमामथको स्वाममत्व िथा श्रम सहभामगिा

सामाचजक, िाजनैमिक ि आमथमक भूममकामा सुिाि हुँदै गएको छ । िाज्यका महत्वपूणम मनकायमा मवहलाको
अथमपूणम सहभामगिाको सन्दभममा भने अझै अवस्था उत्साहजनक छै न । लैं मगक समानिा प्रामप्तका लामग
मनिन्ििको अमभयान िथा चशिामा मवहलाको िढ्दो पहुँििाट कानूनी रुपमा उपलचब्ि हामसल भए िापमन

पूणरु
म पमा समानिा हुन सकेको छै न । सं स्कािजन्य श्रम ववभाजनको सं ििना, मवहला ि पुरुर्िीि
अन्ििपुस्िा हस्िान्ििणिाट प्राप्त मवहलाको पेशा छनौट, सामाचजक पिम्पिामा िलेको रिमिमथमिमा ववस्िािै
परिविमन हुँदैछ ।

लैं मगक समानिाका मान्यिा अनुरुप ववमभन्न कानूनहरू सं शोिन गरिनुका साथै मानव िेिमिखन
िथा ओसािपसाि जस्िा जघन्य अपिाि ि मवहलामामथ हुने वहं सालाई दण्डनीय िनाई पीमडिलाई िमिपूमिम
िथा न्यायमा पहुँिका लामग ववशेर् कानूनहरू कायामन्वयनमा छन् । जसमा मानव िेिमिखन िथा

ओसािपसाि (मनयन्िण) ऐन, २०६४, मानव िेिमिखन िथा ओसािपसाि (मनयन्िण) मनयमावली, २०६५,
घिे ल ु वहं सा (कसुि िथा सजाय) ऐन, २०६६, लैं मगक वहं सा मनवािण कोर् मनयमावली, २०६७, कायमस्थलमा

हुने यौनजन्य दुव्यमवहाि (मनवािण) ऐन, २०७१, िोक्सी आिोप (कसुि िथा सजाय) ऐन, २०७२, सुिचिि
मािृत्व िथा प्रजनन् स्वास््य अमिकाि ऐन, २०७५ लगायि िहेका छन् । भखमिै मवहला, िालिामलका
िथा ज्येष्ठ नागरिक मन्िालयले िाविय लैं मगक समानिा नीमि, २०७७ जािी गिे को छ ।
नयाँ शासकीय स्वरुप अनुसाि सं घ, प्रदे श ि स्थानीय सिकािहरुले सं वविान अनुरुप िनेका कानून

कायामन्वयन गनम थामलसकेका छन् िि प्रदे श ि स्थानीय िहमा कमिपय अवस्थामा कानून कायामन्वयनको
सं यन्ि, जनशचक्त ि िजेट अभावमा िय भएका कायमक्रमहरू समेि समयमै कायामन्वयनमा आउन सकेका

छै नन् । स्थानीय िहका उपप्रमुख ि उपाध्यिहरूलाई न्यावयक समममिको प्रमुखको चजम्मेवािी ददइएको

छ िि थुप्रै स्थानीय िहमा कानून अमिकृिको अभावमा न्याय मनरुपणको काम ठीक ढङ्गले हुन सकेको
छै न भने थोिै ले मािै आफ्नै स्रोििाट कानून अमिकृिको व्यवस्था गनम सकेका छन् ।
मनष्कर्म
लोकिन्िको पुनिमहालीपश्चाि् जािी भएको नेपालको अन्िरिम सं वविान, २०६३ ले समावेशी
लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक िाज्यव्यवस्थाको कल्पना गदै पवहलो पटक आमाको नामिाट पमन नागरिकिा
प्रदान गने व्यवस्था गर्यो । कानूनी व्यवस्था भएको डेढ दशक भइसक्दा पमन आमाको नामिाट
नागरिकिा नपाएि वर्ौं सिकािी अड्डा िाउन िाध्य नेपाली युवाको भीड अझैं िाक्लो छ । कानूनी
व्यवस्था अनुसाि आफ्ना नागरिकलाई सहजै नागरिकिा ददनिाट िाज्य अझै ि ुवकिहेको छ । यसिाट
ु ले फड्को मािे ि हामीले कल्पना गिे को
हामीले के थाहा पाउन सक्छौं भने कानूनी रुपमा मािै मुलक
समिामूलक समाजको मनमामण नहुने िहेछ । िनेका कानून कायामन्वयन गने सन्दभममा सम्िचन्िि मनकायमा

िहेका प्रशासकहरूको भूममका महत्वपूणम हुन्छ । नीमि िनाएि मािै भन्दा पमन िाज्यले अि कायामन्वयनको
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

5

पाटोमा प्रभावकािी अनुगमन गिी सुिािको िाटोमा अचघ िढ्नु पने दे चखन्छ । भइिहेकै कानूनको
प्रभावकािी कायामन्वयनको अभावमा लैं मगक ववकास ि समानिाको सवालमा सोिे अनुरुपको सफलिा
हामसल गनम नसवकिहेका िेला ववश्वभि नै फैमलएको कोमभड-१९ महामािीका कािण झन् जवटलिाहरू
थवपएका छन् । महामािीका कािण पमछल्लो दुई वर्ममा मवहला ि िामलकामामथ वहं साको घटना िढे को
छ, मवहलामामथ कामको िोझ थवपएको छ भने हजािौंले िोजगािी गुमाएका छन् । आिािभूि स्वास््य
ु िे को छ । िीनै िहका सिकािले सञ्चालन गने कायमक्रमहरू प्रभाववि
आवश्यकिाहरूिाट वचञ्चि हुनप
भएका छन् । यस्िो अवस्थामा अि पवहलेको जमि प्रयासले मािै लैं मगक समानिा ि ववकासको लक्ष्य
भेट्न मुचस्कल दे चखन्छ । त्यसकािण अि िीनै िहका सिकाि ि यस ववर्यसँग सिोकाि िाख्ने
मनकायहरुिीि पिस्पि समन्वय कायम िाख्दै ववगिका कायमक्रमहरूको मनिन्िििासँगै ववशेर् खालका थप
कायमक्रमहरू सञ्चालन गनम जरुिी दे चखन्छ ।
सन्दभम सामग्री :
१. नेपालको सं वविान ।
२. https://mowcsc.gov.np
३. https://www.election.gov.np
४. https://www.cbs.gov.np
५. https://www.unwomen.org
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नेपालमा वविावयकी अभ्यास : फकेि हे दाम

पिशुिाम मेघी गुरुङ
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वविावयकी अभ्यास मानव समाजमा एउटा मनिन्ििको प्रवक्रया हो । प्रािचम्भक मानव समाजका

प्रथा, पिम्पिा पमन एउटा लामो अभ्यासिाट स्थावपि मान्यिाहरु हुन ् । सभ्य समाज सञ्चालनमा ववकमसि
भएका नीमि, मनयम मनमामण सं स्थाहरु पमन मानव समाजको लामो अनुभवका आिािमा मानव समाजिाट
नै स्थावपि भएका हुन ् । वविावयकी अभ्यास आफैंमा एउटा प्रवक्रया हो । प्रािचम्भक मानव समाजमा

समुदायको सहममिमा समुदायको वहि ि प्रगमिको आिािमा नीमिहरुको मनमामण हुने गिे का प्रसङ्गहरु
भेवटन्छन् । आिुमनक समाजमा पमन नागरिक वहि ि प्रगमिसँग जोमडएि नै ववमि ि प्रवक्रयाका प्रसङ्गहरु

आउने गिे को पाइन्छ । वविावयकी अभ्यास एउटा जवटल ि साममग्रक प्रवक्रया पमन हो । यस अथममा

समाजका प्रत्येक िह ि ि्काको आवश्यकिा ि सहभामगिाको प्रश्न जमि सान्दमभमक छ, सिैको वहि ि
आवश्यकिाको सम्िोिनको सवाल पमन उचत्तकै सान्दमभमक छ । अकोिफम वविावयकी अभ्यासको क्रममा

हाम्रा समाजका ववगिका पृष्ठभूममलाई मिमसमएि आगिको परिकल्पना गनुम ि साथमक परिणामको कल्पना

गनुम व्यावहारिक नहुन सक्दछ । यी सिै प्रसङ्गका स्मिणका साथ नेपाली मौमलकिामा आिारिि नेपाली
लोकिन्िको ववकासका लामग नेपालको वविावयकी अभ्यासमा अगामड िवढिहँदा ववगिको अभ्यासलाई

समेि फकेि हेन मु पदमछ । वयनै सन्दभममा नेपाली भूभागमा िहेका प्रािीन गणिाज्यकालका केही वविावयकी
अभ्यास िािे सं चिप्त झलक यस लेखमा प्रस्िुि गने प्रयत्न गरिएको छ ।
ववर्य प्रवेश
ववश्वको मानचििमा इमिहासको प्राि:कालदे चख नै नेपाल एक स्विन्ि ि अववचच्छन्न िाज्यको

रुपमा आफ्नै गौिवगाथा सवहि परिचिि हुँदै आएको छ । आफ्नै प्रकृमि ि आफ्नै सं स्कृमिसवहि ववकमसि
नेपाली समाजको सभ्यिाका िािे मा िेिै ववद्वानहरुिाट ववमभन्न मिर्यमा प्रकाचशि खोजमूलक अमूल्य पाठ्य
सामग्रीहरु हाम्रासामु छन् । यस प्रसङ्गमा िािुिाम आिायमले उल्लेख गिे का छन् मनुष्य जामिमा सहयोगको
भावना पैदा भएि समाजको प्रािम्भ भएपमछ सामाचजक व्यवस्था एवं मयामदाहरु चस्थि एवं व्यवचस्थि गनमको

मनममत्त मनयमहरुको पालना हुन ु आवश्यक भएको ि मनयमहरु मनिामिण गनमको मनममत्त सभा वा गोष्ठीहरु
सञ्चामलि हुन थालेकाले सभा वा गोष्ठीका मनयम अनुसाि सञ्चामलि हुने समाज सभ्य समाज कवहन थालेको

 सभापमि,

वविायन व्यवस्थापन समममि, िाविय सभा
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दे चखन्छ । यसैले सं िेपमा भन्ने हो भने सभ्य समाजमा िहने ववचशष्ट गुणलाई नै सभ्यिा भन्न सवकन्छ
(आिायम, २०५४, पृष्ठ १)। यस अथममा नेपाली सभ्यिाको जानकािी हामसल गनम खामिि नेपाली समाजमा
िहेका मनयम वा कानूनहरुको मनमामणको श्रृङ्खलालाई केलाउन आवश्यक दे चखन्छ ।नेपालमा हालसम्म
प्रिमलि नीमि मनयमहरुमा वेद िथा िामममक ग्रन्थहरुको ठू लो प्रभाव िहे को सवमववददि कुिा हो ।

प्रथम वेद ग्रन्थ श्रृग्वैददककालमा मामनसहरु कमिला वा समूहमा िस्दथे । यस कालमा यस्िा
अनेक कमिला हुन्थे । कमिलाका नायकहरुलाई िाजन वा िाजा वा गणपमि भमनन््यो । उनीहरु
मनवामचिि वा अनुमोददि हुन्थे । उनीहरुलाई सहयोग गनम ि िाज्यका कामलाई वैिामनकिा ददन सभा वा
समममिहरु हुन्थे भन्ने कुिा वणमन गरिएको पाइन्छ । यी सिै हाम्रा वविावयकी अभ्यासका ऐमिहामसक

आिािहरु हुन ् । त्यसैले प्रस्िुि ववर्यमा ऐमिहामसक ि्यहरुमा आिारिि नेपाली समाजको ववमभन्न
कालखण्डहरुमा िहे का वविावयकी अभ्यासहरु कसिी सञ्चामलि मथए ? जनिाका सहभामगिा कस्िो

मथयो ? कानूनहरु कसले मनमामण गदमथे ? कानून कायामन्वयन कसले गदथे ? सं चिप्तमा मिनीहरुको झलक
एकसाथ प्रस्िुि गनम यो सानो प्रयास गरिएको छ ।

आिुमनक लोकिन्िको प्रसङ्ग छलफलमा आउनासाथ युिोप, अमेरिका, िेलायि ि ग्रीसका नगि
िाज्यका उििणहरु प्रस्िुि गनम पमछ नपने हामी नेपालीले आफ्नै समाजको इमिहासमा िहे का लोकिाचन्िक
ववमि ि पिमिलाई खोिलेि नेपाली समाजमा ववकमसि गणिाज्यकालदे चख गणिन्ि नेपालसम्म आइपुग्दा
प्राप्त असल पिम्पिािाट चशिा मलई

नेपाली लोकिन्िको नमूना ववकमसि गनेिफम ध्यान आकृष्ट गनुम

ववर्य प्रस्िुमिको सानो प्रयत्न िहेको छ । प्रस्िुि लेख खण्डमा खासगिी गणिाज्यकालका वविावयकी
अभ्यासका िािे मा ििाम गरिनेछ । कानूनी शासनको मान्यिालाई स्थावपि गदै अगामड िढ्नका लामग
इमिहासका घुम्िीहरुमा िहे का नेपालको वविावयकी अभ्यासहरुका स्मिणिाट भावी सं सदीय अभ्यासलाई
समेि थप समृि गनम थोिै भए पमन सहयोग गनम सवकयोस् भन्ने समेि यसको अपेिा िहे को छ ।
नेपाली समाज
वविावयकी अभ्यास वा कानून मनमामण प्रवक्रया इमिहासको प्राि:कालदे चख नै कुनै पमन समाजको

अमनवायम कायमको रुपमा स्थावपि हुँदै आएको दे चखन्छ । समाज भन्नेमिचत्तकै कुनै न कुनै प्रथा, पिम्पिा,

नीमि, मनयममा आिारिि भई मनमामण ि ववकास भएको पाइन्छ । यसप्रकाि कानून मनमामणका अभ्यास ि
पिम्पिा समाजको अमभन्न ि प्राथममक महत्वका िेिको रुपमा

ववकमसि हुँदै आएको दे चखन्छ । प्रत्येक

समाजको ऐमिहामसक कालखण्डमा ववकमसि शासकीय ढाँिा ि त्यसका सञ्चालकको रुपमा िहेका
शासकहरुिाट िाज्य औजािको रुपमा प्रयोग गिे का कानूनहरु ित्कालीन सामाचजक ढाँिाका आिािमा

ववववििा हुन ु स्वभाववक भएको हुँदा समग्र वविावयकी अभ्यासको इमिहास मनयाल्दा ित्कालीन समाजको
ढाँिा ि अवस्था िािे मा ििाम गनुम आवश्यक हुन्छ । यस क्रममा नेपाली जामिहरुका उत्पचत्त ि नेपाली
समाजको प्रािम्भकालका िािे मा सं चिप्त ििाम गनुम उपयुक्त हुन्छ ।
यस िािे मा नेपाली समाजः एक अध्ययनका लेखक जनकलाल शमामका अनुसाि आजभन्दा दश
हजाि वर्म पवहलेसम्म मानव पुिानै पार्ण युगको क्रममा मथयो, िि ईशापूव म साि हजािदे चख पाँि हजाि

वर्ममिि आएि आफ्नो जीवन नवपार्णयुगमा पुर्यायो । यस समयमा मानवले कृवर्कमम अपनाउन
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थामलसकेको मथयो । आफ्ना प्रस्ििका हमियािमा पमन सुिाि ल्याइसकेको मथयो। मसवामलक ि महाभािि
पवमिहरुका िीिका भागमा यििि नवपार्णयुगका हमियाि आज पमन पाइन्छ । महाभाििको मामथल्लो

भागमा पमन यस्िा हमियाि नपाइने होइन िि यी दुइम पवमििीिमा अमिक पाइन्छ । यसिेिका नेपालीहरु
आजकाल यस्िा हमियािलाई िज्रढु ङ्गो भन्दछन् । वास्िवमा भन्ने हो भने यी िज्रढु ङ्गा नेपाली जनिाका

पुखामका हमियाि हुन ् (शमाम, २०७७, पृष्ठ ६०) । यस प्रसङ्गले नेपालमा मानव समाजको ववकास ि
पौिाचणकिाका िािे मा अनुमान गनम सहयोग गनेछ भने आजको नेपाली जामिमा सुक्ष्मरुपले हेिे नृिाचववक

दृवष्टले प्रिानिः छ प्रकािका जामिको अवशेर् पाइन्छ । िी क्रमश: यसप्रकाि छन्— नेमग्रटो, आग्नेय,
मंगोल–वकिाँि, द्रववड, पचश्चम वृिमुण्ड ि आयम वा नामडमक (शमाम, २०७७,पृष्ठ,६१) । यसले नेपालमा
िहेका प्रािीन मानव जामिहरुको िािे मा सोि िनाउन सहयोग गनेछ । यी ऐमिहामसक आिािहरुमा
नेपाली समाज गोि वा गणव्यवस्थाका चशकाि ि सं ग्रहको युगिाट अगामड िढे ि आजको आिुमनक
समाजमा आइपुगेका कुिामा मि ववभाचजि हुन ु पने दे चखँदैन ।

मानव जामिको समाचजक ववकासको िेिमा अध्ययन गने मसलमसलामा फ्रेडरिक एङ्गेल्सले परिवाि,

मनजी सम्पचत्त ि िाज्यको उत्पचत्तको िािे मा उल्लेख गिे का छन् । प्रािचम्भक मानव समाज गोि व्यवस्थामा
आिारिि मथयो । गोि त्यस्िो सङ्गठन हो जुन सभ्य युगमा प्रवेश गनुभ
म न्दा अचघ ि अझ त्यसपमछ पमन

सं सािका सिै ििमि जामिहरुमा पाइन्छ । यी सिै कुिा मोगमनले प्रमाचणि गिे । गोिका सिै सदस्यहरु
स्विन्ि व्यचक्तहरु हुन ् ि एक-अकामको स्विन्ििाको ििा गनुम उनीहरुको किमव्य हो । सिै सदस्यहरुले

समान व्यचक्तगि अमिकािको उपभोग गदमछन् । न साखेम, नि सेनापमिले नै कुनै ववशेर् अमिकाि पाएका

हुन्छन् । िक्त सम्िन्िमा िाँमिएका यी सिै मामनसहरु एउटै िान्िव समूहका सदस्य हुन ् । स्विन्ििा,
समानिा ि िन्िुत्व इत्यादद मसिान्िका रुपमा कवहल्यै घोवर्ि नभए िापमन गोिका मूल मसिान्िका रुपमा

मथए ि गोि सम्पूणम सामाचजक व्यवस्थाको इकाइ मथयो । गोि सङ्गदठि इचण्डयन समाजको जग मथयो
। आत्मसम्मान ि स्विन्ििाको त्यो भावना जुन सवमि इचण्डयनहरुको िरििको ववशेर्िा मामनएको छ,
त्यो यसैको उपज हो (एङ्गेल्स,१९८६, पृष्ठ १०१–१०५) । यही क्रममा मसङ्गो भूमण्डलको प्रािचम्भक
मानव समाज ववकासको आम िरिि नेपाली समाजको ववकासक्रममा पमन स्वभाववकरुपमा िहन सक्ने
भए । यी सन्दभमहरु सवहिले ि नेपाल िाज्यको उदय पमन अनेकौं कमिलाई समूह, जनपद ि गणिाज्यहरुको
अचस्ित्विाट ववकमसि भएको कुिा जनश्रुमि, प्रािीन ग्रन्थ, वंशावली ि चशलालेख आदद ववमभन्न ि्यहरुले
अगामड सािे को छ ।
िामिाज िे ग्मीद्वािा मलचखि नेपालको इमिहास एक माक्समवादी दृवष्टकोणमा नेपालको आददमकालमा
ववमभन्न गणिाज्यहरु िहेको ििाम गनुभ
म एको छ । जस्िै: नेपाल गणिाज्य (गोपालपं शी), वकिाँि दे श सं घीय
गणिाज्य, कत्युिी जनपद (खसिाज्य, कुमाउ गडवाल ि नेपालको कणामली िेि), शाक्य गणिाज्य
(मध्यििाईका भागीिथी नदीको वकनाि), कोमलय गणिाज्य (कवपलवस्िुभन्दा पूव म नािायणी नदीभन्दा
पचश्चम), ववदे ह गणिाज्य (हालको जनकपुि िेि), मल्ल गणिाज्य (काली गण्डकी वकनाि), मसं हपुिा गणिाज्य
(कन्िनपुि दचिण) आदद । यसका साथै पमछल्लो कालमा आजका ववमभन्न नेवाि, थारु, मगि, िामाङ,

गुरुङ, दनुवाि लगायिका जामिहरुका गणप्रमुखहरुको नेित्ृ वमा ववमभन्न भुिे टाकुिे िाज्य इकाइहरु िहे को

नेपाली इमिहास छ (िे ग्मी, २०७४ पृष्ठ ४७–५५)। यसप्रकाि नेपाली समाज गणसमूहिाट मनवामचिि
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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गणप्रमूखको नेित्ृ वमा सञ्चामलि

साना-साना गणिाज्यहरुको उदयिाट समयक्रममा ववकमसि हुँदै अगामड

िढे को सहज अनुमान गनम सवकन्छ । त्यस्िा गण समूहिाट मनवामचिि गणप्रमुखलाई पमछल्लो कालमा
िाजन भमनयो ।
वैयचक्तक सम्पचत्त, सत्ता स्वाथम ििाथम मिनै िाजनहरुको वंशपिम्पिािाट सञ्चामलि शासन प्रथाको
ववकास भयो । मिनै िाजनहरुलाई नेपाली सन्दभममा समेि दे वनागिी भार्ामा िाजा भनेि सम्िोिन
गरियो । उनीहरु ईश्विीय प्रमिमनमिको रुपमा समेि मामनए ि वं शपिम्पिागि सञ्चामलि िाजिन्िको मान्यिा
स्थावपि गरिए । ित्कालीन अवस्थाका िी गणिाज्यहरुिीि वा साना-ठू ला िाजा-िजौटािीि पिस्पि युद्घ,
आक्रमण ि सहकायम समेिका कािण िाज्यहरुको उदय हुने, ववलय वा ववघटन हुने वा सं घ ि महासं घ
िन्ने घटना पमन मनयममि आकचस्मकिा जस्िै

घटे को दे चखन्छ । ि्यको रुपमा एकीकिणपूव म िाि

दजमनभन्दा िढी ववमभन्न िाज्यहरु िहेको नेपालको इमिहास छ ।
प्रािीन वविावयकी अभ्यास
नेपाली सामाजको ववकासक्रममा ववकमसि प्रािचम्भक नेपाली गणिाज्यहरुको खोज अनुसन्िान
इमिहासववद्हरुको लामग एउटा अत्यन्िै महत्व िाख्ने ववर्य वा िेि हो । भववष्यमा समेि यस िािे मा
थप अध्ययन अनुसन्िानको आशा गनम सवकन्छ । ित्कालीन समाजका प्रथा, पिम्पिाहरु मलचखि वा

अमलचखि मनयम, कानूनहरु कसिी मनमामण गदमथे ि कसिी लागू गरिन्थे भन्ने कुिाहरु ित्कालीन वविावयकी

अभ्यासका ववर्य वा सन्दभमहरु हुन ् । त्यसैले नेपालको वविावयकी अभ्यासलाई फकेि हेने क्रममा नेपाली
भूखण्डमा िहेका िात्कालीक गणिाज्यहरुका वविावयकी अभ्यासका प्राप्त जानकािीहरुलाई प्रािीन वविावयकी
अभ्यासको रुपमा यहाँ सं चिप्त ििाम गने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपाल गणिाज्य
नेपालको प्रािीन िाज्यहरुको ििाम गदाम नेपाल गणिाज्यको नाम इशापूव म छै टौं वा सािौं
शिाब्दीपूवक
म ो

अथवमवेदको कुमम ववभागमा समेि उल्लेख भएिाट यसको प्रािीनिा आफैं दे चखन्छ ।

आजको दे श नेपालको नामको उत्पमिसँग अमभन्न रुपमा जोमडएि आएको यस िाज्यको प्रािचम्भक शासन
गोपालवंशको मथयो । ने नामका मुमनले गाईगोठ िाख्ने गोपालवंशका एकजना व्यचक्तलाई सिैको

स्वीकृमििाट त्यहाँको िाजा िनाए भन्ने छ, (िे ग्मी २०७४:४८) । मुख्य उत्पादन पिमिको रुपमा
पशुपालन िहे कोले यस कमिला वा गण अवस्थाको रुपमा िहे को ित्कालीन समाजको

ववमि मनमामणको

अभ्यास आफ्ना समूह सञ्चालनका प्रथा, पिम्पिामा आिारिि िहेको कुिा अनुमान गनम सवकन्छ ।
ि्यहरुको अभावमा िेिै कुिाहरु उल्लेख गनम कदठनाइ दे चखन्छ । खासगिी काठमाडौं उपत्यकामा

गोपालवंशपमछ मवहर्पाल ि त्यसपमछ वकिाँिकालीन शासन व्यवस्था िहे को िािे को नेपाली इमिहास
सावमजमनक िहेको छ ।
वकिाँि गणिाज्य
नेपालमा वकिाँि जामिको उत्पमिका िािे मा ििाम गदाम इमानमसं िेमजोङका भनाइमा वकिाँि
मुन्िुम ि वकिाँि पिम्पिा अनुसाि िीन जामि समूह खाम्वोङगाज (Khambongas) वा खाम्िोज (Khambos),
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िाङसाङथास (Tangasangthas) वा मंगोल ि मुनाफेन (Mongols and munaohenes) वा िाइमनजको

ममलावटिाट िनेको एउटा ठू लो मानव समुदायको रुपमा िुझ्नु पदमछ । वकिाँि शब्द वकरियट, वकियाि
वा वकिजाथ शब्दको ववकृि रुप हो . यसको अथम भूमध्य िेिको मोिाइट भार्ामा वकल्ला वा सानो शहि
हुन्छ । उक्त वकल्ला वा शहिमा िस्नेलाई वकिे िी ि पमछ केिे मिि, वकिाँिी जामि भए । यस जामिको

पुखाम पवहिान गदै जाने हो भने उि इन िेमिलोनका िस्िीमा पुग्नु पने हुन्छ । जहाँिाट वहब्रो जामिको
आक्रमणिाट पिाचजि भई खेददएका मामनसहरु घुमन्िे जीवन सुरु गिी पूवी ि उत्तिपूवी दे शहरुमिि छरिए
ि २४०० िी.सी. मा त्यसको एक हाँगो मेसोपोटाममया पुगे ि असुिहरुसँग मममसएि एउटा जामिको मनमामण

भयो । त्यसपमछ मिनीहरु उत्तिी भािि ि वहमालय िेिमा पमसमयाको मनजा हुँदै प्रवेश गिे । सं स्कृि
ग्रन्थ योमगनीिन्िमा वकिाँि जामिलाई याभान, पालभा, कोि ि पुमलन्दा जामिको रुपमा समावेश गिे को
पाइन्छ (िेमजोङ, २००३, २–३) ।
नेपालमा गोपालवं शी िाज्यकालपमछको वकिाँिकाललाई इवङ्गि गदै िािुिाम आिायमले उल्लेख

गिे का छन्,- माहात्मा गौिम–िुिको जीवनकालसम्ममा वृजी सङ्घिाज्य आफ्नो ििम उत्कर्ममा पुमगिहेको
मथयो । यसै सङ्घ िाज्यमिििाट आयम सभ्यिाको प्रकाश प्राप्त भएि नेपालमा सभ्यिाको उत्थान भएको

हो । वृजी सङ्घिाज्य प्रजािाचन्िक िाज्यव्यवस्थाको अिीनमा िहेको मथयो । यसैले यस सङ्घिाज्यिाट
सभ्यिाको प्रकाश प्राप्त गिे ि ववकमसि भएको वकिाँिहरुको प्रािचम्भक शासन व्यवस्था पमन िाजिन्िात्मक

सम्भव दे चखँदैन । यसिाट वकिाँिकालको प्रािम्भको करिि दुई सय वर्मको नेपाल प्रजािाचन्िक
िाज्यव्यवस्था अन्िगमि िहेको सङ्केि पाइन्छ । वयनैिाका युिोपमा ग्रीसका एथेन्स, स्पाटाम ि मथब्स आदद
नगि िाज्यहरु पमन प्रजािाचन्िक िाज्य ववकमसि भइिहेका मथए । दासहरुको िाहुल्य भएका यी िाज्यहरुमा
दासहरु नागरिक अमिकाििाट वचञ्चि िहेको दे चखन्छ ।
ित्कालीन नेपालमा िहे का वकिाँिहरु एउटै वगमका हुनाले वयनमा जािपाि ि उँ िनीिको भेदभाव

नभएको ि यहाँका अन्य सिै मनवासीहरु समान नागरिक अमिकाि प्राप्त हुँदा वकिाँि िाज्य मनकै व्यवचस्थि

ि दविलो भएि िहे को मथयो, (आिायम, २०५४ पृष्ठ १७–१८)। पमछ वाह्य कािणहरु समेिले यो वकिाँि
गणिाज्य िाजिन्िात्मक िाज्यमा परिणि भएि करिि आठ सय वर्मसम्म कायम िहे को दे चखन्छ । यस
प्रसङ्गलाई आिाि मानी हेदाम वकिाँिकालका प्रािम्भमा नेपालमा नीमि, मनयम मनमामणका क्रममा
नागरिकहरुको सहभामगिा िहे को कुिालाई स्वीकाि गनुम पने हुन्छ ि नागरिक सहभामगिा सवहिको
वविावयकी अभ्यासको इमिहासको रुपमा यसलाई मान्नु पने हुन्छ ।
पमछल्लो कालमा वकिाँिी सान मकवान समूहका मामनसहरुद्वािा नेपालको पूवी िेिमा स्थानीय
सामन्ि नाइकेहरुको ववरुिमा ववद्रोहिाट ववजय प्राप्त गिी आफ्नो गणिाज्यको स्थापना गिे का मथए ।
उनीहरुले त्यस िाज्यको सीमा पूवम
म ा वटष्टा, पचश्चममा दूिकोशी, उत्तिमा मिब्िि ि दचिणमा हाल भाििको
पुचणमया नचजक िहे को जलालगि िहेको घोर्णा गिे का मथए । उनीहरुले त्यस भू-िेिलाई दश चजल्ला वा
िेिमा ववभाजन गिी प्रत्येक िेििाट सान मकवान जामि समूहिाट मनवामचिि प्रमिमनमि हुने ि मिनीहरुलाई

त्यस िेिको िाजाको रुपमा मानी प्रत्येक चजल्लािाट प्रमिमनमित्वको सुमनचश्चििा साथ सङ्घ भावना अनूरुप

हाङि ुम्लुङ (िाजपरिर्द्) को स्थापना गिी िाज्य सञ्चालनको िन्दोवस्िी गिे का मथए । यसको अथम

आजको सं सदको काम हाङि ुम्लुङ वा िाज सभािाट गने गरिन््यो । हाङि ुम्लुङको मनणमय अनुसाि
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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उनीहरुले सान मकवान जामि समूहलाई याखाथुम्िा वा मलम्िु जामिको रुपमा परिविमन गिे ि वकिाँि
भूममलाई मलम्िूवान भन्ने ठहि गिे ।
हाङि ुम्लुङले त्यस भूमममा िहे का अन्य जामि समूहलाई पमन आफ्ना िान्िव सिह व्यवहाि गने,
मलम्िूका छोिाहरुले १२ वर्मको उमेि पुगेपमछ िनुवामणकला अमनवायम मसक्नु पने ि प्रत्येक मलम्िू

परिवाििाट १८ वर्म उमेि पुगेका एक छोिाले सिकािी मसपाही सेवाको लामग नाम लेखाउनु पने,
ज्यानमािालाई मृत्यु दण्डको सजाय हुने लगायि आफ्ना जामि समूहको जन्म, मृत्यु, वववाह आदद सं स्कािका

िािे मा नीमि मनयम िाँध्ने ि वाह्य सम्िन्िका िािे मा मनणमय गने पिम्पिा िसालेका मथए (िेमजोङ, २००३,
पृष्ठ ५१–५७) । आफ्ना िेिमभिका आन्िरिक माममलामा प्रत्येक िेि वा चजल्लाका प्रमिमनमिहरु मनणमय
गनम स्विन्ि मथए वा स्वायत्तिाको अमिकाि मिनलाई मथयो । यसप्रकाि समुदायको प्रमिमनमित्व ि िाज्यका
िहगि इकाइहरुिाट समेि वविावयकी कायम हुने गिे को नेपाली इमिहासको झलक यसले ददएको छ ।
ववदे ह िाज्य
इमिहासववद्हरुले ववदे ह िाज्यलाई नेपालको भुखण्डमा िहे को एउटा िचिमि िाज्यको रुपमा
उल्लेख गिे का छन् । जुन िाज्यको उदय गणव्यवस्थािाट नै ववकमसि भई एउटा सशक्त िाज्यको रुपमा
स्थावपि भएको ि्यहरु प्रकाचशि छन् । यस िाज्यको उत्पचत्तका िािे मा ववमभन्न मिहरु छन् । यसलाई
समयको ववमभन्न कालखण्डमा ववदे ह, मममथला, मििहुि वा मििभुचक्त भनेि पमन सम्िोिन गिे को पाइन्छ ।

िीिको अथम वकनाि ि भुचक्त िाज्य वा गणिाज्य भएको हुँदा नदी वकनािमा िहे को गणिाज्य भन्ने िुचझन्छ
। यस िाज्यको सीमानाका िािे मा ववद्वानहरुको ववमभन्न मिहरु िहेका छन् । िृहि् ववष्णुपिु ाणको मममथला

खण्डमा ववदे ह िाज्यका सीमान्ि िाज्यहरु ि यसको नाप पमन उल्लेख छ । यस अनुसाि ववदे ह िाज्य
पूवम
म ा कौचशकी, पचश्चममा शालीग्राम वा नािायणी नदी, उत्तिमा वहमालय ि दचिणमा गङ्गासम्म फैमलएको

अध्ययनमा पाइन्छ । िौि ग्रन्थमा ववदे हमा दश हजाि गाउँ हरु मथए भन्ने उल्लेख गरिएको छ । पमछ
सन् १०९७ मा कनामटवं शी नान्यदे वले मसमिौनगढलाई आफ्नो िाजिानी िनाएपमछ मममथला पमन यसै
िाज्यमा गामभन गयो, (उपाध्याय, २०७१, पृष्ठ ३०–३३)। ववशाल िेिमा लामो कालखण्ड अचस्ित्वमा
िहेको यस िाज्यमा छपन्न िाजाहरुले िाज्य गिे को उल्लेख छ भने िाजा जनक िौमिसौं िाजा मथए भन्ने
उल्लेख छ । ऋवर् जस्िा ज्ञानी वयनै िाजर्ी जनकले हलो जोत्दा जममनमुमनिाट सीिा उत्पन्न भएको
कथा गणव्यवस्थाको वविासिको रुपमा िहेको ववद्वानहरुको मि छ । गणव्यवस्थामा गणपमि ि गणका
सदस्यहरुिीिमा

ववभेद

मथएन

।

उत्पादन

कायममा

सामूवहक

सहभामगिा

हुने

गदम्यो । यस िाज्यको पमछल्लो काल िाजा जनकका पालामा शासन सञ्चालनको लामग नीमि, मनयम,
कानून मनमामण ववद्वानहरुको सभािाट हुने गदम्यो । आजको सं सदको भूममकामा िहे को त्यस ववद्वि
सभालाई त्यसिेला ब्रह्मवाददनी भमनन््यो । यस सभाको सभासदको रुपमा पुरुर् माि नभई मवहलाहरु

पमन मथए । जस्िैः- याज्ञवल्क्य, श्वेिकेिु, उद्घलक लगायिका साथै मवहलाहरुमा आरुणी, सत्यकाम,

दृप्तवली ि गागी आदद मथए । ित्कालीन समयमा मनमामण भएको कानूनी सं वहिा याज्ञवल्क्य स्मृमिको
पमछल्लो कालसम्म नेपालमा माि होइन भाििमा समेि व्यापक प्रभाव मथयो । ववद्वानहरुको सभािाट
वविावयकी कायम सम्पादन हुने एउटा िाम्रो उदाहिण हामी यहाँ दे ख्न सक्दछौं ।
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शाक्य वा कवपलवस्िु गणिाज्य
विममान नेपालको कवपलवस्िु, रुपन्दे ही ि नवलपिासी चजल्लाहरुमा छै टौं शिाब्दी इशापूव म शाक्य
ि कोलीहरुको गणिाज्य मथयो । इमिहासववद्रुको भनाइमा श्रृवर् कवपलमुमनको आदे श प्राप्त गिी मानव
वस्िीको ववकास भएको कािण

कवपलवस्िु नामाकिण भएको कुिा उल्लेख छ । वाणगङ्गा नदी वकनाि

िेिमा शाक्यहरुको िाज्य मथयो ि त्यसको िाजिानी मिलौिाकोट मथयो । त्यसिेिमा कवपलवस्िु िाहेक
सासुमाि, चशलाविी, शक्कि इत्यादद नाम गिे का अन्य मानव वस्िी ि इलाकाहरु पमन मथए । भमनन्छ,ित्कालीन अवस्थामा त्यस िेिमा दश लाखभन्दा िढी मामनसहरुको िसोिास मथयो । नागरिकहरुको
सहभामगिामा सञ्चामलि ि ववकमसि कवपलवस्िु गणिाज्य कोशल निे श ववरुिको आक्रमणिाट मछन्नमभन्न
भई ध्वस्ि भयो ि त्यसिखिका कोली ि शाक्यहरु भागेि नेपाल उपत्यकामा प्रवेश गिे को कुिा उल्लेख
भएको पाइन्छ ।
िुिकालीन कवपलवस्िु िाज्यको शासन व्यवस्था गणिाचन्िक मथयो । साना-साना गणिाचन्िक
इलाकािाट

ि ुमनएि आएका प्रमिमनमिहरु िहे को केन्द्रीय समममिका सदस्यहरु आजको सं सद भवनमा

जस्िै सं स्थागािमा िैठक िसी िाज्यका नीमि, मनयमहरुको मनमामण गदमथे । िी प्रत्येक प्रमिमनमिलाई िाजा
ि मिनका छोिाहरुलाई युविाज भन्ने िलन मथयो (उपाध्याय, २०७१, पृष्ठ ३५–३८) । सं स्थागािमा

छलफलको क्रममा मिदान गनुम पर्यो भने मिपिको रुपमा लठ्ठीको प्रयोग गरिन््यो । िी लठ्ठीहरु
फिक-फिक िं गका हुन्थे । ऐमिहामसक सं योग, भमनन्छ,- िेलायिको वेस्ट ममन्स्टि दिवािमा पमन
प्रािम्भकालमा मिदानमा सं ख्याको गणना गनममा लठ्ठीको नै प्रयोग गरिन््यो । िाज्यका िाह्य नीमििािे

सं स्थागािको मनणमय हुन ु अमनवायम मथयो भने आन्िरिक माममलामा स्थानीय इलाकीय प्रमुखहरुलाई
स्वशासनको अमिकाि मथयो । सं स्थागािले िाजनीमिक माममला माि होइन िामममक, सामाचजक ि न्यावयक
व्यवस्थाका िािे मा पमन हेने ि नीमि मनयमहरुको मनमामण गने गदमथे । वविावयकी कायममा िहेको

लोकिाचन्िक ववमि, वविावयकी कायममा नागरिक सहभामगिा ि सामाचजक जीवनका हिे क िेिहरुको िािे मा
समेि वविावयकी अभ्यास हुने गिे को ि्य यस गणिाज्यकालको अभ्यासले इवङ्गि गदमछ ।
खस गणिाज्यदे चख खस साम्राज्य
नेपालको प्रािीन िाज्यहरुको ििाम हुँदा ववमभन्न िहस ि छलफलहरुमा सपादलि, मसखिी खस
दे श, खसान प्रदे श ि खसान भन्ने शब्दहरु उल्लेख भएको पाइन्छ । यी िाज्य ववशेर्का िािे मा छलफल
गरििहँदा प्रािीन खसहरु एउटा जामि हो वा मानव समुदाय भन्ने िािे मा स्पष्ट हुन ु सान्दमभमक हुन

सक्छ । खस वास्िवमा एक अलग जामिसँग माि सम्िचन्िि नभई एक सांस्कृमिक सामुदायलाई जनाउने

शब्द हो भन्ने िािे मा इमिहासववद्हरुले औ ंल्याएका छन् । डा. सूयम
म चण अमिकािी उल्लेख गछमन,् - खस
शब्द ककेसस्, ककस वा कस शब्द अपभ्रंश हुँदै खस शब्द िनेको भनाइ छ । खस जामिको पूवप्र
म णयक
पदचिन्ह पवहल्याउँ दै जाँदा नेपालिाट क्रमश: पचश्चमिफम कुमाउ, गढवाल, काचश्मि, िाल्छी (िडा खसान
वा वहन्दुकुश), इिान ि इिाकको मसमानामा पने खामसस्थान

(khuzistan) हुँदै िेिोलोमनयाको कस्साइट्

(kassites) साम्राज्यसम्म पुग्नु पने दे चखन्छ । पचश्चम एचशयामा खसहरुलाई कस भमनन््यो । अंग्रज
े हरुले
वहत्ती जामिलाई वहट्टाइस

(Hittites), अमोि जामिलाई अमोिाइट्स (Amorites) भने जस्िै कसहरुलाई
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कस्साइट्स भनेि लेख्ने गदमछन् । कस वा कस्साइट्स खस जामिकै प्रािीन नाम हो । पमछ लेखकहरुको
शब्द उच्िािण ि लेखाइमा फिक पने क्रममा खस हुनगयो, (अमिकािी, २०६१, पृष्ठ २०) ।

यी जामिहरु पूवव
म ैददककालमा नै नेपालको वहमाली िेिमा िासोिास, ववििण गने प्रमुख जामिमध्ये

एउटा भएको कुिामा इमिहासववद्हरु सहमि छन् । वयनै जामिको एउटा शाखाले कुमाउ, गढवाल ि

नेपालको कणामलीिेि, आस्कोट ि डोटी लगायिको िेिमा कुमनन्द जनपदको स्थापना गिे का मथए ।
यसको ििाम महाभािि लगायि प्रािीन सावहत्यमा पाइन्छ । समयक्रममा यो जनपद नन्द जनपदमा
परिणि भयो ि िेिै जनपदहरुमा ववभाचजि भई ववस्िृि हुनगयो । डोटीदे चख यमुना नदीसम्म फैमलएको
कत्युिी जनपद िीमध्ये एक भएको भनाइ छ । यी जनपदहरुको प्रािचम्भककाललाई गणिाज्यको रुपमा
िुझ्न सवकन्छ । पमछ वयनै गणिाज्यहरु समयक्रममा ववमभन्न साना ठू ला सामन्ि िाज्यका रुपमा उदय

भएको हुन ु पदमछ भन्ने भनाइ छ । समयक्रममा यस िेिमा खस िाज्यहरुको ववकास माि होइन, खस
साम्राज्यको रुपमा ववस्िारिि हुनपुगेको कुिा उल्लेख छ ।

अमिकािी केही ि्यहरु प्रस्िुि गदै उल्लेख गछमन,् - खस िाजाहरुले निामिप वा जनिाको

िाजाभन्दा िढी िाजामििाज वा िाजाहरुका िाजाका रुपमा शासन सञ्चालन गिे का मथए । यस भनाइलाई
पुवष्ट गदै उनी अगामड थ्छन्,- िाजाहरुलाई प्रजापालक नभनी वकन सामन्ि िाजाहरुका ि ुडामचण, सामन्ि

िाजाका पालक, सामन्ि िाजाहरुका गुरु, सामन्ि िाजाहरुले सेवा गरिएका, पाउ ढोमगएका भमनयो । यो
प्रश्न वविािणीय छ, (अमिकािी, २०६१, पृष्ठ ९१) । यी भनाइहरुले सङ्केि गदमछ वक प्रमुख िाजिानी
मसँजा ि वहउँ दे िाजिानी दै लेख दुल्लू िहे को खस साम्राज्य एउटा िमलयो िाजासवहिको केन्द्र िहेको

सङ्घिाज्य व्यवस्थाको अिीनमा सञ्चामलि भएको आभास हुन्छ । जुन िाज्य सािवटा भौगोमलक िेिहरुमा
ववभाचजि मथयो । पूवी जडान, केन्द्रीय जडान, पचश्चमी जडान, पूवी सपादलि, केन्द्रीय सपादलि, पचश्चमी

सपादलिको नाममा िेिहरुको ववभाजन िहे को भनाइ छ । नेपालको सूदूिपचश्चम िेिमा कमिला वा
गणसमूहिाट ववकमसि मानव समुदायमा आिारिि जुम्ला भेकमा पने मसँजालाई िाजिानी (केन्द्र) मानी
सवमप्रथम नागिाजले एउटा एकीीकृि यो खस िाज्यको स्थापना गिे का मथए । इमिहासववद्हरुको अनुमान
अनुसाि

ई.सं .

११५० मिि

नागिाज यहाँ

िाजा

भएका

मथए

।

पृ्वी

मल्लको

दुल्लुचस्थि

वंशावली अमभलेख ि अरु अमभलेख िाम्रपििाट खस मल्ल िाजाहरुको पन्ध्र पुस्िाको नाम थाहा पाउन
सवकन्छ । ई.सं . १३९१ पमछ अभय मल्लका सामन्िहरुले ठाउँ ठाउँ मा स्विन्ि भई िाजकाज िलाउन
थालेपमछ त्यसै पृष्ठभूमममा नेपालमा िाईसी ि िौिीसी िाज्यहरु खडा भएका मथए, (अमिकािी, २०७६,
पृष्ठ १७–१८) । यस िाज्यमा िममशास्त्र ि नीमिशास्त्रका आिािमा ित्कालीन िामममक ववद्वानहरु समेिको
िाय सल्लाहमा िाज्य सञ्चालनको लामग ववमभन्न नीमिहरु िाजाज्ञाको रुपमा िनाएको पाइन्छ । मिनलाई
नागिाज नीमि, नागपाल नीमि, रिपुमल्ल नीमि आदद भमनएको पाइन्छ । यी नीमिहरु आजका हाम्रा कानूनहरु
जस्िै नै मथए जसलाई पालना गनुम जनिाका लामग िाध्यकािी मथयो भमनन्छ । पमछ यस िेिमा
सामन्िहरुले स्विन्ि िाज्य घोर्णा गिी मनमामण भएको िाइसी िाज्यहरु ि गण्डक िेिका िौिीसी
िाज्यहरुमा समेि िी नीमिहरुको प्रभाव िहे को दे चखन्छ ।
यस िाज्यको नीमिगि नेित्ृ व ववमभन्न िेिहरूमा ववभक्त भौगोमलक िेिहरुका नेित्ृ व मण्डलहरुले
ि मण्डलहरुको महासं घको रुपमा िहेको महामण्डलले गदमथे। पििाि माममलाको काम महामण्डल माफमि्
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हुने गदम्यो भने आन्िरिक माममलाका कायमहरु गनम मण्डलहरु स्विन्ि मथए । मण्डल ि महामण्डलका

कायमसम्पादनका लामग मसँजाली सम्राटहरुले अमात्य ि महामात्यहरुको छनोट गदमथे । उनीहरुका दजाम

थापा, काकी, िै का, िाउि, िाउलो आदद मथए । उनीहरुले नेित्ृ व गने मण्डल वा िाज्यको नाम पमन
उनीहरुको दजामसँगै जोमडएको हुन््यो- जस्िै: थपौलो, कक्यामउलो, िै कालो आदद । मण्डल ि महामण्डलले

जनिालाई मुडाली, गदाली, पुिाली थािो, मोड आदद नामका पाँि दजमनभन्दा िढी प्रकािका कि उठाउने
गदमथे (पोखिे ल, २०५५, पृष्ठ ६४०–६६२) । यसका साथै

मष्ट पूजा ि आफ्ना जामि समूहमभि माि

वववाह पिम्पिा यस जामिको गणव्यवस्थाकै प्रथा पिम्पिा वा कानून मान्न सवकन्छ । खस िाज्यको

ववमभन्न कालखण्डमा आजको सं सदको काम कमिला, गण, मण्डली ि महामण्डली गने गिे को कुिा दे ख्न

सवकन्छ भने वविायन कायममा प्रथा ि पिम्पिा ि िमममक नीमिहरुको मनणामयक महत्व िहने कुिाको दृष्टान्ि
यसमा पाइन्छ ।
मनष्कर्म
नेपालको वविावयकी अभ्यासको प्रािचम्भक अवस्थाहरुलाई सं चिप्तरुपमा माि हेिेमा पमन हामीले

गौिव गनम सवकने वविावयकी अभ्यासका प्रारुपहरु भेटाउन सवकने कुिा प्रस्िुि लेखले प्रष्ट्याउने प्रयत्न
गिे को छ । आज हामी वविावयकी अभ्यासमा नागरिक सहभामगिाको कुिा वा सिोकािवालाहरुसँगको
छलफलका कुिा उठाइिहँदा हामीले हाम्रा नागरिक सहभामगिामा सञ्चामलि उचल्लचखि गणिाज्यहरुका

उदाहिणहरुलाई मिसमन ु हुँदैन । हाम्रा लामग यी ववर्यहरु पुखामका वविासिलाई कमि िेिै सम्मानका साथ

हामीले आत्मसाि् गनम सकेका छौं भन्ने प्रश्न मुख्य हो । िाहे गणिन्िका ववकासको कुिा होउन् वा
सं घीयिा कायामन्वयनका कुिा,- यी हाम्रै इमिहासका पानाहरुलाई पल्टाएि हेिेमा दे ख्न सवकने कुिालाई
मिमसमएि िाह्य अनुभवको खोजीमा िेिै मनिाि खुम्च्याउनु पने दे चखँदैन । शासकीय कौशलका िािे मा हाम्रा
पुखामका

अनुभवलाई

सचम्झएि

अचघ िढ्न

सक्ने

थुप्रै

आिािहरु

हाम्रो

आफ्नै माटोमा

पाउन

सक्दछौं ।
सन्दभम सामग्री:
अमिकािी, सूयम
म चण, (२०७६), िाईसे िाज्यको इमिहास, काठमाण्डौ, भूँमडपुिाण प्रकाशन, िागिजाि ।
अमिकािी, सूयम
म चण, (२०६१), खस साम्राज्यको इमिहास, काठमाण्डौ, भूँमडपुिाण प्रकाशन, िागिजाि ।
आिायम, िािुिाम, (२०५४), नेपालको सांस्कृमिक पिम्पिा, काठमाण्डौ, काष्ठमण्डप वप्रचन्टङ्ग प्रेस, पुिलीसडक
।
उपाध्याय, िामप्रसाद, (२०७१), नेपालको प्रािीन ि मध्यकालीन इमिहास, काठमाण्डौ, ित्नपुस्िक
भण्डाि ।
ऐन्गेल्स,फ्रेडरिख, (१९८६), परिवाि, मनजी स्वाममत्व ि िाज्यको उत्पचत्त (नेपाली अनुवाद), मस्को , प्रगमि
प्रकाशन, सोमभयि सं घ ।
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िेम्जोङ, इमानमसं , (२००३), वकिाँिी वपपुल एण्ड कल्िि, लमलिपुि, वकिाँि याक्थुङ ि ुम्लुङ, केन्द्रीय
कायामलय, महालक्ष्मी ।

पोखिे ल, िालकृष्ण, (२०५५),खस जामिको इमिहास, काठमाण्डौ, लुचम्िनी वप्रचन्टङ्ख एण्ड पचब्लकेसन प्रा.
मलममटे ड घट्टे कुलो ।

िे ग्मी, िामिाज, (२०७४), नेपालको इमिहास एक माक्समवादी दृवष्टकोण, काठमाण्डौ, जागिण िुक हाउस,
िागिजाि ।
शमाम, जनकलाल, (२०७७), हाम्रो समाज एक अध्ययन, काठमाण्डौ, मञ्जिी पचब्लकेशन, पुिलीसडक ।
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सांसदको प्रमुख काम कानून िनाउने हो, त्यसमै गम्भीि िनौं

िामनािायण ववडािी



सािांश

वविेयक पारिि गने कायममा सं सदले िेिै ध्यान ददएको पाइँदैन । वविेयक सिकािले सदनमा पेश
गदमछ । त्यो वविेयक पारिि भएपमछ ऐन िन्दछ । यो कानून सवममान्य ि शचक्तशाली हुन्छ िि कानून

िनाउँदा सांसदले ध्यान ददएको पाइँदैन । सांसदहरुलाई कानून िनाउनको लामग सं सदले उपयुक्त

वािाविण िनाइ ददएको पमन छै न । सांसदलाई ववज्ञ उपलब्ि गिाउने मथमि पमन छै न । उसले अध्ययन
ि छलफल गने कोठा वा कायामलय पमन छै न । अध्ययन सामग्रीको व्यवस्था पमन छै न । सिकािले

ल्याएको वविे यकमा सांसदले सदनमा "हुन्छ" ि "हुन्न" भनेि ददएको मि पमन उसलाई ज्ञान नभएको
ँ ैन ।
पाएको छु । यो अमिवेशनमा कमि कानून िनाइयो भन्ने कुिा िेिै सांसदलाई जानकािीसम्म हुद

िल्ल हाम्रा प्रयासले िाजपि सांसदलाई ददन थामलयो । जसिाट कानून िािे मा जानकािीसम्म हुने भएको
छ । िि िाजपि अत्यन्ि वढला आउने सिकािको कायमले वािा पिे को छ ।

हाम्रो दे श सवप्रएन, हाम्रा वरिपरिका दे श सवप्रए । हामीलाई िावहने सिै वस्िु वा चिज हामीले
उत्पादन वा मनमामण नगने भयौं । हाम्रा युवालाई हामीले काम ददन सकेनौं । अरु दे शमा ज्याला गनम
पठायौं । यस्िो वकन भएको होला ? हाम्रो दे शमा लाग्ने घाम दोर्ी ? हाम्रो दे शमा िग्ने हावा दोर्ी ?
हाम्रो दे शको पानी दोर्ी ? वक हाम्रा पुखामका िगि दोर्ी ? वास्िवमा यी कोही दोर्ी है नन् । पञ्चायिकालमा
वा िाजिन्िकालमा व्यवस्था दोर्ी भनेि पचन्छन पाइयो । वव.सं .२०६३ िाट ि त्यो भन्न पमन
पाइएन । करिव १५ वर्म हुन थाल्यो गणिन्ि आएको पमन । वकन दे श आत्ममनभमि हुने िाटोमा जान

सकेन ? वकन ववदे शी ऋणमुक्त दे श हुने पथ समात्न सकेन ? िािसेवकलाई िलि भत्ता समेि आफ्नो
आम्दानीले पुर्याउन िौिौ भयो ? ववकास िजेट प्रायः ववदे शी अनुदानिाट िल्ने हुन गयो । महामािीमा

समेि ववदे शी अनुदान नभए त्यसै मने अवस्थामा पुमगयो । यसैमा म चिचन्िि हुँदै गएको छु । यसको

कािण खोज्न पमन मलाई िे िै कोचशस गनुम पिे को छ । कािण कोही ििाउँ दैनन् । यो कुिा न ि
प्रिानमन्िी, नि सं घीय सं सदका नेिा, न ि प्रिानन्यायािीश, न ि सं वैिामनक अङ्गका प्रमुख, कोही कसैले

युचक्तयुक्त जवाफ ददँ दैनन् । िोग लाग्छ, ववदे शीलाई हाि था्ने । भोक लाग्छ उसैलाई गुहाने । पढाइ
गनुम पिे मा ववदे शीको गोडा समाउने । ववकास मनमामणमा ि सिैँ उसैको गुलाम नै िन्ने गिे को पाइयो ।
यसको कािण के िहेछ ? यो कुन िोग िहेछ ? िोग पत्ता नलगाइ उपिाि ि गनम सवकँदै न । त्यसै ले
िोगको पवहिानमा भौंिारिइिहे को छु । ववकमसि दे शमा लाग्ने घाम, िहने हावा, पानी सिै उही हो ।

 मा.

सभापमि, प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन िथा सिकािी आश्वासन समममि, िाविय सभा
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वकन यो दे श गरिि भयो ? यही ववर्यवस्िु नै सं सदको ववर्यवस्िु िन्न सकेन । सिै ववर्य ि यहाँ लेख्न
सवकएन, हाम्रो दे शका सं सद िािे मा केही अनुभमू ि अमभव्यक्त गनम िाहन्छु ।

सं घीय सं सदको मुख्य काम हो कानून, सिकाि ि िजेट िनाउने । अको सहायक काम हो
सिकाि, कानून, िजेटको कायामन्वयनको अनुगमन गने । कायमपामलकाले कानून ि िजेटको कायामन्वयन
गने । न्यायपामलकाले कानून ि िजेट लागू गदाम सही िरिकािाट कानून िमोचजम भए नभएको मनणमय
गिे ि आदे श ददने । यहाँ सं घीय सं सदको माि ििाम गनम िाहन्छु ।
सं घीय सं सदले सिकाि िनाउने हो वा प्रिानमन्िी ियन गने हो । सिकािका प्रिानमन्िी ि
मन्िी सामूवहक रुपमा सं घीय सं सदप्रमि उत्तिदायी हुने व्यवस्था सं वविानको िािा ७६ मा गरिएको

छ । मन्िीहरु आफ्नो मन्िालयको कामको लामग व्यचक्तगि रुपमा सं घीय सं सदप्रमि उत्तिदायी हुने

सं वैिामनक व्यवस्था छ । िि सं सदले यो काम प्रभावकािी रुपमा गरििहे को छ ? यो कामलाई कमि
प्राथममकिा ददएको छ ? के मन्िीले आफ्नो जवाफदे वहिा सं सदप्रमि भएको हेक्का िाखेका छन् ? फसाद
यही ीँ छ । िाजिन्िमा एक्लो िाजा रिझाउने व्यवस्था मथयो । गणिन्िमा नेिा रिझाउने जस्िो भयो
वक ? गणिन्िमा सं सद प्रभावकािी हुन ु पनेमा यो औपिारिकिामा सीममि हुँदै गयो । सिकािलाई पाटीले
हाँक्ने वक सं सदले ? यही कुिाको मनक्यौल नभएि नै दे श ववकासमा अलमल पिे को छ । सिकाि
िनाउन पमन सं सद कमि प्रभावकािी छ ? िनाएको सिकाि हाँक्न कमि जागरुक छ ? सं वविानले
अमिकाि ददयो । दलहरुले यो कायमन्वयनमा कमि अभ्यास गिे का छन् ? सं सदमा सं सदीय दल वकन
िनाएको ? यसको छु ट्टै वविान वकन िावहयो ? यसको मनयमावली वकन िावहयो ? यसको कािण हो

सिकािको मनयन्िण यहींिाट हुन ु पने हो । िि यसको प्रभावकारििा कुनै दलमा छै न । सं सदीय दलमा
िाजनैमिक पाटीको इजाजििाट चजिेका सं सद हुन्छन् । वयनीहरुले सिकाि िलाउने चजम्मा पाएका
हुन ् । दे शको अरु िाजनीमि िाजनैमिक दलले मनणमय गछम िि सिकािको मनयन्िण सं सदीय दलले

गछम । यो मसिान्ि लागू हुन सकेको छै न । सं सदीय दलको न ि िाम्रोसँग िैठक िस्छ, न ि
ववर्यवस्िुमा छलफल हुन्छ । के के ववर्यमा ह्वीप लाग्छ ? त्यो कसिी लगाइन्छ ? यसिािे मा कुनै
दलमा वविाि ववमशम भएको दे चखँदैन । यहीं नै खास िोग वा समस्या हो ।

िजेट िनाउने कायममा सं घीय सं सद कमि वक्रयाशील छ ? सिकाि भन्छ ि उसको मनमा

मभिसम्म गढे को कुिा के छ भने सिकािले ल्याएको िजेट एक रुपैयाँ पमन फेििदल हुन ु हुँदैन ।

फेििदल भए सिकाि असफल हुन्छ । यो सोि नै पुिानो छ । आिुमनक सं सदीय व्यवस्थामा यो पुिानो
सोि त्याग्नु पछम । िजेटमा मवहनौं लगाएि सं घीय सं सदमा छलफल हुन्छ । त्यो छलफलमा किौडौं

खिम हुन्छ । महत्वपूणम सुझाव आउँ दछन् । प्रस्िाव आउँ दछन् । ववपिी दल पमन उही पुिानै ढाँिाको
एक रुपैयाँ खिम कटौिी गरियोस् भनेि वविोि माि गदै िसेको पाइन्छ । िि िजेट सिकािले पेश
गिे को नै हुिहु पारिि गनम ह्वीप जािी हुन्छ । अि त्यो छलफलको के अथम ? मब्रटे न ि उसका ममियाि
दे शमा आजकल सिकािले सं सदको कुिा सुनेि िजेट सं शोिन गनम थामलसकेको छ । हामी उही दुई
सय वर्म अगामडका कुिा गछौं । अको समस्या यही हो ।
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कानून िनाउने ववर्यमा अमल ववस्िृि कुिा गिौं । कानून जनिाको लामग हो । कानून दे शमभिका

सिैलाई समान रुपले लागू हुन्छ । यो ववशेर् नीमिगि कुिा हो । कानून िनाउने चजम्मा सं सदीय
प्रणालीमा सं घीय सं सद वा वविावयकालाई माि हुन्छ । अरुले कानून िनाउन पाइँदैन । दे शको ववकास

मनमामण अरु मनकायले गिे पमन हुन्छ । ववकास मनमामणको चजम्मा िाही ीँ िीनै िहका कायमपामलकालाई
सं वविानले ददएको छ । वववाद मनरुपण वा कानूनको व्याख्या न्यायपामलकाले माि गनम सक्छ । िि
कानून िनाउने काम िाही ीँ सं सद िाहेक अरुले सक्दै नन् । यो मुख्य काममा सं सदले कमि प्राथममकिा
ददइिहे को छ यही ववर्यमा यहाँ ििाम गदमछु । खास समस्या पमन यही हो ।

सं वविानको सं शोिन गने मनकाय सं सद हो । नेपालको सं घीय सं सदले जनभावना हेिेि,

आवश्यकिा दे खेि सं वविान सं शोिन गदमछ । यो अमिकाि अरुलाई छै न । िि सं सदमा सं वविान
अििशः पालना गनम सत्तामा िस्नेले नै िािम्िाि िािा ददएको दे चखन्छ । सं सद मनयमावलीले संवविानको

ु ाइलाई सं वविानको िािा २९२ अनुसाि
प्राविानलाई थपघट गरिददएको पाइन्छ । जस्िैः सं सदीय सुनव
ु ाइ नभएमा
अमनवायम गरिएको छ । िि मनयमावली िनाएि सिम थ्दै मनयम २५ ले ४५ ददनमभि सुनव

मनयुचक्तलाई िािा पने छै न भनेि लेचखएको छ । यो सं वविानको प्राविान ववपिीि हो । सं वविान ववपिीि
िनेका अन्य कानून स्विः मनचष्क्रय भई सं वविान नै लागू हुने हो । यसलाई सिकािले वा कायमपामलकाले

ु ाइववना मनयुचक्त गिे को छ । यस्िा िेिै प्राविान छन् । यसलाई सं सदले गम्भीििापूवक
िेवास्िा गिी सुनव
म
मलएको पाइँदैन ।
वविेयक पारिि गने कायममा पमन सं सदले िेिै ध्यान ददएको पाइँदैन । वविेयक सिकािले सदनमा
पेश गदमछ । वविेयक पारिि भए पमछ ऐन िन्दछ । यो कानून सवममान्य ि शचक्तशाली
हुन्छ । िि यी कानून िनाउँ दा सामान्यि: सांसदले ध्यान ददएको पाइँ दैन । सांसदहरुलाई कानून
िनाउनको लामग सं सदले उपयुक्त वािाविण िनाइददएको पमन छै न । सांसदलाई ववज्ञ उपलब्ि गिाउने
मथमि पमन छै न । उसले अध्ययन गने ि छलफल गने कोठा वा अवफस पमन छै न । अध्ययन सामग्रीको
व्यवस्था पमन छै न । सिकािले ल्याएको वविेयकमा सांसदले सदनमा "हुन्छ" ि "हुन्न" भनेि ददएको
मि पमन केका लामग भन्ने उसलाई ज्ञान नभएको पाएको छु । यो अमिवेशनमा कमि कानून िनाइयो

भन्ने कुिा सांसद िेिैलाई जानकािीसम्म हुँदैन । िल्ल हाम्रा प्रयासले िाजपि सांसदलाई ववििण गनम
थामलयो । जसिाट कानून िािे मा जानकािीसम्म हुने भएको छ । िि िाजपि अत्यन्ि वढला आउने
सिकािको कायमले िािा पिे को छ । वकन वविेयकमा सैिाचन्िक छलफल हुन्छ ? वकन वविेयक
समममिमा पठाइन्छ ? समममिमा कमि कसिी छलफल हुन्छ ? यी ववर्यमा पमन अमि ममवहन अध्ययन

आवश्यक छ । सिकाि िनाउन सं सदमा िहुमि िावहन्छ । िहुमििाट सिकाि िनेको हुन्छ । वविेयक
पास गनम पमन िहुमि भए पुग्छ । सिकाििाट सं सदीय दल माफमि् ह्वीप जािी गिे ि वविेयक पास गनम
लगाइनु नै िेठीक हो । वविेयकमा ह्वीप जािी गने कानून पमन छै न ि यो मसिान्ि पमन
होइन । ववपिीले वविेयकमा वविोि गिे पमन मिदानमा अल्पमिमा पदमछ । िसथम वविेयक पारिि गने
कायमववमिलाई कडाइका साथ लागू गनुम पने दे चखन्छ । सं सदले वविेयक पारिि गदाम पमन प्रस्िावना, नाम,
उद्देश्य, समममिको प्रमिवेदन साथै ऐनका सम्पूणम दफालाई छलफल गिे ि अलग-अलग पारिि गने
गरिन्छ । यमि लामो प्रवक्रया करिि पाँि-दश ममनेटमा सवकन्छ । यी सिै ओैपिारिकिामा सीममि
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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छ । समममिको प्रमिवेदन पूणस
म दनमा पेश भएपमछ सो प्रमिवेदन अध्ययन गने समय ि त्यसमा छलफल
गिे ि प्रमिवेदन पेश गने समममि सदस्य िाहेकका वा समममिमा फिक मि िाख्ने सांसद िाहेक अरुले
मनग्य छलफल गनुम पने हो । सो पटक्कै हुन सकेको दे चखँदैन । यसको मुख्य कािण पवहलो ि सांसदले
नै यस ववर्यमा रुचि दे खाएको पाइँदैन । रुचि नदे खाउनुको कािण पमन छन् । एक ि सांसदलाई

कानून िनाउने ववर्यमा अध्ययन सामग्री उपलब्ि नगिाउनु हो भने अको कािण उनीहरु कानून िनाउने
काममा भन्दा जनिामा गएि उनीहरुको ववववि समस्या समािान वा ववकास कायममा लाग्न मनपिाउनु
हो । उनीहरुको मन्िी ि स्थानीय िहसँग ववकासमा प्रमिस्पिाम गने िहि हो । यस्िो गनुम उनीहरुको
वाध्यिा पमन दे चखन्छ । यस्िो वाध्यिाको अवस्था मनवामिन समयदे चख नै हुन्छ । मनवामिनमा दलको
घोर्णापिलाई िाखेि ववकास मनमामणको वािा गिे को हुनाले हो । यो दलको वािा ि सिकािले पूिा गने

हो । त्यसको मनचम्ि सांसदले नीमि, कानून, िजेट, सिकाि िनाइददने हो । यमि कुिा न ि आफूले िुझ्यौं,
न ि जनिामा िुझाउन कोचशस गर्यौं । िसथम मनवामिन

प्रणालीमा नै पुनिावलोकन गनुम आवश्यक छ

। अको कािण सांसदलाई अभावग्रस्ि िनाएि िाख्नु, गरिि वा स्रोि सािनववहीन िनाएि िाख्नु हो ।
अध्ययन सामग्रीको अभाव, कायामलय, सवािी सािन अभाव, आवास अभाव, अवमि सवकएपमछ उसले गने
कायम वा जीववकोपाजमन आदद समस्या छन् । यी समस्यािाट जोमगन पमन सांसदले अको िाटो अपनाएको
दे चखन्छ । मन्िीको पमछ लाग्ने, सिकािका पदामिकािीको पमछ लाग्ने, अझ अनुचिि प्रभावमा पानम
उक्साउने, िस्कि, कालािजािीया, कालोसूिीमा पनुम पनेको मद्दि मलने कायम गनम िाध्य हुन्छन् । जसिाट
िाज्यमा नै ववकृमि सांसदिाटै सुरु हुनजान्छ । िसथम सांसद ववकासका कमी होइनन् । यो काम
कायमपामलकाको हो भन्ने कुिाको िेिना सवमसािािणमा जगाउन सक्नु पिे को छ । मनवामिनमा उम्मेदवािी

ददँ दादे चख मनवामिन प्रिािसम्ममा िाजनैमिक जीवन भएकाहरुलाई प्राथममकिा ददनु पनेछ । मनवामिनपमछ
सांसदलाई कानून मनमामणमा अभ्यस्ि गिाउनु आवश्यक छ । ऐन िनाउँ दा नै प्रायः सिै कुिा ऐनमा

व्यवस्थापन गने । कुनै कुिामा मनयमावली िनाउनु पदाम कायमववमिगि कुिामा माि िनाउने । अन्य
कुिा आवश्यक भए ऐनमा नै व्यवस्था गने । मनदे चशका, मापदण्ड, कायमववमिका नाममा सिकािले थप

कानून निनाउने । आन्िरिक कायमववमि जो सिोकािवाला सेवाग्राही वा जनिालाई लागू हुँदैन भने माि
त्यस्िो कायमववमि िनाउने । मनदे चशकामा, मापदण्डमा लेख्न ु पने कुिा ऐनमा नै लेख्ने । सांसदलाई पयामप्त

मािामा कानून िनाउने कायममा अमनवायम सं लग्न गिाउने । जसले गदाम उपयुक्त ि प्रभावकािी कानून
िन्छ । ऐनमा लेख्न ु पने ववर्यका कुिा सं सदले आफूले निनाइ सिकाि वा सं वैिामनक मनकाय वा स्वायत्त

सं स्थालाई कानून िनाउन अमिकाि प्रत्यायोजन गने परिपाटी दे चखन्छ । यही प्रिलन अवहले नेपालमा
व्यापक छ । करिि ४५० वटा ऐन सं सदले िनाएको छन् । मनयमावली करिि ३०० जमि व्यवहािमा
दे चखन्छ जो सांसद िाहेकका पदामिकािी वा मनकायले िनाउँ दछन् । अझ यसको ि्याङ्क प्रष्ट छै न ।
िि मनयम, ववमनयम, मनदे चशका, मापदण्ड, कायमववमि, गठन आदे श, आदे श, सूिना आददको लेखाजोखा वा
सं ख्या नै यवकन छै न । एउटै ऐन अन्िगमि दजमनौं सहायक कानून छन् । सं सदले िनाउने कानून िाहेक
अरु मनकायलाई अमिकाि प्रत्यायोचजि गिे ि िनाउने कानूनलाई सहायक कानून वा दोस्रो कानून भन्ने
गरिन्छ । यी कानून प्रकाशन पमन हुँदैनन् । पञ्जीकृि पमन भएका पाइँ दैनन् । कहीं दिाम गिे का पमन
हुँदैनन् । िि यी कानूनका अिािमा कायामलय, ववभाग, सिकाि िलेका छन् ।
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सिकािले जनप्रमिमनमिले िनाएको कानूनववना कि उठाउन पाउँ दैन भने जस्िै सं सदले िनाएको कानूनिेगि
सचञ्चि कोर्िाट िकम खिम गनम पमन नपाउने हो । यो ववश्वव्यापी मसिान्िववरुि मनदे चशकाको भिमा
िाज्यको सचञ्चि कोर्को िकम वा िजेट मनलाग्दी रुपमा ववििण भइिहे को दे चखन्छ । यो सिै सहायक
कानूनको वा प्रत्यायोचजि वविायनको पिीिण गने काम पमन सं सदको हो । यसको लामग प्रमिमनमि
सभाका सिै ववर्यगि समममिलाई पिीिण गने अमिकाि ददएको छ । िाविय सभामा यसको छु ट्टै समममि
नै िनाइएको छ । यो समममिले िाम्रोसँग कायम गरििहेको पाइँदैन, वकनवक प्राय: सांसद ऐन िनाउँ दा
िासो दददै नन् भने िनेका सहायक कानूनको पिीिण गने ि कुिै भएन । यसैले नै अप्रत्यिरुपमा वा
मभिीरुपमा हाम्रो दे शको प्रगमि िोकेको हो । सिकािी कायामलय वा सं वैिामनक आयोग वा अन्य मनकायले

मनपिी ढङ्गले सहायक कानून िनाएि काम गिे का छन् । जसले गदाम िजेट उपयुक्त ढङ्गले कायामन्वयन

नहुने, अमनयममििा, भ्रष्टािाि िढ्ने कायम भई ववकासमा िािा पिे को छ । िि यो कुिा सिकाि सुन्न
िाहँदैन । सं सद वास्िा गदै न भने यो कसले गने ?

२०७४ पमछ प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िमा िाविय सभा अन्िगमिको प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन

हेने समममिले यस कुिालाई अमल ध्यान ददएको छ । िि स्रोि सािनको अभाव ि सिकािको ज्ञानको
अभावका

कािण

पयामप्त

काम

हुन

सकेको

छै न

।

यसका

लामग

सिकािको

पूणम

सहयोग

ु
िावहन्छ । सं सदको पूणम प्रमिवििा िावहन्छ । हजािौं सं ख्यामा िहेका सहायक कानून अनुसाि मुलक

िलेको छ । जुन कानून सं सदलाई, जनिालाई समेि जानकािी छै न । सिकािका कममिािीमा सीममि

ु लाई हुन्छ । यसले सं सदको सावमभौम शचक्तलाई कमजोि पािे को छ ।
छ, लागू भने समस्ि मुलक
सं सदको जनभावना अनुसाि कानून िनाउने

legislative wisdom / prerogative power भएकोले

ु मा यसको अभ्यास
कानून मनिं कुश िन्दै नन् भन्ने मसिान्ि ववपिीि हुन गएको छ । िसथम ववकमसि मुलक
सं सदले कसिी गने गिे को छ भन्ने िािे यहाँ ििाम गनुम आवश्यक छ ।
अमेरिकामा सं सदीय प्रणाली छै न । त्यहाँ सहायक कानून िनाउने अविािणा नै छै न । सिै
कानून मसनेट (कंग्रेसले) िनाउँ दछन् । शचक्त पृथकीकिणको मान्यिा अनुरुप कानून सिै जनप्रमिमनमिले
िनाउने हो । सं वविानले कानून िनाउने अमिकाि अमेरिकी कंग्रेसलाई ददएको छ । िसथम कानून सिै
उनैले िनाउँ दछन् । यसमा केही मुद्दा पिे ि केही

सामान्य कुिामा अदालििाट फैसला भई सिम सवहि

सहायक कानून एकाि िनेका छन् । िैपमन अमेरिकामा यसलाई
ु मा
फ्रान्स लगायिका मुलक

Administrative Regulation िथा

Implementing Decrees भन्ने गिी प्रत्यायोचजि वविायन िनाउने कायमलाई

मनयमन गरिने गरिएको पाइन्छ ।
न्युचजल्याण्डमा सं सदले सहायक कानूनको पिीिण गने व्यवस्था साथसाथै मानवअमिकाि
आयोगले पमन पिीिण गने व्यवस्था छ । यस्िा समममिको अध्यििा ववपिी दलले गने पमन अभ्यास
छ । यसको प्रभावकािी अभ्यास िेलायिमा छ । सन् १९९८/९९ मा माि सिकािले १४४४ सहायक
कानून अनुमोदनको लामग सं सदमा पेश गिे को पाइन्छ । सं सदले अनुममि नददइ सहायक कानून लागू
हुन सक्दै न भन्ने मान्यिा छ । प्रत्यायोचजि वविायन िािे मा एक छु ट्टै ऐनको व्यवस्था गनम िेलायिमा सन्
१९४६ मा नै

Statutory Instrument Act जािी भएको मथयो । त्यही अनुरुप कायमववमिगि कुिा ि
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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सं सदले िोकेको सिमहरु सवहि सिकािले सहायक कानून िनाउने गदमछ । िी सिमहरुका िािे मा मसिान्ि
नै िनाइएको छ ।

यसिी सं वविान, ऐन, सहायक कानून सिै सं सदले िनाउने ि प्रत्यायोचजि व्यवस्थापनका सहायक
कानूनहरु पिीिण गने सांसदको मूल काम हो । यो काम सांसदले माि गने हो भने उनीहरुलाई भ्याइ
नभ्याइ हुन्छ वा फुसमद नै हुँदैन ।

यो काम कायमपामलका ि न्यायपामलकाले गनम पाउँ दैनन् । यही

कािण िेलायिले सुरुमा सहायक कानून िनाउने अमिकाि िाजालाई ददएको मथयो । पमछ यसको
दुरुपयोग िादशाह

Henry viii िाट भएकोले सं सदले सहायक कानून िनाउने मसिान्ि िनाएि सो

पिम्पिा ववकमसि हुँदै आएको छ । यसको सुरुवाि सन् १५३९ िाट भएको भन्ने मान्यिा छ ।

िेलायिमा सं सद ि महािाजिीि िेिै पटक द्वन्द्व भई शचक्त कवहले यिा ि कवहले उिा भई अन्त्यमा
सं सदमा अमिकाि आएपमछ सं सदले िाजालाई प्रत्यायोचजि वविायनको अमिकाि ददएको ि त्यसको िाजाले
दुरुपयोग गिे िाट यसको मसिान्ि ववकास भएका मामनन्छ । त्यसअचघ सं सदले माि कानून िनाउने
गरिएको मथयो ।
नेपालमा वर्मको दुई पटक सं घीय सं सदको अमिवेशन िस्छ । यो अमिवेशनमा सामान्यिः वर्े
अमिवेशन जहाँ िजेट पारििमा प्राथममकिा ददइन्छ भने वहउँ दे अमिवेशनमा प्रायः वविेयकलाई प्राथममकिा

ददइन्छ । सं सदमा जनिाका समस्या ि समािानका ववर्यमा पमन दुवै अमिवेशनमा ववमभन्न प्रस्िाव पारिि
पमन हुन्छ । िि सांसद यी काममा अमभरुचिका साथ लागेको पाइन्न । सिकाि िाँडै िजेट ि वविेयक
पारिि गिाउन िाहन्छ । उसैको िाहना अनुसाि कायम भइिहे को दे चखन्छ । सिकािले वविे यकमा पमन

आफूले पेश गिे को रुपमा हुिहु पारिि गिाउन िाहनु स्वभाववक हो । त्यसलाई परिमाजमन गने वा
ु
सं शोिन गने कुिा सांसदको हो । यसको लामग विममान प्रमिमनमि सभा, िाविय सभा, सं यक्त
सदनको
मनयमावली परिमाजमन गनम आवश्यक छ । िि यो सं शोिन गनम प्रायः नेित्ृ व नमामनिहेको दे चखन्छ ।

वविेयकमा सिकािले ववमभन्न प्रकािले अमिकाि आफूमा मलन कोचशस गिे को दे चखन्छ । मनयम,
कायमववमि, मापदण्ड, मनदे चशका, ददग्दशमन िनाउने समेि अमिकाि ववमभन्न दफामा प्रस्िाव गिे को
दे चखन्छ । यसैगिी ववमभन्न दफामा सिकाि वा सम्िचन्िि मनकायले िोके अनुसाि हुने भनी लेचखएको,
अनुसूिीहरु सिकािले आवश्यकिानुसाि थपघट गनम पाउने गिी ल्याएको हुन्छ । यमि माि है न, सं सदको

िैठकमा अमल जवटल प्रश्न आएमा "िोवकए िमोचजम" लेखेि सिकाि वा मनकायलाई अमिकाि ददने कायम
सांसद आफैंले गदै आएका छन् । जसका कािण नेपालमा सािै थोिै सं ख्यामा सं सदले कानून
िनाउँ छ भन्न सवकन्छ। अत्यमिक मािामा सिकाि वा अन्य मनकायिाट कानून िनाउने गरिएको छ ।
फलस्वरुप सुशासन कायम गनम कदठन भइ भ्रष्टािाि िढ्दो छ । कानून िनाउने मनकाय कमजोि भयो
भने यो कायम अझ िीव्र रुपमा िढ्छ । िसथम सांसदलाई सिम, प्रभावकािी ि दि िनाउन जरुिी छ ।
यसलाई जनिाले पमन साथ ददनु पदमछ । वकनवक उनीहरु जनिाका वास्िववक प्रमिमनमि हुन,् जनिािाट

मनवामचिि हुन ् । आफ्ना प्रमिमनमिलाई िमलयो िनाउनुस् अमन आफू िमलयो भइन्छ भन्ने कुिा जनिामा
पुग्नु जरुिी छ । िि हािे का उम्मेदवाि ि उनका सममथकहरुले सांसदलाई अभावग्रस्ि िनाएि काम गनम
नसक्ने िनाउने िदमनयि िाखेि सांसद सुवविाको वविोि गरिएको दे चखन्छ । सं सद सचिवालयका कममिािी
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ि सांसद दुवै सिम हुन ु वाञ्छनीय छ । अमन दे श ववकासको मेलो सुरु हुन्छ । नि सं सद गफ गने
ि नाटकीय काम गने थलो हुन जान्छ ।
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सांसदले कानून मनमामण िथा कायामन्वयनको अनुगमन गदाम अपनाउनु पने आिािहरु

ठगेन्द्र प्रकाश पुिी



सािांश

िाज्यका िीन अङ्गमध्ये व्यवस्थावपका एउटा महत्वपूणम अङ्ग हो । हाम्रो दे शको सन्दभममा

व्यवस्थावपका दुई सदनात्मक छ । मामथल्लो सदन िाविय सभा

ि िल्लो सदन प्रमिमनमि सभा हो ।

प्रमिमनमि सभाले सिकाि प्रमुखको समेि मनवामिन गदमछ । व्यवस्थावपकाको प्रमुख काम कानून मनमामण
ि कायामन्वयनको अनुगमन गनुम हो । व्यवस्थावपका अन्िगमिका समममिहरुले सिकािका कामकाजको
अनुगमन गिी सिकािलाई आवश्यक िाय, सल्लाह ि मनदे शन ददने गदमछन् ।

कानून मनमामण सम्िन्िी कायम सैिाचन्िक, व्यावहारिक ि प्राववमिक हुन्छ । यस कायमका लामग

कानूनका वािे मा न्यूनिम ज्ञान, सीप ि िमिाको आवश्यकिा पदमछ । वविायकद्वािा मनमममि कानूनको
परिपक्विा एवं ववश्वसमनयिाका लामग वविायकले कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमन सम्वन्िमा
केही आिािभूि कुिाहरुको जानकािी िाख्नु पदमछ । कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमनका

आिािहरुलाई ववर्यगि आिािहरु, अन्ििसम्िचन्िि कानूनी आिािहरु, अविािणागि आिािहरु ि
प्रवक्रयागि आिािहरु गिी िाि भागमा वगीकिण गरिएको छ । जसअन्िगमि

सं वविान , अदालिका

आदे श िथा नचजिहरु, अन्ििामविय सन्िी, सम्झौिा, कानूनका स्रोि, न्यायका सवममान्य मसिान्ि, सं सदीय
कायमिामलका, पिस्पि अन्ििसम्िचन्िि कानूनहरु, सािवान िथा कायमववमिगि ववर्यहरु, ऐन कायामन्वयन

मापन, ववद्वानहरुका िाय सल्लाह, सुझावलाई कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमनका आिािका
रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानूनको सफलिा कायामन्वयनसँग गाँमसने हुनाले कानूनको मनमामण सुवविारिि रुपमा गरिनु पदमछ

। कानूनको व्यवस्थाले समाजमा शाचन्ि, सुशासन ि समृवि हामसल गने ध्येय िाख्नु पदमछ । त्यसपमछ

माि कानूनको प्रभाव िाजनैमिक, सामाचजक, आमथमक, सांस्कृमिक िेिमा सकािात्मक परिविमनसँग गाँमसन
पुग्दछ । कानूनले न्यावयक स्विन्ििा ि जनअमिकािको सं ििण गदै

प्रमिकािात्मक दण्ड सजायभन्दा

सुिािात्मक दण्ड सजायलाई प्रोत्साहन गिी अपिािीलाई सुमध्रने अवसि िाख्दै अपिािलाई मनमूल
म गने
उपायिाट कानूनको मनमामण गनुम पदमछ । यस प्रयोजनको लामग जनप्रमिमनमिको इमानदारििा, िौविकिा,
साहस ि सिमिा असाध्यै महत्वपूणम हुन्छ ।

 मा.

सदस्य, िाविय सभा, सं घीय सं सद
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ववर्य प्रवेश :
सािािणिया कानून भनेको मामनसका आििण िथा व्यवहािलाई मनयममि गने मनयम हो ।

ु को सं वविान, ऐन, अध्यादे श, मनयमावली, ववमनयमावली, आदे श, मनदे शन, सन्िी,
कानून अन्िगमि मुलक
सम्झौिा, किाि समेि पदमछन् । समाजमा शाचन्ि, सुव्यवस्था कायम गनम, दे शको शासन व्यवस्था सञ्चालन
गनम, िाज्यले अन्ििामविय दावयत्व पूिा गनम, अमिकािको सं ििण िथा सावमजमनक नीमिको कायामन्वयनका
लामग कानूनको आवश्यकिा पदमछ । प्रजािाचन्िक व्यवस्था अन्िगमि सैिाचन्िक रुपमा कानूनको मनमामण
जनिाले गदमछन् । कानून मनमामण गने सावमभौम अमिकाि जनिामा मनवहि हुन्छ । व्यवहािमा कानूनको
मनमामण जनिाको मििाट मनवामचिि जनप्रमिमनमिहरुको सं स्था सं सदले गदमछ । हाम्रो दे शको सन्दभममा
व्यवस्थावपका वा सं सद दुई सदनात्मक छ । मामथल्लो सदन िाविय सभा ि िल्लो सदन प्रमिमनमि सभा
हो । प्रमिमनमि सभाले सिकाि प्रमुखको समेि मनवामिन गदमछ । खासगिी व्यवस्थावपकाको प्रमुख काम
कानून मनमामण ि कायामन्वयनको अनुगमन गनुम हो । व्यवस्थावपका अन्िगमिका समममिहरुले सिकािका
कामकाजको अनुगमन गिी सिकािलाई आवश्यक िाय, सल्लाह ि मनदे शन ददने गदमछन् । सं सदले
प्रत्यायोजन गिे को प्रत्यायोचजि अमिकािको उपभोग गदै सिकाि, आयोग, अदालि, परिर्द्, िोडम, प्रमिष्ठान,
समममि आददले पमन कानून मनमामण गदमछन् । कानून मनमामण सम्िन्िी कायम सै िाचन्िक, व्यावहारिक ि
प्राववमिक हुन्छ । यस कायमका लामग कानूनका िािे मा न्यूनिम ज्ञान, सीप ि िमिाको आवश्यकिा
पदमछ । वविायकद्वािा मनमममि कानूनको स्वच्छिा, पािदचशमिा, िावकमकिा, एकरुपिा, परिपक्विा एवं
ववश्वसनीयिाका लामग वविायकले केही आिािभूि कुिाहरुको जानकािी िाख्नु पदमछ ।
सामान्यिया मनमामण गरिने कानूनका प्रकृमिहरु मनम्न प्रकािका हुन्छन् :

(क) पवहलो पटक सम्पूणम रुपमा मनमामण गरिएको कानून,
(ख) प्रिलनमा िहेको कानूनलाई समय सापेि िनाउने सं शोमिि कानून,
(ग) सं शोिन ि एकीकिण गरिएको कानून,
यी सिै प्रकृमिका कानूनहरु मनमामण वा कायामन्वयन अनुगमन गदाम अपनाउनु पने आिािहरुलाई मनम्नानुसाि
उल्लेख गनम सवकन्छ :
(१) ववर्यगि आिािहरु,
(२) अन्ििसम्िचन्िि कानूनी आिािहरु,
(३) अविािणागि आिािहरु,
(४) प्रवक्रयागि आिािहरु,
यी आिािहरुको सं चिप्त ििाम मनम्न अनुसाि गरिएको छ :
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१. ववर्यगि आिािहरु :
मनमामण गरिने कानूनको ववर्यवस्िुसँग सिोकाि िाख्ने आिािहरु यस अन्िगमि पदमछन् जो मनम्न
अनुसाि छन् :

१.१ कानूनको ववर्यगि अविािणा ि स्रोिको पवहिान :
ववमिशास्त्रीहरुले कानूनको स्रोिलाई औपिारिक ि भौमिक गिी दुई भागमा ववभाजन गिे का
छन् । वविावयकाद्वािा मनमममि ऐनहरु ि कायमपामलका, आयोग, परिर्द्, सं स्था, अदालि, िोडम आदद
मनकायिाट जािी गरिएका प्रत्यायोचजि कानून औपिारिक स्रोि अन्िगमि पदमछन् । व्यावहारिक ि

परिचस्थमिजन्य ढङ्गले कानूनी मनयम सिह ववकास भएका कुिाहरु भौमिक स्रोि अन्िगमि पदमछन् । भौमिक
स्रोिलाई ऐमिहामसक ि कानूनी गिी दुई भागमा ववभाजन गरिएको पाइन्छ । समग्रमा कानूनको स्रोिलाई
मनम्न रुपमा ववभाजन गरिएको पाइन्छ :
(१) प्रथा ि पिम्पिा,
(२) वविायन,
(३) नचजि,
(४) कानूनववद्हरुका वैिारिक लेखहरु,
(५) व्यावसावयक अनुभव ि िाय, ि
(६) ि्यहरुको ववश्लेर्णमा गरिएका िकम ।
मनमामण गरिने कानूनको उत्पचत्त ि ववकासक्रमिाट स्रोिको पवहिान गनम सवकन्छ । स्रोि ि
अविािणाका आिािमा कानूनलाई समयसापेचिि िथा ववश्वसनीय िनाउन सवकन्छ । िसथम कानून
उत्पचत्तको स्रोि ि अविािणालाई कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमनको आिािका रुपमा प्रस्िुि
गनम सवकन्छ ।

१.२ सािवान ि कायमववमिगि ववर्यको पवहिान :
कानून मनमामण गदाम ऐन ि मनयमावली अलग-अलग िनाउने गरिन्छ । ऐनमा सािवान ि

मनयमावली आददमा कायमववमिगि कुिाहरु िाख्ने गरिन्छ । सं सदले िनाउने कानूनलाई ऐन ि सिकाि,
न्यावयक मनकाय, आयोग वा यस्िै अन्य मनकायले िनाउने कानूनलाई मनयमावली भमनन्छ । शासन
व्यवस्थालाई जनउत्तिदायी िनाउन ि कानूनी शासनको मान्यिालाई स्थावपि गनम सांसदको भूममका उच्ि
हुन ु पदमछ । कानून िनाउने मूल थलो सं सद भएको हुँदा सांसदले सं सदमा

कानून मनमामण िथा

कायामन्वयन अनुगमन गदाम सिै सािवान ववर्यहरु समेट्न ध्यान ददनु पने हुन्छ । सािवान ववर्यहरु

मनयमावलीमा िाचखने गिी सं सदले अमिकाि प्रत्यायोजन गनुम िाम्रो हुँदैन । यस्िा ववर्यहरु मनयमावलीमा
िहने गिी अमिकाि प्रत्यायोजन गनुम एक प्रकािले अिमिाको प्रदमशन वा जनिाको प्रमिमनमित्व सही ढङ्गले
नगनुम हो भन्न सवकन्छ। सािवान ववर्यमभि अमिकाि ि किमव्यको िन्दोवस्िी, हदम्यादको वकटानी, दण्ड
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सजायको मनिामिण, न्यावयक मनकायको व्यवस्था, न्यावयक पुनिावलोकन, सङ्गठन सं ििनाको मसजमना,
योग्यिाको मनिामिण, मनोनयन वा प्रमिस्पिामत्मक छनौट प्रणाली, कानूनको प्रािम्भ ि समामप्त, पािस्परिक
सामञ्जस्यिा आदद कुिाहरु पदमछन् । यी ववर्यहरु ऐनमा नै व्यवस्था गने गिी कानून िनाउन सांसदले

ववशेर् ध्यान ददनु पदमछ । समयको ि प्राववमिक ज्ञानका सीममििाका कािण कायमववमिगि कुिालाई
मनयमावलीमा नै िाख्ने गिी वविायकले अमिकाि प्रत्यायोजन गनुम पदमछ । यसथम सािवान ि कायमववमिगि
ववर्यको पवहिान कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमनको महत्वपूणम आिाि हो ।

१.३ दण्ड सजायको उपयुक्तिा :
कानूनले अपिािको िोकथाम गिी अपिािवववहन समाज िनाउन मद्दि गनुम पदमछ । अपिािीलाई
ददइने सजायका आिािमा अपिािको िोकथाम हुने अवस्था मनमामण हुन्छ । कमिपयले ििमि सजायको

व्यवस्थािाट अपिाि घट्ने ववश्वास गछमन ् । यो मान्यिा वैज्ञामनक छै न । अपिाि गिे कालाई कठोि
सजाय ददनेभन्दा पमन अपिाि नहुने परिचस्थमि मनमामण गने गिी कानून िनाउन ध्यान ददनु उचिि
हुन्छ । दण्ड सम्िन्िी प्रमिकािात्मक मसिान्िलाई मनरुत्सावहि गिी सुिािात्मक मसिान्िलाई अवलम्िन
गनुम िढी उपयुक्त हुन्छ । अपिािी भनेको िोगी हुन ् भने अपिाि भनेको िोग हो । िोगीलाई समाप्त
गिे ि िोग मनमूल
म हुँदैन । िरु िोगको मनमूल
म गरियो भने िोगी पमन मनिोगी हुन सक्छन् । त्यसैले
अपिािको मनमूल
म गिी अपिािीलाई सुिाि गने प्रकृमिको कानून िनाउँ दा समाजलाई वहिकि हुन्छ ।

िसथम दण्ड सजायको उपयुक्तिालाई पमन कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमनको आिाि मान्नु पने
हुन्छ ।

१.४ ि ुनावी घोर्णापि ि दलीय आिििा :
हाम्रो सं वविानले िहुलवादमा आिारिि प्रमिस्पिामत्मक सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक सं सदीय

शासन प्राणालीको व्यवस्था गिे को छ । िहुदलीय व्यवस्थामा िाजनीमिक दलहरुको महत्वपूणम भूममका

हुन्छ । मनवामिनको समयमा िाजनीमिक दलले आफ्ना नीमि कायमक्रमहरुलाई ि ुनावी घोर्णापिका रुपमा
जनिासामु प्रस्िुि गिे का हुन्छन् । जनिाले िाजनीमिक दल ि उम्मेदवािका ि ुनावी घोर्णापिहरुलाई

अध्ययन गिी मनपिाएको दल ि उम्मेदवािलाई मिदान गिे का हुन्छन् । िाजनीमिक दलमा आिि
सदस्यले कानून मनमामण गने सम्िन्िमा ि ुनावी घोर्णापिमा उल्लेख गिे का ववर्यलाई ववशेर् रुपमा ध्यान
ददनु पदमछ । िाजनीमिक दलका घोवर्ि िाजनीमिक उद्देश्य ि लक्ष्यहरु हुन्छन् । िी कुिाहरु िाजनीमिक

घोर्णापि ि साङ्गठमनक वविानमा उल्लेख भएका हुन्छन् । आदशम समाज मनमामणका लामग आफू आिि
भएको िाजनीमिक दलका घोर्णाहरुलाई कानूनमा अनुवाद गनम सांसदले अहं भूममका खेल्नु पदमछ ।
िसथम िाजनीमिक दलका िाजनीमिक िथा ि ुनावी घोर्णापिहरु कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमनका
महत्वपूणम आिाि हुन ् ।

१.५ जनप्रदशमनमा प्रकट भएको जनआवाज :
वकसान, मजदुि, व्यापािी, ववद्याथी, िुविजीवी, पेशाकमी व्यवसायीहरुले सडकमा शाचन्िपूणम
जनप्रदशमन गिे ि आफ्ना समस्याहरु प्रकट गनम सक्छन् । समस्याको गचम्भििा, औचित्यिा ि सान्दमभमकिा
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अनुसाि कानूनद्वािा जनआवाजलाई सम्िोिन गनुम पने हुन सक्छ । त्यसैले जनआवाज पमन कानून
मनमामणको आिाि हो ।

१.६ समािाि िथा लेख ििनाहरु :
जनसिोकािजन्य समािािहरु िथा वविानहरुका खोजमूलक लेख ििनाहरु अखिाि िथा सञ्चाि

माध्यमहरुमा प्रकाचशि भएका हुन्छन् । यी कुिाहरुले पमन कानून मनमामणमा सहयोग पुर्याएका
हुन्छन् ।
२. अन्ििसम्िचन्िि कानूनी आिािहरु :
कानूनको उपयुक्तिा, स्वच्छिा, परिपक्विा, ववश्वसनीयिा, िादात्म्यिा ि एकरुपिाको लामग

मनमामण गरिने कानूनको ववर्यवस्िुलाई अन्य कानूनको व्यवस्था ि गम्भीििासँग जोडेि हेन मु पदमछ । यस
प्रयोजनका लामग मनम्न आिािहरुलाई अवलम्िन गनम आवश्यक हुन्छ ।

२.१ सं वविानको व्यवस्थाः
ु को मूल कानून भमनन्छ । हाम्रो मुलक
ु को सं वविान प्रयोगमा आएको ६ वर्म पुगेको
सं वविानलाई मुलक

ु को
छ । यो सं वविान नेपाली जनिाको साि दशक लामो सं घर्मको उपलचब्ि हो । सं वविानलाई मुलक
िाजनैमिक, आमथमक, सामाचजक ि सांस्कृमिक अवस्थाको शाचब्दक नक्शा पमन भमनन्छ ।यसै का आिािमा

ऐन, कानूनहरुको िजुम
म ा गनुम पदमछ । सं वविानको िािा १३३ को व्यवस्थाले सं वविानमा उचल्लचखि
मौमलक हकमा िन्दे ज लगाउन वा सं वविानसँग िाचझने गिी कानून िनाउन नहुने कुिालाई स्वीकाि गिे को

छ । यसैगिी िािा ५६ मा सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्ि नेपालको मूल सं ििना सं घ, प्रदे श ि स्थानीय
िह गिी िीन िहको हुने व्यवस्था छ । सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहका अमिकािहरु पमन सं वविानको

अनूसूिीमा उल्लेख गरिएको छ । िीन िहले आ-आफ्नो अमिकाििेिमभि िही कानून मनमामण ि
कायामन्वयन गनुम पछम । हाम्रो सं वविानले मुख्य गिी मनम्न मसिान्िहरुलाई आिािभूि रुपमा स्वीकाि
गिे को छ :
(१) जनिामा मनवहि सावमभौमसत्ता,
(२) कानूनको शासन,
(३) मनवामचिि िथा जवाफदे ही सिकाि,
(४) सीममि सिकाि,
(५) मानव अमिकाि िथा मौमलक हक,
(६) न्यावयक स्विन्ििा िथा स्विन्ि ि सिम न्यायपामलका,
(७) शचक्त पृथकीकिण, मनयन्िण ि सन्िुलन,
(८) सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक सं सदीय शासन प्रणाली,
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(९) ममचश्रि मनवामिन प्रणाली,
(१०) सं वविानवाद,
(११) दुई सदनात्मक व्यवस्थावपका,

(१२) सं वैिामनक आयोगहरुको व्यवस्था,
(१३) िाज्यका मनदे शक मसिान्िको व्यवस्था ।
मामथ उचल्लचखि मसिान्िहरु शासन प्रणालीलाई जनपिीय ि जनउत्तिदायी िनाउन ववश्वले

ु को सं वविानले
हामसल गिे का ववकमसि अविािणाहरु हुन ् । यी मसिान्िका अलावा हाम्रो मुलक

िमममनिपेििा, समानुपामिक समावेशी सहभामगिाका ववर्यलाई पमन आत्मसाि् गिे को छ । नयाँ कानून
मनमामण गने सन्दभममा वा प्रिमलि ऐनहरुको कायामन्वयन प्रभावकारििाका लामग सं वैिामनक व्यवस्थामा

उचल्लचखि कुिाहरुलाई घटाउने, मिगाने, फिक िनाउने कायम कदापी गनुम हुँदैन । सं वविानको आत्मा
अनुसाि ऐनहरुको िजुम
म ा गनुम पदमछ । िसथम कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमनको महत्वपूणम
आिाि सं वविान हो ।

२.२ न्यायका मान्य मसिान्िहरुको अवलम्िन :
कानूनको व्यवस्थाले शाचन्ि, सुशासन ि समृविको मसजमना गनुम पदमछ ि अन्यायपूवक
म जििजस्िी
विमस्व कायम गनेलाई दचण्डि गने िथा पीमडिलाई न्याय प्रदान गने कानून माि स्वीकायम ि ददगो
हुन्छ । कानूनका व्यवस्थाहरु न्यायलाई प्रोत्साहन गने प्रकृमिको हुन ु पदमछ । मूलभूि रुपमा न्याय

ववश्वव्यापी ि ववचशष्ट गिी दुई प्रकािका हुन्छन् । ववश्वव्यापी न्यायमा नैमिकिा, सदािाि जस्िा सामाचजक
मूल्यहरुलाई कानूनको माध्यमिाट लागू गरिन्छ । ववचशष्ट न्याय अन्िगमि कानून अनुकूलिा ि समानिाका
ववर्यहरु पदमछन् ।
ववचशष्ट न्याय ववििणात्मक ि उपिािात्मक प्रकृमिको हुन्छ । न्याय प्रशासनको व्यवस्था अनुसाि

न्यायलाई प्राकृमिक ि कानूनी गिी दुई भागमा ववभाजन गरिएको छ । प्राकृमिक न्याय दुई मसिान्िहरुमा
आिारिि हुन्छ । यी मसिान्ि मनम्न छन् :
ु ाइको मौका ददइनु पने मसिान्ि,
(१) सुनव

(२) आफ्नो स्वाथम िहेको वा आफू मुमछएको मुद्दामा आफैं न्यायािीश िन्न नपाइने मसिान्ि ।
प्राकृमिक न्यायका यी दुई मसिान्िलाई कानूनी न्यायको मसिान्िले पमन स्वीकाि गिे को छ ।
न्यायका यी मसिान्िहरुको ििा हुने गिी कानूनको मनमामण गनुम पदमछ । न्यायका यी मसिान्िहरु

आत्मसाि् नगिे को कानून पािदशी, स्वच्छ, मनष्पि, ववश्वसनीय ि परिपक्व नहुने हुँदा न्यायको मान्य
मसद्दान्िलाई आिाि िनाइ कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमन गनुम पदमछ ।
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२.३ अन्ििामविय सचन्ि िथा सम्झौिाको पालना :
ववज्ञान प्रववमिको ववकासले ववश्वव्यापीकिणको प्रभाव िढ्दै गएको छ । आपसमा सम्िन्ि
कायम हुने क्रम िीव्र छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल िाज्य वा नेपाल सिकाि पि हुने गिी गरिएका

अन्ििामविय सचन्ि, सम्झौिाहरु थुप्रै छन् । वयनको पालना हुने गिी कानून मनमामण िथा कायामन्वयनको

अनुगमन गनुम पने हुन्छ । शाचन्ि ि मैिी, सामरिक सम्िन्ि, नेपाल िाज्यको मसमाना, प्राकृमिक स्रोि
िथा त्यसै को उपयोगको िाँडफाँट, वािाविण, व्यापाि, व्यवसाय, मानव अमिकाि, जलवायु, यािायाि,
पािवहन लगायि थुप्रै ववर्यमा गरिएका अन्ििामविय सचन्ि, सम्झौिाको पालना िाविय कानूनले गने गिी
कानूनको िजुम
म ा गनम ध्यान ददनु पने हुन्छ । त्यसैले यो पमन एउटा आिाि हो ।

२.४ सवोच्ि अदालिका आदे श िथा नचजिको पालना :
मौजुदा कानूनको व्याख्या ि प्रयोगिाट समस्याहरुलाई न्यावयक प्रवक्रया अनुसाि समयानुकूल
समािान गने क्रममा सवोच्ि अदालििाट नचजिको प्रमिपादन हुन्छ । नचजिमा ववर्यको गवहिो अध्ययन
ि मनष्कर्म समेवटएको हुन्छ । नचजिलाई कानूनको स्रोि मामनएको छ । त्यसैले कानून मनमामण वा

कायामन्वयन अनुगमनमा नचजि ि यसको प्रभावलाई आिाि िनाउन जरुिी हुन्छ । हाम्रो सं वविानको िािा
१२६ को उपिािा (२) मा मुद्दा माममलाको िोहमा अदालिले ददएको आदे श वा मनणमयको सिैले पालना

गनुम पने कुिा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगिी िािा १२८ मा सं वविान ि कानूनको व्याख्या गने अचन्िम
अमिकाि सवोच्ि अदालिलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । िािा १३३ को उपिािा (१) िमोचजम

सं वविानसँग िाचझएका सं घीय कानून, सं वविान ि सं घीय कानूनसँग िाचझएका प्रदे श कानून, सं वविान
सं घीय ि प्रदे श कानूनसँग िाचझएका स्थानीय िहका कानूनलाई प्रािम्भदे चख वा मनणमय भएका मममिदे चख
अमान्य ि िदि घोवर्ि गने सवोच्ि अदालिको असािािण अमिकाििेि िहे को छ । सवोच्ि अदालिले

िन्दी प्रत्यिीकिण, पिमादे श, उत्प्रेर्ण, प्रमिर्ेि, अमिकािपृच्छा लगायिका उपयुक्त आदे श जािी गनम
सक्छ । यी आदे शको पालना गनुम सिैको किमव्य हुन्छ । सवोच्ि अदालिले ददएको आदे श वा प्रमिपादन
गिे को नचजि

कानून मनमामण गने िथा कायामन्वयनको अनुगमन प्रयोजनको लामग आिाि हुन्छ ।

२.५ कानूनको पािस्परिक अन्ििसम्िन्ि :
ववमभन्न ववर्यका कानूनको आपसमा अन्ििसम्िन्ि िहेको हुन्छ । समान ववर्यमा समान व्यवस्था
भएको खण्डमा कानूनको स्वच्छिा कायम हुन्छ । कानूनप्रमि ववश्वास जगाउन कानूनी व्यवस्थाहरु स्पष्ट,
ु ले गिे को व्यवस्था साथै अन्ििामविय
न्यायपूणम ि पािदशी हुन ु पदमछ । मसमाना जोमडएका अन्य मुलक

सचन्ि सम्झौिा भएका पि िािहरुको वैदेचशक कानूनी व्यवस्थालाई पमन यस अन्िगमि अध्ययन गनम
आवश्यक पछम । िसथम कानूनको पािस्परिक अन्ििसम्िन्ि

पमन कानून मनमामण िथा कायामन्वयन

अनुगमनका लामग एउटा आिाि हो ।

२.६ िाविय वहि ि नीमिको प्रविमन :
ु को स्वाथमसँग गाँमसएका हुन्छन् । मुलक
ु ले ववमभन्न ववर्यमा िाविय
िाविय वहिका ववर्यहरु मुलक
लक्ष्य िाखेको हुन्छ । लक्ष्य प्रामप्तका लामग नीमि मनिामिण गरिएको हुन्छ । नीमिलाई व्यवहािमा ल्याउन
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उचिि कानूनको खाँिो हुन्छ । िाविय वहि िथा नीमिको आिािमा कानून िजुम
म ा एवं कायामन्वयन
अनुगमन गनुम उपयुक्त हुन्छ ।
३. अविािणागि आिािहरु :
कानूनलाई जनमैिी िनाउन अपनाइने कुिाहरुलाई यस अविािणागि आिािका रुपमा ििाम
गरिएको छ । जो यस प्रकाि छन् :

३.१ परिविमनकािी सोिाई ि जनपििििा :
सामान्यिया कानूनी िाज्य वा कानूनी शासन भन्ने कुिा जनवप्रय लाग्छ । िि सिै कानूनी शासन

जनपिीय हुँदैनन् । जनप्रमिमनमिमूलक सं स्थाले दिाििवहि ढङ्गले स्विन्ि ि मनष्पि रुपमा कानून िजुम
म ा
गिी सञ्चालन गरिने शासन पिमिले माि वास्िववक कानूनी शासनको मान्यिालाई आत्मसाि् गदमछ ।
िि कमथि शासन पिमिलाई कानूनी जामा पवहर्याएि शासकले भट्याउने कानूनी शासन जनिालाइम
टोपल्ने कानूनको िुख्याँिा माि हो । नेपाली समाजले आजको अवस्थामा आइपुग्न ववकासका ववमभन्न
ििणहरु पाि गिे को छ । समाज ववकासको ििणले सामाचजक िरििमा परिविमन ल्याउँ छ । परिविमनकािी

चिन्िन ि जनपिीय शैलीले पिम्पिागि कानूनी ववकृमिलाई मेटाउँ छ । रुवढवादी, अन्िववश्वास ि
यथाचस्थमिवादी सोिाइले समाजलाई सकािात्मक गमि ददन सक्दै न । समाजलाई सत्य ि न्यायको िाटोमा
डोर्याउन परिविमनकािी सोिाइ ि जनपििििालाई अवलम्िन गिी कानून मनमामण िथा कायामन्वयन
अनुगमन गनम सक्नु पदमछ ।

३.२ व्यावहारिक ि कायामन्वयनमुखी सवक्रयिा :
प्रगमिशील ि जनमुखी आििणको ववशेर्िा व्यवहािको अभ्यास ि कायामन्वयनमुखी खोज
अनुसन्िान हो । हाम्रा कानूनहरु जमि व्यावहारिक ि कायामन्वयनमुखी हुन्छन् त्यमि नै मछटो समाजले

उपलचब्ि हामसल गदमछ । प्रयोगमा ल्याउन नसवकने कानूनी व्यवस्थाले अको अव्यवस्था खडा गछम ।
जसको परिणाम कानूनप्रमि अववश्वास पैदा भइ अशाचन्ि, असुििा अिाजकिा, अन्याय, अत्यािाि िढ्नगई
भय ि िासको परिचस्थमि िन्छ । त्यसैले कानून मनमामण गदाम कानूनको व्यावहारिक अभ्यास ि
कायामन्वयनको प्रभावकारििामा ववशेर् ध्यान ददने ववर्यमा सवक्रय हुन ु पदमछ ।

३.३ जनसम्िन्िको ववस्िाि िथा कायमसम्पादनको प्रभावकारििा :
सं घीय सांसदका है मसयिमा मनवामह गनुम पने भूममका मूलिः िीनवटा हुन्छन् :

(१) कानूनको मनमामण,
(२) जनिाका सिोकािका ववर्यहरु सं सदमा िोल्ने,
(३) ववकास मनमामणमा सिकाि ि जनिािीि समन्वयात्मक भूममका मनवामह गने ।
सं सदमा िोमलएका कुिाहरु छापाखाना ि ववद्युिीय सञ्चाि माध्यमद्वािा ित्काल प्रिािमा

आउँ छन् । ववकास मनमामणका कुिाहरुले सम्िचन्िि स्थानका मामनसहरु िढी प्रभाववि हुन्छन् । जसका
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कािण आफ्ना समथमकहरुको वृवि हुन्छ साथै आफूले जनप्रमिमनमिका रुपमा केही गरििहे को छु भन्ने
महसुस भई आत्मसन्िुवष्ट प्राप्त हुन्छ । यस कायमिाट जनप्रमिमनमि ि मिदािािीिको सम्िन्ि कायम
भइिहे को दे चखन्छ । यी दुवै कायमलाई कानूनको मनमामण ि कायामन्वयनसँग जोडेि सम्पादन गनम सकेको

खण्डमा माि जनप्रमिमनमिको प्रभावकािी कायमसम्पादन हुन्छ । कानूनको मनमामण ि कायामन्वयनसँग
नजोमडएका िि ववकास ि जनसेवाको नाममा गरिने दौडिुप व्यचक्तगि स्वाथमका द्योिक हुन जान्छन् ।
िसथम ववकास मनमामण ि जनसेवालाई प्रभावकािी िनाई जनसम्िन्ि ववस्िाि गनम पमन कानून मनमामण ि
कायामन्वयन अनुगमनको

ववर्यलाई

आिाि िनाउनु पदमछ ।

३.४ व्यचक्तगि उत्सुकिा िथा समूहकायममा सहभामगिा :
कानून मनमामणको मसलमसलामा सांसदको है मसयिमा एक्लै दरिनु सिैभन्दा उत्कृष्ट मामनन्छ ।

ु ा साथै
एक्लै दरिँ दा आफ्ना कुिा अरुलाई िुझाउन ि अरुका जायज सुझाव ग्रहण गनम सहज हुनक

छलफललाई मछटो, छरििो िनाई ित्काल मनष्कर्ममा पुग्न सवकन्छ िि स्वाथम समूहको दिाििाट उत्पन्न

हुने अनेक झञ्झटले गदाम कानून मनमामणमा एक्लै दरिन ि वटक्न असाध्यै ि ुनौिीपूणम छ । त्यसैले

व्यचक्तगि उत्सुकिा वा सवक्रयिामा आिारिि स्विन्ि समूह कायमको सहभामगिाले कानून मनमामणमा
सांसदलाई मद्दि पुग्ने हुन्छ । उत्सुकिाले व्यचक्तमा जागिण पैदा हुन्छ

भने समूह कायमिाट ज्ञान सीप

ि िमिाको अमभवृवि हुन्छ । समूहमा व्यचक्तको रुचि अनुसाि ववर्यको ववभाजन गिी खोज अनुसन्िान
गनम सवकने भएकोले परिपक्व अध्ययन ि समयको ििि गनम सवकन्छ । िसथम व्यचक्तगि रुपमा उत्सुक
भई समूह कायममा सवक्रय सहभागी हुने कुिालाई आिाि िनाउन सके कानून मनमामण िथा कायामन्वयन
अनुगमनको प्रवक्रया प्रभावकािी हुन सक्छ ।

३.५ कानूनको जनमुखीकिण :
समयकालको वहसािले २०१५ साल अचघ िनेका, पञ्चायिी व्यवस्थामा िनेका, २०४७ दे चख
२०६३ सालसम्म िनेका थुप्रै कानूनहरु अवहले पमन ववद्यमान छन् । सं वविानको िािा ३०४ को

व्यवस्थालाई आत्मसाि् गिी िी कानूनहरुलाई गणिन्िको िावहिी पोशाक पवहर्याएि सं वविान अनुकूल
िनाई मनयममि गरिए िापमन िी कानूनहरुको आत्मामा िहेको सामन्िी ि एकात्मक साि अवहले पमन

कायमै छ । कानूनले व्यचक्त ि समाजको िरिि मनमामणमा सहयोग पुर्याउने हुँदा िाजनीमिक परिविमनसँगै
समाजलाई प्रगमिशील िाटोमा डोर्याउन सिै प्रकािका पुिाना कानूनहरुलाई जनमुखी िनाउन आवश्यक
छ ।िसथम कानूनलाई जनमुखीकिण गने कायमभाि कानून मनमामण ि कायामन्वयन अनुगमनको अको एउटा
आिाि हो ।

४. प्रवक्रयागि आिािहरु :
कानूनको मनमामण लुकीमछपी गरिनु हुँदैन । कानून मनमामणका क्रममा प्रािचम्भक, मध्यम ि

ु ाइ गनुम पदमछ । यी सुनव
ु ाइको लामग समय ि कायमिामलका मनिामिण गरिनु पदमछ । यसलाई
अचन्िम सुनव
प्रवक्रयागि आिािका रुपमा मनम्नानुसाि ििाम गनम सवकन्छ
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४.१ ऐन कायामन्वयन मापन :
कानून मनमामण गनुम अचघ आवश्यकिा ि औचित्यिा सम्िन्िी अध्ययन गरिन्छ । त्यसैगिी
कानूनको मनमामण भइसकेपमछ कायामन्वयन प्रभावकारििाको मूल्याङ्कन हुन आवश्यक पछम । कानूनी
व्यवस्थाले सामाचजक, आमथमक, िाजमनमिक िेिमा पािे को प्रभावका आिािमा उक्त कानूनको महत्व प्रकट

हुन्छ । यस प्रयोजनका लामग भइिहे को कानूनको मनचश्चि समयावमिमा मूल्याङ्कन जाँिको व्यवस्था गरिनु
पदमछ । यस्िा व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेख भएको खण्डमा कानूनको समायानुकूल रुपान्ििण सहज

ढङ्गले गनम सवकन्छ । ऐन कायामन्वयन मापन गनम अपनाउनु पने सिै प्रवक्रयाई प्रयोगमा ल्याउनु
पदमछ । ऐन िोवकएको समयमा प्रािम्भ भयो वा भएन, िोवकए िमोचजम मनयमावली, ववमनयमावली,
मनदे चशका, कायमववमि, मापदण्ड, आिाि सं वहिा, सिम आदद कुिा मनिामरिि समयमभि ियाि गरियो वा गरिएन

ि उद्देश्य अनुसाि ऐनको कायामन्वयन भएको छ वा छै न भन्ने ववर्यहरु ऐन मापन प्रवक्रयमा औ ंल्याउनु
पदमछ । त्यसैले कानून मनमामण िथा कायामन्वयन अनुगमनका लामग ऐन कायामन्वयन मापन पमन आिाि
हो ।

४.२ सं घीय कायमिामलका ि उपचस्थमि :
कानून मनमामण प्रवक्रयाको लामग सं सदले कायमिामलका िनाएको हुन्छ । सं सदीय कायमिामलका
िमोचजम सांसदले आफ्नो उपचस्थमि जनाएि भूममका मनवामह गदै जानु पदमछ । कायमिामलकाभन्दा अलग

िही मनवामह गरिएको भूममका सवक्रय, प्रभावकािी ि चजम्मेवािीपूणम हुँदैन । सं घीय सं सद सचिवालयमा

ु , वविे यकमामथ सैिाचन्िक
वविेयकको दिाम, वविेयक प्रस्िुमिको वविोिको सूिना, वविे यक सं सदमा टे िल
छलफल, वविेयकउपि सांसदहरुले प्रस्िुि गने सं शोिन प्रस्िावहरुको दिाम, समममिमा वविेयकको दफावाि
छलफल, सं सदमा वविेयकमामथ दफावाि छलफल ि पारिि सम्िन्िी कायमगि समयिामलका मनिामिण

गरिएको हुन्छ । यसप्रकािको सं सदीय कायमिामलका अनुसाि उपचस्थि भई कायमसम्पादन गनुम पने भएको
हुँदा कानून मनमामणको क्रममा यसलाई पमन एउटा आिािको रुपमा मलनु पने हुन्छ ।
मनष्कर्म :
लामो समयसम्म मनिं कुशिाको चशकाि भएको हाम्रो नेपाली समाजमा सामन्िी सं स्काि ि

कुशासनले जिो गाडेको छ । समाजलाई िाजनीमिक परिविमनसँगै सामाचजक, आमथमक, सांस्कृमिक रुपमा

रुपान्ििण गनम िाज्यले आवश्यक नीमि ऐन कानूनको िजुम
म ा िथा स्रोि सािनको व्यवस्था गनुम पदमछ ।
मनिं कुशिाको अन्त्य ि गणिन्िको उदयसँगै जनिा सावमभौमासत्ता सम्पन्न भएका छन् । जनिाको हािमा
ु को सुन्दि भववष्य मनमामण गने अमभभािा जनिाको काँिमा छ । सुखी
अमिकाि आएको छ । मुलक
नेपाली ि समृि नेपालको िाविय आकांिा हामसल गनम जनस्िििाटै पहलकदमीको आवश्यकिा

छ ।

ववगिमा शासकहरुले आफ्नो स्वाथममसविका लामग ववजािोपण गिे का ववकृमिका पखामल नभत्काइ नयाँ

समाज मनमामण गनम सवकँदै न । २०६२/०६३ सालको जनक्राचन्िको सफलिासँगै सभ्य सुसंस्कृि समाज
मनमामण गने प्रयोजनका लामग विममान सं वविानको मनमामण भएको हो । हाम्रो सं वविान केवल काला
अििहरुको सँगालो मािै होइन । यो दस्िावेज साि दशक लामो वमलदानीपूणम सं घर्मिाट प्राप्त भएको
उपलचब्ि हो । सं वविानको भावना ि मममलाई आत्मसाि् गिी कानूनको िजुम
म ा ि प्रभावकािी कायामन्वयन
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गनुम विममानको मुख्य कायमभाि हो । सावमभौमसत्तासम्पन जनिाका प्रमिमनमिले यस कायममा उल्लेखनीय
ििनात्मक भूममका खेल्नु पछम । जनिा ि िािको समग्र वहि गने कानून मनमामण िथा कायामन्वयनमा
जनप्रमिमनमिले आफ्नो समय, शचक्त खिम गनम सकेमाि “सफल कानून-असल आििण एवं असल आििणसमाजको सकािात्मक परिविमन” हुन्छ । "एकजना डाक्टिको कमजोिीले एकजना मििामीको ज्यान

ु लाई ििामद पाछम" भने झैं खिाि कानूनको
ििापमा पदमछ, िि एकजना चशिकको गलि मसकाइले मुलक
ु ले दुःख भोग्नु पदमछ । जुन कुिाले एउटा युग डुब्न
परिणामिाट व्यचक्त, परिवाि, समाज ि मसं गो मुलक

सक्छ । हामी अरुलाई दोर्ी दे खाएि आफू उम्कन सक्दै नौं । ववगिको मिलौनाले भोमलको सुनौलो

भववष्य मनमामण हुँदैन । ववगिको भोगाइलाई चशिाको रुपमा ग्रहण गिी विममानमा आवश्यक कायम गनम
ु को उन्नमि व्यचक्तववशेर्को उपदे श वा अनुनय ववनयिाट सम्भव
ियाि हुन ु नै उत्तम कुिा हो । मुलक
छै न । प्रत्येकको इच्छाशचक्त ि पहलकदमीिाट यो साझा चजम्मेवािी पूिा गनम सवकन्छ ।
कानून मनमामणको उपादे यिा प्रभावकािी कायामन्वयनमा मनभमि हुन्छ । कानूनको पूणम कायामन्वयन
कानूनको सफलिा हो । कानूनको माध्यमिाट समाजले हामसल गने सकािात्मक परिविमन कानूनको
उपलचब्ि हो । सांसदले कानून मनमामण वा कायामन्वयनको अनुगमन गदाम अवलम्िन गनुम पने मामथ
उचल्लचखि कुिाहरुलाई ध्यान ददएको खण्डमा अवश्य पमन असल कानून िनाउन मद्दि पुग्छ ।

सन्दभम सामग्री
मेघी गुरुङ, पिशुिाम (२०७७), नेपालमा कानूनको सामाचजक जाँि (उत्तिवविावयकी पिीिण), वविायन
व्यवस्थापन समममि, िाविय सभा, सं घीय सं सद नेपाल ।
प्रिानाङ्ग, िचञ्जिभक्त (२०७४), कानूनी अनुसन्िान िथा अनुसन्िान पिमि, िागवजाि, काठमाडौं, लुचम्िनी
प्रकाशक ।
दाहाल, पेशल (२०५७), नेपालको इमिहास, भोटावहटी काठमाडौं, एम.के पचब्लशर्म एण्ड मडविव्युटसम ।
ु ल, पुिली सडक काठमाडौं पैिवी
शमाम, गोपाल ि शमाम भट्ट, मािव प्रसाद (२०७०) ल मेनव
प्रकाशन ।
ज्ञवाली, िन्द्रकान्ि (२०७०) नेपालको सं वैिामनक कानून, पुिली सडक काठमाडौ, पैिवी प्रकाशन ।
कानूनी चशिा सिेिना पुचस्िका (२०७०), कानून, न्याय िथा सं सदीय माममला मन्िालय ।
नेपालको सं वविान (२०७२), ििि महल, काठमाडौं, कानून वकिाि व्यवस्था समममि ।
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सं सदमा वविेयकको प्रथम वािन, दद्विीय वािन ि िृिीय वािन

डा. भिििाज गौिम
सािांशः

सं सदमा पेश भएको ऐनको मस्यौदालाई वविे यक भमनन्छ । वविेयकले ऐनको रुप िािणा गनम

सं सदमा िेिै ििणको छलफल आवश्यक पदमछ । सं सदमा दिाम भएदे चख वविे यक पारिि हुनेसम्मको

सम्पूणम प्रवक्रयालाई सं सदीय भार्ामा वविेयकको प्रथम वािन, दद्विीय वािन ि िृिीय वािन भमनन्छ ।
प्रथम वािन भन्नाले वविेयक दिाम भएदे चख सदनमा वविेयक पेश गनेसम्मको प्रवक्रया हो । प्रथम वािनको
ििणमा औपिारिक रुपमा वविे यक सदनमा प्रवेश गदमछ ि सांसदहरुलाई वविेयकको िािे मा जानकािी

हुन्छ । वविेयकको दद्विीय वािन भन्नाले वविेयकको सै िाचन्िक छलफल, सं शोिन प्रस्िाव ि सदन वा
समममिमा हुने वविेयकको दफावाि छलफलको ििणलाई जनाउँछ । वविेयकको िृिीय वािन भन्नाले

समममिको सं शोिन प्रमिवेदन सवहि वविेयक सदनमा छलफल गिी पारिि गनेसम्मको प्रवक्रयालाई
जनाउँछ । ववश्वको कुनै पमन सं सदमा प्रथम वािन, दद्विीय वािन ि िृिीय वािन पूिा भएपमछ माि
वविेयक ऐन िन्दछ । दुई सदनात्मक सं सदमा एक सदनिाट प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनको ििण पूिा

गिी पारिि भएको वविेयक अको सदनमा पठाइन्छ ि अको सदनमा पमन वविेयकको प्रथम, दद्विीय ि
िृिीय वािनको ििण पूिा गनुम पने हुन्छ । नेपालको सं घीय सं सदमा वविे यक उत्पचत्त भएको सदनमा
प्रथम वािन, दद्विीय वािन ि िृिीय वािनको ििण पूिा गिी पारिि भएको वविेयक अको सदनमा प्रथम

वािनमा सन्दे श पेश गने, दद्विीय वािनमा वविे कको सैिाचन्िक छलफल ि िृिीय वािनमा वविेयक

पारिि गनुम पने हुन्छ । ित्पश्चाि, माि सो वविेयक उत्पचत्त भएको सदनमा वफिाम पठाउने अभ्यास िहेको

छ । प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभाको मनयमावलीमा वविे यकको प्रथम वािन, दद्विीय वािन ि िृिीय
वािन भनी उल्लेख गरिएको छै न । सं सदमा हुने उचल्लचखि िीन ििणको वािन सैिाचन्िक वगीकिणको
रुपमा िहेको छ । मनयमावलीमा उल्लेख भएपमन नभए पमन सं सदीय अभ्यासको रुपमा ववकमसि भएको

ु को सं सदीय प्रवक्रयामा वविे यकको प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनलाई कानून
छ । प्रजािाचन्िक मुलक
मनमामणको अन्ििामविय मापनको रुपमा ग्रहण गरिन्छ ।

 संघीय
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ववर्य प्रवेश
सं सदको प्रमुख काम कानून मनमामण गनुम हो । सं सदीय सवोच्ििाको प्रयोग पमन कानून मनमामण
माफमि् नै हुने गदमछ । प्रजािाचन्िक प्रणालीमा जनमनवामचिि सं सद िाहेक ऐन मनमामण गने अको सं स्था
हुँदैन । सं सदमा पेश भएको प्रस्िाववि ऐनको मस्यौदालाई वविेयक भमनन्छ । प्रस्िुिकिामको रुपमा
वविेयक सिकािी ि गैिसिकािी हुन्छ । मचन्िपरिर्द्को मनणमयिाट सिकािको मन्िीले दिाम गिे को
वविेयकलाई सिकािी वविेयक ि मन्िी िाहेकको सं सदको सदस्यले पेश गिे को वविेयकलाई गैिसिकािी
वविेयक भमनन्छ । जुनसकै दे शको सं सदमा पमन वविेयकले ऐनको रुप ग्रहण गनुम अगामड वविेयक दिाम
भएदे चख सं सदिाट पारिि नभएसम्म प्रथम वािन, दद्विीय वािन ि िृिीय वािनको ििण पूिा गनुम
पदमछ । अंग्रज
े ीमा यसलाई

First Reading, Second Reading and Third Reading of a Bill

in Parliament भमनन्छ । नेपालीमा वािनको शाचब्दक अथम कुनै ववर्य पढे ि सुनाउने वा पाठ गने

भन्ने हुन्छ । सं सदीय अभ्यासमा पमन वािनको अथम वविेयक प्रस्िुिकिामले वविे यकको नाम वािन अथामि ्
पढे ि

सं सदमा

पेश

गनुम

भन्ने

हो

।

सं सदीय

प्रवक्रयामा

Bill Reading को अथम Bill

Debate/Discussion अथामि ् छलफल गनुम हो । वविेयक सं सदमा पेश भएसँगै सांसदहरुलाई सो
वविेयकको िािे मा जानकािी हुन ु एवं सांसदहरुले वविेयकको प्राविान ि सं शोिनहरु छलफल गिी

वविेयक पारिि गने कायम प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनको माध्यमिाट गरिन्छ । नयाँ वविेयक वा

सं शोिन वविेयक दुवै प्रकािका वविेयकको सं सदमा प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािन हुन ु पदमछ । कुनै पमन
दे शको सं सदमा प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािन अथामि ् छलफल पूिा नभएको वविेयकले प्रवक्रयागि रुपमा

ऐनको मान्यिा प्राप्त गनम सक्दै न भन्ने अन्ििामविय मान्यिा िहे को छ । प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनका
िैठकहरु फिक फिक हुन ु पदमछ । सं सदको एकै िैठकमा वविेयकको िीनवटा वािन अथामि ् छलफल
गिी वविेयक पारिि गरिनु हुँदैन ।

सं सदीय व्यवस्थामा अमिकांश वविेयक सिकािले सं सदमा पेश गदमछ । सं सदमा दिाम हुन ु

अगामड वविेयकको अविािणा ियाि गने सैिाचन्िक चस्वकृमि, वविेयक िजुम
म ा अथामि ् मस्यौदा गदाम कानून
मन्िालय, वविेयकको ववर्यसँग सम्िचन्िि मन्िालय ि मचन्िपरिर्दमा िेिै ििणको छलफल गरिएको हुन

सक्छ । िि, कुनै पमन वविेयकको सम्िन्िमा सं सदमा पेश गनुम अगामड जमिसुकै छलफल एवं वविाि
ववमशम भएको भए िापमन सं सदमा पेश भएसँगै वविे यकको प्रथम, दद्विीय, िृिीय वािनको ििण पूिा गनुम
पने हुन्छ ि गरिन्छ । सिकाि अथामि ् मचन्िपरिर्द्, मन्िालय, सं स्थान, ववश्वववद्यालय, प्रामिकिण

लगायिका स्वायत्त सं स्थाहरुले अध्यादे श, मनयमावली, ववमनयमावली, कायमववमि, मनदे चशका, गठन आदे श
जािी गदमछन् ि समग्रमा वयनीहरु पमन कानूनको परिभार्ा अन्िगमि ि पदमछन् । िि, उचल्लचखि

कानूनहरुले सं सदमा वविेयकको जस्िो प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनको ििण पूिा गिे को हुँदैनन् ।
सं सदीय समममिले सं सदले िनाएको ऐनमा भएको प्रत्यायोचजि व्यवस्था िमोचजम भए, नभएको ववर्यमा

छलफल गनम सक्दछन् । अध्यादे शको सम्िन्िमा सं सदको अमिवेशन नभएको समयमा सिकाि अथामि ्
मचन्िपरिर्द्को मसफारिसमा िािपमििाट अध्यादे श जािी गनम सक्ने सं वैिामनक व्यवस्था िहेको छ ।
अध्यादे श मनचश्चि अवमिको लामग ऐन सिह कायामन्वयनमा जान्छ । त्यस्िो अध्यादे श सं सदमा पेश गनुम
पने हुन्छ । सं सदले स्वीकृि नगिे मा अध्यादे श मनचष्क्रय हुन्छ । अथामि ् अध्यादे श स्वीकृि गने वा नगने
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मनणमय सं सदले गदमछ । िि, सं सदमा अध्यादे शको प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािन भएको हुँदैन । यदद
सो अध्यादे श वा त्यसमा समावेश भएको ववर्यवस्िुलाई मनिन्िििा ददने हो भने प्रमिस्थापन वविेयक पेश
गनुम पदमछ । अध्यादे श प्रमिस्थापन गने वविेयकले सं सदमा प्रथम वािन, दद्विीय वािन ि िृिीय वािनको
ििण पूिा गनुम पने हुन्छ ।
अिः प्रस्िुि लेख सं सदमा पेश भएको वविेयक ऐनको रुपमा पारिि हुनका लामग गनुम पने प्रथम,
दद्विीय ि िृिीय वािनमा केचन्द्रि िहेि ियाि गरिएको छ । िेलायि, भािि लगायिका दे शमा सं सदमा
पेश भएको वविे यक कहाँ, कुन ििणमा िहे को छ भन्ने ववर्य अद्यावमिक गदाम सो वविेयक कुन वािनको

ििणमा छ भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । िि, नेपालको सं सदीय प्रवक्रया ि मनयमावलीमा वविेयकको

प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािन भनी उल्लेख गरिएको छै न । अथामि ् वािन का आिािमा वविेयक
अद्यावमिक गने गरिएको छै न । िि, सं सदमा वविेयक दिाम भएदे चख पारिि नभएसम्मका सम्पूणम प्रवक्रयामा
उचल्लचखि िीन ििणको वािनमा पूिा गनुम पने कायम एवं छलफल गरिएको हुन्छ । वविेयकको सं सदीय
वािनका ििणहरु पूिा हुने भएकोले नेपालको सं सदको कानून मनमामण अन्ििामवियस्ििको िहे को छ ।
सिकािी वा गैिसिकािी दुवै वकमसमको वविेयकको प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािन भएको हुन ु पदमछ ।
एक सदनात्मक सं सदमा वविेयकको प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनको ििणलाई िुझ्न सचजलो हुन्छ ।

दद्वसदनात्मक सं सदमा वविेयक उत्पचत्त अथामि ् दिाम भएको सदनमा वविेयकको िीन ििणको वािन पश्चाि्
अको सदनमा वविे यक पठाइन्छ । पवहलो सदनमा प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािन ि अको सदनमा पमन
सोही वविेयकको िीन ििणको वािनको ििण पूिा गिी वविे यक उत्पचत्त भएको सदनमा पठाइन्छ ।
नेपालको सं घीय सं सद पमन विसदनात्मक भएकोले वविेयक उत्पचत्त भएको सदनमा प्रथम वािन, दद्विीय
वािन ि िृिीय वािनको ििण पूिा गिी पारिि भएको वविेयक अको सदनमा पमन प्रथम वािनमा पवहलो

सदनिाट वविेयक पारिि भएको सन्दे श पेश गने, दद्विीय वािनमा सो वविेककको सैिाचन्िक छलफल
गने ि िृिीय वािनमा वविेयक पारिि गनुम पने हुन्छ । ित्पश्चाि्, माि सो वविेयक उत्पचत्त भएको सदनमा
वफिाम पठाउने अभ्यास िहे को छ । िि, अथम वविेयक सवमप्रथम प्रमिमनमि सभामा पेश गरिन्छ ि त्यहां
िीन ििणको वािन पूिा भएपश्चाि िाविय सभामा पठाइन्छ । िाविय सभािाट िीन ििणको वािन पूिा
गिी पारिि भएपमछ पुनः प्रमिमनमि सभामा पठाइन्छ । िजेटसँग सम्िन्िी अथम वविेयकको दद्विीय वािन

अथामि ् सैिाचन्िक ि दफावाि अथामि ् मन्िालयगि खिम शीर्मकको छलफल सदनमा गरिन्छ । समममिमा
पठाउने अभ्यास िहेको छै न । िजेटसँग सम्िचन्िि िाहेकका वविेयकहरुको दद्विीय वािन अन्िगमि
सैिाचन्िक छलफल सदनमा गने ि दफावाि छलफल सम्िचन्िि समममिमा गने अभ्यास िहे को छ ।
सामन्यिया एउटा वविेयकको प्रथम वािन, दद्विीय वािन ि िृिीय वािनका ििणहरु सम्पन्न गिी एक
सदनिाट वविेयक पारिि हुन करिि ३ मवहनाको समय लाग्दछ । अको सदनमा पमन सो वविेयकको
िीनै ििणको वािन सम्पन्न गनम सामान्यिया त्यचत्तकै समय लाग्न सक्दछ ।
वविेयकको प्रथम वािन

(First Reading)

सं सदमा वविेयक दिाम भएदे चख सं सदमा प्रस्िुि गनेसम्मको ििणलाई वविेयकको प्रथम वािन
भमनन्छ । प्रथम वािनको ििणमा वविे यक सं सदमा प्रवेश गिे को हुन्छ । सिकािी वा गैिसिकािी
वविेयक सं सद सचिवालयमा दिाम गने, सदस्यहरुलाई ववििण गने, सं सदमा वविेयक प्रस्िुि गने ििणका
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कायमहरु प्रथम वािनमा गरिएको हुन्छ । वविेयक पेश गने मन्िी वा सदस्यले वविेयकको उद्देश्य ि

कािण उल्लेख गदे सो वविेयकको नाम वािन गिी सदनमा पेश गिे को हुन्छ । िि, कुनै सदस्यलाई
सो वविेयकको प्रथम वािन नहोस् अथामि ् वविेयक सं सदमा प्रस्िुि हुन उचिि छै न भन्ने लागेमा वविेयक
सदनमा पेश गने ददन अगावै वविोिको सूिना ददन सक्दछन् । वविोिको सूिना प्राप्त भएकोमा सवमप्रथम
सोउपि मनणमय गरिन्छ । कुनै पमन वविेयकको वविोिको सूिना पारिि भएमा सो वविेयक प्रथम वािनको

ििणिाट अगामड िढे को हुँदैन । सामान्यिया सं सदीय शासन प्रणालीमा सदनमा सिकािको िहुमि हुने

भएकोले सिकािी वविेयकको हकमा वविोिको सूिना पारिि भएको दे चखँदैन । वविेयकको प्रथम वािनिाट

सं सदका सदस्यहरुलाई सो वविे यक कुन उद्देश्यले सं सदमा पेश गरिएको हो ि सो वविे यकको ववर्यवस्िु
एवं प्राविानका सम्िन्िमा सामान्य जानकािी हुन्छ । प्रथम वािनसँगै वविेयक ज्यादा प्रिाि प्रसाि भएको
हुन्छ ि सञ्चाि माध्यमिाट पमन वविेयक सावमजमनक जानकािीमा गएको हुन्छ । भाििको सं सदमा
वविेयकको प्रथम वािन पश्चाि सो वविेयक गजेटमा प्रकाशन गरिन्छ । िेलायिको सं सदमा पमन वविेयक
प्रकाशन गरिन्छ । नेपालमा सम्िचन्िि मन्िालयिाट वविेयक सम्िचन्िि सदनमा दिाम गदाम नै दुवै
सदनका सदस्यहरुलाई ववििण गनम पुग्ने गिी छपाएि ल्याइएको हुन्छ । सदनमा पेश गनुम अगावै
सांसदहरुलाई ववििण गरिएको हुन्छ । सञ्चाि माध्यमलाई समेि उपलब्ि हुन्छ । दिाम भएपश्चाि्
सं सदको वेवसाइटमा सावमजमनक जानकािीको लामग िाचखएको हुन्छ ।
वविेयकको दद्विीय वािन

(Second Reading)

सं सदमा वविेयकको दद्विीय वािन सैिाचन्िक छलफलिाट प्रािम्भ हुन्छ । वविेयक प्रस्िुिकिाम
मन्िी वा सदस्यले वविेयकमामथ वविाि गरियोस् भन्ने प्रस्िाव प्रस्िुि गदमछन् । सदस्यहरुले सो वविेयकको
सैिाचन्िक पिमा केचन्द्रि भएि छलफल गनुम पने हुन्छ । सांसदहरुलाई सै िाचन्िक छलफलमा भाग
मलन वविेयकको प्रथम वािन गदाम वविेयक प्रस्िुिकिाम सदस्यले उल्लेख गिे को एवं वविेयकको उद्देश्य
ि कािणिाट िािणा िनाउन सहयोग पुगेको हुन्छ । वविे यकको सैिाचन्िक छलफल गदाम वविेयकको

दफा एवं प्राविानहरुमा छलफल गरिँ दैन । उदाहिणको लामग सुिीजन्य पदाथमको मिक्री, ववििण मनयमन
गने सम्िन्िी वविे यकको सैिाचन्िक छलफलमा सदस्यहरुले सुिीजन्य पदाथमको मिक्री, ववििण सिकािले

मनयमन गनम आवश्यक छ या छै न भन्ने ववर्यमा छलफल गनम सक्दछन् । यदद छ भन्ने हो भने कुन
रुपमा मनयमन गनुम पने, कमि वर्म उमेि पुगेको मामनसलाई मिक्री गनम हुने भन्ने ववर्यमा सदस्यहरुले

छलफल गनम सक्दछन् । वविेयकको सैिाचन्िक छलफलिाट सो वविेयक अगामड िढाउन सैिाचन्िक
रुपमा ठीक छ छै न भन्ने ववर्यमा छलफल गनम सवकन्छ । कुनै पमन वविे यकको सै िाचन्िक पि िाज्यले

अवङ्गकाि गिे को नीमिसँग पमन सम्िचन्िि िहन्छ । वविेयकको सैिाचन्िक छलफलिाट सो वविेयककमा
सं शोिन प्रस्िाव पेश गनम पमन सहयोग पुग्दछ । छलफलमा भाग मलने सदस्यहरुले सदनमा व्यक्त गिे को
िकम एवं दृवष्टकोणिाट सो छलफलमा भाग नमलएका सदस्यहरुलाई समेि सो वविेयकको मू लभूि ववर्य
ि अवङ्गकाि गिे को उद्देश्य जानकािी हुन्छ । उदाहिणको लामग सूिीजन्य पदाथम िालिामलकालाई मिक्री
गनम नहुने व्यवस्था गिी ल्याइएको वविे यकमा मिक्री गिे मा प्रस्िाव गरिएको दण्ड सजाय आदद ववर्यमा
सं शोिनको प्रस्िाव गनम सहज हुन्छ ।
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वविेयकको दद्विीय वािनको अको महत्वपूणम वविेयकमामथ सं शोिन प्रस्िाव पेश गने समय
हो । वविेयकको सै िाचन्िक छलफल पश्चाि् सदस्यहरुलाई वविेयकमा सं शोिन प्रस्िाव दिाम गने समय
िहन्छ । सं शोिन पेश गदाम पमन सदस्यहरुले वविेयकको उद्देश्य ि कािण सवहि वविेयकमा अन्ििमनवहि
सैिाचन्िक पि जानकािी भइसकेको हुन्छ ि सोही आिािम सं शोिन प्रस्िाव पेश गने गरिन्छ भन्ने मान्यिा
िहेको छ । सैिाचन्िक पिको जानकािी भएसँगै सदस्यहरुले वविेयकको प्रस्िावना एवं प्राविानहरु
अध्ययन गिी सं शोिन प्रस्िाव पेश गने ििणमा पमन सदस्यहरुलाई वविेयकको व्यवस्थाहरुको िािे मा
थप जानकािी हुन्छ । प्रस्िाववि वविेयकमा भएका व्यवस्था एवं प्राविानमा के-कस्िो परिमाजमन एवं

सं शोिन गदाम सो वविे यक कायामन्वयन योग्य हुन्छ ि उद्देश्य पूिा हुन सक्छ भन्ने ववर्य वविाि गिी
सं शोिन पेश गनम सवकन्छ । नेपालको सं सदीय अभ्यासमा यस्िो प्रस्िावका लामग वविेयकको सैिाचन्िक
छलफल सम्पन्न भएको ७२ घण्टाको समय ददने गरिएको छ । उक्त समयावमिमभि सदस्यहरुले
वविेयकको नाम, प्रस्िावना, प्रािम्भ, दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड स्पष्टीकिण, प्रमििन्िात्मक व्यवस्था

एवं अनुसूिी समेिमा सं शोिन पेश गनम सक्दछन् । एकल रुपमा वा सामूवहक रुपमा पमन यस्िो प्रस्िाव
पेश गनम सक्दछन् । यस क्रममा सदस्यहरुले वविेयकका व्यवस्था पढ्नु पने हुन्छ ि यस वकमसमको
पढाइ वविेयकको दद्विीय वािन अन्िगमि पदमछ ।
वविेयकको दद्विीय वािनको अको महत्वपूणम ििण दफावाि छलफल हो । वविेयकको दफावाि
छलफललाई अंग्रेजीमा

clusewise Discussion भमनन्छ । सं सदमा प्रस्िुि भएका अमिकांश वविेयकको

दफावाि छलफल समममिमा गरिन्छ । कुनै ववर्यवस्िु ि सं शोिनको मािा अनुसाि वविेयकको दफावाि

छलफल सदनमा पमन गनम सवकन्छ । िजेट सम्िन्िी वविेयकको दफावाि छलफल अथामि ् खिम कटौिीको

प्रस्िाव ि मन्िालयगि खिम शीर्मकको छलफल अथामि ् वािन सदनमा नै गने अभ्यास िहेको छ ।
समममिमा गरिने वविेयकको दफावाि छलफलका लामग वविे यकको ववर्यवस्िु अनुसािको समममि गठन

गनम अन्ििामविय अभ्यास समेि िहेको छ । नेपालको सन्दभममा वविेयकको दफावाि छलफल प्रमिमनमि
सभामा सावमजमनक लेखा समममि िाहेकका ववर्यगि समममि ि िाविय सभामा वविायन व्यवस्थापन समममिले

हेने गिी कायमिेि मनिामिण गचएको छ । समममिमा गरिने वविेयकको दफावाि छलफल अथामि ्

committee stage एवं committee action of Bill in पमन भमनन्छ । यस ििणमा वविेयक
प्रस्िुिकिाम मन्िी एवं सदस्यले समममिमा वविे यकको व्यवस्थाका िािे मा आफ्नो भनाइ िाख्ने, सं शोिन
प्रस्िावकिाम सदस्यहरुले आफ्ना सं शोिन प्रस्िाव प्रस्िुि गने ि समममिका सदस्यहरुले प्रस्िुिकिाम ि
सं शोिनकिामको िािणा सुन्ने, वविेयक प्रस्िुिकिाम मन्िालयका पदामिकािीसँग छलफल गने, आवश्यकिा
अनुसाि समममिले वविेयकको ववर्यवस्िु अनुसाि सिोकािवाला एवं ववज्ञको िाय एवं सुझाव मलने
गरिन्छ । समममिमा गरिने वविे यकको दफावाि छलफलमा सकेसम्म सहममिमा, नभए िहुमिका आिािमा
मनणमय गरिन्छ । सामान्यिया समममिमा वविेयकको दफावाि छलफल गदाम सहममिमा नै गने गरिन्छ ।
वविेयकको दद्विीय वािनमा वविेयक प्रस्िुिकिाम मन्िी वा सदस्य, समममिका सदस्यहरु ि सं शोिन
प्रस्िावकिाम सदस्यहरु ज्यादा सं लग्न िहेका हुन्छन् ।
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वविेयकको दद्विीय वािनको अचन्िम एवं महत्वपूणम ििण वविेयक सम्िन्िी प्रमिवेदन लेखन
हो । वविेयकको दफावाि छलफलमा कमिपय ववर्यवस्िुमा ममलाएि लेख्न,े सं शोिन प्रस्िावका भावना

एवं छलफल िमोचजम वविेयकको प्राविान परिमाजमन गने भन्ने हुन्छ । िि, यस्िो प्रमिवेदनमा मूल
वविेयकको के व्यवस्था हटाएि के िाख्ने हो, कुन ववर्य प्रस्िाववि वविेयकमा थप गने हो ? के कस्िो

ववर्यमा मूल वविेयकको व्यवस्था हटाउने हो ? अनुसूिी परिमाजमन माि गने हो वक नयाँ अनुसूिी थप
गने हो ? आदद ववर्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख गनुम पने हुन्छ । प्रमिवेदन ियाि गदाम सं शोिन भएका, थप
गरिएका हटाइएका कुनै व्यवस्थाले मूल वविेयकका सम्िचन्िि ि अन्ििसम्िचन्िि दफाहरु समेि अध्ययन

गनुम पने हुन्छ । त्यसैले वविेयक सम्िन्िी प्रमिवेदन लेखनलाई पमन वविेयकको दद्विीय वािनको महत्वपूणम
ििण मामनन्छ । वविेयकको दफावाि छलफल ि प्रमिवेदन ियाि गनम कवहलेकाही ीँ समममि अन्िगमि
उपसमममि गठन गने अभ्यास समेि िहे को छ । उपसमममि गठन गिी ियाि गरिएको प्रमिवेदन समममिमा
पेश गने ि समममिले छलफल गिी सदनमा पेश गने ििण पमन वविेयकको दद्विीय वािन अन्िगमि
पदमछ । कवहलेकाही ीँ वविेयकलाई यथारुपमा स्वीकाि गरिएको प्रमिवेदन पमन समममिले पेश गिे को हाम्रो
अनुभव छ ।
वविेयको िृिीय वािन

(Third Reading )

सं सदमा वविेयकको िृिीय वािन वविेयक छलफलको अचन्िम ििण हो । यस ििणमा मूल
वविेयक ि सोउपि सदस्यहरुले पेश गिे को सं शोिनहरुमा समममिमा गरिएको दफावाि छलफलिाट ियाि
गरिएको सं शोिन सदनमा पेश गने ि पारिि गने गरिन्छ । सदनमा नै दफावाि छलफल गरिएको

वविेयकमा पमन िृिीय वािनको प्रवक्रया पूिा गिे को हुन ु पदमछ । िृिीय वािनिाट सदस्यहरुलाई

वविेयकको कुन प्राविान मूल रुपमा ि कुन-कुन प्राविान सं शोमिि रुपमा ग्रहण गरिएको िहेछ भन्ने
जानकािी हुन्छ । वविे यकको िृिीय वािनको ििणमा वविे यक प्रस्िुिकिाम सदस्यले मूल वविेयक ि

समममिको सं शोिन प्रमिवेदनमा प्रस्िाव गरिएका ववर्यमा छलफल गदमछन् । यस ििणमा समेि सदनिाट
वविेयकमा सं शोिन गनम ि सवकन्छ, िि व्यवहािमा िृिीय वािनको ििणमा वविेयकमा सं शोिन गनेभन्दा

वविेयक ि सं शोिन प्रस्िावलाई औपिारिक रुपमा स्वीकृि गने, मिनलाई वविेयकको अङ्ग िनाउने ि
वविेयक पारिि गने गरिन्छ । यस ििणमा सिकािी वविेयक प्रस्िुिकिाम मन्िी वा गैिसिकािी वविेयकमा
प्रस्िोिा सदस्यले वविेयक ि समममिको सं शोिन प्रमिवेदन सवहि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्िाव गने, सो
प्रस्िाव प्रस्िुि भएपमछ सदस्यहरुले समममिको प्रमिवेदनमा उल्लेख भएका ववर्यमा केचन्द्रि भएि छलफल

गने गदमछन् । वविे यक पारिि गने ििणको छलफल गदाम पमन सदस्यहरुले मूल वविेयक ि सं शोिन
गनम लामगएको ववर्यमा छलफल एवं छलफलमा उठे का ववर्यमा सम्िचन्िि मन्िीले जवाफ ददने कायम
पमन वविेयकको िृिीय वािनको ििण अन्िगमि पदमछ ।
वविेयक पारिि गने ििणमा छलफलमा उठे का ववर्यमा सम्िचन्िि मन्िीले जवाफ ददए पश्चाि्
सम्िचन्िि सदनको िैठकको अध्यििा गने सभामुख वा अध्यिले सवमप्रथम समममिको प्रमिवेदनमा उल्लेख

भएका सं शोिनहरुलाई क्रम सं ख्या वािन गिी एवं सो वविेयकको अनुसूिीमा सं शोिन भए सो समेि
मनणमयाथम प्रस्िुि गने ि वविेयकको अङ्ग िनाउने मनणमय गरिन्छ । सं शोिनहरुमा मनणमय भएपमछ प्रस्िाववि

वविेयकका दफा एवं अनुसूिीहरु मनणमयाथम पेश गरिएपश्चाि् वविेयकको प्रस्िावना, नाम ि प्रािम्भ वािन
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गिी सदनिाट सो वविेयकको अङ्ग िनाउने गिी मनणमय गरिन्छ । सं शोिन स्वीकृि एवं अङ्ग िनाउने
ववर्यको वािन सभामुख वा अध्यििाट हुन्छ । अचन्िममा वविेयक प्रस्िुिकिाम सदस्यले सो वविेयकको
नाम एवं वर्म वािन गिी पारिि गरियोस् भनी प्रस्िाव गने ि सदनको िहुमििाट वविे यक पारिि
गरिन्छ । अिः वविेयकको िृिीय वािन सम्िचन्िि सदनिाट औपिारिक रुपमा वविेयक पारिि गने
ििण हो । एक सदनात्मक सं सदमा वविेयकको िृिीय वािनको ििण पूिा भएपश्चाि प्रस्िाववि वविेयक
ि सदनिाट स्वीकृि सं शोिन एकीकृि गने ि आनुर्ंमगक सुिाि सवहि सभामुखले वविेयक प्रमाचणि गिी

प्रमाणीकिणको लामग पठाउने गरिन्छ । विसदनात्मक सं सदमा वविेयक उत्पचत्त भएको सदनिाट िृिीय
वािनको प्रवक्रया पूिा भएपश्चाि सो वविेयक अको सदनमा पठाइन्छ । अको सदनले पमन सो वविेयकको
प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनको प्रवक्रया पूिा गिी वविेयक उत्पचत्त भएको सदनमा वफिाम गने गरिन्छ ।
दुवै सदनिाट पारिि भएको वविेयक सो वविेयक उत्पचत्त भएको सदनको सभामुख वा अध्यिले प्रमाचणि
गिी प्रमाणीकिणका लामग िािपमि समि पठाइन्छ । िािपमििाट प्रमाणीकिण भएको वविे यक ऐनको
रुपमा कायामन्वयन हुन्छ ।
मनष्कर्म :
सं सदिाट कानून अथामि ् ऐन मनमामणको सवममान्य प्रवक्रया वविेयकको प्रथम, दद्विीय ि िृिीय
वािन गिे ि माि पूिा

हुन्छ । सं सदीय प्रवक्रयामा उचल्लचखि वािनको ििण पूिा नभएको वविेयकले

ऐनको रुप ग्रहण गनम सक्दै न । वविेयकको प्रथम वािनमा वविेयक औपिारिक रुपमा सं सदमा प्रवेश
गदमछ । प्रथम वािनिाट वविे यकको उद्देश्य एवं कािण ि ववर्यवस्िु सदस्यहरुलाई जानकािी हुन्छ ।
सं सदमा वविेयकको दद्विीय वािनको ििण लामो ि महत्वपूणम हुन्छ ।

वविेयकको दद्विीय वािनको

प्रािम्भ सैिाचन्िक छलफलिाट हुन्छ ि सं शोिन दिाम गरिन्छ । वविेयकमा के कस्िो सं शोिन गने भन्ने

ववर्य मूल वविेयक ि सदस्यहरुिाट प्राप्त सं शोिन छलफल गने ि सो सम्िन्िी प्रमिवेदन ियाि गिी
सदनमा पेश गरिन्छ । वविे यकको िृिीय वािनले सदस्यहरुलाई सम्िचन्िि वविेयक ि सोउपि
सदस्यहरुले िाखेका सं शोिनमा समममिले ग्रहण गिे को सं शोिन सवहि सदनमा छलफल गने अवसि प्राप्त
हुन्छ । सदन, समममि ि पुनः सदनमा छलफल भएपश्चाि् माि वविेयकको प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािन
पूिा भएको हुन्छ ।

ु को सं सदमा वविेयकको प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनको मूलभूि
कुनै पमन मुलक

प्रवक्रया एकै वकमसमको हुन्छ । कुनै वविेयक प्रथम वािनको अवस्थामा छ भने सं सदको प्रािचम्भक

ििणमा छ, दद्विीय वािनको अवस्थामा छ भने सो वविेयक कानून मनमामणको महत्वपूणम ििणमा छ भनी
िुझ्नु पने हुन्छ । कुनै वविेयक समममिमा ववििािीन छ भने सो वविेयक दद्विीय वािनको ििणमा छ
भनी िुझ्नु पने हुन्छ । वविेयक िृिीय वािनको ििणमा छ भने सो वविेयक सं सदिाट पारिि हुने

अवस्थामा छ भनी िुझ्न सवकन्छ । िीन ििणको वािन पूिा नभएको वविेयकलाई कानून मनमामणको
सं सदीय प्रवक्रया पूिा भएको वविेयक मान्न सवकन्न ।
कानून मनमामणमा िेिै सं लग्न हुने एवं योगदान गने सांसदहरुले वविेयकको प्रथम वािन, दद्विीय

वािन ि िृिीय वािनका ववमभन्न ििणमा सवक्रय रुपमा सहभागी भएि वविे यक परिमाजमन गने प्रशस्ि

गुञ्जायस िहन्छ । िि, व्यवहािमा सवै सदस्यहरुले वविेयकको प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनमा सक्रीय
रुपमा भाग मलएको दे चखँदैन । सदस्यहरुले कानून मनमामणमा ज्यादा योगदान गने हो भने वविेयकको
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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सैिाचन्िक छलफलमा भाग मलने, सं शोिन पेश गने ि वविे यकको दफावाि छलफलमा भाग मलएको
अवस्थामा सं सदको कानून मनमामण प्रवक्रयामा वास्िववक रुपमा योग्दान गनम सवकन्छ । वविेयकको प्रथम
वािन ि िृिीय वािन सदनमा हुने भएकोले िेिै सदस्यहरुको सं लग्निा दे चखन्छ । िि, वविेयकको
दद्विीय वािन अथामि ् सैिाचन्िक छलफल, सं शोिन पेश गने ि समममिमा हुने दफावाि छलफलमा मनयममि

रुपमा भाग मलने सदस्यहरुको सं ख्या त्यमि िेिै हुँदैन । अिः सं सदका सदस्यहरु सवै ववमि अथामि ् कानून
मनमामिा हुन ् । िि, िी सदस्यहरु जसले वविेयकको िीनै ििण अथामि ् प्रथम, दद्विीय ि िृिीय वािनमा
सहभागी हुन्छन्, उनीहरुिाट नै सं सदको कानून मनमामण कायममा िेिै योगदान पुगेको हुन्छ ।
सन्दभम सामग्री
प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५
िाविय सभा मनयमावली, २०७५
नेपाली िृहि् शब्दकोश, २०५०, नेपाल िाजकीय प्रज्ञा प्रमिष्ठान

The Important Steps in Making of a Law in Parliament of India.
First Reading, Second Reading and Third Reading of a Bill in UK Parliament.
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प्रमिमनमि सभाका प्रमुख कायमहरुको सं चिप्त वववेिना

गोपालनाथ योगी



सािांश

लोकिाचन्िक व्यवस्थामा जनिाद्वािा मनवामचिि सं स्थाहरुको महत्वपूणम भूममका िहन्छ । सं सद

जनमनवामचिि सं स्था भएकोले यसको महत्व सवाममिक िहे को छ । सं सदीय शासन प्रणालीमा सं सदको

काम सिकािको गठन ि मनयन्िणका साथै कानून िथा नीमि मनमामण गनु,म कायमपामलका ि न्यायपामलकालाई
उत्तिदायी ि जवाफदे ही िनाउनु हो । नेपालको सं वविानको िािा ८३ मा प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा

नामका दुई सदन सवहिको एक सं घीय व्यवस्थावपका हुनेछ जसलाई सं घीय सं सद भमननेछ भन्ने व्यवस्था

उल्लेख छ । दुवै सदन सं सदका अमभन्न अङ्ग भए िापमन दुवैको भूममकामा अन्िि छ । सामान्यिया

िल्लो सदन अथामि ् प्रमिमनमि सभा जनिािाट प्रत्यि मनवामचिि भएकोले लोकवप्रय ि शचक्तशाली हुन्छ ि
िाविय सभा अप्रत्यि रुपले मनवामचिि हुने सदन भएकोले िुलनात्मक रुपले यसको शचक्त कम हुन्छ ।

िि सं वविान ि लोकिाचन्िक सं ििनाको सफल सञ्चालनको लामग दुवै सदनिीि िाम्रो सम्िन्ि हुन ु
पदमछ । यो लेख मूल रुपमा प्रमिमनमि सभामा केचन्द्रि भएि ियाि पारिएको छ ।
परििय
नेपालको सं वविानले नेपाललाई सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक िाज्यको रुपमा स्थावपि
गिे को छ । यो सं वविानले मूलि: सं सदीय शासनलाई अवलम्िन गिे को छ । सं सद जनिाको
सावमभौमसत्ताको प्रयोग गने एक महत्वपूणम सं स्था हो । शासन प्रणालीमा नीमि मनिामिण िथा कानून
मनमामण गने जस्िो महत्वपूणम कायम व्यवस्थापन कायम ववमिका माध्यमिाट यसले सुमनचश्चि गदमछ ।
जनिाका प्रमिमनमिको स्वीकृमिववना कुनै कि नलगाइने भन्ने मसद्वान्ि िहे को ि कि सम्िन्िी व्यवस्था

भएको वविे यक जनिाद्वािा प्रत्यि रुपमा मनवामचिि भई आएका प्रमिमनमिहरु िहे को प्रमिमनमि सभामा प्रस्िुि
गने सं वैिामनक व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाललाई जनसं ख्या ि भौगोमलक अनुकूलिा िथा ववचशष्टिाका आिािमा एक सय पैंसठ्ठी मनवामिन
िेि कायम गिी प्रत्येक मनवामिन िेििाट एकजना िहने गिी पवहलो हुने मनवामचिि हुने मनवामिन प्रणाली

िमोचजम मनवामचिि भएका एक सय पैंसठ्ठी जना ि सम्पूणम दे शलाई एक मनवामिन िेि मानी िाजनीमिक
दललाई मि ददने समानुपामिक मनवामिन प्रणाली िमोचजम मनवामचिि भएका एक सय दशजना गिी कूल
दुई सय पिहत्तिजना सदस्य िहेको प्रमिमनमि सभा िहे को छ ।

 सचिव, प्रमिमनमि

सभा, सं घीय सं सद
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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प्रमिमनमि सभाका प्रमुख कायमहरु
➢

सिकािलाई सं सदप्रमि उत्तिदायी िनाउनु
नेपालले अपनाएको िाजमनमिक प्रणाली सं सदीय भएकोले कायमपामलकाको मनमामण नै सं सदिाट
हुन्छ । प्रमिमनमि सभामा िहुमिप्राप्त सं सदीय दलको नेिा वा कुनै दलको पमन िहुमि नभएको
अवस्थामा दुई वा सोभन्दा िढी दलको समथमनमा िहुमिप्राप्त प्रमिमनमि सभा सदस्य माि
प्रिानमन्िी िन्न सक्छ । मन्िीहरु पमन सं सदको सदस्य हुनै पने व्यवस्था गरिएको छ । केही
गिी कुनै व्यचक्त ससदको सदस्य नभई मन्िी िनेको छ भने ६ मवहनामभि कुनै एक सदनको
सदस्य भइसक्नु पछम । अन्यथा ऊ सं सदको त्यो कायमकालभरि पुनः मन्िी हुन पाउँ दैन ।
प्रिानमन्िीले मचन्िपरिर्द् गठन गिे को ३० ददनमभि प्रमिमनमि सभािाट ववश्वासको मि मलनु
पदमछ ि मचन्िपरिर्द्को जीवन प्रमिमनमिसभाको ववश्वासमा वटकेको हुन्छ । प्रमिमनमिसभाले

अववश्वासको प्रस्िाव पारिि गिे ि मचन्िपरिर्द्लाई पदच्युि गनम सक्दछ । सं सदमभिको कुनै पमन
समममिले कुनै पमन मन्िीलाई िैठकमा िोलाएि जानकािी माग्न वा मनदे शन ददन सक्छ ।

यसका साथै सं सद सदस्यहरुले प्रश्न सोिेि ि कुनै पमन ववर्यमा जानकािी मागेि पमन सिकािलाई
सं सदप्रमि उत्तिदायी िनाउँ छन् ।
➢

ववमि मनमामण
विममान सं वविानको िािा १०९ मा सं घीय सं सदको व्यवस्थावपकीय अमिकाि िािे व्यवस्था

गरिएको छ । जसअनुसाि यसले सं वविानको अनुसूिी-५ िमोचजमको सं घको अमिकाि सूिी,
अनुसूिी-७ िमोचजमको सं घ ि प्रदे शको अमिकािको साझा सूिी ि अनुसूिी-९ िमोचजमको सं घ,
प्रदे श ि स्थानीय िहको अमिकािको साझा सूिीमा उल्लेख भए अनुसािका ववर्यमा वविावयकी

कायम गदमछ । नेपाल सिकािलाई िावहने कुनै पमन नयाँ ऐन ववद्यमान ऐनमा सं शोिन गने कायम
सं घीय सं सदले माि गनम सक्दछ । सं सदका दुवै सदनिाट पारिि वविेयक प्रमाणीकिणका लामग
िािपमि समि जान्छ । वविेयक िािपमििाट प्रमाणीकिण भएपमछ माि ऐन िन्छ ।

वविेयकको अवस्था

➢

•

कूल वविेयक दिाम - ९० (८५ सिकािी + ५ गैि सिकािी)

•

प्रमाणीकिण भएका वविे यक - प्रमिमनमि सभामा उत्पचत्त भएका ५६

•

वफिाम वविेयक - प्रमिमनमि सभामा उत्पचत्त भएका ४

•

प्रमिमनमि सभामा वविािािीन वविेयक - ४२

ववत्तीय भूममका
सं वविानले ववत्तीय माममलामा सं घीय सं सदलाई मनणामयक अमिकाि ददएको छ । सं वविानको

िािा ११५ मा कानून िमोचजम िाहेक नेपाल सिकािले कुनै पमन ऋण नमलने ि जमानि नददने

व्यवस्था गरिएको छ । जहाँसम्म यस्िो कानून िनाउने कुिा छ, त्यसमा सं घीय सं सदलाई
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ु का नामिाट
एकामिकाि प्राप्त छ । यसिाट के िुचझन्छ भने जनिािाट कि उठाउने वा मुलक

ऋण मलने कुिा सं घीय सं सदको स्वीकृमििाट माि सम्भव छ । अथम वविेयक, पेश्की खिम
वविेयक, आमथमक वविेयक, ववमनयोजन वविे यक, उिािो खिम वविेयक प्रमिमनमि सभामा माि पेश
हुने व्यवस्था गरिएको छ । सिकािको ढु कुटी भनेको मूलि: जनिाको ढु कुटी हो । अि:

त्यसिािे मनणमय गने अमिकाि जनिाका प्रमिमनमिहरुलाई हुनपु दमछ भन्ने मान्यिा नै यसका पछामड
छ । सं सदमभि गदठि सावमजमनक लेखा समममिले सिकािका आमथमक वक्रयाकलाप िािे समेि
अनुगमन गिी आवश्यक मनदे शन ददन्छ ।
➢

अध्यादे शको स्वीकृमि
नेपालको सं वविानको िािा ११४ िमोचजम सं घीय सं सदको दुवै सदनको अमिवेशन िमलिहेको
िाहेक अन्य अवस्थामा ित्काल केही गनम आवश्यक पिे मा मचन्िपरिर्द्को मसफारिसमा

िािपमििाट अध्यादे श जािी गरिन्छ, जसले ऐन सिह मान्यिा पाउँ छ । िि अध्यादे श जािी
भएपमछ िसेको पवहलो िैठकमा सम्िचन्िि मन्िीले सदनमा पेश गदमछ । स्वीकृि भएका
अध्यादे शका प्राविानलाई यथावि् वा सं शोिनसवहि प्रमिस्थापन वविेयक ल्याइन्छ ।
➢

सचन्ि िथा सम्झौिा प्रस्िुि ि पारिि
सं वविानको िािा २७९ अनुसाि नेपाल िाज्य वा नेपाल सिकाि पि हुने सचन्ि वा सम्झौिाको
अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन सं घीय कानूनिािा मनिामिण भए िमोचजम हुन्छ ।

त्यस्िो कानून िन्दा नेपालले कुनै सचन्ि वा सम्झौिा गदाम यदद िी शाचन्ि ि मैिी, सुििा एंव

सामरिक सम्िन्ि, नेपाल िाज्यको सीमाना ि प्राकृमिक स्रोि िथा त्यसको िाँडफाँटसँग सम्िचन्िि
छन भने मिनको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन सं घीय सं सदका दुवै सदनमा ित्काल

कायम िहे का सम्पूणम सदस्य सं ख्याको दुई मिहाई िहुमिले गनुप
म ने व्यवस्था गरिएको छ । िि

शाचन्ि ि मैिी िथा प्राकृमिक स्रोि िथा त्यसको उपयोग ि िाँडफाँट सम्िन्िी ववर्यमा हुने
कुनै सचन्ि वा सम्झौिा यदद िािलाई व्यापक, गम्भीि वा दीघमकालीन असि नपने सािािण

प्रकृमिका हुन ् भने मिनिािे प्रमिमनमि सभामा उपचस्थि सदस्यहरुको सािािण िहुमिले मनणमय
गनम सक्दछ ।

सचन्ि िथा सम्झौिाको अवस्था

➢

➢

कूल दिाम सं ख्या - १४

➢

प्रमिमनमि सभािाट पारिि - ६

मौचखक िथा मलचखि प्रश्नोत्ति
विममान सं वविानको िािा ७६ को उपिािा १० मा प्रिानमन्िी ि मन्िी सं घीय सं सदप्रमि

उत्तिदायी हुन ु पने भन्ने व्यवस्था छ । उक्त सं वैिामनक व्यवस्थालाई व्यवहािमा लागू गनम
सिकािलाई सं सदप्रमि उत्तिदायी िनाउनका लामग ववमभन्न सं सदीय अभ्यासमध्ये एक महत्वपूणम
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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सं सदीय अभ्यासको रुपमा प्रश्नोत्ति िहेको छ । प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ को परिच्छे द८ मा प्रश्नोत्ति सम्िन्िी व्यवस्था गरिएको छ । प्रश्न मौचखक उत्ति ददने ि मलचखि उत्ति ददने
गिी २ वकमसमका हुन्छन्, जुन एक ददनमा मौचखक उत्ति सम्िन्िी २० वटा ि मलचखि उत्ति
सम्िन्िी ५० वटाभन्दा िढी सूिीमा निाचखने प्राविान िहेको छ ।

प्रश्नको अवस्था

➢

➢

ु भएको ।)
मौचखक प्रश्न - दिाम ५२७ (५४ सदनमा प्रस्िुि ३९६ टे िल

➢

ु भएको ।)
मलचखि प्रश्न - दिाम ३५ (३१ टे िल

ँ प्रत्यि प्रश्नोत्ति
प्रिानमन्िीसग
प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ को मनयम ५६ अनुसाि प्रिानन्िी वा मनजको कायमिेिमभि
िहेका मन्िालयसँग प्रत्यि रुपमा सम्िचन्िि महत्वपूणम ववर्यमा प्रत्यि प्रश्नोत्तिको लामग प्रत्येक
मवहनाको पवहलो ि िेस्रो हप्तामा िस्ने पवहलो िैठकको पवहलो एक घण्टा मनिामिण गरिएको
छ । यसका लामग प्रश्नकिाम सदस्यले आफ्नो स्थानमा उमभएि प्रिानमन्िीसँग प्रश्न गनम सक्दछन्
ि प्रश्नको जवाफ प्रिानमन्िीले ित्काल ददनु पदमछ । िि, प्रिानमन्िीको कायमिेिमभि िहेका
मन्िालयसँग सम्िचन्िि ववर्यको जवाफ सभामुखको अनुममि मलई प्रिानमन्िीको अनुपचस्थमिमा
मनजले िोकेको अको कुनै मन्िीले पमन ददन सक्दछ । एक ददनको िैठकमा िढीमा दशजना

सदस्यले माि प्रश्न सोध्न सक्ने ि सो प्रश्नोत्ति कायमक्रमलाई नेपाल टे मलमभजन लगायि अन्य
सञ्चाि माध्यमिाट प्रत्यि प्रसािण गनम सवकने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म एक पटकमाि
प्रिानमन्िीसँग प्रत्यि प्रश्नोत्ति कायमक्रम सम्पन्न भएको छ ।
➢

ववमभन्न प्रस्िावहरु छलफल ि पारिि
प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ मा ववमभन्न प्रस्िाव सम्िन्िी व्यवस्था गरिएको छ । सं वविान

ि मनयमावलीमा लेचखएकोमा िाहेक कुनै पमन ववर्यमामथ प्रस्िावववना िैठकमा छलफल हुन
सक्दै न । यस्िा प्रस्िावमा जरुिी सावमजमनक महत्वको प्रस्िाव, ध्यानाकर्मण प्रस्िाव, स्थगन
प्रस्िाव, सङ्कल्प प्रस्िाव, ववश्वासको प्रस्िाव, अववश्वासको प्रस्िाव, महामभयोगको प्रस्िाव आदद
पदमछन्। यी प्रस्िाव पेश गने, छलफल गने, मनणमयमा लाने ि पारिि गने ववमि मनयमावलीले
उल्लेख गिे को छ । यस्िा प्रस्िावहरु िाविय िाजनीमिमा समेि प्रभाव पानम सक्दछन् । जसमा
अववश्वासको प्रस्िाव हालै अभ्यास भएि सिकाि परिविमन भएको सवमववददिै छ ।
▪

जरुिी सावमजमनक महत्वको प्रस्िाव
कुनै सदस्यले जरुिी सावमजमनक महत्वको ववर्यमामथ छलफल गनम िाहेमा ित्सम्िन्िी

ु न्दा कम्िीमा दुई
प्रस्िावमा छलफल गनुम पने कािण सवहिको सूिना िैठक सुरु हुनभ
घण्टा अगावै ददनु पने ि त्यस्िो प्रस्िावलाई कम्िीमा दुईजना सदस्यले समथमन गिे को
हुन ु पने व्यवस्था छ । सभामुखले सम्िचन्िि मन्िीसँग पिामशम गिी प्रस्िावलाई
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सभाको कायमसूिीका लामग स्वीकृि गने ि छलफलका लामग िढीमा दुई घण्टाको समय
िोक्ने व्यवस्था छ । प्रस्िावक ि समथमकले िोलेपमछ सभामुखले छलफलनमा भाग
मलने अन्य सदस्यलाई समय ददने ि अन्त्यमा सम्िचन्िि मन्िीले जवाफ ददने प्राविान
छ ।
▪

ध्यानाकर्मण प्रस्िाव
कुनै सदस्यले सभामुखको पूवस्म वीकृमि मलई सावमजमनक महत्वको ववर्यमामथ सम्िचन्िि
मन्िीको ध्यानाकर्मण गनम सक्ने ि सो सम्िन्िी प्रस्िावको सूिना िैठक हुन ु एक ददन
अगावै ददनु पने व्यवस्था छ । सम्िचन्िि मन्िीले िाहेमा ित्काल वा कुनै अको ददन

जवाफ ददने गिी समय माग गनम सक्ने ि प्रस्िावमा नाम समावेश भएका िढीमा
िीनजना सदस्यले मन्िीसँग स्पष्टीकिणको जवाफ माग गनम सक्ने प्राविान िहेको
छ । एउटा िैठकमा एकजना सदस्यले एक पटक माि ि एउटा िैठकमा दुई
पटकभन्दा िढी ध्यानाकर्मण प्रस्िाव प्रस्िुि गनम नपाइने व्यवस्था छ ।
▪

सङ्कल्प प्रस्िाव
सावमजमनक महत्वको दे हायको कुनै ववर्यमा सङ्कल्प पेश गनम सवकने व्यवस्था िहे को
छ :
(क) िाय वा मसफारिस प्रकट गनम,
(ख) नेपाल सिकािको कुनै कायम वा नीमिको समथमन वा वविोि प्रकट गनम वा
पुनववमिािका लामग ध्यानाकर्मण गनम,
(ग) कुनै सन्दे श वा मनदे शन ददन ।
✓

सङ्कल्प प्रस्िाव प्रस्िुिकिामले आफूले पेश गनम िाहेको सङ्कल्पको सूिना ददनु
पने ि दिाम भएको ७ ददनपमछको िैठकमा छलफल गनम सवकने िि कुनै

मन्िीले सूिना ददएको सङ्कल्प िीन ददनपमछको िैठकमा छलफल गनम सवकने
व्यवस्था छ ।
✓

सङ्कल्प प्रस्िाव स्वीकाियोग्य भए, नभएको भन्ने प्रश्नको मनणमय सभामुखले गने

ि कुनै सङ्कल्प प्रस्िाव वा यस्िो प्रस्िावको कुनै अंश सं वविान वा मनयमावली
ववपिीि भएमा त्यसलाई अस्वीकाि गने व्यवस्था छ ।
✓

सभामुखिाट िैठकमा पेश गनम स्वीकृि सङ्कल्पको प्रमि िैठकमा पेश हुन ु दुई
ददन अगावै सं शोिन प्रस्िाव पेश गने प्रयोजनका लामग सङ्कल्प प्रस्िावको प्रमि
सिै सदस्यहरुलाई ववििण गरिने व्यवस्था छ ।

✓

एउटा िैठकमा एक सदस्यको एकभन्दा िढी सङ्कल्प प्रस्िाव कायमसूिीमा
निाचखने ि एक िैठकमा दुईभन्दा िढी सङ्कल्प निाचखने व्यवस्था छ ।
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✓

सम्िचन्िि सदस्यले पेश नगिे को सङ्कल्प प्रस्िाव मनजले वफिाम मलएको मामनने
व्यवस्था छ ।

✓

सङ्कल्प प्रस्िाव प्रस्िुि भएपमछ उक्त प्रस्िावमामथ िोल्न िाहने अन्य सदस्यको
समयावमिको मनिामिण सभामुखले गने ि ित्पश्चाि् सम्िचन्िि मन्िीिाट जवाफ
ददइने व्यवस्था छ । उक्त सकल्प प्रस्िावमामथ सं शोिन प्रस्िाव िाख्न
सभामुखको अनुममि आवश्यक पने प्राविान छ । उक्त सं शोिन प्रस्िावहरु
सभाको मनणमयाथम प्रस्िुि गरिने ि अन्त्यमा सभाद्वािा स्वीकृि सङ्कल्पको एकएक

प्रमि

नेपाल

सिकाि

मचन्िपरिर्द्लाई

ि

सम्िचन्िि

मन्िीलाई

कायामन्वयनका लामग पठाउने व्यवस्था छ ।
▪

ववश्वासको मि ि अववश्वासको प्रस्िाव
नेपालको सं वविानको िािा ७६ को उपिािा (२) वा (३) िमोचजम मनयुक्त
प्रिानमन्िीले त्यसिी मनयुक्त भएको मममिले वा सं वविानको िािा १०० को उपिािा
(२) िमोचजम सिकािमा प्रमिमनमित्व गने दल ववभाचजि भएमा वा सिकािमा सहभागी
दलले आफ्नो समथमन वफिाम मलएमा त्यसिी दल ववभाचजि भएको वा समथमन वफिाम
मलएको सूिना प्राप्त भएको िीस ददनमभि प्रिानमन्िीले प्रमिमनमि सभािाट ववश्वासको
मि मलनका लामग प्रस्िाव पेश गने सूिना ददनु पने, सं वविानको िािा १०० को

उपिािा (१) िमोचजम प्रिानमन्िीले कुनै पमन वखि आफूमामथ प्रमिमनमि सभाको
ववश्वास छ भन्ने कुिा स्पष्ट गनम आवश्यक ठानेमा ववश्वासको मिका लामग प्रस्िाव पेश

गने सूिना ददन सवकने, उपिोक्त सूिना प्राप्त भएपमछ महासचिव वा मनजको
अनुपचस्थमिमा सभाको सचिवले सभामुख समि पेश गनेछ ि सभामुखले उक्त सूिना

प्राप्त भएपमछको कुनै िैठकमा प्रस्िाव पेश गने गिी ददन ि समय िोक्ने, मनिामरिि
िैठकमा प्रिानमन्िीले सो सम्िन्िमा आफ्नो वक्तव्य ददई िैठकमा प्रस्िाव पेश गने
व्यवस्था छ । उक्त प्रस्िावमा छलफल गनम सभामुखले समयावमि मनिामिण गने ि
छलफलको अन्त्यमा प्रस्िावक प्रिानमन्िीिाट छलफलमा उठे का प्रश्नको उत्ति ददने
ि सभाको मनणमयका

लामग प्रमिमनमि सभाको सदस्यहरुको दस्िखि सवहिको

मिववभाजनद्वािा हुने व्यवस्था िहेको छ ।
▪

महामभयोगको प्रस्िाव
सं वविानको िािा १०१ को उपिािा (१) मा िािपमि वा उपिािपमिले सं वविान ि
कानूनको गम्भीि उल्लं घन गिे को आिािमा महाअमभयोग प्रस्िाव प्रमिमनमि सभामा
ित्काल कायम िहेको सम्पूणम सदस्य सं ख्याको एक िौथाइ सदस्यले िािपमि वा
उपिािपमिववरुि त्यस्िो प्रस्िाव पेश गनुम पिे को आिाि ि कािण खुलाई सोको सूिना
ददन सवकने व्यवस्था छ । िोवकएको ददन ि समयमा सभामुखको अनुममिले प्रस्िावक
सदस्यले महामभयोगको प्रस्िाव िैठकमा प्रस्िुि गने, प्रस्िावको ववर्यमा छलफल गनम
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समयावमिको मनिामिण सभामुखिाट हुने ि छलफलको अन्त्यमा प्रस्िावकले िाहेमा

िैठकको अनुममिले प्रस्िाव वफिाम मलन सक्ने, प्रस्िाव वफिाम नमलएमा जाँििुझ गनम
सभामुखले एघाि सदस्यीय जाँििुझ समममि गठन गनम प्रस्िाव पेश गनम सवकने, त्यस्िो
जाँििुझ समममिको कायमववमि समममि गठन भएको मममिले िीन मवहनाको हुने, सभामुखले

िोकेको ददन ि समयमा जाँििुझ समममिको प्रमिवेदनमामथ वविाि गरियोस् भन्ने प्रस्िाव
सभा समि पेश हुने ि समममिको प्रमिवेदन वफिाम नभएमा सभामुखले िोकेको ददनमा

महामभयोग मसफारिस स्वीकृि गरियोस् भन्ने प्रस्िाव पेश गनम सक्ने प्राविान छ ।
उपिोक्त मसफारिशमा मनिामरिि कायमववमि अनुरुप सं शोिन प्रस्िाव पेश गनम सवकने ि
अन्त्यमा सिै सं शोिन सवहि प्रमिवेदनमा उचल्लचखि मसफारिसलाई मनणमयाथम िैठकमा
प्रस्िुि गरिने व्यवस्था छ । दुवै सदनिाट सम्िचन्िि सदनमा ित्काल कायम िहेको
सम्पूणम सदस्य सं ख्याको दुई मिहाई िहुमििाट पारिि भएमा स्विः पदमुक्त हुने व्यवस्था
मनयमावलीमा िहे को छ ।

त्यसैगिी सोही िािाको उपिािा (२) मा सं वविान ि कानूनको गम्भीि उल्लं घन
गिे को, कायमिमिाको अभाव वा खिाि आििण भएको वा इमानदािीपूवक
म
आफ्नो
पदीय किमव्यको पालना नगिे को वा आिाि सं वहिाको गम्भीि उल्लं घन गिे को कािणले
आफ्नो पदीय चजम्मेवािी पूिा गनम नसकेको आिािमा प्रमिमनमि सभामा ित्काल कायम

िहेको सम्पूणम सदस्य सं ख्याको एक िौथाई सदस्यले नेपालको प्रिानन्यायािीश वा
सवोच्ि अदालिका न्यायािीश, न्यायपरिर्द्का सदस्य, सं वैिामनक मनकायका प्रमुख वा
पदामिकािीववरुि महामभयोगको प्रस्िाव पेश गनुम पिे को आिाि कािण खुलाई त्यस्िो
प्रस्िाव पेश गने सूिना ददनु पने व्यवस्था छ । त्यसिी आिोप लागेको पदामिकािी
काििाहीको टुं गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कायम सम्पादन गनम नपाउने व्यवस्था छ

। त्यस्िो प्रस्िाव दिाम भएको साि ददनपमछको कुनै िैठकमा छलफल हुने गिी

सभामुखले ददन ि समय िोक्ने ि मनिामरिि ददनमा प्रस्िावक सदस्यले वक्तव्य सवहि
प्रस्िाव प्रस्िुि गने साथै छलफलका लामग समयावमि मनिामिण गने व्यवस्था
छ । सभािाट पदामिकािीववरुि महामभयोग प्रस्िाव पेश गने आिाि ि कािण ववद्यमान
भए, नभएको छानमिन गिी मसफारिस गने प्रयोजनको लामग प्रमिमनमि सभामा एघाि
सदस्यीय एक समममि गठन गनम प्रस्िाव गिी उक्त समममिमा प्रस्िाव पठाइने व्यवस्था
छ ।
➢

ववववि
▪

स्थान रिक्तिा
सं वविानको िािा ८९ िमोचजम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुिाको
जानकािी िैठकलाई ददने िि सभाको िैंठक िालू निहे को अवस्थामा सभामुखले त्यस्िो
जानकािी सूिनापिमा प्रकाशन गिाउने व्यवस्था छ ।
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▪

अनुपचस्थमि
कुनै सदस्य लगािाि दसवटा वा सोभन्दा िढी िैठकमा अनुपचस्थि िहनु पने भएमा
ित्सम्िन्िी अमग्रम सूिना सभामुखलाई ददनु पने प्राविान छ । िि अमग्रम सूिना ददन
नसक्ने कुनैं मनामसि कािण भएमा उपचस्थि भएको िीन ददनमभि सूिना ददनु पने ि
यस्िो सूिनामा अनुपचस्थमिको अवमि ि कािणसमेि उल्लेख गनुम पने व्यवस्था छ ।

▪

शोक प्रस्िाव
प्रमिमनमि सभाको िहालवाला सदस्यको मृत्यु भएमा सदनिाट शोक प्रस्िाव पारिि गने
ि सो ददनको िैठक स्थमगि गने अभ्यास िहे को छ । िि सं सदको पूवस
म दस्यको मृत्यु
भएमा सो ददनको िैठकको कायमसूिीमा अचन्िममा शोक प्रस्िाव िाख्ने ि पारिि गने

अभ्यास िहेको छ । शोक प्रस्िाव पारिि गदाम "हुन्छ" ि "हुन्न" भन्ने ध्वमनमििाट
नभई हाि उठाएि पारिि गने गरिन्छ । शोक प्रस्िाव पारिि भएपमछ मृत्यु भएका
िहालवाला सदस्य वा पूवस
म दस्यप्रमि सभाको िैठकमा एक ममनेट मौन िािण गने
अभ्यास िहेको छ ।
▪

शू न्य समय ि ववशेर् समय
शून्य समय भनेको सदस्यले आवश्यक महसुस गिे का समसामवयक ववर्य प्रस्िुि गनमका
लामग सभामुखले सदनको कायमिोझलाई वविाि गिी मनिामिण गरिएको समय
हो । यस समयमा आफ्नो पालो पिे को ददनमा िोल्न िाहने सदस्यले िैठक प्रािम्भ

हुन ु अचघ िोल्नको लामग नाम वटपाउनु पदमछ ि सो सदस्यले आफ्नो भनाइ सभा समि
एक ममनेटमभि िाचखसक्नु पने व्यवस्था छ । सामान्यिया शून्य समयको समय पखमन
नसवकने ि एक ममनेटभन्दा िढी समय खिेि िोल्नु पने ववर्य भएमा सं सदमा
प्रमिमनमित्व गने दलहरुका लामग ववशेर् समयको व्यवस्था गरिएको छ । शून्य ि
ववशेर् समयमा उठे का ववर्यको जवाफ सम्िचन्िि मन्िीले पाँि ददनमभि सभामुख
माफमि् सदनलाई उपलब्ि गिाउनु पने व्यवस्था छ । यसिी जवाफ नददएमा
सभामुखिाट सदनलाई जानकािी गिाउन सिकािलाई मनदे शन जािी हुन्छ ।
ि ुनौिी
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➢

िाजनैमिक/दलगि समन्वय,

➢

कायमपामलकाको अपेिा ि सं सदीय प्रवक्रया िीिको िालमेल,

➢

स्रोि ि सािनको व्यवस्थापन सम्िन्िी,

➢

सभा सञ्चालनमा सानो िुवट पमन समािािको ववर्य िन्ने अवस्था,

➢

Conflict of interest को व्यवस्थापन,
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

➢

पिम्पिागि कायमव्यवहािमा समसामवयक सुिाि,

➢

पदामिकािीहरुलाई आवश्यक पने सूिना ित्काल उपलब्ि गिाउनु पने अवस्थाको
ववद्यमानिा,

➢

शून्य ि

ववशेर्

समयमा

उठे का

प्रश्न

सभामुखको

ध्यानाकर्मण एवं

रुमलङ्गको

कायामन्वयनका पिहरु,
➢

प्रश्नोत्ति कायमक्रम,

➢

कोमभड महामािीमा सं सद सञ्चालन,

➢

भौमिक अवचस्थमि,

➢

प्रववमिको यथोचिि प्रयोग,

➢

अध्ययन/अनुसन्िान,

➢

व्यावसावयकिा अमभवृवि ।

मनष्कर्म
जनिाको सावमभौमसत्ता ि लोकिन्िको अभ्यास गने सवोच्ि जनप्रमिमनमि सं स्था प्रमिमनमि सभा हो ।
प्रमिमनमि सभाले पवहलो अमिवेशनदे चख नवौं अमिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपालको सं वविान ि प्रमिमनमि सभा
मनयमावलीले व्यवस्था गिे का आफ्नो मनयममि काम गनुक
म ा साथै सं वविान कायामन्वयन गने ि सं घीय
लोकिाचन्िक गणिन्िलाई सं स्थागि गने भूममका मनवामह गदै आइिहे को छ । सम्मामनि सवोच्ि
अदालिको ऐमिहामसक फैसलािाट पुनस्थामपना भएको यस प्रमिमनमि सभालाई जीवन्ि, गमिशील ि जनमुखी
िनाउन प्रमिमनमि सभामा प्रमिमनमित्व गने िाजनैमिक दलहरु ि माननीय सदस्यहरुको सहयोग ि समन्वय
अझ िढी महत्वपूणम हुन्छ ।
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प्रभावकािी सं सदका लामग कायमिामलकाको आवश्यकिा


िाजेन्द्र फुयाल

सािांश
सं सद ि सं सदीय समममिहरूले आफ्नो कायमिेि ि समय-सीमामभि िहेि गने कामको व्यवचस्थि

ँ ा
योजना मनमामण गनम सक्दा मािै सं सदीय प्रणाली प्रभावकािी हुन सक्छ । जनिािाट मनवामचिि हुद
जनसिोकाि ि ववकास मनमामणका थुप्रै ववर्यमा जनाएका प्रमििििाका कािण ववमि मनमामणमा माि नभई
ससाना ववकासे योजना छनौटदे चख सामाचजक, िाजनीमिक ि प्रशासमनक सं घ, सङ्गठन ि मिनका सदस्यहरूको
व्यवस्थापनिफम समेि ध्यान ददनु पने वाध्यिा िहन्छ । मसङ्गो सं सदकै व्यवचस्थि कायमिामलका मनमामण

गिी त्यसै को परिमिमभि सं सदीय समममिहरूले कायमयोजना ि कायमिामलका मनमामण गनम सक्दा वविावयकी ि
अन्य कामिीिको सन्िुलन ममल्न जान्छ ।

अमिकांश दे शहरूमा सं सदको अमिवेशन सुरु ि अन्त्यको मिमथ माि नभई सम्िचन्िि सदनले

मनचश्चि समयमभि सम्पादन गने कामको सूिी अथामि ् कुन-कुन वविेयक कवहले आउँछ ि सदनले कवहले
पारिि गछम भन्नेसम्मको समय िामलका पूवमम निामरिि दे चखन्छन् ।
पृष्ठभूमम

जनमनवामचिि सं वविान सभाले जािी गिे को सं वविान अनुसाि गदठि सं घीय सं सद ि प्रदे श सभाहरूले
िाि वर्म पूिा गनै लागेका छन् । नेपालमा प्रदे श सभाहरूको अभ्यास पवहलो भए पमन िाविय सभा ि
प्रमिमनमि सभाको आफ्नै इमिहास ि वविासि छ । जनमनवामचिि सं वविान सभाले जनिाका िफमिाट दे शको
सवोच्ि कानून जािी गनुम अचघ जािी भएका आिा दजमन सं वविानहरूमध्ये िीनवटा सं वविान अन्िगमि
अल्पकालकै लामग भए पमन सं सदीय अभ्यास भएका मथए । पवहलो पटक २०१६ असाि १६ दे चख
२०१७ पुस १ गिेसम्म १ वर्म ६ मवहना, २०४८-०५९ मा ११ वर्म ९ मवहना, पुनस्थामवपि प्रमिमनमि
सभा ि अन्िरिम व्यवस्थावपका-सं सदका रूपमा २०६३ वैशाख १५ दे चख २०६५ जेठ १५ मा २ वर्म
१ मवहना, व्यवस्थावपका-सं सदका रूपमा पवहलो सं वविानसभाले २०६५ जेठ १५ दे चख २०६७ जेठ १४

सम्म ि दोस्रो सं वविानसभाले २०७० मंमसिदे चख २०७४ भदौ ११ सम्म ५ वर्म ९ गिी कूल २१ वर्म
१ मवहनालाई यस सं वविानको पूवव
म िी सं सदीय अभ्यासको समयका रूपमा गणना गनम सवकन्छ ।
साि दशक लामो िाजनीमिक सं घर्म ि उथलपुथल हुँदै सं वविान सभासम्म आइपुग्दा दे शको
शासकीय स्वरूप नै एक मुख्य िहस ि वववादको ववर्य मथयो । सं वविान सभाले मौमलक ढाँिाको सं सदीय

 सचिव, राष्ट्रिय सभा, संघीय संसद
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प्रणाली सं स्थागि गिे पमछ पमन िेलािखि ववमभन्न कोणिाट शासकीय स्वरूपमामथको िहस भइिहे को छ
। प्रािचम्भक ददनहरूमा िाजनीमिक अमिकािसँग जोमडएि आएको शासकीय स्वरूपमामथको िहस पमछल्ला
ददनहरूमा भने िाजनीमिक स्थावयत्व, ववकास ि समृविसँग सम्िचन्िि हुनपुगेको छ ।
दे शको सं वैिामनक इमिहासकै पवहलो नेपाल सिकाि वैिामनक कानून, २००४ ले मोटामोटी
सं सदीय प्रणालीको मागमचिि प्रस्िुि गिे को मथयो । पूणरू
म पमा कायामन्वयनमै आउन नपाएको उक्त
सं वविानकै व्यवस्था अनुसाि िािसभा ि भािदािी सभाको िैठक समेि िसेको मथयो । ित्कालीन श्री ३
मोहन शमशेि जििाले २००७ साल असोज ६ गिे मसं हदिवािचस्थि ग्यालिी हलमा भाििीय िाजदू ि सि
सी.पी.एन. मसन्हा ि िेलायिी िाजदू ि सि जजम फाल्कोनिलाई सािी िाखेि िािसभाको िैठक उद्घाटन
गिे का मथए ।
एक सय िाि वर्म लामो जहामनयाँ िाणा शासन अन्त्यसँगै ित्कालीन िाजा मिभुवनले जािी गिे को
नेपालको अन्िरिम शासन वविान, २००७ ले मनवामचिि जनप्रमिमनमि माफमि् पूणम सं वविान जािी गने लक्ष्य
मलएको मथयो । अथामि ् २००७ सालको जनक्राचन्िद्वािा स्थावपि प्रजािाचन्िक व्यवस्थाको प्रािम्भमा

दे शको शासकीय स्वरूप कस्िो हुने भन्ने औपिारिक मनणमय हुन सकेको मथएन । लचम्िँदो सं क्रमणकालका
िीि सं वविान सभाको मनवामिन हुन नसकेपमछ ित्कालीन िाजा महेन्द्रले जािी गिे को नेपाल अमििाज्यको
सं वविान, २०१५ माफमि् नेपालमा पवहलो सं सदीय अभ्यास भएको मथयो ।

ववदे शी ववशेर्ज्ञ समेिको सं लग्निामा मनमममि नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०१५ ले महासभा
ि प्रमिमनमि सभा नामक दुई सदनात्मक सं सदीय प्रणालीको व्यवस्था गिे को मथयो । िि दुभामग्यवश
पवहलो सं सदीय अभ्यास १८ मवहना मािै िल्न पायो । २०१६ असाि १६ गिे पवहलो िैठक िसेि

प्रािम्भ भएको पवहलो सं सदीय अभ्यास २०१७ पुस १ गिेको शाही कुका कािण ३० वर्म पछामड
िकेमलयो ।
जनमनवामचिि सं सद भङ्ग गिी िाजा महेन्द्रले सम्पूणम िाज्यशचक्त आफ्नो हािमा मलँदासम्म पमन
सं सदीय व्यवस्थाको ववकल्पका कस्िो शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने यवकन गिे को पाइँदैन । नेपालको
सं वविान, २०१९ माफमि् िाजाले मनदमलीय प्रजािन्िका नाममा पञ्चायिी व्यवस्था सुरु गिे का मथए ।
पञ्चायिी सं वविानको िेस्रो सं सोिन माफमि् िामलग मिामिकािको व्यवस्था गिे को भए पमन िाविय

पञ्चायिलाई सं सदीय अभ्यासका रूपमा स्वीकाि गनम सवकँदै न । यद्यवप २०३६ सालको जनमि
सङ्ग्ग्रहपमछको सुिारिएको पञ्चायिी व्यवस्थामा िामलग मिामिकाि, िाविय पञ्चायिमा िहुमिप्राप्त व्यचक्तको
नेित्ृ वमा सिकाि, सदनमा समममिगि अभ्यास जस्िा प्रणाली अपनाइएको मथयो ।

ु जनआन्दोलनिाट पुनस्थामवपि सं सदीय व्यवस्थाको आयु पमन १२ वर्म मािै
२०४६ को सं यक्त
िह्यो । २०४६ िैि २६ को परिविमनलाई सं स्थागि गदै सं वविान सुझाव आयोगले मनमामण गिी ित्कालीन
िाजा वीिे न्द्रले २०४७ काचत्तक २३ गिे ‘नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०४७ जािी गिे का मथए ।
२०४८ वैशाख २९ गिेको आम मनवामिनिाट सुरु भएको सं सदीय व्यवस्थाको दोस्रो इमनङ पमन २०५९
जेठ ८ गिेको सं सद ववघटनसँगै अन्त्य हुनपुग्यो । २०५९ असोज १८ को कदमिाट सवक्रय हुन सुरु
गिे का ित्कालीन िाजा ज्ञानेन्द्रले २०६० माघ १९ को कु माफमि् सम्पूणम शचक्त हािमा मलएका मथए ।
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२०६२/६३ को जनआन्दोलनका िलमा पुनस्थामवपि प्रमिमनमि सभािाट सुरु भएको एक
सदनात्मक सं सदीय व्यवस्थालाई अन्िरिम सं वविान, २०६३ ले पमन मनिन्िििा ददएको मथयो । २०६३
वैशाख ११ को शाही घोर्णािाट पुनस्थावपि प्रमिमिमि सभाको पवहलो िैठक २०६३ वैशाख १५ गिे
िसेको मथयो भने २०६३ जेठ ४ को प्रमिमनमि सभाको घोर्णािाट ित्कालीन िाजाका सम्पूणम अमिकाि
खोमसएका मथए । २०६४ िैि २८ गिे मनवामिन भएको सं वविान सभाको २०६५ जेठ १५ मा िसेको
पवहलो िैठकले २४० वर्म लामो इमिहास भएको िाजसं स्थालाई औपिारिक रूपमा मिदा गिे को मथयो ।
सं वविान मनमामणको काम पूिा नगदै २०६९ जेठ १४ मा पवहलो सं वविान सभा ववघवटि भएपमछ २०७०
मंमसि ४ गिे दोस्रो सं वविान सभाको मनवामिन भएको मथयो । अन्िरिम सं वविानको व्यवस्था अनुरूप दुवै
सं वविान सभाले व्यवस्थावपका-सं सदको है मसयिमा मनयममि वविावयकी कायम समेि गिे का मथए ।
प्रदे श सभाहरूको अभ्यास भने नयाँ सं वविान अनुसाि २०७४ मा भएको आममनवामिनपमछदे चख
मािै सुरु भएको मथयो । सं वविान अनुसाि प्रदे शको शासकीय स्वरूप पमन केन्द्रको जस्िै मौमलक ढाँिाको
सं सदीय भएका कािण प्रदे शको सफलिा, असफलिाको श्रे य प्रदे श सभामा जाने मनचश्चि छ । एकात्मक

शासन प्रणालीलाई पुनसंििना गिे को नेपालको सं वविानले स्थापना गिे का प्रदे श ि प्रदे श सभाहरूको समग्र
मूल्याङ्कन गने िेला भइसकेको छै न िि सं वविान िमोचजम मनवामचिि प्रमिमनमिमूलक सं स्थाहरूको पवहलो

कायमकाल पूिा हुन लागेको िेला िी सं स्थाहरूले कचत्तको व्यवचस्थि ि योजनािि काम गिे , परिणाम
कस्िो प्राप्त भए भन्ने समीिा आवश्यक छ । यो छोटो आलेखमा सं घीय सं सद ि प्रदे श सभाको समग्रिामा
मूल्याङ्कन नभई सं सदीय कायमयोजना ि कायमिामलकाको आवश्यकिा वकन छ भन्नेमा केचन्द्रि गने प्रयास
गरिएको छ ।

कायमयोजना ि कायमिामलकाको आवश्यकिा
कुनै पमन सं स्था वा सङ्गठनले आफ्नो लक्ष्य प्रामप्तका लामग व्यवचस्थि कायमयोजना मनमामण गिे को

हुन्छ । यस्िो कायमयोजनामा कुन लक्ष्य प्रामप्तका लामग कुन काम, कसले ि कसिी गने, स्रोि-सािनको
व्यवस्था ि मानव सं शािनको परििालन कसिी गने जस्िा थुप्रै ववर्य पवहले नै िय गरिएका हुन्छन् ।
सम्िचन्िि सं स्थाको अमिकाििेि, कायम प्रकृमि, कायमिेि, पूवव
म िी कामको अनुभव, ववज्ञसँगको पिामशम,
सम्भाववि जोचखम मूल्याङ्कन आददको ववश्लेर्णिाट ियाि हुने व्यवचस्थि कायमयोजना कायामन्वयनका लामग
कुन काम कवहले गने भनेि अलग्गै कायमिामलका समेि आवश्यक पछम । यस्िो कायमिामलका सं स्थाको
लक्ष्य प्रामप्तमा मद्दि पुर्याउने माि नभई आवमिक मूल्याङ्कनमा समेि सहयोग पुर्याउँ छ ।
कायमपामलका जन्माउनु, िाज्यको ववत्तीय स्रोिमामथ अमिकाि िाख्नु ि कानून वनाउनु, िनेका

कानूनको सम्पिीिण गनुम ि जनसिोकाि अमभव्यक्त गनुम सं सदका मुख्य काम हुन ् । सं सदीय प्रणालीमा

सं सदको ववश्वासमा मािै सिकाि गठन हुन्छ ि सं सदको ववश्वास नभएका िखि ववघटन हुन्छ । यसिी
आफूले स्थापना गिे को कायमपामलकाले गने प्रत्येक कामको मनगिानी गनुम सं सदको अको महत्वपूणम काम

हो । सिकािको वावर्मक नीमि कायमक्रममामथको छलफल होस् वा िजेटका प्राथममकिा ि मसिान्िमामथ
हुने छलफल, सांसद स्वयंले िाख्ने सावमजमनक महववका प्रस्िाव हुन ् वक शून्य वा ववशेर् समय, जनिािाट

मनवामचिि सांसदले सदनमा हुने प्रत्येक छलफलमा जनइच्छाको अमभव्यचक्त गछम, गनुम पछम । िजेटमामथको
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छलफल ि पारिि गने 'एब्सोल्युट' अमिकाि माफमि् सं सदले िाज्यको समग्र ववत्तीय व्यवस्थामामथ मनयन्िण
िाख्दछ । मसिान्ििः मनवामचिि सं सदको स्वीकृमिववना जनिामामथ कि लगाइँ दैन ि िाज्यको सचञ्चि

कोर्िाट खिम पमन गरिँ दैन । सांसदले वविावयकी कायममा प्रभावकािी भूममका माफमि् जनइच्छालाई
कानूनका रूपमा अमभव्यक्त गदमछ, गनुम पछम ।
सं सद ि सं सदीय समममिहरूले आफ्नो कायमिेि ि समय-सीमामभि िहेि गने कामको व्यवचस्थि

योजना मनमामण गनम सक्दा मािै सं सदीय प्रणाली प्रभावकािी हुन सक्छ । जनिािाट मनवामचिि हुँदा
जनसिोकाि ि ववकास मनमामणका थुप्रै ववर्यमा जनाएका प्रमििििाका कािण ववमि मनमामणमा माि नभई
स-साना ववकासे योजना छनौटदे चख सामाचजक, िाजनीमिक ि प्रशासमनक सं घ, सङ्गठन ि मिनका
सदस्यहरूको व्यवस्थापनिफम समेि ध्यान ददनु पने वाध्यिा िहन्छ । मसङ्गो सं सदकै व्यवचस्थि
कायमिामलका मनमामण गिी त्यसै को परिमिमभि सं सदीय समममिहरूले कायमयोजना ि कायमिामलका मनमामण गनम
सक्दा वविावयकी ि अन्य कामिीिको सन्िुलन ममल्न जान्छ । िेलायि, भािि, अस्रे मलया, न्युचजल्यान्ड
ु हरूले आवमिक ि वावर्मक कायमिामलकाको
जस्िा सं सदीय व्यवस्थाको अभ्यास लामो ि िाम्रो भएका मुलक

अभ्यास गरििहेका छन् । अमिकांश दे शहरूमा सं सदको अमिवेशन सुरु ि अन्त्यको मिमथ माि नभई

सम्िचन्िि सदनले मनचश्चि समयमभि सम्पादन गने कामको सूिी अथामि ् कुन-कुन वविेयक कवहले आउँ छ
ि सदनले कवहले पारिि गछम भन्नेसम्मको समयिामलका पूवमम निामरिि छन् ।
भाििको अमिवेशनगि कायमिामलका
क्र.सं .

1.
2.
3.

अमिवेशन

समय

िजेट अमिवेशन

जनविी, फेब्रुअिी, मािम ि अवप्रल

वर्े अमिवेशन

जुलाई, अगस्ट ि से्टे म्िि

वहउँ दे अमिवेशन

नोभेम्िि ि मडसेम्िि

िेलायिको House of

स्रोिः िाज्य सभा ि लोक सभा सचिवालयहरूिाट प्रकाचशि hand book

Commons िन्द िहने पूवमम निामरिि कायमिामलका

Christmas
November
Conference
Summer
Whitsun

स्थगन सुरू हुने

स्थगन अन्त्य हुने

१६ मडसेम्िि २०२१

४ जनविी २०२१

९ नोभेम्िि २०२१

१५ नोभेम्िि २०२१

२३ से्टे म्िि २०२१

१८ अक्टुिि२०२१

२२ जुलाई २०२१

६ से्टे म्िि २०२१

२७ मे २०२१

७ जुन २०२१
स्रोि Mhttps://www.parliament.uk

के हाम्रो सं सदको कायमिामलका छँदै छै न ि ?
नेपालको पवहलो सं सदीय अभ्यासदे चख नै िजेट ि वविेयक गिी वर्ममा दुई पटक अमिवेशन िस्ने
अभ्यास भएको छ । आमथमक वर्मको सुरुमा िजेट अमिवेशन ि वहउँ दमा वविेयक अमिवेशनको अभ्यास

भए पमन यी अमिवेशनहरू कवहले सुरु गने ि कमि समय सञ्चालन गने, कायमसूिी के हुने, सं सदीय
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समममिहरू कवहले-कवहले ि कमि समय िस्ने जस्िा आिािभूि ववर्यमा व्यवचस्थि कायमयोजना ि
कायमिामलका िनेको पाइँ दैन । कमिसम्म भने आममनवामिनपमछको पवहलो सदन कवहले िस्ने भन्नेमा समेि
सुरुदे चख नै अन्योल ि शचक्त-सङ्घर्मको चस्थमि मथयो ि छ ।
सं वविान सभाले नयाँ सं वविानको प्रािचम्भक अविािणा मनमामणदे चख सं वविान जािी गने
प्रवक्रयासम्मको व्यवचस्थि कायमयोजना ि कायमिामलका मनमामण गिे को मथयो । पटक-पटक परिमाजमन ि
सं शोिन गरिएको कायमिामलकाकै कािण मनिाममिि समयमा सं वविान जािी गनम थप जनदिाि मसजमना भएको
पमन मथयो । िि व्यवस्थावपकािफमको कामका लामग सं वविान सभा स्वयं ि त्यस अचघ ि पमछका सं सदले
व्यवचस्थि कायमयोजना ि कायमिामलका मनमामण गिे को पाइँ दैन । सिकािको वावर्मक नीमि, कायमक्रम ि
िजेट पेश गने मममि िय भएपमछ त्यसमामथको छलफल, सम्िचन्िि मन्िीहरूको जवाफ ददने ि पारिि
गने प्रवक्रयाका लामग भने अल्पकालीन कायमिामलकाको अभ्यास छ । कायमव्यवस्था पिामशम समममिको
सुझावमा यस्िो िामलका मनमामण गरिन्छ ।
नयाँ सं वविान यिा िाविय सभाले भने अमिवेशन िालू िहे को अवमिलाई लचिलो ढङ्गको
कायमिामलकामा ढालेको छ । २०७५ साउन २८ गिे भएको कायम व्यवस्था पिामशम समममिको छलफल
अनुसाि आइिवाि ववशेर् समय, सोमिाि गैिसिकािी प्रस्िाव, मङ्गलिािदे चख मिहीिािसम्म शून्य समय ि
शुक्रिाि प्रश्नोत्तिको कायमसूिी िाख्ने गिी एक प्रकािले साप्तावहक कायमिामलका िय भएको मथयो । सभाका

सदस्यहरूको िाहना ि माग अनुसाि ववशेर् समय जुनसुकै ददन पमन हुने ि मौचखक ि मलचखि प्रश्नोत्तिको

अभ्यास नै सुरु नभएको अवस्था भए पमन मङ्गलिाि, िुििाि ि मिहीिािको शून्य समयको कायमिामलका
कायामन्वयनमा छ ।
के सं सदको कायमिामलका िनाउन सवकँदै न ि ?
सं सद अमिवेशनको आह्वान ि अन्य मचन्िपरिर्द्को मसफारिसमा िािपमििाट हुने सं वैिामनक

व्यवस्था छ । िसथम सं सदको अमिवेशन कवहले िोलाउने, कमिञ्जेल िलाउने, मिजनेश के ददने ि कवहले
अन्त्य गने भन्ने अमिकाि कायमपामलकाको हािमा छ । अमिवेशन आह्वान ि अन्त्य अचघ सं सद सचिवालयले

गृहकायम गने, सभाको नेित्ृ वसँग सिकािले पिामशम गिी मममि िय गने अभ्यास ववपिीि सदनले समेि
अमिवेशन अन्त्यको जानकािी सूिनापिद्वािा पमछ मािै पाउने अवस्था मसजमना भएको छ ।
सं वविानको िािा ९३ मा उचल्लचखि 'एउटा अमिवेशनको समामप्त ि अको अमिवेशनको प्रािम्भका
िीिको अवमि छ मवहनाभन्दा िढी हुने छै न' भन्ने प्रमििन्िात्मक वाक्यांश ि सं वविानको िािा ११९ को
उपिािा ३ मा उचल्लचखि ‘नेपाल सिकािको अथममन्िीले उपिािा (१)

िमोचजमको 'िाजस्व ि व्ययको

अनुमान प्रत्येक वर्म जेठ मवहनाको पन्ध्र गिे सं घीय सदनमा पेश गनेछ' भन्ने सं वैिामनक व्यवस्था नै
सं घीय सं सदको कायमिामलकाको मूल आिाि हो ।
यस अनुसाि िजेट अमिवेशन वैशाखको िेस्रो सािादे चख असोजको पवहलो सािासम्म ि वविेयक
वा वहउँ दे अमिवेशन पुसको दोस्रो सािादे चख िैिको िेस्रो सािासम्म सञ्चालन भएको दे चखन्छ । िाविय

सभाका नौवटा अमिवेशनको प्रािम्भ ि अन्त्यको मिमथ केलाउँ दा वहउँ दे अमिवेशनको अन्त्य ि वर्े
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अमिवेशनको प्रािम्भिीिको समय असाध्यै छोटो (३०-३२ ददन) ि िजेट अमिवेशन समापन ि वविेयक
अमिवेशन प्रािम्भको अन्िि (ग्याप) भने पयामप्त (करिि साढे िीन मवहना) दे चखन्छ ।
जेठ १५ मा िजेट पेश गनुम पने सं वैिामनक व्यवस्था समेिका आिािमा वर्े अमिवेशन वैशाखको
दोस्रो सािादे चख साउनको दोस्रो सािा (िीन मवहना) ि वहउँ दे अवविेशन काचत्तक-मचङ्ग्सिमा (दशै, मिहाि,

छठजस्िा िाडपवम लगत्तै सुरु गिी िढीमा िीन मवहना) सञ्चालन गने गिी कायमिामलका मनमामण ि
कायामन्वयन गनम सके सं सद ि सिकािका काम प्रभावकािी हुन सक्छन् । यसो गदाम सदनको प्रत्येक

अवविेशन िीन मवहना िल्ने ि दुई अमिवेशनिीिको समय पमन िीन-िीन मवहना नै खाली िहने अवस्था
आउँ छ । यसिी खाली िहे को िीन-िीन मवहनाको समयलाई जनप्रमिमनमिले आफ्नो िेिका जनिासँग
प्रत्यि रूपमा जोमडने, अन्य िाजनीमिक, सामाचजक काममा खचिमने, अध्ययन, अनुसन्िान ि व्यचक्तगि
िमिा अमभवृविमा समेि समय छु ट्याउन सक्ने अवस्था मसजमना हुन्छ ।

हाम्रो सं वैिामनक व्यवस्था ि स्थावपि अभ्यासलाई हेदाम सं सद ि सिकािको सहकायममा िृहि् ि
व्यवचस्थि सं सदीय कायमयोजना ि लचिलो कायमिामलका मनमामण गनम सवकन्छ । सं सदको कायमिामलका

मनमामण हुँदा सं सदीय समममि ि सिकािलाई पमन काम गनम सचजलो हुन्छ । अमिवेशन कवहले ि कमि
समय िस्छ भन्ने पूवज
म ानकािी भएपमछ समममिले आफ्ना कामलाई त्यसै कायमिामलकासँग िादात्म्य ममलाउने
अवस्था मसजमना हुन्छ भने सिकािका मन्िीहरूले पमन मन्िालयका अन्य काम ि सं सदीय गमिववमिमा
सन्िुमलि समय ददन सक्छन् । कानून सं शोिन ि मनमामणको गृहकायमका लामग पमन यो िामलका सहयोगी

हुन्छ नै । कुन वविेयक कवहले सदनमा लैजाने, कवहलेसम्म पास गने भन्ने योजनािि कायम हुन सक्दा
मािै शासकीय गुणस्ििमा सुिाि हुन सक्छ । सं घीय सं सदको यस्िो कायमिामलकासँग उचिि िालमेल
हुने गिी सािवटै प्रदे श सभाहरूले पमन आ-आफ्ना कायमिामलका मनमामण गनम सक्छन् । संघीय सं सदले
कुन वविेयक कवहलेसम्म पारिि गरिसक्छ भन्ने यवकन हुँदा प्रदे श कानून मनमामणमा पमन सहजिा ि
एकरूपिा आउने मनचश्चि छ ।
िाविय सभाको अमिवेशनको समय िामलका
क्र.सं .

अमिवेशन

सुरु

अन्त्य

िैठक

समय

सं ख्या
१

पवहलो

२०७४।११।२१

२०७४।१२।२०

१०

७ घण्टा २० ममनेट

२

दोस्रो

२०७५।१।२३

२०७५।६।११

६१

७९ घण्टा २० ममनेट

३

िेस्रो

२०७५।९।११

२०७५।१२।१०

२३

३२ घण्टा ४० ममनेट

४

िौथो

२०७६।१।१६

२०७६।६।२

२४

११० घण्टा २० ममनेट

५

पाँिौँ

२०७६।९।४

२०७६।१२।२४

२६

३८ घण्टा १६ ममनेट

६

छै टौँ

२०७७।१।२६

२०७७।३।१८

३५

६० घण्टा १० ममनेट

७

सािौँ

२०७७।९।१७

२०७७।९।२६

४

७ घण्टा ५ ममनेट

८

आठौँ

२०७८।३।१७

२०७८।३।२८

६

१० घण्टा १५ ममनेट
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९

नवौँ

२०७८।४।३

२०७८।४।३२

१२

२० घण्टा २८ ममनेट

१०

दशौँ

२०७८।५।२३

२०७८।७।१२

१३

३ घण्टा ३७ ममनेट

स्रोि कायम व्यवस्था शाखा, िाविय सभा
िाविय सभामा दुई अमिवेशन िीिको अवमि

क्र.सं .

अमिवेशन

अवमि

१

पवहलो - दोस्रो

१ मवहना ३ ददन

२

दोस्रो - िेस्रो

३ मवहना

३

िेस्रो - िौथो

१ मवहना ६ ददन

४

िौथो - पाँिौँ

३ मवहना २ ददन

५

पािौं - छै टौँ

१ मवहना २ ददन

६

छै टौं - सािौँ

५ मवहना २१ ददन

७

सािौं - आठौँ

६ मवहना

८

आठौं - नवौँ

५ ददन

९

नवौं - दशौँ

२४ ददन

समममिगि कायमिामलका
सं सदीय समममिले गिे का गृहकायम ि मनकालेका मनष्कर्मका आिािमा सं सदको पूणम िैठकले

ु हरूमा पाइन्छ । यद्यवप
औपिारिक मनणमय गने अभ्यास सं सािका सिै सं सदीय व्यवस्था भएका मुलक
समममिको सङ्ग्ख्या, कयमिेि, कायमववमि ि कायमशैलीमा भने व्यापक मभन्निा दे चखन्छ । कानून मनमामणको
कामलाई व्यवचस्थि गनम, गम्भीि ववर्यवस्िुमा ममसनो गिी छलफल गनम, कायमपामलकालाई जनिाप्रमि
उत्तिदायी िनाउने गिी सिकािी अमिकािीहरूसँग गम्भीि छलफल ि प्रश्नोत्ति

गनम, सम्भाववि

अमनयममििाका िेिमा ववज्ञ समेिको सहयोग मलएि अनुसन्िान गनम, ववकास परियोजनाहरूको स्थलगि
अवलोकन गनम, सं सदले सिकािी मनकायलाई ददने सुझाव ि मनदे शनलाई वस्िुपिक ि कायामन्वयनयोग्य
िनाउन, वास्िववक अथममा व्यवस्थावपकाले कायमपामलकामामथ मनयन्िण ि सन्िुलन िाख्न समममि प्रणालीको
ववकास भएको हो ।
सदनमा प्रमिमनमित्व गने िाजनीमिक दलहरूको शचक्त सन्िुलन समेि झल्कने गिी गठन हुने

सं सदीय समममिहरूमा पमछल्लो समयमा ववशेर्ज्ञिा ि समावेचशिा झल्काउने समेि प्रयास थामलएका
ु हरूमा
छन् । लोकिाचन्िक सं स्काि ि अभ्यासले सं स्थागि ववकास गनम नसकेका ववकासशील मुलक

सं सदका सदस्यहरूको स्वाथम निाचझने गिी सं सदीय समममि गठन गनुम आफैंमा ि ुनौिीपूणम छ । समममिको
प्रभावकारििाले नै वास्िववक अथममा सं सदलाई िमलयो िनाउँ छ । आलोिनात्मक िेि ि ििनात्मक

भूममका सवहिको िमलयो सं सदले कायमपामलकालाई पािदशी, जवाफदे ही, उत्तिदायी ि नमिजामुखी िनाउन
मद्दि गदमछ । िसथम सं सदीय समममिहरूको सुदृढीकिण कायमपामलकाको काममा अविोिक होइन, सहयोगी
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हो । यसका लामग मसङ्गो सं सदका वावर्मक कायमिामलकासँग िादात्म्य हुने गिी सिै सं सदीय समममिहरूले
आ-आफ्नो कायमयोजना ि कायमिामलका िनाउनु पछम ।

समममिहरु वर्ैभरि सवक्रय िहने, मूलरूपमा अमिवेशन िालू िहेका िेला सवक्रय िहने वा अमिवेशन

ु न्दा मनचश्चि समय अचघदे चख अमिवेशन अन्त्यपमछको मनचश्चि समयसम्म सवक्रय हुने भन्नेमा
िालू हुनभ

एकरूपिा कायम गिे पमछ मािै समममिगि कायमिामलका मनमामण गनुम िाम्रो हुन्छ । सावमजमनक लेखा
समममिलाई अपवाद मान्दा सं वविान सभाको अवमिभन्दा अचघ सं सदीय समममिको सवक्रयिा पमन सं सदको
अमिवेशन िालू िहेका िेलामा नै हुन््यो । सं वविान सभाको िैठक मनिन्िि िहने अविािणा अनुरूप
वर्ैभरि समममि सवक्रय िहने अभ्यासले सं वविान जािी भएदे चख यिाको अवमिमा पमन मनिन्िििा पाएको छ
। यसको प्रभावकारििाको वस्िुमनष्ठ समीिापमछ नै मामथ उचल्लचखि िीन ववकल्पमध्ये एक अवङ्गकाि गनम
सवकन्छ । सं सदका सदस्यहरूले ववमि मनमामण ि सं सदीय मनगिानी िाहेकका अन्य थुप्रै औपिारिक
अनौपिारिक भूममका मनवामह गनुम पने सन्दभममा सं सदीय समममिलाई पमन सं सदको अमिवेशन िालू िहे कै
अवमिको विपि सवक्रय िाख्ने ववकल्प उपयुक्त हुन सक्छ ।
साप्तावहक कायमिामलका
सदनको मनयममि अमिवेशन सुरु ि अन्त्यको कायमयोजना सँगसँगै दुवै सदनको साझा वा छु ट्टाछु ट्टै

साप्तावहक कायमिामलका िनाउन सवकन्छ । सािाका कुन-कुन ददन सदन िस्छ, कुन ददन िस्दै न भन्ने
पूवज
म ानकािीले सांसदहरूको उपचस्थमि, सवक्रयिा ि मसङ्गो सदन ि सं सदीय समममिको प्रभावकारििा
िढाउँ छ । उदाहािणका लामग शमनवािको सावमजमनक मिदालाई केन्द्रमा िाखी त्यसको एक ददन अचघ ि
पमछ सदन निस्ने गिी साप्तावहक कायमिामलका िनाउन सवकन्छ । यसो गदाम सोमिािदे चख मिहीिािसम्म

िाि ददन मनिन्िि सदन िल्ने अवस्था मसजमना हुन्छ । प्राप्त कुनै पमन वविेयकमामथको वविाि गरियोस्
भन्ने प्रस्िाव मिहीिाि पारिि गदाम सं शोिनका लामग आवश्यक ७२ घन्टाको समयका लामग अलग्गै सदन

स्थमगि गरििहनु पदै न । शुक्रिाि ि शमनिाि वविेयकमामथको अध्ययन ि गृहकायमपमछ इच्छु क सदस्यले
आइििाि सं शोिन प्रस्िाव दिाम गिाउन सक्नु हुन्छ ।
सांसदहरूले सोझै दिाम गिाउन सक्ने ध्यानाकर्मण प्रस्िाव, जरुिी सावमजमनक महत्वको प्रस्िाव,
सङ्कल्प प्रस्िाव जस्िा गैिसिकािी प्रस्िाव, मौचखक प्रश्नोत्ति जस्िा जीवन्ि सं सदीय वक्रयाकलापहरूको
समयको यवकन पमन साप्तावहक कायमिामलकामै गनम सवकन्छ, जसले गदाम प्रश्नकिाम, प्रस्िाव प्रस्िुिकिाम
सदस्यलाई माि नभई जवाफ ददनु पने सम्िचन्िि ववभागीय मन्िीलाई पमन गृहकायम ि ियािीको पयामप्त
समय उपलब्ि हुन्छ । जनसािोकािका ववमभन्न प्रस्िावमामथको छलफल, मन्िीहरू ि प्रिानमन्िीसँग हुने
मौचखक प्रश्नोत्तिले सं सदलाई प्रभावकािी मािै िनाउँ दैन, जनिाले आफ्ना प्रमिमनमिको कायमिमिाको मापन
गने िाम्रो अवसि पमन पाउँ छन् ।
सदन ि समममिमा हुने वविावयकी कायम, मनवामिन िेिका ववकास मनमामण ि जनसिोकािका अन्य

ववर्यको सम्िोिन, जनसम्पकम, अत्यावश्यक िाजनीमिक, सामाचजक ि व्यचक्तगि कायमक्रमहरूमा उपचस्थमि
जस्िा कायममा सांसदको समय व्यवस्थापनका दृवष्टले पमन साप्तावहक कायमिामलका अत्यावश्यक छ ।

सं घीय सं सदका दुवै सदनको िैठक सामान्यिः ददनको १:०० िजे िस्ने गिे को छ । पमछल्ला अभ्यासलाई
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हेदाम सिकािको वावर्मक नीमि कायमक्रम ि िजेटमामथको छलफलका ददनमा िाहेक सं सदको िैठक कायामलय
समयमभि नै समापन भएका छन् । मामथ उदाहािणका रूपमा उचल्लचखि कायमिामलका अपनाउने हो भने
मिहीिािको सदनपमछ अमिकांश सदस्यलाई अत्यावश्यक कामका लामग आफ्नो गृहिेि पुगेि सोमिािको
िैठक भ्याउने गिी फकमने सुवविा प्राप्त हुन सक्छ । त्यस्िै शुक्रिािलाई ववकास मनमामणसँग सम्िचन्िि
काममा सिकािी मनकायिीि समन्वयमा, शमनवाि पारिवारिक ि व्यचक्तगि काम वा आिाममा ि
आइििािलाई सदनको सोमिािको िैठकको ियािीमा छु ट्याएि व्यचक्तगि कायमिामलका िनाउने सुवविा
पमन प्राप्त हुन्छ । अकामिफम शमनवाि एक ददन माि साप्तावहक मिदा पाउने सचिवालयका अमिकािीलाई
पमन आइििािको समय सदनको नयाँ साप्तावहक कायमयोजना कायामन्वयनका लामग आवश्यक ियािी ि
अन्य प्रशासमनक कामका लामग उपयोगी हुन्छ ।

मनष्कर्म
व्यवचस्थि कायमयोजना ि ि ुस्ि कायमिामलकाले सं सद सदस्यको श्रम ि समय मािै ििि गदै न मसङ्गो
सं सदको प्रभावकारििा अमभवृवि गिाउँ छ । यसले सं सद सचिवालयका अमिकािी ि कममिािीहरूलाई पमन
समय िामलकामा िल्न ि नमिजामुखी काममा प्रेरिि गछम । िृहि् ि ठोस् कायमयोजना िथा ि ुस्ि िि
लचिलो कायमिामलका सवहि सं सद ठीक समयमा िल्न सक्यो भने त्यसको सकािात्मक प्रभाव िाज्यका
सिै अङ्गमा पछम िि यस्िो कायमयोजना मनमामण ि कायामन्वयनका लामग हाम्रो सामूवहक प्रयास ि नेित्ृ वको
दृढ इच्छाशचक्त आवश्यक छ ।
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सं घीय सं सद सचिवालयको व्यवस्थापकीय पि: ि ुनौिी ि सम्भावना

ध्रि
ु प्रसाद चघममिे



सािांश

सं घीय सं सद सचिवालयले सं सदीय कायमसम्पादनमा सघाउ पुर्याउन एउटा सङ्गठनको रुपमा कायम गदै

आएको छ । यस लेखमा यसको व्यवस्थापकीय पिका केही महत्वपूणम आयाममा ििाम गने प्रयास
गरिएको छ । सचिवालयको व्यवस्थापनमभि पने सिै ववर्यहरुलाई यस लेखले समेटेको छै न ।
सचिवालयको जनशचक्त‚ ववत्तीय‚ भौमिक ि प्राववमि व्यवस्थापनका केही महत्वपूणम पिमा दे चखएका ि ुनौिी
ि सुिािका सम्भावनाका वािे मा माि ििाम गने प्रयास गरिएको छ । व्यवस्थापन आफैंमा अध्ययनको
छु ट्टै

वविा

ँ ैन ।
हुद

भएको

हुनाले

यसका

समग्र

पिको

ववस्िृि

ििाम

एउटा

लेखमा

सम्भव

पमन

परििय
जनवहिकािी कानून मनमामण गनु,म सिकािका कामकाििाहीहरूको सूक्ष्म रूपले मनगिानी गिी सं सद्

माफमि् जनिाप्रमि उत्तिदायी िनाउनु िथा जनिाका इच्छा ि भावनाको प्रमिमनमित्व गनुम सं सदका प्रमुख
कायम मामनन्छन् |

यस्िा कायम

सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन एउटा सिम सङ्गठनको आवश्यकिा

पदमछ । त्यही आवश्यकिा परिपूमिमका लामग सं सद सचिवालयको स्थापना गरिएको हुन्छ । ववश्वका
ु मा सं सदीय कायम सञ्चालनमा सहयोग गनम सचिवालयको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
सिैजसो मुलक

ु मा किै दुई सदनात्मक ि किै एक सदनात्मक व्यवस्थावपका िहे को
ववश्वका ववमभन्न मुलक

ु मध्ये पमन कमिपयमा प्रत्येक सभाको अलग्गै सचिवालयको
छ । दुई सदनात्मक सं सद िहेका मुलक

ु मा प्रत्येक सदनको आफ्नै
व्यवस्था िहे को दे चखन्छ । जस्िै भािि‚ अमेरिका‚ वफमलवपन्स जस्िा मुलक
ु मा भने दुईवटै सभाको कायमसञ्चालनलाई सहयोग गनम एउटै
सचिवालय िहेको छ । कमिपय मुलक
सचिवालयको

व्यवस्था

िहे को

हुन्छ । नेपालमा

नेपाल

अमििाज्यको

सं वविान‚

२०१५

ि

नेपाल अमििाज्यको सं वविान‚ २०४७ िमोचजम गदठि सं सदको दुवै सभाको कायमसम्पादनमा व्यवस्थापकीय
सहयोग पुर्याउन एउटै सचिवालयको व्यवस्था मथयो । सं वविान सभा माफमि् मनमममि सं घीय‚ गणिन्िात्मक‚
सं सदीय व्यवस्था सवहिको नेपालको सं वविानको िािा १०७ मा सं घीय सं सदका दुवै सभाको कायम
सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन एउटा सचिवालय िहने व्यवस्था गरिएको छ । सं सदीय कायमसम्पादनलाई
प्रभावकािी ढङ्गले सञ्चालन ि व्यवस्थापन गनम आवश्यक पने आमथमक, भौमिक, प्राववमिक िथा मानव
सं शािन जस्िा िववहरुको समुचिि परििालन ि व्यवस्थापन गनुम सं घीय सं सद सचिवालयको प्रमुख उद्देश्य

 सचिवालय सचिव, संघीय संसद सचिवालय
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61

हो । सं सदीय कायमसम्पादनको प्रभावकारििा स्रोि सािनसम्पन्न सिम सचिवालयको ि ुस्ि, दुरुस्ि ि
सुदृढ व्यवस्थापनमा मनभमि गदमछ ।
सचिवालयको ऐमिहामसक पृष्ठभूमम
सं घीय सं सद सचिवालय नेपालको सं वविान जािी भएपमछ माि गठन भएको सङ्गठन होइन ।

नेपालमा सं सदीय ववकासको प्रािम्भसँगै सचिवालयको पमन स्थापना ि ववकास हुँदै आएको हो । नेपालको
अन्िरिम शासन वविान, २००४ ले नेपालमा पवहलो पटक व्यवस्थावपकीय कायम गनम िाज्यका िीन

अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको रुपमा व्यवस्थावपका सभाको व्यवस्था गिे को मथयो । यस सभाको दुईपटक
िैठक िसेको ि्य इमिहासमा भेवटन्छ । िथावप यसको कायम सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन सचिवालयको
गठन भएको ि्य भने स्पष्ट दे चखँदैन । नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०१५ ले दुई सदनात्मक
सं सदको परिकल्पना गिे को मथयो । यी दुिै सभाको कायम सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन पवहलो पटक
सं सद सचिवालयको ववमिवि स्थापना भएको दे चखन्छ । त्यसपमछ २०१९ सालदे चख अवहलेसम्म दे शमा
सं सदीय कायम सम्पादनका लामग ववमभन्न नामका व्यवस्थावपका गठन भए । त्यसिी गदठि सं सदका

नामका आिािमा सचिवालय ववकमसि ि रूपान्िरिि हुँदै गएको पाइन्छ । पञ्चायिकालमा व्यवस्थावपकीय
अङ्गको रुपमा िाविय पञ्चायि िहेको मथयो ि त्यसको काम काििाहीमा सहयोग पुर्याउने कायम िाविय
पञ्चायि सचिवालयले गिे को मथयो । २०४६ सालको परिविमनपमछ दुई सदनात्मक सं सदको गठन भयो
ि यसको काम काििाहीमा सहयोग पुर्याउन साववकमा िहेको िाविय पञ्चायि सचिवालय सं सद
सचिवालयमा रूपान्िरिि भयो । २०६३ सालको परिविमनपमछ सं सदीय कायम गनम गदठि व्यवस्थावपकासं सदको सचिवालयको रुपमा यो सङ्गठन व्यवस्थावपका-सं सद सचिवालयमा रूपान्िरिि भयो । नेपालको
सं वविानले सं घीय सं सदको व्यवस्था गरिसकेपमछ
सचिवालयमा रूपान्िरिि भएको हो ।

उक्त व्यवस्थावपका सं सद सचिवालय सं घीय सं सद

सं घीय सं सद सचिवालयको व्यवस्थापकीय पि
सं घीय सं सद सचिवालय सं घीय सं सदको कायम सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन गदठि एउटा सङ्गठन

हो । भौमिक, आमथमक, प्रववमि िथा मानवीय स्रोि कुनै पमन सङ्गठनका आिािभूि िवव मामनन्छन् ।
सचिवालयका वयनै पिमा दे चखएका कायमगि ि ुनौिी ि सुिािका सम्भावनाका िािे मा यस लेखलाई केचन्द्रि
गरिएको छ ।

सचिवालयको कममिािी व्यवस्थापन
सङ्गठनका ववमभन्न स्रोिहरुमध्ये मानवीय स्रोि सिैभन्दा महत्वपूणम मामनन्छ । मानवीय स्रोिले
नै सङ्गठनका अन्य स्रोिहरूलाई साङ्गठमनक लक्ष्य हामसल गनमको लामग व्यवस्थापन ि परििालन
गदमछ । कममिािी व्यवस्थापनलाई जनशचक्त वा मानव सम्पदा व्यवस्थापन वा कममिािी प्रशासन पमन
भमनन्छ । यस्िो व्यवस्थापनमभि कममिािीको छनौट, भनाम, पदस्थापन, ववकास, परििालन, मूल्याङ्कन,
सरुवा, िढु वा ि अवकाश जस्िा ववमभन्न कायमहरु पदमछन् ।
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कममिािी भनाम
सचिवालयका कममिािीहरूको व्यवस्थापन सं घीय सं सद सचिवालय सम्िन्िी ऐन, २०६४ ि
सं घीय सं सद सचिवालय कममिािी प्रशासन मनयमावली, २०६५ अनुसाि हुने गदमछ । सं घीय सं सद सेवा
अन्िगमि सामान्य प्रशासन, लेखा, चशिा िथा मुद्रण, सूिना प्रववमि, प्राववमिक, मयामदापालन, कानून ि अमिरिक्त
समूह गिी आठवटा समूह िहे का छन् । यी समूहहरुमा स्थायी, किाि ि काज गिी िीन वकमसमका
३३५ जना कममिािीहरु कायमिि छन् । लोकसेवा आयोगको मसफारिसमा सचिवालयको स्थायी पदमा
कममिािीहरु मनयुक्त हुने गिे का छन् । कानून ि लेखा समूहमा अन्य सिकािी मनकायिाट काजमा ल्याएि
कायमसम्पादन गने अभ्यास िहे को छ । यसको अलावा सचिवालयमा आवश्यक स्वास््य एकाइमा स्वास््य

मन्िालयिाट चिवकत्सक, अहेव जस्िा कममिािीहरु काजमा परििामलि भई कायमसम्पादन गरििहेका छन्
। यसको अमिरिक्त श्रे णीववहीन, सवािी िालक, कम््युटि अपिे टि जस्िा पदहरुमा सचिवालयले प्राप्त हुन
आएका

मनवेदनका

आिािमा

किाि

सेवामा

मनयुक्त

गिी

कायमसम्पादन

गिाइिहेको

छ

। महालेखापिीिकको आ.व. २०७७/०७८ को प्रािचम्भक प्रमिवेदनमा सचिवालले किािमा कममिािी
मनयुक्त गदाम प्रमिस्पिामको सं भावना खुचम्िने गिी मनयुचक्त गिे को भनी सैध्दाचन्िक प्रश्न उठाएको छ ।
िसथम यस्िा पदमा मनयुचक्तका लामग प्राप्त मनवेदनहरुको छानमिन गने, पेश भएका प्रमाणपि जाँि गने ि
कम्िीमा अन्िवामिाम मलएि मनयुचक्त गने व्यवस्थाको थालनी गनुम पदमछ । यसका लामग सचिवालयले एउटा
समममि मनमामण गिी सो कायम गनम सक्दछ । स्थायी कममिािीहरूको मनयुचक्त ि भनामका ववर्यमा लोकसेवा
आयको पिामशममा मनयुक्त गरिने हुनाले मनयुचक्त प्रवक्रयामा खासै समस्या दे चखएको छै न । कानून ि लेखा
समूहमा अन्य मनकायिाट काजमा ल्याएि कायमसम्पादन गिाउने सन्दभममा दुई वकमसमका दृवष्टकोणहरु
दे खापिे का छन् ।

(क)

मनयन्िण ि सन्िुलनको दृवष्टकोण
सं सद, सं सदीय समममि ि सचिवालयसँग सम्िचन्िि ववमभन्न कानूनी ि सं वैिामनक प्रश्नको व्याख्या

गने कायममा सम्िचन्िि पदामिकािीलाई कानूनी पिामशम ददने चजम्मेवािी कानूनी पिामशम महाशाखामा
कायमिि कममिािीहरूको हो । यसैगिी आमथमक ऐन, मनयम सम्वन्िी प्रश्नमा िाय सल्लाह ददने, सं सद िथा
सचिवालयको लामग खरिद भएका सेवा िथा सामानहरुको भुक्तानी ददने, त्यसको लेखा िाख्ने ि पेश्की
िथा िेरुजु फर्छ्यौट गिाउने जस्िा कायम गने चजम्मेवािी आमथमक प्रशासन शाखाका कममिािीको हो ।
यस्िो िाय ि पिामशम ददँ दा कसैको प्रभाि ि दवाििाट मुक्त भै ववद्यमान सं वविान, ऐन, कानून अनुसाि
ददनु पदमछ । यस्िा पदमा अन्य सिकािी मनकायिाट काजमा आएका कममिािीले मनष्पि भै िाय पिामशम
ददन सक्दछन् । काजमा आएका कममिािीको मनयुचक्त, सरुवा, िढु वा लगायिका वृचत्त ववकासका कायमहरु
सम्वचन्िि मनकायहरुवाटै हुने हुनाले सचिवालयको नेित्ृ वको प्रभाव ि दिाििाट मुक्त भै सं वैिामनक,
कानूनी िथा सचिवालयको खिम प्रणालीका सम्िन्िमा

मनमभमक भै कानून िमोचजम िाय पिामशम ददन

सक्छन् । यसिाट सचिवालयको नीमिगि व्यवस्था ि सावमजमनक खिम प्रणालीमा समुचिि मनयन्िण कायम
भै सन्िुलन कायम हुन पुग्दछ ।
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(ख) स्वाममत्व वा अपनत्वको दृवष्टकोण
सचिवालयको आफ्नै सेवामा कायमिि कममिािीको िुलनामा काजमा आएका कममिािीको

सं स्थाप्रमिको अपनत्व ि लगाव मजिुि हुँदैन । उनीहरु मनचश्चि समयका लामग माि सचिवालयमा िहने

हुनाले सं स्थागि वहि प्रमि खासै िासो निहनु स्वाभाववकै हो । िसथम सचिवालयले कानून ि लेखा समूहमा
पमन आफ्नै सेवामभि कानून समूहका कममिािीहरु उत्पादन ि ववकास गने ददशामा अचघ िढ्नु उपयुक्त
हुन्छ । यसिी ववकमसि हुने कानून समूहका कममिािीहरुलाई कानून मनमामण ि कानूनको उत्तिवविावयकी
पिीिण गने कायममा सं लग्न िाविय सभािफमको वविायन व्यवस्थापन समममि‚ प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन िथा

सिकािी आश्वासन समममि‚ प्रमिमनमिसभािफमका कानून, न्याय िथा मानव अमिकाि समममि ि दुवै
सभािफमका ववमि व्यवस्थापन महाशाखासँगको समन्वयमा परििालन गिी उपयोग गनम सवकन्छ । त्यसैगिी
आफ्नै सेवामभिका लेखा समूहका कममिािीलाई आमथमक ि ववत्तीय िेिसँग सम्िचन्िि कायम गने सावमजमनक
लेखा समममि‚ अथम समममि जस्िा िेिको चजम्मेवािी ददन सके त्यस्िा समममिहरुको कायम सम्पादन अझै
प्रभावकािी हुने दे चखन्छ ।

यी दुिै दृवष्टकोण आ-आफ्ना स्थानमा िमलया दे चखन्छन् । सं सद कानून मनमामण गने थलो भएको
हुनाले सं घीय सं सद सेवामभि कानून समूहका आफ्नै कममिािी ववकास गिी कानून मनमामण प्रवक्रयामा
आिि

शाखा ि समममिमा परििालन गनुम उपयुक्त हुन्छ । सभामुखज्यूको कायमकिमा ववमभन्न मममिमा

सम्पन्न सिै समममिका सभापमिहरुको िैठकमा िेिैजसो सभापमिहरुिाट कानून समूहका कममिािीको माग
आइिहेको ववद्यमान अवस्थामा कानून ि लेखा समूहमा थप दििन्दी मसजमना गिी जनशचक्त ववकास गने
िथा कानून ि लेखासँग सम्िचन्िि शाखा ि समममिमा परििालन गने ददशामा लाग्नु उपयुक्त कदम हुन
सक्दछ । सं घीय सं सद सचिवालय सम्िन्िी ऐन, २०६४ को दफा १०२ को उपदफा (१) ले

सचिवालयमा न्याय सेवा (कानून समूह), प्रशासन सेवा (लेखा समूह) ि स्वास््य सेवाका दििन्दी िहने
व्यवस्था गिे काले ित्काललाई सम्िचन्िि सेवािाट काजमा ल्याएि परििालन गनुक
म ो ववकल्प दे चखँदैन ।
कममिािीको सरुवा ि परििालन
सं घीय सं सद सचिवालय कममिािी प्रशासन मनयमावली, २०६५ को मनयम २६(१) मा कुनै पमन
कममिािीलाई पदस्थापन भएको शाखामा घावटमा दुई वर्म काम गिे पमछ शैचिक योग्यिा, िामलम,
आवश्यकिा ि अनुभवको आिािमा सरुवा गनम सवकने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवहािमा पमन
कममिािीलाई एउटा शाखा, समममि वा दलको कायामलयमा सामान्यिया दुई वर्म कायमसम्पादन गिे पमछ
सरुवा गने अभ्यास छ । एउटै शाखा वा समममिमा लामो समय काममा लगाउँ दा कममिािीमा उत्पन्न हुन
सक्ने नैिाश्यिालाई न्यूनीकिण गिी कायमित्पििा जागृि गिाउन समय-समयमा सरुवा गनुम पने हुन्छ ।
महाशाखा ि शाखाका हकमा काम काििाहीमा िािा नपुग्ने गिी दुई वर्म कायम गिे पमछ सरूवा गनम
सवकन्छ । िि, समममि सचिवालय ि दलका कायामलयका हकमा भने सम्िचन्िि समममिका सभापमि ि

दलका पदामिकािीहरुिाट प्राप्त पृष्ठपोर्णका आिािमा सं सदको एक कायमकाल अथामि ् पाँि वर्म समममि ि
दलमा परििामलि कममिािीहरुलाई निलाउनु नै उपयुक्त हुने पमन दे चखएको छ।
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अमिकांश कममिािीहरु वविे यक ि कायमव्यवस्था शाखा जस्िा िढी कायमिोझ भएका शाखाहरुमा
जान निाहने ि समममि सचिवालयमा सरूवा हुन िाहने प्रवृचत्त िवढिहेको छ । िसथम सं सदीय कायम प्रवक्रया
ि ववमि मनमामण प्रवक्रयामा प्रमुख भूममका मनवामह गने कायमव्यवस्था, प्रश्न ि सम्पूणम ववविण जस्िा शाखामा
सिै कममिािीहरु एक पटक पुग्नै पने गिी कममिािी परििालन प्रणाली मनमामण गनुम पने आवश्यकिा
दे चखएको छ ।
यसैगिी कममिािी सरुवा भई जाँदा आफ्नो चजम्मामा िहे को कागजाि, फाइल ि सूिनाहरु अमनवायम
रुपले िुझाउनु पने ववद्यमान कानूनको िििुझािथ सम्िन्िी प्राविान कडाइका साथ लागू हुन नसक्दा
शाखा वा समममिको अमभलेख प्रणाली नै कमजोि हुन पुगेको छ । सरुवा भई जाँदा आफ्नो चजम्मामा
िहेको

कम््युटि

नै

िोकेि

जाने

प्रवृचत्तले

पमन

सं स्थागि

अमभलेखलाई

कमजोि

वनाइिहे को

छ । िसथम सरुवा भई जाने कममिािीले ववद्यमान कानूनी प्राविान िमोचजम यस्िा महत्वपूणम सूिना ि
कागजाि अमनवायम रुपले िििुझािथ गनुम पने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गनुम पने दे चखन्छ ।
कममिािीको सम्भाि ि सं ििण
ु मा सं सद सेवा कममिािीहरुका लामग पवहलो आकर्मणको थलो मामनन्छ, िि नेपालमा
ववमभन्न मुलक
सं घीय सं सद सेवा आकर्मणमिहीन सेवाको रुपमा खुचम्िँदै गएको हाम्रो अनुभव छ । यो सेवाको सिैभन्दा
सवल पि भनेको दे शको िाजिानीमा चस्थि भएि िस्न पाउने अवसि हो । कममिािीहरुमा िेलािखिका
सरूवािाट मसजमना हुन सक्ने अचस्थििा ि अमनचश्चििािाट भने यस सेवाका कममिािी मुक्त हुन
सक्दछन् । कममिािी समायोजन ऐन, २०७५ ले खोमलददएको ढोकािाट सचिवालयका िामलसजनाभन्दा

िढी अमिकृिस्ििीय कममिािी िावहरिनु, िाजपिावङ्कि दििीय श्रे णी उप-सचिव स्ििको पदमा लोकसेवा
आयोगिाट खुला पिीिा उत्तीणम गिे का मुख्य ि वैकचल्पक उम्मेदवाि समेि यस सेवामा मनयुक्त हुन
नआउनु जस्िा घटनाले यस सेवाप्रमिको आकर्मणको अवस्था छलमङ्ग पादमछ । यसले कममिािीको सम्भाि

ि सं ििणलाई ि ुनौिीपूणम िनाएको छ । यस सेवामा प्रवेश गदाम लामो समय एउटै सं स्थामा कायम गनुम
पने ि िाि मिहान सभा वा समममिको िैठक िल्दा खटे ि कायम गनुम पदमछ । यस्िा ि ुनौिीिाट पाि पाउन

यसलाई आकर्मक सेवाका रूपमा ववकमसि गनुक
म ो ववकल्प दे चखँदैन । मनचश्चि प्रमिशि प्रोत्साहन भत्ता,
अमिरिक्त समय काम गिे िापि थप आमथमक सुवविा, साववकमा पाइिहे को आवास ि शैचिक भत्ता िथा
वीमा िकममा समयसापेि अमभवृवि यसलाई आकर्मक सेवाका रुपमा ववकमसि गनम सक्ने प्रमुख औजाि
हुन ् । पयामप्त पदोन्नमिका अवसिको मसजमना, िमिा अमभवृविका लामग िाविय अन्ििामविय अध्ययन िामलमको

प्रि ुििा, अनुभव ि ज्ञान वृवि गने खालका िाविय-अन्ििामविय अध्ययन, अवलोकन भ्रमणका अवसिहरु,
वैज्ञामनक ि वस्िुगि कायमसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, मूल्याङ्कनका आिािमा पदोन्नमि हुने ि अन्य सुवविा
उपलब्ि

गिाउने

प्रणालीजस्िा

व्यवस्थाहरुले

सेवालाई

थप

मयामददि

ि

आकवर्मि

िनाउँ दछन् ।
सं घीय सं सद सेवाको परिमिलाई सािवटै प्रदे श सभा समेि समेट्ने गिी उघानम सके सम्भावना

ि अवसिमा अझै िढोत्तिी गनम सवकन्छ । सािवटै प्रदे श सभा सचिवालयलाई समेटेि एउटै सं घीय सं सद
िथा प्रदे शसभा सेवा मनमामण गिी केन्द्रमै खुचम्िएि िसेको यो सेवालाई साि प्रदे शसम्म वफंजाउन पमन
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सवकन्छ । हालै सं घीय सं सदका सभामुख, उपसभामुख, अध्यि, उपाध्यि सवहि सािवटै प्रदे श सभाका
सभामुख ि उपसभामुखहरूको िािवटा अन्ििवक्रया कायमक्रममा प्राय: वक्ताहरुिाट यस्िो खाँिो
औ ंल्याइएको मथयो । नेपाल सिकाि वा प्रदे श सिकाििाट खटाइएका कममिािीहरूको मछटो-मछटो सरुवा
हुने प्रवृचत्तले प्रदे श सभाका काम काििाहीहरूको प्रभावकारििामा िास अइिहेको दे चखन्छ । ववमभन्न
वकमसमका िामलम उपलब्ि गिाई दि िनाइएका कममिािीको मछटो-मछटो सरुवा भई नयाँ कममिािी

आउँ दा कममिािीको िमिा ववकासका कायमहरु पुन: शून्यिाट शुरू गनुम पने जस्िा प्रदे श सभा
सचिवालयहरुको समस्या पमन हल हुने ि सं घीय सं सद सचिवालय काठमाडौंमा िहेका अनुभवी ि दि

कममिािीहरु पमन पायक पने प्रदे श सभा सचिवालयमा सरुवा भै योगदान ददन सक्ने एउटा महत्वपूणम
उपाय हुन सक्ने हुनाले यस अविािणामामथ गम्भीि ढङ्गले छलफल थालेि मनक्यौलमा पुग्नु िेिै महत्वको
कायम हुन सक्दछ ।
कममिािीको कायमसम्पादन मूल्याङ्कन
सं घीय सं सद सचिवालय सम्िन्िी ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा कममिािीको कायमसम्पादन
मूल्याङ्कनको प्राविान छ । कममिािीहरूको अिमवावर्मक ि वावर्मक रुपमा कायमसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने,
मूल्याङ्कनको अमिकिम अङ्क ५० हुने िथा मनकटिम सुपरिवेिकले अमिकिम अङ्क ३०, पुनिावलोकिामले

अमिकिम १० ि पुनिावलोकन समममिले अमिकिम १० अङ्क ददन सक्ने कायमसम्पादन मूल्याङ्कन सम्िन्िी
व्यवस्था त्यसमा िहे को छ । िि व्यवहािमा सिै कममिािीलाई पूणामङ्क ददने पिम्पिा ि अभ्यास यसमा
पमन छ । यसले गदाम कममिािीको कायमसम्पादन मूल्याङ्कन वैज्ञामनक ि वस्िुगि हुन सकेको छै न ।
सं स्थामा कायमिि कममिािीहरुले पूणामङ्क पाउने ि सं स्थागि नमिजा सामान्य माि हुने हास्यास्पद पिम्पिा

अद्यावप कायमै छ । कुनै पमन सङ्गठनमा सिै कममिािीले समान रूपले कायम गदै नन् ि गनम सक्दै नन्
पमन । उही योग्यिा ि िमिा भएको अवस्थामा पमन व्यचक्तको कायमप्रमिको ित्पििा, लगाव, रुिी िथा

प्रकृमि फिक हुन्छ । सिैलाई एउटै डालोमा हालेि पूणामङ्क ददने मूल्याङ्कन प्रणालीले काम गने ि
नगनेिीिमा कुनै मभन्निा ल्याउन सक्दै न । फलस्वरूप कममिािीले पाउने पदोन्नमि ि पुिस्काि पमन
प्रभावकािी हुन सक्दै न नै । कायम चजम्मेवािीप्रमि ित्पि ि प्रमििि कममिािीको कायमसम्पादनस्ििमा
मगिावट आउन थाल्दछ ि सङ्गठन झन्-झन् मनचष्क्रय ि प्रभावहीन िन्न पुग्दछ ।
यस्िो हि ुवा ि अवैिामनक कायमसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल परिविमन आवश्यक
छ । काम गने ि नगने कममिािीिीि स्पष्ट मभन्निा दे चखने गिी मूल्याङ्ग्ङ्कन गनुम पदमछ । यसका अलावा
कममिािीको कायमसम्पादनको चिमिजीय (Horizental Evaluation sysytem) मूल्याङ्कन प्रणाली ि िलिाट
मामथ मूल्याङ्कन प्रणाली (Bottom to Top Evaluation system) जस्िा कायमसम्पादन मूल्याङ्कनका नवीन

अविािणाहरु अवलमम्िन गनम वढलाई भइिहे को छ । चिमिजीय मूल्याङ्कन प्रणाली कुनै पमन कममिािीको
सहकमीहरुिाट उसको मूल्याङ्कन गने प्रणाली हो । अवहलेको मूल्याङ्कन प्रणाली मामथिाट िल (Top to
Bottom) मूल्याङ्कन गने दृवष्टकोणमा आिारिि छ । यस्िो प्रणाली माि प्रयोग गदाम नेित्ृ वका िािे मा

मािहिका कममिािीको दृवष्टकोण िुझ्न सवकँदै न, जसिाट नेित्ृ व ि मािहका कममिािीिीिको सम्िन्ि ि
सञ्चाि पमन प्रभावकािी हुन सक्दै न । फलस्वरुप नेित्ृ वमा िहेका कममिािीहरुमा मनिङ्कुश ि मनोमानी

ढङ्गले कायम गने प्रवृचत्त िढ्न जान्छ । यसका लामग िलिाट मामथ मूल्याङ्कन गने पिमि आवश्यक पदमछ।
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यसिाट दोहोिो मूल्याङ्कन प्रणाली ववकमसि भई कममिािीहरुका िीिमा दुईिफी कायमगि सम्िन्ि ववकमसि
गनम सवकन्छ ।
कममिािीको पदोन्नमि
सं घीय सं सद सचिवालय सम्िन्िी ऐन, २०६४ मा भएको वढु वा सम्िन्िी प्राविान हेदाम िाजपि
अनवङ्कि पदका लामग सोभन्दा एक िह िल्लो पदमा िीन वर्म पूिा गिे को ि िाजपिावङ्कि पदका लामग
सोही िमोचजम पाँि वर्म काम गिे को हुन ु पने व्यवस्था छ । िढु वाको प्राविानमभि सोही ऐनको दफा

१७ अनुसाि कायमिमिाको मूल्याङ्कन, आन्िरिक प्रमियोमगिात्मक पिीिा ि कायमसम्पादन िथा अनुभवको
मूल्याङ्कनिाट हुने िढु वाको समायोजन गिी िीन वकमसमका िढु वा पदमछन् ।
सं घीय सं सद सेवामा पदोन्नमिको अवसि अवहलेसम्म मनिाशाजनक दे चखँदैन िि यो अवस्था िेिै
लामो समय िहने चस्थमि भने छै न । कममिािीहरु एउटै पदमा लामो समय िहनु पने अवस्था मसजमना हुन
सक्दछ । यसका लामग मनचश्चि समय पुगेपमछ अमनवायमरुपले िढु वा हुने (Time bound Promotion)
प्रणाली अपनाउन सवकन्छ । यसका अमिरिक्त एउटा िहमा एकैपटक प्रवेश गने कममिािीहरूको एकमुष्ट
िढु वा गने प्रणाली (Batch Promotion system) पमन उपयोगी हुने दे चखन्छ ।
अवकाश ि उमेिको हद
सं घीय सं सद सचिवालय सम्िन्िी ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले कममिािीको अवकाश हुने

उमेिको हद ६० वर्म िोकेको छ । मनजामिी सेवामा यस्िो उमेिको हद ५८ वर्म ि स्वास््य सेवामा

६० वर्म िोवकएको दे चखन्छ । चजल्ला ि उच्ि अदालिका न्यायािीश ६३ वर्मसम्म कायमसम्पादन गनम
सक्दछन् भने सवोच्ि अदालिका प्रिान न्यायािीश लगायि अन्य न्यायािीश िथा सं वैिामनक मनकायका
प्रमुख ि सदस्यहरु ६५ वर्मसम्म सेवािि िहन सक्दछन् ।
ु
अन्ििाविय िेििफम हेदाम फ्रान्स, जममनी, सं यक्त
अमििाज्य ि मग्रसका मनजामिी कममिािीहरु
क्रमशः ६६, ६५, ६६ ि ६७ वर्मपमछ अवकाश हुने व्यवस्था िहेको दे चखन्छ । फ्रान्स ि जममनीले यस्िो
उमेिको हद िढाई ६९ वर्म पुर्याउने योजना िनाएको दे चखन्छ । दचिण एमसयाली िाि माचल्दभ्समा पमन
कममिािी सेवा मनवृत्त हुने उमेि ६५ वर्म िहेको छ ।
कममिािीहरुको िमिा अमभवृविका लामग अध्ययन, िामलम जस्िा कायममा सचिवालयले िेिै नै

लगानी गरिसकेको हुन्छ । यस्िा कममिािी मनवृत्त हुँदा पाउने िलि स्केलको करिि दुई मिहाइ िकम

मनवृत्तभिणका रुपमा मामसक रुपले प्रदान गनुम पने पमन हुन्छ । उक्त स्थानमा नयाँ कममिािी मनयुचक्त
गदाम सो पदको सुरु स्केलको िलि मामसक रुपमा उपलब्ि गिाउनु पदमछ । फलस्वरुप उक्त पदको

िलि स्केलको करिि दुइ मिहाइ िकम मामसक रुपले व्ययभाि िढ्ने प्रष्ट दे चखन्छ । यसको अलावा नयाँ
आउने कममिािीको िमिा अमभवृविका लामग अध्ययन, िामलम जस्िा ववर्यमा थप लगानी गनुम पने
हुन्छ । िसथम, आमथमक लाभ ि ममिव्यवयिाका दृवष्टले पमन सं सद सेवाका माि नभै सम्पूणम कममिािीहरूको
सेवा मनवृत्त हुने उमेिको हद िढाएि कम्िीमा ६५ वर्म पुर्याउन उपयुक्त दे चखन्छ । यसिाट न्यूनिम
व्ययभािमा अनुभवी कममिािीको ज्ञान ि अनुभवलाई थप पाँि वर्म उपयोग ि परििालन गनम सवकन्छ ।
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२. आमथमक व्यवस्थापन
ववसं २०५८ साल अचघ सं सद सेवा मनजामिी सेवा का १० वटा सेवाहरुमध्ये एउटा सेवाको
रूपमा िहे को मथयो । यस सेवालाई कायमकारिणीको प्रभाव ि मनयन्िणिाट मुक्त गिी सचिवालयलाई
स्वायत्त ि स्वशामसि मनकायको रुपमा ववकमसि गनम सं सद सचिवालय सम्िन्िी ऐन, २०५८ िजुम
म ा गिी
यस सेवालाई छु ट्टै ववचशवष्टकृि सेवाको रुपमा स्थावपि गरियो । िि यसको व्यवस्थापनका लामग आवश्यक

पने आमथमक स्रोि सािन उपलब्ि गिाउने चजम्मेवािी भने नेपाल सिकािको नै हो । सिकािका अन्य
मन्िालयले जस्िै यसले पमन आफ्नो वावर्मक िजेट िजुम
म ा गिी अथम मन्िालयमा पठाउनु पदमछ । सं सदले
ववमनयोजन वविेयक पारिि गरिसकेपमछ सं घीय सं सद सचिवालयका नाममा ववमनयोचजि िजेट िौमामसक
रुपमा अथम मन्िालयले उपलब्ि गिाउँ दै आएको छ ।

ववगि केही वर्मयिा अथम मन्िालय सचिवालयलाई आवश्यक िजेट ववमनयोजन गने कायममा

अनुदाि दे चखँदै आएको छ । सचिवालयका लामग आवश्यक पुँजीगि खिममा आवश्यक भन्दा
िढी कन्जुस्याइ गनम थालेको अनुभव िहेको छ । सं सदिाट िजेट पारिि भएपमछ सचिवालयका कममिािीले

ऐनकै प्राविान िमोचजम पाउनु पने िजेट प्रोत्साहन पुिस्काि शीर्मकमा समेि िालू आ.व. मा कुनै िकम
ववमनयोजन गिे को मथएन । िजेट पारिि भएपमछ सो प्राविान िमोचजम सचिवालयका कममिािीलाई
उपलब्ि गिाउनु पने उक्त पुिस्काि िापिको िकम माग गदाम अनेकन ििणको प्रयासपमछ माि मनकासा
प्राप्त हुन सकेको दृष्टान्िले यस ि्यलाई थप पुष्टी गदमछ ।
क्यानडामा दुई सदनात्मक सं सद छ । त्यहाँको सं सदले आफ्नो िजेट आफैं ियाि गदमछ ।
अथम मन्िीले ववमनयोजन वविे यक प्रमिमनमि सभामा टे वल गरिसकेपमछ सं सदले िनाएको सं सदको िजेट

स्विः टे वल भएको मामनने व्यवस्था यहाँ उल्लेखनीय छ । यस्िो गनम नसके पमन िजेट ियाि गने क्रममा

सम्माननीयद्वय सभामुख ि अध्यिको नेित्ृ व िहेको सचिवालय सञ्चालन िथा व्यवस्थापन समममिमा अथम
मन्िी वा सचिवको उपचस्थमि सुमनचश्चि गने ि िजेट स्वीकृि गनम सक्ने वािाविण मनमामण गनम भने जरुिी
दे चखन्छ ।
३. भौमिक व्यवस्थापन
यस व्यवस्थापनमभि सचिवालयका भौमिक सं ििना मनमामण, मममि सम्भाि, सवािी सािन
व्यवस्थापन जस्िा ववर्यहरु पदमछन् ।

(क) भौमिक सं ििनागि व्यवस्थापन
यसमा सचिवालय, सभा भवन, समममि सभाकि, सं सदीय पदामिकािीको कायमकि, सं सदीय
दलका कायामलय जस्िा सं ििनाको मनमामण ि मममि सुिाि जस्िा ववर्यहरु पदमछन् । िेिैजसो
सं ििनाहरु मनकै पुिाना भइसकेका छन् । सचिवालयको परिसिमा छरिएि िहेका यस्िा पुिाना सं ििनाको
मममि सम्भािका लामग अत्यमिक िकम खिम हुने गिे को छ । पटक-पटक मममि गदाम पमन यस्िा

सं ििनाहरुलाई दुरुस्ि िनाउन असम्भव जस्िै हुन्छ । यो पि सचिवालयका लामग अत्यन्ि ि ुनौिीपूणम
िहेको छ ।
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यसैगिी सचिवालयसँग सभाहरुका िैठक सञ्चालन गनम सवकने सभा हलको अभाव छ । वर्ेनी
किोडौं भाडा मििे ि नयाँिानेश्विचस्थि अन्ििामविय सम्मेलन भवनमा पवहलो सं वविान सभाकालदे चख नै
सं सद्का िैठक िलाउँ दै आइएको छ । दलहरु फुट्ने समस्याले पमन सचिवालयलाइ थप ि ुनौिी थवपददने
गिे को छ । यस वर्म माि नेपाल कम्युमनष्ट पाटी फुटे ि ने.क.पा. (एमाले), ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)

ि ने.क.पा. (समाजवादी) जस्िा िीनवटा दलहरु मनमामण हुन पुगे । नेकपा (समाजवादी) का लामग
सं सदीय दलको कायामलय मनमामण कायम सचिवालयका लामग मनकै कष्टकि िह्यो । सचिवालयसँग उपलब्ि

िहेका समममिका सभाकिहरु िैठकका लामग दुरुस्ि िनाई िाख्ने कायम पमन ि ुनौिीपूणम नै िहेको छ ।
पुिाना भएका कुसी, टे िल फेने, काम नलाग्ने भनी हटाइएका सामग्रीहरु मललाम गने जस्िा कायमहरु
मनक्कै झञ्झवटला दे चखएका छन् ।
मसं हदिवािमभिै

सं सदको

सभाकि

लगायिका

सचिवालयका

लामग

आवश्यक

भौमिक

सं ििनाहरुको मनमामण कायम िमलिहेको छ । यस कायमको समामप्तपमछ सचिवालयको भौमिक सं ििनागि
समस्या मनकै हदसम्म समािान हुने दे चखन्छ । उक्त मनमामण कायम सम्पन्न भई सचिवालय नवमनमममि

भवनमा स्थानान्ििण नहोउञ्जेलसम्म लामग भएका पुिाना सं ििनाको मममि सम्भाि गिी काम िलाउनु पने
अवस्था छ । यसका लामग सिकािले आवश्यक िजेट उपलब्ि गिाउन कञ्जुस्याइँ गनुम हुँदैन ।

(ख) सवािी सािन व्यवस्थापन
सं घीय सं सद सचिवालयमा नयाँ ि पुिाना गिी करिि सयभन्दा िढी सं ख्यामा सवािी सािनहरु
छन् । यस्िा सािनहरूको सञ्चालन, मममि, सम्भाि ि सवािी िालकको खटनपटन लगायिका कायम गनम
सचिवालयमा सवािी व्यवस्थापन शाखाका िहेको छ । संघीय सं सदका सभामुख ि अध्यि सवहि
पैंिीसजनाभन्दा िढी सं सदीय पदामिकािीहरु ि गाडी सुवविा पाउने करिि िीसजनाभन्दा िढी सचिवालयका

पदामिकािीहरु गिी कुल पैंसठ्ठीजनाभन्दा िढी पदामिकािीहरुलाई ओहोदा अनुसाि गाडी उपलब्ि गिाउने,
इन्िन उपलब्ि गिाउने, मममि गनुम पने गाडीको प्राववमिक जाँि गिी मममि गने, गिाउने, गाडीहरूको
दिाम नवीकिण गिाउने जस्िा कायमहरु सवािी व्यवस्थापनमभि पदमछन् ।
सामलन्दा िािपाङ्ग्ग्रे सवािी सािन उपलब्ि गिाउनु पने पदामिकािी थवपने क्रममा छन् । नेपाल
सिकाि, मचन्िपरिर्द्ले पूवस
म भामुख लगायिका नयाँ पदामिकािीहरुलाई गाडी उपलब्ि गिाउने गिी गिे को

मनणमयले पमन थप पदामिकािीलाई सवािी सािन उपलब्ि गिाउनु पने ि ुनौिी सचिवालयलाई थवपएको
छ । यसका लामग सम्िचन्िि मनकायसँग िजेट माग गदाम मनकासा ददन आनाकानी भइिहे को छ ।
सचिवालयका दुई पाङग्रे सवािी सािन पाइिहेका कममिािीहरुिाट पमन िाि पाङग्रे सवािी सुवविा पाउन
पटक-पटक माग आइिहे को अवस्था छ । सचिवालयमा मौजुदा सवािी सािनको सं ख्या ि अवस्था
कमजोि छ । िालू हालिमा िहेका सवािी सािन पमन ज्यादै पुिाना भइसकेका छन् । यस्िा गाडीहरुको
मममिले अत्यमिक व्ययभाि िढाइिहेका छन् । दलका नेिा, सिेिक, समममि सभापमि लगायिका

पदामिकािीहरुिाट पटक-पटक िाटोमा गाडी मिग्रेको, स्टाटम नै नभएको जस्िा गुनासाहरु िािम्िाि आउने
गिे का छन् । यसैगिी पदिाट हवटसकेपमछ पदामिकािीहरु ित्काल गाडी वफिाम िुझाउने कायममा उदामसन
दे चखने गिे का छन् । सवािी सािन व्यवस्थापनमा यस्िा अनमगचन्ि समस्या भोग्नु पिे को अवस्था छ ।
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त्यसमामथ दलहरू टुवक्रने ि फुट्ने क्रमले िीव्रिा पाइिहे को ववद्यमान अवस्थामा गाडी सुवविा उपलब्ि
गिाउने कायम थप कष्टकि िनेको छ ।
सवािी सािन उपलब्ि गिाउनु पने पदामिकािीहरुलाई गाडी, इन्िन, मममि ि सवािी िालक
िापि् एकमुष्ट िकम नै उपलब्ि गिाउने व्यवस्था गनम सके सचिवालयको थुप्रै स्रोि सािन ि समय ििि

हुने दे चखन्छ । सवोच्ि अदालिमा यस्िो अभ्यास भइसकेको पमन छ । नेपाल सिकािले पमन पूव म
सभामुख लगायिका पदामिकािीलाई गाडी सुवविा ददने मनणमय गिे पमछ या ि गाडी नै उपलब्ि गिाउने

या त्यसका लामग िजेट मनकासा ददने व्यवस्था ित्कालै ममलाउनु पदमछ । ववध्यमान सं घीय सं सदका
पदामिकािीहरुको सेवा सिम ि सुवविा सम्वन्िी ऐन, २०७३ ले नै गाडी सुवविा ददने गिी वकटान गिे का
पदामिकािीलाई सवािी सािन व्यवस्थापनका लामग सम्िचन्िि मनकायले आवश्यक िजेट अववलम्व ि
सहजिाका साथ सचिवालयलाई उपलब्ि गिाउनु पदमछ ।

(ग) िमेनागृह व्यवस्थापन
सं घीय सं सदका पदामिकािी, सांसद ि सचिवालयका कममिािीहरूको लामग सफा ि गुणस्ििीय

खानेकुिा पाउन सक्ने िमेना गृहको व्यवस्थापन पमन भौमिक व्यवस्थापनमभिै पदमछ । यसका लामग
सचिवालयले िोलपि आहवान गने, मूल्याङ्कन समममििाट मसफारिस भएको िोलपि दािालाई छनौट गने
ि त्यस्िा िोलपि दािासँग सम्झौिा गिी िमेना गृहको चजम्मेवािी ददने अभ्यास िहेको छ । िमेना
गृहका लामग भवन, कुसी, टे िल, पानी मिजुली जस्िा भौमिक सामग्रीको व्यवस्थापन सचिवालयले गरिददने

गिे को छ । यसको सट्टामा िोवकएको मूल्यमा सफा ि गुणस्ििीय खाना िथा मछटो छरििो सेवा प्रवाह
गनुम िमेनागृहको दावयत्व हुन आउँ छ ।
िमेनागृहले गुणस्ििीय खाना नखुवाएको, सेवा प्रवाहमा वढलासुस्िी गिे को ि िमेनागृह परिसिमा
िाम्रो सिसफाई नभएको जस्िा ववमभन्न गुनासाहरु सं सदीय पदामिकािीहरु, कममिािी युमनयनका प्रमिमनमि
ि कममिािीहरुिाट िािम्िाि आइिहने गिे का छन् । सचिवालयको िफमिाट सम्िचन्िि पिलाई
पटक-पटक िेिावनी ददँ दा पमन सेवा प्रवाह ि खानाको गुणस्ििमा सुिाि आएको दे चखँदैन । यसका लामग
माननीय सदस्यहरु सवहिको उच्ि स्ििीय समममि मनमामण गिे ि खानाको गुणस्िि, सिसफाइ ि सेवा
प्रवाहको आिािमा मूल्य मनिामिण गिी क्याचन्टन व्यवस्थापन गनुप
म ने दे चखन्छ । ववगिमा पमन यस्िो
अभ्यास भइसकेको छ ।
४. प्राववमिक ि सूिना प्रववमि व्यवस्थापन
सभा ि समममिहरूको िैठक सञ्चालन गनम माइक, िे कमडमङ्ग, क्यामेिा, कम््युटि, फोटोकपी मेमसन,
ववद्युिसँग सम्िचन्िि उपकिण, वप्रचन्टङ्ग मेचशन जस्िा थुप्रै प्राववमिक सामग्रीहरु प्रयोग हुने गिे को छ

।

यस्िो प्राववमिक व्यवस्थापनका लामग सचिवालयमा छु ट्टै प्रववमि व्यवस्थापनमा महाशाखा िहेको छ । यस
महाशाखा अन्िगमि पमन ववद्युि,् प्रेस, सूिना प्रववमि ि प्राववमिक गिी िािवटा शाखाहरु िहे का छन् ।

प्रववमि व्यवस्थापनमभि कमिपय नयाँ प्रववमिलाई स्रोि सािनको अभावले गदाम आत्मसाि गनम

सवकएको छै न । अन्ििामविय सम्मेलन किचस्थि प्रमिमनमि सभाको प्रववमि व्यवस्थापनलाई एि. डी.
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प्रववमियुक्त िनाउन आवश्यक अध्ययन गिी आवश्यक िकम माग गरिएको छ । सचिवालयको वेिसाइट
अपडेट गने ि अंग्रेजी भार्ािाट पमन हेन म सवकने िनाउनु आवश्यक दे चखए िापमन सो गनम सवकएको
छै न ।

सं सदका िैठकिाट उत्पन्न भएका अमभलेखहरु भण्डािण गिी व्यवस्थापन गनम नेपाल सिकािको
सूिना प्रववमिसँग सम्िचन्िि मनकाय जी.आई.डी.सी. सँग समन्वय ि सहकायम भइिहे को छ । सूिना
प्रववमिका ववमभन्न समस्या समािान गनम सचिवालय ि जी.आई.डी.सी. का कममिािीहरु सं लग्न एउटा
समन्वयात्मक कायमदल गठन गिी कायम प्रािम्भ भएको छ । िदावप यस सम्िन्िी कमिपय समस्या अझै
समािान भइसकेका छै नन् । प्रववमि िथा सूिना प्रववमि व्यवस्थापन कायम मनकै खचिमलो हुन्छ । यसका
लामग सिकािले सचिवालयलाई आवश्यक िकम उपलब्ि गिाउनुको ववकल्प दे चखँदैन । यसका अलावा
अत्यािुमनक प्रववमिको सञ्चालन गनम आवश्यक जनशचक्तको प्रामप्त ि ववकास गनम त्यचत्तकै जरुिी
दे चखन्छ ।
उपसं हाि
सं सद ि सं सदीय समममिहरूको प्रभावकारििाको आिाि सचिवालयको कममिािी, भौमिक, प्राववमिक
ि सूिना जस्िा स्रोिको व्यवस्थापन नै हो । यसका लामग कममिािीमा कायम उत्प्रेिणा पैदा गनम ववमभन्न
आयाममा थुप्रै काम गनुम पने दे चखएको छ । मनचश्चि प्रमिशि प्रोत्साहन भत्ता, अमिरित्त समय काम गिे
िापिको भत्ता जस्िा आमथमक उत्प्रेिणाका ववमभन्न औजािको उपयोग गिी सं घीय सं सद सेवालाई आकर्मक
ि मयामददि सेवाका रूपमा ववकामसि गनम सके माि सचिवालयको व्यवस्थापन पि ि ुस्ि, दुरुस्ि ि
प्रभावकािी हुन सक्दछ । मछटो-छरििो ि सिम व्यवस्थापनले माि सं सद ि सं सदीय समममिहरुलाई
कानून मनमामण ि सं सदीय मनगिानी लगायिका कायममा सघाउ पुर्याउन सक्दछ ।
सचिवालय व्यवस्थापनका लामग आवश्यक पने आमथमक भौमिक ि प्राववमिक स्रोि व्यवस्थापनका
लामग नेपाल सिकािको सहयोग अपरिहायम हुन्छ । यसका लामग सचिवालयलाई पयामप्त ववत्तीय स्रोिको

उपलब्ििा हुन ु पदमछ । िजेट मनमामण गदाम नै अथम मन्िालय समेिको उपचस्थमिमा सचिवालय सञ्चालन
िथा व्यवस्थापन समममिमा पयामप्त छलफल गिी आवश्यक िजेटको व्यवस्था गरिनु पदमछ ।
प्राववमिक पि सचिवालय व्यवस्थापनको अको महत्वपूणम आयाम हो । िीव्रिाका साथ ववकमसि
भइिहे को प्रववमिलाई आत्मसाि गनम आवश्यक पने भौमिक सामाग्रीको व्यवस्थापन ि त्यसलाई सञ्चालन
गनम सक्ने जनशचक्तको ववकास त्यचत्तकै महत्वपूणम छ । यसका लामग सचिवालयले प्रशस्ि गृहकायम गिी
अगामड िढ्नु पदमछ ।
सचिवालय व्यवस्थापनमभि पुस्िकालय व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्िान कायम, कममिािी ि
सांसदको िमिा अमभवृवि गनम आवश्यक िामलम ि अन्िवक्रमयाको व्यवस्थापन लगायिका ववववि ववर्यहरु
पदमछन् । अनुसन्िान ि प्रचशिणलाई सं सदीय कामकाििाहीमा गुणस्िि कायम िाख्ने प्रमुख औजािको

ु ले प्रयोग गरििहेका छन् । अन्त्यमा, ि ुस्ि, दुरुस्ि, प्रववमिमैिी िथा दि कममिािीयुक्त
रुपमा ववमभन्न मुलक
व्यवस्थापनले माि सं सदको कानून मनमामण ि सिकािका काम काििाहीको मनगिानी
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

जस्िा कायम
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सम्पादनमा ममयोको भूममका मनवामह गनम सक्दछ । त्यसैले सचिवालयलाई एउटा सिम ि सिल सङ्गठनको
रुपमा ववकमसि गनुक
म ो ववकल्प दे चखँदैन ।
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सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

ु ाइको प्रभावकारििा
सावमजमनक लेखा व्यवस्थापनमा सं सदीय सुनव

डा. िोजनाथ पाण्डे
सािांश



सावमजमनक ि सिकािी िेि मनयममि, अनुशामसि, व्यवचस्थि, जवाफदे ही, पािदशी, प्रमिस्पिामत्मक ि

ँ ासम्म मनजी िथा गैिसिकािी िेिमा हुने अमनयममििा, सािन ि स्रोिको दुरुपयोग, वहनाममना िथा
स्वच्छ नहुद

भ्रष्टािाि गने प्रवृमिमा सुिाि नहुने कु िा ववमभन्न िाविय, अन्ििामविय अध्ययनहरुले दे खाएका छन् । िैठकमा
सदस्यहरूको सहभामगिामा कमी, महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनमामथको छलफलमा जवटलिा, व्यापक

अध्ययनको अभाव, छलफलमा दलीय भावना प्रमिववचम्िि हुने, गम्भीि ववर्यको छलफलमा दह्वप लगाउने प्रवृचत्त,
योग्य ि दि जनशचक्तको अभाव, माननीय सदस्य ि कममिािीहरूलाई प्रचशिण ि अध्ययन भ्रमणको अवसिमा

कमी, अन्ििसमममि समन्वयको कमी, समममि ि उपसमममिहरूले समयमै काम सम्पन्न नगने प्रवृमि, समममिमा
गम्भीि प्रकृमिका अमनयममििाका ववर्यमा गहन छलफल गने सं स्कृमिको अभाव, अध्ययन िथा अनुसन्िानमा

कम प्राथममकिा, कायमकारिणी मनकायिाट पयामप्त सूिना िथा ि्याङ्क समयमै उपलब्ि नहुने अवस्था, समममिका

मनणमय िथा मनदे शन ि सुझावको कायामन्वयन नहुने चस्थमि, सिकािी मनकायमा िेरुजु िढ्दै जानु ि आमथमक
ँ ै जानु, महालेखापिीिकको काम ि प्रमिवेदनमा समममिको प्रभावकारििा भि पने चस्थमि
अनुशासन कमजोि हुद

ु ाइ प्रभावकािी हुन
जस्िा समस्या ि ि ुनौिी दे खापिे का कािण सावमजमनक लेखा व्यवस्थापनमा सं सदीय सुनव
सकेको छै न । यसलाई व्यवचस्थि िनाउन सावमजमनक लेखा समममिको काम काििाही ि ुस्ि हुन जरुिी छ ।

यसका लामग आन्िरिक व्यवस्थापन ि ियािी, मनणमयमा एकरूपिा, सिोकािवाला सं स्था ि ववज्ञ, ववशेर्ज्ञसँग

छलफलमा िढोत्तिी, िाविय स्वाथमलाई सवोपिी मानेि मनणमय गने पिमिको ववकास, समममिका सदस्यहरूमा
सकािात्मकिा ि नैमिकिाको पालना, मनणमय, मनदे शन कायामन्वयन चस्थमिको मनयममि अनुगमन अत्यावश्यक
दे चखन्छ । त्यसैगिी दलीय दह्वप लाग्ने परिपाटीको अन्त्य गने, माननीय सदस्यहरू िथा कममिािीहरूलाई

कायमप्रणाली सम्िन्िी प्रचशिण गिाउने, दि ि पयामप्त जनशचक्त िथा सूिना ि सञ्चाि प्रववमिको व्यवस्था गिी

सुसम्िन्ि स्थावपि गने, महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनलाई महत्वपूणम ि सामान्य समूहमा ववभाजन गिी
छलफल गने, प्रािचम्भक लेखापिीिणमा औंल्याइएका िेरुजु अचन्िम प्रमिवेदन ियाि हुन ु अचघ नै फर्छ्यौट गनम,

गिाउन मनदे शन ददने, समममिलाई सिै वकमसमका दवाि ि प्रभाववाट मुक्त िाखी कायमयोजना िनाई काम गने
व्यवस्था गनुम जरूिी दे चखन्छ । मनणमय पुनिावलोकन, मममडयासँगको सम्िन्ि ि अनुगमनकािी मनकायसँग
मनयममि छलफल गने व्यवस्थाले पमन सं सदीय मनगिानीलाई प्रभावकािी िनाउन मद्दि गदमछ ।

 सहसचिव/प्रवक्ता,

सं घीय सं सद सचिवालय
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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पृष्ठभूमम
सावमजमनक कोर् ि सम्पचत्तलाई अमिकाि िथा शचक्तको दुरूपयोग गिी वहनाममना गने अमन

आमथमक अमनयममििा ि भ्रष्टािाि गने िलन वैददककालदे चख नै िल्दै आएको कुिा िामममक ग्रन्थहरुमा
उल्लेख भएको पाइन्छ । शासनमा िस्नेहरूिाटै अमनयममििा, शचक्त ि अमिकािको दुरूपयोग िथा

भ्रष्टािाि हुने गिे कोले यसलाई मनयन्िण गनम अनुशासन ि आिाि सं वहिा िनाई लागू गने िलन इमिहासका

ववमभन्न कालखण्डमा अपनाएको दे चखन्छ । वैददककालमा कसैले पमन िाजस्व ि दे वस्व मास्न वा वहनाममना
गनम नहुने भन्ने नीमि िनाई कायामन्वयन गरिएको उल्लेख छ भने हाल सङ्गदठि िाज्य प्रणाली ववशेर्ि:
ु मा यसको अभ्यास िाम्रो िहे को दे चखन्छ । सिौं शिाब्दीको
सं सदीय शासन व्यवस्था भएको मुलक

ु
अन्त्यमिि सं यक्त
अमििाज्य िेलायिका सिकािी कायामलयहरूमा आमथमक अमनयममििा ि भ्रष्टािाि व्याप्त
भएकाले त्यस्िा काम काििाहीलाई मनयन्िण गने उद्देश्यले हाउस अफ कमन्सले सन् १७८० मा पवहलो
पटक Commissioner of Public Accounts गठन गिी सिकािी मनकायहरूको आमथमक कािोिािको जाँि
गिाएको दे चखन्छ । हाउस अफ कमन्सले सन् १७९८, १७९९, १८३२ ि १८३३ मा पमन

छनौट

समममि ि अस्थायी समममि गठन गिी सिकािी मनकायहरूको आमथमक कािोिािको जाँि गिाएको मथयो ।
यसै क्रममा सन् १८५७ मा ित्कालीन सदस्य Sir Francis Baring को अग्रसििामा केही सदस्यहरूले

छलफल गिी सावमजमनक लेखा समममि िनाई सिकािी मनकायका आमथमक कािोिाि जाँि गनम गिाउन
आवश्यक छ भनी हाउसमा एक सुझाव सवहिको प्रमिवेदन पेश गिे को दे चखन्छ । हाउस अफ कमन्सले
सावमजमनक लेखा समममि गठनको प्रस्िाव पारिि गिे अनुरुप अवप्रल ८, सन् १८६१ मा िेलायिमा पवहलो
पटक सावमजमनक लेखा समममि गठन गरिएको मथयो । सोही समयदे चख हालसम्म सावमजमनक लेखा समममि
गठन गने व्यवस्थालाई मनिन्िििा ददइएकोले यस ददनलाई िेलायि ि समग्र ववश्वको पवहलो सावमजमनक

लेखा समममि गठनको ददन मान्ने गरिएको छ । िेलायिमा सन् १८६६ दे चख सावमजमनक लेखा समममिको
सभापमि पद प्रमुख ववपिी दलको वरिष्ठ नेिालाई ददने नीमि अचख्ियाि गरिएको ि यस नीमिलाई अन्य

ु ले पमन अनुशिण गदै आएका छन् । नेपालको इमिहासमा सन् १९५९ सालमा प्रमिमनमि सभामा
मुलक
सावमजमनक लेखा समममि गठन गरिएको ि पञ्चायिी शासनकालमा पमन यसलाई मनिन्िििा ददइएको
दे चखन्छ ।
सं सदमा सिकािका आमथमक कािोिािको िािे मा अध्ययन िथा जाँि गनम ि महालेखापिीिकको
वावर्मक प्रमिवेदनमा उठाइएका अमनयममििा सम्िन्िी िेरुजुमामथ छलफल गनम सावमजमनक लेखा समममि
गठन गनुम ि यसको नेित्ृ व ववपिी दलको नेिालाई ददनु प्रजािाचन्िक ि असल शासन व्यवस्थाको ववशेर्िा
ु भएकाले
अमन मूल्य ि मान्यिाको कुिा पमन हो । नेपाल एक लोकिाचन्िक शासन व्यवस्था भएको मुलक

यस मसिान्ि ि मूल्य-मान्यिािाट नै मनदे चशि भएको दे चखन्छ । ववमभन्न प्रयासका िावजुद पमन सिकािी
मनकायहरुमा अमनयममििा, सािन स्रोिको दुरूपयोग िथा वहनाममना ि भ्रष्टािािजन्य घटना िढे ि गैिहे का

छन् । हाम्रो ववत्तीय कािोिािमा अनुशासन ि जवाफदे वहिा कमि कमजोि िहेछ भन्ने कुिा यसले स्पष्ट
दे खाउँ छ । नेपालमा सावमजमनक वस्िु वा सेवा खरिद, ठे क्का व्यवस्थापन िथा भुक्तानी, सिकािी घिजग्गा

मलजमा मलने ददने, घिजग्गा खरिद ववक्री, भन्साि मूल्याङ्कन, कि मनिामिण, उद्योग ि व्यवसायको स्वीकृमि,
योजना स्वीकृमि िथा कायामन्वयन ि सावमजमनक पदमा
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जोचखमपूणम िेि मामनएका छन् । िेलायि, क्यानडा, अिेमलया ि न्युचजल्याण्डमा सावमजमनक लेखा समममिका
सिै मनणमय िथा मनदे शन िोवकएको समयमै कायामन्वयन हुन्छन् भने नेपालको सन्दभममा आंचशक रूपमा
माि कायामन्वयन भएका छन् । सावमजमनक लेखा समममिले सन् १९९१ दे चख नै िेरुजु छलफल िथा
सिकािका आमथमक कािोिाि सम्िन्िी काम काििाहीको अनुगमन, अध्ययन ि जाँि गदै आए पमन सिकािी
कायामलयहरूले िेरुजु फर्छ्यौट गने, गिाउने िथा आमथमक अनुशासन कायम गिाउने माममलामा उदामसनिा
दे खाउँ दा यी काममा खासै प्रगमि हुन सकेका छै नन् । सं सदमा समममिले ववगिदे चख नै सवमसम्ममिमा

मनणमय गदै आएकोमा यस पिम्पिालाई सुदृढ गदै जानु आवश्यक छ । समममिलाई अझ सशक्त ि
प्रभावकािी िनाउन काम काििाहीलाई कागजिवहि ववद्युिीय शासनमा लैजानु पमन आवश्यक छ ।
समममिको िैठक प्रेस, मममडया ि जनिाको लामग खुल्ला िाख्ने मनणमय ३ मािम १९९५ मा गिे को मथयो ।
जसिी सावमजमनक लेखा समममिले सिकािी मनकायहरूको आमथमक कािोिाि िथा काम काििाहीको अनुगमन
ि मनगिानी गछम, त्यसिी नै नागरिक समाज िथा प्रेसले समममिको काम काििाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन
ि मनगिानी गने गछमन ् ।

ु ाइको औचित्य
सं सदीय सुनव
सावमजमनक लेखा व्यवस्थापनका सन्दभममा सिकािी कायामलय िथा सं स्थाका आमथमक कािोिािमा
दे चखएका अमनयममििा, िेरुजु, सािन ि स्रोिको वहनाममना िथा दुरूपयोग ि भ्रष्टािािजन्य गमिववमिलाई
मनयन्िण गनु,म गिाउनु प्रमिमनमि सभा अन्िगमि गदठि सावमजमनक लेखा समममिको मुख्य चजम्मेवािी हो ।
समममिले मन्िालय, सिकािी कायामलय, सावमजमनक सं स्थान ि अन्य सावमजमनक सं स्थाहरूको आय ि व्यय
सम्िन्िी कािोिाि िथा सावमजमनक सम्पचत्तको खरिद-मिक्री िथा उपयोग कानून वमोचजम भएको छ, छै न
जनिा एवं किदािालाई सुमनचश्चि गने काम गदमछ । सावमजमनक लेखा समममिलाई सावमजमनक कोर्को

मूल्याङ्कनकिाम ि सं ििक समममिको रूपमा मलने गरिन्छ । सावमजमनक लेखा व्यवस्थापन सम्िन्िमा सं सदीय
ु ाइ गनुम पनामका औचित्य मनम्न अनुसाि उल्लेख गनम सवकन्छ :सुनव

१. सिकािी मनकायहरूलाई आमथमक अनुशासनमा िही काम गनम सिकम गिाउन िाज्यशचक्तको
मनयन्िण स्वरूप काम गनुप
म ने दे चखएको,
२. सावमजमनक कोर्को जाँि गनुम वा अनुगमन गनुम ववत्त व्यवस्थापनको महत्वपूणम कायम िहे को,
३. सिकािलाई सं सदप्रमि उत्तिदायी िनाउने सन्दभममा सावमजमनक ववत्तीय व्यवस्थापनमा चजम्मेवाि
ु ाइ जरुिी िहे को,
िनाउन पमन सं सदीय सुनव

४. सिकािलाई कानूनववपिीि कुनै काम काििाही नगनम मनदे शन ददन पमन सं सदीय मनगिानी जरूिी
िहेको,
५. सिै वकमसमका शासन प्रणाली भएका दे शको सं सदमा पमन सावमजमनक लेखा व्यवस्थापन
ु ाइ गरिने अभ्यास िहेको ।
सम्िन्िमा सुनव

मामथ उचल्लचखि कािणहरूले गदाम सावमजमनक लेखा व्यवस्थापन गनम सावमजमनक लेखा समममिले
अहं भूममका खेल्नु पने दे चखन्छ ।
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ु ाइका मूलभूि उद्देश्यहरू
सं सदीय सुनव
ु ाइका मूलभूि उद्देश्यहरू मनम्नानुसाि
सावमजमनक लेखा व्यवस्थापनमा सं सदीय समममिमा हुने सुनव

उल्लेख गनम सवकन्छ :1.

सिकािी कायामलयहरूमा हुने गिे का आमथमक काम काििाहीहरूलाई स्वच्छ, मनयममि, व्यवचस्थि,
अनुशामसि, पािदशी िथा जवाफदे ही भए नभएको अध्ययन िथा जाँि गनु,म

2.

अमनयममििा ि भ्रष्टािाि िथा सिकािी सािन ि स्रोिको वहनाममना ि दुरूपयोग गने प्रवृमिलाई
मनयन्िण वा न्यूनीकिण गनु,म

3.

अमनयममििा ि भ्रष्टािािववरुि शून्य सहनशीलिाको लामग िाविय जागिण अमभयान िलाउनु,

4.

मनयममि, व्यवचस्थि, स्वच्छ, कानूनको पालना, इमान्दाि, पािदशी िथा जवाफदे ही शासन व्यवस्था
(सुशासन)

5.

प्रवध्दमनमा सहयोग गनु,म

शासनमा स्वच्छिा, मनयममििा, ममिव्यवयिा, औचित्यिा, कायमदििा, पािदचशमिा, जवाफदे वहिा,
कानूनको परिपालना िथा ववत्तीय अनुशासन कायम गिी आमथमक वृवि, ववकास, चस्थििा िथा
शाचन्ि प्रवध्दमनमा सहयोग गनु,म

6.

जनिाले मििे को कि ि सिकािी सम्पचत्तको सही रूपले प्रयोग भए, नभएको जाँि िथा अनुगमन
गनु,म

7.

महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनमा उचल्लचखि िेरुजुमामथ समयमै छलफल गिी सिकािी
कायामलयहरूमा हुने अमनयममििा, िेरुजु, सिकािी सािन ि स्रोिको दुरूपयोग, वहनाममना िथा
भ्रष्टािािजन्य काम काििाही गने प्रवृमिलाई मनरुत्सावहि गनु,म

8.

ु ाइ गिी प्रमिमनमि सभामा प्रमिवेदन ददनु,
महालेखापिीिकको प्रमिवेदनउपि सुनव

9.

मनणमय िथा मनदे शन कायामन्वयनको प्रगमि सम्िन्िमा अनुगमन गनुम ।

ु ाइको कायमववमि ि कायमप्रवक्रया
सं सदीय सुनव
सावमजमनक लेखा व्यवस्थापनमा सावमजमनक लेखा समममि ि समममिद्वािा गदठि उपसमममिहरूले
अध्ययन िथा जाँि सम्िन्िी आफ्ना काम काििाहीहरूलाई मनयममि, व्यवचस्थि, पािदशी,, जवाफदे ही ि
प्रभावकािी िनाउन मनम्न कायमववमि अपनाउनु उपयुक्त दे चखन्छ :1.

िैठक सञ्चालन सम्िन्िी कायमववमि : प्रमिमनमि सभाको िैठक सञ्चालन सम्िन्िी कायमववमिको

आिािमा समममिको िैठक सञ्चालन गने ि आवश्यक पिे अन्य कुिाहरू समेि िाखी कायमववमि
स्वीकृि गिाई लागू गनम पमन सक्ने,
2.

सूिना सम्प्रेर्ण : िैठकको कायमसूिी ियाि गिी िैठक िस्नुभन्दा कम्िीमा िीन ददन अगामड
समममिका सदस्यहरूलाई उपलब्ि गिाउने,

3.

कागजाि उपलब्ि गिाउने व्यवस्था : िैठकको कायमसूिी ि छलफल सम्िन्िी ववर्यका मनणमय
िथा सो सम्िन्िी कागजाि िैठक िस्नुभन्दा कम्िीमा िीन ददन अगामड नै समममिका
सदस्यहरूलाई उपलब्ि गिाउने,
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4.

कायमसूिी ि छलफल सम्िन्िी ववर्यको सूिना ि जानकािी : समममि सचिवालयले प्रमिमनमि
सभाका सम्माननीय सभामुख लगायिका सिै पदामिकािी िथा सम्िचन्िि सिै ववभाग ि
महाशाखालाई िैठक िस्ने सूिना ि छलफल सम्िन्िी ववर्यको जानकािी गिाउने,

5.

िैठकको सूिना : समममि सचिवालयले िैठक िस्ने सूिना ि कायमक्रम सावमजमनक सूिना
पाटीमा पमन िैठक िस्नु अगामड टाँस्ने व्यवस्था ममलाउने,

6.

समयमै िैठक सञ्चालन : समममिको िैठक िोवकएको

समयमै सञ्चालन गने,

7.

आमचन्िि पदामिकािीलाई िािणा िाख्ने अवसि : माननीय सभापमिले आमचन्िि सम्माननीय
प्रिानमन्िी, माननीय मन्िी, सचिव लगायिका पदामिकािीहरूलाई स्वागि गदै आफ्ना िािणा
िथा भनाइहरू चशष्ट ि मयामददि शैलीमा प्रस्िुि गनम समय ददने,

8.

सिोकािवाला ि ववज्ञ/ववशेर्ज्ञलाई िािणा पेश गने अवसि : माननीय सभापमिले आमचन्िि
ववज्ञ/ववशेर्ज्ञलाई स्वागि गदै आफ्ना िािणा िथा भनाइहरू चशष्ट ि मयामददि शैलीमा प्रस्िुि
गनम समय ददने,

9.

प्रश्न सोध्न समय मनिामिण : आमचन्िि पदामिकािीहरूको िािणा ि भनाइ सुमनसकेपमछ प्रत्येक
सदस्यलाई प्रश्न वा चजज्ञासा िाख्न समय ददने,

10.

प्रश्नको जवाफ ददन समय मनिामिण : समममिका सदस्यहरूले सोिेका प्रश्नको उत्ति ददन
आमचन्िि पदामिकािीलाई समय ददने,

11.

मनणमय मनमामण : आमचन्िि पदामिकािीहरूलाई िन्यवाद सवहि मिदा गिी वा नगिी पमन
समममिले आमचन्िि पदामिकािीहरूिाट प्रस्िुि प्रमाण िथा िािणा, कानूनी व्यवस्था ि
औचित्यिाको आिाि मलई वववेकसम्मि मनणमय गने,

12.

सवमसम्ममिमा मनणमय गने पिम्पिा : समममिले सकेसम्म सवमसम्मि रूपमा मनणमय गने पिम्पिा
िसाल्नु आवश्यक िहे को,

13.

मनणमय कायामन्वयनको अनुगमन : समममिले आफूले ददएका मनदे शन िथा मनणमय कायामन्वयनको
प्रगमिको

14.

मनयममि अनुगमन गने,

वेभसाइटको उपयोग : समममिका महत्वपूणम मनणमय वेभसाईट/पोटमलमा िाख्ने व्यवस्था गने ि
समय-समयमा अद्यावमिक गने,

15.

सूिना प्रववमिको उपयोग : सूिना प्रववमिको ववकास गिी समममिका काम काििाहीलाई

व्यवचस्थि, ि ुस्ि, दुरुस्ि ि प्रभावकािी िनाउने ि समममिका मनदे शन कायामन्वयनको प्रगमि
समीिा वेभसाईटिाट गने व्यवस्था ममलाउने,
16.

सञ्चाि व्यवस्थापन : समममिका िैठकका काम काििाही प्रेस, मममडया िथा सवमसािािण जनिाको
लामग खुल्ला गने,

17.

िे कडम व्यवस्थापन : समममिका मुख्य-मुख्य काम काििाहीको िे कडम गिी व्यवचस्थि गने ।

ु ाइ व्यवस्थापन
िेरुजुमामथको सं सदीय सुनव
महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनमा उचल्लचखि िेरुजुउपि सावमजमनक लेखा समममिमा सं सदीय

ु ाइ गनम मनचश्चि कायमववमि अपनाउनु उपयोगी मामनन्छ । यसका लामग महालेखापिीिकको वावर्मक
सुनव
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प्रमिवेदनमा उचल्लचखि िेरुजुको िािे मा महालेखापिीिकिाट जानकािी मलनु पने हुन्छ । समममिका
सदस्यहरूले महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदन मलई अध्ययन गने ि समममि सचिवालय माफमि्
सम्िचन्िि मन्िालयिाट जवाफ मगाई सिै सदस्यलाई अध्ययनको लामग जवाफ उपलब्ि गिाउनु पने
हुन्छ । िेरुजु छलफलको लामग महालेखापिीिक कायामलयको कम्िीमा ववचशष्ट श्रे णीको पदामिकािी ि
सम्िचन्िि मन्िालयको सचिव िथा अन्य कममिािीलाई आमन्िण गिी छलफल गने ि दुवै पिलाई आआफ्ना िािणा िथा आिाि ि पुष्ट्याइँ पेश गनम समय ददने व्यवस्था गनुम पने हुन्छ । समममि ि
उपसमममिका सदस्यहरूले िेरुजुको व्यहोिा, सम्िचन्िि मन्िालयको मलचखि जवाफ, महालेखापिीिकको
कायामलयको िािणा िथा कानूनी व्यवस्थाको समेि वविाि गिी उपयुक्त ि वववेकसम्मि मनणमय गनुम पने
हुन्छ । कायामन्वयनको लामग समममिको मनणमय सम्िचन्िि मन्िालयमा पि पठाउने िथा उपसमममिले

िेरुजु सम्िन्िमा गिे का मनणमय स्वीकृमिको लामग पेश भएपमछ यथावि् रूपमा वा सं शोिन गिी स्वीकृि
ु ाइहरूका सम्िन्िमा समममिमा भएका मनणमयहरू वावर्मक
गनुम पने हुन्छ । िेरुजु ि अन्य ववर्यका सुनव

प्रमिवेदनमा समेटी प्रमिमनमि सभामा समममिको वावर्मक प्रमिवेदन पेश गनुम पने हुन्छ । आमथमक कायमववमि
िथा ववत्तीय उत्तिदावयत्व ऐन, २०७६ ले प्रमिमनमि सभामा पेश गिे को प्रमिवेदन सभािाट स्वीकृि भएपमछ

कायामन्वयनको लामग समय सीमा िोकी मन्िालयमा पठाउने ि सो कायामन्वयन भए, नभएको अनुगमन
गने चजम्मा सावमजमनक लेखा समममिलाई िोकेको छ । समममिले आफ्नो कायमिेिसँग सम्िचन्िि
ववज्ञ/ववशेर्ज्ञ व्यचक्त सिोकािवाला वा वहिकािी सं स्थाको िोष्टि िनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
उपसमममि माफमि् गरिने सं सदीय अध्ययनको व्यवस्थापन
सावमजमनक लेखा वा सावमजमनक सम्पचत्तको उपयोग िथा सिकािी काम काििाहीहरूको अध्ययन
िथा जाँि गदाम समममि/उपसमममिले कायमववमि िनाई व्यवचस्थि गनुम पने दे चखन्छ । यसका लामग समममिले

कुनै पमन ववर्यमामथ सामान्य छलफल गिी यस ववर्यमा ववस्िृिरूपमा अध्ययन िथा जाँि गनम आवश्यक
दे खेमा िीनदे चख सािजनासम्मको अध्ययन उपसमममि गठन गिी अध्ययन िथा जाँि गिाउने प्रिलन िहेको
छ । उपसमममिले सम्िचन्िि मन्िालय, सचिवालयिाट आवश्यक पने कागजाि, मनणमय, भुक्तानी िकमको
ववविण लगायिका ववमभन्न मनणमय वा कािोिािको ववविण मगाई अन्य सूिना ि कागजािका हकमा
समममि सचिवालय ि उपसमममिले अध्ययन वा छानमिन गने ववर्यसँग सम्िचन्िि प्रमाण, कागजाि िथा
अन्य ववविण िथा सूिना अन्य स्रोििाट समेि प्राप्त गिी अध्ययन गनुम पने हुन्छ । ववर्यसँग सम्िचन्िि
कानूनी व्यवस्था िथा नीमिको अध्ययन गने ि मन्िालय वा सम्िचन्िि मनकायिाट प्राप्त ववविण िथा
कागजािको ववस्िृि रूपमा अध्ययन ि ववश्लेर्ण गनुम पछम । उपसमममिमा कागजाि िथा मनणमय वा अन्य
प्रमाण ि समस्याको कािण िािे छलफल गने, सम्िचन्िि मन्िालयका मन्िी, सचिव वा अन्य
पदामिकािीहरूलाई आमन्िण गिी जानकािी मलने, प्रश्न सोध्ने िथा ववज्ञ, ववशेर्ज्ञ व्यचक्त िथा सं स्थाका
पदामिकािीलाई आमन्िण गिी सुझाव मलने गनुम पने हुन्छ । आमचन्िि व्यचक्त िथा पदामिकािीहरूको
भनाइको वटपोट िथा िे कमडमङ्ग गने ि आमचन्िि व्यचक्त/पदामिकािीलाई उपसमममिका सदस्यहरूले िाखेका
प्रश्न िथा चजज्ञासाको िािे मा स्पष्ट गने मौका ददनु पने हुन्छ । कानूनी ववर्यमा िाय मलन पिे मा
महान्यायामिवक्ताको कायामलय, आमथमक ि लेखापिीिणको सन्दभममा महालेखापिीिकको कायामलय, महालेखा
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मनयन्िक

कायामलय, अथम

मन्िालय

वा

अन्य

सम्िचन्िि

मनकायसँग

िाय,

सुझाव

मलनुपने

हुन्छ ।
समममि ि उपसमममिले कुनै सं स्थाको आमथमक िथा अन्य काम काििाही िथा खिम ि उपलचब्िको

अध्ययन गदाम आवश्यक्तानुसाि सभामुखको स्वीकृमि मलई स्थलगि भ्रमण गनम सक्ने व्यवस्था भएकोले

भ्रमण गनुम अचघ समममि/उपसमममिका सदस्यहरूले ववर्यसँग सम्िचन्िि सिै पिको िाम्रिी अध्ययन गदाम
ववशेर् फाइदा हुन,े नहुने यवकन गिी स्थलगि भ्रमणमा जाँदा पमन सम्िचन्िि पदामिकािीका अमिरिक्त
सिोकािवाला व्यचक्त, सं स्था िथा िाजनैमिक दलका प्रमिमनमि लगायि अन्य पिसँग पमन जानकािी ि
अन्िवक्रमया गने गिे मा उपलचब्िमूलक हुने दे चखन्छ ।
समममि ि उपसमममिको प्रमिवेदन ि महत्व
कुनै व्यचक्त वा सं स्थाले गिे को काम वा अनुसन्िानको मनष्कर्मका िािे मा आमिकारिक रूपमा
सं चिप्त ि सिल िविले मामथल्लो पदामिकािी वा मनकाय वा सावमजमनक रूपमा जानकािी ददन ियाि गरिने
प्रामाचणक दस्िावेज नै प्रमिवेदन हो । सावमजमनक लेखा समममि पमन एक प्रकािको अनुसन्िानमूलक
समममि भएकाले यसले अनुसन्िानका सिै पिको ख्याल गिी अध्ययन, अनुसन्िान गिे ि ववर्यसँग

सम्िचन्िि मनणमय िथा घटनाक्रमलाई क्रमिि रूपमा िाखी आफूले गिे का कामको मनणमय ि सुझाव
सवहिको साि सङ्ग्ग्रह ियाि गिी समममिमा प्रमिवेदन गदमछ। प्रमिवेदन ि्यमा आिारिि, स्पष्ट, पढ्न सहज,
सुव्यवचस्थि, सिल ि मयामददि भार्ामा लेचखनु पछम । अध्ययन प्रमिवेदनले कुनै पमन सं स्था ि कायामलयको

समस्यालाई पवहिान गिी कानूनसम्मि ि व्यावहारिक सुझाव सवहिको मनष्कर्म ि सुझाव ददनु पदमछ ।
त्यसैले सिै दे शमा अध्ययन सम्िन्िी प्रमिवेदनलाई िेिै महत्व ददने गरिन्छ । अन्य दे श ि नेपालमै पमन
सिकािी सं स्थामा भन्दा मनजी सं स्था, कम्पनी ि उच्िचशिण सं स्था/ववश्वववद्यालयहरूमा अध्ययन िथा
अनुसन्िान ि प्रचशिणलाई ववशेर् महत्व ददने िलन छ । सावमजमनक लेखा समममिको प्रमिवेदनमा सिकािी

मनकायका आमथमक अमनयममििा, सािन ि स्रोिको दुरूपयोग िथा भ्रष्टािािसँग सम्िचन्िि ववर्य समेवटने
भएकाले जनिाले यसलाई अध्ययनको ववर्य िनाउँ छन् । त्यसैले उनीहरू सावमजमनक लेखा समममिको

प्रमिवेदन खोजी-खोजी पढ्ने गदमछन् । यसका अमिरिक्त सिकािी कायामलय, ववद्याथी, चशिक, कममिािी,
व्यवसायी, अध्ययनकिाम ि अनुसन्िानकिामलाई प्रमिवेदनको आवश्यकिा ि महत्व िढी हुन्छ । अध्ययनको
िौििरिका, सूिना सङ्कलन, समस्यासँग सम्िचन्िि घटनाक्रम ि कानूनी पिहरूलाई मनष्पि ि मनमभमक भएि
ि्यगिरूपमा िाखी प्रमिवेदन लेचखनु पछम । कुनै मनचश्चि आिाि ि प्रमाण नभएका वा मनोगिरूपमा ि
ि्यलाई िोडमिोड गिी लेचखने प्रमिवेदनको केही महत्व हुँदैन ।
ु ाइका समस्या िथा ि ुनौिीहरु
सं सदीय सुनव
सावमजमनक लेखा व्यवस्थापनको मनगिानीमा सावमजमनक लेखा समममि अगामड थुप्रै आन्िरिक ि

वाह्य गिी समस्या िथा ि ुनौिीहरू छन् । ववमभन्न कािणले समममि ि उपसमममिका िैठकमा सदस्यहरूको
सहभामगिा न्यून हुँदा गणपूिक सङ्ग्ख्या नपुगी िैठक स्थमगि गनुम पने अवस्था आउँ छ । सावमजमनक लेखा

समममिको कायमिेि िथा चजम्मेवािी िेिै महत्वपूणम ि गम्भीि प्रकृमिको भएकाले िैठकमा सिै सदस्यहरूको

उपचस्थमि ि सहभामगिा नहुँदा समममिको कामप्रमि सदस्यको िाख नभएको अनुमान गनुम पने हुन्छ ि
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यसले अध्ययन िथा छलफलमा पमन प्रभाववि हुन्छ । महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनको आकाि

ठू लो हुने ि यसमा िस्िुगिभन्दा ववर्यगि ि अमूिम कुिाहरु समेि समावेश हुने गिे काले समममिलाई

प्रमिवेदनमामथ छलफल गनम कदठनाई हुने गिे को दे चखन्छ । वावर्मक प्रमिवेदनमा उचल्लचखि िेरुजुका

व्यहोिाहरू ववस्िृि रूपमा नखुलाउँ दा पमन छलफलमा समस्या पनमगएको छ । कमिपय अवस्थामा िेरुजु
ि्यगि ि प्रमाणगि रूपमा नलेचखँदा पमन समस्या आउने गिे को दे चखन्छ ।
समममिका अमिकांश सदस्यहरूमा कुनै पमन समस्या वा ववर्यमामथ पयामप्त रूपमा अध्ययन ि
ववश्लेर्ण गने अभ्यासको कमी दे चखएको छ । यसले गदाम समममिको िैठकमा गम्भीि रूपले छलफल हुन

सक्तैन । सामान्य रूपमा गरिने छलफलिाट ठोस ि यथाथमपिक मनणमय गनम सवकँदै न । यसको कािण
पमन कमिपय मनणमय िथा मनदे शनहरू कायामन्वयन हुन नसवकिहेको भन्न सवकन्छ । कमिपय ववर्यमा
छलफल गदाम सदस्यहरूमा दलीय भावना प्रमिववचम्िि हुने गछम । यस अवस्थामा समममिलाई ि्यगिरूपमा

मनष्पि ि ईमान्दाि भएि मनणमय गनम गािो हुन्छ । दलीय भाव दे चखनु सावमजमनक लेखा समममिको लामग
सिैभन्दा ठू लो ि ुनौिी िहन्छ ।

सामान्यिः सं सदीय समममिहरूमा दलको दह्वप लाग्ने प्रिलन छै न । नेपालमा पमन सन् १९९१
दे चख नै समममिमा दलको दह्वप लागेको मथएन । केही वर्मयिा कमिपय गम्भीि ववर्यमा छलफल गदाम

दलको दह्वप लाग्ने गिे को दे चखन्छ । यसले गदाम समममिलाई काम गने उत्साह ि स्विन्ििा हुँदैन ।
कानून, वस्िुचस्थमि ि प्रमाण िथा आिािभन्दा दह्वप ि मनदे शनको आिािमा मनणमय गने पिम्पिा िसामलए
समममिका मनणमय प्रभावकािी हुन सक्तैनन् ि यस अवस्थामा सावमजमनक लेखा समममि गठन गनुक
म ो साथमकिा
पूिा हुँदैन ।

अमनयममििा ि िेरुजुमामथ अध्ययन िथा छलफल गने काम सोिे जस्िो सहज हुँदैन ।

समममिलाई यो कायममा सहयोग गनम योग्य, सीपयुक्त ि दि जनशचक्तको साथै पयामप्त जनशचक्तको व्यवस्था
हुन ु आवश्यक छ । समममिको काम अनुसन्िानमूलक भएकाले दि ि योग्य जनशचक्तको अभावमा

समममिले प्रभावकािीरूपमा अनुसन्िानमूलक कायम सम्पादन गनम गािो हुन्छ । दि जनशचक्तको अभावमा
िोवकएको समयमा अनुसन्िानको काम सम्पन्न नहुन सक्ने अवस्था िहन्छ । समममिका सदस्य ि
कममिािीहरूलाई पमन सावमजमनक लेखा समममिको कायमिेि ि कायमप्रवक्रया, आमथमक कायमववमि िथा
उत्तिदावयत्व सम्िन्िी ऐन, मनयम, सावमजमनक खरिद व्यवस्था सम्िन्िी ऐन, मनयम, प्रशासकीय अमिकािीको
काम, किमव्य ि अमिकाि सम्िन्िी कानूनी व्यवस्था, योजना ि िजेट िजुम
म ा िथा कायामन्वयन ि अनुगमन
िथा मूल्याङ्कन सम्िन्िी व्यवस्था, लेखापिीिण सम्िन्िी कायम प्रवक्रया, अध्ययन िथा अनुसन्िान सम्िन्िी
ववर्यमा समयानुकूल प्रचशिण ददने व्यवस्था गिे को पाईंदै न ।

त्यसिी नै सांसद िथा कममिािीहरूलाई ववमभन्न दे शमा सावमजमनक लेखा समममिका काम काििाही
सम्िन्िी ववर्यको अध्ययन िथा अवलोकन गने अवसि पमन उपलब्ि गिाउने गिे को दे चखँदैन। समममि
सदस्य ि कममिािीहरूलाई अंग्रेजी भार्ाको पमन प्रचशिण आवश्यक हुन्छ, िि यसो गिे को दे चखँदैन ।
सावमजमनक लेखा समममिको कायमिेि महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनमामथ छलफल गने ि सिकािी

लेखा, ववमनयोचजि लेखा, सावमजमनक लेखा वा अन्य लेखा ि कािोिािको जाँि गने हो । अन्य ववर्यगि
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समममिहरूको कायमिेि मुख्यि: ववमि मनमामण ि अनुगमन िथा मूल्याङ्कनसँग सम्िचन्िि हुने भएकोले

सामान्य अवस्थामा अन्य ववर्यगि समममिसँग यसको अन्ििवविोि हुन ु पने दे चखँदैन। िि पमन कवहलेकाही ीँ
समममिहरूिीि कायमिेि सम्िन्िी समस्या दे खापने गिे को छ । सावमजमनक सिोकाि ि अमनयममििाका
िेिै ववर्यमा प्रश्न उठे पमछ समममिले िी ववर्यमा अध्ययन गिोस् भन्ने सिैको िाहना हुन्छ ि यसलाई पूिा
गने सन्दभममा समममिले एकै पटक िेिै ववर्यमा अध्ययन गनुम पने अवस्था आउँ छ । िि समममि,
उपसमममिले समयमै अध्ययनको टुङ्गो लगाउन सकेको दे चखँदैन। यसले गदाम समममिले आफ्नो चजम्मेवािीको

कामको समयमै टुंगो लगाउँ दैन भनेि आलोिना पमन हुने गिे को छ । कुनै पमन ववर्यमामथ जाँि िथा
अध्ययन गने काम सुरु गिे पमछ समममि/उपसमममिले

त्यो ववर्यमा ववस्िृिरूपमा अध्ययन ि अनुसन्िान

गनुम पछम । यसको लामग समममिले सिै वकमसमका सूिना ि जानकािी मलई काम गने वािाविण ि सं यन्ि

िनाउनु पने हुन्छ । कुनै पमन ववर्यमा सिकािी कायामलयले गिे को काम काििाहीको जाँि ि अनुगमन
िथा मूल्याङ्कन गने काम सचजलो छै न। सूिनाको प्रामप्त, अध्ययन ि ववश्लेर्ण, समस्याको पवहिान, व्यावहारिक
सुझाव ि मनष्कर्ममा पुग्न ििै मेहनि गनुम पने हुन्छ । समममिमा आिुमनक सूिना ि सञ्चाि प्रववमिको
ववकास पमन गरिएको दे चखँदैन । समममिलाई सूिना ि सञ्चािमैिी निनाउँ दासम्म समममिले अध्ययन ि
अनुसन्िान कायमलाई प्रभावकािी िनाउन सक्तैन । त्यसिी नै समममिले ववज्ञ/ववशेर्ज्ञको िोष्टि पमन
िनाएको पमन दे चखँदैन । सचिवालयमा अध्ययन िथा अनुसन्िानमा कम प्राथममकिा ददने व्यवस्थाले
सावमजमनक लेखा समममिको अध्ययन िथा अनुसन्िानको काममा पमन असि पनम गएको छ ।
नेपाल सिकािका ववमभन्न मन्िालय िथा मनकायले समममिले माग गिे का मनणमय, कागजाि िथा
अन्य कागजाि िोवकएको समयमै पठाउने गिे को दे चखँदैन । यसले गदाम समममिले िोवकएको समयमै
अध्ययन गिी प्रमिवेदन ददन िेिै वढलाइ हुन्छ ि अन्ििः समममिको प्रभावकारििा ि ववश्वसनीयिामा

नकािात्क असि पने गिे को छ । िेलायि, क्यानडा, अिेमलया, न्यूचजल्याण्ड जस्िा दे शमा सं सदीय
समममिहरूले गिे का मनणमय िथा समममिले ददएका मनदे शन िथा सुझावहरू दुई मवहनादे चख छ मवहनामभि
शि् प्रमिशि कायामन्वयन गिी प्रमिमनमि सभा ि समममिमा जानकािी ददने प्रिलन छ । नेपालमा सावमजमनक
लेखा समममिका मनदे शन िथा सुझावहरू िोवकएको समयमा कायामन्वयन भएको दे चखँदैन । सिकािी
मनकायमा अमनयममििा ि िेरुजु, सािन ि स्रोिको वहनाममना िथा भ्रष्टािािजन्य गमिववमि िढ्दै जानुको
मूल कािण नै यही िहेको छ । सिै मन्िालय, ववभाग, कायामलयले आमथमक कािोिाि गदाम मनयममििा,
आमथमक अनुशासन, ववत्तीय जवाफदे वहिा, ममिव्यवयिा, ि कायमदििा दे खाई काम काििाही गनुम पने िथा
समयमै

आन्िरिक ि अचन्िम लेखापिीिणिाट उठाइएका िेरुजु असुल, फर्छ्यौट गनु,म गिाउनु पने

हुन्छ । महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदन, २०७६ सम्म आइपुग्दा सङ्घ, प्रदे श ि स्थानीय िह गिी
सिै सिकािी कायामलयको फर्छ्यौट गनम िाँकी िेरुजु लगभग छ खिम रूपैयाँ पुगेको दे चखन्छ । यस
ि्याङ्कले सिकािी मनकाय आफ्नो चजम्मेवािी पूिा गनम असफल भएको स्पष्ट दे चखन्छ ।

अमनयममििा ि िेरुजु वढ्नु िथा सािन ि स्रोिको वहनाममना ि दुरूपयोग हुन ु अमन समयमै

ु ा सम्िचन्िि मन्िालय ि कायामलयको उदामसनिा नै चजम्मेवाि दे चखन्छ ।
िेरुजु असुल, फर्छ्यौट नहुनम
यसमा सिकािी मनकायको मनयि, कायमशैली, आििण ि व्यवहाि, इमान्दारििा, कायमिमिा िथा
कायमदििामामथ प्रश्न गनुम पने चस्थमि पैदा भएको ि यसको ववकल्प पमन सोच्नु पने समय आएको छ ।
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महालेखापिीिकको काम, काििाही ि प्रमिवेदनको गुणस्ििमा सावमजमनक लेखा समममिको
प्रभावकारििा मनभमि हुन्छ । नेपालमा महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनमा उचल्लचखि िेरुजुमामथ

आिारिि भएि ववगिमा सावमजमनक लेखा समममििाट महत्वपूणम मनणमयहरू गरिएका मथए । िि कवहलेकाही ीँ
महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनमा उचल्लचखि िेरुजुहरू गम्भीि अध्ययन ि ववश्लेर्ण नगिी लेचखँदा
समममिलाई त्यसको गवहिाइसम्म जान अ्ठे िो पिे को दे चखन्छ ।
ु ाइलाई प्रभावकािी िनाउने उपायहरू
सं सदीय सुनव
ु ाइमा सरिक हुन समममिका माननीय सदस्यहरूलाई
सावमजमनक लेखा व्यवस्थापनमा सं सदीय सुनव
समममिको काम काििाही ि चजम्मेवािी पूिा गनुम पछम भन्ने भावना जागृि गिाउन अमन समममि/उपसमममिका
िैठकमा सवक्रयिापूवक
म सहभागी हुने सोिको ववकास गिाउन जरुिी दे चखन्छ । सदस्यहरूलाई समममिमा
ववमभन्न दृवष्टकोणिाट अध्ययन ि छलफल गने हक ि स्विन्ििा छ, िि मनणमय गदाम एकरूपिा हुन जरुिी

दे चखन्छ । यसले समममिको मनणमय कायामन्वयनमा मनकै ठू लो प्रभाव पाछम । यसिफम गम्भीि रूपमा सोच्न
आवश्यक दे चखन्छ । महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनमामथ छलफल गदाम वा अन्य लेखा वा
सावमजमनक लेखाको

अध्ययन िथा जाँि गदाम सम्िचन्िि सिोकािवाला िथा ववज्ञ/ववशेर्ज्ञहरूको िोष्टि

िनाई छलफल गने अभ्यास अपनाउन सके समममिको कायमदििा िथा प्रभावकारििा वढ्न जाने
दे चखन्छ । समममिका सदस्यहरूले कुनै पमन ववर्यमामथ मनणमय गदाम व्यचक्तगि ि दलीय स्वाथमभन्दा मामथ

उठे ि मनणमय गने प्रमििििा ि दृढिा दे खाउन सके मािै समममिले ठोस् ि प्रभावकािी मनणमय गनम
सक्छ । यस पिमििाट मािै सिकािी मनकायहरूमा दे चखने अमनयममििा, सावमजमनक सािन ि स्रोिको
वहनाममना िथा दुरूपयोग ि भ्रष्टािािजन्य काम काििाहीलाई पूणरू
म पले मनयन्िण गनम सवकन्छ ि दे शमा
सुशासन, आमथमक ववकास िथा शाचन्ि ि सुव्यवस्था कायम गनम सवकन्छ । सं सद ि सं सदीय समममिहरूलाई
ब्रह्म सभा मान्ने नेपालीको पुिानो सभ्यिा ि सं स्कृमि छ । आजको सं सद ि समममिमा ब्रह्म सभा जस्िै

स्वच्छ ि स्वाथमिवहि वहसािले छलफल ि अध्ययन गने वािाविण ममलाउन जरुिी हुन्छ । सावमजमनक

लेखा समममिका सदस्यहरू दे शका नीमि मनमामिा हुन ् । त्यसैले उनीहरूमा सकिात्मक सोि, असल आििण

ि व्यवहाि, नैमिकिा, असल मनयि, इमान्दारििा, पािदचशमिा, जवाफदे वहिा ि मनष्पििा हुन जरुिी छ ।
समममिका मनणमय िथा मनदे शनहरू समयमै कायमकारिणी मनकायिाट कायामन्वयन गनम, गिाउन समममिले
मनयममि रूपमा अनुगमन िथा मूल्याङ्कन योजना िनाई मनणमय िथा मनदे शन कायामन्वयन चस्थमिको अनुगमन
गने पिमि वसाल्न सके समममिका मनणमय िथा मनदे शन कायामन्वयनमा िीव्रिा आउने ि अमनयममििा ि
िेरुजु पमन िीव्ररूपमा घट्ने दे चखन्छ ।

त्यसिी नै माननीय सदस्यहरू िथा समममिमा काम गने कममिािीहरूलाई िाह्य दे शका सावमजमनक

लेखा समममिका काम काििाहीहरूको अध्ययन गिी केही नयाँ कुिा मसक्न सवकनेिफम पमन सोच्न जरुिी

दे चखन्छ । यस क्रममा उहाँहरूलाई अंग्रज
े ी भार्ाको पमन प्रचशिण ददनु आवश्यक छ । समममिको मनणमय
िथा प्रभावकारििा योग्य, सिम, सीपयुक्त, लगनशील, अनुशामसि ि इमान्दाि कममिािीहरूमा मनभमि िहन्छ
भन्ने कुिामा कुनै ववममि छै न । सङ्घीय सं सद सचिवालयले समममिमा कममिािी व्यवस्थापन गिे ि मािै

समममिको काममा प्रभावकारििा आउँ दैन; योग्य, दि, इमान्दाि, लगनशील ि अनुशामसि कममिािी समममिमा
हुन जरुिी छ । यसका साथै समममिमा आिुमनक सूिना ि सञ्चाि प्रववमिको ववकास गनम ववद्युिीय
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शासनलाई प्राथममकिा ददन पमन जरुिी दे चखन्छ । समममिलाई सूिना ि सञ्चािमैिी िनाउँ दा समममिले
अध्ययन, अनुसन्िान सम्िन्िी कायमलाई प्रभावकािी िनाउन सक्तछ ।
मनष्कर्म
सावमजमनक
प्रभावकारििा

ि

लेखा

व्यवस्थापनमा

गरिने

सफलिा महालेखापिीिकको

सं सदीय
वावर्मक

ु ाइमा
सुनव

सावमजमनक

लेखा

प्रमिवेदनको

गुणस्ििमा

भि

समममिको
पदमछ

।

महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदनमा महत्वपूणम ि जवटल ववर्यका साथै सामान्य प्रकृमिका समस्या पमन

समावेश गने गरिन्छ । यस अवस्थामा समममिले ववशेर् ध्यान ददई छलफल गने महत्वपूणम ववर्यहरू के–

के छन् भन्ने पवहिान गिी छलफल गनम सके समममिको कायम प्रभावकारििा िढ्न जाने ि िेरुजु पमन
मछटो-छरििो ढङ्गले फर्छ्यौट हुने दे चखन्छ । यस सन्दभममा समममिले महालेखापिीिकसँग आवश्यक

छलफल ि पिामशम गनम आवश्यक दे चखन्छ । लेखापिीिणको क्रममा दे खाइएका प्रािचम्भक िेरुजुहरू
महालेखापिीिकको वावर्मक प्रमिवेदन ियाि हुन ु अगामड नै फर्छ्यौट गनम, गिाउन मन्िालयहरूको ध्यान

गएको दे चखँदैन । यसिफम समममिले सकािात्मक ि प्रभावकािी भूममका खेल्न जरुिी छ । यस क्रममा
समममिले मन्िालय िथा ववभागिाट भएका काम काििाहीहरूको मनयममि अनुगमन ि मूल्याङ्कन गिे िेरुजु
फर्छ्यौटमा िीव्रिा आउन सक्छ । सावमजमनक लेखा समममिका काम काििाही िथा चजम्मेवािी मनकै
ि ुनौिीपूणम हुन्छन् ि समममिलाई मनणमय गने क्रममा अनेक दिाि ि प्रभाव पनम सक्तछ । यस अवस्थामा

समममिका सभापमि ि सदस्यहरूले मनष्पि ि इमान्दाि भई प्रमाणगि रूपमा मनणमय गने वािाविण ि
प्रवक्रया अपनाउन जरुिी दे चखन्छ । समममिले आफ्ना काम काििाहीहरूलाई मनयममि, व्यवचस्थि,
प्रभावकािी, जवाफदे ही ि उपलचब्िपूणम िनाउन कायमववमि ि कायमयोजना िनाई कायामन्वयन गनुम पदमछ ।
समममिले गिे को कुनै मनणमय सिकाि िथा मन्िालयलाई कानूनी ि प्राववमिक रूपमा कायामन्वयन

गनम, गिाउन अ्ठे िो पिे मा सो व्यहोिा लेखी पुनिावलोकनको लामग अनुिोि भई आएमा समममिले आफूले

ददएको मनणमयमा आवश्यक पुनिावलोकन गिी पुन: मनणमय कायामन्वयन गनम मनदे शन ददनु िाम्रो
दे चखन्छ । यस्िो अभ्यास ववश्वव्यापी मान्यिामा आिारिि पमन छ । समममिका मनणमय िथा मनदे शन आम
जनसमुदायमा पुर्याउने सशक्त ि प्रभावकािी माध्यम नै प्रेस िथा मममडया भएकाले प्रेस िथा मममडयासँग
समममिको सम्िन्ि िाम्रो हुन ु जरुिी दे चखन्छ । समममिका मनणमय कायामन्वयन गनम, गिाउनमा प्रेस िथा
मममडयासँगको सम्िन्ि ि भूममका महत्वपूणम हुन्छ । प्रेसले पमन ि्यगि भएि व्यवचस्थि रूपमा

समािािहरू सम्प्रेर्ण गनम जरुिी छ ि समममिले अध्ययन ि मनणमय गदाम कुनै कुिा छु टाए त्यसलाई ि्यगि
रूपमा सच्याउन प्रेसले समममिलाई सुझाव ददनु िाम्रो हुन्छ । सावमजमनक मनकायको आमथमक कािोिािमा
दे चखएका अमनयममििा, िेरुजु, सावमजमनक सािन ि स्रोिको वहनाममना िथा दुरूपयोग ि भ्रष्टािाि जस्िा
समस्याहरूलाई मनयन्िण वा न्यूनीकिण गनम, गिाउन समममिले अचख्ियाि दुरूपयोग अनुसन्िान आयोग,
महालेखापिीिकको कायामलय, सावमजमनक खरिद अनुगमन कायामलय, िाजस्व अनुसन्िान ववभाग, िाविय
सिकमिा केन्द्र, सम्पचत्त शुिीकिण ववभाग जस्िा सं वैिामनक मनकाय िथा कायामलयहरूसँग मनयममि रूपमा
छलफल गने व्यवस्था गनुम उपयोगी हुने दे चखन्छ ।
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वविेयकको सं ििना : एक अनुभव


मनोजकुमाि मगिी

सािसं िेप:

सं सदमा प्रस्िुि गरिने वविेयकहरुको ढाँिा, स्वरुप ि सं ििना कानूनद्वािा मनचश्चि गरिएको

हुन्छ । वविेयकमा हुन ु पने गुणहरु पूणम भए, भएनन् भन्ने कुिामा प्रस्िोिा पिले मनकै नै ध्यान पुर्याउनु
पने हुन्छ । सङ्ग्घीय सं सदमा प्रस्िुि हुने प्राय: सिकािी वविेयकमा कानूनद्वािा मनददमष्ट ढाँिा, सं ििना,
स्वरुप ि अन्िवमस्िु पूणरु
म पमा अवलम्िन गरिएको नपाइएका नै छन् । वविेयकमा हुन ु पने आमथमक
वट्पणीमा खिमको व्ययभाि पनेमा के-कमि सालिसाली व्ययभाि पदमछ भन्ने मोटामोटी अनुमामनि ववविण
उल्लेख हुन ु पनेमा प्रायजसोमा सो उल्लेख गने गरिएको पाइन्न । यसले गदाम वविे यक ऐन िनेपमछ सोको

कायामन्वयनको लामग िजेट ववमनयोजन समेि यथाथमपिक नभई हि ुवाको भिमा गनुम पने परिचस्थमि

सिकािका लामग मसजमना हुन्छ । त्यस्िो ऐनको कायामन्वयन पि प्रभावकािी नहुने अनुमानलाई नै िल
पुग्दछ । जिकी कानूनको प्रभावकारििा त्यसको उचिि कायामन्वयनमा मनभमि िहन्छ । त्यसैगिी मूल
वविेयकको साथमा िहनु पने व्याख्यात्मक वट्पणीमा समेि वविेयकका दफाहरुमा िहे का प्राविानका
आिाि, औचित्यिा खुलाइएको पाइँदैन । यो कुिा सं शोिन वविेयकको हकमा िाख्नु पने िीनमहले

ववविणको सम्िन्िमा समेि लागू हुन्छ । त्यसै गिी प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन ि थप सं ििना िथा जनशचक्त

माग गने वविे यकमा समेि ऐन िनेपमछ प्रािम्भ हुने समय सम्िन्िी प्राविानमा "यो ऐन िुरुन्ि प्रािम्भ

हुनेछ ।" भनी उल्लेख भएको पाइएका छन् । वविेयक ऐन िनेपमछ त्यसको कायामन्वयन गनमको लामग

मनयमावली एवं कायमववमि आवश्यक पनेमा सो समेि िनाउनको लामग समय लाग्ने हुन्छ भने थप सं ििना
ि पूवामिाि आवश्यक पनेको हकमा ित्काल त्यसको व्यवस्थापन सामान्यि: सम्भव हुन्न नै । यसथम, यो
अत्यन्िै अव्यावहारिक प्रस्िाव हो भन्दा अत्युचक्त हुन्न । सािवान कुिाहरु वविे यकमै व्यवस्था गिे ि

ल्याउनु पनेमा िोवकए िमोचजम (मनयमावली आददमा) हुने भन्ने प्राविान िाखेि ल्याइने गिे को अवस्था
एकामिि छ, जुन मसिान्िि: ममल्ने कुिा होइन । प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िी वट्पणीमा समेि कुन

दफाको कुन प्राविानको लामग मनयमावलीमा व्यवस्था गनुम पने हो भन्ने कुिा स्पष्टसँग खुलाइनु
पदमछ । कमिपय वविे यकहरुमा त्यस्िा सिै ववविणहरु खुलाइएको नपाइएका पमन छन् । भावर्क
शुििाको दृवष्टकोणले अन्यथा अथम लगाउन ममल्ने गिी समेि िुटी पाइएका छन् । उपिोक्त कमी,

कमजोिीका अलावा वविे यकको ववर्यहरुको मसलमसला, मिनको प्रासवङ्गकिा समेि िल-मामथ भएको
अवस्थामा वविेयक आउँ दा ि हिािमा पारिि गनुम पदाम ऐनमै कमी, कमजोिी, िुटी हुनगई कायामन्यवनमा

 सहसचिव, संघीय
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ू म नै सं शोिन वविेयक दिाम हुनआएको
अन्यौलिा मसजमना हुने िथा कमिपय ऐनहरु कायामन्वयनमा जानुपव
अवस्था समेिको हाम्रो अनुभव छ । िसथम वविेयकको गुणस्िि कायम गनमको लामग सभाका मनयमावलीमा

उचल्लचखि व्यवस्थाहरुलाई पूणम इमान्दारििाका साथ पालना गनुम आवश्यक दे चखन्छ । यसका लामग
सचिवालयमा

दिाम

ू म
हुनपु व

अध्ययन

िथा

पिामशम

गने

एक

सं यन्ि

मनमामण

गनुम आवश्यक

छ । साथै सङ्ग्घीय सं सद सचिवालय ि नेपाल सिकािका मन्िालयहरुिीि मनयममि रुपमा अन्ििवक्रया,

ु ा साथै
छलफल, समन्वय ि सहकायमको परिपाटी िसाल्दा आपसी सम्िन्ि अनौपिारिक एवं सुमिुि हुनक

मस्यौदाको क्रममा नै वविेयकमा कमी, कमजोिी पवहिान गिी त्यसलाई सुिाि गने अवसि ममल्छ ।

वविेयक मस्यौदा गने कायममा सं लग्न कममिािीलाई उपयुक्त िामलम, प्रचशिण ि अमभमुखीकिण मनयममि

रुपमा उपलब्ि हुन ु पमन उचत्तकै जरुिी कुिा हो । यी यावि कायमका लामग पयामप्त िजेट ववमनयोजन हुन ु
पमन मनिान्ि जरुिी कुिा हो । वविेयकको गुणस्ििीयिा कायम गनम सवकएको खण्डमा वविे यकमा हुने

छलफल समेि प्रभावकािी भई दूिदचशमिा सवहिको उत्कृष्ट ऐन िन्न सम्भव हुने ि त्यसको कुशल
कायामन्वयनिाट ववमिको शासन सवहिको सुशासनमा टे वा पुग्ने पुग्दछ ।
ववर्य प्रवेश :
“वविेयक” शब्दलाई एक औपिारिक सं सदीय शब्दको रुपमा उल्लेख गनम सवकन्छ । सैिाचन्िक
रुपमा ‘वविेयक’ भन्नाले ऐन मनमामण गने जनप्रमिमनमिमूलक सं स्थामा पेश भएको ऐनको मस्यौदा हो ।
सिकािको स्वीकृि नीमिलाई कायामन्वयनयोग्य िनाउनका खामिि कानून मनमामण हुन्छन् ।
कानून मनमामणको औपिारिक पहलमिन्दु भनेको वविे यकको मस्यौदा हो । वविे यक मस्यौदा वा िजुम
म ा
गने क्रममा अपनाइने ववमि/प्रवक्रया, यसको सं ििनागि व्यवस्था, कानूनी भार्ाशैली ि िखाइका ढाँिा

ु का कानून प्रणालीमा फिक-फिक हुन सक्दछ । िि, वविेयकको िजुम
ववमभन्न मुलक
म ा गदाम भार्ा स्पष्ट
ि िोिगम्य हुन ु पदमछ भन्ने कुिामा भने अको मि हुनै सक्दै न भनी उल्लेख गनुम अमिशयोचक्तपूणम हुन्न भन्ने
लाग्दछ ।
ु को आ-आफ्नै कानून मनमामण परिपाटी िथा शैली हुन्छ । हाम्रो सं सदको व्यवस्थापन
ववमभन्न मुलक
कायममा प्रस्िुमिका लामग सचिवालयमा प्राप्त हुने वविेयकका केही सं ििनामा त्यसमभिका अन्िवमस्िु, भार्ा
ि शैलीमामथ पुनववमिािका साथै परिमाजमनको टड्कािो आवश्यकिा दे चखएको छ । सचिवालयमा दिाम
भएका वविेयकहरु व्यवस्थापन कायममा प्रस्िुमिका लामग अचघ िढाउने क्रममा उठाइने वट्पणीमा

वविेयकमा हुन ु पने सिै अङ्ग पुगेको झैं दे चखने भए िापमन अवस्था यस्िो ववद्यमान छ । सचिवालय ि
सं सद वविेयक प्रस्िोिा सिकािका लामग लचिलो िमनददएको भन्न ममल्ने अवस्था छ । िेलािखिका
वविावयकी अन्िवक्रमयामा ववमभन्न ववज्ञ, सांसदका साथै सचिवालयका कममिािीिाट पमन यसमामथ ध्यानाकर्मण

हुँदै आएको अनुभव हाम्रो िहे को भए िापमन सुिािका लामग औपिारिकरुपमा ठोस् पहल भएको नदे चखएको
सन्दभममा गम्भीिरुपमा ध्यानाकर्मणको कोचशस यहाँ गरिएको छ । सं सदीय अभ्यासमा सचिवालयको
वविेयक, ववमि व्यवस्थापन ि वविायन व्यवस्थापनमभिकै चजम्मेवािीमभि घुममिहेको झण्डै िीन दशकको
अनुभव यस पङ्चक्तकािको िहे को सन्दभममा वयनै ववर्यमभि दे चखएका अममल्दा परिपाटीलाई िदल्ने अभीष्ट
यस सानो लेखमा अन्िमनमवहि छ ।
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वविेयकको सं ििना:
वविेयकमा ववमभन्न भागहरु िहे का हुन्छन् । मूल भागमा वविेयकका मुख्य-मुख्य प्राविानहरु

िहन्छन् । मूल भागमा िहने प्राविान वविेयकको प्रकृमि ि ववर्यवस्िुमा मनभमि िहन्छ । वविेयकको

मुख्य-मुख्य प्राविानलाई ऐनको स्वरुप ि सं ििनागि रुपमा प्रस्िुि गरिनु पदमछ । िेिै ववर्यवस्िु समावेश
भएको वविेयक छ भने त्यसलाई ववर्यगि प्रस्िुमिको आिािमा भाग ि परिच्छे दमा ववभाजन गिी यसको
स्वरुप ि सं ििना मनमामण गने अभ्यास पमन िहेको पाइन्छ ।
ऐनको मस्यौदाको रुपमा एउटा मूल वविेयकमा हुन ु पने ढाँिा ि सं ििनालाई मुख्य रुपमा दे हाय
िमोचजम उल्लेख गनम सवकन्छ :
•

वविेयक ल्याउनु पनामको उद्देश्य ि कािण,

•

आमथमक व्ययभाि पने भएमा सो कुिा स्पष्ट खुलाइएको आमथमक वट्पणी,

•

वविेयकमा मुख्य दफाहरुमा िहेको व्यवस्था िाचखनुको औचित्य एवं कािण पुवष्ट हुने गिी
व्याख्यात्मक वट्पणी एवं सं शोिन वविेयकको हकमा िीनमहले ववविण,

•

वविेयक ऐन िनेपमछ त्यसलाई कायामन्वयन गनमका लामग मनयमावली िनाउनु पने िहेछ भने
कुन-कुन ववर्य मनयमावलीले समेट्ने भन्ने ववर्यहरु प्रष्ट उल्लेख गरिएको प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन
सम्िन्िी वट्पणी,

•

वविेयकको लामो नाम,

•

ऐनको नाम,

•

ववमि मनमामण सूि,

•

ऐन प्रािम्भ हुने मममि,

•

वविेयकमा िािम्िाि प्रयुक्त हुने ववमभन्न शब्दहरुको परिभार्ा खण्ड,

•

ववमभन्न भाग, परिच्छे द ि त्यसको शीर्मक,

•

वविेयकको मुख्य ववर्यवस्िु,

•

आवश्यकिानुसाि सम्िचन्िि दफा अन्िगमि स्पष्टीकिण खण्ड,

•

मनयमावली/ववमनयमावली आदद आवश्यक पने भएमा प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िी व्यवस्था,

•
•

ऐनहरु खािे जीको प्रस्िाव भए वविेयकको अन्त्यमा सो कुिा,
आवश्यकिानुसाि अनुसूिीहरु ।

उपिोक्त िमोचजमको सं ििनामा िजुम
म ा गरिने वविेयकमा सं वैिामनक सवोच्ििा, ववमिको शासन,
शचक्त पृथकीकिण, मनयन्िण ि सन्िुलन, आिािभूि मानव अमिकाि, मौमलक हक, िाज्यका मनदे शक
मसिान्ि ि नीमिहरु, सवोच्ि अदालिका मनदे शनात्मक आदे शहरु, सं सदद्वािा समय-समयमा पारिि सङ्कल्प
प्रस्िावहरु, एक-अको िहको अमिकाििेिमा पने ववर्यहरु, िाज्य पि िहे का ववमभन्न अन्ििामविय महासन्िी
एवं सन्िीहरुका साथै िाज्यले अन्ििामविय िेिमा अमभव्यक्त गिे का प्रमििििाहरु, िाविय वहि ि स्वाथम
लगायिका ववमभन्न ववर्यहरुको प्रमिकूल नहुने कुिामा वविाि पुर्याउनु पने हुन्छ ।
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परिमाजमन गनम आवश्यक दे चखएका केही सं ििनाहरु :

उद्देश्य ि कािण:
वविेयकको साथमा वविे यक ल्याउनु पनामको उद्देश्य ि कािण सम्िन्िी ववविण अमनवायम रुपमा

समावेश गरिएको हुन ु पदमछ । िि व्यवहािमा यस शीर्मक िाचखएको सामग्री भए िापमन कमिपय वविेयकमा

के उद्देश्य ि कािणले उक्त वविेयक ल्याउनु पिे को हो भन्ने कुिा प्रष्ट खुलाइएको पाइँदैन । यस्िो
अवस्था वविेयकमा माि नभई सं सदमा प्रस्िुि गरिने अध्यादे शको हकमा समेि अध्यादे श जािी गनुप
म नामको

कािण आवश्यक मामनन्छ । कािण प्रष्ट उल्लेख गरिएको पाइँदैन । उदाहिणको लामग िाजनीमिक दल
सम्िन्िी ऐनलाई सं शोिन गनम जािी गरिएको अध्यादे श सं सदमा प्रस्िुि गनमको लामग ल्याउँ दा जािी गनुम
पनामको कािण स्पष्ट उल्लेख नगिी "...ऐन सं शोिन गनम आवश्यक भएकोले ..." भन्ने खालको व्यहोिा
उल्लेख गरिएको पाइएको छ । यस्िो अभ्यासले सं सदको सदन सञ्चालन सम्िन्िी मनयमावलीमा जुन
अमभप्रायका साथ उद्देश्य ि कािण सम्िन्िी ववविण उल्लेख गनुम पने भनेि व्यवस्था गरिएको हो, सो पूिा
हुन्न ।

आमथमक वट्पणी
वविेयक ऐन िनेि कायामन्वयन गनमको लामग कुनै आमथमक व्ययभाि पने िहेछ भने खिम सम्िन्िी
दफाप्रमि ध्यानाकवर्मि गिी पटके ि सालिसाली खिमको ववविण समेि उल्लेख गिे ि वविे यकको साथमा
आमथमक वट्पणी समावेश गनुम पने कानूनी व्यवस्था छ । िि व्यवहािमा आमथमक वट्पणीमा व्ययभाि पने

वा नपने भन्ने कुिा माि उल्लेख गिे ि वा "व्ययभािको अनुमान गनम नसवकने" भन्ने जस्िा व्यहोिा उल्लेख
गिे ि वविेयक व्यवस्थापन कायमका लामग आउने गिे को पाइन्छ । खिम हुनेमा समेि खिमको अनुमानसम्म

गनम नसवकने भनेि उल्लेख गरिने गरिएको यस परिपाटीिाट हामीकहाँ वविेयक िजुम
म ा गनमको लामग गनुम
पने अध्ययन अनुसन्िानको पाटो अत्यन्ि कमजोि िहे को छ भन्ने कुिा अनुमान गनम सवकन्छ । खिमको
अनुमान नै यवकन नभएको अवस्थामा उक्त वविेयक ऐन िनेपमछ कायामन्वयनका लामग लाग्ने खिम िकम
ववमनयोजन के आिािमा हुने ि त्यस्िो ऐन कसिी प्रभावकािी रुपमा कायामन्वयन हुन सक्ने भन्ने ववर्यमा
सिकािको ध्यान पुगेको दे चखएन भन्न अ्ठ्यािो मान्नु नपने दे चखन्छ । आमथमक व्ययभाि पने ववर्यमा

वविेयक मस्यौदाकै ििणमा अथम मन्िालयको पिामशम आवश्यक पने ि अथम मन्िालयले समेि खिमको
अनुमामनि ववविणववना नै के कसिी कानून िनाउन पिामशम ददन्छ भन्ने प्रश्न समेि टड्कािो रुपमा
उचब्जएको छ ।

व्याख्यात्मक वट्पणी :
ववमिको शासन लोकिाचन्िक शासन पििीको प्रमुख आिाि हो । कानून िमोचजम माि शासन

गनुम पदमछ भन्ने कानूनको शासनको मुख्य अमभप्राय भएको हुँदा िुझाइमा कुनै दद्ववविा उत्पन्न हुन सक्ने
ठाउँ िजुम
म ाकािले कदावप छोड्नु हुन्न भन्ने हुन्छ । यसका लामग भावर्क सिलिा सवहिको स्पष्टिाको
दिकाि िहन्छ । कमिपय प्राविानमा िहे का प्राववमिक वा अन्य ववर्यवस्िुका दृवष्टकोणले पमन सिल
शब्दसं योजन गनुम मनश्चय नै कदठन हुन्छ । कानूनको परिपक्व पालना गनममा दद्ववविा उत्पन्न हुनिाट
जोमगने आिाि भनेको वविेयकको साथमा समाववष्ट व्याख्यात्मक वट्पणी नै हो। कानूनको ममम एवं
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आशयलाई सुस्पष्ट गिाई कायामन्वयनकािी ि सिोकािवालािीिको िुझाइमा फिकपना, दद्ववविा वा द्वन्द्व
मसजमना हुन नददनका लामग यसको गहन महत्व िहे को हुन्छ । वविायकका लामग यो महत्वपूणम अध्ययन
सामग्री हुन्छ नै। खासगिी सं शोिन प्रस्िाव ियाि गने क्रममा सोको अध्ययनिाट सं सद सदस्यमा स्पष्ट
िुझाइ भएिाट उहाँहरुिाट िाचखने प्रस्िावमा परिपक्विा अमभवृवि हुने हुन्छ । वविावयकी मनसाय थाहा

पाउन न्याय मनरुपणका लामग पमन व्याख्यात्मक वट्पणी ववशेर् महत्वपूणम सामग्री हुन्छ भन्ने कुिामा हामी
ववददि छौं ।
वविेयकहरुमा सभाका मनयमावलीहरु लगायिको व्यवस्थाको कािण "व्याख्यात्मक वट्पणी"

शीर्मक िाचखएको सामग्री ि सं लग्न हुन्छ, िि समग्रमा भन्नु पदाम व्याख्यात्मक वट्पणीमा हुन ु पने जस्िा
कुिा भने यदाकदा िाहे क पाइन्नन् । प्राविानको व्याख्या होइन, साि पो उल्लेख

गने गरिएको छ ।

उदाहिणका लामग सं घीय सं सदमा हाल वविािािीन खाद्य स्वच्छिा िथा गुणस्िि वविेयक, २०७७ मा
िाचखएको सजाय सम्िन्िी प्राविानको सम्िन्िमा उचल्लचखि व्याख्यात्मक वट्पणीलाई यहाँ उद् िृि गनुम
सान्दमभमक दे चखन्छ । लेचखएको छ,- "दफा ४० िमोचजमको कसुि गिे मा एक वर्मदेचख पाँि वर्मसम्म
कैद वा पिास हजाि रुपैयाँदेचख पाँि लाख रुपैयाँसम्म जरििाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था

गरिएको" । उचल्लचखि िकम जरििाना वा अवमि कैद सजायको आिाि ि औचित्यिा पुष्ट्याइँ पो हुन ु
पने हो । यसमाभन्दा िेिै ि मिनै सम्िचन्िि दफाहरुमा नै उल्लेख भएका हुन्छन् । व्याख्यात्मक
वट्पणीले व्याख्या पो गनुम पने हो । यो वट्पणी हेदाम थप केही जानकािी ि यसिाट हुन्न । त्यसैले पमन
हुनसक्छ सं सद/सं सदीय समममिमा वविेयकउपि दफावाि छलफलको क्रममा समेि व्याख्यात्मक
वट्पणीलाई त्यमि ध्यान ददन आवश्यक नठामनएको दे चखन्छ ।

प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िी टी्पणी :
ऐन कायामन्वयन गनमका लामग आवश्यक कानून मनमामणको अमिकाि कायमकािीलाई प्रत्यायोजनको

व्यवस्था सवहि वविेयक मस्यौदा हुँदा सािवान ववर्यमा समेि प्रत्यायोजन गने प्राविान िाचखएको दृष्टान्ि
पमन िहेका छन् । मसिान्िि: यसो हुन ु हुँदैन नै । यसिी वविेयकमै िोक्नु पने सािवान ववर्यका

कानूनका प्रस्िावहरु समेि प्रवक्रयागि ववर्य माि िहनु पने मनयमावलीमा "िोवकएको" वा "िोवकए
िमोचजम" हुने व्यहोिा उल्लेख गिी वविेयक मस्यौदा हुने ि सम्िचन्िि मनकायका ववमभन्न पदामिकािीको
इच्छा िमोचजम आ-आफू अनुकूल ऐनमा नै िहनु पने सािवान ववर्यहरु समेटी मनयमावली, ववमनयमावली

आददमा वविावयकाको कानून िनाउने सावमभौम अमिकािमा समेि अमिक्रमण भएको चस्थमि भन्न असचजलो
मान्नु पने दे चखन्न । िाविय सभा अन्िगमिको प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन िथा सिकािी आश्वासन समममिको
अनुभव ि प्रकाशनिाट पमन हामी स्पष्ट छौं । प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िी प्राविान िहेका
वविेयकहरुमा समेि यदाकदा सो सम्िन्िी वट्पणी सं लग्न नगरिकन नै पमन दिामका लामग सचिवालयमा
ल्याइएका अनुभवहरु समेि िहे का छन् ।

ऐन प्रािम्भ हुने समय :
प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन िथा थप सं ििना ि जनशचक्त माग गिी ल्याइएका वविेयकमा समेि "यो ऐन
िुरुन्ि प्रािम्भ हुनेछ ।" भन्ने व्यहोिा िाचखएको दे चखन्छ । जुन कुिा सैिाचन्िक ि व्यावहारिक कसीमा
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समेि उपयुक्त दे चखँदैन । ऐनको कायामन्वयनको लामग मनयमावली एवं कायमववमि आवश्यक पने अवस्थामा
ि थप सं ििना एवं जनशचक्त आवश्यक पनेमा त्यसको व्यवस्थापनका लामग स्वाभाववकरुपमा समय लाग्ने
भएको हुनाले यो प्राविान अव्यावहारिक दे चखन्छ । स्मिणीय कुिा यो छ वक हाल पंचक्तकाि सम्िि

वविायन व्यवस्थापन समममिले यस्िा खासगिी मूल वविेयकहरु प्राय: मा एकिीसौं ददनदे चख प्रािम्भ हुने
प्राविान िाखी सभामा प्रमिवेदन गने गिे को ि मसङ्गो सं सदिाट पारिि भई ऐन िन्ने पिम्पिा सं स्थागि
भइिहे को छ । हालै िाविय सभामा प्रस्िुमिका लामग दिाम भएको एक वविे यकमा एकिीसौं ददनदे चख
प्रािम्भ हुने प्राविान िाचखएको पाइएिाट केही परिमाजमन हुने क्रममा िहेको पमन अनुभमू ि भएको छ ।

भावर्क शुििा, मसलमसला ि वैििा :
भावर्क शुििाको दृवष्टकोणमा पमन वविेयक अत्यन्ि नाजुक िहे को पाइन्छ । त्यसै गिी कमिपय
वविेयक प्रस्िोिा मन्िीको हस्िािि ि सम्िचन्िि मन्िालयको छापववनाका वविेयकका प्रमिहरु ववििणका
लामग सचिवालयमा आएको चस्थमि पमन छ । कमिपय वविे यकहरुमा दिाम प्रयोजनको लामग ल्याइएको
सक्कल प्रमि ि ववििण प्रयोजनका लामग ल्याइएको प्रमििीिमा अन्िि पाइएको पमन अनुभव गरिएको
छ ।
उदाहिणका लामग सं सदमा प्रस्िुि भई पारिि भएको औद्योमगक व्यवसाय सम्िन्िी वविेयकमा
दिामको लामग िुझाइएको सक्कल प्रमि ि सं सद सदस्यलाई उपलब्ि गिाइएको प्रमिमा फिक पिे को अवस्था
दुवै सदनिाट पारिि भइसकेको अवस्थामा प्रमाणीकिण प्रमि ियािीक्रममा मूल प्रमिमा अध्ययन गदाम

वविेयक शाखाको जानकािीमा सो अन्िि पत्ता लागेको मथयो । यी ि यस्िा कायमहरुले गदाम प्रमाणीकिण
ँ ा
प्रमि ियाि गने क्रममा समस्या ि िूनौिी व्यहोनुम पनामको साथै अनपेचििरुपमा आनुर्वङ्गक वट्पणीका िुद
थ्नु पिे को अनुभव छ।
त्यसैगिी वविेयकको ववर्यवस्िुको मसलमसला समेि ममलेको पाइँदैन । सम्िचन्िि मन्िालयको
छाप ि प्रस्िोिाको हस्िाििववनाका वविेयकका कािण अ्ठ्यािो पदाम त्यसको स्वाममत्व सम्िचन्िि
मन्िालयले नमलने आशय व्यक्त गिे को िीिो अनुभव गरिएको छ । यसिी वविेयक िजुम
म ा गरिसके
पश्चाि् सं सद सचिवालयमा दिाम हुने प्रमि ि सदस्यलाई ववििण गने प्रमििीि अन्िि हुन ु जस्िो लापििाही

भएको अनुभव सचिवालयको िहेको छ । यस्िा अवस्थाहरुमा समेि सचिवालयले हदै सम्म लिकिा
अपनाई ववमि व्यवस्थापन महाशाखा/वविेयक शाखासम्िि प्रमुखहरुले सम्िचन्िि मन्िालय ि कानून,
न्याय िथा सं सदीय माममला मन्िालयसँग अनौपिारिक समन्वयात्मक कायमिाट उक्त समस्या समािान
गिे को अनुभव िहेको छ ।

ँ को छलफल :
ववज्ञ, सिोकािवालासग
कमिपय

वविेयकमामथ

समममिको

छलफलको

क्रममा

पूववम विावयकी

ििणमा

ववज्ञ

एवं

सिोकािवालासँग प्रस्िोिा पििाट िाम्रिी छलफल नभएको िहे छ की भन्ने अनुभवहरु पमन छन् । यस्िा
केही वविेयक वविायन व्यवस्थापन समममििाट पुनले खन नै भएि प्रमिवेदन पारिि भएका छन् । यसिी

वविेयक सभामा प्रस्िुमिका लामग पारिि हुँदा प्रस्िोिा पि (सिकाि) को त्यसमा सहर्म स्वीकािभाव

पाइएका अनुभव छन् । यस अनुभविाट प्रस्िोिाको इच्छा िाम्रो िहेको कुिा पमन स्पष्ट हुन्छ । यसिी
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मस्यौदा ििणमा हुन ु पने जमि कायम नगरिएको िहेछ भन्ने अन्ििोि प्रस्िोिालाई सं सदीय समममिले प्रत्यि
रुपमा गिाएको छ भन्न सवकन्छ । समममिले प्रमिवेदनमा "प्रस्िुि वविेयकको सट्टा सं लग्न िमोचजमको
वविेयक पारिि गिे को" भनी मनणमय नलेखेको माि हो । यसिी पारिि गरिएका वविेयकका हकमा समेि
पिम्पिागि शैलीलाई अङ्गीकाि गिे ि समममिले प्रमिवेदन पारिि गिे को छ । केही परिच्छे दहरुको सट्टा
केही (थप-घट सवहि पमन) परिच्छे द िाचखएका लगायिका भार्ा उल्लेख गिी त्यस्िा प्रमिवेदन पारिि भई
सभामा पेश भएका ि सभािाट पमन यथावि् पारिि भएका छन् ।
सुझावहरु :

वविेयक अध्ययन िथा पिामशम समममिको आवश्यकिा:
सङ्ग्घीय सं सदको दुवै सदनका मनयमावलीहरुमा व्यवस्थापन कायमववमि अन्िगमि उचल्लचखि

प्राविानहरुको इमान्दाि पालना हुन ु पने हो । मिनमा उल्लेख भए िमोचजम आमथमक वट्पणी, व्याख्यात्मक
वट्पणी (सं शोिन वविे यकको हकमा िीनमहले ववविण), प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िी वट्पणी आददमा
खुलाउनु पने कुिाहरु नखुलाइएको पाइएमा मनयमावलीहरुको वस्िुगिरुपमा पालना गनम, गिाउनका लामग
सं सदमा दिाम हुन आएका वविेयकहरुमा मनवहि ववर्यवस्िुहरु सं वविानको ममम एवं कानूनी मसिान्ि अनुरुप
भए, नभएको िथा वविेयकमा हुन ु पने ढाँिाको दृवष्टकोणमा अन्िवमस्िु ववमिसम्मि् िहे, निहेको अध्ययन
गिी सुिाि गनुम पने दे चखएमा परिमाजमन गिी ल्याउनका लामग मसफारिस गने गिी एक अमिकािसम्पन्न
वविेयक अध्ययन िथा पिामशम समममि गठन गने व्यवस्था गनुम उपयुक्त दे चखन्छ । यस्िो खालको सफल

अभ्यास सं सदमा ववगिमा समेि िहे को हुँदा यसो हुन ु उपयुक्त दे चखन्छ । वविे यक प्रमिमनमि सभाको
सम्िचन्िि ववर्यगि समममि वा िाविय सभाको वविायन व्यवस्थापन समममिको सभापमिको सं योजकत्वमा
सम्िचन्िि ववभागीय मन्िालय ि कानून, न्याय िथा सं सदीय माममला मन्िालयका सचिव, संघीय सं सद
सचिवालयका ववमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखहरु ि वविेयक शाखा प्रमुखहरु समेि िहेको एक समममिको
व्यवस्था गनुम उपयुक्त ठानेको छु ।

ँ मनयममि अन्ििवक्रया, सम्पकम, समन्वय ि सहकायम :
नेपाल सिकािका मन्िालयहरुसग
कानून मनमामण गने प्रमुख कायम सं सदको भए िापमन सं सदीय व्यवस्था अवलम्िन गिे का नेपाल

ु हरुमा अमिकांश वविेयकहरु सिकािका िफमिाट नै ल्याइने गरिएको, कायमपामलकालाई
लगायिका मुलक
कायम गनम कानून िावहने गिे को ि कानून मनमामण प्रवक्रयामा ववमभन्न पिको सहभामगिा िहने समेि भएकाले
नेपाल सिकािका ववमभन्न मन्िालयहरु ि सङ्ग्घीय सं सद सचिवालयिीिमा वविेयकको ढाँिा, सं ििना,
अन्िवमस्िु लगायिका ववर्यमा मनयममि रुपमा अन्िवक्रमया, छलफल, सम्पकम, समन्वय ि सहकायम गनुम पने
दे चखन्छ ।

प्रचशिण, िामलम ि अमभमुखीकिण कायमक्रम :
नेपाल सिकािको िफमिाट आएका वविेयकहरुमा मामथ उचल्लचखि कमी, कमजोिी िहने गिे को
परिप्रेक्ष्यमा कानूनको मस्यौदा कायममा सं लग्न हुने जनशचक्तको लामग मन्िालयहरुले पमन मनयममि रुपमा
प्रचशिण, िामलम एवं अमभमुखीकिण कायमक्रमहरु सञ्चालन गनम सकेको खण्डमा वविेयकको स्ििीयिा
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

91

कायम गनममा सघाउ पुग्ने दे चखन्छ । साथै सङ्ग्घीय सं सद सचिवालयले समेि वविेयक शाखाको लामग
पयामप्त मािामा दि जनशचक्त ियाि गनमको लामग सचिवालयमा कायमिि कममिािीहरुका लामग व्यवस्थापन
कायमववमि सम्िन्िी प्रचशिण कायमक्रमहरु मनयममि सञ्चालन गनुम पने दे चखन्छ ।

समममिको प्रमिवेदनमा व्याख्यात्मक वट्पणी :
सं सदीय समममिहरुले वविेयक सम्िन्िी प्रमिवेदन िनाउँ दा पमन परिविमन वा थप गरिएका प्राविानहरुका
सम्िन्िमा व्याख्यात्मक वट्पणी ियाि गिी त्यसलाई प्रमिवेदनको अंशको रुपमा समावेश गने परिपाटी
ववकास गनम सवकएमा सो उपयुक्त हुन्छ ।

आमथमक ि भौमिक पूवामिािहरुको उचिि व्यवस्था :
वविेयक अध्ययन पिामशम समममि गठन गनम, आवश्यकिानुसाि प्रचशिण, िामलमहरु सञ्चालन
गनम ि अन्ििमनकाय अन्ििवक्रया, छलफल आददका लामग सचिवालयमा स्रोि सािनको अभाव नहुने
व्यवस्था हुन ु जरुिी दे चखएको छ ।

ववज्ञहरुको सूिी व्यवस्थापन :
सं सदीय ववर्यका ववमभन्न ववज्ञहरुका साथै सङ्ग्घीय सं सद सचिवालयमा लामो समयसम्म कायम
गिे ि अवकाश प्राप्त गिे का वविे यक ि व्यवस्थापन कायमववमिका ववर्यमा अनुभवी पूवक
म ममिािीहरुको िोष्टि
ियाि गिी प्रचशिण, िामलम िथा अन्िवक्रमयामा उहाँहरुलाई सं लग्न गिाउन सकेको खण्डमा उहाँहरुको
अनुभव ि कमिपय व्यावहारिक ज्ञानिाट पमन सचिवालयले लाभ मलन सक्ने दे चखन्छ ।

उत्तिवविावयकी पिीिण :
नेपालको सं सदीय इमिहासमा पवहलोपटक सं सदीय समममिको कायमिेिमभि ऐन कायामन्वयन मापन
िथा अध्ययन, अनुसन्िान समेिको िेिामिकाि उल्लेख छ । सङ्घीय सं सद गठन पश्चाि् िाविय सभा
मनयमावली, २०७५ अन्िगमि वविायन व्यवस्थापन समममिमा उक्त अमिकाि मनवहि िहेको छ । यसै
आिािमा वविायन व्यवस्थापन समममिको पहलकदमीिाट पमछल्ला मूल वविेयकहरुमा यस सम्िन्िी
प्राविान िाखी पारिि गरिएको ि सङ्घीय सं सदिाट सो प्राविान सवहि वविेयकहरु पारिि भई ऐन िनेको
अवस्था छ । "ऐन कायामन्वयन मापन" दफाशीर्मक िाखी त्यसमा ऐन प्रािम्भ भएको पाँि वर्मपमछको
एक वर्ममभि ि त्यसपमछका प्रत्येक पाँि वर्मपमछ एक वर्ममभि सम्िचन्िि मन्िालयले ऐन कायामन्वयनको
मापन गने ि सोको प्रमिवेदन सङ्घीय सं सदको सम्िचन्िि समममिमा पेश गने प्राविान िाख्ने गरिएको
हो । आगामी ददनमा वविे यक प्रस्िोिाले मस्यौदा गदाम नै वविेयकको अङ्गको रुपमा यो प्राविान िाख्ने
गनुम उपयुक्त दे चखन्छ ।
समममिले हालसम्म िेिै पवहलेदेचख नै अचस्िववमा िहेका ि कायामन्वयनमा जवटलिा िहे को

पाइएकामध्ये दुईवटा प्रिमलि ऐन (सङ्ग्क्रामक िोग ऐन, २०२० ि सामाचजक व्यवहाि (सुिाि) ऐन,
२०३३) को कायामन्वयन मापन गरिसकेको छ ।
मनष्कर्म :
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वविेयकको ढाँिा, सं ििना ि स्वरुपका सम्िन्िमा सङ्ग्घीय सं सदको दुवै सदनका मनयमावलीहरुमा
व्यवस्था भए िापमन व्यवहािमा त्यसको पालना ि अनुसिण हुन नसक्दा वविेयकको स्ििीयिा ददनानुददन
खचस्कँदो छ । कमजोि वविे यकको ििािलमा टे केि सं सद ि यसका सं सदीय समममिमा गरिने छलफलले

उत्कृष्ट ऐन मनमामण गनुम ि ुनौिीपूणम छ । िसथम सं सदमा प्रस्िुि गरिने वविे यकको ढाँिा ि सं ििना
लगायि अन्िवमस्िुमा िहे का कमी, कमजोिीहरुमा सुिािका लामग यस आलेखमा ददइएका सुझावहरु
अवलम्िन गनम सवकएको खण्डमा केही हदसम्म ववमि मनमामणमा सकािात्मक प्रभाव पने अपेिा गिे को
छु ।

सन्दभम सामग्री:

1. नेपालको सं वविान ।
2. प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ ।
3. िाविय सभा मनयमावली, २०७५ ।
4. दुवै सभाका पुिाना मनयमावलीहरु ।
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व्यवस्थावपका, कायमपामलका ि न्यायपामलकािीिको अन्ििसम्िन्ि

लक्ष्मी प्रसाद गौिम



पृष्ठभूमी
िाज्य सञ्िालनका लामग व्यवस्थावपका, कायमपामलका ि न्यायपामलकाको उचत्तकै महत्वपूणम
भूममका िहे को हुन्छ । िाज्य भन्नाले मनचश्िि भूगोल, जनसं ख्या, शासन प्रणाली समेि भएको एउटा

एकाइ हो । शासन प्रणालीले नै िाज्य के कसिी सञ्िालन हुने हो भन्ने कुिाको मनक्यौल गदमछ ।
शासन प्रणालीको समग्र स्वरुपमभि व्यवस्थावपका, कायमपामलका ि न्यायपामलका पदमछन् । यी मनकायका

अलावा अन्य सं वैिामनक मनकाय वा आयोग पमन शासन प्रणालीको स्वरुपमभिै एकाकाि भएि िसेका
हुन्छन् ।
व्यवस्थावपका जनिािाट प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा मनवामचिि प्रमिमनमिहरुको सभा हो ।
कायमपामलकाको गठन प्रत्यि मनवामिन वा व्यवस्थावपका माफमि् हुन्छ भने न्यायपामलका मनचश्िि सं वैिामनक
वा कानूनी व्यवस्थाका आिािमा मनिामरिि योग्यिा पुगेका व्यचक्त ियन गिी कुनै प्रमिमनमिपरिर्द् वा

कायमसमममिको मसफारिसका आिािमा मनयुक्त भएका न्यायािीशहरु भएको स्विन्ि मनकाय हो । यी
िीनवटै मनकायको आ-आफ्नै भूममका िहे को छ ।व्यवस्थावपका कानून मनमामण गने काममा, कायमपामलका
दै मनक प्रशासन सञ्िालन गने काममा ि न्यायपामलका न्याय मनरुपण गने काममा स्विन्ि िहेका

हुन्छन् । यसको साथसाथै कुनै पमन अङ्ग स्वछन्द नहोस् भन्नका लामग आपसमा सन्िुलन कायम गनम
सं वैिामनक िथा कानूनी कडीको व्यवस्था समेि गरिएको हुन्छ । यही एक-आपसको कायम ववभाजन ि
कायम सन्िुलनको कडी अथामि ् ििकीवलाई हामी यी िीनवटा अङ्गिीिको अन्ििसम्िन्ि भन्न सक्दछौं ।
व्यवस्थावपका
वविावयका- सभा वा सदन सिकािको त्यो ववभाग हो जसको कायम कानून िनाउने हुन्छ ।
न्यावयक ववभाग, जसले कानूनको व्याख्या गछम, कायमकारिणी ववभाग जसले कानून लागू गछम ि त्यसलाई
प्रभावशाली िनाउने कायम गदमछ; यी ववभागहरुभन्दा मभन्न हुन्छ ।1 "सं सद" अंग्रेजी भार्ाको
को नेपाली रुपान्ििण हो ।

Parliament

Parliament फ्रेन्ि भार्ाको Parler िाट ववकास भएको हो । फ्रेन्ि
भार्ामा सं सदलाई Parlement (छलफल गने स्थान) भमनन्छ । Parliament जसलाई ित्काल प्रिमलि
ल्याटीन भार्ामा Parliamentum भमनन््यो ि छलफल गने सं स्थाको रुपमा पवहलो पटक िेिौं शिाब्दी

 सहसचिव
1

(कानून), सं घीय सं सद सचिवालय

टोप िहादुि मसं ह, कानूनी शब्दकोर्, (२०५२), पृ ६३१
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(सन् १२४७) मा िेलायिमा िोलाइएको मथयो ।2 िेलायिका िाजा एडवडम िृिीयको शासनकाल सन्
१३२७ दे चख १३७७ सम्ममा सं सदको महत्वपूणम ववकास भएको मामनन्छ ि यसै समयमा सं सदको
स्वीकृमिववना कि उठाउन पाइँदैन भन्ने मान्यिा ववकास भएको मथयो ।
कायमपामलका
कायमपामलका "जसले िाज्यमभि प्रशासन गदमछ, सिकािको कायम पूिा गदमछ ि िाज्यमभि शाचन्ि,

िावहििाट िाज्यको सुििा कायम गदमछ । कवहलेकाही ीँ जसको अथम िाज्यको प्रमुख ि कवहलेकाही ीँ जङ्गी
िथा मनजामिी कममिािीहरुको सम्पूणम मनकाय भन्ने हुन्छ"3 समष्टीमा िाज्य प्रमुख (Head of the state)
ि जङ्गी अथामि ् सेना पमन कायमकारिणीमा पने ववद्वानहरुको मि िहेको पाइन्छ । ववमिवेत्ता A.C. Kapoor

ले कायमकारिणी भन्नाले िी समस्ि मनकायहरुलाई जनाउँ छ, जो कानूनको माध्यमद्वािा व्यक्त गरिएको
िाज्यको इच्छा ( Will

of the State) कायामन्वयनसँग सम्िचन्िि छन् भनी भनेका छन् । िाज्यको

इच्छा लागू गने अमिकािलाई कायमकारिणी अमिकाि भमनन्छ ि त्यस्िो अमिकाि भएको मनकाय नै
कायमपामलका हो ।
न्यायपामलका
"न्यावयक शचक्त मनवहि िहे को सिकािको शाखा; दे शमा लागू िहे को अदालिहरुको प्रणाली;
न्यायािीशहरुको मनकाय, वेञ्च, कानूनको व्याख्या गने, त्यसलाई लागू गने स्वभावको िाज्यको ववभाग"4
िि यसमा सिकािको शाखा नभनी िाज्यको शाखा भमननु उपयुक्त दे चखन्छ । सं वैिामनक कानूनका
सन्दभममा न्यायपामलकाले िाज्यका अदालिहरुको व्यवस्था (System of Courts), मिनीहरुको िह, गठन
ु ाइको कायमववमि िथा अदालिहरुको िेिामिकाि
ववमि, न्यायािीशहरुको सेवाका सिमहरु, मुद्दाको सुनव
समेिलाई समेट्छ ।
सं वैिामनक मनकायहरु
सीममि सिकाि ि जवाफदे ही शासन प्रणाली कायम गनम ववमभन्न सं वैिामनक मनकायहरुको
व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सिकािका कायम कानूनसम्मि् छन्, छै नन्, जनिाप्रमि जवाफदे ही ि उत्तिदायी
ु ाइ भयो भएन भन्ने लगायिका प्रश्नलाई मापन गनम ववमभन्न
भएि कायम गिे का छन्, छै न, गुनासो सुनव

वविा हेने गिी सं वैिामनक मनकायको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । मनष्पि मनवामिनका लामग मनवामिन
आयोग, सुशासन कायम गनम अचख्ियाि दुरुपयोग सम्िन्िी अनुसन्िान गने आयोग, मनष्पििा ि प्रमिस्पिाम
कायम गिी कममिािी भमिम गनम लोक सेवा आयोग, मानव अमिकािको अवस्था हेन म सो सम्िन्िी आयोग
लगायिका ववमभन्न प्रकािका आयोग गठन गिी मनचश्चि अमिकाि प्रदान गरिएको पाइन्छ ।

2
3

4

The New Encyclopedia Britannica, Vol. 9, (1987), P.161
पूवव
व त ् पाद टिप्पणी नं. १, प.ृ १६६
ऐजन, प.ृ ३५२
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ववमिको शासन
ववमि अथामि ् कानूनको परिमिभि िही शासन गनुम नै ववमिको शासन हो ।

Common Law

system िाट ववकास भएको यो मसिान्ि ित्कालीन समयमा मनिं कुश िाजालाई कानूनको दायिामा ल्याउन
उपयोग गरिएको मथयो । िेिौं शिाब्दीमै ब्रे क्टनले "शासकहरु कानून अन्िगमि िहुन पने" िािणा व्यक्त
गिी कानूनको शासन सम्िन्िी अविािणाको प्रथम उच्िािण गिे को भन्न सवकन्छ । िि
लाई व्यवचस्थि ढङ्गले व्याख्या गने श्रे य भने A.V.
ववश्वववद्यालयमा ददएको

Rule of Law

Diacey लाई जान्छ । उनले अक्सफोडम

Lectures मा ववमिको शासनमा मनम्न िीनवटा कुिाहरु िहनु पने िािणा व्यक्त

गिे :-5
१) स्वेच्छािािी शचक्तको अभाव,
२) कानूनको अगामड समानिा,
३) सं वविान िाज्यको सामान्य कानूनको उपज ।
उनले ददएका

Veteran Lectures लाई समेटेि सन् १८८५ मा "Introduction to the law

of the constitution" प्रकाचशि गरियो ।

ववमिको शासनको मसिान्ि ब्रे क्टन ि डायसीले व्यक्त गिे को वविािमा माि सीममि छै न ।
अवहले यो मसिान्िलाई सं वविानवादको अन्िमनमवहि िवव मामनने अत्यािािी शासनको अन्त्य, नागरिक
िाज्यको मसिान्ि, सीममि सिकाि, शचक्त मनयन्िण ि सन्िुलन, सं वैिामनक सवोच्ििा, न्यावयक
पुनिावलोकन, अमिकािप्राप्त सं वैिामनक न्यायपामलकाको अविािणालाई कानूनी िाज्यको समेि अमभन्न
िववका रुपमा स्वीकाि गरिन्छ ।6 कानूनको शासनको एउटा महत्वपूणम Pillar का रुपमा िहेको समानिा
स्वयं मसि हो भन्दै सन् १७७६ मा अमेरिकी स्विन्ििाको घोर्णापिका लेखकहरुले यस्िो घोर्णा गिे "हामी यी आदशमहरुलाई स्वयं मसि सत्यको रुपमा स्वीकाि गदमछौं । िी के हुन ् भने सम्पूणम मानवहरु

सृवष्टका सामु ििािि छन्, सृवष्टकिामले उनीहरुलाई मनचश्िि अमिकािहरु ददएका छन् जो कसै िाट खोमसनु
हुन्न । यस्िा अमिकािहरुमध्ये िाँच्न पाउने, स्विन्ििाको उपभोग गने ि आफूलाई आनन्द लाग्ने िाटो
मलन पाउने कुिा िहेका छन् ।"7

नेपालको सं वविानमा िहे का व्यवस्था
नेपालको सं वविानको िािा ७५ मा नेपालको कायमकारिणी अमिकाि यो सं वविान ि कानून
िमोचजम मचन्िपरिर्द्मा मनवहि हुने िथा यो सं वविान ि कानूनको अिीनमा िही नेपालको शासन
व्यवस्थाको सामान्य मनदे शन, मनयन्िण ि सञ्िालन गने अमभभािा मचन्िपरिर्द्मा हुने व्यवस्था गरिएको
छ । त्यसैगिी िािा ८३ मा प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा नामका दुई सदन सवहिको एक सं घीय

5
6
7

A.V. Diacey, Introduction to the study of the law of Constitution, (1960), p.188
G. Schochet, "Constitutionalism, Liberalism and Study of Politics", XX Constitutionalism Normax 7 (1979)
रबिव ए. डाहाल, प्रजातन्त्रका बारे मा (२००५), प.ृ ६३ (नेपाली उल्था कपीबाि)

96

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

व्यवस्थावपका हुनछ
े जसलाई सं घीय सदन भमनने ि िािा १०९ मा सं घीय सं सदको व्यवस्थावपकीय

अमिकाि अनुसूिी-५, अनुसूिी-७ ि अनुसूिी-९ (सं वविानको) िमोचजमको सूिीमा उल्लेख भए िमोचजम
हुने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थावपका सम्िन्िी सम्पूणम अमिकाि वविावयकालाई हुने भनी सं वविानमा

उल्लेख भएको भने पाइँ दैन । सं वविानको िािा १२६ मा नेपालको न्याय सम्िन्िी अमिकाि यो सं वविान,
अन्य कानून ि न्यायका मान्य मसिान्ि िमोचजम अदालि िथा न्यावयक मनकायिाट प्रयोग गरिने ि मुद्दा
माममलाको िोहमा अदालिले ददएको आदे श वा मनणमयको सिैले पालना गनुम पने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदे श कायमपामलका, व्यवस्थावपका िथा स्थानीय िहलाई समेि व्यवस्थावपकीय ि कायमकारिणी अमिकाि

प्रदान गरिएको छ । यसका अलावा स्थानीय िहमा न्यावयक समममिलाई केही हदसम्म न्यावयक अमिकाि
प्रदान गरिएको दे चखन्छ । िि प्रदे शलाई भने त्यस्िो न्यावयक अमिकािको परिकल्पना विममान सं वविानले

गिे को पाइँदैन । त्यसैले कायमपामलका ि व्यवस्थावपका सं घीयिामा गए िापमन न्यायपामलका एकात्मक
िहेको भन्ने वट्पणी समेि हुने गिे को छ ।
सीममि सिकािको परिकल्पना
ववमि िथा कानूनले िाँमिएको ि कानूनको परिमिमा िही सञ्िालन हुने सिकाि नै सीममि सिकाि

हो । कायमकारिणीको काम ठीक भए, नभएको, सं वविान, ऐन, मनयम िमोचजम सिकािी अमिकािीहरुले

अमिकाि प्रयोग गिे , नगिे को कुिा यस अविािणाले हे दमछ । सीममि सिकािको अविािणा अन्िगमि

सिकािको शचक्तलाई सं वविान ि कानूनको माध्यमद्वािा अंकुश लगाई सिकािका कायमहरुलाई स्वेच्छािािी

एवं मनिं कुश हुनिाट िोक्दछ । सिकािको िरिि जवहले पमन मनिं कुश ि स्वेच्छािािी हुने गदमछ ि

नागरिकको अमिकािमामथ प्रहाि गरििहन्छ भन्ने मान्यिा िही आएको हुँदा यसलाई मनयन्िण गनम सीममि
सिकािको अविािणा ववकास भएको हो ।
व्यवस्थावपकाले कानून मनमामण गिी कायमपामलकाको सीमा िोवकददएको हुन्छ । त्यो सीमा पाि
गनम खोजे व्यवस्थावपकाले आफ्नो शचक्त प्रयोग गिी सिकाि ववस्थापन गनम सक्छ । कायमपामलकालले
ल्याएका नीमि िथा कायमक्रम असफल िनाइददन सक्छ । त्यसैगिी न्यायपामलकाले प्रिमलि सं वविान

ु ाइ माफमि् पिीिण गनम सक्छ ।
िथा ऐन, मनयम िमोचजम सिकािले गिे का कायमको न्यावयक सुनव
आिुमनक ववश्वमा सिै जवाफदे ही सिकाि सीममि सिकािको रुपमा िल्नु पदमछ भन्ने मान्यिा िाख्ने
गरिन्छ ।
कायमपामलका ि व्यवस्थावपकािीिको अन्ििसम्िन्ि
कायमपामलका ि व्यवस्थावपकािीिको शचक्त ववभाजनका साथसाथै महत्वपूणम अन्ििसम्िन्ि िहे को

ु मा व्यवस्थावपकाले नै सिकाि गठन गने ि सिकाि ववस्थापन गने
हुन्छ । सं सदीय प्रणाली भएका मुलक

ु मा कानून मनमामण माफमि् व्यवस्थावपकाले कायमपामलकालाई
कायम गदमछ । िािपमि कायमकािी हुने मुलक
मनयन्िण गदमछ । कमिपय अवस्थामा िािपमिलाई मनचश्चि प्रकािका कायमकािी आदे श जािी गने अमिकाि
ददइएको पाइन्छ ।
नेपालको सं वविानको िािा ७६ मा व्यवस्थावपकाले सिकािको गठन गने, िािा १०० मा
व्यवस्थावपकाले अववश्वासको प्रस्िाविाट प्रिानमन्िीलाई हटाउन सक्ने, िािा ९३ मा िािपमिले सं सदको
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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अमिवेशन आह्वान ि अन्त्य गनम सक्ने, िािा २७९ मा िािलाई दीघमकालीन असि पुर्याउने सन्िी वा

सम्झौिाको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन सं घीय संसदका दुई मिहाई िहुमिले अनुमोदन गनुम
पने व्यवस्था, सं सदले िनाएका कानून कायमपामलकाले कायामन्वयन गनुम पने जस्िा व्यवस्था गिी
कायमपामलका ि व्यवस्थावपकाको अन्ििसम्िन्ि स्थावपि गिे को पाइन्छ ।
कायमपामलका ि न्यायपामलकािीिको अन्ििसम्िन्ि
कायमपामलकाले प्रत्यायोचजि व्यवस्थापनको अमिकािको प्रयोग गिी िनाएका कानून न्यायपामलकाले

Judicial review को माध्यमिाट िदि गरिददन सक्दछ । कायमपामलकाले गिे का अन्य प्रकृमिका मनणमय
समेि न्यायपामलकाले असािािण अमिकाििेि अन्िगमि िेिामिकाि ग्रहण गिी िदि गरिददन सक्दछ ।
मुद्दाको िोहमा न्यायपामलकाले ददएको सिै आदे श कायमपामलकाले मान्नु ि कायामन्वयन गनुम पदमछ ।
न्यायपामलकाका लामग आवश्यक पने कममिािी व्यवस्थापन ि फैसला कायामन्वयन कायमपामलकाले
गरिददनु पदमछ । कायमकािीका सोपानमा िहे का िाि प्रमुखले न्यायपामलकाले गिे का सजाय माफी मुलिवी
वा ममनाहा गनम सक्दछन् ।
नेपालको

सं वविानको

िािा

२८४

मा

प्रिानन्यायािीशको

मनयुचक्त

कायमपामलका

प्रमुख

प्रिानमन्िीको अध्यििामा गठन हुने सं वैिामनक परिर्द्को मसफारिसमा हुने व्यवस्था िहेको छ ।

त्यसैगिी िािा २७६ मा िािपमिले न्यायालयिाट भएका सजाय माफी, मुलिवी परिविमन वा कम गनम
सक्ने व्यवस्था गिे को पाइन्छ । िािा १३३ मा न्यायपामलकाले कानून िदि गनम सक्ने सं वैिामनक
व्यवस्था िहेको दे चखन्छ ।
व्यवस्थावपका ि न्यायपामलकािीिको अन्ििसम्िन्ि
वविावयका कानून िनाउने कुिामा स्विन्ि हुन्छ, िि त्यस्िो कानून सं वविानसँग िाचझने गिी वा

जनिालाई प्रत्याभूि गरिएका मौमलक हकमामथ अनुचिि िन्दे ज लगाउने गिी िनाउन पाइँदैन ।

वविावयकाले िनाएको कानूनको अथम के हो अथामि ् त्यसको व्याख्या के हो भन्ने कुिा वविावयकाले मनिामिण
गनम सक्दै न । त्यस्िो कायम अको कानून िनाएि गने छू ट समेि वविावयकालाई हुँदैन । िी सिै कानूनी
व्यवस्थाको अथम गने अथामि ् व्याख्या गने एक माि मनकाय न्यायपामलका हो । त्यसैले वविावयकाले
कानून मनमामण गिे ि प्रारुप (Skeleton) ियाि गदमछ िि त्यस्िो प्रारुपमा प्राण भने काम न्यायपामलकाले
गदमछ भनी ववमिशास्त्रमा भन्ने गरिन्छ ।
न्यायपामलकाका न्यायािीशहरुले वविावयकाले िनाइददएको कानूनको परिमिमा िही काम गनुम

पदमछ । त्यो परिमि नाघेमा उनीहरु मनचश्िि प्रकािको काििाहीको भागीदाि हुन्छन् । कुन मुद्दा कुन
अदालिले हेने, कस्िा ववर्यलाई अपिािीकिण (Criminalization) गने जस्िा ववर्य पमन वविावयकाले

नै मनिामिण गदमछ । सदनको काििाही मनयममि छ वा छै न भनी कुनै पमन अदालिमा प्रश्न उठाउन
पाइँदैन ।
नेपालको सं वविानको िािा १०१ मा प्रिान न्यायािीश ि न्यायामिशलाई प्रमिमनमि सभाले
महामभयोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गिे को छ । िािा १३८ मा सवोच्ि अदालिको वावर्मक प्रमिवेदन
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िािपमि समि पेश गनुम पने ि िािपमिले त्यस्िो प्रमिवेदन प्रिानमन्िी माफमि् सं घीय सं सदमा पेश गनुम
पने व्यवस्था छ । िािा २९२ मा प्रिानन्यायािीश ि सवोच्ि अदालिमा न्यायािीशहरुको मनयुचक्तपूव म
ु ाइ हुने व्यवस्था छ । त्यस्िो सुनव
ु ाइमा अस्वीकृि भएका व्यचक्त प्रिानन्यायािीश वा
सं सदीय सुनव
न्यायािीशमा मनयुक्त हुन सक्दै नन् । न्यायपरिर्द्को सदस्यको रुपमा कायमपामलकािाट कानून िथा न्याय
ववर्य हेने मन्िी सामेल हुने ि मन्िी आफ्नो कामका लामग व्यचक्तगि रुपमा सं घीय सं सदप्रमि उत्तिदायी

हुने व्यवस्था समेि यस सन्दभममा आकवर्मि हुने दे चखन्छ । गलि व्यचक्तको नाम न्यायपरिर्द्िाट मसफारिस
भएमा त्यस्िो मसफारिसका सन्दभममा सम्िचन्िि मन्िी व्यचक्तगि रुपमा सं सदप्रमि उत्तिदायी हुनै पदमछ ।
सं घीय सं सदले िनाएको कानून अदालिले व्याख्या गने ि अदालिमा वविािािीन मुद्दा िािे

सं सदमा छलफल निलाइने व्यवस्था िहेको छ । िािा ९० मा सं घीय सं सदको कुनै सदस्य अयोग्य छ
वा हुनगएको छ भन्ने प्रश्नको अचन्िम मनणमय सवोच्ि अदालिको सं वैिामनक इजलासिाट हुने व्यवस्था
छ ।

सं सदका समममि ि कायमिि
े
एक दृवष्टकोणमा सं सदलाई शो रुम (Show

room) ि संसदीय समममिलाई कायमशाला पमन

भन्ने गरिन्छ । समममिको िैठकमा नै सम्िचन्िि ववर्यको गवहिो जाँि पडिाल ि छलफल गिी मनष्कर्म
मनकाल्ने गरिन्छ ।यसै कािण सं सदका समममिलाई कायमशाला भमनएको हो ।

Woodro Wilson ले
अमेरिकी कंग्रेसका समममिलाई "Little Legislature and disintegrate ministry" भनी ििाम गिे का
छन् । मूलि: दे हायका कािणले सं सदका समममिको भूममका महत्वपूणम मामनन्छ:(क)

वविेयक ि प्रस्िावको सं ख्या अत्यमिक हुन,ु

(ख)

जवटल प्रकृमिका वविेयक हुन,ु

(घ)

वविेयकले ववशेर्ज्ञ हाि ि वविािको अपेिा िाख्नु,

(ग)

(ङ)
(ि)
(छ)

कदठन ि प्राववमिक ववर्यका वविेयक हुन,ु
नयाँ कानूनलाई प्रिमलि कानूनको सन्दभममा हेन मु पने,
समममिमा लगेपमछ सहममिमा पुग्न सिल हुन,ु

समममिमा Negotiation ि Lobbing गनम सचजलो हुन ु ।8
सं सदमा समममिका काम काििाहीिाट समग्र सं सदकै अनुहाि हेन म सवकन्छ । कायमपामलकालाई

उसको कायमिेिमा काम गने स्विन्ििा ददनु पदमछ । सं सदका समममिले कायमकारिणी सिह मनदे शन ददने
गिे को गुनासो पमन यदाकदा आउने गिे का छन् । कायमपामलकाले वविे यक सं सदमा प्रस्िुि गनुक
म ो सट्टा
मनयम, कायमववमि, मनदे चशका िनाएि काम िलाउन खोज्ने ि वविावयका अन्िगमिका समममिले कायमकारिणीको
उपल्लो िह सिह दै मनक काम काििाहीका ववर्यमा मनदे शन ददने गिी एकको कायम िेिमा अको प्रवेश
गनम खोजेको भन्ने जस्िा प्रश्न पमन उठ्ने गिे को पाइन्छ । प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभाका समममिका

8

मोहन बन्त्जाडे (ष्ट्रव ं स २०५४), "व्यवस्थापन कायवष्ट्रवचि" नेपालको संवि
ै ाननक कानून, काठमाडौ: कानून अनुसन्त्िान

तथा ष्ट्रवकास फोरम (फ्रिडील), प.ृ ३४९ ।
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कायम िेिमा भएका दोहोिोपना पमन एक प्रकािको समस्याको रुपमा दे चखएको छ । एकै ववर्यमा
कायमकारिणीका मनकायले ववमभन्न समममिमा जवाफदे वहिा दे खाउनु पदाम, एउटै ववर्यका अड्डामा ववमभन्न
समममिको अनुगमन हुँदा िी मनकायका प्रशासमनक पदामिकािीमा पमन कुन समममिप्रमि आफू जवाफदे ही

िहनु पने हो भन्ने अन्यौल दे चखएको छ । यी सवालमा सं सदका समममििीि आपसमा छलफल गिी आआफ्नो कायमिेि यवकन गनुम पने दे चखन्छ ।
न्यापामलका: न्यावयक सवक्रयिा (Judicial Activism) ि न्यावयक आत्मसं यम (Judicial Self-restraint ) को
कसीमा
न्यावयक सवक्रयिा ि न्यावयक आत्मसं यमको मसिान्िलाई सन्िुमलि ढङ्गले प्रयोग गनम सकेमा

माि न्यायपामलकाले आफ्नो गरिमा कायम गनम सक्ने ववश्वास गरिन्छ । न्यायालयले कायमपामलका ि
व्यवस्थावपकाले पूिा गनम नसकेका Gap परिपूमिम गिी अमल सवक्रय भएि आदे श ददने, व्याख्या गने, मनचश्चि
िौि िरिका सवहिको ददशामनदे श गरिददने कायम नै यथाथममा न्यावयक सवक्रयिा हो । हुन ि अदालिले

कानून िनाउने होइन, िि जनिाको हक अमिकािको ििाका लामग मनयम ववमि िोकी आदे श गिी कानूनी
खाडल पुने काम आिुमनक न्यायालयहरुले गदै आएका छन् । यही Gap परिपूमिम गने कायम नै न्यावयक
सवक्रयिा हो । सावमजमनक सिोकािका सवालमा सावमजमनक वहिका लामग Judicial Activism को मसिान्ि
प्रादुभामव भएको मामनन्छ । यसको सैिाचन्िक इमिहास हेदाम सन् १९४७ को फिनुम पमिकामा अथमि
स्लेमसं गिले सिभन्दा पवहले Judicial Activism शब्दावली प्रयोग गिे को मामनएको छ । न्यायािीशले
कानूनमा उल्लेख भएका भन्दा थप िकम मसजमना गिे ि न्याय ददने सवक्रयिालाई उनले यो नयाँ नाम ददएका

मथए । पिम्पिागि रुपमा न्यावयक सवक्रयिाभन्दा न्यावयक आत्मसं यम हुन ु उचिि ठामनन््यो । अथामि ्
न्यायालयले व्याख्या माफमि् कानून िनाउने होइन भन्ने मान्यिा िाचखन््यो ।
ििममान सन्दभममा हे दाम न्यावयक सवक्रयिा जनिाको हक, अमिकाि ििाका लामग अि ुक अस्त्रका
रुपमा ववकास भएको छ ।

Marbury Vs. Madison को मुद्दामा अमेरिकी सवोच्ि अदालिले दे खाएको

न्यावयक सवक्रयिालाई उदाहिणको रुपमा मलने गरिन्छ । यही वववादमा प्रमिपाददि मसिान्ि अनुसाि
न्यायािीशिािा मनमममि कानून (Judge

made Law) को अविािणा वक्रयाशील भएको हो । नेपालको

सन्दभममा हे दाम गोपाल चशवाकोटी वव. श्री ५ को सिकाि9 भएको मुद्दामा मनवेदकले के-कसिी सूिनाको
हक प्रिलन गनम पाउने भनी सवोच्ि अदालिले आदे श माफमि् िोकी ददएको कायमववमिलाई न्यावयक
सवक्रयिाका सन्दभममा कोशेढं ु गा मनणमय मान्न सवकन्छ ।
(क)

न्यावयक आत्मसं यमका सीमाहरु अदालिको अभ्यासिाट प्रमिपादन भै ववकास भएका सीमाहरु

हुन ् । यस्िा सीमाहरुको दायिा सं वविान वा कानूनमा लेचखएको हुँदैन । यस्िा सीमाहरुलाई

U.S. Vs. Butler को मुद्दामा अमेरिकी न्यायािीश Stone ले आफ्नो ववसम्मि िायमा "न्यावयक
आत्ममनयन्िण" भनी नामाकिण गिे का छन् ।10 त्यसपमछ अमेरिकी सवोच्ि अदालिले न्यावयक
9

नेपाल कानन
ू पत्ररका, २०५१ अंक ४, प.ृ २५५

10

S.N. Ray, Judicial Review and Fundamental Rights, (1974), P.254
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आत्ममनयन्िणलाई न्यावयक पुनिावलोकनका प्रमुख सीमाका रुपमा स्वीकाि गदै आएको छ ।
न्यावयक आत्ममनयन्िण अदालिले स्वयं आफूलाई मनयन्िण गने प्रमुख माध्यम हो । यसिाट
अदालि सिै सं यममि, सन्िुमलि ि चस्थि िहन्छ । ववमिवेत्ताहरुले दे हायका न्यावयक आन्मसं यमका
(ख)
(ग)

सीमा हुने ववश्लेर्ण गिे को पाइन्छ:-

अदालिले कुनै वववाद वा मुद्दाको िोहमा माि कुनै पमन ऐनको न्यावयक पुनिावलोकन गनम सक्ने,
त्यस्िो कानून सािवान वा कायमववमि कानून हुन सक्ने, (िि भाििमा सािवान कानूनको माि

review हुने)
(घ) Locus Standi कायम भएको हुन ु पने, (Public Interest िाहेक),
(Judicial

(ङ)

िाजनीमिक प्रश्नको न्यावयक पुनिावलोकन नहुने (िि िवविाज भण्डािी वव. मनमोहन अमिकािी11
को मुद्दामा िाजनीमिक प्रश्न मममसएको वववादमा पमन िाजनीमिक प्रश्नलाई अलग िाखी कानूनी
प्रश्न मनरुपण गनम अदालिलाई िािा नपुग्ने न्यावयक मसिान्ि प्रमिपादन भएको पाइन्छ ।),

(ि)

व्यवस्थावपकाले िनाएका कानून ि कायमपामलकाका काम काििाही सं वविान अनुरुप भएको अनुमान
गने अथामि ् अदालि पूवामग्रही हुँदैन

। Absolutely necessary भएको अवस्थामा माि Judicial

review को डण्डा अदालिले िलाउने,
(ज)

Doctrine of severability लागू गने अथामि ् सं वविान ववपिीि भएको प्राविान माि

void गने ि

अन्यलाई यथावि् िहन ददने,
(छ)

ववदे शी िािसँग भएको सचन्िको प्राविानलाई प्रमिकूल असि पाने गिी

(ज)

ववशेर् परिचस्थमिमा िाहे क सिैलाई समान मान्ने,

Judicial review नगने,

न्यावयक सवक्रयिा ि न्यावयक आत्मसं यमका मसिान्िलाई सन्िुमलि ढङ्गले प्रयोग गनम सकेको

अवस्थामा माि न्यायपामलकाले आफ्नो गरिमा कायम िाख्न सक्दछ । नेपालको सन्दभममा हेदाम
कमिपय िाजनीमिक प्रश्न भएका वववादमा पमन सवोच्ि अदालि प्रवेश गिे ि िावहनेभन्दा िढी
सवक्रयिा दे खाएको भन्ने प्रश्न पमन उठ्ने गिे का छन् । ववगििफम फकेि हे दाम हरिप्रसाद नेपाल
वव. मगरिजा प्रसाद कोइिाला समेि भएको मुद्दामा "िाजनैमिक अवस्थाको ववश्लेर्णिाट प्रमिमनमिसभा
ववघटन गनम आवश्यक ठान्दछ, नयाँ सिकािको गठनको लामग पमन जनादे श प्राप्त गने उद्देश्य हुन

सक्दछ भन्ने जस्िा िाजनीमिक प्रश्न हुन,् यस्िा ववर्य अदालिको मनरुपणको ववर्य हुन सक्दै न"12
भनी व्याख्या भएको दे चखन्छ । िि िवविाज भण्डािी वव. मनमोहन अमिकािी भएको मुद्दामा
िाजनीमिक प्रश्न पन्छाएि अन्य सं वैिामनक ि कानूनी प्रश्नहरुको मनणमय गनुम नै सं वविानको व्यवस्था
ि भावना अनुरुप हुन्छ भनी व्याख्या भएिाट दुई मुद्दामध्ये अचघल्लोमा न्यावयक सं यमिा ि
पमछल्लोमा न्यावयक सवक्रयिा दे खाएको अथम गनम सवकन्छ । यसपमछ पमन सं सद ववघटनको मुद्दा
पटक-पटक

पिी

सवोच्ि

अदालिले

पमछल्लो

मुद्दाको

अभ्यासलाई

मनिन्िििा

ददएको

दे चखन्छ ।

11
12

नेपाल कानन
ू पत्ररका, स्वणव शभ
ु जन्त्मोत्सव ष्ट्रवशेषाङ्क २०५२, प.ृ १०
सवोच्ि अदालि िुलेटीन, िर्म ३, अंङ्क १०, पृ.२
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(झ)

नेपालको सं वविान २०७२ सालमा आए पश्चाि प्रमिमनमि सभाको ववघटन सम्िन्िी दुई पटक मुद्दा
पिे कोमा दुवै मुद्दामा िाजनीमिक प्रश्न पन्छाएि सं वैिामनक ि कानूनी प्रश्नहरुको सवोच्ि अदालिले
मनरुपण गिे को दे चखन्छ । दे व प्रसाद गुरुङ्ग वव. िािपमिको कायामलय समेि13 भएको मुद्दामा
"सं वविानमा न्यावयक मनरुपणको ववर्य हुँदैंन भनी प्रष्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गिे को ववर्यका

कुिामा िाहे क सं वविानमा िहे का कुनै प्राविानको प्रयोग ि व्याख्या सम्िन्िी प्रश्न उठाई अदालिमा
प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकािका प्रश्नहरुको मनरुपण गनुम यस अदालिको किमव्य नै िन्दछ

। केिल िाजनीमिक महत्व वा िाजनीमिक वक्रयाकलाप भन्ने जस्िा कुिाको आविणमा
सवविानिािा मनिामरिि सीमा वा परिमि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरुको मनरुपण गनम पचन्छने हो

भने यस अदालिले सं वविान प्रदत्त चजम्मेवािी पूिा नगिे को अवस्था सृजना हुन जान्छ" भनी व्याख्या
भएको पाइन्छ । यस व्याख्यालाई

Judicial Self Restraint को कसीमा िाखेि हेदाम सं यमिाभन्दा

न्यावयक सवक्रयिाकै आभास हुन्छ । त्यस्िै शेि िहादुि दे उवा वव. िािपमिको कायामलय समेि
भएको14 मुद्दामा िाजनीमिक महत्व, िाजनीमिक सम्िन्ि वा िाजनीमिक वक्रयाकलाप जस्िा कुिाको

आविणमा सं वविानद्वािा मनिामरिि सीमा वा परिमि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरुको मनरुपण
गनमिाट पचन्छने हो भने यस अदालिले मनयन्िण ि सन्िुलनको सं वैिामनक चजम्मेवािी पूिा नगिे को
हुनजान्छ । ववघटन सम्िन्िी प्रश्न सं वविानको पालनासँग प्रत्यिि: सम्िचन्िि भएकाले यसलाई
िाजनीमिक प्रश्नको आविण ददएि यस ववर्यमा अदालिले प्रवेश गनुम हुदैन भन्नु युचक्तसं गि दे चखँदैन"
भनी सं सद ववघटनववरुिको मुद्दालाई िाजनीमिक नभई सं वैिामनक िथा कानूनी ववर्य भनी िवविाज

भण्डािी वव. मनमोहन अमिकािी भएको मुद्दामा अवलम्िन गिे को कुिालाई यस मुद्दामा समेि

आत्मसाि् गिे को दे चखन्छ । अथामि ् िाजनीमिक आविणमा सं वैिामनक िथा कानूनी प्रश्नलाई लुप्त
िनाउने वा अदालि आउन नददने गनम पाइँ दैन भन्ने मनष्कर्ममा सवोच्ि अदालि पुगेको
दे चखन्छ । कमिपयले यी दुवै मुद्दामा सवोच्ि अदालिले

Judicial self-restraint को दायिा

नाघेको भन्ने गिे िापमन सं वैिामनक प्रश्नको मनरुपण गदाम अदालिले केही न केही िोल्नै पने ि
त्यस्िो िोलीमा िाजनीमिक प्रश्नका ववर्यमा समेि वववेिना गने भएकोले यी दुवै मुद्दामा भएका
व्याख्या

Judicial Activism ि Judicial Self-restraint को कसीमभिै िहेको कुिामा हामी

सहमि हुनै पदमछ ।
न्यायकमीमामथको महामभयोग
कस्िो अवस्थामा न्यायािीशमामथ महामभयोग लाग्ने हो भन्ने ववर्य मनिपेि नभई सापेि ववर्य

हो । कुनै ढक, ििाजु वा िुलो िाखेि वकलो, शेि, िानी, ववसौली भनी मापन गिी यसको योग मनकाल्न
सवकँदै न । नेपालको सं वविानको िािा १०१ को उपिािा (२) मा सं वविान ि कानूनको गम्भीि उल्लं घन

13

मनवेदक दे व प्रसाद गुरुङ्ग वव. िािपमिको कायामलय समेि, ०७७-wc-००३७; मममि २०७७/११/११ मा

भएको आदे श
14

मनवेदक शेि िहादुि दे उवा वव. िािपमिको कायामलय समेि, ०७७-wc-००७१; मममि २०७८/३/२८ मा भएको

आदे श
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गिे को, कायमिमिाको अभाव वा खिाव आििण भएको वा इमान्दािीपूवक
म आफ्नो पदीय किमव्यको पालना
नगिे को वा आिाि सं वहिाको गम्भीि उल्लं घन गिे को कािणले आफ्नो पदीय चजम्मेवािी पूिा गनम नसकेको

आिािमा नेपालको प्रिानन्यायािीश वा सवोच्ि अदालिका न्यायािीश ववरुि महामभयोग लाग्न सक्ने
सं वैिामनक व्यवस्था िहे को छ । महामभयोग लगाउने ववर्य अत्यन्ि गम्भीि ि सम्वेदनशील ववर्य हो ।
व्यवस्थावपकालाई महामभयोग लगाउन सक्ने अमिकाि ददनुको अथम न्यायपामलका शुि ि सफा होस् भन्ने
नै मूल अमभप्राय हो । यसलाई व्यवस्थावपका ि न्यायपामलकािीिको शचक्त सन्िुलनको रुपमा पमन मलन
सवकन्छ । स्पष्ट शचक्त पृथकीकिण भई अमिकाि पाएका मनकायले प्राप्त अमिकािको कसीमा िही िी

काम गरुन् भन्ने मनसायले यस्िो व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो । िि यस्िो अि ुक अस्त्रको प्रयोग
िाजनीमिक अमभष्ट पूिा गने मनसायले प्रेरिि भने हुन ु हुँदैन । वविावयका चजम्मेवाि भएि यस्िा ववर्यलाई

मीवहन ढङ्गले हेन मु पदमछ । वविायकले सही मूल्याङ्कन नगिी यस्िो प्रस्िाव पारिि गिे मा त्यसको जवाफ

त्यस्िा वविायकलाई जनिाले ि ुनाव माफमि् ददन्छन् भन्ने मान्यिा लोकिाचन्िक शासन पद्दिीमा िाख्ने
गरिन्छ । यही नै वविावयकाको जवाफदे वहिा पमन हो । त्यसैले सं वविान िमोचजम िाल्नु पने यस्िा
ब्रम्हास्त्ररुपी कदम िाल्न अत्यन्िै होचशयािी अपनाउनु पने हन्छ ।
ु ाइ ि अन्ििसम्िन्ि
सं सदीय सुनव
कायमपामलका, व्यवस्थावपका ि न्यायपामलका िीनै मनकायका प्रमुखहरु समेि िहेको सं वैिामनक
परिर्द्को मसफारिसमा मनयुक्त हुने नेपालका प्रिानन्यायािीश, सं वैिामनक मनकायका प्रमुख ि पदामिकािीले
ु ाइ पाि गनुम पदमछ ।
सं सदीय सुनव

त्यसैगिी न्यायपरिर्द्को मसफारिसमा मनयुक्त हुने सवोच्ि अदालिका न्यायािीशले पमन सं सदीय

ु ाइ सामना गनुम पदमछ । नेपालको सं वविानको िािा २९२ ले यस्िो सं सदीय सुनव
ु ाइ सम्िन्िी
सुनव
ु ाइका लामग सं घीय सं सदका दुवै
व्यवस्था गिे को छ । उक्त िािाको उपिािा (२) मा सं सदीय सुनव

ु
सदनका सदस्यहरु िहने गिी सं घीय कानून िमोचजम पन्ध्र सदस्यीय एक सं यक्त
समममि गठन हुने
ु ाइ सम्िन्िी छु ट्टै सं घीय कानून निनेको ि सं सदको सं यक्त
ु समममि सञ्िालन
व्यवस्था छ । यस्िो सुनव
सम्िन्िी मनयमावलीलाई सं घीय कानून मान्न नसवकने िकम पमन हुने गिे को छ । सामान्यिया मनयमावलीले

सािवान कानूनको व्यवस्था नगने िि हाल ववद्यमान यस ववर्यको मनयमावलीमा सािवान कानू नी व्यवस्था
पमन िहेकोले यस मनयमावलीका त्यस्िा व्यवस्थालाई ऐन माफमि् मनयममि गनुम पदमछ भन्ने मि पमन िहेको
छ ।
ु ाइ हुने व्यवस्था िहे कोले
िािा २९२ को उपिािा (१) मा सं घीय कानून िमोचजम सं सददीय सुनव

ु ाइ नभए मनयुचक्त गनम िािा नपने भन्ने व्यवस्थाले
मनयमावलीमा िाचखएको कुनै ददनाङ्कमभि सं सदीय सुनव

ु ाइ गनुम पने िाध्यात्मक व्यवस्थालाई प्रभाव पानम सक्दै न भन्ने मि पमन िहेको
सं वविानको सं सदीय सुनव
ु ाइ सम्िन्िी नयाँ ऐन िनाएि वा हाल सवोच्ि अदालिमा
दे चखन्छ । यस सन्दभममा संसदीय सुनव

वविािािीन मुद्दािाट यस ववर्यको मनिाकिण गिे ि गाँठो फुकाउनु पने दे चखन्छ िि सं वविानमा नै सं सदीय

ु ाइ गनुम पने भमनसकेपमछ यो यस िरिकािाट सुनव
ु ाइ गने भन्ने िाहेक ववकल्प िहने परिकल्पना गनुम
सुनव
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सान्दमभमक ि युचक्तसङ्गि हुँदैन । सं वविानवादको ममम हेने हो भने पमन सं वविानमा लेचखएका िि्-िि् काम
सम्पन्न गनुम ववमिसम्मि ि मनामसि हुन्छ ।
न्यायपामलकाको उपल्लो िहका न्यायािीश, सं वैिामनक मनकायका प्रमुख ि पदामिकािीले सं सदीय

ु ाइ पाि गिी मनयुचक्त पाउने व्यवस्था हुनल
ु े िी पदामिकािीका ववर्यमा व्यवस्थावपकाले जाँि पडिाल
सुनव

गनुम पछम भन्ने नै हो । अथामि ् जनिाले हेने आँखािाट जनप्रमिमनमिले िी पदामिकािीलाई हे िी सही वा
ु ाइको अमेरिकी अभ्यासको िुलनामा
गलि के हुन ् छु ट्याउनु पछम भन्ने हो । व्यवस्थावपकािाट हुने सुनव
ु ाइ ि सोको प्रवक्रया कमसलो नभएको मि सं वविानववद्हरुले िाख्ने गिे को पाइन्छ ।
हाम्रो सुनव

ु ाइ गिी मनयुचक्तका लामग मसफारिस गने ि सं सदले नै महामभयोग लगाउने सम्िन्िी
सं सदले सुनव

ु ाइ दुवै सदनको समममिले गने िि महामभयोग प्रमिमनमि सभाले माि लगाउने व्यवस्था
व्यवस्था हे दाम सुनव

भएकोले यी दुई कामका वीिमा आपसी िादात्म्यिा कायम भएको दे चखदै न ।अथामि ् मनयुक्त गने कायममा
दुवै सदनको सं लग्निा ि िखामस्िीका सम्िन्िमा एउटा सदन अथामि ् प्रमिमनमि सभाको माि सं लग्निा

दे चखई यस ववर्यमा विममान सं वविानका मस्यौदाकाि किा किा अलमलमा पिे को हुन ् की भन्ने भान
पिे को दे चखन्छ । वक ि मनयुचक्तका लामग यस यस कािणले ि िखामस्िीका लामग यस यस कािणले यी
यी सदनको सं लग्निा गिाइएको हो भन्ने हुन ु पर्यो । विममान सं वविानको व्याख्यात्मक वट्पणी त्यो
ढङ्गले नआएको सन्दभममा प्रस्िुि ववर्य अनुत्तरिि नै िहेको दे चखयो ।
न्यायपामलका कहाँसम्म जान सक्ने हो ?
न्यायपामलकाको न्यावयक सवक्रयिा ि आत्मसं यमका ववर्यमा मामथ नै ििाम गिी सवकएको
छ । नेपालको सं वविानको िािा १३३ ले व्यवस्था गिे को असािािण अमिकाििेि प्रयोग गिी िेिै ववर्य
सवोच्ि अदालि पुग्दछन् । अको उपिािको व्यवस्था नभएको वा त्यस्िो व्यवस्था भए पमन सो उपिाि
अपयामप्त वा प्रभावहीन दे चखएको आिािमा सवोच्ि अदालिमा रिट मनवेदन लाग्ने व्यवस्था भएकाले

िेिामिकाि वृहत्ति भएको ववश्लेर्ण गनम सवकन्छ । अवहले िेिै ववर्य सवोच्ि अदालिमा गएि ठोदक्कएका
छन् । रिट िेिामिकािमभिका मुद्दा िेिै दायि भएकाले अन्य सािािण िेिामिकािमभिका मुद्दामा सवोच्ि
अदालिले समय ददन नसकेको अवस्था छ । यस सन्दभममा सिै िहका अदालिको िेिामिकािका

ववर्यमा पुनववमिाि गिी उच्ि अदालििाटै िेिै मुद्दा अचन्िम टुंगो लाग्ने व्यवस्था गनुम पछम भन्ने िकम
दिोसँग अगामड आएको छ ।
सं वैिामनक इजलासको गठन, यसको िेिामिकाि पाँि सदस्यीय सं वैिामनक इजलास, सोभन्दा
िढी सदस्य सहने वृहि् वा पूणइ
म जलास वा ववशेर् इजलासका िेिामिकाि, जवटलभन्दा जवटल सं वैिामनक
ववर्य िढीभन्दा िढी सं ख्या भएको वृहि् पूणम इजलासमा लैजाने वा पाँि सदस्यीय सं वैिामनक इजलासिाटै
टुङ्ग्ग्याउने भन्ने जस्िा ववर्यलाई साङ्गोपाङ्गो रुपमा मनिाकिण गनुम पने अवस्था छ । मुद्दाको िोहमा
कमिपय यस्िा ववर्य सवोच्ि अदालिमा वविािािीन नै छन्

। मुद्दाको रुपमा आइनसकेका, भववष्यमा

आउन सक्ने यस्िा सं वैिामनक ववर्यले पमन सवोच्ि अदालिको प्रशस्ि समय मलने दे चखएको छ ।

सिै ववर्य सवोच्ि अदालििाट मनिाकिण हुन ु पछम भन्ने मान्यिा िाख्नुभन्दा कायमपामलका ि
व्यवस्थावपकाले शचक्त पृथकीकिणको मूल ममम अनुरुप सीमामभि िही कायमसम्पादन गिे मा सवोच्ि
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अदालिमा त्यस्िा ववर्य पुगीिहने अवस्था नै सृजना हुँदैन । एकले अकामको िेिामिकाि नाघ्ने परिपाटी
नै अदालिमा मुद्दा िाङ लाग्ने मूल कािण हो भन्ने कुिामा दुईमि हुन सक्दै न । न्यायपामलकाले पमन

Judicial self-restraint को सीमालाई इमान्दारििापूवक
म
पालना गनम सकेमा िीनै मनकायको
अन्ििसम्िन्ि थप प्रभावकािी ि सन्िुमलि हुन्छ ।
अिको िाटो
(क) मन्टे स्क्यु फ्रान्समा जन्मे िेलायिमा पढे ि शचक्त पृथकीकिणको मसिान्ि प्रमिपादन गिे ि यो
मसिान्िको सुरुवािी प्रयोग भने अमेरिकामा भयो । िाहे त्यो

Marbury Vs. Madison को
मुद्दामा अमेरिकाको सवोच्ि अदालिले िोलेको ववर्य होस् वा Butler को मुद्दामा िोलेको ववर्य
होस् वा भाििको सवोच्ि अदालिले Kesavananda Bharat Vs. State of India को मुद्दामा
िोलेको ववर्य होस्; यी सिै मुद्दामा सं वैिामनक सीमा ि सं वविानवादकै कसीमा व्याख्या भएका
छन् । नेपालको सन्दभममा हे दाम पमन कायमपामलका ि व्यवस्थावपकाले आफ्नो सीमा नाघेको भन्ने
प्रश्नमा सवोच्ि अदालिले िोलेको पाइन्छ ।कमलेश दद्ववेदी वव. मन्िीपरिर्द समेि15 भएको
मुद्दामा

Judicial Self-restraint ि Legislative wisdom को ववर्यमा भएको दे हायको

व्याख्यालाई एउटा उदाहिणको रुपमा मलन सवकन्छ:(ख) "सामान्यिया वविावयकी कानूनहरु सं वविानसम्मि, स्वच्छ ि वववेकपिक नै हुन्छन् भनी अदालिले

आफू समि आएका वववाद मनरुपण गदाम प्रािचम्भक रुपमा अनुमान गदमछ । यस सम्िन्िमा

प्रािचम्भक रुपमा शङ्काको सुवविा वविावयकी कानूनको पिमा जान्छ ।अदालिले आफूलाई सदै व
सं यममि ि आत्ममनयन्िण (Self-restraint) िाखेको हुन्छ । कस्िो कानून िनाउने भन्ने कुिा
वविावयकी िुविमिा (Legislature

Wisdom) मभिको ववर्य हो । कायमपामलकाले सम्पादन

गिे का कामका सम्िन्िमा पमन न्यायपामलकाले िी काम कानूनसम्मि छन् भन्ने अनुमान गिी
कानूनको कसी लगाउनु पने हुन्छ ।"

सिै ववर्य अदालिमा ठोदक्कने ि अदालििाटै िाटो कोरिददनु पने आशा गनुम मनामसि होइन ।
िाजनीमिक ववर्य िाजनीमिक सम्वाद ि सहममििाटै टुङ्ग्ग्याउनु उपयुक्त हुने कुिामा कसैको दुईमि

हुन सक्दै न । वविावयकािाट कानून िनाएिै कायमपामलकाले आफ्नो नीमि कायामन्वयन गनम सके

वविोिको आवाज मनस्कँदै न । हामीले अपनाएको कायामपामलका ि व्यवस्थावपकाका कामलाई पाँिपाँि वर्ममा ि ुनाव माफमि् जनिािाट जाँि पडिाल गिाउँ छौं भन्ने मान्यिालाई िाजनीमिक ि

सामाचजक सं स्कािका रुपमा ववकास गनम सके कसैले अदालिको ढोका कुिे ि िस्नु पदै न । प्रश्न

उठ्नेमिचत्तकै पद छोड्ने, अल्पमि िहुमिको अंक गचणिको कुिा आउनेमिचत्तकै सदनमा पिीिण
गरिहाल्ने जस्िा जवाफदे ही ि चजम्मेवाि िाजनीमिक सं स्कािको ववकास गनम सके सिै अङ्गका
अन्ििसम्िन्ि थप प्रगाढ भएि जान्छन् ।

15

नेपाल कानन
ू पत्ररका, अङ्क ७, प.ृ ८२७
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(ग) िसथम Montesquieu को Separation of Power को मसिान्ि िमोचजम कायमपामलकाले दै मनक प्रशासन
िलाउने

लगायिका

कायमकारिणी

कायम

माि

गने,

व्यवस्थावपकाले

कानून

िनाइददने

ि

न्यायपामलकाले अरु दुईवटा अङ्गले सम्पादन गने कायममा प्रवेश नगिी कानूनको व्याख्या ि
नागरिकका हक अमिकाि सं ििणमा सीममि िहने हो भने आपसी अन्ििसम्िन्िमा दिाि
आउँ दैन । यही प्रकृमिको कायम नै यथाथममा Check and Balance पमन हो ।
मनष्कर्म
व्यवस्थावपका, कायमपामलका ि न्यायपामलकािीिको आपसी सम्िन्ि सौहाद्रम पूणम हुन ु पदमछ ।
सं वविानवाद ि ववमिको शासनको मूल्य मान्यिालाई सिै अङ्गले अनुसिण गनुम पदमछ ।िाज्यका िीन
अङ्गहरु

आपसमा

स्विन्ि

िहन्छन् िापमन

वयनीहरुको एक-अकामिाट

सुपिीवेिण पमन

भइ नै

िहन्छ । व्यवस्थावपकाले कानून िनाउने, त्यसको कायामन्वयन कायमपामलकाले गने ि आवश्यक पिे को
िेलामा व्याख्या गने कायम न्यायपामलकाले गदमछ । सिै अङ्गले सम्पादन गने कायम जनिाकै लामग भएकोले

मूलि: मनवामिनको माध्यमिाट जनिाले अमिकाि प्रयोग गने मनकायलाई पिीिण गछमन ् नै । कायमपामलका
ि व्यवस्थावपकाका कायमको जनिाले प्रत्यि भोट माफमि् सवाल जवाफ गनम सक्छन् । त्यसैगिी
न्यायपामलका

Track िावहि गए जनिाले पठाएका प्रमिमनमिले जनमि िमोचजम न्यायालय ि त्यसमा
आसीन पदामिकािीलाई Correction गनम िाध्य हुन्छन् । यवह नै हामीले अपनाई आएको जवाफदे ही
शासन प्रणालीको मूल ममम ि आपसी अन्ििसम्िन्िको कडी पमन हो ।
सन्दभम सामग्री
१. नेपालको सं वविान

ु िैठक ि सं यक्त
ु समममि (कायमसंिालन) मनयमावली, २०७५
२. सं घीय सं सदको सं यक्त
३. कानूनी शब्दकोर्, २०५२
४. प्रजािन्िको िािे मा (ििटम ए. डाहाल) (२००५) (नेपाली उल्था प्रमि)
५. नेपालको सं वैिामनक कानून (वफ्रमडल), २०५४
६. नेपाल कानून पमिका, सवोच्ि अदालि
७. Introduction to the study of the law of Constitution, 1960
८. Judicial Review and Fundamental Rights, 1974
९. Constitutionalism Liberalism and Study of Policies, 1979
१०. The New Encyclopedia Britannica, 1987
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समावेशी ववकास ि िाविय एकिा सं विमन : विममान अवस्था, ि ुनौिी ि
भावीकायमददशा

मनममलादे वी लाममछाने



सािांश
ववकास मनयममि, गमिशील ि सापेचिक अविािणा हो । ववकासलाई ददगो, समयानुकूल, न्यावयक
ि सन्िुमलि िनाउन सिै वगम, जामि, मलङ्ग, िमम, िेि िथा ववववि वगम ि समूहको मूलप्रवाहीकिण

(Mainstreaming) हुन ु पदमछ । समावेशी ववकास, िाविय वहि संविमन, लोककल्याण (Welfare)
सामाचजक एकिा

(Social Integration) ि समिामूलक समाज मनमामण (Equity Based Societal

Dynamics) को लामग महत्वपूणम मामनन्छ । हाम्रो दे श नेपालको सन्दभममा सामाचजक, सांस्कृमिक,
भौगोमलक, िाविय, जािीय, िामममक, भावर्क वहसािले अनेकिा िथा ववववििामूलक
सामाचजक पवहिान िनाएको

(Diversed) ववचशष्ट

छ । िहुल ववशेर्िायुक्त नेपाली समाजलाई एकिाको सूिमा आिि गदै

शाचन्ि, सदािाि, समृवि, मनयमन, ददगो ववकास, लोकिन्ि, मानवअमिकाि ि सिमपिीय वहि एवं भलाइको
लामग ववकासको प्रमिफलको न्यायोचिि ववििण, ववशेर् वगम ि समूहको लामग िमिपूमिम

(Compensation)

अग्रामिकाि ि पवहिान, प्रमिमनमित्व, सशक्तीकिण ि मूलप्रवाहीकिण गिी िाविय वहि ि गरिमा सं विमन
एवं साख प्रविमन गनमको लामग समकामलन अवस्थाको अध्ययन, नागरिक अपेिा ि अवस्थाको वीिको
रिक्तिा पूमिम गनम सं स्थागि, कायमगि ि मनोगि एवं व्यवहारिक खाका पूमिम गने सेिोफेिोमा यो लेख
केचन्द्रि िहे को छ ।
परििय
समावेशी ववकासको अविािणागि सुरुवाि मानव अमिकािको ववश्वव्यापीी घोर्णापिसँग
सम्िचन्िि छ । उन्नाइसौं शिाब्दीको मध्यिाट समावेशी ववकास सम्िन्िी अमिकािवादी अमभयानहरु
सञ्चालन भएको पाइन्छ । ववश्वव्यापी सन्दभम केलाउँ दा सन १९६४ मा स्थापना भएको

G-77, सन

ु को समूह (Least Developed Countries - LDCs)
१९७१ मा स्थापना भएको अल्प ववकमसि मुलक
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ु हरुको आमथमक, सामाचजक ि मानवीय परिवेशको कािण असमानिाको अवस्था ि वािाम माफमि्
यी मुलक
अवस्था सुिाि ि ववकासको प्रमिफलको वहस्सेदाि आम वैचश्वक नागरिक भएको सन्दभममा नीमिगि सुिाि

(Policy Adjustment), संििनागि समायोजन कायमक्रम (Structural Adjustment Program),
आमथमक अनुशासन

(Fiscal Discipline)

ववकासको मामथिाट िल जाने उपागम

ु को ववकासको लामग सहयोग,
को नाममा गरिि मुलक

(Trickle Down Approach) िाट अपेचिि सन्िुमलि ि

न्यावयक ववकास नभएको सन्दभममा मानव ववकास उपागम

(Human Development Approach)

अगामड िढे को पाइन्छ । यसका साथै ददगो ववकासको आयामिाट पमन ववकासको अभ्यास सुरु गरिएको
पाइन्छ । यी सिै उपागम ि मोडेलले आशामिि सवमपिीय ि सिै अटाउने ववकासको ढाँिा भने कोनम
सकेन । समावेशी ववकासले गरििहरु ि सीमान्िीकृिहरुको हक, वहिको लामग कायमक्रम ल्याउनु पने
ववर्य उजागि गदमछ ।

(Sachs 2004)

समावेशी ववकास

(Inclusive Development) भन्ने शब्दको प्रयोग पवहलो पटक प्राचज्ञक

सावहत्यमा सन् १९९८ मा गरियो । सिै वगम ि समुदायको लामग समान आमथमक पहुँि ि अवसि

(Access & Opportunities) उपलब्ि गिाउने ि ववशेर् गिी गरिि केचन्द्रि भइ गने समावेशी वृवि
(Inclusive Growth) को ववर्यले पमन पैिवीको स्थान मलयो । समावेशी वृविमा िोजगािीमा ववववििा,
आय वृवि ि उद्यमशीलिा ववकास हुने भए पमन श्रम िजािमा खण्डीकिण

(Segmentation of Labor

Market) पूँजी एकीिृि (Concentration of wealth) हुन्छ । लोकिन्िको सं स्थागि ववकास एवं
सुशासनयुक्त शासकीय प्रणाली माफमि् चशिा, स्वास््य ि पूवामिािलाई नागरिकको आिािभूि मौमलक
अमिकािको रुपमा सुमनचश्चि गनम सके समावेशी ववकास सम्भव हुन्छ भन्ने ववश्वव्यापी मान्यिा िवहआएको
छ । सीमान्िीकृि नागरिकको सामाचजक, िाजनीमिक ि आमथमक वक्रयाकलापमा सं लग्निा माफमि् मानव
भलाइ प्रविमन एवं सामाचजक ि वािाविणीय ददगोपना सुमनचश्चि गने काम नै समावेशी ववकास हो ।

(Inclusive Development is a development that includes, marginalized people,
sectors, countries in social, political and economic processes for increased human
wellbeing.) अिः समावेशी ववकास असमानिा ि ववभेदको अन्त्य गदै सवमजन वहिायः सवमजन सुखायः
गरिने ववकास हो ।
समावेशी ववकासको अविािणागि ि सैिाचन्िक पि ववश्लेर्ण गदाम िाज्यको सािन, स्रोि ि
पहुँिमा समानिा िथा

None Live Behind in Authority & Development भन्ने आशय प्रष्ट

हुन्छ । समस्ि नागरिको िमिा ि आवश्यिा एवं अवस्था अनुरुपको गमिचशलिा ि ववकास
समावेशीकिणको साि हो । यसले सुदृढ सामाचजक ि आमथमक पूवामिािको अवस्था एवं मौमलक हकको
प्रत्याभूमिको उजागि गदमछ । समानिा,

मनष्पििा, सामाचजक सं ििण, सहअचस्ित्व ि एकिा नै

समावेशीकिणको सैिाचन्िक पि हो । यसिाट मानव अमिकािको ििा ि सवोत्तम भलाइ हुन्छ ।
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समावेशीकिणको प्रायोमगक ि व्यावहारिक पिले

ववववििालाई अवसिको रुपमा मलँदै

ववववििावीिको एकिा, सन्िुमलि ववकास, ववववि स्वरुपको ववर्मिा ि अनेकिावीि ववववि िमिाको
परििालन ि आवश्यिाको सम्िोिन, मानव अमिकाि ि मानवीय भलाइ, ववभेदिवहि न्यायमूलक सामाचजक
पिमि ि अन्ििोगत्वा सवाममिक मानवीय सन्िुवष्ट ि उच्िकोटीको मानवीय ववकासको वकालि गदमछ ।
समावेशी ववकासको औचित्य ि महत्व
ववश्वस्ििमा िथा हाम्रो दे शको सन्दभममा ववकासमा समानिा छै न । ववकास सापेचिक अविािणा
हो । िुलनात्मकरुपमा सकािात्मकिा ि प्रगमि अथामि ्

Constant Reform & Better than

Yesterday को मान्यिा िमोचजम अगामड िढ्नु नै ववकास हो । ववकासले सिै वगम, मलङ्ग, िेि ि
भूगोल, भार्ा, जािीयिा, समाज ि सं स्कृमिलाई समानरुपमा सम्िोिन गनम नसकेको हुनाले समावेशी
ववकासको अविािणा आएको हो । िवहष्कृि, अल्पसं ख्यक ि पछामड पिे का वा पारिएकाहरुको अवस्था
ववश्लेर्ण गदाम स्रोि सािनको असमान ववििण, नीमिगि कािण, चशिाको पहुँि, िमिा/ज्ञान/सिमिामा
हुने ववववििा, पूवामिािको अवस्था, सामाचजक सहभामगिा, ग्रामीण िथा शहिी परिवेश आददको कािण
असमानिाको मसजमना भएको पाइन्छ । यस्िो मानव मनमममि ववभेदको अन्त्य ि प्राकृमिक ववभेदको
सवालमा ववववि आवश्यकिा ि िमिा भएकाहरुको सशक्तीकिण गने, आत्मिोि गिाउने ि स्वववकासको
लामग अमभप्रेिणा जगाएि ववकासलाई सवमकामलक, सवमव्यावप, पहुँियोग्य ि अमिकािको रुपमा स्थावपि गनम
समावेशी ववकास आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दभममा पमन आमथमक परिसूिकहरु ववश्लेर्ण गदाम िहुआयाममक गरििीको वहस्सामा
िेिगि असन्िुलन िहेको, लैवङ्गक ववभेद अझै अन्त्य भइनसकेको, भौगोमलक ववििणमा ववववििा िहे को,
जामि, भार्ा ि िममलाई ववश्लेर्ण गदाम िहुल ववशेर्िायुक्त सामाचजक सं ििना िहेको सन्दभममा समावेशी
ँ ागिरुपमा प्रस्िुि गनुम पदाम दे हाय
ववकासको महत्व ि औचित्य स्विः मसि हुनआउँ छ । यसलाई िुद
िमोचजम उल्लेख गनम सवकन्छ :
(क)

नेपालको भौगोमलक ििािल वहमाल, पहाड, ििाईको रुपमा िहेको, िेिगि ववचशष्टिा भएको,
सामाचजक ि आमथमक ववकासको दृवष्टकोणले सिै िेिको समानुपामिक ववकास नभएको सन्दभममा
ववशेर् िेि, सं िचिि िेि ि पछामड पिे को िेिलाई प्राथममकिामा पािे ि ववकास गनम ।

(ख)

ु हो । यहाँ १० िमामवलम्िी, १२३ भार्ी ि १२५
नेपाल िहुल सामाचजक ववशेर्िा भएको मुलक
जािजामि िहेको सन्दभममा सिै भार्ी, सं स्कृमि, सम्प्रदाय ि पवहिान िोकेका समुदायको अपनत्विोि
ि

Full-fledged Development हुने गिी सवोत्तम वहि ि भलाइको लामग समावेशी ववकास

आवश्यक छ ।
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(ग)

नेपाली नागरिकहरुको ववववि आवश्यकिाको सम्िोिन ि िमिाको भिपूि उपयोग गनम समावेशी
ववकास आवश्यकिा छ ।

(घ)

समाजमा ववद्यमान ववभेद ि असमानिाको अन्त्य गदै समुन्नि ि न्यावयक समाज ववकासको जगलाई
मजिुि िनाउन पमन समावेशी ववकास आवश्यक छ ।

(ड)

समाजका अल्पसं ख्यक, सुवविाववहीन

(Disadvantaged) ि सीमान्िकृि (Marginalized)

नागरिकको ववकास गनम पमन समावेशी ववकास आवश्यक छ ।
(ि)

अमिवाद

(Extermities) को अन्त्य, द्वन्द्व मनरुपण (Conflict Resolution) ि नवप्रविमनमुखी

मूल्य व्यवस्थापन

(Innovative Values Management) गनम समावेशी ववकास आवश्यक

छ ।
आफूलाई चिनौं, आत्म मनभमि िनौं, भन्ने स्वववकास ि पवहिानको अविािणालाई साकाि पानम

(छ)

समावेशी ववकास औचित्यपूणम दे चखन्छ ।
िाि, िावियिा ि आमनागरिकको आमथमक, सामाचजक, सांस्कृमिक, नैमिक, िाजनीमिक ि मानव

(ज)

अमिकािको प्रत्याभूि गिाउन ।
नेपालमा समावेशी ववकासको सन्दभममा भएका प्रयासहरु
समावेशी ववकास वृहत्ति अविािणा हो । यसको साि सन्िुमलि, समन्यावयक, िमिा अनुकूल,
सम्भाव्यिा ि आवश्यिा अनुरुप सिै िेि, नागरिक ि अवस्था अनुरुपको ववकासको सं गमि ि िालमेललाई
समेि िुझाउँ छ । यसको आशय पवहिान, परििालन, सशक्तीिण ि िाविय

मूलप्रवाहीकिणको लामग

दे शका आमनागरिकको सामाचजक, िाजनीमिक, सांस्कृमिक, मानवीय, मौमलक अमिकािको ििा, ववकास
ि है मसयिलाई उँ िो िनाउनु हो । नेपालमा पमन समावेशी ववकासलाई अमभयानको रुपमा सञ्चालनको
लामग नीमिगि, कानूनी, सं ििनागि, सं स्थागि, प्रमिमनमित्व ि िमिा ववकासको अभ्यास हुँदैआएको छ ।
जस्िै :
१.

स्थानववशेर् कायमक्रम (दू गम
म िेि ववकास कायमक्रम, ििाइमा जनिा आवास कायमक्रम) ।

२.

लैवङ्गक ववकासको सन्दभममा

Women in Development, Woman & Development

& Gender & Development को अभ्यास ।
३.

िाजनीमिक समावेशीकिणको सन्दभममा समानुपामिक प्रमिमनमित्व ि कोटा प्रणाली ।

४.

सं स्थागि प्रवन्ि - मवहला आयोग, समावेशी आयोग, मुचस्लम आयोग, दमलि/जनजािी/मिेशी
आयोग ।
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५.

सं ििणात्मक ि ववकासात्मक कायमक्रम - ज्येष्ठ नागरिक केचन्द्रि कायमक्रम, फिक अवस्था
िथा फिक ढङ्गले सिमहरुको लामग

६.

आमथमक ववकासको सन्दभममा

(Enabling Disables Programs) ।

Distributive, Redistributive & Compensation Model

को उपयोग गरिएको छ ।
७.

सामाचजक ववकासको सवालमा पहुँि, मनणमय ि सशक्तीकिणको लामग लचिि कायमक्रमहरु
लागू भएका छन् ।

८.

सांस्कृमिक ववकासको सन्दभममा

Diversity as National Asset को रुपमा स्वीकारिएको

छ ।
९.

िमिा ववकासमा अग्रामिकािको नीमिगि प्राविान िहेको छ ।

१०. सावमजमनक सेवामा आििणको अभ्यास छ ।
११. समावेशी ववकासमैिी कानून मनमामणको ववकास ि आवश्यकिा अनुरुप सं शोिनको थालनी
भएको छ ।
१२. ववकासलाई अमिकािको रुपमा पैिवी गने सिेिना ववकास भएको छ ।
१३. चशिा, स्वास््य, िोजगािमा ववशेर् प्रकृमि ि अवस्थामा सहुमलयि ववििण गरिएको छ ।
१४.

Diable Friendly Policy, Program, Equipment & Infratructure को थालनी
भएको छ ।

समावेशीिणको सन्दभममा भावी कायमनीमि
समावेशीकिण साथमक ि सन्िुमलि एवं समन्यावयक ववकासको पूवस
म िम भएको सन्दभममा शान्ि,
समृि, सन्िुमलि ि न्यावयक िाि ववकास गनम समावेशीकिणलाई दे हाय िमोचजम्का भावी कायमनीमि
अवलम्िन गिी साथमक िनाउन सवकन्छ :
➢

आमथमक, सामाचजक, िाजनीमिक, भौगोमलक, िामममक, सांस्कृमिक, मानवीय, पारिचस्थमिक, िमिागि
एवं अवस्थागि परिसूिकहरुको आिािमा

Sectorial, Holistic National, Regional &

Local Data Bank ियाि गने ।
➢

ि्यगि वैििाको आिािमा अवस्था, कािण, प्रभाव ि समावेशीकिणका आयाम सम्िन्िमा
सुझाव, िणनीमि ि कायमक्रम सम्िन्िमा पूवि
म यािी गने ।

➢

मानवकेचन्द्रि ववकास एवं सामाचजक िथा आमथमक रुपान्ििणको लामग िेि, अवस्था, परिवेश,
पहुँि ि सम्भाब्यिाको आिािमा

Bottom Up Approach लागू गने ।
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➢

नीमि, योजना, कायमक्रम, िजेट ि मूल्याङ्कनमा

➢

मनणमय, पहुँि, सहभामगिा, परििालन ि लाभ ववििणसम्मका समष्टीगि ववकास प्रवक्रयामा सिैको
अपनत्ववोि हुने गिी

Top Down Model प्रयोग गने ।

Morale Boost Up Program सञ्चालन गने ।

सं ख्यात्मक आििण प्रणालीलाई गुणात्मकिा केचन्द्रि हुने गिी िमिा प्रविमनका कायमक्रमहरुलाई

➢

थप सशक्त िनाउने ।
➢

चशिा, स्वास््य ि िोजगािमा व्यापक लगानी िढाउने ।

➢

सीप एवं मौमलकिा सं ििण गने ।

➢

ववशेर् लचिि समूह, वगम ि िेिको लामग ज्ञान, सीप, िमिा ि मूल्यमा मनखाििा ल्याउन

Baseline Funding मा जोड ददने ।
➢

साथमक समावेशीकिण अनुकूलन हुने गिी ववद्यमान कानूनमा सामवयक पुनिावलोकन गने ।

➢

िालक, युवा, अपाङ्ग, मवहला, दमलि, जनजामि, मिेशी, लोपोन्मुखमभिका जवटल ि सम्वेदनशील
परिवेशका

Multiple Disadvantaged & Locked समूहका लामग प्राथममकिा सवहि ववशेर्

कायमक्रमहरु सञ्चालन गने ।
लचिि वगमको आवश्यिा पवहिान, अवस्था, सम्भावना ि परिवेश समेिको आिािमा िमिा

➢

प्रविमन दि सशचक्तिणका थप कायमक्रमहरु सञ्चालन गने ।
समावेशीकिणका आमथमक, िाजनीमिक, नैमिक, मानवीय, भौगोमलक, सांस्कृमिक, सामाचजक, समष्टीगि

➢

पिको नीमि, योजना, कानून ि कायामन्वयनमा मूलप्रवाहीकिण गने ।
ववद्यमान समस्याको समािान ि ि ुनौिीको सामना गनम नीमिगि, कानूनी, सं स्थागि ि व्यवहािगि

➢

पुनसंििना गने ।
समावेशी ववकासको प्रभाव
ु ी ववकास प्रवक्रयालाई सािभूि, नागरिकमैिी ि समय सापेि िनाउने
समावेशी ववकास मुलक
िणनीमि, कायमनीमि िथा दृवष्टकोण हो । यसको नीमिगि, कानूनी ि सं स्थागि अभ्यासिाट मनम्न प्रभावहरु
दे चखएको पाइन्छ :
(क) चशिा, स्वास््य ि िोजगािमा पहुँि िढे को छ ।
(ख) मनणमयलाई सहभामगिामूलक िनाउने अभ्यास थामलएको छ ।
(ग) नीमि, योजना, कायमक्रम ि प्रभावलाई

Inclusion Perspectives िाट ववश्लेर्ण गनम थामलएको

छ ।
(घ) प्रमिमनमित्वमा िेिगि, लैवङ्गक, पवहिानगि एवं िहगि प्रमिमनमित्व सुमनचश्चि भएको छ ।
(ड) ववकासलाई अमिकािको रुपमा ग्रहण गनम थामलएको छ ।
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(ि) नयाँ कानून मनमामण एवं अवस्था समावेशीिाको सं ख्यात्मक ि गुणात्मक सन्िुलन समेि कायम हुने
गिी

कानूनमा समसामवयक पुनिावलोकनको गुञ्जायस सुरु भएको छ ।

(छ) समाज आत्ममनभमििािफम उन्मुख भएको छ ।
(ज) ववशेर् समूह ि वगमको लामग िाज्यले सं ििणात्मक ि अमभभावकीय दावयत्विोि गिे को छ ।
(झ) उद्यमशीलिा ि प्रोत्साहनका ्याकेज माफमि् िमिा ववकासमा लगानी िढाइएको छ ।
(ञ) िेिगि मुद्दाहरुको पवहिान, उठान ि मनवािणको लामग नीमिगि, कानूनी ि सं स्थागि प्रवन्िको
आिाि ववकास भएको छ ।
(ट) सावमजमनक, मनजी, सं स्थान, प्रहिी, सेना एवं प्रमिष्ठानहरुमा सं ख्यात्मकरुपमा ववववि वगम ि िेिको
प्रमिमनमित्व िथा सहभामगिा सुमनचश्चि भएको छ ।
(ठ) लगानी, ववकास ि प्रमिफललाई समावेशी दृवष्टकोणले व्याख्या ि ववश्लेर्ण गने पिमिको सुरुवाि
भएको छ ।
भववष्यको मागमचिि
समावेशी ववकासको लामग आमथमक, सामाचजक, सांस्कृमिक, कानूनी, मनयमनकािी ि शुििात्मक
उपकिणको न्यायोचिि व्यवस्थापन हुन ु जरुिी छ । यसका लामग िहुपिीय दृवष्टकोण, िणनीमिक उपागम
ि कायामन्वयन सं यन्ि एवं गमिचशल नेित्ृ व ि प्रशासमनक सिमिा एवं मूल्यकेचन्द्रि समाज प्रमुख पूवस
म िम
हुन ् । नेपालको सन्दभममा सन्िुलन सवहिको समावेशी ि न्यावयक ववकासको लामग दे हायका

ववर्यमा

ध्यान केचन्द्रि हुन ु वाञ्छनीय दे चखन्छ :

िेिगि मौजुदा अवस्थाको ववश्लेर्णको लामग अध्ययन अनुसन्िानमा लगानीी प्रविमन
समावेशीकिणको िेिगि अवस्था ि मुिा पवहिान समस्या समािानको पवहलो ििण हो ।
यसमा िेिगि अवस्था, अवसि, ि ुनौिी ि सीममििा एवं सम्भाब्यिावीि सं ख्यात्मक ि गुणात्मक सूिना
सं कलन, ववश्लेर्ण, िुलना गिी अवस्था िोि गरिन्छ ।

ँ ी ववकासमा जोडददन चशिा, स्वास््य, खाद्य पहुि
ँ ि गुणस्ििमा लगानी प्रविमन
मानव पुज
ववकास मानव केचन्द्रि हुन ु पदमछ । जुन मानविाट मानवकै लामग परिलचिि हुन्छ । मानवमा
ँ ी हो, जुन सामाचजक, आमथमक, िाजनीमिक
मनवहि ज्ञान, सीप, दृवष्टकोण, मूल्य, मसजमनात्मिामा नै मानव पुज
िथा समावेशी ववकासको आिाि हो । सिम मानव नै ववकासको जग भएकोले ि परिणाममा िहुप्रभावी
ँ ी ववकासमा लगामन िाविय आवश्यकिा हो । चशिा, स्वास््य ि खाद्य पहुँि नै
हुने भएकोले मानव पुज
मानव ववकास िथा दि जनशचक्त मनमामणको लामग नभइ नहुने भएकोले यसिफम ध्यानददनु वाञ्छनीय
दे चखन्छ ।
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सािभूि समावेशीकिणको लामग कानून मनमामण, कायामन्वयन ि प्रभावको समीिा साथै पुनयोजना
कानून नागरिक हक, वहि ि भलाईको लामग सावमभौम नागरिकहरुको प्रमिमनमि माफमि् मनमामण
ि ववकास गरिन्छ । सिै पि, ि्का ि वगमको कल्याण ि ववकास िथा ववववििा व्यवस्थापन ि सन्िुमलि
एवं न्यायपूणम ववकासको लामग सावमभौम कानून मनमामण हुन्छ । अवस्था ि अपेिा एवं कालक्रम अनुरुप
कानून कायामन्वयनिाट पिे को प्रभाव ि सुिाि एवं नयाँ मनमामण गनुम पने कानूनको सन्दभममा समेि जोडददनु
आवश्यक दे चखन्छ ।

सिोकािवलाहरुको सं लग्निामा नीमि ि योजना मनमामण
नीमि ि योजना िनाउँ दा लचिि वगम िथा िेि ि समूहको सामेली सवमथा महत्वपूणम साववि
ु ा साथै भावना,
हुन्छ । जसको लामग नीमि िनाइन्छ, सो वगमको सहभामगिा भएमा अपनत्विोि हुनक
अनुभव, आवश्यकिा मागको यथोचिि सम्िोिन भई नीमि ि योजना वास्िववक, प्रामाचणक ि
कायामन्वयनयोग्य हुन्छ ।

हरिि अथमिन्िमा जोड
अवहलेको ववकासको ववश्वव्यापी नािा नै हरिि अथमिन्ि, हरिि क्राचन्ि िथा

Green, Clean,

Just Economy मा केचन्द्रि छ । िोजगािी मसजमना, सामाचजक न्याय, वावाििणमैिी ववकास, स्वास््य,
मानवमैिी जलवायु अवस्था ि सहभागीिामूलक दीगो ववकासको लामग हरिि अथमिन्ि, कृवर् िेिमा
ववववमििण, जैववक ववववििाको सं ििण ि जल, जङ्गल ि जमीनको सही सदुपयोग गिी समावेशी हरिि
ववकासको अविािणालाई आत्मसाि गरिनु पदमछ ।

सीप, नवप्रविमन ि उद्यमशीलिा ववकास
सहअचस्ित्व, ववकास ि समिाको लामग हामी एक हौं भन्ने मनोभावका साथ समाजका सिै पि
ि वगम एवं समूहको सम्भाव्यिा ि िमिा अनुरुपको परििालन एवं ववकास आवश्यक हुन्छ ।

Resources

are Limited But Creativity, Innovation& Ideas are Unlimited को मान्यिा िमोचजम सिै
प्रमिभा

ि

िमिाको

प्रस्फूटन

एवं

फूल्ने,

फल्ने

अवस्थािाट

नै

साथमक

ववकास

सम्भव

छ । कममप्रिान समाज, सीप व्यवस्थापन ि प्रमिभा परििालनमा िाज्यले ध्यान ददनु पदमछ ।

ववववििा व्यवस्थापन ि उपयोग
ववववििालाइम ववववि आयामिाट िुझ्न सवकन्छ । उमेिगि, मलङ्गगि, िमिागि, सीप, सोि,
िेि, पेशा, ज्ञान, सं स्कृमि, भूगोल, समुदाय, पवहिान, उत्पचत्त, वासस्थान, िेिीयिा आददका आिािमा सिैको
वहि साध्य हुने गिी योजना, नीमि, कायमक्रम आदद सञ्चालन गरिनु पदमछ ।
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मूल्यकेचन्द्रि सद्भावयुक्त सामाचजक सं स्कािको सुदृढीकिण
नेपालको आमथमक, सांस्कृमिक, भावर्क, जािीय, िामममक, सामाचजक ववववििा हाम्रो सामु पवहिान
ि ििोहि हो । सहअचस्ित्व, सवहष्णुिा, एकिा, अपनत्व ि हामी ि हाम्रो भन्ने भावनािाट नै समावेशी
पवहिान ि सद्भावयुक्त सामाचजक सं स्कृमि िमलयो िन्दछ ।

िोजगािीका नयाँ िेिहरुको खोजी एवं अवसिहरुको ववस्िाि
सीममि सािन स्रोि ि िहुआवश्यिावीि िालमेल ममलाउनु कदठन ि ि ुनौिीपूणम काम हो ।
यसको लामग कृवर्, वन, हाइड्रो, मनजी उद्यम, सावमजमनक, मनजी, सहकािी, अन्वेर्ण, जडीिुटी, जलस्रोिको
िहू उपयोग, उत्खनन, सीप प्रविमन, नयाँ िेिको पवहिान आदद माध्यमिाट िोजगािीलाई वृहि्, दीगो ि
समावेशी िनाउन सवकन्छ ।

लोककल्याणकािी उत्पादन ि ववििण प्रणाली
उत्पादन ि उपभोगिीिको सन्िुलन अवहलेको आवश्यकिा हो । उत्पादनमा ववववििा,
गुणस्ििीयिा, सामूवहकिा ि ववििणमा न्यायमूलकिा विममानको आवश्यिा हो ।

िाज्यको ित्कामलन, मध्यकामलन ि दीघमकालीन दृवष्टकोण
नागरिकमा िढे को िेिना, प्रमिमिमा भएको िमत्काि, ज्ञानमा भएको ववस्िाि, अमिकािमूलक
आन्दोलनको उपजस्वरुप समावेशीकिणको मनोवृचत्त, व्यवहाि ि अभ्यासमा समय अनुरुप परिविमन भएको
छ । िाज्यले अवस्था ववश्लेर्णको आिािमा समावेशीकिणको ित्कालीन, मध्यकालीन । दीघमकालीन
दृवष्टकोण ियाि पानुम पदमछ ।

ु का असल अभ्यासको आन्िरिकीकिण
अन्य मुलक
मसकाइ ज्ञानको प्रसाि, अनुभव, अनुसन्िान, िकम, प्रमाण, अध्ययन, अन्िवक्रमया, सम्पकम, भ्रमणिाट हुने
गदमछ । हाम्रो सन्दभममा पमन न्यायपूणम ववकासको लामग आन्िरिक एवं िाह्य असल उदाहिणको उपयोग
श्रे यस्कि दे चखन्छ ।
उपिोक्त ववमिको िणनीमिक कायामन्वयन समेिको आिािमा अवस्थामा सन्िोर्जनक सुिाि नआएमा
दे हायको पिमा समेि जोडददनु वाञ्छनीय दे चखन्छ ।

(क) नीमिगि हस्ििेप (Policy Intervention)
जसको लामग नीमि िनाइन्छ, उसको आवाज नीमिमा मुखरिि हुन ु पने मान्यिा िमोचजम

Principle Oriented and need based नीमि िनाइनु पदमछ । अिः Gender Friendly, Disable
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Friendly,Ethnicity Friendly,Region Friendly or People Friendly Policy formulation
समावेशीकिणको पूवस
म िम हो ।

(ख) सुशासनको मान्यिालाई सं स्थागि गने
िाजनीमिक एवं प्रशासमनक स्वच्छिा सवहिको सशक्त नागरिक समाज ववकासको पूवस
म िम भएको
सन्दभममा पािदचशमिा

(Transparancy) जवाफदे वहिा (Accountability) वैििा (Legitimacy)

मानव अमिकािको सं ििण, लोकिन्िको सिलीकिण ि सहभामगिामूलक ववकासलाई व्यवहािमा उिानुम
विममानको आवश्यकिा हो ।

(ग) अन्य
जनसांचख्यकी ि सामाचजक ववश्लेर्ण, मानव ववकास अवस्था ववश्लेर्ण, आमथमक सवेिण, जीवनस्िि
सवेिण समेिको आिािमा मानव केचन्द्रि ववकास ि सुशासनलाई सं स्थागि गने ववर्यमा कायामन्वयनपि
सं वेदनचशल हुन ु पदमछ ।
मनष्कर्म
समावेशी ववकास िाविय एकिा सं विमनको आिाि हो । ववकास आमथमक, सामाचजक, सांस्कृमिक,
भौमिक, नैमिक, प्रशासमनक ि िाजनीमिक पिमा हुने गुणात्मक अमभवृवि हो । ववकासको प्रवक्रया ि
प्रभावमा सिैको अपनत्व ि सहभामगिा झल्कनु पदमछ । यसिाट ववववििाको व्यवस्थापन, शान्ि, समृि
ि न्यायमूलक नेपालको मनमामण हुने अपेिा गनम सवकन्छ । िाज्यसं यन्िको परििालन सवमजन वहिाय,
सवमजन सुखाय नीमि, ववमि ि पिमिको स्थापना प्रयोजनको लामग हुनपु दमछ । समग्र नेपालीको अवस्था,
सिमिा ि सम्भावना अनुरुपको ववकास गनम नागरिक, प्रशासन, सिकाि एवं अन्य मनकायको साझा किमब्य
ि गन्िव्य हुन ु पने मनिोड नै लेखको आशय हो ।
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Bicameral Legislature: Strengths and Limitations
with Special Reference to Nepal

Indra Bilash Poudel
Executive Summary
The legislative is one of the three organs of government. The relationship
between three organs of government, whether it is coordinated or clashing to each
other, sets the governing mechanism of that country. This article elucidates the
formation and relationship between the lower and the upper house of parliament in
various countries.
1. Introduction
Bicameralism or a bicameral legislature implies a parliament composed of
or based on two legislative houses/chambers/ branches, that in combination
strengthen democracy by stimulating sober and well-informed public issues and
matters of public importance about necessary legal and institutional reforms.
Parliament, whether unicameral or bicameral, is one of three organs of government
that does the following:
• Makes and amends laws of the land (laws of the country);
• Forms, controls, changes equation on and dethrones the government;
• Regulates the functions, duties and power of the government;
• Lay impeachment, as necessary, on constitutional authority;
• Drafts and amends the constitution;
• Conducts parliamentary hearing as per the constitutional provision.
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There are many different ways in which territorial units may be represented.
State representation in an upper house may be of:
• the governments - through appointment by those governments, as in
Germany
• the parliaments - through election by those parliaments, as in the
Netherlands, Austria and India
• the people - through direct elections as in Switzerland, Australia and the US,
or even through appointment, as in Canada.
Advantages of bicameral legislatures include their capacity to do the
following:
•
•

To represent diverse constituencies (e.g., state, region, ethnicity or class);
To facilitate a deliberative approach to legislation;

•

To hinder the passage of flawed or reckless legislation; and

•

To provide enhanced oversight or control of the executive branch.

The authority of the two chambers in bicameral legislatures varies widely
among countries. Some countries, such as the United Kingdom, utilize a "weak"
form of bicameralism, in which one chamber enjoys superior legislative powers. The
degree of predominance differs from system to system. Some upper chambers have
the power to delay or review legislation adopted by lower chambers, while the duties
of upper chambers in other legislatures are solely consultative. The United States,
for example, employs a "strong" form of bicameralism in which both chambers
possess equal or offsetting powers, and legislation must be received and approved
by both houses.

Table 1: Practice of Bicameralism in Various Countries
S. N.

Countries

Names of the Parliament and the Chambers

1

United States

The Congress consists of the Senate (Upper House)
and the House of Representatives (Lower House).
All the state legislatures except Nebraska are also
bicameral. Both senators and representatives are
chosen through direct election, though vacancies in
the Senate may be filled by a governor's appointment.
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Congress has 535 voting members: 100 senators and
435 representatives. The Vice President of the United
States has a vote in the Senate only when senators are
evenly divided.
2

United Kingdom The Parliament consists of the House of Commons
(Lower House) and the House of Lords (Upper
House). Scotland, Wales and Northern Ireland have
unicameral legislatures.
Parliament is bicameral but has three parts, consisting
of the sovereign (Crown-in-Parliament), the House of
Lords (Upper House), and the House of Commons
(the Primary chamber). Both houses of Parliament
meet in separate chambers at the Palace of
Westminster in the City of Westminster, one of the
inner boroughs of the capital city, London.The House
of Commons is an elected chamber with elections to
650 single-member constituencies held at least every
five years under the first-past-the-post system. The
House of Lords includes two different types of
members: the Lords Spiritual, consisting of the most
senior bishops of the Church of England; and the
Lords Temporal, consisting mainly of life peers,
appointed by the sovereign, and of 92 hereditary
peers.

3

India

The Parliament in India consists of the Lok Sabha
(House of the People) and the Rajya Sabha (Council
of States). Members of Lok Sabha are directly elected
by the Indian people via first-past-the post system and
the members of Parliament from Rajya Sabha are
elected by the members of the legislative State
meetings, in accordance with the proportional
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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representation. The Parliament consists of 790
members.
Lok Sabha is composed of representatives of the
Indian people chosen by direct election on the basis
of the adult suffrage. The maximum strength of the
House envisaged by the Constitution is 552, which is
made up by election of upto 530 members to represent
the States, upto 20 members to represent the Union
Territories and not more than two members of the
Anglo-Indian Community to be nominated by the
Hon'ble President, if, in his/her opinion, that
community is not adequately represented in the
House. The Rajya Sabha may have a maximum of
250 members, most of whom are elected to six-year
terms by the legislative assemblies of the states and
the union territories; 12 are appointed by the
President of India.
Some of the states also have bicameral legislatures
namely Vidhan Sabha (Legislative Assembly) and
Vidhan Parishad (Legislative Council).
The President as head of legislature has full powers
to summon and prorogue either house of Parliament
or to dissolve Lok Sabha. The President can exercise
these powers only upon the advice of the Prime
Minister and his Union Council of Ministers.
4

South Africa
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The Parliament consists of the National Assembly
(Lower House) and the National Council of
Provinces (NCOP, Upper House). All of the
provincial legislatures are unicameral. The National
Assembly contains 400 members. The number of
seats that a party has in the Assembly is in proportion
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to the number of voters that voted for it in the
elections.
The National Council of Provinces (NCOP) contains
90 members (90 senators), 90 provincial delegates, ie
10 delegates for each of the nine provinces. This
means that each province is equally represented in the
NCOP - ten nominated by each of the nine provinces.
A provincial delegation consists of six permanent
delegates and four special delegates.
Organised local government is also represented in the
NCOP through the South African Local Government
Association (SALGA). SALGA is entitled to 10
representatives who may participate in the debates
and other activities of the NCOP, but may not vote.
The constitution called for a new upper house, the
NCOP has now replaced the Senate.
It was chaired by a President of the Senate elected by
the senators from among themselves.
The National Assembly consists of 400 members,
elected
by
voters
on
a
proportional
representation/party list system. There are no
electoral districts, and each party is allocated a
number of seats proportionate to the percentage of the
votes it receives across the country. It is chaired by a
Speaker elected by the MPs from among themselves.
5

Switzerland

The Federal Assembly consists of the National
Council and the Council of States. All of the cantons
have unicameral parliaments. It meets in Bern in the
Federal Palace.
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The National Council has 200 seats the Council of
States has 46 seats. The houses have identical powers.
Members of both houses represent the cantons, but,
whereas seats in the National Council are distributed
in proportion to population, each canton has two seats
in the Council of States, except the six 'half-cantons',
which have one seat each. Both are elected in full
once every four years.
6

France

The Parliament in the Fifth French Republic consists
of the National Assembly (Lower House) and the
Senate (Upper House). It meets at the Palace of
Versailles, or have the address read by the presidents
of both chambers of Parliament, with no subsequent
debate. The President of the Republic can decide to
dissolve the National Assembly and call for new
legislative elections. This is meant as a way to resolve
stalemates where the Assembly cannot decide on a
clear political direction.
There is a system of party-list proportional
representation within the framework of the
département.
There are 577 députés, each elected by a singlemember constituency (at least one per department)
through a two-round voting system. Thus, 289 seats
are required for a majority. The President of the
National Assembly, presides over the body. Of the
577 elected deputies, 539 represent metropolitan
France, 27 represent the overseas departments and
overseas collectivities; 11 represent French residents
overseas.

7

Germany

The Bundestag (Lower House) and the Bundesrat
(Upper House) of the German Empire form two
distinct bodies not framed by a comprehensive
institution.
In the Bundestag, parliamentarians are directly
elected representatives of the German people.
Bundesrat (Federal Council) is a legislative body that
represents the sixteen Länder (federated states) of
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Germany at the federal level (German: Bundesebene).
The Bundestag was established by Title of the Basic
Law for the Federal Republic of Germany in 1949. It
is one of the legislative bodies of Germany and thus
it is the historical successor to the earlier Reichstag.
The Bundesrat represents the sixteen Länder
(federated states) of Germany at the federal level
(German: Bundesebene). The Bundesrat meets at the
former Prussian House of Lords in Berlin. Its second
seat is located in the former West German capital of
Bonn. All of the Länder today have unicameral
parliaments. Each state delegation in the Bundesrat is
essentially a representation of the state government
and reflects the political makeup of the ruling
majority or plurality of each state legislature
(including coalitions). Thus, the Bundesrat is a
continuous body and has no legislative periods.
8

Australia

The Parliament of Australia or Commonwealth
Parliament consists of the House of Representatives
(Lower House) and the Senate (Upper House). All of
the state parliaments except Queensland's are also
bicameral. The Senate, consists of 76 members:
twelve for each state, and two each for the territories,
Northern Territory (including Christmas Island and
the Cocos (Keeling) Islands) and the Australian
Capital Territory (including Norfolk Island and the
Jervis Bay Territory). Senators are elected using the
single transferable vote proportional representation
system. The lower house, the House of
Representatives, consists of 151 members, each
elected using full-preference instant-runoff voting
from single-member constituencies known as
electoral divisions (and commonly referred to as
"electorates" or "seats").
The two Houses meet in separate chambers of
Parliament House (except in a rare joint sitting) on
Capital Hill in Canberra, Australian Capital Territory.
It consists of three elements: the Crown (represented
by the Governor-General), the Senate and the House
of Representatives. The House of Representatives
consists of 151 members. The combination of two
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elected chambers, in which the members of the Senate
represent the states and territories while the members
of the House represent electoral divisions according
to population, is modelled on the United States
Congress. Through both chambers, however, there is
a fused executive, drawn from the Westminster
system. The Governor-General appoints the leader of
the party who has a majority of seats in or control of
the House of Representatives as Prime Minister and
the Ministers are then appointed by the GovernorGeneral as had been designated by the Prime Minister
from his or her party or coalition of parties. The
Governor-General has the power to appoint and
dismiss "Ministers of State" who administer
government departments.
The House of Representatives has a maximum term
of three years, although it can be dissolved early.
The Senate has fixed terms, with 36 Senators' terms
expiring every three years (the terms of the four
territory Senators are linked to House elections).
9

Russia

The Federal Assembly (Russian Federation,
Federation Council) consists of the State Duma
(Lower House) and the Federation Council (Upper
House). All the regional legislatures are now
unicameral while bicameralism in regions is
technically allowed by the Federation.
It consists of the State Duma, which is the lower
house, and the Federation Council, which is the upper
house. Both houses are located in Moscow. The
Chairman of the Federation Council is the third most
important position after the President and the Prime
Minister. In the case that both the President and the
Prime Minister are incapacitated, the Chairman of the
upper house of the Russian parliament becomes
Acting President of Russia.
The jurisdiction of the State Duma includes: consent
to the appointment of the Chairman of the
Government, deciding the issue of confidence in the
Government, appointment and dismissal of the
Chairman of the Central Bank, appointment and
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dismissal of the Chairman and half of the auditors of
the Accounting Chamber, appointment and dismissal
of the Commissioner for Human Rights, proclamation
of amnesty, advancing of charges against the
President for his impeachment and others. The
jurisdiction of the Council of the Federation includes:
approval of changes in borders between subjects of
the Russian Federation, approval of the decree of the
President on the introduction of a martial law or on
the introduction of a state of emergency, deciding on
the possibility of using the Armed Forces of Russia
outside the territory of Russia, appointment of
elections of the President, impeachment of the
President, appointment of judges of higher courts of
Russia, appointment and dismissal of the ProcuratorGeneral of the Russian Federation, appointment and
dismissal of Deputy Chairman and half of the auditors
of the all Accounting Chamber and others.
10

Japan

The Diet is bicameral, consisting of the House of
Representatives (Lower House) and the House of
Councilors (Upper House). It has a membership of
250 members consisting of two categories: 100
councillors elected from the nation at large with the
remaining 152 elected as prefectural representatives.
The members of the House of Councilors serve for six
years, with one-half of the members standing for
election every three years.
The National Diet Building is the building where both
houses of the National Diet of Japan meet. Sessions
of the House of Representatives take place in the left
wing and sessions of the House of Councillors in the
right wing (old House of Peers). Members of both
houses are now elected directly by the citizenry. The
diet appoints the Chief Justice of the Supreme Court
and promulgating laws and treaties.
The houses of the Diet are both elected under parallel
voting systems. Every voter may cast a ballot for one
candidate in each category, giving him a total of two
votes. This means that the seats to be filled in any
given election are divided into two groups, each
elected by a different method; the main difference
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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between the houses is in the sizes of the two groups
and how they are elected. Voters are also asked to cast
two votes: one for an individual candidate in a
constituency, and one for a party list.
11

Brazil

The National Congress consists of the Senate and the
Chamber of Deputies; all of the 26 state legislatures
and the Federal District legislature are unicameral.

12

Canada

The Parliament consists of the House of Commons
and the Senate; all of the provincial legislatures are
unicameral.

13

Ireland

The Oireachtas consists of Dáil Éireann (the House
of Representatives) and Seanad Éireann (the Senate).

14

Netherlands

The States-General of the Netherlands consists of
the Tweede Kamer (House of Representatives,
literally Second Chamber) and the Eerste Kamer
(Senate, literally First Chamber)

15

Mexico

The Congress consists of the Senate and the Chamber
of Deputies; all the 31 State Congresses and the
Legislative Assembly of the Federal District are
unicameral.

16

Pakistan

The Parliament consists of the National Assembly
and the Senate; all of the provincial assemblies are
unicameral.

17

Italy

The Parliament consists of two chambers that have
same role and power: the Senate (Senate of the
Republic, commonly considered the upper house) and
the Chamber of Deputies, considered the lower
house) with twice as many members as the Senate.

In a bicameral parliament, first and second chambers are generally also
distinguished in terms of their powers. In the majority of cases the powers of the
second chamber are less than those of the first. Of the 58 second chambers around
the world, only two (in the USA and Bosnia and Herzegovina) have greater powers
than the lower chamber, 15 have roughly equal powers and 41 have fewer powers.
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In federalism or country with federal government, the number of chambers
is generally two at the centre. And, there is a parliament in the states or cantons each.
Further, there is a local government in a local governing body each. Thus, we see
that are generally three layers of government in federalism.
The country which has practiced unilateralism, the house is regarded as the
lower house, in which many members are elected, some are nominated, and some
few are drawn by other suitable means (e.g., persons of national
reputation/contribution, those sects of people which could not be represented by the
election). In any type, the lower house incorporated diversity of people, and is
mostly political in nature. Substantial relation of the upper house is with the policy
and the subject matters of lower house that relate to the daily activities of people.
Generally, the lower house is fully-elected and the upper house is not fully elected
(i.e., partially elected and partially nominated). As most of the members in the lower
house are elected by the people, the people’s identity and vote concerns in the
activities of this house. On the other, in the upper house, social and group-welfarerelated aspects (rather than individual aspect/s) is concerned. The activities of the
upper house move around the upliftment of national or system-oriented welfare.
Further, this house is regarded as the permanent house and somewhere as also the
team of seniors / experts.
The main functions of the legislative are: to formulate laws, acts and
regulations; to control government (i.e., to form, maneuver, enforce, put an end to
government), to control revenues/economy (i.e., to suggest alternative policies in
order to bring about efficiency and economy), to rectify international treaties,
covenants, etc., to impeach the head of state or government (if necessary), to declare
transitional period; to rectify removing difficulties command; etc. Anyway, the
functions are divided into two chambers in the countries where bicameralism exist.
In fact, bicameralism is an essential and defining feature of the classical notion of
mixed government. Bicameral legislatures tend to require a concurrent majority to
pass legislation.
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2. Bicameralism through Global History
A 2005 report on democratic reform in the Arab world by the US Council on
Foreign Relations co-sponsored by former Secretary of State Madeleine Albright
urged Arab states to adopt bicameralism, with upper chambers appointed on a
'specialized basis'. The Council claimed that this would protect against the 'Tyranny
of the majority'. It expressed that without a system of checks and balances being
used by the single chamber parliament restricts the rights of minority groups
extremely.
The inter-connection between local and central governments and the need
for their cooperation and coordination call for more adequate institutional forms,
e.g., in Slovenia. Local interests are represented in the National Council, which
means that local government is one of the structural elements of the parliament. In
addition to political interests mainly pursued by political parties, the parliament
should reflect the interests of self-governing territorial units. The National Council
thus represents at least a possibility to prevent the absolute monopoly and
arbitrariness of the general representative body which may otherwise freely create
legislation to fit its own interests or the interests of political elites. Such possibility
is, however, only feasible where the second chamber has powers and competences
broad enough to make it more equal to the first chamber. This mainly refers to a
significant and sometimes even decisive role in the legislative process, in the process
of constitutional review, in financial matters, and in the relation toward the
executive. If one of the main weapons of the second chamber is suspensive veto
whereby it only temporarily suspends the entry into force of a law, then it will hardly
meet the expectations be it a pragmatic promotion of the interests of territorial units
or the implementation of democratic standards within the legislative branch. Both
cases result in a democratic deficit of public administration, which only differs in
terms of its dimension.
3. Strengths and Limitations of Bicameralism
In any form of parliament, there are certain strengths and certain limitations
of their own. In terms of “game of power”, in the bicameral system of parliament,
there is greater chance of “check and balance of power” between two chambers and
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maintaining good governance in the country. Bicameralism has provided the polity
with checks and balances, and opened avenues for redress, however limited. It has,
with a second chamber as a countervailing force against a first chamber, provided
‘breathing room’ for the institutional processes to mature or play out more fully. If
the practice of ‘railroading of bills’ without extensive deliberation, as has been
increasingly become the norm, or the allegations that perks and sundry ‘incentives’
have to dispensed to members to even attain a quorum are any indication, one is led
to think that having a ‘chamber of second thought’ has become a useful institutional
check against this abuse in the larger chamber (Nereus Acosta: 2009, 10). Decisionmaking often takes place by prudent thinking and transformed ideas. The limitations
is that, in this form of parliament, sometimes tussle between two chambers takes
place and there is longer dilemma and pendulum in decision-making. Sometimes,
unbearable conflict arises.
In terms of “representation and cost”, strengths of bicameralism are: (i)
bicameral model fosters efficiency by enhancing the legislative process (Nereus
Acosta: 2009, 17); (ii) the lower house represents various sects and expectations of
people i.e., “population representation”; and the upper house represents the
geographical regions/states (i.e. area representation”, whereas upper house works as
the form of territorial decentralization. The commonest representational base for
second chambers around the world is territorial units - regions, provinces or states.
In all federal bicameral states membership of the second chamber is based on
“territorial representation” of the states or regions. This is also true of around a
quarter of unitary states. (iii) “The whole people or some numerous portion of them,
exercise through deputies periodically elected by they themselves, the ultimate
controlling power, which, in every constitution, must reside somewhere”. 16 So,
bicameralism is a better representative legislative. The personalities and ideas that
could not be represented/fulfilled by the election can best be fulfilled by other means
like appointment, heredity, indirect election ex-officio, vocational/corporate
membership, consensual choice, etc. (especially in the upper house). The limitation
is that it is more expensive than representative for a small economy. The
16

Clem, Alan L. (1989). Congress: Power, Processes and Politics. Pacific Grove
(California): Books/Cole Publishing Company, p. 37
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management of two chambers, their separate elections, administrative cost,
including the number of the members of parliament is naturally large in the
bicameralism. A small and weak economy cannot bear the burden of two chambers.
In a weak State, a unicameral or bicameral set-up willy-nilly can be held hostage to
particular, or in the case of the Philippines, familial, interests. Institutional
parameters, instead of being more rigid and impersonal, are made more elastic, and
subjected to discretion and transaction.
In terms of “people’s wishes and expectations”, merits of bicameralism is
that people’s voices are directly heard by the lower house, and then synthesized
before translating it into law/implementation or sending it to the upper house. Its
limitation is that it takes longer time to reach people’s voices in the parliament as
the voices needs to be filtered or synthesized or grouped before reaching them in the
parliament. Further, sometimes confusion takes place whether the voice is to be
addressed in the lower or upper house.
In terms of “Defect Correction or Urgency Met”, strength of bicameralism
is that there is greater chance of correcting defect/s or wrong-doings performed by
one house by the other. Its limitation is that The bills related to people’s urgent
needs and concerned to their daily lives may be delayed.
In terms of “Inclusive or / and Qualified Democracy”, the strength of bicameralism
is that the down-trodden, marginalized people, regions, communities all can best be
represented in the upper house of the bicameralism. “Parliament stands as the
symbol of the unity of the country despite all its diversity” (Jakhar: 1982, x). Its
limitation is that the concept like competition, caliber, qualification, people’s direct
command may be laid in the shadow in the process of forming the upper house.
In terms of “detailed discussion or delay in decision making”, the strength of
bicameralism is that the bill passed hurriedly in the lower house can be withheld in
the upper house. At that time, people can participate in detailed discussion on a
subject matter and opportunity for people to express reaction to it. People can send
their petitions, criticisms, reactions, etc. to the upper house so to perform or not to
perform the task.

130

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

4. Conclusion
As the supreme representative body of the land, the parliament of a
democratic country occupies a pre-eminent and pivotal position in the country’s
constitutional set up and political life (Jakhar: 1982, 82-3). A country’s political and
parliamentary history, social tradition and present situation differ from that of the
other. Two countries facing the similar political histories may not have similar
economic and social conditions. Practice of bicameralism or unilateralism depends
on the people’s choice moulded by political history and social tradition of a
particular country.
The efficiency and effectiveness of any form of parliament (unilateralism or
bicameralism) depends on some of the following: (i) political and/or mass awareness
including pressure groups’ and interest groups’ organized presence / voice, etc; (ii)
free, fair and periodic election; (iii) capable, qualified, and far-sighted leadership;
(iv) politically consensual culture; (v) group welfare rather than individual
selfishness; (vi) clear and realistic/practical manifestoes of political parties; (vi)
parliament capable to get hold over the government; (vii) people’s faith and
confidence over their (own) representatives; (viii) individual member’s prudence /
common sense rather than their respective political party’s whip. In a nutshell, the
process of scrutiny, surveillance, public exposure, and debate helps to legitimize the
activities of Government to the public (Lambert Royal Commission on Financial
Management and Accountability, Canada, See Jakhar: 1982, 45).
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प्रत्यायोचजि वविायन ि हाम्रो िुझाइ

िवविा ममश्र
सािांश

आिुमनक लोककल्याणकािी िाज्यमा सिकािका वक्रयाकलापहरु मानवीय व्यवहािका लामग प्राय:

सिै िेिमा व्यापक हुँदै गएका छन् । िी वक्रयाकलापहरुलाई मनचश्चि परिमिमभि िाख्न ववमभन्न खालका

ववमिहरुको आवश्यकिा पदमछ । वविायकहरु वविे यक मनमामणको काममा सं लग्न भए पमन अन्य सिै

सिकािी काम काििाहीका ववमि ि प्रवक्रयामा सं लग्न हुन सम्भव छै न । िसथम वविावयकाद्वािा कानून
मनमामणको कायम कायमपामलकामामथ प्रत्यायोजन गरिन्छ । कानून मनमामणसँग सम्िचन्िि नीमि मसिान्िमा

आिारिि िही कायमपामलकालाई उक्त अमिकाि ददइन्छ ि कायमपामलकाले पमन मनचश्चि ववमि प्रवक्रया

मापदण्ड, कानून ि प्रत्यायोजन गरिएको अमिकािको सीमामभि िही अिीनस्थ वविायन मनमामण गनुम
पदमछ । नेपालमा प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी सैिाचन्िक एवं व्यावहारिक समस्या नभएका होइनन् ।
सं घीयिा कायामन्वयनसँगै कानून मनमामणको काम िीनै िहिाट हुने ि सोही िमोचजम प्रत्यायोचजि कानूनहरु
िेिै ठाउँिाट मनमामण हुनाले स्पष्ट मागमदशमन वा मसिान्िको पालना भएको पाइँदैन । प्रत्यायोचजि वविायन
मनमामणमा सं लग्न पदामिकािीहरुमा समेि प्रत्यायोचजि वविायनको िुझाइमा समस्या दे चखएको छ ।

ववश्वव्यापी रुपमै अिीनस्थ वविायन अमनवायम ि अपरिहायम िमनिहेको सन्दभममा हाम्रो जस्िो

ु का लामग िी कानूनहरु मनमामण गदाम अझ िढी सम्वेदनशील ि उत्तिदायी हुन ु जरुिी छ ।
मुलक
प्रत्यायोचजि वविायनको परििय, िाविय, अन्ििामविय अभ्यासका साथै प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी ववद्यमान
समस्या ि सुझावमा केचन्द्रि िही यो लेख ियाि गरिएको छ ।
प्रत्यायोचजि वविायन
शचक्त पृथकीकिणको मसिान्ि िथा सं वविानवादको मसिान्ि अनुसाि िाज्यशचक्तलाई एकै ठाउँ मा
िाख्न नहुने मान्यिा छ । मसिान्ििः वविावयकाले कानून मनमामण गदमछ । वविावयका स्वयंिाट कानून
मनमामण गने कायमलाई सवोच्ि वविायन वा मूल वविायन जसलाई प्राथममक वविायन पमन भमनन्छ ।

व्यवहािमा वविावयकाले मािै सिै कानून मनमामण गनम सम्भव नहुने भएकोले वविावयकाले अमिकाि
प्रत्यायोजन गिी कायमकारिणी लगायि अन्य मनकायिािा मनमममि कानून प्रत्यायोचजि वविायन हो ।
प्रत्यायोचजि वविायन अन्िगमि मनयमावली, ववमनयमावली, गठन आदे श, कायमववमि, मनदे चशका, मापदण्ड,
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ददग्दशमन आदद पदमछन् । प्रत्यायोचजि वविायनमा वविावयकाले प्रदान गने अचख्ियािी ि सिम िमोचजम
कानून मनमामण हुन्छ ।
िाजनीमिशास्त्री एवं प्रत्यायोचजि वविायनमा िासो िाख्नेहरुको िािणा अनुसाि कायमपामलकालाई
वविावयकी शचक्त प्रत्यायोजन गने प्रवृचत्त आफैंमा खििनाक छ भन्ने िहेको छ । कािण कायमपामलकाले

कानूनको कायामन्वयन गने हो िि आफैं कानून मनमामणमा संलग्न हुँदा नागरिक स्विन्ििामा हनन हुने
खििा िहन्छ । अकोिफम प्रशासकहरुद्वािा कानून मनमामण गदाम जनिाको अमिकाि ममम भावना िुझ्ने
गुञ्जायस कम हुन्छ । नागरिकहरुमामथ अवाचञ्छि िोझहरु थोपनम सवकन्छ । जसले व्यचक्तगि अमिकाि
हनन हुन्छ । यस्िो प्रवृचत्तले कममिािीिन्िलाई िमलयो िनाउँ छ ि परिणामस्वरुप ववमभन्न जवटलिा ि
समस्याहरु आइपदमछन् ।
त्यसैले, वविावयकीहरुले आफूमा भएको कमि अमिकाि (शचक्त) प्रत्यायोजन गने प्रत्यायोचजि

गरिएको अमिकाि प्रयोग गनेहरुप्रमि कसिी मनयन्िण कायम गने ववर्यमा ध्यान ददन सके वविावयकाद्वािा
प्रदान गरिएको शचक्तको दुरुपयोग िोक्न सवकन्छ ।

कल्याणकािी िाज्यको उदयसगै सिकािको िेि ि दायिा फिावकलो हुँदै आएको छ । समाजका
मनयममि गमिववमिहरुको मनयमन गनम सांसदहरुलाई आवश्यक कानूनको मनमामण गनुम पदमछ । सिै कानून
सं सदिाट मनमामण भएमा वविानमण्डलको कायमभाि िढ्ने िथा कुशलिापूवक
म कायमसम्पादन नहुने हुनाले

िाज्य सञ्चालनसँग सम्िचन्िि सम्पूणम प्रवक्रयागि कानूनहरु मनमामण गनम प्राय असम्भव नै हुन्छ । त्यसैले
प्राववमिक, ववचशष्ट प्रकृमि िथा ित्काल समस्या समािान गने खालका लिक ि प्रशासमनक जवटलिा
फुकाउने खालका कानून मनमामण प्रत्यायोचजि अमिकाििाट गरिन्छ ।
प्रत्यायोचजि वविायनको गुण िथा दोर्हरु
प्रत्योचजि वविायनले सं सदको कायमभािलाई हल्का िनाउँ दछ । सं सदको समय ििि हुन्छ ।
ववशेर्ज्ञ सेवा प्राप्त गनम सवकन्छ । कानून शीघ्र मनमामण हुन्छ । समय परिचस्थमि अनुसाि कानून मनमामणमा
लिकिा आउँ दछ । ित्काल कुनै समस्या समािानमा सहयोग पुग्दछ । यी असल पिहरुका साथसाथै

निाम्रा पिहरु पमन छन् । जस्िो नागरिक स्विन्ििाको हनन हुने, वविायन लोकिाचन्िक नहुन

सक्छ । आवश्यकिाभन्दा िढी अमिकाि प्रत्यायोजन गने , कायमपामलकाले मनिं कुश ढङ्गले काम गने,
िािम्िाि आफ्नो वहिमा प्रत्यायोचजि अमिकािको प्रयोग गने , कानूनहरु फेििदल गरििहने, जनिालाई

प्रत्यायोचजि कानूनको िािे मा समयमा ि पयामप्त जानकािी नहुने, भार्ाहरु अस्पष्ट ि जवटल हुने आदद
समस्याहरु आउँ छन् ।

प्रत्यायोचजि वविायनको ववकास
प्रत्यायोचजि वविायनको शुरुवाि िेलायििाट भएको पाइन्छ । िेलायिको सं सदीय इमिहासमा
प्रत्यायोचजि व्यवस्थापनको प्रयोग िौिौं शिाब्दीिाट भएको पाइन्छ । िेलायिमा सवमप्रथम Statute of
the Staple, 1385 मा साहु महाजनले उत्पादनमा एकामिकाि कायम गने ि िाज्यले मनयम िनाई मनयमन
गने व्यवस्था िहे को मथयो । पमछ िाजालाई ऐन सं शोिन वा खािे ज गने अमिकाि ददएको मथयो ।
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जसलाई हेनिी आठौं क्लज भमनन्छ । सन् १९२५ मा प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िी काम गनम
House of Lords अन्िगमि Special Order Committee गठन भए पश्चाि् प्रत्यायोजन कायमको मनिन्िि
मनगिानीको काम हुदै आएको छ । ववश्वका ववमभन्न दे शहरुले प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िी उचल्लचखि
कामहरुको अभ्यास गदै आएका छन् ।
प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी अन्ििामविय अभ्यास
भाििमा प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी अभ्यास
पवहलोपटक लोक सभामा प्रत्यायोचजि वविायनको काम गनम एक पृथक समममि सन् १९५३ मा
अिीनस्थ वविायन सम्िन्िी १० सदस्यीय समममि गठन भयो । सन् २०१४ मा १५ सदस्यीय समममि
िनाइयो । प्रत्येक वर्म पुनगमठन हुने गिी यो समममिको कायमकाल एक वर्मको िाचखएको मथयो । यो

समममिको मुख्य काम सं सदद्वािा प्रत्यायोचजि गरिएको मनयम, ववमनयम, आदे श कायमववमि आदद िनाउने
अमिकािको प्रयोग उचिि िरिकाले गरिएको छ/छै न सो हे िी सभामा अमनवायम प्रमिवेदन गने िहे को
छ ।
समममिले अपनाउने प्रवक्रया
•

आदे श जाँि गने,

•

सं वविान अनुकूल छ, छै न हेने,

•

वविेयकको जाँि गने

•

सभामा प्रमिवेदन पेश गने,

•

समममिले कुनै आदे शको पूणम वा आंचशक रुपमा सं शोिन गनम सभामा प्रस्िाव गने,
ध्यानाकर्मण गने,

•

समममिको प्रमिवेदनमा उल्लेख भएको मसफारिस छ मवहनामभि कायामन्वयन गिी समममिलाई
अमनवायम जानकािी ददने व्यवस्था,

•

सिकािद्वािा गरिएको काििाहीको जाँि गिी सभामा प्रमिवेदन प्रस्िुि गने व्यवस्था छ ।

अन्य दे शमा प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी अभ्यास
अिेमलयामा Interpretation Act, 2014 मा प्रत्यायोचजि वविायनको ढाँिासवहि िाजपिमा ि सं सदमा

पेश गनुम पने व्यवस्था िहे को छ । साथै, स्थायी प्रकृमिको सं सदीय समममिको व्यवस्था िहे को छ । उक्त
समममिले प्रत्यायोचजि वविायन ऐन िमोचजम भए नभएको, वैयचक्तक अमिकाि ि स्विन्ििा अमिक्रमण गिे
नगिे को आदद ववर्यमा पिीिण गनुम पने गिी मनयन्िणको व्यवस्था गिे को छ ।
त्यसैगिी, क्यानडाको सं सदले सन् १९७१ मा प्रत्यायोजन वविेयकको मापदण्ड िनाएको
मथयो । जसमा मनयम िनाउने अमिकाि भए, नभएको, ऐनको सिम पालना भए, नभएको, कानून पश्चात्दशी
भए, नभएको, कि दस्िुि लगाए नलगाएको, कैद जरिवाना िाखे, निाखेको, अदालिको िेिामिकािमा
हस्ििेप गिे नगिे को आदद जस्िा ववर्यहरुमा पिीिणको मापदण्ड िोकेको मथयो । हालका ददनमा पमन
प्रत्यायोचजि वविायनको यो काम प्रभावकािी हुँदै आएको छ ।
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प्रत्यायोचजि वविायनप्रमि सं सदीय मनयन्िण
वविावयकी ि न्यावयक मनयन्िण माफमि् प्रत्यायोचजि वविायनमामथ मनयन्िण हुन्छ । भाििमा
सं सदले प्रत्यायोजन गिे को अमिकाि मनयम, ववमनयम, आदे श, कायमववमि आददमा प्रत्यायोजन सम्िन्िी
सामान्य मसिान्िहरुको पालना गरिएको छ छै न हेने व्यवस्था छ ।

कुन कुन सिम ददई प्रत्यायोचजि

कानून मनमामण गनम ददइएको छ ? ऐनको परिमिमभि िही प्रत्यायोचजि कानूनहरु मनमामण/िजुम
म ा भएका
छन्, छै नन् वा ऐनसँग कानूनहरुको सामञ्जस्य छ छै न ? िी प्रश्नहरुको जवाफ खोचजन्छ । त्यहाँ
जे-जमि प्रत्यायोचजि कानूनहरु मनमामण हुन्छन् िी सिैलाई सं सद/समममि समि पेश गरिन्छ, समय-समयमा
मन्िीसँग सोिपुछ गने, ध्यानाकर्मण गिाउने, छलफल गने, प्रत्यायोजन कानून लागू नगनम प्रस्िाव लैजाने
आदद कायमहरु हुन्छन् ।
प्रत्यायोचजि वविायनको न्यावयक मनयन्िण अन्िगमि न्यावयक पुनिावलोकन गदाम नेपालमा ववमभन्न
नचजिहरु प्रमिपादन भएका छन् । ववनोद ढुं गेल ववरुि प्रिानमन्िी िथा मचन्िपरिर्द् कायामलय समेि
भएको उत्प्रेर्ण मुद्दामा वविावयका मनमममि ऐनले परिकल्पना नै नगिे को ववर्यमा उक्त ऐन अन्िगमि िनेको

मनयममा कुनै व्यवस्था गनम सवकन्न । (ने.का.प.२०६३, अंक ३, मनणमय नं.७६६०) त्यसै गिी, िसन्ि
िहादुि श्रे ष्ठ ववरुि मचन्िपरिर्द सचिवालय समेि भएको पिमादे श मुद्दामा ऐन अन्िगमि िनाइने मनयममा
कुनै कुिा ऐनको िमिा वा परिमिभन्दा िढी हुन सक्दै न । व्यवस्थावपकािाट मनिामिण नै नगरिएको
उद्देश्यलाई मनयमद्वािा ग्रहण गनम वा लागू गनम ममल्दै न भन्ने मसिान्ि प्रमिपाददि भएको छ ।
(ने.का.प.२०५१, अंक ८, मनणमय नं.४९५५)
नेपालमा प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी अभ्यास
नेपालमा प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी व्यवस्था वव.सं . २०१६ सालको प्रमिमनमि सभाको

मनयमावलीमा िहे को मथयो । २०४८ सालपमछ दुवै सभाको कायमिेिमभि िाखी उक्त ववर्यलाई महत्व

ददइएको मथयो । २०६३ सालपमछ सं सदीय समममिहरु माफमि् नै प्रत्यायोचजि वविायनको कायम गने
व्यवस्था िाचखए िापमन अपेचिि परिणाम हामसल हुन सकेन ।
हाल प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ ि िाविय सभा मनयमावली, २०७५ दुवैमा प्रत्यायोचजि
वविायनका ववर्यहरु समावेश गरिएको छ । िाविय सभा अन्िगमि प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन िथा सिकािी
आश्वासन समममिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगि प्रमिमनमि सभा अन्िगमि ववर्यगि समममिहरुलाई
प्रत्यायोचजि वविायनको समेि काम गने गिी मनयमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रमिमनमि सभाका
समममिहरुमा यस ववर्यलाई कम प्राथममिा ददइएको दे चखन्छ । हाल िाज्य व्यवस्था िथा सुशासन
समममिले सुशासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्िन्िी मनमममि
कानूनहरुको अध्ययनको कायम गरििहेको छ । अिः प्रमिमनमि सभा िथा िाविय सभाका समममिहरुले
प्रत्यायोचजि वविायन उपि छलफल गदाम दे हायका ववर्यलाई समेि ध्यानमा िाख्नु पने व्यवस्था छः–
•

ऐनिािा प्रत्यायोचजि अमिकाि अन्िगमि नेपाल सिकािले िनाउनु पने मनयम, मनदे चशका, कायमववमि,
ववमनयम ि आदे श आदद िनाएको छ वा छै न,
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•

सं वविान वा ऐनको उद्देश्य अनुरुप मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे श आदद िनेको
छ वा छै न,

•

ऐनले िोके िमोचजमका ववर्यहरु मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे शमा पिे का छन्
वा छै नन्,

•

कुनै कि लगाउने वा उठाउने कुिा मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे श आदद पिे को
छ वा छै न,

•

ऐनले प्रत्यायोजन गिे को व्ववस्था अनुसाि िनेको मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे श
आददले अदालिको िेिामिकािमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपले हस्ििेप गछम वा गदै न,

•

सं वविान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्िो कुनै अमिकाि प्रदान नगिे को कुनै व्यवस्थाको सम्िन्िमा
मनयम पूंवप्र
म भावी छ वा छै न,

•

सचञ्चि कोर् वा अन्य सिकािी कोर्िाट मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे श आददमा
कुनै खिम व्यहोनुम पछम वा पदै न,

•

सं वविान वा ऐनिािा प्रदत्त अमिकािको सीमामभि मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे श
आदद छ वा छै न,

•

त्यस्िो मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे श आदद प्रकाशन गनम ि सं घीय सं सद
सचिवालय समि पेश गनममा अनावश्यक वढलाइ गरिएको छ वा छै न, ि

•

त्यस्िो मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे श आददको अमभप्राय स्पष्ट गनमका लामग कुनै
स्पष्टीकिण आवश्यक पछम वा पदै न ।
समममिले सभामा प्रमिवेदन प्रस्िुि गदाम दे हायका ववर्यहरु समेि समावेश गनम सक्ने व्यवस्था

छ –
•

कुनै मनयम, मनदे चशका, कायमववमि, ववमनयम ि आदे श आदद पूणम वा आंचशक रुपमा खािे ज वा
सं शोिन गनुम पने दे चखएमा त्यसको कािण सवहिको मसफारिस ।

•

मन्िीले सिकािको िफमिाट सभा वा समममिमा समय–समयमा ददएका आश्वासनहरुलाई पूिा गनम
नेपाल सिकाििािा के–कस्िा कदमहरु उठाइएका छन् सो सम्िन्िमा अध्ययन गिी सम्िचन्िि
मनकायलाई ददएका मनदे शनहरु ।

•

कुनै मनयमसँग सम्िचन्िि अरू ववर्यको जानकािी सभालाई गिाउनु पने दे चखएमा सो ववर्य
समेि प्रमिवेदनमा खुलाउनु पने ।

•

पेश भएको प्रमिवेदनमा सभामुख/अध्यिले उपयुक्त ठहर्याएमा कुनै सदस्यले सं शोिन पेश गनम
सक्ने ।

•

समममिले प्रस्िुि गिे को प्रमिवेदन ि त्यसमा कुनै सं शोिन गरिएको भए सो ववर्यमामथ छलफल
गनम सभामुख/अध्यिले ददन ि समय िोक्न सक्ने ।

•

प्रमिवेदन ि सं शोिनमामथको छलफलको क्रममा उठे का प्रश्नहरूको जवाफ सम्िचन्िि मन्िीले
छलफलको अन्त्यमा ददनु पने ।
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•

सं शोिनमा मनणमय भएपमछ प्रमिवेदनका मसफारिस अवस्था अनुसाि प्रस्िुि रूपमा वा स्वीकृि
सं शोिन सवहि मनणमयाथम सभामा पेश गने ि मनणमयको जानकािी सचिवले सम्िचन्िि मन्िीलाई
ददनु पने ।

•

सभाले पारिि गिे को समममिका मसफारिसलाई सम्िचन्िि मन्िीले कायमन्वयन गनुम पने,

•

मसफारिस कायामन्वयन गने क्रममा सं शोिन वा खािे ज गरिएका मनयमको जानकािी सम्िचन्िि
मन्िीले सं घीय सं सदलाई जानकािी गिाउनु पने ।

प्रत्यायोचजि वविायनका सम्िन्िमा दे चखएका समस्याहरु
प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी एकीकृि अमभलेख नहुन ु नै प्रत्यायोचजि वविायनमा दे चखएको मुख्य
व्यवहारिक समस्या हो । जसले गदाम कमि कानूनहरु प्रत्यायोचजि अमिकाि अन्िगमि िनेका छन्, यवकन
हुन सकेको छै न। प्रत्यायोचजि अमिकाि अन्िगमि िनेका कमिपय कानूनहरु प्रत्यायोचजि वविायनको
मसिान्ि अनुरुप िनेको नपाइएको, कायमववमिगि ववर्यको सट्टा सािवान ववर्यवस्िु प्रत्यायोचजि वविायन

अन्िगमि िाख्ने प्रिलन िढ्दै गएको छ । एक ि प्रत्यायोचजि अमिकाि कमिसम्म ददने भन्ने एकरुपिा ि
मापदण्ड नभएको, कुनै ऐनले आवश्यकिा भन्दा िढी अमिकाि प्रत्यायोजन गिे को, प्रत्यायोचजि वविायन
सम्िन्िी वट्पणीलाई छलफलको ववर्यवस्िु िनाउन नसवकएको, ऐन भन्दा िमलयो ढङ्गले गठन आदे शले

काम गने गिे को, ववमि मनमामण सुिको प्रयोग नगिी प्रत्यायोचजि कानून मनमामण हुने गिे को, कुनैमा स्रोि

उल्लेख गिे को भए िापमन अप्रासवङ्गक ि असान्दमभमक ऐनहरुको प्रयोग गिी ववमि मनमामणको सूि प्रयोग
गने गिे को । प्रत्यायोचजि वविायनलाई पुनः प्रत्यायोजन गने गरिएको समेि पाइन्छ ।
समािानका उपायहरु
उचल्लचखि समस्या समािानका लामग प्रत्यायोचजि वविायनलाई मनचश्चि सीमा ि मापदण्डमा िाख्न

जरुिी दे चखन्छ । त्यसका लामग सािवान ववर्यहरुमा अमिकाि प्रत्यायोजन नगने, मनयम िनाउने अमिकाि
प्रत्यायोजन गदाम मनचश्चि ववर्यहरु िोकेि माि गने जुन ववगिका कानूनहरुमा ववद्यमान मथयो । पमछल्लो
समय ऐनमा नै अन्िािुन्ि िरिकाले ऐन कायामन्वयनका लामग मनयमहरु िनाउन सवकने खुकुलो प्राविानले

प्रत्यायोचजि वविायनको कायम प्रभावकािी हुन सकेको छै न । त्यसैले मूल वविायन ि प्रत्यायोचजि
वविायनकािीि सन्िुलन कायम गने । समय-समयमा मनयममि रुपले प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी
अनुगमन एवं सं सदीय मनयन्िण कायम गने, िोवकए िमोचजम भन्नेिाट गरिने प्रत्यायोचजि अमिकािलाई
सीममि गने, सुशासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा माि करिव ४५ ठाँउमा "िोवकए
िमोचजम" भन्ने शब्दावली िाचखएको छ । ऐनको उद्देश्य कायामन्वयनसँग सम्िचन्िि ववर्यमा माि अमिकाि
प्रत्यायोजन गने । पुनः प्रत्यायोजन गने वविायनको कायमलाई मनर्ेि गने, प्रत्यायोचजि वविायन सम्िन्िी

सिै कानूनहरुलाई एकीकृि गिी अमभलेखीकिण गने, नागरिकको सुसूचिि हुने अमिकािलाई िचञ्चि नहुने
गिी प्रत्यायोचजि अमिकाि अन्िगमि िनेका कानूनहरु प्रकाशन गने, प्रत्यायोचजि कानून मनमामण भएपमछ
अमनवायम सं सद वा यसका समममिमा जानकािी ददने व्यवस्था गने आदद ।

138

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

मनष्कर्म
वविावयकािाट ऐन अन्िगमि कानून िनाउने अमिकाि प्रत्यायोजन भई िन्ने मनयमावली,

ववमनयमावली, गठन आदे श, कायमववमि, मनदे चशका, मापदण्ड, ददग्दशमन आदद प्रत्यायोचजि वविायन हुन ् ।
ु हरुले प्रत्यायोचजि वविायनको कायमलाई प्रभावकािी िनाउँ दै आएको सन्दभममा
ववश्वका ववमभन्न मुलक
नेपालमा भने उक्त कायम थप जवटल ि समस्याग्रस्ि हुँदै आएको छ । प्रत्यायोचजि वविायनको सं ख्यामा

अत्यमिक वृवि भएको छ, जसले गदाम सं सद ि यसका समममिलाई अनुगमन, मनयमन, मनयन्िण ि
व्यवस्थापनमा कदठनाइ भएको छ । त्यस्िा प्रत्यायोचजि कानूनहरु प्रकाशन नहुनाले गदाम नागरिकको

पहुँििाट टाढा िहने सं भावना उचत्तकै दे चखन्छ । त्यसैले आगामी ददनमा वविावयकी, न्यावयक, नागरिक

समाज, सञ्चाि माध्यम लगायि सिै पििाट प्रत्यायोजन वविायनको मनयमन ि व्यवस्थापन हुन सकेमा
शचक्त पृथकीकिण िथा सं वविानवादको मसिान्ि पूणम रुपमा कायामन्वयन भई कानूनी िाज्यको स्थापनाद्वािा
ु मा सुशासन कायम गनम सवकन्छ ।
मुलक
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नेपालको सिकािी सेवामा 'ट्यालेन्ट हन्ट' सम्िन्िी वविोिाभार् िहस

लक्ष्मण अयामल



सािांश

सङ्गठनको उद्देश्य प्रामप्तको लामग आवश्यक प्रमिभाको खोजी वा पवहिान गने, नयाँ प्रमिभा

मभत्र्याउने, मिनको उपयोग, सं ििण ि सम्भाि गिी वटकाइ िाख्ने लगायिका कायम प्रमिभा व्यवस्थापन
अन्िगमि पदमछन् । प्रमिभाको खोजी नेपालको सिकािी सेवामा ववगि केही समययिा ििामको ववर्य िन्दै

आएको छ । पाठ्यक्रम फेदै मा वा ऐनका प्राविानमा िािम्िाि सं शोिन गदै मा सेवा आकर्मक िन्दै न ।
अवहले पमन मेिावी व्यचक्तहरु सिकािी सेवामा अपेिाकृि आकवर्मि नभएको िीिो यथाथम छ । यसका

लामग प्रत्येक सङ्गठनमा नेित्ृ विाट प्रमिभावान् व्यचक्तको पवहिान, सहज जीवनयापन गनम पुग्ने पयामप्त िलि
सुवविा, सही कममिािीको सही ठाउँमा पदस्थापन, कायमसम्पादन किाि , ववद्यालय िहिाटै प्रमिभा पवहिान

गिी प्रमिभाको प्रष्फुटनको वािाविण मनमामण, सकािात्मक भनाम प्रणाली अिलम्वन, योग्यिा ि िमिाको
यथोचिि कदि गने सं स्कृमिको ववकास लगायिका सुिाि गरिनु जरुिी दे चखन्छ ।
ववर्य प्रवेश
ट्यालेन्ट हन्ट अथामि ् प्रमिभाको खोजी नेपालको सिकािी (मनजामिी, स्वास््य ि सं सद) सेवामा
ववगि केही समययिा ििामको ववर्य िन्दै आएको छ । िजािका उम्दा जनशचक्तलाई आकवर्मि गिी

सेवालाई अन्ििामवियस्ििकै प्रमिष्पिी एवं गुणस्ििीय िनाउन कममिािी भनाम गने मनकाय लोक सेवा
आयोगले यसलाई उच्ि महत्व ददएको हो । िमिावान् जनशचक्तकै कािण सिकािी कामको िुलनामा

मनजी िेिको कायमप्रवक्रया छरििो, ममिव्ययी एवं प्रभावकािी िनेकोले आयोगको यसमा ध्यानाकर्मण हुन ु
स्वाभाववकै हो ।
प्रमिभा व्यवस्थापन मानव सं शािन व्यवस्थापन अन्िगमिको महत्वपूणम ि सं वेदनशील कायम हो ।

सङ्गठनको उद्देश्य प्रामप्तको लामग आवश्यक प्रमिभाको खोजी वा पवहिान गने, नयाँ प्रमिभा मभत्र्याउने, मिनको
उपयोग, सं ििण ि सम्भाि गिी वटकाइ िाख्ने लगायिका कायम यसमा पदमछन् । सङ्गठनलाई जीवन्िरुपमा

सञ्चालन गने ि अन्य स्रोिहरुको कुशल िविले परििालन गने मानव स्रोिले नै हो । त्यसैले कुनै पमन

सङ्गठन त्यहाँ कायमिि जनशचक्तभन्दा िाम्रो हुन सक्दै न भन्ने गरिन्छ । अिः पमछल्लो समयमा सङ्गठनमा
मानव स्रोिलाई मुख्य पुँजी (वक असेट्स) को रुपमा ग्रहण गदै नवीनिा, मसजमनात्मकिा ि नवप्रविमनको
वाहकको रुपमा स्वीकाि गरिएको छ ।

 उपसचिव,
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सिकािी सेवा सावमजमनक प्रशासनको ममयो हो ि सावमजमनक प्रशासन सिकािको इचञ्जन । योग्यिा,

मनष्पििा, िटस्थिा, व्यावसावयकिा, सेवाको सुििा, िलिजीवी ि स्थावयत्व यसका ववचशष्टिा हुन ् । जनिाको
सचन्नकट िहेि िाज्यप्रदत्त सेवा सुवविा उपलब्ि गिाउन अहोिाि खट्ने सिकािी सेवाका कममिािीहरुले

ु ो भूममका खेलेका हुन्छन् । त्यस्िै , सिकािले
नागरिक ि िाज्यिीि सौहादम सम्िन्ि स्थावपि गिाउन सेिक

अचख्ियाि गिे का नीमि िथा कायमक्रमलाई िटस्थिापूवक
म आफ्नो दििा, ववशेर्ज्ञिा ि अनुभवको उपयोग
गिी व्यवहािमा उिाने कायम गदमछ । यसले िाजनीमिज्ञको दशमन, दृवष्ट (मभजन), वविाि ि सोिलाई कायमरुप
प्रदान

गनुक
म ा

साथै

नीमि

मनमामणमा

ववशेर्ज्ञ

सेवा

ि

पृष्ठपोर्ण

समेि

उपलब्ि

गिाउँ छ । त्यसैले सिकािको सफलिा ि असफलिा यही सेवाको भूममकामा मनभमि िहेको हुन्छ ।
ववश्वमा सवमप्रथम सन् १८५४ को िेलायिको नथमकोट-राभेलन एक्टको प्रमिवेदनले मनजामिी

सेवामा कममिािीको भनाम योग्यिा प्रणालीको आिािमा हुन ु पदमछ भनी मसफारिस गिे को मथयो । ित्पश्चाि्
अमेरिकाले सन् १८८३ मा पेण्डलटन एक्टमाफमि यस्िो प्रणालीलाई अवलम्िन गर्यो भने भाििले सन्
१९५१ दे चख यसलाई अपनाएको मथयो । प्रमिभाको खोजी ि व्यवस्थापनको अविािणा सन् १९६०
पमछ िाजनीमिक िेि हुँदै सन् २००० पश्चाि् व्यवस्थापनको िेिमा व्यापक रुपमा ग्रहण गरिएको
पाइन्छ ।
नेपालमा वव.सं . २००८ मा लोक सेवा आयोगको स्थापना भए िापमन प्रजािन्िको पुनस्थामपना

ु न्दा अचघसम्म हुकुम प्रमाङ्गीिाट समेि कममिािीको भनाम गरिन््यो । िथावप वव.सं . २०१३ को
हुनभ

मनजामिी सेवा ऐनसँगै योग्यिा प्रणालीका आिािमा कममिािीको भनाम सुरु गरिएको हो । योग्यिाका
आिािमा मभमिने भएकोले यस्िो सेवामा चशचिि व्यचक्तले माि प्रवेश पाउँ छन्।सेवा प्रवेश गिे पमछ
िेलािेलामा सेममनाि, िामलम, अध्ययन, भ्रमण जस्िा कायमक्रममा सहभागी गिाइन्छन् । यसका िावजुद
किीि छ दशक पाि गिे को नेपालको मनजामिी सेवामा प्रमिभाको आकर्मण हुन

नसकेकोले

व्यावसावयकिाको प्रविमन ि सेवा प्रवाहको गुणस्िि कमजोि िहे को भनी आिोप लाग्ने गिे को छ ।

ववगिका कमिपय प्रिानमन्िी ि मन्िीले यसलाई मनकम्मा, यथाचस्थमिवादी, लालवफत्ताशाही,

नोकिशाही आदद भनी सत्तोसिाप गिे को ववददिै छ । आफूले काम गनम िाहँदािाहँदै कममिािीको

असहयोगका कािण अिुिै िहेको भनी गिे को दोर्ािोपण पमन जगजाहेि छ । त्यसैले प्रमिभावान् व्यचक्तको
खोजी (ट्यालेन्ट हन्ट) ि मिनलाई आकर्मण गिी सिकािी सेवामा मभत्र्याइनु पदमछ भन्ने ववर्य वववादिवहि
िहेन ।
ववगिको अभ्यास
ववगिमा सिकािी सेवाको सुिािको लामग समय-समयमा गठन भएका प्रशासन सुिाि समममिले

ववमभन्न सुझाव ददएको पाइन्छ । सेवाको प्रभावकारििा अमभवृवि गनम ऐनमा िेलािखि सं शोिन पमन हुँदै
आएका छन् । खासगिी िेिी िाहुनको पेवा भन्ने आिोपिाट मुक्त िाख्न नेपालको अन्िरिम सं वविान,
२०६३ अनुरुप मनजामिी सेवा ऐनको दोस्रो सं शोिन, २०६४ माफमि् समग्र सेवालाई समावेशी िरििको
िनाइयो । यसिाट ववमभन्न जािजामि, मलङ्ग, िेि, वगम ि सम्प्रदायलाई टे वा ि पुगक
े ो छ नै, त्यस्िो
सम्प्रदायिाट प्रमिभावान् व्यचक्तको प्रवेश भई सेवाको सिमिामा थप अमभवृवि हुने अपेिा मलइएको
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दे चखन्छ । यो व्यवस्थाले सेवा प्रवेश गनमको लामग कैयौं व्यचक्तहरुलाई साँचच्िकै झक्झकाएको ि आकवर्मि
गिे को पमन दे चखन्छ ।
ु े
मनजामिी सेवा ऐनको दोस्रो सं शोिन माफमि् नै कममिािीको वृचत्तववकासमा टे वा पुर्याउने हे िल

अनुभव िथा कायमसम्पादनको आिािमा हुने ववशेर् िढु वा (दफा २४घ१) को िरिका अपनाइयो । दोस्रो
जनआन्दोलन सफल पानम सहयोग गिे िापि कममिािीलाई ददइएको यो िचक्ससले गदाम सेवामा वर्ौं कायमिि
िि िढु वा नपाएका थुप्रै कममिािीहरुको एकै पटक िढु वा भयो । आवश्यक शैचिक योग्यिाववना नै
िढु वा हुने व्यवस्थाले कममिािीहरु मामथल्लो पदमा पुगे । यसले पद ि िलि सुवविा ि िढायो िि काम

उही गनुम पने भयो । यसिाट कममिािीको मनोिल खचस्कएको, अन्याय ि ववभेद भएको, सेवा प्रवाहमा
कदठनाई आएको कािण दे खाई अध्यादे शिाट ऐनमा िेस्रो सं शोिन गरियो । उक्त सं शोिनमाफमि स्विः
िढु वा हुनेहरुलाई दििन्दी ममलान गिी समायोजन गरियो । पद पुर्याउनैका लामग साववकमा नायि

सुब्िा स्ििको एउटा कममिािीले गदै आएको कामलाई टु क्र्याएि दुई–िीनजना उपसचिव स्ििका
कममिािीलाई पदस्थापन गरियो । यसको प्रभाविाट नेपाल स्वास््य सेवा ि नेपाल सं सद सेवा पमन अछु िो
िहने कुिो भएन । यी सेवामा पमन मनजामिी सेवा ऐन अनुरुप आवश्यक सं शोिन ि ममलान भयो ।

मनजामिी सेवा ऐनको िेस्रो सं शोिनिािा कममिािीको िढु वामा न्यूनिम ि मामथल्लो शैचिक
योग्यिाको श्रे णी (मडमभजन) िापि अङ्क ददइने प्राविानलाई हटाई ज्येष्ठिा ि अनुभवलाई माि प्रश्रय ददइयो
। यमिमाि होइन, मामथल्लो शैचिक योग्यिा जरुिी नहुने व्यवस्था समेि गरियो।यसिाट ट्यालेन्ट हन्टको
िज्जी उडाइयो ।

लोक सेवा आयोगले पुिानो पाठ्यक्रमको कािण िजािका योग्य व्यचक्तलाई सेवा प्रवेश गनम कठीन
भएको ठहि गदै खरिदािदे चख सहसचिवसम्मको पाठ्यक्रम ि पिीिा प्रणाली परिविमन ि परिमाजमन

गर्यो । शाखा अमिकृिसम्म एकीकृि पिीिा प्रणालीद्वािा अप्राववमिकिफमका सिै सेवा समूहलाई आवश्यक
जनशचक्त एउटै मूल्याङ्कनिाट छनौट गने ववमि अपनाइयो । पिीिाथीलाई सहज होस् भनी नयाँ
पाठ्यक्रममा स्कूल ि क्याम्पसमा पढाइने हुिहु ववर्य पमन समेवटए । कममिािीलाई प्रववमिमैिी िनाउन
कम््युटिको सीप पिीिणलाई अमनवायम गरियो । लोक सेवाको यी प्रयासले िजािमा उम्दा मामनएका
जनशचक्तलाई खासै प्रभाव पािे को दे चखएन । ववश्वववद्यालयको पढाइमा अब्िल ठहरिएका व्यचक्त सिकािी
सेवाभन्दा अन्य गैिसिकािी वा मनजी िेििफम नै आकवर्मि भए । यो सेवा फेरि पमन मेिावी व्यचक्तको

िोजाइमा पनम सकेन । करिि डेढ दशकदे चख सामान्य प्रशासन मन्िालयले सकािात्मक भनाम प्रणाली
अपनाउन सञ्चालन गदै आएको पसुए
म मसभ पाटमनिसीप कायमक्रमले पमन अपेचिि प्रमिफल ददन सकेको
पाइएन ।

मामथ उल्लेख गरिएका दृष्टान्िले के कुिालाई इं वङ्गि गदमछन् भने सिकािले सिकािी सेवालाई जुन

रुपमा उपयोग ि प्रवद्र्िन गनुम पने मथयो त्यो हुन सकेको पाइएन । एकािफम ट्यालेन्ट हन्टको िहस

िलाउने, अकोिफम स्थावपि शैचिक योग्यिाको प्राविानलाई नै हटाउने कदमले सिकािको नीमिगि
कायममै वविोिाभार् दे चखयो । पाठ्यक्रम फेदै मा वा ऐनका प्राविानमा िािम्िाि सं शोिन गदै मा सेवा

आकर्मक िमनहाल्ने होइन । अवहले पमन सेवामा कायमिि सिै कममिािी कमजोि छै नन् । कमिपय
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कममिािी स्वदे शी िथा ववदे शी ववश्वववद्यालयमा उत्कृष्ट ठहरिएका, अनुभवले खारिएका, अत्यन्िै योग्य ि
सिम िहेका छन् । भएका प्रमिभाको सं ििण गिी समुचिि अवसि प्रदान गनेिफम नेित्ृ वको ध्यान
नपुगेको हो । यो कुिा कस्िुिीले आफ्नो शिीिमा कस्िुिी भएको थाहा नपाएि वासनाको खोजीमा िहािे
जस्िै हो ।

ववद्यमान व्यवस्था
नेपालको सं वविानको िािा २८५ मा दे शको प्रशासन सञ्चालन गनम सं घीय मनजामिी सेवा ि अन्य
सं घीय सिकािी सेवाको गठन गनम सक्ने व्यवस्था गिी सेवालाई सं वैिामनक सं ििण प्रदान गरिएको
छ । यी सेवामा प्रमियोमगिात्मक पिीिाद्वािा पदपूमिम गदाम खुला ि समानुपामिक समावेशी मसद्दान्ि िमोचजम
गरिने प्राविान िहेको छ । पिीिा सञ्चालन िथा योग्य उम्मेदवािको छनौटको लामग स्विन्ि ि मनष्पि
सं वैिामनक मनकाय लोक सेवा आयोगको व्यवस्था िहे को छ । यो व्यवस्थाले जोसुकै योग्यिम् व्यचक्तलाई
सेवा प्रवेशको सुमनचश्चििा गरिददएको छ ।
त्यस्िै, नेपालको सिकािी सेवामा प्रमिभाको आकर्मण ि व्यवस्थापनका लामग सम्िचन्िि ऐन, मनयममा
ववमभन्न व्यवस्था गरिएका छन् । खुला ि आन्िरिक प्रमियोमगिात्मक पिीिाका साथै ज्येष्ठिा ि
कायमसम्पादन एवं कायमिमिाको आिािमा मामथल्लो पदमा पदोन्नमि हुने व्यवस्था छ । यसका लामग
ववमभन्न प्रमिशि मनिामिण गरिएको छ । समावेशी समूहमा, ववद्यावारिमिको हकमा ि ववशेर्ज्ञ पदमा ववशेर्
व्यवस्था िहेको छ ।
त्यसैगिी अध्ययन, िामलमको लामग स्वदे शी िथा ववदे शी छािवृचत्त, उत्तिामिकािी योजना,

कायमसम्पादन किाि, नेित्ृ व मूल्यांकन, कायमसम्पादन प्रोत्साहन कोर्, पुिस्काि, िीमा ि उपिाि खिम जस्िा

ववमभन्न मौदद्रक ि गैिमौदद्रक सुवविाको व्यवस्था गरिएको छ । िालू पन्ध्रौं योजनाले दि, कुशल, सीपयुक्त

ि उत्पादनशील जनशचक्त ववकास गने सोिका साथै िाविय िथा अन्ििामवियस्ििमा प्रमिस्पिाम गनम सक्ने
सिम िथा गुणस्ििीय मानव सं शािनको उत्पादन गने उद्देश्य मलएको छ । यसका अलावा प्रदे श ि
स्थानीय सिकाििाट पमन ववमभन्न नीमि िथा कायमक्रम िजुम
म ा गरिएका छन् ।
उचल्लचखि व्यवस्था िहे िापमन मेिावी व्यचक्तहरु सिकािी सेवामा अपेिाकृि आकवर्मि नभएको

ु ा पछामड केही कािण िहे का छन् । ववज्ञिा, िमिा, मसजमनात्मकिा,
िीिो यथाथम छ । यसो हुनक
नवप्रविमनभन्दा पमन पदीय ववद्विाको िोलिालाले योग्यिाको पवहिान ि कदि गने सं स्कािको कमी
दे चखन्छ । यसका साथै कम सेवा सुवविा, ििम िाजनीमिकिण, अपािदशी ि िजमिजी कायमसम्पादन
मूल्याङ्कन, सेवा प्रवाहमा वढलासुस्िी, भ्रष्टािाि ि अमनयममििाको कािण सेवाप्रमिको सवमसािािणको

नकािात्मक िािणा, शास्त्रीय प्रकृमिका सङ्गठन सं ििना ि कायमपद्दमि, प्रमिकूल कायमसंस्कृमि ि कायमवािाविण
लगायिका कािणले सिकािी सेवामा प्रमिभावान् व्यचक्तहरुको आकर्मण नभएको ववज्ञहरुको ठम्याइ िहे को
पाइन्छ । यसको अन्त्यका लामग केही आिािभूि पिमा सुिाि गनै पने हुन्छ ।
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सुिािका िेि
सवमप्रथम प्रत्येक सङ्गठनमा नेित्ृ विाट प्रमिभावान् व्यचक्तको पवहिान गरिनु पदमछ । त्यस्िा
व्यचक्तलाई ववशेर् चजम्मेवािी ददई काममा उत्प्रेरिि गनुम पदमछ । चजम्मेवािी मािै ददएि पुग्दै न, त्यसको
लामग आवश्यक स्रोि ि अमिकाि पमन उपलब्ि गिाइनु पदमछ । यसका साथै कायमवािाविण पमन
सकािात्मक िनाइनु पदमछ । दोस्रो, सेवामा कायमिि जनशचक्तलाई सहज जीवनयापन गनम पुग्ने गिी पयामप्त

मौदद्रक सुवविाको व्यवस्था हुन ु पदमछ । यसका अमिरिक्त गैिमौदद्रक सुवविाको पमन यथेष्ट व्यवस्था हुन ु
पदमछ ।
िेस्रो, सङ्गठनमा नेित्ृ वले मनष्पि ि नमूना व्यवहाि (िोल मोडेल) प्रदशमन गनुम पदमछ । िाजनीमिक
हस्ििेप ि दिाििाट मुक्त गिी ि िही हाम्राभन्दा पमन िाम्राको आिािमा कममिािीको सरुवा िथा
पदस्थापना गने पिमिलाई कडाइका साथ अनुसिण गरिनु पदमछ । सही व्यचक्तको सही ठाउँ मा पदस्थापन
भन्ने मसिान्िलाई व्यवहािमा उिानुम पदमछ । िौथो, कायमसम्पादन किािलाई अमनवायम गिी कममिािीको

आवमिक मूल्याङ्कन वस्िुमनष्ठ ि वैज्ञामनक ढङ्गले हुन ु पदमछ । यसकै आिािमा पुिस्काि ि दण्ड प्रणालीको
उपयोग गरिनु पदमछ । पाँिौ, सेवाको प्रमिष्ठा ि गरिमामा वृवि गरिनु पदमछ । अवहले समाजमा सिकािी
कममिािीप्रमि सकािात्मकभन्दा िढी नकािात्मक िािणा िहेको पाइन्छ । सिकािी सेवा प्रवाहलाई पािदशी,
जवाफदे ही एवं नागरिकमैिी सेवामा रुपान्ििण गिी आमनागरिकको ववश्वास चजत्नु पदमछ ।
छै टौं, प्रमिभा पवहिान कायमक्रमलाई ववद्यालय िहिाटै सं स्थागि गिी प्रमिभाको प्रष्फुटनको वािाविण
मनमामणका साथै ववश्वववद्यालयका मेिावी ववद्याथीहरुलाई सावमजमनक मनकायमा िलि सवहिको इन्टनमशीपको
व्यवस्था गनुम पदमछ । यसिाट उनीहरुको सिकािी सेवाप्रमि झुकाव वृवि गनम सवकन्छ । सािौं, सिकािी
कायामलयहरुलाई मसक्ने ि मसकाउने सङ्गठनको रुपमा ववकास गिी नमिजामूलक कायमसम्पादन,
मसजमनशीलिा, गमिशीलिा, नवप्रविमन, वटमवकम, नैमिक मूल्य ि मनष्ठाका आिािमा नेित्ृ व मूल्याङ्कन ि ववकास
गनुम पदमछ ।
आठौं, सकािात्मक भनाम प्रणाली अिलम्वन गनुम पदमछ । लोक सेवाको ववज्ञापनको प्रिाि वा
सूिना सुलभ िनाइनु पदमछ । केन्द्रमा माि सञ्चालन हुने ियािी किाहरुलाई स्थानीयस्ििसम्म ववकेचन्द्रि

गरिनु पदमछ । केही सीट ट्यालेन्टहरुको लामग छु ट्टै प्रमिस्पिाम गनम छु ट्याउन सवकन्छ, िि यसका लामग

ववद्यमान कानूनहरुमा सं शोिन गनुम पदमछ । नवौं, हालको प्रमिभा पलायनलाई िोक्न ठोस पहल गरिनु
जरुिी छ । अमेरिकन मडभी वा क्यानेमडयन पीआि आददका कािण सिकािी कममिािी त्यसमा पमन कृवर्,
वन, स्वास््य लगायिका सेवामा कायमिि प्राववमिक कममिािीहरु ववदे चशने क्रम िढ्दो छ । अिः ववदे श
पलायन हुने यो क्रमलाई मनरुत्सावहि गरिनु पदमछ ।
मनष्कर्म
नेपालको सं वविानले परिलचिि गिे को समाजवादउन्मुख स्विन्ि ि समृि अथमिन्ि ववकासको
लामग आवश्यक प्रमुख सािन जनशचक्त नै हो । यसका लामग ववद्यमान जनशचक्त उत्पादनको अवस्था ि
भववष्यमा आवश्यक पने जनशचक्तको आँकलन िथा प्रिेपण गदै मानव सं शािन ववकास योजना ियाि
गिी दि जनशचक्त ववदे श पलायन हुनिाट िोकी मिनलाई सिकािी सेवामा आकवर्मि गिाउन मामथ
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ँ ीको
सुझाइएका सुझाव कायामन्वयन गनुम अपरिहायम दे चखन्छ । मेिावी व्यचक्तलाई सङ्गठनको िहुमूल्य पुज
रुपमा स्वीकाि गिी उपयुक्त कायमवािाविण ि सुवविा उपलब्ि गिाउनुका साथै योग्यिा ि िमिाको
यथोचिि कदि गने सं स्कृमिको ववकास गरिनु पदमछ ।

भनाम कममिािी व्यवस्थापनको एउटा पि माि हो । लोक सेवा आयोगले हालको पिीिा
प्रणालीिाट कममिािी भनामको लामग छनौट गने कायम ट्यालेन्ट हन्ट ि प्रमिभा व्यवस्थापन अन्िगमि
पदै न । सिकािले खाली भनाममा माि जोड ददएि अपेचिि नमिजा प्राप्त हुन सक्दै न । कममिािी
व्यवस्थापनका अन्य पिहरु,– ववकास, उपयोग ि सम्भािमा पमन उचत्तकै ध्यान ददइनु पदमछ । उम्दा
कममिािी मभत्र्याउँ दैमा एकाएक िमत्काि हुने होइन । त्यस्िा कममिािीहरुको परििालन ि व्यवस्थापन

वैज्ञामनक िविले गनम सवकएन भने त्यो झनै प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । वकनभने योग्य व्यचक्तले जहाँ
पमन अवसि पाउन सक्दछ ि हिपल त्यसैको खोजीमा पमन हुन्छ । यसिाट प्रमिभाको पलायनमा अझ
वृवि भई झनै समस्या नमनम्िेला भन्न सवकन्न ।
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सं सदमा प्रमिपिको भूममका:

नािायण ढकाल



सािांश:

सं सदमा प्रमिमनमित्व भएका िाजनीमिक दलहरुमध्ये सत्तारुढ दलिाहेक अन्य दललाई प्रमिपिी

दल भमनन्छ । सं सदमा प्रमिपिको अविािणा िेलायििाट प्रािम्भ भएको मामनन्छ । सन् १७८३ मा

िाल्सम जेम्स फक्सले प्रमिपिको अविािणालाई अभ्यासमा ल्याएका हुन ् । उनी सन् १७८३ दे चख १८०६

सम्म सं सदमा प्रमिपि दलको नेिाको रुपमा िहे का मथए । प्रमिपिी दललाई सं सद्को सवाममिक महत्वपूणम
वहस्सा मामनन्छ । सं सदको प्रभावकारििाको लामग यो आवश्यक ित्व हो । प्रमिपिको भूममकाले नै

सं सद्को प्रभावकारििा मनिामिण हुन्छ । सिकािले शासन गदमछ भने प्रमिपिले आलोिना ि
आवश्यकिानुसाि सहयोग सवहि ििनात्मक भूममका मनवामह गदमछ । प्रमिपिको प्राथममक कायम भनेकै
सिकािका कायमउपि मनगिानी गनुम ि गलि नीमि िथा कायमक्रमको आलोिना गनुम हो । साथै सत्तारुढ
दललाई मनोमानी िरिकािाट जनवहिववपिीिका वक्रयाकलाप गनमिाट िोक्नु हो, सिकािलाई मनिकं ु श हुन

नददनु हो ि सिकािलाई सं सदप्रमि जवाफदे ही िनाउनु हो । प्रमिपिले सिकािका काम काििाहीउपि
सुक्ष्म मनगिानी गनम छायाँ सिकाि (Shadow Government) गठन गिी मन्िालयिाट भएका िाम्रा
कामको जानकािी िाख्ने, कमी कमजोिी ि अमनयममििालाई जनसमि ल्याउने कायम गदमछ । प्रमिपिले

आफ्नो कायमसम्पादन गनमका लामग सं सदको उपयोग गदमछ । त्यही भएि नै "सिकाि सत्तापिको ि

सं सद प्रमिपिको" भन्ने गरिन्छ । कुनै कािणवश सिकाि ढल्यो भने नयाँ सिकाि गठन गने अवसि

प्रमिपिी दललाई प्राप्त हुने भएकाले प्रमिपिी दललाई Government in Waiting समेि भमनन्छ ।
सं वैिामनक परिर्द्मा प्रमिपिी दलको नेिा सदस्य िहने, महत्वपूणम सचन्ि सम्झौिाको अनुमोदन, सचम्मलन,
स्वीकृमि वा समथमन, सं वविान संशोिन, महाअमभयोग प्रस्िाव पारिि आदद कायमका लामग दुई मिहाई िहुमि

आवश्यक पने सं वैिामनक व्यवस्था साथै प्रमिपिको अनुपचस्थमिमा सं सदीय काम काििाही अचघ निढाउने
ववश्वव्यापी प्रिलन लगायिका ववमभन्न कािणले गदाम सिकािले प्रमिपिलाई ववश्वासमा मलएि प्रमिपिसँगको
ँ ा सं सदीय प्रवक्रयामा प्रमिपिको भूममका मनकै महत्वपूणम िहे को दे चखन्छ ।
समन्वयमा कायम गनुम पने हुद

 उपसचिव,
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परििय:
ु हरुमा सं सदमा िहुमिप्राप्त
वेस्टममन्स्टि मोडेलको शासन पिमि अवलम्िन गिे का मुलक
िाजनीमिक दलले सिकाि गठन गदमछ भने अल्पमिमा िहे का दलहरु सिकाि िावहि िहन्छन् । सं सदमा
प्रमिमनमित्व भएका िाजनीमिक दलहरुमध्ये सिकाि िावहि िहे को प्रमुख िाजनीमिक दल ि सोप्रमि झुकाव
िाख्ने अन्य िाजनीमिक दललाई सं सदमा प्रमिपि भमनन्छ । सिकाि िावहि िहे िापमन मचन्िपरिर्द्को
गठनमा सहयोग गने वा मचन्िपरिर्द् गठन गने दलप्रमि झुकाव िाख्ने दलहरु प्रमिपि होइनन् ।
सिकाििावहि िहे िापमन मन्िीपरिर्द् गठनका लामग समथमन गने िाजनीमिक दलले प्रमिपिी दलको
नेिाको छनौट प्रवक्रयामा सहभागी हुन नपाउने हामीकहाँ कानून व्यवस्था िहे को छ ।
सं सदमा प्रमिपिी दलको भूममकासम्िन्िी सैिाचन्िक कुिाहरु सं सदीय प्रजािन्ि ि िहुदलीय

ु मा प्रयोग भएको पाइन्छ । कायमकािी प्रमुख सं सदिाट मनवामचिि नभई
शासन व्यवस्था भएका मुलक
प्रत्यिरुपमा मनवामचिि हुने अध्यिात्मक प्रणालीको सन्दभम सं सदीय प्रणालीमा भन्दा मभन्न हुन्छ ।
ु
ु मा सं सदीय प्रवक्रयामा
अध्यिात्मक प्रणाली अवलम्िन गिे को सं यक्त
िाज्य अमेरिका जस्िा मुलक

प्रमिपिको भूममका सम्िन्िी अविािणा सं सदीय प्रणाली अवलम्िन गिे का िेलायि, भािि ि नेपाल

ु मा जस्िो गिी लागू हुँदैन । वकनकी त्यस्िा मुलक
ु मा सिकाि सं सदप्रमि उत्तिदायी िहनु
लगायिका मुलक
ु हरुमा प्रमिपिी दलको अविािणा ववशेर् गिी मनवामिनको समयमा िढी िहन्छ ।
पदै न । त्यस्िा मुलक

ु मा पमन सं सदमा प्रमिपिको अविािणा लागू हुँदैन ।
एक दलीय शासन व्यवस्था भएका मुलक
सवमहािा वगमको प्रमिमनमित्व गने चिमनया कम्युमनष्ट पाटी िाहे क अन्य िाजनीमिक दल खोल्ने छू ट नभएकाले
िीनमा प्रमिपिी दलको व्यवस्था िहेको पाइँ दैन । सं सदीय प्रजािन्ि ि िहुदलीय शासन व्यवस्था
ु मा पमन ववशेर् अवस्थामा िाविय सहममिको सिकाि गठनका लामग सं सदमा
अवलम्िन गरिएको मुलक

प्रमिमनमित्व गने िाजनीमिक दलहरु सिकािमा सहभागी हुँदा प्रमिपिको अविािणा कायामन्वयन गनम
अफ्ठ्यािो पने गदमछ ।
सिकािले सत्ता ि शचक्तको आडमा गलि काम काििाही गलाम वक भनी खििदािी गने काम
प्रमिपिको हुन्छ । सािािणिया प्रमिपिको भूममका सत्तापिको गलि नीमि वा कामको प्रमिवाद गदै
ववकल्प सवहि सिकािलाई सही िाटो िोज्न लगाउनु हुन्छ । प्रमिपिले सं सदमा सत्तापिलाई
जनउत्तिदावयत्व िहन गने वािाविण मसजमना गनम सहयोगी भूममका मनवामह गने गछम । सिकािलाई
प्रमिपिको साथ-सहयोगिाट नै िाविय वहिका पिमा ऐमिहामसक कामहरू हुन सक्दछ ।
"सिकाि सत्तापिको ि सं सद प्रमिपिको" भन्ने सं सदीय मान्यिा:
सिकाि सत्तापिको ि सं सद प्रमिपिको भन्ने मान्यिा िेलायििाट ववकमसि भएको हो । िेलायका
प्रमसि ववद्वान

Sir Ivor Jennings द्वािा मलचखि पुस्िक Parliament (1939) मा "सिकाि सत्तापिको

ि सं सद प्रमिपिको हो" भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सं सदीय प्रणालीमा सं सदमा िहुमि हुने दलको

सिकाि िन्दछ । सिकािका मन्िीहरुलाई आफ्नो िािणा िाख्नको लामग औपिारिक ठाउँ ि सञ्चाि
माध्यमहरु िेिै मािामा उपलब्ि हुन्छन् । िाज्यसं यन्ि अमिक मािामा सिकािको मनयन्िणमा िहने ि
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सञ्चाि माध्यमले पमन सिकािका मन्िीहरुको वविाि, िािणा ि गमिववमिहरुलाई यथेष्ट ठाउँ ददएका हुन्छन्
। सं सदमा सत्तारुढ दल िहुमिमा िहने हुनाले सिकािका नीमि िथा कायमक्रम, िजेट ि वविेयकहरु
सहजै पारिि गिे ि लै जान सक्दछ । यद्यवप सिकािका नीमि िथा कायमक्रम, िजेट, िाविय महत्वका
ववर्यहरु लगायि अन्य ववर्यहरुमा प्रमिपिलाई आफ्नो वविाि एवं िािणा िाख्न, वट्पणी गनम, िोल्न एवं
खण्डन गनम यथोचिि समय उपलब्ि गिाउने सं सदीय अभ्यास समेि िही आएको छ ।
सिकािमा प्रमिपिको प्रमिमनमित्व नहुने ि प्रमिपिमा िहे का दलहरुले आफ्नो िािणा ि वविाि

सशक्त ढङ्गले अमभव्यक्त गने औपिारिक थलो सं सद भएकाले "सिकाि सत्तापिको ि सं सद प्रमिपिको"
भमनएको हो ।सं सद माफमि् प्रमिपिले सिकािलाई मनिन्िि दिािमा िाखेि उसका नीमिगि कमजोिीमामथ

ीँ ो िवहष्काि ि अविोि िाहे क
प्रहाि गने प्रयास गदमछ । प्रमिपिको सशक्त हमियाि भनेको कवहलेकाहीक
सिकािलाई प्रश्न सोध्नु नै हो । यस्िा प्रश्नहरुको सिकािले जवाफ ददनु पने हुन्छ ।
प्रमुख प्रमिपिले आफ्नो कुिा िाख्ने मुख्य ठाउँ नै सं सद हो । त्यसैले सिकािले प्रमिपिलाई

आफ्नो वविोिी ठान्नु हुँदैन । िेलायिको सन्दभममा हेने हो भने कन्जिभेटीभ पाटीको विममान सिकािले

प्रमिपिी दलका नेिालाई सभामुख िनाउन सहयोग गर्यो । विममान सं सदमा कन्जिभेटीभ पाटीको िहुमि

हुँदाहुँदै लेवि पाटीको पूवन
म ेिालाई नै सभामुखमा मनवामचिि गदै लोकिन्िको मममलाई उच्ििम् प्रयोग
गरियो ।

नेपालमा प्रमिपिको इमिहास:
नेपालमा सं सदीय व्यवस्थाको सं स्थागि अभ्यास वव.सं . २०१५ सालको सं वविानदे चख प्रािम्भ

भएको हो । २०१५ सालमा भएको प्रथम सं सदीय मनवामिनमा कूल १०९ सीटमध्ये ७४ सीट चजिेि
नेपाली कांग्रस
े सत्तापि ि १९ सीट चजिेि गोिखा परिर्द् प्रमिपिी दल भएको मथयो । यद्यवप त्यमििेला

प्रमिपिी दलसम्िन्िी कुनै कानूनी व्यवस्था भने मथएन । २००७ सालमा िाणा शासन समामप्तपमछ पुन:
िाणा शासन फकामउने गोिखा परिर्द्को प्रयासिाट सशवङ्कि भएि प्रमिपिी दल सम्िन्िी कानूनी व्यवस्था
नगरिएको भए िापमन सं सदीय व्यवस्थाका जानकाि ित्कालीन प्रिानमन्िी ि सभामुखको कािणले नै
सं सदमा प्रमिपिको अभ्यासलाई केही सहज भने िनाइददएको मथयो ।
नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०४७ मा पवहलोपटक प्रमिपिी दललाई सं वैिामनक मान्यिा
प्रदान गरिएको मथयो । २०४८ सालको सं सदीय मनवामिनपमछ ित्कालीन ने.क.पा. (एमाले) का नेिा
मनमोहन अमिकािी प्रमिपिी दलको नेिामा मनवामचिि भएका मथए । त्यमििेला सं सदमा सत्तापि ि
प्रमिपििीिको असमझदािीस्वरुप सं सदीय सं घर्म उत्कर्ममा पुगक
े ो िेलामा सभामुख दमननाथ ढु ङ्गानाले

“'सिकाि सत्ता पिको ि सदन प्रमिपिको'” भन्ने रुमलङ गिे ि प्रमिपिलाई सदन छाडेि सडकमा नजान
स्पेस मसजमना गिे का मथए । सं सदीय परिपाटीमा सं सदलाई प्रमिपिको ि सिकाि सत्तापि हुन्छ भन्ने
आदशमको ििाम गरिन्छ । यसको अथम हो, सिकािको दै मनक काम काििाही ि उसले मलने नीमिगि
मनणमय सं सदसमि जवहले पमन परििणका ववर्य िन्दछन् । सं सदीय िहसमा प्रमिपिलाई सहभामगिाको

पयामप्त अवसि ददनु ि प्रमिपिले आफ्नो आवाज सदनमा िाख्न सहज अवसि पाएको अनुभमू ि गनम वािाविण
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ममलाउनु सभामुखको किमव्य ि िाजनीमिक चजम्मेवािी मामनन्छ । यसिी ित्कालीन सभामुखले प्रमिपिलाई
महवव ददएि सं सद ववपिी िोल्ने-सुन्ने थलो हो भन्ने आदशम स्थापना गिे का मथए ।
नेपालमा सत्तापि ि प्रमिपििीिको िीक्तिापूणम सम्िन्िको मनिन्िििास्वरुप सं वविान सभासम्म

आइपुग्दा कुसी फ्याँक्ने ि माइक भाँच्नेसम्मको कायम हुनपुगेको मथयो । हाल सं घीय सं सदमा नेकपा
एमालेिाट केपी शमाम ओली प्रमिपिी दलको नेिा छन् ।

प्रमिपिी दलका नेिाको सं योजकत्वमा छायाँ मचन्िमण्डल गठन गिी प्रमिपिले सिकािका काम
काििाहीहरुउपि सुक्ष्म मनगिानी िाख्ने प्रिलन िही आएको छ । छायाँ सिकाि िेलायिको सं सदीय
पिम्पिा हो

। सन् १९९० को दशकमा नै िेलायिमा लेिि पाटीले प्रभावशाली छायाँ सिकािको

अभ्यास गिे को मथयो । त्यमििेला टोिी दल सत्तामा मथयो भने टोनी ब्लेयि ि गोडमन ब्राउन छायाँ
सिकािका गृह ि अथममन्िी मथए । जि १९९७ मा लेिि पाटी सत्तामा फवकमयो, टोनी ब्लेयिले सत्ता
सम्हालेको िौथो ददन नै ‘िैंक अफ इं ग्ल्याण्ड’ लाई स्वायत्त िनाउने मनणमय गिे । यसको गृहकायम उनले

छायाँ सिकाि िलाएकै िेलामा गिे का मथए । यसप्रकाि छायाँ सिकािका मन्िीहरुले आफूलाई भावी
सिकािको मन्िीको रुपमा समेि प्रचशचिि िुल्याउँ दछन् ।
नेपालमा २०४८ सालदे चख नै प्रमुख प्रमिपिले िेलायिी सं सदीय अभ्यासको अनुसिण गदै छायाँ

सिकाि समेि गठन गदै आएको दे चखन्छ । छायाँ सिकािका मन्िीहरुले आफूले गिे का काम काििाही

सम्िन्िी ववविण समावेश गिी पाटी समि प्रमिवेदन िुझाउने गदमछन् । प्रमिवेदनउपि छलफल पश्चाि्
प्राप्त मनष्कर्मका आिािमा प्रमिपिले सत्तापिका कमजोिीहरु िािे आवाज उठाउने गदमछ ।
नेपालमा सं सदमा प्रमिपिी दलको नेिा ियन सम्िन्िी कानूनी व्यवस्था:
सं घीय सं सदका पदामिकािी िथा सदस्यहरुको पारिश्रममक ि सुवविा सम्िन्िी ऐन, २०७३ को

दफा २(ङ) मा प्रमिपि दलको नेिा सम्िन्िी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसाि नेपालमा सिकाि
गठन गने वा गठन गनम समथमन गने दलिाहे क सदनमा दश प्रमिशि वा सोभन्दा िढी सदस्य भएका
दलहरुमध्ये ठू लो दलले सं सदीय दलको नेिाको रुपमा छानेको व्यचक्त प्रमिपिी दलको नेिा हुन्छ ।
यदी ििािि सदस्य भएका एकभन्दा िढी दल भएको खण्डमा आपसी सहममिमा कुनै एक दलले नेिा
छान्दछ । आपसी सहममि कायम हुन नसकेमा सदनमा प्रमिपिी दलहरुका सिैभन्दा िढी सदस्यहरुले

मलचखि मञ्जुिी गिे को दलले नेिा छान्न पाउँ दछ । मलचखि मञ्जुिी पमन नभएमा वा दश प्रमिशिभन्दा िढी
सदस्य भएका प्रमिपिी दलहरु सदनमा नभएमा सभामुख वा अध्यिले िोवकददएको दलले नेिा
छान्दछ ।
प्रमिपिको भूममका:
सं सदमा प्रमिपिको भूममकालाई मुख्यरुपमा मनम्नानुसाि उल्लेख गनम सवकन्छ:

सिकािको ििनात्मक आलोिना गनु-म
लोकिन्िको अपरिहायम अङ्गका रूपमा िहे को प्रमिपिी दलको भूममका सिकािको काम
काििाहीको मूल्याङ्कन गिी ििनात्मक आलोिना गनुम हो, सिकािका कममकमजोिी िािे खििदािी गदै
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सघाउनु हो । प्रमिपिले ििनात्मक सहयोग नगिे जनमिको कदि गिे को ठहदै न । आलोिना सावमजमनक
प्रयोजनका लामग गनुम पदमछ िा की प्रमिपिको आलोिनाका कािण सिकाि जनवहिमा काम गनम िाध्य
होस् । प्रमिपिी दलले लोकवहिलाई नै सवोपिी ठानी सत्तारुढ दललाई सही ददशामा अग्रसि िुल्याउनु
पदमछ भने सत्तारुढ दलले पमन प्रमिपिका सुझावहरुलाई सम्मान गनुम पदमछ ।
प्रमिपिी दलको कायम सिकािको आलोिना गने भए िापमन उसको ििनात्मक आलोिनात्मक
भूममकाकै कािण सिकािको वविोि गने प्रमिपि दलको नेिालाई समेि सिकािी सुवविा ददइने सं सदीय
पिमिको ववशेर्िा नै िनेको छ । जसिी सिकािको काम काििाहीको ववश्लेर्ण गिे ि सिकाि वा सत्तारूढ
दलको मनयिमा प्रश्न गरिन्छ, त्यसै गिी आलोिनाको पमन मनयिमा प्रश्न गने अमिकाि नागरिकमा सुिचिि
छ भन्ने ि्य भुल्नु हुँदैन ।

वविेयकउपि ि ुनौिी ददनुसत्तापि ि प्रमिपिको सहकायममा कानून मनमामण गनुम पदमछ । कानून भनेको कुनै एक दलका

ु मा अमनियन मसजमना गनमका लामग
समथमकको लामग होइन । यो ि सवमसािािणका लामग ि मुलक
हो । प्रमिपिी दलका सांसदहरुले पमन सं सदमा गैिसिकािी वविेयक प्रस्िुि गनम सक्दछन् । प्रमिपिी
दलले सिकािले प्रस्िुि गिे का अलोकवप्रय वविे यकलाई िोकेि जनमि परििालन गनम सक्दछ । उसले
वविेयकमा सं शोिन प्रस्िाव पेश गनम िथा वविेयकलाई पारिि नै हुन नददने प्रयत्न गनम सक्दछ । सं सदको

प्रमुख प्रमिपि वैकचल्पक वविेयक, वैकचल्पक नीमि िथा कायमक्रम ि वैकचल्पक सिकाि ददने िमिा ि
सीप अमन कौशल भएको हुन ु पछम । त्यही भएि सं सदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रमिपिलाई वैकचल्पक सिकाि
भमनएको हो ।

सिकािलाई सं सदप्रमि जवाफदे ही िुल्याउनुसिकािका

काम काििाहीका

िािे मा Watch Dog को रुपमा मनगिानी िाखी सं सदमा

प्रिानमन्िीसँग प्रत्यि प्रश्नोत्ति गिे ि, सं सद वा सं सदीय समममिहरुमा मन्िीलाई प्रश्न सोिेि प्रमिपि दलका
सांसदहरुले सिकािलाई सं सदप्रमि जवाफदे ही िुल्याउन सक्दछन् । नेपालको सङ्ग्घीय सांसदमा पमन
हिे क मवहनाको दुईपटक सांसद ि प्रिानमन्िीिीि प्रश्नोत्ति गने कुिा सदन सञ्चालन सम्िन्िी मनयमावलीमै
उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी यसको प्रभावकािी कायामन्वयन हुन सकेको छै न ।

सिकािलाई मनिं कुश हुनिाट िोक्नुसत्तारुढ दलका सदस्यहरुले सं सदमा सामान्यिया आफ्नै दलले गठन गिे को सिकािको वविोि
गदै नन् िि प्रमिपिी दलले ववनाडि, िास सिकािका कमी, कमजोिीको आलोिना गिी सिकािका काम
काििाहीको प्रभावकारििा अमभवृविका लामग लोकिाचन्िक सिकािको सहयोगीको भूममका मनवामह
गदमछ । यसका साथै प्रमिपिले मनिन्िि दिाि मसजमना गिे ि, िीव्र आलोिना गिे ि एवं जनमि जागृि
गिे ि सिकािलाई मनिं कुश हुनिाट जोगाउन अथवा सिकािमामथ कुशल मनयन्िण स्थापना गदमछ ।

ववमभन्न सं वैिामनक पदमा मनयुचक्तका लामग मसफारिस गने सं वैिामनक परिर्द्मा प्रमिपिी दलको
नेिा समेि सदस्य िहने सं वैिामनक व्यवस्था छ । सिकािले स्वेच्छािािी वा मनोमानी ढङ्गले सं वैिामनक
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पदहरु पूमिम गनम नसकोस्, योग्य ि सिम उम्मेदवाि छनौट होस् भन्नका लामग प्रमिपिी दलको नेिाले
महत्वपूणम भूममका मनवामह गनम सक्दछ ।

सिकािका काम, काििाहीउपि मनगिानी गनु-म
प्रमिपिी दलले छायाँ मचन्िमण्डल गठन गिी छायाँ सिकािका मन्िीहरुले मन्िालय जाने,
वक्रयाशीलिा िढाउने, अनुगमन गने, मन्िीसँग िैठक ि रिपोवटमङ मलने, सम्िचन्िि ववर्यमा ववज्ञहरुसँग
सुझाव/पिामशम मलने ि अमनयममििा उजािीकिण गने जस्िा कायम गिे ि सिकािका काम काििाहीको सुक्ष्म

मनगिानी िाख्दछन् । यसिाट उनीहरुले आफूलाई भावी सिकािको मन्िीको रुपमा समेि प्रचशचिि
िुल्याउँ दछन् । प्रमिपिले सत्तारुढ दलको िफमिाट सभापमि िहेका सं सदीय समममिहरुमा समेि छायाँ
सभापमि मनयुक्त गिी समममिको काम, काििाहीमा पमन मनगिानी गनम सक्दछ ।
सिकािले गनम नसकेका, नगिे का ि ववगािे का कामका आिािमा आलोिना गदै प्रमिपिी दलले

आफ्नो दलको सिकाि भयो भने दे शलाई कसिी अचघ िढाइने मथयो भन्ने ववकल्प पेश गदमछ जसले गदाम
फिक मिको पमन सम्मान हुन जान्छ ।

सिकाि परिविमनका लामग वैकचल्पक समीकिण प्रस्िाव गनु-म
प्रमिपि दल प्रमििािि सिकाि (Waiting in Government) पमन भएकाले सं सदीय प्रवक्रयाद्वािा
सिकाि परिविमन गने प्रयास गनुम सं सदीय अभ्यासको स्वीकायम मानकमभिै पदमछ । नेपालको सं वविानको
िािा १०० मा प्रमिमनमि सभाको ित्काल कायम िहेको सम्पूणम सदस्य सं ख्यामध्ये कम्िीमा एक िौथाई
सदस्यले अववश्वासको प्रस्िाव (Motion of No Confidence) पेश गनम सक्ने ि प्रस्िाव िहुमििाट पारिि
भएमा प्रिानमन्िी आफ्नो पदिाट मुक्त हुने व्यवस्था िहे को छ ।
प्रमिपिको अमिकाि-

सं सदीय प्रवक्रयाको उपयोग गिी प्रिानमन्िी ि मन्िीहरुलाई प्रश्न सोध्ने:
प्रमिपिसँग सं सदीय प्रवक्रयाको उपयोग सम्िन्िी अमिकाि िहे को हुन्छ। यो अमिकाि सं सदको

कायमसञ्चालन मनयमावलीमा व्यवचस्थि गरिएको हुन्छ । वविायन प्रवक्रयालाई वढलो गिाउने ि कुनै मुद्दामा
जनिालाई िहसमा िान्ने िणनीमिका रुपमा प्रमिपिले सं सदको कायमसञ्चालन मनयमावलीलाई प्रयोग गनम
सक्दछन् । उदाहिणका लामग प्रमिपिले यो अमिकािको अभ्यास वविेयकलाई वढलो गिाउने िणनीमिका
रुपमा सं शोिनमा जोड ददएि गने गिे का छन् ।

सं वविान िमोचजम सिकािववरुि अववश्वास प्रस्िाव ल्याउने:
प्रमिपिसँग सिकािववरुि अववश्वास प्रस्िाव ल्याउने अमिकाि िहेको हुन्छ । सं वैिामनक एवं
कानूनी िवििाट सिकाि परिविमन गनम खोज्ने प्रमिपिको यस्िो प्रयत्नलाई स्वाभववकरुपमा मलने
गरिन्छ ।
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प्रमिपिको दावयत्वप्रमिपिले कुनै असल कािणववना मनिन्ििरुपमा सिकािको वविोि गनुम हुँदैन । यो प्रमिपिको
प्राथममक दावयत्व हो । प्रमिपिले सं सदमा मनचश्चि अवमिसम्म िोिम घेने, नािावाजी गने, िवहष्काि
गनेसम्मका कायम सं सदीय अभ्यासका स्वीकायम कायममभिै पदमछन्। िि, सं सदलाई मनिन्िि अविोि गने,
िजेट ल्याउन नददने, सिकािका नीमि िथा कायमक्रम िाहुिलको आिािमा िोक्न प्रयत्न गने, सिकािले
गने मनयुचक्तमा भागवण्डाको माग गने ि कुनै पमन ववर्यमा मनणमयाथम प्रवक्रयामा जाँदा आफू पिाचजि हुने
भयले प्रवक्रया नै अवरुि गने िणनीमि सं सािको कुनै पमन सं सदीय अभ्यासमा स्वीकायम मामनँदैन ।
समस्यानेपालमा दे हाय िमोचजमका समस्याका कािण प्रमिपि दलको भूममका सशक्त ि प्रभावकािी हुन नसकेको
दे चखन्छ:

o पाटीमभिको आन्िरिक वववादका कािण प्रमिपि दल आफैं कमजोि हुन,ु
o दलमभिै खुला छलफल ि िहस गने, समयमै महाअमिवेशन सम्पन्न गने, पाटीमभिका आवाज ि
सुझावलाई सम्िोिन गने जस्िा लोकिाचन्िक परिपाटीको आन्िरिक अभ्यास कम हुन,ु

o सांसदहरुलाई प्रभावकािी प्रस्िुमिका लामग सं सदीय दलको िफमिाट आवश्यक सहयोग िथा उत्प्रेिणाको
कमी हुन,ु

o प्रमिपिीय िाजनीमिभन्दा पमन सहमिीय िाजनीमिले प्राथममकिा पाउनु,

o िािका ववमभन्न समस्याको समािान सं सदमभिभन्दा पमन सं सदिावहिै िाजनीमिक नेित्ृ विीि छलफलिाट
खोज्ने पिम्पिा िहनु ि त्यस्िा छलफलहरुमा पाटीका अमनवामचिि व्यचक्तहरु हावी हुन,ु

o सं सद ि सं सदीय समममिका िैठकहरुमा गणपूिक सं ख्या नै नपुग्ने चस्थमि िहनु,
o प्रमिपि दलले सिकािका काम काििाहीहरुको ििनात्मक वविोि गनम नसक्नु,
o सावमजमनक िासो ि सिोकािका ववर्य उठाई जनिाको ववश्वास चजत्न नसक्नु,
o िहुमिको स्वाथम अगामड िाजनीमिक अल्पसं ख्यकको अमिकाि ििाको सुमनचश्चििा गनम नसक्नु,
o सत्तापि, प्रमुख प्रमिपि ि सभामुखिीिमा समन्वयको कमी िहनु,

o लामो समयसम्म सं सदका िैठकहरु अवरुि हुन,ु अवरुि सदन सञ्चालनका लामग सम्िचन्िि पिहरुमा
चजम्मेवािीिोिको कमी ।
सुझावसं सदमा प्रमिपिको भूममकालाई प्रभावकािी िनाउनका लामग दे हाय िमोचजमका सुझावहरु प्रस्िुि
गरिएको छ :
o

सिकािका नीमि िथा कायमक्रमलाई गुण ि दोर्को आिािमा समथमन ि वविोि गनुम पने,

o

वैकचल्पक वविािलाई सदनमभि ि िावहि चजवन्ि िाख्नु पने,

o

सिकािका गलि नीमि िथा काम काििाही ि कमी, कमजोिीका ववर्यमा आवाज उठाउनु पने,

o

सं सदको कायममा वक्रयाशील भइिहन ि पूणि
म यािी साथ सदन/समममिको िैठकमा भाग मलन दलले
आफ्ना सदस्यहरुलाई मनिन्िि प्रेरिि गने ि आवश्यकिानुसाि सहयोग गनुम पने,
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o

फिक मि ि वविाि प्रस्िुि गिी िाजनीमिक अल्पसं ख्यकको अमिकाि सुमनचश्चि गनम लामग पने,

o

गैिसिकािी वविे यकहरु दिाम गने, सं सदमभि ि िावहि वविे यकमा यथेष्ट छलफल गनम सञ्चाि जगिसँग
सहकायम गनुम पने,

o

सं सदमभिै सं वाद, िहस ि छलफलिाट समस्याको समािान खोज्नु पने,

o

दलमभिै पमन पयामप्त छलफल, िहस गने सं स्कािको ववकास गिी आन्िरिक लोकिाचन्िक परिपाटीलाई
प्रविमन गने एवं सञ्चालन ववमि ि मनणमय प्रवक्रया लोकिाचन्िक हुन ु पने,

o
o

सत्तापि, प्रमुख प्रमिपि, सभामुख ि िाविय सभाका अध्यििीिमा समन्वयमा जोड ददनु पने,

अवरुि सदन सुिारु रुपले सञ्चालनका लामग सम्िचन्िि पिहरु चजम्मेवाि रुपमा प्रस्िुि हुन ु पने ।

अन्त्यमा,सिकािका हिे क वक्रयाकलापउपि मनिन्िि मनगिानी िाखी गलि नीमि ि वक्रयाकलापको

आलोिना गिी जनिालाई सुसूचिि गिाउने कायममा प्रमिपिको अहं भूममका िहे को हुन्छ । प्रमिपिको

मुख्य कायम सिकािको आलोिना गनुम िहे िापमन त्यस्िो आलोिना ििनात्मक हुन ु पने ि यसले सिकािका

असल नीमि िथा कायमक्रमप्रमि सहयोग समेि पुर्याउने हुँदा लोकिाचन्िक सिकािको महत्वपूणम अङ्गको
रुपमा प्रमिपिलाई मलन सवकन्छ । लोकिन्िको सफलिाको लामग सत्तापि ि प्रमिपि दुवै एक-अकामको
पूिक हुन ु पदमछ, न वक वविोिी ।
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िाविय गौिवका आयोजना: नेपालको अनुभव

मिमिक्रम पिाजुली
सािांश

ु को
ववकास ि समृविका लामग न्यूनिम भौमिक पूवामिािको आवश्यकिा परिपूमिम गिी मुलक

आमथमक, सामाचजक रुपान्ििणमा महत्वपूणम भूममका खेल्न सक्ने िणनीमिक िथा रुपान्ििणकािी ववकास

आयोजनाहरुलाई नेपाल सिकािले िाविय गौिवका आयोजनाको रुपमा अगामड िढाएको छ । आ.व.
२०६८÷०६९ मा १७ वटा आयोजनाहरुलाई पवहलो पटक िाविय गौिवका आयोजना घोर्णा गरिएकोमा

हाल सडक िथा िे ल, ववमानस्थल, जलववद्युि, मसँिाइ, खानेपानी, सं स्कृमि िथा पयमटन ि वन िथा वािाविण
सम्िन्िी िेिका जम्मा िौिीसवटा िाविय गौिवका आयोजनाहरु पाँिवटा ववर्यगि मन्िालय अन्िगमि

सञ्चालन भइिहेका छन् । आयोजना कायामन्वयनको करिि एक दशक लामो अनुभव हे दाम आयोजनाको
मोडामलटी ि स्रोि सुमनचश्चििा, अमिग्रहण िथा मुआब्जा मनिामिण, रुख कटान, ई,. आई. ए, स्वीकृमि, वन

िथा मनकुञ्ज िेिमभि मनमामण कायम सञ्चालन, ववष्फोटक पदाथम िथा मनमामण सामग्रीको ढु वानी, खरिद
सम्िन्िी ऐन िथा कायमववमिमा िहेका जवटलिा, वैदेचशक स्रोिको िकम मनकासा प्रवक्रया आदद ववववि

पिमा िहे का समस्याका कािण मनिामरिि समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । आयोजनाहरुलाई कुशलिापूवक
म

ँ ी मनमामण ि अथमिन्िको ववकासका लामग
िोवकएकै समय ि गुणस्ििमा सम्पन्न गनम सकेमा िाविय पुज

ु ववकासको नयाँ युगमा प्रवेश गने ि समृि नेपाल, सुखी
आवश्यक न्यूनिम पूवािामिहरु मनमामण भई मुलक
नेपालीको िाविय आकांिा पूिा गने अमभयानको आिािचशला मनमामण हुने दे चखन्छ । यसका लामग यस्िा

आयोजनाको लामग ववशेर् प्रकृमिको खरिद कानून एवं कायमववमिको व्यवस्था, सिै आयोजनाको
कायामन्वयनका लामग एक अमिकािसम्पन्न मनकायको स्थापना, स्रोि सुमनचश्चििा, दि एवं उत्प्रेरिि
जनशचक्तको व्यवस्था, अन्ििमनकाय समन्वय, सहयोग ि सहजीकिण आदद पिमा ध्यान ददनु जरुिी छ ।
साथै अनुगमनकािी भूममकामा िहेका मनकायहरुले समेि मनिन्िि गहन अध्ययन, अनुगमन गिी पृष्ठपोर्ण

एवं व्यावहारिक ि नमिजा लचिि सुझावहरु ददँदै िाि मनमामणको महान लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन
आवश्यक छ ।

कुनै खास उद्देश्य प्रामप्तका लामग िोवकएको समयावमिमभि मनददमष्ट स्रोि सािन एवं जनशचक्तको

प्रयोग गिी योजनािि ढङ्गले सञ्चालन गरिने कृयाकलाप नै आयोजना हो । आयोजनाको लक्ष्य स्पष्ट

ु ामनि हुन्छ, योजनािि
हुन्छ, सम्पन्न हुने समयावमि पुवमम निामरिि हुन्छ, आवश्यक स्रोि सािन पूवामनम
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कायामन्वयनको खाका िय गरिएको हुन्छ, कायामन्वयनका क्रममा दे चखन सक्ने समस्या िथा जोचखमहरुको

समेि आँकलन गिी समािानका लामग पूवि
म यािी समेि गरिएको हुँदा सफलिाको दि उच्ि हुन्छ ।
यसथम आयोजना ववकास मनमामणका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गने सन्दभममा समेि मनववमकल्प औजािको
रूपमा प्रयोग गरिँ दै आएको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दभममा वव.सं २०१३ सालदे चख योजनािि ववकासको सुरुवाि भएको मथयो । नवौं
योजनािाट खिमको प्राथममकीकिण गने अविािणाको सुरुवाि भयो भने दसौं योजनािाट गरििी मनवािण

ँ ी मनमामण, उत्पादनमूलक िोजगािी, शाचन्ि प्रविमन, समावेशीकिण िथा
िथा फिावकलो आमथमक वृवि, पुज
लैवङ्गक ववकास, सहभामगिा वृवि, सहस्राब्दी ववकास लक्ष्य प्रामप्त, वािाविणीय ददगोपना आददमा पुर्याउनेका
आिािमा आयोजनाहरुलाई पवहलो, दोस्रो ि िेस्रो प्राथममकिामा वगीकिण गने कायमको थालनी भयो ।
हाल ववमभन्न दृवष्टले िाविय महत्वका आयोजनाहरुलाई िाविय गौिवका आयोजना, रुपान्ििणकािी आयोजना,
िणनीमिक महववका आयोजना ि प्राथममकिा प्राप्त आयोजनाको िजुम
म ा एवं सञ्चालनमा गरिएको छ ।
िाविय प्राथममकिा प्राप्त आयोजनाको दुिि
म ि मनमामण िथा ववकासका सम्िन्िमा व्यवस्था गनम
िनेको वविे यकले िाविय प्राथममकिाप्राप्त आयोजना भन्नाले सङ्ग्घीय कानून अनुसाि ववमभन्न सम्भाव्यिा
अध्ययन भइसकेका वा िाविय योजना आयोगको िाविय आयोजना िैं कमा समावेश भएका सडक अन्िगमि
पिास वक.मी. भन्दा लामो दुई लेनको वा पच्िीस वक.मी. भन्दा लामो िाि लेनको वा दुई वक.मी. भन्दा

लामो सडक आयोजना, अन्ििामविय नागरिक उड्डयन सेवा प्रदान गने ववमानस्थल आयोजना, दुई सय
मेगावाट जमडि िमिाको ववद्युि उत्पादन गने वा दुई सय के.भी. वा सोभन्दा िढी प्रसािण िमिाको

प्रसािण लाइमन ि सोको सवस्टे शनको आयोजना, एक सय वकमम वा सोभन्दा लामो िे लमागम वा पाँि वक.मी.
वा सोभन्दा लामो भूममगि िे लमागम आयोजना, िीस हजाि हेक्टिभन्दा िढी मसँचिि िेि भएको मसँिाइ
आयोजना, प्रमिददन दश किोड मलटिभन्दा िढी पानी आपूमिम गने खानेपानी आयोजना, जवटल िथा

अत्यािुमनक प्रववमि प्रयोग गिी कुनै पूवामिाि वा सं ििनाको ववकास वा मनमामण हुने आयोजना ि २५ अिम
वा सोभन्दा िढी लागिका पूवामिाि वा सं ििनाको ववकास मनमामण हुने आयोजनामध्ये उच्िस्ििीय आयोजना
मनदे शक समममिले छनौट गिे का आयोजना भनी परिभावर्ि गिे को छ ।

ु को आमथमक, सामाचजक रुपान्ििणमा महत्वपूणम भूममका खेल्न सक्ने, िोजगािी मसजमना गने,
मुलक

ँ ी मनमामण गने, प्रादे चशक सन्िुलन कायम िाख्ने, अन्ििदे शीय ि अन्ििामविय व्यापाि सहज गिाउने, पयमटन
पुज
िेिको आिािचशलाको रूपमा िहने रुपान्ििणकािी, िणनीमिक महत्व ि उच्ि िाविय प्राथममकिा प्राप्त
ठू ला आयोजनाहरुलाई नेपाल सिकाि मचन्िपरिर्द्को मनणमयानुसाि िाविय गौिवका आयोजना घोर्णा गने

गरिएको छ । कुनै दे शमा National Flagship Project को सुरुवाि िाविय प्राथममकिा आयोजना सं िालन
गिे को दे चखन्छ । िाविय गौिवका आयोजनाहरुलाई स्रोि ववमनयोजनमा प्राथममकिा िथा सुमनचश्चििा ि
कायामन्वयनमा सघन अनुगमन गरिन्छ । नेपाली भूभागमा मनचश्चि समयावमिमभि सक्ने लक्ष्यका साथ
छनौट गरिएका त्यस्िा आयोजनाहरुले आम नेपाली जनिाको गुणस्ििीय जीवन िथा साझा पवहिानमा

सकािात्मक परिविमन ल्याउन आमथमक, सामाचजक, सांस्कृमिक वा वािाविणीय दृवष्टले प्रभावकािी हुने
ववश्वासका साथ नेपाल सिकािले िाविय गौिवका आयोजना घोर्णा िथा कायामन्वयन गरििहेको छ ।
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भौमिक पूवामिािको ववकासिाट समृि नेपालको आिािचशला मनमामण गने िाविय गौिवका सिै िालू
आयोजनाहरुलाई िोवकएको अवमिमभि सम्पन्न गनुम अपरिहायम छ ।
ववकास ि समृविका लामग न्यूनिम भौमिक पूवामिािको आवश्यकिा परिपूमिम हुने गिी िणनीमिक

िथा रुपान्ििणकािी ववकास आयोजनाहरुलाई नेपाल सिकाििाट िाविय गौिवका आयोजनाहरुको सुरुवाि
छनोट गिी आ.व. २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनाहरुलाई िाविय गौिवको आयोजना घोर्णा गिे को
मथयो । ित्पश्चाि् आ.व. २०७०/७१ मा िािवटा, आ.व. २०७५/७६ मा एउटा ि आ.व. ०७६/७७
मा एउटा आयोजनालाइम िाविय गौिवको आयोजनाको सूिीमा समावेश गरियो । त्यसैगिी आ.व.
०७७/०७८ को िजेट वक्तव्य माफमि् ”महाकाली मसँिाइ आयोजनालाई गौिवको आयोजनाको सुरुवाि
ववकास गरिनेछ“ भनेसँगै हाल िाविय गौिवका आयोजनाको सङ्ग्ख्या िौिीस पुगेको छ ।

हाल सञ्चालनमा िहे का िौिीसवटा िाविय गौिवका आयोजनाहरूमध्ये सडक िथा िे ल सम्िन्िी

सािवटा, मसँिाइ सम्िन्िी छवटा आयोजना, जलववद्युि ् सम्िन्िी िािवटा आयोजना, ववमानस्थल सम्िन्िी
िीनवटा आयोजना, िामममक िथा सांस्कृमिक सम्पदा सम्िन्िी दुईवटा, खानेपानी सम्िन्िी एक ि ि ुिे

िेिको सं ििण सम्िन्िी एउटा आयोजना िहे का छन् । त्यसै गिी आयोजना सञ्चालन गने मन्िालयको
आिािमा हेदाम ऊजाम, जलस्रोि िथा मसँिाइ मन्िालय अन्िगमि दशवटा आयोजना, भौमिक पूवामिाि िथा

यािायाि मन्िालय अन्िगमि सािवटा आयोजना, सं स्कृमि, पयमटन िथा नागरिक उड्डयन मन्िालय अन्िगमि
पाँिवटा आयोजना, खानेपानी मन्िालय ि वन िथा वािाविण मन्िालय अन्िगमि एक/एकवटा िाविय
गौिवका आयोजना सञ्चालनमा िहेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं–ििाई मिेश द्रिमागम
सडक आयोजना
ु

मनमामण व्यवस्थापन ि कालीगण्डकी करिडोि िथा कणामली करिडोिको केही सडक खण्डको मनमामणको
काम नेपाली सेनािाट भइिहेको छ । िाविय गौिवका आयोजनामध्येको ववद्युि प्रसािण आयोजना नेपाल
सिकाि ि मममलमनयम च्यालेन्ज कपोिे शनिीि भएको सम्झौिाको प्राविानमा टे केि एम.सी.सी.ले गिे को

अनुिोिमा योजना आयोगको मसफारिसमा मचन्िपरिर्द् ि स्वीकृि भई िाविय गौिवको आयोजनामा समावेश
भएको छ । पाँिवटा ववर्यगि मन्िालय अन्िगमि सञ्चामलि िौिीसवटा िाविय गौिवका आयोजनाहरुको
ववविण दे हाय िमोचजम िहे को छ :क्र.सं

िाविय गौिवका आयोजनाको नाम

सम्िन्िीि मन्िालय

1.

िे ल्वे िथा मेरो ववकास आयोजना

2.

हुलाकी लोकमागम

3.

पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमागम

4.

उत्ति-दचिण (कोशी करिडोि) लोकमागम

$ वामिाि िथा यािायाि
भौमिक पू

5.

उत्ति-दचिण (कालीगण्डकी करिडोि) लोकमागम

मन्िालय%

6.

उत्ति दचिण (कणामली करिडोि) लोकमागम

^

7.

काठमाडौं-ििाई मिेश द्रिमागम
ु

&
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8.

मसक्टा मसँिाइ आयोजना

*

9.

ििई मसँिाइ आयोजना

(

10.

िानीजमिा कुलेरिया मसँिाइ आयोजना

!

11.

सुनकोशी मरिन डाईभसमन आयोजना

12.

भेिी ििई डाइभसमन िहुउद्देश्यीय आयोजना

13.

महाकाली मसँिाइ आयोजना

!

14.

मामथल्लो िामाकोशी जलववद्युि आयोजना

!

15.

िुढीगण्डकी जलववद्युि आयोजना

!

16.

ववद्युि प्रसािण आयोजना

!

17.

पचश्चम सेिी जलववद्युि आयोजना

!

18.

गौिमिुि अन्ििामविय ववमानस्थल

!

19.

पोखिा िेिीय अन्ििामविय ववमानस्थल

!

20.

मनजगढ अन्ििामविय ववमानस्थल

21.

पशुपमि िेि ववकास कोर्

22.

लुचम्िनी िेि ववकास कोर्

@

23.

मेलम्िी खानेपानी आयोजना

खानेपानी@मन्िालय

24.

िािपमि ि ुिे सं ििण कायमक्रम

वन िथा@वािाविण मन्िालय

!
ऊजाम, जलस्रोि
िथा मसँिाइ
मन्िालय!

@
सं स्कृमि, पयमटन िथा नागरिक
@
उड्डयन मन्िालय

उपिोक्त आयोजनाहरूको अध्ययन गदाम २४ वटा िाविय गौिवका आयोजनाहरुमध्ये सडक िथा
िे ल सम्िन्िी आयोजना सािवटा, मसँिाइ सम्िन्िी आयोजना ६ वटा, जलववद्युि सम्िन्िी आयोजना िािवटा,
ववमानस्थल सम्िन्िी आयोजना िीनवटा, िामममक सांस्कृमिक सम्पदा सम्िन्िी आयोजना िीनवटा, खानेपानी
सम्िन्िी आयोजना एउटा ि वािाविण सं ििण सम्िन्िी आयोजना एउटा िहेका छन् ।
नेपाल सिकािले िाविय गौिवका आयोजना िजुम
म ा गनुक
म ो उद्देश्य सडक, िे ल जस्िा वृहि
पूवामिािको ववकास गिी िाविय िणनीमिक यािायाि सं जाल माफमि दे शको ववमभन्न भौगोमलक िथा आमथमक
िेिहरुलाई एक-अकामसँग आिि गदै िाविय एकीकिण, आमथमक सामाचजक ववकास, गरििी मनवािण ि

ददगो शाचन्िको लामग पूवामिाि ववकास गने, उपलब्ि जलस्रोिको िहुआयाममक िथा िहुउद्देश्यीय
आयोजनाको सुरुवाि ववकास गदै समन्यावयक एवं ददगो ववकास गने, ऐमिहामसक, पुिािाचत्वक, िामममक एवं

सांस्कृमिक सम्पदाहरुको सं ििण िथा सम्विमन गिी पयमटकीय गन्िव्यको सुरुवाि ववकास गने ि समग्रमा
समृि नेपालको आिािचशला मनमामण गने िहे को छ ।
िाविय गौिवका आयोजना छनौटका सम्िन्िमा ििाम गदाम दे शको दीघमकालीन लक्ष्य ि िणनीमिसँग
मेलखाने, सिै िेिलाई समेट्ने सामाचजक आमथमक रुपान्ििणमा सहयोग पुर्याउने खालका आयोजनाहरुलाई
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प्राथममकिामा िाखी छनौट गनुम पने हुन्छ । िाविय योजना आयोगले ियाि गिे को प्रस्िावको आिािमा

नेपाल सिकाि मचन्िपरिर्द्ले कुनै आयोजनालाई िाविय गौिवका आयोजना स्वीकृि गदमछ । सुरुका
ददनमा नेपाल सिकािले कुनै ठोस आिािववना नै िाविय गौिवका आयोजना छनौट ि घोर्णा गिे को

दे चखन्छ । जसले गदाम सिोकािवालासँग छलफल नपुगेको, पूवि
म यािी नभएको, िेस्रो प्राथममकिामा िहेका,
अन्य दे शले िनाइिहे का योजना समेि छनौटमा पिे का भन्ने गुनासो समेि आएका मथए । िाविय गौिवका

आयोजनाहरुको छनौटका आिाि, प्रवक्रया, आयोजनाहरुलाई प्राप्त हुने सहुमलयि िथा आगामी कदमका
सम्िन्िमा आयोगका ित्कालीन माननीय सदस्य डा.स्वचणमम वाग्लेको सं योजकत्वमा गदठि कायमदलले

िाविय गौिवका आयोजनाको ववस्िृि मूल्याङ्कन िथा छनौटको आिाि दे हाय िमोचजम हुन ु पने सुझाव
प्रस्िुि गिे को छ :•
•

िणनीमिक आिािः परिविमनको आिाि कस्िो छ ? यो वकन आवश्यक छ ?

ववकासको आिािः आयोजनाले आम समुदायमा ल्याउन सक्ने आमथमक, सामाचजक, सांस्कृमिक ि
वािाविणीय मूल्य के हो ि कसिी ? यसको मूल्य कस्िो ि ुकाउनुपलाम, अरु के ववकल्पहरु

ववद्यमान छन् ? िाविय समावेचशिा ि एकीकिणका ववर्यमा पमन यसको केही ववशेर् फाइदाहरु
छन् वक ?
•
•
•

ववत्तीय आिािः खिमले िान्न सवकने छ ?

प्राववमिक आिािः के सवै प्रववमिहरु जामनएको छ ? जाँचिएको छ ? उपलब्ििा कस्िो छ ?

व्यवस्थापकीय आिािः के आयोजना कायमववभाजन, अनुगमन ि मूल्याङ्कनका मनचम्ि योग्य छ ?
िाविय गौिवका आयोजनाहरुलाई मौजुदा सूिीिाट हटाउनु पदाम समेि िाविय योजना आयोगले

ियाि गिे को प्रस्िावको आिािमा नेपाल सिकाि मचन्िपरिर्द्को मनणमयानुसाि त्यस्िो आयोजनालाई िाविय
गौिवका आयोजनािाट हटाइन्छ । हाल सञ्चालनमा िहे का िौिीसओटा िाविय गौिवका आयोजनाहरुको

लक्ष्य, मनमामण सुरु भएको मममि, समापन हुन ु पने मममि, प्रािचम्भक िथा सं शोमिि लागि अनुमान, २०७७
असोज मसान्ि सम्मको ववत्तीय िथा भौमिक प्रगमि ववविण लगायि आयोजनाहरुसँग सम्िचन्िि सामान्य
जानकािी दे हाय िमोचजम िहे को दे चखन्छ :
िाविय गौिवका आयोजनाहरुिािे सामान्य जानकािी (२०७७ असोजसम्म)
क्र.सं .

आयोजना

लक्ष्य

मसक्टा
मसँिाइ
आयोजना

सम्पन्न

आ.व.

आ.व.

सुरु

को नाम

1.

मनमामण

िाँके चजल्लाका

४३,००० हेक्टि
कृवर्योग्य भूमममा
मसँिाइ सुवविा

हुन ु पने

लागि

२०६१/

२०७७/

प्रािचम्भक लागि

६२

७८

अनुमान रु
१२८० किोड
सं शोमिि लागि

पुर्याउने
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भौमिक

ववत्तीय

प्रमिशि

प्रमिशि

मा

मा

६३

६६.७०

प्रगमि

प्रगमि

अनुमान रु.
२५०२ किोड
2.

ििई

िददमया चजल्लाका

२०४५/

२०७९/

प्रािचम्भक लागि

मसँिाइ

करिि ३६,०००

४६

८०

अनुमान रु.

आयोजना

हेक्टि कृवर्योग्य

५२.१२

४४.७७

४८

४७.७

०.५

०.६

२८७.३९ किोड

भूमममा मसँिाइ सुवविा

सं शोमिि लागि

पुर्याउने

अनुमान रु.
१२६९ किोड

3.

िानीजमिा
कुलिीया

कैलाली चजल्लाका

२०६७/

२.०८०

प्रािचम्भक लागि

३८,३०० हेक्टि

६८

/८१

अनुमान रु.

मसँिाइ

कृवर्योग्य भूमममा

आयोजना

मसं िाइ सुवविा

सं शोमिि लागि

पुर्याउने

अनुमान रु.

१२३७ किोड

२७७० किोड
4.

सुनकोशी

िािा, िौिहट,सलामही,

२०७६/

२०८०/

४६१९.२९

मरिन

महोत्तिी, िनुर्ा

७७

८१

किोड

डाइभसमन

चजल्लाको

आयोजना

१२२००० हेक्टि

रु ३४०० किोड

३९

१०.४

४०

३५

९९.७३

९८.७

जममनमा मसँिाइ ि
२८.६२ मेगावाट
ववद्युि उत्पादन गने
5.

महाकाली

कैलाली ि कञ्चनपुि

२०६३/

२०८०/

मसँिाइ

चजल्लाको ३३५२०

६४

८१

आयोजना

हेक्टि जममनमा ददगो

२०६८/

२.०७९

प्रािचम्भक लागि

६९

/८०

अनुमान रु.

ि भिपदो मसँिाइ
सेवा उपलब्ि गिाउने
6.

भेिी ििई
डाइभसमन
िहुउद्देश्यी

सुखेि, िददमया ि िाँके
चजल्लालाई समेटेि

ऊजाम, मसँिाइ, शहिी

१६४३ किोड

य

ववकास ि जलािाि

सं शोमिि लागि

आयोजना

सं ििणलाई एकसाथ

अनुमान रु.

योगदान पुर्याउने

३३१९.६६
किोड

7.

मामथल्लो
िामाकोशी

४५६ मेगावाट

िमिाको जलववद्युि ्
उत्पादन गने

२०६७/

२०७७/

प्रािचम्भक लागि

६८

७८

अनुमान रु.
३५२९ किोड,
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जलववद्युि ्

सं शोमिि लागि

आयोजना

अनुमान रु.
४९२९ किोड

8.

िुढीगण्ड

कूल १२००

२०६९/

२०८३/

रु. २६०००

की

मेगावाट ववद्युि

७०

८४

किोड

जलमिद्युि ्

१०

१३

९१

६३

६२

४७

१०

८

उत्पादि गने

आयोजना
9.

ववद्युि ्

काठमाडौको

२०६७/

प्रसािण

ल्सीफेदीदे चख

०६८

आयोजना

रु ७५०० किोड

िाददङको गल्छी
िािमाटे सम्म ि
दमौली– भििपुि –
िुटवल प्रसािण
लाईन मनमामण गने

10.

पचश्चम
सेिी

जलववद्युि ्

७५० मेगावाट

प्रािचम्भक लागि

ववद्युि ् उत्पादन गने

अनुमान रु.
१४८७० किोड,

आयोजना

सं शोमिि लागि
अनुमान रु.
२७३८५ किोड

11.

गौिम िुि

अन्ििामविय

२०७२/

२०७७/

प्रािचम्भक लागि

अन्ििामविय

ववमानस्थलको रुपमा

७३

७८

अनुमान रु.

ववमानस्थ

स्ििोन्नमि गने

२९८१ किोड,

ल, भैिहवा

सं शोमिि लागि
अनुमान रु.
३०९१ किोड

12.

पोखिा

िेिीय अन्ििामविय

२०७३/

२०७९/

प्रािचम्भक लागि

िेिीय

ववमानस्थल मनमामण

७४

८०

अनुमान रु.

अन्ििामविय

गिी पयमटन उद्योगको

२२१० किोड,

ववमानस्थ

प्रविमन गने

सं शोमिि लागि

ल

अनुमान रु.
२१६० किोड

13.
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मनजगढ

ु को पयमटकीय
मुलक

२०७१/

२०८५/

कूल अनुमामनि

अन्ििामविय

गमिववमि अमभवृवि

७२

८६

िजेट रु. १२०

ववमानस्थ

गनम महत्वपूणम

ल,

भूममका खेल्ने अपेिा

अिम
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14.

िे ल्वे िथा

पूवम मेिीदे चख पचश्चम

मेरो

महाकालीसम्म कूल

ववकास

९४६ वक.मम. लामो

आयोजना

िे ल सञ्जाल मनमामण

२०६६/

रु. ७०६१

६७

किोड

२४.५

२७.५४

५५.०

५४.३

४८.९४

४५.४५

२१.५

१९.७५

एवं सं िालन गने
15.

हुलाकी

पूवम
म ा झापा

२०६६/

२०७९/

प्रािचम्भक लागि

लोकमागम

केिनादे चख पचश्चममा

६७

८०

अनुमान रु.

कंिनपुि दोिािा

४७२४ किोड,

िाँदनीसम्मको भू–

सं शोमिि लागि

भागलाई जोड्ने

अनुमान रु.
६५२० किोड

16.

पुष्पलाल

कूल लम्िाई १७७६

२०६४/

२०७९/

प्रािचम्भक लागि

(मध्य

वक.मम. िहेको,

६५

८०

अनुमान रु.

पहाडी)

आमथमक, सामाचजक,

लोकमागम

17.

३३३६ किोड,

सांस्कृमिक, पयमटकीय

सं शोमिि लागि

ि शैचिक ववकासमा

अनुमान रु.

योगदान गने अपेिा

१०१५० किोड

उत्ति

िेहथुम चजल्लाको

.२०६५

२०८०/

प्रािचम्भक लागि

दचिण

वसन्िपुिदे चख

/६६

८१

अनुमान रु.

(कोशी)

ु को उत्तिी
मुलक

लोकमागम

मसमाना वकमाथाङ्का

सं शोमिि लागि

सम्मको १६२

अनुमान रु.

वक.मम. सडक मनमामण

१६२० किोड

५७९ किोड,

एवं स्ििोन्नमि गने
18.

उत्ति

गैँडाकोट-िाम्दी-

२०६५/

२०८०/

प्रािचम्भक लागि

गैडाकोट

गैडाकोट

दचिण

मालढु ङ्गा २४५ वक.

६६

८१

अनुमान रु.

िाम्दी

िाम्दी

(कालीग

मम. ि िेनी जोमसोम

२८८० किोड,

मालढु ङ्गा

मालढु ङ्गा

ण्डकी

कोिला १८६ वक.

सं शोमिि लागि

२१.५

१८.१५

कोरिडोि)

मम. सडक रयाक

अनुमान रु.

िेनी

िेनी-

लोकमागम

मनमामण िथा

२६८० किोड

जोमसोम

जोमसोम

कोिला

-कोिला

५६.०

५५.१४

२२.४

२१.९५

स्ििोन्नमि गने
19.

उत्ति

खुलालु–मसममकोट

२०६५/

२०७९/

दचिण

(हुम्ला) खण्डमा

६६

८०

(कणामली)

करिि १९६ वक.मम.

रु ४१० किोड

ि वहल्सा–मसममकोट
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लोकमागम

खण्ड (हुम्ला) ८८

आयोजना

वक.मम. सडक मनमामण
गने

20.

काठमाण्डौँ

मनजगढदे चख

२०७४/

२०८०/

प्रािचम्भक लागि

ििाई–

काठमाण्डौँसम्मको

७५

८१

अनुमान रु.

मिेस

कूल लम्वाई ७६.४

द्रिमागम
ु

वक.मम., ििाईका

सं शोमिि लागि

चजल्लाहरुलाई

अनुमान रु.

काठमाडौंसँग जोड्न

२१३९५ किोड

११.११

९.५२

९७

९१.९९

८६

५६

८५

७२

९१.६१

९०.१२

१११०० किोड,

द्रिमागम
को मनमामण
ु
गने
21.

22.

मेलम्िी

काठमाण्डौँ

२०५५/

२०७७/

प्रािचम्भक लागि

खानेपानी

उपत्यकाका करिि

५६

७८

अनुमान रु.

आयोजना

३० लाख

२४०० किोड,

जनसं ख्यालाई

सं शोमिि लागि

खानेपानी उपलब्ि

अनुमान रु.

गिाउने

३१३६ किोड

पशुपमि

िामममक, सांस्कृमिक

२०७०/

२०७८/

प्रािचम्भक लागि

िेि

एवं पयाम–पयमटनको

७१

७९

अनुमान रु.

ववकास

नमूना िेिका रुपमा

२०१ किोड,

कोर्

ववकास गने

सं शोमिि लागि
अनुमान रु.
१२७ किोड

23.

लुचम्िनी

िौिमागी एवं

२०६९/

२०७८/

प्रािचम्भक लागि

िेि

शाचन्िप्रेमी

७०

७९

अनुमान रु.

ववकास

जनसमुदायको

५५० किोड,

कोर्

अन्ििामविय केन्द्र

सं शोमिि लागि

मनमामण गने

अनुमान रु.
६१० किोड

24.

िािपमि
ि ुिे

ि ुिे सँग सम्वचन्िि

२०७१/

२०९३/

प्रािचम्भक लागि

मनदे चशका िथा

७२

९४

अनुमान रु.

सं ििण

कायमववमि

१०५ किोड,

कायमक्रम

पुनिावलोकन गने,

सं शोमिि लागि

उपल्लो िटीय

अनुमान रु.

िामसन्दािीि समूह

१०२२ किोड

सञ्जालीकिण गने ि
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नयाँ स्थायी नसमिी
मनमामण िथा
व्यवस्थापन गने

-

स्रोि िाविय योजना आयोग

िाविय गौिवका आयोजनाको सुरुवाि जसिी आयोजनाहरु ििममा िहे आयोजनाको कायामन्वयनको
अवस्था त्यस्िो गौिवपूणम दे चखँदैन । मेलम्िी, मामथल्लो िामाकोसी लगायिका केही आयोजनाहरुको
कायामन्वयनको अवस्था िाम्रो छ । मध्यपहाडी लोकमागम, उत्ति-दचिण कोशी लोकमागम लगायिका िे िै

आयोजनाहरुको प्रगमि औसिभन्दा कम छ भने पचश्चम सेिी, हुलाकी, फाष्ट रयाक, िुढीगण्डकी, मनजगढ
ववमानस्थल लगायिका आयोजनाहरुको प्रगमि मनकै न्यून िहेको दे चखन्छ । पमछल्लो ३ आ.व.को
प्रगमिको समीिा गदाम १६ वटा आयोजनाको प्रगमि ८० प्रमिशि, ५ वटा आयोजनाको प्रगमि ५०-८०
प्रमिशि ि िाँकी आयोजनाहरुको प्रगमि ५० प्रमिशिभन्दा कम िहेको दे चखन्छ ।
िाविय गौिवका आयोजनाहरुले हामसल गिे का भौमिक िथा ववत्तीय प्रगमि, मुख्य उपलचब्िहरु,
ववद्यमान समस्याहरु ि समािानका लामग भएका प्रयासहरुको िािे मा िौमामसक सुरुवाि िाविय ववकास
समस्या समािान समममिमा छलफल हुने गिे को छ । िाविय गौिवका आयोजनाको अनुगमन गने उद्देश्यले
२०७७ जेठ १५ गिेिाट प्रिानमन्िी कायामलयमा ित्काल समस्या समािान कि (एक्सन रूम) समेि
सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो कििाट प्रिानमन्िीले आयोजनामा भइिहेको कामको मनयममि सुरुवाि
मभमडयो माफमि् अनुगमन गने ि आवश्यकिा अनुसाि आयोजना प्रमुख एवं प्राववमिकहरुसँग सं वाद गने
व्यवस्थासमेि ममलाइएको मथयो । साथै आयोजनाहरुको कायामन्वयनलाई नमिजामुखी िनाउन सम्िचन्िि
मन्िालय ि सम्िि आयोजना प्रमुखिीि कायमसम्पादन किाि गने गरिएको छ ।
आयोजनाहरुको प्रभावकािी कायामन्वयनको लामग ववमभन्न सं सदीय समममिहरुिाट समय-समयमा
आयोजना प्रमुखहरु, सम्िचन्िि मन्िालयका पदामिकािीहरु, िाविय योजना आयोग ि आवश्यकिा अनुसाि
ववज्ञहरु िथा अन्य पदामिकािीहरुसँग छलफल, स्थलगि अनुगमन, अन्िवक्रमया गने गिे को ि सं सदमा समेि
सोको प्रमिवेदन पेश गिी छलफल गने गिे को दे चखन्छ । िाविय सभा अन्िगमिको िाविय सिोकाि िथा
समन्वय समममिले अचघल्लो आ.व.मा समममिका प्रत्येक माननीय सदस्यलाई एक वा दुईवटा आयोजना
हेने ि आयोजना सम्िन्िमा समममिमा रिपोवटमङ्ग गनेगिी चजम्मेवािी िोकेको मथयो भने यस आ.व. मा िाविय
गौिवका आयोजना अध्ययन िथा अनुगमन उपसमममि क, ख ि ग गठन गिी उपसमममिको कायमिेिमभिका

आयोजनाको ववस्िृि अध्ययन, अनुसन्िान, छलफल, अन्िवक्रमया ि आवश्यकिा अनुसाि स्थलगि अनुगमन
समेि गिी सुझाव सवहिको प्रमिवेदन समममिमा पेश गने चजम्मेवािी िोकेको छ । प्रमिमनमि सभािफमका
ववकास िथा प्रववमि समममि, िाज्य व्यवस्था िथा सुशासन समममि लगायिका समममिहरुले समेि

आफ्नो

कायमिेिमभिका िाविय गौिवका आयोजनाहरुको ववस्िृि अध्ययन, अनुसन्िान, छलफल, अन्िवक्रमया ि
आवश्यकिा अनुसाि स्थलगि अनुगमन समेि गिी मनिामरिि समयावमिमभि आयोजना सम्पन्न गनमका लामग
आवश्यक मनदे शन ददने गिे का छन् । त्यसैगिी आयोजनाहरुको सफल कायामन्वयनका लामग िाविय
योजना आयोगिाट समेि मनिन्िि अनुगमन, सहयोग, समन्वय ि सहयोग भइिहे को दे चखन्छ ।
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नेपाल सिकािले आ.व. २०६८/६९ मा िाविय गौिवका आयोजनाहरु घोर्ण गिे पश्चाि्

कायामन्वयनको अवमि समेि एक दशक पुमगसकेको छ यद्यवप आजसम्म पमन कुनै आयोजना पूणम रुपले

सम्पन्न भैसकेको अवस्था छै न । सिकािले ववशेर् महत्वकांिाका साथ िाविय गौिवका आयोजनाहरु

घोर्णा गिे को मथयो ि िी आयोजनाहरु जुन गमिमा कायामन्वयन हुन सक्नु पने हो । त्यसिी कायामन्वयन
हुन सकेको अवस्था छै न । आयोजना कायामन्वयनको सन्दभममा ववववि पिमा दे चखएका समस्याहरुनै
ु ा कािक हुन ् । ववगि दश वर्मदेचखको आयोजना कायामन्वयनको
आयोजनाहरुको सफलिाको दि न्यून हुनक

अवस्था अध्ययन गदाम आयोजना सञ्चालनको क्रममा दे चखएका केही साझा ि केही आयोजनाको प्रकृमि
अनुसाि फिक-फिक समस्याहरु दे चखएका छन् ।
आयोजना सञ्चालनको क्रममा दे चखएका समस्याहरु
•

पचश्चम सेिी जलववद्युि आयोजना, ववद्युि ् प्रसािण आयोजना, िुढीगण्डकी जलववद्युि आयोजना
लगायिका आयोजनाहरुको लगानीको स्रोि ि कायामन्वयन मोडामलटी िय नभएको कािण
आयोजना कायामन्वयनमा वढलाई भएको,

•

आयोजनाहरुको कायामन्वयन मोडामलवटमा ववववििा िहे को, मोडामलवट ियाि गनम लामो समय
लागेको (काठमाडौं ििाई, मिे स द्रिमागम
), कायामन्वयनका लामग स्थावपि सं ििनागि व्यवस्थामा
ु
पमन ववववििा िहेको (समममि, प्रामिकिण, िोडम, कम्पनी आदद)

•

आयोजनाहरुलाई वैदेचशक स्रोििाट प्राप्त हुन ु पने िकम समयमै प्राप्त नहुने ि नेपाल सिकाििाट
ववमनयोचजि िकम न्यून हुने भएकोले मनमामण कायम प्रभाववि भएको,

•

आयोजना िेिमा रुख कटान अनुममि ि वािाविणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृि हुने प्रवक्रया
जवटल िहे को,

•

वन िेि/िाविय मनकुञ्जमभि आयोजनाको साईट पने हुँदा मनमामण कायम सञ्चालन गनम समस्या
िहेको,

•

आयोजनाको मनमामण िेिमा पने जग्गा ि घि, टहिाको मुआब्जा िापि उच्ि िकम मागी
स्थानीयले अविोि गने गिे को साथै जग्गा हकभोग गरििहे का िि जग्गाको पुजाम नभएका
परिवािको घि जग्गालगायिका िमिपूमिम मनिामिणमा समस्या िहेको,

•

आयोजना सञ्चालनका सम्िन्िमा आयोजना सञ्चालन गने मन्िालय, अथम मन्िालय, िन िथा
वािाविण मन्िालय, भूमम व्यवस्था सहकािी िथा गरििी मनवािण मन्िालय िथा सङ्घ, प्रदे श ि
स्थानीय िहका ववमभन्न सम्िि मनकायहरूिीि समन्वयको अभाव हुँदा काममा दोहोिोपन ि
जवटलिा भोग्नु पिे को,

•

आयोजनाको साइट चक्लयिे न्स नहुँदै ठे क्कापट्टासम्िन्िी कायम सुरु गरिँ दा मनमामण व्यवसायीलाई
समयमै

Site Access ि Site Possession ददन नसक्ने अवस्था मसजमना भई सम्झौिामा

िोवकएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेि पटक-पटक म्याद थप गनुम पिे को ि लागि
समेि िढे को,
•

वहमाली िेिको जवटल भूगोलमा पहिा फोडेि रयाक खोल्ने क्रममा ववष्फोटक पदाथमको आपूमिममा
कदठनाइ िहेको,
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•

वहमाली भेगमा साईट िहेका आयोजनाहरुमा नदीजन्य/खानीजन्य मनमामण सामग्रीको मनयममि
आपूमिममा कदठनाइ िहेको साथै मनमामण उपकिण िथा इन्िन ववदे शी भूममिाट ढु वानी गनुप
म ने
अवस्थामा सोको लामग अनुममि मलन कदठनाइ िहेको,

•

आयोजनाहरुलाई पयामप्त दि जनशचक्त उपलब्ि गिाउन नसक्दा आयोजना मनमामण कायम प्रभाववि
वनेको,

•

मनिन्िि मनगिानी, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन ि समन्वय गनमका लामग स्पष्ट कानूनी िथा सं ििनात्मक
व्यवस्था नहुँदा ववमभन्न मनकायिाट दोहोिो िेहोिो फिक-फिक मनदे शन प्राप्त हुने गिे को
जसलेसमेि आयोजनाको कायम प्रभाववि भएको,

•

आयोजनाहरुको म्याद थप गनम ि कुल लागि वृवि गनम पटक-पटक खरिद गुरूयोजनामा सं शोिन
गने गरिएकोले आयोजनाको कायामन्वयनमा नकािात्मक प्रभाव पािे को,

•

िाविय गौिवका आयोजनाहरुको कायामन्वयनका सन्दभममा मौजुदा कानूनी व्यवस्था एवं प्रवक्रयागि
जवटलिाले गदाम खरिद प्रवक्रया लगायि आयोजना कायामन्वयनको समग्र प्रवक्रयामा जवटलिा
िहेको,

•

कमिपय आयोजनाहरुमा स्थानीय जनसमथमन िथा अपनत्व प्राप्त गनम नसवकएको,

•

पमछल्लो समयमा ववश्वव्यापी महामािीको सुरुवाि फैमलएको कोमभड-१९ को कािण भएको लक
डाउनले मनमामण सामग्रीको प्रामप्त, मेमसनिी औजािको ढु वानी, कामदािको अभाव ि ववदे शी दि
जनशचक्त परििालन आददमा कदठनाइ भई मनमामण कायम ि अनुगमन िथा मूल्याङ्कनमा समेि
प्रभाव पिे को ।

आयोजनाहरुलाई प्रभावकािी ढङ्गले सञ्चालन गनमका लामग सुझावहरु
ु को
िाविय गौिवका आयोजनाहरुलाई मनिामरिि समयमै सम्पन्न गिी पूवामिाि ववकास माफमि् मुलक
आमथमक ववकासमा टे वा पुर्याउँ दै समृि नेपाल सुखी नेपालीको िाविय आकांिा पूिा गनम आयोजना छनौट,
मनमामण, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन लगायिका ववववि ििणमा दे चखएका समस्याहरु समािानकालामग नीमिगि,
सं ििनागि एवं अन्य पिमा दे हायिमोचजम सुिाि गनम आवश्यक दे चखन्छ,–

नीमिगि िथा कानूनी पिमा गनुम पने सुिािः
•

पयामप्त आमथमक ववश्लेर्ण, वािाविणीय मूल्याङ्कन, लाभ-लागि ववश्लेर्ण गिे ि माि आयोजना छनौट
पिमिको ववकास गने,

•
•

िाविय गौिवका आयोजना छनौट गनमका लामग स्पष्ट मापदण्ड िय गने ,

वन िथा मनकुञ्ज िेिामा आयोजना सञ्चालन, जग्गा िथा घि, टहिाको मुआब्जा मनिामिण, रुख
कटान, वािाविण सं ििण, नदीजन्य पदाथम िथा अन्य मनमामण सामग्रीको आपूमिम, सावमजमनक खरिद

प्रवक्रया लगायिका ववर्यका कानूनहरु सं सोिन गिी सिलीकृि गने । साथै िाविय गौिवका
आयोजनाहरुको सन्दभममा ववशेर् कानूनी व्यवस्था गने,
•

श्रावण मवहनामभिै चजल्ला दि िे ट िय गने ि पवहलो िौमामसकमभिै सिै प्रकािका ठे क्काहरु अचघ
िढाइ िाँकी अवमिमा मनमामण कायममा केचन्द्रि हुने पिमि ववकास गने,
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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•

सावमजमनक खरिद प्रणाली ि ठे क्कापट्टालाई वस्िुगि एवं वैज्ञामनक वनाउने गिी कानूनी व्यवस्था
गने,

•

सं घीय सं सदमा वविािािीन िाविय प्राथममकिा प्राप्त आयोजनाको द्रििि
मनमामण िथा ववकासका
ु
सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक अववलम्ि पारिि गने ।

सं ििनागि सुिािः
•

िाविय गौिवका आयोजनाहरुको छनौट, कायामन्वयन, मनिन्िि अनुगमन, मनदे शन एवं आवश्यक
समन्वयका लामग एउटा अमिकािसम्पन्न प्रामिकिण मनमामण गने वा िाविय योजना आयोग वा
लगानी िोडमलाई सो सम्िन्िी नेित्ृ वदायी सं स्थाका रूपमा अगामड िढाउने,

•

िाविय ववकास समस्या समािान समममिमा िौमामसक रूपमा हुने िाविय गौिवका आयोजनाहरुको
प्रगमि ववविण सम्िन्िी छलफललाई अझै प्रभावकािी ढङ्गले मनयममि रूपमा सञ्चालन गने,

•

प्रिानमन्िी कायामलयमा सञ्चालनमा ल्याइएको ित्काल समस्या समािान कि (एक्सन रूम)
माफमि् गरिने अनुगमन िथा मनदे शनलाई मनिन्िििा ददने,

•

उच्िस्त्तिीय समन्वय सं यन्िको स्थापना गने ।

कायमसम्पादनमा गरिनु पने सुिािः
•

वावर्मक कायामसम्पादन कायमयोजना मनमामण गिी आयोजना प्रमुखहरुसँग वावर्मक कायमसम्पादन
किाि सम्झौिा गने ि सोको आिािमा दण्ड ि पुिस्कािको व्यवस्था गने,

•

आयोजना खवटएका कममिािीहरुलाई आयोजना अवमिभि अनावश्यक रुपमा सरुवा नगने,

•

आयोजना मनमामण कायमलाई द्रििा
ददन २४ घण्टा काम गनम मसफ्ट ववभाजन गिी काम गने
ु
व्यवस्था ममलाउने,

•

कममिािीहरुको दििा, िमिा नैमिकिा ि जवाफदे वहिा सुमनचश्चििा गने,

•

सूिना प्रववमिको उपयोगलाई प्रभावकािी िनाउने,

•

भौमिक प्रगमिका आिािमा माि िकम मनकासा हुने ि अचन्िम िौमामसकमा २५ प्रमिशि
भन्दािढी खिम गनम नपाइने व्यवस्था गने,

•

सडक, ववद्युि, टे मलफोन, खानेपानी जस्िा ववर्यका आयोजना मनमामण गदाम एकीकृि ठे क्कामा जाने
व्यवस्था लागू गने ।

अनुगमन िथा मूल्याङ्कन पिमिमा गरिनुपने सुिािः
•

मूल्याङ्कनका स्पष्ट सूिकहरु ियाि पािी प्रववमिमा आिारिि अनुगमन िथा पृष्ठपोर्णको व्यवस्था
गने,

•

आयोजनाको प्रभाव ि असिको मूल्याङ्कन गने पिमिको ववकास गने,

•

कममिािीको का.स.मू. लाई मूल्याङ्कनको कायमसम्पादनको नमिजासँग आिििा कायम गने,

•

नागरिक मनयन्िण ि सहभामगिाको सुमनचश्चििा गने,

•

िजेट खिम ि ववत्तीय जवाफदे वहिा सम्िन्िमा जािी ववमभन्न मनदे चशकाहरुको पूणम पालना गने ।
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अन्य ववववि सुझावहरु:
•

आयोजना छनौटमा सम्िचन्िि मन्िालय, िाविय योजना आयोग, अथम मन्िालय, प्रदे श सिकाि वा
स्थानीय िह, ववकास साझेदािहरु िथा सिोकािवालाहरुिीि प्रभावकािी समन्वय गने,

•

मुववलाइजेशन पेश्की १० प्रमिशिमाभन्दा िढी नददने व्यवस्था गने,

•

वैदेचशक सहायिाका योजनाहरु पमन नेपालको लेखाप्रणाली अवलम्िन हुने पिमि अवलम्िन गने,

•

आयोजनाको पाँि वर्मसम्मको मममिको चजम्मा मनमामण कम्पनीकै िहने व्यवस्था ममलाउने,

•

आयोजनाहरुमा स्थानीयको सहभामगिा सुमनचश्चि गिी अपनत्व सृजना गिाउने ।

मनष्कर्मः
जुन उद्देश्यका साथ नेपाल सिकािले िाविय गौिवका आयोजनाहरु घोर्ण गिे को हो, सो वमोचजम

कायामन्वयन हुन सकेमा हाल सञ्चालनमा िहे का िौिीसओटा िाविय गौिवका आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदा

सडक िथा हवाई पूवामिाि, िे लमागम, जलववद्युि, मसँिाइ, खानेपानी, पयमटन लगायिका िेिमा पयामप्त
ु ववकास ि समृविको नयाँ युगमा प्रवेश गिे को हुनेछ ि त्यस्िा पूवामिािहरु
पूवामिािहरु मनमामण गिी मुलक

समृि नेपाल सुखी नेपालीको िाविय आकांिा पूिा गने माध्यमको रुपमा स्थावपि हुनेछन् । यसथम प्रि ुि
ु मा स्थानीय स्रोिको प्रभावकािी परििालन गदै आयोजना
प्राकृमिक स्रोिले सम्पन्न िहेको हाम्रो मुलक
सञ्चालनमा दे चखएका ववववि पिका समस्याहरुको िुविमत्तापूवक
म समािान गिी मनिामरिि समयमै आयोजना

सम्पन्न गने ददशामा सम्िचन्िि सिै पि सजग हुन ु जरुिी छ । यसका लामग कानूनी िथा प्रवक्रयागि
जवटलिाहरु ित्काल हटाउने, आयोजनामा कायमिि जनशचक्तलाई चजम्मेवाि एवं उत्प्रेरिि गिाउने,
आयोजनाहरुमा स्रोिको सुमनचश्चििा गने, अनुगमनकािी मनकायहरु िनाखो िहेि मनिन्िि मनगिानी एवं
पृष्ठपोर्ण ददने, सिोकािवालाहरुिीि सुसमन्वय स्थापना गने ि ववकासको पिमा िाविय सहममि एवं
नागरिकको समथमन कायम गनुम पने हुन्छ ।

सन्दभम सामग्रीः

www.npc.gov.np.
सं घीय सं सद, िाविय सभा, िाविय सिोकाि समममिका वावर्मक प्रमिवेदनहरू ।
ववववन्न िाविय गौिवका आयोजनाका वेि साइटहरू ।
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नागेन्द्र प्रसाद िौििी



सािांश

सं सद जनिाको प्रमिमनमि िहने िथा सावमभौमसत्ताको अभ्यास गने सवोच्ि सं स्था हो । सं सदको

प्रमुख कायम कानूनको मनमामण गनुम हो । सं सदिाट प्रत्यायोचजि अमिकाि अन्िगमि िहेि सिकािले पमन

कानूनहरु िनाउने गदमछ। यसिी िन्ने कानूनहरुको कायामन्वयन ि प्रभावको सम्िन्िमा पिीिण गनुम
सं सदको दावयत्व हुन्छ । वविावयकाले गने पिीिण कायम िीन ििणमा हुने गदमछ । पूववम विावयकी ििण
ू क
अथामि ् सं सदमा वविेयक पेश हुनपु व
म ो अवस्थामा गरिने पिीिण पूववम विावयकी पिीिण

(Pre-

Legislative Scrutiny), वविावयकी ििण अथामि ् सं सदमा वविेयक पेश भएपमछ ववमभन्न अवस्थामा हुने
पिीिण वविावयकी पिीिण (Legislative Scrutiny) ि उत्तिवविावयकी ििण अथामि ् वविेयक प्रमाचणि
भए पश्चाि् कानून कायामन्वयको अवस्थामा हुने पिीिण उत्तिवविावयकी पिीिण (Post-Legislative
Scrutiny) गिी िीनै ििणको पिीिण कानूनी शासनका लामग अमिनै महत्वपूणम हुन्छ । यसिी कानून
कायामन्वयनको अवस्थाको सम्िन्िमा कानूनको प्रयोग ि त्यसको प्रभावका सम्िन्िमा सांसदिाट गरिने
पिीिण एवं मूल्याङ्कन नै उत्तिवविावयकी पिीिण हो । यस पिीिणका आिािमा सं सदले सिकािलाइम
कानूनको सं शोिन वा नयाँ कानूनको मनमामणको सम्िन्िमा ददशामनदे श गनम ि सं सदप्रमि उत्तिदायी एवं

जवाफदे ही िनाउन सहयोग ममल्छ । नेपालको सं वविानले प्रिानमन्िी ि मन्िीहरुलाइम सं सदप्रमि उत्तिदायी

ि जवाफदे ही हुन ु पने कुिाको प्रत्याभूि गिे को छ । सिकािलाइम सं सदप्रमि उत्तिदायी ि जवाफदे ही
िनाउने सन्दभममा सं सदीय समममिहरुको भूममका महत्वपूणम हुन्छ । सं सदीय समममिहरुको कायमिेिमध्ये

िाविय सभामा िहेको वविायन समममिको कायमिेि "ऐन कायामन्वयन मापन" उत्तिवविावयकी पिीिण

ँ सम्िचन्िि दे चखए पमन एउटा वा दुईवटा समममिले माि यो कायम गिे ि साथमक परिणाम मनस्कन
कायमसग
सक्दै न । अि: सिै समममिहरुले यस सम्िन्िी कायम गनुम आवश्यक छ । सं सदीय समममिहरुिाट ववगिमा

ँ ै आएको भए पमन व्यवचस्थि ि वस्िुमनष्ठ ढङ्गले अभ्यास भएको
यस सम्िन्िी कायम कुनै रुपमा हुद

ु
पाइँदैन । यस सम्िन्िमा संयक्त
अमििाज्यको सं सदसँग आिि सं स्था वेष्टममन्ष्टि फाउण्डेशन फि

ु हरुको अध्ययन पश्चाि्
डेमोक्रेसीका लामग केही ववद्वानहरुले ववश्वका सं सदीय अभ्यास भएका ववमभन्न मुलक
व्यवचस्थि पिीिण ववमिको ववकास गिे िाट यस अविािणाले ठोस आकाि प्राप्त गिे को छ । यस लेखमा

उत्तिवविावयकी पिीिणको उक्त ववकमसि ववमिको अनुकूलन ि अभ्यास गनम सकेमा यो एउटा महत्वपूणम
सं सदीय औजाि हुने सम्िन्िमा ििाम गने प्रयास गिे को छु ।

 उपसचिव,
168

सं घीय सं सद सचिवालय
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

पृष्ठभूमम
सं सद जनिाको प्रमिमनमि िहने सवोच्ि सं स्था हो । यसलाइम सावमभौमसत्ताको अभ्यास गने
थलोको रुपमा पमन मलइन्छ । सं सदको प्रमुख कायम कानूनको मनमामण गनुम हो । साथै यसले सिकािको
गठन, िजेट मनमामण, जनिाका आवाज मुखरिि गने ि सिकािको मनगिानी िाख्ने कायम समेि गदमछ ।

सं सदिाट कानूनको मनमामण हुने भए पमन कानूनको कायामन्वयन कायमकािी मनकाय अथामि ् सिकाििाट हुने
गदमछ । कानून मनमामण जचत्तकै यसको कायामन्वयन पि पमन जवटल हुने गदमछ । लोकिन्िमा सिकािको

कामकाििाही ववमिसम्मि हुन ु पदमछ न वक स्वेच्छािािी । सिकाि आफूिाट भए गिे का काम काििाहीको
सम्िन्िमा सं सद माफमि् जनिालाइम जवाफ ददन सदै व ित्पि िहनु पदमछ। उत्तिदायी सिकाि लोकिन्िको
अपरिहायम आवश्यकिा हो । लोकिाचन्िक प्रणालीमा जनिा सवेसवाम हुने ि सं सद जनिाको प्रमिमनमियुक्त

सं स्था भएकोले सिकाि सं सदप्रमि उत्तिदायी ि जवाफदे ही िहनु पदमछ भन्ने ववश्वव्यापी मान्यिा िहेको
छ । नेपालको सं वविानको िािा ६७ को उपिािा १० मा पमन प्रिानमन्िी ि मन्िी सामूवहकरुपमा
सं घीय सं सदप्रमि उत्तिदायी हुने ि मन्िी आफ्नो कामको लामग व्यचक्तगिरुपमा प्रिानमन्िी ि सं घीय
सं सदप्रमि उत्तिदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सिकािलाइम सं सदप्रमि उत्तिदायी िनाउनका लामग
ववमभन्न सं सदीय औजािहरु प्रयोगमा िहे का छन् । उत्तिवविावयकी पिीिण

(Post-Legislative

Scrutiny) लाइम पमन सिकािलाइम सं सदप्रमि उत्तिदायी िनाउने एक महत्वपूणम औजािको रुपमा मलन
सवकन्छ । यो एउटा नयाँ िथा वृहि अविािणा हो । मूलि: यो कानून मनमामणसँग सम्िचन्िि िहे को
छ । नेपालमा ववगिमा कुनै रुपमा उत्तिवविावयकी पिीिण गने कायम हुँदै आएको भए पमन व्यवचस्थि
ि वस्िुमनष्ठ ढङ्गले भने यस कायमको अभ्यास भएको पाइँदैन ।
ु हरुले कानून मनमामणपूव म
सन् १९९० मा अमेरिका, अिेमलया, क्यानडा लगायिका यूिोवपयन मुलक

ि कानून कायामन्वयन पश्चाि

(Pre and Post Legislative) मूल्याङ्कनका लामग सवोत्तम मनयमन (Better

Regulation) नीमिको ववकास गिे पश्चाि् यसको सुरुवाि भएको हो । अन्ििामविय स्ििमा यसलाइम

ु का सं सदले मभन्न-मभन्न रुपमा अभ्यास गिे को पाइन्छ । सं यक्त
ु अमििाज्यको सं सदसँग आिि
ववमभन्न मुलक
सं स्था वेष्टममन्ष्टि फाउण्डे शन फि डेमोक्रेसीले ववश्वका ववमभन्न सं सदहरुमा हुने अभ्यासहरुको अध्ययन

गिी यस कायमलाइ व्यवचस्थि अध्ययन पिमिको रुपमा ववकास गने प्रयास गरििहे को छ । उक्त सं स्थाका
लामग सन् २०१७ मा फ्याङ्कमलन द भ्रज ि मभक्टोरिया ह्यासनले "छामनएका सं सदहरुमा उत्तिवविावयकी
पिीिणको अभ्यास ि लोकिाचन्िक अध्ययनमा त्यसको औचित्य" ि फ्याङ्कमलन द भ्रजले "उत्तिवविावयकी
पिीिण: सं सदहरुका लामग मनदे चशका" पुस्िक प्रकाचशि गिी ठोस आकाि ददने प्रयास गिे को छ ।
नेपालको सं वविानको िािा ८३ ले प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा गिी दुई सदनात्मक सं घीय
व्यवस्थावपका (सं घीय सं सद) को व्यवस्था गिे को छ । सं सदको मनयममि कायममा सहयोग पुर्याउन
सं सदमभि सं सदीय समममिहरुको गठन गरिन्छ । सिकािलाई सं सद्प्रमि उत्तिदायी ि जवाफदे ही िनाउने

प्रमुख माध्यम सं सदीय समममिहरु नै हुन ् । नेपालको सं वविानको िािा ९७ ले सं घीय सं सदमा ववमभन्न
ववर्यगि समममिहरु िहने व्यवस्था गिे को छ । प्रमिमनमि सभा मनयमावली ि िाविय सभा मनयमावलीले
नेपाल सिकािलाइम सदनप्रमि उत्तिदायी ि जवाफदे वह िनाउन, सिकाििाट भए गिे का काम काििाहीको
अनुगमन ि मूल्याङ्कन गिी आवश्यक मनदे शन वा िाय सल्लाह ददन समेिका लामग ववमभन्न समममिहरु िहने
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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ि कायमिेिको व्यवस्था गिे को छ । िाविय सभा मनयमावली, २०७५ को मनयम १४७ अनुसाि गदठि
वविायन व्यवस्थापन समममिको कायमिेि "ऐन कायामन्वयन मापन िथा अध्ययन ि अनुसन्िान सम्िन्िी
ववर्य" भने स्पष्टरुपमा उत्तिवविावयकी पिीिणसँग सम्िचन्िि िहेको छ । यस समममिले उत्तिवविावयकी
पिीिणको अभ्यासको सुरुवाि समेि गिे को छ । त्यसै गिी प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन िथा सिकािी
आश्वासन समममिको कायमिेिमा िहेको "प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन ि सिकािी आश्वासन" अथामि ् प्रत्यायोचजि

अमिकाि अन्िगमि िनाइने कानूनको पिीिण ि कानून कायामन्वयन गने सिकािी प्रमििििा उत्तिवविावयकी
पिीिण कायमसँगै सम्िन्िीि िहे को ि यस समममिले सो सम्िन्िी कायम गदै आइमिहे को पमन छ । यद्यवप
उत्तिवविावयकी पिीिण गने कायम कुनै एउटा वा दुईवटा समममिको माि नभएि सिै समममि एवं मसं गो
सं सदकै हुन ु पदमछ । यसको महत्वलाइम मध्यनजि गदै सं घीय सं सद सचिवालयले वावर्मक कायमक्रममा
उत्तिवविावयकी पिीिणलाइम समावेश गने कायमको प्रािम्भ गरिसकेको छ ।
अथम ि परिभार्ा
वविावयकी पिीिण कानूनको मूल्याङ्कन गने प्रणाली हो । यसलाई सं सदिाट कानून िनाउने
ववमिगि पिीिाको रुपमा पमन िुझ्न सवकन्छ । वविावयकी पिीिणलाई सं सदीय मनगिानीको अथममा िुझ्नु
हुँदैन । यी दुवैको अथम मभन्न िहेको छ । वविावयकी पिीिण सं सदको कानून मनमामण गने कायमसँग
सम्िचन्िि छ भने वविावयकी वा सं सदीय मनगिानी सं सदको कायमकािी उत्तिदावयत्वसँग सम्िचन्िि छ ।
सं सदमा कानून मनमामण गने ि मनगिानी गने सम्िन्िमा फिक ववमिहरु िय गरिएका हुन्छन् । मनगिानीका
लामग सांसदहरुले प्रश्न सोध्ने, जरुिी सावमजमनक महत्वको प्रस्िाव पेश गने, ध्यानाकर्मण प्रस्िाव पेश गने,
मन्िीहरुलाई जवाफ ददन लगाउने आदद कायमहरु गने गरिन्छन् । वविावयकी पिीिणमा भने नीमिगि
समीिा, सावमजमनक पिामशम, मस्यौदाको दफावाि छलफल ि मस्यौदाउपि मि प्रकट गने जस्िा ववमिहरु
प्रयोग गरिन्छन् । यसले िाजनैमिक, आमथमक, सामाचजक, सांस्कृमिक िथा प्रवक्रयात्मक ि्य ि कािणहरुको

ववश्लेर्ण गिी कानूनको गुणस्िि कायम गनम मद्दि पुर्याउँ छ । वविेयकमा दे चखने वा कायामन्वयनमा िहेका
कानूनमा िहेका िुवट, कमी कमजोिी ि कािणको खोजी गिी भववष्यमा िन्ने कानूनमा समेि सुिािका
लामग सिकाि ि सं सदलाई उपयुक्त मसफारिस गदमछ । वविावयकी पिीिणको कायम पूववम विावयकी ििण,
वविावयकी ििण ि उत्तिवविावयकी ििण गिी िीन ििणमा हुने कायम हो । यी िीनै ििणको पिीिण

ु ूवक
कानूनी शासनका लामग अमि नै महत्वपूणम हुन्छ । सं सदमा वविेयक पेश हुनप
म ो अवस्थामा गरिने
पिीिण पूववम विावयकी ििणको पिीिण हो । त्यसै गिी सं सदमा वविेयक पेश भए पमछ ववमभन्न अवस्थामा
हुने पिीिण वविावयकी पिीिण हो ि उत्तिवविावयकी पिीिण वविेयक प्रमाचणि भए पश्चाि् प्रत्यायोचजि
अमिकािको आिािमा िन्ने कानून ि कायामन्वयको कायामन्वयन अवस्थाका साथै यसको प्रभावका सम्िन्िमा

कानून कायामन्वयनको अवस्थामा गरिने पिीिण हो । अथामि ् उत्तिवविावयकी ििणमा गरिने कानूनको
मूल्याङ्कन उत्तिवविावयकी पिीिण हो । यसलाइम ऐन कायामन्वयन मापन एवं मूल्याङ्कनको रुपमा समेि
िुझ्न सवकन्छ ।
ऐन कायामन्वयन मापन िथा अध्ययन ि अनुसन्िान सम्िन्िी कायमववमि, २०७५ ले उत्तिवविावयकी

पिीिण अथामि ् "ऐन कायामन्वयन मापन” को पररभाषामा “संघसँग सम्िचन्िि कुनै पमन ऐनको प्राविान

वा दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड वा अनुसूिी वा त्यस्िा ऐनमा उल्लेख भएका अन्य कुनै व्यवस्था प्रािम्भ
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सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

भएपमछ त्यस्िा व्यवस्था िथा प्राविानले सम्िचन्िि मनकाय, सेवाग्राही वा सम्िि अन्य कसैलाई पािे को
सकािात्मक वा नकािात्मक प्रभाव वा कायमको सम्िन्िमा अध्ययन, अनुसन्िान, पिीिण वा जाँि गने
ववमिलाईम सम्झनु पछम" भनी परिभावर्ि गिे को छ ।
यसिाट उत्तिवविावयकी पिीिणमा दुइम आयाम िहेको दे चखन्छ । पवहलो, यसले कुनै कानूनमा
उचल्लचखि प्राविानहरुको कायामन्वयन के-कस्िो मािामा भएको छ, वा भएको छै न, अदालिले त्यो

कानूनलाइम कसिी व्याख्या गरििहेको छ, कानून व्यवसायीहरु ि आमनागरिकले त्यसलाइम कसिी िुझेका
छन् ि त्यसको प्रयोग के-कसिी भैिहेको छ भनेि हेने गदमछ । दोस्रो, यसले वविावयकी मनशाय पूिा

गिे को छ वक छै न अथामि ् कानूनको नीमिगि उद्देश्य वा लक्ष्य हामसल भएको छ वक छै न, भएको भए
त्यो कचत्तको प्रभावकािी छ ि समग्रमा कानूनको प्रभाव के कस्िो िहेको छ भनी हेने गदमछ ।
उद्देश्य ि पिीिण ववमि
कानून कायामन्वयन अवस्थाको वािे मा जानकािी मलनु, प्रभावकािी ि मनष्प्रभावकािी कानून िथा
यसका प्राविानहरुको जानकािी मलनु, उपयुक्त कानूनको मनमामणको सुमनचश्चििा गनु,म दोहोरिएका, िाचझएका
ि असङ्गि कानूनहरुको पवहिान गनु,म कानूनको सं शोिन, परिमाजमन ि नयाँ कानूनको आवश्यकिाको

जानकािी गनु,म एकीकृि कानून मनमामणको आिाि ियाि गनुम लगायिका कायमहरु नै उत्तिवविावयकी
पिीिणका उद्देश्यहरु हुन ् । यी उद्देश्यहरु पूिा गनमको लामग आवश्यकिा अनुसाि उत्तिवविावयकी
ु हरुको अध्ययनको
पिीिणको ववमि ियाि गनम सवकन्छ । ववश्वका ववमभन्न सं सदीय अभ्यास भएका मुलक
आिािमा

WFD द्वािा ववकमसि ववमिमा यसलाइम िाि ििणमा वगीकिण गरिएको छ । यी िाि ििण

अन्िगमि अठािवटा कदम/वक्रयाकलापहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रत्येक ििणमा सासं दहरु
ि कममिािीहरुले गनुम पने कायमको समेि उल्लेख गरिएको छ ।
१. पूवय
म ोजना ििण- यस ििणमा वविेयक पारिि गनुम अगावै त्यसको उत्तिवविावयकी पिीिणको

िाध्यकािी प्राविान िाख्नेिफम वविाि गने, िाध्यकािी प्राविान छै न भने के हुँदा वा कुन उत्प्रेिक
अवस्था (वरगि ्वाइन्ट) मा उत्तिवविावयकी पिीिण गने भनी वकटान गने, उत्तिवविावयकी पिीिणका

लामग मानव स्रोि परििालन गने ि यसका लामग अन्य ववत्तीय स्रोि परििालन गने कायम गरिन्छ ।
ँ ािािे अध्ययन ववश्लेर्ण
कममिािीले यस ििणमा सं शोिन प्रस्िावको मस्यौदा गने ि उत्प्रेिणा गने िुद
गिी प्रस्िाव ियाि गने ि पिीिण कायमका लामग आवश्यक िजेटको अनुमान गनुम पदमछ । त्यसै
गिी सांसदले सं शोिन प्रस्िाव अवलम्िन गने वा मन्िीस्ििीय प्रमििििा मलने िािे छलफल गने,
ँ ा अवलम्िन गने, के-कस्िा मानव सं शािन सेवा मलने ि आवश्यक िजेटको
उत्प्रेिणा गने कुन िुद
उपल्िििा गिाउने वािे समेि मनणमय मलनु पने हुन्छ ।

२. योजना ििण- उत्तिवविावयकी पिीिणका लामग ऐन, कानून छान्ने ि पुनिावलोकनको िेि/सीमा िय
गने,

उत्तिवविावयकी

पिीिण

ि

ु ाइका
सावमजमनक सुनव

लक्ष्य/उद्देश्यहरु

िय गने,

कानून

कायामन्वयनकािी मनकायहरुको भूममकाको पवहिान िथा समीिा गने, सान्दमभमक सिोकािवालाहरुको
पवहिान गने, पृष्ठभूमम, जानकािी िथा ि्याङ्क सं कलन गने ि उत्तिवविावयकी पिीिण प्रवक्रयाका
लामग समयावमि िय गने कायम यस ििणमा गरिन्छ । कममिािीले उत्तिवविावयकी पिीिण
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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परियोजनाको रुपिे खा िनाउने, अध्ययन, अनुसन्िान गने, ि्याङ्क सङ्कलन योजना िनाउने ि

परियोजनाको रुपिे खा ियाि गने कायम गदमछ । सांसदले परियोजनाको रुपिे खा स्वीकृमि गनुक
म ा साथै
समयिामलका समेि स्वीकृमि गनुम पने हुन्छ ।

३. कायामन्वयन ििण- यस ििणमा सिोकािवाला ि कायमकािी मनकायहरुसँग पिामशम गने, प्रत्यायोचजि
अमिकाि अन्िगमि िनेका कानूनहरुको प्रभावको समीिा गने, पिामशम सावमजमनक गने, उत्तिवविावयकी

पिीिणिाट प्राप्त कुिाहरुको ववश्लेर्ण गने ि प्रमिवेदन मस्यौदा गने गरिन्छ । कममिािीिाट पिामशम
ु ाइ कायमक्रमको आयोजना गने, अध्ययन अनुसन्िान गने, ववश्लेर्ण गने ि प्रमिवेदन मस्यौदा
वा सुनव
ु ाइ सञ्चालन गने ि प्राप्त ववर्यहरुमामथ छलफल गिी
गने गरिन्छ । सांसदहरुले पिामशम वा सुनव
प्रमिवेदन पारिि गनुम पदमछ।
४. अनुगमन (फलोअप) ििण- अचन्िम ििणमा मस्यौदा ववििण गने ि सावमजमनक रुपमा उपलब्ि हुने
व्यवस्था ममलाउने, उत्तिवविावयकी पिीिण मसफारिसको नीमिगि अनुगमन गने ि उत्तिवविावयकी

पिीिणको नमिजा ि प्रवक्रयाको समीिा/मूल्याङ्कन गरिन्छ । कममिािीले मममडया िणनीमि ववकास
गने, अध्ययन समाप्त भएपमछको अनुगमन सं यन्ि िनाउने ि मूल्याङ्कनको मस्यौदा गिी समममिको
वैठकमा पेश गने गदमछ । त्यस्िै सांसदले प्रमिवेदन ि त्यसका मसफारिस िािे सिकािको िािणा
खोज्ने कायम गनुम पदमछ ।
यो मनिन्ििको प्रवक्रया हो । यसका लामग आवश्यकिा अनुसाि वक्रयाकलापहरुमा घटाउने
िढाउने वा सं शोिन गनम ि समय मनिामिण गनम सवकन्छ । सामान्यि: यस प्रवक्रयामा िािदे चख छ
मवहनाको समय लाग्ने दे चखएको छ ।
वक्रयाकलाप

१

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१

१

१

१

१

१

१

१

१

०

१

२

३

४

५

६

७

८

पिीिण गरिने
ववर्यको छनौट
सूिना आह्वान/

२

जनिाको िाय
िुझ्ने
ववज्ञ िथा

३

कममिािीको
छनौट

४
५

प्रमाण/सूिनाह
रुको सङ्कलन
सिोकािवालाह
रु-
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सँगको
छलफल
६
७
८

सावमजमनक
ु ाइ
सुनव

स्थलगि
अवलोकन
ु ाइ
सं सदीय सुनव
समममिमा

९

छलफल/मनष्क
र्म

१

प्रािचम्भक

०

मस्यौदा लेखन

१

मस्यौदाउपि

१

छलफल

१
२

अचन्िम
प्रमिवेदन ियाि
ि ववििण

मुख्य मुख्य वक्रयाकलापहरु ि समय सारिणी (हप्तामा)
केही अन्ििामविय अभ्यासहरु
ु का सं सदले उत्तिवविावयकी पिीिण कायमलाइम फिक-फिक रुपमा अभ्यास गने
ववमभन्न मुलक

ु हरुले उत्तिवविावयकी पिीिणकै नाममै पमन कायम
गिे को पाइन्छ। सं सदीय प्रणाली अपनाएका केही मुलक
गने गिे को दे चखएको छ :

ु
१. सं यक्त
अमििाज्य- यहाँको दुवै सदनको सिै समममिले उत्तिवविावयकी पिीिणको कायम गदमछन् जुन
उल्लेखनीय अंशमा िहने गिे को छ । सिकािले नै कुनै कानून पारिि भएको िीन दे चख पाँि वर्ममभि

उक्त कानूनको कायामन्वयनको अवस्था िािे उल्लेख गरिएको प्रमिवेदन (मेमोिे ण्डम) प्रकाचशि गनुम
पने ि िल्लो सदनको सम्िचन्िि समममिमा दिाम गनुम पने व्यवस्था िहेको छ । यसकै आिािमा
समममिले उत्तिवविावयकी पिीिण गनुम पने नपने सम्िन्िमा मनणमय मलन्छ । स्कवटश संसदमा
उत्तिवविावयकी पिीिण कायम समममिको मनयममि कायम अन्िगमि नै हुने गदमछ । यसका लामग
उत्प्रेिक िुँदाहरुको मनिामिण गरिन्छ ि वाह्यरुपमा समेि वविािहरु िुझ्न सवकने व्यवस्था गरिएको

छ । त्यस्िै सावमजमनक लेखा समममिको कायमिेि ववस्िाि गिी उत्तिवविावयकी पिीिणको कायमको
चजम्मेवािी ददइएको ि समममिको नाम सािमजमनक लेखा िथा उत्तिवविावयकी पिीिण समममि िनाइएको
छ ।
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२. क्यानडा- म्यादी कानून

(Sunset Law) को मनिामरिि समयावमि पश्चाि कानूनको समीिा गरिन्छ

ि उपयोगी नदे चखए अस्थायी वगममा िाख्दछ िि उपयोगी दे चखएमा मनिन्िििा ददन मसफारिस
गदमछ । त्यस्िै प्रत्यायोचजि अमिकाि अन्िगमि िन्ने कानूनको पिीिण गने स्थायी समममि छ ।
जसले यस्िा कानून अनुकूल भए नभएको जाँि गदमछ । उक्त समममिसँग अस्वीकृि गने शचक्त पमन
िहेको हुन्छ ।

३. भािि-यहाँ उत्तिवविावयकी पिीिण सम्िन्िमा कुनै िाध्यकािी प्राविान िहे को छै न । सं सदवावहिका
कानून आयोग ि अन्य आयोगहरुले कानूनको समीिा गदमछ । सं सदीय समममिहरुले नीमि मनगिानी
िथा ऐन कायामन्वयनको मूल्याङ्कन समीिा गने गदमछन् । ववशेर्ि: सिकािी आश्वासन समममिले नै
नीमिगि मनगिानी ि कानून कायामन्वयनप्रमिको सिकािी प्रमििििा हेने गदमछ ।
४. पावकस्िान- त्यहाँको सं सदले कानून सिै नागरिकलाइम उपलब्ि गिाउने उद्देश्यले सन् 2011 मािममा
कानून प्रकाशन सम्िन्िी ऐन पारिि गिे को मथयो । ित्पश्चाि माि कानूनको उपलब्ििा िथा
प्रकाशन हुन थालेको हो । यस अगाडी कानून सं ग्रह वा वेिसाइट किै उपलब्ि हुँदैन्यो ।

मसनेटमा प्रत्यायोचजि कानूनका लामग एउटा समममि िहेको छ । उक्त समममिले ववगि ि विममानमा
सिै प्रत्यायोचजि कानून हेिी आंचशकरुपमा वा पूणि
म : खािे जीको लामग मसफारिस गने गदमछ ।
५. दचिण अवफ्रका- सं सदले सन् 1994 मा नयाँ शासन प्रणाली स्थापना पश्चाि् कानूनहरुको प्रभाव
मूल्याङ्कन अध्ययनका लामग वाह्य ववशेर्ज्ञ सवहिको समममि गठन गिे को छ । उक्त समममिले मनिन्िि
कायम गरििहे को छ।
६. स्वीट्जिल्याण्ड- सन् १९९१ मा सं घीय सं सदले प्रशासनमा सं सदीय मनयन्िणका लामग एउटा छु ट्टै
सेवा स्थापना गिे को छ । पीसीए भमनने उक्त सेवाले सं सदका लामग कानूनको मूल्याङ्कन गने कायम
गदमछ । सं सदीय समममिको मनणमय िमोचजम समममिको िफमिाट कायम गदमछ । यसले प्रमिवर्म कम्िीमा
िीनवटा ठू ला अध्ययन प्रमिवेदनहरु प्रकाचशि गदमछ ।
७. िेचल्जयम- कानूनको कायामन्वयन मूल्याङ्कनको लामग एउटा छु ट्टै सं सदीय समममि गठन गिे को छ ।
यसले सो कायम ववमभन्न िीन आिािमा गने गदमछ । पवहलो, समममिमा िीन वर्म पूिा भएको कुनै

कानूनको कायामन्वयनिाट कसै लाइम समस्या पिी मनवेदन गिे मा, दोस्रो, कुनै कानूनको कायमन्वयनका
सम्िन्िमा अदालििाट फैसला भएको भए ि िेस्रो, महान्यायामिवक्ताले सं सदमा िुझाउने वावर्मक
प्रमिवेदनमा उठान गिे का ववर्य कानूनको व्याख्या वा कायामन्वयनको समस्यासँग सम्िचन्िि
भएमा ।
८. इण्डोनेचशया- प्रमिमनमि सभामा िहेको वविायन समममिले कानून िनाउने ि उत्तिवविावयकी पिीिण

कायममा मुख्य भूममका मनवामह गने गदमछ । सिकािले कुनै ऐन अन्िगमि मनयम िनाएको छ, छै न,
ऐनववरुि अदालिमा उजुिी पिे को छ, छै न, कायामन्वयनकािी मनकायले ऐन कसिी कायामन्वय गरििहेको
छ, आम जनिामा ऐनले के-कस्िो प्रभाव पिे को छ आदद ववर्यको मनगिानी उक्त सं सदीय समममिले

गदमछ । आफूले गिे को उत्तिवविावयकी पिीिणको नमिजालाइम सम्िचन्िि ववर्यगि समममिमा पठाउने
ि मिनले मन्िी, पदामिकािीहरुलाइम िोलाइ प्रस्िुि गने गदमछ । यस कायमका लामग एक केन्द्रको

स्थापना गरिएको छ जसमा कानूनका ववज्ञ ववशेर्ज्ञहरु िहने गदमछन् । केन्द्रले समममिको अनुिोिमा
ववश्लेर्ण गने पिीिण गने ि जवाफ ददने कायम गदमछ ।
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पिीिण प्रभावकारििाका लामग अपनाउनु पने केही उपायहरु
उत्तिवविावयकी पिीिण कायमले समय ि सािन स्रोिको माग गने भएकाले केही महत्वपूणम

ववर्यलाइम छनौट गिी प्राथममकिाको आिािमा गनुम पने हुन्छ । यसिी पिीिणको ववर्य छनौट गदाम

एउटा पूिै कानूनको सट्टा त्यसले व्यवस्था गिे को कुनै एउटा प्राविानलाइम माि पमन मलन सवकन्छ ।

यसका लामग कानून कायामन्वयन भएको मनचश्चि समयावमि भने पूिा गिे को हुन ु पदमछ जसले कानूनको
प्रभावको मूल्याङ्कन गनम सहज हुन्छ । प्रवक्रयागि ढङ्गले गरिएको यस्िा अध्ययनिाट प्राप्त मनष्कर्म वा

मसफारिस महत्वपूणम हुने भए पमन यसको कायामन्वयनको लामग कायमकािी मनकाय सकािात्मक हुन ु
पछम । मसफारिसको कायामन्वयन कायामन्वयनकािी मनकायिाट भएमाि यस कायमिाट साथमक परिणाम

मनस्कने दे चखन्छ । यसका लामग उत्तिवविावयकी पिीिण कायमलाइम प्रभावकािी िनाउनका लामग मनम्न
उपायको अवलम्िन गनुम उपयुक्त हुन्छ :
१. सिकािको प्रमिवििा प्राप्त गने : कुनै नयाँ कानूनको आवश्यकिा छ वा कुनै कानूनमा सं शोिन गनुम
पनेछ भन्ने कुिाको आवश्यकिा दे खी सिकािले सं सदमा वविेयक पेश गने भएकोले ऐन कायामन्वयन

मापन एवं मूल्याङ्कन गने कायम सवमप्रथम सिकाििाटै गिाई सोको प्रमिवेदनउपि छलफल गदाम उपयुक्त
हुन्छ । सं सदिाट उत्तिवविावयकी पिीिण कायम गने सम्िन्िमा आवश्यकिा दे खी समममिले मनणमय
गनुप
म ूव म के-कस्िो ववर्यमा पिीिण गनम लामगएको हो भन्ने सम्िन्िमा सम्िचन्िि मन्िी िथा
पदामिकािीहरुलाइम आवश्यकिा िोि गिाई अध्ययन अनुसन्िानपमछ प्राप्त नमिजाको कायामन्वयनको
लामग प्रमिवििा खोज्नु आवश्यक दे चखन्छ ।
२. सं सदले अपनत्व ग्रहण गने: यसको आवश्यकिा ि महत्वको िोि गिी सं सदले अपनत्व मलनु पदमछ
ि यसलाइम प्राथममकिामा िाखेि आफ्नो कायमक्रम िनाउनु पदमछ । उत्तिवविावयकी पिीिण नयाँ ि
वृहि अविािणा भएकोले यसका ववर्यमा सं सद सदस्यहरुलाइम अमभमुखीकिण गरिनु पदमछ । साथै
यसलाइम सं सदीय समममिहरुले महत्वपूणम कायमको रुपमा अंमगकाि गरिनु पदमछ ।
३. कममिािीहरुलाइम उत्प्रेरिि गने : यस कायमका लामग कममिािीको भूममका महत्वपूणम हुने भएकोले

कममिािीमा उत्प्रेिणाको सञ्चाि गनुम पने दे चखन्छ । मनयममि कायमका साथै अध्ययन अनुसन्िान कायम
समेि गनुम पदाम िोचझलो ि समय व्यवस्थापन कदठन हुन सक्छ । त्यसैगिी अनुसन्िान गिी प्रमिवेदन
िनाउने कायमका लामग कममिािीको दििा, िमिा िथा कला कौशलको समेि खाँिो हुने भएकोले
उनीहरुको िमिा अमभवृवि गने ि उपयुक्त सुवविा प्रदान गिी उत्प्रेरिि गनुम पने हुन्छ ।

४. िाह्य सं स्थाहरुसं ग सहकायम गने : यस कायमका लामग ववज्ञ, ववशेर्ज्ञ ि अनुसन्िानकिामहरुको
आवश्यकिा हुन्छ । यसका लामग नेपाल कानून आयोग, ववमभन्न ववश्वववद्यालयहरु, नेपाल िाि
एसोमसएशनजस्िा सं स्थाहरुसँग सहकायम गनम सवकन्छ ।
५. स्रोि सािनको सहज उपलब्ििा: उत्तिवविावयकी पिीिणका लामग अध्ययन अनुसन्िान गने क्रममा

ु ाइ, सािात्काि, छलफल, गोष्ठी, स्थलगि
सन्दभम सामग्रीहरुको आवश्यकिा पने, सावमजमनक सुनव
अवलोकन आदद कायमका लामग स्रोि सािनको आवश्यकिा पने हुन्छ । यसका लामग सं सद
सचिवालयले उपयुक्त ढङ्गले स्रोि सािन सहजरुपमा उपलब्ि गिाउनु पछम ।
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मनष्कर्म
सं सदको प्रमुख कायम कानून मनमामण गनुम हो । प्रत्यायोचजि अमिकाि अन्िगमि सिकािले पमन
कानून िनाउछ ि कानूनहरुको कायामन्वयन गदमछ । सं सदले यसिी िनेका कानूनहरुको कायामन्वयन
सिकाििाट के कसिी भै िाखेको छ, जे उद्देश्यका साथ मनमामण भएको मथयो, सो उद्देश्य पूिा भएको छ

वक छै न, न्यायालयले कसिी व्याख्या गरििहे को छ, कानूनका ववद्वान, सिोकािवालाहरुको िािणा के छ,
यसको प्रभाव के-कस्िो िहेको छ भन्ने सम्िन्िमा जानकािी िाख्नु आवश्यक हुन्छ । जसिाट सिकािलाइम

सं सदप्रमि जवाफदे ही ि उत्तिदायी िनाउन सहयोग पुग्छ । यसिी कानूनको कायामन्वयनको अवस्थाको

ु , जनिा
सम्िन्िमा सांसदहरुिाट गरिने पिीिण नै उत्तिवविावयकी पिीिण हो । कानूनको मनमामण मुलक
ि समाजको वहिको लामग गरिन्छ । समय, चशिा ि प्रववमिमा आउने परिविमनको कािण समाजमा आउने
परिविमन अनुरुप कानूनहरुमा पमन परिविमन ि नयाँ कानूनहरुको मनमामण गरिनु आवश्यक हुन्छ । विममान
परिवेशमा कानूनको पिख गने ि आवश्यकिाको िोि गिी सिकािलाइम ददशामनदे श गने कायमका लामग
उत्तिवविावयकी पिीिण एक महत्वपूणम सं सदीय औजािको हो ।
लोकिाचन्िक सिकािको िरिि सं सदप्रमि जवाफदे ही ि उत्तिदायी हुन ु हो । सं सदप्रमि
सिकािलाइम जवाफदे ही िनाइ लोकिन्िको सं ििण ि सम्ििमनका लामग सं सदले पमन सोही अनुरुप आफ्नो

भूममका मनवामह गनुम पदमछ । आफूद्वािा िनाइएका कानूनहरुको कायामन्वयनको अवस्था ि त्यसको
प्रभावकारििाको पिीिण एवं मूल्याङ्कन गिी सिकािलाइम सो अनुसािको मनदे शन गनम सकेमा सं सदको

भूममका िढ्ने छ । यद्यवप यस्िो कायम योजनािि प्रवक्रयािाट ववमिसम्मि ढङ्गले सम्पन्न गरिएको हुन ु
पछम, ििमाि यो ववश्वसनीय, वास्िववकिामा आिारिि ि कायामन्वयनयोग्य हुन सक्छ । यसका लामग
अन्ििामवियरुपमा ववकमसि ववमि पिमिको अनुकूलन ि अभ्यास गदै लान सकेमा भववष्यमा उत्तिवविावयकी
पिीिणले सं सदको प्रभावकारििामा अमभवृवि ल्याउने मनचश्चि छ ।
सन्दभम सामग्रीहरु
• नेपालको सं वविान ।
• प्रमिमनमि सभा मनयमावली, 2075 ।
• िाविय सभा मनयमावली, 2075 ।

ु वैठक ि सं यक्त
ु समममि (कायमसञ्चालन) मनयमावली, 2075 ।
• सं घीय सं सद, सं यक्त
• ऐन कायामन्वयन मापन िथा अध्ययन ि अनुसन्िान सम्िन्िी कायमववमि, २०७५ ।
• उत्तिवविावयकी पिीिण, छामनएका सं सदहरुमा उत्तिवविावयकी पिीिणको अभ्यास ि लोकिाचन्िक
अध्ययनमा त्यसको औचित्य, फ््ांकमलन द भ्रज ि मभक्टोरिया ह्यासन, लण्डन, नोभेम्िि 2017,
िेस्टममन्स्टि फाउण्डेसन फि डेमोक्रेसी ।

• उत्तिवविावयकी पिीिण, सं सदहरुका लामग मनदे चशका, फ्यांकमलन द भ्रज लण्डन, नोभेम्िि 2017 ।
• वविावयकी पिीिण, िेलायि, भािि, इण्डोनेचशया ि फ्रान्समा ववद्यमान वविावयकी पिीिण अभ्यासको
सािांश, लण्डन, नोभेम्िि 2018 ।
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कानून मनमामण M मौजुदा प्रवृचत्त ि सुिािको मागमचिि

िामहरि थापा
सािांश M



समन्यावयक िाज्य, जनमैिी शासन, सुशासन, ववकास ि समृविको प्रस्थान ववन्दु हो, कानून ।

आदशम कानूनको मनमामण, परिपालना ि नमिजाउन्मुख कायामन्वयन सामाचजक प्रसन्निा ि जनिामा खुसी

ल्याउने अि ुक और्मि हो । स्विन्ििा ि समानिाको सम्िन्ि न्यायसँग हुन्छ । कानूनी ि

लोककल्याणकािी िाज्यव्यवस्थाको पूवस
म िम हो, न्याय । ववश्वव्यापी ि ववचशष्ट, प्राकृमिक ि कानूनी, दे वानी
ि फौजदािी, ववििीि ि उपिािात्मक जुनसुकै प्रकािको न्यायको पूवस
म िम कानून नै हो । िसथम कुनै पमन

ु का लामग कानून मनमामण गनुम ि सोको आिािमा िाज्य िथा शासन सञ्चालन गनुम
लोकिाचन्िक मुलक
वाञ्छनीय हुन्छ । सं वैिामनक कानून वा अन्य जुनसुकै प्रकृमिको कानून भए पमन कानून एक सिल
आदे श हो, िाज्यको उद्देश्य हामसल गने ि लोककल्याणकािी िाज्य स्थापना गने एक सशक्त माध्यम पमन

हो । लोकिाचन्िक मूल्यमान्यिा स्वीकाि गरिएको िाज्यको शासन व्यवस्थामा जनिाको इच्छा ि

आवश्यकिाको प्रमिमनमित्व जनप्रमिमनमिहरुले गिे का हुन्छन् । व्यवस्थावपका िीनै जनप्रमिमनमिहरुको

सं स्था हो, जसले िाज्य सञ्चालनका लामग आवश्यक पने कानूनहरुको मनमामण गदमछ । सवोच्ि वा अमिनस्थ

वविायन अन्िगमिका जुनकुनै कानून िीनवटै िहका व्यवस्थावपका, सिकाि ि मिनका मनकायहरुिाट मनमामण
भए िापमन कानून मनमामणका नीमि, ववमि, मसद्वान्ि, सीमा, वविािणीय पि ि मौजुदा प्रवृचत्तहरुलाई ववशेर्

ध्यानमा िाख्दै िाि ि जनिाको वृहत्ति वहि अनुकूल हुने गिी स्वच्छ, युचक्तसङ्गि, िकमपूण,म स्पष्ट, ममिव्ययी,
औचित्यपूण,म समिामूलक ि सवमजनवहिाय कानूनको मनमामण िािको आवश्यकिा मािै नभएि आमजनिाको
िाहना ि माग समेि िहे को छ ।
ववर्य सन्दभम M
समाजलाई गमिशील, सिम, अनुशामसि ि मयामददि िनाउन वविायन, नचजि, न्यावयक आदे शहरु,
प्रथा, पिम्पिा, स्ववववेक, सम्प्रमिज्ञा, व्यवसावयक िाय, ववमिशास्त्रीहरुका दशमन, वविाि ि लेखििनाहरु,
समन्याय, िकम, िमम, सं स्कृमि, नैमिकिा, सदािाि, अन्ििामविय सचन्ि सम्झौिाहरु लगायिका स्रोिहरुको

आिािमा िाज्यद्वािा मनमामण गिी लागू गरिएका मनयमहरुको समग्रिालाई कानून भमनन्छ । कानूनले
नागरिकलाई एकामिि हक, अमिकाि ि दावयत्व मसजमना गदमछ भने अकोमिि गनम हुने ि गनम नहुने कायम
मनिामिण गनुक
म ा साथै गनम नहुने कायम गिे मा हुने दण्ड सजाय समेि मनिामिण गदमछ । ववमिशास्त्रका ववमभन्न
सम्प्रदायहरु -Schools

 उपसचिव,

of Jurisprudence_ मध्ये Analytical Schools of Jurisprudence ले

सं घीय सं सद सचिवालय
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

177

मामनसको गमिववमि ि व्यवहािलाई मनदे चशि ि मनयचन्िि गनुम नै कानूनको मुख्य काम हो, यो ििमाि
सम्भव हुन्छ जि यसको अवलम्िन िाध्यकािी हुन्छ अन्यथा दण्डको भय िहन्छ । िसथम
“सावमभौमसत्ताको आदे श नै वास्िववक कानून हो” भनी व्याख्या गिे को पाइन्छ भने

Realist Schools

of Jurisprudence ले वकिािमा कानूनको सामान्य अिि माि हुन्छ, यसको कायामन्वयन अदालिले
वववादको मछनोफानोको क्रममा गछम । िसथम वास्िववक कानून अदालििाट मनसृि हुन्छ भनी अ्यामएको
दे चखन्छ । नेपालमा पिापूवक
म ालदे चख नै कुनै न कुनै रुपमा कानून मनमामण हुँदै आएको पाइन्छ । पवहले

मथमि, िन्दे ज, सनद, सवाल आददका आिािमा कानूनी अभ्यास गने गरिएकोमा वव.सं . १९१० सालमा

ु ी ऐन जािी भएसँगै मलचखि कानूनको आदे श िमोचजम शासन गने
पवहलो मलचखि कानूनको रुपमा मुलक
परिपावटको सुरुवाि भएको मान्न सवकन्छ ।

कुनै पमन िािले िाज्यका नीमिहरु कायामन्वयनका खामिि न्यावयक दस्िावेजहरु मनमामणको क्रममा

अपनाउने िौििरिका, ववमि, पद्घमि ि प्रवक्रयाहरुको समवष्टलाई कानून मनमामण प्रवक्रया भमनन्छ ।
शास्त्रहरुलाई आिाि िनाएि कानून िनाउनेदेचख हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा कानून मनमामणका प्रवक्रया,
शैली, िौििरिका ि ववर्यवस्िुमा व्यापक परिविमन आइिहेको अवस्था छ । िाज्यका िीन अङ्गहरुमध्ये
कानून मनमामण कायम व्यवस्थावपकाको हो । मूलिः जनमि सं ग्रह वा सं वविान सभा वा िाजनैमिक सम्मेलन
आयोजना गिी वा िाविय वविावयकालाई नै सं वविान मनमामण गने अमिकाि प्रदान गिी सं वविान िनाउने
प्रिलन छ भने नेपालको सं वविानले सं घीय सं ििना अनुसाि िीनवटै िहका व्यवस्थावपकाहरुले सहकारििा,

ु ाि ऐन मनमामण गनम सक्नेगिी सं घीय सं सद, प्रदे श सभा, नगि सभा
सहअचस्ित्व ि समन्वयको मूल ममामनस
ि गाउँ सभाको व्यवस्था गिे को छ । यसिी मनमामण हुने सं वविान ि ऐनलाई सवोच्ि वविायन -Supreme

Legislation_ भमनन्छ ।

ऐनको मस्यौदा (वविेयक) ियाि भएपमछ सिकािले त्यसलाई सं सद समि पेश गदमछ । सं सदले
पारिि गिी िािपमििाट प्रमाणीकिण भएपमछ वविे यक ऐन िन्दछ । ऐनमा भएका सािवान ववर्यहरुलाई
कायामन्वयनका दृवष्टले सहज ि सिल िनाउन सिकािले आवश्यकिा अनुसाि मनयमावली, ववमनयमावली,
मनदे चशका लगायि अन्य अिीनस्थ वविायन िनाउने गदमछ । िसथम िाज्यका अन्य मनकायहरु जस्िै
कायमपामलका (िीन वटै िहका सिकाि), न्यायपामलका, सं वैिामनक अङ्गहरु लगायिका मनकायहरुिाट मनमामण
हुने कानून (मनयम, ववमनयम, मनदे चशका, कायमववमि, मापदण्ड, आिािसं वहिा आदद) जुन सं वविान ि

व्यवस्थावपकाले िनाएको ऐनको परिमिमा िही मनमामण गरिएको हुन्छ, त्यस्िा कानूनहरुलाई अिीनस्थ
वविायन -Delegated/Subordinate Legislation_ भमनन्छ । प्रस्िुि लेखमा कानून मनमामणका नीमि,
ववमि ि आिािभूि मसद्घान्िहरु, औचित्य ि सीमाहरु, वविािणीय पिहरु, मौजुदा प्रवृचत्त ि सुिािको मागमचिि
िािे प्रकाश पारिएको छ ।
कानून मनमामणका नीमि, ववमि ि आिािभूि मसद्घान्िहरु M
वविावयका ि वविावयका िाहेकका िाज्यका मनकायहरुले

कानूनको मस्यौदा लेखनदे चख

प्रमाणीकिणसम्मका ििणहरुमा मागमदशमन, पथप्रदमशक ि ददशामनदे श गने नीमिगि िथा कानूनगि
प्रिन्िहरुलाई कानून मनमामणका नीमिका रुपमा मलइन्छ । यस्िा नीमिहरुमा नेपालको सं वविान (प्रस्िावना,
मौमलक हक, िाज्यका मनदे शक मसिान्ि ि नीमिहरु लगायि), प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५, िाविय
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ु
ु
सभा मनयमावली, २०७५, सं घीय सं सदको सं यक्त
िैठक ि सं यक्त
समममि (कायमसञ्चालन) मनयमावली,
२०७५, कानून िजुम
म ा ददग्दशमन, २०६६, सं घीय सं सदका ववमभन्न समममिका कायमसञ्चालन मनदे चशकाहरु,
प्रदे श सभा मनयमावली िथा मनदे चशकाहरु िहेका छन् । त्यसैगिी नेपालको सं वविानको भाग-९ िािा
१०९-११४ सम्म सं घीय व्यवस्थापन कायमववमि, भाग १५ िािा १९७-२०२ सम्म प्रदे श व्यवस्थापन
कायमववमि ि भाग-१८ िािा २२६ मा स्थानीय व्यवस्थावपका (नगि सभा ि गाउँ सभा) सम्िन्िी प्राविान
िहेको ि यी िीनवटै िहका व्यवस्थावपकाहरुले सं वविानको अनुसूिीमा उचल्लचखि एकल िथा साझा

अमिकािका िेिमा समन्वय, सहकारििा ि सहअचस्ित्वको मसिान्िका आिािमा एक-आपसमा निाचझने
गिी कानून मनमामण गनमसक्ने नीमिगि प्राविान िहेको छ । सं घीय सं सद ि प्रदे श सभाको कानून मनमामण
ववमि मूलिः एउटै प्रकृमिको दे चखन्छ भने नगि सभा ि गाउँ सभाको कानून िनाउने प्रवक्रया वा ववमि
प्रदे श कानून िमोचजम हुने सं वैिामनक प्राविान िहेको अवस्था छ । वयनै नीमिगि प्रिन्ि िथा सं सदले
अभ्यास गदै आएको सं सदीय प्रिलन समेिका आिािमा कानून मनमामणका ववमि वा ििण वा प्रवक्रयालाई
सं िेपमा दे हाय अनुसाि उल्लेख गरिएको छ M
(क)

पूववम विावयकी ििण (Pre–Legislative
हुनपु ूव म

सम्िचन्िि

मन्िालयिाट

Stage) M संघीय संसद सचिवालयमा वविेयक दिाम

वविेयक

प्रस्िाव

गनेदेचख

मलएि

वविेयकको

मस्यौदा

मचन्िपरिर्द्िाट स्वीकृमिसम्मको ििणलाई पूववम विावयकी ििण भमनन्छ, जसलाई दे हायानुसाि
उल्लेख गरिएको छ M
(क१) सिकािी वविेयक (Government Bills) : सिकािका मन्िीहरुले पेश गने वविेयकलाई
सिकािी वविेयक भमनन्छ । यसका ििणहरुलाई मनम्नानुसाि प्रस्िुि गरिएको छ :
•

वविेयक प्रस्िावको ियािी,

•

वविेयक प्रस्िावको स्वीकृमि,

•

वविेयक मस्यौदा ियाि,

•

वविेयक मस्यौदा ियािीका लामग कानून, न्याय िथा सं सदीय माममला मन्िालयमा
पठाउने,

•

वविेयक मस्यौदाको पुनिावलोकन,

•

मचन्िपरिर्द्मा प्रस्िुमि,

•

मचन्िपरिर्द्मा वविेयक छलफल ि स्वीकृमि ।

(क२) गैिसिकािी वविेयक (Private

Member Bills) : सिकािका मन्िी िाहे कका

सदस्यहरुले पेश गने वविेयकलाई गैिसिकािी वविेयक भमनन्छ । यस्िो वविेयक
सदस्यहरुले मनमामण गिी सोझै सं घीय सं सद सचिवालयमा पेश गनम सक्ने व्यवस्था िहेको
छ । यस्िो वविेयकले कानून मनमामणको ढाँिा ि अङ्ग भने पूिा गिे को हुन ु पदमछ ।
(ख)

वविावयकी ििण (Legislative

Stage) : सं घीय सं सद सचिवालयमा वविेयक दिाम भएपमछको

सं सदीय ििणलाई वविावयकी ििण भमनन्छ । नेपालको सं वविानको भाग ९, िािा ११०-११३
ि प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५, िाविय सभा मनयमावली, २०७५ मा उचल्लचखि
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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प्राविानहरुका आिािमा कानून मनमामणको वविावयकी ििणलाई दे हाय अनुसाि सं िेपीकिण
गरिएको छ :
(ख१) प्रथम वािनको ििण (First

Reading Stage) M

•

सं सदमा वविेयक दिाम

•

वविेयकको वविोिको सूिना

•

वविोिको सूिनाको मनणमय

•

सदनमा वविेयक प्रस्िुि

(ख२) दद्विीय वािनको ििण (Second
•

वविेयकको सै िाचन्िक छलफल,

•

वविेयकमा सं शोिन,

Reading Stage) M

•

सं शोिन स्वीकृमि,

•

सं शोिन सवहि वविेयकको दफािाि छलफल,

•

सदनमा वविेयकको दफािाि छलफल,

•

समममिमा वविेयकको दफािाि छलफल,

•

समममिको सं शोिन सवहिको प्रमिवेदन सदनमा प्रस्िुि ि छलफल ।

(ख३) िृिीय वािनको ििण (Third

Reading Stage) M

•

सदनिाट वविेयक पारिि गने प्रवक्रया,

•

एक सदनिाट पारिि भएको वविेयकको अको सदनमा हुने प्रवक्रया,

•

ु िैठकवाट वविेयक पारिि हुन ु पने अवस्था,
दुवै सदनको सं यक्त

•

िािपमििाट सन्दे श सवहि वफिाम भएको वविेयक,

•

वविेयकको आनुर्ंमगक सुिाि,

•

वविेयकको प्रमाचणि ि िािपमिवाट प्रमाणीकिण

।

Introducing, Scheduling, Debating, Amending and Approving जस्िा व्यवस्थापन
ववमिहरुको अवलम्िन गिी कानून िजुम
म ा गदै गदाम आत्मसाि गनुम पने कानून मनमामणका केही आिािभूि
मसिान्िहरु छन्, जसलाई यसप्रकाि प्रस्िुि गरिएको छ M

❖ वविेयकको पूणप्र
म काशन गिे को हुन ु पदमछ (Principle of

Complete Publicity of Bills) .

❖ सिै वविायकहरु कानून मनमामणका दृवष्टले समान हुन्छन । साथै समान मिामिकाि ि समान अवसि
ददएको हुन ु पदमछ (Principle

of Equality) ।

❖ कानून मनमामण गदाम पािदशी रुपमा मनमामण गनुम पदमछ (Principle

of Transparency)।
❖ सभानायकले िटस्थिा कायम गनुम पदमछ (Principle of Neutrality) ।
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❖ सामान्यिया अल्पमिको सम्मान गदै िहुमिले कानून िनाउनु पदमछ (Principle

of Majority

respect to Minority) ।

❖ वाक् िथा अमभव्यचक्त स्विन्ििा सुमनचश्चि हुन ु पदमछ (Principle

of Freedom of Speech and

Expression) ।
❖ ववववििाले दे शका जनिाहरुिीि ववद्यमान पृथकिालाई जनाउँ दछ । िसथम उमेि, जाि, िमम, वणम,

मलङ्ग, िमिा, कायामत्मक अथामि ् पेशा, भौगोमलकिा, जीवनशैली आदद ववमभन्न पिहरुलाई कानूनले
समेट्न सक्नु पदमछ (Principle of

Diversity) ।

❖ वविावयकी कायमहरुको िावकमक क्रमिि ववमि वा प्रवक्रयाको परिपालना (अनुसिण) गनुम पदमछ
(Principle of

Compliance of Legislative Process) ।

कानून मनमामणको औचित्य ि सीमाहरु M
सं वविानद्वािा मनददमष्ट मौमलक हकहरुको प्रिलन गिाउन, िाज्यका मनदे शक मसद्घान्ि िथा नीमिहरु
ि सिकािका नीमि िथा मनणमयहरुको व्यवहारिक कायामन्वयन गनम, िाज्य ि सिकािका हिे क मनकायहरुको
काम काििाही िलायमान वनाउन, सं सदिाट पारिि सङ्कल्प प्रस्िाव ि सिकािी आश्वासन िमोचजमको कायम
गनम, िाज्यवाट मनमममि िाविय नीमि ि सावमजमनक नीमिहरुलाई कानूनी भार्ामा रुपान्ििण गिी जनइच्छाहरु
साकाि पानम, िाजस्व ि व्ययको अनुमान िमोचजम आम्दानी िथा खिम गनम, ित्काल आइपिे को सङ्कट
व्यवस्थापन गनम, सामाचजक परिविमन ि सामाचजक गमिशीलिालाई व्यवस्थापन गनम, सवोच्ि अदालिका

मनणमय ि आदे शहरु कायामन्वयन गनम, अन्िििाविय सचन्ि, सम्झौिाको अनुमोदन, स्वीकृमि ि समथमन
गिे अनुसाि िाज्यको दावयत्व पूिा गनम, दद्वपिीय, िहुपिीय, िेिीय दािृ समुदायसँग भएका सहममि ि
वैदेचशक अनुदान िथा ऋण प्राप्त गने सम्िन्िमा भएका सिम िमोचजमको दावयत्व पूिा गनम, Public Service
Delivery लाई मछटो, छरििो, गुणस्ििीय ि प्रभावकािी िनाउन, िाज्यलाई कानून िमोचजम सञ्चालन गिी

Rule of Law and Welfare State को सािभूि प्रत्याभूमि आमजनमानसमा गिाउन स्वच्छ, युचक्तसङ्गि,
िकमपूण,म औचित्यपूण,म स्पष्ट, ममिव्ययी ि समन्यावयक कानूनको मनमामण ि दरिलो कायामन्वयनववना सम्भव
दे चखँदैन । िसथम कानून मनमामणको औचित्य यी ि यस्िै ि्यहरुले पुवष्ट गदमछ ।
कानून मनमामण गदै गदाम वविावयकाले िाहेि पमन िाहना िमोचजम कानून िजुम
म ा गनम नसक्ने÷नहुने

त्यस्िा िाध्यकािी िन्िनहरु हुन्छन्, जसलाई कानून मनमामणको सीमा भमनन्छ । यस्िा सीमाहरुलाई
सं चिप्तमा मनम्नानुसाि उल्लेख गरिएको छ :

(क) सं वैिामनक सीमाहरु : सं वविानसँग िाचझने गिी अरु कानून वनाउन नहुने, मौमलक हकहरुलाई
कुचण्ठि ि सं कुचिि गने, िाजनीमिक दललाई प्रमििन्ि लगाउने, स्विन्ि न्यायपामलकाको उपहास

हुन,े मानव अमिकािको हनन हुने ि मृत्युदण्डको सजाय हुने गिी कानून मनमामण गनम नहुने आदद ।
ु ाइको मसद्घान्ि, कानूनी िाज्यको
(ख) कानून ि न्यायका सामान्य मसद्घान्िका सीमाहरु : स्वच्छ सुनव

मसद्घान्ि, कानूनको सवमव्यापी मान्यिाको मसिान्ि, न्यावयक पुनिावलोकनको मसद्घान्ि, प्राकृमिक
न्यायको मसद्घान्ि, गल्िी गने पिले लाभ प्राप्त नगिोस्, कसुि ि सजायको भूिप्रभावी असि हुन नहुने,
मनसाय ि कायम दुवैिाट माि कसुि प्रमाचणि हुन ु पने, कानूनी अचस्ित्व भएकालाई माि स्वीकाि
गनुम पने आदद ।
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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(ग) आत्ममनयचन्िि िथा सन्िुमलि अविािणाको सीमाहरु : कानून िकमपूण{,म युचक्तसङ्गि, समन्यावयक,
सदद्ववेक ि मनचश्चि अविािणामा आिारिि हुन ु पने आदद ।

(घ) अन्ििामविय दावयत्वको सीमाहरु : अन्ििामविय सचन्ि, सम्झौिाको अनुमोदन, स्वीकृमि ि समथमन गिे
अनुसाि िाज्यले पूिा गनुम पने दावयत्वहरु, दद्वपिीय, िहुपिीय ि िेिीय दािृ समुदायसँग भएका
सहममि िमोचजमका सिमहरु आदद ।
(ङ) समावेशी मसद्घान्ि, सामाचजक, आमथमक, सांस्कृमिक ि भार्ागि सीमाहरु : िाज्यले अंमगकाि गिे को
समावेशी नीमिहरु, सामाचजक न्याय, सांस्कृमिक मूल्यमान्यिा, सिल, स्पष्ट, िहुअथम नलाग्ने शब्द ि
छोटा वाक्यहरु, सिल ि िलनिल्िीको चशष्ट भार्ा, किृ वाच्यको प्रयोग, सम्भव भएसम्म एक विनको
प्रयोग आदद ।
कानून मनमामणमा वविािणीय पिहरु :
िीनवटै िहका वविावयकाहरुवाट मनमामण हुने ऐन िथा िीनवटै िहका सिकाि ि मिनका

मनकायहरुिाट मनमामण हुने मनयमावली, ववमनयमावली, गठन आदे श, मनदे चशकाहरु लगायिका कानूनहरुको
मनमामणमा िजुम
म ाकािले ववशेर् ध्यान ददनु पने वविािणीय पिहरुलाई दे हाय अनुसाि प्रस्िुि गरिएको छ :
➢

एकात्मक शासकीय स्वरुपवाट सं घीय सं ििनामा गएको सन्दभमले पािे को ि पानमसक्ने प्रभाव, सं घ,

प्रदे श ि स्थानीय िहको अमिकाििेि, एकल िथा साझा अमिकािको सूिीको प्रकृमि, सीमा ि िेि,
अवचशष्ट अमिकाि, सं घीयिाको अन्ििामविय अभ्यास जस्िा ववर्य ।
➢

सं वैिामनक सीमाहरु, कानून ि न्यायका सामान्य मसद्घान्िका सीमाहरु, आत्ममनयचन्िि िथा सन्िुमलि
अविािणाको सीमाहरु, अन्ििामविय दावयत्वको सीमाहरु, समावेशी मसद्घान्ि, सामाचजक, आमथमक,
सांस्कृमिक िथा भार्ागि सीमाहरु ि यसले कानून मनमामणमा पाने प्रभाव जस्िा ववर्य ।

➢

अन्ििामविय कानून ि महासचन्िका प्राविान, कानूनको शासन, न्यावयक अमिकािको प्रयोग, समस्याको
अध्ययन, नीमिगि स्पष्टिा, अन्य कानूनसँगको सम्िन्ि ि िुलना, सम्भव ि असम्भव दावयत्व, सन्िुमलि
अविािणा, कानूनको ववगि, विममान ि भववष्य जस्िा ववर्य ।

➢

जनिाको इच्छा, िाहना, माग ि आवश्यकिा, जनिाको वृहत्ति वहिलाई केन्द्र मिन्दु िनाउने, अमिकाि

िेिको दोहोिोपना हुन सक्ने ववर्य, सम्िचन्िि सिोकािवालाहरुिीि समन्वय िथा सहममि, भौगोमलक
अमिकाि िेिको स्पष्टिा, मनवहि स्वाथमको परित्याग, ऐन ि मनयमहरुमा िाख्ने ववर्यहरुमा स्पष्टिा,
छलफल, पिामशम ि सुिाि, अध्ययन िथा ववश्लेर्ण, समावेशी मसद्घान्ि, परिपक्किा, ऐन ि मनयममा िाख्ने
ववर्यमा स्पष्टिा, अनावश्यक दवाि, प्रभाव ि िाह्य हस्ििेपिाट मुक्त भई

Interest Group &

Lobbying Group लाई Well Manage गने ववर्य ।
➢

सं वैिामनक सवोच्ििा, मौमलक हकहरु, िाज्यका मनदे शक मसिान्ि, नीमि िथा दावयत्वहरु, अदालििाट
प्रमिपाददि मसिान्ि ि नचजिहरु, वविावयकाले िजुम
म ा गने ऐन ि प्रत्यायोचजि वविायनिीिको सन्िुलन

मिन्दु िथा प्रत्यायोचजि कानूनले मूल कानूनको सीमा नाघ्न नददन गरिनु पने उपिािात्मक प्रिन्ि,
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कानून मनमामण गदाम अदालिी ि कायमकािी िहको िुझाइ ि व्याख्यामा सामन्जस्यिा कायम गनुम पने
ववर्य ।
➢

कानून मनमामणका आिािभूि मसिान्िहरु, (Approaches

of Law Making Process (Welfare
based or Need based or Right based Approaches), कानून मनमामणमा संलग्न मनकायहरुको
व्यवस्थापकीय पि, िजुम
म ाकािको ज्ञान, सीप, िमिा, िामलम ि अनुभव, कानून िजुम
म ा सम्िन्िी सहयोगी
सामग्रीहरुको अध्ययन, आलोिना सुन्ने िैयि
म ा ि परिमाजमन गने ग्रहणचशलिा जस्िा ववर्य ।

कानून मनमामणको मौजुदा प्रवृचत्तहरु :
स्विन्िरुपमा कानून मनमामण गनुम सावमभौमसत्ताको एक िरिि हो । जनिाले जनिाद्वािा जनिालाई
गरिने शासन व्यवस्था लोकिन्ि हो । लोकिन्िमा जनिाले नै कानून मनमामण गनुम पने हो, िि िाज्य
प्रणालीमा सिै नागरिक एकै ठाउँ मा भेलाभई कानून मनमामण गनम सम्भव नहुने भएकाले जनिाका प्रमिमनमि

माफमि् कानून (ऐन) िनाउने ि प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन माफमि् िीनवटै िहका सिकािका अङ्गहरुले अन्य
कानून (मनयमावली, ववमनयमावली इत्यादद) िनाउने अभ्यास गरिएको सन्दभममा कानून मनमामणका
सकािात्मक िथा नकिात्मक दुवै प्रवृचत्तहरु दे खापिे का छन् । कानून मनमामणमा आमनागरिक िासो ि
सञ्चाि जगिको मनगिानी िढ्दै जानु, िीनवटै िहको व्यवस्थावपका ि सिकाि कानून मनमामणमा चिन्िा ि
िासोका साथ लाग्नु, मौमलक हकको प्रिलन ि अन्य नीमिहरुको कायामन्वयनका लामग सयौँको सं ख्यामा
कानूनहरु िन्नु ि िन्ने क्रम जािी िहनु, कानून मनमामणमा समावेशीिा, लैवङ्गकिा ि फिक वकमसमले सिम

व्यचक्तहरुको अथमपूणम ि समन्यावयक स्थान िहनु सकािात्मक प्रवृचत्तहरु हुन ् भने सुिािात्मक प्रवृचत्तहरुलाई
िल प्रस्िुि गरिएको छ :
❖ सामान्यिया कानूनको जननी नीमि हो, िथावप कवहले नीमिले कानूनको माग गने ि कवहले कानूनले
नीमिको माग गने प्रवृचत्त दे चखयो । सं वविान अनुसाि िीनवटै िहले मनमामण गनुम पने कानून मनमामणमा
वढलाइ गने प्रवृचत्त पमन दे चखयो ।
❖ कानून िनाउने सावमभौम अमिकाि व्यवस्थावपकालाई छ, िि

Delegated Legislation माफमि्

केही अमिकाि कायमपामलका ि िीनका अङ्गहरुलाई ददने प्रवृचत्त छ । न्यायपामलकाले पमन कानून
िनाउने िथा

अदालििाट प्रमिपाददि नचजि ि आदे शका आिािमा पमन कानून िन्ने÷िनाउने प्रवृचत्त

दे चखयो ।
❖ वविावयकाभन्दा कायमपामलकाले िेिै कानून िनाउने प्रवृचत्त छ । गैि सिकािी वविेयकहरु मनमामण हुने
प्रवृचत्त अत्यन्िै न्यून छ ।

Delegated Legislation अनुसाि अमिकािको प्रयोगको अवस्था

सान्दमभमक दे चखएन, प्रत्यायोचजि वविायन अन्िगमि वनेका कानूनहरुको वविावयकी पिीिणको पाटो

कमजोि िह्यो, प्रत्यायोचजि कानूनले मूल ऐनको सीमा नाघ्ने ि कानून मनमामणमा प्रत्यायोचजि वविायन
िढी िाख्ने प्रवृचत्त िढ्यो ।
❖

Pre–legislative Scrutiny and Post–legislative Scrutiny को अभ्यास नमिजामूलक भएन,
कानून मनमामणको जानकािी आम जनमानसमा पुर्याउन ि सुझाव मलन Proactive Publish गने
अभ्यास ज्यादै कमजोि दे चखयो ।
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❖ दोहोिोपना, अस्पष्टिा, भ्रम मसजमना हुने ि एक-आपसमा िाचझने कानूनहरु पमन िन्ने, कानून मनमामणमा
ववर्य ववज्ञ ि सिोकािवालाहरुको अथमपूणम सहभामगिा न्यून हुने,

Elite Capture हुने, Evidence

Based Law निन्ने ि मनचश्चि समयमा कानूनको पुनिावलोकन नगने प्रवृचत्त दे चखयो ।
❖ Law Assessment Center (LAC) िनेन, िनाइएन । Law Cadre and Law Reseacch &
Development को व्यवस्थापन ि नीमि िथा कानूनको ववश्लेर्ण पि वफिलो दे चखयो । कमिपय
अवस्थामा ि नीमिको अभावमा समेि हिािमा कानून िनाउने प्रवृचत्त समेि दे चखयो ।

Blanket Law िन्यो । Sunset Law/Unified Law/Meta Law िनेनन् । Law Think
Tank Group को प्रिन्ि प्रभावकािी भएन, यसले कानून मनमामणमा उल्लेखनीय भूममका मनभाउन
पमन सकेन । परिणामस्वरुप Law Evaporation भयो, Law Convergence and Divergence
को समस्या दे चखयो, Sick Law and Dead Law को थुप्रो लाग्ने प्रवृचत्त िढ्यो ।
❖ Law Harmonization भएन । Overarching Law Framework को अभाव भयो । कानून
मनमामणमा Doner Driven भएको आिोप लाग्यो । Law Documentation नगने प्रवृचत्त
िढ्यो । कानूनहरु छरिएि िह्यो, One Door System िाट कानून िन्न सकेन, िनाइएन । िीनवटै
िहको कानून मनमामणमा सहकारििा, समन्वय, सहअचस्ित्व ि सहकायम कमजोि िथा Bigger Slice
of the Pie को मानमसकिा हािी दे चखयो ।
❖

❖ सिकािी आश्वासनलाई कानून मनमामणका क्रममा िेवास्िा गरिने, ऐन अनुरुप नभई समानान्िि रुपमा
मनयम ववमनयम ि मनदे चशकाको मनमामण गने, सािवान ववर्यलाई समेि मनयममा समावेश गने,
अध्यादे शको दुरुपयोग गने प्रवृचत्त िढ्यो ।
❖ सं सद सिकािको मनिीह छायाँको रुपमा िह्यो, सांसदहरुमा ववमि मनमामण सम्िन्िी प्राववमिक ज्ञान, सीप
ि िमिाको अभाव, सं वविानमा भएका सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहको साझा अमिकाि िेिमभिका

ववर्यको कानून मनमामणमा ववश्वासको सङ्कट दे चखयो । प्रदे श ि स्थानीय िहमा कानून मनमामणका लामग
आवश्यक प्राववमिक जनशचक्तको अभावले गदाम

Right Law in Right Time भएन ।
❖ कमिपय कानून मनमामणमा िाह्य हस्ििेप हुने, Interest Group and Lobbying Group जस्िा
दवाि समूहको पहुँि िहने, Venue Shopping and Logrolling को प्रभाव िहने,
ब्यावसावयक÷पेशागि÷सं गदठि÷असङ्गदठि वहि समूहलाई कानून मनमामणका ववमभन्न ििणहरुमा प्रत्यि
वा अप्रत्यि प्रवेश ददइने ि यस्िा समूहहरुले सं सद ि यसका समममिहरुमा प्रभाव पािी वहि समूह
ु िथा दािा समूह सवक्रय भई अरु दे शको कानूनलाई
अनुकूल कानून िन्ने÷िनाउने, ववदे शी मुलक
आफ्नो प्रभावमा िाख्न खोज्ने, आफ्ना िणनीमिक ऐजेण्डाहरु कानूनमा घुसाउन खोज्ने, कमिपय

वविेयकको डमी मस्यौदा कुनै अमुक व्यचक्त वा समूहले अन्य भार्ामा ियाि गने ि नेपालीमा अनुवाद
गिी सिकािी सं यन्िमा मछिाउन खोज्ने प्रवृचत्त समेि दे चखयो ।
कानून मनमामणमा सुिािको मागमचिि :
कानून मनमामण एक लामो, जवटल, भद्दा ि पट्यािलाग्दो प्रवक्रया हो । सैिाचन्िक रुपमा भमनए
जस्िो सिै कानूनको मनमामण सं सद एक्लैले गदै न । समय, सािन स्रोि ि ववज्ञिाको वहसावले गनम सक्दै न

ु मा कानून मनमामणमा सवैभन्दा महत्वपूणम भूममका सिकािकै
पमन । सं सदीय शासन प्रणाली भएको मुलक
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हुन्छ । सिकाि आफैं सं सदमा िहुमिप्राप्त ि सं सदिाट मनवामचिि प्रिानमन्िीको नेित्ृ वमा गठन हुने ि
सामान्यिया सांसद नै मन्िी हुने हुनाले जनप्रमिमनमिको पमन प्रमिमनमिको रुपमा िे िैजसो कानून मनमामणको
सुरु ियािी कायमपामलका मािहिकै मनकायवाट हुन्छ । जनिाका आिािभूि हक, अमिकाि, किमव्य ि
दावयत्वहरु स्थावपि गनम, समाज ि सामाचजक गमिववमिहरुलाई सभ्य, सुसंस्कृि ि स्वमनयचन्िि रुपमा

िलायमान िनाउन, िाज्य ि मिनका अङ्गहरुलाई अमिकाि प्रदान गनम िथा मनिं कुश ि स्वेच्छािािी हुनवाट
िोक्न िीनवटै िहवाट मनमामण गरिने कानूनलाई औचित्यपूणम ि सवमजनवहिाय िनाउन दे हाय अनुसािको
सुिािको मागमचिि प्रस्िुि गरिएको छ :
➢

कानून मनमामणका ववमि, सीमा, मसद्घान्ि, िीन िहको समन्वय ि सहकायम लगायिका अन्य कमिपय
महत्वपूणम ववर्यमा कानून िजुम
म ा ददग्दशमन, २०६६ मौन िहे कोले यसलाई खािे ज गिी िीन वटै
िहलाई मागमदशमन गने गिी िाविय कानून िजुम
म ा ऐन ि सो अनुसािको मनयमावली, मनदे चशकाहरुको
मनमामण गरिनु पने । यसलाई मागमदशमक ऐनको रुपमा मलई प्रदे श ि स्थानीय िहले कानून िजुम
म ा
सम्िन्िी आवश्यक कानून िनाउनु पने ।

➢

सं घीय सं सद सचिवालयको सं सदीय अध्ययन िथा अनुसन्िान महाशाखालाई कानून ि संसदीय
गमिववमिको

Research and Development Hub को रुपमा Restructuring गरिनु पने ि

कानूनी पिामशम महाशाखा खािे ज गिी यसलाई िा.प. ववचशष्ट श्रे णीको अमिकृिको नेित्ृ वमा कानून ि

प्रशासनका सहसचिव सवहि आवश्यक सं ख्यामा कममिािी िहने गिी कानून िजुम
म ा िथा पिामशम
केन्द्रको रुपमा ववकास गने जसले आवश्यकिानुसाि सिकािी िथा गैिसिकािी वविे यकहरु मस्यौदा
पमन गनम सकोस्, आवश्यक सं शोिन, परिमाजमन गिी
मनमामण सम्िन्िी जुनकुनै सहयोग पुर्याउन सकोस,
➢

Clear Vision सवहि वविावयकाहरुलाई कानून

सं घीय सं सद ि सं सदीय समममिहरु िथा नेपाल कानून आयोगको नेित्ृ व ियनदे चख मलएि भौचत्तक,
आमथमक, मानवस्रोि, सूिना प्रववमि जस्िा व्यवस्थापकीय पिहरुको नमिजमूलक व्यवस्थापन गरिनुपने,

➢

सं घीय सं सद, िाविय सभा अन्िगमिको प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन िथा सिकािी आश्वासन समममिलाई
प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन अन्िगमि िनाइएका कानूनहरुको वविावयकी पिीिण गनम सक्ने गिी

Restructuring and Reinforcing गरिनु पने ि प्रमिमनमि सभा अन्िगमि त्यस्िो समममि नभएकोले
मनयमावली सं शोिन गिी नयाँ समममि थप गने वा हाल भइिहे को िाज्य व्यवस्था िथा सुशासन
समममिलाई वविावयकी पिीिणको कायमिेि समेि थप गिी सिल ि सिम िनाइनु पने,
➢

कानून, न्याय िथा सं सदीय माममला मन्िालयमा सिै मन्िालयहरुवाट मनमामण गरिने कानूनका
मस्यौदाहरुको मापन, मूल्याङ्कन, पिीिण ि सम्पिीिण गनम सक्ने स्ििको, कानून मनमामण सम्वन्िी
ववमिशास्त्री ि ववर्य ववशेर्ज्ञहरु सचम्ममलि कानून मनमामण सहजीकिण समममि समेि िहे को

Law

Assessment Center को स्थापना गरिनुपने,
➢

प्रत्येक सं घीय िथा प्रदे श मन्िालयहरुमा आवश्यक कानूनहरुको िकमयुक्त ि औचित्यपूणम मस्यौदा
गनम सिम हुने गिी कानून मनमामण िथा पिामशम महाशाखा िथा शाखाहरुको स्थापना, सुदृढीकिण ि
सवलीकिण गरिनु पने,
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➢

प्रत्येक प्रदे श सभा सचिवालय िथा स्थानीय व्यवस्थावपकाहरुमा जनप्रमिमनमिको नेित्ृ वमा न्याय सेवा,
कानून समूहका कममिािी, कानूनका जानकाि ि ववर्य ववशेर्ज्ञ सवहिको कानून मनमामण िथा पिामशम
मञ्चहरुको गठन गरिनु पने,

➢

ववमि अध्ययन िथा अनुसन्िानको व्यवस्थापन, सहभामगिामूलक प्रणालीको ववकास, सं वविानमा भएको
अमिकािको िाँडफाँट अनुसाि कानून मनमामण गने पिमिको ववकास, सभासद िथा सम्िचन्िि
कममिािीहरुलाई कानूनको सैिाचन्िक ि व्यवहारिक पिको ज्ञान, सीप ि िमिा ववकास गरिनु पने,

➢

कानून सं वविानसँग िाचझएको सन्दभममा सवोच्ि अदालिले गिे को व्याख्यालाई वविावयकाले या ि
सं वविान सं शोिन गिे ि या ि कानून सं शोिन गिे ि समायोजन गनुम पने हुन्छ । ऐन छा्दा पाद
वट्पणीमा जनाएि िाख्नुभन्दा हिे क वर्म आवश्यकिा अनुसाि यस सम्िन्िी छु ट्टै वविेयक प्रस्िुि गने,
दफावाि व्याख्यात्मक वट्पणीको अभ्यास गरिनु पने,

➢

वविावयकाले मनमामण गने कानून ि प्रत्यायोचजि कानूनिीि सन्िुलन, प्रत्यायोचजि वविायनले मूल ऐनको
सीमा नाघ्न नददन ि सोको उपिािका लामग आवश्यक प्रिन्ि, अदालिी ि कायमकािी िहको िुझाइ
ि व्याख्यामा सामञ्जस्यिा कायम गरिनु पने,

➢

कानून मनमामण गदाम मामथ ववमभन्न उपशीर्मकहरुमा उचल्लचखि कानून मनमामणका नीमि, ववमि, मसद्वान्ि,
सीमा ि वविािणीय पिहरुको गहन अध्ययन, ववश्लेर्णका साथ ववशेर् ध्यानमा िाख्दै कानून मनमामणका
मौजुदा प्रवृचत्तहरु नामक उपशीर्मकमा उचल्लचखि ववमभन्न सुिािात्मक प्रवृचत्तहरुलाई िाि ि जनिाको

वृहत्ति वहि अनुकूल हुने गिी नीमिगि, कानूनगि, सं ििनागि, मानव स्रोिगि, ववत्तगि, कायामन्वयनगि,
व्यवहािगि लयायिका ववववि व्यवस्थापकीय पिहरुको सािभूि व्यवस्थापनद्वािा सुिाि ि परिमाजमन
गदै िीनवटै िहका व्यवस्थावपका, सिकाि ि मिनका अङ्गहरुद्वािा कानून मनमामण गरिनु पने ।
मनष्कर्म :
कानून

Will of the People भएकोले यसको मनमामणमा जनिाको अथमपूणम सहभामगिा अहं

मामनन्छ । लोकिाचन्िक व्यवस्थामा जनिाको इच्छा जनप्रमिमनमि माफमि् व्यक्तहुने ि कानून मनमामण िथा

िाज्य सञ्चालनको मुख्य दावयत्व प्रथम दृवष्टमा -Prima Facie_ नै जनप्रमिमनमिहरुको भएकोले कानून
मनमामणको नीमि, ववमि, मसिान्ि, औचित्य, सीमा ि जनिाको वृहत्ति वहिलाई केन्द्र मिन्दुमा िाखी कानून
मनमामणमा दे चखएका कमी, कमजोिी ि सुिािात्मक प्रवृचत्तहरुलाई िाि ि जनिाको वहि अनुकूल रुपान्ििण
गदै िकमपूण,म युचक्तसङ्गि, स्वच्छ, सिल, ममिव्ययी ि न्यावयक कानून िजुम
म ा ि सोको दरिलो कायामन्वयन
वाञ्छनीय छ । यसका लामग “हामीले नगिे कसले गने, अवहले नगिे कवहले गने” भन्ने मान्यिालाई
आन्िरिकीकिण गदै कानून मनमामणको नीमिगि, सं स्थागि, मानव स्रोिगि, ववत्तगि जस्िा िहुआयामहरुको
सािभूि व्यवस्थापनका साथ सं घीयिाको कायामन्वयनसँगै िीनवटै िहका व्यवस्थावपका ि सिकािहरुले
आफ्नो कायम प्रािम्भका साथ आवश्यक कानूनहरु मनमामण गनम सुरु गरिसकेको यो सुनौलो घडीलाई
अवसिमा िदल्दै सिल ि आम नागरिकमैिी कानून मनमामण आजको आवश्यकिा मािै नभएि अमनवायमिा
नै हो भन्न सवकन्छ ।
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नेपालको इमिहासमा प्रिानमन्िीउपि अभ्यास भएका ववश्वासको मि मलने
प्रस्िाव ि अववश्वासको प्रस्िाव

िाजन चघममिे



सािांश
ववश्वका िे िैजसो सं सदीय शासन व्यवस्था भएका प्रजािाचन्िक दे शहरुमा िहे को प्रिानमन्िीले
ववश्वासको मि मलने ि अववश्वासको प्रस्िाव पेश गने प्रिलनलाई नेपालमा पमन सं वविानले ि प्रमिमनमि
सभाको कायमसञ्चालन गनम िनाइएको मनयमावलीले प्रवक्रयालाई मनष्कर्ममा पुर्याउन यथेष्ट व्यवस्था गिे को
दे चखन्छ । यस्िै प्रिानमन्िी मनयुक्त भएको पवहलो दुई वर्मसम्म ि एक पटक िाखेको अववश्वासको प्रस्िाव
असफल भएको एक वर्ममभि अववश्वासको प्रस्िाव पेश गनम नसवकने ि अववश्वासको प्रस्िाव पेश गिे पमछ
प्रस्िाव पारिि भएमा हुने भावी प्रिानमन्िीको लामग प्रस्िाववि सदस्यको नाम समेि उल्लेख गनुम पने
प्राविानले अववश्वासको प्रस्िावलाई केही मनयममि ि सं कुचिि िनाउन खोजेको दे चखन्छ । त्यस्िै िहुदलीय
प्रजािन्ि प्रामप्त पश्चाि् २०४८ दे चख २०७८ सम्म १० पटक ववश्वासको मिको लामग प्रस्िाव गरिएको
ि ८ पटक अववश्वासको प्रस्िाव दिाम भएको आँकडाले कायमकािी प्रमुखउपि प्रयोग गरिने यस्िा
प्रस्िावहरुको प्रशस्ि अभ्यास भएको दे चखन्छ । त्यस्िै यो अवमिमा ववश्वासको मि नपाउँ दा दुई पटक
सिकाि परिविमन भएको मथयो भने २ पटक अववश्वासको प्रस्िाव पारिि भएको ि २ पटक अववश्वासको
प्रस्िाव टुङ्गोमा नपुग्दै प्रिानमन्िीले िाजीनामा ददएको अवस्था दे चखन्छ । प्रिानमन्िीले अववश्वासको
प्रस्िाव प्रवक्रयामै िहे को अवस्थामा सं सद ववघटन गिी मनवामिनको घोर्णा गिे को समेि इमिहास छ ।
यस्िो अवस्थामा सवोच्ि अदालिले सं सद पुनस्थामपनाको फैसला गिे को मथयो ।
ववर्य प्रवेशः
कायमकािी अमिकाि भएको सिकाि प्रमुखले सं वविान ि अन्य प्रिमलि कानून अनुरुप समय-

समयमा आफूउपि दे शको व्यवस्थावपकाको ववश्वास छ भनी प्रमाचणि गने प्रवक्रयालाई ववश्वासको मि मलने
प्रवक्रयाको रुपमा िुझ्नु पदमछ भने सं सद सदस्यहरूले सिकाि प्रमुखउपि सं सदको ववश्वास छै न भनी मनचश्चि
प्रवक्रया पुर्याई सं सदमा पेश गरिने प्रस्िावलाई अववश्वासको प्रस्िावको रुपमा मलइन्छ । नेपालमा कायमकािी
प्रमुखको अमिकाि प्रिानमन्िीलाई भएकोले व्यवस्थावपकाको दुई सदनमध्ये प्रत्यि जनिािाट मनवामचिि

प्रमिमनमि सभाले प्रिानमन्िीउपि माि ववश्वासको मि ददने ि अववश्वासको प्रस्िाव ल्याउन ि पारिि गनम
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सक्ने सं वैिामनक व्यवस्था छ । आफूमामथ प्रमिमनमि सभाको ववश्वास छ भनी िाचखने प्रस्िाव सभाको
िहुमििाट पारिि हुन नसकेमा प्रिानमन्िी आफ्नो पदिाट मुक्त हुन्छ ।
सं वैिामनक व्यवस्था
नेपालको सं वविानको िािा १०० को उपिािा (१) ले प्रिानमन्िीले कुनै पमन िखि आफूमामथ

प्रमिमनमि सभाको ववश्वास छ भन्ने कुिा स्पष्ट गनम आवश्यक ठानेमा ववश्वासको मि मलनका लामग प्रमिमनमि

सभा समि प्रस्िाव िाख्न सक्ने व्यवस्था गिे को छ । त्यस्िै सोही िािाको उपिािा (२) ले प्रिानमन्िीले
प्रमिमनमित्व गरििहे को दल ववभाचजि भएमा, सिकािमा सहभागी अन्य दलले आफ्नो समथमन वफिाम मलएमा
पमन त्यस्िो अवस्था आएको ३० ददनमभि प्रमिमनमि सभा समि ववश्वासको मिको लामग प्रस्िाव गनुम पने
व्यवस्था िहेको छ । त्यस्िै सं वविानको सोही िािाको उपिािा (४) ले प्रिानमन्िीमामथ सदनको ववश्वास
छै न भनी प्रमिमनमि सभामा ित्काल कायम िहे को सदस्य सं ख्याको एक िौथाई सदस्यहरुले हस्िािि गिी
अववश्वासको प्रस्िाव पेश गिे पमछ प्रमिमनमि सभामा ित्काल कायम िहेका सम्पूणम सदस्य सं ख्याको िहुमिले
उक्त प्रस्िाव पारिि भएमा प्रिानमन्िी स्विः आफ्नो पदिाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । सो िमोचजम
अववश्वासको प्रस्िाव पारिि भएमा प्रस्िाव गरिएको सदस्यलाई िािपमििाट िािा ७६ िमोचजम प्रिानमन्िी
मनयुक्त गने व्यवस्था गिे को छ ।
प्रिानमन्िी मनयुक्त भएको पवहलो दुई वर्मसम्म ि एक पटक िाखेको अववश्वासको प्रस्िाव असफल
भएको एक वर्ममभि अववश्वासको प्रस्िाव पेश गनम नसवकने ि अववश्वासको प्रस्िाव पेश गदाम उक्त प्रस्िाव
पारिि भएमा हुने भावी प्रिानमन्िीको लामग प्रस्िाववि सदस्यको नाम समेि उल्लेख हुन ु पने व्यवस्था

सं वविानले गिे को छ । मनदमलीय पञ्चायिकालमा सं वविानले प्रिानमन्िीले आफ्नो चजम्मेवािी इमान्दािीपूवक
म
पूिा नगिे को भनी िाविय पञ्चायिका सम्पूणम सदस्य सं ख्याको दुई मिहाई िहुमिले पारिि गिे को प्रस्िाव
श्री ५ िाट स्वीकृि गिे मा प्रिानमन्िी पदिाट हट्ने व्यवस्था गिे को मथयो ।
मनयमावलीको व्यवस्था
प्रमिमनमिसभा मनयमावली, २०७५ को मनयम १५२ ि १५३ ले सं वविानको िािा १०० िमोचजम
प्रिानमन्िीले मलनु पने ववश्वासको मि ि अववश्वासको प्रस्िाव सभा समि प्रस्िुि गने कायमववमि मनयममि
गिे को छ ।
सं वविानको िािा ७६ को उपिािा (२) वा (३) िमोचजम मनयुक्त प्रिानमन्िीले त्यसिी मनयुक्त
भएको मममिले सं वविानको िािा १०० को उपिािा (२) िमोचजम सिकािमा प्रमिमनमित्व गने दल
ववभाचजि भएमा वा सिकािमा सहभागी दलले आफ्नो सिकािलाई ददएको समथमन वफिाम मलएमा त्यसिी
दल ववभाचजि भएको वा समथमन वफिाम मलएको सूिना प्राप्त भएको िीस ददनमभि प्रिानमन्िीले
प्रमिमनमिसभािाट ववश्वासको मि मलनका लामग प्रस्िाव पेश गनुम पने व्यवस्था छ । त्यस्िै सं वविानको

िािा १०० को उपिािा (१) िमोचजम प्रिानमन्िीलाई कुनै पमन िखि आफूमामथ प्रमिमनमि सभाको

ववश्वास छ भन्ने कुिा स्पष्ट गनम आवश्यक ठानेमा ववश्वासको मि मलनका लामग सं घीय सं सदका महासचिव
वा प्रमिमनमि सभाका सचिव समि प्रस्िाव पेश गनम सक्ने व्यवस्था मनयमावलीको मनयम १५२ ले गिे को
छ ।
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त्यस्िो प्रस्िावको सूिना सं घीय सं सदको महासचिव वा प्रमिमनमिसभाको सचिवले सभामुख समि

पेश गिे पमछ सभामुखले त्यसपमछको कुनै पमन िैठकमा उक्त प्रस्िाव पेश गने गिी ददन िोक्ने व्यवस्था
िहेको छ भने िोवकएको ददन ि समयमा सभामुखको अनुममि मलई प्रिानमन्िीले ववश्वासको मि मलनु
पनामको कािण सवहि आफ्नो वक्तव्य ददई सभाको िैठकमा प्रस्िाव गने ि उक्त प्रस्िावमामथ प्रमिमनमि
सभामा मनिामरिि समयमा छलफल भैसकेपमछ प्रिानमन्िी वा प्रिानमन्िी अस्वस्थ भएमा वा कािुिावहिको
परिचस्थमि पिे मा प्रिानमन्िीद्वािा अमिकृि गरिएका कुनै मन्िीले छलफलमा उठे का प्रश्नको जवाफ ददएपमछ

सभामुखले उक्त प्रस्िावलाई िैठकमा मनणमयाथम प्रस्िुि गने प्राविान छ । त्यस्िो प्रस्िाव माननीयहरुको
दस्िखि सवहिको मि ववभाजन प्रवक्रयािाट मिदान भएपमछ सोको नमिजा अनुरुप प्रिानमन्िीले ववश्वासको
मि प्राप्त गनम नसकेमा सोको जानकािी सभामुखले िािपमि समि ददने व्यवस्था िहेको छ ।
त्यस्िै अववश्वासको प्रस्िावको लामग प्रमिमनमि सभा मनयमावलीको मनयम १५३ ले सं वविान
िमोचजम प्रमिमनमि सभाका सम्पूणम सदस्य सं ख्याको एक िौथाई सदस्यले प्रिानमन्िीउपि सदनको ववश्वास
छै न भनी मलचखि सूिना सं घीय सं सदका महासचिवलाई ददन सक्ने ि सो सूिना दिाम भएको सभामुख

समि जानकािी गिाएपमछ सभामुखले साि ददनपमछको कुनै िैठकमा छलफलको लामग ददन ि समय
िोकी सूिना प्रकाशन गिाउने प्राविान िहे को छ । सो िमोचजम िोवकएको ददन ि समयमा अववश्वासको
प्रस्िावमा हस्िािि गने सदस्यहरुमध्ये पवहलो हस्िाििकिाम वा मनजले अमिकृि गिे को हस्िाििकिाम

सदस्यले उक्त प्रस्िाव सभा समि प्रस्िुि गने ि उक्त प्रस्िावउपि छलफल भएपमछ छलफलको अन्त्यमा
प्रिानमन्िी वा ववश्वासको मि मलने प्रस्िावमा जस्िै प्रिानमन्िी अस्वस्थ भई वा कािुिावहिको परिचस्थमि
पिे मा प्रिानमन्िीद्वािा अमिकृि गरिएका अन्य मन्िीले उक्त प्रस्िाव उपि उठे का प्रश्नको जवाफ ददएपमछ

सम्िचन्िि अववश्वास प्रस्िावका प्रस्िावकले आफ्नो प्रस्िाव वफिाम मलन िाहेमा वफिाम मलन समय ददइने ि
वफिाम नमलएमा उक्त प्रस्िाव दस्िखि सवहिको भएको मि ववभाजनद्वािा सभामा ित्काल कायम सदस्य
सं ख्याको िहुमिले पारिि भएमा सोको मनणमयको जानकािी िािपमिसमि जानकािी ददनु पने प्राविान
िहेको छ ।
ववश्व इमिहास
भािि, अमेरिका ि िेलायिमा पमन ववश्वासको मि ि अववश्वासको प्रस्िाव सम्िन्िी सं वैिामनक
िथा कानूनी व्यवस्था िहे को दे चखन्छ । मनयम कानूनमा यसको व्यवस्था नभए पमन िेलायिमा १७८२
मा जि अमेरिकी क्राचन्िकािी युिमा िेलायिले हािे को खवि आयो त्यस समयमा सं सदले ित्कालीन
मन्िीहरुमामथ ववश्वास छै न भन्ने प्रस्िाव पेश गिे को मथयो । १९ औ ं शिाव्दीको मध्यसम्ममा िेलायिमा
अववश्वासको प्रस्िाव लगाई सिकाि ढाल्ने अभ्यास भइसकेको मथयो । जसको पवहलो भागी प्रिानमन्िी

िवटम वपल मथए । एउटै दलले िहुमि नल्याई गठिन्िन सिकाि भएको अवस्थामा यसको प्रयोग िेिै

भएको दे चखन्छ । फ्रान्सको िौथो गणिाज्य ि जममनीको वेमि गणिन्ि अचस्थि हुन ु यसैको कािण मामनन्छ
। अमेरिका जस्िो िािपिीय प्रणाली भएको दे शमा पमन िािपमिववरुि अववश्वासको प्रस्िाव पेश भएका
छन् । पमछल्लो पटक िािपमि डोनाल्ड रम्पले पमन अववश्वासको प्रस्िावको सामना गनुम पिे को मथयो ।
भाििमा िुलनात्मक रुपमा ववश्वासको मि मलने प्रस्िावभन्दा िढी पटक अववश्वासको प्रस्िाव पेश भएको
दे चखन्छ । १९६३ मा जवाहिलाल नेहरुववरुि, १९६४ मा लालिहादुि शास्त्रीववरुि, इचन्दिा गान्िीववरुि
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१९६६ दे चख १९८२ सम्म पन्ध्र पटक अववश्वासको प्रस्िाव पेश भएको मथयो । त्यस्िै िाजीव गान्िीववरुि
१९८७ मा, िी.पी. मसं हववरुि १९९० मा, अटल ववहािी िाजपेयीववरुि १९९९ मा दे वगौडाववरुि
१९९७ मा अववश्वासको प्रस्िाव पेश भएकोमा केही अववश्वासको प्रस्िाव पारिि भएको, केही असफल

भएको ि िेिैजसोमा भने अववश्वासको प्रस्िाव पारिि हुने अवस्था दे चखँदा सिकाि प्रमुखले िाजीनामा ददएको
दे चखन्छ ।

नेपालमा ववश्वासको मि सम्िन्िी ववविण
नेपालको इमिहासमा प्रजािन्ि प्रामप्त पश्चाि् २०१६–१७ सालमा सिकािले ववश्वासको मि
मलएको ि अववश्वासको प्रस्िाव पेश भएको सं घीय सं सद सचिवालयको िे कडमिाट दे चखँदैन भने

२०४८

सालदे चख यिा २०५१ पुर् ७ गिे नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०४७ को िािा ४२ को उपिािा (२)
िमोचजम मनयुक्त ित्कालीन प्रिानमन्िी मनमोहन अमिकािीले ववश्वासको मि मलँदा २०५ सदस्यमध्ये
१९८ मि प्रस्िावको पिमा ि ववपिमा शून्य मि पिी सवमसम्मि रुपमा ववश्वासको मि प्राप्त भएको
मथयो । २०५२ असोज २ गिे नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०४७ को िािा ४२ को उपिािा (१)
िमोचजम मनयुक्त ित्कालीन प्रिानमन्िी शेििहादुि दे उवाले ववश्वासको मिको लामग प्रस्िाव गदाम पिमा
१०७ ि ववपिमा ८६ मि पिी ववश्वासको मि मसि भएको मथयो । त्यसैगिी २०५३ फागुन २३ गिे
ित्कालीन प्रिानमन्िी शेििहादुि दे उवाले पुनः ववश्वासको मिको लामग प्रस्िाव गदाम प्रस्िावको पिमा
१०१ ि ववपिमा ९२ मि पिे को ि प्रस्िावको पिमा पिे को १०१ मि २०५ को िहुमि नभएकोले
प्रस्िाव अस्वीकृि भई प्रिानमन्िी पदमुक्त हुन ु भएको मथयो ।

त्यसैगिी २०५३ सालमा नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०४७ को िािा ४२ को उपिािा (१)
िमोचजम प्रिानमन्िी पदमा मनयुक्त लोकेन्द्रिहादि िन्दले २०५३ िैि ६ गिे ववश्वासको मिको लामग
प्रस्िाव गनुम भएकोमा प्रस्िावको पिमा ११३ ि ववपिमा ९५ मि पिे कोले उहाँमामथ ववश्वासको मि
मसि भएको मथयो । त्यस्िै २०५४ असोज २१ गिे सोही उपिािा िमोचजम मनयुक्त ित्कालीन प्रिानमन्िी
सूयि
म हादुि थापाले ववश्वासको मिको लामग असोज २३ गिे प्रस्िाव गनुम भएकोमा प्रस्िावको पिमा १०९

ि ववपिमा २ मि पिी प्रस्िाव अत्यमिक िहुमिले स्वीकृि भएको मथयो । नेपाल अमििाज्यको सं वविान,
२०४७ को िािा ४२ को उपिािा (२) िमोचजम मनयुक्त ित्कालीन प्रिानमन्िी मगरिजाप्रसाद कोइिालाले

२०५५ वैशाख ५ गिे ववश्वासको मिको लामग प्रस्िाव गनुम हुँदा प्रस्िावको पिमा १४४ मि ि ववपिमा
४ मि पिी भािी मिले ववश्वासको मि मसि भएको मथयो । त्यस्िै २०५५ पुर् ३० गिे पुनः ित्कालीन

प्रिानमन्िी मगरिजाप्रसाद कोइिालाले नै ववश्वासको मिको लामग प्रस्िाव गनुह
म ँद
ु ा पिमा १३६ ि ववपिमा
४०

मि

पिी

उहाँले

पुनः

ववश्वासको

मि

मसि

गनुम

भएको

मथयो । त्यसपमछ एकैपल्ट २०७४ सालमा ित्कालीन अवस्थामा सं वविानको िािा ७६ को (३) िमोचजम

मनयुक्त हुन ु भएका प्रिानमन्िी के.वप.शमाम ओलीले नेपालको सं वविानको िािा ७६ को (४) िमोचजम

प्रिानमन्िी मनयुक्त भएको मममिले िीस ददनमभि ववश्वासको मि मलनु पने भएकोले २०७४ फागुन २७
गिे ववश्वासको मिको लामग प्रस्िाव गनुम भएकोमा प्रस्िावको पिमा २०८ ि ववपिमा ६० मि पिी
वहाँले ववश्वासको मि मसि गनुम भएको मथयो ।
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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त्यसैगिी नेपालको सं वविानको िािा ७६ को (२) िमोचजम मनयुक्त प्रिानमन्िी श्री के.वप. शमाम

ओलीले नेपालको सं वविानको िािा १०० को उपिािा (१) िमोचजम प्रमिमनमि सभाको ववश्वास छ भन्ने

कुिाको स्पष्ट गनम आवश्यक ठान्नु भएकोले २०७८ साल वैशाख २७ गिेको प्रमिमनमि सभाको िैठकमा

उक्त ववश्वासको प्रस्िावमामथ छलफल भै सोही ददन मिदान हुँदा प्रस्िावको पिमा ९३, ववपिमा १२४
मि ि मिददन्न भन्नेपिमा १५ मि पिे कोले वहाँले ववश्वासको मि प्राप्त गनम सक्नु भएको मथएन ।
त्यसपमछ सम्माननीय िािपमििाट मममि २०७८ वैशाख ३० गिे पुनः सं वविानको िािा ७६ को (३)

िमोचजम सिैभन्दा िढी सदस्य भएको दल नेपाल कम्यूमनष्ट पाटी एमाले को सं सदीय दलको नेिा के.वप.

शमाम ओलीलाई पुनः प्रिानमन्िी पदमा मनयुक्त गनुम भएको मथयो । त्यसपमछ पुनः मममि २०७८ जेठ ६
गिे सम्माननीय िािपमििाट हालको ववकमसि िाजनैमिक परिचस्थमिमा ववश्वासको मि प्राप्त गनम सक्ने दिो
िाजनीमिक आिाि नदे चखएकोले वैकचल्पक सिकाि गठनको लामग मागमप्रशस्ि गनम उपयुक्त दे चखएकोले
िािा ७६ को (५) िमोचजम प्रिानमन्िीको मनयुचक्तको प्रवक्रया प्रािम्भ गनम सम्माननीय प्रिानमन्िीिाट
अनुिोि आएको भनी वैकचल्पक सिकािको लामग आह्वान भएको व्यहोिा सूचिि गरिएको मथयो । त्यसपमछ
२०७८ साल जेठ ७ गिे साँझ सं वविानको िािा (५) िमोचजम माननीय शेििहादुि दे उवा ि माननीय
के.वप. शमाम ओलीले क्रमशः १४९ ि १५३ जनाको समथमन िहेको भनी प्राप्त दावीमा एक अकाममा
दोहोिो सदस्यको समथमन गिे को, सम्िचन्िि दलले मान्यिा नददन लेचखआएको लगायिका कुिाहरु उल्लेख
गिी दुवै सदस्यको दावी नपुग्ने दे चखएकोले प्रिानमन्िी मनयुक्त गनम नममल्ने भनी िािपमि कायामलयिाट
ववज्ञप्ती जािी भएको मथयो । त्यसपमछ मचन्िपरिर्द्ले २०७८ जेठ ८ गिे २०७८ कामिमक २६ ि मंमसि
३ गिे प्रमिमनमि सभाको मनवामिन गने गिी नेपालको सं वविानको िािा ७६ (७) िमोचजम प्रमिमनमिसभा

ववघटनको मसफारिस गिे को ि सो िमोचजम िािपमििाट सोही ददन अथामि ् जेठ ८ गिे नै प्रमिमनमि सभा
ववघटन भएको मथयो । उक्त ववघटन ववरुि शेििहादुि दे उवा सवहि प्रमिमनमि सभाका १४९ सदस्यहरुको

ु
ु ाइ भई २०७८
सं यक्त
रिट मनवेदन सवहि ववमभन्न ३० भन्दा िढी रिट मनवेदनहरुको एकैपटक सुनव
असाि २८ गिे पुनः सवोच्ि अदालििाट प्रमिमनमि सभा पुनस्थामपनाको फैसला भएको ि २०७८ साउन
३ गिे ५M०० िजेमभि प्रमिमनमि सभाको अमिवेशन आव्हान गने व्यवस्था ममलाउन पिमादे श समेि भएको
ि सो िमोचजम सवोच्ि अदालिको आदे शले नेपालको सं वविानको िािा ७६ को उपिािा (५) िमोचजम
मनयुक्त प्रिानमन्िी श्री शेििहादुि दे उवाले सोही िािाको उपिािा (६) िमोचजम २०७८ साउन ३ गिेको
िैठकमा ववश्वासको मि मलन प्रस्िाव गनुम भएकोमा उक्त प्रस्िावमामथ छलफल भई मिदान हुँदा कूल

२४९ सदस्यको उपचस्थमि िहे को सभामा प्रस्िावको पिमा १६५, प्रस्िावको ववपिमा ८३ ि मि ददन्न
भन्ने पिमा १ जना मा० सदस्यहरुले हस्िािि गनुभ
म एको ि प्रस्िावको पिमा पिे को १६५ मि ित्काल

कायम सदस्यसं ख्याको िहुमि भएकोले प्रिानमन्िी श्री शेििहादुि दे उवाले आफूमामथ प्रमिमनमि सभाको
ववश्वास छ भनी ववश्वासको मि मसि गनुम भएको मथयो ।
अववश्वासको प्रस्िाव
२०५२ जेठ २५ गिे प्रमिमनमि सभा सदस्य शेििहादुि दे उवा सवहि ७० जनाले समावेदन गिी
दे शको िाजनीमिक, आमथमक, सामाचजक लागायि ववववि सं ििना खल्वल्याएको भनी ित्कालीन प्रिानमन्िी
मनमोहन अमिकािीउपि अववश्वासको प्रस्िाव पेश गिे कोमा प्रिानमन्िीको मसफारिसमा िाजािाट जेठ ३०
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गिे प्रमिमनमि सभा ववघटन गिे कोमा सवोच्ि अदालिले २०५२ भदौ १२ गिे प्रमिमनमि सभा पुनस्थामवपि
गने फैसला गिे कोले २०५२ भदौ २५ गिे उक्त प्रस्िावउपि मिदान हुँदा अववश्वासको प्रस्िावको पिमा

१०७ ि ववपिमा ८८ मि पिी अववश्वासको प्रस्िाव पारिि भएको मथयो । ित्कालीन समयमा प्रिानमन्िी
मनमोहन अमिकािी हेमलक्टि दुघट
म नामा पिी मि.वव. चशिण अस्पिालमा उपिाि गिाइिहनु भएकोमा
मनजले चशिण अस्पिालको उपिाि शैय्यािाटै अववश्वासको प्रस्िावको छलफलमामथ उठे का प्रश्नको जवाफ
ददनु पने अवस्था आएको मथयो । सो समयमा प्रमिमनमि सभा मनयमावलीमा अववश्वासको प्रस्िावमा
उठाइएका प्रश्नको जवाफ स्वयं प्रिानमन्िीले नै ददनु पने भनी वकटानी व्यवस्था गिे कोले सो अवस्था
मसजमना भएको मथयो भने सो अवस्था ि अन्य व्यावहारिक परिचस्थमिलाई मध्यनजि गिी ववश्वासको मि
मलने ि अववश्वासको प्रस्िावउपिको छलफलको प्रश्नको जवाफ ददने समयमा त्यस्िा कािुवावहिका
परिचस्थमिमा सिकािमा सहभागी अन्य मन्िीले जवाफ ददन सक्ने व्यवस्था गरिएको मथयो ।
प्रमिमनमि सभा सदस्य मनमोहन अमिकािी समेि ८६ जना सदस्यहरुले ित्कालीन प्रिानमन्िी

ु गमिहीन, लिहीन ि ददशा हीन िनाएको आिोप सवहि ववश्वास छै न भनी
शेििहादुि दे उवाउपि मुलक
मममि २०५२ िैि ७ गिे अववश्वासको प्रस्िाव पेश गरिएकोमा २०५२ िैि ११ गिे प्रस्िावउपि मिदान

हुँदा पिमा ९० ि ववपिमा १०६ मि पिी अववश्वासको प्रस्िाव अस्वीकृि भएको मथयो । त्यसैगिी
२०५३ सालमा पुनः सोही आिोप सवहि ित्कालीन प्रिानमन्िी शेििहादुि दे उवा उपि ववश्वास छै न भनी
प्रमिमनमि सभामा ववपिी दलका नेिा मनमोहन अमिकािी समेि १०२ जना सदस्यले अववश्वासको प्रस्िाव

पेश गनुम भएकोमा २०५३ पुस ९ गिे उक्त प्रस्िावउपि मिदान हुँदा पिमा १०१ ि ववपिमा ८५ मि
पिे को ि प्रस्िावको पिमा पिे को मि २०५ को िहुमि हुन नसकी अववश्वासको प्रस्िाव अस्वीकृि भएको
मथयो ।
२०५४ असोज १६ गिे ित्कालीन प्रिानमन्िी लोकेन्द्र िहादुि िन्दउपि प्रमिमनमि सभाको

ववश्वास छै न भनी प्रमुख ववपिी दलका नेिा मगरिजाप्रसाद कोइिाला समेि ८६ जना माननीय सदस्यहरुले

अववश्वासको प्रस्िाव पेश गनुम भएकोमा असोज १८ गिे मिदान हुँदा प्रस्िावको पिमा १०७ ि ववपिमा
९४ मि पिी अववश्वासको प्रस्िाव पारिि भई प्रिानमन्िीले िाजीनामा ददनु भएको मथयो। त्यस्िै २०५४
पुर् २९ गिे प्रमिमनमि सभा सदस्य झलनाथ खनाल समेि ९६ जना सदस्यहरुले सिकािले दे शलाई
मनचश्चि गन्िव्य, ददशा ि गमि ददन नसकेको आिोप सवहि ित्कालीन प्रिानमन्िी सूयि
म हादुि थापाउपि
अववश्वासको प्रस्िाव पेश गिे कोमा २०५४ फागुन ८ गिे मिदान हुँदा प्रस्िावको पिमा १०० ि ववपिमा
१०३ मि पिी अववश्वासको प्रस्िाव अस्वीकृि भएको मथयो । त्यस्िै २०५५ मंमसि २५ गिे प्रमिमनमि
सभा सदस्य वामदे व गौिम समेि ६२ जना प्रमिमनमि सभा सदस्यहरुले ित्कालीन प्रिानमन्िी मगरिजाप्रसाद

कोइिाला उपि ववश्वास छै न भनी प्रस्िाव पेश गनमको लामग समावेदन गरिएकोमा अमिवेशन प्रािम्भ हुन ु
अचघ नै प्रिानमन्िीले िाजीनामा ददनु भएकोले २०५५ पुर् ९ गिे ववशेर् अमिवेशनको औपिारिक िैठक
िसी अमिवेशन नै अन्त्य गरिएको मथयो ।
त्यसपमछ एकैपल्ट २०७३ सालमा दोस्रो ठू लो दल नेकपा (एमाले) ि िेस्रो ठू लो दल नेकपा
(माओवादी केन्द्र) ममलेि वनेको सिकािमा सचम्ममलि िेस्रो ठू लो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले

ववनाशकािी भूकम्पिाट उत्पन्न पीडा मनवािण गनम नसकेको, जनजीवन िहस नहस भएको, दे शमा शाचन्ि,
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चस्थििा सुशासन कायम नभएको, सं क्रमणकालीन न्याय प्रदान नगिे को, सं वविान कायामन्वयनमा सफल
नेित्ृ व मलन नसकेको लगायिका असन्िुवष्ट व्यक्त गिी नेित्ृ वको आििणिाट असन्िुष्ट हुँदै सिकािको
समथमन वफिाम मलएपमछ सिकाि अल्पमिमा पिे को भन्दै ित्कालीन प्र.मं. के.पी. शमाम ओली ववरुि नेकपा

(माओवादी केन्द्र) का अध्यि पुष्पकमल दाहाल सवहि १८६ सदस्यले अववश्वासको प्रस्िाव दिाम गनुम
भएको अववश्वासको प्रस्िाव सदनमा मममि २०७३ साउन ७, ८ ि ९ गिे छलफल भएको ि ९ गिे नै
अन्त्यमा प्रिानमन्िीले जवाफ ददने क्रममा िािपमि समि िाजीनामा ददएि आएको जानकािी गिाएकोले
अववश्वासको प्रस्िाव स्विः मनचष्क्रय हुन पुगेको मथयो ।
त्यस्िै २०७७ पुर् ५ गिे नेकपा (एमाले) ि नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृि भै वनेको

नेपाल कम्युमनष्ट पाटी (ने.क.पा.) कै सिकाि िहेको अवस्थामा प्रमिमनमि सभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल
“प्रिण्ड” सवहि सिकािमा सचम्ममलि दलकै ९० जना सदस्यले ित्कालीन प्रिानमन्िी के.वप. शमाम

ओलीउपि कोिोना महामािीको ववर्म् परिचस्थमिमा जनिाको सुििा, सेवा, िाविय अथमिन्िको ववकास, चशिा,
िोजगािी, कृवर्, पयमटन ि सामाचजक िेिमा समस्या समािान नभएको, कानूनी शासन, भ्रष्टािाि मनयन्िण
ि ववकास कायममा अचघ िढन नसकेको लगायिका आिािहरु प्रस्िुि गदै ववश्वास छै न भनी प्रस्िाव दिाम

भएकोमा सोही ददन अथामि ् २०७७ पुर् ५ गिे नै प्रिानमन्िी के.वप. शमाम ओलीले प्रमिमनमि सभा
ववघटनको मसफारिस गनुम भए िमोचजम िािपमििाट सं सद ववघटन भएकोले ित्काल उक्त प्रस्िावउपि
काििाही हुन पाएन । िि सवोच्ि अदालिले २०७७ फागुन ११ गिे प्रमिमनमि सभा पुनस्थामपनाको
फैसला गिी २०७७ फागुन २३ गिेमभि प्रमिमनमि सभाको िैठक वस्न समेि आदे श गिे को मथयो ।
मनष्कर्म
सं वविानिः िाज्य सञ्चालनका िीन अङ्ग कायमपामलका, व्यवस्थावपका ि न्यायपामलकामध्ये नेपालको.

कायमकारिणी अमिकाि मचन्िपरिर्द्मा मनवहि हुने व्यवस्था िहे को छ । िसथम कायमकािी अमिकािप्राप्त
कायमपामलकाको प्रमुखले सं वविानको िािा १०० िमोचजम मलनु पने ववश्वासको मि ि सोही िािा िमोचजम

सं वविान, प्रिमलि मनयम, कानून िमोचजम कायम नगिे मा, िाज्यले अवङ्गकाि गने नीमि सही रुपमा नमलएमा,
ु मा उत्पन्न
सिकािले भ्रष्टािाि गिे मा, भ्रष्टािािलाई प्रश्रय ददएमा, भ्रष्टािािीलाई काििाही नगिे मा, मुलक
यावि् समस्या समािानमा असमथम िहेमा वा अन्य कािण दे खाई प्रमिमनमि सभाले कायमकािी प्रमुखलाई
पदिाट हटाउन िाहेमा अववश्वासको प्रस्िाव पेश गनम सक्ने व्यवस्था िमोचजम उक्त प्रस्िाव पारिि भएमा
प्रिानमन्िी पदिाट हट्ने प्रिलन ववश्वका िेिै दे शहरुमा िहे को ि नेपालमा पमन यसको भिपूि प्रयोग
भएको पाइन्छ । िुलनात्मक रुपमा हे दाम एउटै दलले िहुमि ल्याई सिकािमा सहभागी हुँदा ि दुई वा

दुईभन्दा िढी दल ममली सिकाि िनाएको अवस्थामा स्वाभाववक रुपमा नै दुई वा दुईभन्दा िढी दल
ममली िनेको सिकािले कम समयमा नै ववश्वास गुमाएको अवस्था दे चखन्छ । िि नेपालमा २०४८ साल,
२०७४ सालमा एउटै दलको स्पष्ट िहुमि भएको अवस्थामा पमन दलमभिकै मिमभन्निा, सिकािको
अिमिा, भ्रष्टािाि, गुटिन्दी, नािावाद कृपावादका कािण प्रमिमनमि सभाको पूिा कायमकाल एउटै सिकािमा

वटवकिहन सकेको दे चखँदैन । सं वविान ि मनयमावलीको यो व्यवस्थाले कायमपामलकालाई जनअपेिा अनुरुप
काम नगदाम पटक-पटक सिेि गिाउन सफल भएको छ भने ववश्वासको मि मसि गनम नसक्दा ि
अववश्वासको प्रस्िाव पारिि भएको अवस्थामा कायमपामलका अथामि ् सिकाि नै परिविमन भएको दे चखन्छ ।
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िािुिाम िस्याल



सािांश
गोपनीयिाको हक मानव अमिकाि िथा वैयचक्तक स्विन्ििा मापन गने सूिक हो । कुनै पमन
ु को शासन व्यवस्था प्रजािाचन्िक छ वा छै न भन्ने कुिाको जाँि गने मुख्य कमडको रुपमा
मुलक
गोपनीयिाको हकको कायामन्वयनलाई मलन सवकन्छ । गोपनीयिाको हकले कुनै पमन व्यचक्तको वैयचक्तक
ववविणलाई सावमजमनक पहुँि ि प्रयोगिाट टाढा िाखेको हुन्छ । नेपालको सं वविानले गोपनीयिाको
हकलाई मौमलक हकको रुपमा प्रत्याभूि गिे को छ । प्रत्येक व्यचक्तको जीउ, आवास, सम्पचत्त, मलखि,
ि्याङ्क, पिािाि ि िरिि सम्िन्िी ववर्यको गोपनीयिा कानून िमोचजम िाहे क अनमिक्रम्य हुने सं वैिामनक
िथा कानूनी व्यवस्था िहे को छ । नेपालमा गोपनीयिा सम्िन्िी हकको प्रयोग ि प्रिलनका लामग
ु ी अपिाि सं वहिा, २०७४ लाई नै
नेपालको सं वविान, वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५, मुलक
मुख्य कानूनको रुपमा मलइएको छ ।
परििय
वैयचक्तक गोपनीयिाको ववकास मानव सभ्यिाको ववकास क्रमसँगै भएको पाइन्छ । गोपनीयिाको
हकले कुनै पमन व्यचक्तको वैयचक्तक ववविणलाई सावमजमनक पहुँि ि प्रयोगिाट टाढा िाखेको हुन्छ ।
िि, कस्िो ववर्यलाई कुन हदसम्म वैयचक्तक गोपनीयिाको दायिामा समेट्ने भन्ने ववर्य समय, समाजको
वस्िुचस्थमि, प्रववमिको

ववकास

ि

िाविय–अन्ििामविय

मूल्य,

मान्यिा

जस्िा

कुिाले

मनिामिण

गछम । नेपालमा गोपनीयिाको हक सम्िन्िी ववशेर् ऐन िाहे क पमन अन्य थुप्रै कानूनहरुमा यस हकको
ु ा प्रववमिले समेि महत्वपूणम
सुििाका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । गोपनीयिाको हकको यसिी ववकास हुनम
भूममका खेलेको छ । िि सं वैिामनक कानूनमा गोपनीयिाको हक सम्िन्िी व्यवस्थाको कसिी ववकास
भयो भन्ने ववर्यमा िुझ्न पमन त्यचत्तकै आवश्यक हुन्छ । यस्िै मानव अमिकािको दृवष्टकोणिाट हेदाम
व्यचक्तगि मयामदा, आत्मसम्मान ि गोपनीयिाको अमिकाि प्रत्येक व्यचक्तको नैसमगमक अमिकाि हो ।

 शाखा अमिकृि, सं घीय सं सद सचिवालय
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आत्मसम्मान िथा गोपनीयिाको अमिकािले सम्मानपूवक
म मयामददि भएि िाँच्न पाउने (

Right to Life

with Dignity ) अमिकाि समेिलाई प्रत्याभूि गछम । मानव जीवनका यी महत्वपूणम अमिकािहरुलाई
ववमभन्न अन्ििामविय प्रमिज्ञापि, दस्िावेज एवं महासचन्िहरु समेिले मानव अमिकािको रुपमा सुमनचश्चि
गिे का छन् । गोपनीयिाको अमिकाि (Right to Privacy ) लाई मानव अमिकािहरुमध्ये एउटा आिािभूि
एवं महत्वपूणम अमिकािको रुपमा अन्ििामविस्ििमा नै मान्यिा ददएको पाइन्छ ।
मानव अमिकािको ववश्वव्यापी घोर्णापि, १९४८ मा उल्लेख गरिए अनुसाि “कसैलाई पमन
आफ्नो गोपनीयिा, परिवाि, घि अथवा पिािािमा स्वेच्छािािी हस्ििेप गनम पाइने छै न, न ि मिनको
सम्मान िथा ख्यामिमामथ िोट पुर्याइनेछ । त्यस्िो व्यचक्तलाई त्यस्िो हस्ििेप अथवा िोटकाववरूि
कानूनी सं ििणको अमिकाि हुनेछ” ।( No

one shall be subjected to arbitrary interference

with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor
and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such
interference or attacks ). उक्त व्यवस्थाले व्यचक्तको सम्मान, ख्यामि िथा मनजको आवास, परिवाि
िथा पिािािको गोपनीयिाको अमिकािलाई सुमनचश्चि गिे को पाइन्छ भने नागरिक िथा िाजनीमिक
अमिकाि सम्िन्िी अन्ििामविय अनुिन्ि ( International Covenant on Civil and Political Rights),
१९६६ को व्यवस्थाले व्यचक्तको प्रमिष्ठा िथा मान मयामदामा कानूनमा उल्लेख गरिएदे चख िाहेक हस्ििेप
गनम पाइने छै न । "प्रत्येक व्यचक्तलाई हस्ििेप वा आक्रमणववरूि कानूनिाट सं ििण पाउने अमिकाि
हुने छ ।" (1.

No one shall be subjected to arbitary or unlawful interference with

his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his
honor and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against
such interference or attacks ). भन्ने व्यवस्था गिे ि व्यचक्तको मान, सम्मान िथा प्रमिष्ठा आददको
गोपनीयिाको सं ििण हुन ु पने कुिामा जोड ददएको पाइन्छ । त्यसैगिी मवहलाववरूि हुने सिै प्रकािका
भेदभाव उन्मूलन गने सम्िन्िी अन्ििामविय महासचन्ि (

Convention on the Elimination of All

forms of Discrimination Against Women ), १९७९ ले "मवहला वहं साववरूि िाजनीमिक, आमथमक
ि सामाचजक आिािमा कुनै प्रकािको भेदभाव गनम पाइने छै न" भन्ने जस्िा मवहलाको मूलभूि मानव
अमिकािलाई प्रत्याभूि गिे को पाइन्छ । यसैगिी जैववक आिाि िथा मानव अमिकाि सम्िन्िी युनेस्को
घोर्णापि

( UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights ) को

व्यवस्थाले पमन "सम्िचन्िि व्यचक्त िथा मनजको व्यचक्तगि सूिनाको गोपनीयिाको पमन सं ििण गरिनु
पदमछ" ।

(The privacy of the persons concerned and the confidentiality of their

personal information should be respected ) भनी अमिकाि सुमनचश्चि गिे को पाइन्छ ।
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मामथ उचल्लचखि ववमभन्न अन्ििामविय महासचन्िहरू ि घोर्णापिले गिे को व्यवस्था अनुसाि
व्यचक्तको गोपनीयिाको हकलाई सं ििण गने प्रमुख दावयत्व िाज्यको दे चखन्छ । यी उचल्लचखि मानव
अमिकाि सम्िन्िी अन्ििामविय महासचन्िहरू सचन्ि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) िमोचजम िाविय
मान्यिाप्राप्त भएका छन् । यसिी क्रममकरुपमा ववकास हुँदै आएको गोपनीयिा सम्िन्िी हक मूलभूि
मानव अमिकािको रुपमा िाविय एवं अन्ििामविय दस्िावेजहरूमा स्थावपि भइसकेको छ ।
गोपनीयिा सम्िन्िी सं वैिामनक िथा कानूनी व्यवस्था

नेपालको सं वैिामनक व्यवस्था
नेपालको सं वैिामनक इमिहासमा गोपनीयिाको हकको सम्िन्िमा भएका प्राविान ि ववकासक्रमका
िािे मा अध्ययन गदाम मुख्य रुपमा २०४७ सालदे चखका सं वविानहरूमा भएका सं वैिामनक व्यवस्थाको
िािे मा ििाम गरिएको छ ।
➢

नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०४७: यस सं वविानको िािा २२ मा कुनै पमन व्यचक्तको जीउ,
आवास, सम्पचत्त, मलखि, पिािाि वा सूिनाको गोपनीयिा कानूनद्वािा िोवकएको अवस्थामा िाहेक
अनमिक्रम्य हुनेछ । त्यसै गिी िािा १४ को उपिािा (३) मा कुनै कसुिको अमभयोग लागेको
व्यचक्तलाई आफूववरुि सािी हुन कि लगाइने छै न भन्ने प्राविान पमन गोपनीयिाको हकको
ववमिशास्त्रमभि पिे को मामनन्छ ।

➢

नेपालको अन्िरिम सं वविान, २०६३: यसमा पमन गोपनीयिाको हकलाई मौमलक हकको रुपमा
प्रत्याभूि गरिएको मथयो । िािा २८ मा कुनै पमन व्यचक्तको जीउ, आवास, सम्पचत्त, मलखि, ि्याङ्क,
पिािाि, िरिि सम्िन्िी कुिाहरूको गोपनीयिा कानूनद्वािा िोवकएको अवस्थामा िाहे क अनमिक्रम्य
हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको मथयो । त्यसै गिी िािा २४ को उपिािा (७) मा कुनै कसुिको
अमभयोग लागेको व्यचक्तलाई आफूववरुि सािी हुन कि लगाइने छै न भन्ने प्राविान पमन गोपनीयिाको
हकको ववमिशास्त्रीय मान्यिा अन्िगमि पिे को मामनन्छ ।

➢

नेपालको सं वविानः यसले मौमलक हकको रुपमा गोपनीयिाको हकको प्रत्याभूि गिे को छ । िािा
२८ मा “कुनै पमन व्यचक्तको जीउ, आवास, सम्पचत्त, मलखि, ि्याङ्क, पिािाि ि िरिि सम्िन्िी
ववर्यको गोपनीयिा कानून िमोचजम िाहेक अनमिक्रम्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको ि उक्त
व्यवस्थाको कायामन्वयनको लामग कानूनी व्यवस्था गनुम पने सं वैिामनक व्यवस्था भए अनुरुप २०७५
सालमा गोपनीयिा सम्िन्िमा छु ट्टै कानून िनाइएको छ जसको ििाम िल गरिनेछ ।
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गोपनीयिा सम्िन्िी कानूनी प्राविानहरू
नेपालको सं वविानले व्यचक्तको जीउ, आवास, सम्पचत्त, मलखि, ि्याङ्क, पिािाि ि िरििको
सम्िन्िमा गोपनीयिाको हकको प्रत्याभूमि गिे कोले सं वविानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कायामन्वयन गनमको
लामग मनमामण भएका ि अन्य प्रिमलि कानूनमा भएको व्यवस्थालाई दे हाय िमोचजम उल्लेख गरिएको छ:-

१. व्यचक्तको जीउको गोपनीयिा
व्यचक्तको जीउको गोपनीयिालाई सं वविानले सं ििण प्रदान गिे को छ । यो ववर्यमा प्रिमलि
कानूनमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरु दे हाय िमोचजम िहेका छन्ः➢

सुिचिि मािृत्व िथा प्रजनन स्वास््य अमिकाि ऐन, २०७५ को दफा १९ अनुसाि गभमविी मवहलाको
प्रजनन स्वास््यसँग सम्िचन्िि सूिना, कागजाि िथा मनजलाई प्रदान गरिएको पिामशम ि सेवा सम्िन्िी
सिै अमभलेख इजाजिप्राप्त स्वास््य सं स्था वा इजाजिप्राप्त स्वास््यकमीले गो्य िाख्नु पने,

➢

जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसाि स्वास््य सेवा प्रवाह गदाम सेवाग्राहीको स्वास््य
अवस्था, मनदान वा मनजले प्राप्त गिे को उपिाि लगायिका सूिनाहरू गो्य िाख्नु पने,

➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ को दफा ५ अनुसाि कुनै पमन व्यचक्तको मञ्जुिी नमलई
मनजको जीउ वा मनजको साथमा िहेको वा मनजले प्रयोग गने कुनै वस्िुको िलासी मलन नहुने ।
िि, सुििा जाँि वा फौजदािी कसुिको अनुसन्िानको मसलमसलामा कुनै व्यचक्तको िलासी मलनु पने
अवस्था भएमा कानून िमोचजम अमिकािप्राप्त अमिकािी वा मनजको आदे श िमोचजम सुििाको
प्रयोजनको लामग खवटएका कुनै व्यचक्त वा सुििाकमीले िलासी मलन सक्ने ।

➢

ु ी अपिाि सं वहिा, २०७४ मा दफा ३०१ अनुसाि अरुको शिीि खानिलासी गनम नहुने,
मुलक

➢

प्रमाण ऐन २०३१ ले दाम्पत्य जीवनको गोपनीयिा सुिचिि गिे को,

➢

जििजस्िी किणीमा पिे की मवहलाको ियान मवहला प्रहिीिाटै गिाउनु पने िाध्यात्मक व्यवस्था गिी
मवहलासँग सम्िचन्िि सम्वेदनशील गोपनीयिाको सं ििण गरिएको िथा जििजस्िी किणी मुद्दाको
ु ाइ िन्द इजलासिाट गरिने प्राविान,
सुनव

२. व्यचक्तको शािीरिक िथा मनजी जीवनको गोपनीयिा
➢

शािीरिक ि मानमसक अवस्था सम्िन्िी ववर्यको गोपनीयिा अनमिक्रम्य हुने,

➢

शािीरिक गोपनीयिाको ववर्य मनजको शिीि वा स्वास््य पिीिण गदाम , उपिाि गदाम वा
आपिकालीन उिाि कायम गदामको अवस्थामा िाहेक सम्िचन्िि व्यचक्तको मञ्जुिीववना अनमिक्रम्य
िहने,
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➢

व्यचक्तलाई मनजको मनजी जीवनसँग सम्िचन्िि जैववक वा आनुवंचशक पवहिान, लैवङ्गक पवहिान,
यौमनकिा, यौन सम्िन्ि, गभामिान वा गभमपिन, कुमािीत्व, पुरुर्त्व, नपुंसकत्व वा शािीरिक िोग
जस्िा ववर्यको गोपनीयिा कायम िाख्ने अमिकाि हुने ।

३. पारिवारिक गोपनीयिा
➢

पारिवारिक जीवन कायम िाख्न वा पारिवारिक अखण्डिा कायम िाख्न पारिवारिक गोपनीयिा
कायम िाख्न पाउने अमिकाि हुने,

➢

दाम्पत्य जीवनको क्रममा पमि ि पत्नीिीि माि जानकािी हुने एक अकामको गोपनीयिासँग
सम्िचन्िि ववर्य पमि ि पत्नीिीि िलेको मुद्दाका सन्दभममा आवश्यक भएको अवस्थामा िाहेक
अनमिक्रम्य हुने ।

४. प्रजनन स्वास््य ि गभामवस्था सम्िन्िी गोपनीयिा
➢

प्रत्येक मवहलाको प्रजनन स्वास््य ि गभामवस्था सम्िन्िी ववर्य अनमिक्रम्य हुने,

➢

कुनै मवहलाको मञ्जुिीववना प्रजनन स्वास््य ि गभामवस्थाको जानकािी अरु कसैलाई ददन वा
सावमजमनक गनम नहुने ।

५. आवास सम्िन्िी गोपनीयिा
➢

ु ी अपिाि सं वहिा, २०७४ को दफा ३०२ अनुसाि अरुको घिमा सम्िचन्िि घि िनीको
मुलक
स्वीकृमिववना अनमिकृि रुपमा प्रवेश गनम, घि िनी वा मनजको परिवािको गो्यिा भङ्ग गनम वा
त्यस्िो घिको खानिलासी गनम वा गिाउन नहुने,

➢

आवासको अमिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसाि नागरिकलाई आफ्नो आवास
शाचन्िपूवक
म मनवामि रूपले उपभोग गनम ददनु पने ि कुनै पमन नागरिकलाई उत्पचत्त, िमम, वणम, जाि,
जामि, मलङ्ग, शािीरिक अवस्था, अपाङ्गिा, स्वास््य चस्थमि, वैवावहक चस्थमि, गभामवस्था, आमथमक
अवस्था, भार्ा वा िेि, वैिारिक अवस्था वा यस्िै अन्य कुनै आिािमा आवासको सुवविािाट
वचञ्चि गनम वा भेदभाव गनम नपाइने,

➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ को दफा ७ को व्यवस्था अनुसाि व्यचक्तलाई
आवासको गोपनीयिाको अमिकाि हुने, कानून िमोचजम खानिलासी मलन अमिकािप्राप्त अमिकािी
वा मनजको आदे श िमोचजम िाहे क कुनै पमन व्यचक्तको आवासमा प्रवेश गनम वा गिाउन वा खान
िलासी मलन वा मलन लगाउन नहुने, कानून िमोचजमको खानिलासीको प्रवेश गदाम सम्िचन्िि
व्यचक्त वा मनजको परिवािका सदस्यको मनजी जीवनको गोपनीयिा भङ्ग हुने गिी प्रवेश गनम वा
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गिाउन वा खानिलासी मलन वा मलन लगाउन नहुने, आवासमा प्रवेश गदाम सूिना ददनु पने,
आवासमा मसमसवटमभ क्यामेिा जडान गनम नहुने,

६. सम्पचत्त सम्िन्िी गोपनीयिा
➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ को दफा १० मा उचल्लचखि व्यवस्था अनुसाि
व्यचक्तको सम्पचत्त िथा त्यस्िो सम्पचत्त सम्िन्िी ववविण गो्य िाख्न पाउने अमिकाि हुने, कसै ले
पमन अकामको घि, जग्गा, सवािी सािन वा अन्य सम्पचत्तमा त्यस्िो सम्पचत्त िनीको अनुममि वा
मञ्जुिीववना अनमिकृि िविले प्रवेश गनम नहुने, व्यचक्तको सम्पचत्त सम्िन्िी ववविण िाख्ने वा
त्यसको जानकािी हुन सक्ने सावमजमनक मनकाय वा सङ्गदठि सं स्था वा त्यस्िो सं स्थामा काम
गने कुनै कममिािीले कुनै पमन व्यचक्तको सम्पचत्तको ववविण सम्िचन्िि व्यचक्तको मञ्जुिीववना कुनै
पमन िरिकाले अरु कसैलाई जानकािी ददन वा सावमजमनक गनम वा गिाउन नहुने ।

७. मलखि सम्िन्िी गोपनीयिा
➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ को दफा ११ को प्राविान िमोचजम व्यचक्तलाई
मनजसँग सम्िचन्िि वैयचक्तक मलखिको गोपनीयिाको अमिकाि अन्िगमि शैचिक योग्यिा सम्िन्िी
प्रमाणपि, चिवकत्सकीय इमिहास, प्रमाणपि वा स्वास््य पिीिण प्रमिवेदन, नागरिकिाको
प्रमाणपि, िाहदानी, मिदािा परिियपि, सवािी िालक अनुममिपि वा यस्िै प्रकृमिका परििय
खुल्ने अन्य कागजाि, िैङ्कमा िहेको खािा वा त्यस्िो खािामा िहेको िकमको ववविण, िैंवङ्कङ्ग
िथा ववत्तीय कािोिािसँग सम्िचन्िि िेक, ड्राफ्ट, डेमभट काडम, क्रेमडट काडम वा िैङ्क वहसाव
ववविण (स्टे टमेण्ट) वा अन्य ववमनमय अमिकािपि, जैववक वा आनुवंचशक ववविण (िायोमेवरक
डाटा) ि ल्या्िे सवहछाप, अिल सम्पचत्तसँग सम्िचन्िि जग्गा िनी प्रमाणपुजाम वा जग्गाको
स्वाममत्व सम्िन्िी अन्य कागजाि, सवािी िनीपुजाम (ब्लु िुक) वा अन्य सम्पचत्तको स्वाममत्व
सम्िन्िी कागजाि, मििोपि वा त्यससँग सम्िचन्िि ववविण, कममिािी सञ्चय कोर्को परिियपि,
मनवृत्तभिणपि वा यस्िै प्रकृमिका अन्य कागजाि । सावमजमनक मनकायमा िहे को वैयचक्तक
मलखि सावमजमनक गनम वा गिाउन नहुने ।

८. ि्याङ्क सम्िन्िी गोपनीयिा
➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ को दफा १२ अनुसाि वैयचक्तक ि्याङ्क वा ववविण
गो्य िाख्न पाउने अमिकाि हुने, वैयचक्तक वा पारिवारिक ि्याङ्क सङ्कलन गदाम मनजको मञ्जुिी
मलनु पने, सम्िचन्िि व्यचक्तको मञ्जुिी मलई सङ्कलन गिे को ि्याङ्क जुन प्रयोजनको लामग सङ्कलन
गरिएको हो सोही प्रयोजनको लामग माि प्रयोग गनुम पने,
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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➢

➢

मञ्जुिी नमलई दे हायका ि्याङ्क अरु कसैलाई ददन वा सावमजमनक गनम वा गिाउन नहुनेः–
(क)

स्वास््य पिीिण सम्िन्िी ववविण,

(ख)

सम्पचत्त िथा आय आजमन सम्िन्िी ववविण,

(ग)

िोजगािी सम्िन्िी ववविण,

(घ)

पारिवारिक ववर्य सम्िन्िी ववविण,

(ङ)

जैववक ववविण ि ल्या्िे सवहछाप,

(ि)

हस्िािि वा ववद्युिीय हस्िािि,

(छ)

िाजनीमिक सम्िििा ि मनवामिन सम्िन्िी ववविण,

(ज)

व्यवसाय वा कािोिाि सम्िन्िी ववविण।

ि्याङ्क ऐन, २०१५ को दफा ७ख. अनुसाि ि्याङ्क प्रमाचणि गने अमिकाि ि्याङ्क ववभागलाई
प्रदान गिे को ि सहममिववना ि्याङ्क सावमजमनक गनम नपाइने,

➢

ववद्युिीय (इलेक्रोमनक) कािोिाि ऐन, २०६३ को दफा २९ मा मडचजटल हस्िाििको गोपनीयिा
ि सुििालाई सुमनचश्चि गने काम मनयन्िकले गने, सोही ऐनको दफा ४८ मा ऐन िथा मनयमहरु
अन्िगमि प्रदान गरिएको कुनै अमिकाि िमोचजम कुनै ववद्युिीय अमभलेख, वकिाि, िचजष्टि, पि
व्यवहाि, सूिना, कागजाि वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँिप्राप्त कुनै व्यचक्तले कुनै अनमिकृि
व्यचक्तलाई त्यस्िो अमभलेख, वकिाि, िचजष्टि, पि व्यवहाि, सूिना, कागजाि वा सामग्रीको
गोपनीयिा भङ्ग गिे मा वा भङ्ग गनम लगाएमा जरिवाना ि कैद सजाय िोवकएको,

९. पिािाि सम्िन्िी गोपनीयिा
➢

ु ी अपिाि सं वहिा, २०७४ को दफा २९७ अनुसाि चिठ्ठी खोल्न वा टे मलफोनमा गिे को
मुलक
कुिा कुनै याचन्िक उपकिणको प्रयोग गिे ि मििमा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गनम नहुने ।

➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसाि चिठ्ठीपि, पिािाि वा ववद्युिीय
पि (इमेल) वा ववद्युिीय माध्यमिाट प्रवाह हुने सं वाद वा त्यस्िै प्रकृमिका अन्य पिािािको
गोपनीयिा कायम िाख्न पाउने अमिकाि हुने, चिठ्ठीपि, पिािाि वा ववद्युिीयपि (इमेल) वा
ववद्युिीय माध्यमिाट प्रवाह हुने सं वाद वा त्यस्िै प्रकृमिका अन्य पिािाि अनमिकृि रूपमा पढ्न,
हेन,म अरु कसैलाई उपलब्ि गिाउन, प्रकाशन गनम, प्रसािण गनम वा अन्य कुनै वकमसमले सावमजमनक
गनम नहुने ।
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➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसाि वैयचक्तक चिठ्ठीपि अनमिकृि
रूपमा खोल्न वा खोल्न लगाउन नहुने, कसैले अन्य व्यचक्तको ववद्युिीय पि (इमेल) खोल्न, हेन म
वा अन्य कसैलाई पठाउन (फिवाडम गनम) नहुने ।

१०. िरिि सम्िन्िी गोपनीयिा
➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ को परिच्छे द ८, दफा १५ अनुसाि िरिि, वैयचक्तक
आििण ि व्यवहािको गोपनीयिा िाख्न पाउने अमिकाि हुने, कुनै व्यचक्तको िरिि, आििण वा
व्यवहािको सम्िन्िमा कुनै प्रश्न उठे मा त्यस सम्िन्िमा छानमिन गिी कानून िमोचजम काििाही
गने क्रममा िाहे क मनजको िरििको सम्िन्िमा कसैले कुनै वट्पणी गनम नहुने, कसैले कुनै पमन
व्यचक्तको िरििमा आघाि पाने, मनजको िेइज्जिी वा अपमान हुने, आत्मसम्मानमा ठे स पुग्ने
वा पारिवारिक जीवनमा आँि आउने गिी कुनै पमन प्रकािको काम, काििाही गनम वा मनजको
आििण वा व्यवहाि सम्िन्िी कुनै पमन कुिा सावमजमनक गनम वा गिाउन नहुने,

११. अन्य प्राविान
➢

वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िी ऐन, २०७५ मा िहे का गोपनीयिा सम्िन्िी ववर्यसँग सम्िचन्िि
केही अन्य प्राविान अनुसाि-िस्वीि चखच्न वा मिक्री गनम नहुने, अनुसन्िानको मसलमसलामा िहे को
व्यचक्तलाई सावमजमनक गनम नहुने, गो्य कुिा प्रकट गनम नहुने, ववद्युिीय माध्यमको गोपनीयिा
सावमजमनक स्थलमा मसमसवटमभ क्यामेिा जडान गने, मनगिानी वा जासुसी गनम नहुने, ड्रोन प्रयोग
गनम नहुने, सहममिववना वैयचक्तक सूिनाको उपयोग गनम नहुने, सं ििक वा माथवि व्यचक्तको
मञ्जुिी मलनु पने ।

➢

जििजस्िी किणी, हाडनािा किणी, मानव िेिववखन, यौन दुव्यमवहाि, नेपाल सिकािले नेपाल
िाजपिमा सूिना प्रकाशन गिी िोवकददएको अन्य फौजदािी कसुिको अनुसन्िान, िहवककाि,
अमभयोजन ि अदालिी काििाहीको मसलमसलामा पीमडिलाई दे हायको गोपनीयिाको अमिकाि हुने
ि कसैले पमन पीमडिको पवहिान कुनै पमन रूपिाट प्रकट गनम नहुने प्राविान अपिाि पीमडि
सं ििण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा उल्लेख ।

मनष्कर्म
ु को शासन व्यवस्था प्रजािाचन्िक छ छै न भन्ने कुिाको जाँि गने मुख्य कडीको
कुनै पमन मुलक
रुपमा गोपनीयिाको हकको कायामन्वयनलाई मलन सवकन्छ । यसले प्रत्येक व्यचक्तले आफ्नो अमिकािको
पूणरु
म पमा मिनाहस्ििेप उपभोग गने कुिाको सुमनचश्चििा प्रदान गछम । नेपालको सं वैिामनक ववकासक्रम
िथा न्यावयक अभ्यासिाट क्रममक रुपमा गोपनीयिा सम्िन्िी ववर्यले नेपाली समाजमा प्रवेश पाउँ दै
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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आएको दे चखन्छ । नेपालको सं वविानको िािा २८ मा “प्रत्येक व्यचक्तको जीउ, आवास, सम्पचत्त, मलखि,
ि्याङ्क, पिािाि िथा िरिि सम्िन्िी ववर्यको गोपनीयिा कानून िमोचजम िाहे क अनमिक्रम्य हुनेछ”
भन्ने उल्लेख भएको ि सो हकलाई सुमनचश्चि गनमका लामग वैयचक्तक गोपनीयिा सम्िन्िमा व्यवस्था गनम
िनेको ऐन, २०७५ कायामन्वयनमा िहेको छ । त्यसैगिी अपिाि पीमडि सं ििण ऐन, २०७५, सुिचिि
मािृत्व िथा प्रजनन स्वास््य अमिकाि ऐन, २०७५, जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५, आवासको अमिकाि
सम्िन्िी ऐन, २०७५ जस्िा कानूनहरुले समेि गोपनीयिाको हकको प्रत्याभूि गिे का छन् । यसिी हेदाम
वैयचक्तक गोपनीयिा कायम गने सन्दभममा नेपालमा िजुम
म ा गरिएका कानून ि मिनमा िहे का कानूनी
व्यवस्थाहरुको प्रभावकािी कायामन्वयन गनम सकेमा गोपनीयिा सम्िन्िी हकको प्रयोग ि प्रिलन प्रभावकािी
भई व्यचक्तगि स्विन्ििाको प्रत्याभूमि हुने दे चखन्छ ।
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भौमिक पूवामिाि ववकासमा ववकास िथा प्रववमि समममिको भूममका


ददपाकुमािी दुलाल

सािांश
ु को समग्र ववकासको मूल आिाि हो । सामान्य अथममा भौमिक
भौमिक पूवामिािको ववकास मुलक
पूवामिाि अन्िगमि सडक, पुल, खानेपानी, ववजुली, ढल लगायि आिािभूि आवश्यकिाका सं ििनाहरु

पदमछन् । कुनै पमन समुन्नि िाि मनमामणको लामग त्यहाँको भौमिक पूवामिािले आिाि िय गदमछ ।
ु सं घीय सं ििनामा
नेपालमा पमन अवहले भौमिक पूवामिािका सं ििनाहरुले गमि मलन थालेका छन् । मुलक

प्रवेश गरिसकेको हुँदा सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहिाट आवश्यकिाको आिािमा भौमिक पूवामिाि ववकासका

ु को िुलनामा भौमिक पूवामिाि ववकासमा हाम्रो
आयोजनाहरु अगामड िवढिहेका छन्। यद्यवप अन्य मुलक
ु अगामड िढ्न नसकेको स्र्ष्ट छ। नेपालमा योजनावि ववकास प्रयासले ६ दशक पाि गरिसक्दा
मुलक
पमन हामीले आमथमक समुन्नमिको मागम फेला पानम सवकिाखेका छै नौं । ववकास िाज्यको कुनै एक अङ्गको
प्रयासमा माि प्राप्त हुन सक्ने ववर्य पमन होइन। यसका लामग िाज्यका सम्पूणम मनकाय िथा अङ्गहरुको
समन्वय िथा पहल अमनवायम आवश्यक हुन्छ।
सं घीय सं सदको प्रमिमनमि सभािफम गठन भएको ववकास िथा प्रववमि समममिले वयनै पूवामिाि
ववकासका आयोजनाहरुको िीव्र मनमामणमा सिकािलाई घिघच्याउने, मनमामणािीन आयोजनाहरुको अनुगमन
गने, अलपि अवस्थामा िहेका आयोजनाहरुको पुनमनममाणका लामग मनमामण व्यवसायी िथा सम्िि पिसँग
छलफल गिी त्यस्िा आयोजनाहरुलाई मनकास ददने लगायिका कायमहरु गदै आएको छ । प्रस्िुि लेखमा
भौमिक पूवामिाि ववकासको िेिमा सं सदको ववकास िथा प्रववमि समममिले खेलेको भूममका सं चिप्त रुपमा
उल्लेख गने प्रयास गरिएको छ।
ववर्य प्रवेश :
ववकास परिविमनशील अविािणा हो। ववकासप्रमिको दृवष्टकोण समय अनुसाि परिविमन हुँदै
आएको पाइन्छ। सामान्य अथममा उन्नमि, प्रगमि एवं समृवििफमको यािालाई ववकास भमनन्छ भने वृहि्
अथममा ववकास कुनै एक पिको माि नभई सवमपिीय सुिाि एवं सकािात्मक परिविमन हो भन्ने
िुचझन्छ । ववकास मामनसका आवश्यकिा ि िाहनासँग सम्िचन्िि ववर्य पमन हो । भौमिक, सामाचजक,

सांस्कृमिक, मानवीय ि वािाविणीय अवस्थामा सकािात्मक ि सं ििनात्मक सुिाि हुन ु नै ववकास हो ।
ववकास सानो दायिामा परिभावर्ि हुन सक्ने ववर्य कदावप होइन। यो मानव जीवनसँग सम्िचन्िि


शाखा अमिकृि, सं घीय सं सद सचिवालय
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

205

िहुआयाममक ि वृहि दायिा भएको गमिशील ववर्य हो। िािको हकमा ववकासको प्रयोजन नागरिकहरुलाई
समुन्नि जीवन उपलब्ि गिाउनु हो भने नागरिकको हकमा गुणस्ििीय सेवा, सुवविाको प्रामप्त, उपभोग ि
ु को सिकाि ि नागरिक ववकास
आयस्ििमा क्रममक रुपमा सुिाि हुँदै जानु हो। िसथम कुनै पमन मुलक

वविोिी हुन सक्दै नन् भन्ने मान्यिा िाख्ने गरिन्छ । प्रजािाचन्िक सिकािको सफलिाको मापन पमन
नागरिकलाई उपलब्ि गिाइएको सेवा सुवविाको आिािमा गरिन्छ।
ववकासका ववमभन्न आयामहरु छन् । ववकास समाजका लामग गमिचशल, सामवयक ि आवश्यकीय
परिविमन हो। यो एउटा यस्िो सकािात्मक परिविमन हो, जसले समाजमा प्रगमि उन्मुख परिविमनको
अपेिा िाखेको हुन्छ । ववकासलाई सािािणिया आमथमक वृविको पिसँग पमन हेने गरिएको पाइन्छ।
ववकासलाई गमि ददन आमथमक समृवि हामसल गनुम अपरिहायम मामनन्छ। अथमशास्त्रीय अविािणा अनुसाि

ववकास भन्नाले कूल गाहमस्थ उत्पादन ि प्रमिव्यचक्त आयमा भएको वृविलाई जनाउँ छ भने समाजशास्त्रीय
अविािणाले आमथमक वृविसँगै सामाचजक ववकास हुन ु पने अपरिहायम आवश्यकिालाई जोड ददएको पाइन्छ।
विममान अवस्थामा ववकासलाई िोजगािी मसजमनाको मुख्य सं यन्िका रुपमा समेि मलने गिे को पाइन्छ ।
पूवामिाि ववकास :
ववकासका लामग नभई नहुने आिािहरु ववकासका पूवामिाि हुन ् । पूवामिाि अन्िगमि चशिा,

स्वास््य, सडक, खानेपानी लगायि मानव जीवनसँग प्रत्यि सिोकाि िाख्ने आिािभूि आवश्यकिाका

ु को सवामवङ्गण ववकासका लामग पूवामिािहरुको ववकास पूवस
िेिहरु पदमछन् । मुलक
म िमको रुपमा िहेको
हुन्छ । पूवामिाि ववकासले सामाचजक, आमथमक, सांस्कृमिक ववकासलाई गमिशील िनाउँ छ । पूवामिािको
ववकास भयो भने दे शमा लगानीको वािाविण िन्छ, िोजगािी मसजमना हुन्छ, मानव जीवनशैलीमा सहजिा

ु समृवििफम
आउछ, भौगोमलक ववकटिा ि दूिीलाई कम गछम, जनिाको आयस्ििमा वृवि हुन्छ ि मुलक

अगामड िढ्छ। भौमिक पूवामिािको उपलब्ििाले नै ववकासको आिाि मापन गने हुँदा नेपाल जस्िो अल्प
ु ले पूवामिाि ववकासलाई जोड ददनुको ववकल्प छै न । नेपालमा पूवामिाि ववकास सम्िन्िी
ववकमसि मुलक

कायममा सहजीकिण गनम एवं पूवामिाि मनमामणलाई िीव्रिा ददन नेपालको सं वविान लगायि ववमभन्न ऐन,
मनयम, नीमि, मनदे चशका जािी भएका छन् ।
पूवामिाि ववकासको सं वैिामनक, कानूनी ि नीमिगि व्यवस्था
नेपालको सं वविानको िािा ५१ मा िाज्यका नीमि अन्िगमि ववकास सम्िन्िी नीमिमा ववकासका

दृवष्टले पछामड पिे का िेिलाई प्राथममकिा ददँ दै सन्िुमलि वािाविण अनुकूल गुणस्ििीय िथा ददगो रुपमा
भौमिक पूवामिािको ववकास गने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैगिी नागरिकका आिािभूि आवश्यकिा
सम्िन्िी नीमि, अथम, उद्योग ि वाचणज्य

सम्िन्िी नीमि, प्राकृमिक सािन स्रोिको सं ििण, सम्विमन

ि

उपयोग सम्िन्िी नीमिमा ववमभन्न पूवामिाि ववकासका ववर्यहरु उल्लेख गरिएको छ । यसै गिी पूवामिाि
सं ििनाको मनमामण िथा सञ्चालनमा मनजी लगानी सम्िन्िी ऐन, २०६३, सावमजमनक सडक ऐन, २०३१,
सवािी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९, दूि सञ्चाि ऐन, २०५३, सूिना प्रववमि नीमि, २०६८,
िाविय सहिी नीमि, २०६४, मसँिाइ नीमि, २०७२ लगायि ववमभन्न कानूनी ि नीमिगि व्यवस्था िहेको
छ ।
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सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

ववकास िथा प्रववमि समममि :
सं सदीय काम काििाहीको प्रभावकारििा अमभवृवि गनम ि सं सदको अमूल्य समयको विि गने

उद्देश्यका साथ सं सदमभिैिाट सं सदको अमभन्न अङ्गको रुपमा स्थावपि सं यन्ि हुन ् सं सदीय समममिहरु ।
वविावयकाले सम्पन्न गनुम पने गहन ि जवटल कायमहरु सं सदको पूणम सदनमा हुने सीममि औपिारिक
छलफल ि प्रश्न उत्तििाट माि पूिा हुन सक्दै न । िसथम सं सदिाट सम्पन्न हुने कायमहरुलाई प्रभावकािी

एवं अथमपूणम िनाई जीवन्ि िाख्न िथा सं सदको कायम िोझलाई कम गनम सं सदको मौमलक भूममकामा असि
नपने गिी सं घीय सं सदमा ववमभन्न सं सदीय समममिहरु गठन भएका हुन्छन् । यसैगिी कायमकारिणीलाई
सं सदप्रमि उत्तिदायी ि जवाफदे ही िनाउने, सिकािको नीमि िथा कायमक्रममामथ छलफल गने , सिकािी
आश्वासन, प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन, सं वैिामनक मनकायका वावर्मक प्रमिवेदन एवं समसामवयक ववर्यहरूमा
छलफल ि छानमिन गिी िाय, सुझाव, सल्लाह ि मनदे शन ददने, अनुगमन ि मूल्याङ्कन गने जस्िा कायमहरू
सभा आफैंले गदाम समय िढी लाग्ने, कायमिोझ अमिक हुने भएकाले यसलाई सहज ि सिल िरिकाले

मनयममि ि व्यवचस्थि गनम आवश्यकिा अनुसाि ववर्यगि समममिहरू गठन गरिएका हुन्छन् । यस्िा
समममिहरुलाई सं सदको

Helping Hands को रुपमा समेि मलने गरिन्छ। समममिमा व्यापक ि ववस्िृि

छलफल हुन,े दलीय दह्वप नलाग्ने, ववशेर्ज्ञहरुको उपचस्थमिका आिािमा सामूवहक रुपमा छलफल िथा
िहस भै मनष्कर्ममा पुग्न सवकने हुँदा सं सदीय समममिहरूलाई सं सदको वास्िववक कायमशाला

WorkShop

of Parliament पमन भमनन्छ ।
विममान नेपालको सं वविानले प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा गिी दद्वसदनात्मक सं सदको व्यवस्था
गिे को छ । सिकािलाई प्रमिमनमि सभाप्रमि उत्तिदायी ि जवाफदे ही िनाउन, सिकाििाट भए गिे का
काम कािवाहीको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गिी आवश्यक मनदे शन वा िाय सल्लाह ददन सं वविानको िािा

९७ िमोचजम प्रमिमनमि सभामा गठन गरिएका ववमभन्न समममिहरूमध्ये ववकास िथा प्रववमि समममि पमन
एक महत्वपूणम समममि हो । यस समममिले ववशेर् गिी िाविय गौिवका आयोजनाहरू िथा अन्य ववकास
मनमामणका आयोजनाहरूको द्रिु ववकासका लामग सिोकािवाला मनकायहरूलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव
िथा मनदे शन ददने कायम गदमछ । ववकास िथा प्रववमि समममि सं घीय सं सद, प्रमिमनमि सभा मनयमावली,
२०७५ को मनयम १७० िमोचजम गठन भएको समममि हो । प्रिानमन्िी सिै समममिको ि समममिको
कायमिेिसँग सम्िचन्िि मन्िी सो समममिको पदे न सदस्य हुने व्यवस्था प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५

को मनयम १७२ को उपमनयम (२) मा उल्लेख गरिएको छ । समममिमा सदस्यहरूको मनोनयन गदाम
सदनमा प्रमिमनमित्व गने िाजनीमिक दलको सदस्य सं ख्या, मवहला, दमलि, आददवासी जनजािी, खस-आयम,
मिेशी, थारु, मुचस्लम, वपछमडएको िेि, अल्पसं ख्यक समुदाय समेिको समानुपामिक प्रमिमनमित्वको आिािमा
गरिने व्यवस्था िहे को छ । हाल समममिमा समममि सभापमि सवहि २६ जना माननीय सदस्यहरू िहनु
भएको छ । प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ को मनयम १७० मा व्यवस्था भए िमोचजम ववकास िथा
प्रववमि समममिको मुख्य कायमिेि अन्िगमि भौमिक पूवामिाि िथा यािायाि मन्िालय, सञ्चाि िथा सूिना
प्रववमि मन्िालय, खानेपानी मन्िालय, शहिी ववकास मन्िालय ि िाविय पुनमनममामण प्रामिकिण िहेका छन्
। प्रिानमन्िी, भौमिक पूवामिाि िथा यािायाि मन्िी, सञ्चाि िथा सूिना प्रववमि मन्िी, खानेपानी मन्िी
ि शहिी ववकास मन्िी यस समममिको पदे न सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था िहे को छ । ववकास िथा प्रववमि
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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समममिले समममिको काम काििाहीलाई व्यवचस्थि एवं प्रभावकािी रुपमा सम्पादन िथा सञ्चालन गनम
सं घीय सं सद, प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ को मनयम १७५ को उपमनयम (३) िमोचजम समममिको
आन्िरिक कायमववमि, २०७५ मनमामण गिी सोही अनुरुप िैठक सञ्चालन गदै आएको छ । प्रमिमनमि सभा
मनयमावली, २०७५ को मनयम १७५ मा समममिको काम, किमव्य ि अमिकाि उल्लेख गरिएको छ ।
समममिले िाविय प्राथममकिा प्राप्त आयोजनाहरुदे चख मलएि िािको दै मनक जीवनमा दे चखने ववकास सम्िन्िी
समस्याहरुमा छलफल गिी मनकास मनकाल्न हालसम्म १२७ वटा िैठक िसी सवक्रय रुपमा कायमसम्पादन
गदै आएको छ ।
सं सदीय समममिहरु जनिासँग प्रत्यि सिोकाि िाख्ने मनकाय भएकोले दे शको वास्िववक अवस्था,
जनिाको माग एवं आवश्यकिा, ववकास मनमामणको अवस्था आददका िािे मा प्रत्यि सम्िचन्िि िहे का

हुन्छन् । जनिाको माग एवं आवश्यकिालाई सम्िोिन गनम कुन-कुन स्थानमा के कस्िा ववकास
मनमामणका आयोजनाहरु सञ्चालन गनम आवश्यक छ ? त्यहाँ सञ्चालन भइिहे का आयोजनाहरुको अवस्था
कस्िो िहे को छ ? भन्ने कुिाको िािे मा मनयममि अनुगमन हुने हुँदा ववकास मनमामणका कायमहरुमा

प्रभावकारििा ल्याउन सं सदीय समममिको महत्वपूणम भूममका िहेको हुन्छ । सं सदका समममिहरुमा वहमाल,

पहाड ि ििाई, मिे श सिै िेिका जनप्रमिमनमिहरुको सहभामगिा िहने हुँदा यहाँिाट गरिने छलफल,
ववर्यको उठान आदद कुिाहरु दे शका सिै िेि, वगम, समुदायसँग सम्िचन्िि िहने भएकोले समममिको

ु को समानुपामिक िथा सन्िुमलि ववकासमा महत्वपूणम योगदान
छलफल, िैठक िथा मनदे शनहरुिाट मुलक
पुर्याउन सवकन्छ सं घीय सं सदका समममिहरुले सं सदको प्रभावकारििा अमभवृवि गने, कायमपामलकािाट
सम्पादन हुने कायमको वृहि अनुगमन गने, अमनयममि कायमको लेखाजोखा, छानववन, अध्ययन अनुसन्िान
गिी प्रमिवेदन पेश गने, सिकािले चजम्मेिािीपूणम ढङ्गिाट कायमसम्पादन गिे को छ, छै न हेने िथा ववमि
मनमामणको काममा सं सदलाई िढीभन्दा िढी वक्रयाशील िनाउने जस्िा महत्वपूणम भूममका मनवामह गरििहे का
हुन्छन् । सं सदका समममिहरुमा छलफल हुने ववर्यहरुलाई िढी ि्यपिक ि वास्िववकिाका आिािमा

छलफल गिी मनष्कर्ममा पुर्याउन, जवटलभन्दा जवटल ववर्यहरुमा सम्िचन्िि ववर्यका ववशेर्ज्ञहरुसँग
वविाि ववमशम गिी पिामशम मलन िथा खास ववर्यमा िािणा िाख्न िाहने प्रत्येक िाजनीमिक दलका
सांसदहरुको उपचस्थमि गिाइ छलफल गिी प्राप्त मनष्कर्मका आिािमा सिकािलाई मनदे शन ददने प्रिलन

ु को समग्र
अनुसाि सं सदको ववकास िथा प्रववमि समममिले भौमिक पूवामिाि ववकासको प्रभावकारििा ि मुलक
ववकास व्यवस्थापनमा महत्वपूणम भूममका मनवामह गदै आएको छ ।
भौमिक पूवामिाि मनमामणमा समममिको सवक्रयिा :
ववकासलाई गमि प्रदान गनम, ववकास मनमामणका काममा दे चखएका वािा व्यविानहरु, अ्ठ्यािाहरु
मनिाकिण गिी आम नागरिकले महसुस गने वकमसमको ददगो ववकासका पिमा पहिे दािी गनमका लामग
सं घीय सं सद अन्िगमिको यस ववकास िथा प्रववमि समममि सवक्रय िही झण्डै िीन वर्मदेचख नेपालमा भएको

ु को समग्र भौमिक
ववकास प्रवक्रयालाई नचजकिाट मनयाल्दै आइिहे को छ । समममिको प्रमुख उद्देश्य मुलक
पूवामिाि ववकासमा योगदान पुर्याउनु नै हो । समममिले िाविय गौिवका आयोजनाहरु, मेलम्िी खानेपानी
आयोजना, काठमाडौँ -ििाई/मिेस द्रिमागम
, कणामली करिडोि, भेिी करिडोि, मध्यपहाडी लोकमागम, मदन
ु
भण्डािी िाजमागम, पोखिा-वेनी-जोमसोम सडक खण्ड, भूकम्पपमछको पुनमनममामण, हुलाकी िाजमागम िथा
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भौमिक पूवामिािको िेिमा खास गिी मध्यकालीन िथा दीघमकालीन ववकासका आिािशीलाहरुमा गवहिो
िासो िाख्दै आइिहे को छ । समममिको अपेिा अनुरुप ववकास मनमामणका काम हुन नसके पमन िाविय
महत्वका आयोजनाहरु समममिका मनदे शनहरुिाट अवश्य पमन िलायमान भएका छन् । समममिले ववकास

मनमामणसँग सम्िचन्िि आयोजनाहरुका िािे मा िैठक िसेि छलफल माि िलाइएको छै न, अवरुि भएका
पूवामिाि ववकासका कायमहरुलाई स्थलगि अवलोकन गिी मनमामण प्रवक्रया आगमड िढ्न नसक्नुका कािण
एवं सत्य ि्य पवहिान गिी त्यसलाई समािान गनम िाल्नु पने कदम समेि पवहल्याएि सिकािलाई
आवश्यक सुझाव िथा मनदे शन ददँ दै आएको छ।
यसैगिी भूकम्प पश्चािको पुनमनममामण सम्िन्िमा, सहिी सावमजमनक यािायाि ि प्रदुर्ण व्यवस्थापन
सम्िन्िमा, स्रोि ि सािनको उपयुक्त परििालन सम्िन्िमा, सूिना प्रववमिको िेिमा आएका परिविमनहरु
ि आम जनिाका उपभोगका सम्िन्िमा, अमि ववकट िथा दुगम
म िेिहरुमा सूिना प्रववमिको ववस्िाि िथा
सञ्चाि उपभोगको दायिा फिावकलो िनाउने सम्िन्िमा, व्यवचस्थि सहिी ववकास सम्िन्िमा, मेलम्िी

खानेपानी आयोजनाका सम्िन्िमा, ववकास मनमामणमा दे चखएका ववमभन्न ि ुनौिीहरु खास गिी जग्गा प्रामप्त,
वािाविणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ववमभन्न मनकायगि िथा मन्िालयगि समन्वयका ववर्यमा समममि सवक्रय
िहँदै आएको छ । समममिले आफ्नो कायम सञ्चालनको अवमिमा योजनाहरुका व्यवहारिक कदठनाईहरु
के कस्िा िहेछन् भन्ने सन्दभममा ववमभन्न आयोजनाहरुको स्थलगि अध्ययन, अवलोकन भ्रमण गिी ववद्यमान

समस्याहरुको पवहिान गने िथा समािानका लामग आवश्यक सुझावहरु ददने लगायिका कामहरु समेि
सम्पन्न गदै आएको छ ।
समममिले िाविय सिोकािका ववर्यहरुलाई प्राथममकिा ददं दै िाविय गौिवका आयोजनाहरुका
सम्िन्िमा सम्िि पदामिकािीहरुसँग िसी छलफल गने, यस्िा आयोजनाहरुको स्थलगि अवलोकन गने,
अवलोकनका क्रममा दे चखएका समस्याहरु समािानका लामग स्थलगि अध्ययन, अवलोकन भ्रमण प्रमिवेदन

कायामन्वयनका लामग सिकािलाई मनदे श गने, समममिमा दिाम भएका मनवेदनहरुको गाम्भीयमिा हे िी समममिमा
छलफल गने, त्यस्िा मनवेदनहरु उपि सिकािको ध्यानाकर्मण गिाउने लगायिका कायमहरु गदै आएको
छ । साथै समममिमा दिाम भएका वविेयकहरुमा दफावाि छलफल गिी प्रमिवेदन पेश गने, ववकास
मनमामणसँग सम्िचन्िि समसामवयक ववर्यहरुमा ित्काल िैठक िसी दे चखएका समस्याहरु समािानका
लामग सिकािको ध्यानाकर्मण गने, समममिले गिे को कामकािवाहीको सम्िन्िमा ि समममिको भावी
कायमयोजनाका सम्िन्िमा समीिा िैठक िसी समममिको आगामी कायमयोजना िय गने जस्िा कायमहरु पमन
गदै आएको छ ।
समममिको दृवष्टकोणमा भौमिक पूवामिाि ववकासका ि ुनौिीहरु:
विममान समयमा स्रोि सािन ववना पमन ववकास िोवकंदै न भन्ने गरिन्छ िि नेपालमा यी दुवैको

ु सं घीयिामा प्रवेश गिे को िाि वर्म पुमगसकेको
उपलब्ििामा समेि ववकास हुन सकेको पाईदै न । मुलक

अवस्थामा समेि साि प्रदे शमा दे चखने खालको ववकास आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छै नन् । सन्
ु िाट ववकासशील मुलक
ु मा स्ििोन्नमि गने सिकािको सोि
२०२२ सम्म नेपाललाई अल्पववकमसि मुलक

सं घािमा आइसक्दा पमन नागरिकले सो अनुरुपको अनुभमू ि प्राप्त गनम सकेका छै नन्। ववकासका लामग
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छु ट्याइने पुँजीगि खिम सािािण खिम भन्दा न्यून हुन ु सामान्य भइसकेको छ भने त्यही पुँजीगि खिम पमन

पूवामिाि ववकासका आयोजनाहरुमा खिम हुन नसवकिहेको अवस्था छ । भौगोमलक ववकटिा, दि
जनशचक्तको अभाव, कमजोि अथमिन्ि इत्यादद समग्र ववकासका िािक िनेका छन्।
नेपालमा पूवामिाि ववकासको कुनै मापदण्ड भएको पमन पाइँ दैन । एक वर्म नपुग्दै सडकमा

खाल्डा पछमन ् । सञ्चाि माध्यममा पुल हावाले उडाएको समािाि सुन्न पाइन्छ । िाटो नभएको ठाउँ मा
पुल िन्छ । सडक वकनािामा अलपि िाि व्यवस्थापनका लामग

Utility Corridor िनाउन नसक्नुले

नै हाम्रो ववकास सं स्काि, सोि, आवमिक योजनाको प्रमिफल, नागरिकको सिेिना, सिकािको दृवष्ट,
िमिा ि कायम प्राथममकिा स्पष्ट पादमछ । पूव म ियािी ववना नै परियोजनाहरु कायामन्वयन गरिनु, गुणस्ििीय
ि ददगो ववकासले प्राथममकिा नपाउनु, ववद्यमान कानूनहरु ववकास मैिी नहुन,ु िाजनीमिक दलहरूवीि

ववकासमा समान िािणा िन्न नसक्नु, समय सापेि प्रववमिको प्रयोग गनम नसवकनु, दे शको भौमिक पूवामिाि
ववकास नीमि हालसम्म पमन िय नहुन,ु पूवामिाि मनमामण कायममा अपनाइने प्रववमि, लागि ि गुणस्ििमा
सन्िुलन कायम गनम नसक्नु, मापदण्ड ववना आयोजना पवहिान िथा छनोट हुन,ु जग्गा अमिग्रहण कायममा

अन्िि मनकायगि समन्वयको अभाव िहनु यस्िा िेिै कमी कमजोिी हामी सिैलाई थाहा छ । सुिाि
गनुम पने िेि िेिै छन् । सुिाि कहाँिाट गने हो अन्यौलकै अवस्था भए पमन सिैले आ-आफ्नो िेििाट
सकेको प्रयास गनुम पछम भन्ने मान्यिा िाखी प्रमिमनमि सभा अन्िगमिको यस समममिले ववकासका
ि ुनौिीहरुलाई चिदै मनकास ददने प्रयत्न गदै आइिहेको छ ।
समममििाट सम्पाददि कायमहरू:
समममिले भौमिक पूवामिािको मनमामण, सूिना प्रववमिलाई व्यवचस्थि गदै अत्यािुमनक गने कायम,

ु भिा एवं व्यवचस्थि ढल मनकास लगायि भूकम्प पश्चािको
व्यवचस्थि शहिी ववकास, खानेपानीको सवमसल
पुनमनमामणका साथै पूवामिाि मनमामणमा दे चखएका वढलासुस्िी एवं अमनयममििामामथ छलफल गनम आफ्नो
कायमसूिीहरु केचन्द्रि गदै आएको छ ।

समममिको कायमिेिमभि पने िाविय गौिवको रुपमा िहे को काठमाडौँ-ििाई/मिेश द्रिमागम
ु

(Express

Way) लाई समयमा नै सम्पन्न गने सम्िन्िमा भएका कायम प्रगमि, समस्या एवं ि ुनौिीका

िािे मा भौमिक पूवामिाि िथा यािायाि मन्िी, नेपाली सेना लगायि सम्िि पदामिकािीहरुलाई समममिमा
आमन्िण गिी द्रिमागम
लाई मनिामरिि समय सीमामभिै सम्पन्न गनम मडवपआि ियाि गिी काठमाडौँिफमको
ु
चजिो वकमम, मुआब्जा ववििण लागयिका ववर्य टुङ्गो लगाएि उच्ि मनोिलका साथ मनमामण कायम सम्पन्न
ु को लाइफलाइनको रुपमा िहेको द्रिमागम
गनम मनदे श गिे को मथयो । मुलक
को DPR ियाि भई काम
ु

अगामड िवढिहेकोमा खोकना खण्डमा जग्गा मुआब्जा वववाद लगायिका कािण सो िेिमा दे चखएको
समस्या समािानका लामग समममि मनिन्िि लामगिहेको छ । यसैगिी सिैं ििामको ववर्य िहे को िि मनमामण
सम्पन्न हुन नसकेको िाविय गौिवको हुलाकी िाजमागमको समममिका सभापमि सवहि माननीय सदस्यहरुको

सं सदीय टोलीले स्थलगि अध्ययन अवलोकन गिी हुलाकी िाजमागम समयमा सम्पन्न गनम आवश्यक
मनदे शन सवहिको प्रमिवेदन कायामन्वयनका लामग सम्िचन्िि मनकायमा पठाइसवकएको छ ।
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सडक सञ्जालको ववकास ि ववस्िाि पूवामिाि ववकासको मेरुदण्ड हो । मनमामणािीन पुष्पलाल
(मध्यपहाडी) लोकमागम, मध्यपहाडी िेिको ववकासको प्रमुख आिाि भएकोले यसको वास्िववक वस्िुचस्थमि
िुझ्न समममिको सभापमि सवहिको सं सदीय टोलीले २०७६ जेठ ७ दे चख ११ गिेसम्म उक्त लोकमागम
अन्िगमि पूवी खण्डको स्थलगि अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गिे को मथयो। त्यसै गिी २०७७ िैि
२५ गिेदेचख ३० गिेसम्म मध्यपहामड पचश्चम खण्डको समेि स्थलगि अवलोकन गिी प्रमिवेदन माफमि
सिकािलाई त्यहाँ दे चखएका समस्या िथा त्यसको समािानका लामग सुझाव िथा मनदे शन गिी मध्यपहाडी
लोकमागम िोवकएको समयमा सम्पन्न गनम मनिन्िि िैठक िसी छलफल गरििहेको छ ।
समममिले सडक सुििा, यािायाि व्यवस्थापन, सडक दुघट
म ना न्यूनीकिणका सम्िन्िमा पमन

ु सं घीय
सिोकािवाला मनकायहरुसँग छलफल गिी आवश्यक सुझाव िथा मनदे शन ददएको छ । मुलक

सं ििनामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहले हेने गिी छु ट्याइएको िहुवर्ीय

आयोजनाहरुका साथै मनिामरिि समयमा सम्पन्न हुन नसकेका सडक एवं पुलहरुका सम्िन्िमा भौमिक
पूवामिाि िथा यािायाि मन्िी, अथम मन्िी, िाविय योजना आयोगका माननीय सदस्य िथा सम्िि मन्िालयका
पदामिकािीहरुसँग छलफल गिे को मथयो ।
सूिना प्रववमि ववकासको एक शचक्तशाली माध्यम हो । परिवमिमि समयमा समयको माग ि
आवश्यकिा अनुसाि सूिना प्रववमिको िेि िीव्र गमिमा अगामड िवढिहेको सन्दभममा समममिको कायमिेि

अन्िगमि पने सञ्चाि िथा सूिना प्रववमि मन्िालयको समयानुकूल िमिा अमभवृवि गनम, ववद्यमान
कानूनहरुमा समसामवयक रुपमा सं शोिन गनम, नयाँ िनाउनु पने कानूनहरुको वविेयकको मस्यौदा ियाि
गिी सं सदमा दिाम गनम, नेपाल टे मलकमको सेवालाई ववस्िाि एवं गुणस्ििीय िनाउन, दूि सञ्चाि सेवालाई
दुगम
म ग्रामीण भेगका जनिाले समेि सहज सेवा पाउने गिी प्रभावकािी िनाउन, दूि सञ्चाि नीमिलाई समय
सापेि िनाउन, दूि सञ्चाि ऐन ि मनयमावलीको सं शोिन प्रवक्रया अगामड िढाउन, ग्रामीण दूि सञ्चाि
ववकास कोर्को उपयोगद्वािा अचघ िढाएका व्याकिोन नेटवकम, ब्रोडव्यान्ड एक्सेस नेटवकम परियोजनाहरुमा
भैिहे का वढलासुस्िीहरुलाई हटाई िीव्रिा ददन, सिकािको नीमि िथा कायमक्रम अनुरुप िे मडयो नेपाल ि
नेपाल टे मलमभजनलाई गाभेि एउटै सावमजमनक प्रसािण सं स्था िनाउन समममिले मनदे श गिे को छ ।
स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको आिािभूि आवश्यकिा हो । सम्पूणम नागरिकलाई स्वच्छ
खानेपानी उपलब्ि गिाउनु िाज्यको प्रमुख दावयत्व पमन हो । यही ववर्यलाई व्यवस्थापन गनम गठन
भएको खानेपानी मन्िालयसँग समममिले िाविय गौिवको आयोजनाको रुपमा िहे को मेलम्िी खानेपानी
आयोजनामा दे चखएको समस्या मनिाकिण गिी यसै आमथमक वर्ममभि काठमाडौँिासीलाई मेलम्िीको पानी
ववििण गने व्यवस्था ममलाउन पटक-पटक मनदे श गिे को मथयो।समममिको मनदे शन अनुरुप मेलम्िीको
पानी काठमाडौं उपत्यकामा ववििण भए लगत्तै हालै को वर्ामका कािण आयोजनाको हेडवकमस लगायिका
सं ििनाहरु िमिग्रस्ि हुन पुग्यो । समममिले िमिग्रस्ि सं ििनाको पुनमनमामण िथा आयोजनाको दोस्रो
ििणको कायम अगामड िढाउने सन्दभममा समेि सो िेिको अपचस्रम एरियामा चजयोलोचजकल िथा
हाइड्रोलोचजकल अवस्थाको ववस्िृि अध्ययन गिी त्यसको रिपोटमको आिािमा माि दोस्रो ििणको आयोजना
अगामड िढाउन मनदे श गिे को छ । खानेपानीमा दे चखएको आसे मनक प्रदुर्णको समस्यालाई ददगो रुपमा
समािान गनम, भूकम्पिाट िमि पुगेका खानेपानी आयोजनाहरु शीघ्र सम्पन्न गनम, सुख्खा िेिमा स्वच्छ
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खानेपानी ववििणको व्यवस्थापन िफम ववशेर् ध्यान ददन, उचिि ढल मनकासको व्यवस्थापन गनम समेि
खानेपानी मन्िालयलाई मनदे श गिे को छ ।
समममिले पूवामिाि मनमामणको कायममा सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहवविको सम्िन्ि ि समन्वय कायम
गिी पूवामिािका कामले गमि मलयोस भन्ने उद्देश्यका साथ सािवटै प्रदे शमा “ववकास ि समृविमा अन्िििह
समन्वय” ववर्यक अन्ििवक्रया कायमक्रम गने मनणमय गिे को मथयो । सोही मनणमय अनुसाि समममिले िािवटा
प्रदे श (िागमिी, गण्डकी, कणामली ि सुदिु पचश्चम) मा उक्त अन्ििवक्रया कायमक्रम सम्पन्न गिे को छ ।

िाँकी प्रदे शहरूमा कोिोना भाइिसका कािण उत्पन्न जवटल परिचस्थमिका कािण अन्ििवक्रया कायमक्रम हुन
सकेन । ववकासका आयोजनाहरूमा दे चखएका कानूनी, नीमिगि िथा प्रवक्रयागि समस्याहरू पवहिान गिी

सोको मनिाकिण गनम प्रदे शका मुख्यमन्िीको प्रमुख आमि्यमा सञ्चालन गरिएको सो कायमक्रमले पक्कै पमन
पूवामिाि ववकासका योजनाहरूमा डुच्लकेशन नहुने ि िीनै िहको समन्वयमा पूवामिाि ववकासले गमि मलने
समममिको ठहि िहेको छ ।

विममान नेपालको सं वविानले अव्यवचस्थि िसोिासलाई व्यवस्थापन गने िथा योजनावि ि
व्यवचस्थि िस्िी ववकास गने नीमिगि व्यवस्था गिे को छ । व्यवचस्थि शहिीकिण माफमि् ददगो आमथमक
सामाचजक रुपान्ििण सम्भव हुने भएकोले पयामप्त पूवामिाि सवहि सुवविायुक्त मेरोमसटी, मेगामसटी एवं
स्माटममसटीहरुको ववकास गनुम अत्यावश्यक

दे चखन्छ । ववर्मिायुक्त भू-ििािल भएको हाम्रो दे शमा

भौगोमलक अवचस्थमि अनुसाि वैज्ञामनक आिािमा मापदण्ड अनुरुपका एकीकृि वस्िी ववकास गनेिफम
ध्यान केचन्द्रि गिी कायम सम्पादन गनम समममिले शहिी ववकास मन्िालयलाई मनदे श गिे को छ। स्याटलाइट

ु गावै जोचखमयुक्त िस्िीहरु
मसटी मनमामणमा दे चखएका समस्यालाई ित्काल समािान गनम, वर्ामयाम सुरु हुनअ
स्थानान्ििण गनम, िावहिी िक्रपथ सडक आयोजनालाई ल्याण्डपुमलङ (जग्गा एकीकिण) को मोडलमा

आगामी आ.व. दे चख अचघ िढाउन, वहमाल पहाड ि ििाईमा मनमामण हुने स्माटममसटी नयाँ सहिहरुको
एकीकृि मापदण्ड िनाई कायम गनम/गिाउन समममिले शहिी ववकास मन्िालयलाई मनदे श गिे को छ ।

भूकम्पपमछको पुनमनममाणका सम्िन्िमा िाविय पुनमनममामण प्रामिकिणका कायमकािी अमिकृिलाई
समममिमा आमन्िण गिी लाभग्राही भूकम्प पीमडिहरुका गुनासो सम्िोिन गनम, जोचखमयुक्त समूहमा पिे का

लाभग्राहीहरुलाई थप अनुदान ददई सहयोग पुर्याउन, भूममहीन सुकुम्िासी ि ऐलानी पिी जग्गामा िसोिास
गिे का लाभग्राहीहरुको पवहिान गिी अनुदान प्रवाह गनम मनदे श गिे को छ । सं सदको प्रमुख कायम ववमि
मनमामण हो । समममिका अमिकांश िैठकहरू समममिमा प्राप्त वविेयकका दफावाि छलफलमा केचन्द्रि
भएका छन् । समममि सञ्चालनको अवमिमा “सूिना प्रववमिको सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक,
२०७६”, “ववज्ञापन मनयमन गने सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक, २०७६”, “खानेपानी िथा
सिसफाई सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक, २०७६” ि “नेपाल इचन्जमनयरिङ परिर्द् ऐन, २०५५
लाई सं शोिन गनम िनेको वविे यक, २०७६ समममिमा प्राप्त हुन आएका मथए ।
यसैगिी समममिको कायमिेिसँग सम्िचन्िि ववमभन्न सिोकािवाला मनकायहरु, सं घ, सं स्था ि

व्यचक्तहरुले समेि आफूलाई पिे को समस्याका सम्िन्िमा समममिमा दिाम गिाएको मनवेदनमामथ समममिको

ध्यानाकर्मण हुँदा मनवेदनको ममम अनुसाि समस्या समािानका लामग सम्िचन्िि मन्िालयमा पिािाि गने
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ि कुनै मनवेदनका सम्िन्िमा मनवेदनको गाम्भीयमिा हेिी मन्िालयका पदामिकािीहरुलाई समममिमा
आमन्िण गिी छलफल गने कायम समेि गदै आएको छ ।
कोिोना भाइिस (कोमभड-१९) का कािण ववश्व नै स्िब्ि भइिहेको अवस्थामा समममिको कायम

ुम ल िैठक
पमन त्यसिाट प्रभाववि िह्यो । विममान जवटल एवं कदठन परिचस्थमिमा समेि समममिले भिअ
िथा समममि सभाकिमा नै िैठक िसी यो महामािीले उत्पन्न गिे को ववर्म परिचस्थमिमा िेिोजगािीको

ु मा नै िोजगािीको मसजमना
सङ्ग्ख्या िृवि भई अथमिन्िमा िास आउने सम्भावनालाई मध्य नजि गदै मुलक
गने विाविण ियाि गनम ि दे शको अथमिन्िलाई टे वा ददन सक्ने कायमयोजना ियाि गिी काम अगामड
िडाउन समेि मनदे श गिे को छ । कोिोना भइिसको सङ्ग्क्रमण दै मनक उल्लेख्य सं ख्यामा िवढिहेको ि
उपत्यकामभि समेि फैमलिहेको सन्दभममा समममिका िैठकहरु सञ्चालन गनम कदठन ि जोचखमपूणम हुने
ुम ल िैठक सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था ममलाउन समेि सम्िचन्िि मनकायको ध्यानाकर्मण
भएकोले भिअ
गिे को छ ।
समममिले समय समयमा ववमभन्न गोष्ठी, सेममनाि जस्िा कायमक्रमहरुको आयोजना गने, सहभामगिा
जनाउने, समममिसँग सम्िचन्िि िेिमा ववज्ञिा हामसल गनुम भएका ववज्ञहरुसँग छलफल गने जस्िा कायमहरु
समेि गदै आएको छ ।
मनष्कर्म:
भौमिक पूवामिािको ववकास समममिको कायमिेिमभिको पवहलो प्राथममकिा हो । समममिको
कायमिेिमभि पने पूवामिाि ववकास, सञ्चाि िथा सूिना प्रववमिको ववकास, शहिी ववकास, भूकम्पपमछको
पुनमनममामण, नवमनमामण, सांस्कृमिक सम्पदाहरुको मनमामण सिै ववकास मनमामण ि सम्मृविसँग जोमडएका
ववर्यहरु हुन ् । आफ्नो कायमिेि अन्िगमिको चजम्मेवािी सुव्यवचस्थि ढङ्गले वहन गने सन्दभममा समममिले

भौमिक पूवामिाि ववकासका आयोजनाहरु अचघ िढाउँ दा नीमिगि, कायमगि िथा प्रवक्रयागि सुिािका लामग
सिकािलाई आवश्यक सुझाव िथा मनदे शनहरु ददँ दै आएको छ ।
समममिको वक्रयाकलापले ववकासलाई िहसको ववर्य िनाउन सफल भएको छ भने नेपालको

भौमिक पूवामिाि मनमामणमा दे चखएका अल्पकालीन िथा दीघमकालीन समस्या िथा ि ुनौिीलाई नीमिगि रुपमा
समािान गनम समममि आफ्नो कायमिेिमभि िही प्रयास गदै आएको छ । यस समममिले अवरुि ववकासका
आयोजनाहरुलाई समन्वय ि सहकायमका माध्यमिाट मनकास ददने माि नभई सिकािलाई ववकासको
दीघमकालीन सोि िय गनम समेि ददशामनदे श गिे को छ । ववकासलाई नागरिकको आिािभूि आवश्यकिाको
रुपमा मलनु पने ि िाज्यले पमन हालसम्मका कमी, कमजोिीहरुमा सुिाि गदै भौमिक पूवामिाि ववकासलाई
पवहलो

प्राथममकिामा

िाखी

कायामन्वयनमा

िीव्रिा

ददनु

पने

समममिको

ठहि

िहेको

छ ।
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Constitutionality and Impact of Parliament
Dissolution in Nepal

Roshan Tandukar
Summary
The dissolution of parliament is a powerful political tool to end the term of
a parliament. Parliaments are compulsorily or automatically dissolved at the end of
scheduled tenure of the office. Most parliamentary system also allows for the
premature dissolution of parliament before the scheduled end of its term of office.
This can be a way of breaking deadlocks within parliament, or between parliament
and the government, by appealing to the people. Premature dissolution may also be
an output of the executive dominance and the sidelining of legislatures. When a
broad discretionary power of dissolution is placed in the hands of the prime minister
and/or cabinet, the threat of dissolution can be a powerful instrument to control over
the parliamentary majority. A prime minister enjoying an unlimited power of
dissolution can be forced to resign by a vote of no confidence: s/he can only be
forced into making a choice between resignation and dissolution.
In the parliamentary history of Nepal, almost half a dozen times and even
after the promulgation of the new constitution, it has been dissolved twice in a span
of six months. The recent dissolution of Parliament was deemed unconstitutional
by the Supreme Court of Nepal, as the Parliament was dissolved without exploring
other avenues and intended to put monetary burden on the people for fresh
elections. The Supreme Court’s verdict regarding the dissolution of Parliament
has been hailed by all the important quarters in the country, including the different
political parties and civil society members. An impression has been created that
the verdict was bold and impartial, and also that it restored people’s faith in the
competence and independence of the judiciary.

 Section Officer, Federal Parliament Secretariat
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Introduction
If the parliament, which is an important part of law-making, is terminated
before the regular time for various reasons, it is called the dissolution of the
parliament. Even if such dissolution is done for political reasons, the constitution
provides the right to dissolve. Especially in countries with a parliamentary system,
the dissolution of parliament is considered the prerogative of the prime minister. In
such an arrangement, it is considered normal to dissolve the parliament and hold
mid-term elections.
In Britain, the king or queen was initially found to use his royal privileges to
dissolve parliament, but for the past four hundred years it has been the custom to
exercise this power only on the recommendation of the prime minister. At present,
the King and Queen do not reject the Prime Minister's recommendation to dissolve
the parliament, but the right to dissolve the parliament is a matter of choice and
discretion of the Prime Minister. If the Prime Minister's party can increase the
number of seats in the election, the House of Representatives will go to the polls
even if the parliament is dissolved.
Jurisprudence of Parliament Dissolution
Parliament is the representative body of the people. In a parliamentary
system, parliament is also the mother of government. When the government cannot
be born and regulated then the legitimacy of the parliament automatically ends and
the dissolution of the parliament is justified. In the traditional parliamentary system,
the leader who is trusted in the parliament is the prime minister, so when the
parliament obstructs the work, the prime minister has the freedom to choose between
resignation or dissolution of the parliament. The United Kingdom, the mother of the
parliamentary system, changed that view a decade ago, saying it could not end
parliament’s sovereignty by itself, so dissolution was possible only if it was accepted
by a two-thirds majority. Since then, the sovereignty of parliament has been
strengthened. It was concluded that the dissolution of the parliament was not
possible as long as the government could be formed, and even if the government
was to be formed by a majority, two-thirds would be required to dissolve it.
Recognition as a developed parliamentary system started by the UK a decade ago
has now spread to many countries in the world. A recent example is the Constitution
of Nepal, which provides for the dissolution of a parliament if it fails to form a
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government immediately after the election or fails to get a vote of confidence from
the parliament and cannot form another government.
According to jurisprudential beliefs, the first condition is that the parliament
is the representative body of the people, so it is universal. The second condition is
the dissolution of Parliament or the resignation of the Prime Minister. However, it
is important to confirm that the dissolution was inevitable. Thirdly, as the parliament
is a law-making body, the dissolution of the parliament is possible only in
accordance with the law. The fourth condition is that it cannot be dissolved out of
skepticism or by looking for loopholes in the constitution. Parliament is the only
alternative to Parliament, so the availability of another Parliament must be ensured.
Dissolution of another parliament is not acceptable without certainty. The fifth
condition is to go before the parliament in case of any calamity. If we want to seek
help from the parliament, we have to go to the parliament. These and similar beliefs
are the facts told by the court about the dissolution of the parliament of the country
concerned which has been taken as the law of dissolution of the parliament.
Nepal’s History of Calls for Dissolution
Before discussing the recent dissolution of Parliament, it should be
recognized that this is not the first time Nepal’s Parliament has been dissolved. In
1994, Prime Minister Girija Prasad Koirala, leader of the Nepali Congress, called
for dissolution of Parliament due to infighting in his party. The decision was
reviewed by the courts who ruled in favor of the dissolution. Subsequent elections
were won by the Communist Party of Nepal, led by Man Mohan Adhikari. Within
his first year, however, he attempted to dissolve Parliament after there were calls for
a vote of no-confidence. Once again, the decision went to the courts who, this time,
ruled that the move was unconstitutional. This ruling was followed by a noconfidence motion which Adhikari lost, leading to his resignation. Additionally, in
2002, Sher Bahadur Deuba, leading the Nepali Congress, dissolved the House of
Representatives, one of Nepal’s Houses of Parliament, to call for fresh elections,
although they did not happen due to the civil war. Instead, the interim government,
led by Deuba, extended Nepal’s state of emergency due to the continuing violence
arising from the conflicts between the Maoist and the government. It appears that
calls for dissolution are, therefore, not novel. Further, it seems that the courts do not
allow Prime Ministers to dissolve Parliament for arguably tactical reasons, for
example to avoid having to face a vote of no-confidence. These attempts were made
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

217

before the new constitution came into force, however, and consequently the new
attempt is certainly occurring in a new environment.
Recent Dissolution of Parliament of Nepal
On 20 December 2020, Nepal’s President Bidya Devi Bhandari dissolved
the country’s lower house of the parliament on Prime Minister KP Sharma Oli’s
recommendation, raising concerns about the future of the country’s constitutional
democracy. Oli’s decision was criticized for undermining democratic norms. An
overwhelming majority of legal experts declared it to be unconstitutional. On
February 22nd, the Supreme Court held that PM Oli’s move was unconstitutional,
and that Parliament must be reinstated. This appears to follow the Court’s historical
approach of ruling against dissolutions of Parliament where it is done to stop the PM
from facing a vote of no-confidence. It further held that a meeting of the reinstated
Parliament must be called within 13 days. This decision was welcomed by the
opposition and many members within PM Oli’s party.
In May, PM Oli lost a vote of no-confidence, changing his position to that of
a ‘caretaker’ (or interim) prime minister. Following the vote, he dissolved
Parliament a second time, but the Supreme Court once again ordered Parliament to
be reconvened. They also decided that Sher Bahadur Deuba, the leader of the main
opposition party at the time, was to be appointed as the new Prime Minister. Deuba
subsequently won a vote of confidence in Parliament. The government’s first
priority, he declared, shall be combating COVID-19.
This landmark decision of the SC is a giant step towards protecting the
fundamental principles of democracy and rule of law in Nepal. Since the Parliament
dissolution case is a constitutional issue, the court emphasized that such dissolution
has to be in accordance with the constitutional strands. Pursuant to Article 76 of the
Constitution, the procedure for the selection of the Prime Minister and formation of
the government needs to be interpreted harmoniously. The Constitution forbids the
dissolution of HoR if (a) a new Prime Minister could be appointed and (b) the newly
appointed Prime Minister could obtain a vote of confidence. From this, it is clear
that before invoking Article 76(7) by the Prime Minister to recommend house
dissolution, the conditions of Article 76(5) have to be fulfilled. The SC also
discussed precedents with respect to the dissolution of HoR in Nepal during the
1990s and other countries, which highlighted that the dissolution of HoR wouldn’t
reduce political instability in the country.
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Several comments have been made on the verdict of the Supreme Court.
Subsections of Article 76 have become the most discussed provisions of
the Constitution of Nepal, both in courtrooms and legal academia of the country.
Constitutional scholars, lawyers, concerned stakeholders, and at large, the Nepalese
civil society have different opinions regarding this verdict. One side of the group
remarks that SC has overstepped its mandate when it issued a writ mandamus to
appoint Deuba as Prime Minister. Another side opines that judicial activism was
necessary to meet the urgency demanded by the present situation of Nepal. However,
if the court hadn’t made an appointment of the Prime Minister, execution of the
judgment may not be carried out as envisioned and the values and principles on
which the court rendered its decision may not be upheld.
Issues of Constitutionality
Article 85 of the constitution provides for five-year tenure of the HOR,
unless ‘dissolved’ earlier, which appears to allow dissolution. The Constitution
indicates that when the Parliament exhausts all given options to produce a new Prime
Minister, the last candidate of the President’s choosing if defeated at the floor of the
House, has a right to recommend dissolution. Once Parliament fails to produce a
new Prime Minster under Article 76, such a defeated Prime Minister is in fact
mandatorily obliged under Article 76 (7) to recommend dissolution to the President,
who is also constitutionally obliged to accept such a recommendation. This
particular provision for dissolution of HOR operates only when Parliament is unable
to produce (or elect) a new Prime Minister either right after the election of the HOR
or when a Prime Minister’s position is vacant due to resignation or defeat in the vote
of confidence motion. In this sense, the provision of dissolution prior to automatic
dissolution at the end of HOR’s five-year tenure becomes dysfunctional and
inoperative, unless a defeated Prime Minister is not prepared to go for dissolution.
Thus, the question of the incumbent Prime Minister’s power of dissolution under
Nepal’s reformed parliamentary system exclusively based on articles 74 and 85 is
yet to be analyzed and explained.
Otherwise, all arguments in favor of ‘limits’ on dissolution created by the
norms of constitutionalism under our 2015 Constitution will strengthen the hand of
defeated prime ministers to play unfair games against the values of rule of law and
constitutionalism in relation to parliamentary dissolution. Thus, simply challenging
the constitutionality of dissolution is not enough.
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Impacts
•

Polarization of Politics
The Nepal Communist Party (NCP) was founded on 17 May 2018, from the
unification of two leftist parties, Communist Party of Nepal (Unified
Marxist-Leninist) and Communist Party of Nepal (Maoist Centre) as the
largest political party in the House of Representatives, National Assembly
and in all provincial assemblies except No. 2. After internal conflicts in the
party and the dissolution of the parliament, the party split into two major
factions on 8 March 2021, reviving into their original state immediately prior
to the merger. Another Communist Party of Nepal (Unified Socialist) was
also formed after it split from the mother party CPN (UML).

•

Bills put on hold
When Parliament was dissolved, all businesses pending before it lapsed. The
enforcement processes of two dozen bills were halted and the resources,
expenses and skill sets spent in the preparation of these proposed laws had
gone wasted until the House resumed.
A number of bills such as the Insurance Bill, the Cannabis Cultivation Bill,
Securities (Amendment) Bill, Nepal Rastra Bank (Amendment) Bill, Bank
and Financial Institution Amendment Bill, Railway Bill, Information
Technology Bill, Citizenship Act (Amendment) Bill and Public Procurement
(Amendment) Bill which would lay down provisions for a new legal
arrangement had been deferred.

•

Delay in addressing vital issues

During the corona pandemic, there have been reports claiming that frontline
workers have not received appropriate personal protective equipment due to
mismanagement from the government.
The premature termination of Parliament delayed the decision-making
process for contentious subjects that require timely intervention. The Millennium
Challenge Corporation (MCC) Nepal Compact mandates parliamentary ratification
before proceeding with the $500 million grant. The United States and Nepal signed
the agreement in 2017. Nepal had made a commitment to ratify it in Parliament by
September 2019, but the whole thing stalled after a debate whether the grant was in
220

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

the national interest or not took the front seat. While a few provisions in the MCC
compact might be mootable, timely closure was necessary nonetheless. Its pros and
cons should have been debated at an appropriate platform of Parliament, and not on
social media. The delay in issue of MCC has helped only an opportunistic few who
thrive and craft their way to gain political mileage amidst a crisis like this. It has
also hurt Nepal's reputation among potential investors and donors who will now take
cognizance of the indecisiveness before considering future investments in the
country.
•

Deeper implications
The decision to dissolve the parliament has deeper implications. Beyond its
impact on the future of Nepal’s political stability, it also endangers one of
the key gains of post-conflict politics in the country: federalism, one of the
main demands of various groups in the years leading up to the new
constitution.

•

Growing disillusionment
Moreover, such a situation will provide ample space for a resurgent promonarchist and anti-federalist movement in Nepal, and embolden antidemocratic activities of fringe groups. After nearly a decade of political
irrelevance, a growing list of conservative forces that oppose republicanism,
federalism and secularism – major achievements of Nepal’s democratic
movements – is now seeking to make a political return. Most worryingly,
this also includes many who were initially supportive of the new system, but
are increasingly disillusioned by reports of government corruption and
political patronage. In other words, a cynical and flawed implementation of
federalism has put the future of Nepali federalism in some doubt.

Conclusion:
The dissolution of Nepal’s House of Representatives (‘HoR’) last December
and a subsequent constitutional crisis sparked great legal debate that came with an
historic Supreme Court judgment holding the dissolution unconstitutional. The
question of the restoration of the dissolved parliament is linked to the defense of the
sovereignty of the parliament and the defense of sovereignty, the defense of the
constitution and the defense of democracy. Needless to say, this constitution was not
written with little grief. Therefore, the defense of this constitution is the
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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responsibility of the general democracy and the proponents of the constitution. The
actions of every organ and body constituted in accordance with the constitution must
be in accordance with the constitution and in the interest of the country and the
people.
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सचन्ि मनमामण प्रवक्रया सम्िन्िी एक अध्ययन

प्रववन िाई
सािांश

ु हरूिीि सुसम्िन्ि माि
अन्ििामविय कानूनको प्रमुख स्रोि सचन्ि हो । यसले ववश्वका मुलक

ु हरूिीि पािस्परिक ऐक्यिििा समेि मसजमना गदमछ । अन्ििामविय सचन्ि
कायम गने होइन, िी मुलक

मनमामण प्रवक्रया आफैंमा एक जवटल एवं सं वेदनशील प्रवक्रया हो । यस प्रवक्रयामा प्रमिमनमिहरूको मनयुचक्त,
वािाम, हस्िािि, अनुमोदन, सचम्मलन वा स्वीकृमि, सचन्ि लागू हुन,ु दिाम ि प्रकाशन एवं सचन्िको
कायामन्वयन जस्िा ििणहरू िहे का हुन्छन् । यी प्रत्येक ििणले मनचश्चि ववज्ञिाको माग गदमछन् ।

ु हरूको सचन्ि मनमामणको अभ्यास सम्िन्िमा अध्ययन िथा अवलोकन गदाम,
ववश्वका अन्य मुलक

क्यानडाको सं सदको सचन्ि मनमामणमा खासै सं लग्निा निहे िापमन सचन्िको कायामन्वयनका लामग आवश्यक
ु िाज्य अमेरिकामा
कानूनको मनमामणमा भने सं सदले नै महत्वपूणम भूममका मनवामह गने प्रिलन िहेकोमा सं यक्त
भने सिकािले मसनेटको सहममिमा सचन्ि गने प्रिलन िहे को छ । नेपालको सन्दभममा पमन सचन्ि गने

प्रमुख चजम्मेवािी सं घीय कायमपामलकामै मनवहि िहे को दे चखन्छ भने उक्त सचन्िको अनुमोदन, सचम्मलन,
स्वीकृमि एवं समथमन भने सं घीय सं सदले नै गने व्यवस्था िहे को छ ।
पृष्ठभूममः
अमेरिका ि रुसिीिको शीि युिको अन्त्यसँगै, ९० को दशकको सुरुवािी ददनहरूिाटै ववश्वका

ु हरू ववश्वव्यापीकिणको प्रभाविाट अछु िो िहन सकेनन् । यसै लहिको प्रभाव नै मान्नु
अमिकांश मुलक

ु हरूिीिको अन्ििसम्िन्ि िथा अन्ििमनभमििा झन् गाडा हुँदै आएको छ ि अन्ििामविय
पछम, ववश्वका मुलक
कानूनको सान्दमभमकिामा समेि िढोत्तिी भएको छ । िाज्य-िाज्य िथा िाज्य-अन्ििामविय सङ्गठनहरूिीि
िहेको सम्िन्ि िथा अन्ििवक्रयालाई व्यवचस्थि गने कानूनको रुपमा िहेको सचन्िलाई अन्ििामविय कानूनको
ु हरूिीि शाचन्ि,
मुख्य स्रोिको रुपमा मलने गिे को पाइन्छ । सचन्िहरूकै प्रभावले गदाम ववश्वका मुलक
सहकायम िथा सहअचस्ित्व सम्भव भएको हो ।

Prof. L. Oppenheim का अनुसाि "अन्ििामविय सचन्ि यस्िा सम्झौिाहरू हुन ् जो िाज्य िथा
अन्ििामविय सङ्गठनहरूको िीिमा गरिन्छ ि जसले कानूनी अमिकाि िथा किमव्यको मसजमना गदमछ ।"
यसैगिी

J.G. Starke का अनुसाि "सचन्ि एक यस्िो सम्झौिा हो जसद्वािा दुई वा दुईभन्दा िढी िाज्य

 शाखा

अमिकृि, सं घीय सं सद सचिवालय
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अन्ििामविय कानूनको आिािमा आपसी सम्िन्ि स्थावपि गदमछन् वा गनम िाहान्छन् ।" नेपाल सचन्ि ऐन,

२०४७ अनुसाि "दुई वा दुईभन्दा िढी िाज्यहरू वा कुनै िाज्य ि अन्ििसिकािी सङ्गठनिीि मलचखि
रुपमा सम्पन्न भएको सम्झौिा ि यसै प्रकृमिको जुनसुकै नामाकिण गरिएको मलखिलाई जनाउँ दछ ।"

Vienna Convention on Law of Treaties, 1969 को िािा २ अनुसाि "Treaty means an
international agreement concluded between States in written form and governed by
international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related
instruments and whatever its particular designation."
त्यसैले, सचन्ि भन्नाले दुई वा दुईभन्दा िढी अन्ििामविय व्यचक्तत्व भएका पिहरू सहभागी भएको सम्झौिा

हो जसले िी पिहरूका लामग अमिकाि िथा किमव्यको मसजमना गदमछ । यस्िो सम्झौिा अन्ििामविय
कानूनद्वािा सञ्चामलि हुन्छ । (िस्याल, 2066) अन्ििामविय कानूनको ववकासक्रमलाई मनयाल्ने हो भने,
प्रािचम्भक कालखण्डमा अमलचखि सम्झौिाहरू पमन सचन्िको रुपमा मलने गरिन््यो भने हाल आएि मलचखि
सम्झौिाहरूलाई माि सचन्िको रुपमा मलने गिे को पाइन्छ । सचन्िलाई महासचन्ि, प्रोटोकल, सम्झौिा,
सहममि पि, घोर्णापि, िडापि जस्िा नामहरूले समेि चिन्ने गरिएको पाइन्छ । ववश्वका अमिकांश

ु हरूको व्यवस्थाको मसं हावलोकन गने हो भने, सचन्ि सम्पन्न गने अमिकाि िथा चजम्मेवािी मूलिः
मुलक
कायमपामलकाको भए िापमन सवोच्ि जनप्रमिमनमिमूलक सं स्था व्यवस्थावपका अथामि ् सं सदिाट यस
दस्िावेजको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन गरिने प्रिलन िहेको पाइन्छ । जनिाद्वािा प्रत्यि

वा अप्रत्यि रुपमा ि ुमनएका सदस्यहरूको िाहुल्यिा िहे को सं सदले जनिाको वपि, मकाम िुझेको हुन्छन्
भन्ने मान्यिा अनुरुप कायमपामलकालाई सचन्िसँग सम्िचन्िि ववर्यमा जनआकांिा अनुरुप िाय िथा पिामशम
उपलब्ि गिाउँ छन् भन्ने ववश्वास िाचखन्छ । यसका साथै सचन्िलाई िैद्यिा प्रदान गनम िथा मसंगो िािको
सचन्ि प्रमिको स्वीकािोचक्त जनाउन व्यवस्थावपकाले सचन्िलाई अनुमोदन गनुम पदमछ ।
सचन्ि मनमामणको प्रवक्रयाः
सचन्ि मनमामण एक जवटल, िहुपिीय एवं िहुआयाममक प्रवक्रया हो । यसमा ववमभन्न िािहरूको
सवक्रय सहभामगिा हुनेदेचख मलएि अन्ििामविय कानून िथा िाविय कानूनहरूको सहयोग समेि मलने
गरिन्छ । यस प्रवक्रयाका लामग कुटनीमिक ियािी, प्रमिमनमिहरूको ियनदे चख मलएि सचन्ि अनुमोदन िथा
अनुमोददि सचन्िको कायामन्वयनसम्मका जवटल प्रवक्रयाहरू िािहरूले पूिा गनुम पने हुन्छ ।

J.G. Starke

ले उल्लेख गिे का सचन्ि मनमामणको कायमववमि दे हाय िमोचजम िहको छः (िस्याल, 2066)
1. प्रमिमनमिहरूको मनयुचक्तः कुटनीमिक ियािी पूिा भएपमछ सचन्ि मनमामणका लामग सचन्ि मनमामणकिाम
िाज्यहरूले आ-आफ्नो िफमिाट प्रमिमनमिहरूको मनयुचक्त गदमछन् । यस्िा प्रमिमनमिहरूलाई सचन्ि
सम्िन्िी ववर्यमा वािाम गनेदेचख मलएि सचन्िका शिमहरूको मनमामण गनेसम्मको पूणअ
म मिकाि ददइएको
हुन्छ ।
2. वािाम:

यस ििणमा सचन्िका प्रमिमनमिहरूिीि छलफल भई आपसी सहममिमा सचन्िको अचन्िम

मस्यौदा ियाि गरिन्छ । मस्यौदाको प्रस्िाव भने कुनै पमन सदस्यले छलफलमा प्रस्िुि गनम
सक्दछन् ।

224

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

3. हस्िािि: यस ििणमा वािामको ििणिाट ियाि पारिएको अचन्िम मस्यौदा िािहरूका प्रमिमनमिहरूले
हस्िािि गिी सचन्ि प्रमाचणि गदमछन् । यस्िो हस्िािििाट सचन्िले िाध्यात्मक शचक्त प्राप्त गदमछ
भने सं वकणम अथममा सचन्िको मनमामण कायम पूिा भएको मामनन्छ ।
4. अनुमोदन: यो िािको सहममि व्यक्त गरिने एक महववपूणम माध्यम हो । यस्िो सहममि िािको
व्यवस्थावपकाको सवोच्ि अङ्गद्वािा प्रदान गरिन्छ । सचन्िको अनुमोदन भएपमछ त्यस्िा अनुमोदनपि
पिहरूिीि आदानप्रदान वा िहुपिीय सचन्िहरूको हकमा सचन्िले िोकेको दे श वा मनकायमा सङ्कलन
गरिन्छ ।

5. सचम्मलन वा स्वीकृमि:

सचन्िको सचम्मलन वा स्वीकृमि भन्नाले आफूले सुरुमा हस्िािि गिे को िि

अरू दे शका लामग लागू भइसकेका सचन्िहरूमा सहममि वा स्वीकृमि जनाई आफूलाई पमन लागू

गिाउने इच्छा व्यक्त गनुल
म ाई िुचझन्छ । यो मुख्य रुपमा िहुपिीय सचन्िहरूको सन्दभममा लागू हुने
गदमछ ।

6. सचन्ि लागू हुन:ु

प्रायः सचन्िहरू लागू हुने सिमहरू सचन्िमा नै उल्लेख गने गरिएको हुन्छ । मिनै

शिमहरूको आिािमा वा कमिपय सचन्िहरू हस्िािि हुनासाथ लागू हुने गिे को दे चखएको छ भने
कमिपय सचन्िहरू अनुमोदन पश्चाि् माि लागू हुने गदमछन् ।

7. दिाम ि प्रकाशनः अन्ििामविय सचन्िहरूको पािदचशमिाका लामग सचन्िको दिाम गने प्रिलनको सुरुवाि

ु
भएको हो । सं यक्त
िािसं घका सदस्य िािहरूद्वािा गरिएका सिै सचन्िहरू सचिवालयमा दिाम गनुम
पने प्राविान उक्त सं स्थाको वविानमै उल्लेख गरिएको छ । सचन्िका पि िािहरूले आफू पि
भएका सचन्िहरू पििाि मन्िालय वा कानून मन्िालय माफमि् प्रकाशन गने प्रिलन समेि व्यापक
हुँदै आइिहे को छ ।

8. सचन्ि कायामन्वयनः

ु हरूले ववद्यमान कानूनहरूमा सं शोिन िथा
सचन्िको कायामन्वयनका लामग मुलक

नयाँ कानून आवश्यक पिे मा सोको िजुम
म ा समेि गने गिे को पाइन्छ । आफू पि भएको सचन्िको
पूणप
म ालना गनुम पि िािको किमव्यको रुपमा िहे को हुन्छ ।

ु हरूको सचन्ि मनमामण प्रवक्रयाः
ववश्वका केही मुलक

क्यानडाः (Barnett, 2021)
अन्ििामविय सचन्िहरूका सम्िन्िमा

Canada िाज्यको िफमिाट हुने वािाम िथा सं वादको अचन्िम
चजम्मेवािी िथा दावयत्व पििाि मन्िीमा मनवहि िहेको छ । वािामको क्रममा Global Affairs Canada
को मनगिानीमूलक भूममका िहे को हुन्छ । नागरिक समाजको पमन पमछल्लो समयमा सहभामगिा िढे को
छ । सचन्िको मस्यौदामामथ

Canadian सिकाि ि अको पििीि सहमि भए पश्चाि् उक्त सचन्िको
मस्यौदा स्वीकृमिका लामग Canada को मचन्िपरिर्द्मा पेश गरिन्छ । मचन्िपरिर्द्िाट स्वीकृमि प्राप्त
गिे पमछ माि सचन्िमा हस्िािि गरिन्छ । क्यानडाको िफमिाट सचन्िमा हस्िािि गने प्रयोजनका लामग

पूणाममिकाि कुनै एक व्यचक्त वा सोभन्दा िढी व्यचक्तहरूलाई प्रदान गनम सवकने व्यवस्था िहेको
छ । यसिी हस्िािि भएका सचन्िहरूलाई मचन्िपरिर्द्िाट प्राप्त प्रामिकािका आिािमा पििाि मन्िीले
सचन्ि अनुमोदनको पिमा हस्िािि गिे पमछ माि औपिारिक रुपमा सचन्ि अनुमोददि भएको मामनन्छ ।
सचन्िको कायामन्वयनका सन्दभममा वविावयकी प्रवक्रया अनुसाि सं सदिाट कानून मनमामण भएपमछ, सचन्ि मै
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उल्लेख भए सोही मममििाट वा अनुमोदनपिको आदानप्रदान भएको मममििाट वा पिहरूिीिको आपसी
समझदािीमा लागू हुने गदमछ ।
यसिी हेदाम, अन्ििामविय सचन्िहरूको सम्िन्िमा गरिने वािाम, हस्िािि एवं अनुमोदन सं घको
कायमपामलकाको मनयन्िणमा िहेको हुन्छ । सं सदले केवल उक्त सचन्िहरूको कायामन्वयनका लामग
आवश्यक कानूनहरूको मनमामण गदमछ । िथावप सन् 2008 जनविीमा सं घीय सिकाििाट भएको घोर्णा

ु िथा अन्य मनकायसँग भएका
Canada ि अन्य मुलक
ु गनै पने व्यवस्था छ । उक्त टे िल
ु
सम्पूणम सचन्िहरू अनुमोदन हुनपु ूव म House of Commons मा टे िल
एवं सन् 2020 नोभेम्ििमा भएको सं शोिनले

भएको सचन्िउपि सं सदले एक्काइसवटा िैठकसम्म छलफल गिी सिकािलाई आवश्यक पिामशम ददने
गदमछ । िथावप उक्त पिामशम िाध्यकािी भने हुने गदै न ।

ु िाज्य अमेरिकाः (Congressional Research Service, 2001)
सं यक्त
अमेरिकाको सं वविानले सचन्ि गने अमिकाि िािपमिलाई प्रदान गिे को छ । िथावप मसनेटको

सल्लाह िथा सहममिलाई अमनवायम सिमको रुपमा मलइएको पाइन्छ । कुनै पमन सचन्िको समथमन मसनेटको
दुई मिहाइको िहुमिले माि गनम सवकने व्यवस्था िहे को छ । मसनेटले सहममि नजनाएका अन्य
सम्झौिाहरूलाई कायमकारिणी सम्झौिाको रुपमा माि मलइन्छ । यस्िा सम्झौिाहरूले सचन्िको मान्यिा
पाउँ दैनन् ।
सचन्िको वािामका लामग वािामकािको छनोट गने ववशेर्ामिकाि िािपमिमा िहेको हुन्छ ।
िािपमिले पुणाममिकािसवहि वािामकाि छनोट गिी आवश्यक सुझाव वािामकािहरूलाई ददने गदमछन् ।
मसनेटले पमन वािामकािहरूलाई आवश्यक िाय िथा सुझाव ददने िथा िािपमिका लामग सचन्ि मनमामणको
सम्िन्िमा सल्लाहाकाि परिर्द्को भूममका मनवामह गदमछ ।17

यसिी हेदाम, सचन्िको सन्दभममा मसनेटले

िािपमिको सचन्ि मनमामण माफमि् गरिने मनिं कुश प्रयासको मनयन्िण गदै िाविय वहिको सं ििण गदमछ ।
वािामिाट सचन्िको मस्यौदा ियाि भई हस्िािि भएपश्चाि्

Secretary of State ले उक्त सचन्ि िािपमि

समि पेश गदमछन् ि िािपमिले सन्दे श सवहि उक्त सचन्ि मसनेटमा पठाउँ दछन् । उक्त िािपमिको
सन्दे शमा मसनेटको सचन्िउपि सल्लाह ि सहममि आह्वान गरिएको हुन्छ । मसनेटमा पेश भई

First

reading समाप्त भए पश्चाि् जुनसुकै सचन्ि पमन पििाि सम्िन्ि समममिमा पठाइन्छ । यस ििणमा
सचन्िको छपाइ गिी सवमसाििणलाई उपलब्ि गिाइन्छ । यसिी उक्त समममिमा आवश्यक छलफल गिी
प्रमिवेदन ियाि गरिन्छ ि पुनः मसनेटमा पेश गरिन्छ । यसिी पेश भएको प्रमिवेदन सवहि मसनेटमा
सचन्िउपि व्यापक छलफल हुन्छ ि मसनेटको दुई मिहाई समथमन भएमा सचन्िमा मसनेटको समथमन िहेको
मामनन्छ । यसिी मसनेटको समथमन प्राप्त गिे पमछ िािपमिले उक्त सचन्िको अनुमोदन गने व्यवस्था िहेको
छ । यसिी अनुमोददि सचन्िको कायामन्वयनका लामग िािपमिले

17

Secretary of State लाई आदे श

हाल िािपमिले मसनेटसँग पूवम सल्लाह नगिी सचन्ि हस्िािि भएपमछ सोझै पेश गने अभ्यास िढी प्रिलनमा

िहेको छ।
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ददन्छन् । सचन्ि गरिएको पिसँग अनुमोदनपि आदान-प्रदान भए पश्चाि् िािपमिले सचन्ि लागू भएको
घोर्णा गदमछन् ।
अमेरिकाको सं वविान जािी भएपमछको प्रािचम्भक कालखण्डमा गरिने सचन्ि मनमामणको वािाममा
मसनेट सदस्यहरूको पमन सहभामगिा हुने गिे को पाइन्छ । िथावप यस वकमसमको प्रिलनले भने मनिन्िििा
पाउन सकेन । दुलभ
म घटनाको रुपमा, सन् 1920 मािम 19 मा पवहलो ववश्वयुि औपिारिक रुपमा

अन्त्य गने भसे मलस सचन्िका लामग दुई मिहाइ िहुमि पुग्न नसक्दा मसनेटिाट अस्वीकृि भएको मथयो ि
हालसम्म कूल िािवटा सचन्िहरू यसिी नै मसनेटिाट अस्वीकृि भएका छन् ।
नेपालमा सचन्ि मनमामणः
नेपालमा

सचन्ि मनमामणको

अभ्यासको

सुरुवािको

प्रामाचणक दस्िावेज मलच्छवीकालिाटै

पाइन्छ । मिब्ििसँगको आमथमक िथा िाजनीमिक सम्िन्ि ववस्िािको क्रममा ववमभन्न समयमा ववमभन्न
सचन्िहरू गरिएको मथयो । यही अभ्यासकै मनिन्िििा नै मान्नु पछम सन् 1816 भएको सुगौली सचन्ि,
सन् 1950 मा भाििसँग भएको शाचन्ि िथा मैिी सचन्ि जस्िा अनेकौं सचन्िहरूमा नेपालको िफमिाट
अवहलेसम्म हस्िािि भइसकेको छ । हाल नेपालले सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक िाज्य व्यवस्था
अँगामलसकेपमछ पमन सचन्ि मनमामणलाई महत्व ददई सं वविानमै मूलभूि व्यवस्था समेट्नुलाई कुनै पमन
आश्चयमको ववर्य मान्न सवकन्न ।

सचन्ि सम्िन्िी कानूनी व्यवस्थाहरूः
नेपालको सं वविानको िािा 278 ि 279 मा सचन्ि सम्िन्िी व्यवस्था िहे को छ । यस
अनुसाि सचन्ि वा सम्झौिा गने अमिकाि सं घमा मनवहि िहे को छ । सचन्ि वा सम्झौिा गरिने ववर्य
प्रदे शको अमिकािको सूिीमा पनम गएमा सं घले सम्िचन्िि प्रदे शसँग पिामशम गनुम पने िथा प्रदे शले सं घको
सहममि मलई आमथमक िथा औद्योमगक ववर्यका किािजन्य सम्झौिा गनम सक्ने व्यवस्था समेि िहेको
छ । नेपाल िाज्य वा नेपाल सिकाि पि हुने सचन्ि वा सम्झौिाको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा

समथमन सं घीय कानून िमोचजम हुने िथा शाचन्ि ि मैिी, सुििा एवं सामरिक सम्िन्ि, नेपाल िाज्यको
मसमाना ि प्राकृमिक स्रोि िथा त्यसको उपयोगको िाँडफाँट सम्िन्िी ववर्यका सचन्ि वा सम्झौिाको

अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन सं घीय सं सदका दुवै सदनमा ित्काल कायम िहे का सम्पूणम
सदस्य सं ख्याको दुई मिहाइ िहुमिले गनुम पने सिम िहेको छ । िि शाचन्ि ि मैिी एवं प्राकृमिक स्रोि
िथा त्यसको उपयोगको िाँडफाँट सम्िन्िी ववर्यसँग सम्िचन्िि सचन्ि वा सम्झौिामध्ये िािलाई व्यापक,

गम्भीि वा दीघमकालीन असि नपने सािािण प्रकृमिका सचन्ि वा सम्झौिाको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि
वा समथमन प्रमिमनमि सभाको िैठकमा उपचस्थि सदस्यहरूको सािािण िहुमििाट हुने प्राविान िहेको

छ । यसका साथै कुनै पमन सचन्ि वा सम्झौिा यस िािा िमोचजम अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा
समथमन नभएसम्म नेपाल सिकाि वा नेपालको हकमा लागू नहुने एवं नेपालको भौगोमलक अखण्डिामा
प्रमिकूल असि पने गिी कुनै सचन्ि वा सम्झौिा गनम नपाइने स्पष्ट सं वैिामनक प्राविान िहे को पाइन्छ ।

नेपाल सचन्ि ऐन, २०४७ को दफा ३ िमोचजम िािपमि, प्रिानमन्िी, पििाि मन्िी, िाजदू ि

वा कुटनीमिक मनयोगका प्रमुख िथा अन्ििामविय सम्मेलनमा भाग मलने प्रमिमनमिमण्डलका नेिाले त्यस
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सम्मेलनका सन्दभममा माि नेपालको िफमिाट सचन्िको सम्िन्िमा वािाम गनम, सचन्िको अचन्िम मस्यौदा
वा प्रमाचणक प्रमि स्वीकाि गनम, हस्िािि गनम वा आििण िाख्न वा सो सम्िन्िी अन्य काम गनम पाउने
व्यवस्था िहे को छ । यस िाहे कका अन्यलाई भने पूणाममिकाि जरुिी पदमछ ।ऐ. ऐनको दफा ४ िमोचजम
सं वविानको िािा २७९ मा उल्लेख भएका ववर्यहरूमा ि यसदे चख िाहे का अन्य ववर्यका सचन्िहरू
अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन गनुम पने भनी व्यवस्था भएको सचन्िलाई अनुमोदन, स्वीकृमि

वा समथमनका लामग सं सदमा पेश गनुम पने व्यवस्था िहे को छ । यसैगिी कुनै अन्ििसिकािी सङ्गठनको
सदस्यिा प्राप्त गने सचन्ि वा प्रिमलि कानूनको प्रमिकूल हुने सचन्िको हकमा त्यस्िो सचन्िमा अनुमोदन,
सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमनको व्यवस्था नगरिएको भए िापमन सं सदमा प्रस्िाव पारिि नभएसम्म नेपाल
वा नेपाल सिकाि त्यस्िो सचन्िको पि हुन सक्ने छै न भनी स्पष्ट व्यवस्था िहे को छ । यसका साथै ऐ.
ऐनको दफा ६ अनुसाि नेपाल सिकािको मनणमयिाट हस्िािि गिी सचन्ि लागू गनम सक्ने व्यवस्था समेि
िहेको छ । यसिी नेपाल सिकािले स्वीकाि गिे का सचन्िहरूको सूिना सं सदको िैठक िसेको एक
मवहनामभि जानकािीको लामग सं सदमा पेश गनुम पने व्यवस्था समेि िहेको छ । वयनै प्राविानहरूलाई
दृवष्टगोिि गदाम, िािका लामग महत्वपूणम एवं अमिकांश सचन्िहरू सं सदीय प्रवक्रयािाट गुचज्रन्छन् भने
सामान्य प्रकृमिका केही सचन्िहरू सिकािले सोझै हस्िािि गिी लागू गनम सक्ने समेि व्यवस्था िहे को
दे चखन्छ ।

सचन्ि सम्पन्न गने सम्िन्िी मनदे चशका, 2077 िमोचजम सचन्ि सम्पन्न गनम, सचन्िको
कायामन्वयनको समन्वय िथा सहजीकिण गनम िथा आवश्यक सुझाव ददन नेपाल सिकािको मुख्य सचिवको
सं योजकत्वमा एक समन्वय समममिको व्यवस्था समेि गरिएको छ ।
नेपालको सचन्ि मनमामणको प्रवक्रयाः

1. प्रािचम्भक अध्ययनः

नेपाल सिकाि पि हुने गिी कुनै सचन्ि मनमामणको प्रवक्रया प्रािम्भ गनुअ
म चघ सम्िचन्िि

मन्िालयलद्वािा अध्ययन टोली गठन गिी प्रािचम्भक अध्ययन गरिन्छ ।

2. ववस्िृि अध्ययनः

उक्त सचन्िका िािे मा ववस्िृि अध्ययन गनुम आवश्यक भनी प्रािचम्भक अध्ययनको

प्रमिवेदनमा उल्लेख भएमा वा नेपाल सिकािले ववस्िृि अध्ययन गने मनणमय गिे मा वा उक्त

सचन्ि सं सदिाट अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन गनुम पने भएमा ववस्िृि अध्ययन
गरिन्छ । यसका लामग ववमभन्न सिोकािवालाहरूको वृहि् सहभामगिामा एक अध्ययन टोली
गठन गरिन्छ ।

3. वािाम टोलीको गठनः

कुनै सचन्िको ववर्यमा वािाम गने मममि ि स्थान िय भएपमछ सम्िचन्िि मन्िालयले

कानून मन्िालय, पििाि मन्िालय ि आवश्यकिा अनुसाि अन्य सिोकािवाला मन्िालय वा
मनकायको प्रमिमनमि िहे को वािाम टोली गठन गरिन्छ । यस टोलीको सं योजन सम्िचन्िि

मन्िालयले गदमछ । यसै टोलीको नेिा वा अन्य कुनै अमिकािीलाई नेपाल सिकािको मनणमय
अनुसाि पूणाममिकाि प्रदान गरिन्छ ।
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4. वािाममा सहभामगिा, मस्यौदा ियािी ि जाँिः

यस ििणमा सचन्िका सन्दभममा आवश्यक वािाम गरिन्छ । यसमा अध्ययन टोलीहरूका

प्रमिवेदनको सुझावलाई समेि ध्यान ददइन्छ । वािामको क्रममा भएका मनणमय ि सचन्िको मस्यौदा
पििाि मन्िालय, कानून मन्िालय ि सम्िचन्िि मन्िालयका प्रमिमनमिले ियाि िथा जाँि गदमछन्
।

5. सचन्िको मस्यौदामा हस्िाििः

वािाम गिी ियाि पारिएको सचन्िको मस्यौदामा वािाम टोलीको पूणाममिकािप्राप्त व्यचक्तले

हस्िािि गदमछन् ।

6. प्रमिवेदनः

वािाम सन्पन्न भएपमछ वािाम टोलीको सं योजकले वािाम टोलीका प्रत्येक सदस्यसँग वािामको

क्रममा भएका छलफल ि सहममिको ववविण मलई वािाममा पिहरूिाट व्यक्त िािणा, िाचखएका
अडान, अको ििणको वािाम हुने भए नेपालले िाल्नु पने कदम वा अपनाउनु पने उपाय सवहिको
एकीकृि प्रमिवेदन सम्िचन्िि मन्िालयमा पेश गदमछन् ।

7. नेपाल सिकािको मनणमयको लामग पेश गनेः

हस्िाििपमछ लागू हुने सचन्िको हकमा त्यसको स्वीकृमिको लामग ि अनुमोदन,

सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमनिाट लागू हुने सचन्िको हकमा सं घीय सं सदमा पेश गने स्वीकृमिका
लामग सम्िचन्िि मन्िालयले नेपाल सिकाि समि प्रस्िाव पेश गदमछन् ।

8. सचन्िमा आििण िाख्नेः

सचन्िको कुनै व्यवस्था नेपालको सं वविान वा प्रिमलि कानून अनुकूल नभएमा, सचन्िको

कुनै व्यवस्था कायामन्वयन गनम नेपालको स्रोि, सािन िथा प्रशासमनक िमिािाट नसवकने भएमा,

सचन्िमा िहेको प्राविान वा अन्य कुनै आिािमा आििण िाख्न उपयुक्त दे चखएमा सम्िचन्िि
मन्िालयले कानून मन्िालय ि पििाि मन्िालयको सहममि मलएि आििणको मस्यौदा ियाि
गदमछन् । यस्िो आििण सचन्िमा व्यवस्था भएमा माि िाख्न पाइने प्रिलन िहेको छ ।

9. सचन्िमा घोर्णाः

सचन्िको कुनै व्यवस्थाको कायामन्वयन नेपालको कानूनी व्यवस्था िमोचजम गरिने कुिा

स्पष्ट पानम वा सचन्िको कुनै व्यवस्थाले मसजमना गिे को दावयत्व नेपालको हकमा स्पष्ट पानम
आवश्यक भएमा सचन्िको पि िनेको िखि घोर्ण गनम सवकन्छ ।

10. सचन्िमा हस्िािि गने वा मलखि आदान-प्रदान गनेः

नेपाल सिकािको मनणमयिाट हस्िािि गिे पमछ लागू हुने सचन्िको हकमा नेपाल

सिकाििाट हस्िाििको स्वीकृमि प्राप्त भएमा पूणमम िकािप्राप्त अमिकािीवाट हस्िािि गरिन्छ वा
सचन्िमा गरिएको व्यवस्था अनुसाि नेपाल सिकािले त्यस्िो सचन्ि स्वीकृि गने मनणमय गिे को
व्यहोिा उल्लेख गिी अको पिसँग मलखि आदान-प्रदान गरिन्छ ।

11. सचन्िमा अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमनः
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हस्िािि भएको सचन्िको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन सं घीय सं सदको

दुवै सदनिाट गरिन्छ । िाविय सभामा सचन्िको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन दे हाय
िमोचजम हुने व्यवस्था िहेको छः
▪

सम्िचन्िि मन्िीले सचन्िको प्रकृमि सवहि आवश्यक ववविण खुलाइ त्यस्िो सचन्िको
प्रामाचणक प्रमिको प्रमाचणि प्रमि ि नेपाली भार्ामा अनुवाद गरिएको प्रमि समेि सं लग्न
गिी महासचिव वा मनजको अनुपचस्थमिमा सचिवलाई सूिना ददने,

▪

यसिी सूिना ददएको पाँि ददनपमछको कुनै िैठकमा सो सम्िन्िी प्रस्िाव प्रस्िुि गरिने
ि सो िैठक हुने ददनभन्दा दुई ददन अगावै सचिवले सदस्यहरूलाई सोको प्रमि उपलब्ि
गिाउने,

▪

सभामा मन्िीले वक्तव्य माफमि् सचन्ि प्रस्िुि गनम ि अको कुनै िैठकमा सामान्य
छलफल गरिने, जहाँ सचन्िको सैिाचन्िक पिमा माि छलफल हुने,

▪

सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टामभि सदस्यहरू आििणउपि सं शोिन पेश
गनम सवकने,

▪

सामान्य छलफल समाप्त भएपमछको कुनै िैठकमा प्रस्िुिकिाम मन्िीले सचन्िको
प्राविानमामथ सदनमै छलफल गरियोस् वा वविायन समममिमा छलफल गरियोस् भन्ने
प्रस्िाव प्रस्िुि गने ि सोही अनुसाि ववस्िृि छलफल गरिने,

▪

सं शोिन प्रस्िुकिाम सदस्यले िैठकको स्वीकृमि मलई सं शोिन वफिाम मलन सक्ने,

▪

वविायन समममिमा सचन्िको प्राविानमामथ ववस्िृि छलफल समाप्त भएपमछ समममिले
गिे को मनणमयको प्रमिवेदन ियाि गिी सभाको िैठकमा पेश गरिने ि उक्त प्रमिवेदन
सिै सदस्यलाई ववििण गरिने,

▪

यसिी प्रमिवेदन ववििण भएको िौिीस घण्टापमछको कुनै िैठकमा समममिको प्रमिवेदन
ि सो सम्िन्िी सचन्िको प्राविानमा माि छलफल गरिने,

▪

सो छलफल समाप्त भएपमछ सचन्ि प्रस्िुिकिाम सदस्यले सचन्ि अनुमोदन, सचम्मलन,
स्वीकृमि वा समथमन गरियोस् भन्ने प्रस्िाव प्रस्िुि गने,

▪

शाचन्ि ि मैिी, सुििा एवं सामरिक सम्िन्ि, नेपाल िाज्यको सीमाना ि प्राकृमिक स्रोि
िथा त्यसको उपयोगको िाँडफाँटसँग सम्िचन्िि ववर्यका सचन्िको अनुमोदन,
सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन सम्िन्िी प्रस्िाव सभाको दुई मिहाइ िहुमििाट
अनुमोदन गरिने ि यस ववर्य िाहेकका अन्य ववर्यका सचन्िहरू सभाको िहुमििाट
अनुमोदन गरिने,

▪

यसिी पारिि सचन्ि सभाको िैठकमा उत्पचत्त नभई प्रमिमनमि सभामा भएको अवस्थामा
सचिवले सन्दे श सवहि प्रमिमनमि सभामा पठाउने,

▪

प्रमिमनमि सभामा अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन भई आएका सचन्िको हकमा

ु हुने िथा त्यसको प्रमि
उक्त सचन्िको सन्दे श सवहिको प्रस्िाव सचिवद्वािा सभामा टे िल
सदस्यलाई ववििण गरिने,
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▪

यसिी ववििण भएको दुई ददनपमछ प्रस्िुिकिाम सदस्यले सो मामथ वविाि गरियोस् भन्ने
प्रस्िाव प्रस्िुि गने ि त्यसपमछको कायमववमि सभामा पेश भएको सचन्िको हकमा झैं
लागू हुने,

▪

सभामा उत्पचत्त भई दुवै सभािाट सचन्ि अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन भए
नभएको जानकािी महासचिव वा मनजको अनुपचस्थमिमा सचिवले सम्िचन्िि मन्िालय
ि पििाि मन्िालयमा पठाउनुपने ।

प्रमिमनमि सभामा सचन्िको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन दे हाय िमोचजम हुने व्यवस्था

िहेको छः

▪

सम्िचन्िि मन्िीले सचन्िको प्रकृमि सवहि आवश्यक ववविण खुलाई त्यस्िो सचन्िको
प्रामाचणक प्रमिको प्रमाचणि प्रमि ि नेपाली भार्ामा अनुवाद गरिएको प्रमि समेि सं लग्न गिी
महासचिव वा मनजको अनुपचस्थमिमा सचिवलाई सूिना ददइने,

▪

यसिी सूिना ददएको पाँि ददनपमछको कुनै िैठकमा सो सम्िन्िी प्रस्िाव प्रस्िुि गरिने, यस
िैठकभन्दा दुई ददन अगावै सचन्िको प्रमि सदस्यहरूलाई ववििण गरिने,

▪

सभाको िैठकमा सचन्िमामथ सामान्य छलफल गरिने, यस छलफलमा सचन्ि अनुमोदन,

सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन गनुम पने वा नपने कुिामा सीममि िही सचन्िको सै िाचन्िक
पिमा माि छलफल हुने ि छलफलमा उठे का प्रश्नहरूको जवाफ मन्िीले अन्त्यमा ददने,
▪

सदस्यहरूले सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय िीस घण्टामभि सचन्िको आििण
उपि सं शोिनको सूिना महासचिव वा मनजको अनुपचस्थमिमा सचिवलाई ददने,

▪

सामान्य छलफल समाप्त भएपमछको कुनै िैठकमा प्रस्िुिकिाम मन्िीले सचन्िको प्राविानमामथ

सदनमा छलफल गनम वा सम्िचन्िि समममिमा पठाउनका लामग प्रस्िाव पेश गने ि सोही
िमोचजम सचन्िमामथको छलफल अगामड िढ्ने,
▪

यस छलफलको क्रममा सं शोिनकिाम सदस्यले िैठकको स्वीकृमि मलई सं शोिन वफिाम मलन
सक्ने,

▪

समममिमा सचन्िको प्राविानमामथ ववस्िृि छलफल समममिमा भएको अवस्थामा उक्त छलफल
समाप्त भएपमछ समममिले गिे को मनणमयको प्रमिवेदन ियाि गिी सभाको िैठकमा पेश गरिने
ि ित्पश्चाि् सो प्रमिवेदन सिै सदस्यहरूलाई ववििण गरिने,

▪

यसिी ववििण भएको िौिीस घण्टापमछको कुनै िैठकमा समममिको प्रमिवेदन ि सो सम्िन्िी
सचन्िको प्राविानमामथ माि सभाको िैठकमा छलफल गरिने,

▪

उक्त छलफल समाप्त भए पश्चाि् प्रस्िुिकिाम सदस्यिाट सचन्ि अनुमोदनका लामग प्रस्िाव
प्रस्िुि

▪

गरिने,

शाचन्ि ि मैिी, सुििा एवं सामरिक सम्िन्ि, नेपाल िाज्यको सीमाना ि प्राकृमिक स्रोि
िथा त्यसको उपयोगको िाँडफाँटसँग सम्िचन्िि ववर्यका सचन्िको अनुमोदन, सचम्मलन,
स्वीकृमि वा समथमन सम्िन्िी प्रस्िाव सभाको दुई मिहाइ िहुमििाट अनुमोदन गरिने ि यस
ववर्य िाहेकका अन्य ववर्यका सचन्िहरू सभाको िहुमििाट अनुमोदन गरिने,
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▪

यसिी सचन्िको अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन सम्िन्िी प्रस्िाव स्वीकृि भएपमछ
सन्दे श सवहि सचिवले िाविय सभामा पठाइने,

▪

िाविय सभािाट अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन भई सन्दे श सवहिको सचन्िको

ु गने ि त्यसको प्रमि सदस्यलाई ववििण गने ि दुई ददन पमछ
प्रस्िाव सचिवले सभामा टे िल
उक्त प्रस्िाव सभाको िैठकमा पेश हुने साथै त्यसपमछको कायमववमि सभामा पेश भएको
सचन्ि सिह लागू हुने,
▪

यसिी सभामा उत्पचत्त भई दुवै सभािाट सचन्ि अनुमोदन, सचम्मलन, स्वीकृमि वा समथमन
भए नभएको जानकािी महासचिव वा मनजको अनुपचस्थमिमा सचिवले सम्िचन्िि मन्िालय
ि पििाि मन्िालयमा पठाउनु पने ।

12. सचन्िको दिाम िथा अमभलेखः

सं सदिाट अनुमोददि सचन्िको अमभलेख िाख्नका लामग सम्िचन्िि मन्िालयले कानून

मन्िालयमा पठाउँ छ ि कानून मन्िालयले अमभलेखमा दिाम गिी दिाम नम्िि सवहि अमभलेख
गरिएको जानकािी सम्िचन्िि मन्िालयलाई पठाउँ छ । अन्ििामविय सङ्गठनमा दिाम गनुम पने
अवस्थामा उक्त सचन्िलाई पििाि मन्िालय माफमि् दिामको प्रवक्रया अगामड िढाइन्छ ।

13. सचन्िको प्रकाशन िथा कायामन्वयनः

ु भि
नेपाल पि भएको सचन्ि िाजपिमा प्रकाशन गरिन्छ ि सचन्िको प्राविानहरू मुलक

वक्रयाशील हुन्छन् ।
उपसं हािः
सचन्ि, पिहरूको सहममिमा आिारिि हुन्छ ि यसको पालन गिाउने िाध्यात्मक शचक्त नै

सहममि हो । यो आिुमनक अन्ििामविय कानूनको मूल आिाि हो । सचन्िका पिहरू - िािहरू एवं

अन्ििामविय सङ्गठनहरू भएको हुनाले यसको मनमामण प्रवक्रया अरू कानूनभन्दा मभन्न एवं जवटल िहेको
हुन्छ । यसको मनमामण प्रवक्रयाको ववमभन्न ििणहरूहरूमा पि िािहरूको ववमभन्न मनकायहरूको सं लग्निा
िहने िथा पि िािहरूको पििाि सम्िन्ि जस्िो सम्वेदनशील ववर्यलाई समेि प्रत्यि असि गने भएकोले
सचन्ि मनमामण प्रवक्रयामा वृहि् अध्ययन िथा व्यावहारिक ज्ञानको जरुिी पदमछ । सचन्ि मनमामण प्रवक्रयामा
सिकािको मुख्य भूममका िहे िापमन सं सदले सिकािलाई िाविय आवश्यकिाको पवहिान गिाउने, ववमभन्न
ििणहरूमा आवश्यक सुझाव प्रदान गने िथा सं सदमा पेश भएका सचन्िहरूको आििणमा आवश्यक
परिमाजमन गिी िाविय वहिको ििा गने जस्िो महत्वपूणम भूममका मनवामह गिी अन्ििामविय सचन्िलाई िाविय

वहि अनुकूल िनाउने कायम गरििहेको सन्दभममा आगामी ददनमा अन्ििामविय सचन्ि िाविय स्वाथम अनुकूल

िनाउन सिकाि ि सं सदले आफूिीि िहेको पािस्परिक सहयोगी भूममकालाई अझै प्रविमन ि सम्विमन गनम
आवश्यक दे चखन्छ ।
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PROSPECTS, OPPOURNITY AND CHALLENGES IN
DIGITIZATION: THE CASE STUDY OF FEDERAL
PARLIAMENT OF NEPAL

Arun Kishor Sharma
Abstract
Digitization means the use of digital technology to modify a business model
to create new possibilities for sales to value creation. The main purpose of the study
is to identify the effects of digitization in the federal parliament of Nepal. The
performance of the parliament, secretariat, parliamentarians as well as employees
working procedure should be fully digitalized based different prescribed different
modules. Quantitative and quantitative method were followed. This research
included a series of well-structured questionnaires, mainly directed at MPs and
employees, and structured interviews with key persons of the organizations. The raw
data were processed and analyzed by SPSS. Cochran's Q test, Chi-Square test and
Friedman tests were applied to show the present status and need of digitization tools
in Federal Parliament of Nepal. The system becomes automated, interlinked, based
on the database and there should be a mutual understanding among committees on
different issues. The overall activities of parliament, committees, and its secretariats
records are managed systematically through tailored software. We would also
intend to discuss the limits on the usage of different tools and recommendations for
parliamentary application. The holistic framework is a digital framework for FPN.
This will be helpful for a digitized workplace. The FPN will start the new era of
digital transformation.

 Section Officer, Federal Parliamen Secretariat
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Introduction to Federal Parliament
The Federal Parliament has two chambers of parliament. There are 275
members elected by the House of Representatives (HR) for a five-year term, 165
from single-seat constituencies and 110 from a proportional party list. Similarly,
there is a system of the National Assembly (NA) of 59 members elected for a sixyear term from 7 provinces, equivalent to 8 members. The President nominates the
remaining three representatives, including one person, 1 Dalit, and 1 from the
community of people of different capacities (Secretariat, 2020).
Both Houses (HA and NA) of FPS have a strong secretariat under the Speaker
and Chairman to maintain the effectiveness and efficiency of parliamentary
business. Administration of both the assemblies (Lower and Upper house) is
managed under the leadership of the Chief Secretary of the Parliament under the
direct supervision and guidance of Rt. Honorable Speaker of HA and Rt. Honorable
Chairperson of the NA.
Digitization
Digitization is a method in which an analog signal is captured in digital form
(Stevan Gostojic, 2020). It is the process of creating an electronic means of a 'real
world' object or case, allowing the object to be stored, viewed, and processed on a
computer, a 2018th shared over networks and/or the World Wide Web. The word
'digitization' is a simplified expression of the document in digital format (Julia
Schwanholz, 2018).
The computer-used binary number system consists of a sequence of 0 & 1.
These 0 and 1 are usually referred to as 'bits' of data. In any digitization process, a
fundamental point to remember is that the binary or digital channels are relatively
narrow and that only a partial representation of an analog entity can ever be made in
digital form. In other words, only a representation of the real thing can ever be a
digital entity. Therefore, for the digital version to fulfill its intended function, the
digitizer must make informed decisions as to what degree of detail is needed in the
digital version of an item (Shekar Bandi, 2020).
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Digitization seeks to expand transparency and promote preservation. By
digitizing their resources, databases, for example, may make accessible to all that
was only exclusively available to a small group of researchers. Digital initiatives
allow users to access collections easily and conclusively from anywhere at any time
(Julia Schwanholz, 2018).
Benefits of Digitization
•
•

•

•

Access: Digitized document offers a retrieval benefit over the physical
document (schumarcher, 2016).
Preservation: It is possible to copy digital content and it does not rely on
having a constant item and being held under guard, but on the potential
to deliver several copies (Darko Cherepnalkoski, 2015).
Reduced costs of Handling: The cost of processing, preserving, and
copying paper records is minimized by digitization, and the missing
documents can be restored in some cases (Beland & Muphy, 2016).
Organization and dissemination: You can organize digital or electronic
objects and archive them in a file data warehouse.

Digital Transformation
Digital transformation is the model of transforming the business to create the
new one in the working procedure and its culture (Arrif, 2020). It should cope with
challenging the business and market requirements. In other words, changing the
existing culture into the digital age is called the digital transformation. It is a tool for
overcoming the conventional way of working such as distribution, promotion, and
support to consumers (Abdulsalam S. Mustafa, 2018).
Alternatively, digital transformation changes the working style of an
organization and does the business with new technologies by our side as we switch
from paper to the digital world (Julia Schwanholz, 2018).
Digital transformation of Different countries
Indian Experience
The website is updated regularly with information about the acts of
Parliament and legislative news. The Blog, Twitter, and Facebook pages make it
easy for people to get involved. The journalists attend workshops on monitoring the
actions of MPs and MLAs. It also offers information on the legislative agenda in
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Parliament, as well as details on legislative results, to the press and electronic media.
Members of the PRS staff are often asked to contribute columns on a variety of
important bills (PRS legislative Research, 2020).
The Parliament of India initiated a parliamentary digitization project in 2012,
with an initial focus on digitizing parliamentary debates and records since 1858. A
web portal was also developed for the dissemination of information for public access
to legislation and documentation. The available documentation includes Lok Sabha
debates from the first to the 11th Lok Sabha (Parliament) covering 45 years (19521997) and reports of all parliamentary committees from 1952 to 1998. The third
phase of the project involved the digitization of the relevant publications of the Lok
Sabha Secretariat and historical debates of — Provisional Parliament (1950-1952);
Constituent Assembly of India (Legislative) (1947-1949), Central Legislative
Assembly (1921-1947); Council of State (1921-1954) and Indian Legislative
Council (1858-1920) (Rajya Sabha, 2019).
The public web portal contains numerous links of both houses of Parliament
of India including MP bios, a daily parliamentary calendar, pending legislation, bills,
committee business, real-time (live streaming), and house and committee
debates.The Right to Information Act (2005) is available in full text and synopsis
form and provides a specific reference to the scope of external (citizen, NGO, other
stakeholders) and internal (parliamentary) response and binding information release
to interested parties (Indian Emblem, 2020).
Media access is facilitated with on-line access to the parliament's Press
Information Bureau and comprehensive live streaming of parliamentary proceedings
is also available, in addition to a general information page rich with links to
information regarding the legislative process and the structure and function of the
people's house—with specific reference to Parliament's legislative, oversight, and
representative functions whilst highlighting Parliament's mandate to maintain its
status as an open, transparent and accountable institution (PRS legislative Research,
2020).
EU Experience
Since 1995, technical convergence has blurred the distinctions between
telecommunications, television, and information technology. In 2015, the
Commission initiated the digital way to deliver the key policy proposals, including
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strengthening e-commerce, copyright, e-Privacy, digital rights harmonization, and
cyber security (Digital Agenda for Europe, 2020).
There are multiple channels available to communicate directly with MPs
within the European Parliament, including the Internet, social networks, and video
broadcasts of almost all meetings in full session, on a committee-by-committee
basis, and on personal MP's social media sites—all of which are released publicly
via the European Parliament website (Stay informed, 2020).
Likewise, it has become customary for MEPs (and staff) to make themselves
highly accessible to traditional media (television, radio, newspapers) while at the
same time promoting individual, country-specific, and broader EU themes
interactively with very large and diverse participants through the Union (Digital
Agenda for Europe, 2020).
Transparency, accountability, and inclusivity are evident in nearly all entry
points for external stakeholders engagement—although there are increasing
instances of division and competing interests between national (e.g., member state)
and unified EU policy and procedure, particularly when comparing the relative level
of broadband penetration, infrastructure development, and familiarity amongst the
individual member state populations with ICT. This gap in capacity and
knowledge/familiarity is narrowing, however, as newer member states "catch up" to
the more established and some extent more developed member states (Essential ICT
infrastructure for smart, automated transport, 2020).
The Parliament also provides IT support and advice for MPs in both houses,
including drop-in IT support at MP's request (with such requests made via various
media and web-based interactive software). The PDS also manages the
parliamentary IT network and ensures that internal computer systems and equipment
are running properly and are provided software updates on a regular and periodic
basis. The department is also charged with developing specialized applications for
the evolving needs of Parliaments whilst developing an ICT strategic plan that is
periodically reviewed, updated, and amended to help ensure cost-effectiveness,
human resource relevance, and usefulness of all ICT systems to internal (MPs, staff)
and external (the public at large) stakeholders.
Finally, IT department maintains the Parliament website, parliamentary
social media accounts (Twitter, Facebook, Instagram), and the intranet. There are
also existing guidelines for Parliament on the proper use of social media platforms
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in the parliamentary context (Essential ICT infrastructure for smart, automated
transport, 2020).
Digitization in Federal Parliament of Nepal
An IT Department is established at the federal parliament, serving both the
houses. Though there is the limited staff (3) in the department, it is responsible for
preparing the ICT plan for the parliament; implementing new and hi-tech
technologies; maintaining data and system security; continuous review of the
websites of the secretariat, and content updating; integration and implementation of
new technologies whilst maintaining data and system security; monitoring and
supervision of network, internet, computers, laptops, etc. within the parliaments, etc.
Data Analysis and Findings of Research
Demographic Information
This section was divided into two divisions. In the first section, the profile of
the respondent on age group, gender, post, and marital status is analyzed.
A descriptive statistical Cochran's Q test and Chi-Square test were done to
extract the findings related to the sample. The obtained data responses are shown in
the table:
Table1: Data Collection Sample
Member of Parliament online form

No.

Invited

40

Response

19

Employee online form
Invited

200

Response

118

Total No of Respondents

137

There was only one type of form, with Member of Parliament and Employee
being corresponding respondents, as stated in the previous chapter. The population
occurrence figure for each type of reaction is discussed below.
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

239

Demography of age groups of the population
Table 2: Age-Group of population
Age Group
Age
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

20-29

43

31.4

31.4

31.4

30-39

60

43.8

43.8

75.2

40-49

25

18.2

18.2

93.4

50-59

8

5.8

5.8

99.3

60 and above

1

.7

.7

100.0

137

100.0

100.0

Total

Gender of respondents
Figure 1: Gender of respondents

/
The above chart shows that out of 137 respondents, there were 58.39 % male
and 41.61 % female. The statistics suggested a nearly equal contribution of males &
females in the dissertation.
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Post of respondents
Figure2: Number of respondents

The table above showed that out of a total of 137 respondents, 13.87 % were
members of Parliament, 5.11 % were Joint Secretary, 10.95 % were Under secretary,
24.82 % were officers and 45.26 % were Non-gazette officers.
Cochran's Q test for the availability of digital tools
Based on the second section of the questionnaire, the questions number
from 6 to 10, the flowing hypotheses were assumed for the availability of digital
tools as;
H0: All the tools of digitization are equally available.
H1: At least one of the digitization tools is most available.
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Table 3: Cochran's Q test for the availability of digital tools
Value
Means of Digitization

0 (NO)

1 (YES)

Website

3

134

Mobile apps

55

82

Intranet

30

107

FMS

16

121

e-attendance

19

118

N

137

Cochran's Q

87.154

df

4

Sig.

.000*
*= significant at α = 0.05

From the above table no. 3, we saw that all the digitization tools in the Federal
parliament were not equally available (Q = 87.154, df = 4, p-value = 0.000 < 0.05)
i.e. H1 accepted. The most available digitization tool is the website as it is available
in the case of approximately 98 % of the respondents. Besides the website, It is then
followed by FMS and e-attendance with total positive responses of 121 (88.32 %)
and 118 (86.13 %) respectively.
Chi-Square test for Access of vital information
From questions 11, how the different posts, age groups, and gender were
associated with the mode of access of vital information in the organization. For this
purpose, the following hypotheses were formulated;
H0: There is no significant relationship between job positions/ age groups/
gender and access to the digitization tools.
H1: There is a significant relationship between job positions/ age groups/ gender and
access to digitization tools.
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a) Based on position
Table 1 : Chi-Square test for Access of vital information based on post
Position
Member of
parliament

Joint secretary

Undersecretary

Officer

Non-Gazetted
officer

Total

Website

App Intranet Manually Total

Count

12

0

1

6

19

Expected
Count

13.2

.7

1.1

4.0

19.0

Count

5

0

1

1

7

Expected
Count

4.9

.3

.4

1.5

7.0

Count

10

0

1

4

15

Expected
Count

10.4

.5

.9

3.2

15.0

Count

23

4

0

7

34

Expected
Count

23.6

1.2

2.0

7.2

34.0

Count

45

1

5

11

62

Expected
Count

43.0

2.3

3.6

13.1

62.0

Count

95

5

8

29

137

Expected
Count

95.0

5.0

8.0

29.0

137.0

N

137

Pearson ChiSquare

13.656

df

12

Significance

.323
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From the above table 4, it was seen that the job position and mode of access
to the vital information were not significantly correlated (χ2 = 13.656, df = 12 and pvalue = 0.323 > 0.05) i.e. H0 is accepted. In other words, the preferences in different
digitization tools to access vital information were not related to the position of the
respondents.
Friedman test for barriers/ challenges of digitization
From questions 10, 11 & 12 of sections 3, for the challenges and barriers in
implementing digitization tools in the Federal Parliament of Nepal, the following
hypotheses were assumed;
H0: All the barriers are equally challenging for digitization.
H1: At least one of the barriers is perceived as the most challenging one.
Table 3: Friedman test for barriers/ challenges of digitization
Barriers

Mean Rank

Cybersecurity

1.69

Lack of IT knowledge

2.31

Lack of digital authentication
process

2.00

N

137

Chi-Square

37.735

df

2

Sig.

.000*
*= significant at α = 0.05

From the above table 3, it was seen that the barriers in the digitization were
not perceived as equally challenging by the respondents (χ2 = 37.735, df = 2 and pvalue = 0.000 < 0.05) i.e., H1 accepted. The majority of the respondents felt that lack
of IT knowledge was the most challenging barrier in digitization.
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Friedman test for needs/prerequisites for the implementation of digitization
tools
From questions 18,19 & 20 of sections 4, the needs/prerequisites in
implementing digitization tool in the FPS, the following hypotheses were applied
for the Friedman test;
H0: All the digitization tools/modules are equally needed.
H1: At least one of the tools/modules is most needed.
Table 4: Friedman test for prerequisites for the implementation of digitization
modules
Digitization module

Mean rank

MIS

1.47

Training

1.53

N

137

Chi-Square
df
Sig.

1.455
1
.228

From the above table 4, it was seen that the modules were equally needed in
digitization (χ2 = 1.455, df = 1 and p-value = 0.228 > 0.05) i.e. H0 is accepted. The
test showed that both the tools were highly demanded in the organization.
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Findings of the Research
Holistic Conceptual Model of Digitization of FPS

*HR- House of Representative
*NA- National Assembly
*FPS- Federal Parliament Secretariat
* FMS- Financial Management System
*CS- Committee Secretariat
The newly developed conceptual model is a holistic solution of the Federal
Parliament of Nepal (FPS) and its digitized workplace. Management Information
System (MIS) system is integrated with Gate Pass System (GPS), e-attendance
System (EAS), Assembly Question Processing System (AQPS), Committee and
Meeting Management System (CMMS), and Financial Management System
(FMS).
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As we know that there are two houses Federal of Parliament of Nepal. They
are the House of Representative (HR) and National Assembly (NA) At the main
entry of FPS, MPS, and employees have to go through Gate Pass System (GPS).
After security clearance, another module called (EAS) system for e-attendance.
Conclusion
Digitization is one of the basic needs in the 21st century but there is a gap
between the available technology and the daily ‘real-time’ usage of digitalized
information in the Nepali parliament at the federal and provincial levels.
There are some specific areas for further identification, assessment, and
follow-on implementation identified in this research and those which are specific to
the various components of ICT implementation in a parliamentary context. These
include the hardware and software which would need to be procured following
Nepal government regulations and as part of any potential funding arrangement
between the government and donor agencies.
Suffice it to say, this research is intended to be a framework for digitization
and its relevant parliamentary stakeholders might together construct a strategic plan
for ICT implementation at both levels of parliament moving forward. The primary
elements of any strategic plan (people, money, and time) must be considered in that
formulation to first identify all possible implementation strategies and then to
identify which priorities for ICT enhancement are feasible given available human
and financial resources within a short, medium, and long term time frames.
As evidenced from the research the preliminary assessment of the ICT needs
of Parliament at the federal, there is a gap between the available technology and the
daily ‘real-time’ usage of digitalized information in the Nepali parliament.
There are several specific areas for further identification, assessment, and
follow-on implementation identified in this article template and those which are
specific to the various components of ICT implementation in a parliamentary
context. These include the hardware and software which would need to be procured
following Nepal government regulations and as part of any potential funding
arrangement between the government and federal parliament. Along with Cyber
Security, regulation of data and access in digitization for transformation is must for
the easier, faster and timely information management.
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जलवायु परिविमन सम्िन्िी समीिा

घनश्याम खुलाल



सािांश

जलवायु परिविमन पृ्वीको वायुमण्डलको िापक्रमको वृविले जल िथा वायु अथामि ् वािाविणमा

हुने नकािात्मक परिमाण हो । औद्योमगक ववकासपश्चाि उत्पादन िढे का कािमनडाइअक्साइड, ममथेन,
सल्फि डाइअक्साइड, क्लोिोफ्लोिो कािमन जस्िा हरििगृह ग्याँसहरु वायुमण्डलमा िह िनाएि िसेका

छन्, जसले सूयक
म ो प्रकाशलाई सोस्ने गदमन ् । वायुमण्डलमा मथमग्रएका यस्िा ग्याँसहरुले पृ्वीिाट फकमने
प्रकाशलाई सोसेि िाख्ने भएकोले पृ्वीको िापक्रम िढ्दै जान्छ । ववकामसि दे शको िुलनामा नेपालले

हरििगृह ग्याँस नगन्य मािामा उत्सजमन गिे िापमन कमजोि अथमिन्ि, जवटल भौगौमलक अवस्था,
सम्वेदनशील जैववक ववववििा ि कमजोि जनिेिनाका साथसाथै परिविमनसँग जुध्न सक्ने िमिाको कमीको

कािण जलवायु परिविमनको िढी जाचखममा पने सम्भावना दे चखन्छ । जसले गदाम ववशेर्गिी वहमनदी,
जलसम्पदा, कृवर्, वन िथा जैववक ववववििामा, भौमिक सं ििना ि जनस्वास्थयमा प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपमा

असि परििाखेको छ । ववश्वव्यापी रुपमा मसचजमि समस्याहरुमा समुद्री सिह िढ्नु, मरुभूममको ववस्िाि,

कृवर् उत्पादनमा नकािात्मक असि, वर्ाममा अमनयममििा, मौसम परिविमन हुने, वहउँ पग्लने क्रम िीव्र हुने

जस्िा समस्या दे चखएका छन् । ववद्युिीय उपकािणहरुको उत्पादनलाई िढाएि, ठू ला-ठू ला उद्योग
िन्दाहरुको स्थापनालाई घटाएि, शहिीकिणलाई व्यवचस्थि गिे ि, वन, जङ्गल ववनाशको िीव्र गमिलाई

घटाएि, ववश्वव्यापी रुपमा िािहरुिीि सहयोग ि समन्वय िढाएि जलवायु परिविमनको असिलाई
न्यूनीकिण गनम सवकन्छ । त्यसै ले यो समस्यासँग जुध्न सिैले आ-आफनो माटो सुहाउँदो, िमिा सुहाउँदो
प्रववमि एवं शैलीका ववकास गनम नै सिैभन्दा उत्तम ववकल्प हुनसक्छ ।
अविािण
जलवायु परिविमन आजको ववश्वको मनकै जल्दोिल्दो ववर्यको रुपमा िहे को छ । ववश्वभरि
औद्योगीकिणको ववकास िीव्र गमिमा भइिहे को छ । ववकासका गमिववमिहरु अचघ िढ्दै गदाम थुप्रै मानवीय
वक्रयाकलापका कािण वािाविणीय समस्याहरु समेि ववढिहे को छ । जलवायु परिविमन एक प्राकृमिक
प्रवक्रया भए िापमन मानवीय वक्रयाकापहरुका कािण उत्सचजमि हरििगृह ग्याँसका कािण केही दशकयिा
पृ्वीको जलवायु असामान्य ि िीव्र वकमसमले परिविमन हुँदै आएको छ । प्रमुख

हरििगृह ग्याँसहरु

कािमनडाइअक्साइड, क्लोिोफ्लोिो कािमन, ममथेन, नाइरसअक्साइड, जलिाफहरु हुन ् । वायुमण्डलमा

हरििगृह ग्याँसको मािा प्राकृमिक ि मानवीय कािणले गदाम ददनानुददन िढ्दै गएको छ । सूयि
म ाट आउने
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िाप वायुमण्डल पाि गिे ि पृ्वीमा आइपुग्छ । पृ्वीमा आएको िाप केही भाग जममन, िोटमिरुवा िथा
समुद्रले सोसेि मलन्छ भने केही भाग फकेि वायुमण्डलमििै जान्छ । यसिी फवकमएको िाप वायुमण्डलमा

भएको हरििगृह ग्याँसमा ठक्कि खाई मनचश्चि भाग वायुमण्डलमा नै िहन्छ ि वायुमण्डल िात्छ जसलाई
हरििगृह प्रभाव भमनन्छ । वायुमण्डलमा िहे का यी हरििगृह ग्याँसहरु नभएको भए सायद पृ्वीको औसि
िापक्रम

शुन्य

भन्दा

१८

मडग्री

सेचन्टग्रेड

कम

हुने

मथयो

भनी

वैज्ञानीकहरुले

भनेका

छन् । यो िापक्रममा हालको जस्िो मानव लगायि जीवजन्िुका लामग उपयुक्त हावापानी भएको सामान्य
सं साि सम्भव हुने मथएन । हरििगृह ग्याँस कम भएको अवस्थामा पृ्वीिाट फवकमएको िापशचक्तको िेिै
भाग वायुमण्डल िावहि जान््यो भने हरििगृह ग्याँसको मािामा वृवि भएको अवस्थामा िेिै भाग िापचशक्त

वायुमण्डलले नै सोसेि िाख्दछ । यसले गदाम वायुमण्डल िथा पृ्वीको िापक्रम वृवि हुँदै जान्छ ।
त्यसैले वायुमण्डलमा हरिि गृह ग्याँस जमि-जमि िढ्दै जान्छ, त्यमि नै अनुपािमा हरििगृह प्रभाव िढ्दै

गइ वायुमण्डल थप िात्दै जान्छ । यस्िा हरििगृह ग्यासहरुका कािण वायुमण्डलमा िहे को ओजन िह
िाक्लदै जान्छ यसले गदाम सूयक
म ो िाप पृ्वीमा आउन ि ददन्छ िि फवकमन ददँ दैन । फलस्वरुप पृ्वीको
औसि िापक्रममा वृवि हुन्छ । यसिी मानवीय वक्रयाकलापले पृ्वी िात्ने प्रवक्रयालाई नै मिश्वव्यापी
उष्णिा भमनन्छ । िािेको वायुमण्डलले हावालाई ििाउँ छ । हावा िािेपमछ यसको िहावको गमि, िाप
ि ददशामा असन्िुलन आउँ छ जसले पानी िथा वहउँ पने िरिका, प्रकृमि िथा मािा लाई प्रभाववि
पादमछ । फलस्वरुप मौसम िथा जलवायुमा जवटलिा ि अमनश्चििा ल्याउँ छ । वायुमण्डलले िापक्रमा
सन्िुलन गदमछ । िापक्रम सन्िुलनमा प्रमुख भूममका कािमनडाइअक्साइडको हुन्छ । दै मनक रुपमा
पृ्वीको वायुमण्डलमा आएको परिविमनलाई मौसम भमनन्छ । जस्िै घाम लाग्दालाग्दै िदली भई शीिल
हुने, एकैमछनमा पानी पने आदद । मौसमको लामो अवमिको औसि अवस्था जलवायु हो । जलवायु
परिविमन सामान्यिा २० दे चख ३० िर्मको अवमिमा हुने गदमछ । जलवायु परिविमन भन्नाले िापक्रम ि
वर्ाममा भएको परिविमनले पयामविणीय प्रणालीमा पने असि िथा प्रभाव हो । जलवायु परिविमनका प्रमुख

दुई कािक िापक्रम ि वर्ाम हुन ् । जलवायु परिविमनले जलवायुको ििै पिलाई प्रभाववि िुल्याउँ छ,

ु ान गनम सवकँदै न, ऋिुजन्य मौसमको ढाँिा िदमलददन्छ, ववर्म प्रकृमिका मौसमजन्य
वर्ामको सही पूवामनम
घटना जस्िै भािी वहमपाि हुन,ु सुख्खा खडेिी हुन,ु उष्ण ि ठण्डी वायुभाटा पैदा हुन ु ि अिानक वहमिाल
फुट्नु आददको सम्भावना िढाइददन्छ ।

ु मा पदमछ । नेपालमा
जलवायु परिविमनको वहसािले नेपाल ववश्वको िौथो जोचखमपूणम मुलक
िर्ेनै ०.०६ मडग्री सेचल्सयका दिले िापक्रम िवढिहे को छ । यो वृविदि अन्य िेिको िुलनामा वहमाली
िेिमा िवढिहेको छ । ववश्वको औसि िापक्रम वृविभन्दा नेपालको ऋिुजन्य िापक्रम द्रिु गमिमा

िढे को छ । यो प्रववचत्तको मनिन्िििा कायम हुने सम्भावना छ । वावर्मक औसि िापक्रम सन् २०००
लाई पूवामिाि िे खा मान्दा सन् २०३० सम्म १.२ सेचल्सयसका दिले, सन् २०५० सम्म १.७ सेचल्सयसका

दिले ि सन् २०२१ सम्म ३ सेचल्सयका दिले िढ्ने प्रिेपण गरिएको छ । नेपालमा हुने सिदि वर्ाममध्ये
८० प्रमिशि वर्ाम मनसुन याममा हुने गदमछ । जुन १५-२० प्रमिशिसम्म िढ्ने अनुमान गरिएको छ ि

वहउँ दमा हुने वर्ाम घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै उच्ि िापक्रम, िढदो जलवाचष्पकिण ि
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घट्दो वहउँ दे वर्ामले िािम्िाि सुख्खा÷खडेिी मनम्त्याउँ छ । वहउँ द ि वर्ामकालमा हुने वर्ामको मिर्मिा नै
नेपालमा जलवायु परिविमन अनुकूलनको लामग कदठन ि ुनौिी हो ।
परिभार्ाः
जलवायु परिविमन सम्िन्िी अविािणाका िािे मा उल्लेख भइ सकेको छ । यसलाई थप पने

क्रममा मनम्नानसािका व्याख्याहरुका आिािमा परिभार्ा गरिएको पाइन्छ:
(क)

UNFCC ले मानवीय वक्रयाकलापका कािण वायुमण्डलमा आउने परिविमनलाई जलवायु
परिविमन भनेको छ ।

(ख)

मामनसको वक्रयाकलापको कािण प्रत्यि ि अप्रत्यि रुपम प्रभाववि भई जलवायुमा
आउने फिकपना हो । यसले भू-मण्डलमा वायुमण्डलको िनावटमा नै परिविमन गने

गदमछ । यसलाई प्राकृमिक रुपमा जलवायुलाई कुनै मनचश्चि समय सीमामभि परिविमन
हुने प्रवक्रयालाई सचम्झनु पदमछ ।
(ग)

जलवायु परिविमनलाई वायुमण्डल, जीवमण्डल, भू-मण्डल, जलमण्डलको समय स्वरुपको
वहसािले ि वयनीहरुिीि हुने अन्ििसम्िन्िका वहसािले मलनु पदमछ ।

(घ)

जलवायु परिविमन ठाउँ ववशेर्, ठाउँ को उँ िाइ ववशेर्, मौसम िथा ऋिु ववशेर्मा समेि
ु ा साथै वर्ाम ऋिुमा मािै
फिक पदमछ । अग्लो डाँडामा भन्दा होिो स्थानमा गमी हुनक

समुद्री वर्ाम हुने गदमछ । यसप्रकाि प्रकृमिको िनावटको वहसािले हुने परिविमनलाई
सामान्य ि मनयममि श्रे णीको जलवायु परिविमन भमनन्छ ।
(ङ)

सौयम वववकिण माफमि् पृ्वीमा िापशाचक्त प्राप्त हुन ु ि यस्िो िापशचक्तल पुनः अन्िरििमा
नै वफिाम पठाउँ छ, यस प्रवक्रयािाट मौसम ि जलवायुमा सम्िन्ि कायम हुन पुग्दछ ।
सौयम वववकिणिाट प्राप्त शचक्त पृ्वीले नै मलने ि फेरि अन्िरििमा त्यस्िो शचक्तलाई

वफिाम पठाउने प्रवक्रयामा घटिढ हुँदा प्राकृमिक सन्िुलनमा गडिढी आउँ छ, यदद यस्िो
सौयम िापक्रम पृ्वीले जमि मािामा अन्िरििमा नपठाई पृ्वीमा नै िाख्दछ उमि नै
मािा पृ्वीमा हरििगृह ग्याँस िढ्दछ । यसले वायुमण्डलमा िापक्रम वृवि हुन पुग्दछ
ि जलवायु परिविमन हुने गदमछ ।
िाविय ि अन्ििामविय प्रयासहरु
जलवायु परिविमनको नकािात्मक प्रभावलाई आत्मसाि् गदै सन् १९९२ मा ब्राचजलको रियो दद
जेनेरियोमा ववश्वमा १५४ दे शहरुका प्रमिमनमिहरुको उपचस्थमिमा ववश्व चशखि सम्मेलन सम्पन्न भएको
मथयो । यसिाट िय गरिएका िािसं घीय मनयमहरुलाई कायामन्वयन गनम सम्मेलन िेिै पटक िमससकेको

छ । सन् १९९७ मा क्योटो अमभसचन्ि पारिि भएको मथयो । यस अमभसचन्िले सन् २००८ दे चख
२०१२ सम्ममा ववकमसि िािहरुले आफ्नो दे शमा हरििगृह ग्याँसको उत्सजमन सन् १९९० को िुलनामा
५.२ प्रमिशिले कमी ल्याउने प्रमििििा व्यक्त गिे का मथए । यो सन् २००५ पमछ माि कायामन्वयनमा
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आएको मथयो । क्योटो अमभसचन्िको आिािमा कािमन व्यापाि प्रािम्भ भएको मथयो । ववकमसि दे शहरुले
हरििगृह ग्याँस उत्सजमनमा कमी ल्याउने ि ववकासोन्मुख दे शहरुमा यो अवस्था आउन नददन ववशेर्
सिकमिाको व्यवस्था ममलाएको मथयो । ववकमसि दे शहरुले ववकासशील दे शहरुलाई हरििगृह ग्याँसको
उत्सजमन कम गने परियोजनामा लगानी गदै आमथमक सहयोगसम्म प्रदान गने समझदािी भएको मथयो ।

साथै ववशेर् जलवायु परिविमन कोर्, अल्पववकमसि िािहरुको कोर् ि अनुकूलन कोर् गिी िीनवटा
कोर्हरुको स्थापना गरिएको छ । सन् २००९ मा डेनमाकमको कोपेनहे गनको पन्ध्रौं सम्मेलनले क्योटो
अमभसचन्िलाई ववस्थावपि गिी नयाँ ववश्व सहममि गरिएको मथयो । यस सम्मेलनमा कािमन उत्पादनमा
ु हरूलाई अन्य िािहरुले ठू लो दिाि ददएका मथए िि खासै प्रगमि हुन
कमी ल्याउन ववकमसि मुलक

ु िाविय सं घीय सं ििना महासन्िी (UNFCC)
सकेन । सन् १९९३ मा जलवायु परिविमन सम्िन्िी सं यक्त
को पि िाि भएको मथयो । यस सम्िन्िी नीमि िय गने चजम्मेवािी नेपालमा वािाविण मनिालयले प्राप्त
गिे को छ । वव.स २०६७ मा जलवायु परिविमन नीमि िजुम
म ा गिी कायामन्वयमा मथयो । हाल िाविय

जलवायु परिविमन नीमि, २०७६ िजुम
म ा गिी कायामन्वयनमा छ । जलवायु परिविमन अनुकूलनलाई स्थानीय
ववकास योजनामा एकीकृि गनम वव.स २०६७ सालदे चख स्थानीय अनुकूलन कायमक्रम (LAPA) खाका
ियाि गिी कायामन्वयनमा

िहे को छ । त्यसैगिी हरिि गृह ग्याँस उत्सजमन कटौिी गनम सामुदावयक वन

कायमक्रम, कृवर् वन ववकास कायमक्रम, िािपमि ि ुिे सं ििण कायमक्रम, हरियो वन कायमक्रम, िाविय
अनुकूलन कायमक्रम लयायिका कायमक्रमगि व्यवस्थाहरु पमन गरिएका छन् । सं वविानको िािा ३० मा

प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ ि स्वस्थ वािाविणमा िाँच्न पाउने हक हुने ि वािाविणीय प्रदू र्णिाट हुने
िमि िापि पीमडिलाई कानून िमोचजम िमिपूमिम पाउने हक हुने कुिा उल्लेख गरिएको छ । िाज्यका
मनदे शक मसिान्िमा िाज्यको आमथमक उद्देश्यको रुपमा आमथमक उपलचब्िहरुको न्ययोचिि ववििण गने

उल्लेख छ । िाज्यका नीमिमा प्राकृमिक सािन स्रोिको सं ििण, सविमन ि उपयोग माफमि वािाविण
िथा जलवायु परिविमन न्यूनीकिण गनम मागमदशमन भएको छ । साथै ददगो ववकास लक्ष्यमा जलवायु
परिविमन ि यसको प्रभाव िथा अनुकूलनका िािे मा ववस्िृि रुपमा लक्ष्य िथा सूिकहरु मनिामिण गिे को

छ । नेपालको ववश्वव्यापी लक्ष्य ि सूिकहरुमा प्रािचम्भक प्रमिवेदन ियाि गिी सावमजमनक गिे को छ ।
कानूनी िथा नीमिगि व्यवस्थाहरुमा ववपद् जोचखम व्यवस्थापन िाविय िणनीमि, िाविय वन नीमि २०७५,
िाविय वािाविण नीमि, २०७६, िाविय मसमसाि नीमि २०६९, वन िेिको िणनीमि २०७२, नेपालको
जैववक ववववििा िणनीमि िथा कायमयोजना, िाविय िे ड ्लस िणनीमि २०७५, वन मनयमावली २०५१,
वािविण सं ििण ऐन, २०५३ िथा मनयमावली २०५४, िाविय मनकुञ्ज िथा वन्यजन्िु सं ििण, फोहोिमैला

व्यवस्थापन ऐन २०६८, माटो िथा जलािाि सं ििण लगायिका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । सं स्थागि
रुपमा वन िथा वािाविण मन्िालय ि अन्िगमिका ववभागहरु, िाविय योजना आयोग, वैकचल्पक उजाम
प्रविमन केन्द्र जलवायु परिविमनका िेिमा उल्लेखनीय कायम गदै आएका छन् ।
जलवायु परिविमनका असिहरु
जलवायु परिविमनका कािणिाट ववमभन्न खालका नकािात्मक असि पदमछ । जस्िै िापक्रम
वृवििाट पानीका स्रोिहरु सुक्न थाल्दछन् । यसले गदाम वनजङ्गल ि जैववक ववववििामा िास आउन

थाल्दछ । खाद्यन्न उत्पादन कम हुन थाल्दछ । ववमभन्न खालका प्राकृमिक प्रकोपका घटनाहरु घट्न
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पुग्दछन् । महत्वपूणम वनस्पमि ि प्राणीहरु लोप हुन थाल्दछन । ववर्ालु जीवहरुको वृवि हुँदै जाँदा
सङ्ग्क्रामक िोगहरुको ववस्िाि भइिहे को छ । यस्िा थुप्रै प्रभावहरुका कािण जलवायु परिविमनको ववर्य
अत्यन्ि प्रत्युत्पादक भइिहे को छ । यसका मनम्नानुसािका प्रभावहरु ववमभन्न िेिहरुमा दे चखएका
छन् ।
(१) कृवर् ि खाद्य सुििामा पािे का प्रभावः जलवायु परिविमनिाट उत्पादन ि उत्पादत्वमा ठू लो प्रभाव
परििहे को छ । जलका स्रोिहरु मामसँदै जानु, माटोको गुणस्ििमा िास आउनु जस्िा समस्याले
खाद्यान्न उत्पादन घवटिहे को छ । जनसं ख्याको वृवि अत्यामिक भइिहँदा खाद्यान्न अत्यन्ि ज्यादा
मािामा उत्पादन गनुम पने चस्थमि छ । यो परिस्थमिलाई अध्ययन गदाम खाद्य असुििाको मािमा
मानव समुदाय परििहे को छ । त्यसैगिी पृ्वीको कमिपय भागहरु िात्न पुगी सुख्खाग्रस्ि िनेका
छन् । यसले गदाम ििन िेिमा समेि नकािात्मक रुपमा प्रभाववि िनेको छ । िाढी पवहिो िढ्दै

जाने भएकाले कृवर्योग्य जममनको मािा समेि घट्न जाने दे चखन्छ । आकाशे पानीको भिमा खेिी
गने स्थानहरु अझै िवढ प्रभाववि हुने छन् ।
(२) नदीहरु वहउँ ि जलस्रोिमा पाने प्रभावः

वहमाली िेिमा िहेको वहउँ पग्लने क्रम िवढिहेको

छ । यसले गदाम िावढ पवहिोको अवस्था दे चखँदै जानुको अमिरिक्त नदी वकनािामा िहेका शहिहरु
डुिानमा पदै गएका छन् । वहउँ पचग्लसकेपमछ नदीनालाहरु सुक्ने छन् । वर्ामको िरिका ि स्वरुप
एवं प्रकृमिमा आएको परिविमनले पानीको अभाव खचड्किहेको छ ।
वहमिालहरु फुट्ने खििा समेि दे चखँदैछ

सुख्खा पमन िढ्दै छ ।

। जलभण्डाि उल्लेखनीय रुपमा घट्नेछन् । नेपालमा

हाल सम्म पाँिवटा वहमिालहरु फुवटसकेका छन् किीि िामलसभन्दा िढी वहमिाल फुट्ने खििामा
िहेको अध्ययनहरुले पुवष्ट गिे का छन् ।

(३) स्वास््य सम्िन्िी प्रभावः जलवायु परिविमनले मानव, जनवाि वनस्पमि सिैको स्वास््यमा प्रत्यि
प्रभाव पादमछ । यसिाट सृजना हुने िापको ििङ्गले मुटु, फोक्सोमा प्रभाव पादमछ

ि श्वासप्रश्वास

लगायि अन्य सङ्ग्क्रममि िोगहरुको सामाना गनुम पने हुन्छ । कुनै ठाउँ िेिै चिसो कुनै ठाउँ िािो
हुँदा पमन स्वास््यमा असि पनम थाल्दछ । स्वस््यकि पानीको अभावमा सिसफाइ िाम्रिी हुन
सक्दै न ् । पानीिाट फैमलने िोगिाट सङ्ग्क्रममि हुने चस्थिी दे खा पदमछ । औलो ि कालाज्वािको
प्रकोप ििाई िेिमा माि सीममि नभई पहाडी िेिमा समेि दे खापनम थालेको छ ।
(४) िस्िी ि पूवामिािः जलवायु परिविमनले

वहउँ पवहिो, डढे लोले, उष्ण िक्रवाि, सुख्खापन िढने,

वािाविणीय िास आदद दे खा पदमछन् । सामान्यिा यसिाट िस्िी पूवामिाि, जीवनयापन, आमथमक

सामाचजक िथा सांस्कृमिक पिमा नकािात्मक प्रभाव परििाखेको छ । िाढी पवहिोले गदाम मनमामण
भइसकेका पूवामिािहरुका सं ििना समेि जोचखममा पदमछन् । सुख्खापन िढ्दै जाँदा पानीको आपूमिम
घट्दछ ।

(५) प्राकृमिक प्रकोपः आन्िरिक शचक्तको कािण जलवायु परिविमन असन्िुमलि हुन पुग्दछ । यसका
ववमभन्न िववहरु आन्िरिक अन्िवक्रयाको परिमाण स्वरुप पटक-पटक उिाििढाव आउने गदमछ ।
यसले खडेिी, िाढी, िापििङ्ग, आँिी, िक्रपाि, वहमपवहिो आददको सामाना गने पने हुन्छ ।
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पारिचस्थमिक प्रणली खल्वल्याउने वक्रयाकलापमा मानव जामि व्यस्ि िहँदा प्राकृमिक प्रकोपका
घटनाहरु दे खा पदमछन् । जलवायु परिविमनका कािण प्राकृमिक प्रकोपिाट ववमभन्न ववध्वं सात्मक
गमिवमिहरु ि घटनाक्रमहरु दे खा पदमछन् । प्राकृमिक प्रकोपका घटनाहरुको अनुमान ि भववष्यवाणी
गनम कदठन हुन्छ ।
(६) वनस्पमि प्राणी िथा जैववक ववववििा असिः हावापानीमा आएको परिविमनस्वरुप प्रणाली िथा

वनस्पमिको जीवनिक्रमा असि पछम । फूलफुल्ने समयमा परिविमन आउने, वनस्पमि िथा

वन्यजन्िुहरुले िापक्रम ि वािाविणमा हुने परिविमन अनुसाि आफूलाई ढाल्न नसक्दा लोप हुने
खििामा पिे का छन् । कमिपय लोप भइसकेका छन् ।
जलवायु परिविमनका समस्या समािान गने उपायहरु
आज जलवायु परिविमनले समग्र ववश्वको वािाविणीय अवस्था परिविमन ल्याई वनस्पमि िथा प्राणी
जगिमा नकािात्मक असि परििहेको हुनाले यस्िा असिहरुको मनिाकिण गनम सम्पूणम व्यचक्त िथा
मनकायहरुले आफ्नो िफमिाट सकािात्मक पहल थाल्नुपछम जसको लामग मनम्न दुई उपायहरु अपनाउन
सवकन्छ:
(अ) न्यूनीकिणका उपायहरुः

वायु मण्डलमा हरििगृह ग्याँसहरुको उत्सजमन भई ज्यादा मािामा

दे चखँदै जाँदा यसका िहुआयममक असिहरु पनम पुग्दछन् । यस लाई ठीक मािमा मनयन्िणमा िाख्न
सक्नु पदमछ । हरििगृह ग्याँसको उत्सजमन कम गिी वा वायुमण्डलमा भइिहे को हरििगृह ग्याँसको
मािा घटाउदै ववश्वव्यापी रुपमा हुँदै गएको िापमान वृवि कम गनुम न्यूनीकिण हो । मानव प्रयास

यसै ददशामा केचन्द्रि हुन ु पदमछ । त्यसैले यसका लामग केही उपायहरु अवलम्िन गनम जरुिी
हुन्छ । जस्िैः
•

नववकिणीय उजामको ववकास ि प्रयोग गने,

•

कम ऊजाम खपि गने प्रववमिको प्रयोग गने,

•

प्राङगारिक खेिी प्रणालीको प्रविमन गने,

•

वनको िेि वृवि गिी कािमन सचञ्चमि िढाउने,

•

कृवर् वनको ववकास गने,

•

वािाविणीय सेवा िापि भुक्तानी गने प्रणाली ववकास ि ववस्िाि गने,

•

वािाविणमैिी स्थानीय शासन सं ििनाको कायामन्वयन गने ,

•

ववद्युिीय ऊजामको प्रविमन गने,

•

ववद्युिीय सावमजमनक यािायािको ववकास गने

•

फोहोिमैला व्यवस्थापन पुनः नववकिण ि पुनः प्रयोग गने ।

(आ) अनुकूलनका उपायहरुः परिवमिमि िथा प्रमिकूल जलवायुको परिचस्थमिमा समेि सोही अनुसाि
आफूलाई परिविमन गनम सक्नु अनुकूलन हो । अनुकूलनका उपायहरु मनम्नानुसाि हुन्छन्:
•

ववकाससम्िि कायमक्रमलाई जलवायु परिविमन न्यूनीकिणका कायमक्रमसँग आिि गने,
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•

पानीको सचञ्चमि, िहुउपयोग ि वकफायिी प्रयोगको प्रववमिको ववकास ि प्रविमन गने,

•

वर्ामको पानी भण्डािण गने ि भूममगि जलको ददगो उपयोगको मापदण्ड िय गिी लागू गने,

•

गिीि, सीमान्िकृि, भूममवहन व्यचक्तहरुलाई लचिि गिी कृवर्मा आिारिि अनुकूलनको
कायमक्रमहरु िय गिी कायामन्वयन गने,

•

स्थान, माटो ि जलवायु अनुसािको कृवर्िालीको खोजी गिी प्रविमन गने,

•

जलवायु मैिी पिम्पिागि प्रववमि, ज्ञान ि सीपलाई पवहिान गिी प्रयोग गने,

•

ु ान प्रणाली भिपदो ि ववश्वासनीय िनाउने,
मौसम पूवामनम

•

एकीकृि जलिाि व्यवस्थापन कायमक्रम सञ्चालन गने,

•

मसमसाि िेि, लोपन्मुख वन्यजन्िु िथा वनस्पमिको सं ििणको लामग कायमयोजना िनाएि
कायामन्वयन गने,

•

भौमिक पूवामिािको मनमामण गदाम जलवायुजन्य प्रकोपको प्रमििोिक सं ििना मनमामण गने,

•

ववपद् जोचखम न्यूनीकिण ि पूव म सूिना प्रणालीको ववकास गने,

•

पयामपटमन, हरिि पैदल मागम लगायि जलवायुमैिी पयमटनको प्रविमन

गने,

•

जलवायुजन्य जीव िथा वनस्पमथलाई अनुकूलन वािाविण ि वासस्थानमा स्थानन्ििण गने,

•

जलवायु परिविमनका कािण हुने िोग िथा महामािी फैमलन नददन िोकथाम गने सं यन्ि ववकास
गने,

•

जलवायु परिविमनिाट ववस्थावपि भएकाहरुलाई उचिि िमिपूमिम ददई िसोिासको व्यस्था गने,

•

जलवायु सम्िन्िी जनिेिना अमभवृवि, शौचिक िेिमा यसको पाठ्यक्रम ववकास ि ववमभन्न
सिोकािवालािीिको सहकायम ि समन्वयलाई प्रोत्साहन गने ।

जलवायु परिविमनका ि ुनौिीहरु
जलवायु परिविमन ववमभन्न स्थानमा ववमभन्न वहसािले हुने हुदाँ यसमा एकरुपिा कायम हुन सकेको

छै न । त्यसैले यसका ि ुनौिी समेि एकै प्रकािको पाइएको छै न । सामान्यिा मनम्नानुसािका ि ुनौिीहरु
दे चखएका छन् ।

(क) हालसम्म हरििगृह ग्याँसको उत्सजमनका किाणहरुको पवहिान यसिाट पाने प्रभाव िािे मा प्रस्ट
भइसके िापमन यसलाई मनयन्िणमा िाख्ने प्रभावकािी प्रववमि ि प्रारुप समेि ियाि पानम सवकएको
छै न । हरिि ग्याँस उत्सजमन न्यूनीकिणको सं यन्ि ववकास हुन सकेको दै चखँदैन ।

(ख) नयाँ प्रववमिको ववकास गिी जलवायु अनुकूलन गनम सवकने मनचश्चि ढाँिा ि िरिकाहहरुको
ववकास िाम्रिी भएको छै न ।
(ग) यस समस्यािाट जोचखममा परििाखेका िेिहरु ि जोचखममा पनम गइिाखेका िेिहरुको िािे मा
पवहिान गिी िदमलँदो जलवायु अनुरुप सुिचिि िहन सक्ने उपायहरुको अवलम्िन हुन
सवकिाखेको छै न ।
(घ) अन्ििामविय िेििाट उपयुक्त ि प्रभावकािी ढङ्गको सहयोग प्राप्त गनम नसक्नु अको ि ुनौिी
हो ।
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(ङ) जलवायु परिविमनलाई सम्िोिन गने गिी नीमि, योजना, िणनीमि िथा कायमक्रमहरु एकीकृि
रुपमा िय हुन सकेको छै न ।
(ि) उपल्लो ि िल्लो िटीय िेिको समस्याहरुलाई समािान गनम िेिीय सहयोगको प्रविमन
उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छै न ।
मनष्कर्म
ववश्वव्यापी समस्याको रुपमा िहे को जलवायु परिविमन जलवायुमा हुने असामान्य परिविमन हो ।

यसवाट प्रकृमिका सम्पूणम गमिववमि अमनयममि भइ पारिचस्थमिक प्रणाली लगायि सम्पूणम प्रणालीनै
अस्िव्यस्ि हुन्छ । यसको मुख्य कािक िववको रुपमा िहेको कावमन उत्सजमनको चजम्मेवाि औद्योमगक

ु भए िापमन असि ववकासशील ि गरिि मुलक
ु ले भोग्नु पिे को हुँदा ववकमसि मुलक
ु को
ि सम्पन्न मुलक

ु को साथ नै जलवायु परिविमनको असि कम गने प्रमुख उपाय हुन सक्ने
पूणक
म वटिििा ि गरिि मुलक
दे चखन्छ ।

सन्दभम समाग्रीः
•

नेपालको ववमभन्न समयमा जािी सं वविानहरु ।

•

िृहि् ज्ञान कोर् (ज्ञानेश्वि) ।

•

ववमभन्न समयमा िाविय दै मनकमा प्रकाचशि लेखहरु ।

•

ववकासका समसामवयक आयामहरु, श्यामप्रसाद मैनाली ।

•

लोक सेवा ियािी किका नोटहरु ।

•

सं वविान सभाका समममिहरुिाट प्रकाचशि प्रमिवेदनहरु ।
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Parliamentary Committees : Roles , Functions and
Mandate

Niraj Panthi
Abstract
Parliamentary privilege refers to a special right enjoyed by Parliament as a
body,members as individuals as well as witnesses who appear before Parliament.
The objective of this article is to outline the functions and powers of Parliament
Committees, with a particular emphasis on how Parliament, through its committees,
exercises its oversight function. Parliament performs Executive Oversight by
scrutinizing government policies, programmes, and expenditure plans. This is done,
among other things, by making inputs into, approving and monitoring the national
budget. Thematic Committees, monitors all government policies and programmes to
ensure efficient use of national resources. In addition, individual members can raise
questions or movemotions that relate to government policies and programmes.
Parliamentary Committees are formed in order to make parliamentary work smooth,
efficient and expeditious.
Introduction
Committees are formed Thematic Committees and Special Committees may
be formed under the Federal Parliament in order to assist in the regular works of the
Federal Parliament.
Parliament is a legislative body of government which represents the
electorate and oversees the government works.According to the Article 83,
Constituition of Nepal, Nepal has a two chambered Federal Parliament named House
of Representatives and National Assembly. The House of Representatives has 275
members elected for a five year term. National Assembly has 59 members elected
for six year term. Among the 59 members three members are nominated by the

 Non-Gazette 1st, Legislative Parliament Secretariat
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President and the remaning 56 are elected from 7 province equally (Eight) including
3 females, 1 from dalit and 1 from differently abled groups.
OVERALL OBJECTIVE:
To provide a forum for members of the Executive (Ministers, Deputy
Ministers and Secretaries) and members of Parliament to develop mutual
appreciation of the role and functions of Parliament including the mandate of its
Committees and Ministerial obligations to Parliament.
SPECIFIC OBJECTIVE:
➢ To outline the specific manner on how Parliament exercise its oversight
functions
➢ To outline how committees of Parliament execute its oversight function and
their
There shall be a Legislative Committee formed in order to assist the
Federal- Parliament in performing necessary functions relating to regular legislation
concerning with the ministry of law, justice, and Parliament Affairs and office of the
Attorney General pursuant to Sub-Article (1) Article 83 of Part 8 of the Constitution.
The Committee pursuant to Sub-Rule (1), shall be business within the business area
as a body of Thematic committee pursuant to Sub-Rule (1) of Rule 110. The main
duty of the Federal Committee formed pursuant to Sub-rule (1) shall be to submit
report to the House regarding the Ministry of Law, Justice, Constitution Assembly
and Parliament Affairs and office of the Attorney General having had Clause-byClause discussions on the Bills introduced in the Federal-Parliament.
The Legislative Committee shall comprise of twenty eight Members in
maximum and while forming such a Committee, attention shall be paid to
proportional representation based on presence of women, indigenous/tribal people,
Madhesi, Dalit,Muslim backward regions, Khas-Aarya, Minorities and other
communities in the House, having made representation of all political
parties representing in the Federal-Parliament.
The Speaker/Chairman shall introduce the motion relating to formation of
the Committee in the House for approval. The Members of the Committee
shall elect a Chairperson from among themselves. Procedures of the all
Committee shall be as determined by the Committee itself.
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Thematic Committees of House of Representatives
There shall be following Committees in the Federal-Parliament pursuant to
Sub-Article (1) Article 97 of Part 8 of the Constitution of Nepal and Rule 169 and
170 of House of Representatives. To make the government responsible to the
Federal-Parliament and as to 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. The name and scope of
Committee shall be as follows:S.n

Name of Committee

Working Areas of Committee

1

Finance Committee

Ministry of Finance, National Natural Resources
and Fisca Commission,National Investment
Board and National Planning Commission

2

International Relations Ministry of Foreign Affairs and Ministry
Committee
of Cultural, Tourism and Civil Aviation.

3

Industry, commerce, Ministry of Industries, Ministry of Commerce
labour and consumer and Supplies, Ministry of Labor,Employment
interest Committee
and Social Security and Relating to Protect
of Consumer Welfare

4

Law, Justice and
Human Rights
Committee

Ministry of Law, Justice and Parliamentary
Affairs , Judicial Council, Judicial Service
Commission , National Human Rights
Commission and Office of Attorney General

5

Agriculture
,Cooperative and
Natural Resources
Committee

Ministry of Energy,Water Resources and
Irrigation, Ministry of Agriculture and Livestock
Development and Ministry of Forests
and Environment.

6

Development and
Technology
Committee

Ministry of Physical Infrastructure and
Transport, Ministry of Urban Development
,Ministry of Information and Communication
and National Reconstruction Authority.
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7

State Affairs and Good
Governance
Committee

Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense,
Ministry of Federal Affairs and General
Administration, Public Services Commission
,Office of Prime Minister and Council of
Ministers,Commission for the Investigation of
Abuse of Authority and Election Commission .

8

Women and Social
Committee

Ministry of Women, Children and Senior
citizen,National Women Commission,National
Dalit Commission,National Inclusion
Commission, Indigenous Nationalities
Commission, Madeshi Commission, Tharu
Commission and Muslim Commission.

9

Education and Health
Committee

Ministry of Education,Science and Technology,
Ministry of Health and Population and also
Ministry of Youths and Sports.

10

Public Accounts
Committee

Public Accounts and Report of the Auditor
General

The Speaker shall assign the subjects not included in working areas of
the Committee, which he/she deems to be appropriate .
Thematic Committees of National Assembly
In order to make government responsible activities performed by the
government there are four thematic committees according to Article 97 of Part 8 of
Constituition of Nepal and Rule 146 and 147 of National Assembly . The name
and scope of Committee shall be as follows:S.n

Name of Committee

Working Areas of Committee

1

Sustainable Development
and Good Governance
Committee

This committee is provided with the
jurisdiction to moniter and supervises the
promotion of good governance along with
sustainable and equitable development.

2

Legislative Management
Committee

This committee is provided with the
jurisdiction of discussion on acquired bills
after it is laid in the Parliament and
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research and investigation associated to
implementation of laws and regulations.
3

Delegated Management and
Government Assurance
Committee

This committee is provided with the
jurisdiction to moniter delegated legislation
related task, government gaurantee and
record management of archives of National
importance.

4

National Interest and
Coordination Committee

This committee is provided with the
jurisdiction of Coordination in the
development of structural state framework,
national heritage, human right and foreign
relation, implementation of treaties and
agreement , National pride project,
National security, culture, backward region
and marginalized community and
constitutional bodies related tasks.

Formation of Subject Specialized Committees:
(1) The Speaker shall nominate a maximum of Twenty eight Members excluding
the ex-officio Members to the Committees referred to in Rule 177 having
obtained approval of the Federal-Parliament.
(2) The Prime Minister shall be an ex-officio Member of all Committees and the
Minister concerned with the areas of the Committee shall be an ex-officio
Member of the concerned Committee.
(3) While nominating Members to the Committees, attention shall be paid to the
number of political parties representing to the House and proportional
representation of women, indigenous/tribal people, Madhesi, Dalit,
Muslim, backward regions, Khas Aarya and other communities.
(4) Except the Minister, a Member could not become a Member of more than one
Committee at the same time.
(5) Not withstanding anything contained in Sub-rule.
(6) In case any Member desires to attend and take part in the sitting of the Committee
in which he/she is not a Member, he/she may do so having given prior
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information of the same at least one day in advance. Provided that, he/she shall
not have voting right in such a sitting.
Election of Chairperson:
(1) Except otherwise provided for in this Chapter, in each Committee under this
Chapter the election of the Chairperson shall be held on the day allotted by the
Speaker/Chairman and the Secretary General or Secretary shall publicize the
information thereof at least 48 hours in advance.
(2) A Member may propose another Member to be elected as Chairperson having
seconded by another Member within Five o’clock in the afternoon of the day
before the day of election and shall give the notice of the same to the GeneralSecretary or Secretary. Such a notice shall contain an undertaking of the
proposed Member that “if elected, I agree to work as a Chairperson.”
(3) Once the proposing Member presents the notice of the proposal pursuant to
Sub-rule (2) to the Committee, the seconding Member shall second the
proposal.
(4) If only one notice of such proposal is received pursuant to Sub-rule (2), the then
presiding Member shall announce the election of the proposed Member
unopposed after the conclusion of the supporting Member’s statement. In case
of receipt of more than one proposal, all proposals shall be discussed in turn,
and after the statements by the respective proposing Members, the thenpresiding Member shall then submit all proposals to the Committee for a
final decision.
(5) While submitting the proposal for decision pursuant to Sub-rule (4), Members
in favor of the proposal shall be asked to say “Yes”, while those against shall
be asked to say “No”, and thereafter the Member who receives a simple
majority shall be declared to have been elected as Chairperson.
(6) When one of the many proposals submitted for decision pursuant to Sub-rule (4)
has already been approved, the proposed Member shall be deemed to have been
elected as Chairperson and the rest of the proposals shall not be submitted for
decision.
(7) The then-presiding Member shall also have a right to vote. In case of tie of votes,
a lottery system shall be followed.
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(8) The ex-officio Member shall be entitled to cast vote in the Committee to which
he/she is a Member and he/she shall furnish the notice as to in which Committee
will he/she exercise voting right to the Speaker within twenty- four hours from
the date of publication of the notice of election. Provided that, an ex-officio
Member not being the Member of the Legislature-Parliament shall not have
voting right thereto.
(9) No Minister shall be allowed to be elected as Chairperson and shall be entitled
to preside over Committee sittings.
(10) In the absence of a Chairperson, the eldest Member of the Committee present
thereto shall preside over the Committee sittings.
(11) In case the eldest Member has been proposed for Chairperson, the second
eldest Member present shall preside over the Committee sittings.
(12) The elected Committee Chairperson shall take an oath of office in the presence
of the Speaker pursuant to Annex-2 for House of Representative and in the
presence of the Chairman pursuant to Annex-2 for National Assembly.
The office of the Chairperson of the Committee may fall vacant in any of the
following circumstances:(1) In case he/she is no longer a Member of the Federal- Parliament;
(2) In case he/she becomes a Minister;
(3) In case he/she resigns;
(4) In case Two Third majorities of the Members of the concerned Committee
passes a resolution that one has not fulfilled the responsibility of his / her
office with honesty.
The office of a Member of the Committee shall fall vacant in any of the
following circumstances:(1) In case one is no longer a Member of the Federal- Parliament;
(2) In case one becomes a Minister;
(3) In case own resigns from the member of committee
(4) In case one is no longer a Member due to alteration pursuant to Sub-rule (1).
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Role, Functions and Mandate of the Thematic Committees:(1) Subject to its working area, the functions, duties and powers of each of the
Thematic Committees shall be as follows:➢ To evaluate the policy and programmers, resource mobilization,
management, and other similar activities of the Ministries, Departments and
the offices there under and to give necessary directives to the concerned
bodies and to introduce an annual report along with appropriate comments,
recommendations and directives to the House,
➢ To check the estimates relating to revenue and expenditure of the Ministries,
Departments and the offices there under and to give necessary directives
to the concerned bodies on the methods of preparing the annual estimates,
the alternate policy that could be adopted instead of the current policy in
annual estimates and the savings that could be made on the amount of
annual estimates, and to introduce an annual report along with its opinions
to the House,
➢ To give necessary directives to the concerned bodies having studied on the
measures taken by the Government of Nepal in order to fulfill the
assurances given from time to time by the Members of the Council of
Ministers on behalf of the Government, and to introduce a report to the
House,
➢ To conduct studies, monitoring and evaluation on whether or not the public
property of a government body concerned with the subject has been misused
and to give necessary directives, and to introduce a report to the House,
➢ To give necessary directives to the concerned bodies having had discussion
on the functions and activities under the prevailing Acts and Rules,
➢ To monitor on the implementation of the reports of the Investigation
commissions / Committees and probe commissions/Committees to be
formed by the government from time to time, and to give necessary opinions,
advice, and directives,
➢ To carry out other functions as assigned by the House,
➢ To launch its programmes subject to the budget and programmes approved
by the speaker /chairman on the recommendation of the Committee and
➢ While performing the functions referred to in the Clauses above, to exchange
ideas with the representatives of the concerned Ministries and Departments
and with the experts on the subjects.
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Sitting of Committee:(1) Except otherwise provided for in this Chapter, the concerned Committee
Chairperson may call the sittings of the Committees under this Chapter.
(2) The Chairperson or in he/she absence, the Member selected from among the
Members themselves shall preside over the sittings of the Committee. In case
the person selected by the Members has presided over the sitting, the
information thereof shall be given to the Speaker/Chairman.
(3) While presiding over a sitting by the person selected from among the Members
pursuant to Sub-rule (2), he/she may exercise all powers vested in the
Chairperson.
(4) In case a sitting of the Committee or sub- Committee has to be held outside the
premises of the Parliament building, a written permission of the
Speaker/Chairman shall have to be obtained.
Quorum:(1) Except otherwise provided for in this Chapter, the quorum of a Committee shall
be fifty one percent of the total number of Members for House of Representatives
and for National Assembly it shall be One Third of the total number of Members.
(2) In case no quorum is constituted in the sitting of a Committee, the Chairperson
may suspend the functions of the sitting until the quorum is constituted or
adjourn the sitting for another time or day.
(3) In case a sitting of the Committee has to be adjourned for a consecutive two
times for lack of quorum the Chairperson shall furnish the information thereof
to the Speaker/ Chairman.
Conclusion
It is definitely true that Parliament any Committees make parliaments more
effecient to give greater access to government and regulate government mechanism.
For parliaments, the benefits of Committees can be enormous. It can make the
democratic process more transparent, accessible and accountable. Parliament
Committees are small groups of MPs set up within Parliamentary system which
allows parliament to perform several function and also provides the opportunity for
more detailed investigation and discussion in respective areas committee meetings
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are presented as committee reports to the larger group for discussion within the
parliament that allows members to review policy matters or review bills.
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नेपालको सं वैिामनक ववकासक्रम ि विममान सं वविान

िाजन सापकोटा
सािांश



ु को शासन व्यवस्था सञ्िालन ि मागमदशमन गने जीवन्ि दस्िावेज हो । िाज्यहरु
सं वविान मुलक

िाहे प्रजािाचन्िक होउन् वा मनिं कुश होउन्, िनी होउन् वा गरिि होउन्, ठू ला होउन् वा साना िि िाज्य
सञ्चालन गनमको लामग सं वविान आवश्यक हुन्छ । नेपालको िाजनीमिक ववकासलाई सं वैिामनक रुपमा

सं स्थागि गने प्रयत्न वव.सं . 2004 सालिाट प्रािम्भ भएको पाइन्छ । एकिन्िीय िाणा शासनको
ु को शासन व्यवस्था
ववरुिमा भएको सशस्त्र आन्दोलनको परिणामस्वरुप प्रजािन्ि घोर्णा भएपमछ मुलक
सञ्चालन गनम नेपाल अन्िरिम शासन वविान, २००७ जािी गरियो । उक्त सं वविान िाजा महेन्द्रले

सं वैिामनक िाजिन्ि सवहिको सं सदीय प्रणाली अिलम्िन गने गिी नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2015
जािी गिे पश्िाि खािे ज भयो । पञ्िायिी व्यवस्था स्थापना गनम नेपालको सं वविान, 2019 जािी भएको

ु िाममोिामले 2046 सालमा सञ्िालन
मथयो । पञ्िायिी व्यवस्थाको ववरुि नेपाली कांग्रस
े ि सं यक्त
गिे को जनआन्दोलन पश्िाि् िाजा ि आन्दोलनिि पििीिको सम्झौिामा नेपाल अमििाज्यको सं वविान,
2047 जािी भयो, जुन सं वविान सभाको मनवामिन भई सो सभावाट नयाँ सं वविान मनमामण नभएसम्मको

लामग भन्दै साि िाजनैमिक दल ि ने.क.पा. (माओवादी) का प्रमिमनमिले २०६३ सालमा नेपालको

ँ ै खािे ज भयो । सं वविान सभािाट सं वविान मनमामण गिी लागू गने
अन्िरिम सं वविान, २०६३ जािी गिे सग
नेपाली जनिाको ववगि साि दशक लामो सपना सावमभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनिािाट मनवामचिि प्रमिमनमि
सं स्था सं वविान सभािाट वव.सं . 2072 असोज 3 मा नेपालको सं वविान जािी भएसँगै पूिा भयो जुन

सं वविान हाल कायामन्वयनमा िहेको छ । यो सं वविान नेपालको सं वैिामनक इमिहासमा सिैभन्दा
लोकिाचन्िक ि सिैभन्दा अग्रगामी सं वविान हो ।
सं वविानको सै िाचन्िक पृष्ठभूमम

ु को शासन व्यवस्था सञ्िालन ि मागमदशमन गने जीवन्ि दस्िावेज हो । भौमिक
सं वविान मुलक

आकािमा सानो भए पमन यसले ठू लो मूल्य िोकेको हुन्छ । िाज्यको शचक्त िथा कायमहरुमा आवश्यक

मनयन्िण गदै जनिाका अमिकािहरुको सं ििण गने उद्देश्यले मनमामण गरिएको मनचश्िि मनयमहरु उल्लेख
भएको दस्िावेजको रुपमा समेि सं वविानलाई मलने गरिन्छ । सं वविान दे शको मूल कानूनको रुपमा
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िहेको हुन्छ । जसले िािको शासन व्यवस्था मनिामिण गदमछ । एउटा स्विन्ि िाज्य हुनका लामग नभई
नहुने िववको रुपमा िहने सं वविानले आिुमनक िाज्यमा िहने िाज्यका प्रमुख िीन अङ्गहरु कायमपामलका,

व्यवस्थावपका ि न्यायपामलकाको अमिकाि िेि मनिामिण गनुक
म ा साथै मिनीहरुलाई आफ्नो अमिकाि िेिमा

सीममि िाख्ने काम गदमछ । िाज्यहरु िाहे प्रजािाचन्िक होउन वा मनिं कुश होउन, िनी होउन वा गरिि
होउन, ठू ला होउन् वा साना िि िाज्य सञ्िालन गनमको लामग सं वविान आवश्यक हुन्छ । यस्िो सं वविान
मलचखि वा अमलचखि जुनसुकै प्रकािको हुन सक्छ । ववश्वका केही सीममि दे शहरुमा िाहेक अमिकांश
दे शहरुमा मलचखि सं वविान प्रिलनमा िहेको पाइन्छ ।

सं वविानले सिकािलाई शचक्त प्रदान गदमछ भने नागरिकहरुलाई अमिकाि प्रदान गदमछ । अन्य
कानूनभन्दा अलग स्वभाव भएको सावमजमनक कानूनको रुपमा िहेको यो कानूनले व्यचक्त वा सिकाि

सिैसँग उचत्तकै सम्िन्ि ि िासो िाख्दछ । सिकािको ढाँिा ि शचक्तको मनिामिण गने यस कानूनको
मनमामण िाजनैमिक मसिान्िको आिािमा गने गरिन्छ । िाज्यका प्रमुख अङ्गहरूिीि अमिकाि िथा
किमव्यको िाँडफाँट गनेदेचख मलएि जनिाका अमिकािको उल्लेख पमन सं वविानले नै गने गदमछ ।
सं वविानसँग िाचझएका अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू िाचझएका हदसम्म अमान्य हुने गदमछन् । कुनै पमन

सं वविानको प्रकृमि कस्िो छ भन्ने कुिा त्यस सं वविानले अवङ्गकाि गिे का मूलभूि मान्यिाहरूलाई हेिेि

आँकलन गनम सवकन्छ । यस्िा मूलभूि मान्यिाहरूमा िाज्यका प्रमुख अङ्गहरूिीि शचक्तको िाँडफाँटको
अवस्था, सवमभौममकिा कुन व्यचक्त वा मनकायमा िहने भन्ने कुिा, शासन प्रणालीको स्वरूप, न्यायपामलकाको

अवस्था, मौमलक हक अमिकािहरूको व्यवस्था, मनवामिन प्रणाली, सं वैिामनक मनकायहरूको स्विन्ििा,
सं वविान स्वयं को सुििा सम्िन्िी व्यवस्था आदद पदमछन् । सं वविानको आिािभूि सं ििना (Basic
Structure) को रूपमा िहने उपिोक्त कुिाहरूिाट सं वविानको मूल्याङ्कन सहजै गनम सवकने हुन्छ

।

नेपालको सं वैिामनक इमिहास
कुनै पमन दे शको सं वविानको इमिहास त्यो दे शको िाजनैमिक ववकासको अमभन्न अङ्गको रुपमा
िहेको हुन्छ । नेपालको िाजनीमिक ववकासलाई सं वैिामनक रुपमा सं स्थागि गने प्रयत्न वव.सं . 2004
सालिाट प्रािम्भ भएको पाइन्छ । िाणा शासनको अचन्िम समयमा प्रजािन्िको अपेिा िाखी ववकास
भएको िाजनीमिक जागिणलाई मत्थि पाने ध्येयले ित्कालीन श्री 3 पद्म सम्शेिले नेपाल सिकाि वैिामनक
कानून, 2004 जािी गिे । प्रजािाचन्िक आन्दोलनको परिणामस्वरुप िाजा मिभुवनले नेपालको अन्िरिम
शासन वविान, 2007 जािी गिे । श्री 5 महेन्द्रले सं वैिामनक िाजिन्ि सवहिको सं सदीय प्रणाली
अिलम्िन गने गिी नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2015 जािी गिे । उक्त सं वविानलाई प्रमिस्थापन
गिी दलववहीन पञ्िायिी व्यवस्था स्थापना गनम नेपालको सं वविान, 2019 जािी भयो । वव.सं . 2046
सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2047 जािी भयो । वव.सं .
2062/063 को जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको अन्िरिम सं वविान, 2063 जािी गरियो ।
वव.सं . 2072 मा इमिहासमै पवहलो पटक सं वविानसभािाट नयाँ सं वविान जािी भएसँगै हाल उक्त
सं वविान कायामन्वयनको क्रममा िहेको छ । यसिी नेपालमा करिि साि दशक अवमिमा 7 वटा सं वविान
कायामन्वयन भइसकेको छ । यस अवमिमा जािी भएका प्रत्येक सं वविानका आ-आफ्नै ववचशष्ट ि मौमलक
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िरिि िहेका छन् । उक्त पृष्ठभूमममा नेपालको सं वैिामनक ववकासलाई मनम्नानुसाि वववेिना गनम
सवकन्छ ।

नेपाल सिकाि वैिामनक कानून, 2004

िाणावविोिी आन्दोलनलाई कमजोि िनाई असफल पाने उद्देश्यले िाणाहरुमा उदािवादी

प्रिानमन्िी मामनने पद्म शम्शेिले नेपाल सिकाि वैिामनक कानून, 2004 घोर्णा गिे , जुन नेपालको
इमिहासमै पवहलो मलचखि सं वविान मथयो । िाजनीमिक पिमिलाई प्रजािाचन्िक िविले रुपान्ििण गनम ि
नागरिक अगुवाहरुिाट उठाइएका आवाजहरुलाई मत्थि पानम श्री 3 ले यो सं वविान जािी गिे का

ु को सावमभौमसत्ता ि िाजकीयसत्ता िाणा प्रिानमन्िीमा केचन्द्रि गिी जािी गरिएको यो
मथए । मुलक
सं वविान वव.सं . 2004 साल माघ 13 गिे घोर्णा गिी 2005 साल वैशाख 1 गिेिाट लागू हुने

भमनएकोमा उक्त सं वविान प्रभावकािी रुपमा कायामन्वयन हुन सकेन । यो सं वविान पूणरु
म पमा लागू हुन
नसके पमन नेपालको सं वैिामनक इमिहासमा पवहलो सं वविानको श्रे य भने यसै सं वविानलाई ददनुपदमछ ।

6 भाग 68 िािा 1 फेहरिस्ि भएको यो सं वविानमा व्यचक्तगि स्विन्ििा, वाक स्विन्ििा, प्रकाशन
स्विन्ििा जस्िा मौमलक हकहरु ि सुििा ि कल्याणको मनममत्त शािीरिक ि मानमसक परिश्रम गनममा

ित्पि िहने, सिकािलाई ददनु पने कि िकम ददने, लोकवहि हुने काममा सहायिा ददने, श्री 5
महािाजमििाज ि श्री 3 महािाजहरुमा सच्िा भचक्तका साथ नेपाल िाज्य ि नेपाल िाज्यको वविान पिमिमा
सद्भाव िाख्ने जस्िा मौमलक किमव्यहरुको व्यवस्था गरिएको मथयो ।
सं वविानले दद्वसदनात्मक व्यवस्थावपकाको रुपमा भािदािी सभा ि िाि सभाको व्यवस्था गिे को
मथयो । भािदािी सभामा िीसदे चख िीसजना सदस्यहरु श्री 3 िाट मनोमनि हुने व्यवस्था मथयो भने िाि
सभामा ियामलसजना मनवामचिि ि अठ्ठाइसजना श्री 3 िाट मनोमनि गिी सत्तिीजनासम्म िहने व्यवस्था

गिे को मथयो । उक्त सं वविानले न्यायपामलकाको सवोच्ि अङ्गको रुपमा प्रिानन्यायलयको व्यवस्था गिे को
मथयो । प्रिान न्यायलयमा प्रिानन्यायािीश सवहि िेिजनासम्म न्यायािीश िहने ि न्यायािीशहरु श्री 3
िाट मनयुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको मथयो । सं वैिामनक अङ्गको रुपमा मुलकको आम्दानी वहसाि जाँि
गनम प्रिान जाँिकी ि कममिािी छनौट गनम दिखास्िपरिर्द्को व्यवस्था गिे को मथयो ।

नेपाल अन्िरिम शासन वविान, 2007

ु मा िहे को एकिन्िीय िाणा शासनको ववरुिमा भएको सशस्त्र आन्दोलनको परिणामस्वरुप
मुलक

ु को शासन व्यवस्था सञ्चालन गनम
वव.सं . २००७ साल फागुन ७ गिे प्रजािन्ि घोर्णा भएपमछ मुलक
नेपाल अन्िरिम शासन वविान, २००७ जािी गरियो । २००७ साल िैि २९ गिेिाट लागू भएको यो
वविानमा िाज्यशचक्त एवं िाज्य सञ्िालनका मूलभूि नीमिहरु घोर्णा गरिएको मथयो । यो सं वविान िाणा
शासनको अन्त्यपमछ िाजाद्वािा जािी गरिएको सं वविान मथयो । यो सं वविान नेपालको सं वैिामनक इमिहासमा
दोस्रो मलचखि सं वविान मथयो भने श्री ५ िाट जािी गरिएको पवहलो सं वविान मथयो । नेपाल सिकाि
वैिामनक कानून, २००४ पूणरू
म पमा ि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसकेको सन्दभममा यो सं वविानलाई

महत्वका साथ हेने गरिन्छ । यो सं वविानमा मौमलक हक अमिकाि भन्ने छु ट्टै परिच्छे द उल्लेख गरिएको
नभए िापमन िाज्यका नीमि, मनदे शक मसिान्ि अन्िगमि िािा १३ दे चख २० सम्म मौमलक हक
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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अमिकािहरूको िािे मा उल्लेख गरिएको मथयो । उक्त िािाहरूमा व्यवचस्थि मौमलक हक अमिकािहरूमा
समानिाको हक, भेदभावववरुिको हक, ववमभन्न वैयचक्तक स्विन्ििाहरू, फौजदािी न्याय सम्िन्िी हक,
शोर्णववरुिको हक, िालिामलकाको हक आदद मथए ।
ु रूपमा कायमपामलका सम्िन्िी अमिकाि ददएको
यस सं वविानले श्री ५ ि मचन्िमण्डललाई सं यक्त
मथयो । यस सं वविानमा व्यवस्थावपकाको खास अचस्ित्व मथएन । शुरुमा व्यवस्थावपका सम्िन्िी सिै
काम िाजाले स्ववववेकमा गनम सक्दथे भने सं वविानमा भएको दोस्रो सं शोिनिाट "सल्लाहकाि सभा" िहने
व्यवस्था गरिएको भए िापमन यसमा श्री ५ िाट िोके िमोचजमको सं ख्यामा सदस्य िहने ि िी सदस्य
श्री ५ िाटै मनोमनि हुने व्यवस्थाले व्यवस्थावपकाको उल्लेखनीय अचस्ित्व मथएन । यस सं वविानले

प्रिानन्यायालयलाई सवोच्ि न्यायालयको रूपमा मान्यिा प्रदान गिे को मथयो । उक्त न्यायालयका प्रिान
न्यायािीशको मनयुचक्त मचन्िपरिर्द्को मसफारिसमा ि अन्य न्यायािीशहरूको मनयुचक्त प्रिानन्यायािीशको
मसफारिसमा गने व्यवस्था मथयो । यसका अलावा उक्त सं वविानमा िाज्यका नीमि, मनदे शक मसिान्िको
व्यवस्था, लोक सेवा आयोगको व्यवस्था, महालेखापिीिकको व्यवस्था, मनवामिन आयोगको व्यवस्था आदद
ववशेर्िाहरू समेि पाइन्छ ।

नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2015

२०१४ साल िैि ११ गिे ित्कालीन लोक सेवा आयोगका अध्यि भगवमिप्रसाद मसं हको

अध्यििामा गदठि सं वविान मस्यौदा कममशनले ियाि गिे को मस्यौदा अनुरूप २०१५ साल फागुन १
गिे नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०१५ जािी गरियो । िेलायिका सं वविानववद् सि आइभि जेमनङ्ग्सको
सल्लाहमा ियाि भएको सो सं वविानले सं वैिामनक िाजिन्ि ि सं सदीय शासन प्रणाली अवङ्गकाि गिे को
मथयो । सं वविान मस्यौदा आयोगको मसफारिसमा श्री ५ महेन्द्रिाट घोर्णा गरिएको यो सं वविानमा १०
भाग ि ७७ िािाहरू मथए । नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०१५ ले दुई सदनात्मक व्यवस्थावपकाको
व्यवस्था गिे को मथयो । उक्त सं वविानमा महासभा ि प्रमिमनमि सभा िहने व्यवस्था मथयो । महासभामा
छत्तीसजना (अठािजना श्री ५ िाट मनोमनि ि अठािजना प्रमिमनमि सभािाट मनवामचिि) िहने व्यवस्था
मथयो भने प्रमिमनमि सभामा १०९ मनवामिन िेििाट मनवामचिि भएि आउने १०९ सदस्यहरू िहने व्यवस्था
मथयो । यस सं वविानले न्यायपामलकाको सवोच्ि अङ्गको रूपमा सवोच्ि अदालि िहने ि सो अदालािमा
एकजना प्रिानन्यायािीश ि अन्य न्यायािीशहरू िहने व्यवस्था गिे को मथयो ।
नेपालको सं वैिामनक इमिहासमा प्रथम पटक मूल कानूनको रुपमा सं वविानलाई स्वीकाि गिी
यससँग िाचझने कानून िाचझएसम्म खािे ज हुने व्यवस्था गिे को मथयो । यस सं वविानले मौमलक हकहरूको
सं ििण गने प्रयत्न गिे को दे चखन्छ । सं वविानको भाग ३ अन्िगमि िािा ३ दे चख िािा ९ सम्म जनिाका

मौमलक हकहरूको उल्लेख गदै वैयचक्तक स्विन्ििाको हक, समानिाको हक, िमम सम्िन्िी हक, सम्पचत्त
सम्िन्िी हक, िाजनैमिक स्विन्ििा ि सं वैिामनक उपिाि लगायिका मौमलक हक िथा स्विन्ििाहरू
प्रदान गने काम सं वविानले गिे को दे चखन्छ । यसका अलावा िाविय परिर्द्को व्यवस्था, लोक सेवा
आयोगको व्यवस्था, महालेखापिीिकको व्यवस्था, नेपाली भार्ालाई िाि भार्ाको रूपमा मान्यिा प्रदान
जस्िा ववशेर्िा समेि नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2015 मा गरिएको मथयो ।
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सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

नेपालको सं वविान, 2019

सं वैिामनक िाजिन्ि ि सं सदीय शासन पिमि अवङ्गकाि गिे को २०१५ सालको सं वविानलाई

प्रमिस्थापन गदै सं वैिामनक ववकास क्रममा िौथो सं वविानको रुपमा नेपालको सं वविान, २०१९ जािी
भएको मथयो । श्री ५ महेन्द्रिाट ऋवर्केश शाहको अध्यििामा गदठि सं वविान मस्यौदा आयोगद्वािा

ियाि गरिएको मस्यौदालाई मचन्िमण्डलसँग सल्लाह गिी 2019 साल पौर् 1 गिे श्री 5 महेन्द्रिाट
"नेपालको सं वविान, 2019" घोर्णा गरिएको मथयो । यो सं वविानमा २० भाग ९७ िािा ि ६ वटा

अनुसूिी िहेका मथए । िीन पटकसम्म सं शोिन भएको मनदमलीय पञ्िायिी व्यवस्थामा आिारिि यस

सं वविानले िाजालाई दे शको सम्पूणम शचक्तको केन्द्र मानेको मथयो । िाजालाई सवक्रय नेित्ृ व ददने यस
सं वविानमा भएका पवहलो ि दोस्रो सं शोिनले िाजालाई झनै मनिं कुश िनाएको दे चखन्छ । नेपालको
सावमभौमसत्ता श्री ५ मा मनवहि िहेको ि दे शको कायमकारिणी, व्यवस्थावपका ि न्याय सम्िन्िी सिै अमिकाि
श्री ५ िाट मनसृि हुने व्यवस्था सं वविानले गिे को मथयो । यो सं वविानले सीममि मौमलक अमिकािको

व्यवस्था गिे को मथयो । सावमजमनक वहिको मनममत्त मौमलक हकको प्रयोगमा िन्दे ज लगाउन सवकने
व्यवस्था गरिएको मथयो

।

नेपालको सं वविान, २०१९ ले एक सदनात्मक व्यवस्थावपकाको रूपमा िाविय पञ्चायिको
व्यवस्था गिे को मथयो । िाविय पञ्चायिमा एक सय िामलसजना सदस्यहरू िहने िथा त्यसमध्ये एक सय
िािजना मिामिकािको अिािमा मनवामचिि ि अठ्ठाइसजना श्री ५ िाट मनोमनि हुने व्यवस्था मथयो । यस

सं वविानले न्यायपामलकाको सवोच्ि अङ्गको रूपमा सवोच्ि अदालिको व्यवस्था गिे को दे चखन्छ । यसमा
प्रिानन्यायािीश ि अन्य छजना न्यायािीशहरू िहने व्यवस्था मथयो । यस सं वविानमा सं वैिामनक अङ्गको
रुपमा महालेखापिीिक, लोक सेवा आयोग, मनवामिन आयोग ि महान्यायामिवक्ताको व्यवस्था गरिएको

मथयो । सं वविानको दोस्रो सं शोिनले अचख्ियाि दुरुपयोग मनवािण आयोगलाई सं वैिामनक अङ्गको रुपमा
ु को हावापानी ि माटो सुहाउँ दो व्यवस्था ि दे शको पिम्पिा सं स्कृमि ि
स्थावपि गिे को मथयो । मुलक
प्रमिभासँग सामञ्जस्य िहे को दावी गरिएको सो व्यवस्थामा प्रजािन्िका आिािभूि ववर्यहरु नै उपेचिि
िहेका मथए

।

नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2047

िाजनीमिक शचक्तहरुले सं गदठि रुपमा गिे को वव.सं . २०४६ सालको जनआन्दोलनको

ु मा िाजनीमिक परिविमन आयो । पञ्िायिी व्यवस्थाको ववरुि नेपाली कांग्रस
परिणामस्वरूप मुलक
े ि

ु
सं यक्त
वाममोिामले 2046 सालमा सञ्िालन गिे को जनआन्दोलन पश्िाि् िाजा ि आन्दोलनिि

पििीिको सम्झौिामा नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2047 मनमामण भएको मथयो । ववश्वनाथ
उपाध्यायको अध्यििामा गदठि 9 सदस्यीय सं वविान सुझाव आयोगले मस्यौदा गिे को सं वविानलाई
मचन्िपरिर्द्ले अचन्िम रुप ददई श्री 5 वीिे न्द्रिाट वव.सं . 2047 साल काचत्तमक 23 गिे घोर्णा भएपमछ

यो सं वविान लागू भएको मथयो । 23 भाग 133 िािा ि 3 अनुसूिी िहेको यो सं वविानले मनदमलीय
पञ्चायिी व्यवस्थाको अन्त्य गदै िहुदलीय शासन पिमि स्थापना गर्यो । सावमभौमसत्ता नेपाली जनिामा
मनवहि िहेको उक्त सं वविानको प्रस्िावनामा आिािभूि मानव अमिकाि, िामलग मिामिकाि, सं सदीय शासन
प्रणाली, सं वैिामनक िाजिन्ि, िहुदलीय प्रजािन्ि, स्विन्ि ि सिम न्याय प्रणाली जस्िा ववर्य समावेश
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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गरिएका मथए भने प्रस्िावनाको भावना प्रमिकूल हुने गिी सं वविान सं शोिन गनम नसवकने व्यवस्था गरिएको
मथयो

।

यस सं वविानको िािा १ मा यो सं वविान नेपालको मूल कानून मामनने कुिा उल्लेख गरिएको

ु हुने कुिा उल्लेख गिी
मथयो । यस सं वविानको िािा ४ ले नेपाल सं वैिामनक िाजिन्िात्मक मुलक

सं वैिामनक िाजिन्िको मान्यिालाई स्वीकाि गिे को दे चखन्छ । सं सदीय व्यवस्थाको मान्यिा अनुसाि दुई
सदनात्मक व्यवस्थावपकाको व्यवस्था यस सं वविानले गिे को मथयो । मामथल्लो सदनको रूपमा िाविय
सभा मथयो भने िल्लो सदनको रूपमा प्रमिमनमि सभा मथयो । प्रमिमनमि सभाको िहुमिप्राप्त व्यचक्त
प्रिानमन्िी िन्न सक्ने ि सो सभाको ववश्वास छउञ्जेल माि सिकािमा िहन सक्ने सं सदीय शासन प्रणालीको
मान्यिालाई स्वीकाि गरिएको मथयो

।

नेपाल अमििाज्यको सं वविान, २०४७ को एउटा महववपूणम ववशेर्िाको रूपमा मानव अमिकाि
वा मौमलक हक अमिकािको सं ििणलाई पमन मलने गरिन्छ । पूवस
म ं वविानहरूको िुलनामा व्यापक रूपमा

थप गरिएको मौमलक हक अमिकािको व्यवस्थालाई कुनै पमन मनहुँमा प्रमििन्ि लगाउन नपाइने व्यवस्था
गरिएको मथयो । सं वविानको िािा ११ दे चख २३ सम्म समानिाको हक, स्विन्ििाको हक, छापाखाना
वा पिपमिका सम्िन्िी हक, सूिनाको हक, सम्पचत्त सम्िन्िी हक, िमम सम्िन्िी हक, सं वैिामनक उपिािको
हक आददको व्यवस्था गरिएको मथयो । साथै िाज्यका मनदे शक मसिान्ि िथा नीमिहरूको व्यवस्था,
िाजपरिर्द्को व्यवस्था, सङ्कटकालीन अमिकाि, सचन्ि/सम्झौिा सम्िन्िी व्यवस्था आदद यस सं वविानका
अन्य ववशेर्िा हुन ् ।

नेपालको अन्िरिम सं वविान, 2063

सं वविान सभाको मनवामिन भई सो सभावाट नयाँ सं वविान मनमामण भई लागू नभएसम्मको लामग

भन्दै साि िाजनैमिक दल ि ने.क.पा. (माओवादी) का प्रमिमनमिले २०६३ साल माघ १ गिे जािी गिे को
नेपालको अन्िरिम सं वविान, २०६३ सं वविान सभाले िनाएको "नेपालको सं वविान" प्रािम्भ भएको मममि
२०७२ साल आचश्वन ३ गिे खािे ज गरिएको मथयो । अन्िरिम अवमिको लामग भन्दै ल्याइएको नेपालको
अन्िरिम सं वविान, २०६३ आठ वर्म भन्दा िढी अवमिसम्म लागू भएको मथयो ।
२५ भाग १६७ िािा

४ अनुसूिी िहेको यो सं वविानमा सं सदीय शासन प्रणालीका िेिै

ु मा गणिन्ि
ववशेर्िाहरु समेवटएको मथयो । यो सं वविानले सं वैिामनक िाजिन्िलाई अन्त्य गदै मुलक
ु लाई िमम मनिपेि घोर्णा, एकात्मक शासन व्यवस्थालाई सं घात्मकिािफम
स्थापना, वहन्दु िमम सापेि मुलक

लैजान मनदे चशि गिे को मथयो । िहुमिीय शासन व्यवस्थालाई समावेशी िनाउनुका साथै सिैको
प्रमिमनमित्वका लामग मनवामिनमा प्रत्यि मनवामिन पिमिका साथसाथै समानुपामिक मनवामिन पिमिको
अवलम्वन गिे को मथयो । नागरिक िथा िाजनीमिक अमिकािका साथसाथै आमथमक, सामाचजक िथा
सांस्कृमिक अमिकािहरु पमन मौमलक हकमा समावेश भएका मथए

।

सावमभौमसत्ता जनिामा मनवहि िहेको घोर्णा, नागरिकका आिािभूि मानव अमिकािको प्रत्याभूमि,

ु ाइको व्यवस्था,
स्विन्ि न्यायपामलकाको परिकल्पना, स्विन्ि सं वैिामनक अङ्गहरुको व्यवस्था, सं सदीय सुनव
ववपिी दललाई सं वैिामनक मान्यिा, शचक्तको पृथकीकिण िथा मनयन्िण ि सन्िुलनको मसिान्िलाई

272

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

आत्मसाि् गिे को जस्िा सान्दमभमक व्यवस्थाहरुका कािण यो सं वविानलाई सं वविानवादका अमिकांश
ववशेर्िाले युक्त सं वविानको रुपमा चििण गनम सवकन्छ । यद्यवप कायामन्वयन पिमा प्रशस्ि कमजोिीहरु
िहेका मथए । अन्िरिम सं वविानको कायमकालमा प्रजािाचन्िक शासनको आिािशीलाको रुपमा िहेको
स्थानीय मनकायको मनवामिन हुन सकेन, समावेशीकिणको लाभ लचिि वगम ि समुदायले मलन सकेन, दुई

वर्मको समयावमिका लामग जािी गरिएको अन्िरिम सं वविानको अवमि आठ वर्मभन्दा िढी समय िह्यो,
िािम्िाि सं वविान सं शोिन गरियो त्यसैले यो सं वविानको कायामन्वयन पिमा वट्पणी हुने गिे को छ ।
नेपालको सं वविान
नेपालको सं वविान सावमभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनिािाट मनवामचिि प्रमिमनमि सं स्था सं वविान
सभािाट िनेको मूल कानून हो । २०६२/०६३ को जन आन्दोलन सफल भए पश्चाि् २०६४ िैि
२८ गिे सं वविान सभाको मनवामिन ि सो संवविान सभाले सं वविान जािी गनम नसके पमछ पुनः २०७०
मंमसि ४ गिे मनवामचिि दोश्रो सं वविान सभामा व्यापक छलफल भई सभामुखद्वािा प्रत्येक िािामा प्रत्येक
सदस्यको मि िुझी िीन िौथाइभन्दा िढी सदस्यहरूको समथमनमा िहुमििाट मनमामण गरिएको नेपालको

सं वविान अन्य सं वविानहरुको िुलनामा जनअमिकािको ग्यािे ण्टी गने उत्कृष्ट सं वविान हो । गणिन्ि
नेपालका प्रथम िािपमि डा. िामविण यादवद्वािा सं वविान सभा भवनिाट वव.सं . 2072 असोज 3 गिे

जािी भएको यस सं वविानमा 35 भाग 308 िािा 9 अनुसूिी िहेका छन् । यस सं वविानको मुख्य
ववशेर्िाका रुपमा गणिन्ि, सङ्घीयिा, िमममनिपेििा ि समावेचशिालाई मलने गरिन्छ । सं वविान सभािाट
मनमममि यस सं वविानका अन्य मूलभूि ववशेर्िाहरुलाई मनम्नानुसाि मलन सवकन्छः

मूल कानून

नेपालको सं वविान दे शको मूल कानूनको रुपमा िहेको छ । उक्त सं वविानको िािा १ मा "यो

सं वविान नेपालको मूल कानून हो । यस सं वविानसँग िाचझने कानून िाचझएको हदसम्म अमान्य
हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख गिे ि मूल कानून सम्िन्िी यो मान्यिालाई अवलम्िन गिे को दे चखन्छ ।

गणिन्िात्मक सं वविान

विममान नेपालको सं वविानको िािा ४ ले "नेपाल एक स्विन्ि अववभाज्य, सावमभौमसत्तासम्पन्न,

िमम मनिपेि, समावेशी, समाजवाद उन्मुख सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक िाज्य हो" भन्ने उल्लेख
गिे को दे चखन्छ भने उक्त सं वविानको प्रस्िावनामा पमन नेपाल एक सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक
िाज्य भएको कुिा उल्लेख गरिएको छ ।

लोकिन्ि प्रमिको प्रमििििा

नेपालको विममान सं वविानले प्रमिस्पिामत्मक िहुदलीय लोकिाचन्िक शासन प्रणाली, नागरिक

स्विन्ििा, मौमलक हक, मानव अमिकाि, िामलग मिामिकाि, आवमिक मनवामिन, प्रेसको पूणस्म विन्ििा
िथा स्विन्ि, मनष्पि ि सिम न्यायपामलका ि कानूनी िाज्यको अविािणाप्रमि प्रमििििा व्यक्त गिे को
छ ।

नागरिकिा सम्िन्िी व्यवस्था
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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नेपालको विममान सं वविानले कुनै पमन नेपाली नागरिकलाई नागरिकिा प्राप्त गने हकिाट िचञ्चि

नगने व्यवस्था गिे को छ । गैि आवासीय नेपालीलाई आमथमक, सामाचजक ि सांस्कृमिक अमिकाि उपभोग
गनम पाउने गिी गैिआवासीय नागरिकिा प्रदान गने व्यवस्था पमन सं वविानले गिे को छ । साथै िािपमि,
उपिािपमि, प्रिानमन्िी, प्रिानन्यायािीश, प्रमिमनमि सभाका सभामुख, िाविय सभाका अध्यि, प्रदे श प्रमुख,
मुख्यमन्िी, प्रदे श सभाका सभामुख ि सुििा मनकायका प्रमुखको पदमा मनवामचिि, मनोमनि वा मनयुक्त हुन
वंशजको आिािमा नेपालको नागरिकिा प्राप्त गिे को हुन ु पने पदामिकािीको नागरिकिा सम्िन्िी ववशेर्
व्यवस्था समेि गिे को छ ।

िाज्यको सं ििना

नेपालको मूल सं ििना सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िह गिी िीन िहको हुने, प्रदे श िह सािवटा

िहने, प्रदे शको नामाकिण ि प्रदे शको िाजिानी सम्िचन्िि प्रदे श सभाको सम्पूणम सदस्य सं ख्याको दुई
मिहाई िहुमििाट मनिामिण गरिने व्यवस्था नेपालको सं वविानमा िहेको छ ।

सं घीय लोकिाचन्िक शासन प्रणाली

नेपालको विममान सं वविानले नेपाललाई सं घीय िाज्यको रुपमा मान्यिा ददँ दै सं घीय लोकिाचन्िक

गणिन्ि नेपालको सं ििना सं घ, प्रदे श ि स्थामनय िह गिी िीन िहको हुने कुिा उल्लेख गिे को छ ।
नेपालको िाज्यशचक्तको प्रयोग सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहले सं वविान िथा कानून िमोचजम प्रयोग गने कुिा
व्यक्त गदै अनुसूिी ५ दे चख ९ सम्म िाज्यशचक्तको िाँडफाँट गिी सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहका अमिकािका
सूिीहरू िािे मा उल्लेख गरिएको छ ।

मौमलक हक ि नागरिकको किमव्यको व्यवस्था

नेपालको विममान सं वविानको एक महत्वपूणम ववशेर्िा भनेको जनिाका मौमलक हक ि

नागरिकको किमव्यको व्यवस्था िहेको छ । सं वविानले प्रत्येक व्यचक्तलाई सम्मानपूवक
म िाँच्ने हकदे चख

मलएि समानिाको हक, छु वाछु ि ववरुिको हक, स्वास््यको हक, चशिा िथा सं स्कृमिको हक,
िालिामलकाको हक, िमम सम्िन्िी हक लगायि ववमभन्न एकिीसवटा मौमलक हक सं वविानको िािा 16
दे चख 46 सम्म उल्लेख गिे को छ । यस सं वविानले अपिािपीमडिको हक, आवासको हक, दमलिको
हक, जेष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक आदद जस्िा नयाँ मौमलक हकको व्यवस्था समेि गिे को
छ ।
यस सं वविानले गिे को अको नयाँ व्यवस्थाका रुपमा नागरिकहरुको किमव्य िोक्नुलाई पमन मलन

सवकन्छ । सं वविानको िािा ४८ ले “िािप्रमि मनष्ठावान् हुँदै नेपालको िावियिा, सावमभौमसत्ता ि
अखण्डिाको ििा गनु,म सं वविान ि कानूनको पालना गनु,म िाज्यले िोकेका िखि अमनवायम सेवा गनु,म
सावमजमनक सम्पचत्तको सुििा ि सं ििण गनु”म लाई नागरिकको किमव्यको रुपमा िोकेको छ

।

स्विन्ि न्यायपामलका

नेपालको विममान सं वविानमा न्याय सम्िन्िी अमिकाि सं वविान ि कानून िथा न्यायको मान्य

मसिान्ि अनुसाि अदालि िथा न्यावयक मनकायहरुिाट प्रयोग गरिने कुिा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायपामलकाको सिैभन्दा मामथल्लो िह सवोच्ि अदालि हुने अन्य अदालि िथा न्यावयक मनकायहरू
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यसको मािहिमा िहने व्यवस्था छ । सवोच्ि अदालिलाई सं वविानसँग िाँचझएका कुनै पमन कानून िदि
गनम सक्ने, मौमलक हक प्रिलन गिाउन वा सं वविान, कानून सम्िन्िी प्रश्नको मनरुपणको लामग कुनै पमन
आदे श ददन सक्ने समेिका अमिकािहरु प्रदान गिे को दे चखन्छ ।

दुई सदनात्मक व्यवस्थावपका

नेपालको सं वविानले ववश्वका लोकिाचन्िक दे शहरुले अपनाउने गिे को दुई सदनात्मक

व्यवस्थावपकालाई मान्यिा ददँ दै प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा नामका दुई सदन सवहिको एक सं घीय
व्यवस्थावपकाका रुपमा सं घीय सं सदको व्यवस्था अवङ्गकाि गिे को छ । प्रमिमनमि सभामा प्रत्यि मनवामिन
प्रणालीिाट मनवामचिि १६५ ि समानुपामिक मनवामिन प्राणाली िमोचजम मनवामचिि हुने एक सय दश सदस्य
सवहि जम्मा दुई सय पिहत्ति सदस्य िहने व्यवस्था िहेको छ भने िाविय सभा ५९ सदस्यहरु िहे को
एक स्थायी सदन हुने व्यवस्था गरिएको छ । जुन सं ख्यामध्ये ५६ जना मनवामिक मण्डलद्वािा ि ३ जना
नेपाल सिकािको मसफारिसमा िािपमििाट मनोमनि व्यचक्तहरु िहने व्यवस्था छ ।

िमम मनिपेििा

प्रत्येक व्यचक्तलाई प्रिमलि सामाचजक एवं सांस्कृमिक पिम्पिाको मायामदा िाखी िमलआएको

िममको अवलम्िन, अभ्यास ि सं ििण गने हक नेपालको सं वविानले प्रदान गिे को छ । िामममक
स्विन्ििाको नाममा कसैले कसैको िमम परिविमन गिाउन नपाउने ि एक-अकामको िमममा खलल पाने

गिी कुनै काम ि व्यवहाि गनम नपाइने, यस्िो वक्रयाकलाप दण्डनीय हुने कुिा पमन उक्त सं वविानले गिे को
छ ।

ु ाइ सम्िन्िी व्यवस्था
सं सदीय सुनव

नेपालको सं वविानको िािा २९२ िमोचजम सं वैिामनक परिर्द्मा मनयुक्त हुने प्रिानन्यायािीश,

सवोच्ि अदालिका न्यायािीश, न्यायपरिर्द्का सदस्य, सं वैिामनक मनकायका प्रमुख ि पदामिकािी िथा

ु चघ सं घीय कानून िमोचजम सं सदीय सुनव
ु ाइ हुने व्यवस्था िहे को छ ।
िाजदू िको पदमा मनयुचक्त हुनअ
ु ाइ समममि गठन गरिने व्यवस्था पमन
यसको लामग दुवै सदनका सदस्यहरु िहने गिी सं सदीय सुनव
सं वविानले गिे को छ

।

सं वैिामनक मनकायको रुपमा ववमभन्न आयोगहरुको व्यवस्था

िेिैभन्दा िेिै जामि, सम्प्रदायहरुका अमिकािलाई समेट्ने प्रयास स्वरुप नेपालको विममान

सं वविानले ववमभन्न मनकाय िथा आयोगहरुलाई सं वैिामनक मनकायको रुपमा व्यवस्था गिे को छ ।
पूवस
म ं वविानले व्यवस्था गिे का अचख्ियाि दुरुपयोग अनुसन्िान आयोग, महालेखापिीिक, लोक सेवा आयोग,
मनवामिन आयोग, िाविय मानव अमिकाि आयोग आदद जस्िा मनकायहरुलाई यथावि् िाखी िाविय दमलि
आयोग, िाविय समावेशी आयोग, आददवासी जनजामि आयोग, मिे शी आयोग, थारु आयोग ि मुचस्लम
आयोगको व्यवस्था यस सं वविानले गिे का नौला व्यवस्थाहरु हुन ् ।

सीममि सदस्य भएको मचन्िपरिर्द् सम्िन्िी व्यवस्था
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

275

प्रिानमन्िीको मसफारिसमा सं घीय सं सदका सदस्यहरुमध्येिाट समावेशी मसिान्ि िमोचजम
प्रिानमन्िी सवहि िढीमा पचच्िसजना मन्िी िहेको मचन्िपरिर्द् गठन गने व्यवस्था सं वविानले गिे को
छ । साथै प्रदे श प्रमुखले मुख्यमन्िीको मसफारिसमा प्रदे श सभाका सदस्यमध्येिाट समावेशी मसिान्ि

िमोचजम मुख्यमन्िी सवहि प्रदे श सभाका कुल सदस्य सं ख्याको िीस प्रमिशिभन्दा िढी नहुने गिी प्रदे श

मचन्िपरिर्द् गठन गने व्यवस्था ममलाइएको छ । यसिी असं ख्य सदस्य िहेको मचन्िमण्डल िनाउने
पूवप्र
म िलनहरुलाई केन्द्र ि प्रदे श दुवैमा मनयन्िण गने प्रयास गरिएको छ ।

अन्य ववशेर्िा

सं वैिामनक मनकायका पदामिकािीहरु मनयुचक्तको मसफारिस गनम सवैिामनक परिर्द्को व्यवस्था,

न्यायािीशहरुको मनयुचक्त सरुवा, िखामस्िी आदद गनम न्यायपरिर्द्को व्यवस्था, प्रादे चशक िथा स्थानीय
कायमपामलका ि व्यवस्थावपकाको िािे मा स्पष्ट उल्लेख, सङ्कटकालीन व्यवस्था, सक्रमणकालीन व्यवस्था
जस्िा ववशेर्िा नेपालको विममान सं वविानमा पाउन सवकन्छ ।
उपसं हाि
वव.सं . 2004 सालमा जािी भएको नेपाल सिकाि वैिामनक कानूनिाट सुरु भएको नेपालको

सं वैिामनक यािा वव.सं . 2072 मा नेपालको सं वविान जािी हुँदासम्म सािवटा सं वविान कायामन्वयनमा

ु े एउटा सं वविानको औसि आयु
आइसकेका छन् । झण्डै साि दशकमा सािवटा सं वविान जािी हुनल
करिि एक दशक िहे को दे चखन्छ । यसिी ववमभन्न अवमिमा जािी भएका सं वविानले ववमभन्न खालका
शासन प्रणालीको अभ्यास गिे को दे चखन्छ । िेिै सं वविान जािी हुन ु िथा िािम्िाि िाजनीमिक परिविमन

हुन ु मनश्िय नै सुखद् ववर्य होइन । सं वविान मनमामण प्रवक्रयामा जनिालाई उपेचिि गरिनु, शासनमा
िस्नेहरुले नागरिकको ववश्वास आजमन गनम नसक्नु, जनिाले शासन पिमिमा आफ्नो प्रमिमनमित्व महसुस

गनम नसक्नु, सं वविानले ददघमकालीन दृवष्टकोण िोक्न नसक्नुजस्िा ववववि कािणले नेपालमा िािम्िाि
सं वविान परिविमन भएको दे चखन्छ । जनमनवामचिि सं वविान सभािाट िनेको नेपालको विममान सं वविान
जनिाको मि ि ववश्वासिाट प्रजािाचन्िक ववमि ि प्रवक्रया अवलम्िन गिी िनेको छ । यस सं वविानले
ु मा ददगो शाचन्ि ि िाजनीमिक स्थावयत्व कायम गनम सक्नु पदमछ । सं वैिामनक ववकासको प्रयासलाई
मुलक
ु को ववकाससँग आिि गिी नागरिकले अनुभमू ि गने गिी परिविमन गनमको लामग असल शासकीय
मुलक

सं स्कृमिको अवलम्िन गनुम आवश्यक दे चखन्छ । ददगो शाचन्ि, सुशासन, ववकास ि समृविको सपना पूिा

गने सङ्कल्प साथ जािी भएको विममान सं वविानको असल कायामन्वयनमा िाजनीमिक िथा प्रशासमनक नेित्ृ व
ु को समृविको यािा सहज हुनेछ ।
पूणप्र
म मििि िहे नै मुलक
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Sustainable Development and Nepal

Padam Bahadur D.C.
Abstract
Sustainable development, now a global term, predominantly refers to a
harmonic relationship between human race and natural system. It is a marriage
between ecology and economy to attain economic development without
compromising ecological balance. It denotes the balanced, equitable, equal and
inclusive distribution of available resources, authorities, opportunities among intergenerations, inter-groups, and inter-sectors pursuing the social equity, equality and
eco-friendly development. The development that endures for a long and that has its
own carrying capacity in itself is the sustainable development. It is for all and for
long lasting. At the time of evolution of its concept, it was merely delimited to the
environment. Throughout the evolution of the concept of “sustainable development”
there was consensus on the fact that it does not focus solely on environmental issues.
It does go beyond now spreading over political, governmental, administrative,
social, cultural, technological sector and so forth. Sustainable development is the
overarching paradigm of the United Nations. This article, in surface, tries to discuss
the concepts of sustainable development, the challenges faced by Nepal while
implementing the SDGs, the strategies Nepal is applying, and the measures that
Nepal is supposed to take into account.
The Concept Of Sustainable Development
The concept of sustainable development was described by the 1987
Bruntland Commission Report as “development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
The Sustainable Development Goals (SDGs,17), also known as the Global Goals,
were adopted by all United Nations Member States in 2015 as a universal call to
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action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and
prosperity by 2030.Development that meets the demand of the present generation
without compromising the ability of future generation to meet their own needs is
sustainable development, (UNDP).
The concept of sustainable development was evolved referring to the wise
and rational usage of natural resources and development with no harm to
environment. The development that is technologically suitable, economically viable,
socially acceptable, politically desirable, and environmentally unharmful is
sustainable development. The Sustainable Development Goals (SDGs) were born at
the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro in
2012. The objective was to produce a set of universal goals that meet the urgent
environmental, political and economic challenges facing our world.
The SDGs replace the Millennium Development Goals (MDGs), which
started a global effort in 2000 to tackle the indignity of poverty. The MDGs
established measurable, universally-agreed objectives for tackling extreme poverty
and hunger, preventing deadly diseases, and expanding primary education to all
children, among other development priorities.
In September 2015, the General Assembly adopted the 2030 Agenda for
Sustainable Development that includes 17 goals. Building on the principle of
“leaving no one behind”, the new Agenda emphasizes a holistic approach to
achieving sustainable development for all.The United Nations Sustainable
Development Goals (UN SDGs, also known as the Global Goals) are 17 goals with
169 targets that all UN Member States have agreed to work towards achieving by
the year 2030. The 17 sustainable development goals (SDGs) to transform our world
are:
Goal no.

Goals

GOAL1

No Poverty

GOAL 2

Zero Hunger

GOAL 3

Good Health and Well-being

GOAL 4

Quality Education

GOAL 5

Gender Equality

GOAL 6

Clean Water and Sanitation

GOAL 7

Affordable and Clean Energy
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GOAL 8

Decent Work and Economic Growth

GOAL 9

Industry, Innovation and Infrastructure

GOAL 10

Reduced Inequality

GOAL 11

Sustainable Cities and Communities

GOAL 12

Responsible Consumption and Production

GOAL 13

Climate Action

GOAL 14

Life Below Water

GOAL 15

Life on Land

GOAL 16

Peace and Justice Strong Institutions

GOAL 17

Partnerships to achieve the Goal

These 17 SDGs have been grouped into 5 subgroups, called 5Ps: People,
Planet, Prosperity, Peace, and Partnerships.
People: It is determined to end poverty and hunger, in all their forms and
dimensions, and to ensure that all human beings can fulfill their potential in dignity
and equality and in a healthy environment.
Planet: Protecting the planet from degradation, through sustainable consumption
and production, sustainably managing its natural resources and taking urgent action
on climate change, so that it can support the needs of the present and future
generations. It urges clean and green production.
Prosperity: It is all about happines of people and ensuring that all human beings
can enjoy prosperous and fulfilling lives and that economic, social and technological
progress occurs in harmony with nature.
Peace: It deals with fostering peaceful, just and inclusive societies which are free
from fear and violence. There can be no sustainable development without peace and
no peace without sustainable development. For this, equitable and inclusive
distribution of power, authority, resources, opportunities, social services and
information plays the role.
Partnership: It searches the internal and external partneerships for all kind of
development. It deals with mobilizing the means required to implement this Agenda
through a revitalized Global Partnership for Sustainable Development, based on a
spirit of strengthened global solidarity, focused in particular on the needs of the
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poorest and most vulnerable and with the participation of all countries, all
stakeholders.
Sustainable Development in Nepal
Nepal, being one of the member nations of UNO, has internalized the SDGs
through various policies, programmes, and projects. Nepal chiefly, through this
SDGs, include the commitment to leave no one behind. The constitution of Nepal,
though principally not based on sustainable development goals,has to great extent
addressed the sustainable development. The constitution aims the sustainable peace,
good governance, development, and prosperity through federal republic governance
system. There are thirty one fundamental rights scripted, four objectives of nations;
political, socio-cultural, economical objectives, and objectives pertaining to
international relations, thirteen national policies and other various provisions.These
all, to the extent, pertain to the sustainable development.
The 15th periodic plan (BS 2075/076 – 2080/2081) is mostly based on 25
years sustainable development vision, i.e. by BS 2100. This plan has the mission of
LDC graduation by the 2022 and achieving the SDGs by 2030. It has targeted
various sustainable development aims to be achieved within 25 years period. For
achieving all these goals, it has developed separate strategies for all goals and has
been linked with the yearly budget.
Nepal, being the landlocked country, has paid less concern for goal no 14;
Life below water. By scrutinizing the present state of Nepal in terms of sustainable
development, National planning commission, on the grounds of all SDGs, except
the goal no. 14, has listed the targets in its 15thperiodic plan, those are supposed to
be achieved within 25 years. The major quantitative targets of the Long –Term
Vision are presented in table below:
S.
N.

National goals, targets
and indicators

Unit

Status in FY
2018/19

Target for
FY
2043/44

1.

Economic
(average)

growth

Per cent

6.8

10.5

2.

Contribution
of
agriculture sector in GDP

Per cent

27.0

9.0

3.

Contribution
of
the
industry sector in GDP

Per cent

15.2

30.0
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4.

Contribution
of
the
service sector in GDP

Per cent

57.8

61.0

5.

Per capita nation income

US dollar

1,047

12100

6.

Population under the
poverty line (absolute
poverty)

Per cent

18.7

0

7.

Population in multidimensional poverty

Per cent

28.6

3

8.

Gini coefficient based on
property

Coefficient

0.31

0.25

9.

The ratio of the richest
10% and the poorest 40
population (Palma ratio)

Ratio

1.3

1.1

10. Labour force participation
rate force (above 15 years)

Per cent

38.5

72

11. Share of the formal sector
in employment

Per cent

36.5

70

12. Electricity
generation
(installed capacity)

Megawatt

12,50

40,000

13. Households with access to
electricity

Per cent

88

100

14. Per capita
consumption

electricity

Kilowatt
hours

245

3,500

15. Families with access to
motor transport within 30

Per cent

82

99

16. National and provincial
highways (up to two
lanes)

Kilometers

7,794

33,000

17. National highways (more
than two lanes, including
fast tracks)

Kilometers

96

3,000

18. Railroads

Kilometers

42

2,200

Per cent

65.9

100

19. Population with access to
the internet
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20. Life expectancy (at birth)

Years

69.7

80

21. Maternal mortality (per
100,00 live births)

Headcount

239

20

22. The mortality rate of
children under five years
(per 1000 live births)

Headcount

39

8

23. Underweight
children
under five years

Per cent

27

2

24. Literacy rate (above 15
years)

Per cent

58

99

25. Net enrolment rate at the
secondary level (9-12)

Per cent

46

95

26. Gross enrolment rate at
higher education

Per cent

12

40

27. Population with access to
improved drinking water

Per cent

21

95

28. Population covered
basic social security

Per cent

17

100

by

29. Gender
index

development

Index

0.897

0.99

30. Human
index

Development

Index

0.579

0.760

(15th plan, NPC)
National planning commission, as the main organization, has been working
on it. Along with Sustainable Development and Good Governance Committee,
under National Assembly, all the parliamentary committees are the organizations
working so as to achieve the sustainable development goals. Three layers
government, all the ministries, NGOs, INGOs civil societies, social organizations,
corporate sectors and so forth are the helping hands to achieving sustainable
development goals.
Role of Sustainable Development and Good Governance Committee (National
Assembly)
This committee, formulated under the present constitution of Nepal and
National Assembly rule, 2075, discusses and coordinates with concerned bodies
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such as National Planning Commission, respective ministries, agencies,
constitutional bodies, Office of the Auditor General and others. It examines the
periodic progress, and adversities faced in course, and provide necessary suggestions
and directions accordingly. It analyses the progress in accordance with national map
of sustainable development goals and is supposed to make the concerned bodies
responsible in achieving the targeted goals.
This committee, according to annual report, 2077/78, had mapped out its
work plan including policy reforms, study and investigation, field visit, interactive
programme, capacity development programme, monitoring/regulating, evaluation
and so on. And, it has been conducting the programmes as per the work plan
mentioned above.
The challenges indicated by the annual report are:
•
•
•
•
•
•

Lack of commitments in course of conducting sustainable development and
good governance.
Lack of proper coordination and unity in work.
Indifference of concerned authorities in executing the decisions of
committee.
Resource constraints; inadequate physical, technical, and financial
resources.
The government doesn't seem to be active enough in implementing the
directive suggestions directed by the committee.
It experiences the lack of proper policy, laws and organizational structures
those can oblige the government and other concerned bodies in executing the
suggestions and directions specified by the parliament.

Challenges faced by Nepal on the whole
As a result of its unique geographical location and geopolitical situation,
Nepal, as a developing country, has faced many environmental, social, and
economic issues, such as the extreme levels of pollution in bodies of water as was
in the case of the Bagmati river which, fortunately, after state and volunteer-run
efforts is now cleaner than it has been in a long time. Similarly, social discrimination,
unemployment, extreme poverty, majority of illiterate citizens, and so forth are the
parallel challenges.
As Nepal being relied heavily on foreign aid, financial resource constraints,
as the main problem, is creating a threat in carrying out and planning for sustainable
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development. So there seem to be big challenges to ensure resource availability and
their proper distribution. Moreover, along with various effects of climate change,
natural occurrences, such as earthquakes, landslides, and floods pose a threat to
sustainability as they can destroy certain elements of infrastructure. Nepal is highly
vulnerable to natural disasters. According to the reports of UNDP, Globally, it is
ranked fourth, eleventh and thirtieth in terms of vulnerability to climate change,
earthquake and flood risks respectively.
The governmental conflict between immediate profit and investment
towards sustainable technologies is the chronic disease of Nepal which is mainly
because of personal interest, lack of experts and political instability. Similarly,
extreme corruption in all sectors is deeply rooted problem of Nepal affecting the
equitable development, (Funding to developing countries is usually provided
through foreign grants, in the case of Nepal, due to corruption, in order to pass
certain development projects a stipend needs to be paid to ministers as well as
service fees to the Nepal government which significantly slow down development
processes.)
Municipal level lacks the efforts and resources. And for the most part, there
can be seen people's obstruction while conducting the development project in local
level in terms of compensation (Muaabja). And in addition, extreme poverty,
difficult geographical location, unemployment, majority of illiterate people and lack
of vocational education lead to the obstruction in development. Likewise, political
instability, social inequalities, gender inequalities, social exclusion and so forth are
still in high level creating barrier for peace and development. With such condition
of Nepal, decreasing the poverty line in all its forms from 26.6 % to 3% and
eradicating absolute poverty for all by the year 2044, is a really challenging for
Nepal in question. Similarly, due to the traditionally rooted unjust social structure,
it is equally challenging to build social and gender equality.
Now in recent times, Nepal is struggling to fight against Covid -19 pandemic.
There were serious impacts of Covid -19 pandemic on all 17 SDGs and It is still
creating threats to implementing the SDGs. This is the contingent challenge occurred
in course of implementing the SDGs that Nepal has to overcome now.
Step Ahead
Nepal is a developing country; it is apparent that it has been facing many
challenges so far. In order to overcome the current challenges faced by Nepal,
substantial investments in the SDG relevant projects are required. The investments
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need to be on areas of focus like basic infrastructures of roads, rail and ports;
agricultural and rural development; food security and safety; power projects; climate
change alleviation and adaptation; public health; and improving the quality of
education.
Political stability must be there, which can control all other sectorial
problems. Corruption should be controlled, for this all the related bodies, and civil
societies, social organizations must be active and lively. Modernization,
diversification, marketization, professionalization of agriculture is much needed.
Poverty alleviation programmes should be practical enough so that literally it can
touch the needs of the poor. Social awareness plays the vital role.
Political, administrative, civil sectors, development partners and project
stakeholders should have mutual commitments and moreover, functional unity from
all dimensions is needed for unified, balanced, equitable and all-round development
as the development is a subjective and dynamic matter. The programmes, those can
transform the human resources as per the advancement of time while developing
their skill in investigation, innovation, and profession, seem rational and necessary.
Parliamentary committees need to be developed as the learning hub that can
suite to the global opportunity and local capability as sustainable development and
good governance are such multidimensional sectors that which stretches from local
levels to global levels. Similarly, it is necessary to develop inter-coordination and
complementary to one another among committees, parliament, government, civil
society, media, development partners and other concerned bodies so as to make good
governance and development approachable to all the citizens.
Conclusions
Sustainable Development is now such a big matter which is untouched with
almost nothing in the world. The global issues that we face today can be seen
overwhelming – too much for any person, any organization, or any one government
to tackle. As we size up the global challenges we face – from advancing gender
equality to eliminating poverty. It’s crucial to recognize that these issues do not exist
in silos. In the age of this globalization, every nation, even if all are not connected
with UNO, in one way or another follows the sustainable development. The SDGs
programme has passed almost 5 years now, and various studies shows that a
considerable progress has been achieved throughout the world. Despite the ongoing
progress, 10 percent of the world’s population lives in poverty and struggle to meet
basic needs such as health, education, and access to water and sanitation. The current
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requirement is to move forward by analyzing the geo-sensitivity and geo-political
situation of Nepal, global circumstances, global governance, political, socioeconomic, ecological situations, available resources, opportunities and its
challenges, and taking the corrective and promotive measures onwards. All the
nations should work hand in hand indulging in the globalization and simultaneously,
localizing the SDGs: strategies and plans.
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नेपालमा ववपद् व्यवस्थापन ि यसको सं वैिामनक िथा कानूनी व्यवस्था

जगन्नाथ जोशी



सािांश

प्राकृमिक वा मानवीय कािणस्वरुप कुनै घटना एक्कासी भई ठू लो िनजनको िमि हुने अवस्था

आउँछ भने त्यस्िो घटनालाई ववपद् वा प्रकोप भनेि िुचझन्छ । सं सािका थुप्रै ववपद् जोचखमिा भोमगिहेका

ु झैं नेपाल पमन भौगमभमक िथा भौगोमलक अवचस्थमि, जलवायुजन्य ववर्मिा लगायि मानव मसचजमि
मुलक
कािणहरुले गदाम िहु-प्रकोपीय जोचखममा िहेको छ । एक दजमनभन्दा िढी वकमसमका प्रकोपका मनयममि

घटनामध्ये िाढी, पवहिो, आगलागी ि महामािी असिका दृवष्टले िढी खििनाक दे चखएका छन् । मनयममि

व्यवस्थापन प्रवक्रयाद्वािा ववपद् व्यवस्थापन गनम कदठन छ । त्यसैले ववपद्को अवस्था, स्वरुप ि
आवश्यकिाको आिािमा ववपद्िाट मुक्त गिाउने कायम नै ववपद् व्यवस्थापन हो । भमनन्छ, ववपद् िाजा

िजाएि आउँ दैन िि यथाथममा कमिपय ववपद् पूवस
म ूिनामा आिारिि हुन्छन् । ववपद्को वकमसम, भौगोमलक
िथा वािाविणीय अवस्था, ववकासको स्िि, मामनसको िेिनास्िि, िाजनीमिक, आमथमक िथा सामाचजक अवस्था

जस्िा कािणिाट िमिको परिमाणमा मभन्निा ल्याउने वा हुने सम्भावना िहन्छ । फिक स्थानमा हुने एकै

प्रकािका प्रकोपका घटना किै प्रलयकािी िन्छन् भने किै मध्यमस्ििका ि किै सामान्य नै हुन्छन् ।
त्यसैले, सिै प्रकािका प्रकोपले ववपद् मनम्त्याउँछ नै भन्ने होइन । जि सामना गनम नसक्ने गिी प्रकोप
समुदायमा आइपछमन,् प्रकोपले ववपद्को रुप मलनपुग्छ ।

ववपद् अवश्यम्भावी ि ववश्वव्यापी समेि छ । िथावप, उचिि पूवि
म यािीका उपायिाट यसको असि

न्यून गनम सवकन्छ । ववपद् व्यवस्थापन िाज्यको प्राथममकिाको ववर्यवस्िु िनाइ कुनै पमन ववपद्
ू म प्रकोपका सम्भाववि िेि मूल्याङ्कन गदै समुदायको िमिा ववकास गनम जरुिी छ । समाजमा
आइलाग्नुपव

िेिना ि साविानीले जनिनको िमि मनचश्चि रुपमा कम गनम सवकन्छ । ववपद्का अन्ििामविय परिभार्ा,
प्रकाि ि प्रभावलाई आत्मसाि् गदै नेपालले ववमभन्न सं वैिामनक, कानूनी िथा सं स्थागि व्यवस्थाहरु गिे को
छ । यो लेख मूलि: ववपद् जोचखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा केचन्द्रि िहेको छ ।

उक्त ऐन एक सघन ि समावेशी िहेकोमा कुनै दुई मि छै न । ऐनले ववपद्पूव म गरिने कायम, ववपद् भए

लगत्तै गरिने कायम वा ववपद् भइिहे को अवस्थामा गरिने कायम िथा ववपद् पश्चाि् गरिने कायम गिी सम्पूणम
ििणलाई समेटेको छ । पुनमनममामणमा मानवीय पिलाई प्राथममकिा प्रदान गनुम यस ऐनको ववशेर् उपलचब्ि
मान्न सवकन्छ । जोचखमको कािण, स्िि वा अवस्था ि त्यसिाट हुन सक्ने िमिको अनुमान गनम ि
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जोचखम घटाउन गनुम पने कायमको पूवपम वहिान गनुम पदमछ । प्रकोपलाई िोक्न सवकएमा वा प्रकोपलाई
ववपद्मा परिणि हुनिाट थाम्न सवकयो भने ववपद् जोचखम स्वि: न्यून भएि जान्छ ।
परििय
सामान्य अवस्थामा भएको मानवीय जीवनलाई आकचस्मक कुनै घटना घटी जनजीवन असामान्य

अवस्थामा आउँ छ भने त्यसलाई ववपद् वा प्रकोप भमनन्छ । ववपद् भनेको मानव वा प्रकृमि सृचजि

अिानक हुने घटना हो जसले व्यापक रुपमा मानवीय, आमथमक िथा वािाविणीय िमि पुर्याउँ छ । िि
पूवस
म ाविानी ि मनयन्िण सं ििना ियाि गनम सकेमा िोकथाम िथा मनयन्िण गनम सवकन्छ । ववपद्को

समयमा मामनसहरुले िेिै कदठनाइहरुको सामना गनुम पदमछ । िसथम, यस्िो समयमा मामनसहरुलाई सुििा,
खाना, लत्ताकपडा, और्मिजस्िा आिािभूि आवश्यकिा उपलब्ि गिाउनु जरुिी हुन्छ ।
नेपाल िहुप्रकोपको दृवष्टले िीसौं, भूकम्पीय दृवष्टले एघा ि जलवायु परिविमनको दृवष्टले पाँिौं

ु को रुपमा िहे को छ । नेपाल ववपद् प्रमिवेदन, २०१९ का अनुसाि प्रत्येक वर्म औसिमा
जोचखम मुलक

५०० भन्दा िढी ववमभन्न ववपद्का घटनाहरु हुन्छन् जसको परिणामस्वरुप भौमिक पूवामिािहरु, मानवीय
जीवन ि जनजीववकालाई असि गरििहे को छ ।

प्राकृमिक ववपद् :

भूकम्प, िाढी, पवहिो, िट्याङ, ज्वालामुखी ववष्फोटन, डुवान, वहमपाि, अमसना,

वहमपवहिो, वहमिाल ववष्फोटन, अमिवृवष्ट, अनावृवष्ट, खडेिी, हुिीििास, आगलागी, डढे लो, शीिलहि वा
यस्िै अन्य प्राकृमिक प्रकोपका कािण उत्पन्न जुनसुकै ववपद् ।

गैि-प्राकृमिक (मानव-मसचजमि) ववपद् : आिङ्कवाद, ववस्फोटन, आगजनी, डढे लो, िसायन वा ववकीिण ि ुहावट,
ग्याँस ववस्फोटन, कीिा वा सुक्ष्म चजवाणुिाट हुने आिङ्क, सपमदंश, जनावि आिं क, वािाविणीय प्रदूर्ण,
प्रकोप उिाि कायममा हुने दुघट
म ना, ववर्ाक्त खाद्य सेवन, खानी/सडक/हवाई/जल दुघट
म ना वा यस्िै अन्य
गैि-प्राकृमिक प्रकोपका कािण उत्पन्न हुने ववपद् ।
ववपद् व्यवस्थापन
ववपद्का कािण उत्पन्न हुन सक्ने िमि न्यूनीकिणका लामग गरिने व्यवस्थालाई सामान्य भार्ामा
ववपद् व्यवस्थापन भमनन्छ । मनयममि व्यवस्थापन प्रवक्रयाद्वािा ववपद् व्यवस्थापन गनम कदठन छ ।
त्यसैले ववपद्को अवस्था, स्वरुप ि आवश्यकिाको आिािमा ववपद्िाट मुक्त गिाउने कायम नै ववपद्
व्यवस्थापन हो । ववपद् व्यवस्थापन एक व्यावहारिक ववज्ञान पमन हो । जिसम्म ववपद् व्यवस्थापनका

लामग मामनसहरु एक-आपसमा जुट्दै नन्, आफैं स्वि: स्फूिम ववपद् व्यवस्थापनका लामग कायम गदै नन्,
ििसम्म मसिान्ि ि भार्णले माि

ववपद् व्यवस्थापन गनम सम्भव हुँदैन ।

ववपद् व्यवस्थापनले घटना घट्न नै नददन साविानी अपनाउनेदेचख घटना घवटनै हालेमा उिाि,

िाहि, पुनमनममामण, पुनस्थामपना आददका कायमहरु समेि पदमछ । उदाहिणका लामग काठमाडौं उपत्यकामा

फेरि ठू लो भूकम्पको सम्भावनालाई हेरि सोिाट िच्न मसकाउने, घि मनमामण गदाम मनचश्चि मापदण्ड पालना

गनम लगाउने, खाली जग्गाहरुको व्यवस्था गने, भूकम्प गइहालेमा उिाि, िाहि, पुनस्थामपना, पुनमनममामणका
कायम गने गिाउने ववपद् व्यवस्थापनमा पदमछन् । खासगिी २०७२ सालको महाभूकम्पले पुर्याएको िमि
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ि त्यसको व्यवस्थापनिाट प्राप्त अनुभव ि मसकाइले सुसूचिि, सहभामगिामूलक एवं समावेशी प्रकृमिको
पहलले माि पूवि
म यािी कायम प्रभावकािी िन्नगई ववपद् जोचखम न्यूनीकिण गनम सवकने दशामएको छ ।
यस अथममा ववपद्पमछभन्दा पमन ववपद्पूवक
म ो ियािीको प्रभावकारििाले सम्भाव्य मानवीय ि आमथमक, भौमिक
िमिलाई घटाउन सवकन्छ ।
ववपद् व्यवस्थापन िक्र
ववपद् व्यवस्थापन िक्रलाई सामान्यिया ववपद्पूवक
म ो ििण, ववपद्को ििण ि ववपद्पमछको ििण
गिी यसलाई दे हाय िमोचजम ििाम गनम सवकन्छ :

ववपद्पूवक
म ो ििण : ववपद् हुन ु अगावै पूवि
म यािीमा िही जोचखम न्यून गने मान्यिा हो ।
ववपद्को ििण : खोज, िाहि, उिाि गने कायम हो ।

ववपद्पमछको ििण : पुनस्थामपना, पुनमनममामण ि सुिाि माफमि् सामान्य अवस्थामा ल्याउने िथा फकामउने
कायम हो ।

सं वैिामनक एवं कानूनी व्यवस्था
नेपालमा िािम्िाि गइिहने िाढी, अप्रत्याचशि भूकम्प ि िाढी/पवहिो, आगलागी, महामािी जस्िा
प्रकोपको िेिै खििा हुनाले नेपाललाई दचिण एमसयाकै सिैभन्दा िेिै ववपद् प्रभाववि दे श भनेि
चिमनन्छ । यस्िा ववपद्हरुले जनजीवनमा ठू लो िमि पुर्याउने हुनाले यसको न्यूनीकिण ि जोचखम कम
गनम नेपालमा सं वैिामनक एवं कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यस खालको कानूनी व्यवस्थाले ववपद्को
जोचखम न्यूनीिण ि व्यवस्थापनको सवालमा दे चखएका समस्यालाई सम्िोिन गनम मद्दि गदमछ ।
प्राकृमिक प्रकोप ऐनले ववपद्को परिभार्ा ददँ दै ववपद् अथामि ् प्राकृमिक प्रकोपलाई व्यवस्थापन

गने जमको गिे को छ । ऐनको दफा २ (ठ) मा ववपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपिकालीन अवस्था

मसजमना भई जन वा िनको िमिको साथै जीवनयापन ि वािाविणमा प्रमिकूल असि पाने प्राकृमिक वा
गैिप्राकृमिक घटनालाई जनाउँ छ भनेि उल्लेख गिे को छ । यस ऐनले प्राकृमिक िथा गैिप्राकृमिक दुवै
प्रकोपलाई ववपद् भनेि सम्िोिन गिे को छ ।
प्रकोपहरुलाई मनयन्िण गनम प्राकृमिक प्रकोप ऐन, २०३९ ले प्रमुख भूममका मनवामह गिे को
मथयो । िथावप, यस ऐनमा ववपद्को न्यूनीकिण िथा जोचखम व्यवस्थापन जस्िा ध्यान ददनु पने मुख्य
पिहरुलाई समेवटएको मथएन । यस पृष्ठभूमममा दे शमा एउटा नयाँ ववपद् व्यवस्थापन ऐनको आवश्यकिा
दे चखयो जुन ऐनमा ववपद् िक्र व्यवस्थापनका साथै नेपालमा आइपने ववववि वकमसमका ववपद्को िािे मा
पमन उल्लेख गरिनु जरुिी मथयो । फलस्वरुप २०३९ सालको प्राकृमिक प्रकोप ऐनलाई ववस्थावपि गदै

२०७४ सालमा "ववपद् जोचखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन ऐन" प्रािम्भ भएको छ । यस ऐनले प्राकृमिक

माि नभई गैिप्राकृमिक ववपद्िाट सवमसािािणको ज्यान, सावमजमनक, मनजी िथा व्यचक्तगि सम्पचत्त,
प्राकृमिक एवं सांस्कृमिक सम्पदा ि भौमिक सं ििनाको सं ििण गनम ववपद् जोचखम न्यूनीकिण िथा
व्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान केचन्द्रि गिे को छ ।
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सं वैिामनक व्यवस्था
नेपालको सं वविान २०७२ को भाग ४ को िािा ५१ (छ) (९) मा "प्राकृमिक प्रकोपिाट हुने

जोचखम न्यूनीकिण गनम पूव-म सूिना, ियािी, उिाि, िाहि एवं पुनस्थामपना गने" उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनले गिे को व्यवस्था
ववपद् जोचखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

२०७२ सालमा नेपालले एउटा ठू लो ववनाशकािी भूकम्पको सामना गिे को मथयो । त्यस
भूकम्पमा मनकै ठू लो सं ख्यामा मानव जनजीवन िथा िन सम्पचत्तको िमि भयो । भूकम्पमछ नेपाल
सिकािले त्यसको जोचखमलाई मध्यनजि िाख्दै ववपद् जोचखम व्यवस्थापनका कायमहरुलाई प्राथममकिा
ददन थाल्यो ि सो ददशामा महत्वपूणम कदम िाल्दै ववपद् जोचखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
को प्रािम्भ भयो । यस ऐनले प्रदे श ि चजल्ला व्यवस्थापन समममिको स्थापना गिी सो समममिहरुको कायम,
किमव्य ि अमिकािको व्यवस्था गिे को छ ।
ऐनले समेटेका मुलभूि ववर्यहरु
•

ववपद् व्यवस्थापनका सम्िन्िमा सङ्घ, प्रदे श, चजल्ला िथा स्थानीय िहको सं स्थागि िमिा
ववकास गिाउने ।

•

ववद्यालय िहदे चख उच्िस्ििसम्मको शैचिक पाठ्यक्रममा ववपद् व्यवस्थापनका सम्िन्िी ववर्य
समावेश गिाउने ।

•

ववपद्को जोचखममा िहे का मवहला, िालिामलका, जेष्ठ नागरिक, दमलि, सीमान्िकृि वगम िथा
समुदाय, अशक्त िथा अपाङ्गिामा िहेका व्यचक्तहरुका लामग ववशेर् योजना िथा कायमक्रम िनाई
कायामन्वयन गिाउने ।

•

ववपद् प्रभावविलाई ित्काल िाहि उपलब्ि गिाउने ।

•

ववपद्को समयमा आम सञ्चाि माध्यमको भूममका सम्िन्िी आवश्यक मापदण्ड िोकेि कायामन्वयन
गिाउने ।

•

ववपद्िाट प्रभाववि व्यचक्तका लामग मनोसामाचजक पिामशम सेवा उपलब्ि गिाउने ।

•

प्रदे श िथा स्थानीय िहलाई ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्िी आवमिक योजना मनमामण गनम आवश्यकिा
अनुसाि आमथमक िथा प्राववमिक सहयोग उपलब्ि गिाउने ।

•

ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्िी कायममा गैिसिकािी सं स्था, मनजी िेि िथा स्थानीय समुदायलाई
सं लग्न गिाउने ।

•

ववपद् व्यवस्थापनको िेिमा अन्ििामविय, दद्वपिीय एवं िहुपिीय सहायिाको एकीकृि अमभलेख
िाख्ने ।

•

ववपद् प्रभाववि िेिका नागरिकहरुलाई अस्थायी पुनस्थामपना िथा मसकाई केन्द्रको मनमामणमा
स्थायी समुदाय एवं स्वयंसेवक परििालन गिाउने ।

•

िाहि सामग्रीको व्यवस्थापनका लामग मापदण्ड िनाई लागू गने ।
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•

ववपद् प्रभाववि िेिमा वपउने पानी, लत्ताकपडा, खाद्यान्न िथा और्मि उपिािजस्िा अत्यावश्यक
वस्िुको प्रिन्ि गने ।

•

ववपद्को जोचखम िहे का वा ववपद् प्रभाववि िेिमा िहेका असुिचिि भवनहरु भत्काउन
लगाउने ।

•

उिाि िथा िाहि कायमको प्रगमि ववविण प्रामिकिणमा पठाउने ।

•

ववपद्मा पिी हिाएका, मिग्रेका वा नष्ट भएका कागजािको यवकन ि्याङ्क अद्यावमिक गिी िाख्न
लगाउने ।

•

ववपद्िाट प्रभाववि घिपरिवािको पवहिान, स्िि मनिामिण िथा परिियपि ववििण गिाउने ।

दण्ड सजायको व्यवस्था
❖ कसैले ववपद्को घटना घट्न सक्ने गिी लापिामही गिे मा वा त्यस्िो घटना घटाउन प्रत्यि सं लग्न

भएमा त्यस्िा व्यचक्तलाई कसुिको मािा अनुसाि पाँि लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्मसम्म कैद
वा दुवै सजाय हुनेछ ।

❖ कसैले दे हाय िमोचजमको कुनै कायम गिे मा त्यस्िो व्यचक्तलाई कसुिको मािा अनुसाि एक लाख
रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ मवहनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
▪
▪

कुनै ववपद्को घटना घट्न सक्ने अफवाह फैलाई सावमजमनक रुपमा िास मसजमना गिे मा ।
अनुममि मलई वा नमलई ववपद्का नाममा िन्दा, िाहि वा सहयोग सङ्कलन गिे मा, आफूखुशी
ववििण गिे मा वा व्यचक्तगि लाभमा प्रयोग गिे मा ।

▪

ववपद्को समयमा अप्राकृमिक रुपमा िजाि मूल्यवृवि गिे मा वा कृमिम अभाव मसजमना गिे मा
वा गुणस्ििहीन वस्िु िथा सेवाको कािोिाि गिे मा ।

❖ उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए िापमन सो उपदफा िमोचजमको कसुि गिे कै कािण
कसैको ज्यान गएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा िोटपटक लागेमा त्यस्िा कायम गने व्यचक्तलाई प्रिमलि कानून
िमोचजम सजाय हुनेछ ।

❖ िाहि सामग्री ववििणमा अविोि गिे मा वा िाहि सामग्रीको दुरुपयोग गिे मा यस ऐन िमोचजम कसुि
ठहरिनेछ ि पिास हजाि रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यसैगिी दफा २१ ले ववमभन्न मनकायले ववपद् व्यवस्थापनका लामग गनुम पने सहयोगको िािे मा
व्यवस्था गिे को छ भने दफा ३९ ले िाहि सामग्रीको लामग न्यूनिम मापदण्ड िोक्ने व्यवस्था गिे को
छ ।
ववपद् जोचखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ि प्राकृमिक प्रकोप ऐन, २०३९
प्राकृमिक प्रकोप ऐन, २०३९ ले मुख्यि: प्राकृमिक प्रकोपका पीमडिहरुका लामग िाहि ववििणको
व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याएको छ । यस ऐनले िाहि ववििणका कायम गनम ि यस्िा कायमहरु सञ्चालन
गनमका लामग कायम समममिहरुको स्थापनाको िेिमा ध्यानाकर्मण गिे को छ । िि यसलाई २०७४ को
नयाँ ववपद् व्यवस्थापन ऐनसँग िुलना गदाम प्राकृमिक प्रकोप ऐनले िाहि ववििणमा यमि िेिै ध्यान ददएको

भए िापमन सो ऐनले िाहिमा ददइने सामग्रीको गुणस्िि िोकेको मथएन, जसका कािण २०७२ को भूकम्प
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ि ििाईमा गएको िाढी िथा कामलकोटमा पिे को भोकमिीमा ववििण भएको सामग्रीहरुमा मनकै िेिै
मािामा अखाद्य वस्िु भेवटयो । पीमडिहरुलाई उिािका मनचम्ि ददइएको िाहि सामग्रीले झन् िेिै ववपद्
मसजमना भएको दे चखयो । यस समस्यालाई ध्यानमा िाखी ववपद् व्यवस्थापन ऐनको दफा १४(घ) मा
िाहि सामग्रीको व्यवस्थापनका लामग मापदण्ड िनाइ लागू गने, गिाउनेका साथै दफा ३९ ले िाहिको
न्यूनिम मापदण्ड सम्िन्िी व्यवस्था गिे को छ ।
यसिी दुवै ऐनलाई िुलना गदाम ववपद् व्यवस्थापन ऐनले गैिप्राकृमिक ववपद्लाई समावेश गदै

प्राकृमिक प्रकोप ऐनले भन्दा ठू लो कायमिेि समेटेको छ ।
कायामन्वयन पिहरु

❖ ववपद् व्यवस्थापनका लामग एक प्रामिकिणको स्थापना महत्वपूणम छ । यस ऐनको दफा १० मा
ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्िी वक्रयाकलापको प्रभावकािीरुपमा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गनमको लामग
मन्िालय अन्िगमि एक िाविय ववपद् जोचखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन प्रामिकिणको व्यवस्था
गरिएको छ । िथावप, यस्िा प्रामिकिणहरु हालको िाविय पुनमनममामण प्रामिकिण जस्िो िाजनैमिक ि
कममिािीिन्ििाट प्रभाववि हुन ु हुँदैन ।

❖ ववमभन्न िाविय िथा अन्ििामविय स्रोिहरुिाट आएको कोर् पािदचशमिाको ववर्य हुन ु पदमछ ।
❖ यस्िा कोर्हरुको उपयोग ववपद् व्यवस्थापनका लामग माि हुन ु पदमछ ।

❖ पीमडिको उजुिी सुनेि त्यसलाई सम्िोिन गनम एउटा छु ट्टै मनकायको स्थापना गनुम पदमछ । यसले
ववपद्मा पिे का पीमडिहरुको अनुभवको आिािमा उनीहरुलाई िावहए अनुसािको उिाि िथा मद्दिको
सुमनचश्चि गदमछ ।
❖ ववमभन्न प्रकािका ववपद्हरुले पाने असि, िमिलाई आिाि िनाई ववपद्को वगीकिण गनुम पदमछ ।

यसले िाहि ववििण कायमका साथै िाविय ि प्रदे शस्ििका समममिहरुको कायम सञ्चालनमा मद्दि
गदमछ ।

❖ ववपद्को व्यवस्थापन ि सञ्चालनमा सिकािी ि गैि-सिकािी िेिको व्यापक समन्वय ि सहकायमको
व्यवस्थापन गनुम जरुिी छ ।
जोचखम न्यूनीकिणका लामग गरिनु पने कायम
❖ स्थानीयस्ििमै ित्काल िाहि िथा उिाि टोली गठन गिी उनीहरुलाई सिै सीपहरुले पूणम िनाउँ दै
लैजानुको साथै आवश्यक स्रोि ि सािनको व्यवस्था गरिनु पने ।
❖ स्थानीयस्ििमा भएका स्रोि ि सािनलाई परििामलि गरिनु पने ि स्थानीय व्यचक्तहरुलाई प्रिलीकिण
गदै लै जान सवकएको खण्डमा िेिै हदसम्म जोचखम न्यूनीकिण हुन सक्ने ववर्यिफम ध्यान केचन्द्रि
हुन ु पने ।

❖ पूवि
म यािी भनेको के हो, पूव-म ियािीमा के-के कुिा पदमछन्, पूवि
म यािी गदाम के फाइदा हुन्छ, ववपद्को
िेलामा खाद्यको व्यवस्था कसिी ि कहाँिाट गने, उिािकमी को हुन सक्छन् ि उनीहरुलाई कसिी

खिि गने, उिािका लामग दि जनशचक्त कसिी जुटाउने, दि जनशचक्त भनेको के हो ि और्मि
िथा एम्िुलेन्सको लामग कहाँ खिि गने भन्ने लगायि महत्वपूणम ववर्यमा जानकािी ददइनु पने ।
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❖ िाजनीमिक दल, नागरिक समाज, गैिसिकािी सं घ-सं स्था िथा समुदायको सहयोग पीमडिमुखी हुन ु
पने ।
❖ अवस्था ि परिचस्थमि अनुसाि ववपद्िाट उत्पन्न जोचखम न्यूनीकिण गने ववद्यमान िौििरिका ि
मसकाइमा परिविमन गदै लैजानु पने ।
❖ भवन मनमामण गदाम मापदण्ड मुिामिक मनमामण गनुम पने ि सकेसम्म खुल्ला स्थानको समेि व्यवस्था
गनुम पने ।

❖ सडक िाटो िथा हवाई सुवविा समेि पुग्न नसकेको स्थानमा स्थानीयस्ििमै भएका स्रोि ि सािनलाई
परििालन गने लक्ष्य मलई स्रोि ि सािनको उचिि परििालन गनम ियािी अवस्था िाखी स्थानीयस्ििमै
दि जनशचक्तको उत्पादन गदै लैजानु पने ।
❖ ववपद् व्यवस्थापन िथा जोचखम न्यूनीकिण सम्िन्िी जानकािी सवहिको पाठ्यक्रमको ववकास गिी
ववद्यालयमा अध्यापन गिाउनु पने ।

❖ िाज्यले ववगििाट िेिै कुिा मसकी पुन: भैपिी आउन सक्ने खििालाई ध्यानमा िाखी समन्वय, सं योजन
ि सञ्चािलाई सुदृढ िनाउनु पने ।
❖ ठाउँ -ठाउँ मा ववपद् सङ्केि आकचस्मक सूिना प्रदान गने मेमसनहरु जडान गनुम पने ।
❖ ववपद्को िेला हुने कालोिजािी मनयन्िणका लामग समुदायलाई पहिे दािीमा सशक्त िनाउँ दै लैजानु
पने ।

❖ वैज्ञामनक ढङ्गले सुिचिि स्थानमा िस्िी ववकास गदै लै जानु पने ।
❖ आवश्यकिा अनुसाि ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्िी नीमि मनयमहरुलाई परिविमन ि सुिाि गिी पीमडिमैिी
िनाउँ दै लैजानु पने ।

❖ ववपद्को िेला सिसफाइ ि शुि खानेपानीको अभावले ठू ला-ठू ला महामािी िोगहरु फैलने हुनाले
त्यस्िा ववपद्को िेला शुि खानेपानी िथा सिसफाइको उचिि प्रिन्ि गनम ववशेर् अमभयान सञ्चालन
गिी आवश्यक स्रोि ि सािनको पूवि
म यािी गरिनु पने ।

❖ ववपद्का िेला सिैभन्दा महत्वपूणम ववर्य सञ्चाि भएको हुँदा सञ्चािका माध्यमहरुलाई जस्िोसुकै
ववपद्मा पमन वक्रयाशील िनाई िाख्न उचिि व्यवस्था गनम अववलम्ि थालनी गनुम पने ।
मनष्कर्म
ु मध्ये नेपाल पमन एक हो । नेपालको
प्रकोप/ववपद्को ििम जोचखममा िहेका ववश्वका िेिै मुलक
भौगोमलक ववववििाका कािण जोचखमहरु ववववि खालका छन् । ििाईको समिल भू-भागमा िाढी,
आगलागी, चशिलहि, महामािी जस्िा जोचखमहरु छन् भने पहाडी भू-भागमा िाढी/पवहिो, नदी कटानजस्िा

जोचखमहरु छन् । यसैगिी, उच्ि वहमाली भू-भागमा वहमिाल फुट्ने, वहम पवहिोजस्िा ववपद्को जोचखमहरु
छन् । िेलािेलामा हुने गिे का प्राकृमिक या मानवमसचजमि यी दुवै प्रकोपका कािण थुप्रै जन-िनको िमि
ु ो साथै ठू लो सङ्ग्ख्यामा मामनसहरु आफ्नो थािथलो छाडी िसाईं सनम िाध्य भएका छन् । जिजमस्िीको
हुनक
िसाईंसिाइ असुिचिि िथा जोचखमपूणम हुने भएकाले मानव िेिमिखनका घटनाहरु ददन-प्रमिददन िढ्दै

गइिहेको छ । िसथम, ववपद् व्यवस्थापन िाज्यको प्राथममकिाको ववर्यवस्िु िनाई कुनै पमन ववपद्
आइलाग्नुपूव म
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प्रकोपका

सम्भाववि

िेि

मूल्याङ्कन

गदै

समुदायको
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िमिा

ववकास

गनम

जरुिी

छ । समाजमा िेिना ि साविानीले जन-िनको िमि मनचश्चि रुपमा कम गनम सवकन्छ । ववपद् अनपेचिि
िथा अप्रत्याशीि रुपमा आउने भएकोले यसको सामना गनम सिकािको एकल प्रयास ि स्रोि, सािनिाट
सम्भव हुँदैन । यो िहुआयाममक ववर्य भएकोले सिकाि, मनजी, गैिसिकािी िेि ि नागरिक समाजको
ु प्रयासिाट मािै ववपद् व्यवस्थापन गनम सवकन्छ ।
सं यक्त

सन्दभम सामग्री
•

नेपालको सं वविान ।

•

ववपद् जोचखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ।

•

प्राकृमिक प्रकोप ऐन, २०३९ ।

•

इन्हुिेड इन्टिनेशनलद्वािा प्रकाचशि ववपद्सम्िन्िी प्रकाशन "ववपद् ि ििावट" ।

•

ववमभन्न सञ्चाि माध्यममा आएका सूिना िथा समािािहरु ।

•

ववपद्सम्िन्िी ववमभन्न ववज्ञहरुद्वािा लेख/ििनाहरु ।

•

छापा िथा ववद्युिीय सञ्चाि माध्यमहरु ।

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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शचक्त पृथकीकिण, मनयन्िण ि सन्िुलनः नेपाल सन्दभम


िमा कँ ु वि (भण्डािी)

सािांश
िाज्यशचक्तलाई त्यसको प्रकृमिको आिािमा व्यवस्थावपका, कायमपामलका ि न्यायपामलका जस्िा

अलग-अलग अङ्गहरुमा ववभाजन गिी एउटा अङ्गले अको अङ्गको कायममा हस्ििेप नगने ि एउटा अङ्गको
सदस्य अको अङ्गको सदस्य िन्न नहुने मसिान्िलाई शचक्त पृथकीकिण भमनन्छ । यो मसिान्िको प्रमिपादन

सन् १७४८ मा मन्टे स्क्यूले गिे का मथए । सिकािका अङ्गहरु मनिङ्कुश नहोउन् भन्नका लामग ि
मिनीहरुिीि पिस्पि मनयन्िण ि सन्िुलन कायम गनमका लामग यही मसिान्िको परिपूिक उपमसिान्िको
रुपमा जोन एडम्सले मनयन्िण ि सन्िुलनको मसिान्ि प्रमिपादन गिे । आज सं सािका प्रायः सिैजसो

ु हरुले यो मसिान्िलाई आत्मसाि् गिे का छन् । नेपालको सन्दभममा नेपालको सं वविानले
प्रजािाचन्िक मुलक

शचक्त पृथकीकिण, मनयन्िण ि सन्िुलनको मसिान्िलाई आत्मसाि् गिे को दे चखन्छ । नेपालले सं घीय
प्रणाली अवलम्िन गिे को ि िाज्यशचक्तलाई सं घ, प्रदे श ि स्थानीय गिी िीन िहमा िाँडफाँट गिी िीनवटै

िहलाई वविावयकी, कायमपामलकीय ि न्यावयक शचक्त प्रदान गरिएको दे चखन्छ । जसअनुसाि सं घीय
मचन्िपरिर्द्, प्रदे श मचन्िपरिर्द् ि स्थानीय गाउँ कायमपामलका/नगि कायमपामलकाले कायमपामलकीय शचक्तको
अभ्यास गदमछन् भने सं घीय व्यवस्थावपका, प्रदे श सभा, स्थानीय गाउँ सभा/नगि सभाले वविावयकी शचक्त

प्रयोग गदमछन् । त्यसैगिी नेपालको न्यायपामलका एकात्मक स्वरुपको िहे िापमन प्रत्येक प्रदे शमा उच्ि
अदालि साथै चजल्ला अदालिहरु िहने ि स्थानीय सिकािलाई समेि केही न्यावयक अमिकाि ददइएको

छ । साथै कायमपामलकाले आफ्नो शचक्त दुरुपयोग नगिोस् भनेि मनयन्िण ि सन्िुलनका लामग सं वैिामनक

मनकायहरुको समेि व्यवस्था छ । व्यवस्थावपका, कायमपामलका ि न्यायपामलका सं वविान िमोचजम आ-

आफ्नो अमिकाि प्रयोग गनम स्विन्ि छन् भने आवश्यकिा अनुसाि िी अङ्गहरुले एक-अकाममा मनयन्िण
ि सन्िुलन कायम गदमछन् । यद्यवप नेपालको सं वविानले िािपमिलाई कायमकािी अङ्गको प्रमुखको रुपमा

परिभावर्ि नगिे को, िािपमिले सं घीय मचन्िपरिर्द्लाई सिेि गिाउने, मनदे शन ददने सम्िन्िमा स्पष्ट
व्यवस्था नगिे को, सिकािले न्यायािीशलाई काजमा खटाउने व्यवस्था, सवोच्ि अदालिका प्रिानन्यायिीश
ु ाइ सम्िन्िी व्यवस्था गिे को छ । जुन वविािणीय पि िहेको छ ।
ि न्यायािीशहरुको सं सदीय सुनव

सं वविानले शचक्त पृथकीकिण, मनयन्िण ि सन्िुलनका सम्िन्िमा स्पष्ट व्यवस्था गिे को भए िापमन

व्यवहािमा सिकािका अङ्गले यसलाई आत्मसाि् गनम नसक्दा केही समस्याहरु मसजमना भएका छन् ।

 नायि
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सुब्िा, सं घीय सं सद सचिवालय
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

िसथम सिकािका अङ्गहरु सं वविान िमोचजम आ-आफ्ना अमिकाि िेिमभि िहेि स्विन्ि ढङ्गले कायम गनुम
पने ि एउटा अङ्ग स्वेच्छािािी एवं मनिं कुश िन्नगएमा अको अङ्गले मनयन्िण ि सन्िुलन गनुम पने कायमलाई

सिै अङ्गहरुले मनन गनुम पदमछ। िाज्यका अङ्गहरुिीि पिस्पि सहयोग ि समन्वय वहिकि ि सं घर्म
ववनाशकािी हुने भएकाले वयनीहरुिीि सुमिुि सम्िन्ि हुन जरुिी दे चखन्छ ।
ववर्य प्रवेशः
मानव सभ्यिाको ववकाससँगै िाज्यको स्थापना ि सञ्चालन सम्िन्िी वविाि ववमशमहरू हुँदै आएको
परिवेशमा मामनसका आवश्यकिा, िाहना, आकांिा परिपूमिमका लामग लोककल्याणकािी िाज्यको

अविािणाको ववकास भएको हो । मामनस सभ्य हुँदै गएपमछ शासन व्यवस्था व्यवचस्थि रूपले सञ्चालन
गनम कानूनका आवश्यकिा महसुस गरियो । कानून ि िन्यो, िि कानून समान वकमसमले लागू हुने गिी
िनेन । कानून शासकको इच्छा िमोचजम िन्न ि कायामन्वयन हुन थाल्यो । शासकले आफ्नो स्वाथमलाई
प्रमुख मान्दै सदै व आफूलाई सवमव्यापी ठान्ने गदाम शचक्तको व्यापक दुरूपयोग हुन थाल्यो । शासकिाट

शचक्तको कमिसम्म दुरुपयोग भयो भन्ने फ्रान्सका लुई िौिौँले … म नै िाज्य हुँ Ú भन्नेसम्म उद्घोर् गिे ।

यी ि यस्िै घटनाले गदाम शासकलाई पमन कानूनद्वािा अंकुश लगाउनु पने ि अमिकाि पमन ववमभन्न अङ्गमा
िाँडफाँड गनुप
म ने आवश्यकिा महशुस गिीयो । शासकको स्वेच्छािािी प्रवृमि, अत्यािािले ििम सीमा
नाघे पश्चाि् नागरिकहरु सं घर्ममा उमिए ि ववश्वभरि क्राचन्िको ििङ्ग ल्याए । अिः कानूनभन्दा मामथ
कोही छै न ि कानूनको पालना सिैले गनुम पछम भन्ने अविािणाको ववकास भयो । शचक्तको प्रकृमि,
िाँडफाँट ि प्रयोग सन्दभममा व्यापक िहस भयो ि कानून मनमामण गने अङ्ग, कानूनलाई कायामन्वयन गने
अङ्ग ि कानूनको ब्याख्या गने अङ्गको रुपमा सङ्गदठि गिी शचक्तको िाँडफाँट गने काम भयो ।
शचक्त पृथकीकिणः
िाजनैमिक व्यवस्थामा मनचश्चि कायम गनमका लामग मनचश्चि सं ििनाहरू िहे का हुन्छन् । खासगिी
िाज्यका सािवटा काम िहन्छन् । यस्िा काममा िाजनीमिक सामाचजकीकिण ि भिी, वहि उच्िािण,
वहि एकीकिण, िाजनीमिक सञ्चाि नीमि मनमामण, नीमि कायामन्वयन ि नीमि न्यायािीकिण पदमछन् । यी
कायम गनम िाज्यले ववमभन्न सं ििनाहरू मनमामण गिे को हुन्छ । िाज्य सञ्चालन गदाम िाज्यको शचक्तलाई
िाज्यका िीनओटा महववपूणम अङ्ग व्यवस्थावपका, कायमपामलका ि न्यायपामलकामा ववभाचजि गिी िीनवटै
अङ्गिाट िोवकएको कायम स्विन्िरूपमा सञ्चालन गने अविािणा नै शचक्त पृथकीकिण हो । शचक्तको

प्रयोग गदाम एउटै व्यचक्तले एकभन्दा िढी अङ्गमा िहन नहुने ि एक अङ्गले अको अङ्गको कायममा कुनै

हस्ििेप नहुने गिी िाज्यका िीनवटै अङ्ग स्विन्ि हुन ु पने मान्यिा िाख्दछ । िाज्यशचक्त एउटै व्यचक्त
वा मनकायमा केचन्द्रि गरिनु हुँदैन भन्ने िाजनीमिक मसिान्ि हो ।

िाजनीमिशास्त्रका गुरू मामनने ग्रीक दाशममनक एरिस्टोटल (इ.५.३८४-३२२) ले िाज्यका अङ्ग
ि कामको िाँडफाँटको िािे मा केही आिािभूि ववर्य उल्लेख गिे को पाइन्छ । उनले प्रत्येक सं वविानमा

Deliberative, offcial ि Judicial गिी िीनओटा कायमहरू छु ट्टाछु ट्टै अङ्गिाट सम्पाददि गनुम पने वविाि
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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िाखेका मथए । सं वविानिः िाज्यका िीन अङ्गहरू कायमपामलका, व्यवस्थावपका ि न्यायपामलका फिकफिक अचस्ित्वका साथ स्थापना हुने गदमछन् ि िाज्यशचक्तको ववभाजन यी िीनवटै अङ्गहरूमा पृथक ढङ्गले
हुन ु पदमछ भन्ने मान्यिामा जोड ददएको पाइन्छ । अमिकाि, शचक्त ि चजम्मेवािीको ववभाजन गदै

मिनीहरूको उपयोग अमिकिम जनिाको वहिमा िहने गिी लोकिचन्िक शासन व्यवस्थाको सुमनचश्चििा
गिाउने मूल ध्येय शचक्त पृथकीकिणको िहन्छ ।
नागरिकहरूका मौमलक हकहरूको सं ििण ि मानवअमिकािहरूको सुदृढीकिणको प्रत्याभूमि

िाज्यका िफमिाट हुन ु पने परिचस्थमिको ववकास भएसँगै यस्िा महववपूणम अमिकािहरूको सं ििण ि

सम्विमनका लामग सिकाि मनिं कुश होइन, जनमैिी िन्नु पने आवश्यकिा महसुस गरियो । त्यसका लामग

सिै अमिकाि एउटै मनकायमा िहँदा स्वेच्छािारििा िढ्दै जाने ि यसिाट िाज्य मनिं कुशिािफम अमभमुख
हुने सन्िास अनुभमू ि हुँदै गयो । जनिाको अमिकािको उच्ि सम्मान ि प्रमिष्ठाको कदि गनम िाज्यका

अङ्गहरूलाई पृथक रूपमा कायम गनम सक्ने वािाविण मसजमना गने ि िाज्यलाई लोकिाचन्िक मूल्यमान्यिा
अनुकूल परििालन गने उपयुक्त माध्यमका रुपमा

शचक्त पृथकीकिणलाई

लोकिाचन्िक दे शहरूमा

प्रिलनमा ल्याइएको छ । ्लेटो, एरिस्टोटल, पोमलमथएस ि मससेिो जस्िा प्रािीन मग्रस ि िोमका
िाजनीमिक चिन्िकहरूले िाज्यको भूममकालाई कायमगि रूपमा ववभाजन गिी सिकािको स्वरूपको मनिामिण
गिे का छन् । िाज्यशचक्तको प्रकृमि, िाँडफाँट ि प्रयोग सन्दभममा जोन लक, रूसो जस्िा दाशममनकहरूले
इँटा थ्ने काम गिे का छन् ।
शचक्त पृथकीकिणलाई आिुमनक व्याख्या, ववश्लेर्ण ि प्रष्ट पाने काम भने अठािौं शिाब्दीका
फ्रान्सेली दाशममनक मन्टे स्क्यू (सन् १६८९-१७५५) ले िेलायिी सं वविानको अध्ययन गिी सन् १७४८
मा आफ्नो िचिमि पुस्िक …The spirit of lawÚ मा शचक्त पृथकीकिणको मसिान्िको प्रकाशन गिे का
मथए । मन्टे स्क्यूले शचक्त पृथकीकिणको मसिान्िमा मूलिः मनम्न कुिामा जोड ददएका छन् ।

•

िाज्यशचक्तलाई यसको प्रकृमिको आिािमा कायमपामलका, व्यवस्थावपका ि न्यायपामलकामा
ववभाजन गनुम पदमछ ।

•

िाज्यशचक्त प्रयोग गने प्रत्येक अङ्ग एक-अकामिाट स्विन्ि हुन ु पछम ि कुनै एक अङ्गको काममा
अको अङ्गको

•

हस्ििेप िहनु हुँदैन ।

एउटै व्यचक्त एकभन्दा िढी अङ्गमा िहाल िहनु हुँदैन ि एक अङ्गले अको अङ्गको कायम गनुम
हुँदैन । िीनवटै अङ्गका अमिकािहरू एउटै व्यचक्त वा मनकायले प्रयोग गिे मा त्यहाँ सम्पूणम कुिा
समाप्त हुन्छ । त्यहाँ स्विन्ििाको परिकल्पना गनम सवकँदै न ।

•

उनका अनुसाि यदद कायमपामलका ि व्यवस्थावपका एकै ठाउँ मा िहे भने िानाशाही व्यवस्था
हुन्छ । यदद कायमपामलका, व्यवस्थावपका एकै ठाउँ मा िहेमा त्यो मनिं कुश हुन्छ, कानूनी िाज्य

नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले िीनवटै अङ्ग स्विन्ि िहनु पने मान्यिा नै शचक्त पृथकीकिणको
मसिान्ि हो ।
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जनिाप्रमि उत्तिदायी नभएको ि जनिािाट ि ुमनएको प्रमिमनमिको सिकाि ि जनिाका प्रमिमनमििाट
मनयन्िण नहुने कायमपामलका भयो भने अमिनायकवादी वा िानाशाही व्यवस्था हुन्छ । विममान युगमा
लोकिाचन्िक शासन व्यवस्थालाई नै सवममान्य व्यवस्थाको रुपमा स्वीकाि गरिएको छ । िानाशाही
ँ ीवादी व्यवस्थामा नागरिकलाई िाजनीमिक स्विन्ििा
व्यवस्थाको युग समाप्त भएको छ । उदाि पुज

ँ ीवादी िानाशाही व्यवस्था
भएमा लोकिन्ि मान्ने गरिन्छ । िि साम्यवादी ि लोकिन्िवादी यसलाई पुज
भन्ने गदमछन् । माक्समवादीहरू िाजनीमिक स्विन्ििाका साथै आमथमक समानिा भएमा माि पूणम
लोकिाचन्िक व्यवस्था हुने ववश्वास गदमछन् । त्यसैले लोकिन्िको पमन आफ्नो परिभार्ा ि आफ्नै खालका
अनेक प्रारूपहरू िहेको पाइन्छ । जनिाको प्रमिमनमिले शासन गने ि मनयन्िण गने व्यवस्था लोकिन्ि
हो । यसले जनिाका मागहरूलाई व्यवस्थापन गने काम गदमछ । कमभन्दा कम मनयन्िणमा िढीभन्दा
िढी जनिालाई अमिकाि ददनु नै यसको लक्ष्य हो । विममान अवस्थामा लोककल्याणकािी िाज्यको
अविािणा पमन यसैिाट आएको हो । शास्त्रीय लोकिन्िमा िहुमिको शासन ि अल्पमिको प्रमिपि भन्ने
मसिान्ि िहेकोमा एक्काइसौं शिाब्दीमा यसको सट्टा सिै वगम, समुदायको समानुपामिक प्रमिमनमित्व
समावेशीकिण सत्तामा हुन ु पछम भन्ने समावेशी लोकिन्िको अविािणा हो । सो अनुरुप यस्िो शासन

व्यवस्थामा शचक्तको ववमभन्न अङ्गहरूमा िाँडफाँट गिी आदशमिम प्रयोग गने परिकल्पना गरिएको हुन्छ ।
िाज्यशचक्तलाई उपयुक्त कायम िेिका आिािमा स्विन्ि रूपमा कायम सम्पादन गिी जनिाको अमिकिम
कल्याण गने आजको युगको िाज्य व्यवस्थाको ममम हो । सं सदीय प्रणालीको जननी मामनने वेलायि
लगायि सं सदीय शासन प्रणाली अपनाइएका दे शहरूमा मनयन्िण ि सन्िुलनमा व्यापक जोड ददएको
पाइन्छ भने अमेरिका जस्िो अध्यिात्मक शासन प्रणाली जहाँ मन्टे स्क्युको शचक्त पृथकीकिणको
मसिान्िको प्रयोग गने पवहलो अवसि ममलेको मथयो त्यहाँ शचक्त पृथकीकिणमा िढी जोड ददएको
पाइन्छ ।
शचक्त पृथकीकिणको मसिान्ि िमोचजम िाज्यशचक्तलाई िाज्यका प्रमुख िीन अङ्गहरूमा िाँड्ने
प्रिलन भए िापमन केही दे शहरूले िाज्यशचक्तलाई िीनभन्दा िढी अङ्गमा िाँडफाँट गिी शासन व्यवस्थाको
ु ला ि जममनीमा पाँिवटा अङ्गहरूमा
सञ्चालन गिे को पमन पाइन्छ । कोष्टारिका, िाइवान, भेनेजय

िाज्यशचक्तलाई ववभाजन गिे को पाइन्छ । कोष्टारिकाको सं वविान (सन् १९४९) ले कायमपामलका,
व्यवस्थावपका, न्यायपामलका, सवाममिकाि सम्पन्न मनवामिन समममि ि महालेखा मनयन्िकको कायामलयको
स्थापना गिे को छ । िाइवानमा

Executive yuan, Legislative yuan, Judiciary yuan, Control
yuan ि Examination yuan गिी पाँिवटा शचक्तसम्पन्न अङ्गहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
भेनेजएु लाले कायामपामलका, व्यवस्थावपका ि न्यायपामलकाका अमिरिक्त सामाचजक माममला सम्िन्िी पामलका
िथा मनवामिन पामलकालाई पमन मुख्य अङ्गका रूपमा मलने गिे को छ । जममनीमा

Basic Law कायामन्वयनमा

छ, जसमा सङ्ग्घीय िािपमि, सङ्ग्घीय मचन्िमण्डल, िल्लो सदन, मामथल्लो सदन ि सङ्ग्घीय सं वैिामनक
अदालिको व्यवस्था छ । िि सामान्यिया व्यवस्थावपका, कायमपामलका ि न्यायपामलका यी िीनवटा

ु हरूले स्वीकाि गिे काले यी िीन अङ्गलाई नै महवव ददने गरिएको
अङ्गहरूलाई ववश्वका अमिकांश मुलक
छ ।
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शचक्त पृथकीकिणका सिल पिहरू

•

िाज्य सञ्चालन प्रवक्रयामा प्रष्टिा, सिलिा ि सुमनचश्चिा कायम हुन्छ ।

•

सिै शचक्त वा मनकायहरू सिै कामका लामग

ववज्ञ हुन सक्दै नन् । यस मसिान्िले िाज्यले

सम्पादन गनुम पने कायम प्रकृमिको आिािमा वगीकिण गिी कायमववचशष्टीकिणका आिािमा
कायमसम्पादनलाई स्वच्छ, मनष्पि ि जनमैिी िनाई चजम्मेवािी ि उत्तिदावयत्व िहन गने पिमिको
ववकास गदमछ ।

•

िाज्यशचक्तको उपयुक्त प्रयोगिाट जनिाका मौमलक हक अमिकािको सं ििण गदै शासन
व्यवस्थाको प्रभावकारििा अमभवृवि गदमछ ।

•

िाज्यशचक्त सन्िुलन ि मनयन्िणका लामग आिाि िय गदमछ ।

•

कायममा दोहोिोपना एवं अनावश्यक जवटलिाको अन्त्य गनुक
म ा साथै

स्वेच्छािारििा, मनिं कुशिा

ि शचक्तको दुरुपयोग हुनिाट िोकी कानूनी शासन गदै प्रजािन्िको सुदृढीकिणमा मद्दि
पुर्याउँ दछ ।
शचक्त पृथकीकिणका दुिल
म पिहरू

•

मनिपेि (Absolute) शचक्त पृथकीकिण हुन सक्दै न । िसथम पूणरू
म पमा लागू गनम जवटल
हुन्छ ।

•

मनिपेि शचक्त पृथकीकिण हुँदा िाज्यका अङ्गहरूिीि असहयोग ि असमझदािी वृवि हुनगई
द्वन्द्वात्मक अवस्था मसजमना

•

हुन सक्ने

अमिकिम सम्भावना िहन्छ ।

मनयन्िण ि सन्िुलन मिनाको शचक्त पृथकीकिण आिुमनक िाज्य व्यवस्थामा वैज्ञामनक ि
व्यवहारिक मान्न सवकन्न ।

•

शचक्त पृथकीकिण समझदािी, समन्वय ि सामञ्जस्यिाको ववपिीि परििालन हुने हुँदा यो
अलोकिाचन्िक ि कठोि मसिान्िका रूपमा दे चखएको छ ।

•

नागरिकहरूको मौमलक हकको सं ििण गनम शचक्त पृथकीकिण िाहे क अन्य ववकल्पहरू नै
हुँदैनन् भन्ने सोिाइ िुवटपूणम छ ।

मनयन्िण ि सन्िुलन
िाज्यलाई जैववक शिीिका रूपमा हेने गरिन्छ । जसिी जैववक शिीिका अङ्गहरू जीवन्ि िहन
एक आपसमा अन्ििसम्िचन्िि हुने गदमछन् । त्यसै गिी िाज्यका अङ्गहरूिीि आपसी सम्िन्ि जरूिी
हुन्छ । आपसी सौहादमिा, समन्वय ि घमनष्ठ सम्िन्ि कायम

गने ववर्यलाई महवव नददई मनिपेि

(Absolute) शचक्त पृथकीकिण कठोििाका साथ कायामन्वयन गनम लामग पने हो भने असहयोग ि
असमझदािीमा वृवि भई िाज्यका अङ्गहरूिीि द्वन्द्वात्मक अवस्था मसजमना भई शासन सञ्चालन प्रवक्रया
निाम्रिी प्रभाववि हुन्छ । िाज्यका िीन अङ्गहरू कायमपामलका, व्यवस्थावपका ि न्यायपामलका पूणम स्विन्ि

हुन ु पछम िि स्विन्ििाको अथम िेलगाम स्विन्ििा भने होइन । एकले अकामलाई सन्िुलन ि मनयन्िणमा
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िाख्नु पदमछ । वविावयकी, कायमकारिणी ि न्यावयक शचक्त एउटै व्यचक्त वा मनकायमा प्रदान गरियो वा
शचक्त पृथकीकिण भए पमन मनयन्िण ि सन्िुलनववना िेलगाम छोमडयो भने त्यहाँ जमिसुकै असफल व्यचक्त
भए पमन मनिं कुश ि अिाजक िन्छ । शचक्तले मान्छे लाई कठोि, अनैमिक, भ्रष्टािाि, अिाजकिा ि
मनिं कुशिािफम डोर्याउँ छ ।

आिुमनक युगमा शचक्त पृथकीकिणको अथम मनिपेि शचक्त िाँडफाँट, मनयन्िण होइन । शचक्त
पृथकीकिणको वास्िववक अथम ि ममम िाँडफाँट, मनयन्िण ि सन्िुलन हो । यस अथममा शचक्त मनयन्िण

ि सन्िुलनको जननी शचक्त पृथकीकिण हो । िाज्यका अङ्गहरूको सिमिा ि कायमकुशलिा िढाउन

हिे क अङ्गलाई स्विन्ि िहन ददन जमि आवश्यक छ, त्यमि भ्रष्ट ि मनिं कुश हुनिाट िोक्न पमन त्यमिकै
आवश्यक छ । यही आवश्यकिालाई परिपूमिम गनम अमेरिकी सं वविानका सम्िन्िमा जोन एडम्स (John

Adams) ले सन् १७८५ मा मनयन्िण ि सन्िुलनको मसिन्िको ववकास गिी प्रयोगमा ल्याएका हुन ् ।
कुनै पमन अङ्गलाई स्वेच्छािािी ि मनिं कुश िन्निाट ििाई प्रभावकािी कायम सम्पादन गिाउँ दै अचख्ियािको

दुरुपयोगिाट ििाई शचक्त पृथकीकिणको मसिान्िलाई मूिम रूप ददने उपमसिान्िका रूपमा मनयन्िण ि
सन्िुलनको मसिान्िलाई िुचझन्छ । िाज्यका अङ्गहरूिीि सुमिुि सम्िन्ि कायम गनम पमन सन्िुलन ि
मनयन्िण आवश्यक छ । िाज्यका अङ्गहरू एक-अकामिीि सहकायम, सहसम्िन्ि ि अन्ििसम्िचन्िि हुने
अवस्था नै मनयनिण ि सन्िुलन सवहिको शचक्त पृथकीकिण लोकिन्िको आिाि हो । सन्िुलन हुन

मनयन्िण िावहन्छ, िि त्यस्िो मनयन्िण प्रत्यि नभएि छायाँत्मक हुन ु पछम । सं वैिामनक सीमाभन्दा
िावहि गएि कुनै पमन अङ्गद्वािा िाज्यशचक्तको प्रयोग भएमा त्यसलाई अको अङ्गले मनयन्िणमा िाखी सदै व

िाज्यका अङ्गहरूिीि सन्िुलन कायम िाख्नु पछम भन्ने िाजनीमिक अविािणा नै मनयन्िण ि सन्िुलन
(Check and Balance) हो ।
नेपाल सन्दभमः
नेपालको सं वविानले शचक्त सन्िुलन ि मनयन्िणका साथै शचक्त पृथकीकिणको स्पष्ट व्यवस्था
गिे को छ । जनिालाई सशक्तीकिण गदै सावमभौम जनिाको मौमलक हकहरुको सं ििण गने प्रयास
स्वरुप व्यवस्थावपकालाई अमिकािसम्पन्न िनाइ यस माफमि् कायमपामलका ि न्यायपामलकालाई मनयन्िण

िथा सन्िुलन कायम गनम सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक अङ्गको कायम कुनै न कुनै रुपमा अको
अङ्गसँग अन्ििसम्िचन्िि गिाएि मनयन्िण ि सन्िुलन कायम हुन ु पने सं वविानिः दे चखन्छ । शचक्त
पृथकीकिण, मनयन्िण ि सन्िुलनका लामग नेपालको सं वविानले मनददमष्ट गिे का व्यवस्थालाई दे हाय िमोचजम
प्रस्टाइएको छः
शचक्त पृथकीकिणको व्यवस्था
सं वविानिः नेपाल सं घीय लोकिान्िीक गणिन्िात्मक सं सदीय शासन प्रणाली अपनाई
िाज्यशचक्तको प्रयोग िीनै िह (सं घ, प्रदे श ि स्थानीय) िाट हुने सङ्कल्प गिे को यस सन्दभममा,-

✓ नेपालको कायमकारिणी अमिकाि मचन्िपरिर्द्मा िहने (िािा ७५),
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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✓ नेपालको वविावयकी अमिकाि सं घीय सं सदमा िहने (िािा १०९),
✓ नेपालको न्यावयक अमिकाि अदालि िथा न्यावयक मनकायमा िहने (िारा १२६) ।
यसैगिी प्रदे शिहमा प्रदे शको कायमकारिणी अमिकाि प्रदे श मचन्िपरिर्द्मा िहने (िािा १६२),
व्यवस्थावपकीय अमिकाि प्रदे श सं सदमा (िािा १९७) िहने व्यवस्था छ । स्थानीय िहको कायमकारिणी
अमिकाि िािा २१४ िमोचजम गाउँ पामलका वा नगि कायमपामलकामा मनवहि िहेको छ । स्थानीय िहको
अमिकाि िेिमभिका वववाद मनरुपण गनम गाउँ पामलका वा नगिपामलकामा उपप्रमुखको सं योजकत्वमा
सं वविानको िािा २१६ िमोचजम िीन सदस्यीय एक न्यावयक समममि िहने प्राविान छ ।
शचक्त सन्िुलन ि मनयन्िणको व्यवस्था
नेपालको सं वविान िमोचजम शासकीय प्रणालीमा िाज्यशचक्तको सन्िुलन ि मनयन्िणलाई
मनम्नानुसाि प्रष्ट पानम सवकन्छ:
१. व्यवस्थावपका ि कायमपामलकािीिः

व्यवस्थावपकाले,

•

सं घीय सं सदका सदस्य ि प्रदे श सभाका सदस्य मिदािा िहेको मनवामिक मण्डलिाट
िािपमि िथा उपिािपमि ियन हुने,

•

सं वविान ि कानूनको गम्भीि उल्लङ्घन गिे को आिािमा प्रमिमनमि सभामा ित्काल
कायम

िहेको

सम्पूणम

सदस्य

सं ख्याको

एक

िौथाई

सदस्यले

िािपमि

वा

उपिािपमिववरुि महामभयोगको प्रस्िाव पेश गनम सक्ने,

•

िािपमिले प्रिानमन्िीको मसफारिसमा व्यवस्थावपकाको िैठक आह्वान ि अन्त्य गने ,

•

प्रमिमनमि सभाले प्रिानमन्िीको ियन ि मचन्िपरिर्द्को गठनमा भूममका खेल्ने,

•

प्रिानमन्िी ि मन्िीहरु सं घीय सं सदप्रमि उत्तिदायी हुन ु पने,

•

प्रिानमन्िीले सं सदमा िहुमि मसि गनुम पने,

•

प्रिानमन्िी मनयुक्त भएको दुई वर्मपमछ सं सदले अववश्वासको प्रस्िावद्वािा हटाउन सक्ने,

•

सिकािले गिे का सचन्ि सम्झौिाको अनुमोदन सं सदले गने,

•

सं सदमा उठे का प्रश्नहरुमा प्रिानमन्िी ि मन्िीले जवाफ ददई सं सदप्रमिको उत्तिदावयत्व
मनभाउनु पने,

•

सिकािको कामको मनगिानी ि लेखा समेिको अनुगमन सं घीय सं सदका ववमभन्न
समममिहरुले गने,

•

कायमपामलकाले मनमामण गिे को िजेट ि नीमि िथा कायमक्रम

सं घीय सं सदद्वािा पारिि

भएपमछ मािै वैिामनकिा प्राप्त हुने,

•
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•

सं कटकालीन अवस्थाको घोर्णा सिकािले गने भए िापमन सं सदद्वािा अनुमोदन गिी
कायमपामलकामामथ मनयन्िण ि सन्िुलन कायम गदमछ ।

कायमपामलकाले,

•

सं सद निलेको अवस्थामा अध्यादे श जािी

गने,

•

सिकािी वविेयकहरु प्रस्िुि गिे ि सं सदलाई काम ददने,

•

सं सदलाई आवश्यक जनशचक्त ि स्रोि, सािनको व्यवस्था गिी व्यवस्थावपकामामामथ
मनयन्िण ि सन्िुलन कायम गदमछ।

२. व्यवस्थावपका ि न्यायपामलकािीिः

व्यवस्थावपकाले ,

•
•

ु ाइ गने,
न्यायािीशहरुको मनयुचक्तपूव म सं सदीय समममिद्वािा सं सदीय सुनव
सं वविान ि आििण ववपिीि काम गिे मा महामभयोगद्वािा सं सदले प्रिानन्यायािीश िथा
न्यायािीशहरुलाई हटाउन सक्ने,

•

व्यवस्थावपकाले कानून िनाई न्यायपामलकाले िनाएको िेिामिकािमा घटिढ गनम सक्ने,

•

सं सदले सवोच्ि अदालिको वावर्मक प्रमिवेदनमामथ छलफल गिी सल्लाह, सुझाव ददन
सक्ने,

•

व्यवस्थावपकाले िनाएको कानून सं वविानको कसीमा जाँि गिी सवोच्ि अदालिले
अमान्य घोवर्ि गिी न्यायपामलकामामथ मनयन्िण ि सन्िुलन कायम गदमछ।

न्यायपामलकाले,

•

कानूनको रिक्तिा पूिा गनम नचजि मनमामण गनम सक्ने,

•

न्यायालयमा वविािािीन ववर्यमा सं सदमा िहस गनम नपाइने गिी व्यवस्थावपकामामथ
मनयन्िण ि सन्िुलन कायम गदमछ ।

३. कायमपामलका ि न्यायपामलकािीि:

कायमपामलकाले,

•

प्रिानमन्िी अध्यि भएको सं वैिामनक परिर्द्को मसफारिस िमोचजम प्रिानन्यायिीशको
मनयुचक्त हुने,

•

कानून, न्याय िथा सं सदीय माममला मन्िी सदस्य िहेको न्यायपरिर्द्को मसफारिस
िमोचजम न्यायािीशहरुको मनयुचक्त हुने,

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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•

न्यायालयलाई आवश्यक पने स्रोि, सािन उपलब्ि गिाई न्यायपामलकामामथ मनयन्िण
कायम गदमछ ।

न्यायपामलकाले,

•

िािपमिले न्यायालयका फैसलाका दण्ड, सजाय, माफी, मुल्िवी, परिविमन वा कम गनम
सक्ने,

•

सिकािद्वािा गिे का मनणमय ि सम्पाददि कामहरु कानूनको प्रमिकूल भएमा उचिि
सं वैिामनक व्याख्या गिी उत्प्रेर्ण, पिमादे श, प्रमिर्ेि, अमिकािपृच्छा ि िन्दी प्रत्यिीकिण
लगायिका आदे श जािी गिी कायमपामलकामामथ मनयन्िण ि सन्िुलन कायम गदमछ ।

यसिी, एक अङ्गको कायम अको अङ्गसँग अन्ििसम्िचन्िि माि होइन एकले अकोलाई सन्िुलनमा
िाख्न सक्ने अप्रत्यि व्यवस्था सं वविानमा दे चखन्छ । सं वविान ि कानूनमा स्पष्ट रुपमा िीनवटै अङ्गको
िेिामिकाि स्पष्ट हुँदाहुँदै पमन यदाकदा समस्याहरु दे चखँदै आएका छन् ।

कसैले पमन कसैको

िेिामिकािमा हस्ििेप गनम हुँदैन । आफ्नो शचक्त प्रयोग गदाम स्विन्ि रुपमा काम गनम पाउनु पछम भन्ने
जमि महत्वपूणम छ, शचक्तको आडमा हस्ििेप हुन नहुने कुिा पमन त्यचत्तकै महत्वपूणम छ । िि िाज्यका

सिै अङ्ग ि त्यसका पदामिकारिले सदै व िुझ्नु पने कुिा के हो भने मनयन्िण ि हस्ििेप एउटै ववर्य

होइनन् । एउटाले अकामको कायममामथ मनयन्िण िाख्नु हस्ििेप नभएि सन्िुलन माि हो । मनयन्िण ि
सन्िुलन कायम गनम एक-अकामिीि दुिी िढाउने नभई, समन्वय, समझदािी ि आपसी सहयोग आवश्यक
हुन्छ । शचक्त पृथकीकिण, सन्िुलन ि मनयन्िणमा नेपालका लामग केही वविािणीय पिहरु छन्, जुन
मनम्नानुसाि छन्:

✓ सं वविानले िािपमिलाई ददएको िेिामिकािहरु प्रायः सिै कायमकारिणी अमिकािसँग सम्िचन्िि
छन्, िि िािपमिलाई कायमकारिणीकै अङ्गको रुपमा भने स्वीकािे को पाइँ दैन ।

✓ िािपमिले िाविय महत्वको ववर्यमा मचन्िपरिर्द्लाई सिेि गिाउने, सुझाव ददने, मनदे शन ददने
प्राविानको रिक्तिा दे चखन्छ ।

✓ सिकािले कुनै पमन न्यायािीशलाई काजमा खटाउन सक्ने प्राविान स्विन्ि न्यायपामलकाको
अविािणा ववपिीि दे चखन्छ ।

✓ सं वैिामनक परिर्द् ि न्यायपरिर्द्ले

स्विन्ि है मसयि प्राप्त गिे का छन् िि यी मनकायिाट

ु ाइिाट उपयुक्त ठहरिनु पछम ।
मनयुचक्तका लामग मसफारिस गरिएका व्यचक्तहरु सं सदीय सुनव
यसको औचित्य प्रमाचणि भने गनम सवकएको छै न ।

✓

िाविय सुििापरिर्द्, सं वैिामनक परिर्द्, मचन्िपरिर्द् आददले िेलािखि िािपमिलाई के-कस्िो
पिामशम ददएका छन् भन्ने ववर्यमा सावमजमनक जानकािी ददन िािपमिलाई कुनै कि लाग्ने अवस्था
नहुँदा उनलाई

privilege Communication प्राप्त छ ।

शचक्त पृथकीकिण मसिान्ि िमोचजम सं ििना िनाइ गरिएको शचक्तको िाँडफाँठ व्यवस्था
नेपालको सं वविानमा स्पष्ट छ । िि िाज्यका अङ्गहरुको अन्ििसम्िन्ि सं वविान, कानून ि िाजनीमिक
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पिमिमा मनभमि भए पमन कमिपय ववर्य मसिान्ि िमोचजम नभएि व्यचक्तको व्यवहािमा पमन मनभमि
हुन्छ । वविावयकाले जनमिको नाममा, कायमपामलकाले शचक्तको नाममा ि न्यायपामलकाले कानून
व्याख्यािाको नाममा अिाजक ि मनिं कुश िन्न ममल्दै न । सिै सं वैिामनक सीमामभि िहनु पछम ।
मनष्कर्मः

िाज्यका िीनवटै मनकायहरु आफ्ना कामहरुप्रमि चजम्मेवाि ि जवाफदे ही िनून ् भन्ने आशयले

शचक्त पृथकीकिण, मनयन्िण एवं सन्िुलनको व्यवस्था गरिएको हो ।पृथकीकिणको नाममा मनिपेि
ढङ्गले िाज्यका अङ्गलाई अचघ िढाइँदा ि सन्िुलन ि मनयन्िणको अत्यमिक व्यवस्थाद्वािा कायमसम्पादनमा
नै कदठनाई पने अवस्था मसजमना हुँदा िाज्य प्रभावकािी िरिकाले अचघ िढ्न सक्दै न । व्यचक्तको
स्विन्ििाको अत्यमिक प्रत्याभूमि गिाउन शचक्त पृथकीकिणको मसिान्ि

कायामन्वयनमा ल्याइएको हो,

िि यसको पूणि
म ा शचक्त सन्िुलन ि मनयन्िणिाट प्राप्त गनम सवकन्छ । त्यसैले आज ववश्वभि लोकिाचन्िक

व्यवस्था अवलम्िन गिी आएका दे शहरुका सं वविानमा शचक्त पृथकीकिणलाई मूल मसिान्ि ि मनयन्िण
एवं सन्िुलनको मसिान्िलाई सहायक वा परिपूिक मसिान्िको रुपमा अवलम्िन गने गरिएको छ ।
मनयन्िण ि सन्िुलनका मसिान्िका प्रणेिा जोन एडम्सले यसको प्रयोग गदाम मन्टे स्क्यूद्वािा प्रमिपाददि
शचक्त पृथकीकिणको मसिान्िलाई निङ्ग्ग्याइ िढी व्यावहारिक िनाउँ दै थप सुदृढ गने अमभप्रायले यो
मसिान्िको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । नेपालको सन्दभममा विममान सं वविानमा यी दुवै मसिान्िहरुलाई
आत्मसाि् गिी िाज्यका अङ्गहरुलाई प्रभावकािी िनाउने प्रयास गरिएको छ ।
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✓
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PRS ANALYSIS ON STORE OPERATION IN
FPS: A CASE STUDY

Nabin Kumar Singh
Abstract:
The term ‘Store’ refer to a place where materials are kept. A professionally
managed Stores has a process and a space within, to receive the incoming materials
(Receiving Bay), keep them for as long as they are not required for use (Custody)
and then to move out of stores for use (Issue). The well managed store is an essential
part of any organization for their smooth functioning. The writer noticed a lots of
problems in store unit of Federal Parliament Secretariat (FPS) during the service.
Presentation of problems (P), determination of the reason (R) and recommendation
of solution (S) are the objectives of this study for effective store operation and its
management. In order to achieve the main objectives, a case study has been
attempted which enables some aspect studied in depth within a limited time scale.
The study includes exploratory and descriptive method.
The study was done as the PRS Analysis i.e. Problems were noted, Reasons
were searched and Solutions were presented according to the norms of store
management. Blending these three elements (Problem, Reason and Solution), it was
concluded that FPS Store does not practice efficient store management. To enhance
the quality service delivery and smooth internal functioning, FPS should formulate
various policies, directives and guidelines concerning store and should implement
them effectively.
Key Words: Store, Store operation, Store management

 Non-Gazette First, Federal Parliament Secretariat
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1. Introduction:
Organization must be structurally functional and for that each and every
wings (Departments, Section, and Units) of it should be self-capable, accountable,
responsive, and effective or well operated. Store section/unit is one of the major
wings of every governmental organization. The scientific management and
operation of store is an essential work for organizational success. The relative
function of the stores management depends upon the nature and size of the
organization or activity concerned, and in all cases it has to be designed to suit the
particular need of the organization it serves. There is, therefore, no standard system
which can be universally recommended or applied, but in the course of time, certain
principles and practices of general application have been evolved. The
understanding of these principles is essential for efficiently practicing the art of Store
Management.
The Federal Parliament Secretariat (FPS), the helping organization of
Federal Parliament of Nepal, is here organization under study and Store Unit is
chosen as the case to cope with the concept of store management. The
Organizational Structure of Legislature Parliament Secretariat (LPS) developed in
2048 was reorganized according to the O&M Survey 2072. According to the O&M
survey report of LPS (Now FPS) there is three section under the internal service and
planning section viz. Purchase Unit, Store Unit and Arrangement Unit. The Strategic
Work Plan of Federal Parliament, 2075 which aims to implement one-way (unitary)
procurement policy of required service and materials that indicates the store of the
FPS is decentralized and procurement processes are carried out by different
section/unit. This has created question mark on existence of purchase unit and store
unit. In these scenario, for effective and efficient store operation, PRS analysis plays
vital role and hence the need of study is realized which proceeds for seeking the
answer of the following questions:•
•

What are the basic principles of store management?
How could effective and efficient store management achieved in FPS?

2. Aspects of Store and its Management
Store is the place where materials are kept under custody. M. Lawson defines
it as ‘a place set aside in which all products required for sales and distribution are
received where they are housed for safekeeping and from which they are issued
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when required’ [Claudia B. and Bainson P.K, 2016].It is also a component of
material management since it is a place that keeps the materials in a way by which
the materials are well accounted for, are maintained safe, and are available at the
time of requirement. Simply, the occupation of keeping a store or the management
of a store is known as Store keeping. According to Alford and Beatty “storekeeping
is that aspect of material control concerned with the physical storage of goods.” The
Store Keeping is to receive, issue the material in the right quantities, at the right time
to the right section/department [Enterprise Information Management System
(EIMS) Training Manual].
The store room should be located at a convenient and appropriate place. It
should have ample facilities to store the materials properly viz. bins, racks and
shelves etc. There can be a single store room in case of a small organization, but a
large scale concern can have different or multiple stock rooms in addition to general
or main store. The separate stockrooms may be used for different classes of
inventories. The material should be stored in such a manner as to protect it against
the risks of damage, destruction and any kind of loss. Each article should have
identifying marks viz., stamping, embossing, color, coding and painting etc. These
risks are very useful in locating or identifying an article in the stores.
A store has a few processes and a space for storage. The main processes of
store are:- (Satyandra, 2015)
•
•
•

to receive the incoming materials(receiving),
to keep the materials as long as they are required for use (keeping in custody),
and
to move them out of store for use (issuing)

The auxiliary process of store is the stock control also known as inventory
control which is about knowing where all the stock is and ensuring everything is
accounted for at any given time. ‘Inventory control is the operation of continuously
arranging receipts and issues in such a way so as ensure that stock balances in
quantity and/or value are adequate to support the current rate of consumption at all
times with due regard to economy. It involves the related process of provisioning,
which is the means whereby instructions are given for the placing of orders to
correspond with future estimated requirements’ [A comprehensive guide on
Material Management]. Inventory management and inventory control are often used
308

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

interchangeably. Inventory management is the management of inventory and stock
which includes aspects such as controlling and overseeing ordering inventory,
storage of inventory, and controlling the amount of product for issue and clearing of
stocks
The stores function can be seen as management. To Carter J. (2001), the
stores function is basically concerned with holding stock [Claudia B. and Bainson
P.K, 2016]. He also emphasized that modern stores have wide variety of functions,
which have to be perform as efficiently as possible. This will help to ensure that
stores management is carried out well which will reduce the incidence of financial
losses. Their functions will include:•
•
•

To store, control and issue goods for retail.
To supply all stationary for administrative running of the institution.
To receive, store, control and utilize all damaged goods from clients.

On detail, store personnels are responsible for carrying out the following
functions. [A Comprehensive guide on Materials Management]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receipt of incoming materials
Supervision of unloading of materials and tallying of materials
Checking for damages or shortages and preparation of the report
Filling of goods inwards, day book, or daily collection register
Completion of vendor’s consignment note (Challan)
Making arrangement for inspection and getting the inspection completed
Preparation of ‘goods receipt note’ (GRN)
Preparation of goods rejection memo(GRM) (in case of rejection of
materials)
Keeping material to the respective section of stores
Ensuring all storage and material handling facilities are in proper working
order
Ensuring good housekeeping and cleanliness in the storage space
Checking, counting and tallying of material before/during issue.
Ensuring proper record keeping and correct accounting of materials
Sending of the relevant documents to the respective departments.
Ensuring regular stock verification
Ensuring safety of materials and personnel
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•

Disposal of obsolete and unserviceable materials

3. PRS Presentation
The Problem, reason, and solution presentation are carried out through
tabulation in two section or headings viz. main process of store and other managerial
issues as follows.
3.1. Main process of Store
3.1.1. Receiving
The initial job of the store is to receive the materials and act as a caretaker
of the materials. The government organizations of Nepal should follow the Public
Procurement Act, 2063 and Rules 2064 for the procurement of various materials and
goods required in the organization while some goods or assets are provided by the
international organization as a support. These are the main methods of receiving
process. Initiating the procurement process is the foremost job to receive goods or
assets in the store. Federal parliament has taken a contemporary goal and strategy
on public procurement procedure as “Public procurement process in the federal
parliament will be made transparent, economic and effective according to the
prevailing law. (Strategic Work Plan of Federal parliament, 2075). This has risen a
question that Public procurement process was not transparent, economic and
effective before? Since the public procurement is the initial stage of the receiving
materials and assets in the store, it is great concern for the store management in FPS.
The problems, reasons and solutions are presented in the process of receiving
goods/assets in the store unit of FPS as follows.
Major Problems

Reasons

Best Solutions

-Ordering goods when
required or after noticing
complete stock clearance

-No Planning on
procuring goods/
material at a time
(quantity) and storing
them

- To intake on the fixed
periodic time (weekly,
Half-monthly, monthly
etc.) on the basis of
storage capacity and the
rate of issue of such item

-Not sufficient
intake/storage of goods
and problem in issuing
them as it required.

-Lack of scientific
forecasting in the type,
quality and quantity
required for the
procurement of service

- To increase storage
space
capacity
and
ordering goods in bulk
periodically.
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and materials for the
future.
-Purchasing miscellaneous
goods(not frequently
required) over the market
price

-Purchasing goods
repeatedly via quotation
procurement process or
direct purchase

-To forecast required
good for the year and
making them stock after
procurement via tender
process.

- Reverse procurement
Process and no
measurement of quality of
goods/assets

-Carrying procurement
process only when the
goods and service
required

-To
follow
strictly
procurement procedure
according to Public
Procurement Act, 2063
and Rules 2064 for the
procurement considering
no matter how much
time does it takes

-Pressure of higher
officials for faster
service
-No issuing of order slip

-Habit of ordering
goods by telephone

-No preparation of GRN -No fixed forms for
and GRM
preparing GRN and
GRM/ No system of
preparing GRN at all.

-To apply/ issuing order
slip strictly.
-To
develop
forms/format
for
preparing GRN, GRM
and laser

-Taking
Supplier’s -To train store personnel
Delivery Challan as for preparing them.
purchase order.

3.1.2. Keeping in Custody (Store)
Once the material has been received and cleared through inspection and
accepted for use. It needs safe custody of the store. The role of custody is to receive
and preserve the material. The term storage refers to the physical act of storing the
materials in a Storehouse on pallets, shelves, racks, boxes, Almira, etc. with the
objective of retrieving them later for issue to the user. The purpose of any storehouse
is to provide to users the right materials, in the right quantity, at the right time and
at the lowest possible cost. The materials, lying unused but have future economic
value are said to form inventory, which needs professional handling and safe
custody. Inventory management thus is an important aspect of the store function.
Some materials having useable value in future are returned to the store and thus they
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also become part of the custody again. In case of FPS, the store unit mainly stores
the stationary and sanitary goods.
In the process of keeping in custody following are the problems, reasons and
solutions identified in store unit of FPS.
Major Problems

Reasons

Best Solutions

-No proper storage of -Low storage capacity
goods and lack of -Not sufficient space
cleanliness
(shelves, racks, showcase etc.).

-To developing proper
place for storage of
various
goods
and
materials
-To use bin cards

-Suffocation
and -No ventilating gateway -To restructure lay out of
difficulties in visioning and Congested working store unit according to
on custody.
area
new
organizational
structure of FPS
-Large
amount
of -Over
stocked
goods/assets laid useless became outdated.

and -To apply stock control.

- Imbalance on goods -No day to day stock -To make all personnel of
while stock checking.
verification
store accountable
-No
security -To ensure by regular
measurement applied
stock verification
-Higher probability of -To administer CCTV
pilferage

3.1.3 Issuing
A stage comes when the material is needed for use. Store at the time releases
the material from its custody to the user department and the process is called ‘issue
of goods. The usual method of issue is by a Material Indent Form, or Materials
Requisition, which has to be signed by the indenter. A material requisition is the
most important document of an authority to the storekeeper to issue the goods or
materials If a material has been issued on a verbal instruction because of an
emergency, then it has to be followed by a written document without delay. This
should, however, be allowed only in exceptional cases. The responsibility to indent
for material should be specifically delegated to officers.
312

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

The table below presents the problems, reasons and solutions in the issuing process.
Major Problems

Reasons

Best Solutions

- No uniformity, clarity -Lack
and improper fill up on Knowledge/illiteracy
requisition form
lower level staffs

of -To manage to fill
on Online requisition form
through gray store
- Writing in irrespective software
section of form, rough
writing and not using
standard name of goods.

-Requisition form with no -Negligence
-To disqualify the
recommendation
and -No controlling action requisition from by
except than employee
from requisition from form approver
approver
-Issue Voucher with -Abuse of Authority
Same person as demander
and approver
-Demanding goods in -No controlling
high quantity in request from
request
form.
approver.

-To make provision of
approver must be senior
officials
than
demander.

action -To make accountable
form section head for misuse

-Attempting
to
form
parallel storage/ keeping
goods
as
stock
in
demanding section or unit.
-No security on delivered -Issue of fixed assets to the -To make responsible
assets to the section/unit non-permanent staffs
to the section head for
security.
-Not taking accountability
for security due to their
permanency

3.2 Other Managerial issues
3.2.1. Record keeping or book keeping
This section is concerned with keeping proper records with regard to receipt
and issue of materials. The primary task of this section is to undertake the process
of inventory control. One of the basic functions of store is to account for every
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material received in the store by maintaining proper records of all the incoming,
stored and outgoing materials so that proper accounting and audit trail is maintained.
Hence, the record keeping is a vital function of store. It goes along the various other
activities. With the development in the information technology, the record keeping
in store is also these days through electronic medium making the whole process
smooth and efficient. But in case of FPS store, record keeping is done by both
manually and electronically. In the manual process approved notes (Tippani),
agreements between service providing parties, fixed assets issue register, fixed
assets record book are maintained in hard copy format only while purchase order,
purchase receipt, requisition form are maintained in both hard copy format and in
gray store software electronically. There is the system of keeping records of fixed
assets issued to the different section and unit in the name of personnel working to
respective section of FPS.
The table below presents the problems, reasons and solutions in the issuing process.
Major Problems

Reasons

Best Solutions

-Difficulties
in
finding/searching
previous old files or
documents or records
at
the
time
of
requirement

-No proper management -To arrange hard copy
of various files/folder in documents subject wise
shelves
according to fiscal Year.

-No records of all
procured/ received
assets of FPS are
maintained.

-Carrying procurement
process by various
section/units.

-No records of fixed
assets section/unit
wise

-System of providing
fixed assets in the name
of personnel and
transferring the assets
when he/she is
transferred to another
section.

-Partial implementation - To implement standard
of software in record method and technologies in
keeping
store operation completely
-To Establish Purchase unit
and collaborate with store
unit

-No coding on the
goods/assets.
-To stipulate fixed assets to
the section head and make
him
accountable
for
security
and
keeping
records.

-No use of stock -No practice on using and -To perform internal audit
control ledgers, store creating such records
sincerely and make store
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cards and stack record
cards.

keeper to maintain such
records

-No monthly summary
report is prepared

3.2.2 Disposal
Disposal of unwanted assets is a critical element of stores and equipment
management in any organization. In the long drawn process of preserving the
materials till its use, some materials might get obsolete and unserviceable and may
require removal from stores for clearing space for other incoming goods. This
activity is known as disposal of material for which auction process is carried out.
Keeping unwanted stores results in risks of unnecessary expenditure on storage
costs; misguided management effort; gradual loss of the value in those and item. The
user department should have the responsibility of identifying items to be disposed
and where possible assemble them together. The head of stores should be
responsible for identification of stocked items which are candidates for disposal and
the lists of all items identified for disposal should be submitted to the head of
procurement unit.
The problems, reasons and solutions are tabulated below in the process of disposal
in store unit of FPS.
Major Problems

Reasons

Best Solutions

-No identification of
types of disposable
stores
(Surplus,
obsolete, unserviceable
or Scrap

-Dumping
almost
returned assets in one
place and practice of
procuring new one as
when required.

-To identify such items by
respective section/unit
-To
classify/Segregate
such items according to
the types
-Maintenance and reuse of
goods/assets

-No proper data
disposable
item
gained

of -No
independent -To conduct effective
is research /inspection by research
with
best
standing
inspection methodology in detail
committee
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-Large
amount
of -No disposal process -To
operate
booster
disposable assets laid carried out on regular process and dispose them
behind
periodic basis.
as soon as possible

4. Conclusion
Store section/unit plays vital role for the smooth functioning of any
institution/organization. Storage is an essential part of the economic cycle and
scientific store management is today a specialized function which can contribute
significantly to the overall efficiency and cost effectiveness of the materials
management. The study has explored the problems prevalent in the store unit of FPS
and had suggested the solutions to the problems which leads to efficiency of store
operation/management. On the basis of problem, reason and solution and after the
careful PRS analysis, it can be said that there is poor scientific store operation in
FPS.
To overcome the problem mentioned above, the FPS should formulate clearcut policies regarding store (Store operation, Differentiation of facilities according
to the designation, clear classification of fixed assets etc.), make known to all staff
the policies for that any misuse or misappropriation of the institution's assets and
resources is prohibited and any contravention of the policy or malpractice is subject
to disciplinary action. The management of FPS should issue clear guidelines to staff
on the handling of stores, covering the procedures for acceptance, issue,
replenishment and disposal of stock and specifying the different levels of authority
for various store control functions. There should be management of physical security
and independent stock check in store unit. The clear job description in written format
as mentioned in article 15 [Legislature Parliament Secretariat related Act, 2064] and
rule 8 (1) [Legislature parliament Secretariat Personnel Administration Rules, 2065]
should be issued for the accountable and transparent performance of store personnel.
The clear work division between the personnel should be done for effective and
efficient performance. Finally, to enhance checks and balances, the duties for
ordering stocks, receiving and issuing goods, and stocktaking should be assigned to
different staff members as far as practicable.
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प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभािीिको अन्ििसम्िन्ि

कवीन्द्र लम्साल
सािांश
नेपालको सं वविानले दद्वसदनात्मक सङ्ग्घीय व्यवस्थावपकाको परिकल्पना गिे को छ । सङ्ग्घीय
व्यवस्थावपका (सं सद्) अन्िगमि िल्लो सदनका रूपमा प्रमिमनमि सभा ि मामथल्लो सदनका रूपमा िाविय
सभा सञ्िालनमा िहे का छन् । दुवै सदनको प्रमुख चजम्मेवािी ववमि मनमामण गनुम हो । कानून मनमामण,
सं वविान ि सङ्ग्घीयिा कायामन्वयन िथा कायमपामलकामामथको मनयन्िण सम्िन्िी कायमलाई प्रभावकािी

ु ो ववकल्प दे चखँदैन । प्रस्िुि लेखमा
िुल्याउन दुई सदनिीिको अन्ििसम्िन्ि सुदृढ ि सशक्त हुनक
प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभाको सामान्य परििय, दुई सभािीिको अन्ििसम्िन्िमा ववर्य, दुई सभािीिका
समानिा ि मभन्निा िथा दुई सदनिीिको अन्ििसम्िन्िमा िहेका समस्याहरूलाई ििाम गने प्रयास गरिएको
छ ।
प्रमिमनमि सभा
नेपालको विममान सं वविानले सङ्घमा दद्वसदनात्मक व्यवस्थावपकाको परिकल्पना गिे अनुरूप
प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा नामका दुई सभा सञ्चालनमा िहेका छन्। प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभालाई

ु
सं यक्त
रूपमा सङ्ग्घीय सं सद् भमनन्छ। प्रमिमनमि सभा सङ्ग्घीय सं सद्को िल्लो सदन हो । प्रमिमनमि
सभाका सदस्यहरू समानान्िि मिदान प्रणालीिाट मनवामचिि हुन्छन्। यस सभाका सदस्यहरूको
कायमकाल िािपमिद्वािा मचन्िपरिर्द्को सुझावमा सभा पवहले नै ववघटन गिे को अवस्थामा िाहे क ५ वर्मको
हुने सं वैिामनक प्राविान िहेको छ ।
नेपाललाई जनसङ्ग्ख्या ि भौगोमलक अनुकूलिा िथा ववचशष्टिाका आिािमा एक सय पैँसट्ठी
मनवामिन िेि कायम गिी प्रत्येक मनवामिन िेििाट एकजना िहने गिी पवहलो हुने मनवामिन प्रणाली

िमोचजम मनवामचिि भएका एक सय पैँसट्ठीजना ि सम्पूणम दे शलाई एक मनवामिन िेि मानी िाजनीमिक

दललाई मि ददने समानुपामिक मनवामिन प्रणाली िमोचजम मनवामचिि एक सय दशजना गिी कुल दुई सय
पिहत्ति सदस्य िहेको प्रमिमनमि सभा िहेको छ ।
प्रमिमनमि सभाका 275 सदस्यहरूको ियन ममचश्रि मनवामिन प्रणाली अन्िगमि दुई िरिकाले
गरिन्छ; एक पवहलो हुने मनवामचिि हुने (प्रत्यि मनवामिन प्रणाली) ि दोस्रो समानुपामिक मनवामिन

 नायि
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प्रणाली । 275 सदस्यमध्ये १६५ सदस्यको ियन एकल मिदान मनवामिन िेििाट प्रत्यि मनवामिन
प्रणाली माफमि् ि िाँकी ११० सदस्यको ियन एक िािव्यापी मनवामिन िेििाट िन्द सूिीको समानुपामिक
मनवामिन प्रणालीद्वािा गरिन्छ । प्रत्येक मिदािाले दुईवटा ववमिहरूका लामग छु ट्टाछु ट्टै मिपि पाउँ छन् ।
समानुपामिकिफम कुनै पमन एक पाटी वा ि ुनावी गठिन्िनले एउटा मसट छु ट्याउन समग्र वैि मिदानको
३% मि पाउनुपने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमिमनमि सभाका सदस्यहरूको कायमकाल प्रमिमनमि सभा
पवहल्यै ववघटन भएको अवस्थामा िाहेक पवहलो िैठकका लामग िोवकएको मममिदे चख पाँि वर्मसम्मको
िहन्छ । यद्यवप आपत्कालीन अवस्थामा प्रमिमनमि सभाको कायमकाल सङ्ग्घीय कानून िमोचजम िढीमा
एक वर्म थप हुन सक्ने सं वैिामनक प्राविान िहे को छ ।
विममान प्रमिमनमि सभा वव.सं . २०७४ मा मनवामचिि भएको मथयो ि यसको पवहलो िैठक वव.सं . २०७४
फागुन २१ मा िसेको मथयो ।
प्रमिमनमि सभाका िािे मा सवमप्रथम नेपालको अमििाज्यको सं वविान, 2015 द्वािा मनददमष्ट गरिएको
मथयो । 2047 सालको सं वविानले समेि प्रमिमनमि सभाको व्यवस्था गिे को मथयो, जसले सं सद्को
ित्कालीन पञ्चायि प्रणालीलाई दद्वसदनात्मक सं सद्मा प्रमिस्थावपि गर्यो । 2047 सालको सं वविान
अनुसाि ित्कालीन प्रमिमनमि सभामा एकल सदस्य मनवामिन िेििाट प्रत्यि रूपमा २०५ सदस्यहरू
ु न्दा अचघ प्रिानमन्िीको
मनवामचिि मथए । पाँि वर्ीय अवमि भए िापमन सभाको कायमकाल समाप्त हुनभ
सल्लाहमा िाजाले यसलाई ववघटन गनम सक्थे ।
वव.सं . २०५९ वैशाखमा ित्कालीन प्रिानमन्िी शेििहादुि दे उवाको सल्लाहमा िाजा ज्ञानेन्द्रले

प्रमिमनमि सभालाई ववघटन गिे का मथए । त्यसवेला गृहयुिका कािण ि ुनाव हुन नसक्दा िाजा ज्ञानेन्द्रले
एकल िाज सुरु गिे । वव.सं . २०६३ को लोकिाचन्िक आन्दोलनपमछ िाजाले अचघल्लो प्रमिमनमि
सभालाई पुनः स्थावपि गिे । वव.सं . २०६३ माघ १ मा प्रमिमनमि सभालाई एक अन्िरिम व्यवस्थावपकामा

रूपमा परिणि गरियो, जसमा साि दलको गठिन्िन ि नेपाल कम्युमनस्ट पाटी (माओवादी) िीिको
सम्झौिा अन्िगमि मनयुक्त सदस्यहरू मथए ।
सं सद् जनिाको सावमभौमसत्ताको प्रयोग गने एक महववपूणम सं स्था हो । शासन प्रणालीमा नीमि
मनिामिण िथा कानून मनमामण गने जस्िो महववपूणम कायम व्यवस्थापन कायम ववमिका माध्यमिाट यसले
सुमनचश्चि गदमछ । जनिाका प्रमिमनमिको स्वीकृमिववना कुनै कि नलगाइने भन्ने मसिान्ि िहे को ि कि
सम्िन्िी जनिाद्वािा प्रत्यि रूपमा मनवामचिि भई आएका प्रमिमनमिहरू िहे को प्रमिमनमि सभामा प्रस्िुि गने
सं वैिामनक व्यवस्था गरिएको छ । प्रमिमनमि सभाका मुख्य कायम अन्िगमि सिकािको मनमामण गने, कानून
ु ाइ गने आदद पदमछन् ।
िनाउने, सं सदीय अनुगमन गने, िजेट पारिि गने, सं सदीय सुनव
िाविय सभा
िाविय सभा सङ्ग्घीय सं सद्को मामथल्लो सदन हो । सदनको सं ििना ि शचक्तहरू नेपालको

सं वविानको भाग-८ ि ९ द्वािा स्थावपि गरिएको छ । िाविय सभामा कुल सदस्य सङ्ग्ख्या ५९ िहने
व्यवस्था छ जसमध्ये हिे क प्रदे शिाट ८/८ जना मनवामचिि हुन्छन् भने ३ जनाको मनोनयन िािपमिद्वािा
मचन्िपरिर्द्को मसफारिसमा हुने सं वैिामनक व्यवस्था छ । िाविय सभा एक स्थायी सदन हो जसमा
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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सदस्यहरूको कायमकाल ६ वर्मको हुन्छ । हिे क दुई वर्ममा सदनका एक मिहाइ सदस्यको पद रिक्त भई
उक्त रिक्त पदका लामग मनवामिन हुने गदमछ ।
सङ्ग्घीय शासन प्रणालीमा प्रदे शहरूको न्यायोचिि प्रमिमनमित्व, व्यवस्थावपकीय शचक्त सन्िुलन

िथा कायमकुशलिा ि प्रभावकारििाको सन्िुलन समेिलाई सम्िोिन गनम नेपालको सं वविानले िाविय

सभाको व्यवस्था गिे को छ । नेपालको सं वविानले िाविय सभालाई स्थायी प्रकृमिको व्यवस्थावपकीय

अङ्गका रूपमा परिकल्पना गिे को छ । गरिि, सीमान्िीकृि िथा लोपोन्मुख समुदायलाई समेि िािको
शासन व्यवस्थामा सहभामगिा गिाई समावेशी ि लोकिाचन्िक शासन व्यवस्थाको स्थापना ि ववकासका
लामग िाविय सभा अपरिहायम मामनन्छ ।
प्रदे श सभाका सदस्य िथा स्थानीय िहका प्रमुख ि उपप्रमुख िहे को मनवामिक मण्डलद्वािा प्रत्येक
प्रदे शिाट कम्िीमा िीनजना मवहला, एकजना दमलि ि एकजना अपाङ्ग्गिा भएका व्यचक्त वा अल्पसङ्ग्ख्यक
सवहि आठजना गिी मनवामचिि छपन्नजना ि नेपाल सिकािको मसफारिसमा िािपमििाट मनोनीि कम्िीमा
एकजना मवहला सवहि िीनजना गिी िाविय सभामा उनान्साठी सदस्य िहने सं वैिामनक प्राविान िहेको
छ । िाविय सभाका प्रमुख कायमहरूमा ववज्ञ सेवा प्रदान गने, कानून िनाउने, सिकािलाई उत्तिदायी
ु ाइ गने आदद पदमछन् ।
िनाउने, मनयमन ि मनदे शन गने, सं सदीय सुनव

नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2015 ले मामथल्लो सदनका रूपमा महासभा ि िल्लो सदनका
रूपमा प्रमिमनमि सभाको व्यवस्था गिे को मथयो । वव.सं . २०१६ दे चख २०१८ का िीिमा महासभा
नेपाल अमििाज्यको सं सद्को मामथल्लो सदन मथयो । यद्यवप िाविय सभाका िािे मा सवमप्रथम नेपालको
अमििाज्यको सं वविान, २०४७ द्वािा मनददमष्ट गरिएको मथयो जसले सं सद्को ित्कालीन पञ्चायिी प्रणालीलाई
दद्वसदनात्मक सं सद्मा प्रमिस्थापन गर्यो । वव.सं . २०४७ को सं वविानद्वािा स्थावपि िाविय सभा वव.सं .

२०६३ माघ १ मा ववघटन गिी एक सदनात्मक अन्िरिम व्यवस्थावपकाद्वािा प्रमिस्थापन गरियो ।
त्यसपमछका सं वविान सभाद्वािा वव.सं . २०७२ आचश्वन ३ मा जािी सं वविानले पुनः िाविय सभालाई
सं सद्को मामथल्लो सदनका रूपमा स्थावपि गर्यो ।
िाविय सभाका सदस्यहरूको मनवामिन साि प्रदे श हिे किाट ८ सदस्यको ि ुनाव हुन्छ भने नेपाल
सिकिको सल्लाह िमोचजम िािपमिद्वािा िीन सदस्यको मनोनयन गरिन्छ । प्रदे श सभाका सदस्यहरू

िथा स्थानीय िहका प्रमुख ि उपप्रमुखहरू िाविय सभा ि ुनावको मनवामिक मण्डलमा समावेश छन् ।
हिे क प्रदे श सभा सदस्यको मिभाि ४८ िहन्छ भने स्थानीय िहका प्रमुख ि उपप्रमुखहरूको मिभाि
१८ कायम गरिएको छ ।
प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभािीिको अन्ििसम्िन्ि
नेपालको सं वविानले सङ्घमा दद्वसदनात्मक व्यवस्थावपकाको व्यवस्था गिे को छ, जसलाई सङ्ग्घीय
सं सद् भमनन्छ । सङ्ग्घीय सं सद् अन्िगमि प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा पदमछन् । दुवै सभा मनवामचिि
जनप्रमिमनमिमूलक वविावयकी अङ्ग हुन ् । ववमि मनमामण ि अन्य ववर्यमा समेि दुई सभािीि घमनष्ट सम्िन्ि
िहेको हुन्छ । नेपालको सं वविानमा भएका व्यवस्था, प्रमिमनमि सभा मनयमावली िथा िाविय सभा
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मनयमावलीमा भएका व्यवस्था ि व्यवहािमा प्रिमलि अन्य प्राविानहरूका आिािमा प्रमिमनमि सभा ि
िाविय सभािीिको अन्ििसम्िन्िलाई िल ििाम गने प्रयास गरिएको छ ।
ववमि मनमामणमा दुई सभािीिको अन्ििसम्िन्ि
सामान्यिया एउटा सदनले पारिि गिे को वविेयक यथाशीघ्र अको सदनमा पठाइने ि सो सदनले
पारिि गिे पमछ प्रमाणीकिणका लामग िािपमि समि पेश गरिने व्यवस्था छ ।

अथम वविेयकका सम्िन्िमा : अथम वविेयक प्रमिमनमि सभामा माि दिाम गनम सवकने सं वैिामनक व्यवस्था

छ । प्रमिमनमि सभाले पारिि गिी पठाएको अथम वविेयक िाविय सभाले वविेयक प्राप्त भएको १५ ददनमभि

कुनै सुझाव भए सुझाव सवहि प्रमिमनमि सभामा वफिाम पठाउनु पने, प्रमिमनमि सभाले िाविय सभािाट सुझाव
सवहि वफिाम आएको वविेयकमा छलफल गिी उपयुक्त दे खेको सुझाव समावेश गिी प्रमाणीकिणका लामग

िािपमि समि पेश गने सं वैिामनक व्यवस्था छ । िाविय सभाले वविेयक प्राप्त भएको १५ ददनमभि उक्त
वविेयक वफिाम नगिे मा प्रमिमनमि सभाले प्रमाणीकिणका लामग िािपमि समि पेश गनम सक्ने व्यवस्था
छ । यसिी दृवष्टगि गदाम अथम वविेयकका सम्िन्िमा सं वविानले प्रमिमनमि सभालाई िढी अमिकाि ददएको
दे चखन्छ ।

अथम वविेयक िाहेक अन्य (सािािण वविेयक) का सम्िन्िमा : अथम वविेयक िाहेक अन्य वविेयक
सं सद्को जुनसुकै सदनमा दिाम भई पेश हुन सक्ने व्यवस्था छ । प्रमिमनमि सभाले पारिि गिी पठाएको

वविेयक िाविय सभाले पारिि गिी वा सुझाव सवहि दुई मवहनामभि प्रमिमनमि सभामा वफिाम पठाउनु पने,
उक्त अवमिमभि िाविय सभाले वफिाम नपठाएमा प्रमिमनमि सभाले ित्काल कायम िहेको िहुमि सदस्यहरूको

मनणमयिाट सो वविेयक प्रमाणीकिणका लामग िािपमि समि पेश गनम सक्ने, िाविय सभािाट अस्वीकृि
वा सं शोिन सवहि वफिाम आएको वविेयक प्रमिमनमि सभाले िहुमििाट पुन: पारिि गिी प्रमाणीकिणका

लामग िािपमि समि पेश गनम सक्ने, प्रमिमनमि सभािाट सं शोिन सवहि वफिाम आएको वविे यक िाविय
सभाले पमन िहुमििाट मनणमय गिी प्रमाणीकिणका लामग िािपमि समि पेश गनम सक्ने व्यवस्था छ ।

ु िैठकले पारिि गनुम पने वविेयकहरू : िाविय सभाले पारिि गिे को िि प्रमिमनमि सभाले
दुवै सदनको सं यक्त

अस्वीकृि गिे को वा प्रमिमनमि सभाले सं शोिन सवहि वफिाम पठाएको िि उक्त सं शोिनमा िाविय सभा
ु िैठक िसी पारिि गने सं वैिामनक प्राविान
सहमि हुन नसकेको वविेयकका हकमा दुवै सदनको सं यक्त
िहेको

छ

।

यद्यवप व्यवहािमा

हालसम्म

ु
सं यक्त

िैठकले

पारिि गनुम पने

अवस्था आएको

दे चखँदैन ।
दुई सभािीिका अन्ििसम्िन्िका िेि
प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा दुवैको मुख्य कायमववमि मनमामणमा सहकायम गने भए िापमन नेपालको
सं वविान ि अन्य प्रिमलि कानूनले दुवै सभाको सहममिमा माि गनुम पने अन्य ववववि कायमहरूका ववर्यमा
समेि व्यवस्था गिे को पाइन्छ । दुवै सभाको सहममि वा सं लग्निामा गनुम पने ववर्यहरू दे हाय िमोचजम
िहेका छन् :
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▪

िािपमि ि उपिािपमिको मनवामिन : िािपमि ि उपिािपमिको मनवामिनमा दुवै सभा सहभागी
हुन्छन् ।

▪

िािपमि ि उपिािपमि ववरुिको महाअमभयोग : िािपमि ि उपिािपमिले सं वविान ि कानूनको

गम्भीि उल्लङ्ग्घन गिे का आिािमा लगाइने महाअमभयोग सम्िन्िी प्रस्िाव दुवै सभाको दुई मिहाइ
िहुमिले पारिि गनुम पने व्यवस्था सं वविानको िािा १०१ मा गरिएको छ ।
▪

अध्यादे श पारिि गने ववर्य : सङ्ग्घीय सं सद्को दुवै सदनको अमिवेशन िमलिहेको अवस्थामा
िाहेक अन्य अवस्थामा ित्काल केही गनम आवश्यक पिे मा मचन्िपरिर्द्को मसफारिसमा िािपमिले

अध्यादे श जािी गनम सक्ने व्यवस्था सं वविानको िािा 114 मा गरिएको छ । उक्त अध्यादे श
सङ्ग्घीय सं सद्को िैठक िसेको 60 ददनमभि पारिि गरिसक्नु पने व्यवस्था छ ।

▪

िाजस्व ि व्ययको वावर्मक अनुमान : यो नेपाल सिकािको िजेट हो । नेपालको सं वविानको िािा
ु िैठकमा
119 मा नेपाल सिकािको अथम मन्िीले जेठ मवहनाको 15 गिे सङ्ग्घीय सं सद्को सं यक्त
आगामी आमथमक वर्मका लामग िाजस्व ि व्ययको वावर्मक अनुमान (िजेट) पेश गने व्यवस्था
गरिएको छ । उक्त िजेट दुवै सदनिाट पारिि गनुम पदमछ ।

▪

सङ्ग्कटकाल घोर्णा ि सोको अनुमोदन : नेपालको सावमभौमसत्तामामथ सङ्ग्कट, भौगोमलक
अखण्डिामा सङ्ग्कट, नेपालको कुनै भागको सुििामा युि, िाह्य आक्रमण, सशस्त्र ववद्रोह, ििम
आमथमक ववशृङ्ग्खलिा, प्राकृमिक ववपद् ि महामािीका कािण दे शमा जवटल एवं गम्भीि सङ्ग्कट
उत्पन्न भएमा

िािपमिले सङ्ग्कटकाल घोर्णा गनम सक्ने व्यवस्था सं वविानको िािा 273 मा

गरिएको छ । सङ्ग्कटकाल घोर्णा भएका मममिले एक मवहनामभि सङ्ग्घीय सं सद्का दुवै सदनिाट
दुई मिहाइ िहुमिले अनुमोदन गिाउनु पने व्यवस्था छ ।

▪

सं वविान सं शोिन : नेपालको सं वविानको िािा 274 मा नेपालको सावमभौममकिा, भौगोमलक
अखण्डिा, स्वािीनिा ि जनिामा मनवहि सावमभौमसत्ता गिी िाि वटा ववर्य िाहेक नेपालको

सं वविानलाई सं शोिन गने "सं वविान सं शोिन वविेयक" सङ्ग्घीय सं सद्को कुनै पमन सदनमा पेश
गनम सवकने व्यवस्था छ । सं वविान सं शोिन वविे यक सङ्ग्घीय सं सद्को दुई मिहाइ िहुमिले पारिि
गनुप
म ने प्राविान छ । सङ्ग्घीय सं सद्ले 2072 फागुन 16 ि 2077 असाि 4 मा गिी दुई
पटक नेपालको सं वविानलाई सं शोिन गिे को छ ।
▪

जनमि सङ्ग्ग्रह अनुमोदन : नेपालको सं वविानको िािा २७५ मा िाविय महववका कुनै ववर्यमा
जनमि सङ्ग्ग्रहिाट मनणमय मलन सवकने व्यवस्था गरिएको छ । जनमि सङ्ग्ग्रह सम्िन्िी मनणमय
सङ्ग्घीय सं सद्को दुई मिहाइ िहुमििाट हुन ु पने सं वैिामनक व्यवस्था छ ।

▪

सचन्ि/सम्झौिा अनुमोदन : नेपालको सं वविानको िािा 279 मा शाचन्ि ि मैिी, सुििा एवं

सामरिक सम्िन्ि, नेपाल िाज्यको सीमा ि प्राकृमिक स्रोि िथा त्यसको िाँडफाँड सम्िन्िी ववर्यमा
सचन्ि/सम्झौिा गदाम सङ्ग्घीय सं सद्को दुई मिहाइ िहुमिले अनुमोदन गनुम पने व्यवस्था गरिएको
छ ।
▪

ु ाइ : नेपालको सं वविानको िािा 292 मा नेपालको प्रिान न्यायािीश, सवोच्ि
सं सदीय सुनव
अदालिका न्यायािीश, न्याय परिर्द्का सदस्य, सं वैिामनक मनकायका पदामिकािी ि नेपालका

ु ाइ हुनपु ने व्यवस्था गरिएको छ । सं सदीय सुनव
ु ाइ
िाजदू िहरू मनयुक्त हुनपु ूव म सं सदीय सुनव
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समममिमा सङ्ग्घीय सं सद्को दुवै सदनका गिी 15 जना सदस्य िहने व्यवस्था प्राविान छ जसमा
प्रमिमनमि सभाका 12 ि िाविय सभाका 3 सदस्य िहन्छन् ।
▪

आयोगहरूको पुनिावलोकन : नेपालको सं वविानको भाग 27 मा व्यवस्था गरिएका सं वैिामनक
आयोगहरूको सं वविान प्रािम्भ भएका मममिले 10 वर्मपमछ सङ्ग्घीय सं सद्ले पुनिावलोकन गने
व्यवस्था सं वविानको िािा 265 मा गरिएको छ ।

प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभािीिको अन्ििसम्िन्ि दशामउने अन्य व्यवस्था
▪

नेपाल सिकािको नीमि िथा कायमक्रम : िािपमिले नेपाल सिकािको नीमि िथा कायमक्रम सङ्ग्घीय

ु िैठकमा प्रस्िुि गने व्यवस्था छ । उक्त नीमि िथा कायमक्रम दुवै सभाले पारिि
सं सद्को सं यक्त
गनुप
म ने प्राविान छ ।
▪

महासचिवको मनयुचक्त : सङ्ग्घीय सं सद्को महासचिवको मनयुचक्त िािपमिले प्रमिमनमि सभाका सभामुख
ु मसफारिसमा गनुप
ि िाविय सभाका अध्यि दुवैको सं यक्त
म ने व्यवस्था छ ।

▪

सचिवालय सञ्चालय िथा व्यवस्थापनमा समममिमा दुवै सभाका पदामिकािी िहने व्यवस्था छ ।

▪

प्रमिमनमि सभा ववघटन भएका अवस्थामा सङ्ग्कटकालीन अमिकािको प्रयोग िाविय सभाले गने
सं वैिामनक व्यवस्था िहे को छ ।

▪

सं वैिामनक परिर्द्मा प्रमिमनमित्व गदाम दुवै सभाका प्रमुखहरूको उपचस्थमि िहने गदमछ ।

▪

िाज्यका मनदे शक मसिान्ि, नीमि िथा दावयत्वको प्रगमिशील कायामन्वयन भए नभएका सम्िन्िमा

ु समममिमा सङ्ग्घीय सं सद्का दुवै सभाका सदस्यहरू िहने व्यवस्था
अनुगमन गनम गठन हुने सं यक्त
छ ।
▪
▪

सं सदीय छानमिन समममिमा दुवै सभाका सदस्यहरू िहने व्यवस्था छ ।

अन्िि-व्यवस्थावपका सङ्ग्घ (IPU) जस्िा अन्ििामविय सङ्ग्घ/सं स्थामा नेपालका िफमिाट प्रमिमनमित्व
गदाम दुवै सदनका प्रमुखहरूिीि समन्वय हुने गदमछ ।

▪

ु सदनको िैठकको अध्यििा प्रमिमनमि सभाका सभामुखले गने ि मनजको अनुपचस्थमिमा उक्त
सं यक्त
िैठकको अध्यििा िाविय सभाका अध्यिले गने व्यवस्था छ ।

प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभािीि समानिा
▪

दुवै सङ्ग्घीय सं सद्का अमभन्न अङ्ग हुन ् ।

▪

दुवै जनप्रमिमनमिमूलक वविावयकी अङ्ग हुन ् ।

▪

दुवै सभाले कानून मनमामण गदमछन् ।

▪

दुवै सभाको प्रभावकारििाका लामग दुवैका ववर्यगि समममिहरू िहेका छन् ।

▪

दुवै सदनको ववशेर्ामिकाि समान छ ।

▪

दुवै सदनका सदस्यहरू मन्िी िन्न सक्दछन् ।

▪

दुवै सभाले शून्य समय, ववशेर् समय, ध्यानाकर्मण प्रस्िाव ि प्रश्नोत्तिका माध्यमिाट सिकािमामथ
मनयन्िण गदमछन् ।

▪

सं वैिामनक मनकायका वावर्मक प्रमिवेदनहरू दुवै सभामा पेश हुन्छन् ।
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दुवै सदनको गठन समावेशीकिण ि समानुपामिक प्रमिमनमित्व प्रणालीको मसिान्ि िमोचजम

▪

हुन्छ ।
▪

दुवै सदनका लामग मनचश्चि कायमसूिी ि गणपूिक सङ्ग्ख्या िावहन्छ ।

▪

दुवै सदनले लोकिाचन्िक ववमििाट सामूवहक मनणमय गदमछन् ।

प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभािीिका मभन्निा
प्रवक्रयागि ि कायमगि रूपमा प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभािीिका मभन्निालाई मनम्न िमोचजम िामलकीकिण
गरिएको छ :
मभन्निाका आिाि

प्रमिमनमि सभा

िाविय सभा

परििय

िल्लो सदन

मामथल्लो सदन

स्थावयत्व

अस्थायी सदन (5 वर्े

स्थायी सदन (सदस्यको कायमकाल भने 2,

कायमकाल)

4 ि 6 वर्म हुने) ।

पवहलो हुने मनवामचिि हुने ि

एकल सङ्ग्क्रमणीय मि प्रणाली । प्रदे श

समानुपामिक मनवामिन

ि स्थानीय िहका प्रमुख ि उपप्रमुखहरू

प्रणाली । सवमसािािण

मनवामिक मण्डलका रूपमा िहने ।

मनवामिन प्रणाली
प्रणाली

मिदािा हुने ।
सदस्य सङ्ग्ख्या
प्रिानमन्िीको मनयुचक्त

275 (प्रत्यि 165 ि

59 (प्रत्येक प्रदे शिाट 8/8 गिी 56 ि

समानुपामिक 110)

3 जना मनोनीि)

प्रमिमनमि सभािाट िहुमिप्राप्त

प्रिानमन्िी मनयुचक्तमा िाविय सभाको कुनै

सं सदीय दलको नेिा

भूममका निहने । यस सभाका सदस्य

प्रिानमन्िी ि ुमनने ।

प्रिानमन्िी िन्न नसक्ने ।

उमेि

25 वर्म

35 वर्म

सिकािको गठनको

प्रत्यि भूममका िहने ।

अप्रत्यि (सभाका सदस्य मन्िी िन्न

ववर्य

सक्ने)

िािपमि ि उपिािपमि

प्रमिमनमि सभामा माि पेश

ववरुिको महाअमभयोग

हुने ।

प्रस्िाव
प्रिान न्यायािीश,

प्रमिमनमि सभामा माि पेश

न्यायािीश िथा

हुने ि सोही सभािाट माि

सं वैिामनक मनकायका
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ु मनणमय माि ।
सं यक्त

कुनै भूममका नददइएको ।

पारिि हुने ।
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पदामिकािी ववरुिको
महाअमभयोग
शचक्तको प्रयोग

लोकवप्रय ि शचक्तशाली

कमजोि सदन (अथम वविेयक/उिािो खिम

सदन ।

वविेयक प्रमिमनमि सभामा माि पेश
गरिने ।)

प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभािीिको अन्ििसम्िन्िमा िहे का समस्या
▪

पवहलो हुने मनवामचिि हुने प्रणाली (प्रत्यि) िमोचजम मनवामचिि सांसदहरूलाई िाविय सभाका सांसदका
िुलनामा अमिक सम्मान गने प्रवृचत्त हुन ु ।

▪

एक सदनले अको सदनको अचस्ित्व स्वीकाि गिी समन्वयात्मक रूपमा कायम गने सं स्काि ि
शैलीको कमी हुन ु ।

▪

ु ो सट्टा िाजनीमिक भागिन्डाको थलोका रूपमा
िाविय सभा ववज्ञ ि अनुभवीहरूको सदन हुनक
आलोचिि हुन ु ।

▪

वविावयकी कायममा िाविय सभाको भूममकालाई प्रमिमनमि सभाले पारिि गिे का वविेयक पारिि गने
कायममा माि सीममि गने प्रयास गरिनु ।

▪

दुई सदनिीि आवमिक रूपमा छलफल ि अन्ििसं वाद हुन नसक्नु ।

▪

िाविय सभामा िाजनीमिक दलका शीर्म नेित्ृ वको उपचस्थमि कमजोि दे चखनु ।

▪

प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभाका समममिहरूको िेिामिकािमा दोहोिोपना ि वववाद आई
कायमपामलकामामथको वविावयकी मनयन्िण कमजोि हुन ु ।

▪

दुवै सदनिीि सुमिुि सम्िन्ि कायम गिी सङ्ग्घीय सं सद्को प्रभावकारििा अमभवृवि गनम सचिवालय
सञ्िालन िथा व्यवस्थापन समममिले उल्लेख्य भूममका मनवामह गनम नसक्नु ।

▪

िाविय सभामा उत्पचत्त ि पारिि भई प्रमिमनमि सभामा पठाइएका वविेयक प्रमिमनमि सभाले वफिाम
पठाउने समयावमि मनिामरिि नभएको ि लामो समयसम्म वविािािीन िहने समस्याले समयमै ऐन
िन्न नसकेको ।

▪

ववमि मनमामणका सन्दभममा दुई सदनिीि उपयुक्त समन्वय नहुँदा कदठनाइ भोग्नु पिे को (प्रमिमनमि
सभाले पारिि गिी िाविय सभामा पठाएको िाहदानी वविेयक िाविय सभाले दुई मवहनामभि वफिाम
नपठाएको भन्दै प्रमिमनमि सभाले प्रमाणीकिणका लामग िािपमि समि पठाएकोमा िाविय सभाले
गिे को सं शोिनको महत्व समेिमा ध्यानाकर्मण भएि वविे यक िािपमििाट पुन: वविािाथम वफिाम भई
दुवै सभािाट पुनः पारिि गिी प्रमाणीकिण गरिएको मथयो । प्रमिमनमि सभाले िाहदानी वविेयक
पारिि गिी िाविय सभामा पठाएको िि लगत्तै अमिवेशन अन्त्य भई िाविय सभािाट पारिि हुन
नसक्दा दुई मवहना मििेको मथयो ।)
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मनष्कर्म
प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा दुवै कानून मनमामण गने वविावयकी अङ्ग हुन ् । ववमि मनमामणका
अमिरिक्त नेपालको सं वविान ि सङ्ग्घीयिा कायामन्वयनमा दुवै सभाको साझा भूममका अपरिहायम छ । दुवै
सभाको साझा, समन्वयात्मक एवं सहकायममूलक अन्ििसम्िन्िका माध्यमिाट माि प्रभावकािी कानून
ु ा साथै सिकािलाई जनिाप्रमि उत्तिदायी िनाउन सवकने दे चखन्छ । दुवै सदनको
मनमामण हुनक
प्रभावकारििामा नै सङ्ग्घीय सं सद्को साि झचल्कने भएकाले दुई सदनिीिको अन्ििसम्िन्िमा िहेका
मिभेद, वववाद िथा चखँिािानीहरूलाई वािाम ि सं वादका माध्यमिाट सम्िोिन ि समािान गिी सङ्ग्घीय
सं सद्लाई सशक्त िनाउनु आवश्यक दे चखन्छ ।
सन्दभम सूिी
▪

नेपालको सं वविान ।

▪

िाजनीमिक दल सम्िन्िी ऐन, 2073 ।

▪

प्रमिमनमि सभा मनयमावली, 2075 ।

▪

िाविय सभा मनयमावली, 2075 ।

▪

ु िैठक ि सं यक्त
ु समममि (कायम सञ्िालन) मनयमावली, 2075
सङ्ग्घीय सं सद्को सं यक्त

▪

हालसम्म जािी नेपालका अन्य सं वविानहरू

▪

ववमभन्न वेिसाइटहरू ।
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सं वैिामनक दृवष्टमा चशिा िथा स्वास््य समममिका गमिववमि

रुपक पाण्डे



सािांश
सं वविान कायामन्वयनमा सं सद्को भूममका महववपूणम िहे को हुन्छ । नेपाल सिकािलाई प्रमिमनमि

सभाप्रमि उत्तिदायी ि जवाफदे ही िनाउन, सिकाििाट भए गिे का काम काििाहीको अनुगमन ि मूल्याङ्कन

गिी आवश्यक मनदे शन वा िाय, सल्लाह, सुझाव ददन कानून अनुसाि गदठि ववमभन्न ववर्यगि समममिहरुमध्ये

चशिा िथा स्वास््य समममि एक हो । माननीय जयपुिी घिी सभापमि िहनु भएको यस समममिमा हाल
पदे न सदस्यको अमिरिक्त िौिीसजना माननीय सदस्यहरु िहनु भएको छ । चशिा िथा स्वास््य समममिको

कायमिेिमभि चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि मन्िालय, स्वास््य िथा जनसङ्ग्ख्या मन्िालय, युवा िथा खेलकुद
मन्िालय ि सो अन्िगमिका मनकाय ि ववर्यहरु पदमछन् । नेपालको सं वविानमा चशिा सम्िन्िी हक,

स्वास््य सम्िन्िी हक, मवहलाको हक, िालिामलकाको हक, दमलिको हक, सामाचजक न्यायको हकका
साथै ववकास सम्िन्िी नीमि, नागरिकका आिािभूि आवश्यकिा सम्िन्िी नीमि, सामाचजक न्याय ि
समावेशीकिण सम्िन्िी नीमिमा चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि, स्वास््य िथा जनसङ्ग्ख्या ि युवा िथा

खेलकुदका ववर्यहरु समेवटएका छन् । त्यसैगिी सं वविानको अनुसूिीहरुमा पमन समममिसँग सम्िचन्िि
ववर्यहरु िहेका छन् । 2075 सालमा िाविय चिवकत्सा चशिा वविेयक, सुिचिि मािृत्व िथा प्रजनन

स्वास््यको अमिकाि सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक, जनस्वास््य सेवा सम्िन्िमा व्यवस्था गनम
िनेको वविेयक, अमनवायम िथा मन:शुल्क चशिा सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक, पिमाणववक

िथा िे मडयोिमी पदाथमको सुिचिि िथा शाचन्िपूणम प्रयोग सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविे यक, चशिा
सम्िन्िी केही नेपाल ऐन सं शोिन गने वविेयक ि 2076 सालमा खेलकुद ववकास सम्िन्िमा व्यवस्था

गनम िनेको वविेयक, मदन भण्डािी ववज्ञान िथा प्रववमि ववश्वववद्यालयका सम्िन्िमा वविेयक समममिमा
प्रस्िुि भई सं शोिनकिाम ि ववज्ञहरुसँग दफावाि छलफल पश्चाि् पारिि भएका छन् । आठौँ िाविय
खेलकुद ि िेिौँ साग खेलहरु प्रभावकािी ि नमिजामूलक ढङ्गिाट सम्पन्न गनम, नीमि ि ववमिका आिािमा

स्वास््य कममिािीको सरुवा गनम ि वविामीलाई सहज उपिाि ददन, कममिािीको समायोजन, नेपाल
ु ािायणको वववाद, सहायक स्वास््य कायमकिाम (AHW) ि स्वास््य सहायक
ईचञ्जमनयरिङ्ग कलेज, िाँगन
(HA) िीिको वववाद, िाप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रमिष्ठान, दाङको समस्या, मेमडकल कलेज शुल्क वववाद,

सुिेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सि अस्पिाल सञ्िालनमा वढलाइ, सवमसािािणका लामग सहज उपिाि,

सावमजमनक चशिाको व्यवस्थापन, डेङ्ग्गु, कोमभड-19 जस्िा महामािी मनयन्िणमा समममिले मनदे शन ददनुका
साथै उपसमममि माफमि् अनुगमन पमन भएको मथयो । सं वैिामनक मूल्य, मान्यिा िमोचजमका िरििहरु

 नायव
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ऐनमा समावेश भए, नभएको ि सोही अनुसाि कायामन्वयन भए, नभएको सम्िन्िमा समममिले अनुगमन,

मूल्याङ्कन गिी आवश्यक सामवयक वस्िुगि मनदे शन ददनु पछम । साथै समममिले आवमिक रुपमा आफ्ना
काम काििाहीको समीिा पमन गनुम पछम ।
ववर्य प्रवेश
सं वविान दे शको मूल कानून हो । यो एक िाजनैमिक सहममिको कानूनी दस्िावेज पमन हो ।
यसले सिकािको स्वेच्छािारििालाई सीममि गदै जनिाको अमिकािको ििा ि सावमभौमशचक्तलाई परिभावर्ि

गदमछ । सं वविानको सफल कायामन्वयन ि आवश्यकिा अनुसाि सं शोिन गनम सं सद्को भूममका महत्वपूणम
िहेको हुन्छ । सं सद् जनिाको सावमभौमसत्ताको प्रयोग गने एक महत्वपूणम सं स्था हो । शासन प्रणालीमा
नीमि मनिामिण िथा कानून मनमामण गने जस्िो महत्वपूणम कायम यसले व्यवस्थापन कायमववमिका माध्यमिाट
सुमनचश्चि गदमछ । नेपालको सं वविानको िािा ८३ मा प्रमिमनमि सभा ि िाविय सभा नामका दुई सदनात्मक

सं घीय सं सद् िहने कुिा उल्लेख छ । त्यसैगिी िािा ९७ को उपदफा (१) मा प्रमिमनमि सभा ि िाविय
सभाले सं घीय कानून िमोचजम समममिहरू गठन गनम सक्ने व्यवस्था गिे को छ । सं सद्का सिै कायमहरु
पूणम सदनिाट माि सम्पादन गनम सम्भव हुँदैन । सं सद्को मनयममि कायममा सहयोग पुर्याउन एवं

सिकाििाट भए, गिे का काम काििाहीको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गिी आवश्यक मनदे शन वा िाय, सल्लाह
प्रदान गनम सं सदीय समममिहरुको गठन गरिन्छ । सिकािको कायमिेि ववववि ि व्यापक प्रकृमिको िन्दै

गएको सन्दभममा सिकािको कायमहरुको मनगिानी, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन गिी सं सद्प्रमि उत्तिदायी ि
जवाफदे ही िुल्याउने कायममा सं सदीय समममिको भूममका केचन्द्रि हुने गदमछ । सं सदीय समममिहरुमा कानून

मनमामण प्रवक्रयालाई सिलीकिण, ववशेर्ज्ञिाको उपयोग, आफ्नो कायमिेिमभिका ववर्यमामथ गवहिाइमा पुगेि

छलफल गिी सिकािलाई उत्तिदायी िुल्याउने हुँदा सं सदीय समममिहरुलाई लघु सं सद् (Mini

Parliament) को रुपमा मलइनुका साथै समममिलाई कायमशाला (Workshop) को रुपमा पमन िुझ्ने
गरिन्छ ।
सं वविानको िािा ९७ िथा प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ को मनयम ७० िमोचजम प्रमिमनमि
सभा अन्िगमिका गदठि ववमभन्न १० वटा ववर्यगि समममिहरुमध्ये चशिा िथा स्वास््य समममि एक
हो । यस समममिले ववशेर् गिी नागरिकका आिािभूि आवश्यकिाकै रुपमा िहेको चशिा ि स्वास््यसँग
प्रत्यि ि पिोि रुपमा सिोकाि िाख्ने ववर्यहरुको उठान, पवहिान, मनयमन ि व्यवस्थापन गनममा
समन्वयात्मक ि सहयोगात्मक भूममका खेल्दछ । नागरिकलाई चशचिि ि स्वस्थ िनाउन सके आमथमक-

ु को िौिफी ववकास हुन्छ । यसका लामग समममिले महत्वपूणम भूममका
सामाचजक रुपान्ििण माफमि् मुलक
खेल्नु पदमछ ।
चशिा िथा स्वास््य समममिको गठन प्रवक्रया
सभामुखद्वािा मनोनयन भएका माननीय सदस्यहरु ि सदस्यहरुले आफूमध्ये छानेको सभापमि
समेििाट समममि गठन हुन्छ । सभामुखद्वािा सदस्यहरु मनोनयन भएपमछ सभाद्वािा यसको अनुमोदन
गरिन्छ । प्रिानमन्िी ि समममिको ववर्यसँग सम्िि मन्िीहरु समममिका पदे न सदस्यहरु हुन्छन् ।
सदस्यहरुको मनोनयन गदाम सं सद्मा प्रमिमनमित्व गने िाजनीमिक दलको सदस्य सङ्ग्ख्या, मवहला,
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आददवासी/जनजामि, खस, आयम मिेशी, थारु, मुचस्लम, वपछमडएको िेि, अल्पसङ्ग्ख्यक समुदाय समेिको
प्रमिमनमित्व गिाउनु पने प्राविान प्रमिमनमि सभा मनयमावली, २०७५ ले गिे को छ । प्रिानमन्िी ि
सम्िचन्िि ववर्यका ववभागीय मन्िी पदे न सदस्य िहने िाहे क कुनै पमन सदस्य एकभन्दा िढी समममिको

सदस्य हुन पाउँ दैन । माननीय जयपुिी घिी सभापमि िहनु भएको चशिा िथा स्वास््य समममिमा हाल
पदे न सदस्यको अमिरिक्त िौमिसजना माननीय सदस्यहरु िहनु भएको छ ।
चशिा िथा स्वास््य समममिको काम, किमव्य ि अमिकाि
समममिको काम सिकािलाई सं घीय सं सद्प्रमि चजम्मेवाि िुल्याउनु ि समममिको कायमिेिमभिका
सिकािका ववगि ि विममानका ववमभन्न काम काििाहीहरुको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गिी आवश्यक मनदे शन
ि सल्लाह प्रदान गनुम हो । यसको अमिरिक्त समममिका काम, किमव्य ि िेिामिकाि मनम्न िमोचजम िहेका
छन्:(१) आफ्नो कायमिेिमभि पने मन्िालय, आयोग ि मनकायसँग सम्िचन्िि वविेयकहरुमा दफावाि छलफल
गिी सोको प्रमिवेदन प्रमिमनमि सभामा पेश गने ।
(२) मन्िालय, ववभाग ि अन्िगमिका मनकायको नीमि िथा कायमक्रम, स्रोि परििालन, व्यवस्थापन ि अरु
यस्िै वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन गिी सम्िचन्िि मनकायलाई आवश्यक मनदे शन ददने ि समुचिि
वट्पणी, मसफारिस ि मनदे शनसवहिको वावर्मक प्रमिवेदन िैठकमा पेश गने ।
(३) मन्िालय, ववभाग ि अन्िगमिका मनकायको िाजस्व ि व्यय सम्िन्िी अनुमानको जाँि गिी वावर्मक
अनुमान ियाि गने िरिका, वावर्मक अनुमानमा मनवहि नीमिको सट्टा अपनाउन सवकने वैकचल्पक नीमि
ि वावर्मक अनुमानमा िहेको िकममा के-कमि वकफायि गनम सवकन्छ भन्ने सम्िन्िमा सम्िचन्िि

मनकायलाई आवश्यक मनदे शन ददने ि आफ्नो िाय सवहिको वावर्मक प्रमिवेदन िैठकमा पेश गने ।
(४) मन्िीले सिकािको िफमिाट िैठकमा समय समयमा ददएका आश्वासनलाई पूिा गनम नेपाल सिकािद्वािा
के-कस्िा कदम उठाइएका छन् सो सम्िन्िमा अध्ययन गिी सम्िचन्िि मनकायलाई आवश्यक
मनदे शन ददने ि िैठकमा प्रमिवेदन पेश गने ।

(५) ववर्यसँग सम्िचन्िि सिकािी मनकायको सावमजमनक सम्पचत्तको वहनाममना भए, नभएको अध्ययन,
अनुगमन ि मूल्याङ्कन गिी आवश्यक मनदे शन ददने ि िैठकमा प्रमिवेदन पेश गने ।
(६) सभाद्वािा प्रत्यायोचजि अमिकाि अन्िगमि िनाइएको मनयम सं वविान, सम्िचन्िि ऐन, प्रिमलि कानून
िमोचजम िनेको छ छै न ि सिकािद्वािा प्रिमलि ऐन, मनयमअनुसाि काम भए गिे को छ वा छै न भन्ने
ववर्यमा मूल्याङ्कन गिी सम्िचन्िि मनकायलाई आवश्यक मनदे शन ददने ।
(७) सिकािद्वािा समय समयमा गठन हुने छानववन आयोग/समममि ि जाँििुझ आयोग/समममिद्वािा प्रस्िुि
प्रमिवेदन कायामन्वयनको अनुगमन गिी सम्िचन्िि मनकायलाई आवश्यक िाय, सल्लाह ि मनदे शन
ददने ।
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(८) मन्िालय, ववभाग ि अन्य मनकायिाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन िथा मूल्याङ्ककन गिी सो
सम्िन्िमा आवश्यक मनदे शन ददने ।
(९) िैठकले सुम्पेको अन्य काम गने, ि
(१०) समममिको मसफारिसमा सभामुखिाट अनुमोददि िजेट ि कायमक्रमको अिीनमा िही आफ्नो कायमक्रम
सञ्िालन गने ।
चशिा िथा स्वास््य समममिको कायमिि
े
चशिा िथा स्वास््य समममिको कायमिेिमभि चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि मन्िालय, स्वास््य िथा

जनसङ्ग्ख्या मन्िालय, युवा िथा खेलकुद मन्िालय ि सो अन्िगमिका मनकाय ि ववर्यहरुसँग सम्िचन्िि

नीमि, कानून, मापदण्ड ि मनयमन, िाविय अन्ििामविय सं घ, सं स्थासँग सचन्ि, सम्झौिा, अमभसचन्ि, सम्पकम ि
समन्वय, मन्िालय सम्िन्िी सावमजमनक सं स्थान, प्रामिकिण, समममि, प्रमिष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन
ि मनयमन िहेका छन् ।
सं वविानमा चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि, स्वास््य िथा जनसङ्ग्ख्या ि युवा िथा खेलकुद सम्िन्िी व्यवस्था
नेपालको सं वविानको िािा 31 मा चशिा सम्िन्िी हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक

नागरिकलाई आिािभूि चशिामा पहुँिको, िाज्यिाट आिािभूि िहसम्मको चशिा अमनवायम ि मनःशुल्क
िथा माध्यममक िहसम्मको चशिा मनःशुल्क पाउने हकको सुमनचश्िििा गरिएको छ । अपाङ्गिा भएका
ि आमथमक रूपले ववपन्न नागरिकलाई कानून िमोचजम मनःशुल्क उच्ि चशिा पाउने, दृवष्टववहीन नागरिकलाई
ब्रे लमलवप िथा िवहिा ि स्वि वा िोलाइ सम्िन्िी अपाङ्गिा भएका नागरिकलाई साङ्केमिक भार्ाको
माध्यमिाट कानून िमोचजम मनःशुल्क चशिा पाउने ि नेपालमा िसोिास गने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई

कानून िमोचजम आफ्नो मािृभार्ामा चशिा पाउने ि त्यसका लामग ववद्यालय िथा शैचिक सं स्था खोल्ने ि
सञ्चालन गने हक हुने कुिा उल्लेख गरिएको छ ।

सं वविानको िािा ३५ मा स्वास््य सम्िन्िी हकको प्रिन्ि गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई
िाज्यिाट आिािभूि स्वास््य सेवा मनःशुल्क प्राप्त गने ि कसैलाई पमन आकचस्मक स्वास््य सेवािाट
वचञ्चि नगरिने, स्वास््य सेवा, स्वच्छ खानेपानी िथा सिसफाइमा समान पहुँि हुने कुिा उल्लेख छ ।

प्रत्येक व्यचक्तलाई आफ्नो स्वास््य उपिािको सम्िन्िमा जानकािी पाउने हकको कुिा पमन समावेश
गरिएको छ ।
सं वविानको िािा ३८ को उपिािा (५) मा मवहलाको हक अन्िगमि मवहलालाई चशिा, स्वास््य,

िोजगािी ि सामाचजक सुििामा सकािात्मक ववभेदका आिािमा ववशेर् अवसि प्राप्त गने हक हुने कुिा
उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको सं वविानको िािा ३९ को उपिािा (२) मा िालिामलकाको हक अन्िगमि प्रत्येक

िालिामलकालाई परिवाि िथा िाज्यिाट चशिा, स्वास््य, पालन पोर्ण, उचिि स्याहाि, खेलकुद, मनोिञ्जन
िथा सवामङ्गीण व्यचक्तत्व ववकासको हककीो व्यवस्था गरिएको छ ।
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सं वविानको िािा 40 मा दमलिको हक अन्िगमि दमलि ववद्याथीलाई प्राथममकदे चख उच्ि
चशिासम्म कानून िमोचजम छािवृचत्त सवहि मनःशुल्क चशिाको व्यवस्था गरिने, प्राववमिक ि व्यावसावयक
उच्ि चशिामा ि स्वास््य ि सामाचजक सुििा प्रदान गनम दमलिका लामग कानून िमोचजम ववशेर् व्यवस्था
गरिने प्राविान िहे को छ ।
सं वविानको िािा ४२ मा सामाचजक न्यायको हक अन्िगमि आमथमक रूपले ववपन्न िथा लोपोन्मुख
समुदायका नागरिकको सं ििण, उत्थान, सशक्तीकिण ि ववकासका लामग चशिा, स्वास््य, आवास, िोजगािी,
खाद्यान्न ि सामाचजक सुििामा ववशेर् अवसि िथा लाभ पाउने ि नेपालमा अग्रगामी लोकिाचन्िक
परिविमनको लामग भएका सिै जन आन्दोलन, सशस्त्र सं घर्म ि क्राचन्िका क्रममा जीवन उत्सगम गने
शवहदका परिवाि, िेपत्ता पारिएका व्यचक्तका परिवाि, लोकिन्िका योिा द्वन्द्वपीमडि ि ववस्थावपि, अपाङ्गिा
भएका व्यचक्त, घाइिे िथा पीमडिलाई न्याय एवं उचिि सम्मान सवहि चशिा, स्वास््य, िोजगािी, आवास ि
सामाचजक सुििामा कानून िमोचजम प्राथममकिाका साथ अवसि पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
सं वविानको िािा 51 (ि) मा ववकास सम्िन्िी नीमि व्यवस्था गरिएको छ । िेिीय सन्िुलन
सवहिको समावेशी आमथमक ववकासका लामग िेिीय ववकासको योजना अन्िगमि ददगो सामाचजक आमथमक
ववकासका िणनीमि ि कायमक्रमहरू िजुम
म ा गिी समन्वयात्मक िविले कायामन्वयन गने, ववकासका दृवष्टले

पछामड पिे का िेिलाई प्राथममकिा ददँ दै सन्िुमलि, वािाविण अनुकूल, गुणस्ििीय िथा ददगो रूपमा भौमिक
पूवामिािको ववकास गने, ववकास मनमामणको प्रवक्रयामा स्थानीय जनसहभामगिा अमभवृवि गने ि वैज्ञामनक
अध्ययन, अनुसन्िान एवं ववज्ञान ि प्रववमिको आववष्काि, उन्नयन ि ववकासमा लगानी अमभवृवि गने िथा
वैज्ञामनक, प्राववमिक, िौविक ि ववचशष्ट प्रमिभाहरूको सं ििण गने नीमि िहेको छ ।
सं वविानको िािा 51 (ज) मा नागरिकका आिािभूि आवश्यकिा सम्िन्िी नीमिकीो व्यवस्था

गरिएको छ ।

चशिालाई वैज्ञामनक, प्राववमिक, व्यावसावयक, सीपमूलक, िोजगािमूलक एवं जनमुखी

िनाउँ दै सिम, प्रमिस्पिी, नैमिक एवं िाविय वहिप्रमि समवपमि जनशचक्त ियाि गने, चशिा िेिमा िाज्यको
लगानी अमभवृवि गदै चशिामा भएको मनजी िेिको लगानीलाई मनयमन ि व्यवस्थापन गिी सेवामूलक

िनाउने, उच्ि चशिालाई सहज, गुणस्ििीय ि पहुँियोग्य िनाइ क्रमशः मनःशुल्क िनाउँ दै लैजाने,
नागरिकको व्यचक्तत्व ववकासका लामग सामुदावयक सूिना केन्द्र ि पुस्िकालयको स्थापना ि प्रविमन गने,
नागरिकलाई स्वस्थ िनाउन िाज्यले जनस्वास््यको िेिमा आवश्यक लगानी अमभवृवि गदै जाने,
गुणस्ििीय स्वास््य सेवामा सिैको सहज, सुलभ ि समान पहुँि सुमनचश्चि गने, नेपालको पिम्पिागि
चिवकत्सा पिमिको रूपमा िहे को आयुवेददक, प्राकृमिक चिवकत्सा ि होममयोपेमथक लगायि स्वास््य पिमिको

सं ििण ि प्रविमन गने, स्वास््य िेिमा िाज्यको लगानी अमभवृवि गदै यस िेिमा भएको मनजी लगानीलाई

ु भ ि गुणस्ििीय िनाउन
मनयमन ि व्यवस्थापन गिी सेवामूलक िनाउने, स्वास््य सेवालाई सवमसल
स्वास््य अनुसन्िानमा जोड ददँ दै स्वास््य सं स्था ि स्वास््यकमीको सङ्ग्ख्या वृवि गदै जाने, नेपालको
िमिा ि आवश्यकिाका आिािमा जनसङ्ग्ख्या व्यवस्थापनका लामग परिवाि मनयोजनलाई प्रोत्सावहि गदै
मािृ-चशशु मृत्युदि घटाई औसि आयु िढाउने ि नागरिकको स्वास््य िीमा सुमनचश्चि गदै स्वास््य
उपिािमा पहुँिको व्यवस्था ममलाउने नीमि िहेको छ ।
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सं वविानको िािा 51 (ञ) मा सामाचजक न्याय ि समावेशीकिण सम्िन्िी नीमिको व्यवस्था

गरिएको छ । िाविय ववकासमा युवा सहभामगिा अमभवृवि गदै िाजनीमिक, आमथमक, सामाचजक ि सांस्कृमिक
अमिकािहरूको पूणउ
म पयोगको वािाविण मसजमना गने, युवाको सशक्तीकिण ि ववकासका लामग चशिा,
स्वास््य, िोजगािी लगायिका िेिमा ववशेर् अवसि प्रदान गदै व्यचक्तत्व ववकास गने िथा िाज्यको
सवामङ्गीण ववकासमा योगदानका लामग उपयुक्त अवसि प्रदान गने, स्वस्थ, सिम ि अनुशामसि नागरिक

ियाि गनम खेलकुद िथा खेलाडीमा योजनािि लगानी गने ि खेलकुदलाई िाविय एकिा सुदृढ गने एवम्
अन्ििामविय िेिमा िाविय सम्मान अमभवृवि गने माध्यमको रूपमा ववकास गने नीमि िहे को छ ।
सं वविानको अनुसूिी ५ सं घको अमिकािको सूिीमा केन्द्रीय ववश्वववद्यालय, केन्द्रीयस्ििका प्रज्ञा

प्रमिष्ठान, ववश्वववद्यालय मापदण्ड ि मनयमन, केन्द्रीय पुस्िकालय ि स्वास््य नीमि, स्वास््य सेवा, स्वास््य

मापदण्ड, गुणस्िि ि अनुगमन, िाविय वा ववचशष्ट सेवा प्रदायक अस्पिाल, पिम्पिागि उपिाि सेवा, सरुवा
िोग मनयन्िण िहे का छन् । त्यसैगिी, अनुसूिी ६ मा प्रदे शको अमिकािको सूिीमा प्रदे श ववश्वववद्यालय,
उच्ि चशिा पुस्िकालय, स्वास््य सेवा िहेका छन् । अनुसूिी ७ मा सं घ ि प्रदे शको साझा अमिकािको

सूिीमा और्मि ि ववर्ादी, योजना, परिवाि मनयोजन ि जनसङ्ग्ख्या व्यवस्थापन इचञ्जमनयरिङ्ग, चिवकत्सा,
आयुवेद चिवकत्सा, पशु चिवकत्सा, आम्िी ि अन्य पेशा ि वैज्ञामनक अनुसन्िान, ववज्ञान प्रववमि ि मानव
सं सािन ववकास िहे का छन् । अनुसूिी ८ स्थानीय िहको अमिकािको सूिीमा आिािभूि ि माध्यममक
चशिा, आिािभूि स्वास््य ि सिसफाइ िहे का छन् भने अनुसूिी ९ सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहको
अमिकािको साझा सूिीमा

चशिा, खेलकुद ि पिपमिका ि स्वास््य िहे का छन् ।

सं वैिामनक दृवष्टमा समममिका काम काििाहीहरुको ववश्लेर्ण
िाविय चिवकत्सा चशिा वविेयक, 2075 समममिमा 2075 साल साउन 28 गिे प्रस्िुि भएको

मथयो । सं शोिनकिाम ि ववज्ञहरुसँग वृहि छलफल गरियो । लामो समयसम्म छलफल गदाम पमन िावकमक
मनष्कर्ममा नपुमगएकोले मममि 2075 साल असोज 12 गिे उपसमममि गठन गिी सो माफमि् काम
काििाही अगामड िढाइयो । वविेयकको प्रमिवेदन समममििाट 2075 साल पुर् 25 गिे िहुमििाट
पारिि गरियो । सवमसम्ममिको प्रयास िहँदािहँदै पमन िािजना माननीय सदस्यहरुको फिक मि
िह्यो । स्वास््य िेिलाई हेने दलीय दृवष्टकोणमा आएको फिकपनाका कािण यस्िो चस्थमि िहन

गयो । चशिा ि स्वास््य िाज्यको चजम्मेवािी अन्िगमि िहने सं वैिामनक परिकल्पना िहे िापमन सो कुिा
पूणि
म : यस ऐनमा प्रमिववचम्िि हुन सकेन । यसमा िहेका लुप्त मछद्र (Loop Hole) का कािण िेलािेलामा

मेमडकल कलेजमा भनाम, भनाम शुल्क, आििण, उपिाि शुल्क लगायिका ववर्यमा वववाद हुने गिे का
छन् । जनमुखी कानून मनमामणका लामग आवश्यक सं शोिनका लामग समममिले पहल गनुम आवश्यक
दे चखन्छ ।
सुिचिि मािृत्व िथा प्रजनन स्वास््यको अमिकाि सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक,
2075 साल भाद्र 21 गिे समममिमा प्रस्िुि भएको मथयो । 2075 साल भाद्र 21 गिे उपसमममि
गठन भई सं शोिनकिाम ि ववज्ञहरुसँग वृहि् छलफल पश्चाि् समममििाट 2075 साल भाद्र 27 गिे
सवमसम्ममििाट पारिि भयो । सं वविानद्वािा प्रदत्त सुिचिि मािृत्व िथा प्रजनन स्वास््य सम्िन्िी हकको
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सम्मान, सं ििण ि परिपूमिम गनमको लामग यस ऐन िनाइएको हो । सं वैिामनक परिकल्पनाअनुसाि कानून
िने िापमन कायामन्वयनमा भएको कमजोिीका कािण केही ठाउँ मा सुिचिि प्रसूमि सेवाको अभावमा
गभमविीले अकालमा मृत्युविण गनुम पिे को छ । कानूनको प्रभावकािी कायामन्वयनका लामग समममिले
अनुगमन, मनिीिण ि छलफल गिी ठोस मनदे शन ददनु अपरिहायम छ ।
जनस्वास््य सेवा सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक 2075 साल भाद्र 21 गिे समममिमा
प्रस्िुि भयो । उपसमममि 2075 साल भाद्र 21 गिे गठन भई सं शोिनकिाम ि ववज्ञहरुसँग वृहि
छलफल पश्चाि् समममििाट 2075 साल भाद्र 26 गिे सवमसम्ममििाट पारिि भयो । सं वविानप्रदत्त
मन:शुल्क आिािभूि स्वास््य सेवा िथा आकचस्मक स्वास््य सेवा पाउने हक कायामन्वयनका लामग यो ऐन
िनेको हो । सामवयक सङ्गठन िथा सवेिणको अभाव, जनशचक्तको कमी, भौगोमलक ववकटिा आददका
कािण सिै

उमेि

समूह,

वगम सम्प्रदायका मामनसहरुको

पहुँिमा स्वास््य सेवा

पुग्न

सकेको

छै न । प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले आकचस्मक सेवा प्रदान गनम सकेको पाइँदैन । समममिको खविदािीमा

िाज्यको सिमिा अमभवृवि माफमि् यस ऐनको सफल कायामन्वयनिाट माि सं वविामनक मूल्य, मान्यिाको
कदि हुन्छ ।
अमनवायम िथा मन:शुल्क चशिा सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक 2075 साल भाद्र 25
गिे समममिमा प्रस्िुि भएको मथयो । 2075 साल भाद्र 25 गिे उपसमममि गठन भई सं शोिनकिाम ि
ववज्ञहरुसँग वृहि छलफल पश्चाि् समममििाट 2075 साल भाद्र 29 गिे सवमसम्ममििाट पारिि भयो ।

ु ाि आिािभूि चशिालाई मन:शुल्क ि अमनवायम िनाउन यस वविेयक केचन्द्रि भएको
सं वैिामनक ममामनस
पाइयो । वविेयकका प्राविानहरु जनमुखी भए िापमन कायामन्वयन पि वफिलो छ । प्रभावकािी

कायामन्वयनका लामग चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि मन्िालयसँग समममिले िािम्िाि छलफल गिी आवश्यक
मनदे शन ददनु अपरिहायम दे चखन्छ ।
2075 साल असोज 15 गिे नीमि ि ववमिका आिािमा स्वास््य कममिािीको सरुवा गने ि
वविामीलाई सहज उपिाि ददन आवश्यक कायम गनम स्वास््य िथा जनसङ्ग्ख्या मन्िालयलाई मनदे शन
ददइयो । सुिचिि ि सहज सेवा प्रामप्तका लामग उच्ि मनोिलसवहिको जनशचक्त व्यवस्थापन गनम समममिले
यस्िा मनदे शन आवश्यकिाअनुसाि िेलािेलामा ददएमा माि नागरिकको आिािभूि स्वास््यको हक स्थावपि
हुनेछ ।
2075 साल मचङ्ग्सि 2 गिे स्वास््य िथा जनसङ्ग्ख्या उपसमममि, चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि

उपसमममि ि युवा िथा खेलकुद उपसमममि गठन भएका मथए । सम्िचन्िि ववर्यमा सिोकािवालासँग
छलफल पश्चाि् उपसमममिले प्रमिवेदन समममिमा पेश गिी सवमसम्ममििाट पारिि गरियो । यसले समममिका
िेिामिकािमा स्पष्टिा ल्याउनुका साथै सम्िचन्िि िेिमा िहे का कमी, कमजोिीहरु पत्ता लगाउन मदि
पुर्यायो ।
आठौँ िाविय खेलकुद ि िेिौँ सागका सम्िन्िमा छलफल भए पश्चाि् युवा िथा खेलकुद
मन्िालयलाई खेलहरु प्रभावकािी ि नमिजामूलक ढङ्गिाट सम्पन्न गनम मनदे शन ददइयो । िेिौँ दचिण
एमसयाली खेलकुद ियािीको सम्िन्िमा अनुगमन िथा मनिीिण उपसमममि 2076 साल साउन 19 गिे
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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गठन भयो । यस्िा मनदे शन ि अनुगमनले आठौँ िाविय खेलकुद ि िेिौँ साग सफलिापूवक
म सम्पन्न गनम
मद्दि नै पुर्यायो।
पािमाणववक िथा िे मडयोिमी पदाथमको सुिचिि िथा शाचन्िपूणम प्रयोग सम्िन्िमा व्यवस्था गनम
िनेको वविेयक, 2075 समममिमा 2076 साल असाि 3 गिे पेश भयो । समममिमा संशोिनकिाम ि
ववज्ञहरुसँग दफावाि छलफल पश्चाि् मममि 2076 मंमसि 25 मा प्रमिवेदन सवमसम्ममििाट पारिि गरियो
। यस वविेयकले वववकिणिाट पनम सक्ने प्रमिकूल प्रभाविाट सवमसािािणको जीउिनको सुििा िथा
वािाविण सं ििण गने सम्िन्िमा आवश्यक प्रिन्ि गिे को पाइन्छ ।
खेलकुद ववकास सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक 2076 साल भाद्र 10 गिे समममिमा
पेश भई सं शोिनकिाम ि ववज्ञहरुसँग दफावाि छलफल पश्चाि् 2076 साल माघ 27 गिे सवमसम्ममििाट
पारिि गरियो । स्वस्थ, सिम, मयामददि, अनुशामसि खेलाडी ि मसजमनशील नागरिक ियाि गदै िाविय

एकिा मजिुि िनाउन यस वविेयक केचन्द्रि मथयो । िाविय खेलकुद परिर्द् समावेशी प्रकृमिको िहने
प्राविान उल्लेख छ । सं वविानको समावेशी िरिि आन्िरिकीकिण गरिएको पाइन्छ ।

चशिा सम्िन्िी केही ऐन सं शोिन गने वविे यक, 2075 समममिमा 2076 साल पुर् 24 गिे

पेश भई दफावाि छलफल पश्चाि् 2076 साल माघ 24 गिे समममिले ियाि पािे को प्रमिवेदन
सवमसम्ममििाट पारिि गरियो । यस वविेयकले चशिा सम्िन्िी ववमभन्न ऐनहरुमा सं घीयिा ि समावेशी
िरििलाई आन्िरिकीकिण गर्यो । चशिा सम्िन्िी हकको व्यवस्थाअनुसाि दमलि, सीमान्िकृि, अपाङ्ग

ि आमथमक रुपले ववपन्न ववद्याथीको लामग मन:शुल्क उच्ि चशिाको व्यवस्था गिे को छ । समावेचशिा ि
छािवृचत्तमा जोड ददइए िापमन सशक्तीकिणका व्यवस्थामा ध्यान गएको दे चखँदैन ।
2076 साल माघ 24 गिे मािृभार्ामा चशिा मलने व्यवस्था गनम चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि मन्िालयलाई
मनदे शन ददइयो । यो व्यवस्था अमनवायम िथा मन:शुल्क चशिा सम्िन्िी ऐन, 2075 मा उल्लेख गरिएको
छ । यसका लामग जनशचक्त व्यवस्था हुन सकेको छै न । केही ठाउँ मा प्राथममक िहमा मािृभार्ामा

चशिा ददन थामलएको छ । यसको कायामन्वयनका लामग समममिले सिोकािवाला मनकायहरुसँग छलफल
गनुम आवश्यक छ ।
मदन भण्डािी ववज्ञान िथा प्रववमि ववश्वववद्यालयका सम्िन्िमा वविे यक, 2076 समममिमा 2076
साल माघ 29 गिे पेश भई दफावाि छलफल पश्चाि् 2076 साल िैि 5 गिे पारिि
भयो । सं वविानको िािा 51 (ि) मा ववकास सम्िन्िी नीमिको व्यवस्थासँग मेल खाने गिी आएको यस
वविेयक सं सद्िाट पारिि भए पश्चाि् िन्ने मदन भण्डािी ववज्ञान िथा प्रववमि ववश्वववद्यालयले नागरिकको
चशिाको हकलाई प्रविमन गने अपेिा गनम सवकन्छ ।
चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि मन्िालय ि स्वास््य िथा जनसङ्ग्ख्या मन्िालयका कममिािीको

ु ािायणको वववाद, सहायक
समायोजन, सावमजमनक चशिाको व्यवस्थापन, नेपाल ईचञ्जमनयरिङ्ग कलेज, िाँगन
स्वास््य कायमकिाम (AHW) ि स्वास््य सहायक (HA) िीिको वववाद, िाप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रमिष्ठान,
दाङको समस्या, मेमडकल कलेज शुल्क वववाद (उपसमममि 2075 साल िैि 12 गिे गठन भई प्रमिवेदन
2075 साल भाद्र 15 गिे पारिि भएको), सुिेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सि अस्पिाल सञ्िालनमा
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वढलाइ (अनुगमन उपसमममि 2076 साल भाद्र 4 गिे गठन भई 2076 साल भाद्र 18 गिे प्रमिवेदन
पेश गिे को), सवमसािािणका लामग सहज उपिाि, डेङ्ग्गु, कोमभड-19 जस्िा महामािी मनयन्िणमा समममिले
मनदे शन/उपसमममि माफमि् अनुगमन पमन गिे को मथयो ।
कोमभड-19

सङ्ग्क्रमणको

जोचखमपूणम अवस्थामा

ववदे शमा

िहेकाहरुलाई

स्वदे श

वफिाम,

पठनपाठनका वैकचल्पक उपायको व्यवस्था, कोमभड-19 िोकथाम, उपिाि ि मनयन्िणका लामग पिीिण,
स्वास््य सामग्री व्यवस्थापन, जोचखम भत्ता, क्वािे न्टाइन ि आइसोलेसनको व्यवस्थापन कोमभड ि नन्
कोमभड मििामीको सहज उपिािका लामग समममिले अचख्ियािवाला मन्िालय ि मनकायहरुलाई मनदे शन
ददनुका साथै 2077 साल भाद्र 9 गिे अनुगमन उपसमममि िनाइ ववमभन्न अस्पिाल, क्वािे न्टाइन ि
प्रयोगशालाको अनुगमन गिी आवश्यक सुझाव ददयो । PCR, जनशचक्त व्यवस्थापन, मनोपिामशम, प्रोत्साहन
भत्ता, िीन िहका िीिमा समन्वय ि एम्िुलेन्सको व्यवस्थाका लामग सम्िचन्िि मन्िालयलाई मनदे शन
ददयो ।

िालववकासमा कायमिि चशिकहरुलाई नेपाल सिकािले मनिामिण गिे िमोचजमको न्यूनिम
पारिश्रममक उपलब्ि गिाउन समममिले मममि 2077 साल जेठ 29 मा मनदे शन ददएको मथयो । श्रम
सम्िन्िी हकको व्यवस्थाअनुसाि नेपाल सिकािले आ.व. 2078/79 को आय व्ययको ववविणमा

मामथको ववर्यलाई समेट्यो । यद्यवप कुनै-कुनै ववद्यालयमा यो पूणि
म कायामन्वयनमा आउन सकेको
छै न ।

मनष्कर्म िथा सुझाव
नेपाल सिकािलाई प्रमिमनमि सभाप्रमि उत्तिदायी ि जवाफदे ही िनाउन, सिकाििाट भए गिे का
काम काििाहीको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गिी आवश्यक मनदे शन वा िाय सल्लाह सुझाव ददन गदठि चशिा
िथा स्वास््य समममिले आफ्नो कायमिेिमभि िहेि आफ्नो अमिकािको प्रयोग गनुक
म ा साथै आफ्नो काम,

किमव्य पूिा गदै आएको छ । नेपालको सं वविानमा चशिा, स्वास््य, िालिामलका, मवहला, दमलि,
सामाचजक न्याय सम्िन्िी हक ि ववकास ि नागरिकका आिािभूि आवश्यकिा, सामाचजक न्याय ि
समावेशीकिण सम्िन्िी नीमिमा चशिा, ववज्ञान िथा प्रववमि, स्वास््य िथा जनसङ्ग्ख्या ि युवा िथा
खेलकुदका ववर्यहरु पमन समेवटएको छन् । त्यसै गिी सं वविानको अनुसूिी ५, 6, 7, 8 ि 9 का

अमिकाि सूिीमा पमन समममिसँग सम्िचन्िि ववर्यहरु िहे का छन् । सं वविान मनमामण पश्चाि् नागरिकमा
उले को अपेिा िमोचजम सं वविानका समममिकेचन्द्रि ववर्यमा समममिले पयामप्त ध्यान ददन सकेको
दे चखँदैन ।

िाविय चिवकत्सा चशिा वविे यक, सुिचिि मािृत्व िथा प्रजनन स्वास््यको अमिकाि सम्िन्िमा
व्यवस्था गनम िनेको वविेयक, जनस्वास््य सेवा सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविे यक, अमनवायम िथा
मन:शुल्क चशिा सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक, पािमाणववक िथा िे मडयोिमी पदाथमको सुिचिि
िथा शाचन्िपूणम प्रयोग सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविे यक, चशिा सम्िन्िी केही नेपाल ऐन सं शोिन

गने वविेयक, खेलकुद ववकास सम्िन्िमा व्यवस्था गनम िनेको वविेयक, मदन भण्डािी ववज्ञान िथा प्रववमि
ववश्वववद्यालयका सम्िन्िमा वविे यक समममिमा प्रस्िुि भई सं शोिनकिाम ि ववज्ञहरुसँग दफावाि छलफल
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पश्चाि् पारिि भए । यी ववमभन्न चशिा िथा स्वास््यसँग सम्िचन्िि वविे यकहरु समममििाट पारिि भई ऐन
िने िापमन ऐनमा िहेका लुप्त मछद्र (Loop Hole), स्रोि सािन िथा जनशचक्तको कमी ि कायामन्वयनमा
भएको आलस्यिाका कािण लचिि सिै उमेि समूह, वगम सम्प्रदायका मामनसहरुको पहुँिमा चशिा ि

स्वास््य जस्िा आिािभूि सेवा पुग्न सकेको छै न । प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले आकचस्मक सेवा प्रदान गनम
सकेको पाइँदैन । समममिको खविदािीमा िाज्यको सिमिा अमभवृवि माफमि् सम्िचन्िि ऐनहरुको सफल

कायामन्वयनिाट माि सं वविामनक मूल्य, मान्यिाको कदि हुन्छ । सं वैिामनक ममम िमोचजम ववमभन्न
ऐनहरुमा सं घीयिा ि समावेशी िरििलाई आन्िरिकीकिण गरियो िथावप पुिािन सोि ि पिम्पिागि
कायमशैली अझै िािक िनेका छन् । सोिाइ ि गिाइमा रुपान्ििणको खाँिो छ । यसको मापनका
लामग समममिले िािम्िाि अनुगमन, मनिीिण ि छलफल गिी मनदे शन ददनु अपरिहायम छ ।
नीमि ि ववमिका आिािमा स्वास््य कममिािीको सरुवा गनम, वविामीलाई सहज उपिाि ददन,

आठौँ िाविय खेलकुद ि िेिौँ सागका खेलहरु प्रभावकािी ि नमिजामूलक ढङ्गिाट सम्पन्न गनम, कममिािीको

ु ािायणको वववाद, सहायक स्वास््य कायमकिाम (AHW) ि
समायोजन, नेपाल ईचञ्जमनयरिङ्ग कलेज, िाँगन
स्वास््य सहायक (HA) िीिको वववाद, िाप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रमिष्ठान, दाङको समस्या, मेमडकल कलेज
शुल्क वववाद, सुिेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सि अस्पिाल सञ्िालनमा वढलाइ, सवमसािािणका लामग सहज
उपिाि, सावमजमनक चशिाको व्यवस्थापन, डेङ्ग्गु, कोमभड-19 जस्िा महामािी मनयन्िणमा समममिले

मनदे शन ददनुका साथै उपसमममि माफमि् अनुगमन पमन गर्यो । समममिले ददएका मनदे शनको प्रभावकािी
कायामन्वयन नभएको गुनासो व्याप्त छ । समममिले िेिामिकािमभि िहेि वस्िुमनष्ठ ि कायामन्वयनयोग्य
मनदे शन ददनुका साथै सोको सामवयक समीिा गरिनु आवश्यक छ ।
प्रमिमनमित्व दलीय आिािमा भए िापमन कानून मनमामण ि जनवहिका सवालमा िाविय सोि

मनमामण गनुम पछम । सं वविानले परिकल्पना गिे का नागरिक अमिकािहरु व्यवहािि: स्थावपि गनम जनिालाई
केन्द्रमिन्दुमा िाखी समममिका गमिववमि सञ्िालन हुन ु पछम ।

सन्दभम सामग्री
नेपालको सं वविान (२०७२), कानून वकिाि व्यवस्था समममि, िििमहल, काठमाडौँ ।
समममिको वावर्मक प्रमिवेदन, 2075 ।
समममिको वावर्मक प्रमिवेदन, 2076 ।

https://hr.parliament.gov.np/np/committees/Education-and-Health-Committee ।
https://hr.parliament.gov.np/uploads/attachments/vdnjnywdpqbkvsll.pdf ।
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सं सदीय शासन प्रणालीमा सं सद ववघटनः एक अध्ययन

प्रकाश पोख्रेल
सािांश

जनअमभमििाट मनमममि सं सदलाई वैिामनक सवोच्ि मनकायका रुपमा आत्मसाि् गिी िाज्य

ु को ववमि
सञ्चालन गने शासन प्रणाली नै सं सदीय शासन प्रणाली हो । सं सदीय शासन प्रणालीमा मुलक
ि नीमि िय गने, सिकाि गठन ि ववघटन गने, सिकािका काम काििाहीहरुलाई जनिाको िफमिाट सुक्ष्म

रुपमा मनगिानी गने ि सिकािलाई जनिाप्रमि उत्तिदायी िनाउने अग्रामिकाि सं सदमा मनवहि
हुन्छ । सं सदीय शासन प्रणालीको प्रादुभामव िेलायििाट भएको हो । सं सदीय शासन प्रणालीको जननी

मामनने िेलायिमा पमछल्लो समयमा सं सद ववघटन सम्िन्िी नवीन अभ्यासहरु भएको पाइन्छ । खासगिी
सन् 2011 मा भएको Fix-Term Parliament Act- 2011 ले िेलायिी पिम्पिागि सं सदीय िािणामा

केही सीमा ि िन्दे ज मनिामिण गिी सं सदलाई कामयाि ि पूणक
म ालीन िनाउन खोजेको दे चखन्छ । िेलायि
ु हरुः श्रीलङ्का, डेनमाकम, िेचल्जयम, नवे लागयिका दे शहरुमा
जस्िै सं सदीय शासन प्रणालीका वहमायिी मुलक
पमन पमछल्लो समयमा सं सदलाई मनिामरिि समयावमिसम्म वक्रयाशील िनाउन ववमभन्न प्रयासहरु भएका

छन् । नेपालको सं सदीय शासन प्रणालीको इमिहासलाई केलाउँदा ववगिमा सिकाि गठन ि सं सद
ववघटनमा भएका िीिा यथाथमहरुलाई हृदयङ्गम गिी नेपालको विममान सं वविानले सं सदिाट प्रिानमन्िी
ियन हुन नसकेमा वा िािा 76(5) को प्रिानमन्िीले सं सदमा ववश्वासको मि प्राप्त गनम नसकेमा िािा
76(5) िमोचजमको प्रिानमन्िीले सं सद ववघटन गिी नयाँ मनवामिन घोर्णा गनम सक्ने सं वैिामनक व्यवस्था

िहेको छ । सो व्यवस्थालाई सम्मामनि सवोच्ि अदालिले 2077 ि 2078 सालमा भएका प्रमिमनमि
सभा ववघटनको सन्दभममा व्याख्या समेि गरिसकेको अवस्था िहेको छ । िाजा जनादे शमा गई सं सदमा
नविक्तसञ्चाि गनम, नवप्रवमिनशीलिा सवहिको नेित्ृ व ववकास गनम ि िाज्य व्यवस्था

सञ्चालन पिमिमा

जनिाको अमिकामिक सहभामगिा प्रवमिन गनम कानूनसम्मि िविले सं सद ववघटन गनुल
म ाई स्वभाववक

मामनन्छ । िि शासन प्रणालीको परििालन गने पािहरुमा ववशेर् गिी िाजनीमिक नेित्ृ वले आफ्नो स्वाथम
अनुकुल िजमिजी िरिकाले सं सदलाई ववघटन गनामले िाजनीमिक अचस्थििा िढ्न गई जनिाका ववकास,

समृवि ि सुशासनको अपेिामामथ आघाि पछम । िसथम शासन प्रणालीको नेित्ृ व गने पािहरुले सं वविान
मनमामण गदामका िखि भएका छलफल ि व्यक्त भएका मनसाय िमोचजम सं वैिामनक ममम, भावना ि
सं वैिामनक नैमिकिालाई चशिोपि गिी िाध्यात्मक अवस्थामा माि सं सद ववघटन सम्िन्िी मनणमय मलन

ु मा जनअमभमिमा आिारिि शासन प्रणाली मजिुि भई
आवश्यक दे चखन्छ । यसिाट मािै मुलक



नायि सुब्िा, सं घीय सं सद सचिवालय
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लोकिन्िका लाभहरुको समानुपामिक, समावेशी ि समन्यावयक ववििण सुमनचश्चि हुने कुिामा ववश्वस्ि हुन
सवकन्छ ।
पृष्ठभूममः
िाज्य सञ्चालनको प्रवक्रयामा जनिाको अमभमिद्वािा मनवामचिि जनप्रमिमनमिहरुिाट सावमभौमसत्ताको
व्यवहारिक रुपमा अभ्यास गनम सं सदीय सवोच्ििालाई आत्मसाि् गने शासन प्रणालीलाई सं सदीय शासन
प्रणाली भमनन्छ । सं सदीय शासन प्रणालीमा सिकाि सं सदको गभमिाट मनसृि हुन्छ ि सिकािको आयु
सं सदको ववश्वासमा मनभमि िहन्छ । सिकाि गठन ि ववघटन गने, सिकािको काम काििाहीको सुक्ष्म
रुपमा मनगिानी गने ि सिकािलाई जनिाप्रमि जवाफदे ही ि सं वेदनशील िुल्याउने सं वैिामनक ि नैमिक
दावयत्व सं सदीय शासन प्रणालीमा मनवहि िहन्छ ।

सं सदीय शासन प्रणालीको प्रादुभामव िेलायििाट भएको हो । त्यसैले िेलायिलाई सं सदीय शासन

प्रणालीको जननी ि सं सदीय शासन प्रणालीलाई

Westminster Model पमन भमनन्छ । संवविानवादका

आदशम एवं दृवष्टकोण ि लोकिाचन्िक मूल्य मान्यिाको ववकास ि ववस्िािसँगै सं सदीय शासन प्रणालीलाई

ु हरुले आत्मसाि् गिे को पाइन्छ । हाल ववश्वका 66 मुलक
ु मा सं सदीय शासन प्रणाली
ववमभन्न मुलक
अभ्यासमा िहेको पाइन्छ ।
ु को ववमि ि नीमि मनमामणमा जनिाका प्रमिमनमिहरुको अग्रामिकाि िहने, जनिाको पीि,
मुलक
मकाम ि गुनासोलाई सिकािसामु खुलस्ि िाखी सिकािलाई चजम्मेवाि ि जवाफदे ही िुल्याउने, जनिामा
मनवहि सावमभौमसत्ताको प्रयोग आफ्नै प्रमिमनमिहरुद्वािा उपयोग गिी जनववश्वास आजमन गनम सवकने जस्िा
गुणहरुका कािण लोकिाचन्िक िाज्य व्यवस्थामा सं सदीय शासन प्रणालीको अमिक महत्व िहे को
हुन्छ ।
सं सदीय शासन प्रणालीमा सं सदको गठन, कायमिेि ि ववघटन सम्िन्िी व्यवस्था कुनै पमन

ु को सं वविान ि कानूनी व्यवस्था सापेि हुने गदमछ । सं सदको गठन प्रवक्रयामा लोकिाचन्िक
मुलक

ु हरुले आवमिक मनवामिन माफमि् जनप्रमिमनमिहरुको ियन गछमन ् भने सं सदको ववघटन सम्िन्िी
मुलक
ु हरुले आफ्नो आवश्यकिा, प्राथाममकिा ि जनअपेिा िमोचजम फिकव्यवस्थाका सन्दभममा ववमभन्न मुलक
फिक सिमहरु सवहिका कानूनी व्यवस्था िाखेको पाइन्छ । सं सद ववघटन सम्िन्िी अचख्ियािी ि
प्रवक्रयाका दृवष्टले सं सद ववघटनलाई ववश्लेर्ण गदाम स्ववववेकीय ि आफ्नो चजम्मेवािीको रुपमा िाज्य
प्रमुखद्वािा सं सद ववघटनको अमिकाि प्रयोग गने, सिकाि प्रमुखको मसफारिसमा िाज्यप्रमुखद्वािा ववघटन

गने, सं सदको स्वयं मनणमयिाट ववघटन गने, सं सदको कायमकाल पूिा भएपमछ स्विः ववघटन हुने,
जनमिसं ग्रहिाट ववघटन हुने जस्िा अभ्यासहरु ववमभन्न दे शमा प्रिलनमा िहे का छन् । फ्रान्स,
ु हरुमा मनिामरिि परिचस्थमिमा िाज्य प्रमुखले
िेकोस्लोभावकया, पोल्याण्ड, जममनी लगायिका मुलक

स्ववववेकीय अमिकाि प्रयोग गिी सं सद ववघटन गने सं वैिामनक व्यवस्था िहे को छ । िंगलादे श, वटमनडाटम
एण्ड टोिाको जस्िा दे शहरुमा प्रिानमन्िीले सं सद जुनसुकै िेला ववघटन गनम सक्ने सं वैिामनक व्यवस्था

ु हरुमा िहुमिको प्रिानमन्िीले सं सदिाट
िहेको छ भने अमिकांश सं सदीय शासन प्रणालीका वहमायिी मुलक
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ववश्वासको मि मलन नसकेमा वा इन्काि गिे मा, सं सदमा वैकचल्पक सिकाि िन्ने पयामप्त आिाि नदे चखएमा,
सिकािका नीमि िथा

कायमक्रमहरु सं सदिाट पारिि हुन नसकेमा, सिकािववरुि सं सदिाट कुनै पमन

वकमसमको असहयोग भएमा जस्िा प्राविानहरु सं वविानमा िाखी सिकाि प्रमुखको मसफारिसमा िाज्य
प्रमुखिािा सं सद ववघटन गने प्रिलन िहेको छ ।
कानूनसम्मि िविले सं सदको ववघटन हुँदा नयाँ मनवामिनिाट सिकाि गठनलाई सहजिा प्रदान
हुने, अन्ििसं स्थागि

Dead Lock लाई क्रमभङ्ग गिी िाजनैमिक स्थावयत्वको सुमनचश्चििा ि ववकास सम्िन्िी

कायमलाई मागमप्रशस्ि हुन,े सिकािले गिे का काम काििाहीको सन्दभममा ित्कालै जनिाको अमभमि सवेिण

हुने, नयाँ िाजनैमिक ि नीमिगि सवालहरुमा जनिाको िािणा सवेिण हुने ि िाजा जनादे श माफमि
जनप्रमिमनमिमूलक सं स्थामा नव िक्तसञ्चािको अवसि पैदा हुने िथा नेित्ृ व ववकासमा सहयोग पुग्ने जस्िा

सकािात्मक प्रभाव दे खा पछमन ् । िि जनप्रमिमनमिहरुको वैिामनक मनकायको रुपमा िहे को सं सदलाई
कानूनी िन्िन ि सीमाहरुलाई नजिअन्दाज गिी असामवयक िविले ववघटन गदाम यसिाट सिकाि प्रमि
ववश्वास घट्ने, सं सदको भूममका अमनचश्चि ि सीममि हुने, जनआवाजहरुलाई मुखरिि गने सं स्था नै
िाजनीमिक चखँिािानीको चशकाि हुने ि अन्ििः लोकिन्ि, सं वविानवाद ि सं वैिामनक नैमिकिा नै गम्भीि
सङ्कटमा पने जस्िा नकािात्मक असि दे खा पदमछन् । पमछल्लो समयमा आएि सं सदीय शासन प्रणालीमा

सं सद ववघटन सम्िन्िी अभ्यासलाई िाजनीमिक चस्थििा, लोकिाचन्िक मूल्य मान्यिाको प्रविमन,
सं वविानवादका आदशम ि मूल्य मान्यिाको प्रिलन एवं सं वैिामनक नैमिकिाको कसीमा अन्ििामविय ि
िावियस्ििमा िढ्िा िासोका साथ हेने गरिएको पाइन्छ ।
अन्ििामविय अभ्यासः
ु हरुमध्ये ६६ वटा मुलक
ु ले सं सदीय शासन प्रणाली
ववश्वका करिि २०० भन्दा िढी मुलक

अवलम्िन गिे का छन् । सं सदको गठन, सं सद ववघटन सम्िन्िी िेिामिकाि, अचख्ियािी ि सिमहरु

ु हरुका सं वविान ि कानूनी व्यवस्था अनुसाि पृथक िहेको पाइन्छ । यद्यवप पमछल्लो समयमा
ववमभन्न मुलक
ु हरुले जनप्रमिमनमिमूलक सवोच्ि सं स्थाको रुपमा िहेको सं सदलाई
अमिकांश लोकिाचन्िक मुलक
कायमकारिणीको िजमिजी ि स्ववववेकीय अमिकािको प्रयोग गिी असामवयक रुपमा ववघटन गनुम भन्दा पमन
िाजनीमिक चस्थििाको लामग सं सदको अववचच्छन्न सवक्रयिालाई जोड ददएको पाइन्छ ।

Westminster

Model भमनने िेलायिी संसदीय प्रणालीलाई आिाि िनाएि यसको ववश्लेर्ण गनम सवकन्छ । यो Model
कुनै सं वविानद्वािा मनदे चशि नभएि लामो सं सदीय अभ्यासको परिणाम समेि हो । पमछल्लो समयमा आएि

House of Commons शसक्त ि कायमसम्पादनका लामग वक्रयाचशल िहेको, िाविय अथमिन्िका लामग
िथा िाविय स्वाथमका दृवष्टले मध्यावमि मनवामिन अनुपयुक्त िहेको, अको वैकचल्पक सिकाि गठन हुने
अवस्था कायम िहे को अवस्थामा सं सद ववघटन हुन नसक्ने अभ्यास िहे को छ । यसैगिी यदद
प्रिानमन्िीको मसफारिस कानूनसम्मि नभएमा त्यसलाई सं सद ववघटन सम्िन्िी मसफारिस महािानीले
अस्वीकाि गनम सक्ने अभ्यासको ववकास भएको छ ।सन् 2011 मा भएको

fix-term parliament

Act, 2011 ले िेलायिी पिम्पिागि सं सदीय िािणामा केही सीमा ि िन्दे ज मनिामिण गिी संसदलाई
कामयाि ि पूणक
म ालीन िनाउन खोजेको दे चखन्छ । जस अनुसाि प्रत्येक पाँि वर्ममा हुने मनवामिन
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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मममिभन्दा 25 कायमददन अगामड माि सं सदको ववघटन हुन सक्छ । यसिाहेक सं सद स्वयंले मध्यावमि
मनवामिन गने भनी मिदान गिे मा वा सं सदिाट सिकािले ववश्वास गुमाएको अवस्थामा मनवामिनमा जान
सवकने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगिी श्रीलङ्का, डेनमाकम, िेचल्जयम, नवे लगायिका सं सदीय शासन प्रणाली अिलम्िन गने

ु हरुले सं सदलाई कायमकारिणी मनकायले िदमनयि, दुिाशयपूवक
मुलक
म , असान्दमभमक ि वववेकहीन िरिकाले

ववघटन गनम नपाउने ि मनचश्चि सिमहरु पालना गिी सं सद ववघटन गनम पाउने सं वैिामनक व्यवस्था िहेको
छ । यी सं वैिामनक व्यवस्था ि अन्ििामविय अभ्यासलाई केलाउँ दा जनिाको

voice, Choice ि Right

को लामग वैिामनक सवोच्ि मञ्चको रुपमा िहेको सं सदलाई जीवन्ि िुल्याउन सं सदीय शासन प्रणाली
ु हरु अग्रसि भएको आभास हुन्छ । जनप्रमिमनमिमूलक सं स्थालाई शासन प्रणालीको
अिलम्िन गने मुलक
नेित्ृ व वगमले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गने खििा हुने भएकाले यसको गरिमा

िढाउने ि िाजनीमिक

ु हरुले अभ्यासमा ल्याएका छन् । पमछल्लो समयमा सं सदीय
चस्थििा कायम गने कायमलाई िे िै जसो मुलक
शासन प्रणालीको सफलिम अभ्यास गने

ु हरु जनप्रमिमनमिमूलक मनकायलाई सं वविान ि कानूनले
मुलक

सुम्पेको दावयत्व अववचच्छन्न रुपमा मनभाउनका लामग मनचश्चि सिमहरुको आिािमा कानूनसम्मि िविले
माि सं सदलाई ववघटन गने ि त्यसको परिणाममा जनिाको मिामिकाि सुमनचश्चि गिी िाजा जनादे श
माफमि् जनप्रमिमनिमूलक सं स्थालाई नवीकृि गने िफम अमभमुख

भएको पाइन्छ ।

िाविय अभ्यासः
सं सदीय शासन प्रणाली ि लोकिाचन्िक मूल्य, मान्यिाको कसीमा ववश्लेर्ण गदाम नेपालमा हालसम्म
लागू भएका सं वविानहरुमध्ये नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2015, नेपाल अमििाज्यको सं वविान 2047,
नेपालको अन्िरिम सं वविान, 2063 ि नेपालको विममान सं वविान गिी जम्मा िािवटा सं वविानलाई उच्ि

कोटीमा िाख्न सवकन्छ । पूवव
म ि् सं वविानहरु ि नेपालको विममान सं वविानमा सं सद ववघटन सम्िन्िी
व्यवस्था ि यसको अभ्यासको िरिका भने आिािभूि रुपमा मभन्न पाइन्छ । पिम्पिागि सं सदीय शासन
प्रणालीलाई अनुशिण गिी जािी

भएको नेपाल अमििाज्यको सं वविान, 2015 को िािा 26 मा सं सद

ववघटन सम्िन्िी व्यवस्था िहे को पाइन्छ । सो िािामा सं सद ववघटन गनम मसफारिस गने अमिकाि
मचन्िमण्डललाई ददइएको भए िापमन िाजाको वविािमा "ववघटन गनम पाउने अमिकािको दुरुपयोग गिे को
लागेमा िाजाको स्ववववेकमा यस्िो मसफारिस अस्वीकाि गनम" सवकने प्राविान समेि मथयो । उक्त
प्राविानलाई हेदाम प्रिानमन्िीद्वािा कवहलेकाही ीँ िाजनीमिक अमिकािको दुरुपयोग हुन सक्ने ि त्यसको

भुमिीमा जनिाका प्रमिमनमिहरु मसकाि हुन सक्ने जोचखमलाई आँकलन गिी जनप्रमिमनिमूलक सं स्थालाई
जोगाउने अचन्िम दावयत्वको रुपमा िाजालाई अमिकाि प्रदान गिे को दे चखन्छ । यद्यवप सं वविानमा िाजालाई
प्रदत्त स्ववववेकीय अमिकािको प्राविानलाई दुरुपयोग गिी जनमनवामचिि सिकाि ि सं सदलाई अपदस्थ गने

कायम िाजािाटै भएको हुँदा सं वविानले सुम्पेको सं सद जोगाउने उत्तिदावयत्व िािध्यिद्वािा उल्लं घन हुन
ु 30 वर्े मनदमलीय पञ्चायिी व्यवस्थामा फसेको िीिो यथाथम हाम्रो सामु िहे को छ ।
गई मुलक

नेपाल अमििाज्यको सं वविान 2047 को िािा 53 को उपिािा (4) "श्री 5 िाट प्रिानमन्िीको
मसफारिसमा प्रमिमनमि सभाको ववघटन गनम सवकने ि त्यसिी ववघटन गरििक्सँदा 6 मवहनामभि नयाँ
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प्रमिमनमि सभाको मनवामिन मममि समेि िोवकिक्सनेछ" भनी उल्लेख मथयो । कुनै सिमववनै प्रमिमनमि सभा
ववघटन गने प्राविानका कािण उक्त सं वविानको कायमकालमा िािपटक प्रमिमनमिसभा ववघटनको मसफारिस
भएको मथयो । उक्त ऐमिहामसक घटनक्रमहरुलाई सं िेपमा

दे हाय िमोचजम

ििाम

गनम सवकन्छ ।

पवहलो ववघटनः मगरिजाप्रसाद कोइिाला 2051
सिकािका नीमि िथा कायमक्रम पारिि हुन नसकेपमछ ित्कालीन प्रिानमन्िी मगरिजा प्रसाद

कोइिालाले 2051 साल असाि 26 मा प्रमिमनमि सभा ववघटनको मसफारिस गिे का मथए । सवोच्ि
अदालिले प्रिानमन्िीको सो कदमलाई 2051 भदौ 27 सदि गिे को मथयो ।
दोस्रो ववघटनः मनमोहन अमिकािी 2052
ित्कालीन प्रिानमन्िी मगरिजाप्रसाद कोइिालाले 2051 साल असाि 26 प्रमिमनमि सभा ववघटन
गिी मध्यावमि मनवामिन गिाएकोमा उक्त मनवामिनिाट नेकपा एमालेका नेिा मनमोहन अमिकािीले

नेित्ृ वमा अल्पमिको सिकाि िन्यो । प्रिानमन्िी अमिकािीले आफू ववरुि अववश्वासको प्रस्िाव ल्याउने
गिी ववशेर् अमिवेशन िोलाएको अवस्थामा प्रमिमनमि सभा ववघटन गिे को ि अको सिकािको ववकल्प
हुँदाहुँदै प्रमिमनमि सभा ववघटन गिे को भनी सवोच्ि अदालिले सं वविानको व्याख्या गिी 2052 साल
भदौ १२ गिे प्रमिमनमिसभा पुनस्थामपना गर्यो ।
िेस्रो ववघटनः सूय म िहादुि थापा 2054
ित्कालीन प्रिानमन्िी सूयि
म हादुि थापाले पाटीमभिको वकिलोका कािण प्रमिमनमि सभा ववघटन
गनम 2054 पुस 24 मा िाजा समि मसफारिस गिे कोमा त्यसै ददन प्रमिमनमि सभाका 96 जना सदस्यले
ववशेर् अमिवेशन िोलाउन दििािमा समावेदन दिाम गिाएका मथए । सांसदहरुको मनवेदनले प्राथममकिा
पाउने वा प्रिानमन्िीले गिे को सं सद ववघटन सम्िन्िी मसफारिसले प्राथममकिा पाउने भन्ने सन्दभममा
सवोच्ि अदालिको िाय मामगयो । अदालिले सांसदको मनवेदनलाई प्राथममकिा ददनु पने िाय ददयो ि
ित्कालीन प्रिानमन्िीको प्रयास असफल भयो ।
िौथो ववघटनः शेििहादुि दे उवा 2059
ित्कालीन ववद्रोही माओवादीसँग कसिी मुकाववला गने कुिा िाजासँग मि िाचझएपमछ ित्कालीन
प्रिानमन्िी शेििहादुि दे उवाले 2059 साल असोज 8 गिे प्रमिमनमि सभा ववघटन गिे कोमा मनिामरिि
समयमा मनवामिन सम्पन्न गनम नसकेको आिोप लगाई प्रिानमन्िी शेििहादुि दे उवालाई अपदस्थ गिी

िाजाले सत्ता हािमा मलएका मथए । ित्पश्चाि् दे उवाले भङ्ग गिे को प्रमिमनमि सभा जनआन्दोनको िलमा
2063 साल वैशाख 11 गिे पुनस्थामवपि भयो ।
जनआन्दोलन ि ववस्िृि शाचन्ि सम्झौिाको परिणामस्वरुप सं वविान सभािाट नयाँ सं वविान मनमामण
गने मुख्य कायमभाि मलएको नेपालको अन्िरिम सं वविान, 2063 ले पमन सं सदीय शासन प्रणाली ि
लोकिाचन्िक मूल्य, मान्यिालाई अवङ्गकाि गिे को मथयो । ित्कालीन व्यवस्थावपका सं सदले सं वविान
सभाको पमन काम काििाही गने

अभ्यास िहेकोमा िाि पटक म्याद थ्दा पमन सं वविान सभाले नयाँ
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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सं वविान मनमामण गनम नसकेको कािण सम्मामनि सवोच्ि अदालिले 2068 साल पौर् 14 गिे सं वविान

ु ाई गदै अचन्िम पटक 6 मवहनाको लामग माि
सभाको म्याद पटक-पटक थ्न नसवकने रिटमामथ सुनव

सं वविान सभाको म्याद थ्न सवकने व्याख्या गिे सँगै सं वविान मनमामणको कायमभाि पूिा हुन नपाउँदै 2069
साल जेठ 14 गिे सं वविान सभाको अवसान भई 2070 सालमा पुनः सं वविान सभाको मनवामिन सम्पन्न
गिी विममान नेपालको सं वविान मनमामण गने कायम सम्पन्न भएको मथयो ।
नेपालको विममान सं वविानको िािा 74 मा "सं सदीय शासन प्रणाली" शासकीय स्वरुपको रुपमा
उल्लेख गिे को छ । यद्यवप पूवव
म ि् सं वविानले अपनाएको सं सदीय शासन प्रणाली ि

Westminster

Model भन्दा नेपालको सं वविानले अवलम्िन गिे को सं सदीय शासन प्रणाली भने केही मभन्न िहेको

छ । नेपालको मौजुदा सं वविानको िािा 84 मा प्रमिमनमि सभा ि िािा 86 मा िाविय सभाको गठनका
सन्दभममा गरिएका मनवामिन, मनोनयन प्रणाली, मिदान, उम्मेदवािी, सहभामगिा, िािा 76 मा

मचन्िपरिर्द्को सं ख्या ि कायम गनुम पने समावेशी मसिान्ि, 76(5) मा प्रमिमनमि सभाको कुनै सदस्य
प्रिानमन्िी मनयुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, िािा 100(4) मा अववश्वासको प्रस्िाव पेश गनम 2 वर्मसम्म
नपाइने, एक पटक अववश्वसासको मि असफल भएपमछ अको 1 वर्मसम्म अववश्वासको प्रस्िाव पेश गनम
नपाइने ि अववश्वासको प्रस्िाव पेश गदाम वैकचल्पक प्रिानमन्िीको नाम समेि मसफारिस गनुम पने, िािा
ु ाइ व्यवस्थाहरुले पिम्पिागि सं सदीय शासन प्रणालीको स्वरुप ि साि दुवै
292 मा िहेको सं सदीय सुनव
कुिामा विममान सं वविान फिक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विममान सं वविानको िािा 76(7) ि 85(1) मा

सं सद ववघटन सम्िन्िी शब्दावली िाचखएका छन् । यस अनुसाि िािा 76(7) मा "उपिािा (5)
िमोचजम मनयुक्त प्रिानमन्िीले ववश्वासको मि प्राप्त गनम नसकेमा वा प्रिानमन्िी मनयुक्त हुन नसकेमा
प्रिानमन्िीको मसफारिसमा िािपमिले प्रमिमनमि सभा ववघटन गिी छ मवहनामभि अको प्रमिमनमि सभाको

मनवामिन सम्पन्न हुने गिी मनवामिनको मममि िोक्नेछ" भनी उल्लेख छ । िािा 85(1) मा "यस सं वविान
िमोचजम अगावै ववघटन भएकोमा िाहेक प्रमिमनमि सभाको कायमकाल पाँि वर्मको हुनेछ" भनी सं वविानमा
उल्लेख गरिएको छ । मौजुदा सं वविान कायामन्वयनको ििणमा हालसम्म 2077 साल पुर् 5 गिे ि

2078 साल असाि 8 गिे ित्कालीन प्रिानमन्िी केपी शमाम ओलीको मसफारिसमा िािपमििाट 2 पटक
सं सद ववघटन भएको ि दुवै पटक सम्मामनि सवोच्ि अदालििाट पुनस्थामपना समेि भएको छ । पवहलो

ववघटनको सन्दभममा सं वविानका मौजुदा व्यवस्थाहरुलाई व्याख्या गदै सवोच्ि अदालिले हाम्रो सं सदीय
प्रणाली "आफ्नै अनुभवले खरिएको ि आवश्यकिाद्वािा अनुप्राचणि ववचशष्ट वकमसमको" भनी व्याख्या गिे को
पाइन्छ । अदालिले फैसलाको क्रममा "िािा 76 को उपिािा (1), (2), (3) ि (5) को समग्र
िनोटलाई हेदाम प्रिानमन्िी मनयुचक्तमा एकपमछ अको प्रवकया अभ्यासगि रुपमा प्रमिमनमि सभामभि
वक्रयान्वयन हुँदै गई प्रिानमन्िी मनयुक्त हुन नसेकको वा ववश्वासको मि प्राप्त गनम नसकेको अवस्था
मसजमना भएमा त्यस्िो िाध्यात्मक अवस्थामा माि िािा 76(7) िमोचजम ित्काल िहाल िहेका
प्रिानमन्िीको मसफारिसमा प्रमिमनमि सभा ववघटन हुन सक्ने" कुिालाई स्पष्ट पािे को छ ।

त्यसैगिी दोस्रो ववघटनको सन्दभममा सवोच्ि अदालिले पवहलो ववघटनको फैसलालाई मुख्य
नचजि स्थावपि गदै "िािा 85(1) मा यस सं वविान िमोचजम अगावै ववघटन भएकोमा िाहेक भन्ने
वाक्याशंले प्रमिमनमि सभा मनवामिन पश्चाि् िािा 76 को उपिािा (1), (2), (3) ि (5) िमोचजम
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प्रिानमन्िी मनयुक्त हुन नसकेपमछ वा मनयुक्त भएका प्रिानमन्िीले ववश्वासको मि प्राप्त गनम असमथम
भएपमछ प्रमिमनमि सभाका कुनै सदस्य प्रिानमन्िी मनयुक्त हुने ववकल्प समाप्त भए पश्चाि् िािा 76 को

उपिािा (7) िमोचजम प्रमिमनमि सभा ववघटन हुने सं वैिामनक प्राविान िहेको भन्ने अथममा नै
िुझाउँ छ । प्रमिमनमि सभाको कायमकाल मनिामिण गने प्रयोजनाथम िहेको िािा 85 को उपिािा (1)

प्रमिमनमि सभा ववघटन गने अमिकाि मसजमना गने स्विन्ि िािाको रुपमा निहेको" भनी व्याख्या गिे को
छ ।
यसिी हेदाम सिकाि िथा सं सद गठन ि ववघटनका ववगिका िीिा यथाथमलाई मनन गदै
िाजनीमिक चस्थििाको लामग सं वविान सभामा लामो छलफल ि िहस पश्चाि् ज्यादै सीममि अवस्थामा
मािै प्रमिमनमि सभा ववघटन गनम सवकने गिी मौजुदा सं वविानले गिे को व्यवस्थालाई सम्मामनि सवोच्ि
अदालिले िडो िावकमक ढङ्गले व्याख्या गिे को पाइन्छ ।
सं सदीय शासन प्रणालीमा

सं सद ववघटनका प्रभावहरुः

ु को सं वविानले
लोकिाचन्िक मूल्य मान्यिा ि सं वविानवादका आदशमहरुको जगेनाम गनम मुलक
सं सद ववघटनलाई मनचश्चि सिममा माि ववघटन गनम पाउने गिी सं वैिामनक व्यवस्थालाई मलवपिि गिे को
हुन्छ । यसलाई िेवास्िा गदै मनवहि स्वाथम, शासकीय है मसयिमा िहेका पािहरुको व्यावहारिक सहजिा
ि सुवविा, दलीय शचक्त सन्िुलनको अवस्था, िाजनीमिक शचक्तमा िहने अवाचञ्छि िहको सत्तामोह जस्िा

कुिाहरुलाई िढ्िा महत्व ददइँदा जनप्रमिमनमिमूलक मनकायहरु पूणक
म ाल कायम गनमिाट वचञ्चि हुन

ु िाजनीमिक चखँिािानीको िं गल
ु मा फस्न गई जनिाले अपेिा
पुग्छन् । यसको परिणामस्वरुप मुलक
ु को आमथमक,
गिे का ददगो शाचन्ि, चस्थििा, सुशासन ि ववकासका मुद्दाहरु ओझेल पनुक
म ो साथै मुलक
सामाचजक रुपान्ििणका सवामङ्गीण िेिमा प्रमिकूल प्रभाव पदमछ । सं सदको असामवयक ववघटनिाट िाज्य
व्यवस्थाका िहुपिीय आयम ि िेिमा पने प्रभावहरुलाई दे हाय िमोचजम उल्लेख गनम सवकन्छः
▪

शचक्त पृथकीकिण, मनयन्िण ि सन्िुलनको मसिान्ि अनुसाि िाज्यका िीन अङ्गहरुमध्ये कायमप्रकृमिको
वहसािले सिकािको मनमामण गनेदेचख यसलाई मनयन्िण ि उत्तिदायी िनाउने कायममा प्रमिकूल प्रभाव
पदमछ ।

▪

सावमजमनक िासोको ववर्यमा जनप्रमिमनमिहरु िैठक िसी छलफल ि मनणमय गनम पाउने नैसमगमक
अमिकाि कुचण्ठि भई लोकिन्िको आिािशीला नै कमजोि िन्न पुग्छ ।

▪

लोकिाचन्िक मूल्य, मान्यिाको कडीका रुपमा िहेको आवमिक मनवामिन ि िामलग मिामिकािको
प्रवक्रयािाट सावमभौम जनिाले आफ्ना प्रमिमनमिहरुको छनौट गिी उनीहरुिाट लोकिन्िका लाभहरुको
ववििण गनम ददएको अमिकाि अल्पकालीन रुपमै सीममि हुन्छ ।

▪

सं वविानले मनददमष्ट गिे को ममम भावना ि मूल्यमामथ िाजनीमिक स्वाथम ि सुवविा हावी हुने खििा
िढ्छ । यसिाट सं वैिामनक सवोच्ििामामथ नै प्रहाि हुन पुग्छ ।

▪

ु ले
समय नपुग्दै सं सद ववघटन हुने अवस्थाले िाजनीमिक अचस्थििालाई सङ्केि गदमछ । यसले मुलक
अँगालेका नीमिहरुको मनिन्िििा, चस्थििा ि स्थावयत्वमा प्रमिकूल प्रभाव पादमछ ।
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▪

सं सदमामथ कायमपामलकीय मनयन्िण हािी हुन गई शचक्त पृथकीकिण, मनयन्िण ि सन्िुलनको मसिान्ि
समेि ओझेलमा पछम । सीममि सिकािको मान्यिामामथ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । यसले मनिं कुशिा
ि स्वेच्छािारििालाई िढावा ददन्छ ।

▪

िाजनीमिक िहमा दे चखने स्वाथमकेचन्द्रि आग्रह, असवहष्णुिा, अकममण्डयिा जस्िा कुिाहरुिाट
जनप्रमिमनमिमूलक सं स्था प्रिामडि हुन पुग्छ । यसिाट जनािाले िाज्यप्रमि गिे को ववश्वास ि भिोसा
टुट्न सक्छ ।

▪

असामवयक रुपमा सं सद ववघटन गने अमिकािलाई िाजनैमिक हमियािको रुपमा प्रयोग गनामले

जनिाहरुलाई अनाअश्यक रुपमा ववभाचजि गने कायम हुन्छ । यसिाट समाचजक ववखण्डन, वववाद
ि द्वन्द्व िढ्न गई िाविय एकीकिणमा खलल पुग्छ ।
▪

पटक-पटक हुने मध्यावमि मनवामिनको लामग िाज्यलाई थप आमथमक भाि पने, िाज्यकोर्को अपव्यय
हुने, स्रोि सािनको अभाव हुन गई जनिाको खामिि िनाइएका ववकासका कायमक्रमहरुले प्राथममकिा
नपाउने हुन सक्छ ।

▪

जनिाका आवाज मुखरिि गने सं सद पटक-पटक ववघटन हुँदा जनआवाज िाख्ने वैिामनक मञ्चको
अभाव खचट्कन्छ ।

▪

सावमभौम जनिाका प्रमिमनमिहरुले सिकािको ववकल्प खोज्न पाउने वैिामनक अमिकािमामथ कुठािाघाि
हुन्छ ।

▪

जनिाको अमभमि पाएि मनवामचिि भएका जनप्रमिमनमिहरुको भूममकालाई सीममि पाने ि लोकिाचन्िक
सं स्थाहरुलाई पूणक
म ालीन रुपमा वक्रयाशील हुन नददई शासकको इच्छा ि स्ववववेकमा ववघटन गदै
जानाले लोकिन्िका लाभहरुको समन्यावयक ववििणमा कदठनाइ हुन्छ ।

▪

जनिािाट अनुमोददि प्रमिमनमिहरुिाट िाज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने ि शासन व्यवस्थामा

सं वविानवादका मूल्य मान्यिा ि आदशमहरुको अनुशिण गने कुिा शब्दमा मािै सीममि िन्न
पुग्छन् ।
▪

जनिाको

Voice, Choice ि Right को सािथीको रुपमा िहेका जनप्रमिमनमिमूलक मनकायहरुलाई

अचस्थि ि अमनचश्चि िनाउने कायमले लोकिाचन्िक सं स्थाहरुप्रमिको जनआस्था ि ववश्वास घट्छ ।
▪

सिकािका काम काििाहीलाई सुक्ष्म रुपमा मनगिानी गिी िाय सल्लाह ि मनदे शन ददने भूममकामा
िहेका सं सदीय समममिहरु भूममकाववहीन िन्न पुग्छन् । यसले सिकािलाई चजम्मेवािववहीन,
अजवाफदे ही ि मनिं कुश िन्न प्रेरिि गदमछ ।

▪

लामो त्याग ि िमलदानिाट प्राप्त लोकिन्ि ि सं वविानवादका मूल्यहरुमामथ प्रहाि हुन गई जनिामा
मनिाशा िढ्छ । यसिाट िाज्यले शासकीय वैििा नै गुमाउने डि हुन्छ ।

सं सदलाई पूणक
म ालीन ि सवक्रय िनाउने उपायहरुः
जनिाको अमभमिमा आिारिि भई लोकिाचन्िक मूल्य मान्यिा ि सं वविानवादका आदशम ि

ु मा िाजनीमिक चस्थििा, ववकास ि सुशासन
मूल्यहरुलाई अटू ट रुपमा प्रिलन गिाउनका साथै मुलक
िहाली गिाउन अग्रामिकािप्राप्त सं स्थाको रुपमा िहेको वविावयकालाई पूणक
म ालीन, सवक्रय, सिम ि
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अववचच्छन्नरुपमा वक्रयाशील िनाउन जरुिी हुन्छ । यसका लामग दे हाय िमोचजमका उपायहरु अपेचिि
हुन्छन्:
▪

सं सदलाई पूणक
म ालीन, कामयाि ि वक्रयाशील िुल्याउन सिै िाजनीमिक दलहरुिीि अमिकिम
समझदािी ि सहकायमलाई जोड ददने ।

▪

ु ै ि जुनसुकै कािणिाट
सं सदलाई िाजा जनादे शका नाउँ मा आफ्नो इच्छा ि सुवविा अनुकूल जवहलेसक
मनवामिनको भाि पाने गिी हुने सं सद ववघटनका घटनाहरुको सम्िन्िमा सिै िाजनीमिक दलहरुले
गम्भीि रुपमा समीिा गनुम पने ।

▪

सं वविानले अनुममि नददएको ववर्यमा आवश्यकिा, व्यावहारिकिा वा औचित्यभन्दा पमन सं वैिामनक

ममम ि भावनालाई पालना गिी सं सद ववघटन गने कुिामा सिकािमा हुँदा वा सिकाििावहि हुँदा दुवै
अवस्थामा िाजनीमिक दलका नेित्ृ व पंचक्तहरु मनिपेि ढं गले प्रमििि हुन ु पने ।
▪

िाजनैमिक दाउपेि, दलीय शचक्त सन्िुलन, मनवहि स्वाथम ि सत्तामोह जस्िा ववसङ्गमि ि ववकृमिहरुलाई
सिै िाजनीमिक दलहरुले मिलाञ्जली ददई जनप्रमिमनमिमूलक सं स्थाहरुको सं ििण, सुदृढीकिण ि
सिलीकिणमा मिैक्यिा कायम गने ।

▪

िाजनीमिक दलहरुले सं वैिामनक व्यवस्थाहरुको आफूखुसी व्याख्या गने, आफ्नो िाजनैमिक जीवनलाई
सहज िनाउन प्रयोग गने, आफ्नो स्वाथम मसि गनम सं वैिामनक मछद्रन्वेर्ण गनेभन्दा पमन सं वविान
मनमामणको क्रममा भएका छलफल िथा िहस ि सं वविानका अन्ििवस्िुको ममम ि भावना एवं
सं वैिामनक गन्िव्य समेिलाई वविाि गिी आफ्ना कायमकिामहरुलाई प्रचशचिि गने ।

▪

जनप्रमिमनमिमूलक सं स्थाहरुको सिमिामा नै लोकिन्ि दीघमजीवी िन्ने हुँदा सं सद ि यसका
अवयवहरुको िमिा ववकासका लामग िाज्यको आमथमक, भौमिक, मानवीय ि प्राववमिक
सािनको उच्ििम परििालनमा जोड ददने ।

▪

स्रोि,

सं सद ववघटन सम्िन्िी सं वविानमा िाचखएका मौजुदा व्यवस्था ि सिमहरुको परिपालनाको स्ििलाई
न्यायालयिाट सुक्ष्मरुपमा मनगिानी गने साथै यस्िा ववर्यहरु अदालिमा प्रवेश पाएको अवस्थामा
स्विन्ि, मनष्पि ि वववादिवहि िविले न्यावयक मनरुपण गने ।

▪

जनप्रमिमनमिमूलक सं स्थाको गठन, ववघटन, िमिा वृवि, सुदृढीकिण ि ववकासको सन्दभममा
िाजनीमिक दल ि दलका भािृसङ्गठनहरु, कममिािीिन्ि, नागरिक समाज ि सञ्चाि जगिले साझा
िािणा ि दृवष्टकोण िनाउने वािाविण मनमामण गने ।

▪

सावमभौम जनिाका प्रमिमनमिहरुको साझा मञ्चको रुपमा िहे को सं सदलाई पूणक
म ालीन सिम ि
िमिावान िनाउँ दा िाज्यप्रणालीमा पने सकािात्मक प्रभाविािे िेिनशील नागरिक मनमामण गनम यस्िा
ववर्यलाई ववश्वववद्यालय िह ि ववद्यालय िहको पाठ्यक्रममा समावेश गने ।

▪

असामवयक सं सद ववघटनलाई िाजनीमिक दाउपेिका आिािमा िहस गनुभ
म न्दा सं वविानवाद, लोकिन्ि
ि सं वैिामनक नैमिकिाको कसीमा नागरिक स्ििमा व्यापक िहस गने वािाविण मनमामण गने ।

▪

सं वैिामनक व्यवस्थाहरुको समग्रिा, सं सद ववघटनका सिमहरु, सं सद स्वयं को

Term and
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पुनिामजगी गने कुिालाई कानूनसम्मि िविले सिै िाजनीमिक दलहरु एकमि हुने गिी माि सं सद
ववघटन गिी मनवामिन माफमि् सं सदलाई नवीकृि गने ।
मनष्कर्मः
सं सदीय शासन प्रणाली लोकिन्ि, सं वविानवाद ि शासनप्रणालीमा जनसहभामगिाका दृवष्टले

सिैभन्दा उत्कृष्ट ि उम्दा पिमि हो । िाजा जनादे शमा गई सं सदमा नविक्तसञ्चाि गनम, नवप्रवमिनशीलिा
सवहिको नेित्ृ व ववकास गनम ि िाज्य

व्यवस्था

सञ्चालन पिमिमा जनिाको आमिकामिक सहभामगिा

प्रविमन गनम कानूनसम्मि िविले सं सद ववघटन गनुल
म ाई स्वाभाववक मामनन्छ । िि शासन प्रणालीको
परििालन गने पािहरुमा ववशेर् गिी िाजनीमिक नेित्ृ वले आफ्नो स्वाथम अनुकूल िजमिजी िरिकाले

सं सदलाई ववघटन गनामले िाजनीमिक अचस्थििा िढ्न गई जनिाका ववकास, समृवि ि सुशासनको

अपेिामामथ आघाि पछम । त्यसैले पमछल्लो समयमा सं सदीय शासन प्रणालीको वहमायिी िेलायि जस्िा

ु हरुले समेि सं सदलाई पूणक
मुलक
म ालीन िनाउन प्रारुप ियाि गिी अभ्यासमा ल्याएका छन् । िसथम
शासन प्रणालीको नेित्ृ व गने पािहरुले सं वविान मनमामण गदामका िखि भएका छलफल ि व्यक्त भएका
मनसाय िमोचजम सं वैिामनक ममम, भावना ि सं वैिामनक नैमिकिालाई चशिोपि गिी िाध्यात्मक अवस्थामा

ु मा जनअमभमिमा
माि सं सद ववघटन सम्िन्िी मनणमय मलन आवश्यक दे चखन्छ । यसिाट मािै मुलक
आिारिि शासन प्रणाली मजिुि भई लोकिन्िका लाभहरुको समानुपामिक, समावेशी ि समन्यावयक
ववििण सुमनचश्चि हुने कुिामा ववश्वस्ि हुन सवकन्छ ।
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Interrelationship between Three Tiers of Government
in Federalism of Nepal

Pravin Lage

Abstract
Federalism is a system of governance in which the same territory is
controlled by two or more than two tiers of government. Generally, federal
government is responsible for broader governance of larger territorial areas, while
the sub federal governments govern the issues of local concern. Nepal is an
independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive, democratic, socialismoriented, federal democratic republican state. The main structure of the Federal
Democratic Republic of Nepal is comprised of three levels, namely the Federal, the
Province and the Local level. There is profound interrelation and inter connection
between these three layers based on the principles of cooperation, coexistence and
coordination according to article 232 of the constitution. All layers of government
enact laws, make annual budget, decisions, formulate and implement policies and
plans on any matters related to financial powers within their respective
jurisdictions. There is a provision of exclusive and concurrent jurisdictions clearly
mentioned in the schedules of constitution of Nepal 20721. Many provincial and
local governments have been unable to make laws on some issues falling within their
exclusive jurisdictions due to lack of relevant federal laws, constitutional
complications and federal negligence. The fiscal transfer, administrative setup,
employee recruitment, fiscal imbalance, law making in the absence of federal laws
seem to be the challenges of federalism. So, there should be balanced,
complementary interrelationship between three tiers for the smooth run of the
governance and dynamic federalism.
Background
The issue of federalism was raised earlier in 2007 with the end of Rana
regime. Various political parties led political protests and movements at various
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times. But it entered as mainstream conversations after the success of the public
movement of 2062/63. With the success of political movement in 2062/63, all the
political parties agreed for state restructuring. With the reinstatement of House of
Representatives in 2063, the rights of the King were heavily cut-off. The amendment
in the Interim Constitution of Nepal, 2063 institutionalized the federalism after
Madhesh movement. A provision was made to determine number, border, and
shared authorities of autonomous provinces through a Constituent Assembly as a
means to address the demands of indigenous groups, Madheshi and other backward
communities18. The State Restructuring and Distribution of State Power Committee
was given the responsibility of determining the federal structure, determining
borders and name of federal units, distributing authorities and creating provisions to
resolve disputes and issues at different levels of government. The committee
proposed the draft addressing the primary structure of Nepal as a federation of
Federal, Provincial and Local resolving many disputes of the very times. The second
Constituent Assembly issued the Constitution of Nepal in 2072 amid various
debates, conflicts and disagreements.
Introduction
The Constitution of Nepal, 2072 terminated the unitary and central system
of governance. It initiated the federal system and distributed the legislative and
executive powers among three governmental tiers. It authorizes all three levels to
legislate, formulate plans and policies and mobilizes resources within the exclusive
and the concurrent jurisdictions assigned to them as mentioned in schedules 5 to 9.
The preamble in the constitution states that "Embracing multi-caste, multi-lingual,
multi-cultural and diverse geographical specificities, by ending discriminations
relating to class, caste, region, language, religion and gender discrimination
including all forms of racial untouchability, in order to protect and promote unity in
diversity, social and cultural solidarity, tolerance and harmonious attitudes, we also
express our determination to create an egalitarian society on the basis of the
principles of proportional inclusion and participation, to ensure equitable economy,
prosperity and social justice.19 " Article 56 of the constitution states that The Federal
Democratic Republic of Nepal shall have three main layers of structure: Federal,
Provincial and Local. The state powers will be used by federal, provincial and local
18
19

Interim Constitution of Nepal (First Amendment), 2063
The Constitution of Nepal, 2072
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level in accordance with this constitution. All three tiers have the responsibility to
protect Nepal’s independence, sovereignty, territorial integrity, autonomy, national
interests, overall development, multi-party competitive democratic republic, human
rights and fundamental rights, rule of law, separation of powers and check and
balance, equitable society based on plurality and equality, and inclusive
representation and identity. Article 232 of the constitution states that "relations
between federal, provincial and local governments shall be based on the principles
of cooperation, co-existence and coordination". Therefore, the successful adoption
of federalism requires effective and efficient interrelationship between three levels
of government.
Since the completion of elections of House of Representatives, National
Assembly, Provincial Assemblies and Local Governments in 2074, federalism has
been executing their duties. Federal government in particular faces the burden of
transforming the legal, administrative, political and fiscal structures established
under the unitary system into a federal system20. Such ambiguities appear primarily
in relation to the distribution of resources, jurisdictions, law making, employee
integration, and administrative management of provincial and local governments. In
accordance to the constitution, one federal union, seven provinces and 753 local
units (municipalities and rural municipalities) were created with new borders. The
constitution of Nepal has added a new dimension to local governance. Similar to
Brazil, Spain, Russia and South Africa, the local governments in Nepal have been
established as federal units that are self-governed and can exercise state power
autonomously21.
Constitutional Aspect of Federalism
The jurisdictions of three tiers of government were mentioned in the
schedules from 5 to 9 in the constitution. Schedule 5 allocates 35 areas of exclusive
jurisdictions of federal government while schedule 6 and 8 allocate 21 and 22 areas
of exclusive jurisdictions of provincial and local governments respectively.
Moreover, schedule 7 encompasses 25 concurrent jurisdictions between federal and
provincial governments whereas schedule 9 assigns 15 concurrent jurisdictions
between federal, provincial and local governments. The federal government can

20
21

Federal Governance System of Nepal, Nepal Administrative Staff College, 2077
Local Levels in Federalism, Swatantra Nagarik Sanjal Nepal, 2075
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legislate on 75 issues while provincial and local governments can legislate on 61 and
37 issues respectively.
The constitution gives supremacy to laws legislated by the federal
legislature. Article 133 (1) states that if any provincial law is inconsistent with a
federal law, or if any local law is inconsistent with a provincial or federal law, such
a law or a part of such a law will become void. From the perspective of concurrent
jurisdictions, the constitution has a provision of provinces to make laws that do not
contradict federal laws and local governments to make laws that do not contradict
provincial or federal laws.
Executive Aspect
Executive is one of the most important parts of the governance. The duties
and responsibilities of the government are to facilitate the public services for the
sake of public benefits according to the laws. Article 163 of the constitution states
that "the president shall appoint Provincial Head for every province as the
representative of the federal government". It enhances the coordination between
them and also assists the implementation of the federal laws. Article 233 states that
"the province shall cooperate in implementing the legal provisions or judicial and
administrative decisions or orders of another province". Moreover province shall
exchange information and consult on subjects of mutual concern and interest,
coordinate mutually about its tasks and legislation and expand mutual support with
another province.
According to article 236 of the constitution, no obstruction of any kind or
levying of taxes or discrimination shall be made in the export and import of goods
or services from one province or local level to another province or local level and in
the transportation of any goods or services through the territory of any province or
local level to another province or local level of Nepal. It enlightens the autonomous
nature of three tiers of government. The Federal Parliament (House of
Representatives and National Assembly) formulate necessary laws to maintain
coordination between the federal, Provincial and local levels.
Provision of Constitutional Bench
A provision of one Supreme Court, 7 high courts and 77 district courts was
administered in the nation after the promulgation of the Administration of Justice
Act, 2016. The judiciary, economic and administrative interrelationship between
350
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two courts was established and the provision of review of justice made by local
government via district court was put on to strengthen the interrelationship between
Local Judicial Committee and District Court. The constitution institutionalized a
Constitutional Bench for the very first time in the judicial history of Nepal. Article
137 of the constitution provides a base for the formation of a constitutional bench in
the Supreme Court. It bears the responsibility of interpretation of the constitution
and testing the validity of laws made at the local, provincial and federal layers. In
addition, it deliberates jurisdictional conflicts that arise between federal and
provincial levels, between provinces, between provincial and local levels and
between local levels to deliver the final adjudication.
The Constitutional Bench plays a pivotal a role in providing the final
judgment on disputes regarding interpretation of the constitution. It is clear that the
functioning of the Constitutional Bench and its decisions will directly affect the
practice of federalism in Nepal22. It consists of the Chief Justice of the Supreme
Court and four other judges appointed by the Chief Justice on the recommendation
of the Judicial Council. On 2019 August 1, the very first case was petitioned by
Ministry of Industry, Tourism, Forests and Environment of Province 2 in the Bench
against the federal government’s decision to bring the Sagarnath Forestry
Development Project of Province 2 under its jurisdiction. The same petitioner filed
a separate case alleging that the Forest Act, 2019 as passed by the federal
government infringed upon the forest-related rights constitutionally guaranteed to
provinces.
Law Making at Provincial and Local Levels
It is essential for all layers of government to enact new laws in order to fulfill
their responsibilities within their exclusive jurisdictions. With the request of two or
more provinces, the federal government can enact new laws regarding provincial
exclusive jurisdictions. But many provincial and local governments have failed to
make laws on some issues falling within their exclusive jurisdictions due to lack of
relevant federal laws, constitutional complications and federal negligence.
According to the constitution, all governments are free to legislate on areas within
their exclusive jurisdictions. The lack of federal laws on concurrent jurisdictions has
resulted in the notable absence of enthusiasm among provincial and local
22

The Interrelationship between Three Levels of Governments in Nepal’s Federal
Structure, Democracy Resource Centre Nepal, 2020
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governments to make their own laws. However, a few provinces and local
governments have made various attempts to enact laws within concurrent
jurisdictions without contradicting federal laws. In practice, there is lack of proper
coordination between three tiers of government in the formulation and utilization of
laws.
The provincial government can enact laws regarding the exclusive
jurisdictions of the province. All provinces have passed laws regarding the operation
of rural municipality or municipality assemblies as per the constitution. These laws
have helped to establish clarity regarding legislative authorities and processes at the
local level. In addition, provinces have been attempting to coordinate and assist local
governments in law making. The federal government is required to stop interfering
through federal laws in areas under the exclusive jurisdiction of local governments,
to delineate policies, measures and share concurrent jurisdictions; and, to move
forward in accordance with the principles of coordination and cooperation between
all tiers of government23. The absence of cooperation and coordination between
multi-tiered governments on similar areas of jurisdiction seems to be demanding
task of law making.
Fiscal Interrelation
In a federal structure, governments at every level have the authority to
mobilize revenue within designated headings and sectors. Revenue mobilization
authorities, intergovernmental fiscal arrangements and provision of public
expenditure provide necessary resources for all levels of government to fulfill their
expenditure responsibilities. Fiscal federalism is the overall structure encompassing
these issues and is imperative in a federal system. There is large gap between
revenue mobilization authorities and expenditure responsibilities of three levels of
government. The central government has retained most of the important sources of
revenue and raised between 80-85% of total public revenue. However, a large
portion of the expenditure responsibilities were given to local and provincial
governments, creating a (vertical) fiscal imbalance. Provincial and local
governments depend upon fiscal transfers from the federal government to carry out
their expenditure responsibilities. The federal government has been distributing
around 40% of revenues to provincial and local governments through fiscal transfers
23

Joint press release of Municipal Association of Nepal and National Association of
Rural Municipalities in Nepal on Chaitra 17, 2075
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indicating the (horizontal) fiscal imbalances between provincial and local
governments. National Natural Resources and Fiscal Commission (NNRFC) was
established as the constitutional commission with the objective of correcting both
kinds of fiscal imbalances and distributing public revenue and other resources
equitably. It sets bases for determination of the conditional grant to be provided by
the province to the local governments according to the provincial laws and to make
recommendations to the State on same and to facilitate and provide assistance
necessary to resolve disputes between the Government of Nepal, Province or Local
Level relating to the distribution of revenues24 as shown in table 1 below.
Table 1: Basis of Revenue Sharing25
S.N

Basis

Province (%)

Local (%)

1

Population and Demography

70

70

2

Area

15

15

3

Human Development Index

5

5

4

Least Development Index

10

10

100

100

Total

Article 60 (2) of constitution states that “The Government of Nepal shall
make necessary arrangements for the equitable distribution of the revenue generated
by it from its sources, between the federal, province and the local level entities.” The
provincial and local governments receive four types of grants, namely: fiscal
equalization, conditional, special, and matching. In addition to these, the provincial
and local governments have a legal provision to receive 15/15 percent fiscal
resources from VAT and Excise Duty from domestic production under the heading
of ‘Revenue Sharing’26. Similarly, the province and local levels get 25% royalty
each from natural resources. These natural resources include mountaineering,
hydropower, forest, minerals, etc. The sub-federal levels have the autonomy to

24

National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074
Second annual publication of the National Natural Resources and Fiscal
Commission, National Natural Resources and Fiscal Commission, 2077
26
Intergovernmental Fiscal Relations in a Federal Nepal Khim Lal Devkota, 2077
25
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utilize and mobilize the resources received from fiscal equalization grants and
revenue sharing headings. They can spend according to their needs and priority.
The constitution provides each tier of governments; fiscal rights as listed in
its schedules and gives them authority to levy taxes and collect revenues in their
respective areas of fiscal jurisdiction. The provincial and local governments should
levy taxes without adversely affecting national policy, free movement of goods and
services, capital and labor markets, and neighboring provincial and local levels27.
Administrative Interrelation and Employee Management
During the transition period, the administrative management was largely
dominated by the federal level with limited participation of provincial and local
governments. The constitution has a provision to provide necessary mechanisms for
the delivery of services at the provincial and local government levels. It was a
demanding task to create a new organizational structure. Provincial governments
started from zero while local governments started with a weak administrative
structure. Employees Adjustment Act, 2074 was enacted in accordance to the
constitutional provision for adjusting employees into the federal, provincial and
local governments. Embracing this spirit of the constitution, the federal government
had adjusted about 100,000 existing civil servants into new roles at the federal,
provincial, and local government levels. The whole process was full of confusion
and controversies from the very beginning. Many employees have been adjusted at
the federal level while there was lack of employees at the sub-federal levels.
Although the adjustment process addressed the lack of employees in the provincial
and local governments to some extent, a shortage of key personnel persists. Senior
employees did not choose to be adjusted into the provincial or local level since the
federal government appoints heads of provincial ministries and chief administrative
officers at the local levels.
Each provincial government can create a Provincial Public Service
Commission. Article 244 of the constitution states that the functions, duties, and
powers of the Commission shall be as provided in the Provincial Law but the
grounds and standards for the commission will be provided by federal parliament.
Based on federal standards and laws, all provinces have established the Provincial

27

Inter-Governmental Fiscal Management Act, 2074
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Public Service Commission. The Local Government Operation Act, 2074 also paves
the way for the fulfillment of permanent post of local government levels.
The number of civil servants and the vacant posts in the federal, provincial
and local layer is shown in the following table 2.

Table 2: Number of Post and Vacant posts in all Levels of Government
S.N

Level

No. of Post

No. of Vacant
Post

Vacant %

1

Federal

49122

37944

22.76

2

Provincial

22297

7434

33.34

3

Local

67719

23398

34.55

Total

139138

68776

49.43

Source: 58th Annual Report of Office of the Auditor General, 2078
Institutional Arrangements
Institutions for intergovernmental coordination have been established
constitutionally and legally. The role of these institutions is to strengthen the
relationship between various tiers of government. The Federation, Province and
Local level while performing activities of their respective jurisdictions shall do so
in a non-controversial way28 for the dispute resolution. The constitution includes a
provision for an Inter-Provincial Council, which is a dispute resolution body
between the federal and provincial governments or between different provincial
governments (Article 234). The council chaired by the Prime Minister includes
Finance Minister, Home Minister and Chief Ministers of the provinces as the
members of the Council. The main responsibility of the Inter Province Council is to
resolve political disagreements, but in practice, the meetings have been frequently
used to directing the implementation of federalism.
Province Coordination Council in every province under the coordination of
the chief minister is another institution that synergizes the policies of provincial and
local governments, create strategic cooperation on project management, utilization
28

Federation, Province and Local level (Coordination and Interrelation) Act, 2077
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of concurrent jurisdiction, and coordinate the utilization and sharing of natural
resources29. It comprises of provincial ministers, chief secretaries, secretaries, heads
and deputy heads of district coordination committees of the province, chairpersons
and deputy chairpersons of rural municipalities, mayors and deputy mayors of
municipalities along with the secretary of the ministries responsible for local level.
Conclusion
It is not easy for laws to be enacted at local and provincial levels especially
in the areas of concurrent jurisdictions. Inter-governmental structures have been
established to manage the relationship between three layers. The formulation of
provincial and local laws seems to be challenging due to lack of federal laws. All
the jurisdictions have not been implemented till now due to lack of laws, tools and
mechanism. Many employees were adjusted at federal, provincial and local layers
according to the employee adjustment act, 2074. But this process was full of
complexity and confusion. Various writs were petitioned in the Supreme Court at
various times against the employee adjustment process. Public Service commission
as a constitutional commission is unable to recruit civil servants because of the same.
Since the final verdict of the Supreme Court has not come, the employee recruitment
process is halted discouraging many civil service aspirants. The future of many
aspirants is deteriorating because of the delay in the verdict of Supreme Court.
Federalism is very expensive in the small nation like Nepal. The federal government
has recently withdrawn Federal Civil Service Bill, 2075 from the House of
Representatives on 19th Ashwin 2078. It makes the civil service more complex than
ever. Due to the lack of this federal act, none of the provinces is able to make
provincial civil service law. Although institutions like Inter-Province Council and
Province Coordination Council play key roles in the implementation of federalism,
these institutions have not been able to deliver the designated jobs properly. They
became the place of discussions only. Federal Governance System will strengthen
only by the coordination, cooperation and assistance between three tiers.

29

Section 105, Local Government Operation Act, 2074
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सं वविान ि सं घीयिा : नेपाल सन्दभम

सन्िोर् पोख्रेल 
सािांश
िाज्य सञ्चालनको आिािपि, शासकीय स्वरुप मनिामिणको मूल दस्िावेज सं वविान हो भने

सं घीयिा सं वविान अनुरुप िय गरिएको शासकीय व्यवस्था हो । नेपालमा सं वविान जािी भए पश्चाि्
सं वविानमा व्यवस्था भए िमोचजमको सं घीयिा कायामन्वयनको लामग कानूनी, सं ििनागि, ववत्तीय, नीमिगि,
एवं प्रणालीगि व्यवस्था भएको छ । नेपाली समाजका समस्याको समािानका लामग िाज्यको अग्रगामी
पुनसंििना

गिी एकात्मक िाज्यको ठाउँमा सं घीय िाज्यको स्थापना गने, एकात्मक शासन प्रणालीले

समग्र ववकास हुन सकेन, ववमभन्न जािजामि, भार्ाभार्ी ि भूगोल ववशेर्ले शोर्णको अनुभमू ि गर्यो भनेि

ु जनआन्दोलनले गणिन्ि ि सं घीयिालाई मूल मुद्दा िनाएको मथयो, जसको
नै २०६२/०६३ को सं यक्त
सफलिाले सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक शासन व्यवस्थालाई अवलम्िन गर्यो । सं वैिामनक

ु एकात्मक ढाँिावाट सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िह गिी िीन िहको सं घीय ढाँिामा
प्राविान िमोचजम मुलक
रुपान्ििण गिे को छ । सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहको सम्िन्ि सहकारििा, सहअचस्ित्व ि समन्वयको

मसिान्िमा आिारिि हुने कुिा सं वविानको िािा २३२(१) उल्लेख गरिएको छ ।सं वविानले िीनै

िहिीिको समन्वयमा िाविय नीमि मनमामणको मूल चजम्मेवािी सं घीय सिकािलाइ ददएको छ भने प्रदे श ि
स्थानीय िहलाई िाज्यको नीमि िथा कायमक्रमको प्रभावकािी कायामन्वयनका लामग सं घको परिपूिकको
रुपमा अमिकािहरु प्रदान गिे को छ । सं घीयिा िहगि सिकािहरुिीि साझा ि स्वशासनमा आिारिि

एउटा आदशम शासन प्रणाली भएकाले सिै िहका सिकािहरुिीि सहयोगात्मक सम्िन्ि िहनु आवश्यक

हुन्छ। िि सं वविानमा उल्लेख गरिएका िहगि कमिपय अमिकािहरुमा अझै अस्पष्टिा दे चखएकोले मिनलाई

सिैले एकै वकमसमले िुझ्ने गिी स्पष्ट िनाइनु पने िहेको छ। सं घीयिा कायामन्वयनववना सं वविान

कायामन्वयन हुन सक्दै न यसिफम सिैको ध्यान जान जरुिी दे चखन्छ। सं वविान सभािाट जािी सं वविान,
जसले सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िलाई सं स्थागि गर्यो, यसका िािे मा ििाम गने प्रयास यस लेखमा

गरिएको छ । सं वविानको ििाम गदाम यसको पृष्ठभूमम केलाउँदै, सं वविान मनमामणका क्रममा उत्पन्न समस्या
ि सं वविान कायामन्वयनको अवस्था समेिको ििाम यस लेखमा िहेको छ ।
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ववर्य प्रवेश
सं वविान कुनै पमन दे शको मूल कानून हो । यो प्रत्येक दे शको मौमलक मसिान्ि वा स्थावपि
नचजिको एक समवष्टगि स्वरूप हो । यसले िाज्य सञ्चालनका लामग आवश्यक कानूनी आिािको मनमामण
गदै यस्िा आिाि वा अमिकािको कायामन्वयनका सीमा पमन मनिामिण गछम । प्रत्येक दे शको सामाचजक,
सांस्कृमिक, िाजनीमिक लगायिका पि फिक-फिक हुने हुनाले सिै दे शको आ-आफ्नो ववचशष्ट गुण
सवहिको सं वविान हुन्छ ।िि, मसिान्ििः सिै सं वविानमा कानूनी सवोच्ििा िहनु पछम भन्ने सवममान्यिा

िहेको दे चखन्छ । ववश्वको इमिहासमा मलचखि ि अमलचखि (िेलायि) दुवै प्रकािका सं वविानको प्रिलन
िहेको दे चखन्छ । सोिौं शिाब्दीमा िनेको ‘सान मारिनो’ को सं वविानलाई सिैभन्दा पुिानो सं वविानका
रूपमा मलन सवकन्छ । नेपालको इमिहासमा २००४ सालदे चख अवहलेसम्म सािवटा सं वविान

ु ी ऐनलाई सं वैिामनक युगको सुरुवािका
कायामन्वयनमा आएको दे चखन्छ । १९१० सालमा िनेको मुलक
रूपमा पमन मलन सवकन्छ भने नेपालको पवहलो सं वविानको रूपमा नेपाल सिकाि वैिामनक कानून २००४
सालमा जािी भएको दे चखन्छ । समयक्रमका िाजनीमिक घटना ि परिघटना ि जनआकांिाको
परिणामस्वरूप भएका शासकीय स्वरूप ि िाजनीमिक परिदृश्यमा भएको परिविमनस्वरूप सं वविान पमन

परिविमन हुँदै आएको पाइन्छ । अवहलेसम्मका नेपालका सं वविानमा नेपाल सिकाि वैिामनक कानून
(२००४), नेपालको अन्िरिम शासन वविान (२००७), नेपाल अमििाज्यको सं वविान (२०१५), नेपालको
सं वविान (२०१९), नेपाल अमििाज्यको सं वविान (२०४७), नेपालको अन्िरिम सं वविान (२०६३) ि
नेपालको सं वविान (२०७२) िहेका छन् ।
नेपालको विममान सं वविान सं वैिामनक ववकासक्रमका दृवष्टले सािौं ि कायामन्वयनका दृवष्टले छैँ ठौ
सं वविान हो । िि सं वविान सभािाट जनमनवामचिि प्रमिमनमिहरुिाट िनाइएको सं वविानका दृवष्टले भने यो
पवहलो सं वविान हो । २००७ सालदे चख नै उठ्दै ि थामि िहँदै आएको सं वविान सभाको माग २०६३

सालमा आएि अन्िरिम सं वविानले सुमनचश्चि गर्यो भने २०६४ सालमा मनवामिन सम्पन्न भयो ि २०६५
सालिाट सं वविान सभाले सं वविान मनमामणको कामको थालनी गिे को हो ।ववमभन्न कािणले पवहलो सं वविान
सभाले सं वविान मनमामण गनम नसकी सवोच्ि अदालिको आदे शले सं वविान सभा समाप्त हुन पुग्यो । यद्यवप
सं वविान सभाको ववकल्प सं वविान सभा नै हो ि नयाँ सं वविान सं िीयिा सवहिकै सं वविान हुनेछ भन्ने
िाजनीमिक वृत्तमा जििजस्ि स्थावपि भएको हुनाले अको सं वविान सभाको मनवामिन भइकन पमन पवहलो

सं वविान सभाले सहममि जुटाएकै ववर्यलाई स्वाममत्व ग्रहण गदै िाँकी ववर्यमा सहममि जुटाएि भए पमन
सं वविान सभािाटै सं वविान जािी भयो । यो ऐमिहामसक सं वविान, जसले सं घीय लोकिाचन्िक गणिन्िलाई
सं स्थागि गर्यो।
सं घीयिा िाज्यका िहगि सिकािहरूिीि िाज्यसत्ताको अमिकाि ववभाचजि गिी शासकीय
वक्रयाकलापमा िढीभन्दा िढी जनिालाई सं लग्न गिाउने िाजनीमिक प्रवक्रया हो । यसले लोकिन्ि ि
शासकीय अभ्यासमा सवमसािािणको सहभामगिा ि अवसि सुमनचश्चि गनुक
म ा साथै सामाचजक ववववििालाई
पमन सम्िोिन गदमछ । िाज्य सञ्चालनको आिािपि, शासकीय स्वरुप मनिामिणको मूल दस्िावेज सं वविान
हो भने सं घीयिा सं वविान अनुरुप िय गरिएको शासकीय व्यवस्था हो।
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सं घीयिा आपसी सहकायम, सम्िन्ि ि एकिा हो । सं घीयिा Latin भार्ाको Foedus िाट आएको
शब्द हो, जसको अथम एकिा, सचन्ि, सम्झौिा वा किाि हो । सं घीयिाको अविािणा प्रािीन ग्रीस,
नेदिल्यान्ड, मिवरस साम्राज्यिाट आएको हो । सं घीयिाको आिुमनक अविािणा १७८७ अमेरिकाको
सं वविानले अमेरिका महासं घीय िाज्यिाट सं घीय िाज्य भएसँगै आएको अविािणा हो । एकात्मक िाज्य
प्रणाली घटाउने, स-साना िाज्य ममलेि सिल िाज्य िन्ने िाहना, आवश्यकिा ि िाजनीमिक सहममिले
सं घीय प्रणाली ववकमसि हुँदै आएको दे चखन्छ ।

ु हरूमा सं घीय शासन पिमि अभ्यास गरिएको
ववश्वमा हाल नेपाल सवहि अठ्ठाइसवटा मुलक
पाइन्छ । सं घीयिालाई िाज्य सञ्चालनको प्रणालीका रुपमा नेपालले अङ्गीकाि गनुक
म ा पछामड िीनवटा
औचित्य िहे को आभास ममल्छ । पवहलो, नेपालका ववववि जािजामि ि भौगोमलक िेिको पवहिानको
व्यवस्थापन ि ववद्यमान सामाचजक, आमथमक ववभेदहरुको मनिाकिण गने । दोस्रो, नेपालको ववकास िेिीय,

समाचजक सांस्कृमिक ि आमथमक वहसावले न्यायोचिि ि समािामुलक िनाउने । ि िेस्रो, पिम्पिादे चख अमि
केन्द्रीकृि नेपालको िाजनैमिक, प्रशासमनक ि ववत्तीय प्रणालीलाई ववकेन्द्रीकृि ि सिैभन्दा िल्लो िहसम्म

मनिेवपि गने । यसको अन्ियममा ववभेदमिना सिै नागरिकप्रमि जवाफदे ही हुने लोकिन्िलाई सं स्थागि

गने, शासन प्रणालीलाई जनिाको िल्लो िहसम्म पुर्याउने ि ववकासलाई जनउन्मुख ि जनउत्तिदायी
िनाउने अमभप्राय छ ।
नेपाल िहुजािीय, िहुभावर्क, िहुिामममक ववर्म भौगोमलक परिवेश भएको सं घीय गणिन्िात्मक
मलुक हो।ववववििापूणम नेपालको ववकासलाई सन्िुमलि, व्यवचस्थि ि न्यायपूणम एवं समावेशी िनाउन
सं घीयिा कायामन्वयन गरिएको छ । सं घीयिाको मूल ममम भनेको नै शचक्त ववकेन्द्रीकिण, समावेशीकिण,
सहभामगिामूलक शासन ि ववववििाको व्यवस्था हो ।
नेपालको सं वविान ि सं घीयिाको पृष्ठभूमम
सं घीयिा, गणिन्ि, िमम मनिपेििा ि समावेशीिा नयाँ सं वविानले सं स्थागि गिे का महत्वपूणम

ँ े समझदािीका आिािमा अचघ िढे को यो यािा २०६२/०६३
िाजनैमिक ऐजेण्डा हुन ् । ऐमिहामसक िाििुद
ँ े समझदािीको मूल मान्यिा
ु
को सं यक्त
जनआन्दोलन हुँदै सं वविान मनमामणसम्म जािी िहयो । िाि िुद
भनेको िाज्यको पुनसंििना

मथयो । नेपाली समाजका समस्या भनेको वगीय, जािीय, िेिीय ि लैवङ्गक

समस्या हो । यसैका आिािमा अन्याय, अत्यािाि ि भ्रष्टािाि मौलाएका मथए । मिनै ववकृमि ववसङ्गमिका
ववरुि उठे को हमियाि िाििुँदे सहममि हुँदै ववस्िृि शाचन्ि सम्झौिामा िैठान भयो । नेपाली समाजका

समस्याको समािानका लामग िाज्यको अग्रगामी पुनसंििना गिी एकात्मक िाज्यको ठाउँ मा सं घीय िाज्यको
स्थापना गने, अन्याय अत्यािाि, भ्रष्टािाि ि गरििी जस्िा समस्याहरुको समािान िाज्यको अग्रगामी
पुनसंििना सँगै आमथमक सामाचजक रुपान्ििणको माध्यमिाट गने िृहि् सोिका साथ नेपालको सं वविान

मनमामण प्रवक्रया अचघ िढे को हो । उक्त कुिा “समाजमा ववद्यमान वगीय, जािीय, िेिीय, मलङ्गीय समस्याको
समािान गनम िाज्यको अग्रगामी पुनसंििनाको लामग प्रमििििा व्यक्त गदै ” भन्ने ववस्िृि शाचन्ि सम्झौिाको
प्रस्िावनामा उचल्लचखि व्यवस्थाले पुष्टी गदमछ । नयाँ सं वविान मनमामणको आिाि सं वविान सभाको
मनवामिनको पमन आिाि ियाि गने अन्िरिम सं वविान नै सं घीयिाका रुपमा वुचझने िाज्यको पुनसंििना
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ँ े समझदािी ि ववस्िृि शाचन्ि सम्झौिा सोही व्यवस्थालाई पूिा गने भन्ने
को सूििाि पमन हो । िाििुद
अन्िरिम सं वविानको प्रस्िावनामा उल्लेख भएको िाज्यको अग्रगामी पुनसंििना
नेपालमा सं घीयिाको प्रवेश भएको हो । िाजिन्िको अन्त्य
घोर्णासँगै

पूिा गने वािाका रुपमा

ि लोकिाचन्िक गणिन्िात्मक िाज्य

सं घीयिाको घोर्णा गने अन्िरिम सं वविानको िौथो सं शोिन यो अथममा ववशेर् महत्वको

दस्िावेज हो ।

अन्िरिम सं वविान २०६३ को िािा १३८. िाज्यको अग्रगामी पुनसंििनाः (१) वगीय,

जािीय, भावर्क, लैवङ्गक, सांस्कृमिक, िामममक ि िेिीय भेदभावको अन्त्य गनम िाज्यको केन्द्रीकृि ि एकात्मक

ढाँिाको अन्त्य गिी िाज्यको समावेशी, लोकिाचन्िक सं घीय शासन प्रणाली सवहिको अग्रगामी पुनसंििना
गरिनेछ

भन्ने व्यवस्था गरिएको मथयो । सोही व्यवस्थाका आिािमा नयाँ सं वविानको प्रस्िावना लेचखयो

जसमा “सामन्िी, मनिं कुश, केन्द्रीकृि ि एकात्मक िाज्यव्यवस्थाले मसजमना गिे का सिै प्रकािका ववभेद ि
उत्पीडनको अन्त्य गदै ; िहुजािीय, िहुभावर्क, िहुिामममक, िहुसांस्कृमिक िथा भौगोमलक ववववििायुक्त

ववशेर्िालाई आत्मसाि् गिी ववववििािीिको एकिा, सामाचजक सांस्कृमिक ऐक्यिििा, सवहष्णुिा ि
सद्भावलाई सं ििण एवं प्रविमन गदै ; वगीय, जािीय, िेिीय, भावर्क, िामममक, लैं मगक ववभेद ि सिै प्रकािका
जािीय छु वाछू िको अन्त्य गिी आमथमक समानिा, समृवि ि सामाचजक न्याय सुमनचश्चि गनम समानुपामिक
समावेशी ि सहभामगिामूलक मसिान्िका आिािमा समिामूलक समाजको मनमामण गने सङ्कल्प गदै ,” भन्ने
व्यवस्थाहरु समेवटएका छन् । यस अथममा िाज्य पुनसंििनाका माफमि् प्रवेश गिे को सं घीयिा नयाँ
सं वविानको महत्वपूणम ववशेर्िा हो । दे शमा ववद्यमान जािीय, वगीय, िेिीय, लैमगक समस्याको समािान
गनम िाज्यको अग्रगामी पुनसंििना

गने अन्िरिम सं वविानको सं कल्प भएको, ववभेदको अन्त्य, जनिाको

अपनत्व ि स्वाममत्व सवहिको समावेशी िाज्यको सुमनचश्चििा गने िाध्यात्मक अवस्था िहे को समेि कािणले
सं घीयिा नयाँ सं वविानको अमभन्न अङ्ग िन्न पुगेको हो ।
त्यसो ि नेपालको सं घीयिाको सामान्य वट्पणी मािै गने हो भने पमन िाज्यको अग्रगामी
पुनसंििना गने सं वविानको िे य िि सं वविानको िाजनीमि सं घीयिामा खुचम्ियो, सं घीयिा भनेको प्रदे शहरुको
व्यवस्था सम्म खुचम्ियो त्यसमा पमन नाम नम्िि ि सं ख्याका मसममि भयो भन्न सवकन्छ भने िाज्यको
अग्रगामी पुनसंििना को व्यापक अथममा िाज्यका सिै अङ्ग ि सं ििनाहरुको पुनसंििना भमनएको मथयो

त्यसो हुन सकेन केिल कायमपामलका ि व्यवस्थावपका मिन िहमा खडा भए न्यायपामलकीा एवककृि नै
िहयो

त्यसै गिी सं वैिामनक अङ्गहरु पमन सं घीय सं ििनामा िन्न सकेनन् भन्ने गुनासो पमन सम्िि

सिोकािवालाहरुको िहे को पाइन्छ ।

नेपालको विममान सं वविान ि सं घीयिाः
नेपालको सं वविान ि सं घीयिाका िािे मा ििाम गदाम सं वविानको भाग ५ ि भाग २० का
व्यवस्थाहरुको अवलोकन गनम जरुिी छ । हाल प्रिलनमा िहेको सं वविानको भाग ५ ले िाज्यको सं ििना
ि िाज्यशचक्तको िाँडफाँटका िािे मा स्पष्ट गदमछ । नेपालको िाज्य सं ििना सं घ प्रदे श ि स्थानीय िहमा
ववभाजन गरिएको छ । नेपालको िाज्यशचक्तको प्रयोग यो सं वविान ि कानूनका अिीनमा िही सं घ, प्रदे श
ि स्थानीय िहले गनेछन् भन्ने समेि स्पष्ट पारिएको छ । िीन िहका िाज्य सं ििनाको मनिामिण
गरिसकेपमछ लगत्तै िािा ५७ मा िाज्यका िहहरुको अमिकािको िाँडफाँट गिे को छ, जस अनुसाि सं घको
एकल अमिकाि सं वविानको अनुसूिी-५, प्रदे शको एकल अमिकाि अनुसूिी-६ ि स्थानीय िहको एकल
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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अमिकािका रुपमा अनुसूिी-८ मा व्यवस्था गदै िीनै िहले प्रयोग गने साझा अमिकाि सूिीका रुपमा
सं घ ि प्रदे शका मनचम्ि अनुसूिी-७, सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहका मनचम्ि अनुसूिी-९ को व्यवस्था सं वविानले
नै मनिामिण गरिददएको छ । आमथमक अमिकािको प्रयोगका सम्िन्िमा सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहको
अमिकाि, चजम्मेवािी ि दावयत्व सं वविानमा नै व्यवस्था भएको (िािा ५९) भए पमन व्यवस्थापन ववमिका
िािे मा सं घ ि प्रदे श िहका हकमा सं वविानको छु ट्टै भागमा उल्लेख भएको भए िापमन स्थानीय िहका
हकमा प्रदे श कानूनले मनिामिण गिे िमोचजम हुने भनी उल्लेख भएको छ । यसिी नेपालमा साि प्रदे श
ि साि सय मिपन्न स्थानीय िह िहने गिी सं घीय िाज्य सं ििनाको व्यवस्था गरिएको छ ।

ु का सं घीयिाको अध्ययन गदाम नेपालको सं घीय सं ििनाको दृवष्टले सं वविानको
ववमभन्न मुलक
ववशेर्िा मनम्न प्रकाि उल्लेख गनम सवकन्छ :
१. नेपालको सं घीयिा समरुपी सं घीयिामा आिारिि छ । सािै प्रदे शले िजेट मनमामण, कानून मनमामण,
सं घीय सं सदमा प्रमिमनमित्व ि अन्य अमिकाि समान अमिकाि प्रयोग गने व्यवस्था सं वविानले गिे को
छ । यसका अमिरिक्त सं घ प्रदे श ि स्थानीय िहले आफ्नो अमिकािमभिको आमथमक अमिकाि
सम्िन्िी ववर्यमा कानून िनाउने, वावर्मक िजेट िनाउने, मनणमय गने, नीमि िथा योजना ियाि गने ि
त्यसको कायामन्वयन गने छन भन्ने व्यवस्था सं वविानमा गरिएको छ ।
२. सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िहको सम्िन्ि सहकारििा, सहअचस्ित्व ि समन्वयको मसिान्िमा आिारिि
हुने कुिा सं वविानको िािा २३२(१) उल्लेख गरिएको छ ।

३. अमिकाि िाँडफाँट गदाम सं घ, प्रदे श, स्थानीय िहका एकल ि साझा सूिीको व्यवस्था भएको, िि
ु मा प्रदे शमा िहने भए पमन हाम्रो सं वविानले सं घमा िहेको
अवचशष्ट अमिकाि भने कयौं सं घीय मुलक
भनी सं वविानको िािा ५८ मा उल्लेख भएको छ ।
४. स्वायत्तिा ि स्वशासन सं घीयिाको मान्यिा भए पमन नेपालको सावमभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डिा,
िावियिा वा स्वािीनिामा गम्भीि असि पने ववर्यमा िािपमिले प्रदे श मचन्िपरिर्द्लाई मनदे शन ददन
सक्ने व्यवस्था सं वविानको िािा २३२(२) मा गरिएको छ ि त्यस्िो मनदे शन पालना गनुम सम्िचन्िि
सिकािको किमव्य हुने कुिा पमन सं वविानले नै िोलेको छ ।

५. सं घीय व्यवस्था सं घीय भएकै कािणले ववचशष्ट प्रकृमिका वववादहरु आउने व्यवस्था हो, िसथम सं घ
ि प्रदे शिीि िथा प्रदे श-प्रदे शिीि उत्पन्न िाजनीमिक वववाद समािान गने अन्िि प्रदे श परिर्द् िहने
व्यवस्था िािा २३४ मा गिे को छ ।
६. प्रदे श िथा स्थानीय ि स्थानीय िहहरुिीिको समन्वय ि िाजनीमिक वववाद प्रदे श सभाले सामािान
गने िािा २३५(२), मा व्यवस्था गरिएको छ ।
७. सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िह िीिको समन्वय कायम गनम सं घीय सं सदले कानून िनाउन सक्ने, व्यवस्था
सं वविानको िािा २३५(१) मा व्यवस्था गरियो । सो व्यवस्था िमोचजम हाल उक्त कानून जािी
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भई िाविय समन्वय समममि ि ववमभन्न ववर्यगि समममिहरुको व्यवस्था उक्त कानूनले गिे को छ ।
मनयमावलीको अभावमा उक्त कानूनको प्रभावकािी कायामन्वयन भने अझै हुन सकेको छै न ।
८. सामाचजक ि सांस्कृमिक सं ििण िथा ववकासका लामग ववशेर् िेि, सं िचिि िेि वा स्वायत्त िेि
समेि घोर्णा गिे ि जाने सं वविान सभाको सम्िि समममि िाज्यको पुनसंििना

िथा िाज्यशचक्तको

िाँडफाँट सममिले प्रयत्न गिे पमन उक्त समममिको प्रमिवेदन लागू हुन सकेन, िथावप ववशेर् िेिहरु
सं घीय कानून िमोचजम कायम हुन सक्ने िािा ५६(५) को व्यवस्था भने सं वविानमा यथावि् छ ।
िि आजका मममिसम्म कुनै पमन त्यस्िा ववशेर् िेिहरुको घोर्णा भएको छै न ।

९. आफ्नो िेिामिकािमभिका ववर्यमा कानून मनमामणका मनममत्त िीनै िह त्यचत्तकै सिम भए पमन सं घको
कानून सं वविानसँग िाचझन नहुने ववर्यका अमिरिक्त प्रदे शिाट मनमामण भएका कानून सं घीय कानूनसँग
िाचझन नहुने (िािा ५७) मा ि स्थानीय िहले िनाएको कानून सं घीय कानून िथा प्रदे श कानूनसँग
िाचझन नहुने समेिको व्यवस्था सं वविानमा गरिएको छ ।
सं वविान ि सं घीयिा कायामन्वयनका क्रममा िहे का ि ुनौिीः
ु ा
पवहलो सं वविान सभािाट िन्न नसकेको सं वविान अको सं वविान सभािाट िन्न सफल हुनम

वववादका ववर्यमा सहममि भएि भन्दा पमन शचक्त िाँडफाँटमा सहममि भएका कािणले सं वविान जािी गनम
सम्भव भएको हो भन्ने कुिा सं वविानको िािामा उल्लेचखि सं क्रमणकामलन प्रवन्ि हेदाम प्रष्ट हुन्छ जुन

कुिा सं वविान प्रािम्भ भएको साि ददनमभिमा िाजनीमिक सहममिका आिािमा प्रिानमन्िीको मनवामिन
सम्पन्न गिी मनजको अध्यििामा मचन्िपरिर्द् गठन हुने नयाँ सिकाि गठन हुने, २० ददनमभि सभामुख
ि उपसभामुखको मनवामिन ि एक मवहनामभि िािपमि ि उपिािपमिको मनवामिन हुने भमनएकोमा सोही
िमोचजम कायामन्वयन भएको मथयो एकामिि भने अकोमिि सं वविानमा सिैका मभन्न मि भएका कािणले

सं वविानको स्वामी खुट्याउन पमन कदठन भएको अवस्था हो । अझै अकोिफम सं वविानमा हस्िािि नगने,
सं वविान जािी गने िेलामा सं वविान सभा अवरुि गने, सं वविान जािी गनेहरुले मासमल प्रयोग गिे ि ि
दे शभि कफ्यू म लगाएि जािी गिे को भन्ने पमन साँिो हो । यमि हुँदाहुँदै पमन सं वविानमा कमी, कमजोिी

छन् । मिनको समयक्रममा सं शोिन गदै जाउला भन्ने कुिाको प्रमििििा सवहि नै सं वविान जािी भएको
हो । सो कुिाको पुवष्ट सं वविान जािी भए लगत्तै गरिएको सं शोिनले पमन गदमछ । जे होस् असहममिका

िीि जािी भएको सं वविान हुनाका कािणले समेि सं वविान ि सं घीयिा कायामन्वयन ि ुनौिीपूणम छ ि
भइिहे को छ भन्न सवकन्छ ।
सं वविानले परिकल्पना गिे का समन्वय सहकायम ि सहअचस्ित्वलाई कायामन्वयन गने सं यन्िहरुको
गठन ि मिनको वक्रयाशीलिामा दे खापिे को वढलासुस्िीले सं वविान ि सं घीयिा दुवै कायामन्वयनमा समस्या
दे खापिे को ि छँ दैछ, यसका अमिरिक्त सं वविानले सं घीय सं ििनाको परिकल्पना गिे पमन िाज्यका हिे क
अङ्ग ि िहमा िहे का पदामिकािीहरुको एकात्मक मानमसकिाका कािणले सं वविानले परिकल्पना गिे कोभन्दा
ववगिकै एकात्मक मानमसकिा ि व्यवस्थाका आिािमा िाज्यका मनकायहरु सञ्चालन हुने खििा िेलािेलामा दे खापने गिे को छ ।
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सं वविानले समरुपी सं घीयिाको िन्दोवस्ि गिे पमन सोभन्दा मभन्न सं घीय सं ििनाको माग गने
सं वविानले अमिकािको िाँडफाट गिी नै सकेको भए पमन सोको कायामन्वयनमा लाग्नुभन्दा सोको वविोिका
मनममि समय िवामद गनु,म सं वविानले प्रदे शको सीमा मनिामिण गरिसकेपमछ पमन त्यसका िािे मा सन्िुष्ट नहुन,ु
सं वविानमा प्रत्येक िहलाई सुचम्पएका अमिकािहरुको ईमान्दारििाका साथ कायामन्वयन गनेिफम भन्दा पमन

सं वविानले नददएको अमिकाििफम आशक्त भई अलममलँदा सं वविान कायामन्वयनमा समस्या पिे को अनुभव
गनम सवकन्छ ।
िाज्यको अग्रगामी पुनसंििनाको अमभयानिाट सं घीयिामा मसममि हुन पुगेको नेपाली सं घीयिाको

िहस प्रदे शहरुको नाम सं ख्या ि मसमानाको वववादमा मसममि हुन पुग्यो अमिकािको सूिीका िािे मा पयामप्त
िहस भएन िुझाइ पमन भएन ि अवहले कायामन्वयनमा समस्या दे खापिे को छ ।
िाज्यको समग्र पुनसंििना हुन ु पने मथयो, िि कायामपामलका ि व्यवस्थावपका मािै सं घीयकिण
भयो न्यायालय भने एकात्मक नै िह्यो । त्यसै गिी स्थायी सिकाि मामनने कममिािीिन्ि ि सुििा मनकाय
एवं िाजनैमिक दलहरु समेि एकात्मक नै िहे । िाज्य सञ्चालन गने िाजनीमिक नेित्ृ व िहको ददमागमा
पुनसंििना भएन झन िढी एकात्मक केन्द्रीकृि ि मनिं कुश हुने ददशािफम गयो जसले सं वविानको
कायामन्वयनमा िािा मसजमना गर्यो ।

सं घीयिाको अनुभव कसैसँग पमन नभएको सन्दभममा नौलो अनुभव अनुसिण गदाम आईपने
समस्याहरुको सामान्यीकिण गदै सं वविान ि सं घीयिा कायामन्वयनको ददशामा अचघ िढ्नुको ववकल्प छै न
भन्ने एक रुप समझदािीको अभाव, अनुभव, ज्ञान ि िमिा एवं ईच्छाशचक्तको समेि अभाव सं वविान ि
सं घीयिा कायामन्वयनका मनममत्त दे खापिे का अरु समस्या हुन ् ।
सं वविान ि सं घीयिाको भववष्य
ववमभन्न समस्याका िावजुद पमन एकात्मकिाट सं घीय सं ििनामा गएको नेपालको िाज्यसत्ताको
सं घीयकिण िेिै मनिाशाजनक भने छै न भन्न सवकन्छ । नेपालको सं वविान ि सं घीयिा दुवै आजसम्मका
नवीनिम अनुभव ि उपहाि पमन हुन ् । नेपालमा सं वविान ि सं घीयिाको सं ििना गदाम ववश्वका आजसम्मका

अनुभवहरुलाई अवलम्वन गरिएको छ भने आजसम्मका असफलिाका अभ्यासहरुलाई नदोहोर्याउने
प्रमििििा पमन गरिएको छ । त्यसैले नेपालको सं घीयिा समन्वय, सहकारििा ि सहअचस्ित्वको मसिान्िमा
आिारिि ववशेर् मसिान्ि सवहिको सं घीयिाका रुपमा परिचिि छ ।

वव.सं . २००७ सालदे चख थामि िहेको िाजनैमिक ऐजेण्डा पूिा भएि सोही आिािमा सवाममिक
लोकिाचन्िक ववमि जनमनवामचिि सं वविान सभािाट यो सं वविान िन्न सफल भएको छ । यो िेिमा नै
यो प्रवक्रया अवलम्वन गिी िनेका सं वविान वविलै माि भेट्न सवकन्छ ।
समावेशीिाको नमुनाका रुपमा पमन यो सं वविानलाई ववश्वभिमा नै उदाहिणका रुपमा
मलइन्छ । िि यो अवस्था आंचशक कायामन्वयनको परिणाम मािै हो, पूणम कायामन्वयनको प्रमििामा िहेको
यो सं वविानको खास आकाि-प्रकाि त्यस िखि नै दे चखनेछ ।
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गणिन्ि, सं घीयिा, समावेचशिा ि िमममनिपेििा जस्िा महत्वपूणम िाजनैमिक उपलब्िी एकै पटक
सं स्थागि गने अवसि यो सं वविानलाई नै प्राप्त भयो । िाजनैमिक वहसािले अत्यन्ि जवटल ऐजेण्डाहरुको
सफल कायामन्वयन ि ुनौिीपूणम कदम हुँदै हो, िथावप आफ्नै गमि ि लयमा सं वविान ि सं घीयिा कायामन्वयन
हुँदैछ ि मनकट भववष्यमा पूणक
म ायामन्वयन हुनेछ भन्न सवकन्छ ।

िाजनैमिक रुपमा एकथिी मामनसहरु कुनै पमन हालिमा यस प्रकािको सं वविान ि सं घीयिाको
पिमा मथएनन् ि आजका ददनमा पमन छै नन् । उनीहरुको काम सुरुमा यो सं वविान िन्न नददने, िमनहाले
कायामन्वयन हुन नददने ि कायामन्वयन भइहाले पमन पूणम कायामन्वयन हुनै नददएि सं वविानमा खोट दे खाउँ दै
यसैमामथ दोर् थोपदै सम्पूणम उपलचब्िहरु शून्यमा झाने पमन र्डयन्ि जािी छ । त्यस खाले र्डयन्ििाट

िच्दै कायामन्वयनको ददशामा जानु यो सं वविान ि सं घीयिाको अको ि ुनौिी हुँदाहुँदै पमन आफ्नै गमिमा
सं वविान ि सं घीयिा कायामन्वयन भइिहे को छ भन्न सवकन्छ ।
समस्यामामथको छलफल ि सुझाव
विममान सं वविान जे जस्िो पृष्ठभूमम ि ववर्यवस्िु सवहि जािी भएको भए िापमन सं घीयिा सवहिको
सं वविान जािी भएपमछ मनम्न कामहरु सम्पन्न भएका छन् :
✓

प्रिमलि कानूनहरुलाई सं वविान अनुकुल िनाउने काम सम्पन्न भएको छ ।

✓

सं घ प्रदे श ि स्थानीय िह िि समन्वय गने सं घीय कानून पारिि भएको छ ।

✓

मौमलक हक कायामन्वयन सँग सम्िचन्िि कानूनहरु िनेका छन् ।

✓

िाजनैमिक वववाद समािान गने अन्ििप्रदे श परिर्द्को िैठक ३ पटक िसेको छ ।

✓

कानूनी ि सं वैिामनक वववाद हे ने सं वैिामनक ईजलास गठन भई काम गरििहेको छ ।

✓

सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िीनै िहले िाज्यशचक्तको प्रयोग गने क्रममा कानून मनमामण, िजेट, नीमि
कायमक्रम, ववकास योजना ि सोको कायामन्वयन गने सिै काम सम्पन्न गनम थालेका छन् ।

✓

नयाँ सं वविान िमोचजमको सं घीयकिणको प्रवक्रया सकािात्मक ढङ्गले अचघ िढे को छ ।

यसका िावजुद सं वविान ि सं घीयिा कायामन्वयन गनम िाँकी काम यसप्रकाि छन् :
✓

सं वविानको स्वाममत्वको वववाद हल गनम जरुिी छ ।

✓

िाज्यका िीन अङ्गमध्ये कायामपामलका ि व्यवस्थावपका सं घीय सं ििनामा गए िापमन न्यायपामलका
एकात्मक नै िहे का कािणले िाज्यका अङ्गहरुिीिको समन्वयमा समस्या दे खापनम थालेको छ ।

✓

सन्िुमलि ववकास गने कायम थप ि ुनौिीपूणम िनेको छ सिै प्रदे शमा सािन स्रोि, जनसं ख्या आददको
ववििण एकै नभएकोले समग्र दे शको सन्िुमलि ववकास गने कायम ि ुनौिीपूणम िनेको छ ।

✓

एकल ि साझा सूिीमध्ये दोहोिो साझा सूिी हाम्रो सं वविानको समस्या हो । त्यसमा पमन एकल
सूिीभन्दा लामो साझा सूिी असमझदािीको स्रोि हो जसले अमिकािको दोहोिोपना मसजमना गिे को
छ,

✓

एकल सूिीमा पमन दोहोिोपन छ, जसले कायामन्वयनमा समस्या थपेको छ ।

✓

िाज्य सञ्चालन गने दलहरुको सं घीयकिण हुन सकेको छै न ।
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✓

कममिािीिन्िको सं घीयकिण पमन भएन । मिनको समायोजन पमन वैज्ञामनक ढङ्गले हुन सकेन।

यसका कािण सं वविानले परिकल्पना गिे को प्रदे श सेवा ि स्थानीय सेवा गठन ि सञ्चालन गनम सक्ने
सं वविानको व्यवस्था कायामन्वयन हुन सकेको छै न ।
✓

सं घीय सिकािका काम कािवाहीहरु सं घीयकिणलाई सघाउने खालका है न एकात्मकिालाई िढावा
ददने खालका भए भन्ने प्रदे श ि स्थानीय िहको गुनासोसँगै स्विन्ि ववज्ञहरुको समेि िाय छ ि यसको
ु ाइ हुन सकेको छै न ।
सुनव

अिको िाटो
ववमभन्न समस्या एवं ि ुनौिीहरुलाई समयमै पवहिान गिी मनिाकिण गनम मनम्न सुझावहरु ग्रहण
गदै अचघ िढ्नु जरुिी दे चखन्छ :
✓

सं वविानमा उल्लेख गरिएका कमिपय अमिकािहरुमा अझै अस्पष्टिा दे चखएकोले मिनलाई सिैले एकै
वकमसमले िुझ्ने गिी स्पष्ट िनाइनु पने ।

✓

सं घीयकिण गनम िाँकी सं ििनाहरुलाई सं घीयकिण गने ।

✓

सं घीयिा कायामन्वयन गनम नभई नहुने कानून मनमामणलाई प्राथममकिामा िाख्ने ।

✓

सं घीयिा कायामन्वयनको अभ्यासलाई व्यावहारिक िनाउने,

✓

प्रदे श ि स्थानीय िह केन्द्रका एकाइ नभई समन्वय, सहकारििा ि सहअचस्ित्वको मसिान्िमा आिारिि
सं घीयिाका अमभन्न अङ्ग हुन ् भन्ने मान्यिा स्थावपि गने ।

✓

एकल अमिकािको सूिीका कानून िनाउन प्राथममकिा ददने ।

✓

साझा सूिीमभिका कानून िनाउन आवश्यक समन्वयको वािाविण िनाउने ।

मनष्कर्मः
सं घीयिाको मूल ममम भनेको शचक्त ववकेन्द्रीकिण, समावेशीकिण, सहभामगिामूलक शासन ि

ववववििाको व्यवस्था हो । िीन िहका सिकाि मििमा सहकायम समन्वय ि सहअचस्त्तवको मसिान्िको

आिािमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गिे मा नेपालमा सं घीयिा सफल हुने कुिामा ववश्वस्ि हुन सवकन्छ ।

िि नयाँ सं वविानले परिकल्पना गिे को ममम िमोचजम सं घीयिा कायामन्वयन हुन सकेको छै न । यसका
लामग सम्िचन्िि सं ििना, अमिकािी ि सिोकािवालाले सममिा गनम जरुिी छ । िाज्यको अग्रगामी

पुनसंििना गदै आमथमक समाचजक रुपान्ििण गने सं वविानकै प्रमििििा अिुिो छ । शचक्त मनिेवपकिणका
दृवष्टले प्रदे श ि स्थानीय िहमा अमिकाि ववस्िारिि दे चखएका छै नन् । सिकािको मनगिानी, खििदािी ि
अनुगमनका दृवष्टले गठन भएका सं वैिामनक मनकाय ि आयोगहरु प्रभावकािी पाइएन भन्ने गुनासो छ।
िाज्यका मनदे शक मसिान्िहरू ि िाज्यको सं ििनामा िाज्यशचक्तको प्रयोग ि पहुँिको व्यवस्था गरिएको
छ, िि व्यवहािमा उिानम भने सवकएको छै न । िसथम लामो त्याग, िमलदान ि सं घर्मिाट प्राप्त सं वविानको

ु को सं वविान कायामन्वयन गने दावयत्व आम
कायामन्वयन गनुम त्याग ि िमलदान गनेहरुको मािै है न मुलक
नागरिकको पमन हो। सं घीयिा कायामन्वयनववना सं वविान कायामन्वयन हुन सक्दै न यसिफम सिैको ध्यान
जान जरुिी दे चखन्छ।
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ववद्यमान कानून ि ददगो ववकासः एक समीिात्मक ववश्लेर्ण

चखमलाल दे वकोटा



कायमकािी सािांशः

ु िाि सं घको महासभाले ददगो ववकास
सहश्राव्दी ववकास लक्ष्यको समयावमि समामप्त पश्चाि्, सं यक्त

लक्ष्य घोर्णा गिे को सन्दभममा सो लक्ष्य हामसल गनम नेपालको सं वविानले अङ्गीकाि गिे को ववकासको नीमि
ि ववद्यमान कानूनहरुको सामान्य समीिा गने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ । समय, स्रोि ि सािनको

सीममििाका िीि ियाि गरिएको यो प्रािचम्भक आलेखले समग्र अवस्थाको भने चििण गनम सक्ने छै न
िथावप नयाँ सं वविान, त्यसले अँगालेको ववकासको नीमि, ददगो ववकास लक्ष्य ि विममान कानूनहरुको
यथाथम चिि झल्काउने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ । ववद्यमान कानूनहरु कचत्तको ददगो ववकासमैिी
छन् ? कानूनको दृवष्टमा ववकास के दे चखन्छ ? के-कस्िो परिमाजमन गनम आवश्यक छ ? ददगो ववकासका

लक्ष्य प्राप्त गनमका लामग गनम पने नीमिगि सुिािहरु के के छन् ? भन्ने जस्िा प्रश्नहरुको समुचिि जवाफ
खोज्ने यस आलेखमा प्रयत्न गरिएको छ ।

उपलब्ि अध्ययन सामग्रीहरु, नेपालका प्रिमलि ववकाससँग सम्िचन्िि िीन दजमनभन्दा िढी

कानूनको सामान्य अध्ययन गिी मिनको ववकास अविािणा, दायिा ि सान्दमभमकिाका िािे मा ििाम गरिएको

ु िािसं घीय प्रयत्न, ववमभन्न मुलक
ु का कायमयोजनाहरु ि मूलिः नेपाल सिकािले अचघ सािे का
छ भने सं यक्त
कायमयोजना ि प्रमििििा यस आलेखमा समेटी्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

अध्ययनको मनष्कर्मका रुपमा ववद्यमान ववकाससम्वि कानूनहरु ववकासमैिी निहे का, नयाँ

सं वविान ि सं घीयिा एवं ददगो ववकास लक्ष्यसँग मेल नखाने प्रकृमिका िहे का भन्ने उजागि भएको छ भने
ददगो ववकास लक्ष्य हामसल गनम सं सद, सांसद ि सं सदीय समममिले गनुम पने केही महत्वपूणम कायमहरुलाई
सुझावका रुपमा प्रस्िुि गरिएको छ ।

यस आलेखका जम्मा ११ भाग छन् । भूममका, परििय, ददगो ववकासका लामग कानूनको सुिाि

अपरिहायम छ भन्ने िािे मा केही दाशममनक िथा ख्यामिप्राप्त ववद्वानहरुका भनाइ ि अध्ययनका मनष्कर्मलाई

ु का कायमयोजना सवहि नेपालले अचघ
समेट्दै आलेख आिम्भ गरिएको छ भने केही प्रमिमनमिमूलक मुलक
सािे को िोडम्यापलाई समेवटएको छ । नेपाली कानूनको अवस्था ि ददगो ववकासको सम्िन्िका िािे मा

करिि िीन दजमन जमि कानूनको सामान्य अवलोकन, ववश्लेर्ण सवहि सुिािका लामग केही मसफारिस समेि
गरिएको छ । अन्त्यमा सन्दभम सामग्री सीूिी सवहि लेख टुङ्मगएको छ ।

 संवविान
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भूममकाः
ददगो ववकास लक्ष्य, नेपालको सं वविानले अङ्गीकाि गिे को ववकासको नीमि ि ववद्यमान
कानूनहरुको सामान्य समीिा गने यस आलेखको मुख्य लक्ष्य हो । समय, स्रोि ि सािनको सीममििाका

िीि ियाि गरिएको यो प्रािचम्भक आलेखले समग्र अवस्थाको भने चििण गनम सक्ने छै न भन्ने कुिा
आिम्भमा नै भन्न िाहन्छु । त्यसका िािजुद पमन नयाँ सं वविान, त्यसले अगालेको ववकासको नीमि,
ददगो ववकास लक्ष्य ि विममान कानूनहरुको यथाथम चिि मािै पस्कने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको
छ ।
यस आलेखमा खासगिी ववद्यमान कानूनहरु कचत्तको ददगो ववकासमैिी छन् ? कानूनको दृवष्टमा
ववकास के दे चखन्छ ? के-कस्िो परिमाजमन गनम आवश्यक छ ? ददगो ववकासका लक्ष्य प्राप्त गनमका लामग
गनुम पने नीमिगि सुिािहरु के-के छन् ? भन्ने ववर्यमा आजसम्म अनुत्तरिि िहेका प्रश्नहरुको समुचिि
जवाफ खोज्ने प्रयत्नमा यो आलेख केचन्द्रि छ ।
परिियः
सामान्यियाः ददगो ववकास भनेको भावी पुस्िाको आवश्यकिालाई कुनै असि नपने गिी
विममानको आवश्यकिा परिपूमिम गने खालको ववकास हो । यसका अमिरिक्त पमन ददगो ववकासलाई

ववमभन्न ढङ्गले ििाम गनम सवकन्छ, िि खास कुिा के हो भने, मभन्निाहरुको सन्िुलन िि पयामप्त प्रमिस्पिाम,

आजको समाजले सामना गरििाखेका आमथमक सामाचजक वािाविणीय सीमा ि समस्याका ववरुिको िेिनाको
आवश्यकिा समग्रिामा ददगो ववकास हो ।

United Nations Conference on Environment

and Development held in Rio de Janeiro in 1992 मा यसको आिाि ियाि भयो ।
World Summit on Sustainable Development सन् २००३ मा दचिण अवफ्रकाको
Johannesburg

मा सम्पन्न भयो । यो सम्मेलनले एक िाजनैमिक घोर्णाका साथै, सो घोर्णाको

कायामन्वयनको कायमयोजना िथा सहकायम अमभयान जस्िा मीूल ववर्यहरु मनिामिण गर्यो । ददगो ववकास
सवहिको आमथमक वृवि, वािाविणीय ववनाशववना समान ववकास ि न्यायोचिि ववििण जस्िा ववर्यहरुमा

समेि सहममि गर्यो । यस्िो समाचजक ववकास, जसले जनिाको, समुदायको ि सं स्कृमिको ववकास गिोस्
भन्नेमा पमन एकमि भयो । यी सिै दावयत्वका मनममत्त कानूनको मनमामण एक महत्वपूणम माध्यम हुन
सक्दछ । कानूनका अमिरिक्त मनजी िथा सावमजमनक िेिको पिमि ि अविािणामा पमन आिािभूि रुपमा
नै परिविमन हुन जरुिी छ । त्यसैले आमथमक िथा वािाविणीय िवव घिे ल ु कानूनमा समावहि गदै

अन्ििामविय दावयत्व पूिा गने हे ि ु ददगो ववकासको अविािणा अचघ सािे को दे चखन्छ । सािमा प्राकृमिक
स्रोि ि सािनको उपयोग गरिवभन्दा गरिवहरुले पमन गनम पाउने वािाविण मसजमना गनुक
म ासाथै िाजनैमिक
प्रणाली ि लोकिन्ि समान ढङ्गले मनणमय प्रवक्रयामा नै आम जनिाको सहभामगिालाई सुमनचश्चि गने खालको
ववकास आजको अपेिा हो ।


https://www.lawyersclubindia.com/articles/sustainable-development-and-law-11446.asp
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ददगो ववकास लक्ष्यका लामग कानूनको सुिाि
१९ औ ं शिाव्दीको अन्त्य ि २०औ शिाव्दीको आिम्भमा म्याक्स वेभिले समाज ि अथमिन्िमा
औचित्यपूणम कानूनको महत्वका िािे मा लेखेका छन् भने हावडम युमनभमसमटीका ख्यामिप्राप्त अथमशास्त्री फ्रेडरिक
हायकले

ववकास

ि

स्विन्ििाका

लामग

कानूनी

अविािणाको

अमनवायमिाका

भन्ने

मनष्कर्म

मनकाले । समाजको ववकासको स्िि ि कानूनको सुिाि एक-अकामका परिपूिक िन्न पुगे । ववकासको

स्ििको ख्याल नगिी गरिएको कानूनको सुिाि असफल भएका उदाहिणहरु पमन भेवटए । त्यसैले कानून,
समाज व्यवस्थापन गने हमियाि हो । यसो हो भने कानूनको ववकाससँग अन्योन्याचश्रि सम्िन्ि

िहन्छ । ददगो ववकास लक्ष्य, ववकासको अविािणाको ववकमसि स्वरुप हो । यसको सफलिाका लामग
ु
कानूनको सुिाि जरुिी छ भन्ने ि्यलाई आत्मसाि् गिी यस सम्िन्िी मनदे चशकाका रुपमा सं यक्त

िािसं घीय सं ििनाले मानव अमिकािको आिाि स्िम्भका रुपमा यसलाई स्वीकाि गरिएको छ । गरिि
ि जोचखममा िहेका मामनसहरुको सशक्तीकिणका माध्यमिाट मािै ददगो ववकासको लक्ष्य हामसल गनम
सवकन्छ भन्ने ि्य पमन सो दस्िावेजमा पुवष्ट गनम खोचजएको छ । यस मान्यिाले मूलभूि रुपमा लैङ्गीक
समानिा, सम्पचत्तमामथको अमिकाि, किाि सम्िन्िी अमिकाि, व्यावसाय िथा श्रम अमिकाि, प्रभावकािी
उपिािको अमिकाि, सूिनाको हक ि वािाविणीय सिोकाि सवहिको ववकासको हक समेि गिी आठ
प्रकािका हकहरुको माध्यमिाट जनिाको हकको प्रविमन गनम सवकन्छ त्यसका लामग कानूनी सुिाि
जरुिी पदमछ भन्ने मनष्कर्म मनकामलएको छ । व्यवसायको हक ि श्रममकको हक समेिको उचिि सं योजन

ु िािसं घीय संयन्िहरुको
ि िालमेलिाट मािै ददगो ववकास लक्ष्य हामसल गनम सवकन्छ भन्ने कुिा पमन सं यक्त
मान्यिा दे चखन्छ । ददगो ववकास, ववकासका िेिको नवीनिम अविािणा भएका कािणले यसलाई
ु का कानूनको उचिि परिमाजमन ि सं शोिन गनम जरुिी छ । परिमाजमन
सफलिापूवक
म कायामन्वयन गनम मुलक

ि सं शोिन माि पयामप्त नभएमा नयाँ कानूनको मनमामण पमन त्यचत्तकै आवश्यक छ । िसथम कानूनी िेिको
सुिाि ददगो ववकासको लक्ष्य हामसल गनमका लामग महत्वपूणम माध्यम हो भन्न सवकन्छ ।
नेपालको सं वविान ि ददगो ववकासको सम्िन्िः
सं वविानको प्रस्िावनामा समृि िाि मनमामण गने प्रमििििा व्यक्त गरिएको छ भने त्यसका लामग
समाजवाद अपरिहायम गन्िव्यका रुपमा स्वीकाि गरिएको छ । िि सो समाजवाद पिम्पिागि रुपमा
नेपाली कांग्रस
े ले भन्दै आएको समाजवाद वा कम्युमनष्ट पाटीहरुले भन्दै आएको वैज्ञामनक समाजवादमध्ये

कुनै एक नभएि “लोकिाचन्िक समाजवाद” भन्ने कुिा सं वविानको प्रस्िावनामा उचल्लचखि भार्ाले प्रष्ट
पादमछ “लोकिाचन्िक मूल्य ि मान्यिामा आिारिि समाजवादप्रमि प्रमििि िही समृि िाि मनमामण गनम”
भन्ने नेपालको सं वविानको ममम ददगो ववकासको लक्ष्य हामसल गनमका लामग अपरिहायम छ । यसै गिी
सं वविानमा ववमभन्न ३१ थिी मौमलक हकमध्ये ददगो ववकास लक्ष्यसँग सम्िचन्िि मौमलक हकहरु पमन
समावेश छन्, जसमा श्रमको हक मुख्य िहेको छ । स्वच्छ श्रम गने वािाविणले मािै ददगो ववकासको

लक्ष्य हामसल गनम सघाउ पुर्याउँछ भन्ने कुिा सं वविानमा उचल्लचखि श्रमको हकमा उल्लेख भएका श्रममक,
िोजगािदािा, िौविक कायम, उचिि श्रम अभ्यास, सामाचजक सुििा जस्िा शव्दहरुले अमभव्यक्त
गदमछन् । उक्त हकमा भमनएको छ,- प्रत्येक श्रममकलाई उचिि श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
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यसै गिी सं वविानमा िाज्यको नीमिका िािे मा उल्लेख गरिएको छ । सं वविानको िािा ५०(३)
सावमजमनक, मनजी ि सहकािी िेिको सहभामगिा िथा ववकास माफमि् उपलब्ि सािन ि स्रोिको अमिकिम
परििालनद्वािा िीव्र आमथमक वृवि हामसल गदै ददगो आमथमक ववकास गने िथा प्राप्त उपलचब्िहरूको
न्यायोचिि ववििण गिी आमथमक असमानिाको अन्त्य गदै शोर्णिवहि समाजको मनमामण गनम िाविय
अथमिन्िलाई आत्ममनभमि, स्विन्ि िथा उन्नमिशील िनाउँ दै समाजवादउन्मुख स्विन्ि ि समृि अथमिन्िको
ववकास गने िाज्यको आमथमक उद्देश्य हुनेछ भनी ददगो ववकास लक्ष्यसँग प्रत्यि सम्िन्ि िाख्ने व्यवस्था
ु को ववकास नीमि स्पष्ट
उल्लेख भएको छ । सं वविानले ववकासका िािे मा पमन दे हाय िमोचजम मुलक
गिे को छ :
(१)

िेिीय सन्िुलन सवहिको समावेशी आमथमक ववकासका लामग िेिीय ववकासको योजना अन्िगमि
ददगो सामाचजक आमथमक ववकासका िणनीमि ि कायमक्रमहरू िजुम
म ा गिी समन्वयात्मक िविले
कायामन्वयन गने,

(२)

ववकासका दृवष्टले पछामड पिे का िेिलाई प्राथममकिा ददं दै सन्िुमलि, वािाविण अनुकूल, गुणस्ििीय
िथा ददगो रूपमा भौमिक पूवामिािको ववकास गने,

(३)

ववकास मनमामणको प्रवक्रयामा स्थानीय जनसहभामगिा अमभवृवि गने,

(४)

वैज्ञामनक अध्ययन अनुसन्िान एवं ववज्ञान ि प्रववमिको आववष्काि, उन्नयन ि ववकासमा लगानी
अमभवृवि गने िथा वैज्ञामनक, प्राववमिक, िौविक ि ववचशष्ट प्रमिभाहरूको सं ििण गने,

(५)

िाविय आवश्यकिा अनुसाि सूिना प्रववमिको ववकास ि ववस्िाि गिी त्यसमा सवमसािािण जनिाको

(६)

ववकासको प्रमिफल ववििणमा ववपन्न नागरिकलाई प्राथममकिा ददँ दै आम जनिाले न्यायोचिि रूपमा

सहज ि सिल पहुँि सुमनचश्चि गने िथा िाविय ववकासमा सूिना प्रववमिको उच्ििम उपयोग गने,
पाउने व्यवस्था गने,

(७)

एकीकृि िाविय परििय व्यवस्थापन सूिना प्रणाली ववकास गिी नागरिकका सिै प्रकािका सूिना
ि ववविणहरू एकीकृि रूपमा व्यवस्थापन गने िथा यसलाई िाज्यिाट उपलब्ि हुने सेवा सुवविा
ि िाविय ववकास योजनासँग आिि गने,

(८)

जनसांचख्यक ि्याङ्कलाई अद्यावमिक गदै िाविय ववकास योजनासँग आिि गने ।

ु िाि सं घीय अविािणा वकन ?
ददगो ववकास सम्िन्िी सं यक्त
ववश्वले आमथमक समाचजक ि वािाविणीय ि ुनौिीहरुको सामना गरििहेको छ । िी ि ुनौिीहरुसँग
जुध्न ददगो ववकास लक्ष्यले ववश्वव्यापी प्राथममकिा ि सन् २०३० का अपेिाहरु मनिामिण गिे को छ ।

ििम गरििीको उन्मुलन ि ददगो ववकासको मागममा ववश्वलाई डोिाउने कुिालाई मूलरुपमा आत्मसाि्
ु
गिे को छ । सं यक्त
िािसं घीय महासभाले पारिि गिे को यो अविािणा सम्पूणम सदस्य िािहरुका लामग
वाध्यकािी छ । आमथमक ववकास ि वािाविणीय ववनाश एक अकामका अन्ििवविोिी िनेि आएका

छन् । आमथमक ववकासका नाममा वािाविणीय ववनाश गने कुिाले जनिाको, समाजको ि मसङ्गो ववश्वकै
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अविािणा पूिा हुँदैन । त्यसै ले वािाविणीय सं ििण सवहिको आमथमक ववकास आजको आवश्यकिा
हो । ददगो ववकास लक्ष्यले यसै अविािणालाई आत्मसाि् गिे को छ ।
ु हरुको प्रमिमनमिमूलक अनुभवः
ददगो ववकास िािे केही मुलक
ु
मुलक
भािि

ददगो ववकास िािे को अनुभव
भाििमा ददगो ववकास लक्ष्य कायामन्वयनका लामग आवश्यक समन्वय गनम प्रान्िीयस्ििमा
ददगो ववकास सेल िथा केन्द्रहरुको स्थापना गिे को छ । नीमि आयोगले ददगो ववकास

लक्ष्य पूिा गनम हिे क मन्िालयहरुले सम्वि शीर्मकमा लक्ष्य मनिामिण गनम सघाउ पूिाएको
छ । िि सिकािीस्ििमा नै कायामन्वयनको प्रभाव दे चखन थालेको छ । कसैलाई पमन
पछामड नछोड (Leave

no one behind) भन्ने नािा िय गिे को छ । सिका

साथ, सवका ववकास अथामि ् “development

with all, and for all” नीमि

कायमक्रम मनिामिण गिे को छ । समावेशी ववकास भाििले यो िणनीमिको केन्दमा िाखेको
छ ।
पावकस्िान

पावकस्िान ले सं घ प्रदे श ि स्थानीय िहमा ददगो ववकास कायामन्वयन कायमयोजना ववकास
गिे को छ यसका लामग सं स्थागि समन्वयको सं यन्ि, प्राथममकिाका आिािमा िजेट ि
सो को ववमनयोजन, ि्यांक, अनुगमन मुल्यांकन, स्रोि व्यवस्थापन, मनजी िेिको
सिकािसीँगको साझेदािी जस्िा कुिाहरुलाई प्राथममकिामा िाखेको छ ।

भुटान

भुटानले आफनो िािौं योजनालाई ददगो ववकास लक्ष्य कायामन्वयन गने योजनाका रुपमा
ववकास गदै सं क्रमणकालीन योजनाका रुपमा यसका लक्ष्यहरु प्राप्तीको कायामयोजना
िनाएको छ ।

श्रीलं का

श्रीलं कामा ददगो ववकास लक्ष्यलाई िाविय नीमि कायमयोजनामा समावहि गिे को छ ।
खासगिी ददगो ववकासको लक्ष्य २०३० सम्म हामसल गनम सिकािी िथा गैिसिकािी
स्ििमा लक्ष्य मनिामिण गदै अचघ वढे को अवस्था छ ।

माचल्दभ्स

माल्दीभ्सले ददगो ववकास लक्ष्य हामसल गनम ववकास साझेदािहरुसँग ववत्त ि स्रोिको
परििालनमा ध्यान केचन्द्रि गनम आग्रह गिे को छ । यसका लामग सिकािी ि मनजी
िेिको सवक्रय सहभामगिा अपरिहायम िहे को विाएको छ ।

रुस

सुपि पाविका रुपमा िहे को रुसले ददगो ववकास लक्ष्य हामसल गनमका लामग मुख्य
ि ुनौिीका रुपमा सही ि्याङ्कलाई प्राथममकिामा िाखेको छ । यसकािण ि्याङ्क
सङ्कलनका लामग व्यापक सवेिण गने, त्यसमा पमन सामाचजक ि्याङ्कहरु सङ्कलन गने

कुिा पदमछ भने सङ्गठनात्मक ि प्रशासनीक ि्याङ्कको प्रभावकािी उपयोग, िाविय समन्वय
सं यन्िको स्थापना, अन्ििमनकाय सहकायम सवहि फोकल ्वाइण्ट िोक्ने ि प्रभावकािी
रिपोटीङ्गको िन्दोवस्ि गने कुिालाई प्राथममकिामा िाखेको छ ।

372

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

अमेरिका

अमेरिकाले भने
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ददगो ववकास लक्ष्यलाई समावहि गिे को छ । खासगिी चशशु िथा मािृ मृत्यु दि,
भोकमिी, लैमगक असमानिा ि वािाविणीय परिविमन जस्िा समस्याहरुको समािान गनम
सघाउने कायमयोजनामा उल्लेख छ । ददगो ववकास लक्ष्यलाई महत्वकांिी िि मापन
गनम सवकने ि कायममूलक (ambitious,

measurable and action-oriented)

छन् भनेको छ ।
िीन

िीनको अनुभव भने मभन्न छ । सहश्राव्दी ववकास लक्ष्य सम्िन्िी िाविय कायामन्वयन
नीमिको पुनिावलोकन गदै त्यसका अनुभव ि उपलचब्िहरुका आिािमा ददगो ववकास

लक्ष्य कायामन्वयनलाई एक ि ुनौिी ि अवसिका रुपमा ग्रहण गिे को छ । जसमा ददगो
ववकास लक्ष्य कायामन्वयनको सामान्य मसिान्िका अमिरिक्त मनदे शक मसिान्िका रुपमा

सुिचिि आप्रवासन, सावमजमनक सेवामा समान पहुँि, भिपदो माध्यमको ववकास सवहि
भिपदो ि्याङ्क नै ववकास ि ग्रामीण जनिालाई शहिीकिण गनम प्रोत्साहन गने नीमिहरु
समाववष्ट छन् ।
नेपालको सन्दभममा कुिा गदाम ददगो ववकास लक्ष्यको कायामन्वयन गनम असमान ज्यालाको

नेपाल

अन्त्य गने, शािीरिक िथा यौनजन्य वहसा लगायि सिैखाले हामनकािक अभ्यास ि
व्यवहािहरुको अन्त्य गने, िाल वववाह अन्त्य गने, स्थानीय िहमा ४० प्रमिशि ि सं घीय
सं सदमा एक मिहाइ प्रमिमनमित्व सुमनचश्चि गने लक्ष्य िाखेको छ ।

ददगो ववकास लक्ष्य नेपालको अवस्था ि िोडम्याप एक झलक
लक्ष्य

प्रमििििा ि िोडम्याप

गनुम पने काम

गरििीको अन्त्य

सन् २०३० सम्म गरििी ५ प्रमिशिभन्दा कममा

प्रभावकािी कायामन्वयनको

झाने लक्ष्य, सामाचजक सुििा भत्ता १५ प्रमिशि

खाँिो छ ।

पुर्याउने कायमयोजना

भोकमिीको

कुपोर्णका कािण हुने िोग ५ प्रमिशिमा झाने, प्रमि

मनयमावलीको

खाँिो

अन्त्य

व्यचक्त खाद्यान्न उत्पादन ६६ प्रमिशि पुर्याउने ।

छ ।

स्वास््य

िाल मृत्युदि प्रमि एक लाखमा ७० भन्दा िल झाने

प्रभावकािी कायामन्वयनको

(आिािभूि स्वास््यको हक)

खाँिो छ ।

(खाद्य सुििा ऐन)
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गुणस्ििीय चशिा

सन् २०३० सम्ममा भनाम दि प्राथममक िहमा ९९.५

प्रभावकािी कायामन्वयनको

ि माध्यममक िहमा ९९ प्रमिशि

खाँिो छ ।

पुर्याउने लक्ष्य

िाचखएको छ ।

लैमगक समानिा

ज्यालामा भएको असमानिा यौन वहं सा लगायि

प्रभावकािी कायामन्वयनको

हामनकािक

खाँिो छ ।

सामाचजक

व्यवहािका

साथै

िाल

वववाहको अन्त्य गने ।

सफा पानी ि
ढल मनकास

९९ प्रमिशि घििुिीमा पाइपद्वािा खानेपानी पुर्याउने,

प्रभावकािी कायामन्वयनको

९५ प्रमिशि घििुिीमा ढल मनकास पुर्याउने, स्वच्छ

खाँिो छ ।

शौिालयको

-sanitary latrines_ पहुँि ९८

प्रमिशिमा पुर्याउने

स्वच्छ ऊजाम

९९ प्रमिशि घििुिीमा ववद्युिको पहुँि पुर्याउने

मनिन्िि

दाउिा वाल्ने घििुिीलाई ७० िाट ३० मा झाने १५

प्रवक्रयामा छ ।

ववकासको

हजाि मेघावाट ववद्युि उत्पादन गिे ि ग्यासको खपि
४० प्रमिशिभन्दा कम गने, प्रमिव्यचक्त ववद्युि उपभोग
१५०० वकलोवाट पुर्याउने

आमथमक ववकास

per capita GDP ७ प्रमिशिमा िढाउने िेिोजगािी

मनिन्िि

ववकासको

ि सम्मानजनक

दि १० प्रमिशिभन्दा कममा झाने

प्रवक्रयामा छ ।

औद्योमगकिण

सिै चजल्ला, नगि ि गाउहरुलाई िाविय सडक

प्रभावकािी कायामन्वयनको

सञ्जालमा जोड्ने, औद्योमगक िोजगािी २५ प्रमिशि

खाँिो छ ।

काम

नवप्रविमन

िढाउने मनमामण िेिको िोजगािी १३ प्रमिशिसम्म
पुर्याउने

असमानिाको
अन्त्य

कूल आयको अनुपािको ममलान उपभोक्ताको स्िि

सन्

ममलान गिे ि असमान आम्दानी ि असमान उपभोगको

आिा

अन्त्य गने ।

प्रमिमनमित्व सुमनचश्चि गनम

२०३०

सम्ममा
मवहलाको

पने छ सो कायामयोजना नै
दे चखँदैन ।

ददगो िथा

सुिचिि शहि

ववश्वव्यापी मापदण्डका अनुपािमा सुिचिि िाजमागम,

प्रभावकािी कायामन्वयनको

सुिचिि आवासको अनुपािलाई ६० प्रमिशिसम्म

खाँिो छ ।

िढाउने, वायु प्रदूर्ण घटाउने, ववपदिाट मृत्यु ि
घाइिे हुनिाट ििाउने, त्यस प्रयोजनका लामग
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सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

िाजमागमहरुको मममि िथा मनमामण गने सांस्कृमिक
सम्पदाहरुको सं ििणका लामग ववमनयोजन गरिएको
िजेट वृवि गिी २ प्रमिशि पुर्याउने ।

उत्तिदायीपूणम

पानीका प्रयोग २० प्रमिशिमा सीममि गने, ऊजाम

प्रभावकािी कानून मनमामण

उपभोगमा

गिी कायामन्वयनको खाँिो

उत्पादन

प्रमिशिमा सीममि गने पेरोमलयम पदाथममा ददइने

उपभोग ि

पेरोमलयम

पदाथमको

उपभोग

१५

छ ।

अनुदान अन्त्य गने ।

विाविणीय कायम विाविणीय परिविमनको असिलाई समाना गनम योजना प्रभावकािी कायामन्वयनको
िनाउन १२० गाउँ पामलकाहरुलाई प्रस्िाव गरिएको
छ

१७०

खाँिो छ ।

climate smart villages प्रस्िाव

गरिएको छ climate smart farming 500
units हुने ि करिि सिै ववद्यालयहरुमा climate
change education पढाइने ।
सामुदद्रक

यो लक्ष्य नेपालका लामग प्रत्यि सम्िचन्िि छै न ।

०००

इको मसस्टम ि

कुल भुभागको २३.३ प्रमिशि भूभाग सं िचिि वन

प्रभावकािी कायामन्वयनको

सामुदावयक वन ३९ िाट िढाएि ४२ प्रमिशि

खाँिो छ ।

स्रोिको उपयोग
िायोडाइभिमसटी

वनाउने

वन

ववनाश

वन

फडानी

अन्त्य

गने,

ईकोमसष्टम मैिी िेिको ववस्िाि ७० प्रमिशिसम्म
पुर्याउने ि प्रमिवर्म पाँि हजाि हेक्टि िेिफलमा
वृिािोपण गने ।

शाचन्ि ि न्याय
न्यायमा पहुँि

सिै खाले वहं साहरुको अन्त्य गने,

पािदशीिा ि

उत्तिदावयत्वमा ववश्वव्यापी रुपमा मनिामिण गिे को

प्रभावकािी कायामन्वयनको
खाँिो छ ।

मापदण्डको लक्ष्य भेट्ने । यसमभि िाल वववाहको
अन्त्य ि जन्मदिाम समेि पदमछन् ।

ववश्वव्यापी
साझेदािी

कुल ग्राहास््य उत्पादन वृवि गिी २० प्रमिशिमा

प्रभावकािी

पूिाउने ि

वािाविण

आवश्यकिा समेिको सन्िुलन कायम

िाख्न ववश्वव्यापी साझेदािीलाई प्रविमन गनम कूल

ववश्वासनीय
ियाि

गनम

खाँिो छ ।

ग्राहस्थय उत्पादनको ३० प्रमिशि वैदेचशक सहायिा

वृवि गने लक्ष्य िाखेको छ, जो सन् २०१५ मा ३
प्रमिशिभन्दा पमन कम मथयो । िाजश्वको ८०

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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प्रमिशि आन्िरिक खिमका मनचम्ि गनम पने अवस्थालाई
वदल्ने कायमयोजना अचघ सािे को छ ।

ववकाससँग सिोकाि िाख्ने हाम्रा कानूनहरुको अवस्था
ददगो ववकास ि नयाँ सं वविानसँगको सम्िन्ि

ऐनको नाम

सडक वोडम ऐन, २०५८

नयाँ सं वविानभन्दा अचघ िनेको ऐन, जसले सं घीयिालाई
आत्मसाि् गनम सक्दै न ि ददगो ववकासको अविािणा नै चिन्दै न
।

ववकास समममि ऐन, २०१३

पञ्चायिकालभन्दा पमन अचघ िनेको यो ऐन, नयाँ सं वविान ि

िाप्ती दुन ववकास िेिको

एकात्मक ि पन्िायिकालमा िनेको यो ऐन, नयाँ सं वविान ि

यो अविािणासँग ववल्कुल मेल खाँदैन ।

जग्गा ववक्री ववििण व्यवस्था

यो अविािणासँग ववल्कुल मेल खाँदैन ।

भुकम्पिाट प्रभाववि

सं वविान जािी हुन ु अचघ अध्यादे शको माध्यमिाट जािी भएको

सम्िन्िी ऐन, २०२४

सं ििनाहरुको पुनमनममामण

यो कानून खास अवमिका लामग िनेको मथयो अि यसको

सम्िन्िी ऐन, २०७२

समयावमि समाप्त हुँदैन ।

भवन ऐन, २०५५

नयाँ सं वविान ि ददगो ववकासको अविािणासँग मेल खाँदैन ।

प्रादे चशक ववकास योजनाहरु

पन्िायिकाल भन्दा पमन अचघ िनेको यो ऐन, नयाँ सं वविान ि

कयामन्वयन गने ऐन, २०१३

यो अविािणासँग ववल्कुल मेल खाँदैन ।

नेपाल खानेपानी सं स्थान ऐन,

पञ्चायि कालमा िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको अविािणा

२०४६

चिन्दै न ।

नेपाल ईचञ्जमनयरिङ्ग परिर्द्

िाजिन्िकालमा िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको अविािणा

ऐन, २०५५

चिन्दै न ।

मनमामण व्यवसायी ऐन,

िाजिन्ि

२०५५

अविािणा चिन्दै न ।

नगि ववकास ऐन, २०४५

पञ्चायि कालमा िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको अविािणा
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कालमा

िनेको

यो

चिन्दै न ।

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

कानूनले

ददगो

ववकासको

नगि ववकास कोर् ऐन,

िाजिन्ि

२०५३

अविािणा चिन्दै न ।

ि्यांक ऐन, २०१५

पञ्चायि कालभन्दा अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

खानेपानी महशुल मनिामिण

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

ऐन, २०६३

अविािणा चिन्दै न ।

खानेपानी व्यवस्थापन वोडम

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

ऐन, २०६३

अविािणा चिन्दै न ।

काठमाण्डौ उपत्यका ववकास

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

प्रामिकिण ऐन,

अविािणा चिन्दै न ।

औद्योमगक व्यवसाय ववकास

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

प्रमिष्ठान ऐन, ०५३

अविािणा चिन्दै न ।

कम्पनी ऐन, २०६३

नयाँ सं वविान अचघ िनेको ि कम्पनी दिाम गने अमिकाि समेि

कालमा

िनेको

यो

कानूनले

ददगो

ववकासको

अविािणा चिन्दै न ।

सं घमा सीममि गिे को छ ददगो ववकासको अविािणासँग पमन
मेल खाँदैन ।

जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

पञ्चायि कालमा िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको अविािणा

जलस्रोि ऐन, २०४९

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

रे ड युमनयन ऐन, २०४९

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

पयमटन ऐन, २०३५

पञ्चायि कालमा िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको अविािणा

पेटेण्ट मडजाईन ि रे डमाकम

पञ्चायि कालमा िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको अविािणा

ऐन, २०२२

चिन्दै न ।

प्रमिस्पिाम सं ििण िथा वजाि

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

सं ििण ऐन, २०६३

चिन्दै न ।
अविािणा चिन्दै न ।
अविािणा चिन्दै न ।
चिन्दै न ।

अविािणा चिन्दै न ।

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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प्राईभेट फमम िचजिेशन ऐन,

पञ्चायि कालभन्दा अचघ िनेको कानूनले ददगो ववकासको

२०१४

अविािणा चिन्दै न ।

भूमम सम्िन्िी ऐन, २०२१

पञ्चायि कालमा िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको अविािणा

मध्यस्थिा ऐन, २०५५

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

ववद्युि ऐन, २०५९

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

ववशेर् आमथमक िेि ऐन,

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

२०७३

अविािणा चिन्दै न ।

ु आवासको स्वामभत्व
सं यक्त

नयाँ सं वविान अचघ िनेको यो कानूनले ददगो ववकासको

सम्िन्िी ऐन, २०५४

अविािणा चिन्दै न

श्रम ऐन, २०७४

नयाँ सं वविान िमोचजम िनेको भए पमन सं घीयिा ि ददगो

आवासको अमिकाि सम्िन्िी

नयाँ सं वविान िमोचजम िनेको ऐनले आवासको हकलाई

चिन्दै न ।
अविािणा चिन्दै न ।
अविािणा चिन्दै न ।

ववकासको पि समेटन सकेको छै न ।

ऐन, २०७५

सुमनचश्चि ि गिे को छ िि मनयमावली िनेि कायामन्वयनमा

सावमजमनक मनजी साझेदािी

नयाँ

लागनी ऐन, २०७५

सं घीयिासँग मेल खादै न ।

औद्योमगक व्यवसाय ऐन,

लगानीमैिी िथा प्रमिस्पिी

आउन भने वाँकी नै छ ।
सं वविानको

ववकास

नीमिसँग

िादात्म्यिा

दे चखन्न

वनाई िोजगािी वृवि अयाि

२०७६

प्रमिस्थापन मनयामि प्रविमन गने िेय, नयाँ सं वविानको ववकास

भूउपयोग सम्िन्िी ऐन,

नयाँ सं वविान पश्चाि िनेको भए पमन भुउपयोगको व्यवस्था

नीमि ि सं घीयिाको ममम पछयाउन नसकेको

२०७६

प्रदे श सिकािको सूिीमा पछम िि सं घले नयाँ ऐन, जािी गिे को

वािाविण सं ििण ऐन,

नयाँ सं वविान िमोचजम िने पमन एकात्मकलाई प्रविमन गने

२०७६
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छ ।
भन्ने वट्पणी भएकोछ

सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

सं घ प्रदे श ि स्थानीय िह

ववकास ि सं घीयिा दुवैलाई सम्िोिन गने कोचशस भएको

(समन्वय िथा अन्ििसम्िन्ि)

दे चखन्छ िि कायामन्वयन हुन सकेको छै न ।

ऐन, २०७७

ववकाससम्िि कानूनहरुको ववश्लेर्ण ि सुिािका िेिहरुः
ववकाससँग सम्िचन्िि कानूनहरुका िािे मा ववश्लेर्ण गदाम यस प्रकाि मनष्कर्म मनकाल्न सवकन्छ :
१.

ु न्दा पवहला नै िनेका छन् । यसो हुँदा नयाँ सं वविानले
अमिकांश कानूनहरु नयाँ सं वविान जािी हुनभ
मनिामिण गिे का ववकास सम्िन्िी नीमि, ववमभन्न मौमलक हक ि किमव्यको सूिी ि िाज्यको लक्ष्यसँग
िी कानूनहरुको िादाम्यिा दे चखदै न ।

२.

अमिकांश कानूनहरु ददगो ववकास लक्ष्य अनुमोदन गनुभ
म न्दा अचघ नै िनेका छन् । िी कानूनहरुमा

ददगो ववकास लक्ष्यमा उल्लेचखि उद्देश्यहरुलाई सम्िोिन गनम सक्दै नन । िदनुकूलको सं ििना,
सोि ि दृवष्टकोणको समेि िी कानूनहरुमा अभाव दे चखन्छ ।

३.

ववद्यमान कानूनहरुको परिमाजमन नयाँ सं वविान ि ददगो ववकास लक्ष्यसँग िालमेल ममल्ने गिी गनम
जरुिी छ ।

४.

नयाँ सं वविान ि ददगो ववकास लक्ष्यले समेि नयाँ सोि दृवष्टकोण ि आवश्यकिालाई सम्िोिन गनम
नयाँ कानूनको मनमामण गनम आवश्यक छ ।

५.

िाज्यले अनुमोदन गिे को ददगो ववकास लक्ष्य ि िाज्यले नै मनमामण गिे को ददगो ववकास लक्ष्य
हामसल गने नीमि, कायमयोजनामा उल्लेचखि ववर्य समेिलाई सम्िोिन गनम कानूनको सं शोिन वा
नया कानूनको मनमामण नगिी सम्भव छै न ।

६.

ददगो ववकास लक्ष्य कायामन्वयन गनम िाज्यले गिे का प्रमििििा पूिा गनम वािक िनेका कानूनको
पवहिान गिी मिनको सं शोिन ि परिमाजमन सवहि िाज्यले घोर्णा गिे का कायमयोजनाको प्रभावकािी
कायामन्वयनको खाका िनाउन जरुिी छ ।

७.

सिकािले िनाएका नीमि ि कायमयोजनाको कायामन्वयनको अवस्थाको मनिन्िि अनुगमन गिी
सिकािलाई खििदािी गने ि सुझाव सल्लाह ददने काम व्यचक्तगि रुपमा सांसदको, सामुवहक
रुपमा सं सदीय समममिहरुको ि मसङ्गो सदनको हो िसथम िदनुकुलको कायम गनम सं सदीय सममिले
समेि कायमयोजना िनाउन जरुिी छ ।

मनष्कर्म ि सुझावः
ददगो ववकास एक ववकासको अविािणा हो, िि आमथमक ववकास ि जनिाका अमिकािलाई

ु
एकसाथ मलएि वहडेको सं यक्त
िाि सं घीय अविािणा पमन हो । अविािणा भव्य छ । यसका िािे मा
सिकािी िवििाट मनणमयहरु पमन भएका छन् । प्रमििििा पमन व्यक्त भएका छन् । िि मनणमय ि
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प्रमििििा वाध्यकािी पमन छै नन् । िी मनणमय ि प्रमििििाहरु कानूनको िहमा नढामलएसम्म मिनले
अमिकािको स्वरुप ग्रहण गनम सक्दै नन् । यसैगिी अमिकािको स्वरुपमा नढामलएसम्म नीमि ि
प्रमििििाहरु नागरिकले दािी गने ि सोको उपिािको खाजी गने ि प्रमििििा पूिा नगनेलाई दचण्डि
गनेसम्मको परिणाम हामसल गनम सवकन्न । िसथम सं सदले सिकािका प्रमििििा गिे , नगिे को जाच्ने,
प्रमििििा कायामन्वयन भए, नभएको अनुगमन गने ि अनुगमनको माध्यमिाट सिकािलाई मनदे शन ददने

ससदको प्रमुख काममभिै पदमछ । यसका लामग सिकािका हिे क कामको अनुगमन गने ि िदनुकूल गनम
आवश्यक मनदे शन ददने ववर्यलाई सं सद, सांसद ि सं सदीय समममिहरुले आफ्नो प्राथममकिामा िाख्न जरुिी
छ । सिकािले आफ्ना प्रमििििा पूिा गनम िनाउनु पने कानून िनाएको छ, छै न भन्ने जाँििुझ गने,
िनाएको भए मिनको कयामन्वयनको अवस्था जाच्ने ि कानून नै निनाएको भए कानून िनाउन मनदे शन
ददने पमन सं सदको काम हो । सं सदको मनदे शनका वावजुद पमन कानून निनाएमा सांसद आफैंले
गैिसिकािी वविे यकका रुपमा वविेयक पेश गने अमिकािको प्रयोग गनम पमन हिे क सांसद व्यचक्तगि
रुपमा ि समममि आफैं सामूवहकरुपमा समेि लामग पनम जरुिी छ भन्ने मेिो ठम्याइ छ । यसका लामग
मनम्न कायमहरु गनम नेपाल सिकािलाई मसफारिस गनम उपयुक्त हुनेछ ।
१.

ददगो ववकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा समानिालाई सुमनचश्चि गने घोर्णा गिे को छ । िि
नेपालको सं वविानले समानुपामिक समावेशी मसिान्िको अवलम्िन गने प्रमििििा व्यक्त गदामगदै
पमन मवहलाको एक मिहाइ प्रमिमनमित्व माि सुमनचश्चि गिे को छ जववक समानुपामिक प्रमिमनमित्व
गनमका लामग पिास प्रमिशि पुर्याउनु पदमछ । यसका लामग सं वविान ि ित्सम्िन्िी मनवामिन
सम्िन्िी ऐनहरुको समेि सं शोिन गनम आवश्यक छ ।

२.

भोकमिीको अन्त्य भनेको खाद्य सं प्रभुिाको हकको ग्यािे ण्टी गनुम हो । ददगो ववकासको यो लक्ष्य

हामसल गनम सं वविान ि ित्सम्िन्िी ऐनहरु केवल खाद्य सुििाको हकसम्म सीममि छन् । मिनको
परिमाजमन ि सं शोिन आवश्यक छ ।

३.

स्वास््यको ग्यािे ण्टी ददगो ववकास लक्ष्यको िेस्रो नम्विमा छ । नेपालको प्रमििििा आिािभूि
स्वास््यसम्म माि छ । यो कुिा नेपालको सं वविान ि सो सम्वि कानूनहरुमा समेि आवश्यक
परिमाजमन ि सं शोिनको खाँिो छ ।

४.

गुणस्ििीय चशिाको ग्यािे ण्टी ददगो ववकास लक्ष्यको िौथो प्राथममकिामा िाचखएको छ । नेपालको
सं वविानले आिािभूि चशिासम्मको हकलाई सुमनचश्चि गिे को छ । यसका लामग सं वविान ि
सम्वि कानूनहरुको परिमाजमन ि सं शोिनको खाँिो छ ।

५.

आमथमक ववकास ि सम्मानजनक कामको सुमनचश्चििा ददगो ववकासको लक्ष्यको घोर्णा हो िि
सं वविानले िोजगािीको हक सम्म ग्यािे ण्टी गिे को छ, िि ित्सम्वन्िी कानूनको अभाव छ
सम्मानजनक काम ि िेिै पिको कुिा भएको छ । सम्मानजनक कामको ग्यािे ण्टी गने ऐनको
खाँिो छ ।

६.

न्यायमा पहुँि ददगो ववकासको लक्ष्य िनेको छ, िि आजका मममिमा पमन सवोच्ि अदालिको

औपिारिक अध्ययनले केवल १४ प्रमिशि मामनसहरुको मािै न्यायमा पहुँि छ भन्ने दे चखन्छ,
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वाँकी ८६ प्रमिशि न्यायको पहुँििावहि छन् । यो असन्िुलनलाई अन्त्य गनम न्यायीक िेिमा
आमूल परिविमनको खाँिो छ ।
७.

अन्त्यमा ददगो ववकास लक्ष्य परिपूमिमका लामग सं वविानको सं शोिन, िदनुकूल ववद्यमान कानूनको
परिमाजमन, सं शोिन ि नयाँ कानूनको मनमामण समेि गनम जरुिी छ । यसका लामग सम्िि
समममिका रुपमा िहेको ददगो ववकास िथा सुशासन समममिका काँिमा गुरुत्ति दावयत्व छ ।
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Regime Makeover

Janak Raj Joshi
Abstract
Politicians and the political parties, either by chance or by choice, are
weakening the buffers of democracy, including the three branches of the
Government. In the name of making the system more efficient, combating corruption,
rectifying the electoral process, political leaders are subverting the democracy
through legal means as approved by the Parliament, if not through ordinances.
Leaders seem to be interested in getting the things done through their trusted coterie
of sycophants and posh elites who either are defeated in the election or are ever
tested by the people. Nepali people are once again made subject to the political
parties’ impulse and romanticism. Political parties’ main motto has been to assume
the power and relish with the national endowments. Putting the nation and the
people first is a matter of “party neglect”. Hence, there is democracy in deficit.
Alternative political forces are just a mere wisdom jocularity (Buddhi Bilas). A
neglect of soft power made the nation to fragment into 11 clusters of different groups
and sub-groups before we become Nepali. Genuine communists have gone into
oblivion, and hence, hybrid breed of communists are in power in the name of
Communist Party of Nepal with various brands. This is an indication that
communists are lost in a maze of imaginary matrix. Pandemic has posed a limit on
fundamental rights and that too has by default eased a way to tyranny more so in
excess than needed to protect public health. Therefore, let all of us be at the same
page to review the fundamental hitches in the Constitution, review the electoral
process, keep the unelected chancellors out of politics, and remain committed to stop
trade in politics and power.

 CA Member (2070), Former Permanent Secretary of the GON
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

383

Shock of New Nepal:
Though rent-seekers excessively praise the regime change as big political
achievements, Nepal is once again become unsettled, and forced to adapt to the
shock of ‘New Nepal’.
The political parties in Nepal narrowly define nationalism. Unfortunately,
the political actors of Nepal have ever advocated nationalism in its true sense. If
nationalism had been the focus, political parties would have put national interest
before their competing and conflicting interests.
Political leaders seem to be apathetic in appreciating the shift in global
dynamics. Perhaps, the changes are too subtle for them to comprehend and adapt, as
we still seem to be struggling hard to adjust to the values advocated by the Westerns.
In the name of liberal democracy, we are cherishing the values of illiberal
democracies as manifested in an ‘unholy political alliances’ between and among the
leftist-centrist-rightist forces.
Gavin Hewitt argues that whether we like it or not, isolationism has returned.
This is hard to believe for us as we have been advocating the merits of global
integration for a long time. In the context of a fading national identity, this is an
occasion for the political leaders to rise above their petty party interests and dare to
review, revisit and redefine our national identity and social fabric. Anti-social and
inhuman practices such as untouchability, and discrimination based on caste, class
and geography should be despised at all times and by all.
Let us ask a question: are we, under the cover of liberal democracy becoming
too defensive and uncertain? If that is the case, Gavin Hewitt has an answer: national
identity matters again; meaning multiculturalism is fading away, and parallel
societies are not as welcome as before.
It is hard for the political parties to accept that they are failing in the eyes of
the public because they failed to deliver. They seem to be complacent claiming that
they have ushered in a republican system of governance and introduced federalism
and inclusiveness.
However, what about nationalism and protecting the interests of the nation? How
about striking a balance between global actors, mainly China and India? How about
revisiting the Constitution? Finally, how about easing the life of millions of Nepali
people who live below the poverty line?
We should be grateful for the sacrifice and contributions of our nation
builders, martyrs, freedom fighters and leadership of noted political leaders. Nepali
people have graciously honoured their valour and achievements. The next phase of
the political battle should concentrate on who is there on the ground to serve the best
interests of Nepal and the Nepali people.
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Politicians and the political parties, either by chance or by choice, are
weakening the buffers of democracy, including the three branches of the
Government. One-time extremist forces have made dramatic electoral gains. In
majority of the instances, political actors and their political parties with zero
experience in public offices have shown no commitment to Constitutional rights and
are heading towards authoritarian tendencies.
In the name of making the judiciary more efficient, combating corruption,
rectifying the electoral process, political leaders are subverting the democracy
through legal means as approved by the Parliament, if not through ordinances. The
recent past but failed merger of the ‘two communist’ parties successfully paved a
way for electoral manipulation that set in motion an authoritarianism clout is still
picking up the momentum. They seem to be using the democratic institutions to
assassin the democracy itself. Non-formal institutions, in the name of advisers and
kitchen cabinet of coterie of ‘unelected chancellors’, prevail over the formal
institutions. If we continue to remain open to such authoritarian appeals, democracy
will be in turbulence.
Authoritarian Slide
Communist Party of Nepal’s (CPN) victory in the last general election in
Nepal raised the eyebrows of many who failed to speculate the ‘unholy alliance’ (all
time uncomfortable) of the two leftist giants. Since the CPN’s conquest to the power,
the then main opposition party, now in power, did make it a sutra that close to 2/3rd
majority Government of the then CPN would do everything possible to ditch the
country to an authoritarian rule.
Transparency is another promise of the democratic government. Cabinet
decisions are not made public immediately and the nation has to wait for at least 48
hours to know, whereas American President and Indian Prime Minister even air their
intent through tweet before decisions are made. In the recent past, the senior political
leaders are unaware of the decisions, let alone think of the opposition and the
concerned. Leaders seem to be interested in getting the things done through their
trusted coterie of sycophants and posh elites who either are defeated in the election
or are ever tested by the people.
The political tendency is to follow a path to doctrine of vindictive
punishment. The voices of the opposition political parties are unheard of; despite the
oppositions’ persistent pressure. Rare is the case where opposition is so violent in
the Parliament elsewhere.
Leaders are displaying apathetic attitude to the system to be in place, rather
feel complacent of giving assurances of better life in future. Exemplary efforts are
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aborted after the government yields to the pressures of the interest groups. Nonperformers are rewarded; non–meritorious are pervasive in politics and
administration. Dividend of democracy should be realised in action, not in words.
We have had enough of promises. Unmet aspirations of the people can turn out to
be a guaranteed recipe for future unrest in the country.
Nepali people are once again made subject to the political parties’ impulse
and romanticism. Political parties’ main motto has been to assume the power and
relish with the national endowments. Putting the nation and the people first is a
matter of “party neglect”.
Alternative Political Forces – Wisdom Jocularity!
The founding ideologues, who designed a system for interest articulation of
the public through a mechanism of political parties, if were to revisit the
mushrooming of variously named political parties in Nepal would be mystified to
perceive the growth of misleading trend of democracy. Though it is detestable to
delve more into the theory of politics, the current emergence ‘wisdom jocularity’ of
alternative political forces requires to drop a few lines on the history of political
parties globally.
Countries at various stages of democratic movements normally go through
three stages – party proliferation, party integration and party stabilization. The
Constitution of Nepal and the recently enacted electoral laws aim at ushering the
country to the direction of party integration thereby leading to party stabilization in
the longer term through the means of threshold and the meritorious requirements to
register a political party, though never discourage the surfacing of new political
ideas and the political parties in the country. Political scientists including Hans
Morgenthau, argue that there can never be an alternative political force, other than
a political party itself. Hence, the word in use popularized as alternative party and
many others imaginably is completely a misleading trend.
Contrary to the hard-core physical sciences, ‘invention’ in social science is
seldom calculated in the social science laboratory and that is especially true in case
of ‘power’ politics where the intention is to assume the ‘power’ through election.
The laboratory of the politics is the sentiment of the people at large, not the borrowed
classical ideas from two centuries back.
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Democracy in deficit
Despite the country inching towards a full democracy, the structure of Nepali
politics largely remains oligarchic in practice.
This source of unease emanates from asymmetrical political intonations and
broken promises. There is a deep worry among the populace about power politics
taking the country to the brink of uncertainty. The current politics is gradually being
co-opted by powerful elites who wish to perpetuate the legacy of the past, thus
leading the country to a state of oligarchy. Democratic principles, values and norms
do not seem to be sufficient in themselves to keep potential oligarchs from
concentrating their political powers.
These oligarchs are attempting to safeguard the interests of the economic
elite and a number of organised groups representing status-quoists, while average
citizens and mass-based interest groups have little or no voice. Political parties, who
in the past claimed to be the true representatives of the people and especially the
impoverished, have been tested well in the eyes of the general public and been found
born again autocrats.
Neglect of ‘Soft Power’
Harvard political scientist Professor Joseph Nye propounded the concept of
soft power. He advocates that the power is shifting from the West to the East and
from State to non-state actors. During Vietnam War, Vietnamese communists did
march on the street singing communist internationalist, instead they sang the Martin
Luther King’s sermon “we shall overcome “!
Cultural values including the shared language, religion, tradition, beliefs
cracked down the Berlin war with losing interest of the public with the communists.
This is soft power.
Even after decades of cultural and religious suppression in the then
communist USSR and China, people went to pray in the Church, Masjid, Stupa, and
Synagogue after the regime relaxed ban on faith of the people.
A Hindu Brahmin performs coronation of the King in Thailand. Likewise, Carnival
street dance and football are the soft power of Brazil. China is keen on opening of
Confucius centre in the USA.
Political changes in the year 2062/63, inter alia, did severely reverse the
social fabric of Nepal and Nepali sentiment. In the name of breaking the trend (kram
bhanga), an idea espoused by the then Nepali Maoists, the hitherto Nepali soft power
was made upside down. Consequently, Nepal is fragmented into 11 clusters of
different groups and sub-groups before they become Nepali.
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Genuine Communists: Oblivious
In February 1996, the then Communist Party of Nepal-Maoist (CPN-M)
initiated a bloody war to establish a Mao-style “people's republic”. A decade later,
however, they signed a peace agreement with the government, joined the
mainstream political parties in Parliament and in an interim government, and
participated in democratic elections.
History is witness that most leftist political forces in Nepal reject the idea of
Parliamentary democracy at least in theory. However, in practice, they have been
enjoying parliamentary freedom and issuing radical propaganda since 1990. It is due
to the liberal space of parliamentary democracy that yesterday’s hard-core
revolutionaries and today’s hard-core bourgeois politicians have been competing to
form an alliance of parties with diametrically opposite political beliefs to create a
coalition government which is certainly an ugly face of democracy.
The Maoists went through a protracted trajectory of transformation in their
political outlook. It seems that they are still ‘unsettled’. In the past 20 years, Maoists
have had various names ranging from CPN (Maoist), UCPN (Maoist), CPN (the
merger) and again CPN (Maoist Centre) to that of lost identity after the merger with
UML. Genuine Communists have gone into oblivion and , hence, hybrid breed of
communists are in power in the name of Communist Party of Nepal with varying
brand names. This is an indication that Communists are lost in the maze of an
imaginary matrix.
Political Dishonesty
The then political leaders’ myopic vision misled the country to a state where
we are now. The ‘12-point agreement’ signed between the then seven party alliance
and the Maoists on 22 November 2005 where the parties pledged to work for
democracy, peace, prosperity and social advancement.
On May 18, 2006, the reinstated House of Representatives made 9 –point
declarations, which the then political parties branded it as so-called Nepali
Magnacarta (the royal charter of political rights given to rebellious English barons
by King John in 1215). Political analysis in retrospect leads us to conclude that the
so-called Nepali magnacarta was the beginning of anarchy in the country. The same
announcement declared Nepal a secular nation! That was neither the mandate of the
12-point agreement nor the mandate of the political parties.
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The foreign forces including the NGOs and the INGOs remained silent and
were witness to the extra-legal use of power by the political parties. Especially the
Westerns eyeing on an opportunity for widening the space for the Christianity,
decided to patronage the state-sponsored oppression and anarchy in the country.
The first Constituent Assembly (CA) failed to deliver the Constitution. As a
rule, nowhere in the world there is the second election of the CA. However, as
continuation of the rule-by-force, coercion and anarchy, the political parties violated
all norms. Even the convening chief Justice of the Supreme Court without resigning
from the post acted as the head of the Executive and Judiciary on the consensus of
the political parties. Where on earth can we see such violation of the separation of
power!!! Chief Justice –cum - Prime Minister (Chair) conducted yet another
election of the CA with a mandate from the decision of the Supreme Court. Natural
to get this mandate as the Chair himself was the Chief Justice of the Supreme Court!
In fact, the Constitution was a product of the handful of ‘influential’ political
leaders, the rest of the CA members either were constrained by veto (whip in
disguise) or were completely ignorant of their role.
Pandemic Effect:
Pandemic has added fuel to the already vulnerable political context. Leaders
have engineered this moment to qualify the regime to its illiberal calibration. A range
of decisions including that of the past have been geared to consolidate executive
power through censorship through ordinances including a ban on public protests on
the grounds of public health. Majority of the political leaders are fixated to abort the
Parliament and hold an early election, which for pandemic and other underlying
reasons look as if to be very impracticable. Pandemic has posed a limit on
fundamental rights and that too has by default eased a way to tyranny more so in
excess than needed to protect public health. The after effect of pandemic has
strikingly impacted the already vulnerable public health system, triggered economic
recession and rampant social injustices, all contributing to weaken the democracy in
the country.
Pandemic has stressed the life of all with no discrimination on caste, gender,
age, affluence and so on. If there is anyone reaping benefit out of this pandemic is
the government in power. In the guise of pandemic, democracy is subject to the
hands of the government and power brokers. The failure of the governments,
including the previous ones, to curb the pandemic has severely damaged the
democratic image of the government. In fact, the government was hibernating while
people were gasping for life saving gas and losing life in the hospitals. Hope the
situation does not repeat!
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What Next?
Despite almost three decades since 2047 of democratic exercise in the
country, it is very unfortunate to say that our democracy is yet unstable. Amidst this
turbulence, the leaders seen in action are playing with mere power politics. Instead
of charting a political road map on how to remodel political representation, curbing
down socio-political tensions, and releasing more power to the sub-national units,
the leaders are scheming to design a plan to further gain political strength in the
upcoming ( perhaps early) election in the country.
We have witnessed enough of mockery of democracy, and are paying the
price for damage inflicted on to the already vulnerable and shaky evolution of the
system.
We all have had aspired a model leadership. Very sadly, I am of a mind to
make a note that people will not engage in support of the kind of democratic
trajectory the leaders are espousing. Even if an early election takes place, it is hard
to imagine that the new government will remain committed to democracy, since the
legacy of the past will continue for a while unless there is a complete rectification
of the political aberrations the leaders have inflicted on to the system. Gaps and
overlaps of leadership will always be there.
Therefore, let all of us be at the same page to review the fundamental hitches
in the Constitution, review the electoral process, keep the unelected chancellors out
of politics, and remain committed to stop trade in politics and power.
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AN OBSERVATION OF LEGISLATIVE
DRAFTING: PRACTICE OF NEPAL

Arjun Kumar Khadka
Abstract
Legislative Drafting is connotation and putting one's own ideas in writing.
It is an art, greater skills and efficiencies. It requires through knowledge of law,
procedure, settled judicial principles, besides proficiency in language. It is a part of
the plain language, a form of communication and architecture skills. Likewise, in
legislative drafting, the words used must be simple, clear, accurate, consistent in
style and free from ambiguity including efficiency, precision, and language gender
neutrality. In fact, the process of legislative drafting is a lengthy, complicated and
time-consuming one, and needs to follow certain process. It is, however, true that
legislation needs to 'have teeth' and regulators even court decision must have the
power to enforce it. Basically, legislation is a multi-disciplinary phenomenon such
as expression of a legal right, privilege, function, duty or status.
Nepal has followed common law practice in drafting, example of common law
countries are United Kingdom, Australia, India, Bangladesh, Pakistan etc., which
allows legislators to enact flexible statutes, instead of making complex legislation
with difficult combination of facts and laws on a particular issue, as gaps can be
filled by judges. Moreover, legislative drafting and law making process is in Nepal,
similar to common law countries. The details of legislative drafting and law making
procedures describe in following paragraph.
1. Introduction
Legislative drafting is the process of constructing a text of legislation. The
classification of a form of text of binding value as legislation is outside the scope of
legislative studies. It must be distinguished from legal drafting, which involves the
construction of a text used in the judicial process. It is a narrower concept to the civil
law equivalent of law making. Law making encapsulates the whole process of
conceptualization of legislation. It is a constitutional issue and a part of the

 Joint- Secretary, Government of Nepal
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८

391

legislative process which in turn is the policy process.30 Additionally, it is more a
form of art than a science. It should be written in plain language, its clearest
expression being found in short sentences of commonly used words, and need to
avoid unnecessary words and legal jargon.
Moreover, law making process could divide in two areas, one is processes of
enacting law by the legislature parliament and another is the formulation of laws by
exercising delegated power. In this article, mostly deals about law-making process
in the context of Nepal, and core principles. Also, this article addresses the diversity
on drafting, identifies the trends in their constituting components, and highlights on
the method that best serves efficacy and effectiveness of law making process of
Nepal with latest international norm in term of legislative drafting.
2. Legislative Drafting and Law Making
The process of legislation can be understood either narrowly or broadly in Nepal.
Basically, in narrow terms, it means that formulation of Acts. In the broader terms,
it involves framing of Acts, rules, regulations, orders and guidelines. Each country
adopts their process of legislative drafting, which is affected by the system of rule
and practice followed by the country. For example, Nepal follows common law
system. In common law especially in United Kingdom, a drafter is a person who
drafts legislation for the parliament and is called parliamentary counsel, and drafting
is centralized as drafters are employed by the Office of the Parliamentary Counsel
established in 1869 to draft government bill.31
In Nepal, in 1951, a separate specialized Department of Law was established to
work in the area of legislative drafting. In 1956, however, it was upgraded into
Ministry of Law. Through the government of Nepal (Transaction of Business) Rules
passed at various times, Ministry of Law Justice and Parliamentary Affairs (hereafter
referred as MOLJPA) has been entrusted the responsibility of drafting of Acts,
regulation, rules and orders, even directives, procedures and bye-laws. Moreover,
in order to assist in the process of drafting the Nepal Law Commission was
established in 1953. This commission is actively engaged in legislative drafting even
in present. The core objective of the commission has to carry out study and research
works on legal/ legislation areas, daft new legislation and amendment of the statute
with explanatory notes, law making consultation with stakeholders and provide

30
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Constantin Stefanou & Helen Xanthaki (Eds.), Drafting Legislation: A Modern Approach .London:
Ashgate. 2008, p. 321.
Simon Patrick & Mark Sandford. House of Common Background Paper: Public Bills in
Parliament. Standard Note, Library House of Common, SN/ PC/06507, 2012.
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06507/ (Accessed on 15 May
2021).
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expert service in term of legislative drafting and also draft legislation to include
treaty obligation, codify unify and review prevailing laws.
3. Basic Principles and Importance of Legislative Drafting
(i) Basic Principles of Legislative Drafting
Legislation is the means of carrying out a policy that must have the force of
law. Policy is, however, a government's response to an issue or problem arising
within the State it governs. Moreover, legislative drafting is a general connotation
means, putting one's own ideas in writing, and a matter of an art and requires greater
skills and efficiencies. It requires through knowledge of law, procedure, and settled
judicial principles, proficiency in concern language and also gender neutrality word.
Beside these, there are some basic principles in term of legislative drafting. For
instance, constitutionality of law, supreme and delegated legislation, colorable
legislation, degree of criminality and quantum of penalty, procedural fairness,
victim’s justice, principles of interpretation and legislative domain. These principles
are briefly described in the following paragraphs;
▪

Constitutionality of Law

It relates to check on the powers of the different organs of government and
the protection of liberty and fundamental rights of individuals with that sovereign
territory. It also concerns the relationship between the individual and the state, seen
from a particular view front, such as the notion of law. Moreover, constitutional
form is the core of good government in the democratic countries. This relates to
check on the powers of the different organs of government and the protection of
liberty and fundamental rights of individuals with that sovereign territory. Likewise,
constitutionality of law concerns the relationship between the individual and the
state, seen from a particular view front, such as the notion of law. The rules of
constitutional law govern political relations within a given society, reflecting a
particular distribution of political power. For example, in Britain, all these principles
concerning the division of governmental functions and their appropriate relations
were incorporated into the constitutional law of England and other western
countries. Likewise, United State, the doctrine of natural rights was even more
successful. Once the American colonies became independent States – 1776, they
faced the problem of giving themselves a fresh political organization. In fact, 1787,
after adopting the Constitution has more formalized constitutionalism. In Nepal,
principle of legislative drafting is necessary to depend on basic respect to all organs
and other laws of the legal system including inclusion.
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▪

Supreme and Delegated Legislation

Law is the general term for formalized legislative or rule instruments made
and enacted by the State. This includes rules enacted by Parliament as a formal law
or executive such as material law.32 Against this background, a formal law or similar
terms such as Bill, Statute, Legislation, Act of Parliament or statuary law, is a
legislative instrument enacted by the Parliament. Delegated legislation is, however,
or a similar term such as subordinate or secondary legislation, material law of
executive law is a legislative instrument prepared by the executive, commission,
autonomous authority or administration such as directives, procedures and orders.
In fact, there are two types of legislation, primary and delegated Legislation.
Primary (Supreme) legislation includes the Constitution, laws, legislative decrees
and treaties and agreement. This is also called supreme legislation. Also, delegated
legislation as its name suggests, is made pursuant to the authority of an Act by a
delegate of the legislature. Moreover, as delegated legislation is not made by
parliament, this legislation is issued by the executive and Cabinet (Council of
Ministers).
▪

Colorable Legislation:

Legislative drafting is necessary to account of colorable legislation, which is
another principle for drafting. The doctrine of colorable legislation means where the
constitution of a State distributes the constitutional realms defined by specific
legislative entries or where there are limits on the legislative authority in the sense
of fundamental rights, questions arise as to whether the legislature has not, in a
particular case, the subject- matter of the legislation or the process of activation.
Thus, drafting will be immature without following this principle. Additionally, it is
a well established principle is that drafting should take special measures for
simplicity, comprehensibility, coherence and precision. Likewise, drafting should
give special attention to the practical aspects in concerning areas such as economic,
social and cultural impacts of the proposed policies, governing precedence,
analytical capabilities, interest in the pertaining field, ability to entertain constructive
criticisms and due diligence to formulate drafting.

32

Introduction to Legislative Drafting References and Techniques, Permanent Secretariat of the
Committee for Legal and Judicial Reform, Ministry of Justice, Cambodia, 2016, pp. 9-26.
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▪

Degree of Criminality and Quantum of Penalty

Degree of criminality is important factor in term of legislative drafting, and
need to be acknowledged as basic principle of drafting. The degree of crime is
determined according to the circumstances necessitating the commission of the
crime. For instance, type of injury and aggravating factors. One way to determine
the degree of crime is to calculate the amount of damages that can be claimed.
Moreover, quantum of penalty refers not give any discretion in lowering the rate of
penalty. It means that duration or amount of punishment which the person has to
serve as a result of conviction in a case, which is also part of basic principle of
legislative drafting.
▪

Procedural Fairness

Procedural fairness traditionally involves into two requirements such as the
fair hearing rule and the rule against bias. The hearing rule requires a decision
maker to afford a person an opportunity to be heard before making a decision
affecting their interests. The concern is that procedural fairness needs to recognize
for legislative drafting. Thus, during the drafting the balancing of issues need to
determine what types of fairness is required or not required, which is also a part of
basic principles.
▪

Victim’s Justice,

On 29 November 1985, the General Assembly of United Nations,
Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
in international level. The adoption of the United Nations Declaration on Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power represented a major
step forward in the recognition of victims’ rights. Moreover, this instrument is
primarily concerned with the position of victims before national criminal justice
systems, but the general principles are equally applicable to the international system.
In fact, victims are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt
redress for the harm that they have suffered. The aim of the UN Declaration on
Justice for Victims is to ensure that all victims have access to the justice system as
well as support throughout the justice process. Also, the constitution of Nepal has
adopted such provision, thus victim justice is emerged as a basic principles for
legislative drafting.
▪

Principles of Interpretation
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The first and primary rule of construction is that the intention of the
Legislature must be found in the words used by the Legislature itself. The question
is not what may be supposed to have been intended but what has been said. The key
to the opening of every law is the reason and spirit of the law. Each word, phrase or
sentence, is to be construed in the light of the general purpose of the Act itself.
Interpretation must depend on the text and the context, as they are the bases of
interpretation.
▪

Legislative Domain

The legislative domain is a part of principles for drafting, which is also integral
part of the Constitution. This relates to governmental body in which the people
willpower is transferred into the willpower of a State in the form of a law. In practice,
the Legislative domain is also representative bodies as they express willpower of
people as subject of the sovereignty. It means that the greater part of the law- making
process is a political process and in principal cannot be regulated by law. Considering
all these things, legislative domain is a fundamental part of principle for drafting.
(ii) Importance of Legislative Drafting
Legislative drafting is importance for holistic aspects of the country. It
promotes democratic governance and gives effect to the rule of law. Moreover, the
legislative drafting enhances to the principles of natural justice and legitimate
expectation which are based on fairness through legal provision. These provisions
are considered to be the most basic principles of governance including rule of law
and good administration. Thus, legislative drafting is core theme of the democratic
countries to translate policy frame into law. This shows that legislative drafting is a
regular function of the democratic countries. In brief, the importance of legislative
drafting may list as follows;
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▪

To implement the constitutional provision,

▪

To formulate for a new acts/ laws,

▪

To fulfill international obligation like convention and agreement into
national level (domestication),

▪

To indorse an order of the supreme court,

▪

To implement government policies and programs through legal provision,

▪

To collection tax and revenue,

▪

To make decision process lawful,
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▪

To address some immediate incident through legal provision,

▪

Other.

4. Meaning and Type of Bill
The basic function of Parliament is to make laws, amend them or repeal them.
The process of law making or the legislative process, in relation to Parliament may
define as the process by which a legislative proposal brought before it. The proposal
is translated into the law of the land. All legislative proposals are brought before
Parliament in the form of Bills. A Bill is a statute in the draft form and cannot become
law unless it has received the approval of the Parliament and the assent of the head to
the State. Such type of provision is adopted in many countries like Nepal, India,
United Kingdom, United State of America, Australia. This means that a Bill is form
of propose law, which introduces in the Parliament by government or member of the
Parliament. Thus, the process of law making begins with the introduction of a Bill in
the Parliament.
In the context of Nepal, a Bill defined by the constitution. For instance, Article
306(i) under the Constitution of Nepal is defined meaning of "Bill", which means a
draft of amendment of the Constitution or of an Act which has been introduced in
the Federal Parliament or a State Assembly.33 It means that a draft relating to Act is
a Bill. In addition to that, there are basically the following type' Bill.
(i) According to subject matter
(a) Money Bill relating to governmental finance tax, audit of government
account,
(b) Rest other ordinary Bill, non- money Bill such as Drinking Water and
Sanitation Bill.
(ii) According to the Bill passing procedure
(a) Government Bill relating to Financial Bill, Bill concerning security agencies
Nepal Army, Arms Policy Force, Nepal Bill.34
(b) Private Bill relating to Bill presented other than by Government Ministries.
For instance, a Parliament member has a right to introduce his or her own
Bill as Private Bill.35 Basically Part 9 of the Constitution has such provision,
a member of the Federal Parliament has right to introduce a Bill at the House.

33
34
35

The Constitution of Nepal, 2015 (2072). Article 306(i).
The Constitution of Nepal, 2015 (2072). Article 110(2).
The Constitution of Nepal, 2015 (2072). Article 112 has mentioned such provision, such as a
member of the Federal Parliament, has right to introduce a Bill at the House and withdraw from
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(iii) According to the objective
(a) Main Bill relating to some certain subject affair, such as Money Bill and its
Dependent Bill,
(b) Dependent Bill- relating to Bill dependent to main Bill. For instance, a Bill
dependent wholly or partly upon another Bill under consideration of the
Federal Parliament may also be introduced pending the main Bill in the
sitting. Provided that no consideration shall be made over the dependent Bill
until the main Bill is passed.
(c) Amendment Bill,
(d) Constitutional time increment Bill,
(e) Ordinance Bill.
5. Post- Legislative Scrutiny
Post Legislative Scrutiny (PSL) is a process of assessment of regulatory
outcomes after implementation of Act. This requires consideration of the purposes
of an Act, and whether those purposes have been achieved or not. This includes
questioning whether Act has had an adverse impact on existing law, and considering
how it has been interpreted and applied by the courts, lawyers, regulators and
individuals.36 Moreover, PLS overviews whether clear policy objectives are relevant
to understanding and evaluating that purpose. Also this helps to find consequences
of the legislative response, intended, and unintended elements.
Moreover, PLS is a social audit and a broad concept. It recognizes different
things to different parliaments and stakeholders. In fact, this is new concept in
legislative drafting especially developing countries like Nepal. However, Nepal has
adopted this concept in some Acts such as Section 85 of the Forest Act, 2076,
Section 46 of Environment Protection Act, 2076 and Section 57 of National Sport
Development Act, 2077 from few years back. These are key achievements for
legislative drafting in term of PLS. Basically, there are following two types of PLS;

36

the House, this provision also mentioned in the House of Representative Rules, 2018 (2075);
and National Assembly Rule, 2018 (2075).
Anita Miller, Post Legislative Scrutiny In New Zealand, Challenging the Status Quo, Faculty of
Law, Victoria University of Wellington, 2016, pp. 4-7.
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▪

Stricter Sense

It looks at the enactment of the law, whether the legal provisions of the law
have been brought into force, how courts have interpreted the law and how legal
practitioners and citizens have used the law.
▪

Broader Sense

It looks at the impact of legislation, whether the intended policy objectives
of the law have been met and how effectively.
Additionally, PLS helps to evaluate the technical entrance and enactment of
a piece of legislation. Further, it also evaluates relationship with intended policy
outcomes and offer solution for identified problems, and defines whether the law is
appropriate to the socio- economic context. In summary, the purpose and benefits of
PSL have been identified as:37
▪

To determine whether a piece of legislation is working as it was intended to,
✓ If not, to discover why; and
✓ To address any problems quickly and cost effectively.

▪

Better legislation,

▪

Better regulation.

6. Conclusion
Drafting is part of the legislative process, which in turn is part of the policy
process. It is even sometime compared or linked to a child's game of Snakes and
ladders. Snakes and ladders are game of chance where legislative drafting is game
of skill. Likewise, legislative drafting from sheer necessity due to well run the
governing system of the country, the state activism led every aspect of human life.
The state has to run with those need of the people, it has to carry functions to
maintain peace and order, it has to protect weaker section of the society, it has to
undertake trade and commerce, it has to run different system, security, health,
education etc. All the functions of the state become possible only by making law
that is why legislation is necessary in every aspect of human life to every country.
In fact, legislation as source of law and that is also part of law in Nepal. The term
legislation may be used in the wider and narrow sense, which though connected are
different. It may connote process of legislation that is the action, which results in the
birth of law through parliament procedure similar to other common law countries.

37

Scrutiny
Unit,
Committee
Office,
House
of
Common,
UK
Parliament,
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/commons/scrutinyunit/
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सं घीय सं सदको िमिा वृचध्द : वकन ि कसिी गने ?

सोम िहादुि थापा



कायमकािी सािांशः

अवहले िाविय ि अन्ििामविय सं स्थाहरुले कममिािी ि सं स्थाको िमिा अमभवृवद्घको िािे मा ििािि

ििाम गने गिे को पाइन्छ । नेपालमै पमन िाजनैमिक दलका नेिा िथा प्रशासमनक नेिाहरुले िमिा
अमभवृवद्घका िािे मा मनकै ििाम गने गिे को पाइन्छ । िाजनीमिक दलका नेिाहरु ि प्रशासमनक नेिाहरुले

परिविमन, रुपान्ििण, िाज्य पुनसमििना, आमथमक, सामाचजक, भौमिक पूवामिाि ववकास, अग्रगमन िथा

ववकेन्द्रीकिण ि सशचक्तकिण जस्िा ववर्यहरु उठाउने गिे को पाइन्छ । यी सिै ववर्यहरु िमिा

अमभवृवद्घसँग प्रत्यि जोमडने ववर्य हुन ् । सावमजमनक िेि ि त्यसमा काम गने कममिािीहरुको सोि,

कायमशैली, कायमिमिा, सािन ि स्रोिमा आवश्यक सुिाि वा ववकास नभए उपिोक्त कुिाहरु प्राप्त गनम
सवकँदै न ।

यी ववर्यहरु उठाउनुको मुख्य उद्देश्य सं वैिामनक सं स्थाहरु ि नेिा िथा कममिािीहरुको सोि,

दृवष्टकोण, कायमशैली, सेवा ि कायम गने िमिा ि दििा, ववज्ञिा ि प्रभावकारििा अमभवृवद्घ गिी उपिोक्त

उद्देश्य परिपूमिम गनुम भन्ने हो । िमिामा अमभवृवद्घ वा िमिाको ववकास नगिी कुनै पमन व्यचक्त, सं स्था,
समाज ि िािमा परिविमन, रुपान्ििण, िाज्य पुन: सं ििना, आमथमक, सामाचजक ि भौमिक पूवामिाि ववकास,
अग्रगमन ि ववकेन्द्रीकिणका लक्ष्य ि उद्देश्य पूिा हुन सक्दै नन् । वव.सं . २०७२ सालदे चख नेपालले िीन
िह (सं घ, प्रदे श ि स्थानीय िह) को सं घीय शासन प्रणाली अवलम्िन गिे पमन िीनै िहका सिकािको
सोि, वविाि, कायमशैली, सीप, कायमदििा, सेवा ि कायममा कुनै परिविमन आउन नसक्दा अवहले िीनै िहका

सिकाि प्रभावकािी िन्न सकेको दे चखँदैन । यसको मूल कािण िीनै िहका सिकािमा िहेका िाजनैमिक
ि प्रशासमनक नेित्ृ व ि िीनै िहको सं ििना िथा सं स्थाको िमिा अमभवृवद्घ गनेिफम आवश्यक ध्यान
नददएि यो भएको हो भन्ने स्पष्ट दे चखन्छ ।

यस आलेखमा सं घीय सं सदको िमिा अमभवृवद्घका िािे मा सानो ििाम गने प्रयास गरिएको

छ । सं घीय सं सद ववमि मनमामण िथा सावमजमनक नीमि मनमामणको एक माि सं वैिामनक सं स्था हो ।

सं घीय सं सदले सिकािको मनमामण ि ववघटन गने, सिकािका नीमि, योजना, कायमक्रम, िजेट, खिम ि उपलचब्ि
लगायिका समग्र काम काििाहीहरुको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गने िथा िािपमि, उपिािपमि, सिै सं वैिामनक

 पूवम

सचिव, सं घीय सं सद सचिवालय
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मनकायका प्रमुख ि सदस्यहरुको मनयुचक्त िथा काम काििाही ि आििणको पमन मूल्याङ्कन गने चजम्मेवािी
पाएकाले यसको िमिा अमभवृवद्घ गनुम अत्यावश्यक दे चखन्छ ।

सं घीय सं सदको िमिा अमभवृवद्घ गने भन्नाले सं घीय सं सद, समममि ि सं घीय सं सद सचिवालय ि

सं घीय सं सदका पदामिकािी, िथा सदस्य ि कममिािीहरुको सोि, िमिा, सीप, कायमदििा ि कायमशैली,
िथा भौमिक ि अन्य पूवामिाि ि आमथमक िेिमा सुिाि ि ववकास गनुम भन्ने हुन्छ । सं घीय संसद, यसका

पदामिकािी, सदस्य िथा कममिािीहरुको आवश्यकमािामा िमिा अमभवृवद्घ हुन नसक्दा एकामिि सं घीय
सं सदका काम काििाहीहरु प्रभावकािी ि सफल िन्न सकेको दे चखँदैन भने अकोमिि आन्िरिकरुपमा ि

अन्ििामविय िेिमा पमन नेपालको सं घीय सं सद िथा सदस्य ि कममिािीहरुको भूममका पमन कमजोि हुँदै
गएको पाइन्छ । यसिफम सं घीय सं सदका पदामिकािीहरुले ववशेर् ध्यान ददन जरुिी दे चखएको छ ।

िमिा अमभवृवद्घ भनेको सं घीय सं सदको कायमिमिा, सीप, कायमकौशलिा, सािन ि स्रोि िथा सेवा

प्रवाहमा सुिाि, प्रगमि ि ववकास गनुम हो । िमिा अमभवृवद्घ सिै मामनस ि सं स्थाको ववकास, ववस्िाि ि

ँ ैन ।
प्रगमिको सुििाि हो । िमिा अमभवृवद्घ गने कुिा सचजलो छै न ि एक पटक माि गिे ि पमन हुद
िमिा अमभवृवद्घको कामलाई मनिन्िििा ददनु आवश्यक छ । साथै िमिा अमभवृवद्घ गने कुिा िािको

पूवामिाि ववकास गने काम जस्िै हो ि यसमा पमन िाज्यले मनयममिरुपमा लगानी गनम आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा िमिा अमभवृवद्घमा लगानी गने अभ्यास िमससकेको दे चखँदैन । सं घीय सं सदमा ि यसको झन

अभाव िहे को दे चखन्छ । जापान लगायि ववमभन्न दे शमा नीचज िेिले सावमजमनक िेिको िुलनामा कममिािी
ि सं स्थाको िमिा अमभवृवद्घमा िढी जोड ि लगानी गने गिे काले मनजी िेिको कायमकौशलिा ि
प्रभावकारििा सावमजमनक िेिको भन्दा िढी भएको अध्ययनले दे खाएको छ । नेपालको नीचज िेिको

अवस्था ि कायमसम्पादन मूल्याङ्कन पमन सावमजमनक िेिको भन्दा प्रभावकािी दे चखन्छ । िमिा अमभवृवद्घ

गने कुिा िामलम वा प्रचशिण ददने कुिा मािै होइन, यसमभि पूवामिाि ववकास, आमथमक सािन ि स्रोिको

ववकास, योग्यिा ि दििा िथा सीपको ववकास, अध्ययन ि अनुसन्िानको ववकास िथा सेवा प्रवाह ि
उत्पादनमा ववकास िथा प्रमिस्पिामत्मक िमिा अमभवृवद्घ जस्िा कुिा पछमन ् । यसलाई संघीय सं सदले

प्राथममकिा साथ अगामड िढाउन सके ि सं घीय सं सदमा भखमिै स्थावपि प्रचशिण िथा अनुसन्िान एकाइलाई
भाििको केन्द्रीय सं सदमा स्थावपि प्रजािन्िको ववकास ि सुदृढीकिणको लामग सं सदीय अध्ययन िथा
अनुसन्िान

केन्द्र,

प्राईड

(Parliamentary

Research

&

Training

Institute

for

Democracies(PRIDE), जस्िै सशक्त ि प्रभावकािी सं स्था िनाउन आवश्यक दे चखन्छ ि यसिाट
सं घीय सं सदको कायमकौशलिा, प्रभाव ि दििा िढे ि जाने दे चखन्छ ।
पृष्ठभूमम:
अवहले िाविय ि अन्ििामविय सं स्थाहरुले ििािि उठाउने ववर्य नै कममिािी ि सं स्थाको िमिा
अमभवृविको ववर्य हो । नेपालमै पमन हिे क िाजनीमिक नेिाले उठाउने ववर्यहरुमध्ये परिविमन, रुपान्ििण,
पुनसंििना, ववकास, अग्रगमन आदद हुन ् । यी ववर्यहरु उठाउनुको उद्देश्य सं वैिामनक सं स्थाहरुको सोि
ि दृवष्टकोण, कायमशैली, सेवा ि कायम गने दििा, ववज्ञिा ि प्रभावकारििा अमभवृवद्घ गनुम भन्ने हो । िमिामा
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अमभवृवद्घ वा ववकास नभई िाज्यमा परिविमन, रुपान्ििण, पुनसंििना, ववकास ि अग्रगमन जस्िा उद्देश्य ि
कायम पूिा हुन सक्दै न । यी सिै काम पूिा गने प्रमुख माध्यम नै व्यचक्त िथा िाज्य सं स्थाको िमिा
अमभवृवद्घ कायमक्रम हो ।
िमिा अमभवृवद्घ भनेको िमिामा सुिाि, प्रगमि ि ववकास गने कायम हो । िमिा अमभवृवद्घ सिै
मामनस ि सं स्थाको ववकास, ववस्िाि ि प्रगमिको सुिािाि हो । यसलाई िमिा ववकास, िमिामा सुिाि
ि प्रगमि, आमथमक ववकास, सं स्थागि ववकास, सहजीकिण

-Facilitation_

जस्िा ववमभन्न नाम पमन ददने

गिे को पाइन्छ । शब्द जुन प्रयोग गिे पमन सिै शब्दको साि व्यचक्त (कममिािी), समाज, सं स्था ि िािको
िमिामा ववकास वा सुिाि गनुम नै िमिा अमभवृवद्घ हो ।
अको शब्दमा िमिा अमभवृवद्घ भनेको कायम गने िमिामा सुिाि, प्रगमि, ववकास, ववस्िाि गनुम हो
। यस क्रममा सं स्थाको सोि, वविाि एवं योजना, उत्पादन, सेवा प्रवाह, कायम गने िौििरिका ि िमिा
िथा गुणस्ििमा आवश्यक सुिाि गनुम नै कममिािी ि सं स्थाका िमिा अमभवृवद्घ गनुम हो । एउटा कुिा
िुझ्न के जरुिी छ भने सं घीय सं सदमा िमिा अमभवृवद्घको कुिा गदाम सं घीय सं सद, सं सदका समममि,
सं सदका पदामिकािी िथा सदस्य ि सचिवालय िथा सचिवालयका कममिािीहरु समेिको िमिा अमभवृवद्घ
गनुम हो । सं घीय सं सदका पदामिकािीहरु ि सदस्यहरुको मािै िमिा अमभवृवद्घ गिे ि सं सदको सं वि
ै ामनक
लक्ष्य ि उद्देश्य पूिा हुन सक्दै न । सचिवालय ि सचिवालयमा कायमिि कममिािीहरुको पमन िमिा
अमभवृवद्घ गनुम उचत्तकै जरुिी हुन्छ ।
वास्िवमा भन्ने हो भने िमिा अमभवृवद्घले सिै मामनस, सं स्था, सङ्गठन ि िाज्यलाई ददगो ि स्थायी
िनाउन सहयोग गछम । समाज ि वािाविणमा आफूलाई जीवन्ि ि प्रमिस्पिी िनाउन पमन सहयोग
गछम । िमिा अमभवृवद्घ नगिी कुनै पमन व्यचक्त वा सं स्था ि िािको ववकास ि उन्नमि/प्रगमि हुँदैन भन्नु
अमिशयोचक्त नहोला । यसै ले िमिा अमभवृवद्घको आवश्यकिा सिै व्यचक्त, समाज, मनजी सावमजमनक,
व्यावसावयक, गैिसिकािी िथा नाफामूलक सं स्था िथा अन्ििामविय सं स्था एवं एजेन्सी ि हिे क िािलाई
आवश्यक पने कुिा हो । िमिा अमभवृवद्घ गने ववर्य जवटल ि कदठन ववर्य पमन हो । यस अन्िगमि
सिैले ववद्यमान शचक्त, सेवा, स्रोि, सािन, उत्पादन ि ववििण, गुणस्ििमा ववकास िथा सुिाि गनै पने
आवश्यकिा िहन्छ । यही प्रवक्रया नै िमिा अमभवृवद्घ हो ।
िमिा अमभवृवद्घले

व्यचक्त, कममिािी, सं स्था ि िािको प्रमिस्पिामत्मक िमिा, कायमदििा

िढाउँ छ । योजना िनाउने, कायामन्वयन गने, कायमक्रमहरुको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गने, सेवा वा कायम गने
िौििरिकामा परिवमिन ि परिमाजमन ल्याउँ छ, कममिािी ि सं स्थाको मनोिल वढाउँ छ, ि सं स्थालाई जीवन्ि
ि ददगो िनाउन आवश्यक ज्ञान, सीप, कला, सोि ि वविािमा परिविमन ल्याउन आवश्यक प्रचशिण ि
िामलम ददन्छ । त्यसैले यसलाई परिविमनको सं वाहक (Change Agent) पमन भन्ने गरिन्छ ।
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सं घीय सं सदको व्यवस्था नेपालको सं वविानको िािा ८३ अनुसाि गरिएको हो ि सं घीय सं सद
आिुमनक सिकािका िीन अङ्ग, कायमपामलका, व्यवस्थावपका ि न्यायपामलकामध्येको एक प्रमुख अङ्ग हो ।
यहाँ सं घीय सं सदको िमिा अमभवृवद्घ गने भन्नाले सं घीय सं सदको िमिा िढाउनु िथा सं घीय सं सद ि
समममिको िथा सं घीय सं सदका पदामिकािी, सदस्य िथा सचिवालय ि सचिवालयका कममिािीहरुको सोि,
वविाि, नीमि, कायमशैली, कायम ि सेवा िथा सािन ि स्रोिको उपलब्ििा िथा परििालनमा ववकास ि वृचध्द
गनुम हो ।
नेपालको सं वविानले सं घीय सं सदलाई ववमि मनमामण ि नीमि मनमामण, पुनिावलोकन ि नीमि
अनुगमन ि मूल्याङ्कनको चजम्मेवािी प्रदान गनुक
म ा साथै सिकािको गठन िथा ववघटन, सिकािका नीमि,
कायमक्रम, िजेट, खिम, उपलचब्िको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गने िथा सिकािलाई सं सदप्रमि उत्तिदायी िनाउने
चजम्मेवािी प्रदान गिे को छ ।
यसको साथै िािपमि, उपिािपमिको मनवामिन गने, पद अनुकूलको आििण नगिे मा महाअमभयोग
प्रस्िाव ल्याई पदमुक्त गने िथा सवोच्ि अदालिका प्रिानन्यायािीश िथा न्यायािीशहरु िथा अन्य
ु ाइ गने िथा पद
सं वैिामनक मनकायका प्रमुख ि सदस्यहरुको मनयुचक्तका सन्दभममा सावमजमनक सुनव
अनुकूलको आििण ि व्यवहाि नगिे मा महमभयोग प्रस्िाव पारिि गिी पदमुक्त गने चजम्मेवािी सं घीय
सं सदलाई ददएको छ । यी चजम्मेवािी िथा दावयत्वहरु ईमान्दाि, प्रभावकािी, मनष्पि ि उत्तिदायीरुपले
सम्पादन गनम सं घीय सं सदको िमिा अमभवृवद्घ गनुम जरुिी दे चखन्छ ।
िमिा अमभवृवद्घको परिभार्ा:
िमिा अमभवृवद्घ वा िमिा ववकासको परिभार्ा ववमभन्न वकमसमले ददने गिे को पाइन्छ । सामान्यिः
िमिा अमभवृवद्घ भन्नाले व्यचक्त, समाज, सं स्था ि सङ्गठन ि िािको सोि वा भावना, सीप, िमिा, कायमप्रणाली,
सािन ि स्रोि िथा कायमिमिा, उत्पादन, सेवा सुवविा ि गुणस्ििमा ववकास ि सुिाि गनुम हो भन्ने िुचझन्छ
। िमिा अमभवृवद्घलाई सं स्थाको लक्ष्य ि उद्देश्य िथा चजम्मेवािी प्रभावकािीरुपमा सम्पादन गनम गरिने
लगानी हो भन्ने पमन गरिन्छ ।
साथै िमिा अमभवृवद्घ प्रमिस्पिामत्मक वािाविणिाट आफू ि आफ्नो सं स्थालाई जोगाउन ि
वटकाउन िथा ददगो िनाइिाख्न गरिने अभ्यास पमन हो । यसैलाई सं स्था ववकासको प्रयास पमन भन्ने
ु िाि सं घ लगायि ववमभन्न सं स्थाद्वािा ददइएका
गरिन्छ । यस सन्दभममा िमिा अमभवृवद्घका िािे मा सं यक्त
मनम्नानुसािको परिभार्ा मनकै सान्दमभमक दे चखन्छन्:

ु िाि सं घको परिभार्ा: "Capacity Building is defined as the process of developing
सं यक्त

& strengthening the skills, instincts, abilities, processes and resources that
organizations and communities need to survive, adapt, and thrive in a fast- changing
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world. An essential ingredient in capacity - building is transformation that is
generated and sustained over time from within: transformation of this kind goes
beyond performing tasks to changing mind set and attitudes. Sustainable
Development Goal, SDGs 17 : Revitalizing the Global Partnership or Sustainable
Development, The Un committed to transformation from within, Goals !& includes
target for capacity- building, including increasing technology and innovation in
least developed countries and improving data collection and monitoring for the
achievements of the SDGs themselves, universities in particular can serve as
centres of capacity - building through research, innovations and data collection and
analysis.”
िमिा अमभवृवि सम्िन्िी अको परिभार्ा यस्िो छ :

"By definition capacity - building

is a measurable improvement in an organization's ability to fulfil its mission through
a blend of sound management, strong governance, dedication to assessing and
achieving results. So capacity building is a specific effort to strengthen:
Organizational structure: increase facilities (like workplace and service location),
equipment ( computer and other technology), office supply
Management and governance: Plan and policy of Board and Executive officials,
staff capacity: Education and professional developments. https://missionbox.com
Capacity-building is the process of developing an organization's strength and
sustainability. More than just important, it is essential for your nonprofit's health and
longevity. Capacity-building enables you to focus on your mission—not simply on
survival.
"Capacity building if the improvement in an individual or organization's facility to
produce, performand deploy".:wikipedia
िमिा अमभवृवद्घ गने कुिा ववकास, प्रगमि, सुिाि ि सेवा वा कायमको गुणस्िि वृवि गने कुिा
हो । व्यचक्त वा सं स्थाको कायमिमिा, कायमदििा, अनुभव, सीप, ज्ञान, कायमकौशलिा, ववकास ि ववज्ञिा
िढाउने ि सं स्था ि सं स्थाका काम वा सेवालाई चििस्थायी ि ददगो िनाउने कुिा हो । साथै सं स्थामा नयाँ
कायम ि िौििरिका मसजमना, गने िथा आफूलाई प्रमिस्पिी, वािािण ि समाजमा घुलममल हुन सक्ने िनाउने
ि ददगो िनाउने िथा सं स्थाका उद्देश्य ि कायम पूिा गने काम नै िमिा अमभवृवद्घ हो: grant.craft.org
सं स्थाले िढीभन्दा सेवा प्रवाह गने ि उत्पादन गने, गुणस्ििमा सुिाि गने, काममा सुिाि गने,
सं स्थाको साख िढाउने, िजािमा ददगोरुपमा वटवकिहने वा आफू ि आफ्नो सं स्थाको उत्पादन, सेवालाई
ँ समािान गने
जीवन्ि िनाउने िथा सं स्था, समाज ि िाष्टमा दे चखने जुनसुकै समस्यालाई पमन सचजलैसग
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िमिा िढाउने हो । िमिा अमभवृवद्घ गने कुिा सं स्थाको ददगोपना ि जीवन्ििालाई सुमनचश्चि गनम गरिने
एक वकमसमको लगानी हो ि यसलाई मनिन्िि जािी िाख्नु जरुिी हुन्छ ।यसमा गरिने लगानी पूवामिािमा
गरिने लगानी जस्िै हो । साथै यो मानव ववकासको ववर्य पमन हो।
मामथका परिभार्ाको साि के हो भने कममिािी वा सं स्थाको िमिा अमभवृवद्घ भनेको कममिािी,
सं स्थाको सोि, कायमशैली, कायमक्रम, िजेट, नीमि, िथा कायम वा सेवा, उत्पादन, ववशेर्िा, कायमक्रम
कायामन्वयनमा परिमाजमन ि कायमक्रमहरुको अनुगमन ि मूल्याङ्कनमा प्रभावकारििा ल्याउनु हो । यसले
कममिािी ि समग्र सङ्गठनमा नयाँ जोश, जाँगि, ऊजाम ल्याउँ छ ि प्रमिूपिामत्मक िमिा िढाउन नयाँ परिचस्थमि
ि वािाविण मसजमना गछम । साथै यसले कममिािीहरु ि सं स्थालाई काम ि सेवा वा उत्पादनलाई चजवन्ििा
ददँ दै ददगो पमन िनाउँ छ । सहज अवस्थामा मािै नभएि प्राकृमिक घटना, ववपचत्त ि कोिोना जस्िो
ववश्वव्यापीरुपको महामािी फैमलएको िेला अन्य दे शमा झैं नेपालमा पमन सिै सिकािी, नीचज, गैिसिकािी
िथा सहकािी िेिको वैज्ञामनक व्यवस्थापन ि िामलम िथा प्रचशिणका माध्यमिाट कायमिमिा ि
कायमदििा िढाउन जरुिी पिे को अवस्था छ । अको कुिा िमिा ववकास भन्ने कुिा िामलम वा प्रचशिण
मािै होइन, यो िामलम वा प्रचशिण ि िमिा अमभवृविको एक वहस्सा मािै हो । िमिा अमभवृवद्घको
अथम ि आकाि असीममि छ । यसले व्यचक्त कममिािी ि सं स्थाको िमिा वा शचक्त िढाउन (Empower
गनम) िेिै गमिववमि ि कायमक्रम गछम, जसमा नीमिको अध्ययन ि ववश्लेर्ण िथा नीमि अनुसन्िान, सिेिना
कायमक्रम, सं स्थागि िमिा अमभवृवद्घ िथा सचम्मलन कायमक्रम, सं स्थागि सुिाि, पूवामिाि ववकास ि उत्पादन
सामाग्री ि शैलीमा ववकास गने लगायि िेिै ववर्य समेट्छ ।
िमिा अमभवृविका लक्ष्य ि उद्देश्य यस प्रकाि िहे का छन्:
•

कममिािी ि सं स्थाको सोि, भावना, साम्यम ि शचक्त िथा सािन ि स्रोि, उत्पादन, सेवा वा कायम ि
गुणस्ििमा सुिाि ि ववकास गने,

•

कममिािी ि सं स्थाको प्रमिस्पिामत्मक िमिा ि साम्यम अमभवृवद्घ गने,

•

आफ्नो उत्पादन, सेवा ि कायमको परिमाण ि गुणस्ििलाई वढाउने ि िजािमा पकड जमाउने,

•

सं स्थालाई प्रमिस्पिामत्मक िनाउने,

•

प्रमिकूल वािाविण ि जोचखमिाट कममिािी ि सं स्थालाई जोगाइिाख्ने िथा जीवन्ि ि ददगो िनाइ
िाख्ने,

•

कममिािीहरुलाई सं िै पुनिामजगी ि स्फूमिमलो िनाइ िाख्ने ि सं स्थामा वटकाइ िाख्ने,

•

कममिािी, सािन ि स्रोि, व्यवस्थापन, प्रववमि, नीमि, लक्ष्य, कायम, उपलचब्ि, अनुगमन ि मूल्याङ्कन,
वािाविण ि जोचखम लगायिका ववववि ववर्यका समस्या ि समािानका ववर्यमा आन्िरिक रुपमा ि
ववशेर्रुपमा िहस ि छलफल गिी समस्या समािान गने प्रवक्रयालाई मनिन्िििा ददने,
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•

िाविय अन्ििामविय चस्थमिको पमन अध्ययन ि अनुसन्िान गरििहने,

•

सं स्थाको उद्देश्य ि लक्ष्यलाई पूिा गनम सिैं वक्रयाशील िहने ।

िमिा ववकासका कायम ि ववशेर्िा:
िमिा ववकासका कायम ि ववशेर्िाहरु यस प्रकाि िहे का छन् :
•

कममिािी ि सं स्थाको िमिा, साम्यम, सोि, कायमशैली, उत्पादन, सेवा, कायम ि उत्पादन वा सेवाको
गुणस्ििमा दे चखएका समस्याको पवहिान गने ि समािानका उपाय पत्ता लाउने,

•

सं स्था सम्िन्िी नीमि, कायम, िजेट, उत्पादन, सेवा वा कायम, अनुगमन ि मूल्याङ्कन सम्िन्िी ववर्यमा
मनयममिरुपमा अध्ययन ि अनुसन्िान जािी िाख्ने,

•

सं स्थामा सािन ि स्रोिको उचिि व्यवस्थापन ि उपयोग गने गिाउने,

•

कममिािीको मनयुचक्त, सरुवा, िढु वा, कायमको परिमाण ि गुणस्ििमा सुिाि गने,

•

आफ्ना कममिािी, अन्य सािन ि स्रोि िथा उत्पादन ि सेवाको अवस्था ि गुणस्िि सम्िन्िमा
अध्ययन अनुसन्िान गने,

•

वैज्ञामनक व्यवस्थापन प्रणालीद्वािा सं स्थाका सिै सािन ि स्रोि िथा नीमि ि कायमहरुलाई लक्ष्य
ि उद्देश्य पूमिममा केचन्द्रि गिाउने ।

सं घीय सं सदमा िमिा अमभवृवद्घ अन्िगमि समावेश हुने ववर्यहरु :
िमिा अमभवृविमभि मनम्न ववर्यहरु समावेश गने गरिन्छ :
•

ववमि िथा सावमजमनक नीमि मनमामण, पुनिावलोकन गदाम अपनाउनु पने कायमका सम्िन्िमा आवश्यक
िौििरिका ि सीप ववकास कायम,

•

सं सदले सम्पादन गनुम पने समग्र चजम्मेवािी ि कायमका िािे मा गनुम पने कायमहरुका िािे मा पढाउने ि
मसकाउने,

•

सं घीय सं सद ि यसका पदामिकािीहरु िथा सदस्य एवं कममिािीहरुको कायम िथा सं वैिामनक भूममका,
अन्य दे शको सं सदको कायम िथा भूममका सम्िन्िी सैध्दाचन्िक ि व्यवहारिक ज्ञानको ववकास गिाउने,

•

िमिा अमभवृवद्घलाई मसक्ने, िुझ्ने, अवसिको रुपमा ववकास गने,

•

ववकासको सोि गने िमिा िढाउने (आमथमक ववकास, प्रववमिको ववकास, सूिना िथा सञ्चािको
ववकास, पूवामिाि ववकास, आदद) िािे जानकािी,

•

सुशासन कायम गने ि कममिािी व्यवस्थापन िथा कममिािीहरुको आििण ि व्यवहाि िथा अनुशासन,

•

कायामलय व्यवस्थापन िथा सञ्चालन,

•

सािन ि स्रोिको व्यवस्थापन, परििालन िथा उपलचब्ि व्यवस्था,

•

सं स्थाको लक्ष्य ि उद्देश्य परिपूमिम भए, नभएको मूल्याङ्कन गने िौििरिका,
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•

सोि, नीमि, लक्ष्य ि उद्देश्य िथा कायमप्रवक्रयाको पुनिावलोकन,

•

सं सद, समममि, सभा, सचिवालय िथा कममिािीहरुको कामको परिणाम, उपलचब्ि ववर्य, खिम गने
िौििरिका, ििि गने िौििरिका, अमनयममििा ि भ्रष्टािाि िोक्ने ि असल शासन कायम गर्ने
िौििरिकामा सं सदको भूममका ि कायम सम्िन्िी ववर्य ।

सं घीय सं सदमा िमिा अमभवृवद्घको आवश्यकिा ि महत्व:
सं घीय सं सदको िमिा अमभवृवद्घका िािे मा ििाम गनुम अगामड सं सदमा सं घीय सं सदमा के कस्िा
ववर्यमा िमिा अमभवृवद्घ गनुम आवश्यक छ भन्ने िािे मा ििाम गनुम जरुिी हुन्छ । वास्िवमा भन्ने हो भने
सं घीय सं सदमा िमिा अमभवृवद्घ गने भनेको सं घीय सं सद, सं घीय सं सदका समममि, सं घीय सं सद सचिवालय
ि सं घीय सं सदका पदामिकािी िथा सदस्य िथा सं घीय सं सदका कममिािीहरुको सोि, वविाि िथा दृवष्टकोण,
योग्यिा, िमिा, दििा, सीप, ज्ञान। सीप, कायमकौशलिा, अध्ययन ि ववश्लेर्ण िमिा, मनणमय िमिा, सिकािका
काम काििाही ि नीमिहरुको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गने कायममा ववचशष्टकिण ि प्रभावकारििा ल्याउने
िमिा िथा सावमजमनक नीमि ि ववमि मनमामणमा ववशेर्ज्ञािा हामसल गिी असल नीमि ि ववमि मनमामण गिी
असल शासन स्थापना गनम प्रभावकािी भूममका ि कायम गनम सक्ने है मसयिमा पुर्याउनु हो ।
यसको साथै िाविय ि अन्ििामविय परिचस्थमिहरु ि समस्याको सुक्ष्म अध्ययन ि ववश्लेर्ण गिी
सं सदमा आफ्नो दृवष्टकोण पेश गनम सक्ने िथा अन्ििावििय मञ्चहरुमा नेपालको िफमिाट प्रभावकािीरुपमा
िाविय दृवष्टकोण पेश गनम सक्ने िमिाको िनाउनु हो । िमिा अमभवृवद्घको साि भनेको सं घीय सं सदका
पदामिकािी िथा सं घीय सं सद, समममि एवं सचिवालय एवं कममिािीहरुको प्रमिस्पिामत्मक िमिा वढाई
यसलाई िाविय ि अन्ििामवियरुपमा सशक्त, प्रमिस्पिी ि प्रभावकािी िनाउनु हो ।
नेपालको सं घीय सं सदलाई सं वविानले अनुसूिी ५, ७ ि ९ अनुसाि ववमि मनमामण ि नीमि मनमामण,
ववमि ि नीमि पुनिावलोकन ि अनुगमन ि मूल्याङ्कन एवं अिीनस्थ ववद्यायनको महत्वपूणम चजम्मेवािी (िािा
९) प्रदान गनुक
म ा साथै प्रिानमन्िीको मनवामिन (िािा७६) िथा पदमुचक्त (िािा १००), सिकािका
कायमक्रम, िजेट, खिम ि उपलचब्िको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गने िथा सिकािलाई सं सदप्रमि उत्तिदायी
िनाउने चजम्मेवािी प्रदान गिे को छ ।
यसको साथै िािपमि ि उपिािपमिको मनवामिन गने (िािा ६२), सं वविान ि कानूनको गम्भीि
उल्लं घन गिे को, कायमिमिाको अभाव वा खिाि आििण भएको वा ईमान्दािीपूवक
म आफ्नो पदीय किमव्यको
पालना नगिे को वा आिाि सं वहिाको गम्भीि उल्लं घन गिे को कािणले आफ्नो पदीय चजम्मेवािी पूिा गनम
नसकेको आिािमा प्रमिमनमि सभाले महामभयोग प्रस्िाव ल्याई दुई मिहाइ मििाट पदमुक्त गनम सक्ने (िािा
१०१) िथा सवोच्ि अदालिका प्रिानन्यायािीश िथा न्यायािीशहरु,न्याय परिर्द्का सदस्यहरु िथा
ु ाइ गने िथा सं वविान ि कानून िथा
सं वैिामनक मनकायका प्रमुख ि सदस्यहरुको िािे मा सावमजमनक सुनव
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पद अनुकूलको किमव्य,आििण ि व्यवहाि नगिे मा महाअमभयोग प्रस्िाव माफमि् पदमुक्त गनम सक्ने
अमिकाि सं घीय सं सदलाई छ ।
त्यस्िै रुपले अध्यादे श पारिि गने, िाजस्व ि खिमको अनुमान िथा िजेट ि कायमक्रम स्वीकृि
गने, ववमनयोजन ऐन, पेश्की खिम वविेयेक स्वीकृि गने, उिािो खिम वविेयक स्वीकृि गने, सं घीय आकचस्मक
कोर् सम्िन्िी वविेयक स्वीकृि गने, आमथमक कायमववमि सम्िन्िी वविेयक स्वीकृि गने जस्िा अमिकाि
पमन सं घीय सं सदलाई ददइएको छ ि सं वविानमा सं सदको स्वीकृमििेगि वा कानून िमोचजम िाहेक कुनै
कि लगाउन ि उठाउन नपाइने (No taxation without representation) िथा ऋण मलन ि जमानि
ददन नपाइने व्यवस्था (िािा ११५) छ ।
वास्िवमा यो सं घीय सं सदको ववशेर्मिकाि हो । यसका साथै सं घीइ सं सदलाई सं वविानले
सङ्कटकालको घोर्णा, सं वविान सं शोिन जनमि सं ग्रह सम्िन्िी व्यवस्था, सचन्ि वा सम्झौिाको अनुमोदन,
समममलन, स्वीकृमि वा समथमन गने अमिकाि प्रदान गिे को छ । यी ववर्यहरुमा सं घीय सं सदका पदामिकािी
िथा सदस्यहरुको दृवष्टकोण, कायम सेवा िथा दििा ि प्रभावकारििा िढाउन आवश्यक छ ि सँगसँगै
सं घीय सं सद सचिवालय ि सचिवालयहरुमा काम गने कममिािीहरुको पमन िमिा ि कायमदििा िथा सोि
वविाि, कायमशैली ि सोवा िथा कायमको िमिा िढाउन अत्यावश्यक दे चखन्छ । सचिवालय ि
कममिािीहरुको िमिा ि कायमदििा िथा कायमशैलीमा परिविमन ि दििा नल्याउँ दासम्म सं घीय सं सद ि
सं घीय सं सदका पदामिकािी िथा सदस्यहरुको िमिा मा अमभवृवद्घ हुन सक्दै न । वकनभने सं घीय सं सदका
अमभन्न सहयोगी अङ्ग नै सचिवालय ि कममिािीहरु हुन ् ।
सं घीय सं सदको िमिा अमभवृवद्घमा दे चखएका समस्या िथा सुिािका उपायहरु:
सं घीय सं सदमा कायमििमिा अमभवृवद्घ गने ववर्यले प्राथममकिा पाउन सकेको दे चखँदैन । यस्मा
मनम्न कुिाहरुको समस्या िहेको दे चखन्छः
•

पिम्पिागि सोि ि दृवष्टकोण: सं घीय सं सदका पदामिकािी ि सदस्य िथा कममिािीहरुको सोि,
दृवष्टकोण, कायम ि सेवामा आवश्यक सुिाि आउन नसक्दा सभा, समममि ि सचिवालयका काम
काििाहीहरु पिम्पिागि शैलीमै सञ्चालन भैिहेका छन् अवहलेको ववश्वव्यापी कोिोनाको समस्यामा
पमन सं घीय सं सदको भूममका सवक्रय ि प्रभावकािी नहुँदा यसको औचित्यिामामथ नै प्रश्न उठे को
अवस्था छ । यसको लामग सं घीय सं सदका पदामिकािी िथा सदस्यहरु एवं सचिवालय ि कममिािीको
सोि ि दृवष्टकोण िथा कायमशैलीमा परिविमन ि सुिाि आउनु आवश्यक दे चखन्छ ।

•

छलफलमा आिाि ि प्रमाणिेगि प्रस्िुमि गने पिमि: सभा ि समममिका िैठकमा ववर्य वस्िुमामथ
छलफल ि िहस गदाम आिाि ि प्रमाणहरुलाई आिाि िनाइ छलफल गने अभ्यास सदस्यहरुमा
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िस्न सकेको दे चखँदैन ि पदामिकािीहरुले पमन यसिफम ध्यानाकर्मण गिाएको दे चखँदैन । यस िफम
आवश्यक सुिाि हुन ु पने दे चखन्छ ।
•

सचिवालयलाई व्यवचस्थि ि प्रभावकािी िनाउन नसवकएको: सचिवालयलाई सङ्गदठि, व्यवचस्थि,
मयामददि, कममठ ि प्रभावकािी िनाउन सवकएको दे चखँदेन । ववमि मनमामण कायममा कायमकारिणीकै
साहािा मलन पने चस्थमििाट िावहि मनस्कन नसक्ता सिैं कायमकारिणाीको प्रभावका ववमि मनमामण,
सं शोिन कायम हुने गिे को छ । अरु कुनै पमन दे शको सं सदमा यस्िो हुँदैन ि यस्िो प्रवृचत्तले सं घीय
सं सदको औचित्यििा ि प्रभावकारििा िढाउन सक्ने दे चखँदैन । यसमा पमन आवश्यक सुिाि हुन ु
पने दे चखन्छ ।

•

कममिािीहरुमा प्रमिस्पिामत्मक िमिा वृचध्द गने योजना नभएको: सघीय सं सदका कममिािीहरुमा ववमि
िथा मनमामण, पुनिावलोकन, अनुगमन ि मूल्याङ्कन ि अन्य कायमको िािे मा ववसिृि जानकािी हुन ु
आवश्यक छ । यस वकमसमको सीप, ज्ञान ि िमिा नभए कममिािीहरुिाट सभा ि सममिलाई
आवश्यक सहयोग पुग्न सक्ने दे चखँदैन । कममिािीहरुको प्रमिस्पिामत्मक िमिा ि कायमदििा िढाउने
कुनै ठोस् योजना ि कायमक्रम िनाएको दे चखँदैन । साथै अन्ििामविय मञ्चहरुमा सहभागी हुँदा आफ्नो
दृवष्टकोण पेश गने िमिा िढाउने कायमक्रम पमन िनाएको दे चखँदैन । यी कुिाहरुमा सुिाि गरिएन
भने सं घीय सं सदका कममिािहीरुले सभा ि समममिमा प्रभावकािीरुपमा सेवा ि कायम गनम सक्ने
दे चखँदैन । यसको लामग कममिािीहरुलाई उच्िस्ििको अध्ययन िथा अनुसन्िानमा ववशेर् योग्यिा
ि ज्ञान हामसल गने कायमक्रम िनाइ कायामन्वयन गनम जरुिी ि िमिा अमभवृवद्घको लामग आन्िरिक
िथा िाह्य िामलम िथा प्रचशिणको पमन ववशेर् व्यवस्था हुन ु जििी छ । सदस्यहरुको हकमा पमन
यसिा िामलम ि प्रचशिणको आवश्यकिा िहन्छ ।

•

प्रचशिण िथा अनुसन्िान ववभागलाइ सवक्रय िनाउन नसवकएको: सं सदको मुख्य काम नै नीमि ि
ववमि ि सिकािी कायम, योजना, िजेट िथा कायमक्रम कायामन्वयनको अध्ययन, अनुगमन ि मूल्याङ्कन
गिी सिकािी मनकायहरुलाईृ मनष्पि, ईमान्दाि, प्रमाणगि ि आिािभूि मनणमय, मनदे शन ि सुझाव ददनु
हो । यी सिै कायम अनुसन्िानका ववर्य हुन ् । सं घीय सं सदमा स्थावपि अनुसन्िान एकाइलाई
व्यवचस्थि गिी परििालन गनम सकेको दे चखँदैन । अन्य दे शको सं सदमा अनुसन्िान एकाइको
आवश्यकिा ि महत्व िढी हुँदा मनकै सवक्रय िनाएको पाइन्छ । िि नेपालमा यसलाई प्रभावकािी
िनाउनेिफम वढलाई हुँदा सं सद, समममि ि सचिवालयको कायमदििा ि कायमिमिामामथ नै प्रश्न उठ्न
थालेको छ । सं घीय सं सदको प्रचशिण िथा अनुसन्िान ववभाग, प्राइड जस्िै सशक्त ि प्रभावकािी
िनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसिफम पमन आवश्यक ध्यान ददन आवश्यक छ।

•

आमथमक स्रोिको अभाव: सचिवालयको लक्ष्य ि उद्देश्य पूिा गने सन्दभममा काम गनमको लामग यथेष्ट
िजेट ि अन्य स्रोि, सािनकोको व्यवस्था गनम नसक्दा पमन सं घीय सं सदको िमिा अमभवृवद्घ हुन
सवकिहे को दे चखँदैन । सं घीय सं सदले यसिफम आवश्यक सुिाि गनुम पने दे चखन्छ ।
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•

िमिा अमभवृवद्घको कायमक्रमलाई पदामिकािीहरुले ववशेर् महत्व ि प्राथममकिा ददन आवश्यक:
अवहलेसम्म सं घीय सं सदमा िमिा अमभवृवद्घको योजना, कायमक्रममा पदामिकािहरुले प्राथममकिा ि
िासो ददने गिे को पाइँ दैन । यसिफम पमन पदामिकािीहरुको ध्यान जान जरुिी दे चखन्छ ।

मनष्कर्म:
आजको एक्काइसौं शिाब्दीमा पिम्पविागि ढङ्गले सं घीय सं सद, समममि, सचिवालय ि कममिािीहरुले
कायम ि सेवा गिे ि सं घय सं सदको दििा, प्रभावकारििा ि मयामदा एवं प्रमिस्पिामत्मक िमिा वढ्न सक्ने
दे चखँदैन ।यस्िो कायमशैलीिाट सं वैिामनक कायम िथा चजम्मेवािीहरु पमन पूिा हुने दे चखँदैन । िसथम सं घीय
सं सदका सं वैिामनक कायम, सेवा िथा चजम्मेवािी पूिा गनम सं घीय सं सदले िमिा अमभवृवद्घका कायमक्रम ि
योजना िढाउन अत्यावश्यक दे चखन्छ । सं घीय सं सदको व्यवस्थानै सावमजमनक नीमि ि ववमि मनमामण गने,
पुनिावलोकन गने, कायमकारिणीलाई प्रश्न सोध्ने िथा कायमकारिणीले िनाएका िजेट, कायमक्रम िथा
नीमिहरुको कायामन्वयनको अनुगमन ि मूल्याङ्कन गने भएकाले यसले कायमकारिणीलाई सिैं ि ुनौिी ददन
सक्ने िमिा ि दििा िनाउनु पने दे चखन्छ ।
सं घीय सं सदको िमिा अमभवृवद्घ गने कुिा अपरिहायम ववर्य हो । सं घीय सं सदमा िमिा
अमभवृवद्घका कायमक्रम ि योजनाहरु िनाइ प्रभावकािी रुपमा लागू नहुँदा सं घीय सं सदका सिैिामनक
चजम्मेवािीहरु पूिा गने कायममा दििा ि प्रभावकारििा आउन सकेको दे चखँदैन । सं घीय सं सदले सं वैिामनक
दावयत्व ि चजम्मेवािी मनवामह गदाम सोि ि दृवष्टकोण, कायम गने िौििरिका, ववमि मनमामण िथा अन्य ववर्यका
छलफल ि िहसका िौििरिका प्रमिवेदन मनमामणका िौििरिका ि अनुगमन ि मूल्याङ्कनका िौििरिका िथा
सािन ि स्रोि िथा सुवविा िढाउने ववर्यमा आवश्यक परिविमन ल्याउन जरुिी छ ।
नेपालको सं घीय सं सदमा यस वकमसमको योग्यिा ि दििाको अभाव िहे को दे चखन्छ । कमजोि
प्रस्िुमिले सं सदको मयामदा ि औचित्यििालाई िढाउन सक्दै न भन्ने कुिा िुझी सं घीय सं सदले िमिा
अमभवृवद्घका कायमक्रम िनाइ लागू गनुम जरुिी दे चखन्छ । अको कुिा सं घीय सं सदमा आन्िरिक ि
िाह्यरुपमा प्रमिस्पिाम गनम सक्ने िमिा ि दििाको ववकास हुन जरुिी िहेको छ । आन्िरिक ि िाह्य
प्रमिस्पिाममा सं घीय सं सदको िमिा कमजोि िहे को छ।
िमिा अमभवृवद्घ गने कुिा सचजलो छै न ि यो ववर्य एकपटक गदै मा पूिा पमन हुँदैन । यसलाई
मनिन्ििरुपमा जािी गनुम पने हुन्छ । यो ववर्य मानव ववकास िथा सं स्थागि िमिा ववकासको ववर्य
पमन भएकाले पूवामिाि ववकासमा झैं यसमा पमन िाज्यले ववशेर् लगानी गनुम पने हुन्छ । यस सन्दभममा
सं घीय सं सदको प्रचशिण िथा अनुसन्िान ववभागलाई भाििका Parliamentary Research & Training

Institute for Democracies (PRIDE) जस्िै िनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसिफम पमन आवश्यक सुिाि
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हुन आवश्यक छ । सं घीय संसदको ध्यान यसिफम जान सकेमा सं घीय सं सदको कायमदििा, कायमिमिा,
प्रभावकारििा, औचित्यिा ि गरिमा िढे ि जाने दे चखन्छ ।
सं घीय सं सदको कायम िि यमि ववशाल छ वक यसको कायमिेिमभि नपने ववर्य नै छै न ।
सुरुमा िेलायिमा सं सदले पुरुर्लाई मवहला ि मवहलालाई पुरुर् िनाउन सक्दै न, िाँकी सिै काम सं सदले
गनम सक्छ भन्ने गरिन््यो । िि अवहले कानून िनाइ मलङ्ग परिविमन गने व्यवस्था सं सािका िेिै दे शमा
गनम थामलएकाले अि सं सदले नहेने ववर्य नै छै न । प्रकृमि, वािाविण वा मामनस ि सं स्थाको जन्म
भएपमछ मृत्यु (सं स्थाको हकमा सं स्था ववघटन) नहुँदासम्म िमिा अमभवृवद्घ सम्िन्िी काम गरििहनु पछम
।यसैले िमिा अमभवृवद्घको कामलाई मनिन्िि िमलिहने प्रवक्रया भमनन्छ । सं घीय सं सदको कायम ि
चजम्मेवािीहरु अव पिम्पिागि ढङ्गले िल्न सक्ने दे चखँदैन । अवहलेको एक्काइसौं शिाव्दीमा सं घीय सं सदका
अगामड िेिै वकमसमका जवटलिा ि ि ुनौिीहरु छन् ि मिन्लाई चििे ि अगामड िढ्न सं घीय सं सद, सचिवालय,
सं सदका पदामिकािी िथा सदस्यहरुको िमिामा गुणात्मक परिविमन ि सुिाि िथा ववकास गिी सं सदलाई
दि, सिम, प्रभावकािी, प्रमिस्पिी ि जीवन्ि िनाउन आवश्यक पहल गनुम आवश्यक छ ।
सन्दभम सामग्रीहरुः
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Evolution of Fundamental Rights in Nepal: Cursory
Survey from Rana Regime to Republican State

Tejman Shrestha

Executive Summary
The fundamental rights have been considered as the most important rights
provided constitutional remedy by the constitution itself. Nepal first introduced the
concept and content of fundamental rights with the first Constitution the
Government of Nepal Act, 1948. This constitution had contained most of the
fundamental rights; however, the promulgation of the constitution itself was no more
than the deception. The Interim Government of Nepal Act, 1951, the second
constitution of Nepal, was not moving forward as it merged the fundamental rights
and the direct principles of the state. The right to constitutional remedy was first
introduced only with the third constitution, the Constitution of Kingdom of Nepal,
1959. But unlike these first to third constitutions, the fourth Constitution of 1962
was regressive in the development of fundamental rights as all the sources of
authority was vested in the King.
The death penalty was abolished in the fifth Constitution of 1990; it also
ensured that the personal liberty. It also substantially abolished the social stigma of
untouchability on the ground of equality. The Interim Constitution of Nepal, 2007
did not only elevate right to life as the right to live with dignity but also introduced
the collective rights like of women, and of children. The present Constitution of 2015
has not only continued the ESC rights already introduced in the Interim Constitution
but also has introduced some more rights and strengthened the existing ones. It has
 Asst. Professor of Law, Nepal Law Campus,
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accepted the doctrine of the fundamental rights to great extent but the fundamental
rights treated under the discretion of subject to the statutes to be adopted by the
legislature has rendered their status as of legal rights and directive policies.
1. Background
There is no such a long history of development of fundamental right in
Nepal. However, it does not mean that such concept of fundamental right was
abruptly introduced at once.38 After the visit of Europe by the then Prime Minister
Jung Bahadur Rana enforced Muluki Ain, 1910 BS (Nepal's Legal Code of 1854),
first codified law, in Nepal.39 As the Legal Code had brought the then ruling system
under the periphery of law, it should be regarded as the source of Nepalese
constitutional law. Constitutional expert Dr. Surya P. Dhungel writes as ‘‘If it could
have been put into actual conduct in accordance with its Preface, Muluki Ain of
1910 could have become like MagnaCarta.”40 Though, it was not the Constitution,
this Code has been accepted as one of the significant constitutional law.
2. Objective and Methodology
Nepal has unique experience of promulgation of seven constitutions within
the short span of seven decades from 1948 (2004 BS) to 2015 (2072 BS). For
understanding of incorporation and development of fundamental right as a separate
part of the Constitution needs a comprehensive research study. As this article is not
allowed for that purpose because of its length, making a very cursory survey from
the introduction of the idea of the fundamental rights in the first constitution to its
latest development is the objective of this study. Basically, this write up attempts to
explore the basic questions:
1. When and how were the fundamental rights scripted first in Nepal?
2. How it continued in the succeeding constitutions?
38

Tejman Shrestha, “Fundamental Rights as per the Stautory Provisions: Fundamental Rights or
Mere Directive Principles of the State?” Nyayadoot, Human Rights National Conference Special
Issue; Dec. 2017 (2074), P, 88, 88-99
39
Even before this Code, Nepal had already adopted the Manav Nyaya Shastra promulgated by
the then King Jayasthiti Malla in 1380 AD 1437 BS)
40
Surya P. Dhungel "Abaidhanik Bidhanbat Baidhanik Sambhidhansamma"in Kanoon. Vol. I.
Kathmandu: Nepal Kanoon Kitab Company Pvt. Ltd, 1987, p 4
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3. Has the present constitution accepted the doctrine of the fundamental
rights truly?
For that purpose, the descriptive and analytical methods of study has been adopted.
The available literature on the content has been reviewed in the respective part and
the core part of the respective constitutions have been analyzed.
3. The Concept of Fundamental Rights
Fundamental right refer to the protection of individual's right by
constitutional guarantee against the unlawful restriction of any branches of the
government. So, it can be said that the fundamental rights are the guarantee against
the unlawful or unjust state action. When the enjoyment of the fundamental rights
is unlawfully restricted by the executive and its subordinate agencies or other state
authorities, there is a measure in the constitution itself for safeguarding them through
the court procedures most specifically the highest one without exhausting the trial
court first.41 The provision of constitutional remedy has been there as there has been
the perpetual conflict between authority and liberty. In the case of Golaknath and
others v. State of Punjab, the Indian Supreme Court has interpreted the fundamental
rights as “none other than the natural rights of man and that they were primordial
and transcendental.”42 The aim of fundamental right is “to create an egalitarian
society to free all citizens from coercions or restriction by the society and to make
liberty available for all.”43 Thus, when there is written constitution, there is provision
of fundamental rights in the constitution with the constitutional remedies.
Fundamental rights assume some underlying principles. First, these
provisions have made some restrictions on the part of the government of which the
government is compelled to respect and implement them. Second, these rights have
such provisions that these can be enjoyed by the citizens and if they are violated,
citizens make these rights enjoyable by knocking the doors of the higher court
without exhausting the remedies available at the trail court. And third and lastly,
these rights can be limited or taken away only by the elaborative and formal process
41

Shrestha (2017) P, 88, 88-99; See Foot Note 1
1967 AIR 1643, 1967 SCR (2) 762. Anil Kumar Rai. Concept of State and Fundamental Rights.
New Delhi: Deep and Deep Publications, 1996, p10- 11.
43
Ibid. B C Sharma. The Law of Ultra Virus. New Delhi/ Kolkatta: Eastern Law House, 2004, p 7
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of constitutional amendment rather than by just ordinary legislation.44 Thus, this
underlying principle assumes that the power of the government on curtailing the
liberty of its people should not be indiscriminated.45
Fundamental right limit the power of the executive. Moreover, it is the
responsibility of every individual and state machinery that such rights guaranteed to
any individual should be respected. “The constitution is a living dynamic organism
which at any point in time will reflect the moral and political values of the people it
governs, and accordingly the law of the constitution must be appreciated within a
single document.”46 While the constitutions are being evolved, the space for
fundamental rights in the such constitutions are provided wider than their
predecessors if the constitutions are to be widely accepted.
In the post-World War II era, the newly independent states from the colonial
powers started writing a new constitution as a fresh start. Such new constitutions
provided a separate part in their constitution called fundamental rights. Most of the
world constitutions contain separate part as fundamental rights. However, this notion
has gradually been weakened. Commenting on Constitution of India, D J De writes,
“It is not necessary that a right to be recognized as fundamental right has to be
expressly found mentioned in Part III of the Constitution. There is, however, wide
scope of recognizing a right as fundamental and new rights can be read into and
inferred from the rights stated in Part III of the Constitution.”47 But, unlike this,
Nepal has continuously providing separate space for fundamental rights in the
constitution except the second constitution.

4. Development of Fundamental Rights in Nepal
44

Tejman Shrestha, “Colourable Legislation and Nepalese Experience” in Constitutional Resource
Material. Office of Attorney General: Kathmandu,2020. pp 229-250
45

These are not exclusive list of principles. These principles are simply drawn up based on the
interpretation of fundamental rights made by the courts in different case laws.
46
Hilaire Barnet. Constitutional and Administrative Law (Indian Rep), London: Cavendish
Publishing House, 1995, p. 1.
47
D J De. Interpretation and Enforcement of Fundamental Rights. New Delhi: Eastern Law House,
2000 p 1-2
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Nepal has already promulgated seven constitutions within the short span of
seven decades ranging from promulgated by the then Prime Minister to drafted by
the people elected Constituent Assembly.
4.1 The Government of Nepal Act, 1948 (2004 BS)
As civic awareness in Nepalese people had risen up, the then Rana rulers
were compelled to promulgate the Government of Nepal Act, 1948 to be effective
from 13th of April 1948.48 It was the same year the world was adopting the Universal
Declaration on Human Rights in the month of December and one year after the India
became independent from the British rule. This was the first constitution in the
history of Nepal. In his inauguration speech, the then prime minister Padma
Shamsher Rana had observed, “With regard to fundamental rights, we have tried to
make provisions for the common good.”49 Tripathi opines, “It would be no
exaggeration to say that constitutional recognition of fundamental right in Nepal
really commenced with the Government of Nepal Act, 1948.”50 The British
constitution has been the source of inspiration for many countries in the world. The
Rana ruler of Nepal too had known about the British constitution and its
parliamentary system. "At times, the Ranas connived that they too had the desire to
introduce a similar system in Nepal. Padma Shamsher, for example, talked about the
parliamentary system in 1947 very clearly. "51 Thus, the first constitution was
introduced with the British and Indian influence.
The Act contained two articles on fundamental rights and duties in the
separate part of the Constitution. Ten fundamental rights viz. personal liberty,
freedom of speech, of publication, of assembly or organization, of religion, equality

48

Bipin Adhikari. Spotlight, May 4, 2020, available at
https://www.spotlightnepal.com/2020/05/04/preliminary-part-padma-shamshers-governmentnepal-act-1948/; Last accessed 2nd Dec. 2021
49
"Address of the then Prime Minister of Nepal upon the Inauguration of the Government of
Nepal Act" Hari Bansha Tripathi. Fundamental Rights and Judicial Review. Kathmandu: Pairavi
Prakashan, 2002. p 21
50
Ibid p. 21.
51
Bipin Adhikari " British Constitution During The Rule Of Padma Shamsher"
https://www.spotlightnepal.com/2020/02/22/british-constitution-during-rule-padmashamsher/?fbclid=IwAR1S30dAb9TK2oEzciY7wUbdyGPOR8lm5VbKVOvBhUm1QVsVJcfWqfmmpn
w; Last accessed 2nd Dec. 2021
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before the laws, and access to justice, free and compulsory primary education, adult
franchise; and right to protection of private property were contained in the Act.52
Right to free and compulsory primary education is quite far sighted vision despite
the fact that there was no effective measures of implementation of it. At the same
time it had equally paid attention to the public morality as it said that these rights
could be enjoyed only “by not violating the principles of public morality.”53 The Act
is equally important from the point of view of fundamental duties of the citizens
towards the nation as there was inscribed, “It shall be the duty of every citizen to
promote public welfare, to contribute to public funds, (…) and its legal system.”54
Thus the first constitution of Nepal had contained most of the fundamental rights
which was a landmark event in the constitutional history of Nepal.
Though the Act incorporated some of the norms of Universal Declaration of
Human Rights (1948), the enjoyment of fundamental rights guaranteed in the Act
was not feasible as there was neither any favourable environment for the enjoyment
of these rights nor there was any constitutional remedy if they were curtailed. Thus,
the Act was doomed to be dysfunctional from its inception. As the Ranas other than
the prime minister himself were not happy with the promulgation of the Act as they
did not want to share the power with the people and the people also were not happy
as it did not meet the minimum expectations of the people.55 Thus, the Act could not
be fully implemented and was finally repealed. So, “it was a deceptive document
designed to hoodwink the people.”56 Though promulgated with the influence of the
British constitution, the Act did not survive indeed.
4.2 The Interim Government of Nepal Act, 1951 (2007 BS)
The Interim Government of Nepal Act, 1951 was promulgated in quite
different context than the Government of Nepal Act, 1948 as it was promulgated
after the dawn of democracy in Nepal on February 18, 1951. The right to freedom
52

Government of Nepal Act, 1948, Article 4
Ibid
54
Ibid, Article 5
55
Vijay Srivastava and Jivesh Jha, "Sunup of Federal Republican Constitution, Sundown of Unitary
Charters in Nepal" in Asian Institute of Diplomacy and International Affairs May 04, 2018
56
Laxman Aryal, "Evolution of Nepalese Legal Profession" in The Legal System of Nepal, Delhi:
LAWS Nepalese Research Scholar's Community, 1985, pp 137-38
53
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of speech and expression, to assemble peacefully and without arms, to form
associations and organizations, to move freely throughout the territory of Nepal, to
reside and settle in any part of Nepal, to acquire, hold, and transact of property, to
practise any profession or to carry on any occupation, trade, or business; and
children’s rights, right against double jeopardy were ascertained in the Act.
The Act, from development of fundamental rights perspective, was
regressive as the fundamental rights were merged in the section of directive principle
of the state and it was stated “the provisions of this part shall not be enforceable by
any Court in Nepal.”57 This provision had undermined the spirit of fundamental
rights.58 “Because of failure to place fundamental rights compulsorily in the category
of fundamental rights of citizens those so called fundamental rights clearly had no
meaningful effect.”59
4.3 The Constitution of Kingdom of Nepal, 1959 (2015 BS)
This third constitution in the history of Nepal, declared itself as “the
fundamental law of the land"60, contained personal liberty, equality before law and
the equal protection of the laws, right to religion, property, political freedom and
right to constitutional remedies. The citizens were guaranteed freedom of speech
and expression, of assembly without arms, to form associations, unions, and
movement or reside in any part of Nepal under political freedom. It also continued
the right against double jeopardy introduced in the Interim Government of Nepal
Act, 1951. The rights without remedies are no more than archaic language. For the
first time “it recognized and introduced the right to constitutional remedies in the
constitutional history of Nepal.”61 Supreme Court was provided the power to issue
directions or orders or writs --habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warranto
and certiorari for the enforcement of the rights upon the petition filed thereto.
Moreover, the Supreme Court might empower any other court subordinate to it to
57

The Interim Government of Nepal Act, 2007, Directive Principle
Surya P. Dhungel, "Contents of Human Rights Friendly Constitution", Workshop Organized by
National Human Rights Commission Nepal, Pokhara, June 3-4, 2009
59
Mukti Pradhan, "Nepalma Byaektik Swantratatako Sthiti" (Situation of Personal Liberty in Nepal)
in Nyayadoot. Kathmandu: Nepal Bar Association, 1988, vol 3, p 149
60
The Constitution of Kingdom of Nepal, 1959, Article 1
61
Tripathi, See Foot note 12 p. 54
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exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers to issue
such directions or orders or writs.
Despite the fact of such provision of fundamental rights, they were
misleading as these rights could be curtailed by making laws under the name of
achieving public good as provisioned in the Constitution.62 The fundamental rights
guaranteed in the Constitution remained more or less a theoretical proposition to be
tested, revised or rejected by the hard fact of experience. They found a place in the
Constitution because its framers were eager to conform to the framework laid down
by the Interim Constitution. But the implementation of these rights remained totally
dependent on the discretion of the Monarch who could abrogate them either in part
or wholly.63 Thus, this Constitution to was not much encouraging from the
perspective of development of fundamental rights
4.4 The Constitution of Nepal, 1962 (2019 BS)
Fourth document in the constitutional history of Nepal, declared itself as “the
fundamental law of the land”64 and any law inconsistent with this provision to be
void to the level of inconsistency. Seven fundamental rights --right to equality, right
to freedom, right against exile, right against exploitation, right to religion, right to
property and right to constitutional remedies were guaranteed in Part 3.65 However,
these rights were not purely fundamental in nature as “the subtle mechanism of
mischief Article 17 permitted the executive and the legislative to usurp all the
fundamental rights granted by part 3 of the constitution by enacting laws in the name
of maintenance of public good.”66 Among those rights, right against exile was new
rights introduced for the first time.67 Though the Supreme Court of Nepal had
delivered some land mark case laws on protection of the fundamental rights of the

62

Constitution of Kingdom of Nepal, 1959, Article 8 (2)
Tripathi, See Foot Note 12, p. 56.
64
The Constitution of Nepal, 1962, Article 1,
63
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Ibid, Articles 10-16
Tripathi, See Foot Note 12 p. 67
67
Govinda Malla. Nepalko Sambaidhani Itihas( Constitutional History of Nepal) II Ed. Bhrikuti
Academic Publications: Kathmandu, 2015, p 48
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Nepalese citizens, the Constitution was equally regressive in the development of
fundamental rights in Nepal as all the sources of authority was vested in the King.
4.5 The Constitution of the Kingdom of Nepal 1990 (2047 BS)
In this fifth Constitution, part III was exclusively devoted to the fundamental
rights which were classified under 13 groups. They were right to equality, to
personal liberty and particular freedom, to press and publication right, rights
regarding justice, against preventive detention, right to information, to property,
education and cultural rights, to religion, right against exploitation, against exile,
right to privacy, and right to constitutional remedy.
This constitution incorporated the idea that the sanctity of life and liberty are
the most significant right essential for survival and development of human beings.
It must be sure that no one has right to take away any one’s life or personal liberty
and state is no exception as there is provision that “no person shall be deprived of
any his personal liberty save in accordance with law”68, and “no law shall be made
which provides for capital punishment”69. Thus, it formally abolished the capital
punishment. Besides right to life, under the same right to freedom, freedom of
opinion and expression; to assemble peaceably and without arms; freedom to form
unions and associations; freedom to move throughout the Kingdom and reside in
any part thereof; freedom to practise any profession, or to carry on any occupation,
or trade were guaranteed.
Right to equality, right to property, right to religion, right against
exploitation, right against exile and right to constitutional remedy were further
strengthened. Right to press and publication right, rights regarding criminal justice,
right against preventive detention, right to information, right to education and
cultural rights, and right to privacy were introduced for the first time except right to
education which was provisioned in Government Act of Nepal, 1948. “The
provision of right to information and privacy are unique and unparallel feature of
the Nepalese catalogue of fundamental rights, as these rights are not specifically

68
69

The Constitution of the Kingdom of Nepal 1990, Article 12(1)
Ibid, Article 12(2)
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available to the citizens of the most developed nations such as the United States of
America, France, Germany, etc.”70
Though the Civil Code of Nepal, 1910 BS had abolished the untouchability
in Nepal, it was still in existent in the society. In a writ petition lodged by Man
Bahadur Bishwakarma,71 the Supreme Court in interpreted the equality clause of
Article 11(4) that any discrimination done in the name of custom is against the norm
of equality. So, from equality perspective as well, this constitution remained quite
significant. Thus, the 1990 Constitution was much progressive and distinct from the
previous ones in the expansion of the fundamental rights.
4.6 Interim Constitution of Nepal, 2007 (2063 BS)
Interim Constitution of Nepal, 2007, the sixth constitution, introduced the
new rights viz. right against untouchability and racial discrimination, rights
regarding environment, rights regarding employment and social security, right to
health, right of women, right to social justice, right regarding labour besides the
continuation of rights guaranteed in the previous constitution of 1990. Right against
torture was considered as free standing fundamental rights.72 Thus, Economic, social
and cultural rights (ESCR) were also introduced in this constitution.
The ‘right to life’ was elevated to ‘right to live with dignity.’73 “There is influence
of Supreme Court of India in incorporating ‘to live with dignity’ but such words are
used while interpreting the economic, social and cultural rights provisioned in the
directive principle of the Constitution in India.”74 ‘The right to live with dignity’ can

70

Tripathi, See Foot Note 12, p. 130
Man Bahadur Bishkarma vs His Majesty’ s Government of Nepal and others, Supreme Court
Bulletin, 1994, No 3. P 1
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This right was under the right regarding criminal justice in Article 14 of Constitution of Kingdom
of Nepal, 1990
73
Interim Constitution of Nepal, 2007, Article 12
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not give the substantial and procedural meaning ‘of right to life’ of article 6 of
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.75
Incorporation and elaboration of ESC rights such as right to live in clean and
healthy environment and right to get basic health service76, right of community to
receive basic education in their own mother tongue, right to get free education to
secondary level, right to preserve and promote own language and cultural
civilization77, right to employment and food sovereignty78 have been introduced.
However, as there is clause of ‘as provided for in the law’ it has itself created the
obstacle for the implementation of such rights.79 “Since these require the legal
mechanism for enforcement of some provisions, it has not, in fact, been practical
and real. Showing Legal requirement for enforcement of all matters has someway
turned it as a cosmetic attempt”80. Thus, introducing ESC rights are positive
indicator in itself; however, the right without implementation mechanism does not
worth much.
4.7 Constitution of Nepal
The Constitution of Nepal drafted by the elected representatives of Nepalese
citizens called Constituent Assembly was promulgated on 20th Sept. 2015. The
Constitution contains thirty one rights ranging from civil political nature to socioeconomic and cultural nature. It has separately placed the ‘right to life’ unlike
placing it under personal freedom of previous constitutions. There is continuation
of provision of abolition of death penalty. Freedom of personal liberty has been
provisioned in order to prevent the state from depriving individual’s right to liberty
in an arbitrary and monopolized way. However, this right cannot be claimed against
75
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the imposition of just, fair and proper law on the basis of protection and investigation
into crime against public interest, national sovereignty and integrity. This provision
has been made in order to ascertain that a person shall not be deprived of his or her
individual liberty in an arbitrary and monopolized way except in accordance with
the law.
While promulgating new constitution, Nepal has been expanding the list of
fundamental rights.81The right of the crime victim has been introduced as new
rights.82 Similarly, dalit’s rights83, right to shelter, consumers’ right has also been
introduced. Right to food sovereignty provisioned under the right to social security
in the Interim Constitution, 2007 has been further elaborated and elevated as right
related to food where three components of it has been provisioned as right to food,
food security and food sovereignty.84 Right to food is legal concept, food security is
technical concept and food sovereignty is political issue.85 Thus, socio-economic
rights have been equally elevated to the fundamental rights.
There are ample progressive provisions such as right to information, right to
communication, right to justice, rights of victim of crime, right against torture, right
to free legal aid, right to privacy, right to property, right to clean environment, right
to language and culture, rights of women, rights of dalits, rights of senior citizens,
right to social security.86 Thus, the development fundamental rights are progressive
in this constitution.
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At the same time it provided venue of excuse to the state as it says “the state
will make law within three years for implementation the rights guaranteed by this
part as per necessity.”87 Thus, one the one hand
the rights have been recognized as the fundamental rights and provided the
constitutional remedy, on the other, the Constitution also contains the provision of
three years' time period for law enactment period for implementation of fundamental
rights.88 Moreover, such grace period was only two years in the respective
committee's in the CA.89 Once they are placed under the fundamental rights
section, some rights such as non-discrimination are supposed to be immediately
implemented.90 The Constitution has blurred the demarcation between directive
principle and fundamental rights and between the fundamental rights and statutory
rights by proposing three years' time period for drafting the necessary acts for the
implementation of the rights.91 Instead of placing every right under the fundamental
rights, the state could place them in Directive Principle with time frame for their
implementation.92 The Indian experience could be helpful in this regard as De
writes, “The Directive Principles stand elevated to inalienable fundamental rights.
Even they are justiciable by themselves.”93 The legislation has fulfilled its
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constitutional obligations to great extent by adopting the eleven new acts and
amending six acts on the very last day,94 still may statutes are yet to be adopted.
In the Constitution of Kingdom of Nepal, 1990, the right to equality has been
placed in the first part of the fundamental rights95and it is followed by personal
liberty96 where as in the Interim Constitution of Nepal, 2007 the right to equality has
been placed after the right to freedom and this trend has also been followed in this
present Constitution as well.
5. Conclusion
Within the constitutional journey of seven decades from 1948 to 2015 of the
development of fundamental rights, Nepal has extensively incorporated rights of its
citizens in the fundamental rights section with some ups and down.
The
fundamental rights were first introduced with the Government of Nepal Act, 1948
and merged into the directive principle and state policy in the Interim Government
of Nepal Act, 1951, the second constitution of Nepal. The first constitution of Nepal
had contained most of the fundamental rights which could be considered as a
landmark event in the constitutional history of Nepal, though the promulgation itself
was no more than the deception "designed to hoodwink the people” as the then rulers
were not ready to respect the civic awareness.
The right of constitutional remedy was first introduced with the third
constitution, the Constitution of Kingdom of Nepal, 1959. It is quite significant that
the Supreme Court could empower any other court subordinate to it to exercise writs.
But unlike these first to third constitution, the fourth constitution of 1962 was
regressive in the development of fundamental rights in Nepal as all the sources of
authority was vested in the King and with subtle mechanism of mischief Article 17.
The death penalty was abolished in the fifth Constitution of 1990 without
mentioning the right to life explicitly and there was provision that personal liberty
will not be curtailed discriminately. It also substantially abolished the social stigma
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Statues Issued to Implement the Fundamental Rights included in the Constitution of Nepal,
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95
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of untouchability on the ground of equality. With the promulgation of Interim
Constitution of Nepal, 2007, the right to life was explicitly mentioned and elevated
to right to live with dignity. This sixth constitution had also introduced the collective
rights like of women, of children. Likewise, ESC right also were equally introduced.
The present Constitution of 2015 has not only continued the ESC rights
introduced in the Interim Constitution but also introduced some more rights and
strengthened the existing ones. However, it has tried to blur the demarcation between
directive principle and fundamental rights by proposing three years' time period for
drafting the necessary acts for the implementation of the rights. In summing up,
Nepal has trying its best to incorporate the fundamental rights of its citizens in its
constitution. The present Constitution has accepted the doctrine of the fundamental
rights to great extent but the fundamental rights treated under the discretion of
subject to the statutes to be adopted by the legislature has rendered to the legal rights.
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ववकासमा सामाचजक न्यायको आवश्यकिा िथा महत्व : समस्या ि
सुझाव

गम्भीि िहादुि हाडा



सािांश
ँ भन्ने िुचझन्छ । ववकासमा सामाचजक न्यायको
सामाचजक न्याय भन्नाले अवसिमा समान पहुि

अभावले व्यचक्तको छनौटमा मािै अविोि गदै न वक यसले समाजको हिे क अमभकाििाट िचञ्चि गिाउँदछ

। सामाचजक न्याय ववकास प्रवक्रयामा आदे श वाक्य हो । यसले आमथमक ववकास ि िृविलाई माि जोड

ँ ि
नददई, मानव अमिकाि आत्मप्रमिष्ठा, िाजनैमिक स्वन्ििा, स्वस््य जीवन स्रोि ि सािनमामथ समान पहुि
सािििा जस्िा कुिाहरु समेि एकीकृि रुपमा समेटेको छ । िसथम िाज्यले प्रदान गने आमथमक सामाचजक
सं स्कृमिक, िाजनीमिक वािावणीय । चशिा स्वास््य, आदद
नागरिकको

समान

ँ
पहुि

पुगेको

अवस्थालाई

सम्पूणम सेवा सुवविाप्रमि समाजका प्रत्येक

वास्िववक

अथममा

सामाचजक

न्याय

भमनन्छ । ववकासको मूल िाििाट िावहरिएका ववभेदीकिण ि वचञ्चिीकिणले गवहिो िोट पुगेका वगम
िथा समूहहरुलाई ववकासको मूल प्रवाहमा सहभागी गिाइ समाजका उत्पादनशील सािन ि स्रोिमामथ

ँ को वािाकिण मसजमना गनुम सामाचजक न्याय हो । िाज्यका सािन ि स्रोिहरुमामथ समान
समान पहुि
ँ मानव मािको नैसमगमक अमिकाि हो । यही अमिकािको ग्यािे न्टी नै साँिो अथममा
अवसि ि पहुि
सामाचजक न्याय हो सामाचजक न्याय ि सकािात्मक ववभेद सँगसँगै अगामड िढ्दछन् । सकािात्मक पहल
िथा ववभेदलाई सामाचजक न्याय प्राप्त गने एक उपायका रुपमा मलइन्छ ।

सामाचजक न्यायका आिाि िथा ववशेर्िाहरु अन्िगमिः १. लोकिाचन्िक शासन प्रणाली िथा

प्रभावकािी सामाचजक सेवा प्रदान गने । २. दरिलो ि अमभप्रेरिि िाज्य सं यन्ि मनमामण गने िथा उपयुक्त

नीमि सं ििना ियाि गने ३. ववमिको शासन लागू गने िथा भएका कानूनहरुलाई व्यवहारिक रुपमा

कायामन्वयन गिाउने । ४. मनयन्िण ि सन्िुलनको स्विामलि अवस्था मनमामण गने ि सशक्त िथा जागरुक
नागरिक समाज ियाि गने । ५. सामाचजक सद्भाव ि पािस्परिकिाको व्यवहाि गने िथा स्विन्ि ि

ँ योग्य न्यायप्रणाली लागू गने । ६. सामाचजक न्याय, न्यायपूणम समाज स्थापनामा सहयोगी हुने ि
पहुि

गरिि ि ववपन्न वगमको िाँच्ने आिाि ियाि हुने । ७. असहायको सािथी िथा मनमुखा ि मनिामलाई अगामड
ल्याउने अविािणा, ८.सािवान समानिा ि लोककल्याणकािी अविािणामा आिारिि िहने ि सिैको पवहिान

िथा सिैलाई समान अवसि प्रदान गने, ९. सामाचजक सुििा िथा कमजोि वगमलाई मामथ उठाउने ि
समावेशी ववकासमा जोड ददनुको साथै असमानिा हटाउने साथै सशक्तीकिणमा जोड ददने कायम गने ।

 सह-प्राध्यापक, अथमशास्त्र,
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सामाचजक न्यायका मसिान्िहरुमा (१) ववकासको मसिान्ि (२) समिाको मसिान्ि (३) समानिाको
मसिान्ि (४) सहभामगिाको मसिान्ि (५) सं ििणको मसिान्ि (६) ददगो जीवनयापनको मसिान्ि (७)
सुिािको मसिान्ि ।

सामाचजक न्याय कायम गनमको लामग िाज्यले मनम्न व्यवस्था गनुम पनेः (क) कानूनको

शासन । (ख) दण्डहीनिाको अन्त्य । (ग) लोकिाचन्िक पिमि । (घ) सहभामगिामूलक पिमि ।
(ङ) आििण ि सकािात्मक ववभेदको व्यवस्था हुन ु जरुिी हुन्छ ।

नेपालको सं वविानको िाज्यको दावयत्व, मनदे शक मसिान्ि िथा नीमिहरु अन्िगमि सामाचजक

न्यायको व्यवस्था अन्िगमिः दे शमा अग्रगामी िाजनैमिक-आमथमक ि सामाचजक परिविमन सुमनचश्चि गने,
ववश्वव्यापी रुपमा स्वीकृि आिािभूि मानव अमिकाि, िहुदलीय प्रमिस्पिामत्मक लोकिाचन्िक प्रणाली,

जनिामा मनवहि सावमभौमसत्ता ि जनिाको सवोच्ििा, सं वैिामनक सन्िुलन ि मनयन्िण, कानूनको शासन,

सामाचजक न्याय ि समानिा, स्विन्ि न्यायपामलका, आवमिक मनवामिन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूणम
प्रेस स्विन्ििा, जनिाको सूिनाको अमिकाि, िाजनैमिक दलहरुका वक्रयाकलापहरुमा पािदशीिा ि

जवाफदे वहिा, जनसहभामगिा, मनष्पि, समि िथा स्वच्छ प्रशासनिन्िका अविािणाहरुको पूणम परिपालना

गने िाजनैमिक प्रणाली अवलम्िन गिी भ्रष्टािाि ि दण्डवहनिाको अन्त्य गदै सुशासन कायम गने, वगीय,
जािीय, भावर्क, लैवङ्गक, सांस्कृमिक, िामममक ि िेिीय भेदभावको अन्त्य गदै मवहला, दमलि, आददवासी
जनजामि, मिे शी, उत्पीमडि, उपेचिि ि अल्पसं ख्यक समुदाय, वपछमडएका िेि लगायिका समस्याहरुलाई

सम्िोिन गनम िाज्यको विममान केन्द्रीकृि ि एकात्मक ढाँिाको अन्त्य गिी िाज्यको समावेशी, लोकिाचन्िक
ि अग्रगामी पुनसंििना गने उद्देश्य िथा नीमिहरु िाचखएको पाइन्छ ।

नेपालमा सामाचजक न्याय िथा समानिा कायम गनमको लामग मनम्नमलचखि ि ुनौिी िथा समस्याहरु

ँ ा सामााचजक
दे खापिे का छन् । जस्िैः अझै पमन समाज पिम्पिावादी ववश्वास ि सोििाट मनदे चशि हुद
न्याय प्रामप्तमा ि ुनौिी िहेको छ । सं वविानमा िामममक, सांस्कृमिक, भावर्क मनिपेििाको व्यवस्था गिे को
ँ
भए पमन व्यवहािमा त्यसो हुन सवकिहे को छै न । िल्लो िहका वगम समुदायले न्यायमामथको सहज पहुि
प्राप्त गनम सवकिहे का छै नन् । ववमिको शासन कमजोि ि दण्डवहनिा कायम छ । लचिि वगम कायमक्रमहरु

प्रभावकािी हुन सवकिहे का छै नन् । सम्िचन्िि सिै िेिसँग सहकायम गनम सवकिहेको छै न । सञ्चािको
भूममका अपेिाकृि हुन सवकिहे का छै नन् । यसिी सामाचजक न्याय अपेचिि स्ििमा हामसल हुन सवकिहेको
छै न ।

न्यायपूणम समाज मनमामण वा सामाचजक समानिा कायम गिाउने सशक्त लोकिाचन्िक

अविािणालाई िुचझन्छ । सं वविान ि अन्य िेिगि नीमिमा स्वीकाि गरिएका ववर्यहरुको कायामन्वयनको
प्रभावकारििा कम हुन,ु स्वीकाि गरिएको नीमि ि कायमक्रमलाई कायामन्वयन गनम नसक्नु, सञ्चालन गरिएका
कायमक्रमहरुको नमिजा लचिि वगमसम्म पुग्न नसक्ने चस्थमि ववद्यमान िहेका छन् ।
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परििय
सामाचजक न्यायको दृवष्टले न्यायोचिििा भन्नाले सकािात्मक ववभेद गने व्यवहािलाई जनाउँ छ ।
न्यायोचिििाको सवाललाई िावल्स् भन्ने मसिान्िकािले व्याख्या गिे का छन् ि उनको भनाइअनुसाि
न्यायोचिििामभि मनष्पि स्रोि ववििण, मानव अमिकाि ि अवसि ववििण पदमछन्, जसलाई सामाचजक,
आमथमक िथा िाजनैमिक प्रणालीहरुले प्रभाव पारििहेका हुन्छन् । अको अथममा भन्नु पदाम ववकास प्रवक्रयाले
जसलाई सिैभन्दा असि पुर्याउँ छ उसैको मनणमय गने प्रवक्रयामा पहुँि िथा मनयन्िण भयो भने त्यसलाई

सामाचजक न्याय भन्न सवकन्छ । िावल्स्ले िहुलवादी समाजमा मानवीय स्विन्ििालाई उपयोग गनम पाउनु
नै न्यायोचिििा हो भनेका छन् । साझा स्रोि व्यवस्थापन सामाचजक न्यायको अवस्था ि कािणहरु पत्ता
लगाउन सैिाचन्िक िहस ि िृहि िाजनैमिक परिपाटीलाई केलाउनु पने हुन्छ । नेपालमा यस सम्िन्िी

काम गने सं घ, सं स्था िथा व्यचक्तहरु एउटा मनचश्चि सामाचजक ि सांस्कृमिक परिवेश (वगम, जामि, मलङ्ग
िथा अन्य सामाचजक ववभेदहरु) मा काम गरििहे का छन् । अमत्र्य सेनले सामाचजक न्यायलाई
व्यचक्तहरुको ववववििासँग गाँसेि हेिेका छन् जस्िै आन्िरिक िरििहरु (मलङ्ग, उमेि, चशिा आदद) ि
िावहरिया िरििहरु (वं शाणुगि, भाग्यवाद, िमम आदद) उनको भनाइ अनुसाि एउटा सामाचजक परिचस्थमिमा
भएको न्याय अको सामाचजक परिचस्थमिमा अन्याय पमन हुन सक्छ । साझा स्रोि व्यवस्थापनका
मसिान्िहरुले यसलाई एउटा सामुदावयक स्रोि व्यवस्थापन ि सं ििणको िाम्रो नमुनाको रुपमा प्रस्िुि गने
गिे का छन् ।
आमथमक, सामाचजक ि िाजनीमिक जीवनका ववववि िेिमा सिै समुदायको लामग न्यायोचिि,

मनष्पि ि समान अवसि उपलब्ि गिाउनुलाई िमिा भमनन्छ । सामाचजक, आमथमक, सांस्कृमिक, भावर्ि
िथा भौगोमलक रुपमा समान रुपले सिै िेिको सन्िुमलि ववकास गनुम नै ववकासमा समिा हो ।

न्यायोचिि ववकास भन्नाले ववकास प्रवक्रयामा िेिीयिा, जािीयिा, भावर्क िथा अन्य पूवामग्रहहरुलाई अलग
गिाई सिैको सम्मानजनक उपचस्थमिलाई जनाउँ छ । िेिीयिा ि िाजनीमिक, आमथमक िथा सामाचजक
पहुँिको आिािमा ववकासलाई प्रभाव पाने ि मामथल्लो वगमको वहिानुकूल िाविय सािनलाई प्रयोग गने

गरिन्छ । यस्िा िाविय सािनहरुलाई गरिि, उत्पीमडि िथा पछामड पिे का वगम समुदायलाई मिना भेदभाव

ववकास प्रवक्रयामा सामेल गदै ववकासको प्रमिफलमा उनीहरुको समान पहुँिको अवस्थाको मसजमना गनुम
न्यायोचिि ववकास हो । नेपालमा िहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थामपनापमछ ववमभन्न सामाचजक िथा भौमिक
पूवामिािका िेिमा केही प्रगमि दे चखए िापमन गरििी मनवािणमा आशामिि सफलिा ममल्न सकेन । गरिि
ि वपछमडएका वगमको ठू लो समूह ववकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेनन् ।

सामाचजक न्याय भन्नाले न्यायपूणम समाज मनमामण िथा सामाचजक समाानिा कायम गिाउने सशक्त
लोकिाचन्िक अविािणालाई िुचझन्छ ।
१. आिुमनक िाज्य (लोकिाचन्िक शासन) व्यवस्थाको एक महत्वपूणम आयाम हो ।
२. आम नागरिकमा िाज्यको उपचस्थमि िोि गिाउने मानविा ि अमिकािवादी अविािणा हो ।
३. अवसि ि लाभहरुके ववििणमा समान पहुँि सुमनचश्चि गिाउने मान्यिा हो ।
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४. समिामूलक ि समन्यावयक समाज स्थापना ि ववकासको आिाि हो ।
५. सिै प्रकािका शोर्ण, अन्याय ि ववभेद अन्त्य गिी न्याय ि नैमिकिामा आिारिि स्वच्छ समाज स्थावपि
गनुम हो ।
सामाचजक न्यायले मुख्यरुपमा समाजमा िहे का लाभहरुलाई समाानरुपमा उपयोग गनम सक्ने
अवस्थाको मसजमना गदमछ । सामाचजक न्यायले समाजका हिे क पिमा न्यायको पिमा वकालि गदमछ,
यो कानूनको शासनभन्दा व्यापक अविािणा हो । प्रशासकीय न्यायको िदला स्वयं प्रभावकािी न्यायको
आिाि ववकमसि गने कायम नै सामाचजक न्यायको मसिान्ि हो । समवष्टमा, उपेचिि, उत्पीमडि वा पछामड
पिे का वा पारिएका व्यचक्त वा समूहहरुलाई सिै प्रकािका सामाचजक अवसि प्रदान गनुम िथा सिै प्रकािका
ववभेदहरुको अन्त्य गने ववर्य नै सामाचजक न्याय हो । समकालीन शासन व्यवस्थाको मुख्य गन्िव्य नै
सामाचजक न्याय कायम गनेिफम मनदे चशि िहेको पाइन्छ । सामाचजक न्यायले मनष्पि व्यवहाि, लाभ ि
हामनमा समान वहस्साको पिमा जोड ददन्छ । सामाचजक न्यायको अविािणाले सामाचजक िथा िाजनीमिक
हक अमिकािको पूणप्र
म त्याभूमि गदै िाज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा सिैलाई समान अवसि प्रदान गनुम
पदमछ भन्ने मान्यिा िोकेको हुन्छ । सामाचजक न्यायले नागरिकका जन्ममसि हक अमिकािको प्रामप्त ि

उपयोगलाई सुमनचश्चििा ददँ दै समिामूलक एवं सम्मामनि जीवनयपनको िाटोलाई सहज ि िृहि्
िुल्याउँ छ ।

Medea Bonjamin को परिभार्ा अनुसाि Social justice means moving towards a society
where all hungry are fed, all sick are cared for, the environment is treasured, and we
treat each other with love and compassion. (सामाचजक न्यायको अथम सिै भोकाहरुले खान
पाएको, सिै मििामीहरुले उपिाि पाएको, वािाविणको सं ििण भएको ि हामी एकले अकामलाई प्रेम ि
करुणापूणम व्यवहाि गिे को अवस्था भएको समाजिफम प्रस्थान गनुम भन्ने हुन्छ ।)

Poul George को परिभार्ा अनुसाि Social justice means complete and genuine
equality of all people. (सामाचजक न्याय भनेको सम्पूणम मामनसहरुका िीिमा पूणम एवं वास्िववक
समानिा हो ।)
औपिारिक अविािणालाई

Aristotle को समयदे चखकै पचश्चमी वविािको मनिन्िििा मामनन्छ ।

समानिा सम्िन्िी यो प्रािीन िािणा हो । यसले मामनसहरुका िीि हुनसक्ने शािीरिक, मानमसक एवं
यस्िै अन्य असिमिाहरुिफम ध्यान ददँ दैन । समानका लामग समान ि असमानका लामग असमान व्यवहाि
यसको प्रमुख मसिान्ि िहेको छ । यस िािणाका अनुसाि मवहला ि पुरुर् दुवै प्राप्त अवसिको फाइदा
मलनका लामग समानरुपमा सिम मामनन्छन् । यस िािणा अन्िगमि मवहला ि पुरुर्, िनी ि गिीि, सिम
ि अिम, सिल ि मनिमलका लामग अलग-अलग कानूनको व्यवस्था गरिएको हुँदैन । सिैका लामग एउटै
कानून हुन्छ ि सो कानूनिाट प्राप्त अवसिका लामग सिै समानरुपमा सिम िहेको मामनन्छ ।
सामाचजक न्याय केवल कानूनको प्रशासन माि नभइ समाजका हिे क पिमा न्याय प्राप्त गने

एउटा महानिम अविािणा हो । सामाचजक न्यायले समाजका प्रत्येक सदस्य िथा समूहलाई मनष्पि

व्यवहाि ि सामाचजक फाइदाको वहस्सा प्राप्त हुन ु पने कुिामा जोड ददन्छ । सामाचजक न्यायले आमथमक
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न्यायलाई पमन समेटेको हुन्छ । यसिी हेदाम सामाचजक न्यायले आमथमक फाइदा िथा िेफाइदाहरुको

न्यावयक ववििणमा पमन जोड ददन्छ । सामाचजक न्याय एउटा मूल्य हो ि यसले मनष्पि सामाचजक
सं ििनाको मसजमनामा मागममनदे श गदमछ, जसिाट समाजका फाइदा िथा िेफाइदाहरुको मनष्पि ववििण गनम
सवकयोस् ।
सामाचजक न्यायका दृवष्टकोणहरु
सामाचजक न्यायको मसिान्िले आत्मसाि गिे को ववर्य िथा यसको प्रकृमिको आिािमा सामाचजक
न्यायलाई ववश्लेर्ण गने गरिन्छ । सामाचजक न्यायलाई मुख्य रुपमा मनम्न िीन दृवष्टकोणिाट अध्ययन
गनम सवकन्छः
१. सं ििणात्मक न्यायस् सं ििणात्मक न्यायले िाज्यले आफ्नो नागरिकहरुलाई समान रुपमा सं ििण गनुम
पने दावयत्व पुिा गने न्यायलाई जनाउँ छ । यो समानिामा आिारिि न्याय हो जसमा िाज्यका स्रोि
सािन ि अवसिमा समानिा अथामि ् सिै वगमको समान पहुँि हुने अवस्थाको मसजमना गने वािाविणयुक्त
न्याय नै सं ििणात्मक न्यायको अन्िवमस्िु हो ।

२. सुिािात्मक न्याय समाजमा पछामड पिे का वगमलाई िाज्य वा समाजको िफमिाट ददनु पने स्रोि सािन
ि अमिकाि प्रदान गने उद्देश्यले लचिि अमिकाि िथा सुवविािफम मनदे चशि न्यायलाई समिामा
आिारिि न्याय वा सुिािात्मक न्याय भमनन्छ । यस्िो न्याय अन्िगमि लचिि वगमलाई सशक्तीकिण
गने उद्देश्यले ववमभन्न ववकास कायमक्रमहरु सञ्चालन गरिन्छन् ।
३. पुनस्थामवपि न्याय समाजको कुनै वगम, िेि वा समुदायको खोमसएको वा हनन् भएको अमिकाि पुनः
वफिाम गने वा पुनस्थामपना गने न्याय नै पुनस्थामवपि न्याय हो । ववगिमा आफ्ना हक अमिकाििाट
वचञ्चि गिाइएको अवस्थामा यस्िो न्यायले िमिपूमिम सवहि नागरिकहरुलाई न्याय प्राप्त गनम सक्ने
आिाि प्रदान गदमछ ।
सामाचजक न्यायका आवश्यक ित्वहरु
१) मनष्पि आिािभूि सामाचजक सं ििनाको मनमामण २) स्वस्थ सामाचजक सम्िन्िको स्थापना
३) फाइदा िथा िेफाइदाहरुको मनष्पि ववििण ४) मनणमय मनमामण प्रवक्रयामा सिैको सहभामगिा ५)
सूिना, सावमजमनक सेवा ि स्रोि िथा सािनमा समान पहुँि आदद ।

ु को परिवेशलाई ध्यान ददँ दा विममान अवस्थामा सामाचजक न्यायका लामग हाम्रो मुख्य
हाम्रो मुलक
सिोकािका ववर्यहरु मनम्नानुसाि हुन सक्ने दे चखन्छः
भोक, गरििी, िेिोजगािी, घििािववहीनिा, पुनस्थामपना ि िमिपूमिम, भेदभाव िथा असमानिा, घिे ल ु
वहं सा, चशिा, स्वास््य, सामाचजक सुििा, भौमिक सं ििना मनमामण िथा पुनमम नमामण ि सहभामगिा ।
सामाचजक न्यायाको उद्देश्य िथा लक्ष्यहरु
१. सामाचजक न्यायले पछामड पिे का व्यचक्त वा समूहहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने, २.

समिामूलक न्याय स्थापना गने, ३. ववर्मिामभि वास्िववक ि पहुँियोग्य प्रकृमिको समानिा उन्मुख
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ववकास गने, ४. नागरिकका जन्ममसि हक अमिकािको प्रामप्त ि उपयोगलाई सुमनचश्चििा ददने । ५.
सामाचजक न्याय समानिाको मसिान्िमा आिारिि िहेको छ ि यो मानवअमिकािको ववश्वव्यापी घोर्णा
१९४८ को िािा २५ सँग सम्िचन्िि छ । ६. न्यायपूणम समाजको स्थापना गने ि समानिाको
मसिान्िलाई व्यवहािमा रुपान्ििण गने । ७. नागरिकको जीवनस्िि उकास्ने ि स्रोि, सािन िथा

अमिकािको िाम्रोसँग ववििण गने ि उपयोग गनम लगाउने । ८. सीमान्िकृि िथा वचञ्चि वगमको सं ििण
गने िथा िाजनीमिक, आमथमक, सामाचजक, सांस्कृमिक वक्रयाकलापमा नागरिकको वहस्सेदािी, अंचशयािी एवं

साझेदािी हामसल गने । ९. सामाचजक सुििा ि सावमजमनक कल्याणको अमभिृवि गनुक
म ो साथै
लोककल्याणकािी अविािणा सचन्नवहि िहे को हुन्छ । १०. िहुसंख्यक दुःख मनवािण गिी िहुजनको
खुसी सञ्चािमा मद्दि गनुक
म ो साथै िाि मनमामणको अमभयानमा सम्पूणम वगम, िेि ि समुदायका नागरिकलाई
मूलप्रवाहीकिण गने आदद जस्िा महत्वपूणम उद्देश्यहरु िहेका हुन्छन् ।
नेपालमा सामाचजक न्यायको विममान ववद्यमान चस्थमिलाई अध्ययन गरिँ दा िाम्रोसँग व्यावहारिक
रुपमा नीमि िथा कायमक्रमहरु कायामन्वयन गनमको लामग मनम्न चिििाट ववश्लेर्ण गनम सवकन्छः

सामाचजक न्याय मनयममि अदलििाट प्रदान गरिने न्याय माि नभई कानूनको मनमामण, कानूनको
व्याख्या ि कानूनको कायामन्वयनिाट सुमनचश्चि गनम सवकन्छ ।
ववकासमा सामाचजक न्यायको आवश्यकिा िथा महत्व
१. समिामा आिारिि समाज स्थावपि हुन्छ । सिै वकमसमको शोर्ण अन्याय ि ववभेद अन्त्य हुन्छ ।

सिैको समान पवहिान, पहुँि, सम्मान ि मयामदा हुन्छ । समावेशी, समिामूलक ि समन्यावयक समाज
मनमामण हुन्छ ।

२. सिैको समान है मसयि स्थावपि गिाउने मान्यिा ि अवस्था हो । समाजका व्यचक्त ि वगममामथ शोर्ण
हुन नददने अवस्था ि व्यवस्था हो ।
सामाचजक पुनववमििणकािी नीमि लागू गने । सामाचजक सुििाका नीमि लागू गने । स्रोि,

सािनमामथको पहुँिको सुमनचश्चििा कायम गने । सुिनामामथको पहुँिको सुमनचश्चििा गने । न्यायमामथ
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पहुँिको सुमनचश्चििा गने । ववपन्न ि कमजोिहरुको लामग ववशेर् व्यवस्था गने । पुनः स्थापनाकािी न्याय
कायम गने ।

चशिा, सिेिना ि सशचक्तकिणका कायमक्रमहरु सञ्चालन गने ।

३. िाविय एकिा ि अखण्डिाका लामग सहयोग पुग्छ ि अवसि ि स्रोिमा सिैको समन पहुँि भई
प्रमिस्पिाम ि िमिा ववकास हुन्छ िथा िाज्यप्रणालीमा वगम, सम्प्रदाय ि समुदायको सहभामगिा

िढ्छ । समाजमा िनाव ि वहं सात्मक प्रकृमिको द्वन्द्वको सम्भावनािाट समाज मुक्त हुने िथा
िाजनीमिक, सामाचजक, सांस्कृमिक एवं आमथमक ववकासका स्रोि, सािन ि अवसिहरुमा सिैको समान

सहभामगिा हुन्छ ि सुशासनको मान्यिालाई व्यवहािमा वास्िववक अथममा कायामन्वयनमा ल्याउन
सघाउँ छ िथा िाज्यमा सामाचजक एवं साम्प्रदावयक सद्भाव कायम हुन्छ ि अन्त्यमा िाज्यका स्रोि,
सािन अमिकािको िाँडफाँटमा समानिा कायम भई िाज्यले मनवामह गनु पने नागरिक दावयत्व पूिा
भई नागरिक सन्िुवष्ट िढ्छ ।
४. िाजनीमिक ववकासले समाजमा लोकिन्ि, समानिा, स्विन्ििा ि भ्रािृत्व कायम गिी सामाचजक
न्यायको स्थापनामा सहयोग पुग्छ । सामाचजक ववकासले समाजमा शोर्ण, असमानिा ि गरििीको
अवस्थामा कमी आउने हुँदा यसिाट सामाचजक न्याय स्थापनामा सहयोग पुग्छ । सामाचजक ववकासले

हुने ि नहुनि
े ीिको खाडललाई कम गरुी समाजमा न्याय ि सद्भाव कायम हुन्छ यसिाट अन्त्यमा

सामाचजक न्यायमा सहयोग पुग्छ । ददगो ववकासले समाजमा प्राकृमिक स्रोि ि सािनको िुविमत्तापूणम
उपयोगमा जोड ददन्छ जसिाट ववकास भिपदो ि वटकाउ हुन्छ ।
६. सामाचजक न्याय मानवअमिकािको एउटा महत्वपूणम पि हो । यसले समिामूलक समाजको स्थापनाका
लामग सं घर्म गिे ि अन्ित्वगत्वा मानवअमिकािको प्रत्याभूमिकै खोजी गदमछ । सामाचजक न्यायको

कुिा गदाम सामाचजक सुििाको पाटोलाई ध्यान ददनु पने हुन्छ, वकनवक साामाचजक सुििा मिना
सामाचजक न्याय प्राप्त हुन सक्दै न । अथामि ् सामाचजक सुििा सामाचजक न्यायको आिाि हो ।

७. सामाचजक न्यायको अको एउटा महत्वपूणम पि भनेको कानूनी शासनको स्थापना हो । यसले
सामाचजक न्याय कायम गनम व्यवस्थावपकािािा उपयुक्त कानूनहरुको मनमामण िथा न्यायपामलकाको
सुिाि ि त्यसमामथको दृवष्टगोिि

(oversight) मा जोड ददन्छ । सामाचजक न्यायले हिे क मामनसले

व्यचक्तगि ववकास ि सािनस्रोिहरु मामथको पहुँिमा समान अवसि पाउनुपने कुिामा जोड ददन्छ ।
यसले समुदाय वा समाजका सिै सदस्यहरुका िीिमा स्रोिहरुको समान ववििण ि मामनसहरुका
िीिमा उल्लेचखि असं गमि दे खापिे को अवस्थामा मिनीहरुको पुनः ववििणको पिपोर्ण गदमछ ।
नेपालमा सामाचजक न्याय कायम गनम िाज्यले गिे का व्यवस्थाहरुः
१. नेपालको सं वविान २०७२ को प्रस्िावनामा उल्लेख गिे कोः सिै प्रकािका ववभेद ि उत्पीडन अन्त्य
गने सङ्कल्प । कानूनी शासनमा जोड । समिामूलक समाज मनमामणको सं कल्प ।
२. कानूनहरुः
— सवोच्ि अदालि ऐन, २०४८
— सिकािी मुद्रा सम्िन्िी ऐन, २०४९
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— सुशासन-व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
— घिे ल ु वहं सा-कसुि ि सजाय) ऐन, २०६६
— जािीय भेदभाव िथा छु वाछु ि (कसुि ि सजाय) ऐन, २०६८
— मानव अमिकाि आयोग ऐन, २०६८
ु ी ऐनहरु ।
— हाल ववद्यमान मुलक
३. सं स्थाहरुः
— प्रिानमन्िी िथा मचन्िपरिर्द्को कायामलय ।
— न्यायालयहरु ।
— सं वैिामनक आयोगहरु ।
— सिै ववर्यगि मन्िालयहरु ।
— गरििी मनवािण कोर् ।
— प्रदे श ि स्थानीय सिकाि ि मिनका मनकायहरु ।
— स्थानीय न्यावयक समममि ।
— िाविय अन्ििामविय गैिसिकािी सं स्थाहरु ।
— सामुदावयक सं स्था
— नागरिक समाज ।
४.

सिी प्रथा ि दास प्रथाको उन्मूलन (१९७७, १९८१), योजनािि ववकासको थालनी, २०१३, नेपाल

ु ी ऐन,
अमििाज्यको सं वविान, २०१५, मििाम उन्मूलन २०१६, िाज्य, िजौटा उन्मूलन २०१६, मुलक
२०२०, भूमम सुिाि २०२१, स्थानीय स्वायत्त शासन, २०५५, ववकेन्द्रीकिण योजना ि सो अन्िगमिका

नीमिहरु, कमैया मुचक्तको घोर्णा, सामाचजक सुििा कायमक्रम, गरििी मनवािण सेवा प्रवाह सुशासन,
शासकीय सुिाि, समावेशीकिणको अविािणा ।
५.

सामाचजक न्यायको स्थापना गने अन्ििामविय शाचन्ि सम्झौिामा उल्लेचखि ववर्यको कायामन्वयन गने
प्रमििििा िाज्यले व्यक्त गिे को आवमिक योजनाको उद्देश्यमा नै सामाचजक न्याय प्रविमनको
मान्यिालाई व्यवहािमा रुपान्ििण गने उद्घोर् गिे को ।

६.

सुशासन ऐन, २०६४ मा समन्याय ि समावेशीकिण, मवहला सशचक्तकिण ि लैं मगक न्याय, कानूनको

शासन, मानवअमिकािको प्रत्याभूमि, प्रशासन सं यन्ि ि मनणमयमा सवमसािािणको पहुँि जस्िा
व्यवस्थाहरु गरिएको, सामाचजक न्यायको प्रविमनका लामग ववमभन्न आयोगहरुको स्थापना गरिएको,
ववमभन्न

NGO िथा INGO सामाचजक न्यायको लामग सवक्रय भएको मानवअमिकाि आयोग

अन्िगमि मानवअमिकाि सम्िन्िी ववमभन्न कायमक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
७.

सामाचजक सुििा योजना िथा सामाचजक सुििा जस्िैः मिमा, पेन्सन, भत्ता आददको व्यवस्था
गरिएको ।
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सामाचजक न्यायको कायामन्वयनमा दे चखएका कमीकमजोिीहरु िथा ि ुनौिीहरु मनम्न प्रकािका छन्ः
सामाचजक न्यायका कायमक्रम सञ्चालनको सन्दभममा िाजनीमिक ि प्रशासमनक प्रमििििाको कमी,
लचिि वगमको पवहिान, सहभामगिा, मूलप्रवाहीकिण ि सशक्ती किणको अवस्था कमजोि, सामाचजक न्यायका
लामग कायम गने सं स्थाहरुको सं स्थागि िमिा कमजोि, गरििी, असमानिा, ववभेद, शोर्ण, िेिोजगािी ि

दण्डवहनिाको अवस्था कायमै िहेको, िाजनैमिक सं क्रमणकालको कािणले कायमक्रमहरु प्रभावकािी नहुन,ु
मानव अमिकाि, समाना ि समिाको कमजोि अवस्था, सामाचजक न्यायको सन्दभममा उत्तिदावयत्व ि
पािदचशमिाको अवस्था कमजोि भएको दे चखन आउँ छ यसका साथै व्यापक गरििी, सामाचजक द्वन्द्व,
दण्डहीनिा, वफिलो िाज्य प्रणाली आदद जस्िा समस्याहरु दे चखन आएको छ । यसको साथसाथै कमजोि
सावमजमनक सेवा प्रवाह, ववभेदकािी सामाचजक सं ििना िथा िाज्य व्यवस्था, सािन स्रोिको कमी, भ्रष्टािािको
िढी िोलिाला, उपलब्ि भएको कानून िथा नीमिलाई िाम्रोसँग व्यावहाारिक रुपमा कायामन्वयन नभएको
दे चखन आउँ छ । गरिि िथा वपछमडएका वगमहरु, दमलि वगमहरु आदद जनजामिहरुले आमथमक, सामाचजक,
िाजनीमिक िथा िामममक िेिमा स्विन्िपूवक
म न्यायसं गि रुपमा भाग मलन सकेका छै नन् ।
सामाचजक न्याय िथा वचञ्चिीकिणमा सुिाि ल्याउनको लामग महत्वपूणम उपायहरु यसप्रकािका छन्ः
१. सामाचजक न्याय सम्िन्िी कायम हेने छु ट्टै मनकाय िोवक सो मनकायलाई आफ्नो कामप्रमि चजम्मेवाि
िनाउने, प्रभावकािी अनुगमन िथा मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्िन गने, शाचन्ि सुििाको उचिि प्रिन्ि
गने, न्यावयक मनणमयको पालना ि कायामन्वयन हुने अवस्था मसजमना गने, सुशासनको प्रत्याभूमि प्रदान
गने ।

२. ववकास सकािात्मक परिविमन हो । ववकासका सिै आयामहरु माफमि् समाचजक न्यायको प्रविमन
गनम सवकन्छ । भौमिक ववकासले पछामड पिे को वा पारिएको िेिमा भौमिक सं ििनाको ववकास भई
सोको उपयोगमा सिैलाई समेट्न सवकन्छ । सडक, ववद्युि,् खानेपानीको ववकासले जनिाको आमथमक
स्ििमा अमभवृवि गनम मद्दि गछम ।
३. सामाचजक ववकास अन्िगमि चशिा, स्वास््य ि िेिना ववकासलाई समेट्न सवकन्छ । जसले वपछमडएको
वगम िेि ि समुदायलाई आफ्नो हक अमिकािप्रमि सजग िनाई भेदभाव ि असमानिालाई कम गनम
आफैँ सवक्रय हुने वाािाविण मसजमना हुन्छ । आमथमक ववकासले स्रोि सािन ि अवसिको मसजमना ि
ववस्िािलाई सम्भव िनाउँ दछ । जसको कािण िाज्यले सामाचजक न्यायका लामग प्रवभमनात्मक

वक्रयाकलाप सञ्चालन गनम सक्दछ । मानवीय ववकासले जनिाको आय, शैचिक स्िि ि औसि आयु
जस्िा समग्र ववकासलाई जोड ददन्छ, जसले समाचजक न्याय स्थापनामा सहयोग पुग्छ ।
४. िाजनैमिक ववकासले िाजनैमिक सं स्थाहरुलाई लोकिन्ि, मानवअमिकाि, कानूनको शासन, समानिा
जस्िा ववर्यवस्िुमा सिेि ि प्रमििि िनाउँ छ । जसले सामाचजक न्याय स्थापना गनम समग्र िाज्य
प्रणालीलाई परििालन गनम सम्भव गिाउँ छ । सामाचजक न्यायको अविािणाले स्रोि सािनको न्यायपूणम
ववििण गने, सीमान्िकृि ि वपछमडएको वगम समुदायको सं ििण गने, स्रोि सािन ववििणमा

जनसहभामगिालाई प्रविमन गने उद्देश्य िाख्ने भएकाले ववकास ददगो, भिपदो ि सन्िुमलि हुने गदमछ ।
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५. िाि मनमामणमा सिै वगम, िेि ि समुदायको सहभामगिा सुमनचश्चि गिाउँ दछ । नागरिक सशचक्तकिणले
सामाचजक ववकासमा योगदान गछम । सामाचजक वववाद, द्वन्द्व ि वहं साको अन्त्य भई सामाचजक सद्भाव,
एकिा ि भाइिािाको ववकास हुन्छ । समुन्नि समाज मनमामण सम्भव हुन्छ । सामाचजक न्यायले

ववकासका प्रमिफल सिैमा समानुपामिक वहसािले ववििण गने हुँदा ववकास सन्िुमलि ि ददगो हुन
जान्छ ।
६. समाजमा सिैको पवहिान, सम्मान ि भूममका स्थावपि गने, जािीय, भावर्क, लैवङ्गक आिािमा कुनै
प्रकािको ववभेद नगने, िाज्यिाट प्रदान गरिने सेवा, सुवविाहरुको ववििणमा कसैप्रमि ववभेद नगरिने ।
समानिामा आिारिि ववििण प्रणाली लागू गने जस्िोः स्वास््य सेवा, चशिा, खानेपानी, ववद्युि सेवा,

सूिना प्रववमिमा सिैको पहुँि िहने । शासन प्रणालीमा सिैले सहभागी हुन पाउने, प्रमिस्पिाम गनम
पाउने अवस्था । प्राकृमिक वा मानव मनमममि सावमजमनक स्रोि सािन प्रयोग वा उपयोग समानिाका
आिािमा गनम सक्ने व्यवस्था ममलाउने ।
७. नीमिगि सुिािः

(क) छु ट्टै ि िृहि् सामाचजक न्याय सम्िन्िी नीमि िजुम
म ा गने, वैज्ञामनक ि वास्िववकिाका आिािमा

लचिि वगमको पवहिाान गने, ववमभन्न जाि वा वगमका ववपन्न ि सीमान्िकृिहरुलाई प्राथममकिाको
मनिामिण गने, सिकािी मनजी ि नागरिक समाजको सहकायमको नीमि अचख्ियाि गने ।

(ख) कानूनी सुिािः
सामाचजक न्यायको भावनालाई प्रत्याभूमि गने गिी सं वविानमा स्पष्ट व्यवस्था गने, आमथमक,

िााजनीमिक, लैवङ्गक, सामाचजक, सांस्कृमिक समावेशीकिणको व्यवस्थालाई सं वविानमा स्पष्ट
रुपमा िाख्ने, असमान ि ववभेदकािी कानून खािे ज गने, अववभेद, समानिा, ववशेर् सं ििण

सकािात्मक ववभेद, समाचजक सुििा जस्िा ववर्यलाई व्यवचस्थि गनम आवश्यक कानून मनमामण
गने ।

(ग) सं स्थागि सुिािः
सामाचजक न्यायको प्रविमनका लामग ववशेर् सं ििनाको मनमामण गने, व्यवस्थावपका सं सदका
ववर्यगि समममिमा सामाचजक न्याय समममिको व्यवस्था गने ।

(घ) कायमगि सुिािः
गरिि ि असहायका लामग ववशेर् कायमक्रमहरु सञ्चालन गने, ववकास प्रयास गरििी मनवािण,
असमाानिा ि िेिोजगािी न्यूनीकिण गनेिफम केचन्द्रि गने, समावेशीकिण ि सन्िुमलि ववकासको

अविािणालाई थप सशक्त िनाई व्यवहािमा मूिम रुप ददने, कायमक्रम िजुम
म ा, परिमाजमन, स्रोि सािन
व्यवस्थापन, कायमववमि मनमामण गने, प्रभावकािी अनुगमन, मूल्याङ्कन, अनुसन्िान गने िथा सुिािलाई
मनिन्िििा ददने ।
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विममान पन्ध्रौं पञ्चवर्ीय योजना २०७६-२०८१ मा चशिा िथा समावेशीकिणको ववकास कायमक्रम

सोि
सामाचजक आमथमक रूपान्ििणका लामग मानव सं सािनको ववकास िथा िाज्यका सिै नागरिकको

उपचस्थमि ि अथमपूणम सहभामगिामा समावेशी ववकास गने ।

लक्ष्य
गुणस्ििीय चशिा माफमि् मसजमनशील, दि प्रमिस्पिाम, उत्पादनशील

मानव स्रोिको

ववकास गने

िथा मानव ववकास सूिकाङ्कको आिािमा पछामड पिे का समुदायहरुको सशक्तीकिण ि समानुपामिक
ववकास गने ।

उद्देश्य
ु मा उपलब्ि
१. आमथमक सामाचजक िथा िाजनैमिक अवसििाट वचञ्चिीमा पिे का लचिि वगमका लामग मुलक
सािन स्रोि िथा सुवविामा समानुपामिक समावेशी पहुँिको सुमनचश्चििा गनुम । यसको साथै सिै

िालिामलकालाई प्रािचम्भक िालचशिाको अनुभव सवहि आिािभूि चशिा अमनवायम िथा मन:शुल्क ि
माध्यममक चशिामा मनःशुल्क सुमनचश्चि गिी

चशिालाई गुणस्ििीय, जीवनउपयोगी ि प्रववमिमैिी

िनाउनु ।
२. प्राववमिक चशिा िथा व्यावसावयक सीप ववकासमा सामावेशी ि समिामुलक पहुँि ववस्िाि ि गुणस्िि

सुमनचश्चि गनुम िथा पहुँि ि गुणस्िि अमभवृवि गिी उच्िचशिालाई अमभवृवि गिी अनुसन्िानात्मक
िथा प्रववमिमैिी ि िोजगािमूलक िनाउँ दै ज्ञानमा आिारिि समाज ि अथमिन्ि मनमामण गनुम ।

३. सिै नागरिकका लामग जीवनपयमन्ि चशिाको अवसि सुमनचश्चि गनुम ि सं घीय सं ििना अनुरूप सिै
िहका शैचिक प्रशासमनक मनकाय सं स्थामा सुशासन कायम गनुम ।
नेपालको सं वविान, २०७२ ले वगीय, जािीय, भावर्क, लैवङ्गक, सांस्कृमिक, िामममक ि िेिीय
भेदभावको अन्त्य गदै मवहला, दमलि, आददवासी÷जनजामि, मिे सी, मुचस्लम समुदाय, उत्पीमडि समुदाय ि
वपछमडएका िेि ि वगमका समस्याहरूलाई सम्िोिन गनम िाज्यको केचन्द्रकृि ि एकात्मक ढाँिाको अन्त्य
गिी समावेशी, लोकिाचन्िक, सं घीय शासन प्रणाली सवहिको अग्रगामी पुनः सं ििना गने उल्लेख गिे को छ

। नेपाल मानव अमिकाि सम्िन्िी ववश्व घोर्णापि, नागरिक िथा िाजनीमिक अमिकािसम्िन्िी महासचन्ि,
सिै प्रकािका जािीय भेदभाव उन्मूलनसम्िन्िी महासचन्ि, अन्ििामविय श्रम सं गठन महासचन्ि नं. १६९
को साथसाथै अन्य अन्ििामविय दस्िावेजहरूको हस्िाििकािी िाि भएकाले आददवासी÷जनजामि लगायिका

ववमभन्न समुदायववरुि हुने भेदभाव अन्त्य गनुम पदमछ ि उनीहरूको सामाचजक िथा सांस्कृमिक अमिकािको

पूणउ
म पयोगका लामग आईपने अविोिहरू हटाउनु पदमछ । ववगिका आवमिक योजनामा आमथमक, सामाचजक,
सांस्कृमिक, िाजनीमिक, िामममक, भावर्क िथा भौगोमलक रूपमा वचञ्चिीकिणमा पिे का समुदायको सं ििण
िथा सम्विमन, नीमि मनमामण प्रवक्रयामा पहुँि ववस्िाि लगायि प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । िथावप यी
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समुदायको ववद्यमान अवस्थामा सुिाि गिी दे शको समग्र ववकास प्रयासमा वयनीहरूको योगदान अथमपूणम
रूपमा समावहि गनम थप प्रयास गनुम पने दे चखन्छ ।

सहायक ग्रन्थहरु
•

प्रा.डा.वासुदेव काफ्ले, हे मिाज ढकाल, वकसान प्रसाद अमिकािी, चशिामा सामााचजक न्याय

(Social

•

Justice in Education), Sunlight Publication, कीमिमपिु , पवहलो संस्किण, २०६८, भाद्र ।
Kisan Prashad Adhikari, Social Justice Education, Shubhakamana Prakashan,
Kathmandu, First Edition, 2068.

•

मीन िहादुि मिष्ट, चशिाको मसिान्ि, साझा प्रकाशन, पुल्िोक, छैं ठौं सं स्किण २०५० ।

•

कमला ज्ञवाली, चशिामा समन्यावयक पहुँिको लामग दुि िथा खुला चशिा ि सूिना प्रववमि,
अनौपिारिक चशिा, वर्म २, अंक १, २०७३, अनौपिारिक चशिा केन्द्र, सानोदठमी, भक्तपुि ।

•

हरि मिनोद अमिकािी, सामाचजक न्याय चशिा ि मवहला मानव अमिकािका िेिमा भएका प्रयासहरु,
चशिा (अिमवावर्मक पमिका), वर्म ३३, अंक १, सं ख्या ४४, २०७३, पाठ्यक्रमववकास केन्द्र, सानोदठमी,
भक्तपुि ।

•

हरि मिनोद अमिकािी, सामाचजक न्यायमा चशिा ि त्यसको अनुसन्िान पि, चशिा (अिमवावर्मक
पमिका), वर्म ३०, अंक १, २०७१, पाठ्यक्रम ववकास केन्द्र, सानोदठमी, भक्तपुि ।

•

महेस शमाम पौडेल, मानव अमिकाि, ववकास ि सामाचजक न्याय, अविािणा ि अन्ििसम्िन्ि, मानव
अमिकाि सं वाहक, अंक ३, माानव अमिकाि पमिका, वर्म २, पुस २०७३, अंक ३, िाविय मानव
अमिकाि आयोग, हरिहिभवन, पुल्िोक, नेपाल ।

•

महेस शमाम पौडेल, मानव अमिकाि, सामाचजक न्याय ि ववकास, ववकास
२०६७, फागुन

•

(VIKAS), Vol.31,

No.2. िाविय योजना आयोग, काठमाडौं, नेपाल ।

महेस शमाम पौडेल, मानव अमिकाि, सामाचजक न्यायः अविािणा, अभ्यास ि आवश्यकिा,

विकास

(VIKAS), Vol.30, २०६६, िैि No.3., िाविय योजन आयोग, काठमाडौं, नेपाल ।
•

दीपक प्रसाई, चशिामा लैं मगक समिा ि समाानिा, सोपान (मामसक), २०६४, माघ, वर्म ४, अंक ८,
पूणांक ४४, काठमाडौं, नेपाल ।

•

िमेश अयामल, समसामवयक ववर्यहरु

(Contemporary Issues), गुडलक पचब्लकेशन, िामशाहपथ,

काठमाडौं, दोस्रो सं स्किण २०७४ ।
•

पन्ध्रौं योजना-आमथमक वर्म २०७६÷७७-२०८०÷८१), नेपाल सिकाि, िाविय योजना आयोग,
मसं हदििाि, काठमाडौं, नेपाल ।

•

सामाचजक न्याय चशिा, मिभुवन ववश्वववद्यालय, चशिाशास्त्र सं काय (डीनको कायामलय), कीमिमपिु ,
काठमाडौं, नेपाल, पुनःमुद्रण), २०६४ ।
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•

टे कनािायण पाण्डे, सामाचजक न्याय ि िावियिाको प्रविमनका लामग सावमजमनक चशिाको सुदृढीकिण,
कममिािी, २०७५, अंक ११, वर्म ११, नेपाल मनजामिी कममिािी युमनयन(सं घ), केन्द्रीय कायमसमममि,
िििमहल, काठमाडौं ।

•

सुिेश अमिकािी, सामाचजक न्याय िथा समानिा, शाखा अमिकृि –दद्विीय ि िृिीय पि), किीयि
काउचन्समलङ्ग सेन्टि प्रा.मल.,िानीिािी, काठमाडौं, परिमाचजमि सािौं सं स्किण—२०७६ ।

•

प्रकाश पचण्डि, सामाचजक न्याय, सावमजमनक व्यवस्थापन (स्रोि सामग्री) (सावमजमनक प्रशासन,
व्यवस्थापन, ववकास ववशेर्), सम्पादन : ववदुि कोइिाला, कृष्णमुिािी चशवाकोटी, नािायणप्रसाद सुवेदी,
सािथी –अध्ययन िथा अनुसन्िान केन्द्र), सोपान –मामसक), मडल्लीिजाि, काठमाडौं ।

•

ओली, डा. ववि िहादुि मसहं ,(२०६८) चशिाको परििय किा ११, शैिचणक मूल्याङ्कन वल्व वाइड
पचब्लकेशन, पुिलीसडक, काठमाडौँ नेपाल ।

•

कोइिाला, ववद्यानाथ ि हरिप्रसादपोखिे ल( २०६७)शैिचणक पिमि काठमाडौँ, वपनांकलपचब्लकेशन,
दोस्रो सं स्किण ।

•

िाणा, स्वयं प्रकास, िन्द्र िहादुि िेष्ठ, ि वकिणिाम िचञ्जिकाि (२०६२)चशिामा मापन िथा मूल्याङ्कन,
ववद्याथी पुस्िक भण्डाि, िौथो सं स्किण ।

•

ीँ िु ाण प्रकाशन िागिजाि
लाममछाने, मनममला (२०६६) समकामलन समाज किा १२, काठमाडौँ भूडीप
काठमाडौँ, प्रथम सं स्किण ।

•

वाग्ले, मनप्रसाद ि मािव प्रसाद ढकाल (२०६५) चशिाको प्रािचम्भक परििय, काठमाडौँ, ववद्याथी
पुस्िक भण्डाि, िौथो सं स्किण ।

•

शमाम, प्रा.चििचञ्जवी ि शमाम सह प्रा. मनममला (२०६२) पाठ्यक्रमयोजना ि अभ्यास .एम. के. पचब्लशशम
एण्ड मडष्टव्यूटमस काठमाडौँ सं स्किण

•

शमाम, प्रा. चििचञ्जवी ि

शमाम सह प्रा. मनममला (२०६६) शैचिक मूल्याङ्कन एम. के. पचब्लशसम एण्ड

मडष्टव्यूटसम काठमाडौँ सं स्किण ।
•

शमाम, चििचञ्जवी (२०६२) चशिाका आिािहरू, एम. के. पचब्लशशम एण्ड मडष्टव्यूटमस काठमाडौं
सं स्किण ।

•

शमाम, प्रा. चििचञ्जवी ि शमाम सह प्रा. मनममला (२०६६)शैचिक ववमि एम. के. पचब्लशम एण्ड मडष्टव्यूटमस
काठमाडौँ ।

•

मसं ह, नागेश्वि (२०६३). चशिाको परििय, पैिवीप्रकाशन काठमाडौँ नेपाल, दोस्रो सं स्किण

•

श्रे ष्ठ, िन्द्र िहादुि ि सम्झना िस्नेि (२०६५) शैिचणक पिमि, काठमाडौँ, भूडीपुिाड प्रकाशन, प्रथम
सं स्किण ।
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खुला सं सदको आवश्यकिा, हाम्रो अभ्यास ि मममडयाको सवक्रयिा

ईश्विी सुवेदी



सािांश

ँ पुग्दछ । जि सं सदका
सं सदीय खुलापनका माध्यमिाट सं सदका सूिनामा नागरिकको पहुि

सिै वक्रयाकलाप नागरिकलाई थाहा हुन्छ यसले लोकिन्ि िमलयो िन्दछ । आमसञ्चाि ि नागरिकलाई

सं सदमा प्रवेश गनमका लामग सहजिा, डकुमेन्ट प्राप्त गनमका लामग सहजिा ि िैठकमा भएका छलफलमा

सहभामगिाका लामग सहजिा हुन ु नै खुलापन हो । खुलापनमा छापा, िे मडयो, टे मलमभजन, अनलाइन
लगाएिका आमसञ्चािका सािनिाट ददइने समािािको प्रभावकारििा िढी हुन्छ । सं सदले चस्रममङ
लगायि िहुववमि माध्यमहरू माफमि् सूिना िावहि ल्याउने परिपाटीको ववकास गनम जरुिी छ । सं सदीय
खुलापनले सांसदहरूको इमान्दारििा ि सम्भाववि स्वाथमको द्वन्द्वको िािे मा िुझ्न नागरिकलाई सचजलो

ँ सं सदसम्म पुग्ने ि उनीहरूिाट सही
हुन्छ । सं सदमभि खुलापन -Openness_ भएमा नागरिकको पहुि
मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना िहन्छ । सन् २०१२ मा खुला सं सद घोर्णापि जािी गरिएको छ ।

यस ववर्यमा २०१५ मा नेपालमा पमन छलफल, िहस भएको छ । िि अवहलेसम्म यो घोर्णापिलाई

स्वीकाि नगिे का कािण The Open Parliament e-Network मा भने नेपाल आिि छै न । यिा

Inter-Parliamentary Union -IPU ले खुला सं सद घोर्णापिलाई स्वीकाि गरिसकेको छ । नेपाल
IPU को सदस्य िाि भएकाले सं सदमा खुलापन गनम जरुिी छ । िि पमछल्ला ददनहरुमा नेपालको सं सद

पमन खुला रुपमा जान थालेको भने छ । द्वन्द्वमा सं सदीय खुलापनका कमिपय अ््यािाहरू पमन दे चखने
गिे का छन् । त्यसैले ववश्वभरि नै खुला ि जवाफदे ही सं सद सम्िन्िी मापदण्डहरू िय गिी अभ्यासमा
ल्याउने गरिएको छ । यहाँ सं घ प्रदे श ि स्थानीय िहमा सं सद िहे काले िीन िहमा जनसहभामगिाको
ँ हुन ु पदमछ ।
अवसि फिावकलो हुन ु पदमछ भने िैठक प्रवक्रया ि सूिनामा प्रेसका लामग सहज पहुि
परििय
सं सदका सूिनालाई नागरिकहरूका लामग थप पहुँियोग्य िनाउनु पछम भन्ने मान्यिाको ववकास

हुँदै गएको छ । सं सदीय प्रवक्रयाहरूमा सहभागी हुने नागरिकहरूको िमिालाई िमलयो िनाउन खुला

ु ले सं सदलाई खुला गनम थालेका छन् । नेपाल भने खुलापनको
सं सदको आवश्यकिा महशुस गिी िेिै मुलक
ववकास गनम अझै सवकिहे को छै न । खुला सं सदमा आमसञ्चाि ि नागरिकको पहुँिमा व्यापक वृवि हुने

हुँदा यसले लोकिन्िलाई थप मजिुि िनाउँ दछ । खुला सं सद घोर्णापिको अचन्िम प्रारुप १५ से्टे म्िि

 परकार
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२०१२ को िोममा सम्पन्न ई-पामलमयामेन्ट कन्फेिे न्समा ववमोिन गरिएको मथयो । खुला सं सदको
घोर्णापि जािी गरिएपमछ ववश्वका ६० भन्दा िढी दे शहरूले खुला सं सदको घोर्णापिलाई स्वीकाि

गरिसकेका छन् । खुलापनले जनिाको मििाट सं सदमा प्रमिमनमित्व हुने भएकाले जनिाले सही व्यचक्त

वा पाटीलाई मिदान गनम सक्ने वािाविणको मसजमना हुन पुग्दछ । नागरिकले सं सदमा सही प्रमिमनमि
पठाउन सिम भएमा त्यसले सं सदीय काम काििाही प्रभावकािी िनाउन मद्दि ममल्दछ । छापा मममडया,
िे मडयो, टे मलमभजन, अनलाइन लगायिका आमसञ्चािका सािनिाट स्थलगि अध्ययनका आिािमा प्रकाशन
प्रसािण हुने खििहरू ि सं सद प्रशासन स्वयंले चस्रममङलगायि िहुववमि माध्यमहरू माफमि् सूिनाहरू
िावहि

ल्याउँ दा

आम

नागरिकमा

सं सदीय

गमिववमिको

िुझाइको

स्ििमा

वृवि

हुन

पुग्दछ । खुलासं सदमा सं सद प्रशासनले गैि-भेदभाविवहि आिािमा सिै नागरिकहरूका लामग सूिनाको

पहुँि सुमनचश्चि गनुम पने ि सं सदीय जानकािी पमन मनःशुल्क उपलब्ि गिाउनु पदमछ । सं सदमा भौमिक

रुपमा उपचस्थि हुने अवसि सिै नागरिकहरूलाई प्रदान गने ि सं सदका सिै सूिनाको पहुँिको सुमनचश्चिाले

िाजनीमिलाई सही मागममा डोर्याउन मद्दि पुग्दछ । सं सदमा िोल्दा प्रयोग भएका मािृभार्ालाई सिैले

िुझ्ने भार्ामा रुपान्ििण गिी जनिा समि पुर्याउनु पदमछ । सं सदीय सूिनाहरू खुला ि सं िचिि ढाँिामा
अनलाइनमा जािी गिी सहज िनाउनु पदमछ जसले नागरिकहरूलाई प्रववमि, उपकिणहरूको पूणम दायिा
प्रयोग गिी यो जानकािीको ववश्लेर्ण ि पुनः प्रयोग गनम सम्भव िुल्याउनेछ । सं सदीय सूिनालाई सचजलैसँग
खोज्न सवकने साथै यसको अन्वेर्णको लामग नयाँ प्रववमिको ववकासलाई प्रोत्साहन गनम िल्कमा डाउनलोड

गनम सवकने गिी िाख्नु पदमछ । सं सदका वेिसाइटहरूले मध्यस्थकिामहरूलाई सूिना पहुँिको सुवविा ददएि
सीममि इन्टिनेट पहुँि भएका समाजहरूमा पमन नागरिकहरूसँग सञ्चाि गनम सिम िनाउँ दछ । जसले

नागरिकहरूलाई जानकािी थप फैलाउन मद्दि पुग्दछ । आमसञ्चािको माध्यिाट जमि कुिाहरू िावहि

आएका छन् त्यसले माि पयामप्तिा नहुने भएकाले सं सदमभि आमसञ्चािको पहुँिसँगै नागरिक पहुँि पुग्नु
पदमछ।आमसञ्चािको पहुँिले नागरिकहरूलाई सांसदहरूको इमान्दारििा ि सम्भाववि स्वाथमको द्वन्द्वको
िािे मा िुझ्न सचजलो हुनेछ । सं सदीय जवाफदे वहिा सुिाि गनमका लामग खुला सं सदको आवश्यकिा

महसुस गिी खुला सं सद नेटवकमको स्थापना समेि गरिएको छ । सं सदीय खुलापनले सं सदका हिे क
वक्रयाकलापमा िढीभन्दा िढी नागरिक सं लग्निा िहने ि यसले जनप्रमिमनमि सं स्थालाई थप उत्तिदायी

िनाउने हुँदा यसिाट िमलयो लोकिाचन्िक समाज मनमामण हुन पुग्दछ । सं सदीय अनुगमन सङ्गठन

Parliamentary Monitoring Organization (PMO) समुदायका प्रमिमनमिले संसदीय खुलापन
सम्िन्िी मनम्नमलचखि मसिान्ि मनमामण गिे का िथा यसलाई अझ िढी सुिाि गदै लैजाने प्रमिज्ञा गिे का

छन् । जसमा खुला सं स्कृमिको प्रविमन िािे उल्लेख गरिएको छ । यसमा सं सदीय सूिनामा सावमजमनक

स्वाममत्वको स्वीकायमिा, कानूनद्वािा खुलापन सं स्कृमिको प्रविमन, मनगिानी माफमि् खुलापन सं स्कृमिको
सं ििण, नागरिक चशिाको प्रविमन, नागरिक िथा नागरिक समाजको सं लग्निा, स्विन्ि नागरिक समाजको
सं ििण, प्रभावकािी सं सदीय अनुगमनको सवलीकिण, असल अभ्यासको आदान-प्रदान, कानुनी उपिािको
प्रत्याभूमि, पूणम सूिनाको सम्प्रेर्ण, समसामवयक सूिनाको उपलब्ििा, सही सूिनाको प्रत्याभूमि पदमछन् ।
यसैगिी सं सदीय सूिनाको पािदचशमिामभि सं सदीय पािदचशमिाको नीमि अङ्गीकाि, सं सदको भूममका िथा
कायमहरुकािािे सूिना उपलब्ि गिाउने, सं सद सदस्यहरुको सूिना उपलब्ि गिाउने, सं सदीय कममिािी
िथा प्रशासनिािे सूिना उपलब्ि गिाउने, सं सदीय एजेण्डा िािे नागरिकलाई सूचिि गने, मस्यौदा वविेयकमा
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नागरिक सं लग्निा,समममिका काििाहीको अमभलेख प्रकाशन,सं सदीय मिहरुको अमभलेखीकिण, सं सदको
पूणम िैठकका काििाहीका अमभलेखहरु प्रकाशन, सं सदले ियाि पािे का वा सं सदलाई प्राप्त भएका
प्रमिवेदनहरूको प्रकाशन, िजेट िथा खिम िािे का सूिना प्रदान गने,सम्पचत्त सावमजमनक गने िथा सदािारििा
सुमनचश्चि गने, अनैमिक आििण िथा सम्भाववि स्वाथमको द्वन्द्व िािे सूिना सावमजमनक, ऐमिहामसक सूिनामा
पहुँि ददने कुिा पदमछन् । त्यस्िै, सं सदीय सूिनाको सहज पहुँिमभि सूिना पहुँिका लामग ववमभन्न

माध्यमहरू उपलब्ि गिाउने, भौमिक पहुँिको सुमनचश्चििा, सञ्चाि माध्यमको पहुँिको सुमनचश्चििा, प्रत्यि

िथा माग िमोचजमको प्रसािण िथा प्रवाहको उपलब्ििा, दे शभि पहुँि सहजीकिण गने, सिलभार्ाको
प्रयोग, ववववि िाविय वा कामकाजी भार्ाको प्रयोग, मनशुल्क पहुँि पदमछन् । सं सदीय सूिनाको ववद्युिीय
सम्प्रेर्णको प्रविमनमभि खुला

ि सं ििनागि दुवै स्वरुपमा सूिनाको उपलब्ििा, प्रववमिगि उपयोमगिा

िािे प्रोत्साहन, नागरिकको गोपनीयिाको सुििा, गैि स्वाममत्व स्वरुप िथा खुला स्रोि सफ्टवेयिको प्रयोग,
पुनः प्रयोगको लामग डाउनलोड अनुममि, सं सदीय वेिसाइटको उचिि व्यवस्थापन, सहज िथा ददगो खोजी
सं यन्िको उपयोग, सम्िचन्िि सूिनासँग जोड्ने, सजग (अलटम) गिाउने सेवा प्रयोगमा जोड, दोहोिो
सञ्चािको सहजीकिण िाचखएको छ ।
खुलापनको आवश्यकिा
जनप्रमिमनमिले आफ्नो कायमकालमा सम्पादन गिे का काम जनिाहना िमोचजम भए नभएको भन्ने

कुिाको नागरिक िहिाट मूल्याङ्कन गनम कदठन हुन सक्दछ ।

दे श ि जनिाप्रमि उत्तिदायी नहुने

व्यचक्तलाई पुनः मनवामचिि गिाएि ल्याउनुको अथम हुँदैन । यसको सत्य ि्य जानकािी प्राप्त गनम नसकेको
खण्डमा गलि व्यचक्त फेरि फेरि आइिहने सम्भावना िहन्छ । त्यसैले सं सदमभि खुलापन (Openness)

भएमा नागरिकको पहुँि सं सदसम्म पुग्ने ि उनीहरुिाट सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना िहन्छ ।
आमसञ्चाि ि नागरिकलाई सं सदमा प्रवेश गनमका लामग सहजिा, डकुमेन्ट प्राप्त गनमका लामग सहजिा ि
िैठकमा भएका छलफलमा सहभामगिाका लामग सहजिा हुन ु नै खुलापन हो । नागरिकमा सत्य कुिाको

जानकािी भएमा उनीहरूले सत्य ि गलि कुिाको मूल्याङ्कन गनम पाउने अवस्थाको मसजमना हुन पुग्दछ ।

जिसम्म जनिा सही मनणमय गनम सिम हुँदैनन्, सं सद पमन कमजोि हुँदै जाने अवस्था आउँ दछ । सं सद
कमजोि हुँदा जनिाको वहिमा कानून निन्ने ि सं सदीय अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकािी हुँदैन । कमजोि
सं सदको फाइदा उठाउँ दै सिकािको कामकाििाहीमा समेि स्वेच्छािारििा िढ्दै जान्छ ि सिकाि सं सदप्रमि
जवाफदे ही िन्दै न । नागरिकको वहिका लामग सं सद जनिाप्रमि उत्तिदायी ि सिकाि सं सदप्रमि जवाफदे ही
िन्नु पदमछ । त्यसैले नागरिकलाई आफ्ना प्रमिमनमि माफमि् गरिएका वक्रयाकलापहरूको जानकािी पाउन
सं सदले अमिकिम खुलापनको सं स्कृमिलाई िढाउनु पने हुन्छ । सं सदको खुलापनले माि नागरिकका
हक अमिकाि सुिचिि हुन सक्ने भएकाले सं सदीय खुलापनको िृहत्ति अविािणा आत्मसाि् गदै
जनप्रमिमनमि

सं स्था

अमिकिम

खुला

भएि

वक्रयाशील

हुन ु

पने

मान्यिा

अगामड

आएको

हो । िाज्यका ववमभन्न अङ्गहरुको पािदचशमिा ि नागरिकप्रमिको जवाफदे वहिाले लोकिन्िलाई िमलयो
िनाउने ि ववकासको गमिले फड्को समेि मानम सक्दछ । सिकािका गमिववमिको मनगिानी गने वविावयकी

मनकायमा पािदचशमिा ि जवाफदे वहिा हुन ु पदमछ । सं सद जनिाको प्रमिमनमिहरुले जनिाका लामग कानून

िनाउने स्थान भएको हुँदा यो जनिाको पहुँिमा हुन ु पदमछ । सं सद मागमदशमक भएको हुँदा अन्य मनकायको
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पािदचशमिाका लामग पमन सं सद आफैंले पािदशी भएि कायम गनुम पदमछ । सं सदमा दे शका सिै जनिाको
समान पहुँिका लामग पमन सं सदले पािदशी भएि कायम गनुम पदमछ । सं सद सदस्यलाई जनिाप्रमि जवाफदे ही

िनाउन ि मनिन्िि आफ्नो चजम्मेवािी िोि गिाउन, स्थावपि मापदण्ड िथा व्यवहारिक रुपमा असल ि
खिाि गने सं सद सदस्यको िीिमा मभन्निा दे खाउन, सं सदको मनिन्िि कायम सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन,
लोकिन्िलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गिाउन, जनिालाई आफ्ना प्रमिमनमिप्रमिको ववश्वास िढाउन ि
सं सदको गरिमा िढाउन सं सदले पािदशी हुन ु पदमछ । सं सदीय खुलापनले सावमजमनक नीमिहरू जस्िै

िजेट ि कानूनलाई जनिाको अमिकिम वहि हुने गिी िनाउन मद्दि पुग्दछ । सिकाि सं सदप्रमि कचत्तको

जवाफदे ही भएको हुन्छ ि सं सदले कस्िो भूममका खेमलिहेको हुन्छ, त्यसको मनगिानी गनम ि मूल्याङ्कन
गनम जनिालाई सहज हुन्छ । जनिाको आकांिा ि अपेिा अनुरुप नीमि मनमामण हुँदा जनिाको यस

व्यवस्था प्रमिको ववश्वास झन् िढ्दै जान्छ । नागरिक ि िाज्यको सम्िन्िमा िढ्दो ववश्वसनीयिाले नै
व्यवस्था लामो समयसम्म िहने ि समग्र िाि समृि समेि िन्न पुग्दछ । स्वाथम समूहकै िलखेलका
कािण सं सदले आफ्नो काममा गमि मलन नसकेको हुनसक्छ । सं सदको खुलापनले खिाि मनयि ि
स्वाथमहरुलाई नीमि िजुम
म ामा प्रभाव पानमिाट िोक्न सक्दछ । भ्रष्ट आििण ि प्रवृचत्तलाई पमन खुलापनले
मनरुत्सावहि पादमछ ।ि, समग्रमा कायमसम्पादन परिणाममुखी हुन पुग्दछ । सं सदका आिािभूि िरिि

भनेकै पािदशी हुन,ु उत्तिायी िन्नु ि समावेशी आवाजलाई प्रमिमनमित्व ददनु हो । पािदचशमिा, उत्तिदावयत्व,
नागरिक सहभामगिा, सदािाि गिी िाि कुिाको पालना गनम सकेमा िमलयो लोकिन्ि मनमामण हुन
पुग्दछ ।

खुलापनको महत्व
सं सदको जवाफदे वहिा िढाउनका लामग ि िाजनीमिमा उत्तिदायीपना ल्याउनका लामग खुला

सं सदको महत्व एकदमै िेिै िहन पुगेको छ । सं सदीय वक्रयाकलापमा नागरिक स्वयं सहभागी हुन पाउने
ि मममडयाले सशक्त रुपमा सत्य-ि्य िावहि ल्याउन पाउने अवस्थाको मसजमना हुने हुँदा खुला सं सदको
महत्व िढे ि गएको छ । खुलापनववहीन सं सद पारिदशी ि जवाफदे ही िनाउन कदठनाइ दे चखन्छ ।
सांसदहरुको कायमसम्पादन मूल्याङ्कन गने दावयत्व सम्िचन्िि दलको माि नभई नागरिक आफैंले अध्ययन
गिे ि यसको मूल्याङ्कन गनम पाउनु पछम भन्ने मान्यिाले पमन खुला सं सदको ववशेर् महत्व िहेको छ ।
सं सदमा मनवामचिि प्रमिमनमिको कायम सम्पादनलाई वास्िववक अथममा मूल्याङ्कन गने ि असल, खिाि िथा
जवाफदे ही प्रमिमनमि छु ट्टाउने मुख्य सिोकािवाला मिदािा नै भएकाले मिदािालाई खुला िाख्नु आफैंमा
एउटा महत्वपूणम कायम हो । नागरिकको सवक्रय मनगिानीले पािदचशमिा, सहभामगिा, जवाफदे वहिा ि
ु मा खुलापनलाई अवलम्िन गनुम पने अवस्था दे चखन्छ ।
समावेशीपनमा योगदान पुग्ने हुँदा सिै मुलक

नागरिकले सं सदमभि स्वाथम िाचझने सं लग्निा, पेशा, सम्पचत्त ि कि सम्िन्िी जानकािी, अपिािजन्य
अमभयोग, शैचिक एवं प्राचज्ञक िमिाि सं सदमभि उनीहरूको उपचस्थमि, व्यक्त िािणा िथा वविाि, नीमिगि
ववशेर्ज्ञिा, िजेट िथा कानून िजुम
म ामा मनवामह गिे को भूममका, ववशेर् प्रस्िावहरू िथा वविेयकउपिको

काििाहीमा सं लग्निा लगायि िािे माग गनम सक्ने हुँदा खुला सं सदले पािदचशमिा ि जवाफदे वहिा िढाउने
मनचश्चि दे चखन्छ । खुलापनमा ि्याङ्क ि सूिनाको व्यवचस्थि एवं त्यसमामथ प्रेस ि नागरिकको सहज
पहुँिको प्रिन्ि हुन ु पने भएकाले खुला सं सदले ववशेर् महत्व िोकेको छ ।
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मममडयाको भूममका
सं सदीय वक्रयाकलापिािे आम मामनसलाई सुसूचिि गनमका लामग पिकारििाको महत्वपूणम भूममका

िहेको छ । खुलासं सद घोर्णापिको िेिमभि सञ्चािमाध्यमको पहुँिको सुमनचश्चििािािे यसिी उल्लेख
गरिएको गरिएको छ

Parliament shall ensure that the media and independent observers
are given full access to parliamentary proceedings; the criteria and process for
providing media access shall be clearly defined and publicly available.पिकारििािाट

सं सदमा भइिहे का गमिववमिहरूलाई िावहि ल्याउने गरिन्छ । पिकारििाको पहुँििाट अखवाि,
वेिसाइटहरूमा समािाि प्रकाचशि गने, मभमडयो ि अमडयो माफमि् जानकािी फैलाउने काम हुने गदमछ ।
मममडया सवक्रयिाले वचञ्चि समूहहरूलाई उनीहरूको आफ्नै आवाज सुन्न ि ठू ला समूहहरूमा सङ्गदठि गने

िमिा ददन्छ । जसले सामाचजक परिविमनका लामग सहयोग पुग्दछ । अन्यायको ववरुिमा आन्दोलन
सं लग्न िनाउने वािाविण पमन ियाि पादमछ । सं सदमा नागरिक भौमिक रुपमा उपचस्थि भए पमन त्यहाँ
प्रयोग हुने

Terminology को अस्पष्टिा चिनमका लामग प्रेसको सहायिा आवश्यक पदमछ । सं सदमभि

दृष्यमा जे भइिहेको छ िाजनीमिक रुपमा फिक भइिहे को हुन्छ । त्यो कुिा पत्ता लगाउने प्रयासमा प्रेस
लाग्ने भएका कािण िास्िववकिा िुझ्न प्रेस एउटा महत्वपूणम सािन िहे को छ । त्यसैले सं सद आफैंले

प्रेसलाई सो प्रवक्रयामा सहज अवस्था िनाउनु पूवस
म िम नै हुन ु पदमछ ।सं सदका जानकािीलाई प्रेसले
सकािात्क नकािात्मक पिको ववष्लेर्ण गिे पमछ नागरिकलाई सं सद ि सांसदको ववर्यमा मूल्याङ्कन गनम
सहज हुन पुग्दछ । सं सदीय अभ्यासको इमिहास आठ सय वर्म हुन लागे पमन प्रेसलाई छु ट्टै स्थान
(ग्यालिी) ददने प्रिलन सुरु भएको दुई सय वर्म माि भएको छ । सं सदका गमिववमि ि मनणमयिािे आम
मामनसलाई जान्ने थाहा पाउने अवस्था हुन ु पदमछ भन्ने मान्यिा सिौं शिाब्दीको अन्त्यमिि आएि स्थावपि
भएको हो । सन् १६८९ को Bill of Rights ले िोल्न पाउने स्विन्ििा ददए पमन िेलायिी प्रजािन्िमा

पमन खुलापनको सं स्कृमिले प्रवेश पाउन अको एक शिाब्दी लागेको मथयो । सन् १६८० मा िेलायिी
सं सद हाउस अफ कमन्सले छलफल ि मिदान प्रवक्रयाका िािे मा गमिववमिको अमभलेख दै मनक िनाउने
ि छा्ने मनणमय गिे को हो । सन् १७९१ िाट माि सं सदमा प्रेसको ग्यालिी िाख्ने मान्यिा पाएको ि
सन् १८०३ मा हाउ अफ कमन्समा पिकािलाई पहुँि ददन थामलएको हो ।

सन् १९०९ िाट मािै

िेलायिी सं सदले आफ्नै रिपोवटमङ स्टाफ िाखेि अमभलेख सुिचिि िनाउने प्रिलन सुरु गिे को मथयो ।
सदनमा जनप्रमिमनमिका कामका िािे मा जनिाले जान्न पाउने ि पमिकाले लेख्न पाउने ववर्य स्वीकाि
गिाउन िेलायिी सांसद ि पिकािले ववमभन्न मनकाय ि िाजासँग समेि सङ्घर्म गनुम पिे को इमिहास छ ।
मममडयाको पहुँि पुगेमा मममडयाप्रमिको जनववश्वास िढ्दछ । शाचन्ि, सद्भाव, एकिा ि परिविमनका लामग

मममडयाले जवहले पमन भूममका खेल्नु पदमछ । नवे, डेनमाकम, वफनल्यान्ड, जममनी, जापान, थाईल्यान्ड, िीन
लगायि दे शहरुका मममडयाप्रमि जनववश्वास ववश्वमा अन्य दे शका मममडयाहरुमा भन्दा उच्ि िहेको
अनुसन्िानले दे खाएको छ । मममडयाले जनिालाई जिजमस्ि समािाि थोपने नभई जनिाको िाहना ि
वास्िववक िासोलाई सम्िोिन गने गनुम पदमछ (गाल्िुङ्ग) । खुलापनमा जनिाको पहुँि पुग्ने ि त्यमििेला
जनिामा आउने िाहना ि वास्िववक िाँसोको अध्ययन गिी समािाि िावहि ल्याउने हुँदा शाचन्ि कायम
गनम पमन ठू लो मद्दि पुग्दछ ।
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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सं सदीय खुलापनमा सं सदको भूममका
सं सदमा वववाद, िहस ि सं वाद हुन्छ भने वािामद्वािा मिभेदको समािान खोज्ने गरिन्छ ।
सवमसम्मि नभएका ववर्यमा िहुमििाट मनणमय गरिन्छ । सं सद िैठक ि समममि िैठकमा नागरिकको

पहुँि पुग्नु पदमछ । आम मामनसलाई सं सदीय प्रवक्रयािािे सुसूचिि गिाउनु पदमछ । त्यसैले प्रेस माफमिमाि

नभई सूिना प्रववमिको प्रयोग गदै सं सदीय माममलाका िहसमा सिै वगम, िेि ि उमेि समूहका मामनसलाई
सं लग्न गिाउन मसजमनशील कायमक्रम सञ्चालन गनम सं सद प्रशासन अग्रसि हुन ु पदमछ । सं सदीय काििाहीहरु

खुलारुपमा हुने मान्यिा ववश्वव्यापीरुपमा नै स्वीकाि भइसकेको छ । िथावप सुििा सं वद
े नशीलिा ि

आम मामनसको पहुँििीिको द्वन्द्वमा सं सदीय खुलापनका कमिपय अ्ठ्यािाहरू पमन दे चखने गिे का छन् ।
यी दुिै मान्यिाको सन्िुलनमा सं सद प्रशासनले ववज्ञहरूको सल्लाहमा नवीन अभ्यास ि प्रिलन अगामड

ु मा फिक-फिक प्रिलन पाउन
िढाउनु पदमछ । यस्िा कुिाको सन्िुलन ममलाउँ दा फिक-फिक मुलक
सवकन्छ । सैिाचन्िक रुपमा सं सदीय गमिववमि ि मनणमयहरू आम मामनसका लामग खुला िहने मान्यिा
भए

पमन

व्यवहािमा

यो

मान्यिालाई

आत्मसाि्

गनम

भने

कयौं

कदठनाइहरू

दे चखन्छन् । यसैकािण ववश्वभिी नै खुला ि जवाफदे ही सं सद सम्िन्िी मापदण्डहरू िय गिी अभ्यासमा
ल्याउने गरिएको छ । िािको सुििाको अवस्था, सं सदमभिको भौमिक पूवामिाि, आमथमक पिले पमन
यसलाई प्रभाव पाने भएका कािण यसिफम पमन ध्यान ददनु पने हुन्छ । सं सदको भवनमभि उपयुक्त
कममिािीका आवश्यकिा पदमछ भने अमभलेखालय, पुस्िकालयको आिुमनकीकिण हुन जरुिी हुन्छ ।
सं सदमा पेश गरिएको नयाँ वविेयकहरू, सं सदीय कायमसूिी, समममिको काििाहीको अमभलेख सं सदीय
अमभलेखको अंश हो । दस्िावेजहरूको अमभलेखीकिण, पुस्िकालयको मडचजटलाइसेजन गिी त्यसिािे
अध्ययन अनुसन्िान गनम सहजिा ददलाउनु पदमछ । सं सदमा ववमभन्न काम काििाहीका प्रमिवेदन ि
घटनाको स्थलगि अध्ययन गरिएका प्रमिवेदनहरू, सं सदको व्यवस्थापन ि प्रशासन, सं सदीय कममिािी,

सं सदीय िजेटको ववस्िृि जानकािी जनिा समि पुग्नु पदमछ । सं सदले सदस्यहरूको पृष्ठभूमम, गमिववमि
ि माममलाहरू िािे पमन जनिालाई जानकािी प्रदान गनुम पदमछ ।
नेपालमा सं सदीय खुलापनको अभ्यास
नेपालमा सं सदीय अभ्यास सुरु भएको पाँि दशक पुमगसकेको भए पमन यहाँ अझै खुलापनले

सं स्थागि रुप मलन सकेको छै न । २०७२ मंमसि २ गिे केही नागरिक सं घ, सं स्थाको काठमाडौंमा

भएको प्रािचम्भक भेलाले खुला सिकाि साझेदािी (OGP) का िािे मा नागरिक पहल अगामड िढाउने
समझदािी िनाएको छ । समझदािी अनुरुप यस पहललाई अगामड िढाउन सूिनाको हकका लामग
नागरिक अमभयानले नागरिक पहल गठन पमन गिे को छ यस पहलामा पािदचशमिा ि सं सदीय खुलापनले

गमि मलने अपेिा गरिएको छ । यहाँ नागरिक समि सं सदीय सूिनाको पहुँि िढाउन, सं सदीय प्रवक्रयामा
सहभामगिाका लामग नागरिकको िमिा अमभवृवि गनम िथा सं सदीय उत्तिदावयत्वको सुदृढीकिण गने
सन्दभममा सं सदीय खुलापन सम्िन्िी िहसको उपयोगी हुने दे चखन्छ । खुला सं सद घोर्णापिलाई स्वीकाि
नगिे का कािण

The Open Parliament e–Network मा भने नेपाल आिि छै न । िि नेपाल InterParliamentary Union (IPU) को सदस्य िाि हो । IPU ले खुला संसद घोर्णा पिलाई स्वीकाि
गरिसकेको छ । जस िमोचजम नेपालले खुला सं सदको घोर्णा पि स्वीकाि गनुम पदमछ ।
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सं सदीय खुलापनको िहसलाई नेपालको सन्दभममा िीनै िहका वविावयकी मनकायहरुको पािदशी
अभ्याससँग जोडे ि छलफल गनुम पने दे चखन्छ । पमछल्लो पटक सं सदमा ववविणहरु यु ट्युि ि
वेवसाइटिाट सूिना सम्प्रेर्ण गने िुलेवटनमा प्रकाशन गने, सूिना-पाटीमा टाँस गने कायमको सुरुवाि
भएको छ । फेसवुक, ट्वीटि ि म्यासेन्जि ग्र ुपमा पमन गमिववमिहरू िाख्न थामलएको छ । सं घीय सं सदमा

सूिनाको हक सम्िन्िी ऐनको दफा ५(३) िमोचजम १३ वटा ि मनयमावलीको मनयम ३ िमोचजम ७
वटा गिी २० शीर्मकमा ३\३ मवहनामा आफ्नो मनकायसँग सम्िचन्िि ववविण सावमजमनक गने गरिएको

छ । सं सदको सम्भाववि कायमसूिी ि दिाम भएका वविेयकलाई वेिसाइडमा िाख्ने गरिएको छ । सं सद
िैठकमा दशमक दीघाममा नागरिकलाई केही मसट मनिामिण गरिएको छ भने समममिका िैठकमभि नागरिकलाई
प्रवेशमा अनुममि छै न । प्रमिमनमि सभाको वेिसाइडमा सं सद िैठकमा सांसदको उपचस्थि भएको ववविण
िाचखएको

छै न

भने

िाविय

सभाले

भने

हिे क

िैठकको

उपचस्थि

ववविण

िाख्ने

गिे को

छ । समममिका िैठकका कामकाििाही, आवश्यक दस्िवेजहरू सहज रुपमा उपलब्ि गिाउने ववर्यमा
एकरुपिा पाइँ दैन । कुनै समममिमा सहज रुपमा उपलब्ि हुने गिे का छन् भने कुनै समममिमा िे िै

कदठनाई हुने गिे का छन् । सं सदले वेव साइडमा िाखेका ववगिका ववविण हिाएका छन् । सं घीय सं सद
आएपमछ समममि िैठकमा समममिले भए गिे का कामहरूलाई ववगिको भन्दा व्यवचस्थि ढं गले िाख्ने प्रयास
भइिहे को छ । िैठकको मनणमय, वावर्मक प्रमिवेदन, िैठकको सूिना, अनुगमन प्रमिवेदन, समममि िैठकको

उपचस्थमि ववविण, ववज्ञहरुले ददएका मलचखि सुझाव आम नागरिक ि आमसञ्चािको चजज्ञासाका ववर्य हुन ्
। कृवर्, सहकािी िथा प्राकृमिक स्रोि समममि िैठकको सिै उपचस्थि ववविण िाचखएको पाइन्छ भने

िाज्य व्यवस्था िथा सुशासन समममि ि साावमजमनक लेखा समममिले भने पमछल्लो पटक उपचस्थि ववविण
िाख्ने गिे को पाइएको छ । िैठकका मनणमय ि िैठकको सूिना प्राय: सिै समममिले िाख्ने गिे का छन् भने

कुनै समममिले सिै वावर्मक प्रमिवेदन पमन िाखेका छै नन् । कमिपय अवस्थामा वावर्मक प्रमिवेदन माफमि्
माि समममिको जानकािी िावहि ल्याइने गरिन्छ । समममिका कमिपय िैठकमा प्रेसलाई समेि प्रवेश
नददएको पाइन्छ । कमिपय समममि िैठकले ददएको मनदे शन वढला गिी वेवसाइडमा िाख्ने गरिएको पमन
छ । समममिको िैठकमा प्रत्यि प्रशािण गने अभ्यास गरिएको छै न ।
यहाँ अनेक प्रकािका िाजनीमिक उिाििढाव, प्रयोग ि अचस्थििाका कािण नागरिक िहमा सं सद
िथा सं सदीय गमिववमिको पािदशी ढङ्गले सूिना ददने सं यन्िको ववकास प्रभावकािी रुपमा अझै हुन सकेको
ु मा केन्द्रीय सं सदको रुपमा सं घीय सं सद ि साि प्रदे श सभा िहे का
दे चखँदैन । अवहले मुलक

छन् । सं घीय सं सदमा िाविय सभा (मामथल्लो सदन) ि प्रमिमनमि सभा (िल्लो सदन) िहेका छन् भने
प्रदे श सभा एक सदनात्मक छ । सं घ ि प्रदे शका सं सदीय सूिनाहरू एकै प्रकािको मूल्य, मान्यिा ि
मसिान्िमा सञ्चामलि छन् । स्थानीय िहमा पमन वविावयकी सं ििना छन् । ७५३ पामलका िहमा िहे का
परिर्द्हरु स्थानीय सं सद हुन ् । जहाँिाट ऐन िजुम
म ा गरिन्छ । िजेट छलफल ि पारिि हुन्छ ।
पामलका िहका सं सदीय काििाहीहरु पमन पािदशी िन्नुपदमछ । त्यहाँ पमन जनसहभामगिाको अवसि
फिावकलो हुन ु पदमछ । िैठक प्रवक्रया ि सूिनामा प्रेसका लामग सहज पहुँि हुन ु पदमछ ।
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सं सदीय खुलापन सम्िन्िी अन्ििामविय अभ्यासहरू
सं सदीय खुलापन सम्िन्िी अन्ििामविय अभ्यासहरूको अध्ययन गदाम िेलायिमा हाउस अफ
कमन्स ि हाउस अफ लडमसका िहसहरु जस्िाको त्यस्िै वटपोट गिे ि ववििण

गने गरिन्छ । सन्

१८१२ मा यो पिम्पिा सुरु भएको हो । यस्िो पिम्पिा सं सदीय व्यवस्था भएका अन्य दे शमा पमन
अनुकिण गरिएको छ । पमछल्लो सं वैिामनक ववकास क्रममा सं सदीय प्रवक्रयाहरु आम नागरिकका लामग
खुला िहने ववर्यले सं वैिामनक हकका रुपमा पमन मान्यिा पाउन थालेको पाइन्छ । दचिण अवफ्रकाको

सं वविानले सं सदीय प्रवक्रयािािे नागरिकको पहुँिलाई भौमिक रुपमा नै केही वैि सीमाहरूसवहि सुमनचश्चि
गिे को छ ।एमसयामा इन्डोनेमसयाले खुला सं सद सम्िन्िी छलफलको अगुवाई गरििहे का छ ि नेपालका
िफमिाट पमन िी कायमक्रममा सं सदीय िहिाट सहभामगिा हुँदै आएको छ । जचजमयाखुला सं सदका

मसिान्िहरुको कायामन्व्यन प्रवक्रया सुरु गने पवहलो िाि मध्येको हो । दोस्रो िाविय कायमयोजनामा कानून
मनमामणको प्रवक्रयामा नागरिक सहभामगिालाई सहयोग पुर्याउने प्रमििििालाई समावेश गरिएको मथयो ।
मुख्यिया जचजमयाको सं सदमा नागरिक उजुिी सम्िन्िी प्रणालीलाई स्थावपि गने ि वविेयकको छलफलमा
नागरिक सहभामगिालाई सिलीकिण गने काम खुला सं सद जचजमया कायम समूहले गदै आएको छ । यो
समूहको मुख्य ध्येय खुला सं सदको मसिान्िलाई योजनाििरुपमा कायामन्वयन गने जचजमयाको सं सदलाई
सहयोग पुर्याउनु िहे को छ । यो समूहसँगको सहकायमलाई अझ प्रभावकािी िनाउन जचजमयाको सं सदले
अन्ििसमूह पमन मनमामण गिे को छ । एघािजना सांसद िहे को यस समूहले खुला सिकाि सहकायममा
जचजमयाको सं सदलाई मनिन्िि सं लग्न गिाउने ि खुला सं सदको मसिान्िलाई अभ्यासमा ल्याउने कायममा
सहयोग पुर्याउन सो समूहले खुला सिकाि जचजमया कायमयोजना मनमामणमा पमन सहयोग पुर्याउनुका साथै
खुला सिकाि साझेदािी (OGP) प्रवक्रयामा जचजमयाको सं सदलाई सहयोग पुर्याउँ छ । जचजमया सन् २०१२
मा खुला सिकाि साझेदािीको सदस्य िनेको हो । खुला सिकाि सम्िन्िी पवहलो कायमयोजना २०१२१४ मा जचजमयाले सूिनाको स्विन्ििा सम्िन्िी कानून ि अभ्यासमा सुिाि, भ्रष्टािाि वविोिी व्यवस्था,
नागरिक सं लग्निाका सं यन्ि मनमामण ि सावमजमनक सेवाको सुदृढीकिण लगायिका महत्वाकाङ्ग्िा ि
प्रमििििा अचघ सािे को मथयो । जचजमयाले दोस्रो िाविय कायमयोजना २०१४-१५ मा अझ महत्वाकाङ्ग्िी
ि समावेशी प्रमििििाहरुलाई अगामड सािे को मथयो । केन्याको सं सदले सावमजमनक पािदचशमिा ि खुलापन
सुिाि गनम महत्वपूणम कदमहरू िालेको छ । िेिै पहलहरू माफमि् सावमजमनक पािदचशमिा ि खुलापन
सुिाि भएको हो । पवहले नागरिक समाज ि सं सिीि ठू लो खाडल मथयो । पािदचशमिा नागरिक सिकािले
के काम काििाही गरििहे को छ भनेि हेने आँखीझ्याल हो भने खुला सिकाि नागरिक आवाजलाई स्थान
ददने सं यन्ि हो, जसमा सिकािका काम काििाही कसिी सञ्चालन भएका छन् भन्ने अन्ििदृवष्ट यहाँ

िाचखन्छ । वेस्टममन्स्टि फाउन्डेसन फि डेमोक्रेसी (WFD) ले २०११ दे चख केन्याको सं सदसँग काम

गरििहेको छ । (WFD) ले केन्याली मसनेटलाई खुला सिकािी साझेदािी (OGP) मा सम्मेलनमा भाग
मलनका लामग मसनेट सदस्यहरूलाई प्रायोचजि गिे ि नागरिकहरूको आवश्यकिाप्रमि थप खुला ि उत्तिदायी
िन्न सहयोग गिे को मथयो । खुला सं सद घोर्णापिलाई समथमन गिे पमछ सं सद अन्िगमिको प्रमििििाको
रूपमा वविायकी खुलापनलाई िढावा ददने िणनीमिहरू केन्याले अवलम्िन गरििहे को छ । मेचक्सकोमा

डेढ दशकभन्दा अचघदे चख सं घीय सं सदका गमिववमिहरूको मूल्याङ्कन गने केही मापदण्ड अभ्यासमा
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ल्याइएको छ । मेचक्सकोमा सं सद स्थापना भएको दुई सय वर्मभन्दा िेिै समय भए पमन यसको सञ्चालन
पािदचशमिा ि मूल्याङ्कनको कसीमा परिणाम उत्साहजनक छै न । सं सदीय जीवनको दुई शिाब्दीको
महत्वपूणम समयलाई उत्सवको रुपमा मनाइिहँदा भने मेचक्सकोको सं सद िल्ल वकशोि अवस्थामा िहेको
मामनन्छ । मेचक्सकोले सन् २०१३ मा सं सद माफमि् नै ववश्वव्यापी सं सदीय खुलापनको घोर्णापिलाई
अनुमोदन गरिसकेको छ । जसिाट अवहले त्यहाँको सं सद िे िै पािदशी िनेको छ ।
आििण
ससदीय खुलापन, सदािाि प्रविमन अमभयान पमन हो । सांसदहरूको नैमिक आििणका पि
ज्यादै महत्वपूणम िाजनीमिक ववर्य हो । जनप्रमिमनमिहरूको व्यवहाि ि आििणले मसङ्गो समाज ि
प्रणालीलाई ददशािोि गने भएकाले प्रत्येक वविावयकी सं स्थाले सांसदहरुका नैमिक आििणका मापदण्डहरु
िनाएि अभ्यासमा ल्याएका हुन्छन् । नेपालमा सं घीय सं सद ि प्रदे श सभा दुवै िहका सदनका मनयमावलीमा

सदस्यहरुको आििण सम्िन्िी प्राविानहरू िाचखएका छन् । सं सदको काििाही सञ्चालनका क्रममा हुन ु
पने आििणलाई केचन्द्रि गरिएका िी मनयमहरुले सांसदको आििणलाई केही पिमा ददशावोि गिाएको

छ । प्रमिमनमि सभा मनयमावलीको मनयम २१६ ि िावियसभा मनयमावलीको मनयम १८९ मा ८-८
ँ ामा आििणका मनयमहरु उल्लेख छन् । संसदीय खुलापनका लामग कायमिि खुला सिकाि साझेदािी
िुद

(OGP) को खुला सं सद कायमसमूह ि सं सदीय मनगिानीमा कायमिि नागरिक सं स्थाहरुको साझा पहल

openingparliament.org

ु रुपमा सांसदहरुका लामग नैमिक आििणका केही साझा
ले सं यक्त

ँ ामा सं ग्रवहि छन् । १. लोकिन्ि, मानव
मापदण्डहरु पमन ियाि गिे को छ । िी मापदण्ड मनम्न ५ िुद
अमिकाि ि कानुनी शासनको सं ििण, २. सावमजमनक वहिको सेवा, ३. सावमजमनक सदािािको सुमनचश्चििा
४. व्यवसावयकिा ५. ववववििा ि िहुलवादका मूल्यहरुको पालन । उपिोक्त ५ शीर्मक अन्िगमि १६
ववर्यमा ४४ वटा आििणका साझा मनयमहरू िनाइएका छन् । यी मनयमहरू खुला सं सदको अभ्यासलाई
सवलीकिण गनम सहयोगी अनुकिणीय सामग्री हुन सक्छन् । खुला सं सदको मान्यिामा वक्रयाशील
ँ ाले ददशािोि गदमछन् ।
सं सदहरुका लामग आफ्ना आििणका लामग मनयमहरू िजुम
म ा गनम पमन िी िुद

खुला सिकाि साझेदािीको अमभयानमा आिद्व भएका ि नभएका दुवैखाले दे शका सं सदहरूले यस्िा आििण
पद्वमिहरूलाई सुदृढ गिाउँ दै लै जान सकेमा सं सदप्रमिको जनववश्वास िढाउन मद्दि पुग्नेछ ।
मनष्कर्म
खुला सं सदका लामग िाजनीमिक दलिीिको समझदािीको आवश्यकिा पदमछ । िाजनीमिक

पाटीकै असहयोगका कािण सं सदमा सूिनाका पहुँि नागरिक ि मममडयामा पुग्न सकेको छै न । नागरिक
ि सञ्चािको पहुँि मिना लोकिन्ि िमलयो पमन िन्न सक्दै न । लोकिन्ि अझै िमलयो िनाउने िणनीमिमा

खुलापन हुन जरुिी हुन्छ । त्यसैले खुलापन सम्िन्िी अन्ििामविय घोर्णापिलाई नेपालले स्वीकाि गनम
जरुिी छ । जनिाले प्रत्यि रुपमा सं सदको गमिववमिको अध्ययन गनम पाउनु भनेको उनीहरूको

सं सदप्रमिको ववश्वास िढाउनु हो । आफैंले प्रत्यि सहभागी भएि सं सदको गमिववमिको मूल्याकन गनम
पाउँ दा जनिाको िेिनाको स्ििमा समेि वृवि हुनपुग्दछ । जनिाप्रमि सं सद कमि उत्तिदायी हुन्छ ि
सिकाि सं सदप्रमि कमि जवाफदे ही हुन्छ भन्ने कुिाको जनिाले नचजकिाट अध्ययन गनम खुलापनको
सं घीय सं सद सेवा स्मारिका, २०७८
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आवश्यकिा छ । सं सदमा गरिएका वक्रयाकलाप पािदशी ढङ्गले हुन सकेमा माि त्यसले सही िाटो
समाउन सक्दछ । जनिामा िाजनीमिक नेिा ि सांसदप्रमिको ववश्वास िढाउन जरुिी छ । जनिाका

समस्या िािे कसिी जनप्रमिमनमिहरू प्रस्िुि भए भन्ने कुिाको जानकािी जनिा स्वयंले प्रत्यि प्राप्त गनुम
पने अवस्था छ । जनिाका चजज्ञासाको उत्ति खोज्ने काम मममडयाले गने भएका कािण आमसञ्चािका

सािनको पहुँिलाई पमन अझ ववस्िाि गनुम पने अवस्था छ । सं सदमा कोिम नपुगेि मनणमयमा पिे को
समस्या, सं सदमा आवाज नउठाउँ दा जनिालाई पिे को असि, हि ुवाका भिमा सं सदीय समममिका मनदे शन

ददने कायम ि समममिका अनुगमन घुम्नका लामग माि ि सिकािसँगको प्रश्नोत्तिको ववर्यमा आवश्यक प्रश्न

सोध्न नसक्नु जस्िा कुिाको जनिाले मूल्याङ्कन गनम पाउनु पदमछ । सांसदले जनिाका कुिा िढी उठाउने
वक व्यापािीका कुिा उठाउने भन्ने ववर्यमा पमन उनीहरूले मूल्याङ्कन गनम पाउनु पदमछ । सं सद जुनसुकै
गमिववमि पमन जनिालाई िुझ्न पाउने अमिकाि ददनु पने हुन्छ । वविेयकको मस्यौदा कमि वर्मसम्म
सं सदमा अचल्झएको छ, त्यसिािे पमन जानकािी पाउनु पदमछ । िसथम खुलापनको ववकास गिे िमा सिम
ि योग्य मान्छे सं सदमा आउने ि जनिाका आवाज िोल्ने ि आवश्यक कानून मनमामण गनम िल

पुग्नेछ । प्रदे श सभा ि स्थानीय िहले पमन नयाँ भवन िनाउँ दा नागरिक पहुँि पुग्ने गिी िनाउनु
पदमछ । यु ट्युि, वेिसाइड, फेसवुक, ट्वीटि, म्यासेन्जि ग्र ुपमा गमिववमि ि जानकािीहरु िाख्नु पदमछ ।
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