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आभार

यो अधययन्को हसलहसलामा सातै प्रदशेमा अनतरा्सता्स िररए्का वयहतििरूप्रहत डेमोके्सी ररसोस्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) िनयराद 
ज्ापन िद्सछ । प्रदशे सभा्का सदसय, सहचरालय्का ्कम्सचारी, राजनीहत्क दल्का प्रहतहनहि, पत्र्कार र नािरर्क समाज्का प्रहतहनहि्को 
सियोिहबना यो प्रहतरेदन्को प्र्काशन समभर ह्एन । प्रहतरेदन्को मसयौदा पढेर मित्रपणू्स सझुार हदने अहिरतिा अपरू्स खहतरडा, 
प्राधयाप्क ्ृकषण खनाल र प्रहतहनहि सभा सदसय डा. हरनदा पाणडेप्रहत डीआरसीएन ्ृकतज् छ । स्लित अधययनमा सियोि िनने राज ु
अहि्कारी, तथयां्क प्रशोिन िरी हचत्रमा प्रसततु िनने सहुप्रया माननिर र प्रहतरेदन्को लेआउ्ट त्ा हडजाइन िररहदने ह्कशोर प्रिानप्रहत 
डीआरसीएन आभार प्र्क्ट िद्सछ ।

यो अधययन्को नेततृर अनभुर अजीतले िरे्का िुन ् । अनसुनिातािरू अ्ंकलाल चलाउने, डा. ईश्वरी भट्टराई, जोन ्का्ककी, पनुम हलमब,ू 
सपना सञजीरनी र सोहभत सबेुदी्को स्लित सचूना र हरशे्षण्का आिारमा यो प्रहतरेदन्को लेखन हचरन माननिर, नयन पोखरेल र 
शखेर पराजलुीले िरे्का िुन ् । आलो्क पोखरेलले ्काननूी त्ा संरैिाहन्क प्रारिान्को हरशे्षण िरे्का ह्ए भने ऋतलु पौडेल र समहृत 
राईले प्रदशे सभामा सिभाहितासमबनिी तथयां्क्को समायोजन र प्रारहमभ्क हरशे्षण िरे्का ह्ए । हदप्क तामाङ, पासाङ शपेा्स, भहेनसा 
उदास र ममता आचाय्सले यो अधययनभरर प्रशासहन्क र वयरस्ाप्कीय सियोि िरे्का ह्ए ।

हरिह्टश राजदतूारासले यो अधययनलाई आह ््स्क त्ा प्राहरहि्क सियोि प्रदान िरे्को िो । यो प्रहतरेदन्का सबै हनचोड र हरशे्षण 
डीआरसीएन्को अधययनमा आिाररत छन ् र हतनले राजदतूारास्को िारणा प्रहतहबहमबत निन्स पहन सकछन ् ।
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केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालरीले नेपालको सांसकृततक, भातिक, 
लैंतिक एवं भौिोतलक तवतवधता र तवि्मतालाई सम्ोधन िन्न 
सकेन । तवतभन्न स्म्य्मा तवकेन्द्रीकरणको ्माध्य्म्ाट जनतालाई 
शासन प्रतरि्या्मा सतम्मतलत िराउने र सेवा सतुवधालाई तललो 
तनका्यसम्म प¥ु्याउने प्र्यास भए । तर केन्द्रीकृत शासन प्रणालरीको 
जि्मा उतभएर िररएका तरी प्र्यास सफल हुन सकेनन ् । अककोतफ्न  
राज्यका तवतभन्न तनका्य्मा एउटा तनतचित जातत, स्मदुा्य र 
वि्नको एकछत्र प्रभाव रह्ो । राज्य सं्यन्त्र्ाट ्तहषकरण्मा परेका 
स्मदुा्यको असन्ततुटिको जि्मा ततकालरीन नेपाल कम्यतुनसट पाटटी 
्माओवादरी (नेकपा ्माओवादरी) ले सशस्त्र संघि्न ि¥्यो । त्यतत्ेलै 
तवद्ोहरी नेकपा ्माओवादरीले जातरी्य एवं भौिोतलक सवा्यत्त 
प्रदशेहरूको अभ्यास िरेको ति्यो । तर नेकपा ्माओवादरी शातन्त 
प्रतरि्या्मा आएपतछ जाररी िररएको अन्तरर्म संतवधान्मा भने संघरी्य 
व्यवसिाले ठाउँ पाएन । त्यसको तवरोधसवरूप संघरी्यताको ्माि िददै 
्मधशे्मा आन्दोलन भ्यो । ्मधशे आन्दोलनको ्मािलाई सम्ोधन 
िन्न संघरी्य शासन प्रणालरी्माफ्न त राज्यको पनुससंरचना िनने प्रावधान 
संशोधन्माफ्न त अन्तरर्म संतवधान्मा स्मतेट्यो । संतवधान सभा्माफ्न त 
जाररी भएको नेपालको संतवधानले संघ, प्रदशे र सिानरी्य िररी तरीन 
तहको सरकार्माफ्न त नािररक सत्ताको अभ्यास हुने संघरी्य प्रणालरीको 
व्यवसिा ि¥्यो । 

्यस संघरी्य प्रणालरीअनसुार नेपाल्मा सात प्रदशे रहने व्यवसिा छ । 
प्रत्ेयक प्रदशे्मा एक सदनात्मक प्रदशे व्यवसिातपका हुने प्रावधान छ 
जसलाई प्रदशे सभा भतनन्छ । पतहलोपटक २०७४ ्मतंसर १० र ्मतंसर 
२१ िररी दईु चरण्मा प्रदशे सभा सदस्यको तनवा्नचन सातै प्रदशे्मा 
समपन्न भ्यो । प्रदशे सभाका ्मखु्यतः तरीन तजम्मवेाररी छन ्। पतहलो, 
्यसले प्रदशे सरकार िठन िछ्न । दोस्ो, ्यसले प्रदशे सरकारको 
तनिरानरी िछ्न । र तेस्ो, संतवधानको अनसुचूरी ६, ७ र ९ ््मोतज्मको 
अतधकार क्ेत्रअन्ति्नत काननू तन्मा्नण िछ्न । 

प्रदशे व्यवसिातपकाले काननू तन्मा्नण तिा सरकारको तनिरानरी िनने 
भतू्मका कसररी र कतत्तको प्रभावकाररी ढंिले िरररहकेो छ भन्ने तथ्यले 
संघरी्यता का्या्नन्व्यनको तदशा पतहल्याउन ्मद्दत िछ्न । प्रदशे सभा 
नौलो अभ्यास भएकाले ्यसका सरुुआतरी ितततवतध र उपलत्ध 
भतवष्यका लाति स्मते ्माि्नतनदनेशक हुन सकछन ्। त्यस्माति, नािररक 
अतभ्मत्ाट तनवा्नतचत जनप्रतततनतधले सदन्मा िनने का्मकार्ाहरी 
साव्नजतनक चासो र ्हसका तवि्य पतन हुन ् । प्रदशे सभाका 
का्य्नप्रणालरी र ्यसका ितततवतधलाई ्हस्मा ल्याउने अतभप्रा्यले 
्यो अध्य्यन िररएको हो । प्रदशे सभाले हातसल िरेका उपलत्ध 
र सा्मना िरेका चनुौतरीको लेखाजोखा स्मटेेको ्यस प्रततवेदनले 
संघरी्यता का्या्नन्व्यनका लाति ्महत्वपणू्न पाठ तसकन सह्योि िनने 
अपेक्ा िररएको छ । 
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अधययन विवि

त्यहाँका सदस्यसँि अन्तवा्नता्न्ाट प्राप्त सहभातितासम्न्धरी भोिाइ 
तिा अनभुव भने ्यस प्रततवेदनले स्मटेेको छ । 

प्रदशे सभा्मा सदस्यहरूले शनू््य स्म्य, तवशिे स्म्य र तवध्ेयक 
्मातिको छलफल्मा ्ोलेको तववरणलाई ्यस अध्य्यनका रि्म्मा 
फरकफरक तातलका्मा प्रसततु िररी प्रदशेअनसुार तलुना िररएको छ । 
केहरी सचूनापत्र्मा छलफललाई तवशिे स्म्य हो तक शनू््य स्म्य हो 
भन्ने सपटिरूप्मा खलुाइएको तिएन ।5 

्यो प्रततवेदन्मा प्रदशे सभाका सदस्यको छलफलको सहभातितालाई 
तनवा्नचन प्रणालरी, लैंतिक र राजनरीततक दलका आधार्मा विटीकरण 
िररी तलुना िररएको छ । शनू््य स्म्य, तवशिे स्म्य र तवध्ेयक ्मातिको 
छलफल्मा प्रदशे सभाका सभा्मखु र उपसभा्मखु र ्मतन्त्रपररिद ्का 
सदस्यलाई कुल संख्या्मा सा्मले िररएको छैन । ्यसका सािै 
प्रदशे सभाका छलफलका आ्या्मको तवशे्िणका लाति तवतभन्न 
सरोकारवालासँि अन्तवा्नता्न पतन िररएको ति्यो जस्मा प्रदशे सभाका 
सभा्मखु, उपसभा्मखु, प्रदशे सरकारका ्मन्त्ररी, तवतभन्न सत्मततका 
सभापतत, संसदरी्य दलका प्र्मखु सचतेक, सचतेक, प्रदशे सभाका 
सदस्य, प्रदशे सभा सतचवाल्यका क्म्नचाररी, राजनरीततक दलका 
प्रतततनतध र संसदरी्य ्मात्मला ्रीट्मा तरि्याशरील पत्रकारहरू तिए ।6 
अन्तवा्नता्नका लाति प्रदशे सभाका सदस्य छनोट्मा राजनरीततक दल, 
तनवा्नचन प्रणालरी (प्रत्यक् र स्मानपुाततक), तलंि, जातरी्य स्महूको 
तवतवधता्मा तवशिे ध्यान तदइएको ति्यो । प्रदशे सभाका तवि्यित 
केहरी सत्मततहरूले त्यार पारेका वाति्नक प्रततवेदनलाई पतन ्यो 
अध्य्यन्मा उप्योि िररएको ति्यो । 

प्रतततनतध सभाको चौिो अतधवेशनका ६३, ६४ र ६५ औ ँ्ैठकको सचूनापत्र http://
hr.parliament.gov.np/np/notices/1569746350 ्मा पाउन सतकन्छ । पतछललो 
स्म्य्मा वाग्मतरी प्रदशे सभाले पतन सचूनापत्रलाई आफनो वे्साइट्मा राखने अभ्यास 
सरुु िरेको छ । सोको तववरण https://pradeshsabha.p3.gov.np/wp-content/
uploads/2019/10/81.pdf; ्मा उपल्ध छ ।

5 छलफलका तवि्य र प्रकृततअनसुार विटीकरण िदा्न शनू््य स्म्यका केहरी छलफल 
तवशिे्मा र तवशिे स्म्यका केहरी छलफल शनू््य स्म्य्मा परेका हुन सकछन ्।

6 तवि्यवसतकुो संवेदनशरीलता र िोपनरी्यतालाई ध्यान तददँ ै तवशिे सन्दभ्न्मा 
व्यततिको ना्म उललेख िररएको छैन ।

्यो प्रततवेदन प्रदशे सभाको पणू्न ्ैठक्मा प्रदशे सभा सदस्यको 
सहभातिता र तवि्यित सत्मततको का्मकार्ाहरी्मा केतन्द्त छ ।1 
पणू्न ्ैठक्मा सदस्यहरू कतत पटक छलफल्मा सहभािरी भए भन्ने 
आधार प्रदशे सभाले त्यार िनने दतैनक सचूनापत्रलाई ्नाइएको 
ति्यो ।2 वाग्मतरी प्रदशे, प्रदशे ५, कणा्नलरी प्रदशे र सदुरूपतचि्म 
प्रदशे्मा अध्य्यनका लाति आवश्यक सचूना र तथ्यांक उपल्ध 
भ्यो ।3 प्रदशे १ र २ ्मा अपणू्न तथ्यांक उपल्ध भएको ति्यो । 
्यस अध्य्यन अवतध्मा प्रदशे २ ्ाहके अन््य छओटा प्रदशे्मा तेस्ो 
अतधवेशन स्माप्त भइसकेको ति्यो । त्यसैले अतभलेख प्राप्त िन्न सहज 
होस ्भनेर अध्य्यनको लाति तेस्ो अतधवेशनलाई छातनएको ति्यो । 
तर प्रदशे १ ्मा तेस्ो अतधवेशनको अतभलेख नपाइएकाले चौिो 
अतधवेशनलाई ्यस अध्य्यन्मा स्मतेट्यो । उति अतधवेशन्मा ५४ 
ओटा ्ैठक ्से पतन ३४ ओटा ्ैठकको ्मात्र सचूनापत्र प्रदशे सभा 
सतचवाल्य्ाट प्राप्त भएकाले छलफल्मा सहभातिताको आधार 
ततनै ३४ ्ैठकलाई ्मात्र ्नाइएको छ । प्रदशे २ ्मा पतन कुल ५० 
्ैठक्मध्ेय दईु ् ैठकका अतभलेख उपल्ध भएनन ्। िण्डकी प्रदशेले 
कुनै पतन अतधवेशनको अतभलेख नै राखकेो तिएन । त्यसैले िण्डकी 
प्रदशेको सहभातिता ्यस अध्य्यन्मा स्मावेश िन्न सतकएन ।4 ्यद्यतप 

1 ्यस प्रततवेदन्मा सहभातिता भन्नाले सदन्मा उपतसिततलाई होइन, सदस्यले 
छलफल्मा ्ोलेर भाि तलएकोलाई जनाइएको छ । 

2 सचूनापत्र भन्नाले ्ैठकको कार्ाहरीसम्न्धरी सचूना, ्ैठकको कार्ाहरीको 
संतक्प्त तववरण, सत्मततसम्न्धरी सचूना, सभा्मखुले आवश्यक ठह¥्याएका अन््य 
तवि्यहरू भनेर तवतभन्न प्रदशेका प्रदशे सभा तन्य्मावलरी्मा उललेख िररएको छ । 
प्रत्ेयक ्ैठक सञचालन हुनअुिात्ड अतघललो ्ैठकको सचूनापत्र वा संतक्प्त तववरण 
प्रदशे सभा सदस्यलाई तवतरण िनु्नपनने प्रावधान पतन तरी तन्य्मावलरी्मा छ । प्रदशे २ 
्मा सचूनापत्र उपल्ध हुन नसकेका १५ ओटा ्ैठकको तववरण सभा्मखुले सभा 
सञचालनका रि्म्मा वाचन िनने ररत्डङ पेपर्ाट प्राप्त िररएको ति्यो । ्ैठक २ र ४३ 
को कुनै पतन अतभलेख उपल्ध भएन ।

3 ्डरीआरसरीएनका अनसुन्धातालाई सदुरूपतचि्म प्रदशेले सचूनापत्र तदन तनकै 
आनाकानरी िरेको ति्यो । 

4 प्रदशे सभाले साव्नजतनक पहुचँ्मा हुनपुनने स्ै अतधवेशनहरूको दतैनक का्य्नसचूरी 
र सचूनापत्र व्यवतसितरूप्मा राखकेा तिएनन ्। तर संघरी्य संसदक्ो प्रतततनतध सभाको 
सचूनापत्रलिा्यत तवतभन्न दसतावेज भने साव्नजतनक पहुचँ्मा छ । संघरी्य संसदक्ो 
तववरण http://hr.parliament.gov.np/np ्मा उपल्ध छ । उदाहरणको लाति 
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प्रदेश सभा सञचालनसम्बनिधी वयिस्ा 
हरेक प्रदशे सभाले िठनसँिै २०७४ ्मा नै प्रदशे सभा तन्य्मावलरी 
पाररत िररसकेका तिए । प्रदशे सभा तन्य्मावलरी्मा संसदरी्य 
प्रतरि्याहरू्ारे खलुाइएको हुन्छ ।7 संघले त्यार पारेको न्मनुाका 
आधार्मा ्यरी तन्य्मावलरी ्नाइएकाले ्मलूभतूरूप्मा स्मान भए पतन 
ततनका केहरी प्रावधान भने प्रदशेअनसुार फरकफरक तिए । नेपालको 
संतवधानको धारा १९३ ले प्रदशे सभाको का्य्नप्रणालरीलाई व्यवतसित 
िन्न आफनो तन्य्मावलरीअन्ति्नत रहरी तवि्यित सत्मतत वा तवशिे 
सत्मतत िठन िनने अतधकार तदएको छ र प्रदशे सभाका सदस्यहरू 
्यरी सत्मततका सदस्य वा सभापततस्मते हुन सकछन ्। सदस्यहरूको 
पणू्न ्ैठक्मा सहभातिता प्रदशे सभा तन्य्मावलरीले तनदनेश िरेअनसुार 
हुन्छ भने सत्मततको का्य्नक्ेत्र र ्ैठक प्रतरि्या सम्तन्धत सत्मततको 
का्य्नतवतध््मोतज्म हुन्छ ।

नेपालको संतवधानको धारा १९५ ले प्रदशे सभाको का्मकार्ाहरी 
सञचालन तिा व्यवसिापन िन्न सतचवाल्य रहने व्यवसिा िरेको छ । 
सतचवाल्य सञचालनका लाति प्रदशे सभा सतचवाल्यसम्न्धरी छुटै् 
ऐन पतन जाररी िररएको ति्यो । उति ऐन्मा प्रदशे सभा सतचवाल्यले 
्मखु्यरूप्मा प्रदशे सभा तिा प्रदशे सभाका सत्मततलाई तवधात्यकी 
का्य्न्मा सह्योि िनने तजम्मवेाररी तदएको छ । त्यस्ाहके सतचवाल्यले 
प्रदशे सभाको का्मकार्ाहरीलाई तन्यत्मत, प्रभावकाररी र व्यवतसित 
्नाउन प्रशासतनक, आति्नक र भौततक व्यवसिापन िनने भनरी 
तोकेको छ । प्रदशे सभा र प्रदशे सभाका सत्मततका सदस्यलाई 
तोतकए््मोतज्म सेवा सतुवधा उपल्ध िराउने, प्रदशे सभाको सचूना 
प्रणालरीलाई प्रभावकाररी ्नाउने र प्रदशे सभा पररसर्मा सरुक्ा 
व्यवसिा िनने अतधकार पतन सतचवाल्यलाई नै छ । 

प्रदशे सभा तनतान्त नौलो अभ्यास भएकाले तवितका अनभुव, 
परमपरा तिा नजरीर केहरी छैनन ्। प्रदशे सभाहरू आफनो छलफलका 

7 आचा्य्न, रा्मकु्मार । २०६४ । नेपालमा विधायन तर्जुमा : सम्बव्धत काननूहरू, 
प्रवरिया र विधायन तर्जुमामा विगिरजुनको आिशयकता, काननू तर्जुमासम्ब्धधी 
अिधारणातमक पक्षहरू । काठ्मा्डौ ँ: नेपाल काननू आ्योि ।

तवतध प्रतरि्या तनधा्नरण िन्न सवतन्त्र र साव्नभौ्म छन ् । ्यद्यतप शनू््य 
स्म्य र तवशिे स्म्यजसता छलफलका परमपराित संसदरी्य 
प्रतरि्यालाई प्रदशे सभाहरूले अिंरीकार िरेका तिए । 

प्रश्नोत्तिमार्फ त सहभाविता
सातै प्रदशे सभाको तन्य्मावलरी्मा सदस्यलाई प्रदशे सरकारको 
उत्तरदात्यतवतभत्र साव्नजतनक ्महत्वको कुनै तवि्य्मा प्रश्न सोधरी 
छलफल्मा सहभािरी हुने अतधकार छ । ्यसररी िररएको प्रश्नको 
्मौतखक वा तलतखत उत्तर सम्तन्धत ्मन्त्ररीले तनतचित स्म्य सरी्मातभत्र ै
सदन्मा आई प्रश्नकता्न सदस्यले ्माि िरेअनसुार तदनपुछ्न । 

प्रश्नोत्तर सत्र कुनै पतन प्रदशे्मा सञचालन्मा आएको तिएन । 
क्म्नचाररी र ्माइकको अभाव्मा ्यो सत्र सरुु िन्न नसतकएको प्रदशे 
सभा सतचवाल्यका क्म्नचाररीको दा्री ति्यो । तर िण्डकी प्रदशे्मा 
भने सदस्यहरूले प्रश्न नतटपाएकोले प्र्योि िन्न खोजे पतन ्यो सत्र सरुु 
नभएको सभा्मखुले ्ताए ।

शूनय समयमा छलरल 
संसदरी्य अभ्यास्मा सभा्मखुले सदस्यलाई स्मसा्मत्यक तवि्य्मा 
सरकारको ध्यानाकि्नण िराउन तदने स्म्यलाई शनू््य स्म्य भतनन्छ । 
सभा ्सेको तदन शनू््य स्म्य राखने वा नराखने भन्ने सवतववेकी्य 
अतधकार सभा्मखुलाई छ । कतत स्म्य तदने भन्ने्ारे तन्य्मावलरी्मा 
उललेख िररएको हुन्छ । शनू््य स्म्य्मा ्ोलनको लाति सभा्मखुले 
त्नाभदेभाव हरेक सदस्यलाई स्मान स्म्य तदन्छन ्।

प्रदशे १ र कणा्नलरी प्रदशे्मा शनू््य स्म्यको ्ढरी अभ्यास िररएको 
ति्यो । साधारणत्या शनू््य स्म्यको लाति १ त्मनेट छुट्््याउने प्रचलन 
छ । ्यद्यतप प्रदशे १ ्मा शनू््य स्म्य्मा ्ोलने प्रत्ेयक सदस्यलाई 
३ त्मनेटको स्म्य तनधा्नरण िररएको ति्यो भने सदुरूपतचि्म प्रदशे 
सभा्मा ३ दतेख ५ त्मनेटसम्म ्ोलन पाइने प्रदशे सभा सदस्यहरूले 

३

कानूनधी प्राििान ि अभयास
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िररएको तिएन । प्रदशे ५ ्मा एउटा सदस्यले करर् पाँच त्मनेट 
स्म्य पाउँिे । ्ोलन चाहने सदस्यले दलको सचतेक्माफ्न त नभई 
सरीध ैसतचवाल्य्मा ना्म तटपाउने िररएको ति्यो । तवशिे स्म्य्मा 
के तवि्य्मा ्ोलने हो त्यो पतहल्ैय खलुाउनपुनने प्रावधान पतन 
त्यहाँ ति्यो । कणा्नलरी प्रदशे सभा्मा सदस्य संख्या क्म भएकाले 
छलफलको लाति स्म्य प्या्नप्त ति्यो । त्यसैले तवशिे स्म्य्मा ५ 
दतेख १० त्मनेट एउटा सदस्यलाई ्ोलन तदइएको ति्यो । सदुरूपतचि्म 
प्रदशे्मा एक सदस्यले तवशिे स्म्य्मा ५ दतेख १० त्मनेट ्ोलने 
अवसर पाएका तिए । 

वििेयकमाव् छलरल
प्रदशे सभाको एउटा ्मखु्य तजम्मवेाररी भनेको काननू तन्मा्नण िनु्न हो । 
कुनै पतन तवध्ेयक प्रदशे सभा्मा सरकारका ्मन्त्ररी वा प्रदशे सभाका 
कुनै पतन सदस्यले पेस िरेपतछ प्रदशे सभा तन्य्मावलरी्मा उललेख 
भएको व्यवसिापन का्य्नतवतधअनसुार पाररत हुन्छ । सरकारले पेस 
िनने तवध्ेयकलाई सरकाररी र अन््य सदस्यले पेश िनने तवध्ेयकलाई 
िैरसरकाररी तवध्ेयक भतनन्छ । प्रदशे सभा सदस्यलाई तवध्ेयक दता्न 
िररी वा तवध्ेयक्मा संशोधन प्रसताव दता्न िररी सहभािरी हुन ्यिेटि 
स्म्य उपल्ध हुन्छ । िैरसरकाररी तवध्ेयक दता्न िनने अतधकार प्रदशे 
सभा सदस्यलाई भए पतन सो प्रतरि्या्ारे उनरीहरू क्म जानकार 
तिए । अतहलेसम्म कुनै पतन प्रदशे सभा्मा एउटा पतन िैरसरकाररी 
तवध्ेयक दता्न भएको छैन । 

तवध्ेयक सदन्मा पेश भएपतछ सव्नप्रि्म तवध्ेयकउपर सैद्ातन्तक 
छलफल हुन्छ, त्यसपतछ सदनको ्मलू ्ैठक वा सत्मतत्मा 
तवध्ेयकको दफावार वा तवि्यवसतउुपर छलफल हुन्छ र अन्त्य्मा 
तवध्ेयक पाररत िनने वा निनने भनरी ्मलू ्ैठक्मा छलफल 
हुन्छ ।9 तवध्ेयक पेस भएपतछ सभा्मखुले तोकेको तदन प्रदशे सभा 
सदस्यहरू तवध्ेयकको सैद्ातन्तक पक््ारे छलफल्मा सहभािरी 
हुन्छन ् । त्यसपतछ पणू्न सदन्मा तवध्ेयकउपर दफावार छलफल 
हुदँा वा तवध्ेयकउपर सम्तन्धत सत्मतत्मा छलफल हुदँा उनरीहरू 
सहभािरी हुन्छन ्। सम्तन्धत सत्मतत्ाट पणू्न सदन्मा पेस हुन आएको 
तवध्ेयकको छलफल्मा सदस्यहरू पनुः सहभािरी हुन सकछन ् । ्यो 
स्मग्र प्रतरि्या्मा उनरीहरूलाई तवध्ेयक्मा संशोधन प्रसताव्माफ्न त पतन 
सहभािरी हुने अतधकार हुन्छ । तवध्ेयक्माति सघनरूप्मा छलफल 
भने तवि्यित सत्मतत्मा िररन्छ । 

9 ्यरी तरीन प्रतक्यालाई संसदरी्य अभ्यास्मा फसट्न ररत्डङ, सेकेण्ड ररत्डङ र ि्ड्न 
ररत्डङ पतन भन्ने िररन्छ । 

्डरीआरसरीएनलाई ् ताए । प्रदशे १ ्मा १ त्मनेट्मा सदस्यहरूले आफनो 
भनाइ राखन नसकने भएकोले शनू््य स्म्य ३ त्मनेटको रातखएको 
ति्यो । त्यसतै‚ कणा्नलरी प्रदशे सभा्मा शनू््य स्म्यको लाति तनतचित 
स्म्य तोतकएको ति्यो । प्रदशे ५ ्मा शनू््य स्म्यको प्र्योि केहरी 
स्म्यलाई िरर्यो तर ्माइकको अभाव्मा रोषट्र्म्मा नै िएर ्ोलनपुनने 
भएकोले शनू््य स्म्यको प्र्योि क्म िररएको ति्यो । त्यसतै‚ प्रदशे २ 
्मा पतन शनू््य स्म्यको अभ्यास केहरी स्म्यको लाति िरर्यो । तर केहरी 
सदस्यहरू्ाहके धरैेले ्ोलन ्मन निरेकोले शनू््य स्म्य प्रभावकाररी 
भएन ।

विशेष समयमा छलरल
शनू््य स्म्य स्माप्त भएपचिात सा्मान््यत्या सभा्मखुले तवशिे स्म्य 
आह्ान िद्नछन ् । संसदरी्य अभ्यास्मा राजनरीततक दलको सदस्य 
संख्याको आधार्मा त्यस राजनरीततक दललाई ् ोलन तदइने स्म्यलाई 
तवशिे स्म्य भतनन्छ । सभा्मखुले राजनरीततक दललाई तनतचित स्म्य 
उपल्ध िराएपतछ राजनरीततक दलले आफना कुन सदस्यलाई कतत 
स्म्य उपल्ध िराउने भन्ने  ्मलूत: प्र्मखु सचतेक वा सचतेकले 
तनण्न्य िरेअनसुार हुन्छ । सातै प्रदशेले पाररत िरेका प्रदशे सभा 
तन्य्मावलरी्मा सभा्मखुले सभाको का्य्न्ोझलाई तवचार िररी तवशिे 
स्म्य तदन सकनेछन ्भन्ने व्यवसिा ति्यो । 

तवशिे स्म्य्मा ्ोलने सदस्यले आफनो दलको प्र्मखु सचतेक्माफ्न त 
सभा्मखुस्मक् ्ोलन ना्म पठाउने प्रचलन ति्यो । प्रदशे १ ्मा 
शनू््य स्म्य नै सदस्यलाई आफनो कुरा राखन प्या्नप्त भएकोले तवशिे 
स्म्यको अभ्यास क्म िररएको ति्यो । प्रदशे २ र िण्डकी प्रदशे 
सभा्मा प्रतततनतधतव संख्याको आधार्मा प्रत्ेयक ्ैठक्मा स्ै 
दललाई तनतचित स्म्य तदने र प्र्मखु सचतेक्माफ्न त सभा्मखुलाई 
्ोलने सदस्यहरूको ना्म तटपाउने प्रचलन छ । प्रदशे २ ्मा तवशिे 
स्म्य करर् १ घणटा ३० त्मनेट रातखएको ति्यो । दलरी्य आधार्मा 
त्यहाँ नेपाल कम्यतुनसट पाटटी (नेकपा) ले २७ त्मनेट, स्माजवादरी 
पाटटी नेपालले २४ त्मनेट, रातषट्र्य जनता पाटटी नेपाल (राजपा) ले २० 
त्मनेट र नेपालरी कांग्रेसले १५ त्मनेट पाउँिे । िण्डकी प्रदशे सभा्मा 
नेकपालाई ३९ त्मनेट, नेपालरी कांग्रेसलाई १५ त्मनेट र न्याँ शतति 
तिा रातषट्र्य जन्मोचा्नलाई १२ त्मनेट स्म्य तवभाजन िररएको सो 
प्रदशेका सभा्मखुले ्ताए ।8 प्रदशे ५ र कणा्नलरी प्रदशेका सभा्मा 
एउटा ्ैठक्मा तवशिे स्म्यलाई कतत छुट्््याउने भनरी तनधा्नरण 

8 न्याँ शतति पाटटी र संघरी्य स्माजवादरी फोर्म एकीकरण भएर स्माजवादरी पाटटी 
नेपाल ्नेको छ ।
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नािरिकले प्रदेश सभामा प्रसताि िन्फसकने 
वयिस्ा 
प्रदशे १ ्ाहके अरू प्रदशे्मा जनसरोकारको तवि्य्मा सम्तन्धत 
प्रदशे तभत्रका नािररकले नै आफनो प्रदशे सभा्मा प्रसताव दता्न िराउन 
सकने व्यवसिा छ । प्रदशे सभा तन्य्मावलरी्मा व्यवसिा भएअनसुार 
सम्तन्धत प्रदशेको ्मतन्त्रपररिद,् सरकाररी वा िैरसरकाररी तनका्यको 
तनण्न्यले सम्तन्धत प्रदशेतभत्र ्सो्ास िनने नािररकलाई ्मका्न परे्मा 
्यो प्रावधानको उप्योि िन्न सतकन्छ । ्यसका लाति तवि्य खलुाइ 
कमतरी्मा एक स्य व्यततिको हसताक्रसतहत तदएको आवेदनपत्रलाई 
प्रदशे सभाका तरीन सदस्यले प्र्मातणत िररी प्रसतावको रूप्मा पेस िनु्न 
पछ्न ।10 ्यो लोकतातन्त्रक प्रणालरी भए पतन ्यसको प्रचारप्रसार त्यतत 
धरैे हुन सकेको भने तिएन र नािररकहरू ्यस्ारे ्ेख्र भएको 
पाइ्यो । ्यो व्यवसिाको कुनै पतन प्रदशे्मा प्र्योि भएको तिएन । 
प्रदशे सभा सतचवाल्यका एक सतचवले ्यो प्रावधानको प्रचारप्रसार 
आवश्यक रहकेो सवरीकारे । 

10 िण्डकी प्रदशे सभाको संशोतधत तन्य्मावलरीअनसुार सो प्रसतावका लाति 
सात स्य व्यतति हुनपुद्नछ ।

विवभनन प्रसतािमार्फ त छलरल 
सदस्यहरूलाई प्रदशे सभा तन्य्मावलरीले आवश्यक तवि्य्मा प्रश्न र 
प्रसताव िनने अतधकार तदएको छ जसअन्ति्नत संकलप प्रसताव, जरुररी 
साव्नजतनक ्महत्वका प्रसताव, ध्यानाकि्नण प्रसताव, संशोधन प्रसताव, 
सििन प्रसताव आतद पछ्नन ्। सदस्यले कुनै पतन प्रसताव सदन्मा पेस 
िन्नका लाति त्यसलाई सव्नप्रि्म प्रदशे सभा सतचवाल्य्मा दता्न 
िनु्नपछ्न । त्यसपतछ सतचवाल्य्माफ्न त सो प्रसताव सभा्मखुसम्म 
पगुदछ र सभा्मखुले स्म्य तदएपतछ ्मात्र सदन्मा पेस हुन्छ ।

जरुररी साव्नजतनक ्महत्वका प्रसताव वा ध्यानाकि्नण प्रसताव तवतभन्न 
प्रदशे सभा्मा तछटपटु अभ्यास भएको पाइ्यो । उदाहरणको लाति 
प्रदशे १ ्मा नेपालरी कांग्रेसका सदस्यले २०७६ को ्ाढरी पतहरोको 
तवि्य्मा जरुररी साव्नजतनक ्महत्वको प्रसताव सभा्मा पेस िरेपतछ 
छलफल िररएको ति्यो । प्रदशे २ ्मा पतन ्ारा र पसा्न तजलला्मा 
आएको आधँरीहुररीको प्रकोपसम्न्धरी तवि्य्मा जरुररी साव्नजतनक 
्महत्वको प्रसताव्माति छलफल िररएको ति्यो । 
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४

प्रदेश सभाकनो ्बननोट ि सञचालन

इलेतकट्रतस्यनजसता तवशिे प्रातवतधक सरीप्यतुि जनशतति पतन 
आवश्यक पछ्न । 

सात्कका तजलला र क्ेत्ररी्य का्या्नल्यका भवन्मा प्रदशे सभा 
सिापना िररएको ति्यो । फरक प्र्योजनको लाति ्नाइएका भवन्मा 
प्रदशे सभा सञचालन िररएकाले कतठनाइ भएको ्ताइ्यो । कणा्नलरी 
प्रदशे्मा प्रदशे सभा सात्कको क्ेत्ररी्य तशक्ा तातल्म केन्द् सखुनेतको 
भवन्मा सञचालन भइरहकेो ति्यो । सदुरूपतचि्म प्रदशे र प्रदशे १ को 
प्रदशे सभा तजलला स्मन्व्य सत्मततको भवन्मा रातखएका तिए । 
प्रदशे ५ को राजधानरी ्टुवल्मा भने सरकाररी भवनको अभाव्मा 
उद्योि वातणज्य संघको भवन्मा प्रदशे सभा र सतचवाल्य सिापना 
िररएको ति्यो । त्यहाँ तवि्यित सत्मततका का्या्नल्य ्मानव सेवा 
आश्र्मको भवन्मा र संसदरी्य दलको का्या्नल्य पेट्रोतल्य्म त्डलस्न 
एसोतसएसनको भवन्मा र पसुतकाल्य जेतसज भवन्मा तिए । 

कणा्नलरी प्रदशे्ाहके अन््य प्रदशे सभा्मा उप्यतुि हल तिएनन ् । 
प्रदशे २ को प्रदशे सभा सात्कको क्ेत्ररी्य तशक्ा तातल्म केन्द््मा 
ति्यो । त्यहाँ अन््य भौततक पवूा्नधार रामै् भए पतन सदन सञचालनको 
लाति ्ैठक कक् भने उप्यतुि तिएन । हल्मा प्रदशे सभा सदस्य 
्सने ठाउँ र दश्नकदरीघा्न एवं सञचारक्मटी ्सने ठाउँलाई रर्न ्ाँधरे 
छुट्््याइएको ति्यो । सभाहलको प्रातवतधक कक््मा दईुजनाभन्दा 
्ढरी प्रातवतधक क्म्नचाररी ्सन त्मलदनैथ्यो । प्रदशे १, वाग्मतरी प्रदशे 
र प्रदशे ५ को सभा हल्मा पतहलो लहर्ाहके अन््य लहर्मा ्सने 
सदस्यको अिात्ड न टे्लु ति्यो, न त ्माइक नै । त्यसैले तरी प्रदशे 
सभा्मा कुनै पतन छलफल्मा भाि तलँदा सदस्यहरू रोषट्र्म्म ै िएर 
्ोलनपुनने ्ाध्यता ति्यो । सदन्मा कुनै कुराको स्मि्नन िदा्न सदस्यले 
आफनो अिात्डको टे्लु ढ््यापढ््याप िनने परमपरा रह ेपतन तरी प्रदशे्मा 
भने तालरी ्जाउनपुथ्यको । सदस्यहरूको अिात्ड रातखने टे्लुकै 
अभाव्मा ढ््यापढ््याप तवतध्ाट सभा्मखुसँि स्म्य तलएर ्ोलने 
अभ्यास हुन सकेको तिएन ।11 

11 सदस्यहरूले अत्यन्त जरुररी तवि्य्मा आफनो अिात्डको टे्ल ठटाएर 
सभा्मखुको ध्यानाकि्नण िराउने तररकालाई ढ््यापढ््याप तवतध भतनन्छ । 

४.१ प्रदेश सभाकनो ्बननोट
प्रतततनतध सभा्मा पतहलो हुने तनवा्नतचत हुने एक तनवा्नचन क्ेत्र्ाट 
प्रदशे सभा्मा दईुजना प्रत्यक् तनवा्नतचत हुने संवैधातनक प्रावधान 
छ । तवतभन्न प्रदशे सभा्मा सदस्यको संख्या फरक छ । तर तातलका 
१ ्मा दखेाइएजसतै स्ै प्रदशे सभाका ६० प्रततशत सदस्य पतहलो 
हुने तनवा्नतचत हुने प्रणालरी््मोतज्म आएका हुन ् भने ४० प्रततशत 
सदस्य स्मानपुाततक तफ्न का हुन ् । स्मानपुाततकतफ्न  जनसंख्याको 
आधार्मा दतलत, आतदवासरी जनजातत, खस आ्य्न, ्मधशेरी, िारू, 
्मतुसल्म, तपछत्डएको क्ेत्र, अलपसंख्यक स्मदुा्य्ाट प्रतततनतधतव 
िरेर सभा्मा आएका छन ् । ्यसैिररी प्रदशे सभा्मा प्रतततनतधतव िनने 
प्रत्ेयक राजनरीततक दल्ाट तनवा्नतचत कुल सदस्य संख्याको कमतरी्मा 
लिभि एक ततहाइ सदस्य ्मतहला छन ् । ्मतहलाको प्रतततनतधतव 
स्ैभन्दा धरैे प्रदशे ५ ्मा (३८ प्रततशत) छ भने स्ैभन्दा क्म 
कणा्नलरी प्रदशे्मा (३२.५ प्रततशत) छ (हनेु्नहोस,् तातलका १) । 

४.२ भौवतक पूिा्फिाि एिं कम्फचािधी वयिस्ापन
प्रदशे सभाको संरचना तनतान्त न्याँ भएकोले सरुु्मा भौततक पवूा्नधार 
र क्म्नचाररी व्यवसिापन्मा चनुौतरी आउन ु सवाभातवकै ति्यो । तर 
का्य्नसञचालन िरेको दईु वि्न त्ततसकदा पतन प्रदशे सभा्मा भौततक 
पवूा्नधार र क्म्नचाररी अभावको स्मस्या ज्यूँका त्यूँ छन ्। 

सतचवाल्यको सतचव तन्यतुि भएपतछ सदन सञचालन सहज 
भए पतन भौततक पवूा्नधार र क्म्नचाररी अभावको असरलल 
स्मस्याहरू्रीच प्रदशे सभाका ितततवतधहरू प्रभातवत भएका छन ्। 
प्रदशे सभा सञचालनको लाति प्रदशे सभा सतचवाल्य, सदन ्सने 
हल, तवि्यित सत्मततको का्य्नकक्, संसदरी्य दलको का्या्नल्य 
र पसुतकाल्य अत्यावश्यक भौततक पवूा्नधार हुन ् । त्यसका सािै 
संसदरी्य प्रतरि्या ्झुकेा क्म्नचाररी त आवश्यक पछ्न नै, ्ैठकलाई 
सहजरूप्मा सञचालन िन्न ्माइक सञचालक, रेकत्ड्नङ अपरेटर, 
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तावलका १: प्रदेश सभाकनो ्बननोट* 

प्रदेश कुल सदसय सखंया
लैंविक आिािमा वनिा्फचन प्रणालधीका आिािमा

मवहला पुरुष प्रतयक्ष समानुपावतक

१ ९३
३२ 

(३४.४%)
६१

(६५.६%)
५६

(६०.२%)
३७

(३९.८%)

२ १०७
३७

(३४.६%)
७०

(६५.४%)
६४

(५९.८%)
४३

(४०.२%)

वाग्मतरी ११०
३७

(३३.६%)
७३

(६६.४%)
६६

(६०%)
४४

(४०%)

िण्डकी ६०
२०

(३३.३%)
४०

(६६.७%)
३६ 

(६०%)
२४

(४०%)

५ ८७
३३

(३७.९%)
५४

(६२.१%)
५२

(५९.८%)
३५

(४०.२%)

कणा्नलरी ४०
१३

(३२.५%)
२७

(६७.५%)
२४

(६०%)
१६

(४०%)

सदुरूपतचि्म ५३
१८

(३४%)
३५

(६६%)
३२

(६०.४%)
२१

(३९.६%)
* यो तावलकाको वििरण २०७६ मवंसर १४ को उपवनिाजुचन पविको हो । 

र उपसभा्मखु पिुेका तिए ।12 तर प्रदशे सरकारले भने सभा्मखु र 
उपसभा्मखुहरूको ्ैठकको तनषकि्न तवपररीत प्राित्मकता तनधा्नरण 
िरेको वाग्मतरी प्रदशेका तववेकशरील नेपालरी दलका प्रदशे सभा 
सदस्यको तक्न  ति्यो । उनले भने, “प्रदशे सरकारहरूको प्राित्मकता 
प्रदशे सभालाई व्यवतसित ् नाउने्मा छैन । प्रदशे सभा सतचवाल्यको 
व्यवसिापनलिा्यत भौततक पवूा्नधार तवकास्मा लिानरी िनु्नको 
सट्ा संघरी्य संसदक्ो आलोतचत अभ्यासको रूप्मा रहकेो संसदरी्य 
तवकास कोि जसतै प्रदशे सभाका सदस्यलाई तवतभन्न ना्म्मा पैसा 
्ाँ््डने का्म्मा प्रदशे सरकार तललरीन छ ।” 

सभा्मखुको तसफाररस्मा प्रदशे प्र्मखुले प्रदशे सभाको सतचव 
तन्यतुि िनने व्यवसिा नेपालको संतवधानले िरेको छ । प्रदशे २ र 
सदुरूपतचि्म प्रदशे सभा्मा सतचवको तजम्मवेाररी क्म्नचाररी सं्यन्त्र 
तभत्रकै व्यततिले समहालेका छन ्। तर प्रदशे १, वाग्मतरी प्रदशे, प्रदशे 
५ र कणा्नलरी प्रदशे्मा प्रदशे सभा सतचव क्म्नचाररी सं्यन्त्रभन्दा 
्ातहर्ाट तन्यतुि िररएको ति्यो । िण्डकी प्रदशे्मा प्रदशे सभा 
सतचवाल्यसम्न्धरी तवध्ेयक पास नभएकोले सतचवको तन्यतुति 

12 नेपालको संतवधान का्या्नन्व्यन र प्रदशे सभाको का्मकार्ाहरी सहज, 
सवु्यवतसित तिा प्रभावकाररी िराउन सातै प्रदशेका सभा्मखु र उपसभा्मखु्रीच २०७५ 
्मतंसर २९ ्मा तचतवनको सौराहा्मा समपन्न अन्तर प्रदशे सभा अनभुव आदानप्रदान 
तिा अन्ततरि्न ्या का्य्नरि्मको तनषकि्न ।

प्रदशे ५ ले शनू््य स्म्यको अभ्यास सरुुआत िरेको भए पतन सदस्य 
्सने सिान्मा ्माइक नहुनाले प्रभावकाररी हुन नसकेपतछ सितित 
िरर्यो । हल्मा रातखएका असतजला कुसटीका कारण ला्मो स्म्य 
सदन्मा ्सदा ढा्ड दखुने िनुासो प्रदशे सभाका सदस्यहरूको 
ति्यो । सत्मततको ्ैठक कक् पतन असतजला र अप्या्नप्त तिए । 
वाग्मतरी प्रदशे्मा प्रदशे सभा हल तनकै साँघरुो ति्यो भने तवि्यित 
सत्मततहरूले एउटै ्ैठक कक्लाई आलोपालो प्र्योि िरेका 
तिए । सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा पतन अत्यन्त साँघरुा कोठाहरू्मा प्रदशे 
सभा अन्ति्नतका सत्मततको ्ैठक ्सने िरेको पाइ्यो । 

सदन्मा प्रत्ेयक सदस्यको लाति छुट्ाछुटै् तपजनहोलको व्यवसिा 
िररएको हुन्छ । सदस्यहरूको कािजात, तवध्ेयकस्मते तपजनहोल्मा 
लिेर रातखतदने प्रचलन संसदरी्य अभ्यास्मा पाइन्छ । तर प्रदशे १ 
र सदुरूपतचि्म प्रदशे सभा भवन्मा ठाउँको अभावले तपजनहोलको 
व्यवसिा तिएन । सदुरूपतचि्म प्रदशे सभा सञचालन तन्य्मावलरी्मा 
भने सदस्यलाई उपल्ध िराउनपुनने कािजपत्र एवं सचूना प्रत्ेयक 
सदस्यको तपजनहोल्मा लिेर राखनपुनने व्यवसिा छ । 

आधतुनक प्रतवतध्यतुि सभा हल सतहतको सतचवाल्य भवन तिा 
अन््य पवूा्नधार तन्मा्नण िनु्नपनने तनषकि्न्मा सातै प्रदशे सभाका सभा्मखु 
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परा्मश्न सत्मतत, प्रशासन, लेखा, तवध्ेयक, दता्न चलानरी, 
सटोरको का्य्न िन्न त सतकएको छ तर समपणू्न तववरण, 
पाँचओटा सत्मतत सतचवाल्य, प्रश्न, ्योजना र तातल्मको 
का्म िन्न संसदरी्य दलका का्या्नल्यहरू, सभा्मखु, 
उपसभा्मखु र प्रदशे सभा सतचवको लाति तनजरी सतचव तदन 
सतकएको छैन । ्यसले िदा्न सतचवाल्यको संिठन सवरूप, 
का्य्नप्रतरि्या, जनशतति तवकास र अध्य्यन अनसुन्धान तिा 
तातल्म्मा व्यापक सधुार र परर्माज्नन िनु्नपनने दतेखएको छ । 
प्रदशे सभाको का्मकार्ाहरीहरूलाई पररणा्म्मखुरी र अझ 
प्रभावकाररी ् नाउन तवद्य्मान संिठन संरचना्मा पनुरावलोकन 
िररी उप्यतुि संिठनात्मक संरचनाको आवश्यकता ्महससु 
िररएको छ ।13

अन््य प्रदशे सभाको अवसिा पतन ्यसभन्दा फरक तिएन । त्यसैले केहरी 
प्रदशे सभाले न्याँ संिठन तिा व्यवसिापन सवनेक्ण (ओएण्डए्म 
सभने) िरेका तिए तर प्रदशे सभा सतचवाल्य्मा त्यस अनसुारको 
क्म्नचाररी पदपतूत्न हुन सकेको तिएन ।14 त्यस्माति, दक् क्म्नचाररी 
नहुदँा प्रदशे सभाको का्य्नसञचालन्मा अझ चनुौतरी ितपएको ति्यो । 

तवध्ेयक्माति सदन्मा छलफल भएपतछ सदस्यहरूको सझुाव र 
संशोधन पतन स्मतेटन ुपछ्न । ्यो प्रतरि्या्मा एउटै तवध्ेयक पटकपटक 
हनेु्नपछ्न । तर त्यसररी तवध्ेयकलाई अतन्त्म रूप तदने दक् क्म्नचाररी प्रदशे 
सभा्मा तिएनन ् । त्यहाँ संसद ्सेवा्ाहके अन््य स्महू्ाट आएका 
क्म्नचाररीको संख्या धरैे ति्यो र ततन्मा संसदरी्य का्मकार्ाहरीसम्न्धरी 
दक्ताको अभाव ति्यो । भौततक स्ोतसाधन, दक् क्म्नचाररी एवं 
प्रातवतधकको क्मरीले सदन व्यवतसितरूप्मा सञचालन हुन नसकेको 
उदाहरण तददँ ैिण्डकी प्रदशेकी एक सदस्यले भतनन,् “्माइक िततलो 
छैन, ्ोलेको ्तुझदँनै, ्ेला्ेला्मा कातटन्छ । सभा्मखु ्ोतलराखन ु
भएको हुन्छ, क्म्नचाररी ्माइक अन िन्न त्स्नन्छन ्। कुनै ्ेला ्ैठक 
सरुु भएपतछ ्लल रातषट्र्य िान ्जाइन्छ ।” 

13 प्रदशे सभा सतचवाल्य, प्रदशे ३ । २०७६ । प्रिरे सभा िपजुण, असार, २०७६ 
(दोस्ो अकं) । प.ृ२ । हटेौं्डा: प्रदशे सभा सतचवाल्य प्रदशे ३ ।

14 ओएण्डए्म सभनेअनसुार प्रदशे ५ को प्रदशे सभा्मा ७६ जना क्म्नचाररी 
आवश्यक तिए । सदुरूपतचि्म प्रदशे सभा सतचवाल्यले एक स्यभन्दा ्ढरी क्म्नचाररी 
आवश्यक भएको भनरी प्रदशे सरकारलाई पत्र पठा्यो । त्यो संख्या ्ढरी हुन्छ भनेपतछ 
४६ दर्न्दरी ्माि िरर्यो । त्यो पतन पास भएन । संघरी्य सरकारले पठाएको ३६ जनाको 
दर्न्दरी्ाट घटाएर २६ जना दर्न्दरी का्य्म िरर्यो । तर ्यो अध्य्यन अवतध्मा १५ 
क्म्नचाररी ्मात्र उपल्ध तिए । प्रदशे १ ्मा पतन संघरी्य संसद ्् ाट आएको सतचवको 
नेततृव्मा प्रदशे सभाको ओएण्डए्म सभने िरर्यो जसअनसुार ततकाल ९१ जनाको 
दर्न्दरी आवश्यक पथ्यको । तर ८९ दर्न्दरी ्मात्र सवरीकृत भ्यो र तरी्मध्ेय पतन ६४ 
दर्न्दरी ्मात्र ैपदपतूत्न भएको ति्यो ।

हुन सकेको तिएन । िण्डकी प्रदशेका सभा्मखुका अनसुार संघरी्य 
सरकारले पठाएको न्मनुा काननू्मा प्रदशे सभाको सतचव तवतशटि 
श्रेणरीको रहने व्यवसिा ति्यो । सो व्यवसिाअनसुार उपसभा्मखुको 
्म्या्नदारि्मभन्दा सतचवको ्म्या्नदारि्म ्माति हुने भएकोले उति 
तवध्ेयक अिात्ड ्ढाइएन । िण्डकी प्रदशे सभा्मा का्य्म्मकुा्य्म 
सतचवले सतचवाल्य सञचालन िरररहकेा तिए । ्म्या्नदारि्मसम्न्धरी 
तववाद संघरी्य सरकारले टंुग्याइसकेकाले प्रदशे सभा सदस्यहरूले 
सतचवाल्यसम्न्धरी तवध्ेयक चाँ्डो पास होस ्भन्ने धारणा राखकेा 
तिए । 

प्रदशे सभाको ितततवतध्मा असर पानने अकको प्र्मखु पक् 
क्म्नचाररीसम्न्धरी ति्यो । संघरी्य सरकारले सरुु्मा प्रदशे सभाको 
लाति तनधा्नरण िरेको क्म्नचाररी दर्न्दरी तेहररज अपिु ्मात्र होइन 
अव्यावहाररक पतन ति्यो भनरी प्रदशे सभाका एक सतचवले 
्ताए । प्रदशे सभा्मा सदस्यको संख्या जतत भए पतन क्म्नचाररीको 
दर्न्दरी ३६ जना ्मात्र तनधा्नरण िररएको ति्यो । दर्न्दरीअनसुार 
का्या्नल्य सह्योिरी र सवाररी चालकको संख्या छजना र एकजना 
प्रहररी तनररीक्कसतहत सातजना ्म्या्नदापालकको दर्न्दरी ति्यो । 
त्यस्ाहके सदन सञचालनको ्मखु्य का्म िनने क्म्नचाररीको संख्या 
२२ जना ति्यो ।

कणा्नलरी प्रदशे्मा सत्मततको का्म र सभाको सतचवाल्य्मा हुने 
का्म तन्यत्मत नहुने भएकोले प्राित्मकताका आधार्मा भएकै 
जनशतति्ाट दोहोरो का्य्नसमपादन िररएको ति्यो । प्रदशे ५ को 
प्रदशे सभा्मा ३६ जनाको दर्न्दरी्मा २२ जना ्मात्र क्म्नचाररी तिए । 
सहसतचव, उपसतचव, अतधकृत र कम्प्यटुर अपरेटरको दर्न्दरी्मा 
एकएक जना अपिु तिए । त्यहाँ लेखा अतधकृतले स्मते सत्मततको 
सतचवको तजम्मवेाररी समहालेका तिए । 

सदुरूपतचि्म प्रदशे र वाग्मतरी प्रदशे्मा संघरी्य सरकार्ाट का्य्म 
िररएको ३६ जनाभन्दा पतन क्म दर्न्दरी्मा प्रदशे सभा सञचालन 
िनु्नपनने ्ाध्यता ति्यो । त्यहाँको प्रदशे सभा्मा रि्मशः २६ र ३० 
जनाको ्मात्र दर्न्दरी ति्यो । ्यो दर्न्दरी्ाट का्म िन्न असहज 
भएकोले न्याँ संिठन संरचना ्नाउनपुनने आश्य वाग्मतरी प्रदशे सभा 
सतचवाल्यले प्रकाशन िरेको प्रदशे सभा दप्नण्मा ्यसररी उललेख 
िररएको ति्यो:

प्रदशे सभा सतचवाल्य सञचालनको लाति सवाररी चालक 
र का्या्नल्य सह्योिरीदतेख सतचवसम्म ३० जनाको ्मात्र 
दर्न्दरी भएको र ्यो जनशततिले अतहलेसम्म का्य्नव्यवसिा 
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असर पारेको अनभुव सनुाउँद ैिण्डकी प्रदशे सभाका एक सदस्यले 
भने, “तवि्यित सत्मतत्मा एक सतचवको व्यवसिा िररएको छ । तर 
सत्मततको एउटा ्ैठक सतकएर अकको ्ैठक ्सञुजेल तरी सतचवको 
सरुवा भइसकेको हुन्छ । न्याँ आउनेलाई पतहले के-के का्म भएको 
ति्यो भन्ने केहरी जानकाररी नै हुदँनै । िण्डकी प्रदशे सभा्मा छोटो 
स्म्य्मा प्रदशे ्मात्मला सत्मतत्मा पाँच सतचव फेररइसके ।” दक् 
एवं प्या्नप्त क्म्नचाररीको अभाव्मा प्रदशे सभा सञचालन्मा कतठनाइ 
हुनका सािै संसदरी्य का्मकार्ाहरी प्रभावकाररी हुन सकेको तिएन । 
सािै प्रदशे सभाको ्महत्वपणू्न अतभलेखहरू अद्यावतधक िन्न पतन 
तढलाइ भइरहकेो ति्यो ।

पतहलो पलट प्रदशे सभा सञचालनको लाति संघरी्य संसद ्् ाट एक 
सहसतचव १५ तदनलाई र एक उपसतचव, एक शाखा अतधकृत, एक 
प्रातवतधकलाई एक ्मतहना खटाइएको ति्यो । उनरीहरूको ्मखु्यतः दईु 
तजम्मवेाररी तिए, पतहलो प्रदशे सभाको अतधवेशन सञचालन िनने र 
दोस्ो अन््य सेवाका क्म्नचाररीलाई संसदरी्य का्मकार्ाहरी तसकाउने । 
संघरी्य संसद ्् ाट आएका क्म्नचाररीले अन््य क्म्नचाररीलाई संसदरी्य 
ितततवतध र का्मकार्ाहरीको ज्ान त तदए तर क्म्नचाररीको तारन्तार 
सरुवा हुदँा संसदरी्य अभ्यास्मा पोखत क्म्नचाररीको अभाव प्रदशे 
सभा्मा सधै ँखट्तक्यो । ्ारम्ार क्म्नचाररी सरुवा भएकोले तवध्ेयक 
्मातिको छलफल प्रभातवत भएको ति्यो । क्म्नचाररी सरुवाले का्म्मा 
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५

प्रदेश सभामा सहभाविता

्यो खण्ड्मा सात्मध्ेय पाँच प्रदशे सभाको तेस्ो अतधवेशन र प्रदशे 
१ को चौिो अतधवेशनका ्ैठकलाई आधार ्मानेर प्रदशेअनसुार 
सहभातिताको तलुनात्मक चचा्न िररएको छ । सरुु्मा प्रत्ेयक 
प्रदशेको ्ैठक संख्या र स्म्यावतध प्रसततु िररएको छ । त्यसपतछ 
शनू््य स्म्य, तवशिे स्म्य र तवध्ेयक ्मातिको छलफल्मा सहभािरी 
सदस्यको संख्यात्मक तववरण छ । अन्त्य्मा स भा्मा हुने ्यरी तरीन 
प्रकारका छलफल्मा भएको सहभातितालाई तनवा्नचन प्रणालरी, तलंि 
र राजनरीततक दलको आधार्मा तलुना िररएको छ । सहभातिताको 
तलुना िदा्न ्मतन्त्रपररिदक्ा सदस्य, र प्रदशे सभाका सभा्मखु र 
उपसभा्मखुलाई कुल संख्या्मा सा्मले िररएको छैन ।15

प्रदशे २ ्मा तेस्ो अतधवेशन सतकएको तिएन । ित आति्नक वि्न 
२०७५/७६ ्मा प्रदशे सरकारका तनका्यहरूको प्रत्यक् संलगनता्मा 

15 ्यो अध्य्यन अवतध्मा सभा्मखु, उपसभा्मखु र ्मतन्त्रपररिद ्का सदस्यको 
संख्या प्रदशे १ ्मा सात, प्रदशे २ ्मा १५, वाग्मतरी प्रदशे्मा नौ, प्रदशे ५ ्मा नौ, कणा्नलरी 
प्रदशे्मा आठ र सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा १० ति्यो । 

उपभोतिा सत्मतत्माफ्न त तवकास तन्मा्नण लिा्यतका का्मकाज 
िराइ्यो । तर ित आति्नक वि्न्मा नै रक्म भतुिानरी हुन नसकेपतछ 
५० औ ँ्ैठक्ाट तेस्ो अतधवेशन अवरुद् भएको ति्यो । वाग्मतरी 
प्रदशे्मा तेस्ो अतधवेशन्मा नौ ्ैठक ्मात्र भएको तातलका २ ले 
दखेाउँछ । ्यहाँ दोस्ो अतधवेशन (्जेट) ला्मो स्म्यसम्म चल्यो । 
एउटा ्जेट अतधवेशन्ाट अकको ्जेट अतधवेशन सरीध ैसञचालन 
िन्न काननूरीरूप्मा नत्मलने भएकोले छोटो स्म्यको लाति भए पतन 
तेस्ो (तहउँद)े अतधवेशन सञचालन िररएको ति्यो । 

तावलका २ : प्रदेशअनुसाि कुल ्ैबठक सखंया, खचचेकनो कुल समय ि समयािवि

क्र.स. प्रदेश कुल ्ैबठक सखंया ्ैबठकमा खचचेकनो समय अवििेशनकनो समयािवि

१. १ ५४* ६३ घणटा १६ त्मनेट २०७६ जेठ १३ दतेख २०७६ असोज ८

२.  २ ५० ** -

३. वाग्मतरी ९ १८ घणटा २५ त्मनेट २०७५ चतै १७ दतेख २०७६ वैशाख ५

४. िण्डकी १६ १५ घणटा ५५ त्मनेट २०७५ पसु २३ दतेख २०७६ वैशाख ८

५. ५ ३३ ३२ घणटा ४८ त्मनेट २०७५ ्मतंसर २६ दतेख २०७६ वैशाख २२

६. कणा्नलरी १३ १७ घणटा ३२ त्मनेट २०७५ फािनु १५ दतेख २०७५ चतै २७

७. सदुरूपतचि्म २८ २४ घणटा १५ त्मनेट २०७५ ्माघ ४ दतेख २०७६ वैशाख १२

* यो अधययनमा सामले गररएको प्रिरे १ को चौथो अवधिेरनमा भएका क्ल ५४ ्ैबठकमधये ३४ ्ैबठकका मात्र सचूनापत्र उपलबध भएका वथए । 
** प्रिरे २ मा ्ैबठकहरूमा खचचेको समयको वििरण उपलबध भएन । यो अधययनको समयमा प्रिरे २ को तेस्ो अवधिेरन सवकएको वथएन ।

अतधवेशनको अवतध वाग्मतरी प्रदशे र कणा्नलरी प्रदशे्मा लिभि एक 
्मतहना ति्यो । अन््य प्रदशे्मा ्यो अवतध तरीनदतेख पाँच ्मतहनाको 
ति्यो । 
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तावलका ३ : प्रदेशअनुसाि विवभनन छलरलका ्ैबठक सखंया

क्र.स.ं प्रदेश
शूनय समयकनो 
्ैबठक सखंया

विशेष समयकनो 
्ैबठक सखंया 

वििेयकमाव् 
छलरलकनो 
्ैबठक सखंया

१ प्रदशे १ २४ ५ २६

२ प्रदशे २  २  २१ २३

३ वाग्मतरी २ ५ ८

४ िण्डकी*   

५ प्रदशे ५ ६ २६ १७

६ कणा्नलरी ९ ३ ११

७ सदुरूपतचि्म ४ ९ १३

* गण्डकी प्रिरे सभाका क्नै पवन सचूनापत्र उपलबध भएनन ्।

संसदरी्य प्रणालरीका प्रचतलत अभ्यास्मा प्रदशे सभाहरू अभ्यसत 
नभइसकेकाले प्रदशे्रीच शनू््य स्म्य र तवशिे स्म्यको प्र्योि्मा 
एकरूपता दतेखदँनै । उदाहरणका लाति, प्रदशे १ ्मा शनू््य स्म्यको 
प्र्योि ्ढरी ति्यो भने प्रदशे २ र वाग्मतरी प्रदशे्मा ्यसको प्र्योि खासै 

भएको तिएन । प्रदशे २ र प्रदशे ५ ्मा तवशिे स्म्यको अभ्यास ्ढरी 
भएको तातलका ३ ले दखेाउँछ । एउटै ्ैठक्मा पतन शनू््य स्म्य, 
तवशिे स्म्य र तवध्ेयक्माति छलफल हुन सकने भएकाले तरी स्ैको 
जो्ड र कुल ्ैठक संख्या फरक हुन सकछ ।

शनू््य स्म्य, तवशिे स्म्य र तवध्ेयक ्मातिको कुनै न कुनै छलफल्मा 
भाि तलने सदस्यको संख्या स्ै प्रदशे्मा ६० प्रततशतभन्दा धरैे ति्यो । 
्ोलने सदस्यको संख्या स्ैभन्दा धरैे कणा्नलरी प्रदशे्मा ति्यो भने 
स्ैभन्दा क्म वाग्मतरी प्रदशे्मा ति्यो । वाग्मतरी प्रदशे्मा सहभातिता 
क्म हुनकुो कारण्मा धरैे सदस्य (१०१) र तेस्ो अतधवेशन्मा 
क्म ्ैठक (नौ ओटा) ति्यो भने कणा्नलरी प्रदशे्मा अन््य प्रदशेको 
तलुना्मा क्म सदस्य (३२) भएकाले ततनको सहभातिता धरैे दतेख्यो 
(हनेु्नहोस,् तचत्र १ ) ।

प्रदशे ५ ्ाहके अन््य प्रदशे्मा शनू््य स्म्य र तवशिे स्म्यको तलुना्मा 
तवध्ेयक ्मातिको छलफल्मा सहभातिताको संख्या ्ढरी ति्यो । 
्यसो हुन्ुमा तवध्ेयक्माति छलफल भएको ्ैठकको संख्या धरैे ति्यो 
भने केहरी ्ैठक्मा एकभन्दा ्ढरी तवध्ेयक्माति छलफल भएको 
ति्यो (हनेु्नहोस,् तचत्र २) । 

वचत्र १ : प्रिरेअनस्ार विवभ्न िलफलमा कमतधीमा एकपटक ्बोलने र ्बोलि ैन्बोलने सिसय सखंया
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पटक ्ोलेका तिए भने स्मानपुाततक तफ्न का २५ सदस्यले ४७ पटक 
्मात्रै ्ोलेका तिए । ्यसैिररी प्रदशे ५ ्मा प्रत्यक् तफ्न का ११ जनाले 
कुल १६ पटक ्ोलदा स्मानपुाततक तफ्न का ११ सदस्यले १२ पटक 
्ोलेका तिए । कणा्नलरी प्रदशे र सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा भने प्रत्यक् 
तफ्न का भन्दा स्मानपुाततक तफ्न का सदस्यको सहभातिताको दर ्ढरी 
ति्यो । कणा्नलरी प्रदशे्मा प्रत्यक् तफ्न का ११ सदस्यले जम्मा १६ 
पटक ्मात्र ्ोलेका तिए भने स्मानपुाततक तफ्न का १२ सदस्यले २६ 

वचत्र २ : प्रिरेअनस्ार रू् य समय, विरषे समय र विधयेक मावथको िलफलमा सिसयहरूले ्बोलेको पटक 

५.१ शूनय समयमा सहभाविता

वनिा्फचन प्रणालधीका आिािमा शूनय समयमा 
सहभाविता
प्रदशे १ ्मा स्मानपुाततकको तलुना्मा प्रत्यक् तफ्न का सदस्यको 
सहभातिताको दर धरैे दतेखन्छ जहाँ प्रत्यक्तफ्न का २४ सदस्यले ६२ 

वचत्र ३ : वनिाजुचन प्रणालधीका आधारमा रू् य समयमा सहभावगता
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पटक ् ोलेका तिए । सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा प्रत्यक् तफ्न का १० सदस्यले 
जम्मा १२ पटक ्ोलेको आकँ्डा पाइ्यो भने स्मानपुाततक तफ्न का 
नौ सदस्यले जम्मा १३ पटक ्ोलेको  पाइ्यो । वाग्मतरी प्रदशे्मा 
स्मानपुाततक र प्रत्यक् तफ्न का सदस्यको सहभातिताको दर स्मान 
ति्यो जहाँ प्रत्यक् तफ्न का २३ र स्मानपुाततक तफ्न का २० सदस्य 
स्ैले एकएक पटक ्ोलेका तिए (हनेु्नहोस,् तचत्र ३) ।

लैंविक आिािमा शूनय समयमा सहभाविता
तनवा्नचन प्रणालरी र लैंतिक आधारको सहभातिता्मा प्रदशेप्रदशे्रीच 
सा्मान््यत्या एकरूपता दतेखन्छ । उदाहरणका लाति प्रदशे १ ्मा २६ 
परुुि सदस्यले ७१ पटक ्ोलदा २३ ्मतहला सदस्यले ३८ पटक 
्मात्रै ्ोलेका तिए । ्यसैिररी प्रदशे ५ ्मा पतन ११ जना परुुि सदस्यले 
१६ पटक ्ोलदा ११ जना ्मतहला सदस्यले १२ पटक ्मात्र ्ोलेका 
तिए । प्रत्यक्तफ्न  र स्मानपुाततक तफ्न का सदस्यको सहभातिता 
स्मान रहकेो वाग्मतरी प्रदशे्मा ्मतहला र परुुि सदस्यको सहभातिता 
पतन स्मान नै दतेखन्छ । त्यहाँ २५ परुुि र १८ ्मतहला सदस्य हरेकले 
एकएक पटक ्ोलेका तिए । ्यसैिररी प्रत्यक् तफ्न भन्दा स्मानपुाततक 
तफ्न का सदस्यको सहभातिताको दर केहरी ्ढरी रहकेा कणा्नलरी प्रदशे 
र सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा भने परुुि सदस्यको तलुना्मा ्मतहला सदस्यको 
सहभातिताको दर केहरी ्ढरी रहकेो ति्यो (हनेु्नहोस,् तचत्र ४) ।

वचत्र ४ : लैंवगक आधारमा रू् य समयमा सहभावगता

िाजनधीवतक दलकनो आिािमा शूनय समयमा 
सहभाविता
शनू््य स्म्यको छलफल्मा प्रदशे १ र प्रदशे ५ ्मा सत्तापक् नेकपाभन्दा 
प्र्मखु प्रततपक् नेपालरी कांग्रेसका सदस्यहरूको सहभातिताको दर 
्ढरी ति्यो । प्रदशे १ ्मा नेपालरी कांग्रेसका एक सदस्यले सरदर तरीन 
पटकको दरले ् ोलेको पाइ्यो । त्यहाँ नेपालरी कांग्रेसका १३ सदस्यले 
३९ पटक ्ोलदा नेकपाका ३१ सदस्यले जम्मा ५९ पटक ्ोलेका 
तिए । ्यसैिररी प्रदशे ५ ्मा नेपालरी कांग्रेसका चार सदस्यले छ पटक 
्ोलेका तिए भने नेकपा्ाट १६ सदस्यले जम्मा २० पटक ्ोलेका 
तिए । वाग्मतरी प्रदशे र सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा सत्तापक् नेकपा र प्र्मखु 
प्रततपक् नेपालरी कांग्रेसका सदस्यहरूको सहभातिताको दर लिभि 
स्मान ति्यो (हनेु्नहोस,् तचत्र ५) ।

५.२ विशेष समयमा सहभाविता

वनिा्फचन प्रणालधीकनो आिािमा विशेष समयमा 
सहभाविता 
प्रदशे १ र कणा्नलरी प्रदशे्मा रि्मशः पाँच र तरीन पटक ्मात्र तवशिे 
स्म्यको अभ्यास िररएको ति्यो । ्यरी दईु प्रदशे्ाहके अन््य 
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प्रदशे्मा भने तवशिे स्म्यको अभ्यास तलुनात्मकरूप्मा धरैे भएको 
ति्यो । प्रदशे २ ्मा ३६ जना प्रत्यक् तनवा्नतचत सदस्यले तवशिे 
स्म्यका छलफल्मा ९२ पटक ्ोलेका तिए । त्यहाँ २० जना 
स्मानपुाततकतफ्न का सदस्यले ४३ पटक ्मात्र भाि तलएका तिए । 
सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा १५ प्रत्यक् तनवा्नतचत हरेक एकजनाले सरदर दईु 
पटक ्ोलेका तिए । त्यहाँ १० जना स्मानपुाततक सदस्यले कुल १४ 

वचत्र ५ : रारनधीवतक िलको आधारमा रू् य समयमा सहभावगता

वचत्र ६ : वनिाजुचन प्रणालधीका आधारमा विरषे समयमा सहभावगता

पटक ्ोलेका तिए । वाग्मतरी प्रदशे्मा भने १४ जना स्मानपुाततक 
सदस्यले जम्मा २० पटक ्ोलदा २६ प्रत्यक् तनवा्नतचत सदस्य 
हरेकले एकएक पटक ्ोलेका तिए । ्यसररी वाग्मतरी प्रदशे्ाहके 
अन््य स्ै प्रदशे्मा तवशिे स्म्य ्मातिको छलफल्मा स्मानपुाततक 
सदस्यको तलुना्मा प्रत्यक् तनवा्नतचत सदस्यको सह्मातिताको दर 
्ढरी ति्यो (हनेु्नहोस,् तचत्र ६) । 
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प्रदशे ५ ्मा ्ाहके अन््य प्रदशे्मा ्यरी छलफल्मा कुन सदस्यले कतत 
स्म्य ्ोलने भनरी संसदरी्य दलले तनधा्नरण िछ्न ।16 ्यरी छलफल्मा 
संसदरी्य दलका नेता, प्र्मखु सचतेक वा सचतेकजसता नेततृव 
तहका सदस्यले ्ढरी ्ोलने अवसर पाउने र ्यरी सदस्यहरू प्रा्यः 
प्रत्यक् तफ्न ्ाट तनवा्नतचत भएका हुनाले प्रत्यक्तफ्न का सदस्यको 
सहभातिताको दर ्ढरी भएको हुन सकछ ।

लैंविक आिािमा विशेष समयमा सहभाविता
शनू््य स्म्य्मा जसतै तवशिे स्म्यका छलफल्मा पतन तनवा्नचन 
प्रणालरी र लैंतिक आधारको सहभातिताको दर्मा प्रदशे्रीच 
सा्मान््यत्या एकरूपता दतेखन्छ । प्रदशे २ ्मा ३८ जना परुुि सदस्यले 
९३ पटक ्ोलदा २० जना ्मतहला सदस्यले ४४ पटक ्मात्र ्ोलेका 
तिए । प्रदशे ५ ्मा ३३ जना परुुि सदस्यले जम्मा ९१ पटक ्ोलेका 
तिए । त्यहाँ १३ जना ्मतहला सदस्य हरेकले सरदर दईु पटक ्ोलेका 
तिए । ्यसैिररी सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा १७ जना परुुि सदस्य हरेकले 
पतन दईु पटकको दरले ्ोलेका तिए भने आठजना ्मतहला सदस्यले 
११ पटक्मात्र ्ोलेका तिए । वाग्मतरी प्रदशे्मा भने १३ जना ्मतहला 
सदस्यले कुल त्मलाएर १९ पटक ् ोले । त्यहाँ २८ जना परुुि सदस्यले 
हरेकले एक पटकको दरले ्ोलेका तिए । ्यसररी लैंतिक आधार्मा 
पतन वाग्मतरी प्रदशे्ाहके अन््य स्ै प्रदशे्मा तवशिे स्म्य्मा परुुि 
सदस्यको सह्मातिताको दर ्ढरी ति्यो (हनेु्नहोस,् तचत्र ७) ।

वचत्र ७ : लैंवगक आधारमा विरषे समयमा सहभावगता

16 प्रदशे ५ ्मा तवशिे स्म्यको छलफल्मा कुन सदस्यले ्ोलने भनेर संसदरी्य 
दलले तनधा्नरण िददैन ।

िाजनधीवतक दलकनो आिािमा विशेष समयमा 
सहभाविता
तवशिे स्म्यको ्ढरी अभ्यास िररएका प्रदशे्मध्ेय प्रदशे २ का 
चार ्मखु्य दल्मध्ेय नेपालरी कांग्रेसका सदस्यको सहभातिताको दर 
स्ैभन्दा ्ढरी ति्यो भने सत्ताधाररी एक दल स्माजवादरी पाटटीको 
सहभातिताको दर स्ैभन्दा क्म ति्यो । नेपालरी कांग्रेसका १३ 
सदस्यले ३७ पटक ्ोलेका तिए भने स्माजवादरी पाटटीका १२ 
सदस्यले २३ पटक ्ोलेका तिए । अकको सत्ताधाररी दल राजपाका 
११ सदस्यले ३१ पटक ्ोलदा स्ैभन्दा ठूलो दल नेकपाका 
२० सदस्यले ४४ पटक ्ोलेका तिए । वाग्मतरी प्रदशे, प्रदशे ५ र 
सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा भने सत्तापक् नेकपा र प्र्मखु प्रततपक् नेपालरी 
कांग्रेसका सदस्यको सहभातिताको दर लिभि स्मान ति्यो 
(हनेु्नहोस,् तचत्र ८) ।

५.३ वििेयक माव्कनो छलरलमा सहभाविता

वनिा्फचन प्रणालधीका आिािमा वििेयक माव्कनो 
छलरलमा सहभाविता
तवध्ेयक ्मातिको छलफल्मा वाग्मतरी प्रदशे्ाहके अन््य स्ै प्रदशे्मा 
प्रत्यक् तनवा्नतचत र स्मानपुाततकतफ्न का सदस्यको सहभातिताको 
दर लिभि स्मान ति्यो । उदाहरणका लाति, प्रदशे २ ्मा ३३ 

प्रत्यक्तफ्न का सदस्यले १०७ पटक ्ोले भने स्मानपुाततक तफ्न का 
१९ सदस्यले ५७ पटक ्मात्र ्ोले । प्रदशे ५ ्मा प्रत्यक्तफ्न का २८ 
सदस्यले ४९ पटक ्ोलदा स्मानपुाततक तफ्न का १४ सदस्यले २४ 
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लैंविक आिािमा वििेयक माव्कनो छलरलमा 
सहभाविता
तवध्ेयक ्मातिको छलफल्मा प्रदशे १ र २ ्मा ्मतहला सदस्यको 
भन्दा परुुि सदस्यको सहभातिताको दर केहरी ् ढरी ति्यो । जसतै प्रदशे 

वचत्र ८ : रारनधीवतक िलका आधारमा विरषे समयमा सहभावगता

पटक ्ोले । सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा प्रत्यक् तफ्न का १८ सदस्यले ३४ 
पटक ्ोलदा स्मानपुाततक तफ्न का सात सदस्यले १४ पटक ्ोले । 
तर वाग्मतरी प्रदशे्मा भने तवध्ेयक ्मातिको छलफल्मा स्मानपुाततक 
तफ्न का सदस्यको सहभातिताको दर प्रत्यक्को अनपुात्मा तनकै ्ढरी 
ति्यो जहाँ प्रत्यक् तफ्न का १७ सदस्यले ३० पटक ् ोलदा स्मानपुाततक 
तफ्न का १७ सदस्यले नै ५८ पटक ्ोलेका तिए (हनेु्नहोस,् तचत्र ९) ।

वचत्र ९ : वनिाजुचन प्रणालधीको आधारमा विधयेक मावथको िलफलमा सहभावगता

१ ्मा ३६ परुुि सदस्यले ११७ पटक ्ोलदा २२ ्मतहला सदस्यले 
६१ पटक ्मात्र ्ोलेका तिए । कणा्नलरी प्रदशे्मा पतन परुुि सदस्यको 
सहभातिताको दर ्मतहला सदस्यको भन्दा केहरी ्ढरी ति्यो जहाँ 
१६ जना परुुि सदस्यले ४५ पटक ्ोलदा नौ ्मतहला सदस्यले २३ 
पटक ्ोलेका तिए । प्रदशे ५ र सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा ्मतहला र परुुि 
सदस्यको सहभातिताको दर्मा खासै तभन्नता तिएन । प्रदशे ५ ्मा २८ 
जना परुुि सदस्यले ४९ पटक ्ोले भने १४ जना ्मतहला सदस्यले 

२४ पटक ् ोले । ्यसैिररी सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा १९ जना परुुि सदस्यले 
३६ पटक ्ोलदा छजना ्मतहला सदस्यले १२ पटक ्ोलेका तिए । 
तर वाग्मतरी प्रदशे्मा भने ्मतहला सदस्यको सहभातिताको दर परुुि 
सदस्यको भन्दा ्ढरी ति्यो, जहाँ १५ ्मतहला सदस्यले ४९ पटक 
्ोलदा १९ परुुि सदस्यले ३९ पटक ्मात्र ्ोलेका तिए (हनेु्नहोस,् 
तचत्र १०) ।
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वचत्र १०: लैंवगक आधारमा विधयेक मावथको िलफलमा सहभावगता

िाजनधीवतक दलकनो आिािमा वििेयक माव्कनो 
छलरलमा सहभाविता
तवध्ेयक ्मातिको छलफल्मा प्रदशे १, वाग्मतरी प्रदशे, प्रदशे ५ र 
सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा प्र्मखु प्रततपक् नेपालरी कांग्रेसका सदस्यको 
सहभातिताको दर ्ढरी ति्यो । कणा्नलरी प्रदशे्मा भने सत्तापक् 
नेकपाका सदस्यको सहभातिताको दर ्ढरी ति्यो जहाँ नेकपाका १९ 
सदस्यले ५३ पटक ् ोलदा नेपालरी कांग्रेसका पाँच सदस्यले १० पटक 
्ोलेका तिए । प्रदशे २ ्मा भने चार ्मखु्य दलका सहभातिताको दर 
लिभि स्मान ति्यो (हनेु्नहोस,् तचत्र ११) । 

वचत्र ११ : रारनधीवतक िलका आधारमा विधयेक मावथको िलफलमा सहभावगता

५.४ प्रदेश सभामा सहभाविताका आयाम
प्रदशे सभा्मा सदस्यहरूको सहभातिता एकनासको तिएन । 
सदस्यहरूले सदनको छलफल्मा भाि नतलनकुा पछात्ड फरकफरक 
कारणहरू तिए । प्रदशे सभा सदस्यहरूको अनभुव, अभ्यास, 
अध्य्यन, अतभरुतच र आत्मतवश्ासले ततनको सहभातिताको दर र 
िणुसतर तनधा्नरण िनने सभा सदस्य एवं सतचवाल्यका क्म्नचाररीले 
्डरीआरसरीएनलाई ्ताए । संसदरी्य अभ्यास्मा पतहलो पटक भाि 
तलएका केहरी सदस्यलाई प्रतरि्या न्झुदा प्रदशे सभा्मा ्ोलन कतठन 
भएको ति्यो । िण्डकी प्रदशेकी एक ्मतहला सदस्यको अनभुव ्यसतो 
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ति्यो, “्मलाई साव्नजतनकरूप्मा ्ोलन कुनै स्मस्या छैन । तवतभन्न 
पत्रपतत्रका तिा रेत्ड्यो्मा का्म िरेको अनभुव भए पतन संसद ््मा ्मरेो 
पतहलो अनभुव हो । त्यसैले सरुुसरुु्मा संसदरी्य प्रतरि्या न्झुदा ्ोलन 
्डर लािकेो ति्यो ।” प्रदशे सभा सदस्यहरूलाई तवि्य्मा प्रवेश िरेर 
्ोलनै कतठन हुन्थ्यो । प्रदशे सभा सदस्यले ् ोलदा्ोलद ैतवि्यान्तर ििने । 
प्रदशे १ का एक सदस्यले भने, “तवशिेतः तवध्ेयक्माति छलफल िदा्न 
केहरी सदस्यले सैद्ातन्तक छलफल्मा उठाउनपुनने तवि्यवसत ुदफावार 
छलफल्मा ल्याउँिे भने दफावार छलफल्मा भतननपुनने कुरा सैद्ातन्तक 
छलफल्मा ििने ।” ्यसतै अनभुव अन््य प्रदशेका सदस्यहरूले पतन 
व्यति िरे । केहरी सदस्यहरू प्रारतमभक चरण्मा तनकै सतरि्य भए । तर 
उनरीहरूले सदन्मा ्ोलने रि्म्मा सा्मान््य िलतरी िरेपतछ उनरीहरूलाई 
्ोलने कुरा्मा सम्तन्धत दलले नै तनरुतसातहत िरेको उदाहरण 
पतन पाइ्यो । िण्डकी प्रदशे सभाका एक सदस्यका अनसुार त्यहाँ 
सत्तापक्री्य एक सदस्यले ्जटे्मा एक स्य रुपै्याँ घटाउन ्माि िररन ्
जनु खास्मा ्जटेको तवरोधसवरूप प्रततपक्री सदस्यले िनने हो । त्यसतै 
नेपालरी कांगे्रसकी अकटी एक सदस्यलाई पतन सदन्मा अि्नहरीन कुरा 
्ोलेको भनेर ् ोलन तनरुतसातहत िरर्यो । त्यसपतछ पतहला तनकै सतरि्य 
्यरी दईु सदस्यले सभा्मा क्म ्ोलन िालेको ्ताइ्यो । 

प्रदशे सभा्मा पतहले संसदरी्य अभ्यासको अनभुव नभएका धरैे 
सदस्यहरू तनवा्नतचत भएका तिए । त्यसता सदस्यहरूलाई प्रदशे सभा 
एवं राजनरीततक दल कसैले पतन संसदरी्य प्रतरि्या्ारे प्या्नप्त तातल्म 
तदन सकेका तिएनन ्। प्रदशे २ की एक सदस्यले भतनन,् “हाम्ो दलले 
हा्मरीलाई संसदरी्य प्रतरि्या तसकाउने प्र्यास िरेकै छैन । हा्मरीलाई ् ोलने 
तररका, तवि्यवसत,ु संसदरी्य प्रणालरी्ारे केहरी तसकाउँदा राम्ो हुने 
ति्यो । ्ैठक ्सनअुतघ संसदरी्य दलको ्ैठक ्सने, तवि्यवसतु् ारे 
त्याररी िनने पतन त िन्न सतकन्थ्यो । तर त्यसतफ्न  पतन ध्यान तदइएको 
छैन ।” ्यद्यतप राजनरीततक दलले क्म ्ोलने आफना सदस्यलाई 
्ोलन प्राित्मकता तदएको दा्री पतन िरेका तिए । तातल्महरूको 
अवसर क्म भए पतन िददै जाने तसकद ैजाने तवतधअनरुूप प्रदशे सभा 
सदस्यहरूले प्रितत भने िरेको पाइ्यो । सदन्मा ् ोलदा प्रारमभ्मा तनकै 
कतठनाइ भए पतन दईु वि्नको अभ्यासले संसदरी्य प्रतरि्या ्झुकेा र 
्ोलने कुरा्मा सधुार िरेका अनभुव सदस्यहरूले सनुाए ।

प्रदशे सभाका सदस्यलाई ्ोलन तनरुतसातहत िनने अकको पक् भािा 
ति्यो । सभा्मा कुनै पतन भािा ्ोलन प्रदशे सभा तन्य्मावलरीले ्न्दजे 
लिाएको छैन । ्यद्यतप ्हुसखं्यक सदस्यले नेपालरी भािा नै सदन्मा 
प्र्योि िरेका तिए । प्रदशे सभा्मा नेपालरी्ाहके अन््य ्मातभृािा प्र्योि 
िनने सदस्य पतन उललेख्य संख्या्मा तिए । उदाहरणको लाति प्रदशे ५ र 
सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा रि्मशः अवधरी भािा र िारू भािा ् ोलने सदस्यहरू 
पतन तिए । तवशिेतः नेपालरी भािा्ाहके अन््य ्मातभृािा भएको परुुि 

सदस्यलाई भन्दा ्मतहला सदस्यलाई नेपालरी भािा्मा ्ोलन दकस 
लागने िरेको पाइ्यो । प्रदशे २ ्मा भने नेकपाले आफना प्रदशे सभा 
सदस्यलाई सकेसम्म नेपालरी भािा्मा नै सदन्मा ् ोलन पे्रररत िरेको एक 
सदस्यले ्ताए । ्यसले िदा्न नेपालरी भािा्मा दखल नभएका नेकपाका 
एक सदस्यले अतहलेसम्म पतन सदन्मा ्ोलेका तिएनन ्।

केस सटडधी १: प्रदेश सभामा भाषाित कवठनाइ

कणा्नलरी प्रदशे सभा्मा ्मिुु् ाट स्मानपुाततक तनवा्नचन 
प्रणालरीअन्ति्नत तनवा्नतचत भएकी झोवा तवकले पतहलो 
अतधवेशन्मा एकपलट पतन सदनको छलफल्मा भाि तलइनन ्। 
छलफल्मा भाि नतलनकुो ्मखु्य कारण उनलाई प्रसटसँि नेपालरी 
भािा ्ोलन आउँदनैथ्यो । उनको ्मातभृािा ला्मा खा्म 
हो । प्रदशे सभा्मा अन््य सदस्यहरूले उनलाई ्ोलन पे्ररणा 
तदए । त्यसपतछ उनले सदनको छलफल्मा भाि तलन िातलन ्। 
अतहले उनरी सदन्मा सतरि्यतापवू्नक भाि तलने िरेकी छन ्। चौिो 
अतधवेशनसम्म करर् १२ चोतट ्ोलेको ्ताउँद ैउनले भतनन,् 
“हाम्ो सदन्मा धरैेले नेपालरी भािा ्ोलछन ् र नेपालरी भािा नै 
्झुछन ्। ्मलेै आफनो भािा्मा ्ोले ँभने सदन्मा धरैेले ्मरेो कुरा 
्झुदनैन ्। ्मलेै आफनो क्ेत्रको स्मस्या धरैेलाई ्झुाउनलाई पतन 
नेपालरी भािा्मा िाह्ोसाह्ो िरेर सदन्मा ्ोलने िरेकी छु ।” प्रदशे 
५ को प्रदशे सभा्मा एक ्मधशेरी सदस्यको ्मातभृािा अवधरी हो । 
सदन्मा धरैे ्ोलन ्मन लािे पतन भािाको कारण उनरी दईु पटक 
्मात्र ्ोलेकी तिइन ् । उनले भतनन ् “नेपालरी भािा्मा सदन्मा 
्ोलदा ्मलाई ्डर लागछ ।” प्रदशे ५ ्म ैकतहल्ैय सदन्मा न्ोलेकी 
एक सदस्यले अरूले ्ोलन ्डराउन ुपददैन भनेर हौसला तदएपतछ 
अवधरी भािा्मा एक पटक सदन्मा ्ोलेकी तिइन ्।

प्रदशे २ का ्मतहला सदस्यहरूले भने ्महत्वपणू्न छलफल्मा संसदरी्य 
दलको नेता वा प्र्मखु सचतेकले ्ोलन नतदएको िनुासो िरे । 
त्मत्ड्या्मा ्ढरी कभरेज हुने तवि्य आए्मा दलको नेता वा प्र्मखु 
सचतेक नै ्ोलन तमसने उनरीहरूको आरोप ति्यो र ्यसतो आरोप 
अन््य प्रदशे्मा पतन सतुन्यो । 

प्रा्यः स्ै प्रदशे्मा स्मानपुाततकतफ्न ्ाट तनवा्नतचत सदस्यभन्दा प्रत्यक् 
तनवा्नतचत सदस्य छलफल्मा ्ढरी सतरि्य भएको दतेख्यो (हनेु्नहोस,् 
तचत्र ३, ६, ९) । सघंरी्य सदस्यलाई ‘ससंद ्तवकास कोि’ को रक्म 
खच्न िन्न तदएजसतै तवतभन्न ना्म्मा प्रदशे सभाका सदस्यलाई पतन 
पवूा्नधार तवकासको लाति रक्म तदने िररएको छ । उति कोि खच्न िनने 
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प्रतरि्या्मा प्रत्यक् तनवा्नतचत सदस्यको ्मखु्य भतू्मका रहन्छ । त्यस 
कोिको ्माध्य्म्ाट प्रत्यक् तनवा्नतचत सदस्य नािररकसँि ्ढरी नतजक 
भएको दा्री प्रत्यक् र स्मानपुाततक सदस्यहरूले िरेका तिए । आफना 
सरोकारका तवि्य्ारे स्मानपुाततकभन्दा प्रत्यक् तनवा्नतचत सदस्यलाई 
नािररकले ् ढरी जानकाररी तदने भएकोले पतन प्रत्यक् तनवा्नतचत सदस्यले 
सदन्मा तलुनात्मकरूपले ्ढरी ्ोलने िरेको ्ताइ्यो ।

सत्तापक्री्य सदस्यहरूले कततप्य तवि्य्मा आफूले चाहकेो कुरा 
सदन्मा खलेुर राखन सकेका तिएनन ् । तवशिेतः प्रदशे सभा्मा 
नेकपाका सदस्यहरूले दलरी्य तन्यन्त्रणका कारण सवतन्त्र भएर 
छलफल्मा भाि तलन नसकेको ्ताए । प्रदशे सभा सदस्यलाई 
आफना तनवा्नचन क्ेत्रको तवि्य्मा ्ोलन तजलला र प्रदशेसतररी्य 
दलका सत्मततले उतपे्रररत िरेको पाइएन । प्रदशे सभाका छलफलप्रतत 
राजनरीततक दलका तजलला र प्रदशे तहका सत्मततले खास ैचासो नतदए 
पतन प्रदशेको सिा्यरी ना्म र राजधानरी तोकनेजसता ्महत्वपणू्न ्मदु्दा्मा 
प्रदशे र केन्द् कै उचच तहका नेततृवको प्रभाव उललेख्य ति्यो । प्रदशे 
३ को ना्म र राजधानरी तोकने प्रतरि्या्मा नेकपा र नेपालरी कांग्रेसले 
िरेको हसतक्ेप ्यसको जवलन्त उदाहरण हो ।17 सवतववेकले ्ोलने 
र सरकारको तवरोध िनने नेकपा सदस्यलाई सदन्मा ‘चकको ्ोलेर 
प्रततपक्रीलाई सह्योि निन्न’ सचते िराइएको उदाहरण भतेट्यो । 
उनरीहरूलाई सदन्मा भन्दा संसदरी्य दलको ्ैठक्मा असन्ततुटि पोखन 
भतनएको ति्यो । नेकपाका एक प्रदशे सभा सदस्यले भने, “घोतित वा 
अघोतितरूप्मा दलको ह्रीप लागछ नै । हा्मरीले सदन्मा सरकारप्रतत 
आलोचनात्मक तवचार राखने भनेको फला्मको तचउरा चपाए सरह 
हो ।” प्रदशे सभा्मा आफूले भन्न नसकेको कुरा प्रततपक्री दलका 
सदस्यलाई उठाइतदन सत्तापक् सदस्यले आग्रह िरेको स्ै प्रदशे्मा 
सनु्न पाइ्यो । साना दलका सदस्यहरूले भने दलरी्य तन्यन्त्रणत्ना 
आफूले सदनको छलफल्मा भाि तलन पाएको ्ताए । 

सदस्यहरूले उठाएको स्मस्या सरकारले सम्ोधन िन्न तरुुन्त ततपर 
हुदँनै भन्ने िनुासो व्यापक सतुन्यो । तवध्ेयक्मा संशोधनका लाति 
आफूले उठाएको ्मदु्दाको सम्ोधन नभएपतछ पतन प्रदशे सभा 
सदस्यहरूले ्ोलन ्ेवासता िरेको पाइ्यो । सदन्मा ्ोलेर केहरी हुदँनै 
भनेर ्ोलन जाँिर निनने्मा ्मतहलाभन्दा परुुि सदस्य ्ढरी भएको 
एक ्मतहला सदस्यको दा्री ति्यो । अककोतफ्न  प्रदशे २ ्ाहके स्ै 
प्रदशे सभा्मा नेकपाको ्हु्मत वा दईुततहाइ सदस्य छन ्। नेकपाका 
स्ै सदस्यले ्ोलदा त्यहरी तवि्य दोहोररन्छ । आफूले ्ोलनपुनने 

17 अनलाइन ख्र । २०७६ । तवि तपउँ तक पाटटी छो्डौ ँ । https://www.
onlinekhabar.com/2020/01/827023; ्मा उपल्ध, २०७६ ्माघ १० ्मा 
हरेरएको । 

कुरा अरूले ्ोतलहालछन ्भनेर पतन न्ोलने िरेको नेकपाका केहरी 
सदस्यहरूले ्ताए । 

ऐन तन्मा्नण नै सदनको ्मखु्य तजम्मवेाररी हो । तर शनू््य र तवशिे 
स्म्यको तलुना्मा तवध्ेयक्माति िोरै सदस्यहरू ्ोलन उतसकु हुने 
र प्रोतसाहनपतछ ्मात्र भाि तलने िरेको प्रदशेका प्र्मखु सचतेक र 
सचतेकले ्ताए । प्रदशे सभा सतचवाल्यका क्म्नचाररी र तवतभन्न 
राजनरीततक दलका प्र्मखु सचतेकको भनाइ्मा प्रदशे सभा्मा 
तनतचित सदस्यहरूले ्मात्र तवध्ेयक ्मातिको छलफल्मा धरैे भाि 
तलन्िे । तवध्ेयक ्मातिको छलफल्मा भाि तलन ्महेनत िनदैपथ्यको । 
त्महरीनरूप्मा तवध्ेयक अध्य्यन िनु्न पथ्यको । प्रदशे सभा सदस्यहरूले 
तवध्ेयक अध्य्यन िनने प्या्नप्त स्म्य आफूसँि नभएको ्ताएका 
तिए । प्रदशे सदस्यले तवध्ेयक अध्य्यन्मा स्म्य नपाउनकुो तवतवध 
कारणहरू ्यसता तिए; तनवा्नचन क्ेत्र्मा तवकास तन्मा्नण र जनताको 
का्म्मा व्यसत हुनपुनने, सदन चलेको ्ेला्मा प्रदशे राजधानरी 
नतजकका तजललाका सदस्यहरू दतैनकरूप्मा िहृ तजलला र राजधानरी 
आउजाउ िदा्न स्म्य नपाउने र ्मतहला सदस्यहरूले घरिहृसिरी्मा 
पतन व्यसत हुनपुनने । तर केहरी सदस्यहरूले भने प्रदशे सदस्यको ्मखु्य 
का्म नै ऐन काननू ्नाउने भएकाले आफनो तजम्मवेाररी ्ोध िररी 
तवध्ेयक्मा सतरि्य सहभािरी हुनपुनने र तवतभन्न ्हाना ्नाएर ्मखु्य 
तजम्मवेाररी्ाट पतन्छन नहुने ्ताएका तिए । 

तवध्ेयक्मा ्ोलने न्ोलने कुरा सदस्यको रुतच्मा पतन भर पनने 
सदस्यहरूले ्ताए । प्रदशे १ का एक सदस्यका अनसुार तसंचाई्ारे 
तवध्ेयक आ्यो भने तराई ्मधशेका सदस्यहरू ्ढरी सहभािरी हुने 
र पहा्डरी वा तह्मालरी तजललाका सदस्यको चासो क्म हुने िछ्न 
भने प्य्नटनको तवध्ेयक आए्मा ठ््याककै त्यसको उलटो हुन्छ । ्यो 
उदाहरणसँि ्मले खाने अनभुव िण्डकी प्रदशेका एक सदस्यको 
ति्यो । उनको किन ति्यो, “तवध्ेयक्मा सहभािरी हुने कुरा ्मरेो 
रुतच्मा भर पछ्न । कृति तवि्यको तवध्ेयक आ्यो भने ्म केहरी जातन्दनँ । 
्मलाई रुतच पतन हुदँनै । ्म ्मजदरूको तवध्ेयक आउँदा ्ढरी सतरि्य 
हुन्छु ।” प्रदशे सभा्मा एकजना ्मात्र प्रतततनतध भएका दलका सदस्यले 
भने ्महत्वपणू्न तवध्ेयक्ाहके अन््य तवध्ेयक्मा ज्ानको अभाव्मा 
संशोधन दता्न िन्न र छलफल्मा भाि तलन नसकेको ्ताएका तिए । 
त्यस्ाहके आफूले हालेका संशोधनलाई ्महत्व नतदइने र पास पतन 
नहुने उनरीहरूको िनुासो ति्यो । 

प्रदशे सभा्मा सदस्यको सहभातिताको सतर्मा एकरूपता नभए पतन 
सदस्यहरूले संसदरी्य प्रतरि्या ्झुद ैिएका तिए र ्ोलने अभ्यास पतन 
्ढ्द ैिएको ति्यो । ्यसले सदस्यहरू्मा आत्मतवश्ास तनकै ् ढाएको 
ति्यो । त्यसैले पतहलो अतधवेशनको तलुना्मा पतछललो स्म्य्मा 
सदस्यहरूको सहभातिताको दर र िणुसतर दवुै्मा वतृद् भएको ति्यो । 
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६ 

प्रदेश सभामा कानून वनमा्फणकनो प्रवक्रया

प्रदशे सभाले आफनो तवधात्यकी भतू्मकाको प्र्योि िददै काननू तन्मा्नण 
िररराखकेा तिए । पतहलो वि्नलाई काननू तन्मा्नण वि्न ्मान्द ैप्रदशे 
सभाहरूले तवतभन्न तनका्यका का्य्नसञचालनसम्न्धरी काननूहरू 
्नाए । ्यद्यतप प्रदशेले कसता काननू तन्मा्नण िननेभन्ने अन््योल 
भने व्याप्त ति्यो । प्रारतमभक चरण्मा प्रदशे सरकारले तवध्ेयकका 
्मस्यौदा संघरी्य सरकारले पठाएको न्मनूा काननूको आधार्मा 
्ना्यो । पतछललो चरण्मा क्म्नचाररीको अभावका ्ा्जदु पतन 
प्रदशेको आवश्यकताअनसुार आफैले तवध्ेयकको ्मस्यौदा ्नाउन 
प्रदशेका ्मन्त्राल्यले केहरी प्र्यास िालेका तिए । 

सरकारले प्रदशेको आवश्यकताअनसुार काननू तन्मा्नणको सपटि 
प्राित्मकता तनधा्नरण िन्न सकेका तिएनन ् । प्रदशेको भावना र 
आवश्यकता अनसुारको तवध्ेयकको ्मस्यौदा तन्मा्नण िन्न नसकेको 
एक सभा्मखुले सवरीकार िरे । उदाहरणको लाति वाग्मतरी प्रदशे 
सरकारले ल्याएको विभषूण वसफाररस तथा सममान र पिक 
सम्ब्धमा काननूधी वयिसथा गनजु ्बनेको ऐन २०७६ र िण्डकी प्रदशे 
सरकारले ल्याएको ्बर, वपपल, सवम र चौतारो संरक्षण तथा वयिसथा 
गनजु ्बनेको ऐन २०७५ आवश्यक नभएको ्ताइ्यो । िण्डकी 
प्रदशेकै एक सत्तापक्री्य सदस्यले भने, “्र, तपपल र चौतारो संरक्ण 
तिा व्यवसिापन िन्न ्नेको तवध्ेयक आवश्यक तिएन । ्यसका 
्मखु्य प्रावधानलाई वन ऐनको कुनै एक दफातभत्र सम्ोधन िदा्न हुने 
ति्यो ।” प्रदशे २ ले प्रिरे प्रहरधी सेिा सम्ब्धधी वयिसथा गनजु ्बनेको ऐन 
२०७५ पाररत िरे पतन का्या्नन्व्यन िन्न सकेको तिएन । का्या्नन्व्यन 
नहुने अवसिा्मा प्रदशे प्रहररी ऐन तन्मा्नण िरेर प्रदशे सरकारले संघरी्य 
सरकारसँि अनावश्यक तनाव र आशकंा ्मात्र ्ढाएको दतलल 
तवपक्री दलका सदस्यहरूले िरे । प्रदशे १ का दतलत सदस्यहरूले 
प्रदशे सरकारलाई दतलत सशतिीकरणसम्न्धरी तवध्ेयक ल्याउन 
अनरुोध िरेका तिए । तर दतलत सशतिीकरणसम्न्धरी तवध्ेयक प्रदशे 
सभा्मा सरकारले पेश िरेको तिएन ।

संघरी्य काननूको अभाव्मा प्रदशे सरकारले आवश्यक तवध्ेयक पेस 
िन्न सकेको तिएन भने त्जनेसको अभाव्मा सदन पतन तन्यत्मतरूप्मा 

चलन सकेको तिएन । प्रदशे सरकारले सदन्मा प्या्नप्त तवध्ेयक ल्याउन 
नसकने अकको कारण तवध्ेयक ्मस्यौदा िनने दक् क्म्नचाररीको अभाव 
एवं क्म्नचाररीको तनरन्तर सरुवा पतन ति्यो । संघरी्य ऐनसँि ्ातझने 
प्रदशे ऐन खारेज हुने भएकोले प्रदशे सरकारको लाति अत्यावश्यक 
तवध्ेयक पतन सदन्मा पेस भएको तिएन । संघ, प्रदशे र सिानरी्य 
तहका साझा अतधकारसम्न्धरी तवध्ेयक तन्मा्नण्मा प्रदशे सरकार 
तहतचकचाए । त्यसको पररणा्मसवरूप सदनको तवधात्यकी भतू्मका 
प्रभावकाररी हुन नसकेको स्ै प्रदशे्मा सवरीकार िरर्यो । 

प्रदशे सभाको आरमभ्मा तवि्यित सत्मतत नहुदँा तवध्ेयक ्मातिको 
सैद्ातन्तक एवं दफावार छलफल पणू्न सदन्म ैहुन्थ्यो । तर सत्मततको 
िठन भएपतछ तवध्ेयक ्मातिको दफावार छलफल प्रा्य: सत्मतत्मा 
हुने िरेको पाइ्यो । तवध्ेयक्माति तवज्हरूसँि छलफल िरेर सझुाव 
तलने िररएको ति्यो । प्रदशेको आवश्यकतालाई तवध्ेयक्मा स्मट्ेन 
खोजदा संतवधान र संघरी्य काननूसँि ् ातझन्छ भनेर तवध्ेयक ्मातिको 
संशोधन हालन क्म्नचाररीले रोकन खोजेको सदस्यहरूको िनुासो 
ति्यो । उदाहरणको लाति लोकसेवा आ्योिका सदस्यहरूको 
तन्यतुतिसम्न्धरी प्रावधानलाई स्मावेशरी ्नाउन खोजदा संतवधान र 
संघरी्य ऐन तवपररीत हुने भनेर संशोधन िन्न नतदएको प्रदशे सभाका 
केहरी सदस्यले ्ताए । सत्तापक्री्य सदस्यहरूले भने तचत्त न्झुकेो 
तवध्ेयकको दफा्मा तवरोध िरेर ्ोले पतन दलरी्य अकुंशको कारण 
संशोधन हालन नसकेको ्ताएका तिए । 

प्रदशे सभा्ाट अतधकांश तवध्ेयकहरू सव्नसम्मतत्म ै पास भएका 
तिए । धरैे तववाद िदा्न नािररक्मा संघरी्यताप्रतत नै िलत सन्दशे 
जान्छ भनेर सकेसम्म तवध्ेयकहरू सव्नसम्मततले नै पास िन्न प्र्मखु 
प्रततपक्री दलहरूले पतन सघाएको पाइ्यो । प्रारतमभक स्म्य्मा 
प्रदशेको का्य्नसञचालनसम्न्धरी तवध्ेयक सदन्ाट पास िररएकोले 
पतन ततन्मा दलहरू्रीच ्मत ्ातझएन । पतछललो चरण्मा तवतभन्न 
प्रदशे सभा्मा केहरी तवध्ेयक्माति भने प्रततपक्री दलले क्डा तवरोध 
जनाएको पाइ्यो । प्रदशे १ ्मा मनमोहन प्राविवधक विश्वविद्ालयको 
सम्ब्धमा वयिसथा गनजु ्बनेको विधयेक, २०७६ पास िनने ्ेला्मा 
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प्रततपक्री दलले पतहलो चोतट रोषट्र्म घरेाउ ि¥्यो । त्यहरी ्रीच्मा 
सो तवध्ेयक पास िरर्यो । ्यो काननू्माफ्न त ्मन्मोहन प्रातवतधक 
तवश्तवद्याल्यलाई प्रदशे सरकारले नेकपाका का्य्नकता्नको भतटी केन्द् 
्नाउन लािेको भनेर प्रततपक्ले चकको तवरोध िरेका तिए । प्रदशे २ 
्मा पतन ्मदरसा तशक्ा ्ो्ड्न िठनसम्न्धरी र करार्मा क्म्नचाररी भना्न 
िननेसम्न्धरी तवध्ेयक्मा तवपक्री दलले तवरोध िरेका तिए । प्रिरे 
नम्बर िई्को सािजुरवनक प्ररासनका लावग करारमा कमजुचारधी भनाजु 
सम्ब्धधी वयिसथा गनजु ्बनेको विधयेक, २०७५ ्मा रहकेो ्मखु्य 
न््या्यातधवतिा क्म्नचाररी भना्न तसफाररस सत्मततको अध्यक् हुने 
प्रावधानको प्र्मखु प्रततपक् नेकपाले चकको तवरोध िरेको ति्यो । उति 
तवध्ेयकका केहरी दफा्मा ्मखु्य न््या्यातधवतिा का्या्नल्यको रुतचलाई 
सम्ोधन िनने उद्दशे्यले सरकारले तवध्ेयक पेस िरेकोले तववाद 
तसज्नना भएको ति्यो । ्यसैिररी मिरसा वरक्षा ्बो्डजु गठन सम्ब्धधी 
विधयेक, २०७५ दलहरूको तवरोधको कारण अिात्ड ्ढ्न सकेको 
तिएन । प्रदशे प्रहररी र लोकसेवा आ्योि िठनसम्न्धरी तवध्ेयकहरू्मा 

सदन्मा तनकै ्हस भ्यो । सत्ता पक् र प्रततपक्को संख्या पतन खासै 
फरक नभएकोले सकेसम्म सव्नसम्मतत्म ै तवध्ेयक पास िररने प्रदशे 
२ का सदस्यहरूले ्ताए । ्यरी तवतभन्न कारणले प्रदशे २ ्मा अन््य 
प्रदशेको तलुना्मा क्म ऐन ्नेको ति्यो ।

तववातदत तवध्ेयक्मा अतन्त्म तनण्न्य प्रदशेका ्मखु्य नेततृवले 
अपारदशटी तररकाले तलने िरेका तिए । ्यसले िदा्न स्ै प्रदशे्मा 
नेततृवप्रतत असन्ततुटि व्याप्त रहकेो पाइ्यो । प्रदशे १ ्मा ्बहृत विराट 
क्षेत्र विकास सम्ब्धमा वयिसथा गनजु ्बनेको विधयेक, २०७५ 
सरकारले सदन्मा प्रसततु ि¥्यो । तवकास िननेभन्दा पतन राजधानरी 
घोिणा िनने उद्दशे्यले ल्याएको भनेर प्र्मखु प्रततपक्री दल नेपालरी 
कांग्रेसले आफनो सदस्यलाई सदन्मा ्यो तवध्ेयकतवरुद् ्ोलन 
लिा्यो । तर अतन्त्म्मा नेपालरी कांग्रेसको ्मखु्य नेततृवले समझौता 
िरेपतछ अन््य सदस्यलाई पतन तवध्ेयक पाररत िन्न द्ा् तदइएको 
नेपालरी कांग्रेसकै एक सदस्यले ्ताए । 
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७

विषयित सवमवत

सदस्यले भने, “्मन्त्राल्यतपचछे एक सत्मतत ्नाउनपुनने रहछे । अतन 
अतल ्ढरी तनिरानरी ्ढ्थ्यो ।”

िण्डकी प्रदशे्मा तवधा्यन सत्मततले ्मात्रै तवध्ेयक्माति छलफल 
िरेको ति्यो । तर अन््यत्र ्यसतो अभ्यास तिएन । त्यहाँ तवतभन्न 
सत्मततले आफूसम्तन्धत ्मन्त्राल्यले प्रसताव िरेका तवध्ेयक्माति 
छलफल िरेका तिए । कणा्नलरी प्रदशे्मा तवधा्यन तिा प्रदशे 
्मात्मला सत्मतत ति्यो । तर त्यसले सदन्मा आएका स्ै तवध्ेयक 
हदेदैनथ्यो । त्यहाँ अन््य तवि्यित सत्मततले आफनो क्ेत्रातधकारको 
्मन्त्राल्य्ाट आएका तवध्ेयक्मा छलफल िररी पाररत िनने िररएको 
ति्यो । िण्डकी प्रदशे्मा तवधा्यन सत्मततलाई धरैे का्म र अन््य 
सत्मततलाई क्म का्म भएकाले ्यस्मा पनुतव्नचार िनने कुरा उठेको 
ति्यो । वाग्मतरी प्रदशेका सभा्मखुले तवध्ेयक सम्तन्धत सत्मतत्मा 
जाने भएकाले तवधा्यन सत्मतत िठन निररएको ्ताए । प्रदशे ५ ्मा 
केहरी स्म्य अभ्यास िरेपतछ ्यसतो सत्मतत भिं िरर्यो । प्रदशे ५ को 
प्रदशे सभा सतचवाल्यका सतचवले भने, “पतहला हा्मरीकहाँ चार 
सत्मतत ्मात्रै तिए । पतछ तन्य्मावलरी्मा संशोधन िररी छओटा सत्मतत 
्नाइ्यो । पतहला तवधा्यन सत्मतत ति्यो र स्ै तवध्ेयक त्यतै जान्िे । 
तर ्मन्त्राल्यअनसुार सत्मतत ्नाउने भनरी सत्मतत ितप्यो । तवधा्यन 
सत्मतत हट््यो ।” प्रदशे १ ्मा पतन पतहले स्ै तवध्ेयक न््या्य प्रशासन 
तिा तवधा्यन सत्मतत्मा पठाइन्थ्यो । तर अन््य सत्मततले का्म 
नपाएपतछ आन्तररक ्मात्मला तिा काननू ्मन्त्राल्य्ाट आएका 
तवध्ेयक ्मात्रै न््या्य प्रशासन तिा तवधा्यन सत्मतत्मा र ्ाँकी 
्मन्त्राल्यका तवध्ेयक सम्तन्धत सत्मतत्मा छलफल िन्न िातल्यो । 

प्रदशेका तवि्यित सत्मततहरू्मा सदस्यहरूको संख्या लिभि ् रा्र 
ति्यो । तर प्रदशे सभाहरू्मा सदस्य र सत्मततको संख्या फरकफरक 
भएकाले तवि्यित सत्मततको सदस्य संख्या पतन एकनास तिएन । 
जसतै वाग्मतरी प्रदशेको साव्नजतनक लेखा सत्मतत्मा २१ जना तिए 
भने कणा्नलरी प्रदशेको सोहरी सत्मतत्मा जम्मा सातजना सदस्य तिए । 
संख्याको ्यो अन्तरले तनचि्य नै तवध्ेयक्माति छलफल र सरकारप्रतत 
तनिरानरीका का्म्मा प्रत्यक् असर पारेको ति्यो ।

संसदरी्य पद्तत्मा सदनको का्मलाई तछटो र छररतो ्नाउने उद्दशे्यले 
तवतभन्नखाले तवि्यित सत्मतत तन्मा्नण िररन्छ । संतवधान्मा प्रदशे 
सभाले सत्मतत िठन िन्न सकने उललेख छ र स्ै प्रदशेले प्रदशे सभा 
तन्य्मावलरी ्नाई तवि्यित सत्मतत िठन िरेका तिए । त्यस्ाहके 
प्रदशे सभाले आवश्यकताअनसुार तवशिे सत्मतत पतन िठन िरेका 
तिए । ्यसता तवशिे सत्मतत खास ्मदु्दा्मा छलफल्माफ्न त तनण्न्य िन्न 
िठन िररने असिा्यरी प्रकृततका तिए । ्यस अध्य्यन्मा भने तवि्यित 
सत्मतत्ारे ्मात्र ैलेखाजोखा िररएको छ । 

संसदक्ो पणू्न ्ैठक्मा धरैे सदस्य हुनकुा सािै संसदरी्य ता्मझा्म र 
औपचाररकता धरैे हुन्छ । त्यहाँ तवध्ेयकका प्रावधानहरूलाई ् ुँदाित 
तहसा्ले ्मतसनो िररी केलाउन सहज हुदँनै । अका्नततर सरकारका 
का्म्माति तनिरानरी िन्नलाई पतन तसंिो सभाले स्ैततर ध्यान तदनभुन्दा 
स्महूहरू ्नाई तनतचित ्मन्त्राल्यको तजम्मा तददँा नै प्रभावकाररी 
हुन्छ । ्यसि्न संसदरी्य का्य्नप्रणालरीलाई चसुत ्नाउन तवतभन्न 
तवि्यित सत्मतत्माफ्न त सदनको का्म अतघ ्ढाइन्छ । संसदकै् जसतै 
का्म िनने र संसदकै् सदस्य रहने हुदँा ्यरी तवि्यित सत्मततलाई ‘त्मनरी 
पातल्न्या्मने्ट’ पतन भन्ने िररन्छ ।

७.१ सवमवतकनो ्बननोट ि सवक्रयता
सत्मततको संख्या, ना्म र का्य्नक्ेत्र प्रदशेहरू्मा एकनासका तिएनन ्। 
कतै ्मन्त्राल्य अनसुारका सत्मतत तिए भने कतै चार ्मन्त्राल्य एकै 
सत्मततले हनेने िररी ्नाइएका तिए । साव्नजतनक लेखा सत्मतत स्ै 
प्रदशे्मा तिए । ् ाँकी अन््य सत्मतत स्ै प्रदशे्मा उहरी ना्म्मा नभए पतन 
त्मलदोजलुदो ना्म र तजम्मवेाररी्मा तरि्याशरील भएको पाइन्थ्यो । प्रदशे 
१ र २ ्मा सात, ५ ्मा छओटा र वाग्मतरी प्रदशे्मा पाँच ओटा सत्मतत 
तिए । िण्डकी प्रदशे, कणा्नलरी प्रदशे र सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा चारओटा 
्मात्रै सत्मतत तिए । िण्डकी प्रदशे्मा अि्न तिा तवकास सत्मततले चार 
्मन्त्राल्य्माति तनिरानरी िनु्नपरेको ति्यो । त्यहाँका सत्तापक्री्य एक 
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संसदरी्य पद्तत्मा सा्मान््यत्या प्र्मखु प्रततपक् दललाई साव्नजतनक 
लेखा सत्मततको सभापतत पद तदइने प्रचलन छ । सोहरीअनरुूप प्रदशे 
२ ् ाहके स्ै्मा प्र्मखु प्रततपक्री दल हुनाले नेपालरी कांग्रेसले उति पद 
पा्यो । सत्तासरीन दल नेकपालाई सरकार िठन्मा सघाएकाले प्रदशे ५ 
्मा स्माजवादरी पाटटी र िण्डकी प्रदशे्मा रातषट्र्य जन्मोचा्नले एकएक 
सत्मततका सभापतत पद पाए । प्रदशे २ का सत्मततहरू राजनरीततक 
दलका तहसा्ले उचच स्मावेशरी तिए ।21 ्यहाँ नेकपा, राजपा र 
स्माजवादरी पाटटीले दईुदईु सत्मतत र नेपालरी कांग्रेसले एक सत्मततका 
सभापतत पाए । स्ै प्रदशे्मा िररी कुल ३७ सत्मततका सभापतत्मध्ेय 
नेकपाका २४, नेपालरी कांग्रेसका सात, स्माजवादरी पाटटीका तरीन, 
राजपाका दईु र रातषट्र्य जन्मोचा्नका एक तिए ।

सवक्रयता 
सदस्यहरूले सत्मततको ्ैठकलाई क्म प्राित्मकता तदएका ्यिेटि 
दृटिान्त भतेटए । सदन चलदा संसदरी्य सत्मतत पतन सतरि्य हुने र 
सदन नचलदा ्यो पतन क्म सतरि्य भएको पाइ्यो । एक त प्रदशे 
सभा सदस्यहरू सदन चलदा्मात्र प्रदशे राजधानरी्मा ्सने र अन््य 
्ेला आफनै िहृ तजलला फतक्न ने िरेका तिए । राजधानरी पा्यक पनने 
केहरी सदस्यहरूले सदन चलदा पतन िहृ तजलला्ाटै ओहोरदोहोर 
िरेको ्ताए । त्यसतो्मा सदनको ्ैठक्मा प्राित्मकतापवू्नक जाने 
भए पतन सत्मततको ्ैठकलाई क्म ्महत्व तदने भएकाले उपतसितत 
िोरै हुने िरेको पाइ्यो । प्रदशे २ ्मा एक ्मतहला सदस्यले ्मतहला, 
्ाल्ातलका तिा सा्मातजक तवकास सत्मतत्मा परुुि सदस्यको 
उपतसितत क्म भएको उललेख िददै ्मतहला ्ाल्ातलकाको 
तवि्यलाई क्म प्राित्मकता तदएकाले ्यसतो भएको आशकंा िररन ्। 
प्रदशे ५ का एक सदस्यका अनसुार सत्मततको छलफललाई क्म 
्महत्व तदइन्थ्यो । उनले भने, “कततप्य अवसिा्मा ्ैठक िनु्नहोस,् ्म 
पतछ आएर उपतसितत्मा सहरी िररतदन्छु भनेर सदस्यले भन्छन ्अतन 
औपचाररकता परूा िन्न त्यसै िररन्छ ।” ्यसतो भनाइ अन््य प्रदशे्मा 
पतन सतुन्यो ।

सत्मततका सदस्यको िणपरुक संख्या नपिुेर ्ैठक सितित िनु्नपरेका 
उदाहरण पतन िोरै तिएनन ्। िण्डकी प्रदशे्मा ्मन्त्ररीहरू पतन सत्मतत्मा 
्मतातधकार सतहतको सदस्य हुने प्रावधान रहकेो र उनरीहरू क्म ै
उपतसित हुने भएकाले ्ैठक प्रभातवत भएको अि्न तिा तवकास 
सत्मततका सभापततले ्ताए । खासिररी ्ैठक्मा ्मत तवभाजन भई 
्हु्मतको तनण्न्य िनु्नपरे ्यसतो्मा ्मन्त्ररीको उपतसितत खट्तकने उनको 

21 साव्नजतनक लेखा सत्मतत नेकपाको भाि्मा परे पतन सभापतत च्यन हुन सकेको 
तिएन ।

समािेवशता
संवैधातनक प्रावधानका कारण प्रदशे सभा स्मावेशरीपणू्न ्नेको 
ति्यो । त्यसैका सदस्यहरू नै संसदरी्य सत्मततका सदस्य हुने भएकाले 
सा्मातजक तवतवधता तवि्यित सत्मतत्मा पतन केहरी हदसम्म 
झतलकन्थ्यो । सत्मततको सभापतत तजम्मवेार पद हो ।18 त्यसैले 
स्मावेतशताका तवतभन्न दृतटिकोण्ाट ्यसलाई ्यहाँ लेखाजोखा 
िररएको छ । लैंतिक स्मावेतशताका तहसा्ले हदेा्न सत्मततको 
सभापतत्मा िण्डकी प्रदशे र प्रदशे २ ्मा ्मतहला उपतसितत शनू््य 
दतेख्यो । दशेभरका कुल ३७ सत्मतत्मध्ेय प्रदशे ५ र कणा्नलरी प्रदशेका 
एकएक सत्मतत्मा दतलत ्मतहला सभापतत तिए ।19 दतलत परुुिको 
संख्या शनू््य ति्यो । सभापतत्मा १० जना जनजातत तिए जस्मध्ेय दईु 
्मतहला तिए । ्मधशेरी सभापततको संख्या छ ति्यो । त्यस्ाहके दईु 
्मतुसल्म पतन तिए तर दवुै्मा ्मतहला तिएनन ्। १४ जना खस आ्य्न 
सभापतत्मध्ेय चारजना ्मतहला तिए (हनेु्नहोस,् अनसुचूरी १) ।

प्रदशे २ का सात सत्मतत्मा एउटै पतन ्मतहला सभापतत नभएको्मा 
त्यहाँका ्मतहला सदस्यहरू असन्तटुि तिए । तरी्मध्ेय राजपाकी 
एक सदस्यले भतनन,् “संतवधानले ३३ प्रततशत ्मतहला भनरी 
तोतकतदएकाले धरैे ्मतहलाले अवसर पाए । नत्र परुुिले नै क्जा 
िनने तिए । अतहले हा्मरी प्रदशे सभा्मा ३७ जना ्मतहला छौ ँ । तर 
क्यात्नेट ्मन्त्ररी्मा, तवि्यित सत्मततको सभापतत्मा, दलको नेता, 
्या ्मखु्य सचतेकजसता पद्मा ्मतहला्ारे ्ाध्यकाररी प्रावधान 
नभएकाले एकजना पतन छैनन ्। ्ाध्यात्मक प्रावधान चातहने रहछे, 
नत्र परुुि अनदुार नै हुदँा रहछेन ्।” 

प्रदशे २ ्मा नेकपाका ्मतहला सदस्यहरूले प्र्मखु सचतेक र 
एक सत्मततको सभापतत ्माि िरेका तिए । तर त्यसको सनुवुाइ 
भएन । प्रदशेहरू्मा ्मतहलाको क्मजोर स्मावेतशताका लाति दलको 
अन्त्य्न्मा तनतहत तपतसृत्तात्मक सोच तजम्मवेार भएको आरोप अन््य 
प्रदशे्मा पतन सतुन्यो । परुुि नेततृव वि्नको ध्यान ्मतहलालाई अतघ 
्ढाउनेतफ्न  भन्दा प्रततसपधटी परुुिलाई व्यवसिापनततर लािेकाले पतन 
्यसतो भएको ति्यो ।20 प्रदशे सभाका सभापततलिा्यत ्महत्वपणू्न 
पदका लाति व्यतति च्यन्मा दल तभत्रको िटुित सन्तलुन त्मलाउने 
कुराले पतन प्रभाव पारेको ति्यो ।

18 नेपालको संसदरी्य अभ्यास्मा तवि्यित सत्मतत प्र्मखुलाई सभापतत भन्ने 
िररएको छ । तर कणा्नलरी प्रदशे्मा सभापतत श्दलाई लैंतिक तवभदेकाररी ्मान्द ैत्यसको 
सट्ा्मा अध्यक् प्र्योि िररएको ति्यो । 

19 कणा्नलरी प्रदशेको तवि्यित सत्मतत्मा ज्ेयष्ठताका आधार्मा सभापततहरू 
सतरि्य तिए । ्यद्यतप ्यो असिा्यरी प्र्न्ध हो भतन्यो । 

20 ख््डका, संतिता । २०७६ । तकनारा्मा ्मतहला नेततृव । https://ekantipur.
com/opinion/2018/03/19/152142646319022108.html; ्मा उपल्ध, २०७६ 
्माघ १० ्मा हरेरएको ।
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आश्य ति्यो । १५ सदस्यरी्य उनको सत्मतत्मा चारजना ्मन्त्ररी तिए । 
सत्मततप्रतत जवाफदहेरी हुनपुनने ्मन्त्ररी नै ्यसको ्मतातधकारसतहतको 
सदस्य हुदँा सवाि्न ्ातझने समभावना रहकेो ति्यो । 

कणा्नलरी प्रदशे्मा अझ ै तवि्यित सत्मततका सभापतत च्यन भएका 
तिएनन ् । ज्ेयष्ठ सदस्यले नै अध्यक्ता िररी सत्मततको ्ैठक 
सञचालन िरेका तिए । उनरीहरूले नै सभापततको हतैस्यत्मा सपि 
ग्रहण र सेवा सतुवधाको उप्योि िरेका तिए । त्यहाँ नेकपा्मा पवू्न 
्माओवादरी र पवू्न ए्मालेको भाि्ण्डा्मा भएको सकसले सभापततको 
च्यन हुन नसकेको ्ताइ्यो । प्रदशे २ को साव्नजतनक लेखा सत्मतत 
सभापतततवहरीन भएर अझ ै(२०७६ पसु) सम्म पतन तनतसरि्य नै ति्यो 
(हनेु्नहोस,् केस सट्डरी २) ।

स्ै सत्मतत उतत्तकै सतरि्य पतन तिएनन ्। कुनै धरैे सतरि्य तिए भने 
कुनै तनकै क्म । प्रदशे १ ्मा उद्योि प्य्नटन सत्मततकी एक सदस्यले 

आफनो सत्मतत तनतसरि्य जसतै भएको, सभापतत च्यन भएपतछ तरीन 
पटक्मात्रै ्ैठक ्सेको र उललेखनरी्य का्म केहरी निरेको ्ताइन ्। 
उनले ्रु साव्नजतनक लेखा सत्मतत सतरि्य भई अनिु्मनका का्म 
्ेला्ेला्मा िरररहकेो ्ताइन ् । सत्मततले वाति्नक प्रततवेदन प्रदशे 
सभास्मक् पेस िनु्नपनने भए पतन कततप्य सत्मततले प्रततवेदन त्यार 
पारेका तिएनन ्।

७.२ सवमवतकनो काम
्मलूतः काननू तन्मा्नण र सरकारको का्मको तनिरानरी िनु्न नै ्यरी 
सत्मततको ्मखु्य का्म हो । ्यहाँ ्यरी भतू्मका तनवा्नह िन्न सत्मतत के 
कतत सफल रह ेभन्ने लेखाजोखा िररएको छ । 

केस सटडधी २ : सभापवत चयन नहुदँा वनवसक्रय साि्फजवनक लेखा सवमवत

प्रदशे २ ्मा संसदरी्य सत्मततको भाि्ण्डा्मा नेकपाले दईु सत्मतत पा्यो । पवू्न ए्माले र पवू्न ्माओवादरी केन्द्का पदआकांक्री सदस्यहरू 
अनेक तिए । नेकपाका एक प्रदशे सभा सदस्यका अनसुार धनिुाको ढलके्र्मा दलका प्रदशे कत्मटरी अध्यक् प्रभ ुसाह, इन्चाज्न तवश्नाि 
साह र सतचव स्ुमन ्प्याकुरेल स्मतेको उपतसितत्मा संसदरी्य दलको ्ैठकले दवुै सत्मततको सभापतत पवू्न ्माओवादरीलाई र प्र्मखु सचतेक 
एवं सचतेक पवू्न ए्मालेलाई तदने तनण्न्य भएको ति्यो । भरत साह र रा्मचन्द् ्मण्डलले रि्मशः साव्नजतनक लेखा सत्मतत र प्राकृततक स्ोत 
तिा वातावरण सत्मततको सभापततको तजम्मा दल्ाट पाए । तर साव्नजतनक लेखा सत्मततको सभापततका लाति उ्मदेवाररी ्मनोन्यन िनने 
्ेला्मा उनका सािै पवू्न ए्माले शत्रघुन ्महतोको पतन उ्मदेवाररी प¥्यो । उनको ्मनोन्यन्मा स्माजवादरी पाटटीका पारस साहले प्रसताव िररी 
नेपालरी कांग्रेसका सदस्य नरेश ्यादवले स्मि्नन िरेका तिए ।* नेकपाका सदस्यहरूका अनसुार नेपालरी कांग्रेस र स्माजवादरी पाटटीको 
उकसाहट्मा लािरी ्यसतो वािरी उ्मदेवाररी हालेका तिए । नेकपाका अका्न एक सदस्यका अनसुार सत्ता पक्ले लेखा सत्मतत सतरि्य नहोस ्
भनेर शत्रघुन ्महतोलाई उकसाएको ति्यो । 

भरत साहको उ्मदेवाररी्मा लिनप्रसाद चौधररी प्रसतावक र रा्मकु्मार ्यादव स्मि्नक तिए । तर भोतलपलटै रा्मकु्मार ्यादवले आफूले 
स्मि्नन र हसताक्र निरेको र तकतने िररी उ्मदेवाररी पेस िररएको भनरी साव्नजतनक लेखा सत्मततका सतचवलाई जानकाररी िराएका तिए । 
शत्रघुन ्महतो सभापतत ्न्ने समभावना दतेखएपतछ नेकपाले काठ्मा्डौ्ँमा समपक्न  िररी स्माजवादरी पाटटीका अध्यक् उपेन्द् ्यादव्माफ्न त 
्महतोको प्रसतावकलाई प्रसताव तफता्न तलन लिाइ्यो । त्यसपतछ सभापततको तनवा्नचन हुन सकेको तिएन ।

शत्रघुन ्महतोलाई संसदरी्य दलले १५ तदनका लाति तनलम्न िरेको र सभा्मखुलाई पतन तनलम्न िन्न अनरुोध िरेको ति्यो । तर 
सभा्मखुले संसदरी्य दलले तनलम्न िददै्मा प्रदशे सभाले तनलम्न िन्न नत्मलने र उ्मदेवाररी तदने प्रत्ेयक सदस्यको अतधकार भएकाले 
कार्ाहरीको कुरै नउठ्ने अतभव्यतति तदएका तिए ।** नेकपातभत्रको आन्तररक राजनरीततका कारण सो सत्मतत (२०७६ पसुसम्म) तनतसरि्य 
ति्यो । लेखा सत्मततको अभाव्मा प्रदशे सरकारका तवतभन्न तनका्यले ित वि्न्मा उपभोतिा सत्मतत्माफ्न त िरेको का्मको भतुिानरीसम्न्धरी 
छानत्न िन्न सभा्मखुको अध्यक्ता्मा तविशे सत्मतत िठन िनु्न परेको ति्यो । राजपाकी एक सदस्यले भतनन,् “्यतद साव्नजतनक लेखा 
सत्मतत हुदँो हो त ्यसैले ्यसता का्म िररहालथ्यो ।” 

* वसंह, स्तोष । २०७५ । लेखा सवमवतमा नेकपाकै ्बागधी । https://ekantipur.com/pradesh-2/2019/02/16/155028877902451323.html; मा 
उपलबध, २०७६ माघ १० मा हरेरएको । 
** अनर्ागधी, अरय । २०७६ । नेकपा सासंि वनलवम्बत, नेकपामा वििाि । https://nepaleaks.com/archives/6311; मा उपलबध, २०७६ माघ १० मा हरेरएको ।
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कानून वनमा्फण
प्रदशे सभा्मा तवध्ेयक पेस िररएपतछ सैद्ातन्तक छलफल 
िररन्छ र त्यसपतछ प्रा्यःजसो तवध्ेयक सत्मतत्मा छलफलका 
लाति पठाइन्छ । सदन्मा भन्दा क्म औपचाररक र िोरै सदस्य 
भएकाले सापेक्तः सत्मतत्मा छलफल सहज र प्रभावकाररी भएको 
्डरीआरसरीएनलाई ्ताइ्यो । िण्डकी प्रदशेका तवधा्यन सत्मततका 
सत्तापक्का एक सदस्यले कततप्य तवध्ेयक तवधा्यन सत्मतत्मा 
छलफल निररी पास हुने र प्रदशे सभा्मा आएपतछ हिंा्मा िररएको 
दखेदा कतहलेकाहरी ँत सदन्मा नाटक िरेको हो तक जसतो पतन लागने 
तट्पपणरी िरेका तिए । राजनरीततक आग्रह र पवूा्नग्रहले िदा्न अ्डान तलने र 
तवरोध िनने का्म प्रदशे सभा्मा दखेावटरी उद्दशे्यले िररन्छ भने सत्मतत्मा 
त्नापवूा्नग्रह छलफल हुन्छ भन्ने उनको आश्य ति्यो । अका्नततर 
सत्तापक्री्य सदस्यलाई सरकारले प्रसततु िरेको तवध्ेयकतवरुद् सदन्मा 
्ोलन असहज हुने भए पतन सत्मतत्मा भने तचत्त न्झुकेा कुरा सतजलै 
राखन सतकने ्ताइएको ति्यो । तसि्न तवध्ेयक ्मातिको दफावार 
छलफल्मा दलरी्य आग्रहत्ना नै खलुलारूप्मा सदस्यले भाि तलने 
हुनाले सत्मततले सापेक्तः सकारात्मक भतू्मका खलेन सकेको पाइ्यो । 

तवध्ेयक्माति दफावार छलफल्मा ्यरी सत्मततको भतू्मका अत्यतधक 
हुन्छ । प्रारतमभक चरण्मा तवध्ेयक हतार्मा पास िररएका तिए भने 
केहरी तवध्ेयक त सत्मतत्मा स्मते नपठाइ फासट ट््र्याक्ाट पतन पास 
िररएका तिए । तर पतछललो स्म्य्मा तवध्ेयक पास िन्न हतार निररएको 
पाइ्यो । कुनैकुनै सत्मततले अचले त तवध्ेयक्मा एकदईु पटक 
आन्तररकरूप्मा दफावार छलफल िररसकेपतछ सरोकारवालाहरूसँि 
छलफल र अन्ततरि्न ्या स्मते िन्न िालेको पाइ्यो । 

प्रदशे सभाले ऐन ् नाउँछ र सोहरी ऐनका आधार्मा सरकार र ्मन्त्राल्यले 
तन्य्मावलरी, का्य्नतवतध, तनदनेतशका ्नाउँछन ् जसलाई प्रत्या्योतजत 
काननू भतनन्छ । त्यसता अधरीनसि काननू ऐनको ्म्म्नतवपररीत न्ननू ्
भन्ने्मा पतन सत्मतत सचते हुनपुछ्न र तनिरानरी िनु्नपछ्न । संघको रातषट्र्य 
सभा्मा प्रत्या्योतजत व्यवसिापन तिा सरकाररी आश्ासन सत्मतत नै 
छ जसले सरकारले तदएका आश्ासनलाई पतन ध्यान तदई त्यसको 
प्रितत र का्या्नन्व्यन्ारे चासो राखछ । प्रदशे्मा भने ्यसतफ्न  प्या्नप्त 
ध्यान तदएको पाइएन । प्रदशे सभाले ्नाएको ऐनका आधार्मा 
्मन्त्राल्यले प्रत्या्योतजत काननू ्नाउन सकने्मा प्रदशे सभाको ऐन 
नभएको अवसिा्मा ्या ऐनको ्म्म्नतवपररीत ्यसता प्रत्या्योतजत काननू 
्नाई का्या्नन्व्यन िररएको उदाहरणस्मते पाइ्यो ।22 प्रत्या्योतजत 

22 ्महतारा, नवराज । २०७६ । तवधात्यका छलद ै जिाभावरी तनदनेतशका र 
्मापदण्ड । https://karnalipatra.com/4841/12/2019; ्मा उपल्ध, २०७६ ्माघ 
५ ्मा हरेरएको । 

काननू्मा ्ेवासता भएको र प्रदशे सभाले ्नाएको ऐनको ्म्म्नतवपररीत 
तन्य्मावलरी, का्य्नतवतध, तनदनेतशका ्नेको आशकंा्मा प्रदशे १ ले 
अध्य्यन िन्न िालेको प्रदशे १ को प्राकृततक स्ोत तिा पवूा्नधार 
तवकास सत्मततका सभापततले ्ताए । िण्डकी प्रदशे्मा तवधा्यन 
सत्मततले प्रदशे सभाले ्नाएका काननूको का्या्नन्व्यन अध्य्यन िन्न 
खोज ेपतन सरकार्ाट ् जटे नपाएर केहरी िन्न नसकेको उति सत्मततका 
एक सदस्यले ्ताए ।

वनििानधी 
तवि्यित सत्मततहरूले तवतभन्न तवि्य्मा अनिु्मन र छानत्न िररी 
प्रततवेदन त्यार पारेका, सरकारलाई तनदनेशन र सझुाव तदएका अनेकौ ँ
उदाहरण भतेटए । प्रततपक्री दलका सदस्यको नेततृव भएकोले र 
तवि्य नै आति्नक ्मात्मलासँि जोत्डएकाले पतन साव्नजतनक लेखा 
सत्मतत ्यसतो अध्य्यन्मा ्ढरी सतरि्य दतेखएको र चचा्न्मा आएको 
पाइ्यो । िण्डकी प्रदशेको साव्नजतनक लेखा सत्मततले ्मन्त्ररीहरूले 
इन्धन सरी्माभन्दा ्ढरी उपभोि िरेको्ारे अध्य्यन िररी त्यसो निन्न 
तनदनेशन तदएको उति सत्मततका सभापततले ्ताए । प्रदशे ५ ्मा प्रदशे 
सभा सतचवाल्यले खररद िरेका िा्डरीलाई प्रचतलत ्मलू्यभन्दा ्ढरी 
रक्म ततररएको साव्नजतनक लेखा सत्मततको छानत्नले पतुटि िरेको 
ति्यो र ्यसलाई अतखत्यार दरुुप्योि अनसुन्धान आ्योिले स्मते 
छानत्न िालेको ति्यो ।23 कणा्नलरी प्रदशे्मा रारा ्महोतसवको 
उद ्घाटन का्य्नरि्म्मा खच्न्मा अतन्यत्मतता भएको्ारे पतन त्यहाँको 
साव्नजतनक लेखा सत्मततले उपसत्मतत्माफ्न त अध्य्यन िररी प्रततवेदन 
तनकालनकुा सािै कार्ाहरीका लाति तनदनेशन तदएको ति्यो ।24 

प्रदशे ५ ्मा साव्नजतनक लेखा सत्मततले सा्मातजक तवकास ्मन्त्राल्यले 
खररद िरेको ल्याव उपकरण, एकसरे ्मतेसन, अलट्रासाउण्ड ्मतेसन 
आतदको खररद्मा अतन्यत्मतता भएको िनुासो आएपतछ छानत्न 
िरेको ति्यो । त्यसैिररी कृति, सहकाररी तिा भतू्मसधुार ्मन्त्राल्यले 
तवतरण िरेको कृति अनदुानको अतन्यत्मतताको पतन ्यस सत्मततले 
अध्य्यन िरेको ति्यो ।25 तर कृति, सहकाररी तिा भतू्मसधुार 
्मन्त्राल्यको का्म कृति तिा सहकाररी सत्मततले हनेने भएकाले ्यो 
अतन्यत्मतता आरोपको छानत्न आफूहरूले िनने भन्द ै पनुः ्यो 
सत्मततले पतन छानत्न िरेको ति्यो । सवासथ्यसम्न्धरी उपकरण्ारे 

23 अनलाइन ख्र । २०७६ । प्रदशे ५ िा्डरी खररद प्रकरण अतखत्यारको 
अनसुन्धान्मा । https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752669; ्मा 
उपल्ध, २०७६ ्माघ ५ ्मा हरेरएको । 

24 साव्नजतनक लेखा सत्मततको प्रततवेदन २०७५/७६, कणा्नलरी प्रदशे ।
25 साव्नजतनक लेखा सत्मततको प्रततवेदन २०७५/७६, प्रदशे ५ ।
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लेखा सत्मततले अध्य्यन िालेको केहरी स्म्यपतछ सा्मातजक 
तवकास सत्मततले पतन सोहरी तवि्य्मा छानत्न िरेको ति्यो । कसको 
क्ेत्रातधकार के भन्ने अन््योलका कारण ्यसररी दोहोरो छानत्न हुने 
िरेको ्ताइ्यो । सत्मततहरू छानत्न र अनिु्मन्मा अतल ्ढरी नै 
अग्रसर भए पतन प्रततवेदन तनकालन कञजसु्याई िछ्नन ्भन्ने आरोप 
लिाएको स्मते पाइ्यो ।26 

अनतवक्र्फ या ि अिलनोकन
तवि्यित सत्मततहरूले अन्ततरि्न ्यात्मक र सचतेना्मलूक का्य्नरि्म 
पतन िरेका तिए । वाग्मतरी प्रदशेको प्रदशे ्मात्मला सत्मततले नेपाल 
काननू स्माजसँिको सहका्य्न्मा २०७५ वैशाख ६ र ७ ्मा संसदरी्य 
अभ्यास र काननू तन्मा्नण प्रतरि्या सम्न्ध्मा अन्ततरि्न ्या का्य्नरि्म 
सञचालन िरेको ति्यो जस्मा उति सत्मततका सदस्यहरूका सािै 
प्रदशे सभाका अन््य सदस्य स्मतेको सहभातिता ति्यो ।27 कणा्नलरी 
प्रदशे्मा प्रदशे सभाको सा्मातजक तवकास सत्मततले सखुनेत, जमुला 
र रुकु्म पतचि्म्मा सहकाररी तवध्ेयक्माति सरोकारवालाहरूसँि 
अन्ततरि्न ्या िररी रा्य संकलन िरेको ति्यो । िण्डकीको अि्न तिा 
तवकास सत्मततले हाल ्न्द रहकेो िोरखकालरी र्र उद्योिको 
अवलोकन भ्र्मण िररी ्यसलाई कसररी प्र्योि्मा ल्याउन सतकन्छ भन्ने 
सझुाव सरकारलाई तदएको ति्यो । 

तवतभन्न तवि्यित सत्मततले आफना सदस्यलाई अकको प्रदशे्मा के 
कसतो का्म हुदँछै, त्यहाँका सत्मततले केके का्म िरेका छन ् भन्ने 
उद्दशे्यले तवतभन्न प्रदशेको अवलोकन भ्र्मण िराएको पाइ्यो । अन््य 
प्रदशे्मा सत्मततले कसररी का्म िरररहकेा छन,् कसताकसता तवध्ेयक 
पास भए, के स्मस्या आए भन्ने्ारे ज्ान आदानप्रदान िनु्नका 
सािै भौततक संरचनाको प्रत्यक् अवलोकनले प्रदशे सभा सदस्य 
लाभातन्वत भएको ्ताइ्यो ।

७.३ सवमवतकनो प्रभािकारिता
सरीत्मत स्ोत साधन र अभ्यास्माफ्न त जे जतत उपलत्ध ्यरी 
सत्मततले हातसल िन्न सकेका तिए, ततनलाई क्म आकँलन 
िन्न त्मलदनै । तिातप सत्मततको का्म सोचजेतत प्रभावकाररी हुन 
नसकेको्मा धरैेजसो उत्तरदाताको ्मतैक्य ति्यो । प्रदशे १ ्मा प्रदशे 
सभाका प्रततपक्री एक सदस्यले भने, “धरैेलाई सत्मततको अतधकार 

26 केसरी, तेजेन्द् । २०७६ । अनिु्मन्मा संसदरी्य सत्मततको तछा्ड्मछा्ड, प्रततवेदन 
्झुाउन आनाकानरी । https://ratopati.com/story/104233/2019/10/25/
province-5-anugaman; ्मा उपल्ध, २०७६ ्माघ ११ ्मा हरेरएको । 

27 प्रदशे ्मात्मला सत्मततको प्रततवेदन २०७६, प्रदशे ३ ।

क्ेत्र िाहा छैन । तवि्यित ज्ानको अभाव छ । ्म कुन तजम्मवेाररीले 
आएको हो भन्ने िाहा छैन । सभापतत नै ्मन्त्ररी र ्मखु्य्मन्त्ररीसँि ्ढरी 
्फादार छन ्। सत्मततको ्ैठक्मा कोर्म पगुदनै । टाढाका प्रदशे सभा 
सदस्यले ्म सत्मततको ् ैठक्मा आउन भ्याउँतदनँ भन्छन ्।” सत्मततका 
सभापततसँि ्मन्त्ररीलाई ्ोलाउने आटँ नै छैन र तरी तवभािरी्य ्मन्त्ररीका 
र्र सटामपजसता छन ्भन्ने आरोपस्मते लिाए उनले । 

प्रदशे सभाका स्ै सदस्यहरू कुनै न कुनै सत्मतत्मा छन ्। उनरीहरूलाई 
पतहलो, दोस्ो र तेस्ो प्राित्मकताको सत्मतत रोजन लिाई सोहरी 
आधार्मा सत्मतत ्नाइएता पतन तलंि, जात, दल, भिूोल आतद पतन 
त्मलाउन खोतजएको ति्यो । तसि्न सदस्यको तवज्ता र रुतचअनरुूप 
सत्मतत न्नेकाले क्म प्रभावकाररी ्नेको ्ताइ्यो । िण्डकीका 
सत्तापक् एक सदस्यका अनसुार तवि्यित सत्मतत्मा तवज् नभएकाले 
तरी क्म प्रभावकाररी भए । तिातप नरीतत तन्मा्नण र सरकारको तनिरानरी 
िररी सभाको िरर्मालाई उचच राखनका लाति सत्मतत सा्मनु्ने केहरी 
चनुौतरी तिए । ्यरी सत्मततको प्रभावकाररता ्ढाउन तरी चनुौतरी पार 
लाउनैपनने दतेख्यो । प्रदशे सभाले सरकार ् नाएको भए पतन चलतापजुा्न 
नेता सरकार्मा हुने र सा्मान््यत्या दलरी्य सोपान्मा उनरीहरूभन्दा 
कतनष्ठ व्यतति सत्मततका सभापतत र सदस्य हुने भएकाले ्मन्त्ररीको 
ओझले्मा सत्मतत परेको ्ताइ्यो । सत्मततले ्ोलाउँदा ्मन्त्ररीहरू 
नआउने, ्मािेको कािजात स्म्य्मा नतदने र आलटाल िनने कारण 
पतन ्मलूतः ्यसैलाई ्मातनएको ति्यो । 

ऐनको ्म्म्नअनरुूप नै प्रत्या्योतजत काननू ्नेको सतुनतचित िनने 
का्मस्मते त्यनै सत्मततको भए पतन त्यसतफ्न  खासै ध्यान जान सकेको 
पाइएन । कािजात र अन््य दसतावेज, श्रव्यदृश्य सा्मग्ररीको उप्योि र 
संग्रह िनने प्रतरि्या्मा सत्मततहरू ज्याद ैक्मजोर तिए । का्य्नकक्कै 
स्मस्या्मा ितुरिरहकेा ्यरी सत्मततले न्याँ प्रतवतधको उप्योि राम्ररी 
िन्न सकेका तिएनन ् । सरकारलाई तवत्तरी्यरूप्मा तजम्मवेार ्नाउन 
साव्नजतनक लेखा सत्मततको अह्म भतू्मका हुन्छ । ्यस सत्मततले 
कुनै पतन तवि्य्मा प्रदशे सरकारलाई तनदनेशन तदन सकछ । तर ्यसले 
तदएका तनदनेशनको का्या्नन्व्यन पतन नहुने आरोप केहरी सदस्यले 
लिाए । संघ्मा भने साव्नजतनक लेखा सत्मततले संघ सरकारलाई 
तदएको तनदनेशनलाई का्या्नन्व्यन िन्न ्महालेखा पररीक्कको का्या्नल्य 
छ, तर प्रदशेको संरचनालाई भने ्महालेखा पररीक्कको का्या्नल्यले 
तचन्दनै भनेर प्रदशे ३ का एक उपसतचवले ्ताए ।
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८

सदनप्रवत सिकािकनो जिारदेवहता

तातलका ४ ्मा प्रसततु तथ्यांक प्रदशे २, वाग्मतरी प्रदशे, प्रदशे ५, 
कणा्नलरी प्रदशे र सदुरूपतचि्म प्रदशेको तेस्ो अतधवेशन र प्रदशे १ को 
चौिो अतधवेशनको सचूनापत्र्मा आधाररत हो, जसअनसुार प्रदशे 
स भा्मा उठेका सवालहरूको जवाफ स्ैभन्दा धरैे चोतट प्रदशे ५ 
सरकारले ११ पटक तदएको ति्यो भने कणा्नलरी प्रदशे्मा सरकारले 
सदन्मा एक पटक पतन जवाफ तदएको सचूना तिएन । प्रदशे ५ 
्मा सभा्मखुले सात तदनतभत्र ै जवाफ तदनलाई पटकपटक अवित 
िराएको पाइ्यो र ्मतन्त्रपररिदक्ा सदस्यले जवाफ पतन स्म्य्म ै
तदएको पाइ्यो भने सदुरूपतचि्म प्रदशे्मा झण्ैड साढे दईु ्मतहनापतछ १७ 
 औ ँ्ैठक्मा ्मात्र ैत्यसअतघ उठेका प्रश्नको जवाफ तदएको उदाहरण 
भतेट्यो । 

तातलका ४ को तथ्यांक केवल एउटा अतधवेशनको सचूनापत्र्मा 
आधाररत भए पतन प्रदशे सभाका सदस्यले स्ै अतधवेशनका 
आधार्मा आफना धारणा अतभव्यति िरेका तिए । प्रदशे ५ की 
एक सदस्यका अनसुार सत्मततले प्रश्न र सपटिरीकरणको ्माि िदा्न 
्मन्त्राल्यले हलका रूपले हनेने, प्रदशे स भा्मा सात तदनतभत्र उपतसित 
भएर जवाफ तदनपुनने व्यवसिा भए पतन पालना निनने र आफनो अनकूुल 
पदा्न्मात्र जवाफ तदने र सत्मततको ् ैठक्मा पतन आफू उपतसित नभएर 

प्रदशे सभाले सरकारका का्मकाजको तनिरानरी िछ्न । प्रदशे 
सरकारको नरीतत तिा का्य्नरि्म प्रदशे सभा्मा प्रसततु हुन्छ । ्यरी नरीतत 
तिा का्य्नरि्मको का्या्नन्व्यन प्रतरि्या र खच्नको तनिरानरी पतन प्रदशे 
सभाले नै िछ्न । 

प्रदशे सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र तजज्ासाको सम्तन्धत 
्मन्त्ररीले जवाफ तदने संसदरी्य प्रतरि्याकै एउटा पाटो हो । स्ै प्रदशे 
सभा तन्य्मावलरीअनसुार ्मन्त्ररीले सदन्मा उठेका प्रश्नको जवाफ सात 
तदनतभत्र तदनपुछ्न । तर ्मन्त्ररीहरूले सतजलो तवि्यका उत्तर तदने नत्र 
आलटाल िनने आरोप प्रततपक्का सदस्यहरूले लिाए । जवाफ तदने 
प्रतरि्या पतन टालटुले भएको र एक सातातभत्र तदनपुनने जवाफ त्यसो 
निररी सदनको अन्त्यततर एक्मषु्ठ तदने िररएको पतन ् ताइ्यो । अका्नततर 
शनू््य स्म्य ्या तवशिे स्म्य्मा उठेका वा सभा्ाट सरकारलाई जवाफ 
तदन ध्यानाकि्नण िराएका तवि्य्मा सम्तन्धत ्मन्त्ररी नआई अकदै  
्मन्त्राल्यका ्मन्त्ररीले एक्मटुि जवाफ तदने िरेको सत्तापक्कै सदस्यले 
पतन ्ताएका तिए । एक सभा्मखुले स्ेमत सरकार प्रदशे सभाप्रतत 
उदातसन रहकेो तट्पपणरी िरे । उनले भने, “सरकार अतल प्रदशे सभाप्रतत 
उत्तरदा्यरी नभएको र प्या्नप्त स्म्य नतदएको कुरा सत्य हो । सरकारका 
्मन्त्ररीहरू तशलान््यास र उद ्घाटन्मा ्ढरी व्यसत हुन्छन ्।” 

तावलका ४ : शूनय ि विशेष समयमा उठेका प्रश्कनो मवनरिपरिषद्का सदसयले वदएकनो जिार सखंया

क्र.स.ं जिार वदने मनरिधी प्रदेश १ प्रदेश २ िागमतधी प्रदेश प्रदेश ५ कणा्फलधी प्रदेश सदूुिपवचिम प्रदेश 

१. ्मखु्य्मन्त्ररी ० २ १ १ ० ०

२. आन्तररक ्मत्मला तिा काननू ्मन्त्ररी ४ ३ ० ३ ० ०

३. भतू्म व्यवसिा, कृति तिा सहकाररी ्मन्त्ररी ० १ १ ० ० १

४. सा्मातजक तवकास ्मन्त्ररी २ ० ० २ ० १

५. आति्नक ्मात्मला तिा ्योजना ्मन्त्ररी १ १ १ ० ० ०

६. उद्योि, प्य्नटन, वन तिा वातावरण ्मन्त्ररी ० ० ० ३ ० ०

७. भौततक पवूा्नधार तवकास ्मन्त्ररी ० ० ० २ ० १

 जिार वदएकनो कुल सखंया ७ ७ ३ ११ ० ३
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सतचवहरूलाई पठाउने िररएको ति्यो । िण्डकी प्रदशे्मा ्मन्त्ररीलाई 
्ोलाउँदा क्म्नचाररी पठाएको आरोप ति्यो । तर त्यहाँका आन्तररक 
्मात्मला तिा काननू ्मन्त्ररीले भने, “सत्मततले ्ेला्ेला्मा ्ोलाउँदा 
्मन्त्ररी र सतचवहरू िएका छन ्। कतहलेकाहरी ँस्म्याभावले निएका 
हुन सकछन ् । कततप्य अवसिा्मा त क्म्नचाररी नै पठाउनपुनने हुन्छ, 
त्यसतो्मा ्मन्त्ररीले भन्दा क्म्नचाररीले नै राम्ररी तरिफ िन्न सकछन ्।” 

कािजात ्मिाउँदा सतजलै नपाइने र ्ारम्ार ताकेता िनु्नपनने 
तवि्यित सत्मततका सदस्यहरूले आरोप लिाए । एउटै कािजात 
पाउनका लाति सत्मततले तरीन पटकसम्म पत्राचार िनु्नपरेको उदाहरण 
पाइ्यो । सदुरूपतचि्म प्रदशेको साव्नजतनक लेखा सत्मततको सभापततका 
अनसुार सत्मततको का्मका लाति आवश्यक कािजात सतजलै 
नपाइएको र एकै कािजातका लाति तरीन पटकसम्म पत्र काट्न ुपरेको 
ति्यो । जवाफ र प्रततवेदन ्मागदा अतल तढलो हुने िरेको िण्डकीका 
प्रदशे ्मात्मला सत्मततका सभापततको पतन अनभुव ति्यो । सत्मततको 
तनदनेशन र सझुावलाई पालना िन्न कञजसु्याँइ िरेको संकेत सोहरी 
प्रदशेका अि्न तिा तवकास सत्मततका सभापततले िरे ।

कणा्नलरी प्रदशे्मा सत्मततको ्ैठक्मा जवाफका लाति सरकारको 
प्रतततनतध ्ोलाउँदा आएर जवाफ तदने भए पतन सत्मततले तदएका 
तनदनेशनलाई पालना िन्न सरकार तदारुक नभएको ्ताइ्यो । त्यहाँ 
साव्नजतनक लेखा सत्मततले आति्नक वि्न २०७५/७६ को ्जेटको 
ठूलो तहससा तन्य्मतवपररीत रक्मान्तर िरेको तवि्य्मा अध्य्यन ि¥्यो । 
सत्मततका अध्यक्का अनसुार अध्य्यन िदा्न सरकारले तोतकएको 
्मापदण्डभन्दा ्ढरी रक्मान्तर िरेको पाइ्यो । साव्नभौ्म प्रदशे सभाले 
पाररत िरेको ् जेट्मा ऐनले तोकेको ् ाहके का्य्नकाररी अतधकार प्र्योि 
िरेर घटाउने ्ढाउने अतधकार ्मन्त्राल्यसँि हुदँनै । त्यसैिररी कणा्नलरी 
रारा प्य्नटन वि्न २०७५ को अतन्यत्मतता्ारे सत्मततले अध्य्यन 
िरेर छानत्न िररी कार्ाहरी िन्न सरकारलाई प्रततवेदन सतहतको 
तसफाररस िरे पतन त्यस्ारे सरकारले कुनै धारणा साव्नजतनक िरेको 
तिएन । सत्मततको प्रततवेदन पाइसकेपतछ सरकारले अतन्यत्मतता 
छानत्न िन्न तक राज्यको वैधातनक तनका्य्मा पठाउन पद्नथ्यो तक 
आफैले अतधकार समपन्न सत्मतत ्नाएर कार्ाहरी अिात्ड ्ढाउन 
सकथ्यो । सत्मततले सरकारलाई तदएका तनदनेशनहरूको पालनाको 
अवसिा शरीि्नक्मा कणा्नलरी प्रदशेको साव्नजतनक लेखा सत्मततले 
प्रततवेदन्मा ्यसतो उललेख िरेको छः

... सभा र सत्मततहरू प्रततको जवाफदतेहता र उत्तरदात्यतवप्रतत 
सरकार िमभरीर नभएको ्महससु भएको छ । सत्मततले ्मािेका 
तववरणहरूको पणू्न र स्म्यतभत्र जवाफ पठाएको दतेखदँनै । 
्यस सत्मततले कणा्नलरी रारा प्य्नटन स्मदु ्घाटन का्य्नरि्मका 
तवि्य्मा तदएको तनदनेशन सरकार्ाट िमभरीरतापवू्नक 
नतलएको अवसिाले पतन ्यो तवि्यलाई पतुटि िद्नछ । तवतभन्न 
स्म्य्मा ्यस सत्मतत्ाट तदएका तनदनेशनहरूको पणू्नरूप्मा 
पालना भएको नपाइएकोले ्यिाशरीघ्र तनण्न्यहरूको पणू्न 
पालनाको लाति अनरुोध िररन्छ र सत्मतत्माफ्न त तदइएका 
तनदनेशनहरूप्रतत िमभरीर ् न्न सभा्माफ्न त सरकारलाई तनदनेशन 
हुन आवश्यक दतेखन्छ ।28 

प्रदशे ५ का प्रदशे सभा सतचवाल्यका एक क्म्नचाररीका अनसुार 
तवतभन्न सत्मततले ्मन्त्राल्यहरूलाई तदएका तनदनेशन कुनैको पालना 
भ्यो भने कुनैको भएन । पालना नभएका तनदनेशनको ताकेता पतन 
तवि्यित सत्मततले िददै िरेको उनले ्ताए । प्रदशे १ को प्राकृततक 
स्ोत तिा पवूा्नधार तवकास सत्मततका सभापततले आफनो सत्मततले 
झापा, ्मोरङ, सनुसररी र उद्यपरु्मा तसटरी सफाररीको चाप ् ढेपतछ न्याँ 
दता्न ्न्द िराउन सरकारलाई तनदनेशन तदएको र सरकारले त्यसलाई 
पालना िरेको ्ताए । िण्डकी प्रदशेका अि्न तिा तवकास सत्मततका 
सभापततका अनसुार ्मन्त्राल्यलाई तदइएका कततप्य तनदनेशन पालना 
भएको ति्यो तर केहरी्मा भने तिएन । उनले भने, “हा्मरीले तढकके 
्जेट नराखन सझुाव तदएका हौ,ँ तर त्यसो हुन सकेको छैन । अन््य 
द्ा् पतन होला । हाम्ो ्यो सझुावलाई तवशिे चासोका साि हरेेको 
पाइएन । कृतिको अनदुान्मा भने हाम्ो सझुावपतछ नरीतत का्य्नरि्म नै 
सच्याइ्यो ।” 

प्रदशे ५ को प्रदशे ्मात्मला तिा काननू सत्मततले प्रकाशन िरेको 
प्रततवेदन (आति्नक वि्न २०७५/७६) अनसुार सत्मततले सरकारलाई 
तदएका जम्मा आठ तनण्न्य तनदनेशन्मध्ेय दईुओटा का्या्नन्व्यन 
नभएको र ्ाँकी स्ै का्या्नन्व्यन भएको ति्यो ।29 िण्डकी प्रदशेको 
अि्न तिा तवकास सत्मततको प्रततवेदनअनसुार हालसम्मका ११ 
तनण्न्य तनदनेशन्मध्ेय तरीन का्या्नन्व्यन नभएको, पाँच आतंशकरूप्मा 
का्या्नन्व्यन भएको र तरीन पणू्न का्या्नन्व्यन भएको ति्यो ।30 त्यस्ाहके 

28 साव्नजतनक लेखा सत्मततको प्रततवेदन २०७५/७६, कणा्नलरी प्रदशे ।
29 प्रदशे ्मात्मला तिा काननू सत्मतत वाति्नक प्रततवेदन । २०७५/७६ । प्रदशे 

५, प.ृ १४ ।
30 अि्न तिा तवकास सत्मतत वाति्नक प्रततवेदन । २०७५/७६ । िण्डकी प्रदशे, 

प.ृ १३ ।
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्मन्त्ररीले प्रदशे सभा्मा जवाफ तदने रि्म्मा तवतभन्न आश्ासन र 
प्रतत्द्ता जाहरे िरेका तिए । ततनलाई तटपेर सोहरीअनसुार नभए 
पनुः ताकेता िनने का्म पतन त्यनै सत्मततको ति्यो । तर ्यस्मा क्म 
ध्यान पिुेको पाइ्यो । ्मन्त्ररीले प्रदशे सभा र तवि्यित सत्मतत्मा जे 

प्रतत्द्ता र आश्ासन तदए, तरी पतन दसतावेजका रूप्मा रहनपुनने 
ति्यो । त्यस्ारे ्मन्त्राल्य्मा आएर ्मन्त्ररीले जानकाररी तदनपुनने 
ति्यो । तर ्यरी दवुै अभ्यास निररनाले प्रा्य:जसो ्यसता प्रतत्द्ता र 
आश्ासन अि्नहरीन ्नेका तिए ।31

31 ्महतारा, नवराज । २०७६ । तवधात्यका छलद ै जिाभावरी तनदनेतशका र 
्मापदण्ड । https://karnalipatra.com/2019/12/4841; ्मा उपल्ध, २०७६ ्माघ 
४ ्मा हरेरएको ।
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९

वनषकष्फ

प्रतततनतधतव स्मावेशरी प्रावधान्माफ्न त ्यरी प्रदशे सभा्मा भएको ति्यो । 
तरी्मध्ेय केहरी सापेक्तः क्म सहभािरी हुन ुअसवाभातवक होइन । ् ोलन 
नखोजनेलाई अनौपचाररक तहसा्ले ्ोलन प्रोतसाहन भने िरेको 
पाइ्यो । तर किंकदातचत ् ्ोलदा त्रतुट ्या क्मजोररी भए्मा त्यसता 
सदस्यलाई दलका अनभुवरी र नेततृव्मा भएका सदस्यहरूले त्रतुट 
सच्याउन प्रोतसाहन िरेको पाइएन । दलहरूले प्रदशे सभा सदस्यलाई 
औपचाररक प्रतशक्ण िरेको पतन सतुनएन । रुतच भएका तवध्ेयकको 
छलफल्मा ्मात्र सदस्यहरू सतरि्य सहभािरी भएको पाइ्यो । रुतच 
तनतान्त व्यततिित तवि्य भए पतन सदस्यहरूलाई तवि्यित तरितफङ 
िन्न सके केहरी अनभुव भएपतछ आफनो रुतच तवकास िन्न सकछन ्। 
संसदरी्य दलको ् ैठक पतन ् ारम्ार ् सरी स्मग्र प्रदशे सभा र संसदरी्य 
सत्मततका ितततवतधको स्मरीक्ा िददै आउने तदनको लाति त्याररी िन्न 
सकने हो भने अनभुवतवहरीन र अतहले क्म सहभािरी भएका सदस्यले 
पतन संसद्मा प्रभावकाररी भतू्मका तनवा्नह िन्न सकने तिए । तर त्यसो 
हुन सकेको तिएन । 

दलले सदस्यहरूलाई सव्निा तन्यन्त्रण्मा राखन खोजेको 
पाइ्यो । संसदरी्य परमपरा्मा खासखास तवि्य्मा संसदरी्य दलको 
तनण्न्य का्या्नन्व्यन िराउन तह्प लिाउने िररन्छ । तर सदासव्नदा 
घोतित र अघोतित तह्प्माफ्न त सदस्यहरूलाई तवचार सवतन्त्र 
प्रवाह िन्न तनिधे िरेको अनभुव सत्तापक्री्य सदस्यले नै व्यति िरे । 
प्रदशे सभाका सत्तापक्री्य सदस्यहरूले तवध्ेयक्मा तचत्त न्झु ेपतन 
सवरीकृतत्मा हुन्छ भन्न ु्या आफूलाई तचत्त न्झुकेा कुरा प्रततपक्का 
सदस्यलाई भन्न लिाउन ुदवुै तव्डम्नाका द्योतक हुन ्। झन ्प्रदशेको 
राजधानरी र ना्म टंुिो लाउने साव्नभौ्म अतधकार प्रदशे सभालाई ्मात्र ै
भए पतन ्यस्ातहर राजनरीततक दलको ्ैठक (संसदरी्य दलको ्ैठक 
होइन) ्मा त्यस्ारे तनण्न्य िररन ुअलोकतातन्त्रक पद्तत ति्यो । 

त्महरीन छलफल िन्न तवध्ेयकको अध्य्यन िनु्न र नजानेको तवि्य्मा 
जानकारको ्मद्दत तलनकुो अकको तवकलप छँदछैैन । ्यसतफ्न  
सदस्यहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । नरीतत तन्य्म तन्मा्नण िनने, 
सरकारका का्मको तनिरानरी िनने र सशुासन का्य्म िनने तजम्मवेाररी 

शनू््य्ाट सरुु िरेका प्रदशे सभाहरूले दईु वि्न्मा उललेख्य 
उपलत्ध हातसल िरेका तिए । क्म्नचाररीको अभाव र ्ारम्ारको 
सरुवा, क्मजोर भौततक पवूा्नधार, सचूना प्रतवतध्मा सरीत्मत पहुचँ, 
अनभुवको क्मरीजसता स्मस्याले स्ै प्रदशे सभाको ितततवतध्मा 
असर परेको ति्यो । अका्नततर चाहकेो काननू ्नाउन संघरी्य काननू 
्ाधक ्न््यो । तर ्यसता अनेकौ ँ क्मजोररीका ्ा्जदु पतन प्रदशे 
सभाले काननू तन्मा्नण्मा सतरि्यता दखेाए । त्यस्ाहके सत्मतत्माफ्न त 
सरकार्माति तनिरानरी िददै उसलाई जवाफदहेरी ्नाउन पतन प्रदशे 
सभाहरू केहरी हदसम्म सफल नै तिए । 

संसदरी्य पद्तत्मा संसद ्लाई सरकारको जननरी ्मातनन्छ र सरकारको 
िठन िनने अतन्त्म अतधकार संसद ््म ै तनतहत हुन्छ । त्यसैले सरकार 
संसदप्रतत जवाफदहेरी हुन्छ । तर सरकार्मा दलका उचच हतैस्यतका 
नेता हुने र तवकास तन्मा्नणका ्योजना उनरीहरू्ाटै आस िनु्नपनने 
भएकाले सत्तापक्री्य सदस्यहरू नेताको रापताप्मा क्मजोर 
दतेखए । प्रदशे २ ्ाहके स्ै प्रदशे्मा नेकपाकै पणू्न ्हु्मत र नेकपाकै 
सरकार छ । सिा्यरी सरकार तदने भएकाले ्यसतो हुन ुराम्ो हो । तर 
सँिसँिै ्यसले सरकार र प्रदशे सभा्रीच जवाफदतेहता भने क्मजोर 
्नाइतद्यो । ्मन्त्ररीहरू सदन्मा क्म उपतसित हुने, सत्मततले ् ोलाउँदा 
नआउने ्या त्नात्याररी आउने, कािजात ्मागदा सतजलै नपठाउने 
र धरैे ताकेता िनु्नपनने िनुासो रहकेो ति्यो । प्रभावकाररी तनिरानरी 
त् समभव हुन्छ ज् सरकार सदनलाई प्या्नप्त जानकाररी र सचूना 
उपल्ध िराउँछ र आफना तरि्याकलापलाई पारदशटी ्नाउँछ । प्रदशे 
सरकार्ाट भएका अतन्यत्मतता उजािर िन्न्मा संसदरी्य सत्मतत केहरी 
हदसम्म सफल भए पतन कार्ाहरीको तनदनेशन तदने्ाहके अरू केहरी 
िन्न नसकने हुनाले तरी तनररीह दतेखए ।

संतवधानले स्मावेशरी तसद्ान्त अिंरीकार िररी तवतभन्न पद्मा 
स्मावेतशता सतुनतचित िरेको छ । प्रदशे सभाका तवि्यित सत्मतत्मा 
सभापततको पद्मा भने स्मावेतशताको झलक राम्ररी आउन सकेको 
तिएन । प्रदशे सभा्मा सदस्यहरू उतत्तकै जानकार र अनभुवरी तिएनन ्। 
क्म अनभुवरी र राजनरीतत्मा क्म दखल भएका वि्न र स्मदुा्यको पतन 
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तवकासका ्योजना ्ाँ््डनेभन्दा ्महत्वपणू्न हो । ्मतदातालाई ्यस्ारे 
्झुाउने प्र्यास ्रु सदस्यहरू र अन््य स्ै सरोकारवालाले िनु्नपछ्न । 
प्रदशे सभा सदस्यको ्मखु्य का्म नै काननू ्नाउने हो । तर काननू 
्नाउने का्म अझ ै पतन धरैे सदस्यको प्राित्मकता्मा परेको छैन । 
तवकास तन्मा्नणले ्रु उनरीहरूको ध्यान तखचकेो ति्यो । प्रदशे 
सरकारले संघरी्य संसद ्को तसको िददै प्रदशे सभा सदस्यलाई पवूा्नधार 
तवकासको ना्म्मा रक्म तवतन्योजन िरे । ‘तनवा्नचन क्ेत्र तवकास 
कोि’ को का्या्नन्व्यन्मा ्ढरी लिाव राखदा प्रदशे सभा सदस्यले 
काननू तन्मा्नणलाई प्राित्मकता्मा राखनेन ्। अककोतफ्न  का्य्नपातलका 
र व्यवसिातपकाको अन्तघु्नलनको ्यसतो दघु्नटनाले सरकार र सदनको 
आ्या्म ्दतलतदएको ति्यो । झन ् ्यसले स्मानपुाततक र प्रत्यक् 
तनवा्नचन्ाट आएका प्रदशे सभा सदस्यहरू्रीच तवभदेको रेखा 
कोररतदएको ति्यो । 

प्रदशे सभाहरूले काननू ् नाइरहकेा त ् नाए, तर ततनको का्या्नन्व्यन 
भए नभएको्मा तरी जानकार तिएनन ्। सिानरी्य तहका लाति ् नाएको 

काननू के कसररी का्या्नन्व्यन िरर्यो ्या िररएन भन्ने्मा प्रदशे सभाले 
प्या्नप्त चासो तदएको पाइएन । अका्नततर ऐनको ्म्म्नअनरुूप नै 
प्रत्या्योतजत काननू ्नेको सतुनतचित िनने का्म पतन प्रदशे सभाको 
भए पतन त्यसतफ्न  खासै ध्यान जान सतकरहकेो पाइएन । 

अन्त्य्मा िददै तसकद ैजाने प्रतरि्या्मा प्रदशे सभा छन ्र ततनले आफनो 
अतसततव सिातपत िररसकेका छन ् । तवतभन्न चनुौतरीका ्ा्जदु 
ततनले हातसल िरेका उपलत्ध तनःसन्दहे उललेखनरी्य नै छन ् । ्यरी 
उपलत्धलाई सँिालद ैअतन क्मजोररी सपाददै न्याँ िोरेटो कोनु्न ्यरी प्रदशे 
सभाहरूको अ्को लक््य हुनपुछ्न । संघरी्य व्यवसिाको प्रादभुा्नवपतछ 
नै प्रदशे सभाको िठन भएको हो । ्यसको उपलत्धसँि संघरी्यताको 
भतवष्य पतन जोत्डएको छ । त्यसैले प्रदशे सतर्मा काननूको तन्मा्नण 
िनु्नका सािै सरकारलाई तजम्मवेार ्नाएर सशुासन का्य्म िररी 
संघरी्य व्यवसिालाई ्तल्यो ्नाउनेतफ्न  नै प्रदशे सभाको ध्यान जान ु
जरुररी छ ।
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१०

सझुाि

प्रदेश सभाकनो समुवचत वयिस्ापनका लावि
१. प्रदशे सभा्मा आवश्यक पत्रकार र दश्नकदरीघा्न सतहतको सभा हल, 

सत्मतत र संसदरी्य दलका लाति का्य्नकक्, पसुतकाल्यलिा्यत 
आवश्यक भौततक पवूा्नधार र स्ोतसाधनको व्यवसिा िनु्नपछ्न ।

२. सूचना प्रतवतधको प्र्योि िररी छलफलका तनण्न्य, सत्मततका 
प्रततवेदन, दैतनक का्य्नसूचरी र सूचनापत्रजसता ्महत्वपूण्न 
दसतावेजको अतभलेखरीकरणलाई चसुत ् नाइनपुछ्न । साव्नजतनक 
्महत्वका ्यसता सूचनाहरू्मा आ्म नािररकको सहज पहुचँ 
सतुनतचित िररनपुछ्न ।

३. संसदरी्य अभ्यास्मा दक् क्म्नचाररी प्या्नप्त संख्या्मा उपल्ध 
िराई उनरीहरूलाई आवतधक तातल्म तिा प्रतशक्णको व्यवसिा 
िररनपुछ्न । संसदरी्य अभ्यास्मा अभ्यसत नभएका क्म्नचाररीलाई 
आवश्यक अतभ्मखुरीकरण तिा तन्यत्मत तातल्म तदन जरुररी छ ।

प्रदेश सभाकनो कामलाई वनयवमत ्बनाउनका 
लावि 
४. प्रदशे सभालाई साझा क्ेत्रका तवि्य्मा काननू ् नाउन आवश्यक 

संघरी्य काननूहरू अतवलम् ्नाउनपुछ्न ।
५. प्रदशे सभाको तन्यत्मत र प्रभावकाररी सञचालनका लाति प्रदशे 

सरकारले स्म्य्म ैतवध्ेयक ्मस्यौदा त्याररी िररी प्या्नप्त त्जनेस 
प्रदान िनु्नपछ्न ।

६. तवि्यित सत्मततका ितततवतधलाई प्रभावकाररी र तन्यत्मत ् नाउन 
्ाँकी रहकेा सभापततको च्यन अतवलम् हुनपुछ्न ।

प्रदेश सभा सदसयहरूकनो प्रभािकािधी 
सहभाविताका लावि 

७. प्रदेश सभा्मा ्ृहत् एवं अि्नपूण्न सहभातिता सुतनतचित िन्न 
राजनरीततक दलहरूले आफना स्ै सदस्यहरूलाई कानून 

तन्मा्नण प्रतरि्या र तवि्यित छलफलजसता संसदरी्य अभ्यासका 
तवि्य्मा तन्यत्मत प्रतशक्ण तदनपुछ्न । तवशेििररी राजनरीततक 
एवं संसदरी्य अभ्यास्मा अनभुव नभएका सदस्यहरूलाई तवशिे 
अतभ्मखुरीकरण जरुररी छ । 

८. सभा्मखु, सत्मततका सभापतत, संसदरी्य दलका नेता र प्र्मखु 
सचेतक लिा्यतका ्महत्वपूण्न पदहरू्मा स्मानुपाततक 
स्मावेतशता क्मजोर देतखएको सन्दभ्न्मा आिा्मरी ्यसता 
तन्युतति्मा जातरी्य, लैंतिक एवं क्ेत्ररी्य तवतवधता सुतनतचित 
िररनपुछ्न ।

९. ्महत्वपणू्न तनण्न्य र छलफल्मा राजनरीततक दलहरूले आफना 
सदस्यहरूको सवतववेकी्य अतधकार उप्योि िनने वातावरण 
तन्मा्नण िररतदनपुछ्न । 

१०. सहभातितालाई प्रभावकाररी ्नाउन सदस्यहरूले सहजरूप्मा 
आफनो ्मातभृािा प्र्योि िन्न सकने वातावरण ्नाउनपुछ्न ।

प्रदेश सभा सदसयहरूकनो जिारदेवहताका 
लावि
११. सदस्यहरूले तवकास तन्मा्नणका का्म्ाहके तवध्ेयक तन्मा्नण र 

का्य्नकाररीको तनिरानरी िनने भतू्मकालाई ् ढरी प्राित्मकता तदनपुछ्न । 
१२. सभाको पूण्न ्ैठक र सत्मततका ्ैठक्मा कोर्म पुगने िररी 

सदस्यहरूको तन्यत्मत सहभातिता हुन ुअपररहा्य्न छ । 

सदनप्रवत सिकाि जिारदेहधी हुनका लावि
१३. प्रदशे सरकारहरूले प्रदशे सभाले िरेका तनण्न्य र तनदनेशनको उतचत 

का्या्नन्व्यन िनु्नपछ्न ।
१४. प्रदेश सरकारहरूले सदन्मा उठेका प्रश्नको जवाफ तनधा्नररत 

स्म्य्म ैतदनकुा सािै सत्मततले ्माि िरेका सचूना एवं कािजात 
तन्यत्मत उपल्ध िराई सदनप्रततको जवाफदतेहता सतुनतचित 
िराउनपुछ्न ।
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१. १ साव्नजतनक लेखा तशवनारा्यण िन्िाई जनजातत परुुि नेका

२. न््या्य, प्रशासन तिा तवधा्यन इन्द््मतण पराजलुरी खस आ्य्न परुुि नेकपा

३. सशुासन तिा ्योजना अजु्नन राई जनजातत परुुि नेकपा

४. अि्न ्मोहनकु्मार ख््डका खस आ्य्न परुुि नेकपा

५. सा्मातजक तवकास सररता िापा खस आ्य्न ्मतहला नेकपा

६. उद्योि, प्य्नटन तिा वातावरण सरीता िेवे जनजातत ्मतहला नेकपा

७. प्राकृततक स्ोत तिा पवूा्नधार तवकास सव्नधवज साँवा तलम्ु जनजातत परुुि नेकपा

८. २ साव्नजतनक लेखा - - - -

९. तवकास शखेअ्लु कला्म आजाद ्मतुसल्म परुुि स्माजवादरी पाटटी

१०. ्मतहला, ्ाल्ातलका तिा सा्मातजक न््या्य ज्यनलु राईन ्मतुसल्म परुुि राजपा

११. प्राकृततक स्ोत तिा वातावरण रा्मचन्द् ्मण्डल ्मधशेरी परुुि नेकपा

१२. कृति तिा भतू्म व्यवसिापन वरीरेन्द् प्रसाद तसंह ्मधशेरी परुुि नेपालरी कांग्रेस

१३. प्रदशे ्मात्मला अशोककु्मार ्यादव ्मधशेरी परुुि स्माजवादरी पाटटी

१४. अि्न तिा ्योजना ्मतनि कु्मार स्ुमन ्मधशेरी परुुि राजपा

१५. वाग्मतरी साव्नजतनक लेखा न्हुछे नारा्यण श्रषे्ठ जनजातत परुुि नेपालरी कांग्रेस

१६. उद्योि, प्य्नटन तिा वातावरण र्मा आले ्मिर जनजातत ्मतहला नेकपा

१७. प्रदशे ्मात्मला ्माधवप्रसाद पौ्ेडल खस आ्य्न परुुि नेकपा

१८. तशक्ा, सवासथ्य तिा कृति घनश्या्म दाहाल खस आ्य्न परुुि नेकपा

१९. अि्न तिा तवकास सरेश नेपाल खस आ्य्न परुुि नेकपा

२०. िण्डकी साव्नजतनक लेखा कु्मार ख््डका खस आ्य्न परुुि नेपालरी कांग्रेस

२१. अि्न तिा तवकास तदपक कोइराला खस आ्य्न परुुि नेकपा

२२. प्रदशे ्मात्मला कृषण्हादरु िापा जनजातत परुुि राज्मो

२३. तवधा्यन सत्मतत ्मोहन रेग्मरी खस आ्य्न परुुि नेकपा

२४. ५ साव्नजतनक लेखा सत्मतत त्डललरी्हादरु चौधररी जनजातत परुुि नेपालरी कांग्रेस

२५. प्रदशे ्मात्मला तिा काननू दा्माकु्माररी श्मा्न खस आ्य्न ्मतहला नेकपा

२६. सा्मातजक तवकास दृिनारा्यण पाण्ेड्य ्मधशेरी परुुि नेकपा

२७. अि्न, उद्योि तिा प्य्नटन दतधरा्म न््यौपाने खस आ्य्न परुुि नेकपा

२८. भौततक पवूा्नधार तिा तवकास आशा सवण्नकार दतलत ्मतहला नेकपा

२९. कृति, वन तिा वातावरण तवज्य्हादरु ्यादव ्मधशेरी परुुि स्माजवादरी पाटटी
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३०. कणा्नलरी साव्नजतनक लेखा तदन्न्ध ुश्रषे्ठ जनजातत परुुि नेपालरी कांग्रेस

३१. तवधा्यन तिा प्रदशे ्मात्मला पद्म्हादरु रोका्य खस आ्य्न परुुि नेकपा

३२. अि्न तिा प्राकृततक स्ोत अम्मर्हादरु िापा खस आ्य्न परुुि नेकपा

३३. सा्मातजक तवकास राज ुनेपालरी दतलत ्मतहला नेकपा

३४. सदुरूपतचि्म साव्नजतनक लेखा कु्माररी नन्दा ््म खस आ्य्न ्मतहला नेपालरी कांग्रेस

३५. अि्न, तवकास तिा प्राकृततक स्ोत हक्न ्हादरु कँुवर खस आ्य्न परुुि नेकपा

३६. तवधा्यन तिा प्रदशे ्मात्मला नेपाल ुचौधररी जनजातत परुुि नेकपा

३७. सा्मातजक तवकास कुन्तरी जोशरी खस आ्य्न ्मतहला नेकपा



डेमोक्रसी िरसोसर् से टर नेपाल
कुमारीपाटी, लिलतपरु
फोन : ०१-५५३७५५२

www.democracyresource.org

प्रदशे सभाले काननू बनाउने र सरकारको िनगरानी गनेर् भिूमका कित प्रभावकारी 
पमा गिररहकेा छन् भ ने त यले संघीयता कायार् वयनको िदशा पिह याउन 

म त गछर् । प्रदशे सभाका सु आती गितिविध र उपलि ध भिव यका लािग समते 
मागर्िनदेर्शक हुन सक्छन ्। यसमािथ नागिरक अिभमतबाट िनवार्िचत जनप्रितिनिधले 
गनेर् कामकारबाही सावर्जिनक चासो र बहसका िवषय हुन ्। यसैले यो अ ययनमा 
प्रदशे सभाका छलफलमा सद यको सहभािगताका िविवध पक्षलाई केलाइएको 
छ । यो प्रितवेदनले प्रदशे सभाका गितिविध तथा कामकारबाहीलाई मलूधारको 
बहसमा याउन सहयोग गनेर्छ । 
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