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आतथषक-सामाग्जक पररितषि तथा दे शको स्ितन्त्रता, सािषभौतमकता र स्िातभमािलाई केन्त्रमा राखेर
ु को तिणषय तलिे वितभन्न सं स्थाहरूमा अतधकार
सं विधाि तिमाषण गररएको छ । हाम्रो सं विधािले मुलक
ु े
प्रत्यायोजि गरे को छ । सं विधािले सिोच्च शग्ि पवहचाि गरे को छ । प्रभािकारी तिणषय तलिे हेतल
शग्ि बााँडफााँट गरे को छ । सं विधािले तिरन्त्तर राजिीततक अभ्यासका लातग खाका एिं मैदाि प्रदाि
गरे को छ । सं विधािले राज्यका अङ्कगहरू, व्यिस्थावपका, कायषपातलका, न्त्यायपातलका कसरी स्थावपत
हुन्त्छि्, तततिहरूसाँग के-के अतधकार हुन्त्छि् र एक अकोसाँग कसरी अन्त्तरसम्बग्न्त्धत हुन्त्छि् भिेर प्रष्ट
व्यिस्था गरे को छ । सं विधािले लोकतन्त्रका सबैजसो आयामलाई समेटेको छ । बदतलाँदो
लोकताग्न्त्रक मूल्य मान्त्यतालाई समेत समावहत गरे को छ । सं विधाि महत्त्िाकाङ्कषी छ, यसको
कायाषन्त्ियि गिष दूरदृवष्ट, दृढ इच्छाशग्ि, प्रततबद्ध र अिुशातसत िेतत्ृ ि आिश्यक हुन्त्छ । अिेक
च ुिौती सामािा गदै तसक्िमा तसपालु हुि ु पदषछ । िेतत्ृ ि र िागररकबीच अथक पारस्पररक सं लनिता
अपररहायष हुन्त्छ । वितधको शासि लोकतन्त्रको मूल आधार हो । यसको अषर र भाििाको पालिा
िहुाँदा लोकतन्त्रमातथको विश्वास डगमगाउाँ छ ।
सं विधाि तिमाषण गदाष आपसमा तभड्दै गरे का शग्िहरूबीचमा साझा सहमतत र समझदारी गिुष
परे का कारण यसमा केही अस्पष्टता र अपूणत
ष ाहरू हुि सक्छि् । तर त्यसलाई समृद्ध बिाउि सक्िे
आधारहरू बतलया छि् । यसको थप विकासका लातग पयाषप्त सम्भाििा पति रहेको छ । लोकतन्त्र
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मूलतः दलहरूले सञ्चालि गिे व्यिस्था हो । त्यसका लातग सबभन्त्दा मुख्य शतष के हो भिे
राजिीततक दलहरूमा आन्त्तररक लोकतन्त्र प्रभािकारी हुि ु पदषछ । आन्त्तररक लोकतन्त्रको अभाि
भयो भिे दलहरू जीिन्त्त, गततशील एिं चलायमाि हुि सक्दै िि् । दलहरूमा गततहीिता र अकमषण्यता
दे खापिष

सक्छ

।

दलहरूमा

विचार, तसद्धान्त्त, मूल्य, मान्त्यता

र

आदशषमा

ह्रास

आउि

सक्छ । स्िातभमाि कमजोर हुि सक्छ । कततपय अिस्थामा दलहरूमा िेतत्ृ ि शैली तथा
कायषसञ्चालिबारे गुिासा आएका पति छि् ।
आत्मतिभषरता लोकतन्त्रको आधारशीला हो । स्िािलम्बिको जगमा आतथषक अिस्था उाँ भो
लानदा ग्शर ठाडो हुन्त्छ । ग्शर ठाडो हुाँदा हामीले अङ्कगीकार गरररहेको राजिीततक व्यिस्थाको गररमा
बढ्छ । लोकतन्त्र र विकास अन्त्तरसम्बग्न्त्धत छि् । लोकतन्त्र तसद्धान्त्त मारै होइि¸ जीिि पद्धतत
पति हो । तसथष, तसद्धान्त्तलाई व्यिहारमा उतािष िेतत्ृ िले अहम् भूतमका खेल्ि सक्िु पदषछ ।
लोकताग्न्त्रक अभ्यासप्रतत आम

िागररक असन्त्तुष्ट रहे का

छि्, यसमा

दलहरूले

समीषा

गदै

रूपान्त्तरणका लातग ियााँ योजिा र कायषक्रमका साथ लानिु पदषछ ।
रावष्ट्रय जीििका हरे क षेरमा ियााँ सोच एिं शासि शैलीसवहत रूपान्त्तरणको अतििायष
आिश्यकता महशुस भएको छ । अवहले कोरोिा भाइरस (कोतभड-१९) को महामाररले सतहमा
ल्याइददएको समस्या र च ुिौतीले समाजलाई ियााँ र युगीि पररितषिको ददशाततर अग्रसर गराइरहेको
छ ।
िेपाल लोकतन्त्रको मूल्य मान्त्यतासवहत ियााँ अभ्यासको चरणमा प्रिेश गरे को छ । सबै
कुराको पररभार्ा बदतलाँदै छ । इजरायली भविष्यिेत्ता एिं प्राध्यापक युभल िोह हरारीले भिे झैँ
शाग्न्त्तको आधारभूत अथष िै पररितषि भएको छ । अब शाग्न्त्त भन्नु युद्धको तत्कालीि अिुपग्स्थतत
होइि¸ युद्धमातथको अविश्वास हो । ज्ञािको आयति पति महत्त्िपूणष कुरा हो, तर त्योभन्त्दा धेरै
महत्त्िपूणष कुरा दृवष्टकोण हो । अवहलेको युगीि सङ्ककटको समाधाि िैचाररक धरातलमा खडा
भएरमार गिष सवकन्त्छ । विश्व दृवष्टकोणको आलोकमा मार रावष्ट्रय दृवष्टकोण तिमाषण गिष सवकन्त्छ ।
अवहले

दे खापरे का

समस्या

बहुआयातमक

अन्त्तरसम्बग्न्त्धत

छि्

।

ियााँ

सोच

र

तदिुरूपका

लोकताग्न्त्रक अभ्यास गरे रमार ियााँ च ुिौतीको सामिा गिष सवकन्त्छ । त्यसैले अब आउिे च ुिौतीका
लातग हामी आ-आफ्िो ठाउाँ बाट तयार हुिै पदषछ । लोकतन्त्रको उन्नत प्रकारको समाजिादी
प्रणालीको विकास गरे रमार अवहले दे खापरे का समस्यालाई समाधाि गिष सवकन्त्छ ।
सं घीय सं सदको भूतमका जीिन्त्त, गततशील, प्रभािकारी र जिउत्तरदायी बिाउिु आिश्यक
छ । त्यसका लातग लोकताग्न्त्रक मूल्य¸ मान्त्यता र आदशषलाई सांसदहरू र सग्चिालयका
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कमषचारीहरूले पछ्याइरहिु पदषछ । यसलाई व्यिहारमा लागू गिष तिरन्त्तर प्रयास गरररहिु पदषछ ।
लोकतन्त्रप्रतत

तिष्ठािाि्

रहेरमार

लोकताग्न्त्रक

मूल्य

मान्त्यता

र

आदशषलाई

आत्मसात्

गिष

सवकन्त्छ । हाम्रा लोकताग्न्त्रक व्यिहार र आचरणले समाजमा सकारात्मक प्रभाि पािष सक्िु पदषछ ।
लोकतन्त्र मूलतः वितध र िीततको सिोपररतालाई स्िीकािे सं स्कार हो । सं सदको सिाषतधक
महत्त्िपूणष ग्जम्मेिारी भिेकै वितध र िीततको सुदृढीकरण हो । जसरी ग्शषा, सं स्कृतत र ज्ञाि
हस्तान्त्तरण गरी ियााँ पुस्तालाई मातथ उठाउिे गररन्त्छ, त्यसैगरी लोकतन्त्रको पति प्रत्येक ियााँ पुस्तामा
ििीकरण गदै जािु पदषछ । ग्शषा र लोकतन्त्र एक अकाषका पररपूरक हुि । ग्शषाले लोकताग्न्त्रक
िृग्त्त तिदे ग्शत गिष मद्दत गदषछ । सं सदलाई साझा र वक्रयाशील गरे रमार लोकतन्त्रको विकास,
विस्तार र सुदृढीकरण गिष सवकन्त्छ । सांसदहरूले जिताका दुःख, पीर, मकाष र भाििाको प्रतततितधत्ि
गदै कायषपातलका अथाषत ् सरकारसमष पुर्याउिे, घच्घच्याउिे र जिताका पषमा समवपषत भएरमार
सच्चा जिप्रतततितधको भूतमका पूरा गिष सवकन्त्छ । साथै¸ विधेयकलाई व्यापक र गहि छलफलसवहत
पररष्कृत गरे रमार कािूिलाई जिमुखी बिाउि सवकन्त्छ । यसका तितमत्त हामी सांसदहरू िै सबैभन्त्दा
बढी अिुशातसत, जिताप्रतत उत्तरदायी, लोकतन्त्रप्रतत इमान्त्दार र तिष्ठािाि बन्नु अपररहायष छ ।
सं सद भिेको जितामा तिवहत सािषभौमसत्ताको प्रयोगलाई व्यिहाररक रूप ददिे प्रतततितधमूलक
सं स्था हो । त्यसैले सं सदलाई लोकतन्त्रको आत्मा भतिएको हो । जिाफदे वहता र पारदग्शषता
अतभिृवद्ध गिे मुख्य थलो सं सद िै हो । सुशासि सुतिग्ित गिष सं विधाि र कािूिले तसजषिा गरे का
न्त्यायपातलका लगायत सबै तिकायका प्रततिेदिहरूका बारे मा सं सदमाफषत् जितालाई सुसूग्चत गराउिु
पदषछ । वितभन्न उपायहरूको अिलम्बि गरे र राष्ट्रका सम्पूणष कामकारिाहीको जािकारी ददिे व्यिस्था
सं सदबाट तमलाउिु लोकतन्त्रलाई थप बतलयो बिाउिु हो ।
लोकताग्न्त्रक समुन्नत िेपाल तिमाषणका लातग विगतका असल अभ्यासहरूको अिुसरण र
कमीकमजोरी भएको भए त्यसबाट ग्शषा तलाँदै अगातड बढ्िु पदषछ । तिष्पषता, जिाफदे वहता र
प्रभािकाररताका साथ आम जिसमुदायले अिुभतू त गिे गरी सं सदलाई जीिन्त्त र जिमुखी बिाउि
भगीरथ प्रयत्ि गिुष आिश्यक छ । सुशासिको शग्िशाली सन्त्दे श सं घीय सं सदबाटै प्रिाह गिुष
पदषछ । सुशासिवििा सं सदलाई गततशील बिाउि सम्भि छै ि । आन्त्तररक एकता सुदृढ िगरी सेिा
प्रभािकारी हुि सक्दै ि । संघीय सं सदमा आबद्ध सबैमा लयबद्ध अिुशासि, स्पष्ट दृवष्टकोण, दृढ
इच्छाशग्ि र गवहरो प्रततबद्धता आिश्यक छ । तसक्दै , तसकाउाँ दै आफ्िो ग्जम्मेिारी पूरा गिष सङ्ककल्प
गरौँ, सं घीय सं सदलाई जीिन्त्त र जिमुखी बिाउिे कायषमा अिश्य सफलता तमल्िेछ ।
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Changes in Mechanism of Appointment of Members of Constitutional
Bodies: Constitutional Council and Beyond

Gagan Kumar Thapa 
Abstract
Few of the constitutional bodies of Nepal function as independent oversight institutions
on government conducts. It is vital for our democratic practice that such constitutional
bodies remain non-partisan and be independent. One of the criteria of influencing factors
in determining the independence of such bodies is the appointment process of members of
such constitutional bodies. There exists certain loopholes within the current framework
under the Constitutional Council that undermines independence and provides excessive
power to the government in determining and deciding whom to appoint and when to
appoint. Because there is confusion regarding the source of legitimacy of state power
exercised by such constitutional bodies, there lacks a clear and objective chain of
accountability and relationship between the parliament and members of constitutional
bodies. A clear understanding of Constitutional Council along with an increased role of
parliament in appointment of members of constitutional bodies should be able to address
various outstanding issues and problems.
Monitoring and oversight of government activities remain the most important
functions of the Parliament. With the increase in complexities of the modern political
system and working of government, this role, in a true representative and liberal
democracy, is further shared with other specialized bodies such as anti-corruption agency,
human rights commission, electoral commission, supreme audit agency among others.
The constitutional and statutory status of such independent oversight institutions varies
with countries.
In Nepal, we have accommodated a few of such independent oversight
institutions as constitutional bodies. Few of these constitutional bodies have specialized
functions of monitoring and oversight mainly of government bodies i.e. the executive.
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Functions and Roles of Independent Oversight Institutions
In principle, independent oversight institutions - which in our case consists of
most of constitutional bodies provide the potential for an effective balance of powers
between the executive and legislature (Murphy & Vrieze, 2020). The functions of such
independent oversight institutions can be categorized in three: Neutral Guardians,
Vigilant Monitors and Autonomous Administrators (Bulmer, 2019, 10). Neutral
Guardians means that such institutions safeguards the political system from those in
power from partisan manipulations, corruptions. Examples of Neutral Guardians include
ensuring fair and free elections. Likewise, Vigilant Monitors would take track of
government conducts in specific areas such as human rights, minority rights etc. National
Human Rights Commission, National Women Commission, and other minority
commissions in Nepal are examples of such Vigilant Monitors. Autonomous
Administrators exercise administrative and/or regulatory roles in a pre-defined sphere.
Public Service Commission, and National Natural Resources and Fiscal Commission are
part of what can be termed as Autonomous Administrators.
In principle, the core function of these oversight institutions are similar and in
line with the oversight functions of the parliament on conduct of government. Hence, any
undue and/or partisan influence in appointment of office bearers of these institutions
dilutes the sanctity and effectiveness of these institutions. In case of Nepal, most of our
independent oversight institutions are part of constitutional bodies; the process and
mechanism of appointment of the members of constitutional bodies are constitutionally
provided.
Constitutional Council as a Bipartisan Mechanism
The Constitutional Council1 in Nepal is the mechanism for appointment of
members of constitutional bodies. The Constitutional Council consists of the Prime
Minister, Chief Justice, Speaker, Chairperson of the National Assembly, Leader of the
Opposition Party in the House of Representative and Deputy Speaker of the House. One
of the defining characteristics of ‘Westminster System’ such as ours, is a two-bloc
politics which is differentiated in government and opposition. The Prime Minister
represents the government and the Leader of the Opposition Party represents the
opposition at the Constitutional Council whereas other members such as Chief Justice,
Speaker, Chairperson of National Assembly and Deputy Speaker are in principle
politically neutral.
Involvement of the Prime Minister and Leader of Opposition in the
Constitutional Council is designed to ensure a bipartisan appointment mechanism. The
1

Article 284, Constitution of Nepal (2015).
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general political assumption of such a mechanism is that both the Prime Minister and
Leader of Opposition agree on each appointment which as a result would pave way for
appointment of members of constitutional bodies, that are impartial and are acceptable to
both sides.
The underlying principle for ensuring the appointment of non-partisan and/or
impartial members to constitutional bodies rest in two assumptions:
a. The Constitutional Council is a bi-partisan mechanism which ensures
participation of opposition,
b. Members other than the Prime Minister and leader of opposition are politically
non-partisan.
Disruptive Government Tendency
Attempts to Avoid Leader of Opposition in the Constitutional Council Meeting
Article 284(4) of the Constitution provides for the application of federal law
regarding functions, duties and power of the Constitutional Council. Based on this
provision the prevailing body of federal law is the ‘Constitutional Council (functions,
duties, powers and procedures) Act, 2066 (2010). Section 6(3) of the act is important in
determining the bi-partisan nature of the procedure of meeting (and appointment of
members of constitutional bodies) of the Constitutional Council. Section 6(3) of the Act
states, ‘it shall be deemed to have been achieved the quorum of holding a meeting if the
chairperson and at least other four members are present.’ This means there can be
situations where the quorum of holding the meeting of Constitutional Council can be
deemed valid even in absence of the leader of opposition.
Any meeting that decides the appointment of the member of constitutional bodies
by the Constitutional Council, in absence of the leader of opposition, violates the general
principle adopted constitution regarding the bi-partisan nature of the council. Moreover,
the existing government, on April 20, 2020, issued an ordinance that amended Section
6(3) of the Constitutional Council Act. The ordinance changed the number of members
required for the quorum of holding a meeting of the constitutional bodies to the majority
of existing members of the Constitutional Council from mandatory four members. It also
further added that the meeting could make decisions based on the simple majority of
members present at the meeting. While the Ordinance was returned by the government in
a few days after the public backlash, the very conduct of the government in making such
drastic changes in federal laws shows the intention and disruptive tendency of the
government to change the status quo regarding appointment procedure of constitutional
bodies to fit its political end.

6
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Political Allegiance of the Supposed ‘Non-Partisan’ Members of Constitutional
Council
The Speaker, Chairperson of National Assembly and Deputy Speaker are also the
permanent members of the Council. By virtue of their position, these members are, in
principle, non-partisan. But unlike in British system, our procedures and practices
regarding tenure and working of the Speaker or head legislative organ, do not, in practice,
ensure the strict political non-partisan. The ruling party or party with the highest seats in
the houses tend to secure the seat of head of the legislative organ. Also, it is to be noted
that the Speaker of the house will eventually run for the next general parliamentary
election from a political party. This means in our version of parliamentary practice, the
political biases and prejudices of the heads of the legislative organ and in particular of the
Speaker remains unchecked and unbalanced.
This lack of check and balance regarding the questionable political neutrality of
the heads of legislative body means that the composition of the Constitutional Council is
tilted towards the ruling party (or ruling bloc). Presently, the Prime Minister, Speaker and
Chairperson of the National Assembly are from the same political party. If the presence
of Leader of Opposition at the meeting and decision of the Council is not made
mandatory, the very fabric of bi-partisan mechanism of the Constitutional Council breaks
apart.
Timing of Appointment to Constitutional Bodies
Terms of office and the security of tenure is one fundamental element that
determines the political independence of members of independent oversight institutions.
Global practice suggests that the members of independent regulatory institutions serve for
a fixed term of office which is usually longer than the legislative or executive term. Such
practice of fixing the term of office to be longer than that of legislative or executive term
is deliberate in order to make such appointments not to coincide with the electoral cycle
which should help maintain political independence (Bulmer, 2019, 33). In Nepal the term
of office of members of constitutional bodies is six years.
It has been more than two years the present government has been in power; yet,
many of the seats of constitutional bodies are currently vacant (as of November 2020).
The present government has blamed the opposition regarding delays in appointment in
vacant seats of the constitutional bodies and hence, have floated the idea of decision by
majority votes in the meeting of Constitutional Council. Likewise, the opposition too has
blamed the government for failure and unwilling in timely appointment at constitutional
bodies.
It is to be noted that, as per the Constitution, the tenure of the members of
constitutional bodies is of six years. There exists a strong incentive for the government to
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delay the appointment in these constitutional bodies. As discussed earlier, one of the
primary purposes of these constitutional bodies is oversight; any delay in appointment
means the government is likely at loose from the effective oversight of its own conduct.
Second and the most evident incentive is to ensure the ‘institutional arrangement’ through
its appointees long after the end of current legislative term. For example, suppose the
Government chooses to appoint members of constitutional bodies during the 4th year or a
year before the next parliamentary election. This means such appointees with six years of
tenure at office will be able to operate during the full time (and even more) of the
parliament post new general election. Even if the current ruling party loses the general
election, it shall have devised an institutional arrangement for such time through its
appointees.
Understanding the Problem - Constitutional Bodies and its Legitimacy of State
Power
At present, the role of parliament and parliamentarians are very limited in the
appointment of members of constitutional bodies in Nepal. Section 7(1) of the
‘Constitutional Council (functions, duties, powers and procedures) Act, 2066 (2010)
provides for the parliamentary hearing of persons recommended by the Constitutional
Council for a seat in constitutional bodies. Parliamentary hearing is a wonderful device to
endorse the recommended candidate. However, it is nothing more than endorsement. In a
parliamentary system, such as ours, it is very rare for a candidate not to be endorsed by
the parliament upon recommendation by the Constitutional Council headed by the Prime
Minister.
All state power derives from three branches of Government (Murphy & Vrieze,
2020). Even if the constitutional bodies are termed as “independent”, it has to derive the
legitimacy of itself from either of these three state powers. It is important to understand
what state power does constitutional bodies of Nepal derive their legitimacy from. In a
perfect worldview, the composition of the Constitutional Council as per Article 284 of the
constitution is a mixed bag of all three state powers with representation of all branches of
Government. However, the legitimacy of the constitutional bodies cannot be derived from
the amalgamation of all three state powers. In practice, the government has significant
power and advantages in not only determining whom to recommend but also in
determining the rules of engagement regarding procedures of the appointment through
federal law -which it can amend or change at its will. The presence of the Prime Minister
as the Chairperson of the Constitutional Council further supports the argument of an
executive leaning derivation of legitimacy of constitutional bodies in Nepal.
The provision of parliamentary hearing, which is nothing more than procedural
formality, nonetheless is an attempt to deconstruct the executive leaning legitimacy of
powers of constitutional bodies and an attempt to repackage it into legislative affairs. In
8
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terms of its role, the constitutional bodies derive its legitimacy from the legislative role of
oversight of Government and hence the parliamentary hearing to formalise such role. The
problem we have is that such constitutional bodies with oversight roles are constructed
and arranged by the government itself through appointments. A body which is to be
overseen (government) is choosing its overseer, is a clear conflict of interest. Hence, the
complex procedure of heavy involvement of government in determining members of
constitutional bodies along with a procedural formality of parliamentary hearing has
diluted the source of legitimacy of state power to be exercised by constitutional bodies.
The source of legitimacy of state power of the constitutional bodies is very
important in establishing a clear chain of accountability of members of constitutional
bodies. Whom are members of constitutional bodies directly accountable to in Nepal ?
They are certainly not accountable to the Parliament. There are numerous examples
where constitutional bodies have sidelined or refused or at non-compliance with the
instructions of the Parliament and Parliamentary Committees.
Way Ahead - Reforms at Appointment Procedure
Currently, the problems and public outcries surrounding the appointment process
through the Constitutional Council consists of a combination of delays and seemingly
unofficial ‘quotes’ of seats for various political factions inside and outside the ruling
party. Given there is no time limitation for the appointment, various political forces
including various internal factions with the ruling party and political parties in opposition
tend to seek and bargain on making appointments of their chosen ones.
A predefined allocation of the number of seats for opposition and government at
constitutional bodies and/or independent oversight institutions is not necessarily a bad
practice. It can very well serve a bi-partisan spirit and approach to the appointment
process (Bulmer, 2019, 25). In such a system of allocation of number of appointments of
members of these institutions, the appointees - as individuals- might have partisan
inclination but provided there are different partisan allegiances, the net parisian effect as
an institution is balanced and cancels each other. A good example of such is seen in the
Constituency Boundaries Commission in Dominica; the Commission comprises two
members nominated by the Prime Minister and two members nominated by the Leader of
the Opposition while the Speaker serves as an ex-officio chairperson.2
Hence, there is nothing wrong if a system exists where appointments to these
constitutional bodies are made based on predefined numbers allocated to government and
opposition. However, the problem in our case is that our system is not designed for such
allocation. So any bargain or unofficial quotes that exists in practice do not comply with
2

Article 56, Constitution of the Commonwealth of Dominica.
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the designed principle of our system. Moreover, such practices are not transparent. It is
important that we understand the designed principle of the appointments process and
Constitutional Council and if it doesn't fit to our practice we need to recalibrate our
system accordingly. Such recalibration and changes are required primarily in the
framework and design of appointment procedures of members of constitutional bodies in
Nepal.
Change in Design: Increased Role of Parliament in Appointment of Select few
Constitutional Bodies with Oversight Function
A relationship between constitutional bodies and parliament is necessary in Nepal
to make the constitutional bodies accountable to its roles and functions. It is more
important in the case of those constitutional bodies that function as independent oversight
institutions. Currently, the Commission for Investigation of Abuse of Authority, (CIAA),
National Human Rights Commission, Auditor General and Election Commission should
form a subgroup of constitutional bodies which derives its state power from legislative
branch of oversight of government. Similarly, other independent oversight bodies such as
the National Information Commission too should be kept into the same category.
It is important that we differentiate the role in terms of the source of legitimacy
of state power between the bodies such as the Public Service Commission or National
Natural Resources and Fiscal Commission and Auditor General or CIAA. For those
bodies that do not effectively work as an oversight institution, the current framework of
the Constitutional Council fits perfectly as such institutions derive its legitimacy from
executive power. It would also help us determine the exact role and function of other
constitutional bodies.
In case of such select few constitutional bodies and independent oversight
institutions, a formal mechanism inside the parliament could be devised to replace the
existing appointment process. There are examples from South Africa, Georgia, Tunisia
etc where there are well developed systems of appointment of members of independent
oversight institutions.
In South Africa, the members of bodies such as Commission for Gender Equality,
and Election Commission are appointed by the President on the recommendation of the
National Assembly.3 There exists an inclusive committee inside the National Assembly
that nominates such members to the National Assembly for the appointment which then
has to be approved by the Assembly with a resolution4. In Georgia the Public Defender,
which is equivalent to the chairperson of National Human Rights Institutions, is elected

3
4

Article 193(4), The Constitution of the Republic of South Africa, 1996.
Article 193(5), Ibid.
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for a term of six years by a majority of at least three fifths of the total number of the
Members of Parliament5.
Direct involvement of Parliament in the appointment of members of
constitutional bodies and/or independent oversight institutions is practiced globally.
Furthermore, appointment of members of such constitutional bodies by the parliament
will ensure that such members and institutions are directly accountable to parliament.
This will further help in strengthening the institutional working relationship between
parliament and other specialised oversight institutions which shall eventually help mature
and strengthen our democratic practice.
Reforms at Constitutional Council
As discussed earlier, the role of leader of opposition at the Constitutional
Council, by design, ensures the bi-partisan mechanism for appointment of members of
constitutional bodies. In no circumstances, the government should be allowed to
circumvent the participation of the leader of opposition at the meeting of the
Constitutional Council. The tendency to legitimise the meetings of Constitutional Council
in absence of leader of opposition should be read as contravention to the spirit of
constitutional norms and hence should not be entertained.
Likewise, there should be a strict legislative framework that obligates the
Constitutional Council to make recommendations to the vacant position within a specific
time frame. This requirement fulfilling the vacancy at the constitutional bodies or any
oversight bodies should be made applicable for all bodies that take part in such an
appointment. Constitutional Council or Parliament should be made accountable for their
inability to fulfil the vacancy. The time pressure shall discourage the practice of delays in
appointments.
Conclusion
Our practice of parliamentary system is not that old and we are still at a very
nascent phase in our practice of federal parliamentary system and governance. With
contemporay complexities of statecraft and governance, the number of independent
oversight agencies exercising various state powers will only increase and such will be
subject to internationally recognised standards and norms. Such will only strengthen our
democratic practice and governance.
There can be no perfect governance system; the system is open to organic
evolution and timely changes is what we should strive for. Both local and global history
has taught us that human beings are not to be trusted fully with power. It is for this reason
that modern democracy has embraced the oversight institutions as an important
5

Article 35(1), Constitution of Georgia, 1995.
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component of its governance machinery. A comprehensive list of constitutional bodies,
many of which are oversight institutions, in the present Constitution of Nepal is an output
of learning from the culmination of our experiences and struggle against desposts and our
love for democracy.
Appointments are very important criteria for the independence and efficiency of
such constitutional bodies. The mechanism through which the members of constitutional
bodies are appointed has been questioned in the recent past. We need to revisit the
approach and mechanism of appointments of members to constitutional bodies and figure
out a clear chain of accountability between such members. An independent, accountable
and non-partisan constitutional body is what our system needs.
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रावष्ट्रय वहत, स्िाधीिता र अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध

डा. भीम रािल



सारांश

दे शको रावष्ट्रय वहत र स्िाधीितासाँग अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध र कूटिीतत अन्त्तरसम्बग्न्त्धत हुन्त्छ । विश्वका
वितभन्न दे शहरूले तदिुकूल िै अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध र कूटिीतत सञ्चालि गरे का हुन्त्छि् । सािषभौतमक
समािता र पारस्पररक वहत पति अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध सञ्चालिको एउटा महत्त्िपूणष पषका रूपमा रहन्त्छ ।
ु राष्ट्र सं घजस्तो अन्त्तराषवष्ट्रय सं स्था र अन्त्तराषवष्ट्रय अतभसग्न्त्धहरूले पति मान्त्यता ददएका
यस धारणालाई सं यि
छि् । िेपालको सन्त्दभषमा लामो समयदे ग्ख रावष्ट्रय वहत र स्िाधीिता अिुकूल अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध र
ाँ ै आएको छ । विगतमा तिरङ्ककु श शासि व्यिस्थामा भएका
कूटिीततको सञ्चालि गररिुपिेबारे बहस हुद
असमाि सग्न्त्ध-सम्झौता र प्रचलिको दबाबमा िेपालको रावष्ट्रय वहतमा आघात परे को सम्बन्त्धमा दे शभि
िेपालीहरूले आिाज उठाउाँदै आएका छि् । असमाि सग्न्त्ध-सम्झौताको ग्स्थततबाट दे शलाई मुि गिष
िेपालको सं विधािले मागष तिदे शि गरे को छ । सं विधािले रावष्ट्रय सािषभौतमकता, स्ितन्त्रता, स्िाधीिता,
स्िातभमाि र भौगोतलक अखण्डतामा जोड ददिुका साथै स्ितन्त्र परराष्ट्र िीतत आत्मसात् गिष मागष तिदे शि
गरे को छ । तभन्न राजिीततक व्यिस्था भएका दुई विशाल तछमेकीहरूको बीचमा सं िेदिशील भू-राजिीततक
अिग्स्थतत भएको िेपालले रावष्ट्रय वहत र स्िाधीिताको लातग विशेर् रूपमा सजग हुिपु िे अिस्था छ । तर
पति दे शको आिश्यकता र जिताको आकाङ्कषाअिुरूप उि ददशामा िाग्छछत उपलग्धध हातसल हुि
सवकरहेको छै ि । अझै पति केही स्थािको िेपाली भू-भाग विदे शी अततक्रमणमा परररहेको छ । दे शको
सीमा षेर राम्ररी सुरग्षत हुि सवकरहेको छै ि । कततपय स्थािमा दशगजा षेर तमग्चएको छ । िेपालको
राजिीतत र सुरषा षेरमा समेत बाह्य प्रभाि र दबाबको अिाग्छछत असर सामिा गिुष परररहेकै छ । यस्तो
ग्स्थततप्रतत राज्यको बागडोर सम्हाल्िेहरूले अथाषत ् सरकारले गम्भीर रूपमा ध्याि ददाँदै स्िदे शको जिशग्ि
लगायत प्राकृततक स्रोतहरूलाई राष्ट्रको सिोपरर वहतमा सदुपयोग गदै रावष्ट्रय वहत साधिामा समवपषत
हुिपु छष । रावष्ट्रय स्िाधीितालाई सबल तुल्याउिुपछष । अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध र कूटिीततलाई पति तदिुकूल
प्रभािकारी र सुदृढ तुल्याउाँदै सञ्चालि गिुष आिश्यक छ ।


माििीय सदस्य¸ प्रतततितध सभा
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अिधारणा
रावष्ट्रय वहतसम्बन्त्धी अिधारणाले विर्यका दृवष्टबाट व्यापक षेर ओगट्िे भए तापति मूलभूत
रूपमा दे शको स्ितन्त्रता, स्िाधीिता, सुरषा र विकासको पषपोर्ण भन्ने बुग्झन्त्छ । रावष्ट्रय वहत िा
स्िाथषका वितभन्न वकतसम छि् । यसमा आधारभूत, सहायक, स्थायी, विग्शष्ट, सामान्त्य र पररितषिशील
स्िाथष पदषछि् । यहााँ यी सबैको समुच्च रूपको मार चचाष गररएको छ । रावष्ट्रय वहतको स्पष्ट
व्याख्या र िीततले राजिीततज्ञहरूलाई कुिै तिग्ित कायष, विशेर्तः परराष्ट्र मातमलासम्बन्त्धी विर्यमा
सहयोग पुनदछ । रावष्ट्रय वहतले जिताको वहतको प्रतततितधत्ि गिुक
ष ा साथै बाह्य सम्बन्त्धका षेरमा
रहेका खतरा, कदठिाइ र सहजतालाई बुझ्िसमेत सग्जलो बिाउाँ छ (Oxford references, 2020) ।
कालष माक्सषले आफ्िो कालका सबै जिमुग्ि सं घर्षहरूलाई जिताको वहतको रषाका खाततर
समथषि गरे का तथए । उिले भिेका तथए, "अको दे शमातथ उत्पीडि गिे दे श स्ियंमातथको बन्त्धि
बढाइरहेको हुन्त्छ" (Lewis, 2000) । बतलया दे शहरूले आफ्िो वहत साधिाका लातग प्रततस्पधाषत्मक
उत्कृष्टता हातसल गिष अकोलाई धम्क्याउिे तथा युद्धको तयारी िा युद्ध िै गिे गरे का छि् । बाह्य
साम्राज्यिादी तथचोतमचोका कारण पति रावष्ट्रय वहतमा आधाररत राष्ट्रिाद प्रखर हुन्त्छ (Lewis, 2000) ।
मोगषिथाउले युद्ध र शाग्न्त्त दुिै कालमा राष्ट्रका लातग िीतत तिमाषण, कायाषन्त्ियि र समथषि, च ुन्ने, च ुतििे,
जिमत तसजषिा र पररितषि गिे कायषबाट पिे बौवद्धक र िैततक गुणको छाप रावष्ट्रय चररर बन्त्छ भन्ने
धारणा राखेका छि् (Morgenthau, 1973, pp. 132, 133) । साथै, युद्ध र शाग्न्त्तको समयमा
सरकारको परराष्ट्र िीततलाई राष्ट्रले सहयोग पुर्याउिे दृढताको स्तर िै रावष्ट्रय मिोबल हो । यसमा
कृवर् र औद्योतगक उत्पादि, सैतिक सं स्थापिा र कूटिीततक सेिामा प्रततविग्म्बत भइरहे को हुन्त्छ भन्ने
उिको धारणा छ (Morgenthau, 1973, p. 135) । त्यस्तै, रावष्ट्रय वहतको साधिा गिे शग्िका लातग
स्थावयत्ि, समाज र सरकार तथा कूटिीततको गुणित्ता, रावष्ट्रय स्रोतको पररचालि एिं परराष्ट्र सम्बन्त्धको
सञ्चालिलाई पति महत्त्िपूणष ठातिएको छ ।
रावष्ट्रय वहतको सं रषण र सम्बद्धषिका लातग स्िाधीिता अत्यन्त्त महत्त्िपूणष छ । रावष्ट्रय
चेतिायुि मातिसहरूको समूहले आफ्िो राज्यको तिमाषण गिे र सरकार चलाउिे कायष िै स्िाधीिता
हो । यस धारणालाई राष्ट्रिादको सहउत्पादि पति मातिन्त्छ । बाह्य हस्तषेप, प्रभाि र दबाबबाट
मुि रहेर आफ्िोबारे मा आफैँ तिणषय गिषसक्िे ग्स्थतत िै स्िाधीिता हो । पवहलो विश्व युद्धपतछ
ु
स्थावपत राष्ट्र सं घ (League of Nations) तथा दोस्रो विश्व युद्धपतछ स्थावपत सं यि
राष्ट्र सं घले राष्ट्रको
ु
स्िाधीिताको मान्त्यतालाई स्िीकार गरे । सं यि
राष्ट्र सं घको घोर्णापरमा राज्यले स्ितन्त्रतापूिक
ष
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आफ्िो राजिीततक, आतथषक, सामाग्जक र सांस्कृततक व्यिस्थाको छिौट गिष पाउिे कुरालाई दे शको
आत्मतिणषयको अतधकार िा स्िाधीिता मातिएको छ (The UN Charter, 1945) ।
अन्त्तराषवष्ट्रय राजिीतत र

सम्बन्त्धलाई

मोगषिथाउले

शग्ि, शग्ि

सन्त्तुलि

र

कूटिीतत

सञ्चालिको दृवष्टबाट वििेचिा गरे का छि् । राज्य शग्िको तत्त्िमध्ये कूटिीतत अत्यन्त्त महत्त्िपूणष हुिे
कुराको चचाष गदै उिले भिेका छि्, "कूटिीततलाई राज्यशग्िको ददमाग र रावष्ट्रय मिोिललाई आत्मा
भन्न सवकन्त्छ" (Morgenthau, 1973, p. 141) । उिले "उच्च गुणको कूटिीततले राज्य शग्िका
उपलधध स्रोतहरूको परराष्ट्र िीततका लक्ष्य र साधिसाँग तादात्म्य कायम गदषछ" (Morgenthau,

1973, p. 141) भन्त्दै कूटिीतत सं स्थागत र तिरन्त्त हुिपु िेमा जोड ददएका छि् । यसबाट कुिै पति
राष्ट्रले आफ्िो वहत साधिा, स्िाधीिता र शग्िको लातग अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध र कूटिीततमा कतत
चिाखो र कुशल हुिपु छष भन्ने स्पष्ट हुन्त्छ । यसतफष िेपाल जस्तो दुई विशाल तछमेकीहरूको बीचमा
भूपररिेवष्ठत अिस्थामा रहे को दे शले झिै सचेत र वक्रयाशील हुिपु छष ।
िेपालको सन्त्दभष
िेपालको सन्त्दभषमा रावष्ट्रय वहत समय-समयमा पररभावर्त भए पति यसको कायाषन्त्ियि
िाग्छछतस्तरमा प्रभािकारी रूपमा हुि सवकरहे को छै ि । रावष्ट्रय वहत र स्िाधीिता रावष्ट्रय शग्ि
तिमाषण तथा स्ितन्त्र परराष्ट्र िीततसाँग कुि रूपमा अन्त्तरसम्बग्न्त्धत छ, तथा यी विर्यहरूका बीच
युगािुकूल कसरी तादात्म्य कायम राख्ने भन्नेबारे सुतबचाररत िीतत र कायषयोजिा तयार गरी त्यसको
दृढताका साथ कायाषन्त्ियि गिे मा पति समस्या दे ग्खन्त्छ । फरक शासि प्रणाली भएका विश्व शग्िका
रूपमा उदीयमाि दुई तछमेकीहरूको बीचमा रहेको िेपालको भूराजिीततक ग्स्थततमा रावष्ट्रय वहत र
स्िाधीिताको विर्य झिै सं िद
े िशील हुन्त्छ । िेपालको सं विधािको प्रस्ताििामा िै "िेपालको
स्ितन्त्रता, सािषभौतमकता, भौगोतलक अखण्डता, रावष्ट्रय एकता, स्िाधीिता र स्िातभमािलाई अषुण्ण" राख्ने
दृढता व्यि गदै राष्ट्रवहतको कुरा गररएको छ (िेपालको सं विधाि, पृ.१) । सं विधािको धारा २७९
मा शाग्न्त्त र मैरी, सुरषा एिं सामररक सम्बन्त्ध, िेपाल राज्यको सीमािा र प्राकृततक स्रोत तथा त्यसको
उपयोगको बााँडफााँटसम्बन्त्धी िेपाल राज्य िा िेपाल सरकार पष हुिे सग्न्त्ध िा सम्झौताको अिुमोदि,
सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि सं घीय सं सदका दुिै सदिको दुईततहाइ बहुमतले गिुप
ष िे व्यिस्था
गररएको छ (िेपालको सं विधाि, पृ. १४६) । तर रावष्ट्रय वहत, स्िाधीिता र अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्धलाई
िेपालको वहत अिुकूल बिाउिे सं विधािको उि धारालाई अवहलेसम्म तिग्ष्क्रय जस्तै तुल्याइएको
छ । यससम्बन्त्धी कािूि बिाइएको छै ि । सबभन्त्दा पवहले सवक्रयताका साथ गिुप
ष िे काम िगररिु
विडम्बिा हो । सं विधािको धारा ४८ मा ´राष्ट्रप्रतत तिष्ठािाि हुाँदै िेपालको रावष्ट्रयता, सािषभौमसत्ता र
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अखण्डताको रषा गिु´ष प्रत्येक िागररकको कतषव्य भएको कुरा उल्लेख छ (िेपालको सं विधाि,
पृ.१८)। िेपालको सं विधािले राज्यका तिदे शक तसद्धान्त्तहरूमा िेपालको स्ितन्त्रता, सािषभौमसत्ता,
भौगोतलक अखण्डता र स्िाधीितालाई सिोपरर राख्ने कुरा गरे को छ । रावष्ट्रय एकता र रावष्ट्रय
सुरषामा जोड ददएको छ (िेपालको सं विधाि, पृ. २० र २१) । िेपालको सं विधािले अन्त्तराषवष्ट्रय
सम्बन्त्धबारे पति स्पष्ट मागष तिदे शि गरे को छ । धारा ५१ को (ड) मा भतिएको छ:(1) िेपालको सािषभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, स्िाधीिता र रावष्ट्रय वहतको रषा गिष वक्रयाशील
ु
रहाँदै सं यि
राष्ट्रसं घको बडापर, असं लनिता, पञ्चशीलको तसद्धान्त्त, अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि र
विश्वशाग्न्त्तको मान्त्यताका आधारमा राष्ट्रको सिोपरर वहतलाई ध्यािमा राखी स्ितन्त्र परराष्ट्र
िीतत सञ्चालि गिे,
(2) विगतमा भएका सग्न्त्धहरूको पुिरािलोकि गदै समािता र पारस्पररक वहतको आधारमा
सग्न्त्ध सम्झौताहरू गिे (िेपालको सं विधाि, पृ.३०) ।
िेपालको सं विधािले गरे को यस्तो स्पष्ट मागषतिदे शि अिुकूल कततपय काम िभएको समेत
पाइएको छ र असमाि सग्न्त्ध, सम्झौताहरूको पुिरािलोकि गिेतफष राज्यले कुिै काम गरे को
दे ग्खएको छै ि । अत्यातधक बहुमतका साथ रहेको सरकारले समेत रावष्ट्रय वहत र स्िाधीितासाँग
गााँतसएको सं विधािको यस्तो महत्त्िपूणष मागष तिदे शिअिुरूप काम गिष िसक्िे ग्स्थतत भएमा िेपालले
आफ्िो रावष्ट्रय वहत र स्िाधीिको जगेिाषको लातग आिश्यक पाइला चाल्िसक्िे जिविश्वास कमजोर हुिे
खतरा उत्पन्न हुि सक्छ । त्यस्तो हुि ददइिु हुन्न । सं विधािको मागष तिदे शिबमोग्जम दृढताका साथ
काम हुिपु छष ।
सं विधाि सभाको पवहलो कायषकालमा सं विधाि तिमाषणको प्रवक्रयामा रावष्ट्रय वहतको सं रषण
सतमततले प्रस्तुत गरे को अध्ययि प्रततिेदिमा रावष्ट्रय वहतको बारे मा विस्तृत चचाष गररएको छ ।
प्रततिेदिको आरम्भमा िै भतिएको छ:-

अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्धको सञ्चालि रावष्ट्रय वहत प्राप्त गिे उद्देश्यबाट पररलग्षत रहेको हुन्त्छ । कुिै
ु को रावष्ट्रय वहतका विर्यहरू बहुआयातमक रहे का हुन्त्छि् । रावष्ट्रय वहतको प्राथतमक
पति मुलक
विर्यअन्त्तगषत राष्ट्रको अग्स्तत्ि र सुरषा पदषछ । त्यस्तै, राष्ट्रको सुख, आतथषक समुन्नतत र रावष्ट्रय
शग्िको िृवद्ध गिे विर्य पति रावष्ट्रय वहतको प्राथतमक कायष अन्त्तगषत िै पदषछि् । अतधकांश
राष्ट्रहरू खासगरी आधुतिक समयमा रावष्ट्रय सं स्कृततको सम्बद्धषि र सं रषण गिे कायष अत्यन्त्त
महत्त्िपूणष रहे को ठान्त्दछि् (सं विधाि सभा, २०६६, पृ.५)।
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सोही प्रततिेदिमा रावष्ट्रय वहतको प्रिद्धषिका साधि र उपायहरूमा कूटिीतत, गठबन्त्धि, प्रचार,
आतथषक, मिोिैज्ञातिक, राजिीततक र शग्िको प्रयोगजस्ता कुराहरू उल्लेग्खत छि् (सं विधाि सभा,
२०६६, पृ.१५-१७)। िेपालको सन्त्दभषमा गठबन्त्धि र शग्िको प्रयोग ितषमाि समयमा उपयुि िभए
पति अन्त्य साधि र उपायको अिलम्बि गिुप
ष िे हुन्त्छ । रावष्ट्रय वहतमा असर पािे तत्त्िका बारे मा
भतिएको छः-

जिताप्रतत उत्तरदायी र ग्जम्मेिार शासि प्रणालीको अभाि, सुशासिको अभाि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,
गररबी, भोक र अभाि आदद रावष्ट्रय वहत सं रषणका च ुिौती बन्न पुगेका छि् । दे शको
सािषभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पािे िा वितभन्न जात, जातत, धमष िा सम्प्रदायहरूका बीचको
ु िा विदे शी व्यग्ि
सुसम्बन्त्धमा खलल पािे, दे शको गोप्य तथा सं िेदिशील सूचिाहरू अन्त्य मुलक
िा व्यग्िहरू िा सं स्थालाई च ुहािट गिे कायष रावष्ट्रय वहत विपरीतका कायषहरू हुि ् (सं विधाि
सभा, २०६६, पृ.१७०)।
िेपालको आन्त्तररक तथा बाह्य िीततका सन्त्दभषमा स्थावयत्ि, शाग्न्त्त र विकास, स्ितन्त्र गृह र
परराष्ट्र िीतत तथा षेरीय र अन्त्तराषवष्ट्रय स्तरमा भूतमकामा अतभिृवद्ध गदै जािे कुरा महत्त्िपूणष छि्

(Chaturbedi & Malone, 2012, p.296) । विकासको कुरा गदाष िेपालको जिशग्ि तथा
ु िे कुरा
जलस्रोतलगायत प्राकृततक स्रोतहरूको सदुपयोग िेपालको सिोपरर वहतका लातग हुिप
मिियोनय छ । यस सन्त्दभषमा सं विधाि सभाको प्राकृततक स्रोत, आतथषक अतधकार तथा राजस्ि
बााँडफााँट सतमततको प्रततिेदिमा दे शमा उपलधध प्राकृततक स्रोतको अग्न्त्तम स्िातमत्ि राज्यमा तिवहत
हुिे हुाँदा राज्यले सािषजतिक वहतका लातग प्राकृततक स्रोतको उपयोग गिष सक्िेछ भन्त्िे उल्लेख छ ।
साथै, प्रततिेदिमा भतिएको छ:-

कुिै पति दे शको विकासमा त्यस दे शमा उपलधध प्राकृततक स्रोतको उपयोगको महत्त्िपूणष भूतमका
रहन्त्छ । त्यस्ता प्राकृततक स्रोतको उपयोगबाट आतथषक उपलग्धध हातसल गिषका लातग त्यस्ता
स्रोतमातथ सम्बग्न्त्धत दे शको सािषभौम अतधकार हुि आिश्यक छ । [....] यो तसद्धान्त्त
अन्त्तराषवष्ट्रय िातािरणीय कािूिमा पवहलो पटक सि् १९७२ को स्टकहोम घोर्णापर र त्यसपतछ
१९९२ को ररयो घोर्णापर एिं जैविक विविधता महासग्न्त्धमा स्पष्ट रूपमा समािेश भएको
पाइन्त्छ (सं विधाि सभा, प्राकृततक स्रोत, आतथषक अतधकार तथा राजस्ि बााँडफााँट सतमतत, २०६६,
पृ.६४)।
अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध सञ्चालिका सम्बन्त्धमा वितभन्न तसद्धान्त्त र मान्त्यताहरू छि् । वितभन्न
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि, महासग्न्त्ध, सं विदा र सं स्थाका घोर्णापरहरूसमेत आधुतिक विश्वमा दे शहरूका बीच
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सम्बन्त्ध सञ्चालिका आधार एिं मान्त्यताका रूपमा रहे का छि् । अन्त्तराषवष्ट्रय र षेरीय सं घसं स्थाहरूद्वारा विकतसत मान्त्यता र अभ्यास समेत त्यस सन्त्दभषमा महत्त्िपूणष छि् । ती सबैको चचाष
गिुष यस लेखको उद्देश्य िभएकोले सविस्तार उल्लेख गररएको छै ि । उि तसद्धान्त्त, मान्त्यता,
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि, महासग्न्त्ध र अभ्यासहरू िेपालको परराष्ट्र िीततको तिमाषण तथा अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध
सञ्चालिका लातग महत्त्िपूणष छि् । यस्ता मान्त्यता र अभ्यासहरूको कायाषन्त्ियि गदाष राज्यको गृह
िीततको महत्त्िपूणष प्रभाि हुन्त्छ । परराष्ट्र िीतत गृह िीततकै विस्ताररत रूप हुिे विश्वव्यापी मान्त्यता
पति रहेको छ । परराष्ट्र िीतत र कूटिीतत राज्य सछचालकको विर्यसाँग अन्त्तरसम्बग्न्त्धत छ र यो गृह
िीततसाँग अविभाज्य हुन्त्छ (Chang, 2017) ।
विर्यगत पष
सं विधािको मागष तिदे शि, सरकारको िेतत्ृ ि गिे राजिीतत दलहरूका घोवर्त प्रततबद्धता,
जिताको आिाज र दे शको आिश्यकताबाट स्पष्ट हुाँदाहुाँदै पति रावष्ट्रय वहत, स्िाधीिता र स्ितन्त्र
परराष्ट्र िीतत सञ्चालि तदिुरूप हुिसवकरहेको छै ि । समस्या रहेका छि् । रावष्ट्रय वहतका महत्त्िपूणष
पषहरू प्रष्ट भएमा राज्यको समग्र सुरषा तथा अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध सञ्चालिका लातग स्पष्ट दृवष्टकोणका
साथ काम गिष सहज हुन्त्छ, वकिवक रावष्ट्रय वहत र रावष्ट्रय सुरषा अन्त्योन्त्याग्ित हुन्त्छि् । तर िेपालमा
२००७ सालको तिरङ्ककुश राणा शासि विरोधी आन्त्दोलि, उि आन्त्दोलिको स्थगि र बहुदलीय
व्यिस्थाको स्थापिा पिात् पति रावष्ट्रय वहत साधिाका लातग सुस्पष्ट िीततमा आधाररत कायषयोजिा
सं स्थागत वकतसमले व्यिग्स्थत रूपमा अगातड बढाइएको दे ग्खन्न । राणा शासि ढल्िै लागेको बेला
अग्न्त्तम राणा प्रधािमन्त्री मोहि शम्शेर राणाले आफ्िै पदीय मयाषदा र दे शको स्िातभमाि तथा
स्िाधीिताको प्रततकूल भारतीय राजदूतसाँगै २००७ साल साउि १६ गते िेपाल-भारत शाग्न्त्त तथा
मैरी सग्न्त्धमा हस्ताषर गरे । सोही सग्न्त्धसाँग सम्बग्न्त्धत पराचारमा हस्ताषर गरे । त्यही असमाि
सग्न्त्धको प्रभाि स्िरूप २०११ साल िैशाख १२ गते कोशी सम्झौता र २०१६ साल मङतसर १९
गते गण्डक सम्झौता भयो । यी दुिै सम्झौतामा िेपालको रावष्ट्रय वहतमा आघात पुर्याइयो । दे शमा
तिदषलीय भतिएको पञ्चायती शासि सुरु भएपतछ रावष्ट्रय वहत र स्िाधीितामा जोड ददइए पति जिताका
अतधकारहरू कुग्ण्ठत र दतमत भएकाले दे शलाई विगतका असमाि सग्न्त्ध-सम्झौताबाट मुि गरे र अग्घ
बढ्िे ग्स्थतत बन्ने कुरै भएि ।
वि.सं . २०२१ साल माघ १७ गते तिदषलीय भतिएको पञ्चायती व्यिस्थाका शासकहरूले
भारतसाँग सुरषा सहयोग सम्झौता गरे र २००७ सालको असमाि सग्न्त्धलाई िै बल पुर्याए । यद्यवप
दे श विकासका लातग रावष्ट्रय स्ितन्त्रता र शाग्न्त्त अपररहायष रहेको भन्त्दै राजा िीरे न्त्रबाट २०३१
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सालमा अगातड साररएको िेपाललाई शाग्न्त्त षेर घोर्णा गिे प्रस्ताि उल्लेखिीय तथयो । रावष्ट्रय
स्िाधीितामा जोड ददाँ दै घोर्णामा भतिएको तथयो, "हामी परम्परादे ग्ख िै शाग्न्त्तवप्रय भएकाले विश्वका
ु को पति िेपाल कुभलो
सबै राष्ट्रहरूसाँग तमलेर शाग्न्त्तको लातग प्रयास गिष चाहन्त्छौँ, सं सारको कुिै मुलक
ग्चताउाँ दैि, ि त कसैसाँग अमैरीपूणष भाििा िै [....] हामी आफ्िा तछमेकीहरूसाँग घतिष्ठ एिं
समझदारीपूणष सम्बन्त्ध रहेकोमा गौरि मान्त्छौं" (िी को सरकार, २०३१, पृ.१२७) । असं लनिता,
ु मा, छरतछमेकमा र
स्ितन्त्रता र स्िाधीिताको पषपोर्ण गदै घोर्णामा "हाम्रा जिता आफ्िो मुलक
विश्वमा जताततै हृदयदे ग्ख शाग्न्त्त चाहिे भएकोले हामीले शाग्न्त्तलाई सिोपरर स्थाि ददएका छौँ ।
ु
त्यसैले शाग्न्त्तलाई सं स्थागत गिे त्यही उत्कृष्ट अतभलार्ाले प्रेररत भएरै म मेरो मुलक
िेपाललाई
"शाग्न्त्त षेर घोवर्त गररयोस् भन्ने प्रस्ताि राख्दै छु" (िी ५ को सरकार, २०३१, पृ.१२७) । त्यस
घोर्णाको विश्वका प्रमुख दे शलगायत धेरैले समथषि जिाए पति भारतले समथषि गरे ि । अकोतफष
दलहरूलाई प्रततबग्न्त्धत गरी जितालाई राजिीततक अतधकारको अभ्यास र प्रयोग गिष िददइएकोले
उि घोर्णाले दे शतभर आिश्यक जिसमथषि पाउि सकेि र त्यसको कायाषन्त्ियि हुिसक्िे पररग्स्थतत
पति बिेि ।
वि.सं . २०४६ सालको जिआन्त्दोलि पिात् प्रधािमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतका
ु
समकषीसाँग २०४७ साल जेठ १० गते जारी गरे को सं यि
विज्ञग्प्तमा भारतसाँगको सबै व्यिहार
२०४५ साल चैत १ गतेको ग्स्थततमा फकाषउिे कुरा गिुक
ष ा साथै भारतीय "सुरषा चासो" लाई
सम्बोधि गिे कुरा गररयो (India Today, July 15, 1990) । यसमा प्रततरषा, आतथषक, िेपालमा तेल
आपूततष, भारतीयहरूका लातग िम स्िीकृतत र भारतीय ग्शषकहरूको सेिा शतष जस्ता भारतको स्िाथष
एिं िीततलाई प्राथतमकता ददइयो (के.सी., २०६६, पृ. १६) ।
िेपालका तलग्म्पयाधुरा, तलपुलेक, कालापािी र सुस्ता लगायतका भूभाग भारतीय अततक्रमणमा
परे का छि् । दग्षणी सीमा षेरमा कततपय स्थािमा दशगजा षेर तमग्चएको छ । केही समयअग्घ
िेपाली जिता तथा राजिीततक दलहरूको माग र भाििा अिुसार िेपाल सरकारले तलग्म्पयाधुरा,
तलपुलेक र कालापािी षेरलाई समेटेर िेपालको िक्सा प्रकाग्शत गरे को छ । यसलाई सबै दे शभि
िेपालीहरूले समथषि र प्रशंसा गरे का छि् । तर अततक्रमणमा परे का उि भूभागमा िेपालको हक
भोग कायम गिे र विदे शी फौजलाई त्यहााँबाट फकाषउिे च ुिौतीपूणष काम हुि बााँकी छ । यस्तो
अिस्थामा िेपाल सरकारले तिकै िै चिाखो, दृढ र सवक्रय भएर परराष्ट्र सम्बन्त्ध र कूटिीतत सञ्चालि
गिुष आिश्यक छ । रावष्ट्रय वहतका लातग कूटिीतत सञ्चालि गिष आफ्िै दे शका जिता र शग्िमा
विश्वास गिुप
ष छष । रावष्ट्रय वहितािोधले ग्रतसत भएर बाह्य शग्िका सामु झुक्िे विगतमा दे ग्खएको
प्रिृग्त्त दोहोररि ददिु हुाँदैि । तछमेकी िा अरु कुिै दे शको रावष्ट्रय स्िाथष र वहतको िेपालले सं रषण
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गिे होइि, ती तछमेकी िा अन्त्य तमर दे शहरूको सरोकार र सं िेदिशीलता रहे का विर्यमा ध्याि ददिे
एिं पारस्पररक सम्माि र लाभको आधारमा तमरित् व्यिहार गिे हो । ती दे शहरू विरुद्ध आफ्िो
भूतममा कसैलाई गततवितध गिष िददिे हो । आफ्िोबारे मा आफैँ तिणषय गरी तछमेकी तथा तमर दे शहरू
कसैप्रतत पति िैरभाि िराख्ने र राम्रो तमरता कायम गिे हो । यसको तात्पयष ती दे शहरूको स्िाथषको
िाहक हुिे होइि। तर िेपालको अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध सञ्चालिका क्रममा कोशी र गण्डक सम्झौतामा
िेपाल ठतगएको भन्ने कुरा व्यापक रूपमा उदठरहेको तथ्य हुाँदाहुाँदै २०५२ साल माघ २९ गते
भारतसाँग महाकाली सग्न्त्ध गररयो । िेपालका लातग अत्यन्त्त उपयोगी र महत्त्िपूणष मातथल्लो कणाषली
आयोजिा २०६४ साल माघ १० गते भारतीय कम्पिी जीएम्आर-आईटीडी कन्त्सवटषयमलाई ददइयो ।
तर ११ िर्ष भइसक्दा पति उि कम्पिीले आयोजिाको काम गरे को छै ि । वित्तीय व्यिस्थापिको
म्याद सम्झौतामा हस्ताषर भएको दुई िर्ष र त्यसपतछ कारणसवहत अको एक िर्षमार थप्ि सवकिे
स्पष्ट व्यिस्था हुाँदाहुाँदै अवहलेसम्म सम्झौता भङ्कग गररएको छै ि । वढलो गरे बापत उि कम्पिीले
िेपाललाई ततिुप
ष िे प्रततददि प्रततमेगाबाट एक हजार ३८९ रूपैयााँ ततरररहेको छै ि (PDA, Upper

Karnali Hydropower Project, pp. 22, 32)।
िेपालको रावष्ट्रय वहत साधिाका लातग अत्यन्त्त महत्त्िपूणष रहे को मातथल्लो कणाषली आयोजिा
एक विदे शी कम्पिीले त्यग्त्तकै ओगवटरहेको छ । बुढीगण्डकी, पग्िम सेती जस्ता महत्त्िपूणष जलविद्युत
आयोजिाहरूको भविष्य वििाद र अन्त्योलग्रस्त तुल्याइएको छ । िेपालका लातग आिश्यक विद्युत
उत्पादिको रणिीततक लेखाजोखा गदै तदिुकूल पाइला चाल्िे, रे लमागष, अन्त्तराषवष्ट्रय विमािस्थलको
तिमाषण, दे शतभर

नयास, तेल

र

खतिजहरूको

अिुसन्त्धाि

र

उत्खिि्, कृवर्

षेरको

रावष्ट्रय

आिश्यकताअिुरूप विकास र सं रषण जस्ता विर्यमा यथोग्चत िीतत, कायषक्रम िा कायषयोजिा
खग्ड्कन्त्छि् ।
रावष्ट्रय सुरषाको दृवष्टबाट यो पग्ङ्किकारले रषा मन्त्रालयको ग्जम्मेिारी सम्हाल्दा जारी
गररएको रावष्ट्रय सुरषा िीततको कायाषन्त्ियि भइरहे को दे ग्खन्न । त्यसमा आिश्यक पररमाजषि गररिे
भन्ने चचाष भए पति त्यस्तो पररमाजषि सम्पन्न गदै कायाषन्त्ियिको चरणमा गएको पाइन्न । राज्यलाई
अन्त्धकारमा सूचिा ददएर बाटो दे खाउिे भूतमकामा रहे को रावष्ट्रय अिुसन्त्धाि विभाग युगािुकूल साधि
सम्पन्न र वक्रयाशील हुिे एिं प्रततजासूसी सं यन्त्रको विकास गिे अपेषा केिल अपेषमा मार सीतमत
छ । िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल र रावष्ट्रय अिुसन्त्धाि विभागजस्ता रावष्ट्रय
सुरषाका महत्त्िपूणष सङ्कगठिहरूलाई िेपालको सं विधािले मागष तिदे शि गरे अिुरूप सािषभौमसत्ता र
स्िाधीिताको प्रिद्धषि एिं रषा तथा रावष्ट्रय वहतका लातग उग्चत रूपमा सषम तुल्याउाँ दै सबै प्रकारको
बाह्य दबाब र प्रभािबाट मुि राख्न तातलम, बन्त्दोिस्ती, यन्त्र/उपकरणको उग्चत प्रबन्त्ध गिुप
ष िे
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ु
आिश्यक दे ग्खएकै छ । सं यि
राष्ट्र सं घअन्त्तगषत सुरषा अङ्कगमा कायषरत कमषचारीहरूलाई
अन्त्तराषवष्ट्रय शाग्न्त्त कायम गिे कायषमा खटाउाँ दा पति केिल आतथषक लाभको दृवष्टले मार िहेरी
िेपालको सुरषा र कूटिीततमा समेत योगदाि पुर्याउिे दृवष्टकोणका साथ हेररिु पदषछ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि र अभ्यासअिुरूप भूपररिेवष्ठत दे शको है तसयतले िेपालले भारत र चीि दुिै
दे शको भूतम भएर समुन्त्रसम्म पाउिु पिे तििाषध पारिहि सुविधा समुग्चत रूपमा उपभोग र उपयोग
गिष िेपालले अझै काम गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ । पेट्रोतलयम पदाथषको आयात स्ितन्त्र रूपमा जुिसुकै
दे शबाट पति गिष सवकिे रावष्ट्रय वहत अिुकूलको िीतत तय हुि सवकरहेको छै ि । अझ दे शतभरै तेल
प्रशोधि उद्योग स्थापिा गरी तेल उत्पादक दे शहरूबाट सोझै तेल आयात गरी त्यसको सहउत्पादिको
उपयोग गिुप
ष िेबारे राज्यले सोच्िु आिश्यक छ । विगतमा भारतसाँग गररएको असमाि सग्न्त्धको
कारण िेपालले आफ्िो सुरषाका लातग आिश्यक सैन्त्य सामग्री स्ितन्त्र रूपमा कुिै पति दे शबाट
आयात गिषसक्िे ग्स्थतत अझै कायम भएको छै ि । यो एउटा स्ितन्त्र र स्िाधीि दे शका लातग
सुहाउिे कुरा होइि ।
िागररकतासम्बन्त्धी विर्य िेपालको दीघषकालीि अग्स्तत्ि र अग्स्मता तथा स्िाधीितासाँग
गााँतसएको अतत सं िेदिशील विर्य हो । यससम्बन्त्धमा सं विधाि तिमाषणका बेला तिकै िै बहस र
छलफल भएको तथयो । यससम्बन्त्धी विधे यक प्रतततितध सभा, राज्य व्यिस्था सतमततमा लामो समय
अड्केर रह्यो । त्यहााँबाट प्रतततितध सभामा पुगेपतछ पति त्यसमा तिणषय िहुि ु उग्चत होइि । यसको
यथाशीघ्र टुङ्कगो लगाइिु पछष । यसरी टुङ्कगो लगाइरहाँदा जिसङ्कख्याको दृवष्टबाट अतत ठू ला
दे शहरूको बीचमा िेपाल छ र यसले सहजै विदे शीहरूलाई तभत्र्याउिु भिेको अन्त्ततः रावष्ट्रय वहत र
सुरषामा िै प्रततकूल प्रभाि पिष सक्छ भन्ने हेक्का िीतत तिमाषताहरूले राख्नै पछष । िागररकताको
विर्यसाँग जिसङ्कख्या िीततसमेत सम्बग्न्त्धत हुन्त्छ । कुिै समय तिकै िै बहस र छलफलमा आएको
िेपालको जिसङ्कख्या िीततमा गम्भीर छलफल गिे र रावष्ट्रय वहत अिुकूल तुल्याउिेतफष राज्य र प्रमुख
राजिीततक दलहरूले ध्याि ददिुपिे दे ग्खन्त्छ ।
िेपालको सं विधािले असमाि सग्न्त्ध सम्झौताहरूको पुिरािलोकि गिष मागषतिदे श गरे पति
राणा कालमा गररएको गोखाष भती सग्न्त्ध, भारतसाँगको शाग्न्त्त तथा मैरी सग्न्त्ध, महाकाली सग्न्त्धजस्ता
सग्न्त्धहरूको पुिरािलोकि गिे कुिै तत्परता राज्यबाट भएको दे ग्खाँदैि । िेपालको भारत र
चीिसाँगको सम्बन्त्धलाई परम्परागत रूपमा हेरेर मार पुनदै ि । सि् १९४७ मा बेलायतको
उपतििेशबाट स्ितन्त्र भएपतछ अवहलेको भारत तिकै पररितषि भइसकेको छ । चीि पति सि् १९४९
मा कम्युतिष्ट क्राग्न्त्त सफल भएपतछका दशकहरूमा तिकै िै पररिततषत भइसकेको छ । स्ितन्त्र भारत
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र चीिसाँग िेपालको सम्बन्त्ध ती दे शहरूको स्ितन्त्रतापतछ मार सुरु भएको र त्यसअग्घको सम्बन्त्धको
स्िरूप र अभ्यास फरक तथयो भन्ने कुरामा पति ध्याि ददइिु पछष ।
दे शले ठू लो लगािी गरी तयार गरे को जिशग्ि पलायि भइरहे को छ । युिा जिशग्ि
दे शबाट पलायि भएर त्यसबाट प्राप्त विप्रेर्णद्वारा दे श अगातड बढ्िे कुरा अन्त्य दे शहरू तथा आफ्िै
अिुभिहरूले गलत सावित गररसकेका छि् । दे शबाट पलायि भएको जिशग्िले विदे शी भूतममा िम
गरे र तत्काल प्राप्त हुिे रकम हे रेर मार त्यसको फाइदा िा बेफाइदाको यथाथष मूल्याङ्कि हुिसक्दै ि ।
विदे श पलायि भएको जिशग्िका लातग दे शले कतत लगािी गरे को तथयो, विदे शीहरूले िेपालमा काम
गरे र कतत रकम बावहर लैजािे गरे का छि्, सामाग्जक र सांस्कृततक असर कस्तो परररहेको छ र
यसको दीघषकालीि प्रभाि रावष्ट्रय वहत र स्िाधीितामा कस्तो पछष भन्ने कुरामा पति ध्याि ददइिुपछष ।
यसबारे िास्तविक र आतधकाररक अध्ययि र अिुसन्त्धाि हुिपु छष । िेपालको जलस्रोत लगायतका
प्राकृततक स्रोतहरू तििाषध र तिसङ्ककोच िेपालको सिोपरर वहतका लातग पररचालि गिे तथा बाह्य
अिुदाि र ऋणलाई िेपालको प्राथतमकताका षेर र आिश्यकता अिुसार ग्रहण गिुप
ष िे िीततको पति
यथोग्चत रूपमा अिलम्बि हुि सवकरहेको छै ि । यस विपरीत कततपय षेरमा बाह्य दबाब र स्िाथष
अिुकूलको काम भइरहेको पाइन्त्छ । िेपालको अन्त्तराषवष्ट्रय सीमािा अझै सुतिग्ित र सुरग्षत हुि
सवकरहे को छै ि । यसलाई सुतिग्ित र सुरग्षत तुल्याउिु राज्यको प्रथम कतषव्य हो । यसको पषमा
दे शतभर व्यापक जिमत तथा राजिीततक दलहरूको समथषि हुाँदाहुाँदै पति उि काम हुि सवकरहे को
छै ि । यसतफष गम्भीर रूपमा सोच्िु र काम गिुष आिश्यक छ ।
उपसं हार
ितषमाि विश्वमा प्रायःजसो दे शहरूले रावष्ट्रय वहत, स्िाधीिता, विकास र समृवद्धलाई िै प्रमुख
स्थाि ददइरहेका छि् । विपरीत शासि प्रणाली र विचार, मान्त्यता भएका दे शहरूसमेत रावष्ट्रय वहत िा
स्िाथषसाधिाका लातग तिकट भएका दे ग्खन्त्छि् । यसमा कततले रणिीततक र सामररक दृवष्टबाट तथा
कततले आतथषक दृवष्टबाट त्यसो गरे को दे ग्खन्त्छ । यसलाई कततपय विश्लेर्कहरूले विचारधाराको ह्रास
र रावष्ट्रय वहतको प्राधान्त्यको रूपमा समेत तलएको पाइन्त्छ । िेपालले एकीकरण कालदे ग्ख िै रावष्ट्रय
वहत र सुरषामा जोड ददएको दे ग्खन्त्छ । एकीकरण कालदे ग्ख ितषमाि अिस्थामा आइपुनदा राजिीततक
रूपमा दे शले अिेक घुम्ती र चरणहरूबाट गुग्ििु परे पति रावष्ट्रय वहत र स्िाधीिताको लातग तलिुपिे
िीततको औग्चत्य सधैँ रहाँदै आएको छ । यद्यवप वितभन्न कालखण्डमा कततपय शासकहरूले आफ्िो
स्िाथषको िशमा परे र रावष्ट्रय वहत र स्िाधीिताको पषलाई गौण तुल्याएको पति पाइन्त्छ । त्यस्तो
कायषको जिताले विरोध पति गदै आएका छि् । िेपालको सं विधाि जारी भइसकेपतछ सबै षेरमा
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लोकतान्त्रीकरणको प्रसाँगले प्रिय पाइरहेको छ । अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध त्यस्तो लोकतान्त्रीकरणबाट
अछु तो हुि सक्दै ि । विगतका तिरङ्ककुश शासि र साम्राज्यिादले थोपरे का अलोकताग्न्त्रक र असमाि
सग्न्त्ध, सम्झौता र मान्त्यताबाट पति िेपाल मुि हुिैपछष । अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध पति लोकताग्न्त्रक
ु छष । िेपालका दुई विशाल तछमेकी विश्व शग्िको रूपमा अगातड
मान्त्यताबाट सञ्चातलत हुिप
आइरहेको ग्स्थततमा िेपालको भूराजिीतत झिै सं िेदिशील बिेको छ । यस्तो ग्स्थततमा िेपालको
सं विधािद्वारा तिदे ग्शत स्ितन्त्र परराष्ट्र िीतत र असं लनितालाई राज्यले दृढताका साथ अिुशरण
गिुप
ष छष । विगतका असमाि सग्न्त्ध, सम्झौता र मान्त्यताबाट मुि भएर तछमेकीहरूसाँग समािता,
पारस्पररक सम्माि र वहतमा आधाररत सुमधुर सम्बन्त्ध कायम गिे तथा अन्त्य दे शहरूसाँग सोही
ु
मान्त्यताअिुरूप राम्रो सम्बन्त्ध कायम गिे बाटोमा िेपाल अविचतलत रहिुपछष । यस सन्त्दभषमा सं यि
राष्ट्र सं घको बडापर तथा पञ्चशीलका तसद्धान्त्तहरूको अिुशरण दे शका लातग वहतकर छि् । िेपालले
कुिै पति प्रकारको राजिीततक िा सामररक गठिबन्त्धि र सं ल निताबाट अलग रहेर रावष्ट्रय स्रोतहरूको
दे श र जिताको सिोपरर वहतमा सदुपयोग गिे र बाह्य अिुदाि र ऋण पति सोहीअिुरूप उपयोग गिे
कुरामा दृढ हुिपु छष । िेपाल र िेपाली जिताको वहत, स्िाधीिता र स्िातभमािको कुरा गिुक
ष ो अथष
अरु कसैको विरोध िा पषपोर्ण होइि भन्ने तथ्य दे शतभर र बावहर स्पष्ट पािुप
ष छष । अरु दे शहरूले
आ-आफ्िो वहत र स्िाथषमा जोड ददएजस्तै िेपालले आफ्िो वहत र स्िाथषमा जोड ददिे कुरालाई अन्त्यथा
ठान्ने दृवष्टकोण िै गलत छ ।
लामो अग्स्थर राजिीततक ग्स्थतत, द्वन्त्द्व र अन्त्योल पिात् दे शले सं घ र सातमध्ये ६
प्रदे शहरूमा एउटै राजिीततक दल िेपाल कम्युतिष्ट पाटी (िेकपा) को बहुमत प्राप्त सरकार पाएको
छ । यस्तो जिअिुमोददत स्थावयत्ि प्राप्त सरकारबाट दे शले रावष्ट्रय वहत साधिा स्िाधीिताको
सबलीकरण तथा स्ितन्त्र र स्िातभमािपूणष कुशल परराष्ट्र िीतत प्राप्त गिुप
ष छष । त्यस ददशामा काम
गिे यो ठू लो अिसर हो । यस ददशमा तिमाषण गररएको मागष भविष्यमा जोसुकैले पति पछ्याउिु पिे
ग्स्थततको तसजषिा गररिु पछष । यस्तो काम दे श, जिता र भािी पुस्ताको लातग समेत ठू लो योगदाि
हुि सक्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपाली
के.सी., सुरेन्त्र (२०६६) िेपालको भारत िीतत तथा सग्न्त्ध-सम्झौताहरू िेपाल-भारत र चीि सग्न्त्ध
काठमाडौँ: मधुिि प्रकाशि ।
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िी ५ को सरकार, सूचिा तथा सं चार मन्त्रालय (२०३१) िी ५ महाराजातधराज िीरे न्त्र िीर
विक्रम शाह दे िबाट मौसुफ सरकारको शुभराज्यातभर्ेकमा वितभन्न राष्ट्रहरूबाट आ-आफ्िो
दे शको

प्रतततितधत्ि

गरररहिु

भएका

राष्ट्राध्यषहरू, उपराष्ट्रपततहरू

एिं

अन्त्य

शाही

अतततथहरूका तिग्म्त िारायणवहटी राजदरबारमा आयोग्जत शुभराज्यातभर्ेक तबदाइ समारोहमा
बक्सेको भार्ण िी ५ महाराजातधराज िीरे न्त्र िीर विक्रम शाहदे िबाट बक्सेका घोर्णा,
सम्बोधि तथा सन्त्दे शहरू (२०२८-२०३८) काठमाडौँ: िी ५को सरकार, सूचिा तथा
सञ्चार मन्त्रालय ।
सं विधाि

सभा

सग्चिालय (तमतत अिुल्लेग्खत)

िेपालको

सं विधाि

काठमाडौँ:

सं विधाि

सभा

सग्चिालय ।
सं विधाि सभा, प्राकृततक स्रोत, आतथषक अतधकार तथा राजस्ि बााँडफााँट सतमतत (२०६६) सं विधाि
सभा, प्राकृततक स्रोत, आतथषक अतधकार तथा राजस्ि बााँडफााँट सतमतत, अिधारणापर सवहतको
सं विधािको प्रारग्म्भक मस्यौदा प्रततिेदि काठमाडौँ: सं विधाि सभा, प्राकृततक स्रोत, आतथषक
अतधकार तथा राजस्ि बााँडफााँट सतमतत ।
सं विधाि सभा, रावष्ट्रय वहतको सं रषण सतमतत (२०६६) सं विधाि सभा, रावष्ट्रय वहतको सं रषण
सतमततको अिधारणापर सवहतको प्रारग्म्भक मस्यौदा प्रततिेदि काठमाडौँ: सं विधाि सभा,
रावष्ट्रय वहतको सं रषण सतमतत ।
सं विधाि सभा सग्चिालय (तमतत अिुल्लेग्खत) िेपालको सं विधाि काठमाडौँ: सं विधाि सभा सग्चिालय ।
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समृवद्धको आधार सुरग्षत र न्त्यावयक समाज

डा. विन्त्दा पाण्डे 
सारांश

जिआन्त्दोलि -२ को रूपमा तलइिे २०६२/६३ को आन्त्दोलिले लैविक न्त्याय पररिारदे ग्ख समाज,
समुदाय र राज्य सं यन्त्रका हरे क तिकायसम्म ध्ितित गिष सफल भयो । पररणाम कततपय विर्यहरू
पुिस्थाषवपत सं सदबाट जरुरी सािषजतिक महत्त्िको प्रस्तािको रूपमा पाररत भए । त्यही भाििालाई
अन्त्तररम सं विधािमा प्रततविग्म्बत गिे प्रयत्ि भयो । मवहलाविरुद्ध हुिे वहं सालाई अपराधीकरण गदै
पीडकलाई कडा सजायको व्यिस्था भयो । िेपालको सं विधाि (२०७२) मा लैविक न्त्यायका
विर्यहरू थप सूरबद्ध भए । समाजमा वकिारा पाररएको सबैभन्त्दा ठू लो समुदाय मवहलाको हक (धारा
३८) मा समािताका विर्यहरू मापियोनय रूपमा िै सूरबद्ध भए । जसमा मवहलाविरुद्व हुिे वहं साका
सन्त्दभषमा धातमषक, सामाग्जक, सांस्कृततक परम्परा, प्रचलिका आधारमा हुिे कुिै पति वकतसमको
वहं साजन्त्य कायष िा शोर्ण गिे पीडकलाई कािूिबमोग्जम दण्ड र पीतडतले षततपूततष पाउिे व्यिस्था
गररयो । तर, सुरग्षत समाज समृवद्धको पवहलो आधार हो र यसका लातग वहं सा गददषि,ाँ वहं सा सहन्नाँ र
वहं सा गिष ददन्त्िाँ भन्त्िे कुरालाई तिरन्त्तर अतभयािको पष हुि ु र आिाज ददिु िागररक कतषव्य पति हो
भन्ने कुरा हरे कको सोच र व्यिहारमा स्थावपत हुि ु पदषछ । जुि कायष सं विधाि कायाषन्त्ियिको पाटो
पति हो । यसथष, सुरग्षत समाज समृवद्धको पवहलो आधार हो । जहााँ हरे क उमेर, तलङ्कग, िगष, षेर र
जातत समूहका प्रत्येक िागररकले घडी सुइाँको प्रत्येक वटकवटकमा रास र भयमुि रूपमा आफूलाई
ू गिष सकोस् । एक व्यग्िले अको व्यग्िलाई दे ख्दा आफू जस्तै िागररकको सोच
सुरग्षत अिुभत
आओस् । त्यही दृवष्टकोण राखेर व्यिहार गिष सकोस् । यो िै मािितामा आधाररत न्त्यावयक राज्य
तिमाषणको आधार हो ।
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सङ्कक्रमणमा कािूिी राज्य
हाम्रो समाज सददयौँदे ग्ख राज्यको कािूिभन्त्दा पति धातमषक विश्वास/तियम र सामाग्जक
मान्त्यताका आधारमा चल्दै आयो । पतछल्लो शताधदीमा दे खाउिका लातग कािूि भए पति व्यिहारमा
हुकुमी शासि िै सिोपरर रह्यो । विगत केही दशकदे ग्ख दे शमा मूलतः कािूिी राज्यको अिधारणा
प्रिेश गरे को छ । यसबीचमा थुप्रै कािूिहरू बिेका छि् । मवहलाविरुद्ध हुिे वहं साका प्रकारहरू
फरक भएझैँ त्यसलाई सम्बोधि गिष फरक कािूि बिाइएको छ । हालसम्म मािि बेचतबखि तथा
ओसारपसार (तियन्त्रण) ऐि २०६४, घरे ल ु वहं सा (कसुर र सजाय) ऐि, २०६६, कायषस्थलमा हुिे
यौिजन्त्य दुव्यषिहार (तियन्त्रण) ऐि, २०७१, बोक्सी आरोप (कसुर र सजाय) ऐि, २०७२ र अपराध
पीतडत सं रषण ऐि, २०७५ बिेका छि् । यसबाहेक दे िािी र अपराधजन्त्य घटिालाई सम्बोधि गिष
ु ी अपराध सं वहता, २०७४ र मुलक
ु ी दे िािी सं वहता, २०७४ ले पति धेरै विर्यहरूलाई सम्बोधि
मुलक
गरे का छि् । हालैमार तेजाि तथा अन्त्य घातक रासायतिक पदाथष (तियमि) अध्यादे श, २०७७
जारी भएको छ ।
कािूि जाग्न्त्दिाँ भन्न पाइाँदैि भन्ने तसद्धान्त्त स्थावपत छ । तर, िास्तविकता त्यस्तो छै ि ।
बिेका कािूिी प्रािधािलाई आम िागररकको पहुाँचसम्म पुर्याउिे सहज सं यन्त्र बतिसकेको छै ि ।
अकाषतफष, जािकार भएकाहरू पति परम्परा र प्रचलि भन्त्दै व्यग्ि, पररिार र समाजको इज्जत र
मयाषदाका िाममा मवहलाविरुद्ध हुिे वहं सा, जबजषस्ती करणी र हत्या जस्ता आपरातधक घटिामा समेत
माफी मगाउिे, तमलापर गराउिे िा अपराधीसाँग िै वििाह गराइददिे जस्ता कुकायषबाट मुि भइसकेका
छै िि् । समाजमा अझै पति पुरुर्प्रधाि सामाग्जक मूल्य र मान्त्यता व्याप्त छि् । पररणाम अपराधी
(आम रूपमा पुरुर्) तिग्ित सजायपतछ ठाडो ग्शर गरे र वहाँड्िे र पीतडत पष अपराधी/दोर्ी झैँ
ु ो कारण
जीििभर ग्शर तिहुर्याएर रास र हतोत्साहिमा बााँच्िुपिे अिस्था कायम छ । यसो हुिक
भिेको तुलिात्मक रूपमा पीडक पष लैविक, जातीय, िगीय लगायत आधारमा शग्िशाली र पीतडत
पष कमजोर हुि ु िै हो ।
समाजमा अझै पति परम्पराको िाममा धातमषक/सामाग्जक मान्त्यता र प्रचलि भन्त्दै गररिे
न्त्यावयक प्रवक्रयाबाट राज्यको कािूिबाट चल्िे प्रवक्रयामा रूपान्त्तरणको अिस्थालाई हे दाष सामाग्जक
व्यिहार अझै पति सङ्कक्रमणकालकै अिस्थामा छ । त्यसैले यो सङ्कक्रमण अन्त्त्य गदै कािूिी
राज्यको मान्त्यतालाई पूणष रूपमा सं स्थागत गरे र अगातड बढ्िु अवहलेको आिश्यकता हो । यसका
लातग समाजको विविधतातभर रहेका समुदायको सं स्कार र सं स्कृततलाई सम्माि गदै न्त्यायको षेरमा
राज्यको कािूि िै सिोपरर हो भन्ने मान्त्यता स्थावपत गिुष र कािूिको दृवष्टले सबैलाई समाि व्यिहार
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गिष सक्िु पदषछ । यसका लातग फेरर पति पवहलो कुरा कािूिी राज्यको अिधारणा अिुसार बिेका
कािूिको बारे मा सबै िागररकबीच जािकारी गराउिे उपायहरू अिलम्बि गिुष पदषछ । दोस्रो, बिेका
कािूिको प्रचार र कायाषन्त्ियि, आिश्यक कािूिको तिमाषण राज्यको दावयत्िका रूपमा अगातड बढाउिु
पदषछ । तेस्रो, कािूिको पालिालाई िागररक कतषव्यका रूपमा तलाँदै परम्पराका िाममा रहे का
विभेदपूणष मूल्य, मान्त्यता पररितषि आफैँबाट भन्त्िे कुरालाई सबै पषले अपिाउि सक्िु पदषछ ।
मवहलाविरुद्ध वहं सा अन्त्त्यको िीततगत पहल
मवहलाविरुद्धको वहं सा अन्त्त्य िेपाली मवहला आन्त्दोलिको मार होइि, राजिीततक आन्त्दोलि,
सं सद र सरकार समेतको एउटा प्रमुख एजेण्डा बन्त्दै आएको छ । पतछल्लो चरणको कुरा गिे हो
भिे पति २०६२ भदौमा िेपाल कम्युतिष्ट पाटी (िेकपा) एमालेको केन्त्रीय कतमटीबाट पाररत आठ
ाँ े जेण्डर एजेण्डा होस् (िेकपा एमाले, २०६२) िा त्यही िर्ष फागुि २४ गते घोर्णा गररएको
बुद
ाँ े उद्देश्य "मवहला वहं सा, दुव्यषिहार, कुरीतत र
अन्त्तरपाटी मवहला सछजाल (अपामस) को िौ बुद
कुप्रथाविरुद्ध अतभयाि" को विर्य समािेश छ (अपामस, २०६२) । त्यसक्रममा २०६२/६३ को
गणताग्न्त्रक आन्त्दोलिको लगत्तै पुिस्थाषवपत सं सदले २०६३ जेठ १६ गते सिषसम्मत पाररत गरे को
जरुरी सािषजतिक महत्त्िको प्रस्तािमा अन्त्य विर्यका साथै ‘मवहलाप्रतत हुिे गरे का वहं साको अन्त्त्य गिष
जरुरी भएकोले‘ भन्त्िे िाक्यांश समािेशी तथयो (सं सद सग्चिालय, २०६३) । आन्त्दोलिका
उपलग्धधलाई सं स्थागत गिे पवहलो दस्तािेज अन्त्तररम सं विधाि, २०६३ मा मवहलाको हकअन्त्तगषत
मवहलाविरुद्ध हुिे वहं सालाई अपराधको रूपमा उल्लेख गदै पीडकलाई दण्ड गररिे प्रािधाि राग्खयो
(िेपाल सरकार, २०६३) ।
२०६४ सालमा भएको पवहलो सं विधाि सभाको तििाषचिपतछ जिताको बीचबाट सङ्कतलत
ु िे माग
सुझािमा मवहलाविरुद्ध वहं सा खासगरी जबजषस्ती करणीका अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुिप
आम रूपमा समािेश तथयो । तर, मािि सभ्यतामा आएको पररितषि र अन्त्तराषवष्ट्रय प्रततबद्धतासमेतलाई
ध्यािमा राखेर मृत्युदण्डको कािूि िबिाइिे तर त्यस्ता अपराधीलाई आजीिि कारािासको सजाय हुिे
र पीतडतलाई षततपूततषको व्यिस्था हुिे गरी सं विधािको मस्यौदा बन्त्यो (सं सद सग्चिालय, २०६६) ।
त्यही साल प्रधािमन्त्रीको अगुिाइमा मवहलाविरुद्ध वहं सा अन्त्त्यको अन्त्तराषवष्ट्रय ददिसको ददि (सि्
२०१०) लाई लैविक वहं साविरुद्ध अतभयाि िर्ष घोर्णा गदै लैविक वहं सा अिुगमि तथा न्त्यूिीकरणका
लातग कायाषलय स्थापिा गरी हटलाइि सेिामाफषत् उजुरी सुन्त्िे र कारिाहीमा पहल गिे कामको
थालिी भयो । त्यसैगरी २०६९ सालमा लैविक वहं सा अन्त्त्य तथा लैविक सशिीकरणसम्बन्त्धी
रावष्ट्रय रणिीतत तथा कायषयोजिा (२०६९/७४) बन्त्यो । िेपालको सं विधािको घोर्णासाँगै पवहलो
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सं विधाि सभाले गरे को मस्यौदाको प्रािधािलाई जस्ताको तस्तै पाररत गदै मवहलाविरुद्ध वहं साका
पीडकलाई कािूिअिुसार सजाय र पीतडत पषले उग्चत षततपूततष पाउिे हकलाई सुतिग्श्चत गिुक
ष ा
साथै मवहलालाई ग्शषा, स्िास्थ्य, रोजगारी र सामाग्जक सुरषामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेर्
अिसर प्राप्त गिे हकको व्यिस्था गररयो (धारा ३८, २०७२) ।
एउटा भिाइ छः "कुिै पति कुरा जािेर गरे विज्ञाि, परम्परा धान्त्िे िाममा गरे अन्त्धविश्िास"
हुन्त्छ । यही आधारमा समाजमा परम्पराका िाममा चल्दै आएका विभेदपूणष मान्त्यताहरू अन्त्त्यका
लातग कािूि बिाउिे र त्यसको कायाषन्त्ियिका लातग अतभयाि सछचालि गिे काम फेरर पति तिरन्त्तर
चलेकै

छ

।

परम्परा

बन्त्ि

थालेका

यी

अतभयािहरूलाई

पति

पररिततषत

समयको

माग

र

आिश्यकताअिुसार पररिततषत रूपमा सछचालि गिष आिश्यक छ ।
वहं साको अिस्था
मवहलाविरुद्ध हुिे वहं साका रूप र प्रभाि फरक छि् । तर, ितषमाि अिस्थामा जबजषस्ती
करणी र हत्याका घटिाहरू सबैभन्त्दा डरलानदो रूपमा दे खा परे का छि् । सरकारी तथ्याङ्क अिुसार
हरे क ददि सातजिा मवहलामातथ जबजषस्ती करणी हुिे गरे को छ । त्यसमध्ये पााँचजिा बातलका र
वकशोरी छि् । जबजषस्ती करणीपतछ हत्याका घटिाहरूसमेत बढ्िु थप ग्चन्त्ताको विर्य हो ।
अपराधीलाई कारिाहीका लातग राज्य सं यन्त्रसम्म िल्याई तमलापर गराइाँदैछ भन्त्िे कुराको सङ्ककेत
बझाि, रूपन्त्दे ही, सप्तरी, विराटिगर लगायतका घटिाले दे खाएको छ । ती घटिा सछचार माध्यमले
सािषजतिक गरे को र वितभन्त्ि षेरको दबाबका कारणले मार तमलापरिालालाई सरकारले कारिाहीको
दायरामा ल्याएको छ । तर, समुदायमा तभरतभरै दबाइएका यस्ता घटिा कतत होलाि् ? अन्त्दाज गिष
गाह्रो छ । राज्यको तिकायसमष दताष भएका घटिाको मारै पति विश्लेर्ण गदाष अतधकांश गररब,
दतलत र सीमान्त्तकृत समुदायमातथ अत्यातधक रूपमा घट्दै आएका छि् । पररणाम, पवहलो यस्ता
घटिाहरू न्त्यावयक तिकायसम्म पुर्याउि पीतडत पषको पहुाँच पुनदै ि । दोस्रो, गइहाले पति राज्यको
सं यन्त्र, जिप्रतततितधमूलक सं स्थादे ग्ख सुरषा तिकाय र प्रशासिले समेत उिका कुरा सहज रूपमा सुन्त्िे
ु ाई भइहाले पति सम्पकष, शग्ि र
र कारिाही गिे सं स्कार बतिसकेको छै ि । तेस्रो, समस्याको सुिि
सम्पग्त्तको आडमा तिणषय पीडकको पषमा हुिे गरे का अितगन्त्ती उदाहरणहरू छि् । जसले गदाष
ू गिष सकेको
समाजको कमजोर िगष र समुदायले राज्यमातथ भरोसा र न्त्यायमातथ तिष्पषता अिुभत
पाइाँदैि ।
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जबजषस्ती करणी सम्बन्त्धी कािूिी व्यिस्था
सं विधािले वहं सालाई अपराध करार गदै पीडकलाई सजाय र पीतडतलाई षततपूततषसम्मको
व्यिस्था गरे को छ । यसलाई कायाषन्त्ियिमा मूलतः अपराध सं वहता, २०७४ र अपराध पीतडतको
सं रषण ऐि, २०७५ आकवर्षत हुन्त्छ । उि सं वहता (दफा २६) अिुसार तिजी रषाको लातग
जबजषस्ती करणी गिे तियतले आक्रमण गरे मा िा जबजषस्ती करणी गदाषका बखत िा गररसकेपतछ
पीतडतबाट तत्काल कुिै कारिाही गदाष (दफा २६/ख) िा ज्याि मािे, बन्त्धक िा अपहरण मुि
गराउि रकम तलिे, जबजषस्ती करणी गिे, अङ्कगभि गिे तियतले शरीर बन्त्धक तलएकोमा िा अपहरण
गरे को घटिामा (दफा २६/ग) ज्याि गएमा कसुर िमातििे व्यिस्था गररएको छ । अपराध
सं वहताको यो व्यिस्था कसरी कायाषन्त्ियि हुन्त्छ ? भन्त्िेबारे मा धिकुटाको कमला गुरुिको मुद्दामा हुिे
फैसलाले थप स्पष्ट पािेछ । त्यसैगरी सोही सं वहताको (दफा ४१/च) मा जबजषस्ती करणी गरी ज्याि
मारे मा बाच ुछजेल कारािासको सजाय हुिे व्यिस्था गररएको छ ।
जबजषस्ती करणीसम्बन्त्धी अपराधमा अन्त्य व्यिस्था विस्तृत रूपमा (दफा २१९ दे ग्ख २२७
सम्म) गररएको छ । सं वहताको (दफा २१९) अिुसार, कसैले कुिै मवहलालाई तिजको मछजुरी ितलई
करणी गरे मा िा मछजुरी तलए पति अठार िर्षभन्त्दा कम उमेरको बातलकालाई करणी गरे मा त्यस्तो
घटिालाई जबजषस्ती करणी गरे को मातििेछ (दफा २१९/२) । जबजषस्ती करणी गिे व्यग्िलाई
घटिा हुाँदाको पररग्स्थतत र पीतडतको उमेर हेरी बढीमा आजीििदे ग्ख कम्तीमा सात िर्षसम्मको कैद
सजायको व्यिस्था गररएको छ (दफा २१९/३) । यसका अलािा िैिावहक बलात्कार भएमा पााँच
िर्षसम्म कैद (दफा २१९/४) हुि सक्छ । (दफा २२०) मा हाडिातातभरको करणीमा हुिे
सजायको व्यिस्था गररएको छ । जस अिुसार आमा/छोरा िा बाबु/छोरीको बीचमा करणी भएमा
पच्चीस िर्ष कैद हुिे र अन्त्यका हकमा िाताको दुरी अिुसार एक िर्षदेग्ख १० िर्षसम्मको कैद र
ु गरे मा (दफा २१९)
सोही अिुसार जररिािाको व्यिस्था छ । बालबातलकाविरुद्ध अप्राकृततक मैथि
अिुसार िै सजाय हुिे व्यिस्था (दफा २२६/३) छ । यस्तै थुिामा रहेको व्यग्ि (दफा २२१),
सं रषक िा सुरषा (दफा २२२), कायषथलो (दफा २२३), दुव्यषिहार (दफा २२४), बालयौि दुरूपयोग
ु (दफा २२६) र पशु करणी बारे को सजायको व्यिस्था (दफा २२७)
(दफा २२५), अप्राकृततक मैथि
गररएको छ ।
षततपूततष र उजुरीसम्बन्त्धी व्यिस्था
ु ी अपराध सं वहता (दफा २२८) मा षततपूततषको सन्त्दभषमा हाडिाता करणी र पशु करणी
मुलक
बाहेकको हकमा पीतडत व्यग्िलाई कसुरदारबाट षततपूततष भराउिु पिे र कसुरदारबाट असुल उपर
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गराउि िसक्िे अिस्था भएमा अदालतको आदे श अिुसार पीतडत राहत कोर्बाट ददलाउिु पिे
व्यिस्था गररएको छ । यस सन्त्दभषमा, पीतडतको अतधकार र कतषव्य, अिुसन्त्धाि र अतभयोजि,
षततपूततषको वकतसम, प्रवक्रया लगायतका विर्यमा विस्तृत व्यिस्था अपराध पीतडत सं रषण ऐि
(२०७५) मा गररएको छ ।
सं वहता (दफा २२९) मा गररएको उजुरीको समयाितधको व्यिस्था अिुसार हाडिाता करणीको
घटिामा जुिसुकै बेलामा पति उजुरी गिष सवकिेछ । त्यसबाहेकका अन्त्य घटिामा सामान्त्यतया घटिा
घटे को एक िर्षतभर उजुरी गररसक्िु पदषछ । तर पशु करणी र थुिामा रहेको िा अपहरणमा परे को िा
शरीर बन्त्धक बिाइएको घटिामा उि अिस्थाबाट मुि भएको तीि मवहिातभर उजुरी गररसक्दा
मार कारिाहीको प्रवक्रया अगातड बढ्ि सक्िे व्यिस्था छ ।
जितामा बढ्दो आक्रोश
कािूिमा जतत कडा व्यिस्था भए पति समुदायमा बढ्दो अपराध, कमजोर अिुसन्त्धाि र
अतभयोजि, अपराधीको उन्त्मुग्ि र पीतडत पषमातथ थप पीडाबाट ददक्क भएका िागररक समुदायदे ग्ख
सडकसम्म मृत्युदण्डको माग गिष थालेका छि् । जुि हाम्रो अन्त्तराषवष्ट्रय प्रततबद्धता र सं विधािले बग्जषत
गरे को छ । मृत्युदण्ड िै अपराध रोक्िे अच ुक उपाय होइि भन्त्िे कुरा पति दुतियााँको घटिाले
दे खाएकै छ । असह्य घटिाहरूका कारण आिश्यक परे प्रततबद्धताबाट वफताष हुि र सं विधाि सं शोधि
गिषसमेत जिस्तरको बहस र बढ्दो दबाबलाई अन्त्यथा मान्त्ि सवकाँदै ि ।
गत िर्ष ग्चलीबाट सुरु भएको "ताँ होस् बलात्कारी" िामको अतभयाि विश्िव्यापी बन्त्िे क्रममा
िेपाली सडकसम्म जोतडएको छ । सािा िािीहरूमातथ बढ्दो अपराध र ती घटिाप्रतत समाजको
बेिास्ता अति कारिाहीमा राज्यको सुस्तताका कारण "अझै कतत सहिे ?" भन्त्दै युिाहरू कालो
आिरणमा "यो वपतृसत्ता, यो अहङ्ककार, यो समाज आफैँमा बलात्कारी हो, यसमा ि त गल्ती मेरो
तथयो, ि त ठाउाँ को, ि लुगाको" भन्ने िाराका साथ सडकमा उरि थालेका छि् । यस्ता जघन्त्य
अपराधमा पति मवहलाको जीििशैलीमातथ दोर् दे खाएर उम्कि खोज्िे वपतृसत्तात्मक सं स्कार र
माितसकता बलात्कारीको सं रषक हुि ् भन्त्दै सं स्कारको िाममा जरा गाडेको वपतृसत्तात्मको अन्त्त्य िै
लैविक आधारमा हुिे अपराध न्त्यूिीकरण र तिराकरणको उपाय हो भन्त्िे आिाजसवहत सचेत युिा
पुस्ता अतभयािमा जोतडएका छि् । यो भविष्यप्रततको आशातीत कदम पति हो। वहं सारवहत समाज
तिमाषणमा दे ग्खएको युिाहरूको यो सजगतापूणष सहभातगतालाई सही रूपमा पथप्रदशषि आिश्यक छ ।
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जिप्रतततितधमूलक सं स्था
िेपालको सं विधािले व्यिस्था गरे को अपराधीलाई दण्ड र पीतडतलाई षततपूततषको प्रािधािलाई
ु ी अपराध सं वहता, २०७४ र अपराध पीतडत सं रषण ऐि, २०७५ बिेको छ ।
कायाषन्त्ियि गिष मुलक
तर आज पति समाजमा मवहलाविरुद्ध हुिे जबजषस्ती करणी, हत्या र वहं सात्मक घटिाको िृङ्खलामा
कमी िआएका कारण जितामा बढे को आक्रोशपूणष आिाज सुन्त्िे र सम्भि विकल्पको सं स्थागत
ू गदै िीतत र कािूि बिाउिे शीर्ष
व्यिस्था गिे काम जिप्रतततितधको हो । यही दावयत्िलाई अिुभत
सं स्था सं घीय सं सद यस्ता सं िेदिशील विर्यको पवहचाि, व्यिग्स्थत छलफल र साझा दृवष्टकोणका साथ
समस्या समाधािको दीघषकालीि उपायको खोजी गिे थलो बन्त्िु पदषछ भन्ने सोचका साथ गत असोज
१२ गते सं घीय सं सदका उपलधध सांसदबीच भएको अिौपचाररक भेलामा अतभव्यि विचारलाई
तिरन्त्तर बहसका माफषत् तिणषयमा पुर्याउिे उद्देश्यका साथ सिषदलीय सहभातगतामा लैविक न्त्यायका
लातग सं घीय सांसद समूह बिेको छ ।
समाजमा लैविक वहं सा र विभेद मवहलाविरुद्ध मार सीतमत रहेि । अको कुरा लैविक
आधारमा हुिे वहं सा र विभेद सतहमा हेदाष यौतिकतामा आधाररत भए पति गवहराइमा जााँदा यो समाजमा
ू गदै लैविक न्त्यायका
विद्यमाि िगष, जात र षेरसाँग समेत जोतडएको छ । यो कुरालाई समेत अिुभत
लातग सं घीय सांसद समूहले सं सदतभरका सबै दल, सतमतत र सग्चिालयसाँगको समन्त्ियमा काम गिे र
अिस्था, आिश्यकता र औग्चत्य हेरी प्रदे श र स्थािीय तहका जिप्रतततितधहरूसाँग समेत समन्त्िय गरी
गततवितधहरू अगातड बढाउिेछ । सं सद बावहर सरकारका तिकाय, िागररक समाज र सछचार
माध्यमलगायत सबै पषसाँग सम्बाद, अन्त्तरवक्रया र अतभयािमा हातेमालो गदै सम्बग्न्त्धत षेर र
विर्यमा वक्रयाशील समूह, समुदाय र विज्ञका विचारलाई समेत अन्त्तरवक्रया र परामशषको माध्यमबाट
सं स्थागत गिष प्रयत्ि गिेछ । विद्यमाि कािूिी प्रािधािलाई िागररक तहसम्म पुर्याउिे, िागररक
तहबाट उठे का आिाजलाई सं सदसम्म ल्याउिे काममा सहजीकरण गिुक
ष ा साथै विद्यमाि िीतत र
कािूिको लैग्ङ्कगक (िगीय, जातीय र षेरीय पति) दृवष्टकोणबाट अध्ययि र विश्लेर्ण गदै समयािुकूल
कािूिको सं शोधि र तिमाषणको विर्य पवहचाि गरी सम्बग्न्त्धत तिकायसमष सुझाि, तसफाररस र
प्रस्तािहरू अगातड बढाउिका लातग पहल गिेछ । यस वकतसमको कामलाई आिश्यकताअिुसार
तहगत रूपमा िै विस्तार र विकास गररिेछ ।
वहं सा न्त्यूिीकरणका लातग तत्काल तलिुपिे पहल
समुदायमा डरलानदो रूपमा खासगरी गरीब र दतलत समुदायका बातलका, वकशोरी र
मवहलामातथको जबजषस्ती करणी र हत्याका घटिाले समाज आक्रोग्शत छ । राज्य सं यन्त्रका सबै
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तिकायले यस अिस्थालाई तत्काल सम्बोधि गिष जरुरी छ । साथै , वहं सा न्त्यूिीकरणको विर्यमा
राजिीततक दल, िागररक समाज, सछचार माध्यमलगायत सबै पषको समन्त्ियमा आम िागररकबीच
अतभयाि सछचालि गिष आिश्यक छ । विद्यमाि कािूिको बारे मा सचेतिा फैलाउि औपचाररक
रूपमा शैग्षक सं स्था र अिौपचाररक रूपमा सछचार माध्यमलाई प्रभािकारी हुिे हुाँदा गम्भीरतापूिक
ष
यसमा ध्याि ददइिु पदषछ । साथै कािूि सं शोधि र तिमाषणको लातग सं सदको आगामी अतधिेशिलाई
ध्यािमा राखेर आिश्यक तयारी थाल्ि जरुरी छ । वहं सा न्त्यूिीकरणका लातग िागररकदे ग्ख राज्यको
सिोच्च तिकायसम्मले तत्परताका साथ गिुप
ष िे पााँच कामलाई तिम्ि अिुसार तलि सवकन्त्छः१. घटिा न्त्यूिीकरणका लातग जिचेतिा
समाजमा आपरातधक तहका घटिा हुिै िददिका लातग गररिे पहल पवहलो प्राथतमकताको
विर्य बन्त्िु पदषछ । यसका लातग विद्यमाि कािूिको बारे मा समुदाय हुाँदै पररिार र व्यग्िसम्म
जािकारी हुिसक्िे सहज सं यन्त्रको तिमाषण र प्रचार अतभयाि आिश्यक छ । यसको िेतत्ृ ि
िागररकको िग्जक रहे का पातलकाहरूले आफू मातहत रहे का राज्यका सबै सं यन्त्र र समाजमा
वक्रयाशील सबै वकतसमका समूह, समुदाय, पेशा व्यिसायमा सं लनि िागररकदे ग्ख सछचार माध्यम
समेतको समन्त्िय र पररचालिमा कािूिको जािकारी घरघरमा पुर्याउिे व्यिस्था गिुष पदषछ ।
औपचाररक रूपमा उमेर अिुसार विद्यालय ग्शषादे ग्ख उच्च ग्शषासम्मको पाठ्यक्रमको पाटो बिाइिु
पदषछ । माध्यातमक तहसम्मको पाठ्यक्रमका लातग पातलका र प्रदे शले िागररक समाजको समेत
सहभातगतामा सम्बग्न्त्धत षेरमा रहिे समुदाय र सं स्कारलाई समेत ध्यािमा राखेर पाठ्यक्रम विकास
ु को भविष्य तिमाषणका सारथीका रूपमा वितभन्त्ि पेशा, व्यिसायमा जाि उच्च
गिष सक्दछि् । मुलक
ग्शषामा सं लनि कमषशीलहरूलाई पेशागत दषताका साथ सामाग्जक दावयत्ि तििाषह गिष सक्िे गरी
यस्ता विर्य समािेश गररिु आिश्यक छ । कुिै पति आपरातधक घटिा पररिार र समुदायमा
तछपाउिे अिस्थाको अन्त्त्यका लातग समुदायबाटै गररिे पहरे दारीलाई प्रभािकारी र पररणाममुखी
बिाउिे कुरामा ध्याि ददिु पदषछ ।
२. सं रचिागत सुधार
समृवद्धको मूल आधार वहं सामुि समाजको तिमाषण हो । जुि, दुतियााँमा िै आजसम्म सुन्त्दर
पररकल्पिामार बिेको छ । तर, वहं सा न्त्यूिीकरण सम्भि छ । त्यसका लातग व्यग्िदे ग्ख पररिार,
समाज, समुदाय र राज्यका तिकायहरू सबैले दावयत्ि बोधका साथ भूतमका तििाषह गिुष पदषछ ।
आपरातधक घटिाका सन्त्दभषमा राज्य सं यन्त्रका मूलतः अिुसन्त्धाि, अतभयोजि र न्त्याय तिरूपण गिे
तिकायहरू सषम, सं िेदिशील र वििेकी हुि ु आधारभूत पष हो ।
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अिुसन्त्धाि गततलो हुि सकेि भिे अतभयोजि वफतलो हुन्त्छ । अतभयोजि वफतलो भयो भिे
न्त्याय तिरूपणमा अप्ठ्यारो पछष । त्यसैले अपराधजन्त्य घटिाको अिुसन्त्धाि गिे तिकायलाई सषम,
प्रवितधयुि, स्िच्छ, स्ितन्त्र र विश्िसिीय बिाइिु पदषछ । अिुसन्त्धािको पाटोमा मुच ुल्कादे ग्ख
ग्चवकत्सकद्वारा स्िास्थ्य परीषणमा समेत जािेर/िजािेर कततपय कमजोरी हुिे गरे का छि् । यसको
सहज उदाहरणः तिमषला पन्त्तको घटिालाई तलि सवकन्त्छ । अपराधजन्त्य लैविक वहं साका घटिाहरू
समाजमा ददिािुददि अझ गम्भीर हुाँदै गएको सन्त्दभषमा अिुसन्त्धािको तसङ्कगो प्रवक्रयालाई थप
सबलीकरण र भरपदो बिाउि सम्भि भएसम्म लैविक वहं साको अिुसन्त्धािको छु ट्टै र विशेर् एकाइकै
बारे सोच्ि आिश्यक दे ग्खन्त्छ । जसमा सोच र चेतिामार होइि, भौततक रूपमा िै पति लैविक
सन्त्तुलि हुि सकोस् ।
अतभयोजि न्त्याय तिरूपणको मूल आधार हो । अतभयोजिको क्रममा दुई कुरामा ध्याि ददइिु
जरुरी छ । पवहलो अतभयोजिपर दाग्खला गदाष अिुसन्त्धािबाट आएका तथ्य र प्रमाणलाई थप बतलयो
बिाउिे गुछजायस रहेछ भिे अतभयोजिकताषको थप पहल हुि ु पदषछ । दोस्रो, अतभयोजि तयार गिे र
बहस गिे तिकायमा समेत लैविक सन्त्तुलि समयले माग गिष थालेको दे ग्खन्त्छ ।
ू गिष
न्त्याय तिरूपण गिे तिकायलाई अझै पति आम रूपमा पीतडत पषले आफूमैरी अिुभत
सकेको पाइाँदैि । जघन्त्य अपराधका मुद्दामा फैसला गिष िर्ौँ कुिुप
ष िे अिस्था कायम छ । वि.सं .
ु ाई र रतु अदालतको व्यिस्था गिष
२०६६ सालमा िै मवहलाविरुद्ध वहं साका घटिामा तिरन्त्तर सुिि
सिोच्चले ददएको तिदे शि अझै कायाषन्त्ियिमा आएको छै ि । अदालतमा गररिे बहसको भार्ा र
व्यिहार सं िेदिशील िभइददाँ दा पीतडत पषले अझै थप पीडाबोध गिुप
ष िे अिस्था कायम छ ।
त्यततमार होइि, अदालतको फैसलामा प्रयोग हुिे भार्ासमेत अझै ‘पीतडतको इज्जत, मयाषदा, सामाग्जक
प्रततष्ठा‘ साँग जोतडददाँ दा पीतडत पषमा दोर्ी मिोविज्ञाि कायम हुिे गदषछ । यसथष कािूिमा सुधार
एउटा पष हो ।
अकाषतफष, मुद्दा फैसला िभई आरोवपतलाई धरौटीमा छातडिे घटिाले पीतडतको जीिि र
दै तिकीमा आइपिे डर, रास र सम्भावित खतराको बारे मा न्त्यायालयको अिविज्ञता सन्त्रासपूणष
दे ग्खन्त्छ । अको कुरा, जबजषस्ती करणी जस्तो जघन्त्य अपराधमा समेत जिस्तरमा वक्रयाशील
राजिीततक दलदे ग्ख िागररक समाजका अगुिाहरू पीतडत र प्रभावितको पषमा िकालत गिुक
ष ो बदला
पीडक पषलाई उन्त्मुग्ि ददलाउि उद्दत रहेका कैयौँ घटिाहरूले दे खाएका छि् । जसले अपराधलाई
सं स्कृततका रूपमा प्रिय ददिेछ । उदाहरणका रूपमा केही समय अगातड एक वकशोरको िेतत्ृ िमा
सामाग्जक सछजालमा अपराधपूणष समूह िै दे खा परे को घटिालाई तलि सवकन्त्छ । यस्ता विर्यमा
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समयमा िै ध्याि ददि िसके भािी वपाँढी अपराधको डरलानदो चङ्कगुलमा फस्ि सक्छ । समाज अझै
असुरग्षत र अमयाषददत बन्त्ि सक्छ । सुधारका लातग उल्लेख गररएका तिकाय र प्रवक्रयामा व्यग्िको
यौतिकता िै तिणाषयक िहुि सक्छ । तर पति कततपय सन्त्दभषमा यसले फरक पादषछ । यसथष,
अिुसन्त्धािदे ग्ख अतभयोजि र न्त्याय तिरूपणसम्मको तिकायमा जिशग्ि विन्त्यास गदाष

लैविक

सन्त्तुलिको विर्यलाई गम्भीरतापूिक
ष तलइिु पदषछ ।
३. कािूिी व्यिस्था र कायाषन्त्ियि
ु
पछचायती व्यिस्थाको अन्त्त्य गदै मुलक
प्रजातन्त्र हुाँदै लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रमा गएको
दशकौँ भइसक्दा पति आपरातधक घटिामा समेत समुदायमा पछचायत बसेर मेलतमलाप गराउिे प्रचलि
कायम रहिु तसिो कािूिी राज्य र सािषभौम िागररकको अिधारणा मातथकै लज्जा हो । यसथष यस्ता
गैरकािूिी कायषमा सं लनि पररिार, आफन्त्त, समाज, राजिीततकमी, जिप्रतततितध िा जोसुकै भए पति
उिीहरूलाई समेत फौजदारी अपराध कायष अन्त्तगषत कारिाही हुिे व्यिस्था जरुरी छ । सं लनि व्यग्ि
जिप्रतततितध िा सरकारी अतधकारी भएमा तत्काल पदबाट तिलम्बिदे ग्ख बखाषस्तीसम्मको व्यिस्था हुि ु
पदषछ । आपरातधक घटिाको उजुरी दताष िगिे र फौजदारी घटिाको जािकारी पाएर पति उजुरी
अन्त्दे खा गिे सुरषाकमी र प्रशासकको सरुिा होइि, लापरिाहीको मारा हेरी तिलम्बि, बढु िा रोक्का,
ग्रेड रोक्का, तिष्कासि र थप सजायसम्मको कारिाही हुि ु पदषछ । राजिीततक दल सम्बद्ध व्यग्ि भए
जिमािसमा जािकारी हुिे गरी दलबाट तिलम्बिदे ग्ख भविष्यमा तििाषचि लगायत कुिै पति सािषजतिक
पदका लातग अयोनय हुिे गरी तिष्कासि गररिु पदषछ । यस्ता विर्यमा राजिीततक दलबीच साझा
आचारसं वहता बिाई कायाषन्त्ियिमा ल्याउिु थप प्रभािकारी र विश्वसिीय हुिेछ । कारिाहीमा परे का
व्यग्िहरूको बारे मा आम जािकारीका लातग विद्युतीय रूपमा समेत दस्तािेजीकरण हुि ु पदषछ । तावक
कुिै पति व्यग्िको बारे मा कसैले पति चाहाँदा विगतमा आपरातधक कायषमा सं लनि रहे/िरहे को सहज
जािकारी प्राप्त हुि सकोस् । यी सबै सन्त्दभषमा जिप्रतततितध, िागररक समाज र सछचार जगतबीच
समन्त्िय र हातेमालोमा कािूि कायाषन्त्ियिको सािषजतिक अिुगमि थप प्रभािकारी हुि सक्दछ ।
४. पीतडत र प्रभावितलाई न्त्याय
राज्यले अझै पीडकमातथको कारिाहीलाई प्राथतमकतामा राख्दै आएको छ । समाजमा
आिाज पति कारिाहीमा िै बढी केग्न्त्रत छ । पीतडतप्रतत रहाँदै आएको समाजको खोटपूणष दृवष्टकोणमा
अझै गुणात्मक सुधार हुि सकेको छै ि । जसका कारण पीतडत पष पटक-पटक अपमातित हुि बाध्य
छि् । यस सन्त्दभषमा व्यग्ि, समाज र राज्यका तिकायको सोच र व्यिहारमा सुधार प्रमुख विर्य
हो ।
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यसका लातग पवहलो, जबजषस्ती करणीको घटिालाई पीतडतको इज्जत, मयाषदा र अग्स्मतासाँग
ू
जोड्िे र पररिार र समाजबाट विस्थावपत गराउिे कुराले पीतडत पषलाई जीििभर दोर्ी अिुभत
गराउाँ दछ । दोर्ी/पीडक अपराधी पष हो भन्त्िे मान्त्यतालाई स्थावपत गदै पीतडत पषलाई उच्च
मिोिलका साथ समाजमा पुिस्थाषपिा हुिसक्िे िातािरण बिाइिु पदषछ ।
दोस्रो, हरे क पीतडत पषलाई राज्यले अतभभािकत्िको अिुभतू त ददि सक्िु पदषछ । यसका
लातग पीतडत पषको सुरषा र आधारभूत रूपमा आिास, ग्शषा, स्िास्थ्य र रोजगारीको दावयत्ि राज्यको
कािूि बन्त्िु पदषछ । सं विधािको (धारा ३८/५) को प्रािधाि अिुसारको व्यिस्था अपराध पीतडत
व्यग्ि र पररिारबाट सुरु गिष सवकन्त्छ । यसो गिष सक्दा समाजमा तछपेर बसेका अपराधका कैयौँ
घटिाहरूसमेत राज्यसमष आउि सहयोग पुनिेछ ।
५. थप कािूिी व्यिस्था
अवहले समुदाय, सडक र सदिमा समेत मृत्युदण्डको कुरा उठ्दै गदाष भएको कािूि िै
कायाषन्त्ियि भएको छै ि ? भन्त्िे आिज पति सुतिि थालेको छ । त्यसैले पति पवहलो काम विद्यमाि
कािूिको प्रचार र प्रभािकारी कायाषन्त्ियिमा जोड ददिु पदषछ । तर, भएका कािूि िै पयाषप्त छि् त ?
भन्ने प्रश्न पति उठे का छि् । अपराधका घटिाको गम्भीरता अिुसार सं लनि अपराधीलाई सिषस्िसवहत
आजीिि कारािास, िम ग्शविरसवहतको कारािास र रासायतिक बन्त्ध्याकरण लगायतको सजाय हुिपु िे
माग उदठरहाँदा कततपय कािूिमा सं शोधि र केही थप कािूिको तिमाषण जरुरी छ ।
मातथ उल्लेख भए अिुसार (दफा २१९/३.क) मा रहेको व्यिस्थालाई (दफा ४१) मा सािे
ु ाई भएि । यसको बारे मा फेरर पति सामूवहक
माग सं सदमा पवहला पति भएको हो । तर, सुिि
बलात्कार र (दफा २१९/३.क) अन्त्तगषतका अपराधीलाई सिषस्िसवहत आजीिि कारािासको व्यिस्था
ु ाई हुि ु पदषछ । त्यसैगरी जेष्ठ िागररकसम्बन्त्धी ऐि,
हुिे गरी सं शोधि गिष भएको मागको सुिि
२०६३ को (दफा १२) मा कैद सजायमा छु ट ददि सवकिे व्यिस्था अन्त्तगषत सरकारिादी मुद्दामा
कैद सजाय भोतगरहे का जेष्ठ िागररकलाई उमेर हेरी ६५ िर्ष, ७० िर्ष र ७५ िर्षमातथ उमेरका
बन्त्दीको सजायमा क्रमश: २५ प्रततशत, ५० प्रततशत र ७५ प्रततशतसम्म सजाय माफी हुिे व्यिस्था
छ । जबजषस्ती करणीका घटिामा हेिे हो भिे त्यस उमेरका पुरुर्को गणिायोनय सङ्कख्यामा
सं लनिता पाइन्त्छ । तसथष, अवहले सं शोधिको प्रवक्रयामा रहेको उि विधेयकको (दफा १२) मा
फौजदारी अपराधका सजायमा उि प्रािधाि लागू िहुिे गरी व्यिस्था गररिु पदषछ ।
अको कुरा (दफा ४१) अन्त्तगषत आजीिि कारािासको सजाय पाएका अपराधीलाई छु ट्टै
राग्खिुपिे माग कारागारतभरबाट समेत उठ्ि थालेको छ । यस सन्त्दभषमा उिीहरूमध्ये गररखाि सक्िे
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उमेर र अिस्थाका कैदीलाई िम ग्शविरमा राखेर आफैँ गरी खािे व्यिस्था वकि िगिे ? भन्ने प्रश्ि
उठ्ि थालेको छ । यी विर्यहरू समािेश हुिे गरी सरकारले सं शोधि प्रस्ताि ल्याउि जरुरी छ ।
त्यसैगरी, मृत्युदण्ड उन्त्मूलिको विश्वव्यापी अतभयाि चतलरहेको सन्त्दभषमा बातलकामातथ हुिे
जबजषस्ती करणीका जघन्त्य घटिाका अपराधीलाई रासायतिक बन्त्ध्याकरणको कािूि बिाउिे क्रम पति
विस्तार हुाँदैछ । सि् २००६ मा अमेररकाको क्यातलफोतिषयाबाट सुरु भएको यो क्रम सि् २०१९
मा अलिािाले समेत अिुमोदि गरे पतछ अमेररकाका कम्तीमा सातिटा राज्यले यो व्यिस्था गरे का
छि् । पोल्याण्ड (२००९), अष्ट्रेतलया (२०१०), रतसया (२०११) हुाँदै एतसयामा दग्षण कोररया
ु
(२०११) यस सम्बन्त्धी कािूि बिाउिे पवहलो मुलक
बिेको तथयो । त्यसपतछ इण्डोिेतसया
ु
(२०१६) लगायतका दे शले यस वकतसमको कािूि बिाएर लागू गरे का छि् । युरोपका थुप्रै मुलक
ु भारत र पावकस्तािमा पति यसबारे मा छलफल सुरु भएको छ । िेपालको
लगायत तछमेकी मुलक
सन्त्दभषमा दोस्रो सं विधाि सभामा िै यस विर्यमा छलफल सुरु भएको तथयो । यसपटक पुिः यस
विर्यमा छलफल चल्ि थालेको सन्त्दभषमा यसका विविध पषको अध्ययि गरी सामूवहक बलात्कार,
हाडिाता करणी, बातलका, जेष्ठ िागररक र अपाङ्कगता भएका व्यग्ि लगायतमातथ जबजषस्ती करणीका
अपराधका बारे मा यस वकतसमको कािूि बिाउिे बारे को बहसलाई टुङ्कगोमा पुर्याउिु पदषछ ।
समयसाँगै विकास भएको सामाग्जक सछजालका िाममा असामाग्जक ´अश्लील सामग्री´ पति
कततपय सन्त्दभषमा आपराध कायषको कारकपष बिेका छि् । सछचार षेरको न्त्यूितम आचार र
मयाषदा, कािूिी प्रािधाि र व्यग्ि/पररिारको गोपतियताको समेत ख्याल िगरी सछचालिमा आएका
अमयाषददत अश्लील साइट र युट्युि च्यािललाई तियमि गरी बन्त्द गिेसम्मका कायष गरी, यसका
सछचालकलाई समेत कािूिको दायरामा ल्याइिु आिश्यक दे ग्खन्त्छ ।
तिचोड
मािि समृवद्धको प्रमुख आधार सामाग्जक न्त्याय र समाितामा आधाररत सुरग्षत समाज हो ।
जहााँ हरे क िागररकले यौतिकता, जात, षेर, िगष िा अन्त्य कुिै पति आधारमा आफूलाई विभेददत,
अपमातित र उत्पीतडत अिुभूत गिष िपरोस् । यस वकतसमको समाज तिमाषणका लातग कािूिका
ू गिष पाउिु पदषछ । त्यसैगरी
अगातडमार सबै समाि भएर पुनदै ि । त्यो कुरा जीििमा अिुभत
हक/अतधकारमा मार है ि, िागररक कतषव्य तििाषहमा पति हरे क िागररक समाि रूपमा ग्जम्मेिार हुि ु
पदषछ । राज्य सं यन्त्रका हरे क तिकायले सबै िागररकका लातग सामाग्जक न्त्यायका आधारमा सारभूत
रूपमा समाि अतभभािकीय भूतमका तििाषह गिष सक्िु पदषछ । सछचार षेर समाजको ऐिा बिेर
राम्रा/िराम्रा सबै रूपको प्रततविम्ब दे खाउि सक्िु पदषछ । जसले सूचिा ददिे िा आलोचिा गिे मार
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होइि, िीततगत र कािूिी सूचिा प्रिाहमाफषत् सचेतिा जगाउाँ दै िागररकसवहत राज्यका सबै पषलाई
सामाग्जक सुधार र पररितषिको ददशामा पथप्रदशषि गिष सक्छ । जिप्रतततितध सं स्था भरोसायोनय र
राज्य सबैको अतभभािक हुि सक्िु पदषछ । न्त्यावयक तिकाय सबैको विश्िास र आस्थाको केन्त्र बन्त्ि
सक्िु पदषछ । समाजका सबै अङ्कग र तिकायको लक्ष्य र गन्त्तव्य सकारात्मक पररितषिको एउटै
ददशातफष हुि सकेको ददि समाज समृवद्धको बाटोमा अगातड बढ्िेछ । सुरग्षत जीििले िै सबैलाई
सुखी र खुशी बिाउिेछ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपाल सरकार (२०७२), िेपालको सं विधाि (२०७२) िेपाल सरकार कािूि, न्त्याय तथा सं सदीय
व्यिस्था मन्त्रालय, िेपाल ।
ु ी अपराध सं वहता, २०७४, िेपाल सरकार, कािूि, न्त्याय तथा
िेपाल सरकार (२०७४), मुलक
सं सदीय व्यिस्था मन्त्रालय, तसं हदरबार ।
ु ी दे िािी सं वहता, २०७४, िेपाल सरकार, कािूि, न्त्याय तथा सं सदीय
िेपाल सरकार (२०७४), मुलक
व्यिस्था मन्त्रालय, तसं हदरबार ।
िेपाल सरकार (२०७५), अपराध पीतडत सं रषण ऐि, २०७५, िेपाल सरकार, कािूि, न्त्याय तथा
सं सदीय व्यिस्था मन्त्रालय, तसं हदरबार ।
िेपाल सरकार (२०६३), जेष्ठ िागररक सम्बन्त्धी ऐि, २०६३, िेपाल सरकार, कािूि, न्त्याय तथा
सं सदीय व्यिस्था मन्त्रालय, तसं हदरबार ।
सं सद सग्चिालय (२०६६), मौतलक अतधकार तथा तिदे शि तसद्धान्त्त सतमततको मस्यौदा प्रततिेदि,
सं सद सग्चिालय, तसं हदरबार ।
सं सद सग्चिालय (२०६३), लैविक विभेद अन्त्त्यको बारे मा जरुरी सािषजतिक महत्त्िको प्रस्ताि,
सं सद सग्चिालय, तसं हदरबार ।
िेकपा एमाले (२०६२), अन्त्तरपाटी तिदे शि-१२, केन्त्रीय कतमटी, बल्खु, काठमाडौँ ।
अपामसं (२०६२), अन्त्तरपाटी मवहला सछजालको उद्देश्य, अन्त्तरपाटी मवहला सछजालको कायाषलय,
काठमाडौँ ।
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सं सदीय कायषसञ्चालि: अभ्यास एिं परम्परा

डा. भरतराज गौतम



पृष्ठभूतम
एक सदिात्मक होस् िा दद्वसदिात्मक, सं सदको कामकारिाही सञ्चालि गिे सम्पूणष विर्य
सं विधाि र सं सदको तियमािलीमा उल्लेख गिष सम्भि हुाँदैि । तियमािलीमा उल्लेख भएका
प्रािधािका आधारमा मार सं सदको कामकारिाही अगातड बढाउि पयाषप्त पति हुाँदैि । त्यस्तो
अिस्थामा सं सदमा सभाध्यषको रुतलि, विगतको अभ्यास, वितध, मान्त्यता एिं परम्परा हे ररन्त्छ र
सं सदीय कामकारिाही सञ्चालि गररन्त्छ । सरकारको कायषसम्पादि तियमािली हुन्त्छ र त्यसमा
उल्लेख भए बाहेकका विर्य कायषकारी तिणषयबाट गररन्त्छ । अदालतले िग्जर तिमाषण गदषछ र
स्थावपत िग्जर अिुशरण गररन्त्छ एिं आिश्यकता पदाष ियााँ िग्जरसमेत प्रततपादि गदषछ ।
जिप्रतततितधमूलक सं स्था भएकोले सं सदीय कायषसंस्कृतत फरक हुन्त्छ र सं सदले अभ्यास एिं परम्परा
हेछष । सं सद सञ्चालिका लातग अन्त्य दे शको प्रचलि एिं अभ्यास समेत अध्ययि गररन्त्छ । कततपय
अिस्थामा ियााँ सं सदीय अभ्यास प्रारम्भ गिुप
ष िे पति हुन्त्छ । कततपय विर्य तियमािलीमा सं ग्षप्त
रूपमा मार व्यिस्था गररएको हुन्त्छ र अभ्यासबाट विस्तृतीकरण गररन्त्छ । समयको क्रमसाँगै सं सदीय
कामकारिाहीमा ियााँ अभ्यास प्रारम्भ गदै तिरन्त्तरतासमेत ददिुपिे हुन्त्छ । प्रस्तुत लेख िेपालको
सं सदीय अभ्यास, मान्त्यता एिं परम्पराका विर्यमा केग्न्त्रत रहे को छ ।
सं सदीय अभ्यास र परम्परा तलवपबद्धभन्त्दा ज्यादा मान्त्यता र प्रचलिमा रहेका हुन्त्छि् ।
सं सदले अिलम्बि गरे का प्रचतलत अभ्यास र परम्पराहरू दे हायबमोग्जम रहेका छि् ।
सं सदको अतधिेशि र बैठक सम्बन्त्धी अभ्यास
सं विधािबमोग्जम राष्ट्रपततबाट सं सदको अतधिेशि आह्वाि र अन्त्त्य हुन्त्छ । सं सदको
अतधिेशि आह्वाि र अन्त्त्य गदाष मग्न्त्रपररर्द्को तसफाररसमा गररन्त्छ । अतधिेशि प्रारम्भ र अन्त्त्यका



सं घीय सं सदको महासग्चि
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सम्बन्त्धमा प्रतततितध सभाको सभामुख र रावष्ट्रय सभाको अध्यषसाँग राय परामशष गिे अभ्यास रहेको
छ । सं सदको अतधिेशि आह्वाि गदाष बैठक बस्िे ददिभन्त्दा कतत ददि अगािै आह्वाि गिे भन्त्िे विर्य
सं विधाि र तियमािलीमा उल्लेख गररएको छै ि । विगतमा सं सद अतधिेशि आह्वाि गदाष १५ ददि
अगातड गिे अभ्यास रहे को तथयो । पतछल्लो समयमा सामान्त्यतया सात ददि अगातड सं सद अतधिेशि
आह्वाि गिे अभ्यास रहेको छ । दे शको सबै तििाषचि षेर एिं ग्जल्लाबाट सदस्यहरू सं सद भिि
काठमाडौँ आउि लानिे समयलाई दृवष्टगत गरी एक हप्ता अगातड अतधिेशि आह्वाि गिे अभ्यास रहेको
छ । राष्ट्रपततबाट सं सदको अतधिेशि आह्वाि भएपतछ सोहीबमोग्जम सं घीय सं सदका सदस्यहरूलाई
बैठकमा उपग्स्थततका लातग सरकारी सञ्चार माध्यममाफषत् सूचिा समेत गिे सं सदीय अभ्यास रहेको
छ ।
अतधिेशि आह्वाि भएको ददि र समयमा प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभाको बैठक छु ट्टाछु ट्टै
प्रारम्भ गररन्त्छ । सं सदको एक अतधिेशिमा सम्बग्न्त्धत सदिको धेरै बैठकहरू बसेको हुन्त्छ ।
प्रत्येक िर्षको पवहलो अथाषत ् बजेट अतधिेशि िैशाखमा प्रारम्भ भई सामान्त्यतया ४/५ मवहिा र वहउाँ दे
अतधिेशि पुसमा प्रारम्भ भई २/३ मवहिा चालु हुन्त्छ । सं सदको बजेट र वहउाँ दे अतधिेशि भन्त्िे पति
प्रचलि हो । वहउाँ दे अतधिेशिलाई विधेयक अतधिेशि भन्त्िे गररन्त्छ । तर, सं विधाि र सं सदको
तियमािलीमा सो सम्बन्त्धमा केही उल्लेख गररएको छै ि । िेपालको सं विधािको धारा ९३ मा एक
अतधिेशिको समातप्त र अको अतधिेशिको प्रारम्भका बीचको अितध छ मवहिाभन्त्दा बढी हुिे छै ि भन्त्िे
उल्लेख गररएको छ ।
सभामुख र अध्यषको पदमा अन्त्य दलले उम्मेदिारी िददिे सं सदीय अभ्यास
सं सदको िेतत्ृ ि तिविषरोध हुिे एिं तििाषचि भएमा पति अतधकांश दलले एक उम्मेदिारलाई
समथषि गिे सं सदीय अभ्यास रहेको छ । िेपालको सं सदीय अभ्यास पति सोही वकतसमको रहे को
छ । प्रतततितध सभाको सभामुख र रावष्ट्रय सभाको अध्यष पदमा तििाषचि गदाष सत्तापषमा बहुमत हुिे
भएकोले सं सदमा सत्तापषको दलको तफषबाट उम्मेदिारी ददिे गररन्त्छ । सभामुख र अध्यष पदमा
सत्तापषको तफषको उम्मेदिारी भएपतछ प्रमुख प्रततपष र प्रततपषमा रहेका अन्त्य दलले उम्मेदिारी
िददिे अभ्यास रहेको छ । सभामुख र अध्यष पदको उम्मेदिारी ददाँ दा सम्बग्न्त्धत दलको सदस्य रहे
पति सो पदमा तििाषग्चत भएपतछ सं सदमा उहााँहरूले सबै दलका सदस्यहरूसाँग समदूरी सम्बन्त्ध कायम
गरे र एिं तटस्थ रूपमा सं सदीय कामकारिाही सञ्चालि गिुप
ष िे हुन्त्छ । सदिमा विचाराधीि रहेको
विर्यमा तिणाषयक मत ददिुपिे अिस्थामा मार उहााँहरूबाट मतदाि गिष सवकिे व्यिस्था छ । तर,
सामान्त्यतया सभामुख एिं अध्यषले सं सदीय तिणषय प्रवक्रयाको मतदािमा भाग तलएको दे ग्खाँदैि ।
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त्यसैले, प्रततपषी दलहरूले पति आफ्िोतफषबाट उम्मेदिारी िददएर सभामुख र अध्यष तिविषरोध
तििाषग्चत हुिे िातािरण बिाउिे सं सदीय अभ्यास विकतसत हुाँदै आएको छ । सभामुख र अध्यषले सो
पदमा तििाषग्चत भएपतछ सो अितधभर उहााँहरूको सम्बग्न्त्धत राजिीततक दलसाँग दलीय सं लनिता
िरहिे घोर्णा गिे अभ्यास रहे को छ । सभामुख र अध्यषले सं सदीय दल एिं राजिीततक दलको
बैठक एिं कायषक्रममा सहभागी िहुिे विर्य तलग्खत रूपमा सािषजतिक गिेसमेत अभ्यास रहे को छ ।
प्रतततितध सभाको उपसभामुख

एिं रावष्ट्रय सभाको उपाध्यषको तििाषचि पति सामान्त्यतया तिविषरोध हुिे

गदषछ । कवहलेकाही ीँ प्रततस्पधाष पति हुिे गरे को छ । तर, तििाषग्चत भएपतछ उपसभामुख र
उपाध्यषले पति सो अितधभर दलका कायषक्रममा सं लनि िहुिे अभ्यास रहेको छ । बेलायतको
सं सदमा ियााँ सभामुख तििाषग्चत भएपतछ सत्तापष र प्रततपष दुिैतफषका सदस्यहरूले सभामुखलाई
तािेर सदिमा रहेको सभामुखको तसटमा बसाउिे अभ्यास रहेको छ ।
सं सदको बैठकमा जिाउ घण्टी र बैठकको प्रारम्भमा रावष्ट्रय धुि बजाउिे अभ्यास
सं सदको दुिै सदिको बैठकको प्रारम्भमा जिाउ घण्टी बजाउिे अभ्यास रहेको छ ।
सं सदबाहेक अन्त्य सभा सम्मेलि िा बैठकमा सं सदको बैठकमा जस्तो जिाउ घण्टी बजाउिे अभ्यास
दे ग्खाँदैि । सं सदमा जिाउ घण्टी बजाएर बैठक प्रारम्भ गररन्त्छ । जिाउ घण्टी सामान्त्यतया तीि

तमिेट बजाउिे गररन्त्छ । कवहलेकाही ीँ तीि तमिेटभन्त्दा कम र बढी समय पति हुि सक्छ । तर,
जिाउ घण्टी बजाइएकै हुन्त्छ । त्यसपतछ सम्बग्न्त्धत सदिको मयाषदापालक सदिमा गई "माििीय
सदस्यहरू, सम्माििीय सभामुखज्यू/अध्यषज्यू भिी" उच्चारण गिे अभ्यास रहेको छ । त्यसपतछ,
मयाषदापालकले सभामुख िा अध्यषलाई सदितभर प्रिेशका लातग सङ्ककेत गिे अभ्यास रहे को छ ।
तत्पिात्, सम्बग्न्त्धत सदिको सभामुख िा अध्यष सदिमा प्रिेश गिे प्रचलि रहेको छ । बैठक
प्रारम्भ गिष सभामुख र अध्यष सम्बग्न्त्धत सदिमा प्रिेश गदाष सो सदिमा उपग्स्थत सम्पूणष सदस्यहरू,
सदि सञ्चालिमा सं लनि कमषचारी र दशषकदीघाषमा रहे का दशषकहरूसमेत उठ्िे अभ्यास रहेको छ ।
सभामुख एिं अध्यष बैठक सञ्चालिका लातग ड्यासमा पुगे लगत्तै रावष्ट्रय धुि बजाउिे अभ्यास रहे को
छ । सं सदको बैठक प्रारम्भ गदाष रावष्ट्रय धुि िा गाि बजाउिे भन्त्िे विर्यमा छलफल हुाँदा रावष्ट्रय
गािको धुि बजाउिे अभ्यास स्थावपत भएको हो । अभ्यासबाट स्थावपत भएको रावष्ट्रय धुि बजाएर
सम्बग्न्त्धत सदिको बैठक प्रारम्भ गिे विर्यलाई दुिै सदिको तियमािलीमा िै उल्लेख गररएको छ ।
बेलायतको सं सदको तल्लो सदि ‘हाउस अफ कमन्त्स’ र मातथल्लो सदि ‘हाउस अफ लर्षस’ को
बैठक प्रारम्भ गदाष प्राथषिा िाचि गिे अभ्यास रहेको छ ।
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बैठकको अध्यषता गिे पदातधकारी एिं बोल्िे सदस्यसाँग सिाल जिाफ गिष िहुिे मान्त्यता
सं सदमा बोल्दा सबै सदस्य एिं मन्त्रीहरूले सम्बग्न्त्धत सदिको सभामुख िा अध्यषलाई
सम्बोधि गिे अभ्यास रहेको छ । सभाको ज्येष्ठ सदस्य िा उपसभामुख एिं उपाध्यष िा बैठकको
अध्यषता गिे समूहका सदस्यहरूले सभा सञ्चालि गदाषसमेत सदस्य एिं मन्त्रीहरूले सभामुख िा
अध्यष महोदय भिेर सम्बोधि गिे प्रचलि रहेको छ । कुिै पति सदस्यले बोल्दा सभाको बैठकको
अध्यषता गिे सभामुख एिं अध्यषले कुिै विर्यमा रुतलि गररसकेपतछ, त्यस्तो रुतलि मि िपरे को
पति हुिसक्छ, तर सभामुख एिं अध्यषसाँग सो विर्यमा सिाल जिाफ गिष हुाँदैि भन्त्िे सं सदीय मान्त्यता
रहेको छ । सभामा कुिै सदस्य बोतलरहेको समयमा सो विर्य अको कुिै सदस्यलाई ग्चत्त िबुझेको
पति हुि सक्छ । तर, सोही समयमा तियमापग्त्त गदाषबाहेक ग्चत्त िबुझ्िे सदस्य उतभएर बोतलरहेको
सदस्यसाँग सिाल जिाफ गिे एिं सभामुख िा अध्यषको अिुमतत तलएर बोतलरहे को सदस्यलाई लग्षत
ीँ ा ठड्याएर बोल्ि हुाँदैि भन्त्िे मान्त्यता रहे को छ । आफ्िो
गरी व्यङ्कनय गिे एिं एक आपसमा औल
कुरा भन्त्ि सम्बग्न्त्धत सदिको सभामुख िा अध्यषबाट समय प्राप्त भएमा िा आफ्िो बोल्िे समयमा
सभामुख िा अध्यषलाई सम्बोधि गरी उहााँहरूमाफषत् सम्बग्न्त्धत विर्यमा आफ्िा तकष, विचार एिं
विश्लेर्ण र वटप्पणीबाट सरकार एिं सम्बग्न्त्धत तिकायको ध्यािाकर्षण गिुष पदषछ भन्त्िे सं सदीय मान्त्यता
रहेको छ ।
सं सदमा सत्तापष र प्रततपष बस्िे स्थाि र सं सदीय अभ्यास
सं सदका दुिै सदिमा सदस्यहरूको बस्िे व्यिस्था तमलाउाँ दा सत्तापष र प्रततपषी दलका
लातग फरकफरक स्थािमा बस्िे अन्त्तराषवष्ट्रय सं सदीय अभ्यास रहेको छ । सरकारमा रहेको र
सरकारलाई समथषि गिे दल एकातफष अथाषत ् सम्बग्न्त्धत सदिको सभामुख र अध्यषको ड्यासको
अगातड फ्लोरको दायााँतफष र प्रमुख प्रततपष एिं सरकारको विपषमा रहे का दलहरू सम्बग्न्त्धत सदिको
सभामुख र अध्यषको ड्यासको अगातड फ्लोरको बायााँतफष बस्िे तिकै पुरािो सं सदीय अभ्यास िेपालको
सं सदमा पति रहे को छ । सदिमा सदस्यहरू बस्िे ठाउाँ को अभ्यासबाट कुि दल सत्तामा, कुि दल
प्रततपषमा रहेछ भन्त्िे जािकारी हुन्त्छ । अथाषत ् दायााँतफष सरकार र बायााँतफष प्रततपष दल रहेका
हुन्त्छि् । अन्त्तराषवष्ट्रय सं सदीय अभ्यास जस्तो बेलायतको सं सदमा प्रधािमन्त्री र प्रमुख प्रततपष दलको
िेता सभामुख ड्यासको दायााँ र बायााँतफषको तसधा आमिे सामुन्नेको तसटमा बस्िे अभ्यास रहे को छ ।
िेपालको सं घीय सं सदको प्रतततितध सभामा प्रधािमन्त्री र प्रमुख प्रततपषको िेता दायााँ बायााँका पवहलो
तसटमा बस्िे अभ्यास रहेको छ । प्रधािमन्त्रीले रावष्ट्रय सभामा सो दलको कुिै सदस्यलाई सत्तापषको
िेता तोक्िे र प्रततपषको िेताले पति रावष्ट्रय सभामा आफ्िो दलको सदस्यलाई प्रततपष दलको िेता
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तोक्िे अभ्यास रहेको छ । प्रधािमन्त्री र मन्त्रीहरू रावष्ट्रय सभाको सदस्य िभए पति सो सभाको
बैठकमा उपग्स्थतत हुिे अभ्यास रहेको छ । तर, सं घीय सं सदको प्रमुख प्रततपषको सं सदीय दलको
िेता रावष्ट्रय सभामा उपग्स्थत िहुिे भएकोले सो सभाको आफ्िो दलको कुिै सदस्यलाई प्रततपषी
दलको िेता तोक्िे अभ्यास रहे को छ ।
सदि सञ्चालि गदाष सरकार अथाषत ् मन्त्री उपग्स्थतत हुिपु िे सं सदीय अभ्यास
सं सदको दुिै सदि प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभाको बैठक सञ्चालि गदाष एिं दुिै सदिको
ु
ु िे सं सदीय अभ्यास रहेको छ । सं सदमा
सं यि
बैठक सञ्चालि गदाष सरकारको उपग्स्थतत हुिप
सरकार उपग्स्थत हुिपु िे अभ्यासबाट स्थावपत हुाँदै आएको विर्यलाई विद्यमाि प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय
सभाको तियमािलीमा बैठकमा मन्त्रीको उपग्स्थत अतििायष रूपमा हुिपु िे गरी उल्लेख गररएको छ ।
त्यसैले, प्रधािमन्त्री िा मन्त्रीहरूमध्ये कुिै एक मन्त्री उपग्स्थत िभई कुिै पति सदिको बैठक प्रारम्भ
िगिे सं सदीय अभ्यास रहे को छ । सभा सञ्चालि भइरहे को समयमा सदिमा सरकारको तफषबाट कुिै
पति मन्त्री उपग्स्थतत रहेको छै ि िा उपग्स्थत भएको मन्त्री सभाबाट बावहर गएको अिस्थामा सो
विर्य प्रततपष िा सत्तापषको कुिै सदस्यले उठाएमा सो बैठक तत्कालका लातग स्थतगत गिे
अभ्याससमेत रहेको छ । त्यसरी स्थतगत भएको सदिमा सरकारको मन्त्री उपग्स्थतत भए पतछमार
बैठक पुिः सञ्चालि गिे गररन्त्छ । सं सदको बैठक सञ्चालि गदाष दुिै सदिमा सरकारको तफषबाट
कम्तीमा कुिै एकजिा मन्त्री उपग्स्थतत भएकै हुि ु पदषछ । सदिमा मन्त्री उपग्स्थत भएमा मार
सं सदमा उठे का र उठाइएका विर्य सरकारले सुिेको छ र सुन्नुपछष भन्त्िे सं सदीय मान्त्यता रहेको
छ ।
प्रधािमन्त्री र प्रमुख प्रततपष दलको िेताले सं सदमा बोल्िेसम्बन्त्धी सं सदीय अभ्यास
सं घीय सं सदको अतधिेशि चालु रहेको अिस्थामा प्रधािमन्त्रीले दुिै सदि अथाषत ् प्रतततितध
सभा र रावष्ट्रय सभामा जुिसुकै ददि, बैठक र समयमा बोल्ि चाहेमा बोल्ि सक्िे सं सदीय अभ्यास
रहेको छ । प्रधािमन्त्रीले संसदमा बोतलसकेपतछ सो सम्बन्त्धमा सदस्यहरूले स्पष्टीकरण माग गिष
सक्दछि् सोको जिाफ प्रधािमन्त्रीले ददिे अभ्यास रहेको छ । प्रधािमन्त्रीलाई सं सदको कुिै सदिमा
बोल्दा समयसीमा तोवकाँदै ि । प्रमुख प्रततपष दलको िेताले सं सदको अतधिेशि चालु रहे को अिस्थामा
सं सद अथाषत ् सम्बग्न्त्धत सदिको कुिै पति ददि, बैठक िा समयमा बोल्ि चाहेमा बोल्ि सक्िे सं सदीय
अभ्यास रहेको छ । प्रमुख प्रततपष दलको िेताले सदिमा बोलेको विर्यमा सदस्यहरूले स्पष्टीकरण
सोध्िे अभ्यास छै ि । प्रमुख प्रततपष दलको िेतालाई पति सं सदमा बोल्दा समयसीमा ितोवकिे
परम्परा रही आएको छ ।
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अतः प्रधािमन्त्री र प्रमुख प्रततपष दलको िेतालाई उहााँहरूले चाहेको ददि िा बैठकमा बोल्ि
सक्िे सं सदीय अभ्यास रहेको छ । तर, दुिै जिाले एकै ददि िा बैठकमा बोल्ि चाहेमा प्रधािमन्त्रीले
पवहले बोल्िे अभ्यास रहेको छ । त्यसपतछ, प्रमुख प्रततपष दलको िेताले चाहेमा बोल्ि सक्िे प्रचलि
रहेको छ । यस अभ्यासका सम्बन्त्धमा कवहलेकाही ीँ प्रततपष र सत्तापष दलको धारणा फरकफरक
हुि पति सक्छ । तर, प्रधािमन्त्री प्रतततितध सभामा बहुमत प्राप्त सं सदीय दलको िेतासमेत हुिे
भएकोले प्रधािमन्त्रीलाई बोल्ि प्राथतमकता ददिे प्रचलि छ । त्यस्तै , सं सदीय व्यिस्थामा प्रधािमन्त्री
सरकार प्रमुख हुिे भएकोले कुिै विर्यमा सं सदमा सरकारको भिाइ एिं धारणा राख्न चाहेमा
प्रधािमन्त्री पवहलो ििाको रूपमा बोल्ि सक्िे सं सदीय अभ्यास रहेको हो । प्रमुख प्रततपष दल
सं सदमा दोस्रो ठू लो दल हुिे भएकाले सो दलको िेताले पति सोही ददि िा बैठकमा बोल्ि चाहेमा
दोस्रो ििाको रूपमा बोल्ि सक्िे अभ्यास रहेको छ । सं घीय सं सद, प्रतततितध सभाको २०७६ माघ
१४ गतेको बैठकमा िितििाषग्चत सभामुखलाई बधाई तथा शुभकामिा ददिुहाँद
ु ै प्रधािमन्त्रीले पवहला
बोल्िु भएको तथयो । तत्पिात्, सोही बैठकमा प्रमुख प्रततपष दलको िेताले सभामुखलाई बधाई तथा
शुभकामिा ददिुहाँद
ु ै आफ्िो धारणा राख्नु भएको तथयो । सामान्त्यतया सत्तापषको िेता एिं प्रधािमन्त्री
र प्रमुख प्रततपष दलको िेताले फरकफरक ददि िा बैठकमा बोल्िे अभ्यास दे ग्खन्त्छ । समझदारीमा
प्रमुख प्रततपष दलको िेताको कुरा पवहला सुिौँ र त्यसपतछ प्रधािमन्त्रीले बोलौँ भिे पति त्यसलाई
अन्त्यथा तलइरहिु पदै ि । तर, सरकारको िावर्षक िीतत तथा कायषक्रमको छलफलको प्रारम्भमा प्रमुख
प्रततपष दलको िेतालाई पवहला बोल्ि समय ददिे सं सदीय अभ्यास रहेको छ । प्रत्येक िर्ष राष्ट्रपततको
ु
सम्बोधिमाफषत् सं यि
सदिमा प्रस्तुत सरकारको िीतत तथा कायषक्रम सोही ददि प्रतततितध सभा र
ु गररएको हुन्त्छ । सरकारको िीतत तथा कायषक्रम
रावष्ट्रय सभाको बैठकमा प्रधािमन्त्रीबाट टे बल
राष्ट्रपततबाट सदिमा प्रस्तुत हुिे भएकोले त्यसमातथ सं सदमा हुिे छलफलको प्रारम्भमा प्रमुख प्रततपष
दलको िेताले पवहले बोल्िे अथाषत ् प्रततपषको भिाइ राख्न ददिे अभ्यास रहे को छ । राष्ट्रपततको
सम्बोधिमाफषत् सं सदमा प्रस्तुत भएको सरकारको िीतत तथा कायषक्रमको छलफलमा उठे का प्रश्नको
जिाफ अग्न्त्तममा प्रधािमन्त्रीले ददिे सं सदीय अभ्यास रहेको छ ।
प्रधािमन्त्री सं सदमा बोल्दा प्रततपष दलको िेता र प्रततपषको िेता बोल्दा प्रधािमन्त्री अथाषत ्
सत्तापषको िेता सदिमा उपग्स्थतत हुिे मान्त्यता
सं सदीय अभ्यासबमोग्जम प्रधािमन्त्रीले सदिमा बोल्दा प्रमुख प्रततपष दलका िेता र सं सदमा
प्रतततितधत्ि गिे अन्त्य दलका िेता पति सदिमा उपग्स्थत रहिे भन्त्िे सं सदीय मान्त्यता रहे को छ ।
प्रधािमन्त्रीले सं सदमा बोलेको विर्य प्रततपष दलको िेता र प्रततपष दलको िेताले सदिमा बोलेको
विर्य प्रधािमन्त्रीले आफ्िै कायषकषबाट िा प्रत्यष प्रशारण िा अन्त्य सञ्चार माध्यमबाट पति सुन्न एिं
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जािकारी पाउि सक्िुहन्त्ु छ । तर, सं सदीय अभ्यास एिं परम्परामा प्रधािमन्त्री र प्रमुख प्रततपष दलको
िेता बोल्दा उहााँहरूले एक अकाषको कुरा सदिमा उपग्स्थत भएर सुन्ने भन्त्िे सं सदीय मान्त्यता रहेको
छ । सं सदमा सत्तापषको िेता एिं प्रधािमन्त्री र प्रमुख प्रततपषको िेता बोल्दा उहााँहरू एक अकाषको
कुरा सुन्न उपग्स्थत हुिे अभ्यास स्थावपत गिुष सं सदीय शासि प्रणालीको राम्रो पष मातिन्त्छ ।
सरकार सत्तापषको र सं सद प्रततपषको भन्त्िे सं सदीय मान्त्यता
सरकार सत्तापषको र सं सद प्रततपषको भन्त्िे सं सदीय मान्त्यता बेलायतको सं सदबाट विकतसत
भएको मातिन्त्छ । प्रधािमन्त्री एिं मन्त्रीहरू बोल्ि आफ्िा कुरा राख्नका लातग सरकारका धेरै
औपचाररक ठाउाँ एिं सञ्चार माध्यम रहे का हुन्त्छि् । राज्य सं यन्त्र ज्यादा सरकारको पषमा हुन्त्छ र
सञ्चार माध्यमले पति प्रधािमन्त्री र मन्त्रीका भिाइलाई प्रशस्त ठाउाँ ददएका हुन्त्छि् । प्रमुख
प्रततपषका िेता एिं विपषी दलका सदस्यहरू बोल्िे राज्यको औपचाररक थलो सं सद हो । त्यसैले,
सरकार सत्तापषको र सं सद प्रततपषको भतिएको हो । सं सदमा सरकार बहुमतमा रहे को हुन्त्छ र
सरकारले सं सदमा पेश गरे को िीतत, कायषक्रम, बजेट, विधे यक, अन्त्य विर्य पाररत गरे र लै जाि सक्छ ।
तर, प्रततपषलाई सं सदमा सरकारले प्रस्तुत गरे का िीतत तथा कायषक्रम, बजेट, विधेयक एिं अन्त्य
विर्यमा आफ्िो विचार एिं धारणा राख्ि, वटप्पणी गिष, बोल्ि एिं खण्डि गिष यथोग्चत समय ददिे
सं सदीय प्रचलि रहेको छ ।
प्रततपषले पति सं सदमा आफ्िो विर्यिस्तु एिं भिाइ छलफलका लातग दताष एिं प्रस्तुत गिष
सक्दछ । प्रततपषले उठाएका विर्य, गरे को प्रश्न, ध्यािाकर्षण, सािषजतिक महत्त्ि लगायतका प्रस्ताि
छलफलमा लैजािु पदषछ भन्त्िे सं सदीय अभ्यास रहेको छ । प्रततपषले ल्याएको कुिै प्रस्ताि िा दताष
गरे को कुिै विर्य मतदािबाट तिणषय गिुप
ष िे भएमा सत्तापषको समथषि िहुिसक्छ । तर, छलफल
गिुप
ष छष भन्त्िे सं सदीय मान्त्यता रहेको छ । सङ्ककल्प प्रस्तािलाई सकेसम्म सबै दलको साझा
प्रस्तािको रूपमा छलफल गरी पाररत गिे अभ्यास रहेको छ । सरकारमा प्रततपष हुाँदैि तर सं सदमा
प्रततपष हुन्त्छ । त्यसैले, सरकारले गरे का रुवटपूणष कायषहरूलाई प्रततपषले सं सदमा उठाएर सरकारको
ध्यािाकर्षण गराउि पति प्रततपषलाई सं सदमा समय ददिु पदषछ भन्त्िे हो । प्रततपषले पति
सं सदमाफषत् सरकारलाई जिताप्रतत जिाफदे ही बिाउि सं सदको समयलाई रचिात्मक रूपमा उपयोग
गिष सक्छ । सं सदमा प्रस्तुत सरकारी प्रस्ताि एिं विर्यमा सत्तापषका सदस्यहरूले धेरै िबोलेका पति
हुि सक्छ । बोल्दा पति ज्यादा समथषि गरे र बोलेका हुि सक्छि् र सामान्त्यतया त्यस्तै हुन्त्छ । तर,
प्रततपष अथाषत ् विपष दलका सदस्यले सं सदमा प्रस्तुत भएका सरकारी एजेण्डालाई गवहराइबाट
विश्लेर्ण गरी त्यसमा रहे का रुवट एिं कमजोरीबाट राष्ट्रलाई पिष सक्िे असरका सम्बन्त्धमा सं सदमाफषत्
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जितालाई सुसूग्चत गिष सं सदको समयको रचिात्मक प्रयोग गिष सक्दछि् । सरकार सत्तापषको र
सं सद प्रततपषको भन्त्िे मान्त्यता सावित गिे माध्यम राज्य सञ्चालिको कामकारिाहीमा सरकारको
सवक्रयता र प्रततपषका सदस्यहरूको सं सदमा हुिे छलफलको सवक्रयतामा भर पिे विर्य पति हो ।
प्रमुख प्रततपष दलले छायााँ सरकार बिाउिे सं सदीय अभ्यास
सं सदीय प्रणालीमा सं सदमा बहुमत हुिे िा बहुमत प्राप्त गिषसक्िे दलको सरकार हुन्त्छ ।
सं सदमा दोस्रो स्थािमा रहेको दल प्रमुख प्रततपषमा रहिे सं सदीय मान्त्यता रहे को छ । कुिै कारणले
सरकारमा रहे को दल एिं प्रधािमन्त्रीले सं सदमा बहुमत गुमाएमा त्यसको फाइदा प्रमुख प्रततपषमा
रहेको दलले तलि सक्दछ । त्यसैले, प्रमुख प्रततपष दल एिं प्रततपष दलहरूलाई सं सदीय
मान्त्यताबमोग्जम सरकार कुरे र बसेको दल अथाषत ् ‘गभमे ण्ट इि िेवटङ‘ भतिएको हो । भारतको
सं सदमा प्रततपष दलको िेतालाई छायााँ सरकारको प्रधािमन्त्रीको रूपमा मान्ने प्रचलि रहे को छ ।
िेपालको सं सदीय इततहासमा विगतमा छ मवहिादे ग्ख एक/दुई िर्षतभर धे रैपटक सरकार पररितषि
भएको र प्रमुख प्रततपष एिं प्रततपषमा रहे का दलले सरकार बिाउिे अिसर प्राप्त गरे का छि् ।
सं सदीय व्यिस्थामा जततबेला पति प्रततपषलाई सरकार बिाउिे अिसर आउिसक्िे हुिाले विशेर् गरी
प्रमुख प्रततपष दलले छायााँ सरकार बिाउिे सं सदीय अभ्यास रहेको छ ।
प्रततपष दलले सरकारका मन्त्रालयहरू विभाजि गरी आफ्िा दलका सदस्यहरूलाई छायााँ
सरकारको मन्त्रालय तोक्िे र सम्बग्न्त्धत मन्त्रालय एिं सो अन्त्तगषतका तिकायमा के कसरी काम
भइरहे को छ भिी जािकारी राख्ने प्रचलि रहेको छ । छायााँ सरकारको अिधारणाले प्रततपषलाई
सरकार विरुद्ध सं सदमा प्रभािकारी रूपमा प्रस्तुत हुि पति सग्जलो हुन्त्छ । सरकार पररितषि भएमा
प्रततपषलाई सरकार सञ्चालि गिष पति सहज हुन्त्छ । सं सदमा कुिै पति दलले बहुमत प्राप्त िगरे को
अिस्थामा अथाषत ् तमतलजुली सरकार बिाएको अिस्थामा छायााँ सरकार गठि गरी ‘गभमेण्ट इि
िेवटङ‘ मा बस्िे सं सदीय मान्त्यताको विकास भएको दे ग्खन्त्छ । सं सदमा सत्तारुढ दलको सहज बहुमत
भएको

अिस्थामा

पति

छायााँ

सरकार

बिाएर

सरकार

एिं

सम्बग्न्त्धत

मन्त्रालयको

समग्र

कामकारिाहीको जािकारी तलिे र सरकारबाट भएका गल्ती कमजोरी सं सदमा उठाउि पति छायााँ
सरकारको अिधारणा कामयाबी हुन्त्छ । छायााँ सरकारको गठिबाट सरकारको आलोचिा तथ्य एिं
प्रमाणमा आधाररत भएर गिष सवकन्त्छ भन्त्िे मान्त्यता रहे को छ ।
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सािषजतिक लेखा सतमततको सभापतत प्रमुख प्रततपष र सतमततका सभापतत अन्त्य दललाई पति ददिे
सं सदीय अभ्यास
अन्त्तराषवष्ट्रय सं सदीय अभ्यासमा सं सदको सािषजतिक लेखा सतमततको सभापतत प्रमुख प्रततपष
दलको सदस्यलाई ददिे प्रचलि रहेको छ । सत्तापष जसले सरकार सञ्चालि गछष उसले राज्य
कोर्मा रहे को रकम खचष गछष । सरकारी खचष एिं बेरुजुको विर्य हेिे कायषषेर भएको सािषजतिक
लेखा सतमततको सभापतत प्रमुख प्रततपषलाई ददिे अन्त्तराषवष्ट्रय सं सदीय अभ्यास रहेको छ । िेपालको
सं सदमा पति त्यस प्रकारको अभ्यास रहेको छ र केही अपिादको अिस्थामा बाहेक विगतको सं सदीय
अभ्यासदे ग्ख िै सािषजतिक लेखा सतमततको सभापतत प्रमुख प्रततपषलाई ददिे गररएको छ । सािषजतिक
लेखा सतमततबाहे क अन्त्य सं सदीय सतमतत पति सत्तापष र प्रततपषमा रहे का दल एिं सािा दल र
कवहलेकाही ीँ स्ितन्त्र सदस्यलाई पति ददिे अभ्यास रहे को छ । यस वकतसमको अभ्यासको मिसाय
सं सद एिं सं सदीय सतमततमा हुिे छलफल एिं तिणषय सकेसम्म सबै दलको सहमततमा होस् भन्त्िे
हो । यदद सं सदीय सतमततको सभापततको तििाषचि बहुमतीय प्रणालीबाट मार गररएमा सबै सं सदीय
सतमततका सभापतत सत्तामा रहेको दलबाट मार तििाषग्चत हुिे अिस्था रहन्त्छ । अतः सािषजतिक लेखा
सतमतत लगायतका सं सदीय सतमततका सभापतत प्रततपष र अन्त्य दललाई ददिे भन्त्िे प्रािधाि
तियमािलीमा गररएको छै ि । उल्लेग्खत विर्य अभ्यासबाट स्थावपत हुाँदै आएको छ ।
सं सदको ढ्यापढ्यापे समय, शून्त्य समय, विशेर् समयसम्बन्त्धी सं सदीय अभ्यास
सं सदमा सदस्यहरूले बोल्िे ढ्यापढ्यापे समय, शून्त्य समय र विशेर् समय पति सं सदीय
अभ्यासबाट प्रारम्भ भएको हो । पतछल्लो समयमा शून्त्य समय र विशेर् समय सं ग्षप्तमा प्रतततितध सभा
र रावष्ट्रय सभा तियमािली उल्लेख गररए पति उपरोि समय उपलधध गराउिे वितध र प्रवक्रया
अभ्यासबाटै स्थावपत हुाँदै आएको छ । उपरोि समयमा बोल्िे विर्यलाई कायषसूचीमा उल्लेख
गररएको हुाँदैि । सभामुख र अध्यषको िाचिपरमा मार उल्लेख गिे अभ्यास रहे को छ ।
सामान्त्यतया सं सदमा शून्त्य समय तियतमत रूपमा सञ्चालि गररन्त्छ । विशेर् समय एक दुई ददिको
अन्त्तरालमा र ढ्यापढ्यापे समय तत्काल घटे को घटिा िा अत्यन्त्त जरुरी विर्यिस्तुमा बोल्ि पिे
भएमा मार समय ददिे सं सदीय अभ्यास रहेको छ ।
सं सदमा बोल्ि समयसीमा ितोवकिे अभ्यास
िेपालको सं सदीय अभ्यासमा प्रधािमन्त्री, प्रमुख प्रततपषी दलको िेता, मन्त्रीहरू, पूिप्र
ष धािमन्त्री,
सं विधाि सभाका अध्यष, पूिस
ष भामुख, रावष्ट्रय सभामा सो सभाका पूिअ
ष ध्यष भइसकेको पदातधकारी
सदस्य भएमा सम्बग्न्त्धत सदिमा बोल्दा कुिै समयसीमा ितोवकिे अभ्यास गररएको छ । उहााँहरूले

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

47

बोल्दा रोष्ट्रमबाट बोल्िेसमेत अभ्यास रहेको छ । उल्लेग्खत पदातधकारी बाहे क सं सद सदस्यहरूले
विशेर् समयमा बोल्ि ३, ५, १० तमिेट र कवहलेकाही ीँ सोभन्त्दा बढी समयसमेत तिधाषरण गिे प्रचलि
रहेको छ ।
सं सदको रोष्ट्रम िा फ्लोरबाट बोल्िे अभ्यास
सं सदमा के कस्तो विर्यमा बोल्दा रोष्ट्रम प्रयोग गिे र के कस्तो विर्यमा फ्लोरबाट बोल्िे
भन्त्िे विर्य पति सं सदीय अभ्यासकै विर्य हो । रोष्ट्रम िा फ्लोरबाट बोल्िे भन्त्िे विर्य सं सदको
तियमािलीमा उल्लेख भएको छै ि । ढ्यापढ्यापे समय, शून्त्य समय, विशेर् समयमा बोल्दा र
तियमापग्त्त गदाष फ्लोरबाट बोल्िे अभ्यास रहको छ । त्यस्तै, प्रश्न एिं पूरक प्रश्न गदाष र प्रधािमन्त्री
एिं मन्त्रीले सं सदमा बोलेको, ििव्य एिं जािकारी ददएको विर्यमा सदस्यहरूले थप स्पष्टीकरण माग
गदाष पति फ्लोरबाट बोल्िे हुन्त्छ । तर, सरकारको िीतत तथा कायषक्रममा बोल्दा, पूिब
ष जेट छलफल
गदाष, बजेटको छलफलमा बोल्दा, विधेयकको सैद्धाग्न्त्तक र दफािार छलफल, विधेयकको विरोधको
सूचिामा बोल्दा, सतमततको प्रततिेदि सदिमा प्रस्तुत गदाष, सतमततको प्रततिेदिउपर छलफल गदाष,
अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध, सम्झौताको विर्यमा छलफल गदाष, कुिै पति वकतसमको प्रस्ताि जस्तो ध्यािाकर्षण
प्रस्ताि, जरुरी सािषजतिक महत्त्िको प्रस्ताि, सङ्ककल्प प्रस्ताि राख्दा र छलफलमा बोल्दा सदिको
रोष्ट्रमबाट बोल्िे सं सदीय अभ्यास रहेको छ । पतछल्लो समयमा कोतभड-१९ को सङ्कक्रमणको
समयमा उल्लेग्खत विर्यमा फ्लोरबाट बोल्िे अभ्यास पति गररएको छ । तर, िेपालको सं सदीय
अभ्यासमा प्रधािमन्त्री र मन्त्रीहरूले कुिै पति विर्यमा सं सदमा बोल्दा रोष्ट्रमबाट बोल्िे एिं जिाफ
ददिे अभ्यास रहेको छ ।
सं सदमा बोल्िका लातग समय विभाजि एिं प्रवक्रयासम्बन्त्धी अभ्यास
सं सदको दुिै सदिमा बोल्िे समयको विभाजि गिे प्रचलि पति अभ्यासबाटै स्थावपत हुाँदै
आएको छ । सदिमा विशेर् समयमा बोल्दा िा सरकारको िीतत तथा कायषक्रममा छलफल गदाष एिं
बजेटमातथ

छलफल

गदाष, छलफल

गिे

कुल

समयलाई

सो

सदिमा

भएको

दलको

सदस्य

सङ्कख्याअिुसार समय विभाजि गिे प्रचलि पति अभ्यासकै रूपमा रहेको छ । उदाहरणको लातग
राष्ट्रपततबाट सं सदमा प्रस्तुत सरकारको िीतत तथा कायषक्रममातथ सदिमा दुई ददि आठ/आठ घण्टा
गरी १६ घण्टा छलफल गिे सहमतत भएमा प्रत्येक दलको सदस्य सङ्कख्या अिुसार प्रत्येक ददिको
आठ घण्टाको समय विभाजि गररन्त्छ । दलको लातग तिधाषररत समयमा आ-आफ्िो दलका
सदस्यहरूमा कुि सदस्यलाई कतत समय ददिे भन्त्िे विर्य सम्बग्न्त्धत सं सदीय दलको सचेतकले
तिधाषरण गरे अिुसार सदिमा बोल्ि समय ददिे प्रचलि पति अभ्यासकै रूपमा रहे को छ ।
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सदिको शून्त्य समयमा बोल्ि तियतमत रूपमा समूह विभाजि गररएको हुन्त्छ । सो ददिको
ु म
समूहमा उल्लेग्खत सदस्यले बोल्ि सङ्ककेत गरे पतछ सभामुख िा अध्यषबाट सो सदस्यको िणाषिक्र
अिुसारको िाम उच्चारण गिे अभ्यास रहेको छ । सदिको ढ्यापढ्यापे समय र विशेर् समयमा
बोल्दा सामान्त्यतया सम्बग्न्त्धत सं सदीय दलको सचेतकको सहमतत आिश्यक पदषछ । सो बाहेक, कुिै
सदस्यलाई ढ्यापढ्यापे समय िा विशेर् समयमा बोल्ि सम्बग्न्त्धत सदिको सभामुख िा अध्यषले
अिुमतत ददिेसमेत अभ्यास रहेको छ । सामान्त्यतया ढ्यापढ्यापे र विशेर् समयमा बोल्िे सदस्यको
िाम दलका सचेतकले ददए अिुसार हुन्त्छ । तर, विधेयकको सैद्धाग्न्त्तक छलफल एिं सदिमा गररिे
विधेयकको दफािार छलफल र सग्न्त्ध सम्झौताको छलफल गदाष सदस्यहरूले सम्बग्न्त्धत सदिको
सभामुख िा अध्यषलाई बोल्िका लातग िाम ददएमा बोल्ि सक्दछि् । सदिमा विचाराधीि
विधेयकको सम्बन्त्धमा बोल्ि दलीय समय विभाजि गररएको हुाँदैि । अथाषत ् सदस्यहरूले विधेयकको
सैद्धाग्न्त्तक र दफािार छलफलमा भाग तलि चाहेमा सभामुख िा अध्यषबाट तिधाषरण भएबमोग्जमको
समयमा बोल्िसक्िे अभ्यास रहे को छ । त्यस्तै, कुिै पति वकतसमको प्रस्ताि जस्तो जरुरी सािषजतिक
महत्त्ि, ध्यािाकर्षण, सङ्ककल्प लगायतको प्रस्तािको छलफलमा बोल्ि चाहिे सदस्यले सम्बग्न्त्धत
सदिको सभामुख िा अध्यषले ददएको समय सीमातभर बोल्िे अभ्यास रहेको छ ।
शोक प्रस्ताि पाररत गिेसम्बन्त्धी सं सदीय अभ्यास
सं घीय सं सद अथाषत ् प्रतततितध सभा िा रावष्ट्रय सभाको बहालिाला सदस्यको मृत्यु भएमा दुिै
सदिबाट शोक प्रस्ताि पाररत गिे र सो ददिको बैठक स्थतगत गिे अभ्यास रहेको छ । सं सदको
पूिस
ष दस्यको मृत्यु भएकोमा सो ददिको बैठकको कायषसूचीको अग्न्त्तममा शोक प्रस्ताि राख्ने र पाररत
गिे अभ्यास रहेको छ । संसदको पूिस
ष दस्यको मृत्यु भएकोमा दुिै सदिमा तियतमत कायषसूची
अिुसारको कामकारिाही सवकएपतछ बैठकको अग्न्त्तममा शोक प्रस्ताि पाररत गररन्त्छ र बैठक तियतमत
रूपमा स्थतगत गररन्त्छ । सं सदमा शोक प्रस्ताि पाररत गदाष सदस्यहरूले हात उठाएर पाररत गिे
अभ्यास रहेको छ । कुिै पति वकतसमको शोक प्रस्ताि पाररत गदाष हुन्त्छ िा हुन्ने भन्त्िे ध्िति मत
अथाषत ् आिाज तिकातलाँदैि । सम्बग्न्त्धत सदिको सभामुख एिं अध्यषबाट शोक प्रस्ताि राख्िे र मौि
रूपमा हात उठाएर पाररत गिे गररन्त्छ । शोक प्रस्ताि पाररत भएपतछ मृत्यु भएका ितषमाि सदस्य
िा पूिस
ष दस्य प्रतत एक तमिेट मौि धारण गिे अभ्यास रहे को छ ।
सं सदमा शोक प्रस्ताि बाहेक अन्त्य प्रस्ताि पाररत गदाष सदस्यहरूले हुन्त्छ िा हुन्न भन्त्िे ध्िति
मत उच्चारण गररन्त्छ । सं सदबाट पाररत शोक प्रस्ताि सम्बग्न्त्धत सदस्यको पररिारमा पठाउिे
अभ्यास रहेको छ । कवहलेकाही ीँ सं सदको सदस्य िा पूिस
ष दस्य िभएको रावष्ट्रय जीििमा ख्याततप्राप्त
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व्यग्िको मृत्युमा पति सं सदले शोक प्रस्ताि पाररत गरे को समेत पाइन्त्छ । २०१६ सालको सं सदमा
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद दे िकोटा सं सदको सदस्य िभए तापति उहााँको मृत्युमा शोक प्रस्ताि पाररत
गररएको तथयो । सो शोक प्रस्ताि प्रधािमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राख्िु भएको तथयो ।
२०५८ भदौमा तत्कालीि प्रतततितध सभाले सि् २००१ सेप्टे म्बर ११ मा अमेररकाको ग्ट्िि टािरमा
भएको आतङ्कककारी आक्रमणको भत्सषिा गदै प्रस्ताि पाररत गरे को पाइन्त्छ । त्यस्तै, २०६३
असारमा पुिस्थाषवपत प्रतततितध सभाले सि् २००६ जुलाई ११ मा भारतको मुम्बई लगायतका शहरमा
भएको आतङ्कककारी आक्रमणको तिन्त्दा गदै समिेदिा प्रस्ताि पाररत गरे को तथयो । पतछल्लो
समयमा शोक प्रस्ताि सभाध्यषबाटै प्रस्तुत गरी पाररत गिे अभ्यास गररएको छ ।
तिष्कर्ष
सं सदीय व्यिस्थामा अभ्यासबाट स्थावपत मान्त्यतालाई पति सं सदको तियमािलीसरह ग्रहण गरी
यसकै अंशको रूपमा मातिन्त्छ । सं विधाि र तियमािलीमा भएका विर्य त्यसैअिुरूप र िभएका विर्य
सं सदीय अभ्यासबाट तिक्यौल गररन्त्छ । अतः सं सदको तियमािली र अभ्यासबाट स्थावपत मान्त्यता
अिुसार सं सदीय कामकारिाही सञ्चालि, प्रवक्रया पररष्कृत र विकतसत भएको हुन्त्छ । सं सदीय मान्त्यता
एिं

अभ्यासलाई

मान्त्यता

िददिे

हो

भिे

सं सद

र

यसका

कायषहरूलाई

जीिन्त्त

बिाउि

सवकाँदै ि । सं विधाि र तियमािलीमा भएका विर्यहरू सं शोधि िभएसम्म पालिा गिुष पदषछ ।
सं सदीय अभ्यास एिं परम्परा पालिा गदै जााँदा लचकता अपिाउिु पिे भएमा सोको सम्भाििा पति
रहन्त्छ । सं सदीय कामकारिाहीका हरे क पररग्स्थतत फरकफरक हुन्त्छि् । अतधकांश अिस्थाको
तिकास सं विधाि र तियमािली एिं विगतका अभ्यासबाट हुि सक्िे भए पति कततपय अिस्थामा
भइरहे को अभ्यासभन्त्दा फरक अभ्यासको प्रारम्भ पति गिुप
ष िे हुन्त्छ । सं सद सञ्चालि गदाष च ुिौतीपूणष
पररग्स्थततमा सहज तिकासका लातग प्रचतलत सं सदीय अभ्यासलाई पररमाजषि गिषसमेत सवकन्त्छ ।
त्यसैले, सं सदीय प्रणाली अपिाएका सबै दे शहरूको सं सदीय कायषसञ्चालि एकै वकतसमको हुाँदैि ।
प्रत्येक दे शको सं सदीय अभ्यासमा आ-आफ्िा मौतलकता हुन्त्छि् र एक दे शले अको दे शको सं सदीय
कामकारिाहीको अिलोकि गिे गररन्त्छ । जस्तो, सं सदको बैठक प्रारम्भ गिे िेपालको सं सदीय
अभ्यास र बेलायतको अभ्यास फरकफरक दे ग्खन्त्छ । िेपालको सं सदको बैठकको प्रारम्भ रावष्ट्रय
धुिबाट गररन्त्छ । बेलायतको सं सदमा प्राथषिा िाचि गरी बैठक प्रारम्भ गररन्त्छ । अतः सं सदीय
कायषसञ्चालिको जािकारीको लातग सम्बग्न्त्धत दे शको सं विधाि र सं सदको तियमािलीका साथसाथै
सं सदीय अभ्यास एिं परम्परासाँग पति पररग्चत हुि ु पदषछ ।
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Functioning of Federal Parliament of Nepal amidst the COVID-19
Pandemic

Gopal Nath Yogi 
Abstract
Having endured earthquakes and other disasters, life across the country has been
exacerbated from the global pandemic of Corona Virus (COVID-19). Until late May, Nepal
was an outlier in South Asia and the whole world for its low number and slow rise of
confirmed COVID–19 cases. The pandemic, however, has increased rampantly after tens of
thousands of migrant workers began returning home from neighboring countries especially
India and other parts of the world.
Moreover, until November 22, 2020, the worldwide total COVID–19 cases is 58,508,271 with
death toll 1,386,729. In the same time in Nepal, (Nepal's case) it is tally, over 218,639 with
1,305 deaths. Since most of the infected have been youth, the death rate seems anomalously
low. However, the pandemic has deeply affected in various areas, especially, economy of the
country. For example, tourism, a source of both employment and foreign exchange, has come
to near standstill. Additionally, remittance sent by Nepali workers abroad-which accounted
for nearly 26 percent of the country's Gross Domestic Product (GDP) in 2019, have
significantly declined due to the global economic downturn.
Likewise, at the time of crisis, it has been a great challenge for conducting regular business
of the Federal Parliament and its Committee's activities with effectively and systematically.
Furthermore, different countries have different ways of running their parliaments at the
crisis. For instance, some countries have changed their laws to allow the virtual meeting of
the Parliament. The cause is that the Parliament is the only space where peoples' voices and
sufferings can be heard and ways to resolve the current problems facing in the country, which
must be discussed deeply. And at the crucial time of difficulty, the Parliament must not remain
a mere spectator. Thus, the Parliament should play a vital role in monitoring, supervision and
scrutiny of the Government response to COVID-19.
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Background
On March 11, 2020 the World Health Organization (WHO) declared COVID-19
a global pandemic. It is a rapidly evolving global health crisis with the number of
confirmed cases and deaths around the world increasing on a daily basis. In a time of
crisis, the role of parliament is more vital than ever to pass emergency laws, allocate
resources and scrutinize government actions. According to the Inter-Parliamentary Union
(IPU)’s Centre for Innovation in Parliament based on research and data supplied by IPU
Member Parliaments directly, there are the following parliamentary practices around the
world:
•

Parliament continues to meet physically, but with restrictions. These restrictions
may include: fewer sittings of plenary sessions or committees; fewer
parliamentarians and staff in the building with some working remotely; changes
to the venue of parliamentary meetings, for example using a bigger building that
allows for more effective social distancing.

•

Parliament continues to meet virtually using remote working methods. Technical
infrastructure for remote meetings is widely available through commercial
providers. Many parliaments are exploring options for remote working tools. This
raises a number of issues, including the legal basis for remote working, security
and authentication. Another factor is the capacity of parliamentary staff to put in
place new solutions while being subject to social distancing measures
themselves.

•

Parliament does not meet. This may be the case, for example, when parliament is
in recess, and so would not normally in meeting. Some parliaments, such as the
United Kingdom, have taken an early recess, after voting through a number of
emergency measures. Others, such as New Zealand, have changed their operating
procedures so that a special committee sits, rather than the whole house. Lack of
political will or technical capacity can also prevent a parliament from sitting.

In the context of Nepal, the Federal Parliament was adjourned following the
global pandemic, we had expressed our readiness for the role of the Parliament and to
troubleshoot the problem, the concept of Virtual Parliament came to the light. The cause
is that the existing laws as well as technological constraints do not allow it to conduct
formal meetings.
Basically, there are three main factors acting as hindrances for holding virtual
meetings. First, there is no provision regarding virtual meetings in the existing regulations
of Federal Parliament such as the House of the Representatives Rules, 2018. Second, the
Federal Parliament is not well equipped with the technology for such meetings; and third,
it is a huge concern regarding security and privacy of the Parliament.
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Also, the authenticity of the decisions taken through virtual meetings could be
questioned due to lack of regulation in place. Therefore, it has opted to hold meetings in
person by maintaining safe distance measure among the lawmakers as prescribed by the
WHO.
Major tasks conducted amidst the Pandemic
Frequent talks were held with the Coordinator of the High-Level Coordination
Committee for the Prevention and Control of COVID-19. The Rt. Hon'ble Speaker of the
House of Representatives and the Rt. Hon'ble Chairperson of the National Assembly
discussed to Speakers of all seven provincial assemblies in order to sort out the roles of
people’s representatives during this pandemic. All of them had shared the current
situation of their respective Provinces. In addition to this, encouraging feedbacks were
also received to work together. Likewise, the Rt. Hon'ble Speaker of the House of
Representatives and the Rt. Hon'ble Chairperson of the National Assembly conducted
with several meetings with internal team of the Federal Parliament Secretariat with regard
to the parliamentary responses to the pandemic. Other prominent tasks include:
A. Inspection of COVID-19 risk level by a medical team
The Rt. Hon'ble Speaker also had a meeting with a medical team from the
Department of Health Services stationed at Teku, Kathmandu. On April 30, 2020, a group
of medical team visited the Federal Parliament building to inspect the COVID-19 risk
level.
Objectives of the Inspection
Basically, there are three prominent objectives with regard to this
inspection:
•

To inspect the preparedness for minimization of risk of COVID-19
before the session of the Federal Parliament

•

To measure the level of risk of COVID-19 infection in the plenary venue
(by WHO standards)

•

To provide counseling for preparedness required to enhance the safety

Facts observed during the inspection
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•

Same gate being used for entry and exit from the Parliament building

•

No arrangements for taking temperature at the entrance

•

No arrangements for washing hands facility before entering the building
or the plenary room
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•

No display of informative materials about Corona Virus and the
measures to be protected from it

•

No indicative signs for emergency exit

•

Seating arrangement doesn’t ensure a distance of minimum one meter

•

Central AC was being used

•

1-meter distance is maintained at the seats of Presiding Officers

•

The top of the mics is covered by a foam cover which presents risk of
transmission

•

No exhaust fans but doors provide cross ventilation

•

Number of chairs in the office of Speaker/Chairperson increase the risk
of transmission, no cross ventilation

•

Provision to accommodate only one person in isolation room, provision
of oxygen

•

Seating arrangements of four chairs per table in the canteen doesn’t allow
for adequate physical distance and creates face-to face sitting

Overall recommendations by the team
•

Different entry and exit gates should be used

•

Installation of thermal scanner camera at each gates

•

Mandatory inspection for possible symptoms of all the participants of the
sessions

•

Increment in isolation wards

•

Identification and coordination with hospitals with isolation wards
besides Civil Service Hospital

•

Central AC of Parliament building not to be used

•

Adequate arrangements for washing hands before entering the plenary

•

Displaying informative materials about Corona Virus at strategic
locations

•

Two seats to be left vacant between two members

•

Using own mics as far as possible
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•

Regular cleaning of handles of all doors and railings at the stairs

•

Opening all the doors during the entire time of the sitting

•

Restricting entry to essential individuals only

•

Elder members to seated close to the doors to the extent possible

•

Availability of hand sanitizer at each desk

•

Mandatory use of medical masks by everyone at the hall

•

Chlorination of plenary room before and after each sitting

•

Frequent cleaning of toilets than usual

•

Arrangements to be made in canteen such that only one person is seated
per table

B. Inspection of COVID-19 risk level by parliamentarians before the first session
The Rt. Hon'ble Prime Minister KP Sharma Oli paid a visit to the parliament
building after consulting with the Rt. Hon'ble Speaker of the House of Representatives
and the Rt. Hon'ble Chairperson of the National Assembly. The Prime Minister had
inspected the meeting hall to make necessary preparations for the parliamentary meeting
amid fears of COVID-19.
As the government was preparing to call the budget session, the secretariat had
expedited necessary precautionary measures for the prevention of COVID-19 spread.
According to the provision in the constitution, the annual budget should be tabled
at the Federal Parliament on Jestha 15 every year with regard to the Nepali calendar.
Before that, discussions should be held on policy and programs and pre-budget.
C. Precautionary measures adopted in parliamentary proceedings
•

PCR testing of the Members of Parliament as well as the affiliated parliamentary
staffs, security personnel and media personnel

•

During the parliamentary session, Members of Parliament visiting out of the
valley must undergo PCR tests again.

•

Arrangements for washing hands facility with soap and water in the main
entrance to the parliament building

•

Health personnel were stationed before the entrance to the plenary room to check
the temperature and provide sanitizer and masks before entering
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•

Inside the parliament building, each and every seat, microphones, documents,
plenary hall, committee and other rooms were disinfected thoroughly.

•

Social distancing measures were ensured in the plenary hall

•

Movable seats were moved and fixed seats were marked “vacant” and “usable”
such that a distance of 1.5 metres to the left and right and 1.3 metres to front and
back have been maintained between MPs

•

The space and seats previously allocated for audience were used to accommodate
the MPs in order to address the need for more space and seats

•

Each MPs were required to use only the microphone assigned to their seats and
disposal arrangements were made for used masks and other items

Achievements amidst the Pandemic of Corona Virus
•

The Constitution of Nepal (Second Amendment 2077) bill was adopted
incorporating Nepal’s New Map with Limpiyadhura, Lipulek and Kalapani

•

Pre-budget discussions were held in the House of Representatives on May 10, 11
and 12 this year.

•

Rt. Hon'ble President presented the annual policies and programmes of the
government to the joint sitting of both Houses of the Federal Parliament

•

Annual budget for FY 2020/21 presented to the Parliament by Hon'ble Minister
for Finance

•

The Rt. Hon'ble Speaker of the House of Representatives and the Rt. Hon'ble
Chairperson of the National Assembly conducted virtual session with Provincial
Speakers and Deputy Speakers about the impacts of Covid-19 to the plenary
sessions

•

Thematic committees are conducting informal meetings virtually using IT

•

Likewise, formal meetings are being conducted by taking into consideration the
mitigating measures of the level of Covid-19 infection

•

Thematic committees presented their annual reports of the fiscal year 2076/077

•

A total of 11 bills have been passed and ratified by both the houses

Challenges put forth by the Pandemic
•

To conduct parliamentary plenary session: The COVID-19 pandemic has
created unique challenges for the continuity of parliamentary functions. Initially,
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COVID-19 cases were very low with minimal deaths. However, due to the
rampant increase in COVID-19 cases and the emergence of the Kathmandu
Valley as a hotspot for Corona Virus, it is obvious that commencing Winter
Session would be an arduous task.
•

To manage mobility of members of parliament: The members of parliament of
the corresponding committees often visit to different parts of the country for
monitoring. The increment in COVID-19 cases among the committee members
as well as related parliamentary staffs shows that more precautions and effective
preventive measures should be adopted during their mobility with the goal of
limiting transmission, while allowing parliaments and parliamentarians to fulfill
their roles of representation, legislation, and oversight.

•

Technical challenges: The concept of virtual parliament could be legitimized in
adherence to the other countries which have started to sit parliamentary sessions
virtually. However, remote working in parliaments can present challenges for IT
departments, which are responsible not only for maintaining operational systems
but also for implementing additional technology to deal with new circumstances.

Learning From National and International Experiences
•

It is possible to conduct parliamentary plenary sessions by adopting adequate and
appropriate precautionary measures to prevent widespread of COVID-19.

•

If appropriate measures are not taken, social distancing is unlikely to succeed,
increasing the mortality rate and causing other losses.

•

Limiting physical work attendance to essential staff has reduced risk of
transmission of the virus.

Parliamentary Preparedness to Preserve the Funtionability of Parliament
•

The Federal Parliament Secretariat has started preparations for the Winter
Session of the parliament at a time when the COVID-19 pandemic is at its peak.

•

According to the article 93 of the Constitution of Nepal, the interval between the
two consecutive sessions shall not exceed six months.

•

Since the annual budget session of the federal parliament ended on July 2, the
Winter Session has to be started by January 1.

•

The session will begin after the President convenes a meeting following the
recommendation of the Council of Ministers.
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•

The Secretariat, in consultation with the political parties, is preparing to appeal to
the parliamentarians who are showing symptoms or are in doubt to be more
vigilant when attending the meeting.

•

The seats prepared earlier will be kept at a wide distance and the space reserved
for spectators and special people will also be arranged to accommodate the
Members of Parliament.

•

Additional security measures would be taken considering the possibility of
infection due to the increasing condition of corona.

Conclusion
The Federal Parliament of Nepal has been playing an important role in law
making process and resolving the national issues including international concern relating
to Nepal. However, at present, we are in adverse situation due to the global pandemic
COVID-19. In this situation, the time demands all to support from their respective
quarters to take the situation under control. We should remain safe ourselves and make
others safe as well by fully implementing the government decisions and WHO measures
towards the combat of the virus. In fact, a sufficient budget and resources are needed to
combat the pandemic. If the budget is not sufficient to tackle the current pandemic, the
budget needs to be rearranged from other sectors. For instance, budget can be transferred
from other budget headings. The key component is that parliament is assuring the people
that victory against Corona Virus is possible.
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महासभासदको त्यो विरासत

राजेन्त्र फुयाल



जिताले आफ्िा तििाषग्चत प्रतततितधमाफषत् तसद्धान्त्तः आफ्िो शासि आफैँ गिुष लोकताग्न्त्रक
शासि व्यिस्थाको आधारभूत अिधारणा हो । शासि/प्रशासि र िीतत तिमाषणमा प्रत्येक िागररक
आफैँ सहभागी भएर प्रत्यष प्रजातन्त्रको अभ्यास गिष असम्भि भएकाले िै प्रतततितधमूलक शासि
प्रणालीको अभ्युदय भएको हो । प्रतितितधमूलक लोकताग्न्त्रक शासि प्रणाली तिविषकल्प भए पति
शासकीय स्िरूपमा विविधता पाइन्त्छ । त्यसमा पति सं सदीय शासि प्रणाली र प्रत्यष तििाषग्चत
राष्ट्रपतीय प्रणालीमध्ये कुिै एकको विकल्प सं सारका धै रैजसो लोकताग्न्त्रक दे शहरूले रोजेका छि् ।
आितधक तििाषचिमाफषत् जिताले प्रत्यायोजि गरे को राजकीय सत्ताको प्रयोग एक सदिात्मक िा दुई
सदिात्मक व्यिस्थावपकामाफषत् गररन्त्छ । व्यिस्थावपका एक सदिात्मक हुिे वक दुई सदिात्मक हुिे
भन्नेमा सम्बग्न्त्धत दे शको इततहास, राजिीततक र सं िैधातिक पृष्ठभूतम, राजिीततक सं स्कार र शग्ि
सन्त्तुलि, भू-राजिीततक अिस्था, जातीय, भावर्क, सांस्कृततक िा भौगोतलक पवहचाि र सामुदावयक
अन्त्तरसम्बन्त्ध, आतथषक अिस्था आदद थुप्रै कारणहरू हुन्त्छि् ।
हाल विश्वका ८० दे शले दुई सदिात्मक व्यिस्थावपकाको अभ्यास गरररहे का छि् ।1 यसरी
हेदाष विश्वको कुल ४१.७ प्रततशत भूगोललाई दुई सदिात्मक व्यिस्थावपकीय शासि प्रणालीले समेटेको
छ । िेपालको सं िैधातिक इततहासको प्रारग्म्भक समयदे ग्ख िै दुई सदिात्मक व्यिस्थावपकीय प्रणाली
अपिाउि खोग्जएको छ । तिदषलीय पञ्चायती व्यिस्था, पुिस्थाषवपत प्रतततितध सभा र अन्त्तररम सं विधाि,
२०६३ अिुरूपको व्यिस्थावपका-सं सद भिे यसका अपिाद हुि ् । यस आलेखमा िेपालमा दुई
सदिात्मक व्यिस्थावपका अन्त्तगषत पवहलोपटक गदठत मातथल्लो सदि महासभाको विरासतलाई सं षेपमा
उल्लेख गिे प्रयास गररएको छ । त्यसअग्घको अतििाषग्चत सदि राष्ट्रसभाको सन्त्दभषलाई भिे यहााँ
प्रासांतगक कथिका रूपमा मारै उल्लेख गररएको हो ।



1

सग्चि¸ रावष्ट्रय सभा

https://data.ipu.org/compare?field=country%3A%3Afield_structure_of_parliament#pie
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िेपालको सं िैधातिक विकास
िेपालमा दुई सदिात्मक व्यिस्थावपकाको इततहास दे शको सं िैधातिक इततहास जग्त्तकै पुरािो
छ । पूणष रूपमा कायाषन्त्ियिमा िै आउि िसकेको दे शको पवहलो सं विधाि 'िेपाल सरकार िैधातिक
कािूि, २००४' मा भारदारीसभा र राष्ट्रसभा गरी दुई सदिात्मक व्यिस्थावपकाको प्रािधाि तथयो ।2
भारदारी सभामा २० दे ग्ख ३० जिा सदस्यहरू िी ३ बाट मिोिीत हुिे व्यिस्था तथयो भिे राष्ट्र
सभामा ४२ जिा तििाषग्चत र २८ जिा िी ३ बाट मिोिीत गरी ७० जिासम्म सदस्य रहिे व्यिस्था
तथयो । िेपालको अन्त्तररम शासि विधाि, २००७ ले भिे जितििाषग्चत सं विधाि सभाको गठि
िहुाँदासम्मका लातग िी ५ बाट मिोिीत सल्लाहकार सभाको व्यिस्था गरे को तथयो ।3
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५ मा राजासवहतको सं सद (King in Parliament) को
अिधारणा अिुसारको दुई सदिात्मक व्यिस्थावपकाको प्रािधाि तथयो । उि सं विधािको धारा १८ मा
"िी ५ महाराजतधराज र महासभा तथा प्रतततितध सभा िामका दुई सदि सवहतको एक सं सद रहिे "
व्यिस्था तथयो । तल्लो सदि प्रतततितध सभामा १०९ तििाषचि षेरबाट बातलग मतातधकारका
आधारमा प्रत्यष तििाषग्चत सदस्यहरू रहिे प्रधाि तथयो भिे मातथल्लो सदि महासभामा तििाषग्चत र
मिोिीतको सङ्कख्या बराबरी रहिे प्रािधाि तथयो । ३६ सदस्यीय महासभामा १८ सदस्यको चयि
प्रतततितध सभाका सदस्यहरू मतदाता रहे को तििाषचक मण्डलले एकलसङ्कक्रमणीय तििाषचि प्रणालीका
माध्यमबाट तििाषग्चत गिे र बााँकी १८ जिा िी ५ बाट मिोिीत हुिे सं िैधातिक व्यिस्था तथयो ।4
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१९ ले रावष्ट्रय पञ्चायत िामक एक सदिात्मक व्यिस्थावपकाको
प्रिन्त्ध गरे को तथयो ।
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०४७ को धारा ४४ मा "िी ५, प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभा
िामका दुई सदि सवहतको एक व्यिस्थावपका हुिे" उल्लेख तथयो । जस अिुसार तल्लो सदि
प्रतततितध सभामा २०५ तििाषचि षेरबाट ५ िर्षका लातग २०५ सदस्यहरू प्रत्यष तििाषग्चत हुन्त्थे ।
६० सदस्यीय मातथल्लो सदि रावष्ट्रय सभामा भिे ५० जिा तििाषग्चत र रावष्ट्रय जीििका वितभन्न
षेरमा विग्शष्ट योगदाि पुर्याएका ख्याततप्राप्त व्यग्िहरूमध्येबाट िी ५ बाट १० जिा मिोिीत हुिे
व्यिस्था तथयो (फुयाल, २०७७ पेज ५)।

2

िेपाल सरकार बैधातिक कािूि 2004, धारा २२ (क)

3

अन्त्तररक सं विधाि 2007 को धारा ३३, उपधारा (१) र (२)

4

िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, 2015 को धारा 19
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रावष्ट्रय सभामा प्रतततितध सभाका सदस्यहरूबाट एकलसङ्कक्रमणीय तििाषचि प्रणालीबाट
तििाषग्चत हुिे ३५ सदस्यमा कम्तीमा ३ मवहला अतििायष हुिपु िे सं िैधातिक व्यिस्था तथयो । बााँकी
१५ सदस्यको चयि भिे स्थािीय तिकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरू सदस्य रहेको तििाषचक मण्डलबाट
हुिे प्रािधाि तथयो । उि सं विधािको धारा ४६(ग) मा प्रत्येक विकास षेरका गाउाँ र िगरका
स्थािीय तिकायका प्रमुख र उपप्रमुख तथा ग्जल्ला विकास सतमततका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू
मतदाता भएको तििाषचक मण्डलद्वारा तत्तत् विकास षेरबाट तीि जिाका दरले एकलसङ्कक्रमणीय
मतको आधारमा कािूिमा व्यिस्था भएअिुसार १५ सदस्य तििाषग्चत हुिे उल्लेख तथयो ।
वि.सं . २०६२/६३ को जिआन्त्दोलिबाट पुिस्थाषवपत प्रतततितध सभा र अन्त्तररम सं विधािले
व्यिस्था गरे को व्यिस्थावपका-सं सदको समयमा भिे एक सदिात्मक व्यिस्थावपका अभ्यासमा तथयो ।
दुिै सं विधाि सभाको कायषकालमा सं विधाि सभाले िै दोहोरो भूतमकामा ‘व्यिस्थावपका-सं सद‘को
िामबाट तियतमत विधावयकी कायष गरे को तथयो ।
जितििाषग्चत सं विधाि सभाले जारी गरे को 'िेपालको सं विधाि'ले भिे दुई सदिात्मक सं सदीय
शासि व्यिस्था अङगीकार गरे को छ । सं विधािको धारा ८३ मा 'प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभा
िामका दुई सदि सवहतको एक सं घीय व्यिस्थावपका हुिे' उल्लेख छ । जस अिुसार २७५ सदस्यीय
प्रतततितध सभामा पवहलो हुिे तबजयी हुिे प्रत्यष तििाषग्चत प्रणालीबाट १६५ र समािुपाततक तििाषचि
प्रणालीबमोग्जम तििाषग्चत ११० सदस्य रहन्त्छि् ।
मातथल्लो सदि रावष्ट्रय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ तििाषग्चत र ३ मिोिीत हुिे सं िैधातिक
व्यिस्था छ । सभामा ५६ सदस्यको चयि प्रदे श सभाका सदस्य, गाउाँ पातलकाका अध्यष र उपाध्यष
तथा िगरपातलका प्रमुख र उपप्रमुख रहिे तििाषचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदे शबाट ८ जिाका दरले
हुन्त्छ। िेपालको सं विधािले प्रत्येक प्रदे शबाट कम्तीमा एक मवहला, एक जिा दतलत र एक जिा
अपाङता भएका व्यग्ि िा अल्पसङ्कख्यकसवहत ८/८ सदस्यको प्रतततितधत्ि सुतिग्ित गरे को छ ।
मन्त्रीपररर्द्को तसफाररसमा राष्ट्रपततबाट मिोिीत हुिे तीि सदस्यमा पति कम्तीमा एक मवहला हुि ु
अतििायष छ ।
महासभाका माििीय महासभासद
िेपालको पवहलो तििाषग्चत सं सदको मातथल्लो सदिले "महासभा" िाम पाएको तथयो ।
महासभाका सदस्यहरूको उपातध पति 'महासभासद' िै तथयो, सं विधाि सभाका सदस्यहरूलाई सभासद् र
अवहले सं घीय सं सदका सदस्यहरूलाई सांसद भतिएजस्तै । तत्कालीि सं सदको अतभलेख "सम्पूणष
वििरण" मा उल्लेख भएअिुसार महासभाका अध्यष डम्बरबहादुर तसं हले आफ्िा सदस्यहरूलाई
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"महासभासद" भिेरै सम्िोधि गिुभ
ष एको छ । तदिुरूप सं सदीय अतभलेखमा सदस्यहरूको िामको
अगातड "माििीय महासभासद" िै उल्लेख छ ।
वि.सं . २००७ को जिक्राग्न्त्तपतछको सङ्कक्रमणकालीि व्यिस्थापिका लातग तत्कालीि राजा
तरभुििबाट अन्त्तररम सं विधाि २००७ जारी भएको तथयो । 'अबको शासि व्यिस्था जिताले तििाषचि
गरे को एक िैधातिक सभाले तजुम
ष ा गरे को गणतन्त्रात्मक विधाि अिुसार हुिे छ' भन्ने शाही घोर्णा5
अिुरूपमा कायष अग्घ बढ्ि सकेि । राजिीततक ग्खचातािी र दाउपेचबीच सं विधाि सभाको गठि
िहुिे तिग्ित भएपतछ तत्कालीि राजा महेन्त्रले जारी गरे को 'िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५' ले
पवहलो आम तििाषचिको ढोका खोलेको तथयो ।
िेपालको इततहासमा पवहलोपटक िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५ को धारा १९
बमोग्जम मातथल्लो सदिको रूपमा ३६ सदस्यीय महासभाको व्यिस्था गररएको तथयो । ३६ जिा
सदस्यहरूमध्ये १८ सदस्य प्रतततितधसभाबाट एकल सङ्कमणीय प्रणालीबाट तििाषग्चत हुिे र बााँकी १८
सदस्य िी ५ बाट आफ्िो स्िवििेकमा मिोिीत गिे व्यिस्था रहेको तथयो । सदस्यको स्थाि ररि
भएमा तििाषग्चत िा मिोिीत जुि प्रवक्रयाबाट तििाषग्चत सदस्यको स्थाि ररि भएको हो सोही
प्रवक्रयाबाट पूततष हुिे सं िैधातिक व्यिस्था तथयो ।
वि.सं . २०१६ आर्ाढ २६ गते प्रतततितध सभाबाट १८ सदस्यको तििाषचि भएको तथयो भिे
आर्ाढ २९ गते िी ५ बाट १८ सदस्यको मिोियि भएको तथयो । महासभाका सदस्यको पदाितध
६ िर्षको हुिे, प्रत्येक २,२ िर्षमा एक ततहाई सदस्यको पदाितध समाप्त हुिे र पवहलोपटक गदठत
महासभाका सदस्यहरूको पदाितध गोलाप्रथाबाट तिधाषररत गररिे प्रािधाि रहे को तथयो । तर
पवहलोपटक गदठत महासभा सदस्यहरू मध्ये तििाषग्चत सदस्यहरूको पदाितध प्रत्येक एक ततहाईको ३
िर्ष, दोस्रो एकततहाइको ५ िर्ष र बााँकी एकततहाइको ७ िर्ष रहिे प्रािधाि तथयो । तर मिोिीत
सदस्यहरूको पदाितध भिे एकततहाइको २ िर्ष, अको एकततहाइको ४ र बााँकीको ६ िर्ष हुिे व्यिस्था
रहेको तथयो । तर सं सदीय अभ्यासको १८ मवहिामािै शाही कोपभाजिमा परी सं सद विघटि
भएकाले कसैले पति आफ्िो कायषकाल भिे पूरा गिष पाएिि् ।
महासभाका तििाषग्चत सदस्य
तस.िं.

5

िाम, थर

राजिीततक दल

१

मा. डोलेन्त्रबहादुर अमात्य

िेपाली कााँग्रस
े

२

मा. डा.तुलसी तगरी

िेपाली कााँग्रस
े
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३

मा. ददतलपकुमार शाही

िेपाली कााँग्रस
े

४

मा. ददिाकर शमाष

िेपाल राष्ट्रिादी गोरखा पररर्द्

५

मा. धिबहादुर चन्त्द

िेपाली कााँग्रस
े

६

मा. ियिबहादुर स्िााँर

िेपाल राष्ट्रिादी गोरखा पररर्द्

७

मा. वपयुर्राज पाण्डे

ु प्रजातन्त्र पाटी िेपाल
सं यि

८

मा. प्रेम चैतन्त्य

िेपाली कााँग्रस
े

९

मा. बखाितसं गुरुि

िेपाली कााँग्रस
े

१०

मा. बम्बहादुर राई

िेपाली कााँग्रस
े

11

मा. डा. बृजिन्त्द बमाष

िेपाली कााँग्रस
े

12

मा. बोधप्रसाद उपाध्याय

िेपाली कााँग्रस
े

13

मा.डा.ब्रह्म शम्शेर ज.ब.रा.

िेपाली कााँग्रस
े

14

मा. शुभ शम्शेर ज.ब.रा.

िेपाल राष्ट्रिादी गोरखा पररर्द्

15

मा. शम्भुराम िे ष्ठ

िेपाल कम्युतिष्ट पाटी

16

मा. सुन्त्दरराज चातलसे

िेपाली कााँग्रस
े

17

मा. सूयप्र
ष साद उपाध्याय

िेपाली कााँग्रस
े

18

मा. डा.तरिेणीप्रसाद प्रधाि

िेपाली कााँग्रस
े
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महासभामा िी ५ बाट मिोिीत सदस्य
तस.िं.

िाम, थर

ठे गािा

१

मा. अहमदद्दत का.ई.

पकिाजोल

2

मा. िीमती कमल राणा

बािेश्वर

3

मा. गणेशप्रसाद खरे ल

पूिष १ िम्बर

4

मा. चन्त्रमाि थकाली

पग्िम ३ िम्बर

5

मा. तछररङ तेन्त्जीङ लामा

पूिष ३ िम्बर

6

मा. डम्बरबहादुर तसं ह

भू.पू. मन्त्री, (सं .प्र.पा.िे.)

7

मा. ददलबहादुर िे ष्ठ

विराटिगर सुिसरी

8

मा. िगेन्त्रप्रसाद ररजाल

भू.पू. उपाध्यष, सल्लाहकार सभा िे.रा.का.

9

मा. पशुपतत घोर्

भू.पू. मन्त्री (िे.प्र.प.घ.को)

10

मा. बालचन्त्र शमाष

उपकुलपतत, िेपाल एकेडमी

11

मा. भरतमग्ण शमाष

भू.पू. मन्त्री, िे.का.

12

मा. मग्णहर्ष

का.ई. असि टोल

13

मा. मातृकाप्रसाद कोइराला

भू.पू. प्रधािमन्त्री

14

मा. मुिीिाथ

पग्िम ३ िम्बर

15

मा. लक्ष्मण जंगबहादुर तसं ह

बझाङ

16

मा. सहििाथ कपाली

काठमाडौं

17

मा. सूयब
ष हादुर थापा

भू.पू. अध्यष सल्लाहकार सभा

18

मा. होराप्रसाद जोशी

िे.का.
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महासभाको विरासत
महासभाको पवहलो बैठक २०१६ साल साउि ४ गते तबहाि ७:०० बजे बसेको तथयो ।
बैठक कषको अभािका कारण महासभा र प्रतततितध सभाको बैठक अलग/अलग समयमा गररएको
हुिपु छष । दुिै सदि तसं हदरिार ग्स्थत नयालरी बैठक कषमा बसेका तथए ।
महासभाको अध्यष तििाषग्चत िभएसम्मको लातग िी ५ बाट उमेरका वहसािले सिैभन्त्दा
ज्येष्ठ महासभासद िी बखाितसं ह गुरुिलाई कायषकारी अध्यषको रूपमा मिोियि गररएको तथयो ।
जेष्ठ सदस्यले सभाका सग्चिसाँग सपथग्रहण गरी बैठकको अध्यषता ग्रहण गिुभ
ष एको तथयो ।

6

प्रतततितध सभाको दुईततहाई तसटमा तबजयी भएको तत्कालीि सत्तापष िेपाली कांग्रस
े
महासभामा भिे अल्पमतमा तथयो । तर महासभाको अध्यष पदका लातग २०१६ िािण ५ गते
ु एको तथयो ।
भएको तििाषचिमा भिे िेपाली कााँग्रस
े कै मा. डम्िर बहादुर तसं ह तिविषरोध तििाषग्चत हुिभ
महासभासद तसं हलाई अध्यषमा तििाषग्चत गररयोस् भन्ने मा. िागेन्त्र प्रसाद ररजालको प्रस्तािलाई मा.
लक्ष्मणजं ग बहादुर तसं हले समथषि गिुभ
ष एको तथयो । अध्यष पदमा तसं हलाई तििाषग्चत गररयोस् भन्ने
एक मार प्रस्ताि परे का कारण कायषकारी अध्यष बखाितसं ह गुरुङले उहााँ तिविषरोध तििाषग्चत हुि ु
भएको घोर्णा गिुभ
ष एको तथयो ।
अध्यषको तिणाषयक मत
महासभाको उपाध्यष पदका लातग २०१६ साउि १६ गतेको ददि तििाषचि तोवकएको
तथयो । अध्यष पदमा सिषसम्मत भए पति उपाध्यष पदमा महासभासद कमल राणा र ददतलपकुमार
शाहीको उम्मेदिारी परे को तथयो । उपाध्यष पदमा राणालाई तििाषग्चत गररयोस् भन्ने मा. ददलबहादुर
िे ष्ठको प्रस्तािलाई मा. मग्णहर्ष ज्ितीले समथषि गिुष भएको तथयो । त्यसैगरी मा. ददतलपकुमार
शाहीलाई उपाध्यष च ुतियोस् भिी िी बोधप्रसाद उपाध्यायले राख्नुभएको प्रस्तािलाई िृजिन्त्दि शमाषले
समथषि गिुभ
ष एको तथयो । ध्ििीमतबाट तिणषय हुि िसकेपतछ पवहलो प्रस्तािमा मत विभाजि हुाँदा
राणा र शाहीको मत बराबरी भएको तथयो । अध्यष तसं हले ददएको तिणाषयक मतका आधारमा राणा
उपाध्यष च ुतििुभएको तथयो । अध्यषको तिणाषयक मतमा मातथल्लो सदिको पवहलो उपाध्यष मवहला
ु एको तथयो । कर लगाउिे विधेयक, २०१७ पाररत गिष भएको मत विभाजिमा पति
तििाषग्चत हुिभ
पष र विपषमा १३/१३ र विशेर् वििाह (व्यिस्था) विधेयक, २०१७ को पष र विपषमा १५/१५
मत परे पतछ अध्यषको तिणाषयक मतका आधारमा दुिै विधे यक स्िीकृत भएका तथए ।
6
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पररपक्ि अभ्यास
पवहलो सं सदको मातथल्लो सदि महासभाको अग्स्तत्ि जम्माजम्मी एक िर्ष चार मवहिा २७
ु
ददि मारै तथयो। त्यस अितधमा भएका दुई िटा अतधिेशिका १२९ बैठक र दुई िटा सं यि
बैठकहरूको आफैँमा ऐततहातसक महत्त्िका छि् । त्यसबीचमा महासभाले प्रतततितध सभाबाट प्राप्त
'विताष उन्त्मूलि विधेयक, २०१६' सवहत ३९ िटा महत्त्िपूणष विधेयक पाररत गरे को तथयो । २०१६
ु
असार ९ र चैत १८ गते महासभा र प्रतततितध सभाको सं यि
बैठकलाई तत्कालीि राजा महेन्त्रले
सं िोधि गिुभ
ष एको तथयो ।
महासभाको प्रथम अतधिेशिबाट पाररत भएका १० िटा विधेयक मध्ये ४ िटा विधेयक
महासभा उत्पग्त्त भएका तथए भिे बााँकी छ िटा विधेयक प्रतततितध सभामा उत्पग्त्त र पाररत भई
मातथल्लो सभामा पेश भएका तथए ।
दोस्रो अतधिेशिमा पाररत भएका २९ िटा विधेयकहरूमा जि प्रतततितध (तेस्रो सं शोधि)
विधेयक, २०१७ मारै महासभामा उत्पग्त्त भएको तथयो । पवहलो अतधिेशिमा सं सदका सदस्यहरूको
पाररितमक विधे यक, २०१६, आय र कर न्त्याय व्यिस्था विधेयक, २०१६, लालमोहर (सं सोधि
विधेयक), २०१६, सं स्था रग्जष्ट्रेशि विधेयक, २०१६, जि प्रतततितधत्ि (तेस्रो सं शोधि) विधेयक,
२०१७ जस्ता महत्त्िपूणष विधे यकहरू महासभामा उत्पग्त्त भएका तथए । २०१७ असार २४ गते
महासभा बैठकमा पति तत्कालीि अथषमन्त्री सुिणष शम्शेर जबराले बजेट प्रस्तुत गिुभ
ष एको तथयो भिे
वितियोजि विधेयकमातथ वितभन्न तमततका छलफलमा उठे का प्रश्नहरूको सम्बग्न्त्धत मन्त्रीहरूले जिाफ
ददिुभएको तथयो ।
दताष भएको विधेयकलाई सभामा अिुमतत मानिे प्रस्ताि पेश गररसकेपतछ विधेयकमातथ विचार
गररयोस् भन्ने प्रस्तािमातथ छलफल गरी अन्त्त्यमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीबाट जिाफ ददिे अभ्यास त्यसैबेला
सुरु भएको तथयो । अतधकांश विधेयकमातथको दफािार छलफल सदिमै गिे अभ्यास गरे को पवहलो
सदिमा प्रत्येक दफा, अिुसूची, प्रस्ताििा र िामलाई छु ट्टाछट्टै अङ्कग बिाई पाररत गिे र अको सदिमा
पठाउिे गररन्त्थ्यो । सभामा दफािार छफल गदाष विधे यकको दफा १, प्रस्ताििा र िाम बाहकेका कुिै
पति दफालाई विधेयकको अङ्कग बिाउिुअग्घ सं शोधिकताषले सं शोधि राख्ने र तिणषयमा लैजािे अभ्यास
गरे को दे ग्खन्त्छ । ‘एउटा सभाबाट पाररत विधेयकलाई अको सभामा सन्त्दे श पठाउिे र त्यस्तो सन्त्दे श
सभाको सग्चिद्वारा पढे र सुिाउिे गररएको तथयो ।7

7

एउटा सभामा उत्पग्त्त भएको विधेयकमातथ अको
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सभाले सं शोधि गरी पठाएमा उि सं शोधि स्िीकार भए/िभएको जािकारी सम्बग्न्त्धत सभालाई ददिे
व्यिस्था तथयो । पवहलो सदिको कायषकालमा एक सदिबाट पाररत विधेयकलाई दास्रो सदिले गरे को
सं सोधि पवहलो सदिले स्िीकार गरे को दे ग्खन्त्छ ।
सवक्रय महासभासद
महासभाको २०१६ असार १६ दे ग्ख असोज २१ सम्म बसेको पवहलो अतधिेशिमा ४४
बैठक र २०१६ चै त १८ दे ग्ख २०१७ भदौ ३१ सम्म बसेको दोस्रो अतधिेशिमा ८५ गरी १२९
बैठक बसेका तथए । सं सदीय अभ्यासका प्रारग्म्भक काल भए पति महासभाका सदस्यहरूले
मन्त्रीहरूलाई

प्रश्न

सोध्िे, सङ्ककल्प, वििादान्त्त

जस्ता

प्रस्तािहरू

राख्ने

जस्ता

वक्रयाकलापद्वारा

जिप्रतततितधमूलक सं स्थालाई जीिन्त्त र आकर्षक बिाएको दे ग्खन्त्छ । महासभासदहरुले पवहलो
अतधिेशिमा २२ र दोस्रो अतधिेशिमा २८८ गरी ३१० प्रश्न सोधेको रे कडषमा दे ग्खन्त्छ । महासभाले
शून्त्य र विशेर् सयमको अभ्यास भिे सुरु भएको तथएि ।
महासभामा पेश भएका ३९ िटा सङ्ककल्प प्रस्तािमध्ये १७ िटा स्िीकृत, ५ िटा अस्िीकृत
तथा एउटा सभाध्यषको रुतलङबाट छलफलिै िभएको र बााँकी १६ िटा तिणषयाथष प्रस्तुत गिुष अग्घ
प्रस्तािकबाटै वफताष भएका तथए । महासभाले छलफल गरे का प्रस्तािहरूले तत्कालीि सयमको
पूिाषधारको दुरािस्था, सामाग्जक र लैविक विभेदको अिस्था बुझ्ि मद्दत पुनछ । उपाध्यष मा. कमल
राणाले २०१७ असार ८ गते काठमाडौंबाट िेपाल अतधराज्यतभर कुिै ठाउाँ मा जाि मवहलाहरूले
राहदािी तलिु िपिे व्यिस्था होस् भिी प्रस्ताि पेश गिुष भएको तथयो । सो प्रस्तािमा मा. होरा प्र.
जोशीले सं शोधि पेश गिुभ
ष एपतछ ४ जिा सदस्यले बोल्िु भएको र मा. कमल राणाले उत्तर ददएपतछ
सं शोधिवििा सङ्ककल्प स्िीकृत भएको तथयो ।
मा. शम्भुराम िे ष्ठले गण्डक सम्झौतालाई भङ्कग गरी राष्ट्रवहतको ख्याल राखी ियााँ सम्झौता
होस् भिी २०१७ िैशाख २१ गते पेश गिुष भएको सङ्ककल्प प्रस्ताि सभाको बहुमतले अस्िीकृत
गरे को तथयो । प्रस्तामातथ दुई ददिसम्म भएको छलफलमा महासभाका १४ सदस्यले भाग तलिुभएको
तथयो । प्रस्तािमातथ िैशाख २४ गते भएको मत विभाजिमा हुाँदा प्रस्तािको पषमा १२ र विपषमा
१५ मत परे को तथयो ।
महासभाको २०१७ असार १५ को बैठकले विद्याथीलाई सैतिक ग्शषा ददिेसम्बन्त्धी मा.
मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रस्ताि स्िीकृत गरे को तथयो । 'िेपाल अतधराज्यभर िागररक सहायक
सेिा बावहिीको गठि र तातलम गिषको लातग यसै सालदे ग्ख व्यिस्था होस् साथै सिै प्रकारका प्रग्शषण
विद्यालयहरूमा १४ िर्ष िाघेका छार छारालाई पति सैतिक ग्शषा ददिे प्रबन्त्ध गररयोस्' कोइरालाको
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प्रस्तािमा उल्लेख तथयो । उि प्रस्तािमातथको छलफलमा १४ महासभासद्ले भाग तलिुभएको
तथयो ।
"ग्जल्लामा भैरहे को घुसखोरी, भ्रष्टचार र पषपात हटाउिेबारे सभामा ररपोटष प्रस्तुत गिे गरी ७
सदस्यीय महासभा सतमतत ग्जल्लामा तु पठाउिे व्यिस्था होस्" भिी मा. ददलबहादुर िे ष्ठले
पेश गिुभ
ष एको सङ्ककल्प प्रस्तािलाई महासभाले २०१७ साउि ४ गते स्िीकृत गरे को

प्रस्ताि

तथयो ।

मा.

लक्ष्मण जंग बहादुर तसं हले र मा.पीयुर्राज पाण्डेले पेश गिुभ
ष एको सं शोधाि अस्िीकृत भएपतछ मूल
प्रस्तािमा मत विभाजि भएको तथयो । प्रस्तािको पषमा १६ र विपषमा १५ मत परे पतछ महासभा
अध्यषले उि सङ्ककल्प स्िीकृत भएको घोर्णा गिुभएको तथयो ।
'िेपाल अतधराज्य भररका सरकारी कमषचारीहरूको पदको िाम िेपाली भार्ामा मार राग्खयोस्'
भिी मा. ददलबहादुर िे ष्ठले पेश गिुभ
ष एको प्रस्ताि २०१७ भदौ १८ गते अस्िीकृत भएको तथयो ।
प्रस्तािमातथको छलफलमा दुई जिाले मारै भाग तलिुभएको तथयो ।
पवहलो पदचाप
िेपालका लातग महासभाको अभ्यासमा आफैँमा िौलो तथयो । व्यिग्स्थत तियमािली, प्रवक्रया
र स्थावपत अभ्यासको अभािमा सदिले काम गदै , तसक्दै र सच्याउाँ दै अग्घ बढ्िे

प्रयास गरे को

तथयो । २०१६ भदौ ८ गतेको बैठकमा महासभासद्हरुको ध्यािाकर्षण गराउाँ दै माििीय अध्यषले
सभामा एकजिा महासभासदले सामान्त्यतः एउटा प्रस्तािमा एक पटक भन्त्दा बढी बोल्ि िपाइिे र
प्रस्तािको अन्त्तमा सम्बग्न्त्धत माििीय मन्त्रीले उत्तर ददइसकेपतछ त्यसमा फेरर बोल्ि िा छलफल गिष
िपाइिे तियमको घोर्णा गिुष भएको तथयो ।
२०१७ भदौ २९ गतेको बैठकमा मा. लक्ष्मण जं गबहादुर प्रस्तािक रहिुभएको सङ्ककल्प
प्रस्ताि पेश गिे कायषसूची तथयो । त्यस अगािै मा. सूयष प्रसाद उपाध्यायले सङ्ककल्पमा उल्लेग्खत
विर्यलाईष तलएर १६ जिाले सिोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गररसकेको र सिोच्च अदालतबाट कािूिी
आज्ञापर जारी भैसकेकोले सं विधािको धारा ३४ र महासभाको तियमािलीको दफा ५२ को (८) र
१२९ को (२) ले गदाष उि

सङ्ककल्प प्रस्तािमा बहस हुि िसक्िे कुरा माििीय अध्यषलाई

तििेदि गिुभ
ष यो । तत्पित माििीय अध्यषद्वारा उि सङ्ककल्पमा बहस हुि सक्दै ि भिी घोर्णा गिुष
भएको तथयो ।
हालको

सं सदीय

अभ्यासमा

जरुरी

सािषजतिक

महत्त्िको

प्रस्तािमा

समेवटिेजस्ता

जिसरोकारका विर्यलाई महासभासदहरुले सङ्ककल्प प्रस्तािका रूपमा छलफल गिुभ
ष एको दे ग्खन्त्छ ।
दुईपटक
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सदिको

विशेर्ातधकारको

प्रश्न

उठे को

दे ग्खन्त्छ

भिे

महासभा
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सदस्यले

मानिुभएको

स्पष्टीकरणको जिाफ प्रधािमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला

स्ियंले ददिुभएको दे ग्खन्त्छ

। मा.

शम्भुशम्शेर जिराले प्रधािमन्त्रीले २०१७ जेठ १५ गतेको प्रेस सम्मेलिमा महासभासदका सम्बन्त्धमा
बोल्िुभएको विर्यमा स्पष्टीकरण मानिुभएको तथयो भिे त्यसको दुई ददिपतछ (२०१७ जेठ १७)
प्रधािमन्त्री कोइरालाले महासभामा ििव्य ददिुभएको तथयो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद दे िकोटाको
तिधिमा प्रधािमन्त्री कोइराला स्ियंले राख्नुभएको शोक प्रस्तािमातथ सभाले छलफल गरी २०१६ भदौ
५ गते पाररत गरे को तथयो ।
'हालै ग्चतियााँ फौजले िेपालको उत्तर पग्िम मुस्ताङतभर एकजिा िी ५ को सरकारको
कमषचारीलाई गोली हािेर मारी १७ जिा अन्त्य कमषचारी र िेपाली िागररकलाई बन्त्दी बिाई ततधबती
इलाकातभर अपहरण गरी लगेकोले िेपालको सािषभौतमकता उपर ठाडो हिि भएकोले खेद प्रकट गदाष
यस्तो आक्रमण िहोस् भन्ने हेत ु सीमािाकामा सैतिक सुरषाको उग्चत व्यिस्था होस्' मा. शुभ शम्सेर
जिराको प्रस्तािमा भतिएको तथयो । उि प्रस्तािमातथ २०१७ असार २९ गतेको छलफलमा
प्रधािमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जिाफ ददिुभएपतछ उि प्रस्ताि वफताष भएको तथयो ।
प्रस्तािमातथको छलफलमा सात जिाले भाग तलिुभएको तथयो ।
'पूि ष १ िं धुतलखेलदे ग्ख भोट जािे बाटोमा पिे कोदािरसम्म सीधा बाटो बिाइयोस्' भन्ने मा.
गणेशप्रसाद खरे लको सङ्ककल्प प्रस्तािमातथ २०१७ असार १८ गते छलफल भएको तथयो । उि
प्रस्तािमा २ जिाले बोतलसकेपतछ प्रस्ताि वफताष भएको तथयो । सोही बैठकमा 'जातपात र पात
पततया सम्बन्त्धी कािूि व्यिस्था युग सुहाउाँ दो िभएकोले तोतडयोस्' भिी मा. सह्रिाथ कपातलले पेश
गिुभ
ष एको सङ्ककल्प प्रस्तािमा पति २ जिाले बोतलसकेपतछ प्रस्ताि वफताष भएको तथयो ।
ु बैठक
हुकुमी सं सद र सं यि
महासभाको पवहलो बैठक २०१६ साउि ४ गते विहाि ७ बजे र प्रतततितध सभाको पवहलो
बैठक २०१६ असार १६ गते राती अबेर बसेको तथयो । मातथ उल्लेख गररएजस्तै यो सं सदीय
कामकारिाही आफैँमा ियााँ तथयो । तर त्यसअग्घ सं सदको िाममा कुिै बैठक िै िभएको भिे
होइि । दे शमा राजिीततक पररितषिको बढ्दो अकांषालाई तिस्तेज पािे उद्देश्यले िै भए पति जहातियााँ
राणा शासिकै समयमा पवहलो तलग्खत सं विधािको अभ्यास सुरु भएको तथयो । िेपाल सरकारको
िैधातिक कािूि, २००४ मा उल्लेग्खत भारदारी सभा र राष्ट्र सभा िामक दुई सदिात्मक
व्यिस्थावपकाबारे पति यस आलेखको अग्रभागमा सं षेपमा उल्लेख गररएकै छ ।
भारदारी सभाका सबै सदस्य िी ३ बाटै मिोिीत हुिे सं िध
ै ातिक व्यिस्था तथयो । राष्ट्र
सभामा ४२ जिा तििाषग्चत र २८ जिा मिोिीत हुिे प्रािधाि भएपति दे शमा कुिै तििाषचि गररएको
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तथएि । तर पति बडाहावकमहरूले छािेर पठाएका आफू अिुकूलका व्यग्िहरू राखेर अग्न्त्तम राणा
प्रधािमन्त्री िी ३ मोहि शमशेर जिराले वि.सं २००७ असोज ६ गते शुक्रबार तसं हदरिारतभरको
ु पवहलो बैठक राखे । (पााँडे २२६)
नयालरी हलमा राष्ट्रसभा तथा भारदारीसभाको सं यि
भारतीय राजदू त सर सीपीएि तसन्त्हा र बेलायती राजदूत सर जजष फाल्कोिरलाई साषी राखेर
िी ३ मोहिशमशेरले 'सं सद' को उद्घाटि मारै गरे िि्, 'ग्स्पच' पति ददएका तथए । तर कुिै
कायषसूचीमा अको बैठक बसेको तथएि । त्यसैबीच २००७ काततषक २१ गते ग्शकार खेल्ि तिस्किे
तिहुाँमा राजा तरभुिि लैिचौरग्स्थत भारतीय दूतािासमा शरण तलि पुगे । तरभूििलाई फकाषउिे प्रयास
असफल भएपतछ राणाहरूले उिका िािालक माइला िाती ज्ञािेन्त्र शाहलाई राजगद्दीमा राख्ने प्रवक्रया
सुरु गरे । त्यसै

पृष्ठभुतममा २००७ काततषक २२ विहाि ७ बजे दुिै सदिका सदस्य तथा भाइ-

भारदार, उच्चपदस्थ कमषचारीहरूलाई तसं हदरिारको पग्िम चोकमा उपग्स्थत गरे र 'सं सद बैठक'
गररएको तथयो । उि बैठकमा िी ३ को आदे शािुसार तयार गररएको कागजमा सबै सहभागीहरूले
हस्ताषर गरे का तथए ।
राष्ट्रसभाका मिोिीत सदस्यः (ररजाल १५२)
•

पकज केशर शमशेर जबरा सभापतत

•

बृक सोभानयजि थापा

•

हररशमशेर जबरा

•

लेक सुरेन्त्रबहादुर शाह

•

प्रचण्ड शमशेर जबरा

•

लेक यज्ञबहादुर बस्िेत

•

लेज एकराज शमशेर जबरा

•

सरदार मािबहादुर

•

मेज मृगेन्त्रशमशेर जबरा

•

सरदार गुञ्जमाि तसं ह

•

मेज अजुि
ष शमशेर जबरा

•

सरदार कृष्णबहादुर

•

लक्ष्मणशमशेर जबरा

•

मीसु उपेन्त्रपुरुर्

•

मेज विजयशमशेर जबरा

•

डा. तसवद्धमग्ण

•

सुिणषशमशेर जबरा

•

•

लेक भरत शमशेर जबरा

•

इ. ज्यािबहादुर प्रधाि

•

गुरुराज ियिराज पग्ण्डत

•

भगितीप्रसाद तसं ह

•

मेज िीर शमशेर जबरा

•

पग्ण्डत लोकिाथ जोशी

•

मेक बालकृष्ण शमशेर जबरा

•

मीसु भीमबहादुर पााँडे

•
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लेक खड्गिरतसं ह राणा
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राष्ट्रसभाका तििाषग्चत (भतिएका) सदस्यः (ररजाल १५२-१५३)
पूिष १ िम्बर

जगतबहादुर

पूिष २ िम्बर

मेघराज उपाध्याय

पूिष ३ िम्बर

तुलसी तगरी

पूिष ४ िम्बर

पशुपतत उपाध्याय

धिकुटा

गजेन्त्र बहादुर प्रधािाि

इलाम

टं किाथ बास्तोला

बारा-पसाष

ग्शिदत्त पग्ञ्जयार

रौतहट

केिल चौधरी

महोत्तरी

...............

सलाषही

राजेन्त्र तसं ह

सप्तरी

बोधविक्रम पन्त्थ

तसराह

ग्शिदयाल साहु

मोरङ-झापा

हररिारायण साहु

पग्िम १ िम्बर

भीमबहादुर

पग्िम २ िम्बर

दे िीबहादुर काँ ु िर

पग्िम ३ िम्बर

ऋवर्राज सेढाइँ

पग्िम ४ िम्बर

सन्त्तमाि िे ष्ठ

पाल्पा

भिेन्त्रराज पौडेल

गुल्मी

रणबहादुर घती

सल्याि

...............

प्युठाि

तगररराज उपाध्याय

दै लेख

...............

डोटी

...............

डडेल्धुरा

...............

बैतडी

...............

जुम्ला

...............

ग्चसापािी

इन्त्रबहादुर जोशी

पाल्ही माझखण्ड

लक्ष्मीिारायण िे ष्ठ

खजहिा-स्युराज

गयाप्रसाद साह

कैलाली-कञ्चिपूर

...............

बााँके-बददषया

कृष्णगोपाल टण्डि

िेपाल चार भञ्ज्याङ

कृष्णप्रसाद

काठमाडौं िगरपञ्चायत

ईश्वरी प्रसाद ररमाल

भिपुर

महन्त्त गोविन्त्द हररजिम

लतलतपुर िगरपञ्चायत

रुरबहादुर
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विरगन्त्ज िगरपञ्चायत

...............

ग्शग्षत िगष

शंकरदे ि पन्त्त

ग्शग्षत िगष

पूणप्र
ष साद ब्राह्मण

साहू /महाजि व्यापारी िगष

भेर्राज शमाष

सरकारी कमषचारी

प्रो. भििाथ

ग्जतमदारको विशेर् प्रतततितध

गयाप्रसाद साह

मजदुरको विशेर् प्रतततितध

...............

अन्त्त्यमा
सं सदीय व्यिस्था आफैँमा प्रवक्रयामुखी हुन्त्छ । सं सदका सदस्यहरूको चयि गिे आम
िागररक भिे प्रवक्रयामा भन्त्दा पररणाममा बढी सरोकार राख्छि् । आफ्िा प्रतततितधले तििाषचिका
समयमा गरे को बाचा अिुरूप कग्त्तको प्रभािकारी भूतमका तििाषह गरे का छि् भन्ने तिगरािी गदषछि् ।
सं सदीय व्यिस्थामा सत्ता पष र प्रततपषी सांसदहरूको भूतमका पति केही फरक हुन्त्छ । तर
कायषपातलकाका काममा तिगरािी गिे, प्रश्नोत्तर र सं सदीय सतमततमा हुिे छलफल आददमाफषत् सरकारी
उच्च अतधकारीहरूलाई जिाफदे ही र उत्तरदायी ििाउिे काममा उहााँहरूको विशेर् सवक्रयता अपेग्षत
हुन्त्छ । सं विधाि, कािूि र तियमािलीमा सबै विर्य र प्रवक्रयाको सम्पूणष व्याख्या र व्यिस्था िहुि
पति सक्छ । तर सं सदीय अभ्यास र स्थावपत परम्परामाफषत् जिप्रतततितधले कायषपातलकालाई मारै
होइि, स्ियं आफू र सिोच्च जिप्रतततधमूलक सं स्थालाई पति आम िागररकप्रतत उत्तरदायी र जिाफदे ही
बिाउिु पछष । महासभाले सुरु गरे को विधे यकमातथको व्यापक छलफल, प्रश्नोत्तर, सािषजतिक महत्त्िका
प्रस्ताि आददमा महासभासदहरूको सवक्रयता आजका लातग पति प्रेरणादायी छि् । आधा सङ्कख्यामा
मिोिीत सदस्य रहेको महासभाले तत्कालीि प्रतततितध सभाबाट पाररत 'तबताष उन्त्मुलि विधेयक,
ाँ ी हो । सांसदहरूको
२०१६' स्िीकार गरे को तथयो । जिचाहिा र िागररक अतभमत िै सं सदको पुज
रचिात्मक सवक्रयतालेिै सं सदीय अभ्यासलाई समृद्ध बिाउाँदै लैजान्त्छ । त्यसका लातग सं सद
सग्चिालयको व्यिस्थापकीय दषता र समग्र कमषचारीको कायषतत्परतामा बढोत्तरी गदै जािु आिश्यक
छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, २००४
िेपाल अन्त्तररम शासि विधाि, २००७
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५
िेपालको सं विधाि, २०१९
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िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०४७
िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, २०६३
िेपालको सं विधाि (२०७२)
पोखरे ल कृष्ण. प्रमुख सं सदीय र गैर-सं सदीय राजिीततक प्रणाली. काठमाडौं: एम.के.पग्धलससष एन्त्ड
तडग्स्ट्रव्युटसष, भोटावहटी, काठमाडौं, २०६७.
राजेन्त्र फुयाल, सम्पा. रावष्ट्रय सभाका दुई िर्ष (२०७४ फागुि २१ दे ग्ख २०७६ फागुि २०

सम्म). काठमाडौं: सं घीय सं सद सग्चिालय, तसं हदरिार काठमाडौं ।, २०७७.
विष्णु ररजाल. “राणाकालको सं सद्". सं सदीय परकाररता. सम्पा. राजेन्त्र फुयाल. पवहलो, २०७३
काग्त्तक. भा. २०००. काठमाडौं: सं सदीय मातमला परकार समाज तसं हदरिार, काठमाडौँ।,
२०७३. १४९-१५४.
सरदार भीमबहादुर पााँडे. त्यस बखतको िेपाल राणाकालीि आग्खरी तीि दशक. पााँचौ २०७६
िैशाख. भा. भाग ४. वफतिक्स बुक्स, तमतत उल्लेख िभएको. ५ सं स्क.
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सं सदीय प्रस्तािको प्रभािकाररताः च ुिौती र सम्भाििा

ध्रिप्रसाद
ग्घतमरे
ु



सारांश

सं सदका सदस्यले सािषजतिक महत्त्िका विर्यमा छलफल गरी कु िै कदम चाल्ि औपचाररक रूपमा पेश
गरे को विचार, धारणा िा मतलाई प्रस्ताि भतिन्त्छ । कािूि तिमाषण गिे कायषलाई व्यिग्स्थत गिु,ष जिताको
प्रतततितधत्ि गिु,ष सरकारका कामकारिाहीहरूको तिगरािी गिुष तथा सरकारलाई समुग्चत तियन्त्रण गरी
सं सदप्रतत जिाफदे ही र उत्तरदायी बिाउिु प्रस्तािको प्रमुख उद्देश्य हो । वििाप्रस्ताि सं सदमा कु िै पति
विर्य प्रिेश गिष र तिणषयाथष प्रस्तुत हुि िसक्िे हुिाले सं सदीय प्रवक्रयामा यसको महत्त्िपूणष भूतमका
रहन्त्छ । प्रस्तािको प्रकृतत, स्िभाि र विर्यिस्तु, तिणषयाथष प्रस्तुत हुिे िा िहुिे तथा सं सदको वितभन्न
कायषका आधारमा प्रस्तािलाई वितभन्न वकतसमले िगीकरण गिष सवकन्त्छ । सं सदले तिमाषण गरे को कािूिको
आधारमा मार सं सदीय कायषको प्रभािकाररतालाई मापि गररयो भिे त्यस्तो मूल्याङ्ककि एकाङ्की बन्न
पुनदछ । सरकारका कामकारिाहीहरूको तिगरािी गरी सं सदप्रतत उत्तरदायी बिाउि पेश गररिे प्रस्तािको
सङ्कख्या र गुणस्तरले पति सं सदीय कायषको आयति बढाउि त्यततकै भूतमका तििाषह गदषछि् । सं घीय
सं सदका हालसम्म सम्पन्न अतधिेशिहरूमा दताष र पेश भएका प्रस्तािको सङ्कख्या तिराशाजिक दे ग्खन्त्छ ।
सांसदहरूले सं सदीय कायषमाभन्त्दा आफ्िो तििाषचि षेरमा बजेट र योजिा पािे जस्ता विर्यमा बढ्ता ध्याि
ददिे, दताष भएका प्रस्तािले पति छलफलका लातग उग्चत अिसर िपाउिे र पेश भएका प्रस्तािप्रतत
सरकारले समुग्चत ध्याि र प्रततवक्रया िददिे कारणले पति प्रस्तािको प्रभािकाररता खग्स्करहेको पाइन्त्छ ।
तसथष, सं सदीय कायषमा पुर्याएको योगदािका आधारमा सांसदको भूतमकाको मूल्याङ्ककि गिे पद्धततको
विकास गिे, सं सदीय पद्धतत र प्रवक्रयाबारे मा सांसदलाई समुग्चत अतभमुखीकरण गिे तथा प्रस्तािप्रतत
सरकारको ध्याि र प्रततकृयाहरूमा िृवद्ध गिे जस्ता उपायहरूलाई अिलम्बि गरी सं सदीय प्रवक्रयामा
सांसदको भूतमकालाई सङ्कख्यात्मक तथा गुणात्मक िृवद्ध गररिुपिे च ुिौती र खााँचो टड्कारो दे ग्खएको छ ।
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अथष र पररभार्ा
कुिै व्यग्ि िा सं स्थासमष छलफल िा स्िीकृततका लातग प्रस्तुत कुिै कायष, योजिा िा
विचारलाई सामान्त्यतया प्रस्ताि भिेर बुग्झन्त्छ । िेपाली शधदकोशले पति "कुिै कायष िा उद्देश्यका
लातग कुिै सभा, सतमतत िा समाजसमष प्रस्तुत गररएको योजिा िा विचार" लाई प्रस्ताि भिेर
अथ्याषएको छ ।
सं सदीय पद्धततमा प्रस्तािलाई सं सदको कुिै सदस्यले सभासमष औपचाररक रूपमा प्रस्तुत
गरे को विचार, धारणा िा मतको रूपमा तलइन्त्छ । यसरी प्रस्ताि पेश गदाष सभाले त्यो विर्यमातथ
छलफल गरी कुिै ठोस कदम चालोस् भन्त्िे उद्देश्य राग्खएको हुन्त्छ । Robert's Rule of Order

(Newly Revised), The Standard Code of Parliamentary Procedure मा पति प्रस्तािलाई "A
motion is a formal proposal proposed by member of a deliberative assembly that the
assembly take certain action." भिेर पररभावर्त गरे को पाइन्त्छ । प्रतततितध सभा तियमािली,
२०७५ र रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ को तियम २ को पररभार्ाको क्रमशः खण्ड (च) र (छ)
मा प्रस्तािलाई “सम्बग्न्त्धत सभाको विचाराथष पेश गररएको कुिै प्रस्ताि” को रूपमा पररभावर्त गररएको
छ । यसथष, सं सदको बैठकमा सदस्यहरूद्वारा प्रस्तुत गररएको औपचाररक विचार िा मतलाई सं सदीय
प्रस्ताि भिेर बुझ्िु पदषछ । कुिै खास सािषजतिक महत्त्िका विर्यमा छलफल गरी आिश्यक कदम
चाल्िे उद्देश्यले यस्ता प्रस्ताि पेश गररन्त्छ ।

Motion र Resolution बीचको तभन्नताः
ु मा प्रस्तािलाई कतै Motions त कतै Resolutions भन्त्िे गररएको छ ।
वितभन्न मुलक
कततपय विद्वािले यी दुिैलाई समािाथी शधदका रूपमा प्रयोग गरे को पति पाइन्त्छ । तर यी समािाथी
शधद भिे होइिि् । Motions शधदले सभाको विचाराथष प्रस्तुत कुिै प्रस्तािलाई बुझाउाँ छ । त्यस्तो
प्रस्ताि मौग्खक पति हुि सक्दछ । सबै Motions ले सभाको सामूवहक विचार तिमाषण गिष पति
सक्दै िि् । तर Resolutions ले सभासमष प्रस्तुत यस्तो प्रस्तािलाई बुझाउाँ छ जसमातथ उतभएर
सभाले आफ्िो सामूवहक विचार िा धारणाको तिमाषण गदषछ । Resolutions मौग्खक रूपमा पेश गिष
सवकाँदै ि । यो सदै ि तलग्खत र औपचाररक हुिे गदषछ । तसथष, सबै Resolutions हरू Motions हुि ्
तर सबै Motions हरू Resolutions बन्न सक्दै िि् भन्त्ि सवकन्त्छ ।
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प्रस्तािको उद्देश्य र महत्त्ि
प्रस्ताि आफैँमा सं सदीय कायष होइि । सांसदको व्यग्िगत विचार िा मतलाई सभाको
सामूवहक विचार िा मतमा रूपान्त्तरण गिे एउटा माध्यम हो । सं सदका वितभन्न कायषमा सघाउ
पुर्याउिे औजार िा माध्यमका रूपमा उपयोग हुि ु िै प्रस्तािको प्रमुख उद्देश्य हो ।
सं सदीय पद्धतत र प्रवक्रयामा प्रस्तािले अहम् भूतमका तििाषह गदषछ । प्रतततितध सभा
तियमािली, २०७५ र रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ को तियम क्रमशः ६१ र ५६ मा कुिै पति
विर्यमातथ प्रस्तािवििा बैठकमा छलफल गिष िसवकिे प्रािधाि छ । प्रश्न, सूचिा र प्रततिेदिबाहेक
अन्त्य कुिै पति विर्य वििाप्रस्ताि सं सदमा प्रिेश गिै पाउाँ दैिि् । वििाप्रस्ताि कुिै पति विर्य सभामा
तिणषयाथष प्रस्तुत हुि पति सक्दै ि । कािूि तिमाषण गिु,ष जिताको प्रतततितधत्ि गिु,ष सरकारका
कामकारिाहीको तिगरािी गिुष र सरकारलाई समुग्चत तियन्त्रण गरी सं सदप्रतत उत्तरदायी बिाउिु
सं सदका

प्रमुख

कायष हुि ् ।

यसको

साथै

सं सदले

जााँचबुझ,

छािविि

र

अन्त्य

आन्त्तररक

व्यिस्थापिसम्बन्त्धी कामहरू पति गिुष पदषछ । यी सबै कायषको ढोका प्रस्तािले िै खोल्दछ ।
सं सदले गिे कुिै पति कायष प्रस्तािवििा अगातड बढ्ि सक्दै ि ।
प्रस्ताि सम्बन्त्धी शतष र अन्त्य प्रवक्रयागत व्यिस्था
उल्लेग्खत तियमािलीहरूको तियम क्रमशः ७२ र ६७ मा प्रस्तािसम्बन्त्धी शतषको व्यिस्था
गररएको छ । दे हायको कुिै कुरा रहे को प्रस्ताि स्िीकायष िहुिे हुिाले प्रस्ताि दताष गिष चाहिे सांसद
र कायष व्यिस्था शाखामा खवटएका कमषचारीहरूले यसमा विचार पुर्याउिु पदषछः•

सं विधािको धारा १०५ अिुसार कुिै अदालतमा विचाराधीि मुद्दाहरूका सम्बन्त्धमा न्त्याय
तिरूपणमा प्रततकूल असर पािे तथा न्त्यायाधीशले कतषव्य पालिको तसलतसलामा गरे को
न्त्यावयक कायषसम्बन्त्धी विर्य,

•

सं विधािको व्यिस्था विपरीत हुिे विर्य,

•

एकभन्त्दा बढी विर्य समािेश भएको, विर्यिस्तु अस्पष्ट िा अतिग्ित भएको, अग्शष्ट भार्ा
प्रयोग गररएको, कोरा तकष, अिुमाि, व्यङ्कनयोग्ि, असम्बद्ध, आषेपयुि िा अरू कुिै अिुमातित
िा आपग्त्तजिक कुरा रहेको,

•

कुिै व्यग्िले व्यग्िगत है तसयतले गरे को कामसम्बन्त्धी आचरणको उल्लेख गरे को,

•

सभा िा कुिै सतमततको तिणषय र सं सदमा विचाराधीि विर्यको आलोचिा गरे को,

•

न्त्यावयक, अधषन्त्यावयक तिकाय िा अतधकारी िा कािूि बमोग्जम गदठत आयोग िा सतमततमा
विचाराधीि रहेको विर्य,
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•

चालु अतधिेशिमा भइसकेको छलफललाई दोहोर्याउिे विर्य,

•

छलफल गदाष रावष्ट्रय सुरषा, अखण्डता िा कूटिीततक सम्बन्त्ध जस्ता सं िेदिशील विर्यमा
आाँच आउि सक्िे भिी मग्न्त्रपररर्द्बाट प्रमाग्णत भएको विर्य ।
सभामुख िा अध्यषले स्िीकृत िा अस्िीकृत गिष सक्िे, छलफल गिे ददि र समयाितध

सभाध्यषले तोक्िे, पेश िगररएको प्रस्ताि स्ितः तिग्ष्क्रय हुिे, उही विर्यमा अन्त्य प्रस्ताि िा सं शोधि
पेश गिष िपाइिे, दताष भइसकेको प्रस्ताि सभामुखको अिुमतत तलई तलग्खत तििेदिद्वारा वफताष तलि
सवकिे, सभाध्यषको अिुमतत तलई धन्त्यिाद ज्ञापि गिे, बैठक स्थतगत गिे, बधाई ददिे िा शोक
प्रकट गिे, छलफल स्थतगत र समाप्त गिे जस्ता प्रस्तािहरू सूचिावििा पति पेश गिष सवकिे, त्यस्ता
प्रस्तािद्वारा कुिै वििादास्पद विर्य उठाउि िपाइिे जस्ता प्रस्तािसम्बन्त्धी प्रवक्रयागत व्यिस्था
उल्लेग्खत तियमािलीहरूको क्रमशः पररच्छे द १० र ९ मा गररएको पाइन्त्छ ।
प्रस्तािका वकतसम िा प्रकार
ु मा वितभन्न खाले प्रस्तािहरूको अभ्यास भइरहे को पाइन्त्छ । सं यि
ु
वितभन्न मुलक
अतधराज्य
बेलायतको सं सदीय पद्धततमा स्ितन्त्र अग्स्तत्ि भएका र सभामा छु ट्टै Business तिमाषण गिे Main

Motions, अन्त्य प्रस्तािमातथ आग्ित Subsidiary Motions, अत्यन्त्त जरुरी सािषजतिक महत्त्िका
विर्यमा पेश गररिे Privileged Motions, सभामा आकग्स्मक आइपिे विर्यमा पेश गररिे Incidental

Motions तथा एकपटक छलफल भइसकेका विर्यलाई पुिः छलफलमा ल्याउिे Restorative
Motions गरी पााँच प्रकारका प्रस्तािको प्रयोग भएको दे ग्खन्त्छ । स्ितन्त्र िा छु ट्टै विर्य उठाि गिे
Substantive Motions, कुिै प्रस्तािलाई प्रततस्थापि गिे Substitution Motions र अन्त्य प्रस्तािमातथ
तिभषर िा सम्बग्न्त्धत Subsidiary Motions गरी भारतमा तति वकतसमका प्रस्तािहरूको अभ्यास रहेको
पाइन्त्छ ।
िेपालको सं घीय सं सदमा वितभन्न प्रस्तािहरू प्रचतलत छि् । सं सदीय कायष, प्रस्तुतकताष
सदस्य, तिणषयाथष प्रस्तुत हुिे िा िहुिे, उठाि गिे विर्यिस्तुको गाम्भीयषता र महत्त्िजस्ता वितभन्न
आधारमा प्रस्तािलाई िगीकरण गिे गररएको छ । सं सदले गिे वितभन्न कायषका आधारमा प्रस्तािलाई
दे हायअिुसार िगीकरण गिष सवकन्त्छ:१. कािूि तिमाषण गिे कायषमा प्रयोग गररिे प्रस्ताि
सं सदको प्रमुख कायष कािूि तिमाषण गिुष हो । कािूिको मस्यौदाको रूपमा विधेयक पेश
गररन्त्छ । सं सदका वितभन्न चरणमा हुिे छलफल र अिुमोदिपतछ मार विधेयकले ऐि बन्ने अिसर
पाउाँ छि् । सभामा प्रस्तुत गिष अिुमतत मानिे, विधेयकमातथ सैद्धाग्न्त्तक छलफल गिे, जिताको
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प्रततवक्रयाको लातग प्रचार गिे, सम्बग्न्त्धत सतमततमा दफािार छलफल गिे िा सभा मै दफािार
छलफल गिे, सतमततको प्रततिेदिसवहतको विधेयकमातथ छलफल गिे, विधेयकलाई पाररत गिे,
अध्यादे शलाई स्िीकृत िा अस्िीकृत गिे, कुिै सग्न्त्ध िा सम्झौता अिुमोदि िा अस्िीकृत गिेजस्ता
कािूि तिमाषणका वितभन्न कायषहरू प्रस्ताि माफषत् िै हुन्त्छि् ।
२. जिताको प्रतततितधत्ि गिे कायषमा प्रयोग हुिे प्रस्ताि
जिताको प्रतततितधत्ि गिुष सं सदको अको प्रमुख कायष हो । तसद्धान्त्ततः सं सदले गिे प्रत्येक
कायषमा जिताको प्रतततितधत्ि हुन्त्छ । तथावप, प्रत्यष जिसरोकारका विर्यमा सरकारको ध्यािाकर्षण
गराउिे कततपय कायषहरू शू न्त्य समय, विशेर् समय र प्रश्नोत्तर जस्ता औजारहरूको अलािा
तिम्िािुसारका प्रस्तािमाफषत् हुिे गदषछि्:(क) ध्यािाकर्षण
उल्लेग्खत तियमािलीहरूको क्रमशः तियम ७२, ६६ मा ध्यािाकर्षणको व्यिस्था गररएको
पाइन्त्छ । ती तियमहरूमा कुिै सदस्यले सभामुख िा अध्यषको पूिस्ष िीकृतत तलई सािषजतिक
महत्त्िको विर्यमातथ सम्बग्न्त्धत मन्त्रीको ध्यािाकर्षण गिष सक्िे, एक ददि अगािै सूचिा ददिुपिे,
मन्त्रीले चाहेमा तत्काल बैठकमा जिाफ ददि िा कुिै अको ददिको लातग समय माग गिष सक्िे,
प्रस्तािको सूचीमा िाम भएका अन्त्य सदस्यले स्पष्टीकरण माग गिषसक्िे, मन्त्रीद्वारा अन्त्त्यमा जिाफ
ददइिे, जिाफ ददएपतछ त्यसमातथ छलफल िगररिे, एउटा ध्यािाकर्षणमा बढीमा तीिजिाको िाम
समािेश गररिे, एउटा बैठकमा एकजिाले एक पटक मार ध्यािाकर्षण गिष पाउिे र एउटा बैठकमा
दुई पटकभन्त्दा बढी ध्यािाकर्षण गिष िपाइिे व्यिस्था छ ।
(ख) जरुरी सािषजतिक महत्त्िको प्रस्ताि
उपरोि तियमािलीहरूको तियम ७१ र ६५ मा जरूरी सािषजतिक महत्त्िको प्रस्तािको
व्यिस्था छ । ती तियमहरूमा कुिै सदस्यले जरूरी सािषजतिक महत्त्िको विर्यमातथ छलफल गिष
त्यससम्बन्त्धी प्रस्तािको सूचिा बैठकको दुई घण्टा अगािै सभाको सग्चिलाई ददिुपिे, कम्तीमा
दुईजिा सदस्यले समथषि गिुप
ष िे, छलफलको कारण स्पष्ट उल्लेख गिुप
ष िे, सभाध्यषबाट स्िीकृत
हुिपु िे, मन्त्रीसाँग परामशष गरी छलफलको ददि र समय तोवकिे, बढीमा दुई घण्टाको समय तोवकिे,
सभाध्यषले प्रस्तािकको िाम तलएपतछ प्रस्तािकले सं ग्षप्त ििव्य ददिे, त्यसपतछ छलफलमा भाग
तलिे सदस्यलाई समय ददइिे र उठे का प्रश्नको जिाफ सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले ददिे प्रािधाि रहे को छ ।
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बाढी, पवहरो, खडेरीजस्ता प्राकृततक प्रकोप, खािे पािीको अभाि, सुकुम्बासी समस्या, रुनण
हुाँदै गएका उद्योग कारखािा, बाटोको समस्या, ग्शषा तथा स्िास्थ्य जस्ता षेरमा जितालाई परे का
दुःख, पीडा र मकाषका विर्यहरूमा सरकारको ध्यािाकर्षण गिष जरुरी सािषजतिक महत्त्िको प्रस्ताि र
ध्यािाकर्षण पेश गिे गररएको पाइन्त्छ । यी प्रस्तािमाफषत् सांसदले आफ्िा तििाषचि षेरका जिताको
प्रत्यष रूपले प्रतततितधत्ि गदषछि् । सरकारले पति त्यस्ता विर्यमा तत्काल पहल गरी जि दावयत्ि
तििाषह गिे अिसर पाउाँ छ ।
३. सरकारका कामकारिाहीलाई अिुगमि गिष प्रयोग गररिे प्रस्ताि
सरकारका कामकारिाहीलाई शू क्ष्म रूपले तिगरािी गरी सं सदप्रतत जिाफदे ही तथा उत्तरदायी
बिाउिु सं सदको अको महत्त्िपूणष कायष हो । आधुतिक समयमा सरकारका कामकारिाहीको शूक्ष्म
रूपले

अिुगमि,

मूल्याङ्ककि

गरी

तिगरािी

गिे

कायष

सं सदीय

सतमततले

गदषछि् । यस सन्त्दभषमा सभाबाट गररिे कततपय कायषहरू तिम्ि प्रस्तािमाफषत् हुिे गदषछि्:
(क) स्थगि प्रस्ताि
दे शमा तत्काल घटे को घटिा िा सरकारको उत्तरदावयत्ितभरको अत्यन्त्त जरुरी सािषजतिक
महत्त्िको विर्यमा छलफल गिष बैठकमा चतलरहेको कायषक्रम स्थतगत गररयोस् भिी यो प्रस्ताि पेस
गररन्त्छ । यसैगरी उल्लेग्खत तियमािलीहरूको पररच्छे द क्रमशः १२ र ११ मा स्थगि प्रस्तािको
कायषवितधगत व्यिस्था गररएको छ । यस्तो प्रस्ताि सभाध्यषको अिुमततले पेश गिष सवकिे,
सभाध्यषले अस्िीकृत गरे मा कारणसवहतको जािकारी प्रस्तािकलाई ददि सवकिे, बैठक सुरु हिु दुई
घण्टा अगािै सभाको सग्चिलाई सूचिा ददिुपिे, सूचिाको एक/एक प्रतत सभाध्यष, विर्यसाँग सम्बग्न्त्धत
मन्त्री र सं सदीय मातमला मन्त्रीलाई ददिुपिे, यस्तो सूचिा एक बैठकमा एकभन्त्दा बढी पेश गिष
िपाइिे, िाम तलएपतछ प्रस्तािकले पेश गिष अिुमतत मानिे, कुिै सदस्यले विरोध गरे मा प्रस्तािको
समथषिमा रहिेलाई उतभिे आदे श ददइिे, प्रतततितध सभाको हकमा कम्तीमा २८ जिा र रावष्ट्रय सभाका
हकमा कम्तीमा ६ जिा उतभएमा अिुमतत पाएको मातििे, छलफल गिष सोही ददिको कुिै समय
तोक्ि सवकिे, छलफल पयाषप्त भएको लागेमा छलफल समाप्त भएको घोर्णा गररिे र उि प्रस्तािलाई
तिणषयाथष पेश गिे प्रािधाि रहे को छ । भूकम्प, बाढी पवहरो जस्ता प्राकृततक प्रकोपका कारण भएको
धि-जिको षतत, हत्या िा वहं साका घटिा, आगजिीका घटिाजस्ता अत्यन्त्त जरुरी सािषजतिक
महत्त्िका विर्यमा छलफल गिष यो प्रस्ताि पेश गिे अभ्यास छ ।
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(ख) सङ्ककल्प
उग्ल्लग्खत तियमािलीहरूको पररच्छे द क्रमशः १३ र १२ मा सङ्ककल्पको व्यिस्था गररएको
छ । सािषजतिक महत्त्िको विर्यमा राय िा तसफाररस प्रकट गिष, सरकारको कुिै कायष िा िीततको
समथषि िा विरोध प्रकट गिष िा पुिविषचारका लातग ध्यािाकर्षण गिष, कुिै सन्त्दे श िा तिदे शि ददि र
सभाध्यषले उपयुि र आिश्यक ठहर्याएको अन्त्य विर्यमा सङ्ककल्प पेश गिष सवकिे, प्रस्तुतकताषले
सूचिा सग्चिलाई ददिुपिे, दताष भएको सात ददिपतछ छलफल गिष सवकिे, मन्त्रीको सङ्ककल्प तीि
ददि पतछ छलफल गिष सवकिे, मन्त्रीबाहेक अन्त्य कुिै सदस्यले सभामुखको अिुमतत ितलई एउटै
अतधिेशिमा तीिभन्त्दा बढी सङ्ककल्पको सूचिा ददि िपाउिे, सभाध्यषले स्िीकृत िा अस्िीकृत गिे,
स्िीकृत सङ्ककल्पको प्रतत पेश हुिे दुई ददि अगािै वितरण गररिे, एउटा बैठकमा एक सदस्यको
एकभन्त्दा बढी सङ्ककल्प कायषसूचीमा िराग्खिे, एक बैठकमा दुईभन्त्दा बढी सङ्ककल्प िराग्खिे, पेश
िगररएको सङ्ककल्प वफताष तलएको मातििे, सं शोधि पेश गिष सवकिे, पवहले सं शोधिको तिणषय गरी
सङ्ककल्पमा तिणषय गिे, सग्चिले स्िीकृत सङ्ककल्पको प्रतत मग्न्त्रपररर्द् र सम्बग्न्त्धत मन्त्रीलाई पठाउिे
तथा मन्त्रीले कायाषन्त्ियि गरी सोको र कायाषन्त्ियि हुि िसकेकोमा कारणसवहतको जािकारी तत्काल
सग्चिालयमा पठाउिुपिे व्यिस्था छ ।
स्थगि प्रस्ताि र सं कल्पमाफषत् सांसदको व्यग्िगत विचार सं सदको सामूवहक विचार बन्त्दछ
र यसलाई कायाषन्त्ियि गिष सरकार बाध्य हुन्त्छ । यसरी एउटा सांसदको व्यग्िगत विचार
सािषजतिक िीतत बन्त्िपुनदछ ।
(ग) खचष कटौतीको प्रस्ताि
यो सरकारको वित्तीय िीततको तिगरािी गिे सं सदीय औजार हो । उपरोि तियमािलीहरूको
पग्च्छे द-१७ तथा १६ मा यो प्रस्तािको व्यिस्था छ । वितियोजि विधे यकमातथको सैद्धाग्न्त्तक
छलफल सवकएपतछ कुिै एक शीर्षकको एक मन्त्रालयमा एउटा दल िा स्ितन्त्र सदस्यको तफषबाट
एक/एक िटामा िबढ्िे गरी खचष कटौतीको प्रस्ताि पेश गिष पाइन्त्छ । कुिै शीर्षकमा तिवहत
िीततमातथ असहमतत प्रकट गिष खचष रकमलाई घटाई एक रुपैयााँ गररयोस् भिी, कुिै शीर्षकमा
वितियोजि गररएको रकममा तमतव्यवयता कायम गिष खचष रकममा उल्लेग्खत खचष रकम घटाइयोस्
भिी तथा कुिै विर्यमा ग्चत्त िबुझेको विर्य प्रकट गिष शीर्षकको खचष रकममा एक सय रुपैयााँ
घटाइयोस् भिी तीि प्रकारका खचष कटौतीका प्रस्ताि पेश गिष सवकन्त्छ । यस्तो प्रस्तािमातथ भएको
छलफल सवकएपतछ तिणषयाथष प्रस्तुत गिे व्यिस्था छ ।
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ु मा प्रतततितध सभा अथाषत ् आम तििाषचिबाट गठि
सं सदीय व्यिस्था अिलम्बि गरे का मुलक
हुिे तल्लो सभामा सत्तारुढ दलको सदै ि बहुमत कायम रहिे हुिाले यस्ता खचष कटौतीको प्रस्ताि
पाररत हुिे सम्भाििा रहाँदैि । आजसम्मको िेपालको सं सदीय इततहासलाई तियाल्दा पति यस्तो
प्रस्ताि पाररत भएको पाइाँदैि । त्यसैले वितियोजि विधेयक र समग्र बजेटमा एक रुपैयााँ पति थपघट
िहुिे गरी गररिे लामो छलफलको औग्चत्यमातथ वितभन्न कोणबाट वटकावटप्पणी भिे हुिे गरे को
पाइन्त्छ ।
४. सरकारलाई तियन्त्रण गरी सं सदप्रतत जिाफदे ही बिाउिे कायषमा प्रयोग हुिे प्रस्ताि
सरकारमातथ समुग्चत तियन्त्रण कायम गरी सं सदप्रतत उत्तरदायी तुल्याउिु सं सदको चौथो
महत्त्िपूणष कायष हो । कायषपातलका सदासिषदा व्यिस्थावपकाप्रतत उत्तरदायी हुि ु पदषछ । कुिै पति
दे शको शासि प्रणाली कतत लोकताग्न्त्रक छ भन्त्िे कुराको मापि त्यस दे शको कायषकाररणी सं सदप्रतत
कतत जिाफदे ही र उत्तरदायी छ भन्त्िे कुराले तिधाषरण गदषछ । यस कायषमा तिम्िािुसारका प्रस्तािहरू
प्रयोग हुन्त्छि्ः(क) विश्वासको मतको प्रस्ताि
यो प्रस्ताि प्रधािमन्त्रीले मार पेश गिष सक्दछि् । िेपालको सं विधािको धारा ७६ र १००
अिुसार प्रतततितध सभामा कुिै दलको स्पष्ट बहुमत िभएको अिस्थामा तिमाषण हुिे सरकारका
प्रधािमन्त्रीले सरकार गठि भएको ३५ ददितभर र सत्तारुढ दल विभाग्जत भएमा िा सरकारमा
सहभागी भएको दलले समथषि वफताष तलएमा त्यस्तो विभाजि भएको िा समथषि वफताष तलएको ३५
ददितभर प्रतततितध सभाबाट विश्वासको मत तलइसक्िुपिे व्यिस्था छ । यसैगरी आफूमातथ प्रतततितध
सभाको विश्वास रहे को प्रमाग्णत गिष आिश्यक ठािेमा प्रधािमन्त्रीले कुिै पति बेला प्रतततितध सभाबाट
विश्वासको मत तलि सक्दछि् । यस्तो प्रस्ताि सभाको सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको बहुमतबाट पाररत
भएमा सरकारप्रतत सभाको विश्वास रहेको मातिन्त्छ । सं सदीय व्यिस्थामा प्रतततितध सभा अथाषत ् जि
तििाषग्चत प्रतततितधहरू सग्म्मतलत सभाको विश्वास रहुछजेलमार सरकार सत्तामा रहन्त्छ ।
(ख) अविश्वासको प्रस्ताि
सं सदीय व्यिस्थामा सरकारको तिमाषण सं सदबाट हुन्त्छ र सरकार सदै ि सं सदप्रतत जिाफदे ही
तथा उत्तरदायी हुि ु पदषछ । संसद जिताका प्रतततितधहरूबाट तिमाषण हुिे थलो हो । जिताका इच्छा
र चाहिा सं सदमा प्रततविग्म्बत भएको अिुमाि गररन्त्छ । जिताको इच्छा, भाििा र चाहिा विपरीत
कायष गिे सरकारलाई सं सदले अविश्वासको प्रस्तािमाफषत् हटाउि सक्दछ ।
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िेपालको सं विधािको धारा १०० मा प्रतततितध सभामा तत्काल कायम रहे का सम्पूणष
सदस्यको एकचौथाइ सदस्यले प्रधािमन्त्रीमातथ सदिको विश्वास छै ि भिी तलग्खत रूपमा अविश्वासको
प्रस्ताि पेश गिष सक्िे, प्रधािमन्त्री तियुि भएको पवहलो दुई िर्षसम्म र एकपटक राखेको
अविश्वासको प्रस्ताि असफल भएको एक िर्षतभर अविश्वासको प्रस्ताि पेश गिष िसवकिे, यस्तो प्रस्ताि
पेश गदाष प्रधािमन्त्रीका लातग प्रस्तावित सदस्यको िामसमेत उल्लेख गरे को हुिपु िे तथा यसरी पेश
भएको अविश्वासको प्रस्ताि प्रतततितध सभामा तत्काल कायम रहे का सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको
बहुमतबाट पाररत भएमा प्रधािमन्त्री पदमुि हुिे प्रािधाि रहे को छ ।
सरकारलाई सं सदप्रतत उत्तरदायी र जिाफदे ही बिाउिे सबैभन्त्दा कडा र सशि सं सदीय
औजारको रूपमा यसलाई तलइन्त्छ । यसको दुरूपयोग हुिे सम्भाििा पति त्यततकै रहन्त्छ । दे श र
जिताको वहतको प्रततकूल चल्िे सरकारका विरुद्धमा प्रयोग गररिुपिे यस्तो औजारलाई विगतमा
सत्तामा जािे अङ्ककगग्णतीय भर्यािको रूपमा प्रयोग भएका दृश्यहरू अतततका गभषबाट ओझेल
भइसकेका छै िि् । सोही अवप्रय कालखण्डबाट ग्शषा तलाँदै प्रधािमन्त्री तियुि भएको पवहलो दुई
िर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताि असफल भएको एक िर्षतभर अविश्वासको प्रस्ताि
पेश गिष िसवकिे प्रािधाि ियााँ सं विधािमा राग्खएको हुि ु पदषछ ।
(ग) महाअतभयोग प्रस्ताि
िेपालको सं विधािको धारा १०१ मा प्रतततितध सभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूणष सदस्य
सङ्कख्याको एक चौथाइले राष्ट्रपतत िा उपराष्ट्रपतत तथा िेपालको प्रधाि न्त्यायाधीश, सिोच्च अदालतका
न्त्यायाधीश, न्त्यायपररर्द्का सदस्य र सं िैधातिक तिकायका पदातधकारी विरूद्ध महाअतभयोग प्रस्ताि पेश
गिष सक्िे प्रािधाि छ । यसको अततररि प्राप्त उजुरीका आधारमा उि सभाका तीिजिा सदस्यले
प्रमाग्णत गरी महातभयोग तसफाररस सतमततमा पेश गिे र सो सतमततले छािविि गरी महाअतभयोगका
लातग उि सभामा तसफाररस गरे मा पति िेपालको प्रधाि न्त्यायाधीश लगायतका सं िैधातिक तिकायका
पदातधकारीविरुद्ध महातभयोगको प्रस्ताि पेश हुि सक्िे प्रािधाि सोही धारामा दे ग्खन्त्छ । राष्ट्रपतत िा
उपराष्ट्रपततविरुद्ध पेश भएको महाअतभयोग प्रस्ताि सं घीय सं सदमा तत्काल कायम रहे का सम्पूणष सदस्य
सङ्कख्याको दुईततहाइ बहुमतले र प्रधाि न्त्यायाधीश लगायतका पदातधकारीविरुद्धको महाअतभयोग
प्रस्ताि प्रतततितध सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको दुईततहाइ बहुमतबाट पाररत
भएमा त्यस्ता पदातधकारी पदमुि हुिे सं िैधातिक व्यिस्था छ ।
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५. सं सदका आन्त्तररक कामकारिाहीमा प्रयोग हुिे प्रस्ताि
सभाका तियमािली तिमाषण गिे, सभाको कायषमा सघाउ पुर्याउि वितभन्न सतमततहरू गठि
गिे, बैठक िा छलफल स्थतगत गिे, बैठकको अितध बढाउिे, छलफल समाप्त गिे, धन्त्यिाद ददिे,
शोक प्रकट गिे, तियम तिलम्बि गिेजस्ता आन्त्तररक व्यिस्थापिका कामहरू सं सदले गिुप
ष िे
हुन्त्छ । यस्ता कामहरू पति प्रस्तािबाटै हुन्त्छि् ।
६. अिुसन्त्धाि र जााँचबुझसम्बन्त्धी कायषमा प्रयोग हुिे प्रस्ताि
सं सदका पदातधकारी तथा सदस्यको आचारसं वहताको आचरण अिुगमि गरी सं सदमा
अिुशासि

कायम

गिे,

सं सदको

विशेर्ातधकार

हिि

भएमा

सतमततमाफषत्

छािविि

गरी

आिश्यकतािुसार सजाय ददिे, पद अिुकूल आचरण िगिे सभामुख, अध्यष, उपसभामुख पदमुि गिे
कारिाही अगातड बढाउिे र दे शमा घटे का गम्भीर घटिाको अिुसन्त्धाि िा छािविि गिे जस्ता कायष
यसमा पदषछि् । यस्ता कायषको पहल पति प्रस्तािबाटै गररन्त्छ ।
िेपालको सं सदीय अभ्यासमा िरहे का तर अन्त्तराषवष्ट्रय प्रचलिमा रहेका केही प्रस्ताि
१. अिरोधात्मक प्रस्ताि (Interpellation)
त्यस्तो प्रस्तािको अभ्यास ग्स्िडेि, तलथुिातिया, इष्टोतिया जस्ता दे शमा प्रचतलत छ । कुिै
मन्त्रीसाँग खास िीततको औग्चत्यता िा थप व्याख्याको माग गिष यो प्रस्ताि पेश गिे चलि छ । कुिै
खास तलग्खत िा मौग्खक प्रश्नको जिाफबाट असन्त्तुष्ट सदस्यले यस्तो प्रस्ताि पेश गिे गरे को
पाइन्त्छ । बेग्ल्जयमको सं सदमा यस्तो प्रस्ताि पेश गिुप
ष रे मा सम्बग्न्त्धत दलको स्िीकृतत तलिुपिे
व्यिस्था छ । भारतको लोकसभामा पति मौग्खक िा तलग्खत प्रश्नको उत्तरबाट सन्त्तुष्ट हुि िसक्िे
सदस्यले हप्ताको तीि ददि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार आधा घण्टाको छलफलका लातग प्रस्ताि पेश
गिषसक्िे प्रािधाि दे ग्खन्त्छ ।
िेपालको सं सदीय इततहासका पािाहरू पल्टाउिे हो भिे रावष्ट्रय पछचायत तियमािली, २०३३
र वि.सं . २०४६ सालको पररितषिपतछ गदठत सं सद अन्त्तगषत प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभाका
तियमािलीहरूमा भारतको लोकसभा जस्तै आधाघण्टाको छलफलका लातग प्रस्ताि पेश गिष सवकिे
व्यिस्था गररएको तथयो । यसै गरी सं विधाि सभा (व्यिस्थावपका-सं सदको कायषसछचालि) तियमािली,
२०७० मा जरुरी सािषजतिक महत्त्िको प्रश्नको रूपमा यस्तो व्यिस्था गररएको तथयो ।
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२. अस्िीकृत प्रस्ताि (Censure of Individual Minister)
तलथुिातिया, इष्टोतिया लगायतका विश्वका आठ दे शका सं सदमा सम्पूणष सरकार विरुद्ध
अविश्वासको प्रस्ताि पेश गिष सवकाँदै ि । सरकारका कुिै मन्त्रीविरुद्ध मार अस्िीकृत िा अविश्वासको
प्रस्ताि पेश गिष पाइन्त्छ । यस्तो प्रस्ताि पाररत भयो भिे सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले या त राजीिामा ददिु
पदषछ या सरकारले त्यस्तो मन्त्री हटाई ियााँ मन्त्री तियुि गिुष पदषछ । तलथुिातियामा सरकारका
आधाभन्त्दा बढी मन्त्रीहरू यसरी पररितषि भए भिे सरकारले विश्वासको मत तलिु पिे िा राजीिामा
ददिुपिे व्यिस्था रहेको दे ग्खन्त्छ ।
३. प्रत्याह्वाि प्रस्ताि (Recall)
अवष्ट्रया, आइसल्यान्त्ड, पलाउ, रोमातिया

जस्ता

दे शका

सं सदमा

त्यहााँका

राष्ट्रपततविरुद्ध

प्रत्याह्वािको प्रस्ताि पेश गिष सवकिे व्यिस्था दे ग्खन्त्छ । सं सदमा त्यस्तो प्रस्ताि (Resolution)
पाररत भएमा त्यो प्रस्तािलाई जिमत सङ्कग्रह (Popular Referendum) मा लतगन्त्छ । जिमत
सङ्कग्रहमा उि प्रस्तािले बहुमत प्राप्त गरे मा राष्ट्रपतत पदमुि हुिे व्यिस्था छ । अवष्ट्रयाको सं सद
िेशि काउग्न्त्सलले पाररत गरे को यस्तो प्रस्ताि जिमतसङ्कग्रहमा अस्िीकृत भएपतछ राष्ट्रपततले सं सद िै
भि गररददएको दृष्टान्त्त पति दे ग्खन्त्छ ।
सं सदीय प्रस्तािको प्रभािकाररतामा दे ग्खएका च ुिौती र सुधारका सम्भाििा
सरकार स्िभाितः तिरङ्ककुश हुन्त्छ । दे शको सेिा, प्रहरी र प्रशासिको बागडोर सरकारको
हातमा हुन्त्छ । आतथषक स्रोत साधिहरू पति उसकै अधीि हुन्त्छि् । शग्ि, साधि र स्रोतले उन्त्मत्त
सरकार जिताका इच्छा, भाििा र चाहािालाई कुग्ल्चाँदै वहाँड्ि सक्दछ । यस्तो अिस्थामा
जिभाििाको प्रतततितधत्ि गदै सं सदले दे श र जिवहत विरोधी सरकारका कदमलाई जिवहतकारी
मागषमा अग्रसर गराउिे प्रयत्न गरररहिु पदषछ । लोकतन्त्र र तिरङ्ककुशतन्त्रबीचको तभन्नता पति यही
हो । लोकतन्त्रमा सरकारलाई त्यस्तो गलत ददशातफष लानि िददिे सशि सं सद हुन्त्छ । तर
तिरङ्ककुशतन्त्रमा यस्तो प्रभािकारी सं सद हुाँदैि र भएपति सरकारको लाचार छायााँको रूपमा मार
रहेको हुन्त्छ ।
सरकारलाई गलत मागषमा लानिबाट जोगाउि सं सदसाँग वितभन्त्ि वितध एिं औजार हुन्त्छि् ।
ती मध्ये प्रस्ताि सबैभन्त्दा गहवकलो र सशि औजार हो । सबैजसो सं सदीय कायषमा प्रस्तािको प्रयोग
हुन्त्छ र जसको गुणात्मक प्रयोगले समग्र सं सदको प्रभािकाररता र ओज िृवद्धमा योगदाि पुर्याउाँ दछ ।
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िेपालको सं सदीय पद्धतत र प्रवक्रयालाई तियाल्दा तिम्िािुसारका कारणले गदाष प्रस्तािको प्रयोग
आशातीत प्रभािकारी हुिसकेको दे ग्खाँदैिः(क) प्रतततितधत्ि र सांसदको भूतमका मूल्याङ्किमा दे ग्खएको दद्वविधा
सं सदीय कायषभन्त्दा सम्बग्न्त्धत तििाषचि षेरमा योजिा र बजेट पािेजस्ता कायषमा सांसदको
अतधकतम समय व्यततत हुिे गरे को दे ग्खन्त्छ । सांसदले आफ्िो तििाषचि षेरका जिताको प्रतततितधत्ि
गिे हो िा समग्र राष्ट्रको प्रतततितधत्ि गिे हो, गम्भीर बहसको विर्य बिेको छ । यस सम्बन्त्धमा
विश्वमा दुई खालका मोडल दे ग्खन्त्छि् । पवहलोलाई Free Mandate Model भतिन्त्छ । सांसदले
सम्बग्न्त्धत तििाषचि षेरको िभई समग्र राष्ट्रकै प्रतततितधत्ि गिुप
ष िे कुरामा यसले जोड ददन्त्छ । पूणष
ु मा यो मोडल बढ्ता उपयुि दे ग्खन्त्छ ।
समािुपाततक तििाषचि प्रणाली अिलम्बि गिे मुलक
दोस्रोलाई Imperative Mandate Model भतिन्त्छ । यो मोडलले आफ्िो तििाषचि षेरका
जिताको प्रतततितधत्ि गिे कुरामा जोड ददन्त्छ । िेपालजस्तो प्रत्यष र समािुपाततक दुिै खालका
ु का सांसदले समग्र राष्ट्र र आफ्िो तििाषचि षेरको प्रतततितधत्ि
तििाषचि प्रणाली अिलम्बि गिे मुलक
गिे कायषलाई समन्त्ियात्मक रूपमा लैजािुपदषछ । दे श सं घीयतामा गइसकेको विद्यमाि अिस्थामा
विकास तिमाषणका कायषहरूको ग्जम्मेिारी प्रदे श सरकार तथा स्थािीय तहलाई सुम्पेर सं घीय सं सदका
सांसदहरूले रावष्ट्रय महत्त्िका विर्यमा कािूि तिमाषण गिे तथा वितभन्न प्रश्न र प्रस्तािमाफषत् सरकारको
समुग्चत तिगरािी गिे कायषमा आफ्िो अतधकतम समय व्यततत गिुष पदषछ । यसै गरी शून्त्य र विशेर्
समय, प्रश्न, ध्यािाकर्षण, जरुरी सािषजतिक महत्त्िका प्रस्ताि जस्ता औजार प्रयोग गरे र आफ्िा तििाषचि
षेरका जिताको चाहािा र भाििाको प्रतततितधत्ि पति गिष सवकन्त्छ । आफ्िो तििाषचि षेरमा गरे को
कायषका आधारमा मार सांसदको मूल्याङ्कि गररिु हुाँदैि । कािूि तिमाषण, तिगरािीजस्ता सं सदीय
कायषमा खेलेको भूतमकाका आधारमा गिे सांसदको भूतमका र कायष सं पादि मूल्याङ्कि पद्धततको विकास
गिुक
ष ो विकल्प दे ग्खाँदैि ।
(ख) सत्तापषीय दलका सदस्यहरूको गलत बुझाइ
सांसदहरूमा

ध्यािाकर्षण,

जरुरी

सािषजतिक

महत्त्िको

प्रस्ताि,

सङ्ककल्प

दताष

गरी

सरकारलाई अप्यारोमा पािुष हुाँदैि, यस्तो कायष प्रततपषमा रहेका सदस्यहरूले मार गिे हो र
सत्तापषकाले त सदै ि सरकारले गरे का कायषहरूको प्रततरषा गिुष पदषछ भन्त्िे खालको बुझाइको
विकास भएको पाइन्त्छ । यस्ता प्रस्ताि दताष गिे कायषलाई खास मन्त्रीको कायष सम्पादि षमताको
विरोध गरे को अथषमा बुझ्िे गररएको पति दे ग्खन्त्छ । यस्तो बुझाइले ि कुिै खास मन्त्रीको कायष
षमता बढ्छ ि सं सदीय पद्धतत बतलयो हुन्त्छ । सरकारको अग्स्तत्िलाई च ुिौती ददिे खालका
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अविश्वास र महातभयोगको प्रस्ताि बाहेक सरकारलाई जिाफदे ही बिाउिे खालका ध्यािाकर्षण, जरुरी
सािषजतिक महत्त्िको प्रस्ताि, सङ्ककल्पजस्ता औजारहरूको अतधकतम प्रयोग गिष सत्तापष, प्रततपष
सबैले आफ्िा सदस्यहरूलाई प्रोत्साहि गिुप
ष छष । सबैभन्त्दा बढी प्रश्न, प्रस्ताि, सङ्ककल्प, विधेयकमातथ
सं शोधि दताष गरी सं सदीय कायषमा योगदाि गिे सांसदलाई पुरस्कृत गिे, सत्तापषका सांसद भए
मन्त्रीमण्डल गठिमा प्राथतमकता ददिे पद्धततको विकास गिष सकेमार सााँचो अथषमा जिताको
प्रतततितधत्ि सुतिग्ित हुि गई लोकताग्न्त्रक प्रणाली सं स्थागत हुि पुनदछ ।
(ग) दह्वपको प्रयोग र सांसदको कायष स्िायत्तता
सांसदको कायष स्िायत्तता र दह्वप प्रणाली परस्पर विरोधाभासपूणष अिधारणा हुि ् । सांसदको
स्ितन्त्रता र स्ियत्ततामा समुग्चत अङ्ककुश लगाएर दलीय अिुशासि कायम गिष दह्वप प्रणालीको
विकास गररएको हो । तर अत्यतधक मारामा ग्पपको प्रयोगले सं सदको कायष स्िायत्तता र जिताको
प्रतततितधत्ि गिे ग्जम्मेिारीलाई गम्भीर आघात पुर्याउाँ छ । सरकारको अग्स्तत्िसाँग जोतडएको गम्भीर
विर्य बाहेकका विर्यमा सांसदहरूलाई स्िायत्त र स्ितन्त्रतापूिक
ष काम गिष ददिे िातािरणको तिमाषण
गिुष पदषछ ।
(घ) सांसदहरूको समुग्चत षमता विकासको अभाि
शून्त्य र विशेर् समयमा आफ्िा विर्यहरू कसरी प्रस्तुत गिे, प्रश्न कसरी सोध्िे, प्रश्न र
प्रस्तािको

मस्यौदा

कसरी

गिे,

विधेयकमातथ

सं शोधि

कसरी

पेश

गिे

भन्त्िेजस्ता

विर्यमा

सांसदहरूलाई पयाषप्त अतभमुखीकरण गिष िसवकएको कारणलेगदाष चाहेर पति सांसदहरूले सं सदीय
कायषमा पयाषप्त भूतमका तििाषह गिष सकेका छै िि् । तसथष, सं घीय सं सद सग्चिालय र सम्बग्न्त्धत
सं सदीय दलले आफ्िा सदस्यहरूलाई यस्ता विर्यमा पयाषप्त अतभमुखीकरण गरी सांसदहरूमा सं सदीय
कायषको सीप विकास गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ ।
(ङ) दताष भएका अतधकांश प्रस्तािले सभामा प्रिेश िपाउिे बढ्दो प्रिृग्त्त
सभामा छलफलको लातग दताष र पेश हुिे प्रस्तािको सङ्कख्या िर्ेिी घटदै गएको दे ग्खन्त्छ ।
२०१६ सालको प्रतततितध सभाका दुईिटा अतधिेशिमा कायष स्थगि प्रस्ताि ११ र सङ्ककल्प प्रस्ताि
४६ गरी ५७ िटा प्रस्तािहरू छलफल गररएका तथए । महासभामा पति ३९ िटा सङ्ककल्पमातथ
छलफल गररएको तथयो । सं घीय सं सदको चौथो अतधिेशि सम्ममा प्रतततितध सभातफष जरुरी
सािषजतिक महत्त्िका प्रस्ताि ३६, ध्यािाकर्षण १० र सङ्ककल्प सात गरी जम्मा ५३ िटा प्रस्ताि
दताष भएका तथए । तीमध्ये जम्मा ६ िटा जरुरी सािषजतिक महत्त्िका प्रस्ताि र एउटा सङ्ककल्प गरी
सात िटाले मार सभामा प्रिेश पाए । दशिटा ध्यािाकर्षणमध्ये कुिै पति सभामा पेश भएिि् ।
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यस्तो तथ्याङ्ककले सांसदहरूलाई सं सदीय कायषका लातग प्रोत्सावहत गदै ि । तसथष, जिप्रतततितधले
जिताका पीर, मकाष र सरोकारका विर्य समेटेर दताष गरे का प्रश्न र प्रस्तािहरू सं सदमा अतििायषरूपले
छलफल हुिे ग्स्थतत बन्नुपदषछ ।
(च) सं सदप्रतत सरकारको उदातसिता
शून्त्य समय, विशेर् समय, प्रश्नोत्तर र वितभन्न प्रस्तािहरूले उठाएका विर्यमा सरकारको
जिाफदे वहता र प्रततकृया दर घट्दै गएको दे ग्खन्त्छ । यसले गदाष पति सं सदीय औजारप्रतत
सांसदहरूको रुग्च घट्दै गएको हो । सभामा उपग्स्थत भई सदिमा उठे का विर्यमा जिाफ ददिे रुग्च
र उत्साह सरकारका मन्त्रीहरूमा घट्दै गएको पाइन्त्छ । सं सदलाई सरकारको प्रततपषी जस्तो ठान्ने
र सं सदबाट टाढै रहि चाहिे प्रिृग्त्त बढे को दे ग्खन्त्छ । तसथष, जिताको समथषि र मतले बिेको
सरकारले जिताको सरोकारका विर्यमा सं सदमा उठ्िे विर्यबाट भानिे होइि वक त्यसको समुग्चत
जिाफ ददिे प्रिृग्त्तमा बढोत्तरी गरी सं सदीय व्यिस्था र प्रणालीलाई मजबुत बिाउिु पदषछ ।
उपसं हार
सं सदको कुिै पति कायष सम्पादिमा प्रस्तािको महत्त्िपूणष भूतमका हुन्त्छ । कािूि तिमाषण
गिे, जिताको प्रतततितधत्ि गिे, सरकारका कामकारिाहीको तिगरािी गिे र सरकारलाई समुग्चत
तियन्त्रण गरी सं सदप्रतत उत्तरदायी बिाउिे जस्ता प्रमुख सं सदीय कायष प्रस्तािको सहयोगवििा सम्भि
हुाँदैि । यतत महत्त्िपूणष औजारको प्रभािकाररतामा ददिािुददि ह्रास आउाँ दै गएको यथाथष तथ्याङ्ककले
बताउाँ छि् । आफ्िो तििाषचि षेरमा बजेट र योजिा पािे जस्ता कायषमा सांसदको बढ्दो व्यस्तता,
सांसदको षमता विकास गिे अतभमुखीकरण कायषक्रमको अपयाषप्तता, दलीय दह्वप प्रणालीको कडा
अङ्ककुश जस्ता कारणले गदाष प्रस्तािको ओज र महत्त्िमा तगरािट आएको हो । सं सदमा उठाइएका
विर्यमा सरकार जतत बढी जिाफदे ही बन्त्दछ सं सदीय प्रणाली त्यततकै बतलयो हुन्त्छ । सं सदमा पेश
भएका प्रश्न र प्रस्तािमातथ हुिे छलफलले सािषजतिक महत्त्िका विर्यमा भए गरे का कायष प्रगतत र
आइपरे का अप्ठ्याराहरूको बारे मा सं सदमाफषत् जितालाई जािकारी ददाँ दा सरकारको उचाइ घट्दै ि ।
बरु सरकारप्रततको जिविश्वासमा िृवद्ध हुि गई सं सदीय प्रणाली मजबुत हुि पुनदछ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपाली
िेपालको सं विधाि (२०७२) ।
प्रतततितध सभा तियमािली, २०१६ ।
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प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ ।
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ ।
सं विधाि सभा (व्यिस्थापवका-सं सदको कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७० ।
ु बैठक र सं यि
ु समतत (कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५
सं घीय सं सद, सं यि
बृहत् िेपाली शव्दकोर्, िेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठाि ।
अं ग्रज
े ी
Parliament Act, 1949, UK
Roberts Rule of Order Newly Revised, The Standard Code of Parliamentary Procedure.
Rules and Regulations of Lok Sabha, India
Tools of Parliament Oversight, Hironory Yamamato.
The Constitution Act, 1867, Canada
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सं सद सेिा अिधारणा र उपयुिता

सुदशषि खड्का 
पृष्ठभूतम
प्रतततितधमूलक लोकतन्त्रमा सं सद जितििाषग्चत सिोच्च तिकाय हो । यस वकतसमको
लोकताग्न्त्रक व्यिस्थामा व्यिस्थावपका, कायषपातलका र न्त्यायपातलकाबीच शग्ि सन्त्तुलि र तियन्त्रणको
साथसाथै कायषपातलका सं सदप्रतत उत्तरदायी र जिाफदे ही हुिे सं िैधातिक व्यिस्था गररएको हुन्त्छ ।
सं सदबाट िै सरकार गठि र विघटि हुिेदेग्ख सरकारले गिे सबै आम्दािी र खचषको स्िीकृतत गिे
कायष, सरकारलाई आिश्यक कािूि तिमाषण गिे कायष, सं िैधातिक पररितषिको स्िीकृतत ददिे कायष,
सग्न्त्ध सम्झौताहरूको अिुमोदि गिे कायष सं सदमाफषत् िै हुन्त्छ । सं सदले आफ्िा विधावयकी कायष र
सरकारको तिगरािी गिे लगायतका तमाम कायषहरू सं सदको बैठक र सं सदीय सतमततहरूमाफषत्
सम्पादि गदषछ ।
िेपालको सं विधािको धारा ८३ बमोग्जम सं घीय व्यिस्थावपकाको रूपमा प्रतततितध सभा र
रावष्ट्रय सभा गरी दुई सदि सवहतको एक सं घीय सं सद रहे को छ । त्यसैगरी धारा ७६ (१०) मा
प्रधािमन्त्री र मन्त्री सामूवहक रूपमा सं घीय सं सदप्रतत उत्तरदायी हुिेछि् र मन्त्री आफ्िो मन्त्रालयको
कामका लातग व्यग्िगत रूपमा प्रधािमन्त्री र सं घीय सं सदप्रतत उत्तरदायी हुिे व्यिस्था रहे को छ ।
यी सं िध
ै ातिक व्यिस्थाका साथसाथै सं सदका कायषहरू तियतमत सञ्चालि गिष सं विधािको धारा १०७
मा सं घीय सं सद सग्चिालयको व्यिस्था गररएको छ । सं घीय सं सदको कामकारिाही सञ्चालि तथा
व्यिस्थापि गिष एक सग्चिालय रहिेछ । त्यस्तो सग्चिालयको स्थापिा र तत्सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था
सं घीय कािूिबमोग्जम हुिेछ भिी सं विधािको उि धारामा उल्लेख गररएको छ ।
सं सदले मुख्यतया कािूि बिाउिे, सरकारलाई आम्दािी र खचषको स्िीकृतत ददिे र सरकारका
कामकारिाहीलाई तिगरािी गिे कायष गदषछ । यी कायषहरू सम्पादि गिे क्रममा सं सदको बैठकमा
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वितभन्न प्रस्तािहरूउपर छलफल गिे, मन्त्री र प्रधािमन्त्रीलाई वितभन्न जिसरोकारका प्रश्नहरू सोध्िे र
जिाफ मानिे, बजेटमातथको प्रत्येक मन्त्रालयको आम्दािी, खचष र प्राथतमकताहरूमातथ छलफल गिे,
आिश्यकताअिुसार सं शोधि गिे, सािषजतिक खचषको तिगरािी गिे र सरकारलाई उत्तरदायी बिाउिे
कायष गदषछ । यी सबै कायष तब सम्भि हुन्त्छ जब सं सद प्रभािकारी हुन्त्छ । सं सदको
प्रभािकाररताका लातग कमषचारी, बजेट र कामकारिाहीमा सं सदको आफ्िै तियन्त्रण अपररहायष हुन्त्छ ।
सं सद र सतमततहरूमाफषत् सरकारको कामकारिाहीको तिगरािी गरी सरकारलाई सं सदमाफषत्
जिताप्रतत जिाफदे ही तुल्याउिे कायष गिष सं सदले सं विधािमाफषत् अतधकार प्राप्त गरे को हुन्त्छ । यो
अतधकार र काम कतषव्यलाई सं सदका सम्बग्न्त्धत सभाका तियमािलीहरूमाफषत् अझ व्यिग्स्थत
गररएको हुन्त्छ । सं सदका सभाहरूले आफ्िा तियमािलीहरू आफैँ बिाउि पाउिे गरी सं िध
ै ातिक
अतधकार प्राप्त गरे का हुन्त्छि् । यी तियमािलीहरूमाफषत् िै सं सदले आफ्िो सं िध
ै ातिक ग्जम्मेिारी बहि
गरररहेको हुन्त्छ । तसथष, सभाका ती तियमािलीहरू सरकारले बिाउिे अन्त्य तियमािलीहरूभन्त्दा
अलग र विग्शष्ट है तसयत राख्ने कािूिी दस्तािेज हुि ् ।
छु टै सग्चिालयको आिश्यकता
भारतीय

लोक

सभाका

पूिम
ष हासग्चि

पी.डी.टी

आचायषका

अिुसार

सग्चिालय

भिेको

विधावयकाको आाँखा, काि र पाखुरा हो । यदद सग्चिालय कायषकारीको तियन्त्रणमा छ भिे
व्यिस्थावपकाले कायषपातलकाको कामको छािविि गिे सबैभन्त्दा आधारभूत दावयत्ि पूरा गिष असफल
हुन्त्छ । The secretariat is the eyes, ears and arms of the legislature. If the secretariat is

under the control of the executive, the legislature will most surely fail to perform its
most fundamental duty of scrutinising the functioning of the executive. 1
सं विधािको धारा ९७ बमोग्जमको सतमततको गठि र कामकारिाही, धारा १०१ बमोग्जमको
महाअतभयोग अथाषत ् शग्ि सन्त्तुलि र तियन्त्रणको व्यिस्था, धारा १०३ बमोग्जमको विशेर्ातधकार,
धारा १०४ बमोग्जमको कायष सञ्चालिको स्िायत्तता, भाग-९ को सं घीय व्यिस्थापि कायषवितध, भाग१० को सं घीय आतथषक कायष प्रणाली बमोग्जमका कायषहरू सं सदबाट सम्पादि गिष स्ितन्त्र र सषम
सग्चिालयको आिश्यकता पदषछ । यी धाराहरूमा िै सं सदको मुख्य सं िध
ै ातिक दावयत्िहरू रहेका
छि् । कािूि पाररत गिे, बजेटको स्िीकृतत ददिे, सरकारका कामकारिाहीको तिगरािी गिे, जिताका
आिाजहरू तिधषक्क भई अतभव्यि गिष पाउिे लगायतका व्यिस्थाहरू तब कायाषन्त्ियिमा आउाँ छि्
जब सं सदको आफ्िो अलग सग्चिालय हुन्त्छ र सं सद सदस्यहरूले त्यसमाफषत् सेिा प्राप्त गदषछि् ।
1

The Creeping Threat to the Autonomy of Parliament, article by PDT Acharya, ex speaker of Lok
Sabha
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सरकारको कामकारिाहीमातथ तिगरािी गिे कायष सं सदको मुख्य कायषमध्ये एक हो ।
तिगरािीको कायष प्रभािकारी रूपले सम्पादि गिषका लातग सं सदीय षमता िा सामथ्यष हुि ु पदषछ ।
सं सदीय षमतालाई मुख्यतया तीि आधारमा हेररन्त्छ । यसका लातग बजेटमातथको स्िायत्तता

(Financial independence from the government), व्यािसावयक, तिष्पष र सषम सग्चिालयका
कमषचारी

साथै

कायषगत

स्ितन्त्रता

िा

सं िध
ै ातिक

अतधकार (Functional autonomy or

constitutional mandate) मुख्य तीि तत्त्ि अपररहायष हुन्त्छ । व्यिस्थावपकाले कायषपातलकाको
जिाफदे हीता सुतिग्ित गिष प्रणाली स्थापिा हुि ु पदषछ । सबैभन्त्दा महत्त्िपूणष प्रणाली व्यिस्थावपकाको
लातग स्ितन्त्र सग्चिालय हो । अतः सं सदको आफ्िो कामकारिाही स्ितन्त्र रूपले सम्पादि गिष
व्यािसावयक र तटस्थ कमषचारी रहेको अलग सग्चिालयको आिश्यकता पदषछ ।
सं सद र सदस्यका लातग स्ितन्त्र व्यािसावयक कमषचारी महत्त्िपूणष स्रोत हुन्त्छ । यी
कमषचारीहरूद्वारा िै सं सदीय तिगरािीको महत्त्िपूणष कायषहरूमा मद्दत पुनदछ । उिीहरूले सूचिाको
विश्लेर्ण गिे र सुधारका लातग सुझािहरू सुझाउिमा मद्दत गदषछि् । उिीहरू सं सदका कमषचारीका
रूपमा आफ्िो विज्ञता र सीपअिुसार छिौट भएका र उिीहरूलाई पयाषप्त तलब सुविधा ददइएको हुि ु
पदषछ । They should be employees of parliament, selected for their expertise and skills

and paid adequately.2 सं सद सग्चिालयसम्बन्त्धी छु ट्टै कािूिी व्यिस्थाले सं सदका कमषचारीहरूका
लातग तटस्थ, कुिै पाटीप्रतत िलानिे प्रशासि र सं सदको राजिीततक दबाबबाट कमषचारीहरूलाई सं रषण
प्रदाि गदषछ A specific statute for parliamentary staff helps to ensure the netural, non-

partisan character of the administration, and protect staff from political pressures within
parliament.3
ु हरूमा सं सद सग्चिालयसम्बन्त्धी छु ट्टै कािूिी व्यिस्था
त्यसै भएको हुाँदा विश्वका धेरै मुलक
ु को सं सदमा गररएको
रहेको पाइन्त्छ । अन्त्तरव्यिस्थावपका सं घबाट सि् २०१७ मा १८१ मुलक
ु मा रहेको र ३१
सिेषणमा सं सदको कमषचारी भिाष प्रवक्रयामा सं सदको तियन्त्रण १५० मुलक
ु मा िरहेको पाइएको छ । भारत, क्यािडा, अष्ट्रेतलया, बेलायत, केन्त्या, न्त्यूग्जल्याण्डजस्ता
मुलक
ु हरूमा छु ट्टै सग्चिालयको स्थापिा कािूिद्वारा िै भएको छ । कुिै बोडष िा सतमततको मातहत
मुलक
सग्चिालय रहेको पाइन्त्छ जसको िेतत्ृ ि सभामुखको अध्यषतामा हुन्त्छ ।
सं सदका महासग्चिहरूको सङ्कगठिले सि् २०१३ मा सं सदका कमषचारीहरूको भिाष र
िृग्त्तको व्यिस्थापि सम्बन्त्धी तसद्धान्त्त स्िीकृत गरे को तथयो जसमा भतिएको छ, सरकार र सं सदको
2
3

Global Parliamentary Report 2017, IPU, UNDP
Ibid
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फरक भूतमका हुन्त्छ, सं सदमा प्रतततितधत्ि गररएका कततपय भाििाहरू सरकारलाई ददइएको हुाँदैि,
सरकारी कमषचारी हुाँदा त्यहााँ स्िाथषको टकराि हुि सक्दछ । त्यसैले सं सदको आफ्िा कमषचारीहरूको
भिाष र िृग्त्त विकासमा आफ्िो तियन्त्रण हुि ु पदषछ र यसमा सरकारको प्रभाि रहिु हुाँदैि । सं सद र
कायषकाररणीको बीचमा कमषचारीहरूको प्रतततियुग्ि व्यिस्थाको व्यिग्स्थत प्रणाली, जुि िृग्त्त व्यिस्थापि
उद्देश्यका लातग मूल्यिाि हुि सक्छ भतिएको पाइन्त्छ । A parliament should have control of its

recruitment and promotion processes, and the executive in particular should have no
influence over the outcome of these processes. A managed system of staff secondments
between parliament and the executive may, however, be valuable, for career management
purposes. 4
सरकारका कमषचारी उिीहरूले आफ्िो भविष्य कायषपातलकातफष िै दे ख्ने हुिाले उिीहरूले
सं सदमा आउिे र जािे गदषछि् । यसको विपरीत सं सदका छु ट्टै कमषचारीहरू भएमा सं सद र सं सदीय
सतमततहरूको तिगरािी कायषमा प्रमाणहरू जुटाउिे, विश्लेर्ण गिे, सुझािहरू उपलधध गराउिे प्रततिेदि
तयार गिेसम्बन्त्धी ज्ञाि र सीपको प्रयोग हुन्त्छ । उिीहरूमा सदस्यले उठाएका विर्यहरूलाई कसरी
प्रवक्रयागत रूपमा लागू गिे भन्ने ज्ञाि र अिुभि हुन्त्छ । त्यसैगरी कायषरत रहाँदाकै अिस्थामा आफूले
ु को भ्रमणबाट प्राप्त सं सदीय अभ्यासको ज्ञाि उपयोग गिे अिसर हुन्त्छ ।
बाह्य मुलक
प्रवितधको विकासका साथै सरकारी वक्रयाकलापहरूको िृवद्धसाँगै सं सदमा कुशल र आिश्यक
सङख्यामा कमषचारीहरूको आिश्यकता हुन्त्छ । ग्जम्मेिारीको प्रकृततका आधारमा अतधकृत र
कमषचारीहरू उच्चस्तरको र शीघ्रताका साथसाथै तमतव्ययी, प्रभािकारी विशेर्ज्ञ र विविध अिुभिले
खाररएको हुिपु दषछ । दुिै सभाका सदस्यहरूलाई सेिा प्रिाह गिे अतधकृत र कमषचारीहरू षमतािाि,
उच्च िैततक चररर भएको, आिश्यक योनयता र तातलम भएको हुि ु पदषछ । सं सदका कमषचारीहरूले
आफ्िो गहि ग्जम्मेिारी पूरा गिे क्रममा आफ्िो सषमता, युग्ि र अिुभि प्रयोग गिुष पदषछ ।
सं सदका कमषचारीहरूको अग्न्त्तम उद्देश्य भिेको सं सदका सदस्यहरूलाई विधायकको है तसयतले
प्रभािकारी रूपले कायष सम्पादि गिष सक्दो सहयोग पुर्याउिु िै हो । सं सदका कमषचारीहरूको
पवहलो र प्रमुख कतषव्य भिेको सभाको सबै कामहरूलाई उद्देश्यमुखी, सही र तिष्पष सेिा पुर्याउिु
हो । सभामुखलाई उपलधध गराइएको तथ्यगत सूचिाहरू हरे क दृवष्टकोणले सही, सम्बग्न्त्धत तियम र
परम्परा िा पूिउ
ष दाहरण उपलधध गराउि सकेमा मार सही तिणषय तलि सक्िे हुन्त्छ । त्यसैगरी सं सद
सदस्यलाई पति कमषचारीहरूले अिािश्यक कुरा गिेभन्त्दा पति उहााँहरूले खोजेका विर्यहरूमा मार
तथ्यगत सूचिाहरू उपलधध गराउिु पदषछ ।
4

Ibid
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सं सदले आफूले बिाएका िीततहरूको कायषन्त्ियि आफैँ गदै ि र यसले प्रशासि पति गदै ि
तथावप जिप्रतततितधमूलक सं स्था भएको िाताले यो सािषभौम सम्पन्न जिताको आशा र भरोसाको केन्त्र
हो । त्यसैले सं सदले जिताको वहतका लातग सं विधािअिुसार कायष गरे को छ छै ि भिी सदै ि
सरकारको तिगरािी गिे गदषछ । सं सद सदस्यहरूले आफ्िो अतधकार र ग्जम्मेिारी तितभषक र तिष्पष
भई सम्पादि गिषका लातग स्ितन्त्रता आिश्यक हुन्त्छ । त्यसले गदाष सरकारको कमी कमजोरीमातथ
आलोचिा गिे र सरकारका िीतत कायषक्रमहरूको तिगरािी गिे कायष सम्पादि हुि सक्दछ । सं सद
र सांसदले यी कायषहरू तबमार प्रभािकारी रूपले सम्पादि गिष सक्दछि् जब सं सदको आफ्िै
सग्चिालय हुन्त्छ जुि कायषकारीको मातहत िभई स्ितन्त्र र सं सदको आफ्िै हुन्त्छ । सं सदीय
प्रजातन्त्रमा जिताको वहतमा काम गिषका लातग यस वकतसमको स्ितन्त्र सग्चिालय आिश्यक हुन्त्छ ।
सं सदमा सदस्यले सरकारको िीततमातथ छलफल र प्रश्न गदषछि् । सग्चिालयका प्रमुख
अतधकारीबाट सग्चिालयको सल्लाहमा प्रश्न तथा छलफलका लातग अिुमतत ददिे िा िददिे तिणषय
हुन्त्छ । सं सदका त्यस्ता प्रमुख अतधकारीहरू सरकारको प्रभािबाट प्रभावित भए भिे प्रजातन्त्र
खतरामा पिष जान्त्छ । त्यसैले कायषपातलकाको प्रभािबाट अलग सं सद सेिाको आिश्यकता महशुस
ु ो अन्त्तरतिवहत उद्देश्य भिेको
गररएको हो । अलग र स्ितन्त्र सग्चिालयको स्थापिा हुिक
कायषपातलकाको सं सदप्रततको उत्तरदावयत्ि र प्रशासतिक जिाफदे वहतालाई प्रभािकारी तिरले अभ्यास
गिुष िै हो । सं विधािमा प्रधािमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यग्िगत र सामूवहक रूपले सं सदप्रतत उत्तरदायी
ु को सं विधािमा िै सग्चिालयसम्बन्त्धी व्यिस्था गररएको हुन्त्छ ।
हुिे व्यिस्था छ । त्यसैले मुलक
सं विधािको धारा १०७ मा सग्चिालयसम्बन्त्धी व्यिस्था गररएको छ । अन्त्य तिकायका सग्चिालयको
व्यिस्था िहुि ु तर सं सद सग्चिालयको स्थापिासम्बन्त्धी व्यिस्था हुि ु सं िध
ै ातिक तिरले यसको
स्िायत्ततालाई स्िीकार गररएको हो । सं विधािको धारा १०७ मा सं घीय सं सदको कामकारिाही
सञ्चालि तथा व्यिस्थापि गिष एक सग्चिालयको स्थापिा गिे कुरा र धारा १०६ मा सं घीय सं सदको
महासग्चि र सभाका सग्चिहरूको तियुग्ि र सेिाका शतषहरूसम्बन्त्धी व्यिस्था रहे को छ ।
िेपालको सं विधाि, २०४७ को धारा ६६ मा सं सदको कामकारिाही सञ्चालि गिष आिश्यक
सग्चिालयको स्थापिा र सोसम्बन्त्धी अन्त्य कुरा कािूिले तिधाषरण गरे बमोग्जम हुिेछ भन्ने व्यिस्था
रहेको तथयो । यस वकतसमको सं िध
ै ातिक प्रािधाि भए तापति सं सद सग्चिालयको स्थापिा भएको
तथएि । कमषचारीसम्बन्त्धी सेिा शतषहरू तिजामती सेिातभर कै िेपाल सं सद सेिाका रूपमा रहेको
तथयो । कमषचारीहरू सरकारको मातहतमा िै तथए । तियुग्ि अिकास, विदा विभागीय सजाय जस्ता
सबै विर्यहरू सरकारको अतधिमा रहे को तथयो । यसबाट सं सदको कायष सञ्चालिमा असहजता
महसुस भए पिात् तत्कालीि िेतत्ृ िले अन्त्तराषवष्ट्रय प्रचलि समेतका आधारमा अलगै िेपाल सं सद
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सेिासम्बन्त्धी ऐिका लातग पहल गरे को तथयो । सं सद सेिाको उपयुिताको आधारहरू भिेको
व्यािसावयक

सं सदीय

सेिाका

लातग,

प्रभािकारी

सं सदीय

कामकारिाहीका

लातग,

सरकारको

कामकारिाहीमातथ तिगरािीका लातग, आतथषक स्िायत्तताका लातग, सं िध
ै ातिक दावयत्ि तििाषहका लातग,
सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउिका लातग, तटस्थ र आदशष सेिाका लातग आदद हुि ् ।
सं सद सग्चिालयसम्बन्त्धी ऐि
सं सद सग्चिालयको स्थापिा तथा सं सद सेिाको गठि र सञ्चालि सम्बन्त्धमा व्यिस्था गिष
सं सद सग्चिालयसम्बन्त्धी ऐि, २०५८ मङतसर २८ मा लालमोहर लातग ऐिको रूपमा आएको
तथयो । यसको प्रस्ताििामा सं सदको कामकारिाही सुचारु रूपले सञ्चालि गिषको लातग सं सद
सग्चिालयको स्थापिा गिष तथा सं सद सेिाको गठि र सञ्चालि गिे सम्बन्त्धमा व्यिस्था गिष
िाछछिीय भएकोले भन्ने उल्लेख गररएको छ । सं सद सग्चिालय सम्बन्त्धी ऐि सं सदको स्िायत्तताको
प्रयास स्िरूप जारी भएको छु ट्टै ऐिद्वारा सञ्चातलत तिजामती कमषचारीहरू रहिे स्िायत्त तिकाय हो ।
यस तिकायमा सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमतत अतधकार सम्पन्न र महत्त्िपूणष तिकायका
रूपमा रहेको छ । कमषचारी र बजेटमातथको स्िायत्तताको प्रयास स्िरूप जारी भएको सो ऐिको
२०६४ सालमा प्रथम सं शोधि भएको तथयो । त्यसैगरी सं सद सग्चिालय सम्बन्त्धी ऐि, २०५८ लाई
प्रततस्थापि गरी जारी भएको सं घीय सं सद सग्चिालय सम्बन्त्धी ऐि, २०६४ (सं शोधिसवहत) हाल
कायाषन्त्ियिमा रहेको छ ।
यो ऐिले स्िायत्त र स्िशातसत तिकायको रूपमा सग्चिालयको स्थापिा गरी सग्चिालयको
काम, कतषव्य र अतधकारको उल्लेख गरे को छ । सग्चिालयको काम, कतषव्य र अतधकारमा सं सद,
सं सदीय सतमतत, सं सदका पदातधकारी र सदस्यलाई आिश्यक सेिा सुविधा उपलधध गराउिे, सं सदको
कामकारिाही सञ्चालि गिष प्रशासतिक, आतथषक र भौततक व्यिस्थापिसम्बन्त्धी कायष गिे, सं सदीय सूचिा
प्रणालीलाई प्रभािकारी बिाउिे तथा सं सद पररसरमा सुरषा व्यिस्था तमलाउिे, सं सदीय दलका
कायाषलयलाई आिश्यक सेिा सुविधा उपलधध गराउिे रहेको छ ।
सग्चिालयको सञ्चालि तथा व्यिस्थापिका लातग सभामुखको सभापततत्िमा एक सग्चिालय
सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको व्यिस्था गरे को छ । सतमततलाई सं सद र सग्चिालयलाई सुचारु
रूपले सञ्चालि तथा व्यिस्थापि गिे सम्बन्त्धमा आिश्यक िीतत तिधाषरण गिे तथा रे खदे ख, तियन्त्रण र
सुपरीिेषण गिे काम तोवकएको छ । सतमततको काम, कतषव्य र अतधकारमा सग्चिालयको सञ्चालि
तथा व्यिस्थापिसम्बन्त्धी कायष गिे, सं सद तथा सग्चिालयको िावर्षक बजेट तिधाषरण गिे, सं सद सेिामा
रहिे कमषचारीको दरबन्त्दी तिधाषरण गिे, सग्चिालयका कमषचारीहरूको िृग्त्तविकास एिं सुविधा
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तिधाषरणसम्बन्त्धी कायष गिे, सं सदको भौततक तिमाषण र सुधारसम्बन्त्धी िीतत तय गिे, सं सदका
सतमततहरूबीच समन्त्िय र सामन्त्जस्यता कायम गिे, गराउिे, सदस्यको दषता तथा षमता अतभिृवद्ध
गिष आिश्यक पिे कायष गिे, िेपाल सरकारसाँग समन्त्िय गरी सं सद तथा सं सदीय सतमततको िावर्षक
कायषतातलका तयार गिे तथा सं सद सग्चिालयको अल्पकालीि तथा दीघषकालीि योजिा बिाई
कायाषन्त्ियि गिे गराउिे रहेको छ ।
यस ऐिले सग्चिालय सञ्चालिका सम्बन्त्धमा व्यिस्थापि सतमततको काम, कतषव्य र अतधकार,
सभामुखको काम कतषव्य र अतधकार, अध्यषको काम, कतषव्य र अतधकार, महासग्चिको काम, कतषव्य
र अतधकार, सग्चिको काम, कतषव्य र अतधकारको व्यिस्था गरे को छ भिे सं सदको बजेटसम्बन्त्धी
स्िायत्तताको समेत प्रत्याभूतत गरे को छ । सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततले सं सद र
सग्चिालयको लातग अथषमन्त्रीसाँग परामशष र समन्त्िय गरी िावर्षक बजेट तिधाषरण गिे र सो तिधाषरण
गरे को बजेट सरकारले वितियोजि विधेयकमा समािेश गिे गरी सं सदले आफ्िो बजेट तिधाषरणमा
स्िायत्तता पाएको छ ।
सभामुखको काम कतषव्यमा सं सदको आन्त्तररक तथा िैदेग्शक प्रतततितध मण्डलसम्बन्त्धी कायष,
सं सदका पदातधकारी, सदस्य र महासग्चिको आन्त्तररक तथा िैदेग्शक भ्रमण र भ्रमण खचष स्िीकृत गिे,
तमर राष्ट्रका व्यिस्थावपका, अन्त्तराषवष्ट्रय तथा षेरीय व्यिस्थावपकीय सं घ र मैरी समूहबीच सम्पकष र
सम्बन्त्ध कायम गिे, सतमततको तिणषय कायाषन्त्ियिका सम्बन्त्धमा िेपाल सरकार तथा अन्त्य सम्बग्न्त्धत
तिकायलाई आिश्यकताअिुसार तिदे शि ददिे रहेको छ ।
त्यसैगरी तियुग्ि र अन्त्य कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी विर्यहरू केन्त्रीय तिजामती सेिा ऐिको
व्यिस्था सरह िै कायम रहेका छि् भिे कायषरत कमषचारीलाई व्यिस्थापि सतमततको तिणषयका
आधारमा सेिा सुविधा प्रदाि गिष सवकिे व्यिस्था गररएको छ । कमषचारीको दरबन्त्दी तिधाषरण,
तियुग्िदे ग्ख विभागीय सजायसम्ममा सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततलाई अतधकार
ददइएको छ । जसबाट सं सद सग्चिालयमा कायषरत कमषचारी सरकारको मातहत िभई सं सद मातहत
रहेका छि् ।
त्यसैगरी सं सद विकास कोर्को स्थापिा गरे को छ । कोर्मा िेपाल सरकार िा विदे शी
सरकार, कूटिीततक तियोग र अन्त्तराषवष्ट्रय सं घ सं स्थाहरूबाट प्राप्त अिुदाि र ऋण सहयोग रकम रहिे
छ । कोर्को उपयोग सं सदको भौततक तिमाषण सुधारका लातग, सूचिा प्रवितधको विकासका लातग,
पुस्तकालयको स्तरिृवद्ध, पदातधकारी, सदस्य तथा कमषचारीको षमता अतभिृवद्धसम्बन्त्धी कायषको लातग
प्रयोग गररिे उल्लेख छ ।
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सं सद सग्चिालय स्थापिा र सं सद सेिा सम्बन्त्धमा अलग ऐिको व्यिस्था भए तापति सं सद
आफैँले कमषचारीहरू भिाष गिे गदै ि । सं सद सेिाका कमषचारीहरूको तियुग्ि लोक सेिा आयोगबाट
हुन्त्छ । बढु िा तथा अन्त्य सेिासम्बन्त्धी सबै शतषहरू तिजामती सेिातभरका अन्त्य सेिा, समूह सरह िै
रहेको छ । कततपय प्रािधािहरूमा भिे सामान्त्य फरक रहेको छ । सं सद सग्चिालय स्िायत्त
तिकाय भए तापति ऐिअिुसार सं सद सेिामा खुल्ला तथा आन्त्तररक प्रततयोतगताद्वारा पूततष हुिे सं सद
सेिाको पदमा लोक सेिा आयोगको तसफाररसमा मार तियुग्ि गररन्त्छ । त्यसैगरी सेिाको
राजपराग्ङ्ककत पदमा सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको तिणषयअिुसार महासग्चिले र
राजपर अिग्ङ्ककत पदमा महासग्चिले तियुग्ि ददिे व्यिस्था गररएको छ । त्यसै गरी बढु िाका
सम्बन्त्धमा समेत राजपराग्ङ्ककत विग्शष्ट िे णी साथै अन्त्य राजपराग्ङ्ककत पदको हकमा लोक सेिा
आयोगको अध्यष िा तिजले तोकेको सो आयोगको सदस्यको अध्यषतामा रहेको बढु िा सतमततको
तसफाररसमा व्यिस्थापि सतमततले बढु िा तिणषय गिे व्यिस्था रहेको छ । तियुग्ि र बढु िाका लातग
आिश्यक न्त्यूितम शैग्षक योनयता र बढु िाका आधारहरू तिजामती सेिाका पदहरू सरह िै
तोवकएको छ । बढु िाको उजुरी व्यिस्थापि सतमतत समष गिे व्यिस्था रहेको छ । राजपराग्ङ्ककत
प्रथम िे णी र सोभन्त्दा मातथका अतधकारीलाई ददइिे विशेर् सजाय अथाषत ् भविष्यमा सं सद र अन्त्य
सरकारी सेिाको तितमत्त अयोनय िठहररिे गरी सेिाबाट हटाउिे िा अयोनय ठहररिे गरी बखाषस्त गिे
सजाय व्यिस्थापि सतमततलाई ददइएको छ । कमषचारीलाई तिलम्बि गिे अतधकार पति व्यिस्थापि
सतमततलाई रहे को छ ।
स्िायत्तता, कािूि र यथाथष
कमषचारी भिाष र सेिा सुविधा
सं सदको कामकारिाही स्ितन्त्र र प्रभािकारी ढङ्कगले सम्पादि गिष सं िध
ै ातिक व्यिस्थाको
रूपमा रहेको अलग र स्िायत्त सग्चिालयको अिधारणामा कािूि र यथाथषतामा तभन्नता पाइन्त्छ ।
ु हरूमा कमषचारीको भिाष सं सद आफैले
कमषचारीको भिाष सं सद आफैले गदै ि । भारत लगायतका मुलक
स्ितन्त्र र तिष्पष रूपले गिे गरे को पाइन्त्छ । कमषचारीहरूको बढु िा लगायतका अन्त्य सेिा शतषका
विर्यहरूमा पति सं सदको पूणष स्िायत्तता रहेको दे ग्खाँदैि भिे कमषचारीलाई ददिे तलि भत्ता र सुविधा
लगायतका विर्यमा सरकारमातथ िै तिभषर रहेको अिस्था छ ।
सं सदको कायषगत आधारमा सेिा तिधाषरणको प्रयास मारै गररएको छ । सामान्त्य प्रशासि
समूह, लेखा समूह, ग्शषा तथा मुरण समूह, सूचिा प्रवितध समूह, प्रावितधक समूह मयाषदापालि समूह,
अततररि समूह लगायतका केही समूहहरू रहेका छि् । यी समूहहरूको समूहगत विग्शष्टीकरण चावहाँ
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ु हरूमा जस्तो सं सदलाई िास्तविक अथषमा प्रभािकारी सेिा प्रदाि गिष
हुि सकेको छै ि । अन्त्य मुलक
कायषगत आधारमा सेिाको विग्शष्टीकरण चावहाँ हुि सकेको छै ि । थोरै कमषचारीमा थोरै समूहहरू
रहेका र ती समूहहरू बीचमा पति विग्शष्टीकृत सेिा िभई सामान्त्यीकरण गररिुका साथै समूहहरूका
बीच िृग्त्त विकासमा समािता कायम हुि सकेको पाइाँदैि । सूचिा प्रवितध सेिा, पुस्तकालय सेिा र
अिुसन्त्धाि सेिा साथै सतमततहरूमा विशेर्ज्ञ सेिा प्रभािकारी रूपले उपलधध हुि सकेको छै ि ।
बजेट
सं सद सग्चिालयसम्बन्त्धी ऐिमा सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततले अथष मन्त्रीसाँग
परामशष र समन्त्िय गरी सं सद र सग्चिालयका लातग आिश्यक िावर्षक बजेट तिधाषरण गिे र सो
तिधाषररत बजेटलाई सरकारले वितियोजि विधे यकमा समािेश गिे व्यिस्था रहे तापति व्यिहारमा सो
व्यिस्था कायाषन्त्ियि हुि सकेको पाइाँदैि । सुरुका िर्षहरूमा यो प्रािधाि कायाषन्त्ियिको प्रयास
भएको तथयो । सं सद र सदस्यहरूका लातग साथै सं सदको विधावयकी र तिगरािीसम्बन्त्धी कायषका
लातग आिश्यक बजेट उपलधध हुि सकेको छै ि । सं सदका पदातधकारीहरूको स्िदे श तथा विदे श
भ्रमण, आिश्यक भौततक तिमाषण सुधार, सिारी साधि, कमषचारीको पाररितमक सुविधा लगायतका सबै
आतथषक विर्यहरूमा सरकारमातथको तिभषरता झि् बढ्दो छ ।
सं सद सदस्य र सं सदका अतधकृतहरूको पाररितमक र भत्ता र सुविधा लगायतका विर्यहरूमा
भारतको सं सदमा स्िायत्तता कायम गररएको छ । यी खचषहरू सग्छचत कोर्बाट व्यहोररन्त्छ तर
बजेटमा समािेश खचषहरूउपर वितियोजि विधेयकमातथ छलफल हुाँदा दुिै सभाको खचषमा कुिै
कटौतीको प्रस्ताि र बजेटमातथको कुिै छलफल हुाँदैि । सग्चिालयको बजेट अिुमािका लातग
सग्चिालयबाट तयार गररएको अिुमािलाई सभामुखको अध्यषतामा अथष मन्त्रीको उपग्स्थततमा बस्िे
बैठकमा सं घीय सं सदको महासचिले पेश गरी छलफल गदै व्यिस्था रहे को छ । बजेट छलफल
पिाि् केन्त्रीय बजेटमा समािेश गिष अथष मन्त्रालयमा पठाइन्त्छ । यसरी पठाइएको बजेट
अिुमािलाई अथष मन्त्रालयको कुिै विभागले िा कुिै सं सदीय सतमततलेसमेत जााँच गिुष आिश्यक
रहाँदैि । यसको अथष सं सदले आफूले आफ्िो आिश्यकताअिुसार तिमाषण गरे को बजेट अथष
मन्त्रालयले उपलधध गराउाँ दछ । यसलाई सं सदको आतथषक स्िायत्तताका रूपमा तलइन्त्छ । तर हाम्रो
ु मा यस वकतसमको स्िायत्तता व्यिहारमा लागू हुि सकेको छै ि ।
मुलक
कायषगत स्िायत्तता
सं सदको आफ्िो कायष स्िायत्तता सं विधािमा िै व्यिग्स्थत हुन्त्छ । सं सदको प्रत्येक सदिले
आफ्िो कायषसञ्चालि गिष, बैठकको सुव्यिस्था राख्न र सतमततहरूको गठि, कामकारिाही र कुिै सदि
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िा

सतमततको

कायषवितध

तियतमत

गिष

तियमािली

बिाउि

पाउिे

सं िध
ै ातिक

अतधकार

प्राप्त

छ । त्यसरी तियमािली िबिेसम्म सं घीय सं सदले आफ्िो कायषवितध आफैँ तियतमत गिेछ । त्यसै गरी
ु
ु
ु
सं सदको सं यि
बैठक र सं यि
सतमततको गठि र कामकारिाही सं सदको दुिै सदिको सं यि
बैठकले स्िीकृत गरे को तियमािली िा कायषवितधबमोग्जम हुिेछ भिी सं विधािको धारा १०४ मा
व्यिस्था गररएको छ । सं विधािको भाग-९ मा उल्लेग्खत व्यिस्थापि कायषवितध, भाग-१० मा
उल्लेग्खत आतथषक कायषप्रणाली लगायतका प्रािधाि अिुरूपको कामकारिाहीमा सं सदले स्िायत्तता
पाएको

छ

।

तथावप,

सं सदको

अतधिेशि

आपिाि, अन्त्त्य

साथै

सं सदका

विजिेशहरूमातथ

कायषपातलकाको तियन्त्रण रहे को पाइन्त्छ । सं सदबाट पाररत गिुष पिे विधेयकहरू समयमा प्राप्त िहुिे,
हतारहतार गरी विधे यक पाररत गिषका लातग सरकारले सं सदमा पहल गिे, सरकारका मन्त्रीहरूले
समय

उपलधध

िगराउाँ दा

प्रश्नोत्तर

जस्तो

सं सदको

सरकारलाई

उत्तरदायी

तुल्याउिे

माध्यम

कायाषन्त्ियिमा िआउिे, शून्त्य समय, विशेर् समय, सङ्ककल्प प्रस्ताि लगायतमा सदस्यहरूले उठाएका
सिालहरूको जिाफ सरकारबाट िआउिे, सं सदको राय परामशषवििा िै हठात अतधिेशिको अन्त्त्य
हुिेजस्ता वक्रयाकलापले सं सदको कायषगत स्िायत्ततामातथ प्रश्न उठे को अिस्था छ ।
सं सद से िा: आदशष सेिा
सं सद सेिालाई आदशष सेिाका रूपमा तलइन्त्छ । सािषभौम जिताका प्रतततितधहरू रहेको
ु िे हुन्त्छ । अवहलेको प्रवितधको विकासका साथै
तिकायमा कायषरत कमषचारीमा आदशष गुणहरू हुिप
सरकारी

वक्रयाकलापहरूको

िृवद्धसाँगै

सं सदमा

कुशल

र

आिश्यक

सङख्यामा

कमषचारीहरूको

आिश्यकता हुन्त्छ । ग्जम्मेिारीको प्रकृततका आधारमा अतधकृत र कमषचारीहरू उच्चस्तरको र
शीघ्रताका साथ साथै तमतव्ययी, प्रभािकारी विशेर्ज्ञ र विविध अिुभिले खाररएको हुिपु दषछ । दुिै
सभाका सदस्यहरूलाई सेिा प्रिाह गिे अतधकृतलगायत कमषचारीहरू उच्च षमताको, उच्च िैततक
चररर भएको, आिश्यक योनयता र तातलम भएको हुि ु पदषछ । संसदका कमषचारीहरूले आफ्िो गहि
ग्जम्मेिारी पूरा गिे क्रममा आफ्िो सषमता, युग्ि र अिुभि प्रयोग गिुष पदषछ ।
सं सदका कमषचारीहरूले सं सद सदस्यको राजिीततक विचारधारासाँग मतलब गिुष हुाँदैि ।
हरे क सदस्य चाहे जुिसुकै दलको होस्, जतत योनय होस्, उमेर, िैिावहक ग्स्थतत, पाररिाररक ग्स्थतत जे
जस्तो होस् तापति जिताको प्रतततितध सं सद सदस्य हुि ् । उसले िद्धा र िम्रताको व्यिहार अपेषा
गरे को हुन्त्छ । सदिको कमषचारीका िाताले सबैसाँग समाि व्यिहार गिुष पदषछ । सदै ि यो सम्झिु
पदषछ वक उसले सबै सं सद सदस्यहरूलाई समाि र तिष्पष सहयोग गिुष पदषछ । सं सदीय कतषव्य
तििाषहका क्रममा सबैलाई प्रभािकारी सेिा प्रदाि गिुष पदषछ । सं सदीय अतधकारी उसको आफ्िो
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कतषव्य तििाषहका क्रममा विज्ञ सरह हुि ु पदषछ । उसमा सम्बग्न्त्धत तियम र अभ्यासहरूको पररपूणष
ज्ञाि हुि ु पदषछ । सदिमा तत्काल आउिे समस्याहरूको समाधािका लातग सषम हुि ु पदषछ । सबै
वितध र प्रवक्रया मतसिो रूपमा बुझेको र जािकार हुि ु पदषछ ।
सं सदका

कमषचारीहरूमा

मूल्य

मान्त्यता

हुि ु

पदषछ

।

केही

व्यािसावयकता

(Professionalism), इमान्त्दाररता (Honesty), समािता (Equality), ग्जम्मेिारीता (Responsibility),
तिष्पषता (Impartiality), दषता (Efficiency) र आपसी सम्माि (Mutual respect) । सं सदका
कमषचारीहरूले सं सद र जिताका प्रतततितधहरूलाई आदर गिुष पदषछ । राजिीततक रूपले दलहरूप्रतत
सं लनि िभई सदस्यहरूलाई सेिा ददिु पदषछ । सं सद सदस्य र अरुसाँग कायष गदाष समपषण, आदर,
आत्म तियन्त्रण, धै यत
ष ा िम्रता र

सहिशीलता प्रदशषि गिुष पदषछ । यथाथष, तिष्पष र शुद्ध तथ्यहरू

मार पदातधकारीसमष पेश गिे बािी हुि ु पदषछ । भोतलका लातग कुिै काम बााँकी िराख्ने र तुरुन्त्तै
काम गिे, तिणषयमा विलम्बता िगिे हुि ु पदषछ । अरुको कुरा सुन्ने, समझदार वकतसमले काम गिे र
हसमुख कमषचारी हुि ु पदषछ । सबैसाँग तमल्ि सक्िे तटस्थ र कामप्रतत प्रततबद्ध हुि ु पदषछ ।
सैद्धाग्न्त्तक रूपले सहीमार िभई व्यिहाररक रूपले समाधाि गिष सक्िे षमताको हुि ु पदषछ ।
जितालाई सेिा प्रिाह गिे कायषकारी सेिाभन्त्दा फरक प्रकृततको सेिाको अिधारणा यसको
तटस्थता, विशेर्ज्ञता, विग्शष्टीकरण र व्यिसावयक सेिा िै हो । सं सदको सं िध
ै ातिक कतषव्य तििाषहका
लातग आिश्यक सग्चिालय र यसमा कायषरत कमषचारीहरूको मिोबल उच्च भएमा मार स्िायत्तताको
औग्चत्य साथषक हुन्त्छ । यसका लातग सं सदीय पदातधकारी र सरकारबाट सं विधाि र ऐिमा भएका
प्रािधािहरूको वििेक सम्मत कायाषन्त्ियिको खााँचो छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५
वितभन्न अिलाइि स्रोतहरु

अं ग्रज
े ी
Global Parliamentary Report, 2017 IPU, UNDP
Our Parliament, Subash C Kashyap
Tools for Parliamentary Oversight, IPU 2007
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ुष ल´ बैठकको कािूिी पष
सं घीय सं सदमा ´भचअ

अजुि
ष कुमार खड्का
सारांश

सं सारभर फैतलएको कोरोिा भाइरस (कोतभड-१९) को सङ्कक्रमणको भयािह पररग्स्थततले गदाष राज्य िा
ाँ ै आएका कामकारिाही यथाित ग्स्थततमा सञ्चालि हुि
कुिै व्यग्िबाट तियतमत रूपमा सञ्चालि हुद
सक्िे अिस्था रहेि । यसैले सोको लातग िैकग्ल्पक उपाय, वितध तथा प्रवितधको प्रयोग हुि गएको
अिस्था छ । तथावप राज्यले िैकग्ल्पक प्रवितधबाट कायष सम्पादि गदाष िैधातिक वितध र पद्धततको
अिलम्बि गिुष राज्यको दावयत्ितभर रहन्त्छ । यसथष, राज्यले गदै आएको कामलाई तिरन्त्तरता ददिुपिे
अिस्था एकतफष रहन्त्छ भिे अकोतफष त्यस्ता कायष गदाष िैधातिक वितधलाई छोड्िसक्िे अिस्था
रहाँदैि । यो कुरालाई मिि गदै कोतभड-१९ को सङ्कक्रमणको अिस्थामा सं सारभरका सं सदले ियााँ
ुष लको माध्यमबाट सं सद तथा सं सदीय सतमततको
प्रवितधको प्रयोग गरी िैधातिक उपायबाटै भचअ
ाँ ै आएको अिस्था छ । िेपालको सन्त्दभषमा पति भचअ
ुष ल प्रवितधबाट सं सदीय
बैठकहरू सञ्चालि हुद
ाँ ै आएको छ । तर, प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५
सतमततका बैठक सञ्चालि गिे कायष यदाकदा हुद
तथा

रावष्ट्रय

सभा

तियमािली, २०७५

बमोग्जम

सं सदीय

सतमततले

तिणषय

तलाँदा

िा

अन्त्य

कामकारिाहीको प्रयोजिको लातगसमेत सदस्यको उपग्स्थत महत्त्िपूणष िैधातिक पाटोको रूपमा रहिे
ुष ल बैठकको िैधातिक पषमा मिि भएको दे ग्खाँदैि । यसथष, समयको मागलाई
भए तापति भचअ
ुष ल प्रवितधको माध्यमबाट सं सदीय सतमततका बैठक
सम्बोधि गिषको लातग िेपालको सन्त्दभषमा भचअ
सञ्चालिको लातग सम्बग्न्त्धत तियमािलीमा आिश्यक पररमाजषि गिुपष िे दे ग्खन्त्छ ।
विर्य प्रिेश
शग्ि पृथकीकरणको तसद्धान्त्तबमोग्जम राजिीततक स्ितन्त्रता र स्थावयत्िको लातग शग्िको
विभाजि आिश्यक छ । यसको लातग राज्यशग्िलाई विधावयका, कायषपातलका र न्त्यायपातलका गरी


सहसग्चि (कािूि)¸ सं घीय सं सद सग्चिालय ।
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तीि अङ्कगमा विभाजि गरी यी ततिै अङ्कगलाई क्रमश विधायि, प्रशासकीय र न्त्यावयक कायषहरू
सुग्म्पिुपिे तथा कुिै एक अङ्कगलाई अको अङ्कगको काममा हस्तषेप र अिरोध पुर्याउिे अतधकार
ददइिु हुाँदैि । शग्ि पृथकीकरण तसद्धान्त्तले व्यिस्था गरे अिुरूप िेपालको सं विधािको भाग-७
अन्त्तगषत

सं घीय

कायषपातलका, भाग-८

अन्त्तगषत

सं घीय

व्यिस्थावपका

र

भाग-११

अन्त्तगषत

न्त्यायपातलकाको सम्बन्त्धमा छु ट्टाछु ट्टै व्यिस्था गरी यी ततिै तिकायबीच कामको िगीकरण गरे को छ ।
ु ि गिे
सोअिुरूप एक अकाषको काम कायषमा हस्तषेप िगिे र आिश्यक अिुसार तियन्त्रण र सन्त्तल
व्यिस्था गरे को पाइन्त्छ । सं विधािमा व्यिस्था भएका राज्यका तीि अङ्कगबीच ग्जम्मेिारी बााँडफााँटको
भाििाअिुरूप िै आफ्िो कायषलाई तछटो, छररतो एिं पारदशी है तसयतले सम्पादि गिषको लातग
व्यिस्थावपकालाई सं विधािको धारा १०४ ले सं सदीय सतमततहरू गठि गिष सक्िे अतधकार प्रदाि
गरे को छ । सोही धाराले सं घीय सं सदको प्रत्येक सदिले आफ्िो कायष सञ्चालि गिष, बैठकको
सुव्यिस्था कायम राख्न र सतमततहरूको गठि, कामकारिाही र कुिै सदि िा सतमततको कायषवितध
तियतमत गिष तियमािली बिाउि सक्िे सं िैधातिक अतधकार प्रदाि गरे को अिस्था छ । यसैअिुरूप
सं सदीय सतमततहरू गठि भई कायष सम्पादि गरररहे का छि् ।
सं विधािको उद्देश्य सरकारको तजतबजी अतधकारमातथ सीमा लगाउिु र जिताको हक वकटाि
गिुष पति हो । साथै, सं विधािबमोग्जम िै विधायकले जिताको प्रतततितधत्ि गदै आएको कुरालाई
सं सारभर स्िीकाररएको छ । यसथष, सं सदमा प्रतततितधत्त्ि गिे विधायकले जिताको ममष र भाििालाई
हरपल प्रतततितधतत्त्ि गिुप
ष िे मान्त्यता छ ।
ु मा सं सद सािषभौमसत्ता अभ्यास गिे सं स्था िा अङ्कगको रूपमा तलिे
प्रजाताग्न्त्रक मुलक
गररन्त्छ । जिप्रतततितधले जिताका दै तिक जीििमा भइरहे का समस्या र चासोको विर्यमा तिरन्त्तर
आिाज उठाउिे थलो सं सद िै हो । तर सं सारभर फैतलएको कोतभड-१९ को कारणले सं सदमा जिआिाज उठाउिे कायषमा अिरोध खडा भइरहे को छ । यसथष, कोतभड-१९ को कारणबाट
जिजीविकाको सिालमा परे को विर्म पररग्स्थततको सन्त्दभषमा सरकारको कामकारिाहीको तिरीषण,
अिुगमि, सुपररिेषण तथा मूल्याङकि, तिगरािी गरी राम्रा कामको सराहिा तथा िराम्रा काम
सच्चाउिको लातग सं सद बैठकको तिरन्त्तरता आिश्यक पछष । भन्त्िे गररन्त्छ 'सरकारका काम
कायषहरूको छािविि सञ्चार माध्यमबाट मार होइि जिताले तििाषग्चत गरे का प्रतततितधहरूबाट हुिपु छष'
यो लोकताग्न्त्रक मूल्य र मान्त्यताको मूलभूत विर्य हो । तर, महामारीको प्रकोपको कारणबाट
सं सदका सदस्यहरू भौततक रूपमा उपग्स्थतत हुि िसक्िे भएकोले विद्युतीय माध्यमद्वारा सं सदको बैठक
गिे अभ्यास थातलएको छ । धेरै दे शमा¸ मुख्य गरे र प्रजाताग्न्त्रक पािात्य दे शले यो िविि अभ्यास
गरररहेका छि् ।
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मुख्यत: सरकारले जिचासोलाई सम्बोधि गरे को छ िा छै ि ? भन्त्िे विर्यमा सं सदमा खुला
ुष ल बैठकमा बढ्तो लोकवप्रयता रहे को
बहस र छलफल हुिे व्यिस्थाको िैकग्ल्पक स्िरूपमा भचअ
ुष लको
पाइन्त्छ । यसै सम्बन्त्धमा िेपालमा पति सं घीय सं सद तथा सं सदीय सतमततको बैठक भचअ
माध्यमबाट सञ्चालि गिुप
ष छष भन्त्िे बहस चतलरहेको छ । तथावप, यस्तो बहसलाई िेपालको प्रचतलत
कािूिले कसरी सम्बोधि गरे को छ त ? भन्त्िे विर्यमा बहस कमै हुिे गरे को छ ।
ुष लको
यो विरोधाभार् पररग्स्थतत मिि गदै सं घीय सं सद तथा सं सदीय सतमततको बैठक भचअ
माध्यमद्वारा विद्यमाि कािूिबमोग्जम सञ्चालि गिष सक्िे िा िसक्िे भन्त्िे विर्यमा िेपालको सं विधाि,
ु
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५, रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ तथा सं घीय सं सदको सं यि
ु सतमतत (कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५ लाई मुख्य आधार तलई यस सं घीय सं सद
बैठक र सं यि
ुष ल बैठकलाई िैधता छ ? िा छै ि ? भन्त्िे विर्य लगायत भचअ
ुष ल बैठक
तथा सं सदीय सतमततमा भचअ
सम्बन्त्धमा अन्त्य दे शमा भइरहे का गततवितधसमेतको सम्बन्त्धमा सं ग्षप्त एिं िणषिात्मक (Descriptive)
तिरले यस लेखमा उल्लेख गिे प्रयास गररएको छ ।
ुष ल बैठकको अिधारणा
सं सदमा भचअ
ुष ल भन्नाले शारीररक रूपमा िभई सफ्टिेयरको माध्यमबाट सम्पकष स्थावपत गिे िा
भचअ
छलफलमा सहभागी हुिे माध्यमलाई जिाउाँ छ । यसलाई अंग्रज
े ीमा 'Virtual means not physical

existing as such but made by software to appear to do so' भिी उल्लेख भएको पाइन्त्छ ।
ुष ल बैठकमा अिलाइि उपकरणहरू जस्तै तभतडयो कन्त्फरे न्त्सको प्रयोग गररन्त्छ । यसैको
भचअ
माध्यमबाट सं सद सदस्यहरूलाई शारीररक रूपमा उपग्स्थततवििा प्रवक्रयामा भाग तलि अिुमतत
रहन्त्छ ।
सं सारभर फैतलएको कोतभड-१९ महामारीको प्रकोपको कारणबाट िास्तिमा अतधकांश सं सद
सदस्यहरू तियतमत तिरले सं सद िा सं सदीय सतमततमा उपग्स्थत भई बैठकमा भाग तलि असम्भि
भएको दे ग्खन्त्छ । यसको मुख्य कारणमा कततपय अिस्थामा वहाँडडुल िा यारामा प्रततबन्त्ध रहन्त्छ भिे
कततपय अिस्थामा उच्च स्िास्थ्य जोग्खमको कारणबाट स्ियं सदस्य िै स्िास्थ्यको जोग्खममा रहेको
अिस्था पति हुि सक्छ । कततपय अिस्थामा अरुको कारणबाट स्िास्थ्य जोग्खमको सम्भाििा बढ्ि
सक्छ । अकोतफष सं सद जिप्रतततितधको थलो भएको कारणले सं सदबाट जवटल समयमै जिताले धेरै
आशा र अपेषा स्िभाविक रहन्त्छ । यसैले सं सदबाट हुिे कुिै पति कायष हतारमा िभई सोच विचार
गरी िुवद्धमतापूणष रूपमा तिरन्त्तर गिष आिश्यक रहन्त्छ । तर, सबैततर सङ्कक्रमणले सािषजतिक ग्चन्त्ता
बढाएको छ । जीिि जोग्खम र सािषजतिक ग्चन्त्ताको विर्यको माझ सरकारले हतार गदै व्यापक
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स्िास्थ्य एिं आतथषक सहयोगका उपायहरू अिलम्बि गिुप
ष िे अिस्था रहे पति त्यस्तो समयमा समेत
वितध र प्रवक्रया अथाषत ् िैधातिक पषलाई पालिा गिुप
ष िे प्रजाताग्न्त्रक सरकारको पवहलो दावयत्ितभर
पिे हुिाले त्यस्तो िैधताअिुरूप कायष गरे को छ ? िा छै ि ? भिी तिगरािी गिष जिप्रतततितधको मूल
कतषव्य रहन्त्छ । वकिवक जिताले तिग्ित अितधको लातग आफ्िो प्रतततितध अथाषत ् बारे शको रूपमा
सं सदमा पठाएको हो, भन्त्िे मान्त्यता लोकतन्त्रमा रहन्त्छ ।
ुष लको माध्यमबाट सं सदको बैठक भएमा सङ्कक्रमणको जोग्खममा समेत सं सदीय
यसथष, भचअ
गततवितध तिरन्त्तर रहिेछ । स्िास्थ्य जोग्खमलाई न्त्यूिीकरण गिषको लातग सही उपाय हो यो । सोही
ुष ल बैठकलाई वितभन्न सं सदीय व्यिस्था अिलम्बि गिे दे शहरूले अङ्कगीकार गदै आएको
कारणले भचअ
पाइन्त्छ । तथावप, त्यस्ता बैठक गिषको लातग प्रचतलत कािूिको िैधता भिे रहिुपिे हुन्त्छ । सं सद
स्ियंले बिाएका कािूि स्ियं सं सदले पालिा िगरे मा अन्त्य जिसाधारण िा तिकायले कािूिको पालिा
गछष भन्त्िे अपेषा गिुष तिरथषक हुिेछ । अतः िैधातिक पषलाई तबसषि तमल्दै ि ।
ुष ल बैठकको कािूिी पष
सं घीय सं सदमा भचअ
िेपालको सं विधािको धारा ९४ बमोग्जम सं घीय सं सदको कुिै पति सदिको बैठकमा सम्पूणष
सदस्य सङ्कख्याको एकचौथाइ सदस्य उपग्स्थत िभएसम्म कुिै प्रश्न िा प्रस्ताि तिणषयका लातग प्रस्तुत
हुिे छै ि1 भन्त्िे व्यिस्था रहे को छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन्त्छ वक सं सदको बैठकमा तिणषय हुाँदा सं सद
सदस्यको शारीररक उपग्स्थततलाई अतििायष गरे को छ । उपग्स्थत अथाषत ् अंग्रज
े ीमा 'Presence'

means, in attendance,2 भतिएको अिस्था छ । साथै, 'उपग्स्थत' भन्नाले हाग्जर भएको, िग्जक
रहेको3 भिी उल्लेख गररएको छ ।
िेपाल सं विधािको धारा ९९ बमोग्जम "....सं विधािमा अन्त्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहेक
सं घीय सं सदको कुिै सदिमा तिणषयका लातग प्रस्तुत गररएको जुिसुकै प्रस्तािको तिणषय उपग्स्थत भई
ुष लको
मतदाि गिे सदस्यहरूको बहुमतबाट हुिेछ...." भन्त्िे स्पष्ट सं िैधातिक व्यिस्था रहे कोले भचअ
माध्यमबाट भएको बैठकको तिणषयलाई सं िैधातिक बैधता रहन्त्छ भन्त्ि सवकन्न । िेपालको सं विधािले
कुिै पति तिणषयको लातग सदस्यको उपग्स्थतलाई अतििायष शतषको रूपमा तलएको छ । साथै,
सं विधािको धारा ११० मा सं घीय सं सदको कुिै पति सदिमा विधेयक प्रस्तुत गिष सवकिेछ भन्त्िे

1

िेपालको सं विधाि, धारा ९४, कािूि, न्त्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय, कािूि, वकताब व्यिस्था सतमतत¸
ििरमहल ।

2

Bryan A. Garner the Black's Law Dictionary, (7th Eds.), 1999, p. 1202.

3

िेपाली बृहत शधदकोश, िेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठाि, काठमाडौँ, २०५५, पेज ४५ ।
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व्यिस्था रहे को छ । यसको मिसाय विधेयक प्रस्तुत गिषको लातग सदिमा भौततक उपग्स्थतत तथा
सदिको बैठक कष िै भतिएको अिस्था हो । यसै गरी सं विधािको धारा १०३ को उपधारा (५)
को स्पष्टीकरणबमोग्जम 'सदि' भन्नाले प्रतततितध सभा िा रावष्ट्रय सभा सम्झिु पछष र सो शधदले सं घीय
ु बैठक िा सतमतत िा सं यि
ु सतमततलाई समेत जिाउाँ छ भिी उल्लेख गररएको अिस्था
सं सदको सं यि
रहेकोले उपग्स्थतत लगायतका व्यिस्था सदिलाई मार िभई सतमततको बैठकलाई समेत भतिएको
हो । यसका अततररि सं विधािमा अन्त्य धेरै धारा रहे को छि्, जस्तै धारा ११९ को उपधारा (३) ले
प्रत्येक िर्ष जेठ मवहिाको १५ गते सं घीय सं सदमा राजस्ि र व्ययको अिुमाि पेश गिे कुरा । यी
ुष ल बैठकलाई िैधता ददएको अिस्था दे ग्खाँदैि । साथै, यी सं िैधातिक व्यिस्थाको
सबै धाराले पति भचअ
अलािा प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५, रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ लगायत सं घीय सं सदको
ु
ु
सं यि
बैठक र सं यि
सतमतत (कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५ मा उल्लेख भएका केही व्यिस्था
उदाहरणको लातग तलि सवकन्त्छ । ती व्यिस्थाहरू दे हायबमोग्जम रहे का छि्:
(क) प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५

•

ु ” भन्नाले सदिको टे बल
ु सम्झिु पछष र सो शधदले
तियम २ (ग) मा रहेको “टे बल
सदिसमष कुिै कागजपर िा वििरण पेश गिे कायषलाई समेत जिाउाँ छ भन्त्िे
व्यिस्था ।

•

तियम २ (ज) “बैठक कष” भन्नाले प्रतततितध सभाको बैठक कष सम्झिु पछष र सो
शधदले बैठक कषसाँग जोतडएको दशषकदीघाष तथा बरण्डा समेतलाई जिाउाँ छ भन्त्िे
व्यिस्था ।

•

तियम २ (ण) “सदि”, “सभा” िा “बैठक” भन्नाले प्रतततितध सभाको सदि, सभा िा
बैठक सम्झिु पछष भन्त्िे व्यिस्था ।

•

तियम ४ मा रहेको बैठकमा आसिग्रहण गिुअ
ष ग्घ प्रत्येक सदस्यले बैठक कषबावहर
राग्खएको पुग्स्तका िा विद्युतीय उपग्स्थतत उपकरणमा उपग्स्थतत जिाउिु पिेछ भन्त्िे
व्यिस्था ।

•

तियम ५ तिधाषररत क्रम र स्थािमा सदस्यले आफ्िो आसिग्रहण गिुष पिेछ भन्त्िे
व्यिस्था ।
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•

तियम ६ (५) को बैठकमा मन्त्रीको उपग्स्थतत अतििायष रूपमा हुिपु िेछ र कुिै
मन्त्रालयसाँग सम्बग्न्त्धत विर्यमा छलफल हुाँदाको अिस्थामा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीसमेत
उपग्स्थत हुिपु िेछ भन्त्िे व्यिस्था ।

•

तियम १९ को बैठक कषमा सभामुखको आगमि भई रावष्ट्रय धुि बजेपतछ सभामुखले
बैठक प्रारम्भ गिे भन्त्िे व्यिस्था ।

•

तियम २० (क) र (ञ) को,-

▪

सभामुख बैठक कषमा प्रिेश गदाष सबैले उठे र सम्माि प्रकट गिुप
ष िे भन्त्िे
व्यिस्था ।

▪
•

बैठक कषमा फोिमा कुरा गिष र रे कडष गिष िहुिे भन्त्िे व्यिस्था ।

तियम २१ (क) मा रहे को सभामुखको ध्यािाकर्षण गिषको तितमत्त उठ्िु पिे र
सभामुखले

तिजको

िाम

बोलाएपतछ

िा

इसारा

गरे पतछ

मार

बोल्िुपिे

भन्त्िे

व्यिस्था ।

•

तियम २६ मा रहेको तियमापग्त्त उठाउिे सदस्यले सोको आधार स्पष्ट गरी तियमापग्त्त
सम्बन्त्धी कुरा मार बोल्ि पाउिेछ र तियमापग्त्त उठाइसकेपतछ तिजले आफ्िो स्थाि
ग्रहण गिे भन्त्िे व्यिस्था ।

•

तियम ३० मा रहे को सदस्यलाई सभामुखले बैठक कषबाट बावहर जाि आदे श ददि
सक्िेछ । आदे श पाएपतछ त्यस्तो सदस्य बैठक कषबाट तुरून्त्त बावहर जािु पिेछ र
तिजले

सो ददिको बााँकी अितधको बैठकमा उपग्स्थत हुि पाउिे छै ि भन्त्िे

व्यिस्था ।

•

तियम ५८ मा रहेको प्रश्न गिष इच्छु क सदस्यले आफ्िो प्रश्नको विर्यको तलग्खत
ु न्त्दा एक घण्टा अगािै सभामुखलाई गराउिु पिेछ भन्त्िे
जािकारी बैठक प्रारम्भ हुिभ
व्यिस्था ।

•

तियम १७८ (४) मा रहे को सतमतत िा उपसतमततको बैठक सं सद भििको
पररसरभन्त्दा बावहर बस्िु परे मा सभापततले सभामुखको तलग्खत अिुमतत प्राप्त गिुप
ष िेछ
भन्त्िे व्यिस्था ।
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•

तियम १७९ मा रहेको सतमततको गणपूरक सङ्कख्या सतमततको तत्काल कायम रहे का
सदस्य सङ्कख्याको ५१ प्रततशत हुिेछ भन्त्िे व्यिस्था ।

•

तियम १८१ मा रहेको सतमततको बैठकमा उपग्स्थत सतमततका सदस्यको बहुमतको
तिणषय सतमततको तिणषय मातििेछ भन्त्िे व्यिस्था ।

•

तियम २२० मा रहेको कुिै मन्त्रीले बैठकमा ििव्य िा जािकारी ददाँ दा कुिै
सरकारी कागजपर िा प्रततिेदि िा त्यसको कुिै अंश उद्धृत गरे मा त्यस्तो कागजपर
ु गिुष पिेछ भन्त्िे व्यिस्था ।
िा प्रततिेदि बैठकमा टे बल

•

तियम २३७ (२) मा रहे को सभामुखको आदे शवििा सग्चिले सभा भििबाट कुिै पति
अतभलेख बावहर लैजाि कसैलाई अिुमतत ददिे छै ि भन्त्िे व्यिस्था ।

(ख) रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५4

•

रावष्ट्रय सभा तियमािलीमा पति प्रतततितध सभा तियमािलीकै व्यिस्था जस्तै रहे को
छ । सो तियमािलीमा यस सम्बन्त्धमा तियम २ (घ), तियम २ (झ) , तियम २ (प),
तियम ५, तियम ६ (५), तियम १९, तियम २०, तियम २१ (क), तियम २६ ,तियम
२८, तियम २९, तियम ३१, तियम ५२, तियम १५२, तियम १५५, तियम १५६,
तियम १५७, तियम २१९ आददमा व्यिस्था गररएको छ ।

ु बैठक र सं यि
ु सतमतत (कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५5
(ग) सं घीय सं सदको सं यि

•

तियम २ (ख), तियम २६ (४), तियम २९, तियम ३४ आदद ।

यी ततििटै तियमािलीमा भएको व्यिस्थाबमोग्जम बैठकमा सं सद सदस्यहरूको शारीररक
उपग्स्थतत आिश्यक रहिे, सं सदको बैठक सदिको पररसर बावहर बस्ि िसक्िे, सं सदमा कुिै कागजात
ु आिश्यक पिे, सं सदको बैठकमा मन्त्रीको उपग्स्थतत आिश्यक पिे, मोबाइल
पेश गिष सदिको टे बल
लगायतका साधिमा सदिको छलफल रे कडष गिष िहुिे लगायतका व्यिस्थाले गदाष मातथ उल्लेख

4

प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ को व्यिस्था र रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ को व्यिस्था एकै
प्रकृततको भएको हुिाले यहााँ तियमालीको तियममार उल्लेख गररएको ।

5

ु बैठक र सं यि
ु सतमतत
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ को व्यिस्था र सं घीय सं सदको संयि
(कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५ को व्यिस्था एकै प्रकृततको भएको हुिाले यहााँ तियमािलीको तियममार
उल्लेख गररएको ।
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भएका तियमािलीमा सं शोधि तथा पररमाजषि िगरी यथाग्स्थततमा सं सद तथा सं सदीय सतमततको बैठक
ुष लको माध्यमबाट गिष सवकिे कािूिी आधार स्ितः िरहिे दे ग्खन्त्छ ।
भचअ
ुष ल बैठकको अन्त्तराषवष्ट्रय अभ्यास
भचअ
सं सारभरका धेरैजसो सं सदले कोरोिा भाइरसको कारणले ियााँ पररग्स्थतत अिुकूल सं सदको
बैठक सञ्चालि गरररहेका छि् । युरोवपयि युतियिमा २६ माचष २०२० मा अिलाइि मतदािको
प्रयोग गरी तिणषय तलिे कायष गररयो । यस्तै प्रकारका कायषहरू अन्त्य दे शका सं सदमा पति भएको
पाइन्त्छ । उदाहरणको लातग ब्राग्जलमा Remote Plenary Session को सुरुिात गररयो । माग्ल्दभ्स
तथा िेल्समा पति Remote Plenary Session कै माध्यमबाट सं सदको बैठक सञ्चालि गररयो ।
तथावप मङ्कगोतलया, लाटतभया तथा पोल्याण्डको सं सदले Hybrid Session को सुरुिात गरे । िास्तिमा

Hybrid Session भन्नाले केही सं सद सदस्य शारीररक रूपमा सं सदमा उपग्स्थतत रहिे र केही सं सद
ुष लको माध्यबाट सहभागी हुिे प्रवक्रयालाई Hybrid Session को रूपमा तलिे गररन्त्छ । यस्तै
भचअ
बेलायत तथा क्यािाडमा पति Hybrid Session लाई िै प्रोत्साहि गररयो । यसका अलािा बेलायतमा
कोरोिा भाइरस ऐि, २०२० लाई सं ग्षप्त वितधको प्रवक्रया अिलम्बिमाफषत् पाररत गरी सरकारको
कामलाई आपतकालमा समेत िैधातिकता ददिको लातग ऐि बन्त्यो ।6
हुि त, हालै का िर्षमा अथाषत ् सि् २०१९ मा बेलायतमा a number of parliaments to

permit proxy voting in certain situation, to avoid circumstance where members who are
sick or on maternity leave are forced to risk their health to attend close votes को अतधकार
ददइसवकएको तथयो ।7 यसैगरी कोतभड-१९ को सुरुको अिस्थामा जमषिी, तलथोतिया र ििेमा सं सदका
सतमततहरू जुम, माइक्रोसप्ट

टीम, िेयम्याक्यस, स्काइप

जस्ता

प्रवितधको

प्रयोग गरी

तभतडयो

कम्फेरे न्त्सको माध्यमद्वारा सं सद सतमततको बैठक गिष थालेको अिस्था छ । महत्त्िपूणष कुरा यो छ,
ुष ल बैठक सञ्चालि गिषको लातग आिश्यक पिे कािूिी व्यिस्था गरे का
वक ती दे शका सं सदले भचअ
ुष ल बैठक गिे प्रयोजिको लातग
छि् । उदाहरणको लातग ग्चलीमा सं सद र यसका सतमततको भचअ
ुष ल बैठकको कायषलाई तिर्ेध गरे को
सं विधाि िै सं शोधि गररयो ।8 तर अष्ट्रेतलयाको सं विधािले भचअ
छ । तर, के कतत हदसम्म यस्तो तिर्ेध गछष भन्त्िे कुरालाई स्पष्ट गरे को अिस्था छै ि ।

6
7

8

https://www.samaracanada.com/democracy-monitor/towards-a-virtual-parliament.
Enabling Virtual Functioning Legal and Constitutional Issues, International IDEA, 2020, p.49.
Inter Papers/ Parliaments in Partnership, EU Global Project to Strengthen the Capacity of
Parliaments, Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations, Parliamentary Primer No.1,
2020, pp. 65-66.
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न्त्यूग्जल्याण्डमा विपषी दलको िेताको सं योजिमा िै Epidemic Response Committee को गठि
सं सदबाट गररयो ।
कततपय दे शमा अलग अभ्यास पति दे ग्खन्त्छ । तसं गापुर स्िीट्जरल्याण्ड तथा साइप्रस जस्ता
केही दे शले सं सद बैठकको लातग ठू ला भििहरूको व्यिस्था गरी Physical Parliament लाई िै
प्रोत्साहि गरे का छि् । िेपालको सन्त्दभषमा पति सं घीय सं सदमा सदस्यहरू बस्िे सीटको व्यिस्था गरी

Social Distancing Measures अपिाई सं घीय सं सदको छै टौँ बैठकको आयोजिा गररएको अिस्था
रह्यो ।
बेलायत लगायत अन्त्य कततपय युरोवपयि दे शमा स्पेतिश फ्लूले सि् १९१८, मेदेग्ख १९१९
फेब्रुअरीसम्म सं सदका बैठक भएको तथएि । तर, सि् १९१९ को तुलिामा सं सारभर अवहले धेरै ियााँ
उपकरणहरू रहेका छि् । जिताका प्रतततितध भएको कारणले गदाष सं सद सदस्यबाट जिताले धेरै
आशा र अपेषा गरे का छि् । यस्तो जवटल अिस्थामा सुशासि अझ महत्त्िपूणष हुन्त्छ । यसैले
ुष ल माध्मबाट भए पति अवहले सञ्चालि गिे िातािरण बिाइएको अिस्था
सं सदको बैठकलाई भचअ
दे ग्खन्त्छ । दोस्रो विश्व युद्धको समयमा बेलायतको प्रतततितध सभा (House of Commons) १० मे
१९४१ मा ध्िस्त भए पति मातथल्लो सदि (House of Lords) बैठक सञ्चालि भएको तथयो ।9
हुित जे जस्तो कायष भए गरे को भए तापति प्रजातन्त्रमा सरकारको कामकारिाहीलाई
जिताका प्रतततितधले अिुगमि, तिरीषण तथा मूल्याङ्ककि अथाषत ् तिगरािीको माध्यममाफषत् गिे
सं स्कार, सं स्कृतत तथा प्रिृततलाई महत्त्िको साथ आपतकालमा पति सं सारभर तलइन्त्छ । तर जबसम्म
सं सद र सं सदीय सतमततको बैठक हुाँदैि¸ सं सदले आफ्िो महत्त्िपूणष कायष तथा ग्जम्मेिारी गिष सक्िे
ुष ल बैठकलाई समेत विकल्पको रूपमा तलइएको छ ।
अिस्था रहाँदैि । यसै हुिाले िै भचअ
ुष ल बैठकको च ुिौती
भचअ
सङ्ककटमा सं सदको भूतमका अझ प्रभािकारी हुि ु िाछछिीय हुन्त्छ । Parliaments are the

chief forum for debate, discussion and scruting of executive actions, for bringing to light
the main issues affecting citizens, and for drafting, debating and enacting laws that
advance the public good.10 In fact, their role becomes even more important during a
crisis, when government is often proposing and implementing emerging legislation to
deal with economic and social consequence, and citizens may be suffering

9

Ibid, p. 53.

10

https://www.samaracanada.com/democracy-monitor/towards-a-virtual-parliament.

108

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

disproportionately from the effects of the crisis11 भतििे गररन्त्छ । यस्तो ग्स्थततमा सं सदको
कामलाई बढािा ददिसक्िे िातािरण रहन्त्छ । तथावप यसमा केही च ुिौती छि् । ती च ुिौतीलाई
मुख्य गरे र दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छः
(क) सं िैधातिक तथा कािूिी प्रश्न
िेपालको सं विधािले सं सद तथा सं सदीय सतमततबाट तलिे तिणषयको सम्बन्त्धमा गण पुरक
ुष ल सं सदको सन्त्दभषमा शारीररक रूपमा
सङ्कख्या अथाषत ् कोरमको कुरालाई महत्त्ि राख्दछ । तर भचअ
उपग्स्थतत रहि सक्िे अिस्था रहाँदैि । जसले गदाष िेपालको सं विधािको धारा ९४ को ममष र
ु मा यस्तै प्रकृततको व्यिस्था रहे पति
भाििासाँग मेल खाि िसक्िे अिस्था रहन्त्छ । तर अन्त्य मुलक
सोको व्यिस्थापि गररसकेको अिस्था दे ग्खन्त्छ । यसमा मुख्य गरे र Common Wealth दे शहरूमा
लामो बहसपतछ यसको व्यिस्थापि भएको पाइन्त्छ । जसको मुख्य कारणमा आपतकालमा पति
ुष ल सं सदको माध्यमबाट अतधक मारमा सं सदीय गततवितधहरू कायाषन्त्ियि हुि सक्िेछ । हुित
भचअ
यो कायष अवहलेसम्मकै दुलषभ र कदठि हो । तथावप लोकताग्न्त्रक अभ्यासलाई तिरन्त्तरता ददिको
लातग यो एक अपररहायष कायषको रूपमा तलिे गररन्त्छ ।
(ख) प्रवितध प्रश्न
ुष ल
प्रवितध प्रश्न पति एक च ुिौतीको रूपमा रहे को छ । धेरैले औल्याए अिुसार भचअ
व्यिस्थावपका बिाउिे भिेको तियतमत अवफस बैठक अिलाइि गिुष जस्तो सहज हुि सक्दै ि ।
ुष ल सतमतत प्रारग्म्भक अिुभिको स्पष्ट गरे पतछ एकसाथ अिुिादजस्ता विर्य पति कततपय
भचअ
अिस्थामा दे ग्खएको छ । जसले गदाष विग्शष्ट, अदद्वतीय िभए पति प्रवितध च ुिौती खडा गछष । साथै,
कोतभड-१९ को कारणले गदाष ििीितम प्रावितधक गततवितध तथा सहजीकरणमा गाह्रो अिस्था
रहन्त्छ । वकिवक धेरै प्रयोग कताषले एकैपटक यस प्रवितधको प्रयोग गदाष जवटलता आउिसक्िे
अिस्था एकतफष रहन्त्छ भिे अकोतफष त्यस्तो कायषको लातग धेरै प्रावितधक जिशग्िको व्यिस्थापि
ु
गिुप
ष िे अिस्था रहन्त्छ । यसै ले गदाष प्रावितधक तथा आतथषक च ुिौती थवपि सक्छि् । हुित सं यि
राष्ट्र

सं घ

जस्ता

बहुपषीय

सं स्थाहरू

तथा

युरोवपयि

सं सदमा

कम

बहुभावर्क

विधावयकाले

बहुभार्ाभार्ाहरूमा अिुिाददत बैठकहरू व्यिग्स्थत गरे का छि् । जसको लातग उपयुि सफ्टिेयर
माध्यमबाट भार्ाको अिुिादको साथ तडजाइि गररिुपिे आिश्यकतासमेत रहे को दे ग्खन्त्छ ।

11

Ibid.
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(ग) लै ग्ङ्कगक समािता तथा समािेशीताको प्रश्न
उच्च गततको इन्त्टरिेट समाि रूपमा दे शभर वितररत छै ि । सं घीय सं सदमा समेत कततपय
अिस्थामा इन्त्टरिेट सेिा अिरोध भएको छ । साथै, यो सेिाको लातग तियतमत विद्युत आपूततष जरुरी
हुन्त्छ । तर कततपय अिस्थमा यी दुिै सेिा सबै ठााँउमा एकै समय उपलधध हुि सक्िे अिस्था
दे ग्खाँदैि । यसले गदाष कततपय िगष समुदाय तथा आतथषक अिस्था कम रहे का सं सद सदस्यहरूले सो
सेिाको पहुाँचबाट टाढा रहिु पिे अिस्था रहन्त्छ । यसैले लैग्ङ्कगक समािता तथा समािेशीताको प्रश्न
एक अहम् रूपमा खडा हुिे दे ग्खन्त्छ ।
ुष ल बैठकको सबल तथा दुबल
भचअ
ष पष
ुष ल बैठकको सबल तथा दुबल
भचअ
ष पषहरूलाई दे हायबमोग्जम विभाजि गिष सवकन्त्छ:(क) सबल पष

•

ु पिे हुिाले सक्रमण रोग
सं सद सदस्यहरू एकै थलोमा शारीररक रूपले उपग्स्थतत हुिि
फैतलि सक्िे सम्भाििामा कमी,

•

जिप्रतततितधको है तसयतमा सबै जिताको आिाजलाई रावष्ट्रयस्तरमा बारम्बार उठाउिे र
प्रतततितधत्ि गिे अिसर,

•

महामारीको अिस्थामा पति सं सदबाट सबै सरकारी गततवितधको तिगरािीको लातग
अिसर,

•

सं सद सदस्यहरूको बीच सामूवहक रूपमा िै सछचार सम्पकष यथाित रहिे,

•

दूर मतदाि (Remote Voting) को माध्यमबाट तिणषय तलिे भएकोले ियााँ प्रवितधमा
पहुाँच तथा ज्ञाि,

•

ियााँ प्रवितधको विकास र विस्तारमा उल्लेखिीय उपलग्धध ।

(ख) दुबल
ष पष

•

सं सद सदस्यहरूले प्रत्यष रूपमा सम्पकष र छलफल गिष सक्िे अिस्था िरहिे हुिाले
यसले माििीय सम्पकष र आत्मीयतामा कमी ल्याउि सक्िे,
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•

सबै सं सद सदस्यहरू एकै ठाउाँ मा रहाँदा सरकार पष र विपषको बीचमा आत्मीयता
ुष ल बैठकले यी सबै कायषलाई
तथा विश्वास बढ्ि सक्िे अिस्था रहन्त्छ । तर भचअ
न्त्यूिीकरण गिष सक्िे,

•

अिौपचाररक रूपमा अन्त्तरवक्रयाको िातािरणलाई न्त्यूिीकरण गिष सक्िे,

•

प्रावितधक जिशग्ि, आतथषक स्रोत साधि लगायत अन्त्य व्यिस्थापकीय कायषमा कदठिाइ
हुि सक्िे,

•

तमतडया व्यिस्थापिको लातग असहज रहिे ।

अन्त्त्यमा
सं सारभर फैतलएको कोतभड-१९ को कारणले गदाष व्यिस्थावपका अथाषत ् सं सद तथा सं सदीय
सतमततको बैठक िैधातिक रूपमा िै सञ्चालि गरी सुशासिलाई महामारीको समयमा पति तिरन्त्तरता
ददिे अतभप्रायले वितभन्न दे शका सं सदले Virtual Parliament, Remote Plenary Session, Hybrid

Model जस्ता वितधको अिलम्बि गरी सं सदीय परम्परालाई तिरन्त्तर रूपमा यथाित राखेका छि् ।
साथै, कोतभड-१९ को कारणबाट सं सदीय प्रवक्रयामा ियााँ वितध तथा प्रणालीको अन्त्िेर्ण र विकास
ुष ल माध्यम प्रभािकारी िैकग्ल्पक वितध मातिि थालेको
ददिािुददि बढ्दै गएको छ । अतः भचअ
छ ।
यसथष, अन्त्य दे शका राम्रा वितध तथा पद्धततलाई िेपालमा पति अङ्कगीकार गिष आिश्यक
छ । यसैले यसको लातग आिश्यक पद्धततको अिलम्बि गरी सं घीय सं सदसाँग सम्बग्न्त्धत
तियमािलीको पररमाजषि गरी सं सदीय सतमततलाई वक्रयाशील बिाउिुपिे दे ग्खि आएको छ । तथावप,
प्रतततितध सभा तथा रावष्ट्रय सभाको बैठक सञ्चालिको लातग भिे िेपालको सं विधािमा िै सं शोधि
गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपाली
िेपालको सं विधाि (२०७२)
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५
रावष्ट्रय सभा तथा प्रतततितध सभाका सतमततका प्रततिेदि
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िेपालमा सं घीयता: अिसर, च ुिौती र भािी कायषददशा

तिमषलादे िी लातमछािे (िस्ती)



सारांश

ु
िेपाल बहुजातीय, बहुभावर्क, बहुधातमषक विर्म भौगोतलक पररिेश भएको सं घीय गणतन्त्रात्मक मुलक
हो । तीि करोड बातसन्त्दा बसोबास गिे प्राकृततक छटा र विग्शष्टता एिं सुरम्य हािापािी, जैविक
विविधता एिं जल, जमीि, जिल र जडीबुटी िेपालका अमूल्य तितध हुि ् । सािो, सुन्त्दर र
विविधतापूणष िेपालको विकासलाई सन्त्तुतलत, व्यिग्स्थत र न्त्यायपूणष एिं समािेशी बिाउि सं घीयता
कायाषन्त्ियि गररएको छ । सैद्धाग्न्त्तक रूपमा विकेन्त्रीकरणको सारभूत कायाषन्त्ियि गिष बिाइएको
स्िशासि र सहशासि एिं तीिै तहको सरकारबीचको समन्त्िय, साझेदारी र सहयोगात्मक सं घीयता
अिधारणागत रूपमा सान्त्दतभषक छ । तर िेपालको विद्यमाि जिसाग्ङ्कख्यकी सं रचिा, भौगोतलक
विर्मता, स्थू ल शासकीय सं रचिा, च ुतलाँदो िागररक अपेषा, कोतभड सङ्कक्रमणको कारण सङकुचि
ाँ ी, ििप्रितषि र अिुसन्त्धािमा दे ग्खएको वफतलोपि,
भएको आन्त्तररक र बाह्य अथषतन्त्र, लगािी, पुज
ाँ ीगत खचष र च ुतलाँदो चालु खचष, बढ्दो उपभोग र घट्दो
बेरोजगारी र गररबीको समस्या, न्त्यूि पुज
उत्पादि आददले सं घीयता Cost Effectiveness िभएको जिगुिासो आउि थालेको छ । यद्यवप
सम्भाधय अिसरको भरपुर उपयोग र च ुिौतीको सामिा गदै सं घीयतालाई सफल बिाउिे हो भिे
राजिीतत, प्रशासि र िागररकिृत्तमा सोच, रणिीतत, कायषिीतत, ििप्रितषि र मूल्य केग्न्त्रत व्यिहार एिं
िीततगत, कायषगत र व्यिहाररक आयामबाट कायषगत एकता गदै सं घीयतालाई प्रभािकारी बिाउि
सवकन्त्छ भन्ने सेरोफेरोमा यो लेख केग्न्त्रत छ ।
सन्त्दभष
ु हो । प्राकृततक अिसरले भररपूणष भए पति विकासको गततमा
िेपाल सािो पहाडी मुलक
तधमा, सामाग्जक असमािता, आतथषक विर्मता, मािि विकासको अिस्था, सन्त्तोर्जिक िभएको
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ु
पररदृष्यमा विविध दलहरूको सं यि
आन्त्दोलिस्िरूप िेपालमा सं घीय गणतन्त्र स्थापिा भएको हो ।
मूलतः सबै षेरको सन्त्तुतलत विकास, समािेशी शासि व्यिस्था, विविध खाले असमािताको अन्त्त्य,
सामाग्जक न्त्याय, स्थािीय िेतत्ृ ि षमता विकास, मागमा आधाररत विकास, स्थािीय स्रोत साधिको
अतधकतम प्रयोग र षमता विकासजस्ता विर्य सम्बोधि गिे सन्त्दभषमा सं घीयताको एजेण्डा अगातड
साररएको हो । यद्यवप यसले आम िागररकको न्त्यूितम अपेषा पूरा गिष िसकेको गुञ्जायस हुि
थालेको छ । यस पररदृष्यमा अन्त्तराषवष्ट्रय सफल िमुिा, िेपालको आफिो मौतलकता, विग्शष्टता,
पवहचाि, सामथ्यष र सम्भाििाको उच्चतम प्रयोग गदै कामबाट पररचय र पवहचाि खोज्ि दृढ सङ्ककल्प
र इच्छाशग्ि आिश्यक छ ।
पररचय
सं घीयता शासकीय व्यिस्था हो । सं घीयताको व्यूत्पग्त्त ल्यावटि भार्ाको Foedus बाट भएको
हो । यसको अथष सग्न्त्ध, सम्झौता र सग्म्मलि हो । सं घीयतालाई अंग्रज
े ीमा Confederation तथा

Federation भिेर बुझ्ि सवकन्त्थ्यो । १८ औ ीँ शताधदीको अन्त्त्यसम्म यसलाई सामान्त्य सं घ (Simple
League) र अन्त्तरराज्य सम्बन्त्ध (Inter State Relationship) को रूपमा बुझ्िे गररन्त्थ्यो । यो
राज्यहरू एक आपसमा तमलेर (Coming Together) र राज्य परक फरक स्िायत्त शासकीय एकाइमा
आएर (Holding Together) बन्ने गदषछ । हालका ददिमा मूलतः विविधता सम्बोधि गिष सं घीयता
अिलम्बि गररन्त्छ । यो एक प्रकारको वितभन्न एकाइबाट गररिे शग्ि अभ्यासको साझेदारी (Power

Sharing) हो । सं घीय एकाइहरूबीच समाि ढााँचा (Symmetrical Pattern) र असमाि ढााँचा
(Asymmetrical Pattern) पति हुिे गदषछ । यसको मतलि असमाि ढााँचामा सं घीय एकाइको
षेरातधकार र शग्ि तथा स्रोत प्राथतमकता र आिश्यकताअिुरूप फरक पदषछ । हाम्रो दे श िेपालको
सन्त्दभषमा सािषभौम राज्यतभरका शासकीय एकाइबीचको आतथषक, राजिीततक, प्रशासतिक र कािूिी
साझेदारी तथा सम्झौतालाई सं घीयता भिेर बुझ्ि सवकन्त्छ । िेपालको सं घीयता विकेन्त्रीकरणको
पूणत
ष ाको अिधारणासाँग समेत तमल्दो छ । यसलाई Quasi-Federalism भिेरसमेत बुझ्ि सवकन्त्छ ।
िेपालको सं विधािको भाग ५ मा राज्यशग्िको बााँडफााँट अन्त्तगषत उपधारा २ मा
राज्यशग्िको प्रयोग सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहले सं विधाि तथा कािूिबमोग्जम गिे कुरा उल्लेख
गरे को छ । विश्वमा सं घीयताको अभ्यास आफ्िो रावष्ट्रय आिश्यकता, रावष्ट्रय स्िाथष र कूटिीततको
आधारमा तिदे ग्शत हुन्त्छ । यसको सार र अन्त्तरिस्तु सग्म्मलि, एकता, अखण्डता, सन्त्तुतलत विकास,
ु हरूमा सं घीयताको सफल
न्त्याय र सुशासि हो । विश्व पररिेशको विश्लेर्ण गदाष केही मुलक
ु
कायाषन्त्ियि भएको पाइन्त्छ । सं यि
राज्य अमेररका, क्यािडा, जमषिी, स्िीट्जरल्याण्ड यसका
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ु हरूमा पति सं घीयताको कायाषन्त्ियि
उदाहरण हुि ् । इतथयोवपया, युगाण्डा, सोमातलयाजस्ता मुलक
भएको छ । विश्व इततहासलाई विश्लेर्ण शग्िको अभ्यासको रुवट र अततिादी दृवष्टकोणको कारण
विखण्डि, ध्र ुिीकरण, असन्त्तुलि, शग्ि टकराि भएको दृष्टान्त्तसमेत दे ग्खिे गरे का पति छि् । अतः
ु िे आिश्यकता एकातफष छ भिे वित्तीय सं घीयतालाई
यसको कायाषन्त्ियिमा बढी सतकष र चिाखो हुिप
न्त्योयोग्चत, सन्त्तुतलत, ददगो, विकासमैरी बिाउिे काम पति च ुिौतीपूणष छ ।
शासकीय व्यिस्था अन्त्तगषत अध्यषात्मक, सं सदीय, राजतन्त्रात्मक, गणतन्त्रात्मक तथा
एकात्मक र सं घीय व्यिस्था भएको पाइन्त्छ । जुिसुकै व्यिस्था भए पति सबैको ध्येय सन्त्तुतलत
विकास, सामाग्जक न्त्याय र सुशासि प्रिद्धषि गिुष िै रहेको हुन्त्छ । विश्वमा विविध शासकीय व्यिस्था
ु हरूको िस्तुग्स्थतत अध्ययि गदाष सबै सं घीय राज्यहरू सफल र सबै एकात्मक
अपिाएका मुलक
ु हरू सं घीयतामा सफल भएका केही सं घीयताबाट
राज्यहरू असफल भएको दे ग्खाँदैि । केही मुलक
विफल भएका प्रमाणहरू पति छि् । त्यस्तै एकात्मक राज्यहरू केही विकतसत छि् भिे केही
विकतसत छै िि् । अत: सं घीयता आफैँमा रामबाण होइि । यो शासकीय अभ्यासमा भरपिे विर्य
हो । हाम्रो सन्त्दभषमा पति सं घीयताको अिधारणात्मक पष विश्लेर्ण गदै व्यिहारीकरण गिष आिश्यक
दे ग्खन्त्छ ।
अतः कुिै पति शासि व्यिस्था आफैँमा राम्रो िा िराम्रो भन्नुभन्त्दा यसले ल्याउिे पररणाममा
ु पति सफल छि् कैयौँ सं घात्मक मुलक
ु पति सफल
भर पदषछ । विश्वमा कैयौँ एकात्मक मुलक
ु हरू आन्त्तररक द्वन्त्द्व र वकचलोबाट ग्रतसत एिं असफलता उन्त्मुख छ
छि् । कैयौ सं घात्मक मुलक
ु हरू पति असफल छि् । विश्वमा कूल २८ मुलक
ु हरू र ४० प्रततशत
भिे कतत एकात्मक मुलक
जिता सं घीयता अन्त्तगषत रहेका छि् । दे शमा एकल शासि व्यिस्था हुि ु केन्त्रीय प्रणाली हो भिे
शासिको साझेदारी दुई िा सोभन्त्दा बढी स्तरमा हुि ु सं घीयता हो । िेपालमा २०७२ को सं विधािपूि ष
एकात्मक व्यिस्था तथयो भिे २०७२ पतछ सं घीय शासि व्यिस्था अथाषत ् Three Tiers of

Governance Model अभ्यासमा छ । िेपालको सं घीयता सहयोग, साझेदारी र सहकायषमा सञ्चातलत
ु
छ । अतः िेपालमा Cooperative Federalism छ भन्न सवकन्त्छ । सं यि
राज्य अमेररका,
अजेग्न्त्टिा, अग्स्ट्रया, िेग्ल्जयम, क्यािडा, इतथयोवपया, जमषिी, इराक, भारत, मलेतसया, सुडाि,
ु हरू हुि ् । त्यस्तै एकात्मक
स्िीट्जरल्याण्ड, युिाइटे ड अरब इतमरे ट्स आदद सं घीयतामा गएका मुलक
ु हरू अन्त्तगषत साइप्रस, चीि, क्यूिा, िंगलादे श, अफगातिस्ताि, इग्जप्ट, फ्रान्त्स, इन्त्डोिेतसया, उरुनिे,
मुलक
ु हरू पदषछि् ।
दग्षण कोररया, उत्तर कोररया, पारानिे, िीलं का, तसं गापुर, सविषया, रुिाण्डा आदद मुलक
ु हरूमा अमेरीका, क्यािडा, स्िीटजरल्याण्ड सफल मुलक
ु
सं घीयतामा गएका मुलक
मातिन्त्छि् भिे
ु हरू अन्त्तगषत चीि, तसं गापुर आदद सफल मुलक
ु मातिन्त्छि् ।
एकात्मक मुलक
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िेपालमा सं घीयताको महत्त्ि
िेपालको आतथषक, सामाग्जक, राजिीततक, सांस्कृततक, भू-राजिीततक, विकासात्मक, लैविक,
षेरीय, माििीय सूचक र िस्तुग्स्थतत केलाउाँ दा िेपालमा सं घीयताको महत्त्ि तिम्िािुसार प्रष्ट पािष
सवकन्त्छ:ु
(क) िेपाल बहुल आतथषक सामाग्जक विशेर्ता भएको मुलक
भएको सन्त्दभषमा विविध विर्यगत र
षेरगत मुद्दाहरूको सम्बोधि गिषः िेपालमा १० धमाषिलम्बी, १२३ भार्ाभार्ी र १२५ जातजातत
भएको पररदृष्यमा विविधताको व्यिस्थापिको लातग सं घीयताको महत्त्ि छ । यसबाट सबै िगष, समूह
र समुदायको विविध माग र आिश्यकता सम्बोधि हुिे सम्भाििा दे ग्खन्त्छ ।
ु
(ख) सन्त्तुतलत, समन्त्यावयक र समािेशी विकास प्रिद्धषि गिषः िेपाल विकासोन्त्मुख मुलक
हो ।
वहमाल, पहाड, तराईको अलग अलग पवहचाि र विशेर्ता छ । याहााँ बस्िे आम िेपालीको विकासको
अिस्था एकिासे छै ि । सामाग्जक, भौततक र आतथषक पूिाषधारको वितरणमा पति असमािता छ ।
भौगोतलक, रणिीततक तथा प्राकृततक र माििीकृत असमािता हुाँदाहुाँदै सबै िगष, षेर, भूगोल र
बातसन्त्दाको अतधकार र हक एिं न्त्याय सुतिग्ित हुिेगरी विकासको मोडेललाई पुिपषररभावर्त गरी
िागररकको सिोत्तममुखी भलाइ गिष एिं विकासलाई गततशील बिाइ सग्न्नकटताको तसद्धान्त्तबमोग्जम
तिकटतम स्थािबाट एकल विन्त्दुमा आधाररत एकीकृत सेिा प्रिाह गिष सं घीयता आिश्यक छ ।
आतथषक, लैविक, षेरीय, िातािरणीय, सामाग्जक विकासमाफषत् सन्त्तुलि, एकता, समािता, अपित्ि र
सहभातगता सुतिग्ित गिष सं घीयताको अिधारणा एिं कायाषन्त्ियिको आिश्यकताबोध गररएको हो ।
(ग) विकासमा साथषक िागररक सहभातगता सुतिग्ित गरी विकासको प्रततफलको न्त्यायोग्चत वितरण
गिषः विकासले िागररक आिश्यकता सम्बोधि गिुष पदषछ । विकासमा िागररकको अतधकार, आिाज र
छिोट मुखररत हुि ु पदषछ । विकासको िीतत तिमाषण, कायाषन्त्ियि, अिुगमि र मूल्याङ्कि एिं प्रततफल
वितरणसम्म सरोकारिालाहरूको अथषपूणष सहभातगता सुतिग्ित गराइिु पदषछ । विकासमा सरोकारिला
िागररकको अपित्ि विकास र सं रषण एिं वहफाजत लगायत स्थािीय िम, सीप र षमताको
अतधकतम विकास गिष सं घीयताको आिश्यकताबोध गररएको हो ।
(घ) विकासलाई ददगो, सन्त्तुतलत बिाउि एिं आिश्यकता र प्राथतमकता अिुरूपको विकास मोडे ल
छिोट गिषः विकास Techno Friendly, Environment Friendly, Inclusive, Socio-Culturally Fit

& Just बिाउि उपयुि मोडेल र रणिीतत छिोट गररिु पदषछ । प्राथतमकता, आिश्यकता, प्रभाि र
पररणामलाई आधार मािेर विकास प्रवक्रया अगातड बढाउिु िाछछिीय दे ग्खन्त्छ ।
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(ङ) स्थािीय स्रोत, साधि र षमताको समुग्चत पररचालि गिषः सं घीयता स्िशासि र स्िविकासको
अिधारणा अिुसार आफ्िो स्थािीय पररिेश अिुकुल, साधि, स्रोत, सीप, सम्भाधयता, अिस्था र
अिुकुलतासमेतलाई मध्यिजर गदै विकास गिुष अवहलेको आिश्यकता हो ।
(च) िागररकहरूलाई एकल विन्त्दुबाट सेिा प्रदाि गिषः अकेन्त्रीकरण, तिषेपण, एकीकृत सेिा, घुम्ती
सेिा, माफषत् तिकटतम स्थाि, कम लागत, कम समय र सीमामा राज्य प्रदत्त सेिा र सहुतलयत प्रातप्त
गिषसमेत सं घीयतालाई अथषपूणष रूपमा हेि ष सवकन्त्छ ।
ु , अथषतन्त्रमा आत्मतिभषर
(छ) राज्यको लगािीलाई लागत प्रभािी बिाउिः िेपाल जस्तो सािो मुलक
भइिसकेको अिस्था, ७६१ सरकार सवहतको लागत तथा भारबहि साच्चै आतथषक दृवष्टकोणले असहज
छ । यतत हुाँदाहुाँदै पति सबैले आफ्िो कतषव्य, ग्जम्मेिारी र उत्तरदावयत्ि तथा भूतमकालाई बेिास्ता
िगरी राज्यलाई पुयाषउिुपिे सहयोगमा अविरल मि, बचि र कमषले प्रततबद्ध हुि ु पदषछ । यसरी
आतथषक, राजिीततक र सामाग्जक लागतलाई विकासमैरी, सुशासिमैरी र िागररकमैरी बिाई आम
ु भ सेिा र न्त्यावयक पहुाँच सुतिसग्ित गिष िाछछिीय
िागररकलाई राज्यले वितरण गिे सिषसल
दे ग्खन्त्छ ।
(ज) सग्न्नकटताको तसद्धान्त्तअिुरूप िागररकको घरदै लोमा सेिा पुर्याउिः केन्त्रीकृत शासि व्यिस्थामा
स्थािीय विकासको ढााँचा केन्त्रले तयार पािे एिं विकास कायषक्रमको सञ्चालि र रे खदे द Top Down

Model बाट अभ्यास हुिे सन्त्दभषमा बढी लागत, कम पररणाम, महाँगो, कम अपित्ि हुिे अिधारणागत
च ुिौती रहेको सन्त्दभषमा यसको तिराकरणको लातग िागररकको घरदै लोमा सेिा पुर्याउिे लक्ष्य
सं घीयतामा रहे को छ । यद्यवप यसको कायाषन्त्ियि पष अपेग्षत रूपमा तिकै कमजोर र जोग्खमपूणष
ू गरे को दद्वतीयक सूचिा स्रोतको आधारमा भन्न सवकन्त्छ ।
रहेको गुिासो िागररकहरूले अिुभत
(झ) स्थािीय सषमता र स्रोत साधिलाई विश्वव्यापी सन्त्दभषसमेतको आधारमा पररचालि गदै
स्थािीयकरण र विश्वव्यापीकरणबीच सन्त्तुलि कायम गिषः विश्व हाल उत्पादि, प्रितषि, अिुसन्त्धाि,
ाँ ी, प्रवितध,
अन्त्िेर्ण एिं सूचिा प्रवितधको कारण एकल ग्राममा पररणत भइरहे को छ । मािि, सीप, पुज
उत्पादि र प्रशारणको ढााँचामा आएको रूपान्त्तरणले प्रत्येक दे श, स्थाि र समाजमा प्रभाि पारे को
छ । हामीले विश्वव्यापी अिुभिलाई हाम्रो सन्त्दभषमा उपयोग गिुष पदषछ । राम्रा अभ्यासको अिुकरण
गिुष पदषछ तर अन्त्धािुकरण गररिु हुाँदैि । साथै, आफ्िो मौतलकता, षमता, सं स्कृतत र सभ्यतालाई
पति अषुण्ण राख्नु पदषछ । हाम्रो स्थािीय सबलता, पवहचाि, सम्भाव्य आिश्यकता, सं स्कृतत र
पयाषिरण अिुकूल विश्वव्यापी ज्ञािसमेतलाई ध्यािददाँ दै विश्वव्यापी लाभ र अिसरको अतधक उपयोग
गरी आफ्िो ठाउाँ को विकास गररिु पदषछ ।
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(ञ) राजिीततक लाभको कुशल वितरण गिष तथा शासि सञ्चालिमा सबै िगष, षेर र तलिको
प्रतततितधत्ि सुतिग्ित गिषः लोककल्याणकारी राज्यव्यिस्था, परस्पर सहयोगमा आधाररत सं घीयता,
विकेन्त्रीकरण, स्थािीय स्िायत्तता, शासि व्यिस्थामा िागररक सहभातगता, लोकताग्न्त्रक लाभको
न्त्यायोग्चत वितरण, सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यिस्थालाई ददगो र व्यिहाररक बिाउि
आिश्यक छ । यसको लातग सबै िगष, षेर र तलिको प्रतततितधत्ि सुतिग्ित गिुष आिश्यक छ ।
(ट)

विकेन्त्रीकरणको

सारभूत

कायाषन्त्ियि

गिष

तथा

Deconcentration,

Delegation,

Devolutation, Privatization, & Network Governance लाई प्रभािकारी बिाउिः अवहले विश्व
जगतको शासकीय आयाममा पररितषि भइरहे को छ । आतङ्किाद, द्वन्त्द्व र अततिाद न्त्यूिीकरण, उजाष
सङ्कट, जलिायु पररितषि गररबी र विभेद जस्ता साझा विश्वव्यापी समस्याको समाधाि एकल राष्ट्रको
प्रयासबाट मार सम्भि िहुिे सन्त्दभषमा विश्वव्यापी साझेदारी तथा Network Governance आिश्यक
छ । यसको अततररि आफ्िो राज्यतभर पति सबै पष, िगष, तलि र समूहको सिाषिीण विकास र
उत्थािको लातग सरकार, गैरसरकारी षेर, विकास साझेदार, स्थािीय तिकाय, समुदायमा आधाररत
सं घसं स्था, तिजी षेरसमेतको अन्त्तरसमन्त्ियबाट िागररक सेिा प्रिाह गररिु पदषछ । यसको लातग
राज्यले सं यन्त्र तिमाषण, कुशल वितियोजि, षमता विकास, कािूिी अतधकार, मापदण्ड, अतधकार
प्रत्यायोजि, तिषेपण र न्त्यावयक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बिाउिु पदषछ ।
(ठ) विविधतालाई अिसरमा रूपान्त्तरण गिष र समन्त्यावयक विकास प्रिद्धषि गिषः िेपालको सं विधािमा
राष्ट्र भन्नाले बहुजातीय, बहुभावर्क, बहुधातमषक, बहुसांस्कृततक विशेर्तायुि भौगोतलक विविधतामा
रहेका, समाि आकाङ्कषा र िेपालको रावष्ट्रय स्ितन्त्तरा, भौगोतलक अखण्डता, रावष्ट्रय समृवद्ध र
एकताप्रतत आस्थािाि रही एकताको सुरमा आबद्ध सबै िेपाली जिता िै राष्ट्र भएको उल्लेख छ ।
यसको अथष विविधता बीचको एकता, अिेकता र विविधता हाम्रा पवहचाि र धरोहर भएको पररप्रेक्ष्यमा
सबैको मिल र भलाइ हुिेगरी 'सिे भिन्त्तु सुखीिाः सिे सन्त्तु तिरामयाः' को आशयअिुरूप राज्य
व्यिस्था सञ्चालि हुि ु पदषछ । सबैको षमता र आिश्यकता अिुकूलको समन्त्यावयक विकास
बतषमािको आिश्यकता हो ।
(ड) रावष्ट्रय र अखण्डता, स्िातभमाि, स्ितन्त्रता र सम्मािलाई अषुण्ण राख्नः िेपालको स्ितन्त्रता,
सािषभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, स्िातधिता, सद्भाि र सवहष्णुताबाट मार िेपाल र िेपालीको गाथा,
गौरि र गररमा उचो हुिे हुाँदा रावष्ट्रय एकता र अग्स्मता प्राथतमकतामा रहन्त्छ । यसको लातग आम
िेपाली, राजिीततक दलहरू तथा पेशाकमीहरूबीच ऐक्यबद्धता आिश्यक छ ।
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िेपालमा सं घीयता कायाषन्त्ियिको लातग अिसरका आयाम
ु
िेपाल आतथषक, सामाग्जक, सांस्कृततक, प्राकृततक, भौगोतलक दृवष्टकोणबाट विविधतायुि मुलक
हो । शाग्न्त्त, समृवद्ध, न्त्याय, एकता, रावष्ट्रयता र सहअग्स्तत्ि आम िेपालीको अपेषा पति हो । सन्त्तुतलत
विकास, सुशासि, समािेशी, सबै िगष/समूहको मूलप्रिाहीकरणबाट मार दे शको समुन्नतत सम्भि छ ।
यस पररदृष्यमा िेपालमा सं घीयता कायाषन्त्ियिको अिुकूल िातािरण पति विद्यमाि छ । िेपालमा
सं घीयता कायाषन्त्ियिको अिसरको रूपमा दे हायका विर्यहरूलाइष तलि सवकन्त्छ:•

बहुल विशेर्ता र चररर,

•

विविधतामूलक आतथषक, सांस्कृततक र भौगोतलक पवहचाि एिं असमािुपाततक विकास,

•

आिश्यकता, षमता र स्रोतसाधिमा विविधता,

•

िेपालमा ९० प्रततशतभन्त्दा बढी जिप्रतततितधहरूबाट अिुमोदि भई सं विधाि सभाबाट
सं विधािको जारी एिं कायाषन्त्ियिको लातग आधार विकास,

•

विकास, न्त्याय र सुशासिको लातग अिुकूल िातािरण,

•

राजिीततक समझदारी तथा दुईततहाइको जितििाषग्चत सरकार,

•

जैविक, प्राकृततक स्रोत साधिको प्राच ुयषता,

•

जितििाषग्चत सरकार,

•

सवक्रय जिशग्िको प्राच ुयषता (५७ प्रततशत),

•

तीिै

तहको

अिुकूल

सं रचिा

कमषचारी

समायोजि

भएको

अिस्था

तथा

रूपान्त्तररत

कमषचारीतन्त्र,
•

तीिै तहमा सं रचिागत र कायषवितधगत सुधार ।

िेपालमा सं घीयताको च ुिौती
िेपालको जिसाग्ङ्कख्यकी सं रचिा, मािि स्रोतको विद्यमाि अिस्था, प्रावितधक, वित्तीय, सामररक,
सामाग्जक, सांस्कृततक, समकालीि समाज र िागररक अपेषा र िास्तविकता बीचको ररिता जस्ता
विविध विर्य केलाउाँ दा सं घीयताको च ुिौती तिम्िािुसार रहेका छि्:•

अभ्यास र अिुभिको कमी,

•

अिसर, च ुिौती, सम्भाििा र जोग्खम पषको पूि ष आाँकलि एिं पूित
ष यारीको अभाि,

•

दष जिशग्िको कमी,
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•

राष्ट्रको आिश्यकता र सम्भाव्यताबीच उग्चत तालमेल गिष िसक्िु,

•

बोग्झलो सं रचिा हुाँदा प्रशासतिक खचषमा लागत बढ्ि गई विकास खचषमा कटौती,

•

तीि तहको सरकारबीच उग्चत समन्त्ियको अभाि,

•

तीिै तहबीच रणिीततक योजिा, अिुभि आदाि प्रदाि र कायषक्रमबीचको Alienation ले
गतत तलि िसक्िु,

•

दष जिशग्िको पलायि,

•

अिुसन्त्धाि, ििप्रितषि, प्रवितधको विकासमा न्त्यूिता,

•

जिशग्िको अद्यािधीकरण र सं घीयतासाँग रूपान्त्तरण हुि अपयाषप्त षमता विकास,

•

िास्तविक धरातल र िस्तुपरक पषभन्त्दा दे खातसकी मोडे ल,

•

भौततक, वित्तीय र सामाग्जक लगािी अपयाषप्त तथा वित्तीय समस्या र जोग्खम,

•

उपयुि विकास मोडेलको छिोट गिष िसवकिु,

•

भू-राजिीततक, भौगोतलक, राजिीततक तथा अन्त्य अततिादी स्िाथष समूह सम्बन्त्धी च ुिौती,

•

Cut Your Coat According to Your Collar लाई आत्मसात गिष िसक्िु,

•

िेपालको आतथषक, सामाग्जक, जिसाङग्ख्यक, िातािरणीय तथ्यको आधारमा Evidence

Based Plan & Principle Based Policy लाई आत्मसात गिष िसवकिु ,
•

भौततक, माििीय, प्राकृततक र प्रावितधक पषको उपलधधता, आिश्यकता, अिसर र
च ुिौतीबीच उग्चत तालमेलको अभाि हुि,ु

•

आफ्िो दे शको मौतलक पररिेश र अन्त्तराषवष्ट्रय अभ्याससमेतलाई मध्येिजर गरी सन्त्तुतलत र
बृहत रणिीततक दृवष्टकोण एिं उपागमको अिलम्बि ।

सुधारको मागषग्चर
िेपालको आतथषक, सामाग्जक, राजिीततक, िैततक, भौततक र वित्तीय एिं िातािरणीय पषको
ितषमाि अिस्था विश्लेर्ण गरी सं घीयताको सफल कायाषन्त्ियिको लातग दे हायका विर्यहरू कायाषन्त्ियि
भएमा सं घीयता सफल हुन्त्छः•

मौतलक पररिेशमा मेल खािे गरी अन्त्तराषवष्ट्रय अिुभिसमेतलाई मिि गदै तीिै तहको
सरकारले षमता, सीप, स्रोत र सम्भाव्यताको खोजी गदै रणिीततक योजिा तथा कायषक्रम
कायाषन्त्ियि सं यन्त्र विकास गिे ।
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•

विगतबाट पाठ तसक्दै ितषमािको समीषा गदै भविष्यपरक दृवष्टकोण विकास गिष तीिै तहका
सरकारले अलग-अलग षेरका पारखी पवहचाि गरी विज्ञ रोष्टर तयार गिे

•

राजिीतत र प्रशासिबीच सहसम्बन्त्ध दृवष्टगत गदै दुिै सं यन्त्रलाई समािेशी, षमतािाि र
वक्रयाशील बिाउिे । एक अकाषको सीमा पवहचाि गदै आफ्िो कायषशतषमा केग्न्त्रत हुिे ।
प्रशासिले राजिीतत र राजिीततले प्रशासतिक हस्तषेप िगिे ।

•

राजिीतत र प्रशासतिक एिं अन्त्य सं यन्त्रहरूतसत Vertical & Horizontal Linkage कायम
गदै अिसर, च ुिौती र समाधािका मागष सम्बन्त्धमा तिरन्त्तरको अन्त्तरसं िादलाई जीिन्त्त
बिाउिे ।

•

सं रचिागत पररितषिसाँगै मिोगत, व्यिहाररक र कायषवितधगत रूपान्त्तरणमा जोड ददिे ।

•

स्िशासि र सहशासिको षेरातधकार अन्त्तरगत रही षेरगत सबलता र स्रोत साधिको
सिेषण एिं अतभलेखीकरण गिे ।

•

लगािी आकर्षण गिष अल्पकालीि, मध्यकालीि र दीघषकालीि उपायहरू अिलम्बि गिे ।

•

शाग्न्त्त, न्त्याय, सद्भाि र एकतालाई अषुण्ण राख्न Nation First अिधारणालाई आत्मीकरण
गिे एिं जातीय, धातमषक, अततिादी, भू-राजिीततक, आन्त्तररक र बाह्य चलखेलबाट मुि रहि
अन्त्तरपाटी लोकताग्न्त्रक सं स्कार र पद्धततलाई सं स्थागत गिे ।

•

राजिीतत र प्रशासि दुिैलाई मूल्य केग्न्त्रत र िागररकमैरी बिाउिे तिरन्त्तर सुधारका
उपायहरू अिलम्बि गिे

•

सदाचार पद्धततलाई सं स्थागत गरी आचार अिुगमि र असल व्यग्ित्ि पुरस्कृत गरी
गैरग्जम्मेिारी पद्धततलाई तथा भ्रष्टाचारीलाई हतोत्सावहत गिे ।

•

िेपाली िम र सीपलाई विक्रय गरी Remittance तभत्र्याउिे पद्धततलाई हतोत्सावहत गदै
िेपाली िम र सीपको उपयोग गिष रावष्ट्रय जिशग्ि योजिा तयार गिे ।

•

जल, जिल, जमीि र जडीबुटीको बहुषेरगत उपयोतगतामा जोड ददिे ।

•

असल कायषसंस्कृततलाई अतभयािको रूपमा सञ्चालि गिे ।

•

स्रोत, साधिको न्त्यायोग्चत वितरण गदै प्रततफको वितरणमा सबैको पहुाँच सुतिग्ित गिे साथै
सुविधाविहीि षेर, िगष र समुदायको लातग प्राथतमकता (Disadvantaged First Strategy)
अिलम्बि गिे ।
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•

सषमता, उपयोतगता र स्रोत साधिको उग्चत तालमेलमा जोड ददिे ।

•

उपलधध साधि स्रोत, अिसर र आिश्यकताबीचको ररिता सम्बोधि गिष कूटिीतत, रणिीतत,
कायषिीतत र कायाषन्त्ियि पषमा जोडददिे ।

तिष्कर्ष
िेपाल र िेपालीको साझा लक्ष्य शाग्न्त्त, मैरी, सन्त्तुतलत विकास र सुशासि िै हो । राष्ट्रको
अभीष्ट पूरा गिष सं विधाि प्रदत्त मौतलक हकको कायाषन्त्ियि हुि ु जरुरी छ । संविधािको
पररकल्पिाअिुरूप सं स्थागत, कायषवितधगत र सं रचिात्मक पररितषिसाँगै दृढ इच्छाशग्ि, कायषगत
एकता, तिरन्त्तर तसकाइ र योजिाबद्ध कायष अवहलेको आिश्यकता हो । यसको लातग वित्तीय,
सामाग्जक, व्यिसावयक कायषकुशलतामा जोड ददिु पदषछ । सं घीयताको सफलता पररणाममा दे खाउि
प्रवक्रयाभन्त्दा िततजापरक बृहत् दृवष्टकोण अवहलेको आिश्यकता हो । सं घीयताको अिधारणा र
तसद्धान्त्त एकातफष र व्यिहार सोअिुरूप िहुाँदा सं घीयता धरापमा पिष सक्िे जोग्खम पषबाट सचेत रही
सबै षेरमा सुशासिको तबगुल फुक्िु ितषमािको आिश्यकता हो । बहुदलीय लोकताग्न्त्रक शासि
प्रणाली, िागररक सिोच्चता, मौतलक अतधकार र कािूिी राज्यको अिधारणा लगायतका मूल्य
मान्त्यतालाई अङ्कगीकार गदै ददगो विकास र न्त्यायमूलक समाज तिमाषण गिुष अवहलेको आिश्यकता
हो । अत: अिसर, सम्भाििा र च ुिौतीको सामिा गदै सं विधािको ममषअिुरूप सं घीय गणतन्त्रात्मक
लोकताग्न्त्रक

पद्धततलाई

सं स्थागत

गिष राजिीतत,

प्रशासि,

िागररक

अन्त्तरएकता आिश्यक छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
पन्त्ध्रौँ योजिाको आधारपर (२०७६-२०८१)
रावष्ट्रय दै तिक परपतरकाहरू
इन्त्टरिेटमा आधाररत सान्त्दतभषक स्रोत सामग्री

122

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

समाज

र

विकासप्रेमीको

Role of Civil Society Organization in Law Making Process

Eak Ram Giri 
Abstract
Law making is the major role for the governance to activate the rules and regulations for
the nation and the citizens be disciplined and also to nominate any action legal, ethical or
illegal, unethical. Any form of law is an address of the need for it. Law making, primarily
is functioned by the law makers, i.e., parliament members. While at the law-making
process, the civil society organization could play the vital role in providing views of the
people. While, with varying formation of such civil society organizations (CSOs), they
always peak at the advocacy they believe in. As the civil society organizations voice to
up-lift the people, they too should be provided with access for their participatory
approach in the law-making processes at all the levels of governance. Seemingly, there is
the need of abiding law for their (CSO's) participation increment in the law-making
process. The role of parliamentarians shall be raising their own encompassing capacity,
to listen the unified voice from the civil society organizations, up directly, for the
involvement of the civil society organizations in the law-making process. Though,
listening voice rarely means flowing with it, rather the parliament is sovereign in its
decision among the best. Law making is always in varying form as per the belief of a
nation. Here the concern is limited towards the law-making process of any democratic
nation following political and legal constitutionalism and that too highlighting the
distinguished action of civil society organization.
Law Making Process
Nepal constitutionally, holds the separation of power to the legislative and
executive body as well to the judiciary. Thematically, the role provided to legislative
body is to make and amend law when necessary; which is executed by the executive body
and the judiciary examines the law practically. The policy framed by the State or its
agency/instrumentality and/or its implementation is contrary to public interest or is
violative of the constitutional principles, it is the duty of the court to exercise its
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jurisdiction in larger public interest and reject the stock plea of the State that the scope of
judicial review should not be exceeded beyond the recognized parameters.1 However, in
practice, the executive body has been engaging in every step of bill proceedings in Nepal.
One aspect, to its justification can be that executive body knows where the exact need for
the execution lies. The zero-level draft Bill needs to prepare from concerned Ministry,
and is sent to Ministry of Law Justice and Parliamentary Affairs for preliminary consent
and the concerned Ministry then sends it to the Cabinet for Preliminary consent. 2
However, this view can only be justified for the technical support to the legislative body
but, cannot be justified for it torts the democratic values, neither it can be justifiable for
the power check and balance except for generation of ordinance that has to be agreed
upon by the parliamentarians within fixed time frame. Similarly, as we primarily follow
the common legal system, precedence and judicial decisions too are the sources of law,
that come out of the judiciary. Thus, in Nepal, formulation of law is not completely bind
too legislative and the practice of law formulation through the executive and the judiciary
too is legal and maintains power check and balance.
The formal law-making process has its own fixed rules and procedures.
Constitution, that formulated by the procedure-politico by the sovereign power and the
way similar for other acts, rules, regulations, directives by one way or other seek the role
of public interest that are to be governed by the one. Any form of law is an address of the
need for it. While the major role of the peoples' representatives (i.e. parliament) is: law
making, monitoring the function of executives, approving and supervising of revenue and
expenditure so that the government is accountable towards the citizens.3 Political
manifesto at the election, to fulfill the international commitment to enact the national
policy need for contingency management, laws generated obligations itself, and the
assumptions or behavioral need to conduct the needed functionaries of states etc. and the
assessment of need of any desired bill shall be the initial stage of law-making process.
After having theoretical approval from the cabinet, initial draft, consultation with the
stakeholders, re-organization of the initial draft, minute examinations, proofing, having
passed by cabinet, bill registration at the parliament secretariat, discussion upon bill as
per the process determined by the rule of proceedings, amendment, bill passing and
approval, all are under this process. While in all these processes the role of legislature
members remains authoritatively key determinants.

1

Khurshid Salman.,Sharma Daksha.(2018) Spectrum Politics Unveiling the Defence, p122. Rupa
Publications India. New Delhi
2
Khadka, Arjun Bhadur. (2020) An Overview of Legislative Drafting in Nepal. (2020) Federal
Parliament Secretariat, Kathmandu, Nepal, p99.
3
Bhattarai Shyamkumar.(2073). Nepalko Sambaidhanik Tatha Prasasanik Kanun,p130.Sopan
Press Pvt.Ltd, Kathmandu
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Civil Society Organization
Any form of voluntary group combined with people, having same or similar
interest to be fulfilled, mostly advocacy group, not for profit are civil society
organization. Since 1990 it has become widely popular to define civil society as a
community of NGOs; this is clearly the narrowest understanding of the term (Nodia
2005,6). However, in many cases usage of the phrase civil society will include
organizations that belong to political, economic society (and NGOs) as they influence law
making more than just civil society groups.
The Constitution of Nepal ensures the prevalence of such organizations in the
right to freedom provision, provided their conduction doesn't undermine the sovereignty,
territorial integrity, nationality and independence of Nepal or the harmonious relations
between the Federal Units or the people of various castes, tribes, religions or
communities or incite caste based discrimination or untouchability or disrespect of
labour, defamation, contempt of court, incitement to an offence or cause public decency
or morality. Most often these groups are registered at the District Administration Office
and are governed by their own memorandum, aligning with the ground set by the
Constitution, National Directive Act, Social Welfare Council Act, Associations
Registration Act and other relevant acts. Some of these organizations are united,
organized and later activate themselves with their goal-oriented action, whereas, some
voluntary workers function without being organized and later coordinate to form an
organized version with the people of similar faith. However, whatever the organization
formation comes up, the organization is always peak at the advocacy it believes in!
Legislative Body and Civil Society Organization
In any democratic nation, formation of the legislative body is through the
implication of an adult franchise that at the periodic election for a peoples' competitive
multiparty system. The legislative body should ensure that a non-discriminatory method
is adopted for distribution and alienation, which would necessarily result in protection of
national/public interest4. To extend even, the legislative body is from the people, by the
people and for the people. The aphorism of the writer is towards believing the legislative
body also represents a civil society organization. However, there may be views regarding
this aspect of the writer as folly, as the civil society organizations are based on advocacy
and encompass their role as to lobbying the issues to the parliament. The aforementioned
views are not wrong though aren't totally correct too, as adult franchise provides all the
eligible nationals to select their own legislative members, and only those are elected who
4
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could justify the motif for their selection through the capacity of their advocacy.
Legislature is thus the unified whole of the advocacy groups. Comparing another attribute
of any civil society organizations with constituency members, it can be found that
members of the legislature too are voluntarily organized with not-for-profit motif and
totally for the benefic approach to the sovereign citizen.
Similarly, even the members of legislative body are assignee themselves, thus
they exactly know the need of time and need of the people they are representatives of.
Moreover, they are in the advocacy position that they can be united to make the executive
body draft the law or can introduce their own version of non-governmental bill, in the
house. Logically, it can be proved that the legislative bodies are a supreme form that
represents civil society organizations.
Involvement of Institutions in the Law-Making Process in Nepal
Now to talk about the law making and the participation of legislative body in the
form of civil society's representation, the legislative body exactly knows the need and
voice of time, it is the representation from the gross. Legislative drafting is always made
for public good. The process of legislation is thus also a foundation of social change.5The
change as such expected shall be functional through the words, the words that are to be
minutely explored to prevent anomaly or any loop hole to play in, for to protect and
promote civil right at the maximum. Thus, the need of exact expression in precise
conception shall be mandatory. Here, it can be agreed upon that all the legislature
members shall not necessarily be informed about the technical aspect. Legislative drafting
is an extremely onerous and highly skilled task and only those who have essayed it can
appreciate how hard it often is to express exactly in words what is clearly in mind.6
While at law making process, the civil society organizations, can have vital role
at the need assessment phase of the law formation. In this phase these organizations are
more liable to inform the legislature and law drafting bodies convincing them with the
need and advantages of such law. As these civil society organizations abridge
government and people, they accumulate the wants and need of citizens to the legislature
and law drafting authorities. However, their collection and accumulation of the need
should come out of the voice of people and not on their own vested interest.

5

Khadka, Arjun Bahadur.(2020) An Overview of Legislative Drafting in Nepal. (2020) Federal
Parliament Secretariat, Kathmandu, Nepal, p31.
6

Khadka, Arjun Bahadur.(2020) An Overview of Legislative Drafting in Nepal. (2020) Federal
Parliament Secretariat, Kathmandu, Nepal, p31.
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Likewise, the concerned institution that draft bill initially, also need the input for
the draft bill. These institutions too garner the information for the rational of the bill. And
this is the phase where civil society organizations can play role. Along the line, the draft
bill is ready to get input from the stakeholders. Civil society organizations are to play
their active role at this stage. Their voluntary actions are to be seen at the proliferation of
the draft bill in the public, make the draft law easily understandable to the public,
collection of public remarks on the draft bill, organize talk between the government
authorities and the public about the draft, and even more provide feedback to the related
stakeholders about it. As the initial draft gets surmounted by the public remarks as well as
that of the related stakeholders, the concerned authority, as per the applicability of the
pre-dominant law, refine the draft to form a tentative bill. After fulfilling some technoprocedure, the bill is ready to be submitted at the cabinet. Now, after the discussion at the
bill committee in the cabinet, the bill, with the approval of the cabinet sums up all the
major procedures necessary before the registration at the parliament.
After this, the process of the bill begins in the Parliament. The Parliament holds
the bill guided by some parliamentary procedure for the bill to enter maturity and for the
distribution purpose, sufficiently distributed to each legislative member at the parliament.
Following the rule (House Manual of Procedure), the bill enters as the agenda for
discussion in the house, the minister of the respective ministry presents the substantive
aspect of it there. Among the approaches: in house discussion, committee discussion, or
to get peoples feedback on the bill, one alternate is chosen at the house. This selection is
made according to the urgency, the need of the bill and the applicability in financial and
other approaches too are taken in consideration. And at all the three approaches to the
views on bill, the inputs from the civil society organizations can be implied. Here, the
discussion is related mostly to parliamentary committee.
Though not mandatory, but in practice, civil society organizations come as a
delegation to the respective parliamentary committee for the input in the bill or
sometimes as an invitee to the discussion at the parliamentary committee. In these both
cases civil society gets another space to contribute on the bill. These civil society
organizations here address with the pros and cons of the bill to the mini parliament. They
speak up their voice. However, the parliamentary committee is itself with ascendency
either to decide about including or excluding the views from civil society organizations.
Moreover, talking about the non-government bill, that has significantly different drafting
process, can be drafted expected revenue and security related bills by any of the member
of the parliament in sighting the need of the bill for the nation, which if the government
has been duly on the process of such the bill shall seek for any information through the
Parliament Secretariat from the related authority. The view of the writer here is, the
position that might be handled by the civil society organization is in providing the
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supplementary information formally or informally on the multidimensional aspects of the
bill to be. Thus, strictly keeping the spectrum of civil society organization bound to the
abridging force, that abridges government and the public, is their high function of
advocacy, in the overall law-making process.
The composer of this text is in the belief that a political party with voluntary
assignment of upgrading status of people is at most a civil society organization. Though
there is a view only the legislative members of the opposition party could be called civil
society organization. The relationship between state and civil society can be characterized
as "oppositional" (confrontational) as well as cooperative depending on the period.7 As
there is practical implication that the legislative members that are allies of the
government couldn't be oppositional to protrude voice as functional as civil society
organization.
Advocacy- A Step to Development
Civil society organizations are one among the three state parties as recognized
since one among the national plan of Nepal. The Government regulates rules and
regulations, stewards the implementation of them and scrutinize other actors of
governance too. Private Sector mostly incorporates with business motif and a few too
remember their corporate-social responsibility. Civil society organizations seek to serve
as an abridging factor between citizens and the government. They are voice of the
voiceless. Major inclination towards holistic development of any society, they are
inclined to, civil society organizations help to yield development regarding hardware and
software components of society. Human development is fundamentally important and
only human, an ultimate component of society knows the actual necessities to work on. It
is thereby seen that any civil society organization works to empower people to recognize
their ability within. However, and whatever they function for the remarkable progress,
always remain advocacy group with no handling of authoritative power still enforced
with power of enabling citizens. As these organizations are powerful for their advocacy,
they make people aware to and also convince them for the actions needed to reach a
progressive society. In competitive politics, parties often lose sight of the larger picture
and take positions that come back to haunt them another day. Howls of 'hypocrisy' go up
each time much to the chagrin and surprise of the incumbent8. This is the place where

7

Gogsadze, George. (2011). Civil society participation in the parliamentary law-making process in
Georgia [Unpublished master's thesis]. Central European University, Hungary.
8

Khurshid Salman., Sharma Daksha. (2018) Spectrum Politics Unveiling the Defence, p162. Rupa
Publications India. New Delhi
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civil society organizations play to make governance accountable and work for advocacy
in maintaining the rule of law.
Way Forward
Governance, in Nepal functions at three layers (Government, Private Sector and
Civil Societies) and at three levels (Federal System of Governance). The mentioned three
layers are functional in all the levels of governance. Law making is a pioneering function
of all these tiers. As the civil society organizations voice for the upliftment of the people,
they too should be able to make their participatory approach in the law-making processes
at all the levels. Seemingly, there is the need to hear the voices of CSO's in law making
process formally. The role of parliamentarians shall be incorporating the involvement of
the civil society organizations in the law-making process as recognizing and sorting the
vested interest of such organizations either donor driven or with real motif for people that
as long as not harming the constitutional values and respect to the people. Thus,
employing the supreme sovereignty of parliamentarians as law-makers.
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अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घ: सं ग्षप्त पररचय

इन्त्रविलाश पौडेल



सारांश

विश्वभररका सबै सं सदहरूको छाता सङ्कगठिको रूपमा रहे को अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घले असल
सं सदीय अभ्यासहरूको कायषथलोको रूपमा काम गदै एक असल अतभिािक तथा मागषदशषकको भूतमका
ु हरूले प्रजाताग्न्त्रक अभ्यास गदै जााँदा द्वन्त्द्व,
प्रदाि गदै आइरहेको छ । अल्पविकतसत मुलक
अिुभिको कमी, राजिीततक गततरोध, विज्ञताको अभाि लगायतका विर्यमा कदठिाइ आइपरे मा अन्त्तरव्यिस्थावपका सं घले प्रावितधक तथा प्रशासतिक स्रोत केन्त्रका रूपमा मार काम गिे होइि,
प्रजाताग्न्त्रक पररपक्िता/सबलताका लातग समेत ठोस योगदाि पुर्याउाँदै आइरहे को छ । यस लेखमा
ु हरूको अिुभिहरूका साथमा अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घको अग्स्तत्िको
केही अल्पविकतसत मुलक
प्रायोतगकता (Pragmatics) बारे प्रस्ट्याउिे जमको गररएको छ ।
भूतमका
ु मा बढ्दै गइरहे को मिमुटाि, अशाग्न्त्त, असुरषा र िैमिस्यतालाई कम गराउिे
युरोपेली मुलक
उपायहरूको खोजी भइरहेको बेलामा बेलायत र फ्रान्त्सका मेधाबी तथा दूरदशी विधायकहरू क्रमशः
र्याण्डल क्रेमर (Sir Willium Randal Cremer (1828-1908) र फ्रेडररक पेस्सी (Frédéric Passy

(1822–1912) ले विधायकहरूको साझा मञ्च खडा गिे प्रयासको फलस्िरूप १८८९ मा अन्त्तरव्यिस्थावपका सं घको स्थापिा भएको हो । यसको सुरुको िाम Inter-Parliamentary

Congress

तथयो ।
र्याण्डल क्रेमर चावहाँ सि् १९०३ मा International Arbitration Movement विर्यमा
िोिेल शाग्न्त्त पुरस्कार प्राप्त गिे विद्वाि तथा Liberal Party

का तफषबाट सं सदको सदस्य

ु न्त्ु थ्यो । फ्रेडररक पेस्सी फ्रान्त्सका अथषशास्त्री साथै १९०१ मा सं यि
ु
हुिह
रूपमा िोिेल शाग्न्त्त
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ु न्त्ु थ्यो । सुरुमा व्यग्िगत सांसद सदस्यहरूका लातग खोतलएको भए
पुरस्कार प्राप्त गिे विद्वाि हुिह
तापति पतछ अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घलाई सािषभौम राष्ट्रहरूको विधावयकाहरूको अन्त्तराषवष्ट्रय छाता र
मातृ सङ्कगठिको रूपमा रूपान्त्तररत गररयो ।
यसको प्रथम सम्मेलि फ्रान्त्सको पेररसमा सि् १८८९ को जूि २९ र ३० ताररखका ददि
फ्रेडररक पेस्सीको अध्यषतामा सम्पन्न भएको तथयो । यो िै पवहलो स्थायी मञ्च हो, जसले विश्वमा
पवहलोपटक राजिीततक बहुआयातमक िाताष (Political Multilateral Negotiation) लाई व्यिहारमा
ु हरूका विधावयकाहरू IPU का सदस्य बिेका छि् भिे
उतार्यो । सि् २०२० सम्ममा १७९ मुलक
१३ िटा षेरीय विधावयकी भेला (Regional Parliamentary Assemblies) समेत IPU का सहयोगी
सदस्य (associate members) बतिसकेका छि् ।

IPU ले तलका तसद्धान्त्तका आधारमा विधावयकाहरूलाई विशेर् सहयोग गिेगछषः(क) सम्बग्न्त्धत विधावयकाको आिश्यकता,
(ख) बहुआयातमक आतथषक, राजिीततक तथा सामाग्जक सन्त्दभष, जसमा अडेर विधावयकाले
काम गछष,
(ग) ददगो उपज/पररणाम,
(घ) सबै राजिीततक व्यिहारको समािेशीता,
(ङ) अन्त्तराषवष्ट्रय प्रजाताग्न्त्रक सं सदीय स्तर,
(च) सं सदको सङ्कगठि, सञ्चालि, तौरतररका र काम जहााँ पुरुर् र मवहलाको दुिैको
आिश्यकतालाई उग्त्तकै सम्बोधि गररएको हुन्त्छ,
(छ) स्थािीय र षेरीय ज्ञाि-विज्ञताको उपयोग,
(ज) प्रभािकारी समन्त्िय र सञ्चार,
(झ) िैततक र ग्जम्मेिार कामकारिाही ।

IPU ले सं सदीय तिगरािीका लातग तिम्ि कामहरू गिे प्रस्ट्याएको छः(क) सरकारले गिे/ गिष सक्िे अिैततक/असं िैधातिक काम, बेअग्ख्तयारीपूणष व्यिहार पत्ता
लगाई रोक्िे,
(ख) कर ततिेहरूको रकम कसरी प्रयोग भइरहे को छ भिी सरकारलाई ग्जम्मेिारी
बिाउिे,
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(ग) सरकारले घोर्णा गरे का तथा सं सदले Authorize गरे का िीततहरू कायाषन्त्ियि
भएको सुतिग्ित गिे र
(घ) सरकारमा

जिताको

(सािषजतिक)

विश्वास

जुटाउाँ दै

सरकारी

कामकाजमातथ

पारदग्शषताको सुधार गिे ।

IPU ले UNO को स्थायी पयषिेषकको रूपमा समेत काम गदै आएको छ ।
अन्त्तर–व्यिस्थावपका सं घका उद्देश्य/िीतत
अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घका उद्देश्यहरू/िीततहरू तिम्ि तलग्खत छि्:(1) सबै दे शका विधावयका र सं सदका बीच सम्पकष र सम्बन्त्ध कायम गरी विचार र
अिुभिको आदाि प्रदाि गिे,
(2) अन्त्तराषवष्ट्रय चासो र महत्त्िका विर्यहरूउपर छलफल गरी आफ्िा धारणा व्यि
गिुक
ष ा साथै सम्बद्ध समस्याका सम्बन्त्धमा विधावयका (जिप्रतततितधमूलक सं स्था) र
सं सद सदस्य (जिप्रतततितध) को वक्रयात्मक सहयोग जुटाउिे,
(3) सं सदीय प्रजातन्त्र र विकासका लातग मािि अतधकारको प्रत्याभूतत एक अतििायष
शतष भएकोले सं रषण र सम्िद्धषिका लातग सक्दो सहयोग जुटाउिे,
(4) जिप्रतततितधमूलक

सं स्थाहरूको

वक्रयाकलाप

र

कायषषमता

बढाउिका

लातग

आिश्यक पिे ज्ञाि, सीप, स्रोत तथा साधि जुटाउिे;
(5) समाि उद्देश्य र आदशषप्रतत प्रररत षेतरय तहका अन्त्तर-सं सदीय सङ्कगठिहरू,
अन्त्तराषवष्ट्रय सङ्कगठिहरू, अन्त्तर–सरकारी र गैर–सरकारी सं घ–सं स्थाहरूसाँग सम्पकष
बढाई काम गिे ।
अन्त्तर–व्यिस्थावपका सं घका मुख्य योगदाि
अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घका मुख्य योगदािहरू तिम्ि छि्:अन्त्तराषवष्ट्रय सहयोग र सुरषा
भूमध्यसागरीय षेरका दे शहरूको सुरषा तथा सहयोगका लातग योगदाि पुर्याउिे ध्येयले
स्पेिको म्यालग (Málaga) शहरमा सि् १९९२ मा पवहलोपटक Inter-Parliamentary Conference

on Security and Cooperation in the Mediterranean (CSCM) सम्मेलि भएको तथयो ।
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मध्यपूि ष (Middle East) समस्या सम्बन्त्धमा योगदाि
अरि र इजरायली प्रतततितध मण्डलका सदस्यहरूका बीचमा प्रत्यष सम्पकष एिं सम्बन्त्ध
स्थावपत गरी जिप्रतततितधहरूमाफषत् शाग्न्त्त प्रवक्रयामा सहयोग पुर्याउिे द्देश्यले सं घले सि् १९८७ मा
६ सदस्यीय सतमतत (Middle East) गठि गरी काम गदै आएको छ ।
साइप्रस समस्या समाधािमा योगदाि

UNO का महासग्चिको अग्रसरतामा दुिै द्वन्त्दरत समुदायहरूलाई तसजषिात्मक िाताषमा ल्याई
एक आपसको ग्चन्त्ता र चासोउपर छलफल गरी सहिशीलता र सामन्त्जस्यता कायम गरी द्वन्त्द
समाधाि गराइएको तथयो ।
पूिी युगोस्लातभयाको समस्यामा योगदाि
सि् १९९४ मा सं सदीय आयोगबाट स्थलगत भ्रमण गराई सं घद्वारा प्रततिेदिसमेत प्रस्तुत गिष
ु
लगाइएको तथयो । सि् १९९५ को अगस्त ३० दे ग्ख सेप्टे म्बर १ सम्म न्त्यूयोकग्स्थत सं यि
राष्ट्र
ु
सं घको प्रधाि कायाषलयमा सं यि
राष्ट्र सं घको स्िणष जयन्त्ती मिाउिे तसलतसलामा अन्त्तर-व्यिस्थावपका
ु
सं घको पररर्द्को विशेर् बैठक बोलाइएको तथयो । उि बैठकमा सं यि
राष्ट्र सं घले उठाएका प्रमुख
सिालहरूउपर विश्वका सं सदहरूले सकारात्मक रूपमा सं सदीय दृवष्टकोणहरू व्यि गिुक
ष ा साथै “The

Parliamentary Vision for International Cooperation into the 21st Century” विर्यक
घोर्णापर समेत पाररत गरे को तथयो ।
ु
UNO (UN Environment) र IPU ले सि् २०१९ मा सं यि
रूपमा “Shades of

Green: An introduction to the green economy for parliamentarians” तयार परे का हुि ् ।
यसले विधायकहरूलाई हररत अथषतन्त्रका मुख्य तत्त्िहरूबारे बुझ्ि र कसरी ततिीहरू एकआपसमा
आन्त्तरवक्रया गदषछि् भन्नेबारे तसक्ि सहयोग पुर्याउाँ छ । सबै प्रकारका उत्पादि र उपभोग सम्बन्त्धी
वक्रयाकलापहरू (कच्चा पदाथषको उत्पादि, कृवर्, उद्योग, व्यापार, सेिा) ले िातािरणमा प्रत्यष प्रभाि
पदषछि् (जस्तै, उत्पादि र उपभोग सम्बन्त्धी वक्रयाकलापहरूले िातािरण प्रदुर्ण गिष, स्रोतहरूको
दोहि गिष, फोहर मैला तिकाल्ि, (जसले) पतछ गएर मािि भलाइ र हरे क माििीय वक्रयाकलापको
आतथषक मूल्य तिधाषरण गिषसमेत प्रभाि पादषछ ।)
अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घका अङ्कग
अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घका तिम्ि पााँच अङ्कगहरू रहे का छि्:-
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(क) सम्मेलि (Conference)
अन्त्तराषवष्ट्रय समस्याहरूका बारे मा बहस तथा छलफल गरी तिष्कर्ष तिकाल्िे र कायाषन्त्ियिका
लातग सम्बग्न्त्धत रावष्ट्रय समूहहरूमाफषत् आ-आफ्िा सरकारलाई तसफाररस गिे पररपाटी रवहआएको
छ । हालका केही िर्षयता सम्मेलिले Nuclear Weapon Testing, Corruption, Social

Development, Bio-ethics, Conflict Prevention, Humanitarian Law, Trade, Sustainable
Development, आदद विर्यहरूमा बहस र छलफल गदै आएको छ । सि् १८८९ मा IPU को
पवहलो बैठक फ्रान्त्सको पेररसमा बसेको तथयो भिे २०१९ मा १४१ औ ीँ बैठक सतबषयाको बेल्ग्रेडमा
बसेको तथयो ।
सं घको सम्मेलिले आफैँमा सम्पूणत
ष ा ग्रहण गदै ि, वितभन्न अध्ययि सतमततहरू पृष्ठभूतममा रहे र
सम्मेलिको काममा योगदाि पुर्याइरहे का हुन्त्छि् । सं घको सफलताको लातग तिम्िािुसार चार स्थायी
सतमततहरू (Standing Committees) गठि गररएका छि्:(1) Committee on UN Affairs, Political questions, International peace, Security and

Disarmament
(2) Committee on Democracy, Parliamentary, Judicial and human rights questions
(3) Committee on Sustainable Development, Economic and Social questions,
(4) Committee on Education, Culture, Science and Environment
सं घको अतधिेशिमा भाग तलिे रावष्ट्रय समूहमा कम्तीमा एकजिा मवहलालाई समािेश गराउिु
पिे बाध्यात्मक व्यिस्थाले मवहला हकवहतको ददशामा IPU विशेर् सचेष्ट रहेको पाइन्त्छ ।
(ख) पररर्द्

(Governing Council)

मुख्यत: िीतत तिमाषण गिे र प्रशासि मजबुत बिाउिे तिकाय पररर्द् हो । प्रायः िर्षको
दुईपटक Council को बैठक बोलाइन्त्छ, हरे क सदस्य राष्ट्रहरूबाट आएका प्रतततितधहरूबाट प्रत्येक
रावष्ट्रय समूहहरूबाट २/२ जिाको प्रतततितधत्ि हुिे पररर्द्को बैठक सामान्त्यता सं घको सम्मेलिको
समयमा िै िर्षको दुईपटक बस्दछ । तबधाितः रावष्ट्रय समूहहरूको प्रिेश, पुि: प्रिेश गिे, षेरीय तथा
अन्त्तराषवष्ट्रय महत्त्िका विर्यहरूको अध्ययिाथष स्थायी तथा विशेर् सतमततहरू गठि गिे, सम्मेलिलाई
सूचारु रूपमा अग्घ बढाउिे, सं घको िावर्षक कायषतातलका तिधाषरण गिे, िावर्षक बजेट तयार गिे, सं घको
अध्यष र महासग्चिको तििाषचि/तियुग्ि गिे, आदद कायषमा पररर्द्ले महत्त्िपूणष भूतमका तिभाउाँ दछ ।
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(ग) कायषकाररणी सतमतत

(Executive Committee)

सं घको प्रशासतिक काम कारिाहीको रे खदे ख गिे र पररर्द्लाई जीिन्त्तता प्रदाि गिे प्रमुख
काम सतमततको हो । IPU को President र १५ िटा विधावयकाहरूबाट आएका प्रतततितधहरूबाट
कायषकाररणी सतमततको चयि हुन्त्छ, Governing Council को तििाषचिबाट । सतमततका सदस्यहरू
छिटा भू-राजिीततक समूहका आधारमा समूहीकृत गररएका हुन्त्छि् । पााँचिटा समुहहरू हुि:् Africa,

the Arab World, Asia-Pacific, Eurasia, र Latin America/the Caribbean. छै टौं समूहलाई
ु हरू, क्यािाडा, अस्ट्रेतलया, न्त्यूग्जल्यान्त्डलगायत
"Twelve-Plus" भति ग्चतिन्त्छ, जसले यूरोवपयि मुलक
ु हरूको प्रतततितधत्ि गदषछ । IPU को प्रशासकीय अङ्कगको रूपमा यसले काम गछष ।
पग्िमा मुलक
यस सतमततका जम्मा १३ जिा सदस्यहरूमध्ये १२ जिा सदस्यहरू वितभन्न विधवयकाहरूको
प्रतततितधत्ि हुिेगरी सं घको पररर्द्को पूणष बैठकबाट तििाषग्चत हुन्त्छि् । पररर्द्को अध्यष सतमततको
पदे ि अध्यष हुिे व्यिस्था छ । कायषकाररणी सतमततमा कम्ती दुईजिा मवहला सदस्य हुिैपिे

Statutory System रहेको छ । सतमततको सदस्यमा तििाषग्चत हुिका लातग सम्बग्न्त्धत समूहले
सं घको वक्रयाकलापमा पुर्याएको योगदाि र सम्बग्न्त्धत दे शहरूको भौगोतलक विभाजिलाई समेत ध्याि
ददई छिौट गिे परम्परा रहे को छ । कायषकाररणी सतमतत IPU को प्रशासतिक अङ्कगका रूपमा रहेको
छ । मवहला विधावयकाहरूलाई मतदाि गिे मार होइि, कायषकारी सतमततमा उम्मेदिारी ददिेसमेतको
आतधकार हुन्त्छ ।
(घ) सग्चिालय (Secretariat)
सं घको दै तिक प्रशासकीय कायष सञ्चालिका लातग स्िीट्जरल्याण्डको जेिेभामा सग्चिालयको
छु ट्टै

व्यिस्था

गररएको

छ।

सं घको

Statutory Organs द्वारा तिधाषररत िीतत, तियम तथा

कायषक्रमहरूलाई अग्घ बढाउिे ग्जम्मेिारी सग्चिालयको रहे को हुन्त्छ । सग्चिालयको प्रमुख महासग्चि
ु न्त्ु छ । IPU को अध्यष (President) र कायषकारी सतमतत (Executive Committee) साँग तमली
हुिह
काम गदै जााँदा रणिीततक ददशातिदे शको पररभार्ा ददि र कायाषन्त्ियि गिष महासग्चिको गहि भूतमका
रहन्त्छ । IPU को सदस्यता बढाउिे, रणिीततहरू तयार गिे, कायषक्रमहरू र बजेट तयार गरी
कायषकारी सतमततमा तिणषयको लातग पेश गिे र स्िीकृत कायषक्रमहरूलाई कायाषन्त्ियि गिे, आदद
महासग्चिका कायषहरू हुि ् । महासग्चिको तििाषचिपिात् तियुग्ि गिे, आदद कायषमा पररर्द्ले
महत्त्िपूणष भूतमका तिभाउाँ दछ । चार िर्षको लातग पररर्द्द्वारा तियुि (कायषकाल थप्ि सवकिे)
महासग्चिको मातहतमा सग्चिालयका सबै कमषचारीहरू तिदे ग्शत र तियग्न्त्रत हुन्त्छि् ।
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(ङ) महासग्चिहरूको सङ्कगठि (ASGP)
सग्चिालयमा कायषगत उच्च अतधकृतहरूको महत्त्िपूणष भूतमका विधायकहरूलाई विधावयकी
तथा प्रशासतिक काममा सहयोग पुर्याउिका लातग हुिे गदषछ । यस िास्ताविकतालाई दृवष्टगत गरी
सि् १९३८ मा यसको गठि भएको हो । सं घको परामशषदारी तिकायको रूपमा रहेको यस
सङ्कगठिको बैठक सं घको अतधिेशि सञ्चालि भएकै अिसरमा सोही स्थािमा िै छु ट्टै सम्पन्न हुिे
गरे को छ । सि् १९२१ दे ग्ख यता सं घको प्रधाि कायाषलय जेिेभामा रहाँदै आएको छ ।
तिष्कर्ष
ु
सं यि
राष्ट्र सं घमा विचाराधीिमा रहे का विर्यहरूलाई महत्त्ि प्रदाि गरी अन्त्तर-व्यिस्था
ु हरूको फरक सन्त्दभष र
सं घले आफ्िा वक्रयाकलापलाई सोही रूपमा बहुआयातमक रूपले वितभन्न मुलक
फरक आतथषक सम्पन्नता/स्तर को मध्येिजर गदै विश्वका सम्पूणष िागररकहरूको हीत अिुकूल
व्यािहाररक कायषहरू गदै आइरहेको छ ।
विधावयकाहरूमा विगतमा भन्त्दा हालका िर्षहरूमा जि दबाब बढ्दै गइरहे कोले सरकारलाई
जिमुखी र उत्तरदायी बिाउिका लातग विधावयकाको प्रभािकाररता र शग्ि हुिपु िे, पूणष जिविश्वास
विधवयकामातथ हुिपु िे, सािषजतिक िीततहरू तिमाषण गदाष बृहत रूपमा जीिि र जगतको भलाइका लातग
र अिुमाियोनय (Predictable) हुिे गरी तिमाषण गिुप
ष िे, राजिीततक िेताहरूको/जिप्रतततितधहरूको
कायष झि् बढी जिाफदे ही बिाउि उिीहरूका कायषहरू तियतमत र लगातार रूपमा (व्यग्िगत
स्िाथषभन्त्दा धेरैमातथ उठी) सािषजतिक महत्त्िहरूमातथ केग्न्त्रत हुिपु िे जस्ता विर्यहरूमा अध्ययिअिुसन्त्धाि जारी गरे को छ ।
प्रजातन्त्रको खम्बाको रूपमा विधावयकाहरूले काम गरररहे का हुन्त्छि्, वकिवक ततिीहरूले
ु को बजेट पाररत गिे, मुलक
ु को कािूि बिाउिे, कायषकारीको
जिताको प्रतततितधत्ि गिे, मुलक
तिगरािी गिे, आदद कायषहरू गदषछि् । कायषकारीले आफूले गरे का कामकारिाहीहरूप्रतत जिाफदे ही
हुि, िागररकका आतधकारहरू हिि् भएका छै िि् भिी सुतिग्ित गिष, राज्यका स्रोत-साधिहरू
दुरूपयोग भएका छै िि् र यसका कामहरू जिचाहिा बमोग्जम भएका छि् भिी सुतिग्ित गिषका लातग
विधावयकाले जवहले पति तिगरािी गरररहे को हुन्त्छ । विश्वभररका सबै विधावयकाहरूको छाता
सङ्कगठिको रूपमा रहे को अन्त्तर-व्यिस्थावपका सं घले असल सं सदीय अभ्यासहरूको कायषथलोको
रूपमा काम गदै आइरहे को छ । उपयुि
ष
अिुसार १३० िर्ष पूरा गरे को अन्त्तर व्यिस्थावपका सं घ र
ु रावष्ट्रय सं घ जस्ता सं स्थाहरूबाट अन्त्तराषवष्ट्रय चासो र महत्त्िका विर्यहरूमा
७४ िर्ष पूरा गरे को सं यि
विश्वभरका माििको भलाई र समुन्नततका लातग ठोस योगदाि पुनिे विश्वास गिष सवकन्त्छ ।
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सं घीय सं सदमा बजेट छलफलसम्बन्त्धी कायषप्रवक्रया

रामकुमार पौडेल 
सारांश

सरकारका तीि अङ्कगमध्ये व्यिस्थावपका महत्त्िपूणष अङ्कग मातिन्त्छ । िेपालको सं विधािले सं घीय
व्यिस्थावपकाको रूपमा प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभा िामको दुई सदिात्मक सं सदको व्यिस्था गरे को
छ । सं घीय सं सदले व्यपस्थावपकीय अतधकार प्रयोग गरी िेपालको सं विधािको अिुसूची-५ मा उल्लेख
भएको एकल अतधकारको सूचीको विर्यमा तथा अिुसूची-७ र ९ मा उल्लेख भएको साझा
अतधकारको विर्यमा कािूि बिाउिे गदषछ । साथै, सं घीय संसदले सरकार बिाउिे, बजेट पाररत गिे,
सरकारको कामको अिुगमि गिेजस्ता कायष मुख्य रूपमा गिे गदषछ । बजेट पाररत गिे काममा
सं सदले महत्त्िपूणष समय व्यततत गरे को हुन्त्छ । समान्त्यतया बजेट छलफलमा सं घीय सं सदमा दुई
मवहिा र व्यिस्थावपका-सं सद र सोभन्त्दा पवहलेको सं सदमा तीि मवहिासम्म समय व्यततत भएको
पाइन्त्छ । बजेट छलफल भन्ने विग्त्तकै पूिब
ष जेट छलफलदे ग्ख िीतत कायषक्रम, बजेट पेश, वितियोजि
विधेयक तथा यससाँग आग्ित विधेकयहरूको छलफलको कायष भन्ने बुग्झन्त्छ । पूिब
ष जेटदे ग्ख बजेट
छलफलसम्मको काम दुिै सदिमा एकसाथ हुन्त्छ भिे वितियोजि विधेयकको चरणको काम भिे
प्रतततितध सभाबाट पाररत भएपतछमार रावष्ट्रय सभामा हुिे गदषछ । रावष्ट्रय सभालाई बजेट छलफलमा
समयको सीमा तोवकएको छ । त्यसैले प्रतततितध सभाले बजेटको छलफल गदाष उि व्यिस्थालाई
समेत ध्यािमा राखेर वितियोजि विधेयकको वितभन्न शीर्षकको छलफल गदाष समूहगत रूपमा गिे र
मन्त्रीबाट जिाफ ददिे काम पति समूहगत रूपमा हुिे गरे को पाइन्त्छ । दुिै सदिबाट बजेट पाररत
भएपतछ सभामुखले प्रमाग्णत गरी राष्ट्रपततसमष पठाइन्त्छ । राष्ट्रपततद्वारा प्रमाणीकरण भएपतछ सोको
जािकारी दुिै सदिलाई ददइन्त्छ । यसरी बजेटको कायषले पूणत
ष ा पाउाँछ ।
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विर्य प्रिेश
िेपालको सं विधािले विधावयकी अतधकारको विभाजि तीि तहमा गरे को छ । सं घीय
व्यिस्थावपका दुई सदिात्मक हुिे र प्रदे शस्तरमा प्रदे श सभा एक सदिात्मक रहिे व्ििस्था छ ।
स्थािीय तहमा गाउाँ सभा िा िगर सभा व्यिस्थावपकाको रूपमा रहेको छ । सं घीय सं सदको
व्यिस्थावपकीय अतधकार सं विधािको अिुसूची-५ को एकल अतधकार सूची तथा अिुसूची-७ र ९ मा
उल्लेख भएको साझा अतधकारको सूचीबमोग्जम हुिे व्यिस्था गरे को छ । यसैगरी अन्त्य विधेयक कुिै
पति सदिमा प्रस्तुत हुि सक्िे भए पति अथष विधेयक प्रतततितध सभामा मार प्रस्तुत हुिे व्यिस्था
गरे को छ । सं विधािबमोग्जम कर लगाउिे र कर उठाउिे अतधकार कािूिबमोग्जम मार हुिे
व्यिस्था गररएको छ । सं घीय कािूिबमोग्जम मार िेपाल सरकारले ऋण तलि पाउिे र सोको लातग
ु
जमाित ददि सक्िेछ । राजस्ि र व्ययको अिुमाि (बजेट) दुिै सदिको सं यि
बैठकमा प्रस्तुत हुिे
र सोउपर छलफल तथा पाररत दुिै सदिको बैठकमा हुिे व्यिस्था रहेको छ ।
प्रतततितध सभाले वितियोजि विधेयक पररत गरी रावष्ट्रय सभामा पठाउिे र सो सभाले १५
ददितभर वितियोजि विधेयकमातथ छलफल गरी कुिै सं शोधि भए सुझािको रूपमा सभाबाट पाररत
गरी वफताष गिुप
ष िे व्यिस्था रहे को छ । यसरी दुिै सदिबाट पाररत वितियोजि विधेयक सभामुखले
प्रमाग्णत गरे र राष्ट्रपततसमष पठाइन्त्छ । राष्ट्रपततबाट प्रमाणीकरण गरे पतछ विधेयक ऐि बन्त्छ र बजेट
कायाषन्त्ियिमा आउाँ छ । यसरी बजेट सम्बन्त्धी सं सदीय कामकारिाहीहरू िेपालको सं विधाि तथा
सभाका तियमािलीले तोकेको कायषवितधअिुसार हुिे गदषछि् तर कततपय कामहरू सं सदीय अभ्यासको
रूपमा हुाँदै आएका छि् ।
सं सदको एक सभाबाट विधे यक पाररत भएपतछ सं सदको अको सदिमा पठाइन्त्छ । त्यस
सदिबाट पाररत भएपतछ उत्पग्त्त भएको सभामा वफताष पठाइन्त्छ । यसरी दुिै सदिबाट पाररत
भएपतछमार प्रमाणीकरणको लातग राष्ट्रपततसमष पठाइन्त्छ । बजेट पाररतसम्बन्त्धी कायष गिष सदिको
धेरै समय व्यततत भएको हुन्त्छ । अन्त्य विधेयकहरू सभाबाट सतमततमा दफािार छलफलको लातग
पठाइन्त्छ तर बजेटसम्बन्त्धी छलफल सदिको बैठकमा िै गररन्त्छ । राजस्ि र व्ययको अुिमाि
(बजेट) ििव्य मातथको छलफल तथा वितियोजि विधेयकमातथको छलफलको ददि अगािै तोक्िुपिे
र आतथषक विधे यक, राजस्ि र व्ययको अिुमाि पेश गरे पतछ बसेको बैठकमा सभासमष पेश गिुप
ष िे
विर्य

तियमािलीमा

स्पष्ट

रूपमा

उल्लेख

भएको

छ

।

सभाका

तियमािलीले

वितियोजि

विधेयकसम्बन्त्धी कायषवितधको व्यिस्था गरे को छ । बजेटसम्बन्त्धी कारिाही कायषव्यिस्था परामशष
सतमततको परामशषमा सभाको बैठकबाट िै सम्पादि हुिे गदषछ ।
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सं घीय सं सदको अतधिेशि एक िर्षमा सामान्त्यतया दुईपटक बस्िे गदषछ । सं विधािले एक
अतधिेशि र अको अतधिेशिको अितध छ मवहिाभन्त्दा फरक हुि िहुिे व्यिस्था गरे को छ । बजेट
छलफलसम्बन्त्धी कायष गिष हरे क िर्ष िैशाख मवहिामा पवहलो अतधिेशि आह्वाि हुिे गदषछ । यो
अतधिेशिलाई बजेट अतधिेशि पति भतिन्त्छ । यस अतधिेशिमा बजेटको प्राथतमकता र तसद्धान्त्तमातथ
छलफल, िेपाल सरकारको िावर्षक िीतत तथा कायषक्रम प्रस्तुत, राजस्ि र व्ययको अिुमाि (बजेट)
पेश, वितियोजि विधे यकमातथ छलफल गिे मुख्य कायष हुिे गदषछ । यसको साथै अन्त्य विधेयक तथा
वितभन्न प्रस्तािहरूमा पति छलफल हुिे गदषछ । यस लेखमा सं घीय सं सदमा पूिब
ष जेटदे ग्ख बजेट
छलफल तथा पाररतसम्मको वितभन्न चरणहरूको कामकारिाहीको बारे मा तसलतसलेिार रूपमा उल्लेख
गिे प्रयास गररएको छ ।
बजेटको तसद्धान्त्त र प्राथतमकता सम्बन्त्धमा (कर प्रस्तािबाहेक) छलफल
सभाका तियमािलीले बजेट प्रस्तुत गिे १५ ददि अगािै सं सदमा बजेटको तसद्धान्त्त र
प्राथतमकता सम्बन्त्धमा (कर प्रस्तािबाहेक) छलफल गररसक्िुपिे व्यिस्था गरे को छ । साधारण
भार्ामा भन्त्दा यसलाई पूिब
ष जेट छलफल पति भतिन्त्छ । यसको लातग िेपाल सरकारका अथषमन्त्रीले
दुिै सदिको बैठकमा बजेटको तसद्धान्त्त र प्राथतमकता सम्बन्त्धमा (कर प्रस्तािबाहेक) प्रस्तुत गिे र
सभामुखले सोउपर छलफल गिे ददि तोक्िे व्यिस्था गररन्त्छ । उि ददिहरूमा िेपाल सरकारका
अथषमन्त्रीले बजेटको तसद्धान्त्त र प्राथतमकता सम्बन्त्धमा (कर प्रस्तािबाहेक) उपर छलफल गररयोस्
भन्ने प्रस्ताि गिे र त्यसपतछ दलीय आधारमा त्यसउपर छलफल हुन्त्छ । माििीय सदस्यहरूले बोल्िे
क्रम सवकएपतछ अथषमन्त्रीले

जिाफ ददिुपिे हुन्त्छ ।

सदिमा भएको छलफलका

आधारमा

वटपोटसवहत तयार भएको प्रततिेदि अथष मन्त्रालयमा पठाउिे गररन्त्छ । यससम्बन्त्धी प्रततिेदि तयार
गिष सग्चिलायले आिश्यक कमषचारीको व्यिस्था गरी कायष सम्पादि गदषछ ।
िेपाल सरकारको िीतत तथा कायषक्रम
प्रत्येक आतथषक िर्षमा िेपाल सरकारको िावर्षक िीतत तथा कायषक्रम सं घीय सं सदको दुिै
ु
सदिको सं यि
बैठकमा राष्ट्रपततले प्रस्तुत गिे कािूिी व्यिस्था रहे को छ । राष्ट्रपततबाट हुिे यस्तो
सम्बोधिको जािकारी सदस्यहरूलाई महासग्चि िा तिजको अिुपग्स्थततमा सभाको सग्चिद्वारा ददइिे
व्यिस्था छ । राष्ट्रपततको सम्बोधिको लातग सभाको बैठक बसेलगत्तै धन्त्यिादको प्रस्ताि प्रस्तुत गिे
गररन्त्छ । प्रतततितध सभामा यस्तो प्रस्ताि सभामुखले गिे र सभाले सहमतत जिाउाँ छ । यसै गरी रावष्ट्रय
सभामा कुिै सदस्यले प्रस्ताि प्रस्तुत गिे र अको सदस्यले सो प्रस्तािलाई समथषि गरे पतछ तिणषयाथष
प्रस्तुत गररन्त्छ । त्यसपतछ िेपाल सरकारको िीतत तथा कायषक्रममातथको छलफल हुिे ददि तोवकन्त्छ
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र उि ददिहरूमा छलफल हुन्त्छ । छलफलको सुरुमा सं शोधि प्रस्ताि प्रस्तुत गिे सदस्यले सं शोधि
प्रस्तुत गदै छलफलमा भाग तलिे र त्यसपतछ अन्त्य सदस्यहरूले छलफलमा भाग तलिे प्रचलि रहेको
छ । छलफलको अन्त्त्यमा प्रधािमन्त्रीले जिाफ ददिे कायष सवकएपतछ उि विर्यमा सं शोधि भएमा
सोउपर तिणषय गररन्त्छ र िेपाल सरकारको िावर्षक िीतत तथा कायषक्रमलाई तिणषयाथष प्रस्तुत गररन्त्छ ।
आतथषक सभे षण पेश
बजेट प्रस्तुत गिुप
ष ूि ष अथषमन्त्रीबाट चालु आतथषक िर्षको आतथषक सभेषण दुिै सदिमा पेश
हुन्त्छ । आतथषक सभेषण पेश गिे सम्बन्त्धमा सभाका तियमािलीमा कुिै व्यिस्था रहे को पाइाँदैि तर
यो कायष परम्परागत रूपमा हुाँदै आएको पाइन्त्छ ।
राजस्ि र व्ययको अिुमाि (बजेट) पेश तथा छलफल
िेपाल सरकारका अथषमन्त्रीले हरे क िर्ष जेठ १५ गते राजस्ि र व्ययको अिुमाि (बजेट)
ु
दुिै सदिको सं यि
बैठकमा प्रस्तुत गिुप
ष िे व्यिस्था िेपालको सं विधािमा रहे को छ । सोको लातग
ु
ु
बस्िे सं यि
बैठकको सूचिा सदस्यहरूलाई महासग्चिबाट गराउिुपिे व्यिस्था सं घीय सं सदको सं यि
ु
बैठक र सं यि
सतमतत (कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५ ले गरे को छ । सोहीबमोग्जम
सदस्यहरूलाई सूचिापर-४ प्रकाशि गरी सूचिा ददिे गररन्त्छ । अथषमन्त्रीले राजस्ि र व्यव्यको
ु
िावर्षक अिुमाि (बजेट) प्रस्तुत भएपतछ लगत्तै बसेको दुिै सदिको बैठकहरूमा बजेट ििव्य टे बल
ु गररएको ददि सोउपर कुिै छलफल िगररिे र
गररन्त्छ । राजस्ि र व्ययको िावर्षक अिुमाि टे बल
राजस्ि र व्ययको िावर्षक अिुमािमातथ सामान्त्य छलफल गिषको लातग प्रधािमन्त्री िा प्रधािमन्त्रीले
तोकेको मन्त्रीसाँग परामशष गरी छलफलको ददि तथा समयाितध तिधाषरण सभाध्यषबाट गररन्त्छ ।
सोही बैठकमा अथषमन्त्रीले आतथषक विधे यक प्रस्तुत गिे अिुमतत मानिे प्रस्ताि प्रस्तुत गिे र
छलफलको लातग तोकेको ददिमा तथा समयाितधतभर यस विधेयकमा छलफल हुन्त्छ ।
राजस्ि र व्ययको िावर्षक अिुमाि मातथको छलफलको प्रारम्भ अथषमन्त्रीको ििव्यबाट सुरु
हुिे र छलफल दलीय आधारमा हुन्त्छ । माििीय सदस्यहरूले बोल्िे क्रम सवकएपतछ अथषमन्त्रीले
उत्तर ददिु हुिे व्यिस्था तियमािलीले गरे को छ तर छलफलमा भाग तलिे सदस्यहरूले जिाफमा थप
स्पष्ट पािषको लातग स्पष्टीकरण सोध्िे र अथषमन्त्रीबाट सो सम्बन्त्धमा थप स्पष्ट गिे कायष हुन्त्छ ।
बजेटको यो चरणसम्मको कायष दुिै सदिमा प्राय साँगसाँगै हुिे गदषछ । यस पतछको वितियोजि
विधेयक र यससाँग सम्बग्न्त्धत अन्त्य कायषहरू विधेयकको प्रवक्रयाअिुसार सदिमा हुिे गछष । प्रतततितध
सभामा यससम्बन्त्धी कायष तिरन्त्तर रूपमा हुन्त्छ । रावष्ट्रय सभामा भिे प्रतततितध सभाबाट वितियोजि
विधेयक पाररत भएको सन्त्दे श प्राप्त भएपतछ मार कारिाही प्रारम्भ हुिे गदषछ ।
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वितियोजि विधेयक प्रस्तुत
बजेटमातथको सामान्त्य छलफल समाप्त भएपतछ बसेको अको बैठकमा अथषमन्त्रीले वितियोजि
विधेयक पेश हुन्त्छ । वितियोजि विधे यकमातथ सैद्धाग्न्त्तक छलफल भएपतछ सोसाँग आग्ित
विधेयकहरू राष्ट्र ऋण उठाउिे विधेयक, ऋण तथा जमाित विधेयक पति क्रमशः पेश गिे प्रचलि
रही आएको छ । उि विधेयकहरू पति पेश गिे प्रवक्रया वितियोजि विधेयकको जस्तै रहेको
हुन्त्छ । वितियोजि विधेयकसाँग सम्बग्न्त्धत आग्ित विधेयकहरूको अन्त्य कारिाही भिे वितियोजि
विधेयक पाररत िभएसम्म अगातड बढाइाँदैि ।
अथषमन्त्रीले "वितियोजि विधे यकमातथ सामान्त्य छलफल गररयोस्" भिी प्रस्ताि गरे पतछ
सभामुखले विधे यकको सैद्धाग्न्त्तक पषमा मार छलफल हुिे जािकारी सभालाई गराउिु हुिे,
छलफलको अन्त्त्यमा अथषमन्त्रीले जिाफ ददिे कायष हुन्त्छ । कुिै पति सदस्यले छलफलमा भाग
ितलएमा छलफल समाप्त भएको घोर्णा हुन्त्छ । यसपतछ प्रस्तािलाई तिणषयाथष प्रस्तुत गररन्त्छ ।
साथै, वितियोजि विधेयकको वितभन्न शीर्षकहरूमातथ छलफल गिष र सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले जिाफ ददिको
लातग ददिहरू तोवकिे गररन्त्छ ।
खचष कटौतीको प्रस्ताि
वितियोजि विधेयकको सामान्त्य छलफल समाप्त भएपतछ सो विधेयकमा सं शोधि प्रस्ताि दताष
गिे समय सुरु हुन्त्छ । अन्त्य विधेयकमा सं शोधि प्रस्ताि गिे तररका र वितियोजि विधेयकमा
सं शोधि गिे प्रवक्रयामा तभन्नता रहेको पाइन्त्छ । यस विधेयकमा सं शोधि पेश गदाष खचष कटौतीको
प्रस्तािको रूपमा सूचिा ददइन्त्छ । यस्तो प्रस्तािको सूचिा कुिै शीर्षकमा एक मन्त्रालयमा एक दल
िा स्ितन्त्र सदस्यको तफषबाट एकमार सूचिा ददि पाउिे व्यिस्था रहे को छ । कुिै शीर्षकको खचष
रकम घटाउि दे हायबमोग्जमको प्रस्ताि प्रस्तुत गररन्त्छः1. शीर्षकको खचष रकमलाई घटाई एक रुपैयााँ कायम गररयोस्ः यस वकतसमको प्रस्तािलाई
शीर्षकमा तिवहत िीततमातथ असहमतत प्रकट गिष प्रस्तुत गररएको मातिन्त्छ । यस्तो सूचिा
ददिे सदस्यले छलफल गिष चाहेको िीततको यथाथष र स्पष्ट हुिे गरी खुलाउिुपिे र सदस्यले
िैकग्ल्पक िीततको सुझाि ददिसक्िे व्यिस्था रहे को छ ।
2. शीर्षकको खच रकममा उग्ल्लग्खत खचष रकम घटाइयोस्ः यस प्रकारको प्रस्तािलाई
तमतव्यवयता अिलम्बि गिष प्रस्तुत गररएको मातिन्त्छ । शीर्षकमा उल्लेग्खत रकम घटाउिे
िा शीर्षकको कुिै उपशीर्षक खारे ज गिे िा त्यस्तो उपशीर्षकको खचष रकम घटाउिे
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विर्यमा केग्न्त्रत रहन्त्छ । यस्तो प्रस्तािमा तमतव्यवयता कायम गिष सवकिे विर्यमा छलफल
हुन्त्छ ।
3. शीर्षकको खचष रकममा एक सय रुपैयााँ घटाइयोस्ः यस प्रकारको प्रस्तािलाई िेपाल
सरकारको जिाफदे हीतभरको विर्यमा प्रस्तािक सदस्यलाई ग्चत्त िबुझेको विर्य प्रकट गिष
प्रस्तुत गररएको साङ्केततक प्रस्ताि मातिन्त्छ । त्यस्तो प्रस्ताि पेश गदाष ग्चत्त िबुझेको खास
विर्यमा मार छलफल हुन्त्छ ।
खचष कटौतीको

प्रस्ताि स्िीकार

गिष केही

शतषहरू रहे का

छि् ।

प्रतततितध सभा

तियमािलीको तियम ६२, १४४ र रावष्ट्रय सभा तियमािलीको तियम ४८, १३५ को दे हायको शतष
पूरा भएको हुिपु छषः•

कुिै एक शीर्षकसाँग मार सम्बग्न्त्धत हुिपु िे,

•

ु िे,
कुिै एक विशेर् विर्य यथाथष रूपमा खुलाएको हुिप

•

िेपाल सरकारको सरोकारको षेरतभरको विर्य हुिपु िे,

•

सग्ञ्चत कोर्मातथ व्ययभार भएको रकमसाँग सम्बग्न्त्धत हुि ु िहुिे,

•

कुिै बैठकमा छलफल गिषको तितमत्त समय तिधाषररत भइसकेको विर्यमातथ त्यस्तो तिधाषररत
समय अगािै छलफल गिे विर्य उठाएको हुि िहुिे,

•

खचषको रकमलाई िृवद्ध गिष िा खचष रकमको स्थािान्त्तर गिष खोजेको हुि ु हुाँदैि ।
खचष कटौतीको प्रस्तािको सूचिा स्िीकार योनय छ िा छै ि भन्ने कुराको तिणषय प्रतततितध

सभामा भए सभामुख र रावष्ट्रय सभामा भए अध्यषबाट हुन्त्छ । यसबमोग्जम प्राप्त कुिै प्रस्ताि
तियमािली प्रततकूल दे ग्खएमा कारण खोली अस्िीकार गिे प्रािधाि तियमािलीले गरे को छ ।
वितियोजि विधेयकका वितभन्न शीर्षकहरूमातथको छलफल तथा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीबाट जिाफ
वितियोजि विधेयकको वितभन्न मन्त्रालयका वितभन्न शीर्षकहरूमातथको छलफल छु ट्टाछु ट्टै िा
समूहीकृत रूपमा गिे प्रािधाि तियमािलीमा रहेको छ । विगत िर्षहरूमा कवहले छु ट्टाछु ट्टै रूपमा र
कवहले समूहीकृत रूपमा छलफल भएको पाइन्त्छ । २०४८ दे ग्ख २०५९ सम्म यस्तो छलफल
छु ट्टाछु ट्टै रूपमा भएको पाइन्त्छ । पुिस्थाषवपत प्रतततितध सभापतछ सामान्त्यतयाः ३ या ४ मन्त्रालयको
समूह बिाई समूहीकृत रूपमा िै छलफल भएको पाइन्त्छ । साथै, सं घीय सं सदको गठिपतछ पति
यस्तो छलफल समूहीकृत रूपमा हुाँदै आएको छ ।
वितियोजि विधेयकको वितभन्न शीर्षकहरूमातथ छलफल गिष र सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले जिाफ
ददिको लातग प्रधािमन्त्री िा प्रधािमन्त्रीले तोकेको अन्त्य कुिै मन्त्रीसाँग परामशष गरी वितभन्न
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शीर्षकहरू मातथको छलफल गिष र तिणषय गिषको तितमत्त ददि तथा समयाितध तोवकिे गररन्त्छ ।
वितियोजि

विधेयकको

छलफलको

सुरुमा

खचष

कटौतीको

प्रस्तािको

सूचिा

ददिे

माििीय

सदस्यहरूलाई दताषक्रमािुसार खचष कटौतीको प्रस्ताि राख्न र छलफलमा भाग तलि समय उपलधध
गराइन्त्छ ।
समूहगत रूपमा भएको छलफलमा भाग तलाँदा समूहको सबै मन्त्रालयमा राग्खएको खचष
कटौतीको प्रस्ताि एकैसाथ राग्खन्त्छ । खचष कटौतीको प्रस्ताि प्रस्तुत भएपतछ दलीय आधारमा
वितियोजि विधेयकको शीर्षकहरूमा छलफल सुरु हुन्त्छ । छलफलको अन्त्त्यमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले
जिाफ ददिे भतिए तापति सबै मन्त्रालयको शीर्षकहरूमा छलफल समाप्त भएपतछ जिाफ ददिे कायष
हुन्त्छ । जिाफमा ग्चत्त िबुझेमा छलफलमा भाग तलिे सदस्यहरूले थप स्पष्टीकरण माग गिे र सो
सम्बन्त्धमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले स्पष्ट पारे पतछ छलफल समाप्त हुन्त्छ ।
समूहगत छलफल गदाष सामान्त्यतया माििीय मन्त्रीहरूको मयाषदाक्रमको अग्न्त्तमबाट सुरु
गररन्त्छ । सबैभन्त्दा पतछ प्रधािमन्त्रीको जिाफ रहिे गदषछ र वितियेजि विधेयकमातथको छलफल
समाप्त हुन्त्छ । यसपतछ खचष कटौतीको प्रस्ताि राख्नु हुिे सदस्यलाई उहााँहरूले प्रस्तुत गिुष भएको
प्रस्ताि वफताष तलि समय ददइन्त्छ । सो समयमा प्रस्ताि वफताष तलएमा सोको जािकारी सभाध्यषले
गराउिु हुिेछ र वफताष तलि िचाहेमा तिणषयाथष प्रस्तुत गररन्त्छ । यसरी सबै खचष कटौतीको
प्रस्तािहरूको टुङ्कगो लगाइन्त्छ । त्यसपतछ वितियोजि विधे यकको दफाहरूलाई तिणषयाथष प्रस्तुत गदै
पाररत गिे र अथषमन्त्रीले विधेयक पाररत गररयोस् भिी प्रस्ताि गिे र उि प्रस्तािलाई तिणषयाथष
प्रस्तुत गरी पाररत गररन्त्छ ।
आतथषक विधे यक तथा अन्त्य विधे यकको छलफल
वितियोजि विधेयक पाररत भएपतछ सो विधेयकसाँग सम्बग्न्त्धत आग्ित विधेयकहरू आतथषक
विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउिे विधेयक, ऋण तथा जमाित विधे यकमातथ सामान्त्य छलफल गररयोस् भन्ने
प्रस्तािमा छलफल हुन्त्छ । यस छलफलमा विधेयकको सै द्धाग्न्त्तक पषमा मार छलफल हुन्त्छ र
अथषमन्त्रीले जिाफ ददिुभएपतछ छलफल समाप्त हुन्त्छ र प्रस्तािलाई तिणषयाथष प्रस्तुत गररन्त्छ । प्रस्ताि
पाररत भएपतछ विधेयकमा सं शोधि राख्ने समय सुरु हुन्त्छ । विधेयक सं शोधिको सम्बन्त्धमा
सग्चिालयको विधे यक शाखाबाट सदस्यहरूलाई समयाितधसम्बन्त्धी सूचिा ददिे कायष गररन्त्छ ।
वितियोजि विधे यकसाँग सम्बग्न्त्धत आग्ित विधे यकहरू आतथषक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउिे
विधेयक, ऋण तथा जमाित विधेयकमातथ दफािार छलफल सदिमा गररयोस् भन्ने प्रस्ताि अथषमन्त्रीले
गरे पतछ दफािार छलफल सुरु हुन्त्छ । यस्तो छलफल हरे क विधेयकमा छु ट्टाछु ट्टै रूपमा हुिे
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गदषछ । सभाध्यषले विधेयकमा प्राप्त सं शोधिको बारे मा जािकारी गराउाँ दै सं शोधिकताष सदस्यलाई
सं शोधि पेश गदै छलफलमा भाग तलि समय ददिु हुन्त्छ । सं शोधिकताषले सं शोधि पेश गरी
छलफलमा

भाग

तलइसकेपतछ

छलफलमा

भाग

तलि

चाहिु हुिे

अन्त्य

सदस्यहरूलाई

समय

ददइन्त्छ । छलफलको अन्त्त्यमा अथषमन्त्रीले जिाफ ददिुपछष । यसपतछ विधेयकको छलफल समाप्त
हुन्त्छ र छलफलमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीद्वारा स्िीकार गररएका बाहेकका सं शोधि प्रस्ताि वफताष तलि
सं शोधिकताष सदस्यलाई समय ददइन्त्छ । सो समयमा सं शोधि प्रस्ताि वफताष ितलएमा उि
प्रस्तािलाई तिणषयाथष प्रस्तुत गररन्त्छ । सं शोधिको तिणषय भएपतछ विधेयक पाररतको कायष गररन्त्छ ।
रावष्ट्रय सभामा विधेयक छलफल तथा पाररत
प्रतततितध सभाबाट पाररत भएको वितियोजि विधेयक र सोसाँग सम्बग्न्त्धत आग्ित विधेयकहरू
रावष्ट्रय सभामा पठाइन्त्छ । सो सभामा विधेयकको सन्त्दे श प्राप्त भएपतछ कारिाही सुरु हुन्त्छ र
प्रतततितध सभाको बैठकमा भएबमोग्जम िै वितभन्न चरणहरूमा वितियोजि विधेयक र यसका आग्ित
सबै विधेयकहरूमा छलफल हुिे गदषछ । छलफलमा कुिै सुझाि भए सोसमेत पाररत गरी १५
ददितभर प्रतततितध सभामा वफताष पठाउिुपिे कािूिी व्यिस्था रहेको छ ।
रावष्ट्रय सभाबाट विधेयक वफताष
प्रतततितध सभाको बैठकमा सग्चिद्वारा वितियोजि विधेयक तथा सोसाँग सम्बग्न्त्धत अन्त्य
आग्ित विधेयकहरू सुझाि सवहत िा सुझािवििा रावष्ट्रय सभाबाट पाररत भएको सन्त्दे शको पर पढे र
जािकारी ददिे कायष हुिे गदषछ । सं शोधिसवहत प्राप्त भएमा सभाले स्िीकार िा अस्िीकार गरी पुिः
पाररत गिेछ । व्यिहाररक रूपमा हालसम्म रावष्ट्रय सभाबाट वितियोजि विधे यकमा सं शोधि गरी
सुझािसवहत विधेयक वफताषको सन्त्दे श पठाएको पाइएको छै ि ।
प्रमाग्णत र प्रमाणीकरण
दुिै सदिबाट पाररत वितियोजि विधेयकलाई विधे यक शाखाले आिश्यक प्रततहरू िेपाली
कागजमा तयार गरी समामुख समष प्रमाग्णतको लातग ददिे गदषछ । सभामुखबाट अथष विधेयक भिी
प्रमाग्णत गरी राष्ट्रपतत कायाषलयमा पठाइन्त्छ । राष्ट्रपततबाट प्रमाणीकरण भएपतछ सोको जािकारी दुिै
सदिलाई ददिे र सभाको बैठकमा राष्ट्रपतत कायाषलयबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको पर पढे र
सुिाइन्त्छ । सभाको बैठक िबसेको समयमा यसको जािकारी सूचिाबाट गराइन्त्छ । यसरी बजेट
पाररतको सं सदीय कायषले पूणत
ष ा पाउाँ छ ।
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तिष्कर्ष
सरकारको प्रमुख अङ्कग व्यिस्थावपकाको रूपमा रहेको सं घीय सं सदबाट सम्पादि हुिे
कायषहरूमध्ये एक मुख्य कायष बजेट पाररत रहेको छ । हरे क िर्ष पवहलो अतधिेशिमा बजेटसाँग
सम्बग्न्त्धत कायषले प्राथतमकता पाउिे गदषछ । सामान्त्यतया हरे क िर्ष िैशाख मवहिादे ग्ख सुरु हुिे
अतधिेशिमा बजेट प्रस्तुतको ददि जेठ १५ गतेलाई मुख्य ददिको रूपमा आधार तलई बजेटसम्बन्त्धी
कायषको लातग सभामुख तथा अध्यष र सभाका कायष व्यिस्था परामशष सतमततको तिदे शिमा
सग्चिालयले कायषतातलका बिाउिे र सोहीबमोग्जम कामकारिाही हुिे गदषछ । सदिको बैठकमा यस
अितधमा सदस्यको उपग्स्थतत र समसामवयक विर्यमा सरकारको ध्यािाकर्षण पति जोडदार रूपमा हुिे
गरे को पाइन्त्छ । बजेट छलफलमा समय विभाजि भएको कततपय अिस्थामा बैठक अिरुद्धसमेत हुि
जान्त्छ । यसले गदाष ियााँ कायषतातलका बिाउिुपिे, सम्बग्न्त्धत तिकायमा जािकारी गराउिुपिे जस्ता
समस्या पिष आउाँ छ । कततपय अिस्थामा मन्त्रालयहरूले बजेट पुग्स्तकाहरू र स्थािीय आयोजिाको
वकताबहरू समयमा िै सदस्यहरूलाई उपलधध िगराउिेजस्ता समस्या पिे हुन्त्छ । यस्ता विविध
कारणले कायषतातलकाबमोग्जम बजेटसम्बन्त्धी छलफल तोवकएको समयमै सम्पन्न गिष छलफलको
समयलाई कटौती गिुप
ष िे अिस्था पिष आउछ । बजेट छलफलको विर्यमा सम्बग्न्त्धत सबै पष
ग्जम्मेिार बन्नु आिश्यक छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि, कािूि वकताि व्यिस्था सतमतत, बबरमहल ।
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५, सं घीय सं सद सग्चिालय ।
रावष्ट्रय सभा (पवहलो सं शोधि) तियमािली, २०७५, सं घीय सं सद सग्चिालय ।
ु बैठक र सं यि
ु सतमतत (कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५, सं घीय सं सद सग्चिालय ।
सं घीय सं सदको सं यि
प्रतततितध सभा कायषिृत्त, २०७४ दे ग्ख २०७७ सम्म ।
रावष्ट्रय सभा कायषिृत्त, २०७४ दे ग्ख २०७७ सम्म ।
व्यिस्थावपका-सं सद कायषिृत्त, २०६६ ।

146

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

प्रदे श सरकारलाई सं सदप्रतत जिाफदे ही बिाउि प्रश्नहरूको भूतमका

गोपाल तसनदे ल



सारांश

सं सदीय प्रणालीमा सरकारको गठि सं सदबाट हुिे गदषछ र सरकार सं सदप्रतत उत्तरदायी हुिपु छष भन्ने
मान्त्यता रवहआएको छ । यो मान्त्यतालाई िेपालको सं विधािले सुतिग्ित गरे को छ । वि.सं . २०७२
सालको सं विधाि जारी भएसाँगै िेपालमा सं घ, प्रदे श र स्थािीय गरी तीि तह कायम गररएका छि् ।
तीििटै तहमा व्यिस्थावपकाको व्यिस्था भएको छ । प्रदे शमा गठि भएका प्रदे श सभाले वितभन्न
माध्यमद्वारा प्रदे श सरकारलाई उत्तरदायी बिाउिे गदषछि् । तीमध्ये सभामा सदस्यहरूले सरकारका
मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्िे कायषक्रम एक सशि एिं महत्त्िपूणष माध्यम हो । विश्वका वितभन्न सं सदीय
ु हरूमा प्रश्नोत्तर कायषक्रमको व्यिस्था रहेको पाइन्त्छ । िेपालको सं घीय
व्यिस्था अपिाएका मुलक
सं सदमा यस कायषक्रमको प्रयोग पवहलेदेग्ख िै गरराँ दै आएको भए तापति प्रदे श सभामा यो कायषक्रम
ियााँ प्रयोग भएकाले यसमा आइपिे वितभन्न समस्याहरू समाधाि गदै अगातड बढ्िु जरुरी हुन्त्छ । यस
लेखमा प्रदे श सरकार प्रदे श सभाप्रतत उत्तरदायी हुिपु िे वितभन्न अिस्था, सं सदीय प्रश्न र यसको
ु हरूमा प्रश्नोत्तरसम्बन्त्धी व्यिस्था, सं सदीय
व्यिस्थापि, सं सदीय प्रश्नहरूको भूतमका र कायष, वितभन्न मुलक
प्रश्नोत्तरका समस्या र सुझािहरूका सम्बन्त्धमा चचाष गररएको छ ।
विर्य प्रिेश
ु हरूमा सरकारको तिमाषण सं सदबाट हुिे गदषछ ।
सं सदीय शासि प्रणाली अपिाएका मुलक
सरकारले आफ्िो िावर्षक िीतत तथा कायषक्रम, िावर्षक बजेट लगायतका महत्त्िपूणष कायषहरू सदिको
सहमतत र स्िीकृततमा मार कायाषन्त्ियि गिष सक्दछ । यस प्रणालीमा सरकार सदै ि सदिप्रतत
जिाफदे ही÷उत्तरदायी हुिे गदषछ । राज्यका अङ्कगहरूमध्ये सं सद प्रमुख विधावयकी अङ्कग हो ।
सं सदका मुख्य कायषहरू कािूि बिाउिे, सरकारका कामकारिाहीको तिगरािी गिे, आफ्िा मतदाताको



उपसग्चि¸ सं घीय सं सद सग्चिालय

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

147

प्रतततितधत्ि गिे, बजेट तथा कायषक्रम स्िीकृत गिे, महत्त्िपूणष समसामवयक विर्यहरूमा बहस गिे आदद
ु को सं रचिालाई सं घ, प्रदे श र
हुि ् । िेपालमा वि.सं . २०७२ सालमा जारी भएको सं विधािले मुलक
स्थािीय गरी तीि तहमा विभाजि गरे को छ । यसबमोग्जम हाल तीिै तहमा अलग-अलग सरकार र
सं सदको व्यिस्था भएको छ । सं विधािको धारा ७६ (१०) मा प्रधािमन्त्री र मन्त्री सं घीय सं सदप्रतत
तथा धारा १६८ (१०) मा मुख्यमन्त्री र प्रदे श मन्त्री प्रदे श सभाप्रतत उत्तरदायी हुिपु िे व्यिस्था
रहेको छ ।
प्रदे श सरकार प्रदे श सभाप्रतत उत्तरदायी हुिपु िे अिस्था
प्रदे श सभाको मूल बैठक तथा सभा अन्त्तगषत बिेका सतमततका बैठकहरूमा हुिे वितभन्न
छलफल एिं वक्रयाकलापमा सभाका सदस्यहरूले विविध विर्यमा प्रश्नहरू उठाउि सक्िे र प्रदे श
सरकारले ती प्रश्नहरूको उत्तर ददिुपिे व्यिस्था प्रदे श सभा तियमािलीमा गररएको छ । प्रदे श
सरकारले सभामा उठे का विर्य िा प्रश्नमा उत्तर ददिुपिे अिस्थाहरू दे हायबमोग्जम रहेका छि्:(१) सरकारको िावर्षक िीतत तथा कायषक्रममातथको छलफलका क्रममा उठे का प्रश्नमा: सं विधािको
धारा १८४ बमोग्जम प्रदे श प्रमुखले प्रदे श सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरे को प्रदे श सरकारको िावर्षक
िीतत तथा कायषक्रममातथ दलीय प्रतततितधत्िको आधारमा छलफल हुिे र सो छलफलको क्रममा
उठे का प्रश्नहरूको जिाफ छलफलको अन्त्त्यमा मुख्यमन्त्री िा तिजले तोकेको मन्त्रीले ददिुपिे व्यिस्था
रहेको छ ।
(२) तियतमत हुिे प्रश्नोत्तर कायषक्रममा सोतधएका प्रश्नमा: प्रदे श सरकारको उत्तरदावयत्ितभरको
सािषजतिक महत्त्िको कुिै पति विर्यमा सदस्यले प्रश्न सोध्ि सक्िे र प्रत्येक सदस्यले राखेका प्रश्नको
जिाफ सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले सभामा ददिुपिे व्यिस्था रहेको छ ।
(३) जरुरी सािषजतिक महत्त्िको प्रश्नमा: प्रदे श सभाको बैठकमा मौग्खक िा तलग्खत उत्तर ददइसकेका
प्रश्नहरूमध्येको उत्तरसाँग सम्बग्न्त्धत तथ्यमा अझ बढी स्पष्ट िा व्याख्या गिष आिश्यक भएको कुिै
जरुरी सािषजतिक महत्त्िको विर्यमा छलफल गिषका लातग सभामुखले समय तोक्ि सक्िे र यस्तो
विर्यका बारे मा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले उत्तर ददिुपिे व्यिस्था रहे को छ ।
(४) शून्त्य समय र विशेर् समयमा उठे का समसामवयक विर्य÷प्रश्नमा: सदस्यले आिश्यक महशुस
गरे का समसामवयक कुिै विर्यलाई सदिमा प्रस्तुत गिषका लातग सभामुखले सभाको कायषबोझलाई
विचार गरी शून्त्य समय र विशेर् समय तोक्ि सक्िे र ती समयमा प्रस्तुत भएका विर्यहरूको जिाफ
सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले सात ददितभर सभामुखमाफषत् सभालाई उपलधध गराउिुपिे व्यिस्था रहे को छ ।
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(५) ध्यािाकर्षण गराइएको विर्य÷प्रश्नमा: कुिै सदस्यले सभामुखको पूिस्ष िीकृतततलई जरूरी सािषजतिक
महत्त्िको विर्यमातथ सम्बग्न्त्धत मन्त्रीको ध्यािाकर्षण गिष सक्िे र सोउपर मन्त्रीले चाहेमा तत्काल
बैठकमा जिाफ ददि िा कुिै अको ददि जिाफ ददिको लातग समय माग गिषसक्िे व्यिस्था रहेको
छ ।
(६) जरूरी सािषजतिक महत्त्िको प्रस्तािमा उठाइएको विर्य÷प्रश्नमा: कुिै सदस्यले जरूरी र
सािषजतिक महत्त्िको विर्यमातथ छलफल गिष चाहेमा त्यससम्बन्त्धी प्रस्ताि (दुई जिा सदस्यको
ु न्त्दा कम्तीमा दुई घण्टा अगािै सग्चिलाई ददिुपिे र
समथषिसवहत) को सूचिा सभाको बैठक सुरू हुिभ
सो प्रस्तािको विर्य सभामुखले जरूरी र सािषजतिक महत्त्िको ठहर्याएमा प्रस्तािसाँग सम्बग्न्त्धत
मन्त्रीसाँग परामशष गरी उि प्रस्तािलाई स्िीकृतत ददिे व्यिस्था तियमािलीमा रहेको छ । त्यसपतछ
उि प्रस्तािमातथ सभामा छलफल हुिे र छलफलमा उठे का प्रश्नहरूको जिाफ सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले
ददिुपिे व्यिस्था रहेको छ ।
(७) सङ्कल्प प्रस्तािमा उठाइएको विर्य÷प्रश्नमा: प्रदे श सभाको बैठकमा सभामुखको अिुमततले
सािषजतिक महत्त्िको राय िा तसफाररस प्रकट गिे, प्रदे श सरकारको कुिै कायष िा िीततको समथषि िा
विरोध प्रकट गिे िा पुिविषचारका लातग ध्यािाकर्षण गिे र कुिै सन्त्दे श िा तिदे शि ददिे जस्ता
विर्यमध्ये कुिै विर्यमा सङ्कल्प पेश गिष सवकिे र सो सङ्कल्पमातथ सदस्यहरूले बोतलसकेपतछ
सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले जिाफ ददिुपिे व्यिस्था रहेको छ ।
(८) अध्यादे श अस्िीकृत गिे प्रस्तािमा छलफल हुाँदा उठाइएका विर्य÷प्रश्नमा: सरकारले ल्याएको
अध्यादे शलाई अस्िीकृत गिेसम्बन्त्धी प्रस्तािमा छलफल गिष सभामुखले कायष व्यिस्था परामशष
सतमततको परामशषमा समय तिधाषरण गिे र छलफलको अन्त्त्यमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले छलफलमा उठे का
प्रश्नको जिाफ ददिुपिे व्यिस्था रहेको छ ।
(९) सतमततमा हुिे वितभन्न छलफल एिं विविध वक्रयाकलापहरूमा उठाइएका प्रश्न÷ग्जज्ञासामा: प्रदे श
सभा अन्त्तगषत तियमािलीबमोग्जम गठि भएका वितभन्न सतमततहरूमा हुिे विधेयकमातथको छलफलमा,
सािषजतिक

सरोकारका

समसामवयक

विर्यमातथको

छलफलमा, सतमततको

कायषषेरतभरको

कुिै

विर्यमातथको छलफलमा, सतमततमा प्राप्त उजुरी/गुिासोमातथको छलफलमा र सरकारबाट भएगरे का
कामकारिाहीका सम्बन्त्धमा सदस्यहरूले सतमततका बैठकहरूमा उठाएका प्रश्न/ग्जज्ञासाका सम्बन्त्धमा
प्रदे श सरकारका सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले जिाफ ददिुपिे व्यिस्था रहेको छ ।
उपरोि अिुसारका वितभन्न अिस्थाहरूमा प्रदे श सभाका सदस्यले उठाएका प्रश्नका उत्तर,
प्रदे श सरकारले ददिुपिे व्यिस्था रहेको पाइन्त्छ । तीमध्ये प्रदे श सभा तियमािलीमा िै व्यिस्था
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भएको प्रश्नोत्तर कायषक्रम अन्त्तगषत गररिे प्रश्नहरू बढी सं रचिात्मक (Structured), व्यिग्स्थत र
प्रभािकारी हुिे गदषछि् । यी प्रश्नहरूले प्रदे श सरकारलाई सभाप्रतत जिाफदे ही बिाउि महत्त्िपूणष
भूतमका खेल्दछि् । यद्यपी, प्रदे श सभाहरूमा हालसम्म यस व्यिस्थाको प्रभािकारी कायाषन्त्ियि हुि
सवकरहे को पाइाँ दैि ।
सं सदीय प्रश्न र यसको व्यिस्थापि
साधारण अथषमा प्रश्न भन्नाले कुिै पति विर्यमातथको ग्जज्ञासा िा कौतुहलता हो । सं सदीय
सन्त्दभषमा जिताका प्रतततितधहरूले सरकारको उत्तरदावयत्ितभर पिे सािषजतिक महत्त्िको कुिै पति
विर्यमा सरकारका मन्त्रीसमष राख्ने ग्जज्ञासा िै सं सदीय प्रश्न हो । यी प्रश्नहरूको तसजषिा वितभन्न
विर्यका

रावष्ट्रय

अन्त्तराषवष्ट्रय

समसामवयक

घटिाक्रम, जिताका

विकास

तिमाषणका

आकाङ्कषा÷

आिश्यकता, राज्यका िीततहरू, िावर्षक िीतत तथा कायषक्रम÷बजेट, आितधक िीतत÷कायषक्रम÷योजिा
जस्ता आधारमा हुिे गदषछि् ।
सं सदीय प्रश्नहरू सं सद (प्रदे श सभा) तियमािलीको प्रािधािबमोग्जमको प्रवक्रया अिलम्बि
गरे र सोतधएका हुन्त्छि् । ती प्रश्नहरूको व्यिस्थापि गिे ग्जम्मेिारी सं सद (प्रदे श सभा) सग्चिालयको
हुन्त्छ । ती प्रश्नहरू मुख्यरूपमा मौग्खक उत्तर ददिे र तलग्खत उत्तर ददिे गरी दुई वकतसमका हुन्त्छि्
भिे मौग्खक उत्तर ददिे प्रश्नका साथमा पूरक प्रश्न सोध्ि सवकिे व्यिस्था रहेको छ । यसका
अततररि जरुरी प्रश्नहरू बैठक बस्िुभन्त्दा थोरै समयअग्घ मार सूचिा ददएर पति सोध्ि सवकन्त्छ
जसलाई अल्प सूचिाको प्रश्न भतिन्त्छ ।
प्रदे श सभामा प्रश्नोत्तर कायषक्रम सभामुखले अन्त्यथा आदे श ददएमाबाहेक प्रत्येक बैठकको
पवहलो घण्टा चल्िे व्यिस्था रहेको छ । कुिै पति सदस्यले आफूले चाहे को विर्यमा सम्बग्न्त्धत
मन्त्रीसाँग प्रश्न सोध्ि सक्िे र सोका लातग तिददषष्ट ढााँचामा तलग्खतरूपमा सभाका सग्चिलाई सूचिा
ददिुपिे प्रािधाि छ । प्रश्नमाफषत् मौग्खक उत्तर माग भएकोमा मौग्खकरूपमा र तलग्खत उत्तर माग
भएकोमा तलग्खतैरूपमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले बढीमा एक हप्तातभर उत्तर ददिुपिे तथा तलग्खत प्रश्न र
उत्तरहरूको प्रतत प्रत्येक सदस्यलाई उपलव्ध गराइिे व्यिस्था रहेको छ ।
सदस्यले प्रश्नहरू तोवकएको ढााँचा र तिग्ित मापदण्डतभर रहेर सोध्िुपिे, प्रदे श सभा
ु िे, सभामुखलाई उपयुि लागेमा मौग्खक
सग्चिालयमा दताष गिुप
ष िे, ती प्रश्न सभामुखबाट स्िीकृत हुिप
प्रश्नलाई तलग्खत प्रश्नमा र तलग्खत प्रश्नलाई मौग्खक प्रश्नमा पररितषि गिष सक्िे व्यिस्था रहेको छ ।
यसपतछ स्िीकृत प्रश्न उत्तरका लातग सम्बग्न्त्धत मन्त्रालयमा पठाउिुपिे, मन्त्रीले प्रश्नको उत्तर तिग्ित
समयतभर सभा सग्चिालयमा उपलधध गराउिु पिे, सग्चिालयले सभाको कायषसूचीमा ती प्रश्नहरू
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समािेश गिे व्यिस्था तमलाउिे, सभामा सञ्चालि हुिे प्रश्नोत्तर कायषक्रममा प्रश्नकताष सदस्यले प्रश्न सोध्िे
र सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले ती प्रश्नको उत्तर सभासमष पेश गिुप
ष िे जस्ता प्रािधाि रहे का हुन्त्छि् । यसरी
प्रश्न दताष गिेदेग्ख तलएर सभाको बैठकमा प्रश्नको जिाफ सदस्यसमष पुर्याउिे र उपरोि सबै
कायषहरूको अतभलेखि गिे लगायतका कायषहरू प्रश्न व्यिस्थापि अन्त्तगषत पदषछि् ।
प्रत्येक ददि मौग्खक तथा तलग्खत उत्तरका तितमत्त रहे का प्रश्नहरूको छु ट्टाछु ट्टै सूची तयार
गररिे, प्रश्न उत्तरको समय प्रारम्भ भएपतछ सभामुखले कायषसूचीको क्रमािुसार प्रश्नकताष सदस्यको िाम
बोलाउिे, िाम बोलाइएको सदस्य िा तिजबाट अतधकृत गररएको सदस्य आफ्िो स्थािमा उतभएर
प्रश्नसूचीमा रहेको आफ्िो प्रश्नको क्रम सङ्कख्या उच्चारण गिे र यसपतछ सभामुखबाट सम्बग्न्त्धत
मन्त्रीलाई उत्तर ददिका लातग समय ददइिे व्यिस्था रहे को छ । साथै, तलग्खत उत्तरहरूको
रैमातसकरूपमा प्रकाशिको व्यिस्था सग्चिले गिेजस्ता व्यिस्था पति रहेका छि् ।
सं सदीय प्रश्नहरूको भूतमका र कायष
ु का सातिटै प्रदे शहरूमा प्रदे श सरकार र प्रदे श सभाको
िेपालको सं विधािबमोजम हाल मुलक
गठि भई सञ्चालिमा रहेका छि् । शग्ि पृथकीकरण र शग्ि सन्त्तुलिको तसद्धान्त्तबमोग्जम यी
दुईबीचको भूतमका र कायषलाई सं विधािमा व्यिग्स्थत गररएको छ । प्रदे श सरकारको गठि प्रदे श
सभाबाट हुिे भएकाले सरकार सदिप्रतत उत्तरदायी हुिपु िे व्यिस्था रहे को छ । प्रदे श सभाले वितभन्न
प्रश्नका माध्यमबाट प्रदे श सरकारलाई जिाफदे ही बिाइरहेको हुन्त्छ । यसरी सरकारलाई जिाफदे ही
बिाउिे सन्त्दभषमा सं सदीय प्रश्नहरूको भूतमका र कायषलाई दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छ:(१) सं सदीय तिगरािी: प्रदे श सभाले प्रदे श सरकार सञ्चालिका लातग कािूि तिमाषण गिे र स्रोत
साधि पररचालिको स्िीकृतत प्रदाि गिे गदषछ । सोहीबमोग्जम रहेर सरकारले आफ्िा काम
कारिाहीहरू अगातड बढाउिु पिे हुन्त्छ । सभाले पाररत गरे को कािूि र बजेटअिुरूप िीततहरू
कायाषन्त्ियि गिे सुतिग्ितताका लातग तिरन्त्तर रूपमा सं सदीय तिगरािी आिश्यक पदषछ । यस्तो कायष
गिषका लातग प्रश्नोत्तर कायषक्रमअन्त्तगषत सोतधिे सं सदीय प्रश्नले प्रभािकारी भूतमका तििाषह गदषछि् ।
(२) पारदग्शषता र खुलापि: प्रश्नहरूले सरकारका गततवितधहरूको पारदग्शषता र खुलापि उजागर गिे
कायष गदषछि् । सभाले ददएको स्िीकृततबमोग्जम सरकारले गरे का कायषहरूका सम्बन्त्धमा यथाथष
जािकारी जितासमष पुर्याउिे काम प्रश्नहरूले गदषछि् । कुिै एकजिा सदस्यले सोधे को प्रश्नको
ग्चत्तबुझ्दो उत्तर मन्त्रीबाट िपाएको खण्डमा पूरक प्रश्नहरूका माध्यमबाट विर्यिस्तुमातथ थप प्रष्ट हुि
सक्िे व्यिस्था रहे को छ ।
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(३) वित्तीय उत्तरदावयत्ि बहि: प्रश्नहरूले सरकारलाई वित्तीय उत्तरदावयत्ि बहि गिष बाध्य
तुल्याउाँ छि् । सभाले सािषजतिक खचषका लातग सरकारले प्रस्ताि गरे को बजेटलाई आिश्यकताअिुसार
स्िीकृतत प्रदाि गरे को हुन्त्छ । सरकारी खचष प्रणालीमा तमतव्ययीता, दषता र प्रभािकाररता भए
िभएको जााँच गिे काम सं सदले प्रश्नमाफषत् गिष सक्दछ ।
(४) सूचिा एिं तथ्याङ्क प्रातप्त: प्रश्नहरूले सं सद र सदस्यका लातग सरकारका गततवितधसम्बन्त्धी
आतधकाररक सूचिा एिं तथ्याङ्क प्राप्त गिे महत्त्िपूणष माध्यमको रूपमा कायष गदषछि् । सरकारका
मन्त्रीहरूले ददएका सूचिा सही एिं यथाथषपरक हुि ु पदषछ । त्यसैले उिीहरू जिाफ ददिे क्रममा
सजग र सतकष हुि ु पदषछ । यस्ता सूचिाहरू विद्यमाि िीतत, योजिा, कायषक्रम कायाषन्त्ियिको
अिुगमि, मूल्याङ्कि एिं विश्लेर्ण गिष तथा भविष्यमा गररिे िीतत, योजिा, कायषक्रम, बजेट आदद तिमाषण
एिं व्यिस्थापिका लातग उपयोग गिष सवकिे हुन्त्छि् ।
(५)

सरकारलाई

जिाफ

ददि

बाध्य

बिाउिे:

प्रश्नोत्तर

कायषक्रमअन्त्तगषत

सोतधिे

प्रश्नहरूको

जिाफसम्बग्न्त्धत मन्त्रीले तोवकएको अितधतभर सभामा ददिुपिे व्यिस्था रहे को छ । यस कायषक्रमका
लातग कुि मन्त्रालयसाँग सम्बग्न्त्धत प्रश्न कुि बार सदिमा प्रस्तुत गिे भिी मन्त्रालयगत वहसाबले बार
तिधाषरण गररएको हुन्त्छ । मन्त्रीबाट जिाफ प्राप्त िभएसम्म सं सद सग्चिालयबाट तथा प्रश्नकताष
सदस्यबाट समेत घच्घचाउिे काम हुन्त्छ जसले गदाष मन्त्री प्रश्नको जिाफ ददि बाध्य हुिे गदषछि् ।
(६) सरकारले सम्बोधि गिुप
ष िे षेरहरूको पवहचाि: सं सद सदस्यहरूबाट सोतधिे सं सदीय प्रश्नहरूका
माध्यमबाट सरकारले आफूले पवहचाि गिष िसकेका, कम प्राथतमकतामा पारे का िा कायाषन्त्ियिको
चरणमा लैजाि िसकेका र िभ्याएका विर्य एिं समस्याहरूको पवहचाि गिष सक्दछ । वितभन्न षेरमा
दे ग्खएका िीततगत रुवट विसिततबारे सरकारको ध्यािाकर्षण हुन्त्छ । सािषभौम सं सदले औल्याएका
विर्यलाई सरकारले गम्भीरतापूिक
ष
तलई यथाशीघ्र सम्बोधि गिुप
ष िे हुन्त्छ । यस्ता विर्यले
सरकारलाई ियााँ िीततको तिमाषण, भइरहे का िीततमा आिश्यकता अिुसार पररमाजषि, तिधाषररत कायषक्रम
कायाषन्त्ियि, ियााँ कायषक्रम तिमाषणजस्ता कायषहरू गिष बतलया आधार प्रदाि गरी समस्या समाधाि गिष
सहयोग गिे गदषछि् । यस्ता कायषबाट पति सं सदले सरकारलाई जिाफदे ही बिाइरहेको हुन्त्छ ।
(७) सरकारलाई जिताको सम्पकषमा राख्िु: सं सद सदस्यहरू भिेका जिताका प्रतततितध हुि ् ।
उिीहरूले सदिमा बोल्िे कुराहरू जिताका आिाज हुि,् जिताको माग, इच्छा, चाहिा, आकाङ्कषा आदद
हुि ् । उिीहरूले सभामा गिे प्रश्नमा पति जिताकै कुराहरू रहेका हुन्त्छि् । जिताका दै तिक
जीिियापि, पीरमकाष, विकास तिमाषणका आकाङ्कषा, समाजमा भएकाजस्ता विर्य प्रश्नका रूपमा राख्ने र
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ती विर्यहरूमा सरकारको आतधकाररक धारणा जितासमष पुनिे गदषछ । जिताका सिालहरू
सम्बोधि गिुष सरकारको कतषव्य एिं दावयत्ि पति हो ।
(८) सरकारमातथ सं सदको तियन्त्रण कायम गिु:ष सरकारले गिे कामहरू अतधकतम जिताको चाहिा
र भाििा अिुकूल हुिे गरी गिुप
ष छष । त्यस्ता कायषहरू जिताको सिोत्तम भलाइका लातग गररिुपछष ।
सरकारले स्िेच्छाचारी भएर कायषहरू गिष तमल्दै ि । सं सदीय प्रश्नका माध्यमबाट सं सदले सरकारका
कायषहरूको तिरन्त्तर जािकारी तलई सो जािकारी जितासमष पुर्याउिे, चालु रहे का कायषक्रमहरूको
अिुगमि गिे, वढलासुस्ती र लापरिाहीजस्ता विकृततहरूबारे मन्त्रीलाई सजग गराउिे र सरकारलाई
खबरदारी गिेजस्ता कायषहरू गरररहेको हुन्त्छ ।
(९) कािूिी शासिको प्रिधषि: सं सदले िीतत तथा कािूि कायाषन्त्ियिको तिरन्त्तर अिुगमि गदै
सरकारले गरे को गैरकािूिी िा असं िैधातिक वक्रयाकलापको परीषण गरी िागररकको हक अतधकारको
ु मा कािूिी शासि र सुशासि प्रिधषि
सं रषण गिुष पदषछ । सं सदीय प्रश्नका माध्यमबाट सं सदले मुलक
गिे गदषछ ।
ु हरूमा प्रश्नोत्तरसम्बन्त्धी व्यिस्था
वितभन्न मुलक
अष्ट्रेतलया
अष्ट्रेतलयाको कमििेल्थ र प्रदे श सं सदमा प्रश्न समय (Question Time) लाई एक महत्त्िपूणष
विशेर्ताको रूपमा तलइन्त्छ । यसको भूतमका सरकारलाई सं सद र जिताप्रतत जिाफदे ही एिं
उत्तरदायी बिाउिु रहन्त्छ । प्रायजसो प्रश्नहरू विपषीबाट आउिे गदषछि् । सं सदमा दुई वकतसमका
प्रश्नहरू सोतधन्त्छि्: (क) सूचिा गरी सोतधिे प्रश्न जुि तलग्खत रूपमा पेश गररन्त्छ र उत्तर पति तलग्खत
रूपमा िै ददिे गररन्त्छ, (ख) वििा सूचिा सं सदको प्रश्न समयमा मौग्खक रूपमा सोतधिे प्रश्न । त्यहााँको
तसिेटमा प्रश्न समय बैठक बसेको हरे कददि ददिको २:०० बजेदग्ख एक घण्टासम्म रहिे गदषछ ।
दै तिक १९ िटा मौग्खक प्रश्नहरू सोध्िे गररन्त्छ । कुिै पति प्रश्न सोध्िका लातग बढीमा एक तमिेट र
सोको उत्तर ददिका लातग बढीमा दुई तमिेट समय छु ट्याइएको हुन्त्छ । त्यसैगरी प्रत्येक प्रश्नमा
दुईिटा पूरक प्रश्न सोध्ि पाइिे, हरे क पूरक प्रश्न सोध्ि तीस सेकेन्त्ड र हरे क पूरक प्रश्नको उत्तरका
लातग बढीमा एक तमिेटको समय छु ट्याइएको हुन्त्छ ।
भारत
भारतका तल्लो सदि (लोक सभा) र मातथल्लो सदि (राज्य सभा) दुिैमा प्रश्न घण्टाको
प्रािधाि रहेको छ । त्यहााँ तबहाि ११:०० बजे सदि सुरु हुिे र पवहलो एक घण्टाको समयमा
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प्रश्नोत्तर कायषक्रम सञ्चालि हुिे गदषछ । प्रश्नका प्रकारहरूमा मौग्खक, तलग्खत, छोटो सूचिाको प्रश्न र
पूरक प्रश्न पदषछि् । मौग्खक प्रश्नको जिाफ मन्त्रीले सभामा मौग्खकरूपमा प्रस्तुत गछषि ् भिे तलग्खत
ु गछषि ् । यसैगरी भारतका
प्रश्नको जिाफ मन्त्रीले प्रश्न घण्टाको अन्त्त्यमा तलग्खत रूपमै सभामा टे बल
वितभन्न प्रदे शमा रहेका सं सद (विधाि सभा) मा पति प्रश्न समयको प्रािधाि रहेको पाइन्त्छ । प्रश्न
समयलाई भारतमा अत्यन्त्त रोचक र आकर्षक कायषक्रमकारूपमा तलइन्त्छ । प्रश्नमाफषत् सं घीय िा
प्रादे ग्शक सरकारका गततवितधहरूका बारे मा यथाथष जािकारी तलिे, सरकारको तिगरािी गिे, कुिै पति
सािषजतिक चासोका विर्यमा मन्त्रीलाई जिाफ ददि बाध्य पािे लगायतका कायष गररन्त्छ ।
बेलायत
बेलायतमा प्रश्नोत्तरलाई सं सदतभरको अततिै महत्त्िपूणष एिं आकर्षक कायषक्रमको रूपमा तलिे
गररन्त्छ । त्यहााँ सि् १७२१ दे ग्ख िै प्रश्नोत्तरको सुरुिात भएको पाइन्त्छ । सं सद सदस्यहरूले
सरकारका िीतत तथा कायषहरूका सम्बन्त्धमा मन्त्रीहरूलाई मौग्खक तथा तलग्खत प्रश्नहरू सोध्िे
गदषछि् । त्यहााँको तल्लो सदि हाउस अफ कमन्त्स र मातथल्लो सदि हाउस अफ लड्सष दुिैमा
सोमिारदे ग्ख तबवहबारसम्म तियतमतरूपमा यो कायषक्रम सञ्चालि हुिे गदषछ । तल्लो सदिमा बैठकको
सुरुको कररब एक घण्टा र मातथल्लो सदिमा सुरुको करीब आधा घण्टा यो कायषक्रम चल्िे गदषछ ।
तल्लो सदिमा मौग्खक प्रश्नहरू उत्तर प्राप्त गिष खोग्जएको ददिभन्त्दा कम्तीमा तीि ददि अगािै दताष
गररिुपछष भिे मातथल्लो सदिमा कम्तीमा पति चौबीस घण्टा अगािै मौग्खक प्रश्न दताष गिुष पदषछ।
बेलायतको प्रश्न समयको अको आकर्षण भिेको प्रधािमन्त्रीसाँग प्रत्यष प्रश्नोत्तर रहेको छ ।
यो कायषक्रम हाउस अफ कमन्त्सको प्रत्येक बुधिार बसेको बैठकमा ददिको १२:०० दे ग्ख १२:३०
बजेसम्म आधा घण्टा सञ्चालि हुन्त्छ । यसमा प्रधािमन्त्रीले सदस्यहरूले सोधेका मौग्खक प्रश्नहरूको
जिाफ प्रत्यषरूपमा ददिु पदषछ । यसमा विपषी दलको िेताले कुिै सदस्यले सोधेको प्रश्नको विर्य
िा फरक विर्यमा छ िटासम्म पूरक प्रश्न÷फरक प्रश्न गिष सक्दछि् । यसरी प्रश्नका माध्यमबाट
सरकारका प्रधािमन्त्री एिं मन्त्रीहरूलाई सदिप्रतत जिाफदे ही बिाउिे गररन्त्छ ।
क्यािडा
क्यािडाको सं सदमा बैठक बसेको ददिमा प्रधािमन्त्री िा मन्त्रीसाँग गररिे मौग्खक प्रश्न र
उत्तरका लातग ४५ तमिेटको समय छु ट्याइएको हुन्त्छ । त्यहााँ हुिे प्रश्न अितध (Question Period)
को सं रचिा बेलायतको प्रश्न समय (Question Time) साँग तमल्दोजुल्दो रहेको छ । प्रधािमन्त्री िा
मन्त्रीलाई मौग्खक प्रश्न गदाष पति पूिस
ष ूचिा ददिु आिश्यक छै ि, सं सदमा िै तसधै प्रश्न सोध्ि सवकिे
व्यिस्था रहे को छ । तर व्यिहारमा केही सं सद सदस्यहरूले मन्त्रीलाई प्रश्नको पूिज
ष ािकारी ददिे
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गरे को पाइन्त्छ । सं सदमा हुिे प्रश्नोत्तर समयमा सबैजिा मन्त्री उपग्स्थत हुिे गदषछि् र सदस्यले कुिै
पति ददि जुिसुकै मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ि सक्दछि् । यस व्यिस्थाले मन्त्रीलाई हरबखत जिाफदे ही
बिाइरहेको हुन्त्छ । प्रश्न अितधमा त्यहााँ प्रततपषी दलको िेता र सदस्यलाई प्रश्न सोध्िका लातग
प्राथतमकता ददिे गररन्त्छ । सोतधएका प्रश्नमा आएका जिाफमा ग्चत्त िबुझेमा िा थप स्पष्ट हुि चाहेमा
पूरक प्रश्नहरू सोधेर सरकारलाई सतकष र सजग बिाइरहेका हुन्त्छि् । राजिीततक दलले हरे क प्रश्न
अितधका लातग प्रश्नकताष सदस्यको तिधाषरण गरी िामािली सभामुखलाई बुझाउिे गदषछि् ।
सं सदीय प्रश्नोत्तरका समस्या
ु का विधावयकाको विशेर्ता
सं सदीय प्रश्नोत्तर सं सदीय व्यिस्था अपिाएका प्रायः जसो मुलक
हो । सं सदीय प्रश्नहरूले सरकारलाई सं सदप्रतत जिाफदे ही बिाउि प्रभािकारी भूतमका खेल्िे
गदषछि् । सं सदीय प्रश्नोत्तर सं सदतभर सञ्चालि हुिे एक रोचक तथा आकर्षक कायषक्रम हो तर यसको
सञ्चालि तथा व्यिस्थापिमा

वितभन्न खालका समस्याहरू दे खापिष सक्दछि् । केही त्यस्ता

समस्याहरूलाई दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छ:(1) तसद्धान्त्ततः प्रश्न उत्तरदावयत्िसाँग सम्बग्न्त्धत छ तर व्यिहारमा यसलाई राजिीतीकरण गररएको
समेत पाउिे गररन्त्छ । हाल कुि राजिीततक दलको सरकार छ, प्रश्न कुि सरकारले
ल्याएको िीतत तथा कायषक्रम अन्त्तगषतको विर्य हो, सरकारका मन्त्रीलाई कुि दृवष्टले हेररएको
छ, सरकारप्रतत सहयोग असहयोग कस्तो िीतत तलइएको छ भन्ने कुराहरूले प्रश्न सोध्िे िा
िसोध्िे, प्रश्न कस्तो बिाउिे आदद तिधाषरण गिे गदषछि् ।
(2) प्रश्नोत्तरलाई

विपषीले

सरकारलाई

अप्यारो

पाररददिे

माध्यमका

रूपमा

तलिे

गरे को

पाइन्त्छ । त्यसैले सं सदमा बढी प्रश्न सोध्िेहरूमा प्रततपषमा रहेका सदस्यहरू रहिे
गदषछि् । उिीहरूले सरकारका कामहरूको तिरन्त्तर वपछा गिे र कुिै अप्यारो पािष सक्िे
ठाउाँ भेटेमा त्यसैमा प्रश्न गिे गदषछि् । यसको विपरीत सत्ता पषका सदस्यहरू भिे धेरै प्रश्न
गरे र सरकारलाई अप्यारोमा पािष चाहाँदैिि् । त्यसैले प्रश्न पति कम सोध्िे गदषछि् ।
(3) प्रश्नहरू सािषजतिक महत्त्िका हुि ु पदषछ तर कुिै प्रश्न व्यग्िमुखी दृवष्टकोणबाट कुिै एक
व्यग्िका समस्या केग्न्त्रत रहे र पति सोतधिे गरे को पाइन्त्छ । यस्ता प्रश्नले प्रश्नोत्तरको
महत्त्िको घटाउिुका साथै प्रश्नकताषको आफ्िै व्यग्ित्िमातथ पति िराम्रो असर पिष सक्छ ।
(4) प्रदे श सभामा प्रश्नोत्तर िेपालको लातग ियााँ प्रयोग भएकाले यस सम्बन्त्धमा सं सद सदस्यहरूमा
यस विर्यप्रततको ज्ञािको कमी रहेको पाइन्त्छ । साथै प्रदे श सभा सग्चिालयमा रहेका
कमषचारीहरूमा पति प्रश्नोत्तर व्यिस्थापिसम्बन्त्धमा ज्ञाि, सीपको कमी रहेको अिस्था छ ।
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(5) तियमािलीले व्यिस्था गरे बमोग्जम सभामा प्रश्न समय तियतमत एिं प्रभािकारी रूपमा सञ्चालि
हुिे गरे को छै ि । यसो हुाँदा प्रश्नमाफषत् प्रदे श सरकारलाई जिाफदे ही बिाउिे कायष
ओझेलमा परे को दे ग्खन्त्छ ।
(6) मन्त्रीहरूले प्रश्नोत्तरलाई गम्भीरतापूिक
ष ितलिे, प्रश्नको उत्तर पठाउि वढलाइ गिे, उत्तर ददाँ दा
सतकषता र सजगता िअपिाउिे जस्ता अिस्थाहरू विद्यमाि रहे का छि् ।
(7) सदस्यले सोधेको प्रश्नको भाि तबगाररददएको भन्ने आरोप कमषचारीमातथ लानिे गरे को
पाइन्त्छ ।
सुझाि
सं सदीय प्रश्नोत्तर कायषक्रमको सञ्चालि तथा व्यिस्थापिमा दे खापिे समस्याहरू समाधाि गरी
यस कायषक्रमलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालि गिुष आिश्यक रहेको छ । त्यस्ता समस्याहरूलाई
समाधाि गिषका लातग दे हायबमोग्जमका केही सुझािहरू प्रस्तुत गिष सवकन्त्छ:(1) प्रदे श सभाका सदस्यहरू जिताका प्रतततितध हुि ् । उिीहरूले प्रश्न सोध्िे कायषलाई विशुद्ध
प्रदे श सरकारलाई उत्तरदावयत्ि िहि गराउिे कुरासाँग सम्बग्न्त्धत गराउिुपदषछ, यसमा
राजिीतीकरण गिुष हुाँदैि ।
(2) सभामा रहेका सबै राजिीततक दल तमलेर जिताका विकास तिमाषणका कायषहरू गिष
सरकारलाई घच्घचाउिे कामका लातग प्रश्नलाई उपयुि माध्यमका रूपमा तलिुपछष, िवक
सरकारलाई अप्यारो पािे माध्यमका रूपमा ।
(3) प्रदे श

सभामा

प्रश्नोत्तर

ियााँ

प्रयोग

भएकाले

यस

सम्बन्त्धमा

सं सद

सदस्यहरू

तथा

सग्चिालयका कमषचारीहरूलाई उपयुि तालीमको व्यिस्था गिुप
ष छष । उिीहरूलाई प्रश्नोत्तर
सम्बन्त्धमा रावष्ट्रय अन्त्तराषवष्ट्रय अिलोकि भ्रमण गराउिुपछष ।
(4) सं सदमा यो कायषक्रमलाई तिरन्त्तररूपमा चलाइिुपछष । सं सद तियमािलीले हरे क ददिको
सं सद बैठकको पवहलो एकघण्टा प्रश्नोत्तरका लातग छु ट्याएको हुन्त्छ । सरकारलाई सं सदप्रतत
बढीभन्त्दा बढी उत्तरदायी बिाउिका लातग हरे कददि प्रश्नोत्तरको पूरै समय सोही कायषमा िै
तबताउिु आिश्यक हुन्त्छ । जतत यो कायषक्रम चल्दै गयो त्यतत िै यसको प्रचारप्रसार हुाँदै
गएर सदस्यहरूमा समेत यसप्रतत रुग्च बढ्दै जािे हुन्त्छ र यो प्रभािकारी बन्त्दै जािे गदषछ ।
(5) सरकारका मन्त्रीले प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा तलई समयमा उत्तर पठाउिे तथा सजग र
सतकष भएर उत्तर ददिे गिुष पदषछ । उत्तर ददाँ दा सभाका अन्त्य सदस्यका साथै जिताले पति
आफ्िो मूल्याङ्कि गरररहे का हुन्त्छि् भन्ने कुरा मन्त्रीले बुझ्िु पदषछ ।
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(6) सग्चिालयका

कमषचारीहरूले

सभाका

सदस्यबाट

आएका

प्रश्नहरूलाई

सम्पादि

गदाष,

सं षेपीकरण गदाष प्रश्नको भाि ितबग्रिे गरी गिुप
ष छष ।
(7) प्रश्नकताष सदस्यले प्रश्न गदाष व्यग्िगत वहतका लातग िभई सािषजतिक वहतसाँग सम्बग्न्त्धत
प्रश्नमार सोध्िुपछष र सभा सग्चिालयले पति प्रश्न आइसकेपतछ पवहला प्रश्नको प्रकृतत
बुझेरमार दताष गिुप
ष छष ।
तिष्कर्ष
सं सदीय प्रश्न सरकारको तिगरािी कायषका लातग सं सदले प्रयोग गिे अतत िै महत्त्िपूणष र
ु हरूमा सं सदीय प्रश्नोत्तरको
प्रभािकारी औजार हो । सं सदीय प्रणाली अपिाएका सं सारका धेरैजसो मुलक
ु हरूमा त सं घीयका
व्यिस्था रहे को पाउि सवकन्त्छ । यो व्यिस्था सं घीय सं रचिा भएका मुलक
साथसाथै प्रादे ग्शक सं सदमा पति पाइन्त्छ । िेपालमा पति सं घीय सं सद तथा प्रदे श सभामा यसको
व्यिस्था रहेको छ । यसका माध्यमबाट सं घीय िा प्रादे ग्शक सरकारलाई सं सद र जिताप्रतत
जिाफदे ही बिाउिे गररन्त्छ । प्रश्नले सरकारलाई कुिै पति कायष गिषका लातग झक्झक्याउिे काम
गदषछ । सरकारको दृवष्टमा िपरे को कुिै समस्यालाई उजागर गिे कायष पति प्रश्नले गदषछ । सं सद
सदस्यहरूले आफ्िा मतदाताका समस्या एिं सरोकारका विर्यिस्तुलाई सरकारसमष पुर्याउिे र
समाधाि खोज्िे माध्यम प्रश्न हो । सरकारलाई पति सं सद सदस्यबाट आएका प्रश्नका उत्तरमाफषत्
आफ्िा िीतत, योजिा, कायषक्रम, कायष प्रगतत, आइपरे का समस्या लगायतका जािकारीहरू जितासमष
पुर्याउिे उपयुि अिसर तमल्दछ । प्रश्नले सरकारी तिकायका काम कारिाहीलाई समयबद्ध र
प्रभािकारी बिाई कायषसम्पादिमा तिखारता ल्याउि मद्दत गदषछि् । यतत महत्त्िपूणष रहे को
प्रश्नोत्तरसम्बन्त्धी व्यिस्था सञ्चालि तथा व्यिस्थापिमा दे ग्खएका समस्याहरू समाधाि गदै सरकारलाई
सभाप्रतत जिाफदे ही बिाउिे महत्त्िपूणष माध्यमको रूपमा यसलाई प्रिद्धषि गदै लैजािुपिे आिश्यकता
रहेको छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपाली
कािूि वकताि व्यिस्था सतमतत (२०७२), िेपालको सं विधाि
प्रदे श सभा सग्चिालय (२०७४), प्रदे श िम्बर तीिको प्रदे श सभा तियमािली, २०७४
प्रदे श सभा सग्चिालय (२०७४), प्रदे श िम्बर ५ को प्रदे श सभा तियमािली, २०७४
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सामाग्जक समािेशीकरणको सन्त्दभषमा िेपालमा मवहलाको षेरमा प्राप्त
उपलग्धध

विमला ग्घतमरे



सारांश

समाजमा राजिीततक, आतथषक, सामाग्जक, सांस्कृततक तथा राज्यको मूलधारबाट िग्ञ्चततमा परे का एिं
पाररएका िगष, षेर, तलि र समुदायका मातिसलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउिे व्यिस्था सामाग्जक
समािेशीकरण हो । िेपालमा विशेर्गरी लोकतन्त्रपतछ यसको कायाषन्त्ियिले महत्त्ि पाउाँ दै आएको
छ । िेपालको सं विधाि, विर्यषेरगत कािूिहरू, तीिै तहको सं रचिा तथा कायषवितधगत षेरमा
आरषण तथा सकारात्मक विभेदबाट मवहलालगायत लग्षत िगषको प्रतततितधत्ि सुतिग्ित गररएको
छ । जसको कारण िेपालमा राज्य सं यन्त्रमा मवहलाको सहभातगता बढ्दो छ । यसबाट मवहलाको
ाँ ,
आत्मविश्िास र मिोबल उच्च भएको छ । तथावप, यी षेरहरूमा उिीहरूको पवहचाि, पहुच
प्रतततितधत्ि, प्रभाि, तियन्त्रणको अिस्था कमजोर छ । आरषण प्रणाली सााँघरु ो तथा अल्पकालीि
ाँु ा सशिीकरण एिं सिलीकरणजस्ता प्रभािकारी र दीघषकालीि प्रततफल ददिसक्िे उपायहरूको
हुिेहद
कायाषन्त्ियि बढी जोड ददि जरुरी छ । प्राप्त उपलग्धधहरूको रषा गदै यस षेरमा िास्तविक रूपमा
समािेशीकरणको ममष र भाििाअिुरूप सबैको समन्त्िय र सहकायषमा प्रभािकारीरूपमा कायाषन्त्ियि गिष
सवकएमा यसको साथषकता रहन्त्छ ।
विर्य प्रिेश
समाजमा सामाग्जक न्त्याय र प्रजातन्त्रको बहस हुि थालेको शताधदीऔ ीँ भए पति सीमान्त्तकृत
र िग्ञ्चततमा परे कालाई लग्षत गरे र समािेशीकरण शधदको प्रयोग हुि थालेको कररब तीि दशक
भएको छ । प्रत्येक लोक कल्याणकारी राज्यले समाजका उत्पीतडत उपेग्षत िगषलाई लग्षत गरे र
सामाग्जक सुरषालगायत कल्याणकारी अिधारणा अग्घ सारे पति त्यो धारणा तिग्ष्क्रय सहभातगतालाई
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प्रिद्धषि गिेखालको मार तथयो । रावष्ट्रय मूलप्रिाहमा समेवटि िसकेका िा स्रोत, साधि र शासकीय
अभ्यास एिं अिसरबाट िग्ञ्चततमा परे का व्यग्िहरूलाई पति समावहत गिष सक्िे अिस्था िै सामाग्जक
समािेशीकरण हो । समािेशीकरण राजिीततक विज्ञािको विर्यभन्त्दा पति बढी सामाग्जक अध्ययिको
विर्य हो । यो राज्य व्यिस्थामा सम्भ्रान्त्त प्रभुत्त्ि हटाई समन्त्यावयक समाज तिमाषण गिे प्रवक्रया
हो । राज्यका सबै िगष, षेर, तलि र समुदायका िागररकले राज्य सञ्चालिका वितभन्न षेरमा समाि
रूपले सहभागी हुिसक्िे विर्य िास्तममा समािेशीकरणको आधारभूत पष हो । राजिीततक, आतथषक,
सामाग्जक, धातमषक, प्रशासतिक र जातीय दृवष्टकोणले तभन्न समाजमा प्रत्येक राज्यले राज्य सञ्चालिका
सबै षेरमा समािुपाततक सहभातगताको अिसर पाउिु पछष, भन्ने मान्त्यताका साथ समािेशीकरणको
अिधारणा आएको हो ।
समािेशीकरण अंग्रेजी भार्ाको Inclusion िा Social Inclusion भन्ने शधदबाट आएको हो,
जसको िेपालीमा समािेशीकरण सग्म्मलि तथा सामाग्जक समािेशीकरण भन्ने अथष हुन्त्छ ।
समािेशीकरणलाई कततपयले आरषणको व्यिस्था, सकारात्क विभेद, सकारात्मक कायष, छिौटपूणष
िीततजस्ता शधदािलीसमेत प्रयोग गरे को पाइन्त्छ । तर यी सबै कायष समािेशीकरणलाई व्यिहारमा
उतािे प्रवक्रयामार हुि ् । राज्यको सािषजतिक मामलाहरूमा सबै समुदायको सहभातगता सुतिग्ित गिे,
सबैलाई समािुपाततक प्रतततितधत्िद्वारा िीतत तिमाषण र कायाषन्त्ियिमा समाि अिसर प्रदाि गिे, आतथषक,
सामाग्जक रूपमा पछातड परे का र पाररएका िगष तथा िग्ञ्चतीकरणमा रहे का समूहलाई शासि
प्रवक्रयाको मूलधारमा ल्याउिे अच ुक उपाय िै िास्तिमा समािेशीकरण हो । यसलाई Equal access

to power or equal sharing of benefit पति भतिन्त्छ । अको शधदमा शासकीय अभ्यासमा समस्त
जातजातत, भार्ाभार्ी, धमष, सं स्कृतत, तलि, षेरलाई समािरूपमा अिसर र समाि पहुाँच हुि ु
समािेशीकरण हो ।
समािेशीकरणका मूलभूत तसद्धान्त्त
खासगरी असमाि व्यिहार गररएका, भेदभािपूणष व्यिहार भोनि बाध्य भएका, छु िाछू तजन्त्य
व्यिहारको मारमा परे का, राष्ट्रको मूलधारबाट बावहर पाररएका, सािषजतिक सेिामा पहुाँच िपुगेका र
दमि गररएका वितभन्न जातजातत, धमष, िगष, षेर र समुदायका मातिसहरूलाई समािेशीकरणका लग्षत
िगष मातिन्त्छ । यस्ता वितभन्न जातजातत, धमष, िगष, षेर र सम्प्रदायका मातिसहरू राज्यका सम्पूणष
वक्रयाकलापबाट बवहष्करणमा पिुक
ष ो मूलभूत कारण पवहचाि गरी सोहीअिुसार विशेर् व्यिस्थासवहत
समािेशीकरणको प्रवक्रया अगातड बढाउिे गररएको पाइन्त्छ । समािेशीकरणका दे हायबमोग्जमका
तसद्धान्त्तहरूलाई यसका सैद्धाग्न्त्तक आधार मातिन्त्छः-
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•

समाि आधार र चासोको तसद्धान्त्त (Principle of equal concern and respect)

•

समािताको तसद्धान्त्त (Principle of equality)

•

वििाभेदभािको तसद्धान्त्त (Principle of non-discrimination)

•

सामुवहक पवहचािको तसद्धान्त्त (Principle of collective identity)

•

सािषजतिक जीििमा सहभातगताको तसद्धान्त्त (Principle of participation in public life)

•

समािुपाततक प्रतततितधत्िको तसद्धान्त्त (Principle of proportional representation)

समािेशीकरणका षेर तथा स्िरूप
समािेशीकरण कुिै एक षेरमा मार लागू गरे र हुाँदैि । राज्य सं यन्त्रको सबै तह र
तप्काहरूमा यो जरुरी पदषछ । जिताले उठाएको आिाज तथा सं विधािले समेटेको विर्यिस्तु
समेतका आधारमा समािेशीकरणका षेर/स्िरूपहरू दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छः•

राजिीततक

समािेशीकरणः

राजिीततक

रूपले

सबै

जातजातत,

िगष,

तलि,

भूगोलको

समािुपाततक प्रतततितधत्ि हुिे ।
•

सामाग्जक तथा सांस्कृततक समािेशीकरणः विभेद कुरीतत जस्ता सं स्कृततको अन्त्त्य हुिे ।

•

धातमषक समािेशीकरणः वितभन्न धमषहरूबीचमा धातमषक सवहष्णुता धमषतिरपेषता कायम हुिे ।

•

जातीय समािेशीकरणः जातीय

•

लै विक

समािेशीकरणः

भेदभािको अन्त्त्य र समाि अिसर उपलधध हुिे ।

तलिका

आधारमा

हुिे

भेदभािमुि

उपाय

अिलम्बि

गररिे,

जस्तैः मवहला र पुरुर्बीच समाि व्यिहार ।
•

भौगोतलक समािेशीकरणः सबै प्रदे श र षेरबीचमा सन्त्तुतलत विकास हुिे ।

•

प्रशासतिक समािेशीकरणः सशिीकरण, आरषण, सकारात्मक विभेद, विर्ेश सं रषणको
व्यिस्था हुिे ।

िेपालमा समािेशीरकणको सम्बन्त्धमा मौजुदा िीततगत तथा सं स्थागत व्यिस्था
सं िैधातिक व्यिस्थाः िेपालको सं विधाि (२०७२) को प्रस्तािािामा समािेशी तसद्धान्त्तका आधारमा
समतामूलक समाज तिमाषण गिे व्यिस्था राग्खएको छ । धारा ४ मा राज्यको पररभार्ा अन्त्तगषत
समािेशी शधद उल्लेख भएको, धारा १८ मा समािताको हक अन्त्तगषत सकारात्मक विभेदको कुरा
स्िीकार गररएको छ । त्यस्तै धारा ४२ र धारा ४३ मा क्रमशः सामाग्जक न्त्याय र सामाग्जक
सुरषाको हकलाई मौतलक हकको रूपमा राग्खएको छ । धारा ७४ ले िेपालको शासकीय स्िरूप
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बहुलिादमा आधाररत सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक सं सदीय शासि प्रणाली भएको भन्ने उल्लेख
गररएको छ । त्यस्तै धारा १४२ (३) मा राजिीततक दलका वितभन्न कायषकारणी सतमतहरूमा मवहला,
दतलत लगायत उपेग्षत र उत्पीतडत षेरलाई समािेशी बिाउिे व्यिस्था गररएको छ । िेपालको
सं विधाि (२०७२) मा रावष्ट्रय मािि अतधकार आयोग, दतलत आयोग, समािेशी आयोगजस्ता वितभन्न
सं िैधातिक आयोगहरूको व्यिस्था गररएको छ । राष्ट्रपतत, उपराष्ट्रपतत, सभामुख, उपसभामुख,
(प्रदे शमा समेत), अध्यष र उपाध्यष चयिमा समािेशी तसद्धान्त्त अिलम्बि गिे तथा वितभन्न
सं िैधातिक तियुग्िहरूमा समािेशी तसद्धान्त्तलाई स्िीकार गररिे व्यिस्था गररएको छ ।
तिजामती सेिा ऐि, २०४९ र तियमािली, २०५० (सं शोधि सवहत)
कूल पदपूततषको ४५ प्रततशत आरषणलाई छु ट्याएर यसलाई शतप्रततशत मािी मवहला ३३
प्रततशत, आददिासी जिजातत २७ प्रततशत, मधे शी २२ प्रततशत, दतलत िौ प्रततशत, अपािता भएका
व्यग्ि पााँच प्रततशत र वपछातडएको षेरलाई चार प्रततशत छु ट्याइएको छ । खुल्ला प्रततस्पधाषमा
उम्मेदिार

बन्न

समािेशी

समूहलाई

उमेर

हद

तथा

बढु िा

र

आन्त्तररक

प्रततस्पधाषमा

अन्त्य

उम्मेदिारलाईभन्त्दा समािेशी उम्मेदिारलाई एक िर्ष कम अितध तोवकएको दे ग्खन्त्छ । परीषणकाल
६ मवहिामार छ । वितभन्न वकतसमका विदाको व्यिस्था, सरुिा, पदस्थापि, काज, तालीम,
अतभमुखीकरण तथा अन्त्य अिसरलाई समािेशी तसद्धान्त्तबमोग्जम व्यिग्स्थत गिष खोग्जएको छ ।
मवहला, अपािता भएका व्यग्ि तथा अन्त्य लग्षत िगषलाई विर्ेश प्रबन्त्ध गररएको, तिजामती सेिा ऐि
र तियमािलीमा गररएको आरषणसम्बन्त्धी व्यिस्थालाई अवहले िेपाल प्रहरी, िेपाली सेिा, सशस्त्र
प्रहरी, सािषजतिक सं स्थािलगायत तिजी षेर तथा अन्त्य सािषजतिक सेिा प्रिाहसाँग सरोकार राख्ने षेरले
समेत अिुसरण गिष सुरु गरे का छि् । यसैबमोग्जम आ-आफ्िो कािूिी व्यिस्थालाई सं शोधि तथा
पररमाजषि गिे गररएको पाइन्त्छ ।
स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४: समािेशीकरणको सम्बन्त्धमा थुप्रै व्यिस्था अिलम्बि गरे को
छ । प्रदे शस्तरका कािूिले समािेशीकरणलाई आत्मसात् गरी वितभन्न िीततगत र सं रचिागत व्यिस्था
गदै आएको छ । तििाषचिसम्बन्त्धी कािूिी प्रिन्त्धमा दलदताषदेग्ख उम्मेदिार चयिसम्मका व्यिस्थामा
समािेशी तसद्धान्त्त अिलम्बि गररएको छ ।
आितधक योजिा
चालु १५ औ ीँ योजिामा सम्बग्न्त्धत विर्यषेरअन्त्तगषत समािेशीकरणलाई छु ट्टै शीर्षक ददई
समािेशीकरणका सम्बन्त्धमा पााँच िर्े सोच लक्ष्य उद्देश्य समािेश गरी ततिको प्रातप्तका लातग रणिीतत
र कायषिीततहरूको स्पष्ट व्यिस्था गररएको छ । आतथषक, सामाग्जक तथा राजिीततक अिसरबाट
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ु मा उपलधध साधि, स्रोत तथा सुविधामा समािुपाततक
बग्ञ्चततमा परे का र पाररएका िगषका लातग मुलक
समािेशी पहुाँचको सुग्ितता गिे प्रमुख उद्देश्य हातसल गरी पााँच िर्षको अितधमा राज्यका तीिै तहका
सरकारहरूको तिणषय प्रवक्रयामा िागररक सहभातगता सुग्ितता भएको हुि,े उपलधध साधि स्रोतहरूमा
समुदायको पहुाँच बढे को हुिे, राजिीततक, प्रशासतिक र शैग्षक षेरमा सकारात्मक विभेद र
आरषणको माध्यमबाट अथषपूणष सहभातगता भएको हुिे र आददिासी जिजातत, मधे शी, मुग्स्लम समुदाय,
वपछडा िगषको भार्ा तथा सं स्कृततको सं रषण एिं सम्िद्धषि भएको हुिे जस्ता अपेग्षत उपलग्धध
राग्खएको छ । यसको साथसाथै समृद्ध िेपाल सुखी िेपाली भन्ने िीततलाई साकार पािष समुन्नत
स्िाधीि र समाजिाद उन्त्मुख अथषतन्त्रसवहतको समाि अिसर प्राप्त स्िस्थ्य ग्शग्षत मयाषददत र उच्च
ु को प्रषेपण गररएको छ । जसमा समृवद्धतफष
जीििस्तर भएका सुखी िागररक बसोबास गिे मुलक
चारिटा र सुखतफष छिटा सूचकहरू कायम गररएको छ ।
सं स्थागत व्यिस्था
समािेशीकरण

Cross-cutting issue को विर्य भएकाले सबै सङ्कगठिहरूले यसका

आधारभूत मान्त्यता र अिधारणालाई अिलम्बि गिुप
ष िे हुन्त्छ । समािेशीकरणका सम्बन्त्धमा रहेका
तिम्ि सं स्थागत व्यस्थाको भूतमका अहम् दे ग्खन्त्छः•

मवहला बालबातलका तथा ज्येष्ठ िागररक मन्त्रालय

•

सं घीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालय

•

रावष्ट्रय मवहला आयोग

•

रावष्ट्रय दतलत आयोग

•

रावष्ट्रय समािेशी आयोग

•

भार्ा आयोग

•

सबै प्रदे शका सामाग्जक विकास मन्त्रालय

•

सबै स्थािीय तह

•

सं घीय, प्रादे ग्शक तथा स्थािीय तहका अन्त्य सम्बग्न्त्धत सरोकारिाला तिकाय कायाषलय

िेपालमा मवहलाको षेरमा प्राप्त उपलग्धध
ु
िेपालले सं यि
राष्ट्रसं घको मवहलाविरुद्ध हुिे सबै वकतसमका भेदभाि उन्त्मुलि गिे महासग्न्त्ध,
१९७९ लाई सि् १९९१ मा अिुमोदि गरे पतछ मार औपचाररक रूपमा मवहलाको हक तथा
अतधकारहरू सं विधािमा सुतिग्ित भई सोबमोग्जम कािूिी िीततगत तथा सं स्थागत व्यिस्था भएको
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ु
दे ग्खन्त्छ । सं यि
राष्ट्रसं घले सि् १९७५ लाई अन्त्तराषवष्ट्रय िारी िर्ष र १९७६÷८५ लाई िारी
ु ामा जस्तै िेपालमा पति मवहलालाई
दशकको रूपमा मिाउि आपिाि गरे पतछ विश्वका अन्त्य मुलक
प्रत्यष सं लनि गराउिे र उिीहरूको आतथषक, सामाग्जक स्तरोन्नतत गिे खालका कायषक्रम अगातड
साररए । हुित िेपालमा मवहलाको हक अतधकारसम्बन्त्धी मुद्दाको उठाि भएको सात दशक
िाग्घसकेको छ । अन्त्तररम शासि विधाि, २००४, िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, २००७ जारी
भएपतछ मवहलाको राजिीततक र िागररक अतधकार स्थावपत भयो । त्यसपतछ जारी भएका सं विधािमा
क्रमशः मवहलाको अतधकार बढोत्तरी हुाँदै आएको छ । िेपालको सं विधाि (२०७२) मा लैविकमैरी
कािूि तिमाषण तथा कायाषन्त्ियि, राज्यका तिकायमा मवहलाको उत्साहजिक सहभातगता बढोत्तरीजस्ता
दे ख्न सवकिे उपलग्धध हातसल भएका छि् । हाल िेपालमा मवहलाको षेरमा भएका केही प्रगतत तथा
उपलग्धध यस प्रकार छि्:सं स्थागत सं यन्त्रको स्थापिाः मवहला अतधकार तथा मवहलाको मुद्दा हेिक
ष ा लातग सं घीय सरकार
अन्त्तगषत मवहला बालबातलका तथा ज्येष्ठ िागररक मन्त्रालय रहेको छ । प्रदे श सरकार अन्त्तगषत
प्रत्येक प्रदे शमा सामाग्जक विकास मन्त्रालय र ७५३ िटै स्थािीय तहको सरकारमा मवहला विर्य हेिे
छु ट्टै माहाशाखा तथा शाखा रहे का छि् । रावष्ट्रय मवहला आयोग सं िैधातिक आयोगको रूपमा रहेको
छ । यी रावष्ट्रय सं स्थागत सं यन्त्रको स्थापिा र विकासिाट मवहला केग्न्त्रत िीतत तिमाषण गिष तिरन्त्तर
पहल तथा पैरिी भइरहे को छ । यी सं स्थागत सं यन्त्रमाफषत् मवहला लग्षत िीतत तथा कायषक्रम
सञ्चालि गिष सहज भएको छ ।
मवहला मैरी सं विधाि तथा कािूि तिमाषणः िेपालको सं विधािको विकासक्रम हेदाष िेपाल अतधराज्यको
सं विधाि, २०४७, िेपालको अन्त्तररम सविधाि, २०६३ लाई मवहलाको हक तथा दृवष्टकोणबाट
महत्त्िपूणष उपलग्धधको रूपमा तलि सवकन्त्छ । तर मवहलाको हक अतधकार स्थावपत गिे सन्त्दभषमा
२०७२ सालमा जारी भएको िेपालको सं विधािलाई हालसम्मकै उत्कृष्ट सं विधािको रूपमा तलि
सवकन्त्छ । यो सं विधािको प्रस्ताििामा िै लैविक विभेदको अन्त्त्य गिे, मवहलाको िामबाट
छोराछोरीलाई िागररकता प्रदाि गिष सक्िे, मवहला पुरुर्बीचको समािता तथा भेदभावििा िंशीय हक
समािुपाततक समािेशी तसद्धान्त्तको आधारमा सहभागी हुिे हक, मवहलालाई ग्शषा, स्िास्थ्य, रोजगारी र
सामाग्जक सुरषामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेर् अिसर प्राप्त गिे हक, प्रत्येक मवहलालाई
सुरग्षत मातृत्ि, प्रजिि् स्िास्थ्यसम्बन्त्धी हकको व्यिस्था गररएको छ । यसैगरी सं विधाि र त्यसका
मौतलक हक तथा अन्त्तराषवष्ट्रय प्रततिद्धता कायाषन्त्ियि गिषका लातग विग्शष्टीकृत ऐि र तियमािलीहरू
कायाषन्त्ियिमा

आएका

छि् ।

वितभन्न

ऐि

तथा

तियममा

रहेका

मवहलासम्बन्त्धी

विभेदकारी

प्रािधािहरूलाई सं शोधि तथा सुधार गररएको छ । हाल कायाषन्त्ियिमा रहे को िेपालको सं विधाि र
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यस अन्त्तगषत बिेका कािूिहरू मवहला मैरी छि् । कािूि तिमाषण र कायाषन्त्ियिको षेरमा भएको यो
व्यिस्थालाई मवहलाको षेरमा भएको महत्त्िपूणष उपलग्धधको रूपमा तलि सवकन्त्छ ।
राजिीततक सहभातगतामा िृवद्धः स्थािीय तहदे ग्ख राजिीततक सङ्कगठि तिमाषण गदाष राजिीततक दल दताष
गदाष र राजिीततक दलका सबै तहका सतमतत तिमाषण गदाष कम्तीमा एकततहाइ मवहला सहभातगता
कािूिी रूपमा िै सुतिग्ितता भएको छ । स्थािीय तहका िडा सतमततमा एकजिा दतलत मवहला
सवहत दुईजिा िडा मवहला सदस्य हुिपु िे, उम्मेदिारको मिोियि गिे राजिीततक दलले अध्यष र
उपाध्यष प्रमुख र उपप्रमुख तथा ग्जल्ला समन्त्िय सतमततको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रततशत
मवहला उम्मेदिार रहिे गरी मिोियि पर पेश गिुप
ष िे प्रािधाि छ । प्रदे श सभा तथा प्रतततितध सभा
सदस्यको समािुपाततक तििाषचिको लातग राजिीततक दलले उम्मेदिारको बन्त्द सूची तयार गदाष कुल
उम्मेदिारको कम्तीमा पचास प्रततशत मवहला उम्मेदिार रहिे गरी िाम समािेश गिुप
ष िे, सं सदमा दल
प्राप्त गिे सीट सङ्कख्या तिधाषरण गरे पतछ प्रदे श सभा तथा प्रतततितध सभामा प्रतततितधत्ि गिे कूल सदस्य
सङ्कख्याको ३३ प्रततशत मवहला प्रतततितधत्ि हुिे गरी समािुपाततक तििाषचि प्रणली तफषबाट तििाषग्चत
गिुप
ष िे व्यिस्था छ । िेपालको सं विधािमा िै राष्ट्रपतत तथा उपराष्ट्रपतत सभामुख तथा उपसभामुख र
अध्यष तथा उपाध्यष फरक तलिको हुिपु िे व्यिस्था छ । यस वकतसमको अतििायष व्यिस्थाले गदाष
हाल राजिीततक षेरमा मवहलाको सहभातगता इततहासकै उत्कृष्ट तहमा रहे को छ । स्थािीय तहमा
मवहलाको सहभातगता ४०.९६ प्रततशत, प्रदे श सभामा ४४.३६ प्रततशत, सं घीय सं सदमा ३३.५३
प्रततशत, तथा प्रतततितध सभामा ३२.७३ प्रततशत, रावष्ट्रय सभामा ३७.५३ प्रततशत रहेको छ । सं घीय
सं सद अन्त्तगषत रहे का सतमततको सभापतत तहमा मवहलाको सहभातगता ५६.२५ प्रततशत रहेको छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय प्रततिद्धताः िेपालले मवहलाको हक र अतधकार स्थावपत गिषका लातग मवहलाको अतधकार
तथा मािि अतधकारसम्बन्त्धी अन्त्तराषवष्ट्रयस्तरमा एक दजषिभन्त्दा बढी सग्न्त्ध तथा सम्झौता अिुमोदि
गरे को छ । यसमध्ये मवहलाविरुद्ध हुिे सबै प्रकारको भेदभाि उन्त्मुलि गिे महासग्न्त्ध, १९७९ को
अिुमोदि र मािि अतधकारसम्बन्त्धी महासग्न्त्धको अिुमोदि तथा कायाषन्त्ियिका लातग िेपालमा भएको
िीततगत तथा कािूिी व्यिस्था र सं स्थागत प्रिन्त्धलाई महत्त्िपूणष उपलग्धधको रूपमा तलि सवकन्त्छ ।
यस वकतसमको अन्त्तराषवष्ट्रयस्तरका सं यन्त्रमा भएको हस्ताषर तथा प्रततबद्धताले अन्त्तराषवष्ट्रय समुदायमा
िेपालको उपग्स्थतत बढे को छ । मवहलाको षेरमा भएको प्रगतत तथा उपलग्धधले िेपालको पवहचाि
बढाएको छ ।
स्िास्थ्य तथा ग्शषामा सुधारः मवहलाको और्त आयुमा िृवद्ध भई हाल ६९ िर्ष पुगेको छ ।
मातृमत्ृ युदर प्रततलाख जीवित जन्त्ममा १७० पुगेको छ । गभष तिरोधक साधिको प्रयोग दर ४३.२
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प्रततशत पुगेको छ । मातृमत्ृ युदर प्रततहजार जीवित जन्त्ममा ५४ पुगेको छ । औसत जन्त्मदर ४.६
बाट घटे र २.६ पुगेको छ । यस्तैगरी मवहलाको साषरता वि.सं . २०६८ सालको जिगणिाअिुसार
५७.४ प्रततशत छ, जुि वि.सं . २०४८ सालको जिगणिामा २५ प्रततशतमार रहेको तथयो ।
त्यसैगरी विद्यालय तहको ग्शषामा लैविक समािताको अिस्था छ । उच्च माध्यतमक तहमा मवहलाको
सहभातगता ४१.६ प्रततशत छ । स्िातक र मातथल्लो तहको ग्शषामा मवहलाको सहभातगता ३०.९
प्रततशत रहे को छ ।
िं शीय अतधकारः िेपालको सं विधािले पवहलोपटक िेपाली मवहलाको िं श कायम राख्न सक्िे अतधकार
सुतिग्ित गरे को छ । िेपाली मवहलाले आफ्िो िाम र थरबाट सन्त्तािलाई िंशज िागररकता प्रदाि
गिष सक्छि् । यसले िेपाली समाजमा लामो समयदे ग्ख चतलआएको िंश चलाउि छोरा िै चावहन्त्छ
भन्ने

पुरातििादी

सोच

तथा

वपतृसत्तालाई

भत्काएर

मवहलाको

षेरमा

भएको

रूपान्त्तरणकारी

उपलग्धधको रूपमा तलि सवकन्त्छ ।
सहभातगतामा िृवद्धः िेपालले अिलम्बि गरे को सकारात्मक विभेदको िीततको कायाषन्त्ियिबाट खासगरी
सािषजतिक षेर िीतत तिमाषण र िेतत्ृ ि तहमा मवहलाको सहभातगता उल्लेख िृवद्ध भएको छ ।
राजिीततक षेरमा मवहलाको सहभातगता ४१ प्रततशत, तिजामती सेिामा २३ प्रततशत, सुरषा
तिकायहरूमध्ये िेपाली सेिामा ३.२ प्रततशत, िेपाल प्रहरीमा ५.७ प्रततशत, सशस्त्र प्रहरीमा ४.९
प्रततशत, न्त्याय सेिामा १०.७६ प्रततशत, सहकारी षेरमा ५० प्रततशत रहेको छ । यो सहभातगता
हरे क िर्ष बढ्दो क्रममा छ । त्यसैगरी ग्शषा षेरमा मवहला ग्शषकको सङ्कख्या कररब ३७ प्रततशत
रहेको छ ।
पाररितमक समािताः िेपालको सं विधािको धारा १८ (४) मा समाि कामका लातग लैविक पररिम र
सामाग्जक सुरषामा भेदभाि िगिे कुरालाई मौतलक हकको रूपमा स्थावपत गरे को छ । यस
व्यिस्थाले मवहलाले पुरुर्सरह समाि कामका लातग समाि पाररितमक पाउिे व्यिस्था सुतिग्ित भएको
छ ।
ृ सम्पग्त्तमा अतधकारः पैतक
ृ सम्पग्त्तमा छोरा र छोरीको समाि हक िेपालको सं विधािले सुतिग्ित
पैतक
गरे को छ । यसले परम्परागत वपतृसत्तात्मक सोच र ग्चन्त्तिलाई तोडेको छ । िेपालको सं विधािको
ृ सम्पग्त्तमा लैविक भेदभािवििा सबै सन्त्तािको समाि हक हुिे व्यिस्थालाई
धारा १८ (५) ले पैतक
मौतलक हकको रूपमा स्थावपत गरे को छ ।
आतथषक षेरमा सुधारः आतथषक स्रोत, घर, जनगा र सम्पग्त्तमा मवहलाको पाँहच
ु िृवद्ध हुाँदै गएको छ ।
घर, जनगा र सम्पग्त्तमा कररब २६ प्रततशत मवहलाको स्िातमत्ि रहे को छ । त्यसैगरी लैविक
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समािता र मवहला सशिीकरणको लैविक उत्तरदायी बजेट वितियोजि िृवद्ध भएको छ । प्रदे श
सरकार र स्थािीय तहमा पति लैविक उत्तरदायी बजेट वितियोजि प्रवक्रयामा रहेको छ । आयकर
ऐि, २०५८ बमोग्जम मवहलाको पाररितमक आयमा लानिे करमा १० प्रततशत छु ट हुिे व्यिस्था छ
भिे उद्यमशीलता गिे व्यिस्था छ । सरकारले मवहलाको आम्दािीमा लानिे आयकरमा पुरुर्को
तुलिामा १० प्रततशत छु ट ददइएको छ । त्यसै गरी मवहलाको िाममा दताष घर जनगामा लानिे
रग्जष्ट्रेशि शुल्कमा २० प्रततशत छु ट रहे को छ भिे एकल मवहलाको िाममा जनगा तथा जमीि दताष
गदाष थप १५ प्रततशत छु टको व्यिस्था गररएको छ । मवहलाको िाममा दताष हुिे उद्योग व्यिसायमा
३५ प्रततशत छु टको व्यिस्था गररएको छ । यो व्यिस्थाले गदाष मवहलाको िाममा घर तथा जनगाको
स्िातमत्ि क्रतमक रूपमा िृवद्ध भई हाल २६ प्रततशत पुगेको छ ।
मवहलामैरी सेिा प्रिाहः मवहला तथा बालबातलकाको ग्शषामा पाँहच
ु िृवद्ध गिषका लातग तिःशुल्क ग्शषा,
छारिृग्त्त तथा छाराबासको व्यिस्था गरे को छ । त्यसैगरी स्िास्थ्य षेरमा गभषिती मवहला तथा
ििजात ग्शशुको तिःशुल्क स्िास्थ्य उपचार, यातायात र पोर्णको सुविधा प्रदाि गरे को छ ।
मवहलाको रोजगारी षेरमा सहभातगता िृवद्ध गिष विशेर्गरी सािषजतिक सेिामा आरषण कोटाको
व्यिस्था गररएको छ । सािषजतिक यातायातमा मवहलाको लातग सीट आरषण, सािषजतिक षेरबाट
प्रदाि गररिे सेिाको लातग मवहला र पुरुर्को छु ट्टै लाइिको व्यिस्था, सरकारी कायाषलय, विद्यालय र
सािषजतिक स्थािहरूमा मवहला र पुरुर्को लातग छु ट्टै शौचालयको व्यिस्था स्थापिा भइसकेको छ ।
सामाग्जक मूल्य, मान्त्यता र सोचमा सकारात्मक पररितषिः हाल मवहलासाँग गररिे व्यिहार सकारात्मक
हुाँदै गएको छ । मवहलाहरूमातथ प्रयोग गररिे शधदहरू आदराथी सम्मािजिक र सभ्य हुाँदै गएका
छि् । पुरुर्लेमार गिे सांस्कृततक, सामाग्जक र धातमषक वक्रयाकलापहरूमा मवहलाको सहभातगता
िृवद्ध भएको छ र यसलाई समाजले क्रमशः स्िीकार गदै आएको छ । विगत समयमा वहन्त्दु
धमषबमोग्जम पुरुर्बाट मार गररिे मृत्युपतछका सं स्कार हाल मवहलाहरूले पति गदै आएका छि् ।
यसलाई पररिार, समाज र समुदायले स्िीकार गरी सम्मािको रूपमा ग्रहण गिे प्रिृग्त्त िृवद्ध हुाँदै छ ।
यसले छोरा र छोरीमातथ हुिे परम्परागत विभेदलाई कम गिष योगदाि पुर्याएको छ । अब छोरी
मार भए पति िं श कायम हुन्त्छ भन्ने विश्वास व्यहारमा िै स्िीकार गिष थातलएको छ । यसलाई
व्यग्िगत तहको सोचमा आएको महत्त्िपूणष सकारात्मक पररितषिको रूपमा तलि सवकन्त्छ ।
न्त्यायमा पहुाँचः वहं सा पीतडत मवहला तथा बालबातलकाको न्त्यायमा पहुाँच अतभिृवद्धको लातग कािूिी
उपचार पाउिे सं यन्त्र तथा तिःशुल्क कािूिी सहायताको व्यिस्था गररएको छ । स्थािीय तहमा
न्त्यावयक सतमतत गठि भई कायाषन्त्ियिमा आएको छ । जबजषस्ती करणी र अन्त्य यौिजन्त्य वहं साका
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मुद्दामा उजुरी गिे हदम्याद बढाई एक िर्ष पुर्याइएको छ । मवहलाको पषमा सिोच्च अदालत
लगायत अन्त्य अदालतले वितभन्न समयमा गरे का फैसला तथा आदे शहरूले मवहलाको न्त्यायमा पाँहच
ु
अतभिृवद्ध गिष मद्दत पुर्याएको छ ।
मवहलाविरुद्ध हुिे सबै वकतसमका भेदभाि दण्डिीयः िेपालको सं विधािले मवहलाविरुद्ध धातमषक,
सामाग्जक, सांस्कृततक, परम्परा प्रचलि िा अन्त्य कुिै आधारमा शारीररक, माितसक, यौिजन्त्य कायष
िा शोर्ण गिष िहुिे र त्यस्ता कायष कािूिबमोग्जम दण्डिीय हुिे व्यिस्था गरे को छ । यसका लातग
पीतडतलाई कािूिबमोग्जम षततपूततष पाउिे हकको सुतिग्ितता गरे को छ । मवहलाविरुद्ध हुिे भेदभाि
तथा धेरै हातिकारक अभ्यासहरू जस्तैः छाउपडी, बालवििाह, बहुवििाह, दाइजो, विधिाविरुद्धको
भेदभाि, बोक्सीको आरोप, दतलत विरुद्धको विभेद, आददिासी र अपाि भएका मवहला तथा
बातलकाविरुद्धको विभेद र सामाग्जक सुरषा तथा कुरीततलाई कािूिले कसुर कायम गरी सजायको
व्यिस्था गरे को छ ।
मवहला लग्षत िीतत तथा कायषक्रमहरू: सरकारका आितधक योजिा िीतत तथा कायषक्रममा मवहलाको
सशिीकरण सहभातगता तथा सिलीकरणका विर्यहरू समािेश हुिे गरे का छि् । गररब, विपन्न,
असहाय, सीमान्त्कृत तथा वपछतडएका मवहला र वहं सा पीतडत मवहलाका लातग लग्षत िीतत तथा
कायषक्रम सञ्चालिमा आएका छि् । राष्ट्रपतत मवहला उत्थाि कायषक्रम, गभषिती तथा सुत्केरी
मवहलाको लातग 'सुिौला हजार ददि ' जस्ता कायषक्रमलाई उदाहरणको रूपमा तलि सवकन्त्छ ।
मवहला अतधकार तथा मािि अतधकारप्रततको सचे तिामा िृवद्धः िेपालमा विगतदे ग्खका मवहला
आन्त्दोलिका उपलग्धध दे ग्खि थालेका छि् । हाल प्रत्येक व्यग्ि आफ्िो अतधकारप्रतत सचेत भएका
छि् । मवहला स्ियंमा पति आफ्िो अतधकारप्रतत सचेतिा बढे को छ । सरकारी तथा गैरसरकारी
सं स्था राजिीततक दलहरूबाट तिरन्त्तर रूपले सञ्चातलत अतभयािले िागररक अतधकार, मवहला अतधकार,
मािि अतधकारको सचेतिामा िृवद्ध भएको छ । प्रत्येक िर्ष अन्त्तराषवष्ट्रयस्तरमा मिाइिे माचष ८ लाई
रावष्ट्रय रूपमा विविध कायषक्रमको आयोजिा गरी मिाइिे गररएको छ । यसैगरी लैविक वहं साविरुद्धको
१६ ददिे अतभयाि, मािि बेचविखि तथा ओसारपसारविरुद्धको ददिस मिाइिे गररएको छ । यस
वकतसमका ददिसहरूले मवहला अतधकार तथा मवहलाको मािि अतधकारप्रततको सचेतिामा क्रतमक
रूपमा िृवद्ध हुाँदै गएको छ ।
समािेशीकरणसम्बन्त्धी केही समस्या तथा च ुिौती
सामाग्जक सोच मिग्स्थतत तथा व्यग्िको सोच सं रचिामा पररितषि हुि िसकेको, वितभन्न
लग्षत समुदाय र िगष बीचको सामाग्जक षेरमा ठू लो अन्त्तर रहेको, राज्यको साधि, स्रोत र लाभमा
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त्यस्ता िगष समुदाय एिं षेरको न्त्यायोग्चत पहुाँच पुनि िसकेको राजिीततक, प्रशासतिक, सं रचिामा
अतधकतम प्रतततितधत्ि हुि सकेको छै ि । गररबी, अग्शग्षत र पछौटे पि प्रशस्त रहेको सन्त्तुतलत
विकास व्यिहाररक बन्न िसकेको, समािेशीकरणका िाममा elite capture कायमै रहेको, सबै
प्रशासतिक, राजिीततक, सामाग्जक सांस्कृततक षेरमा समािेशीता र समन्त्यायलाई सन्त्तुतलत बिाउि
िसवकएको, िग्ञ्चततमा परे का र पाररएका समुदाय र षेरको िगीकृत तथ्याङ्क अध्याितधक हुि
िसकेको, समािेशीका िाममा भ्रष्टाचार र अतियतमतता बढ्दै गएको, सामाग्जक अन्त्धविश्वास कुरीतत र
परम्परागत रूपले चल्दै आएका प्रचलि तथा प्रणालीहरूलाई व्यािहररक र आधुतिक बिाउि
िसवकएको, सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहहरूमा स्थावपत तीिै तहको सं रचिामा लग्षत िगष, समुदाय,
तलि, जातजाततहरूको अपेग्षत प्रतततितधत्ि गराउि िसक्िु च ुिौती बिेको छ । वितभन्न जातजातत,
धमष, िगष, षेर, तलि लगायतका लग्षत समुदायतभर पति केही टाठाबाठा र हुिे खािेलेमार
समािेशीकरणबाट फाइदा उठाइरहे का छि् । लग्षत समूहतभर रहेका कमजोर तिमुखा मातिसहरूको
समूहलाई यसले सम्बोधि गिष सकेको दे ग्खाँदैि ।
िेपालमा समािेशीकरणका प्रिद्धषिका उपाय
िेपालमा लोकतन्त्र स्थापिा भएपतछ राज्यका तफषबाट अग्ख्तयार गररएका कािूि, िीतत,
सं रचिागत व्यिस्था र कायषहरू समािेशी समाज तिमाषणमा वक्रयाशील छि् । तर समािेशीकरण एक
अतभयाि हो । सीतमत घटिा र केही सं रचिागत आधारबाट समाजलाई समािेशीकरण बिाउि
सवकाँदै ि । सं रचिागत सुधार पूिश
ष तष भए पति सामाग्जक अतभमुखीकरणमाफषत् मूल्यिृग्त्तमा पररितषि
गरे रमार यसलाई सं स्थागत गिष सवकन्त्छ । त्यसैले समािेशीकरणका लातग तिम्ि तलग्खत उपायहरू
अिलम्बि गररिु आिश्यक हुि आउाँ छ:•

िेपालको

सं विधािबमोग्जम

सामाग्जक

समािेशीकरणसम्बन्त्धी

कािूिहरूको

तजुम
ष ा

तथा

विद्यमाि सं विधाि तथा अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिहरूसाँग बाग्झएका कािूिहरूमा समयािुकूल सं शेधि
गिुप
ष िे ।
•

समािेशीकरणको िाममा हुिे elite capture अन्त्त्य गिष आतथषक तथा सामाग्जक रूपले पछातड
पाररएका समुदायको स्पष्ट पररभार्ा गिुप
ष िे, एकपटक आरषणको सुविधा प्राप्त गरे का
व्यग्िलाई पटकपटक आरषणको सुविधा प्रदाि गिे व्यिस्थाको अन्त्त्य गिे तथा आरषण
पाउिे िगषतभर Negative list बिाई त्यसको प्रभािकारी कायाषन्त्ियि गिे ।
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•

सं विधािमा व्यिस्था गररएका समािेशी सं िैधातिक तिकायहरूमा पदातधकारी तियुग्ि गरी ती
तिकायहरूको िीतत योजिा तथा कायषक्रमको प्रभािकारी कायाषन्त्ियिमाफषत् Functional
बिाउिुपिे ।

•

तत्कालका लातग आरषण, सहुतलयत, विर्ेश प्राथतमकता जस्ता सकारात्मक विभेद सं यन्त्रको
प्रयोग बढाउिुपिे ।

•

भावर्क तथा सांस्कृततक पवहचाि र मान्त्यतालाई सुतिग्ितता ददाँ दै त्यसको सं रषण र विकासमा
जोड ददिुपिे ।

•

सांस्कृततक बहुलिाद बढाउि सिाषविण िागररक ग्शषा र Right of literacy को व्यापक
अतभयाि सञ्चालि गिुप
ष िे ।

•

सं घीय सं रचिा अिुरूप तीिै तहको सरकारहरूमा लैविक मूलप्रिाहीकरण गरी लैविक
उत्तरदायी शासि पद्धततलाई सं स्थागत गिुप
ष िे ।

•

स्थािीयस्तरका न्त्यावयक सतमततको िेतत्ृ िदायी भूतमका प्रभािकारी बिाउाँ दै लैवड्गक वहं सा र
मवहलाको न्त्यायमा पहुाँच अतभिृवद्ध गिे ।

•

सशिीकरणको लातग तीिै तहको सरकार, तिजी षेर, गैरसरकारी षेर, सहकारी, सामुदावयक
सं स्था तथा अन्त्तराषवष्ट्रय समुदायको सहकायष र समन्त्ियमा जोड ददिुपिे ।

•

मवहला वहं सा, बलात्कार, बेचविखि, दाइजो तथा ततलक प्रथालगायत मवहलाविरुद्ध हुिे सबै
प्रकारका विभेद, अन्त्धविश्वास, कुरीतत तथा अन्त्धविश्िासविरुद्ध शून्त्य शहिशीलता (Zero

Tolerance) को िीतत प्रभािकारी रूपमा कायाषन्त्ियि गिुपष िे ।
•

मवहला विरोधी प्रथा, परम्परा, हातिकारक अभ्यास तथा वपतृसतात्मक सोचको ग्शषा, चेतिा
तथा शसिीकरण तथा प्रभािकारी कािूिी कारिाहीबाट अन्त्त्य गिे ।

•

सं घ, प्रदे श तथा स्थािीय तहका पदातधकारी (विशेर्गरी लग्षत िगषको) तथा सािषजतिक
प्रशासिमा कायषरत त्यस्ता कमषचारीको तालीम, प्रग्शषण, तथा अिसरलगायतका षमता
विकासका कायषक्रममा सहभातगता अतभिृवद्ध गिुप
ष िे ।

•

कृवर्को आधुतिकीकरण, व्यिसायीकरण, उद्योग, पयषटि, सहकारीलगायतका षेरमा समािेशी
िगषको रोजगारी तथा स्िरोजगारी अतभिृवद्ध गिे । यसका साथै िैदेग्शक रोजगारीलाई सुरग्षत
तथा मयाषददत बिाउिुपिे ।

•

सामाग्जक सुरषा र सामाग्जक सं रषणका कायषक्रममा लग्षत िगषको सहभातगता अतभबृवद्ध गिष
यसको दायरा थप फरावकलो बिाउिुपिे ।
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तिष्कर्ष
राज्यमा उपलधध शग्ि, स्रोत र अिसरको सबै िगष, तलि, जातजातत, धमष, षेरका
मातिसहरूलाई

सारभूत

समािताको

मूल्यमान्त्यता

अिुसार

उपयोग

गिष सकूि् भन्ने

अतभप्रायले

समािेशीकरणको तसद्धान्त्त विकतसत भएको हो । समािेशीकरणको लाभ िास्तविक लग्षत िगषले
पाउिुपछष । राज्य सञ्चालिका हरे क षेरमा सबैको पवहचाि, सबल सहभातगता र प्रतततितधत्ि पहुाँच
तथा िाफा िोक्साि समाि है तसयतले अिुभतू त गिष सक्िुपछष । सबै जात, िगष, तलि, षेरमा Access

Control सुतिग्ित गिे उत्तम प्रवक्रया समािेशीकरण भएकाले कवहल्यै पति समािेशीकरण रुटी हुि ु
हुाँदैि । समािेशीकरणको कारण िेपालमा राज्य सं यन्त्रमा मवहलाको सहभातगता बढ्दो छ । यसबाट
मवहलाको आत्मविश्वास र मिोबल उच्च भएको छ । आरषण प्रणाली सााँघरु ो तथा अल्पकालीि हुिे
हुाँदा सशिीकरण एिं सिलीकरणजस्ता प्रभािकारी र दीघषकालीि प्रततफल ददिसक्िे उपायहरू
कायाषन्त्ियिमा बढी जोड ददि जरुरी दे ग्खन्त्छ । प्रततशत तिधाषरण, आरषण अथिा सीटको सुतिग्ितता
हुाँदैमा सबै षेरमा मवहलाहरूको सवक्रय सहभातगता िभएको पति हुि सक्छ ।
फलको आशा गिषलाई त बोटविरुिाको राम्रो गोडमेल गिुप
ष छष त्यसैले राज्यको तिणाषयक
तहमा राम्रो तररकाले ग्जम्मेिारी तििाषह गिष सक्िे बिाउि मवहलाहरूमा सशिीकरण गिुप
ष छष ।
यसका साथै िेपालको सं विधािमा रहेका प्रािधाि र यस अन्त्तगषत बिेका ऐि, तियम तथा कािूिहरू र
अन्त्तराषवष्ट्रयस्तरमा अिुमोदि गररएका मािि अतधकार तथा मवहला अतधकारसम्बन्त्धी सं यन्त्रको
प्रभािकारी कायाषन्त्ियिको सुतिग्ितता गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ । यसका लातग सं घ, प्रदे श र स्थािीय सरकार
सं िेदिशील र ग्जम्मेिार हुि जरुरी छ । समािेशीकरणको िास्तविक प्रयोगले मार समृद्ध िेपाल
सुखी िेपालको पररकल्पिा साकार हुन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
तिजामती सेिा ऐि, २०४९ तथा तिजामती सेिा तियमािली, २०५०
िेपालको पन्त्ध्रौं योजिा
प्रशासि पतरकाका वितभन्न अङ्ककहरू
मैिाली, गोपीिाथ, राज्य सञ्चालिका आधारहरू, सोपाि प्रकाशि
शसिीकरण पतरकाका वितभन्न अङ्ककहरू
स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४
सं घीय सं सद सेिा स्माररका २०७६
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सं घीय प्रणाली र िेपालमा सं घीयता

िारायणप्रसाद ढकाल 
सारांश

सं घीयता राज्यका तहगत सरकारहरूबीच राज्यसत्ताको अतधकार विभाजि गरी शासकीय वक्रयाकलापमा
बढीभन्त्दा बढी जितालाई सं लनि गराउिे राजिीततक प्रवक्रया हो । यसले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा
सिषसाधारणको सहभातगता र अिसर सुतिग्ित गिुक
ष ा साथै सामाग्जक विविधतालाई पति सम्बोधि गदषछ ।
सग्न्त्धमा आधाररत र स्ियत्ततामा आधाररत गरी सं घीय राज्य तिमाषणका दुईथरी ढााँचाहरू रहेका छि् ।
सं घीयतालाई केन्त्रमुखी र केन्त्रविमुख, द्वै त र परस्पर सहयोगमा आधाररत, सम र असम गरी वितभन्न
ढङ्कगले िगीकरण गिे गररएको पाइन्त्छ । सािषभौमसत्ताको साझेदारी, शग्िको सं िैधातिक बााँडफााँट, तसिेट
तसद्धान्त्त र प्रतततितधत्ि, केन्त्रमा साझा शासि र प्रदे शहरूमा स्िशासि, सं विधाि सं शोधिमा प्रदे शहरूको
सं लनिता, वििाद समाधािको तिकाय, अल्पसङ्कख्यकहरूको व्यिस्थापि र अकेन्त्रीकरण सं घीय राज्यका
आधारभूत तसद्धान्त्तहरू हुि् ।
केन्त्रीकृत शासि प्रणालीले समग्र दे शको विकास हुि सकेि, वितभन्न जातजातत, भार्ाभार्ी र भूगोल विशेर्ले
शोर्णको अिुभतू त गर्यो भिेर िै २०६२/६३ को जिआन्त्दोलिमा गणतन्त्र र सं घीयतालाई मूल मुद्दा
बिाइएको तथयो । जिआन्त्दोलिको सफलतापतछ िेपालमा बहुदलीय प्रततस्पधाषमा आधाररत सं घीय
लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासि व्यिस्था अिलम्बि गररएको छ । राज्यशग्िलाई तीि तहको
सरकारमा विभाजि गरी वयिीहरूबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ध सहकाररता, सहअग्स्तत्ि, समन्त्िय र परस्पर
सहयोगमा आधाररत हुिे व्यिस्था गररएको छ । सं विधािले तीििटै तहहरूबीचको समन्त्ियमा रावष्ट्रय िीतत
तिमाषणको मूल ग्जम्मेिारी सं घीय सरकारलाई ददएको छ भिे प्रदे श र स्थािीय तहलाई राज्यको िीतत तथा
कायषक्रमको प्रभािकारी कायाषन्त्ियिका लातग सङ्कघको पररपूरकको रूपमा अतधकारहरू प्रदाि गरे को छ ।
सं घीयता तहगत सरकारहरूबीच साझा र स्िशासिमा आधाररत एउटा आदशष शासि प्रणाली भएकाले सबै
तहका सरकारहरूबीच सहयोगात्मक सम्बन्त्ध रहिु आिश्यक हुन्त्छ ।
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पररचय
राज्यशग्िको अभ्यास दुई िा दुईभन्त्दा बढी तहका सरकारहरूबाट गररिे राजिीततक प्रणाली
िा शासि व्यिस्थालाई सं घीय प्रणाली भतिन्त्छ । यस प्रणालीमा वितभन्न सं घीय एकाइहरूबीच शग्ि
तथा अतधकारको बााँडफााँट र त्यसको प्रयोगको तौरतररका सं विधािद्वारा िै तिग्ित गररएको हुन्त्छ ।
राज्यशग्िलाई तहगत बााँडफााँट गदाष एकल, साझा र अिग्शष्ट अतधकारको रूपमा बााँडफााँट गररएको
हुन्त्छ । एकल अतधकारको प्रयोगमा तहहरू स्िायत्त र स्िशातसत हुन्त्छि् भिे साझा अतधकारको
प्रयोग सहकायष र समन्त्ियमा हुन्त्छ । त्यसैले सं घीयतामा स्िशासि र साझेदारी शासिको सं योजि

(Linking self-rule with shared rule) गररएको हुन्त्छ ।
आधुतिक सं घीय राज्यको स्थापिा अठारौँ शताधदीमा भएको भए तापति यसको इततहास
आजभन्त्दा कररब ३२ सय िर्ष पुरािो मातिन्त्छ । इजरायली कविला, अरिी िेदोइि कविला, उत्तर
अमेररकी आददिासीहरूको इरोक्िा सं घ, बुद्धकालीि एतसयामा प्रचतलत १६ िटा महाजिपदहरू र
ग्रीसमा प्रचतलत शहरी राज्यहरूको सं घमा सं घीयताको शास्त्रीय रूप भेट्ि सवकन्त्छ । सि् १२९१ मा
महासं घीय ढााँचामा बिाएको स्िीट्जरल्याण्ड िामको एकीकृत सङ्कघलाई सं घीयताको पवहलो प्रष्ट
खाकाको रूपमा तलइन्त्छ । आधुतिक सं घीय राज्यको िकालत सबैभन्त्दा पवहले Johannes Althusius
ले गरे का तथए, वयिलाई सं घीय राज्य प्रणालीका वपता मातिन्त्छ । आधुतिक सं घीय राज्यको
ु
व्यिहाररक प्रयोग सि् १७८९ मा १३ राज्यहरू तमलेर सं यि
राज्य अमेररका िाम राखी साझा
शासि सुरु गरे पतछ भएको मातिन्त्छ ।
एकात्मक प्रणालीको केन्त्रीयता घटाउिे, स-सािा राज्य तमलेर सबल राज्य बन्ने चाहिा,
आिश्यकता र राजिीततक सहमततले सं घीय प्रणाली विकतसत हुाँदै आएको दे ग्खन्त्छ । विश्वमा २९
ु हरूमा सं घीय शासि प्रणाली अपिाइएको छ ।सं घीय शासिले विश्वको कररब ४० प्रततशत
िटा मुलक
जिसङ्कख्या र भूगोल ओगटे को छ ।
सं घीय राज्य तिमाषणका ढााँचा/तररका
(क)

सग्न्त्धमा आधाररत सं घीयता
अलग-अलग स्ितन्त्र राज्यहरू साझा लक्ष्य तथा स्िाथष हातसल गिष आपसमा समझदारी,

सग्न्त्ध िा सम्झौता गरे र महासङ्कघ (Confederation) तिमाषण गदषछि् । राज्यहरू केन्त्र सरकारको
शग्िको स्रोत बन्न पुनदछि् । त्यसैले अतधकारको स्रोत तलदे ग्ख मातथततर (Bottom to Top) हुन्त्छ ।
स्ितन्त्र राज्यहरू तमलेर तिमाषण गिे हुाँदा Federation by Aggregation पति भतिन्त्छ । सं घ र
प्रदे शका अलग-अलग सं विधाि हुि सक्दछि् । राज्यहरूले सं घबाट अलग हुिे सम्बन्त्धमा आफैँले
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तिणषय तलिसक्िे गरी सम्झौता गरे को हुिसक्दछि् । सुरुमा अमेररका, स्िीट्जरल्याण्ड, क्यािडा,
ु महासं घीय ढााँचामै बिेको पाइन्त्छ ।
अष्ट्रेतलयाजस्ता मुलक
(ख)

स्िायत्ततामा आधाररत सं घीयता
एकात्मक राज्यले शासि प्रणालीलाई समािेशी, सन्त्तुतलत र सहभातगतामूलक बिाई दे शलाई

एकताबद्ध बिाई राख्न तहगत सं रचिा तसजषिा गरी शग्ि हस्तान्त्तरण गदषछ । केन्त्र सरकार िै
राज्यहरूको शग्िको स्रोत बन्न पुनदछ । त्यसैले यस ढााँचाको सं घीयतामा अतधकारको प्रिाह
मातथबाट तल (Top to Bottom) हुन्त्छ । केन्त्रमा भएको अतधकारलाई सं िैधातिकरूपमा बााँडफााँट गिे
ु को सं विधाि
हुाँदा यस ढााँचाको सं घीयतालाई Federation by Disaggregation पति भतिन्त्छ । मुलक
ु सुशासि र विकासको लातग वितभन्न सं घीय एकाइमा विभि भई
एउटै हुन्त्छ । एकात्मक मुलक
केन्त्रकै तियमि र समन्त्ियमा सञ्चातलत हुिे हुाँदा राज्यहरूलाई सङ्कघबाट अलग हुि सक्िे अतधकार
ु हरू यही ढााँचामा
हुाँदैि । जमषिी, स्पेि, दग्षण अवफ्रका, इतथयोवपया, िाइजेररया र िेपालजस्ता मुलक
बिेको पाइन्त्छ ।
सं घात्मक शासि व्यिस्थाका विशेर्ता
•

दुई िा दुईभन्त्दा बढी तहबाट राज्यशग्िको प्रयोग,

•

केन्त्र, प्रदे श र स्थािीय सरकारबीच शग्िको स्पष्ट बााँडफााँट,

•

शग्ि बााँडफााँटको सं िैधातिक सुतिग्ितता,

•

सं विधाि सं शोधिमा कठोर अिधारणा अङ्कगीकार,

•

स्िशासि र साझा शासिको सं योजि,

•

स्रोत साधिको पररचालि र बााँडफााँटको उग्चत व्यिस्था,

•

वििाद समाधािको विशेर् सं यन्त्र तिमाषण,

•

सािषभौमसत्ताको साझेदारी,

•

दोहोरो शासि व्यिस्था ।

सं घीयताको प्रकार
(क) केन्त्रमुखी सं घीयता: राज्य िा प्रदे श तुलिात्मक रूपमा कमजोर रही सं घ िा केन्त्र बढी
शग्िशाली हुिे स्िरूपको व्यिस्था हो ।
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(ख) केन्त्रविमुख सं घीयता: सं घ िा केन्त्रभन्त्दा राज्य िा प्रदे शहरू बढी शग्िशाली हुिे स्िरूपको
व्यिस्था हो ।
(ग) द्वत सं घीयता: केन्त्र र प्रदे शबीच शग्ि तथा अतधकार र कायषको सुतबचाररत वकतसमले स्पष्ट
विभाजि गररएको हुन्त्छ । विकासका लातग एक-आपसमा प्रततस्पधाष गरी अगातड बढ्िे भएकाले
प्रततस्पधी सं घीयता पति भतिन्त्छ ।
(घ) परस्पर सहयोगमा आधाररत सं घीयता: वितभन्न तहहरू आपसमा अन्त्तरतिभषर भई एकअकाषको
सहयोगी

भूतमका

तििाषह

गदषछि् ।

वितभन्न

तहका

सरकारहरूको

अतधकांश

ग्जम्मेिारी

अन्त्तरसम्बग्न्त्धत (Interlinked) हुन्त्छ ।
(ङ) सम सं घीयता: सबै प्रदे शलाई बराबर अतधकार प्रदाि गररन्त्छ ।
(च) असम सं घीयता: सबै प्रदे शहरूलाई समाि अतधकार िददई केही घवटबढी अतधकार प्रदाि गररएको
हुन्त्छ । िेपालको सं विधािको धारा ५६ (5) मा सङघीय कािूिबमोग्जम सामाग्जक सांस्कृततक
सं रषण िा आतथषक विकासको लातग विशेर्, सं रग्षत र स्िायत्त षेरहरू कायम गिष सवकिे भिी
उल्लेख गरे काले िेपालमा असम सं घीयताको ढोका खुला छ । यही आधारमा कुिै िगषलाई
अरुलाई भन्त्दा विशेर् अतधकार समेत प्रदाि गिष सवकन्त्छ ।
सं घीय शासि प्रणालीका सकारात्मक र िकारात्मक पष
(क)

सकारात्मक पष
•

ु मा भौगोतलक आधारमा सन्त्तुलि र तियन्त्रण कायम गिष सहज हुिे,
ठू ला मुलक

•

सं िैधातिकरूपमै शग्ि बााँडफााँट गररएको हुिाले सङ्कघले अन्त्य तहको अतधकार सग्जलै खोस्ि
िसक्िे,

•

शग्ि एकै ठाउाँ मा केग्न्त्रत िहुिे हुाँदा तिरङकुशताको सम्भाििा कम रहिे,

•

प्रादे ग्शक राज्यहरूलाई स्िायत्तता ददई विविधतालाई सम्बोधि गिे हुिाले द्वन्त्द्व कम गरी
शाग्न्त्त बहाली गिष मद्दत पुनिे,

•

लोकतन्त्रलाई जगदे ग्ख िै मजबुत बिाउिे,

•

वितभन्न तहमा िेतत्ृ िको विकास गिष मद्दत गिे,

•

शासि सत्तालाई जिताको िग्जक पुर्याउिुका साथै तिणषय प्रवक्रयामा सहभागी बन्न प्रेररत गिे,
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•

सािषभौमसत्ताको साझेदारीका साथै केन्त्रमा साझा शासि स्थावपत गिे हुाँदा आपसमा सहयोग
र समन्त्िय अतभिृवद्ध हुिे,

•

अल्पसङ्कख्यकहरूको

आकाङ्कषा

पति

सं घीय

एकाइहरू (राज्य/प्रदे श)

को

माध्यमबाट

सम्बोधि हुिे,
•

स्थािीय समुदायलाई स्थािीय स्रोत साधिको मातलक बिाउिे हुाँदा विकासमा जिताको
सहभातगता सुतिग्ित हुिे,

•

कायषबोझ कम भई केन्त्र रावष्ट्रय िीतत तिमाषण, अिुगमि तथा मूल्याङ्ककिमा केग्न्त्रत हुि
सक्िे,

•
(ख)

प्रदे शबीच सिषसाधारण िागररकका सुविधा र विकासमा प्रततस्पधाष हुिे ।
िकारात्मक पष

•

शग्ि र अतधकारषेरबारे वितभन्न तहका सरकारहरूबीच वििाद हुि सक्िे,

•

खग्चषलो हुिे हुाँदा गररब राज्यहरूलाई धान्न गाह्रो हुि सक्िे,

•

तिणषय प्रवक्रयामा वढलाइ हुि सक्िे हुाँदा सरकारको कायषकुशलता र प्रभािकाररता कमजोर
हुि,े

•

सरकारका तहहरूबीच काममा दोहोरोपिा आउि सक्िे,

•

राजिीततज्ञहरूको उत्तरदावयत्ि कमजोर हुि सक्िे । एक तहले असफलताको ग्जम्मेिार
अको तहलाई दे खाएर आफू जोतगिे प्रिृग्त्त बढ्ि सक्िे,

•

दे शको समवष्टगत आतथषक िीततमा असर पिे गरी प्रदे शहरूले आफ्िो वित्तीय िीततहरू बिाउि
सक्िे,

•

सङघीय शासि पद्धततलाई व्यिस्थापि गिष िसक्दा सं घीयता ददगोरूपमा िरहि सक्िे ।

सं घीय राज्य तिमाषणका शतष
•

सं घ तिमाषण गिे इच्छा,

•

सं घ तिमाषणको स्पष्ट उद्देश्य,

•

भौगोतलक सातमप्यता,

•

सदस्यहरूमा बढी समािता,

•

अतधकार साझेदारी र सहिशील सं स्कार,

176

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

•

स्रोत साधिको न्त्यायसङ्कगत वितरण र उपयोग,

•

अन्त्तरसरकारी समन्त्िय,

•

विकेग्न्त्रत उपागम,

•

वित्तीय स्रोत व्यिस्थापिको सं स्थागत व्यिस्था ।

सं घीय राज्य सफल हुि ध्याि ददिुपिे कुरा
•

तहगत रूपमा अतधकार विभाजिमा स्पष्टता,

•

तहगत बतलयो अन्त्तरसम्बन्त्ध,

•

राजश्व र प्राकृततक स्रोत साधिमा तहगत रूपमा न्त्यायोग्चत बााँडफााँट,

•

तहगत रूपमा आपसमा आिश्यक पिे सूचिा आदाि-प्रदािमा प्रभािकारी व्यिस्था,

•

तहगत रूपमा परामशषको प्रभािकारी प्रणाली,

•

सं विधाि सं शोधिमा दुिै तहका सरकारको आिश्यकता,

•

अन्त्तरतह वििाद तथा द्वन्त्द्व समाधाि सं यन्त्रको व्यिस्था,

•

सहकायष र साझेदारी आदद ।

सं घीयतामा अतधकार र ग्जम्मेिारी बााँडफााँटको सै द्धाग्न्त्तक आधार
सं घीय शासि प्रणालीमा सरकारका वितभन्न तहहरूबीच अतधकार र कायषग्जम्मेिारीको
ु हरूको अभ्यासलाई हेदाष
बााँडफााँट गिे सन्त्दभषमा एकरूपता पाइाँ दैि । वितभन्न सङ्कघात्मक मुलक
अतधकार र ग्जम्मेिारी बााँडफााँट मूलतः दे हायका मान्त्यता र तसद्धान्त्तमा आधाररत रहे को पाइन्त्छ:
(क)

सबै

तहका

सरकारले

साँगसाँगै

गिे

काम

सूचीकरण

गिे

तसद्धान्त्त

(Principle of

Concurrency),
(ख)

सबै तहका सरकारले गिे कायषहरू पृथकरूपमा सूग्चबद्ध गिे तसद्धान्त्त (Principle of

Exclusivity),
(ग)

सं विधाि

र

कािूिमा

उल्लेख

भए

बाहे कका

कायषहरूको

ग्जम्मेिारीसम्बन्त्धी

तसद्धान्त्त

(Principle of Residual Power),
(घ)

पररपूरकतामा आधाररत सग्न्नकटताको तसद्धान्त्त (Principle of Subsidiarity) ।
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सं घीयता र विकेन्त्रीकरण
सं घीयता र विकेन्त्रीकरण एक अकाषका पररपूरक हुि ् ।यी दुिै शासि सञ्चालिलाई िागररक
केग्न्त्रत बिाउिे अिधारणा हुि ् । सं घीयता राज्यको सं रचिा हो भिे विकेन्त्रीकरण राज्य सञ्चालिको
तसद्धान्त्त हो । विकेन्त्रीकरण केन्त्रले प्रदाि गरे का अतधकारहरूलाई अभ्यास गिे प्रवक्रया हो भिे
सं घीयता एउटै केन्त्रमा शग्ि िरहिे िा राज्य शग्िको बााँडफााँट एिं वितरण गिे पद्धतत हो । यी
दुईबीचका केही तभन्नताहरूलाई दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छ:क्र.सं .

सं घीयता

क्र.सं .

राज्य शग्िलाई सं विधाित: दुई िा सोभन्त्दा बढी

1.

साधिलाई तल्लो तहमा कािूिद्वारा हस्तान्त्तरण गदै

पद्धतत हो ।

शासि सञ्चालि गिे पद्धतत हो ।
२.

अतधकार बााँडफााँट हुन्त्छ ।

को तसद्धान्त्तबमोग्जम कायष हस्तान्त्तरण

३.

Delegation,

४.

यसले राज्य सञ्चालिमा अतधकार प्रयोगको तररका

ढााँचा हुि् ।
यसले राज्यको स्िरूप तिधाषरण गदषछ ।

4.

Subsidiarity
हुन्त्छ ।

Coming Together & Holding Together यसका

3.

केन्त्रमा तिवहत शग्ि, अतधकार, ग्जम्मेिारी र स्रोत

तहमा विभाजि गरी राज्य सञ्चालि गिे शासि
Self-Rule & Shared Rule को तसद्धान्त्तबमोग्जम

2.

१.

विकेन्त्रीकरण

De-concentration,

Devolution

&

Privatization यसका तररका हुि् ।

तिधाषरण गदषछ ।
5.

यो मूलतः राजिीततक दशषि हो ।

५.

यो मूलतः विकास दशषि हो ।

6.

सं घात्मक स्िरूप हुाँदैमा जिताको िग्जक सेिा र

६.

प्रभािकारी विकेन्त्रीकरण भएमा एकात्मक स्िरूपको

अतधकार िपुनि सक्दछ । जस्तै भारत

व्यिस्थामा पति जिताको िग्जक सेिा र अतधकार पुनि
सक्दछ । जस्तै जापाि

सं घीय एकाइहरू सं घको अतधिस्थ िभई बढी

7.

७.

स्िायत्त हुन्त्छि् ।

उिीहरू कम स्िायत्त हुन्त्छि् ।

शासकीय शग्िको ठाडो विभाजि हुिे हुाँदा शग्ि

8.

८.

शासकीय शग्ि केन्त्रमा केग्न्त्रत हुिे हुाँदा शग्िको

सन्त्तुलि तथा तियन्त्रण कायम भई केन्त्रीय सत्ता

ठाडो सन्त्तुलि र तियन्त्रणको अभािमा केन्त्रीय सत्ता

तिरङ्ककुश हुिे सम्भाििा हुाँदैि ।

तिरङ्ककुश हुिे जोग्खम रहन्त्छ ।

सं घीयता

9.

स्थािीय तहहरू केन्त्रकै मातहतमा हुन्त्छि्, त्यसैले

विविधता

व्यिस्थापिका

उपयोगी मातिन्त्छ ।

लातग

तिकै

९.

विकेन्त्रीकरण मारले विविधता व्यिस्थापिमा त्यतत
योगदाि गिष सक्दै ि ।

िेपालमा सं घीयता
िेपालमा सं घीय धारणाको उठाि
•

ई.पू. छै टौं शताधदीततर ितषमाि िेपालको कवपलिस्तु षेरमा शाक्य र ििलपरासी षेरमा
कोलीयहरूका गणतन्त्रमा सं घीय शासि व्यिस्थाको अभ्यास,

•

ई.पू. चौथो शताधदीततर तलच्छवि, बज्जी, विदे ह, मल्ल आदद तमलेर महासं घ बिाएको पाइन्त्छ,
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•

आधुतिक िेपालको सन्त्दभषमा िेपाल तराई कांग्रस
े द्वारा वि.सं . २००८ सालमा स्िायत्त तराई
प्रदे शको माग,

•

ु लाई पााँच प्रदे शको सं घीय सं रचिामा
िेपाल सद्भाििा पाटीद्वारा वि.सं . २०४८ सालमा मुलक
लैजािुपिे माग,

•

ु
वि.सं . २०५२ सालमा सं यि
जिमोचाष िेपालद्वारा जिजाततहरूको बाहुल्य भएको षेरहरूमा
स्िायत्तता माग,

•

ाँ े ददल्ली सम्झौतामा सं विधाि सभामाफषत् राज्य
वि.सं . २०६२ सालमा सम्पन्न १२ बुद
पुिसंरचिा गिे अठोट,

•

िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, २०६३ को प्रथम सं शोधिद्वारा सं घीय शासि प्रणाली अपिाउिे
सङ्ककल्प,

•

िेपालको सं विधािले बहुदलीय प्रततस्पधाषमा आधाररत सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक
शासि व्यिस्था अपिाउिे व्यिस्था ।

िेपालमा सं घीय प्रणालीको आिश्यकता
विकेन्त्रीकरण र स्थािीय स्िायत्त शासिको व्यिस्था प्रभािकारी र कायषमूलक बन्न िसक्दा
ु को राजिीततक आिश्यकता बन्न पुगेको हो । मूल कारण जिताको राजिीततक
सं घीयता मुलक
आकाङ्कषा हो, थप कारणहरू यसप्रकार रहेका छि्:•

सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध उठे का आन्त्दोलिका आिाजलाई सम्बोधि गिष,

•

राज्यशग्िको पररचालि गिे अङ्कगहरूमा समािुपाततक प्रतततितधत्ि र अतधकारको सुतिग्श्चता
गिष,

•

समािेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गिष,

•

समाि अतधकारको माग र आतथषक अिसरमा समाि पहुाँचको माग सम्बोधि गिष,

•

जातीय, भावर्क र सांस्कृततक पवहचािको माग सम्बोधि गिष,

•

सही अथषमा शग्ि विकेन्त्रीकरण गिष िचाहिे विगतको शासकीयस्िरूप अन्त्त्य गिष ।

िेपालमा सं घीय शासि प्रणालीका विशेर्ता
•

सहकायाषत्मक सं घीयताको अिलम्बि,

•

सं घ, प्रदे श र स्थािीय गरी तीि तहको शासकीय सं रचिा,
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•

सं विधािद्वारा िै सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच शग्िको बााँडफााँट,

•

वििाद समाधाि सं यन्त्रकोरूपमा अन्त्तरप्रदे श पररर्द्, सं िैधातिक इजलास,

•

एकल सं घीय िागररकता,

•

प्राकृततक र वित्तीय स्रोत साधिको न्त्यायोग्चत वितरणको लातग रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा
वित्तीय आयोगको व्यिस्था,

•

सं विधािका प्रदे श सम्बद्ध धाराहरूको सं शोधिमा प्रदे श सभाहरूको भूतमका अतििायष,

•

कुिै प्रदे शमा आिश्यक पदाष सं घीय शासि लागू गिे व्यिस्था ।

सं घीय एकाइ तिमाषणका आधार
पवहचाि
सं घीय

एकाइहरू

तिमाषणको

महत्त्िपूणष आधार

पवहचाि

हो

।

यस

अन्त्तगषत

तिम्ि

विशेर्तालाई तलि सवकन्त्छ:•

जातीय/समुदायगत,

•

भावर्क,

•

सांस्कृततक,

•

भौगोतलक/षेरगत तिरन्त्तरता,

•

ऐततहातसक तिरन्त्तरता ।

सामथ्यष
सं घीय

एकाइहरू

तिमाषण

गरररहाँदा

त्यस्ता

एकाइहरूको

स्िायत्तता

र

स्िशासि,

आतथषक/भौततक एिं अन्त्य स्रोत साधिका दृवष्टले सिल र सषम रहि सकूाँि् भन्त्िे कुरालाई ध्याि
ददिुपिे हुन्त्छ । यसअन्त्तगषत तिम्ि कुराहरूलाई आधारको रूपमा तलि सवकन्त्छ:•

आतथषक अन्त्तरसम्बन्त्ध र सामथ्यष,

•

पूिाषधार विकासको अिस्था र सम्भाििा,

•

प्राकृततक साधि र स्रोतको उपलधधता,

•

प्रशासतिक सुगमता ।
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िेपालको सं विधािमा सं घीयतासम्बन्त्धी व्यिस्था
•

सं घीयताको मूलभूत विशेर्ता भिेकै सं विधािद्वारा केन्त्र र वितभन्न सं घीय एकाइहरूको बीचमा
स्पष्टरूपमा शग्िको बााँडफााँट हो,

•

िेपालको सं विधािले

सं घीय

शासि

व्यिस्थाको सं रचिा

तिधाषरण,

शग्िको बााँडफााँट,

कायषसञ्चालि वितध एिं प्रवक्रयाका साथै तहगत अन्त्तरसम्बन्त्धका आधारहरू प्रस्तुत गरे को छ,
•

िेपालको सं घीयता तिमाषण प्रवक्रयाका दृवष्टले Holding Together स्िरूपको र शग्िको
विभाजिको दृवष्टले सहकाररतामूलक सं घीयता हो ।

सं घीय शासि प्रणालीका सम्बन्त्धमा िेपालको सं विधािमा भएका मूलभूत व्यिस्था
•

िेपाललाई सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा पररभावर्त,

•

सं घ, प्रदे श र स्थािीय गरी तीि तहमा राज्यशग्िको विभाजि,

•

परस्पर सहयोगमा आधाररत सं घीयताका आधारमा सं घीय एकाइहरूबीचको सम्बन्त्ध सञ्चालि
गदै

स्थािीय स्िायत्तता र विकेन्त्रीकरणको आधारमा शासि व्यिस्थामा समािुपाततक

तसद्धान्त्तलाई आत्मसात गदै लोकताग्न्त्रक अतधकारको उपभोग गिष पाउिे अिस्था सुतिग्ित
गिष सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यिस्था सुदृढ गिुष राज्यको राजिीततक उद्देश्य,
•

सं घीय एकाइबीच परस्पर सहयोगात्मक सम्बन्त्ध विकास गदै रावष्ट्रय एकता प्रबद्धषि गिुष
राज्यको रावष्ट्रय एकता र रावष्ट्रय सुरषा सम्बन्त्धी िीतत,

•

सं घीय एकाइबीच ग्जम्मेिारी, स्रोत साधि र प्रशासिको साझेदारी गदै सुमधुर र सहयोगात्मक
सम्बन्त्धको विकास र विस्तार गिुष राज्यको राजिीततक तथा शासि व्यिस्थासम्बन्त्धी िीतत,

•

सं घीय कािूिबमोग्जम विशेर्, सं रग्षत िा स्िायत्त षेर कायम गिष सवकिे व्यिस्था,

•

सं विधािको अिुसूचीहरूमा तीििटै तहहरूको एकल र साझा अतधकारहरूको सूची,

•

अिग्शष्ट अतधकार सं घमा तिवहत,

•

तीि तहबीचको सम्बन्त्ध सहकाररता, सहअग्स्तत्ि र समन्त्ियको तसद्धान्त्तमा आधाररत,

•

प्राकृततक तथा वित्तीय स्रोत साधिको समन्त्यावयक वितरणमा सघाउ पुर्याउिे उद्देश्यले
सं िैधातिक तिकायको रूपमा रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यिस्था,

•

तीििटै तहले िेपालको स्ितन्त्रता, सािषभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, स्िाधीिता, रावष्ट्रय वहत,
सिाषङगीण विकास, बहुदलीय प्रततस्पधाषत्मक लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक सं घीय शासि
प्रणाली, मािि अतधकार तथा मौतलक हक, कािूिी राज्य, शग्ि पृथकीकरण र तियन्त्रण तथा
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सन्त्तुलि, बहुलता र समाितामा आधाररत समतामूलक समाज, समािेशी प्रतततितधत्ि र
पवहचािको सं रषण गिे,
•

तहगत वििाद समाधाि र समन्त्िय गिे सं यन्त्रको रूपमा अन्त्तरप्रदे श पररर्द्, प्रदे श सभा र
सं िैधातिक इजलास ।

पन्त्ध्रौं योजिा (२०७६/७७-२०८०/८१) मा सं घीय शासि प्रणाली9
सोच: समन्त्िय, सहयोग र सहकायषमा आधाररत समािेशी सं घीय शासि प्रणाली ।
लक्ष्य: सं घीय शासि पद्धततबाट प्राप्त हुिे लाभमा सबै िागररकहरूको समाि पहुाँच र अिसर सुतिग्ित
गिे ।
उद्देश्य
(1)

लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुिे लाभको समािुपाततक, समािेशी र न्त्यायोग्चत वितरणको अिस्था
सुतिग्ित गिु,ष

(2)

सग्न्नकटताको तसद्धान्त्त अिुसार कायषसम्पादि हुिे अिस्था तसजषिा गिु,ष

(3)

स्थािीय तहबाट राजिीततक एिं प्रशासतिक िेतत्ृ ि विकास गिुष ।

रणिीतत
(1)

तहगत सम्बन्त्धलाई पररभावर्त गिष आिश्यक कािूिी र सं स्थागत आधार तयार गिे,

(2)

तीि तहका सरकारहरूलाई सहज रूपले सञ्चालि गिष योजिा, िीतत र रणिीतत बिाई
कायाषन्त्ियि गिे,

(3)

भौगोतलक, सामाग्जक, आतथषक, सांस्कृततक विविधतालाई जीिन्त्तता प्रदाि गिे ।

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ध
िेपालको सं घीय प्रणाली परस्पर सहयोगमा आधाररत सं घीयता हो । तीि तहबीचको सम्बन्त्ध
सहकाररता, सहअग्स्तत्ि,

समन्त्िय र

पारस्पररक

सहयोगको

तसद्धान्त्तमा

आधाररत

छ

।

यी

तसद्धान्त्तहरूलाई व्यिहाररक वहसाबले कसरी कायाषन्त्ियि गिे र साझा बुझाइ कायम गिे भन्त्िे
सम्बन्त्धमा सङ्कघले कािूि बिाउिे व्यिस्थाबमोग्जम सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह (समन्त्िय तथा

9
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अन्त्तरसम्बन्त्ध) ऐि, २०७७ तिमाषण गररएको छ । तीि तहबीचको अन्त्तरसम्बन्त्धलाई दे हायका
विर्यमा आधाररत भई उल्लेख गिष सवकन्त्छ:राजिीततक अन्त्तरसम्बन्त्ध
•

तीििटै तहमा अपिादको रूपमा केही स्ितन्त्र व्यग्ि बाहे क राजिीततक दलकै प्रतततितधहरू
तििाषग्चत भई कायष सञ्चालि गिे,

•

रावष्ट्रय सभा तििाषचिमा प्रदे श सभा सदस्य र स्थािीय तह (गाउाँ पातलका र िगरपातलका) का
प्रमुख, उपप्रमुख मतदाता रहिे,

•

सं घ-प्रदे श तथा प्रदे श-प्रदे शबीचका राजिीततक वििाद समाधाि गिष गदठत अन्त्तरप्रदे श
पररर्द्मा सं घ, प्रदे श दुिैको प्रतततितधत्ि रहिे,

•

तीििटै तहबीच समन्त्िय तथा अन्त्तरसम्बन्त्धलाई व्यिग्स्थत गिष गदठत रावष्ट्रय समन्त्िय
पररर्द्मा तीिै तहको प्रतततितधत्ि रहिे,

•

सङ्कघको प्रतततितधको रूपमा प्रदे श प्रमुखले प्रदे शको विधावयकी र कायषपातलकीय कायषमा
सं लनिता जिाउिे ।

विधावयकी अन्त्तरसम्बन्त्ध
•

साझा सूचीका विर्यमा कािूि बिाउाँ दा सं विधाि र मातथल्लो तहको कािूिसाँग िबाग्झिे गरी
बिाउिु पिे । बाग्झएमा बाग्झएको हदसम्म तल्लो तहले बिाएको कािूि अमान्त्य हुिे,

•

दुई िा दुईभन्त्दा बढी प्रदे शहरूले अिुरोध गरे मा प्रदे शको एकल अतधकारअन्त्तगषतका विर्यमा
सङघले कािूि बिाउि सक्िे,

•

प्रदे शमा सं घीय शासि कायम रहेको अिस्थामा सं घले प्रदे शको एकल अतधकारको विर्यमा
कािूि बिाउि सक्िे,

•

प्रदे शको सीमािा हेरफेर र एकल अतधकार सूचीमा उग्ल्लग्खत विर्यसाँग सम्बग्न्त्धत सं विधाि
सं शोधि विधेयकमा बहुसङ्कख्यक प्रदे श सभाको सहमतत आिश्यक हुिे,

•

स्थािीय तहको कािूि तिमाषण प्रवक्रया प्रदे श कािूिबमोग्जम हुिे ।

कायषपातलकीय अन्त्तरसम्बन्त्ध
•

िेपाल सरकारले प्रदे श मग्न्त्रपररर्द् र स्थािीय तहलाई सं विधाि र सं घीय कािूिबमोग्जम
आिश्यक तिदे शि ददि सक्िे,
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•

तिग्ित अिस्थामा राष्ट्रपततले प्रदे श मग्न्त्रपररर्द्लाई सचेत गराउि, प्रदे श मग्न्त्रपररर्द् र प्रदे श
सभालाई तिलम्बि िा विघटि गिष सक्िे,

•

प्रदे श िा स्थािीय तहले िस्तु तथा सेिाको विस्तार िा ढु िािीमा बाधा अिरोध गिष िपाइिे,

•

एक-अकाषको कािूिी व्यिस्था, प्रशासतिक तिणषय र आदे शको कायाषन्त्ियिमा सहयोग गिे तथा
एक-अकाषको अतधकारषेरको सम्माि गिुप
ष िे,

•

िेपाल सरकारले सं िैधातिक सीमातभर रहेर गाउाँ पातलका र िगरपातलकाको सङ्कख्या र सीमा
हेरफेर गिष सक्िे।

न्त्यावयक अन्त्तरसम्बन्त्ध
•

न्त्यायपातलका एकीकृत स्िरूपको भए तापति न्त्यावयक अतधकार विकेन्त्रीकरण गररएको ।
प्रत्येक प्रदे शमा उच्च अदालत र ग्जल्लामा ग्जल्ला अदालत रहे को,

•

वििाद

तिरूपणको

इजलासलाई तीििटै

लातग

सं िैधातिक

इजलासको

व्यिस्था

रहेको

छ

।

सं िैधातिक

तहले तिमाषण गरे को कािूिको सं िैधातिकता पति परीषण गिे

ग्जम्मेिारी,
•

प्रदे श कािूिबमोग्जम स्थापिा हुिे स्थािीय अदालत र स्थािीय तहको न्त्यावयक सतमततको
तिणषयउपर ग्जल्ला अदालतमा पुिरािेदि लानिे व्यिस्था,

•

ग्जल्ला समन्त्िय सतमततका प्रमुख र स्थािीय तहका प्रमुखले ग्जल्ला न्त्यायाधीशसमष शपथ
तलिुपिे व्यिस्था ।

वित्तीय अन्त्तरसम्बन्त्ध
•

साझा सूची र तीििटै तहमा िपरे का विर्यमा कर लगाउिे र राजस्ि उठाउिे व्यिस्था
िेपाल सरकारले तिधाषरण गरे बमोग्जम हुिे,

•

िेपाल सरकारले सङ्ककलि गरे को राजस्ि तीििटै तहबीच न्त्यायोग्चत वितरण गिुप
ष िे,

•

प्रदे श र स्थािीय तहले प्राप्त गिे वित्तीय हस्तान्त्तरण रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्तीय
आयोगको तसफाररसबमोग्जम हुिे,

•

आतथषक अतधकार र वित्तीय अिुशासिका विर्यलाई व्यिस्थापि गिष िेपाल सरकारका अथष
मन्त्रीको सं योजकत्िमा प्रदे श अथष मन्त्रीहरू, स्थािीय तहका प्रतततितध र विर्यविज्ञसमेत रहे को
अन्त्तरसरकारी वित्त पररर्द्को व्यिस्था,
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•

तीििटै तहले रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले तसफाररस गरे को सीमातभर रही
आन्त्तररक ऋण तलि सक्िे । प्रदे श र स्थािीय तहले आन्त्तररक ऋण तलिुअग्घ िेपाल
सरकारको सहमतत तलिुपिे ।

प्रशासतिक अन्त्तरसम्बन्त्ध
•

प्रदे श र स्थािीय तहको लातग आिश्यक जिशग्ि चयिका लातग सं घीय कािूिले तिधाषरण
गरे को मापदण्डको अधीिमा रही प्रदे श लोकसेिा आयोगको स्थापिा हुिे,

•

लोकसेिा आयोगको परामशषमा सं घीय र प्रदे श तिजामतत सेिाका पदबीच सेिा पररितषि िा
स्थािान्त्तरण,

•

सं विधाि जारी हुाँदा कायषरत कमषचारीहरू तीििटै तहमा समायोजि र व्यिस्थापि गिुप
ष िे
सङ्कक्रमणकालीि व्यिस्था,

•

स्थािीय सेिाको गठि, सञ्चालि, व्यिस्थापि, सेिाका शतष तथा सुविधासम्बन्त्धी आधारभूत
तसद्धान्त्त र मापदण्ड सं घीय कािूिबमोग्जम हुिे,

•

स्थािीय सेिाका कमषचारीको तलब स्केल प्रदे श सरकारले तोकेबमोग्जम हुिे र प्रदे श
सरकारले ितोकेसम्म िेपाल सरकारले तोकेबमोग्जम हुिे,

•

अन्त्तरतह सरुिा ।

िेपालमा सं घीय शासि प्रणालीका च ुिौती
•

सं विधािप्रतत सबै सरोकारिालाको समाि बुझाइ कायम गिु,ष

•

सबै तहमा प्रशासि र राजिीततबीच अन्त्तरसम्बन्त्ध पररभावर्त गिु,ष

•

सरकारका तहहरूमा जिशग्ि व्यिस्थापि गिु,ष

•

वित्तीय सं घीयता कायाषन्त्ियि गिु,ष

•

सहकारी सं घीयताको मूल्य र मान्त्यतालाई आत्मसात गिु,ष

•

सबै प्रदे शलाई एउटै ददशामा अग्रसर गराउिु,

•

सबै तहबीच समन्त्िय स्थावपत गरी सं विधािले तोकेका अतधकारहरूको तत्तत् तहमा अभ्यास
गिु,ष

•

प्रदे श र स्थािीय तहहरूको षमता विकास गिुष ।
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िेपालमा सं घीयताको समस्या
•

अतधकारषेरको विर्यमा अन्त्तरतह द्वन्त्द्व बढ्दै गएको,

•

एकल अतधकारको सूचीमा समेवटएका कततपय कायषहरू साझा सूचीमा पति समेवटएकाले
कायषमा दोहोरोपिा,

•

अतधकारमुखी प्रिृग्त्त,

•

स्रोत साधिमा परतिभषरता,

•

एक-अको सरकारबीच अपेग्षत समन्त्िय कायम हुि िसकेको,

•

सं घीय कािूिको अभािमा प्रदे श र स्थािीय तहको कािूि तिमाषण हुि िसकेको,

•

प्राकृततक स्रोत साधि र राजस्िको बााँडफााँटमा वििाद दे ग्खिे गरे को,

•

भ्रष्टाचार र अतियतमतता बढ्दै गएको,

•

तसद्धान्त्तत: अतधकार विभाजि भए तापति व्यिहारमा केन्त्रमुखी राजिीततक व्यिस्था कायमै
रहेको,

•

प्रदे श सरकार र राजिीततक िेतत्ृ िमा राजिीततक सौदािाजी गिे षमताको विकास भई
िसक्दा सं घीयता सिलताउन्त्मुख हुि िसकेको ।

िेपालको सं घीयतालाई सबल बिाउिे उपाय
•

द्वन्त्द्व समाधाि र समन्त्िय स्थावपत गिष स्थावपत सं यन्त्रलाई सवक्रय बिाउिु पिे,

•

स्थािीय तहका जिप्रतततितध र कमषचारीमा विधावयकी प्रावितधक ज्ञाि र सीप विकास गिष
प्रदे श र स्थािीय तहमा विशेर् कायषक्रम सञ्चालि गिुप
ष िे,

•

सं घले प्रदे शलाई समेत लागू हुिे गरी बिाउिुपिे िीतत, मापदण्ड र कािूि तछट्टै बिाउिु पिे,

•

एकल अतधकारको सूचीमा रहेका विर्यहरू साझा अतधकार सूचीमा रहेका विर्यभन्त्दा मातथ
हुन्त्छि् (Exclusive function prevails over concurrent function) भन्त्िे तसद्धान्त्त अन्त्य
ु हरूको सन्त्दभषमा पति प्रयोग गररएको हुिाले साझा अतधकारको िाममा अको तहको
मुलक
एकल अतधकारको विर्यमा प्रिेश गिष िहुिे,

•

प्रदे श र स्थािीय तहको राजस्ि पररचालि षमता िृवद्ध गिुप
ष िे,

•

भ्रष्टाचार र अतियतमतता तियन्त्रण गिष राजिीततक इच्छाशग्ि र संस्थागत षमता अतभिृवद्ध
गिुप
ष िे,
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•

अतधकार सूचीको विस्तृतीकरणको आिश्यकतािुसार पररजमाजषि गिे, पररमाजषि गदाष तीििटै
तहको एकल अतधकारको सूचीमा रहेका कामलाई समेत जिताको िग्जकबाट सम्पादि हुिे
गरी

आिश्यकता

र

उपयुिताको

आधारमा

विकेन्त्रीकरणको

ग्जम्मेिारी

स्थािान्त्तरण,

अतधकार प्रत्यायोजि िा तिषेपण जस्ता वितध अिलम्बि गिुप
ष िे,
•

अतधकारषेरका विर्यमा बुझाइमा एकरूपता कायम गिष रावष्ट्रय परामशष गिुप
ष िे,

•

कािूिबमोग्जम प्रदे श र स्थािीय तहमा हस्तान्त्तरण गिुप
ष िे कायाषलयहरू समयमै हस्तान्त्तरण
गिुप
ष िे,

•

तीि तहबीच कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी कािूि अविलम्ब तजुम
ष ा गरी कायाषन्त्ियि गिुप
ष िे,

•

वित्तीय सं घीयताको तसद्धान्त्तलाई आत्मसात गरी राजस्ि र प्राकृततक स्रोत साधिको
सम्बन्त्धमा िस्तुगत आधार तयार गरी तहगत रूपमा न्त्यायोग्चत बााँडफााँट गिुप
ष िे,

•

ग्जल्ला समन्त्िय सतमततको भूतमकालाई कािूिद्वारा स्पष्ट गिुप
ष िे ।

तिष्कर्ष
ु हरूमा सफल छै िि् । यो आफैँमा केही महाँगो र जवटल
अन्त्त्यमा, सं घीय प्रणाली सबै मुलक
ु को अभ्यासको अिुभिको आधारमा सुधार गदै स्िस्थ अभ्यास गिष सकेमा
प्रणाली हो । सफल मुलक
सं विधािको उद्देश्य पूरा गिष यो प्रणाली सहयोगी हुि सक्दछ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)।
िे ष्ठ¸ राजेन्त्र¸ "सं घीय गणतन्त्र िेपाल-समािेशी लोकतन्त्रको उच्चतम रूप", २०७१ भदौ, सेन्त्टर फर फेडेरल
स्टडीज, िेपाल, भोटावहटी ।
सुिेदी, सोमलाल¸ "िेपालमा सं घीयता र कायषग्जम्मेिारी तिधाषरण", २०६५, प्रकाशक िीमती अञ्जिा सुिेदी,
काठमाडौँ-१४, कलङकीस्थाि ।
सं विधाि सभा, राज्यको पुिसंरचिा तथा राज्य शग्िको बााँडफााँट सतमततद्वारा प्रकाग्शत "अिधारणा पर र
प्रारग्म्भक मस्यौदासम्बन्त्धी प्रततिेदि, २०६६ ।
ज्ञिाली, चन्त्रकान्त्त¸ "सं घीय शासि प्रणाली र राज्यको पुिसंरचिा", २०६४ माघ, प्रकाशक सुिी अतमता
ज्ञिाली र जिसेिा वप्रन्त्टसष प्रा.तल.

NFPPD Nepal द्वारा तमतत २०७६ जेठ १८ मा आयोग्जत अन्त्तरवक्रया कायषक्रममा काशीराज दाहालद्वारा
प्रस्तुत "सं घीय प्रणालीमा तहगत अन्त्तरसम्बन्त्ध: अभ्यास र अिुभि" विर्यक कायषपर ।

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

187

सािषजतिक खररद व्यिस्थापिको प्रभािकाररता

बसन्त्तराज तसनदे ल



साराशं

सािषजतिक खररद राज्य सञ्चालिका लातग, जिताका वहत र आिश्यकताको सम्बोधिका लातग
सािषजतिक स्रोतको पररचालि गिे माध्यम भएकोले सािषजतिक खररदलाई मू ल्य साथषक ता ,
विश्वसिीयता , जिाफदे ही , प्रततस्पधाष त्मक , समाि सहभातगताको तसद्धान्त्तबमोग्जम उपयुि खररद
वितध

अपिाउाँ दै

विश्वसिीय

र

समयबद्ध

खररद

व्यिस्थापि

गररिु

पदष छ

।

बस्तुगत

आिश्यकताबमोग्जम यथाथषप रक माग तिधाष र ण गरी प्रततस्पधाष त्मक ढङ्कगले सबै लाई सहभागी हुिे
समाि अिसरको सुतिग्ितता गरी ले ख मा औ ल्ीँ याईएका कमजोर पषहरुमा सुधार गरी आधुतिक
खररद मोडातलटीको अभ्यास गदै गयौँ भिे राज्यकोर्बाट खचष गरी गररिे सािषजतिक खररद कायषले
िागररकमा सही ढङ्कगले से िा प्रिाह गिष र दे श को विकास तिमाष ण मा उल्ले ख िीय योगदाि पुगी
सुशासि प्रबद्धषि गिष मद्दत पुनिे विश्वास गिष सवकिे दे ग्खन्त्छ ।
विर्य प्रिे श
सािषजतिक वित्तीय प्रणालीको महत्त्िपू णष अङ्कगको रूपमा सािषजतिक खररद व्यिस्थापि
प्रणाली रहे को हुन्त्छ । लोकताग्न्त्रक शासि व्यिस्थामा जिताको सहभातगता, पारदग्शषता र
सािषजतिक स्रोतको जिवहतमा उग्चत प्रयोगको सुतिग्ितता हुि ु महत्त्िपू णष हुिे गदष छ । सािषजतिक
खररद राज्य सञ्चालिका लातग, जिताका वहत र आिश्यकताको सम्बोधिका लातग सािषजतिक
स्रोतको पररचालि गिे माध्यम हो । सािषजतिक तिकायले खररद आिश्यकताको पवहचाि गरी
तिग्ित समयमा उपयुि िस्तु, से िा तथा तिमाष ण कायषह रू तमतव्ययी, औग्चत्यपू णष ढङ्कगले ,
तछटोछररतो माध्यमबाट गुण स्तरीय खररद गरी सािषजतिक तिकायको तिग्ित उद्दे श्य प्रातप्त गिे
कायष िै सािषजतिक खररद व्यिस्थापि हो । खररद व्यिस्थापिको प्रभािकारी अभ्यासबाट
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सािषजतिक स्रोत साधिको समुग्चत उपयोगलाई व्यिग्स्थत गिष सवकन्त्छ । सािषजतिक स्रोत तथा
साधिको कु शलतापू ि षक प्रयोग गिष सक्िु सरकारको सफलताको मापि तथा सुशासि प्रिद्धष ि को
महत्त्िपू णष औजारको रूपमा रहे को हुन्त्छ ।
राज्यको शग्ि प्रयोगको साधि पति हो सािषजतिक स्रोत । सरकारद्वारा प्रदाि गररिे
सािषजतिक से िा प्रिाह, सािषजतिक तिमाषण कायषका लातग सरकारको महत्त्िपू णष स्रोतको उच्चतम
उपयोग गरी जितालाई से िा ददि, विकास तिमाष ण कायष अगातड बढाउाँ दै समृवद्ध हातसल गिे , राज्य
सञ्चालि गिे , सािषजतिक स्रोतको सही र वितध सम्मत उपयोग भएको छ भन्ने विश्वास ददलाउिे
वितध, प्रवक्रया र सं य न्त्र चावहन्त्छ । त्यसका लातग िै सािषजतिक कोर् प्रयोगको सम्बन्त्धमा छु ट्टै
कािू िी व्यिस्था गररएको हुन्त्छ , जसले कािू िी प्रवकयाबाट िै सािषजतिक खररदमाफष त् सािषजतिक
कोर्को खचषमा एकरूपता, विश्वसिीयता, तिश्पषता जिाफदे वहता र पारदग्शषता कायम गराउाँ द छ ।
सािषजतिक

खररद

व्यिस्थापि सरकारी

तिकायले

गिे

खररदमा

स्िीकायष

वितध

र

मापदण्डको प्रयोगसाँ ग सम्बग्न्त्ध त छ । सािषजतिक खररद ऐि, २०६३ मा सािषजतिक तिकाय
भन्नाले सं बैधातिक अङ्कग िा तिकाय, िे पाल सरकार िा प्रदे श सरकारका मन्त्रालय, सग्चिालय,
आयोग, विभाग िा सो अन्त्तगषत का तिकाय, साथै िे पाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पू णष िा
अतधकां श स्िातमत्ि िा तियन्त्र णमा रहे को सं स्थाि, कम्पिी िा बै ङ्क र ती सरकार अन्त्तगषत गदठत
आयोग, सं स्थाि, प्रततष्ठाि, तिगम, बोडष तथा सरकारको पूणष िा आं ग्शक अिुदाि प्राप्त विश्वद्यालय,
महाविद्यालय, अिुस न्त्धाि केन्त्र र स्थािीय तह सम्झिुप छष भिी पररभावर्त गरे को छ । जुि सुकै
शासकीय व्यिस्थामा पति सरकारका कामकारिाही अगातड बढाउिे माध्यमको रूपमा सािषजतिक
खररद कायष रहे को हुन्त्छ । ततिै सािषजतिक तिकायहरूले आफ्िा ग्जम्मे िारी पू रा गिष, जितालाई
से िा प्रिाह गिष एिं दे श विकासका कायषह रू सञ्चालि गिषका लातग आिश्यक पिे िस्तु तथा से िा,
तिमाष ण कायष आदद सरकारी कोर् प्रयोग गरी तिग्ित वितध, प्रवक्रया अिलम्बि गरी प्राप्त गिे
तररका िै सािषजतिक खररद व्यिस्थापि हो ।
सािषज तिक खररदको उद्देश्य एिं आिश्यकता
सािषजतिक

खररद

प्रवक्रयामा

प्रततस्पधाष ,

स्िच्छता,

इमान्त्दाररता,

जिाफदे वहता

र

विश्वसिीयता प्रिद्धष ि गरी तमतव्ययी तथा वििे क पू णष ढङ्कगबाट सािषजतिक खचषको अतधकतम
प्रततफल हातसल गिष सािषजतिक तिकायले तिमाष ण कायष गदाष , गराउाँ दा मालसामाि, परामशष से िा
तथा अन्त्य से िा खररद गदाष त्यस्तो खररदको व्यिस्थापि षमता अतभिृवद्ध गरी उत्पादक, तबक्रे ता,
आपू ततषक ताष , तिमाष ण व्यिसायी िा से िाप्रदायकलाई वििाभे द भाि सािषजतिक खररद प्रवक्रयामा
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सहभागी हुिे समाि अिसर सुतिग्ित गरी सुशासिको प्रत्याभूतत गिे सम्बन्त्धमा कािू िी व्यिस्था
िाछछिीय भएकोले सािषजतिक खररद ऐि जारी गररएको भिी उि ऐिको प्रस्ताििामा उल्ले ख
भएको छ । सािषजतिक खररदको महत्त्िपू णष उद्दे श्को रूपमा यसको तिष्पषता, प्रततस्पधाष त्मक
व्यिस्था र खररदमा भे द भािरवहत समाि सहभातगताको सुतिग्ितता गिुष िै रहे को मान्न सवकन्त्छ ।
सािषजतिक कोर्लाई जिता एिं राष्ट्रको वहतका लातग तमतव्ययी ढङ्कगले प्रयोग गिुष पदष छ
भन्ने सै द्धाग्न्त्तक अिधारणबाट िै सािषजतिक तिकायहरूले गिे खररद प्रवक्रयालाई व्यिग्स्थत
बिाउिे उपायहरूको विकास भएको पाइन्त्छ । दे श को कूल बजे ट को अतधकां श वहस्सा सािषजतिक
खररदको माध्यमबाट खचष गरी सािषजतिक तिकायहरूलाई चलायमाि गराउिे , कायषक्र म सञ्चालि
गिे , से िा प्रिाह चस्ु त पािे , दे श को विकास तिमाष ण र जिवहत कायष गिषमा के ग्न्त्रत गररिु पदष छ ।
यसका लातग स्रोतको व्यिस्थापि र सो स्रोतको वितधपूि षक खचष गिे प्रवक्रयाको आिश्यकता
पदष छ । सािषजतिक खररदको आिश्यकतालाई तिम्ि रूपमा उल्ले ख गिष सवकन्त्छः•

सरकारले जितासाँ ग गरे को प्रततबद्धता पू रा गिे माध्यमको रूपमा रावष्ट्रय बजेट को
कायाष न्त्ियि गिष,

•

सरकारको िीतत कायषक्रम लागू गिष,

•

दे श को भौततक पू िाष धारहरूको तिमाष ण गरी दे श विकासको ग्जम्मे िारी पू रा गिष,

•

सािषजतिक तिकायले अध्ययि, अिुस न्त्धाि, परामशष कायष गिष,

•

प्राकृ ततक स्रोत र साधि दे श र जिताको वहतमा प्रयोग गररएको सुतिग्ितता ददलाउि,

•

सािषजतिक तिकायका दै तिक कायष सञ्चालिका लातग आिश्यक पिे िस्तु, मालसामाि
तथा से िा खररद िा प्राप्त गिष,

•

दे श ले तिधाषर ण गरे को आतथषक विकासको लक्ष्य प्राप्त गिष,

•

सािषजतिक खररदका माध्यमबाट आतथषक वक्रयाकलापमा िृ वद्ध गरी रोजगारर तसजषिा गिष,

•

सािषजतिक खररदमाफष त् पुाँजी तिमाष ण गिष,

•

सरकारले सािषजतिक खररदको माध्यबाट आतथषक वक्रयाकलापका षेर विस्तार गरी तिजी
षे र का आतथषक गततवितधलाई चलायमाि बिाउि,

•

सािषजतिक तिकायका कामकारिाहीलाई सबै को स्िीकारयोनय एिं सािषजतिक खररदमा
समाि सहभातगताको सुतिग्ितता गिष,

•

सािषजतिक स्रोतको दुरू पयोग रोकी सुशासि कायम गराउि,

•

आधुतिक प्रवितध एिं व्यािसावयकता हस्तान्त्तरणमाफष त् षमता अतभबृवद्ध गिष ।
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सािषज तिक खररद वितध
सािषजतिक तिकायमा अतधकार प्राप्त अतधकारीको तलग्खत आदे श वििा कसै ले कु िै पति
खररद गिष पाउाँ दैि ि् । ऐिबमोग्जमको कायषवितध पू रा गरी खररदसम्बन्त्धी कायष गिे गराउिे
ग्जम्मे िारी सम्बग्न्त्धत सािषजतिक तिकायको प्रमुख को हुिे र सािषजतिक खररद अिुगमि कायाष ल यले
तिधाष र ण गरे को योनयता भएको र खररद कायषस म्बन्त्धी ज्ञाि भएको िा तालीम प्राप्त गरे को
कमषचारीबाट खररद कायष गराउिु पदष छ । सािषजतिक खररदलाई व्यिग्स्थत र तियम सम्मत
बिाउिको लातग खररदका वितभन्न प्रवक्रयागत चरण एिं यसका वितधहरू तय गररएका छि् ।
सािषजतिक तिकायमा खररद गिुषप िे आिश्यकता पवहचाि भएपिात् वितियोग्जत बजे ट र स्िीकृ त
कायषक्र मको पररतधतभर रही खररद गुरु योजिा िा िावर्षक खररद योजिा बिाइ खररदको विस्तृत
वििरण, पररणाम र षेर एवकि गरी िास्तविक लागत अिुमाि तिधाषर ण गररिु पछष । उि
लागत अिुमािको आधारमा खररद कायषलाई अतधकतम प्रततस्पधाष त्मक बिाई बढी सुविधाजिक
बिाउि प्याके ग्जिको व्यिस्थामाफष त् उपयुि खररद वितधको छिौट गरी ऐिबमोग्जमको कायषवितध
एिं प्रवक्रया पू रा गरी खररद गररिु पदष छ । सािषजतिक तिकायले तिधाष ररत बजेट र अिस्था तथा
खररद कायषको मू ल्यको आधारमा तिम्िािुसारको खररद वितध छिौट गरी खररद गराउि सक्िे
व्यिस्था प्रचतलत सािषजतिक खररद ऐिमा गररएको छ ।
•

अन्त्तराष वष्ट्रयस्तरमा खुल्ला बोलापर आह्वाि,

•

रावष्ट्रयस्तरमा खुल्ला बोलपर आह्वाि,

•

ग्शलबन्त्दी दरभाउपर,

•

सोझै खररद वितध,

•

उपभोिा सतमतत िा लाभग्राही समू ह सहभागी भई कायष गराउिे,

•

अमाितबाट,

•

एकमुष्ट दर वितध,

•

क्याटलग सवपि वितध,

•

तलतमटे ड टे ण्डररि खररद वितध,

•

बाई धयाक वितध,

•

सोझै िाताष माफष त् परामशष से िा खररद वितध ।
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सािषज तिक खररदमा रहे का समस्या
िे पालको सािषजतिक खररद सञ्चालिको क्रममा के ही सं स्थागत कमजोरी, कािू िी समस्या,
व्यिहारजन्त्य समस्याहरू रहिाले सािषजतिक कोर् खचष गरी गररिे सािषजतिक खररद बढी
िततजामू ल क, पारदशी एिं प्रततस्पधाष त्मक हुि सके को छै ि । यी समस्याहरूलाई तिम्िािुसार
उल्ले ख गिष सवकन्त्छ ।
•

िावर्षक खररद योजिा तथा खररद गुरु योजिा अिुसार खररद िहुि ,ु

•

खररदको

मापदण्ड

स्पष्ट िहुि ,ु

आिश्यकताको

आधारमा

िभई

अत्यातधक

मारामा

अिािश्यक खररद हुि,ु
•

राजिीततक पहुाँच को आधारमा सम्भाव्यता अध्ययिवििा िै औग्चत्यहीि योजिा छिौट गरी
खररद प्रवक्रया सञ्चालि गररिे प्रिृ ग्त्तमा अझै सुधार हुि िसक्िु,

•

सािषजतिक खररद प्रवक्रयामा सं ल नि कमषचारीमा दषताको अभाि, कािू ि कायाष न्त्ियिमा
उदासीिता,

•

सािषजतिक खररद छु ट्टै विशेर् ज्ञ से िाको रूपमा विकास िहुि ,ु

•

सं घ , प्रदे श र स्थािीय सरकार अिुकू ल हुिे गरी खररद कािू ि सं शोधि िहुि ,ु एकरूपता
िहुाँदा कािू ि कायाष न्त्ियिमा समस्या,

•

सािषजतिक खररद ऐि, तियम र कततपय अन्त्य प्रचतलत कािू ि हरूमा रहे का विरोधाभार्पू णष
प्रािधािले कायाष न्त्ियिमा अस्पष्टता रहे को,

•

कततपय अिस्थामा खररद आिश्यकता अिुमाि गिष िसवकिे िा बदतियतपू ि षक प्रततस्पधाष
छल्ि टु क्राएर गरी खररद गिे प्रिृ ग्त्त,

•

न्त्यू ि कबोल गिे प्रस्ताि स्िीकृ त गिुष पदाष गुण स्तररयता कायम गिष िसवकिे समयमा िै
कायष सम्पन्न िहुिे,

•

तिजी षे र को व्यािसावयकता षमता र इमािदाररताको अभाि,

•

ठू ला ठे क्काहरूमा योनयता पुर्याउि विदे शी फमषसाँग Joint Venture गिुषप िे बाध्यताले
के िल फमष वकन्नु प िे गलत अभ्यास,

•

ठोर् मिातसब कारणवििा म्याद थप गिे प्रचलि, समयमािै कायष सम्पन्न िगरी लापरिाही
गिे उ पर जररिािा अशुल गिष कारिाही गिष िसक्िे,

•

ु ाको भरमा प्रावितधक िापजााँ च प्रततिे द ि तयार पािे , िास्तविक िापाजााँ च को अभािमा
हच ि
गलत लागत अिुमाि तयार हुिे र अिािश्यक रूपमा Variation हुिे गरे को,
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•

योजिा कायाष न्त्ि यि गिे कमजोर सं स्थागत षमता रहे को छ । दरबन्त्दी पुि रािलोकि
हुि िसक्दा दष प्रावितधक जिशग्िको अभाि रहे को कारण कमजोर योजिा व्यिस्थापि
रहे को,

•

स्थािीय जायज जिगुिासो सम्बोधि िहुिे , अिािश्यक अिरोधलाई प्रशासतिक कारिाही
गिष िसक्िे, साथै कमजोर सुरषा व्यिस्थाको कारण योजिा कायाष न्त्ियमा अिरोध,

•

अन्त्तरतिकाय जस्तै सडक, िि, िातािरण, धातमषक सां स्कृ ततक सम्पदा सं रषण गिे
तिकाय, विद्युत , टे तलफोि, ढल तिकास स्थािीय सरकारबीच समन्त्ियको अभािले समस्या
तसजषिा भएको,

•

Public Utilities को व्यिस्थापि गिष सम्बग्न्त्धत तिकायहरूसाँ ग समन्त्िय िुहि
ु ,ु

•

खररद तिमाष ण को चरणमा उत्पन्न वििाद समस्याको समयमा िै तिराकरण िहुि ,ु कािू िी
अस्पष्टता जवटलता एिं लामो कािू िी झण्झवटलो प्रवक्रया,

•

िततजमुखीभन्त्दा पति प्रवक्रयामुखी कमषचारीतन्त्र र कािू िी व्यिस्था,

•

तियमिकारी तिकायहरूको अिािश्यक तिगरािी चासो एिं हस्तषे प को कारण तिणषय
ु िे कमषचारीमा अकमषण्यता हािी,
प्रवक्रयामा सं ल नि हुि प

•

पयाष प्त स्रोत साधिको कमी,

•

Technology Transfer हुि िसक्िु ।

सािषज तिक खररदमा गररिु पिे सुधार
उपरोि कमी कमजोरी एिं समस्याहरूलाई सम्बोधि गरी सािषजतिक खचषबाट हुिे
सािषजतिक खररद कायषलाई अझ बढी पारदशी प्रततस्पधाष त्मक एिं समयािुकू ल बिाउाँ दै सुशासि
प्रिद्धष ि गिष तिम्िािुसार सुधार गररिु पिे दे ग्खन्त्छः•

सािषजतिक खररदको लातग छु ट्टै विशेर् ज्ञ से िाको रूपमा विकास गदै दष जिशग्िको
व्यिस्था गिे , तालीममाफष त् कमषचारीको दषता अतभबृवद्ध गिे ,

•

कायाष न्त्ियियोनय खररद गुरु योजिा िावर्षक खररद योजिा तयार पारी सोही अिुसार खररद
कारिाही सञ्चालि गररिुप िे ,

•

पयाष प्त जिशग्िको व्यिस्था स्रोत साधिको प्रबन्त्ध गरी खररद गिे सं स्थागत सं रचिा
विकास गिुषप िे ,

•

सम्पू णष खररद प्रवक्रयालाई सू चिा प्रवितधमा आधाररत बिाउिे,
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•

ऐि तियमको विद्यमाि दोहोरोपिा अस्पष्टता हटाउिे विश्वमा प्रचलिमा रहे को आधुतिक
खररद प्रणालीको अभ्यास गदै समयािुकू ल कािू ि सं शोधि एिं तिमाष ण गदै लै जािे ,

•

रुनण आयोजिाहरू सम्पन्न गिष आिश्यक व्यिस्था तमलाउिे ग्जम्मे िार पषलाई कारिाही
गिे ,

•

लागत अिुमाि यथाथषप रक बिाउिे र बोलपर मू ल्याङ्किलाई पारदशी बिाउिे,

•

तिजी षे र को व्यिसावयकता अतभिृ वद्ध एिं षमता विकासमा सहयोग गिे ,

•

उग्चत दण्ड पुर स्कारको व्यिस्था कडाइका साथ लागू गिे ,

•

अन्त्तरतिकाय समन्त्ियको लातग अतधकारसवहतको समन्त्िय सं य न्त्रको विकास गिे ,
सािषजतिक खररदलाई मू ल्य साथषक ता, विश्वसतियता, जिाफदे वहता, प्रततस्पधाष त्मक, समाि

सहभातगताको तसद्धान्त्तबमोग्जम उपयुि खररद वितधको छिौट अपिाउाँ दै विश्वसिीय र समयबद्ध
खररद भएको भिी जिपरीषण वितधमाफष त् जिताको विश्वास आजषि गदै स्ितन्त्र खररद अिुगमि
प्रणालीको विकास गदै

आगामी ददिमा सािषजतिक खररदलाई व्यिग्स्थत बिाउाँ दै लै जािुप िे

दे ग्खन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
सािषजतिक खररद ऐि, २०६३
सािषजतिक खररद तियमािली, २०६४
सािषजतिक खररद अिुगमि कायाष ल यका प्रकाशिहरू
वितभन्न पर पतरकामा प्रकाग्शत सामग्रीहरू
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सरकारी आश्िासि कायाषन्त्ियिमा सं सदीय सतमतत

कमला शाक्य



सारांश

सं सदीय शासि प्रणालीमा कायषपातलका अथाषत ् सरकार सं सदप्रतत उत्तरदायी हुन्त्छ । सं सदमा बहुमत
प्राप्त राजिीततक दलको िेतालाई प्रधािमन्त्रीको पदमा

तििाषचि गररन्त्छ र उिकै िेतत्ृ िमा

मग्न्त्रपररर्द्को गठि हुन्त्छ । सं सदले कायषपातलकाको कामकारिाहीमातथ तिगरािी राख्दछ ।
सरकारले आफ्िो कामकारिाही सम्बन्त्धमा सं सदलाई जािकारी ददिुपिे हुन्त्छ । सरकारको िीतत तथा
कायषक्रम, बजेट ििव्य, प्रश्निोत्तरको समय, विधेयकमातथको छलफल, सङ्ककल्प प्रस्ताि लगायतका
विर्यहरूमातथ हुिे छलफलको क्रममा सरकारका मन्त्रीहरूले सं सदमा वितभन्न आश्िासि ददिे
गदषछि् । यसरी ददइएका आश्िासि कतत पूरा भए, कतत बााँकी छि् भिी अिुगमि, मूल्याङ्कि गिे
कायषको लातग वितभन्न सं सदीय सतमततहरूको गठि भएको हुन्त्छ । सरकारी आश्िासि सतमतत यस्तै
एक सतमतत हो । यस प्रकारको सतमततले सरकारका मन्त्रीहरूबाट सं सदको बैठकमा व्यि भएका
आश्िासिको अध्ययि गरी सोको कायाषन्त्ियि अिस्थाको अिुमगि, मूल्याङ्किको साथै कायाषन्त्ियि
प्रभािकाररताको लातग तिदे शि ददिे गदषछ । यस लेखमा सरकारी आश्िासि कायाषन्त्ियिमा सं घीय
सं सद अन्त्तगषतका सतमततहरूले खेलेको भूतमकाको बारे मा चचाष गररएको छ ।
पृष्ठभूतम
ु मा जितििाषग्चत सं स्था सं सदले िागररकको
सं सदीय शासि प्रणाली अपिाइएको मुलक
प्रतततितधत्ि गदषछ । यही सं स्थामाफषत् सरकार िागररकप्रतत उत्तरदायी रहन्त्छ । राज्य/सरकारका
तफषबाट िागररकलाई प्रदाि गररिे वितभन्न सेिा र सुविधाका विर्य सं सदमाफषत् िै व्यि गररएको
हुन्त्छ । यसरी सरकारको तफषबाट मन्त्रीहरूले समय समयमा सं सदको बैठक र सं सदीय सतमततहरूमा
वितभन्न आश्िासि एिं प्रततबद्धता व्यि गरे का हुन्त्छि् । सदि चतलरहेका िेला हुिे विधेयक, वितभन्न
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प्रस्ताि, प्रश्नउत्तर र शून्त्य समयको छलफलका क्रममा कुिै विर्यलाई सकारात्मक रूपमा हे िे, विचार
गिे, सदिसमष पेश गिे, कदम चाल्िे, कारिाही गिे, पतछ जािकारी गराउिे िा यस्तै अन्त्य कुरा व्यि
गरी प्रततबद्धता जिाइएको हुन्त्छ । कततपय अिस्थामा तत्कालै जिाफ ददिे प्रचलिसमेत रही आएको
पाइन्त्छ । यसरी सं सद िा सं सदीय सतमततहरूमा सरकारको तफषबाट मन्त्रीहरूले व्यि गिे
प्रततबद्धताको अत्यन्त्त ठू लो महत्त्ि रहन्त्छ । सं सदमा हुिे यस्ता छलफल, प्रश्नहरूको जिाफ,
सािषजतिक महत्त्िको रूपमा आउिे विर्यहरू जितासाँग प्रत्यष सरोकार राख्ने भएकोले महत्त्िपूणष
मातिन्त्छ ।
यसरी सरकारको तफषबाट मन्त्रीहरूले समय-समयमा जिप्रतततितधमूलक सं स्था सं सद िा
व्यिस्थावपकामा व्यि गिे प्रततबद्धताहरूलाई सरकारी आश्िासि भतिन्त्छ । अथाषत ् सं सदमा
सरकारका तफषबाट मन्त्रीहरूले समय-समयमा गिे प्रततबद्धता िा बचिलाई सरकारी आश्िासिको
रूपमा तलइन्त्छ । सं सदमा सरकारका तफषबाट मन्त्रीले व्यि गरे का यस्ता आश्िासि कतत
कायाषन्त्ियि भए, कतत कायाषन्त्ियि हुि बााँकी छि् भिी अिुगमि गिे ग्जम्मेिारी सं सदमा तिवहत रहे को
हुन्त्छ । यसरी सरकारी आश्िासिको कायाषन्त्ियि अिस्थाको अिुगमि, तिरीषण एिं परीषण गिे
कायषको लातग सं सदीय सतमततको व्यिस्था गररएको हुन्त्छ ।
सरकारी आश्िासि सतमततको गठि
सरकारी आश्िासिसम्बन्त्धी अन्त्तराषवष्ट्रय इततहास अध्ययि गिे हो भिे सि् १९४९ मा दग्षण
एतसयामा सिषप्रथम भारतको लोक सभाका सभामुखले ६ सदस्यीय सरकारी आश्िासि सतमततको गठि
गरे का तथए । त्यस्तै, राज्य सभामा पति सि् १९७२ को जुलाईदे ग्ख तियमािली सतमततको
तसफाररसबमोग्जम सरकारी आश्िासि सतमततको गठि भएको तथयो । यसको अततररि भारतका
वितभन्न राज्यको विधाि सभाहरूमा समेत यस्तो सतमततको गठि भएको पाइन्त्छ । त्यस्तै, केन्त्या,
ु हरूमा पति सरकारी आश्िासि सतमततको प्रयोग
बंगलादे श, मौररसस, जाग्म्बया, सेसेल्सलगायतका मुलक
भएको पाइन्त्छ ।
िेपालको सन्त्दभषमा सिषप्रथम वि.सं . २०१६ सालको प्रतततितध सभा तियमािलीमा सं सदीय
सतमततसम्बन्त्धी व्यिस्था रहे को तथयो । तर सरकारी आश्िासिसम्बन्त्धी सतमततको सुरुिात भिे
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुिस्थाषपिा पिात् मार भएको दे ग्खन्त्छ । िेपाल अतधराज्यको सं विधाि,
२०४७ बमोग्जम गदठत सं सदको मातथल्लो सदि रावष्ट्रय सभा अन्त्तगषत यस्तो सतमततको गठि भएको
तथयो । रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०४८ को तियम १५१ बमोग्जम प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि तथा
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सरकारी आश्िासि सतमततको गठि भएको तथयो । सभाका अध्यषले सभाको अिुमतत तलई बढीमा
२५ जिा सदस्यहरू उि सतमततमा मिोिीत गिष सक्िे व्यिस्था तियमािलीमा तथयो ।
त्यसपतछ गठि भएको सं सदमा रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०५५ को तियम १५२ बमोग्जम
सरकारी आश्िासि सतमततको गठि भएको तथयो । प्रत्येक विर्यगत सतमततमा अध्यषले सभाको
अिुमतत तलई बढीमा १५ जिा सदस्यहरू मिोिीत गिे व्यिस्था उि तियमािलीमा गररएको तथयो ।
वि.सं . २०६३ सालको व्यिस्थावपका–सं सद, त्यसपतछको व्यिस्थावपका–सं सदमा वितभन्न विर्यगत
सतमततको व्यिस्था भए तापति सरकारी आश्िासि हेिक
ष ो लातग मार छु ट्टै सतमततको व्यिस्था िभएको
हुाँदा आश्िासिसम्बन्त्धी कायष अपेषाकृत रूपमा प्रभािकारी हुि सकेको तथएि । यही कुरालाई
दृवष्टगत गरी सं घीय सं सदअन्त्तगषत रावष्ट्रय सभाको तियमािलीमा सरकारी आश्िासिसम्बन्त्धी सतमततको
व्यिस्था गररएको छ । प्रतततितध सभाअन्त्तगषत सरकारी आश्िासि िामको विर्यगत सतमततको
व्यिस्था िभए तापति सभाअन्त्तगषत गदठत विर्यगत सतमततहरूलाई सरकारी आश्िासि कायाषन्त्ियिको
अिुगमि, मूल्याङ्कि गिष सक्िे अतधकार प्राप्त छ ।
सं घीय सं सदको मातथल्लो सदि रावष्ट्रय सभामा सरकारी आश्िासिसम्बन्त्धी छु ट्टै सतमततको
गठि गररएको छ । रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ को तियम १४७ बमोग्जम रावष्ट्रय सभाको
तियतमत कायषमा सहयोग पुर्याउि सरकारलाई रावष्ट्रय सभाप्रतत उत्तरदायी र ग्जम्मेिार बिाउि,
सरकारबाट भए गरे का कामकारिाहीको अिुगमि र मूल्याङ्कि गरी आिश्यक तिदे शि िा राय-सल्लाह
ददिसमेतका लातग सभा अन्त्तगषत प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि तथा सरकारी आश्िासि सतमततको गठि
भएको छ । अध्यषले रावष्ट्रय सभाको अिुमतत तलई विर्यगत सतमततमा बढीमा १५ जिा सदस्यहरू
मिोिीत गिष सक्िे व्यिस्था रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ मा भए पति हाल यस सतमततमा १३
जिा सदस्यहरू रहिु भएको छ ।
सरकारी आश्िासिको स्िरूप
आश्िासि भन्नाले सरकारको िीतत तथा कायषक्रम, बजेट ििव्य, बजेटको प्राथतमकता र तसद्धान्त्त,
सं सदमा उठे का प्रश्नहरूको जिाफ ददिे क्रममा सं सदमा मन्त्रीहरूले ददएका आश्िासि िा यस्तै
प्रकृततका अन्त्य आश्िासिहरूलाई जिाउाँ छ भिे सरकारका मन्त्रीहरूले सं सदको बैठकमा हुिे
छलफलको क्रममा व्यि हुिे दे हायको िाक्यांश िा शधदािलीहरूलाइष सरकारी आश्िासिको रूपमा
तलि सवकन्त्छ ।
•

यो विर्य सरकारमा विचाराधीि छ ।

•

यो विर्यलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा हेिे छ ।
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•

यस विर्यमा विचार गिे छु ।

•

यो विर्यको सम्बन्त्धमा सदस्यलाई जािकारी गराउिे छु ।

•

सदिसमष पेश गररिेछ ।

•

यो विर्यमा आिश्यक कारिाही गररिेछ ।

•

यो विर्य सदिसमष पेश गररिेछ ।

•

सदिलाई जािकारी गराइिेछ ।

•

यो विर्य सम्पन्न गररिेछ ।

•

यो विर्य यसै आतथषक िर्षतभर सम्पन्न गररिेछ ।

विद्यमाि कािूिी व्यिस्था
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ को तियम १५३ को उपतियम (२) को खण्ड (ख) मा
मन्त्रीले सरकारको तफषबाट सभा िा सतमततमा समय-समयमा ददएका आश्िासिहरूलाई पूरा गिष
िेपाल सरकारद्वारा के कस्ता कदमहरू उठाइएका छि्, सो सम्बन्त्धमा अध्ययि गरी सम्बग्न्त्धत
तिकायलाई ददएका तिदे शिहरूलाइष सतमततको प्रततिेदिमा समािेश गरी सभासमष पेश गिे प्रािधाि
रहेको छ भिे प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ को तियम १७५ को उपतियम (१) को खण्ड (घ)
मा मन्त्रीले सरकारको तफषबाट बैठकमा समय-समयमा ददएका आश्िासिलाई पूरा गिष िेपाल
सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छि्, सो सम्बन्त्धमा अध्ययि गरी सम्बग्न्त्धत तिकायलाई
आिश्यक तिदे शि ददिे र बैठकमा प्रततिेदि पेश गिे प्रािधाि रहेको छ ।
तियमािलीमा भएको प्रािधाि अिुसार सरकारका मन्त्रीले सभा िा सतमततमा ददएका
आश्िासिहरू पूरा गिष िेपाल सरकारद्वारा उठाइएका कदमहरूको सङ्कलि र अध्ययि गरी प्रत्यायोग्जत
व्यिस्थापि

तथा

सरकारी

आश्िासि

सतमततलगायत

अन्त्य

विर्यगत

सतमततहरूले

सरकारी

आश्िासिहरूको कायाषन्त्ियिको लातग सम्बग्न्त्धत तिकायहरूलाई तिदे शि ददिे, सतमततले सभामा
प्रततिेदि पेश गदाष ददइएका तिदे शिहरूसमेत समािेश गिष सक्िे दे ग्खन्त्छ ।
कायाषन्त्ियिको अिस्था
सं सदीय व्यिस्थामा सरकार सं सदप्रतत उत्तरदायी हुन्त्छ । सरकारले गिे कामकारिाहीमातथ
सं सदले तिगरािी राख्दछ । सरकारका कामहरूको तिगरािी गिष सं सदमा विर्यगत सतमततहरूको
व्यिस्था गररएको हुन्त्छ । यस्ता सं सदीय सतमततहरूले सरकारका कामकारिाहीको तिगरािी गिे
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क्रममा अिुगमि, मूल्याङ्कि र परीषण गिे कायष गदषछ । 'तमिी पातलषयामेन्त्ट' को रूपमा ग्चतििे
सं सदीय सतमततहरूले सरकारका तफषबाट मन्त्रीले सं सदको बैठकमा समय समयमा व्यि गिे
आश्िासिहरूको

अध्ययि

गरी

त्यसको

अिुगमि, मूल्याङ्कि

गरी

आिश्यक तिदे शि

िा

राय

सल्लाहसमेत ददिे गदषछि् । यस क्रममा सतमततले आश्िासि सङ्कलि गिे, सङ्कतलत आश्िासिलाई
कायाषन्त्ियिको लातग सम्बग्न्त्धत तिकायमा लेखी पठाउिे, आश्िासिको तलग्खत प्रगतत प्राप्त भएपतछ
सोका सम्बन्त्धमा सतमततमा छलफल गिे, प्रगतत सन्त्तोर्जिक भएको िपाइएमा पुिः लेखी पठाउिे,
आिश्यकताअिुसार सम्बग्न्त्धत तिकायका पदातधकारीहरूलाइष सतमततको आमन्त्रण गरी छलफल गिे,
छलफलपतछ आिश्यकता अिुसार स्थलगत अध्ययि अिुगमि गिे र प्रततिेदि तयार गरी सभासमष
पेश गिेलगायतका काम सतमततले गदषछ । िेपालको सं सद/सतमततमा व्यि भएका सरकारी
आश्िासि कायाषन्त्ियिको अिस्था र विगतदे ग्ख हालसम्मका केही दृष्टान्त्तहरू तिम्िािुसार रहेका
छि्:•

रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०५५ अन्त्तगषत गदठत चारिटा विर्यगत सतमततहरूमध्येको एक
सरकारी आश्िासि सतमततले अिुगमि तथा मूल्याङ्कि उपसतमतत गठि गरी मग्न्त्रपररर्द्
सग्चिालय, गृह मन्त्रालय, भूतमसुधार तथा व्यिस्था मन्त्रालय, ग्शषा तथा खेलकूद मन्त्रालय,
अथष मन्त्रालय, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालय, स्थािीय विकास मन्त्रालय, स्िास्थ्य मन्त्रालय,
सूचिा

तथा

सञ्चार

मन्त्रालयलगायतका

१८

िटा

मन्त्रालयसाँग

सम्बग्न्त्धत

सरकारी

आश्िासिहरूको अध्ययि गरे को तथयो । अध्ययिपतछ उग्ल्लग्खत तिकायहरूमा सरकारी
आश्िासिको कायाषन्त्ियिसम्बन्त्धी प्रगतत वििरण माग गररएको तथयो । माग गररएबमोग्जम
प्राप्त प्रगतत वििरणहरू कततपय सन्त्तोर्जिक रहे को, कततपयमा सन्त्तुष्ट हुि सक्िे अिस्था
िरहेको दे ग्खन्त्छ भिे कततपय विर्यमा प्रगतत वििरण िै प्राप्त िभएको दे ग्खन्त्छ । यसरी
सतमततको पवहलोदे ग्ख तेस्रो िावर्षक प्रततिेदिहरूमा उल्लेग्खत सरकारी आश्िासिहरूको
सम्बग्न्त्धत तिकायले कायाषन्त्ियि गरे , िगरे को सम्बन्त्धमा अिुगमि एिं मूल्याङ्कि गरी
प्रततिेदिसमेत पेश गरे को तथयो । सभामा व्यि आश्िासिहरूमध्ये कततपय आश्िासि पूरा
भएको, धेरै आश्िासिहरू िर्ौँसम्म पति पूरा हुि िसकेको उि अध्ययिले दे खाउाँ छ ।
यसले तत्कालीि अिस्थामा सरकारी आश्िासि कायाषन्त्ियिको कमजोर अिस्थाको ग्चरण
गदषछ ।
•

रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ को तियम १४७ को उपतियम (१) बमोग्जम गदठत १३
सदस्यीय प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि तथा सरकारी आश्िासि सतमततले सरकारी आश्िासि
कायाषन्त्ियिको अिस्था अध्ययि गिे कायष गरररहे को छ । यसको लातग सतमततले सरकारी
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आश्िासि अध्ययिसम्बन्त्धी छु ट्टै उपसतमतत गठि गरे को छ । यो उपसतमततले सं घीय
ु
सं सदको सं यि
बैठक, रावष्ट्रय सभाको बैठकहरूमा सरकारका तफषबाट सम्माििीय राष्ट्रपतत,
सम्माििीय प्रधािमन्त्री, माििीय मन्त्रीहरूले व्यि गिुभ
ष एका आश्िासिहरूको कायाषन्त्ियि
अिस्थाको अध्ययि तिरन्त्तर रूपमा गदै आइरहेको छ । सतमततअन्त्तगषत गदठत सरकारी
आश्िासि अध्ययि उपसतमततले आतथषक िर्ष २०७५/०७६ को बजेट ििव्य, िेपाल
सरकारको आतथषक िर्ष २०७५/०७६ को िीतत तथा कायषक्रम, सं सदमा पेश भएको श्वेतपर
र आतथषक िर्ष २०७५/०७६ को बजेटका प्राथतमकता र तसद्धान्त्तहरूको अध्ययि गरी ती
दस्तािेजहरूमा उल्लेख भएका एक िर्षतभर पूरा हुिे भिी उल्लेग्खत विर्य र सोको
कायाषन्त्ियिको अिस्था मापि हुि सक्िे विर्यिस्तुहरू छिौट गरी अध्ययि गरे को तथयो ।
अध्ययिपतछ कायाषन्त्ियि ग्स्थततका सम्बन्त्धमा सम्बग्न्त्धत तिकायहरूमा लेखी पठाइएको
तथयो । प्राप्त प्रगततका सम्बन्त्धमा पूणष सन्त्तुष्ट हुि सक्िे अिस्था रहेको दे ग्खाँदैि ।
मन्त्रीहरूबाट

सं सदको

बैठकमा

समय-समयमा

व्यि

गररएका

सरकारी

आश्िासिको

कायाषन्त्ियि अिस्था अध्ययि गदाष त्यस्ता आश्िासिहरू तिधाषररत समयमा पूरा हुि सकेको
दे ग्खाँदैि

।

कायाषन्त्ियिको

अिस्थामा

रहेको, अिुसन्त्धािको

प्रवक्रयामा

रहे को,

तछटो

कायाषन्त्ियि सम्पन्न हुिे अिस्थामा रहेको जस्ता आश्िासि पुिः प्राप्त हुिे गरे को अिस्था
छ ।
•

रावष्ट्रय गौरिका आयोजिामा सूचीकृत आयोजिाहरूमध्ये सं घीय सं सदमा मन्त्रीहरूद्वारा आ.ि.
२०७५/0७६ मा पोखरा षेरीय अन्त्तराषवष्ट्रय विमािस्थल तिमाषण आयोजिा, गौतम बुद्ध
अन्त्तराषवष्ट्रय विमािस्थल, भैरहिा, लुग्म्बिी षेर विकास कोर्, मेलम्ची खािेपािी आयोजिा,
रािीजमरा गुलररया तसाँचाइ आयोजिा, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभसषि तसाँचाइ आयोजिा,
बुढीगङ्कगा जलविद्युत आयोजिा, तसक्टा तसाँचाइ आयोजिा, काठमाडौँ तराई रतमागष
, हुलाकी
ु
राजमागष, कातलगण्डकी कररडोर, रे ल, मेट्रोरे ल आयोजिा र राष्ट्रपतत च ुरे सं रषण कायषक्रम
गरी १० िटा आयोजिाहरूको कायाषन्त्ियि अिस्थाको बारे मा आश्िासि ददइएको तथयो ।
आश्िासि ददइएका यी कुिै पति आयोजिा हाल पूरा भएका छै िि् र सबै आयोजिाहरू
कायाषन्त्ियिका चरणमै रहे का छि् ।

•

पोखरा षेरीय अन्त्तराषवष्ट्रय विमािस्थलको तिमाषण जारी रहेको, गौतम बुद्ध अन्त्तराषवष्ट्रय
विमािस्थल, भैरहिा तिमाषणकै क्रममा रहेको, लुग्म्बिी षेर विकास कोर् पति तिमाषणकै
क्रममा रहेको, मेलम्ची खािेपािी आयोजिा ठे केदार वििादले काम रोवकएपतछ पुिः काम
सुरु भएको, रातिजमरा गुलररया तसाँचाइ आयोजिा र भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभसषि तसाँचाइ
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आयोजिा तिमाषणकै क्रममा रहे को, बुढीगङ्कगा जलविद्युत आयोजिाको कायष अगातड बढे को,
तसक्टा तसाँचाइ आयोजिाको कायष जारी रहेको छ भिे काठमाडौँ तराई रतमागष
, हुलाकी
ु
राजमागष, कातलगण्डकी कररडोर, रे ल, मेट्रोरे ल आयोजिा र राष्ट्रपतत च ुरे सं रषण कायषक्रम
कायाषन्त्ियिको चरणमा रहे को भन्ने आश्िासि ददइएको पाइन्त्छ ।
•

रावष्ट्रय सभाको तमतत 2075 असार 24 गतेको बैठकमा कृवर्, भूतम व्यिस्था तथा सहकारी
मन्त्रालयसाँग सम्बग्न्त्धत वितियोजि विधेयकको छलफलमातथ माििीय सदस्यहरूले उठाएका
भएको प्रश्नको जिाफ ददिे क्रममा कृवर्, भूतम व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रीद्वारा व्यि भूउपयोग िीतत र भूतम िीतत हामी यसै िर्षबाट कायाषन्त्ियि हुिे गरी मग्न्त्रपररर्द्मा लााँदैछौँ र
सदिमा पति हामी ऐि ल्याउाँ दैछौँ, उच्चस्तरीय भूतम आयोग तिमाषण हुाँदैछ, यही साउि
मसान्त्तसम्ममा

त्यो

आयोग

बतिसक्िे

र

त्यसले

सुकुम्बासी

समस्यालाई

हल

गिेछ

भन्नेलगायतका आश्िासि व्यि भएका तथए । हाल भू-उपयोग िीतत र भूतम िीतत िेपाल
सरकारबाट स्िीकृत भई कायाषन्त्ियिमा आइसकेको छ । त्यसैगरी भू-उपयोग ऐि सं घीय
सं सदबाट पाररत भई प्रमाणीकरण भइसकेको भिे उच्चस्तरीय भूतमसम्बन्त्धी समस्या समाधाि
आयोग गठि भइसकेको छ ।

•

ु बैठकमा पेश गिुष भएको
िेपाल सरकारको तफषबाट सम्माििीय राष्ट्रपततज्यूले सं सदको सं यि
आ. ि. २०७७/०७८ को िीतत तथा कायषक्रममा व्यि भूतम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी
तििारण मन्त्रालयसाँग सम्बग्न्त्धत आगामी आतथषक िर्षतभर सबै स्थािीय तहको भू–उपयोग
िक्सा तथा डाटाबेश तयार गररिेछ भन्ने सरकारी आश्िासि व्यि भएको तथयो । हाल
३६९ स्थािीय तहको भू–उपयोग िक्सा तथा डाटाबेश स्थािीय तहलाई हस्तान्त्तरण
भइसकेको छ भिे १६३ स्थािीय तहको भू–उपयोग िक्सा तथा डाटाबेश तयार भई
हस्तान्त्तरण गिे क्रममा रहेको तथा बााँकी २२१ स्थािीय तहको भू–उपयोग िक्सा तथा
डाटाबेश तयार गिष परामशषदाता छिौटको क्रममा रहेको छ ।
सं सदमा सरकारले व्यि गरे का सबै आश्िासिहरू कायाषन्त्ियि िभए तापति अतधकांश

आश्िासि कायाषन्त्ियिमा सरकार लागी परे को दे ग्खन्त्छ । कायाषन्त्ियिका क्रममा रहे का कततपय
आश्िासिहरू समय सीमातभर पूरा हुि िसकेको अिस्था भए तापति सरकारी आश्िासि कायाषन्त्ियिमा
गिष सरकार प्रततबद्ध रहे को दे ग्खन्त्छ भिे सं सदीय सतमततको तिगरािी पति प्रभािकारी बन्त्दै गएको
छ ।
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समस्या
सरकारको तफषबाट सं सदमा व्यि गररएका कततपय आश्िासिहरू पति केिल आश्िासिमा
िै सीतमत रहिे गरे का छि् भिे कततपय आश्िासिहरू पूरा भएका उदाहरणहरू समेत छि् ।
आश्िासि पूरा हुि िसक्िु िा कायाषन्त्ियि हुि िसक्िुमा दे हायका समस्याहरू रहे का छि्:•

इच्छाशग्ि एिं सङ्ककल्पको कमीः सरकारका मन्त्रीबाट सं सदमा समय-समयमा व्यि गररिे
आश्िासि कायाषन्त्ियिमा सरकार स्ियं सवक्रय िभई उदासीि रहेको दे ग्खन्त्छ । ददइएको
आश्िासि तोवकएको समयमै पूरा गिुष पदषछ भन्ने इच्छाशग्िको अभाि सरकारमा दे ग्खन्त्छ ।

•

समन्त्ियको अभािः सं सदमा ददइिे कततपय आश्िासि एकभन्त्दा बढी तिकायहरूसाँगको
समन्त्ियबाट मार कायाषन्त्ियि हुि सक्िे अिस्था रहन्त्छ । जस्तोः बाटो तिमाषणसाँग
सम्बग्न्त्धत आश्िासि कायाषन्त्ियिमा अथष मन्त्रालय, िातािरण मन्त्रालय, भौततक पूिाषधार तथा
यातायात मन्त्रालय लगायत तिकायहरूबीच समन्त्िय हुि अतििायष हुन्त्छ । यी तिकायहरूबीच
प्रभािकारी समन्त्िय हुि िसक्दा त्यस्तो आश्िासिले पूणत
ष ा िपाएको अिस्था छ ।

•

सरकारको प्राथतमकतामा िपिुःष सरकारले सं सदमा आश्िासि ददएर मार हुाँदैि । यसको
कायाषन्त्ियिको लातग कायषक्रम बिाई बजेटको व्यिस्था गिुष पदषछ । तर यस कायषलाइष
सरकारले प्राथतमकतामा राखेको दे ग्खाँदैि । आश्िासि कायाषन्त्ियि गिे विर्यले भन्त्दा पति
अन्त्य विर्यहरू सरकारको प्राथतमकतामा पिे गरे को छ ।

•

प्रगतत वििरण समयमा प्राप्त िहुिःु आश्िासि कायाषन्त्ियिको कायषलाइष समयमै पूरा गराउि
सं सदको सतमततले आश्िासि कायाषन्त्ियिको अिस्थाका बारे मा तिग्ित अितधतभर प्रगतत
वििरण पठाउि पराचार गिे गदषछ । यसरी अितध तोकी पठाइिे पराचारको जिाफ
समयमै प्राप्त हुिे गरे को दे ग्खाँदैि । यसले गदाष एउटै विर्यमा पुिः पराचार गिुप
ष िे अिस्था
आइरहेको हुन्त्छ । यसपतछ मार प्रगतत वििरण प्राप्त हुिे अिस्था रहे को पाइन्त्छ । यसले
गदाष सतमततले समयमै सुझाि ददि वढलाइ हुाँदा समयमै आश्िासि कायाषन्त्ियि हुि सक्दै ि ।

•

सरकारी

तिकायको

िेिास्ताः

सरकारबाट

सं सदमा

ददइएका

आश्िासि

कायाषन्त्ियिका

सम्बन्त्धमा सम्बग्न्त्धत सबै तिकायहरूमा प्रगतत वििरण माग गिुप
ष िे हुन्त्छ । पटक-पटकको
ताकेता पश्चात् पति कततपय तिकायबाट यस्ता प्रगतत वििरण प्राप्त िै िहुिे अिस्था पति
रहेको छ भिे कततपय तिकायहरू विभागीय मन्त्रीले ददएका आश्िासिको बारे मा बेखबर
हुन्त्छि् ।
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•

औपचाररकताको लातग प्रगतत वििरणः सतमततबाट आश्िासि कायाषन्त्ियिसम्बन्त्धी प्रगतत
वििरण माग गरी पठाउाँ दा त्यसको जिाफमा पूणष र स्पष्ट प्रगतत वििरण समयमै पठाउिु
सम्बग्न्त्धत तिकायको दावयत्ि हुन्त्छ । तर सरकारबाट कवहलेकाही ीँ यथाथष प्रगतत वििरण
िपठाई औपचाररकता पूरा गिे वकतसमले मार प्रगतत वििरण पठाउिे गरे को दे ग्खन्त्छ ।

•

कायाषन्त्ियि हुि िसक्िे जवटल प्रकृततका आश्वासिः कततपय अिस्थामा सरकारले कायाषन्त्ियि
गिष जवटल प्रकृततका आश्िासि ददएका हुन्त्छि् । जो तिग्ित समयमा कायाषन्त्ियि हुि
सक्दै ि ।

सुझाि
सरकारी आश्िासि कायाषन्त्ियिमा दे ग्खएका समस्याहरूको न्त्यूिीकरणका लातग दे हायका
सुझािहरू कायाषन्त्ियि हुि मिातसब दे ग्खन्त्छः•

सरकारलाइष सं सदप्रतत ग्जम्मेिार बिाउि सं सदीय सतमततले समय-समयमा तिदे शि ददिे
गदषछ

।

सरकारलाइष

ददिे

यस्ता

तिदे शिहरूको

कायाषन्त्ियिबाट

सं सदमा

ददइएका

आश्िासिहरूको कायाषन्त्ियिमा सुधार हुि सक्छ ।
•

सरकारले सं सदमा हुिे सरकारको िीतत तथा कायषक्रम, बजेट ििव्य, प्रश्िोत्तर समय,
विधेयकमातथको छलफल, सङ्ककल्प प्रस्ताि लगायतका विर्यहरूमातथ हुिे छलफलको क्रममा
वितभन्न आश्िासि ददिे गदषछि् । यस क्रममा धेरै आश्िासि ददाँ दा पूणष कायाषन्त्ियिमा
ल्याउि िसवकिे हुि सक्छ । तसथष, सकेसम्म थोरै आश्िासि ददिे र पूणरू
ष पमा कायाषन्त्ियि
हुिे आश्िासिमार ददिे गररिु पदषछ ।

•

सरकारबाट ददइिे कततपय आश्िासिहरू जवटल प्रकृततका पति हुिे गदषछि् । जुि
कायाषन्त्ियिमा ल्याउि असम्भि प्रायः हुि सक्छ । जसले सरकारको कामकारिाहीमा पति
प्रभाि पािष सक्छ । तसथष, जवटल प्रकृततका आश्िासि िददई तोवकएकै समयतभर
कायाषन्त्ियि हुि सक्िे आश्िासिमार सरकारले ददिु पदषछ ।

•

सं सदमार्षत् सरकारलाइष ग्जम्मेिार बिाउिे कायषमा प्रततपषको भूतमका महत्त्िपूणष हुन्त्छ ।
सरकारको कामकारिाहीलाइष सही ददशातर्ष डोर्याउि प्रततपषले प्रभािकारी भूतमका खेल्िु
पदषछ । सं सदमा प्रततपष बतलयो भयो भिे सरकार आफ्िो प्रततबद्धता पूरा गिे कायषबाट
पछातड हट्ि सक्दै ि ।
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उल्लेग्खत कुराहरूको साथै ग्स्थर कमषचारीतन्त्र, सरकारका मन्त्रीको स्थावयत्ि लगायतका
विर्यले पति आश्िासि कायाषन्त्ियिमा दे ग्खएका समस्याहरूलाइष केही हदसम्म कम गिष सवकन्त्छ ।
तिष्कर्ष
विगतदे ग्ख ितषमाि समयसम्म सरकारी आश्िासिसम्बन्त्धी सं सदीय सतमततको व्यिस्था सभा
अन्त्तगषतका तियमािलीहरूमा गररएको पाइन्त्छ । यद्यवप सरकारी आश्िासि कायाषन्त्ियिको अिस्था
कमजोर रहे को दे ग्खन्त्छ । तसथष, सरकारका मन्त्रीहरूबाट सदिमा व्यि गररएका सरकारी
आश्िासिका विर्यहरूलाई गम्भीरतापूिक
ष
तलई तिधाषररत समयमै कायाषन्त्ियि गिेतफष उत्तरदावयत्ि
बहि गिुप
ष िे हुन्त्छ । साथै, कुिै कारणले तोवकएको समयमै ददइएका आश्िासि पूरा गिष िसकेमा
सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले सतमततलाई तलग्खत रूपमा जािकारी गराउिुपिे व्यिस्था गिष आिश्यक दे ग्खन्त्छ ।
यसको अततररि, सरकारका मन्त्रीहरूबाट ददइएका आश्िासि कुि हदसम्म पूरा भएका छि् िा छै िि्
त्यसको अिुगमि गरी यवकि गिे, आश्िासि पूरा िभएको िा समयमा िै पूरा िभएको परीषण गिे,
आश्िासिको

कायाषन्त्ियिका

सम्बन्त्धमा

स्थलगत

तिरीषण

सक्यो

भिे

सरकारी

आश्िासिको

कायाषन्त्ियि अिस्थामा सुधार ल्याउि सवकन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालमा सरकारी आश्िासि कायाषन्त्ियिको ग्स्थततसम्बन्त्धी प्रततिेदि, २०७६
प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि तथा सरकारी आश्िासि सतमततको िावर्षक प्रततिेदि, २०७६
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०५५
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०४८
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५
रावष्ट्रय सभा सरकारी आश्िासि सतमततको अिुगमि एिं मूल्याङ्कि, पवहलो प्रततिेदि, २०५८
www.parliamentofindia.nic.in
www.parliament.gov.bd
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िेपालको सं घीयतामा सरकारहरूको सं िैधातिक अन्त्तरसम्बन्त्ध

सररता रािामगर 
सारांश

सं घीयता भिेको राज्यको शासकीय शग्ि वितभन्न शासकीय एकाइ तथा तहहरूबीच विभाजि गरी
जिताको सािषभौमसत्ता तथा स्ितन्त्रताको रषा गिुष हो । िेपालको सन्त्दभषमा पति सं घीय लोकताग्न्त्रक
गणतन्त्रात्मक सं सदीय शासि प्रणालीको अभ्यास भइरहे को छ । िेपालको सं विधािको धारा ५६ मा
सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्र िेपालको मूल सं रचिा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह गरी तीि तहको
व्यिस्था गरे को छ । िेपालमा केन्त्रीय सरकारसवहत प्रादे ग्शक सरकार र स्थािीय सरकारको समेत
पररकल्पिा गररएको छ । स्थािीय सरोकार र प्रादे ग्शक सरोकारको विर्यमा क्रमशः स्थािीय सरकार
र प्रदे श सरकारलाई जिताप्रतत उत्तरदायी बिाउिे काम सं िैधातिक रूपमा भएको छ । यी तीि
तहको सरकारबीचको सम्बन्त्धको सम्बन्त्धमा सं विधािले उि सम्बन्त्ध सहकाररता, सहअग्स्तत्ि र
समन्त्ियको तसद्धान्त्तमा आधाररत हुिेछ भिी व्यिस्था गरे को छ । विद्यमाि कािूिी प्रािधािलाई
व्यािहाररकरूपमा कायाषन्त्ियि गरी तीि तहको सरकारबीचको सम्बन्त्धलाई सहकाररता, सहअग्स्तत्ि
तथा समन्त्ियको तसद्धान्त्तमा आधाररत बिाई सं घीयतालाई ददगो बिाउि सवकन्त्छ । सं विधािमा िै
सं घीय, प्रादे ग्शक तथा स्थािीय सरकारको एकल तथा साझा अतधकारहरूको व्यिस्था गरे को छ । ती
साझा अतधकारलाई व्यिहाररक रूपमा कायाषन्त्ियि गिष तीि तहको सरकारबीचको अन्त्तरसम्बन्त्धलाई
अन्त्तरतिभषर तथा पररपूरक बिाउिुपछष । राज्य सञ्चालि एक गततशील प्रवक्रया भएको हुाँदा राज्य
सञ्चालिलाई तिरन्त्तरता ददि तीि तहको सरकारको अन्त्तरसम्बन्त्धलाई सन्त्तुतलत, पररपूरक तथा
अन्त्तरतिभषर बिाउाँदै सं घीयतालाई जीिन्त्त राख्ने ग्जम्मेिारी सबै तहको सरकारले िहि गिुपष िे
लगायतको विर्यिस्तु यस आलेखमा समेट्िे प्रयत्ि गररएको छ ।
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पृष्ठभूतम
सं घीय शासि प्रणाली भिेको राज्यको शग्ि वितभन्न शासकीय एकाइहरूबीच बााँडफााँट गिुष
हो । सं घीय शासि प्रणालीले एकात्मक शासि प्रणालीमा रहेको कमजोरीहरूलाइष न्त्यूिीकरण गरी
शासकीय सत्तामा सबै जितालाइष सहभागी गराउि महत्त्िपूणष उद्देश्य राखेको हुन्त्छ । िेपालको
सन्त्दभषमा प्रजाताग्न्त्रक आन्त्दोलिको सात दशक पतछ दे शले सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक
सं सदीय शासि प्रणाली अभ्यास गरररहेको छ । िेपालको सं विधािले िगीय, जातीय, षेरीय, भावर्क,
धातमषक, लैविक विभेद अन्त्त्य गरी समतामूलक समाजको तिमाषण गिे तथा ददगो शाग्न्त्त, सुशासि,
विकास र समृवद्धको आकाङ्कषा पूरा गिे भिी प्रस्ताििामा उल्लेख गरे को सन्त्दभषमा उि लक्ष्यलाइष
व्यािहाररक रूपमा कायाषन्त्ियि गिषको लातग शासकीय शग्िको बााँडफााँट तथा उपयोग सम्बन्त्धी
ढााँचासमेत सं विधािमा उल्लेग्खत छ । िेपालको सं विधािको धारा ५६ मा सं घीय लोकताग्न्त्रक
गणतन्त्र िेपालको मूल सं रचिा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह गरी तीि तहको व्यिस्था गरे को छ । यस
धारा

अिुसार

िेपालमा

केन्त्रीय

सरकारबाहे क

प्रदे श

तथा

स्थािीय

सरकारको

समेत

अथिा

बहुसरकारको अिधाणालाइष पररकल्पिा गररएको छ । स्थािीय जितासाँग सरोकार राख्ने स्थािीय
विर्यमा स्थािीय जिताहरूले सरकार तिमाषण गरी आफूसाँग सरोकाररत विर्यमा तिणषय गिष पाउिे
अतधकारको प्रयोग गिष सक्छि् । जिताहरू पति स्थािीय सरोकारका विर्यमा सशि भइष उिीहरूको
राज्यप्रतत अपित्ि तसजषिा हुन्त्छ । िेपालको सं विधािको धारा ५६ को उपधारा (६) अिुसार सं घ,
प्रदे श र स्थािीय तहले िेपालको स्ितन्त्रता, सािषभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, स्िाधीिता, रावष्ट्रय
वहत, सिाषङ्कगीण विकास, बहुदलीय प्रततस्पधाषत्मक लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक सं घीय शासि प्रणाली,
मािि अतधकार तथा मौतलक हक, कािूिी राज्य, शग्ि पृथकीकरण र तियन्त्रण तथा सन्त्तुलि,
बहुलता र समाितामा आधाररत समतामूलक समाज, समािेशी प्रतततितधत्ि र पवहचािको सं रषण
गिेछि् भिी दावयत्ि पाएका छि् । िेपालमा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको सम्बन्त्धको सम्बन्त्धमा
सं विधािको धारा २३२ ले उि सम्बन्त्ध सहकाररता, सहअग्स्तत्त्ि र समन्त्ियको तसद्धान्त्तमा आधाररत
हुिेछ भिी स्पष्ट व्यिस्था गरे कोले आगामी ददिमा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच द्बन्त्द्व तथा बेमेलको
अिस्था तसजषिा भएमा सं विधािको यसै धाराबमोग्जम वििाददत विर्यमा समाधाि तिकाली संघीयतालाइष
व्यिहाररक रूपमा कायषन्त्ियि गिष सवकन्त्छ ।
राज्यको पुिसंरचिा गदाष िेपाललाइष एक सं घ, सात प्रदे श तथा ७५३ िटा गाउाँ पातलका र
िगरपातलका साथै ७७ ग्जल्ला सभालाइष स्थािीय तहमा राखी तीि तहमा पुिसंरचिा गररएको छ ।
तीि तहमा पुिसंरचिा गररएअिुरूप तििाषचिसमेत भइष स्थािीय तहले कायष सुरुिात गरे को तीि िर्ष
भइसकेको छ भिे प्रदे श र सं घीय सरकारले कायष सुरुिात गरे को तीि िर्ष पुनि थालेको छ ।
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यसबाट कािूिी राज्यको स्थापिाको साथै सेिा सुविधामा सहज पहुाँच र उपलधधता हुिे एिं विकास
तिमाषण कायषले गतत तलइष दे शमा व्यापक रोजगारीको तसजषिाको साथै कृवर् र औद्योतगक उत्पादिमा
िृवद्धका साथै समािता हातसल गरी राज्यले समृवद्ध प्राप्त गिे अपेषा गररएको छ ।
तीि तहको सरकार सं रचिा
सं विधािले तीि तहको सरकारलाई आ-आफ्िै ग्जम्मेिारी ददएको छ । सं विधाि र कािूिले
ददएको अतधकारको पररतधतभर रही कायष सम्पादि गिुष तीिै तहका सरकारहरूको कतषव्य हो ।
(क) सं घीय सरकार
सं घीयतामा सं घीय सरकारलाइष केन्त्रीय सरकार पति भतिन्त्छ । सं घीय सरकारको अतधकार
षेरको सम्बन्त्धमा सं विधािले िै प्रष्ट गरे को हुन्त्छ । रावष्ट्रय सरोकारसाँग सम्बग्न्त्धत महत्त्िपूणष
विर्यहरू सम्बन्त्धमा तिणषय गिष, िीतत तथा योजिा बिाउि सं घीय सरकारलाइष ग्जम्मेिार बिाइएको
हुन्त्छ । िेपालको सन्त्दभषमा सं विधािले िै सं घीय सरकारको अतधकारषेर सम्बन्त्धमा स्पष्ट व्यिस्था
गरे को छ । सं घीय सरकारको ३५ िटा अतधकारको सूची सवहतको ग्जम्मेिारी रहे को छ । प्रदे श
तथा स्थािीय तहको एकल सूचीमा िपरे को विर्य िा साझासूचीमा उल्लेख िभएको विर्यमा िा कुि
तहले प्रयोग गिे भिी स्पष्ट उल्लेख िगररएको विर्यमा समेत तिणषय गिे अतधकार सं घीय सरकारलाइष
छ । िेपालको सं घीयता सुरुिाती चरणमा रहेको हुाँदा सं घीय सरकारले अन्त्य सरकारलाइष समन्त्िय
तथा सहजीकरण गरी सशिीकरण गराउिु पति एक महत्त्िपूणष ग्जम्मेिारीको रूपमा रहेको छ ।
(ख) प्रदे श सरकार
तीि तहको शासकीय सं रचिा रहेको सं घीय व्यिस्थामा सं घभन्त्दा तलको तहमा रहिे
सरकारको स्िरूपमा प्रदे श सरकार रहन्त्छ । प्रदे श सरकारले स्थािीय सरकार र केन्त्रीय सरकारबीच
समन्त्ियको भूतमका तििाषह गदषछ । प्रदे शको शासि व्यिस्थाको सामान्त्य तिदे शि तियन्त्रण र सञ्चालि
गिे अतभभारा प्रदे श मग्न्त्रपररर्द्मा हुन्त्छ । प्रदे शको कायषकाररणी कायष प्रदे श सरकारको िाममा हुन्त्छि् ।
कायषकाररणी अतधकार सं विधािको अिुसूची-६ मा व्यिस्था भएअिुसार हुिे व्यिस्था छ । सं विधािको
अिुसूची-४ ले सातिटा प्रदे श र सम्बग्न्त्धत प्रदे शमा रहिे ग्जल्लाहरूको व्यिस्था गरे को छ ।
(ग) स्थािीय सरकार
जिताको तिकटतम दूरीमा रहेर सेिा गिे र स्थािीय लोकतन्त्रको अभ्यास गिे गरी
सं विधािद्बारा िै व्यिस्था गररएको सरकारको स्िरूपलाइष स्थािीय सरकारको रूपमा ग्चतिन्त्छ ।
िेपालको सं विधािको भाग १७ धारा २१४ मा स्थािीय तहसम्बन्त्धी कायषकाररणी अतधकार सं विधाि र
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सं घीय कािूिको अधीिमा रही गाउाँ पातलका िा िगरपातलका तिवहत रहिेछ । वयतिहरूले प्रयोग गिे
अतधकारको व्यिस्था अिुसूची-८ मा गरे को छ । िेपालमा ७५३ स्थािीय तहहरू रहेका छि् ।
तीि सरकारबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ध
सं िैधातिक तथा

कािूिी व्यिस्थाअिुसार सं घ, प्रदे श र

स्थािीय तहबीचको सम्बन्त्ध

सहकाररता सहअग्स्तत्ि र समन्त्ियको तसद्धान्त्तको आधारमा हुिे व्यिस्था गरे को छ । सं घ प्रदे श र
स्थािीय तहको सरकारले आ-आफ्िा अतधकारषेरतभर राज्य शग्िको प्रयोग गिे र सं विधािले िै
जिता सािषभौमसत्ता सम्पन्न हुि र राज्य शग्िको स्रोत पति जिता िै हुि भन्ने प्रत्याभूत गरे को छ ।
सं घ प्रदे श र स्थािीय तहले सं विधाि र कािूिबमोग्जम राज्य शग्िको प्रयोग गिे व्यिस्था गरे को
छ । तीि तहको सरकारहरू एकल अतधकारको प्रयोगको हकमा सं विधािको अिुसूचीको ५, ६ र ८
को विर्यमा आफैँ िीतत, कािूि, योजिा, कायषक्रम र बजेट तजुम
ष ा र कायषन्त्ियि तथा मापदण्ड
अिुसारको गुणस्तर कायम भएको छ/छै ि ? तियमि तथा अिुगमि गिष सक्िे स्िायतता प्रदाि गरे को
छ । सं विधािमा उल्लेग्खत अिुसूची-७ र अिुसूची-९ मा उल्लेग्खत साझा अतधकारको विर्यमा
प्रदे शले सं विधाि र प्रदे श कािूिबमोग्जम र स्थािीय तहले सं विधाि, प्रदे श कािूिबमोग्जम र स्थािीय
तहले सं विधाि, प्रदे श कािूिबमोग्जम र स्थािीय तहले सं विधाि, प्रदे श कािूि तथा स्थािीय तहले
बिाएको कािूिबमोग्जम क्रमश: हुिेछ भिी व्यिस्था गरे को छ । तीि तहका सरकारलाइष
व्यिस्थावपकीय, कायषकाररणी तथा न्त्यावयक अतधकारसमेत प्रदाि गररएको अिस्थामा Horizontal तथा

Vertical अन्त्तरसम्बन्त्ध कायम गरी लोकताग्न्त्रक लाभ जिताको घरदै लोसम्म पुर्याउिु िै संविधािको
मुख्य अतभष्ट, आकाङ्कषा रहेको छ ।
(क) कायषकाररणी सम्बन्त्ध
राज्यका तीि अङ्कगमध्ये कायषकाररणी एक हो । कािूिले प्रदाि गरे को अतधकार प्रयोग गरी
लोकतन्त्रको लाभ िागररकलाई प्रदाि गिुष कायषकाररणीको प्रमुख कायष हो । तीि तहकै सरकारसाँग
कायषकाररणी अतधकार छ ।
तीि तहको सरकारको कायषकाररणी सम्बन्त्धलाइष बुाँदागत रूपमा दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष
सवकन्त्छ:•

सं विधािको धारा १६३ (२) अिुसार राष्ट्रपततले प्रत्येक प्रदे शका लातग एक प्रदे श प्रमुख
तियुि गिष सक्िेछ भिी व्यिस्था गरे को छ । यसका माध्यमबाट सं घीय र प्रदे श
सरकारका बीचमा समन्त्िय स्थावपत हुिे र प्रदे श तहमा सं घीय िीतत र कािूिमा
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एकरूपता आउिुका साथै केन्त्रीय सरकारको प्रदे श तहमा प्रतततितधत्िसमेत रहिे
व्यिस्था हुन्त्छ ।
•

सं विधािको धारा २३३ अिुसार एक प्रदे शले अको प्रदे शको कािूिी व्यिस्था िा
न्त्यावयक एिं प्रशासकीय तिणषय िा आदे शको कायषन्त्ियिमा सहयोग गिुप
ष िेछ भिी
व्यिस्था गरे को छ । न्त्यावयक एिं प्रशासकीय तिणषय िा आदे शको कायषन्त्ियिमा
सहयोग गिुप
ष िेछ भन्ने व्यिस्थासमेत गरे को हुाँदा तीि िटा सरकारहरू आ-आफूलाइष प्राप्त
ग्जम्मेिारीको पररपालिामा स्िायतसमेत हुन्त्छि् ।

•

सं विधािको धारा २३४ मा सं घ, तथा प्रदे श प्रदे शबीच उत्पन्न वििाद समाधाि गिष
अन्त्तर प्रदे श पररर्दको व्यिस्था गरे को छ । यस्तो पररर्द्को अध्यषता प्रधािमन्त्रीले
गिे व्यिस्था छ ।

•

सं विधािको धारा २३५ ले सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच समन्त्िय कायम गिष सं घीय
सं सदले कािूि बिाउिे व्यिस्था गरे को छ भिी व्यिस्था भएअिुरूप सं घीय सं सदले
समन्त्ियसम्बन्त्धी ऐि पाररत गररसकेको छ ।

•

सं विधािको धारा २३३ (२) मा एक प्रदे शले अको प्रदे शसाँग साझा चासो, सरोकार र
वहतको विर्यमा सूचिा आदाि प्रदाि गिष, परामशष गिष, आफ्िो कायष र विधायिका
बारे मा आपसमा समन्त्िय गिष र आपसी सहयोग विस्तार गिष सक्िेछ भिी व्यिस्था
गरे को छ । त्यस्तै, उपधारा (३) मा एक प्रदे शले अको प्रदे शको बातसन्त्दालाइष आफ्िो
प्रदे शको कािूिबमोग्जम समाि सुरषा, व्यिहार र सुविधा उपलधध गराउिुपिेछ भिी
व्यिस्था गरे को छ ।

•

स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा १०५ मा प्रदे श तथा स्थािीय तहले
गिे कामकारिाहीमा िीततगत सामञ्जस्यता, योजिा व्यिस्थापिमा रणिीततक साझेदारी,
साझा अतधकार षेरको प्रयोग, प्राकृततक स्रोत साधिको उपयोग र बााँडफााँटसम्बन्त्धी
विर्यमा प्रदे श र स्थािीय तहबीच समन्त्िय कायम गिष मुख्यमन्त्रीको सं योजकत्िमा
प्रदे श समन्त्िय पररर्द्को व्यिस्था गरे को छ ।

•

सं विधािको धारा २३६ अिुसार एक प्रदे श िा स्थािीय तहबाट अको प्रदे श िा स्थािीय
तहको षेरमा हुिे िस्तुको ढु िािी िा सेिाको विस्तार िा कुिै प्रदे श िा स्थािीय तहको
षेरमा हुिे िस्तुको ढु िािी िा सेिाको विस्तारमा कुिै वकतसमको बाधा अिरोध गिष िा
कुिै कर, शुल्क, दस्तुर िा महसुल लगाउि िा त्यस्तो सेिा िा िस्तुको ढु िािी िा
विस्तारमा कुिै वकतसमको भेदभाि गिष पाइिे छै ि भिी व्यिस्था गरे को छ ।
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•

सं विधािको धारा १६२ मा सं घ र प्रदे शको साझा अतधकारको विर्यका सम्बन्त्धमा
कािूिमा उल्लेख भएका बाहे क प्रदे श मग्न्त्रपररर्द्ले कायषकाररणी अतधकारको प्रयोग
गदाष िेपाल सरकारसाँग समन्त्िय गिुप
ष िे प्रािधाि उल्लेख गररएको छ ।

•

सं विधािको धारा २३२ मा िेपाल सरकारले रावष्ट्रय महत्त्िका विर्यमा र प्रदे शहरूबीच
समन्त्िय गिुप
ष िे विर्यमा प्रदे श मग्न्त्रपररर्द्लाइष सं विधाि र सं घीय कािूिबमोग्जम
आिश्यक तिदे शि ददि सक्िेछ र त्यस्तो तिदे शिको पालिा गिुष सम्बग्न्त्धत प्रदे श
मग्न्त्रपररर्द्को कतषव्य हुिेछ भिी व्यिस्था गरे को छ ।

•

सं विधािको धारा २३२ को उपधारा (३) मा कुिै प्रदे शमा िेपालको सािषभौमसत्ता,
भौगोतलक अखण्डता, रावष्ट्रयता िा स्िाधीितामा गम्भीर असर पिे वकतसमको कायष भएमा
राष्ट्रपततले

त्यस्तो प्रदे श मग्न्त्रपररर्द्लाइष आिश्यकताअिुसार सचेत गराउि प्रदे श

मग्न्त्रपररर्द र प्रदे श सभालाइष बढीमा छ मवहिासम्म तिलम्बि गिष िा विघटि गिष
सक्िेछ भन्ने प्रािधाि छ ।
•

सं विधािको धारा २३२ (८) अिुसार िेपाल सरकारले आफैँ िा प्रदे श सरकारमाफषत्
गाउाँ कायषपातलका िा िगर कायषपातलकालाइष सं विधाि र सं घीय कािूिबमोग्जम आिश्यक
सहयोग गिष र तिदे शि पालिा गिुष गाउाँ कायषपातलका िा िगर कायषपातलकाको कतषव्य
हुिे प्रािधाि रहे को छ ।

•

सं विधािको धारा २३५ (२) मा प्रदे श गाउाँ पातलका िा िगरपातलकाबीच समन्त्िय कायम
गिष र कुिै राजिीततक वििाद उत्पन्न भएमा प्रदे श सभाले सम्बग्न्त्धत गाउाँ पातलक
िगरपातलका र ग्जल्ला समन्त्िय सतमततसाँग समन्त्िय गरी त्यस्तो वििादको समाधाि
गिषसक्िे व्यिस्था गरे को छ ।

ख) व्यिस्थावपकीय सम्बन्त्ध
कािूि तिमाषण प्रमुख व्यिस्थावपकीय कायष हो । आिश्यकताअिुसारको कािूि तिमाषण गरी
राज्य सञ्चालिलाई जिमुखी र सुविधालाई अतधकतम जिवहतमा लगाउिु जरुरी हुन्त्छ । त्यसका लातग
व्यिस्थावपकीय समन्त्िय आिश्यक पदषछ । तीि तहको सरकारको व्यिस्थावपकीय सम्बन्त्धलाइष
बुंदागत रूपमा दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छ:
•

सं विधािको धारा ८६ मा रावष्ट्रय सभाका सदस्यहरू छिोट गदाष प्रदे श सभाका सदस्य,
गाउाँ पातलकाको अध्यष र उपाध्यष तथा िगरपातलको प्रमुख र उपप्रमुख रहे को
तििाषचक मण्डलद्बारा सं घीय कािूिबमोग्जम प्रदे श सभाका सदस्य, गाउाँ पातलकाको अध्यष
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र उपाध्यष तथा िगरपातलकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुिेगरी
प्रत्येक प्रदे शबाट कम्तीमा तीिजिा मवहला एक जिा दतलत र एक जिा अपाङ्कगता
भएका व्यग्ि िा अल्पसङ्कख्यकसवहत आठजिा गरी तििाषग्चत ५६ जिा िेपाल
सरकारको तसफाररसमा राष्ट्रपततबाट मिोिीत कम्तीमा एकजिा मवहलासवहत तीिजिा हुिे
व्यिस्था छ । यसले सं घीय कािूि बिाउाँ दा प्रदे श र स्थािीय तहका प्रतततितधको
सं लनिता र सहभातगताबाट बन्ने व्यिस्था स्पष्ट छ ।
•

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहलाइष आफ्िो अतधकार षेरको विर्यमा कर, गैरकर लगाउिे र
राजस्ि उठाउिे अतधकार सं विधािमा िै व्यिस्था गररएको छ। आफ्िो कायषसम्पादि र
कायषविभाजि तियमािली बिाउिे आधारका साथै आ-आफ्िो विर्यमा कािूि बिाउिे र
प्रमाणीकरण गिे अतधकार सम्बग्न्त्धत विधावयकामा रहे को छ ।

•

सं विधािको धारा २३१ बमोग्जम सं घीय कािूि िेपालभर िा आिश्यकता अिुसार
िेपालको कुिै षेरमा मार लागू हुिे गरी बिाउि सवकिे, दुइष िा दुइषभन्त्दा बढी प्रदे शले
अिुसूची-६ मा उग्ल्लग्खत कुिै विर्यमा कािूि बिाउि िेपाल सरकारसमष अिुरोध
गरे मा सं घीय सं सदले आिश्यक कािूि बिाउि सक्िेछ भिी व्यिस्था गरे को छ ।

(ग) न्त्यावयक अन्त्तरसम्बन्त्ध
न्त्याय सम्पादि कािूिी राज्यको प्रमुख कायष हो । न्त्याय सम्पादिमा तीि तहको सरकार र
ततिका सं रचिाहरूबीच प्रभािकारी समन्त्िय जरुरी हुन्त्छ । सं विधािले न्त्यावयक अन्त्तरसम्बन्त्धलाई
ाँ ागत
प्रभािकारी रूपमा व्यिस्थापि गरे को छ । तीि तहको सरकारको न्त्यावयक सम्बन्त्धलाइष बुद
रूपमा दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छ:•

न्त्यावयक अतधकारको सम्बन्त्धमा पति सं घमा सिोच्च अदालत, प्रदे शमा उच्च अदालत र
ग्जल्लामा ग्जल्ला अदालतको व्यिस्था छ । एक अदालतको अको तहको अदालतबीच
न्त्यावयक, प्रशासकीय र आतथषक सम्बन्त्ध रहिे व्यिस्थाको साथै स्थािीय तहको न्त्यावयक
सतमततले गरे को तिणषयमा ग्जल्ला अदालतमा पुिरािेदि गिष पाउिे व्यिस्था गरी न्त्यावयक
सतमतत र ग्जल्ला अदालतबीचको सम्बन्त्ध स्थापिा गरे को छ । यसले गाउाँ ठाउाँ मै न्त्याय पाउिे
िागररक हकलाई प्रत्याभूत पति गरे को छ ।

•

सं विधािको धारा १३७ मा सं िैधातिक इजलासको गठिसम्बन्त्धी प्रािधाि छ । यस
इजलासले सं घ र प्रदे श, प्रदे श र प्रदे श, प्रदे श र स्थािीय तह तथा स्थािीय तहहरूबीचको
अतधकार षेरको बारे मा भएको वििादको सुरु कारिाही र वकिारा गिे गछष ।

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

211

(घ) वित्तीय अन्त्तरसम्बन्त्ध
वित्तीय साधि र स्रोतवििा सरकारले कायष सम्पादि गिष सक्दै िि् । वित्तीय साधिको
प्रभािकारी जोहो गरी त्यसको खचष व्यिस्थापिलाई तमतव्ययी र प्रततफल उन्त्मुख गराउिु जरुरी
हुन्त्छ । यसमा तीि तहकै सरकारबीच अन्त्तरसम्बन्त्ध िाछछिीय छ ।
ाँ ागतरूपमा दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष
तीि तहको सरकारको वितीय अन्त्तरसम्बन्त्धलाइष बुद
सवकन्त्छ:•

सं विधािको धारा ५९ को उपधारा (२) अिुसार सं घले साझा सूचीको विर्यमा र आतथषक
अतधकारका षेरमा प्रदे शलाइषसमेत लागू हुिे गरी आिश्यक िीतत, मापदण्ड र कािूि बिाउि
सक्िेछ भिी व्यिस्था गरे को छ ।

•

सं विधािको धारा ५९ का उपधारा (४) अिुसार सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहले प्राकृततक
स्रोतको प्रयोग िा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्त्यावयक वितरणको व्यिस्था गिुप
ष िे प्रािधाि
छ।

•

सं विधािको धारा ६० को उपधारा (२) मा िेपाल सरकारले सङ्ककलि गरे को राजस्ि सं घ,
प्रदे श र स्थािीय तहलाइष वितरण गिे प्रािधाि रहे को छ ।

•

सं विधािको धारा ६० को उपधारा (४) मा िेपाल सरकारले प्रदे श र स्थािीय तहलाइष खचष
आिश्यकता र राजस्िको षमताको आधारमा वित्तीय समािीकरण अिुदाि वितरण गिे
व्यिस्था गरे को छ ।

•

सं विधािको धारा ६० को उपधारा (५) बमोग्जम प्रदे शले िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिुदाि र
आफ्िो स्रोतबाट उठ्िे राजस्िलाइष मातहतको स्थािीय तहको खचषको आिश्यकता र राजस्ि
षमताको आधारमा प्रदे श कािूिबमोग्जम वित्तीय समािीकरण अिुदाि वितरण गिे व्यिस्था
गरे को छ ।

•

िैदेग्शक सहयोग पररचालिको स्िीकृतत केन्त्रीय तहमा िेपाल सरकारले ददिे र विकास
साझेदारसाँग भएको सम्झौतामा उल्लेग्खत प्रवक्रया पुर्याइष स्थािीय र प्रदे श तहले ती सं स्थासाँग
समन्त्िय गरी आफ्िो कायषक्रम र बजेटमा समािेश गरी आम्दािी खचष गिुप
ष िे कािूिी
व्यिस्था गरे को छ । यसबाहे क स्थािीय सरकारले ऋण तलाँदासमेत वित्त आयोगले तोकेको
मापदण्डको आधारमा आन्त्तररक ऋण पूाँजीगत खचषको लातग मार तलिे व्यिस्था गरे को
छ ।
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(ङ) अन्त्य अन्त्तरसम्बन्त्ध
िेपालमा सं घीयता तीि तहका सरकारहरूबीचको प्रभािकारी समन्त्ियको मार सफल हुि
सक्छ । त्यसैले धेरै खालका अन्त्तरसम्बन्त्धले तीि तहका सरकारका कामहरूलाई प्रभािी बिाउिे
प्रयास गररएको छ ।
ाँ ागत रूपमा दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष
तीि तहको सरकारको अन्त्यअन्त्तरसम्बन्त्धलाइष बुद
सवकन्त्छ:•

प्रत्येक तहका सरकारले सङ्कगठि र व्यिस्थापि सिेषण गरी, गराइष आफ्िो प्रशासतिक
सङ्कगठि सं रचिा र कमषचारी दरबन्त्दी स्िीकृत गिष सक्िे व्यिस्था रहेको छ । सोको लातग
प्रादे ग्शक लोक सेिा आयोगको सं िैधातिक व्यिस्था गरे को छ । सो व्यिस्था कायाषन्त्ियि
िभएसम्म

सं घीय

सरकारमा

रहेका

सरकारी

कमषचारीलाइष

तीििटै

तहका

सरकारमा

समायोजि गरी सं घीय सरकारले सहजीकरण गरे को छ ।
•

स्थािीय तहमा प्रत्येक ग्जल्लामा ग्जल्ला सभाको व्यिस्था गररएको छ । उि सभाको
ग्जम्मेिारीमा ग्जल्लातभरको गाउाँ पातलका र िगरपातलकाबीच समन्त्िय गिे, ग्जल्लामा रहिे
सं घीय तथा प्रदे श सरकारी कायाषलय एिम गाउाँ पातलका तथा िगरपातलकाबीचमा समेत
समन्त्िय कायम गिे र यसका अलािा विकास तथा तिमाषण सम्बन्त्धी कायषमा सन्त्तुलि कायम
गिष सोको अिुगमि गिे ग्जम्मेिारी सं विधािले ददएको छ ।

सं घ, प्रदे श र स्थािीय सरकारबीचको सम्बन्त्ध प्रभािकारी बिाउि गिुप
ष िे आगामी कायष
सं घले शाग्न्त्त सुरषा, सेिा, परराष्ट्र मातमला, मुरा तथा बैवङ्कङ, सं घीय कर, केन्त्रीय ठू ला-ठू ला
योजिाको मार कायषन्त्ियि गिे र सकेसम्म सं घले रावष्ट्रय िीतत कािूि तजुम
ष ा र मापदण्ड तिधाषरण
तियमि तथा प्रदे श र स्थािीय तहलाइष मागेको सहयोग उपलधध गराउिे कायष गिे छ । त्यस्तै गरी
प्रदे शले प्रादे ग्शक विर्यगत योजिा र पूिाषधार तिमाषण प्रदे श सुरषा प्रदे श कर र राजस्ि पररचालिका
साथै भूतम व्यिस्थापि र स्थािीय तहसाँगको समन्त्ियको कायष गिे र स्थािीय तहले स्थािीय तहमा
जिताको िग्जकको सरकार भएको हुिाले जिताको आधारभूत सेिा सुविधा उपलधध गराउिुको साथै
विकास तिमाषणका कायष गिे गराउिे व्यिस्था गिुप
ष छष । सं घ, प्रदे श र स्थािीय सरकारबीचको
सम्बन्त्ध ददगो, वटकाउ, पारदशी तथा सन्त्तुतलत बिाउि तिम्ि तलग्खत सुझािहरू कायषन्त्ियि गिष
सवकन्त्छ:•

सं घ र प्रदे शबीच तथा प्रदे श प्रदे शबीच उत्पन्न राजिीततक वििाद समाधाि गिष स्थावपत
भएको

अन्त्तरप्रदे श

पररर्द्

र

सं घ

प्रदे श

र
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स्थािीय

तहबीच

अन्त्तरसरकारी

वित्त
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व्यिस्थापिका विर्यमा आिश्यक परामशष र समन्त्िय गिष गठि भएको अन्त्तरसरकारी वित्त
पररर्द्लाइष सवक्रय रूपमा सञ्चालि गिष कािूिी तथा सं स्थागत प्रबन्त्ध गिे ।
•

सं घ प्रदे श र स्थािीय तह (समन्त्िय तथा अन्त्तरसम्बन्त्ध) ऐि, २०७७ मा व्यिस्था भएको
रावष्ट्रय समन्त्िय पररर्द् तथा प्रदे श समन्त्िय पररर्द्लाइष सवक्रय बिाउिको व्यिस्थावपकीय
प्रबन्त्ध गिे ।

•

प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगलाइष सं िैधातिक तथा कािूिीरूपमा ददएको अतधकार उपभोग
गिष सक्िे वकतसमको स्िायतता ददइष सवक्रय बिाउिे ।

•

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको सम्बन्त्धलाइष ददगो, पारदशी र सन्त्तुतलत बिाउि सािषजतिक
प्रशासि सेिाले महत्त्िपूणष भूतमका खेल्िे हुाँदा सािषजतिक प्रशासि सेिालाइष त्यहीअिुरूप
पुिसंरचिा गिे ।

•

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ध कायम गदाष प्रततस्पधाषलाइष समेत ध्याि ददइष
एक अकाषबीचको सम्बन्त्ध सहकाररता, समन्त्िय तथा सहअग्स्तत्िको तसद्धान्त्तमा आधाररत
हुिपु िे ।

•

प्रदे श र स्थािीय तहलाइष िीततगत वित्तीय प्रशासतिक स्िायतताको प्रत्याभूत गरी स्थािीय
लोकतन्त्रको प्रिद्धषि गिष स्थािीय िेतत्ृ ि विकासमा जोड ददिे ।

•

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको सम्बन्त्धलाइष सन्त्तुतलत बिाउि सं विधाि तथा ऐि कािूिले
ददएको अतधकार व्यािहाररक रूपमा कायषन्त्ियि गिष सं स्थागत तथा व्यिस्थावपकीय प्रबन्त्ध
तमलाउिे ।

•

ग्जल्ला सभा तथा ग्जल्ला समन्त्िय सतमततले सं घ, प्रदे श र स्थािीय सरकारबीच समन्त्िय गिष
मुख्य भूतमका खेल्ि सक्िे हुाँदा तत् तत् सं रचिाहरूलाई सं स्थागत गरी स्िायतताको प्रत्याभूतत
गिे ।

•

प्रदे श सरकारले सं घ र स्थािीय सरकारको बीचमा पुलको रूपमा काम गिे । प्रदे श
सरकारले सं घीय सरकार र स्थािीय सरकारसाँग समन्त्िय गिषको लातग आफूलाइष ददएको
अतधकार कायषन्त्ियि गिष सक्िे सषमता विकास गिुप
ष िे हुाँदा सषम सं स्थागत व्यिस्था तथा
िेतत्ृ िको विकास गिे ।

•

स्थािीय

सरकारलाइष

सं विधािले

धेरैभन्त्दा

धेरै

अतधकार

ददएकोमा

सो

अतधकारलाइष

व्यािहाररक रूपमा कायषन्त्ियि गिष धौधौ भएको अिस्थामा स्थािीय सरकारको षमता
विकास गिुप
ष छष । त्यसको लातग सं घीय सरकारले सुरुिाती चरणमा प्रावितधक तथा माििीय
सहयोग गिे ।
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•

सं घ प्रदे श र स्थािीय तहबीचको सम्बन्त्धबाहे क प्रदे श प्रदे शबीचको तथा स्थािीय स्थािीय
तहबीचको सम्बन्त्धलाइष पररपूरक सन्त्तुतलत तथा पारदशी बिाउि िीततगत सं स्थागत तथा
व्यिस्थावपकीय प्रबन्त्ध गिे ।

•

सं घ र प्रदे श तथा सं घ प्रदे श र स्थािीय सरकारबीचको साझा अतधकार सम्बन्त्धमा सं घीय
सरकारले मापदण्ड तिमाषण गरी प्रदे श र स्थािीय तहले कािूि तथा िीतत तिमाषण गिे । सं घ
प्रदे श र स्थािीय सरकारले बिाउिे कािूिहरू एक अकाषसाँग बाग्झिे वकतसमको काम
िगिे ।

•

साझा अतधकारको प्रयोगको प्रदे श र सं घीय सं सदमा प्रदे श सरकार र सं घीय सरकारले छु ट्टै
िावर्षक प्रततिेदि पेस गिुप
ष िे व्यिस्था गिे ।

•

स्थािीय तहमा प्रदे श र सं घले कायषन्त्ियि गिे योजिाहरूको माग स्थािीय तहले गिष
पाउिुपिे र प्रदे श एिं सं घले स्थािीय तहको माग अिुसारको आयोजिाहरू कायषन्त्ियि गिे
गरी एकीकृत योजिा तजुम
ष ा पद्धततको विस्तृत व्याख्या गिे ।

•

सं विधािमा उल्लेग्खत तथा उल्लेख िगररएका विर्यहरूमा वििाद आएमा समाधाि गिष
राजिीततक सहमतत कायम गिे राजिीततक सं स्कार तथा सोचको विकास गिे ।

तिष्कर्ष
राज्यको शग्ि र स्रोत दुइष िा दुइषभन्त्दा बढी तहका सरकारले प्रयोग गदाष समन्त्िय तथा
सहकायष आिश्यक पछष । सं घीयतामा दुइष िा दुइषभन्त्दा बढी तहको स्िायत सं घीय एकाइका रूपमा
धेरै सरकारहरू वक्रयाशील हुिपु िे भएकोले सरकारका तह एिं सरकारबीच अन्त्तरतिभषरता र
अन्त्तरसम्बन्त्ध जरुरी हुन्त्छ । सं घीयतामा राज्यको शग्ि र स्रोत बााँडफााँट गररिे भएकोले एकल
अतधकारको ग्जम्मा लगाएरमार शासि सञ्चालि गिष सवकाँदै ि । त्यसैले एकल र साझा अतधकारको
व्यिस्था गररएको हुन्त्छ र ती अतधकारलाइष व्यिहारमा कायषन्त्ियि गिष सं घीयतामा एउटा सरकारले
मार िसक्िे हुाँदा सरकारहरूबीच अन्त्तरसम्बन्त्धको पररकल्पिा गररएको हो । अन्त्तरसरकारी सम्बन्त्ध
सं घीयताको गततशीलताको आधार हो । सबै सरकारको उद्देश्य जिताको सेिा, विकास, शाग्न्त्त र
समृवद्ध भएकोले समाि है तसयतमा आ-आफ्िो कायष सम्पादि गिे ग्जम्मेिारी तििाषह गिे र आिश्यकता
र औग्चत्यअिुरूप समन्त्िय र सहकायष गिुप
ष िे भएकोले सं घीयतामा अन्त्तरसरकार सम्बन्त्ध शासकीय
व्यिहारको मुख्य आचारसं वहताको रूपमा रही शासकीय मेरुदण्ड जस्तै भएर वक्रयाशील हुिपु छष ।
यसको राज्य सञ्चालिमा तिरन्त्तर आिश्यकता पछष । यसले सं घीय शासिलाइष व्यिहारमा उतािष
सरकारका तह एिं सरकारहरूबीच औपचाररक र अिौपचाररक अन्त्तरसम्बन्त्धका आधार सं रचिा
कायषवितध र व्यिहारको ढााँचा तय गछष । सं घीयताको प्रभािकारी कायषन्त्ियि गिषको लातग सं घीय
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एकाइहरूबीच ग्जम्मेिारी स्रोत साधि र प्रशासिको साझेदारी गदै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्त्धको
विस्तार गिुष बाहेक अन्त्य विकल्प िरहेको हुाँदा अन्त्तर सरकारी सम्बन्त्धलाइष प्रततस्पधी पररपूरक र
अन्त्तरतिभषर वकतसमको बिाउिुपछष । सरकारका तीि तह भए पति तीििटै सरकारले काम गिे षेर
िा भूतम र जिता एउटै हुि । यसकारण कायषसम्पादि गदाष सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच आिश्यक
समन्त्िय सहयोग र सहकायष भएको खण्डमा मार सं घीय शासि प्रणाली सफल हुन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
पन्त्ध्रौँ योजिा (२०७६/०७७-२०८०/०८१)
स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४
सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह (समन्त्िय तथा अन्त्तरसम्बन्त्ध) ऐि, २०७७
अन्त्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापि ऐि, २०७४
रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐि, २०७४
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ऐि कायाषन्त्ियि मापिको आधारमा सामाग्जक व्यिहार (सुधार) ऐि, २०३३

िागेन्त्रप्रसाद चौधरी



सारांश

िेपालमा सात दशक पुरािा कततपय ऐिहरू हालसम्म पति प्रचलिमा रहेका छि् । यस्ता कततपय ऐिहरू
समय पररिेश असान्त्दतभषक भई कायाषन्त्ियि हुि िसवकरहेको अिस्था छ । सवक्रय राजतन्त्र र एकदलीय
पञ्चायती शासि व्यिस्थाको चरमोत्कर्षको अिस्थामा जारी भएको सामाग्जक व्यिहार (सुधार) ऐि, २०३३
पति यस्तैमध्येको एक हो । यस ऐिको िाम, उद्देश्य र यसका प्रािधािहरूमा दे ग्खएको अस्पष्टता र समय
सान्त्दतभषकता िहुिाले यो ऐि कायाषन्त्ियि हुि सकेको छै ि । साथै, सरकार, समाज, प्रबुद्ध िगषबाटै ऐिको
पररपालिा गरे को िहुि ु कसैमा पति ऐि कायाषन्त्ियिप्रततको प्रततबद्धता रहेको दे ग्खाँदैि । ऐिको पररपालिा
िहुि ु लोकताग्न्त्रक सं स्कार र वितधको शासि विपरीतको कायष हो । अत: कायाषन्त्ियिमा िरहेका यी र
यस्तै प्रकृततका कािूि कायम राख्िुभन्त्दा यथाशीघ्र प्रजाताग्न्त्रक समाजको समकालीि आिश्यकता र
आकाङ्कषालाइष सम्बोधि हुिे गरी पररमाजषि िा खारे ज गिुष उपयुि हुिे दे ग्खन्त्छ । यसो गिष सकेमार
सं विधाि, लोकतन्त्र र कािूिी राज्यको सं रषण तथा प्रबद्धषिमा टे िा पुनि सक्छ । प्रस्तुत आलेखमा उि
ऐिको कायाषन्त्ियि मापि गिे प्रयास गररएको छ ।
विर्य प्रिेश
ु ले सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक सं सदीय
वि.सं . २०७२ मा सं विधाि तिमाषणसाँगै मुलक
शासि

प्रणाली

अिलम्बि

गरे को

छ

।

ियााँ

सं िैधातिक

व्यिस्था

तथा

रावष्ट्रय

अन्त्तराषवष्ट्रय

पररिेशअिुरूप ऐि कािूिहरूमा सं शोधि पररमाजषि र ियााँ ऐिहरूको तिमाषणको क्रम चतलरहे को छ ।
यद्यपी, पुरािा ऐिहरूमा गररएका सामान्त्य केही शधदहरूको पररितषिले मार ऐि प्रयोजियोनय हुि भिे
िसक्िे दे ग्खन्त्छ । कततपय पुरािा ऐिहरू समयसापेष पररितषि हुि िसक्दा कायाषन्त्ियिमा च ुिौती
दे ग्खएका छि् । यस्तैमध्येको धेरै िै आलोग्चत साढे चारदशक पुरािो सामाग्जक व्यिहार (सुधार)
ऐि, २०३३ पति एक हो । यो ऐि सामाग्जक व्यिहारमा भइरहे को बढ्दो प्रततस्पधाषत्मक भडक र



उपसग्चि¸ सं घीय सं सद सग्चिालय

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

217

फजुल खचषमा तियन्त्रण गरी सुधार गिे उद्देश्यका साथ वि.सं . २०३३ साल काग्त्तक ४ गते जारी
भएको तथयो । सवक्रय राजतन्त्र र एकदलीय पञ्चायती शासि व्यिस्थाको चरमोत्कर्षको अिस्थामा
जारी भएको उि ऐि हाल असान्त्दतभषक भइसकेको दे ग्खन्त्छ । समाजमा हुिे तडकभडक गिे प्रिृग्त्त
तियन्त्रणका लातग ऐि ल्याइएको भतिए तापति सरकारी पदातधकारी, सभ्रान्त्त र समाजका अगुिा
िगषबाटै ऐिको पररपालिा भएि । हालसम्म पति कोही कसुरदार सजायको भागी िहुि ु भिेको ऐिको
कायाषन्त्ियि तिष्प्रभािी रहिु हो । केही समय पवहले िेपाल रावष्ट्रय पाटी प्यालेस तथा क्याटररि
व्यिसायी महासं घले सामाग्जक व्यिहार (सुधार) ऐि, २०३३ समयसापेष अिुकूल िभएको¸ खुला
अथषतन्त्र भएको दे शमा आतथषक चलायमाि हुिे कुरा रोक्ि ितमल्िे र कािूि जवहले पति दे श र समय
सुहाउाँ दो हुिपु िे भिी ऐिको दफा ८, ९ र १० को प्रािधािको खारे जीको माग गरे को तथयो ।
सामाग्जक व्यिहार
सामान्त्यतयाः सामाग्जक व्यिहार भन्नाले जन्त्मदे ग्ख मृत्युपयषन्त्तसम्म मातिसले गिे धातमषक,
सांस्कृततक र परम्परागत कायषहरू हुि ् । यसमा खासगरी जन्त्म उत्सि, वििाह, मृत्यु सं स्कार,
वपतृमातृ कायष िा आफ्िो कुल, ररत, धमष िा सं स्कृतत अिुसार गररिे कायषहरू पदषछि् । ऐिले
सामाग्जक व्यिहारलाइष वििाह, व्रतबन्त्ध, च ुडाकमष, पास्िी, न्त्िाराि, जन्त्मददिस, छै ठी, बुढो पास्िी र
वपतृकायषलाइष जिाउिे भिी पररभावर्त गरे को छ । तर मािि जीििका केही सं स्कारहरूमा सीतमत
गरे र हेररिे यो बुझाइ पूणष भिे होइि ।
सामाग्जक व्यिहारको आयाम व्यापक हुन्त्छ । यसलाइष व्यग्िको गुण र सामाग्जक,
आतथषक, राजिीततक, िातािरणीय पररिेशले तिधाषरण गरररहे को हुन्त्छ । ‘सामाग्जक व्यिहार भिेको
समाि प्रजातततभर दुई िा बढी जीिहरूको बीचको व्यिहार हो र यसमा त्यस्तो कुिै पति व्यिहार
समािेश हुन्त्छ जसले एक सदस्यले अकोलाई असर गदषछ । यो तीिै सदस्यहरू बीचको अन्त्तवक्रषयाको
कारण हो‘1 िास्तिमा सामाग्जक व्यिहार समाजमा उत्पादक शग्ि, उत्पादिका प्रवक्रया, ज्ञािको
सीमा, मातिसहरूका आशा, तिराशा, खुशी, दु:ख, भय आददका जगमा तितमषत भएका हुन्त्छि् र
समाजको स्िरूप, सं रचिा, सं स्थाहरूसाँगै पररितषिशील तथा गततशील हुन्त्छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय अभ्यास
ु मा सामाग्जक व्यिहार सुधार गिे सम्बन्त्धमा ऐि बिाइएको
िेपालमा जस्तै अन्त्य मुलक
पाइाँदैि । विर्यिस्तु अिुसार बेनलाबेनलै ऐि बिाई तियन्त्रण र सुधार गिषखोजेको दे ग्खन्त्छ ।
1

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_behavior
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खासगरी दाइजो, वििाहमा ददइिे उपहार तथा घरे ल ु िा पाररिाररक वहं सा तियन्त्रण गिे जस्ता कािूि
कायाषन्त्ियिमा ल्याएको पाइन्त्छ ।
भारतमा मुग्स्लम र अन्त्य भारतीयहरूको लातग अलग अलग पाररिाररक कािूि बिाइएको
छ । मुख्यतः दाइजो तिर्ेधसम्बन्त्धी ऐि (Dowry Prohibition Act, 1961), दाइजो तिर्ेधसम्बन्त्धी
तियमािली (The Dowry Prohibition (Maintenance of Lists of Presents to the Bride and

Bridegroom) Rules, 1985), वहन्त्दु वििाह ऐि, १९५५, वहन्त्दु उत्तरातधकारी ऐि, १९५६, भारतीय
दण्डसं वहता (The Indian Penal Code, 1860), भारतीय प्रमाण कािूि (Indian Evidence Act,

1872) जस्ता ऐिहरू कायाषन्त्ियिमा रहेका छि् । यस्ता कािूिले खासगरी दाइजो तथा घरे ल ु वहं सा
तियन्त्रणसम्बन्त्धी विर्य समेट्ि खोजेको दे ग्खन्त्छ । The Protection of Women from Domestic

Violence Act, 2005 ले दाइजोको कारणले हुिे वहं सालाई कसूर मािेको पाइन्त्छ ।2 पावकस्तािमा
दाइजो ददिे तलिे विर्यलाई गैरकािूिी मातिएको छ । भारतमा दाइजो तथा वििाहमा ददइिे उपहार
तियन्त्रण गिे सम्बन्त्धमा Dowry and Bridal Gift (Restriction) Act, 1976 रहेको पाइन्त्छ । त्यसै
गरी Family Court Act, 1964 मा पति दाइजोजस्ता कुरालाई तिर्ेध गरे को छ ।3 बंगलादे शमा

Dowry Prohibition Act, 1980; Dowry Prohibition (Amendment) Ordinance, 1982
and Dowry Prohibition (Amendment) Ordinance, 1986 जस्ता कािूिहरू प्रचलिमा रहेका
छि् ।4
ु हरूमा पति सामाग्जक व्यिहार सुधार ऐि िा दाइजो तथा
यसैगरी अन्त्य विकतसत मुलक
उपहार तियन्त्रण गिेसम्बन्त्धी छु ट्टै कािूि िभएर घरे ल ु वहं सा तियन्त्रणसम्बन्त्धी ऐि प्रचलिमा रहे को
पाइन्त्छ ।
ऐि कायाषन्त्ियि एिं सुधारको लातग िेपाल सरकारको प्रयास
िेपाल सरकारले यस सम्बन्त्धमा बेनलै िीतत तजुम
ष ा गरे को छै ि । िेपालको सं विधािको धारा
५१ को खण्ड (ग)(५) मा राज्यले अिलम्बि गिे सामाग्जक र सांस्कृततक रूपान्त्तरणसम्बन्त्धी िीतत
अन्त्तगषत समाजमा विद्यमाि धमष, प्रथा, परम्परा, रीतत तथा सं स्कारका िाममा हुिे सबै प्रकारका विभेद,
असमािता, शोर्ण र अन्त्यायको अन्त्त्य गिे उल्लेख छ । िेपाल सरकारको चालु आतथषक िर्ष
ाँ ा िं. २३८ मा लै ग्ङ्कगक विभेद तथा सबै प्रकारका कुरीतत
२०७७/७८ को िीतत तथा कायषक्रमको बुद

2

www.liiofindia.org/in/legis/cen/num_act/dpa1961225
https://pakistanlawyer.com/2019/04/12/dowry-and-bridal-gifts-restriction-act-1976/
4
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/laws-of-bngladesh-chronological-index.html
3

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

219

र कुसं स्कारको अन्त्त्यका लातग प्रदे श र स्थािीय तहको सहकायष र समन्त्ियमा सामाग्जक रूपान्त्तरणको
अतभयािमूलक कायषक्रम सञ्चालि गररिेछ भन्त्िे उल्लेख गररएको छ ।
मौजुदा सामाग्जक व्यिहार (सुधार) ऐि ¸ २०३३ को कायाषन्त्ियि सम्बन्त्धमा गृह मन्त्रालयले
भिे वितभन्न च ुिौतीहरू दे ग्खएकोले कायाषन्त्ियि हुि िसकेको तथा ऐि पररमाजषि गररिु पिे राय सं घीय
सं सदको विधायि व्यिस्थापि सतमततलाइष पठाएको तथयो । यो ऐि तमतत २०३३ काग्त्तक ४ मा
लालमोहर र प्रकाशि भइष कायाषन्त्ियिपतछ न्त्याय प्रशासि ऐि, २०४८, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा
केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६, केही िेपाल कािूि सं शोधि तथा खारे ज गिे ऐि,
२०७२ र केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा चारपटक सं शोधि गररएको भए तापति यी
सं शोधिहरूले मूलभूत प्रािधािहरूमा कुिै पररितषि िगरी केही शधदािलीमार सं शोधि गरे को
दे ग्खन्त्छ ।
वि.सं . २०७० सालमा समयािुकूल िभएको भिी सो ऐि खारे ज गिे गरी गृह मन्त्रालयले
सामाग्जक व्यिहार (सुधार) ऐिको ियााँ विधेयक मस्यौदा तयार गरे को तथयो । तर उि विधेयक
तत्कालीि व्यिस्थावपका—सं सदमा पेश हुि सकेि । वि.सं . २०७० सालमा भएको दोस्रो सं विधाि
सभाको तििाषचिपतछ गृह मन्त्रालयबाट वि.सं . २०७१ साल जेठमा पुिः 'सामाग्जक व्यिहार सुधार
ऐि, २०७१' सं सदमा पेश भएको तथयो । वि.सं . २०७३ सालमा सतमततमा छलफल भई सतमततको
प्रततिेदिसमेत तयार भएको भए तापति सो प्रततिेदिसवहतको विधेयक तत्कालीि व्यिस्थावपका—सं सदमा
पेश हुि सकेि । त्यसैगरी िेपालको सं विधाि (२०७२) जारीपतछ गृह मन्त्रालयले सामाग्जक व्यिहार
सुधार ऐि, २०७५ को मस्यौदा तमतत २०७५ असार ११ मा विभागीय मन्त्रीबाट स्िीकृत गरी
मग्न्त्रपररर्द्मा पेश भए पति तिणषय हुि िसक्दा सं सदमा दताष हुि सकेको छै ि ।
अदालतबाट भएका आदे श
ऐिको कायाषन्त्ियि सम्बन्त्धमा वि.सं . २०५४ सालमा केशिराज पाण्डेविरुद्ध िेपाल सरकार,
गृह मन्त्रालयसमेतलाई सिोच्च अदालतमा सामाग्जक व्यिहार (सुधार) ऐि, २०३३ को प्रािधाि
िग्खषलाप समाजमा प्रचतलत विकृततहरूलाई रोकी ऐिको पूणरू
ष पमा पररपालिा गिष गराउिको लातग
परमादे श माग गरी ररट तििेदि दताष भएकोमा सो ररटउपर वि.सं . २०५६ भदौ २९ गते फैसला भई
गृह मन्त्रालयको िाममा तिदे शिात्मक आदे श जारी हुिे ठहर गरी तसद्धान्त्त प्रततपादि गरराँ दा
दे हायबमोग्जम व्याख्या भएको पाइन्त्छः-
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•

सामाग्जक व्यिहार सुधार ऐि, २०३३ ले तिर्ेध गरे का कायष िगिष र गरे मा दण्डसमेत हुिे
कुराको रे तडयो, टे तलतभजि र सञ्चारका माध्यमद्वारा प्रचारप्रसार गिुष गराउिु आिश्यक
दे ग्खन्त्छ ।

•

कािूिलाई जीिन्त्त राख्न कारिाहीको पषलाई सशि र च ुस्त बिाई ऐिको व्यिस्था
कडाइका साथ लागू गिष गराउि आिश्यक कदम चाल्िु र यस ददशातफष सामाग्जक चेतिा
जगाउि सिषसाधारणलाई यो ऐिको व्यिस्था जािकारी गराउि उत्प्रेररत गिष आिश्यक कायष
गिुष ।
ऐि कायाषन्त्ियि गिष िेपाल सरकारले पहल गरे को िदे ग्खएको र सिोच्च अदालतको वि.सं .

२०५६ भदौ २९ मा भएको फैसला कायाषन्त्ियि िभएको भिी वि.सं . २०५८ मा प्रकाशमग्ण
शमाषविरुद्ध िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेतलाई अदालतको अिहेलिामा सिोच्च अदालतमा मुद्दा
दताष भई वि.सं . २०६५ पुर् १७ गते फैसला कायाषन्त्ियिको लातग आदे श भएको छ । जसमा
महान्त्यायातधििाले आदे शको पररपालिा गराउिे सम्बन्त्धमा अिुगमिको कायष प्रभािकारी बिाएको
अिस्थामा सामाग्जक व्यिहार सुधार ऐि, २०३३ लागू हुिसक्िे अिस्था दे ग्खि आएको र यस्तो
प्रयासबाट सरकारलाई ऐि कायाषन्त्ियितफष वक्रयाशील गराउि सवकिे हुाँदा महान्त्यायातधििाले सिोच्च
अदालतको आदे श पालिा गिे गराउिेतफष आिश्यक कायष अगातड बढाउिे भन्त्िे रहेको तथयो ।
त्यसैगरी सोही ऐिको सम्बन्त्धमा वि.सं . २०६३ सालमा रमा पन्त्त खरे लविरुद्ध प्रधािमन्त्री
तथा मग्न्त्रपररर्द्को कायाषलय समेतलाई सिोच्च अदालतमा पुिः अको ररट तििेदि दताष भएकोमा
वि.सं . २०६५ असार २६ गते फैसला भई ऐि कायाषन्त्ियिको लातग प्रधािमन्त्री तथा मग्न्त्रपररर्द्को
कायाषलयको िाममा तिदे शिात्मक आदे श जारी भएको छ ।
त्यस्तै, २०६३ सालमा मीरा ढुं गािाले प्रधािमन्त्री तथा मग्न्त्रपररर्द्को कायाषलयलाई विपषी
बिाई सिोच्च अदालतमा सो ऐिको दफा ४ को उपदफा (१) र (३) को व्यिस्था (छोररबेटीको
वििाह गरी ददाँ दा सो बापत दुलही पषले आफ्िो लातग कुिै िगदी ग्जन्त्सी तलि हुाँदैि र यसको
उल्लङ्कघि गिेलाइष तबगो जफत गरी १२ हजारदे ग्ख २५ हजार रुपैयााँसम्म जररिािा िा एक िर्षसम्म
कैद िा दुिै सजाय हुिे तथा ददिेलाइष त्यसको आधासम्म सजाय हुिे) अमान्त्य र बदर घोवर्त गिष
माग गरी दायर गरे को मुद्दामा सिोच्च अदालतले समािताको तसद्धान्त्तमा आधाररत कािूिी व्यिस्था
गिू ष गराउिू भिी तमतत २०६३ मङतसर २८ मा फैसला गरे को दे ग्खन्त्छ ।
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यसरी हेदाष अदालतको आदे शमा कािूि बिी लागू भएपतछ त्यसको पूणष पालिा आिश्यक
हुिे र सबैले त्यसको पालिा गिुष पदषछ । साथै, आिश्यकता अिुसार पररमाजषि गिुप
ष िे भए सो गिुष
भन्त्िे आशय रहेको दे ग्खन्त्छ ।
सं सदीय सतमततको सवक्रयता
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ बमोग्जम विधायि व्यिस्थापि सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत
ऐि कायाषन्त्ियि मापि, अध्ययि र अिुसन्त्धािसमेत रहे को छ । यसका लातग सतमततले 'ऐि
कायाषन्त्ियि मापि तथा अध्ययि अिुसन्त्धािसम्बन्त्धी कायषवितध, २०७५' तिमाषण गरी ऐि कायाषन्त्ियि
मापि तथा उत्तर-विधावयकी परीषणको कायषलाई अगातड बढाउिे प्रयत्न गरे को छ । सतमततले यस
कायषमा सम्बद्ध सरकारी तिकायसाँग पराचारका साथै सम्बद्ध पदातधकारी, वितभन्न विज्ञ, विशेर्ज्ञसाँग
छलफल, अन्त्तरवक्रया गदै आइरहेको छ । तुलिात्मक रूपमा व्यापक जिसरोकारका ऐि पवहचाि
गरी कायाषन्त्ियिको मापि, मूल्याङ्कि गदै जािे सतमततको िीततअिुरूप पवहलोपटक सामाग्जक व्यिहार
(सुधार) ऐि, २०३३ लाई छिौट गरे को तथयो । सतमततले सामाग्जक, आतथषक, कािूिी, दाशषतिक र
सांस्कृततक दृवष्टकोणबाट यो ऐिको व्याख्या र विश्लेर्णको लातग तत्तत् विधाका विज्ञहरूको
विचारसवहतको प्रस्तुतत र प्रस्तुत विचारमातथ वटप्पणीकारहरूले वटप्पणी गिे गरी तमतत २०७६ मङतसर
२० गते एउटा अन्त्तरवक्रया कायषक्रमको आयोजिा गरे को तथयो । त्यसैगरी सामाग्जक सञ्जालबाट राय
सुझाि सङ्ककलि गिे तथा केही स्थािीय तहमा गएर जितासाँग प्रत्यष सं िाद पति गरे को तथयो ।
यसबाट प्राप्त तिष्कर्षसवहतको प्रततिेदि तयारीको क्रममा रहे को छ र यसैका आधारमा सरकारलाइष
तिदे शि ददिे योजिासमेत रहेको छ ।
ऐि कायाषन्त्ियि मापि मूल्याङ्कि
यस ऐिमा २१ िटा दफाहरू रहेका छि् । ऐिले ततलकमा तियन्त्रण, दाइजोमा तियन्त्रण,
जन्त्तसम्बन्त्धी तियन्त्रण, भोजमा तियन्त्रण, छै ठी, न्त्िाराि, जन्त्म ददिस, पास्िी, च ुडाकमष, व्रतबन्त्ध, बुढो
पास्िीको भोजमा तियन्त्रण र वपतृ कायषको भोजमा तियन्त्रणजस्ता कायषहरूलाइष सामाग्जक व्यिहारको
रूपमा ग्रहण गरी त्यस्ता कायषमा हुिे आतथषक दावयत्ि र सामाग्जक प्रदुर्णलाइष रोक्िे प्रयास गरे को
दे ग्खन्त्छ । ऐिमा रहेका उग्ल्लग्खत प्रािधािहरू र ितषमािमा यसको सान्त्दतभषकतालाइष हेदाष
तिम्िबमोग्जम अस्पष्टताहरू रहे को पाइन्त्छ ।
अिधारणात्मक अलमल
के सामाग्जक व्यिहार तियन्त्रण गिे विर्य हो ? यस विर्यमा विज्ञहरूबीच मतैक्य रहेको
पाइाँदैि । ऐिको िाम सामाग्जक व्यिहार (सुधार) र उद्देश्य सामाग्जक व्यिहारमा भइरहे को बढ्दो
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प्रततस्पधाषत्मक भडक र फजुल खचषमा तियन्त्रण गिे रहेको छ । ऐिको प्रािधाि हेदाष सामाग्जक
प्रततष्ठािहरूमा हुिे खचष कटौती र कुप्रथाहरूलाइष तियन्त्रण गिे प्रयास रहेको दे ग्खन्त्छ । तिजी
स्ितन्त्रताको प्रत्याभूतत गररएको राजिीततक र आतथषक प्रणालीमा व्यग्ि या समुदायका व्यिहारहरूलाइष
तियमि गिष तमल्छ ?
ु
सं यि
राष्ट्रसं घका विश्वव्यापी घोर्णा र महासग्न्त्धहरूमा सं स्कृतत र धमषका अतधकारहरूको
वकटािी गररएको छ।5 िेपालको सं विधािले िेपाललाइष बहुजातीय, बहुधातमषक, बहुसांस्कृततक, राष्ट्रको
रूपमा सं स्थागत गिुक
ष ा साथै धातमषक स्ितन्त्रता र सं स्कृततको हकलाइष मौतलक हक मािेको छ ।6
जसअिुसार कुिै व्यग्िको धमष, सं स्कृततमा चाडबाड र अन्त्य सामाग्जक सांस्कृततक पिषहरू धुमधाम
मिाउिे मान्त्यता, चलि र परम्परा छ भिे ततिलाइष तियन्त्रण गिष तमल्दै ि । एक व्यग्िको
तडकभडकपूणष र फजुल खची व्यिहारले अको व्यग्िलाइष कसरी हाति गदषछ भन्त्िे आधार स्पष्ट
िपारी त्यस्ता व्यिहार तियन्त्रण गिष तमल्दै ि । फेरर आतथषक बृवद्धमा आधाररत विकासे अथषतन्त्रमा
उपभोिािाद अतििायष हुन्त्छ । त्यसकारण तियन्त्रण गिष िाछछिीय हुाँदैि ।7 लेखक तस.के. लालको
विचारमा सामाग्जक व्यिहार समाजको मूल्य मान्त्यता, समाजको गतत, बजार र राज्यको अिस्थाको
आधारमा तिधाषरण हुिे गदषछ । राज्य प्रगततशील भयो भिे बजारलाई तियन्त्रण गछष तर राज्य
प्रततगामी भयो भिे समाजलाई तियन्त्रण गछष । समाज प्रथाको तियन्त्रणमा हुन्त्छ, राज्य कािूिको
तियन्त्रणमा हुन्त्छ तर राज्य र समाजबीच अन्त्तरविरोध पैदा हुाँदा अग्स्थरता तिग्म्तन्त्छ । तसथष राज्य,
कािूि, समाज सबै राजिीततक प्रणालीका आधारस्तम्भ हुि ् । प्रथा परम्पराजस्ता विर्यसाँग सम्बग्न्त्धत
कािूि मूलतः स्थािीय सरकारका मातमला हुि ् सं घीय चासोका विर्य होइिि् ।8 अत: सो ऐिको
अिधारात्मक मान्त्यता िै अल्पमतमा परे को दे ग्खन्त्छ ।
अव्यिहाररक पररभार्ा
ऐिमा रहेको सामाग्जक व्यिहारको पररभार्ा सााँघरु ो छ र यसले वहन्त्दु धातमषक सं स्कारका
केही अंशलाइष मार समेटेको छ । गैरवहन्त्दु, जिजातत, मधेशीहरूको सामाग्जक सं स्कार र
व्यिहारलाइष समेट्ि सकेको छै ि । िेपालमा बौद्ध, इस्लाम, वकरात, मुन्त्धुम, प्रकृततपूजक र अन्त्य धमष
सं स्कार अभ्यास गरररहे का समुदायहरू पति छि् भन्त्िे कुरा यसले तबतसषएको छ । त्यसैगरी िग्जकको

5

Universal Declaration of Human Rights, Article 29

6

िेपालको सं विधाि धारा २६ र ३२

7

डा. खगेन्त्र प्रसाइं, िेपाल खुल्ला वि.वि.का दशषिशास्त्रका सहप्राध्यापकद्वारा प्रस्तुत कायषपर

8

विधायि व्यिस्थापि सतमततको तमतत २०७५ मङतसर २० को कायषक्रममा व्यि विचार
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िातेदारको पररभार्ा पति व्यिहाररक छै ि । मीतको अिधारणा िेपालमा उत्पीडकहरूले शोर्ण िा
ठगी गिे औजारको रूपमा िै प्रयोग गदै आएकोले ऐिमा तमतलाइष िातेदारको रूपमा कायम गरी
कािूिी मान्त्यता ददिे प्रयास गररएको छ, जुि गलत छ ।9
ततलक, दाइजो तथा अन्त्य आतथषक दावयत्िसम्बन्त्धी विर्य
ऐिमा ततलक तलि ददि हुाँदैि भतिएको छ । तर ततलक भिेको के हो स्पष्ट िभएकोले
यसमा अिुसन्त्धाि र अतभयोजि गिष समस्या छ । ततलक तलि र ददि हुाँदैि भतिएको छ तर
अपराधको रूपमा स्िीकार गररएको छै ि । वििाहमा दुलही पषले कुिै िगदी िा ग्जन्त्सी, गहिा,
कपडा िा जेथा तलि िा ददि हुाँदैि भतिए तापति सोको सम्बन्त्धमा यसमा मुख्यतः दुलाहा पष र
दुलही पषले उजुर गरे मा मार कारिाही हुिे भएकोले यसमा प्रमाण पुर्याउि सहज हुिे दे ग्खाँदैि ।
त्यसैगरी, वििाह गदाष दुलाहा र दुलहीपषको आपसी सहमततमा वििाह गिे र यसरी वििाह गदाष
ततलक, दाइजो लगायतका आतथषक दावयत्ि बेहोिे विर्यमा कुिै आतधकाररक तलखत, प्रमाण कागजात
तथा कुिै तलग्खत करार िहुिे भएकोले सो कुराको पुवष्ट गिष राज्य पषलाई सहज िहुिे र यस्तो
ु ग्घ सािषजतिक भएमा त्यस्ता दुलाहा
विर्यमा कोही साषी िहुिे भएको तथा यस्ता विर्य वििाह हुिअ
दुलहीसवहत तिजहरूका पररिारको समाजमा बेइज्जत हुिे डरले गोप्य राग्खिे र साषी सरजतमि िहुिे
हुन्त्छ । जस्ले गदाष मुद्दा कमजोर हुिे सम्भाििा रहन्त्छ । यहााँ ततलक तथा दाइजो प्रथा कुरीतत मािी
वयिीहरूलाइष समेत तडक भडक र फजुल खचषको समाि रूपमा तलइएको छ, जुि उपयुि दे ग्खाँदैि ।
जन्त्तसम्बन्त्धी तियन्त्रण
वििाहमा जन्त्ती जाि, बाजागाजालगायत ५१ जिा तोकेकोमा समय सान्त्दतभषक दे ग्खाँदैि ।
आजको सछचार र यातायातको विकासको कारणले टाढा-टाढाका िातेदारहरू पति तुरुन्त्त भेला हुि
सक्िे, अन्त्य आफन्त्त, छरतछमेक र साथीभाइहरूलाई बेिास्ता गिषसमेत िसवकिे हुाँदा यो व्यिस्था
व्यिहाररक दे ग्खाँदैि । त्यस्तै, यो व्यिस्था उल्लङ्कघि िगरी वििाह गिष गराउि हालको अिस्थामा
कररब असम्भि िै छै ि । त्यस्तै वििाह भोज, छै ठी, न्त्िाराि जस्ता कायष तथा वपतृकायषको भोजमा
आमन्त्रण गिे सङ्कख्या तोवकएकोले कायाषन्त्ियिमा जवटलता भएको दे ग्खन्त्छ ।

9

सामाग्जक अतभयािकताष विश्वभि दुलाल "आहुती" को कायषपर
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दाइजो आदद प्रदशषि
ऐिले दाइजो प्रदशषि गिष िहुिे भिेको छ । वििाहमा माइती पषले वििाहको ददि
दुलहीलाई भडवकलो रूपमा दाइजो प्रदशषि िगरी वििाहअग्घ िै दुलाहा बसोबास गिे घर कोठामा
आिश्यक व्यिस्था तमलाईददि सक्िे जस्ता ियााँ तररकाको बारे मा ऐिले समेट्ि सकेको छै ि ।
ऐिबमोग्जम िै दाइजो प्रदशषि िगरी ददिे गररएको दे ग्खन्त्छ । त्यसैगरी ऐि जारी हुाँदाका बखत
प्रचलिमा रहेको पारदशी रूपमा दाइजो तथा उपहार ददिे तररका समयअिुसार बदतलि सक्छ भन्त्िे
कुरा ऐिले अिुमाि िगरे को र उपहार ददएको कुरा गोप्य रहिे हुिाले कािूि कायाषन्त्ियिमा जवटलता
भएको हुि सक्छ । कुिै व्यग्िले कािूिले तिर्ेध िगरे को काम गिष हुन्त्छ भन्त्िे कािूिी मान्त्यता
भएबमोग्जम सामाग्जक व्यिहार हुिे भएकोले ऐिको कायाषन्त्ियि वफतलो दे ग्खएको छ ।
भडवकलो रूपमा घर सजाउि िहुिे
सामाग्जक कायषमा घर आाँगि सजाउिे पूरािो प्रचलि हो । गाउाँ घरमा केरा, फूल, वितभन्न
लहरा, ध्िजा पताकाले घर सजाउिे गरे को पाइन्त्छ । त्यसै ले सामाग्जक व्यिहार गदाष घर, आाँगि,
मूलद्वार सजाउिे पूरािो चलिलाई अिुशरण गिे गररएको छ । ऐिले चावहिेभन्त्दा बढी हुिे गरी बत्ती
बाल्ि हुाँदैि भिेको पररप्रेषमा कततसम्म बाल्ि तमल्िे हो ? सरकारी तिकायले कुिै जािकारी िा सूचिा
प्रकाशि िा प्रशारण िगरे कोले प्रयोगकताष अितभज्ञ रही ऐि कायाषन्त्ियि हुि िसकेको भन्त्ि
सवकन्त्छ ।
स्थािीय तहको दावयत्ि
ऐेिले गिष िहुिे भिेको काम गिष लागेको िा हुि लागेमा स्थािीय तहले सम्बग्न्त्धत
व्यग्िलाई सम्झाउिु बुझाउिु पिे र त्यसो गदाष िमािेमा ग्जल्ला प्रशासि कायाषलयमा जिाउ ददिुपिे
व्यिस्था छ । तर यस ऐिबमोग्जमको काम गिे व्यग्ि कवहलेकाही ीँ स्थािीय तहको उच्च पदस्थ
व्यग्ि िै हुि सक्िे र सम्पग्त्त भएको व्यग्िले तडकभडक गरी फजुल खचष गिे हुाँदा त्यस्तो
व्यग्िलाई यो दफाबमोग्जमको काम गिष स्थािीय तह अग्रसर िभई मौि बस्िे सक्िे सम्भाििा
रहन्त्छ । त्यस्तै गाउाँ िा िगरपातलकाले सम्बग्न्त्धत व्यग्िलाई सम्झाउिु बुझाउिु पिे भन्त्िे व्यिस्थाले
गााँउ िा िगरपातलकाको कुि अतधकारी ग्जम्मेिार हुिे हो ऐिले स्पष्ट िगरे कोले कान्त्िाषयि हुिे
सम्भाििा दे ग्खाँदैि ।

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

225

वहसाब दे खाउिु पिे
सामाग्जक व्यिहार गिे व्यग्िले प्रमुख ग्जल्ला अतधकारीसमष वहसाब वकताब दे खाउिु पिे
भतिए तापति उजुरी िपरी प्रमुख ग्जल्ला अतधकारीले कुिै वहसाब मानि सक्िे अिस्था दे ग्खाँदैि ।
सामाग्जक व्यिहारमा सबैले तडकभडक र फजुल खचष गिे भएकोले समाजमा तैँ च ुप मैँ च ुप को
अिस्थामा रहिे भएकोले कायाषन्त्ियि हुिे अिस्था कम दे ग्खन्त्छ ।
िेपाल सरकार िादी हुिे
ु ी
सामाग्जक व्यिहार (सुधार) ऐिअन्त्तगषतको मुद्दा िेपाल सरकारिादी हुिे भए तापति मुलक
फौजदारी कायषवितध सं वहता, २०७४ को अिुसूची–१ मा समािेश भएको छै ि । त्यसैले यो ऐिको
व्यिस्था उल्लङ्कघि गरे मा उल्लङ्कघि गरे को तमततले ३५ ददितभर प्रहरीले अिुसन्त्धाि गरी प्रमुख
ग्जल्ला अतधकारीसमष मुद्दा दायर गिुष पिे दे ग्खन्त्छ । यो ऐिको व्यिस्था उल्लङ्कघि भएको ३५
ददितभर मुद्दा दायर गररसक्िु पिे दफा १८ को व्यिस्थाले प्रहरीमा उजुर परी अिुसन्त्धाि गरी ३५
ददितभर सरकारी िवकलको राय तलएर मुद्दा दायर गिे सम्भाििा न्त्यूि भएकोले यो ऐि कायाषन्त्ियि
वफतलो रहे को छ ।
मुद्दाको तहवककात र दायरी
प्रहरीलाई मुद्दाको तहवककात गिे ग्जम्मेिारी ददइएको भए तापति उजुर गिे हदम्याद स्पष्ट
ितोवकिु र ३५ ददितभर मुद्दा दायर गररसक्िु पिे बाध्यात्मक व्यिस्थाले प्रहरीले स्ियं जािकारी तलई
कारिाही चलाउिु पिे हो वक जस्तो दे ग्खन्त्छ, जुि सम्भि दे ग्खाँदैि ।
दण्ड सजाय
सरकारी

कमषचारीले

यो

ऐि

उल्लङ्कघि

गरे मा

ऐिबमोग्जमको

सजायका

अततररि

कमषचारीहरूको सेिा शतष सम्बन्त्धी कािूिबमोग्जम विभागीय कारिाही हुिे भतिए तापति कमषचारीको
सम्बग्न्त्धत सेिा शतषसम्बन्त्धी कािूिमा यस ऐिको प्रािधाि समािेश िगरे कोले सरकारी कमषचारीलाई
कुिै विभागीय कारिाही हुिे अिस्था दे ग्खाँदैि । ऐिको उल्लङ्कघि गिे जिप्रतततितध, दलका िेता,
कायषकताष तथा सािषजतिक जिाफदे हीको पदमा बस्िे व्यग्िलाई थप सजाय हुिे व्यिस्था िभएको र
यो ऐिको उल्लङ्कघि त्यस्ता व्यग्िबाट िै बढी हुिे सम्भाििालाई यो ऐिले पूरै बेिास्ता गरे कोले
कायाषन्त्ियि िभई भविश्यमा पति कायाषन्त्ियि हुिे सम्भाििासमेत दे ग्खाँदैि ।
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प्रत्यायोग्जत विधायि
ऐिको उद्देश्य कायाषन्त्ियि गिषको लातग ऐिले ददएको अतधकारको सिषमान्त्यतामा प्रततकूल
प्रभाि िपिे गरी विर्यहरूको स्पष्ट वकटाि गरी िेपाल सरकारले तियमहरू बिाउि सक्िे व्यिस्था
गररएको छ, जस अिुसार तमतत २०३३ मङतसर २१ मा तियम जारी पति भएको छ । तर सो तियम
हाल समयािुकूल र व्यिहाररक दे ग्खाँदैि ।
त्यसैगरी ऐिमा िेपाल सरकारले वििाह, व्रतबन्त्ध, चूडाकमष, पास्िी, बुढो पास्िी तथा वपतृकायष
आददमा गररिे खचषको सम्बन्त्धमा हदबन्त्दी लगाई िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाग्शत
गरी आदे श जारी गिष सक्िेछ भन्त्िे व्यिस्था भए तापति हालसम्म िेपाल सरकारले हदबन्त्दी लगाएको
कुिै सूचिा प्रकाशि गरे को पाइाँदैि । त्यसैले िेपाल सरकारले कुिै खचष गिे हदबन्त्दी ितोकेकोले
सिषसाधारणले जततसुकै खचष गिषसक्िे अिस्था विद्यमाि रहेको दे ग्खन्त्छ । िेपाल सरकारले खचषको
हदबन्त्दी लगाएको आदे श जारी िगरे सम्म जततसुकै खचष गिष सवकिे भिी व्याख्या हुिे भएकोले ऐि
कायाषन्त्ियि हुि सकेको छै ि ।
ऐि कायाषन्त्ियिका लातग गररिु पिे सम्भावित कायष
अब बन्ने यससम्बन्त्धी कािूिमा विस्तृत अिुसन्त्धािलाइष जोड ददइष तिम्ि विर्यिस्तुलाई समेट्ि
सकेमार ऐि कायाषन्त्ियि गिष सहज हुिे दे ग्खन्त्छ ।
•

सं स्कृततको सं रषण र विकासको कायष स्थािीय तहको एकल अतधकारको सूचीमा परे कोले
यस सम्बन्त्धमा सं घले कािूि िबिाइष स्थािीय तहलाइष िै ग्जम्मेिारी ददिे ।

•

िागररकको सामाग्जक, आतथषक तथा सांस्कृततक सं रषणको अतधकार, अन्त्तराषवष्ट्रय दावयत्ि तथा
असामाग्जक व्यिहार, कूररतत, कुप्रथा र प्रचलिको अन्त्त्य गिे कायषबीच सन्त्तुलि कायम गदै
स्पष्ट कािूिी व्यिस्था, दावयत्ि तथा सं रचिाको व्यिस्था गिुप
ष िे ।

•

सांस्कृततक प्रचलि र व्यिहारलाई प्रततिन्त्ध िा तियन्त्रण गिुक
ष ो सट्टा सांस्कृततक जागरणका
माध्यमले सकारात्मक प्रगततशील व्यिहारमा रूपान्त्तरण गिे ।

•

सांस्कृततक विभेद तथा प्रभुत्िकारी व्यिहार र असामाग्जक व्यिहार िा प्रचलिलाई
अपराधको रूपमा पररभावर्त गरी प्रशासतिक उपायको प्रयोगद्वारा अन्त्त्य गिे ।

•

ऐिको स्िेग्च्छक पररपालिालाई प्रभािकारी बिाउिको लातग राज्यले सािषजतिक सम्माि, कर
छु ट, ग्शषण शुल्कमा छु ट, सामाग्जक सुरषा, विशेर् सुविधाजस्ता प्रोत्साहि कायषक्रम सञ्चालि
गिे ।
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•

राज्य कोर्बाट सेिा सुविधा पाइरहे का व्यग्ि सबैलाई ऐिको अतििायष पररपालिा गराउिे,
आयोजकले आफू दग्ण्डत हुि िपरोस् भिी सरकारी अतधकारीलाइष आमन्त्रण गिे हुिाले
त्यस्ता कायषक्रममा िजािे व्यिस्था गिे ।

•

सांस्कृततक िीतत, यससम्बन्त्धी कािूिी लगायतका व्यिहार पूणरू
ष पमा गणतन्त्र, धमष तिरपेषता,
उत्पीतडत र ितमक िगषको पषमा र िैज्ञातिक हुिपु िे ।

•

ऐि

कायाषन्त्ियि

भए

िभएको

सम्बन्त्धमा

आिश्यक

सं यन्त्र

तिमाषण

गरी

प्रभािकारी

अिुगमिको व्यिस्था गिे ।
•

ऐिको बारे मा वट.तभ., रे तडयो, परपतरका, अिलाइि, सामाग्जक सञ्जालहरूबाट व्यापक रूपमा
प्रचारप्रसार गिे गराउिे तथा सामाग्जक सचेतिा मूलक कायषक्रमहरू सछचालि गिे ।

•

िागररक ग्शषाको माध्यमबाट िागररकको दावयत्ि र कतषव्यको पालिालाइष प्रबद्धषि गिष तिजी,
सहकारी तथा िागररक समाजसाँगको सहकायषलाइष जोड ददिे ।

तिष्कर्ष
मातिसको सामाग्जक

सांस्कृततक आधारलाइष

सं रषण गिुप
ष िे

दावयत्ि प्रत्येक राष्ट्रलाइष

सामाग्जक, आतथषक तथा सांस्कृततक अतधकारको अन्त्तराषवष्ट्रय अिुबन्त्ध १९६६ ले तोकेको छ । यस
पररप्रेक्ष्यमा सामाग्जक व्यिहारलाइष सुधार गिे प्रश्न िै उठ्दै ि । कािूिको उद्देश्य असामाग्जक
व्यिहार िा प्रचलिलाइष अन्त्त्य गिे हो । अथाषत ् मातिसको व्यिहारलाइष अिुपयुि बिाउिे कारणको
खोजी गरी ती कारणहरूको अन्त्त्य गिे उद्देश्य कािूिको हुिपु छष ।10 सामाग्जक व्यिहार सुधार जस्तो
सामाग्जक सं स्कार र सोचसाँग गााँतसएका विर्य िाध्यात्मक पररपालिाभन्त्दा सामाग्जक चेतिा र
जागरुकतामा तिभषर हुिे भएकाले ऐग्च्छक पररपालिाका लातग आग्रह र उत्प्रेरणा जगाउिु प्रभािकारी
हुन्त्छ । साथै¸ यस सम्बन्त्धमा सं घले कािूि िबिाइष स्थािीय तहलाइष िै यसको ग्जम्मेिारी ददाँ दा
उपयुि हुिे दे ग्खन्त्छ । यस सम्बन्त्धमा मकिािपुर ग्जल्लाका मकिािपुरगढी र मिहरी जस्ता
गाउाँ पातलकाले सामाग्जक सुधारसम्बन्त्धी ऐि तिमाषण गरी कायाषन्त्ियिमासमेत ल्याइसकेको छ ।
अन्त्तत: कािूिको तिमाषण खास उद्देश्य पूततष गिषका तितमत्त गररन्त्छ । कािूि बिी लागू भएपतछ
त्यसको पूणष पालिा हुि आिश्यक हुन्त्छ । प्रभािकारी रूपमा पालिा हुि िसकेको कािूिबाट
कािूिले तलएको उद्देश्य पूरा हुि सक्दै ि । प्रयोगविहीि अिस्थाको कािूिको कल्पिा हामी गिष
सक्दै िौँ । कािूि बिी लागू भएपतछ त्यसको पालिा भिे हुिै पदषछ । अन्त्यथा¸ कायाषन्त्ियिमा आउि
10

डा. युिराज सं ग्रौला, काठमाण्डु स्कुल अफ ल, कायषपर
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िसकेका यस्ता ऐिहरू प्रजाताग्न्त्रक समाजको आिश्यकता र आकाङ्कषाअिुरूप समयमै पररमाजषि,
सं शोधि िा खारे ज गिुष उपयुि हुिे दे ग्खन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपाली
िेपालको सं विधाि (२०७२)
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रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५,
विधायि व्यिस्थापि सतमततको तमतत २०७५/८/२० को कायषक्रममा विज्ञहरूबाट प्रस्तुत कायषपर तथा
विद्वािहरूबाट व्यि विचार
सामाग्जक व्यिहार (सुधार) ऐि, २०३३
सामाग्जक व्यिहार (सुधार) तियमािली, २०३३
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ु ाई: िीतत, वितध र प्रभािकाररता
सं सदीय सुिि

रामहरर थापा 
सारांश

ु ाई गिुपष िे भिी तिददषष्ट गररएका पदातधकारीहरूको तियुग्िपूि ष सं सदमा गररिे
कािूिले सं सदीय सुिि
ु ाई हो । सं सदीय सुिि
ु ाईको मलभूत उद्देश्य सम्भावित पदातधकारीहरूको
परीषण िै सं सदीय सुिि
योनयता, षमता र िैततकताको परीषणमारै िभएर सम्बग्न्त्धत तिकाय एिं पदातधकारीलाई सं सदप्रतत
उत्तरदायी बिाउिु, सम्भावित पदातधकारीले सम्बग्न्त्धत सं स्थामा गिे सुधारका सम्बन्त्धमा राखेको
दूरदृवष्ट, सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणिीतत तथा कायषिीतत, कायषयोजिा एिं अपेग्षत पररणामप्रततको प्रततबद्धता
ु ाई सं सदले सम्पादि गिे प्रमुख
लगायतका समवष्टगत पषहरूको परीषण पति हो । सं सदीय सुिि
ु ाई गिुपष िे
कायषहरूमध्ये तिगरािीको एउटा सामान्त्य औजारसमेत हो । सामान्त्यतया, सं सदीय सुिि
पदहरू भिेका राज्य सञ्चालिका लातग प्रशस्त अतधकारको प्रयोग गिष पाउिे खालका उच्च तहका पद
ु ाई गिुपष िे भिी वकटाि िा तिधाषरण गररएका हुन्त्छि् ।
हुि ् । जुि पद कािूिद्वारा सं सदीय सुिि
ु ाई एक प्रकारको सं सदीय जााँचबुझ हो । सं सदीय व्यिस्था अपिाएका मुलक
ु हरूमा
सं सदीय सुिि
ु ाई गररिे अभ्यासको तुलिामा िेपालमा यस औजारको प्रयोगको इततहास त्यतत लामो
सं सदीय सुिि
छै ि । यद्यवप यस प्रवक्रयातभर तसफाररस भएका सम्भावित पदातधकारीहरूमातथ जिगुिासाहरूको पति
ु ाई हुिे, सम्भावित पदातधकारीले गुिासा एिं सांसदहरूको ग्जज्ञासाहरूको सामिा गिुप
सुिि
ष िे भएकोले
ु ाई वितध बढी िै लोकताग्न्त्रक प्रवक्रया हो । प्रस्तुत लेखमा िेपालको सं विधािको धारा २९२ को
सुिि
ु ाई गदाष सुिि
ु ाई सतमततमा के कस्ता वितध, प्रवक्रया अिलम्बि
उपधारा (१) बमोग्जम सं सदीय सुिि
ु ाईको कािूिी तथा िीततगत एिं व्यिहाररक पषहरू, सं सदीय सुिि
ु ाईको प्रभािकाररता
गररन्त्छ र सुिि
ु ाईलाई थप प्रभािकारी कसरी
अतभिृवद्ध गिे सम्बन्त्धमा दे ग्खिे गरे का सिाल तथा समस्याहरू र सुिि
बिाउि सवकन्त्छ भन्ने सम्बन्त्धमा सं पेषमा प्रस्तुत गिे प्रयास गररएको छ ।
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विर्य प्रिेश
राज्यका आधारभूत तत्त्िहरू सरकार, भूगोल, सािषभौतमकता एिं अन्त्तराषवष्ट्रय मान्त्यता हुि ।
सरकारलाई बृहत् अथषमा व्यिस्थावपका, कायषपातलका एिं न्त्यायपातलका र सं िैधातिक तिकायहरूलाई
बुझ्ि सवकएता पति सामान्त्य प्रचतलत एिं सङ्ककीणष अथषमा कायषपातलकालाई मारै बुझ्िे, बुझाउिे पति
गररन्त्छ । अतधकारको उपलधधवििा सरकारले कायष सम्पादि गिष सक्दै ि भिे कािूिले अतधकारको
तसजषिा गररददिे र सोही अतधकारको प्रयोग गरी कायषपातलकाले राज्यलाई गततशीलता ददिे, सामवयक
रूपमा व्यिस्थापि गिे कायष गदषछ । अतधकारको स्रोत भिेको बातलग मतदाताको मत हो जुि
िागररकका लातग िागररकका प्रतततितधहरूले प्रयोग गदषछि् । तसद्धान्त्ततः कायषपातलकाको जििी
व्यिस्थावपका हो । यद्यवप, दै तिक प्रशासि लगायतको सञ्चालि तथा व्यिस्थापिमा कायषपातलकाको
अहम् र प्रमुख भूतमका रहे को हुन्त्छ । कायष सम्पादिको तसलतसलामा हुि सक्िे अतधकारको
दुरूपयोगलाई रोकथाम गिष, उपचारको प्रबन्त्ध गिष र राज्य सञ्चालिको तिग्म्त आिश्यक िीततगत
व्यिस्थापिका लातग शग्ि सन्त्तुलि र तियन्त्रण अतििायष हुिे भएर िै शग्ि पृथकीकरणको तसद्धान्त्त
एिं सोको अभ्यास अठारौँ शताधदीदे ग्ख हुाँदै आएको पाइन्त्छ । (हेिह
षु ोस, फ्रान्त्सेली दाशषतिक

Montesquieu को सि् १७४८ मा प्रकाग्शत The Spirit of the Laws ) ।
िेपालको

सं विधािले

सरकारका

तीि

अङ्कगका

रूपमा

व्यिस्थावपका, कायषपातलका

र

न्त्यायपातलकाको शग्ि पृथकीकरण तथा शग्ि सन्त्तुलि र तियन्त्रणको स्पष्ट व्यिस्था गदै धारा ८३
ले प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभा िामका दुई सदिसवहतको सं घीय व्यिस्थावपकाको व्यिस्था गरे को छ,
जसलाई सं घीय सं सद भतिन्त्छ । सं घीय सं सदको तल्लो सभा प्रतततितध सभामा हाल दशिटा र
ु
मातथल्लो सभा रावष्ट्रय सभामा चारिटा विर्यगत सतमततहरू रहेका छि् भिे सं यि
सतमतत कायष
ु ाई सतमतत र राज्यका तिदे शक तसद्धान्त्त,
सञ्चालि तियमािली, २०७५ बमोग्जम गदठत सं सदीय सुिि
ु
िीतत र दावयत्िको कायाषन्त्ियि अिुगमि तथा मूल्याङ्कि सतमतत गरी दुईिटा सं यि
सतमततहरू रहेका
छि् ।

Active and extended arm of Parliament, Mini and functional Parliament,
Workshop of Legislature Parliament जस्ता उपिामबाट पररग्चत सं सदीय सतमततहरू िास्तिमै
सं सदका गततशील कायषशाला हुि । सं सदीय सतमततका आ-आफ्िै षेरातधकारको व्यिस्था सम्बग्न्त्धत
सभा सञ्चालिका लातग सभाबाट पाररत तियमािलीमा व्यिस्था गररएको हुन्त्छ । सं िैधातिक पररर्द्बाट
ु ाई गिे कायषषेर भएको, विर्यगतभन्त्दा तभन्न प्रकृततको, दुिै
तियुग्िका लातग हुिे तसफाररसहरूको सुिि
ु ाई सतमतत रहे को छ । यस सतमततमा
सदिका सदस्यहरू रहिे विशेर् सतमततको रूपमा सं सदीय सुिि
प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभाबाट ४:१ को अिुपातका आधारमा १५ सदस्य रहिे कािूिी प्रािधाि
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रहेको छ । सिोच्च अदालत, न्त्याय पररर्द्, सं िध
ै ातिक तिकाय तथा विदे शग्स्थत राजदू त लगायतका
पदातधकारीहरू तियुग्िमा पारदशी, तिष्पष, गुणस्तरीय र सं सदप्रतत उत्तरदायी बिाउिे कायषमा सं सदीय
ु ाई सतमततद्वारा गररिे सुिि
ु ाई (Parliamentary Hearing) ले महत्पूणष भूतमका खेल्िे गदषछ ।
सुिि
सुििाईसम्बन्त्धी कािूिी तथा िीततगत व्यिस्था
ु ाईसम्बन्त्धी विद्यमाि कािूिी तथा िीततगत व्यिस्थालाई सं षेपमा दे हायबमोग्जम
सं सदीय सुिि
उल्लेख गिष सवकन्त्छः(क) सं िैधातिक प्रािधाि
िेपालको सं विधािको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संिैधातिक पररर्द्को तसफाररसमा
तियुि हुिे प्रधाि न्त्यायाधीश, सिोच्च अदालतका न्त्यायाधीश, न्त्याय पररर्द्का सदस्य, सं िैधातिक
ु ग्घ सं घीय कािूिबमोग्जम सं सदीय
तिकायका प्रमुख िा पदातधकारी र राजदू तको पदमा तियुग्ि हुिअ
ु ाई हुि,े उि प्रयोजिको लातग सं घीय कािूिबमोग्जम एक सं यि
ु सतमतत गठि गररिे र सो सं यि
ु
सुिि
सतमततमा रहिे सदस्यले सं घीय सं सदको उि कायषकालभर सिोच्च अदालतमा उपग्स्थत भई बहस
पैरिी गिष िपाउिे प्रािधाि रहे को छ ।
(ख) कािूिी तथा िीततगत प्रािधाि
ु ाईसम्बन्त्धी प्रमुख कािूिी व्यिस्थाहरूलाई दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छःसं सदीय सुिि
•

ु
सं घीय सं सदको सं यि
बैठक र सं यि सतमतत (कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५
को पररच्छे द ५ को तियम २५ मा प्रतततितध सभाको सहमतत तलई सभामुखले
मिोिीत गरे का प्रतततितध सभाका १२ जिा र रावष्ट्रय सभाको सहमतत तलई
ु ाई सतमतत रहिे,
अध्यषले मिोिीत गरे का ३ जिा गरी १५ सदस्यीय सं सदीय सुिि
उि सतमततमा सदस्य मिोियि गदाष सं घीय सं सदमा प्रतततितधत्ि गिे सम्पूणष
राजिीततक दलको प्रतततितधत्ि हुिे गरी मवहला, दतलत, आददिासी, जिजातत, खस
आयष, मधे शी, थारू, मुग्स्लम, वपतछडएको षेर, अल्पसङ्कख्यक समुदाय समेतको सदिमा
रहेको उपग्स्थततको आधारमा समािुपाततक प्रतततितधत्ि हुिे गरी गररिुपिे व्यिस्था
रहेको छ । यसैगरी सतमततका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजिा सभापततको
चयि गिुप
ष िे, सभापततको अिुपग्स्थततमा उमेरको वहसाबले ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको
सभापततत्ि गिे, सतमततको समयाितध प्रतततितध सभाको अितधभरका लातग हुिे तथा
सं घीय सं सदको सदस्य िरहेमा, सतमततको सदस्य पदबाट राजीिामा ददएमा, मन्त्री
भएमा सतमततको सदस्य पद ररि हुिेजस्ता कािूिी प्रािधाि रहेका छि् ।
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•

ु ाई सतमततको कायषवितध, २०७५ मा ३० िटा दफाहरू रहेको र ती
सं सदीय सुिि
ु ाई सतमततको बैठकको प्रारम्भ र अन्त्त्य, बैठकको कायषसूची,
दफामा सं सदीय सुिि
उपग्स्थतत, बैठकको सञ्चालि, समय व्यिस्थापि र छलफल, पूरा समय बैठकमा भाग
तलिुपिे, कायषसूची र कागजात उपलधध गराउिु पिे, सूचिा प्रकाग्शत गिे, प्रस्ताविक
व्यग्िउपर सूचिा िा उजुरी ददिे, सूचिा िा उजुरी सङ्कलि गिे, उपसतमतत गठि गिष
सक्िे, थप अिुसन्त्धाि गिष सक्िे, विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गिष सक्िे तथा अन्त्य
सतमततहरूसाँग समन्त्िय र सहकायष गिष सक्िे लगायतका कायषवितधगत व्यिस्थाहरू
रहेका छि् ।

•

ु ाई सतमततको अन्त्य गततवितधहरू प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५
सं सदीय सुिि
बमोग्जम हुिे कािूिी प्रािधािहरू रहेका छि् ।

ु ाई सतमततको गठि र कायषषर
सं सदीय सुिि
े
िेपालको सं विधािको धारा १९२ को उपधारा (२) को सं िैधातिक प्रािधाि अिुसार सं घीय
ु
ु
सं सदको सं यि
बैठक र सं यि
सतमतत (कायषसञ्चालि) तियमािली, २०७५ को तियम २५ को
ु ाई
व्यिस्थाबमोग्जम प्रतततितध सभाको तमतत २०७५ असार २५ गते बसेको बैठकले सं सदीय सुिि
सतमततमा रहिु हुिे १२ जिा माििीय सदस्यहरूको िाम अिुमोदि गरे को हो भिे तमतत २०७५
असार २२ गते बसेको रावष्ट्रय सभाको बैठकले सतमततमा रहिु हुिे ३ जिा माििीय सदस्यहरूको िाम
अिुमोदि गरे को तथयो । साथै, सतमततका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सतमततको सभापततको चयि गिे
व्यिस्थाबमोग्जम तमतत २०७५ असोज ७ गते बसेको सतमततको बैठकबाट माििीय लक्ष्मणलाल कणष
सतमततको सभापतत बन्नु भएको तथयो । साथै , दे हायका पदहरू ररि भई तियुग्िका लातग तसफाररस
ु ाईको लातग
गदाष ररि रहेको पदको लातग सम्भाव्य उम्मेदिारको िाम प्रस्ताि गरी सं सदीय सुिि
सम्बग्न्त्धत तिकायबाट सतमततमा पठाउिु पिे गरी कायषषेर तोवकएको छ:(क) िेपालको प्रधाि न्त्यायाधीश र सिोच्च अदालतका न्त्यायाधीश
(ख) सं िैधातिक तिकायका प्रमुख र पदातधकारी
(ग) न्त्याय पररर्द्का सदस्य र
(घ) राजदू तको पदमा तियुग्ि हुिे व्यग्ि ।
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ु ाईका वितध र चरण
सं सदीय सुिि
ु ाई सतमततको कायषवितध, २०७५ मा उल्लेग्खत व्यिस्था तथा सं सदीय सुिि
ु ाई
सं सदीय सुिि
ु ाईको वितध िा प्रवक्रया
सतमततमा हुिे कायषसञ्चालि प्रवक्रयाको अध्ययि र अिलोकिबाट सं सदीय सुिि
तथा चरणहरू सं षेपमा तिम्िािुसारको हुिे दे ग्खन्त्छ:•

ु ाईका लातग उम्मेदिारको िाम प्रस्ताि गरी
तियुग्िका लातग तसफाररस गिे तिकायले सुिि
ु ाईको प्रवक्रया सुरु हुिे र िाम
सतमततमा आिश्यक व्यग्िगत वििरणसवहत पेश भएपतछ सुिि
प्रस्ताि

गदाष

सं विधािको

धारा

४२

को

व्यिस्थाअिुसारको

आधार

तथा

कारण

र

उम्मेदिारको विस्तृत वििरण खुलाउिु पिे । साथै, सतमततसमष पर प्राप्त भएको पााँच
ददितभर

उि

प्रस्ताि

बैठकको

कायषसूचीमा

उल्लेख

गरी

सतमतत

सभापततले

बैठक

बोलाउिुपिे ।
•

प्रस्तावित पदातधकारी सम्बग्न्त्धत पदका लातग अिुपयुि लागेमा सूचिा प्रकाग्शत भएको
तमततले १० ददितभर स्पष्ट आधार र कारण खोली सतमततमा सूचिा िा उजुरी ददि सवकिे र
सूचिा ददिे व्यग्ि िा तिकायले आफ्िो िाम, थर, ठे गािा, सम्पकष िम्बरजस्ता व्यग्िगत
वििरणसवहत सतमततसमष तििेदि ददिुपिे तर तिजले चाहेमा यसरी सूचिा ददिे व्यग्ि िा
सूचकको िाम गोप्य राग्खिे ।

•

ु ाईको लातग प्रवक्रयागत व्यिस्थापि गिे तसलतसलामा आिश्यक कायषतातलका बिाई
सुिि
कायषसम्पादि गररिे ।

•

प्राप्त सूचिा िा उजुरीमातथ सम्बग्न्त्धत उजुरीकताष िा सूचकलाई आमन्त्रण गरी छलफल
गररिे ।

•

प्राप्त सूचिा िा उजुरीको गम्भीयषताको आधारमा थप अिुसन्त्धाि गिष सवकिे, अिुसन्त्धािमा
सरकारका तिकाय एिं पदातधकारीको सहयोग तलि सवकिे ।

•

सतमततले आिश्यक महशुस गरे मा गोप्य बैठक बोलाउि सक्िे, गोप्य बैठकमा सं घीय
सं सदका सभामुख, अध्यष, उपसभामुख, उपाध्यष, महासग्चि, प्रतततितध सभाका सग्चि, रावष्ट्रय
ु ाई सतमततमा कायषरत कमषचारी
सभाका सग्चि, सं घीय सं सद सग्चिालयका सग्चि, सं सदीय सुिि
र सुरषाका लातग खवटएका मयाषदापालक तथा आमग्न्त्रत व्यग्ि बाहेक अन्त्य कुिै पति
व्यग्ि प्रिेश गिष िपाउिे ।

•

ु ाईका लातग प्रस्तावित व्यग्िमातथका उजुरी लगायत सतमततलाई लागेका विर्यमा धारणा
सुिि
राख्न र प्रमाण पेश गिष तिजलाई अिसर प्रदाि गररिे ।
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•

ु ाई सम्बन्त्धमा विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गिष सक्िे, आिश्यकताबमोग्जम उपसतमतत गठि
सुिि
गरी प्रततिेदि मानि सक्िे, अन्त्य सतमततहरूसाँग समन्त्िय र सहकायष गिष सक्िे तथा छलफल
र अन्त्तवक्रषया गिष सक्िे ।

•

ु ाईका क्रममा
सतमततले प्रवक्रया सुरु गरे को ४५ ददितभर कायष सम्पन्न गरी आफ्िो राय, सुिि
ु ाईको प्रस्तावित व्यग्िले सतमततसमष प्रस्तुत गरे का
सतमततलाई प्राप्त कागजात एिं सुिि
कायषयोजिा र प्रततबद्धताहरूको प्रततिेदि तयार गरी आिश्यक कायाषथष तियुग्िका लातग
तसफाररस गिे सम्बग्न्त्धत तिकाय र प्रधािमन्त्री तथा मग्न्त्रपररर्द्को कायाषलयमा पठाइिे ।

ु ाईको प्रभािकाररता मापि गिे आधार
सुिि
कुिै पति कायष जुि लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्रातप्तको लातग गररन्त्छ, उिकायष सो अपेग्षत लक्ष्य,
उद्देश्य र उपलग्धध हातसल हुिे गरी तिधाषररत समय तसमातभर उच्च दषताका साथ उपलग्धधमूलक
ढिबाट गिुल
ष ाई उि कायषको प्रभािकाररता भतिन्त्छ । Effectiveness is the capability of

producing a desired result or the ability to produce desired output. When something is
deemed effective, it means it has an intended or expected outcome or produce a deep,
vivid impression. There are many ways to measure the effectiveness (Cambell -1977).
Listed over 30 different criteria from productivity, profits, growth, turnover, stability and
cohesion (Scott P. 343). Different theoretical perspectives can account for the diversity in
usage of effectiveness measurements.1
प्रभािकाररता पररणाममा प्रतततबग्म्बत हुिे कुरा हो । यद्यवप कायष सम्पादिको प्रवक्रया र
िततजालाई SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity & Threats) / PEST ( Politically

committed, Economically viable, Socially acceptable & Technically feasible) को व्याख्या
र विश्लेर्ण गरी पति मूल्याङ्कि गिष सवकन्त्छ । साथै, प्रभािकाररताको मापि र मूल्याङ्कि गदाष तिम्ि
तलग्खत आधारहरूलाई पति तलिे गररन्त्छः-

• Economy, Efficiency, Equality, Equity, Enhancement, Empowerment and
Enabling.
• Appropriateness, Adequacy, Access, Accountability and Advancement.
• Relevancy and Responsiveness.
• Productivity, Participation and Quality

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Effectiveness

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

235

• Readiness, Ability, Willingness and Opportunity.
ु ाईका लातग तसफाररस गररएको सम्भावित पदातधकारीहरूको व्यग्िगत, सामाग्जक, िैततक,
सुिि
सदाचाररता तथा व्यािसावयक गुणहरूको मौजुदा अिस्था कस्तो छ ? तसफाररस गररएको पद अिुसारको
ु ाई
योनयता तथा षमताका साथै मातथ उग्ल्लग्खत सूचकहरूको आधारमा समेत सं सदीय सुिि
सतमततबाट गररिे परीषणबाट सम्बग्न्त्धत तिकायलाई सषमताका साथ अगातड बिाउि उपयुि
पदातधकारी उपलधध हुिे अपेषा गिष सवकन्त्छ । वयिै सूचकहरूका साथै िागररकको प्रततवक्रयासमेत
ु ाईको प्रारम्भदे ग्ख अग्न्त्तम पररणामसम्मका लातग विद्यमाि कािूि एिं सतमततले तय
प्राप्त गरी सुिि
ु ाईको प्रवक्रयाका रूपमा तलि सवकन्त्छ । सुिि
ु ाईको
गरे को वितध िा प्रवक्रयालाई सं सदीय सुिि
प्रभािकाररता मापि मूलतः आम िागररकबाट प्रकट हुिे प्रततवक्रयाबाट तिधाषरण गिष सवकए तापति
ु ाई एिं सतमततको प्रभािकाररताका लातग सहायकतसद्ध हुिे
सोबाहेक दे हायका विर्यहरूसमेत सुिि
विर्यहरू हुि ् ।
•

ु ाई सतमततको षेरातधकार एिं त्यसको स्ितन्त्र प्रयोग,
सुिि

•

सतमततको राजिीततक सं रचिा,

•

सतमततका सदस्यहरूको रुग्च, ज्ञाि, सीप, षमता एिं व्यिसावयकताको अभ्यास,

•

सतमतत सभापततको िेतत्ृ ि षमता एिं व्यग्ित्ि,

•

सम्बग्न्त्धत ऐि, कािूिहरूका प्रािधािहरू र सतमततको आन्त्तररक कायषवितधको पररपालिा,

•

सतमतत सग्चिालयमा कायषरत कमषचारीहरूको विज्ञता एिं व्यािसावयकता,

•

सतमतत सग्चिालयको भौततक, आतथषक तथा प्रशासतिक व्यिस्थापि,

•

सूचिा सं प्रर्
े णको अिस्था र प्राप्त उजुरीहरूको विस्तृत अध्ययि, अिुसन्त्धाि, विश्लेर्णको
अिस्था,

•

सतमततका प्रततिेदिहरूको कायाषन्त्ियिको अिस्था,

•

विज्ञसाँगको परामशष उपलधध हुिे िहुिे अिस्था,

•

ु ाई प्रवक्रयामा आम जिसमुदायको पहुाँच र सञ्चार माध्यमहरूको प्रभािकारी प्रयोग
सुिि
आदद ।
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सं सदीय सुििाई र िागररक चासो
सं सदका सबै सतमततलाई कायषषेरसाँग सम्बग्न्त्धत ग्जम्मेिारी पूरा गदाष सं सदलाई भए सरहको
अतधकार प्रयोग गिष पाउिे कािूिी व्यिस्था छ । सतमततले कायष सम्पादि गदाष तििय िै सं सदीय
प्रवक्रयाको पालिा गदै जिप्रतततितधमूलक सं स्था भएकोले जिअपेषा पूरा गिेतफष ध्याि ददिु पिे
ु ाईलाई एउटा पूरा गिुष पिे प्रवक्रयाकारूपमा मारै हेिे
हुन्त्छ । आम िागररकहरूले सं सदीय सुिि
ु ाईसम्बन्त्धी केही
गरे को भन्ने सञ्चार माध्यममाफषत् व्यि भएका विचारहरूलाई समेत दृवष्टगत गदाष सुिि
चासो दे खा पिष गएको समेत दे ग्खन्त्छ । जस्तै:•

ु ाई तियुिपूि ष पूरा गिुष पिे अतििायष सं सदीय प्रवक्रया मारै हो िा पररणामदायी प्रवक्रया
सुिि
हो ?,

•

तसफाररसकताष र तसफाररस भएका उम्मेदिारप्रतत िागररकबाट दे खाइिे प्रततवक्रयाको सम्बन्त्धमा
सतमततले गिुष पिे सं योजिकारी भूतमकाका सम्बन्त्धमा सतमततको गततशीलता कस्तो छ ?,

•

ु ाई उम्मेदिारको परीषण पति भएकोले सुिि
ु ाईका क्रममा भएका परीषणको विस्तृत
सुिि
प्रततिेदि सािषजतिक हुि ु कतत आिश्यक छ ?,

•

तसफाररस पदातधकारीहरूको राजिीततक तटस्थताको अिस्था परीषणयोनय विर्य हो िा
होइि ?,

•

ु ाईको
िागररक प्रततवक्रया प्राप्त गिषका लातग उपलव्ध हुिे समय के पयाषप्त छ ? एिं सुिि
आन्त्तररक कायषवितधमा सामवयक सुधार गिष आिश्यक छ िा छै ि ?

•

ु ाई सतमततले समय-समयमा ददएको सुझाि एिं तिदे शिको कायाषन्त्ियिको अिस्था कस्तो
सुिि
रहेको छ ? आदद ।

ु ाईका केही व्यािहाररक पष:
प्रभािकारी सुिि
प्रभािकाररता तसद्धान्त्तको प्रयोग मारै िभएर व्यािहाररक रूपमा अिुभि गिष सक्िे गरी
ु ाई पति सं सदीय तिगरािीलाई एिं
िततजा प्राप्त हुि सक्यो िा सकेि ? भिी हेिप
षु िे विर्य हो । सुिि
समथषिका लातग अिलम्बि गररएको एक अभ्यास हो । यो एक सं सदीय औजार हो र यसको
प्रयोगको क्रममा केही व्यिहाररक पषहरूलाई सम्िोधि गररिु पिे गरी उजागर भएको महसुस हुि
थालेको दे ग्खन्त्छ । केही प्रमुख व्यिहाररक पषहरूलाई दे हायबमोग्जम उल्लेख गररएको छः-
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•

ु ाईसन्त्बन्त्धी कािूिी तथा िीततगत अस्पष्टताहरू विद्यमाि रहिु, सं िैधातिक प्रािधाि
सुिि
ु ाईको षेर र दायरा सााँघरु ो रहिु, उम्मेदार तसफाररस भएपतछ मारै
बमोग्जम सं सदीय सुिि
सतमततले कायष सम्पादि (Business) प्राप्त गिु,ष

•

विविध सन्त्तुलि (राजिीततक लगायत) का आधारमा तसफाररस भई आउिे उम्मेदिारका
ु ाई गदाष विस्तृत अध्ययि गिष आिश्यक िदे ग्खिे पररग्स्थतत उत्पन्न
सम्बन्त्धमा सतमततले सुिि
हुि ु जसले गदाष सतमततको कायषसम्पादि व्यापक अिुसन्त्धािमूलक हुि िसक्िु,

•

सतमतत सम्बद्ध माििीय स्रोत एिं अन्त्य पूिाषधारमा समय सापेष लगािी िगररिु, विगतको
अभ्यासलाई िै तिरन्त्तरता ददाँ दा सम्बद्ध पषलाई थर कायष भार िपिे कारण पूिाषभ्यासलाई िै
आदषश मािी प्रचलिमा ल्याउिु,

•

ु ो साटो यथाथषमा िै परीषण गिे
सतमतत औपचाररकता पूरा गिे प्रवक्रयाका रूपमा सीतमत हुिक
ु ाई
प्रणाली, पद्धततमा विकास गररि िसक्िु, तसफाररस भएका पदातधकारीलाई सं सदीय सुिि
सतमततले अस्िीकार गरे को घटिा विरलै हुि,ु

•

सतमततप्रतत जिविश्वास आजषि गिष उजुरीकताषहरू, सरोकारिालाहरूको कुराहरू अतििायष सुतििु
पिे िातािारण बिाउि िसक्िु र बेखिर हुिे उजुरीकताषहरू तथा उजुरीका लातग उजुरी गिे
खालका उजुरकताषलाई कािूिी दायरामा ल्याउि िसक्िु,

•

ु ाईको क्रममा जिआिाज पवहचाि गिष सािषजतिक सुिि
ु ाई (Public Hearing)
सं सदीय सुिि
आिश्यक दे ग्खए तापति व्यिहारमा प्रयोगमा ल्याउि िसवकिु, आदद।

अपेषा र उपाय
सं सद राजिीततक आग्रह र मूल्यमान्त्यताबाट पृथक रहि पति सक्दै ि । त्यसैले सतमतत
प्रणाली अपिाउिे र यसैबाट सवक्रय र प्रभािकारी भूतमकाको अपेषा गिे हाम्रो व्यिहारगत अभ्यास
हो । अपेषाको सम्बोधि अपेग्षत र पूरा गिे दुिै पषले सापेग्षकरूपमा बुझ्ि जरुरी हुन्त्छ ।
सं सदीय सतमततहरू िागररकका भरोसाको सं यन्त्र हुि । पदातधकारी तियुग्ि सम्बन्त्धमा सं सदीय
ु ाई गररिे भएकोले यस सतमततप्रतत पति िागररकको अपेषा रहेको हुन्त्छ िै । विगतको अभ्यास,
सुिि
अवहलेको िास्तविकताको आधारमा यस सतमततले िागररकको अपेषाको दृवष्टकोणको आधारमा आफ्िो
स्िमूल्याङ्कि गदाष उपायहरू पवहचाि गिष सवकिे अिस्था रहन्त्छ िै । यद्यवप मातथ उग्ल्लग्खत
ु ाईका व्यािहाररक पषहरूलाई सम्बोधि गिष आिश्यक दे ग्खन्त्छ । यसको साथसाथै
प्रभािकारी सुिि
ु ाईको प्रवक्रयामा पारदग्शषता, सामाग्जक न्त्यायको पररतधतभर रही गिे
पदातधकारीको तसफाररसमा र सुिि
गराउिे पररपाटी विकास गराउि सके सही पदातधकारी सही पदमा हुिे कुराको सुतिग्ितता हुिे
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दे ग्खन्त्छ । आम िागररक, िागररक समाज, गैरसरकारी षेरबाट पृष्ठपोर्ण ददिे सं यन्त्रको विकास गरी
ु ाई गिष सकेमा अझ बढी प्रभािकारी हुिे तिग्ित छ ।
सतमततले सुिि
तिष्कर्ष
अमेररकाका पूिरष ाष्ट्रपतत विड्रो विल्सिले भिेका तथए "Congress in Sessions is Congress

in Public Exhibition Whilst Congress in Committee at Work" तसथष सं घीय सं सदका वितभन्न
ु ाई सतमततले मौजुदा कािूिी तथा िीततगत प्रािधाि, वितध र प्रवक्रया
सतमततहरू जस्तैः सं सदीय सुिि
बमोग्जम

सिोच्च

अदालत, सं िैधातिक

तिकाय

र

विदे शग्स्थत

राजदू तािासहरूको

प्रमुख

तथा

ु ाई गरी सरकारलाई योनय र सषम व्यग्ि तसफाररस गिष दबाब
पदातधकारीहरूको सं सदीय सुिि
तसजषिा गिे र आम िागररकको अपेषाका आधारमा तसफाररस उम्मेदिारहरूको सं सदीय परीषण गिुष
ु ाईको प्रभािकाररतामा बढोत्तरी हुिे अपेषा
िाछछिीय दे ग्खन्त्छ । सतमततको अथषपूणष भूतमकामा िै सुिि
गिष सवकन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५
ु बैठक र सतमतत (कायष सञ्चालि) तियमािली, २०७५
सं घीय सं सदको सं यि
सं घीय सं सद सेिा स्माररका, िर्ष ७, अङ्कक ६, मङतसर, २०७५
पन्त्ध्रौं योजिा (२०७६/०७७-२०८०/०८१)
राउत, कृष्णबहादुर, राजस्ि तथा प्रशासिका समसामवयक आयामहरू
सं घीय सं सद, वितभन्न सतमततका प्रततिेदिहरू, २०७५
सं घीय सं सद सग्चिालयको िेबसाइट तथा वितभन्न रावष्ट्रयस्तरका परपतरका तथा लेखहरू ।
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िेपालमा महातभयोगको प्रस्तािको व्यिस्था र अभ्यास

राजि ग्घतमरे 
सारांश

शग्ि पृथकीकरणको तसद्धान्त्तको आधारभूत मान्त्यतामा विधावयकाले कािूि तिमाषण गदषछ, कायषपातलकाले
उि कािूि कायाषन्त्ियि गदषछ र न्त्यायपातलकाले ती कािूिको आधारमा न्त्याय सम्पादि गदषछ । शग्ि
पृथकीकरणकोको तसद्धान्त्तको मूल ममषका आधारमा यी ततिै अङ्कगको अतधकार र कायषषेर पृथक हुिपु दषछ,
प्रत्येक शासकीय अङ्कगको सीमा तिग्ित हुि ु पदषछ र एक अङ्कगले अको अङ्कगको कायषषेर िा
ाँ ै ि भन्त्िे मान्त्यता राख्दछ । तर, ततिै अङ्कगले एक अकाषको कायषमा
षेरातधकारमा हस्तषेप गिुष हुद
खबरदारी गिे, तियन्त्रण गिे र विद्यमाि कािूिको पररतधतभर रही अको अङ्कगले गरे का गैरकािूिी कायषहरू
तिर्ेध गिे, पदातधकारीहरूलाई कारिाही गिष तसफाररस गिेसम्मको व्यिस्था िेपालको सं विधािमा गररएको
छ । सं विधािले व्यिस्थावपकालाई राष्ट्रपतत, उपराष्ट्रपतत एिं िेपालको प्रधािन्त्यायाधीश िा सिोच्च
अदालतका न्त्यायाधीश, न्त्याय पररर्द्का सदस्य, सं िैधातिक तिकायका प्रमुख िा पदातधकारीविरुद्ध महातभयोग
प्रस्तािसम्बन्त्धी व्यिस्था गरे को छ, यसरी ल्याएको महातभयोगको प्रस्तािउपर राष्ट्रपतत र उपराष्ट्रपततको
हकमा सं घीय सं सदका दुिै सदिको तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुईततहाइ र अन्त्यको हकमा प्रतततितध
सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको कम्तीमा दुईततहाइ बहुमतबाट उि महातभयोग
प्रस्ताि पाररत भएको अिस्थामा महातभयोग लागेका पदातधकारी स्ितः पदमुि हुिे व्यिस्था रहेको छ ।
यद्यवप, व्यिहाररक अभ्यासमा दलीय भागिण्डाको आधारमा पदातधकारी छिौट हुि सक्िेजस्ता प्रचलिले
गदाष¸ दलगत स्िाथष एिं पुिाषग्रहको उद्देश्यले दलहरू प्रस्तुत भइददाँदा, सं सदतभर भएका दलहरूबीच एक
आपसमा हुिे सहमतत, सम्झौताजस्ता कारणले आफू समतथषत पदातधकारीको सम्बन्त्धमा महातभयोग प्रस्तािको
छलफल जे-जस्तो भए पति अन्त्त्यमा प्रस्ताि तिणषयमा जािे समयमा बचाउिेजस्तो तिष्कर्षमा पुनिे गरे को
पति दे ग्खन्त्छ । त्यसले गदाष जुि उद्देश्यले महातभयोगको प्रस्तािको पररकल्पिा गररएको तथयो, त्यो उद्देश्य
प्रातप्तका लातग प्रभािकारी बन्त्ि िसवकरहेको हो वक भन्त्िे अिस्था दे ग्खन्त्छ ।



शाखा अतधकृत¸ सं घीय सं सद सग्चिालय
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विर्य प्रिेश
अमेररका,

बेलायत,

भारत

लगायतका

दे शहरूमा

समेत

सं विधािमा

व्यिस्था

रहेको

महातभयोगको प्रस्ताि दे शका उच्च पदस्थ सािषजतिक पद धारण गिे व्यग्िहरूलाई पद अिुकूल
आचरण िगदाष, भ्रष्टाचार, िातािाद, कृपािाद, िैततक पति लगायतका कायषमा लगाउिे गररन्त्छ ।
महातभयोग प्रस्ताि प्रस्तुत हुाँदैमा अतभयोग प्रमाग्णत हुाँदैि, त्यसमातथ सदिमा छलफल हुन्त्छ, बहस
हुन्त्छ, अन्त्त्यमा महातभयोग प्रस्तािमातथ छािविि गिष महातभयोग प्रस्ताि छािविि सतमततले खोज
अिुसन्त्धाि गछष, प्रमाण जुटाइन्त्छ र सोको प्रततिेदि सदिसमष प्रस्तुत हुन्त्छ र सो प्रततिेदिको
आधारमा सदिमा कम्तीमा प्रस्तािको पषमा दुईततहाइ मत जुट्ि सकेमा मार महातभयोग प्रस्ताि
पाररत भई आरोवपत पदातधकारीलाई आिश्यक कारिाहीको लातग सम्बग्न्त्धत तिकायमा तसफाररसको
लातग लेग्खन्त्छ । िेपालको सन्त्दभषमा समेत महाअतभयोग प्रस्ताि सम्बन्त्धमा केही अभ्यासहरू भएका
छि् । प्रस्तुत लेखमा िेपालमा महाअतभयोगसम्बन्त्धी सं िैधातिक एिं कािूिी व्यिस्थाहरू, अभ्यास एिं
यसै विर्यमा वितभन्त्ि दे शमा भएका व्यिस्थाका बारे मा सं ग्षप्त उल्लेख गिे प्रयास गररएको छ ।
महाअतभयोगसम्बन्त्धी विद्यमाि कािूिी व्यिस्था
(१) सं िैधातिक व्यिस्था
िेपालको सं विधािको धारा १०१ को उपधारा (१) मा यो सं विधाि र कािूिको गम्भीर
उल्लङ्कघि गरे को आधारमा प्रतततितध सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको
एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतत िा उपराष्ट्रपततविरुद्ध महातभयोग प्रस्ताि पेश गिष सक्िे छि्, त्यस्तो
प्रस्तािउपर सं सदीय जााँचबुझ सतमततले अध्ययि गिे, सम्बग्न्त्धत कागजात र आिश्यक परे मा राष्ट्रपतत
िा उपराष्ट्रपततसाँग प्रमाण बुझ्िेसम्मको अतधकार सं घीय सं सदमा तिवहत रहेको छ । उि सतमततले
सं सदमा प्रततिेदि पेश गरे पतछ उि प्रततिेदि सवहतको महातभयोगको प्रस्तािउपर छलफल भई
अन्त्त्यमा दुिै सदिको तत्काल कायम रहे को सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको कम्तीमा दुईततहाइ बहुमतबाट
पाररत भएमा सम्बग्न्त्धत पदातधकारी पदमुि हुिेछ भन्त्िे व्यिस्था रहे को छ । साथै, सोही धाराको
उपधारा (२) मा यो सं विधाि र कािूिको गम्भीर उल्लङ्कघि गरे को, कायषषमताको अभाि, खराि
आचरण, इमान्त्दारीपूिक
ष पदीय कतषव्य पालि िगरे को िा आचारसं वहताको गम्भीर उल्लङ्कघि गरे को
कारण दे खाई प्रतततितध सभामा कायम रहेको सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको एकचौथाइ सदस्यले िेपालको
प्रधाि न्त्यायाधीश, सिोच्च अदालतका न्त्यायाधीश, न्त्याय पररर्द्का सदस्य, सं िैधातिक तिकायका प्रमुख
िा पदातधकारी विरुद्ध महातभयोगको प्रस्ताि पेश गिष सक्िे व्यिस्था छ । यस्तो प्रस्तािमातथ छलफल
भई प्रतततितध सभामा तत्काल कायम सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको कम्तीमा दुईततहाइ बहुमतबाट उि
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महातभयोग प्रस्ताि पाररत भएमा सम्बग्न्त्धत पदातधकारी पदमुि हुिे व्यिस्था छ । सोको लातग
महातभयोग प्रस्ताि दताष गदाष पेश गररएका कागजात, प्रमाणहरू अध्ययि विश्लेर्ण गदै सम्बग्न्त्धत
पदातधकारीविरुद्ध महातभयोग प्रस्ताि पेश गिे आधार र कारण विद्यमाि भए िभएको छािविि गरी
तसफाररस गिे प्रयोजिको लातग प्रतततितध सभामा एक ११ सदस्यीय महातभयोग तसफाररस सतमतत रहिे
व्यिस्था छ ।
त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (५) मा उल्लेग्खत पदातधकारीहरूले उल्लेग्खत कसुर गरे को
छ भिी ददएको सूचिा, जािकारी िा उजुरी ग्राह्य छ भिी प्रतततितध सभाका कम्तीमा तीिजिा सदस्यले
प्रमाग्णत गरी पेश गरे मा पति महातभयोग तसफाररस सतमततले त्यस्तो उजुरीमातथ छािविि गरी प्रतततितध
सभासमष तसफाररस गिष सक्िे व्यिस्था छ । महातभयोग कारिाही प्रारम्भ भएपतछ उल्लेग्खत
पदातधकारीले कारिाही टुङ्कगो िलागेसम्म आफ्िो पदको कायष सम्पादि गिष िपाउिे अथाषत ् तिलम्बि
हुिे, महातभयोग आरोवपत व्यग्िलाई सफाइ पेश गिे मिातसब मौका ददिे, पदातधकारीउपरको
महातभयोग प्रस्ताि पाररत भएमा पदाग्शि रहाँदा कुिै कसुर गरे को भए त्यस्तो कसुरमा कािूिबमोग्जम
कारिाही गिष बाधा िपिे र महातभयोग प्रमाग्णत व्यग्िले पदमा रही सुविधा तलि र भविष्यमा कुिै
पति सािषजतिक पदमा तियुग्ि िा मिोियि हुिसमेत िसक्िे व्यिस्था िेपालको सं विधािले गरे को
छ ।
(२) कािूिी व्यिस्था
त्यस्तै प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ को तियम १५४ र रावष्ट्रय सभा तियमािली,
२०७५ को तियम १३९ ले राष्ट्रपतत िा उपराष्ट्रपततविरुद्ध र प्रतततितध सभा तियमािलीको तियम
१६१ ले सं िैधातिक अङ्कगका प्रमुख िा सदस्यविरुद्ध सं विधािको गम्भीर उल्लङ्कघि गरे को आरोपमा
तत्काल कायम रहेका सम्पूणष सदस्यहरूको कम्तीमा दुईततहाइ बहुमतबाट महातभयोगको प्रस्ताि पाररत
गरी राष्ट्रपतत र उपराष्ट्रपतत, सिोच्च अदालतको प्रधाि न्त्यायाधीश, न्त्यायाधीश, न्त्यायपररर्द्का सदस्य,
सं िैधातिक तिकायका प्रमुख िा पदातधकारीलाई हटाउि सक्िे व्यिस्था गरे को छ ।
इमान्त्दारीपूिक
ष आफ्िो पदीय कतषव्य पालिा िगरे को, कायषषमताको अभाि, खराि आचरण
र शारीररक र माितसक कारणले कायषसम्पादि गिष असमथष भएको भन्त्िे आधारमा प्रतततितध सभा
सदस्यले तिजहरूका विरुद्ध महातभयोगको प्रस्ताि पेश गिष चाहेमा सो सभाका एकचौथाइ सदस्यहरूको
समथषि

प्राप्त

गरी

महातभयोग

प्रस्ताि

पेश

गिुप
ष रे को

कारण

खुलाइ

सोको

सूचिा

ददएमा

महाअतभयोगसम्बन्त्धी कारिाही अगातड बढ्िे र उि प्रस्तािलाई राष्ट्रपतत िा उपराष्ट्रपततको हकमा
सं सदीय महातभयोग जााँचबुझ सतमततले महातभयोगको अध्ययि र जााँचबुझ गरी प्रततिेदि पेश गिे
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व्यिस्था प्रतततितध सभा तियमािलीमा रहे को र अन्त्य पदातधकारीको हकमा महातभयोग तसफाररस
सतमततले महातभयोगउपर अध्ययि र छािविि गरी प्रततिेदि पेश गदषछ र यसरी पेश भएको
प्रततिेदिउपर पूणष सदिमा छलफल गरी उि प्रततिेदिको तसफाररसलाई तिणषयाथष प्रतततितध सभामा
प्रस्तुत गिे गररन्त्छ ।
प्रतततितध सभाले राष्ट्रपतत र उपराष्ट्रपततविरुद्धको महातभयोग प्रस्ताि दुईततहाइ बहुमतले पाररत
गरी रावष्ट्रयसभामा सन्त्दे श पठाएमा रावष्ट्रयसभाले उि प्रस्तािउपर पुिः जााँचबुझ गिष आिश्यक ठािेमा
रावष्ट्रयसभामा पति छु ट्टै जााँचबुझ सतमतत गठि गरी जााँचबुझ गिष सक्िेछ र उि जााँचबुझ सतमततको
प्रततिेदिसवहत सभामा छलफल गरी महातभयोग प्रस्तािउपर छलफल गरी तिणषय तलइन्त्छ । उि
प्रस्तािमातथ सभामा तिणषय तलाँदा तत्काल कायम सदस्य सङ्कख्याको दुईततहाइ बहुमत आिश्यक पिे
हुिाले विभाजि (प्रस्तािको पषमा रहिुहि
ु े सभाका सदस्यहरू एउटा प्रिेशद्वारबाट प्रिेश गरी त्यहााँ
ु मािुसारको िामािलीमा दस्तखत गिे, त्यसै गरी प्रस्तािको विपषमा रहिुहि
राग्खएको िणाषिक्र
ु े सभाका
सदस्यहरू अको प्रिेशद्वारबाट प्रिेश गरी दस्तखत गिे र मत ददन्नाँ भन्त्िे सभाका सदस्यहरू तेस्रो
ढोकाबाट प्रिेश गरी दस्तखत गिे र ती सबै हस्ताषर छु ट्टा छु ट्टै गणिा गरी मत सङ्ककलि गिे
प्रवक्रया)

द्वारा

तिणषय

तलइन्त्छ

।

यसरी

सं सदले

सं िैधातिक

तिकाय,

कायषपातलका,

तथा

न्त्यायपातलकामातथ तियन्त्रण, महातभयोग िा सं सदीय तिदे शिबाट गदै आएको पाइन्त्छ । शासि
व्यिस्थामा यस्तो प्रकृततलाई शग्ि सन्त्तुलि (Balance of Power) को रूपमा पति तलइाँ दै आएको छ ।
(३) अन्त्तराषवष्ट्रय प्रचलि
बेलायतको इततहासमा सि् १७०० अग्घ तत्कालीि

a]लायती

पातलषयामेन्त्ट क्युररया रे ग्जस

(Curia Regis) को न्त्यावयक अतधकारमा रहेर महातभयोग प्रस्ताि लगाइिे गरे को र पतछ हाउस अफ
कमन्त्स र हाउस अफ लर्षसको रूपमा दुई सदि भएपतछ हाउस अफ लर्षसको अतधकार षेरमा
महातभयोग लगाउिे अतधकार गएको दे ग्खन्त्छ । सि\ १७०० पतछ न्त्यायाधीशलाई महातभयोग लगाउिे
प्रवक्रयामा केही फेरबदल भएको दे ग्खन्त्छ । तैपति १६ औ ीँ शताधदी ततर बारे ि हेग्स्टनज र लडष
मेलवििेउपर लगाइएको महातभयोगले एक ऐततहातसक महत्त्ि राखेको पाइन्त्छ ।
यसैगरी अमेररकामा हरे क राज्यमा तभन्न वकतसमको महातभयोगको अिधारणा दे ग्खन्त्छ ।
राष्ट्रपततलगायत राज्यका न्त्यायाधीशउपर कुिै प्रकारको राजरोह, घुस र अन्त्य दुराचारको आरोपमा
महातभयोग लगाउि सक्िे व्यिस्था रहेको छ ।

a]लायतमा

महातभयोग प्रमाग्णत भए पति के कारिाही

गिे भन्त्िे तिग्ित सीमा िरहेको, तर अमेररकामा महातभयोग प्रमाग्णत भएमा पदच्युत गिष सवकिे स्पष्ट
व्यिस्था रहे को छ । अमेररकाको इततहासमा तसिेटर वितलयम व्लाउन्त्ट, केही मुख्य न्त्यायाधीश,
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न्त्यायाधीशहरूदे ग्ख राष्ट्रपतत विल ग्क्लन्त्टि र अवहलेको राष्ट्रपतत डोिाल्ड टम्पसम्म आइपुनदा कररब
२०–२२ जिाले महातभयोगको प्रस्तािको सामिा गिुप
ष रे को तथयो । यीमध्ये

;g\

१६१३ मा

न्त्यूयोकषको गभिषर वितलयम सुल्जर लगायत केही व्यग्ि महातभयोग प्रस्ताि पाररत भई हटे का तथए भिे
केही आरोवपत पदातधकारीहरू महातभयोग प्रस्ताि दताष भएपतछ स्ितः राजीिामा ददएर हटे का तथए र
केही प्रस्तािहरू वितभन्न चरणमा तिस्तेज हुि पुगेका तथए ।
भारतमा राष्ट्रपतत, हाइकोटष, सुवप्रम कोटषका न्त्यायाधीश, प्रधाि न्त्यायाधीश लगायतलाई
लोकसभा या विधािसभा दुिैमाफषत् महातभयोग लगाउि सवकिे भारतको सं विधािले व्यिस्था गरे को
छ । भारतमा अमेररकाकै जस्तो सं विधािको उल्लङ्कघि, दुव्यषिहार िा अषमता रहे को आरोपसवहत
लोक सभामा एक सय िा सोभन्त्दा बढी िा राज्यसभामा पचास िा सोभन्त्दा बढी सांसदले हस्ताषर
गरे र महातभयोग प्रस्ताि दताष गिष सवकिे व्यिस्था छ । सभाध्यषले उि प्रस्तािउपर छािविि गिष
एउटा सतमतत गठि गिष सक्िे र सो सतमततमा सुवप्रम कोटषको न्त्यायाधीश, हाइकोटषको मुख्य न्त्यायाधीश
जस्ता व्यग्ित्ि मिोियि गिष सक्िे व्यिस्था छ । भारतमा पति कुिै पति महातभयोग प्रस्ताि पूणष
रूपमा पाररत भएको दे ग्खन्न, कततपय प्रस्ताि छलफलमै रहाँदा आरोवपत पदातधकारीले राजीिामा
ददएपतछ प्रस्ताि स्ितः तिष्कृय भएको दे ग्खन्त्छ, जस्तै सि् १९९३ मा तत्कालीि सुवप्रमकोटषका
न्त्यायाधीश िी. रामास्िातमविरुद्ध एउटा प्रस्ताि दताष भएकोमा सत्तातसि कांग्रस
े ले मतदािमा भाग
ितलएपतछ प्रस्ताि दुईततहाइ बहुमतले पाररत हुि सकेको तथएि । त्यस्तै, कलकत्ता हाइकोटषको
न्त्यायाधीश सौतमर सेिलाई अिुग्चत व्यिहारको आरोपसवहत प्रस्ताि प्रस्तुत भएको तथयो तर उि
ु ग्घ िै
प्रस्ताि पति राज्यसभामा पाररत भएर लोकसभामा पुगेको तथयो तर लोकसभामा मतदाि हुिअ
आरोवपत न्त्यायाधीशले राजीिामा ददएका तथए । त्यस्तै तसदक्कम हाइकोटषको प्रधािन्त्यायाधीश पीडी
ददिाकरणलाई महातभयोग प्रस्तािको तयारी गदाष िै उिले राजीिामा ददएका तथए । त्यस्तै गुजरात
हाइकोटषको न्त्यायाधीश जेिी पाददषिाला, मध्य प्रदे श हाइकोटषको न्त्यायाधीश एसके गंगेल, आन्त्ध्र
प्रदे शको हाइकोटषको न्त्यायाधीश सीिी िागाजुि
ष ाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताि ल्याउिे तयारीमा िा प्रवक्रयामा
प्रिेश गरे पतछ पति विविध कारण उि प्रस्ताि तिस्तेज भएका ददए । त्यस्तै, आन्त्ध्र प्रदे शकै उच्च
न्त्यायालयको मुख्य न्त्यायाधीश दीपक तमिविरुद्ध सि् २०१५ मा ल्याएको प्रस्ताि राष्ट्रपततबाट खारे ज
भएको तथयो ।
िेपालको सं सदमा महातभयोग प्रस्ताि र िततजा
शग्ि पृथकीकरणको तसद्धान्त्तका आधारमा विधावयकाले कािूि तिमाषण गदषछ, कायषपातलकाले
उि कािूि कायाषन्त्ियि गदषछ र न्त्यायपातलकाले ती कािूिको आधारमा न्त्याय सम्पादि गिे गदषछ ।
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शग्ि पृथकीकरणकोको तसद्धान्त्तको मूल ममष यी ततिै अङ्कगको अतधकार र कायषषेर पृथक हुि ु
पदषछ । प्रत्येक शासकीय अङ्कगको सीमा तिग्ित हुि ु पदषछ र एक अङ्कगले अको अङ्कगको कायषषेर
िा षेरातधकारमा हस्तषेप गिुष हुाँदैि भन्त्िे मान्त्यता राख्दछ । तर ततिै अङ्कगले एक अकाषको कायषमा
खबरदारी गिे, तियन्त्रण गिे र विद्यमाि कािूिको पररतधतभर रही अको अङ्कगले गरे का गैरकािूिी
कायषहरू तिर्ेध गिे पदातधकारीहरूलाई कारिाही गरी पदच्युत गिष सम्बग्न्त्धत तिकायलाई तसफाररस
गिेसम्मको अतधकार सं विधािले ददएको छ । सोहीअिुरूप सं विधािले व्यिस्थावपकालाई सं िैधातिक
अङ्कगहरू, कायषपातलका र न्त्यायपातलकाअन्त्तगषतका केही पदातधकारीहरूमातथ महातभयोग प्रस्ताि
लगाउि पाउिे व्यिस्था गरे को छ ।
दे शको राजिीततक विकासक्रम हेदाष वि.सं . २०४८ को बहुदल प्रातप्तपिात् प्रतततितध सभा
तथा रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०४८ ले सं िैधातिक अङ्कगका प्रमुख र सदस्यहरूउपर महातभयोग
लगाउि पाउिे व्यिस्था गरे अिुरूप २०५२ असोज ८ गते तत्कालीि प्रतततितध सभामा तत्कालीि
िेकपा एमालेबाट प्रतततितधत्ि गिुह
ष ि
ु े सांसद दे िीप्रसाद ओझा लगायतका सांसदहरूले प्रतततितध सभामा
तत्कालीि सिोच्च अदालतका प्रधाि न्त्यायाधीश विश्विाथप्रसाद उपाध्याय र सिोच्च अदालतकै
न्त्यायाधीश सुरेन्त्रमोहि तसं हविरुद्ध पेश गिुभ
ष एको महातभयोग प्रस्ताि तत्कालीि सभामुखले प्रवक्रयागत
रुवट दे खाई अस्िीकृत गिष खोज्दा विपषी दल तत्कालीि िेकपा एमाले, िेपाल मजदुर वकसाि पाटी
लगायतका दलहरूले सिोच्च अदालतले समेत पुिजीवित गिे फैसला गरे को साथै महातभयोग प्रस्तािमा
उल्लेख गररएका कारण र आधार महातभयोगको लातग पयाषप्त भएकोले बदर गिष ितमल्िे भिी सभामा
छलफल गराउि माग गदै केही ददि सदिसमेत अिरुद्ध गरे को तथयो भिे तत्कालीि सभामुख
रामचन्त्र पौडेलले उि प्रस्ताि आपग्त्तजिक ढङ्कगले ल्याइएको भिी प्रवक्रयागत रुवट दे खाई सदिमा
िल्याई अस्िीकृत गिुभ
ष एको तथयो । उि प्रस्ताि प्रस्तुत गिे या िगिे वििाद जााँदा प्रतततितध सभाको
हातातभर प्रतततितध सभा सदस्यलगायत अन्त्य व्यग्िसमेतको वक्रयाकलाप बढ्ि गई असोज ११ गते
सभामुखले प्रतततितध सभाको हातातभर असम्बग्न्त्धत मातिसहरूको प्रिेश र अिुग्चत वक्रयाकलाप
समेतलाई ध्यािमा राखी सं सदको शाग्न्त्त सुव्यिस्थाको ग्स्थततलाई सुदृढ र व्यिग्स्थत गिष सुझाि ददि
एउटा सं सदीय सतमतत िै गठि गिे प्रततबद्धता जिाउाँ दै महातभयोग प्रस्ताि पेश गिे प्रतततितध सभाका
सदस्यहरूको

विशेर्ातधकार

िै

भएको

र

प्रस्तुत

प्रस्तािहरू

खारे ज

भए

पति

सं विधाि

र

तियमािलीअिुरूप महातभयोग प्रस्ताि पेश गिे विशेर् अतधकार कायमै रहेको घोर्णासमेत गिुभ
ष एको
तथयो । त्यसपतछ पुिः वि.सं . २०५२ काग्त्तक २४ गते िेकपा एमालेबाट सं सदमा प्रतततितधत्ि
गिुह
ष ि
ु े भीम रािल लगायत केही सदस्यहरूले सिोच्च अदालतका प्रधाि न्त्यायाधीश सुरेन्त्रप्रसाद तसं ह
विरुद्धको महातभयोग प्रस्ताि छलफलमा ल्याउि माग गिुह
ष ाँद
ु ा तत्कालीि सभामुखले महातभयोग
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वितधसम्मत, तियम सम्मत ल्याउिुपिे कुरा पुिः दोह¥याउाँ दै प्रस्ताि वफताष तलि आग्रह गरे पतछ
प्रस्तािकले प्रस्ताि वफताष तलिुभएको तथयो ।
महातभयोग प्रस्तािको चचाष गदाष सं घीय सं सद, प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभाका सभाध्यषहरू
एिं प्रदे श सभाका सभामुख/उपसभामुखले समेत पद अिुकूल आचरण िगरे को भिी सम्बग्न्त्धत सभामा
प्रस्ताि पेश गिष सक्िे व्यिस्था सम्बग्न्त्धत सभाका तियमािलीहरूमा रहेकोमा यस प्रस्तािले पति
महातभयोग प्रस्तािकै समािान्त्तर कारिाहीको हदको पररकल्पिा गरे कोले यस सम्बग्न्त्धत चचाष गिुष
सान्त्दतभषक दे ग्खन्त्छ । बहुदलपतछ वि.सं . २०४७ सालको सं विधािले व्यिस्थावपकामा दुई सदिको
व्यिस्था गरे को र त्यसै अन्त्तगषत वि.सं . २०५४ सालमा प्रतततितध सभामा तत्कालीि िेकपा एमालेले
सभामुख रामचन्त्र पौडेलविरुद्ध र िेपाली कांग्रस
े ले तत्कालीि उपसभामुख पदमा रहिुभएका तलला िे ष्ठ
(सुव्िा)विरुद्ध

पद

अिुकूल

आचरण

िगरे को

भिी

प्रस्ताि

दताष

गरे कोमा

सभामुख

रामचन्त्र

पौडेलविरुद्धको प्रस्ताि दुईततहाइ बहुमत पुनि िसकी अस्िीकृत भएको तथयो भिे प्रतततितध सभामा
आफूविरुद्धको पद अिुकूल आचरण िगरे को सम्बन्त्धी प्रस्ताि पाररत हुिे ग्स्थतत दे खा परे पतछ
तत्कालीि उपसभामुख तलला िे ष्ठ (सुव्िा) ले राजीिामा ददिुभएको तथयो ।
यसैगरी वि.सं . २०७३ काग्त्तक ३ गते अग्ख्तयार दुरूपयोग अिुसन्त्धाि आयोगका आयुि
लोकमाितसं ह काकीविरुद्ध िेकपा एमाले र िेकपा माओिादी (केन्त्र) का तफषबाट महेन्त्रबहादुर
शाहीलगायत १५७ जिा सांसदहरूको हस्ताषरसवहत महाअतभयोग प्रस्ताि दताष गररयो । सं विधाि
विपरीत केही ग्चवकत्सकहरूलाई कारिाही गिष तिदे शि ददएको, आफ्िो िग्जकको िातेदारको शेयर
स्िातमत्िमा रहेको वकष्ट मेतडकल कलेजमा विद्याथी भिाषको तसटसङ्कख्या थप्ि सम्बग्न्त्धत तिकायलाई
दबाब ददएको, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सछचालि गरे को एमिीिीएसको परीषामा अिािश्यक
हस्तषेप गरे को, सं विधाि तथा भ्रष्टाचार तििारण ऐि प्रततकूल वितभन्न व्यग्िविरुद्ध भ्रष्टाचारको र
अिुसन्त्धािको बहािामा अिािश्यक दुःख ददएको लगायतका आरोपसवहत सो महातभयोग प्रस्ताि दताष
गररएको तथयो । उि प्रस्तािउपर छािबीि गिष तत्कालीि व्यिस्थावपका-सं सदले तियमािलीको
व्यिस्था बमोग्जम ११ सदस्यीय महातभयोग तसफाररस सतमतत गठि गरे कोमा सतमततले वि.सं . २०७३
फागुि १२ गते महातभयोगको प्रस्तािसम्बन्त्धी २१ पृष्ठ लामो छािविि प्रततिेदि पेश गरे को तथयो ।
उि प्रततिेदिउपर प्रतततितध सभामा सोही ददिबाट छलफल प्रारम्भ भई वि.सं . २०७३ चैत १ गते
महातभयोग तसफाररस सतमततका सदस्य तथा सांसद रामिारायण विडारीले "अग्ख्तयार दुरूपयोग
अिुसन्त्धाि आयोगका प्रमुख आयुि लोकमाितसं ह काकीविरुद्ध व्यिस्थावपका-सं सदमा पेश भएको
महातभयोगको प्रस्तािसम्बन्त्धी छािविि प्रततिेदि, २०७३ मा उग्ल्लग्खत दे हायको तसफाररस स्िीकृत
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गररयोस्" भिी राख्नु भएको प्रस्ताि बैठकले सिषसम्मततले अिुमोदि गरे पतछ उि प्रस्ताि पति पूणष
रूपमा महातभयोग प्रमाग्णत िभई टुग्ङ्कगि पुगेको तथयो । उि प्रततिेदिमा तसफाररस भएको प्रस्तािः
१. महातभयोग तसफाररस सतमततको प्रततिेदिमा उल्लेख भएका विर्यहरूको सम्बन्त्धमा िेपाल
सरकार, सम्बद्व सं िैधातिक एिं अन्त्य तिकायहरूले प्रचतलत कािूिबमोग्जम अिुसन्त्धाि गिष
गराउि िेपाल सरकारमाफषत् तिदे शि ददिे ।
२. यो प्रततिेदि िेपाल सरकार प्रधािमन्त्री तथा मग्न्त्रपररर्द्को कायाषलय, सं िैधातिक पररर्द्, र
व्यिस्थावपका-सं सद सग्चिालयमा अतभलेखको लातग पठाउिे ।
त्यस्तै, २०७४ िैशाख १७ गते माििीय सदस्य िी मीिबहादुर विश्वकमाषसवहत २४९ जिा
सांसदहरूले

तत्कालीि

सिोच्च

अदालतका

प्रधाि

न्त्यायाधीश

िी

सुशीला

काकीविरुद्ध

प्रहरी

तियमािलीमा हुाँदै िभएको प्रािधाि उल्लेख गरी प्रहरी महातिररषक पदमा बढु िा गिष पाउिे िेपाल
सरकारको हक हिg\ हुिे गरी फैसला गरे को, कायष सम्पादि मूल्याङ्ककिमा बढी अङ्कक रहे को प्रहरी
िायि ति/Lषकलाई तल पािेगरी तथ्य तोडमोड गरी फैसला गरे को, सिोच्च अदालतमा

;Lतमत

न्त्यायातधशलाई मार इजलाशमा राvL आफूले भिेजस्तो फैसला गिष तिदषशि ददएको, न्त्यायालयको
गरीमा, स्ितन्त्रता, स्िच्छतामा आाँच पुर्याएको, शग्ि पृथकीकरणको तसद्धान्त्तको उल्लङ्कघि गरे को,
सिोच्च अदालतमा गुटबन्त्दी गरे को लगायतका आरोपसवहत महातभयोग प्रस्ताि दताष गिुभ
ष एको तथयो ।
उि प्रस्तािउपर छलफल गिष तत्कालीि व्यिस्थावपका-सं सदको २०७४ िैशाख २२ गतेको
बैठकको समय तोवकएकोमा प्रमुख विपषी दल िेकपा एमाले लगायत विपषी दलका सांसदहरूले
बेलमा आई िारा लगाएपतछ सो ददि छलफल िभई िैशाख २३ गते सिषदलीय बैठक बसेर एउटा
सहमतत कायम गरे र सं विधाि कायाषन्त्ियिको सं j]दिशील घडीमा सं विधािबमोग्जम स्थावपत राज्यका
अङ्कगहरूले सं विधािको उद्देश्यअिुरूप काम गिुप
ष िे बृहत्तर आिश्यकतालाई ध्यािमा राख्दै सं िैधातिक
अङ्कगहरूको गररमा, सौहादषता, सकारात्मक सहयोग, समझदारीको अपेषा गदै प्रधाि न्त्यायाधीश
सुशीला काकीविरुद्धको महातभयोग प्रस्ताि वफताष तलि मूल प्रस्तािकले सूचिा ददिुभएकोले सो प्रस्ताि
वफताष गिेसम्बन्त्धी प्रस्तािलाई सभाले सहमतत जिाएपतछ उि महातभयोग प्रस्ताि पति तिस्तेज भएको
तथयो ।
तिष्कर्ष
सं िैधातिक अङ्कगका प्रमुखहरू, न्त्याय षेरका पदातधकारीहरूलगायत राज्यका महत्त्िपूणष
ओहदामा रहिे पदातधकारीले आफ्िो मिोमाgL, भ्रष्टाचार, िातािाद, कृपािाद, दुराचार, पदअिुरूप
गिुप
ष िे आचरण िगदाष तोवकएको अितधभन्त्दा अगािै सम्बग्न्त्धत पदातधकारीलाई पदच्युत गिष िा
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अतभयोगमातथ छािविि गरी उपयुि तिणषय तलिे मिसायले

सं विधािमा महातभयोग प्रस्तािको

ु हरूमा
पररकल्पिा गरे को दे ग्खन्त्छ । विश्वमा महातभयोग प्रस्तािको व्यिस्था भएका केही मुलक
महातभयोग प्रस्ताि पाररत भएर पदातधकारीहरू हटे को र महातभयोग प्रस्ताि दताष भएपतछ आरोवपत
पदातधकारीले िैततकताको आधारमा राजीिामा ददएका घटिाहरू भए पति िेपालमा भिे यस विर्यमा
उल्लेख्य सङ्कख्या रहेको दे ग्खाँदैि ।
अवहलेसम्मको अभ्यास हे दाष महातभयोग प्रस्तािमा आरोवपत पदातधकारीको केही हुमत
ष मार
तलिे, ठोस आधार भेवटाँ दा पति दलीय समथषिका आधारमा पदातधकारी छिौट हुिे प्रचलिले गदाष
आफ्िो मान्त्छे राम्रो मान्त्छे भन्त्िे आधारमा दलहरू प्रस्तुत भइददाँ दा अन्त्त्यमा गएर प्रस्ताि तिस्तेज हुिे
अिस्था रही रहाँदा महातभयोग प्रस्ताि कततपटक कसको लातग पेश गररयो र के छलफल भयो
भन्त्िेसम्म वििरणको इततहास मार रहे को र भािी ददिमा पति यस्तै अभ्यास रहिसक्िे अिस्था
दे ग्खन्त्छ । सं सदका सदस्यले आधार सवहत पेश गरे का महातभयोग प्रस्तािहरू तिष्पष रूपमा छािविि
र अध्ययि गरी उल्लेग्खत आरोप प्रमाग्णत हुिे ठोस् आधार भेवटएमा प्रमाणसवहत सतमततले प्रततिेदि
पेश गिे र सो प्रततिेदिको आधारमा सं सदबाट उि प्रस्ताि पाररत गिे पविर उद्देश्यसवहत सदस्यहरू
दलीय अिधारणाबाट मातथ उठे र तिणषय गिे हो भिेमार महाअतभयोग प्रस्तािको प्रभािकाररता र
उद्देश्य पूततष हुिे दे ग्खन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२) ।
प्रतततितध सभा तियमािली, २०४८, २०६३, २०७५, प्रकाशकः सं घीय सं सद सग्चिालय ।
ु
ु
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ एिं सं यि
सतमतत र सं यि
सदि तियमािली, २०७५, प्रकाशकः सं घीय
सं सद सग्चिालय ।
वितभन्न अतधिेशिका जिषल एिं सं सद गततवितधका प्रकाशिहरू, प्रकाशकः सं घीय सं सद सग्चिालय ।
सं घीय सं सद सग्चिालयबाट प्रकाग्शत वितभन्न प्रततिेदिहरू ।
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सं विधािको सं ग्षप्त पररचय र िेपालको सं विधािका प्रमुख विशेर्ता

रामप्रसाद गैरे 
सारांश

सं विधािलाई दे शको मूल कािूि मातिन्त्छ । सं विधािले दे शको शासि व्यिस्था सछचालि, शग्ि
सन्त्तुलि र तियन्त्रण गिे कायष गदषछ । सं विधाि तलग्खत अतलग्खत दुिै वकतसमका हुन्त्छि् ।
सं विधािको तिमाषण वितभन्न वकतसमले हुिे गदषछ । सं विधाि तिमाषणलाई सैद्घाग्न्त्तक कायषको रूपमा
तलिे गररन्त्छ भिे सं विधािको कायाषन्त्ियि यसको व्यिहाररक पष हो । िेपालमा सं विधािको सुरुिात
िैधातिक कािूि, २००४ बाट भएको हो । हालसम्म िेपालमा सातिटा तलग्खत सं विधाि तिमाषण
भइसकेका छि् । सं विधाि सभाबाट २०७२ सालमा बिेको िेपालको मौजुदा सं विधाि सातौँ हो ।
यस सं विधािमा लोकताग्न्त्रक मूल्य मान्त्यता र वितधको शासि सम्बग्न्त्धत महत्त्िपूणष समािेश गररएको
छ । यद्यवप, यसको कायाषन्त्ियि कुशलतापूिक
ष गिष सवकएि भिे सं विधािले सफलता हातसल गिष
सक्दै ि । त्यसैले सं विधािको गततशील कायाषन्त्ियि सबै िेपालीको साझा कायषसूची हो ।
सं विधािको सं ग्षप्त पररचय
सं विधाि दे शको मूल कािूि हो । सं विधािले राज्यका तीि प्रमुख अङ्कगहरू: कायषपातलका,
व्यिस्थावपका, न्त्यायपातलकाको षेरातधकार स्पष्ट पािुक
ष ो साथै ती शग्ि सन्त्तुलि र तियन्त्रणको
सैद्धाग्न्त्तक खाकाको पति व्यिस्था गरे को हुन्त्छ । स्ितन्त्र सािषभौम राज्यका लातग सं विधाि अपररहायष
तत्त्ि हो । सं विधािवििा जिताका हक अतधकारहरूको प्रातप्तको सं रषण हुि सक्दै ि । विश्वका
प्रायःजसो सबै दे शमा सं विधािको व्यिस्था गररएको हुन्त्छ । तलग्खत अतलखत जुिसुकै अिस्थामा रहे
पति सं विधािले प्रत्येक दे शको शासि सछचालिको आधारभूत मापदण्डको कायष गदषछ ।
िास्तिमा सं विधाि राज्यको शासि व्यिस्था तिधाषरण गिे मूल दस्तािेज हो । यसले शासि
व्यिस्थाको स्िरूप तथा राज्यका वितभन्न अङ्कगहरूको स्थापिा गरी अतधकारको बााँडफााँटसमेत
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गदषछ । सरकारको सं रचिाको तिमाषण र त्यसअिुसारको कायषपद्धतत तिधाषरण गिे काम पति
सं विधािले गदषछ । यसले राज्यको मूलभूत उद्देश्यहरूको उल्लेख गदै शासक र शातसतबीच समन्त्िय
र

सन्त्तुलि

ल्याउाँ छ

।

यसैगरी

राज्यका

अङ्कगहरूको

ढााँचा,

कायष

तिधाषरण,

सािषजतिक

पदातधकारीहरूको काम, कतषव्य, अतधकार र सुविधा आददजस्ता कुराहरूको स्पष्ट व्यिस्था सं विधािले
िै गरे को हुन्त्छ ।
कुिै पति राज्यमा जिताका वितभन्न आिश्यकता, चाहिा, हक, अतधकारको सम्बोधि मौजुदा
सं विधािले गिष िसक्दा ियााँ सं विधािको माग जिताबाट आउिे गदषछ । सोहीअिुरूप राज्यले
जिभाििाको कदर गदै उिीहरूको माग र सोको व्यिस्थापि गिुप
ष िे हुन्त्छ ।
सं विधािको तिमाषण
ु ले राज्य सञ्चालि गिषका
सं विधाि बिाउिे काम िै सं विधाि तिमाषण हो । कुिै पति मुलक
लातग विशेर् मूल कािूिको तिमाषण गरे को हुन्त्छ । त्यो मूल कािूि तिमाषण गिे कायषलाई िै सं विधाि
तिमाषण भतिन्त्छ । सं विधाि तिमाषण अथाषत ् सं विधािको तजुम
ष ा विशेर् प्रवक्रयाबाट हुिे गदषछ । कािूि
तिमाषण गिे कायष व्यिस्थावपकाको भएको र सं विधाि पति एक वकतसमको कािूि िै भए पति यसको
तिमाषणको ग्जम्मा सामान्त्य कािूिसरह व्यिस्थावपकालाई प्रदाि िगरी विशेर् प्रवक्रया र कायष
पद्धततअिुसार तिमाषण गिे गररन्त्छ । सं विधाि तिमाषणका वितभन्न प्रवक्रया हुन्त्छि् । ती यसप्रकारका
छि्ः•

सिोच्च शासक िा राजाद्वारा बिाइिे सं विधािः सिोच्च शासकको रूपमा रहेका राजा
/महाराजाले आफ्िो इच्छा िा आज्ञा बमोग्जम बिाउिे सं विधािलाई यस अन्त्तगषत राख्न
सवकन्त्छ ।

•

औपतििेग्शक शग्िद्वारा सं विधािको तिमाषणः कुिै पति शग्िशाली राष्ट्रको अधीिमा रहे को
राष्ट्रले

सं विधािको

तिमाषण

गिे

इच्छा

राख्दछ, त्यस

अिस्थामा

त्यो

राष्ट्रले

आफ्िो

चाहिाअिुरूप स्ितन्त्र रूपमा सं विधािको तिमाषण गिष पाउाँ दैि । उसले आफूलाई उपतििेश
बिाइराखेको राष्ट्रको इच्छाअिुसार आफ्िो दे शमा सं विधािको तिमाषण गिे कायष गदषछ ।
•

राज्यका प्रतततितधहरूद्वारा सहमततको आधारमा तिमाषण गररिे सं विधािः राज्यले सं विधाि
तिमाषण गिषका खाततर वितभन्न प्रतततितधहरूको छिोट गदषछ । ततिै प्रतततितधहरूले आपसमा
वितभन्न कुराहरूका बीचमा सहमतत कायम गरी सं विधािको तिमाषण गदषछि् ।
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•

राज्यद्वारा गदठत सं विधाि मस्यौदा सतमततबाट तितमषत सं विधािः राज्यले सं विधाि तिमाषण
गिषका लातग एउटा सं विधाि मस्यौदा सतमततको तिमाषण गदषछ । सो मस्यौदा सतमततले
तिग्ित कािूिी मान्त्यतालाई आत्मसात गरी कािूि बिाउाँ छ ।

•

जितििाषग्चत प्रतततितधद्वारा तितमषत सं विधािः जिताले छािेका प्रतततितधद्वारा जहााँ सं विधािको
तिमाषण हुन्त्छ, त्यस्तो सं विधाि जिताका प्रतततितधद्वारा तितमषत सं विधाि हो ।

•

सं विधाि

सभाबाट

तितमषत

सं विधािः

संविधाि

सभाको

च ुिाि

भई

सं विधाि

सभाका

सदस्यहरूद्वारा सं विधाि तिमाषण हुन्त्छ भिे त्यस्तो सं विधािलाई सं विधाि सभाबाट तितमषत
सं विधाि भतिन्त्छ । सं विधाि तिमाषण गिे यो प्रवकया विश्वमा सं विधाि तिमाषणको सबैभन्त्दा
उत्तम प्रवक्रया मातिन्त्छ ।
सं विधािको महत्त्ि
सं विधाि राष्ट्रको मूल कािूि भएकोले यसले राष्ट्रलाई सही ददशा प्रदाि गरी अगातड बढ्ि
तिदे ग्शत गदषछ । यसले शाग्न्त्त सुरषादे ग्ख राष्ट्रलाई समृवद्धको ग्शखरमा पुर्याउिुको साथै अन्त्तराषवष्ट्रय
स्तरमा राष्ट्रलाई कसरी प्रस्तुत गिे र आफ्िो दे शको समुन्नततमा कसरी योगदाि ददिे भन्ने कुराको
मागषग्चर ददिे गदषछ । तसङ्कगो दे श सं विधािको मागषदशषि बमोग्जम चल्िे गदषछ । यसै सन्त्दभषमा
सं विधािको महत्त्िलाई तिम्ि कुराले दशाषउाँछ:•

सं विधािले कुिै पति दे शमा राजिीततक गततरोध उत्पन्न हुाँदा सो गततरोधको अन्त्त्य
गिष सघाउाँ छ ।

•

यसले दे शमा दे खापिे राजिीततक समस्याको समाधाि गिष सहयोग गिुक
ष ो साथै
जिताका आिश्यकताहरूको सम्बोधि गदषछ ।

•

सं विधािले िै जिताका मौतलक अतधकारहरूको सुतिग्ित गदषछ ।

•

दे शलाई शाग्न्त्त र सुरषा प्रदाि गरी कािूिी शासिको औग्चत्यता स्थावपत गिष मद्दत
गदषछ ।

•

राज्यको समृवद्ध र विकासमा सहयोग पुर्याउाँ छ ।

सं विधािका वकतसम
सं विधािको वकतसमलाई हेदाष सं विधािको तलवपिद्घ सं शोधि, प्रवक्रया, शासि पद्धतत आददलाई
तियाल्दा तलग्खत अतलग्खत, िरम कठोर, सं सदीय राष्ट्रपतीय िा प्रधािमन्त्रीय पद्धतत आददको कसीमा
राखेर अध्ययि गिष सवकन्त्छ ।
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•

तलग्खत र अतलग्खत सं विधाि: लेखबद्घ गररएको सं विधाि तलग्खत सं विधाि हो भिे लेखबद्ध
िगररएको सं विधाि अतलग्खत सं विधाि हो । जस्तैः अमेररका र बेलायत ।

•

कठोर सं विधाि र िरम सं विधाि: सं विधािको सं शोधि सामान्त्य तररकाले हुि सक्िे
सं विधािलाई िरम सं विधाि भन्ने बुग्झन्त्छ भिे लामो र कदठि प्रवक्रया अपिाई सं शोधि गररिे
सं विधाि कठोर सं विधािका रूपले बुग्झन्त्छ । जस्तै: अमेररका र स्िीजरल्यान्त्डको सं विधाि।

•

सं घात्मक र एकात्मक सं विधाि: राज्यको शग्िलाई केन्त्रमा सीतमत राखी तिमाषण गररएको
सं विधाि एकात्मक सं विधाि हो भिे राज्यको शग्ि केन्त्रमा सीतमत िगररएको सं विधाि
सं घात्मक सं विधाि हो ।

•

गणतन्त्रात्मक र राजतन्त्रात्मक सं विधाि: जुि सं विधािले राज्य प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपततको
व्यिस्था गरे को हुन्त्छ, त्यस्तो सं विधािलाई गणतन्त्रात्मक सं विधाि भतिन्त्छ । जुि सं विधािले
राज्य प्रमुखको रूपमा राजाको व्यिस्था गरे को हुन्त्छ त्यस्तो सं विधािलाई राजतन्त्रात्मक
सं विधािका रूपमा बुग्झन्त्छ ।

•

अध्यषात्मक र सं सदीय सं विधाि: सं विधािअिुरूप कायषकाररणी अतधकार राष्ट्रपततमा तिवहत
भएको सं विधाि अध्यषात्मक सं विधाि हो भिे कायषकाररणी अतधकार प्रधािमन्त्रीमा रहेको
सं विधाि सं सदीय सं विधाि हो ।

सं विधािका स्रोत
सं विधािको उत्पग्त्त हुिे आधारभूतमलाई िै सं विधािको स्रोतको रूपमा तलइन्त्छ । सं विधािको
स्रोतको रूपमा दे हायका विर्यहरू समािेश रहिे गछषिः् 1. जिादे शः सं विधािको उत्पग्त्तको मूलस्रोत जिता हुि ् । जिताले जुि विर्यमा राज्यलाई
सं विधाि बिाउि आदे श र स्िीकृतत ददिे गछष, सोहीअिुरूपको सं विधािको तिमाषण हुन्त्छ ।
2. प्रथा र परम्पराः समाजमा चतलआएका र लामो समयसम्म मान्त्यता प्राप्त गरे का प्रथा तथा
परम्पराले पति सं विधाि तिमाषण कायषमा महत्त्िपूणष भूतमका तििाषह गदषछ ।
3. कािूिः राज्यमा विद्यमाि कािूिहरू सं विधाि तिमाणषमा सहयोगी बन्त्छि् ।
4. न्त्यावयक तिणषयः अदालतले न्त्याय सम्पादिको तसलतसलामा न्त्यावयक तिणषय गदषछ । यस्ता
तिणषयहरू पति सं विधािको तजुम
ष ा कायषमा उपयोगी बन्न सक्छि् ।
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5. विधायि र तियमः सं िैधातिक कािूिको स्रोतको रूपमा विधायि र तियमहरू पति पदषछि ।
कवहलेकाही ीँ विधायि र तियममा रहेका कुराहरूको पति विशेर् महत्त्ि हुि गई मूल कािूिकै
रूपमा व्यिग्स्थत गिुष पिे हुि आउाँ छ ।
6. आतधकाररक पुस्तकः वितभन्न विद्वािहरूका आतधकाररक पुस्तकहरूले सं विधाि तिमाषण कायषमा
बाटो दे खाउाँ छि् र सं विधाि तिमाषण हुन्त्छ ।
िेपालको हालसम्मका सं विधािका विशेर्ता
िेपालको सं विधाि तिमाषणको इततहासलाई तियाल्दा यसको इततहास त्यतत लामो छै ि ।
सं विधाि तिमाषण िभएको समयमा पति समाज सछचालि र राज्य सछचालि आ-आफ्िै तररकाले अग्घ
बढे को दे ग्खन्त्छ । त्यस समयमा सामाग्जक रूपमा ग्रहण गररएका वितभन्न मूल्य मान्त्यता, प्रथा, परम्परा,
धमष, िैददक परम्परा, सिद, सिाल अतभलेख आदद राज्य सञ्चालिको आधार बिेको दे ग्खन्त्छ । िेपालमा
ियााँ सं विधािको आिाश्यकता महसुस गरी लामो समयदे ग्ख सं विधाि तिमाषणका प्रयासहरू गरराँ दै
आएको दे ग्खन्त्छ । हालसम्म िेपालमा तिमाषण भएका सं विधािहरू यस प्रकार रहे का छि्:िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, २००४
िेपालको

पवहलो

तलग्खत सं विधाि

िेपाल

सरकारको

िैधातिक कािूि, २००४ लाई

मातिन्त्छ । यो सं विधाि राणा प्रधािमन्त्री पद्मशमशेर जिराको कायषकालमा तयार भएको तथयो ।
राणा प्रधािमन्त्रीले शासि सञ्चालि गिे सन्त्दभषमा २००४ साल माघ १३ गते यो सं विधाि जारी
गरे का तथए । उिले सं विधाि जारी गदाष दे शको शासि तलग्खत कािूिद्वारा गिे मिसाय राखी िेपाल
सरकार िैधातिक कािूि जारी गरे का तथए । यो सं विधाि २००५ साल िैशाख ५ गतेदेग्ख लागू हुिे
भतिए पति लागू हुि भिे सकेि ।
िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, २००४ का आफ्िै विशेर्ता तथए । िी ३ द्वारा जारी
घोवर्त सं विधाि, िागररकका मौतलक हक र कतषव्यको प्रािधाि, प्रस्ताििामै उल्लेख गदै शासि
प्रणालीमा प्रजालाई समािेश गरी सं सारका विकतसत राष्ट्रको दााँजोमा पुर्याउि िेपालको सामाग्जक
राजिीततक आतथषक विकास

गिे

कुरा

समािेश

गररएको तथयो ।

िी

५

र

िी

३ को

उत्तरातधकारीसम्बन्त्धी कुरा कािूिबमोग्जम हुिे, मौतलक हकका रूपमा जितालाई व्यग्िगत स्ितन्त्रता,
प्रकाशि स्ितन्त्रता, सम्पग्त्त सं रषण, तछटो र सुलभ न्त्याय, तिःशुल्क प्राथतमक ग्शषा, राजभग्ि, कर
बुझाउिे र पररिमी बन्नुपिे कतषव्य समािेश भएका तथए । यसै गरी कायषकाररणी अतधकार िी ३
मग्न्त्रपररर्द्मा रहिे, कािूिी विर्यमा राय सल्लाह तलिका लातग प्रमुख कािूिी सल्लाहकारको तियुग्ि
िी ३ बाट गिे, व्यिस्थावपकाको रूपमा पछचायती सभा र केन्त्रीय सभा िामको व्यिस्थापक सभा,
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न्त्याय सम्पादि गिष ग्राम पछचायत र विशेर् अदालतको व्यिस्था, लोकसेिा आयोग, महालेखापरीषकको
व्यिस्थाजस्ता कुराहरू यस सं विधािमा महत्त्िपूणष मातिन्त्छि् ।
िेपालको अन्त्तररम शासि विधाि, २००७
वि.सं . २००७ मा राणाशासि विरोधी आन्त्दोलिले १०४ िर्षको जहातियााँ शासिको अन्त्त्य
गरी प्रजातन्त्रको स्थापिा गर्यो । फागुि ७ गतेका ददि तत्कालीि राजा िी ५ तरभुििले शाही
घोर्णा गरी जिताको आकाङ्कषाबमोग्जम जिताले रूचाएको िैधातिक सभालाई स्थायी सं विधाि बिाउि
ददिे कुरा उल्लेख गरे का तथए । सोही विधाि सभाले सं विधाि तजुम
ष ा गरी पाररत िभएसम्मका लातग
लागू हुिे भिी िी ५ तरभुििले अन्त्तररम शासि विधाि, २००७ को घोर्णा गरे का तथए । यो
सं विधाि २००७ चैत २९ दे ग्ख २०१५ साल फागुि १ गतेसम्म दे शमा लागू भएको तथयो ।
िेपालको अन्त्तररम शासि विधािमा ७ भाग ७४ धारा तथए । कायषकाररणी अतधकार िी ५
र मग्न्त्रपररर्द्मा तिवहत तथयो। राज्यका तिदे शक तसद्घान्त्तहरूलाई प्रथमपटक सं विधािमा समेटएको,
मवहला र पुरुर्को लातग समाि कामका लातग समाि पाररितमक पाउिे हक, िाक स्ितन्त्रता, सभा
सम्मेलि गिे स्ितन्त्रता, िेपाल राज्यभर घरजम गिष पाउिे स्ितन्त्रता, बसोबास गिष पाउिे स्ितन्त्रता,
उद्योग व्यापार गिे स्ितन्त्रता, सम्पग्त्त आजषि, भोगचलि, बेचतबखि गिे जस्ता विर्य समािेश तथयो ।
यसैगरी कायषकारी अतधकार िी ५ र मग्न्त्रमण्डलमा रहेको तथयो । व्यिस्थावपकाको रूपमा
सल्लाहकार सभाको व्यिस्था तथयो भिे यसमा िी ५ बाट मिोिीत र मग्न्त्रमण्डलका सदस्य रहिे
गथे । िावर्षक बजेट तथा विधेयक पति यही ीँ पेश हुिे गथ्यो । यसैगरी न्त्याय सम्पादिका लातग
प्रधाि न्त्यायालयको व्यिस्था गररएको तथयो । तििाषचिकायष सम्पन्न गिषका लातग तििाचषि आयोग,
सरकारी जातगरमा भिाष, सरुिा, बढु िा आददको लातग लोकसेिा आयोगसम्बन्त्धी व्यिस्थाका साथै
सरकारी वहसाबवकताब राख्न महालेखा परीषकको व्यिस्था आदद जस्ता विर्यलाई समािेश गररएको
तथयो ।
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५
सात सालमा अन्त्तररम शासि विधाि लागू भएपतछ विधाि पररर्द्बाट सं विधाि तिमाषण गरी
राज्य सछचालि गिे भन्ने कुराले मूतरू
ष प तलि सकेि । िी ५ महेन्त्रले राज्यसत्तामा आएपतछ
सं विधाि सभाको सट्टा सं सदको तििाषचि हुिे कुरा उल्लेख गदै २०१४ साल चैत ३ गते भगितीप्रसाद
तसं हको अध्यषतामा सं विधाि मस्यौदा कतमसि गठि गरे । कतमसिलाई सल्लाह ददि सर आइभर
जेतिि सहयोग गरे का तथए । सो कतमसिले तयार पारे का मस्यौदालाई मग्न्त्रपररर्द्को सल्लाह तलई
२०१५ साल फागुि १ गते िी ५ महेन्त्रले िेपाल अतधराज्यको सं विधाि २०१५
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जारी गरे ।

सविधािमा १० भाग ७७ धारा रहेको तथयो । सोमध्ये धारा ७३ र ७५, २०१५ फागुि १ दे ग्ख
लागू भए भिे बााँकी धाराहरू २०१६ असार १६ गतेदेग्ख लागू भएका तथए ।
यो सं विधािलाई अध्ययि गदाष सं विधािलाई दे शको मूल कािूि मातिएको, सािषभौम सत्ता
जितामा तिवहत रहे को, राज्यको कायषकारी अतधकार िी ५ लाई सुग्म्पएको तथयो भिे विधावयकी
अतधकार पति िी ५ मा िै तिवहत तथयो । यसैगरी, सं सदको प्रतततितध सभा र महासभा गरी दुई
सदिात्मक व्यिस्था गदै प्रतततितध सभामा १०९ र महासभामा ३६ सदस्य रहिे व्यिस्था गररएको
तथयो । यस्तै भाग-३ मा मौतलक हकको उल्लेख गदै िागररकलाई िैयग्िक स्ितन्त्रता, समािता,
धमष सम्पग्त्तसम्बन्त्धी स्ितन्त्रता साथै सं िैधातिक उपचारको व्यिस्था पति गररएको तथयो ।
यस्तै दे शको कुिै भागमा गम्भीर सङ्ककट परे सङ्ककटकाल लगाउिे अतधकार िी ५ मा
राख्दै न्त्याय सम्पादि गिष सिोच्च अदालतको व्यिस्था गररएको तथयो । साथै, िी ५ को सरकारको
सेिामा

भिाष

तियुग्ि,

सरुिा,

बढु िा

आदद व्यिस्थाका

लातग लोकसेिा

आयोग र

सरकारी

वहसाबवकताबको जााँचका लातग महालेखा परीषकको व्यिस्थाजस्ता विशेर्ता पाइन्त्छि् ।
िेपालको सं विधाि, २०१९
राजाद्वारा २०१५ सालको सं विधाि समाप्त गरे पतछ २०१९ साल िैशाख २६ गते हृवर्केश
शाहको अध्यषतामा मस्यौदा आयोग गठि भई आयोगद्वारा तयार गररएको मस्यौदाका आधारमा िी ५
महेन्त्रबाट २०१९ साल पुस १ गते िेपालको सं विधाि २०१९ घोर्णा गररयो । सं विधािमा २०
भाग ९७ धारा ६ अिुसूची रहेको तथयो । उि सं विधाि २०२३ सालमा दुई पटक र २०३७
सालमा एक पटक गरी तीिपटक सं शोधि भएको तथयो ।
तलग्खत सं विधाि, सािषभौमसत्ता िी ५ मा तिवहत, पछचायती व्यिस्थाको स्थापिा अतधराज्यप्रतत
िागररकको आस्था र बफादारी, कािूिी रूपमा आफ्िो अतधकारको प्रयोग र सामाग्जक सद्भािजस्ता
कतषव्यलाई

उल्लेख

गदै ,

मौतलक

हकको

रूपमा

स्ितन्त्रताको

हक,

समािताको

हक,

दे श

तिकालाविरुद्घको हक, शोर्णविरुद्धको हक, धमषसम्बन्त्धी हक, सम्पग्त्तको हक सं िैधातिक उपचारको
हकको व्यिस्थाजस्ता हकहरू समािेश भएका दे ग्खन्त्छि् ।
यसैगरी यस सं विधािमा प्रजाताग्न्त्रक न्त्यायपूणष गततशील शोर्णरवहत समाजको तसजषिा गरी
जि कल्याणको अतभबृवद्घ गिे उद्देश्य राग्खएको पाइन्त्छ । राजालाई परामशष प्रदाि गिष (राजा तबरामी
परे को, राजा स्िगाषरोहण भएको, िातलग िभएको) राजसभाको व्यिस्था सं विधािमा व्यिग्स्थत गररएको
तथयो भिे न्त्याय सम्पादि गिष सिोच्च अदालतको व्यिस्था, राजालाई कायषसम्पादिमा सहयोग पुर्याउि
मग्न्त्रपररर्द्को व्यिस्था, १४० जिा

सदस्य रहिे

रावष्ट्रय पछचायत िामको एक सदिात्मक

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

255

व्यिस्थावपकाको व्यिस्था गरी विशेर् पररस्थततमा सङ्ककटकाल लगाउिे अतधकार ५ मा तिवहत गरे को
पाइन्त्छ । यसैगरी पदातधकारीहरूद्वारा हुिे अग्ख्तयारको दुरूपयोग रोक्िे कामका लातग अग्ख्तयार
दुररूपयोग तििारण आयोग, रावष्ट्रय वहसाबको जााँचबुझ गिष महालेखापरीषकको व्यिस्था, योनयताको
आधारमा सरकारी सेिामा कमषचारी तियुग्िको लातग लोकसेिा आयोगको व्यिस्थाजस्ता महत्त्िपूणष
कुराहरू िेपालको सं विधाि, २०१९ मा समािेश गररएका तथए ।
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०४७
पूि ष प्रधािन्त्यातधश विश्विाथ उपाध्यायको अध्यषतामा िौं सदस्यीय सं विधाि सुझाि आयागको
गठि भई सो

आयोगले तयार गरे को सं विधाि मग्न्त्रपररर्द्को सल्लाह र सहमततमा िी ५ िीरे न्त्रबाट

घोर्णा भएको तथयो । यस सं विधािमा २३ भाग १३३ धारा ३ अिुसूची रहेका तथए । यस सं विधाि
२०४७ साल काग्त्तक २३ गतेदेग्ख लागू भएको तथयो ।
यस सं विधािका महत्त्िपूणष विशेर्ताहरूमा सं विधािलाई दे शको मूलभूत कािूिको रूपमा,
उल्लेख गदै सािषभौमसत्ता जितामा तिवहत रहे को कुरा उल्लेख गररएको तथयो । बहुजातीय, बहुभावर्क
वहन्त्दू अतधराज्यको स्थापिा, सं िैधातिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापिा, प्रतततितध सभा र
रावष्ट्रय सभा िामका दुई सदिात्मक व्यिस्थावपकाको प्रािधाि राखी स्ितन्त्र न्त्यायपातलकाको स्थापिा र
न्त्यायसम्बन्त्धी अतधकार अदालतबाट हुिे व्यिस्था गथे । समािताको हक, स्ितन्त्रताको हक, छापाखािा
र परपतरकासम्बन्त्धी हक सूचिाको हक, सम्पग्त्तको हक, गोपिीयताको हक, दे शतिकालाविरुद्घको हक,
सं िैधातिक उपचारको हक जस्ता १३ िटा मौतलक हकहरूको प्रािधाि यस सं विधािमा उल्लेख
गररएका तथए । राज्यका तिदे शक िीतत र तसद्घान्त्तहरूको उल्लेख, राजाको उत्तरातधकारीको व्यिस्था
गिष राजपररर्द्को व्यिस्था, राजिीततक सङ्कगठिबारे सं िैधातिक व्यिस्था, मग्न्त्रपररर्द्को सल्लाह र
सहमततमा सङ्ककटकाल लगाउिे, सं सदका दुईततहाइ सदस्यहरूद्वारा सं विधाि सं शोधिको व्यिस्था
यसका उल्लेखिीय पषहरू तथए र सं िैधातिक तिकायमा तियुग्िका लातग सं िैधातिक पररर्द्को
व्यिस्था गररएको तथयो । यसको साथै अग्ख्तयार दुरूपयोग अिुसन्त्धाि आयोग, महालेखा परीषक,
तििाषचि आयोगको व्यिस्था, सग्न्त्ध सम्झौतासम्बन्त्धी व्यिस्था, मृत्युदण्डसम्बन्त्धी व्यिस्थाको खारे जी,
प्रतततितध

सभालाई

प्रधािमन्त्रीको

तसफाररसमा

विघटि

गिष

सवकिे, िी

५

ले

गरे को

कुिै

कामकारिाहीका सम्बन्त्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउि िपाइिे व्यिस्था तथयो । त्यसैगरी सािषजतिक
सरोकारका विर्यमा कसैले पति अदालतमा तििेदि ददि िपाइिे, सं विधािको प्रस्ताििा विपरीत
सं विधाि सं शोधि गिष िपाइिे, शग्ि पृथकीकरण, तियन्त्रण र सन्त्तुलिको तसद्घान्त्तलाई अङ्कगीकार,
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सं सदप्रतत उत्तरदायी मग्न्त्रमण्डल आदद जस्ता कुराहरू यस सं विधािका महत्त्िपूणष विशेर्ताका रूपमा
रहेका दे ग्खन्त्छि् ।
िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, २०६३
िेपालको सं िैधातिक विकासको क्रममा िेपालको अन्त्तररम सं विधाि छै टौँ सं विधािका रूपमा
तिमाषण भएको सं विधाि हो । यो सं विधाि जिआन्त्दोलि २ पतछ सरकार र तत्कालीि माओिादीको
सहमततको आधारमा तिमाषण भएको हो । सिोच्च अदालतका पूिन्त्ष यायाधीश २०४७ सालको
सं विधािको मस्यौदाकार लक्ष्मण अयाषलको सं योजकत्िमा १६ सदस्यीय अन्त्तररम सं विधाि मस्यौदा
सतमततको घोर्णा गररयो । सो सतमततले २०६४ साल भदौ १० मा िाताष टोलीलाई मस्यौदा
बुझायो । यो सं विधाि व्यिस्थावपका सं सदबाट अिुमोदि भएको तथयो । यसमा २५ भाग १६७
धारा ४ अिुसूची रहेका तथए भिे सं विधाि बाह्रौँपटक सं शोधि भएको तथयो ।
यस सं विधािका प्रमुख विशेर्ताहरूमा राज्यको स्रोत जिता बिेका, सािषभौम सत्ता र राजकीय
सत्ता िेपाली जितामा तिवहत रहेको, सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्यको प्रततबद्घता, बहुदलीय
लोकताग्न्त्रक शासि पद्धततलाई स्िीकार, कािूिको शासि र स्ितन्त्र न्त्यायपातलकाको व्यिस्था,
कायषकाररणी अतधकार मग्न्त्रपररर्द्मा रहिे, राष्ट्राध्यष र सरकार प्रमुख दुिैको अतधकार प्राप्त
प्रधािमन्त्रीको व्यिस्था, राज्यशग्िको सन्त्दभषमा राजाको भूतमकालाई तिर्ेध गररएको, मािि अतधकार,
मौतलक अतधकार, बातलग मतातधकारको व्यिस्था, शासि व्यिस्थामा जिआन्त्दोलिको भाििा,
राजिीततक सहमतत र सहकायषको सं स्कृततमा जोड, दुईततहाइ मतद्वारा सं विधािको सं शोधि गिष सवकिे
व्यिस्था, धमष तिरपेष राज्य, समािेशीतालाई आत्मसात गररएको तथयो । स्ितन्त्र सं िैधातिक
तिकायको प्रािधाि राख्नुको साथै रावष्ट्रय मािि अतधकार आयोगलाई पवहलोपटक सं िैधातिक अङ्कगको
मान्त्यता प्रदाि गररयो । यसैगरी, रावष्ट्रय महत्त्िका विर्यमा जिमत सं ग्रहबाट तिणषय गिष सवकिे, शग्ि
पृथकीकरण, तियन्त्रण र सन्त्तुलिको प्रणाली अपिाइएको, सेिा तथा लडाकुको व्यिस्थापि, सं िैधातिक
पररर्द्को व्यिस्था, मवहला, दतलत, आददबासी, जिजातत, मधे शी आयोगको व्यिस्था, राष्ट्रभार्ा सम्बन्त्धी
व्यिस्था,

राज्यको

तसद्धान्त्त

िीतत

र

दावयत्िसमेत

व्यिस्था

गररएको, राजिीततक

सहमततको

सं विधािजस्ता कुराहरू समािेश गररएको पाइन्त्छ ।
मौजुदा सं विधाि
सं विधाि

सभाबाट

२०७२ सालमा

तिमाषण

भएको

िेपालको

सं विधािले

वितभन्न

ियााँ

विर्यिस्तुलाई आत्मसात गरी आएको दे ग्खन्त्छ । खासगरी सं घीय व्यिस्थाका विविध कुराहरू िेपाली
िागररकका वितभन्न हक अतधकारहरू स्थावपत गिे उद्देश्यले वितभन्न व्यिस्थाहरू सं विधािमा समेवटएको
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पाइन्त्छ । ितषमाि सं विधािमा समािेश भएका महत्त्िपूणष विशेर्ताहरूलाई सं षेपमा यसरी उल्लेख गिष
सवकन्त्छः•

यस सं विधािले सं घीय लोकताग्न्त्रक गणताग्न्त्रक शासि व्यिस्थालाई आत्मसात गदै सािषभौम
र राजकीय सत्ता जितामा तिवहत हुिे व्यिस्था गरे को छ ।

•

सं विधािले प्रत्येक िागररकलाई सम्मािपूिक
ष बााँच्ि पाउिे हक हुिे कुराको उल्लेख गदै िाक
स्ितन्त्रता, समािता न्त्याय, यातिा पीतडत, ग्शषा, स्िास्थ्य, सम्पग्त्त, सूचिा, भार्ा साँस्कृतत,
मवहला, ज्येष्ठ िागररक, िम, रोजगारी, खाद्य, बालबातलका, गोपिीयता, सामाग्जक सुरषाजस्ता
विर्यमा वितभन्न महत्त्िपूणष ३१ िटा मौतलक हकहरूको व्यिस्था गरे को छ ।

•

सं विधािले सात प्रदे शको सं घीय सं रचिाको तिमाषण गदै सं घ, प्रदे श र स्थािीय गरी तीि
तहको राज्य सं रचिालाई स्थावपत गरे को छ ।

•

सुधाररएको सं सदीय शासि प्रणालीलाई अङ्कगीकार गरे को छ ।

•

सं घीय र प्रदे श सं सदबाट तििाषग्चत सं िैधातिक राष्ट्रपतत हुिे व्यिस्था गिुक
ष ो साथै सं सदबाट
तििाषग्चत

कायषकारी

प्रधािमन्त्री

हुिे

व्यिस्था

गरे को

छ

।

यसैगरी,

दुईिर्षसम्म

प्रधािमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास ल्याउि िपाइिे व्यिस्था पति सं विधािमा उल्लेख छ ।
•

सं विधाि सं शोधिको आिश्यकता हुि आएको खण्डमा दुईततहाइले सं विधाि सं शोधि गिष
सक्िे प्रािधाि रहेको छ ।

•

समािेशी तसद्घान्त्तलाई मूतरू
ष प ददि तमग्ित तििाषचि प्रणलीलाई अिलम्बि गररएको छ ।

•

केन्त्रमा प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभासवहत दुई सदिात्मक सं घीय सं सदको व्यिस्था गरी
प्रतततितध सभामा प्रत्यष तििाषग्चतसवहत १६५ र समािुपाततकतफष ११० सवहत २७५ सदस्य
रहिे व्यिस्था गरे को छ । त्यसैगरी प्रदे शमा प्रदे श सभा िामको एक सदिात्मक सं सद रहिे
व्यिस्था पति सं विधािमा उल्लेख छ ।

•

केन्त्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मग्न्त्रपररर्द् प्रदे शमा प्रदे श सं सदको बीस प्रततशतबाट िबढ्िे
गरी मग्न्त्रपररर्द् रहिे व्यिस्था कायम गरे को छ ।

•

रावष्ट्रय सभामा सात प्रदे श सभाबाट तििाषग्चत ५६ र राष्ट्रपततबाट तििाषग्चत ३५९ सदस्य रहिे
व्यिस्था गरे को छ । सात प्रदे शमा कूल सांसद ५५० रहिे व्यिस्था छ ।

•

प्रदे शमा प्रदे श सं सदबाट तििाषग्चत मुख्य मन्त्री र राष्ट्रपततबाट तियुि प्रदे श प्रमुख रहिे
व्यिस्था राखेको छ ।
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•

सं घीय सं सदमा जस्तै प्रदे श सभामा पति ६० प्रततशत प्रत्यष र ४० प्रततशत समािुपाततक
तििाषचि प्रणालीबाट सं सद च ुतििे व्यिस्था उल्लेख छ ।

•

प्रदे शको तसमाङ्कि सं घीय आयोगले टुङ्कनयाउिे, प्रदे शको िामाकरण प्रदे श सं सदको दुईततहाइले
गिे, प्रदे श सभाले आफ्िो राजधािी तय िगदाषसम्म केन्त्रीय सरकारले तोकेको स्थािबाट कायष
सछचालि हुिे व्यिस्था तमलाइएको छ ।

•

सं विधािमै केन्त्र, प्रदे श र स्थािीय सरकारको अतधकार षेर विभाजि गररएको छ ।

•

प्रदे श सभाको तििाषचि र प्रदे श सरकार िबन्त्दासम्म उिीहरूको अतधकार पति केन्त्रले प्रयोग
गिे सङ्कक्रमणकालीि व्यिस्था छ ।

•

एकीकृत न्त्यायपातलकाको व्यिस्था गदै

केन्त्रमा सिोच्च अदालत, सिोच्च अदालतमा

सं िैधातिक इजलास रहिे, प्रदे शवपच्छे उच्च अदालतको व्यिस्था साविक ग्जल्लामा ग्जल्ला
अदालतको व्यिस्था गररएको छ।
•

आमा िा बाबुको िामबाट िंशजको िागररकता प्राप्त हुिे, धमष तिरपेष, राज्य घोर्णा, मधेशी,
थारु, मुग्स्लम, आददिासी जिजाततका लातग छु ट्टै आयोगको व्यिस्था गररएको छ ।

•

सबै मातृभार्ालाई राष्ट्रभार्ा मान्त्दै दे ििागरी तलवपको भार्ालाई सरकारी काम काजको भार्ा
मािेको छ ।

•

रावष्ट्रय जिािर गाई, रावष्ट्रय झण्डा र रावष्ट्रय गािको व्यिस्था गरी िेपालको पवहचाि कायम
गररएको छ ।

•

यस्तै ग्जल्ला प्रशासतिक एकाइ रहिे, ग्जल्लामा तििाषग्चत ग्जल्ला सभा रहिुको साथै सरकारले
गठि गिे आयोगले १ िर्षतभर स्थािीय तिकायको पुिसंरचिा गिे स्थािीय तिकायमा
अन्त्तररम च ुिाि गिे व्यिस्था छ ।

•

सङ्कक्रमणकालीि व्यिस्था चार िर्षका लातग तििाषग्चत सं विधाि सभाका माििीय सदस्य बााँकी
कायषकालका लातग रूपान्त्तररत व्यिस्थावपका सं सदको सदस्यका रूपमा रहिे व्यिस्था गरे को
छ, आदद जस्ता कुराहरूको कारणले िेपालको सं विधाि एउटा महत्त्िपूणष सं विधािको रूपमा
तिमाषण भएको दे ग्खन्त्छ ।

उपसं हार
िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, २००४ दे ग्ख िेपालको सं विधाि (२०७२) सम्मलाई
तियालेर हेदाष सं विधािको कायाषन्त्ियि पष कमजोर हुि ु र जिताको आधारभूत हक अतधकारको
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सुतिग्ित हुि िसक्िुको कारण िै समय समयमा ियााँ सं विधािको माग र तिमाषणको पररणाम हो ।
हुित २०४७ साल अग्घका सं विधािले तत्कालीि शासकीय प्रणाली एिं जिचाहिालाई सम्बोधि गिष
िसकेका कारण दीगो हुि सकेि भिे यसको कायाषन्त्ियि पषले समेत सबलता हातसल गिष सकेि ।
यस्तै, िेपालको अन्त्तररम सं विधाि िेपालमा शाग्न्त्त स्थापिा गदै सं विधाि सभाबाट सं विधाि तिमाषण गिे
र राज्यको पुिसंरचिा गरी दे शलाई सं घीय व्यिस्थामा रूपान्त्तरण गिे मुख्य कायषभार पूरा गिष सफल
दे ग्खन्त्छ । िेपालको सं विधाि (२०७२) ले सं िैधातिक रूपमै जिताका हक अतधकारको व्यिस्था गरी
समाजिादउन्त्मुख व्यिस्था स्थापिा गिे लक्ष्य राखेको छ । उि लक्ष्यलाई व्यिहाररक रूपमा
कायाषन्त्ियि गरी सं विधािलाई ददगो बिाउिु र शासकीय प्रणालीप्रतत जिताको अपित्ि िृवद्ध गिुष
अबको आिश्यकता हो । सोका लातग राज्यका सबै सं रचिाहरू प्रततबद्ध भई कायषसम्पादि गिष
गराउि आिश्यक दे ग्खन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
पाख्रेल, कृष्ण िेपाल तथा भारतको सरकार र राजिीतत,
प्याकुरे ल, ब्रजेश, पाठक, िरे न्त्र प्रसाद िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, २०६३ र सं िैधातिक अतभलेखहरू
िस्याल, वििोद सं िैधातिक कािूि
िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, २००४
िेपालको अन्त्तररम शासि विधाि, २००७
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५
िेपालको सं विधाि, २०१९
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०४७
िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, २०६३
िेपालको सं विधाि (२०७२)
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Application of ICT in Federal Parliament Library

Kamala Devi Sharma 
Abstract
Parliament Library of Nepal has been established as a record section in 2008 BS in
Gallery Baithak to assist information needs of the Member of Parliaments (MPs) of
Nepal. Now, library has about 20,000 books on various disciplines. Nowadays with
emerging trend of Information and Communication Technology (ICT) there is a need to
apply ICT in library to deliver modern library services. Using ICT in library, can deliver
the information services more effectively than traditional library system.
Parliamentarian/user can access the information easily at any time from anywhere all
over the world. Importance of ELibrary is growing day by day and also realizing its need.
Even though there are many problems and challenges, Federal Parliament Secretariat is
trying to develop modern eLibrary in parliament of Nepal.
Introduction
A library is taken as a building with librarians looking after collections of books
and other materials, to which people go to use these collections. In modern concept, a
library is a managed and organized collection of information, all kinds of resources with
provision of different services so that the collection can be used effectively. Various
terms have been coined at different times to represent the concept of library without
books, e.g. electronic library, digital library, virtual library, paperless library etc.
ICT refers to the technologies that provide access to information through
telecommunications. It is similar to Information Technology (IT), but focuses primarily
on communication technologies. ICT is also an electronic medium for creating, storing,
manipulating, receiving and sending information from one place to another which makes
message delivery faster, more convenient, easy to access, understand and interpret. It
includes the internet, wireless networks, cell phones, and other communication mediums.
These resources are used to create, store, communicate, transmit and manage information.



Library Officer, Federal Parliament Secretariat

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

261

Clouds (data centers), software, hardware, digital transactions, digital data, internet
access, storage media are the components of ICT.
Importance of ICT in Library
There is crucial importance of application of various technologies like computer,
telecommunications, word processing, micrographics, reprographics, video recording and
other electronic devices for the storage, retrieval, reproduction and dissemination of
information in library environment. Digital libraries are connected to the internet, so that
those who want to read through digital way are able to read through internet connected
devices such as computer, mobile etc. ELibrary saves time of the readers and is effective
because the reader themselves don't need to be physically in the library and they could
find article, journal, books through the internet connected devices at anytime from
anywhere.
We can have various bnefits by the application of ICT in library which are
mentioned as below:
•

No Physical Boundary: Where ICT is applied in library, users need not to be
physically in the library. User from all over the world can gain access to the
information via internet.

•

Round The Clock Availability: Users can gain access 24/7 to the information
via internet.

•

Multiple Access: The same resources can be used simultaneously by many users
at same time when we use the ICT in library. Where as in traditional library, one
should be in queue when the material is used by others or should reserved the
documents.

•

Information Retrieval: The user is able to use any search term, e.g., word,
phrase, title, name, subject to search the entire collection. Using ICT in library
can provide very user-friendly interfaces, giving clickable access to its resources.

•

Preservation and Conservation: Using ICT in library can preserve and conserve
the materials without degradation, e.g., in our case, Verbatim and reports of the
parliamentary committee can be preserve for long time without any damage.

•

Space: In traditional library, there is limitation of space but by the using of ICT
in library we can store much more information in little physical spacw storage
devices. It addresses the limitation of space easily. So we can run the large library
of huge collections from small space.

•

Added Value: Digitization can enhance legibility and remove visible flaws such
as stains and discoloration which can increase certain characteristics like image
quality.
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•

Disaster Relief: Natural disasters demand immediate response. In this type of
situation, eLibrary helps to get needed information immediately at hand.
Similarly, we can preserve, can keep the backup in different devices/spaces, so
that disaster can't damage/spoil the information.

Elements of Digital/ELibrary
Digital library or eLibrary has most of the collection in digital format and can be
accessed through computer. ICT helps to the library staff to provide the right information,
at the right time to the right user in right personal way. There are two major elements,
hardware and software, which should be applied in library to make eLibrary/digital
library in Federal Parliament. In hardware, there is need of Central Web Server, Database
Server, FTP Server, Mail Server, Printer Server and Proxy Server. In software, there must
be appropriate digital library software, some of them are commercial software and some
are Free and Open Source Software (FOSS). Commercial software is very high in cost
and free and open source software is free but we should pay minimum cost to its
customization which makes the software fit to our library. In developing countries like
Nepal, it is better to use free and open source library software to run library which helps
to reduce the cost of making eLibrary.
Some of the widely used free and open source digital library software are GSDL,
D-space and E-Prints. Among them, D-space digital library software is widely used in
Nepal. This was developed jointly by Massachusetts Institute of Technology (MIT) and
Hewlett-Packard (HP) labs in 2002. It has the various facilities of document management
and delivery system and is completely customizable to fit the needs of any organization.
It can manage all types of digital documents, can supports a wide range of file formats,
text formats, has also duplicate checking and strong search strategy.
Except hardware and software, we should manage other many things which helps
to create the environment for eLibrary e.g. scan machine/ camera. There are so many
printed documents in parliament library, e.g., verbatim, reports of parliamentary
committee, debates of constitutions assembly, reports of Constitution Assembly's
different Committees, law, acts, rules and regulations of parliament secretariat, bills, etc.,
which are most important document of parliament. These documents are available in
printed format. To make eLibrary those documents should be converted in eCopy from
printed copy by scanning or by clicking photograph. For photography of those documents
it is better to use DSLR camera to make eCopy. For scanning of those documents, we can
choose Over Head Scanner (220W METIS EDS GAMA) Book Scanner LED (we can
choose other model also) which has the high capacity of scanning (scan rate 700 page
/hour). In this way, we can make eCopy from the printed materials.
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Federal Parliament Library
Federal parliament library was established as a Record Section in 2008 BS with
250 books in Gallery Baithk. Heavy collection was procured and developed around and
after the first elected parliament in 2015 BS named as a Sallahkar Sabha Pustakalaya.
Then in 2017 BS it again changed to Rashtriya Panchayat Pustakalaya. After the
restoration of multi-party democracy in Nepal in 2047 BS, the name has been changed to
Samsad Library and books on various subjects were added and the attention on the value
of qualified information service provider had also gradually been felt. During that time,
second class officer was posted for operation of the library. In 2063 BS (2006 AD), the
library was changed to Legislature Parliament Library and now it is Federal Parliament
Library (from 2017). Parliamentary library has about 20,000 books on various
disciplines, like politics, law, history, diplomacy, administration, parliament etc.
Similarly, we can access verbatim, reports of parliamentary committees, Nepal gadget,
reports of government commission and others in Parliament Library. Now the targeted
user/library member (parliamentarian and staff of secretariat) are about 800. Besides
them, many policy makers, government staff, students, researchers, lawyers and others
draw information support from the library. Now the library is using Koha Integrated
Library Software (Koha ILS) for the automation of library. From the software, user can
search the documents from their home to confirm either the books is available in library
or not via Online Public Access Catalogue (OPAC).
Now the library is being run by very few human resources and it needs to apply
ICT to make eLibrary for its effective run. Now the library is semi-automated library, but
it should make digital library/eLibrary within near future to get its objectives. The main
responsibility of the Parliament Library is mentioned as below:
•

To collect, organize, manage and disseminate the information related to
parliament, law and politics to the members of parliament and the staff of Federal
Parliament Secretariat.

•

To protect, preserve and maintain the available historical and reading materials.

•

To provide information on the subject of national importance, contemporary
issues, etc. on request.

•

To coordinate, collaborate, outreach and exchange mutually available stock of
information, the expertise and future prospects with other libraries at both
national and international level.

•

To preserve the intellectual heritage of parliamentarians, Organization and
Management (O & M) reports, Terms of Refrence (TOR), etc. whether present or
past ones.
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ICT helps to fulfill library's objectives and needs to apply ICT to make
digital/eLibrary. This helps to collect the latest information, helps to manage the
information effectively, and helps to preserve the information without any loss and
damage and easy to quick dissemination of information hand to hand to the
parliamentarians.
Necessities for ELibrary
For the development of infrastructure of eLibrary like internet, hardware,
software, eResources and training for human resource as we should allocate more budget.
Similarly, there should be trained manpower in library and eLibrary training is minimum
requirement to the staff. In the application of different software and hardware there
should be the technical support team (Linux based) in the library to help in technical
(hardware, software) area.
In the case of our parliament, where the huge amount of historical and important
documents are available in printed format, there is necessity of digitization unit under
library which unit can make eCopy of all printed document. After making eCopy of our
selected documents we have to make one standard file format, text format to upload in
digital library software. After joining the digital library software to the web server and
database server, we can deliver the information service to our user effectively via modern
library environment. Similarly, there should be the collection of eCopy of verbatim,
Constituent Assembly debates, reports of Constituent Assembly's Committees and subcommittee, reports of parliamentary committee, presidential addresses include policy and
programs to the parliament, budget speeches, parliamentary publications, bills etc. In
addition to this, secretariat's products, in eLibrary, eJournals, eBooks, eManifestos,
eDatabase, eDirectories, eDocumentation, ePapers, eNews clipping, eReports etc. have to
be collected.
Benefits after using ICT in Federal Parliament Library
After the application of ICT in library, we can get the several benefits which can
elaborate in the point of view of parliament secretariat and in the point of view of
user/parliamentarian.
From the View of Parliament Secretariat
By using ICT and making eLibrary, there is not necessary to separate huge space
for library as digital information requires very little physical space. While we do not have
more space for library, digitization is the only solution. From the application of ICT in
library we can preserve and conserve the historical materials without degradation, e.g., in
our case, verbatim can preserve for long time without any lose and damage. This is more
important for us and that is only possible by the use of ICT. There will no crowd of users
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in library when all users can access required information from anywhere. They can also
get the notification from email.
By the use of ICT in library, library need not to purchase multiple copies of
books/documents/resources because same resources can be used at the same time by the
number of users. It helps to reduce the cost of library. We can provide the link to any
other resources of other digital library very easily. It helps to the user to take the
information from other library also. It helps to the library to provide more information to
its users without extra cost. Similarly, there are updated and dynamic information
available any time. So it is better to use latest updated information than other information
for study and research. It is cost effective, though it can take high cost at establishment
but comparatively it is cost effective in a long time.
Where using ICT in library, there is no need to binding materials, no need to
documents preservation technique and no need of shelf maintenance and verification of
books/documents. Digital library is portable, easier to carry much information in small
portable devices from one place to another easily. We can generate the library report
without much effort and can provide the "Library in hand". It reduces time, cost and
energy of library.
From the View of User/Parliamentarian
By using ICT in library, parliamentarian/user need not to come to library
physically. They can access all information of our library via internet. They can also
request for the documents by email and library staff can helps them by sending the
documents. User can search the latest and updated information any time, 24 hours a day
and 365 days of the year as there is no time boundary and holiday in digital library to
access information. It is the best way to access information from the digital library from
home, in the period of pandemic like COVID-19, without feeling any risk. Application of
ICT in library is only one solution of this dangerous period.
In digital library user need not to reserve the documents, because same copies of
information can access from multiple users at the same time. It provides very user
friendly interfaces to the users which helps the user to find their information very fast.
User can also get the User ID and Password for searching their information from library
without any difficulty. It helps to save the user's valuable time, cost and energy.
Challenges to Run ELibrary
ICT is important for library and should make eLibrary to achieve its goal
definitely, but there are some obstacles/challenges to make eLibrary. The cost of building
of Information Technology (IT) infrastructure is high like cost of hardware, software,
scan machine, camera, computers, storage devices, server, internet etc. More budgets
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needs to be allocated to purchase infrastructure required to make eLibrary. Whereas users
are not familiar to the information technology it is uneasy to access the information from
electronic devices.To use ICT in library, there is compulsorily need of capable human
resources in ICT so that they can operate easily all devices.In our case, it is challenging
tasks to convert printed format of documents to digital format. It can take more time, cost
and energy to make digital copy of our historical important documents.Copyright
problem, many authors doesn't allow digitalizing their works. In digital library we
copyright issue is a must discused issue.
Conclusion
IT has changed the world and has become an important tool for the library as
library collections are not only limited to printed documents. Therefore, it is important to
develop digital library/ eLibrary to the parliament to achieve the library's goal. ICT
makes the information systems, services more efficient in terms of speed, space and
utility. Even though, there are many challenges to use ICT in library, secretariat should
think positively and should gain its benefits to run the library effectively. Now with
realizing the importance of using ICT in library, effective implementation of eLibrary in
parliament to support the law makers/ policy makers.
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कािूिको शासि र विकासक्रम

बाबुराम बश्याल 
सारांश

िागररक स्ितन्त्रता, सं िैधातिक सिोच्चता सवहतको शासिले सं विधाििादका तसद्धान्त्त अङ्कगीकार गरे को
ु मा कािूिको
हुन्त्छ त्यस्तो शासि व्यिस्था िै कािूिको शासि हो । कािूिको शासिको अथष मुलक
सिोच्चता स्िीकार गररिु हो । न्त्याय सङ्कगत र कािूिको वििेकको प्रयोग गरी सञ्चालि गररिे शासि
िै कािूिी शासि हो । कािूिको िजरमा सबै समाि हुन्त्छि् भन्त्िे मूल ममषलाई कािूिको शासि
भतिन्त्छ । यस शासि प्रणालीमा जिप्रतततितधले जिइच्छाबमोग्जम कािूिको तिमाषण गरी कायाषन्त्ियि
गदषछि् । कािूिको शासिले लोकतन्त्र, सुशासि, िागररक अतधकार र मािि अतधकारको प्रिद्धषि गदै
स्िेच्छाचाररताको तियन्त्रण र अन्त्त्य गदषछ । राज्य र सरकारको सबै सं यन्त्र र पदातधकारीलाई
कािूिको दायरामा सीतमत गदषछ । यसमा सं िैधातिक सिोच्चता हुन्त्छ । राज्यको सबै शग्ि र स्रोत
ाँ र हक अतधकार स्थावपत गिु,ष सामाग्जक न्त्याय स्थावपत गिु,ष आदशष र
साधिमा सबै िागररकको पहुच
न्त्यायपूणष समाजको तिमाषण गिु,ष लोककल्याणकारी राज्यको तिमाषण गिु,ष पीतडतलाई न्त्याय र षततपूततष
ददिु, पीडकलाई दण्ड र सजाय ददिु यसको मूल उद्देश्य हो । कािूिको असमाि व्यािहारविरुद्ध
न्त्यावयक उपचारको हक हुिे, अत्याचारी शासिको अन्त्त्य, िागररक राज्यको तसद्धान्त्त, सीतमत सरकार,
शग्ि पृथकीकरण र सन्त्तुलि, सं िैधातिक सिोच्चता, न्त्यावयक पुिरािलोकि, स्ितन्त्र न्त्यायपातलका
जस्ता विर्यलाई कािूिको शासिको आधारभूत मान्त्यताको रूपमा स्िीकार गररएको छ । कािूिका
सिषमान्त्य तसद्धान्त्तलाई आत्मसात् गदै बिाइएका कािूि, सो कािूिबमोग्जम गररएका तिणषय र
वििेकपूण,ष युग्िसङ्कगत र न्त्यायोग्चत कामकारिाहीहरू साथै राज्य पति अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको अतधिमा
रही व्यिहार गदषछ भन्त्िे अिधारणालाई िै कािूिको शासिको आधुतिक अिधारणा मान्न सवकन्त्छ ।
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पररचय
कािूिको शासि सुशासिको पूिश
ष तष हो । कािूिको शासि भन्नाले कािूिको सिोच्चतालाई
स्िीकार गरी सछचातलत शासि व्यिस्थालाई बुग्झन्त्छ । कािूिको शासिलाई वितधको शासि, कािूिी
राज्यसमेत भन्त्िे गरे को पाइन्त्छ । राज्यद्वारा तितमषत सं विधािबमोग्जम राज्यको शासि व्यिस्था
सञ्चालि गिुष िै कािूिको शासि हो । सामान्त्य अथषमा कािूिबमोग्जमको शासि िै कािूिको शासि
हो । तर कािूि कवहले पति तिरङ्ककुश हुि ु हुाँदैि । जिप्रतततितधमूलक सं स्था विधावयकाद्वारा
जिचाहिाअिुरूप प्रजाताग्न्त्रक तिरले अतधकतम िागररकको वहत र स्ितन्त्रताको रषाको लातग
गररएको शासि िै कािूिको शासि हो । कािूिका आधारभूत तसद्धान्त्तहरूमध्ये कािूिको शासिको
मूल उद्देश्य िागररक हक अतधकारको सं रषण गरी न्त्यायपूणष समाजको तिमाषण गिुष हो । मािि
सभ्यताको विकाससाँगै विकतसत भएको कािूिी शासिको अिधारणा वितभन्न कालखण्डमा विकतसत र
पररमाग्जषत हुाँदै ितषमाि अिस्थामा आइपुनदा लोकताग्न्त्रक शासि व्यिस्था, िैधातिक सरकार, िागररक
स्ितन्त्रता, सामाग्जक न्त्याय, सुशासि र आधारभूत मािि अतधकार सं रषणको मेरुदण्डको रूपमा
स्थावपत भइसकेको छ ।
धातमषक मान्त्यतादे ग्ख आधुतिक सं विधाििादका तसद्धान्त्तहरूले समेत कािूिको शासिको
अिधारणालाई आत्मसात गरे का छि् । ितषमािमा कािूिको शासिको तसद्धान्त्तलाई विश्वका प्रायः सबै
दे शले स्िीकार गरे को पाइन्त्छ । कािूिी शासि आफैँमा लोककल्याणकारी शासि व्यिस्थाको एक
महत्त्िपूणष साधि हो । कािूिको अगातड सबै समाि हुन्त्छि्, कािूिको समाि सं रषण सबैलाई प्राप्त
हुन्त्छ, कािूिभन्त्दा मातथ कोही हुाँदैि । कािूिबमोग्जमको शासिमा राज्य िा शासक िगष पति तिग्ित
कािूिी तसद्धान्त्त िा मान्त्यता अन्त्तगषत सछचातलत हुि ु पदषछ । प्रचतलत ऐि कािूिद्वारा भेदभाि िगरी
समाि व्यिहार गररिु, राज्य तथा शासि व्यिस्थामा स्िेच्छाचाररता तथा तिरङ्ककुशता िहुि,ु राज्यका
सम्पूणष वक्रयाकलापहरू सिषमान्त्य कािूिका तसद्धान्त्तका आधारमा सछचालि भई कािूिको सिोच्चता
कायम हुि ु िै कािूिको शासि प्रिद्धषि हुि ु हो । दे शको शासि कुिै व्यग्िको स्िेच्छामा आधाररत
ु मा प्रचतलत कािूिमा आधाररत हुिपु छष भन्त्िे मान्त्यता िै कािूिको शासि हो ।
िभई मुलक
विश्वमा कािूिी शासिको विकासक्रम
कािूिको शासिको अिधारणाको सुरुिात कहााँबाट भयो भन्त्िे कुरा खोज्दै जााँदा तग्रकहरूको
कािूिसम्बन्त्धी धारणा भेट्ि सवकन्त्छ । उिीहरूले कािूिलाई सरकारको अतियग्न्त्रत शग्िलाई
तियन्त्रण गिे माध्यमका रूपमा मािेका तथए । दाशषतिक अरस्तुले भिेका छि् "कािूिको शासि
व्यग्िको शासिभन्त्दा सिोच्च हुन्त्छ" । कािूिको शासि अिधारणाको अभ्यास लामो समयदे ग्ख िै
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हुिे गरे को दे ग्खन्त्छ । सि् १२१५ को म्यानिाकाटाषलाई कािूिको शासिको आधारस्तम्भ मातिन्त्छ ।
कािूिको शासिको अिधारणा विकास हुिे क्रममा ठोस रूपमा योगदाि ददिे व्यग्ि अक्स्फोडष
विश्वविद्यालयका प्राध्यापक Albert Venn Dicey हुि ् । उिले 'Introduction to the law of the

Constitution' िामको पुस्तक सि् १८८५ मा प्रकाशि गरी कािूिको शासिको अथष तथा पररभार्ा स्पष्ट
पारे का तथए । ग्रीसमा ग्चन्त्ति गररएको प्राकृततक न्त्याय (Natural Law) को तसद्धान्त्तसाँगै कािूिको
शासिको विकास भएको पाइन्त्छ ।
बेलायतमा Rule Of Law को अिधारणालाई सं सदीय सिोच्चता, सं िैधातिक तसद्धान्त्त र
कािूिको सिषमान्त्य तसद्धान्त्तको रूपमा हेररन्त्छ । ग्रीसका दाशषतिक अररस्टोटल ले शासकको
तिरङ्ककुशतन्त्रविरुद्ध िा जिताको अतधकारतफष लग्षत हुिपु िे धारणा व्यि गदै राष्ट्रका िागररकको
व्यग्ित्ि विकास गिष कािूिको शासि एकमार उद्देश्य हुिे बताएका तथए । त्यस्तै अकाष दाशषतिक
तससेरोले पति कािूिको शासिको बारे मा चचाष गदै प्राकृततक न्त्यायको मान्त्यताअिुरूप सरकार रहिे र
राज्यसत्ता जिताद्वारा प्राप्त हुिे एिं राजकीय सत्ताको प्रयोग कािूिबमोग्जम गररिु पदषछ भन्त्िे धारणा
व्यि गरे का तथए । सि् १७७६ को स्िाधीिताको अमेररकी घोर्णापर (American Declaration of

Independence, 1776) ले पति योगदाि गर्यो ।
फ्रान्त्समा सि् १७८९ को क्राग्न्त्तपतछ French Declaration of the Rights of the Man

and the Citizen 1789 पति ल्याइयो । अमेररकी सिोच्च अदालतका प्रधाि न्त्यायाधीश माशषलले सि्
१८०३ मा Marbury vs. Madison को मुद्दामा पति असं िैधातिक कािूिलाई अदालतले अिैध घोर्णा
गिष सक्िे तसद्धान्त्तको प्रततपादि गरे का तथए । सि् १६१६ मा बेलायतका न्त्यायाधीश Coke ले

Bonharms को मुद्दामा राजा पति सं सदले बिाएको कािूिको अतधिमा रहिुपिे र सबै प्रकारका
करहरू खारे ज गिुप
ष िे तिणषय सुिाएका तथए । यस्तै, कािूिको शासिको विकासलाई सहयोग पुर्याउिे
वितभन्न दस्तािेजहरूमध्ये बेलायतमा गौरिमय क्राग्न्त्तपतछ सि् १६८९ मा Bill of Rights 1689 पति
जारी गररयो । यसरी समयको पररितषिसाँगै वितभन्न वितधशास्त्रीहरूको व्याख्या अिुसार कािूिको
शासिका तसद्धान्त्तहरूलाई वितभन्न वकतसमबाट उल्लेख गिे गरे को पाइन्त्छ । कािूिको शासिका
प्रमुख तसद्धान्त्तहरूः-

•

कािूिको सिोच्चता,

•

कािूिको अगातड समािता,

•

सं विधाि राज्यको समान्त्य कािूिको उपज हो,

•

सरकारको कायषमा िैधातिकता,
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•

न्त्यावयक पुिरािलोकिको अतधकार,

•

स्ितन्त्र न्त्यायपातलका,

•

स्पष्ट, पारदशी तथा ग्स्थर कािूि,

•

प्राकृततक न्त्यायको तसद्धान्त्तको पालिा,

•

न्त्यायपातलकामा सहज पहुाँच,

•

शग्ि पृथकीकरण तथा सन्त्तुलि र तियन्त्रण ।
यसरी

कािूिको

शासिको

विकासमा

यस्ता

वितभन्न

तसद्धान्त्तहरू

दे ग्खए

तापति

हाल

समािेशीकरणको तसद्धान्त्तलाई समेत यसको षेरातधकारतभर समेट्ि थातलएको छ । सबै प्रकारको
भेदभािको अन्त्त्य गरी िागररकलाई स्ितन्त्रता प्रदाि गदै कािूिबमोग्जम शासि व्यिस्था सञ्चालि गिुष
िै कािूिको शासिको सिषमान्त्य तसद्धान्त्त र मान्त्यता हो ।
िेपालमा कािूिी शासिको विकासक्रम
िेपालमा कािूिको शासिको विकासक्रममा विगतदे ग्ख ितषमािसम्म दे हाय बमोग्जम विभाजि
गरी उल्लेख गिष सवकन्त्छःवि.सं . २००४ सालअग्घ
िेपालको इततहास

हेदाष िेपालको एकीकरण हुिअग्घ यहााँ वकरातकाल, तलच्छिीकाल,

मल्लकाल, शाहकालका राजाहरू अति शाह कालतभर राणाहरूले शासि व्यिस्था सञ्चालि गरे का
तथए । त्यस समयमा तयार भएको ग्शलालेख, धमषशास्त्र, मिुस्मृततहरूबाट त्यसबखत भएको कािूिको
शासिको अध्ययि गिष सवकन्त्छ । राजा राज्यको प्रमुख शासक भएकोले राजाको आज्ञा िै कािूि
तथयो । यद्यवप, राजाले शासि सञ्चालिमा आफ्िा भाइभारदारहरूसाँग सल्लाह गिे गरे को पति
पाइन्त्छ । वकरातकालमा मुन्त्धुमलाई प्रमुख कािूि मातिन्त्थ्यो । मुद्दाहरूलाई दे िािी र फौजदारी
ु ाई विचारी, मुग्खयाले गरे को पाइन्त्छ ।
रूपमा छु ट्याइएको र सोको सुिि
तलच्छविकालमा धमषशास्त्र, प्रथा, परम्परा, स्मृतत िै कािूिको शासिको स्रोतको रूपमा रहे को
पाइन्त्छ । केन्त्रीय स्थािीय तथा प्रान्त्तीय तहका अदालत र पदातधकारी राग्खएको एिं मुद्दाबारे
ु ाई गरी सजाय गिे गरे को पाइन्त्छ । मल्लकालमा राजा जयग्स्थतत मल्लले मािि न्त्याय
छलफल, सुिि
शास्त्र बिाई सोहीअिुसार शासि पद्धतत बसाएको, शाहकालमा राजा राम शाहले ग्स्थतत बन्त्दे ज र
पृथ्िीिारायण शाहले ददव्य उपदे श लेखाइ सोहीअिुरूप शासि सञ्चालि गरे का तथए । रुक्का, सिद,
इग्स्तहार, लालमोहर आदद राणाकालका कािूि तथए । जंगबहादुर राणाको समयमा वि.सं . १९१० मा
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ु ी ऐि सामान्त्य कािूिको रूपमा रहे को पाइन्त्छ । मुलक
ु ी ऐिको प्रारम्भसवहत कािूिको
आएको मुलक
दृवष्टमा सबै समाि छि् भन्त्िे अिधारणाको विकास भएको दे ग्खन्त्छ । न्त्याय िपाए गोरखा जािू भन्त्िे
उग्िबाट पति राम शाहको असल शासिले ध्याि ग्खचेको पाइन्त्छ तर राजाहरूको तिरङ्ककुशतन्त्र/
तिरङ्ककुश शासि दे ग्खए तापति कािूिको शासिको केही ि केही

प्रयोग र विकास भिे भएको

पाइन्त्छ ।
िेपालको सं िैधातिक विकासक्रममा हालसम्म सातिटा सं विधाि जारी भइसकेका छि् ।
प्रत्येक सं विधािले आ-आफ्िै तररकाले कािूिको शासिको तसद्धान्त्तलाई आत्मसात् गरे का छि् ।
सं विधाि दे शको मूल कािूि भएकोले सोसाँग िबाग्झिे गरी अन्त्य कािूि बिाइएका छि् । दे शले
अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध, सम्झौता, महासग्न्त्धमा हस्ताषर गरी सोको पष राष्ट्र हुिे भएकाले सो सग्न्त्धका
प्रािधािहरूलाई रावष्ट्रय कािूिमा क्रमशः समावहत गदै लगेको छ । सुशासि (व्यिस्थापि तथा
सञ्चालि) ऐि, २०६४ र तियमािली, २०६५ मासमेत कािूिको शासिलाई महत्त्िपूणष स्थाि ददइएको
छ । िागररक हक अतधकारमा राज्यको धारणा सकारात्मक रहे को पाउि सवकन्त्छ । िेपालले
कािूिको शासिको तसद्धान्त्तलाई आत्मसात् गरे को छ । िेपालको सं विधािले सं िैधातिक तथा कािूिी
रूपमा कािूिको शासिलाई सुतिग्श्चत गरे तापति त्यसको उल्लङ्कघि भएको अिस्थामा अदालतले
खेल्िे भूतमका महत्त्िपूणष हुन्त्छ । राज्य िा सरकारले िागररकहरूको मौतलक तथा कािूिी हक
अतधकारमा आघात पुर्याएमा िागररक ररट तििेदिमाफषत् िा अदालतले हेिे असाधारण अतधकार
षेरमाफषत् अदालत प्रिेश गिष सक्िे सं िैधातिक उपचारको हक सुतिग्ित गरी कािूिको शासिलाई
पूणष रूपमा कायाषन्त्ियि गिे सं िैधातिक रूपमा सुतिग्श्चत गररएको छ ।
िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, २००४
िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, २००४ िेपालको पवहलो सं विधािको रूपमा आएको भए
तापति यो सं विधाि कायाषन्त्ियि हुि सकेि । यस सं विधािमा िैयग्िक स्ितन्त्रता, प्रकाशि स्ितन्त्रता
जस्ता

मौतलक

हकको

व्यिस्था,

कायषपातलका, व्यिस्थावपका, न्त्यायपतलकाको

व्यिस्थाले

शग्ि

पृथकीकरणको तसद्धान्त्तलाई आत्मसात् गरे को तथा स्ितन्त्र न्त्यायपातलकाको मान्त्यतालाई स्िीकार
गरे को तथयो ।
िेपालको अन्त्तररम शासि विधाि, २००७
यस विधािमा पूणष रूपमा कािूिको शासिलाई पररपालिा िगरे पति मौतलक हकको स्पष्ट
व्यिस्था गररएको, कायषपातलका, न्त्यायपातलकाको स्पष्ट व्यिस्था भए पति व्यिस्थावपका प्रष्ट िभएको
तर धारा ३० दे ग्ख ३२ सम्म न्त्यायसम्बन्त्धी प्रिन्त्ध गरी कािूिको शासिका मूल्य र मान्त्यतालाई
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आत्मसात् गररएको तथयो । यसैगरी समािताको हक अन्त्तगषत राज्यले धमष, तलि, जात, जाततको
आधारमा भेदभाि िगिे, िाक तथा प्रकाशि स्ितन्त्रता, शाग्न्त्तपूिक
ष वििाहातहततयार भेला हुि पाउिे
स्ितन्त्रतासमेत समािेश गरे को तथयो ।
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५ सिषप्रथम मूल कािूिको रूपमा घोर्णा भएको तथयो ।
सं िैधातिक सिोच्चता कायम भएकोले प्रजाताग्न्त्रक सं विधािको रूपमा रहेको यस सं विधािमा सं सदीय
शासि

प्रणाली

र

बहुदलीय

प्रजातन्त्रलाई

अिीकार

गररएको

पाइन्त्छ

। यसैगरी

सं िैधातिक

प्रत्याभूततसवहतको मौतलक हकको व्यिस्था, सं िैधातिक उपचार तथा न्त्यावयक स्ितन्त्रताको व्यिस्था
गरी यो सं विधािले कािूिको शासिलाई आत्मसात् गरे को पाइन्त्छ ।
िेपालको सं विधाि, २०१९
यो सं विधािलाई दे शको मूल कािूि मातिएकोले कािूिको शासिलाई अङ्कगीकार गरी
सं िैधातिक सिोच्चता, सं विधािसाँग बाग्झिे कािूि बाग्झएको हदसम्म अमान्त्य हुिे समािगतको हक,
स्ितन्त्रताको हक, दे श तिकाला विरुद्धको हक, शोर्णविरुद्धको हक, धमषसम्बन्त्धी हक आददलाई मौतलक
हकको रूपमा व्यिस्था गररएको यस सं विधािमा शग्ि पृथकीकरण र सन्त्तुलिको तसद्धान्त्त एिं एक
सदिात्मक व्यिस्थावपकाको व्यिस्था गररएको तथयो ।
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०४७
यस सं विधािले कािूिको शासिको तसद्धान्त्तलाई आत्मसात् गरी कािूिको शासिबारे मा प्रष्ट
उल्लेख गरे को तथयो । सं विधाि मूल कािूिको रूपमा मान्त्दै सं विधािसाँग बाग्झएको कािूि अमान्त्य
हुिे व्यिस्थाले सं िैधातिक सिोच्चता कायम गरे को । अशंसोधिीय विशेर्ता, फौजदारी न्त्यायको
हकमा कसैलाई प्रचतलत कािूिले सजाय िहुिे काम गरे बापत सजाय िहुिे, कािूिले तोकेको मार
सजाय हुिे, एकै कसूरमा एकपटकभन्त्दा बढी सजाय िहुि,े स्ितन्त्र न्त्यायपातलका एिं न्त्यावयक
पुिरािलोकि, वितभन्न मौतलक हकहरूको व्यिस्था, शग्ि पृथकीकरण र सन्त्तुलिको तसद्धान्त्त
अिलम्बि गरी कािूिको शासिको प्रत्याभूतत गररएको तथयो ।
िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, २०६३
यस

सं विधािको

प्रस्ताििामा

िै

कािूिी

राज्यको

अिधारणालाई

स्िीकार

गररएको,

सािषभौमसत्ता र राजकीय सत्ता िेपाली जितामा तिवहत, सं विधाि मूल कािूिको रूपमा रहेको, यो
व्यिस्थाले सं िैधातिक सिोच्चता कायम गरी यो सं विधािको पालिा गिुष प्रत्येक िागररकको कतषव्य
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हुिेछ भिी कािूिी शासिमा जोड ददएको तथयो । सं विधािको भाग-३ को धारा १२ दे ग्ख ३२ सम्म
वितभन्न मौतलक हकको व्यिस्था गदै प्रभािकारी सं िैधातिक उपचारको प्रत्याभूतत गररएको तथयो ।
शग्ि

पृथकीकरण

र

सन्त्तुलिको

तसद्धान्त्त, स्ितन्त्र

न्त्यायपातलका,

न्त्यावयक

पुिरािलोकि,

कािूिबमोग्जम बाहेक कर लगाउि िा ऋण तलि िपाउिे, मािि अतधकारको रषाको लातग रावष्ट्रय
मािि अतधकार आयोगको सं िैधातिक व्यिस्था तथा कािूि तिमाषण गिे जिप्रतततितधमूलक सं स्था
व्यिस्थावपका सं सदको व्यिस्थाले लोकताग्न्त्रक शासि प्रणालीको प्रत्याभूततका साथै

कािूिको

शासिको पूणष सुतिग्श्चता गररएको तथयो ।
िेपालको सं विधाि (२०७२)
िेपालको सं विधािले सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासि व्यिस्थाको माध्यमद्वारा ददगो
ु को सािषजतिक प्रशासिलाई
शाग्न्त्त, सुशासि विकास र समृवद्ध लोककल्याणकारी राज्य व्यिस्था, मुलक
जिमुखी

र

जिउत्तरदायी,

िागररक

स्ितन्त्रता,

सं विधाििाद,

सं घीय

शासि

प्रणाली,

राज्यको

पुिसंरचिाजस्ता प्रमुख विर्यलाई आत्मसात गरी कािूिी शासिको प्रत्याभूतत िेपाली िागररकलाई
गराएको छ ।
सं िैधातिक सिोच्चता, जिप्रतततितधमूलक शासि प्रणाली, िागररक स्ितन्त्रता, कािूिी राज्य,
स्ितन्त्र तथा सषम न्त्यायपातलका र न्त्यावयक पुिरािलोकि, प्राकृततक न्त्यायको तसद्वान्त्तमा आधाररत
न्त्याय प्रशासि सछचालि, मािि अतधकारसम्बन्त्धी विश्वव्यापी घोर्णापरद्वारा स्िीकार गररएको मािि
अतधकारको सम्माि, पूणष प्रेस स्ितन्त्रता, शग्ि पृथकीकरण तथा तियन्त्रण र सन्त्तुलिको तसद्धान्त्तको
अिलम्बि गररएको छ । यसैगरी कािूिी शासिलाई स्िच्छ, सषम, तिष्पष, पारदशी, भ्रष्टाचारमुि,
जिउत्तरदायी र सहभातगतामूलक बिाउाँ दै राज्यबाट प्राप्त हुिे सेिा सुविधामा जिताको समाि र सहज
ु को सािषजतिक
पहुाँच सुतिग्ित गरी सुशासिको प्रत्याभूत गिे कािूिी शासिको व्यिस्था अिुसार मुलक
प्रशासिलाई जिमुखी, जिाफदे ही, पारदशी समािेशी तथा सहभातगतामूलक बिाउिे छ । कािूिको
शासि, भ्रष्टाचारमुि र च ुस्त प्रशासि, विकेन्त्रीकरण, आतथषक तथा सािषजतिक कायष र स्रोतको कुशल
व्यिस्थापिजस्ता असल शासिका आधारभूत मान्त्यतालाई आत्मसात् गिे प्रशासतिक कायष सञ्चालिका
आधारहरूमा कािूिको शासिलाई समािेश गररएको छ । सरकारले अग्ख्तयार गिे िीततहरूको स्पष्ट
पररभार्ा र अन्त्तराषवट्रय कािूिका मूल्य मान्त्यतालाई आत्मसात गदै यस सं विधािले लोककल्याणकारी
राज्य व्यिस्था र कािूिको शासिलाई अिलम्बि गरे को छ ।
िेपालमा कािूिी राज्य र कािूिी शासिको कायाषन्त्ियिमा ल्याइएका कािूिहरू
दे शमा उपलधध सम्पूणष कािूिहरूले कािूिको शासिको प्रत्याभूतत गरे का हुन्त्छि् । कततपय
कािूिहरूले व्यिस्थापि तथा सेिा प्रिाहमा बढी ध्याि ददएका हुन्त्छि् भिे केवहले कािूिको शासिको
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मान्त्यतालाई थप मजबुत बिाएका हुन्त्छि् । िेपालमा कािूिी शासिको मान्त्यतालाई अतभिृवद्ध गिे
केही प्रमुख कािूिहरू दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छः•

ु ी ऐि, १९१०,
मुलक

•

िेपालका सं विधािहरू,

•

सुशासि (व्यिस्थापि तथा सञ्चालि) ऐि, २०६४

•

सुशासि (व्यिस्थापि तथा सञ्चालि) तियमािली, २०६५

•

भ्रष्टाचार तििारण ऐि, २०५९

•

अग्ख्तयार दुरूपयोग अिुसन्त्धाि आयोग ऐि,२०४८

•

अग्ख्तयार दुरूपयोग अिुसन्त्धाि आयोग तियमािली, २०५९

•

ु ी दे िािी सं वहता, २०७४ र मुलक
ु ी दे िािी कायषवितध सं वहता, २०७४
मुलक

•

ु ी फौजदारी सं वहता, २०७४ र मुलक
ु ी फौजदारी कायषवितध सं वहता, २०७४
मुलक

•

ु ी अपराध सं वहता, २०७४
मुलक

•

फौजदारी (कसूर र सजाय तिधाषरण तथा कायाषन्त्ियि) ऐि, २०७४

•

आतथषक ऐि, २०७७ लगायत िेपाल सरकारबाट जारी भएका प्रचतलत ऐि, तियमािलीहरू ।

•

आतथषक कायषवितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐि, २०७६

तिष्कर्ष
कािूिको शासिको उद्गमस्थल बेलायतमा कािूिको शासिको अिधारणालाई सं सदीय
सिोच्चता, सं िैधातिक कािूिको तसद्धान्त्त र कािूिको सिषमान्त्य तसद्धान्त्तको रूपमा हे ररन्त्छ । िेपालको
सं विधाि (२०७२) मा कािूिको शासिको सम्बन्त्धमा सं िैधातिक प्रततबद्धता व्यि गररएको छ ।
सोही अिुसार कािूिहरूको तिमाषण भएका छि् । यस सम्बन्त्धमा सिोच्च अदालतले पति आफ्िा
फैसलाहरूबाट िग्जर एिं तसद्धान्त्तहरू कायम गदै कािूिको शासिको मान्त्यता र अिधारणाहरूलाई
कायषरूपमा लैजााँदै गरे को छ । मौतलक हकहरूको कायाषन्त्ियि गिष वितभन्न कािूिहरूको तिमाषण गरी
आधारभूत मािि अतधकारको सं रषण प्रदाि गिे प्रयास गररएको छ । तथावप िागररकको स्ितन्त्रता
र समािता तथा सं विधाि एिं कािूिले प्रदाि गरे का हक अतधकारहरू कायाषन्त्ियिमा कवहलेकााँही ीँ
समस्या दे ख्न सवकन्त्छ ।
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कािूि कायाषन्त्ियिमा रहे का कदठिाइहरूले अन्त्तत: कािूिको शासिको अिधारणालाई
ु हरूमा स्िेच्छाचारी शासिको अन्त्त्य,
कमजोर बिाउिे गदषछ । हाल आएर विश्वका अतधकांश मुलक
िागररक राज्यको तसद्धान्त्त, सीतमत सरकार, शग्ि पृथकीकरण र सन्त्तुलि, सं िैधातिक सिोच्चता,
न्त्यावयक

पुिरािलोकि, स्ितन्त्र

न्त्यायपातलका

जस्ता

विर्यलाई

कािूिको

शासिको

आधारभूत

मान्त्यताको रूपमा स्िीकार गररएको छ । यी मान्त्यताहरूलाई आत्मसात् गदै बिाइएका कािूि, सो
कािूिबमोग्जम गररएका तिणषय तथा कामकारिाहीहरू वििेकपूण,ष युग्िसङ्कगत र न्त्यायोग्चत हुि ु पदषछ
भन्त्िे कािूिी राज्यका आधारभूत सिषमान्त्य तसद्धान्त्त हुि ् । राज्य पति अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको मूल्य र
मान्त्यताका अधीिमा रही आचरण गिुष पदषछ भन्त्िे अिधारणालाई िै कािूिको शासिको आधुतिक
अिधारणा मान्न सवकन्त्छ । कािूिको शासिका लातग बहुलिादी समाज, प्रजाताग्न्त्रक शासि प्रणाली र
िागररक स्ितन्त्रतासवहतको पद्धतत अतििायष रूपमा िभई िहुिे विर्य हो । अन्त्तराषवष्ट्रयस्तरमा िेपालले
ु राष्ट्र सं घीय मािि
कािूिको शासिको प्रत्याभूततका लातग आफ्िो प्रततबद्धता जाहेर गरे को छ । सं यि
अतधकारको अन्त्तराषवष्ट्रय घोर्णापरप्रतत आफ्िो प्रततबद्धता जिाएको छ । िेपालले मािि अतधकार तथा
कािूिको शासिसाँग सम्बग्न्त्धत वितभन्न अन्त्तराषवष्ट्रय महासग्न्त्ध, सग्न्त्ध, कूटिीततक सम्बन्त्धमाफषत् विश्वका
वितभन्न राष्ट्रहरू, सं घसं स्थाहरूसाँग सम्झौतामा हस्ताषर गरी िेपाल कािूिको शासिको प्रत्याभूततको
लातग प्रततबद्ध रहेको जाहेर गदै आएको छ । कािूिी शासिमा दे शको शासि व्यिस्था कािूिद्वारा
सछचातलत हुन्त्छ, कािूिले सबैलाई समाि व्यिहार गदषछ, कािूिविरुद्धको कायष अपराध मातिन्त्छ र
कािूिभन्त्दा मातथ कोही हुाँदैि भन्त्िे कािूिको शासिको मूल ममष हो ।
सन्त्दभष सामग्री
कािूि तममांश - न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र, २०७४
िेपालका सं विधािहरू - िेपाल सरकार, कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत
िेपालको सं िैधातिक कािूि, वफ्रतडल, २०५४, कािूि अिुसन्त्धाि तथा विकास केन्त्र
पौडेल, माधि, कािूिको शासिः अिधारणा तथा अिूभतू त - कािूि अङ्कक ११, २०५५
सं ग्रौला, युिराज, कािूिका तसद्धान्त्त -२०६६, स्कुल अफ ल, काठमाडौँ
सुशासि (व्यिस्थापि तथा सञ्चालि) ऐि, २०६४ एिं तियमािली, २०६५
वितभन्न अन्त्तराषवष्ट्रय दस्तािेजहरू (जस्तैः १२१५ को म्यानिाकाटाष)
िे ष्ठ, ज्ञाइन्त्रबहादुर, वहन्त्द ु वितधशास्त्र र िेपालको कािूिी व्यिस्था- पैरिी प्रकाशि २०७२
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सािषजतिक लेखा सतमततः कायषषर
े र अभ्यास

सरस्िती मरहट्टा



सारांश

जिप्रतततितधमूलक सं स्था सं सदले चाहेबमोग्जम राज्यकोर्को प्रभािकारी र तमतव्ययी तररकाले खचष
भएको िा िभएको सम्बन्त्धमा जााँचपड्ताल गरी सरकारी कोर्को सदुपयोगको सुतिग्ितता गिुष
सािषजतिक लेखा सतमततको मुख्य काम हो । सरकारबाट हुिसक्िे सािषजतिक सम्पग्त्त र सरकारी
ढु कुटीको दुरूपयोग रोकी सुशासि कायम गिषका लातग वि.सं . २०४८ सालदे ग्ख सािषजतिक लेखा
सतमततको सभापतत विपषी दललाई ददिे गररएको पाइन्त्छ । सािषजतिक लेखा सतमततमा विधेयमातथ
ीँ
छलफल गरराँ दैि । महालेखापरीषकको िावर्षक प्रततिेदिमा औल्याइएको
बेरूजुउपर छलफल गरी
तिणषय

कायाषन्त्ियिका

लातग

तिदे शि

ददइन्त्छ

सोही

तिदे शिबमोग्जम

बेरूजु

फस्यौटसम्बन्त्धी

कामकारिाही गिे गराउिे ग्जम्मेिारी महालेखापरीषक तथा लेखा उत्तरदायी अतधकृतको हो ।
िेपालको सं सदीय इततहासमा सािषजतिक लेखा सतमततत्यस्तो पवहलो विर्यगत सतमतत हो जसले सञ्चार
माध्यमलाई सतमततको बैठकमा प्रिेशका लातग खुला गरी आफ्िो कामकारिाहीलाई पारदशी बिाउिे
कामको प्रारम्भ गरे को तथयो । यो लेखमा िेपालको सं सदीय अभ्यासका क्रममा सं घीय सं सदमा
सािषजतिक लेखा सतमततको कायषषेर र अभ्यासलाई उल्लेख गररएको छ ।
पृष्ठभूतम
सं सद जिमतको पूणष सम्माि गदै जिप्रतततितधहरूले जिवहतका लातग कायष गिष स्थावपत
ु हरूले सं सदमा आिश्यकता
सिोच्च तिकाय हो । सं सदीय शासि व्यिस्था अिलम्बि गरे का मुलक
अिुसार वितभन्न विर्यगत सतमततहरू गठि गरी विर्यिस्तुमातथ सघि छलफल गदै सभाले ददएको
गहि ग्जम्मेिारी पूरा गरररहे का हुन्त्छि् । जिप्रतततितधमूलक सं स्था संसदले सबै विर्यहरूमा तमवहि
तररकाले लामो समय लगाएर छलफल गिष, आिश्यकतािुसार विर्यविज्ञ बोलाएर राय, सुझाि र
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परामशष तलि सम्भि हुाँदैि । दलीय ह्वीपको कारणले पति खुला छलफलको लातग अफ्यारो
परररहे को हुन्त्छ । सं सदीय सतमततमा आिश्यकता अिुसार राय सुझािका लातग विज्ञ बोलाउि,
विर्यिस्तुमातथ घतिभूत छलफल गरी तिष्कर्षमा पुनि सम्भि छ । त्यसैले त सं सदको बैठक िचलेको
समयमा पति सं सदीय सतमततहरू सभाले ददएको आ-आफ्िो ग्जम्मेिारी पूरा गिष तिरन्त्तर काम
गरररहेका हुन्त्छि् । सरकारलाई तिदे शि ददिे, सरकारको कामको तिगरािी र मूल्याङ्कि गिे, ददएका
तिदे शि पालिा भएको िा िभएको सम्बन्त्धमा अिुगमि गिे कायष गरररहे का हुन्त्छि् । यसैले
सं सदलाई Showcase र सतमततलाई Workshop भन्ने गररएको हो । Mini Parliament/Mini

House को रूपमा रहिे सं सदीय सतमततहरूको तमवहिेत र सुझबुझले सभालाई जिवहतमा तिणषय तलि
सहज हुन्त्छ । सं सदको गररमा सतमततहरूको प्रभािकाररतामा अडेको हुन्त्छ ।
ु
प्रतततितध सभामा १० िटा, रावष्ट्रय सभामा चारिटा र दुईिटा सं यि
सतमततहरू गरी जम्मा
१६ िटा सतमततहरू वितभन्न उद्देश्य र आिश्यकता अिुसार गठि गररएको छ । प्रतततितध सभा
तियमािली, २०७५ तियम १६९ मा प्रतततितध सभाको तियतमत कायषमा सहयोग पुर्याउि प्रतततितध
सभाअन्त्तगषत विर्यगत र विशेर् सतमतत गठि गिष सवकिे व्यिस्थाबमोग्जम रहे को छ भिे तियम १७०
मा िेपाल सरकारलाई प्रतततितध सभाप्रतत उत्तरदायी र जिाफदे ही बिाउि, सरकारबाट भए गरे का
कामकारिाहीको अिुगमि र मूल्याङ्ककि गरी आिश्यक तिदे शि िा राय सल्लाह ददिसमेतका लातग
सं विधािको धारा ९७ बमोग्जम प्रतततितध सभामा रहेका विर्यगत सतमततहरूमध्ये सािषजतिक लेखा
सतमतत एक महत्त्िपूणष सतमतत हो । आतथषक अिुशासि, पारदग्शषता, स्िच्छ चररर, कािूिी शासि
लोकतन्त्रका अपररहायष गुणहरू हुि ् । यस्ता गुणहरूलाई जीिि व्यिहारमा लागू गराउिका लातग
सािषजतिक लेखा सतमततको अहम् भूतमका रहिे महसुस गरे र िै वि.सं . २०१६ को प्रतततितध सभामा
सािषजतिक लेखा सतमततको गठि भएको तथयो ।
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०४७ को धारा ६४ मा सािषजतिक लेखा सतमततको
सं िैधातिक रूपमा िै व्यिस्था गररएको तथयो । प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ बमोग्जम
सभामुखले सभाको सहमतत तलई मिोिीत गरे का बढीमा २७ जिा सदस्यहरू सािषजतिक लेखा
ु न्त्ु छ । प्रधािमन्त्री
सतमततमा रहिे व्यिस्थाबमोग्जम हाल सतमततमा २७ जिा माििीय सदस्यहरू हुिह
सतमततको पदे ि सदस्य रहिे व्यिस्था छ भिे सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट तििाषग्चत िा मिोिीत
गरे को व्यग्ि सभापततमा चयि हुिे व्यिस्था रहेको छ । बैठकको सुव्यिस्था कायम राख्नको लातग
सभापततलाई सभामा सभामुखलाई भएसरहको अतधकार हुन्त्छ । सभापततको तििाषचि िभएको िा
िरहेको अिस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यषता गिे र मन्त्रीले सभापतत हुि िा बैठकको
अध्यषता गिष िपाउिे व्यिस्था रहेको छ । िेपालमा वि.सं . २०४८ दे ग्ख सतमततको सभापततत्ि
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विपषीलाई ददिे गररए पति वि.सं . २०६६ जेठ ११ पतछ यो परम्पराले तिरन्त्तरता पाउि सकेको
तथएि तथावप शग्ि सन्त्तुलि र तियन्त्रणको तसद्धान्त्तअिुसार पति सरकारी वहसाब र खचषको तमवहि
अध्ययि र छलफल गिे सतमततको सभापततत्ि विपषीलाई ददिु उग्चत हुन्त्छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय अभ्यास
सं सदीय व्यिस्थाको जििी बेलायतमा पवहलोपटक सि् १८६१ मा सािषजतिक लेखा
सतमततको गठि भएको तथयो । सदिमा रहेको दलीय उपग्स्थततको आधारमा बढीमा १५ जिा सदस्य
रहिे व्यिस्था सतमततले गैरराजिीततक रूपमा कायष गिे अपेषा गररएको तथयो भिे सािषजतिक लेखा
सतमततको सभापतत विपषीलाई ददिे प्रचलि रहेको तथयो । हाल House of Commons अन्त्तगषत
रहेको सतमततले सरकारद्वारा राग्खएको हरवहसाब सं सदले गरे को बजेट वितियोजिबमोग्जम सािषजतिक
उपयोगमा खचष भएको िा िभएको, सािषजतिक कोर्को तमतव्ययी एिं प्रभािकारी उपयोग भएको िा
िभएको, करदाताले ततरे को करको कायषपातलका तथा कमषचारी प्रशासिबाट सािषजतिक वहतको लातग
खचष भएको िा िभएको सम्बन्त्धमा तिगरािी गदषछ ।
भारतमा सि् १९२१ मा सािषजतिक लेखा सतमततको गठि भएको तथयो । सं सदले अिुमोदि
गरे को बजेटबमोग्जम कायषपातलकाबाट खचष भएको िा िभएको, आम्दािी र खचषको हरवहसाबको
जााँचबुझ गिषका लातग लोकसभाका १५ र राज्यसभाका ७ गरी २२ जिा रहिे सािषजतिक लेखा
सतमततको सभापतत लोकसभाको सभामुखद्वारा मिोियि गररन्त्छ । सतमततले सरकारी कोर्मा रहेको
रकमको वितरण कािूिसम्मत भएको िा िभएको, अतधकार प्राप्त अतधकारीको अिुमततबेगर खचष
भएको िा िभएको र सरकारी सं स्थाहरूले गरे को आम्दािी खचषलगायतको हरवहसाबको सन्त्तुलि
परीषण, िासलात र िाफा िोक्सािको जााँचबुझ गदषछ । अष्ट्रेतलयामा सरकार र सरकारका सािषजतिक
सङ्कगठिले गरे का आतथषक वक्रयाकलापहरूको जााँच गिे सािषजतिक उत्तरदावयत्ि रहेको महत्त्िपूणष
सतमततको रूपमा रहे को छ । यसले सरकारलेगरे का खचषको अतधकतम उपयोग भएको िा िभएको
तथा सोको कायाषन्त्ियिमा तमतव्यवयता अिलम्बि भएको िा िभएको, सरकारको आम्दािी खचषको
अग्न्त्तम जााँचबुझ, सािषजतिक लेखा र सोसाँग सम्बग्न्त्धत कागजातको बृहत् जााँचपड्ताल तथा छािविि
गदषछ ।
सािषजतिक लेखा सतमततको काम, कतषव्य र अतधकार
सािषजतिक लेखा र महालेखापरीषकको िावर्षक प्रततिेदि षेरातधकार रहेको सािषजतिक लेखा
सतमततको प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ लगायतका कािूिी व्यिस्थाबमोग्जमको काम, कतषव्य र
अतधकारलाई दे हायबमोग्जम उल्लेख गररएको छः-
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•

मन्त्रालय, विभाग र अन्त्तगषतका तिकायको सािषजतिक लेखासाँग सम्बग्न्त्धत िीतत तथा
कायषक्रम, स्रोत पररचालि, व्यिस्थापि र अरु यस्तै वक्रयाकलापको मूल्याङ्ककि गरी
तिदे शिसवहतको िावर्षक प्रततिेदि बैठकमा पेश गदषछ ।

•

राजस्ि र व्ययसम्बन्त्धी अिुमािको जााँच गरी िावर्षक अिुमाि तयार गिे तररका, िावर्षक
अिुमािमा तिवहत िीततको सट्टा अपिाउि सवकिे िैकग्ल्पक िीतत र िावर्षक अिुमािमा रहेको
रकममा के-कतत वकफायत गिष सवकन्त्छ भन्ने सम्बन्त्धमा सम्बग्न्त्धत तिकायलाई तिदे शि ददई
रायसवहतको िावर्षक प्रततिेदि सभामा पेश गदषछ ।

•

मन्त्रीले

सरकारको

तफषबाट

सािषजतिक

लेखाको

सम्बन्त्धमा

समय-समयमा

ददएका

आश्िासिलाई पूरा गिष िेपाल सरकारद्वारा उठाइएका कदम सम्बन्त्धमा अध्ययि गरी
सम्बग्न्त्धत तिकायलाई तिदे शि ददन्त्छ ।
•

सािषजतिक लेखा र महालेखापरीषकको िावर्षक प्रततिेदिसाँग सम्बग्न्त्धत सरकारी तिकायको
सािषजतिक सम्पग्त्तको वहिातमिा भए, िभएको अध्ययि, अिुगमि र मूल्यािि गरी तिदे शि
ददन्त्छ ।

•

आफूले ददएका यस्तका तिदे शिहरू मन्त्रालय, विभाग र अन्त्य तिकायबाट कायाषन्त्ियि भए
िभएको समेत अिुगमि तथा मूल्याङ्ककि गरी तिदे शि ददन्त्छ । बैठकले सुम्पेका अन्त्य काम
गदषछ ।

•

सतमततले कायष सम्पादि गदाष सम्बग्न्त्धत मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र तिकायका प्रतततितध
र आिश्यक परे सो विर्यका विशेर्ज्ञसाँग समेत छलफल गिे गदषछ ।

•

सािषजतिक लेखा

र

महालेखापरीषकको

िावर्षक प्रततिेदिमातथ छलफलसाँग सम्बग्न्त्धत

ग्जम्मेिारी सुव्यिग्स्थत ढङ्कगले बहि गिे सन्त्दभषमा आिश्यक कायषवितध, कायषयोजिा र
कायषतातलका बिाई लागू गरे को छ र सोही आधारमा कायष सम्पादि गदै आएको छ ।
•

सभामा

पेश गररएको

महालेखापरीषकद्वारा

भएगरे का

कामकारिाही

र

सो सम्बन्त्धमा

सम्बग्न्त्धत तिकायबाट हुिपु िे कामकारिाही कािूिसम्मत र औग्चत्यपूणष तबरबाट भए
िभएको सम्बन्त्धमा समेत अध्ययि गदषछ ।
•

कायष सम्पादिको तसलतसलामा सतमततका सदस्यले सभामुखको पूिस्ष िीकृतत तलई आिश्यक
स्थािको भ्रमण गिष सक्छ ।

•

सतमततले बैठकमा प्रस्तुत गिुप
ष िे िावर्षक प्रततिेदि िावर्षक अिुमाि पेश हुि ु अगािै र अरु
प्रततिेदि जुिसुकै समयमा पेश गिष सक्िे व्यिस्थासमेत रहे को छ ।
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सं घीय सं सदमा सािषजतिक ले खा सतमततको अभ्यास
सािषजतिक लेखा र महालेखापरीषकको िावर्षक प्रततिेदि मूल कायषषेरातधकार रहे को
सािषजतिक लेखा सतमततले सािषजतिक लेखा अन्त्तगषत सरकारी ढु कुटीको दुरूपयोग हुि िददि जुिसुकै
ु लाई हाति,
सरकारी तिकाय, मन्त्रालयबाट हुि सक्िे सरकारी सम्पग्त्त र राजस्िको वहिातमिाबाट मुलक
िोक्सािी पुनिे दे ग्खएमा त्यस सम्बन्त्धमा कागजात ग्झकाएर अध्ययि गिष, सम्बग्न्त्धत पदातधकारीलाई
बोलाएर सतमततमा छलफल गिष, प्रमाण बुझ्ि, आिश्यक परे मा सं सदीय उपसतमतत गठि गरे र स्थलगत
अध्ययि भ्रमण गिष साथै छािवििका क्रममा दोर्ी पाइएमा उपसतमततको तसफाररस र प्रमाणको
आधारमा सम्बग्न्त्धत तिकायमा कारिाहीका लातग तसफाररस/सुझािसमेत ददिे गदषछ ।
१. सतमततको बैठक सञ्चालि
तमतत २०७५ साउि १७ मा प्रतततितध सभाको सहमततमा सभामुखबाट सािषजतिक लेखा
सतमततको गठि भई तमतत २०७५ साउि २१ गते सतमततको पवहलो बैठक बसेको तथयो । सतमततको
सभापततको तिदे शिबमोग्जम तोवकएको कायषसूचीमा तोवकएको ददिमा छलफल गिषका लातग सतमततको
बैठक

बस्िे

गछष

।

सतमतत

सग्चिले

सभापततको

प्रत्यष

तिदे शिमा

रहेर

सतमततको

बैठक

व्यिस्थापिसम्बन्त्धी कायष गिुप
ष िे हुन्त्छ । माििीय सदस्यहरूलाई बैठक बस्िे ददि र कायषसूचीबारे
जािकारी ददि टे तलफोि तथा म्यासेजमाफषत् अतग्रम जािकारी गराउिे गररन्त्छ । सतमततले बैठक
सञ्चालिका लातग आफ्िो आन्त्तररक कायषवितध आफैँ बिाएर लागू गिष सक्िे व्यिस्था रहे को छ ।
सतमततको बैठकमा सभापततको अिुमतत तलएर, सभापततले िाम उच्चारण गरे पतछ मार सदस्यहरूले
कायषसूचीमा केग्न्त्रत रहेर आफ्िो विचार राख्न सक्िे व्यिस्था रहेको छ । बैठकमा सबै माििीय
सदस्यहरूको उपग्स्थततको अपेषा गररएको हुन्त्छ भिे बैठक बस्िकै लातग भिे एकाउन्न प्रततशत
सदस्यहरूको उपग्स्थतत अतििायष रहेको छ । सतमततको तिणषयमा सभापतत र सतमतत सग्चिले प्रमाग्णत
गिुप
ष िे व्यिस्था तियमािलीले गरे को छ भिे हालसम्म तिणषयहरू सिषसम्मत रूपमा हुिे गरे को छ ।
बैठकमा माििीय सभापतत र सदस्यहरूको उपग्स्थततको वििरणलाई सतमतत सग्चिालयले सुरग्षत र
व्यिग्स्थत गदै आएको छ । सतमततको बैठक सञ्चालि, व्यिस्थापि र सहजीकरण गिष सं घीय सं सद
सग्चिालयअन्त्तगषत सतमततको सग्चिालय रहिे, महासग्चिले आफू मातहतको िररष्ठ अतधकृतलाई
सतमततको सग्चि भई काम गिष तोक्ि सक्िे, सतमतत सग्चिले पदे ि सग्चिको रूपमा रही काम गिे र
सतमततको कायष सम्पादिमा सहयोग पुर्याउि सम्बग्न्त्धत मन्त्रालय, विभाग िा तिकायसाँग आिश्यक
जािकारी मानि सक्िे व्यिस्था रहेको छ । सतमततबाट माग भई सम्बग्न्त्धत तिकायबाट प्राप्त भएका
कागजातहरू बैठकमा माििीय सदस्यहरूलाई वितरण गररन्त्छ ।
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सािषजतिक तिकायहरूमा जिाफदे हीताको प्रिद्धषि र सुदृढीकरण तथा सािषजतिक कोर्को
सदुपयोग भए िभएको, सीतमत साधिस्रोतको अतधकतम उपयोग भएको िा िभएको सम्बन्त्धमा विशेर्
प्राथतमकतामा

राखेर

जााँच

गदै

आएको

छ

साथै

सतमततमा

प्राप्त

हुिे

वितभन्न

वकतसमका

उजुरी/तििेदिहरूलाई पति आफ्िो कायषषेर, आिश्यकता र औग्चत्यको आधारमा सम्बोधि गिे
गररएको छ । सतमततमा सबै माििीय सदस्यहरू दलीय राजिीततबाट मातथ उठे र कायषसूचीमा केग्न्त्रत
रही खुला छलफल गरी तिष्पष तिणषयमा पुनिु पिे अपेषा राग्खएको हुन्त्छ । आफ्िो कामको
तसलतसलामा सतमततले िेपाल िायु सेिा तिगमको िाइड बडी खररद प्रवक्रया, चाडपिषको समयमा
बजारमा ग्चिी लगायत उपभोनय सामािको बजारभाउ तियन्त्रण, होङ्कसी तसमेन्त्ट िारायणी प्रा.तल को
कारखािा र मलेखु खोला वकिारमा तिमाषणाधीि सडक, िेपाल विद्युत प्रातधकरणको डेतडकेटे ड वफडर र
ट्रङक लाइिको उठाउिु पिे बक्यौता र िैज्ञातिक िि व्यिस्थापि कायषक्रमका सम्बन्त्धमा अध्ययि
गरी सतमततमा प्रततिेदि पेश गिषका लातग वितभन्न समयमा उपसतमततहरू गठि गरे को तथयो ।
उपसतमततले आफ्िो राय सुझािसवहत सतमततमा पेश गरे को प्रततिेदिमातथ सतमततमा व्यापक छलफल
गरे र उपसतमततको प्रततिेदिलाई सोही रूपमा िा सं शोधिसवहत पाररत गरी सम्बग्न्त्धत तिकायमा
कायाषन्त्ियिका लातग पठाउाँ छ । सािषजतिक लेखाको जााँचपड्तालगदाष कवहलेकाही ीँ सािषजतिक लेखा
सतमतत र अन्त्य सतमततहरूको बीचमा षेरातधकारको सम्बन्त्धमा प्रश्न उठ्िे गरे को छ । जस्तैः
िैज्ञातिक

िि

व्यिस्थापि

कायषक्रमको

सम्बन्त्धमा

अध्ययि

गिष

सािषजतिक

लेखा

सतमततले

उपसतमततको गठि गरे को तथयो भिे कृवर्, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतमततले पति सोही विर्यमा
अध्ययि गिष उपसतमतत बिाएर काम गरे को तथयो । सतमततले िैज्ञातिक िि व्यिस्थापि कायषक्रमको
ु लाई आतथषक तथा
िाममा ििको वििाश भई लक्ष्य अिुसार राजस्ि सकलि िभएको, मुलक
िातािरणीय षतत पुगेको भिी महालेखापरीषकको प्रततिेदिमा औल्ीँ याइएको विर्यमा केग्न्त्रत भएर
अध्ययिलाई अग्घ बढाएको तथयो ।
सािषजतिक लेखाअन्त्तगषत सूचिाको हकसम्बन्त्धी ऐि, २०६४ बमोग्जम सािषजतिक लेखा
सतमततको बैठकको तिणषयहरू, बैठकमा माििीय सदस्यहरूको उपग्स्थततको वििरण, सतमततको िावर्षक
प्रततिेदि लगायतका विर्यलाई आफ्िो Web Page मा राखेर सतमततको गततवितधमा सबैको पहुाँचलाई
क्रमशः सुतिग्ित र तबस्तार गदै लगेको छ । सतमततको बैठकमा सामान्त्यतया सञ्चार माध्यमलाई
प्रिेशका लातग बैठक बस्िुपूि ष E-mail माफषत् जािकारी ददिेगररएको छ । सतमततले सबैभन्त्दा
पवहलोपटक सञ्चार माध्यमलाई सतमततको बैठक र छलफलमा तमतत २०५१ फागुि १९ दे ग्ख प्रिेश
ददएर बैठकमा हुिे छलफल र तिणषयलाई पूणत
ष ः खुला र पारदशी बिाउाँ दै आएको छ ।
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२. महाले खापरीषकको िावर्षक प्रततिेदिमातथ छलफल
महालेखापरीषकको कायाषलयले

सािषजतिक गरे को

िावर्षक प्रततिेदि

अिुसार

आ. ि.

२०७४/२०७५ मा ६ खबष ८३ अबष ६६ करोड बेरूजु रहेकोमा आ. ि. २०७५/२०७६ मा ६
खबष ६४ अबष ४४ करोड बेरूजु कायम भएको छ । अग्घल्लो िर्षको तुलिामा पतछल्लो आ. ि. मा
१.२४ प्रततशतले बेरूजु घटे को छ । िावर्षक रूपमा सं घीय कायाषलयहरूमा बेरूजुको मारा न्त्यूि
रूपमा घटे को दे ग्खए पति स्थािीय तहमा बढ्दै गएको दे ग्खन्त्छ । बजेटको ठू लो वहस्सा बेरूजुको
ु को वित्तीय सुशासिको दुरािस्थालाई प्रदग्शषत गरररहे को हुन्त्छ भिे सािषजतिक
रूपमा दे ग्खिुले मुलक
लेखा सतमततको कायषबोझ र कायषचाप ददिािुददि बवढरहेको दे खाउाँ छ ।
सािषजतिक लेखा सतमतत प्रतततितध सभाको एक मार त्यस्तो विर्यगत सतमतत हो जहााँ
विधेयकमातथ छलफल गरराँ दैि । महालेखापरीषकले िेपालको सं विधािको धारा २४१ बमोग्जम
लेखापरीषण गरी राष्ट्रपततसमष िावर्षक प्रततिेदि पेश गरे पतछ धारा २९४ बमोग्जम राष्ट्रपततद्वारा
प्रधािमन्त्रीमाफषत् सं घीय सं सदमा पेश हुिे व्यिस्था छ । यसैबमोग्जम सं घीय सं सदमा पेश
भइसकेपतछ मार प्रततिेदि छलफलका लातग सतमततमा आउाँ छ र यो सं सदको सम्पग्त्त बन्त्दछ ।
प्रततिेदिमा औल्ीँ याइएको बेरुजुमातथ छलफल गिषका लातग सतमततको पूणष बैठकको तिणषयबाट
उपसतमततहरू गठि गररएका छि् भिे हरे क उपसतमततमा एक/एकजिा सतमतत सदस्यलाई सं योजक
तोवकएको छ । हाल बेरूजु छलफल गिषका लातग आठिटा उपसतमततहरू गठि गररएको छ ।
सतमततमा रहिुभएका माििीय सदस्यहरूको सङ्कख्या र दलीय प्रतततितधत्ि समेतलाई ध्याि ददएर
उपसतमततको गठि गररएको हुन्त्छ ।
सं घीय सं सद सग्चिालय, सिोच्च अदालत, िेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरू र अन्त्तगषतका
तिकायहरू, सं िैधातिक आयोगहरू, रावष्ट्रय योजिा आयोगलगायतको बेरूजुउपर सािषजतिक खररद ऐि,
२०६४ सािषजतिक खररद तियमािली, २०६५ आतथषक कायषवितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐि,
२०७६ तथा प्रचतलत कािूिबमोग्जम सािषजतिक तिकायबाट प्रचतलत कािूिको पालिा भएको िा
िभएको, वित्तीय कामकारिाहीमा जिाफदे वहताको बहि भएको िा िभएको, अद्याितधक लेखा राखे
िराखेको, स्रोतको च ुहािटबाट सरकारी हाति, िोक्सािी भएको िा िभएको, सुशासि प्रिद्धषिका लातग
राज्यले तलएको िीततबमोग्जम कायष भएको िा िभएको सम्बन्त्धमा लेखाको मािक तसद्धान्त्तहरू
तियतमतता, तमतव्यवयता, कायषदषता, प्रभािकाररता र औग्चत्यताको कसीमा बृहत छलफल गरी तिणषयमा
पुनिे गररन्त्छ । तिणषयलाई सं योजक र सतमतत सग्चिबाट प्रमाग्णत गरी कायाषन्त्ियिका लातग सम्बग्न्त्धत
तिकायमा पठाउिे गररन्त्छ ।
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३. बेरूजुसम्बन्त्धी छलफल
आतथषक कायषवितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐि, २०७६ को दफा २(त) मा प्रचतलत
कािूिबमोग्जम पुर्याउिु पिे रीत िपुर्याई कारोिार गरे को िा राख्नु पिे लेखा िराखेको तथा
अतियतमत िा बेमिातसब तररकाले आतथषक कारोिार गरे को भिी लेखापरीषण गदाष औल्ीँ याइएको िा
ठहर्याइएको कारोिारलाई बेरूजुको रूपमा पररभावर्त गररए अिुसार बेरूजुलाई असुल गिुप
ष िे, तियतमत
गिुप
ष िे र पेश्की गरी तीि िगषमा दे हायबमोग्जम िगीकरण गरे को छ । असुल गिुप
ष िे अन्त्तगषत
वहिातमिा र मस्यौट, हाति, िोक्सािी र अन्त्य असुल गिुप
ष िे, तियतमत गिुप
ष िे अन्त्तगषत अतियतमत भएको,
प्रमाण कागजात पेश िभएको, ग्जम्मेिारी िसारे को र शोधभिाष ितलएको, पेश्की अन्त्तगषत कमषचारी
पेश्की, मोतबलाइजेसि पेश्की, प्रतीतपर पेश्की र सं स्थागत पेश्की पदषछि् ।
महालेखापरीषकको िावर्षक प्रततिेदिमा औल्ीँ याइएका बेरुजुउपर छलफल गिष सम्बग्न्त्धत
मन्त्रालय/तिकायबाट बेरूजुको जिाफ माग गररन्त्छ । छलफल गदाष उपसतमततका सं योजकसवहत
सतमतत सदस्यहरू, लेखा उत्तरदायी अतधकृतको रूपमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रालय/आयोगका सग्चि र
अन्त्तगषत तिकायका पदातधकारीहरू, महालेखापरीषक कायाषलयका सम्बग्न्त्धत मन्त्रालय/तिकायको
लेखापरीषणमा सं लनि सग्चि लगायतका पदातधकारीहरूलाई आमन्त्रण गरी सतमतत सग्चिसवहत भएको
छलफलमा प्रततिेदिमा औल्ीँ याइएको बेरुजुमातथ दफािार छलफल गररन्त्छ । छलफल गदाष सतमतत
सग्चि िा सग्चिालयको तफषबाट बेरूजुको वििरणको दफािार िा सारसं षेप र तत् सम्बन्त्धमा
मन्त्रालयबाट प्राप्त जिाफ पवढसकेपतछ मन्त्रालयको तफषबाट लेखा उत्तरदायी अतधकृतबाट जिाफ,
प्रततवक्रया ददइन्त्छ भिे महालेखापरीषकको कायाषलयको तफषबाट बेरूजु लेख्न ु पिाषको कारण, स्थलगत
भ्रमणमा जााँदा दे ग्खएका समस्या, लेखापरीषणका क्रममा आफूहरूलाई आिश्यक कागजात उपलधध
िभएको, सरकारी हाति, िोक्सािी भएकोले असूल गिुप
ष िे, िर्ौं अगातडदे ग्ख सुरु भएको आयोजिाहरूको
काममा सुस्तता दे ग्खएको, समयमै काम सम्पन्न िगिेिगराउिे पदातधकारीलाई कारिाही गिुप
ष िे,
ग्जम्मेिार बिाउिु पिे लगायतका फेहररस्त प्रस्तुत गररन्त्छ भिे मन्त्रालय र अन्त्तगषतका तिकायका
पदातधकारीहरूबाट पति काम समयमै िहुिाको कारणसवहतका समस्याहरू, ऐि तियमको पालिा
गररएको, विकास तिमाषणका काम गदाष खररद सम्झौता, परामशषदाताको तियुग्ि, ठे क्का सम्झौता,
वितियोग्जत बजेट अिुसार बजेट तसतलिमा रहेर खचष गरे को, प्राकृततक प्रकोप िा अन्त्य कारणले
काममा वढलाइ भएको ग्जवकर प्रस्तुत गदै आइन्त्दा समयमै काम सम्पन्न हुिे लगायतका प्रततबद्धता
ाँ ाहरूमा उल्लेग्खत वििरण, मन्त्रालयको तफषबाट
जाहेर गररन्त्छ । माििीय सदस्यहरूबाट वितभन्न बुद
ददइएको जिाफ र महालेखापरीषकले औल्ीँ याएको बेरूजु प्रचतलत कािूिसम्मत भएको िा िभएको
सम्बन्त्धमा
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ग्जज्ञासा

राग्खन्त्छ

।

यस्तो

अिस्थामा

सग्चिालयको
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तफषबाट

सािषजतिक

खररद

ऐि/तियमािली, आतथषक कायषवितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐि तथा लेखासम्बन्त्धी मौजुदा कािूिको
पररतधतभर रहे र तिणषय गिुष तिकै महत्त्िपूणष र जवटल कायष हो, जुि सािषजतिक लेखा सतमततले गदै
आएको छ ।
बेरूजुमातथ छलफल हुाँदा महालेखापरीषकको सबैभन्त्दा पतछल्लो प्रततिेदिबाट प्रारम्भ गिे
अभ्यास रहेको छ तावक पुरािो प्रततिेदिमा छलफल गदाष दोहोरराँ दै आएका सोही प्रकृततका
बेरूजुहरूलाई पतछल्लो प्रततिेदिमा गररएको तिणषय अिुसारकै तिणषय गिष सहज र तछटो होस् । बेरूजु
छलफल सं सदबाट पाररत बजेटको कायाषन्त्ियिको चरणपतछ मारै गररन्त्छ । प्रततिेदिमा औल्ीँ याइएको
बेरुजु असुल गरी फस्योट तथा तियतमत गिे उत्तरदावयत्ि लेखा उत्तरदायी अतधकृतको हुिे स्पष्ट
व्यिस्था रहेको साथै सतमततमा छलफल हुाँदा बैठकमा उपग्स्थत हुिे, छलफलमा भाग तलिे, सो
सम्बन्त्धमा आफ्िो राय प्रततवक्रया िा तलग्खत धारण पेश गिे तथा बेरुजु फस्योटसम्बन्त्धी कामकारिाही
गिे िा गराउिे ग्जम्मेिारी महालेखापरीषक तथा सम्बग्न्त्धत लेखा उत्तरदायी अतधकृतको हुिे व्यिस्था
छ । प्रतततितध सभाबाट स्िीकृत सािषजतिक लेखा सतमततको प्रततिेदिबमोग्जम बेरुजुको लगतबाट
हटाउिु पिे विर्य महालेखापरीषकले ३० ददितभर हटाई सोको जािकारी सतमतत र सम्बग्न्त्धत लेखा
उत्तरदायी अतधकृतलाई ददिु पिे र यस कायषको अिुगमि सािषजतिक लेखा सतमततले गिे व्यिस्था
छ । सतमततको तिदे शिबमोग्जम मन्त्रालय/तिकायहरूबाट बेरुजु फस्योटको मातसक प्रगतत वििरण
सतमततमा पठाइन्त्छ ।
सतमतत र महाले खापरीषकको कायाषलयबीचको सम्बन्त्ध
ु मा वित्तीय/प्रशासतिक सुशासि, जिाफदे वहता, पारदग्शषता कायम गराउि, सािषजतिक
मुलक
खररद ऐि/तियमािलीको पालिा गराउि सािषजतिक लेखा सतमतत र महालेखापरीषक कायाषलयको
सम्बन्त्ध विगतदे ग्ख िै अन्त्योन्त्याग्ित रहाँदै आएको छ । महालेखापरीषकको कायाषलयले सािषजतिक
तिकायको बजेटको खचष प्रणालीको सम्बन्त्धमा अग्न्त्तम लेखापरीषण गरी पेश गरे को िावर्षक प्रततिेदिले
बजेट कायाषन्त्ियिलाई तियतमतता, तमतव्यवयता, कायषदषता, प्रभािकाररता र औग्चत्यको आधारमा
औल्ीँ याएको बेरूजुउपर सतमततमा छलफल गरी तिणषय कायाषन्त्ियिका लातग सरकारलाई तिदे श
गररन्त्छ । लेखापरीषण ऐि, २०७५ मा लेखा परीषण भन्नाले सम्परीषणसमेतलाई जिाउिे र
लेखापरीषकले सम्परीषण समेत गिे अभ्यास भए तापति आतथषक कायषवितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि
ऐि, २०७६ ले सम्परीषण गिे अतधकार सतमततलाई ददएको छ । साथै बेरूजुको लगतकट्टा भिे
महालेखापरीषक कायाषलयले गिे व्यिस्था छ । दुिै तिकायहरूले बजेट खचष गिे अग्ख्तयार प्राप्त
सरकारी पदातधकारीलाई ग्जम्मेिार बिाउि महत्त्िपूणष भूतमका खेतलरहेका हुन्त्छि् ।
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विद्यमाि समस्या
सतमतत सञ्चालि, बेरूजु छलफल तथा अभ्यासका क्रममा दे ग्खएका समस्यालाई दे हायबमोग्जम
उल्लेख गररएकोछः•

सतमतत सञ्चालिमा प्रवितधको अतधकतम प्रयोग गिष िसक्दा परम्परागत कायषशैलीमा
पररितषि गिष िसवकएको,

•

सतमतत आफ्िो मूल कायष बेरूजु छलफलभन्त्दा बढी बावहर आएका विर्यहरू र
उजुरीमातथको छलफलमा केग्न्त्रत हुाँदा धेरै िर्षदेग्खको बेरूजु छलफल हुि बााँकी
रहेको,

•

सािषजतिक लेखाअन्त्तगषत सतमततले सम्पादि गरे को काममा अन्त्य सतमततहरूबाट
षेरातधकारको विर्यमा प्रश्न उठाउिे गररएको,

•

केही मन्त्रालय, तिकायको धे रै िर्षदेग्ख बेरूजु छलफल िभई तिणषय पठाउि
िसक्दा मन्त्रालयको बेरुजु फस्यौट गिे काममा समेत सुस्तता आएको,

•

सम्बग्न्त्धत तिकायबाट असुल हुिपु िे राजस्ि असुल हुि िसकी सरकारी हाति,
िोक्सािी भइरहेको,

•

उपसतमततले उस्तै प्रकृततका विर्यमा फरक तिणषय गिे गरे को भिी महालेखापरीषक
कायाषलय र मन्त्रालयबाट प्रश्न उठ्िे गरे को,

•

महालेखापरीषकको प्रततिेदि लामो, जवटल हुिे साथै धेरै िर्ष पुरािो प्रततिेदिमातथ
छलफल गदाष सम्झि, केलाउि र सम्बग्न्त्धत पदातधकारीलाई कारिाही गिष कदठिाइ
हुिे गरे को ।

समस्या समाधािका उपाय
उल्लेग्खत समस्या समाधािका उपायलाई दे हायबमोग्जम उल्लेख गररएको छः•

सतमततको बैठक र बेरूजु छलफलमा प्रवितधको अतधकतम उपयोग गदै जािे,

•

बेरूजु छलफललाई अतभयािकै रूपमा सञ्चालि गरी सतमततको कायषबोझलाई कम
गदै जािे,

•

िर्ौंदे ग्खको

बााँकी

बेरूजु

छलफल

गरी

बेरूजु

मन्त्रालय/तिकायहरूलाई सहजीकरण गिे,
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असुल, फस्योटको

काममा

•

सतमततहरूबीच समाि प्रकृततका विर्यको तिणषयमा दोहोरोपि/फरकपि भएको िा
िभएको, तिदे शिको पालिा भएको िा िभएको सम्बन्त्धमा स्थायी सं यन्त्र बिाई
तियतमत अिुगमि गिे,

•

सतमततको तिणषय कायाषन्त्ियिबारे

सािषजतिक लेखा सतमतत, महालेखापरीषकको

कायाषलय र लेखाउत्तरदायी अतधकृतबीच तियतमत सम्पकषका लातग बेरूजु फस्यौट
अिुगमि पोटषल बिाई बेरूजु फस्यौटलाई अद्याितधक गिे ।
तिष्कर्ष
सरकारको कामकारिाहीको तिगरािीकताष, सािषजतिक कोर्को पहरे दार भई काम गिष
सं सदमा विर्यगत सतमततको रूपमा गठि भएको सािषजतिक लेखा सतमततले स्थापिाकालदे ग्ख आफ्िो
साखलाई अषुण्ण राख्दै आएको छ । बजेट खचष गदाष सािषजतिक तिकायहरूबाट पारदग्शषता,
जिाफदे वहता, वित्तीय/प्रशासतिक सुशासि प्रिद्धषि भएको िा िभएको सम्बन्त्धमा महालेखा परीषकको
िावर्षक प्रततिेदिमा औल्ीँ याइएको बेरूजुउपर छलफल गरी तिणषयमा एकरूपता कायम राख्दै समयमै
बेरूजु छलफलको कायष सम्पन्न गिुष तिकै च ुिौतीपूणष छ । समयमै बेरुजु छलफलको कामलाई तीव्रता
ददई कायषबोझलाई क्रमशः कम गदै जािु पदषछ। षेरातधकार, काम गिे प्रवक्रया र अभ्यासमा
सािषजतिक

लेखा

सतमतत

अन्त्य

विर्यगत

सतमततभन्त्दा

फरक

छ

।

बदतलाँदो

पररग्स्थततमा

कामकारिाहीलाई प्रवितधमैरी बिाई सतमततको काममा जिविश्वास आजषि गदै च ुस्त, दुरुस्त र छररतो
तररकाले काम गदै जािु पिे दे ग्खन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२), कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५, सं घीय सं सद सग्चिालय
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५, सं घीय सं सद सग्चिालय
सािषजतिक लेखा सतमततको िावर्षक प्रततिेदि, २०७६
महालेखापरीषक सन्त्ताउन्नौँ िावर्षक प्रततिेदि, २०७६,
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Accounts_Committee_(United_Kingdom),
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Accounts_Committee_(India),
https://www.parliament.wa.gov.au/parliament
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अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको रावष्ट्रयकरणमा सं घीय सं सदको भूतमका

होमिाथ पहाडी



सारांश

राष्ट्रहरूबीचको पारस्पररक सम्बन्त्धलाई व्यिस्थापि गिे तियमहरूको समूहहरूलाई अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि
भतिन्त्छ । राष्ट्रहरूबीचको आतथषक, राजिीततक, सामाग्जक, सांस्कृततक, िैज्ञातिक, प्रावितधक आदद षेरहरू
व्यापक भएकाले अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको षेर पति व्यापक भएको छ । िेपाल पति सयुि राष्ट्र सं घको
सदस्य भएको िाताले र राष्ट्रहरूको पारस्पररक तिभषरता र आपसी सम्बन्त्धका कारण िेपालले पति
अन्त्तराषवष्ट्रय समुदायको सहमततमा तितमषत अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई आफ्िो कािूिी प्रणालीमा समािेश गरे र िा
कु िै पति वकतसमबाट समथषि गरे र विश्वशाग्न्त्त, एकता र विकासमा सहयोग पुर्याउिुपिे दावयत्ि रहेको छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको रावष्ट्रयकरण गिे कायष एक प्रवक्रया हो । साथै, हाल विश्वमा दे खा परे को जलिायु
पररितषि, आतङ्किाद र वितभन्न गैरकािूिी आतथषक वक्रयाकलापजस्ता समस्याहरूसाँग जुध्ि सबै राज्य र
ततिका कािूि र गततवितध एकै स्िरूपको हुिपु िे र हरे क राज्यको स्ितन्त्र अग्स्तत्ि पति कायम राख्नु पिे
ाँ ा अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रयकरण गिे कायषले महत्त्ि पाएको हुन्त्छ । हरे क राज्यले आफू पष बिेको
हुद
अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्धलाई मार आन्त्तररकीकरण गिे गदषछि् । यसमा कु िै राज्यले स्ितः आन्त्तररकीकरण हुिे
प्रािधाि राखेका छि् भिे कसैले आफ्िो रावष्ट्रय विधायिमा सग्न्त्धको व्यिस्था समािेश गरी सं सदबाट
अिुमोदि गराई कािूिी स्िरूप प्रदाि गरे को हुन्त्छ । यस लेखमा िेपालमा अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई
रावष्ट्रयकरण गिष सं घीय सं सदको भूतमका विर्यमा चचाष गररएको छ ।
कािूिको अथष
कुिै पति समाजलाई अिुशातसत, मयाषददत तथा व्यिग्स्थत रूपमा सञ्चालि गिे माध्यमको
रूपमा मान्त्यता प्राप्त प्रथा, परम्परा, िीतत तियमहरूको समग्रतालाई कािूि भिेर बुग्झन्त्छ । जितििाषग्चत
प्रतततितधहरूको सिोच्च तिकाय सं सदले कािूिको तिमाषण गछष । जोि अवष्टिले सम्प्रभुको आदे श िै
कािूि हो भिेका छि् ।



शाखा अतधकृत¸ सं घीय सं सद सग्चिालय
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ु को सं विधाि, विधावयका तितमषत ऐि, कायषपातलकाद्वारा िा
समग्रमा कािूि भन्नाले मुलक
न्त्यायपातलका िा वितभन्न सं िैधातिक तिकाय िा स्िायत्त तिकायहरूले प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापिको
आधारमा तिमाषण गरे का तियम तथा वितियमहरू, तिदे ग्शकाको समग्र स्िरूपलाई बुग्झन्त्छ ।
कािूिको प्रयोग र प्रभािका आधारमा यसलाई सामान्त्यतया २ प्रकारमा विभाजि गरी हे ि ष
सवकन्त्छ ।
(क) रावष्ट्रय कािूि
कुिै पति राष्ट्रको सीमातभर लागू हुिे गरी बिाइएका कािूिहरू रावष्ट्रय कािूि हुि ् ।
सं विधाि राष्ट्रको मूल कािूि हो । कुिै पति दे शले आफ्िो आिश्यकता अिुसार सं िैधातिक आधारमा
वितभन्न कािूिहरू तिमाषण गदषछ र ती कािूिहरू लागू गिष राज्यले आिश्यकताको आधारमा बल
समेत प्रयोग गिषसक्िे हुाँदा आफ्िो दे शको सीमातभर र कततपय अिस्थामा सीमाबावहर पति बाध्यकारी
हुन्त्छि् । रावष्ट्रय कािूिलाई दे िािी कािूि र फौजदारी कािूिमा विभाजि गिष सवकन्त्छ ।
(ख) अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको प्रमुख स्रोत अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध हो । दद्वपषीय िा बहुपषीय सग्न्त्ध
सम्झौताद्वारा यो कािूि तिमाषण भएको हुन्त्छ । अन्त्तराषवष्ट्रयस्तरमा सम्पन्न भएका सग्न्त्ध सम्झौताहरू
कुिै पति दे शबाट अिुमोदि/सग्म्मलि भएमा त्यो दे शमा सो सग्न्त्ध तथा सम्झौता कािूि सरह लागू
हुन्त्छ । यसको स्िभाि र प्रकृतत एक दे शको तसमातभर मार रहि सक्दै ि । िेपालको सं विधाि,
(२०७२) को धारा २७९ बमोग्जम अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि भएका सग्न्त्ध तथा
सम्झौताहरू िेपाल कािूि सरह लागू हुन्त्छि् । यस सम्बन्त्धमा िेपाल सग्न्त्ध ऐि, २०४७ मा विस्तृत
व्यिस्था गररएको पाइन्त्छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रयकरण गिे आधार
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रयकरण गिे सम्बन्त्धमा तिम्ि तसद्धान्त्तहरू प्रचतलत रहे का छि:(क) प्रकृततिादी तसद्धान्त्त
यस तसद्धान्त्तअिुसार प्राकृततक कािूि सिोच्च कािूि हो । Pufendorf, Christian

Thomasius जस्ता प्रकृततिादीहरूको मतअिुसार अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि प्राकृततक कािूिको एकभाग
हो । अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि प्राकृततक कािूिमा आधाररत छ । यस कारण राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्त्ध पति
प्राकृततक कािूिमा आधाररत हुि ु पदषछ । यसैले प्राकृततक कािूिको एक भागको रूपमा रहेको
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि सबै राष्ट्रहरूले पालिा गदषछि् ।
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(ख) प्रत्यषिादी तसद्धान्त्त
यस तसद्धान्त्तअिुसार अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको आधार Positive Law अथिा सग्न्त्धजतित कािूि
हो । Bynkershoek, Anzilotti जस्ता प्रत्यषिादीहरूका अिुसार अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको आधार
अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध, अन्त्तराषवष्ट्रय प्रथा र राष्ट्रहरूको आपसी व्यिहार िा ईच्छा हो जुि अन्त्तराषवष्ट्रय
सग्न्त्धको रूपमा प्रकट हुन्त्छ । राष्ट्रहरूले स्ियं आफ्िो लातग अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिको तिमाषण गदषछि् र
यसकारण आफूद्वारा तितमषत कािूिको पालिा गदषछि् भन्ने प्रत्यषिादीहरूको धारणा रहे को छ ।
(ग) सहमततको तसद्धान्त्त
यस तसद्धान्त्तअिुसार राष्ट्रहरूले अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिप्रतत जिाएको सहमततका कारण अन्त्तराषवष्ट्रय
कािूिको पालिा गदषछि् भन्ने रहेको छ । राष्ट्रहरूले अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्धमा सहमतत जिाएपतछ सो
सग्न्त्धको पालिा गिुष पदषछ । लागू भएको प्रत्येक सग्न्त्ध त्यसका पषहरूका लातग बाध्यात्मक
हुन्त्छ । (Every treaty in force is binding upon the parties to it ) रावष्ट्रय कािूिको उलङ्कघिको
आधारमा िैध सग्न्त्धबाट हुि आउिे उत्तरदावयत्िबाट सग्न्त्धको पष मुि हुि पाउाँ दैि ।(Internal law

and observance of treaties A party may not invoke the provisions of its internal law as
justification for its failure to perform a treaty) यसरी सग्न्त्धप्रतत जिाइएको सहमतत पष राष्ट्रको
लातग बाध्यात्मक हुाँदा पालिा गिुप
ष छष भन्ने यस तसद्धान्त्तको मान्त्यता रहे को छ ।
(घ) ईमान्त्दारीसाथ सग्न्त्धको पालिा गिुप
ष िे तसद्धान्त्त
ल्यावटि भार्ाको Pacta Sunt Servanda (करारहरूको अतििायष पालिा गिुप
ष छष) भन्ने
युग्िबाट अन्त्तराषवष्ट्रय प्रथाको रूपमा विकतसत भएको यो तसद्धान्त्त अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्धहरूको मूलभूत
तसद्धान्त्तको रूपमा रहे को छ । तभयिा सग्न्त्धले पति यस तसद्धान्त्तलाई समािेश गरे को छ ।(Eery

treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith) एकतवफष तिणषयद्वारा सग्न्त्धको उद्देश्यलाई कुग्ण्ठत गिे िा अिमूल्यि गिे अतधकार सग्न्त्धको
कुिै पति पषलाई छै ि भिी अन्त्तराषवष्ट्रय न्त्यायालयले पति प्रष्ट पारे को छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रय कािूि प्रणालीमा समािेश गिे पद्धतत
प्रत्येक राज्यहरू अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिी दावयत्िलाई प्रभािकारी रूपमा कायषन्त्ियि गिष तथा
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रय कािूिमा समायोजि गिे उपयुि प्रकृया िा पद्धतत अिलम्बि गिष
स्ितन्त्र छि् । यस सम्बन्त्धमा प्रत्येक राज्यहरूका आ-आफ्िा अभ्यास र कािूिी प्रणाली रहेका
छि् । जुि पद्धतत यसप्रकार छि्:-
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(क) एकात्मिादी तसद्धान्त्त (Monist Theory)
यस तसद्धान्त्त अिुसार अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि र रावष्ट्रय कािूिबाट एउटै कािूिी प्रणाली बन्त्दछ ।
कुिै पति सग्न्त्ध आन्त्तररकीकरणवििा पति रावष्ट्रय कािूिको भाग बन्त्दछ । यसको लातग छु टै
कािूिको आिश्यकता पदै ि । सग्न्त्ध अिुमोदि गिषसाथ स्ित: कायषन्त्ियिमा आउाँ छ । सग्न्त्ध िै
सिोच्च कािूिको रूपमा रहन्त्छ र सग्न्त्धसाँग रावष्ट्रय कािूि बाग्झएमा सग्न्त्धको व्यिस्था लागू हुन्त्छ ।
यसमा सं िैधातिक मान्त्यता प्रदाि गिष सग्न्त्धलाई सं सदबाट अिुमोदिसम्म गररन्त्छ ।
(ख) द्वैधिादी तसद्धान्त्त (Dualist Theory)
यस तसद्धान्त्त अिुसार अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि र रावष्ट्रय कािूि बेनलाबेनलै कािूिी प्रणाली हुि ् ।
रावष्ट्रय कािूि सिोच्च हुन्त्छ । अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्धलाई रावष्ट्रय कािूिमा समावहत गरे पतछ मार त्यसले
कािूिी मान्त्यता प्राप्त गदषछ । सामन्त्यतया रावष्ट्रय कािूिमा समावहत गदाष सं सदबाट ऐि पाररत गरे र
गररन्त्छ । अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्धलाई रावष्ट्रय कािूिमा समावहत िगरे सम्म त्यसको प्रभाि शून्त्य हुन्त्छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्धको व्यिस्थालाई रावष्ट्रय कािूिमा समावहत गदाष ियााँ कािूि तिमाषण गिे िा भइरहे को
कािूिमा सं सोधि गरे र गररन्त्छ ।
(ग) मध्यिादी तसद्धान्त्त (Centrism)
सग्न्त्धको व्यिस्था लागू गिष कािूि बिाउि आिश्यक छै ि भिे कािूि बिाउि पादै ि भन्ने
ु
यो तसद्धान्त्तको मूल ममष हो । जस्तै सं यि
राष्ट्र सं घको सदस्य बन्न कािूि बिाउि आिश्यक छै ि,
सं सदबाट स्िीकृतत तलए पुनछ । यो एकात्मिादी तसद्धान्त्त र द्वै धिादी तसद्धान्त्तको तमिण हो । यसमा
रावष्ट्रय विर्यिस्तु समािेश भएको सग्न्त्धको विर्यमा राज्यले द्वै धिादी तसद्धान्त्तअिुसार कािूि तिमाषण
गरी कायषन्त्ियिमा ल्याउिुपछष भिे रावष्ट्रय विर्यिस्तु समािेश िभएको सग्न्त्धको विर्यमा कािूि तिमाषण
िगरी सग्न्त्धको प्रािधािलाई एकात्मिादी तसद्धान्त्तअिुसार सं सदबाट अिुमोदि गराएपतछ कायषन्त्ियि
गररन्त्छ । यो ियााँ तसद्धान्त्तको रूपमा विकतसत तसद्धान्त्त हो ।
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रयकरण गिे वितध
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रयकरण गिे सम्बन्त्धमा खास गरी व्यिस्थापकीय, कायषपातलकीय र
न्त्यायापातलकीय वितधहरू रहे का छि । यी उल्लेग्खत वितधका पति तिम्ि स्िरूपहरू रहे का छि्:(क) सं सदीय विधेयक
(ख) अध्यादे श
(ग) कायषकारी तियमहरू (तियमािली)
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(घ) कायषकारी वितियमहरू ( तिदे ग्शका, तिदे शि र आदे शहरू आदद)
(ङ) कायषकारी िीतत
(च) अदालतको व्याख्या, आदे श र तिणषयहरू ।
यसमा

पति

व्यिस्थावपकीय

र

कायषपातलकीय

कायषको

न्त्यावयक

व्याख्याको

रोहमा

न्त्यायपातलकाद्वारा न्त्यावयक पुिरािलोकि हुिे गदषछ । साथै, कततपय अिस्थामा जिमत सं ग्रहको
माध्यमबाट पति तिणषय तलिे गररन्त्छ । यस कायषमा सञ्चार षेर, िागररक समाज र सरोकार
समूहहरूको पति महत्त्िपूणष भूतमका रहे को हुन्त्छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रयकरण गिष सं घीय सं सदको भूतमका
ु
िेपाल पति सं यि
राष्ट्र सं घ लगायत अन्त्य विश्व सङ्कगठिहरूको सदस्य र वितभन्न
महासग्न्त्धहरूको पष राष्ट्र भएको िाताले विश्व गततवितध र आफ्िो अन्त्तराषवष्ट्रय दावयत्िबाट अलग बस्ि
सक्िे अिस्था छै ि । आफ्िो प्रततबद्धता अिुरूप आफ्िो अन्त्तराषवष्ट्रय दावयत्ि पूरा गिष आफ्िा रावष्ट्रय
कािूिहरूलाई अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि अिुकूल बिाउि अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिहरूलाई आन्त्तररकीकरण गिुप
ष िे
आिश्यकता रहन्त्छ । जसको लातग िेपालले तिम्ि पद्धतत अिलम्बि गिे गरे को पाइन्त्छ ।
सं िैधातिक प्रवक्रयामाफषत्
िेपालको सं विधाि धारा २७८ बमोग्जम सग्न्त्ध िा सम्झौता गिे अतधकार सं घमा तिवहत
रहको छ । अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध िा सम्झौतालाई रावष्ट्रयकरण गिे सम्बन्त्धमा िेपालको सं विधाि धारा
२७९ बमोग्जम िेपाल राज्य िा िेपाल सरकार पष हुिे सग्न्त्ध िा सम्झौताको अिुमोदि, सग्म्मलि,
स्िीकृतत िा समथषि सं घीय कािूिबमोग्जम हुिे र यस्तो कािूि बिाउाँ दा दे हायका विर्यका सग्न्त्ध िा
सम्झौताको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि सं घीय सं सदका दुिै सदिमा तत्काल कायम
रहेको सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको दुईततहाइ बहुमतले गिुप
ष िे सं िैधातिक व्यिस्था रहेको छ ।
(क) शाग्न्त्त र मैरी,
(ख) सुरषा एिं सामररक सम्बन्त्ध,
(ग) िेपाल राज्यको सीमािा, र
(घ) प्राकृततक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बााँडफााँट
शाग्न्त्त र मैरी, प्राकृततक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बााँडफााँट विर्यका सग्न्त्ध िा
सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर िा दीघषकालीि असर िपिे साधारण प्रकृततका सग्न्त्ध िा
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सम्झौताको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि प्रतततितध सभाको बैठकमा उपग्स्थत सदस्यहरूको
साधारण बहुमतबाट हुि सक्िे व्यिस्था रहे को छ । साथै, यो सं विधाि प्रारम्भ भएपतछ हुिे कुिै
सग्न्त्ध िा सम्झौता प्रतततितध सभाबाट अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि िभएसम्म िेपाल
सरकार िा िेपालको हकमा लागू िहुिे र िेपालको भौगोतलक अखण्डतामा प्रततकूल असर पिे गरी
कुिै सग्न्त्ध िा सम्झौता िगररिे भिी िेपालको सं विधािले सग्न्त्ध िा सम्झौताको पष बन्ने आधार र
मापदण्ड तिधाषरण गरे को छ । सं विधाि बमोग्जम िेपालको कायषकाररणी मग्न्त्रपररर्द्मा तिवहत हुिे,
सग्न्त्ध िा सम्झौता गिे अतधकार सं घमा तिवहत रहिे, सं घीय सं सदको दुिै सदिको अतधिेशि
चतलरहेको अिस्थामा बाहेक अन्त्य अिस्थामा तत्काल केही गिष आिश्यक परे मा मग्न्त्रपररर्द्को
तसफाररसमा राष्ट्रपततले अध्यादे श जारी गिष सक्िे र जारी भएको अध्यादे श ऐि सरह मान्त्य हुिे
व्यिस्था भएबमोग्जम मग्न्त्रपररर्द्समेतबाट अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध िा सम्झौताको आन्त्तररकीकरण हुि सक्िे
दे ग्खन्त्छ ।
िेपालको सं विधािले रावष्ट्रय महत्त्िको कुिै विर्यमा जिमत सं ग्रहबाट तिणषय गिष आिश्यक
छ भिी सं घीय सं सदमा तत्काल कायम रहे का सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको दुईततहाइ सदस्यको
बहुमतबाट तिणषय भएमा त्यस्तो विर्यमा जिमत सं ग्रहबाट तिणषय तलि सवकिेछ । जिमत सं ग्रह र
तत्सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था सं घीय कािूिबमोग्जम हुिेछ भन्ने सं िैधातिक व्यिस्था रहेबाट जिमत
सं ग्रहबाट पति अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध िा सम्झौताको आन्त्तररकीकरण हुि सक्िे दे ग्खए पति हालसम्म
जिमत सङ्कग्रहबमोग्जम अभ्यास भएको छै ि र यससम्बन्त्धी कािूि पति बिेको छै ि ।
कािूिी प्रवक्रयामाफषत्
सं घीय सं सदले ऐि कािूि बिाएर अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध िा सम्झौतालाई रावष्ट्रयकरण गिे र
कायाषन्त्ियिको अिस्था परीषण सम्बन्त्धमा आफ्िो भूतमका तििाषह गदषछ । िेपाल राज्य िा िेपाल
सरकार पष हुिे सग्न्त्ध िा सम्झौताको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि सं घीय कािूिबमोग्जम
हुिेछ भन्ने सं िैधातिक व्यिस्था बमोग्जम िेपालमा अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध िा सम्झौतालाई रावष्ट्रयकरण गिे
सम्बन्त्धमा िेपालमा िेपाल सग्न्त्ध ऐि, २०४७ रहे को छ । यसले िेपाल राज्य िा िेपाल सरकार पष
हुिे सग्न्त्ध, सम्झौतासम्बन्त्धी कायषवितधको व्यिस्था र सग्न्त्ध िा सम्झौताको कायाषन्त्ियि सम्बन्त्धमा
व्यिस्था गरे को छ ।
िेपालको सं विधािको धारा २७९(२) मा उल्लेग्खत शाग्न्त्त र मैरी, सुरषा एिं सामररक
सम्बन्त्ध, िेपाल राज्यको सीमािा र प्राकृततक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बााँडफााँटसम्बन्त्धी
सग्न्त्धबाहेक अन्त्य विर्यका सग्न्त्धहरूमध्ये अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि गिुप
ष िे भिी
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व्यिस्था भएको सग्न्त्धलाई अिुमोदि, स्िीकृतत िा समथषि गिुष परे मा िा कुिै सग्न्त्धमा सग्म्मतलत हुि
चाहेमा सोसम्बन्त्धी प्रस्ताि िेपाल सरकारले सं घीय सं सदमा पेश गिुप
ष िे र सो प्रस्ताि सं सदमा
उपग्स्थत सदस्य सङ्कख्याको बहुमतबाट पाररत हुिपु िे व्यिस्था गररएको छ । सं सदबाट प्रस्ताि पाररत
भएपतछ िेपाल सरकारले सो सग्न्त्धमा भएको व्यिस्थाबमोग्जम अिुमोदि, स्िीकृतत, समथषि िा
सग्म्मलिको सूचिा सम्बग्न्त्धत पष िा अतधकारीलाई ददिुपिे व्यिस्था गरे को छ ।
कुिै अन्त्तरसरकारी सङ्कगठिको स्थापिा गिे िा त्यस्तो कुिै सङ्कगठिको सदस्यता प्राप्त गिे
सग्न्त्ध िा प्रचतलत कािूिको प्रततकूल हुिे सग्न्त्धको हकमा त्यस्तो सग्न्त्धमा अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत
िा समथषिको व्यिस्था िगररएको भए तापति सं सदबाट प्रस्ताि पाररत िभएसम्म िेपाल िा िेपाल
सरकार त्यस्तो सग्न्त्धको पष हुि िसक्िे व्यिस्था रहे को छ ।
िेपालको सं विधािको धारा २७९(२) मा उल्लेग्खत शाग्न्त्त र मैरी, सुरषा एिं सामररक
सम्बन्त्ध, िेपाल राज्यको सीमािा र प्राकृततक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बााँडफााँटसम्बन्त्धी विर्यका
सग्न्त्धको अिुमोदि, स्िीकृतत िा समथषि गराउिु पदाष िा त्यस्तो सग्न्त्धमा सग्म्मतलत हुिे अिुमतत प्राप्त
गिुष पदाष िेपाल सरकारले यस सम्बन्त्धमा सं घीय सं सदको दुिै सदिमा प्रस्ताि पेश गिुप
ष िे र सो
प्रस्ताि पाररत भएपतछ त्यस्तो सग्न्त्धको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषिको सूचिा िेपाल
सरकारले सो सग्न्त्धमा उल्लेख भएको व्यिस्थाअिुसार सम्बग्न्त्धत पष िा अतधकारीलाई ददिुपिे
व्यिस्था रहेको छ ।
शाग्न्त्त र मैरी, सुरषा एिं सामररक सम्बन्त्ध, िेपाल राज्यको सीमािा र प्राकृततक स्रोत तथा
त्यसको उपयोगको बााँडफााँटसम्बन्त्धी विर्यका सग्न्त्धहरूबाहे क अन्त्य जुिसुकै विर्यका सग्न्त्धमा िेपाल
सरकारको तिणषयबाट हस्ताषर गररसकेपतछ त्यस्तो सग्न्त्धमा िेपाल िा िेपाल सरकार पष भएको र
त्यस्तो सग्न्त्ध स्िीकृत भएको मातििेछ । िेपाल सरकारले स्िीकार गरे का यस्ता सग्न्त्धहरूको सूचिा
सं घीय सं सदको बैठक बसेको एक मवहिातभर जािकारीको लातग सं घीय सं सदमा पेश गिुप
ष िेछ ।
िेपाल िा िेपाल सरकार पष भएका सग्न्त्धहरूमध्ये िेपाल सरकारले उपयुि ठहर्याएका सग्न्त्धहरू
ु
सम्बग्न्त्धत अन्त्तराषवष्ट्रय सङ्कगठि िा सं यि
राष्ट्र सं घको सग्चिालयमा दताष गराउिुपिे व्यिस्था रहेको
छ ।
िेपाल िा िेपाल सरकार पष भएका सग्न्त्धहरूमध्ये िेपाल सरकारले उग्चत ठहर्याएका
सग्न्त्धहरूको प्रामाग्णकप्रतत िेपाल राजपरमा प्रकाग्शत गिुप
ष िे तर सं घीय सं सदबाट अिुमोदि, स्िीकृतत
िा समथषि भएका सग्न्त्धहरू र सं घीय सं सदको तिणषयबमोग्जम िेपाल िा िेपाल सरकार सग्म्मतलत
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भएका सग्न्त्धहरू त्यसरी अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि भएको तमततले साठी ददितभर
अतििायष रूपले िेपाल राजपरमा प्रकाग्शत गिुप
ष िे कािूिी व्यिस्था रहेको छ ।
सं घीय सं सदबाट अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि भई िेपाल िा िेपाल सरकार पष
भएको कुिै सग्न्त्धको व्यिस्था प्रचतलत कािूिसग बाग्झएमा सो सग्न्त्धको प्रयोजिको लातग बाग्झएको
हदसम्म प्रचतलत कािूि अमान्त्य हुिे र तत्सम्बन्त्धमा सग्न्त्धको व्यिस्था िेपाल कािूि सरह लागू
हुिेछ ।
सं सदीय प्रवक्रयामाफषत्
अन्त्तराषवष्ट्रय सग्न्त्ध िा सम्झौतालाई रावष्ट्रयकरण गिे सम्बन्त्धमा प्रतततितध सभा तियमािली¸
२०७५ र रावष्ट्रय सभा तियमािली¸ २०७५ मा सं सदीय प्रवक्रयाको व्यिस्था गररएको छ । सो
सम्बन्त्धमा िेपालको सं विधािको अधीिमा रही सं घीय सं सदको कुिै पति सदिमा विधेयक प्रस्तुत गिष
सवकिेछ । जसअिुसार सं विधािको धारा २७९ बमोग्जम सग्न्त्धको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा
समथषि गिुप
ष िे भएमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले सग्न्त्धको प्रकृतत सवहत दे हायका वििरण खुलाई त्यस्तो
सग्न्त्धको प्रमाग्णतप्रतत र िेपाली भार्ामा अिुिाद गररएको प्रततसमेत सं लनि गरी कुिै सदिको बैठकमा
सोसम्बन्त्धी प्रस्ताि प्रस्तुत गिुप
ष िेछ ।
(क) अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि गिुप
ष िे सग्न्त्धको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य–मुख्य
व्यिस्था तथा त्यस्तो सग्न्त्धमा िेपाल राज्य िा िेपाल सरकार पष हुिपु िे कारण तथा
त्यसको औग्चत्य,
(ख) त्यस्तो सग्न्त्धबाट हुिे रावष्ट्रय वहत र तििाषह गिुप
ष िे दावयत्ि,
(ग) त्यस्तो सग्न्त्ध कायाषन्त्ियि गिष छु ट्टै कािूि बिाउिुपिे िपिे, छु ट्टै सं स्थागत तथा अन्त्य
व्यिस्था हुिपु िे वक िपिे/पिे भए सो सम्बन्त्धी वििरण,
ु भए त्यस्ता मुलक
ु को
(घ) बहुपषीय सग्न्त्धको हकमा त्यस्तो सग्न्त्धको पष भइसकेको कुिै मुलक
िाम र सङ्कख्या,
(ङ) सग्न्त्धका सम्बन्त्धमा सग्न्त्ध अन्त्तगषतको सं यन्त्रले गरे को कुिै व्याख्या िा धारणा भए त्यस्तो
व्याख्या िा धारणा,
(च) बहुपषीय सग्न्त्धमा आरषण राख्नु पिे भएमा सोको कारण र आरषणको प्रस्ताि, आदद ।
यसरी सग्न्त्ध प्रस्तुत भइसकेपतछको अको कुिै बैठकमा प्रस्तािक सदस्यले सो सग्न्त्धमातथ
सामान्त्य छलफल गररयोस् भन्ने प्रस्ताि गिे र प्रस्तािमातथ छलफल हुाँदा अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत
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िा समथषि गिुष पिे िा िपिे कुरामा सीतमत रही सग्न्त्धको सैद्धाग्न्त्तक पषमा मार छलफल गिे
गररिछ । सो सग्न्त्धको व्यिस्थाअन्त्तगषत आरषण राख्न सवकिे रहेछ भिे िा त्यस्तो सग्न्त्धको कुिै
प्रािधािको व्याख्या िेपाल सरकारले आफ्िो हकमा स्पष्ट गरी घोर्णा गिष सवकिे रहेछ िा त्यस्तो
प्रस्ताि गररएको भए सोसम्बन्त्धी विर्यमा सीतमत रही सं शोधि पेश गिष चाहिे सदस्यले त्यस्तो
सं शोधिको सूचिा महासग्चि िा तिजको अिुपग्स्थततमा सग्चिलाई ददिु पिे र सो सं सोधि स्िीकृत
गिे, अस्िीकृत गिे िा सम्बग्न्त्धत सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गिे िा एकै आशयका एकभन्त्दा
बढी सं शोधिलाई एकीकृत गरी स्िीकृत गिे अतधकार सभामुखलाई हुन्त्छ ।
सग्न्त्धउपर सामान्त्य छलफल समाप्त भएपतछको कुिै बैठकमा प्रस्तुतकताष मन्त्रीले दे हायको
कुिै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गिष सक्िेछः(क) सग्न्त्धको प्रािधाि मातथ सदिमा छलफल गररयोस् िा
(ख) सग्न्त्धमातथ छलफल गिष सम्बग्न्त्धत सतमततमा पठाइयोस् ।
सग्न्त्धको प्रािधािमातथ सदिमा छलफल हुाँदा सं शोधिसवहत सग्न्त्धको प्रािधािमातथ छलफल
हुिे र छलफलबाट सं शोधि स्िीकार गररएको प्रत्येक आरषण राग्खएका िा स्पष्ट पाररएका
प्रािधािका सम्बन्त्धमा क्रमािुसार सभामुखले “यो सग्न्त्धको अङ्कग बिोस्” भन्ने प्रस्ताि तिणषयाथष पेश
गिुप
ष िे कािूिी व्यिस्था रहेको छ ।
सग्न्त्धमातथ छलफल गिष सम्बग्न्त्धत सतमततमा पठाइएमा सतमततमा सग्न्त्धको प्रािधािमातथ
विस्तृत छलफल हुिे र छलफल समाप्त भएपतछ सतमततले गरे को तिणषयको प्रततिेदि तयार गरी
सभापततले िा तिजको अिुपग्स्थततमा सभामुखले तोकेको सोही सतमततको अन्त्य कुिै सदस्यले
सोसम्बन्त्धी प्रततिेदि बैठकमा पेश गिुप
ष िे व्यिस्था रहेको छ ।
बैठकमा विस्तृत छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपतछ र सतमततमा छलफल भएकोमा
सतमततको

प्रततिेदिमातथको

छलफल

समाप्त

भई

सं शोधिलाई

सभाको

तिणषयाथष

क्रमशः

पेश

गररसकेपतछ सग्न्त्ध प्रस्तुतकताष सदस्यबाट सग्न्त्ध अिुमोदि गररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत हुन्त्छ ।
सं विधािको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विर्य बाहे क अन्त्य विर्यका
सग्न्त्धको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषिसम्बन्त्धी प्रस्ताि सभाको बहुमतबाट अिुमोदि
हुिपु छष । सं विधािको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विर्यका सग्न्त्धको अिुमोदि,
सग्म्मलि, स्िीकृतत, समथषिसम्बन्त्धी प्रस्ताि सभामा तत्काल कायम रहे को सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको
दुईततहाइ बहुमतबाट पाररत हुिपु िेछ । सग्न्त्धको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषिसम्बन्त्धी
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प्रस्ताि स्िीकृत भएपतछ सन्त्दे शसवहत प्रतततितध सभाको सग्चिले रावष्ट्रय सभामा पठाउिे र रावष्ट्रय
ु हुन्त्छ । सो प्रस्ताि र त्यसपतछको कायषवितधको हकमा रावष्ट्रय
सभामा सन्त्दे शसवहतको प्रस्ताि टे बल
सभामा तियमािलीको सग्न्त्धसम्बन्त्धी कायषवितध लागू हुन्त्छ । यसरी सं घीय सं सदको एउटा सदिले
पाररत गरे को विधेयक यथाशीघ्र अको सदिमा पठाइन्त्छ र सो सदिले पाररत गरे पतछ प्रमाणीकरणका
लातग राष्ट्रपततसमष पेश गररन्त्छ ।
तिष्कर्ष
अन्त्तराषवष्ट्रय शाग्न्त्त र सुरषा कायम राख्न, राष्ट्रहरूबीच मैरीपूणष सम्बन्त्ध विकतसत गिष, मािि
अतधकारको सं रषण गिष र अन्त्तराषवष्ट्रय सहयोग अतभिृवद्ध गिष साझा उद्देश्य प्रातप्तका लातग राष्ट्रहरूका
ु
कारिाहीमा एकरूपता ल्याउिे उद्देश्यले सि् १९४५ मा सयुि राष्ट्र सं घको स्थापिा भएपतछ सं यि
राष्ट्र सं घको पहलमा वितभन्न विर्यमा सग्न्त्ध तिमाषण गिे, सदस्य राष्ट्रहरूले सोको अिुमोदि गरी
कायषन्त्ियि गिे िा रावष्ट्रय कािूिमा समािेश गरी कायषन्त्ियि गिे कायषले तीव्रता पाएको छ । साथै,
ितषमाि समयमा तिजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र सूचिा प्रवितधको विकासले राष्ट्रहरूबीच
अन्त्तरतिभषरता बढ्िाले साथै WTO र ICAO जस्ता अन्त्तराषवष्ट्रय सङ्कगठिहरूको स्थापिा र ततिीहरूको
प्रभािले गदाष राष्ट्रहरू ती सङ्कगठिसाँगको सम्बन्त्धका कारण आफ्िो कािूिलाई सं सोधि गिुप
ष िे अिस्था
रहेको छ भिे अकोततर राष्ट्रहरू आफूले प्रततबद्धता गरे को अन्त्तराषवष्ट्रय दावयत्ि पूरा गिषसमेत अन्त्तराषवष्ट्रय
कािूिलाई रावष्ट्रय कािूिमा समािेश गिुप
ष िे अिस्थासमेत रहे को छ ।
ु
त्यसैगरी, सं यि
राष्ट्र सं घको सदस्य लगायत विश्वका हरे क राष्ट्र सािषभौमसत्ता सम्पन्न भएको
हुाँदा ती राष्ट्रहरूले आ–आफ्िो दे शको सं विधाि, कािूि र प्रचलि अिुसार अन्त्तराषवष्ट्रय कािूिलाई रावष्ट्रय
कािूिमा

समािेश

गिे

गरे को

पाइन्त्छ

।

िेपाल

पति

अन्त्तराषवष्ट्रय

कािूिलाइष

दे श,

काल

पररग्स्थततअिुसार आफ्िो वहतमा सं िैधातिक र कािूिी प्रवक्रयाअिुरूप सं घीय सं सदबाट अिुमोदि गराइष
रावष्ट्रय कािूिमा समािेश गरी विश्वमा शाग्न्त्तको सन्त्दे शसवहत समग्र अन्त्तराषवष्ट्रय समुदायसाँग आपसी
समन्त्ियमा आफ्िो राष्ट्रको वहतमा कायष गिुष आजको आिश्यकता हो । यसका लातग तििाषग्चत
जिप्रतततितधको

सं स्था

सं घीय

सं सदले

रावष्ट्रय

वहतको

पषमा

अन्त्तराषवष्ट्रय

सग्न्त्ध

सम्झौताको

आन्त्तररकीकरण गिष महत्त्िपूणष भूतमका रहे को हुन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपाल कािूि पतरकाको वितभन्न अङ्कहरू
िेपाल सग्न्त्ध ऐि¸ २०४७
िेपालको सं विधाि (२०७२)
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प्रतततितध सभा तियमािली¸ २०७५
मािि अतधकारसम्बन्त्धी स्रोत सामग्री, रावष्ट्रय न्त्यावयक प्रततष्ठाि, काठमाडौँ
रावष्ट्रय सभा तियमािली¸ २०७५
शमाष, गोपाल, अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि पररचय (दोस्रो सं स्करण २०५४) पैरिी प्रकासि, काठमाडौँ
सिोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू
ु राष्ट्र सं घको बडापर, १९४५
सं यि
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सं घीयतामा वित्तीय व्यिस्थापि: िेपाल सन्त्दभष

दीपाकुमारी दुलाल 
सारांश

राज्यशग्िको प्रयोग एकभन्त्दा बढी तहबाट हुिे गरी अपिाइिे शासकीय प्रणालीलाई सं घीय शासि
प्रणाली भतिन्त्छ ।

सं घीयता

ु को
मुलक

शासि

ाँ योनय एिं
व्यिस्थालाई बढीभन्त्दा बढी पहुच

सहभातगतामूलक बिाउिे शासि पद्धतत हो । सं घीयतामा वित्त व्यिस्थापिको विर्यले ठू लो महत्त्ि
राख्दछ । िेपालको सन्त्दभषमा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच वित्तीय स्िायत्तता एिं अन्त्तर तिभषरतालाई
वित्तीय सं घीयता भतिन्त्छ । वित्तीय सं घीयताले वितभन्न तहका सरकारहरूबीच वित्तीय गततशीलता
स्थावपत गरे को हुन्त्छ । सं घीयताको आधारभूत पष िै वित्तीय स्रोतको समुग्चत एिं समािुपाततक
वितरण हो । वििास्रोत साधि अतधकारले मार िास्तविक पररणाम ददि िसक्िे भएकोले सं घीयताको
िास्तविक कायाषन्त्ििमा कुशल वित्तीय व्यिस्थापि महत्त्िपूणष पष मातिन्त्छ । िेपालमा प्रारग्म्भक
चरणमा रहेको सं घीय शासि प्रणालीको सफल कायाषन्त्ियिका लातग पररणामदायी वित्तीय व्यिस्थापि
अवहलेको आिश्यकता र च ुिौतीको रूपमा रहे को छ । प्रस्तुत लेखमा िेपालको सं घीयतामा वित्तीय
व्यिस्थापिको सन्त्दभषमा सं िैधातिक तथा कािूिी पषका बारे मा सं ग्षप्त चचाष गिे प्रयास गररएको छ।
सं घीय शासि प्रणाली
राज्यलाई वितभन्न शासकीय एकाइमा विभाजि गरी प्रत्येकलाई आफ्िो षेरमा शासिको केही
विग्शष्ट अतधकार प्रदाि गररिे तसद्धान्त्तका आधारमा सं घीय शासि प्रणालीको अिधारणा अगातड आएको
हो । सं घीय प्रणालीलाई पतछल्लो शासकीय अिधारणा मातिए तापति यसको इततहास प्राचीि
कालदे ग्ख िै रहेको पाइन्त्छ । प्राचीि युिािमा राज्यको सुरषाका लातग सं घको स्थापिा गररएको
तथयो । िेपालमा पति बुद्धकालीि अिस्थाको कवपलिस्तु सं घ, िैशाली सं घ, वकरात सं घ, जस्ता वितभन्न
ु को
सं घराज्यहरू प्रचलिमा रहेका तथए । सं घीयताको तसद्धान्त्त कुिै सिषव्यापी विचार िभएर मुलक
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आिश्यकताको सन्त्दभषमा अपिाइिे शासकीय स्िरूप हो । विश्व इततहासलाई हेिे हो भिे आधुतिक
सं घीयताको सुरुिात र विकास अमेररकाबाट भएको पाइन्त्छ ।
सं घीय शासिको सं घ भन्ने शधद अङ्कग्रेजी 'Federation' तथा ल्यावटि 'Foedus' बाट आएको
हो । सामान्त्य अथषमा शासकीय वक्रयाकलापमा अतधकांश जितालाई सहभागी गराउिे राजिीततक
प्रवक्रया िै सं घीयता हो । सं घीयता बहुसरकारको अिधारणा (Concept of Multilevel Government)
हो । यसमा केन्त्रीय सरकारमा रहेको राज्यशग्ि सं विधािद्वारा िै प्रदे श तथा स्थािीय तिकायहरूमा
विभाजि गररन्त्छ ।
सं घीयताका सम्बन्त्धमा वितभन्न विद्वािहरूले व्याख्या एिं विश्लेर्ण गरे का छि् । जमषि
दाशषतिक Immanuel Kant ले 'Essay on Perpetual Peace' भन्ने ग्रन्त्थमा - 'Federalism means

Contract, Pact, Treaty or Convention, it implies an Agreement' भिी पररभावर्त गरे का छि् ।
अकाष दाशषतिक Deniel Elazar ले 'स्िशासि र साझा शासिको उपयुि सन्त्तुलि िै संघीयता हो'
भिेका छि् । सारमा सं घीय शासि प्रणालीको अथष केन्त्र, प्रदे श र स्थािीय तहमा सं विधाितः
राज्यशग्िको विभाजिलाई िै मातिन्त्छ ।
वित्तीय सं घीयता
सामान्त्य अथषमा आतथषक र वित्तीय विर्यहरूलाई सं विधाि अिुसार राज्यका वितभन्न एकाइमा
व्यिग्स्थत गिे कायषलाई वित्तीय सं घीयता भतिन्त्छ । सं घीयतामा सरकारका वितभन्न एकाइमा कायषषेर
तथा खचषसम्बन्त्धी अतधकारले मार तोवकएको कायष ग्जम्मेिारी सम्पन्न हुि िसक्िे हुाँदा सं विधाि तथा
कािूिले िै वित्तीय अतधकार सम्बन्त्धी विर्यहरू पति सुतिग्ित गरे को हुन्त्छ । राज्यका वितभन्न एकाइमा
सािषजतिक सेिा सरल रूपमा प्रिाह गिषका लातग स्रोत पररचालिको अतधकार सवहत कायष ग्जम्मेिारी
ददिे अभ्यास िै वित्तीय सं घीयता हो । यसलाई अन्त्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापि भिेर पति बुझ्िे
गररन्त्छ । सं घीय सरकारले आफूलाई प्राप्त अतधकारषेर तभरका कामहरू सम्पन्न गिषको लातग गररिे
खचष सम्बन्त्धी कािूिको तिमाषण, खचषको पवहचाि, बााँडफााँट, कायाषन्त्ियि, अिुगमि तथा मूल्याङ्ककि,
वित्तीय अिुशासि, तमतव्ययीता तथा पारदग्शषता जस्ता समग्र खचष व्यिस्थापिसाँग सम्बग्न्त्धत विर्यहरू
अन्त्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापिको षेर अन्त्तगषत पदषछ।अन्त्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापि लाई
अन्त्तरसरकारी वित्त हस्तान्त्तरण पति भतिन्त्छ । यस्तो हस्तान्त्तरण सं घीय सरकारबाट प्रदे श तथा
स्थािीय सरकारमा, प्रदे श सरकारबाट प्रदे श तथा स्थािीय सरकारमा र स्थािीय सरकारबाट स्थािीय
सरकारमा हुिे गदषछ । सं विधािको पररधीतभर रही राजस्िसम्बन्त्धी कािूिको तिमाषण, करको दर तथा
दायरा तिधाषरण, राजस्ि पररचालि, राजस्ि पररचालिसम्बन्त्धी षमता विकास तथा राजस्िको उग्चत
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व्यिस्थापि लगायतका विर्यहरू अन्त्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापिको षेरअन्त्तगषत पिे विर्यहरू हुि ् ।
सबै वकतसमका वित्तीय गततवितधहरूको समग्र व्यिस्थापि िै सािषजतिक वित्त व्यिस्थापि हो ।
प्रभािकारी वित्तीय व्यिस्थापिले साधि स्रोतको वििेकपूणष उपयोगको सुतिग्ितता गिुक
ष ा साथै
उत्तरदावयत्ि र पारदग्शषतामाफषत् सं घीय शासि प्रणालीलाई प्रभािकारी बिाउि सहयोग गदषछ ।
वित्तीय सं घीयताका आधारभूत पष
वित्तीय सं घीयताले कर, राजस्ि अतधकार, खचषको तियमि र वित्तीय हस्तान्त्तरण सरकारका
तहहरूबीच के कसरी व्यिग्स्थत गिुष पदषछ भन्ने बारे मा सरोकार राख्दछ । वित्तीय सं घीयता, सं घीयता
कायाषन्त्ियिको

महत्त्िपूणष

आधार

हो।

वित्तीय

सं घीयताका

आयामहरू

सं घीयताको

सफल

कायाषन्त्ियिका लातग प्रमुख तत्त्ि मातिन्त्छि्:
खचषको ग्जम्मेिारी: यस अन्त्तगषत सरकारका तहहरूबीच तहगत कायष ग्जम्मेिारीहरू के-के हुि,् कुि
कुि कायष क-कसले गिे भन्ने विर्यको तिक्यौल गररन्त्छ । सं घीयताको आधारभूत पष कायषग्जम्मेिारी
विभाजि र खचष व्यिस्थापि हो । िेपालको सन्त्दभषमा कुि काम कुि तहको सरकारले गिे भन्ने कायष
सम्पादिको तहगत खचषको ग्जम्मेबिरी बााँडफााँटको विर्य यस अन्त्तरगत पदषछ । सं घ, प्रदे श तथा
स्थािीय सरकारले प्रत्येक आतथषक िर्षमा आ-आफ्िो कायषषेरतभरका विर्यमा हुिे सािषजतिक खचषको
वििरण तयार पािुष पदषछ । तीििटै तहका सरकारले सािषजतिक खचषको वििरण तय गदाष आगामी
तीि िर्षमा हुिे खचषको प्रषेपणसवहतको मध्यकालीि खचष सं रचिा आ-आफ्िो प्राथतमकता र
आिश्यकताको आधारमा तयार गिुप
ष छष । प्रदे श र स्थािीय सरकारले आगामी आतथषक िर्षको खचषको
वििरण पुस मसान्त्ततभर पेश गिुप
ष छष भिे केन्त्र सरकारले रावष्ट्रय प्राकृततक तथा वित्त आयोगसाँग
परामशष तलई चालु आतथषक िर्षको फागुि मसान्त्ततभर प्रदे श र स्थािीय तहलाई र प्रदे श सरकारले
आयोगसाँग परामशष गरी चैत मसान्त्ततभर स्थािीय तहलाई ददिे वित्तीय अिुदािको अिुमातित वििरण
उपलधध गराउिुपिे व्यिस्था रहेको छ ।
राजस्ि अतधकार: राजस्ि वित्त व्यिस्थापि गिे महत्त्िपूणष स्रोत हो । सं घ, प्रदे श तथा स्थािीयत तह
अन्त्तगषत पिे करका दायराहरू यस अन्त्तगषत पदषछि् । यसले वित्तीय स्रोतको अभािमा कुिै पति
काम सम्पन्न हुि सक्दै ि भन्ने मान्त्यता राख्दछ । वित्तीय सं घीयतामा राजस्िका षेर पवहचाि गिे,
करको दायरा तिधाषरण गिे, कर सङ्ककलि गिे अतधकार तीिै तहका सरकारमा रहेको हुन्त्छ ।
वित्तीय हस्तान्त्तरण: वित्तीय हस्तान्त्तरणले सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच हुिे रकमको वित्तीय
बााँडफााँटलाई जिाउाँ छ । िेपालको सन्त्दभषमा यस अन्त्तगषत समािीकरण अिुदाि, सशतष अिुदाि,
विशेर् अिुदाि र समपुरक अिुदािमाफषत् वित्तीय हस्तान्त्तरण हुिे व्यिस्था रहेको छ । समािीकरण
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अिुदािमा केन्त्र सरकारले प्रदे श तथा स्थािीय तहको खचषको आिश्यकता र राजस्िको षमताका
आधारमा रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको तसफाररसमा वित्तीय समािीकरण अिुदाि वितरण
गछष । स्थािीय, प्रदे श िा सं घीय तहका कुिै योजिा कायाषन्त्ियि गिष आयोगले तोकेको आधारमा
केन्त्र सरकारले प्रदे श तथा स्थािीय तहलाई तोकेको शतषअिुसार काम गिे गरी सशतष अिुदाि ददि
सक्िे व्यिस्था छ । त्यस्तै, प्रदे श तहले तोकेको शतषमा काम गिे गरी स्थािीय तहलाई सशतष
अिुदाि ददि सक्िे व्यिस्था रहेको छ । पूिाषधारसम्बन्त्धी आयोजिा कायाषन्त्ियि गिष योजिाको
सम्भाव्यता, लागत, योजिाबाट हुि सक्िे प्रततफल िा लाभ, योजिा कायाषन्त्ियिको षमता र योजिाको
आिश्यकताका आधारमा केन्त्रले प्रदे श र स्थािीय तहलाई तथा प्रदे श तहले स्थािीय तहलाई समपुरक
अिुदाि ददि सक्छ । ग्शषा, स्िास्थ्य, खािेपािी जस्ता आधारभूत सेिाको विकास तथा आपूततष गिष,
अन्त्तरप्रदे श तथा अन्त्तरस्थािीय तहको सन्त्तुतलत विकास गिष, आतथषक तथा सामाग्जक िा अन्त्य कुिै
प्रकारले विभेदमा परे को िगष तथा समुदायको उत्थाि गिष केन्त्रले प्रदे श र स्थािीय तहलाई विशेर्
अिुदाि ददिसक्िे प्रािधाि रहेको छ ।
आन्त्तररक ऋण व्यिस्थापि: स्थािीय अथषतन्त्रलाई चलायमाि बिाई स्थािीय आतथषक िृवद्ध हातसल
गिष स्थािीय तहका सरकारहरूलाई पति वित्तीय षेरहरूबाट ऋण उठाउिे अतधकार आिश्यक
पछष । सं घ िा प्ररे श सरकारले स्थािीय तहलाई वित्तीय सं स्थाको व्यिस्था गरे र आिश्यक ऋण तलि
सक्िे व्यिस्था तमलाउिे कायष आन्त्तररक ऋण व्यिस्थापि अन्त्तगषत पदषछ। िेपालको सं विधािले
अन्त्तराषवष्ट्रय ऋण तलिे अतधकार मुख्यतः सं घीय सरकारलाई तोकेको छ । रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा
वित्त आयोगको तसफाररसमा सं घ, प्रदे श तथा स्थािीय तहले आन्त्तररक ऋण तलि सक्िे व्यिस्था रहेको
छ । यद्यवप, प्रदे श तथा स्थािीय तहले ऋण तलिुअग्घ केन्त्र सरकारको सहमतत तलिुपिे प्रािधािलाई
अतििायष गररएको छ ।
वित्तीय सं घीयता कायाषन्त्ियिका सं िैधातिक एिं कािूिी पष
ु हरूमा सं विधाि तथा अन्त्य कािूिहरूलाई वित्तीय
सं घीय शासि प्रणाली अिलम्बि गिे मुलक
सं घीयता कायाषन्त्ियिको महत्त्िपूणष आधारको रूपमा तलिे गररन्त्छ । िेपालको सन्त्दभषमा पति वित्तीय
सं घीयताको कािूिी व्यिस्थापि िेपालको सं विधाि, २०७२ तथा अन्त्य कािूिहरूमा उल्लेख भएको
पाइन्त्छ । मूलत: वित्तीय सं घीयताको सं िैधातिक एिं कािूिी पषहरू सं षेपमा दे हायबमोग्जम उल्लेख
गररएको छ:
सं िैधातिक पष
सम्ित् २०७२ असोज ३ गते सं विधाि सभाबाट जारी गररएको िेपालको सं विधािले
सं घीयतालाई राज्य व्यिस्था सञ्चालिको प्रमुख आधारको रूपमा अङ्कगीकार गरे को छ । सं विधािको
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प्रस्ताििामा सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासि व्यिस्थाको माध्यमद्वारा ददगो शाग्न्त्त, सुशासि,
विकास र समृवद्धको आकाङ्कषा पूरा गिे सङ्ककल्प तलइएको छ भिे सं विधािमा िै सं घीय लोकताग्न्त्रक
गणतन्त्र िेपालको मूल सं रचिा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह गरी तीि तहको हुिे व्यिस्था रहे को छ ।
यसैगरी िेपालको राज्य शग्िको प्रयोग सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहले सं विधाि तथा कािूिबमोग्जम गिे
तसद्धान्त्तलाई स्िीकार गररएको छ । सं घले सं विधािद्वारा तिधाषररत अतधकार सं विधाि र सं घीय
कािूिबमोग्जम, प्रदे शले आफ्िो अतधकार सं विधाि र प्रदे श कािूिबमोग्जम, सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहको
साझा अतधकार सं विधाि, सं घीय कािूि, प्रदे श कािूि र गाउाँ सभा िा िगर सभाले बिाएको
कािूिबमोग्जम प्रयोग गिुप
ष िे सं िैधातिक व्यिस्था रहेको छ ।
सं विधािको धारा ५७ ले राज्यशग्िको बााँडफााँट गदै सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहको अतधकार
अिुसूची-५, ६, ७, ८, ९ मा उल्लेख गरे को छ । सं विधािको धारा ५८ ले सं घ, प्रदे श तथा स्थािीय
तहको अतधकारको सूची िा साझा सूचीमा उल्लेख िभएको िा सं विधािमा कुिै तहले प्रयोग गिे गरी
ितोवकएको विर्यमा सं घको अतधकार हुिे गरी अिग्शष्ट अतधकार सं घलाई प्रदाि गरे को छ ।
सं विधािको

धारा

५९

मा

सं घ, प्रदे श

र

स्थािीय

तहले आफ्िो

अतधकारसम्बन्त्धी विर्यमा कािूि बिाउिे, िावर्षक बजेट बिाउिे,

अतधकार

षेरको

आतथषक

तिणषय गिे, िीतत र योजिा तयार

गिे र त्यसको कायाषन्त्ियि गिे अतधकार सुतिग्ित गरे को छ भिे आतथषक अतधकारको प्रयोग केन्त्र,
प्रदे श र स्थािीय तहले कसरी गिे भन्ने विर्यसमेत उल्लेख गरे को छ । त्यस्तै िैदेग्शक सहायता
तथा ऋण तलिे अतधकार केन्त्र सरकारको मार हुिे तथा तीिै तहका सरकारको बजेट घाटा
व्यिस्थापि र वित्तीय अिुशासिसम्बन्त्धी व्यिस्था सं घीय कािूिबमोग्जम हुिे व्यिस्था रहे को छ ।
यसैगरी सं विधािको धारा ६० को उपधारा (१) मा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहले आफ्िो आतथषक
अतधकारषेरतभरको विर्यमा कर लगाउि र ती स्रोतहरूबाट राजस्ि उठाउि सक्िे तर साझा
सूचीतभरको विर्यमा र कुिै पति तहको सूचीमा िपरे को विर्यमा कर लगाउिे र राजस्ि उठाउिे
व्यिस्था िेपाल सरकारले तोकेबमोग्जम हुिे उल्लेख छ । सं विधािको धारा ६० को उपधारा (४)
बमोग्जम िेपाल सरकारले प्रदे श र स्थािीय तहलाई खचषको आिश्यकता र राजस्िको षमताको
आधारमा वित्तीय समािीकरण अिुदाि वितरण गिे¸ प्रदे शले सं विधािको धारा ६० को उपधारा (५)
बमोग्जम िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिुदाि र आफ्िो स्रोतबाट उठ्िे राजस्िलाई मातहतको स्थािीय
तहको खचषको आिश्यकता र राजस्िको षमताको आधारमा प्रदे श कािूिबमोग्जम वित्तीय समािीकरण
अिुदाि वितरण गिे व्यिस्था रहेको छ । राजस्ि बााँडफााँट गदाष षेरीय असन्त्तुलि, गररबी तथा
असमािताको न्त्यूिीकरण, िग्ञ्चतीकरणको अन्त्त्य, आकग्स्मक तथा अस्थायी आिश्यकता पूरा गिे
विर्यलाई ध्यािमा राखी गिुप
ष िे भिी सं विधािको धारा ६० को उपधारा (८) मा उल्लेख गररएको
छ । सं विधािको धारा ६० को उपधारा (६) मा सं घीय सग्ञ्चत कोर्बाट प्रदाि गिे सशतष अिुदाि,
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समपूरक अिुदाि िा अन्त्य प्रयोजिको लातग ददिे विशेर् अिुदाि वितरणसम्बन्त्धी व्यिस्था सं घीय
कािूिबमोग्जम हुिे व्यिस्था रहेको छ । प्रदे श तथा स्थािीय तहलाई हस्तास्तरण गररिे वित्तको
पररमाण रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको तसफाररसबमोग्जम हुिे कुरा सं विधािको धारा ६०
को उपधारा (३) मा उल्लेख गररएको छ । यसै गरी तीिै तहका सरकारबीचको सम्बन्त्ध सहकारीता,
सहअग्स्तत्ि र समन्त्ियको तसद्धान्त्तमा आधाररत हुिे, तीिै तहका सरकारबीच समन्त्िय कायम गिष
सं घीय सं सदले कािूि बिाउि सक्िे, प्रदे श र स्थािीय तहबीच कुिै वििाद उत्पन्न भए त्यसको
समाधाि प्रदे श सभाले गिष सक्िे र अन्त्तरप्रदे श व्यापारमा कुिै भेदभाि गिष िपाइिे भिी सं विधािले
तिदे ग्शत गरे को छ ।
अन्त्य कािूिी व्यिस्था
सं घीयतामा वित्तीय व्यिस्थापिको पष कािूिद्वारा तिदे ग्शत गररएको हुन्त्छ । सं विधािले
तिदे ग्शत गरे का वित्तीय हस्तान्त्तरणका पषलाई व्यिग्स्थत गरी सं विधािले तोकेका प्रािधािहरूलाई
कायाषन्त्ियि गिष अन्त्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापि ऐि, २०७४, रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त
आयोग ऐि, २०७४, स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४, आतथषक कायषवितध ऐि, २०५५, समपूरक
अिुदाि कायषवितध, २०७५, विशेर् अिुदाि कायषवितध, २०७५ लगायतका ऐि कािूिहरू कायाषन्त्ियिमा
रहेका छि् । वयिै कािूिहरूको अतधिमा रही तीिै तहका सरकारले कर तथा गैर कर तिधाषरण,
राजस्ि सङ्ककलि, अन्त्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्त्तरण, आन्त्तररक ऋण व्यिस्थापि, प्राकृततक स्रोतको
'रोयल्टी' बााँडफााँट लगायतका कायषहरू गिे आधार प्राप्त गरे का छि् । अन्त्तरसरकारी वित्त
व्यिस्थापि ऐि, २०७४ ले तीििटै तहलाई कर तथा गैरकर लगाउिसक्िे आधार प्रदाि गरे को
छ । उि ऐि अिुसार सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहले लगाउिसक्िे कर तथा गैरकर यस प्रकार
रहेको छ:•

सं घीय सरकारले लगाउिे,कर: भन्त्सार महसुल, अन्त्तःशुल्क, मूल्य अतभिृवद्ध कर (भ्याट),

सं स्थागत आयकर,

व्यग्िगत आयकर, पाररितमक कर ।
गैरकर: राहदािी शुल्क,

तभसा शुल्क,

पयषटि दस्तुर,

सेिा शुल्क दस्तुर,

जुिा ग्चठ्ठा,

क्यातसिो, दण्ड जररिािा ।
•

प्रदे शले लगाउिे,कर: घर जनगा रग्जस्ट्रेसि शुल्क, सिारी साधि कर, मिोरञ्जि कर, विज्ञापि कर, कृवर्
आयमा कर ।

304

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

गैरकर: सेिा शुल्क दस्तुर, पयषटि शुल्क, दण्ड जररिािा ।
•

स्थािीय तहले लगाउिे,कर: सम्पग्त्त कर, घर िहाल कर, घर जनगा रग्जस्ट्रेसि शुल्क, सिारी साधि कर, भूतम
कर (मालपोत), मिोरञ्जि कर, विज्ञापि कर, व्यिसाय कर ।
गैरकर: सेिा शुल्क, दस्तुर, पयषटि शुल्क, दण्ड जररिािा ।

सग्ञ्चत कोर्लगायत राजस्ि र खचषसम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था
सग्ञ्चत कोर्
सं विधािले सं घीय, प्रदे श र स्थािीय सं ग्चत कोर्को व्यिस्था गरे को छ । प्रत्येक गाउाँ पातलका
र िगरपातलकामा एक-एक स्थािीय सं ग्चत कोर् रहिेछ । त्यस्तो कोर्मा गाउाँ पातलका िा
िगरपातलकालाई प्राप्त हुिे सबै प्रकारको राजस्ि, िेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुिे अिुदाि
तथा गाउाँ पातलका िा िगरपातलकाले तलएको ऋण रकम र अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त हुिे रकम जम्मा हुिे
व्यिस्था रहे को छ । त्यस्तै प्रदे श सरकारलाई प्राप्त हुिे सबै प्रकारका राजस्ि, राजस्िको तधतोमा
तलइएका सबै कजाष, प्रदे श ऐिको अतधकारअन्त्तगषत ददइएको जुिसुकै ऋण असुलद्वारा प्राप्त भएको सबै
धि र िेपाल सरकारबाट प्राप्त हुिे अिुदाि एिं ऋण रकम प्रदे श ऐिद्वारा अको कुिै व्यिस्था
िगररएमा एक प्रदे श सरकारी कोर्मा आम्दािी बााँतधिे छ । िेपाल सरकारलाई प्राप्त हुिे सबै
प्रकारका राजस्ि, राजस्िको तधतोमा तलइएका सबै कजाष, ऐिको अतधकार अन्त्तगषत ददइएको जुिसुकै
ऋण असुल हुाँदा प्राप्त भएको सबै धि र िेपाल सरकारलाई प्राप्त हुिे अन्त्य जुिसुकै रकम सं घीय
ऐिद्वारा अको कुिै व्यिस्था िगररएमा सं घीय सग्ञ्चत कोर् िामक एक सरकारी कोर्मा आम्दािी
बााँतधिे भिी सं विधािमा उल्लेख गररएको छ ।
आन्त्तररक ऋण
सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहको बजेट घाटा व्यिस्थापि तथा अन्त्य वित्तीय अिुशासिसम्बन्त्धी
व्यिस्था सं घीय कािूिबमोग्जम हुिेछ भन्ने व्यिस्था अिुसार प्रदे श र स्थािीय तहलाई िैदेग्शक ऋणको
अतधकार िभएकोले घाटा बजेट व्यिस्थापि गिष आन्त्तररक ऋण तलिुपिे हुन्त्छ । सं घ, प्रदे श र
स्थािीय तहको आन्त्तररक ऋण तलिको लातग रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले समवष्टगत
आतथषक सूचकहरूको विश्लेर्ण गरी ऋणको सीमा तसफाररस गिे भिी सं विधािको धारा २५१ मा
उल्लेख रहे को छ । साथै, अन्त्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापि ऐिमा िेपाल सरकार र प्रदे श सरकारले
ऋणपर जारी गरी आन्त्तररक ऋण उठाउि सक्िे व्यिस्था रहेको छ ।
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िेपाल सरकारबाट ऋण
अन्त्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापि ऐि, २०७४ को दफा १५ मा िेपाल सरकारले प्रदे श र
स्थािीय तहलाई ऋण ददि सक्िे व्यिस्था छ । प्रदे श र स्थािीय तहले ऋण रकमको उपयोग,
भुिािीको तररका तथा समय सीमासमेत उल्लेख गरी ऋणको लातग अथष मन्त्रालयमा अिुरोध गरे मा र
उि अिुरोध मिातसि दे ग्खएमा िेपाल सरकारले ऋण प्रदाि गिे स्िीकृतत ददि सक्िे तथा ऋण प्रदाि
गिे स्िीकृतत भएमा सम्झौताबमोग्जमको अितधमा ऋण च ुिा िगरे मा िेपाल सरकारले सम्बग्न्त्धत प्रदे श
िा स्थािीय तहलाई उपलधध गराउिे अिुदािबाट त्यस्तो ऋण रकम असुल गिष सक्िे व्यिस्था रहे को
छ ।
राजस्ि बााँडफााँटको आधार
सं घ, प्रदे श तथा स्थािीय तहमा राजस्िको बााँडफााँट गदाष िेपालको सं विधाि, अन्त्तरसरकारी
वित्त व्यिस्थापि ऐि र रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐिमा रहेका प्रािधािलाई आधार
मािी गररएको छ । िेपालको सं विधािको धारा ६० मा िेपाल सरकारले सङ्ककलि गरे को राजस्ि
सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहलाई न्त्यायोग्चतरूपमा वितरण गिे व्यिस्था तमलाइिे प्रािधाि रहे को छ ।
अन्त्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापि ऐिको दफा ६ मा िेपाल सरकारले सङ्ककलि गिे राजस्िमध्ये मूल्य
अतभिृवद्ध कर र आन्त्तररक उत्पादिबाट उठे को अन्त्त:शुल्क रकम एक सं घीय विभाज्य कोर् खडा गरी
सो कोर्मा जम्मा गररिे र सो कोर्मा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रततशत िेपाल सरकारलाई, १५
प्रततशत प्रदे श सरकारलाई र १५ प्रततशत स्थािीय तहलाई बााँडफााँट गररिे व्यिस्था रहे को छ ।
रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐिको दफा १५ मा राजस्ि बााँडफााँटको आधार र ढााँचा
दे हायबमोग्जम तयार गिे दावयत्ि रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको रहिे भिी उल्लेख
गररएको छः•

जिसङ्कख्या र जिसाग्ङ्कख्यक वििरण,

•

षेरफल,

•

मािि विकास सूचकाङ्क,

•

खचषको आिश्यकता,

•

राजस्ि सङ्ककलिमा गरे को प्रयास,

•

पूिाषधार विकास,

•

विशेर् अिस्था,
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प्राकृततक स्रोतको 'रोयल्टी' बााँडफााँट
िेपाल सरकार, प्रदे श र स्थािीय तहबीच सं घीय कािूिबमोग्जम प्रकृततक स्रोतबाट प्राप्त हुिे
रोयल्टीको बााँडफााँट गिष सं घीय सग्ञ्चत कोर् खडा गरी तीि तहका सं ग्चत कोर्हरूमा िावर्षक रूपमा
रकम जम्मा गिुप
ष छष । पिषतारोहण, विद्युत, िि, खािी तथा खतिज र पािी तथा अन्त्य प्राकृततक
स्रोतबाट प्राप्त हुिे रोयल्टीको वित्त आयोगको तसफाररसमा प्राकृततक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुिे
प्रदे श र स्थािीय तहलाई प्रभावित भएको अिुपातमा समन्त्यावयक रूपमा बााँडफााँट तथा वितरण गिे
व्यिस्था गरे को छ। रोयल्टी बााँडफााँट गदाष िेपाल सरकारलाई ५० प्रततशत प्रदे शलाई २५ प्रततशत र
स्थािीयतहलाई २५ प्रततशत हुिे व्यिस्था रहे को छ ।
अिुदाि
िेपालको सं विधािले प्रदे श र स्थािीय तहलाई खचषको आिश्यकता र राजस्ि षमताको
आधारमा दे हायका चार प्रकारका अिुदािका माध्यमबाट प्रदे श र स्थािीय तहमा वित्तीय हस्तान्त्तरण
गिे व्यिस्था गरे को छ:वित्तीय समािीकरण अिुदाि
िेपाल सरकारले प्रदे श तथा स्थािीय तहको खचषको आिश्यकता र राजस्िको षमताको
आधारमा रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको तसफाररसमा प्रदे श र स्थािीय तहलाई वित्तीय
समािीकरण अिुदाि वितरण गिे व्यिस्था रहे को छ । यसैगरी,

प्रदे शले िेपाल सरकारबाट प्राप्त

अिुदाि र उठे को राजस्िलाई प्रदे शतभरका स्थािीय तहको खचषको आिश्यकता र राजस्िको षमताका
आधारमा वित्तीय समािीकरण अिुदाि वितरण गछष ।
सशतष अिुदाि
िेपाल सरकारले प्रदे श िा स्थािीय तहलाई कुिै योजिा कायाषन्त्ियि गिष आिश्यक शतष
तोकी अिुदाि ददिे गछष । प्रदे श तथा स्थािीय तहले त्यस्तो शतषको पालिा गिुष पिेछ । यसैअिुरूप
प्रदे शले पति प्रदे श कािूिबमोग्जम स्थािीय तहलाई सशतष अिुदाि ददिे गछष ।
समपूरक अिुदाि
िेपाल सरकारले प्रदे श िा स्थािीय तहलाई पूिाषधार विकाससम्बन्त्धी कुिै योजिा कायाषन्त्ियि
गिष दे हायका आधारमा समपूरक अिुदाि ददिे गछष:•

योजिाको सम्भाव्यता
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•

योजिाको लागत

•

योजिाबाट प्राप्त हुिे प्रततफल िा लाभ

•

योजिा कायाषन्त्ियि गिष सक्िे वित्तीय तथा भौततक षमता िा जिशग्ि

•

योजिाको आिश्यकता र प्राथतमकता

•

प्रदे शले आफ्िो कािूिबमोग्जम स्थािीय तहलाई समपुरक अिुदाि प्रदाि गिष सक्िेछ ।

विशेर् अिुदाि
िेपाल सरकारले दे हायको उद्देश्य प्रातप्तको लातग प्रदे श िा स्थािीय तहबाट सञ्चालि हुिे कुिै
खास योजिाको लातग विशेर् अिुदाि प्रदाि गिष सक्िेछ:•

ग्शषा, स्िास्थ्य, खािेपािी जस्ता आधारभूत सेिाको विकास र आपूततष गिे ।

•

अन्त्तरप्रदे श िा अन्त्तर स्थािीय तहको सन्त्तुतलत विकास गिे ।

•

आतथषक, सामाग्जक िा अन्त्य कुिै प्रकारले विभेदमा परे को िगष िा समुदायको उत्थाि िा
विकास गिे ।

•

प्रदे शले स्थािीय तहलाई प्रदे श कािूिबमोग्जम विशेर् अिुदाि प्रदाि गिष सक्छ ।

सं स्थागत व्यिस्था
सं घीयताको

सफल

कायाषन्त्ियिका

लातग

तीिै

तहका

व्यिस्थावपका,

कायषपातलका,

न्त्यायपातलका, सं सदीय सतमततहरू, रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीषकको
कायाषलय, अथष मन्त्रालय, महालेखा तियन्त्रक कायाषलय लगायत सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहका
सरोकारिाला सं स्थाहरूले समेत उल्लेख्य भूतमका तििाषह गरररहेका छि् ।
वित्तीय सं घीयता कायाषन्त्ियिका च ुिौती र अिसर
वित्तीय सं घीयताले राजस्ि सङ्ककलि, वित्तीय शग्िको बााँडफााँट र सरकारका वितभन्न
तहहरूबीच हुिे खचष ग्जम्मेिारीलाई बुझाउाँ दछ । लामो समयदे ग्ख एकात्मक शासि प्रणाली
ु मा सं घीय शासि प्रणाली ियााँ अभ्यास हो । मुलक
ु को समविकासका
अिलम्बि गरे को हाम्रो मुलक
लातग शासकीय स्िरूप पररितषि भए पति यसको कायाषन्त्ियिको पाटो अझै च ुिौतीपूणष रहेको छ ।
त्यसमा पति वित्तीय व्यिस्थापिको प्रवक्रया अझ जवटल मातिन्त्छ । प्रदे श र स्थािीय तहमा वित्त
व्यिस्थापिसम्बन्त्धी अिुभिको कमी, तीिै तहका सरकारबीच कायष सम्पादिमा दोहोरोपिा, प्रदे श र

308

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

स्थािीय तहमा आिश्यक खचषको पवहचाि हुि िसक्िु, तीिै तहका सरकारले आन्त्तररक ऋण
पररचालिका लातग उपलधध बजार र वित्तीय स्थावयत्िमा पािे प्रभाि आकलि गिष िसक्िु वित्तीय
सं घीयता कायाषन्त्ििको प्रमुख समस्याको रूपमा रहे को पाइन्त्छ ।
सरकारका तीिै तहमा आतथषक पषको सम्बन्त्धमा आिश्यक कािूि तथा िीततहरूको अभाि
रहिु, वित्तीय हस्तान्त्तरणका वितभन्न स्िरूप तथा उपयोगका बारे मा अतभमुखीकरण कायषक्रमहरू पयाषप्त
मारामा सञ्चालि हुि िसक्िु र यससम्बन्त्धी फरक बुझाइरहिु, सं विधाि प्रदत्त कायष ग्जम्मेिारी पूरा
गिष आिश्यक स्रोत पवहचाि गरी व्यिस्थापि गिष वढलाई हुि ु सं घीयता कायाषन्त्ििका च ुिौतीका रूपमा
तलइन्त्छ । यतत हुाँदाहुाँदै पति, सरकारका वितभन्न तहबीच वित्तीय स्रोत साधि सङ्ककलि गिे अिसर
तसजषिा हुि,ु सीतमत साधि र स्रोतले अतधकतम विकास गिे सोचको थालिी हुि,ु िागररकलाई सहज र
सुलभ तररकाले सेिाप्रिाह गिे विर्यमा स्थािीय जिप्रतततितधहरूबीच सकारात्मक सोचको सुरुिात हुि ु
सं घीयता कायाषन्त्ियिको महत्त्िपूणष पषको रूपमा तलि सवकन्त्छ । विकास तिमाषण लगायतका षेरमा
प्रदे श तथा स्थािीय सरकारबीच आफ्िो षेरको विकास आफैँ गिुप
ष छष भन्ने भाििाको विकास हुि,ु
स्थािीय सरकारहरूबीच सकारात्मक प्रततस्पधाषको भाििा जागृत हुि,ु राज्यका तीिै तहमा आतथषकसामाग्जक वक्रयाकलापमा विस्तार भई समग्र आतथषक विकासमा तीिै तहका सरकारको अपित्ि कायम
हुि ु सं घीयता कायाषन्त्ियिको मुख्य उपलधधी मान्न सवकन्त्छ।
तिष्कर्ष
हरे क कामको सफलता आतथषक स्रोत साधिमा भर पदषछ । राज्यका वितभन्न तहबाट हुिे
राजस्ि सङ्ककलि, सोको वितरण, खचष गिे पद्धतत, प्रवक्रया लगायतका पषहरूले वित्त व्यिस्थापिको
मापि गदषछ । वित्तीय सं घीयता सािषजतिक वित्त अिुशासिको महत्त्िपूणष पष हो । सं विधािले विग्त्तय
स्रोतको सङ्ककलि, सोको वितरण, आन्त्तररक तियन्त्रण, सग्ञ्चत कोर्को उपयोग लगायतका अतधकार
तीिै तहका सरकारलाई ददएको छ । राजस्ि सङ्ककलिका िाममा वितभन्न प्रदे श तथा स्थािीय
सरकारहरूले िागररकले धान्न सक्िेभन्त्दा बढी कर उठाउिे गरे को गुिासो बढ्दै गएको छ । करको
दायरा बढाउाँ दै जािे र सो अिुरूपको विकासका गततवितधहरू सञ्चालि हुि िसक्दा िागररकहरूमा
सं घीय व्यिस्थाप्रतत िै िैराश्यता तसजषिा हुि सक्िे खतरा छ ।
ु को सं घीय अभ्यास हेदाष राज्यको स्रोत साधिमा केन्त्र िै बतलयो भएको
विश्वका वितभन्न मुलक
पाइन्त्छ । िेपालको सन्त्दभषमा पति सबै प्रदे श तथा स्थािीय सरकारहरू आतथषक स्रोत साधिमा समाि
रूपमा सषम छै िि् । वित्तीय पष कमजोर हुाँदासम्म अन्त्य पषले समेत प्रभािकारी कायष सम्पादि
गिष सक्दै ि । यसले गदाष सबै तहको विकास समाि रूपमा िहुि पति सक्छ । िेपालको सन्त्दभषमा
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तीिै तहका सरकारहरूलाई आफूसाँग भएको अतधकारको प्रयोग गरी स्रोतको व्यिस्थापि तथा खचष
व्यिस्थापि गिष आ-आफ्िो अतधकार षेरको सन्त्दभषमा कािूि बिाउिे, तिणषय गिे, बजेट ल्याउिे, िीतत
तथा योजिा तयार गिे र त्यसको कायाषन्त्ियि गिुक
ष ा साथै प्राकृततक स्रोतको उपयोग र सोको
समन्त्यावयक वितरण गरी लाभ प्राप्त गिे अतधकार सं विधािले प्रदाि गरे को छ । सं घीयताको सफल
कायाषन्त्ियिका लातग सरकारका तहहरूबीच स्िस्थ, पारदशी तथा सन्त्तुतलत वित्तीय व्यिस्थापि हुि ु पछष
भिी सं विधािले िै तिदे ग्शत गरे को छ । अतधकारको बााँडफााँट र स्िायत्तताले सं घीयताको अन्त्तर
सम्बन्त्ध र यसको प्रभािकाररता तिधाषरण गदषछ । सं घीयताको सफल कायाषन्त्ियि वित्तीय सं घीयताको
सफल एिं पररणामदायी कायाषन्त्ियिमा तिभषर गछष । तीिै तहको सरकारबीच आिश्यकता, औग्चत्य र
स्पष्ट आधारमा स्रोतको बााँडफााँट हुिे र जितामा करको भार कम पदाष मारै वित्तीय सं घीयताको
सफल कायाषन्त्ियि मापि गिष सवकन्त्छ । सं घीयताको सफल कायाषन्त्ियिका लातग कुशल वित्तीय
व्यिस्थापि महत्त्िपूणष पष हो ।
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रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिको च ुिौती

मेघराज अयाषल



सारांश

राष्ट्र, रावष्ट्रयता र िागररकलाई भय, रास, अभाि, दबाब र सङ्कटबाट मुि गराउिका तितमत्त
अिलम्बि गररिे वक्रयाकलापहरूको समवष्टले रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिलाई बुझाउाँदछ । विकतसत
दे शहरूले आफ्िो दे शको अग्स्तत्ि, रावष्ट्रय स्िाथष र पवहचाि अतभिृवद्ध गिे गरी यसलाई प्राथतमकतामा
राखेका हुन्त्छि् भिे िेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रका लातग यी कुराको अततररि ददगो शाग्न्त्त,
सुशासि, विकास र समृवद्धको आकाङ्कषा पूरा गिष व्यिग्स्थत र प्रभािकारी कायषिीतत सवहतको विस्तृत
सुरषा योजिाको आिश्यकता पदषछ । हरे क दे शको लातग आफ्िो आन्त्तररक एिं बाह्य सुरषा प्रमुख
र सं िेदिशील विर्य हो ।
सुदृढ राजिीततक सं स्कारको विकासमाफषत् रावष्ट्रय एकताको प्रिद्धषि, सबल कुटिीततका माध्यमबाट
ु साँग मैरी एिं सन्त्तुतलत सम्बन्त्धको विकास, कोतभड-१९ जस्ता महामारीबाट िागररकको
तछमेकी मुलक
सुरषा, प्राकृततक प्रकोप एिं जोग्खम न्त्यूिीकरणका लातग समेत रावष्ट्रय सुरषा िीततको प्रभािकारी
कायाषन्त्ियि, रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिसम्बन्त्धी मुद्दाहरू, रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिसाँग सम्बग्न्त्धत
विद्यमाि प्रािधािहरू, ििीितम सिाल र रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिलाई प्रभािकारी बिाउि अिलम्बि
गिुपष िे उपायहरूलगायतका विर्यहरू यस लेखमा समेवटएका छि् ।
विर्य प्रिेश
राष्ट्र, रावष्ट्रयता र िागररकको सुरषा सरकारको प्रमुख दावयत्ि हो । िागररकलाई भय, रास,
सङ्कट र जोग्खमबाट मुि गराई सुरषाको पूणष प्रत्याभूतत ददलाउिु सरकारको प्राथतमक ग्जम्मेिारी
हो । रावष्ट्रय सुरषाले दे शको पवहचाि, स्ितन्त्रता, सािषभौतमकता, भौगोतलक अखण्डता, रावष्ट्रय एकता,
स्िाधीिता र स्िातभमािलाई अषुण्ण राख्दै दे शको राजिीततक, आतथषक, सामाग्जक, सांस्कृततक तथा
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धातमषक सुरषा, परराष्ट्र िीतत, रषा िीतत, र सुरषा िीतत, दे शमा उपलधध प्राकृततक स्रोत साधिको
सं रषण एिं सम्िद्धषि तथा पयाषिरणीय सुरषा, मािि सुरषालगायत राष्ट्रको पवहचािसाँग सम्बग्न्त्धत
सम्पूणष ऐततहातसक तथा पुराताग्त्िक सम्पदा र पषहरू सबैलाई समेटेको हुन्त्छ । मूलतः रावष्ट्रय
सुरषातभर राज्य सुरषा र मािि केग्न्त्रत सुरषा गरी दुई महत्त्िपूणष विर्यहरू रहे का हुन्त्छि् । राज्य
सुरषाअन्त्तगषत राष्ट्रको सीमा सुरषा, जितामा तिवहत सािषभौमसत्ताको रषा र मूल कािूिको रूपमा
रहेको सं विधाि र यसअन्त्तगषत रही व्यिस्थावपकाले बिाएका कािूिको कायाषन्त्ियि गरी जिताको

Choice, Voice and Rights को उग्चत सम्माि गिे िातिारण तसजषिा गिुष रहेको हुन्त्छ भिे मािि
केग्न्त्रत सुरषाअन्त्तगषत मािि सुरषा, सामाग्जक सुरषा, आतथषक सुरषा, पयाषिरणीय सुरषा, भविष्यदशी
विकास र विकाससाँगै जोतडएर आउिे वितभन्न आपरातधक वक्रयाकलापको तियन्त्रण गिेजस्ता कायषहरू
समाविष्ट हुन्त्छि् ।
रावष्ट्रय सुरषालाई क्रतमक रूपमा प्रभािकारी, अपेषाकृत र व्यिग्स्थत बिाई राज्य र
िागररकलाई आन्त्तररक र बाह्य षेरबाट तसजषिा हुि सक्िे कुिै पति रास, भय र डरबाट मुि
गराउि अिलम्बि गररिे िीततगत, सं स्थागत र कायषगत वक्रयाकलापहरूको समग्रताले रावष्ट्रय सुरषा
ु
व्यिस्थापिलाई बुझाउाँ दछ । रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापि मुलक
र िागररकलाई सुरग्षत तुल्याउि
वितभन्न शासकीय तहमा गररिे बहुपषीय वक्रयाकलापको समवष्ट हो । रावष्ट्रय सुरषाको विर्य दे शगत,
पररग्स्थततगत हुन्त्छ । विकतसत दे शहरूले स्िाधीिता र आफ्िो पवहचािलाई रावष्ट्रय सुरषाको विर्यमा
ु हरूले यी कुराहरूको अततररि विकास र
राखेका हुन्त्छि् भिे िेपाल जस्ता विकासशील मुलक
समृवद्धलाई समेत रावष्ट्रय सुरषाको प्राथतमकतामा राख्िुपिे अिस्था रहेको छ । हािषडष विश्वविद्यालयले
िागररक र समुदायलाई विश्वसिीय तिरले आत्मतिणषय, स्िायत्तता, समृवद्ध र सुखको उपभोग गिष सषम
तुल्याउिे गरी आन्त्तररक र बाह्य पररग्स्थततलाई तियन्त्रणमा राग्खराख्ने राजकीय िा शासकीय
षमतालाई रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्था भिी पररभावर्त गररएको पाइन्त्छ । िेपालको ितषमाि सं विधाि र
ु को स्ितन्त्रता, सािषभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, रावष्ट्रयता र स्िाधीिताको सं रषण गदै
कािूिले मुलक
रावष्ट्रय एकतालाई अषुण्ण राख्नु तथा व्यग्िको ग्जउ-धि र स्ितन्त्रताको सं रषण प्रत्याभूत गिुल
ष ाई
रावष्ट्रय सुरषा भिी उल्लेख गररएको पाइन्त्छ । रावष्ट्रय सुरषा एक बहुआयातमक विर्यिस्तु हो ।
ु को प्रततरषा मातमला, आन्त्तररक सुरषा, परराष्ट्र मातमला, सामाग्जक आतथषक िीतत, सैन्त्य शग्ि,
मुलक
िातािरण र पयाषिरणीय सुरषा, सबल सामाग्जक सुरषा, आतथषक समृवद्ध र माििीय सुरषा, सुदृढ
राजिीतत, सबल कूटिीतत, रावष्ट्रयता र सािषभौमसत्ता र विकासको पष बृहत् अथषमा रावष्ट्रय सुरषाका
आधारभूत अन्त्तरिस्तुहरू हुि ् ।
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रावष्ट्रय सुरषाको अिधारणा
राज्यको उत्पग्त्तसाँगै राज्यको आधारभूत कायषको रूपमा रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थाको अिधारणा
आएको भए पति रावष्ट्रय सुरषाको आधुतिक अिधारणाको प्रारम्भ िेस्टफेतलया सग्न्त्धबाट भएको पाइन्त्छ
तर प्राग्ज्ञक विर्यको रूपमा यसले दोस्रो विश्वयुद्धपतछ मार स्थाि पाएको दे ग्खन्त्छ । दोस्रो विश्व
युद्धपतछ अमेररकामा यस अिधारणको विकास भएको मातिन्त्छ । त्यहााँ सि् १९४७ मा रावष्ट्रय सुरषा
कािूि

(िेसिल

सेक्युररटी

एक्ट)

ल्याइएको

तथयो

जसलाई

अमेररकाको

इततहासमा

रावष्ट्रय

सुरषासम्बन्त्धी महत्त्िपूणष दस्तािेजको रूपमा तलइन्त्छ । सि् १९७० पूि ष रावष्ट्रय सुरषातभर रावष्ट्रय
ु लाई बाह्य आक्रमणबाट जोगाउिे, परम्परागत
सीमा र भौगोतलक अखण्डताको सुरषा, मुलक
कूटिीततको अिलम्बि, सम्प्रभुताको रषा गिे विर्यहरूमा राग्खन्त्थ्यो भिे दोस्रो विश्व युद्धको
समातप्तपतछ र शीत युद्ध अन्त्त्य र विश्वव्यापीकरणको विकास साँगसाँगै रावष्ट्रय सुरषाको ििीितम
अिधारणाले विकाससाँगै माििकेग्न्त्रत सुरषा र अन्त्तराषवष्ट्रय साझेदारी तथा रावष्ट्रय प्रततिद्धतालाई समेत
रावष्ट्रय सुरषाको अिधारणातभर समािेश गरे को पाइन्त्छ ।
रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिको आिश्यकता
ु को सािषभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता एिं स्िाधीिताको रषा गदै जिताको जीउ, धि
मुलक
ु
र स्ितन्त्रताको सुरषा गिष र मुलक
र िागररकको सुरषामा अन्त्तराषवष्ट्रय षेरबाट हुिे च ुिौतीको
सामिा गिषका तितमत्त रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिको अपररहायषता रहे को हुन्त्छ । रावष्ट्रय सुरषा
प्रभािकारी हुि िसकेको खण्डमा दे शको सािषभौतमकता मातथ खतरा तसजषिा भई राज्य र िागररकलाई
ु मा
बाह्य षेरबाट समेत हुिसक्िे सम्भावित आक्रमण र हस्तषेपले सधैँ वपरोतलराखेको हुन्त्छ । मुलक
वितध र पद्धततको शासि कायम गरी मािि अतधकार र मौतलक अतधकारको उपभोगलाई सुतिग्ित गरी
आम िागररकको जीििमा खुशी र सन्त्तुवष्टमा अतभिृवद्ध गिषसमेत रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्था जरुरी
ठातिन्त्छ ।
कुिै पति दे शको सुरषा तिकायको सुदृढीकरण गरी राष्ट्रलाई सङ्कट आउाँ दा उि सङ्कटसाँग
जुध्ि सक्िे गरी तयारी अिस्थामा राख्ने कायषका लातग समेत रावष्ट्रय सुरषाका सम्बन्त्धमा बिाइएको
ु मा शाग्न्त्त, सुव्यिस्था र अमिचयि कायम गरी
योजिाले सुदूरभविष्यसम्म सहयोग पुर्याउाँ छ । मुलक
िागररकलाई रोग, भोग, गररबी र शोर्णबाट मुि गराई मयाषददत जीिि ग्जउिे िातािरण तय
गिषसमेत यसले सघाउ पुर्याउाँ छ । लोकताग्न्त्रक मूल्य मान्त्यताको सं रषण र सम्िद्धषि गदै असल
राजिीततक सं स्कारको विकास, चेतिायुि समाजको तिमाषण र समृद्ध राष्ट्रको कल्पिालाई साकार पािष
रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिको कायषयोजिाले मागषतिदे शि गदषछ । विश्वव्पीकरणको विकाससाँगै ियााँियााँ
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प्रवितधको विश्वव्यापी पहुाँचले विश्वलाई एउटा सािो गाउाँ को रूपमा खुम्च्याएको छ भिे यससाँगै जोतडएर
आउिे सामाग्जक अपराध, साइबर अपराध र सिदठत अपराधको तियन्त्रण गिषसमेत यसको
आिश्यकता महसुस गररएको छ । प्राकृततक तथा मािि तितमषत सं रचिाका कारण तसग्जषत विपदको
प्रभाकारी

ढिले

व्यिस्थापि

गरी

िागररकहरूलाई

सुरग्षत

गराउि

तिसन्त्दे ह

रावष्ट्रय

सुरषा

व्यिस्थापिको खााँचो पदषछ । सि् २०१९ मा चीिको िुहािबाट फैतलएको कोतभड महामारीको
तियन्त्रण गिष धै रे राष्ट्रहरू च ुवकरहे को अिस्था छ भिे केही राष्ट्रहरू जस्तैः जापाि, दग्षण कोररया र
चीिले यसलाई सहजै तियन्त्रण गरी आफ्िा िागररकहरूलाई महामारीबाट जोगाइराखेको उदाहरण
हाम्रा माझ रहे को छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्त्छ भिे जुि दे शको सरकारले रावष्ट्रय सुरषासम्बन्त्धी
विर्यलाई प्रमुख प्राथतमकामा राखेर अगातड बढाइरहेको छ, त्यो दे श आफ्िा िागररकको सुरषमा
पूणत
ष ः सफल भएको पाइन्त्छ । कोतभड-१९ महामारीजस्ता विश्वव्यापी रूपमा फैलिसक्िे अन्त्य
रोगबाट समेत आफ्िा िागररकहरूलाई सुरग्षत गराउि यसको खााँचो हुन्त्छ । िेपालजस्तो भौगोतलक
ु का लातग तभन्न शासि प्रणाली र शासकीय सं रचिा भएका विश्व अथषतन्त्रमा
अिग्स्थतत भएको मुलक
ु साँग सौहादषपूण,ष समदूरी कूटिीततक सम्बन्त्धको
प्रततस्पधी ढिले अगातड बढ्ि खोज्िे तछमेकी मुलक
आधारमा व्यिहार गिष तथा कूटिीततलाई रावष्ट्रय वहत अिुकुल प्रयोग गिष समेत रावष्ट्रय सुरषाको
अिधारणाले मद्दत गदषछ ।
रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिको षेर
रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिलाई प्रभािकारी बिाई भौगोतलक एकता र सीमािाको सं रषण गिष,
राज्यको विग्शष्टता तथा स्िाधीिता, सं स्था र शासिलाई बाह्य हस्तषेपबाट मुि राख्न, िागररकका
आधारभूत आिश्कयताको पररपूततष गिष र राष्ट्रको वहतअिुकूल अन्त्य राष्ट्रसाँग कूटिीततक एिं आतथषक
सम्बन्त्ध कायम गिषलाई सहज होस् भन्ने अतभप्रायले रावष्ट्रय सुरषा व्यस्थापिको षेर आन्त्तररक र
बापय षेर गरी दुई भागमा विभाजि गररएको हुन्त्छ ।
आन्त्तररक सुरषा व्यिस्थापि
राजिीततक दलहरूबीच बढ्दै जािसक्िे असमझदारी र असहमतीले गदाष अिलम्बि गरराँ दै
आएको शासि प्रणालीमा समेत खतरा उत्पन्न हुि सक्दछ । आन्त्तररक राजिीततक सं घर्षको
व्यिस्थापि गरी असल, कुशल, प्रभािकारी एिं जिमुखी शासिको सुतिग्ितता गिुष आन्त्तररक सुरषा
व्यिस्थापिको महत्त्िपूणष षेर रहेको छ । दे शतभर उत्पन्न हुिसक्िे राजिीततक सङ्कट समयमै
समधाि गिष िसकेमा त्यसको पररणाम समग्रतामा िागररकले भोनिुपिे हुन्त्छ । यस्तै यथाथषलाई
ध्यािमा राखी अग्घ बढ्िुपिे दे ग्खन्त्छ । राज्यविरुद्धको अपराधको रुपमा तलइिे सिदठत अपराध,

314

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

विद्युतीय अपराध, मािि बेचतबखि, एकातधकार, आतङ्किाद, भष्ट्राचार र अिैध मुरा तिमषलीकरणजस्ता
अपराधको प्रभािकारी तियन्त्रणसमेत यसअन्त्तगषत पदषछि् ।
िेपालको साषरता दर वि.सं . २०६८ को जिगणिाअिुसार ६५.९ प्रततशत रहेको छ,
अग्शषा र गररबीका कारण समाजमा हुिे छु िाछू त, बोक्सी प्रथा लगायतका सामाग्जक कुरीततको
तियन्त्रण गरी सभ्य र समुन्नत समाजको तिमाषण गिे कायषसमेत यसतभर समेवटन्त्छि् । षेरीय
दलहरूको उदय र राजिीततक महत्त्िकाङ्कषाका कारण जातीय, धातमषक िा साम्प्रदावयक फैलि सक्िे
कुरालाई दृवष्टगत गदाष यसको व्यिस्थापिसमेत महत्त्िपूणष मुद्दाको रूपमा रहेको छ ।
ग्रामीण भेगबाट शहरी षेरमा बसाइाँसराइ गिे क्रम बढे साँगै शहरी षेरको सुरषा, महत्त्िपूणष
सं रचिा र षेरको सुरषा, राजमागषको सुरषा, औद्योतगक तथा वित्तीय सुरषाजस्ता विर्यहरू आन्त्तररक
सुरषा व्यिस्थापिकै विर्यिस्तु हुि ् । िेपालको सं विधािमा सािषजतिक सम्पग्त्तको सुरषा र सं रषण
गिुष प्रत्येक िागररकको कतषव्य हुिे कुरा उल्लेख गररए पति राज्यको स्िातमत्िमा रहेका प्राकृततक
स्रोत तथा सम्पग्त्तको दुरुपयोग हुिे अिस्थाबाट बचाउिु पति आन्त्तररक सुरषा व्यिस्थाकै एउटा पष
हो । त्यसै गरी िर्ेिी मिसुिको समयमा पहाडमा बाढी पवहरो र तराईमा डुबािजस्ता प्राकृततक
विपदबाट धेरै मातिसहरूले ज्याि गुमाउि परे को ितषमाि सन्त्दभषमा ठोस योजिा बिाई यस्ता
घटिाबाट िागररकको सुरषा गिे र समय-समयमा हुिे हिाइ र सिारी दुघट
ष िाबाट हुिे माििीय
षततलाई न्त्यूिीकरण गिे कायषसमेत यसअन्त्तगषत पदषछि् ।
बाह्य सुरषा व्यिस्थापि
बाह्य षेरमा हुिे घटिासमेत दे शको सुरषासाँग जोतडएर आउिे हुाँदा राष्ट्रहरूबीच हुिे युद्ध
तियन्त्रण र द्वन्त्द्व व्यिस्थापि गिे र विश्वव्यापी रूपमा शाग्न्त्त कायम गिष हततयार कटौती र
तिशस्त्रीकरणसम्बन्त्धी

अन्त्तराषवष्ट्रय

फोरममा

आफ्िो

दे शको

तफषबाट

आिाज

उठाउिे

कुराहरू

यसअन्त्तगषत पदषछि् । राजिीततक, आतथषक, सामाग्जक र धातमषक भाििाबाट प्रेररत भएर हुिे
ु साँग सहकायष गिे विर्यहरू यसअन्त्तगषत पदषछि् ।
आतङ्ककारी घटिाहरूको रोकथाममा अन्त्य मुलक
आधुतिक सूचिा प्रवितधमा बढे को पहुाँचसाँगै जोतडएर आउिे विद्युतीय अपराध र साइबर अपराधको
तियन्त्रणमा साझा प्रततबद्धताका साथ विश्व जगतसाँग सहकायष गिे विर्यहरूसमेत बाह्य सुरषा
व्यिस्थापिअन्त्तगषत रहे का हुन्त्छि् । िेपाललगायत अन्त्य दे शलाई ट्राग्न्त्जट िा गन्त्तव्य बिाएर गररिे
लागू और्ध कारोिार, मािि तस्करी र अिैध मुराको ओसारपसारजस्ता वक्रयाकलापहरू कुिै एक
दे शमा मार सीतमत िहुिे र एक दे शको पहलकदमीबाट मार तियन्त्रण सम्भि िहुिे हुाँदा बहुपषीय
सहकायष र चासो जरुरी दे ग्खन्त्छ । रावष्ट्रय प्रततरषा प्रणालीको विकास, युद्ध र सं घर्षहरूको समातप्त र
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आणविक र रासायतिक हातहततयार कटौती गरी शान्त्त र समुन्नत विश्व समाजको तिमाषण गिे कुराहरू
यसअन्त्तगषत पदषछि् ।
रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिसम्बन्त्धी विद्यमाि प्रािधाि
रावष्ट्रय

सुरषा

व्यिस्थापिको

विद्यमाि

अिस्थाको

विश्लेर्ण

गदाष

िीततगत,

सं स्थागत,

कायषगतजस्ता पषहरूको विश्लेर्ण गिुष उपयुि हुन्त्छ ।
िीततगत व्यिस्था
सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासि व्यिस्थाको माध्यमबाट ददगो शाग्न्त्त, सुशासि,
विकास र समृवद्धको आकाङ्कषा साकार पािे सपिासवहत सं विधाि सभाबाट वि.सं . २०७२ असोज ३
गते जारी भएको िेपालको ितषमाि सं विधािको प्रस्ताििा िै िेपालको स्ितन्त्रता, सािषभौतमकता,
भौगोतलक अखण्डता, स्िाधीिता र स्िातभमािलाई अषुण्ण राख्ने राख्ने कुरा उल्लेख गररएको छ ।
सं िैधातिक विकासक्रमको इततहासमा पवहलोपटक रावष्ट्रय वहतका विर्यहरूमा िेपालको स्ितन्त्रता,
सािषभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, रावष्ट्रयता, स्िाधीिता, स्िातभमाि, िेपालीको हक वहतको रषा,
सीमािाको सुरषा, आतथषक समुन्नतत र समृवद्ध रावष्ट्रय वहतका आधारभूत विर्यहरू हुिेछि् र रावष्ट्रय वहत
प्रततकूलको आचरण र कायष सं घीय कािूिबमोग्जम दण्डिीय हुिेछि् भन्ने प्रािधाि ितषमाि सं विधािको
धारा ५ मा उल्लेख गररएको छ । त्यसैगरी राज्यका तिदे शक तसद्धान्त्तअन्त्तगषत राजिीततक उद्देश्यमा
िेपालको स्ितन्त्रता, सािषभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता र स्िाधीितालाई सिोपरर राख्दै िागररकको
ग्जउ, धि, समािता र स्ितन्त्रताको सं रषण गिे कुरा उल्लेख गररएको छ । राज्यका िीततहरूअन्त्तगषत
धारा ५१ मा रावष्ट्रय एकता र रावष्ट्रय सुरषासम्बन्त्धी िीततमा सातिटा िीततहरू तिधाषरण गररएको छ,
जुि रावष्ट्रय एकता अषुण्ण राख्ने, तहगत सहयोगात्मक सम्बन्त्ध विकास गरी रावष्ट्रय एकता प्रिद्धषि गिे,
शाग्न्त्त सुरषाको व्यिस्था गिे, माििीय सुरषाको प्रत्याभुतत गिे, सुरषा तिकायलाई सबल, सुदृढ,
व्यािसावयक, समािेशी र जिउत्तरदायी बिाउिे, िागररकलाई राष्ट्रको सेिा गिषसषम र तयार बिाउिे
र सम्पूणष पूिरष ाष्ट्रसेिकहरूमा रहेको ज्ञाि, सीप र अिुभिलाई रावष्ट्रय वहतमा समुग्चत उपयोग गिे
कुरासाँग सम्बग्न्त्धत छि् ।
िेपालको समग्र रावष्ट्रय वहत, सुरषा र प्रततरषासम्बन्त्धी िीतत तजुम
ष ा गिष तथा िेपाली सेिाको
पररचालि िा तियन्त्रण गिषका लातग िेपाल सरकार मग्न्त्रपररर्द्लाई तसफाररस गिष सं विधािको धारा
२६६ मा प्रधािमन्त्रीको अध्यषतमा सुरषा पररर्द् रहे को छ भिे धारा १६७ मा िेपालभर िा
िेपालको कुिै भागमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा मग्न्त्रपररर्द्को तसफाररसमा सेिा पररचालि गिष
सक्िे व्यिस्थासमेत रहेको छ । ितषमाि सं विधािको धारा २७३ मा िेपालको सािषभौमसत्ता,
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भौगोतलक अखण्डता िा कुिै भागको सुरषामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विरोह, चरम आतथषक
वििृङ्खलता, प्राकृततक विपद िा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपततले िेपालभर
िा िेपालको कुिै खास षेरमा लागू हुिे गरी सङ्कटकालीि अिस्थाको घोर्णा गिष िा आदे श जारी गिष
सक्िे व्यिस्था रहे को छ । सुरषा व्यिस्थालाई प्रभािकारी बिाउि प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे
कायषको सञ्चालि, सुपररिेषण र समन्त्िय सं घीय कािूिबमोग्जम हुिे गरी सं विधािमै स्पष्टसाँग लेग्खएको
ु े िेपालको
छ । राजीतितक पररितषि हुाँदा अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्धमा कुिै खलल िपुगोस भन्ने हे तल
ु
परराष्ट्र िीतत सञ्चालिका आधारहरूमा सं यि
राष्ट्रसं घको बडापर, पञ्चशीलको तसद्धान्त्त, असं लनिता,
अन्त्तराषवष्ट्रय कािूि र विश्व शाग्न्त्तको मान्त्यता भिी सं विधािमा िै उल्लेख गररएको छ ।
त्यसैगरी िेपालको रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापलाई मागषतिदे शि गिष स्थािीय प्रशसि ऐि,
२०२८, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी ऐि र तियमािलीहरू, सैतिक ऐि, २०६३ र तियमािली २०७०,
ु अपराध सं वहता, २०७४ लगायतका कािूिहरू हाल
सिदठत अपराध तििारण ऐि, २०७०, मुलक
कायाषन्त्ियिमा रहेका छि् ।
सं स्थागत व्यिस्था
रावष्ट्रय सुरषालाई योजिाबद्ध ढिले सञ्चालि गिष सं विधािले राष्ट्रपततको भूतमका, र सं विधाि
एिं वितभन्न कािूिले सुरषा व्यिस्थापिसम्बन्त्धी िीततगत तिणषय र व्यिस्थापकीय कायषको िेतत्ृ ि गिे
सिोच्च तिकाय रावष्ट्रय सुरषा पररर्द् (सं विधािको धारा २६६ बमोग्जम) गठि हुिे र कायषसम्पादि
गिे उल्लेख गररएको पाइन्त्छ । त्यसैगरी सं स्थागत रूपमा िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी र रावष्ट्रय
अिुसन्त्धाि विभाग, प्रदे श प्रहरी, प्रदे श अिुसन्त्धाि व्यूरो र िगर प्रहरीको व्यिस्था रहे को पाइन्त्छ भिे
यी तिकायहरूको काम, कतषव्य र अतधकार सम्बद्ध कािूिमा व्यिस्था गररएको छ ।
कायषगत प्रयास
ु ै पुगे पति अपराधबाट छु टकारा िपाओस् भन्ने अतभप्रायले
िेपाल प्रहरीले अपराधी जहााँसक
इन्त्टरपोलको सदस्यता ग्रहण गरी सूचिा आदाप्रदाि तथा सहकायष गरररहे को छ । त्यसैगरी
िागररकलाई सुरषाको पूणष प्रत्याभूतत ददलाउि टोलफ्री टे तलफोि सञ्चालि, सुरषा गस्ती, मोबाइल
टोली पररचालि तथा वितभन्न सुरषा कारिाही तिरन्त्तर ढिले सञ्चालिमा रहे को पाइन्त्छ । सुरषा
च ुिौतीलाई दृवष्टगत गरी रावष्ट्रय सुरषामा खतरा पुर्याउि सक्िे पष/समूहसाँग िाताष गिे, हातहततयार
खोजी र तियन्त्रणका कायषहरू सुरषा तिकायबाट अििरत रूपमा भइरहे को पाइन्त्छ । सामुदावयक
प्रहारी साझेदारी कायषक्रममाफषत् वितभन्न जिचेतिामूलक कायषक्रम सञ्चालि गरी रावष्ट्रय सुरषा
व्यिस्थापलाई प्रभािकारी बिाउि प्रयत्न दे ग्खन्त्छ ।
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रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिमा दे ग्खएका च ुिौती
ु ा साथै यो गततशील विर्य पति हो । रावष्ट्रय र
सुरषा मातमला बहुआयातमक हुिक
अन्त्तराषवष्ट्रयस्तरमा हुिे आतथषक, सामाग्जक, सामररक एिं िातािरणीय पररितषिसाँगै सुरषा चासो र
च ुिौती पररितषिशील हुिे गदषछ । मूलतः आन्त्तररक र बाह्य षेरबाट तसजषिा हुिे सुरषा च ुिौतीलाई
तिम्िािुसार प्रस्तुत गिष सवकन्त्छःआन्त्तररक च ुिौती
•

राजिीततक दलहरूबीचको ततितापूणष व्यिहार र फरक कायषशैलीका कारण उत्पन्न हुिे
ु तिमाषण गिु,ष
द्वन्त्द्वको व्यिस्थापि गरी समृद्ध मुलक

•

सं घीय स्िरूपको राज्यको राजिीततक र प्रशासतिक सं रचिालाई सं विधािको भाििाअिुरूप
वक्रयाशील बिाउाँ दै सामाग्जक एिं साम्प्रदावयक सद्भाि खलबतलि िददई आन्त्तररक रावष्ट्रय
एकतालाई बतलयो पािुष र वित्तीय सं घीयताको माध्यमबाट राजिीततक र प्रशासतिक
सं घीयतालाई सं स्थागत गिु,ष

•

सं घीय शासि प्रणालीको प्रभािकारी सञ्चालिका लातग आिश्यक पिे स्रोत र साधिको प्रबन्त्ध
र तियमसित ढिले पररचालि गरे र प्रदे श-प्रदे शबीच, प्रदे श र स्थािीय सरकारबीच, प्रदे श र
केन्त्रबीचको राजिीततक, आतथषक र वित्तीय अतधकारको सन्त्तुलि कायम गिु,ष

•

विद्यमाि अतियतमतता, अपराधको राजिीतीकरण र राजिीततको अपराधीकरण रोक्ि आिश्यक
पिे

उच्च

िैततक

धरातलको

राजिीततक

सं स्कार, प्रशासतिक

प्रततबद्धता

एिं

सुरषा

सिठिहरूको व्यािसावयक उत्कृष्टता कायम गिु,ष
•

वितधको शासिको सिोच्चतालाई सबै तह र तप्काले व्यिहारमा स्िीकार गरे र लोकताग्न्त्रक
सं स्थाहरूको सबलीकरण गदै जिताप्रतत उत्तरदायी बिाई असल, कुशल र प्रभािकारी
शासिको विकास गिु,ष

•

बढ्दो व्यापार घाटा र आतथषक परतिभषरतालाई न्त्यूिीकरण गदै अथषतन्त्रमा तुलिात्मक
लाभका षेरहरू पवहचाि गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा तियाषत प्रिषधि गिु,ष

•

रावष्ट्रय ऐक्यबद्धता कायम गदै समता र समाितामा आधाररत समािेशी समाजको तिमाषण गिु,ष

•

सं घीय

सं रचिाअिुरूप

सम्बद्ध

सुरषा

तिकायहरूको

सं रचिागत पुिसंरचिा

स्पष्टतासवहत सुरषा कायष ददनदशषिअिुरूप सिठिलाई पररचालि गिु,ष
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गरी

थप

•

साइबर अपराध, जलिायु पररितषि, मािि बेचतबखि, अपहरण, वफरौती, सािा हातहततयारको
ओसारप्रसार तथा तबक्री, डुबाि, खाद्य असुरषा तथा अन्त्य सिदठत अपराधसाँग जुध्ि सक्िे
सं स्थागत षमता िृवद्ध गिु,ष

•

रावष्ट्रय सुरषाप्रतत सत्ता, प्रततपष दलहरू र आमजिसमुदायको एउटै दृवष्टकोण कायम राख्िु,

•

रावष्ट्रय सुरषा िीततलाई पररमाजषि गिे कायषलाई रावष्ट्रय प्राथतमकताको विर्य बिाएर िेपाल
सरकार, प्रतततितध सभा अन्त्तगषतको राज्य व्यिस्था तथा सुशासि सतमतत, सरोकारिाला
तिकायहरूको विर्यिस्तुप्रततको धारणालाई फरावकलो बिाउिु,

•

तछमेकी राष्ट्र भारतसाँगको कररब एक हजार माइलभन्त्दा लामो सीमा सुरषाको प्रभािकारी
व्यिस्थापि गदै सीमामा बसोबास गिे स्िातभमािी र दे शभि िेपालीसमेतलाई िेपालको
शासि प्रणालीका साथै मातृभतू मप्रततको तिकटताको अिुभतू त ददलाउिु ।

बाह्य च ुिौती
•

ु साँग सन्त्तुतलत र मैरीपूणष सम्बन्त्ध कायम गरी असल कूटिीततक अभ्यास
तछमेकी मुलक
कायम राख्िु,

•

विश्वव्यापी सुरषा च ुिौतीको रूपमा रहेको मािि बेचविखि, लागू और्ध तियन्त्रण र सम्पग्त्त
शुद्धीकरणलगायका विर्यको तियन्त्रण गिष अध्ययि अिुसन्त्धालाई प्रभािकारी बिाउिु,

•

खुला सीमािाका कारण सीमा षेरमा हुिे चोरी तस्करी तियन्त्रण र हातहततयारको
ओसारपसारलाई तियन्त्रण गिु,ष

•

जन्त्मतसद्ध रूपमा प्राप्त हुिे मािि अतधकारको सं रषण गरी विश्व जगतमा राष्ट्रको छविलाई
उाँ चो पािुष ।

रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिमा दे ग्खएका ितषमाि सिाल
िेपालले सं घीयता अिलम्बि गरे साँगै रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिमा सं घ, प्रदे श र स्थािीय
तहबीचको सहकायष र समन्त्ियलाई जीिन्त्त तुल्याउिु सिाषतधक र महत्त्िपूणष सिालको रूपमा रहेको
छ । सं विधािले पररकल्पिा गरे अिुसार सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच राजिीततक, आतथषक, कािूिी,
सूरषा र वित्तीय षेरमा सहकायष, समन्त्िय साझेदारीको भाििा राखेर अगातड बढ्िुपिे प्रमुख सिाल
हामी माझ रहेको छ । खुला सीमािाका कारण तसग्जषत सिदठत अपराध तियन्त्रणका लातग तछमेकी
ु साँगको आपसी सम्बन्त्ध ददगो र भरपदो बिाउिु, सीमाको सुरषा र सीमा अततक्रमण तियन्त्रण
मुलक
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गिु,ष विद्युतीय अपराधको तियन्त्रण गिु,ष राजिीततक असन्त्तुवष्टका कारण गठि भएका सशस्त्र समूहको
ु साँग सन्त्तुतलत सम्बन्त्ध कायम, मािि, सुि, अिैध मुरा, िि पैदािरमा हुिे
तियन्त्रण, तछमेकी मुलक
अिैध तस्करी तियन्त्रण, जवटल भू-बिोटका कारण हुिे बाढी, पवहरो, भू-षय र अन्त्य विपद्को
प्रभािकारी व्यिस्थापि, गररबी, बेरोजगारी र असमताको अन्त्त्य, साझा चासोका रूपमा रहेका
अन्त्तराषवष्ट्रय विर्यहरू जस्तैः जलिायु पररितषि, सीमा िारपार हुिे सिदठत अपराधको तियन्त्रण
कायषहरू रावष्ट्रय सुरषा व्यिस्थापिका सन्त्दभष र सिालको रूपमा रहेका छि् ।
पतछल्लो समय कोतभड-१९ महामारीबाट सङ्कक्रतमत हुिेको सङ्कख्या दुई लाख िाघेको र
मृतकको सङ्कख्यासमेत ददिािुददि िृवद्ध भइरहे को अिस्थामा विश्व बजारमा कोतभडविरुद्धको खोप
उपलधध हुिासाथ प्राप्त गरी िागररकको जीिि रषा गिे विर्य सरकारको लातग सामवयक
च ुिौती/सिालको रूपमा रहे को छ । सडक दुघट
ष िाबाट मृत्यु हुिे मातिसको सङ्कख्या ददिािुददि िृवद्ध
भएसाँगै यसका तियन्त्रणका तितमत्त प्रभािकारी सडक सुरषा योजिा र सिारी साधिको सञ्चालिसमेतमा
मापदण्ड तिधाषरण गरी अकालमा ज्याि जािे अिस्था न्त्यूिीकरण गिुष पिे विर्य पति जल्दोबल्लो
सिालको रूपमा रहे को छ ।
िेपालमा रावष्ट्रय सुरषालाई प्रभािकारी बिाउिे उपाय/अबको बाटो
सीमा वििाद समाधािः तछमेकी तमरराष्ट्रहरूसाँग तिकै सुझबुझका साथ कूटिीततक उपायहरू अपिाई
सीमा वििाद टुङ्कनयाउिेतफष सरकारले पहल गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ । सीमाका सरोकारसम्बन्त्धमा दद्वपषीय
भेटघाट तथा िाताषहरू महत्त्िपूणष हुिे दे ग्खन्त्छ । दद्वपषीय सग्न्त्धहरूको पुिरािलोकि एिं समयािुकूल
पररमाजषि गरी समािता एिं पारस्पाररक वहतको आधारमा अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध कायम गररिु पदषछ ।
साथै, पारस्पाररक वहत अतभिृवद्ध हुिे गरी सम्बन्त्धलाई थप मैरीपूणष गराउि आिश्यक छ ।
आतङ्किाद

तियन्त्रणः

दद्वपषीय, षेरीय

तथा

बहुपषीय

रूपमा

सहकायष, समन्त्िय

गरे र

तथा

इन्त्टरपोलजस्ता सं स्थासाँगको सहकायष र सवक्रयतामा अन्त्तराषवष्ट्रय सञ्जालको रूपमा रहिे आतङ्किादी
गततवितध तियन्त्रण गिे िातािरणको तसजषिा गिष थप सवक्रय हुि आिश्यक छ ।
अन्त्तराषवष्ट्रय

सम्बन्त्धः

एकाततर

तछमेकी

ु हरूसाँगको
मुलक

सहकायषमाफषत्

सीमा

व्यिस्थापिलाई

प्रभािकारी बिाउाँ दै हातहततयार ओसारपसार तथा तबक्री, मािि बेचविखि तथा अन्त्य वितभन्न वकतसमका
ु लाई
तस्करी तियन्त्रण गिुप
ष िे छ भिे अकोतफष MCC र BRI विकास केग्न्त्रत सहायता कुिै मुलक
िग्चड्याइ राष्ट्रको वहतमा प्रयोग गिेतफष केग्न्त्रत हुाँदै रावष्ट्रय सुरषालाई मजबुत गराउि तिरन्त्तर प्रयास
गररिु पदषछ । तछमेकी राष्ट्रहरूको सुरषा सं िेदिशीलतालाई ध्याि ददाँ दै आन्त्तररक सुरषा प्रणालीलाई
सुदृढ गिुप
ष िे विद्यमाि आिश्यकता हो ।
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कािूिको शासिः राजिीततक समस्याको समाधाि राजिीततक तिरमा िै खोग्जिुपिे र कािूि विपरीत
कायष गिे जो कोहीलाई पति कुिै राजिीततक सं रषणवििा कडा दण्ड ददई ठू लालाई चैि र सािालाई
ऐि भन्ने िेपाली समाजमा प्रचतलत उखािलाई सदाका लातग अन्त्त्य गरी आम िागररकलाई सुरग्षत र
भयररहत िातािरणमा बाच्िु पाउिे अतधकारको व्यािहाररक प्रत्याभूतत गिुष पिे दे ग्खन्त्छ । अराजकता
तथा दण्डवहिताको पूणरू
ष पमा अन्त्त्य गिषतफष सम्पूणष प्रयासहरू केग्न्त्रत गिुष आिश्यक दे ग्खन्त्छ ।
प्राकृतत प्रकोप तियन्त्रण र व्यिस्थापिः प्रकोपको रोकथाम, जोग्खम न्त्यूिीकरणमा विशेर् ध्याि ददिे र
प्रकोप पिातको खोज, उद्धार, राहत तथा पुिस्थाषपिा कायषलाई प्रभािकारी बिाई आम जितामा राज्य
भएको अिुभतू त ददलाउिेतफष सचेत हुिपु िे दे ग्खन्त्छ । प्राकृततक प्रकोप र महामारीको समयमा
आकग्स्मक सेिा प्रिाहको प्रभािकारी सं यन्त्र बिाई राज्यको दावयत्ि र िागररकको अतधकारको रूपमा
रहेका सेिा वितरणलाई जिमुखी र अिअपेषाकृत गराउिुपिे दे ग्खन्त्छ ।
िैततक ग्शषा र जिचेतिामूलक कायषक्रमः सदाचार, िैततकता कायम गिष व्यापक िागररक ग्शषा प्रदाि
गिे र शैग्षक पायक्रमा रावष्ट्रय सुरषाका विर्यहरू समािेश गरी रावष्ट्रय वहत र रावष्ट्रय सुरषाप्रतत
सबैको चासो अतभबृवद्ध गिेतफष पहल गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ ।
सुरषा तिकायहरूको आधुतिकीकरणः दे शमा भएको राजिीततक पररितषिसाँगै मौजुदा सेिा, सशस्त्र प्रहरी
बलको सङ्कख्या पुिरािलोकि गिष, दे शमा शाग्न्त्त, सुव्यिस्था र अमिचयि कायम गिष र सुरषा
सं यन्त्रलाई च ुस्त, दुरुस्त र प्रभािकारी बिाउि सुरषा तिकायको दषता तथा षमता अतभिृवद्ध
गिुप
ष िेतफष ठोस कायषयोजिा बिाएर अगातड बढ्िुपिे दे ग्खन्त्छ।
इन्त्टरिेट र सामाग्जक सञ्जालको तियमिः इन्त्टरिेट तथा सामाग्जक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसाँगै हुि
सक्िे आपरातधक गततवितध तियन्त्रण गिष साइबर कािूिमा समयािुकूल सं शोधि िा पररमाजषि गरी
त्यसको प्रभािकारी कायाषन्त्ियि गिेतफष राज्यका तिकायले ध्याि पुर्याउिुपिे दे ग्खन्त्छ ।
तिष्कर्ष
रावष्ट्रय सुरषा मूलतः राज्य सुरषा र माििकेग्न्त्रत सुरषामाफषत् रावष्ट्रय स्ितन्त्रता, भौगोतलक
अखण्डता, रावष्ट्रय एकता, स्िाधीिता र स्िातभमािलाई अषुण्ण राख्दै शान्त्त र समुन्नत राष्ट्र तिमाषणको
अिधारणामा आधाररत छ । अतः प्रभािकारी सुरषा व्यिस्थाको तितमत्त सं विधाि र कािूिको
ु मा शाग्न्त्त, सुरषा र सुव्यिस्थाको
प्रभािकारी कायाषन्त्ियि गरी राजिीततक उपलग्धधको रषा, मुलक
सुतिग्ितता, जिताको Choice, Voice and Rights को उग्चत सम्माि, सबै वकतसमका अपराधको
तियन्त्रण, सुरषा तिकायहरूको स्तरोन्नतत, लोकतन्त्र, सुशासि, माििअतधकारको प्रिद्धषि गदै आम
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िागररकलाई राज्यको मूलप्रिाहमा समािेश गरी समृद्ध र सुरग्षत िेपाल तिमाषण गिुष आजको
आिश्यकता हो ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२), कािूि, न्त्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय, कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत,
बबरमहल काठमाडौँ ।
तिरौला, ढु ण्डीप्रसाद (२०७६), राज्य कौशलका आधारभूत पषहरू, मकालु प्रकाशि गृह, काठमाडौँ ।
राष्ट्र सेिक दपषण (२०७१), िेपालको रावष्ट्रय सुरषा िीतत र यसको अपररहायषता, केशर बहादुर भण्डारीः
काठमाडौँ ।
अतधकारी, चन्त्रमग्ण सं घीय िेपालको अथष राजिीतत, २०७१, रावष्ट्रय आतथषक तथा विकास पररर्द्, िेपाल ।
मैिाली, श्याम प्रसाद (२०७०), शासकीय स्िरूप, सं विधाि र सुशासि, पैरिी प्रकाशि, काठमाडौँ ।
मैिाली, गोपीिाथ (२०६६), राज्य सञ्चालिका आधारहरू, सोपाि मातसक, काठमाडौँ ।
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५, सं घीय सं सद सग्चिालय, तसं हदरबार, काठमाडौँ ।
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५, सं घीय सं सद सग्चिालय, तसं हदरबार, काठमाडौँ ।
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A Brief Overview of National and International Practice of
Special Session of Parliament

Man Bahadur Dangol 
Abstract
Special Session of Parliament is one of the key parliamentary procedures which is held
for the specific purpose in the parliament. It is special in the sense that it is happened and
expected only in the special period of the emergency and insurgency in the country when
there is no regular session of parliament. At present, the session of the parliament is in
recess and the situation of the country has been terrific that Corona Virus pandemic
(COVID-19) brought to us. The government alone cannot do all without the help of the
other state agencies as well as the opposition party in parliament. There should be
collective and collaborative efforts from all the activists and the governmental and nongovernmental agencies to tackle with the crisis. Therefore, it seems better to call either
the regular session or the special session of the parliament to debate and discuss on how
to control this fatal COVID-19 pandemic and to address the problem being faced by the
people of the nation. The constitution of Nepal has vividly stated about the special session
of parliament to be convened if required. This is the right time to prove the
representatives of people that there is parliamentary supremacy and work for that so that
the well-being of the voters can be realized. It is a parliamentary procedural instrument
which is to be expected to carry out the optimum benefits for the nation. This article
mainly focuses on the introductory part of special session of parliament, the practice of
special session of parliament in national and international level, the significance and
limitation of special session of parliament and its justification at present context.

"Parliament of the country is the repository of the sovereign will of the people, and its
successful functioning is a joint responsibility of both the government and the Opposition."
-Pratibha Patil



Section Officer, Federal Parliament Secretariat
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Background
Parliament is a legislative body of the government. It is the main organ of the
government that plays a pivotal role in formulating the laws and is a key controlling
mechanism of the modern governance in the essence. A legislative session is the period
of time in which a legislature, in both parliamentary and presidential systems, is
convened for purpose of lawmaking, usually being one of two or more smaller divisions
during the tenure of the parliament. In each country the procedures for opening, ending
and in between sessions differs slightly. A session of the legislature is brought to an end
by an official act of prorogation.
There are two main types of legislative sessions i.e. regular and special sessions.
Regular Session of Parliament is just held as usual parliamentary procedure in legislature
that is almost fixed in terms of its beginning and the end. Special Session of Parliament
occurs with the urgency of doing something special cause or happens along with the
specific purpose. If there is no regular session being held in the parliament or the
parliament is in recess or prorogation and any national important issues are raised only
then the special session of the parliament is convened by the President. The constitutional
provision has also been made about this kind of session in the Parliament. It is essential
and expected to deal with the major political, social, economic and other disastrous issues
of the nation.The parliamentary supremacy can also be examined with the summon of the
special session of parliament and on the pertinent issues are discussed and reached to the
consensus or final decision. That may be a good sign for parliamentary democracy and
may ensure the rights of people.
Special Session
According to the Collins Dictionary, "Special Session refers a session, as of a
legislature or council, called to meet in addition to those held regularly."
The name itself indicates the special in the sense that is quite different from the
other regular session of the Houses since it demands the specific purpose to be held in the
parliamentary procedure. In a legislature, a special session is a period when the body
convenes outside of the normal legislative session. It is also known as an extraordinary
session as it is additional to the regular session of the parliament. Special sessions may
also be called during an economic downturn in order to cut the budget. In other cases, a
special session may be convened to address special topics, or emergencies such as war or
natural disaster.
In the process of calling a special session varies by vote of the legislature during
regular session, by the executive, or by the legislature's speaker or presiding officer. The
United Nations (UN) has both special sessions and emergency special sessions.
324
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Difference between the Regular Session and the Special Session
There are two main types of legislative sessions i.e. regular and special sessions.
The differences between the Special Session and Regular Session of the parliament can
obviously be noted with their distinct features. A regular session is the annual or biennial
gathering of legislators, the starting date of which is set by constitution or statute. A
regular session is scheduled for a special period of time each year, while a special session
is called by the President at any time.
Unlike regular sessions, there is no specific timing for special sessions. They
occur intermittently to deal with the specific issues or topics. Generally, the scope of a
special session that is, the topics that may be taken up, is limited to the issues specified in
the notice calling for the special session.
There are no limits on the number of special session that may be called. Many
factors can influence the number of special legislative sessions that occur in any year,
including court decisions; federal government actions; length of or scope limits on regular
legislative sessions; length or scope limits on special sessions; natural or other disasters;
party control of the legislature and governor's office; political culture of the state;
redistricting; or state economy. Special or extraordinary session is called either by the
governor or the legislature who has the authority and it varies among the states.
Practice of Special Session of Parliament in Nepal and Some Other countries
Special session of parliament is also a sort of parliamentary procedural device
that is occurred when there is no running of regular session of parliament. The nature and
the essence of the session is quite similar but the process of calling special session may
vary from country to country. Here are brief instances of special session of parliament
that are in the practice of some countries.
Constitutional Provision of Special Session of Parliament of Nepal
The Constitution of Nepal has clearly stated about Special Session of Parliament
in the clause (3) of Article 93 as Federal Legislature as:
"(3) If, during the prorogation or recess of the session of the House of
Representatives, one-fourth of the total number of its members write a petition
that it is desirable to convene a session or meeting, the President shall specify the
date and time for such session or meeting. The House of Representatives shall
meet or commence its session at the date and time so specified."
Similarly, the provision has been made as Province Assembly in the clause (3) of
Article 183 in the constitution as:
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"(3) If, during the prorogation or recess of the session of the Province Assembly,
one-fourth of the total number of its members make a petition that it is expedient
to convene a session or meeting, the Chief of Province shall specify the date and
time for such session or meeting. The State Assembly shall meet or commence its
session at the date and time so specified."
Likewise, it has also stated the similar provision in the Sub-rule (3) of Rule 3 in
the House of Representatives Rules, 2075 as such:
"(3) If, during the prorogation or recess of the session of the House of
Representatives, one-fourth of the total number of its members write a petition
that it is desirable to convene a session or meeting, the President shall specify the
date and time for such session or meeting."
The Practice of Special Session of Parliament of Nepal
There is no long history of adopting the parliamentary system in Nepal. However,
the parliamentary procedures have been followed more or less from the beginning of the
system in the country. The regular and special sessions of Parliament are convened by the
President on the recommendation of Council of Ministers. There are some instances to
have been held the Special Session of Parliament in the history of Parliamentary System
in Nepal. They are as follows:
Special Session of Parliament
S.N.

Duration of Petitioner
the session

Specific Purpose

1

2067/9/42067/9/8

To proceed the election
process for the
appointment of the
Prime Minister

2

3

2064/6/242064/7/18

2055/9/92055/9/9

Hon. Posta Bdr.
Bogati and
Other MPs

Hon. Krishna
To ensure the
Bdr. Mahara and Proportional
other MPs
Representation System
in election
Hon. Bamdev
Gautam and
other 62 MPs

Motion of noconfidence over PM
Girija Psd. Koirala

Voting
for

-

-

Voting
Against

-

-

Decision made Remarks

-

-

The consensus
made among the
political parties
and the session
ended
Session ended
after PM
Koirala resigned
and no Process
going ahead

-

-

-

4

2054/10/292054/11/8

Hon. Jhalanath
Khanal and 96
other MPs

Motion of noconfidence over PM
Surya Bdr. Thapa

100

103

Motion of noconfidence
rejected/failed
2054/11/8

5

2053/9/12053/9/9

Hon.
Manamohan
Adhikari and
102 other MPs

Motion of noconfidence over PM
Sher Bdr. Deuba

101

84

Motion of noconfidence
rejected/failed
2053/9/9
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The consensus
made among the
political parties
and the session
ended

6

2052/12/72052/12/11

Hon.
Manamohan
Adhikari and 86
other MPs

Motion of noconfidence over PM
Sher Bdr. Deuba

90

106

Motion of noconfidence
rejected/failed
2052/12/11

7

2052/5/202052/5/25

Hon. Sher Bdr.
Deuba and 70
other Mps

Motion of noconfidence over PM
Manamohan Adhikari

107

88

Motion of noconfidence
passed
2052/5/25

[Source: Second House of Representatives (Eighth Session- Fifteenth Session, 2051 B.s- 2055 B.s)]

Special Session in British Parliament
Parliament was called to meet for a specific purpose which was the principal
focus of what was in each case a comparatively short Speech from the Throne. The five
sessions specifically designated as "special" took place during a period when sessions
were generally shorter, with a fairly predictable annual rhythm of sitting and non-sitting
periods; the special sessions were called in late summer or autumn, times of the year
when the House did not usually sit. The House in each of the “special” sessions approved
a temporary suspension of certain Standing Orders, with the aim of expediting the
business before it.
Sessions Identified as “Special” in House of Commons Debates or Journals

(https://www.ourcommons.ca/MarleauMontpetit/DocumentViewer.aspx?Print=2&Sec=Ch08&Seq=7)

Prime Minister Blair called a special session of the British House of Commons
during its fall recess in response to the September 11 terrorist attacks on the US.
Similarly, British parliament called a special session to discuss Prime Minister Boris
Johnson's newly negotiated Brexit deal to leave the European Union.
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Special Session in Indian Parliament
Special Session is held in order to transact a particular business as mentioned in
the notice of invitation sent to the members of parliament and in this session no other
business is taken up for consideration. It may be held within or outside the regular session
of Parliament. The regular and special sessions of Parliament are convened by the
President on the recommendation of Council of Ministers. Apart from the special session
of Parliament, there is a special session of Lok Sabha under Article 352(8) inserted by
44th Amendment Act. Special session of Lok Sabha can take place if not less than onetenth members of Lok Sabha give in writing to the President (if Lok Sabha is not in
session) or to the speaker (if Lok Sabha is in session), about an intention to move a
resolution for disapproval of continuance of national emergency.
Special Session in United States
In the United States of America, Article II, Section 3 of the United States
Constitution gives the President of the United States the power to "on extraordinary
occasions, convene both Houses or either of them."
This power exists for urgent or extraordinary situations that require congressional
action when Congress is adjourned. Presidents have exercised this power 46 times to
recall only the Senate and 28 times to recall both Chambers of Congress, most recently by
Harry Truman in 1948.
The Senate itself differentiates between "extraordinary sessions" called by the
Presidential proclamation and "special sessions" that merely indicate a session not
normally scheduled. The term "session" can refer to either the formal start and end of a
Congressional session or the daily sessions of the chambers of Congress. Thus, a formal
"special session" will only happen when Congress has adjourned sine die and is not
simply in recess (in other words Congress may or may not already be in an official
session, but in recess, when convened).1
Significance of Special Session of Parliament
Special Session of the parliament is no other than the parliamentary procedure. It
is not totally vice versa of the regular session of parliament. But it is the complementary
of the regular session of the parliament to some extent. As there is constitutional
provision in terms of Special Session made for if and unless there is regular session of
parliament. Special sessions may also be called during an economic downturn in order to
cut the budget. In other cases, a special session may be convened to address special

1

https://en.wikipedia.org/wiki/Special_session
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topics, or emergencies such as war, epidemic or other natural disaster. Therefore, there is
importance of Special session in the period of emergency.
Similarly, one of the significance of Special session of parliament is to pass
important legislations and debate issues of national importance. It is held in order to take
debate and discussion on burning political, economic and social issues so that the
strengthening of democracy and social justice is realized. It especially works in
emergency and insurgency that ensures the human rights and freedom for life of the
common. When it is done for the betterment of people and nation, it is the good practice
of democratic norms and values and it enhances the people's choice, voice and the rights.
Limitation of Special Session of Parliament
Special Session has its own limitation when it is called for. It has to fix the
purpose of calling the session and it ends with the accomplishment of the certain tasks be
done. To some extent, it is an emergency calling for the legislators to be present in the
houses and take part in the debate and discussion as well as voting for decision. No other
businesses of the house get entry in the proceedings during the special session. It may be
short-lived by nature. Sometimes it happens with no breaks within the same day and may
start and end within the same day too. Due to this, there might be several lapses in the
parliamentary procedures and suspension of the rules and regulations.
Unlike regular sessions, there is no specific timing for special sessions. They
occur intermittently to deal with the specific issues or topics. There are no limits on the
number of special session that may be called. Many factors can influence the number of
special legislative sessions that occur in any year, including court decisions; federal
government actions; length of or scope limits on regular legislative sessions; length or
scope limits on special sessions; natural or other disasters; party control of the legislature.
In calling a special session, the president or the executive or the governor shall specify
the subjects to be considered, and at such special session no laws shall be enacted except
the subjects mentioned in the call.
Actually special session of parliament is summoned for the specific purpose and
so it is called special session. However, special session sometimes turns to be lost its
name as 'special' because there might be only for political game change or change of
government and it ultimately creates the political instability in the country. As a result, it
becomes economically and socially burden for the people and the nation.
The Necessity of Special Session in Present Context of Nepal
At present, it has been a nightmare for the whole world due to the COVID-19
pandemic. The number of the natural disasters and spreading of the pandemic, has
shattered the life of people. Many people have lost their jobs and are severely affected in
all dimensions of daily life. It is very critical and harsh situation to the people and the
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whole nation. The role of government should be guided by the parliamentary supremacy
in terms of controlling the COVID-19 pandemic. It is the common problem for all and the
collective effort should be made to tackle this sort of the humanitarian as well as
economic crisis.
There is no regular session of the parliament at present and it seems the
parliament should be more active in this situation. Therefore, it is better to call either the
regular session or the special session of the parliament to debate and discuss on how to
prevent from this fatal pandemic and to address the problem being faced by the people of
the nation. In a democratic society, parliaments are the chief forum for debate, discussion
and scrutiny of executive actions, for bringing to light the main issues affecting citizens,
and for drafting, debating, and enacting laws that advance the public good. The
representatives of the people have to take their responsibility and show their ability
towards the public during this hazardous period. At this time, parliaments act as a vital
check on potential executive overreach, protecting the fundamental rights of citizens.
The main opposition party, the Nepali Congress, has taken it as burning issues
and has demanded that a special session of the Federal Parliament has to be convened to
seriously discuss the issue to prevent the spread of the Corona Virus (COVID-19).
(mahendranagarpost.com). The Constitution of Nepal has also clearly stated about the
special session of parliament to be convened if required. It is a parliamentary procedural
instrument that ultimately strengthens the norms and values of parliamentary democracy
and liberty of people.
Conclusion
Parliament is the representative body of the common people and is expected to
the fulfillment of the basic needs of them. No democracy and freedom is felt without
hearing the voice and providing the choice of their own. Still people are not feeling the
true sense of present day democracy due to having not fulfilled the basic requirements of
their livelihood. Political system has been changed time and again but the socio-economic
condition of the people remained the same. Many people have badly affected from the
hunger due to natural disasters and spreading of COVID-19 pandemic. It is a common
problem for all and the collective effort should be made to tackle this sort of the crisis.
The representatives of the people have to take their responsibility and show their ability
towards the public during this hazardous period.
There is no regular session of the parliament at present. Therefore, it is better to
call either the regular session or the special session of the parliament to debate and
discuss on how to prevent from this fatal COVID-19 pandemic and to address the
problem being faced by the people of the nation in this condition. This is the right time to
prove the representatives of people that there is parliamentary supremacy and work for
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that so that the well-being of the voters can be realized. We hope the special session will
be the Special as its name for people and nation in coming days.
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Mainstreaming the Women Wave, Genesis and the Role of Parliament

Pramila Poudel Gautam 
Abstract
The first wave of feminism in the late century of 19s and the second wave in the 70s of the
last century has proven differences in the status of women, at the world and in Nepal too.
Always termed as subjugated groups, the women, are able to attain as much as men if
provided with all the equal opportunities. The UN has remarked the women issue as
separate with the beginning of second wave of feminism and with the inception of UN, the
first World Women Conference was held. Along with Convention on the Elimination of all
Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979 , the first bill of rights for
women and other world conferences up-to recent Beijing+25 make all the states raise
their responsibility towards women. Other periodic targets like the Millennium
Development Goals (MDGs) followed by the Sustainable Development Goals (SDGs) too
prioritize the issue of women. Also the United Nations Security Council (UNSC) has
pioneering role in protecting the human value of women in various situations as in its
eight resolutions included in Women, Peace and Security Agenda. This article in the
surface elaborates about them and the status of Nepal and some way forward.
Initiation
In the year 1893 New Zealand enfranchised women for the very first time. It was
the milestone as women could celebrate their voting rights, gradually in all the states world-wide.1 The journey towards socio-political, economic and other rights, in equity
base approach has been adopted by the world-order for women as much as men. The
passage of time has shown greater transformation regarding upgrading of female
phenomenon. This article talks about the history, not so far, of plans and approaches
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made for female empowerment, especially by the United Nations (UN) and how Nepal
has been functioning embedding those plans and approaches to it nationally. What might
be the role of the Parliamentarians to take greater steps regarding approach towards
equality through the road of equity? This article gives especial focus to women, peace
and security agenda of United Nations Security Council (UNSC) and goal 5 of
sustainable development goals and their adaptation by Nepal and the way to be taken by
the parliament members.
Women, Peace and Security Agenda (WPS)
Eight resolutions of Women, Peace and Security Agenda (WPS) are categorized
into two groups. The first group, initiated by UNSCR 1325 and followed by UNSCR
1820, adopted by UN Security Council since 2000, for world peace and security to be
maintained could only be possible with the establishment of gender equality that too with
women's effective and active participation in peace-making and peace-building.2
Incorporating the theme of these resolutions as women, peace and security at the present
by the UN Security Council is been activated as one of its main thematic pillars for
action. However, the concept of protecting and empowering women, in conflict-affected
nations has been a global agenda, prior to these resolutions, and the similar actions
predate the concept of the Security Council which truly has only baptized it, thematically.
The agenda on women, peace, and security thus is only visualization with normative
framework of protection and empowerment of women in conflict-affected countries to
maintain sustainable peace. How women could function in conflict prevention, how their
participation in peace building help, why it is most to protect their rights during and after
conflict, how to address their specific need at post conflict reintegration and how to
protect their dignity by protecting them from any kind of violence, specifically sexual, all
come under the spectrum of these resolutions.
Gender Equality: Goal 5, Sustainable Development Goals
Similarly, Sustainable Development Goals (SDGs) to be achieved by 2030 has
been set on the foundation of Millennium Development Goals (MDGs). Thus, SDG has
been a global agenda for more than twenty-five years. The UN Conference, Rio de
Janerio, 2012 and UN General Assembly (UNGA), September 2014, prepared solid
foundation for SDGs and finally approved and agreed upon in the UNGA, September
2015 is functional worldwide to maintain overall sustainability subdivided under
seventeen main goals. Nepal, too, as a member of the UN, is committed to this global
initiative. No poverty, Zero hunger, Good health and well-being, Quality education,
2
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Gender equality, Clean water and sanitation, Affordable and clean energy, Decent work
and economic growth, Industry, innovation and infrastructure, Reduced inequalities,
Sustainable cities and communities, Responsible consumption, production, Climate
action, Life below water, Life on land, Peace, justice and strong institutions, Partnership
for the goals all these seventeen goals hold the theme of equal living of everyone,
however, this script primarily gives focus to Gender equality in its fifth goal among the
seventeen.3
The goal 5 of SDG incorporates to achieve gender equality and empower all
women and girls. Thus, it withholds the following targets:
•

To end all forms of discrimination against all women and girls everywhere,

•

To eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and
private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation,

•

To eliminate all harmful practices, such as early, forced and child marriage and
female genital mutilation,

•

To recognize and value unpaid care and domestic work,

•

To ensure full and effective participation of women and equal opportunities for
leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life,

•

To ensure access in universal sexual and reproductive health and reproductive
rights.

The targets regarding SDG 5 includes the elimination of wage discrimination,
physical/sexual violence, and all harmful social practices, e.g. child marriages and many
more. Also, Nepal expects women to fill 40 percent of all elected seats in local
governments, and at least one-third of the seats in the national parliament. In the civil
service, women in public decision-making positions will have increased four-fold of total
employees by 2030.
Major International Efforts in Women Issue
Working, voting and participation, Seneca Falls Conventions, 1848, USA,
women conference was held for demanding suffrage to women as equal as men, there.
However, it was only in the year 1920 the 19th amendment to the constitution of the USA
enfranchised all its nationals regardless of any sex. Moreover, the provision of owning
property along with more rights were granted to women in the following years in the
USA. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 too proclaimed equal
rights to all humans, living as well as to be born. Contrastingly, women couldn’t celebrate
3
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or enjoy all the rights in comparison to men. Women’s Right Movement in the late 60’s
and early 70’s in the USA sought equal rights and opportunities and greater personal
freedom for women. The United Nations thus organized first World Conference on
Women in Mexico City, Mexico in 1975. The wave of Feminism thus extended resulted
in the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW), 1979 internationally adopted by the United Nations General Assembly. The
CEDAW is too described as an international bill of rights for women. More World
Conferences on Women followed the CEDAW that Copenhagen in 1980, Nairobi in 1985
and Beijing in 1995. The fourth held at Beijing came out with global agenda for gender
equality with The Beijing Declaration and Platform for Action with 12 areas to focus on
action targeting improvement of women status world-wide, with the major theme
Generation Equality. Presently, fifth review on Beijing Platform for Action (Beijing +25)
is culminated in a high-level meeting of the 75th United Nations General Assembly on the
25th anniversary of the Fourth World Conference on Women (1 October 2020), virtually
in a newly developed scenario due to pandemic Covid-19. Internationally, Women
agenda always makes a sweep among other agendas.4
Assimilation by Nepal
Nepal has integrated the six targets of SDG: 5 in its present national plan to be
fulfilled by 2030. More to mention about the fact till now, the gender gap in major socioeconomic domains e.g. education, health services, employment opportunities,
participation in decision-making process has been narrowing to some extent. Not totally
abolished, still some improvements regarding social practices that promote gender
inequality and sexual violence has been made. The Global Gender Gap Report 2020 by
World Economic Forum, shows the status of Nepal. The global gender gap index of
Nepal ranks 101 with 0.680 score in the range 0-1 among all the participant countries
while enabling itself to the second position in the South Asia following Bangladesh.
Further, the sub-index for 2020 of the same show the status of Nepal as:
•

In sub-index Economic Participation and Opportunity, Nepal scored 0.632 with
rank 101

•

In sub-index Educational Attainment, Nepal scored 0.892 with rank 133

•

In sub-index Health and Survival, Nepal scored 0.966 with rank 131

•

In sub-index Political Empowerment, Nepal scored 0.227 with rank 59
[Score: 0-1]

4
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With the overview on periodic study, since 2006, on global gender gap by the
World Economic Forum, it is hereby confirmed that Nepal has remained a progressive
state regarding deduction of gender gap.
However, the inter-states comparison as well as intra-state comparison, Nepal
doesn't have tremendous satisfactory progress. Still, wage equality for similar work,
mostly at informal sector, seems endangered. The health and survival index shows
degradation of women health in Nepal. The progress towards participation of women in
decision-making at different levels seem remarkable though, some sections of population,
especially from poor, disadvantaged caste groups and indigenous people have limited
influence on the decisions that affect their lives. Despite significant and continuous
improvement, the discrimination and violence against women and girls’ remain. The
three year data from Nepal Police sufficiently states the increasing trend of violence
against women and girls in Nepal.
Legal and Institutional Provisions for Women in Nepal
The constitution of Nepal has the objective of building an egalitarian society and
is founded on the proportional, inclusive and participatory principles by eliminating
discrimination based on caste, religion and language, thus, it ensures equal living to the
entire nationals. Further there is included the prevalence of positive discrimination to
maintain and fulfill social justice. Fundamental rights included in it ranges from social,
political, economic to environmental rights. Some against rights like rights against
untouchability and discrimination and some rights for dignified living as right to
employment and right to housing have ensured Nepali with all the respectful living,
though scripturally.
With close scrutiny towards the provisions made for the Women, the constitution
of Nepal maintains separate Right of Women (Article 38). In addition, one among seven
commissions, on various disadvantaged and marginalized groups, included in Other
Commissions (Part 27), is National Women Commission. This commission focuses on
policy advice, conduct monitoring and suggest compliance of the implementation of
policies regarding women issue. Moreover, both the houses of the parliament have
committees related to these issues. Mostly, the Women and Social Affairs Committee of
the House of Representatives and the Committee on Sustainable Development and Good
Governance at the National Assembly provide guidance and scrutinize the actions of the
government. Along with all, a separate ministry, Ministry of Women, Children and
Senior Citizen is functioning here, that shows the government is highly serious and is
making tremendous effort for promoting right of women.
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Nepal and International Commitments regarding Women
Nepal is a signatory to international conventions to promote women's rights,
including CEDAW and the Beijing Declaration and Platform for Action 1995. Nepal has,
without any reservations, been party to the agreement of these assimilations. Along with
that, Nepal developed and implemented its National Action Plan Phase I (2011-2016) to
implement specific approach to generalized women, peace and security agenda as Nepal
just had entered peace process after ten years of insurgency. The prior, Ministry of Peace
and Reconstruction had its vision to provide effective assistance to build a beautiful,
peaceful Nepal through lasting and sustainable peace building. Its major objectives to
implement National Action Plan phase I are support, promote, develop environment and
maintain catalytic role to construct the action plan of conflict management, immediate
relief, rehabilitation and reconstruction. However, the Ministry of Home Affairs has
undertaken the jurisdiction of WPS at present. Thus on, 23rd April 2019 at high level
WPS-Commitments event, Nepal committed to creating a new NAP in advance of
October 2020.
In practice too, the focus on the participation also allowing the provision of
positive discrimination, of female has shown tremendous effect with the increased
participation of women at every sphere of the nation.
Hence, Nepal is seen as the best practicing nation, for women and girls, with its
Constitutional practice, the best policy formulation, established institutional mechanisms
and aligning tendency with international treaties and conventions.
The Role of Parliament
It is always convincing to say that the parliament ratifies the commitments made
by the government at the international level and further implies the same, addressing its
compatibility and generalization at national level. Moreover, the parliament having an
oversight function scrutinize the accountability and reliability of government actions
regarding the law implementation on response to gender.
At the parliamentary committee, within their belonging sphere, the parliament
members minutely make discussions on the cross-cutting issues of women and gender.
Discussions with respective ministries, implementing bodies, partner organizations as
civil society organizations, locally unified organizations and with direct beneficiaries are
made at the committee level. The current Women and Social Affairs Committee at the
House of Representatives is fully making its efforts to uplift the social and political as
well as economic improvement of Nepali women. Some major directives taken by this
committee for the women and gender issue are as follows:
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•

Directed the Ministry of Home Affairs to demolish all the Chhau-goath in Nepal,
for to preserve and protect women to stay out of home during menstruation.

•

Directed the Ministry of Finance to prepare gender responsive budget.

•

Directed the Central Bureau of Statistics to prepare measures to calculate the
household works, mostly denoted as feminine works, in gross domestic product.

•

Directed Ministry of Federal Affairs and General Administration, National
Planning Commission regarding handling women issues with more responsive
attributes.

•

Directed Ministry of Women, Children and Senior Citizens for many issues for
the welfare of women and the benefits focused to women, before the pandemic,
Covid-19 and during.

•

Has frequently made contacts with National Women Commission about its
actions and plans for the women.

•

Directed Ministry of Home Affairs as well as Ministry of Women, Children and
Social Affairs to design distinct policy for differently abled women.

•

and many more.

Way Forward
The representative approach has increased quantity and has shown immense
progress in the data of Nepali women. Further, the initiations for legal and institutional
base for women have marked great changes. But that approach has somewhat missed the
qualitative dimensions. And in all these explorations focusing women, is in a basket
approach. This tendency of surpassing the same tag to all women without any evaluation
of their class and socio-economic belongings the equity based measures seem more
devastating. Women, peace and security agenda and SDG5 both are directed towards the
‘generation equal’ and for that even more important is maintaining justice within and
among women too. Opportunity and free access of education up-to secondary level is a
great initiation, but more need is to increase interest in getting education. Formal
education as well as vocational would be helpful in skill development and thus the
generation of economy. My question is: shouldn’t there be any mechanism to grow
interest in education for girls and women? Another issue lies in our social consciousness.
Our major demography is female but the social consciousness regarding political, social
and economic rights among female is still at low. The most is to upgrade the
consciousness. For this, advocacy groups like National Government Organization,
Community Based Organization and alike could be involved with active participation in
the plans of governance.
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Political representation of women seems great in Nepal at all the levels of
legislation, however, how much is the affect they could make for overall national politics.
Still, all the child born to parents do not attain same right to the property, though
mentioned in Muluki Samhita. Again, I have a question, when are we to be free from
male hegemony? That on script if not enabled in practice, would maintain the actual mens
rea?
The dominance within our mindset shall be erased off only then, when we begin
the change from within our culture. The implication of technology in entering cultural
dimension for dismantling negative cultural patterns could be utilized even more.
Proliferating the best practices and denouncing the malpractices could easily be handled
through social media. Shouldn’t the parliament and the members go for changing the
male dominance in our socio-cultural attributes? For the fulfillment of our international
conventions and assimilations regarding women, can only be possible if we begin radical
changes from within ourselves. For this Parliament and the members at all the three levels
should direct themselves, in parallel approach, excluding any overlap, from now.
Including all the three tires of government and three elements of governance, the next
endeavor should be not the complex action rather the result oriented motif.
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Electoral System in Nepal: A Synopsis

Roshan Tandukar 
Abstract
Election is a democratic process of choosing representatives in the federal, provincial
and local levels of the government by casting votes. Elections are the foundation for
making democracies active and vibrant. In a democratic government, periodic elections
are mandatory. Democracy cannot be imagined without elections. Through elections,
mandates are given to the government, government activities are evaluated and people's
representatives are selected. A free and fair election delivers the micro-institutions of
governance closer to the people. The electoral system dictates such matters as setting the
date of the election, preparing the voter's list, conducting the election, counting the votes
and settling election disputes. In this system, processes like voting, vote counting and
declaring elected candidates are very important. The practice of elections gives
legitimacy to the governance of the country. Each country has its own mechanism of
elections reflecting the functional requirement of that nation-state and people. Elections
are a sovereign right and a political role for citizens of a country to exercise. Law,
administration and punishment pale into insignificance if civic education of citizens, their
awareness about fundamental rights and duties and participation that set the context for
fair elections go amiss. Certain principles like freedom of speech, press and the secret
ballot might be considered at universal level, but the details of electoral process must
incorporate native reality. As the electoral system develops with the process of
democratization of every country, there is no uniformity in the practice of electoral
system in the world. The criteria for determining the election results are determined on
the basis of the electoral system. Nepal holds election for the posts of President, Vice
President, Provincial Representatives and Local Level Representatives. The election is
conducted by the Election Commission. Parliament also plays the role of primary
stakeholder in the electoral system. Laws cannot be made without parliament and
elections cannot be made without law.
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Introduction
An electoral system or voting system is a set of rules that determines how
elections and referendums are conducted and how their results are determined. Political
electoral systems are organized by governments, while non-political elections may take
place in business, non-profit organizations and informal organizations. These rules
govern all aspects of the voting process: when elections occur, who is allowed to vote,
who can stand as a candidate, how ballots are marked and cast, how the ballots are
counted, how votes translate into the election outcome, limits on campaign spending, and
other factors that can affect the result. Political electoral systems are defined by
constitutions and electoral laws, are typically conducted by election commissions, and
can use multiple types of elections for different offices.
Some electoral systems elect a single winner to a unique position, such as prime
minister, president or governor, while others elect multiple winners, such as members of
parliament or boards of directors. There are many variations in electoral systems, but the
most common systems are first-past-the-post voting, the two-round (runoff) system,
proportional representation and ranked voting. Some electoral systems, such as mixed
systems, attempt to combine the benefits of non-proportional and proportional systems.
The electoral system is considered to be the cornerstone of governance as the
government will be changed through the election process and the changed government
will govern according to the mandate for a specified period.
The electoral system resembles the wheel of a cycle that has neither beginning
nor end. The electoral process is of great importance in elections. If the electoral process
is violent or manipulated or troubled, political instability will arise and confidence in
democracy will be in jeopardy. As the country has adopted inclusive democracy as per
the constitution, the role of the electoral system is important to transform it into practice.
Electoral system and its various forms
Different countries have different types of electoral systems in practice. Since
any electoral system is developed and put into practice under the specific conditions of
the country concerned, it is natural that there should be diversity in the form of electoral
system. The format of the electoral system is based on the current constitutional structure
in the country concerned, the balance of power between the political forces and the
purpose of deciding the format of the electoral system.
There are major three forms of electoral system viz:
1) Plurality or majority electoral system
2) Proportional representation system
3) Mixed electoral system.
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Within the three main electoral systems mentioned, there are many other systems
or sub-systems in practice in different countries. Some of these systems or subsystems
can be presented as follows:
1) Plurality or Majority System: Plurality or majority electoral system is a very simple
electoral system. According to this, out of the total votes cast, the candidate who gets
the highest number of votes is considered the winner. Whatever the structure, the
essence of this electoral system is that the candidate who gets the most votes will be
elected.
This system consists of the first-past-the-post system and the Two-Round
System.
i)

First-past-the-post: This is a very simple electoral system of majority system
and usually only one candidate (sometimes more than one) is voted in a
constituency. No matter how many votes a candidate gets, the candidate who
gets the most votes is considered to have been elected. It is used in UK, USA,
Canada, India, Bangladesh, Malaysia, Myanmar, some Caribbean and
African countries. Its attractive element is that it is result oriented.

ii) Two Round System: This electoral system is also operated in the same way as
the first-past-the-post system. But for any candidate to be elected, he has to
get more than fifty percent of the total votes cast. If no candidate receives
that number of votes, a runoff election is held between the two candidates
who receive the most votes, and the candidate who receives the most votes is
considered the winner. It has been used in the presidential elections of the
President of France and members of the National Assembly, some Frenchspeaking African countries (Congo, Mali, Gabon, Togo, Mauritania), Egypt,
Iran and some republics of the former Soviet Union. The attractive element
of this is that only the candidate who gets the real majority is considered
elected.
2) Proportional Representation System: The system of distributing elected members
in proportion to the number of votes received by any political party in the election is
called Proportional Representation System. List proportional representation and
Single Transferrable Vote system (STVS) are the main electoral subsystems within
the proportional representation system.
i)
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List Proportional Representation: In a system of proportional representation,
a political party is considered to have been elected in proportion to the
number of votes it has received from the same constituency. Voters usually
vote for a political party and the candidates on the party list are elected on the
basis of the votes received. It is used in almost all European countries except
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Britain, France, Germany and Italy, almost all Latin American countries,
South Africa, Sri Lanka etc.
ii) Single Transferrable Voting System: In this system, the voter gives first,
second or third preference to the candidates on the list of candidates and the
candidate who gets more votes than the prescribed quota is elected and the
remaining votes are transferred to the second and third priority candidates. It
is used in Ireland, Malta, the Australian Senate and the states of Australia.
3) Mixed electoral system: Mixed electoral system is called mixed electoral system as
it decides a new electoral system by incorporating the positive aspects of majority
system and proportional electoral system. Under the mixed electoral system, voters
cast their ballots at the same time for both purposes and the election results are
announced. Under the mixed electoral system, the following electoral systems are
mainly in practice:
i)

Mixed Member Proportional: Under this system, the members to be elected
or a certain percentage of the total members of the legislature are elected
under the first-past-the-post system and the remaining members are given
seats as compensation for the seats not represented by the party concerned.
Therefore, this system is called mixed member proportional. Different
countries have their own practice on how many seats should be elected
proportionally and how many seats should be elected first or under majority
seats. It is practiced in Germany, New Zealand, Albania, Bolivia, Hungary,
Italy, Mexico, Venezuela and other countries.

ii) Parallel system: The parallel system also uses first-past-the-post or majority
system and proportional representation system. But in this system,
compensation is not given as in mixed member proportional system. Both
electoral systems are used in parallel. About two dozen countries (Armenia,
Azerbaijan, Georgia, Japan, Korea, Lithuania, Kazakhstan, Pakistan,
Philippines, Russia, Senegal, Ukraine, Thailand, Tunisia, etc.) have parallel
systems in use.
Steps involved in the Electoral System of Nepal
1. Preparation of legal provisions
Proper arrangements are made prior to the election on which electoral system
could be used to choose representatives, who can be a voter and a candidate, and how to
decide winner of the election. Different types of electoral systems are in vogue in the
world. In our country, local level elections are held through the first-past-the-post system
and the election of members of the Provincial Assembly and the House of
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Representatives (HoR) is held through the first-past-the-post system and the proportional
electoral system.
Although the election of members of the National Assembly (NA) was held in
2074 BS through a Single Transferable Voting System, the first-past-the post system is
adopted now and the election of the President and Vice President is held through a tworound system under majority system.
The legal provisions related to elections are like the rules of a game. Just as the
rules of the game are decided before the start of the game and the winner of the game is
announced accordingly, before the election, other issues such as where, when and how
the people's representatives are elected under the electoral system are usually specified in
the law. In order to conduct and manage the election, 10 acts as well as 8 regulations and
necessary number of directives and procedures have been issued.
2. Formation of Election Management Body
According to Article 245 of the Constitution of Nepal, there is a provision for the
formation of an Election Commission consisting of one Chief Election Commissioner and
four Election Commissioners. Pursuant to Article 246, the Election Commission
conducts, supervises, directs and controls the election of the President, Vice-President,
members of the Federal Parliament, HoR and NA, members of the Provincial Assembly
and members of the local level. It is also the responsibility of the Election Commission to
hold a referendum on issues of national importance.
3. Electoral roll / Electoral Register
An electoral roll is an official list of the voters eligible for casting votes. The
Election Commission prepares it every year including the name of eligible voters who are
above 18 years of age. However, in order to register in the voter list, a Nepali citizen who
has reached the age of 16 has to go to the District Election Office or District
Administration Office with his / her citizenship. Only the person whose name is in the
final voter list can participate in the election. Electoral roll ensures the right to vote for
every eligible voter and prevents irregularities such as repeated voting.
4. Announcement of election date
The issue of who will announce the election date is mentioned in the law. There
is a legal provision for the Government of Nepal to announce the date of local, state and
federal elections in Nepal in consultation with the Election Commission. However, the
date of the Presidential and Vice-Presidential elections is announced by the Election
Commission in consultation with the Government of Nepal. The date of the election
should be announced by the official body. After the election date is announced, the
Election Commission conducts voter education programs. Stakeholders also conduct
344
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voter education and voter information programs in collaboration with the Election
Commission.
5. Election schedule
After announcing the date of the election, the election program is published
specifying the date, time and place of nomination, campaigning, voting, counting of
votes. The Election Commission publishes the election program. It provides detailed
information about the election program. The election program is the schedule of the
program to be published including the activities from candidate nomination to voting.
6. Nomination of candidate
After the publication of the election program, a person who wants to be a
candidate on behalf of a political party or an independent candidate in the election must
register his / her candidature with proof of eligibility to be a candidate on the date, time
and place specified by the Election Commission. There should be at least one proposer
and one supporter while registering the nomination. The candidate must be a person who
has completed 21 years to be a member of the local level, 25 years for a member of the
Provincial Assembly and the HoR, 35 years for a member of the NA and 45 years for the
President and Vice President and whose name is included in the final voter list.
7. Publication of final list of candidates
The Election Commission publishes the list of candidates after examining the
nomination documents. In the list published in this way, a claim can be lodged with the
Returning Officer regarding the qualification or disqualification of a candidate. If a
candidate wants to withdraw his / her candidature within the stipulated time period, he /
she can withdraw. The Election Commission then publishes the final list of candidates. If
there is only one candidate for any one post, that candidate will be elected unopposed.
But if there is more than one candidate, the election is held.
8. Distribution of election symbols
According to the final list of candidates, each candidate is given an election
symbol. While providing the election symbol, the political party gives the election
symbol of the party to the candidate and in the case of an independent candidate, the
election symbol is provided from the election symbol as prescribed for the independent
candidate.
9. Campaigning and preparations
Candidates campaign with their programs to solicit votes from voters. After
receiving the election symbol, the candidates start campaigning in their constituency. At
the same time, the election environment is getting ready. Everyone should follow the
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code of conduct issued by the Election Commission during the campaign period. During
this period, the Election Commission manages the materials used in the election. Ballot
papers, ballot boxes, vote marking signs, markers with indelible ink and other materials
have been used for the election. If an electronic voting machine is to be used, such a
device is provided. The Election Commission, in coordination with the Government of
Nepal, security agencies and other stakeholders, delivers election materials to all polling
stations before polling day.
10. Voting
Voters cast their ballots at a specified time and place. The voter has to go to the
designated polling station with his / her voter ID card. Women, men, senior citizens,
people with disabilities should vote in the prescribed line. Polling station staff should
check their identity cards and verify their names. After that, ballot papers should be taken
with indelible ink on the finger and stamp vote marking sign secretly. The ballot papers
should be folded cautiously so that the ink does not spill anywhere other than the voting
mark. If electronic voting machine is used, voting should be done according to the
prescribed procedure. After the completion of the voting process, the ballot boxes are
sealed under the guidance of the representatives of the political parties and candidates.
Sealed ballot boxes and other election-related documents are delivered to the counting
center with security arrangements.
11. Counting of votes and announcement of results
If there is a legal provision that the counting of votes will be done at the polling
station, then the counting of votes will start immediately after the polling. If the counting
of votes is to be done at the place designated by the Returning Officer, the counting of
votes will be started under the supervision of the representatives of the political parties
and candidates. After the counting of votes has started, it is counted continuously till it is
completed. According to international standards, every vote cast must be counted. The
Returning Officer provides a certificate of victory to the winning candidate.
12. Documentation
The Returning Officer seals all the election related documents and submits them
to the Election Commission through the District Election Office. The election documents
submitted in this way should be kept safe for a certain period of time so that they can be
viewed in accordance with the law in case of election related disputes.
13. Formation of elected bodies
Elected officials hold office and participate in governance. Elected
representatives govern as mandated. In our country, the term of office of elected people's
representatives is legally 5 years. The date of the upcoming election is announced in
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consultation and coordination with the Election Commission and the Government of
Nepal.
Electoral System of Nepal
The Election Commission was entrusted with the responsibility to work towards
holding elections since it was established. In accordance with the present Constitution of
Nepal, for the following purposes, the following electoral system has been guided in
principle:
(1) For the election of the President and the Vice-President, an absolute majority
electoral system shall be formed in which the members of the Federal Parliament
and the members of the Provincial Assemblies shall have different weightage of
voting.
(2) For the purposes of the election of representatives and members of the Provincial
Assembly, a mixed electoral system of parallel system with first-past-the-post
adult voting and proportional representation;
(3) For the purpose of election of members of the NA, the first-past-the-post system
of voting on the basis of different votes from the constituencies consisting of
members of the Provincial Assembly and local level chiefs and deputy chiefs.
(4) For the purpose of election of local level office bearers and members, the firstpast-the-post electoral system based on adult franchise.
According to the above-mentioned constitutional provision guided by the
constitution, our electoral system seems to be simple in principle. However, in order to
ensure inclusive democracy, the country needs to adopt a complex electoral process with
a variety of electoral systems, different types of voters or constituencies, different types
of voting and proportional representation of different groups and regions of society for
the purpose of election of various state officials and people's representatives, which can
be summarized as follows.
▪

For President and Vice President
•

The election of the President and the Vice-President shall be held by a
constituency consisting of members of the Federal Parliament and members
of the Provincial Assemblies in accordance with the federal law.

•

The election of the President and the Vice-President shall be conducted in
such a way as to represent different genders or communities;

•

Elections must be held on different dates, representing different genders or
communities.
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•

In the election of the President and Vice-President, only the candidate who
obtains the majority of the total votes of the constituency shall be elected.

•

If a candidate does not immediately obtain a majority of the total votes cast,
an election must be held between the two candidates who receive the most
votes, and until an immediate majority of the total votes is obtained,

•

A person who has been elected President twice cannot be a candidate for the
nation.

For Member of the HoR
•

Out of 275 members of the HoR, 165members (i.e. 60% of the total
members) will be elected on the basis of population and geographical
convenience and specificity.

•

The Election Constituency Delimitation Commission shall determine 165
state constituencies in accordance with the federal law on the basis of
population and geography.

•

Considering the whole country as a single election constituency, the 110
members will be elected through the proportional electoral system where
voters vote for political parties.

•

Candidates for proportional representation will have to be nominated through
closed list of women, dalits, indigenous tribes, Khas Arya, Madhesi, Tharu,
Muslim, backward regions.

•

Provision should be made for proportional representation of persons with
disabilities,

•

At least one-third of the total number of members elected from each political
party representing in the Federal Parliament must be women and in case of
proportional representation, the political party should include at least fifty
percent of the total number of women candidates

•

When nominating candidates for proportional representation, any political
party should pay due attention to the geographical and territorial balance and
represent Dalits, Indigenous people, Khas Aryas, Madhesis, Tharus and
Muslims on the basis of population. The Election Commission, in
consultation with the parties concerned, should declare in the same
proportion,
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▪

▪

According to the Constitution and Members of the HoR Election Act, 2074
BS , a qualified person can contest from any constituency but cannot contest
from more than one constituency.

For Member of the NA
•

Out of the total 59 members of the NA, only 56 members will be elected.

•

The election of 56 members shall be held in accordance with the federal law
from an Electoral College comprising members of Provincial Assembly and
chairpersons and vice-chairpersons of Village councils and Mayors and
Deputy Mayors of Municipal councils, with different weights of votes for
each.

•

Out of the 56 members, at least three women, one Dalit and one person with
disability or minority shall be elected from each province.

•

The tenure of members of the NA shall be six years and the tenure of onethird of the members shall end every two years.

•

One-third of the members of the NA must be elected every two years.

•

The election of members of the NA shall be based on the number of votes
cast by the electorate formed in each province by the votes of the
constituencies or members in the same group and manner.

For Member of Provincial Assembly
•

The number of members of the Provincial Assembly shall be equal to double
the number of members to be elected to the HoR from the concerned
province according to the first-past-the-post system.

•

The constituencies of the members of the Provincial Assembly shall be as
determined by the Constituency Delimitation Commission.

•

Sixty percent of the members elected from the first-past-the-post system in
the Provincial Assembly shall be considered and the remaining forty percent
of the members shall be elected from the proportional electoral system.

•

Candidates for proportional representation should be nominated on the basis
of population, including women, dalits, tribals, Khas Arya, Madhesi, Tharu,
Muslim, backward areas, and minority communities.

•

Provision should be made for the representation of persons with disabilities
when fielding candidates for proportional representation, at least one third of
the total number of members elected from each political party represented in
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the State Assembly should be women and at least fifty percent of the total
candidates should be women.
•
▪

According to the Constitution and Provincial Member Electoral Act, 2074
BS, a qualified person can be a candidate in only one constituency.

For local level office bearers and members
•

The election of one chairperson, one vice-chairperson, one ward chairperson
and four members in each ward shall be in accordance with the first-past-thepost system of adult franchise.

•

The election of one chief, one deputy chief, one ward chairperson and four
members in each ward shall be held in accordance with the first-past-the-post
electoral system.

•

At least two of the four members to be elected from each ward of the village
or municipality must be women,

•

The chairperson, vice-chairperson or chief, deputy chief, chairperson of each
ward and four members of the village or municipality shall have four women
members from among themselves, two other dalit or minority members of the
village and five women members from among themselves and three dalits
within the municipality. Minority members to be elected,

•

Fifty percent of the candidates shall be women when the political party
nominates the chairperson and vice-chairperson of the village municipality,
the chief and deputy chief of the municipality or the chairperson and vicechairperson of the district development committee.

According to the constitution, an independent constitutional body, the Election
Commission, has been given the responsibility to conduct and manage the elections of the
five groups mentioned above. According to the constitution, the commission also collects
the names of voters, conducts and manages the election and evaluates and reviews the
work after the election.
Conclusion
The significance of the conduct and management of elections depends on the
participation, confession and trust of political parties, candidates and the general
electorate. The election is considered successful only, when the main stakeholders
including all the political parties and candidates have accepted the result of the election.
If the election is clean, free, fair and credible, good governance and democracy will be
strengthened. It is essential for elections to be free and fair if the true will of the people is
to be known.
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The Election Management Body sends the draft law to the Government of Nepal
through the Liaison Ministry after receiving opinions, advice and suggestions through
dialogue, interaction, workshops with the parliamentarians. Legislatures, as they have
practical experience in elections, pass the election law by making necessary amendments
and the election management body manages the election on the basis of the same law.
Thus, legislature has a legal effect on the electoral system. The role of Federal Parliament
is vital in making laws with regard to electoral system. So, Election Management Body
can be facilitated to troubleshoot the problems and take initiatives to resolve them
together.
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An Overview on Bicameral Legislature

Sapana Sapkota 
Abstract
Countries across the world have at one time, or another struggled with the question of
how to design political institutions that best designs an open, stable and prosperous
society governed by the rule of law. And the result of the debates is reflected in the
constitution, through which citizens establish their governing institutions. Though the
debate of cameral selection could not be solved easily, the experience over the last
century is helping to reveal that bicameralism has remained as a strong legislative
arrangement which is offering a definitive potential check on political directors. This
article identifies the characteristics of a bicameral legislature and displays how the
bicameral legislature helps in policy performance by highlighting its merits and demerits.
Furthermore, the ways for rethinking the strength of bicameralism has also been
presented.
Introduction
Parliament is the focus of modern constitutional states and its strategy still
belongs to the elementary decisions of constitutional reformers. One of the foremost
institutional considerations is the question of whether a national Parliament should have
one or two chambers. The controversy over the spirit of a second parliamentary chamber
is a classic debate in the history of political theory.
A bicameral legislature is the lawmaking body where authority is shared between
two separate chambers which work together to make laws. Commonly, the two chambers
are taken as the lower house and the upper house with sharing legislative powers.
Generally, the arrangement of the lower house is based proportionally on population with
each elected member representing the same number of people. The common lower houses
around the globe are the House of Representatives (HoR), House of Commons, Chamber
of Deputies, Federal Assembly, etc. Likewise, the upper house varies considerably in its
composition and in the manner in which its members are selected through appointment,
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inheritance, and direct or indirect elections. Some of the upper houses are the National
Assembly (NA), Senate, House of Lords, Federation Council, etc. The number of
legislatures, term of the office and the method of election for each chambers of a
bicameral system differs from one country to another. Bicameralism is common mainly
in federal and presidential states and about forty-one percent of the countries (out of 195)
around the globe have bicameral legislature.1
Because of their diverse nature, bicameral legislatures do exist in varied political
contexts and are accepted and respected. With the diversity of existing bicameral
arrangements and the instability of some second chambers, focus has to be done on the
particular features which can create bicameralism with a strong second chamber that can
influence the policy decisions of the executive and first chamber.
The Origin of Bicameralism
Two chambers of parliament have usually been established as a result of an
institutional compromise between the older and newer claims of legitimacy. It can be
interpreted as an expression of a philosophical commitment to the principle of ‘balanced’
government that may be drawn back to the classical world. British parliament can be
referred as the mother of parliaments as the British parliament has been a model for most
of the parliamentary systems and also its acts have created many other parliaments.
That’s why while enlightening the emergence of second chambers, the contribution of the
British parliament is accredited, with its division into Lords and Commons acting as the
main model for most of the bicameral legislatures of the world (Shell, 2011).
Bicameralism in Practice
Classically, there are unique reasons for the development of bicameral
legislatures in different countries. The bicameral legislature of the United Kingdom
reflects centuries of evolution. However, it was designed to correspond to the federal
governmental structure in the United States and Germany. The practice of bicameral
legislatures of some countries has been presented below along with its origin.
The United Kingdom has a bicameral legislature which was evolved despite the
absence of a written constitution. The House of Commons convoked during the 13th
Century as a counselling body to the House of Lords. The membership was based on
royal appointment, inheritance and seniority in the Catholic church. By the mid of
seventeenth century, the elected House of Commons was regularly protesting the
unchecked power of the House of Lords. However, due to the lack of political
accountability of the parliament in the early nineteenth-century public forced for the reexamination of British electoral law. As a result, the legislative reforms passed in 1832
1
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redistributed seats which diminished the influence of aristocracy and clergy in the House
of Commons. Increased accountability of popularly elected House of Commons prompted
further legislative reforms in the early and mid-twentieth century through which the
House of Commons emerged as the central lawmaking body and the upper house was
compelled to accept reduced legislative roles (Vatter, 2005).
The United States has a strong bicameral legislature with two equally powerful
chambers. The origin of the notion of centralized power by the Constitutional Convention
of 1787 and the realization of a stronger federal system lead to the formation of a federal
government based on the principle of separations of powers between the legislative,
executive and judiciary. But the different interests of the states, where the larger states
supported representation by population in the national legislature to balance the
population of the state and determining factor in the distribution of power, while the
smaller states demanded equal representation due to the fear of overshadowing and
marginalization which complicated the prospect of the establishment of the central
government. These two directions supported the establishment of the bicameral national
legislature with similar legislative powers but with different constituencies and tenure.
And the HoR was created based upon the representation of the population and the Senate
was equally represented by all states regardless of population (Nolte, 2005). Although
both chambers have to approve the legislation, the spending bills can only be introduced
by the HoR. Similarly, the Senate alone confirms the presidential appointments, presides
over presidential impeachment proceedings and ratifies the international treaties.
In India, following the country’s independence in 1947, the members of the
Constituent Assembly served as the first parliamentarians. India has a bicameral
legislature which is composed of the President of India, the House of the People (Lok
Sabha) and the Council of States (Rajya Sabha). President, being the head of the
legislature has full powers in summoning and prorogation of either house of Parliament
and also to dissolve the Lok Sabha under the advice of the Prime Minister and his Council
of Ministers. Legislative proposals are brought before either house in the form of a bill.
But no bill can become law until and unless the Lok Sabha passes it. The money bill has
to be tabled in the Lok Sabha. Similarly, in a crisis situation or while taking an important
decision, if a joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha is called, the will of the Lok
Sabha prevails the most. The power to sanction the government expenditures entirely
rests with the Lok Sabha. All the bills seeking for constitutional amendment has to be
passed in the Lok Sabha. Furthermore, the Lok Sabha confirms electing the President and
Vice-president of the country, the impeachment of the president, removing the judges of
the High Courts and Supreme Court, and approving the emergency proclamations. Once
it is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha for consideration.2
2
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In Nepal the provision of bicameralism started with the provisions of the Rastra
Sabha and the Bharadari Sabha on Clause 22(a) of the Government of Nepal Act 1948.
Similarly, the provisions of the Senate (Maha Sabha) and the HoR (Pratinidhi Sabha) on
Article 18 of the Constitution of the Kingdom of Nepal, 1959 also proposed for a
bicameral legislature. Unfortunately, the act of 1948 could not come into action.
Similarly, the bicameral legislature provisioned by constitution of the Kingdom of Nepal,
1959 could not come into practice because of the overthrowing of government and
dissolving of parliament through use of emergency power by King Mahendra in 1960
leading to the establishment of party-less Panchayat System in 1961.
Finally, Nepal got to practice bicameral legislature for the first time after the
Constitution of the Kingdom of Nepal 1990 provisioned of HoR (Article 45) and National
Assembly (Article 46) along with the restoration of a multiparty democratic system where
members of HoR were directly elected and seats were allocated on the ratio of
population. Similarly, among the 60 seats of the NA, fifteen were to be nominated by His
Majesty, thirty-five including three women to be elected by HoR and fifteen members to
be elected from each developmental region by the electoral college.
However, due to the political instability originated by debate between political
parties, power race and frequent change of government continued with Maoist
insurgency, the political scenario of Nepal got pulled down for a decade (i.e. from midnineties to the beginning of 21st Century). Rays of hope started with the signing of the
Comprehensive Peace Accord in 2006. In the aftermath of the Maoist insurgency and the
people's revolution of 2007 Nepal got a unicameral legislature as Interim Legislature.
Finally, the Constitution of Nepal (2015) promulgated by the Constituent Assembly
provisioned for the HoR and the National Assembly (Article 83) as the two houses of the
Federal Parliament of Nepal where 165 members of HoR are to be elected from the first
past the post electoral system and 110 members to be elected through the proportional
system where people vote for political parties taking the whole country as a single
electoral constituency. Similarly, among the 59 members of the permanent house NA,
fifty-six elected members consisting of at least three women, one Dalit and one from
persons with disabilities or minorities are to be elected from each Province by an electoral
college and the rest three members consisting of at least one woman are to be nominated
by the President on the commendation of the Government of Nepal where the term of
office of one-third of the members expires every two years.3

3
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Relation Between the HoR and the NA
The HoR and the NA are interconnected to each other. The president has full
powers on summoning and prorogation of either house of Parliament in Nepal. Formal
communication occurs between the two houses including formal notices like passing
bills, resolutions which is done in a written manner through the offices of the Speaker of
HoR and the Chairperson of NA. Similarly, the transmission of bills and the amendment
of bills requires agreement from both houses and to resolve the disagreement on any bill
or for any other specified function, the joint committee has to be formed. One fourth of
the members of the HoR may move a motion of impeachment against the President, VicePresident, Chief Justice, Judge of the Supreme Court, member of the Judicial Council,
chief or officials of a constitutional body however the motion has to be passed by at least
two-thirds majority of the total then members of both Houses in case of the President and
Vice-President. Furthermore, both houses are interconnected in the process of
formulation of laws, the election of President, Vice-president, passing impeachment
motion, budget approval, constitution amendment, referendum, the appointment of the
Secretary General of parliament, joint committees for parliamentary hearing with regards
to the nominees for constitutional positions and ambassadorial postings and also to
monitor and evaluate the directive principles, policies and obligations of the state along
with the inspection of government activities.
Balancing as Strength
The bicameral legislature has a great capacity to properly represent the diverse
constituencies from different states and regions. It also provides enhanced oversight of
the executive branch, facilitates a deliberative approach to legislation. However, the
authority of the two chambers in the bicameral legislature varies among countries. A
weak form of bicameralism provides superiority to legislative powers to one chamber.
The balance of constitutional powers between the houses, the extent to which the
second chamber is likely to reflect, or differ from the partisan composition of the lower
house and the democratic legitimacy possessed by the second chamber to use its powers
determine the strength of the bicameralism (Bulmer, 2014). If the two chambers have
equal or nearly equal powers, the consent of both houses is usually needed for the
enactment of laws, and the lower house cannot unilaterally prevail vetoes or changes
adopted by the upper house or can do so only by supermajority. But when the upper
house is constitutionally restricted and does have the right to propose but not insist on
amendments the cameral structure becomes weak. Similarly, when the same party or
coalition of parties enjoys a majority in both chambers it also increases the strength of the
parliament.
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Advantages
Bicameralism enables different principles of representation and ensures
representation from different provinces or regions and also helps to represent the distinct
minorities and ethnic groups. As bills are properly debated in the bicameral legislature
which improves scrutiny and review of legislation that increases probabilities of passing
quality legislations. In addition, this structure provides additional democratic checks and
balances in the legislative process which helps to strengthen the separation of the
governing power and also avoid risks of abuse of power by a single chamber. Similarly, it
also reduces the workload of a single house.
Jeopardies
Since the functions of the chambers are same, bicameral legislature leads to
unnecessary duplication of functions (e.g. State Affairs and Good Governance Committee
of HoR, and Sustainable Development and Good Governance Committee of NA have
similar jurisdiction in good governance sector) which adds institutional complexity for
little gain in terms of policy outcomes. Sometimes there may be a conflict between the
houses as to which of the two houses is superior to the other.
Similarly, having a dual legislative chamber generally means having additional
politicians, more administrative and support staff, and more travel and accommodation
expenses, as well as the costs related to maintaining a place for sessions of two houses,
can significantly demands on the public treasury. Moreover, the second chamber of
bicameral legislature may be used as a safe landing for political leaders, if its membership
is by nomination.
Reconsidering Bicameral Strength
While reconsidering the strength of bicameral legislature a view has to be made
through different dimensions. The elite model of bicameralism has now been declined
and been overtaken by the territorial model and the first chamber represents citizens on an
equal franchise and the second chamber represents territorial units, often
disproportionately to the population. However, just as territorial representation eclipsed
elite representation over time, it can be argued that in practice partisan differences now
often eclipse official territorial distinctions (Russell, 2013).
Similarly, a lack of legitimacy renders a second chamber unable in practicing to
make full use of its powers but legitimacy hasn’t been featured more prominently in
existing treatments of bicameralism. Though, legitimacy is of obvious relevance for the
composition of the second chamber even today the majority of national second chambers
include either unelected members or members elected indirectly. Furthermore, the
widespread reason to question the legitimacy of second chambers is the concern for the
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fundamental role of the second chamber in contesting the decisions of the first
chambers. Also, the second chambers may variously have powers for appointments,
treaties, or questioning ministers but they do not have the power to remove executives.
That’s why if the two houses have ability of checking each other’s power then only there
can be a stability of a bicameral legislative system.
Conclusion
All modern forms of democracy give focus to fair, regular and competitive
elections. However, the concerns raised about the ability of one elected assembly to
adequately representing a diverse society and the need for the continuation of the
parliamentary session to carry on parliamentary activities in the absence of a lower house
has increased demand for the second house. As the second house enables a complete
representation of society, with greater representation for territorial, communal and other
minorities.
Though a second chamber may add additional complexities, delays and costs for
little additional benefit and also a single chamber may be cheaper, simpler and more
efficient with avoiding repetition and impasse; focusing democratic responsibility in one
single elected chamber can have an absence of checks and balances which can lead to the
hasty and poorly considered decisions, technically deficient legislation and unreasonably
biased legislation that makes no concern to strongly held minorities. That’s why, many
countries have adopted bicameralism with distinct composition, function and power to
complement and balance the primary chamber as the upper house can act as a body of
expert scrutiny and review legislations and check on the power of the lower house and
also provide representation for various socio-economic interests and also bring minorities
to the mainstream.
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सं घीय सं सद सग्चिालय सञ्चालिमा कमषचारी व्यिस्थापि

सीता पोख्रेल 
सारांश

िेपालको सं विधािले सिोच्च विधावयकी अङ्कगको रूपमा सं घीय सं सदको व्यिस्था गरे को छ । सं घीय
सं सदको कामकारिाही सञ्चालि गिषको लातग आिश्यक कमषचारीहरूको व्यिस्थापि गिुष सं घीय सं सद
सग्चिालयको प्रमुख दावयत्ि हो । सं सदको कामकारिाहीलाई प्रभािकारी बिाउिे विर्यलाई
केन्त्रतबन्त्दुमा राखेर सग्चिालयमा कायषरत कमषचारीहरूको तियुग्िपूिद
ष े ग्ख अिकाशपतछसम्मका तियतमत
कायषका साथै आकग्स्मक एिं पररग्स्थततजन्त्य प्रशासतिक कायषहरू गिषको लातग सािठतिक सं रचिाको
रूपमा महासग्चि, सग्चिालय सग्चि, प्रशासि महाशाखा र कमषचारी प्रशासि शाखा रहे को
छ । सं सदको कायषप्रकृतत, अततररि समय काम गिुपष िे अिस्था, आकग्स्मक रूपमा तसजषिा हुिे
पररग्स्थतत र शीघ्र एिं समयसीमातभरै अतििायष रूपमा सम्पादि गिुपष िे कायषप्रकृततका कारण
सग्चिालयको कमषचारी व्यिस्थापिको कायष च ुिौतीपूणष छ । कततपय पदहरू लामो समयसम्म पूततष
हुि िसक्िु, विग्शष्टीकृत कामको लातग विशेर् ज्ञाि, सीप र षमतायुि कमषचारीको सङ्कख्या पयाषप्त
िहुि,ु पदस्थापि र सरूिासम्बन्त्धी प्रािधाि पालिा गिष कदठिाइ हुि ु आदद सग्चिालयको कमषचारी
प्रशासिसम्बद्ध विद्यमाि समस्याहरू हुि ् भिे राज्यका िीतत तिमाषण गिे तिकायमा कािूि तिमाषताहरूसाँगै
रहेर कािूि तिमाषणसाँग सम्बग्न्त्धत काममा सं लनि रहिे कमषचारीिगषको व्यिस्थापि गिष पाउिु
महत्त्िपूणष अिसर हो । सग्चिालयको प्रशासतिक िेतत्ृ िको गततशीलता, दूरदृवष्ट एिं व्यिस्थापिको
िीततगत तथा पररणामलग्षत मागषदशषिमा कमषचारी प्रशासिसम्बद्ध वितध, प्रवितध, पद्धतत र अभ्यासलाई
सापेग्षक प्रयोग गिष सकेमा सग्चिालयको प्रभािकाररता थप अतभिृवद्ध हुन्त्छ ।
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पृष्ठभूतम
प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभा रहेको दुई सदिात्मक व्यिस्थावपका अथाषत ् सं घीय सं सदलाई
सिोच्च विधावयकी अङ्कगको रूपमा िेपालको सं विधािले ग्जम्मेिारी प्रदाि गरे को छ । विधावयकी
कायषका

अततररि

सं सदले

सरकारका

कामकारिाहीको

तिगरािी

गिे,

जिताको

प्रतततितधत्ि

गिेलगायतका कायषसमेत गिे गदषछ । व्यिस्थावपका सं सदले सम्पादि गिुप
ष िे कायषहरूलाई तियतमत
एिं व्यिग्स्थत गिष तिजामती सेिाअन्त्तगषत रहेको तत्कालीि सं सद सेिालाई वि.सं . २०५८ सालमा
सं सद सग्चिालय सम्बन्त्धी ऐि, २०५८ बमोग्जम छु ट्टै सेिाको रूपमा विकास गररएको र सो ऐिलाई
प्रततस्थापि गिष बिेको सं घीय सं सद सग्चिालय सम्बन्त्धी ऐि, २०६४ (सं शोधि सवहत) बमोग्जम
विग्शष्ट र स्िशातसत सेिाको रूपमा सं घीय सं सद सेिा हाल सञ्चालिमा छ । सेिाको गठि र सञ्चालि
एिं सं घीय सं सदको कामकारिाही व्यिग्स्थत गिष सं घीय सं सद सग्चिालयको स्थापिा र सञ्चालि
गररएको छ ।
िेपालको

सं विधािको

धारा

१०७

मा

सं घीय

सं सदको

कामकारिाही

सञ्चालि

तथा

व्यिस्थापि गिष एक सग्चिालय रहिे र त्यस्तो सग्चिालयको स्थापिा र तत्सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था
सं घीय कािूिबमोग्जम हुिे व्यिस्था रहेको छ । 'प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५' र 'रावष्ट्रय सभा
तियमािली, २०७५' र 'सं घीय सं सद सग्चिालय सम्बन्त्धी ऐि, २०६४' मा पति सं घीय सं सदको
कामकारिाही सञ्चालि गिष तथा सं घीय सं सद सेिाको सञ्चालि र व्यिस्थापि गिे कामसमेतको लातग
सं घीय सं सद सग्चिालयको स्थापिा गरी सग्चिालयमा महासग्चि, सग्चि तथा आिश्यक सङ्कख्यामा
कमषचारी एिं मयाषदापालक रहिे, सग्चिालय स्िायत्त र स्िशातसत तिकाय हुिेलगायत व्यिस्था रहे का
छि् ।
यसरी स्िायत्त र स्िशातसत तिकायको रूपमा स्थापिा भएको सग्चिालय सञ्चालि तथा
व्यिस्थापि गिष आिश्यक िीततगत व्यिस्था, रे खदे ख, तियन्त्रण एिं सुपररिेषण गिे सिोच्च
तिकायको रूपमा सभामुखको अध्यषतामा रावष्ट्रय सभाका अध्यषसमेत रहिे गरी िौ सदस्यीय
सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको व्यिस्था गररएको छ । त्यस्तै, सं घीय सं सदको
महासग्चि सं घीय सं सद सग्चिालयको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा रहिे व्यिस्थासमेत रहे को छ ।
सं घीय सं सद सग्चिालय सञ्चालि र व्यिस्थापिको लातग आिश्यक प्रशासतिक सं रचिा तिधाषरण गिे
ग्जम्मेिारी सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको भएकोले सतमततले हाल सं घीय सं सद
सग्चिालय सङ्कगठि सं रचिा र दरबन्त्दी पुिरािलोकि सतमततको प्रततिेदि, २०७२ को तसफाररस
अिुरूपको सङ्कगठि सं रचिा कायाषन्त्ियिमा ल्याएको छ । जसअिुसार कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी कायष
गिष महासग्चि मातहत सग्चिालय सग्चि (प्रशासि), सग्चिालय सग्चि (प्रशासि) अन्त्तगषत प्रशासि
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महाशाखा र उि महाशाखा अन्त्तगषत कमषचारी प्रशासि शाखा र शाखाअन्त्तगषत जिसम्पकष र दताष
चलािी एकाइ रहे को छ ।
सं घीय सं सद सेिाका कमषचारी तियुग्िपूिद
ष े ग्ख अिकाश पतछसम्मका िीततगत एिं व्यिहाररक
कायषमा वितभन्न भूतमकामा सं लनि रहिुपिे हुाँदा कमषचारी प्रशासिलाई सग्चिालयको महत्त्िपूणष
ग्जम्मेिारीको रूपमा तलइन्त्छ । सं सदको कायषको प्रकृततअिुरूप सग्चिालय र यसका सं रचिाहरू
सञ्चातलत हुिे हुाँदा सग्चिालयको कमषचारी व्यिस्थापिसम्बन्त्धी कायष पति सं सदको कामसाँग सम्बग्न्त्धत
रहन्त्छ । सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको सग्चिालयको रूपमा सतमततको बैठकमा पेश
गिे प्रस्ताि तयारी र सतमततको बैठक व्यिस्थापिसम्बन्त्धी कायष गिुक
ष ो साथै सग्चिालयले गिे वितभन्न
प्रशासतिक तिणषयको उठाि, कायाषन्त्ियि र अतभलेखाङ्किलगायत कायष पति गिुष पदषछ । साथै, अन्त्य
महाशाखा/शाखालाई ितोवकएको कायष प्रशासि महाशाखा/शाखाले गिुप
ष िे व्यिस्था र अभ्यास
रवहआएको छ ।
कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी प्रमुख कायष
सङ्कगठिमा रहेको जिशग्िलाई आिश्यक, उपयुि र तसलतसलाबद्ध तररकाले पररचालि गरी
तिधाषररत लक्ष्य र उद्देश्यको िृङ्खलाबद्ध प्रातप्तको लातग कमषचारी प्रशासिका कायष केग्न्त्रत रहन्त्छि् ।
वितभन्न पद र समूहका कुल ४३५ दरबन्त्दी र ३७८ कमषचारी (२५० स्थायी, ११९ सेिा करार र
९ काज) कायषरत सं घीय सं सद सग्चिालयलाई जीिन्त्त र गततशील तुल्याउिुको साथै अन्त्य स्रोत
साधिको पररचालि र उपयोतगताको लातग कमषचारी प्रशासिले मािि स्रोत योजिा, प्रातप्त, विकास,
उपयोग, सािठतिक उत्प्रेरणा र सम्बद्धषि, सािठतिक आचरण तथा अिुशासि, अिकाश, सािठतिक
सुधार र ििप्रितषि जस्ता विर्यसम्बद्ध कायषहरू सम्पादि गिे गदषछ । यी कायषहरूको मुख्य
अन्त्तरिस्तुसाँग सम्बग्न्त्धत रहाँदै सं घीय सं सद सग्चिालयले कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी दे हायका कायषहरू
गदै आएको छ:•

सं घीय सं सद सेिामा रहे का पदहरूमा तियुग्ि (स्थायी, सेिा करार), पदस्थापि, सेिा, समूह
पररितषि, सरुिा, बढु िा, दण्ड, पुरस्कार, विभागीय सजाय र कमषचारीहरूको व्यग्िगत
अतभलेख व्यिस्थापि, सग्चिालयमा काजमा आएका र सग्चिालयबाट काज खवटएका
कमषचारीहरूको व्यिस्थापि, मयाषदापालकको व्यिस्थापिसम्बन्त्धी सम्पूणष कायष,

•

सग्चिालयको सम्पकष मन्त्रालय तथा अन्त्य तिकायसाँग सम्बन्त्ध स्थापिा तथा सग्चिालयका
अन्त्य सं रचिाबीच आपसीी समन्त्िय गिे, कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी विर्यमा सं िैधातिक
तिकाय, मन्त्रालय तथा विभागसाँग सम्पकष तथा समन्त्ियसम्बन्त्धी कायष,
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•

कमषचारी पररचय पर, अस्थायी प्रिेश पास, तलबी प्रततिेदि, कमषचारीहरूको बीमा,
कमषचारीको सम्पग्त्त वििरण, कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी सम्पूणष कायषको सूचिा तथा अतभलेख
व्यिस्थापिसम्बन्त्धी कायष,

•

कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी वितभन्न विर्यहरूमा आिश्यक तिणषय र सोको कायाषन्त्ियि, कायषरत
कमषचारीहरूको कामको सुपररिेषण, अिुगमि र मूल्याङ्कि, कमषचारी बैठकसम्बन्त्धी कायषको
व्यिस्थापि, सङ्कगठि तथा व्यिस्थापि सिेषणसम्बन्त्धी कायष,

•

सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको सग्चिालय, सं घीय सं सद सग्चिालयसम्बन्त्धी
ऐि, २०६४ र सं घीय सं सद सग्चिालय कमषचारी प्रशासि तियमािली, २०६५ बमोग्जम
गदठत वितभन्न सतमततहरूको सग्चिालयसम्बन्त्धी कायष,

•

कुिै सतमतत सग्चिालय/महाशाखा/शाखामा खटाइएका कमषचारीको अिुवपग्स्थततमा तिजहरूले
सम्पादि गिुप
ष िे अत्यािश्यक कायष र अन्त्य कुिै महाशाखा/शाखालाई ितोवकएको कायष,

•

आकग्स्मक र पररग्स्थततजन्त्य अिस्थाका कारण सग्चिालयले

सम्पादि गिुप
ष िे

विविध

प्रकृततका थप कायष र तोवकएबमोग्जमका अन्त्य कायषहरू ।
कायषप्रकृतत एिं आिश्यक जिशग्ि
सं घीय सं सद एिं सम्बद्ध पषलाई प्रिन्त्धकीय सहयोग पुर्याउिु सग्चिालयको प्रमुख कायष
हो । यसका लातग मािि स्रोतको पररचालि अपररहायष हुन्त्छ िै । मािि स्रोत सं लनि हुिपु िे कुिै
पति पषले प्रशासि तसजषिा गिष पुनछ र उि स्रोतको व्यिस्थापि िै प्रमुख रूपमा कमषचारी
प्रशासिको कायषषेर हो । कमषचारी प्रशासि प्रणालीमा सुधार ल्याउिे सम्बन्त्धमा अपिाउिु पिे िीतत,
तियम आददको तजुम
ष ा, कमषचारीहरूको तियुग्िपूिक
ष ा कायषहरू, ररि पदहरूको अिस्था पवहचाि गरी
पूततषको लातग आयोगमा माग गिे कायष सग्चिालयले गदषछ । यसैगरी बढु िा प्रवक्रयासम्बन्त्धी
आिश्यक कायष, कमषचारी तियुग्ि, पदस्थापि, सरुिा, शाखाहरूमा विशेर् अिस्थाको सम्बोधि गिष
थप कमषचारी उपलधध गराइददिे, बढु िा, अिकाश, उपदाि, तििृग्त्तभरण, प्रोत्साहि पुरस्कार, िृग्त्त
विकास, विभागीीय सजाय, अिकाश र अिकाशपिात्का आिश्यक कायषहरू, सोसम्बन्त्धी तिणषय
कायाषन्त्ियि, काजका कमषचारी एिं मयाषदापालकको व्यिस्थापिजस्ता कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी
आिश्यक कायष कमषचारी प्रशासिले गदै आएको छ ।
कामको प्रकृतत हेदाष तियतमत रूपमा दै तिक हुिे कायषहरू, आितधक रूपमा हुिे सं घीय सं सद
सेिा ददिस, सरकारको िीतत तथा कायषक्रम सं सदमा पेश गिे कायषमा सहयोग एिं सहजीकरण,
कायषसम्पादि मूल्याङ्किसम्बन्त्धी कायषहरू आदद र आकग्स्मक रूपमा हुिे काममा कमषचारी समायोजि,
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विद्युतीय हाग्जरी व्यिस्थापि, अततररि समय काम गरे को समयको हाग्जरी व्यिस्थापि, सङ्कगठि तथा
व्यिस्थापि सिेषण, कोतभड-१९ जस्तो महामारीको अिस्थामा सग्चिालय सञ्चालि, सं सदमा हुिे मत
विभाजिसम्बन्त्धी कायषमा सहजीकरणलगायतका कायषहरू गिुप
ष रे को अिस्था रहे को छ । प्रशासकीय
कायषका साथै कमषचारीसम्बद्ध तियमािली तिमाषण/सं शोधि जस्ता िीततगत कायषहरू, तलबी प्रततिेदि
तयारी, बीमा आदद आतथषक कायषमा समेत सं लनि रहिुपिे अिस्था छ । यसका अततररि सग्चिालय
सञ्चालि

तथा

व्यिस्थापि

सतमततको

सग्चिालय,

सं घीय

सं सद

सग्चिालयसम्बन्त्धी

ऐि

र

तियमािलीबमोग्जम गठि हुिे सतमततहरूको सग्चिालयको रूपमा समेत कायषसम्पादि गिुप
ष िे अिस्था
रहेको छ ।
महाशाखा/शाखाको

कामको

प्रकृतत

अत्यन्त्तै

सं िेदिशील

ु ो
हुिक

साथै

तियतमत

र

योजिाबद्धमार िभई अतियतमत/आकग्स्मक, समन्त्िय, सञ्चार र सहकायष आिश्यक पिे, विर्यिस्तुको
िीततगत र व्यािहाररक ज्ञाि, अध्ययि र अिुसन्त्धाि आिश्यक पिे, सम्बद्ध विर्यिस्तुमा अद्याितधकता
आिश्यक पिे, पर व्यिहार, वटप्पणी लेखि, प्रततिेदि लेखि, प्रस्ताि लेखि, माइन्त्युट तयारी आददमा
लेखि सीप एिं बोल्िे सीप, सूचिा प्रवितधसम्बन्त्धी ज्ञाि, सीप र षमता आिश्यक पिे, गोपिीयता र
पारदग्शषताबीच आिश्यक सन्त्तुलि आिश्यक पिे, मािि स्रोत, समयलगायतका अन्त्य स्रोत साधिको
माग गिे प्रकृततको कायषविग्शष्टता जरुरी छ ।
कायषविग्शष्टता र विविधीकरणले सङ्कख्यात्मक रूपमा पयाषप्तमारामा कमषचारी आिश्यक
पदषछ । यस सन्त्दभषमा विशेर् पररग्स्थततमा बाहे क हालको दरबन्त्दी सङ्कख्या औसत िै दे ग्खन्त्छ ।
साथै, सं लनि कमषचारीहरूमा केही विग्शष्ट गुण आिश्यक पदषछ । कायाषलयको कामको सिालमा
राजिीततक विचार, पदातधकारी, कुिै व्यग्ि/समूह/व्यग्िगत सम्बन्त्धप्रतत तटस्थ र सग्चिालयको
बृहत्तर वहतप्रतत प्रततबद्ध, कमषचारीको गुिासोको उपयुि समयमा उग्चत तररकाले सम्बोधि गिे,
पीरमकाष र सं िेदिशीलता बुझ्िे, कमषचारीहरूको गुण, षमता अिुभि, दषता, रुग्च, आिश्यकता
आददको पवहचाि गरी सग्चिालयको आिश्यकता र उद्देश्यसाँग सम्बग्न्त्धत गिष सक्िे षमता, चररर र
गुण जरुरी हुन्त्छ । यी विशेर्तायुि कमषचारीले मार कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी कायषलाई प्रभािकारी
ढङ्कगले सम्पादि गिष सक्दछि् । त्यस्तै, पररितषिलाई आत्मसात गिष सक्िे, सकारात्मक सोच,
मिोिृग्त्त र व्यिहार भएको, उग्चत समयमा सही तिणषय गिष सक्िे, तिाि व्यिस्थापिसम्बन्त्धी ज्ञाि र
सीप भएको, कामप्रतत आिन्त्द तलि सक्िे, कायाषलयको कामलाई प्राथतमकता र पयाषप्त समय ददिे, कुिै
आग्रह/पूिाषग्रहबाट प्रेररत िहुिे, कुिै प्रकारको प्रलोभि, अपेषा र व्यग्िगत स्िाथषभन्त्दा मातथ उठे र
काम गिे जिशग्ि उपयुि
ष
कायषको लातग िाछछिीय छ ।
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कायषबोझ
१. तियतमत अिस्थाको कायषबोझ
सग्चिालयको आधारभूत कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी कायषमा कमषचारी प्रशासि महाशाखा/शाखा
सं लनि रवहरहिुपिे हुन्त्छ । दै तिक र तियतमत रूपमा थुप्रै कायषहरू सम्पादि गिुप
ष िे हुिाले ठू लो
सङ्कख्यामा कमषचारी तियुग्ि, पदस्थापि, सरुिा आदद गिुप
ष दाषबाहेक कायषबोझ औसत िै रहिे गदषछ ।
तियतमत तर तिग्ित समयको अन्त्तरालमा गिुप
ष िे कायषहरू जस्तै : सरकारको िीतत तथा कायषक्रम
सं घीय सं सदमा पेश गिे कायषसूची रहेको समयमा, कमषचारीहरूको कायषसम्पादि मूल्याङ्कि, बढु िा,
सं घीय सं सद सेिा ददिस, ियााँ हाग्जरी अतभलेख व्यिस्थापि, तलबी प्रततिेदि तयारी, बीमा आदद,
अतियतमत तर तिरन्त्तर गरररहिुपिे कायषहरू जस्तोः सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको
बैठकमा पेश गिुप
ष िे कायषसूची, प्रस्ताि, माइन्त्युट आददको तयारी एिं बैठक व्यिस्थापि र सतमततको
तिणषय कायाषन्त्ियि, कमषचारीहरूको थप सुविधासम्बन्त्धी कायष आदद कायषहरू गिुप
ष रे को अिस्थामा
शाखाको कायषबोझ बढ्ि गई तबहाि सबेर, राती अबेरसम्म काम गिुप
ष छष । सािषजतिक तबदाको
ददिमा समेत काम गरे पतछको छोटो समय घरमा रहाँदा पति फोि या अन्त्य माध्यमबाट कायाषलयको
काममै सं लनि रहिुपिे थुप्रै ददिहरू हुन्त्छि् । साथै, सं सद अतधिेशि चलेको र सािषजतिक तबदाको
ददिमा समेत सं सदीय सतमततहरूको बैठक बस्िे र बैठकको तयारीको लातग सग्चिालयका अन्त्य
कमषचारीहरू सािषजतिक तबदाको ददिमा कायाषलय उपग्स्थत हुिपु रे को ददि हाग्जरी व्यिस्थापि एिं
आिश्यक

सहजीकरणको

लातग

कमषचारी

प्रशासिसम्बन्त्धी

महाशाखा/शाखाका

कमषचारीहरूको

उपग्स्थतत आिश्यक रहन्त्छ ।
२. आकग्स्मक िा विशेर् पररग्स्थततजन्त्य अिस्थाको कायषबोझ
तियतमत सम्पादि गिुप
ष िे कायषका अलािा आकग्स्मक िा पररग्स्थततजन्त्य अिस्थाको कारण
गिुप
ष िे विशेर् र थप कायषहरूको कारण कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी काम गिे कमषचारीहरूको कायषबोझ
अिुमाि गिष िसवकिे तररकाले बढ्ि जान्त्छ ।
कमषचारी समायोजि ऐि, २०७५ को व्यिस्थाबमोग्जम सं सद सेिाका कमषचारीहरू पति प्रदे श
र स्थािीय तहमा समायोजि हुि पाउिे व्यिस्थाको कायाषन्त्ियि, कागजी हाग्जरी अतभलेखको आधारमा
कमषचारीहरूको हाग्जरी व्यिस्थापि गदै आएकोमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत हाग्जरी व्यिस्थापि,
कोतभड-१९ जस्तो महामारीको अिस्थामा सग्चिालयको सञ्चालि, िेपाल सरकारले घोर्णा गरे को
बन्त्दाबन्त्दीकै बीच आह्वाि गररएको सं घीय सं सद अतधिेशिको लातग पूित
ष यारीको चरणदे ग्ख िै
सग्चिालय तियतमतजस्तै सञ्चालि गिुप
ष रे को अिस्था जस्ता कायषबोझलाई यसअन्त्तगषत राख्न सवकन्त्छ ।
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सोही अतधिेशिको अितधतभरै सं घीय सं सदबाट िेपालको सं विधाि सं शोधिसम्बन्त्धी कायषमा सहयोग र
सहजीकरणमा आिश्यक कमषचारी व्यिस्थापि (सािषजतिक तबदाको ददिमा समेत), कोतभड-१९ को
सन्त्दभषमा िेपाल सरकारले गरे को तिणषयको आधारमा कायाषलय उपग्स्थत हुिपु िे कमषचारीहरूबाहेकलाई
घरबाटै काम गिे (Work from Home) सम्बन्त्धी सग्चिालयको तिणषय र सोको कायाषन्त्ियि, उपत्यका
बावहरबाट

आउिुपिे

कमषचारीहरूलाई

आउि

सहजीकरणको लातग

आिश्यक कायष,

उपत्यका

बावहरबाट आएका कमषचारीहरूलाई तिग्ित समयसम्म होम क्िारे ग्न्त्टिमा बस्ि सुझाि ददिे र सो
अितधको

तबदा

व्यिस्थािसम्बन्त्धी

कायष,

कमषचारीहरूको

कोरोिा

बीमासम्बन्त्धी

कायष,

कोरोिा

सङ्कक्रतमत र कन्त्ट्याक्ट ट्रेतसङमा परे का कमषचारीहरूलाई तबदा ददिे सम्बन्त्धमा आिश्यक कायष,
सङ्कक्रतमत कमषचारीहरूको कोरोिा बीमा दाबीको लातग आिश्यक सहयोग र सहजीकरण गिे कायष,
सङ्कक्रतमत कमषचारीहरूको स्िास्थ्य अिस्थाबारे जािकारी तलिे कायषलगायतका कायषहरू त्यतत सहजै
सम्पादि गिष सवकाँदै ि । साथै, अन्त्य शाखाका कमषचारी अिुपग्स्थत भएमा उिीहरूले गिुप
ष िे
अत्यािश्यक कामसमेत कमषचारी प्रशासि शाखाले गिुप
ष िे, प्रशासि महाशाखा/कमषचारी प्रशासि
शाखामा कायषरत कमषचारीहरूले थप ग्जम्मेिारीसमेत तििाषह गिुप
ष रे को अिस्था पति विद्यमाि छ ।
यसका अततररि कोरोिा सङ्कक्रमण जोग्खमका िािजुद कागजी हाग्जरी अतभलेख व्यिस्थापि तथा
कमषचारीहरूसाँग प्रत्यष सम्पकषमा रहेर काम गिुप
ष िे कारण कामको शारीररक बोझमार िभई
मिोिैज्ञातिक रास पति उग्त्तकै छ ।
समस्या एिं च ुिौती
कमषचारीहरूको आशा, भरोसा र उत्प्रेरणाको स्रोत हुाँदाहुाँदै पति सग्चिालयको कमषचारी
प्रशासिसम्बन्त्धी काममा केही समस्या, कदठिाइ तथा च ुिौतीहरू रहेका छि् । जसलाई तिम्िािुसार
उल्लेख गिष सवकन्त्छः•

सग्चिालयसाँग सम्बग्न्त्धत ऐि, तियमका कततपय व्यिस्थाको प्रभािकारी कायाषन्त्ियि हुि
िसकेको, उदाहरणको लातग सं सद विकास कोर्, कायषसम्पादि प्रोत्साहि कोर् स्थापिा हुि
िसकेको,

•

सं घीय सं सद सग्चिालय कमषचारी प्रशासि तियमािली, २०६५ मा व्यिग्स्थत खुल्ला तथा
बढु िाद्वारा तसफाररस हुिे कमषचारीहरूको पदस्थापिको आधारलाई आंग्शक रूपमा मार
कायाषन्त्ियि गिष सवकएको,

•

करार सेिामा कमषचारी भिाषसम्बन्त्धी तिदे ग्शका तिमाषण, करार तियुग्िको लातग पदपूततष
सतमतत गठि, सरुिालाई व्यिग्स्थत र प्रभािकारी बिाउिे, तियतमत स्टाफ बैठकलगायतका
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कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी सं घीय सं सदको रणिीततक कायषयोजिा, २०७५ ले तिददषष्ट गरे का
विर्यहरूको कायाषन्त्ियि च ुिौतीपूणष रहे को,
•

लोक सेिा आयोगबाट परामशष प्रदाि भई आएको शैग्षक योनयता तिधाषरणसम्बन्त्धी विर्यको
कायाषन्त्ियिमा वढलाइ भएका कारण कततपय प्रावितधक पदहरू पूततष हि िसकी प्रावितधक
ज्ञाि एिं सीपयुि कमषचारीको क्रतमक रूपमा न्त्यूिता हुि सक्िे रहेको। साथै, कोतभड-१९
को महामारीका कारण लोक सेिा आयोगको कायषसम्पादिमा अिरोध उत्पन्न भई तियतमत
पदपूततषमा वढलाइ भएकाले सग्चिालयमा कमषचारी अभाि भएको,

•

प्रततभा व्यिस्थापि, विविधता व्यिस्थापि, अिुभिको उपयोतगताजस्ता ििीि व्यिस्थापकीय
आयामबाट सग्चिालय सञ्चालि गिे विर्यले महत्त्ि पाउि िसकेको,

•

३५ जिा कमषचारी (अतधकृत स्तरका) कमषचारी समायोजि ऐि, २०७५ बमोग्जम प्रदे श र
स्थािीय तहमा समायोजि भई गएकोले कमषचारी अभाि भई अतधकांश उपसग्चि र शाखा
अतधकृतहरूलाई दुई िा सोभन्त्दा बढी शाखाहरूको ग्जम्मेिारी प्रदाि गिुप
ष रे को हुाँदा काममा
विज्ञता, दषता, कुशलता र प्रभािकाररता हातसल हुि िसकी अपेग्षत पररणाम प्राप्त हुि
कदठि हुिसक्िे,

•

पररिततषत पररग्स्थततमा सूचिा प्रवितधको दष र उपयुि तररकाले प्रयोग गिष सक्िे थप
जिशग्िसमेत आिश्यक दे ग्खएको उदाहरणको लातग सग्चिालयको सािठतिक सं रचिामा र
पदहरूको कायषवििरणमा उल्लेख िभएको सं घीय सं सद बैठकको प्रसारणसम्बन्त्धी कायषको
लातग कमषचारी खटाइएको,

•

यथाथषमा आधाररत एिं कायषप्रकृतत सुहाउाँ दो सूचकको आधारमा कायषसम्पादि मूल्याङ्कि मापि
गिे पद्धतत विकास गिेतफष आिश्यक कायषको थालिी हुि िसकेको । साथै, ग्जम्मेिारी पूरा
गिे/िगिे, स्रोत साधिको सदुपयोग एिं सं रषण गिे/िगिे, कािूि पालिा गिे/िगिे,
आचरण र अिुशासिको पालिा गिे/िगिे, अिसर तलइरहिे र बग्ञ्चत भइरहिेलगायतका
सूचकको आधारमा कमषचारीको पवहचाि गरी पुरस्कार, उत्प्रेरणा, प्रोत्साहि र दण्डको
भागीदार बिाउिे व्यिग्स्थत प्रणालीको विकास हुि िसकेको,

•

सं सद आफैँमा राजिीततक थलो भएकाले राजिीततसाँग समन्त्िय, सहकायष, सञ्चार र सामछजस्य
कायम हुिेगरी र राजिीततक अपेषा र कमषचारीतन्त्रको मूल्यबीच तादात्म्य कायम हुिेगरी
कायषसम्पादि गिुष च ुिौतीपूणष रहे को,
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•

एउटै शाखामा लामो समय काम गदाष सं स्थागत स्मरण र अिुभिका कारण काममा शीघ्रता
एिं गुणस्तरीयता हुिे भए तापति अन्त्य प्रकृततका कायष गिे अिसरबाट बग्ञ्चत हुि जािे
अिस्था र आफू अिुकूल हुिग
े री कततपय कमषचारीले सापेग्षक आकर्षक भतिएका र
कततपयले न्त्यूि कायषचाप भएका महाशाखा/शाखा/एकाइ छिौट गिे प्रिृग्त्त विद्यमाि रहेको,

•

बदतलाँदो पररिेश, सूचिा प्रवितधको तीव्र विकाससाँगै कमषचारी प्रशासिको षेरमा अभ्यासमा
आएका ििीितम वितध, प्रवितध, तौरतररका आददको अिलम्बि गिुक
ष ो साथै सग्चिालय
अिुकूलको उपयुि प्रवितधहरूको विकासमाफषत् शाखाका कामकारिाही कम स्रोत साधिको
प्रयोगमाफषत् तछटो, छररतो, च ुस्त र प्रभािकारी बिाउि आिश्यक तातलम, प्रग्शषण,
कायषशाला, अध्ययि भ्रमण आदद अिसर प्रदाि गिे सम्बन्त्धमा अपेग्षत सुधार हुि िसकेको,

•

आिश्यकता,

औग्चत्य र

कायषसम्पादिका

आधारमा

कमषचारीहरूको

सुविधा

एिं

िृग्त्त

विकासका अिसरहरूमा समय र पररग्स्थतत अिुकूल िृवद्ध गिे विर्यमा आिश्यक कायषको
साथै सरुिा, बढु िा, दण्ड, पुरस्कार, अिुशासि, आचरण आदद विर्यलाई विश्वसिीय,
औग्चत्यपूण,ष सामवयक, पारदशी र अिुमाियोनय बिाउिे, करारमा कमषचारी तियुग्ि गदाष
गिुप
ष िे कामसाँग आबद्ध गिे सम्बन्त्धमा आिश्यक प्रणालीको विकास गिेतफष अपेग्षत पहल
हुि िसकेको,
•

कमषचारीहरूको कामको सुपररिेषण, अिुगमि एिं मूल्याङ्कि कायष र स्टाफ तमवटङसम्बन्त्धी
ु ाईसम्बन्त्धी कायषले
कायषलाई तियतमत र पररणाममुखी बिाउि िसवकएको साथै गुिासो सुिि
प्राथतमकता पाउि िसकेको,

•

कमषचारीहरूको

हाग्जरी

अतभलेख

व्यिस्थापि

प्रणालीलाई

कायषसम्पादिमा

आधाररत

र

िततजामुखी बिाउि िसवकएको,
•

उच्च तहका समेत कततपय कमषचारीहरूले स्िेग्च्छक अिकाश तलएको, कततपय प्रदे श र
स्थािीय तहमा समायोजि भई गएको, कततपयले तियुि भएको छोटो समयमा िै राजीिामा
ददएको विर्यलाई सेिाप्रततको आकर्षण र उत्प्रेरणासाँग सम्बग्न्त्धत गरी अध्ययि अिुसन्त्धाि
एिं परीषण (Audit) हुिपु िेमा सोको थालिीसमेत हुि िसकेको,

•

सं घीय सं सद सग्चिालयसम्बन्त्धी ऐि, २०६४ को दफा १०२ मा सग्चिालयमा तिजामती
सेिाअन्त्तगषतका िेपाल न्त्याय सेिा (कािूि समूह), िेपाल प्रशासि सेिा (लेखा समूह) र
िेपाल स्िास्थ्य सेिाको दरबन्त्दी रहिे उल्लेख भएको तर सग्चिालयको स्िीकृत सङ्कगठि
सं रचिाअिुसार कािूि समूह र लेखा समूहलाई सं घीय सं सद सेिाअन्त्तगषत राग्खएको,
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•

कमषचारी समायोजि ऐि, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (४) मा प्रदे श िा स्थािीय
तहमा समायोजि भएका कमषचारी सं घीय तिजामती सेिासम्बन्त्धी ऐिबमोग्जम आन्त्तररक
प्रततयोतगता, ज्येष्ठता र कायषसम्पादि मूल्याङ्कि तथा कायषषमता मूल्याङ्किद्वारा हुिे बढु िाका
लातग समायोजि हुिपु ूिक
ष ो सेिा, समूह िा उपसमूहको एक िे णीमातथ िा तह मातथको पदमा
उम्मेदिार हुिसक्िे व्यिस्था रहेकोमा ती कमषचारीहरूको कामको अिुगमि एिं सुपररिेषण,
कायषसम्पादि

मूल्याङ्किलगायतका

विर्यहरूमा

स्पष्ट

व्यिस्था

िभएकोले

व्यिहारतः

बढु िासम्बन्त्धी विर्यमा अन्त्यौलता तसजषिा भएको,
•

कोतभड-१९

को महामारीको

कायाषन्त्ियि,

हाग्जरी

अतभलेख

अिस्थामा

वितभन्न

व्यिस्थापि,

पररग्स्थततमा

वितभन्न

भएका

अिस्थाका

तिणषय र

सोको

कमषचारीहरूको

तबदा

व्यिस्थापि आदद सम्बन्त्धमा विविध कदठिाइहरू उत्पन्न भएका ।
अिसर
कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी कायष सं िेदिशील, साधि स्रोतको अत्यातधक माग गिे, सामान्त्यतया
िे य िा सकारात्मक प्रततवक्रया िपाउिे र विग्शष्ट प्रकृततको भए तापति यसमा सं लनि रहाँदा
कायषसम्बद्ध वितभन्न अिसरहरू प्राप्त हुिे र विविध ज्ञाि, सीप र षमताको विकास हुिे हुन्त्छ ।
जसलाई दे हायबमोग्जम सं ग्षप्तमा उल्लेख गररएको छः•

राजिीततक व्यग्िहरू सेिाग्राहीको रूपमा रहे को सं स्थामा काम गिुप
ष िे हुाँदा कमषचारी तियुग्ि,
खटिपटिलगायतका

कायष उपयुि

र

प्रभािकारी

तररकाले

गिष सकेमा

राजिीतत र

प्रशासिबीच विश्वासको िातािरण तयार भई सुमधुरसम्बन्त्ध स्थावपत गिे अिसर प्राप्त हुिे ।
साथै, राजिीततक व्यग्िहरूसाँग सम्बन्त्ध र सम्पकषको दायरा फरावकलो हुिे,
•

कमषचारीको ज्ञाि, सीप षमता र सम्पादि गिुप
ष िे कायषबीच तादात्म्य कायम गिष सकेमा
प्रभािकाररता र उत्पादकत्ि बढ्ि गई सं घीय सं सद सेिा र सं घीय सं सद सग्चिालयप्रतत
विश्वास र आकर्षण अतभिृवद्ध हुिे,

•

कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी कायषमा प्रत्यष सं लनि रहिुपिे र अतभलेखसमेत व्यिस्थापि गिुप
ष िे
हुाँदा सग्चिालय र सग्चिालयमा कायषरत कमषचारीहरूको समग्र पषको ज्ञाि हातसल गिष
सवकिुको साथै कमषचारीहरूसाँग सम्बन्त्ध स्थावपत गिष सवकिे,

•

सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको सग्चिालयको रूपमा काम गिुप
ष िे भएकोले
सतमततसाँग प्रत्यष रूपमा सं लनि रही काम गिे अिसर प्राप्त हुिे हुाँदा सग्चिालयमा आिश्यक
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सुधार, कामकारिाहीमा प्रभािकारीता, कायषसम्पादिका आधारमा कमषचारीहरूको सुविधा एिं
िृग्त्त विकासका अिसरहरूमा िृवद्ध आदद सम्बन्त्धमा आिश्यक कायष गिष सवकिे,
•

सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततमा पेश गिे प्रस्ताि तयारी, माइन्त्युट व्यिस्थापि,
बैठक व्यिस्थापि, तिणषय कायाषन्त्ियि आदद सम्बन्त्धी कायष गिुप
ष िे हुाँदा वितभन्न विर्यको ज्ञाि
र सीप बढ्िे,

•

सं घीय सं सद सग्चिालयसम्बन्त्धी ऐि तियमािलीबमोग्जम गदठत सतमततहरूको सग्चिालयको
रूपमा कायष गिे अिसर र अिुभि प्राप्त हुिे,

•

वितभन्न प्रकृततका र आकग्स्मक/पररग्स्थततजन्त्य कायषसमेत गिुप
ष िे हुाँदा ज्ञाि, सीप, शीघ्र तिणषय
षमता, लेखि सीप, बोल्िे कलाका साथै सङ्कट व्यिस्थापि, तिाि व्यिस्थापि आदद सीपको
समेत विकास हुिे,

•

सं सद सेिालाई आकर्षक, मयाषददत र अिुकरणीय सेिाको विकास गिष थप आिश्यक कायष
गिष सवकिे,

•

अप्यारो र प्रततकूल पररग्स्थततमा पति कायाषलयको काम गिष सवकन्त्छ भन्ने सन्त्दे श प्रिाह गिष
सवकिे,

•

परम्परागत र तियन्त्रणमुखी प्रशासतिक दृवष्टकोणबाट िभई ियााँ व्यिस्थापकीय आयामबाट
कायष सम्पादि गिे विर्यको अिलम्बि र सम्बद्ध विर्यमा अध्ययि अिुसन्त्धाि गिे अिसर
प्राप्त भई कमषचारीहरूको भरोसा र उत्प्रेरणाको स्रोतको रूपमा विकास गिष सवकिे,

•

अन्त्य तिकायबाट सग्चिालयमा काजमा आउिे र सग्चिालयबाट अन्त्य तिकायमा काजमा
खवटिे कमषचारी, मयाषदापालकसम्बन्त्धी कायष गिे अिसर प्राप्त भई सम्बन्त्ध र सम्पकष विस्तार
हुिे,

•

सग्चिालयको सम्पकष माध्यमको रूपमा र अन्त्य तिकायसाँग पति प्रशासतिक कायषमा सम्पकष,
सञ्चार र समन्त्िय गिुप
ष िे हुाँदा सम्बन्त्ध, सम्पकष र कायषषेर फरावकलो हुिे ।

भािी कायषददशा
कमषचारी

प्रशासिसम्बन्त्धी

कायष

गिे

तिकायको

कायष

प्रभािकाररतामा

सग्चिालयको

प्रभािकाररता तिभषर रहन्त्छ । त्यसैले सग्चिालयका कमषचारी प्रशासि सम्बद्ध समस्या, कदठिाइ एिं
च ुिौतीहरूको

सम्बोधि

गिष

आिश्यक

कायषको

साथै,

कमषचारीहरूको

प्रभािकाररता अतभिृवद्धको लातग सग्चिालयले दे हायबमोजम गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छः-
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कायषदषता

र

सेिाको

•

सं घीय सं सद सेिालाई आकर्षक, मयाषददत र विग्शष्ट सेिाको रूपमा विकास गिष कमषचारी
प्रशासिसम्बन्त्धी उपयुि एिं दीघषकालीि िीततको विकास गिे,

•

विद्यमाि कािूिी व्यिस्थाको प्रभािकारी कायाषन्त्ियि गिे र आिश्यकतािुसार कािूिहरूको
तिमाषण/पररमाजषि गिे सम्बन्त्धमा आिश्यक कायष गिे,

•

सं घीय

सं सदको

रणिीततक

कायषयोजिामा

समािेश

भएका

कमषचारी

प्रशासिसम्बन्त्धी

विर्यहरूको यथाशीघ्र कायाषन्त्ियि गिे,
•

आिश्यक जिशग्ि र सम्पादि गिुप
ष िे कायषकाबीच तादात्म्य कायम हुिे गरी तियुग्ि,
पदस्थापि, सरुिा, बढु िा, िृग्त्त विकासलगायतका कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी विर्यहरूको
अिलम्बि गिे,

•

सम्बग्न्त्धत महाशाखा/शाखाबाट सरुिा भई जािे र सरुिा/पदस्थापि भई आउिे कमषचारी
(कम्तीमा अतधकृतस्तर) का बीच कम्तीमा सातददि कामको बारे मा ग्जज्ञासा, अिुभि आददको
आदािप्रदाि हुिे अिस्थाको तसजषिा गिे र तिरन्त्तर रूपमा सञ्चार, समन्त्िय र सहकायष हुिे
अिस्थाको थालिी गिष आिश्यक कायष गिे,

•

कमषचारी सरुिा/पदस्थापि गदाष आिश्यकता, उपयुिता र औग्चत्यको आधारमा मार गिे र
सरुिा/पदस्थापि भई आएपतछ सम्बग्न्त्धत अतधकारीले अत्यािश्यक र आधारभूत सीप, मूल्य,
गुण र आचरणका विर्यमा अतभमुखीकरण गिे कायषको यथाशीघ्र थालिी गिे,

•

कमषचारी प्रशासिसम्बद्ध कायषमा ियााँ मान्त्यता र पद्धततको अभ्यास गिे, आन्त्तररक रूपमा
अध्ययि एिं अिुसन्त्धाि गिे अिसर प्रदाि गिे । साथै िैदेग्शक अध्ययि/भ्रमणको
अिसरसमेत प्रदाि गिे व्यिस्था तमलाउिे,

•

सं सद र कमषचारीसम्बन्त्धी अध्ययि, खोज, अन्त्िेर्ण, ििप्रितषि आदद कायषलाई प्रिद्धषि गिे ।
सग्चिालय सञ्चालिमा ििीि व्यिस्थापकीय कौशलहरूको समेत अिलम्बि गरी उदाहरणीय
छवि तिमाषण गिे,

•

लोक सेिा आयोगबाट परामशष भई आएको विर्यको यथाशीघ्र कायाषन्त्ियिको लातग पहल
गिे,

•

ग्जम्मेिारी पूरा गिे/िगिे, स्रोत साधिको सदुपयोग, दुरूपयोग एिं सं रषण गिे/िगिे, कािूि
पालिा गिे/िगिे, आचरण र अिुशासिको पालिा गिे/िगिे, अिसर तलइरहिे र सोबाट
बग्ञ्चत भइरहिेलगायतका सूचकको आधारमा कमषचारीको पवहचाि गरी पुरस्कार, उत्प्रेरणा,
प्रोत्साहि र दण्डको भागीदार बिाउिे,
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•

कमषचारी प्रशासि सम्बन्त्धमा गिुप
ष िे वितभन्न आधारभूत एिं विग्शष्ट कायषहरूमा आिश्यकता
मूल्याङ्कि (Need Assessment) गरी षमता अतभिृवद्ध कायष तियतमत गिे,

•

सं घीय सं सद सेिालाई आकर्षक, विग्शष्ट र योनयहरूको सेिाको रूपमा विकास गिष शैग्षक
योनयतासम्बन्त्धी हालको व्यिस्थालाई पुिरािलोकि गिुप
ष िे ।

तिष्कर्ष
कमषचारीहरूको समवष्टगत पषसाँग सम्बग्न्त्धत रहेर तियतमत, सामवयक तथा आकग्स्मक काम
गिे र त्यसको अतभलेखाङ्कि समेत गिे भएकोले कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी कायष सग्चिालय सञ्चालिको
एक महत्त्िपूणष कायष हो । यो कायष गिे सं यन्त्रले प्रचतलत कािूिी व्यिस्था र गिुप
ष िे कायषप्रतत
इमािदार तथा प्रततबद्ध भई काम गरे मा मार अन्त्य सं यन्त्रहरू गततशील भई सग्चिालयको लक्ष्य प्राप्त
हुि सक्िे भएकोले सम्बग्न्त्धत सं रचिाको कायषदषता, कायषशैली, कायषप्रिृग्त्त, गततशीलता र कायष
प्रभािकाररतामा सग्चिालयको प्रभािकाररता धेरै हदसम्म तिभषर रहिे हुन्त्छ । कमषचारी प्रशासि भन्ने
तबग्त्तकै कमषचारी खटिपटि र करारमा तियुग्िको विर्यले अत्यातधक महत्त्ि पाउिे तथा सो
सम्बन्त्धमा चासो र गुिासोसमेत रहिे तथ्यलाई दृवष्टगत गरी कमषचारी प्रशासिसम्बन्त्धी काम गिे
सं यन्त्रलाई कमषचारीहरूको आस्था, विश्वास, उत्प्रेरणा र सौहादषपूणष सम्बन्त्धको स्रोतको रूपमा विकास
गिष सकेमा मार सं घीय सं सद सेिालाई आकर्षक, अिुशातसत, सषम एिं विग्शष्ट सेिाको रूपमा र
सं घीय सं सद सग्चिालयलाई अिुकरणीय सङ्कगठिको रूपमा विकास गिष सवकन्त्छ । यसको लातग
सं लनि कमषचारीहरूमा विशेर् गुण र मूल्यको विकास गरी सग्चिालयको समग्र लक्ष्य, उद्देश्य,
आिश्यकता र वहतप्रतत प्रततबद्ध बिाउिेतफष पहल गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ । सग्चिालयको प्रशासतिक तत्परता
एिं दृढता र सग्चिालय सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमततको मागषदशषि र सहयोग भएमार उग्ल्लग्खत
विर्यले साथषकता पाउि सक्दछ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२), कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत ।
मैिाली, गोपीिाथ (२०७०), राज्य सञ्चालिका आधारहरू, सोपाि मातसक, काठमाडौं ।
सं घीय सं सद सग्चिालय सम्बन्त्धी ऐि, २०६४ ।
सं घीय सं सद सग्चिालय कमषचारी प्रशासि तियमािली, २०६५ ।
सं घीय सं सद सग्चिालय सङ्कगठि सं रचिा र दरबन्त्दी पुिरािलोकि सतमततको प्रततिेदि, २०७२ ।
सं घीय सं सदको रणिीततक कायषयोजिा, २०७५ ।
सं घीय सं सद सेिा स्माररका, २०७६ ।
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An Overview of Dissemination of Parliamentary Information in
Federal Parliament

Sabina Chalise 
Abstract
Parliament is a group of representatives representing a country, state or territory where
the problems and issues of general public are raised and made the government
accountable to the people. Each and every citizen has fundamental right as guaranteed in
constitution to have easy access to public information and also Parliament belongs to the
people. Parliament should provide sufficient and regularly updated information for
citizens to understand a member’s credentials, parliamentary business and major
functions of the Parliament. This helps public to get informed about what is happening in
Parliament which inturn results in informed public and enhanced public participation in
the legislative process. This article mainly focuses on proceedings of dissemination of
parliamentary informations and ways forward which should be adopted to make
Parliament more effective, accessible and public centric in the days to come.
Background
Information is the power resource as equal to other natural resources and it is also
considered as a basic need of human beings. D.A. Kemp has recognized information as a
basic need of human being ranking after air, water, food and shelter (Kemp, 1976). This
modern era is the era of information and it is the medium of transparency and openness.
Hence, to make the work of government open and transparent and make it accountable to
the people, Right to Information (RTI) is the must. Universal Declaration of Human
Rights under Article 19 states: “Everyone has the right to freedom of opinion and
expression; the right includes freedom to hold opinions without interference and to seek,
review and impart information and ideas through any media regardless of frontier”. With
this declaration, RTI is treated as fundamental right of the human beings all over the
world. Nepal, as the member state of the United Nations (UN), has tried to protect the
RTI as a fundamental right. The Article 27 of the Constitution of Nepal (2072) has
guaranteed this right and RTI Act, 2064 is still in practice. According to the RTI Act,
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2064, information is any written, materials or information related to work of public
importance or decisions performed by public body. As parliament is accountable to the
public, parliament shall adopt policies that ensure proactive publication of parliamentary
information, and shall review these policies periodically to take advantage of evolving
good practices. Parliament shall provide information on the management and
administration of parliament, parliamentary staff, and comprehensive and detailed
parliamentary budget. To make informed judgment about the integrity and probity of
members of parliament, parliament shall provide information about the backgrounds,
activities and affairs of members. This makes general people know about the activities of
their representatives and praise their representatives for their good work and aware them
for the unethical activities so that they could correct it on time to get public support and
faith. Democratic governance in the parliament can only be achieved with continuous
interaction between people and the parliament during its terms of exercising the functions
of legislation, oversight and budgeting (Cheema, 2005).
Importance of Right to Information
To disclose any information of public importance is the responsibility of any
responsible and accountable state. All the information cannot be disclosed as there are
some information that are to be kept secret for the welfare of public interests. Except the
information that is to be kept secret all the other information should be open to the
general people. The importance of RTI are listed as follow:
•

Increase the trust of people towards government.

•

Increase in the democratic practice.

•

Stop corruption and irregularities.

•

Protect from misconception.

•

Increase the effectiveness of public policy.

•

Help to get feedback from the mistake.

•

Help to realize good governance that is transparent, effective, efficient and
accountable.

Practice of RTI in Parliament
All the parliamentary process should be open to the general people. For this
purpose, information is broadly accessible to all citizens on a non-discriminatory basis
through multiple channels, including first person observation, media, live and on-demand
broadcasts and streaming in parliament. Parliamentary websites enable communication
with citizens even in societies with limited internet penetration where the information is
374
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easily searchable, as well as downloadable in bulk to encourage the development of new
technologies for its exploration. There is the provision of two separate media center for
upper house and lower house where media personnels have easy access where they could
collect information related to parliamentary proceedings for dissemination in newspaper.
Thus, the public gets informed about what is happening in parliament. This helps
informed public and enhanced public participation in the legislative processess for good
governance and accountability. To strengthen the flow of information between
parliaments, civic societies and the general people parliament secretariat timely compiles
Parliamentary round-up Bulletin, which summarizes plenary debates of both Houses of
the Parliament. The bulletin is posted in parliamentary website for easy access to people
and when the members of the parliament carry out their work, create, share and distribute
information. The vast quantities of information come in a variety of forms including
pages of Hansard (edited verbatim records), minutes of proceedings, committee reports,
submissions, evidence, annual reports, the reports of parliamentary investigations and
related constitutional bodies, tabled documents, answers to questions. The low level of
attendance of members in parliametary sessions is also a focus of attention of the people.
The list showing members attendance in meetings and sessions has been started to make
accessible on parliamentary website in upper house.
According to the RTI Act, 2064 Section 6, public body in their own offices
should arrange information officer for the purpose of disseminating information and head
of the office should make the regular availability of information to the information
officer. In Federal Parliament also there is the arrangement of information offficer for
receiving/facilitating requests and responding to requests of information. The procedure
to get information has been presented as follows:
(1) Receiving/facilitating requests: Requests can be directly sent to the information

officer by hand, mailed by post or even emailed.
(2) Responding to requests: The information officer is responsible for processing the

request. Generally, this means that they will first need to find all the information
requested. This may require them to ask other officers within the organization to
help him find the information. They might even need to ask other departments to
assist. The information officer will then need to look at the information collected
and decide the information to be released or not according to the law. The
information officer will then notify the applicant of their decisions, within time
limits.
The applicant should pay fee as prescribed while requesting for the information
as per the act. In case if they do not get information, there is the provision of
compensation and the concerned offices should compensate them. There is the following
provision for punishment and compensation in the act.
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•

1-25 thousand if refused to give information, Rs.25,000 if the information is
destroyed.

•

Rs.200 per day if denied to give information without any reason.

•

Rs.5,000 to 25,000, if the information is misused.

•

Rs.10,000 if denied to follow the order and decision of information commission.

As per the RTI Act, 2064 Section 5, Federal Parliament Secretariat is publishing
Samsad Darpan including all the activities of sections and parliamentary committees
every three months period since 2072 B.S. A committee with nine members from the staff
of parliament has been formed who are responsible for the collection of all the
information from each section and committees of parliament, compile it to publish and
distribute. Nineteen editions have already been published and 20th edition is going to be
published (as of November 2020). In every edition of Samsad Darpan, information
related to parliament, parliamentary proceedings, process, tradition, practice and
parliament secretariat is included. Hence, all the activities of Parliament are open to
general people as it is easily accessed through the website of the parliament. The public
have free access to the parliamentary library where historical parliamentary information
can be accessed.
The role of mass media is also crucial in the flow of parliamentary information.
They are the important channel for the paraliament to convey the process that take place
and the content of the material presented by members of Parliament. Only through the
mass media, citizens living in the farthest corners of the country know about the working
processes of the parliament in performing its functions.
Increasing Transparency of Parliamentary Information
In many countries like Albania, India, Turkey, United Kingdom(UK), US, civil
society based Parliament Monitoring Organizations (PMOs) (e.g.,Center for
Parliamentary Studies of Albania, The African Legislatures Project of Africa) have
developed a number of good practices for improving the transparency of parliamentary
information. Another effective approach to increasing transparency involves enlisting the
support of parliamentary candidates to sign a good governance pledge that serves as a
public commitment. RTI laws have also been used to increase transparency of
parliamentary information. The use of Information and Communication Technology
(ICT) helps in increasing transparency and accountability in the parliament, more data are
recorded and there are more ways to retrieve these data. The information of parliament is
released online in structured, open data formats that allow citizens to analyze and reuse
this information using full range of technology tools. Data is hyperlinked and tagged with
appropriate metadata to facilitate searchablility. The distinct committee and section
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website, regular publication of parliamentary activities, hand to hand information,
provision of spokesperson, committee hearing, access to journalist for live transmission
of parliamentary procedures are also the methods to increase transparency of the
parliamentary information.
Another method to increase transparency and accountablility as an individual
parliament member is to create a personal website. A domain can be set up for Members
of Parliament (MPs) to create personal websites so that their ideas, political decisions and
other matters in which members are working on as per the promise they made during
election. To increase the trust of public, a special menu can be included in websites where
the public can submit their complaints and criticisms regarding the political instances
they have take and decisions they have made in the parliament.
Management of Parliamentary Information
Both Houses of the parliament are responsible for the large amounts of
information and content, and both houses are adopting digital technology for the
collection of information. The effective management of parliamentary information is an
internal element of good governance and risk management. The proper policy is lacking
in management of information in Federal Parliament. The protection of parliamentary
information is essential as it helps members, the public and others by having timely
access to authentic and appropriate information about activities that can be retrieved, used
and relied upon in current business. It protects information vital to the continued
functioning of each House in support of business continuity and provides institutional
memory, contributing to Parliament’s heritage and promote achievements. This also
makes sure that we are open, transparent and respond appropriately to information
requests, enabling protection of the rights and interests of an authority, its staff and
others. The management of information is necessary as it helps in mitigating risks
including poor decisions based on inaccurate or incomplete information, inconsistent and
poor level of service, failure to protect vital information, leading to inadequate business
continuity planning, loss of time of staff searching for data, documents and records and
considering issues that have previously been addressed and resolved.
Challenges in Information Dissemination in Parliament
In democratic system, the work of the parliament is open to the general public. It
is the constitutional right of public to know what their representatives are doing for the
social welfare and development of the nation. What kind of law they are making and
whether they are addressing the real social needs or not. It is the right of the general
public to suggest them to make the good laws, aware them if they are in wrong way.
Hence, to make their representatives accountable to their work, general public should be
informed about their activities and parliament should have effective means to transmit
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their information. As parliament has arranged certain means so that people have easy
access to parliamentary information. In doing so, there are many challenges which can be
summarized as follows.
•

Limited resources and place for the media personnel to collect parliamentary
information.

•

Lack of effective PMOs.

•

Lack of effective mechanism for the publication of bulletins concerned to the
work of parliamentary committees.

•

Information is scattered and difficult to find information from single information
storage settings.

•

Technology related problem in the website of parliament.

•

Lack of effective management of information to make available when seeked.

•

Lack of easy and stable search mechanism to quickly find desired parliamentary
information by creating databases.

•

Lack of interactive technology tools to foster the ability of citizens to provide
meaningful input on legislation and parliamentary activity and to facilitate
communication with members or parliamentary staff.

•

All information is not updated on time.

Measures to Overcome Challenges
Everybody should play an important role for the implementation of the RTI. The
role of media personnel is crucial in the flow of information. They should flow the true
information and maintain biaslessness, develop professionalism, widely publisize the RTI
and laws, work coordinately with the public authority, work as a true whistleblower,
should spread the civil education to the grassroot level. Besides these, the following step
should be considered.
•

Maximum disclosure policy should be implemented.

•

Responsibility should be made clear through information and transparency
should be maintained.

•

Drawing up of press releases and documentation files on specific topic.

•

Public information and website should be updated regularly.

•

Electronic data cannot be read if required software is no longer available. Hence,
paper memorises are also important and should be maintained.
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•

Powerful protection center to protect the important information should be
developed.

•

Code of conduct should be developed and implemented.

•

The use of ICT should be made wide and simple.

•

Basis of secret information should be made clear.

•

The key information should be transmitted and published immediately among the
public.

•

Effective use of available resources should be maintained.

•

Information management and services should be upgraded to produce high
quality information services.

Conclusion
Legislation which gives citizens access to information held by public bodies is an
important democratic resource, which is endorsed by the 'right to seek information’.
Nowadays, citizens and civil society organizations have also realized the potential
importance of parliament to democratic governance, due to their roles in law making,
conducting executive oversight, and representing citizens and their interests. As a
consequence, citizen-based groups have begun to monitor or assess the functioning of
parliament or their individual members, often seeking to facilitate and promote public
knowledge of, and participation in parliamentary processes. PMOs should be developed
to strengthen a number of components of good governance, including the accountability
of parliament to the electorate, citizen engagement in the legislative process and access to
information about parliaments and their work because they have capacity to encourage
parliamentary reform. The relations between the people and parliament is continuous and
cordial only when access and opportunities are legally and formally provided to the
people to obtain information on everything that takes place in the parliament which
promote democratic governance.
References
Blunt. D.,Painter. P., and Dammera.N., Parliamentary information and the challenges (and
opportunities) of technology, Perth, Western Australia, p.2, 2018
Cheema. G.S., Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries,
Kumarian Press, West Hartford CT, 2005
Constitution of Nepal, 2072
https://www.sapst.org/how-we-work/information-dissemination/

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

379

Kemp. D.A., The Nature of knowledge: an introduction to libraries, London, Clive Bingley,
p.28, 1976
Madelbaum. A.G., Strengthening Parliamentary Accountability, Citizen Engagement and
Access to Information, A Global Survey of Parliamentary Monitoring Organizations,
2011
Prasojo. E., Handbook on Transparency and accountability of parliament, General secretariat of
the House of Representatives of the Republic of Indonesia and UNDP
Right to Information Act, 2064
UN, The United Nations and the Human Rights, 1945-1995, New York, 1995

380

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

िेपालको पवहलो सं सदको अभ्युदयदे ग्ख अिसािसम्म

प्रविि राई 
सारांश

ु हरूले प्रजाताग्न्त्रक शासि व्यिस्था अिाल्िे होडबाजीमा बेलायती भूतमबाट विकास भएको
विश्वका धेरै मुलक
सं सदीय पररपाटीको अिुशरण गरे को पाइन्त्छ । यो विश्व लहरबाट अछु तो रहि िसकी िेपालले पति
२००४ सालबाटै "िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, २००४" बमोग्जम भारदारी सभा र राष्ट्र सभाका िाममा
सैद्धाग्न्त्तक रूपमै भए पति सं सदीय अभ्यास अिाल्िे कोग्शस गरे को तथयो । वि.सं . २००७ सालमा जारी
भएको िेपाल अन्त्तररम शासि विधाि, २००७ को दोस्रो सं सोधिमाफषत् सल्लाहकार सभाको रूपमा एक
विधावयक अङ्कगको पररकल्पािा गररएको तथयो । तर िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, २०१५ ले व्यिस्था गरे
बमोग्जम २०१६ सालमा मार िेपालले पवहलोपटक जितििाषग्चत सं सदको स्िाद तलिे मौका पाएको
तथयो । यस सं सदमा महासभा र प्रतततितध सभाको रूपमा दुई सदि रहिे व्यिस्था तथयो । मातथल्लो सदि
महासभामा १८ जिा प्रतततितध सभाद्वारा तििाषग्चत तथा १८ जिा िी ५ द्वारा मिोिीत गरी जम्मा ३६ जिा
सदस्य रहिे र तल्लो सदि प्रतततितध सभामा १०९ जिा सदस्य प्रत्यष तििाषचिका माध्यमद्वारा रहिे
व्यिस्था तथयो । िेपालको पवहलो जितििाषग्चत यस सं सदले कररि १७ मवहिे कायषकालमा वितभन्न
ु मा प्रथमपटक
उल्लेखिीय ऐततहातसक काम गरे को तथयो । तियतमत विधावयकी कायषका अततररि मुलक
भूतमसुधार जस्तो युगान्त्तकारी कदम चाल्िे च ुिौतीपूणष कायष गरे को तथयो । यस सं सदले गररबी तथा
पछौटे पिको चपेटामा परे का िेपाली िागररकहरूको आिाज सरकारी तिकायसम्म पुर्याउिे पररपाटीको समेत
विकास गरे को तथयो । यसले मूलतः प्रजाताग्न्त्रक अभ्यासलाई िेपालका प्रत्येक गााँउसम्म पुर्याउिे
पद्धततको विकास गिे प्रयास गर्यो । तर राजा महेन्त्रको शग्ि प्रातप्तको आकाङ्कषा र तत्कालीि
प्रधािमन्त्री िीपी कोइरालाबीचको टकरािका कारणहरूले यो सं सदका साथै िेपाल अतधराज्यको सं विधाि,
२०१५ ले व्यिस्था गरे का सबै राज्य सं यन्त्र राजा महेन्त्रद्वारा विघवटत भएर दे शमा तिदषलीय एिं
एकतन्त्रीय शासि व्यिस्थाको प्रादुभाषि हुि पुनयो ।



शाखा अतधकृत¸ सं घीय सं सद सग्चिालय
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विर्य प्रिेश
ु को सिोच्च जिप्रतततितधमूलक सं स्था हो । यसले जिताको सािषभौमसत्ताको
सं सद मुलक
अभ्यास गदषछ । विश्वमा रहे को प्रचलिहरूलाई दृवष्टगोचर गिे हो भिे यसमा जिताबाट प्रत्यष
तििाषग्चत िा राष्ट्रप्रमुखबाट मिोिीत व्यग्िहरू िै सदस्यका रूपमा रहिे गरे को पाइन्त्छ । यस सिोच्च
सं स्थाले लोकवहतलाई केन्त्रतबन्त्दुमा राखेर राज्य सञ्चालिका लातग आिश्यक पिे कािूिको तजुम
ष ादे ग्ख
कायषकाररणी तिकायका गततवितधहरूलाई तिगरािी गिे तथा सुधारका लातग वितभन्न तिदे शि ददिे काम
गदषछ । जिताले आफ्िो आिाज उठाउि सक्िे व्यग्िलाई आितधक रूपमा यस सं स्थाको सदस्यको
रूपमा च ुिेर पठाउिे भएको हुिाले यस सं स्थालाई लोकतन्त्रको आधारको रूपमा तलिे गररन्त्छ ।
सं सदसम्बन्त्धी केही विद्वािहरूले ददएका भिाइहरू दे हायबमोग्जम रहेका छि्:•

"सं सद्लाई सबै वकतसमको कािूि बिाउिे, स्िीकृत गिे, विस्तार गिे र व्याख्या गिे
सिोच्च र असीतमत अतधकार छ । यसले सम्भि हुिे सबै काम गछष ।" -धल्याकस्टोि

•

"सं सदले मवहलालाई पुरुर् र पुरुर्लाई मवहला बिाउिुबाहे क सबै कायष गछष ।" -तड
लोल्मे

•

"कािूिी दृवष्टबाट सं सदको सम्प्रभुता हाम्रो राजिीततक सं स्थाको प्रबल विशेर्ता हो।
यसको अथष कुिै पति वकतसमको कािूि बिाउिे िा बदल्िे अतधकार र सं सदद्वारा तितमषत
ऐिलाई कुग्ल्चिे र पछछाउिे अतधकार सं सदलाई बाहे क अरू कुिै व्यग्ि िा सं स्थालाई
ाँ ै ि ।" -डायसी
हुद

सं सदीय अभ्यासको तसं हिलोकि गिे हो भिे बेलायतको सं सद सबैभन्त्दा पुरािो, बृहत् र
शग्िशाली मातिन्त्छ । त्यसै ले बेलायती सं सदलाई सं सदीय व्यिस्थाको जििीको रूपमा तलिे
गररन्त्छ । मुख्यगरी, बेलायतको सि् १६८८ को गौरिमय क्राग्न्त्त, सि् १७०१ को Act of

Settlement र सि् १७८५ मा सािो पीटलाई प्रधािमन्त्रीको रूपमा सं सदले च ुन्नुले बेलायती सं सदलाई
सिोच्च र असीतमत तुल्याएको छ (पोखरे ल ४७-४8) र यही लहरको प्रभािले गदाष विश्वभरर िै
सं सदीय अभ्यासको अिुसरण गिे गतत तीव्र भएको हो । यही लहरको असरबाट िेपाल पति अछु तो
रहि सकेि । फलस्िरूप वि.सं . २००४ सालबाटै सैद्धाग्न्त्तक रूपमा यस प्रणालीको अिलम्बि गिुष
खोग्जए तापति २०१६ सालमा मार आएर िेपालले सं सदीय प्रणालीको व्यािहाररक अभ्यासको सुरुिात
गरे को हो ।
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पवहलो सं सदको ऐततहातसक पृष्ठभूतम
प्राचीि िेपालमा िैददक परम्पराबमोग्जम शासि सञ्चालि गरे को पाइन्त्छ । वकरात कालमा त
झि िेद सरहको 'मुन्त्धुम' लाई िै शासि गिे मुख्य आधार तलइएको तथयो । िेपालका राजाहरूले
धमषशास्त्रलाई महत्त्ि ददई धमष शास्त्रका ज्ञाताहरूलाई आफ्िा सल्लाहकारको रूपमा राखेर उिीहरूको
सल्लाहअिुसार प्रत्यष शासि गथे । त्यसैले त्यस अितधमा राज्यको विधावयकी अङ्कगको कल्पिासमेत
गिष गाह्रो कुरा तथयो (बश्याल 43) ।
राणा शासिको उत्तराधषततर आफ्िो शासि-सत्ता वटकाई राख्िकै लातग िेपालको पवहलो
सं विधाि िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, 2004 जारी गररयो । पूणरू
ष पले लागू हुि िसके पति
िेपालको सं िैधातिक इततहासको सुरपात गिे िय भिे यो सं विधािलाई िै जान्त्छ । बेलायती सं सदीय
अभ्यासको केही ि केही प्रभाि िै मान्नु पछष, यस कािूिमा दद्वसदिात्मक व्यिस्थावपकाको रूपमा
भारदारी सभा र राष्ट्र सभाको व्यिस्था गररएको तथयो1 । भारदारी सभा २० दे ग्ख ३० जिा
सदस्यहरू िी ३ बाट मिोिीत हुिे व्यिस्था तथयो भिे राष्ट्र सभामा 42 जिा तििाषग्चत र 28 जिा
िी ३ बाट मिोिीत गरी 70 जिासम्म सदस्य रहिे व्यिस्था तथयो । व्यिस्थावपकालाई
व्यिस्थावपका सभा िामकरण गररएको र यस अन्त्तगषत िी ३, राष्ट्र सभा र भारदारी सभा रहिे
व्यिस्था तथयो (बश्याल 46) ।
वि.सं . २००७ मा भएको क्राग्न्त्तको पररणाम स्िरूप एकतन्त्रीय जहातियााँ शासिको अन्त्त्यसाँगै
राजा तरभुििले जारी गरे को शाही घोर्णामा "अबको शासि व्यिस्था जिताले तििाषचि गरे को एक
िैधातिक सभाले तजुम
ष ा गरे को गणतन्त्रात्मक विधाि अिुसार हुिे" उल्लेख तथयो । तर यस लगत्तै
२००७ चैत ३० गते जिताले तििाषचि गरे का प्रतततितधहरूले सं विधाि िबिाएसम्मका लातग दै तिक
शासि सञ्चालि गिष "िेपाल अन्त्तररम शासि विधाि, २००७" घोर्णा गररएका तथए । उि
सं विधािबमोग्जम सुरुमा व्यिस्थावपकासम्बन्त्धी सबै काम राजाले स्िवििेकमा गिष सक्दथे भिे दोस्रो
सं सोधिबाट मार सल्लाहकार सभाको2 व्यिस्था गररएको तथयो जहााँ िी ५ बाट तोवकएबमोग्जमको
सङ्कख्यामा

सदस्य

रहिे

र

ती

सदस्य

िी

५

बाटै

मिोिीत

हुिे

व्यिस्था

रहेको

हुिाले

जिप्रतततितधमूलक व्यिस्थावपकाको अग्स्तत्ि रहेको तथएि (बश्याल 47) ।
िेपाल अन्त्तररम शासि विधाि, 2007 को अितधभर दे शमा वितभन्न सरकारहरूको गठि
विघटि हुिेमार होइि राजा तरभुििको परामशषदातृ सरकार र राजा महेन्त्रको प्रत्यष सरकारहरूसमेत
1
2

विष्णु ररजालद्वारा तलग्खत "राणा कालको सं सद" लेख अिुसार यी सभाहरूको अग्स्तत्ि रहेको
प्रतततितध सभाको २०१६ असार १८ गतेको बैठकको सम्पूणष वििरणका आधारमा र जगत िेपालद्वारा तलग्खत

पुस्तक "पवहलो सं सद िीपी-महेन्त्र टकराि" का आधारमा यस सभाको पति अग्स्तत्ि रहेको
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सञ्चालिमा आए । सं विधाि सभाको तििाषचि गिे भन्ने राजा तरभुििको घोर्णा घोर्णामा िै सीतमत
हुि पुनयो । त्यसै बीचमा राजा महेन्त्रबाट 2014 साल मङतसर 21 गते बोलाइएको राजिीततक
दलका िेताहरूको गोलमेच बैठकले ६ मवहिा तभरमा तििाषचि गिष सवकिे सुझाि ददएको तथयो ।
त्यसपतछ राजा महेन्त्रबाट 2015 साल फागुि ७ गते सं सदको लातग आम तििाषचि गिे घोर्णा
भयो । अकोतफष राजाबाट ियााँ प्रजाताग्न्त्रक सं विधाि तिमाषणका लातग भगितीप्रसाद तसं हको
अध्यषतामा सं विधाि मस्यौदा आयोग गठि3 गररएको तथयो । त्यस आयोगलाई सुझाि ददि बेलायती
सं विधािविद् सर आइभर जेतििलाई बोलाइएको तथयो र उि आयोगले पेश गरे को िेपाल
अतधराज्यको

सं विधाि,

२०१५ राजा

महेन्त्रबाट

२०१५

साल

फागुि

१ गते

घोर्णा

गदै

तििाषचिसम्बन्त्धी धाराहरू (धारा ७३ र ७५) तुरुन्त्त लागू गररयो भिे बााँकी धाराहरू २०१६ असार
१६ गतेदेग्ख लागू गररयो (बश्याल 49) ।
पवहलो सं सदसम्बन्त्धी सं िैधातिक व्यिस्था
वि.सं . 2015 फागुि १ गते जारी गररएको यो सं विधाि बेलायती शासि व्यिस्थाबाट
प्रभावित बहुदलीय स्िभािको तथयो । यस सं विधािको धारा 13 बमोग्जम िी ५ को स्िवििेकमा
प्रधािमन्त्री तियुि गररिे व्यिस्था रहे तापति त्यस्ता व्यग्ि प्रतततितध सभामा तत्कालै अथिा अको
ु को प्रधािमन्त्री
आम तििाषचिपतछ बहुमत प्राप्त गिष सक्िे हुि ु पिे व्यिस्था रहेको हुिाले मुलक
प्रतततितध सभामा बहुमत प्राप्त गिष सक्िे व्यग्िबाहेक अन्त्य व्यग्ि हुिै िसक्िे प्रािधाि रहेको तथयो ।
यस्तो प्रािधाि सं सदीय प्रणालीको मूल चररर हो । यसैगरी, यस सं विधािको धारा 18 बमोग्जम िी
५ महाराजातधराज र महासभा तथा प्रतततितध सभा िामका दुई सदि सवहतको एक सं सद रहिे
व्यिस्था रहेको तथयो ।
क. महासभा सम्बन्त्धी व्यिस्था
सं विधािको धारा १९ बमोग्जम महासभामा जम्मा ३६ जिा महासभासद रहिे व्यिस्था तथयो,
जसमध्ये 18 जिा प्रतततितध सभाद्वारा तििाषग्चत हुिे व्यिस्था तथयो भिे 18 जिा िी ५ बाट मिोिीत
गिे व्यिस्था तथयो । प्रतततितध सभाबाट तििाषग्चत हुिे १८ जिा महासभासदहरू समािुपाततक
प्रतततितधत्िको तसद्धान्त्तबमोग्जम एकल सङ्कक्रमणीय मतद्वारा तििाषग्चत हुिे र बााँकी मिोिीत हुिे १८
जिा महासभासद िी ५ को स्िविकेकका आधारमा च ुतििे व्यिस्था तथयो । महासभाको सदस्य हुिका
लातग िेपालको िागररकले ३० िर्ष उमेर पूरा गरे को हुिपिे व्यिस्था तथयो । महासभासदको पदाितध
3

राजा महेन्त्रको वि.सं . २०१४ माघ २१ गतेको घोर्णाअिुसार २०१४ चैर ३ गते यस सतमतत गठि भएको

(तििाषचि आयोग, २८०)
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छ िर्षको हुिे तथा प्रतततितध सभाको विघटिले महासभासदको पदाितधमा कुिै पति असर िगिे
व्यिस्था तथयो । तर पवहलोपटकका लातग प्रतततितध सभाबाट तििाषग्चत १८ जिा सदस्यहरूको
पदाितध गोलाप्रथाद्वारा छ जिाको सात िर्ष, छ जिाको पााँच िर्ष र बााँकी छ जिाको तीि िर्ष रहिे
व्यिस्था तथयो भिे िी ५ बाट मिोिीत १८ जिा सदस्यहरूको पदाितध पवहलोपटकका लातग छ
जिाको छ िर्ष, छ जिाको चार िर्ष र बााँकी छ जिाको दुई िर्ष रहिे सं िैधातिक व्यिस्था तथयो ।
सं विधािको धारा २८ बमोग्जम महासभाका अध्यष र उपाध्यष लातग महासभासदमध्येबाट च ुतििे
व्यिस्था तथयो तथा अध्यष र उपाध्यषको पद महासभासद रहेसम्मका लातग मार कायम हुिे
व्यिस्था तथयो ।
ख. प्रतततितध सभासम्बन्त्धी व्यिस्था
सं विधािको धारा 22 बमोग्जम 109 तििाषचि षेरबाट मतदाताको गोप्य मतदािद्वारा एक
सदस्य तििाषग्चत हुिे गरी प्रतततितध सभाको व्यिस्था गररएको तथयो । यस संविधािबमोग्जम 21 िर्ष
पुगेका प्रत्येक िेपाली िागररकलाई एक तििाषचि षेरमा एक मतदाि गिष सक्िे गरी मतातधकार प्रदाि
गररएको तथयो । यस सभाको सदस्य हुिका लातग िेपाली िागररकले 25 िर्ष पूरा गरे को हुि ु पिे
व्यिस्था तथयो । धारा २६(३) बमोग्जम प्रतततितध सभाको कायषकाल सभाको पवहलो बैठक बस्िे
तिददषष्ट तमततदे ग्ख पााँच िर्षसम्मको रहेिे व्यिस्था तथयो ।
सं विधािको धारा २९ बमोग्जम प्रतततितध सभाको सभामुख र उपसभामुख सो सभाले यथाशीघ्र
च ुन्नु पिे व्यिस्था तथयो । प्रतततितध सभाको सभामुखको पदका लातग प्रतततितध सभाको सदस्य िा
अन्त्य िेपाली िागररक पति च ुतिि सक्िे व्यिस्था तथयो । त्यसैले तििाषचिमा पराग्जत कृष्णप्रसाद
भट्टराईलाई सभामुख बिाइएको तथयो । सभामुखको पदमा यस सभाको सदस्य च ुतिएमा उि
सदस्यको स्थाि ररि हुिे तथा उि स्थािमा4 उपतििाषचिका माध्यमद्वारा पूततष हुिे व्यिस्था तथयो ।
उपसभामुखको पदमा भिे यस सभाका सदस्यहरूमध्येबाट च ुतििे व्यिस्था रहेको तथयो तथा
उपसभामुख भएको सदस्यको कुिै कारणले यस सभाको सदस्यता िरहेमा उपसभामुख पदबाट समेत
स्ितः हट्िे व्यिस्था रहे को तथयो । प्रतततितध सभाको विघटि हुिे अभािै पदासीि सभामुखको मृत्यु
भएमा िा राजीिामा ददई छाडेमा बाहेक िि सं सदको पवहलो बैठक िबसेसम्म तिज आफ्िो पदमा
रवहरहिे तथा विघटि भएका समयमा सभामुखको मृत्यु भयो भिे िा आफ्िो पदबाट राजीिामा ददए
भिे विघटिअग्घ उपसभामुख भई काम गरे को व्यग्ि िा तिजको पति मृत्यु भएमा िा राजीिामा ददएमा
िी ५ बाट तियुग्ि गरे को व्यग्िले सभामुखको कायषभार सम्हाल्िे व्यिस्था तथयो ।
4
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ग. अतधिेशिको आपिाि र अन्त्त्य
सं विधािको धारा २६ र २७ बमोग्जम िी ५ बाट अतधिेशिको आपिाि तथा अन्त्त्य गिे
व्यिस्था रहे को तथयो । तर एक अतधिेशिको अन्त्त्य अको अतधिेशिको प्रारम्भको अितधमा ६
मवहिाभन्त्दा बढी अन्त्तर गिष ितमल्िे व्यिस्था तथयो । सं सदको विघटि गिष सक्िे अतधकार िी ५ मा
तिवहत तथयो । त्यस्तै गरी एउटा प्रतततितध सभाको विघटि अको प्रतततितध सभाको बैठकको बीचको
अितध चार मवहिाभन्त्दा बढी हुि िसक्िे सं िैधातिक व्यिस्था तथयो ।
घ. व्यिस्थावपका कायषप्रणाली
सं विधािको धारा ४० बमोग्जम अथष विधेयकबाहेकका अरू जुिसुकै विधेयक सं सदको कुिै
पति सदिमा प्रस्तुत हुि सक्िे तर आतथषक विधेयक भिे केिल प्रतततितध सभामा मार पेश हुिे
व्यिस्था तथयो । यसरी आतथषक विधेयक प्रस्तुत गदाष िी ५ को अिुमतत अतििायष गररएको तथयो ।
सं विधािको धारा ४१ बमोग्जम सं सदको एउटा सदिले पाररत गरे को विधेयक अको सदिमा
अविलम्ब पठाइिे र अको सदिमा पति पास भयो भिे सो विधेयक िी ५ को स्िीकृततका लातग पेश
गररिे व्यिस्था तथयो । प्रतततितध सभाले पाररत गरे को आतथषक विधे यक अतधिेशि अन्त्त हुिे
कमसेकम एक मवहिा अगािै महासभामा पठाइएको छ र एक मवहिातभर महासभाले त्यस
विधेयकलाई पास गरे ि भिे महासभामा पाररत िभइकि पति विधेयक िी ५ को स्िीकृततको लातग
पेश गिष सवकिे व्यिस्था तथयो । आतथषक विधेयक िा सं विधािलाई सं शोधि गिे विधेयक बाहेक अरू
कुिै पति विधेयक प्रतततितध सभाले पास गरे र अतधिेशि अन्त्त्य हुिे कमसेकम एक मवहिा अगािै
महासभामा पठाएको छ र त्यस अतधिेशिमा सो विधेयक महासभाले पाररत गरे ि भिे प्रतततितध सभाले
अको अतधिेशिमा त्यस विधेयकलाई फेरर पास गरी सो अतधिेशिको अन्त्त्य हुिे कमसेकम एक
मवहिा अगािै महासभामा पठाइसक्िु पिे व्यिस्था तथयो । यसरी पठाएको विधेयक महासाभाले एक
मवहिातभर अझै पास गरे को छै ि भिे महासभामा पाररत िभइकि पति सो विधे यक िी ५ को
स्िीकृततको लातग पेश गिष सवकिे व्यिस्था तथयो । तर पवहलो अतधिेशिमा प्रतततितध सभाले पास
गरे को तमतत र अको अतधिेशिमा पास गरे को तमतत बीचको अितध पााँच मवहिाभन्त्दा कम भएको हुि
िहुिे व्यिस्था तथयो । यसमा अको अतधिेशि उही सं सदको िा त्यसपतछ आउिे अको सं सदको पति
हुि सक्िे व्यिस्था तथयो । यसका साथै, महासभाले सं शोधि गरी पाररत गरे को विधेयकमा भएको
सं शोधिलाई प्रतततितध सभाले इन्त्कार गर्यो भिे महासभामा विधेयक पाररत भएको िमातििेसमेत
व्यिस्था तथयो ।
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सं विधािको धारा ४३ मा सभामुखद्वारा प्रमाणीकरणसम्बन्त्धी व्यिस्था गररएको तथयो । सो
प्रािधािअिुसार कुिै पति विधेयक िी ५ समष स्िीकृततको लातग पेश गिुभ
ष न्त्दा पवहले सभामुखले
स्िहस्त प्रमाग्णत गिुष पिे व्यिस्था तथयो । आतथषक विधेयकहरूको हकमा भिे सभामुखले यो विधेयक
आतथषक विधेयक हो भिी थप स्िहस्त प्रमाणीकरण गिुष पिे व्यिस्था तथयो ।
सं विधािको धारा ४२ मा शाही स्िीकृततसम्बन्त्धी व्यिस्था उल्लेख गररएको तथयो जसअिुसार
कुिै पति विधेयक स्िीकृततको लातग पेश भएपतछ िी ५ले रावष्ट्रयपररर्द्साँग परामशष गरी आफ्िो
स्िवििेकका आधारमा स्िीकृत भयो िा अस्िीकृत भयो भिी सूचिा दुिै सदिलाई ददिे व्यिस्था
तथयो । यदद कुिै पति विधेयक अस्िीकृत गिुष पदाष स्िीकृतत िभएको सूचिाका साथमा िी ५ को
आिश्यक अिलोकि सवहत अरू बढी विचार विमशष गिषको लातग विधे यक उत्पग्त्त भएको सदिमा
वफताष पठाउिे व्यिस्था तथयो । िी ५ को स्िीकृतत प्राप्त विधेयक िै लालमोहर लागेपतछ ऐि भतििे
व्यिस्था तथयो ।
तििाषचि पररणाम
पवहलो तििाषचिमा िौिटा दल च ुिािी मैदािमा तथए । कम्तीमा तीिदजषि षेरमा उम्मेदिार
खडा गिष सक्िे राजिीततक दललाई एउटै च ुिाि ग्चपि ददइएको तथयो । िौ दलका तफषबाट ५१८
जिा र स्ितन्त्रबाट २६८ जिा गरी जम्मा ७८६ उम्मेदिार च ुिािी मैदािमा तथए (िेपाल, पवहलो
तििाषग्चत सं सद् १५७) । पााँच िर्े कायषकाल व्यिस्था गररएको प्रतततितध सभाको तििाषचि 2015
फागुि 7 गतेबाट प्रारम्भ भई वितभन्न चरणमा सम्पन्न गिे क्रममा चैर 28 गते 45 ददिमा मार पूरा
भएको तथयो । जसको अग्न्त्तम पररणामको घोर्णा 2016 िैशाख 28 गते भएको तथयो (तििाषचि
आयोग 281) ।
उि तििाषचिमा प्राप्त दलीय सं रचिा दे हायबमोग्जम रहे को छ:•

िेपाली कांग्रस
े

७४

•

िेपाल राष्ट्रिादी गोखाष पररर्द्

१९

•

ु प्रजातन्त्र पाटी
सं यि

५

•

िेपाल कम्युतिष्ट

४

•

िेपाल प्रजा पररर्द् (घि र कोदालो)

2

•

िेपाल प्रजा पररर्द् (हलो)

1

•

स्ितन्त्र

४

पाटी

कूल जम्मा

109
(दे िकोटा ९२)
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वि.सं . 2016 असार 26 गते प्रतततितध सभाको बैठकले महासभाको लातग 18 जिा
सदस्यको तििाषचि गरे को तथयो । तििाषग्चत सदस्यहरूको दलगत सङ्कख्यात्मक वििरण दे हायबमोग्जम
रहेको तथयोः•

िेपाली कांग्रस
े

13

•

िेपाल राष्ट्रिादी गोखाष पररर्द्

3

•

िेपाल कम्युतिष्ट पाटी

1

•

ु प्रजातन्त्र पाटी
सं यि

1

तििाषग्चत भएर आउिे सङ्कख्या जम्मा
•

िी ५ बाट मिोिीत

18
18

कूल जम्मा

36
(तििाषचि आयोग २८२)

मिोितीत हुिे १८ जिा महासभासदको मिोियि २०१६ असार २९ िी ५ बाट भएको
तथयो (तििाषचि आयोग २८३) ।
पवहलो सं सदको कामकारिाही
क. सं सदको अतधिेशि तथा बैठक सञ्चालि5
यो सं सदको दुईिटा अतधिेशि सञ्चालि भएको तथयो । जसअिुसार महासभाको पवहलो
अतधिेशि २०१६ साउि ४ गतेदेग्ख २०१६ असोज २१ गतेसम्म सञ्चालि भएको तथयो भिे दोस्रो
अतधिेशि २०१६ चैत १८ गतेदेग्ख २०१७ भदौ ३१ गतेसम्म सञ्चालि भएको तथयो । त्यस्तै गरे र
प्रतततितध सभाको पवहलो अतधिेशि २०१६ असार १६ गतेदेग्ख २०१६ असोज २१ गतेसम्म
सञ्चालि भएको तथयो भिे दोस्रो अतधिेशि २०१६ चैत १८ गतेदेग्ख २०१७ भदौ ३१ गतेसम्म
सञ्चालि भएको तथयो ।
महासभाको पवहलो अतधिेशिमा कूल ४४ बैठक बसेको तथयो भिे दोस्रो अतधिेशिमा कूल
८५ बैठक बसेको तथयो । त्यस्तै गरे र प्रतततितध सभाको पवहलो अतधिेशिमा कूल ४७ िटा बैठक
बसेको तथयो भिे दोस्रो अतधिेशिमा कूल ९४ िटा बैठक बसेको तथयो ।
प्रतततितध सभाको कायषसञ्चालि व्यिग्स्थत गिषका लातग प्रतततितध सभाको तियमािली ¸ २०१६
व्यिस्था गररएको तथयो भिे महासभाको कायषसञ्चालि व्यिग्स्थत गिषका लातग महासभाको तियमािली¸
२०१६ व्यिस्था गररएको तथयो ।
5

सम्पूणष वििरण (verbatim) मा आधाररत

388

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

ख. महासभाको पवहलो बैठक
महासभाका सदस्यहरू २०१६ असार २६ र २९ गते क्रमशः प्रतततितध सभाबाट तििाषग्चत र
िी ५ बाट मिोिीत भएका तथयो । त्यसै ले महासभाको पवहलो बैठक २०१६ साउि ४ गते
तबहािको ७ बजे बसेको तथयो । उि पवहलो बैठले गरे को सं ग्षप्त कारिाही दे हायबमोग्जम रहेको
तथयो:•

िी

५

बाट

महासभाको

अध्यष

तििाषग्चत

िभएसम्मलाई

उमेरले

सबैभन्त्दा

जेठा

महासभासदलाई कायषकारी अध्यष मिोिीत गररबक्सेको व्यहोराको पर सभालाई सग्चिद्वारा
पढे र सुिाइयो ।
•

सग्चिद्वारा महासभासदमध्ये उमेरले सबैभन्त्दा जेठो मा. बखाितसं ह गुरुङलाई अध्यषको शपथ
ग्रहण गराइयो र अध्यषले अध्यषासि ग्रहण गरे पतछ िी ५ प्रतत कृतज्ञता र भग्ि प्रकट
गिुष भयो ।

•

त्यसपतछ सग्चिबाट अन्त्य सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराइयो ।

•

त्यसपतछ िी ५ बाट अध्यषको तििाषचिको तितमत्त २०१६ िािण ५ गतेको तमतत
तोवकएको व्यहोराको पर सग्चिद्वारा सभासमष पढे र सुिाइयो ।

•

त्यपतछ सभा सोमबार साउि ५ गते तबहाि १० बजे सम्मका लातग स्थतगत गररयो ।
यो बैठक समाप्त हुाँदा तबहािको ७:४१ बजेको तथयो । जसअिुसार महासभाको पवहलो

बैठक कररि ४१ तमिेट बसेको तथयो ।
ग. प्रतततितध सभाको पवहलो बैठक
महासभाले सदस्यहरूको पूणत
ष ा िपाइसकेकोले प्रतततितध सभाको पवहलो बैठकलाई िै
िेपालको पवहलो सं सदको पवहलो बैठकको रूपमा तलिे गरे को पाइन्त्छ । राती ११:४५ बजे बैठक
बोलाउाँ दा सं सदीय व्यिस्था अग्स्थर हुन्त्छ भन्ने ज्योततर्ीहरूको सल्लाहमा राजाले २०१६ असार १६
गते मध्यरातको साइत हेरेर सं सदको पवहलो बैठक बोलाएको मातिन्त्छ । यातायात सुविधा िभएको
त्यो समयमा अतधकांश सांसद पैदलै मध्यरातमा तसं हदरबारग्स्थत नयालरी बैठकमा पुगेका तथए ।
पूिस
ष ांसद विश्वबन्त्धु थापा भन्त्छि्- "त्यही समयमा बैठक सुरु गररयो भिे सं सद धेरै चल्दै ि भन्ने
ज्योततर्ीहरूको सल्लाहमा राजाले राती 11:45 बजे िै बैठक बोलाएको कुरा धेरैपतछ मार हामीलाई
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थाहा भयो ।" (िेपाल, पवहलो तििाषग्चत सं सद् 158-159) उि पवहलो बैठकको सं ग्षप्त व्यहोरा
दे हायबमोग्जम रहेको छः-6
•

सभाको सग्चिद्वारा िी ५ बाट सभाको काम चालु गिषका लातग मा. तगररप्रसाद िुढाथोकीलाई
कायषकारी अध्यषमा मिोिीत गिष स्िीकृतत प्रदाि गरे को व्यहोराको पर पढे र सुिाइयो ।

•

त्यसपतछ सग्चिद्वारा अध्यषलाई शपथ ग्रहण गराइयो र अध्यषद्वारा िी ५ प्रतत भग्िपूिक
ष
कृतज्ञता व्यि गदै अध्यषासि ग्रहण गिुष भयो ।

•

कायषकारी अध्यषको आदे शािुसार सग्चिद्वारा अन्त्य सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराइयो ।

•

त्यसपतछ सग्चिद्वारा िी ५ बाट सभाको सभामुखको तििाषचि २०१६ असार १८ गिू ष भन्ने
परको व्यहोरा सभामा पढे र सुिाइयो र त्यसपतछ २०१६ असार १८ गते ददउसो ३
बजेसम्मका लातग सभाको बैठक स्थतगत गररयो ।
वि.सं . 2016 असार 17 गतेको गोरखापरका अिुसार 12 बज्िुभन्त्दा अग्घ सुरु भएको

बैठक २ बजे सवकयो (िेपाल, पवहलो तििाषग्चत सं सद् 158-159) । यसै गरी, बैठकको सम्पूणष
वििरण तिहादाष बैठकको प्रारम्भ मध्यरातमा (कुिै तिग्ित समय उल्लेख िगररएको) भएको दे ग्खन्त्छ
भिे बैठकको समातप्त भोतलपल्ट अथाषत ् असार १७ गतेको तबहािको २:१० बजे भएको दे ग्खन्त्छ ।
त्यसैले, यीिै तथ्यहरूका आधारमा यस पवहलो बैठक कररब २ घण्टा २५ तमिेट बसेको तथयो ।
घ. सभाका पदातधकारीहरूको चयि7
महासभाको अध्यषको तििाषचिका लातग २०१६ साउि ५ गते सोमबार तबहािको दठक १०
बजे बैठक प्रारम्भ भयो । उि बैठकमा सभाको अध्यषको पदमा डम्बरबहादुर तसं हको एकल
उम्मेदिारी परे को तथयो । उि उम्मेदिारीको प्रस्ताि िागेन्त्रप्रसाद ररजालले गिुष भएको तथयो भिे सो
प्रस्तािको समथषि लक्ष्मण जं गबहादुर तसं हले गिुष भएको तथयो । त्यसैले उि बैठकले सो एकल
उम्मेदिारी प्रस्ताि स्िीकृत गरी महासभाको अध्यषको रूपमा डम्बरबहादुर तसं हलाई तिविषरोध
तििाषग्चत गर्यो ।
त्यस्तै गरे र, उपाध्यषको तििाषचिका लातग महासभाको २०१६ िािण ६ गते मंगलबार
ददिको ११:०० बजे बैठक प्रारम्भ भयो । उि बैठकमा उपाध्यष पदका लातग कमल राणा र
ददतलपकुमार शाहीको उम्मेदिारी परे को तथयो । कमल राणाको उम्मेदिारीको प्रस्ताि ददलबहादुर

6
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िे ष्ठले गिुष भएको तथयो भिे समथषि मग्णहर्षले गिुष भएको तथयो । त्यस्तै गरे र ददतलपकुमार शाहीको
उम्मेदिारीको प्रस्ताि बोधप्रसाद उपाध्यायले गिुष भएको तथयो भिे सो समथषि बृजिन्त्द बमाषले गिुष
भएको तथयो । यसरी दुई उम्मेदिारबीच तििाषचि गदाष बराबरी मत प्राप्त भएपतछ सभाका अध्यषले
तिणाषयक मत कमल राणाको पषमा ददिु भएपतछ उहााँ महासभाको उपाध्यष पदमा तििाषग्चत
ु यो । सो अिसरमा शुभ शम्शेर जिरा ले विश्वमा िै पवहलो चोवट कुिै मवहला सं सदको उपाध्यष
हुिभ
पदमा तििाषग्चत भएको कुरा व्यि गिुष भयो ।
अकोतफष सभामुखको तििाषचि गिषका लातग प्रतततितध सभाको बैठक २०१६ असार १८ गते
ददिको ३:०५ बजे प्रारम्भ भयो । सो बैठकमा दे ििीर पाण्डे र िी कृष्ण प्रसाद भट्टराईको
उम्मेदिारी परे को तथयो । दे ििीर पाण्डेको उम्मेदिारीको प्रस्ताि मृगेन्त्र शम्शेरले गिुष भएको तथयो
भिे समथषि बेिीबहादुर काकीले गिुष भएको तथयो । त्यसैगरी िी कृष्ण प्रसाद भट्टराईको
उम्मेदिारीको प्रस्ताि मा. तबश्वबन्त्धु थापाले गिुष भएको तथयो भिे समथषि रुरप्रसाद तगरीले गिुष भएको
तथयो । यसै बैठकमा पतछ दे ििीर पाण्डे ले आफ्िो िाम वफताष तलि चाहेपतछ मृगेन्त्र शम्मशेरले
सभाको अिुमततमा आफ्िो प्रस्ताि वफताष तलिु भयो । त्यसपतछ विश्वबन्त्धु थापाको प्रस्ताि स्िीकृत
भयो र िी कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुखको पदमा तिविषरोध तििाषग्चत हुि ु भयो ।
त्यस्तै गरे र प्रतततितध सभाका उपसभामुखको पदको तििाषचि गिषका लातग २०१६ असार
२१ गते आइतबार ददउाँ सो ३:०० बजे बैठक प्रारम्भ भयो । उि बैठकमा महेन्त्रिारायण तितधको
एकल उम्मेदिारी परे को तथयो । सो उम्मेदिारीको प्रस्ताि िीभर शमाषले गिुष भयो भिे समथषि
िीकान्त्त अतधकारीले गिुष भयो । उि बैठकमा सो एकल प्रस्ताि स्िीकृत भई प्रतततितध सभाको
उपसभामुख पदमा महेन्त्र िारायण तितध तिविषरोध तििाषग्चत हुि ु भयो ।
ङ. सं सदका केही महत्त्िपूणष वक्रयाकलाप8
कूल दुई अतधिेशि सञ्चालि भएको िेपालको पवहलो सं सदले त्यस अितधमा वितभन्न
उल्लेखिीय कायषहरू गरे को पाइन्त्छ ।
▪

ु मा व्याप्त रहे को तबताष प्रथाको उन्त्मूलि गिष यसलाई रावष्ट्रय मुद्दाको रूपमा स्थावपत गरी
मुलक
२०१६ असोज १५ गते सं सदले "विताष उन्त्मूलि विधेयक, २०१६" पास गरी यस प्रथाको
उन्त्मूलिका लातग सरकारलाई िैधातिक आधार प्रदाि गर्यो । पतछ यही आधारमा टे की

8

सम्पूणष वििरण (verbatim) मा आधाररत
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सरकारले 2016 पुस १९ गते तबताष उन्त्मूलि गिे घोर्णा गर्यो (िेपाल, पवहलो तििाषग्चत
सं सद् 161) ।
▪

त्यसताका िेपालमा िेपाली र भारतीय दुिै मुरा प्रचलिमा तथए । अथषमन्त्री सुिणषशमशेर
राणाले एक सय भारतीय रुपैयााँको िेपाली १ सय ६० दर कायम गरी दे शभर िेपाली रुपैयााँ
चलाउिे तिणषय गरे (िेपाल, पवहलो तििाषग्चत सं सद् 162) ।
(क) अन्त्य केही पाररत भएका केही महत्त्िपूणष विधेयक तिम्िािुसार रहेका छि्:•

आकग्स्मक कोर् विधेयक, 2016 ।

•

आय र कर न्त्याय विधेयक, 2016 ।

•

न्त्याय प्रशासि सुधार विधेयक, 2016 ।

•

भूतम सम्बन्त्धी (सं शोधि) विधेयक, 2016 ।

(ख) प्रतततितध सभामा प्रस्तुत भएका केही सङ्ककल्प प्रस्तािहरूः•

कृतरम मखि तथा बिस्पतत घ्यू प्रततबन्त्ध लगाउिे सम्बन्त्धमा कमलराज रे नमीले
2016 भदौ 26 गते प्रस्ताि पेश गिुष भयो र सभाले स्िीकृतसमेत गर्यो ।

•

तमतलतसया पल्टिलाई तलब भत्ताको व्यिस्था सम्बन्त्धमा बलबहादुर राईले 2016
असोज ९ गते प्रस्ताि पेश गिुष भयो । तर पतछ प्रस्ताि भिे वफताष गिुष भयो ।

•

ग्शषा गुठीहरूलाई राष्ट्रीयकरण गिे सम्बन्त्धमा अच्युतराज रे नमीले 2016 असोज
16 गते प्रस्ताि पेश गिुष भयो र सभाबाट स्िीकृतसमेत भयो ।

(ग) महासभामा प्रस्तुत भएका केही सङ्ककल्प प्रस्तािहरूः•

काठमाडौँबाट िेपाल अतधराज्यतभर कुिै ठाउाँ मा जाि मवहलाहरूले राहदािी तलिु
िपिे व्यिस्था होस् भिी कमल राणाले 2017 असार ८ गते प्रस्ताि पेश गिुष
भयो र सभाबाट स्िीकृतसमेत भयो ।

•

ग्जल्लामा भैरहे को घुसखोरी, भ्रष्टाचार र पषपात हटाउिेबारे सभामा ररपोटष प्रस्तुत
गिे गरी सात सदस्यीय महासभा सतमतत ग्जल्लामा तु पठाउिे व्यिस्था होस् भन्ने
सम्बन्त्धमा ददलबहादुर िे ष्ठले 2017 साउि ४ गते प्रस्ताि पेश गिुष भयो र
सभाबाट उि प्रस्ताि सोही बैठकमा स्िीकृतसमेत भयो ।
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•

िेपाल अतधराज्य भररका सरकारी कमषचारीहरूको पदको िाम िेपाली भार्ामा मार
राग्खयोस् भन्ने सम्बन्त्धमा मा. ददलबहादुर िे ष्ठले 2017 भदौ 18 गते प्रस्ताि पेश
गिुष भयो र सभाबाट स्िीकृत पति भयो ।

(घ) प्रतततितध सभाका सभामुखले गिुष भएका केही रुतलङहरूः•

2016 िािण 13 गतेको बैठकमा सभामुखले सं सदमा लेखापढीको भार्ा िेपाली
िै भए पति केही सभाका सदस्यहरूलाई िेपाली भार्ा बोल्ि कदठिाइ परे को हुिाले
हाललाई वहन्त्दी भार्ामै बोल्ि सक्िे तर ती सभाका सदस्यहरूले िेपाली भार्ासमेत
चााँडै तसक्िु पिे भिी रुतलङ गिुष भयो ।

•

2016 भदौ 17 गतेको बैठकमा सभामुखले सभाका सदस्यहरूले तलग्खत भार्ण
पढ्ि िपाइिे भिी रुतलङ गिुष भयो ।

(ङ) महासभाका अध्यषले गिुष भएका केही रुतलङहरूः•

2017 असार 32 गते विशेर् वििाह विधेयकमा प्रिर सतमततबाट भएको थपघट
अतियतमत भन्न िसवकिे भिी रुतलङ गिुष भयो ।

•

2017 भदौ 29 गते मा. लक्ष्मण जं गबहादुर तसं हले प्रस्तुत गिष लानिु भएको
सं कल्पमा सूयप्र
ष साद उपाध्यायले तबरोध जिाएपतछ अध्यषले अदालतबाट फैसला
भएका विर्यमा बहस हुि िसक्िे भिी रुतलङ गिुष भयो ।

पवहलो सं सद अिसाि र त्यसपतछका केही घटिाक्रम
िेपालमा सं सदीय व्यिस्था अिलम्बि गरी जिप्रतततितधमाफषत् शासि सञ्चालि भएको कररि
१७ मवहिा ितबत्दै राजा महेन्त्रले 2017 पुर् १ गते िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, 2015 को धारा
५५ को प्रयोग गरी पवहलो तििाषग्चत सं सद र सं सदबाट तितमषत सरकारको विघटि मार होइि, त्यस
सं विधािका अतधकांश धाराहरूसमेत तिलम्बि गरी िेपालमा स्थावपत सं सदीय व्यिस्थाकै अन्त्त्य गरे
(बश्याल ५२) । सं सदको दोस्रो अतधिेशि 2017 भदौ 31 गते िै सवकएको र तेस्रो अतधिेशिको
आपिाि िभै सकेको हुिाले उि कालो ददि (अथाषत ् 2017 पुस १ गते) दुिै सभाको कुिै पति
बैठक तथएि । तर सो ददि तत्कालीि प्रधािमन्त्री िीपी कोइराला तबहािको कररि ११:३० बजे9
िेपाल तरुण दलको महातधिेशि उद्घाटि गिष थापाथलीग्स्थत तुिशमशेर राणाको दरिार पुगेका
तथए । प्रधािमन्त्री कोइरालाले आफ्िो भार्ण सक्िै लानदा सैतिकहरूले सम्मेलि स्थल घेरा हाली
9

िेपालको राजिीततक दपषण भाग २ (आमतििाषचि पतछ) पे.िं. ५७३ मा उल्लेख
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उिीलगायत अन्त्य िेताहरूलाई तगरफ्तार गरे । िीपीका साथमा तगरफ्तारीमा पिे िेताहरूमा गणेशमाि
तसं ह, सूयप्र
ष साद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई आदद तथए । सोही ददिको अपराह्न ३:३० बजे रे तडयो
िेपालबाट प्रसारण भएको शाही घोर्णामाफषत् राजा महेन्त्रले सं सद विघटिको घोर्णा गरे का तथए
(िेपाल, पवहलो सं सदः िीपी-महेन्त्र टकराि) । भारतको तत्कालीि प्रधािमन्त्री िेहरूले समेत यस
घटिाप्रतत खेद प्रकट गरे का तथए (दे िकोटा ५८६) । त्यसपतछ लगतै पुस 22 मा बहुदलीय
व्यिस्थामा िै प्रततबन्त्ध लगाई प्रजातन्त्रको िाममा तिदषलीय व्यिस्थाको सुरुिात राजा महेन्त्रबाट
गररयो । यसरी ियााँ सं विधाि िआएसम्म शासि व्यिस्था 'विशेर् व्यिस्था ऐि, 2017' अिुसार
चलाइएको तथयो (बश्याल ५२) ।
यसरी िेपालले सं सदीय व्यिस्थाको अभ्यास सुरु गरे को छोटो अितधमै यस व्यिस्थाको
अिसाि हुिका पछातड राजा महेन्त्रको सत्ता र शग्ि आजषिको तीव्र आकाङ्कषा तथा राजा महेन्त्र र
िीपी बीचको व्यग्ित्ि टकराि िै मुख्य कारण तथयो । राजा महेन्त्रका सग्चिसमेत रहेका ईश्वरीमाि
िे ष्ठका अिुसार राजा महेन्त्रले िीपीको भाििा र विचारको कदर गथे तर कायषशैलीको भिे सधै विरोध
गथे । िेपाली कांग्रस
े का िेता गणेशमाि तसं हका अिुसार राजा र सरकारबीच सम्बन्त्ध तबग्रिे मुख्य
कारणको रूपमा जिलको राष्ट्रीयकरण, राजारजौटा उन्त्मूलि गिे विर्यमा सं सदमा प्रस्तुत विधेयक
हुि ् । यसका अततररि राजा महेन्त्रले आफ्िो सहयोगवििा तििाषग्चत सरकार चल्िै िसक्िे प्रािधाि
राखेर िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, 2015 जारी गिुष पति अिसािको एक प्रमुख करण तथयो ।
(िेपाल, पवहलो सं सदः िीपी-महेन्त्र टकराि) । यी िै कारणहरू तथा घटिाक्रमको सेरोफेरोमा राजा
महेन्त्रबाट िेपालकै पवहले जिप्रतततितधमूलक व्यिस्थावपका भि गरी कररि तीस िर्षका लातग
एकतन्त्रीय राजतन्त्रात्मक व्यिस्थाको जग बसाले ।
उपसं हार
िेपाली जिताद्वारा तििाषग्चत िेपालको पवहलो सं सदले आफ्िो पूणष कायषकालसमेत वटक्ि
िसकेको यथाथष आफैँमा सुखद् पष कदावप होइि । सं सदको स्थापािाले िेपालमा जिप्रतततितधमूलक
तथा जिाफदे ही शासि व्यिस्थाको थालिी गरे कोलाई कम आाँक्ि भिे पक्कै तमल्दै ि । यस सं सदले
ु को भूतमसुधारका लातग तबताष उन्त्मूलि जस्तो ऐततहातसक काम,
आफ्िो छोटो कायषकालमा मुलक
ु लाई आिश्यक पिे समसामवयक वितभन्न कािूिहरूको तिमाषण तथा स्थािीय तहमा रहे का
मुलक
जिताहरूको आिाज सरकारसमष पुर्याउिे पररपाटीको थालिी गरे को तथयो । मूलतः यस सं सदको
स्थापिाले

िेपालको

परम्परािादी,

एकतन्त्रीय,

जाहिीयााँ,

तिरङकुश

राज्य

प्रणालीलाई

जिप्रतततितधमूलक, पारदशी, लोकताग्न्त्रक तथा वितधको शासियुि राज्य प्रणालीमा रूपान्त्तरण
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गरे कोले यस सं सदको अितध िेपालको सं सदीय इततहासमा एक महत्त्िपूणष अध्यायको रूपमा स्थावपत
भएको पाइन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
पोखरे ल, कृष्ण, “सं सद”, पोखरे ल, कृष्ण, प्रमुख सं सदीय र गैरसं सदीय राजिीततक प्रणाली, एम.के.पग्धलससष एन्त्ड
तडग्स्ट्रव्युटसष क., २०६७, ४७-४८(िेपाली) काठमाडौँ ।
दे िकोटा गृष्मबहादुर, िेपालको राजिीततक दपषण भाग-२ (आमतििाषचि र त्यसपतछ), अन्त्तराषवष्ट्रय मञ्च,
अिामिगर, २०६४¸ काठमाडौँ ।
फुयाल राजेन्त्र, िेपाल जगत, पवहलो तििाषग्चत सं सद २०७३ (पृ. १५५-१६३) िेपाली, सं सदीय परकाररता,
सं सदीय मातमला परकार समाज, तसंहदरबार, काठमाडौँ ।
िीपी महेन्त्र टकराि¸ िेपाल जगत, पवहलो सं सदः सााँतग्रला पुस्तक प्रा.तल, २०७२¸काठमाडौँ ।
िेपाल तििाषचि आयोग¸ "िेपालको तििाषचि इततहास”¸ २०७३(पृ. २७९-२९०) िेपाली तििाषचि आयोग¸
काग्न्त्तपथ, काठमाडौँ ।
बश्याल वििोद¸ "िेपालको सं िैधातिक इततहास"¸ बश्याल वििोद¸ संिैधातिक कािूि¸ २०६८(पृ. ४३-५३)¸
लुग्म्बिी प्रकाशि¸ काठमाडौँ ।
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सं सदीय सतमतत: रावष्ट्रय तथा अन्त्तराषवष्ट्रय अभ्यास

अरूण वकशोर शमाष



सारांश

सं सद र सं सदीय सतमततहरूबीच अतभभाज्य सम्बन्त्ध हुन्त्छ । सं सदीय सतमततहरू सं सदलाई चलायमाि
बिाउिे, सािषभौतमताको प्रयोग गिे िैधातिक एिं विग्शष्टीकृत सं सदीय एकाइ हुि । हरे क प्रजाताग्न्त्रक
ु मा सतमतत प्रणालीको व्यिस्था रहे को पाइन्त्छ । सं विधाि र कािूिबमोग्जम सं सदीय सतमततहरूले
मुलक
आफ्िा कायष सम्पादि गरररहे का हुन्त्छि् । बेलायत सतमतत प्रणालीको प्रयोगमा अग्रणी भूतमकामा
दे ग्खन्त्छ भिे अमेररका सं सदीय सतमततको प्रभािकारी र सशि रूपमा प्रयोग गिे राष्ट्रमा पवहलो
ु हरूले िकािष
दे ग्खन्त्छ । त्यसकारण पति सतमतत प्रणालीको आिश्यकतालाई प्रजाताग्न्त्रक मुलक
सक्दै िि् । सं सदीय सतमततले सं सदको अतधकार प्रयोग गदै तििाषचि षेरको प्रतततितधत्ि, कािूि
तिमाषण र तिगरािी जस्ता वक्रयाकलापहरू गदषछि् । सतमततले सािषजतिक स्रोत साधिको सदुपयोग र
जिताको इच्छाबमोग्जम कािूिको तिमाषण गिे कायषमा आफ्िो विज्ञता प्रस्तुत गदषछि् । सतमततहरूले
आफ्िो वक्रयाशीलताले दे शमा सुशासि, सािषजतिक जिाफदे वहता र राज्यको प्रभािकाररता बढाउि
प्रमुख उद्देश्य राखेका हुन्त्छि् । सं सद Showcase हुि ् भिे सतमततहरू Workshop हुि ् । सतमततलाई

Mini Parliament र Functional Parliament समेत भन्त्िे गररन्त्छ ।
पृष्ठभूतम
सं सदीय सतमततहरू सं सदका अतभन्न अङ्कग हुि ् । सं सारका सबै सं सदीय प्रणाली अपिाएका
दे शहरूमा सं सदीय सतमततहरूको व्यिस्था गरे को पाइन्त्छ । सं सदको अमूल्य समयको बचत गिष र
सं सदीय कामकारिाहीमा प्रभािकाररता अतभिृवद्ध गिष सतमतत प्रणालीको विकास भएको हो । सं सदले
गिुप
ष िे सबै कामलाइष प्रभािकारी एिं अथषपूणष बिाई राख्न र कायषविभाजिद्वारा सं सदको बोझ कम गिे
मुख्य उद्देश्यका साथ सं सदीय सतमततको गठि गररएको हुन्त्छ । सं सदीय प्रणालीलाई च ुस्त, दुरुस्त र
प्रभािकारी बिाउि सं सदीय सतमततको भूतमका ज्यादै अपररहायष हुन्त्छ ।


शाखा अतधकृत¸ सं घीय सं सद सग्चिालय
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सं सद सबै जात, जातत, िणष र तलङगहरूको प्रतततितधत्ि गिे एक विधावयकी अङ्कग हो

जसद्वारा कायषकाररणीका हरे क वक्रयाकलापहरूको सूक्ष्म रूपमा तिगरािी गिष सम्भि हुाँदैि । अतधक
कायषबोझ धेरै औपचाररकता तििाषह गिुप
ष िे अिस्था, राजिीततक मूल्य मान्त्यता, आग्रह र पूिाषग्रहबाट
सं सद अलग रहि सक्दै ि । यी पषहरूलाई ध्याि ददाँ दै सं सदीय सतमततको आिश्यकता महसुस भएको
हो । यसै सन्त्दभषमा Widro Wilson ले भिेका छि्\ "What happens in the full house is only a

show case business of the parliament but what happens inside the committee is the real
business of the parliament" मातथ प्रस्तुत गररएको भिाइबाट पति सं सदीय व्यिस्था अपिाइएका
दे शमा सं सदीय सतमततको भूतमका कततको महत्त्िपूणष हुन्त्छ भिे कुराको पुवष्ट गिष सवकन्त्छ ।
सतमततको अथष

Committee शधदलाई वितभन्न तररकाले व्याख्या गिष सवकन्त्छ । Committee शधदको
उत्पग्त्त (Origin) र सन्त्दभष (Context) को आधारमा व्याख्या गदाष यो शधद Latin भार्ाको 'Cum

Mittere' बाट व्युत्पन्न भएको हो जसको अथष 'to mend' अथाषत ् सुधार गिुष हो ।

Committee शधदको शाग्धदक अथषलाई व्याख्या गदाष यसको अथष कुिै पति बृहत्
सङ्कगठिको सािो अङ्कग हो, जसलाई विशेर् कायष गिष अतधकार प्रदाि गररएको हुन्त्छ । Social

Sciences Encyclopedia ले Committee शधदलाई तिम्ि प्रकारले व्याख्या गरे को पाइन्त्छ
"Committee as a group of people in a face to face situation taking decisions on the basis
of its members opinions." अथाषत\ सतमतत सङ्कगठिका सदस्यहरूको समूह हो जहााँ सदस्यहरूको
राय िा विचारका आधारमा तिणषय तलिे गदषछ ।
मातथका वितभन्न धारणाहरूलाइष केलाउाँ दा सतमतत (Committee) कुिै पति सं स्थाको सािो
समूह हो जसलाई कुिै विग्शष्ट कायष गिष अतधकार प्रदाि गररएको हुन्त्छ । यसले आफ्िो
षेरातधकारतभर रहेर सकेसम्म सिषसम्मतत िा बहुमतबाट तिणषय गिे गदषछ ।
सं सदीय सतमततको िगीकरण
सं सदीय सतमततको िगीकरण वितभन्न दे शहरूमा वितभन्न वकतसमको दे ग्खए तापति यसलाइष
दे हायबमोग्जम िगीकरण गिे गरे को पाइन्त्छ:(क)

विधायि सतमतत र अविधायि सतमतत: कािूि तिमाषणसम्बन्त्धी कायष गिे सतमततलाई विधायि
सतमतत भतिन्त्छ भिे त्यसबाहे कका अन्त्य सतमततलाई अविधायि सतमतत भतिन्त्छ ।

(ख)

स्थायी सतमतत र अस्थायी सतमतत: सं सदको तियमािलीअिुसार गठि भएको सतमततलाई स्थायी
सतमतत भतिन्त्छ भिे कुिै खास प्रयोजिका लातग गदठत सतमततलाई अस्थायी सतमतत भतिन्त्छ ।
सामान्त्यतयाः विर्यगत सतमततहरूलाई स्थायी सतमतत िै मान्त्िे गररन्त्छ ।

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

397

(ग)

ु
ु
सं यि
सतमतत र विशेर् सतमतत: दुिै सभाका सदस्यहरू सग्म्मतलत सतमततलाई सं यि
सतमतत
भतिन्त्छ र विशेर् समयमा विशेर् कायष गिष बिाइएको सतमततलाई विशेर् सतमतत भतिन्त्छ ।

(घ)

तदथष सतमतत: सदिको आिश्यकताअिुसार सभाध्यषको तिदे शि िा सभाको आिश्यकतमा
बिाइएको सतमततलाई तदथष सतमतत भतिन्त्छ ।

(ङ)

अन्त्य सतमतत: सं सदका कायषसञ्चालि तियमािलीमा आिश्यकताअिुसार सतमतत गठि गिे
अतधकार ददएको अभ्यास पाइन्त्छ र सोही तियमािुसार बिाइएको सतमततलाई अन्त्य सतमतत
भतिन्त्छ ।

सं सदीय सतमततको विकासक्रम
सं सदीय व्यिस्थाको जििी भिेझैँ सतमतत प्रणालीको विकाससमेत बेलायतबाट भएको
पाइन्त्छ । बेलायतमा Stuarts र Tudors को अितधमा पवहलोपटक सतमतत प्रणालीको विकास भएको
प्रमाणसमेत पाइएको छ । सि् १८८२ मा बेलायती प्रधािमन्त्री W. E. Gladstone ले पवहलो
दुईिटा Standing Committee को तिमाषणको प्रस्ताि गिुभ
ष एको तथयो । पवहलो कािूि (Legal)
सतमतत तथयो भिे दोस्रो व्यापार तबल (Trade Bill) हेिे सतमततको व्यिस्था गररएको तथयो । सं सदीय
सतमततको सुरुिात पवहलोपटक सं सदमा सि् १८८२ मा बेलायती सं सदले आफ्िो कायष अतधकार
प्रत्यायोजिमाफषत् सतमततलाई प्रदाि गरे को पाइन्त्छ (िोटषि १९८०) ।
त्यसपतछ प्रधािमन्त्री Lloyd George ले सि् १९१२ मा Estimates Committee को
सुरुिात गरे का तथए । सुरुमा सो सतमततले खासै काम िगरे पति आफ्िा कामको कारण लोकवप्रयता
र शग्िको प्रयोग सं सदीय इततहासमा प्रयोग भएको तथयो । सि् १९७९ मा सतमतत प्रणालीमा
पररितषि गरी सतमततहरूको सङ्कख्या अत्यातधक मारामा बढाइएको तथयो र सरिटा सतमततहरू:

Agriculture, Defense, Education, Employment, Environment, Foreign Affairs, Health,
Home Affairs, National Heritage, Northern Ireland, Science and Technology, Scottish
Affairs, Social Security, Trade and Industry, Transport, Treasury and Civil Service,
Welsh Affairs को व्यिस्था गररएको तथयो (ए. जे. एन्त्थोिी १९६७) ।
बेलायतमा सं सदका प्रमुख कायषहरू सतमततबाट हुिे गदषछि् । प्रत्येक सतमततमा १० जिा
दे ग्ख ५० जिा सांसदहरू हुिे गदषछि् । सतमततहरूले कािूि, सरकारका िीतत र अथषतन्त्रका बारे मा
तिगरािी र आिश्यक तिदे शि ददिे गदषछि् । अवहले त्यहााँ प्रमुख चारिटा सतमततहरू: General

Committee, Select Committee, Joint Committee र Grand committee रहेका छि् र
आिश्यकताअिुसार अन्त्य सतमतत थप हुिे गदषछि् (िोटषि १९८०) ।
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अको शग्िशाली राष्ट्र अमेररकामा समेत सतमतत प्रणालीको प्रयोगमा प्रभािकारी अभ्यास रहे को
मातिन्त्छ । पवहलोपटक तसिेटले आफ्िो प्रारग्म्भक िर्षहरूमा विलको भार्ाको मस्यौदा तयार पािष
अस्थायी सतमततको व्यिस्था गरे को पाइन्त्छ । सि् १८१६ मा तसिेटले राष्ट्रपततले िावर्षक
सन्त्दे शमाफषत् पवहलोपटक स्थायी सतमततको स्थापिा गरे को पाइन्त्छ । उन्नाइसौं शताधदीको अन्त्त्यततर
र बीसौँ शताधदीको प्रारम्भमा सतमततको सङ्कख्याको साथ-साथै कमषचारीहरूको सङ्कख्या पति बढाइएको
पाइन्त्छ (ए. जे. एन्त्थोिी १९६७)।
अवहले

तसिेटमा जम्मा १६ िटा स्थायी सतमततहरू रहेका र हरे क सतमततअन्त्तगषत

उपसतमततहरूको व्यिस्था पवहलेदेग्ख िै गररएको हुन्त्छ जहााँ विस्तृतरूपमा छलफल, अध्ययि र
अिुसन्त्धाि हुिे गदषछ । अमेररकी सं सदमा सतमतत प्रणालीलाई Parliamentary Workshop को
सं ज्ञासमेत ददइन्त्छ । आफ्िो कायषषमता र दषताका कारण अमेररकामा सतमतत प्रणाली बेलायतभन्त्दा
बढी प्रभािकारी दे ख्न सवकन्त्छ (Congress.gov) ।
िेपालमा जस्तो भारतीय सं विधािमा सतमततहरूको बारे मा उल्लेख िगररए तापति सं विधािको
धारा १० उपधारा (१९४.३८) मा यस प्रकार उल्लेख गररएको छ: "The powers, privileges, and

immunities of each House of Parliament, and of the members and the Committees of each
House shall be such as may, from time to time, be defined by Parliament by law, and,
until so defined." अथाषत ् प्रत्येक सं सदका सदस्यहरू र सतमततको अतधकार र सुविधाहरू
कािूिबमोग्जम हुिेछ र कािूि िबुन्त्जेलसम्मका लातग सं सदले िै सो विर्यलाइष समय समयमा
पररभावर्त गिषसक्िेछ भन्त्िे कुरा सं विधािमा प्रष्ट उल्लेख गररएको छ ।
भारतमा पवहलोपटक सतमतत प्रणालीको विकास सि् १८५४ मे २० मा विधाि पररर्द्
(Legislative Council) ले १८५४–६१ अितधको लातग पवहलोपटक व्यिस्था गररएको तथयो । सो
सतमततको मुख्य कायष सािषजतिक विलको लातग वित्तीय व्यिस्थापि गिुष तथयो । यसपतछ वितभन्न
समयमा वितभन्न सतमततहरूको व्यिस्था गररएको तथयो । लोकसभा र राज्यसभासम्बन्त्धी कायषवितधमा
सतमततको गठि, कायषषेर र कायषप्रवक्रयाको बारे मा प्रष्ट रूपमा व्याख्या गररएको छ । अवहले भारतमा

Financial Committees, Departmentally Related Standing Committees, Other
Parliamentary Standing Committees र Ad-hoc Committees को व्यिस्था गररएको छ । यी
सतमततको व्यिस्था बेलायत र िेपालको सतमतत प्रणालीको व्यिस्थासाँग धेरै हदसम्म तमल्दोजुल्दो रहे को
छ । विकासशील दे शहरूभन्त्दा भारत सं सदीय प्रणालीको प्रयोगमा तिकै अगातड दे ग्खन्त्छ । फलस्िरूप
भारतमा सतमतत प्रणाली सशि र अधबल दे ग्खएको छ (parliamentofindia.nic.in) ।
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सतमततको आिश्यकता
लोकतन्त्रमा सं सदको मुख्य कायष जिताको इच्छा तिधाषरण र यसलाई औपचाररकता प्रदाि
गिुष हो । साथै, यसले राज्य, समाज र िागररकको आचरणको लातग तियम बिाउिु अथाषत ् कािूि
बिाउिे गदषछ । यसका साथसाथै कायषकाररणीको रे खदे ख, तियन्त्रण र आिश्यक तिदे शिसमेत ददिुपिे
हुन्त्छ । यी सबै कायष गिष सं सदलाई समय, विशेर्ज्ञता र सल्लाह आदद चावहन्त्छ । यी सबै
आिश्यकतालाई सदि एक्लै ले पूरा गिष सक्दै ि । त्यसैले विर्यिस्तुलाई गहि अध्ययि र
अिुसन्त्धािको लातग सतमतत प्रणालीको आिश्यकता हुन्त्छ ।
लोकतन्त्रमा सं सद सिोच्च सं स्थाको रूपमा रहेको र यसले राजिीततक, आतथषक, सामाग्जक,
रावष्ट्रय सुरषा, विदे श िीतत, विज्ञाि र प्रवितध आदद जस्ता धेरै मुद्दाहरूमा छलफल, अध्ययि र
अिुसन्त्धाि र सरकारलाई तिदे शि ददिुपिे हुन्त्छ । त्यसैले सं सदले यस्ता विर्यहरूलाई गहि रूपमा
कायष गिष प्रायः असम्भि िै हुन्त्छ । फलस्िरूप सं सदले कायष विभाजिको तसद्धान्त्तअिुरूप िै आफ्िो
ग्जम्मेिारी सं सदीय सतमततलाई प्रदाि गरे को हुन्त्छ । यसले सं सदको प्रभािकाररता समेत अतभिृवद्ध गिष
ु मा सतमतत प्रणालीको विकास गररएको हुन्त्छ ।
र कायषमासमेत सहयोग गिष प्रजाताग्न्त्रक मुलक
कुिै विर्यिस्तुमातथ सतमततहरूले सदिको तुलिामा विस्तृत रूपमा छलफल गिे गदषछि् ।
यहााँ प्रत्येक विर्यको विग्शष्ट, शुद्ध, वििापषपात र रचिात्मक वहसाबले छलफल हुिे गदषछ । सतमतत
प्रणालीमा पष र विपषभन्त्दा रावष्ट्रय वहतमा बढी जोड ददइन्त्छ ।
िेपालमा सं सदीय सतमततको व्यिस्था
िेपालमा सं सदीय सतमततको व्यिस्था वि.सं . २०१६ सालदे ग्ख सुरु भएका पाइन्त्छ । तर
सं सद १७ मवहिामै विघटि भएकोले सतमततले प्रभािकारी रूपमा काम गिे समय पाएिि् ।
वि.सं . २०३८ सालको रावष्ट्रय पञ्चायत सदस्य तििाषचिबाट गदठत रावष्ट्रय पञ्चायतमा समेत
सतमततका व्यिस्था रहेका तथए । िेपालको सं विधाि, २०१९ को धारा ४१ क. बमोग्जम दे हायका
सतमततहरू: पञ्चायत सतमतत, सामाग्जक सतमतत, आतथषक सतमतत, लेखा सतमतत, जलस्रोत सतमतत र
विकास सतमतत गरी जम्मा छिटा सतमततका व्यिस्था रहे का तथए ।
िेपालको

सं सदीय

सतमततको

इततहास

र

विकासक्रम

हेदाष

वि.सं .

२०४६

सालको

जिआन्त्दोलिपतछ भएको प्रतततितध सभा तििाषचि, २०४८ बमोग्जम गदठत सं सदमा प्रतततितध सभा र
रावष्ट्रय सभामा वितभन्न सतमततहरूको व्यिस्था गररएका इततहास पाइन्त्छ । प्रतततितध सभामा सातिटा
सतमततहरू: अथष सतमतत, सािषजतिक लेखा सतमतत, परराष्ट्र तथा मािि अतधकार सतमतत, प्राकृततक स्रोत
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र साधि तथा िातािरण सं रषण सतमतत, जिसङ्कख्या तथा सामाग्जक सतमतत, राज्य व्यिस्था सतमतत र
विकास तथा सञ्चार सतमतत रहे का तथए । रावष्ट्रय सभामा दुगम
ष षेर सतमतत र प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि
ु
तथा सरकारी आश्िासि सतमतत गरी दुईिटा सतमततको व्यिस्था गररएका तथए । सं यि
बैठक र
ु
ु
सं यि
सतमतत (कायष सञ्चालि) तियमािली, २०४८ ले तियम २७ मा सं यि
सतमततसमेत गठि गिष
ु
सक्िे व्यिस्था गरे को पाइन्त्छ । यसका साथै तियम ३२ मा सं सदीय सेिा सं यि
सतमततको
व्यिस्थासमेत गररएको तथयो ।
वि.सं . २०५१ सालमा सम्पन्न तििाषचिपतछ प्रतततितध सभाले दुिै सदिका कामकारिाही
ु
ु
प्रतततितध सभा तियमािली, २०४८ तथा रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०४८ र सं यि
बैठक र सं यि
सतमतत (कायष सञ्चालि) तियमािली, २०४८ बमोग्जम िै सञ्चालि भए गरे को पाइन्त्छ । तमतत
२०५४ चैर ७ गते प्रतततितध सभा तियमािली र तमतत २०५५ साल असोज २६ गते रावष्ट्रय सभा
तियमािली पाररत भएपतछ सो तियमािली कायाषन्त्ियिमा आएका तथए । तत्कालीि समयमा प्रतततितध
सभातफष अथष सतमतत, सािषजतिक लेखा सतमतत, परराष्ट्र सम्बन्त्ध तथा मािि अतधकार सतमतत, प्राकृततक
स्रोत र साधि सतमतत, िातािरण सं रषण सतमतत, जिसङ्कख्या तथा सामाग्जक सतमतत, राज्य व्यिस्था
सतमतत, कािूि, न्त्याय तथा सं सदीय व्यिस्था सतमतत र विकास सतमतत रहे का तथए भिे रावष्ट्रय सभातफष
दुगम
ष षेर सतमतत, सरकारी आश्िासि सतमतत, सामाग्जक न्त्याय सतमतत र प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि
सतमतत गरी जम्मा चारिटा सतमततको व्यिस्था गरे का तथए । वि.सं . २०५६ मा सम्पन्न आम
तििाषचिपिात् पति प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभासमेत प्रतततितध सभा तियमािली, २०५४ र रावष्ट्रय
सभा तियमािली, २०५५ बमोग्जम िै कायष सञ्चालि भएका तथए ।
वि.सं .

२०६२/६३

को

जिआन्त्दोलिद्वारा

पुिःस्थावपत

सं सदमा

१४

िटा

विर्यगत

सतमततहरू: सािषजतिक लेखा सतमतत, अथष सतमतत, राज्य व्यिस्था सतमतत, प्रशासि सुधार अिुगमि
सतमतत, अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध सतमतत, प्राकृततक स्रोत र साधि सतमतत, कृवर् तथा सहकारी सतमतत,
ग्शषा, स्िास्थ्य तथा जिसङ्कख्या सतमतत, कािूि, न्त्याय तथा व्यिस्थावपका-सं सद सम्बन्त्ध सतमतत,
भौततक पूिाषधार तथा विकास सतमतत, िातािरण सञ्चार तथा प्रवितध सतमतत, मािि अतधकार तथा
सामाग्जक न्त्याय सतमतत, िम तथा औद्योतगक सम्बन्त्ध सतमतत र योजिा तथा स्िायत्त शासि सतमतत र
यसका

साथै

रावष्ट्रय

विर्यमा

महत्त्ि

राख्ने

सातिटा

विशेर्

सतमततहरू:

आतथषक

सामाग्जक

रूपान्त्तरणसम्बन्त्धी विशेर् सतमतत, द्वन्त्द्व पीतडत पुिःस्थापिा तथा राहत पररचालि सतमतत, राज्यको
ु ाई
पुिसंरचिासम्बन्त्धी विशेर् सतमतत, शाग्न्त्त सम्झौता कायाषन्त्यिि अिुगमि विशेर् सतमतत, सं सदीय सुिि
विशेर् सतमतत, सं विधाि सभा तििाषचि व्यिस्थापि अिुगमि विशेर् सतमतत र सुरषा विशेर् सतमततको
व्यिस्था रहेका तथए ।
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िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, २०६३ को उद्देश्यबमोग्जम २०६४ चैत २८ गते ऐततहातसक
सं विधाि सभा तििाषचि दुई िर्षको कायषकाल तिग्ित गरी सम्पन्न भयो । तर वितभन्न कारणले आफ्िो
कायषकालमा सं विधाि तिमाषण कायष सम्पन्न गिष िसकेकोले दुई िर्ष थप गरी चारिर्ष कायम भएको
तथयो । सं विधाि सभामा सं िैधातिक सतमतत, दशिटा विर्यगत सतमतत र तीििटा प्रवक्रयागत सतमतत
रहेका तथए ।
वि.सं . २०७० साल मङतसर ४ गते दोस्रो सं विधाि सभाको तििाषचि सम्पन्न भएको तथयो ।
सं विधाि सभा अन्त्तगषतका तीििटा विर्यगत सतमतत: सं िैधातिक-राजिीततक सं िाद तथा सहमतत
सतमतत, सं विधाि अतभलेख तथा तिक्योल सतमतत, सं विधाि मस्यौदा सतमतत र दुईिटा प्रवक्रयागत सतमतत:
िागररक सम्बन्त्ध तथा सं विधाि सुझाि सतमतत र षमता अतभिृवद्ध तथा स्रोत व्यिस्थापि सतमततको
व्यिस्था गररएको तथए ।
व्यिस्थावपका सं सदका: अथष सतमतत, अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध तथा िम सतमतत, उद्योग िाग्णज्य
तथा उपभोिा वहत सम्बन्त्ध सतमतत, सामाग्जक न्त्याय तथा मािि अतधकार सतमतत, कृवर् तथा जलस्रोत
सतमतत, विकास सतमतत, मवहला, बालबातलका, जेष्ठ िागररक र समाज कल्याण सतमतत, राज्य व्यिस्था
सतमतत, िातािरण सं रषण सतमतत, सािषजतिक लेखा सतमतत र सुशासि तथा अिुगमि सतमतत गरी
जम्मा ११ सतमततहरू रहेका तथए ।
सं विधाि सभाले सं विधाि तिमाषण कायष वि.सं . २०७२ असोज ३ गते सम्पन्न गरी सं विधाि
सभा व्यिस्थावपका सं सदमा रूपान्त्तरण भयो । सो कायषकाल वि.सं . २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम
गररएको तथयो । सो अितधमा समेत अथष सतमतत, अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध तथा िम सतमतत, उद्योग
िाग्णज्य तथा उपभोिा वहत सम्बन्त्ध सतमतत, कृवर् तथा जलस्रोत सतमतत, विकास सतमतत, विधायि
सतमतत, मवहला, बालबातलका, जेष्ठ िागररक र समाज कल्याण सतमतत, राज्य व्यिस्था सतमतत,
िातािरण सं रषण सतमतत, सामाग्जक न्त्याय तथा मािि अतधकार सतमतत, सािषजतिक लेखा सतमतत र
सुशासि तथा अिुगमि सतमततहरू रहेका तथए ।
सं घीय सं सदका सतमततहरू
वि.सं . २०७४ मङतसर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतततितध सभाको तििाषचिपतछ दुई
सदिात्मक सं सदमा िेपालको सं विधािको धारा ९७ बमोग्जम प्रतततितध सभामा दशिटा, रावष्ट्रय सभामा
ु सतमततहरू रहेका छि् ।
चारिटा र दुईिटा सं यि
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प्रतततितध सभाका सतमतत
िेपाल सरकारलाई प्रतततितध सभाप्रतत उत्तरदायी र जिाफदे ही बिाउि िेपालको सं विधािको
धारा ९७ तथा प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ तियम १७० बमोग्जम प्रतततितध सभामा
दे हायबमोग्जमको िाम र कायषषेर रहेको सतमततहरू छि्:1. अथष सतमतत: यस सतमततको कायषषेर अन्त्तगषत अथष मन्त्रालय, रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा
वित्त आयोग, लगािी बोडष र रावष्ट्रय योजिा आयोगसम्बन्त्धी विर्य रहेका छि् ।
2. अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्ध सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत परराष्ट्र मन्त्रालय र साँस्कृतत,
पयषटि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयसम्बन्त्धी विर्य रहेका छि् ।
3. उद्योग तथा िाग्णज्य र िम तथा उपभोिा वहत सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत
उद्योग, िाग्णज्य तथा आपूततष मन्त्रालय, िम, रोजगार तथा सामाग्जक सुरषा मन्त्रालय र
उपभोिा वहतसम्बन्त्धी विर्य रहेका छि् ।
4. कािूि, न्त्याय तथा मािि अतधकार सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत कािूि, न्त्याय तथा
सं सदीय मातमला मन्त्रालय, न्त्याय पररर्द्, न्त्याय सेिा आयोग, महान्त्यातधििाको कायाषलय र
मािि अतधकारसम्बन्त्धी विर्य रहेका छि् ।
5. कृवर्, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत कृवर्, भूतम
व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊजाष मन्त्रालय, जलस्रोत तथा तसाँचाइ मन्त्रालय र िि तथा
िातािरण मन्त्रालयसम्बन्त्धी विर्य रहेका छि् ।
6. मवहला तथा सामाग्जक सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत मवहला, बालबातलका तथा
ज्येष्ठ िागररक मन्त्रालय, रावष्ट्रय मवहला आयोग, रावष्ट्रय दतलत आयोग, रावष्ट्रय समािेशी
आयोग, आददिासी जिजातत आयोग, मधे शी आयोग, थारू आयोग र मुग्स्लम आयोगसम्बन्त्धी
विर्य रहे का छि् ।
7. राज्य व्यिस्था तथा सुशासि सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत प्रधािमन्त्री तथा
मग्न्त्रपररर्द्को कायाषलय, गृह मन्त्रालय, रषा मन्त्रालय, सं घीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासि
मन्त्रालय, अग्ख्तयार दुरूपयोग अिुसन्त्धाि आयोग, लोक सेिा आयोग र तििाषचि आयोग एिं
शाग्न्त्त प्रवक्रयासम्बन्त्धी विर्य रहेका छि् ।
8. विकास तथा प्रवितध सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत भौततक पूिाषधार तथा यातायात
मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचिा प्रवितध मन्त्रालय, खािेपािी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र
रावष्ट्रय पुितिषमाषण प्रातधकरणसम्बन्त्धी विर्य रहे का छि् ।
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9. ग्शषा तथा स्िास्थ्य

सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत ग्शषा, विज्ञाि तथा प्रवितध

मन्त्रालय, स्िास्थ्य तथा जिसङ्कख्या मन्त्रालय र युिा तथा खेलकुद मन्त्रालयसम्बन्त्धी विर्य
रहेका छि् ।
10. सािषजतिक

लेखा

सतमतत:

यस

सतमततको

कायषषेरअन्त्तगषत

सािषजतिक

लेखा

र

महालेखापरीषकको िावर्षक प्रततिेदिसम्बन्त्धी विर्य रहेका छि् ।
रावष्ट्रय सभाका सतमतत
िेपाल सरकारलाई रावष्ट्रय सभाप्रतत उत्तरदायी र जिाफदे ही बिाउि िेपालको सं विधािको
धारा ९७ तथा रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ तियम १४७ बमोग्जम सरकारबाट भए गरे का
कामकारिाहीको अिुगमि र मूल्याङ्कि गरी आिश्यक तिदे शि िा राय सल्लाह ददि वितभन्न सतमततहरू
रहेका छि् । प्रत्येक सतमततको िाम र कायषषेर दे हायबमोग्जम रहेका छि्:1. ददगो विकास तथा सुशासि सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत िेपाल सरकारले
अग्ख्तयार गरे को ददगो एिं सन्त्तुतलत विकास र सुशासि प्रिद्धषिसम्बन्त्धी विर्य रहे का छि् ।
2. विधायि व्यिस्थापि सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत सभामा प्राप्त विधे यकमातथ
छलफल

तथा

विधेयक

व्यिस्थापि,

ऐि

कायाषन्त्ियि

मापि

तथा

अध्ययि

र

अिुसन्त्धािसम्बन्त्धी विर्य रहे का छि् ।
3. प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि तथा सरकारी आश्िासि सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत
प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि तथा सरकारी आश्िासिसम्बन्त्धी कायष र रावष्ट्रय महत्त्िका दस्तािेज
अतभलेख व्यिस्थापिसम्बन्त्धी विर्य रहे का छि् ।
4. रावष्ट्रय सरोकार तथा समन्त्िय सतमतत: यस सतमततको कायषषेरअन्त्तगषत तहगत राज्य
सं रचिाको विकासमा समन्त्िय, रावष्ट्रय सम्पदा, मािि अतधकार तथा परराष्ट्र सम्बन्त्ध, सग्न्त्ध
सम्झौताको कायाषन्त्ियिको अिस्था, समन्त्यावयक विकासको अिस्था, वपछतडएको षेर, समुदाय,
सं स्कृतत, रावष्ट्रय गौरिका आयोजिा, रावष्ट्रय सुरषा र सं िैधातिक आयोगसम्बन्त्धी विर्य रहे का
छि् ।
ु सतमतत
सं यि
ु सतमतत अन्त्तगषत दुइषिटा सतमतत रहेका छि्:सं घीय सं सदमा सं यि
ु ाई सतमततः सं विधािको धारा २९२ बमोग्जम सुिि
ु ाइषको लातग सं सदीय सुिि
ु ाइष
1. सं सदीय सुिि
सतमततको व्यिस्था गररएको हो ।
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2. राज्यका तिदे शक तसद्धान्त्त, िीतत र दावयत्िको कायाषन्त्ियि अिुगमि तथा मूल्याङ्कि सतमतत:
सं विधािको धारा ५४ बमोग्जम राज्यका तिदे शक तसद्धान्त्त, िीतत र दावयत्िको कायाषन्त्ियि
भए िभएको अिुगमि र मूल्याङ्कि गिषको लातग यस सतमततको व्यिस्था गररएको हो ।
सं सदीय सतमततको भूतमका
विधावयकी कायष सन्त्दभषमा
सरकाका प्रमुख तीि कायषहरूमध्ये विधावयकी कायषको ग्जम्मेिारी सं सदलाई सं िैधातिक रूपमा
प्राप्त हुन्त्छ। कािूि बिाउिे एकमार अतधकार यससाँगै हुन्त्छ । कािूिको मस्यौदा ल्याउि सक्िे
अतधकार कायषपातलकासाँग भए तापति यसलाई पूणष बिोट ददिे काम सं सद र सतमततमाफषत् मार हुिे
गदषछ ।
सं सदमा प्रस्तुत विधेयकहरू सम्बग्न्त्धत सतमततमा छलफल हुिे गदषछ । उि विधेयकमातथ र
त्यसमा प्राप्त सं शोधिमातथ विस्तृत रूपमा छलफल, अध्ययि र अिुसन्त्धाि र विशेर्ज्ञको समेत राय
तलइष विधेयकलाई पाररत गरी सदिमा प्रस्तुत गररन्त्छ । विधेयकलाई सतमततले प्रस्तुत रूपमा िा
सं शोतधत रूपमा पाररत गिे अतधकार सतमततसाँग हुन्त्छ । प्रायः विधेयकहरू सं शोतधत रूपमा पाररत
गररन्त्छ । अथाषत ् सं सदमा कायषकाररणीको मस्यौदालाई सच्याउिे र समय सान्त्दतभषक बिाउिे कायष
गररन्त्छ । उदाहरणको रूपमा सं सदमा पेश भएको सं घ, प्रदे श र स्थातिय तहबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ध
व्यिग्स्थत गिे सम्बन्त्धमा व्यिस्था गिष बिेको विधेयक, २०७५ र खेलकुदको विकास सम्बन्त्धमा
व्यिस्था गिष बिेको विधेयक, २०७५का विर्यिस्तुमा सतमततले व्यापक पररितषि गरी पाररत गरे को
तथयो ।
िीतत तिमाषण गिे सन्त्दभषमा
िीतत तिमाषण गिे प्रमुख तिकाय कायषकाररणी भए तापति िीतत र कायषक्रमहरूको स्िीकृतत िा
अिुमोदि सं सद िा यसका सतमततबाट गराउिे कािूिी प्रािधाि रहे को छ । िीतत तिमाषणवििा
सरकारले कुिै पति कायष गिष सक्दै िि् । साथै कायषकाररणीले बिाएका कततपय िीतत सं सद िा
सं सदीय सतमततबाट स्िीकृत िा अस्िीकृत िा सं शोधि हुिे गदषछ। कततपय अिस्थामा सं सद र यसका
सतमततले आफैँले समेत िीतत बिाई सरकारलाई कायाषन्त्ियिका लातग उपलधध गराउिे समेत गदषछ।
तिगरािी, अिुगमि र मूल्याङ्ककिको सन्त्दभषमा
सरकारको

कामकारिाहीलाई

प्रभािकारी

बिाउि

सं सदीय

सतमततहरूले

सरकारको

कामकारिाहीको तिगरािी, अिुगमि र मूल्याङ्किसमेत गिे गदषछ । सतमततले सरकारलाइष सही मागषमा
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वहाँडाउि सरकारको कामकारिाहीलाइष तिगरािी गरररहे को हुन्त्छ । सरकारका प्रतततितधलाई सतमततमा
डाकेर िा सतमततका सदस्यहरू प्रत्यषरूपमा स्थलगत भ्रमण गरे र सरकारको वक्रयाकलापलाई सूक्ष्म
ढिले अध्ययि र अिुसन्त्धाि गरररहेको हुन्त्छ । आिश्यक परे मा तिदे शि ददई त्यसमा सुधार िा अन्त्य
विकल्पसवहतको तिदे शि सतमततमाफषत् ददिे गदषछ । अथाषत ् अिुगमि र मूल्याङ्ककिमाफषत् सुशासि
कायम गिुष सं सदीय सतमततहरूको प्रमुख कायष हो।
सं सदीय सतमततले तिगरािी, अिुगमि र मूल्याङ्ककि गरी तिदे शि ददएका अिेक उदाहरण
रहेका छि् जसमध्ये तत्कालीि प्राकृततक स्रोत तथा साधि सतमततले तिकुञ्जतभर रहे का तिग्ज
सं रचिाहरूलाइष हटाउिे तिदे शि ददइष कायाषन्त्ियि भएको तथयो । सोही तिदे शिबमोग्जम ग्चतिि रावष्ट्रय
तिकुञ्जतभर रहेको विशाल होटल Tiger Top हटाउिु परे को उदाहरण छ ।
ु ाईको सन्त्दभषमा
सं सदीय सुिि
ु ाईको व्यिस्था सं सदीय प्रणालीको सुन्त्दर पष हो । िेपाल सरकारद्वारा
सं सदीय सुिि
िेपालको सं विधािको धारा २९२ बमोग्जम सं िैधातिक पररर्द्को तसफाररसमा तियुि हुिे सिोच्च
अदालतका न्त्यायाधीश, न्त्याय पररर्द्का सदस्य, सं िैधातिक तिकायको प्रमुख िा पदातधकारी र
ु ाई सतमततबाट हुिे व्यिस्था गररएको छ ।
राजदू तको तियुग्ि सं सदीय सुिि
ु ाई हुिे व्यिस्था िेपालको सं सदीय इततहासमा वि.स. २०६३ सालदे ग्ख सुरु
सं सदीय सुिि
ु ाई सतमततलाई पराचार गररन्त्छ । सोको
भएको हो । सं िैधातिक पररर्द्को तसफाररसमा सं सदीय सुिि
टुङ्कगो सतमततले लगाउिे गदषछ।
ु ाई सतमततले कायषकारीले चयि गरे को व्यग्िको योनयता, अिुभि, सीप र
सं सदीय सुिि
षमताको सम्परीषण गिे एक उपयुि माध्यम पति हो । अथाषत ् उपयुि व्यग्िलाई उपयुि पदमा
ु ाईको व्यिस्था गररएको हुन्त्छ ।
तसफाररस गिे अिधारणा बमोग्जम सं सदीय सुिि
सतमतत प्रणालीका समस्या
सं सदीय सतमतत सछचालिका क्रममा वितभन्न वकतसमका समस्या रहेका हुन्त्छि् । जसमध्ये
प्रमुख समस्यालाइष दे हायबमोग्जम प्रस्तुत गररएको छ:
•

सतमततमा बहुआयातमक विशेर्ज्ञताको अभाि हुि,ु

•

सरकारले ददएका आश्िासि कायाषन्त्ियि िहुि,ु

•

सतमततमा पयाषप्त अध्ययि र अिुसन्त्धाि िहुि,ु
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•

कारण र प्रभािको अध्ययि िगरी आश्िासि ददिु,

•

मन्त्रीहरू सतमततप्रतत सं िेदिशील िहुि,ु

•

सतमततमा समेत दलीय प्रभाि हुि,ु

•

सतमततको सभापतत र सदस्य मिोियि विज्ञता र सषमताको आधारमा िहुि,ु

•

सतमततका काममा दोहरोपिा हुि,ु

•

पयाषप्त जिशग्ि र स्रोत साधिको अभाि हुि,ु

•

सतमततमा कायषभन्त्दा पति लोकवप्रयता र प्रततस्पधाषको भाििा अतधक हुि,ु

•

सतमततमा छलफल र तिणषयमा समेत दलगत वहतअिुसार काम हुि,ु

•

अग्न्त्तम घडीमा मार विधेयक पेश गिाषले पयाषप्त छलफल िहुि,ु

•

राजिीततक प्रततस्पधाषको प्रभाि सतमततमा पिु,ष

•

Conflict of Interest दे ग्खिु,

•

प्रायः सतमततले क्यालेण्डर बिाउि िसक्िु । केही सतमततले क्यालेण्डरबमोग्जम कायष गिे
प्रयास गरे पति स्रोत र साधि, जिशग्ि र राजिीततक कारणले गिष िसक्िु,

•

विधेयक छलफलमा विज्ञको राय तलए पति रायको प्रभािकारी कायाषन्त्ियि गिष िसक्िु,

•

सरकारको कामकारिाहीलाई प्रभािकारी रूपमा सही ददशातिदे श गिष िसक्िु, आदद ।

सतमततलाई प्रभािकारी बिाउिे उपाय
सतमतत

प्रणालीलाई

प्रभािकारी

बिाउि

मातथका

उल्लेग्खत

समस्या

समाधाि

गिुप
ष िे

ु िे दे ग्खन्त्छ:दे ग्खन्त्छ । यसका लातग दे हायबमोग्जम व्यिस्था हुिप
•

सतमततले ददएका आश्िासिप्रतत सरकार सं िेदिशील हुिपु िे,

•

विधेयक पेश गिुभ
ष न्त्दा अग्घ व्यापक गृहकायष, अध्ययि, अिुसन्त्धाि र विश्लेर्ण गिुप
ष िे,

•

सतमततबाट प्राप्त तिदे शिलाई सरकारले अतििायष कायाषन्त्ियि गिुप
ष िे,

•

विर्य विज्ञता र षमताको आधारमा सभापतत चयि हुिपु िे,

•

सतमततमा रहिे सांसदहरूमा दलीय प्रभािबाट मुि हुिपु िे,
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•

कमषचारीको विज्ञता र षमताको आधारमा सतमततमा ग्जम्मेिारी ददइिुपिे,

•

पयाषप्त स्रोत र साधिको व्यिस्थापि गिुप
ष िे,

•

सतमततका सदस्यहरू र कमषचारीहरूले आचारसं वहता पालिा गिुप
ष िे,

•

वितभन्न सतमततबीच कायषषेरमा रहेको दोहोरोपिा हटाउिुपिे,

•

सतमततहरूबीचमा समन्त्िय कायम गिुप
ष िे, आदद ।

तिष्कर्ष
सं सदीय सतमतत सं सदको कायषकारी अङ्कगमार िभएर सं सदको कायषथलो पति हो । सं सदमा
वितध

तिमाषणदे ग्ख

तलएर

तिगरािी,

अिुगमि

र

मूल्याङ्ककि

तथा

सरकार

तियन्त्रणसम्मका

वक्रयाकलापमा मुख्य भूतमका सं सदीय सतमततहरूकै हुन्त्छ । प्रजाताग्न्त्रक अभ्यास अपिाएका अग्रणी
ु हरू बेलायत, अमेररका र भारतजस्ता दे शका सं सदीय सतमततहरूले आफ्िो औग्चत्य पुवष्ट
मुलक
गररसकेका छि् भिे िेपालजस्ता ियााँ लोकताग्न्त्रक अभ्यास अपिाएका दे शहरूमा सं सदीय सतमततको
प्रभािकाररता र सवक्रयतालाई िीततगत रूपमा स्िीकारे पति व्यिहारमा आफैँ प्रभािकारी काम गिुप
ष िे
दे ग्खन्त्छ । हाम्रा केही सतमततहरूले आफ्िो वक्रयाशीलताका कारण औग्चत्य पुवष्ट गररसकेका छि् भिे
अतधकांश सतमततहरू क्रतमक रूपमा कायष अभ्यास गरररहेका छि् । सतमतत प्रणालीको प्रमुख
समस्याको रूपमा रहेको सतमततहरूबीचमा षेरातधकारमा दोहरोपिा िै दे ग्खएको छ । यसबाट
अन्त्यौलता र दद्वविधा तसजषिा हुिे कारण पति प्रभािकारी उपलग्धध अपेषाकृत प्राप्त हुि िसकेको
अिस्था छ । मातथ उल्लेग्खत प्रभािकारी उपायहरूलाइष अिलम्बि गरी सं सदीय सतमततको
भूतमकालाइष थप सवक्रय बिाई लोकतन्त्र र अग्रगामी पररितषिलाइष प्रभािकारी बिाउिु िै अवहलेको
आिश्यकता दे ग्खन्त्छ ।
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सं घीय सं सदको अतडयो रे कडषः एक अिुभि

कुबेर के.सी. 
सारांश

सं सदको कामकारिाहीलाई अतडयो रे कडषमा अतभलेखको रूपमा राख्ने प्रचलि धेरै समय अग्घदे ग्ख
चतलआएको छ । सांसदहरूले सभामा व्यि अतभव्यग्िलाई अतडयो रे कडषमा सं रषण गरी राख्ने
कायषलाई व्यिग्स्थत गिुपष िे अपररहायष भएकोले सं घीय सं सद सग्चिालयमा यस कायषलगायत ििीितम
प्रवितध व्यिस्थापिका तिग्म्त छु ट्टै सं रचिाको रूपमा प्रवितध व्यिस्थापि महाशाखा रहे को छ । यो
महाशाखा मातहतमा िव्यदृश्य शाखा, विद्युत शाखा, मुरण तथा प्रकाशि शाखा र आिश्यक मारामा
कमषचारीहरू रहे का छि् । सीतमत स्रोत, साधि र जिशग्िको उपयोग गरे र हालसम्म सं सदको
बैठकको अतडयो रे कतडषि जुि हदसम्म व्यिग्स्थत हुि सकेको छ, त्यही हदसम्म सतमततको बैठकको
रे कतडषिको व्यिस्थापि हुि सकेको छै ि । प्रवितधमा हुिे पररितषि र सरोकारिालाहरूको अपेषालाई
सम्बोधि गिे गरी आगामी ददिमा गिुष पिे सुधारका षेरहरूको पवहचाि गरे र सं सदको अतडयो
रे कडषलाई अझ व्यिग्स्थत गिुष पिे दे ग्खन्त्छ ।यो लेखमा सं सदको रे कडषको विगत र ितषमािको सं ग्षप्त
जिाकारी र सं सद/सतमततको बैठकको रे कडष गिे कायषमा रहेका समस्या र रे कडष व्यिस्थापिलाई
प्रभािकारी बिाउिका लातग सं घीय सं सद सग्चिालयले खेल्िु पिे भूतमकाको बारे मा चचाष गररएको
छ ।
विर्य प्रिेश
सं सदको कामकारिाहीलाई सं रषण गरी प्रयोगयोनय बिाइराख्नको लातग वितभन्न उपलधध
अतभलेखहरूको व्यिस्थापि गररिु पदषछ । सं सदमा बोलेको कुराहरूलाई अतभलेखको रूपमा तलइिे
भएकाले अतडयो रे कतडषङ गररन्त्छ । यसले सभामा बोलेका ििाहरूको जस्ताको त्यस्तै आिाजलाई
अतभलेखको



रूपमा

राख्दछ

।

विश्वमा

सं सदको

कामकारिाहीलाई

रे कतडषि अपरे टर¸ सं घीय सं सद सग्चिालय
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अतडयो

रे कडषको

रूपमा

अतभलेखीकरण

गिे

प्रचलि

रहेको

छ

।

िेपालको

पवहलो

सं सददे ग्ख

हालसम्म

सभाको

कामकारिाहीलाई अतडयो रे कडष गरे र राग्खएको छ । अतडयो रे कडष गिे कायष एक प्रावितधक कायष
हो । यसमा प्रवितध र दष प्रावितधक जिशग्िको आिश्यक पदषछ । यो काम सं सदको बैठकको
लातग अत्यािश्यक भएको हुाँदा सं घीय सं सद सग्चिालयमा अतडयो रे कडष गिषका लातग विगतदे ग्ख
हालसम्म छु ट्टै सं रचिागत व्यिस्था रहेको छ ।
सं घीय सं सद सग्चिालयका वितभन्न महाशाखाहरूमध्ये प्रवितध व्यिस्थापि महाशाखा एक हो ।
यो महाशाखाअन्त्तगषत िव्यदृष्य शाखा पति रहेको छ । सं घीय सं सदको अतडयो रे कडष कायषको लातग
यो शाखामा रे कतडषि अपरे टर पदको व्यिस्था गररएको छ । वि. सं . २०७२ सालअग्घ प्रावितधक
शाखा भतििे यस शाखामा हाल उपसग्चि िा सो सरहको तसतियर इलेक्ट्रोतिक्स ईग्ञ्जतियर पद-१,
शाखा अतधृकत िा सो सरहको इलेक्ट्रोतिक्स ईग्ञ्जतियर पद-२, िायि सुव्िा िा सो सरहको माइक
सञ्चालक पद-६, रे कतडषि अपरे टर पद-६, म्यासेज सञ्चालक पद-४, तभतडयोग्राफर पद-८ (ग्स्टल २
सवहत), र कायाषलय सहयोगी पद-२ दरिन्त्दी रहे को छ । विगतमा सभाको रे कडष गिे कायष राजपर
अिवङ्कत प्रथम िे णीको टे प सञ्चालक र राजपर अिवङ्कत दद्वतीय िे णीको िायब टे प सञ्चालक
कमषचारीहरूबाट गरराँ दै आएकोमा वि. सं . २०७२ सालदे ग्ख राजपर अिवङ्कत प्रथम िे णीको रे कतडषि
अपरे टर (पररिततषत पद िाम) का कमषचारीहरूबाट हे दै आएको छ । प्रवितधको विकास साँगसाँगै
अतडयो रे कडषसाँगै रे कडष कायषलाई स्तरोन्नतत गिे उद्देश्यले दृष्य (तभतडयो) सवहतको रे कडष गिषको लातग
वि. सं . २०७२ को सङ्कगठि तथा व्यिस्थापि (O & M) अिुसार वितभन्न पदहरूको तसजषिा गरी यस
शाखाको िामलाई िव्यदृश्य शाखा िामाकरण गररएको हो ।
विगतको अभ्यास
वि. सं . २०६३ सालभन्त्दा अग्घ अतधिेशिका प्रत्येक बैठकको कामकारिाहीलाई अतडयो
क्यासेट प्लेयर प्रयोग गरी अतडयो क्यासेट चक्कामा रे कडष गररन्त्थ्यो । जुि एक साइडमा ४५ तमिेटको
हुन्त्थ्यो र दुिै साइडमा रे कडष गदाष ९० तमिेटको रे कडष गररन्त्थ्यो । एक साइडबाट अको साइडमा
क्यासेट फकाषई रे कडष गदाष केही सेकेन्त्ड छु ट्ि सक्थो । त्यसो गदाष रे कडष िछु टोस भिी Sound

Recording Tape मा पति रे कडष गररन्त्थ्यो । Sound Recording Tape मा एक साइड ९६ तमिेट
गरी दुिै साइडमा तीि घण्टा १२ तमिेट रे कडष गररन्त्थ्यो ।
वि. सं . २०६३ सालपतछ लोकसेिा आयोगको कम्प्युटरमा आधाररत पायक्रमबमोग्जमका
प्रावितधक कमषचारी आएपतछ जेट अतडयो र अतडयोग्रािर भन्ने सफ्टिेरबाट सुरुमा परीषणको लातग
कम्प्युटरमा रे कडष गिष थातलयो । २०६५ सालको पवहलो सं विधाि सभादे ग्ख भिे व्यिग्स्थतरूपमा
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कम्प्युटरमा रे कडष गिष थातलयो । अकोतफष Sound Recording Tape मा बारम्बार समस्या आउि
थालेकाले Tape मा रे कडष गिष छातडयो । कम्प्युटरमा रे कडष गदाष समस्या आउिसक्िे ग्स्थतत
रहेकोले, लामो समयसम्म कसरी सुरग्षत राख्न सवकन्त्छ भन्ने कुरामा दद्वविधा हुाँदा अतडयो क्यासेट तथा
कम्प्युटर दुिैमा लामो समयसम्म रे कडष गररएको तथयो । सं सदको बैठकलाई तभतडयो रे कडष गिष सुरु
गरे पतछ अतडयो क्यासेटमा रे कडष गिष छोडी कम्प्युटरमा मार रे कडष थातलयो र हालसम्म कम्प्युटरमा
मार अतडयो रे कडष गररन्त्छ । पवहलो सं विधाि सभापिात् बैठकको कामकारिाहीको तभतडयो रे कडष गिष
सुरु गरी हालसम्म पति तिरन्त्तर रूपमा गरराँ दै आएको छ । तभतडयो रे कडषलाई युट्युिमाफषत् प्रत्यष
प्रशारणसमेत गरराँ दै आएको छ ।
सभाको अतडयो रे कतडषि
सं सदको बैठक बस्िुअग्घ तय भएको कायषसूची िव्यदृश्य शाखामा प्राप्त भएपतछ बैठक बस्िे
समयभन्त्दा पवहले िै सभाहलसाँगै रहेको रे कतडषि कषमा रे कतडषिका लातग खवटएका कमषचारीहरू पुगेर
रे कडषसम्बन्त्धी उपकरणको जााँच गरी तयारी अिस्थामा रहन्त्छि् । हाल सग्चिालयबाट प्रतततितध
सभाको बैठक रे कडष गिष तीिजिा र रावष्ट्रय सभाको बैठकको रे कडष गिष दुईजिा कमषचारीहरू
खटाइएको छ । माइक तसष्टम र Master Control Room (MCR) का लातग खवटएका
ु ग्घ
कमषचारीहरूको समन्त्ियमा मार अतडयो रे कडषसम्बन्त्धी कायष सम्भि हुिे भएकोले बैठक सुरू हुिअ
िै सबैको समन्त्ियगत तयारी भइसक्छ ।
सभाको बैठक सुरुिातसाँगै कम्प्युटरमा अतडयो रे कडषको काम सुरु हुन्त्छ । अतडयो रे कडष
गदाष रग्जष्ट्ररमा कुि अतधिेशि, बैठक सङ्कख्या, बैठकको तमतत, दै तिक कायषसूचीको छोटकरी वििरण
उल्लेख गिुक
ष ा साथै बोल्िे माििीय सदस्यहरूको िाम लेखी, तिजले के विर्यमा बोलेको हो सोसमेत
सं ग्षप्तमा लेखेर रे कडष गिे गररन्त्छ । यसो गदाष खोजेको समयमा तुरुन्त्तै रे कडष पाउि सवकन्त्छ ।
रे कडषलाई लामो समयसम्म सुरग्षत राख्नको लातग हाल External Hard Disk मा रे कडषको सङ्कग्रह
गिे गररएको छ ।
बैठक चतलरहाँदाका सम्पूणष गततवितधहरू रे कतडषि कषबाट दे ग्खिे व्यिस्था गररएको छ ।
यसले गदाष सभामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा र माइकसाँगको सम्बन्त्धलाई िग्जकबाट अिलोकि गिष
सवकन्त्छ । बैठकको समय अितधभर रुवटरवहत ढिले अवितछन्न रूपमा अतडयो रे कडष गिष बैठकको
अन्त्त्यसम्म कमषचारीहरू तिरन्त्तर खवटिे गदषछि् । बैठकको अतडयो रे कडष गिे कायष समाप्त भएपतछ
त्यसलाई सुरग्षत राख्नेसम्बन्त्धी कायष गररन्त्छ ।
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सतमततको बैठकको अतडयो रे कतडषि
ु
सं घीय सं सदको प्रतततितध सभातफष १० िटा, रावष्ट्रय सभातफष चारिटा र दुिै सभको सं यि
सतमतत दुईिटा गरी जम्मा १६ िटा सतमतत गठि भएका छि् । ती सतमततहरूमा सभाको बैठकको
जस्तो अतडयो रे कडषलाई अतििायष गिुष पिे बाध्यकारी व्यिस्था गररएको छै ि तथावप िव्यदृश्य
शाखाको पहल कदमीमा कततपय सतमततको अतडयो रे कडष गिे कायष भएका छि् भिे कततपय सतमतत
सग्चिालयका कमषचारीले अतडयो रे कडष गदषछि् । विगतमा सतमततको बैठकमा अतडयो क्यासेट
प्लेयरबाट अतडयो क्यासेटको चक्कामा गररन्त्थ्यो तर त्यसलाई लामो समयसम्म सुरग्षत राग्खिे चलि
तथएि ।
हाल

सतमततका

बैठकहरूमा

कम्प्युटरमा

रे कडष

गररन्त्छ

।

सतमततको

बैठकको

रे कतडषिसम्बग्न्त्धत सतमतत सग्चिालयले िै गिे भएकाले सतमततलाई आिश्यक परे को खण्डमा अतडयोको
प्रयोग गिे र अतडयो रे कडषलाई कतत समयसम्म राख्ने भन्ने कुरा सतमतत िा सतमतत सग्चिालयको
आिश्यकतामा भर पिे अिस्था हुन्त्छ । यसले गदाष िव्य दृश्य शाखाको कामलाई समेत सहयोग
तमलेको छ ।
अतडयो रे कडषको उपयोग
सभामा बोलेका कुराको माग भएमा सं घीय सं सदका महासग्चि िा महासग्चिले अतधकार
प्रत्यायोग्जत गरे को अतधकृतको आदे शबमोग्जम कपी गरी उपलधध गराइन्त्छ । अतडयो क्यासेट
चक्काबाट ददि पिे भएमा अतडयो क्यासेट चक्का सम्बग्न्त्धत माग गिेले िै उपलव्ध गराउिु पिे अिस्था
हुन्त्छ । External Hard Disk मा रहेका रे कडष कपी गरे र ददिुपिे भएमा पेि ड्राइभ, सीडी, डीभीडी
आदद पति सम्बग्न्त्धत व्यग्िले िै उपलधध गराउिु पिे हुन्त्छ । प्रततिेदि बिाउि तथा अन्त्य कायषको
प्रयोजिको लातग आिश्यक भएको खण्डमा वितभन्न अतधिेशिको बैठकका अतडयो रे कडषहरू वितभन्न
महाशाखा, शाखालाई पति उपलव्ध गराउि पति सवकन्त्छ ।
शाखामा सङ्कग्रह गरी राग्खएका अतडयो रे कडषहरूको मुख्य रूपमा सम्पूणष वििरण (Verbatim)
तयार गिे कायषको लातग प्रयोग हुिे गरे को छ । सम्पूणष वििरण शाखाले सभामा बोलेका कुराहरूलाई
कम्प्युटरको माध्यमबाट अषरबद्ध गरी वप्रन्त्ट गरे र अतभलेख राख्ने कायषमा अतडयो रे कडषको उपयोग
गदषछ । सभामा व्यि गरे का कुराहरूलाई सभाका सदस्यहरूले आफ्िै पहलमा सङ्कग्रहको रूपमा
प्रकाशि गिे गरे को पति पाइन्त्छ । वितभन्न पररग्स्थततमा सभामा व्यि विचारहरूले राजिीततमा समेत
महत्त्ि राख्ने हुिाले सभाको अतडयो रे कडष महत्त्िपूणष अतभलेखको रूपमा रहिे गरे को छ ।
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समस्या र च ुिौती
अतडयो रे कडष गिुष भिेको पूणष रूपमा प्रावितधक काम हो । तियम कािूिको पररतधमा रहेर
ियााँ प्रवितधको प्रयोग गदै सभाको रे कडष गिुष च ुिौतीपूणष कायष हो । यसका आफ्िै समस्याहरूसमेत
रहेका छि् । सभाको अतडयो रे कडषसम्बन्त्धी च ुिौती तथा समस्याहरू दे हायबमोग्जम रहे का छि् ।
•

सभाको गोप्य बैठक पति बस्ि सक्िे कािूिी व्यिस्था रहेको छ । गोप्य बैठकको रे कडष
गिे िा िगिे भन्ने विर्य सभाध्यषको तिणषयमा भर पछष भिे रे कडष गरे मा त्यस्तो रे कडष कुि
हदसम्म र कवहलेसम्म गोप्य राख्ने भन्ने कुरा च ुिौतीपूणष छ ।

•

सभामा हस्ताषर गरी मतदाि भएको अिस्थामा सभाध्यषले बोलेर मत सच्याउिे मौका ददाँ दा
मत सच्याउिेले बोलेर मत िसच्याउिे भएकाले मत सच्याउिे सदस्यको वििरण थाहा
िहुिे । सभाध्यषको एकोहोरो तिदे शि मार रे कडष हुिे गदषछ । यसले गदाष सभाको
कामकारिाहीको सम्पूणष वििरणसमेत अपूणष उतार हुिे अिस्था रहन्त्छ ।

•

सभामा सदस्यले बोलेका कुरा हटाउिको लातग तत्काल तिदे शि भएको खण्डमा अतडयो
रे कडषबाट हटाउि सके तापति प्रत्यष प्रशारणमाफषत् सािषजतिक भइसकेका त्यस्ता अतभव्यग्ि
केिल अतडयो रे कडषबाट मार हट्िे अिस्था रहन्त्छ ।

•

सबै सतमततको बैठक कषमा रे कडष गिषको लातग पयाषप्त मारामा ठाउाँ र आिश्यक
उपकरणको व्यिस्था िभएको ।

•

अतडयो रे कडष कायषको लातग प्रावितधक उपकरण तथा अन्त्य स्रोत साधि पयाषप्त िहुि ु । सबै
ु
सतमततहरूमा उपलधध गराइएका रे कडष गिे उपकरणहरूमा एकरूपता िहुि।

•

विगतमा क्यासेट चक्कामा रे कडष गररएका रे कडषहरू व्यिग्स्थत रूपमा कम्प्युटरमा राख्न
िसक्िु ।

•

पुरािा कमषचारीले ियााँ प्रवितधको प्रयोग गिुप
ष िे अिस्थामा कमषचारीहरूको लातग पयाषप्त तालीम
तथा प्रग्शषणको व्यिस्था हुि िसक्िु ।

•

अतडयो रे कडष र यसको सङ्कग्रह गिे कायषको लातग सग्चिालयले हालसम्म छु ट्टै सफ्टिेरको
विकास गिष सकेको छै ि । अन्त्य प्रयोजिको लातग विकास गररएको सफ्टिेरको प्रयोग गरे र
सं सदको बैठकको रे कडष गिे अिस्था रहेको ।

•
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सुझाि
सभा

तथा

सतमततको

बैठकहरूको

कामकारिाहीको

अतडयो

रे कडषसम्बन्त्धी

रहे का

च ुिौती/समस्याको समाधाि गिषको तिग्म्त तिम्ि सुझाि कायाषन्त्ियि गिष उपयुि हुिे दे ग्खन्त्छः•

सभाको गोप्य बैठकको अतडयो रे कडष राखी त्यस्ता बैठकको रे कडष के कतत समयसम्म गोप्य
राख्ने भन्ने कुरा तिक्योल गिुष पिे ।

•

बैठकका सबै कामकारिाहीको अतडयो रे कडष रहिे गरी बैठक सञ्चालि गिेतफष ध्याि
ददिुपिे ।

•

सभामा व्यि अतभव्यग्िलाई सभाध्यषले रे कडषबाट हटाउि ददएको तिदे शिको कायाषन्त्ियि
भएपतछ रे कडषबाट के कुरा हटाइयो भन्ने कुराको छु ट्टै अतभलेख/रे कडष राख्नु पिे ।

•

सबै सतमततको बैठक कष प्रवितधमैरी छै ि । सबै सतमततका बैठक कषलाई प्रवितधमैरी
बिाई रे कडष गिे उपकरण र स्थािको उग्चत व्यिस्था गिे ।

•

अतडयो रे कडष गिषको लातग ियााँ प्रवितधको प्रयोग गिष आधुतिक उपकरणको व्यिस्था गिे ।

•

अतडयो रे कडष र भण्डारणको लातग आिश्यकताबमोग्जमको सफ्टिेरको तिमाषण गरी प्रयोगमा
ल्याउिे ।

•

अतडयो रे कतडषिसम्बन्त्धी कायष गिे कमषचारीहरूलाई पयाषप्त मारामा ियााँ प्रवितधको प्रयोगसम्बन्त्धी
पुिताषजगी तातलमको व्यिस्था गिे ।

•

िव्यदृश्य शाखामा दरबन्त्दीअिुसारका प्रावितधक कमषचारीहरू उपलधध गराइिुपिे ।

•

बैठकको सम्पूणष कामकारिाहीको अतडयो रे कडष छु ट्टै र िव्यदृश्यकै पति रे कडष सग्चिालयमा
रहिे भएकाले अतडयो रे कडष गिे कायषको अन्त्त्य गिेतफष सग्चिालयले ध्याि ददिुपिे ।
अन्त्त्यमा, िव्य दृष्य शाखाको प्रमुख कायषमध्ये अतधिेशिका बैठकहरूको अतडयो रे कडष गिे,

लामो समयसम्म सुरग्षत राख्ने गरी व्यिस्थापि गिे र सम्बग्न्त्धतबाट रे कडष माग भई आएमा
महासग्चि िा तिजले अतधकार सुग्म्पएको अतधकृतको आदे शबमोग्जम उपलधध गराउिु हो । यसका
साथै अतडयो रे कडषहरू सम्पूणष वििरण शाखालाई उपलधध गराई सम्पूणष वििरण तयार गिे कायषमा
सहयोग गिुष र सतमततको बैठकको रे कडष गिे कायषमा प्रवितधक सहयोग पति यस शाखाले उपलधध
गराउाँ दै आएको छ । सभा र सतमततको कामकारिाहीका अतभलेखलाई ियााँ प्रवितधको प्रयोग गरी
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सुरग्षत तथा भरपदो बिाउिका लातग हाल दे ग्खएका समस्याहरूको समाधाि गदैं अगातड बढ्िु
आजको आिश्यकता हो ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५

416

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

सं घीय सं सद सग्चिालयमा सूचिा प्रवितधको अभ्यास र अिस्था

घिश्याम खुलाल 
सारांश

सूचिा प्रवितधको विकास एिं उपयोगवििा सग्चिालय सुधारको पररकल्पिासमेत गिष सवकाँदै ि ।
सग्चिालयको सिाषिीण विकासमा सूचिा प्रवितधको विकास, विस्तार एिं प्रयोगको ठू लो महत्त्ि रहेको
छ । कािूि तिमाषण र सं विधाि कायाषन्त्ियि प्रभािकारी भूतमका तििाषह गिष, सं घीय सं सद सेिामा समय
अिुकूल सुधार गिष, सग्चिलयले सम्पादि गिुष पिे कामकारिाहीलाई तछटो, छररतो बिाउि,
जिशग्िको ज्ञाि र सीप र षमताको विकास गिष, कायषरत जिशग्िको मिोबल बढाई यसलाई
उत्कृष्ट सेिाको रूपमा विकास गिष, सूचिा पारदशी बिाउि र समग्रमा भूमण्डलीकरणको मूल प्रिाहमा
समावहत हुिसमेत सूचिा तथा प्रवितधलाई सग्चिालयमा विकास र विस्तार गिष बाछछिीय छ ।
लोकताग्न्त्रक शासि प्रणालीअिुरूप राज्यले अिलम्बि गरे को उदार, समािेशी एिं प्रततस्पधाषत्मक
िातािरणका कारण तिजी षेरसमेत सूचिा तथा सञ्चार प्रवितधको षेरमा लोभ लानदो प्रगतत हातसल
गरे को ितषमाि अिस्थामा सूचिा तथा प्रवितधका षेरमा दे ग्खएका अत्याधुतिक प्रवितधको व्यापक
उपयोग

गरी

सग्चिालयले

आफ्िा

कामकारिाहीलाई

विविधीकरण

गदै

सं सद

सदस्य

तथा

ु ु को एक विश्ष्टीकृत सेिाको
सरोकारिालासमष थप भरपदो, गुणस्तरीय सेिा उपलधध गराई मुलक
रूपमा सं घीय सं सद सेिालाई विकास गिुष आजको आिश्यकता हो । यस लेखममा सं घीय सं सद
सग्चिालयमा सूचिा प्रवितधसम्बन्त्धी भएका व्यिस्थाहरू, सबल तथा दुबल
ष पष र त्यसमा सुधार गिुष
पिे सुझाहरूका बारे मा चचाष गररएको छ ।
विर्य प्रिेश
सूचिा तथा सञ्चार प्रवितधले विश्वगततलाई अतुलिीय शीघ्रता प्रदाि गरे को छ। एक्काईसौँ
शताधदीमा हरे क षेरको विकासमा सूचिा प्रवितधको योगदाि रहेको छ । िेपालको सं विधािले पूणष
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प्रेस स्ितन्त्रता, िाक तथा प्रकाशि स्ितन्त्रता, सूचिा तथा सञ्चारको हकलाई मौतलक हकको रूपमा
उल्लेख गरे को छ । आतथषक विकासको सं िाहक एिं उत्प्रेरकको रूपमा रहे को सूचिा तथा सञ्चार
प्रवितध षेरलाई मयाषददत, व्यिसावयक, सषम र सबल बिाउिे दावयत्ि र ग्जम्मेिारीका साथ उन्नत
प्रयोग गररिु पदषछ । ददगो विकास लक्ष्यले सबैले धान्नसक्िे गरी इन्त्टरिेटको पहुाँचमा िृवद्ध गिे
उल्लेख गरे को छ । िेपालमा कूल जिसङ्कख्याको ७२ प्रततशतमा टे तलतभजि, ८३ प्रततशतमा रे तडयो र
५५ प्रततशतमा ब्रोडधयाण्ड सेिाको पहुाँच पुगेको र तडग्जटल साषरता ३१ प्रततशत रहे को छ ।
िेपाली जितालाई सूचिा तथा सञ्चारसाँग सम्बन्त्धी विश्वव्यापी विकास एिं उपलग्धधअिुरूप सेिा
पुर्याउाँ दै आतथषक विकासका सम्रग पषमा सूचिा प्रवितध तथा सञ्चारको अतधकतम उपयोग बढाउि
सञ्चार र सूचिा प्रवितधसम्बन्त्धी ज्ञाि, सीप र षमताको विकास गरी सुशासि कायम गिुष र सूचिा
प्रवितधलाई अथषतन्त्रको महत्त्िपूणष वहस्साको रूपमा विकास गिुष पदषछ । तसथष समायािकूल च ुस्त,
दुरुस्त सेिा प्रिाहका लातग सरकारी, गैरसरकारी एिं तिजी सं घ, सं स्था सबैले प्रवितधलाई अिालेर
जािुप
ष िे अवहलेको आिश्यकता हो ।
सं सदीय कायषमा समेत सूचिा तथा सञ्चार प्रवितध (ICT) ले सहज रूपमा शीघ्रताका साथ
गुणस्तरीय कायष सम्पादि गिष मद्दत पुर्याउाँ दछ । सूचिा प्रवितधको प्रयोगले समय, शग्ि र जिशग्ि
तीििटै पषको कम लागतमा बढी र गुणस्तरीय पररणाम प्राप्त गिष सवकन्त्छ । सूचिा तथा सञ्चार
प्रवितधको शाग्धदक एिं प्रावितधक अथष दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छ:सूचिाः वितभन्न वकतसमका जािकारी र तथ्याङ्कहरू सङ्कलि र प्रशोधि गरी साथषक र उपयोग गिष
सवकिे आकारमा ढातलएपतछ सूचिा हुन्त्छ । सुसिदठत र उपयोगी सूचिा सही, सान्त्दतभषक, पूणष सत्यता
परीषण गिष सवकिे, विश्वासिीय र चावहएको बेलामा पाउि सवकिे हुन्त्छ ।
सञ्चारः सञ्चार एक प्रवक्रया हो । कम्तीमा दुई व्यग्ि िा पषबीच बोलेर, लेखेर िा दुिैले बुझ्ि सक्िे
सङ्केत िा व्यिहारद्वारा सूचिाको आदािप्रदाि गिुल
ष ाई सञ्चार भतिन्त्छ ।
प्रवितधः सूचिालाई सञ्चार गिष प्रयोग गररिे तररका, उपाय तथा साधािलाई सञ्चालि गराउिे वितधको
समग्रतालाई प्रवितध भतिन्त्छ ।
सामान्त्यत: सूचिा प्रवितधलाई केिल कम्प्युटर र वप्रन्त्टरजस्ता सामग्री र ततिको सामान्त्य
प्रयोगलाई मार बुग्झिे गररए तापति सूचिा प्रवितध भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइलजस्ता सञ्चार उपकरण, र
सञ्चारलगायतका साधि, सञ्चार प्रवितध, वितभन्न वकतसमका समस्या समाधाि गिे सग्जलो र केन्त्रीकृत
सफ्टिेयर जतडत पद्धतत र प्रणालीलाई सूचिा प्रवितध भतिन्त्छ । यसतभर हाडषिेयर, सफ्टिेयर र अन्त्य
उपरकणको अन्त्तरसम्बग्न्त्धत सञ्जाल एिं तथ्याङ्क प्रशोधि गिष सहायकतसद्ध हुिे प्रवितधसवहतको
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प्रणालीलाई बुग्झन्त्छ । सूचिा प्रवितधले तथ्य/तथ्याङ्क िा जािकारी प्रष्ट गिे, भण्डार िा सङ्कलि गिे,
प्रशोधि गिे र सञ्चार िा प्रसार गिे गदषछ । यसमा उपयोग हुिे सूचिा दुई अङ्क िा तडग्जट
(० र १) मा आधाररत हुिे हुिाले यो प्रवितधलाई तडग्जटल प्रवितध पति भतिन्त्छ ।
सं स्थागत सं रचिा
िेपालको सं विधािको धारा १०७ बमोग्जम सं घीय सं सदको कामकारिाही सञ्चालि तथा
व्यिस्थापि गिष सं घीय सं सद सग्चिालय रहेको छ । सग्चिालयको मुख्य ग्जम्मेिारी र कायष सं घीय
सं सद र यसका दुिै सभाका कायषहरूमा व्यिस्थापकीय एिं प्रशासतिक सहयोग गिुष हो । िेपालको
ु ग्घ सं विधाि सभा/व्यिस्थावपका-सं सद सग्चिालयको रूपमा रहेको
सं विधाि (२०७२) जारी हुिअ
सग्चिालय िै हाल सं घीय सं सद सग्चिालयको रूपमा रहेको छ । सं घीय सं सदका कायषहरूमा सहयोग
र व्यिस्थापि गिषको लातग सग्चिालयको सिठिात्मक सं रचािमा रहेको प्रवितध व्यिस्थापि महाशाखा
एक महत्त्िपूणष अङ्कगको रूपमा रहेको छ । प्रवितध व्यिस्थापि महाशाखाले सभा तथा सग्चिालयको
कामकारिाहीमा सूचिा प्रवितधको उपयोग गरी विद्युतीय अतभलेखको व्यिस्थापि तथा कम्प्युटर, टे प,
ग्स्क्रि तडस्प्ले, माइक व्यिस्थापि, मुरण, इलेक्ट्रोतिक्स एिं मेकातिक्सलगायतको प्रावितधक पषलाई
सशि पािे कायषलाई उपलधध साधि स्रोत अतधकतम पररचालि गरी प्रभािकारी ढङ्कगले सम्पन्न गदै
आइरहेको छ । यसले गदाष कुिै ि कुिै रूपमा सग्चिालय र सं सद सदस्य तथा अन्त्य
सरोकारिालाहरूबीच प्रत्यष सम्बन्त्ध स्थावपत हुिे, सूचिा प्रवितधमैरी सग्चिालय स्थापिा गिष सहयोग
पुनिे, सग्चिालयको कामकारिाही कम खग्चषलो, तछटो छररतो एिं प्रभािकारी हुिे, सं सद सदस्यहरूले
ु ै समयमा पति सं सद सदस्यहरूले सेिा तलि सक्िे, सं सद
घरबाटै सेिा तलि सक्िे तथा जिुसक
सदस्यहरूको गुिासाहरूलाई प्रभािकारी रूपमा व्यिस्थापि गिष सवकिे कम जिशग्िबाट धेरै काम
गिष सवकिे अिस्था क्रतमक रूपमा तसजषिा भइरहेको छ । प्रवितध व्यिस्थापि महाशाखालाई तोवकएको
ग्जम्मेिारी तििाषह गिषको लातग यस महाशाखा अन्त्तगषत तिम्ि शाखाहरू रहे का छि्:(१) सूचिा प्रवितध शाखाः यस शाखाले सग्चिालयको लातग आिश्यक सूचिा प्रवितधसम्बन्त्धी कायष
योजिा तयार गिे, सं सद बैठक तथा सग्चिालयमा आिश्यक इन्त्टरिेटसम्बन्त्धी कायष गिे, Data

Security र

System Security सम्बन्त्धी कायष गिे, सग्चिालयको िेबसाइटमा सूचिा तथा

जािकारीहरू अद्याितधक गिे, गराउिे, सग्चिालयमा रहेका कम्प्युटर सभषरको प्रयोग एिं सं रषण गिे,
सग्चिालय तथा सतमतत सग्चिालयहरूलाई कम्प्युटरसम्बन्त्धी सेिा उपलधध गराउिुका साथै उपलधध
सूचिा/तथ्याङ्क प्रशोधि गरी पदातधकारी एिं सम्बग्न्त्धतलाई उपलधध गराउिेलागयतका काम यस
शाखाले गदषछ ।
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(२) िव्यदृष्य शाखाः यस शाखामा तसतियर इलेक्ट्रोतिक्स इग्ञ्जतियर, इलेक्ट्रोतिक्स इग्ञ्जतियर, माइक
सञ्चालक, रे कतडषि अपरे टर, म्यासेज सञ्चालक, तभतडयोग्राफरका पदहरू रहे का छि् । यस शाखाले
सभा/सतमततमा आिश्यकता अिुसार माइक व्यिस्थापि गिे, रे कतडषिको व्यिस्था तमलाउिे, ििीितम्
प्रवितधको खोज गरी सग्चिालयको आिश्यकताअिुसार तसफररस गिे, सभा/सतमततमा छायााँकि सम्बन्त्धी
कायष गिे गराउिे, छायाङ्कि गररएका िव्यदृष्यहरूको अतभलेख अद्याितधक गरी राख्ने, सदस्यहरूले
बोलेका िृव्यदृष्यसम्बन्त्धी अतभलेखहरू माग भएबमोग्जम प्रवक्रया पुर्याएर उपलधध गराउिेलगायतका
कायषहरू गिे गराउिे ग्जम्मेिारी रहेको छ ।
(३) विद्युत शाखाः यस शाखामा तसतियर इलेग्क्ट्रकल इग्ञ्जतियर, इलेग्क्ट्रकल इग्ञ्जतियर, इलेग्क्ट्रकल
ओभरतसयर पद रहेका छि् । यस शाखाले सभा, अन्त्तगषतका सतमततहरू र सग्चिालयको लातग विद्युत
व्यिस्थापि गिे गराउाँ छ । साथै, विद्युतीय सम्बन्त्धी उपरकारणहरूको व्यिस्थापि, सञ्चालि, ममषत र
सम्भार गिे गराउिेजस्ता कायष गदषछ ।
(४) मुरण तथा प्रकाशि शाखाः यस शाखाले मुख्य गरी दुिै सभा एिं सो अन्त्तगषतका सतमततहरू र
सग्चिालयलाई आिश्यक पिे मुरणसम्बन्त्धी कायषहरू जस्तै: फोटोकपी, प्लेटमेवकि प्रोसेतसिसम्बन्त्धी
कायष, अफसेट वप्रग्न्त्टि प्रोसेतसिसम्बन्त्धी कायष, बुक बाइग्न्त्डिलगायतका कायष गिे गदषछ । साथै,
सभाको बैठक सञ्चालि गिषको लातग आिश्यक पिे कायष सूची, सं ग्षप्त वििरण, सूचिा-पर आदद मुरण
गिे, सग्चिालयकलाई आिश्यक पिे वितभन्न फारामहरू छपाई गिे, छपाइ तथा सोसाँग सम्बग्न्त्धत
उपरकणहरूको ममषत सम्भार, सं रषण गिे गराउिे, छपाइ तथा सोसाँग सम्बग्न्त्धत वििरणहरूको
गोपतियता कायम गराउिे सम्बन्त्धमा आिश्यक व्यिस्था तमलाउिे ग्जम्मेिारी यस शाखाको रहेको
छ ।
सूचिा प्रवितधको प्रयोगको अिस्था

E-mail: इमेल विद्युतीय माध्यमबाट आदािप्रदाि हुिे ग्चठीपर हो । यसको सुरुिात सिषप्रथम
अमेररकाले १९७६ ततर गरे को तथयो । E-mail को माध्यमबाट कुिै पति ग्चठीपरलगायतका अन्त्य
सामग्रीहरूलाई तछटोछररतो र सुरग्षत रूपमा जुिसुकै स्थािमा सग्जलै पुर्याउि सवकन्त्छ । सं सद
सदस्य तथा सेिाग्राहीहरूसाँग ग्चठीपर तथा अन्त्य document को आदािप्रदाि गिष विगत लामो
समयदे ग्ख यही माध्यमको प्रयोग गरराँ दै आएको छ । सग्चिालयका सबै शाखा तथा राजपरावङ्कत
िे णीका कमषचारीहरूका लातग सूचिा प्रवितध शाखाले Parliament Domain base E-mail ID उपलधध
गराएको छ । सं सद र सग्चिालयसम्बन्त्धी काममा यी इमेलहरूको प्रयोग क्रतमक रूपमा बवढरहेको
छ ।
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Internet: यो सूचिा प्रवितधको षेरमा अभूतपूि ष खोज हो । इन्त्टरिेटबाट कािूि तिमाषणका लातग
आिश्यक सूचिा, ररपोट, म्यासेज आफ्िो कम्प्युटरमाफषत् हेि ष र भण्डार गिे सवकन्त्छ । सग्चिालयका
हरे क शाखाहरू इन्त्टरिेटको पहुाँचमा रहे का छि् भिे सबै कमषचारीहरूलाई कुिै ि कुिै रूपमा
इन्त्टरिेट सेिा उपलधध हुिे अिस्था रहेको छ ।

World Wide Web: यो Internet को अंश हो । जहााँ वितभन्त्ि website खोजेर हेि,ष पढ्ि र
अध्ययि गिष सवकन्त्छ । सग्चिालयको www.parliament.gov.np िेबसाइटमा प्रतततितध सभा र
रावष्ट्रय

सभाको

बैठकको

प्रत्यष

प्रशारण

गिे

तथा

सतमतत,

महाशाखा

एिं

शाखाहरूको

कामकारिाहीहरू राख्ने गररएको छ ।

E-Library: सूचिा प्रवितधजन्त्य उपकरण प्रयोग गरी पुस्तकालयको सेिा उपभोग गिष, गिषसक्िे
बिाउि E-Library को आधारभूत पष हो । यस्तो सुविधा ददिसक्िे पुस्तकालयलाई Virtual

Library/Digital Library/eLibrary भतिन्त्छ । सं घीय सं सद सग्चिालयको पुस्तकालयमा रहे का
पुस्तकहरूको अतभलेख राख्ने र खोज्िे कायषको लातग सफ्टिेरको प्रयोग गदै आएको अिस्था छ .।
यसले गदष eLibrary को लातग आधार खडा गरे को छ ।

Tele/Video Conferencing: यो अिलाइि तमवटिको लातग प्रयोगमा आउिे प्रवितध हो । यस
अन्त्तगषत Zoom Meeting, Gotomeeting, Google Meet, Microsoft Teams, Lifesize लगायतका

applications/webpages प्रयोग गिष सवकन्त्छ । CIVID-19 को प्रकोपका कारण दूरी कायम गरी
बैठक बस्िु पिे अिस्थामा सं घीय सं सद अन्त्तगषतका सतमततका बैठक, सग्चिालयका अन्त्तरवक्रया तथा
छलफलहरू यसै माध्यमबाट भए । हाल Microsoft Teams लाई सग्चिालयले आतधकाररक रूपमा
प्रयोग गिषको लातग स्िीकृतत तलएको छ ।

E-Fax: यो email को माध्यमबाट fax पठाउिे प्रवितध हो । Online file sharing, Large file
sharing, Online storage, Data security आदद यसका आधारभूत पषहरू हुि ् । सग्चिालयमा
यसको प्रयोगको अिस्था दष कमषचारीहरूमा मार सीतमत रहे को अिस्था छ ।
सबल पष
सग्चिालयमा सूचिा प्रवितधको प्रयोगलाई प्रभािकारी बिाउिको लातग सग्चिालयमा प्रवितध
व्यिस्थापि महाशाखा र यसअन्त्तगषत सूचिा प्रवितध शाखाको सं स्थागत सं रचिा तयार गिुष िै
सकारात्मक पष हो भिे सग्चिालयले हाल ई-हाग्जरी, हाई स्पीड इन्त्टरिेट, आिश्यक स्थािमा सीसी
क्यामेरा जडाि, सतमततहरूमा साउण्ड तसष्टम जडाि, रे कतडषि कायषको लातग सफ्टिेयर जडाि, ईमेल र
ग्र ुप एसएमएस आददको प्रयोग गरे र परम्परागत रूपमा ददिे सूचिालाई आधुतिक प्रवितधमा ढाल्दै
गरे को पाइन्त्छ । सतमतत सग्चिालयहरू, कमषचारी प्रशासि शाखा, ग्जन्त्सी एकाइ, लेखा शाखा, िव्यदृष्य
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शाखा, पुस्तकालय शाखा, सूचिा प्रवितध शाखालगायत अतधकांश शाखाले कामकारिाहीलाई तछटो र
प्रभािकारी बिाउि वितभन्न सफ्टिेयर तथा उपकरणको प्रयोग गरे को पति पाइन्त्छ । साथै, प्रावितधक
जिशग्िको उपलधधता विगतको तुलिामा िृवद्ध भएको अिस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी सग्चिालयमा कायषरत कमषचारीलाई सूचिा प्रवितधसम्बन्त्धी समय-समयमा सूचिा
प्रवितधसम्बन्त्धी तालीम सञ्चालि गरे र सग्चिालयले प्रवितधमैरी बन्न उत्प्रेररत गरे को छ । तालीमले
सग्चिालयका कमषचारीहरूको ज्ञाि, सीप र षमताको विकास गरी उिीहरूलाई तोवकएको ग्जम्मेिारी
तछटो र प्रभािकारी ढङ्कगले पूरा गिष र प्रयोगमा आएका सूचिा प्रवितधको उपयोगलाई अझ सशि
बिाउिे कुरामा भरपुर सहयोग पुगेको छ । सग्चिालयले आफ्िो िेबसाइटबाट ऐि तियमािलीहरू,
विधेयकको अिस्था, सं सदीय सूचिाहरू, सं सद सदस्य तथा कमषचारी वििरण, सदस्यहरूको पररचायत्मक
तभतडयोहरू, सं सदका सतमतत एिं सतमतत सग्चिालयहरू र सग्चिालयका महाशाखाहरू सम्बन्त्धी
जािकारी प्रकाग्शत गररएको छ । यसैगरी सग्चिालयले फेसबुक, टविटर, युट्यब
ु लगायत चग्चषत
सामाग्जक सञ्जालको माध्यमबाट पति आफ्िो सूचिा तथा जािकारी प्रिाह गिे गरे को छ ।
दुबल
ष पष
सग्चिालयमा सूचिा प्रवितधको प्रयोगको अिस्था सन्त्तोर्जिक रहे को भन्न सक्िे अिस्था
छै ि । कतै स-सािा कामको लातग पति यसको प्रयोग भएको अिस्था छ भिे कतै ठू लाठू ला काममा
समेत सूचिा प्रवितधको प्रयोग हुि सवकरहेको छै ि । इ-हाग्जरीको पूणष उपयोग गिष सवकरहेको छै ि
भिे कम्प्युटरको प्रयोग किेल ग्चठी पर, प्रततिेदिलयागतका सामाग्री टाइप, वप्रन्त्ट गिेजस्ता कायषमा
ु े
बढी प्रयोग भइरहेको छ । इन्त्टरिेटको अतधकतम प्रयोग सामाग्जक सञ्जाल केग्न्त्रत हुिल
उत्पादकत्िमा प्रभाि पिे दे ग्खन्त्छ ।
जडाि गररएका सीसी क्यमेराहरूको समयमै ममषत सम्भार िहुि ु र यसको प्रयोग, सुरषा
अिस्थाको विश्लेशण तथा कमषचारीहरूको अिुशासि र आचरणको तिगरािी गरे को दे ग्खाँदैि । प्रवितध
व्यिस्थापि महाशाखाअन्त्तगषत रहेका कमषचारीहरूको आिश्यकता पवहचाि गरी िविितम प्रवितधजन्त्य
तालीम सञ्चालि गिुष पिे दे ग्खन्त्छ भिे ररि प्रावितधक जिशग्िको शीघ्र पदपूततष गिष आिश्यक छ ।
सूचिा प्रवितधको प्रयोगको लातग पयाषप्त जिशग्ि िहुि ु र आिश्यकताबमोग्जमको उपकरण/साधिहरू
समयमा िै उपलधध िहुि ु िै सग्चिालयको हालको समस्या रहे को छ ।
अबको बाटो
तिजी एिं गैरसरकारी सं स्थाले अत्याधुतिक सूचिा प्रवितध प्रयोग गरी कायष सम्पादि गरररहे को
अिस्थामा सं घीय सं सदको कामकारिाहीमा सूचिा प्रवितधको प्रयोगलाई बढिा ददिु पिे ददग्खन्त्छ ।
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साधि स्रोतको अतधकतम उपयोग गरी सग्चिालयलाई सूचिा तथा प्रवितधमैरी बिाई थप प्रभािकारी
बिाउि तत्कालका दे खाएका कदम चाल्ि आिश्यक दे ग्खन्त्छः•

दरिन्त्दी अिुसारको जिशग्िको व्यिस्था गिे,

•

सूचिा प्रवितधको प्रयोगलाई अतििायष र बाध्यकारी बिाउिे,

•

आन्त्तररक िेटिवकषङको विस्तार गिे,

•

सरल र सहज सफ्टिेयरहरूको प्रयोग गिे,

•

दताष, चलािी, हाग्जरी, ग्जन्त्सीलगायतको अतभलेख व्यिस्थापिमा प्रवितधको प्रयोग गिे,

•

Egovernance तथा पेपरलेस अिधारणलाई अतििायष रूपमा अङगीकार गिे,

•

कायाषलयको िेबसाइटका सामग्रीहरूको अध्याितधक गिे र सामाग्जक सञ्जाल तियतमत
सञ्चालि गिे,

•

कमषचारीहरू सबै आधुतिक प्रवितधको उपयोग गिषसक्िे, ग्जम्मेिार र दष बिाउिे,

•

सूचिा प्रवितधमैरी सङ्कगठिको अिधारणा कायाषन्त्िय गिष बजेटको उग्चत व्यिस्था गिे,

•

समय सापेष रूपमा सं सद ऐि, तियम सूचिा प्रवितधमैरी बिाउाँ दै लैजािे,

•

इन्त्टरिेट र इन्त्ट्रािेटको प्रयोगमा सहज पहुाँचको व्यिस्था गिे,

•

प्रयोगकताषको सङ्कख्यामा हुिे िृवद्धसाँगै इन्त्टरिेटको षमतामा समेत विस्तार गिे,

•

बढ्दो साइबर अपराध, Hacking जस्ता यस षेरको समस्या समाधािको लातग पूिस
ष ािधािी
अपिाउिे ।

•

कमषचारीलाई कायषसम्पादि र ग्जम्मेिारी बहि गरे को आधारमा सकारात्मक प्रोत्साहिको
व्यिस्था गररिु पिे ।

तिष्कर्ष
ु को कािूि तिमाषण गिे सिोच्च विधावयकी अङ्कगको रूपमा रहेको सं घीय सं सदको
मुलक
कामकारिाहीलाई सूचिा प्रवितधमैरी बिाउिका लातग हालसम्म गररएका प्रयासहरू खेर गरएका छै िि्
तथावप यो पयाषप्त भिे छै ि । तीव्रत्तर रूपमा हुिे सूचिा प्रवितधको विकासको पतछपतछ दौडि सक्िु
च ुिौतीपूणष पष एकातफष छाँ दैछ भिे अकोतफष आिश्यकताको मारा पति पररपूततष गिष िसक्िे समस्या
िै रवहरहिु सोचिीय विर्य हो । यस षेरका असीतमत अपेषालाई सीतमतत साधि स्रोतको उपयोगले
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धान्न िसक्िे यथाथषलाई ध्याि ददाँ दै उपलधध साधि स्रोतको प्रभािकारी उपयोग तथा यसको
अतभिृवद्धमा तिरन्त्तर रूपमा लागी पिुक
ष ो अको विकल्प छै ि ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
पन्त्धौँ योजिा (२०७६/७७-२०८०/८१)
भट्टराई, ज्ञािेश्वर बृहत ज्ञाि कोर्, काठमाडौँ: आग्शर् पुष्तक प्रकाशि
सं विधाि सभाका सतमततहरूबाट प्रकाग्शत प्रततिेदि
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राष्ट्र तिमाषणमा सं घीय सं सदको भूतमका

रूपक पाण्डे 
सारांश

राज्यशग्िमाफषत् रावष्ट्रय पवहचाि तिमाषण र एकत्िको भाििा स्थावपत गिे प्रवक्रया राष्ट्र तिमाषण हो ।
राष्ट्र तिमाषण एकीकृत भाििाको तसजषिा, एकीकृत समाजको तसजषिा र सबल राज्य सं यन्त्रको तसजषिाको
अन्त्तरसम्बग्न्त्धत प्रवक्रया हो । कर, सेिा प्रिाह, विकास तिमाषण र सुरषा व्यिस्थापिलगायतका
कायषहरूले िागररकहरूमा राष्ट्रप्रतत स्िातमत्िबोध स्थावपत गदषछ ।
सं सद जिताको सािषभौमसत्ताको प्रयोग गिे एक महत्त्िपूणष सं स्था हो । सं घीय सं सदले कािूिको
तिमाषण, जिताको प्रतततितधत्ि, सरकारको तिगरािी र परीषण, सरकारको गठि र विघटि, वित्तीय
तियन्त्रणजस्ता कायषहरू गदषछ । न्त्यायोग्चत प्रतततितधत्ि, व्यिस्थापकीय शग्ि सन्त्तुलि तथा
कायषकौशलता र प्रभािकाररताको सन्त्तुलिसमेतलाई सम्बोधि गिष समािेशी चरररको सं घीय सं सद
रहेको छ । सं सदको समािेशी प्रतततितधत्िले रावष्ट्रय विविधताको झल्को ददन्त्छ । राज्यको षमता
तिमाषण, सं यन्त्र विस्तार र वयिीहरूको प्रभािकाररता िृवद्धले िै राष्ट्र समृद्ध र सबल बन्त्दछ ।
िेपाल राष्ट्र तिमाषण तिरन्त्तर चतलरहिे प्रवक्रया भएकोले यस लेखमाफषत् विगतको समीषा, ितषमािको
यथाथषता र भविष्यका लातग सुझाि ददिे प्रयास गररएको छ। तििाषचि आयोगबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई
क्लष्टरसम्बन्त्धी कािूि र प्रचतलत मान्त्यताका आधारमा तातलकीकरण गररएको छ। समािेशी समूहका
तसट सङ्कख्याको भन्त्दा त्यसको प्रिृग्त्तको विश्लेर्ण गिे प्रयास गररएको छ।
विर्य प्रिेश
राष्ट्रको अं ग्रज
े ी रूप Nation शधद ल्यावटि भार्ाको Nasci बाट उत्पतत भएको पाइन्त्छ।
यसको अथष To be born अथाषत ् उत्पग्त्त हुि ु हो। प्रारम्भमा एकै ठाउाँ मा जग्न्त्मएका मातिसको
समूहलाई राष्ट्रको रूपमा बुग्झयो। अठारौँ शताधदीको अन्त्त्यततर आइपुनदा राष्ट्रलाई कल्याणकारी


िायि सुधबा¸ सं घीय सं सद सग्चिालय
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सोचका साथ अगातड बढे को सङ्कगठि हो । यस्तो सङ्कगठि सािषभौम हुि पति सक्दछ, सािा
ु राष्ट्र सं घले
राज्यहरूका रूपमा आएको पति हुि सक्दछ, जिवप्रय र जिमैरी हुिैपदषछ भतियो । सं यि
समेत सािषभौम सम्पन्न हुिैपिे मान्त्यता राग्खददयो। दे श सािषभौम भएपतछ मार जिमुखी वक्रयाकलाप
एिं

लोककल्याणकारी

राज्यको

अिधारणाले

मान्त्यता

पाउाँ छ

भन्त्िे

विश्िास

राख्न

थातलयो।

साम्यिादीहरू सािषभौम राष्ट्रलाई गौण मान्त्छि्। राज्य र राष्ट्रलाई समिाथी रूपमा प्रयोग गररन्त्छ भिे
राज्यले सरकारलाई र राष्ट्रले जितालाई सम्बोधि गिष थातलएको छ ।
यथाथषमा राज्य तिमाषण भएपतछ मारै राष्ट्र तिमाषण सम्भि हुन्त्छ तर पति राष्ट्र तिमाषण यसैमा
मार सीतमत हुाँदैि, यसलाई राजिीततक विकासको सांस्कृततक एिं मिोिैज्ञातिक पाटोको रूपमा तलिे
गररएको छ । त्यसैले सािासािा षेरहरू, जिजाततहरू, भार्ाभार्ीहरू, बहुसंस्कृततमा आबद्ध हुिेहरू
सबैले आफ्िो विश्िास र प्रततबद्धतालाई रावष्ट्रय प्रणालीप्रततको प्रततबद्धतामा प्रकट गदै सोहीअिुरूप
एउटै केन्त्रीय प्रणालीमा आबद्ध हुिे प्रवक्रयालाई राष्ट्र तिमाषण भतिन्त्छ ।
अंग्रज
े ी शधद Legislature को िेपाली रुपान्त्तर व्यिस्थावपका हो। ल्यावटि भार्ाका दुई शधद

Legis र lature तमली Legislature शधद बिेको हो । त्यसको शाग्धदक अथष कािूि बिाउिे भन्त्िे
हुन्त्छ । िेपालले बेलायती मोडे ल अिलम्बि गरे कोले िेपालमा सं सद भन्त्िे गररन्त्छ ।
अवष्टिका अिुसार, Sovereign is the authority in the state which can make and under

make any and every law, the power of the sovereign body is legally unlimited. अथाषत,
कािूि बिाउिे असीतमत अतधकार बोकेको सं स्थाको रूपमा सं सदलाई तलाँदै सािषभौम तिकायको रूपमा
उल्लेख गरे का छि् । सं सदीय प्रणाली भएका हाम्रा जस्ता दे शहरूमा सं सदलाई कािूि र सरकार
बिाउिे थलोको रूपमा मार होइि, पारदग्शषता र जिाफदे वहतालाई स्थावपत गिे जिताको थलोको
रूपमा पति बुग्झन्त्छ । वयिै कारणले गदाष सं सद आधुतिक कािूिी राज्यव्यिस्थाको अतत महत्त्िपूणष र
अतभन्न अङ्कगको रूपमा अग्स्तत्िमा रहेको छ ।
राष्ट्र तिमाषणका आयाम
राष्ट्र

तिमाषणलाई

राजिीततक/प्रशासतिक, सामाग्जक

सांस्कृततक, आतथषक, मिोिैज्ञातिक

लगायतका दृवष्टकोणबाट अध्ययि गिष सवकन्त्छ ।
षेर, िगष, तलि, जातत

सम्प्रदायको

न्त्यायोग्चत

प्रतततितधत्ि, रोजगारी, िीतत

तिमाषण

र

कायाषन्त्ियिमा साथषक सहभातगता, बहुमतको शासि, अल्पमतको कदर, समथषि र विरोधको स्ितन्त्रता,
समािेशी शासि, विकासको लाभको न्त्यायोग्चत वितरण र सोको आत्मािुभतू त, सीमा सुरषालगायतका
विर्यहरू राष्ट्र तिमाषणको राजिीततक आयाममा समेवटन्त्छि् ।
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राष्ट्र

तिमाषणको

सामाग्जक-सांस्कृततक

आयामअन्त्तगषत

बहुलिादको

सं रषण

र

सम्माि,

सांस्कृततक विविधताको सं रषण, सं िद्धषि र विकास, बतलदािी शहीद, विभूततको योगदािको सम्माि,
रावष्ट्रय सम्पदाको सं रषणलगायतका विर्य पदषछि् ।
आतथषक समािेशीकरण, रोजगारी तसजषिा र गररबी तििारण, सन्त्तुतलत षेरीय विकास, प्राकृततक
स्रोत साधिमा समाि पाँहच
ु लगायतका विर्यहरू राष्ट्र तिमाषणको आतथषक आयाममा पदषछि् ।
राष्ट्र तिमाषणको मिोिैज्ञातिक आयाममा एकीकरणप्रतत गौरि, िागररकतालगायतका रावष्ट्रय
पररचायक ग्चपिप्रततको गौरि र सम्माि तथा दुरूपयोग तियन्त्रण, रावष्ट्रय ददिस र सरकारले घोर्णा
गरे का विशेर् उत्सि मिाउिे र सहभातगता जिाउिेलगायतका विर्यहरूको अध्ययि गररन्त्छ ।
सं घीय सं सद र राष्ट्र तिमाषण
राष्ट्र तिमाषणमा सबै तिकायको उग्त्तकै भूतमका र ग्जम्मेिारी रहेको हुन्त्छ । त्यसमा पति
जिप्रतततितधहरूको सिोच्च तिकाय सं घीय सं सदको अहम् भूतमका रहे को हुन्त्छ । यस सम्बन्त्धमा
सं घीय सं सदको विद्यमाि अिस्थालाई वितभन्न पषबाट विश्लेर्ण गररएको छ ।
(क) सं घीय सं सदको प्रतततितधत्िको सै द्धाग्न्त्तक पष
सं सद जिताको सािषभौमसत्ताको प्रयोग गिे एक महत्त्िपूणष सं स्था हो । शासि प्रणालीमा
िीतत तिधाषरण तथा कािूि तिमाषण गिेजस्ता महत्त्िपूणष कायष व्यिस्थापि कायषवितधका माध्यमबाट
यसले सुतिग्श्चत गदषछ । राज्य सछचालिका क्रममा हुिे कायषहरूलाई िैधातिकता र िैधता प्रदाि गिष
प्रत्यष र समािुपाततक रूपमा तििाषग्चत कूल २७५ सदस्य रहेका प्रतततितध सभा र अप्रत्यष तििाषग्चत
५९ सदस्य रहे को रावष्ट्रय सभा िामका दद्वसदिात्मक सं घीय सं सद रहेको छ ।
प्रतततितध सभा िेपालको सं घीय सं सदको तल्लो सदि हो । िेपाललाई जिसङ्कख्या र भौगोतलक
अिुकूलता तथा विग्शष्टताका आधारमा १६५ तििाषचि षेर कायम गरी प्रत्येक तििाषचि षेरबाट
एकजिा तििाषग्चत हुिे गरी पवहलो हुिे तििाषचिप्रणाली बमोग्जम तििाषग्चत भएका १६५ र सम्पूणष
दे शलाई एक तििाषचि षेर मािी राजिीततक दललाई मत ददिे समािुपाततक तििाषचिप्रणाली बमोग्जम
तििाषग्चत भएका ११० जिा गरी कूल २७५ सदस्य रहे को प्रतततितध सभा रहेको छ ।
सं घीय सं सदको मातथल्लो सदि रावष्ट्रय सभा हो । प्रदे शहरूको न्त्यायोग्चत प्रतततितधत्ि,
व्यस्थापकीय शग्ि सन्त्तुलि तथा कायषकौशलता र प्रभािकाररताको सन्त्तुलिसमेतलाई सम्बोधि गिष
िेपालको सं विधािले स्थायी सदिको रूपमा रावष्ट्रय सभाको व्यिस्था गरे को छ । गररब, सीमान्त्तकृत,
लोपोन्त्मुख समुदायको पति राष्ट्रको शासि व्यिस्थामा सहभातगता गराई समािेशी र लोकताग्न्त्रक
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शासि व्यिस्थाको स्थापिा र विकासका लातग रावष्ट्रय सभा अपररहायष छ । प्रदे श सभाका सदस्य,
स्थािीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको तििाषचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदे शबाट कम्तीमा तीिजिा
मवहला, एकजिा दतलत र एकजिा अपािता भएका व्यग्ि िा अल्पसङ्कख्यकसवहत आठजिा गरी
तििाषग्चत ५६ जिा र िेपाल सरकारको तसफाररसमा राष्ट्रपततबाट मिोिीत कम्तीमा एकजिा
मवहलासवहत तीिजिा गरी रावष्ट्रय सभामा ५९ सदस्य रहेका छि् ।
(ख) सं घीय सं सदमा प्रतततितधत्िको व्यािहाररक पषको विश्लेर्ण
अ. प्रदे शगत प्रतततितधत्ि
तातलका-1: प्रदे शअिुसार सं घीय सं सदमा प्रतततितधत्ि
क्र.

प्रदे शको

सं .

िाम

जिसङ्कख्या जिसङ्कख्याका
(% मा)

सं घीय संसदमा तसट सङ्कख्या

आधारमा तसट

प्रतततितध सभा

कूल सङ्कख्या

रावष्ट्रय सभा

मान्त्दा

प्रत्यष

समािुपाततक

कूल

प्रत्येक

मिोिी

रावष्ट्रय

(1)

(2)

(3)

(4)

प्रदे शबाट

त

सभाको

(5)

(6)

कूल

(8=4+7)

(7)
1

प्रदे श िं. 1

17.12

57

28

17

45

8

8

53

2

प्रदे श िं. 2

20.4

68

32

25

57

8

8

65

3

बानमती

20.86

70

33

20

53

8

10

63

4

गण्डकी

9.11

30

18

14

32

8

8

40

5

लुग्म्बिी

16.94

57

26

20

46

8

9

54

6

कणाषली

5.93

20

12

5

17

8

8

25

7

सुदरु पग्श्चम

9.63

32

16

8

24

8

8

32

100.00

334

165

110

275

56

59

334

जम्मा

2
1

3

(स्रोत: तििाषचि आयोग, 2074)

सं घीय सं सदको कूल सङ्कख्या 334 लाई जिसङ्कख्याको अिुपातमा तसट तिधाषरण गररएको
भए प्रदे श िं. 1, 2, बानमती, गण्डकी, लुग्म्बिी, कणाषली, सुदरु पग्श्चमबाट क्रमश: 57, 68, 70, 30,
57, 20 र 32 तसटमा प्रतततितधत्ि हुन्त्थ्यो । यद्यवप सं घीय सं सदमा प्रदे शगत रूपमा क्रमश: 53(4
जिा कम), 65(3 जिा कम), 63(7 जिा कम), 40(10 जिा बढी), 54(3 जिा कम), 25(5
जिा बढी) र 32(बराबरी) प्रतततितधत्ि भएको छ । कोलम 1 र 8 को तुलिात्मक अध्ययि गदाष
गण्डकी र कणाषली प्रदे शबाट अतल बढी प्रतततितधत्ि भएको दे ग्खन्त्छ । जिसङ्कख्या र भूगोल दुिैलाई
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आधार मािी षेरीय सन्त्तुलिसमेतलाई ध्याि ददई तििाषचि षेर तिधाषरण गररएकोले यस्तो हुि गएको
हो ।
आ. समािेशी समूहका आधारमा प्रतततितधत्ि
िेपालका

राजिीततक

दलहरूको

प्रतततितधत्िलाई

िेपालको

सं विधािको

धारा

८४(२)

अिुसारको ६ िटा क्लस्टर (आददिासी जिजातत, खस-आयष, थारू, दतलत, मधेसी, मुग्स्लम) मा वितरण
गदाष तिम्िअिुसार तातलका तिमाषण गिष सवकन्त्छ ।
तातलका 2 : जातीय क्लस्टरअिुसार सं घीय सं सदमा प्रतततितधत्ि
क्र.सं. समािेशी
समूह

जिसङ्कख्या 334
(% मा)

को

(1)

समािुपाततक
तसट
सङ्कख्या
(हुिपु िे)
(1क)

प्राप्त तसट सङ्कख्या
प्रतततितध सभा

आददिासी

सं घीय
सं सदमा

275
लाई
समािुपाततक
मान्त्दा
(2)

1

रावष्ट्रय सभा

प्रत्यष (165)

समािुपाततक110

आिुपाततक यथाथष आिुपाततक यथाथष
सीट

(4)

सीट

सङ्कख्या

सङ्कख्या

(हुिपु िे)

(हुिपु िे)

(3)

(5)

(6)

िास्तविक

समािु-

यथाथष

िास्तविक

प्रतततितधत्ि

पाततक

(9)

प्रतततितधत्ि

(7=4+6)

सीट

सङ्कख्या

(हुिपु िे)

(10=7+9)

(8)

28.7

96

79

48

36

32

31

67

17

8

75

31.2

104

86

51

82

34

33

115

18

39

154

जिजातत
2

खसआयष

3

थारु

6.6

22

18

11

9

7

7

16

4

1

17

4

दतलत

13.8

46

38

23

4

15

16

20

8

7

27

5

मधेशी

15.3

51

42

25

31

17

17

48

9

4

52

6

मुग्स्लम

4.4

15

12

7

3

5

6

9

3

0

9

275

165

165

59

59

334

जम्मा

100.00

334

110

110

275

(स्रोत: तििाषचि आयोग, 2074)

तातलका 2 को कोलम 3 र 4 को तुलिा गदाष खसआयष र मधेसी समुदायबाट प्रतततितध
सभाको प्रत्यष तििाषग्चत हुिे १६५ तसटबाट आफ्िो जिसङ्कख्याको अिुपातभन्त्दा बढी र आददिासी
जिजातत, थारु, दतलत र मुग्स्लम समुदायबाट कम सङ्कख्यामा प्रतततितधत्ि भएको छ । प्रत्यष तििाषचि
प्रणालीबाट मवहला प्रतततितधत्ि 6 जिाको भएको छ । सं घीय सं सदमा प्रत्यष तििाषचि प्रणालीबाटै
समािुपाततक प्रतततितधत्ि गराउि उम्मेदिार चयिमै दलहरूले कछजुस्याइाँ गरे को दे ग्खन्त्छ ।
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तििाषचि ऐि र तिदे शिमा प्रत्यष तििाषचि र समािुपाततक तििाषचिलाई छु ट्टाछु ट्टै प्रणाली मािी
पररणाम गणिा गिे तररका (तमग्ित तििाषचि प्रणाली) अपिाएको छ । समािुपाततक प्रणालीको कोलम
5 र 6 को तुलिा गदाष जिजातत र खसआयषको तसट सङ्कख्या 1/1 ले कम भई सो सङ्कख्या दतलत र
मुग्स्लमको तसट सङ्कख्यामा थवपएको छ । थारु र मधेशीको तसट सङ्कख्या जिसाङग्ख्यक अिुपातसाँग
बराबर रहे को छ । समािुपाततक तििाषचिमाफषत् अपािता, वपछतडएको षेर र मवहलाको प्रतततितधत्ि
क्रमश: 1, 1 र 84 जिाको भएको छ ।
कोलम 8 र ९ को तुलिा गदाष क्लस्टर अिुसारको रावष्ट्रय सभाको ५९ तसटमा खस
आयषबाहे कको प्रतततितधत्ि असमािुपाततक दे ग्खन्त्छ । यसमा मवहला, अन्त्य, दतलत र अपािता/
अल्पसङख्यकको प्रतततितधत्ि क्रमश: 21, 21, 7 र 7 सङ्कख्यामा रहे को छ ।
मातथको तातलकाको कोलम 1(क) र १0 को तुलिात्मक अध्ययिबाट खसआयष र
मधेशीबाहेकको प्रतततितधत्ि जिसङ्कख्याको अिुपातमा दे ग्खाँदैि । तमग्ित तििाषचि प्रणालीमा रहेको
110 तसट भएको समािुपाततक प्रतततितधत्िमाफषत् भए पति सं घीय सं सद समािेशी बिाइएको छ ।
जातजाततगत क्लष्टरका प्रतततितधत्िले बहुल समाजलाई सं सदमा प्रतततबग्म्बत गराएको छ । यसले राष्ट्र
तिमाषणमा प्रत्यष/अप्रत्यष सहयोग गरे कै छ ।
इ. भार्ागत र धमषगत प्रतततितधत्ि
बहुजातीय, बहुभावर्क, बहुधातमषक, बहुसांस्कृततक तथा भौगोतलक विविधतायुि विशेर्तालाई
िेपालको ितषमाि सं विधािले आत्मसात् गरे को छ । साथै िेपालको जिगणिा, 2068 अिुसार पति
िेपालमा 123 भार्ा, 125 जातजातत र 10 धमष रहेका छि् । यसबाट पति िेपालको भावर्क र
धातमषक विविधता झल्कन्त्छ । वयिै विविधताका बीचबाट भएको प्रतततितधत्ि (सं सद) ले चलिचल्तीका
भार्ालाई राष्ट्र भार्ा, धमषतिरपेषता र समािेशीकरणजस्ता विर्यहरू अिुमोदि गरे को तथयो ।
िेपाल धमष तिरपेष राष्ट्र हो भिी सं विधािमै उल्लेख गररएको छ । समािेशीकरणको आधार
भार्ा र धमषलाई िबिाइए तापति सं घीय सं सदमा भार्ागत र धातमषक प्रतततितधत्ि दे ग्खन्त्छ । यसबाट
भार्ा र धमषको कसीमा राष्ट्र तिमाषणको जग बतलयो रहेको मान्न सवकन्त्छ ।
राष्ट्र तिमाषणमा सं घीय सं सदको भूतमका
दे शका िागररक आफ्िो राष्ट्र तिमाषणमा प्रयासरत हुाँदैिि् भिे बावहरी शग्िले मार राष्ट्र तिमाषण
र दे श विकासमा महत्त्िपूणष योगदाि ददि सक्दै िि् । सं सदको समािेशी प्रतततितधत्िले रावष्ट्रय
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विविधताको झल्को ददन्त्छ । विविध विचार, िगष, सम्प्रदाय र षेरको प्रतततितधत्ि गिे सांसदहरूद्वारा
आफ्िा षेरका िागररकलाई राष्ट्र तिमाषणमा एकजुट बिाउि महत्त्िपूणष भूतमका खेतलएको हुन्त्छ ।
एक आपसमा आशा भरोसा र विश्िासको विकाससाँगै सम्पूणष वक्रयाकलापहरूमा जिताको
व्यापक जिसहभातगता, िागररक स्ितन्त्रता र फाइदाको अतभिृवद्धजस्ता आयामलाई सफल र सषम
राष्ट्रको पूिआ
ष िश्यकताका रूपमा तलिु पदषछ । िागररकहरूमा आशा र विश्िास कुि-कुि कुराले िा
के-के भएमा जानदछ ? जातीय, धातमषक, भावर्क, विविधताले गदाष विभि समाजमा रावष्ट्रय पवहचािको
भाििा जगाउिे उपायहरू के-के हुि सक्दछि् ? िागररक स्ितन्त्रता अतभिृवद्ध गिे लक्ष्यका साथ
अगातड बढ्ि कुि-कुि प्राथतमकता तिधाषरण गरी अगातड बढ्िुपिे हो ? आदद प्रश्िहरूका रूपमा
दे ग्खन्त्छि् । राष्ट्र तिमाषण िा पुि: तिमाषणका लातग अत्यािश्यक सं रचिा एिं सं स्थाहरूको तिमाषण गरी
राज्यको प्रभािकारी सछचालि गिष त्यततकै आिश्यक छ । राष्ट्रमा विविध कायषहरू र ततिीहरूको
कायाषन्त्ियिका लातग उपयुि र च ुस्त सं यन्त्रको खााँचो पदषछ । यी विविध पषहरूमा सांसद र
सं सदको भूतमका महत्त्िपूणष हुन्त्छ ।
राष्ट्र र जिताको बृहत्तर वहतका लातग राष्ट्र तिमाषण अपररहायष हुन्त्छ । यसका लातग राज्यका
सम्पूणष सं यन्त्र च ुस्त दुरुस्त हुिपु छष । समािेशी सं सदबाट बिेको सरकारको सं रचिा र चररर पति
समािेशी हुि ु आिश्यक छ । शासि प्रवक्रयामा सरोकार पषको सहभातगता सुतिग्श्चत गदै सरकारका
िीतत तथा कायषक्रम तथा राजस्ि सं कलि र खचषमा जिताले अपित्ि स्िीकार गिुप
ष दषछ । सं सदीय
प्रणालीमा सरकारको सफलता/असफलता अप्रत्यष रूपमा सं सदको पति सफलता/ असफलतासाँग
जोतडएको हुन्त्छ । सरकार कायाषपातलकीय वितधबाट सछचालि हुिे भए पति सरकारको कामको
तिगरािी, परीषण र आतथषक तियन्त्रण भिे सं सदले गदषछ । त्यसैले राज्यका िीतत, कायषक्रम र
कािूिमा सबैले अपित्ि स्िीकािे ग्स्थतत बिाउि सं सदको भूतमका रहेको हुन्त्छ ।
ु को पररिेश, आिश्यकता अिुसार बिाउिे,
राष्ट्र तिमाषणका लातग राजिीततक प्रवक्रयालाई मुलक
रावष्ट्रय एकता तथा मेलतमलापको भाििाको विकास गिे र प्रशासि सं यन्त्रलाई समस्या समाधाि गिष
सक्िे वहसाबले सषम बिाउिे कायषहरू राष्ट्र तिमाषणका पूि ष आिश्यकता हुि ् । वयिै पूिआ
ष िश्यकता
हातसल गिष र िेपालको एकीकरणसाँगै विकतसत राष्ट्रतिमाषणलाई अझ पररस्कृत बिाउि सं सदको भूतमका
रहन्त्छ ।
राष्ट्र तिमाषणका लातग राज्य तिमाषण आिश्यक छ । घार रहेसम्म मार माहुरीहरू एकाकार
भई रहि सक्छि् । आन्त्तररक र बाह्य सुरषा व्यिस्थापि, ििीि विकास व्यििस्थापि, च ुस्त र
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पारदशी सेिा प्रिाह, वहतकारी जिपररचालि र अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्धको व्यिस्थापिमाफषत् राज्यको
ु छष ।
सिलीकरणमा कािूि तिमाषण, तिगरािी, प्रश्िोत्तर र अिुगमि मूल्याङ्ककि केग्न्त्रत हुिप
ग्शशु अिस्थाको सं घीयतामा सरकारका काम विविधता व्यिस्थापि र षेरीय सन्त्तुलि कायम
गदै समृवद्ध र सुख हातसल गिेतफष केग्न्त्रत हुिपु छष । तीि तहका सरकारका बीच र सरकारी एिं
गैरसरकारी सं स्थाहरूका बीचमा औपचाररक अतधकार िा शग्ि र कायषहरूको सङ्कगठि र वितरण
गिेतफष िीतत तिमाषणमा सं घीय सं सदको भूतमका हुन्त्छ ।
वितभन्न राष्ट्रका सांसदहरूबीच प्रत्यष सम्पकष बढाई पारस्पररक मैरी तथा समझदारी अतभिृवद्ध
गदै आपसी तमरता स्थावपत गिष सं सदीय सहभातगतालाई अझ बढी प्रभािकारी बिाउि वितभन्न समयमा
प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभामा पदातधकारीहरू, सदस्यहरू र सं घीय सं सद सग्चिालयका कमषचारीहरूको
िैदेग्शक भ्रमण र आपसी छलफल हुिे गरे को छ । राष्ट्र तिमाषणको कसीमा अधबल मातिएका
अमेररका, बेलायत र चीि जस्ता राष्ट्रहरूको अिुभिले सं सदीय वक्रयाकलापलाई राष्ट्र तिमाषणतफष
पररलग्षत गराउि महत्त्िपूणष भूतमका खेलेको हुन्त्छ ।
सं िैधातिक पररर्दमा प्रतततितध सभाका सभामुख, उपसभामुख र रावष्ट्रय सभाको अध्यष रहिे
भएकोले

सं िैधातिक

तिकायका

पदातधकारीहरूको

तियुग्ि

समािेशी

तसद्धान्त्त

बमोग्जम

गराउि

उहााँहरूको तथा सं िैधातिक तिकायका पदातधकारीहरू, राजदूत, विशेर् प्रतततितध र सिोच्च अदालतका
ु ाईका क्रममा सं सदीय सुिि
ु ाई सतमततको भूतमका
न्त्यायाधीशहरू, न्त्याय पररर्दका सदस्यहरूको सुिि
रहन्त्छ ।
िेपालको राष्ट्र तिमाषणमा टे िा पुनिे खालका िेपाल राज्य िा िेपाल सरकार पष हुिे सग्न्त्ध
िा सम्झौताको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि संघीय सं सदले गदषछ । राष्ट्रलाई व्यापक,
गम्भीर िा दीघषकालीि असर पािे शाग्न्त्त सुरषा, रावष्ट्रय एकता, सीमािा र प्राकृततक स्रोत तथा
उपयोगको बााँडफााँट लगायतका सग्न्त्ध िा सम्झौताको अिुमोदि, सग्म्मलि, स्िीकृतत िा समथषि गिष िा
िगिष सं घीय सं सद स्ितन्त्र रहे को छ ।
राष्ट्रतिमाषणका च ुिौती
राष्ट्रतिमाषण राष्ट्रिासीहरूमा समाि आकाङ्कषा, पवहचाि र एकत्िको अिुभतू त हो । राष्ट्रतिमाषण
रावष्ट्रय एकीकरणको प्रवक्रया हो । राज्यका समस्त सं रचिा र शग्ि राष्ट्रतिमाषणको कायषमा अििरत
वक्रयाशील हुि ु पदषछ। िेपालका सन्त्दभषमा यस प्रवक्रयामा आतथषक, सामाग्जक, राजिीततक र प्रशासतिक
षेरका च ुिौती विद्यमाि दे ग्खन्त्छि् ।
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दे शको 18.7 प्रततशत गररब जिसङ्कख्या, व्यापक बेरोजगारी, अथषतन्त्रको न्त्यूि उत्पादकत्ि,
ाँ ी तिमाषणको सुस्त प्रवक्रया, शहरकेग्न्त्रत आतथषक गततवितध, िैदेग्शक सहायता र
विखग्ण्डत अथषतन्त्र, पुज
अव्यिग्स्थत विकास प्रवक्रयामा रहेका कदठिाइ िै राष्ट्रतिमाषणको आतथषक पषमा विद्यमाि च ुिौती हुि ् ।
जातीय-सांस्कृततक विविधता, परम्परागत सामाग्जक पदसोपाि, परम्परागत सामाग्जक मूल्य,
लैविक असमािता, विखग्ण्डत पाररिाररक अिस्था, आप्रिासि र शहरीकरण र सशस्त्र सामाग्जक द्वन्त्द्व
लगायतका विर्यका च ुिौतीहरू राष्ट्रतिमाषणको सामाग्जक षेरमा विद्यमाि छि् ।
असल राजिीततक सं स्कृततको अभाि, शहर केग्न्त्रत राजिीततक गततवितध, न्त्यूि राजिीततक
सहभातगता,

अग्स्थर राजिीतत

समािेशीकरणको

अभाि,

र

सङ्कक्रमण, राजिीतततभर

राज्यकौशलताको

अभाि,

रावष्ट्रय

अपराधको

भाििा

स्खतलत

राजिीततकरण

र

हुाँदै

जािु,

राजिीततको

ु स्ता राष्ट्रतिमाषणको राजिीततक षेरमा विद्यमाि
अपराधीकरण, िागररक समाज र सिदठत दबाब िहुिज
च ुिौती हुि ् ।
कमजोर षमता, हीि मिोविज्ञाि, कमषचारीतन्त्रीय कायषशैली, प्रशासतिक मूल्य र सदाचारबाट
पृथक, प्रशासि-राजिीतत-सेिाग्राहीबीच विश्िासको अभाि, सुविधा र साधि केग्न्त्रत, न्त्यूि प्रततस्पधी,
सुशासि र सेिाप्रिाहको कमजोर सं यन्त्र, पररितषि, विकास र मूल्य तसजषिाको कमजोर सहयोगी हुि ु
जस्ता च ुिौती राष्ट्रतिमाषणका क्रममा सािषजतिक प्रशासिमा दे ग्खिे च ुिौती हुि ् ।
िागररकतासम्बन्त्धी अग्स्थर िीतत, साझा सम्पकष भार्ाको अभाि, धातमषक, सांस्कृततक, सद्भाि र
सवहष्णुताको अभाि, िेपालको एकीकरणप्रतत दोर्ारोपण, दे शका सबै षेरमा सािषजतिक सेिाको सहज र
समाि

पहुाँच

िहुि,ु सछचार, सम्पकष र

आिागमिको

कदठिाइ हुि,ु राजिीततक दल

लगायत

बुवद्धजीिीहरूमा रावष्ट्रय एकता र आपसी सद्भािप्रतत समुग्चत सजगताको अभाि, जथाभािी शहीद
घोर्णा, अपेषाअिुरूपको व्यिहारको अभाि आपसी विश्िासको सङ्कट रहिुजस्ता कुराहरूले राष्ट्र
तिमाषणमा अिरोध तसजषिा गरे का छि् ।
सुझाि
सं सदको सषमता र स्ितन्त्रता अतभिृवद्धसाँगै राष्ट्र तिमाषणको जग बतलयो हुाँदै जान्त्छ । राष्ट्र
तिमाषणको लातग सं सदले महत्त्िपूणष भूतमका खेलेको भएपति यसको भूतमका अतभिृवद्धका लातग तिम्ि
तलग्खत सुझािहरू मििीय छि्:सांसदहरू कुिै दल, समूह, षेर विशेर्बाट तििाषग्चत भएर आए पति अब उहााँहरूले राष्ट्रको
प्रतततितधत्ि गिुष पछष । समूह/षेर विशेर्को अतधकार मारको कुरा गदाष कतषव्य पषको कतै
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छु वटरहेको त छै ि ? यसतफष पति ध्याि ददिु जरुरी छ । षग्णक चचाषभन्त्दा राष्ट्र वहतलाई ध्याि ददई
लोकवप्रय हुिेतफष आफ्िा बोली, व्यिहार र आचरणलाई केग्न्त्रत गिुष आिश्यक हुन्त्छ ।
राष्ट्र तिमाषणका लातग प्रतततितधत्ि अपररहायष छ । यसो भन्त्दै मा मेरो मान्त्छे को सङ्कख्या कम
भयो, कोटा थप, फलािो षेरमा पूणष समािेग्शता भएि भतिरहिुभन्त्दा षमता अतभिृवद्ध, एकल
प्रतततितधत्िको सोच तथा सामाग्जक कुरीततको अन्त्त्यतफष आफ्िो भूतमका बढाउिुका साथै सो तफषको
वििेकसङ्कगत र इमान्त्दार प्रयास गिुष पति आिश्यक हुन्त्छ।
बतलयो र प्रभािकारी सं सद लोकतन्त्र र विकासको मजबुत आधार स्तम्भ हो । लोकतन्त्रको
ु ले समृवद्ध र िागररकले सुख प्राप्त गिे भएकोले सशि सं सद
सबलीकरण र ददगो विकासमाफषत् मुलक
तिमाषणको लातग अथष राजिीततक पररिेश, सं सदीय सं स्कृततको अभ्यास तथा राजिीततक दल र
सग्चिालयको सं स्थागत षमता अतभिृवद्धमा ध्याि ददिु त्यग्त्तकै जरुरी दे ग्खन्त्छ।
राष्ट्र तिमाषणको एक्लो ग्जम्मेिारी सं सदको मार होइि । सं सद हाम्रै समाजको सुक्ष्म
प्रततविम्ब हो। अध्ययि, अध्ययि भ्रमण, अिुसन्त्धाि, सहभातगता तथा प्रग्शषण कायषक्रमलगायतका
विर्यहरूको बारे मा आिश्यक जािकारी माग भएमा सहज रूपमा त्यस्ता सूचिा तथा जािकारी
उपलधध गराउिे विज्ञसवहतको प्रभािकारी सं स्थाको रूपमा सं घीय सं सद सग्चिालय रहिु/बिाउिु
आिश्यक छ । सं सदको प्रभािकाररता अतभिृवद्धमा सछचार जगत र आमिागररकको पति उग्त्तकै
भूतमका रहे को हुन्त्छ ।
िागररकको Vocie, Choice र Rights को सम्बोधि गिष र सरकारका कामकारिाहीको
आलोचिा गिषका लातग सांसदहरू स्ितन्त्र छि्, तथावप दलीय पिीप प्रणाली र िेतत्ृ िको भयका कारण
यस्तो अभ्यास तबरलै हुिे गदषछ । पररमाणत: सं सद कायषपातलकाबाट प्रभावित हुिे गरे को दे ग्खन्त्छ ।
यस्तो सं स्कृततमा रूपान्त्तरणको खााँचो छ।
"प्रयास गरररहिुहोस्, असफल भइरहिुहोस्, ग्चन्त्ता िगरी फेरर प्रयास गिुह
ष ोस्, असफल
ु ोस्"; स्यामुयल बकेटको यो भिाइ हाम्रो सन्त्दभषमा
हुिहोस् । तर अि असफल राम्रोसाँग हुिह
मिियोनय दे ग्खन्त्छ । िीतत तिमाषणको ज्ञाि यथेष्ठ िहोला । यस मािेमा अध्यारोमा छौँ तर अन्त्धोपि
छै ि भिी दे खाउिु छ वकिवक अाँध्यारोले उज्यालोततरको यारा गछष र अन्त्धोपिले मृत्युततरको । िीतत
तिमाषण गिे षेरमा सुशासि अतभिृवद्ध गिष आिश्यक छ । धातमषक, सामाग्जक, राजिीततक/ प्रशासतिक
षेरमा खग्स्कएको िैततक पषलाई उकासी सुशासि अतभिृवद्ध गिुष आिश्यक छ । िीतत तिमाषणमा
सरोकारिाला िागररकको सं लनितामा 'Co-construction' को अिधारणामा काम गिष सवकन्त्छ ।
यसले राष्ट्र तिमाषणमा महत्त्िपूणष सहयोग पुर्याउाँ छ ।
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तिष्कर्ष
राष्ट्र तिमाषण रावष्ट्रय सुदृढीकरणको प्रवक्रया हो, जुि रावष्ट्रय सङ्कगतत र ऐक्यिद्धता तसजषिा
गिषसके मार हुिे दे ग्खन्त्छ । त्यसैले कततपय अिस्थामा यो दे ग्खिेभन्त्दा पति सिषसाधारणहरूको
अिुभतू तबाट महसुस गररन्त्छ । राष्ट्र तिमाषण, आम िागररकको पवहचाि तिमाषण, स्िातभमाि र
सशिीकरण, एकत्िबोधका लातग गररिे प्रततकात्मक कायषसमेत पदषछि् । सामाग्जक र भौगोतलक
ु मा विविधता र विकासको व्यिस्थापि िै राष्ट्र तिमाषणका लातग अिलम्बि
विविधता भएको मुलक
गररिुपिे रणिीतत हो । िेपालको सं विधाि र सं िैधातिक भाििा पररचालि गिष बिेका षेरगत िीतत र
सं रचिाहरू वयिै पषमा केग्न्त्रत छि् । सं घीय सं सदले वयिै सं िैधातिक भाििाको िीततगत र
सं रचिागत सिलीकरण गदै आएको छ र भविष्यमा पति गरररहिु पदषछ ।
सं सदले आधारभूत रूपमा दे शको लातग आिश्यक कािूि तिमाषण गिे, आिश्यकता अिुसार
पररमाजषि गिे, सरकारको व्यिहार, कामकारिाही र स्िभािको तिगरािी गरी कायषपातलकाको ग्जम्मेिारी
र जिाफदे वहता सुतिग्श्चत गिे, बजेट वितियोजि र स्िीकृत गिे र रावष्ट्रय एिं जिसरोकारको सिालमा
जिआिाजको प्रतततितधत्ि गिे लगायतका कायषहरू गिे क्रममा राष्ट्र तिमाषणलाई केन्त्रतबन्त्दुमा राख्िु
पदषछ । धातमषक, सामाग्जक, राजिीततक, प्रशासतिक षेरमा खग्स्कएको िैततक पषलाई उकासी
सुशासि अतभिृवद्ध गिुष आिश्यक छ । िीतत तिमाषणमा सरोकारिाला िागररकको सं लनितामा 'Co-

construction' को अिधारणामा काम गिष सवकन्त्छ । यसले राष्ट्र तिमाषणमा महत्त्िपूणष सहयोग
पुर्याउाँ छ ।
सन्त्दभष सामग्री
मैिाली, उमेशप्रसाद (2075), सुशासिको सङ्ककट, अन्नपूणष पोष्ट, काठमाडौँ ।
िेम्िाङ, सुिासचन्त्र (2076), सं विधाि तिमाषण, सं सदीय अभ्यास तथा व्यिस्थावपकीय भूतमकाका सम्बन्त्धमा
सं विधाि सभा अध्यषको भूतमका, संसद स्माररका, तसं हदरबार ।
मैिाली, गोपीिाथ (2071), राज्य तिमाषण र राष्ट्र तिमाषण, तिजामती सेिा पतरका (vol.35), काठमाडौँ ।
योगी, गोपालिाथ (2076), िेपालमा सं घीय सं सदको अभ्यास, सं सद स्माररका, तसं हदरबार।
मैिाली, श्यामप्रसाद (2071), शासकीय स्िरूप, सं विधाि र सुशासि, हाइडल प्रेस प्रा.तल., काठमाडौँ ।
राई, विमला पौडेल (2076), सं सद प्रभािकाररताका तसद्धान्त्त र व्यिहार: िेपालमा सं घीय सं सदको अिुभि,
सं सद स्माररका, तसं हदरबार ।

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

435

बस्िेत, लतलतकुमार (2076), राष्ट्र तिमाषण र राज्य तिमाषणको अथष, तभन्नता र अन्त्तरसम्बन्त्ध, प्रशासि पतरका,
काठमाडौँ ।
िेपालको सं विधाि (२०७२), कािूि वकताब व्यिस्था सतमती, बबरमहल, काठमाडौँ ।
तामाङ, परशुराम (2074), तििाषचि पररणाम : व्यिहारको कसीमा समािुपाततक तसद्धान्त्त, रातोपाटी अिलाईि,
काठमाडौँ ।

Poudel, M.P., Public Administration and Nation Building in Nepal, National Book Organization,
New Delhi.
Narayan, J.P. (1975), Nation Building in India, Navachetna Prakashan, New Delhi.
https://hr.parliament.gov.np/np/house-of-representative-nepal
https://na.parliament.gov.np/np/national-assembly-nepal
Pandey, Rupak (2076), Frustration Management in Federal Parliament Secretariat, Samsad
Smarika, Singhdurbar.

436

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

सं विधाििाद र िेपालको सं विधाि

किीन्त्रप्रसाद लम्साल



सारांश

सं विधाििाद सं िैधातिक सिोच्चता, सं विधािको सम्माि, सं विधािप्रततको तिष्ठा तथा सं िैधातिक दशषि
हो । यसले सीतमत सरकार तथा िागररकका लातग अतधक स्ितन्त्रताको पषपोर्ण गदषछ ।
सं विधाििादले

ु ार सञ्चालि गिुपष िे र सरकारको सत्ताको
शासि व्यिस्था सं िैधातिक ममाषिस

उत्पग्त्तसमेत सं विधािबाट िै हुिपु िे माग गदषछ । िेपालको ितषमाि सं विधािले सं विधाििादका
आधारभूत तथ्य एिं गुणहरूका रूपमा सं िैधातिक सिोच्चता, सािषभौमसत्ता र राजकीय सत्ता िेपाली
जितामा तिवहत, कायषपातलका, व्यिस्थावपका र न्त्यायपातलकाबीच शग्ि पृथक्करण तथा सन्त्तुलि र
तियन्त्रण, मौतलक हक, सीतमत सरकारजस्ता धेरै गुणहरूलाई अिीकार गरे को छ । मौतलक हक
कायाषन्त्ियि सम्बन्त्धी अतधकांश कािूि बतिसकेका सन्त्दभषमा िेपालमा सं विधाििादलाई आत्मसात् गदै
लतगएको पाइन्त्छ । यद्यवप, व्यिहारमा कायाषन्त्ियि हुि समय लानिुलाई स्िाभाविक मान्न सवकन्त्छ ।
प्रस्तुत लेखमा सं विधाििादको अिधारणा, मूलभूत अन्त्तरिस्तु, प्रकार तथा िेपालको सं िैधातिक
विकासक्रमका साथै ितषमाि सं विधािलाई सं विधाििादका दृवष्टले समीषा गिे प्रयास गररएको छ ।
सं विधाििादको अिधारणा
परम्परागत रूपमा राज्यको उत्पग्त्तसाँगै सरकारको उत्पग्त्त हुि पुनयो । राज्य सञ्चालिका
लातग शासि व्यिस्था अिीकार गररयो । शासिको सम्पूणष अतभभारा सरकारको कााँधमा आइपुनयो ।
सारभूत रूपमा कािूि तिमाषण, कािूि कायाषन्त्ियि र कािूिको व्याख्या िै राज्यका परम्परागत कायष
हुि ् । राज्यशग्ि र स्रोतको प्रयोग गरी शासि सञ्चालि गिे क्रममा राज्यका प्रमुख तीि कायषहरू
सरकारकै ग्जम्मेिारीका विर्य बिे । वितधको शासि, सीतमत शासि तथा शग्ि पृथक्करणको
तसद्धान्त्त प्रततपादि हुिपु ूि ष राज्यका तीिै शग्ि शासकले प्रयोग गदषथे । शासक एक्लैले विधावयकी
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अतधकार, कायषकाररणी अतधकार र न्त्यावयक अतधकार प्रयोग गिष थालेपतछ शासकमा स्िेच्छाचाररता,
ु ा साथै
तिरङ्ककुशता र तािाशाही प्रिृग्त्त हािी हुि पुनयो । यसबाट िागररक स्ितन्त्रताको हिि हुिक
िागररकमातथ शासकको अत्याचार बढ्ि थाल्यो । शासकको असीतमत अतधकारमातथ अङ्ककुश लगाई
शासकलाई उत्तरदायी तुल्याउि अिेक उपायहरूको अन्त्िेर्ण गिष थातलयो । फलतः वितधको
शासिको जन्त्म हुि पुनयो ।
वितधको शासिले शासकको अतधकारमा सीमाङ्कि, राज्यशग्िको राज्यका अङ्कगहरूमा स्पष्ट
विभाजि तथा िागररक स्ितन्त्रताको पषपोर्ण गदषछ । वितधको शासि कािूिको शासिको पयाषय
हो । कािूिको विकासको उपजका रूपमा सं विधािको प्रादुभाषि भयो । सं विधािलाई कािूिहरूको
जििीका रूपमा सं ज्ञा ददाँ दै सिोच्च कािूिको है तसयत प्रदाि गररयो । सं विधािको विकाससाँगै
सं विधाििादको

अिधारणा

विकतसत

भयो

।

परम्परागत

रूपमा

राज्यको

उत्पग्त्तकालदे ग्ख

िै

सं विधाििादको प्रयोग गिष थातलएको हो । आधुतिक रूपमा सं विधाििादको जग बसाल्िे िे य सि्
1215 को बेलायतको म्यानिाकाटाषलाई जान्त्छ । म्यानिाकाटाषले बेलायतमा कािूि सिोच्च हुन्त्छ
भन्त्िे अिधारणालाई बतलयो स्तम्भका रूपमा स्थापिा गिष सफल बिायो । त्यही अिधारणाले प्रथमतः
बेलायतमा सं विधाििादलाई स्थापिा गिष सफल भयो । शासिमा उदारीकरण, सीतमत शासि,
लोकताग्न्त्रक मूल्यमान्त्यताको विकास, जिसचेतीकरण, मािि अतधकार जागरण, विश्वव्यापीकरण जस्ता
विर्यहरूको विकाससाँगै सं विधाििादको लहर विश्वभरर फैलि सफल भएको दे ग्खन्त्छ ।
सामान्त्य अथषमा सं विधाििादले सं िैधातिक सिोच्चतालाई स्िीकार गदै राज्यव्यिस्था सञ्चालि
गिुप
ष िेमा जोड ददन्त्छ । सं िैधातिक सिोच्चतालाई स्िीकार गरी सं विधािको सम्माि, सं िैधातिक ममष र
भाििाको पालिा एिं लोकताग्न्त्रक मूल्यमान्त्यतालाई आत्मसात् गररएको वितधको शासिको उत्कृष्ट रूप िै
सं विधाििाद हो । सं विधाििादले सीतमत सरकार र िागररक स्ितन्त्रतालाई महत्त्ि ददन्त्छ । यसले
ु िे तथा
शासक जततसुकै शग्िशाली भए तापति उसलाई पररबग्न्त्धत गरी उसको शग्िको सीमाङ्कि हुिप
सरकारको सत्ताको उत्पग्त्त सं विधािबाट िै हुिपु िे माग गदषछ । सं विधाििाद तिरङ्ककुश, तािाशाही एिं
अिुत्तरदायी शासिका विरुद्धमा प्रादुभाषि भएको मान्त्यता हो । सं विधाििादले शासकको शग्ि प्रयोगको
आधार र सीमा तिधाषरण गदषछ भिे िागररक अतधकारको पषपोर्ण गदषछ । सं विधाि र सं िैधातिक सरकार
सं विधाििादका दुई महत्त्िपूणष आधारस्तम्भ हुि ् । सं विधाििादका

सन्त्दभषमा

सं विधाि

भन्नाले

लोकताग्न्त्रक सं विधािलाई बुग्झन्त्छ भिे सं िैधातिक सरकार भन्नाले सीतमत सरकारलाई बुग्झन्त्छ ।
सीतमत सरकार वितधद्वारा सीतमत, तियग्न्त्रत तथा प्रततबग्न्त्धत सरकार हो ।
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सं विधाििादका मूलभूत तत्त्ि
सं विधाििादले

लोकताग्न्त्रक

सं विधािको

पररकल्पिा

गदषछ

।

अतः

सं विधाििादका

अन्त्तरिस्तु िा विशेर्ता र लोकताग्न्त्रक मूल्यमान्त्यता समाि छि् । मूलभूत रूपमा सं विधाििादका
तत्त्ि िा विशेर्तालाई तिम्िािुसार उल्लेख गिष सवकन्त्छ:सं विधाि मूल कािूि िा सं िैधातिक सिोच्चता,
•

सीतमत एिं जिउत्तरदायी सरकार,

•

िागररक अतधकार तथा सम्मािको सुतिग्ितता,

•

शग्ि पृथक्करण, तियन्त्रण र सन्त्तुलि (सं सद, कायषपातलका र न्त्यायपातलकाबीच)

•

स्ितन्त्र न्त्यायपातलका र न्त्यावयक पुिरिलोकि,

•

कािूिी राज्यको अिधारणालाई आत्मसात्,

•

सं िैधातिक तिकाय एिं सं विधाि सं शोधिको व्यिस्था,

•

बातलग मतातधकारबाट प्रतततितध छान्न पाउिे अतधकार,

•

आितधक तथा तिष्पष तििाषचि प्रणाली,

•

बहुमतको शासि र अल्पमतको सशि प्रततपषी,

•

शासि व्यिस्था र प्रणालीको लोकताग्न्त्रकीकरण,

•

राजिीततक दलहरूको अग्स्तत्ि,

•

शग्ि सन्त्तुलिका प्रािधाि ।

सं विधाि र सं विधाििाद
सं विधाििादसम्बन्त्धी परम्परागत र आधुतिक गरी दुईिटा दृवष्टकोण प्रचतलत छि् ।
परम्परागत

दृवष्टकोण

अिुसार

सं विधाििाद

हुिका

लातग

तलग्खत

सं विधाि

हुिपु िे

र

तलग्खत

ु िे मान्त्यता रहे को छ भिे आधुतिक दृवष्टकोण अिुसार सं विधाििादका
सं विधािबमोग्जमको सरकार हुिप
लातग तलग्खत सं विधाि मार पयाषप्त छै ि । त्यसका लातग उदार एिं लोकताग्न्त्रक सं विधाि र िागररक
केग्न्त्रत शासि व्यिस्था भएमा मार सं विधाििाद कायम हुन्त्छ । त्यसैगरी तलग्खत सं विधाि िभएको
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तर लोकताग्न्त्रक मूल्यमान्त्यताबाट सञ्चातलत शासि व्यिस्था समेतलाई सं विधाििादका रूपमा तलि
सवकन्त्छ ।
कततपय सन्त्दभषमा पयाषयका रूपमा बुग्झए तापति सं विधाि र सं विधाििाद दुई तभन्न तर
अन्त्तरसम्बग्न्त्धत विर्य हुि ् । सं विधाििाद सं िैधातिक दशषि, दृवष्टकोण र आदशष हो । यसले
सं विधािप्रततको तिष्ठालाई जिाउाँ छ । सं विधाििादले सं विधािको माग गदषछ तर यसमा सं विधाििादका
मूलभूत तत्त्ि अतििायष हुिपु दषछ । सं विधाि तिमाषण गदै मा सं विधाििाद हुन्त्छ िै भन्त्िे सुतिग्ित गिष
सवकाँदै ि । वहट्लर र मुसोतलिोले समेत सं विधाि तिमाषण गरे का तथए तर ती सं विधािमा सं विधाििादको
सुिास तथएि, ततिमा स्िेच्छाचाररता र मिोमािीको गन्त्ध तथयो । सं विधाििादले जिता र शासक दुिैमा
वितधसम्मत पररबन्त्ध खोज्छ तर ती सं विधाि जिताका लातग अषरशः लागू हुन्त्थे वकन्त्तु शासक (वहट्लर र
मुसोतलिो) सं विधािका पररबन्त्धमा तथएिि्, उिीहरूले आफूलाई सं विधािभन्त्दा मातथ राखेका तथए । जुि
दे शको सं विधािले सं विधाििादका आधारभूत तत्त्िहरूलाई समािेश गरे को हुाँदैि, उि सं विधाि जीिन्त्त हुि
सक्दै ि ।
सं विधाििादका प्रकार
सं विधाििादका प्रकार सम्बन्त्धमा मतैक्य पाइाँदैि । व्यिहारतः राजिीततक सं विधाििाद,
कािूिी सं विधाििाद, आतथषक सं विधाििाद र सामाग्जक सं विधाििादमा िगीकरण गरी अध्ययि गिष
सवकन्त्छ ।
राजिीततक सं विधाििाद
राजिीततक सं विधाििादले सरकारको सत्ताको उत्पग्त्त सं विधािबाट हुिपु िे साथै सरकारको
अतधकारको सीमाङ्कि सं विधािले िै गिे पद्धततलाई समेट्दछ । राजिीततक सं विधाििाद कायम गिष
मूलतः तिम्ि विर्यहरूको उपग्स्थतत आिश्यक पदषछ:-
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•

िागररक सिोच्चता िा सािषभौमसत्ता जितामा तिवहत,

•

सं सदप्रतत उत्तरदायी सरकार,

•

मग्न्त्रपररर्द्का सदस्यहरूमा सामूवहक उत्तरदावयत्िको भाििा,

•

बातलग मतातधकार तथा आितधक तििाषचि प्रणाली,

•

समािुपाततक समािेशी तसद्धान्त्त अिलम्बि,

•

प्रेस स्ितन्त्रता,

•

राज्यका तिदे शक तसद्धान्त्त तथा िीततहरूको अिलम्बि,
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•

उत्तरदायी र सशि प्रततपष,

•

विश्वास तथा अविश्वासको प्रस्तािद्वारा सरकारको िैधता परीषण,

•

महातभयोगको व्यिस्था,

•

सं सदीय सतमततहरूको वक्रयाशीलता,

•

अतधकारको विकेन्त्रीकरण,

•

समािेशी शासि प्रणाली अिलम्बि,

•

ु ाई सम्बन्त्धी व्यिस्था,
सं सदीय सुिि

•

सं िैधातिक तिकायहरूको वक्रयाशीलता ।

कािूिी सं विधाििाद
कािूिी सं विधाििादले न्त्यायपातलकाको प्रभािकारी भूतमकालाई इवित गदषछ । यसले
न्त्यायपातलकाले न्त्याय सम्पादि िा न्त्यावयक प्रवक्रयाका माध्यमबाट व्यिस्थावपका तथा कायषपातलकाका
कामकारिाहीलाई वितधसम्मत र व्यिहारसम्म बिाई जिउत्तरदायी बिाउिे पद्धततलाई समेट्दछ ।
कािूिी सं विधाििादले मूलभूत रूपमा सं िैधातिक सिोच्चता तलग्खत िा अतलग्खतरूपमा, मौतलक
अतधकार तथा मािि अतधकार सं रषण, न्त्यावयक पुिरिलोकिसवहतको स्ितन्त्र न्त्यायपातलका, न्त्यावयक
सवक्रयता र न्त्यावयक आत्मसं यम, सं विधािको आधारभूत सं रचिाको तसद्धान्त्त अिलम्बिजस्ता विर्यलाई
इवित गदषछ ।
आतथषक सं विधाििाद
आतथषक सं विधाििादले मूलतः कािूिबमोग्जम बाहे क कर लगाउि िा ऋण तलि िपाइिे
विर्य, उदारिादी अथषतन्त्र िा आतथषक िीतत, पारदशी सािषजतिक आतथषक वक्रयाकलाप, आतथषक
शोर्णको अन्त्त्यसवहतको समतामूलक समाज, आतथषक उपलग्धधहरूको न्त्यायोग्चत वििरण, आतथषक
गततवितधमा

सरोकारिालाको

समतामूलक

पहुाँच,

सम्मािजिक

पवहचाि

र

कमजोर

पषको

मूलप्रिाहीकरणजस्ता विर्यलाई प्रततविग्म्बत गदषछ ।
सामाग्जक तथा सांस्कृततक सं विधाििाद
सामाग्जक सं विधाििादले मूलतः सामाग्जक शोर्ण एिं अन्त्यायको अन्त्त्य, सामाग्जक तथा
सांस्कृततक विभेदको अन्त्त्य, सामाग्जक तथा सांस्कृततक पवहचाि र सम्माि, धातमषक एिं सांस्कृततक
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स्िायत्तता र सवहष्णुता, सामाग्जक वक्रयाकलापमा सहभागी हुिे अिसर, सभ्य र समतामूलक समाज
तिमाषणजस्ता विर्यलाई समेट्दछ ।
िेपालको सं िैधातिक विकास र सं विधाििाद
िेपालको सं िैधातिक विकासक्रमको इततहासले केिल सात दशक मार पूरा गरे को छ ।
वि.सं . 2004 को िेपाल सरकार िैधातिक कािूिसाँगै िेपालमा सं िैधातिक विकास प्रारम्भ भएको
हो । वि.सं . 2004 दे ग्ख ितषमाि सं विधािसम्म आइपुनदा िेपालमा सातिटा सं विधाि बतिसकेका
छि् । छोटो-छोटो समयमा सं विधाि पररितषि भइरहिुका मूलभूत कारणमा ददगो सोचमा आधाररत
भई सं विधाि तिमाषण िगररिु, सं विधािमा जिभाििा समेट्ि िसक्िु, शासकको स्िेच्छामा सं विधाि
सं शोधि हुि,ु शासक सं विधािभन्त्दा मातथ रहिु, सं विधाि सं शोधिका प्रशस्त प्रािधाि िरहिु,
लोकताग्न्त्रक मूल्यमान्त्यता अिलम्बि िगररिु रहेका छि् । सं षेपमा सं विधाििादका अन्त्तरिस्तुलाई
सं विधािमा आन्त्तररकीकरण िगररिु िा आन्त्तररकीकरण गररए तापति व्यिहारमा कायाषन्त्ियि िगररिु िै
सं विधाि पररितषि भइरहिे मूल कारण हो । यस सन्त्दभषमा िेपालको सं िैधातिक विकासक्रमलाई
सं विधाििादका दृवष्टले चचाष गिे प्रयास गररएको छ ।
िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, 2004: िेपालको सं िैधातिक इततहासमा प्रथम सं विधाि मातििे
िेपाल

सरकार

िैधातिक

कािूि,

2004

मा

राणा

प्रधािमन्त्रीहरूले

प्रयोग

गदै

आएका

विशेर्ातधकारहरू तिवहत तथए । कायषकाररणी अतधकारका साथै सम्प्रभुता प्रधािमन्त्रीमा िै तिवहत रहिे
प्रािधािले यस सं विधािलाई सं विधाििादका दृवष्टले कमजोर तुल्याएको पाइन्त्छ । िागररकका लातग
सीतमत मौतलक हकको व्यिस्था गरे को भए तापति िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, 2004
कायाषन्त्ियिमा आउि सकेि ।
िेपालको अन्त्तररम शासि विधाि, 2007: तिरङ्ककुश राणा शासिको अन्त्त्य गरी िागररक अतधकारलाई
सं रषण गिष राजा तरभुििबाट जारी यस सं विधािले लोकताग्न्त्रक पररपाटीको प्रारम्भ गरे को तथयो ।
यस सं विधािले कायषकाररणी अतधकार िी 5 (राजा) मा रहिे, स्ितन्त्र न्त्यायालयका रूपमा प्रधाि
न्त्यायालय साथै एक सदिात्मक व्यिस्थावपकाको व्यिस्था गरे को तथयो । सं विधाििादका सीतमत गुण
अिीकार गिे प्रयास गरे को यो सं विधाि िेपालको सं विधाि, 2015 जारी िभएसम्म कायम रह्यो ।
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, 2015: सं सदीय प्रणालीको अभ्यास प्रारम्भ गरे को यस सं विधािले सीतमत
लोकतन्त्रलाई प्रिद्धषि गिष सफल भएको पाइन्त्छ । यसै सं विधािबमोग्जम बातलग मतातधकारको प्रयोग
भई विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका िेतत्ृ िमा प्रथम जितििाषग्चत सरकार गठि भएको तथयो । िेपालको
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कायषकाररणी अतधकार िी 5 मा रहिे प्रािधािले सं विधाििादका दृवष्टमा उत्कृष्ट सं विधाि बन्न
सकेि ।
िेपालको

सं विधाि, 2019:

िेपालको

इततहासमा

वि.सं .

2017 पौर् 1 गते

विश्वेश्वरप्रसाद

कोइरालाको जितििाषग्चत सरकारलाई अपदस्थ गरी तत्कालीि राजा महेन्त्रले िेपाल तिदषलीय पञ्चायत
व्यिस्थाको घोर्णा गरे । पञ्चायती व्यिस्थालाई िैधातिकता ददि राजा महेन्त्रले वि.सं . 2019 पुर् 1
गते िेपालको सं विधाि, 2019 जारी गरे । कायषकाररणी, विधावयकी तथा न्त्यावयक तीिै अतधकार िी
5 मा रहिे प्रािधाि सं विधाििाद विपरीत दे ग्खन्त्छ तथावप सिोच्च अदालत, मौतलक हक तथा
सं िैधातिक तिकायको व्यिस्था जस्ता प्रािधािले िागररक अतधकारलाई धेरै हदसम्म सुरग्षत बिाएको
पाइन्त्छ ।
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, 2047: पूणष लोकताग्न्त्रक व्यिस्थाअिुरूप जारी िेपाल अतधराज्यको
सं विधाि, 2047 ले सं विधाििादका अन्त्तरिस्तु पूणत
ष ः अिीकार गरे को तथयो । सािषभौमसत्ता र
राजकीय सत्ता राजाबाट जितामा हस्तान्त्तरण गरी िागररक सिोच्चता र सम्माि अतभिृवद्ध गरे को यस
सं विधािलाई विश्वकै उत्कृष्ट सं विधािको सं ज्ञा समेत ददइएको तथयो । मूलतः असं शोधिीय चरररका
साथै सशस्त्र द्वन्त्द्व तथा 2062/63 को जिआन्त्दोलिको पररणामस्िरूप तसग्जषत राजिीततक
पररितषिलाई सं स्थागत गिष िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, 2063 ले यस सं विधािलाई विस्थावपत
गर्यो ।
िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, 2063: वि.सं . 2052 दे ग्ख सुरू भएको सशस्त्र द्वन्त्द्व र 2062/63
को जिआन्त्दोलिबाट तसग्जषत माग एिं धारणालाई सम्बोधिका साथै सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्र
िेपालको आन्त्तररक व्यिस्थापि गिष अस्थायी रूपमा िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, 2063 जारी
भयो । यस सं विधािले सं विधाििादका गुणहरूलाई अिीकार गदै िेपालको शाग्न्त्त तिमाषण प्रवक्रयालाई
टुिोमा पुर्याउि आधार प्रदाि गरे को तथयो ।
सं विधाििादका कसीमा िेपालको ितषमाि सं विधाि
िेपाली जिताका िाममा सं विधाि सभाबाट जारी िेपालको ितषमाि सं विधािको आदशषतालाई
सं विधाििादका रूपमा तलि सवकन्त्छ । सैद्धाग्न्त्तक दृवष्टले िेपालको सं विधािलाई उत्कृष्ट सं विधािको सं ज्ञा
ददइएको छ । सं विधाििादका मूलभूत आधार सं िैधातिक सिोच्चता, सीतमत सरकार, िागररक स्ितन्त्रता,
सं विधािको स्िीकायषजस्ता प्रािधािलाई आधार मािी िेपालको सं विधािलाई सं विधाििादका दृवष्टले समीषा
गिे प्रयास गररएको छ ।
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सं विधाििादसाँग अिुकूलि विर्य
सं िैधातिक सिोच्चताका दृवष्टले: सं विधािलाई मूल कािूि मािी सं िैधातिक सिोच्चतालाई स्िीकार गररएको,
सं विधािसाँग बाग्झिे कािूि बाग्झएको हदसम्म अमान्त्य हुिे तथा राष्ट्रपतत र उपराष्ट्रपततसमेतले सं विधािको
पालिा गिुप
ष िे प्रािधाि सं विधाििाद अिुकूल दे ग्खन्त्छि् ।
सीतमत सरकारका दृवष्टले: सीतमत सरकारको अिधारणालाई मूतत
ष ा ददि िेपालको सं विधािले राज्यशग्िलाई
खण्ड-खण्डमा विभि गरे को छ । सं सद, कायषपातलका तथा न्त्यायपातलकाबीच शग्ि पृथक्करण, तियन्त्रण र
सन्त्तुलि साथै सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहसवहतको राज्य सं रचिा र राज्यशग्िको प्रयोग तीिै तहबाट हुिे
व्यिस्था छ । स्थािीय तहको िडा सतमततसम्म अतधकार विकेन्त्रीकरण गररएको छ । आितधक
तििाषचिलाई महत्त्िपूणष स्थाि ददइएको छ । शासिमा बहुस्तरीयता अिलम्बि गिुक
ष ा साथै अथषतन्त्रमा
सािषजतिक, तिजी र सहकारी षेरको भूतमकालाई उल्लेख्य स्थाि प्रदाि गररएको छ । सरकारको
शग्िमा अङ्ककुश लगाई जिताप्रतत उत्तरदायी बिाउि तिजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताि ल्याउि सवकिे
प्रािधाि छ । राज्यका तीि तहबीच समन्त्िय, सहअग्स्तत्ि, सहकाररता र पारस्पररक सहयोगका
तसद्धान्त्तमा आधाररत अन्त्तरसम्बन्त्ध हुिे व्यिस्थासमेतले सीतमत सरकारको ममषलाई उजागर गदषछ ।
सरकारको गठि र विघटिमा सं सद्को भूतमका रहिे व्यिस्था छ । सरकारको शग्ि थप कटौतीका लातग
प्रधािमन्त्रीले सं सद विघटि गिष िपाउिे प्रािधािलाई िौलो सं सदीय विशेर्ता िा अभ्यासका रूपमा तलि
सवकन्त्छ । त्यसैगरी स्ितन्त्र सं िैधातिक तिकायहरूको व्यिस्था र मग्न्त्रपररर्द्का सदस्यहरू सं सद्प्रतत
उत्तरदावयत्ि हुिपु िेजस्ता प्रािधाि सं विधाििाद अन्त्तगषत सीतमत सरकारसाँग तादात्म्य दे ग्खन्त्छि् ।
िागररक स्ितन्त्रता तथा सम्मािका दृवष्टले: सं विधाििादले िागररक स्ितन्त्रता र सम्मािको पषपोर्ण
गदषछ

।

िेपालको

सं विधािमा

सािषभौमसत्ता

र

राजकीय

सत्ता

िेपाली जितामा

रहिे

व्यिस्था

छ । सम्मािपूिक
ष
बााँच्ि पाउिे हक, स्ितन्त्रताको हक, समािताको हक, सामाग्जक न्त्यायको हक,
सं िैधातिक उपचारको हकलगायत ३१ िटा मौतलक हकको व्यिस्था गररएको छ । िागररक अतधकार
रषाथष स्ितन्त्रता न्त्यायपातलकाको प्रािधाि छ । बातलग मतातधकारको व्यिस्था तथा रावष्ट्रय महत्त्िका
विर्यमा जिमत सङ्कग्रह गिष सवकिे व्यिस्था छ । उग्ल्लग्खत व्यिस्थाहरू सं विधाििादका अन्त्तरिस्तुसाँग
सम्बग्न्त्धत छि् ।
अन्त्य व्यिस्था: िेपालको सं विधािमा न्त्यावयक पुिरिलोकिको व्यिस्था र उच्च अदालतलाई समेत मौतलक
हक प्रचलि गिे, गराउिे अतधकारलाई पति सं विधाििादका विशेर्ताका रूपमा तलि सवकन्त्छ ।
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सं विधाििादका दृवष्टले िेपालको सं विधािमा सीमाङ्कि
ु को सं विधाि पूणत
ु सम्पन्न हुि सक्दै ि । सं विधाि गततशील
विश्वको कुिै पति मुलक
ष ः सिषगण
दस्तािेज भएकाले जिताका पररिततषत माग र राष्ट्रको आिश्यकतालाई सम्बोधि गिष, समस्याको समाधाि
गिष, पररितषिलाई सं स्थागत गिष, अिसरको उपयोग गिष र ििीि मूल्य र मान्त्यतालाई आत्मसात् गिष
सं विधािमा आिश्यकता अिुसार सं शोधि गिष सवकिे प्रािधाि राग्खिु आिश्यक हुन्त्छ । संविधाििादका
अन्त्तरिस्तुलाई मूलभूत रूपमा अिीकार गरे को भए तापति िेपालको सं विधािमा सं विधाििादका दृवष्टले
केही सीमाङ्कि दे ग्खन्त्छि्, जसलाई तिम्ि बमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छ:सं विधािको सिषस्िीकायष: सं विधाििादले सबैका लातग सं विधाि र सबैका लातग स्िीकायष सं विधािको
पररकल्पिा गदषछ । सबैको अपित्ि ग्रहण गिष िसक्िु सं विधाििादका दृवष्टले यस सं विधािको कमजोरी
मातिन्त्छ । गहि र सघि िाताष एिं सं िादका माध्यमबाट असन्त्तुष्ट पषका जायज माग सम्बोधि गरी
सं विधािमा समावहत गिष सकेमा यस सं विधािले सिषस्िीकायषको ताज पवहररि पाउिे दे ग्खन्त्छ ।
मौतलक हक प्रचलिसम्बन्त्धी विर्य: संविधाििादले मौतलक हक तात्कातलक हुिपु िे र कायाषन्त्ियिको
विर्य सं विधािमा िै उल्लेख हुिपु िे माग गदषछ तर िेपालको सं विधािमा मौतलक हकको कायाषन्त्ियिलाई
भविष्यपरक र सशतष बिाइएको दे ग्खन्त्छ । तीि िर्षतभर कािूि बिाई मौतलक हक कायाषन्त्ियि गिे
विर्य सं विधाििादको तसद्धान्त्त प्रततकूल ठहदषछ ।
सं विधाि सं शोधिसम्बन्त्धी विर्य: सं विधाििादले लग्चलो सं विधािको पररकल्पिा गदषछ । यसले सामान्त्य
प्रवक्रयाबाट सं विधाि सं शोधि गिष सवकिे प्रािधाि हुिपु िे माग गदषछ । िेपालको सं विधािलाई सं शोधि
गिष सं घीय सं सदको दुिै सदिको दुईततहाइ बहुमत चावहिे तथा प्रदे शको षेरातधकारमा पिे विर्यमा
सं विधाि सं शोधि गिुप
ष िे भएमा प्रदे शको समेत सहमतत तलिुपिे जस्ता प्रािधािले सं विधाि सं शोधिको
विर्यलाई जवटल बिाएको दे ग्खन्त्छ ।
िेपालमा सं विधाििादका समस्या र च ुिौती
सं विधाििाद सं िैधातिक विचारधारा हो । सं विधािमा सं विधाििादका अन्त्तरिस्तु िा तत्त्ि
समािेश गदै मा त्यसले पूणत
ष ा पाउि सक्दै ि । मुख्य विर्य अन्त्तरिस्तुहरूको व्यािहाररक कायाषन्त्ियि
हो । िेपालको सं विधािमा सं विधाििादका मूलभूत तत्त्िहरूलाई आत्मसात् गररए तापति कायाषन्त्ियि पष
वफतलो दे ग्खन्त्छ । यस सन्त्दभषमा िेपालमा सं विधाििाद कायाषन्त्ियिका समस्या तथा च ुिौतीहरूलाई
तिम्िािुसार उल्लेख गिष सवकन्त्छ:-
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•

व्यिस्थावपका जिमतका िाममा, कायषपातलका शग्िका आडमा र न्त्यायपातलका सं विधाि
तथा

कािूिको

व्याख्या

गिे

िाममा

स्िेच्छाचारी

बन्न खोज्िे

पररपाटीले

सं िैधातिक

सिोच्चताको ममषलाई च ुिौती ददएको छ ।
•

सं विधािप्रतत असन्त्तुष्ट पषहरूको जायज मागलाई समेटी सं विधाि सं शोधि गिुष थप
च ुिौतीपूणष दे ग्खन्त्छ ।

•

बलात्कार, हत्या एिं वहं साका घटिामा िृवद्ध हुिे तर अपराधीले सजाय िपाउिे प्रिृग्त्तले
वितधको शासिको उपहास गरे को छ ।

•

ु ा साथै िग्जरहरूमा विविधता पाइिु
न्त्यायालयका कामकारिाही जवटल र खग्चषलो हुिक
सं विधाििादका लातग च ुिौती तसद्ध भएको छ ।

•

राजिीततक

सहमततको

दुरूपयोगबाट

राजिीतत

िा

सरकार

अिुत्तरदायी

बन्त्दै

जािु

सं विधाििादको तसद्धान्त्त विपरीत छ ।
•

वििा आधार िा मापदण्ड न्त्यावयक मुद्दा वफताष तलिे प्रिृग्त्त बढ्दै जािु स्ितन्त्र न्त्यायालयको
तसद्धान्त्त प्रततकूल मातिन्त्छ ।

•

सं सदीय तिदे शिको पूणप
ष ालिामा प्रततबद्धताको कमी तथा सं सद्मातथ कायषपातलका हािी हुि
खोज्िुले शग्ि सन्त्तुलि र तियन्त्रणको तसद्धान्त्तको उपहास भएको दे ग्खन्त्छ ।

•

न्त्यायाधीश तथा सं िैधातिक तिकायका पदातधकारीहरूको तियुग्िमा राजिीततक भागबण्डाले
प्रिय पाउिु सीतमत सरकारका साथै स्ितन्त्र न्त्यायालय एिं स्ितन्त्र सं िैधातिक तिकायको
अिधारणा विपरीत छ ।

उग्ल्लग्खत च ुिौतीहरूको तिरूपणबाट िै सं विधाििादको आदशषले मूतरू
ष प पाउि सक्दछ ।
जिमतको सम्माि, कायषकाररणी शग्िको न्त्यायपूणष प्रयोग, न्त्यावयक अतधकारको वििेकशील प्रयोग,
सं िैधातिक तिकायहरूको वक्रयाशीलता, तहगत सरकारहरूको प्रभािकारी कायषसम्पादि एिं अतधकारप्रतत
ु
सचेत र कतषव्यप्रतत तिष्ठािाि् चेतिशील िागररकहरूको सं यि
प्रयासबाट मार सं विधाििादले साथषकता
प्राप्त गिष सक्िेमा दुईमत रहाँदैि ।
तिष्कर्ष
सं विधाििादले असल राजिीततक सं स्कार, कुशल र स्िच्छ प्रशासि तथा सषम, तिष्पष एिं
स्ितन्त्र न्त्यायपातलकाको पषपोर्ण गदषछ । सं विधाििादले सरकारको स्िेच्छाचारी र तिरङ्ककुश शग्िका
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प्रयोगमा अङ्ककुश लगाउाँ दै िागररक अतधकार, स्ितन्त्रता र सम्मािको सुतिग्ितता प्रदाि गदषछ ।
राजिीततक, कािूिी, आतथषक तथा सामाग्जक सं विधाििादका स्िरूपमा तमग्ित सं विधाििादको सं योजिद्वारा
िास्तविक सं विधाििादको प्रत्याभूतत गिष सवकन्त्छ । िेपालमा अन्त्य सं विधाििादभन्त्दा तुलिात्मक रूपमा
कािूिी

सं विधाििाद सफल

दे ग्खन्त्छ

।

कािूिी

सं विधाििादभन्त्दा

राजिीततक सं विधाििाद

प्रथम

आिश्यकता मातिन्त्छ । िेपालको सं विधािले सं विधाििादका अतधक अन्त्तरिस्तु आत्मसात् गरे को छ ।
सं विधाििादसाँग सम्बग्न्त्धत प्रश्न िा सीमाङ्किहरूको सम्बोधि गरी यसका अन्त्तरिस्तुहरूको व्यािहाररक
कायाषन्त्ियि गिष सकेमा िेपालमा पूणष सं विधाििाद लागू हुिे दे ग्खन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (2072), कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत
िेपालको अन्त्तररम सं विधाि, 2047, कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत
िेपालको सं विधाि, 2019, कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत
िेपाल अतधराज्यको सं विधाि, 2015, कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत
िेपालको अन्त्तररम शासि विधाि, 2007, कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत
िेपाल सरकार िैधातिक कािूि, 2004, कािूि वकताब व्यिस्था सतमतत
सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्िय) ऐि, 2077¸ कािूि वकताब व्यिस्था
सतमतत
मैिाली श्यामप्रसाद¸शासकीय स्िरूप, सं विधाि र सुशासि : शासवकय स्िरूप
अतधकारी सुरेश, शाखा अतधकृत, दद्वतीय र तृतीय पर
वितभन्न िेबसाइटहरू ।
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पारदग्शषताको कसीमा सं घीय सं सद

यज्ञबहादुर भण्डारी 
सारांश

सं घीय सं सद राज्यको सिोच्च विधावयकी तिकाय हो । िेपालको सं विधािको धारा ८३ मा प्रतततितध
सभा र रावष्ट्रय सभा िामका दुई सभासवहतको सं घीय व्यिस्थावपकालाई सं घीय सं सदको रूपमा उल्लेख
गररएको छ । सं घीय सं सदका कामकारिाही पारदग्शषताको कसीमा अधबल सावित हुिपु िे मान्त्यता
विकास भएको पाइन्त्छ । खुला शासिको अिधारणासाँगै सं घीय सं सदका कामकारिाहीमा जिउत्तरदायी
र जिाफदे वहता अतििायष शतष हुि ् । सं घीय सं सदका कामकारिाहीहरू आफैँमा िैधातिक मातिन्त्छि्
तथावप समय अिुसार विचार र कायषशैलीमा हुिे पररितषिका कारण जिअतभमत बुझ्िका लातग पति
यसले गिे हरे क कामकारिाही सािषजतिक हुिपु दषछ । सं घीय सं सद र िागररकबीचको सम्बन्त्ध सुमधुर
बिाइ आपसी विश्वास ग्जत्न पारदग्शषताले महत्त्िपूणष भूतमका खेल्दछ । जिताको विश्वासको थलो र
लोकतन्त्रको पहरे दार रूपमा रहेको सं घीय सं सद जिभरोसाको केन्त्र हो । तसथष, यस लेखमा सं घीय
सं सदमा पारदग्शषता प्रिषद्धिका लातग भए गरे का कामहरूका साथै यसको महत्त्ि, समस्या र समाधािका
सम्बन्त्धमा समेत चचाष गिे प्रयास गररएको छ।
पृष्ठभूतम
पारदग्शषता (Transparent) शधद Latin word Transparere बाट आएको हो जहााँ trans को
अथष ‘pass through’ र ‘parere को अथष ‘appear’ हुन्त्छ । यस प्रकार शाग्धदक रूपमा भन्त्दा सबै
कुराहरू

स्पष्टसाँग

दे ग्खिे

अिस्थालाई

transparency भतिन्त्छ । ितछपाउिु, िलुकाउिु, सबै

कामकारिाही र प्रवक्रयालाई खुल्ला रूपमा सम्बग्न्त्धत सरोकारिालाहरूले प्राप्त गिे गरी सािषजतिक गिुष
िै पारदग्शषता हो । पारदग्शषता तबमार प्रभािकारी हुन्त्छ जब सािषजतिक महत्त्िका सूचिामा जिताको
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ु ा साथै ती सूचिाहरू बुझ्ि सवकिेगरी सरल र उपयोगी हुन्त्छि् । सािषजतिक
सहज पहुाँच हुिक
उत्तरादावयत्ि र जिाफदे वहता बहि गिष पारदग्शषताको महत्त्िपूणष भूतमका हुिे गदषछ ।
पारदग्शषतालाई वितभन्न व्यग्ि र सं स्थाहरूले वितभन्न वकतसमले पररभावर्त गरे का छि् ।

Transparency International का अिुसार; ‘पारदग्शषता भिेको सरकार, कम्पिी, सङ्कगठि तथा
व्यग्िले सम्बग्न्त्धत सूचिा, मूल्य, योजिा, वितध तथा कायषको स्पष्टसाँग प्रकट हुिे वकतसमले खुला गिे
गुण िा विशेर्ता हो । (Transparency is a characteristics of government, companies,

organizations and individuals that are open clear disclosure of information, values, plans,
process and action.)
शासकीय प्रणालीमा सािषजतिक सरोकारको विर्यलाई िागररकसमष प्रस्तुत गिु,ष सािषजतिक
तिणषय िा कायषलाई दे ख्ि सवकिे, बुझ्ि सवकिे बिाउिुलाई पारदग्शषताको अथषमा तलइन्त्छ । कुिै पति
विर्यलाई प्रस्ट दे खाउिु िा खुलाउिु, कुिै सूचिालाई सञ्चार गिु,ष सम्प्रेर्ण िा प्रकाशि गिुल
ष ाई
पारदग्शषता भतिन्त्छ । यसले कुिै कुरा जान्न पाउिे अतधकार (right to know) र सूचिामा
आमजिताको पहुाँच (public access to information) हुि ु जस्ता मुख्य दुई अिस्थालाई समेट्छ ।
सं घीय सं सद
सं घीय लोकताग्न्त्रक शासि व्यिस्थामा सं घीय सं सद एक सिोच्च जिप्रतततितधमूलक तिकाय
हो । यसले मूलतM कािूि तिमाषण, सं शोधि र खारे ज गिे, सरकारको गठि गिे, जिताको प्रतततितधत्ि
गिे, बजेट स्िीकृतमाफषत् आतथषक तियन्त्रणगिे, कायषकाररणी तिकायलाई सं सदप्रतत उत्तरदायी र
जिाफदे ही बिाउिे, सग्न्त्ध सम्झौता अिुमोदि गिे, सं िैधातिक तिकायका पदातधकारीहरू, न्त्यायपररर्द्का
ु ाई गिे, जिगुिासो सुन्ने र
सदस्यहरू, सिोच्च अदालतका न्त्यायधीशहरू र राजदू तहरूको सं सदीय सुिि
उग्चत सम्बोधि गिे आदद हुि ् । अवष्टिका अिुसार "Sovereign is the authority in the state

which can make and under make any and every law, the power of the sovereign body is
legally unlimited." अथाषत,् कािूि बिाउिे असीतमत अतधकार बोकेको सं स्थाको रूपमा सं सदलाई
तलदै सािषभौम तिकायको रूपमा उल्लेख गरे का छि् । लोकताग्न्त्रक दे शहरूमा सं सदलाई कािूि र
सरकार बिाउिे तिकायको रूपमा मार होइि पारदग्शषता र जिाफदे वहतालाई स्थावपत गिे जिताको
थलोको रूपमा पति बुग्झन्त्छ । वयिै कारणले गदाष सं सद आधुतिक कािूिी राज्यव्यिस्थाको अतत
महत्त्िपूणष र अतभन्न अङ्कगको रूपमा अग्स्तत्िमा रहे को छ ।
सं सद जिताको सािषभौमसत्ताको प्रयोग गिे एक महत्त्िपूणष सं स्था हो । शासि प्रणालीमा
िीतत तिधाषरण तथा कािूि तिमाषण गिे जस्तो महत्त्िपूणष कायष व्यिस्थापि कायषवितधका माध्यमबाट
यसले सुतिग्ित गदषछ । िेपालमा राज्य सञ्चालिका क्रममा हुिे कायषहरूलाई िैधातिकता र िैधता
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प्रदाि गिष प्रत्यष तििाषग्चत १६५ जिा र समािुपाततक तििाषचि प्रणालीमाफषत् तििाषग्चत ११० जिा
गरी कूल 275 सदस्य रहे का प्रतततितध सभा र अप्रत्यष तििाषग्चत 59 (मिेिीतसवहत) सदस्य रहे को
रावष्ट्रय सभा िामका दद्वसदिात्मक सं घीय सं सद रहे को छ ।
िेपालमा पारदग्शषता सम्बन्त्धी व्यिस्था
सं िैधातिक व्यिस्था: िेपालको सं विधािको प्रस्ताििामा लोकतन्त्र र खुला शासिको अिधारणा, पूणष प्रेस
स्ितन्त्रताको व्यिस्था, मौतलक हकअन्त्तगषत सञ्चारको हक, सूचिाको हकको व्यिस्था गरी प्रत्येक
िागररकलाई आफ्िो िा सािषजतिक सरोकारको कुिै पति विर्यको सूचिा मानिे र पाउिे हक हुिे तर
कािूिबमोग्जम गोप्य राख्नु पिे सूचिाको जािकारी ददि कसैलाई बाध्य पाररिे छै ि भन्ने कुरा
उल्लेखगररएको छ । धारा २८ मा गोपतियताको हकसम्बग्न्त्ध मौतलक हकको व्यिस्था, धारा ५१
को राज्यका िीतत अन्त्तगषत (ख) मा राजिीततक तथा शासि व्यिस्थासम्बन्त्धी िीततको व्यिस्थामा
आमसञ्चारलाई स्िच्छ, स्िस्थ, तिष्पष, आधुतिक, मयाषददत, ग्जम्मेिार र व्यिसावयक बिाउि आिश्यक
व्यिस्था गिे उल्लेख गररएको पाइन्त्छ ।
कािूिी व्यिस्था: सूचिाको हकसम्बन्त्धी ऐि, २०६४, मा “सूचिाको हक” भन्नाले सािषजतिक तिकायमा
रहेको सािषजतिक महत्त्िको सूचिा मानिे र पाउिे अतधकार सम्झिु पछष र सो शधदले तिम्ि अतधकार
समेतलाई जिाउाँ भन्ने व्यिस्था भएको पाइन्त्छः•

सािषजतिक तिकायमा रहे को कुिै तलखत, सामग्री िा सो तिकायको कामकारिाहीको अध्ययि
िा अिलोकि गिे, त्यस्तो तलखतको प्रमाग्णत प्रतततलवप प्राप्त गिे ,

•

सािषजतिक महत्त्िको तिमाषण कायष भइरहे को स्थलको भ्रमण र अिलोकि गिे, कुिै सामग्रीको
प्रमाग्णत िमूिा तलिे िा¸

•

कुिै पति वकतसमको यन्त्रमा राग्खएको सूचिा त्यस्तो यन्त्रमाफषत् प्राप्त गिे अतधकार
समेतलाई जिाउाँ छ ।
सूचिाको हक सम्बन्त्धी ऐि, २०६४ तथा तियमािली, २०६५ मा गोप्य राख्नु पिे भिेर

तोवकएका बाहे क सबै सूचिा खुला राख्नु पिे, सूचिा अध्याितधक र प्रकाशि गिुप
ष िे, सूचिा प्राप्त गिे
कायषवितधको व्यिस्था, प्रििा एिं सूचिा अतधकारीको व्यिस्था, पाउिुपिे सूचिा िपाएमा पुिरािेदि र
षततपूततषको व्यिस्था र कामकारिाही सरल र पारदशी हुिपु िे व्यिस्था गररएको पाइन्त्छ ।
सुशासि (व्यिस्थापि तथा सञ्चालि) ऐि, २०६४ तथा तियामािली, २०६५ मा प्रशासतिक
कायषसञ्चालिको आधारको रूपमा पारदग्शषतालाई समेत राग्खएको, तिणषय गदाष पारदग्शषता कायम
ु ाई र िागररक बडापरको लगायत व्यिस्था गररएको पाइन्त्छ ।
गिुप
ष िे, सािषजतिक सुिि
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सं स्थागत व्यिस्था: प्रतततितध सभा तथा रावष्ट्रय सभा र सं सदीय सतमततहरू, प्रधािमन्त्री तथा
मग्न्त्रपररर्द्को कायाषलय, रावष्ट्रय सतकषता केन्त्र, विर्यगत मन्त्रालयहरू र रावष्ट्रय सूचिा आयोगको
व्यिस्था गररएको छ, यी तिकायहरू पारदग्शषता प्रिषद्धिका लातग वक्रयाशील रहाँदै आएका छि् ।
ु ाई, सामाग्जक पररषण, तेस्रो पष मूल्याङकि, हेलो सरकार, गुिासो
अन्त्य व्यिस्था: सािषजतिक सुिि
व्यिस्थापिका वितभन्न वितधमाफषत् पारदग्शषता प्रिषद्धि गरराँ दै आएको छ । िागररक समाज, स्ितन्त्र
सञ्चार समूह, गैरसरकारी सं स्थाहरूले पति वितभन्न कायषक्रमहरूमाफषत् पारदग्शषता प्रिषद्धि गरे का छि् ।
सरकारी कायाषलयका प्रगतत प्रततिेदि मातसक तथा िावर्षक रूपमा प्रकाशि र सािषजतिक गिे,
सािषजतिक सरोकारका सूचिा टााँस गिे, िेभ साइटमा राख्िे तथा परकार सम्मेलि गिे व्यिस्थाले
पारदग्शषता कायम गिष महत्त्िपूणष भूतमका खेल्दछि् ।
पारदग्शषताको सीमा
सूचिाको हकको मूल्य, मान्त्यतालाई दृवष्टगत गिे हो भिे सािषजतिक तिकायमा रहे का सबै
सूचिाहरू आम िागररकलाई खोज्िे र मानिे अतधकार छ । तर सूचिाको सं िेदिशीलतालाई विचार
गरी सािषजतिक तिकायले यसरी माग गररएका सबै सूचिा तत्काल उपलधध गराउि आिश्यक छै ि र
यस्ता सूचिा तिग्ित अितधका लातग सं रषण गरे र राख्न सक्छि् । यसरी सं रषण गरे र राख्नुपिे
सूचिाको सम्बन्त्धमा सूचिाको हकसम्बन्त्धी ऐिले पति व्यिस्था गरे को छ । सं रषण गरे र राग्खिे
यस्ता सूचिालाई सूचिाको हकको सीमा िा अपिाद भिेर बुग्झन्त्छ । सूचिाको हक सम्बन्त्धी ऐि,
२०६४ मा रहेका प्रािधािलाई विश्लेर्ण गदाष गोप्य राख्नुपिे सूचिालाई दे हायका २ िगषमा राखेर
उल्लेख गिष सवकन्त्छःअतििायष रूपमा गोप्य राख्नुपिे सूचिा: िेपालको सािषभौमसत्ता, अखण्डता, रावष्ट्रय सुरषा, सािषजतिक
शाग्न्त्त सुव्यिस्था िा अन्त्तराषवष्ट्रय सम्बन्त्धमा गम्भीर खलल पािे, अपराधको अिुसन्त्धाि, तहवककात
तथा अतभयोजिमा प्रत्यष असर पािे, आतथषक, व्यापाररक तथा मौदरक वहत िा बौवद्धक सम्पग्त्तको
सं रषण

िा

बैवकि

िा

व्यापाररक

गोपिीयतामा

गम्भीर

आघात

पािे,

वितभन्न

जातजातत

िा

सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्त्धमा प्रत्यष रूपमा खलल पािे, व्यग्िगत गोपिीयता र व्यग्िको जीउ,
स्िास्थ्य िा सुरषामा खतरा पुर्याउिे, सैतिक रणिीतत र सामररक महत्त्िका विर्यहरू, गुप्तचरीका
विर्यहरू, सं विधािले गोप्य राख्ने भिी तोकेका विर्यहरू, तलखतको प्रकृततले िै गोप्य राख्नुपिे
विर्यहरू, अन्त्तराषवष्ट्रय सम्झौता र कािूिले गोप्य राख्नुपिे विर्यहरू अतििायष रूपमा गोप्य राख्नुपिे
सूचिाहरू हुि ् ।
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तिग्ित समयसम्म गोप्य राख्नुपिे विर्य: कारिाही सुरु भएको तर अग्न्त्तम तिणषय हुि बााँकी अपररपक्ि
सूचिाहरू, बजेट तजुम
ष ा, भन्त्सार तथा कर राजस्िका प्रस्तावित दरहरू जुि पररपक्ि भइसकेका छै िि्,
कािूि कायाषन्त्ियिमा अिरोध पुनि सक्िे सूचिाहरू, कुिै व्यग्ि िा सं स्थालाई अिुग्चत लाभ िा हाति
पुनिे सूचिाहरू, व्यिसावयक गोपतियताका विर्यहरू तिग्ित समयसम्म गोप्य राख्नुपिे विर्यहरूहुि ् ।
तर त्यसरी सूचिा प्रिाह िगिुष पिे उग्चत र पयाषप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचिा प्रिाह गिे
दावयत्िबाट सािषजतिक तिकाय पग्न्त्छि पाउिे छै ि ।
सं घीय सं सदमा पारदग्शषताको महत्त्ि
सं घीय सं सद सबैले सरोकार राख्ने सािषजतिक तिकाय हो । यस तिकायमा हुिे कािूिमा
तोवकए बमोग्जमका वक्रयाकलाप कािूिबमोग्जम पारदशी र खुला हुिपिे हुन्त्छ । राज्य र
िागररकबीचको सम्बन्त्ध सुमधुर बिाउि, सं घीय सं सदका कामकारिाहीमा िैधातिकता कायम गिष,
पषपातपूणष व्यिहार, अतियतमतता र भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउि, राजिीततक पूिाषग्रहबाट अलग गरी
तिष्पषता कायम गिष, बहुपषीय सहकायष, सहभातगता कायम गरी तोवकएको लक्ष्य प्राप्त गिष सहयोग
गदषछ । सािषजतिक िीतत तिमाषण कायषमा सरोकारिालाहरूको सहभातगता अतभिृवद्ध गरी अपित्ि
प्रिद्धषि गिष, राजिीततक तथा प्रशासतिक िैततकता र सदाचाररता कायम गिष, सूचिाको हकलाई
प्रत्याभूतत गराउि, लोकताग्न्त्रक शासि व्यिस्थामा सं विधाििाद, कािूिको शासि, ददगोशाग्न्त्त र
सुशासिलगायतका बहुआयातमक विर्यहरूको प्रिद्धषिका लातग पारदग्शषताको आिश्यकता पदषछि् ।
पारदग्शषताको लातग सं घीय सं सदका कामकारिाहीलाई लोकताग्न्त्रक पद्धतत अिुरूप खुल्ला र
पारदशी बिाई िागररकप्रतत जिाफदे ही र ग्जम्मेिार बिाउि, सं घीय सं सदमा रहे का सािषजतिक
महत्त्िको सूचिामा आम िागररकको पहुाँचलाई सरल र सहज बिाउि, राज्य र िागररकको वहतमा
प्रततकूल असर पिे सं िेदिशील सूचिाको सं रषण गिष र िागररकको सुसग्ु चत हुिे अतधकारलाई सं रषण
र प्रचलि गराउि पारदग्शषताको आिश्यकता पदषछ ।
सूचिाको हकलाई लोकतन्त्रको स्पन्त्दि र जीिि रि (Pulse and Life Blood of

Democracy) मातिन्त्छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत पूिाषधार (Basic Foundation) हो, सुशासिको
प्रमुख कडी (Master Key) हो । यो हकलाई भ्रष्टाचार, गैरकािूिी कायष, स्िेततग्रिी अपराध (White

color crime) जस्ता खराबीसाँग लड्िे जुध्िे प्रमुख औजारको रूपमा तलइन्त्छ । सं विधािमा उल्लेग्खत
सूचिाको

हकको

सफल

कायाषन्त्ियिका

लातग

सं घीय

सं सदले

तिगरािीलगायतका कायषहरू पारदशी ढङ्कगबाट गिुप
ष दषछ ।
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आिश्यक

कािूि

तिमाषण,

पारदग्शषताले सं घीय सं सद र सं घीय सं सद सग्चिालयमा प्रशासतिक स्िच्छता बढाउाँ छ,
भ्रष्टाचारजन्त्य गततवितधलाई तियन्त्रण गदषछ । सं घीय सं सदका काममा जिताको अपित्ि, सं सदको िैधता
र जिसहभातगता अतभिृवद्ध गदषछ । सं घीय सं सदमा खुला सं िादबाट सािषजतिक िीतत तिमाषण,
कायाषन्त्ियिको

अिस्था

र

अिुगमि

तथा

मूल्याङ्कि

समेतका

चरणहरूमा

गुणस्तर,

दषता

र

प्रभािकाररता बढाउाँ छ । सं घीय सं सदका राजिीततक तथा प्रशासतिक पदातधकारीलाई िैततकतामा रहि
प्रेररत/बाध्यता पादषछ । सं घीय सं सदमा हुिे सं सदीय गररमा र सं सदीय अभ्यासमा गररिुपिे सुधारका
षेरहरूको पवहचािमा सहयोग गदषछ । तसथष, पारदग्शषता लोकतन्त्रको सफलताको पूिश
ष तष हो, अति
सङ्ककटको अिस्थामा रषाकिच पति हो ।
सं घीय सं सदमा पारदग्शषता कायाषन्त्ियिको अिस्था
लोकताग्न्त्रक शासि व्यिस्थामा सं घीय सं सद आफैँमा एक खुला र पारदशी रूपमा
सािषजतिक सरोकार र िीततका बारे मा छलफल गिे र कािूि बिाउिे सं िैधातिक थलो हो । सं सदले
पारदग्शषताको लातग आिश्यक सूचिा प्रदाि गदषछ । सं सदमा हुिे छलफल, प्रश्नोत्तर, तिणषय र प्रस्ताि
् सदिमा प्रस्तुत विधेययकको अध्ययि र विश्लेर्ण गरी ततिमा रहेका
पारदग्शषताका विर्यिस्तु हुि।
राम्रा र िराम्रा प्रािधाि उजागर गिे काम गरी सञ्चारका माध्यमले पारदग्शषता कायम गिष सघाउ
पुर्याउाँ दछि् । सं घीय सं सदमा के काम हुाँदैछ ? भन्ने कुरा िागररकसमष पुर्याउिे र िागररकले
खबरदारी गिे कायषमा पारदशी कायषशैलीको मुख्य भूतमकामा तिभषर हुन्त्छ । आितधक तििाषचिमाफषत्
तििाषग्चत हुिे जिप्रतततितधहरूको कायषसम्पादि मूल्याङ्किको प्रभािकाररताबाट विश्वास कायम गरे मा
आगामी ददिमा जिताले तियतमत तििाषचिको समयमा उपयुि उम्मेदिारहरूलाई मतदाि गिे
िातािरण तसजषिा हुन्त्छ ।
त्यसैले जिप्रतततितध र विधावयकी सं स्थाको कायषसम्पादिका हरे क पष सबै जिताले थाहा
पाउिे गरी सािषजतिक रूपमा पारदग्शषता हुि ु आिश्यक छ । कािूि तिमाषण गिेलगायतका प्रमुख
ग्जम्मेिारी पाएको सं सदले कािूि तिमाषण प्रवक्रयामा जिताले आफू पति सहभागी भई विचार व्यि गिष
पाउिु पिे मातिन्त्छ । सं सदमा कस्तो कािूि तिमाषण हुाँदैछ ? कािूिको मस्यौदामा के कस्ता प्रािधाि
छि् ? सांसदहरूले के कस्ता सं शोधि प्रस्ताि राखेका छि् ? विधेययकको मस्यौदामा आफैँले तििाषग्चत
गरे का प्रतततितधले के कस्तो विचार व्यि गरे ? उि विचार आम जिताको वहतमा छ िा छै ि ? भिी
जिताले मूल्याङ्कि गिषका लातग कािूिको मस्यौदा लगायत सं सदको प्रवक्रया र छलफलसमेत पारदशी
हुिपु िे मान्त्यता रहन्त्छ ।
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यही मान्त्यताको सैद्धाग्न्त्तक अिधारणालाई समेत आत्मसात गरी सं घीय सं सदको प्रतततितध
सभा तथा रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ मा विधेयकको सैद्धाग्न्त्तक छलफल सदिमा भएपतछ
जिताको प्रततवक्रया प्राप्त गिष प्रचार गररयोस् भिी प्रस्ताि लैजाि सक्िे व्यिस्था गररएको छ ।
सं सदको सदिमा समयको तमतव्यवयता, प्रभािकाररता र सहजताका लातग विर्यगत सतमततमा वितभन्न
प्रततिेदिमा छलफल गिे, सम्बग्न्त्धत तिकायले िर्षभरर गरे का राम्रा कायष र कमजोरीसमेत उजागर गिे
र िागररकको लातग विर्यिस्तु पारदशी हुि ु पिे मान्त्यता राग्खन्त्छ । यस्ता सं सदीय गततवितधमा
पारदग्शषता कायम रहिुका साथै सरोकारिालाहरूलाई सतमततको छलफलमा आिश्यक सूचिा ग्रहण
गिष प्रत्यष सं लनि गराउिे व्यिस्थासमेत गिे गररएको छ ।
सं घीय सं सदका सूचिाहरूमा पारदग्शषता र सािषजतिक पहुाँचयोनय बिाउिे मुख्य ग्जम्मेिारी
सं घीय सं सद सग्चिालयको हो । यसका लातग सग्चिालयले सं सदीय गततवितधहरूमा पारदग्शषता कायम
गिष सं सद सग्चिालयले सं सद बैठकको प्रत्यष प्रसारण गिे, तियतमत बुलेवटि प्रकाशि गिे, तमतडया
सेन्त्टरको स्थापिा गिे, विद्युतीय तडस्प्ले प्रदषशि गिे, सं सदीय गततवितधहरूको अतभलेख व्यिस्थापि
गिे, तियतमत बुलेवटि प्रकाशि गिे काम गरररहेको छ । त्यसैगरी सञ्चारकमीहरूले वितभन्न
माध्यमबाट जितासमष सूचिा िा समाचार सम्प्रेर्ण गिे, िेबसाइटमाफषत् सं सदीय कामकारिाही
प्रसारण गिे, सं घीय सं सद सग्चिालयमा प्रििा एिं सूचिा अतधकारीको व्यिस्था गरराँ दै आएको
पाइन्त्छ

।

यी

गततवितधहरूले

सं घीय

सं सदका

सं सदीय

कामकारिाहीको

पारदग्शषता

कसीमा

जिउत्तरदायी र जिाफदे शी रहे को प्रष्ट हुन्त्छ ।
सं घीय सं सदमा पारदग्शषताका समस्या
िास्तिमा लोकतन्त्रलाई बतलयो बिाउिे आधार भिेकै सं घीय सं सद र िागररकबीच हुिे
पारदग्शषताका प्रवक्रया हुि ् । सं सद जितििाषग्चत थलो भएकोले िागररकले चाहिा गरे का विकास
लगायतका वक्रयाकलापमा पारदग्शषता कायम गिष गराउि सं घीय सं सदका सांसदहरूले महत्त्िपूणष
भूतमका खेल्दछि् । िेपालको सन्त्दभषमा सं घीय सं सद र िागररकबीचको सम्बन्त्धलाई पारदग्शषताले पति
असर पारररहेको हुन्त्छ । हालसम्मका सं सदीय गततवितध, िागररक सम्बन्त्ध तथा सञ्चार माध्यम र सं सद
सग्चिालयका गततवितधहरूलाई तियाल्दा सं घीय सं सद र सरकारी कामकारिाहीमा पारदग्शषता कायम
गिष वितभन्त्ि समस्याहरू रहेका छि् ।
पारदग्शषताका लातग राजिीततक इच्छाशग्ि र प्रततबद्धताको कमी हुि,ु तििाषग्चत सांसद र
िागररकबीचमा तियतमत सम्पकष हुि िसक्िु, सूचिा तथा गोपिीयतासम्बन्त्धी कािूि अभाि हुि,ु (जस्तो
गोपतियताको हकसम्बन्त्धी कािूि, सुरषा तिकायसाँग सम्बग्न्त्धत कािूि, सूचिादाताको सं रषणसम्बन्त्धी
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कािूि आदद) सं सदीय गततवितधहरूमा िागररकको सूचिा प्राप्त गिे पहुाँच कमजोर हुि,ु सञ्चार
माध्यमहरूले विकट ग्रामीण भेगसम्म सं सदीय सूचिा सं प्रेर्ण गिष िसक्िु, िागररक ग्शषा तथा
सचेतिाको कतमका कारण सूचिा तथा सञ्चार सम्पकष प्रवक्रयाका बारे मा अन्त्योलता रहिुलगायतका
समस्या विद्यमाि छि् । अझै झण्डै एकततहाइ जिता तिरषर धरातलीय यथाथषता भएको दे शमा ९०
प्रततशतभन्त्दा बढी तिकायका सूचिा Website मा अंग्रज
े ी माध्यममा राख्ने गररएकोले सूचिामा जािकार
िहुाँदा पारदग्शषता प्रिद्धषि हुि सकेको छै ि ।
सं सद सग्चिालयले सं सदीय गततवितध तियतमत रूपमा िेिसाइट तथा बुलेवटिमा राख्न िसक्िु,
सञ्चार माध्यमले सूचिा सम्प्रेर्ण गदाष दलीय आधारमा पषपात भएर प्रिाह गिु,ष सांसदहरूले िागररकले
अपेषा गरे का माग र सम्बोधि सं सदसमष ठोस रूपमा प्रस्तुत गिष िसक्िु, सबै सांसद आधुतिक
प्रवितधयुि सञ्चार साधिको प्रयोगमा सषम हुि िसक्िु, स्रोत साधिको प्रयाषप्तता िहुि,ु सूचिा तथा
सञ्चार प्रवक्रयामा वितभन्न राजिीततक, प्रावितधक र प्रशासतिक बाधा उत्पन्न हुि,ु गोप्यतािादी सं स्कार र
प्रचलि कायम हुि,ु (जस्तै: मन्त्री, सांसद, सं िैधातिक तिकायका पदातधकारीहरू, सं घीय सं सद सेिाका
कमषचारीहरूले गोपतियताको शपथ तलिुपिे कािूिी प्रािधाि छ जसले पारदशी व्यिहार प्रदशषि
गिषलाई

रोवकराखेको

छ,

) अतभलेख

व्यिस्थापि

प्रणाली

व्यिग्स्थत

िहुि,ु सं स्थागत

स्मरण

(Institutional memory) कमजोर हुि,ु सं सदीय सूचिाको िगीकरण जवटल हुि,ु प्राप्त सूचिाको
दुरूपयोग हुिे प्रिृग्त्त हुि,ु सं सदीय षेरमा खोज परकाररता गिेको सङ्कख्या कमी रहिु, सग्चिालयमा
प्रििा र सूचिा अतधकारीसमष अद्याितधक सूचिाको पहुाँच स्थावपत गिष िसक्िु लगायतका समस्या
रहेका छि् ।
सांसदहरूले बहुल िगष र समुदायको प्रतततितधत्ि गिे भएकाले सो समुदायको सभ्यता र
सं स्कारको उन्नततमा उिीहरूको अहम् भूतमका रहन्त्छ । त्यसैले सांसदहरूको यस्ता केही अपारदशी
कायषशैलीले िागररकतहमा विश्वासमा कमी आएको दे ग्खन्त्छ ।
तसथष समस्या उत्पन्न भएपतछ त्यसको समाधािको बाटोमा खोजी गिुप
ष िे हुन्त्छ । त्यसका
लातग समस्याबाट भागेर िभई समाधािको विकल्प खोज्िु बुवद्धमािी हुिेछ ।
समस्या समाधािका उपाय
सं घीय सं सदमा पारदग्शषताको अिस्था सं सदीय लोकतन्त्रको चररर, िागररक समाजको
वक्रयाशीलता तथा सञ्चार माध्यमको भूतमका र िागररक सचेतिामा भर पदषछ । लोकताग्न्त्रक
शासिप्रणालीमा िागररकले प्रत्यष अतभमत जाहेर गरी तििाषचिद्वारा च ुतिएका सांसदहरूले िागररकका
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आिाजहरूलाई प्रस्तुत गरी सरकारलाई घच्चघचाउिे र िागररकका माग सम्बोधि गिष सं सदीय
ु छष ।
गततवितधमाफषत् पहल गरी िागररक र सरकारबीचको सम्बन्त्धलाई स्थावपत गिे प्रयास हुिप
सूचिाको हक व्यिग्स्थत बिाउिे कािूि तिमाषणमा अग्रसरता दे खाउिे, सूचिा आयोग, सूचिा
विभाग र सूचिा केन्त्रहरूको िीततगत तथा सं स्थागत सबलीकरणमा सं सदीय तिगरािी बढाउिे,
कमषचारी, सांसद, मन्त्री, सं िैधातिक तथा सं सदका पदातधकारीले पद तथा गोपतियताको सपथ होइि पद
तथा पारदग्शषताको शपथ तलिुपिे व्यिस्था गररिु पदषछ । सं घीय सं सद सग्चिालयमा जिशग्ि
विकास, सङ्कगठिात्मक च ुस्तता र गततग्शलता

कायम

गिे, सं घीय सं सदका

पदातधकारी तथा

कमषचारीहरूलाई पारदग्शषता र सूचिा व्यिस्थापिमा आिश्यक तालीम तथा गोष्ठीहरूको तियतमत
ु ाई र बहस चलाउिे
सं चालि गिे, सं घीय सं सद सग्चिालयले तियतमत रूपमा सािषजतिक सुिि
गिुप
ष छष । त्यसैगरी सं सदीय गततवितध प्रसारणको लातग तमतडया सेन्त्टरलाई व्यिग्स्थत गिे, सं सदीय
ु ाई प्रवक्रया प्रभािकारी बिाउिे, सतमततमा आएका प्रततिेदि उपर छलफल र तिष्कर्षलाई
सुिि
िागररकसमष ल्याउिे, विधेयकहरूका सम्बन्त्धमा िागररकका अपेषाको बारे मा जािकारी तलि जिमत
सङ्कलि गरी सं सदमा प्रततिेदि गिे व्यिस्था तमलाउिे, िागररकलाई सं सदीय समाचारको पहुाँचमा िृवद्ध
गिे, सं घीय सं सदको बारे मा सञ्चारका वितभन्न माध्यमहरू जस्तै: समाचार पर, परकार सम्मेलि,
सािषजतिक तमवटि आदद सञ्चालि गिे कायषप्रवक्रयामा जोड ददिु पदषछ ।
सं घीय सं सदलाई िागररकसाँग जोड्िको लातग सञ्चारसाधिको प्रयोग गिष स्रोतको पयाषप्त
व्यिस्था गिे, सं सद र िागररकबीचको सञ्चार प्रवक्रयालाई सहज बिाउि ग्शषा र भार्ाको विकास गिे ,
खुला र पारदशी कायष शैली र सं स्कारको स्थापिा र विकास गिे । अतभलेख तथा भण्डारणलाई
व्यिग्स्थत गिषका लातग अतधकभन्त्दा अतधक सूचिा तथा प्रवितधको प्रयोग गिे, िेभसाइटलाई व्यिग्स्थत
गिे, सं सद र िागररकबीचको सम्बन्त्धलाई स्थावपत गिे, सं सदीय कामकारिाहीलाई पूणत
ष याः पारदशी
बिाउि आिश्यक प्रवक्रया र प्रणालीको अिलम्बि गिे, सूचिाको िगीकरणलाई सरल बिाउिे,
आमसञ्चारलाई स्िच्छ, तिष्पष, मयाषददत, ग्जम्मेिार, आधुतिक प्रवितधमैरी र व्यिसावयक बिाउिे
कायषमा सं घीय सं सदले कदम चाल्िु पिे दे ग्खन्त्छ ।
सं घीय सं सद र सग्चिालयका कामकारिाहीलाई खुला र पारदशी बिाउिे, सूचिाको हकको
प्रभािकारी कायाषन्त्ियिको लातग सं सद, सरकार तथा गैरसरकारी षेरले समन्त्ियात्मक ढङ्कगले कायष
गिे, सािषजतिक प्रशासि तथा व्यिस्थापिका ििीि तसद्धान्त्त तथा व्यिस्थापकीय शैलीको प्रयोग गिे,
सं सदमा

पारदशी

कायषशैलीका

लातग आिश्यक स्रोत साधिको व्यिस्था गिे, सं सदीय

खोज

परकाररतालाई प्रिद्धषि गिे, रचिात्मक कायषमा सं घीय सं सदले महत्त्िपूणष भूतमका तििाषह गिे िातािरण
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तयार गररिु पदषछ । यी कायषहरूले सं घीय सं सदमा सुशासि कायम भई खुला र पारदशी सामाग्जक
न्त्यायसवहतको समाज तिमाषणमा सहयोग पुनदछ।
तिष्कर्ष
ु मा सुशासि कायम गिे मुख्य औजार हो । मुलक
ु को
लोकतन्त्रको प्राणिायु पारदग्शषता मुलक
ु को सिोच्च
सािषभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अन्त्ततः जितामा तिवहत रहे को हुन्त्छ । यस अिस्थामा मुलक
तिकाय सं घीय सं सदका हरे क कामकारिाहीमा जिता सुसूग्चत भएमा पारदग्शषता प्रिद्धषि हुन्त्छ ।
जिप्रतततितधमूलक सिोच्च तिकायले आफ्िा पदातधकारी र सरकारका गततवितधमा के गदै छ भन्ने
सम्बन्त्धमा जितालाई सुसूग्चत बिाई जिताप्रततको उत्तरदावयत्ि र जिाफदे वहता कायम गिुष पदषछ ।
ु मा
िीतत तिमाषण गिे तिकायले पारदग्शषताको सम्बन्त्धमा थप प्रभािकारी कदम िचालेमा मुलक
लोकतन्त्र, सुशासि, ददगो विकास, ददगो शाग्न्त्त जिअपेग्षत िहुिे भएकोले सं घीय सं सदको गररमा
बढाउि पारदग्शषताको प्रिद्धषि हुि आिश्यक छ । पारदग्शषताले जिप्रतततितधमूलक सं स्था र
जिताबीचको सम्बन्त्ध बतलयो बिाई आपसी विश्वास बढाउि मद्दत गदषछ । तसथष सं घीय सं सदमा
पारदग्शषता लोकतन्त्रको सफलताको पूिश
ष तष र सं स्थागत मयाषदा अतभिृवद्धको आधारशीलाको रूपमा
तलि सवकन्त्छ
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि, (२०७२)
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५ काठमाडौ : सं घीय सं सद सग्चिालय
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५ काठमाडौ: सं घीय सं सद सग्चिालय
सं घीय सं सद सेिा स्माररका, २०७५ काठमाडौ: सं घीय सं सद सग्चिालय
प्रशासि पतरका सम्बन्त्धी र प्रशासि डटकमका लेखहरू
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संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

457

Involvement of Federal Parliament in Budget Formulation and
Implementation

Rojina Shrestha 
Abstract
As a representative of the people, parliament is the appropriate place to ensure that the
budget best matches the nation's needs with the available resources. Moreover, the
budget drafting phase is an intrinsically closed process and the parliamentary process
provides the most significant opportunity for the public and civil society to voice its
preferences and commit itself to the choices made. This article mainly focuses on the
involvement of Federal Parliament in budget formulation and implementation in Nepal
and also highlights the objectives of budget preparation along with the provisions of
budget formation and implementation.
Background
A budget is a financial mirror for a defined period, often one year. It was first
introduced in UK during the period of premiership of Sir Robert Walpole in 1733. The
first use of word 'budget' is used from financial statement by Walpole as the Prime
Minister and Chancellor of the Exchequer. A cartoon of him opening a patent medicine
seller's wares as satirical comment with the caption "The budget opened" was published
at the time.
Historically, the 'Hermit King - Clom' of Nepal had developed no system of
presenting periodic budgets to the public, as there was no separation between the funds of
the State and the privy purse of the ruling Prime Minister, It is only since the overthrow
of the Rana rule in February 1951, among the many changes that have taken place, the
presentation of an annual budget had found a place. The first was a budget estimate on
the year 1951 which covered the pried from March 1951 to February 1952. While
presenting the first budget (1951-52) to the country, Nepal's first. Hon. Finance Minister
Subarna Shumsher Rana explained that estimates under many of the heads under revenue
or expenditure were far from accurate or exhaustive. This was inevitable in view of the
state of affairs that had prevailed till then. The difficulty, in fact, has been that the
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government possesses hardly any statistical data and no independent agencies for the
survey and collection of facts in a proper way. Reliance has, therefore, had to be placed
on such information as it was at hand and on estimates made by knowledgeable people.
However, subsequent budgets have become more comprehensive and precise, though
they continue to suffer from many defects.
After the restoration of democracy budget wasn’t able to meet the genuine
concern and aspiration. Similarly, after the second people movement in Nepal, Gender
Responsive Budget was introduced in the context of government effort for a budget
reform which entailed: strengthening public finance management system, establishing a
Medium Term Expenditure Framework (MTEF) and moving towards performing the best
budgeting. To move forward with these plans institutional mechanisms were established
within the Ministry of Finance (MoF) with the appointment of gender budgeting expert
and the establishment of a Gender Responsive Budgeting Committee in 2005. Likewise,
the Constitution of Nepal (2015) has the provision that the finance minister of the
Government of Nepal (GoN) shall table the revenue and expenditure estimates on the
15th of the month of Jestha of every year under the Article 119. Currently, government
budget of Nepal is categorized on the basis of sectoral expenditures; the operating or
current budget, the capital or investment budget, and the cash or cash flow budget which
is more preferred.
Objectives of Budget Preparation
During budget preparation, trade-offs and prioritization among programs must be
made to ensure that the budget fits government policies and priorities. Next, the most
cost-effective variants must be selected. Finally, means of increasing operational
efficiency in government must be sought. None of these can be accomplished unless
financial constraints are built into the process from the very start. Accordingly, the budget
formulation process has four major dimensions, setting up the fiscal targets and the level
of expenditures compatible with these targets, formulating expenditure policies,
allocating resources in conformity with both policies and fiscal targets and addressing
operational efficiency and performance issues.
Provisions for Budget Formulation
National budget is the forecast of annual revenues and expenditures and is
reflective of the existing policies and plans of the government. It also represents an
allocation of resources based on the demands and needs of citizens. It is therefore prudent
to understand the process that is followed to prepare the budget. Normally, finance
minister shall present the estimate of the revenue and expenditure for every fiscal year
before the joint meeting of the houses (Article 119). The process of budget formulation in
Nepal begins in January and end in July. However, with the provision of the Constitution
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of Nepal (2015), budget is presented on constitutionally mandated date, 15th of Jestha.
The major constitutional and legal provision for budget formulations process of federal
government of Nepal are mentioned as below:A. Constitutional Provision
The Constitution of Nepal has provision of procedures for introduction of bills
where a Money Bill shall be introduced only in the House of Representatives (HoR)
under Article 110. Similarly, Constitution has the provisions of procedure of passage of
bills under the Article 111 where a Money Bill passed by the HoR shall be transmitted to
the National Assembly (NA). Deliberations on such bill from the NA shall back the bill to
the HoR within fifteen days from the date of receipt of the bill, with suggestion, if any.
The HoR shall, upon deliberation on a bill returned with suggestion from the NA, present
the bill incorporating such suggestion as it may deem appropriate to the president for
assent. Part 10, under the Article 119 has the provisions of estimates of revenues and
expenditure where the finance minister of the GoN shall, with respect to every fiscal year,
present before the joint meeting of both the houses of the Federal Parliament the annual
estimates including an estimate of revenues, the money required to meet the charges on
the Federal Consolidated Fund, and the money required to meet the expenditure to be
provided for by an Appropriation Act.
The annual estimates to be presented shall be accompanied by a statement of the
expenses allocated to each ministry in the previous financial year and particulars of
whether the objectives of the expenses have been achieved. The finance minister of the
GoN shall table the revenue and expenditure estimates according to Clause (1) on the
15th of the month of Jestha, every year.
B. Legal and Policy Related Provisions
The legal and policy related provisions for the formulation and implementation of
budget of federal government of Nepal are mentioned as below:
•

Fiscal Procedures and Financial Accountability Act, 2076

•

Fiscal Equalization Grants Directives, 2075

•

HoR Regulation, 2075

•

National Assembly Regulation, 2075

•

National Natural Resource and Fiscal Commission Act, 2074

•

Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074

•

Public Procurement Act, 2063
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•

Sustainable Development Goals,

•

Midterm Expenditure Framework (MTEF)

•

Fifteen Periodic Plans (Fiscal Year 2076/77- 2080/81)

Steps of Budget Formulations
Steps of budget formulations are based on aforementioned constitutional and
legal tools. The budget formulation has four essential steps; budget forecasting, budget
ceiling setting, budget planning, and budget approval.
A. Forecasting
Forecasting is the first step in the budget making process where various macroeconomic projections are made, sources of revenues and tentative areas of expenditure
are identified and based on these economic targets are set. The Resource Committee of
the NPC leads the forecasting process and produces fiscal aggregates. The committee is
chaired by NPC's Vice Chairperson and includes other members of the NPC. The
committee also includes members from the Nepal Rastra Bank (NRB), the MoF and the
Financial Comptroller General Office (FCGO). The process commences when this
committee reviews the revenue and expenditure for the ensuing fiscal year. The
Economic Affairs and Policy Analysis Division of the MoF formulate the annual
economic policy analysis and the macroeconomic forecast. The NRB also prepares
forecasts based on growth estimates. Based on both projections, the Resource Committee
decides on a macro-fiscal framework. Apart from this, the governmental plans of three
years, five years and other macroeconomic goals set up by the NPC are also taken into
consideration. The external and internal sources of revenue are also projected and
referred to during this stage.
B. Ceiling Setting
Once a tentative forecast of the budget is prepared, it is presented to the budget
committee comprising of members from the NPC and the MoF. The committee conducts
extensive discussions regarding ceiling setting; an exercise that sets the limits on budget
expenditure. A final shape to the budget is given at this stage. NPC also takes this
opportunity to assess the budget utilization and the progress of large-scale projects, which
finally defines the scale of the capital budget. It is essential to set a ceiling on
expenditures considering the limited resources. In the absence of such a ceiling, the
request forwarded by the subordinate ministries may not be in line with the annual budget
ceiling. This means that a considerable amount of time would have to be devoted to
reconciling the ministry specific budget expenditures with the national level ceiling.
Therefore, ceiling setting plays a vital role in limiting the size of the budget based on
sectors and availability of resources.
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C. Budget Planning
After the determination of annual budget ceilings, the NPC requests the line
ministries to submit their capital budget estimates in accordance to the guidelines and
sectoral budget ceilings. Along with the NPC, the MoF issues detailed guidelines to the
line ministries that require the budgets to be submitted in the prescribed format and
within the stipulated time.
D. Budget Approval Procedure in Federal Parliament
The final step in budget process is budget approval. The finance minister presents
the principles of government budget and programs, details of priorities of plan or project
which should be incorporated in appropriation bill before 15 days of budget in Federal
Parliament. After the details of the principles and priorities of the program have been
tabled to the Federal Parliament, the Federal Parliament may have a theoretical discussion
on it and send it to the MoF within seven days if it deems it necessary to include or
remove any issue or give any suggestion.
Following the tabling of the budget, there is a requirement of four days of debate
on the budget. After this debate, there is a confidence vote in the HoR on the
government’s overall management of the economy. The finance minister of GoN table
the revenue and expenditures estimated before the joint meeting of both the houses of the
Federal Parliament including the issues namely, an estimate of revenues, the money
required to meet the charges on the Federal Consolidated Fund, and the money required
to meet the expenditure to be provided for by an Appropriation Act on the month of
Jestha.
The MoF should table the annual economic survey in Federal Parliament before
including budget. The phase enactment begins with the budget speech by the finance
minister at the joint session of parliament in the 2nd or 3rd weeks of July. It is followed by
a brief discussion of underlying budgetary principles and policies when subject is
analyzed items wise a voting on the deal in HoR is initiated. Then after Money Bill is
passed by the HoR, it is transmitted to the NA. Deliberations on such bill from the NA
shall send back the bill to the HoR within 15 days from the date of received of the bill,
with suggestions, if any. The HoR shall, upon deliberation on a bill returned with
suggestion from NA, present the bill incorporating such suggestion as it may deem
appropriate to the president for assent. If the NA doesn't return a Money Bill received
from the HoR for more than 15 days, the HoR may present the bill to the president for
assent. These authorities are divided into two categories: voted and statutory. Voted
authorities are those for which the government must seek parliament’s approval annually
through an Appropriation Act. The authority attributable to each vote appears in a
schedule attached to the Appropriation Act. Once approved, the vote wording and
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approved amounts become the governing conditions under which specific expenditures
may be made. When approved by parliament, the relevant estimates form the basis for the
annual Appropriation Act for that year, which is adopted like any other piece of
legislation
The main estimates provide funding only for programmed and activities for
which there is existing parliamentary authority. Parliament may be asked in
supplementary estimates, tabled later in the year, for funding for new initiatives. The
supplementary estimates may contain funding for unforeseen contingencies if the
budget’s reserve for funding new initiatives and contingencies is completely exhausted.
There is no legal provision which requires any bill having budgetary implications to be
reviewed by the Cabinet or a parliamentary committee before it is approved by
parliament. It should be noted that statutory authority which parliament has approved
through other legislation does not have to be approved annually as long as the enabling
legislation is effective. The enabling laws set out both the purpose of the expenditure and
the terms and conditions under which it may be made. Finally, after the budget is
approved by the parliament it is forwarded for implementation. Once the parliament
approves the budget, the MoF provides authorization for spending to the secretaries of
concerned agencies. Each secretaries of concerned agency provides authorization letters
to the Department of Heads. Similarly, Department of Heads provide authorization to
Spending Unit Chiefs based on prescribed heading under the control of existing rules and
regulation.
Parliament's Role in Budget Implementation
Constitution reserves parliament's unlimited power to constitute committees for
important and necessary matters with the objective that the functions of the parliament
are well-performed in smooth and smart manner and that assistance is rendered in
conducting the house by easily resolving the problems arising from time to time. For this
purpose, parliament constitutes ten thematic committees under HoR and four thematic
committees under NA.
Parliamentary committee has the right of supervision of every developmental
activity performed by executive body regularly to make them transparent, accountable
and people centric which helps the implementation of budget more effectively. If
executive body performs their activities out of pre-determined heading, parliament is top
most body to control such activities. Parliamentarians can raise the voices in zero and
special hour of parliament to make the concerned ministries accountable and responsible
for the public expenditure. Each and every issue can be raised in parliament in Questions'
hour to concerned ministers which is also supportive for budget implementation based on
the criteria set by parliament during budget approval. The sixteen thematic committee are
responsible to control, monitor and evaluate the activities of ministries, which comes
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under their jurisdiction defined by respective Regulation. The Public Account Committee
is responsible to ensure that the state exchequer is expended as desired by parliament and
to examine whether or not the state exchequer is expended effectively and economically.
As provided on Rule 170 of the HoR Rules, in order to provide necessary direction or
suggestion after monitoring and evaluating the act and activities carried out by
government to make government accountable to the Federal Parliament. In this way,
parliament itself and its committee plays crucial role for the effective implementation of
budget.
Challenges in Budget Formulation in Nepal
Various challenges are inhibiting the process of efficient and effective budget
formulation. The challenges such as; line item budget, weak focus on programming
budget, high proportion of recurrent expenditure as compared to the capital expenditure,
political instability, weak and fragile focus on production and productivity, low level of
revenue base, parliamentary control weak in practice and sometimes biased, performance
audit lacking, poor stakeholder's participation in budget formulation process, delay in
approval process, traditional system of budget allocation, inadequate coordination among
ministries and National Planning Commission (NPC), negligence in linking budget with
current periodic plan and midterm expenditure.
Way forward
To make the budget formulation process more effective and efficient, efforts need
to be focused by strengthening parliamentary control as parliament represents and
articulates the views and wishes of the citizens in decision making processes and oversees
the activities of the executive and makes the government accountable to the people.
Achieving good governance requires the existence of a strong, effective and efficient
parliament. Strictly following the planning calendar to allocate potentially available funds
to reinvestment and to negotiate new and future deals, gearing up the proportion of
capital budget helps to construct physical and social infrastructure, sufficient for
employment in home land, eradication of poverty and enhancement of living standard of
general people. Any country can achieve remarkable and noticeable progress only after
the effective, transparent and accountable expenses of capital budget. The budget
allocation should be done on the basis of national priorities and needs giving more
emphasis in program budget with proper and efficient coordination between NPC and
MoF.
Conclusion
The Budget is the financial mirror of the Government which provides a
comprehensive statement of the nation’s priorities. As the representative of the people,
parliament is the appropriate place to ensure that the budget best matches the nation’s
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needs with available resources. This ability is especially critical considering the current
fiscal squeeze where the primary challenge is reprioritization within and between
departments. And the ability of parliament to change the Budget depends on the actual
configuration of powers vested in parliament and a set of factors determining the role of
committees in the Budget process.
Parliament plays an important role in budgeting and national development
through new laws, changing existing laws and repealing laws which are no longer
needed. Similarly, it represents and articulates the views and wishes of the citizens in
budget making processes and oversees the activities of the executive so that the
government is accountable to the people. It is stated that "we are good planner but bad
implementer." In order to implement the proposed budget, the budget shouldn’t only be
an ideal document, but also institutional, ethical and legal provisions should also be
improved. So, the budget has to be formulated and implemented from the economic
points of view base on the needs and priorities of the people and the country rather than
olitical and donor pressure and greed, to achieve the national aspirations of prosperous
Nepal and happy Nepali .
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Making Federalism Virtuous

Janak Raj Joshi 
Abstract
The Constitution of Nepal has introduced significant provisions for the distribution of
power based on the sharing of sovereignty between federal, provincial, and local levels.
However, the practicability of federalism along with its internalization has not been
satisfactorily achieved. The transformation and restructuring of the system with the
change in regime is the most imperative challenge of Nepal. One of the crucial reasons
for this is the incapability to concord the differing political ideologies, interests, and
aspirations at three levels of government. This paper exemplifies the consequences of
poor intergovernmental coordination and cooperation in administration and
management. It focuses on the modus operandi of the support through which the federal
government can assist to the local level in legislative, executive, and judiciary based on
their categorization. It complies with the statistics ensuring the weak representation of
women in parliaments and assemblies. It explores the role of government in the
empowerment of women, political education and capacity enhancement of men as well as
women elected representatives. It argues the need for a review of electoral laws for
women leadership. It highlights the contemporary complicated circumstance where
political parties have to admit the increasing distrust of the people towards them. This
paper states the impossibility of the successful implication of federalism without
harmonious intergovernmental relations. The institutionalization of federalism is
significant to accomplish the aspirations of sustainable peace, development, prosperity,
and good governance through the federal, democratic, republican system of governance.
Background
Debates on the new Constitution of Nepal date back to the historic 12-point
agreement signed in 2005 between the then rebel groups, the Maoists, and an alliance of
the seven political parties. The first Constitution delivered through two popularly elected
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Constituent Assemblies reflect the aspirations of people in four fronts; namely, republican
order, shift from unitary to federal form of government, inclusive state and secularism.
Institutionalisation of the regime change is one of the pressing challenges for
Nepal. For almost two and a half centuries, Nepal was governed under repressive regimes
of different sorts ranging from absolutism to semi-feudalism to oligarchy to limited and
guided democracy. People’s expectation of the new constitutional order refers to a ‘just
society’ to be achieved under socially and politically inclusive arrangements for both selfrule and shared rule. This entails strong coordination and cooperation between and among
all three levels of government. The Constitution underscores the principle of intergovernmental coordination and collaboration (e.g., Art. 232), but the experience so far
suggests that much needs to be done in materializing this vision. For example,
development interventions are directly and indirectly being affected by poor intergovernmental relationships, esp. in relation to staffing, budgeting (including the transfer
of projects from federal to sub-national level) and jurisdictional interpretations. It seems
that governments’ at all three levels have yet to fully internalise what federalism means
for operational aspects of planning, administration and management. The federal level is
often perceived as unenthusiastic in terms of enabling provincial and local governments
to take full charge of their operations. This may be the reason why some critics are
increasingly voicing concerns over what they see as ‘quasi federalism’. While these
concerns are perhaps exaggerated, they do point to the need for the federal level to be
more open in strengthening the implementation of federalism. The main challenge could
be the ‘mindset’ of people at the federal level, who tend to see things, problematically, in
hierarchical order. A bill on intergovernmental cooperation intends to improve the
situation focusing on the relationship between provincial and local levels. It is important
to remember in this context that even minor gaps and overlaps in the implementation of
the Constitution might reverse the political course as the anti-change political forces are
already resisting the change. Recent sporadic voices – both organised and unorganised –
rhyme with the repressive history discussed earlier.
Choking Federal Units
New political actors have emerged at federal, provincial and local levels with
very limited experience in the business of governance. The Constitution clearly stipulates
that three levels of government are autonomous and have the powers to introduce and
enforce laws within their jurisdictions. In these governments, political parties dominate
the agenda for work. In addition, they represent differing political ideologies, interests
and aspirations. Yet they need to operate as a single unit. Inability to manage the
‘interests and positions’ of the competing and conflicting political parties at three levels
of government can be a recipe for future conflict in the country.
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Even if the Constitution defines the jurisdiction of the three levels of government,
and contains a mechanism for dispute settlement under the Prime Minster, the federal
government seems to have less appetite for devolving power to sub-national units. Recent
disagreements between the federal government and Pradesh 2 on the issues of civil
service, forest management, police control, and so on signal the need for defining the
relationships between and among the three levels of government even more clearly.
On the allocation of financial resources through federal budgetary provisions, the
provincial and local levels have strong reservations. Karnali Pradesh, Far-western
Pradesh and Pradesh 2 have raised voices against the discriminatory attitude of the
federal government as they receive smaller allocations compared to other provinces
despite the fact that their needs characterised by geographical remoteness and low HDI
are more acute than those of others are. The role of the recently formed ‘fiscal
commission’ is very important in devising transfer systems. This needs strengthening as
well.
Building better inter-governmental relations is good also for non-state actors.
However, for the purpose of the implementation of the Constitution vis-à-vis fostering
inter-governmental relations, the focus is limited to the three units of the governments.
Federalism in Nepal, like elsewhere, is a process of constant negotiations. The
system has much to learn from other systems but also from its own experience. Each
Pradesh can offer both learning experience and resources needed to put in place effective
institutional mechanisms for improved inter-governmental collaboration. In other words,
the Federal Government will be a ‘catalyst’ in facilitating coordination and collaboration.
The Federal Government can bring insights from cross-country experiences to help the
system to benchmark the success stories from elsewhere. The long-term reward of an
effective institutionalization of inter-governmental coordination can be seen in terms
peace, economic growth and development. All of these are the building blocks for
Nepal’s vision of graduating to a middle-income country by 2030.
According to the Constitution of Nepal and electoral laws, there are 7 provinces
and 753 local levels along with a federal government in the federal system of Nepal. At
the local level, there are 6 metropolitan cities, 11 sub-metropolitan cities, 276
municipalities and 460 rural municipalities.
Local Units: Left Unattended
Elected representatives have the mandate from the Constitution and the Local
Government Operations Act, 2017. The palikas have legislative, judicial and executive
powers guaranteed by the Constitution. The jurisdiction of the palikas are listed in the
annex 8 (exclusive) and annex 9 (concurrent) of the Constitution. The scope of work for
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the support from the Federal Government should include activities in three major areas –
legislative, executive and judiciary.
The modus operandi of the support should be broadly around categorising the
scope of work based on the types of palikas, namely metropolis and sub-metropolis,
municipalities and rural municipalities. The categorisation is based on population, level
of development, HDI, geographical area coverage, physical infrastructures and so on.
The approach and methodology is contingent on the type of palikas.
Palikas with sufficient resources need technical assistance in implementing mega
projects and environmental management including the sewerage system and solid waste
management.
Capacity development is the key to discharging the role as stipulated in the laws.
Capacity development encompasses short-term to long-term training on governance,
coordination, service delivery, negotiation, mediation, facilitation, dialogue, basics of
result-based management, project management etc. Grievance handling at the local level
is of common occurrence. This is an area where palikas can benefit from success stories
from community mediation and community policing across the globe.
Federal Government can consider providing technical assistance on legislative
processes. The Deputy chairs of the palikas are, by definition, the chiefs of the judicial
wings at the palikas. Almost all of them are women. They are not trained on how to
handle litigation and other judicial cases. They need to be provided with training and
skills on legislative matters.
Legislative support in terms of formulation of budget, presentation of budgets
and financial irregularities management is of topmost priority as most of the palikas are
unaware of the technicalities involved in the process.
International support to the palikas could be organised in the following three
different ways:
1. Solo provider – look for areas where no other actors are involved and the palikas
are in dire need of the support.
2. Joint activities – work with like-minded international development partners
through the formation of joint mechanisms including the pooling of financial
resources.
3. Work directly with the government – solicit approval from the concerned
ministry at the federal level and work directly with palikas based on the priority
of the project as defined through mapping exercise.
The locus (where of) and focus (what of) of the project need to be designed based
on the need assessment. Need assessment involves consultation with concerned
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stakeholders (government, political actors, civil society organisations, organised private
sectors). The locus of the project should be in areas where the capacity of the palikas are
very low. Based on my own experience, I would begin to work with the Karnali Pradesh
and Pradesh 2 (politically different from others).
Federal Government’s Role
Palikas (for that matter even the provinces) are not legally mandated to accept
the support from the donors directly. Though there is a grey area, much depends on the
political personality. The federal Ministry of Finance has recently finalised a set of
guidelines for donors to engage with provincial and local governments. International
funding would have to identify space for support within these guidelines. Some other
measures to be taken to build capacity of elected representatives include:
•

Improving the understanding of policy processes, including policy analysis

•

Involving local civil society groups in facilitating interactions between elected
representatives and their constituencies

•

Promoting peer-learning among elected leaders (e.g., Jumla learns from
Janakpur)

•

Implementing knowledge exchange programmes at national and international
levels

•

Organizing events to critique the work of elected leaders as part of the feedback
system

•

Set performance benchmarks and evaluate outcomes on a comparative basis

•

Organise regular interactions between elected leaders and local communities

•

Engage local media in promoting political accountability in a non-partisan way.

Women in Federalism: Subtle Hiding the Opposites
The Constitution of Nepal ensures at least 33 % of women’s representation in
federal and provincial parliaments and assemblies. At the local level, women
representatives amount to at least 40% of all representatives. Following the promulgation
of the Constitution of Nepal, the 2017 election displayed the following results:
•

House of Representatives – 32.7 %

•

National Assembly – 37.3 %

•

Overall Representation in the federal parliament – 33.5 %

•

Provincial Assembly – 34.4 %

•

Local Levels - 41 %
(Source: Election Commission Reports, 2018)
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Out of 152 countries included Women in Politics Report, 2017, 11 countries were
headed by women, and Nepal is one of the countries with female head of the state.
Statistics complies with the Constitutional and legal mandates. How the number
is arrived at reveals yet another story, which is very subtle and hides the opposites.
One of the major challenges to women’s political participation is direct mandate
of the people. The following chart depicts how the number is arrived at:
National Average
Gender
Male
Female
Total

Local

Provincial
FPTP
PR

Federal
FPTP
PR

National Assembly

20689

313

48

159

26

37

14352

17

172

6

84

22

35041

330

220

165

110

59

Source: calculation from the reports of the Election Commission.

At the provincial level, it is observed that only 17 women won the election under
Frist-past-the-post (FPTP) stream. That means, women at large are represented through
the Proportion Representation (PR) stream and the same is true with the federal level.
Political parties and their leaders either do not trust women’s capability to contest the
direct election, or women do not have their secured constituency hence rely more on PR.
The political message implies that women leadership with ‘public face’ is yet to be
augmented.
At the local level in overwhelming cases, the chairs of the palikas are men and
vice-chairs are women. Contrary to legal provisions, political parties and their leaders do
not yet consider women competent enough to lead even the palikas, let alone think of
women’s participation at the higher levels of the government. In the past either by choice
or by chance, the Speaker in the second Constituent Assembly was a woman.
With a view to make the regime more representative and inclusive, women
participation under the cluster dalit, the electoral laws have mandated at least one dalit
woman to be represented at each ward level. It certainly does enhance their
representation; however, the essence of their participation has remained just nominal.
Women’s representation in politics is encouraging in Nepal; however, the
effectiveness of their presence can still be questioned. Leadership capability training,
seminar, orientation and capacity enhancing mechanisms are needed to address a number
of gaps and overlaps.
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I think electoral laws need to be reviewed to bring women at the leadership level.
The legal provisions have guaranteed a quota for women at the political level. However,
when it comes to assigning them the leadership role, male leaders are still reluctant.
Therefore, electoral laws should be reviewed in favour of quotas for women to assume
the chair of the palikas, to begin with, say, 33 %. This arrangement should backed by
capacity building support. Special capacity support programmes targeted to women’s
leadership should be carried out in parallel. Equally important is to promote political
education involving men so that men themselves see the benefits of gender equality in
politics.
Representation of women in political parties is also weak. In the 80+ years of
history of Nepali political parties, no single woman has led a party. In central committees
of the majority of political parties, women’s representation is much below the
constitutionally envisioned 33 %.
In all of these measures, we should also consider ‘intersectionality’ of women
politicians. Not all women can be seen as one group. Capacity building programmes
should be devised accordingly.
Early Heads Up: Read the Message
Though rent-seekers excessively praise the regime change as big political
achievements, Nepal has once again become unsettled, and forced to adapt to the shock of
‘New Nepal’.
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. This alone is not sufficient if federalism is to work better.
References
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वित्तीय सं घीयताको सैद्धाग्न्त्तक वििेचिा

हरर रोका 
सं घीयताको सं ग्षप्त इततहास
आधुतिक सं घीयताको

विकास

अमेररकाबाट

(१७८७ मा)

सुरु

भएको

भतिए तापति

सं घीयताको इततहास लामो छ । प्रामाग्णक इततहास हेदाष ३२०० बर्षअग्घ इिे लाइवटस जाततका
मातिसहरूले पवहलोपटक सं घीयताको अभ्यास गरे को पाइन्त्छ । उत्तर अमेररकामा बसाइाँ सरे र आएका
बेउददि समुदाय र आददिासी समुदायबीचमा पति सं घीयताको िीतत अपिाइएको तथयो । आधुतिक
ग्रीसको हेलेतिक सहरी राज्यलाई ग्रीस र एशीयामाइिरलाई एकीकृत गिष सं घीयताको वितध िै
अपिाइएको तथयो । रोमि गणतन्त्रले पति लामो समयसम्म सं घीयतामाफषत् िै आफूलाई जोगाएको
तथए । मध्ययुगमा इटाली र जमषिीले सं घीयतालाई तिरन्त्तरता ददए । स्िीस पररसं घ (कन्त्फेडरे सि)1
सि् १२९१ म स्थावपत भएर सि् १८४८ सम्म वटकेको तथयो । १६ औ ीँ शताधदीमा
तिदरल्याण्डसमा वितधित सं घीयता सुरु भयो (Watts, 1996: p2) । पतछल्लोपटक वितधित रूपमा
सं घीयता सञ्चालि गिषका लातग अध्ययि

र बहसहरू पति सञ्चालि गररए । अलग अलग भार्ा

सं स्कृतत, रीततररिाज, चालचलि र वितध (customary law) भएको समाग्जक धयिस्थालाई एउटा
एकीकृत राष्ट्रमा गााँसेर शासि गिे काम तिकै असग्जलो तथयो । त्यसैले िीग्ित वितध र प्रवक्रया
अिलम्बि गिष आिश्यक तथयो । जेहािेस

अल्थुतसएसले (Johannes Althusius (1563-1638)

पवहलोपटक त्यस्का लातग प्रयास गरे का तथए । यद्यवप िामुद परकार कालष जुिाग्चम फ्रेडररकले
उिको विचारलाई सं घीयताभन्त्दा बढी “समाजिादपषीय (Consocialism)” उपिाम ददएका छि ।
प्यावट्रक ररलीले उिको अध्ययिलाई मध्यकालीि सं िैधातिक प्रणाली भिेर पन्त्छाएका तथए । तथावप



सदस्य¸ सं विधासभा/पूिष सभासद्¸ व्यिस्थावपका-सं सद

1

पररसं घ (कन्त्फेडरे सि) भन्नाले धेरैिटा एकाइ भएको सं घलाई (युतियि) बुग्झन्त्छ । पवहला पवहला सग्न्त्धमाफषत्

यस्तो सं घ तिमाणष हुन्त्थ्यो भिे आधुतिक युगमा सं विधािमाफषत् । कन्त्फेडरे सिमा सबै एकाइहरूको सहमततमा
खासगरी सुरषा, तबदे श िीतत, र साझा मुरा सञ्चालि गिष केन्त्रीय सरकार बिाइएको हुन्त्छ ।
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उिले अगातड सारे को विचार िै सं घीय राज्य धयिस्थाका लातग पवहलो आधार बन्ने विचारको रूपमा
ग्रहण गररयो (Koch:2009) ।
अमेररकी क्राग्न्त्तपतछ सि् १७८१ स्ितन्त्र राज्यहरूको िया पररसं घ स्थापिा गररयो । यद्यवप
१७८७ मा वफलाडेग्ल्फयामा भएको महातधिेशिपतछ मार सं घीयता स्थापिा भएको तथयो । १८४८
को गृहयुद्धपतछ ग्स्िट्जरल्याण्ड फेरर सं घीयतामा फवकषयो । सि् १८६७ मा क्यािडा आधुतिक
सं घीयतामा प्रिेश गिे तेस्रो राष्ट्र बन्त्यो । सि् १९०१ म अष्ट्रेतलयाले पूणष सं घीयता अपिायो । दोस्रो
विश्वयुद्धपतछ इण्डोचाइिा (१९४५), बमाष (१९४८), इण्डोिेग्शया (१९४९), इग्ण्डया (१९५०),
पावकस्ताि (१९५६), मलाया (१९४८ र १९५७) र मलेग्शया (१९६३), युिाइटे ड अरि इतमरे ट्स
(१९७१), तलविया (१९५१), इथोवपया (१९५२), रोडेतसया (१९५३), िाइजेररया (१९५४), माली
(१९५९), किो (१९६०), क्यामरुम (१९६१), क्यामरोस (१९६१), िेष्टग्इग्ण्डज (१९५८), अवष्ट्रया
(१९४५),

युगोस्लातभया

(१९४६), चेकोस्लोभावकया

(१९७०), ब्राग्जल

ु ला
(१९४६), भेिेजय

(१९४७), अजेग्ण्टिा (१९४९) हरूले सं घीय सं विधाि अपिाए । सि् १९६० दे ग्ख ८० को बीचमा
सं घीयता अपिाएका दे शहरूमा तबगतमा कलपिा गरे को जस्तो सुखद रहेि । कततपय पुिः केन्त्रीकृत
राज्यमा फवकषए । यद्यवप १९९० पतछ बेग्ल्जएम (१९९३), दग्षण अवफ्रका (१९९६) र अवहले
िेपाल (२०१५) मा प्रिेश गरे का छि् । १९१७ को क्राग्न्त्तपतछ बिेको सोतभयत सं घ र १९४९
को क्राग्न्त्तपतछको चीि पति संघीयताको धेरै िग्जक रहे का हुि । सि् १९९१ म सोतभयत सं घको
तबघटिपतछ रुस सं घीयताकै मोडलमा रहेको बताइरहे को छ । सि् २०१५ सम्मको अितधमा २४
ु हरूले सं घीय सं विधाि अन्त्तरगत राज्य सञ्चालि गरररहेका छि् (Boadway and Shah,
िटा मुलक

2009) ।
सं घीयताको राजिीततक पष
ु सङ्कख्यामा कम दे ग्खए
राजिीततमा सं घीयता ियााँ विचार होइि । सं घीयता रोजेका मुलक
ु का
पति यसको दायरा भिे सािो छै ि । िेपाल सं घीयतामा जािुभन्त्दा अग्घ विश्वका २३ िटा मुलक
दुई अिषभन्त्दा बढी (लगभग

तबश्व जिसङ्कख्यको ४० प्रततशत जिता) ४८० िटा प्रदे श (राज्यहरू),

झण्डै १८० िटा सािषभौम राज्यहरू सं घीयतातभर समेवटएका छि् । सं घीयतामा जािे विचार आम
मातिसलाई सिदठत गिष, धयग्ि र समुदायको षमताको असल उपयोग गिष, तभन्न सम्प्रदाय या
समुदायका जिताबीच आपसी सहयोगको आधार खोज्िका लातग सोग्चएको हो । अको शधदमा भन्ने
हो भिे हामी को हौँ ? उिीहरू को हुि ? हामी उसलाई/उिलाई र उसले/उिले हामीलाई मि
पराउाँ छि् पराउाँ दैिि् भिेर अलग अलग ढिले बुझ्िे र धयिहार गिे तररकालाई सम्बोधि गिे
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औजारको रूपमा सं घीयता अपिाइएको हो । तभन्न समुदाय तथा सम्प्रदायका बीचमा रहेका तभन्न सोच
िा विचारबीच गररिे आपसी मन्त्थि र बहसले आम माििजाततको वहतमा गततशील पररितषिलाई
तिम्त्याउाँ छ । एकअकाषको आत्मसम्मािको इज्जतको ख्याल गदै आपसी सवहष्णुताको िीततलाई
कायषन्त्ियि गरी सद्भािपूिक
ष तमलेर बस्ि र सहकायष गिष तसकाउाँ छ । त्यसका लातग सबै खालका
समुदायहरू प्रततषारत रहिे गछषि ् । यो िास्तविक जीििमा राजिीततक पवहचािको ग्स्िकारोग्िको
कुरा हो । सं घीयताले म को हुाँ ? हामी को हौँ ? सामूवहक तथा धयग्िगत रूपमा मेरो र हाम्रो
राजिीततक िा सामाग्जक पवहचािको षमता कतत हो ? जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्छ । यद्यवप यो उत्तर
बहुआयतमक समाजमा खोज्िु तिकै अप्ठे रो काम हो (Elzar;1987) ।
कस्तो सं घीयता ? कतत हदसम्मको केन्त्रीकरण र विकेन्त्रीकरण ? यी विर्य समय, पररग्स्थतत,
ज्ञाि, पररपक्िता, समाग्जक तमिण जस्ता विर्य तिणाषयक हुिे गछषि ् । समुदायको अतधकारको आिाज

(Vito play) कतत बतलयो छ ? राजिीततमा इन्त्कार गिष सक्िे अिस्था छ वक सम्बोधि गिुष पिे हो ?
सरं चिागत, भौगौतलक, सामाग्जक तथा भावर्क

पररग्स्थतत, आतथषक वितरण तथा राजिीततक सं स्कार िा

आतथषक विविधता आदद विर्य सं योजि गिे कलामा भर पदषछ (Erk; 2007) । सं घीयता ढु िाको
अषर िा शीलालेख होइि । यसको स्िरूप र दायरा समयचक्र फेरराँ दा फेरबदल भइरहन्त्छि ।
यद्यवप यो बदलाि समाजमा आउिे पररितषि, आतथषक विकासले सामाग्जक जीििमा ल्याउिे पररितषि
तथा सं स्थागत गररएका सं स्थाहरूको प्रणालीगत पररचालिले तयार गिे सं स्कृतत, समाग्जक आधारहरू
तथा सं स्थाहरूको सामाग्जकीकरण कसरी तयार भएका हुन्त्छि् िा छि भन्नेमा भर पछष । कूल
वहसाबमा सं घीय पररितषिका लातग सं स्था, सं स्थाहरूको सं स्थागत विकास र पररभार्ा र प्रदे शहरूबीच
आपतसक आतथषक सामाग्जक पर–तिभषरताले सं घको आिश्यकता र औग्चत्यता पुवष्ट हुिे गछष ।
सं घीयता

िास्तिमा

वितभन्न

कारणले

िवहष्करणमा

परे का

िा

पाररएका

सीमान्त्तकृत

जिसमुदायलाई मूलधारमा समेट्ि, सिदठत गिष, भौततक तथा तथा प्रवितधक रूपमा विकास गरे र पछातड
परे को षेर र समुदायको उत्थाि गिे िै मूलभूत लक्ष्य रहिे गछष । सं िैधातिक रूपमा सं घीयतामा
प्रिेश गरे लगत्तै कािूिी षमता, अतधकारका बाहक, सािषजतिक कािूि आददलाई तत्काल सं िध
ै ातिक
धयिस्था गररन्त्छ । सं िैधातिक सुतिग्ितता खासगरी दुईिटा तत्िहरू समािेश गररएको हुन्त्छि् ।
पवहलो, राज्यहरूको स्िायत्तताको अग्स्तत्िको बारे मा, अको अथषमा राज्यको कािूिी राजिीततक
अतधकार र आतथषक षमता । दोस्रो, सं घीयताको आधार । खासगरी सं घीय राज्यको तिमाषणमा
सहभातगताको सुतिग्ितताको विर्य । यो सहभातगतको कुरा पति दुई तहमा तबभाग्जत गररएको
हुन्त्छ । (१) सं घीयतहमा प्रतततितधत्िको अतधकार र, (२) राज्य, षेर िा स्थािीय प्रतततितधत्ि तथा
सं घले राज्यमा हस्तषेप गिे सन्त्दभषमा अतधकारको बााँडफााँटको सन्त्दभष । यी दुई सै द्धाग्न्त्तक अतधकार
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(स्िायत्तता र सहभातगता) ले एक अकोलाई अलग गदै ि, ततिीहरू एक अकाषमा अन्त्ततिषवहत छि् । यी
सं िैधातिक तथा कािूिी प्रािधािभन्त्दा बावहर राज्यहरूमा तभन्न-तभन्न खालको उत्पादि पद्धततमा प्रिेश
गिे अतधकारको कुरा पति सं घीयताको विचारसाँगै अगातड साररएको हुन्त्छ । िास्ताविकताको आधारमा
िै उत्पादि पद्धतत कस्तो बिाउिे भिेर केलाइन्त्छ ।
िेपालमा सं घीयताको आिश्यकताबारे चचाष धेरैअग्घ सुरु गररएको भए तापति यसमा तमवहि
छलफल भिे २०६३ मा भएको मधेस तबरोहपतछ मार सुरु गररयो (गौतम; २०६४) । पवहचाि
हराएका, सामाग्जकरूपले िवहष्करणमा पाररएका, जातीय तथा िगीय, भावर्क तथा सांस्कृततक, तथा
षेरीयताका आधारमा सही प्रतततितधत्ि हुि िसकेको र अत्यतधक विभेदीकरणमा पाररएकाले िै
सं घीयतामा जािुपरे का तकषहरूलाई पुवष्ट गिे अतभयाि पति सं घीयतामा जािे भिेर अन्त्तररम सं विधािमा
स्िीकार गररएपतछ िै सुरु भएको हो (महजषि–२०६९), (ज्ञािाली, उपाध्याय, भट्टराई-२०६६), (सुिेदी२०६५), (बराल र हाथेछु-२०७०), (Karki and Edrisinha;2014) (ग्घतमरे र भट्टराई–२०७२) ।
वित्तीय सं घीयताको मुद्धा
वित्तीय सं घीयता राजिीततक सं घीयताको प्रततरूप (Counterpart) हो । वित्तीय सं घीयता
तभन्न-तभन्न तहमा रहेका सरकारहरूबीच, वित्तीय साधि (Fiscal instrument) माफषत आतथषक वितरण
प्रवक्रया व्यिग्स्थत गररन्त्छ । साधरणतया के वित्तीय सं घीयतामा के विश्वास गररन्त्छ भिे आम
जिसमुदायलाई आिश्यक पिे सािषजतिक िस्तु उत्पादि तथा वितरणको ग्जम्मा सं घको ग्जम्मामा
रहन्त्छ । जस्तो रावष्ट्रय सुरषा (National defence) । प्रदे श र स्थािीय सरकारको ग्जम्मा आफ्िो
षेर Constituency मा उपभोग हुिे िस्तु र सेिा उपलधध गराउिे ग्जम्मा हुिे गछष । त्यसैले
वित्तीय सं घीयता विग्शष्ट वित्तीय सं यन्त्रमाफषत् वितभन्न तहका सरकारहरूबीच आतथषक व्यिस्थापि गिुष
हो । आतथषक सावहत्यको कुरा गिे हो भिे आय आजषिका स्रोतहरू जस्तो कर राजस्िको व्यिस्थापि
कुि तहको सरकारले कसरी गिे भन्ने हो । राष्ट्रमा उपलधध आतथषक स्रोत तथा प्राकृततक साधिमातथ
धयग्ि, समाज र राष्ट्रले

कतत र कसरी उपयोग गिे िा सबैको सहभातगता हुिे गरी अतधकारयुि

बााँडफााँट कसरी बााँडफााँट गिे भन्ने विर्यलाई िै वित्तीय धयिस्थापि भतिन्त्छ । राजिीततक सं घीयतामा
जािे टुिो साँगसाँगै वित्तीय सं घीयतालाई धयिग्स्थत गिे मुद्धासाँगै गिुष पिे हुन्त्छ । सं घीयता
व्यिस्थालाई सं स्थागत गरररहाँदा मातथ उल्लेख गररएझैँ आतथषक मुद्धालाई वितभन्न तहका सरकारबीच
सम्बोधि गिष वित्तीय सं घीयताको विश्वधयापी अिुभि हाम्रा लातग पति उपयोगी हुन्त्छि् ।
ु का लातग
िेपालजस्तो भरखरै आधुतिक आतथषक तथा सामाग्जक विकासतफष लम्कीएको मुलक
ु
सहकायषयि
सं घीयता (Cooperative Federalism) िै उपयुि हुिे ठहर िेपालको सं विधाि सभाले
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ु
गर्यो । सहकायषयि
सं घीयतामा पति वित्तीय सं घीयता व्यिस्थापिमा सबै मूलसकहरूमा एकरूपता
ाँ ालाई तिम्िािुसार सं षेपमा प्रस्तुत गररएको छःपाइन्न । यद्यवप केही सहमततका बुद
१. सं घीय अथषतन्त्रमा राज्यले गिे खचष
(क) से िा र िस्तु उत्पादिमाः राज्यले तिजी षेरबाट प्रयाप्त सेिा र िस्तु खररद गदषछ । हात
हततयार, सािषजतिक यातायातका साधि, ग्शषा र स्िस्थसम्बन्त्धी सेिाहरू उत्पादि तथा समन्त्यावयक
वितरण गदषछ ।
(ख) धयग्ि र पररिारमा हस्तान्त्तरणः सामाग्जक िस्तु तथा सेिाको यो हस्तान्त्तरण प्रवक्रयालाई लोक
कल्याणकारी कायषमा गररएको खचष पति भतिन्त्छ । अपािता भएका, बृद्ध, बृद्धा, बेरोजगारी बृवद्ध, स्िास्थ्य
तथा ग्शषा उत्पादि तथा वितरणसम्बन्त्धी प्रेरणा जगाउिे आदद खचषहरू यसतभर पछषि ् । वितभन्न
खाले करमाफषत् जम्मा भएको सरकारी ढु कुटीबाट राज्यका वितभन्न सं स्थाहरूमाफषत् यस्ता लोक
कल्याणकारी कायषहरू गररन्त्छि् ।
(ग) तिजी तथा सािषजतिक फमषहरूलाई आतथषक सहयोग र छु टः राज्यले तिजी िा सािषजतिक
फमषहरूलाई खास उत्पादिमा आतथषक सहयोग र छु ट ददिे गदषछ । जस्तो कृवर् उत्पादिका लातग
चावहिे आिश्यक सामग्री (input) धयिस्थापिमा

राज्यले फमषहरूलाई तिग्ित छु ट ददि सक्छ ।

कृवर् औजार तथा मल कारखािा खोलेमा, तिग्ित खालको खाद्यान्न बाली लगाएमा, आयात प्रततस्थापि
उद्योग खोलेमा सरकारले िगद उपलधध गराएर, िस्तु खररदको सुतिग्ित प्रबन्त्ध गरे र, आपतकालीि िा
प्राकृततक प्रकोपका कारण िोक्सािी

भएमा राज्यले तिग्ित षतीपूततषको धयिस्थापिमाफषत् राज्यले

राहत उपलधध गराउिे प्रबन्त्ध गिष सक्छ ।
(घ) वितभन्न वकतसमका राजकीय तहमा गररिे हस्तान्त्तरणः केन्त्र अथिा सं घले (Federation) वितभन्न
तहका

राज्य, स्िायत्त

िा

केन्त्र

शातसत

प्रदे शहरू

तथा

िगर

िा

ग्रातमण

षेरमा

कृयाशील

सरकारहरूलाई स्रोत अतधकार तथा िा िगद हस्तान्त्तरण गिे गदषछ ।
१.२ आय–आजषि िा स्रोतको जोहो
(क) कर धयिस्थापि
हामी सबैलाई थाह छ, मातथ उल्लेग्खत विर्यबाहे क पति अिय धेरै षेरमा राज्यले खचष गिुष
पिे हुन्त्छ । त्यसका लातग राज्यले आिश्यक आय आजषिका स्रोतहरू खोजेर आफ्िो ढु कुटी भिुष पिे
हुन्त्छ । राज्यका लातग ‘कर’ (Tax) सबै भन्त्दा भरपदो स्रोत हो । धयग्िमा लगाइिे कर, तिगतमय
आय आजषि कर (Corporate income tax) साधरण तबक्री कर (General sales tax), पे-रोल कर
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(Payrole tax), एक्साइज ट्याक्स (Excise tax), आयात तथा तियाषत कर (Import and export
duties), धि सम्पग्त्त कर (Property and wealth taxes) आदद वितभन्न खाले करहरूमातथ राज्यले
तियन्त्रण गदषछ । राज्यका वितभन्न तहमा कुि करमातथ कस्ले दािी गिष सक्दछ भन्ने विर्य
सं घीयताको मूल च ुरो कुरो हुि जान्त्छ ।
(ख) प्रयोगकताषहरूमातथको शुल्क
आय स्रोतको अको जोहो शुल्कमातथ गररन्त्छ । सिषसाधरण जिताका लातग राज्यले वपउिे
पािीको प्रबन्त्ध गछष र िागररकहरूबाट पािी प्रयोग गरे बापत शुल्क तलन्त्छ । यस्ता शुल्क, ग्शषालय,
अस्पताल, फोहोर मैला धयिस्थापि, टे तलफोिलगाएत अन्त्य सञ्चारका साधिहरूको प्रयोग, सडक चाजष,
धयापार उद्योग धन्त्दा खोल्िका लातग लाइसेन्त्स तलाँदा, सािषजतिक जनगा तलजमा तलएर प्रयोग गदाष आदद
थुप्रै विर्यहरूबाट राज्यले शुल्क उठाउाँ छ ।
(ग) सापट िा ऋण
राज्यले राष्ट्रको आिश्यकता पररपूततष गिष र तभमकाय योजिाहरू सञ्चालि गिे िाममा वितभन्न
ु साँग तसधै दद्व–पषीय ऋण तलि
अन्त्तराषवष्ट्रय सं स्थाहरूको सं योजिमा बहुपषीय ऋण िा कुिै अको मुलक
सक्छ । यस्तो ऋण तलिे अतधकार अतधकांस दे शहरूमा केन्त्रले तल्लो सरकारी तिकायहरूलाई तबरलै
मार अतधकार ददिे गदषछि् ।
(घ) िोट िा रुपैयााँ छाप्िे काम
ु को आफ्िो हैँ तसयतभन्त्दा बढी रकम कुिै पति मुलक
ु ले छाप्ि सक्िे अतधकार
मुलक
राख्छि् । है तसयत र आिश्यकताभन्त्दा अत्यतधक िोट बजारमा आपूततष (supply) भएमा त्यसले
मुराग्स्फतत (inflation) खडा गछष । अको अथषमा िस्तु र सेिाको मूल्य चको पिष जान्त्छ । त्यसैले
राष्ट्रतभर गररिे सम्पूणष आतथषक उत्पादि र कारोबारको आयति (volume of transactions) अिुरूप
राज्यले िोट छाप्िु पिे हुन्त्छ र यो अतधकार सं घ िा केन्त्रको ग्जम्मामा रहिे गछष ।
१.३ तियमि
सं घीय राज्यले िा अको अथषमा केन्त्रले वितभन्न तियामक तिकायहरू खडा गिुष पिे हुन्त्छ ।
खासगरी सं घले पााँचिटा विर्यहरूमा तियमि राख्नु पिे हुन्त्छःपवहलोः राज्यका तहहरूमा उपलधध गराइएको रकम (allocated resources) उद्देश्यमूलक ढिले सही
ठाउाँ मा खचष भइरहे को छ छै ि ? भन्ने विर्य सबैभन्त्दा महत्त्िपूणष हुि आउाँ छ । हाम्रा जस्ता
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विकासशील दे शहरूमा केन्त्रबाट छु ट्याइएको रकम िै अतधकांश जिताको पुाँजी तिमाणषको साधि बन्ने
गदषछि् । जीविका र रोजगारीलाई सबैभन्त्दा बढी यही स्रोतले सहयोग पुर्याइरहे को हुन्त्छ ।
दोिोः बजार तियमिः बजार भन्ना साथ सेिा िा िस्तुको उत्पादि र मूल्य मारै बुझ्िु हुाँदैि ।
बजारले रोजगारी कतत उपलधध गराएको छ ? उपलधध गराइएको रोजगारीमा तथचोतमचो (जातीय,
भावर्क, लैविक तथा षेरीय आधारमा भेदभाि गररएको छ छै ि ? गररएको छ छै ि ? कािूि तमच्िे
काम भएको छ छै ि ? 'लाइसेन्त्स' ददिे काममा कुिै गुिासो छ छै ि ? काम गिे षेर जिमैरीपूणष छ
छै ि ? तलि सुविधा िा अन्त्य सुविधाहरूमा भेदभाि छ छै ि ? आदद विर्यहरू पछषि ् ।
ाँ ी बजारको तियमिः सािषजतिक तथा तिजी सं स्थाहरूको सम्पग्त्त र दावयत्ि, फमषहरू टाट
तेस्रोः पुज
पग्ल्टाँ दा बााँडफााँटको विर्य, धयापारको

स्िच्छता र तियमको विर्य, धयिसावयक पमषहरूको मूल्य, िाफा,

र विज्ञापिसम्बन्त्धी विर्य, प्रततर्पधाष, सञ्चार तथा िातािरण सम्बन्त्धी कािूिको पालिा, प्राकृततक स्रोत
साधि खासगरी जल जिल र जतमिको उपयोग आदद यो तियमितभर पछषि ् । सं घीयतामा एउटा
राजिीततक तिकायले अन्त्य राजिीततक तिकायहरूमातथ तियमि गरररहे का हुन्त्छि् ।
१.४ सािषजतिक तिगमहरू अथाषत ् सं स्थािः
ििउदारिादी बजार अथषतन्त्रमा राज्यको भूतमका सङकुग्चत गररएको हुन्त्छ । राज्यले उद्योग
धयापार गिे होइि भन्ने िाममा । यद्यवप, सामाग्जक उत्पादि र वितरणमा, रषा र रणिीततक सेिा र
िस्तु उत्पादि सम्बन्त्धी अन्त्य तबग्शष्ट उद्यममा राज्यको भूतमका

तबग्शष्ट ढिले रहिे गदषछ ।

मतथ उल्लेग्खत विर्यहरू यतीिेलाका राज्यले अग्ख्तयार गिे अत्यन्त्त न्त्यूितम आतथषक
वक्रयाकलाप (minimalist economic issues) हुि । यद्यवप यी विर्यहरूलाई एउटा सं घीय राज्यले
कसरी अतधकार प्रत्यायोजि गछष भन्ने प्रश्न िै मूल प्रश्न हुि आउाँ छ । खासगरी (क) सािषजतिक
षेरमा गररिे वक्रयकलापहरूमा सं घीय राज्य धयिस्थामा कुि तहले कस्तो अतधकार पाउिे ? सं घमा
के-के रहिे ? राज्यहरूमा के रहिे ? स्िायत्त षेर र गाउाँ तहमा के हुिे ? केन्त्र शातसतमा के हुिे ?
ु
(ख) केन्त्र र राज्य दुिैले सं यि
रूपमा के गिे ? कसरी गिे ? र यी विर्यलाई सं विधािमा कसरी
धयिस्थापि गररन्त्छि् भन्ने प्रश्न महत्त्िपूणष हुिे गछषि ् । (ग) कुि तहमा कुि अतधकार धयिस्था गरराँ दा
कस्लाई कस्तो अथष–राजिीततक प्रभाि पछष ? (घ) अतधकार, कतषधय र सामाग्जक न्त्यावयक तबतरणका
लातग कस्ता सं स्था कामकाजी र कस्ता सं स्था वितभन्न राजिीततक टायरहरूबीच छलफल गराउिे गरी
स्थावपत गिुष पछष भन्ने प्रश्न पति कम महत्त्िपूणष हुाँदैि ।
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स्ितन्त्र वित्त आयोग
ाँ ीिादी समाजमा बजार असफल (market failure) हुिे सम्भाििाहरू रवहरहन्त्छि् । बजार
पुज
ु ो अथष समाजको आिश्यकता (िस्तु तथा सेिा) उपलधध हुि िसक्िु हो । यस्तो
असफल हुिक
अिस्था बजार पूणष प्रततस्पधी िहुाँदा िा सहज र न्त्यावयक रूपमा धि–सम्पग्त्तको तबतरण िगरराँ दा आउिे
गछष । यस्तो अिस्थामा सरकारले हस्तषेप गिुष पिे हुन्त्छ । यदद बजारलाई सरकारले अथाषत ्
राज्यले हस्तषेप गरे र सुधािष सकेि भिे राज्य आफैँ असफल हुि पुनछ । त्यसैले बजार असफल
िहोस्, कथं कदाग्चत बजार असफल भइहाल्यो भिे पति सरकार असफल िहोस् भन्ना खाततर राज्यमा
प्रभािकारी राज्य प्रणाली (State system) र बतलया प्रभािशाली सं स्थाहरूको (Strong system)
आिश्यक पछष । धेरै जसो राज्य असफल वित्तीय व्यिस्थापि असफल भएपतछ हुिे गछष । वित्तीय
व्यिस्थामा पररितषि िा सङ्कट मुख्यतः आतथषक समाजमा दे ग्खिे उत्पादि–चक्र (production-cycle)
बदतलएसाँगै दे खा पछष । दोस्रो, सङ्कीणष सोच र एकलौटीपि िा पषपातपूणष स्रोत र साधिको
विभाजिका कारण पति हुिे गदषछ । त्यही भएर सरकारले अपिाइरहे को वित्तीय अविभारा कसरी पूरा
गरररहेको छ । सहज न्त्यायपूणष छ छै ि ? लक्ष्य राखे अिुसार व्यिस्था गररएको छ छै ि ? बजारको
उतार चढाि कस्तो छ ? कतै एकातधकार, काटे तलङ, चोरी बजारी, आददले प्रिय त पाइरहे को त छै ि ?
भन्ने प्रश्न एकाततर उठ्छ र ती र त्यस्ता वक्रयाकलापलाई रोक्ि तियामक तिकाय (regulating

bodies) मातथ व्यिग्स्थत भए िभएको हेररन्त्छ भिे सरकारको वित्तीय िीतत सं विधािबमोग्जम, सं सदले
पाररत गरे का िीतत तियमबमोग्जम, तोवकएको लक्ष्य बमोग्जम भइरहेको छ छै ि भन्ने कुरालाई
मतसिोसाँग हेि ष र व्यिग्स्थत गिषका लातग वित्त आयोग (Fiscal Commission) गठि गिे गररन्त्छ ।
ु हरूमा वित्त आयोग अल्पकालीि र दीघषकालीि रूपमै सं स्थागत गररएको
सं घीयता भएका मुलक
पाइन्त्छ । िेपालको सं विधािमा स्थायी पिृततको शग्िशाली सं िैधातिक आयोग स्थापिा गिे मिसाय
राग्खएको तथयो ।
साधरणतया वित्त आयोगलाई तीि वकतसमको आदे श िा तिदे श (mandate) हुिे गछष ।
पवहलो, वित्तीय

ग्जम्मेिारी

र

बजेट

व्यिस्थापिको

(Fiscal Responsibility and Budget

Management, FRBM) लक्ष्य हेिे; दोस्रो, तिधाषररत गररएको वित्तीय लक्ष्यको दायरा (range) कुि
तबन्त्दुमा कायम छ िा कायषन्त्ियि भइरहेछ भन्ने हेिे; र तेिो, टागेट गररएको प्रोजेक्ट हुि र सरकारका
तहहरू हुि ततिमा वित्तीय आयति (Fiscal volume) विस्तार गिे (expansion) गिे िा घटाउिे

(contraction) वित्तीय आयोगकै ग्जम्मामा हुिे गछष । िेपालको सं विधािमा वित्त आयोग अस्थायी
प्रकृततको िभई ग्स्थर प्रकारको बिाउिुको मूल कारण सं घीयतामा सबै तहका सरकारहरूलाई योजिा
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बिाउि, आिश्यिाको ग्चिारी गराउि र तियमिलाई प्रभािकार बिाएर प्रभािकारी कायाषन्त्ियिको
लक्ष्य राग्खएको तथयो ।
िेपालको सं विधाि (२०७२) मा गररएको धयिस्था
•

िेपालको सं विधािको भाग ५ को धारा ५६ मा राज्यको सं रचिा, धारा ५७ मा राज्यशग्िको
बााँडफााँट धारा ५८ मा अिग्शष्ट अतधकार, धारा ५९ मा आतथषक अतधकारको प्रयोग, धारा ६०
मा राजस्ि स्रोतको बााँडफाड, सम्बन्त्धी धयिस्था गररएको छ । सं विधािमा उल्लेख गररएका
ु ी ४, ५, ६, ७, ८ र ९ ले प्रष्टयाउि
यी धाराहरूलाई सं विधािमा समािेश गररएको अिुसच

(qualify) खोग्जएको छ (िेपालको सं विधाि, पेज, ३१–३३) तथा पेज १६९ दे ग्ख १७४
सम्म) ।
•

िेपालको सं विधािको भाग–३ को मौतलक हक र कतषधयमा उपलधध धारा १८ (समािताको
हक), धारा २५ को सम्पग्त्तको हक, धारा ३३ दे ग्ख धारा ४३ सम्म रोजगारीको, िमको,
स्िास्थ, खाद्यसम्बन्त्धी, आिास, मवहला, दतलत, बालबातलका, ज्येष्ठ िागररक, सामाग्जक न्त्याय र
सामाग्जक सुरषासम्बन्त्धी हक भिेर उल्लेख गरे को छ । कही ीँ कािूि बिाएर र कही ीँ
प्रत्यष सम्बोधि गिे उल्लेख गरे को दे ग्खन्त्छ (िेपालको सं विधाि पेज ८, १२, पेज १४ दे ग्ख
१८) ।

•

भाग–४, राज्यका तिदे शक तसद्धान्त्त, िीतत तथा दावयत्ि शीर्षकको धारा ५० को तिदे शक
तसद्धान्त्तमा लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापिा गिे र परस्पर सहयोगमा आधाररत
सं घीयताका

(Co-operative Federalism) आधारमा सं घीय इकाइहरूबीचको सम्िन्त्ध

सञ्चालि गिे भन्ने उल्लेख गररएको छ । यही भागको धारा ५१ को (घ) अथष, उद्योग र
बाग्णज्यसम्बन्त्धी िीतत, (ङ) कृवर् र भूतमसुधार सम्बन्त्धी िीतत, (च) विकाससम्बन्त्धी िीतत (छ)
प्राकृततक साधि स्रोतको सं रषण, सम्बधषि र उपयोगसम्बन्त्धी िीतत (ज) िागररकका आधारभूत
आिश्यकतासम्बन्त्धी िीतत, (झ) िम र रोजगारसम्बन्त्धी िीतत तथा (ञ) सामाग्जक न्त्याय र
समािेशीरणसम्बन्त्धी िीतत प्रस्तुत गररएका छि् । जो िेपाल र िेपालीको आतथषक तथा
सामाग्जक विकाससाँग लग्षत छि् (िेपालको सं विधाि २०७२ पेज १९ दे ग्ख २७ सम्म) ।
•

भाग १० सं घीय आतथषक कायष प्रणालीमा धारा ११५ दे ग्ख १२५ सम्म सं घको अतधकारको
धयिस्था गररएको छ (िेपालको सं विधाि पेज ५७–६०) ।
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•

भाग १६ मा धारा २०३ दे ग्ख धारा २१३ ले प्रदे शका आतथषक अतधकारहरूलाई सुतिग्ित
गररएको छ (पेज ९५–९७) । त्यसैगरी भाग १९ को स्थािीय आतथषक कायष प्रणलीका
िाममा धारा २२८ दे ग्ख २३० धयिस्था गररएको छ (पेज १०६) ।

•

ु को आतथषक धयिस्थापिका तितमत्त सं विधािको भाग–२६, धारा २५०
मातथ उल्लेग्खत मुलक
र २५१ मा रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको धयिस्था गररएको छ (पेज १२५ –
१२७) ।

िेपालीका रूपान्त्तरण मुद्धा र राज्यको चररर
(१) सुविधाको केन्त्रीकरण
तिकट तबगतमा सं घीयता वकि र कसरी भन्ने विर्यमा आ–आफ्िा धारणाहरू सािषजतिक
गररए । िास्तिमा केन्त्रीकृत राज्य धयिस्थाका कारण सााँघरु रएका विर्यहरू जस्तो, काम (रोजगारी),
न्त्याय (अदालत), उद्योग धन्त्दा (अिुमतत पर तथा लाइसेन्त्स र सञ्चालिसमेत), धयापार (बजारको
धयापकता खासगरी उपभोग पररणात्मक रूपमा धेरै हुिे भएकाले), तबदे श (हिाई यातायात तथा तभसा
प्रातप्तका लातग), और्धोपचार (अस्पतालका शैयाहरू र ग्चवकत्सक विशेर्ज्ञहरू एउटा िा केही सीतमत
केन्त्रहरूमा केग्न्त्रत भएका कारणले) ग्शषा (विश्वतबद्यालय तथा अन्त्य तकतिकी विर्य पढिे विद्यालय
तथा कलेजहरूसमेत केन्त्रीकृत भएकाले) तथा सुरषा (सेिा, प्रहरी तथा जासुसी सं स्थाहरूको ठू लो
सञ्जाल केन्त्रीकृत रहे काले) राजधािी काठमाडौँ र केही अन्त्य ठू ला धयापाररक केन्त्रहरूमा आिश्यकता
ाँ चो लानिे गदषछ । मातथ उल्लेग्खत सबै सुविधा प्राप्त
र अतििायषता दुिै कारणले मातिसहरूको घुइ
गिषका लातग मातिसहरू रहर, आिश्यकता र स्तरीयता प्राप्त गिष काठमाडौँ, तबराटिगर, बुटिल र
िेपालगञ्ज धाउिे गछषि ् । सबै सहुतलयत र अिसरहरू प्राप्त हुिे भएकाले राजधािीमा घर बिाउिे
चाहिा आम मातिसको सपिा जस्तो हुिे गरे को छ । त्यसैले काठमाडौँबावहर गएको लगािीको ठू लो
वहस्सा वितभन्न पेशा धयिसायमाफषत् काठमाडौँ उपत्यकामा फकेर आउाँ छ र यही पुिलषगािी हुिे
गदषछ । यस्तो हुि ु भिेको षेरगत आतथषक तथा माििीय विकासमा असमािता फरावकलो हुाँदै जािु
हो ।
(२) केन्त्रीकृत योजिा
केन्त्रीकृत राज्यमा प्राय सबै योजिाहरू केन्त्रमा बन्ने गदषछि । योजिाकारले योजिा बिाउाँ दा
दया माया गरे र ददिे र प्राप्त गिेले तिगाहमा प्राप्त गरे को अिुभतू त गिुष पिे अिस्था साँधै दे ग्खाँदै आएको
छ । षेरगत, जातत तथा धातमषक विविधता, सामाग्जक तथा सांस्कृततक असमािता त्यही कारणले
ु
सृग्जएका हुि ् । सं घीयतामा मुलक
जााँदा प्रान्त्त िा राज्यहरूले स्िराज (self rule) प्राप्त गदाष
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असमािता र अन्त्यायपूणष तबतरणबाट हुिे गरे को अविकासबाट मुग्ि प्राप्त गिे विर्य पति तथयो ।
स्िराज िेपालको सन्त्दभषमा योजिा तिमाषणमा आम जिसमुदायको स्थािीय तहमा सहभातगताको
सुतिग्िततासवहतको प्रतततितधत्ि हुि ु हो र सबै योजिाहरूको औग्चत्य तथा कायषन्त्ियिमा आम
सहभातगता ठू लो कुरा हो । वहजो आज यो अथषराजिीततक प्रवक्रयालाई आम मातिसमा तिवहत विग्शष्ट
अतधकार (right based approach) पति भन्ने गररन्त्छ ।
सं घतभर प्रदे श, स्थािीय तह िा स्ियत्त राज्य तिमाणष कसरी गिे भन्ने सन्त्दभषमा सम्बग्न्त्धत
ु मा कस्ता विग्शष्ट अिस्था तथा अियिहरू कस्ता छि् भन्ने विर्य महत्त्िपूणष हुि आउाँ छि् ।
मुलक
अियिहरू छान्ने काम राष्ट्रको हो ? बाट सुरु हुन्त्छ । राष्ट्र जातत, भार्ा, सांस्कृततक सम्प्रदाय, रहिसहि
र धमषसाँग जोतडएर आउिे हुिाले प्रदे शहरू बन्ने आधार पवहचािको समूहमा आधाररत भएर तिमाषण
ु हरूमा भार्ाको बाहुल्यतामा, कततपयमा सं स्कृतत र धातमषक बसोिास तथा
हुन्त्छ । कततपय मुलक
जिसङ्कख्या तबतरणको आधारमा टायरहरू तिमाणष गररन्त्छि् । प्रदे शहरूको तिमाणष भौगौतलक विकटता
तथा आतथषक स्रोतहरूको तबतरणको ग्स्थततलाई पतछल्ला ददिहरूमा बैकग्ल्पक िया आधार पति
बिाइिे गररएको छ । सुखी र सम्पन्न राज्यहरू तुलिात्मक रूपमा वपछतडएका राज्यहरूलाई आफ्िो
सम्पग्त्त बााँडिु पछष भिेर अलग थलग राज्य िै बिाउिु पछष भन्ने मान्त्यता पति बोक्ि थालेको पति
दे ग्खन्त्छ । उदाहरणका रूपमा स्पेिको क्याटलोतिया षेर, इटलीको बास्क षेर, क्यािडाको क्युिेक
आदद उदाहरण हुि ।
(३) पवहचाि र िेपाली असमािताका आधार
भार्ा, धमष, सं स्कार र सं स्कृततका वहसाबले िेपाल बहुभावर्क बहुधातमषक तथा बहुसांस्कृततक
राष्ट्र हो । मातथ उल्लेख गररएझैँ िेपालमा, भौगोतलक वहसाबले दुरदराजमा रहेकाले र पवहचािको
वहसाबले राज्यमा पहुाँच िपाएका र राज्यमा पहुाँच िभएका कारणले आतथषक, सामाग्जक तथा
राजिीततक रूपमा पतछ पिुष परे का वितभन्न तथ्याङ्क र सामाग्जक विकासका सूचकहरूले सङ्केत गरे का
छि् । जस्तो सि् १९९५/९६ र त्यसपतछ समय-समयमा प्रकाग्शत भएका िेपाल रावष्ट्रय जीििस्तर
सिेषण आदद । आतथषक, राजिीततक र सामाग्जक रूपमा पवहचाि िभएर पछातड पाररएका
जिसमुदायहरूलाई कसरी राज्यका अिहरूमा सहभागी बिाएर िेपाललाई साझा राष्ट्रका रूपमा स्थावपत
गिे भन्ने विर्य अवहले सम्बोधि गररिु पिे सबैभन्त्दा टड्कालो विर्य तथयो र हो । खासगरी दश बर्े
जियुद्धमा (१९९६–२००६) िेकपा (माओिादी) ले पवहचाि िपाएर शोर्णमा परे का स्थाि विर्ेशका
सम्प्रदायहरूको (भावर्क, धातमषक, षेरीय, लैविक) मुग्िको कुरालाई आफ्िो आन्त्दोलि र युद्धको
एजेण्डामा गााँस्यो । र, मेची महाकालीको सीमातभर रहे का प्रदे शहरूलाई खसाि, जडाि, तलम्बुिाि,

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

483

खम्बुिाि, ताम्िासातलङ, मगरात, तमुिाि, कोग्चला, थारूिाि, मैतथल, भोजपुरा आदद िाम ददयो । यद्यवप
भार्ा र जातको बाहुल्यताका आधारमा प्रदे शहरू तिमाणष गरराँ दा ती प्रदे शहरू आतथषक र सामाग्जक
रूपमा ददगो वहसाबमा उतभि सक्िे अिस्था रहन्त्छ िा रहाँदैि भन्ने प्रश्न अत्यन्त्त महत्त्िपूणष प्रश्न हो
त्यसबारे त्यतत धेरै ख्याल गररएको दे ग्खएको तथएि । जसलाई तिकट तबगतका बहसमा ‘सामथ्यष’
शधदमा समेट्ि खोग्जएको तथयो ।
(४) प्रतततितधत्ि
सददयौँदे ग्ख

सीमान्त्तीकृततफष

धकेतलएका

जातीय

भावर्क

तथा

सांस्कृततक

समूहहरूको

समुदायको पवहचाि स्थावपत हुिेगरी, जीििस्तरमा उल्लेख्य पररितषि आउि सक्िे धयिस्था स्थािीय
तहदे ग्ख

केन्त्र

िा

(सं घ)मा

राजिीततक

अतधकारलाई

स्थावपत

गिष

आिश्यक

प्रतततितधत्िको

धयिस्थामातथ उल्लेग्खत असमािता तिराकरणको अको एक उपाय हो । राज्यहरूतभरै र राज्यहरूमा
स्िायत्तता (आतथषक तथा सामाग्जक अतधकारहरूलाई अषुण्ण राख्न कम्तीमा तिग्ित समयसाररणीतभर
क्रतमक रूपमा अतधकार हस्तान्त्तरण गिे कायष) प्रदाि गिुष जरुरी हुन्त्छ ।
जागरण, ियााँ पररग्स्थतत र तिष्कर्ष
वि. सं . २०४६ सालपतछ िेपाली समाजमा तिकै ठू लो माितसकतामा पररितषि भएको
दे ग्खन्त्छ । त्यो हो ग्शषा र स्िास्थबारे आम जिसमुदायको दृवष्टकोण पूणष रूपमा फेररएको छ ।
आफ्िा बालबातलकालाई िपढाइ हुाँदैि भन्ने जागरणले पररिार सङ्कख्या घटाउिे अतभयाि िै ल्यायो ।
यसको अथष तबगत तीि दशकका आाँकडा हेदाष जिसङ्कख्या िृवद्ध दर सोचेभन्त्दा धेरै बढीले घट्ि
ु को कृवर् षेरमा धयापक पररितषि आयो । कृवर्को
पुनयो । दोस्रो, ग्शषाको जागरणले मुलक

तबतरण,

उत्पादकत्ि, र धयिस्थापिमा पति धेरै पररितषि दे खा परे को छ । एग्शयाका अन्त्य ििऔद्योतगक
ु हरूमा झैँ भूतम सुधारमाफषत् सामाग्जक न्त्यायको स्थापिा गदै त्यहीतभर औद्योतगकीकरण, र
मुलक
कृवर्षेरको बचतमाफषत् अन्त्य चौतफी औद्योतगकीकरण िेपालमा सम्भि भएि । यस्तो हुिमा शासक
िगषको

आतथषक र

सामाग्जक

तबतरणको

पुरािै

परम्परा

र

पुरािै

पुिःउत्पादि

र तबतरणको

तिरन्त्तरतालाई पछ्याइरहिे शैली पूणष रूपमा ग्जम्मेिार छ । यस्तो परम्परागत शैलीको तिरन्त्तरताले
िेपाललाई कवहल्यै 'फग्ण्टएर स्टे ट' बाट रावष्ट्रय राज्य बन्न ददएि ।
राज्यमातथको पकड बतलयो बिाएका शासक िगषले ििउदारिादी बजार अथषतन्त्रलाई
अन्त्धाधुन्त्ध लागू गदाष दुईततहाइभन्त्दा बढी िेपालीहरूको अिस्था दयिीय बन्त्दै गएको छ । आफ्िा
बालबातलका लातग स्तरीय ग्शषा र स्िास्थ प्राप्त गिे चाहिा ग्शषा र स्िास्थको तिजीकरणका कारण
अत्यन्त्त महाँगो हुि पुगेको छ । औसत बचतमा ठू लो ह्रास आएको छ । र स्थािीय तहमा उपलधध
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सम्पग्त्त (जनगा जतमि) अपुग हुाँदै गएको छ । जसले गदाष स्थावपत विद्यमाि सं रचिामा ग्शषा र
स्िस्थसवहतको जीविकोपाजषि सम्भि िभएपतछ धयापक रूपमा बसाइाँसराइाँ हुाँदै गइरहे को छ । तबगत
तीस िर्षको अितधमा अपिाइएको ििउदारिादी बजार अथषराजिीततले िेपाली अथषतन्त्रलाई मारै
ु हरूसाँगको तिभषरतालाई पति बृवद्ध गररददयो । यो विर्य हाम्रा
कमजोर पारे ि अवपतु तछमेकी मुलक
विदे श धयापार र भुिािी असन्त्तुलिका सबै आाँकडाहरूले बताइरहेका छि् । यसको अथष रावष्ट्रय
स्िातभमाि, गररमा र स्िािलम्बी अथषतन्त्रमा पति भारी तगरािट हुि पुनयो । ग्शषा र स्िास्थमातथको
दृवटकोणमा आएको बदलाि, आतथषक उत्पादिको परतिभषताले िेपालको बहुसङ्कख्यक जितालाई थेनिे
रोजगारमूलक अथषतन्त्रको विकास सम्भि भएि र कूल जिसङ्कख्याको एकततहाइ युिायुिती शारीररक
िम खोज्ि र गिष तबदे ग्शि बाध्य छि र कूल अथषतन्त्रको एकततहाइ वहस्सा पति रे तमट्यान्त्समा
आधाररत हुि पुगेको छ । िेपाली समाजमा दे ग्खएका यी माितसक तथा सामाग्जक पररितषिलाई िया
ढााँचामा सम्बोधि गिष जरुरी वहजो पति तथयो र आज पति उग्त्तकै आिश्यक छ ।
रावष्ट्रय स्िािलम्बि हातसल गिष, कृवर्को आधुतिकीकरण र खाद्यान्नमा आत्मतिभषर हुि, कृवर् र
आफ्िै कच्चा पदाथषमा आधाररत रोजगारमूलक औद्योतगकीकरणको थालिी गिष, ती दुिै अथषतन्त्रका
मूल अियिहरूलाई धयिग्स्थत गिष आिश्यक माििीय पुाँजीको विकासका लातग सं स्थाहरूको सं स्थागत
विकास गिुष आजको आिश्यकता हो । जो विद्यमाि सं रचिाको समायोजिमाफषत् सम्भि छै ि । वहजो
पति तथएि र आज पति छै ि । २०६२/६३ को जिआन्त्दोलिपतछ बिेको अन्त्तररम सं विधािले
सं रचिाको समायोजिलाई होइि वितभन्न सं स्थाहरूको विकास गदै ‘राज्यको पुिःसं रचिा’ गररिु पिेमा
जोड ददएको तथयो । तर दोस्रो सं विधाि सभासम्म आइपुनदा र सं विधाि घोर्णा हुाँदा ‘विद्यमाि
राजकीय सं रचिा’को पुिःसं रचिा (reconstruction of existing state structure) होइि तबद्यमाि
राजकीय सं रचिाको समायोजि (adjustment of existing state structure) हुि पुगेको दे ग्खन्त्छ ।
जारी

गररएको

सं विधािका

मातथ

उल्लेग्खत

आतथषक

तथा

सामाग्जक

अतधकारहरूका

प्रािधािहरू हेदाष र ततिले खडा गिष खोजेका सं स्थागत अिधारणा समायोजिमै जाि खोजेको
दे ग्खन्त्छ । राज्यको पुिः सं रचिाबेगरको लोक कल्याणकारी राज्यको अिधारणाले आम मातिसलाई
उत्पादिका साधिहरूको स्िातमत्िसाँग जोड्दै ि । केन्त्रीकृत अतधकारलाई पुिः केन्त्रमा राख्नाले केन्त्र
र

मोफसलबीचको

अन्त्तरतबरोधहरूको

समाधाि

हुि

सक्दै ि

।

विद्यमाि

सं विधािले

राज्यको

पुिसंरचिाको लातग अपिाइिे मूल अियिहरूभन्त्दा विकेन्त्रीकरणको अियिहरूलाई िै जिरजस्त ढिले
सं घीयता बुझ्ि र बुझाउि चाहेको दे ग्खन्त्छ । िेपालमा उग्धजएका ियााँ तथा पुरािा र भािी
अन्त्तरतबरोधहरू यही अथषराजिीततक जगमा फेरर एकपटक उठे भिे या उठाइए भिे कुिै आियष हुिे
छै ि ।
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सं सद र सं सदीय सतमतत र वित्तीय जिाफदे वहता

गोपीिाथ मैिाली 
विर्य प्रिेश
सिषसाधारणले राज्यलाई आफूमातथ शासि गिष अतधकार (भोट) र शासि गिे सामथ्यष (कर)
ददन्त्छि् । यी दुई कुरामाफषत् राज्यबाट जिाफदे वहताका माग उिीहरूको हुन्त्छ भिे जिाफदे ही बन्नु
राज्यको दावयत्ि हो । यो दावयत्ि करारी र िैततक दुिै रूपमा रहन्त्छ । राज्यका सबै सं रचिा, िीतत
र कािूिहरू िागररक जिाफदे वहताका लातग िै तसजषिा भएका हुि ् । कुिै तिकाय कायषकारी प्रकृततका
हुन्त्छि् भिे कुिै तिगरािी र सहजीकरण त कुिै मागषदशषि गिे भूतमकामा रहन्त्छि् । स्रोत साधि
पररचालि, साधि वितियोजि, खचष व्यिस्थापि र शग्ि अभ्यासका दृवष्टले सरकार (कायषकाररणी)
सबैभन्त्दा बढी जिाफदे ही हुिपु िे सं रचिा हो भिे सं सद सरकारलाई जिाफदे ही बिाउिे सबैभन्त्दा ठू लो
अङ्कग हो । राज्यका हरे क वित्तीय वक्रयाकलापमा मौदरक मूल्य साथषकता र िैधता कामय गराउि िै
कायाषत्मक लोकतन्त्र विकास भएको कुरा ऐततहातसक तथ्यले पुवष्ट गछष ।
सािषजतिक स्रोतमातथ सािषजतिक जिाफदे वहता कायम गिे विर्य लामो राजिीततक विकास
क्रमपतछ व्यिग्स्थत भएको हो । 'जिताको साधिमातथ जिताको स्िीकृतत र जिताकै तिगरािी' गिे
विर्य युरोपमा भएको सं सद र राजाबीचको लामो सं घर्षको पररणाम तथयो । सि् १२१५ दे ग्ख िै
बेलायतमा शासि प्रणाली जिमुखी बिाउि बहस, आन्त्दोलि र विचार तिमाषण भइरहेको तथयो ।
जिताको िाममा गररएको घोर्णा म्यानिाकाटाषले ठू लो पररणाम दे खाउि पुनयो । त्यसपतछ सि्
१३४० दे ग्ख बेलायती सािषजतिक आय र खचषमा सं सदले चाख राख्न थाल्यो । १३४१ मा राजा
एडिडष तृतीय सं सदको स्िीकृततमा मार कर उठाउि र खचष गिष सहमत भए । त्यसपतछका ददिमा
ु का सं सदहरूले सिषजतिक साधिमातथ तियन्त्रण (पसष कन्त्टोल) का वितभन्न
लोकताग्न्त्रक मुलक
उपायहरू अिलम्बि गदै आएका छि् । पतछल्ला ददिमा

शासकीय प्रवक्रयाका अन्त्य षेरमा पति

सं सद र सं सदीय सतमततले सवक्रयता दे खाउाँ दै जिाफदे ही राज्य प्रणाली स्थापिामा योगदाि गदै आएका
छि् ।


सग्चि¸ िेपाल सरकार
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वित्तीय व्यिस्थापिमातथ तियन्त्रण
सरकारका

वित्तीय

कारोिारमातथ

तियन्त्रण, तिगरािी, तिदे शि

र

सहजीकरण

सं सदको

परम्परागत काम हो । लोकतन्त्र सं स्थागत हुिे क्रमसाँगै वित्तीय व्यिस्थापिमा सं सदको सं लनिता
बढे र गएको छ । वित्तीय व्यिस्थापिअन्त्तगषत सरकारका आम्दािी (सरकारी प्रातप्त), खचष र यी
कायषलाई व्यिग्स्थत गिे िीतत, वितध, प्रवक्रया र पद्धततहरू पदषछि् । वित्तीय व्यिस्थापि जतत सिल,
पारदशी, सान्त्दतभषक, िततजामूलक र मान्त्य तसद्धान्त्तअिुरूप भयो, राज्य प्रणाली त्यतत िै जिाफदे ही भएको
ठहछष । समसामवयक विश्वमा शासकीय व्यिस्था सुधारको केन्त्रतबन्त्दुमा वित्तीय व्यिस्थापि सुधार
रहाँदै आएको छ । सािषभौम जिादे श सं सदमा रहिे भएकाले बजेटमाफषत् आम्दािी गिे (करका
आधार, दर तोक्िे र कर उठाउिे र ऋण तलिे) एिं खचष (वितियोजि) गिे कामको अग्न्त्तम टुिो
ु हरूले अपिाउिे बजेट सं सदीय िभई कायषकारी
लानिे गदषछ । तर अतधकांश लोकताग्न्त्रक मुलक
प्रकृततको हुन्त्छ, त्यसैले कायषकारी प्रवक्रयालाई प्रभाि पािष प्रश्नोउत्तर, िीतत सं िाद, छलफल, स्पष्टीकरण,
तिगरािी र बजेट अिुमोदि एिं तियन्त्रणका वितधहरू अिलम्बि गररएका हुन्त्छि् । सं सदीय बजेट
अभ्यासको चाहिा हुाँदाहुाँदै पति त्यसलाई पूणत
ष ा ददि पूिाषधार, सूचिा पहुाँच र विर्यविज्ञताका कारण
विकतसत लोकतन्त्रहरूसमेत सफल भइसकेका छै ि ् ।
वित्तीय व्यिस्थापि तिरन्त्तर र चरणबद्ध कायषप्रवक्रया हो । सबै चरण जिाफदे वहताका
दृवष्टकोणमा उग्त्तकै महत्त्िपूणष हुन्त्छि् । प्रत्येक चरण अन्त्तरसम्बग्न्त्धत पति हुन्त्छि् । स्रोत पवहचाि र
पररचालिको कायष बास्तविक भएमा िै साधि वितियोजिलाई िास्तविक बिाउि सवकन्त्छ, साधि
वितियोजि

बास्तविक

िभई

वक्रयाकलाप

सञ्चालि

कायाषन्त्ियियोनय

हुि

सक्दै िि्

।

त्यसैले

जिाफदे वहतालाई एकलभन्त्दा पति एकीकृत कायष हो । यसअन्त्तगषत वितभन्न प्रवक्रयाहरू हुन्त्छि् ।
पवहलो प्रवक्रया आन्त्तररक व्यिस्थापिको भाग हो, जुि कायषकाररणी आफैँले तििाषह गदषछ भिे दोस्रो
बाह्य तियन्त्रण, सन्त्तुलि, सहजीकरण हो, जुि सं सद, सं सदीय सतमतत, सं िैधातिक तिकायबाट तििाषह
गररन्त्छ । आन्त्तररक रूपमा सूचिा तथा तथ्याङ्कको प्रातप्त, प्रशोधि, विश्लेर्ण, लेखाङ्कि, प्रततिेदि, अिुगमि,
आन्त्तररक लेखा परीषण र व्यिस्थापि तियन्त्रण प्रणाली पदषछि् । बाह्य तियन्त्रण र सन्त्तुलिका
कायषहरूमा अिुमोदि, स्िीकृतत, समीषा, वििेचिा, बाह्य लेखा परीषण, व्यिस्थापि लेखा परीषण,
सोधपुछ, अन्त्िेर्ण

र

तिगरािी

लगायतका

कामहरू

पदषछि् ।

यी

चरणमा

प्रभािकाररता

र

जिाफदे वहताका लातग कायषकारी प्रवक्रया र त्यस सं रचिाभन्त्दा बावहरका पार दुिैको इमान्त्दार एिं
व्यिसावयक सवक्रयता चावहन्त्छ ।
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वित्त व्यिस्थापिका यी कायषहरूलाई व्यिग्स्थत गिष िेपालमा आतथषक कायषवितध तथा वित्तीय
उत्तरदावयत्ि ऐि, २०७६, र केही षेरगत कािूिले विशेर् प्रािधाि राखेका छि् । जसअिुरूप साधि
अिुमािमा स्रोत सतमततले गिे समवष्टगत आतथषक विश्लेर्णदे ग्ख मागषदशषि तयारी र बजेट सीमा
विभाजिसम्मका कायष सम्पादि गररन्त्छि् । बजेट सीमा र मागषदशषि प्रातप्तपतछ विर्यगत मन्त्रालयले
रावष्ट्रय प्राथतमकताअिुरूप तिधाषररत लक्ष्य प्रातप्तका लातग वक्रयाकलाप पवहचाि गरी मन्त्रालयगत बजेट
सूचिा व्यिस्थापि प्रणाली (एलएमिीआईएस) मा प्रविष्ट गररन्त्छ । बजेट िाताष र सं सदीय
अिुमोदिका

केन्त्रतबन्त्दुमा

वयिै

वक्रयाकलाप

रहन्त्छि्

।

आम्दािी

तथा

खचषका

कारोबारको

पारदग्शषताका लातग लेखा प्रणालीका मान्त्य तसद्धान्त्त र मािकहरू उपयोगमा ल्याइन्त्छि् भिे आितधक
रूपमा प्रततिेदिहरू सिषसाधारणका जािकारीका लातग प्रकाशिमा ल्याइन्त्छि् । सैद्धाग्न्त्तक रूपमा यी
कायष पयाषप्तजस्तो लागे पति स्रोत पवहचाि र वितियोजिका चरणमा तथ्य र प्रमाणभन्त्दा पति मिोगत
मूल्यले बढी मान्त्यता पाउाँ दै आएको छ । साथै, सीमा वितरणमा विर्यगत मन्त्रालयको आिश्यकता र
षमतालाई िास्ता गरराँ दैि । त्यसैले िागररकमुखी बजेट व्यिस्थापि हुि िसकेको वटप्पणी हुाँदै
आएको छ । विर्यगत मन्त्रालयहरूमा तथ्य तथा जािकारीको अभाि रहिे र िाताषको प्रवक्रयालाई
सतही रूपमा तलइिे, अथष मन्त्रालयको हािी रहिे, मन्त्रालयगत बजेट सूचिा व्यिस्थापि प्रणाली िततजा
व्यिस्थापिमा भन्त्दा पति वक्रयाकलापमातथ बजेट तियन्त्रणको आधारका रूपमा तलइिे र प्रावितधक पष
राजिीततक प्रभािमा रहिे प्रिृग्त्तका कारण वित्तीय व्यिस्थापिको आन्त्तररक पष प्रभािकारी हुि
सकेको छै ि ।
बाह्य तियन्त्रणको पष सं सदबाट बजेट अिुमोदिपतछ सुरु हुन्त्छ । अिुमोदि प्रवक्रयाका
आधारमा िेपालको बजेट प्रणाली कायषकाररणी बजेट हो। यस्तो प्रवक्रयामा सरकारले प्रस्तुत गरे को
बजेटमातथ आिश्यक जािकारी र िीततगत छलफल गरी सं सदीय अग्ख्तयारी सरकारलाई ददइन्त्छ ।
सरकारले गरे को प्रततबद्धताको आधारमा िततजाको आाँकलि र मूल्याङ्कि सं सद, यसका सतमतत र
सं िैधातिक अङ्कगहरूले पतछ मार गदषछि् । सं सदीय अिुमोदिको प्रवक्रया तिकै औपचाररक र सं ग्षप्त
रहाँदै आएको छ । केही िर्ष अग्घबाट सुरु भएको पूिब
ष जेट छलफलमाफषत् सं सदले बजेट तजुम
ष ाको
सैद्धाग्न्त्तक चरणमा पति प्रिेश पाएको छ तर यो समृद्ध भइसकेको छै ि । सं सदीय सतमततहरूमध्ये
बजेट खचष तथा स्रोत व्यिस्थापि सािषजतिक लेखा सतमतत र अथष सतमतत सवक्रय रहन्त्छि् भिे
विर्यगत

रूपमा

अन्त्य

सतमततहरूले

पति

कायष

गररहे का

छि्

।

सं िैधातिक

अङ्कगहरूमा

महालेखापरीषकले सं सदको प्रावितधक अङ्कगका रूपमा वित्तीय कारोिारमा सं सदीय अिुमोदिको
लेखाजोखा गदषछ । समयसीमा र सूचिा व्यिस्थापिका आधारमा बजेटपतछका चरण अपेग्षत रूपमा

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

489

प्रभािकारी दे ग्खाँदैिि् भिे कततपय अिस्थामा अिपेग्षत सवक्रयता दे ग्खि गई वक्रयाकलाप सञ्चालि र
खचष व्यिस्थापि प्रभावित रहाँदै आएको छ ।
वित्तीय तियन्त्रणमा सािषजतिक ले खा सतमतत
सं सदीय व्यिस्थामा वित्तीय जाफदे वहता कायम गिष सतमतत प्रणाली विकास भएको हो ।
भतिन्त्छ 'सं सद त्यसको िाम हो, सं सदीय सतमतत सं सदको काम हो' । वकिवक सभाको ठू लो समूह
सरकारलाई

जिाफदे ही

बिाउिभन्त्दा

राजिीततक

कायषमा

आग्रही

रहन्त्छ

िा

औपचाररकतामा

अग्ल्झन्त्छ । सं सदको प्रमुख काम प्रतततितधत्ि, विधायि र तिगरािी हुि ् । सं सदका सतमततहरू
सं सदका तफषबाट सािषजतिक स्रोत साधिलाई जिइच्छाअिुरूप अभ्यास गराउि सरकारलाई सल्लाह
ददि, सचेत गराउि र तिगरािी गिष गठि हुिे अतधकार सम्पन्न सं िैधातिक सं यन्त्र हुि ् । सतमततले
सं सदका तफषबाट काम गिे भएकाले ततिीहरू सं सदका वक्रयाशील हात र मग्ष्तस्क हुि भन्न
सवकन्त्छ । कततपय विद्वािहरूले सं सदीय सतमततलाई सं सदका आाँखा, काि र केही हदमा ददमागका
रूपमा विश्लेर्ण गिे गरे का छि् ।
सािषजतिक लेखा सतमतत सािषजतिक वित्तीय वक्रयाकलाप तियन्त्रण गिे सं सदको दररलो
औजार हो । बेलायतको तल्लो सभा (हाउस अफ कमन्त्स) मा सि् १८६१ बाट यसको अभ्यास हुि
ु हरूमा यसलाई अभ्यासमा ल्याइाँ दै आएको छ । िेपाल, भारतलगायतका
थालेपतछ लोकताग्न्त्रक मुलक
ु मा यस सतमततको सभापतत प्रततपषी दलबाट छान्ने प्रचलि छ, तावक सरकारी प्रभाि र आग्रहबाट
मुलक
अलग रही वित्तीय साधिको जिाफदे वहता कायम गराउि र सोको िास्तविक मापि गिष सवकयोस् ।
कततपय सन्त्दभषमा प्रतीकात्मक काम पति गिष सकोस् भन्ने आशय पति यस प्रकारको व्यिस्थाले गरे को
ु मा भिे बहुमत प्राप्त दलको सांसद िै सतमतत
दे ख्न सवकन्त्छ । तर अष्ट्रेतलयालगायत कततपय मुलक
सभापतत हुिे अभ्यास छ, यसो हुाँदा सं सदीय सतमततको तिदे शि पालि गराउि सग्जलो हुिे मान्त्यता
त्यहााँ स्थावपत छ । प्रततपषीभन्त्दा सत्तापषीय सांसद िीतत तसफाररस तथा कायाषन्त्ियिमा प्रभािकारी
भूतमका खेल्ि सक्छि् भन्ने अिधारणाले त्यहााँ काम गरे को छ ।
वितभन्न

ु को
लोकताग्न्त्रक मुलक

अभ्यासका

आधारमा

सािषजतिक लेखा

व्यिस्थापिको जिाफदे वहताका सन्त्दभषमा यी काम गदषछः•

िावर्षक िीतत तथा कायषक्रमको प्रभािकाररता परीषण,

•

जिसरोकारका विर्यमा छािविि,

•

सरकारको कायषकुशलता र प्रभािकाररता परीषण,

•

सरकारी सं यन्त्रको प्रभािकाररता मूल्याङ्कि,
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सतमततले

वित्त

•

सािषजतिक साधिमातथ तियन्त्रण,

•

सिोच्च लेखा परीषण सं स्थामाफषत् जिाफदे वहता परीषण ।
सािषजतिक लेखा सतमततले आफूले ददएका सुझाि तथा तसफाररस स्िीकाररएको अिस्था, सुझाि

तथा तसफाररस िस्िीकाररएको अिस्था र सुझाि तथा तसफाररस कायाषन्त्ियि गररएको अिस्थाको
आधारमा सरकारी वित्तीय वक्रयाकलापको जिाफदे वहतास्तर मापि गदषछ । सै द्धाग्न्त्तक रूपमा िेपालको
ु मा कायषकाररणीतफषको आकर्षण र
अभ्यास पति यसभन्त्दा तभन्न छै ि । तर विकासशील मुलक
ु हरूमा
विज्ञताको स्तरले पति सतमतत अभ्यासलाई प्रभाि पादै आएको छ । विकासशील मुलक
ु का िाममा तभतरिे तर बजेट प्रणाली बावहरका प्रावितधक सहायता तथा गैरसरकारी षेरबाट
मुलक
पररचातलत हुिे ठू लो आयतिको साधिका विर्यमा सािषजतिक लेखा सतमतत र अन्त्य सतमतत बेखबर
छि् । िेपाल यसको अपिाद छै ि ।
विर्यगत सतमतत र वित्तीय तियन्त्रण
ु हरूमा अन्त्य विर्यगत सतमततहरू
सं सदीय अभ्यासको विग्शष्टताका लातग लोकताग्न्त्रक मुलक
गठि हुिे गरे का छि् । िेपालको सं घीय सं सदमा पति दुिै सभामा विर्यगत सतमततहरू गठि भई
वक्रयाशील छि् । सतमततहरूले आफ्िो विर्य षेरमा तिम्ि वक्रयाकलापमाफषत् प्रततिेदि ददई
सरकारलाई जिाफदे ही बिाउिे गदषछि्:•

सरकारका िीतत तथा कायषक्रम, स्रोत पररचालि र व्यिस्थापिको मूल्याङ्कि,

•

राजस्ि र व्ययसम्बन्त्धी अिुगमिको जााँच र वकफायती विकल्पको पवहचाि,

•

सरकारका तफषबाट सदिमा व्यि आश्िासि पूरा भए िभएका अिुगमि,

•

सािषजतिक सम्पग्त्तको अिुगमि र मूल्याङ्कि,

•

प्रचतलत ऐि कािूि अिुरूप काम भए िभएको मूल्याङ्कि,

•

समय समयमा गठि भएका आयोग, सतमतत, कायषदलका प्रततिेदि कायाषन्त्ियिको अिुगमि र
मूल्याङ्कि,

•

उल्लेग्खत कायषका सन्त्दभषमा सम्बग्न्त्धत विर्य विशेर्ज्ञसाँग विचारको आदाि प्रदाि,

•

सािषजतिक चासो र सरोकारका विर्यहरू,

•

सभाले सुम्पेका अन्त्य काम ।
यसथष भन्न सवकन्त्छ, सतमततहरू सािषजतिक जिाफदे वहता कायम गिष र राज्यसं यन्त्रलाई

प्रभािकारी बिाउि वक्रयाशील रहन्त्छि् । विर्यगत सतमततले विशेर् अिस्थामा सरकारलाई तिदे शि
ददिे राजिीततक स्रोत पररचालिमाफषत्

सहयोग गिे भूतमका पति खेल्दछि् । साथै, कािूिको
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विश्वसिीयता, सािषजतिक खचषको पविरता, तिणषयको प्रभािकाररता, अपेग्षत उपलग्धधको प्रभािकाररता र
कायषवितधको स्िीकायषता र िैधता परीषणमाफषत् सं सदीय सतमततले सािषजतिक प्रशासिलाई प्रभािकारी
पािे भूतमका पति तिभाउिे गदषछि् ।
प्रततपषी दल र सरकारमातथ तिगरािी
सं सदीय लोकतन्त्रको सुन्त्दर पष िै विपषी दलले सरकारका काममातथ तियन्त्रण र
तिगरािीको तिरन्त्तरता ददिु हो । शग्िमा रहेको दलबाट साधि, स्रोत र शग्िको दुरूपयोग हुि
िपाओस् भिेर िै प्रततपषी दललाई विशेर् स्थाि महत्त्ि ददइन्त्छ । भन्ने गररन्त्छ, सरकार सत्तासीि
दलको हो, तर सदि चावहाँ प्रततपषीको । प्रततपषी सांसदहरू आलोचिा, पहरे दारी, प्रश्नोउत्तर, स्पष्टीकरण
र कायषसूचीमातथ तियन्त्रणका वितधमाफषत् सरकारलाई जिाफदे ही बिाउि वक्रयाशील हुन्त्छि् । वित्तीय
व्यिस्थापिका सन्त्दभषमा प्रततपषी दलहरू यी काम गदषछि्ः•

िीतत कायषक्रम र बजेटमातथ रचिात्मक सुझाि प्रस्तुतत,

•

िीतत, कायषक्रम र बजेटमातथ स्पष्टीकरण, पहरे दारी र प्रततरोध,

•

प्रस्तावित

कायषक्रम

र

बजेटमा

जिभाििाको

प्रतततितधत्ि

गराउि

विशेर्

प्रस्ताि

र

ध्यािाकर्षण,
•

जिभाििाको पररचालि र प्रस्तुतत,

•

स्रोत

साधि

वितियोजिमा

सामाग्जक

न्त्याय, प्रादे ग्शक

सन्त्तुलि

र

स्थाि

विशेर्को

प्राथतमकताको पृष्ठपोर्ण,
•

सािषजतिक लेखा सतमतत तथा अन्त्य सतमततमाफषत् िीतत कायषक्रम कायाषन्त्ियिको तिरन्त्तर
तिगरािी,

•

छायााँ सरकारका रूपमा विर्यगत कायषमा पृष्ठपोर्ण,

•

जल्दाबल्दा सिालहरूको प्रस्तुतत,

•

रावष्ट्रय स्िातभमाि र विकासमा तिरन्त्तरको सवक्रयता,

•

िैकग्ल्पक िीतत कायषक्रमको प्रस्तुतत,

•

िैकग्ल्पक सरकारको तयारी ।
यसथष सूचिा र जािकारीको माग, िैकग्ल्पक िीतत कायषक्रमको प्रस्तुतत,, स्पष्टीकरण र

तिगरािीमाफषत् प्रततपषले सरकारलाई जिाफदे ही बिाउिे र आफ्िो प्रभािकाररता तसद्ध गिे काम
गरररहेको हुन्त्छ । यसको भूतमका सामान्त्य अिस्थामा प्रतीकात्मकजस्तो दे ग्खए पति विशेर् अिस्थामा
विग्शष्ट िै हुिे गदषछ । तर दलको आकार, प्रावितधक षमता, राजिीततक सं स्कार र शग्िप्रततको
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अतभमुखीकरणको प्रिृग्त्तले प्रततपषको भूतमका प्रभावित हुिे गदषछ । कततपय िागररक समाज र
आमसञ्चारका माध्यम एिं िीततविज्ञहरूले सं सदीय पररतधबावहर रहेर प्रततपषी दलसाँग सहकायष
गरररहेका हुन्त्छि् ।
ध्याि ददि बााँकी केही पष
सं सद र सं सदीय सतमततहरू वितभन्न वितध र सं यन्त्रमाफषत् सािषजतिक वित्तीय वक्रयाकलापको
जिाफदे वहता विस्तारमा लानदै आए तापति केही पषहरूमा सुधारको बाटो बााँकी दे ग्खन्त्छ । पेफा
(पग्धलक एक्पेितडचर एण्ड फाइिाग्न्त्सयल एकाउण्टातबतलवट) अध्ययि, अन्त्तराषवष्ट्रय बजेट साझेदारी
(आइिीपी) को अध्ययि, सािषजतिक खचष पुिरािलोकि आयोगका प्रततिेदिहरू तथा अन्त्य आन्त्तररक
प्रततिेदि र कारोिारको ग्स्थततका आधारमा यी पषहरूमा सं सद र सं सदीय सतमततको सवक्रयता
अपेग्षत दे ग्खन्त्छ:•

सं विधािको धारा ११६ अिुसार कािूिले अन्त्य व्यिस्था िगरे सम्म िेपाल सरकारलाई प्राप्त
हुिे सबै प्रकारका राजस्ि र प्रातप्तहरू सं घीय सग्ञ्चत कोर्मा दाग्खला हुिे व्यिस्था गररएको
छ । यसले सबै प्रकारको वित्तीय कारोिारमा सं सदीय स्िीकृतत खोजेको छ । तर
सं िैधातिक आशय विपरीत विशेर् कोर्हरू स्थापिा हुिे र सं सदीय पररतधबाट बावहर रहिे
प्रिृग्त्त दे ग्खाँदै आएको छ ।

•

धारा ११६ ले सं घीय ऐिद्वारा अन्त्य व्यिस्था िभएमा भन्ने व्यिस्थाको लचकदार व्याख्या
गरी कायषसञ्चालि कोर् स्थापिा, कायषकारी आदे शबाट पति कोर्हरूको स्थापिा हुिे र
सं सदीय प्रवक्रया (स्िीकृतत, लेखा परीषण र तिगरािी) भन्त्दा पर रहाँदै आएका छि् ।

•

सं विधािको धारा १२४ ले सं घीय आकग्स्मक कोर्को व्यिस्था गरी विपद व्यिस्थापि
लगायत आकग्स्मक कायषमा खचष गिष सरकारलाई तिदे श गरे को छ । तर आकग्स्मक कोर्
त्यतत वक्रयाशील दे ग्खाँदैि र वितभन्न िाममा विपद व्यिस्थापि कायषका लातग कोर्हरू
सञ्चालिमा छि् । यस विर्यमा सं सद र सं सदीय स्िवकृततको परीषण गिे विग्शष्टीकृत
सं सदीय तिकाय सिोच्च लेखा परीषण तिकायले त्यतत ध्याि ददएको दे ग्खाँदैि ।

•

सं विधािको धारा ६० र अन्त्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापि ऐि, २०७४ अिुसार अन्त्तरसरकारी
वित्तीय अन्त्तरसम्बन्त्ध र राजस्ि बााँडफााँटको व्यिस्था गररएको छ । त्यसमध्ये विभाज्य कोर्
व्यिस्थापि एक हो । अन्त्य विभाज्य कोर्हरूको सञ्चालिमा स्पष्टता भए पति पिषतारोहण
तथा बिपैदािारको विभाज्य कोर् व्यिग्स्थत भइसकेको छै ि । सं विधाि तथा ऐिको
भाििाअिुरूप स्रोत सङ्कलि तथा विभाज्य कोर् व्यिस्थापिका सन्त्दभषमा रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत
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तथा

वित्त

आयोगको

अिुगमि

र

सं सदको

तिगरािी

सवक्रयता

भएमा

सं घीयताको

भाििाअिुरूप विभाज्य कोर्को व्यिस्थापि हुिे तथयो ।
•

िेपालको िाममा वितभन्न गैरसरकारी सं स्था तथा बहुरावष्ट्रय तिकायबाट पररचातलत हुिे
साधिहरू सं सदीय जािकारी र सिोच्च लेखा परीषण तिकायको परीषणबाट पर छि् ।
कततपय सं स्थाहरू सरकारसाँग सैद्धाग्न्त्तक सम्झौतामा आएका छि्, तर बजेटबावहर छि्,
कततपय सरकारको पति जािकारीबावहर छि् । साथै, सरकारी प्राथतमकताभन्त्दा पति बावहर
छि् ।

यसरी ठू लो

धिराशी

ु ीको
मुलक

वहतको

लातग

भिी

ु मा
मुलक

तभतरए पति

जिाफदे वहता, पारदग्शषताजस्ता पषमा बावहर रहिु उग्चत होइि । सं सद र सं सदीय सतमततले
यसमा आफ्िो सवक्रयता विस्तार गिुष पदषछ । अमेररकी प्रणालीमा सतमततहरू तिकै शग्िशाली
छि् र सािषजतिक जिाफदे वहताका लातग गैरसरकारी सं स्थालाई पति हेि ष सक्दछि् ।
•

भ्रष्टाचारका कारणहरू व्यग्िगत, आन्त्तररक र बाह्य धेरै छि् । एउटा कारण बहुराषवष्ट्रय
कम्पिीको विस्तार पति बन्त्दै छ । बहुरावष्ट्रय कम्पिीहरूले कमजोर अथषतन्त्र भएका र
ु हरूमा वितभन्न स्िरूपमा लगािी, व्यापार, िेटिकषहरू
कमजोर वित्तीय प्रणाली भएका मुलक
विस्तार गरररहे का छि् । यसले प्रत्यष र वित्तीय िीतत विर्यमा पारे को प्रततकूल प्रभािका
विर्यमा अवहलेसम्म हेररएको छै ि ।

•

ु को समस्त आतथषक गततवितधको जािकारी जिता र
आतथषक िर्ष भुिाि भएपतछ मुलक
उिीहरूका सािषभौम िारे स सं सदले जािकारी प्राप्त गिुष पदषछ । तर िेपालमा मौजुदा
अिस्थामा सरकारको आम्दािी र खचषमार एकमुष्ट केन्त्रीय वहसाबको रूपमा प्रस्तुत
गररन्त्छ । लेखाको मान्त्य तसद्धान्त्तले आय, व्यय, सम्पग्त्त, तसग्जषत सम्पग्त्त, दावयत्ि आदद सबैको
एकमुष्ट वििरण प्रस्तुत गररिु पदषछ । चालू आतथक िर्षबाट यसको प्रारग्म्भक काममार सुरु
भएको छ । यसको प्रभािकाररता भोतलका ददिमा दे ग्खिे हो ।

•

सािषजतिक वित्त व्यिस्थापिमा सरकारका सबै अङ्कग, सं रचिा र गैरबजेटरी तिकाय (एक्स्ट्रा
बजेटरी युतिट) को पूणष वहसाब व्यिस्थापि हुि ु पदषछ । यस्तो पूणष वहसाबलाई 'होल अफ
दी गभषन्त्मेन्त्ट' वििरण भतिन्त्छ । जसको सुरुिात भएको छै ि ।

•

आतथषक कायषवितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐि, २०७६ ले विभागीय मन्त्री, सग्चि र
ग्जम्मेिार व्यग्िका कामहरू स्पष्ट उल्लेख गरे को छ । यसको एउटा महत्त्िपूणष पष भिेको
आन्त्तररक तियन्त्रण प्रणाली हो । सबैजसो मन्त्रालयहरूमा आन्त्तररक तियन्त्रण प्रणाली
व्यिग्स्थत गरे का छै िि् । आन्त्तररक तियन्त्रण वित्तीय जिाफदे वहता तििाषहको अतभन्न भाग
हो ।
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•

महालेखातियन्त्रक कायाषलय गत आतथषक िर्षदेग्ख वित्तीय व्यिस्थापिमा उल्लेख्य सुधारको
काम गरे को छ । जस्तो, साठी िर्षदेग्ख रहेको सामान्त्य लेखा प्रणालीलाई वक्रयाकलापमा
आधाररत बिाएको छ, तहगत सरकारबीचको वित्तीय अन्त्तरसम्बन्त्धका लातग प्रणाली तिमाषण
गरी कायाषन्त्ियिमा ल्याएको छ, राजस्ि प्रणाली, सम्पग्त्त व्यिस्थापिमा आधुतिक अतभलेख
प्रणाली लागू गरे को छ । भुिािी प्रणालीलाई व्यिग्स्थत गिष बैङ्क तथा सेिाप्रदायक तडग्जटल
िालेट्सहरूसाँग सहकायष गरररहेको छ । यी सबै प्रणाली तडग्जटल आधारमा सञ्चातलत
छि् । यसले सं स्थागतस्िरूप प्राप्त गदाष भतिएको समय (ररएल टायम) मा भतिएको वििरण
प्राप्त गिष सवकन्त्छ, जुि वित्त िीतत तिमाषणको आधार हो । तर यी प्रणालीहरूमा प्रणालीगत
जोग्खम बढे र गएको छ । जोग्खम व्यिस्थापिको पषमा सं सद, सं सदीय सतमतत र सिोच्च
लेखा परीषण तिकायले प्रोत्साहि र तिगरािी गिुष आिश्यक छ ।

•

सरकार, सं सदीय सतमतत र सिोच्च लेखा परीषण तिकायबीच कायाषत्मक सम्बन्त्ध, सूचिा
साझेदारी स्िचातलत तियन्त्रण सन्त्तुलिको प्रणाली स्थावपत हुि ु पदषछ ।

•

आईिीपी, वफ्रडम फोरमजस्ता सं स्थाहरूले गरे को स्ितन्त्र अध्ययिअिुसार बजेट पारदग्शषता,
प्रभािकाररताका सूचकमा हामीले सुधार गिुप
ष िे औल्ीँ याइएको छ । यस्तो औल्ीँ याई ठीक
होला िा िहोला तर िागररक बजेटका लातग चावहिे आधारग्शला स्ियं सं सद र सं सदीय
सतमततले तसजषिा गरी बजेटलाई िीतत कायषक्रम िैधताको सं यन्त्र बिाउि भूतमका खेल्िु
पदषछ ।

उपसं हार
कर सिषसाधारणको तमहेित र पतसिा भएकोले वित्तीय कारोिार तिकै सं िेदिशील विर्य
हो । अको सं िेदिशीलता के हो भिे यसको व्यिस्थापिमा जिता स्ियं सं लनि हुाँदैि । त्यसैले यस
प्रवक्रयाले सिषसाधारणको विश्वास ग्जत्नु पदषछ । कारोिारमा पारदग्शषता, िततजामा जिाफदे वहता र
मौदरक मूल्य साथषकताका आधारमा िै लोकतन्त्रलाई वित्तीय आयामबाट सं स्थागत गिष सवकिे हो ।
वित्तीय व्यिस्थापिका सात रणिीततक स्तम्भ (क) बजेट विश्वासिीयता, (ख) वित्तीय व्यिस्थापिको
पारदग्शषता, (ग) सािषजतिक सम्पग्त्त तथा दावयत्ि व्यिस्थापि, (घ) िीततमा आधाररत वित्त रणिीतत र
बजेट, (ङ) बजेट कायाषन्त्ियिमा अिुमाियोनयता र तियन्त्रण, (च) लेखाङ्कि र प्रततिेदि र, (छ) बाह्य
ु को आय, व्यय, सम्पग्त्त, दावयत्ि, कोर् तथा िगद ग्स्थततको
तिगरािी र लेखा परीषण हुि ् । मुलक
यथाथष जािकारीका आधार तिमाषण र व्यिस्थापिबाट िै वित्तीय जिाफदे वहता हुिे हो । सं सद यी सबै
पषमा केन्त्रीय एिं मागषदशषक भूतमकामा रहिु पदषछ ।
◼◼◼
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गररबी तििारण तथा कोरोिा तियन्त्रणका षेरमा िेपाल चीि सहयोग

लीलामग्ण पौड्याल 
यो िर्ष िेपालको तछमेकी तमरराष्ट्र चीि स्थापिाको ७१ िर्ष र िेपाल र चीिबीच दौत्य
ु बीचको तमरता आपसी
सम्बन्त्ध स्थापिाको ६५ िर्ष पूरा भएको छ । यस अितधमा दुई मुलक
सद्भाि, विश्वास, सहयोग र सहअग्स्तत्िका आधारमा तिरन्त्तर अगातड बवढरहेको छ । सयुि राष्ट्र
सं घको बडापर र पञ्चशीलका शाग्न्त्तपूणष सहअग्स्तत्िका पााँच तसद्धान्त्तका आधारमा आपसी सम्बन्त्धलाइष
अगातड बढाएको कारण िै िेपाल र चीिबीच भूगोल, जिसङ्कख्या र अथषतन्त्रमा ज्यादै ठू लो अन्त्तर
भएर पति समस्यारवहत असल सम्बन्त्ध कायम छ । सफल दुइष असल तछमेकीका रूपमा विश्वमा
ग्चिाउि सषम छि् । चीि अवहले िेपालको सबैभन्त्दा ठू लो िैदेग्शक लगािीको स्रोत, सबैभन्त्दा धेरै
ु र दोस्रो ठू लो व्यापार
िैदेग्शक सहयोग ददिे राष्ट्रमध्येको एक, दोस्रो ठू लो पयषटकको स्रोत मुलक
साझेदार हो । विश्वको दोिो ठू लो अथषतन्त्र र उदाउाँ दो आतथषक महाशग्ि राष्ट्र चीिले गरे को
अभूतप
ष ूि ष आतथषक, सामाग्जक तथा औद्योतगक विकास एिं गररबी तििारणका षेरमा हातसल गरे का
उपलग्धध हाम्रा लातग अिसर हुि ् । िेपालको आतथषक सामाग्जक विकास तथा गररबी तििारणमा
चीिसाँग सहकायष गरे र हामीले चीिले गरे को प्रगतत तथा तछमेकीहरूलाइष सहयोग गिे िीततबाट प्रयाप्त
लाभ तलि सक्िु परे को छ ।
विगत झन्त्डै एक िर्षदेग्ख विश्व अवहले कोरोिा महामारीको चपेटामा परे को छ । िेपाल
लगायत विश्वका शग्िशाली राष्ट्रलाइष समेत कोरोिा तियन्त्रण कायष एकदमै सकसपूणष भइरहे को
ितषमाि

अिस्थामा

चीिले

भिे

छोटो

समयमै

आधारभूत

रूपमा

कोरोिामातथ

तियन्त्रण

गरे र

अथषतन्त्रलाई पुरािै लयमा फकाषउि सफल भएको छ । चीिको सि् २०२० को चौथो रैमातसक
अितधको आतथषक िृवद्धदर ४.८ प्रततशतभन्त्दा बढी हुिे र िर्षभररको आतथषक िृवद्ध २.१ दे ग्ख २.२
प्रततशत हुिे अिुमाि छ । अमेररकाको शेयर कारोिारसम्बन्त्धी सं स्था िास्डेकले हालै गरे को
प्रषेपणअिुसार अथषतन्त्रको आकार एकहजार अबष डलरभन्त्दा बढी हुिे विश्वका १६ ठू ला अथषतन्त्रमध्ये
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चीि मार एक ठू लो अथषतन्त्र हो, जसको सि् २०२० भररको आतथषक िृवद्धदर सकरात्मक हुिेछ ।
विश्वको दोस्रो ठू लो अथषतन्त्र चीिको आतथषक िृवद्धले िेपाललगायत विश्वको अथषतन्त्रलाइष उकास्ि मद्दत
पुनि सक्िेछ ।
कोरोिा महामारी तियन्त्रण गिष मार है ि, त्यसविरुद्धको खोप विकासमा पति चीि अग्र
स्थािमा छ । चीिका राष्ट्रपतत सी चीि वफङ्कले कोरोिाविरुद्धको चीिले विकास गरे को खोप
सािषजतिक सम्पग्त्त (Public Commodity) हुिे बताउिु भएको छ । खोपलाई विकाससोन्त्मुख
ु को पहुाँच ददिका लातग चीिले विश्व स्िास्थ्य सङ्कगठिसाँग सम्झौता गररसकेको छ । चीिले
मुलक
ु लाई समेत सहयोग गदै आएको
कोरोिा तियन्त्रणका लातग िेपाललगायत थुप्रै विकासोन्त्मुख मुलक
छ । कोरोिा महामारी फैतलएको झण्डै एक िर्ष पुनि लानदासमेत चीिमा वितभन्न सं घसं स्था तथा
स्थािीय सरकारले िेपालका वितभन्न तिकायलाइष कोरोिा तियन्त्रणसम्बन्त्धी सहयोग ददइरहे का छि् ।
िेपालीको जस्तै चीिीयााँहरूमा पति समस्या पदाष अरूलाइष उदारतापूिक
ष सघाउिे सं स्कार रहेको छ ।
सि् २०२० को िोभम्बर मवहिासम्म आइपुनदा िेपालमा अझै कोरोिा सङ्कक्रमणको उच्च
ु को रूपमा छ । हाम्रा अगातड जाडो मौसम आइरहेको
विस्तार भइरहे कोले उच्च जोग्खमयुि मुलक
छ, जुि कोरोिाजस्ता भाइरस विस्तारका लातग उपयुि मौसम हो । हाम्रो अथषतन्त्र अवहले एकदमै
च ुिौतीपूणष अिस्थाबाट गुग्िरहे को छ । एकातफष यो िर्षको आतथषक िृवद्धदर िकारात्मक हुिे प्रषेर्ण
आइरहेको छ भिे अकोतफष कोरोिा महामारीकै कारण १२ लाखभन्त्दा बढी थप िेपाली गररबीको
रे खामुति पिे विश्व बैङ्कले प्रषेपण गरे को छ । आधारभूत रूपमा कोरोिा तियन्त्रणमा आइष अथषतन्त्रले
गतत तलि सुरु गरे पतछ कोरोिामा कारण बढे को गररबीको िास्तविक ग्चर आउिे छ । तर त्यो
सङ्कख्या अवहलेको अिुमािभन्त्दा कम हुिे सम्भाििा एकदमै न्त्यूि छ ।
गररबी तििारणमा चीिको अतभयाि
जििादी गणतन्त्र चीि स्थापिाको सत्तरी िर्षमा चीिले ८० करोड ५० लाख जितालाई
गररबीको चक्रबाट बावहर ल्याएर विश्वको गररबीको स्तरलाइष िै आधारभूत रूपमा घटाउि अभूतपूि ष
ु
सफलता प्राप्त गरे को छ । विश्व बैङ्क तथा सं यि
राष्ट्रसं घीय विकास कायषक्रमले चीिको यो
ु हरूलाइष चीिबाट तसकेर
उपलग्धधलाई 'चमत्काररक' भन्त्दै गररबीसाँग लतडरहेका विश्िका कततपय मुलक
प्रभािकारी रूपमा गररबी तििारण गिष आग्रह गरे का छि् । त्यस्तै, सि् २०२० अथाषत ् चीिीयााँ
कम्युतिष्ट पावटष स्थापिाको एकसय िर्ष पुगेको अिसरमा चीिलाई गररबीबाट मुि गरी एउटा मध्यम
ु बिाउिे अठोट चीिका राष्ट्रपतत सी चीि वफङ्कले
आय िगषको (moderately prosperous) मुलक
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आफू राष्ट्रपततमा तििाषग्चत भएपतछ गिुभ
ष एको तथयो । चीि अवहले त्यो अठोट पूरा गिष पूरै सामथ्यष
लगाएर मैदािमा उरेको छ ।
चीिमा गररबी तििारणका लातग काउन्त्टी, िगर र प्रान्त्तीय सरकारलाइष लक्ष्य तोकेर गररबी
शून्त्यमा झािष आिश्यक िीतत, योजिा र कायषक्रम बिाउि तथा कायाषन्त्यिि गिष पूरै स्ितन्त्रता
ददइयो । केन्त्रबाट आिश्यक िीततगत, जिशग्ि, वित्तीय र प्रावितधक सहयोग पुर्याइयो । हरे क
प्रान्त्त, काउन्त्टी र िगर सरकारले आफ्िो इलाका/षेरतभर गररबको पवहचाि गरी स्थािीय स्रोत र
षमताको पूरै प्रयोग गरे र गररब पररिार लग्षत धयापक अतभयाि चलाए । जस्तो कुिै गाउाँ मा एक
सय पररिार गररब छि् भिे स्थािीय कृवर्, िि, पशुपालि, सािा व्यिसाय, रोजगारी केका लातग
प्रत्येक पररिार उपयुि छ भन्त्िे लेखाजोखा गरे र प्रत्येक व्यग्ि र पररिार केग्न्त्रत कायषक्रम पररिार
ाँ ी र
समष लतगयो । पूरै गाउाँ का लातग आिश्यक भौततक पूिाषधार, व्यग्िका लातग ज्ञाि, सीप, पुज
अन्त्य आिश्यक कुराहरू अतभयाि कै अङ्कग बािाइए । जस्तो गररब पररिार कृवर्मा उपयुि भए
खेतीयोनय जमीि, मल, बीउ, औजार, कृवर् प्रसार सेिा र उत्पाददत िस्तुको बजारसम्मको सबै चरणमा
कहााँ, कस्तो, सहयोग चावहन्त्छ, सो उपलधध गराइयो । कृवर्का लातग सहकारीको अतधकतम प्रयोग
गररयो । यी सबै कामका लातग तिग्ित व्यग्िलाई सो कामको पूरै ग्जम्मेिारी सुम्पेर उसको कामको
तिरन्त्तर अिुगमि तथा तिरीषण गररयो । साथै, गररबका छोराछोरीको ग्शषा र गररब पररिारको
स्िास्थ्य सरसफाइ पोर्ण जस्ता आधारभूत कुराहरूसमेतमा पहुाँच सुतिित गररयो र उि पररिारको
आम्दािी प्रततददि प्रततव्यग्ि १.९ अमेररकी डलर िपुगेसम्म यो प्रयास जारी रह्यो । सि २०१९ को
सुरुसम्ममा कायम गररबको दरलाई शून्त्यमा झािष चीिले एक िर्षमा एक करोडभन्त्दा बढी जितालाई
गररबीको चक्रबाट मातथ उठाउि पिे तथयो । यो अतभयािका लातग चीिले सि् २०१६ मा सात
लाख ७५ हजार कमषचारीलाइष गररबी तििारण अतभयािमा गररबहरूकै बस्तीमा काम गिे गरी एकदे ग्ख
तीि िर्षको कायषितध ददएर खटाएको तथयो । यो अतभयािका लातग सि् २०१६-२०१९ बीचमा मार
९१ अबष ग्चतियााँ युआि (कररब १५ खबष िेपाली रुपैयााँ) िजेट व्यिस्था गररयो । चीिको विकास
बैङ्कहरूले गररबी तििारण अतभयािमा चार सय अबष ग्चतियााँ युआि (कररब ६८०० अबष िेपाली रुपैयााँ)
लगािी गरे को छि् । यो सबै रकम दुरूपयोग िा भ्रष्टाचार िहोस् भिी राष्ट्रपततको मातहतको भ्रष्टाचार
विरोधी तिकाय अिुशासि तिरीषणसम्बन्त्धी केन्त्रीय आयोग (CCDI) बाटै िततजाको तिरन्त्तर तिगरािी
र अिुगमि गिे व्यिस्था गररएको छ । विगत पााँच िर्षमा साठी हजार यस्ता घटिाउपर छािविि
गरी ७३ करोड युआि बराबरको दुरूपयोग भएको रकम असुल गररएको छ ।
कोरोिा महामारीले विश्वमा गररबीको दर बवढरहे को र अथषतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा ओरालो
लातगरहे को यस प्रततकूल पररग्स्थततमा पति चीतियााँ िेतत्ृ ि भिे आधारभूत गररबीलाइष शू न्त्य बिाउिे
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अतभयािमा अविचतलत लातगरहे को छ र ऊ लक्ष्यको िग्जक रहेको समाचार आइरहे को छ । ददगो
विकासका लक्ष्यहरूमध्ये सि् २०३० तभर विश्वबाट गररबी उन्त्मूलि गिे एउटा प्रमुख लक्ष्य हो ।
ु हुिे अतभयािमा छ। विश्वको
तर, चीि भिे सो लक्ष्य १० िर्ष अगातड िै पूरा गररसक्िे पवहलो मुलक
इततहासमा सबैभन्त्दा ठू लो गररबीविरुद्धको अतभयाि सफलताको सं घारमा चीि छ ।
िेपालको अिस्था
गररबी समाजको एउटा कलङ्क हो । विश्व बैकका अिुसार विश्वमा अवहले पति ७१
करोडभन्त्दा बढी मातिस चरम गररबीको (Extreme poverty) अिस्थामा जीिि तबताइरहे का छि् ।
रावष्ट्रय योजिा आयोगको प्रषेपण अिुसार िेपालमा वि. सं . २०७७ असार मसान्त्तसम्ममा गररबीको
रे खामुति रहेको जिसङ्कख्या १६.६७ प्रततशत रहेको अिुमाि छ। कोरोिाको महामारीबाट अथषतन्त्रमा
परे को िकारात्मक असरलाइष िास्ता िगरी गररएको त्यो प्रषेपणभन्त्दा गररबीको दर अवहले अिश्यमेि
बढी छ । तर, कततले बढी भन्त्िे प्रश्नको उत्तर भिे कोरोिाको तियन्त्रणपतछ गररिे अध्ययिबाट मार
ु
आउिेछ । सि् २०३० तभर गररबी तििारण सम्बन्त्धी सं यि
राष्ट्र सं घको ददगो विकास लक्ष्य पूरा
गिष मोटामोटी रूपमा हामीले िावर्षक कररब दुई प्रततशतका दरले गररबी तििारणको लक्ष्य हातसल
गिुप
ष िे च ुिौती छ । कोरोिा महामारीका कारण पयषटि र आततथ्यतासम्बन्त्धी व्यिसाय धरासायी
भएको छ । लाखौँले रोजगारी र हजारौँले व्यिसाय गुमाएका छि् । िेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरे को एक
अध्ययिबाट कोरोिा महामारीमा गररएको सात मवहिा लामो बन्त्दाबन्त्दीका कारण ८० प्रततशतभन्त्दा
बढी सािा धयिसाय िराम्री प्रभावित भएका छि् । यातायात षेर पति िराम्रो गरी थला परे को छ ।
त्यसको फलस्िरूप रोजगारी र आम्दािी गुमेकाहरूको आधारभूत आिश्यकतामा पहुाँच घटे को छ ।
यी सबैको िततजा गररबीको दुष्चक्रमा पिेको सङ्कख्या आगामी आतथषक िर्षमा बढ्िेछ ।
चीिको सहयोग
ु को
चीिले विश्वभरर दग्षण-दग्षण सहयोग अन्त्तगषत िेपाल लगायत वितभन्न विकासोन्त्मुख मुलक
ु
गररबी तििारणमा सं यि
राष्ट्र सं घीय विकास कायषक्रममाफषत् वितभन्न सहयोग पुर्याउाँ दै आएको छ ।
चाइिा गररबी तििारण फाउन्त्डे सि िामक एक गैरसरकारी सं स्थाले िेपालको गररबी तििारणमा विगत
केही िर्षदेग्ख सहयोग गरीरहे को छ । चीिको ठू लो तडग्जटल कम्पिी अतलबाबाको सामाग्जक कायष
विभागको सहयोगमा यस सं स्थाले िेपालका सामुदावयक विद्यालयमा विद्याथीहरूलाई ददउाँ सोको खाजा,
पुस्तक, पायसामग्री, शैग्षक सामग्री, स्कुल व्याग, न्त्यािो लुगाहरूजस्ता सहयोग वितरण गिुक
ष ा साथै
सामुदावयक विद्यालय भिि बिाउि र शैग्षक सामग्री आपूततषमा सघाउ पुर्याइरहेको छ ।
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चीिका राष्ट्रपतत सी चीि वफङ्कले अगातड सारे को साझा विकासको ´पेटी तथा मागष अिधारणा´
(िेल्ट एण्ड रोड इतितसयवटभ) मा सहभागी हुि िेपालले सि् २०१७ को जुिमा समझदारी परमा
हस्ताषर गररसकेको छ । गत िर्ष सि् २०१९ को अवप्रलमा िेपालका राष्ट्रपततको चीिमा भएको
गणतन्त्रपतछको पवहलो राजकीय भ्रमण र चीिका राष्ट्रपततको सोही िर्षको अक्टोिरमा २३ िर्षपतछ
भएको िेपालको राजकीय भ्रमणका अिसरमा दुइष पषीय हीतका थुप्रै विर्यमा समझदारी भएको छ ।
िेपाल र चीिबीच वहमालिारपार बहुआयातमक सम्पकषको सछजाल विस्तार गिे, अन्त्य पूिाषधार लगायत
सीमापार रे ल सेिाको विकास तथा विस्तारबाट िेपाललाइष भूपररिेवष्ठत राष्ट्रबाट भूजतडत राष्ट्र बिाउिे र
िेपाल र चीि सहयोगात्मक साझेदारीका साथ विकास र समृवद्धका लातग अटुट तमरता कायम गिे
ऐततहातसक समझदारी भएको छ । ती समझदारीबाट लाभ तलिका लातग तत्काल जितालाइष राहत
हुिे र गररबी तििारणमा सहयोग पुनिे, कोरोिा तियन्त्रण तथा रोकथाम, प्रत्यष लगािी, पयषटि, कृवर्
र तडग्जटल प्रवितधजस्ता षेरमा सहयोग र सहकायषसम्बन्त्धी कयषक्रमहरू पवहचाि, छिोट र
तदारूकताका साथ कायाषन्त्ियिमा लैजाि आिश्यक छ । साथै, अन्त्तरदे शीय सम्पकष सछजाल बढाउि
रे ल, सडक, विद्युत, दूरसछचारजस्ता पूिाषधार विकास र आतथषक गततवितधलाइष बढाउि अन्त्तराषवष्ट्रय
धयापार पूिाषधारको विकासका अततररि जिशग्ि विकास तथा सांस्कृततक सम्बन्त्धको विस्तारबाट
सहयोगलाइष ददगो बिाउि पति दुइष पषीय सं यन्त्रहरूलाइष पररचालि गिुष परे को छ । चीि अवहलेको
ु हो र हामीलाइष तछटोतछटो विकासको गततलाइष
विश्वको सबैभन्त्दा तछटो काम गिे षमता भएको मुलक
अगातड बढाउिु परे को छ । यसमा चीिसाँगको सहकायष एकदमै महत्त्िपूणष हुिेछ।
िेपालमा कोरोिा महामारीबाट थप जिसङ्कख्या गररबीको चपेटामा पिे अिस्था आइरहेको
ितषमाि अिस्थामा कोरोिा तियन्त्रण गिष, गररब लग्षत प्रिाभकारी कायषक्रम सञ्चिलि गरी गररबी
घटाउि, कोरोिाको खोप प्राप्त गरी जिजीििलाई सुरग्षत काममा फकाषउि, िेपालको पयषटि
धयिसायलाइष पुरािो अिस्थामा फकाषइ रोजगारी र व्यिसाय गुमाएकालाई पुिस्थावपत गरी गररबी
तििारणलाइष तीव्रता ददि जरुरी छ । चीिबाट ियााँ लगािी तभत्र्याइष रोजगारीका अिसर बढाएर
रोजगारी गुमाइष गररबीको चपेटामा परे काहरूलाई गररबीको दुष्चक्रबाट उकास्ि र विकास र समृवद्धका
लातग िेपाल र चीिबीचको सहयोगात्मक साझेदारीयुि अटुट तमरतालाइष साकार पािष िेपाल र
चीिबीचको अपसी सहयोग, तमरता र असल तछमेकी सम्बन्त्धलाइष थप सुदृढ गिष चीिसाँगको सहकायष
अपाररहायष छ । िेपाल चीि दौत्य सम्बन्त्ध स्थापिाका सुखद् ६५ िर्षका हाम्रा प्रयासले ‘हाम्रो साझा
भविष्य तिमाणाषमा सहकायष गिष एउटा गततलो आधार ददएको छ । हाम्रो भविष्य अन्त्तरसम्बग्न्त्धत छ
ु र जिताको समृवद्ध र शाग्न्त्तका चाहिालाइष पूरा गिष
र सहकायषबाट प्राप्त हुिे प्रततफलले दुिै मुलक
सफल हुिेछ ।
◼◼◼
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सं सदीय मूल्य, मान्त्यताको कसीमा सं घीय सं सद र सरकार

मुकुन्त्द शमाष 
सं सदबाट िै राज्य सञ्चालिको लातग आिश्यक पिे िीतत र वितध तिमाषण हुन्त्छ । सरकारको
तसजषिा तथा अन्त्त्य गिे सामथ्यष पति सं सदसाँग हुन्त्छ । सरकारी सं यन्त्रको अिुगमि र मूल्याङ्ककि
गदै

सरकारलाई

सही

मागषतिदे शसवहत

आमजिताको

चाहिाअिुरूप

भूतमका

तििाषह

गिे

जिप्रतततितधमूलक सािषभौमसत्ता सम्पन्न सिोच्च विधावयकी अि सं घीय सं सद हो ।
सं सद र मातहत सतमततहरू, जसलाई तमिी पातलषयामेन्त्ट, सं सदीय कायषशाला, सं सदको शीतल
कोठाको रूपमा स्िीकार गररएको छ । त्यस्तो तिकायबाट ितषमाि महामारीको अिस्थामा जिअपेग्षत
रूपमा सरकारलाई मागषतिदे श हुि िसक्िुले सं सदको शाख अतभिृवद्धमा च ुिौती दे ग्खएको छ । आम
िागररकमा सं सदप्रतत कमै उत्साह दे ग्खएको महशुस हुि पुगेको दे ग्खन्त्छ ।
व्यिस्थागत सं रचिाहरू कायषपातलका, न्त्यायपातलका र व्यिस्थावपकासवहत िेपालको तसङ्कगो
कमषचारी प्रशासि विगतमा प्रभािी र गुणस्तरयुि भएको र अवहले सुशासिको अभाि महशुस भएको
भन्ने तमतडया र िागररकको सङ्कख्यामा िृवद्ध भएको दे ग्खन्त्छ । िीतत तिमाषताको दूरदृवष्ट र तिणषयवििाको
िीतत कायाषन्त्ियिले सुशासि प्रभािकारी हुि सक्दै ि । तसथष सं सद एिं सतमततहरूले सुशासिप्रततको
प्रततबद्धतासवहत दे ग्खएका विकृतत र विसङ्कगततको अन्त्त्यका लातग तत्परता दे खाउि आिश्यक छ ।
हामी सबैले आफ्िो कतषव्य, िैततकता र सदाचारतभर वक्रयाशील रहिु पिे हुन्त्छ । अन्त्यथा
समाजले हामीलाई सकारात्मक रूपमा भन्त्दा िकारात्मक रूपमा बढी ग्चरण गिे अिस्था िआउं ला
भन्न सवकाँदै ि । भतिन्त्छ ऋण लानदा डराउिु पदै ि, स्िास्थ्य खराि हुाँदा केही हदसम्म डराउिु पदषछ
तर आचरणमा दाग लानयो भिे ग्जन्त्दगीभर पछु ताउि पिे हुन्त्छ । त्यसै ले हामी सबैले आफ्िो
आचरणलाई सही, सदै ि सबैको प्रेरणादायी र मागषतिदे श हुि सक्िे तुल्याउि सक्िु पदषछ । यसमा िै
राष्ट्र, समाज र आफू स्ियं समेतको उन्नतत र प्रगततमा सकारात्मक योगदाि पुनि सक्दछ । त्यसैले
हरे क तप्कामा कायषरत व्यग्ित्िहरूको सन्त्दभषमा के गिष हुिे, के गिष िहुिे भन्ने लक्ष्मणरे खा कोररएकै


पूिष सग्चि, सं घीय सं सद सग्चिालय
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हुन्त्छ । यसमा पति राष्ट्रको िेतत्ृ ि गिे समाज अग्रणी समाजसेिी, उच्च तहका प्रशासक र
राजिीततज्ञहरू त झि् सबैको पथप्रदशषक, िेतत्ृ िकताष र सकारात्मक उदारणीय व्यग्ित्िको रूपमा
सुपररग्चत हुि सक्िु पदषछ । अन्त्यथा समाज अति राष्ट्र िै अद्योगततमा पुनि कुिै लामो समय कुिुप
ष िे
अिस्था रहाँदैि ।
ु लाई मागषदशषि गिे, दूरगामी दृवष्टकोणसवहत आिश्यक िीतत, योजिा
राजिीततक िेतत्ृ ि मुलक
र कायषक्रम ल्याउिे तिणषयकताष हो । िागररकको अपेषा, आिश्यकता र सं भाव्यताको लेखाजोखा गरी
ददगो विकासको मागषग्चर कोिे कायष, दृढ इच्छाशग्ि भएको राजिीततक िेतत्ृ िले मार ददि सक्दछ ।
सरकारको िेतत्ृ ि गिे राजिीततक दल िा सरकारलाई सफलता र असफलताको भागीदार बिाउिे
आधार सरकारको उपयुि िीतत, कायषक्रम तजुम
ष ा त हुाँदै हो, त्योभन्त्दा बिाइएका िीतत, योजिा र
कायषक्रमको प्रभािकारी कायाषन्त्ियि िै मूल्याङ्किको िस्तुतिष्ठ र महत्त्िपूणष कडी हो । सरकार राम्रो
िराम्रो उसको काम र व्यिहारबाट छु वट्टिे हो ।
सरकारका िीतत र कायषक्रमहरू व्यिहारमा कायाषन्त्ियि गिे सं यन्त्र भिेको स्थायी सरकारको
रूपमा ग्चतििे कमषचारीतन्त्र हो । यस्तो सं यन्त्रलाई सही मागषमा डोर्याउि तजुम
ष ा गररिे वितध र
िीततमा राजिीततक िेतत्ृ िको दीघषकालीि सोच हुि ु पदषछ । वितध र िीतत सबैले मान्नु पिे हुन्त्छ भिे
वितध र िीततका तिमाषता जिप्रतततितधहरूले वितध र िीतत बिाउाँ दा समन्त्यावयक दृवष्टकोण राख्नु पदषछ ।
विकासका सम्िाहको रूपमा उपलधध कोर् तजविजी आधारमा खचष गिे प्रबन्त्ध गररिु तर तिरीह,
तिमुखा पूिक
ष मषचारीहरूले प्राप्त गरी आएका सुविधाप्रतत िकरात्मक धारणासवहतको वितध तिमाषणमा
एकोहोरो बहस गिुल
ष ाई समन्त्यायको ममष विपरीत दे ग्खन्त्छ भिे िीतत तिमाषणको क्रममा सं सदका
मेचहरूको ररितासवहत कोरम िपुनिे जस्ता समस्याले सं सदप्रततको आस्था र विश्वासमा िकारात्मक
प्रश्न ग्चपि उधजाउिे ितषमाि अिस्थाले लोकतन्त्र र सं सदीय व्यिस्थाप्रतत सकारात्मक उपलग्धध प्राप्त
भइरहे को छ भन्ने अिस्था दे ग्खाँदैि । त्यसैगरी सं सदीय िैततकताको लातग ग्शष्टता अत्यन्त्त महत्त्िपूणष
आधारस्तभ भएकाले सदि िा सतमततमा सम्बोधि गदाष प्रत्यषभन्त्दा अप्रत्यष सं शोधि गदै घोचपेच
िगिे सं सदीय मयाषदामा ह्रास आउि थालेको दे ग्खन्त्छ । तसथष यस्ता विर्यमा सांसद र सं सदले गहि
आत्मसमीषा गिुष आिश्यक हुन्त्छ । सरकार कायषपातलकाको है तसयतले दै तिक वक्रयाकलाप सञ्चालि
गिे महत्त्िपूणष अङ्कग हो भिे सं सद सािषभौम जिताका प्रतततितधका है तसयतले सरकारको प्रत्येक
कामकारिाहीको अिुगमि र मूल्याङ्ककि गरी सही मागषतिदे श गिे सं स्था हो । तसथष यी दुई सं स्थाका
बीचमा समन्त्िय र सहकायषको महत्त्िपूणष भूतमका रहन्त्छ ।
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सरकारले सं सदलाई प्रततद्वन्त्द्वीको रूपमा होइि, सहयोगीको रूपमा हेिे िातािरण हुि ु पदषछ
भिे सं सदले पति सरकारलाई अिािश्यक ग्खचलो गिेभन्त्दा सहयोगात्मक भूतमकाबाट प्रभािी, च ुस्त र
तिष्पष तुल्याउिे कायष गिुष पदषछ । तर हाम्रा कामकारिाहीलाई तियाल्िे हो भिे कततपय अिस्थामा
सं सदले सरकारलाई सकारात्मक रूपमा सहयोग िगिे र सरकारले सं सदलाई प्रततद्वन्त्द्वीको रूपमा हेिे
गरे को पाइन्त्छ, जसले गदाष सरकार र सं सद दुिैको मयाषदा र गररमा घटि गएको दे ग्खन्त्छ । यसबाट
अन्त्ततोगत्िा व्यिस्था, सं सद र सरकारसवहत आम िेपालीलाई िै हाति पुतगरहेको दे ग्खन्त्छ । िैततकता,
मूल्य मान्त्यता र आदशषको कुरा गदाष अगुिा िा जेष्ठबाट सम्पाददत कामकारिाहीको तसको गिे
पररपाटी रहेको हाम्रो समाजमा केही समय अगातड मार लुग्म्बिी प्रदे श सभा बैठकमा भएको
तोडफोडलाई विगतको तसकोको रूपमा तलाँदै सं सदमा हामी कस्तो सं स्कार, मूल्य मान्त्यता र आदशष
प्रततस्थापि गिष गइरहेका छौँ भन्ने कुरालाई उदाहरणको रूपमा तलि सक्िे अिस्था रहेको छ ।
सत्तापष र विपषका बीचमा सहकायष र सुमधुर सम्बन्त्ध रहिु पदषछ । विपष भिेको भविष्यको
सरकारको हो भन्ने भाििालाई सरकार र विपषी दुिैले आत्मसात गरी सोहीअिुरूपको कामकारिाही
गिुष पदषछ । अव्यिहाररक, औग्चत्यहीि, आम िागररकको इच्छा, चाहिा र सं सदीय मूल्य, मान्त्यता र
आचरण विपरीत विपषी वहाँड्िु हुाँदैि भन्ने औग्चत्यपूणष भिाइ आम िागररकको जिजीविकासाँग प्रत्यष
सरोकार राख्ने विर्यमा विपषीको कुरा सरकारले वििावहचवकचाहट सुिी कायाषन्त्ियिमा लैजािु
ु ा साथै सरकार र विपषीका
पदषछ । त्यसो भएमा सं सदीय मूल्य, मान्त्यता र आदशषको बढोत्तरी हुिक
बीचमा सुमधुर सम्बन्त्ध स्थापिा हुिे गदषछ ।
ु मा सं विधाि र कािूिअिुरूप मुलक
ु
सं िैधातिक सिोच्चता भएको मुलक
सञ्चालि भई
सुशासियुि प्रशासि कायम हुि ु पदषछ । तर हाम्रो अिस्था सरकार तिमाषण र विघटि गिे है तसयत
ु ाई असल अभ्यासको रूपमा तलि
राख्ने सं स्थामा िै तियमािली प्रततकूलका कायषहरू जातिबुझी िै हुिल
सवकन्न । सदितभर सभाध्यषको विरोधमा िारा लानिु, सभाध्यषको मन्त्तव्य हुाँदै गदाष रोष्ट्रममा उतभई
सदिको कामकारिाहीमा सहभागी सदिकै िेताबाट सांसदसाँग सिाल, जिाफ गिु,ष छलफलका क्रममा
ददिे अतभव्यग्ि कुि असं सदीय हो भन्ने कुराको तिचोड िेगर सं सदीय अतभलेखबाट त्यस्ता शधदहरू
हटाउि सग्चिालयलाई तिदे श हुि ु र आजसम्म पति कुि, कुि शधद असं सदीय हो भन्ने कुराको कािूिी
व्यिस्था िहुि,ु विगतमा गठि भएका कततपय विशेर् सतमततले ग्जम्मेिारीअिुरूपको कायष सम्पन्न िगदाष
िगदै पुिः विशेर् सतमततको गठिको माग हुि,ु यस्ता विर्यमा तिरन्त्तर रूपमा सं सदको बैठक अिरुद्ध
गरी विर्यगत सतमततको कायषषेरतभर स्पष्ट रहे को कामलाई सम्पन्न गिष अको विशेर् सतमतत गठि
गिे माग हुाँदासमेत सम्बग्न्त्धत विर्यगत सतमतत मौि बस्िुजस्ता वक्रयाकलापले सं सदको गररमा र
मयाषदा अतभिृवद्ध गिष सहयोग पुर्याउाँ दैि ।
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यस्तै सञ्चार माध्यममा आएका जािकारीअिुसार सदि र सतमततका बैठकहरूमा राष्ट्र, रावष्ट्रयता
र आम िेपालीका विरुद्धमा प्रयोग हुिे गरे का असं सदीय शधदहरूलाई अतभलेखबाट हटाउि र त्यस्ता
अिगषल विचार व्यि गिे सांसदलाई कारिाही गिे, गराउिेतफष सांसद, सं सदीय पदातधकारी, सरकार िा
सग्चिालय कसैको पति ध्याि पुनि सकेको दे ग्खाँदैि । यसबाट सं सदीय मयाषदा, मूल्य, मान्त्यता र
ु ो िदला ह्रासोन्त्मुख हुाँदै गइरहे को भन्नलाई असहजता मािुप
आचरणको बढोत्तरी हुिक
ष िे अिस्था
रहाँदैि ।
सं सदको

मुटुको

रूपमा

रहे का

सं सदीय

मूल्य

र

मान्त्यतामा

पररग्चत

सतमततहरूको

वक्रयाकलापमा िै सं सदको मयाषदा र गररमालाई आाँकलि गिे गररन्त्छ । ितषमाि अिस्थामा हाम्रो
सं सदीय सतमततहरूको कततपय अिस्थाका वक्रयाकलापमातथ सतमषा गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ । सतमततका
बैठकमा सभापतत र सदस्यहरूका बीचमा िै िादवििाद हुि,ु मन्त्रीको उपग्स्थततमा सतमततको तिणषय
िहुिे भन्त्दै मन्त्रीलाई विदाइ गिु,ष वििाददत विर्यको छलफलमा सम्बग्न्त्धत मन्त्री र पदातधकारीहरूको
उपग्स्थततबेगर पति छलफल हुि,ु सम्बग्न्त्धत मन्त्रीहरूले पति सं सद र सतमततको बैठकभन्त्दा कम
महत्त्िका कायषलाई प्राथतमकतामा राखी बैठकमा अिुपग्स्थत रहिु, सरकार, सम्बग्न्त्धत तिकाय र
पदातधकारीहरूबाट कततपय अिस्थामा सं सदमा सहभागी हुिपु दाष आफ्िो ओज र मािमा ह्रास आएको
ठान्त्दै जिप्रतततितधहरू र ततिका कायषलाई िकारात्मक रूपमा ग्चरण गिु,ष विधेयकहरू लामो समयसम्म
सतमततमा विचाराधीि अिस्थामा रवहरहिु, पयाषप्त गृहकायष वििा िै सतमतत तिणषयमा पुनिु, विज्ञ
विशेर्ज्ञसाँगको राय परामशष तलिे कायषमा सकारात्मक िदे ग्खिु, आमसञ्चार माध्यममा उठे का चग्चषत
विर्यहरूलाई कायषषेरतभर राख्न सतमतत, सतमततका बीचमा होडिाजी रहिु, सतमततहरूका बीच सहकायष
र सामािञ्जस्यता कायम गराउि दे ग्खएका समस्याको तिराकरणका लातग तियमािलीद्वारा व्यिग्स्थत
सं यन्त्र च ुस्त र प्रभािी िहुि,ु सं सदीय सतमततहरूले यथेष्ट गृहकायष र प्रमाणको अभािमै आफैँ
कायषपातलकाझैँ सरकारी कामकारिाहीलाई रोक िा गरको शैलीमा आदे श, तिदे श गिु,ष सरकारलाई
ददइएका तिदे शहरू कायाषन्त्ियि िहुि,ु कायाषन्त्ियि गिष िसवकएका विर्यलाई कदठिाइसवहतको
प्रस्तािमा सतमततमा पुिः छलफल गिे, गराउिे र भएका तिदे शलाई पररमाग्जषत तुल्याउिे भन्त्दा
तिदे शको विरोधमा सम्मातित अदालत पुनिे सम्बग्न्त्धत मन्त्रीको धारणाजस्ता कततपय विर्यहरूले
सरकार र सतमततको वक्रयाकलापलाई सं सदीय मूल्य, मान्त्यता र तियमािलीअिुरूप हुि िसकेको भन्ने
आम वटप्पणीतफष सम्बग्न्त्धत पदातधकारीको गहि ध्याि जािुपिे दे ग्खन्त्छ । अन्त्यथा आफू शातसत हुि
जिता र राजिीततज्ञहरूको बीचमा गररएको अतलग्खत सम्झौताअिुरूप तििाषग्चत आफ्िा आस्था र
विश्वासको धरोहरको रूपमा रहे का प्रतततितधहरूप्रतत तिराशा र कुण्ठासवहत अन्त्य विकल्पको मागष खोज्ि
मतदाताहरू िाध्य हुि सक्िे पररग्स्थतत िआउला भिी भन्न सक्िे अिस्था दे ग्खाँदैि ।
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सरकारलाई सं सदप्रतत बढी उत्तरदायी र जिाफदे ही तुल्याउाँ दै जिताको आकाङ्कषा र
ु को आिश्यकताअिुरूपको कामकारिाही सञ्चालि भएको छ िा छै ि भन्ने विर्यमा मन्त्री र
मुलक
प्रधािमन्त्रीलाई व्यग्िगत र सामूवहक रूपमा सं सदप्रतत उत्तरदायी बिाउि, सरकारका कामकारिाहीका
विर्यमा तिगरािी गिष सं सदीय सतमतत र सं सदमा वितभन्न प्रस्ताि, प्रश्नोत्तर जस्ता कायषक्रमहरू
तियमािलीमा व्यिस्था गररएको छ । यद्यवप यी प्रािधाि र कायाषन्त्ियिको अिस्थाका बीच खाडल
दे ग्खएको छ । त्यसैगरी भइरहेका विर्यगत सतमततको कामकारिाहीलाई बढी प्रभािी र वक्रयाशील
तुल्याउिुको सट्टा कुिै घटिा िा पररघटिालाई तलएर विशेर् सतमतत तजुम
ष ा गिे कायषबाट जुि
सतमततको कायषषेरतभरको विर्यमा उधजेको समस्या हो, उि सतमततले सो विर्यमा काम िगदै िा गिष
िददई अकै अस्थायी/ विशेर् सतमतत तिमाषण गरी कायष गराउाँ दा सम्बग्न्त्धत सतमततमा तिरासाबोधका
साथ आत्महीिता पैदा हुन्त्छ भिे विशेर् सतमततको कायष सम्पादि सम्पन्न भइसकेपतछ गिुप
ष िे अिुगमि
र मूल्याङ्ककिमा चासो रहाँदैि, जसले गदाष अतभलेखीकरण र संस्थागत सुदृढीकरणमा समेत िकारात्मक
प्रभाि पदषछ । यसतफष सं सदका पदातधकारीहरूसवहत सांसद र सग्चिालय सचेत रहिु पदषछ । यस्ता
आकग्स्मक विर्यमा विशेर् सतमततजस्ता अस्थायी सं यन्त्र खडा गिुभ
ष न्त्दा सम्बग्न्त्धत विर्यगत सतमततलाई
स्थलगत अध्ययि, अिुसन्त्धाि, छािविि गरी तिग्ित समयसीमातभरै अतििायष रूपमा प्रततिेदि पेश गिष
ु ा साथै अिुगमि, मूल्याङ्ककिसवहतको
सदिले तिदे श गरे मा सतमततको मयाषदा र गररमामा अतभिृवद्ध हुिक
प्रगतत वििरण र अतभलेखीकरणमा साथषक सकारात्मक प्रगतत हुिे दे ग्खन्त्छ । यसो हुि सकेमा
अिािश्यक राजश्व व्ययमा समेत तियन्त्रण हुि सक्िे दे ग्खन्त्छ ।
उपरोि पृष्ठभूतममा सं घीय सं सदका पदातधकारी तथा सदस्यहरूले सं विधाि एिं तियमािली र
पदीय मयाषदाअिुरूपको उत्तरदावयत्ि तििाषह गिष तथा आफ्िा कामकारिाहीमा सािषजतिक विश्वास
कायम गिष आचारसं वहताको पालिा गिुप
ष िे प्रािधाि प्रतततितध सभा तियमािलीको पररच्छे द २६ र
रावष्ट्रय सभा तियमािलीको पररच्छे द २३ मा उल्लेख गररएको छ । राज्यको चौथो अङ्कग सञ्चार
जगतले सूक्ष्म अध्ययि, अिलोकिसवहतको समीषा गरी व्यिहारमा सोअिुरूपको वक्रयाकलाप भइरहे को
छ िा छै ि भन्ने विर्यमा आमिेपालीलाई सुसग्चत तुल्याउिु पिे गहि उत्तरदावयत्ि र कतषव्य रहे को
हुन्त्छ । तर सो अिुरूपको कामकारिाही सम्पादि भएको छ िा छै ि स्ियं राजिीततज्ञ र सञ्चार
जगतले आत्मसमीषा गिुप
ष िे अिस्था भिे टड्कारो रूपमा दे ग्खएको छ । यस सन्त्दभषमा सांसदले
आफ्िो कतषव्य पालिाका तसलतसलामा दे हायबमोग्जमको आचरणलाई व्यिहारमा उतािष सक्िुपिे
तियमािलीको प्रािधाि रहे को दे ग्खन्त्छ ।
•

सभाको लक्ष्य पूततष गिे तथा सो उद्देश्यका लातग सम्बग्न्त्धत तियमािलीको पूणष पालिा गिे,

•

सदै ि सािषजतिक िैततकता र आचरण अिुकूलको व्यिहार गिे,
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•

सं सदको बैठक िा आफू सदस्य भएको सतमततमा उपग्स्थत भई यसका कामकारिाहीमा
तियतमत रूपमा भाग तलिे तथा आफ्िो मतातधकारको प्रयोग गिे,

•

आफ्िो कतषव्य तिस्िाथष रूपमा इमान्त्दारीपूिक
ष तथा िस्तुतिष्ठ भई उत्तरदायीपूणष पालि गिे,

•

बैठकसाँग सम्बग्न्त्धत हरे क कामकारिाहीमा सदस्यहरूले सािषजतिक उद्देश्यलाई महत्त्ि ददिे
तथा तिजी स्िाथष र सािषजतिक स्िाथषका बीच द्वन्त्द्व हुिे ग्स्थतत भएमा स्पष्ट रूपमा सािषजतिक
स्िाथषका लातग उतभिे,

•

बैठकका कुिै कामकारिाहीमा व्यग्िगत, आतथषक फाइदा िा शुल्क, पाररितमक िा
पाररतोवर्क तलई बोल्िे, मतदाि गिे िा भाग तलिे काम िगिे,

•

सदस्यको है तसयतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचिा एिं जािकारी बैठकको उद्देश्यका लातग मार
प्रयोग गिे र आतथषक फाइदाका लातग यसलाई कुिै अन्त्य व्यग्ि िा सं स्थासाँग लेिदे िको
विर्य िबिाउिे,

•

सभा िा आफू सदस्य भएको सतमततमा विचाराधीि रहे को कुिै विर्यमा आफ्िो व्यग्िगत िा
तिजी स्िाथष गााँतसएको भएमा स्िेच्छाले सो कुराको स्पष्ट रूपमा बुग्झिे गरी बैठक िा
सतमततलाई जािकारी गराई सो विर्यमा हुिे छलफलमा सहभागी िहुिे ।
मातथका व्यिस्था पदातधकारी र सदस्यहरूको सािषजतिक जीििको सबै पषमा लागू हुिे तर

पूणष रूपमा व्यग्िगत िा तिजी जीििसाँग सम्बग्न्त्धत काम िा व्यिहारलाई यसले तियतमत गरे को
िमातििे प्रािधािबाट आचारसं वहतालाई अतल बढी उदार र लचकदार बिाउि खोग्जएको दे ग्खन्त्छ ।
जसबाट अिुगमि सतमतत वक्रयाशील रहाँदा पति यो िा त्यो िाहिामा िकारात्मक वक्रयाकलाप भइरहिे
सम्भाििालाई भिे िकािष सवकाँदै ि र तमल्दै ि पति ।
सं सदका सदस्यहरूले बैठकमा दे हायका शतषहरूको पालि गरी आफ्िो सहभातगतालाई
सवक्रय, वक्रयाशील र जीिन्त्त तुल्याउिु पिे दे ग्खन्त्छ । यसो हुि सकेको छ िा छै ि आत्मसमीषाको
विर्यिस्तु बन्त्दै गएको छ भन्त्दा अत्युग्ि हुि सक्दै ि ।
•

सभाध्यष बैठक कषमा प्रिेश हुाँदा सबैले उठे र सम्माि प्रकट गिुष पछष,

•

सभाध्यषले बैठकप्रतत सम्माि प्रकट गरी आफ्िो आसि ग्रहण गिुष पछष,

•

बैठक स्थतगत भई सभाध्यष सदिबाट बावहर तिस्के पतछ मार अरु सदस्यहरूले बैठक कष
छोड्िुपछष,
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•

बैठकमा भाग तलिे सदस्यले बोल्दा सभाध्यषलाई सम्बोधि गरे र मार बोल्िु पछष र
सभाध्यषले अन्त्यथा आदे श ददएमा बाहेक उतभएर बोल्िुपछष,

•

सभाध्यषले बैठकलाई सम्बोधि गरररहे को समयमा कुिै पति सदस्यले स्थाि छोड्िु हुाँदैि र
सभाध्यषले बोलेको कुरा शाग्न्त्तपूिक
ष सुन्नुपछष,

•

सभाध्यषको आसि र बोतलरहे को सदस्यको बीचबाट वहाँड्िु हुाँदैि,

•

कुिै सदस्यले बोतलरहेको समयमा अशाग्न्त्त गिष िा बैठकको मयाषदा भङ्कग हुिे िा अव्यिस्था
उत्पन्न हुिे कुिै काम गिुष हुाँदैि,

•

बैठक कषमा सभाध्यषको सामुन्नेबाट िारपार गरी वहाँड्ि िा सभाध्यषको आसितफष वपयूाँ
फकाषएर बस्ि हुाँदैि,

•

बैठकको कायषसाँग प्रत्यष रूपले सम्बग्न्त्धत विर्यबाहेक अन्त्य विर्यको पुस्तक, समाचारपर िा
अन्त्य कागजपरहरू पढ्िु हुाँदैि,

•

बैठक अितधभर बैठक कषमा सेलफोि बन्त्द गिुष पदषछ ।
बैठकमा हुिे छलफलमा सहभागी हुिे सदस्यले दे हायका शतषहरूको पालिा गिुप
ष िे हुन्त्छ ।

अन्त्यथा सभाध्यषबाट तिजको सहभातगतालाई बन्त्दे ज लगाउि सक्िे अतधकार रहेको पाइन्त्छ, । यद्यवप
यस अतधकारको प्रयोग न्त्यूि हुि ु पति सं सदको मयाषदा र प्रततष्ठासाँग जोतडिे विर्य हो ।
•

सभाध्यषको ध्यािाकर्षण गिषको तितमत्त उठ्िु पिेछ र सभाध्यषले िाम बोलाएपतछ िा
इशारा गरे पतछ मार बोल्िे,

•

सभाध्यषले पद अिुकूल आचरण गरे को छै ि भन्ने प्रस्तािको छलफलको क्रममा बाहे क
सभाध्यषको आचरणको आलोचिा गिष िहुिे,

•

िेपालको कुिै अदालतमा विचाराधीि मुद्दाहरूका सम्बन्त्धमा न्त्यायतिरूपणमा प्रततकूल असर
पािे विर्य तथा न्त्यायाधीशले कतषव्य पालिको तसलतसलामा गरे को न्त्यावयक कायषको
सम्बन्त्धमा सदिमा छलफल हुि िसक्िे प्रािधाि दे ग्खन्त्छ भिे महातभयोगको प्रस्तािको
छलफलमा भिे न्त्यायाधीशको आचरणको सम्बन्त्धमा छलफल गिष सक्िे व्यिस्था रहेको,

•

व्यग्िगत आषेप लगाउि िहुिे,

•

अग्शष्ट, अश्लील, अपमािजिक िा कुिै आपग्त्तजिक शधद बोल्िु िहुिे,

•

सदि िा सभाध्यषको कुिै तिणषय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्तािमातथ बोल्दाको अिस्थामा बाहेक
सदि िा सभाध्यषको कुिै पति तिणषयको आलोचिा गिुष िहुिे,
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•

बोल्ि पाउिे अतधकारलाई सदिको कायषमा बाधा पािे मिसायले दुरूपयोग गिष िहुिे,

•

सदस्यले बोलेको कुरा सं सदको विचाराधीि रहेको विर्यसाँग सम्बद्ध हुि ु पिे,

•

कुिै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोतलरहेमा िा आफ्िो िा अरू कसैको तकषलाई बारम्बार
दोहोर्याइरहेमा सभाध्यषले तिजको व्यिहारप्रतत बैठकको ध्याि आकवर्षत गदै तिजलाई बोल्ि
बन्त्द गिष आदे श ददि सक्िे,

•

सभाध्यषको त्यस्तो आदे श हुिासाथ सो सदस्यले बोल्ि बन्त्द गरी आफ्िो स्थाि ग्रहण
गिुप
ष िे ।
सं सद सदस्यले आफ्िो कामकारिाहीहरू सही रूपमा सञ्चालि गरे का छि् िा छै िि् भन्ने

व्यिस्थाको अिुगमिका लातग सभामुखको सभापततत्िमा उपसभामुख, विपषी दलको िेता, सं सदमा
प्रतततितधत्ि गिे दलको िेताले छिौट गरे का सदस्यमध्येबाट सभामुखद्वारा मिोिीत बढीमा िौजिा
सदस्य र रावष्ट्रय सभाको अध्यषको सभापततत्िमा उपाध्यष उपसभापतत, सत्ता पषको िेता, अध्यषबाट
दलीय आधारमा प्रतततितधत्ि हुिे गरी मिोिीत बढीमा चारजिा सदस्य र दुिै सतमततमा सं घीय सं सदको
महासग्चि 'सग्चि' रहिे गरी दुिै सदिको तियमािलीमा आचरण अिुगमि सतमतत गठि गिे प्रािधाि
छ । तर सं सद गठि भएको कररि तीि िर्षसम्ममा पति उि सतमतत गठि िहुाँदा सं सदीय मूल्य,
मान्त्यतासवहत आचरणमा प्रभाि पिष जािे दे ग्खन्त्छ । तियमािलीका उल्लेग्खत प्रािधाि कायाषन्त्िि
िहुाँदा सं सदीय मूल्य, मान्त्यता पति खस्कि सक्िे खतरा रहि सक्छ ।
उग्ल्लग्खत प्रिधािहरूको मूल्याङ्ककि गदाष आचरण सतमतत बढी सशि र महत्त्िपूणष
हुिपु िेमा बैठक र छलफलमा सहभागी हुिे सदस्यले पालि गिुप
ष िे प्रािधाि सवहत छलफलमा बोल्िे
क्रमलगायत तियमािलीका कततपय प्रािधािको उल्लङ्कघिलाई आचरणसाँग सहकायष िगराई दे हायका
काम, कतषव्य र अतधकारबमोग्जमको कायष सम्पादि गिेसम्मको मार प्रािधाि समेवटिुले उि
सतमततको महत्त्ि र गररमामा आिश्यक ध्याि िपुगेको महशुस हुि गएको छ ।
•

कुिै सदस्यले तियममा उग्ल्लग्खत आचार सं वहताको उल्लङघि गरे को भिी सािषजतिक रूपमा
उठे का प्रश्न िा कसैले सतमतत समष ददएको सूचिाको आधारमा आिश्यक छािवििको कायष
प्रारम्भ गिे,

•

आचरणका

सम्बन्त्धमा

उठे का

प्रश्नहरूको

सम्बन्त्धमा

सम्बग्न्त्धत

सदस्य

तथा

अन्त्य

व्यग्िहरूसाँग आिश्यक जािकारी तलिे,
•

आचरणका सम्बन्त्धमा प्रश्न उठाउिे व्यग्ि, सं स्था िा सञ्चार माध्यमसाँग आिश्यक जािकारी
तलिे,
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•

सदस्यहरूको आचरणका सम्बन्त्धमा उठे का प्रश्नहरूको विर्यमा छािविि गदाष सङकतलत
तथ्यबाट सम्बग्न्त्धत सदस्यले आचरणको उल्लङ्कघि गरे को दे ग्खन्त्छ िा दे ग्खाँदैि भन्ने
सम्बन्त्धमा स्पष्ट तिणषय गरी सोको प्रततिेदि सदिमा पेश गिे ।
आचरण अिुगमि सतमततले आिश्यकताअिुसार विशेर्ज्ञसवहतको उपसतमतत गठि गिष सक्िे

र कुिै सदस्य उपर आचरण उल्लङ्कघिमा छािविि प्रारम्भ गररएकोमा आिश्यक सहयोग गिुष प्रत्येक
सदस्यको कतषव्य रहे को छ भिे त्यसरी िै सम्बग्न्त्धत सदस्यलाई आचरण अिुगमि सतमततले आफ्िो
कुरा भन्न पाउिे मिातसब मौका प्रदाि गिे तियमािलीको प्रािधािले सन्त्तुलि र तियन्त्रण समेतको
राम्रो व्यिस्था गरे को छ भन्न सक्िे अिस्था रहेको दे ग्खन्त्छ । त्यसैगरी सो सम्बन्त्धमा सदिमा पेश
हुिे प्रततिेदिलाई अतभलेखसम्म मार राख्ने, कुिै कारिाही िहुिे व्यिस्थाले भिे आगामी तििाषचिमा
आफ्िा प्रतततितधहरूलाई सम्पाददत कामकारिाहीको मूल्याङ्ककिका आधारमा प्रोत्साहि गिे िगिे
ग्जम्मा स्ियं मतदातालाई िै सुम्पई सिाषतधकार सम्पन्न तुल्याउि खोजेको दे ग्खन्त्छ । तथावप घटिालाई
तत्काल

मार

कडा

रूपमा

हेिे

हाम्रो

मिोिृग्त्तगत

समस्याले

आचरण

अिुगमि

सतमततको

कामकारिाहीलाई सं सदीय मूल्य मान्त्यता अतभिृवद्ध िा बढोत्तरी गिे तररकाबाट पुिरािलोकि गिष
िाछछिीय दे ग्खन्त्छ ।
सरकार र सं सदको सैद्धाग्न्त्तक मूल्य, मान्त्यता र िैततकताको कसीमा कसरी यी दुिै तिकाय
कमजोर रहे भन्ने कुरालाई कोतभड-१९ को महामारीको सम्बन्त्धमा दे ग्खएका केही पररघटिाले पुवष्ट
गरे को छ । कोतभड-१९ को महामारीको अिस्थामा सरकारी सं यन्त्रबीच दे खा परे को सहकायष,
समन्त्िय र आपसी सहयोगको अभािले सरकार र सं सदको काम गिे तौरतररकाका विर्यमा
आमजितामा िकारात्मक सोचले प्रिय पाइरहे को दे ग्खन्त्छ । कोतभड-१९ को रोकथाम र उपचारका
लातग सं सदले सरकारलाई सही मागषतिदे श, तियन्त्रण र सुशासियुि प्रशासि सञ्चालिमा टे िा पुर्याउि
िसकेको वटप्पणीलाई आत्मसात गिुप
ष िे अिस्था छ । कोतभड-१९ का कारणले कुिै पति स्थािमा
तभडभाड िगिे, अत्यािश्यक कामका सन्त्दभषमा मार घर बावहर तिस्किे र तिस्किै परे पति
एस.एम.एस. (सोसल तडस्टान्त्स, माक्स र सेतिटाइजर) को पूणष कायाषन्त्ियि गिे, प्रमुख चाडिाड पति जो
जहााँ जस्तो अिस्थामा रहेका छौँ त्यहीबाट मिाउिे र शुभ आग्शिाषदसमेत भचूअ
ष ल माध्यमबाट तलि
अवपल गिे तर रावष्ट्रय पररचयपर तलि तिग्ित समायाितध तोकी तिग्ित स्थािमा िागररकलाई सहभागी
हुि आपिाि गिुल
ष े र २५ जिाभन्त्दा कमको उपग्स्थततमा भौततक दूरी कायम गरी मास्क र
सािेटाइजरको प्रयोग गरी बैठक बस्ि अिुमतत ददिे, बैठक बस्िे तर राज्यका अतत महत्त्िपूणष
पदातधकारीहरू सांसदसवहतको बृहत सङ्कख्याको उपग्स्थततमा, उपग्स्थत हुि तिदे श भव्य कायषक्रम आफैँ
सञ्चालि गिुल
ष े विरोधाभार्पूणष अिस्था दे ग्खएको र तिणषयकताष आफ्िै तिणषयमा प्रततबद्ध िभएको
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दे ग्खन्त्छ । यस्ता विर्यमा समेत सरकार, सं सद र सं सदीय सतमततको ध्याि पुनि सकेको दे ग्खाँदैि ।
यस्तोमा सं सद एिं सं सदीय सतमततको अिुगमि, तिगरािी र उग्चत तिदे श र तियन्त्रणमा सवक्रयता
हुिपु िेमा सो हुि िसवकरहे को दे ग्खन्त्छ ।
कोरोिा महामारीको समयमा सं विधाि प्रदत्त िागररक अतधकारहरूप्रतत सं सद एिं सतमततहरू
ू गिष
अझ बढी सं िेदिशील हुिपु िेमा िागररकहरूले सिोच्च विधावयकी अिको चासो र सरोकार अिुभत
सकेको दे ग्खाँदैि । सम्मािीत सिोच्च अदालतबाट भएको आदे श कायाषन्त्ियिमा समेत गम्भीरता र
तत्परताको अभाि दे ग्खन्त्छ । यसले सुशासिका साथै सं सदीय मूल्य, मान्त्यतामा च ुिौतीसमेत तसजषिा
गरे को

दे ग्खन्त्छ

।

यस्ता

घटिा

विशेर्लाई

आम

िेपालीले

कसरी

मूल्याङ्ककि

गरे का

छि्

जिप्रतततितधहरू स्ियं ले परीषण, मूल्याङ्कि गिुप
ष िे विर्य हो । महामारीको जवटलताको तिकास सं सद
र सरकारले तिकाल्िुपिे हो । यो विर्य सं सद र सरकारप्रतत िागररकले गिे परीषणको विर्य पति
हो । जसको मापि व्यिहारत: कायाषन्त्ियिबाट आम िागररकले महशुस गिष चाहेका छि् । त्यसैगरी
जिप्रतततितधहरूले चाडपिष खचष उग्चत भएर िै प्राप्त गरे को हुिपु िे हो विलातसता र अिािश्यक खचष
गिष पक्कै िहुि ु पिे हो तर जिप्रततवक्रयाका आधारमा जिताबाट प्राप्त प्रततवक्रयाको आधारमा सग्चिालय
र सरकारी तिणषयलाई दोर् ददाँ दै राज्यकोर्मा वफताष गिे कायषले सम्बग्न्त्धतको तिणषय षमता र
सम्िेदिशीलता उजागर गरे को छ । यस्ता विर्यहरूमा सरकार, सं सद कसै को पति यथोग्चत ध्याि
जाि सकेको दे ग्खाँदैि ।
अन्त्त्यमा, शग्ि विश्वास हो । यसको प्रयोगमा जिाफदे ही र उत्तरदायी भई जिताको लातग
जिताबाटै आएका हामी सदै ि जिताकै लातग हुिेछौँ भन्ने भाििाका साथ कायषसम्पादि गदाष सं सद,
सांसद र सरकारप्रततको आस्था र विश्वासमा अतभिृवद्ध हुाँदै सं सदको गररमा र मयाषदा उच्च हुि जािे
कुरामा दुईमत हुिै सक्दै ि । तसथष, यसतफष कायषपातलका र व्यिस्थावपकाले सघि ध्याि ददई
सं सदीय मूल्य, मान्त्यता र

आचरणलाई अतभिृवद्ध गिष सरकार, सांसद, सं सद र सग्चिालयको

समन्त्ियात्मक, सहयोगात्मक, आपसी आस्था र विश्वासका साथ सहकायष गिुप
ष िे आजको आिश्यकतालाई
सम्बग्न्त्धत सबैले आत्मसात गिुप
ष िे अिस्था दे ग्खन्त्छ ।
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सं सदतभर वितध तिमाषणको प्रभािकाररता

िीरे न्त्रबहादुर काकी,



सारांश

राज्यका लातग आिश्यक कािूि बिाउिे मूल थलो सं सद हो । कािूिको प्रभािकारी
कायाषन्त्ियिको लातग राम्रो कािूिको तिमाषण पवहलो शतष हो । राम्रो कािूि तिमाषणको लातग
सं सदतभर हुिे वितध तिमाषणसम्बन्त्धी कायषहरू प्रभािकारी हुि जरूरी छ । सरल एिं सुस्पष्ट
व्यिस्थापि कायषवितध, च ुस्त वकतसमको सं रचिागत व्यिस्था, वितध तिमाषणकताषहरूको षमता, दष
जिशग्ि, सरकारको समन्त्िय तथा सहयोगजस्ता पषहरूले वितध तिमाषणमा प्रत्यष भूतमका खेलेको
ू ष सरोकारिालहरूसाँगको छलफल र सं सदमा दताष भएपतछ
हुन्त्छ । सं सदमा विधेयक दताष हुिपु ि
जिताको राय सुझाि तलिुका साथै सं सदमा हुिे सैद्धाग्न्त्तक र दफािार छलफल गिे कायषलाई
सरकार र सं सदले बढीभन्त्दा बढी व्यिग्स्थत र प्रभािकारी बिाइएमा कायाषन्त्ियियोनय कािूि
तिमाषणको अपेषा गिष सवकन्त्छ । यस लेखमा वितध तिमाषणका वितभन्न चरणहरूलाई प्रकािकारी र
व्यिग्स्थत बिाउिे उपायहरूको बारे मा चचाष गररएको छ ।
पृष्ठभूतम
सरकारका तीि अङ्कगहरूमध्ये सं सदले वितध अथाषत ् कािूि तिमाषण गिे अतधकारको प्रयोग
ु मा सं सदले िै कािूि बिाउाँ छ । सं सदले बिाएका
गदषछ । सं सारका सबै प्रजाताग्न्त्रक मुलक
कािूिलाई कायषपातलकाले कायाषन्त्ियि गदषछ र न्त्यायपातलकाले सं विधािबमोग्जम कािूि बिे, िबिेको
हेिे काम गदषछ ।
ितषमाि सं िैधातिक व्यिस्था अिुसार हाम्रो दे शमा सं घीय कािूि सं घीय सं सदले बिाउाँ छ भिे
प्रादे ग्शक कािूिहरू प्रदे श सभाले बिाउाँ छ । यस्तै स्थािीय सरकारका कािूिहरू स्थािीय तिकायहरू
िगरसभा/गाउाँ सभाले बिाउिे अतधकार पाएका छि् । संसदतभर वितध तिमाषण प्रवक्रयामा मूलतः



पूिष सग्चि, सं घीय सं सद सग्चिालय
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यसका विर्यगत सतमततहरू वक्रयाशील रहन्त्छि् । वितध तिमाषण प्रवक्रया अत्यन्त्त प्रभािकारी हुि ु
तितान्त्त आिश्यक छ । यसको लातग सं सद सग्चिालयमा विधेयक दताष भएदे ग्ख पाररत िहुन्त्जेलसम्म
हुिे वितभन्न प्रवक्रयाहरू, ती प्रवक्रयामा सं लनि तिकाय र पदातधकारीहरूको सुझबुझ र सवक्रयताले अहम्
भूतमका तििाषह गदषछ ।
वितध तिमाषण प्रभािकारी हुिको लातग ध्याि ददिु पिे पष
िेपालको सं िैधातिक व्यिस्था अिुसार सरकारले विधेयकको तजुम
ष ा गिे र त्यसलाई सं सदले
आिश्यक पररमाजषिसवहत पाररत गरी कािूि तिमाषण प्रवक्रयासम्बन्त्धी व्यिस्था गरे को छ । िेपालको
कािूि तिमाषण प्रवक्रयाका वितभन्न चरण र ती चरणहरूमा हुिे प्रमुख कायषलाई प्रभािकारी बिाउिको
लातग दे हायका विर्यहरूमा ध्याि ददिुपिे दे ग्खन्त्छ:-

1. विधेयकको सूची
वितध व्यिस्थापिलाई व्यिग्स्थत गिषलाई सहयोग पुर्याउिे पवहलो र महत्त्िपूणष तररका
विधेयकको सूची पवहले िै तिग्ित गररिु हो । प्रत्येक अतधिेशि सुरु हुिपु ूि ष सम्बग्न्त्धत मन्त्रालयहरूले
आगामी अतधिेशिमा दताष गररिे विधेयक यवकि गिुप
ष छष । यसरी यकीि भएको विधेयकको सूची
सं सद सग्चिालयमा समयमै प्राप्त भएमा सं सद सग्चिालयले ती विधेयकहरूलाई हेरी कतत समयमा दुिै
सदिबाट पाररत हुि सक्छि्, अिुमाि गिष सक्छ । त्यसै अिुसार कायषक्रम बिाउाँ छ, सं सदका
पदातधकारी सदस्यहरूलाई आगामी विधे यकको बारे मा जािकारी हुन्त्छ र तयारी गिष पति सग्जलो
हुन्त्छ । साथै सम्बग्न्त्धत मन्त्री पति विधेयक छलफलका लातग तयारी रहि सहयोग पुनदछ । फलतः
विधेयकको कायषसूचीले सं सदतभर वितध तिमाषणको प्रवक्रया गुणस्तर बिाउि ठू लो मद्दत पुर्याउि सक्िे
कुरामा दुईमत रहाँदैि ।

2. विधेयक दताष
सग्चिालयमा विधेयक प्राप्त भएपतछ ती विधे यकहरूलाई वितधित् रूपमा दताष गररन्त्छ । दताष
गदाष धेरै कुरामा ध्याि ददिुपछष । खासगरी विधेयक कुि उद्देश्य पूततष गिष ल्याउि लातगएको हो,
विधेयक पाररत भई कायाषन्त्ियिमा लैजादा राज्यलाई कतत आतथषक व्ययभार पिे हो, साथै त्यो
विधेयकमा प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि अथाषत ् तियम बिाउि पाउिे िपाउिे विर्यमा सरकारले अतधकार
प्राप्त गिे प्रािधाि छ, छै ि, यदद छ भिे त्यसको कारण, प्रकृतत, सीमा र त्यसको प्रभािको बारे मा
वटप्पणी गररएको छ, छै ि भिी दताष गिुप
ष ूि ष राम्ररी हेररिु पदषछ । यसरी िहेरेमा र ती उल्लेग्खत
व्यिस्थाहरू राम्ररी िपुवष्टएको अिस्थामा विधेयकको पूणत
ष ा त रहाँदैि िै साथसाथै त्यसमातथ गुणस्तरीय
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छलफलसमेत हुि सक्दै ि । वकिवक उपयुि विर्यिस्तुहरू स्पष्ट िभएको अिस्थामा विधेयकमातथ
सैद्धाग्न्त्तक छलफल साथषक रहि सक्दै ि । साथसाथै छलफलको क्रममा उठे का प्रश्नहरूको जिाफ िै
राम्ररी आउि सक्दै ि ।

3. विधेयकको वितरण
दताष भएको विधेयक सांसदहरूलाई अध्ययिको लातग वितरण गिुप
ष छष । वितरण वक त
सं दीय दलमाफषत् हुि सक्छ िा सांसदको वपजिहोलमाफषत् । सिभन्त्दा महत्त्िपूणष कुरा वितरण भएको
विधेयक सांसदको हातहातमा पुगको कुरा सुतिग्ित हुि ु पदषछ । वकिवक सांसदहरूले विधेयक िै
पाएिि् भिे त्यसमातथ के छलफल गिे ? विधे यक सांसदले पाए, तर अध्ययि भएि भिे पति त्यो
पाएको कुिै अथष रहाँदैि । तसथष आफूले पाएको विधेयकलाई प्रत्येक सांसदले गहि अध्ययि गिुष
पछष । अध्ययि गदाष विधेयकका कततपय विर्यिस्तु अष्पष्ट भएमा सग्चिालयमा सम्पकष गरी स्पष्ट
हुिपु दषछ । साथसाथै विधेयक अध्ययि गिष पयाषप्त समय ददि आिश्यक छ भिे सग्चिालयमा आई
अध्ययि गिष चाहिे सांसदलाई पुस्तकालयमा उपयुि िातािरणको व्यिस्था तमलाइददिु पति त्यग्त्तकै
आिश्यक छ ।

4. विधेयकमातथ जिताको प्रततवक्रया
लोकताग्न्त्रक ऐि तिमाषण गिे कायषलाई प्रोत्साहि ददि तियमािलीमा विधेयकमातथ जिताको
प्रततवक्रया तलिसक्िे प्रािधाि राग्खएको हो । जितासाँग प्रत्यष सरोकार राख्ने ऐि बिाइाँदैछ भिे त्यस
सम्बन्त्धमा जिमत के छ, विधेयक र यसको प्रािधािबारे जिताको के धारणा छ ?, के सुझाि छ ?,
जस्ता विर्यहरू ग्रहण गरी बिाएको ऐि िै प्रभािकारी हुिे हुाँदा यसलाई जिताले पति अपित्ि
तलन्त्छि् र त्यस्ता ऐिहरू कायाषन्त्ियि पति सहजै हुन्त्छि् । हाम्रो सं सदीय इततहासमा कततपय ऐिहरू
बिे पति ती कायाषन्त्ियिमा िरहेको अिस्था पति छ, उदाहरणको लातग सामाग्जक व्यिहार सुधार
ऐिलाई तलि सवकन्त्छ । संसदीय प्रवक्रयामा जिताको प्रततवक्रया तलिे प्रािधाि भए पति त्यसरी
प्रततवक्रया तलिे प्रचलि अत्यन्त्त िगन्त्य छ । अदालतको अिहेलिासम्बन्त्धी विधे यकमा अवहलेसम्म
पवहलोपटक जिताको प्रततवक्रया तलिे तिणषय तलएको पाइन्त्छ । तर त्यो पति जिताको प्रततवक्रयासवहत
छलफल हुिे चरणमै रोवकएको अिस्था छ । गुठी विधेयक सरकारले ल्यायो तर चको जिदबाबले
त्यसलाई वफताष तलि सरकार बाध्य भयो । यदद यस विधेयकमा जिताको प्रततवक्रया तलएर अगातड
िढे को भए यो अिस्था आउिे तथएि । साथै, विधे यकमातथ सं शोधि पेश गिे पयाप्त समय पति
आिश्यक छ ।
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5. विधेयकमातथ सै द्धाग्न्त्तक छलफल
विधेयक सदिसमष प्रस्तुत भएपतछ बसेको कुिै पति बैठकमा सम्बग्न्त्धत विधेयक प्रस्तुतकताष
सदस्यले उि विधेयकमातथ जिताको प्रततवक्रया आिश्यक छ भिी जिताको लातग प्रचार गररयोस् िा
सदिमा सैद्धाग्न्त्तक छलफल गररयोस् भन्ने प्रस्ताि गररन्त्छ । सदिमा सैद्धाग्न्त्तक छलफल गररएमा
विधेयकको दफादफामा छलफल िभई उि विधेयक कुि उद्देश्यले ल्याइयो, यो विधेयक आिश्यक
तथयो तथएि, आसय के हो, यो पाररत भएपतछ कुि षेरमा के फाइदा िा बेफाइदा हुन्त्छ भन्ने विर्यमा
िा विधेयकमा तिहीत सैद्धाग्न्त्तक पषमा मार छलफल हुिे गदषछ । अन्त्त्यमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले
सैद्धाग्न्त्तक छलफलमा उठे का प्रश्नहरूको जिाफ ददएपतछ विधेयकमातथ सै द्धाग्न्त्तक छलफल (विचार
गररयोसी्) भन्ने प्रस्तािलाई सम्बग्न्त्धत सभाका प्रमुखबाट तिणषयाथष प्रस्तुत गररन्त्छ ।

6. विधेयकमातथ दफािार छलफल
सैद्धाग्न्त्तक छलफल सवकएपतछ ७२ घण्टा सं शोधिको म्याद ददइन्त्छ र विधेयकमातथ
सशोधिको

म्याद

समाप्त

भएपतछ

त्यसमातथ

दफािार

छलफल

हुन्त्छ

।

वहजोआज

कततपय

विधेयकमातथ तसधै सदिमै छलफल गिे गराउिे प्रचलि बढे र गएको छ । विधेयक गुणस्तरीय

बिाउिे हो भिे यो राम्रो प्रचलि होइि । खास गरे र ती विधेयकलाई चााँडै पाररत गराउि िा
सतमततमा लैजादा बढी वििाद उत्पन्न हुि सक्िे महशुस गरे र तसधै सदिमा दफािार छलफल गराई
पाररत गिे प्रवक्रयाले वितध तिमाषणलाई कमजोर बिाउाँ छ । यसले सम्बग्न्त्धत सतमततको षेरातधकारलाई
समेत कटौती गदषछ । सदिको छलफलको क्रममा सांसदले ददएका राम्रा सुझािलाई समेत समेटि

गाह्रो हुन्त्छ भिे सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले आफू आफ्िा िग्जकका तिग्ित सरोकारिालालाई लागेका
सुझािहरू मार समेटी विधेयक पाररत हुिे सम्भाििा समेत रहन्त्छ । तसथष विधेयकलाई सकेसम्म

सम्बग्न्त्धत सतमततमै पठाई दफािार छलफल गिुष अतत आिश्यक छ । सतमततमा प्रत्येक सांसदले
आफ्िा भिाइ, सं शोधिहरू राम्ररी राख्न सक्िे, तिजको राय परामशष सुन्न, बुझ्ि र स्िीकार गिष सवकिे,
सम्बग्न्त्धत मन्त्रालयका पदातधकारीले सं शोधिको सम्बन्त्धमा आफ्िो धारणा राख्न सक्िे साथै विधेयकले
प्रभाि पािे समूहका प्रतततितधलाई समेत सतमततमा आमन्त्रण गरी उिीहरूको सरोकार बुझ्ि सवकिे
हुन्त्छ । यसले गदाष विधे यक पररपक्ि, व्यिहाररक र कायाषन्त्ियियोनय बन्न पुनछ । सबैले
विधेयकलाई अपित्ि पति तलि पुनछि् । यसैगरी सतमततमा विधेयक छलफल गदाष ियााँ विधेयक

भएमा सं शोधि आएका विर्य मार िभई पूरै दफा र अिुसूचीलाई छलफलको लातग खुल्ला गररिु पति
त्यग्त्तकै आिश्यक छ । वकिवक कततपय दफाहरूमा सांसदको ध्याि िपुगी सं शोधि छु टे को पति हुि
सक्छ, यदद त्यस्तो भएमा सबै दफामा छलफल हुाँदा त्यस्ता छु टाउिै िहुिे कुरा पतछ जािकारी भएमा
त्यसलाई सम्बोधि गरी विधेयकलाई पूणत
ष ा ददि सवकन्त्छ ।
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वितध तिमाषणको प्रभािकाररतालाई असर पािे विर्यहरू
वितध तिमाषण कायष कुिै एउटा सं स्था िा कुिै एउटा व्यग्िको सं लनितामा सम्पन्न हुाँदैि ।

त्यही भएर वितध तिमाषणलाई धे रै कुराले असर पादषछ, जसलाई दे हायबमोग्जम उल्लेख गिष सवकन्त्छ:-

1. अध्ययिशील सांसद
विधेयकका वितभन्न चरणको छलफलमा भाग तलिे, त्यसलाई सं शोधि गिे, पाररत गिे सम्पूणष
ग्जम्मेिारी सांसदकै हो । तसथष, एकजिा सांसदले सदिमा आएको विधेयकलाई कसरी बुझेको छ,
त्यसमा त्यो विधे यकको पररस्करण तिभषर रहन्त्छ । सांसदले विधेयक कुि उद्देश्य पीूततषको लातग
ल्याइाँ दैछ र त्यो अिुरूप विधे यकले प्रािधाि राखेको छ वक छै ि, विधेयकको आतथषक दावयत्ि के कतत

छ, त्यो व्यहोिष भविष्यसम्म सरकार सषम हुन्त्छ हुाँदैि, विधेयकले प्रत्यायोग्जत व्यिस्थापि बारे मा
कस्तो व्यिस्था गरे को छ, यी आदद विर्यमा सांसदले राम्ररी जातिसकेपतछ मार त्यस विधेयकमातथ हुिे
सैद्धाग्न्त्तक

छलफलमा

बहस

गिष

सक्छ, आफ्िा

सुझािहरू

राख्न

सक्छ,

सं शोधिहरू

राख्न

सक्छ । तसथष वितध तिमाषणलाई गुणस्तरीय बिाउिे पवहलो शतष िै सांसदको त्यस विधेयकमातथको
बुझाइ हो । विधेयक पढ्दै िपढे पतछ बुझ्दै िबुझेपतछ के छलफल गिुष ?, के सुझाि ददिु ?, विधेयक
कसरी पररमाजषि गिुष ?, तसथष विधेयकमातथ सांसदको अध्ययि वितध तिमाषणलाई प्रभाि पािे प्रमुख र
कारक तत्त्िमध्ये एक हो भन्न सवकन्त्छ ।

2. सं सदीय पदातधकारीहरूको भूतमका
सं सदतभर वितध तिमाषणलाई प्रभािकारी बिाउिे अको महत्त्िपूणष पष सं सदीय पदातधकारीहरू

हुि ् । सम्बग्न्त्धत दलका सचेतकहरूले आ–आफ्िो दलका सांसदलाई विधेयकको बारे मा कतत सािधाि

गराएका छि्, ततिलाई बोल्ि कतत उत्प्रेररत गराएका छि्, समय कतत उपलधध गराएका छि्,
सं शोधिहरू राख्न कतत उत्प्रेरणा ददएका छि् भन्ने विर्य, सचेतकका भूतमका, त्यस्तै सं सदीय दल र
त्यस दलका िेताले विधेयक पररमाजषि गिष गरे को प्रयत्न, सं सदका सभामुख, अध्यषलगायतका
पदातधकारीहरूले खेल्िे भूतमकाले पति वितध तिमाषणलाई ठू लो प्रभाि पािे गदषछ ।
सम्बग्न्त्धत मन्त्रालयको सहयोग
सम्बग्न्त्धत मन्त्रालयले िै आफ्िो अतधकार षेरतभरका विधेयकहरू ल्याएको हुन्त्छ । तसथष,

त्यस विधेयकको मिसाय र ममष पति त्यही मन्त्रालयले राम्ररी बुझेको हुन्त्छ । त्यसैले आफूले

ल्याएको विधेयकको ममष बुझाउिे मुख्य दावयत्ि सम्बग्न्त्धत मन्त्रालयका मन्त्री, सग्चि, कािूिका
अतधकारीलगायत मन्त्रालयका पदातधकारीहरूमा रहन्त्छ । उहााँहरूले जतत राम्ररी विधेयकको बारे मा
सांसदलाई बुझाउि सक्िु भयो र सांसदले पति जतत राम्ररी बुझ्ि सके त्यतत िै राम्ररी वितध तिमाषण
हुि सक्छ । खासगरी सं सदमा हुिे छलफल, सतमततको बैठकमा हुिे छलफलमा मन्त्री/सग्चिहरूको

सहयोग अत्यन्त्त अपररहायष र महत्त्िपूणष मातिन्त्छ । सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले अग्रसरता िदे खाउिे हो भिे
कततपय विधेयक त सग्चिालयमा दताष भएर पति अगातड बढ्ि िसकेका धरै उदाहरणहरू छि् ।

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

515

3. सं सद सग्चिालय
िास्तिमा सग्चिालय सं सद र सांसदकै लातग स्थापिा भएको तिकाय हो । यसतभरका
महाशाखा, शाखा र ततिमा काम गिे कमषचारी एकाततर दष र प्रभािकारी हुि ु त्यततकै आिश्यक छ
भिे सग्चिालयको भरपूर सदुपयोग पति सांसदहरूबाट हुि ु पदषछ । खास गरे र वितध तिमाषणलाई
प्रभािकारी बिाउिे तसलतसलामा सं सदीय पुस्तकालयको अतधकतम उपयोग हुिपु छष । त्यहााँ सांसदले
खोजेको

सन्त्दभष

सामग्री

पाउिु

पछष, बसेर

शान्त्त

िातािरणमा

अध्ययि

गिे

सुविधा

पाउिु

पछष ।
यसैगरी सतमतत जहााँ विधेयकको दफािार छलफल हुन्त्छ, त्यहााँको भौततक सं रचिा, खासगरी
तसवटङ ऐरे न्त्जमेन्त्ट, माइक, रे कतडषङ, तमिी पुस्तकालय, त्यहााँ कायषरत सतमतत सग्चि र अन्त्तगषत
कमषचारीको दषता आददले विधेयक पररमाजषिमा ठू लो भूतमका खेतलरहेको हुन्त्छ । विधेयक दताषदेग्ख
प्रमाणीकरण हुिे समयसम्म सं लनि रहिे विधेयक शाखाको भूतमका पति त्यग्त्तकै महत्त्ि रहन्त्छ ।

4. दोस्रो सदिको भूतमका
सघीय सं सदमा दुई सदिको व्यिस्था रहिुको मुख्य अतभप्राय िै एक सदिले हतारमा िा
अपररपक्ि ढङ्कगले विधेयक पाररत गर्यो भिे त्यसलाई अको सदिले समय लगाएर पररपक्ि ढङ्कगले
पररमाजषि गिष सकोस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ । खासगरी मातथल्लो सदि अथाषत ् रावष्ट्रय सभालाई
त्यसैले पररपक्ि सदि पति भतिन्त्छ । तल्लो सदिबाट भएका विधेयकमातथको कमी कमजोरीलाई
मातथल्लो सदिले सुधािुष पदषछ र मातथल्लो सदिले ददएको व्यिहाररक सुझािलाई तल्लो सदिले पति
वििावहचवकचाहट स्िीकार गिुष पदषछ । यसो भएमा जिपयोगी र व्यिहाररक विधे यकहरू दे शले पाउि
सक्छ ।

5. आम सञ्चारको भूतभका
विधेयकको प्रत्येक चरणमा के छलफल भयो, त्यसलाई जिसमष लैजािे र त्यसमा जिताको
प्रततवक्रया कस्तो रहन्त्छ, त्यसलाई सांसद समष पुर्याउिे सशि माध्यम िै आमसञ्चार हो । यसको
वक्रयाशील भूतमकाले वितध तिमाषणलाई प्रिभािकारी बिाउि सक्छ । तर, सं सदीय विर्यमा ररपोवटषङ
गिे परकारहरू पति पररपक्ि, सं सदीय प्रवक्रया राम्ररी बुझेको, आलोचिाभन्त्दा सकारात्मक विर्यलाई
प्रोत्साहि गिे खालको हुि ु त्यग्त्तकै आिश्यक हुन्त्छ ।
सुझािहरू
सं घीय सं सदको वितध तिममाषण प्रवक्रया एिं कायषवितध र वक्रयाकलापहरूलाई दृवष्टगत गदाष
दे हायबमोग्जमका कायषहरू गरे मा वितध तिमाषण प्रवक्रया अझ प्रभािकारी हुि सक्िे दे ग्खन्त्छः-
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•

प्रत्येक दलका सचेतकले आ–आफ्िो सांसदलाई विधेयक अध्ययि गरे र मार बोल्ि प्रोत्साहि
गिुष आिश्यक छ ।

•

सं सदीय परकारहरूलाई सं सदीय प्रवक्रयाको बारे मा बेलाबखत तालीम ददिु आिश्यक छ ।

•

सांसदलाई वितध तिमाषणको बारे मा बेलाबखत प्रग्शषण ददिु आिश्यक छ ।

•

प्रत्येक मन्त्रालयमा सं सद र सं सदीय प्रवक्रया हेिे अलनगै शाखा/महाशाखा हुि ु आिश्यक
छ ।

•

प्रत्येक विधे यक सग्चिालयमा दताष हुिासाथ र पाररत भइसकेपतछ त्यसको मुख्यमुख्य विर्यका
बारे मा प्रचार प्रसार हुि ु पदषछ ।

•

सग्चिालयको भौततक पूिाषधार, दष कमषचारी र व्यिग्स्थत पुस्तकालय एिं सतमतत हल हुि ु
आिश्यक छ ।

•

सग्चिालयको सुदृढीकरण गिुप
ष िे, खासगरी विधेयक शाखा, सतमतत सग्चिालय, कायषव्यिस्था
शाखालाई बढी प्राथतमकता साथ साधि स्रोत एिं तसपयुि र प्रवितधयुि बिाइिु पदषछ ।

तिष्कर्ष
वितध तिमाषण प्रवक्रया सं सदले सम्पादि गिे सबभन्त्दा प्राथतमकतायुि र ज्यादै महत्त्िपूणष कायष
हो । यो कायष जतत प्रभािकारी बन्न सक्यो, त्यतत सं सदको इज्जत र मयाषदा बढ्छ । सं सदको
प्रभािकाररताका साथै दे शले राम्रो कािूि पाउि सक्छ । यसको लातग वितध तिमाषणका प्रत्येक चरणमा
केही सुधार गिुष अतत आिश्यक छ । सुधार गदाष खासगरी वितध तिमाषणलाई के कस्ता कुराले प्रभाि
पादषछ भिी बुझेर ददएका सुझािहरू अिुसार कायष हुि सके तििय िै वितध तिमाषणको गुणस्तरमा
सकारात्मक प्रभाि पािे कुरामा विश्वस्त हुि सवकन्त्छ ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
प्रतततितध सभा तियमािली, २०७५
रावष्ट्रय सभा तियमािली, २०७५
काकी, िीरे न्त्रबहादुर, हाम्रो सं सद .
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प्रदे शको कािूि तिमाषण र बजेट पाररतसम्बन्त्धी प्रवक्रया

रामशरण ग्घतमरे



सारांश

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहको अतधकारका सूचीहरू सं विधािको अिुसूची-५ दे ग्ख ९ सम्ममा उल्लेख
भएका छि् । अिुसूची-५ मा सं घको, अिुसूची-६ मा प्रदे शको, अिुसूची-७ मा सं घ र प्रदे शको,
अिुसूची-८ मा स्थािीय तहको

ू ी-९ मा सं घ, प्रदे श र स्थािीय अतधकारको रहे का छि् ।
र अिुसच

आफ्िो अतधकारतभर रहेर सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहहरूले कािूि बिाउि सक्दछि् । प्रदे श तहमा
कािूि बिाउिे तिकाय भिेको प्रदे श सभा हो । प्रदे श सभाको कािूि बिाउिे कायषलाई व्यिस्थापि
कायष भतिन्त्छ । व्यिस्थापि कायषतभर विधेयक दताष गिे, प्रदे श सभा सदस्यहरूलाई वितरण गिे,
विरोधको सूचिा ददिे र सो सूचिामातथ तिणषय गिे, विरोधको प्रस्ताि स्िीकृत िभएमा विधेयक पेश गिष
अिुमतत मानिे, विधेयक पेश गिे, विधे यकमातथ विचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताि पेश गिे र त्यसमातथ
सैद्धाग्न्त्तक छलफल गिे, विधेयकमातथ सं शोधि पेश गिष अिसर प्रदाि गिे, स्िीकृत सं शोधिहरू प्रदे श
सभा सदस्यहरूलाई वितरण गिे, स्िीकृत सं शोधिको आधारमा विधेयकमातथ दफािार छलफल गिे,
विधेयकका प्रस्ताििादे ग्ख सबै दफा, उपदफा, अिुसूची, सं शोधिलाई विधेयकको अङ्कग बिाउिे, विधेयक
पाररत गिे, विधेयक पररत भएपतछ सभाले गरे को सं शोधिसमेत तमलाएर प्रमाणीकरण प्रतत तयार गरी
सभामुखबाट प्रमाग्णत गराउिे र त्यसपतछ प्रमाणीकरणको लातग प्रदे श प्रमुख समष पेश गिे
गररन्त्छ । प्रदे श प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपतछ त्यो विधेयक ऐि बन्त्छ । यही प्रवक्रया िै प्रदे श
सभाको कािूि तिमाषण प्रवक्रया हो । यस लेखमा िागमती प्रदे श सभा तियमािलीलाई मुख्य आधार
मािेर प्रदे शको कािूि तिमाषण र बजेट पाररत गिे प्रवक्रयाको चचाष गररएको छ ।
विर्य प्रिेश
सं घीय लोकताग्न्त्रक गणतन्त्र िेपालको मूल सं रचिा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह गरी तीि
तहको हुिे व्यिस्था िेपालको सं विधािले गरे को छ । तीिै तहमा व्यिस्थावपका, कायषपातलका र


पूिष सग्चि¸ प्रदे श सभा-बागमती प्रदे श/पूिष सहसग्चि¸ सं घीय सं सद सग्चिालय
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न्त्यायपातलका रहिे व्यिस्था छ । िेपालको सं िैधातिक व्यिस्थाबमोग्जम प्रदे शको व्यिस्थावपकालाई
प्रदे श सभा भतिन्त्छ, जुि एक सदिात्मक व्यिस्थावपकाको रूपमा रहेको छ । सं घीय व्यिस्थाअिुसार
तीिै तहलाई राज्य शग्िको बााँडफााँट पति गररएको छ । संघको अतधकार अिुसूची-५ मा, प्रदे शको
एकल अतधकार अिुसूची-६ मा, सं घ र प्रदे शको साझा अतधकारको सूची अिुसूची-७ मा ददइएको छ ।
त्यस्तो अतधकारको प्रयोग िेपालको सं विधाि, सं घीय कािूि, प्रदे श सभाले बिाएको कािूिबमोग्जम हुिे
व्यिस्था छ ।
कािूि बिाउाँ दा तीिै तहका विधावयकाहरूले सं विधािसाँग िबाग्झिे गरी कािूि बिाउिु
पछष । त्यसका अततररि प्रदे श सभाले कािूि बिाउाँ दा सं घीय कािूिसाँग िबाग्झिे गरी बिाउिु
पछष । बाग्झिे गरी कािूि बिाएको छ भिे बाग्झएको हदसम्म अमान्त्य हुन्त्छ ।
प्रदे श सभामा सम्बग्न्त्धत प्रदे शबाट प्रतततितध सभामा पवहलो हुिे तििाषग्चत हुिे तििाषचि
प्रणालीबमोग्जम तििाषग्चत हुिे सदस्य सङख्याको दोधबर सङख्यामा हुि आउिे सदस्य र प्रत्यष
तििाषग्चत हुिे सङ्कख्यालाई साठी प्रततशत मािी बााँकी चालीस प्रततशतमा समािुपाततक तििाषचि
प्रणालीबाट तििाषग्चत हुिे सदस्यहरू रहन्त्छि् । समािुपाततक तििाषचि प्रणालीबाट हुिे तििाषचिमा
राजिीततक दलले उम्मेदिारी ददाँ दा जिसङ्कख्याको आधारमा मवहला, दतलत, आददिासी जिजातत, खस
आयष, मधेशी, थारू, मुग्स्लम, वपछतडएको षेर, अल्पसङख्यकसमेतबाट बन्त्द सूचीका आधारमा प्रतततितधत्ि
हुिे गरी ददिु पदषछ ।
प्रदे श सभाको कायष सञ्चालिको लातग सभाले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको
तििाषचि गदषछि् । सभाको बैठकको अध्यषता सभामुखले गिे र सभामुखको अिुपग्स्थततमा
उपसभामुखले गिे व्यिस्था छ । सं विधािबमोग्जम अगािै विघटि भएकोमा बाहे क प्रदे श सभाको
कायषकाल पााँच िर्ष हुन्त्छ ।
बैठकमा पेश हुिे कुिै पति विर्यमातथ छलफल गिष समयाितध तिधाषरण गिे अतधकार
सभामुखलाई ददइएको छ । कुिै पति प्रस्ताि िा विधेयक पाररतको तिणषय उपग्स्थत सदस्यहरूको
बहुमतबाट हुन्त्छ । सामान्त्यतया सभामुखलाई मत ददिे अतधकार हुाँदैि तर मत बराबर भएमा
अध्यषता गिे व्यग्िले तिणाषयक मत ददि पाउछि् । सभामा पेश भएका प्रस्तािमातथ छलफल समाप्त
भएपतछ प्रस्तािको पषमा हुिे सदस्यलाई “हुन्त्छ” र प्रस्तािको विपषमा हुिे सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने
शधद सुतििे गरी उच्चारण गिष ददई सभामुखले तिणषयाथष पेश गिुष पदषछ । यसरी प्रस्तािलाई तिणषयाथष
पेश गरे पतछ सभामुखले हुन्त्छ िा हुन्न भन्ने सदस्यमध्ये ध्िति मतको आधारमा जुि पषको बहुमत
ठहर ्याउाँ छि् सो कुराको घोर्णा गदषछि् । सभामुखले चाहेमा प्रदे श सभा सदस्यको तलग्खत
हस्ताषरको अतभलेखसवहत मत विभाजि गरे र कुिै पति प्रस्तािउपर तिणषय गिष सक्दछि् ।
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प्रदे श सभा र यसका सतमततको तिणषय र कामकारिाहीको अतभलेख सभाका सग्चिले
व्यिग्स्थत र सुरग्षत रूपले राख्नु पछष । सभा र सतमततको तिणषयको सक्कल सभामुखको आदे शवििा
सभा िा सभा भििबावहर लैजािु हुाँदैि । सभाको बैठकले गरे को तिणषय सभामुखले प्रमाग्णत गिुप
ष छष र
तिणषयको कायाषन्त्ियि सग्चिले गिुप
ष छष ।
कािूि तिमाषण प्रवक्रया
सं विधािबमोग्जम प्रदे शको अतधकार षेरको विर्यमा कुिै पति प्रदे श मन्त्री िा प्रदे श सभा
सदस्यले विधेयक पेश गिष चाहेमा विधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्िुभन्त्दा कम्तीमा सात ददि
अगािै सभाका सग्चिलाई सूचिा ददिु पदषछ तर प्रदे श मन्त्रीले पेश गिे सरकारी विधेयकको हकमा
पााँच ददि पवहले सूचिा ददए पुनछ । विधेयक पेश गिष चाहिे प्रदे श मन्त्री िा प्रदे श सभा सदस्यले
विधेयकको साथमा उद्देश्य र कारणसवहतको वििरण, विधेयक ऐि बिेपतछ आतथषक व्ययभार हुिे रहेछ
भिे त्यसको विस्तृत वििरणसवहतको आतथषक वटप्पणी, कुिै विधेयकमा तियम, कायषवितध, तिदे ग्शका
बिाउिे िा अतधकार प्रत्यायोजि गिे प्रािधाि छ भिे त्यसको कारण, प्रत्यायोग्जत अतधकार अन्त्तगषत
बिाइिे तियम, कायषवितध िा तिदे ग्शकाको प्रकृतत र सीमा तथा त्यसबाट पिष सक्िे प्रभािसम्बन्त्धी
वटप्पणीसमेत सं लनि हुि ु पदषछ । अथष विधेयक र शाग्न्त्त सुरषासाँग सम्बग्न्त्धत विधेयक सरकारी
विधेयकको रूपमा मार प्रस्तुत गिष पाइन्त्छ ।
अथष विधेयक भन्नाले प्रदे शमा कर लागाउिे, उठाउिे, खारे ज गिे, छु ट ददिे, पररितषि गिे िा
कर प्रणालीलाई व्यिग्स्थत गिेलगायतका विर्य पदषछि् । तर कुिै अिुमततपर दस्तुर, तििेदि दस्तुर,
ििीकरण दस्तुरजस्ता दस्तुर, शुल्क िा महसूल लगाउिे िा कुिै जररिािा िा कैद हुिे व्यिस्था भएको
कारणले मार कुिै विधेयक अथष विधेयक मातिाँदैि । कुिै विधेयक अथष विधेयक हो होइि भन्ने प्रश्न
उठे मा

त्यसको

तिदाि

सभामुखले

गछषि ्

र

यसमा

सभामुखले

गरे को

तिणषय

अग्न्त्तम

मातिन्त्छ ।
विधेयक तजुम
ष ा गदाष विचार पुर्याउिु पिे पष
विधेयक तजुम
ष ा गदाष सं विधािबमोग्जम आफ्िो अतधकारको विर्यमा पछष, पदै ि, सं विधाि, सं घीय
कािूि सम्बन्त्धी व्यिस्था, कािूि, स्िच्छ, न्त्यायपूणष तथा तकषसङगत छ, छै ि, तिमाषण गिषलातगएको
कािूिको कायाषन्त्ियि व्यिहाररक रूपमा हुि सक्िे, िसक्िे, कािूि कायाषन्त्ियिको लातग आिश्यक पिे
आतथषक स्रोत तथा सं स्थागत सं रचिाको ग्स्थतत, सिोच्च अदालतबाट प्रततपाददत तसद्धान्त्त िा आदे श भए
िभएको, िेपाल सरकार, सं घीय सं सदले त्यस्तै विर्यमा कािूि तिमाषण गरे को भए त्यससम्बन्त्धी
व्यिस्था, िेपालले अन्त्तराषवष्ट्रयस्तरमा जिाएको प्रततबद्धतालगायतका विर्यहरूमा ध्याि ददिु पछष ।
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विधेयक छलफलका क्रमबद्ध चरण
पेश गिेः विधेयक पेश गिुभ
ष न्त्दा कम्तीमा पति दुई ददि अगािै विधेयकका प्रतत सबै प्रदे श सभा
सदस्यहरूलाई उपलधध गराउिु पछष । विधेयक प्रस्तुत गिष अिुमतत मानिे प्रस्तािको कसै ले विरोध
गरे मा विरोधकताष र प्रस्तािक प्रदे श सभा सदस्यलाई सभामुखले क्रमशः सं ग्षप्त ििव्य ददि लगाउिु
पछष र त्यसपतछ सो प्रश्नमातथ छलफल हुि िददई बैठकको तिणषयाथष प्रस्तुत गिुष पछष । सभाको
अिुमतत प्राप्त भएमा प्रस्तुतकताष सदस्यले विधेयकलाई तत्काल सभासमष प्रस्तुत गिुष पछष ।
सामान्त्य छलफलः विधेयक पेश गरे पतछको सभाको अको कुिै बैठकमा विधे यक प्रस्तुतकताष प्रदे श
मन्त्री िा प्रदे श सभा सदस्यले विधेयकमातथ विचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताि पेश गिष सक्छि् । प्रस्ताि
पेश गरे पतछ विधेयकमातथ सामान्त्य छलफल अथाषत ् विधेयकको सै द्धाग्न्त्तक पषमा मार छलफल
हुन्त्छ । सामान्त्य छलफल समाप्त भएपतछ विधेयकमातथ सं शोधि पेश गिष चाहिे सदस्यहरूका लातग
सं शोधि प्रस्ताि पेश गिष ७२ घण्टाको समय ददिु पछष ।
सं शोधि पेश गदाष विचार गिुष पिे कुराः सं शोधि विधेयकको विर्यसाँग सम्बद्ध हुि ु पछष, विधेयकमा
तिवहत तसद्धान्त्तको विपरीत हुि हुाँदैि, अस्पष्ट िा तिरथषक हुि हुाँदैि, जुि दफामा सं शोधि गिष खोग्जएको
हो सोही दफाको विर्यसाँग सम्बद्ध हुि ु पछष, सभाद्वारा पूिस्ष िीकृत तसद्धान्त्त िा तिणषयको विपरीत हुि
हुाँदैि र विधेयकको कुि दफाको कुि व्यिस्था िा शधदािलीको सट्टामा के कस्तो व्यिस्था िा
शधदािली राख्न खोग्जएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएको हुि ु पछष ।
सं शोधि स्िीकृतपतछको प्रवक्रयाः कुिै सं शोधिलाई स्िीकृत गिे, अस्िीकृत गिे िा सम्बग्न्त्धत प्रदे श
सभा सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गिे िा एकै आशयका एकभन्त्दा बढी सं शोधिहरूलाई एकीकृत
गरी स्िीकृत गिे अतधकार सभामुखलाई हुन्त्छ । सभामुखबाट स्िीकृत सं शोधिको क्रम तमलाई
सं शोधिको सूचीमा राखी सबै प्रदे श सभा सदस्यहरूलाई उपलधध गराउिे काम चावहाँ सग्चिले
गिुप
ष छष ।
सं शोधि पेश गिे म्याद सवकएपतछ बसेको बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकताष प्रदे श मन्त्री िा
प्रदे श सभा सदस्यले विधे यकमातथको दफािार छलफल सभामा गररयोस् िा दफािार छलफलको लातग
सम्बग्न्त्धत सतमततमा पठाइयोस् भन्नेमध्ये कुिै एक प्रस्ताि पेश गदषछि् । दफािार छलफल सभामा
गररयोस् भन्ने प्रस्ताि पेश गरे मा सभामा सं शोधि प्रस्तािसवहत दफािार छलफल हुन्त्छ । छलफलबाट
यथाित रहे को िा सं शोधि स्िीकार गररएको प्रत्येक दफाका सम्बन्त्धमा क्रमािुसार सभामुखले "यो
दफा विधेयकको अङ्कग बिोस्" भन्ने प्रस्ताि तिणषयाथष पेश गिुष पछष ।
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दफािार छलफलको लातग सतमततमा पठाइएकोमा सतमततले विधेयकमातथ दफािार छलफल
गदाष सं शोधिकताष प्रदे श सभा सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरी सं शोधि पेश गिुष पिाषको आधार र
कारणसमेत खुलाई सं शोधिको विर्यमा स्पष्ट पािष मौका ददिु पदषछ । सं शोधिकताषले सं शोधिको
विर्यमा आफ्िो धारणा राग्खसकेपतछ सतमततमा छलफल गररन्त्छ र त्यस्तो सं शोधि स्िीकार गिे िा
िगिे सम्बन्त्धमा विधे यक प्रस्तुतकताषको समेत राय तलई आिश्यक तिणषय गररन्त्छ । दफािार
छलफल सवकएपतछ सतमततले गरे को तिणषयको प्रततिेदि सवहतको विधेयक सतमततका सभापततले िा
तिजको अिुपग्स्थततमा सभामुखले तोकेको सतमततको सदस्यले सभामा पेश गदषछि् । त्यसपतछ
प्रततिेदि सं सदका सदस्यहरूलाई वितरण गररन्त्छ र सतमततको प्रततिेदि वितरण भएको २४
घण्टापतछको कुिै समयमा विधे यक प्रस्तुतकताष प्रदे श मन्त्री िा प्रदे श सभा सदस्यले प्रततिेदिसवहतको
विधेयकमातथ छलफल गररयोस्, िा कुिै खास दफा िा दफाहरूका सम्बन्त्धमा पुिः विचाराथष
तिदे शिसवहत सम्बग्न्त्धत सतमततमा विधेयक वफताष पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत गिष सक्छि् ।
विधेयकलाई सतमततमा वफताष पठाउिे तिणषय भएमा पुिः विचाराथष वफताष आएको विधेयकमातथ
सम्बग्न्त्धत सतमततले यथाशीघ्र विचार गरी सोहीबमोग्जमको प्रततिेदिसवहतको विधेयक बैठकमा प्रस्तुत
गिुष पदषछ ।
सतमततले पेश गरे को प्रततिेदि प्रदे श सभा सदस्यहरूलाई वितरण गरे पतछ सभामुखले तोकेको
ददि र समयमा विधे यक प्रस्तुतकताषले सतमततको प्रततिेदिसवहतको विधे यकमातथ छलफल गररयोस् भन्ने
प्रस्ताि पेश गिष सक्छि् । प्रस्ताि स्िीकृत भएपतछ सम्बग्न्त्धत सतमततको प्रततिेदि र सोसम्बन्त्धी
विधेयकका दफाहरू तथा आिुर्विक अन्त्य दफाहरूमा मार छलफल गररन्त्छ । विधे यकमातथको
दफािार छलफल सम्पन्न भएपतछ विधेयक प्रस्तुतकताष सदस्यले विधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताि
प्रस्तुत गछषि ् ।
राजस्ि र व्ययको अिुमाि (बजेट) सम्बन्त्धी कायषवितध
प्रदे शको अथष मन्त्रीले प्रत्येक आतथषक िर्षको सम्बन्त्धमा प्रदे श सभासमष राजस्िको अिुमाि,
प्रदे श सग्ञ्चत कोर्मातथ व्ययभार हुिे आिश्यक रकमहरू र प्रदे श वितियोजि ऐिबमोग्जम व्यय हुिे
आिश्यक रकमहरूसमेत खुलाई राजस्ि र व्ययको िावर्षक अिुमाि प्रस्तुत गछषि ् । िावर्षक अिुमाि
पेश गदाष अग्घल्लो आतथषक िर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छु ट्याइएको खचषको रकम र खचषअिुसारको
लक्ष्य हातसल भए िभएको वििरण पति पेश गिुष पछष । वितियोजि ऐिबमोग्जम व्यय हुिे रकम
शीर्षकगत उल्लेख गरी वितियोजि विधेयकमा राग्खन्त्छ ।
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वितियोजि विधेयक प्रस्तुत गिुप
ष ूि ष बैठकमा बजेट तयारीका लातग वितियोजि विधेयकका
तसद्धान्त्त र प्राथतमकता सम्बन्त्धमा (कर प्रस्ताि बाहेक) छलफल गररयोस् भिी प्रदे श अथष मन्त्रीले
प्रस्ताि राख्नु पछष । विधेयकका तसद्धान्त्त र प्राथतमकतासम्बन्त्धी छलफलको कायषवितध कायष व्यिस्था
परामशष सतमततको परामशषमा सभामुखले तिधाषरण गरे बमोग्जम हुन्त्छ । यो छलफल वितियोजि विधेयक
ु न्त्दा कम्तीमा पति १५ ददिपूि ष िै समाप्त भइसक्िु पछष । छलफलको क्रममा प्रदे श सभा
प्रस्तुत हुिभ
सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझािको वििरण प्रदे श सभा सग्चिालयले तत्कालै आतथषक मातमला तथा योजिा
मन्त्रालयमा पठाउाँ छ । यही छलफलको आधारमा प्रदे श अथष मन्त्रीले वितियोजि विधेयक प्रस्तुत गिुष
पछष ।
छलफलको लातग ददि र समयाितध तोक्िे
राजस्ि र व्ययको अिुमाि (बजेट) पेश र वितियोजि तथा आतथषक विधेयक विचार गररयोस्
भन्ने प्रस्ताि स्िीकृत भएपतछ उग्ल्लग्खत विर्यहरूमा मुख्यमन्त्री िा तिजको अिुपग्स्थततमा तिजले
तोकेको अन्त्य कुिै प्रदे श मन्त्रीसाँग परामशष गरी विधे यकका वितभन्न शीर्षकहरूमातथ छलफल र तिणषय
गिषको तितमत्त सभामुखबाट ददि तथा समयाितध तोवकन्त्छ । आतथषक कायष प्रणालीसाँग सम्बग्न्त्धत
वितियोजि विधेयक, आतथषक विधेयक, पूरक अिुमाि, पेश्की खचष, उधारो खचषसम्बन्त्धी विधेयकहरू प्रदे श
सभामा पेश भएपतछ मार सदस्यहरूलाई वितरण गररन्त्छ र विधेयकमातथको सबै छलफल सभामा िै
गररन्त्छ, सतमततमा जााँदैि ।
राजस्ि र व्ययको िावर्षक अिुमाि प्रस्तुत भएपतछ बसेको बैठकमा प्रदे श अथष मन्त्रीले
ु गिुक
राजस्ि र व्ययको िावर्षक अिुमािको एक प्रतत सभामा टे बल
ष ो साथै आतथषक विधे यक पति पेश
ु गररएको ददि सोउपर छलफल गरराँ दैि । छलफलको प्रारम्भ प्रदे श अथष मन्त्रीको
गिुष पछष र टे बल
ििव्यबाट हुन्त्छ र छलफलमा उठे का प्रश्नहरूको उत्तर चावहाँ प्रदे श अथष मन्त्रीले छलफलको
अन्त्त्यमा ददिुपछष ।
खचष कटौतीको प्रस्ताि
राजस्ि र व्ययको िावर्षक अिुमािमातथ सामान्त्य छलफल सवकएर वितियोजि विधे यमातथ
छलफल गिुभ
ष न्त्दा अग्घको समयमा प्रदे श सभाका कुिै पति सदस्यले वितियोजि शीर्षकको खचष रकम
घटाउि खचष कटौतीको प्रस्ताि पेश गिष सक्छि् । यो प्रस्ताि खासगरी विपषी दलका सं सदहरूले
पेश गदषछि् । खचष कटौतीको प्रस्तािको सूचिा ददाँ दा एक मन्त्रालयमा एक दल िा स्ितन्त्र
सदस्यको तफषबाट एकमार सूचिा ददि पाइन्त्छ । प्रस्ताि पेश गदाष (क) शीर्षकको खचष रकमलाई
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घटाई एक रूपैयााँ गररयोस्, (ख) शीर्षकको खचष रकममा उग्ल्लग्खत खचष रकम घटाइयोस्, िा (ग)
शीर्षकको खचष रकममा एक सय रूपैयााँ घटाइयोस् भन्ने कुरामार पेश गिुष पछष ।
"शीर्षकको खचष रकमलाई घटाई एक रूपैयााँ गररयोस्" भिेको तिवहत िीततको असहमतत
प्रकट प्रस्ताि हो । त्यस्तो प्रस्तािको सूचिा ददिे सदस्यले छलफल गिष चाहेको िीततको व्यहोरा
ाँ ा िा बुद
ाँ ाहरूमा सीतमत
स्पष्ट र यथाथष रूपमा सूचिामा खुलाउिु पछष । प्रस्तािमा उग्ल्लग्खत खास बुद
रही छलफल गररन्त्छ र त्यसमा सदस्यहरूले िैकग्ल्पक िीततको सुझाि ददि सक्छि् ।
"शीर्षकको खचष रकममा उग्ल्लग्खत खचष रकम घटाइयोस्" भन्ने प्रस्तािलाई तमतव्यवयता
अिलम्बि गिष प्रस्तुत गररएको मातिन्त्छ । त्यस्तो प्रस्तािद्वारा शीर्षकमा उग्ल्लग्खत खचष रकम
एकमुष्ट घटाउिे िा शीर्षकको कुिै उपशीर्षकलाई खारे ज गिे िा त्यस्तो उपशीर्षकको खचष रकम
घटाउिे कुरा प्रस्तािमा उल्लेख हुि ु पछष । त्यस्तो प्रस्तािको सूचिामा छलफल गिष खोजेको विर्य
सं ग्षप्त र यथाथष रूपमा खुलाएको हुि ु पछष । प्रस्तािमा छलफल गदाष तमतव्यवयता कसरी गिष
सवकन्त्छ भन्ने विर्यमा मार छलफल गररन्त्छ ।
"शीर्षकको खचष रकममा एक सय रूपैयााँ घटाइयोस्" भन्ने प्रस्तािको मतलि प्रदे श सरकारको
जिाफदे ही षेरतभरको कुरामा प्रस्तािक सदस्यलाई ग्चत्त िबुझेको कुरा प्रकट गिष प्रस्तुत गररएको
साङ्केततक विर्य मातिन्त्छ र त्यस्तो प्रस्तािको सूचिामा ग्चत्त िबुझेको खास कुरामा मार छलफल
गररन्त्छ ।
खचष कटौतीको प्रस्तािसम्बन्त्धी शतष
खचष कटौतीको प्रस्ताि पेश गदाष कुिै एक शीर्षकसाँग मार सम्बग्न्त्धत हुि ु पिे, खचषको
रकमलाई िृवद्ध गिष िा खचष रकमको स्थािान्त्तर गिष खोजेको हुि िहुिे, कुिै एक विशेर् विर्य यथाथष
रूपमा खुलाएको हुिपु िे, कुिै कािूि सं शोधि िा खारे ज गिषको तितमत्त सुझाि गररएको हुि िहुिे, प्रदे श
सरकारको सरोकारको षेरतभरको विर्य हुि ु पिे, सग्ञ्चत कोर्मातथ व्ययभार भएको रकमसाँग
सम्बग्न्त्धत हुि िहुिे, र कुिै बैठकमा छलफल गिषको तितमत्त समय तिधाषररत भइसकेको विर्यमातथ
त्यस्तो तिधाषररत समय अगािै छलफल गिे कुरा उठाएको हुि िहुिे गरी गिुष पछष ।
खचष कटौतीको प्रस्ताि स्िीकारयोनय छ िा छै ि भन्ने कुराको तिणषय गिे अतधकार
सभामुखलाई छ । प्रस्ताि प्रदे श सभा तियमािलीको प्रततकूल दे ग्खएमा सभामुखले सो प्रस्तािलाई
कारण खोली अस्िीकार गिष सक्छि् । कुिै शीर्षकमा खचष रकम घटाउिे प्रस्ताि पेश भएको छ भिे
त्यस्तो प्रस्तािमा सं शोधि पेश गिष पाइाँदैि ।
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वितियोजि विधे यकमा तिददषष्ट गरी राग्खएको प्रत्येक शीर्षकमातथ छु ट्टाछु ट्टै िा समूहीकृत रूपमा
छलफल गररन्त्छ । खचष कटौतीको प्रस्ताि पेश गिे सदस्यले वितियोजि विधेयकमातथको छलफलमा
भाग तलाँदा खचष कटौतीको प्रस्तािको सम्बन्त्धमा समेत आफ्िो धारणा राख्नु पछष । छलफलको क्रममा
कुिै शीर्षकमातथ उठे को प्रश्नको जिाफ सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले छलफलको अन्त्त्यमा ददिु पछष ।
खचष कटौतीको प्रस्तािमातथको तिणषय
कुिै शीर्षकलाई तिणषयाथष प्रस्तुत गिुअ
ष ग्घ सो शीर्षकको सम्बन्त्धमा दलीय सं रचिाको आधारमा
प्रस्तुत गररएका खचष कटौतीका प्रस्तािहरूमध्ये एकै प्रकृततको प्रस्ताि एकभन्त्दा बढी भएमा कुिै
एकमा मार छलफल गरी तिणषय गररन्त्छ । एउटै शीर्षकको खचष रकमसाँग सम्बग्न्त्धत छु ट्टाछु ट्टै
प्रस्तािहरू प्रस्तुत गररएमा चावहाँ िावर्षक अिुमािमा व्यिस्था गररएको सम्बग्न्त्धत शीर्षकहरूको
क्रमअिुसार छलफल हुन्त्छ ।
तोवकएको ददि तथा समयाितधको अन्त्त्यमा छलफल गिष बााँकी शीर्षकहरूलाई छलफलवििा
िै सभामुखले तिणषयाथष बैठकमा प्रस्तुत गिष सक्छि् । खचष कटौतीका प्रस्तािहरूको सम्बन्त्धमा तिणषय
भएपतछ अथाषत ् खचष कटौतीका प्रस्तािहरू अस्िीकृत भएपतछ प्रदे श अथष मन्त्रीले वितियोजि विधेयक
पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत गदषछि् । त्यस्तो प्रस्ताि स्िीकृत भएमा वितियोजि विधे यक पाररत
भएको मातििेछ ।
आतथषक विधे यक
आतथषक विधे यकमातथ छलफल गदाष कुिै पति सदस्यले प्रदे श सरकारको जिाफदे ही
षेरतभरको प्रशासतिक कायष, स्थािीय समस्या िा प्रदे श सरकारको आतथषक िीततसाँग सम्बग्न्त्धत
विर्यहरूमातथ मार छलफल गिष सक्छि् । आतथषक विधेयकका सम्बन्त्धमा प्रदे श सभा तियमािलीमा
उल्लेख भएदे ग्ख बाहे क अन्त्य कायषवितध सभामुखले उपयुि ठहर्याएबमोग्जम हुन्त्छ ।
अध्यादे शसम्बन्त्धी व्यिस्था
प्रदे श सभाको अतधिेशि िभएको अिस्थामा तत्काल केही गिष आिश्यक भएमा प्रदे श
मग्न्त्रपररर्द्को तसफाररसमा प्रदे श प्रमुखले अध्यादे श जारी गिष सक्छि् । यस्तो अध्यादे शले ऐि
सरहको मान्त्यता पाउाँ छ । जारी भएपतछ बसेको सभाको बैठकमा सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले अध्यादे श पेश
गिुष पछष । अध्यादे श पेश गदाष अध्यादे श जारी गिुष परे को पररग्स्थतत र कारणसमेतको वििरण सं लनि
गिुष पदषछ । कुिै सदस्यले अध्यादे श अस्िीकार गिष चाहेमा अस्िीकृत गिुष पिाषको कारणसमेत खोली
अध्यादे श पेश भएको दुई ददितभर प्रस्तािको सूचिा सग्चिलाई ददिु पछष । यस्तो सूचिा एकभन्त्दा
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बढी प्राप्त भएमा आपसी सहमतत िा गोलाप्रथाद्वारा कुिै एक प्रस्तािको सूचिा मार छातिन्त्छ ।
अध्यादे श अस्िीकार गिे कुिै सूचिा प्राप्त िभएमा प्रस्तािकले अध्यादे श स्िीकृत गररयोस् भिी प्रस्ताि
पेश गिुष पछष र त्यसरी प्रस्ताि पेश गदाष प्रस्तािको व्यहोरासवहतको ििव्य ददि सवकन्त्छ ।
सभामुखको अिुमतत तलई प्रस्तािक प्रदे श सभा सदस्यले आफ्िो प्रस्ताि पेश गिष अन्त्य कुिै प्रदे श सभा
सदस्यलाई अतधकृत गिष सक्छि् । प्रस्तािक िा अतधकृत गररएको सदस्यले प्रस्ताि पेश िगरे मा
प्रस्ताि वफताष तलएको मातिन्त्छ ।
अध्यादे श अस्िीकृत गिेसम्बन्त्धी प्रस्तािमा छलफल गिष सभामुखले कायष व्यिस्था परामशष
सतमततको परामशषमा समय तिधाषरण गिुष पछष र तिधाषररत समयमा भएको छलफलको अन्त्त्यमा
सम्बग्न्त्धत मन्त्रीले छलफलमा उठे का प्रश्नको जिाफ ददिु पछष । प्रदे श मन्त्रीले जिाफ ददएपतछ
सभामुखले उि प्रस्तािलाई बैठकको तिणषयाथष प्रस्तुत गिुष पछष ।
विधेयक पाररत गिे वितध
विधेयकमातथ भएको दफािार छलफल सभामा भए सभाले गरे का सं शोधिलाई र सतमततमा
दफािार छलफल भएको भए सतमततको प्रततिेदि स्िीकृत भएपतछ विधेयकमातथको सं शोधि िा
सतमततको प्रतिेदि विधेयकको अङ्कग बिाउि सभाको स्िीकृतत मानिे, सभाले स्िीकृतत ददएमा
सभामुखबाट विधेयकमातथको सं शोधि िा सतमततको प्रततिेदि, त्यसपतछ विधेयकको दफा २ दे ग्ख
अन्न्यसम्मका दफा उपदफा, अिुसूची, अन्त्त्यमा विधेयकको प्रस्ताििा र दफा १ विधे यकको अङ्कग
बिाउि सभाको स्िीकृतत मातगन्त्छ र सभाले स्िीकृत गरे मा सभामुखबाट विधेयकको अङ्कग बिेको
घोर्णा हुन्त्छ । विधेयकमातथ भएको सं शोधिसमेतको प्रस्ताििादे ग्ख दफा, उपदफा, अिुसूची सबै
विधेयकको अङ्कग बतिसकेपतछ सभामुखको अिुमततले विधेयक प्रस्तुतकताषले विधेयक पाररत गररयोस्
भन्ने प्रस्ताि राख्दछि् । उि प्रस्तािलाई सभामुखले तिणषयाथष पेश गदाष सभाबाट स्िीकृत भएमा
विधेयक पाररत भएको मातिन्त्छ ।
विधेयक पाररत भएपतछको प्रवक्रया
(१)

प्रदे श सभाले गरे को सं शोधिसमेत समािेश गरी प्रमाणीकरणको लातग विधेयक तयार गिे ।

(२)

विधेयकको

प्रस्ताििादे ग्ख

अग्न्त्तमसम्म

विधेयक

राम्ररी

पढ्िे

र

शुद्धाशुवद्ध

तमलाउिे,

पररच्छे दक्रम, दफाक्रम, उपदफाक्रम, खण्डक्रम, उपखण्डक्रम तमलेको छ, छै ि, परीषण गिे र
ितमलेको भए तमलाउिे ।

526

संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७

(३)

त्यसपतछ

एकप्रतत

सल्लाहकारसमष

तयार

गरी

आन्त्तररक

मातमला

तथा

कािूि

मन्त्रालयका

कािूिी

परीषण गिष पठाउिे । मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपतछ परीषण गदाष, रुजु

गदाष, शुद्धाशुवद्धसमेतको अध्ययिको आधारमा दफाहरूको सङ्कख्याक्रम तमलाउि, आिश्यक
आिुर्विक सुधार गिष र अिायास हुि गएका रुवट सच्याउि पिे भए सभामुख समष पेश
गिे र त्यसमा सभामुखको आदे श/तिणषयअिुसार गिे ।
(४)

सभामुखबाट सुधाररएका उि सामान्त्य रुवटसमेत सच्याई विधेयकको पााँच प्रतत तयार गिे र
विधेयकका प्रततहरूको सबै पािामा सभामुखको दस्तखत गराउिे । विधेयकको अग्न्त्तम
पृष्ठमा सभामुखले विधेयक प्रदे श सभाले कुि तमततमा पाररत गरे को हो भन्ने व्यहोरा खुलाई
प्रमाग्णत गिुप
ष छष । साथै, अथष विधेयकको हकमा अथष विधेयक हो भिेर पति प्रमाग्णत गिुष
पछष । त्यसपतछ प्रमाणीकरणको लातग प्रदे श प्रमुखसमष पेश गिुप
ष छष ।

विधेयक प्रमाणीकरण
अथष विधेयक भए प्रदे श प्रमुखले १५ ददितभर प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचिा यथासम्भि
चााँडो प्रदे श सभालाई ददिुका साथै प्रमाणीकरण भएको विधे यकको एकप्रतत प्रदे श सभा सग्चिालयमा
पठाउिु पछष । अथष विधे यकिाहेकका अन्त्य विधेयक भए विधेयकमातथ पुिविषचार गिुप
ष िे लागेमा
विधेयक पेश भएको तमततले पन्त्ध्र ददितभर सन्त्दे शसवहत प्रदे श सभामा वफताष पठाउि सवकन्त्छ । प्रदे श
प्रमुखले कुिै विधेयक सन्त्दे शसवहत वफताष पठाएकोमा त्यस्तो विधेयकमातथ प्रदे श सभाले पुिविषचार गरी
विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा िा सं शोधिसवहत पाररत गरी पुिः पेश गरे मा त्यसरी पेश भएको विधेयक
१५ ददितभर प्रदे श प्रमुखले प्रमाणीकरण गिुष पछष । विधेयक प्रमाणीकरण गदाष तमतत र विधेयकको
पृष्ठ सङ्कख्या पति खुलाउिु पछष । प्रदे श प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपतछ विधेयक ऐि बन्त्छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणपतछको प्रवक्रया
प्रदे श प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकरण भई त्यसको सूचिा प्राप्त भएपतछ सभामुखले सो सूचिा
सभामा पढे र सुिाउिु पछष । अतधिेशि चालू िभएको अिस्थामा त्यस्तो सूचिा प्राप्त भएमा प्रदे श
सभाको सूचिा परमा प्रकाशि गरी त्यसको प्रचार प्रसारसमेत गिुष पछष ।
सं विधाि सं शोधिसम्बन्त्धी विधेयकको कायषवितध
प्रदे शको सीमािा पररितषि िा सं विधािको अिुसूची-६ मा उग्ल्लग्खत विर्यसाँग सम्बग्न्त्धत
सं विधाि सं शोधि गिे विधेयक सं घीय सं सदको कुिै सदिमा प्रस्तुत भएमा पेश भएको तीस ददितभर
सम्बग्न्त्धत सदिको सभामुख/अध्यषले सहमततको लातग प्रदे श सभामा पठाउिु पछष । यस्तो विधेयक
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प्राप्त भएमा प्रदे श सभाको अतधिेशि चालु रहे को भए सभामुखले सभामा पढे र सुिाउिु पछष र
अतधिेशि चालु िरहेको भए सभामुखले अतधिेशि आह्वाि गिे व्यिस्थाका लातग प्रदे श प्रमुख र
मुख्यमन्त्रीसमष लेखी पठाउिु पछष ।
सं विधाि सं शोधि विधेयकको सूचिा सभामा प्रस्तुत भएपतछ सग्चिले सोको जािकारी
मग्न्त्रपररर्द्लाई ददिु पछष । ददइएको सूचिाको आधारमा मुख्यमन्त्रीले तीस ददितभर विधेयक सभामा
पेश गिुष पछष । यस्तो विधे यकमातथ दफािार छलफल गरी बैठकमा प्रततिेदि प्रस्तुत गिे प्रयोजिका
लातग सभामुखले बैठकको अिुमतत तलई विशेर् सतमतत गठि गिष सक्दछि् ।
सं विधाि सं शोधि गिे विधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताि सभामा तत्काल कायम रहे का
सम्पूणष सदस्य सङ्कख्याको बहुमतबाट स्िीकृत भएमा विधे यक पाररत भएको मातिन्त्छ । यस्तो
प्रस्तािमातथ सभाको तिणषय सदस्यको दस्तखतसवहतको मत विभाजिद्वारा तिग्ित गररन्त्छ । सं विधाि
सं शोधि विधेयकउपर सभाबाट भएको तिणषयको जािकारी सभामुखले सं घीय सं सदमा पठाउिु पदषछ ।
समस्याहरू
(१)

विधेयकको मस्यौदा एक कािूिी एिं प्रावितधक कायष हो यसमा दष जिशग्िको आिश्यकता
पदषछ । प्रदे शहरूमा विधेयकको दष मस्यौदाकारको अभािै दे ग्खएको छ ।

(२)

कािूि भिेको सं विधाि र ऐि मार िभई सभाद्वारा प्रत्यायोग्जत अतधकारअिुसार प्रदे श
सरकार, मन्त्रालय, तिकाय िा कायाषलयले बिाएका तियम, वितियम, तिदे ग्शका, कायषवितध, आदे श,
सूचिा पति पदषछि् । प्रदे श सभाले ऐि बिाउछ र तियम, वितियम, तिदे ग्शका, कायषवितध
बिाउिे र आदे श तथा सूचिाहरू जारी गिे अतधकार प्रत्यायोजि गरे को पाइन्त्छ । यसमा
एकाततर ऐिले ददएको अतधकारअिुसार प्रदे श सरकार, मन्त्रालय िा तिकायहरूले तियम
वितियम लामो अितधसम्म पति बिाएको पाइाँदैि भिे अकोततर प्रदे शका मन्त्रालयहरूले ऐि
िबिेको र प्रदे श सभाले अतधकार पति िददएका विर्यमा पति कायषवितध, तिदे ग्शकाहरू बिाएर
कायाषन्त्ियि गरे को पति पाइन्त्छ ।

(३)

प्रत्यायोग्जत अतधकारअिुसार प्रदे श सरकार िा तिकायहरूले बिाएका तियम, वितियम,
तिदे ग्शका, कायषवितध, मापदण्ड, सूचिा, आदे श ऐिको मिसायअिुरूप बिेका छि् छै िि् ? ऐिको
कायाषन्त्ियिको ग्स्थतत कस्तो छ ? त्यसको जााँचबुझ र अध्ययि गरी सभामा प्रततिेदि पेश गिे
र जााँचबुझ र अध्ययि गदाष आिश्यक दे खेमा तिदे शि ददि कायषमा प्रदे श सभाका सतमततहरू
त्यतत प्रभािकारी दे ग्खएका छै िि् ।
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(४)

अतधकांश ऐिमा यो ऐि कायाषन्त्ियिको लातग प्रदे श सरकारले आिश्यक तियम बिाउि सक्िे
छ मार भतिएका पाइन्त्छि् तर कुि-कुि विर्यमा के, कस्ता तियमहरू बिाउिे हो सो कुरा
अतधकांश विधेयकमा खुलेको पाइाँदैि ।

(५)

कततपय कािूिहरू सं घीय सं सदले िबिाई प्रदे शले बिाउि ितमल्िे तर सं घीय सं सदले कािूि
बिाउि वढला गदाष प्रदे शको प्रशासकीय कामकारिीाही िै अप्ठे रो परररहे को दे ग्खन्त्छ ।
जस्तोः सं घीय तिजामती सेिा ऐि ।

तिष्कर्ष
राज्यको पुिसंरचिाअिुसार सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह गरी तीि तहको सरकारमध्ये तीिै
तहमा व्यिस्थावपका, कायषपातलका र न्त्यायपातलका रहे का छि् । सं घको व्यिस्थावपकालाई सं घीय
सं सद, प्रदे शकोलाई प्रदे श सभा भतिन्त्छ भिे स्थािीय तहमा गाउाँ सभा र िगर सभा रहे का छि् ।
सं विधािको अिुसूची-५ मा सं घको, अिुसूची-६ मा प्रदे शको र अिुसूची-८ मा स्थािीय तहको
अतधकारका सूची छि् भिे अिुसूची-७ मा सं घ र प्रदे शको र अिुसूची-९ मा सं घ, प्रदे श र स्थािीय
तहको अतधकारको साझा सूची रहेका छि् । जसरी सं घ आफ्िो अतधकारको सूचीमा रहेका
विर्यहरूमा कािूि बिाउि पाउाँ छ, त्यसैगरी प्रदे शले पति आफ्िो अतधकारको सूचीमा रहेका विर्यमा
कािूि बिाउि सक्छ । कुरा यतत मार हो प्रदे शले कािूि बिाउाँ दा सं घको कािूिसाँग बाग्झिे गरी
बिाउिु हुाँदैि ।
सन्त्दभष सामग्री
िेपालको सं विधाि (२०७२)
प्रदे श सभा तियमािलीहरू
प्रदे श सभा दपषण, (बागमती प्रदे श)
प्रदे श सभाहरूका अन्त्य प्रकाशिहरू
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Parliamentary Hearing: International Practices and Nepal

Khadga K.C 
Abstract
Both in parliamentary and presidential forms of government; parliament has sovereign
and extraordinary rights to check and oversight the executive orders. In this context, the
practices of parliamentary hearings in the United States of America, Germany, and Nepal
have distinct, history, evolutionary patterns, and performances. To have differences in
practices and performances among these countries, early modernization,
industrialization, bureaucratization, and the rise of the knowledge society are the
determinants. Thus, Nepal even though has begun to practice Parliamentary hearing
since after the 2015 Constitution, is needed to improve the socio-economic condition,
political knowledge, civic literacy, and the rise of the knowledge society, which may
heighten quality representation and form a rational, and merit-based leadership quality
who can only tune with the letter and spirit of democratic constitutional provisions and
established international practices.
Background
Modern-state building and parliamentary political systems were the brain-child of
the Western European i.e. British political philosophies. John Locke who propounded
social contract theory as the foundation theory of modern state-building opines the
rationale of parliament, ``The legislative is not only the supreme power of the Common
Wealth, but sacred and unalterable in the hands where the Community has once placed
it; nor can any Edict of any Body else, in what Form so ever conceived, or by what Power
so ever backed, have the force and obligation of law, which has not its sanction from
Legislative which the public has chosen and appointed``( Locke,1988, pp.356-357). As
per Locke, legislative has enormous rights once it gets chosen or appointed by the public.
The legitimacy of the common folks (citizen) is the sine qua non as per which it is not,
nor can possibly be Absolutely Arbitrary over the Lives and Fortunes of the public.
The doctrine of the separation of powers is that of Charles Louis de Secondat,
Baron Montesquieu and that much of what he had to say in Book XI, Chapter 6 of the
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De l’Esprit des Loix was taken over from contemporary English writers, and from John
Locke He defined three types of government: republican, monarchical, and despotic By
1748, therefore, he had formulated the tripartite division of government functions in a
recognizably modern form. To legislate is to make the law; to execute is to put it into
effect; the judicial power is the announcing of what the law is by the settlement of
disputes. Montesquieu opines, "When the legislative and executive powers are united in
the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty. Again, there
is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive.
Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to
arbitrary control; for the judge would then be the legislator. Were it joined to the
executive power, the judge might behave with violence and oppression. There would be
an end to everything, were the same man, or the same body, whether of the nobles or of
the people, to exercise those three powers, that of enacting laws, that of executing the
public resolutions, and of trying the causes of individuals (Ville, 1998, p. 1). Social
Contractists; Thomas Hobbes scrapped the divine theory of state; John Locke espoused
life, liberty and property as the fundamental principles to establish a modern state, and the
rationale of legislative in lawmaking. Similarly, Montesquieu shed lighted the theory of
separation of powers and the sovereign and inalienable role of parliament. Against this
backdrop, this paper attempts to discuss the modern state, parliamentary sovereignty,
American and German practices of the parliamentary hearings, and make a critical
appraisal on Nepali practices of parliamentary hearing.
International Practices
While discussing the functions of Parliament, ``Parliament is the institution that
embodies society in the diversity of its composition and its opinions and which relays and
channels this diversity in the political process. Its vocation is to regulate tensions and
maintain equilibrium between the competing claims of diversity and uniformity,
individuality and collectivity, in order to enhance social cohesion and solidarity. Its role
is to legislate, inter alia by allocating financial resources, and oversee the action of the
Executive`` (Inter-Parliamentary Union: Guidelines on the Rights and Duties of the
Opposition in Parliament, Libreville (Gabon), 17-19 May 1999). The international
consensus recognizes five broad and basic functions to Parliaments, namely:
Policymaking; Lawmaking; oversight of the Executive, Constituency representation;
Political recruitment (Ibid). In this context, the practice of parliamentary hearing is an
oversight of the executive and political recruitment. Thus, fundamentally it’s an outcome
of American Practice; however, the following chapter introduces practices in the United
States of America and Germany though they have distinct political systems.
In the Federal Republic of Germany, hearings are organized to take the opinions
of organizations or persons as well as the special knowledge of experts into consideration
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in the decision-making process. Hearings are organized primarily as an aspect of the
legislative process but also can be used to gather information to strengthen the basis of
other political decisions. ``Hearings are mostly open to the public, but committees
normally meet for deliberations behind closed doors, unless they decide to invite the
public. Yet, after the testimony of experts and representatives of the associations, the
deliberation of bills is begun or continued behind closed doors. In some cases, when the
hearings are very long, the subject complicated and controversial, or the bill is of great
importance, the committee does not begin deliberations until the minutes of the hearing
are distributed to the members of the Committee (A Working Paper on, Role and Practice
of Legislative Hearings in Democracies: Examples from Germany and the United States
Presented in Shanghai and Beijing, China, November 28 – December 6, 2000).
In the legislative process there are two opportunities to hold a hearing: in
preparing and drafting a bill by the government, or in deliberating the bill in the
committees of the Parliament. Typically, the minister or a high-ranking civil servant
writes to an expert or an association who has special information or interests affected by
the contents of the bill. He gives information about the bill and sends a first draft to the
expert or association, asking for their opinions, recommendations or objections. The
expert or association answers by letter as well. Often representatives of the ministry, or
the minister himself, meet for an exchange of views and discussion. But these contacts
and meetings are not public or formal hearings like those organized later in the
Parliament. They are just internal mutual exchanges of information and opinions between
the government and the administration on one side and associations and experts on the
other side. This gives the federal government an opportunity, prior to the public and
parliamentary deliberations, to inform itself about the opinion of an association’s interest
in a bill and take its substantive proposal into consideration. So far as the role and the
importance of hearings in German constitutional and political system, the introduction of
hearings in legislative work was not the beginning of participation by various interests in
the legislative process.
The multi-party parliamentary system has always invited political participation
by interest groups. The introduction of hearings has largely improved and completed this
participation. Members of Parliament are directly elected in constituencies or through a
list in their state. They are paid to do full-time jobs as members of the Parliament and
have to work 23 weeks of the year. Members spend the remaining 29 weeks at home in
their constituencies, explaining their actions in the capital. Since re-nomination, reelection and contributing better results for their party in the next elections are most
members’ top priorities; they have to constantly feel the people’s pulse if they want to be
successful.
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They hear critical arguments about controversial opinions in public meetings,
through consultations organized by their party, or through contacts with local or regional
interest groups. This prepares members by familiarizing them with critical opinions used
by members of the opposition parties in controversial debates and deliberations in the
Bundestag. The members of the majority parties who support the government report in
the meetings of their party-group about their experiences in their constituencies, and thus
they act so to speak as a political “early warning system” for the government. This early
warning system had been installed in our system, but by introducing the hearings we have
improved and complemented it (Ibid).
The political culture, political socialization, values, civic literary and political
knowledge of the given societies largely determine the quality representation in law
making and execution. The developed societies like in the United States of America has
robust political knowledge among the citizens, however, politically socialize population
is quite low due to the growing apathy and alienation toward politics like what in other
industrial democracies i.e. Germany and United Kingdom. ``The framers of the
Constitution in the United States wanted to keep power from being concentrated in the
hands of a few, but they were also concerned with creating a union strong enough to
overcome the weaknesses of the government that operated under the Articles of
Confederation. The US Congress has two separate and powerful chambers; the House of
Representatives and the Senate. The Constitution gives the Senate the power to approve
major presidential appointments such as federal judgeships, ambassadorships, and
Cabinet posts and treaties with foreign nations (Janda, Kenneth, Jeffrey M. Berry and
Jerry, Goldman, 1992, p.379). The American parliamentary committee are followed the
quest for expertise, and seniority, members tend to stay on the same committees for a
longer while so that he/she can get experienced and expertise in particular field. It is said
that committee members’ expertise and experience more crucial than the committee`s
rights. At times, committee hearings are more theatrical than informational, to draw
public attention to them.
There is a significant difference between the public processes in the United States
political system and in parliamentary systems. For example, in the British parliamentary
system the focus on policy and accompanying decisions are made when the political
parties develop platforms or “manifestos.” In the British parliamentary system, the
election determines which party’s manifesto is most widely supported. The majority
government that comes to power in the election implements its manifesto with little or no
further public input. Yet, exactly the opposite is true in a political system based on the
republican form as exists in the United States. Parties do have their platforms, but they
are usually ignored after the election. The separation between the legislative and the
executive branches requires a negotiated policy result, especially when one party controls
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the legislative branch and the other party controls the executive branch. In this case,
hearings are a means of informing the media, political supporters, the public and interest
groups of the implications of and options for public policy (A Working Paper on, Role
and Practice of Legislative Hearings in Democracies: Examples from Germany and the
United States Presented in Shanghai and Beijing, China, November 28 – December 6,
2000, p. 11).
In American parliamentary practices, in hearings, it is common for the chairman
or person presiding at the hearing to make an opening statement. The purpose of that
statement is to define the objective of the hearing and explain the interests of the
committee in holding the hearing.
Witnesses make their presentations and then are interrogated by committee
members. As noted above, staff members almost never conduct this interrogation. Often
members of the committee will interrupt witnesses during their testimony to ask specific
questions. Sometimes the witness does not even get to complete delivery of the prepared
testimony because so many questions are raised. In any event, the witness is offered the
opportunity to include the entire text of his or her testimony in the printed hearing record.
Hearings are often adversarial. Witnesses usually are not sworn; that is, they do not have
to take an oath to tell the truth. But committee members do ask questions of witnesses
which are intended to support the point of view or perspective of that individual member
of Congress. Often this involves a vigorous effort to discredit the witness and the
testimony. If the witness is friendly to a member’s position, questions are never hostile. If
the witness is hostile to that member’s interests, the questioning can be both hostile and
even sometimes downright rude. With that background, very specifically the hearing
process for federal matters and for state matters.
At the federal level, there are two venues for hearings: the executive branch and
the legislative branch. Because in the American system the executive and the legislative
branches of government are separate and distinct, each holds its own hearings for its
assigned purposes. Legislative hearings are governed by the rules, if any; of the
committee that is holding the hearing. Other than open meeting requirements, there are no
general rules that apply to the conduct of legislative hearings either at the federal level or
in many state legislatures. Very often, the rules that pertain to legislative hearings are
established either by the committee staff or the committee chairman, or some
combination thereof. Sometimes they are made up to fit a particular situation, to
accommodate a particular point of view, or to suit a specific location. In the Senate, the
witnesses will be expected to present 50 copies of their testimony 24 hours in advance
and summarize that testimony in three to five minutes. Members will then ask questions,
frequently prepared by staff. There is usually no limit on the amount of time the members
can take to ask the questions, though on a particularly controversial measure with many
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members present, the chairman may limit each member to five minutes per witness. In the
House of Representatives, members are almost always limited either to a five-minute
timeframe or to one or two questions. Structurally, a hearing in the United States Senate
would begin with any testimony or statements from the members of the Senate, either as
members of the committee or as witnesses. This would be followed by testimony from
representatives of the executive branch. There would then likely be two and no more than
three panels of witnesses representing various points of view on the legislation (Ibid).
Nepal
Parliamentary hearing practice in Nepal is a new phenomenon. Article 97 of the
Constitution of Nepal (2015) enshrined the provision of parliamentary committees; out of
which Parliamentary Hearing Special Committee was one of them. As per the Article 292
of the Constitution of Nepal (2015), parliamentary hearings shall be conducted as to
appointments of the offices of the Chief Justices, Judges of the Supreme Court, members
of the Judicial Council, chief members and members of Constitutional Bodies, who are
appointed on the recommendation of the Constitutional Council. And for this purpose
there shall be formed a fifteen member joint committee consisting of members of both
Houses of the Federal Parliament. Nepal in her 2015 constitution enshrined the provision
of parliamentary hearing through parliamentary democracies; the United Kingdom, India
and Japan have not adopted the similar provision.
It seems like that Nepal`s nascent constitution is an outcome of both modern and
post-modern political philosophies; accepting or recognizing ideals of multi-party
parliamentary, liberal, and inclusive democracies and accommodating some good
provisions of even presidential political systems; out of that parliamentary hearing is of
the original contribution of the US constitution and practices in 2015 Constitution of
Nepal. Henceforth, Nepal also adhered the procedures relating to hearing similar as like
in the US constitution. While recommending or appointing to the offices of the Chief
Justices, Judges of the Supreme Court, members of the Judicial Council, chief members
and members of Constitutional Bodies, any offices has to do hearing by the Parliament.
Provided that, the process of appointment commencing before that falls vacant, there
shall be no hindrance sent to the committee from the concern body for hearing such
offices for appointing the name of proposed candidacy(Ibid:). Nevertheless, in the US
only the Senate (elected upper house) can have such hearing committee, assuming that
senator are well-educated, experienced and matured enough to scrutinize with merit,
rationality and expertise. The United States system of government was originally
conceived to be a complex model of power sharing and reciprocal restraint. The emphasis
upon rationality, specialization, and management has increased along with the expansion
of the United States as a global power. Though it takes a long while through the effects of
political, institutional and constitutional evolution to have recognized the rationality and
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specialization to be in particular parliamentary committees i.e. foreign affairs, and
judicial matters cannot be oversight and scrutinize by any member of parliamentary
without having knowledge, exposure and expertise.
Foreign policy experts state, `foreign policy became increasingly recognize as an
exceptional issue area in the governing responsibility of the USA; the requirement of
foreign policy a powerful motive force in the adaptive capacity of the federal
government, the presidency has acted as the chief agency and the main beneficiary of the
governmental evolution in response to foreign policy needs; the executive prerogative
and inherent power especially in relation to war have marked the emergence of
presidential power and the rise of the USA as the world Power``( Michale Cox and Doug
Stokes; 2012, p.116). In this outset, in the United States his or her areas of expertise play
significant role to be some member in parliamentary hearing committee. For this,
``socioeconomic development tends to bring predictable changes in people`s worldviews,
cultural traditions- history matters, society`s prevailing value orientations reflect an
interaction between the driving forces of modernization and retarding influence of
tradition`` (Inglehart and Welzel, 2005, p. 5).
Nepal and the United States are distinctly differing in societal values; as Nepal is
shifting from survival values to self-expressive value, forming secular values whereas the
highly educated postindustrial phase of the United States is in vogue of self-expressive
post materialistic values where almost every individual are literate and the only those
who are highly well off in knowledge, wealth and technology can only afford to represent
the common folks. In such situation, quality representation matters in law making and
adjudicating. In the context of Nepal, ``since constitutional supremacy has expressly been
declared, it would be incorrect to argue that any one organ would have supremacy over
the other. Particularly questionable is the use of the term of ‘legislative supremacy’
regarding the process of parliamentary hearings for the confirmation of the nomination of
the chief justice (CJ). Like its unique federal structure, Nepal has chosen its own method
of appointing the CJ. The only requirement under the constitution is that the CJ shall have
served as a judge of the Supreme Court for at least three years. In practice, of course, the
appointment is based on seniority`` (The Kathmandu Post, Nov. 10, 2020). Nepali
practice of parliamentary hearing has mixed experiences and results; on the one hand,
societal values, leadership characteristics, political culture are heavily driven by; selfcentric, vested interested, partisan, irrational, nepotism and favoritism means so that key
appointments are guided by aforementioned parameters. Similarly, on the other hand, the
parliamentary hearing committee members are not also selected on the basis of their
specialization and experience so that they can decide rationally and independently due to
which parliamentary hearing in our practice has become the custodian of majority or
leadership; they neither have inherent qualities i.e. expertise and public image to question
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and reject the judges and ambassadors in the hearings nor executive does select judges
and diplomatic appointments on the bases of rationality and meritocracy due to which
parliamentary hearing though it’s quite early to be critical , however has been appearing
just `a fashion and ritualistic phenomena.
Discussion
"Political parties are one of the core institutions of democracy. But in
democracies around the world-rich and poor, Western and non-Western-there is growing
evidence of low or declining public confidence in parties. In Membership, organization,
and popular involvement and commitment, political parties are not what they used to be"
(Diamond, 2001). Especially in parliamentary democracies in developing societies like
Nepal, though political parties and leaders sacrificed themselves for democracy -building
and socioeconomic transformation are then only one of many vehicles for the
representation of interests of common folks, however, they remain weak, discredited,
partisan, vested interested, self-centric, and undermine rationalism, and meritocracy once
they ascend the helm of state power.
Therefore, the majorities of key constitutional appointments; judges and
ambassadors are heavily driven by partisanship, crony capitalism and absence of merit so
that in public space their selections are mostly taken questionable, however, similar
parameters are being used while nominating the parliamentary hearing committee
members too due to which parliamentary hearings also have been failing to prove its
credentials in the true sense and proven as ritualistic attempts. Undoubtedly, one cannot
compare the socioeconomic condition, history and practices of democracy and
parliamentary practices, political knowledge, civic literacy, societal values, the
conditionality of human capital and political culture among the United States of America,
Germany and Nepal, however, if Nepal accepted modernity and to some extent
postmodern discourses and values in its constitution; should initiate sincerely implement
the letter and spirit of the constitution despite the given socioeconomic and political
paradoxes.
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पररिततषत सन्त्दभषमा सं सदीय अभ्यास

हररबहादुर थापा



शासकीय शग्ि पृथकीकरणको तसद्धान्त्तअिुरूप एकै तिकायलाई तीिै प्रकृततको अतधकार प्राप्त
हुाँदैि । कािूि बिाउिे, शासि सञ्चालि गिे र न्त्यावयक तिरूपणका काम फरक-फरक तिकाय िा
अिबाट सम्पादि हुन्त्छि् । कायषकाररणीले शासि गछष । व्यिस्थावपका-सं सदले कािूि बिाउाँ छ ।
व्यिस्थावपका तितमषत कािूिअिुरूप न्त्यायालयले न्त्याय सम्पादि गछष । यसरी राज्यका तीि अि
कायषपातलका, व्यिस्थावपका र न्त्यायपातलका सं िैधातिक वहसाबले एकले अकोलाई सन्त्तुतलत गछषि ् ।
शग्ि पृथकीकरणका वहसाबले तीिै अि उग्त्तकै सवक्रय हुाँदा मारै सन्त्तुतलत हुि सक्छि् । एक
अिले अततररि सवक्रयता प्रदशषि गिे र दुई अि ग्शतथल बिेको खण्डमा शग्िको जााँच र सन्त्तुलिमै
गडबडी हुन्त्छ ।
शग्ि एकै ठाउाँ मा केन्त्रीकृत भएमा दुरूपयोग मार होइि वक कुिै बेला स्िेच्छाचारी शैली
पति प्रदशषि हुन्त्छ । विश्वकै शासकीय इततहास हेिे हो भिे कायषकाररणीले अतधक शग्ि उपभोग गिे
क्रममा तिरङ्ककुश बिेका छि् । कही ीँ सं सदले कायषकाररणीलाई अतत तियन्त्रण गरी राज्य सञ्चालिमै
अिरोध पुर्याएका घटिा पति छि् । उता न्त्यायपातलकाले व्यिस्थावपका तितमषत कािूिलाई अमान्त्य
घोवर्त गिेदेग्ख कायषकाररणी तिणषयलाई खारे ज िा रद्द गरे का घटिा पति छि् ।
व्यिस्थावपका-सं सदलाई कायषकाररणी र न्त्यायालयले अिुग्चत वक्रयाकलाप गरे मा या खराब
तिणषय तलएमा प्रश्न गिे, तियन्त्रण गिे अतधकार प्राप्त छ । िागररक र राज्यविरोधी वक्रयाकलापमा
उद्यत भएमा सं सदीय सतमततमा उभ्याउाँ दै कायषकाररणी पदातधकारीमातथ प्रश्न गिष सक्छ र तिदे शि ददि
सक्छ । अझ कुिै बेला कायषकाररणीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तािसमेत राख्न सक्छ । त्यही कारण
प्रधािमन्त्री र मन्त्रीहरू सं सदप्रतत उत्तरदायी हुिपु छष । सं सदीय पद्धतत त्यसअथषमा, जिप्रतततितधमूलक
सं स्थाको शग्िकै कारण सं सदीय सिोच्चताको सन्त्दभषमा बेलाबखत बहस हुिे गछष । सं सदतभर प्रस्तुत
अतभव्यग्िका सन्त्दभषमा अदालतमा मुद्दा चलाउिसमेत िपाइिे व्यिस्था छ । उता न्त्यायाधीशहरूको
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खराब आचरण प्रदशषि गरे मा महातभयोग लगाउि सक्छ । अझ २०६३ मा लोकतन्त्र बहालीपतछ
ु ाई गिुप
तियुग्िकै बखत सं सदीय सुिि
ष िे व्यिस्था गररएको छ । जसले खराब आचरणयुि
व्यग्िलाई न्त्यायाधीश बन्नमै रोकािट गिष सक्छ ।
सं घीय व्यिस्थावपका-सं सदको कायषषेर र काम बढी िै हुन्त्छ, सवक्रयता प्रदशषि गिष चाहेको
खण्डमा । सं विधाितः बढी अतधकार भएपतछ कायषकाररणी र न्त्यायपातलकाकै लयमा होइि वक
सं सदबाट 'अततररि सवक्रयता' को अपेषा गररन्त्छ । सं सदबाट 'अततररि सवक्रयता' प्रदशषि िभएपतछ
कायषकाररणी अतत शग्िशाली बन्त्दै जान्त्छ । त्यसैमा पति दुईततहाइ मत िग्जकको सरकार हुाँदा
बलशाली हुन्त्छ िै । शग्िशाली सरकारसाँगै उसले राज्यका अरु अिमातथ हािी हुि खोज्छ ।
त्यसमा पति अिुगमि र तियन्त्रण गिे दावयत्ि सं सदको हो । तर, कततपय बेला सरकारले चावहं
व्यिस्थावपका-सं सदलाई िं शमा पारे को हो वक भन्ने आशङ्का पति गररन्त्छ ।
राज्यका एक अिले अको अिलाई च्याप्िे, अप्यारो पािे, तियन्त्रण गिष खोज्िे प्रिृग्त्त हामी
कहााँ मार होइि, अन्त्यर पति यस्ता घटिा भएका अितगन्त्ती उदाहरण छि् । कायषकाररणीले सं सदलाई
आिश्यक बजेट या पूिाषधार िददएर 'असहयोग' गछष । तर त्यसमा सं सदले भन्न सक्छ, ‘बजेट िददिे
हो भिे हामी बजेट पाररत गिषमा रोक्ि सक्छौ' । व्यिस्थावपका-सं सदले कायषकाररणीलाई तियन्त्रण
गिे अितगन्त्ती ठाउाँ हुन्त्छि् ।
लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्ि भिेकै िागररककै मतमा तििाषग्चत प्रतततितधद्वारा कािूि र
ु मा जिताका प्रतततितधको
कायषकाररणीमाफषत् शासि सञ्चालि गिे पद्धतत हो । अझ लोकताग्न्त्रक मुलक
अिुमोदिबेगर कर या दस्तूरसमेत लगाउि पाइन्न । वकिभिे जिताले च ुिेकै प्रतततितधद्वारा तितमषत
सं विधाि-कािूिमा आधाररत हुाँदै कर असुलदे ग्ख शासि गिुप
ष िे हुन्त्छ ।
तीि तहमा कािूि तिमाषण
एकात्मक राज्य व्यिस्था हुाँदा केन्त्रमा प्रतततितध सभा र रावष्ट्रय सभाले मार कािूि
बिाउाँ थ्यो । सं घीय पद्धततसाँगै तीि तहको राज्य सं रचिा, शग्िको बााँडफााँट भएपतछ सं घ, प्रदे श र
स्थािीय तहका सभाले कािूि तिमाषण गछषि ् । तीि तहले सं विधाितः प्राप्त एकल र साझा अतधकारका
सिालमा कािूि तिमाषण गरी शासकीय अतधकार उपभोग गिष सक्छि् ।
प्रदे श सभाले आफूलाई अिुसूचीमा प्राप्त २१ अतधकार प्रयोगका सिालमा प्रदे शले कािूि
तिमाषण गिष सक्िेछ । सं घ-प्रदे शका अततररि पातलका सभाले पति आफ्िो ठाउाँ मा पातलकाको
कायषसञ्चालि र व्यिस्थापिका लातग कािूि तिमाषण गिे क्रम बढ्दो छ । स्थािीय तहले अिुसूची-८
मा प्राप्त २२ िटा एकल अतधकार स्थािीय सभाले बिाएको कािूिबमोग्जम प्रयोग हुिेछ । सं विधाितः
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तीिै तहले सं विधािको भाििाअिुरूप कािूि तिमाषण गिुप
ष िेछ । प्रदे श सभाले बिाएको कािूि सं घीय
कािूिसाँग बाग्झएमा, गाउाँ सभा र िगर सभाले बिाएको कािूि प्रदे श कािूि अथिा सं घीय कािूिसाँग
बाग्झएमा, बाग्झएको हदसम्म 'अमान्त्य' हुिछ
े ।
तीि

तहबाट

तियतमत

कािूि

तिमाषण

हुाँदैछ

।

प्रदे श

र

स्थािीयस्तरका

अतधकार

कायाषन्त्ियिका अितगन्त्ती कािूि बन्त्दै छि् । कततपय बिाउि बााँकी छि् । सं विधािमा उल्लेग्खत
अतधकार प्रयोग तिग्म्त सं घीय कािूिहरू तिमाषण िहुाँदा प्रदे श-स्थािीय तहमा अन्त्यौल छ । सं घप्रदे शका २५ र सं घ-प्रदे श-स्थािीय तहका साझा १५ अतधकारका सन्त्दभषमा कािूि तिमाषण िभइरहाँदा
अप्यारा छि् । सं घ-प्रदे श र स्थािीय तहबीच समन्त्िय कायम गिष सं घीय सं सदले बिाउिुपिे
हुन्त्छ ।
अकाषततर सं विधाि र एक-अकाषसाँग बाग्झएका कािूि अमान्त्य घोवर्त गिे हकमा खास बहस
िा वििाद भएको पाइाँ दैि । सबभन्त्दा टड्कारो पष भिेको तीि तहबीच 'समन्त्िय' अभाि हो । सं घीय
सं सद र सग्चिालयसाँग कािूि तिमाषणको लामो अिुभि छ । तर, प्रदे श-स्थािीय तहसाँग विधेयकका
मस्यौदा कोिेदेग्ख कािूि बिाउाँ दा र त्यसले पािे प्रभािबारे कम अिुभि छ । अझ दुिै तहमा पवहलो
चरणकै अिुभि भएको हुाँदा उिीहरूलाई सघाइिुपथ्यो । सं विधािले तीि तहबीच एक-अकाषमा
'सहयोगात्मक तथा समन्त्ियात्मक व्यिहार र अन्त्तरतिभषरता' आधाररत तुल्याएको छ । त्यसरी गवहरो
गरी प्रदे श-स्थािीय सभालाई 'सहयोगात्मक समन्त्िय' भूतमकाको अभाि अझै खग्ड्कएको छ ।
हाम्रा तिग्म्त प्रदे श सं सदीय पद्धतत ियााँ अभ्यास हो । फरक यग्त्त छ, सं घमा प्रतततितध सभा र
रावष्ट्रय सभा गरी दुई सदिात्मक व्यिस्था छ भिे प्रदे शमा एक सदि ।
प्रदे श-स्थािीय तहका सभा सग्चिालयमा अिुभिी कमषचारीहरू चावहन्त्थ्यो । अथाषत,् सं सदीय
पद्धतत र अभ्यास बुझेकाहरू सग्चिालयमा भएको खण्डमा ततिले सहयोग पुर्याउिे तथए । तर थोरै
मार प्रदे शले अिुभिी खोजेको पाइयो, िर धेरैजसोले 'आफ्िा मातिस' जातगर ददलाउिमै सीतमत राखे ।
प्रदे श सभामा सं सदीय पद्धततको जग बसाउि बााँकी छ । सं सदीय अभ्यास र कािूि तिमाषणमा
सग्चिालयको भूतमका आिश्यक हुन्त्छ । त्यसो हुाँदा कािूि तिमाषण ियााँ अभ्यास हुाँदा सं घीय सं सद
सग्चिालयले सहयोग गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ ।
सं घीयता 'मातथ' सं स्कृततविरुद्ध
सं घीय पद्धतत स्थावपत हुिपु ूि ष हामी कहााँ एक वकतसमले 'मातथ' सं स्कृततको बोलबाला तथयो ।
ीँ ा उठाइिे
पञ्चायतकालमा 'मातथ' भन्नाले राजदरबारलाई बुझाइन्त्थ्यो । त्यततबेला 'मातथ' 'मातथ' औल
प्रचलि तथएि । बहुदलीय कालखण्डमा पति कािूि तसं हदरबारतभर बन्त्थ्यो । मग्न्त्रपररर्द्का तिणषय,
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िीततगत काम पति तसं हदरबारतभरै हुन्त्थ्यो । त्यहीबाटै कािूि, तियम, वितियम, तिदे शका हुाँदै तोकआदे श र पररपर जारी हुन्त्थ्यो । त्यो कालखण्डमा 'मातथ' अथाषत ् तसं हदरबारकै शासि चल्थ्यो ।
एकात्मक शासि पद्धतत हुाँदा कवहले िारायणवहटी त कवहले तसं हदरबार शग्िको केन्त्रको
तथयो । २०७२ को सं विधाि जारी हुिपु ूि ष षेरीय प्रशासि, अञ्चल र ग्जल्ला केन्त्रीय सरकारका
प्रशासतिक एकाइ तथए । सं विधाि सभा तितमषत सं विधािसाँगै पुरािो सं रचिामा आमूल पररितषि भएको
हो । यद्यवप केन्त्रीय शासक िृत्तले ततिलाई 'प्रशासतिक एकाइ' मार ठािेको पाइन्त्छ । उिीहरूको
मान्त्यता र धारणा सं विधािविपररत हो । सं विधाितः प्रदे श-स्थािीय तह मातहतका 'तिकाय' होइि,
समाि तह हुि ् । यद्यवप प्रदे शमा वििाद हुाँदा समाधाि खोज्ि केन्त्र धाउिे शैली पति दे खापररसकेको
छ । प्रदे श राजधािी पति केन्त्रकै तिदे शिमा तोक्िे शैली पति िदे ग्खएको होइि ।
अब सं घीयतासाँगै 'मातथ' दे खाउि सक्िे ठाउाँ छै ि । प्रदे श र स्थािीय तहमा 'मातथ' शधद
उच्चारण हुन्त्छ भिे बुझ्िुपछष वक उसले ग्जम्मेिारी पन्त्छाउि खोज्दै छ । वकिभिे सं विधािमा सं घीय
सं सदले प्रदे श सभालाई तिदे शि ददिे प्रािधाि भेवटन्न । सरकारले पति प्रत्यष रूपमा तिदे शि ददि
सक्दै ि । यद्यवप सं घीय सरकारले आफैँ िा प्रदे श सरकारमाफषत् स्थािीय तहलाई सहयोग गिुक
ष ा
अततररि तिदे शि ददि सक्िे प्रािधाि छ । सं घ-प्रदे शले स्थािीय तहलाई 'सहयोगात्मक तिदे शि'
ददिसक्छ, आदे शात्मक तिदे शि होइि । प्रदे श र स्थािीय तह आफूले प्राप्त गरे को एकल अतधकार
प्रयोगमा स्ितन्त्र छि् । सं घ तथा प्रदे शमा शासकीय पद्धतत सं सदीय प्रणालीमा आधाररत छ भिे
पातलकाका हकमा अतल फरक छ ।
हाम्रो सं विधािको मूलभूत आदशष हो, तीि तहबीच एक-आपसमा सहकाररता, समन्त्िय र
सहअग्स्तत्िको तसद्धान्त्तमा आधाररत राज्य शग्ि प्रयोग गिे । सं विधािको भाििा हो, सं घीय सं सद
सग्चिालयले प्रदे श-स्थािीय सभालाई सुझाि ददि सक्छ । अिुभि साटासाट गिष सक्छि् । सं सदीय
अभ्यासलाई अझ पररपक्ि, मयाषददत तुल्याउि 'सहकायष' गिष सक्छि् । सं विधाितः प्रत्यष तिदे शि ददि
सक्िे िभए पति व्यािहाररक रूपमा एकले अकाषलाई सम्माि गदै परामशष गिष सक्छि् ।
पररिततषत दृश्य
सं सदीय परकार भएका िाताले हेदाष लोकतन्त्र बहालीपतछ सं सदतभर दृश्यात्मक पररितषि
भएको दे ग्खन्त्छ । कततपय सिालमा सं सदीय प्रवक्रया उदार हुाँदै गएको दे ग्खन्त्छ भिे कततपय बेला
चावहाँ अतल तिग्स्क्रय भएको अिुभतू त हुन्त्छ । सं घ होस् या प्रदे श, सं सद तिग्ष्क्रय हुाँदा कायषकाररणीको
ु
तुजक
बढ्छ । त्यहीकारण कायषकाररणीको तियतमत र मूलभूत चाहिा हुन्त्छ सं सद र सं सदीय
सतमततको सवक्रयता िहोस् । वकिभिे सं सद िचल्दा कायषकाररणीलाई जिाफदे ही बन्नुपदै ि ।
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अको त, सं सद उदार हुाँदै गएको यो दृश्यले पति दे खाउाँ छ । २०४६ चैत २६ मा प्रजातन्त्र
पुिस्थाषपिापतछ २०४८ असारमा तििाषग्चत सं सदको पवहलो बैठक बस्यो । त्यो पवहलो बैठकमा
ु न्त्ु थ्यो ।
िेपाल सद्भाििा पाटीका सं सद सदस्य गजेन्त्रिारायण तसं हले 'वहन्त्दी' भार्ामा बोल्ि खोज्दै हुिह
त्यसपतछ उहााँमातथ आपग्त्त र तियमापग्त्तको पराष छु ट्यो ।
लोकतन्त्र बहालीपतछ २०६५ जेठ १५ मा सं विधाि सभाको पवहलो बैठकमा बस्यो, जहााँ
४० भन्त्दा बढी भार्ामा शपथ तलए । आ-आफ्िै भेर्भूर्ामा शपथ खाए । यो सं सदीय अभ्यासमा
फेरराँ दै गएको दृश्य हो । कततपय दृश्यहरू समय-सन्त्दभष अिुरूप पररितषि हुन्त्छि् । सात प्रदे श सं सद
र ७५३ पातलका सभा कािूि तिमाषण हाम्रा तिग्म्त िौलो पद्धतत हो ।
तातो थलो बन्नुपिे सं सद ग्चतसाँदै
ु छष- सं घीय सं सददे ग्ख प्रदे श सं सदसम्म ।
सं सदीय व्यिस्थामा सं सद सधैँ भरर तातो हुिप
ु मा उत्पन्न समस्यादे ग्ख र वििाद तिरूपण गिे थलो सं सद बिेको खण्डमा चारै ततरको चासो
मुलक
ु का जल्दाबल्दा विर्य प्रिेश गराउाँ दै छलफल गरे मा तमतडयादे ग्ख िागररकको
पछष । सं सदमा मुलक
ध्याि ग्खच्छ । सं घीय सं सद चतलरहाँदा पति विर्यमातथको बहस चावहाँ प्रधािमन्त्री-िेता तििासमा
हुन्त्छि् । प्रदे शले पति त्यही तसको तसक्दै छि् । त्यस्ता बैठकमा तििाषग्चत जिप्रतततितधभन्त्दा
अतििाषग्चत पारहरू हािी हुन्त्छि् । हरे क वििाददत विर्यमा बहस र तिणषय सं सद पररसर बावहर गिे
प्रिृग्त्त बाग्क्लाँदै गएको छ । अथाषत ् सहमततबावहर गरी जिप्रतततितधहरूलाई अिुमोदिकताष बिाउिे
प्रिृग्त्त पति िदे ग्खएको होइि ।
दुई िर्षदेग्ख तमलेतियम च्यालेन्त्ज कपोरे सि 'एमसीसी' बहुचग्चषत शधदािली बिेको छ ।
अमेररकाले िेपालका विद्युत ट्रान्त्सतमसि लाइि र सडक पूिाषधारमा ५० करोड अमेररकी डलर अिुदाि
ददि खोज्दै छ । अमेररकाले िेपालको रोजगारीका दीघषकालीि अिसर तसजषिा गिष अिुदाि उपलधध
गराउि लागेको भन्त्दै छ । तर यो विर्य सत्तारुढ दल िेकपा र ततिका कोठे बैठकमा तातो बहस
मार होइि वक पाटी िै फुट्िे शैलीमा अग्घ बढे को छ ।
अमेररकासाँग िेपालको कूटिीततक सम्बन्त्धमै दरार उत्पन्न हुिे हो वक भन्ने आशङ्का छाएको
ु िे विर्य बहस
छ । यतत महत्त्िपूणष एजेण्डाबारे सं सद बेखबर दे ग्खन्त्छ । सं सदीय अिुमोदि हुिप
ु ो पररणाम के हुन्त्छ ?
सं सदतभर िहुि ु र भूतमगत कोठामा हुिक

यसले सं सदीय पद्धततलाई बतलयो

तुल्याउाँ छ या तिबषल । राज्यका महत्त्िपूणष एजेण्डा सं सदतभरै बहस गराउिे पद्धतत स्थावपत िभएसम्म
सं सदीय पद्धतत बतलयो हुाँदैि । सं सदका पदातधकारी र यसका िेतत्ृ िकताषहरू पति राज्यका हरे क
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तिणषय सं सदतभरै बहस गराउिे माहौल तसजषिा गिेमा लानिुपछष । त्यस्तो दृश्य प्रदशषि िहुाँदा
कायषकाररणी र सत्तारुढ दलले सं सदीय पद्धततलाई धरापमा पुर्याउिेछि् ।
सं िैधातिक शग्ि र अतधकारका वहसाबले व्यिस्थावपकालाई अथाह प्राप्त छ । तर,
व्यािहाररक दृश्यमा हेिे हो भिे कमजोर दे ग्खन्त्छ । सं िैधातिक दावयत्ि सं विधाितः तििाषग्चत
ु े गैरसं िैधातिक खेललाई बढािा ददन्त्छ ।
पारहरूले तििाषह गिुप
ष छष । अतििाषग्चत पारहरू सवक्रय हुिल
यस्ता दृश्य बढ्दै जााँदा सं सदीय पद्धतत सङ्ककटमा पिष सक्छ । जसले सं विधाििादको मूल ममषलाई
आघात पुयाषउाँदै सं विधािको कायाषन्त्ियिमा बाधा तसजषिा गिष सक्छ । त्यसकारण सं विधाितः तिणषयको
िैधातिक मूल थलो सं सद िै बन्नुपछष ।
अको त, हरे क दलका शीर्ष िेताहरूले सं सदीय गततवितधप्रतत मोह राखेको पाइाँदैि । शीर्ष
िेताको मोहमा सं सद िपरे पतछ मझौला र तल्ला तहका िेताको पति रुग्चमा पदै ि । शीर्ष िेताहरू
सं सदमा उपग्स्थत हुाँदै तातो बहसमा होतमएको भए, त्यसमा ताली पड्काउिकै तिग्म्त भए पति
सांसदहरू उपग्स्थत हुन्त्थे । सं सदमै उपग्स्थत हुि रुग्च िगिे शीर्ष िेतत्ृ ि सं सदीय सतमततमा उपग्स्थत
हुिे सिाल पति रहेि । सं सदीय कारिाहीका बेला हरे क पाटीका ठू ला िेताहरू विशेर् पररग्स्थततबाहे क
अन्त्य बेला उपग्स्थत भएको दे ग्खन्न । हरे क दलका शीर्ष िेतत्ृ ि तियतमत उपग्स्थत हुिे पररपाटी
िबसेसम्म सं सद वक्रयाशील भएको सन्त्दे श जााँदैि ।
अकाषततर प्रदे श सभा ियााँ छ । प्रदे श सभाले पति िागररकको ध्याि तान्न सकेको दे ग्खन्न ।
सं घ प्रदे श दुिै सं सदमा 'शून्त्य समय' तबलाउाँ दो छ । अझ आपग्त्त-तियमापग्त्त तबरलै मार सुतिन्त्छ ।
ु को मूलभूत विर्यमा
ध्यािाकर्षण प्रस्ताि त बेलाबखत राग्खन्त्छ, तर सङ्ककल्प प्रस्ताि राख्दै मुलक
सरकारलाई तिदे श गिे प्रवक्रयामा पति सुस्तता छाएको छ ।
मन्त्री र प्रधािमन्त्रीलाई सं सद 'फेस' गरररहिे ग्स्थतत तसजषिा गिष विपषीहरू अग्रसर भएको दे ग्खन्न ।
सं सदीय प्रवक्रयामा तथ्यसवहत गहि छलफल हुिे हो भिे प्रधािमन्त्री र मन्त्रीलाई पूरै तयारी गिुप
ष िे
हुन्त्छ । त्यो तयारीका क्रममा उिीहरूले धेरै तसक्ि पाउाँ छि् ।
कायषकाररणी जिाफदे ही बिाउिे महत्त्िपूणष माध्यम भिेको 'सं सदीय प्रश्नोत्तर' पति एक हो ।
जसमा सांसदहरूले 'सरकारको उत्तरदावयत्ितभरका सािषजतिक महत्त्िको कुिै पति विर्यमा बैठकमा
प्रश्न सोध्ि सक्िे' व्यिस्था छ । सांसदहरूले तलग्खत र मौग्खक दुिै प्रश्न गिष पाउाँ छि् । प्रधािमन्त्रीमन्त्रीसाँग सांसदको प्रश्नोत्तरले राज्य सञ्चालिका धेरै सिाल उजागर हुन्त्थ्यो, जसबाट िागररक पति
सूग्चत हुि पाउाँ थे । प्रेसले पति पयाषप्त मारामा सूचिा पाउाँ थ्यो । अझ तलग्खत प्रश्नमा महत्त्िपूणष
अतभलेख, तथ्य-तथ्याङ्क र विगतको प्रगतत थाहा पाउि सवकन्त्थ्यो । सं विधाि सभा कालभरर मन्त्रीसाँग
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प्रश्न सोध्िे वितध खासै प्रयोग भएि । ियााँ सं विधािपतछ तितमषत सं सदीय तियमािलीमा प्रश्नोत्तरको
व्यिस्था त छ, तर प्रभािकारी भएको दे ग्खन्न । यो दृश्यले सांसदहरूमा सं सदीय रुग्च मदै गएको
दे खाउाँ छ । सांसदका 'अल्छी'पिले कायषकाररणीलाई जिाफदे ही बन्नैपिे बाध्यता पति घट्दै गएको
छ ।
तमति-सं सद पति उस्तै
सं सदीय अभ्यास जीिन्त्त पािे थलोकै रूपमा तलइन्त्छ, सं सदीय सतमततहरूलाई । मूल सं सद
भिेको प्रदशषि रूपी थलो मातिन्त्छ । खास सं सदीय अभ्यास गिे थलो भिेको सं सदीय सतमततहरू
हुि ् । जसलाई कायषरूपी थलोको रूपमा तलइन्त्छ । जिप्रतततितध सांसद्हरूको िास्तविक योनयता र
विशेर्ज्ञताको पवहचाि सं सदीय सतमततका छलफलमा प्रस्फुटि हुन्त्छि् । सं सदतभर त दलीय ह्वीपका
कारण पति कततपय महत्त्िपूणष विर्यमा सांसद्हरूले मि िलागीकि पति समथषि र विरोधमा बोलीतकष राख्नुपिे हुन्त्छ । तबरलैबाहेक सं सदीय सतमततमा ह्वीप लागेको इततहास छै ि । सतमततमा दलीय
सोचअिुसार बोल्िुपछष भन्ने मान्त्यता दे ग्खएको छै ि । तर, सं सदीय सतमततको वक्रयाशीलतामा पति तलमातथ परे को पाइन्त्छ । कवहलेकाही ीँ सं सदीय सतमतत अतत सवक्रय भएको पाइन्त्छ भिे कततपय बेला
अग्स्तत्िको उपग्स्थततसमेत दे खाउि िसकेको ग्स्थतत छ ।
विगतमा सं सदीय अभ्यासका क्रममा सं सद र सं सदीय सतमततले राज्य प्रतततितधका आतथषक
अपराध मिोिृग्त्तदे ग्ख राज्य सञ्चालिमा दे खाएका तजतबजी शैली तियन्त्रण गिे समय-समयमा
प्रभािकारी भूतमका तििाषह िगरे का होइि । राज्य सं यन्त्रबाट भएका अिुग्चत काम तथा तिणषयका
सिालमा सं सदीय सतमततले 'तिणषयको कारण र औग्चत्य' खोज्िे काम तिरन्त्तर राख्ने हो भिे धेरै
वकतसमका विकृततहरू तियन्त्रणको दायरामा आउाँ छि् । कततपय सिालमा सरकारलाई आफ्िो
तिणषयप्रतत जिाफदे ही हुि बाध्य तुल्याएका पति छि् । संसदीय सतमततको तिदे शिपतछ वििाददत
विर्यलाई कायषकाररणीले कायाषन्त्ियि गिष िसकेका अितगन्त्ती प्रकरण पति छि् ।
उिीहरूले

आफूलाई

प्राप्त

अतधकार

प्रयोग

गदाष

राज्यका

दुई

अि

कायषकाररणी

र

न्त्यायपातलकातभरका विकृतत-विसङ्कगततमा रोकािट आएका तथए । अब पति सं सदीय सतमतत सवक्रय
हुिे हो भिे कायषकाररणीमा स्िेच्छाचारी प्रिृग्त्त छाउि सक्दै ि । तर पतछल्लो समयमा अपिादबाहे क
सं सदीय सतमततले खासै भूतमका तििाषह गिष सकेका छै िि् ।
सत्ता भिेको शग्ि हो, त्यहााँ दुरूपयोग हुिे सम्भाििा हुन्त्छ । त्यसमा सं सद-सं सदीय सतमतत
सवक्रय भयो भिे सरकार आग्त्ति पुनछ । सं सदीय सतमतत सवक्रय रहाँदाका बेला सरकारबाट
सतमततप्रतत चकाष आलोचिा िआएका पति होइिि् । सतमततमातथ 'कायषकाररणीलाई जस्तै आदे श र
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तिदे शि ददिे रहर जागेको' भिी चकै वटप्पणी आए । त्यहीकारण सतमततले गरे को तिणषय र तियन्त्रणले
िास्तिमा सरकारी पदातधकारीको आतथषक घोटाला गिे मिोिृग्त्तलाई केही हदसम्म रोक्िे काम गरे को
तथयो ।
सं सद सग्चिालयको भूतमका
सं सदीय पद्धतत बतलयो तुल्याउि सं सद सग्चिालयले जिप्रतततितधहरूलाई सघाउिैपछष ।
वकिभिे जिप्रतततितध भिेका पााँच िर्षका 'पाहुिा' हुि ् । तर सं सद सग्चिालयमा िर्ौदे ग्ख कायषरत
अतधकारीहरूलाई सं सदबारे अिुभि हुन्त्छ, जािकारी हुन्त्छ । उिीहरूले सांसदहरूलाई तथ्य-तथ्याङ्क
उपलधध गराउिे मार होइि वक त्यो विर्य सं सद र सं सदीय सतमततमा कसरी राख्ने भन्नेसम्म सहयोग
गिुप
ष छष ।
जिप्रतततितधहरूले कमषचारीको अिुभि तलिे र उिीहरूलाई पररचालि गिे सिालमा त्यतत
रुग्च दे खाएको पाइाँदैि । सं सदका कमषचारी अिुभिका खािी हुि ् भन्ने मान्त्यता जिप्रतततितधले
राख्नुपछष । सं सदीय पद्धतत बतलयो पािे हो भिे सग्चिालयका कमषचारीले रचिात्मक भूतमका
खेल्िुपछष । सं सद सग्चिालयमा कायषरत रहाँदा सवक्रय हुिे हो भिे अिकाशपतछ अिसर प्राप्त हुि
सक्छ । वकिभिे विज्ञको रूपमा प्रदे श सं सदमा प्रिेश गिे मेलो पति प्राप्त हुि सक्छ । त्यस तिग्म्त
सग्चिालयका अतधकारीहरूमा सकारात्मक सोचसवहत 'केही गरौँ' भन्ने भाििा पति चावहन्त्छ । सं सदीय
पद्धततमा सग्चिालयका अतधकारीहरू 'धयाक-बोि' अथाषत ् 'मेरुदण्ड' बन्न सकेमा त्यसको लाभ सांसद र
सं सद सग्चिालयका अतधकारी दुिैलाई तमल्िेछ ।
त्यसअततररि जिप्रतततितधहरूले आफूलाई सं सदमा प्रभािकारी रूपमा प्रस्तुत हुिे चाहिा राख्ने
हो भिे विज्ञहरूसाँग सघि परामशष आिश्यक हुन्त्छ । त्यसरी परामशष गिेमा थोरै मार जिप्रतततितध
भेवटन्त्छि्, ततिले विर्यबस्तुबारे विज्ञहरूसाँग राय तलाँदै सं सद र सं सदीय सतमततमा आफ्िो धारणा प्रस्तुत
गछषि ् । सांसदहरूले फरक प्रस्तुततका तिग्म्त विर्यको पृष्ठभूतम, त्यसका प्रभाि र सम्भावित
पररणामबारे च ुस्त ज्ञाि भएका विज्ञहरू परामशषसाँग गिुष राम्रो हुिेछ ।
तिष्कर्ष
कायषकाररणीलाई

स्िेच्छाचारी

हुिबाट

रोक्ि

र

जिाफदे ही

बन्न

व्यिस्थावपका-सं सदको

वक्रयाशीलता अपररहायष ठातिन्त्छ । सं सदले मारै सरकारलाई उत्तरदायी र जिाफदे ही बिाउि
सक्छ । त्यसकारण कायषकाररणी कसै साँग डराउाँ छ भिे त्यो सं सदसाँग मारै हो ।
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त्यहीकारण

कायषकाररणी

स्िेच्छाचारी

प्रिृग्त्त

तियन्त्रण

र

वितध

तिमाषणकै

तिग्म्त

व्यिस्थावपकाको सूरपात भएको मातिन्त्छ । अझ प्रभािकारी काम गिष सतमतत प्रणाली स्थावपत भएको
हो । सतमततलाई प्रभािकारी बिाउि केही मूल शतष- सतमततमा सदस्यहरूले पाटीको तिदे शि र
आग्रहवििा आफ्िा वििेकअिुसार स्ितन्त्र रूपमा काम गिष पाउिु हो ।
२०७२ को सं विधािपतछ तीि तहको व्यिस्थापका र कायषकाररणी अभ्यासमा भएको हुाँदा
तीिै तहबीच समन्त्िय आिश्यक हुन्त्छ । सं विधाितः फरक-फरक अतधकारसवहत सं घ, प्रदे श र
स्थािीय सभामा कािूि तिमाषण गरी शासकीय पद्धतत चतलरहाँदा वयिको गततवितध पररष्कृत हुिपु छष ।
राज्य शग्िको बााँडफााँटसाँग सं सदसाँग जिताका अपेषा बढी िै छि् । सं सद र सं सदीय सतमततहरू
ु ले भोगेका-खेपेका समस्याकेग्न्त्रत हुिपु छष । कायषकाररणीलाई कसरी जिाफदे ही बिाउि सवकन्त्छ
मुलक
भन्ने ध्येय पति सं सदको हुिपु छष ।
समयमै प्रदे श र स्थािीय तहबाट तितमषत कािूि सं विधाि र सं घीय कािूिसाँग बाग्झएको छ
या छै ि भन्ने अध्ययि गिुप
ष िे दे ग्खन्त्छ । त्यस तिग्म्त सं घीय सं सदले अध्ययि समूह बिाउि सक्छ ।
सं विधाि र प्रदे शसाँग बाग्झिे कािूिले तिम्त्याउिे समस्या र दुघट
ष िा बेलैमै सग्च्चि सक्छ ।
सं सदले आमिागररकको ध्याि ग्खच्ि सक्िुपछष, त्यस तिग्म्त राज्यका हरे क खाले ठू ला
तिणषयको बहस सं सदतभरै गिे पद्धतत स्थावपत हुिपु छष । सांसदहरूले त्यसमा सघि भाग तलि पाउिे
व्यिस्था गररिुपछष । िेताका तििास र बाह्य थलोमा तिणषय गरी सं सदमा अिुमोदि तिग्म्त मारै प्रस्तुत
गिे शैली बन्त्द गररिुपछष । त्यस तिग्म्त व्यिस्थावपकाले बेलाबखत अततररि सवक्रयता प्रदशषि
गिेदेग्ख सरकारलाई 'रुतलि' गिष पति वहचवकचाउिु हुन्न ।
◼◼◼
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सं सदतभर अिुसन्त्धािमूलक परकाररता

ईश्वरी सुिेदी 
सारांश

सं सदतभर अिुसन्त्धािमूलक परकाररताको विकास हुि जरुरी छ । जतत भएका छि् ती पयाषप्त छै िि् ।

कततपय मूलधारका अखिार, टे तलतभजि, अिलाइिले कवहलेकाही ीँ अिुसन्त्धािमूलक परकाररता गरे को
ाँ ा तमतडया
पाइन्त्छ । सं सदतभर राजिीततक शग्ि तथा स्िाथष समूहको वितभन्न वकतसमका स्िाथष रवहरहिे हुद
अिुसन्त्धाि सचेत र सवक्रय भएर लानिु पिे दे ग्खन्त्छ । यस्ता शग्ि तथा स्िाथष समूहहरूको स्िाथषको
प्रयोग, परीषण र प्रभाि जस्ता कायष सं सदमा हुिे गदषछ । यसले स्िाथष बाग्झि गई द्वन्त्द्व तसजषिा हुिे
गदषछ । सं सदमा स्िाथष टकराि हुि गएमा सं सदले तियतमत काम गिष सक्दै ि । यसले राष्ट्रलाई
दीघषकालीि असर पुनिे खतरा हुन्त्छ । त्यस्तो अिस्थामा तमतडयाले तभरको सबै तथ्य सािषजतिक गिुपष िे
ाँ ै ि । अिुसन्त्धािको अभािमा सं सदतभर
हुन्त्छ । अिुसन्त्धािवििा सत्य पत्ता लगाउि सम्भि पति हुद
सांसदहरूका स्िाथष बाग्झिे मुद्दाहरू िै पवहचाि िहुि सक्छि् । राजिीततक शग्िकेन्त्र तथा स्िाथष
समूहहरूले रणिीततक रूपमा खेल्िे तभरी खेलको पदाषफास हुि सकेको अिस्था छै ि । सरकार गठि,
विघटि, अविश्वासको प्रस्ताि जस्ता गततवितधका साथै सं सदका तियतमत कामकारिाहीमा हुिे असरलाई सूक्ष्म
ढङ्कगले अिुसन्त्धाि गरी िास्तविक तथ्य बावहर ल्याउिे हो भिे सं सदीय प्रणाली बतलयो बन्त्दै जान्त्छ ।
ु मा पारदग्शषता, सुशासि र वितधको शासि
गहि रूपमा हुिे तमतडया अिुसन्त्धािले वितभन्न लोकताग्न्त्रक मुलक
स्थावपत हुि पुगेको छ । त्यसैले िेपालको सं सदतभर तमतडया अिुसन्त्धािको प्रभािकाररता अझै बढाउिुपिे
आिश्यकता रहेको छ । यो लेख वयिै विर्यिस्तुको पररतधतभर रहेर तयार गररएको छ ।
पररचय
सं सदीय तमतडया अिुसन्त्धाि भिेको सांसदतभर लुकेर रहे का तथ्यलाई सूक्ष्म अध्ययि गरी
सत्य कुरा सािषजतिक गिुष हो । सािषजतिक िभई लुवकरहे को तथ्य समाचारबाट बावहर ल्याउिे कायष
सािषजतिक ओहोदामा बसेका र िीतत तिमाषताहरूलाई चेतिा जगाउिे उत्तम तररका हो । सं सदको



परकार
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कामकारिाहीलाई प्रभािकारी बिाउिका लातग सं सद र सं सदीय सतमततका तभरी कुराहरू सािषजतिक
हुि ु पदषछ । लोकतन्त्रको सं स्थागत विकासले मार राष्ट्रमा समृवद्ध आउाँ दछ । त्यसैले सं सदीय
प्रवक्रयाका कुिैपति पाटोमा तमतडया अिुसन्त्धाि जरुरी छ । शग्िको दुरूपयोग र बेतथततलाई तिमूल
ष
पािष िसकेपति न्त्यूिीकरण गिष यसले मद्दत गदषछ । तमतडया अिुसन्त्धािलाई विश्वसिीय र भरपदो
बिाउिका लातग सूक्ष्म र गहि अिुसन्त्धाि गिे िातािरणको तसजषिा हुि ु आिश्यक छ । आजभोतल
परकाररतामा आतथषक र राजिीततक प्रभािले अिुसन्त्धािमा असर पाररराखेको दे ग्खन्त्छ, जसका कारण
सशि अिुसन्त्धाि गिुप
ष िे ठाउाँमा तमतडया च ुकेको छ ।
सं सद एउटा राजिीततक थलो भएका कारण यहााँ सं सद बावहरको प्रभाि, सं सदले आफैँले
सुधार गिुप
ष िे विर्य, सं सदले अिुगमि तथा तिदे शि ददिे विर्यमा गहि अिुसन्त्धािको आिश्यकता
पदषछ । शग्ि सन्त्तुलिका वहसाबले राज्यका तीि अङ्कगमध्ये सं सद एक महत्त्िपूणष अङ्कग मातिएको
छ । राज्यका तीि अङ्कगमा िै बेतथतत र विकृततजन्त्य वक्रयाकलाप रोक्िका लातग सं सदले पारदग्शषता
र सुशासिलाई प्रिद्धषि गिुप
ष िे हुन्त्छ । तमतडया अिुसन्त्धािले सं सदीय सतमतत र सं सद बैठकको
कामकारिाहीलाई सही बाटोमा लैजाि ददशा तिदे श गदषछ ।
तिणषय प्रवक्रयामा हुिे स्िाथषको खेल, पूिाषधार तिमाषण तथा सिारी साधिमा आतथषक
अतियतमतता, अिुगमि मूल्याङ्कि तथा तिगरािीका कमी कमजोरीहरू, सं सदतभर प्रिेश िपाएका
विर्यहरूको अिुसन्त्धाि गरे र सत्यतथ्य बावहर ल्याउिु पिे दावयत्ि तमतडयाको हो । िेपालमा सं सदीय
गततवितधहरू जितासमष सम्प्रेर्ण गिे कायषमा तमतडयाकमीको वक्रयाकलाप उत्साहजिक दे ग्खन्त्छ ।
तर अिुसन्त्धािमूलक काममा भिे धेरै िै पतछ परे को छ । ितषमाि अिस्थामा केही ठू ला आकारका
छापा, केही टे तलतभजि, केही अिलाइिले अिुसन्त्धािलाई महत्त्ि ददएको पाइन्त्छ तर सािषजतिक गिष
िसकेका विर्य धे रै छि् । संसदमा सांसदका भार्ण, सतमततको छलफल र तिदे शि, विधे यक पाररत,
विधेयक दताष जस्ता समाचारले मार बढी स्थाि पाइन्त्छ । सं सदतभर सांसदहरूका स्िाथष बाग्झिे
मुद्दाहरू िै पवहचाि गिष सकेको दे ग्खन्न । अिुसन्त्धािमूलक समाचार लेख्ने परकारको पति सङख्या
न्त्यूि रहेको छ । मूलधारका अखबार, टे तलतभजि, अिलाइिमाफषत् सशि रूपमा अिुसन्त्धाि गिुप
ष िे
आिश्यकता ितषमाि अिस्थामा झि् महशुस हुि थालेको छ । तमतडया अिुसन्त्धाि प्रभािकारी भएमा
िै सं सदीय प्रणालीलाई मजबुत बिाउि मद्दत तमल्दछ ।
तमतडया अिुसन्त्धािका पषहरू
तमतडया अिुसन्त्धािका वितभन्न पषहरू रहेका छि् । सतहमा िदे ग्खिे विर्यलाई गवहराइसम्म
पुगेर खोज्िका लातग अिुसन्त्धािको आिश्यकता पदषछ । यसका लातग सञ्चार माध्यमले वितभन्न
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वितधको प्रयोग गिे गदषछि् । सूचिाको अतधकारको प्रयोग, ग्स्टङ अप्रेसि, सोसल तमतडया, िेबसाइट,
अन्त्तरवक्रया, भेटघाट, अन्त्तरिाताष, वितभन्न समाचारहरू परकाररताका अिुसन्त्धािका आयामहरू हुि ् ।
यहााँ अिुसन्त्धािका तीि मुख्य पषहरूको चचाष गररएको छ ।
(क) सूचिाको अतधकारको प्रयोग
प्रतततितधमूलक सं सदीय शासि प्रणालीमा जिताको अतधकार मत खसाल्िे काममा मार
सीतमतत हुि ददिु हुाँदैि । जिताका प्रतततितधलाई जिताप्रतत जिाफदे ही बिाउि र सरकारलाई
तिरङकुश बन्नबाट जोगाउिका लातग सकेसम्म सबै सरकारी सूचिाहरू बावहर आउिु पदषछ ।
राज्यसाँग भएका सबै सूचिा जिताको िासो मातिन्त्छ । ती सूचिालाई तमतडयाले थप अिुसन्त्धाि गरे र
बावहर ल्याएमा त्यसले राज्यलाई सही ददशामा लैजाि सक्दछ । सूचिाको अतधकार (Right to

Information) को प्रयोगले गोप्यतालाई ग्चिष सक्छ र गोपतियताको िाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको
जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ । िेपालको सं विधािको धारा २७ तथा सूचिाको हक सम्बन्त्धी ऐि
२०६४ को दफा ३ र ७ ले सूचिाको हक सम्बन्त्धी व्यिस्था गरे को छ । सूचिाको हक प्रयोग
गरे र आएको सूचिाबाट थप अिुसन्त्धाि गदाष लुवकरहे को िास्तविक तथ्य प्राप्त गिष सवकिे भएकाले
अिुसन्त्धािमूलक परकाररतालाई यसले तिकै सघाउ पुर्याउि सक्छ । बेलायतमा सूचिाको स्ितन्त्रता
ऐि, २००० को उपयोग गरे र सरकारी फाइलमा लुकेका हजारौं समाचारहरू बावहर आए । अरू
दे शमा पति यस्ता उदाहरणहरू पाइन्त्छि् । यो कािूि लागू िभएको भए यस्ता समाचार बावहर आउिे
तथएिि् ।
अिुसन्त्धािमूलक परकाररताका लातग सूचिाको हकको मार प्रयोग गरे र पुनदै ि, प्राप्त
सूचिाबाट थप अिुसन्त्धाि गरी िास्तविक कुरा पत्ता लगाउिुपिे भएको हुाँदा सूचिाको हक
अिुसन्त्धािमा एउटा सहयोगी माध्यम बन्न सक्दछ । सूचिाको हकले सरकारी कामलाई मार बावहर
ल्याउि मद्दत गदषछ । व्यग्िगत सम्पकष सम्बन्त्धको आधारमा प्राप्त हुिे सरकारी सूचिाहरू पूणष हुि
िसक्िे र त्यसले भ्रम छिष सक्िे भएका कारण सूचिाको अतधकारको प्रयोगले विश्वसिीयता प्रदाि
गदषछ । सूचिाको हक सम्बन्त्धी ऐिले परकारलाई व्यग्िगत सम्बन्त्धको आधारमा सरकारी सूचिा
प्राप्त गिु पिे िाध्यतालाई समाप्त पाररददन्त्छ । वकिभिे यसले परकारलाई सूचिाको ियााँ र भरपदो
आधार प्रदाि गछष । सं सदमा सूचिाको अतधकार प्रयोग गरे र सूचिा तलिे अभ्यास सुरु भए पति
त्यसलाई एकाततर पयाषप्त मारामा सदुपयोग गिष सकेको अिस्था छै ि भिे अकोततर एउटै विर्यमा
सबैजिा केग्न्त्रत भएको पति दे ग्खन्त्छ ।
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(ख) ग्स्टङ अप्रेसि
सरल तररकाले सूचिा प्राप्त गिष िसवकिे अिस्था आएको खण्डमा ग्स्टङ अप्रेसिबाट पति
सूचिा प्राप्त गररन्त्छ । ग्स्टङ अप्रेसिमा लुवकतछपी अिुसन्त्धाि गररन्त्छ भिे िास्तविक रूपभन्त्दा फरक
रूप धारण गरे र प्रमाण सङ्कलि गररन्त्छ । मुख्यगरी तीि अिस्थामा ग्स्टङ अप्रेसिबाट प्राप्त गररएको
सूचिालाई जायज मान्न सवकन्त्छः (क) यदद कुिै सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गिुष सािषजतिक चासोको
वहसाबले महत्त्िपूणष छ भिे, (ख) यदद कुिै अपराध भइरहे को िा हुि सक्िे अिस्थाको जािकारी छ,
तथ्य प्रमाणको अभाि रहेको अिस्था छ र सूचिा सािषजतिक गदाष त्यस्तो अपराध रोवकिे अिस्था छ
भिे, (ग) यदद कुिै सूचिा प्राप्त गिे सबै िैधातिक उपायहरू अिलम्बि गररएको छ तर त्यसबाट
सफलता ितमलेको अिस्था छ भिे ।
ग्स्टङ अप्रेसिबाट कुिै व्यग्िको व्यग्िगत चररर हत्या गिे, व्यग्िगत वििरण सािषजतिक
गिे काम भिे गिुष हुाँदैि । उदाहरणका लातग कुिै परकारले िवकलको धारण गरी कसै को िैयग्िक
गोपतियताका कुराहरू पत्ता लगाएर सािषजतिक गिुष हुाँदैि, परकारले सुरषाकमीको रूप धारण गरे र
कसैको घरतभर पसी कुिै सूचिा प्राप्त गिे िा प्रकाशि र प्रसारण गिे प्रयास गिुष हुाँदैि । परकारले
कुिै होटलमा ग्राहक बिेर बसी त्यहााँ बसेको कुिै अको व्यग्िको गततवितध समेटेर समाचार प्रकाशि
र प्रसारण गिुष हुाँदैि । परकारले ग्चवकत्सक िा िसषको भेर् धारण गरी अस्पतालमा कुिै व्यग्िका
स्िास्थ्य सम्बन्त्धी तिजी वििरणहरू तलएर प्रकाशि र प्रसारण गिुष हुाँदैि । अमेररका, भारत,
न्त्यूग्जल्याण्ड जस्ता दे शमा परकाररतमा ग्स्टङ अपरे सिलाई मान्त्यता ददइएको छ भिे ग्स्िडेि, फ्रान्त्स
जस्ता कततपय दे शमा भिे ग्स्टङ अप्रेसिलाई अपराध मातिन्त्छ । िेपालको सन्त्दभषमा परकार
आचारसं वहता २०७३ ले ग्स्टङ अप्रेसिलाई स्पष्ट व्याख्या गरे को छै ि तर व्यग्िको गोपतियताको
सम्माि गिुप
ष िे परकारको दावयत्ि भए पति सािषजतिक वहतमा त्यस्तो सूचिा िा सामग्री सम्प्रेर्ण
भएमा त्यसलाई गोपतियताको हकको उल्लङघि िमातििे जिाइएको छ । सािषजतिक वहतका लातग
प्रवितधको गोप्य रूपमा प्रयोग गिुप
ष रे मा त्यसरी सङ्कतलत सामग्री प्रस्तुत गदाष पाठक, स्रोता िा दशषकलाई
यथाथष जािकारी ददिु पदषछ भतिएको छ ।सं सदमा यो वितध त्यतत व्यािहाररक िहुिे भए तापति
अिुसन्त्धािमूलक परकाररताको एक पषको रूपमा भिे यसलाई तलइन्त्छ ।
(ग) सोसल तमतडया र िेबसाइट
तमतडया अिुसन्त्धािलाई सामाग्जक सञ्जाल र िेबसाइटहरूले पति सहयोग गिे गरे का छि् ।
अिुसन्त्धािका क्रममा सामाग्जक सञ्जाल र िेबसाइटबाट डाटा तिकाल्िे र विश्लेर्ण गिे कायष
गररन्त्छ । अिुसन्त्धाि गिे क्रममा परम्परागत तररकाले अिुसन्त्धाि गिे वितधभन्त्दा मातथ उठे र
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िेबसाइट र लोकवप्रय सामाग्जक सञ्जालमा उत्पाददत सामग्री र सूचिा अिलोकि गिे गररन्त्छ ।
यसबाट विग्शष्ट घटिाहरू िा मुद्दाहरूका सम्बन्त्धमा समथषि, विश्लेर्ण, भाििा र मिोसामाग्जक
आयामहरूको बारे मा अध्ययि गिष सवकन्त्छ । सामाग्जक सञ्जालमा के प्रयोग हुाँदैछ, कसले के
भतिरहेको छ भिेर बुझ्िको लातग उपयोगी हुन्त्छि् । यसैगरी वितभन्न कायाषलयले आफ्िो िेबसाइटमा
धेरै कुराहरू राख्ने प्रचलि बढ्दै गएको छ । यसले अिुसन्त्धािमा सहयोग पुगेको छ ।
परकाररतामा अिुसन्त्धाि गिषका लातग अन्त्तराषवष्ट्रय स्तरमा सोसल तमतडयाको प्रयोग धेरै िै
बढ्दै गएको छ । िेपालमा पति प्रवितधको विकाससाँगै यसको अभ्यास सुरु हुि थालेको छ । हाम्रो
लातग धेरै प्रयोग हुिे सोसल तमतडयामा फेसबुक हो । हरे क ददि एक अबष ३० करोडभन्त्दा बढी
मातिसहरूलले यसको प्रयोग गदषछि् । यद्यवप फेसबुक, ट्िीटर जस्ता सामाग्जक सञ्जालहरूले कुिै
पति घटिामा समाजको एउटा मत बावहर ल्याउिे काम गदषछ । सं सदतभरका गततवितध सामाग्जक
सञ्जाल (फेसबुक, ट्िीटर) र िेबसाइटमा अद्याितधक गिे गरे काले ितषमाि अिस्थामा सं सदको
अिुसन्त्धािमा

तिकै सहयोग पुगेको महशुस हुि थालेको छ ।

तमतडया अिुसन्त्धािका केही पररघटिा
तमतडया अिुसन्त्धािले विश्वमा धेरै पररितषि ल्याएको पाइन्त्छ । मुख्यगरी लोकताग्न्त्रक
ु मा तमतडयाको भूतमका अत्यातधक बढे को छ । पारदग्शषता, वितधको शासि स्थावपत गिषका लातग
मुलक
तमतडया उपयुि साधि बिेको छ । शग्िका आडमा हुिे ठू लठू ला भ्रष्टाचारहरूको पदाषफास भएको
छ । अमेररकामा Washington Post पतरका माफषत् Watergate Scandal सािषजतिक गरे पतछ
तत्कालीि अमेररकी राष्ट्रपतत ररचडष तिक्सिले राजीिामा ददएको घटिा एउटा उदाहरणको रूपमा तलि
सवकन्त्छ । Watergate Scandal अतभयोगमा उिलाई महाअतभयोग लगाउिे तयारी गररएको तथयो तर
ु रे को तथयो । हालसम्म तिक्सि सं यि
ु
उिले सि् १९७४ अगष्ट ९ मा राजीिामा गिष बाध्य हुिप
राज्य अमेररकाका एकमार राष्ट्रपतत हुि ् जसले कायषकाल छाँ दै पदबाट राजीिामा गरे । बौवद्धक प्रततभा
र पयाषप्त च ुिािी जिादे श पाएका राष्ट्रपतत तिक्सिले राजीिामा ददिुपरे को कुरा सामान्त्य तथएि । Gary

Hart, Korea Gate जस्ता अन्त्तराषवष्टयस्तरको सं सदको घोटालाको विर्य पति अिुसन्त्धाि परकाररताको
उल्लेख्य उदाहरण हो ।

Korea Gate सि् १९७० को दशकको 'िाटरगेट' घोटालाको तत्काल पतछ दे खा परे को
तथयो । परकारहरूले सरकारमा घोटाला सम्बन्त्धी सुझाि ददिे कुिै पति कायषक्रममा 'गेट' जोड्ि
थाले । सि् १९७५ दे ग्ख १९७६ मा Korea Gate को कुरा तमतडयाबाट बावहर आयो । Korea

Gate अमेररकी िीततलाई प्रभावित पािषका लातग दग्षण कोररयाली प्रयास तथयो । सि् १९७० को
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दशकमा कोररयाली व्यापारी टोंनसि पाकषले १९७० दे ग्ख १९७५ सम्म अमेररकी सांसदलाई उपहार
स्िरूप ठू लो रकम खचष गरे । दुई लाख ४६ हजार अमेररकी डलर भुिािी प्राप्त गरे को भन्त्दै
अमेररकी सं सद हाउस अफ रे वप्रजेन्त्टे वटभमा क्यातलफोतिषयाका प्रतततितध ररचडष थामस हन्नालाई एक िर्ष
काराबास सजाय सुिाइएको तथयो । यो गततवितध बावहर आएपतछ केही समय अमेररका र दग्षण
कोररयाको सम्बन्त्ध तबतग्रएको तथयो ।

Gary Hart एक अमेररकी राजिीततज्ञ, कूटिीततज्ञ र िवकल हुि ् । उिी सि् १९८८ को
डेमोक्रेवटक राष्ट्रपतत पदको उम्मेदिारका लातग front-runner तथए । पतरकाले उिको Womanizer
भन्ने आरोप प्रमाग्णत गरे पतछ उिी त्यहााँबाट बावहररिु परे को तथयो । उिले सि् १९७५ दे ग्ख १९८७
मा अमेररकाका तसिेटमा कोलोराडोको प्रतततितधत्ि गरे का तथए । बेलायतमा सि् २००९ मा भएको
सं सदीय घोटाला एक प्रमुख राजिीततक घोटाला तथयो । बेलायतका House of Lords र House of

Commons का सांसदले विगतका िर्षहरूमा खचष दुरूपयोगको बारे मा 'The Telegram' िामक
अखबारमा समाचार प्रकाग्शत भएको तथयो । सांसदले भत्ता र खचषको व्यापक दुरूपयोगको खुलासाले
सं सदका सदस्यहरूलाई बेलायतका जितामा व्यापक आक्रोश जगाएको तथयो । यस घटिामा सं लनि

House of Commons का पूि ष सदस्यहरू र House of Lords का सदस्य गरी चार जिालाई मुद्दा
चलाई जेल सजायसमेत सुिाइएको तथयो ।
बेलािखत िेपालका तमतडयाले गहि अिुसन्त्धाि गरे र िलेग्खएको, केही समाचारलाई अफिाह
फैलाएको, कपोलकग्ल्पत समाचार लेखेको र कततपय विर्यहरूलाई अततरग्ञ्जत रूपमा प्रचार गरे को
आरोप लानिे गरे को छ । वि.सं . २०५७ साल पुस ११ गते भएको ऋततक रोशि काण्ड यसको
एउटा उदाहरण हो । भारतीय अतभिेता ऋततक रोशिले 'िेपाल र िेपालीहरू मि पदै ि' भिेर
अन्त्तरिाताष ददएको विर्यलाई िेपाली तमतडयाले िकारात्मक रूपमा उकासेर िेपालमा दङगा भग्ड्कएको
आरोप लागेको तथयो । यस घटिामा मधेसी मूलका िेपालीहरूमातथ आक्रमणसमेत भएको तथयो ।
ऋततक रोशिले ददएका अतभव्यग्िको प्रततवक्रया स्िरूप काठमाडौँलगायत दे शका वितभन्न पहाडी
स्थािमा मधेशी समुदायका व्यग्िहरूलाई कुटवपट गररएको तथयो । िेपाल सद्भाििा पाटीको केन्त्रीय
कायाषलय शाग्न्त्तिगरमा आक्रमण र आगजिी गररएको तथयो । सो पाटीले 'त्यस घटिालाई ऋततक
रोशि काण्डको रूपमा स्मरण गदै त्यस ददिलाई कालो ददिसको रूपमा याद गिे गदषछौं' भन्ने विज्ञतप्त
प्रकाग्शत गरे को तथयो । सो काण्डको छािविि गिष गदठत आयोगको प्रततिेदिलाई सािषजतिक गिष र
त्यस प्रततिेदिमा दोर्ी ठहर गररएकाहरूलाई कारिाही गिष िेपाल सरकारसाँग िेपाल सद्भाििा पाटीले
माग समेत गरे को तथयो ।
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ग्चतििको भरतपुरग्स्थत विपी कोइराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पतालका कायषकारी तिदे शि
डा. भिमाि िे ष्ठलाई कुिै राजिीततक पाटीका कायषकताषले पाटीकै तिदे शिमा अपहरण गररएको भिेर
तमतडयामा आएको तथयो तर, अिुसन्त्धािबाट उिको अपहरण वफरौतीका लातग रहेछ भन्ने पाइएपतछ
समाचार झुटो सावित भएको तथयो । विपी कोइराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पतालका कायषकारी
तिदे शि डा. भिमाि िे ष्ठको २०६७ को जेठ ४ गते मं गलबार रातत सिा दश बजेदेग्ख िेपत्ता
भएका तथए । उिको सिारी साधि पोखरामा र तब्रफकेश ग्चतििको दारे चोकमा फेला परे को
तथयो । अिुसन्त्धाि परकाररतामा होतसयारी िपुनदा िेपालका मूलधारका तमतडयामा आएका खबरहरू
झुट्टा सावित भएका धेरै उदाहरणहरू छि् ।
सं सदतभर तमतडया अिुसन्त्धािको आिश्यकता
तमतडयाले राष्ट्र र समाजलाई िकारात्मक ददशातफष जािबाट रोक्िे प्रयास गदषछ । राज्यका
तीि तिकायमध्ये सं सदमा सधैं स्िाथषको टकराि भइरहेको हुन्त्छ । सं सद राजिीततको खेलमैदाि पति
हो । सं सदमा वितभन्न वकतसमका शग्िहरूको स्िाथषको प्रयोग, परीषण र प्रभाि जस्ता कायष सं सदमा
हुिे सम्भाििा रवहरहन्त्छ । यसले स्िाथष बाग्झि गई द्वन्त्द्वको ग्स्थतत तसजषिा गदषछ । सं सदमा स्िाथष
टकराि हुि गएमा सं सदले अपेग्षत गतत तलि सक्दै ि । यसले राष्ट्रलाई दीघषकालीि असर पुनि
सक्छ । त्यहााँ तमतडयाले तभरको

वििादास्पद तथ्य सािषजतिक गिुष पिे हुन्त्छ । अिुसन्त्धािवििा

सत्य पत्ता लगाउि सम्भि हुाँदैछ । स्िाथषको खेल जितालाई थाहा ददि पति त्यस ठाउाँ मा तमतडया
अिुसन्त्धािको सवक्रयता बढाउिु पदषछ, जुि ठाउाँ मा आतथषक अतियतमतता रहन्त्छ र वितधको शासि
लागू हुाँदैि त्यहााँ सुशासि र पारदग्शषता पति हुाँदैि ।
राजिीततक शग्िकेन्त्रहरूले रणिीततक रूपमा खोल्िे तभरी खेलको रहस्य बावहर जितामाझ
आउि सकेको छै ि । सरकार गठि, विघटि, अविश्वासको प्रस्ताि, महातभयोग प्रस्ताि, सरकारलाई
समथषि वफताष, सं सद बवहष्कार, फरक मतजस्ता खेलहरू पति सं सदमा हुिे गदषछि् । कवहलेकाही ीँ
प्रधािमन्त्री, मन्त्री र सांसदले सं सदमा बोलेका कुराको पछातडको रहस्य खोतली बावहर ल्याइददिुपिे
हुन्त्छ । सं सदमा जुिसुकै विर्यमा छलफल होस्, त्यो तभरको राजिीतत, रणिीततको कुिै भेउ पाइएि
भिे त्यसबाट उत्पन्न हुिे पररणाम राष्ट्रका तिग्म्त प्रततउत्पादक बन्न पति सक्दछ । त्यसैले सकेसम्म
सूक्ष्म अिुसन्त्धािलाई तमतडयाले प्राथतमकता र तिरन्त्तरता ददिसक्िु पदषछ ।
सं सदमा आउिे ियााँ विधे यक हुबहु पाररत भएमा त्यसले तिम्त्याउिे सङ्कट र सं सदले ध्याि
ददिुपिे विर्य, प्रधािमन्त्री र मन्त्रीले सं सदमा ददएका सिाल जिाफहरूको औग्चत्यता र गाम्भीयषता,
सािषजतिक महत्त्िका विर्यमा बेला बेलामा प्रधािमन्त्री र मन्त्रीले सं सदमा राखेका धारणा र
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प्रततिद्धताको सतमषा, सं सद र सतमततका बैठकमा उठे का र िउठे का विर्यहरू र त्यसतभरको
राजिीतत, कािूि तिमाषणमा हुिे वढलाइ र च ुकेका विर्य, सग्न्त्ध सम्झौता अिुमोदि भएको र िभएको
विर्य, सं सदको खचष तमतव्यीताबारे अिुसन्त्धाि गिु पिे हुन्त्छ । उल्लेग्खत विर्यतभर पसेर उल्लेख्य
मारामा समाचारहरू कमै मारामा आएको पाइन्त्छ । िेपालमा २०४८ सालपतछ तमतडयामा अिुसन्त्धाि
गरी आएका केही विर्यमा सं सदमा धेरै छलफल बहस भएको पाइन्त्छ । दरबारका तत्कालीि
अतधराजकुमार तधरे न्त्रका एडीसी भरत गुरुङ र पूि ष प्रहरी महातिरीषक तडबी लामा प्रकरण, सांसद
वकिबेचदे ग्ख सांसद अपहरण, पजेरो खररदलाई लाउडा विमाि खररद, सुडाि घोटाला, िाडिडी खररद
उदाहरणको रूपमा तलि सवकन्त्छ ।
सं सदतभर तमतडया अिुसन्त्धािका च ुिौती
तमतडयामा आउि रुचाउिेका लातग भतिन्त्छ, 'If you are interested in this field, you need

detailed eyes.' तमतडया अिुसन्त्धि सााँघरु ो घेरातभर रहि सक्दै ि । यसले हरे क कोणबाट आफ्िो
अिुसन्त्धाि गदषछ । घटिामा महत्त्िपूणष र शग्ि भएका व्यग्िहरूको हात रहे को िा प्रत्यष सं लनि
पति रहेको हुिसक्िे भएकाले तथ्यहरूको सङ्कलि गदाष तिकै च ुिौतीपूणष पति हुिे गरे को छ । त्यसैले,
भतिन्त्छ 'Investigative news reporting is something that some powerful people want to be

suppressed' अकोतफष सं सदको कुिै पति विर्यको अिुसन्त्धािमा लानिे समय र लगािी जुटाउिु पिे
विर्य अिुसन्त्धािमा आइपिे अप्याराहरू हुि ् । तमतडया अिुसन्त्धािको प्रभािकाररता त्यततबेला मार
दे ग्खन्त्छ, जब सही तथ्य बावहर ल्याउि सवकन्त्छ र त्यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाि छाड्ि
सक्दछ । तमतडयाको स्ितन्त्रताको सदुपयोग गदै अिुसन्त्धािलाई सही तररकाले प्रयोग गिष जरुरी
हुन्त्छ । िेपाली तमतडयाले अिुसन्त्धािलाई केन्त्रमा राखेर ठू लो लगािी गिे गरे का छै िि् । जसबाट
सरकारी तिकायसाँग भएका प्रमाण मार िेपाली तमतडयाले खोज्ि सक्िे र त्यसभन्त्दा बावहर गएर
परकाररताले अिुसन्त्धाि गरे को पाइाँदैि । तमतडया अिुसन्त्धाि खाली सूचिाको हक सम्बन्त्धी अतधकार
प्रयोग गरे र मार भएको दे ग्खन्त्छ । त्यसरी प्राप्त सूचिालाई कतत अिुसन्त्धाि गिुप
ष िे हो, त्यसबारे
पयाषप्त ध्याि ददएको पाइाँ दैि ।
सं सदीय गततवितधमा ध्याि केग्न्त्रत गरे र अिुसन्त्धाि िहुाँदा सं सदले आफ्िो काममा सवक्रयता
िदे खाउाँ दा पति त्यसतभरको िास्तविकता आउि सकेको छै ि । तिष्पष ढङ्कगबाट सत्यतथ्य बावहर
िआएमा त्यसले राष्ट्रलाई र व्यग्िलाई िकारात्मक असर पािे हुाँदा तमतडयाकमी अिुसन्त्धािलाई
प्रभावित पािे पषबाट टाढै रहिुपिे हुन्त्छ । तमतडयाकमीले िै तिष्पष ढङ्कगले अिुसन्त्धाि गिे कुरामा
प्रश्न उठ्ि थालेको छ । अिुसन्त्धाि गररएको विर्यमा काल्पतिक कुरा जोडेर तोडमोड गिे, कसैलाई
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लग्षत गिे जस्ता आरोप तमतडयाले खेप्िु परे को पति छ । अिुसन्त्धाि िगरी तमतडयाबाट बावहरएका
विर्यले कवहलेकाही ीँ तमतडयाको विश्वसिीयतामातथ गम्भीर च ुिौती तसजषिा गरे का छि् । सही
अिुसन्त्धाि गरी समाजमा सकारात्मक प्रभाि छाड्ि सफल भएमा मार त्यसको औग्चत्य ददगो रहि
सक्छ । अिुसन्त्धाि प्रभािकारी बिाउिका लातग तमतडयाले सधैँ तीि कुरा ज्ञाि, तटस्थता र
गोपतियतालाई अगातड राख्न जरुरी छ । तमतडया अिुसन्त्धाि खाली तसाषउिका लातग भन्त्दा पति
अिुसन्त्धाि गररएको विर्यले राष्ट्रलाई सही मागषमा लैजािका लातग सकारात्मक भूतमका खेल्ि सहयोग
पुनिु पदषछ । सकारात्मक कुरातभर पति यस्ता वकतसमका िकारात्मक असरहरू हुि सक्छि् भिेर
औल्याउिे काम गिुष पदषछ ।
तमतडया अिुसन्त्धािको दावयत्ितभर सकारात्मक िकारात्मक दुिै कुरा पदषछि् । तथ्याङ्क र
विश्लेर्णमा आधाररत भएर घटिाको Cause, Effect, Relationship दे खाउिु पदषछ । The Daily

Tribune का परकार Michael Gartner भन्त्छि्, "तपाईसाँग कुिै खास कायषसूची छ भिे तपाईीं
अखबारको व्यिसायका लातग उपयुि पार होइि, यदद तपाईँ सं सार बदल्ि चाहिुहन्त्ु छ भिे ग्शषक
िा राजिीततज्ञ िा समाजशास्त्री िा आमा बन्नुहोस्, ररपोटषर िबन्नुहोस् ।" क्यािडेली परकार सं घले
तयार पारे को आचारसवहं ताको 'कग्न्त्फ्लक्ट अफ इन्त्टरे स्ट' खण्डमा भतिएको छ- कुिै पति परकार
परकाररताका मूल्य मान्त्यतासाँग प्रततकूल प्रभाि पािे गततवितधमा सं लनि हुि चाहेमा (जस्तैः राजिीततक
उम्मेदिारी, व्यापार र तियुग्ि आदद) सािषजतिक रूपमा आफ्िो सं लनिता र योजिा सािषजतिक गिुप
ष छष
र स्िाथष बाग्झिे भए परकाररता त्यानिु पछष । परकार आचारसं वहता, २०७३ मा प्रायोग्जत भ्रमण तथा
लेखििृग्त्तमा पारदग्शषता अपिाउि र त्यस्तो प्रायोजिाथष लेग्खएको समाचारमा सहयोग ददिे सं स्थाको
वििरण र तिवहत उद्देश्य खुलाउि तिदे शि गररएको छ । यसैगरी पेसागत मयाषदामा प्रततकूल प्रभाि
पिे गरी कुिै पति सरकारी, गैरसरकारी तिकाय, व्यापाररक प्रततष्ठाि, सं घसं स्था िा व्यग्िबाट कुिै पति
प्रकारका पुरस्कार, उपहार, सम्माि िा सुविधा तलि िहुिे समेत उल्लेख छ ।
तिष्कर्ष
सं सदतभर अिुसन्त्धाि गिुअ
ष ग्घ विर्यको गाम्भीयषतालाई बुझ्ि सक्िु पदषछ । यसका लातग
सं सदीय ज्ञाि र दृवष्टकोणको जरुरी पदषछ । सञ्चार माध्यमको मूल्य मान्त्यता र व्यािसावयकतालाई
ध्यािमा राखेर तमतडयाले गम्भीर विर्यलाई उठाउि िसक्िुका पछातड धेरै कारणहरू छि् । तर, सत्य
कुरालाई कुिै कारणबाट पति सािषजतिक गिषबाट रोक्ि िहुिे हुाँदा तमतडयाले सं सदीय अिुसन्त्धािमा
अझै प्रभािकारी कदम चाल्िुपिे अिस्था छ । अिुसन्त्धािमा आउिे च ुिौतीको सामिा गिषका लातग
यसबारे सं िेदिशील भएर सबै पषले साथ ददिु जरुरी छ । सं सदीय तिगरािीलाई प्रभािकारी बिाउि
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र सं सदीय प्रणालीलाई गततशील बिाउिे माध्यम तमतडया िै हुि सक्दछ । तमतडयाले लुकेका
तथ्यलाई सािषजतिक गदै जािे हो भिे यसले सं सदीय प्रणालीलाई सुदृढ र सबल बिाउिे सुतिग्ित
छ ।
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