
नेपालको संविधानबमोविम पविलो पटक रावट्रिय सभा गठन भएपश्ात काननू वनमामाण गरेर आफनो 
विधावयकी कायमा सवरियतापिूमाक गर्दै आएको छ । खास गरी संघीयता कायामानियनका वनव्त 
आिशयक काननू, नेपालको संविधानका निीन वयिस्ाको कायामानियन स्बवनधत काननू र राजय 
सञ्ालनसँग स्बवनधत काननू वनमामाणमा यसले मित्िपणूमा भवूमका खलेेको छ । नेपाल सरकारले 
र्तामा गरेका विवभनन विधयेकमा सैद्ावनतक सपष्टताका सा्ै गणुसतर िवृद् गनमा रावट्रिय सभा एिं तयस 
अनतगमातको विधायन वयिस्ापन सवमवतमा भएका संशोधन एिं छलफलको उललेखनीय योगर्ान 
छ । त्ावप प्रवतवनवध सभाबाट पाररत भई आएका विधयेकिरूमा रावट्रिय सभाले उललेखनीय 
पररितमान र छलफल गरेको र्वेखरँ्नै । राजय सञ्ालनको वनवमत्त आिशयक पनने अनय विधयेकमा 
रावट्रिय सभामा सर्सयिरूको समान अग्रसरता समते पाइरँ्नै । अझ संघीयताको मममाविपरीत र सिा म्ा 
समिूको रुव्लाई स्बोधन गनमा लयाइएका कवतपय विधयेकिरू पवन रावट्रिय सभाबाट पाररत भएका 
छन ् । यसबाट विधयेकमाव् रावट्रिय सभाले गनुमापनने सकू्म परीक्षणको संिैधावनक वि्मिेारीबारे 
रावट्रिय सभामाव् प्रश्न उ ठ्न सकने र्वेखनछ । 

विधावयकी कायमासँगसँगै उत्तर विधावयकी कायमामा पवन रावट्रिय सभाको गिन वि्मिेारी छ । 
रावट्रिय सभाले ऐन कायामानियन मापनका लावग केिी कायमा अगावि बढाएको छ । ऐन कायामानियन 
मापनस्बनधी अिधारणा र प्रयोग नेपालमा नयाँ िुनाले यसको वयिस्ापन एिं मापर्णि वनधामारण 
गनने कायमा ्नुौतीपणूमा छ । प्रतयायोवित अवधकारको प्रयोग गरी बनेका काननूको समीक्षा र 
पनुरािलोकनका लावग रावट्रिय सभाले केिी कर्म ्ाले पवन ्प ग्भीर एिं गिन वि्मिेारी बिन 
गनुमापनने र्वेखनछ । प्रतयायोवित अवधकारको सीमाबाविर गई काननू वनमामाण गनने एिं राजयको स्ोत 
साधनको प्रयोग गनने कायमा रोकने वि्मिेारीप्रवत रावट्रिय सभा ्प कवटबद् िुन आिशयक छ ।
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1 

राष्ट्रिय सभाको ष्िधायन काय्यप्रणाली

१. पषृ्ठभूमि 

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अपनाई नयाँ संविधानमार्फ त संघ, 
प्रदशे र स्ानीय तहमा राजय शवतिको बाँडराँट गररएको छ । यी तीन 
तहमा क्रमशः संघीय संसद,् प्रदशे सभा र गाउँ सभा िा नगर सभाले 
काननू वनमा्फण गछ्फन ् । संघीय संसद ्मा प्रवतवनवध सभा र रावट्रिय 
सभा गरी दईु सदन छन ् । संविधानको पररकलपनाअनरुूप राजयको 
शासन प्रणाली रूपानतरण गनने र संघीय वयिस्ाको काया्फनियन गनने 
गहन विममिेारी संघीय संसदल्ाई छ । तयसका लावग तीन तहका 
सरकारका अवधकार बाँडराँटको आधार र मापदणड बनाउने काम 
संघीय संसदक्ो हो । सा्ै, प्रदशे एिं स्ानीय सरकारका प्रशासवनक 
संरचनाको वनमा्फण एिं मानि स्ोतको वयिस्ापन लगायतका 
विषयसँग समबवनधत काननू वनमा्फणको विममिेारी पवन यही 
संसदक्ो हो । तयसबाहके यस संसदले् नागररकका विशषे एिं निीन 
संिैधावनक मौवलक हकको काया्फनियन सवुनवचित गन्फ त्ा संघीय 
सरकार सञचालनका लावग वनयवमत रूपमा आिशयक काननूको 
वनमा्फण पवन गनु्फपछ्फ । 

नेपालमा २०१९ सालको संविधान र २०६३ सालको अनतररम 
संविधानबाहके अनय सबै संविधानले वविसदनातमक संसदक्ो 
वयिस्ा गरेका व्ए । ती दईुलाई रावट्रिय सभा या माव्ललो सदन र 
प्रवतवनवध सभा अ्िा तललो सदन भनने गररएको छ । यसअवघका 
अभयास एकातमक शासन वयिस्ाअनतग्फत व्ए भने संघीय शासन 
प्रणाली अिलमबन गरेपवछ दिुै सदनको भवूमका केही बदवलएको 
छ । माव्ललो सदन अ्ा्फत ्रावट्रिय सभा स्ायी सभा हो । यसमा 
विज्ञहरूको प्रवतवनवधति हुने भएकाले प्रवतवनवध सभामा रािनीवतक 
बाधयता या अनय कारणले त्वुटपणू्फ काननू बने पवन तयसलाई रोकने, 
सचयाउने यसले गन्फ सकछ । संघ सरकारले संघीयताको मम्फविपरीत 
अवधकार केनद्ीकरणका लावग तललो सदनको उपयोग गन्फ पवन सकने 
भएकाले तयसलाई वनयनत्ण गनने मखुय विममिेारी रावट्रिय सभाको 
हुने पररकलपना गररएको व्यो ।1 तस ््फ संघीय काननू बनाउँदा प्रदशे 
र स्ानीय तहको अवधकारलाई सवुनवचित गनने, प्रवतवनवध सभाबाट 
कवतपय समयमा काय्फपावलकाको दबाबमा परेर पाररत भएका 

1 संविधान सभा वयिस्ावपकीय अङ्गको सिरूप वनधा्फरण 
सवमवत । २०६६ । संविधान सभा व्यिस्ाविकी्य अङ्गको सिरूि वनधाधारण 
सविवि अिधारणा ित्र सवििको प्ारव्भक िस्ययौदा प्वििेदन २०६६ । 
काठमाडौ ँ: संविधान सभा सवचिालय । 

विधयेकलाई मवसनोसँग केलाउने, आिशयकताअनसुार सचयाउने र 
सझुाि वदने िसता भवूमका रावट्रिय सभाको हो ।2 

“आिशयक नयाँ काननूको वनमा्फण, प्रचवलत काननूहरूको आिशयक 
संशोधन, अनािशयक ऐनहरूको खारेिी र ऐनहरूको काया्फनियनको 
अिस्ा अधययनमार्फ त नीवतगत वनगरानी गनु्फ नै रावट्रिय सभाको 
विधावयकी काय्फ हो । यसका विधावयकी काय्फलाई पिू्फविधावयकी, 
विधावयकी र उत्तरविधावयकी गरी तीन चरणमा विभािन गन्फ 
सवकनछ । पिू्फविधावयकी चरणमा नीवत पवहचान, विषय विशे्षण, 
ढाँचा वनमा्फण, मसयौदा लेखन आवद काय्फ पछ्फन ्।”3 यी काय्फ विवभनन 
मनत्ालय र मनत्ी पररषदस्ँग समबवनधत हुने भएकोले यस चरणलाई 
अधययनमा समवेटएको छैन । यो अधययन रावट्रिय सभाको विधावयकी 
र उत्तरविधावयकी काय्फप्रणालीमा मात् केवनद्त छ । 

२. अध्य्यन मिमि 

यो अधययन रावट्रिय सभाको पवहलोदवेख छैटौ ँ अवधिेशनसमम 
भएका विधावयकी काय्फमा केवनद्त छ । रावट्रिय सभामा चार ओटा 
विषयगत सवमवत छन ्। तयसबाहके प्रवतवनवध सभा र रावट्रिय सभाका 
सदसय सवममवलत दईु संयतुि सवमवत छन ्।4 रावट्रिय सभा अनतग्फतका 
विधायन वयिस्ापन सवमवत र प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी 
आश्ासन सवमवतले मलूतः विधावयकी काय्फ गछ्फन ्। यो अधययन ती 
सवमवतको विधावयकी काय्फमा मात् सीवमत छ । यस अधययनका लावग 
रावट्रिय सभामा दता्फ भएका र प्रवतवनवध सभामा दता्फ भई सनदशेसवहत 
रावट्रिय सभामा प्राप्त भएका विधयेकमाव् रावट्रिय सभा सदसयहरूले 
हालेको संशोधन प्रसताि र विधायन वयिस्ापन सवमवतले विवभनन 
विधयेकबारे तयार पारेका प्रवतिेदनहरूलाई उपयोग गररएको व्यो । 
सा्ै, रावट्रिय सभाका बहालिाला त्ा पिू्फ सदसयहरू र रावट्रिय 

2 संसदीय अधययन त्ा अनसुनधान शाखा । २०७५ । रावट्रि्य सभा 
िररच्य िवुसिका । काठमाडौ ँ: संसदीय अधययन त्ा अनसुनधान शाखा, संघीय 
संसद ्सवचिालय ।

3 गरुुङ, परशरुाम मघेी । २०७७ । नेिालिा काननूको सािाविक िाँच 
(उत्तरविधाव्यकी िरीक्षण) । काठमाडौ ँ: विधायन वयिस्ापन सवमवत, रावट्रिय 
सभा, संघीय संसद ्।

4 विधायन वयिस्ापन सवमवत, प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी 
आश्ासन सवमवत, वदगो विकास त्ा सशुासन सवमवत र रावट्रिय सरोकार 
त्ा समनिय सवमवत विषयगत सवमवत हुन ् । संसदीय सनुिुाइ विशषे सवमवत 
र राजयका वनदनेशक वसद्ानत, नीवत र दावयतिको काया्फनियन, अनगुमन त्ा 
मलूयाङ्कन सवमवत संयतुि सवमवत हुन ्।
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सभाका विवभनन सवमवतका कम्फचारीहरूसँग अनतिा्फता्फ गररएको 
व्यो ।5 रावट्रिय सभाबारे प्रकावशत सामग्ीहरू पवन अधययनका 
लावग प्रयोग गररयो । संघीयता काया्फनियनमा रावट्रिय सभाको 
भवूमकालाई हने्फ संघीय संसद ्बाट पाररत भएका केही ऐनको समीक्ा 
गररएको छ । ती काननूहरू संघ, प्दशे र स्ानी्य िि (सिनि्य ि्ा 
अनिरस््बनध) ऐन, २०७७, प्दशे लोक सेिा आ्योग (आधार र 
िािदण्ड वनधाधारण) ऐन, २०७५, प्िरी किधाचारी सिा्योिन ऐन, 
२०७६, र नेिाल प्िरी र प्दशे प्िरी (का्यधा सञचालन, सिुरीिेक्षण र 
सिनि्य) ऐन, २०७६ हुन ्। 

प्रवतिदेनको यसपवछको खणडमा रावट्रिय सभाको बनोट र संघीय 
वयिस्ापन काय्फविवधसमबनधमा सवंिधानमा भएको वयिस्ाबारे 
उललेख छ । चौ्ो खणड, विधावयकी प्रवक्रयाका अभयासबारे छ 
िसमा विधायन वयिस्ापन सवमवतमा विधयेकमा हुने संशोधन 
त्ा छलरलको तौरतररकाबारे चचा्फ छ । विधयेक संशोधनमा 
रावट्रिय सभा सदसयहरूको सहभावगताबारे पाँचौ ँ खणडमा उललेख 
गररएको छ । यसमा उनीहरूको समग् सहभावगता, लैङ्वगक 
आधारमा हुने सहभावगता र रािनीवतक दलका आधारमा हुने 
सहभावगतालाई केलाइएको छ । तयसपवछको छैटौ ँखणडमा संघीयता 
काया्फनियनसमबनधी विधयेकहरूको समीक्ा गददै रावट्रिय सभाले 
सघंीय सनदभ्फमा काननू वनमा्फणमा खलेेको भवूमकाको लेखािोखा 
गररएको छ । तयसका सा्ै निीन काय्फ र राजय सञचालनसमबनधमा 
दता्फ भएका विधयेकमाव् रावट्रिय सभाले गरेका संशोधनलाई पवन 
यहाँ समवेटएको छ । सातौ ँखणड रावट्रिय सभामा दता्फ भएको एउटा 
मात् गरैसरकारी विधयेकबारे छ । आठौ ँखणड रावट्रिय सभाको उत्तर 
विधावयकी भवूमकामा केवनद्त छ िसमा ऐन काया्फनियन मापन र 
प्रतयायोवित विधायन वयिस्ापनसमबनधी काय्फबारे उललेख छ । 
रावट्रिय सभाको विधावयकी काय्फमा विद्यमान चनुौतीबारे निौ ँखणडमा 
चचा्फ गररएको छ र अनतयमा अधययनको वनट्कष्फ वदइएको छ । 

३. सिैंिामनक व्यिस्ा 

नेपालको संविधानमा प्रवतवनवध सभा र रावट्रिय सभा गरी वविसदनातमक 
संघीय वयिस्ावपकाको पररकलपना गररएको छ । रावट्रिय सभामा 

5 यस अधययनका लावग अनतिा्फता्फ गररएका वयवतिहरूका भनाइ उद्धृत गदा्फ 
यहाँ नाम उललेख गररएको छैन । तर संसद ्मा िा अनय माधयमबाट साि्फिवनक 
भएका सामग्ीबाट वतनको विचार उपयोग गरेको अिस्ामा भने वयवतिको नाम 
नै उललेख गररएको छ ।

२२ मवहलासवहत ५९ सदसय हुने प्रािधान छ । प्रदशे सभा सदसय, 
गाउँपावलकाका अधयक् र उपाधयक् त्ा नगरपावलकाका प्रमखु 
त्ा उप-प्रमखु रहकेो एक वनिा्फचक मणडलले ५६ सदसय छानछन ्। 
प्रदशे सभा सदसय त्ा पावलकाका अधयक्/प्रमखु र उपाधयक्/उप-
प्रमखुको मतभार भने ररक-ररक हुने वयिस्ा छ ।6 वनिा्फचक 
मणडलले मतदान गरेर प्रतयेक प्रदशेबाट कमतीमा तीन मवहला, 
एक दवलत, अपांगता भएका वयवति िा अलपसंखयक एक िना र 
अनय गरी िममा आठ िना वनिा्फवचत हुनछन ् । नेपाल सरकारको 
वसराररसमा राट्रिपवतबाट कमतीमा एक मवहलासवहत तीन सदसय 
मनोवनत गररनछ । वनिा्फवचत सदसयको पदािवध छ िष्फको हुनछ । 
तर पवहलो पटक भने गोला प्र्ाविारा एक वतहाइ सदसयको दईु िष्फ, 
अकको एक वतहाइको चार िष्फ र बाँकी एक वतहाइ सदसयको छ िष्फको 
पदािवध कायम गररनछ । अवन प्रतयेक दईु िष्फमा एक वतहाइको 
वनिा्फचन गररनछ ।

संविधानको धारा ५७ अनसुार संघीय संसदले् अनसुचूी-५ (संघको 
अवधकार सचूी), अनसुचूी-७ (संघ र प्रदशेको साझा अवधकार सचूी) 
र अनसुचूी-९ (संघ, प्रदशे र स्ानीय तहको साझा अवधकार सचूी) 
मा उललेख गररएअनसुार वयिस्ावपकीय अवधकार प्रयोग गन्फ 
पाउँछ ।

अ ््फ विधयेक संघीय संसदक्ो प्रवतवनवध सभामा मात् प्रसततु गन्फ 
सवकनछ । तयस बाहकेका अनय विधयेक संघीय संसदक्ो कुनै पवन 
सदनमा प्रसततु गन्फ वमलछ । अ ््फ विधयेक र सरुक्ा वनकायसँग 
समबवनधत विधयेक सरकारी विधयेकको रूपमा मात् प्रसततु गन्फ 
सवकनछ । प्रवतवनवध सभाले पठाएको अ ््फ विधयेक रावट्रिय सभाले 
प्राप्त गरेको १५ वदनवभत् कुनै सझुाि भए सोसवहत प्रवतवनवध सभामा 
वरता्फ पठाई सकनपुछ्फ । अनय्ा उति विधयेक सोही अिस्ामा 
प्रमाणीकरणको लावग राट्रिपवतसमक् पेश गनने अवधकार प्रवतवनवध 
सभालाई छ । 

अ ््फ विधयेकबाहके अनय विधयेक प्रवतवनवध सभाले पाररत गरी 
रावट्रिय सभामा पठाएको दईु मवहनावभत् सोही अिस्ामा पाररत 
गरी या सझुािसवहत प्रवतवनवध सभामा वरता्फ पठाउन ुपछ्फ । अनय्ा 
प्रवतवनवध सभाले बहुमतको वनण्फयबाट प्रमाणीकरणको लावग 
राट्रिपवत समक् पेश गन्फ सकछ । प्रवतवनवध सभाले पठाएको 
विधयेक रावट्रिय सभाले सिीकारसवहत पाररत गरी वरता्फ पठाएमा 
प्रमाणीकरणको लावग राट्रिपवत समक् पेश गररनछ । रावट्रिय सभाले 

6 रावट्रि्य सभा वनिाधाचन ऐन, २०७५ अनसुार प्रदशे सभा सदसयको मतभार 
४८ र पावलकाका अधयक्/प्रमखु र उपाधयक्/उप-प्रमखुको मतभार १८ हो । 
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असिीकधृ त गरेमा िा संशोधनसवहत प्रवतवनवध सभामा वरता्फ पठाएमा 
प्रवतवनवध सभाको बहुमतले उति विधयेक प्रसततु रूपमा (प्रवतवनवध 
सभाले रावट्रिय सभामा पठाएको सिरूप) िा रावट्रिय सभाको 
संशोधनसवहत पनुः पाररत गरी प्रमाणीकरणका लावग राट्रिपवत समक् 
पेश गछ्फ । 

रावट्रिय सभामा दता्फ भई प्रवतवनवध सभामा पठाइएको विधयेक 
प्रवतवनवध सभाले य्ारूपमा पाररत गरी रावट्रिय सभामा वरता्फ 
पठाएमा प्रमाणीकरणको लावग रावट्रिय सभाको अधयक्को तर्फ बाट 
राट्रिपवत समक् पेश गररनछ । प्रवतवनवध सभाबाट संशोधनसवहत 
वरता्फ आएमा उति विधयेक रावट्रिय सभामा पनुः पेश गररनछ । 
संशोधन सवहतको विधयेक बहुमतले पाररत गरेमा प्रमाणीकरणको 
लावग राट्रिपवत समक् पठाइनछ ।

रावट्रिय सभाले पाररत गरेको तर प्रवतवनवध सभाले असिीकार गरेको 
िा प्रवतवनवध सभाले संशोधनसवहत रावट्रिय सभामा वरता्फ पठाए पवन 
रावट्रिय सभा तयसतो संशोधनमा सहमत हुन नसकेमा तयसतो विधयेक 
दिुै सदनको संयतुि बैठकमा प्रसततु गररनछ । संयतुि बैठकले िनु 
रूपमा पाररत गछ्फ सोही रूपमा राट्रिपवत समक् प्रमाणीकरणको लावग 
पठाइनछ ।

४. मििाम्यकी प्रमरि्याका अभ्यास

विधावयकी प्रवक्रया “एउटा विधयेक संसद ्मा प्रसततु गरेदवेख पाररत 
गनने सममको वयिवस्त प्रवक्रया हो । यो वनयमविारा वनवचित र वनधा्फररत 
काय्फविवधको आधारमा क्रमबद् रूपमा अवघ बढ्छ ।”7 मलूत: 
बेलायतको संसदीय वयिस्ामा आधाररत यो प्रवक्रयालाई वयिवस्त 
गन्फ प्विवनवध सभा वन्यिािली, २०७५ र रावट्रि्य सभा वन्यिािली, 
२०७५ ले विसतधृत काय्फविवध वनधा्फरण गरेका छन ्। संसद ्मा विधयेक 
दता्फदवेख पाररत सममको प्रवक्रयालाई संसदीय प्रचलनमा विधयेकको 
प्र्म िाचन, ववितीय िाचन र तधृतीय िाचन भवननछ । नेपालको 
संसद ्मा पवन विधयेक वनमा्फणमा ती चरणहरू परूा गररनछ ।8 यो खणड 
रावट्रिय सभामा ती चरणवभत् हुने प्रमखु अभयासहरूको लेखािोखा 
हो ।

7 राई, अवधराि । २०७५ । संघीय संसदक्ो विवध वनमा्फण प्रवक्रया र दईु 
सदन बीचको वभननता । संघी्य संसद ्सेिा सिाररका ७(६) : १६६–१७२ ।

8 गौतम, भरतराि । २०७५ । काननू वनमा्फणको संसदीय प्रवक्रया : प्र्म, 
ववितीय र तधृतीय िाचन । संघी्य संसद ्सेिा सिाररका ७(६) : ८–१४ ।

४.१ मििे्यकिाम् सरोकारिालासगँ छलफल त्ा 
अनतमरिरि ्या 

प्रवतवनवध सभाबाट सनदशेसवहत पठाइएको विधयेक िा रावट्रिय 
सभामा नै दता्फ भएको विधयेकमा सैद्ावनतक छलरल सवकएपवछ 
दरािार छलरल अगावड बढ्छ । विधयेकको ्ोरै दरामा मात् 
संशोधन परेमा या विधयेकलाई चाँडो पाररत गनु्फ परेमा रावट्रिय 
सभाको पणू्फ बैठकमा नै दरािार छलरल गरेर टुङ्गयाउने अभयास 
छ । तर विधयेकका धरैे दरामा संशोधन परेमा रावट्रिय सभाले दरािार 
छलरलका लावग विधायन वयिस्ापन सवमवतमा पठाउँछ । धरैे 
संशोधन नपरेको अिस्ामा पवन विधयेकको महत्ि िा गामभीय्फको 
कारणबाट मलू सभामा छलरल नगरी विधायन सवमवतमा 
ववितीय िाचनका लावग विधयेक पठाउने प्रचलन छ । सवमवतमा 
विधयेकमाव् दरािार छलरल शरुू हुनअुगावड विधयेक प्रसततु 
गनने मनत्ी, सवचि, काननू नयाय त्ा संसदीय मावमला मनत्ालयका 
प्रवतवनवधबाट विधयेक लयाउनकुा कारण, उद्शेय र अिधाराणातमक 
विषयमा छलरल गररनछ । तयसपचिात ् समबवनधत विषय विज्ञ, 
काननूिेत्ता, सरोकारिाला, ऐन काया्फनियन गनने अवधकारीहरूसँग 
यसको सैद्ावनतक र वयािहाररक पक्मा छलरल गररनछ ।9 

विधायन वयिस्ापन सवमवतमा विधयेक आएपवछ सरोकारिालासँग 
र स्ानीय सतरमा पवन आिशयकताअनसुार छलरल गन्फ 
सवकनछ । सोहीअनसुार कवतपय विधयेकबारे तयसता छलरल भएका 
पवन छन ् । वतनले सरोकारिालाको चासोलाई समबोधन गनु्फका 
सा्ै विधयेकलाई सिीकाय्फ र समधृद् बनाउन सहयोग पऱुयाएका 
छन ् । नेिाल विव्ड्या काउवनसल विध्ेयक, २०७५ माव् सात 
ओटै प्रदशेमा नागररक समािका प्रवतवनवध, वमवडयासमबनधी संघ 
संस्ाका प्रवतवनवध, पत्कार आवदसँग अनतवक्र्फ या गररएको व्यो । 
दता्फ हुदँा वििावदत बनेको यो विधयेक अनतयमा ्पैु्र संशोधनसवहत 
रावट्रिय सभाबाट सि्फसममत पाररत भयो । तयसतै संघ, प्दशे र 
स्ानी्य िि (अनिरस््बनध व्यिस्ािन) विध्ेयक, २०७५ माव् 
पवन सात ओटै प्रदशेमा सरोकारिालासँग छलरल गररएको व्यो । 
रावट्रिय सभामा दता्फ भएको यो विधयेकमा सघन छलरलपवछ धरैे 
संशोधन गररयो । संघीयता काया्फनियनको प्रारवमभक चरणमा तीन 
तहको अनतरसमबनध वयिस्ापन गन्फ यो विधयेक महत्िपणू्फ हुने 
ठावनएको छ । 

9 विधायन वयिस्ापन सवमवत । २०७७ । विधा्यन व्यिस्ािन सविवि : 
िाव्धाक प्वििेदन २०७६/७७ । काठमाडौ ँ: विधायन वयिस्ापन सवमवत, संघीय 
संसद ्सवचिालय । 
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कमिोरी हुन सकछ । यही कमिोरीले मरेो रािनीवतक िीिन समाप्त 
हुनसकछ । समहूमा संशोधन हालदा कमिोरी भए पवन वनयतपणू्फ 
ढंगले गरेको होइन भनने कुरा बझुाउन सवकनछ । दोस्ो कारण सिा ््फ 
समहूबाट बचन ु हो । काननूमा सिा ््फहरू पवन िोवडएका हुनछन ् । 
वतनका कारण सिा ््फ समहूहरूले संशोधनकता्फलाई प्रलोभन दखेाउन 
िा धमकी वदन पवन सकछन ् । संशोधनकता्फ एक िना मात्ै हुदँा 
यसलाई मनाए पगुछ भनने हुनछ । सामवूहक रूपमा संशोधन प्रसताि 
हालदा भने यो संशोधन कसको हो भनने कुरा सिा ््फ समहूले ्ाहा 
पाउँदनैन ्। वतनको धमकी र प्रलोभन दिुैबाट अलग बसनको लावग 
प्रायः समहूमा संशोधन प्रसताि हालछु ।”

प्रदशे सभा सदसयहरू र समबवनधत प्रदशे वभत्का पावलकाका 
अधयक्/प्रमखु र उपाधयक्/उप-प्रमखुहरूले रावट्रिय सभाका सदसय 
चनेुर पठाउँछन ् । तस ््फ संघीय तहमा स्ानीय तह र प्रदशेको 
प्रवतवनवधति रावट्रिय सभाले गनु्फपनने बझुाइ छ । प्रदशे र स्ानीय 
तहलाई नेपालको संविधानले वदएको अवधकार अवतक्रमण हुने 
गरी संघीय सरकारले सदनमा विधयेक दता्फ गरेको रावट्रिय सभाका 
सदसयहरूको अनभुि छ । वशक्ा, िन, खलेकुद, भवूमसमबनधी 
विधयेकहरू प्रदशे र स्ानीय तहको अवधकार कटौती हुने र संघीय 
सरकार बवलयो हुने गरी लयाइएका तयसता विधयेकका उदाहरण 
हुन ्। संविधानका मम्फविपरीत दता्फ भएका यी विधयेकलाई संविधान 
अनकूुल पररित्फन गन्फ प्रवतवनवध सभामा भनदा रावट्रिय सभामा बढी 
संशोधन परेको रावट्रिय सभाका सदसयहरूको दाबी व्यो । 

रावट्रिय सभामा दता्फ भएका विधयेकमा भनदा प्रवतवनवध सभाबाट 
सनदशेसवहत आएका विधयेकमा तलुनातमक रूपमा कम संशोधन 
प्रसताि पनने गरेको पाइनछ । वसद्ानततः विधयेक वनमा्फणको क्रममा 
तललो सदनमा भएका त्वुटहरूलाई माव्ललो सदनले विज्ञताको 
आधारमा रोकन िा पनुः परीक्ण गराउन सकदछ ।10 यद्यवप संविधानको 
वयिस्ाअनसुार रावट्रिय सभाको संशोधनलाई प्रवतवनवध सभाले 
असिीकार गन्फ सकछ । “रावट्रिय सभाले पाररत गरेको तर प्रवतवनवध 
सभाले असिीकार गरेको िा प्रवतवनवध सभाले संशोधनसवहत रावट्रिय 
सभामा वरता्फ पठाएको तर रावट्रिय सभा तयसतो संशोधनमा सहमत हुन 
नसेकेको अिस्ामा विधयेक सदनको संयतुि बैठकमा प्रसततु हुनछ । 
तयस बैठकले विधयेकलाई प्रसततु रूपमा िा संशोधनसवहत पाररत 
गरेमा विधयेक उतपवत्त भएको सदनले प्रमाणीकरणका लावग राट्रिपवत 

10 संघीय संसद ्सवचिालय । २०७५ । रावट्रि्य सभा िररच्य िवुसिका । 
संघीय संसद ्सवचिालय । काठमाडौ ँ: संघीय संसद ्सवचिालय ।

४.२ मििे्यकिाम् सशंोिन

रावट्रिय सभामा सैद्ावनतक छलरलको प्रवक्रया समाप्त भएपवछ 
सांसदहरूले विधयेक संशोधन प्रसताि पेश गन्फ सकछन ्। यसका लावग 
वनयमािलीले ७२ घणटाको अिवध तोकेको छ । सामानय अिस्ामा 
र छोटो आकारका विधयेक आउँदा यो समय पया्फप्त छ । तर कवतपय 
समयमा लामा-लामा विधयेक आउने र एकै वदन एकभनदा बढी 
विधयेकमाव् सैद्ावनतक छलरल पवन हुनसकने भएकाले तयसतो 
वस्वतमा ७२ घणटावभत् सबै विधयेकमा संशोधन प्रसताि हालनलाई 
सो समय अपया्फप्त र अवयािहाररक हुने गरेको छ । रावट्रिय सभा 
विधायन वयिस्ापन सवमवतका एक सदसयले भने, “कवहलेकाही ँ
दईु-तीन ओटा विधयेक पवन एकै चोवट आउँछन ् । तयसतो बेलामा 
दबाब महससु हुनछ । विधयेक अधययन गनु्फ पऱयो । तयोसँग समबवनधत 
परुाना ऐन पवन हनेु्फ पऱयो । संविधानसँग पवन विधयेकलाई वभडाउन ु
पऱयो । कवहलेकाही ँसमबवनधत विधयेकको विषयमा आरूलाई ज्ञान 
हुदँनै र िानकार विज्ञहरूको पवहचान गरी सललाह वलन ु पऱयो । 
तयसैले छोटो समयमा धरैे विधयेकको संशोधन प्रवक्रयामा िान ुपऱयो 
भने काननूले वयिस्ा गरेको समय अपया्फप्त छ ।” 

विधायन वयिस्ापन सवमवतमा दरािार छलरलको लावग रावट्रिय 
सभाका सदसयहरूले एकल िा सामवूहक रूपमा संशोधन प्रसताि 
हालछन ् । विधयेकमा एउटै िा ररक दलका सदसयहरूले एकल 
र समहूमा संशोधन प्रसताि हालन सकदछन ् । तर ररक दलका 
सदसयहरूसँग वमलेर सामवूहक संशोधन प्रसताि हालने अभयास भने 
पाइएन । बरु, विधयेकको उही दरामा उसतै संशोधन दलअनसुार 
ररक समहू बनाएर िा एकल रूपमा हालने अभयास भने दवेखनछ । 
सामवूहक रूपमा संशोधन प्रसताि हावलए पवन तयसको मसयौदा तयार 
गनने काम वनवचित सदसयहरूले मात् गछ्फन ् । सबै सदसय उवत्तकै 
सवक्रय नहुने र छलरलमा पवन वनवचित वयवति बढी सवक्रय हुने 
बताइयो । संशोधन प्रसतािका लावग पवन वनवचित वसप चावहने हुनाले 
केही वयवतिले मसयौदा तयार पानने र तयसमा सहमत अनय सदसयको 
पवन नाम संशोधनकता्फ भनेर रावखनछ । रावट्रिय सभाका एक सदसयले 
भने “केही सदसयहरू पदीय वहसाबले माव्ललो तहका र रािनीवतक 
रूपमा ठूलो योगदान गरेका भए पवन विषयमा ज्ञानको अभाि 
छ । तयसता सदसयहरूले हामीले तयार गरेको संशोधन प्रसतािमा 
नाम रावखवदन अनरुोध गछ्फन ् ।” अनतिा्फता्फ गररएका रावट्रिय सभा 
सदसयहरूले सामवूहक रूपमा संशोधन हालदा प्रभािकारी हुने र 
विवभनन सिा ््फ समहूको अनािशयक दबाब पवन कम हुने बताए । 
“मलेै दईु कारणले एकलै संशोधन हावलदनँ । म पाटटीको मया्फदाक्रममा 
तललो तहको नेता हो । संशोधन प्रसताि हालने क्रममा कवहलेकाही ँ
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समक् पेश गछ्फ ।”11 विधयेकलाई िसताको तसतै िा संशोधनसवहत 
पाररत गदा्फ मत विभािन हुन सकछ । तयसतो अिस्ामा सदनको 
संयतुि बैठकको बहुमतले पाररत गनने वयिस्ा छ । तर आिसमम 
यसतो प्रवक्रया अपनाउन ु परेको छैन । संयतुि बैठकमा प्रसततु हुदँा 
प्रवतवनवध सभाबाट प्रवतवनवधति गनने सदसय संखया दईु वतहाइ हुने 
हुदँा संयतुि बैठक प्रवतवनवध सभाको वनयनत्णमा हुनछ ।12 यसले 
विधयेकको पनुः परीक्ण गनने रावट्रिय सभाको भवूमकालाई संकुवचत 
बनाएको छ । संविधानको सोही प्रािधानका कारण प्रवतवनवध 
सभाबाट आएका विधयेकमाव् रावट्रिय सभाले धरैे संशोधन गददैन । 
यस विषयमा विधायन वयिस्ापन सवमवतको सभापवतको तक्फ  छ, 
“धरैे संशोधन गरे पवन प्रवतवनवध सभालाई सहमत गराउन सवकएन 
भने विधयेक सदनको संयतुि बैठकमा िानछ । तयहाँ प्रवतवनवध 
सभाको बहुमत पगुछ । एउटा सदनले अकको सदनको गररमालाई 
सममान पवन गनु्फपछ्फ । तयो कुरालाई धयानमा राखरे पवन प्रवतवनवध 
सभाबाट आएको विधयेकमा धरैे कुरा पररित्फन गररँदनै ।” तयसरी 
विधयेकमाव् हुने पररित्फनमा विशषेत: तीन कुरामा धयान वदने 
गररएको रावट्रिय सभाका अका्फ एक सदसयले बताए । उनका अनसुार 
पवहलो कारण काननू ररति हुने गरी विधयेक आएमा हो । दोस्ो, िनु 
उद्शेय र विषयका सा् विधयेक आएको हो तयसमा कुनै अनतर 
आएमा पवन रावट्रिय सभाले तयसलाई संशोधन गछ्फ । संशोधन गनने 
तेस्ो कारण चावह ँतयसको भाषागत र आनषुङ्वगक कुरा छुटेको छ 
भने हो । ती सदसयले ्पे, “हामीले संविधानअनसुार बनने संरचना 
िा संस्ामा सदसयको संखया विधयेकमा तोकेर पठाउँछौ ँ। प्रवतवनवध 
सभाले सदसय संखया ्पघट गरेर पठाउँछ । तर संखया ्पघटको 
कुनै आधार दवेखदँनै । तयसले विधयेकमा तावतिक अनतर पददैन । 
कुनै आधार नै नभई पररित्फन गररने तयसता संखयाले दईु सदनबीच 
अनािशयक घष्फण वसि्फना गछ्फ । रावट्रिय सभाले तयसरी पररित्फन 
गददैन ।”

रावट्रिय सभाम ै दता्फ भएको प्रशासकीय अदालतको समबनधमा 
वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेकलाई रावट्रिय सभाले संशोधन गरेर 
प्रवतवनवध सभामा पठाएको व्यो । उति विधयेकमा रावट्रिय सभाले 
गरेको अवधकांश संशोधनलाई प्रवतवनवध सभाले असिीकार गरी 
पररित्फन गरेको व्यो । तर प्रवतवनवध सभाको उति पररित्फनलाई 
रावट्रिय सभाले सिीकार गरी पाररत गररवदयो । 

11 नेपाल सरकार । २०७२ । नेिालको संविधान । काठमाडौ ँ : नेपाल 
सरकार ।

12 राई, अवधराि । २०७५ । संघीय संसदक्ो विवध वनमा्फण प्रवक्रया र दईु 
सदन बीचको वभननता । संघी्य संसद ्सेिा सिाररका ७(६) : १६६–१७२ ।

४.३ मििे्यकिाम् छलफल

प्रवतवनवध सभामा दता्फ भई रावट्रिय सभामा आएका विधयेकको 
तलुनामा रावट्रिय सभामा नै दता्फ भएका विधयेकमाव् बढी छलरल 
हुने गरेको छ (हनेु्फहोस ् अनसुचूी ३) । िनु सदनमा दता्फ भए पवन 
प्रारमभमा विधयेकमा विवभनन त्वुटहरू हुने, विज्ञ एिं सरोकारिालासँग 
छलरल गनु्फपनने, विधयेक संशोधनका प्रवक्रयामा सरकारी पक्सँग पवन 
बहस हुने भएकोले दता्फ भएको सदनमा बढी नै समय लागछ । आव ््फक 
िष्फ २०७६/०७७ मा रावट्रिय सभाको विधायन वयिस्ापन सवमवतमा 
छलरल भएका विधयेकहरूका आधारमा औसत १२ बैठकमा 
एउटा विधयेकमाव् छलरल भएको पाइयो । प्रवतवनवध सभामा दता्फ 
भएका विधयेकमाव् सवमवतमा दरािार छलरल हुदँा एउटा विधयेक 
औसतमा तीन बैठकबाट टुङ्गोमा पऱुयाइएको व्यो ।13 आव ््फक 
िष्फ २०७६/०७७ म ैरावट्रिय सभामा दता्फ भएका विधयेकमधये रावट्रि्य 
खलेकुद विध्ेयक, २०७५ मा सबैभनदा बढी (२१ बैठकमा) छलरल 
भएको व्यो । प्रवतवनवध सभाबाट सनदशेसवहत पठाएको विधयेकमधये 
भवूिस््बनधी (आठयौ ँसंशोधन) विध्ेयक, २०७५ मा सबैभनदा बढी 
(आठ बैठकमा) छलरल भएको व्यो (हनेु्फहोस ्अनसुचूी ३) । 

विवभनन दलका सदसयहरू सवममवलत अनौपचाररक समहूको 
बैठकले पवन विधयेकलाई पररपकि बनाउन र तयसलाई सि्फसममवतमा 
टुङ्गयाउन वनकै महत्िपणू्फ भवूमका खलेछ । विधायन वयिस्ापन 
सवमवतका सभापवतको अग्सरतामा यो अनौपचाररक समहू वनमा्फण 
भएको हो । खास गरी औपचाररक बैठकमा भनन िा राखन नसकेका 
कुरा पवन यस बैठकमा वनसकनछन ्। अनौपचाररक समहूको महत्िबारे 
विधायन वयिस्ापन सवमवतका सभापवतले भने, “विधयेकमा 
सामानय त्वुट सचयाउन पटक-पटक सवमवतको औपचाररक बैठक 
बोलाउन वयािहाररक हुदँनै । सामानय त्वुटहरूलाई अनौपचाररक 
बैठकमा छलरल गरेर सधुार गररनछ र तयसलाई एकैपटक औपचाररक 
बैठकबाट पाररत गररनछ ।” अनौपचाररक समहूको बैठकमा काननू 
वनमा्फणमा चासो राखने कवतपय सदसयले तयहाँ उपवस्त हुने 
आफना दलका सदसयमार्फ त विधयेकमाव् आफनो धारणा पठाउने 
पवन गछ्फन ् । विधयेक वयिस्ापन सवमवतका कम्फचारीका अनसुार 

13 रावट्रिय सभामा दता्फ भएका ११ विधयेकमाव् छलरल गन्फ िममा 
१४२ पटक बैठक बसेको व्यो । प्रवतवनवध सभामा दता्फ भई रावट्रिय सभाको 
विधायन वयिस्ापन सवमवतमा प्राप्त १२ विधयेकमाव् छलरल गन्फ िममा 
३१ बैठक बसेको व्यो । वयनै तथयांकको आधारमा एक विधयेकका लावग 
आिशयक  औसत बैठक संखया वनकावलएको हो । 
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असार १८) समममा ती विधयेकमा संशोधन प्रसताि हालन सकने 
सदसयहरूको कुल संखया ७२ हो (हनेु्फहोस ्अनसुचूी २) ।15 यहाँ 
उनीहरूको सहभावगतालाई समग्मा, लैङ्वगकता र रािनीवतक 
दलका आधारमा हरेरएको छ । 

५.१ सिग्रिा सहभामगता

समग्मा हदेा्फ, कुल (७२ िना) सदसय संखयाको ५६.९४% (४१ 
िना) को मात् विधयेक संशोधनमा सहभावगता दवेखएको छ । तयसमा 
सबैभनदा धरैे पटक (२१ दवेख २५ पटकसमम) संशोधन प्रसताि 
हालने सदसय ५.५५% (चार िना) छन ्। ्ोरै अ्ा्फत ्एकदवेख पाँच 
पटकसमम मात्ै संशोधन प्रसताि हालने सदसय २३.६१% (१७ 
िना) छन ् । संशोधन नै नहालने सदसयहरू ४३.०५% (३१ िना) 
छन ्(हनेु्फहोस ्वचत् १) । यसले रावट्रिय सभाका ्ोरै सदसयहरू मात्ै 
विधयेक वनमा्फणमा संलगन भएको दखेाउँछ । यसो हुनकुा केही वनवचित 
कारण छन ्। 

पवहलो, रावट्रिय सभामा कवतपय सदसयहरूको आफनै अग्सरता 
र विषय विज्ञता कम छ । तयसका सा्ै सललाह सझुाि वदने 
विज्ञको वयिस्ा नभएकाले पवन विधयेकको संशोधन प्रसतािमा 
सदसयहरूको सहभावगता कम भएको हो । यस सनदभ्फमा रावट्रिय 
सभाका एक सदसयले भने, “रावट्रिय सभामा आफनै क्मतामा 
संशोधन प्रसताि हालने हामी चार-पाँच िना मात् छौ ँ। हामी आफनै 
अग्सरतामा विधयेक संशोधनका लावग खोि अधययन गछ्छ,ँ विषय 
विज्ञसँग भट्ेछौ ँ । तर अरू सा्ीहरूलाई भने झकझकाउन ुपछ्फ ।” 
यस समबनधमा प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन 
सवमवतका सभापवतले “विज्ञहरूको रोष्टर र उनीहरूको उपलबधता 

सवमवतबाट उपलबध हुन सकेन । वििरण प्राप्त २५ विधयेकमधये रावट्रिय 
सभाम ै दता्फ भएका १७ र प्रवतवनवध सभामा दता्फ भई यता आएका आठ 
हुन ्(हनेु्फहोस ्अनसुचूी १) । 

15 रावट्रिय सभा सदसयको कुल संखया त ५९ हो तर पवहलोदवेख छैटौ ँ
अवधिेशनसममका विधावयकी गवतविवधमाव् अधययन केवनद्त गदा्फ पवहलो दईु 
िषने काय्फकाल परूा गरी बावहररएका १९ िना सदसयहरूलाई पवन गणना गररएको 
हो । त्ावप रावट्रिय सभाका अधयक्, उपाधयक्, विधायन वयिस्ापन सवमवतको 
सभापवत, रावट्रिय सभाबाट मनत्ी भएका सदसयहरूले संशोधन प्रसताि 
हालन पाउँदनैन ् । वतनका सा्ै बहाल अिवधमा दहेानत भएका सदसय र छैटौ ँ
अवधिेशनपवछ चवुनएका रावट्रिय सभा सदसयहरूको संखया पवन यो गणनामा 
घटाइएको छ । उति अिवधमा संशोधन प्रसताि हालने समभािना नै नभएका 
तयसता सदसयको संखया आठ व्यो (हनेु्फहोस ्अनसुचूी २) ।

विधयेकलाई टुङ्गोमा पऱुयाउन तीन ओटासमम अनौपचाररक बैठक 
बसने गरेको छ ।

सवमवतबाट विधयेक सकेसमम सि्फसममवतमा पाररत गनने अभयास 
छ । तर कवतपय विधयेक बहुमत र अलपमतका आधारमा पवन 
पाररत भएका छन ् । विशषेत: सरकारले सिा ््फ समहूलाई राइदा 
पगुने गरी लयाएको विधयेक िा कवहलेकाही ँप्रदशे र स्ानीय तहको 
अवधकार संकुवचत गनने विधयेक पवन बहुमतको आधारमा पाररत 
भएको रावट्रिय सभाका सदसयको अनभुि छ । वशक्ा र िनसमबनधी 
विधयेक संघीयताको मम्फविपरीत भए पवन पाररत भएको उनीहरूको 
आरोप व्यो । तयसतै, भवूमसमबनधी विधयेक सिा ््फ समहूको रुवचमा 
लयाइएको र आफनो दलको नेताहरूबाट पवन सिा ््फ समहूको 
रुवचलाई समबोधन गनने दरालाई पररित्फन गनने गरी संशोधन नहालन 
तीव्र दबाब आएको ततकालीन नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) का 
रावट्रिय सभाका एक सदसयले बताए ।

५. मििे्यक सशंोिनिा रामट्रि्य सभा सदस्यको 
सहभामगता

रावट्रिय सभामा दता्फ भएका र प्रवतवनवध सभाबाट रावट्रिय सभामा 
पठाइएका विधयेकमाव् विधायन वयिस्ापन सवमवतमा संशोधन 
प्रसताि हालने रावट्रिय सभा सदसयहरूको सहभावगताको चचा्फ यहाँ 
गररएको छ । विधायन प्रवक्रयामा संशोधन भनेको प्रसतावित काननूमा 
गररने पररित्फन हो ।

२०७४ मा गठन भएको रावट्रिय सभामा भदौ ६, २०७८ समम ४१ 
ओटा विधयेक दता्फ भएका व्ए । तीमधये १६ विधयेक राट्रिपवतबाट 
प्रमाणीकरण भइसकेका छन ् । गठुी विधयेक वििावदत भएपवछ 
सरकारले वरता्फ वलएको व्यो । बाँकी विधयेक सवमवत त्ा सदनमा 
प्रवक्रयामा छन ् (हनेु्फहोस ् अनसुचूी ४) । यस अधययनका क्रममा 
भने २५ ओटा विधयेकका संशोधनकता्फको मात् वििरण प्राप्त हुन 
सकेकाले सोहीलाई आधार मानी यहाँ सहभावगताको चचा्फ गररएको 
छ ।14 पवहलो अवधिेशनदवेख छैटौ ँ (अनतय भएको वमवत २०७७ 

14 तीमधये २० विधयेक माव्को संशोधनकता्फको वििरण विधायन 
वयिस्ापन सवमवतबाट उपलबध भयो । पाँच ओटा विधयेक माव्को 
संशोधनकता्फ सदसयहरूको वििरण विधायन वयिस्ापन सवमवतको 
िावष्फक प्रवतिेदन २०७६/०७७ बाट वलइएको हो । अनय विधयेक माव्को 
संशोधनकता्फको वििरण पटक-पटक प्रयास गदा्फ पवन विधायन वयिस्ापन 
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अनसुचूी २) ।16 यो तथयलाई अनय सवमवतका सदसयले पवन 
सिीकारे । कुनै पवन विधयेकमाव् संशोधन प्रसताि नहालेकी एक 
सदसयले भवनन,् “म विधायन वयिस्ापन सवमवतमा छैन । विधयेक 
माव्को संशोधन विधायन वयिस्ापन सवमवतमा मात् हुनछ । तयसैले 
विधयेक माव्को संशोधनमा मरेो चासो कम भएको हो ।” विधयेकमा 
संशोधन विधयेक वयिस्ापन सवमवतमा मात्ै गररने भए पवन काननूत: 
अनय सवमवतका सदसयहरू पवन संशोधन प्रवक्रयामा सहभागी हुन 
पाउने वयिस्ा छ । तर तयसो भएको पाइएन । यसबारे रावट्रिय सरोकार 
त्ा समनिय सवमवतकी सभापवतले भवनन,् “विधायन वयिस्ापन 
सवमवतमा मात् विधयेक वनमा्फण हुने भएकाले अरू तीन सवमवतका 
सदसयहरूलाई विधयेकमा संशोधन हालनैपनने बाधयता रहने । तयसैले 
अरू सवमवतका सदसयले परूा काय्फकालमा पवन काननू बनने प्रवक्रया 
्ाहा नपाएको पवन हुन सकछ ।” सांसद नै काननू वनमा्फण प्रवक्रयाबाट 
बावहर रहकेो यो अिस्ा सोचनीय छ । यसलाई धयान वददँ ैरावट्रिय 
सभा वनयमािली संशोधन गननेतर्फ  अनौपचाररक बहस प्रारमभ भएको 
छ । रावट्रिय सरोकार त्ा समनिय सवमवतकी सभापवतले यसबारे 
सधुारको आिशयकतामा िोड वददँ ै्वपन,् “धरैे विधयेक विधायन 
वयिस्ापन सवमवतमा छलरल भए पवन सवमवतसँग एकदम ैसरोकार 
राखने विधयेक समबवनधत सवमवतम ैछलरल गराउनपुछ्फ िसले गदा्फ 
सबै सवमवतका सांसदहरू विधयेक वनमा्फणमा सवक्रय सहभागी हुन 
बाधय हुनेछन ्।” रावट्रिय सभा अनतग्फतका सबै विषयगत सवमवतमा 
विधयेक माव्को छलरल हुनपुनने बहस छेवडए पवन एउटा मात्ै 
सवमवतमा छलरल हुदँाका सकारातमक पक् पवन छन ् । रावट्रिय 
सभाका सदसयहरू खास गरी विधायन वयिस्ापन सवमवतका 
सदसयहरूले एउटै सवमवतमा विधयेकमाव् छलरल हुदँा प्रभािकारी 
भएको बताए । उनीहरू मधयेका एक सदसयले भने, “रावट्रिय सभाको 
विधायन वयिस्ापन सवमवतमा विधयेक वनमा्फण प्रवक्रया चाँडो र 
प्रभािकारी मात्ै होइन, समनियका वहसाबले सहिपणू्फ पवन छ । तर 
प्रवतवनवध सभामा १० विषयगत सवमवतमा विधयेकमाव् छलरल 
हुनछ । विधयेकमा कवतपय विषय अनतरसमबवनधत हुनछन ् । एउटा 
विषय एउटा सवमवतले हनेने, उही विधयेकको अकको विषय अकको 
सवमवतले हदेा्फ टुक्रा-टुक्रामा काम हुनछ । विवभनन सवमवतबीच 
समनियको अभाि दवेखनछ । तयसले गदा्फ विधयेक वनमा्फण प्रवक्रया 
लवमबनछ ।” 

16 २०७७ भदौसमम विधायन वयिस्ापन सवमवतमा रहकेा १५ िना 
सदसयहरू : परशरुाम मघेी गरुुङ, वखमकुमार विश्कमा्फ, वितेनद्नारायण दिे, 
िीिन बढुा, ठगेनद्प्रकाश परुी, प्रकाश पन्, प्रवमला कुमारी, भरैिसनुदर श्षे्ठ, 
विमला राई पौड्याल, मधृगेनद्कुमार वसंह यादि, िेदरुाम भसुाल, तारामान सिाँर, 
दिेेनद् दाहाल, राधशेयाम पासिान र भगिती नयौपाने । 

हुन नसकदा आफनो विज्ञताभनदा बावहरको विषयमा संशोधन प्रसताि 
हालन प्रोतसाहन नवमलेको” बताए । 

रािनीवतक दलहरूले आफना सांसदहरूलाई विधयेक वनमा्फण 
प्रवक्रयामा आिशयक सहयोग गरेको पाइदँनै । ती दलहरूमा विषयगत 
विभाग िा सवमवत छन ्। वतनले नीवत वनमा्फणमा सांसदलाई सहयोग 
पगुने गरी काय्फ गरेका छैनन ्। संसदीय दलका विधानमा पवन विषयगत 
समहू हुने वयिस्ा गररएको छ । ती संरचनाहरूबाट दलसमबद् 
सांसदहरूले सहयोगको अपेक्ा गरे पवन प्राप्त भएन । रावट्रिय 
सभाका एक सदसयले भने, “दलमा विवभनन विषयगत विभाग िा 
सवमवतहरू हुनछन ् । तयसता विभाग िा सवमवत विषय विज्ञ राखरे 
बनाइएको हुनछ । सांसद भएर आउँदाखरेी हामीलाई तयसता विभाग 
िा सवमवतले सहयोग गला्फन ्भनने सोचकेा व्यौ ँ। दलको नीवत त्ा 
घोषणापत्, विश्वयापी मानयता, मलुकुको आिशयकता र अिस्ा, 
इतयावद बारेमा हामीलाई दलले प्रवशक्ण वदनपुनने हो । तयसको 
आधारमा हामीले विधयेक वनमा्फणमा प्रभािकारी भवूमका खलेन 
सकथयौ ँ। तर तयो काम दलहरूले कवहलयै गरेनन ्।” संसदीय दलमा 
विषयगत समहू बनाउने वयिस्ा भए पवन तयसो नगररएकोबारे उनको 
्प वटपपणी व्यो, “संसदीय दलवभत् पवन तयसता विषयगत समहू 
बनाइएनन ्। सबै सांसदलाई सबै विषयको ज्ञान हुदँनै । यवद विषयगत 
सवमवत बनाएको भए विषयगत रुवचका आधारमा तयो समहूमा बसने 
र आरूले निानेको कुरा वसकने र िानेको कुरा वसकाउने हुनथयो ।” 

विधयेक संशोधनमा सहभावगता कम हुनकुो दोस्ो कारण रावट्रिय 
सभामा प्रवतवनवधति गनने रािनीवतक दलका शीष्फस् भवनने नेताहरू 
हुन ् । विधावयकी काममा वतनको चासो दवेखएन । “ठूला भवनने 
नेताहरू बैठक त्ा सवमवतको छलरलमा प्रायः अनपुवस्त हुनछन ्। 
रावट्रिय रािनीवतमा असर पनने विषयहरूमा मात् कवहलेकाही ँउनीहरू 
सहभागी हुनछन ्। मत विभािनमा एक भोटले ररक पानने अिस्ामा 
भने उनीहरू उपवस्त हुनछन,्” विधायन वयिस्ापन सवमवतका एक 
कमचा्फरीले बताए । यसका सा्ै विधावयकी अभयासको ज्ञानको 
कमीले गदा्फ पवन ती नेताहरूको चासो संशोधन प्रसताि हालनेतर्फ  
नभएको विधायन वयिस्ापन सवमवतका सभापवतले ्पे । 

रावट्रिय सभाका विषयगत सवमवतमा हुने विधयेक माव्को दरािार 
छलरल विधायन वयिस्ापन सवमवतमा मात् हुने भएकोले पवन 
सहभावगतालाई सीवमत बनाएको छ । रलत: सो सवमवतका अवधकांश 
(सवमवतका कुल १५ सदसयमधये १२ िना सदसयले अधययनमा 
परेका विधयेकमाव् संशोधन प्रसताि हालेका व्ए । सवमवतको 
सभापवतलाई विधयेकमाव् संशोधन हालने संखयामा गणना गररएको 
छैन) सदसयले धरैे पटक संशोधन प्रसताि हालेका छन ् (हनेु्फहोस ्
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मित्र १ : मििे्यक सशंोिनिा रामट्रि्य सभा सदस्यको सहभामगता

३१

१७

६ ८ ६ ४

७२

नहालेको १ देिख ५ ६ देिख १० ११ देिख १५ १६ देिख २० २१ देिख २५ सहभागी हुनुपनेर् 
कुल संख्या

सशं
ोध
न 
हा
�ने

 स
द�
य 
सख्

या

सशंोधन हालेको पटक

रावट्रिय सभामा विधकेमाव् संशोधन प्रसतािको लावग मवहला 
र परुुष सांसदलाई समान अिसर छ । तर आकँडामा मवहलाको 
सहभावगता कम दवेखनछ । रावट्रिय सभाको एक सदसयले भवनन,् 
“संशोधन प्रसताि हालने कुरामा रावट्रिय सभामा लैङ्वगक विभदे छैन । 
विधयेकमा काम गदा्फ काननूी ज्ञान आिशयक पनने रहछे । समबवनधत 
विषयमा ज्ञान त्ा बझुाइको कमी भएर पवन विधावयकी प्रवक्रयामा 
प्रभािकारी सहभावगता हुन नसकेको हो ।” विधयेक संशोधनमा 
मवहला सहभावगता कम हुनकुो कारण काननूी विज्ञताको अभाि र 
विषयगत ज्ञानको कमी उललेख गररए पवन परुुष सदसयहरूमा समते 
यो समसया समान रूपमा लाग ूहुनछ । 

५.२ लैङ्मगक आिारिा सहभामगता

रावट्रिय सभाका ५९ िना सदसयमधये कमतीमा २२ िना मवहला 
हुनपुनने संविधानले वयिस्ा गरेको छ । यसअवघ उललेख भएझै ँ
अधययनले समटेेको अिवधमा विधायन संशोधन प्रसताि हालन सकने 
रावट्रिय सभा सदसयको कुल संखया ७२ हो । यीमधये २७ मवहला र 
४५ परुुष हुन ्। मवहलाहरूमधये ४४.४% (१२ िना) र परुुषहरूमधये 
६४.४% (२९ िना) सहभागी भएको पाइयो । यस तथयले विधयेक 
संशोधन प्रसतािमा मवहलाको सहभावगता कम दखेाउँछ । संशोधन 
प्रसताि नहालने मवहला ५५.५% (१५ िना) र परुुष ३५.५५% 
(१६ िना) छन ् । धरैे (२१ दवेख २५) पटक संशोधन प्रसताि गनने 
मवहला सदसय ३.७% (एक िना) र परुुष सदसय ६.६% (तीन िना) 
छन ्। तयसतै कम (एकदवेख पाँच) पटक संशोधन प्रसताि गनने मवहला 
३.७% (एक िना) र परुुष सदसय ३५.५% (१६ िना) छन ्। संशोधन 
प्रसतािमा धरैे पटक र कम पटक सहभागी हुने दिुैमा परुुष सदसयहरू 
परेका छन ्। मवहला सदसयको सहभावगता संखया कम र धरैेमा बराबर 
दवेखएको छ (हनेु्फहोस ्वचत् २) । 
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राष्ट्रिय सभाको ष्िधायन काय्यप्रणाली

मित्र २ : लैङ्मगकताका आिारिा मििे्यक सशंोिनिा रामट्रि्य सभा सदस्यको सहभामगता

१५

१ ३ ५ २ १

२७
१६

१६

३ ३ ४ ३

४५

नहालेको १ देिख ५ ६ देिख १० ११ देिख १५ १६ देिख २० २१ देिख २५ सहभागी हुनुपनेर् 
कुल संख्या

सशं
ोध
न 
हा
�ने

 स
द�
य 
सख्

या

सशंोधन हालेको पटक

संशोधन हा�ने स��य संख्या मिहला संशोधन हा�ने स��य संख्या प�ु�

रािपाका चार सदसय छन ्। तीमधये दईु िनाले मात् संशोधन प्रसताि 
हालेका व्ए । वतनले बढीमा छदवेख १० पटकसमम संशोधन प्रसताि 
हालेका व्ए (हनेु्फहोस ्तावलका १) । 

नेपाली काँगे्सका १३ सांसदमधये ११ िना (८४.६%) ले संशोधन 
प्रसताि हालेका व्ए । यसबाट ततकालीन सत्ता पक् (नेकपा) भनदा 
प्रवतपक् दल (नेपाली काँग्से) का सदसय विधयेक संशोधन प्रसतािमा धरैे 
सहभागी भएको पवुष्ट हुनछ । त्ावप धरैे (२१ दवेख २५) पटक सशंोधन 
प्रसताि हालनेमा सत्ता पक्कै चार सासंद मात् छन ्। सशंोधन प्रसतािमा 
सहभागी नहुने ततकालीन सत्ता पक् नेकपाका ५२% (२६ िना) र नेपाली 
काँगे्सका १५.३% (दईु िना) सदसय छन ्(हनेु्फहोस ्तावलका १) । 

विधयेक वनमा्फणमा रावट्रिय सभामा प्रवतवनवधति गनने रािनीवतक 
दलका नेतधृति पङ्वतिको सहभावगता नयनू छ । रावट्रिय सभाका एक 
सदसयले नेतधृति पङ्वतिमा विषयगत ज्ञान नभएर या आरूलाई अरू 
सदसयभनदा विवशष्ट ठानेर संशोधन नहालेको हुन सकने अनमुान 
गरे । यसै सनदभ्फमा विधायन वयिस्ापन सवमवतका सभापवतले 
भने, “संसदीय प्रवक्रयामा सांसदहरूको मखुय काम काननू वनमा्फण 
गनने हो । तर सांसदहरूले आफनो भवूमकालाई आतमसात ् गरेका 
छैनन ् । कवतपयमा विधावयकी अभयासको ज्ञानको कमीले पवन 
विधयेक वनमा्फणमा नयनू सहभावगता भएको हो । शीष्फस् नेताहरूमा 
पवन यो कुरा लाग ूहुनछ ।” 

५.३ राजनीतिक दलका आधारमा सहभातििा17

रावट्रिय सभामा चार रािनीवतक दल छन ् । ततकालीन नेपाल 
कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) का ५०, नेपाली काँग्ेसका १३, रावट्रिय 
िनता पाटटी (रािपा) का चार, संघीय समाििादी रोरम (संसरो) 
नेपालका दईु िनाका सा्ै मनोवनत तीन िनासमते गरी िममा ७२ 
िनाले विधयेकमाव् संशोधन हालन सक्े ।

रावट्रिय सभामा धरैे (५० िना) सदसय प्रवतवनवधति गनने ततकालीन 
नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) बाट विधयेक संशोधन प्रसतािमा 
४८% (२४ िना) सदसय सहभागी भए भने ्ोरै (दईु िना) सदसय 
रहकेो संघीय समाििादी रोरम नेपालबाट शत प्रवतशत सहभागी 
बने । संसरो नेपालका दिुै िना सदसयले ११ दवेख १५ पटक 
विधयेकमाव् संशोधन प्रसताि हालेका व्ए । तयसतै रावट्रिय सभामा 

17 रावट्रिय सभाको छैटौ ँ अवधिेशनसमम नेकपा (एमाले) र नेकपा 
(माओिादी केनद्) ररक अवसततिमा नआइसकेकोले यस अधययनमा पवन नेपाल 
कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) कै रूपमा प्रयोग गररएको छ । अककोतर्फ  रावट्रिय िनता 
पाटटी नेपाल र सघंीय समाििादी रोरम नेपाल ररक-ररक अवसततिमा रावट्रिय 
सभामा रहकेो हुदँा वतनको नाम र सदसय सखंया सोहीअनसुार रावखएको छ । 
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तामलका १ : राजनीमतक दलका आिारिा मििे्यक सशंोिन प्रसतािकतारिहरूको सखं्या

सशंोिन प्रसताि 
हालेको पटक

सशंोिन प्रसतािकतारिहरूको सखं्या

नेकपा नेपाली काँगे्रस राजपा ससंफो नेपाल िनोमनत

० २६ २ २ ० १

१ दवेख ५ १२ ३ १ १ ०

६ दवेख १० २ ३ १ ० ०

११ दवेख १५ ५ २ ० १ ०

१६ दवेख २० १ ३ ० ० २

२१ दवेख २५ ४ ० ० ० ०

जमिा ५० १३ ४ २ ३

तीन तहका सरकारको अवधकार क्ेत् संविधानको अनसुचूीमा 
उललेख भए पवन ती असपष्ट व्ए । साझा अवधकारहरूको प्रयोगमा 
त झन ्आ-आफनै तररकाले वयाखया हुने समभािना पवन व्यो । तस ््फ 
तयसरी अवधकार प्रयोग गदा्फ हुन सकने वििादको समाधान गन्फका 
लावग िसतगुत मापदणड एिं काय्फविवध हुन ुअपररहाय्फ व्यो । तयसैले 
संघ, प्रदशे र स्ानीय तह-तह बीचको अनतरसमबनध वयिवस्त गनने 
समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक नेपाल सरकारले रा वट्रिय 
सभामा प्रसततु गरेको व्यो ।

यस विधयेकको उद्शेय तीन तहका सरकारको अवधकार क्ेत्लाई 
अझ सपष्ट बनाउने र ती सरकारहरूबीच अनतरसमबनधलाई वयिवस्त 
गनने हो । िासतिमा विधयेकको सबैभनदा महत्िपणू्फ पक् यही नै 
हो । विधयेकले तीन तहका सरकार बीचको अनतरसमबनधलाई 
्प मिबतु एिं वयिवस्त बनाउन संरचनागत आधार तयार होस ्
भनी रावट्रिय समनिय परर षद ् र विवभनन विषयगत सवमवतहरूको 
समते वयिस्ा गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच संिादको भरपदको 
मञचका रूपमा यसता संरचनाको भवूमका अतयनतै महत्िपणू्फ हुनछ । 

रावट्रिय सभामा दता्फ हुदँा उति विधयेकमा तीन तहका सरकारको साझा 
अवधकारको काया्फनियन कसरी गनने भननेबारे ठोस वयिस्ा नगरी 
सामानय सैद्ावनतक आधार मात् प्रसततु गररएको व्यो । विधयेकमा 
समनियका लावग रावखएका प्रािधानहरू संविधानमा उवललवखत 
सनदभ्फकै पनुरािधृवत्त व्यो । तर रावट्रिय सभामा भएका संशोधनहरूका 
कारण साझा अवधकारको काया्फनियन गन्फ प्रसट आधार बनेका छन ्। 
िसतै, विधयेकको दरा ६ मा साझा अवधकारको प्रयोग गनने क्रममा 
‘कसरू र सिायको वनधा्फरण, रावट्रियसतर िा रावट्रिय महत्िका िा 
एकभनदा बढी प्रदशेमा विसतार भएका पिूा्फधार संरचनाको वनमा्फण र 

६. सघंी्य सनदभरििा कानून मनिारिण

६.१ सघंी्यता का्यारिनि्यनसम्बनिी कानून

संघीयताको काया्फनियनको वनवमत अतयािशयक विवभनन काननूमधये 
केही भने संघीय संसद ्बाट पाररत भई प्रमाणीकरणसमते भइसकेका 
छन ्। संघ, प्दशे र स्ानी्य िि (सिनि्य ि्ा अनिरस््बनध) ऐन, 
२०७७, प्दशे लोक सेिा आ्योग (आधार र िािदण्ड वनधाधारण) 
ऐन, २०७५, प्िरी किधाचारी सिा्योिन ऐन, २०७६, नेिाल प्िरी र 
प्दशे प्िरी (का्यधा सञचालन, सिुरीिेक्षण र सिनि्य) ऐन, २०७६, 
एिं किधाचारी सिा्योिन ऐन, २०७५ तयसता केही काननू हुन ् । 
यीमधये पवन रावट्रिय सभामा दता्फ भएका अवघलला दईु विधयेकमा 
घवनभतू छलरलपचिात ्वयापक रेरबदल भएको व्यो । संविधानले 
पररकलपना गरेको संघीय शासन वयिस्ाको काया्फनियनका वनवमत 
महत्िपणू्फ दवेखएका यी काननू वनमा्फणमा रावट्रिय सभाका छलरल 
उपलवबधपणू्फ व्ए । 

विशषे गरी संघ, प्रदशे र स्ानीय तह बीचको अनतरसमबनध 
वयिवस्त गनने समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक रावट्रिय 
सभामा दता्फ हुदँा यसमा संविधानका कवतपय वयिस्ासँग बावझने र 
संघीयताको मम्फ विपरीतका प्रािधानसमते व्ए । संविधानको धारा 
२३५(१) बमोविम तीन तहका सरकारबीच समनिय सवुनवचित गन्फका 
लावग उति विधयेक महत्िपणू्फ व्यो । त्ावप यसमा रहकेा कमी-
कमिोरीलाई वमवहन छलरलमार्फ त सचयाई संघ, प्रदशे र स्ानीय 
तहलाई सिीकाय्फ हुने गरी पाररत गनु्फपनने चनुौती व्यो ।
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सबै प्रदशेमा समान रूपमा लाग ूहुने गणुसतर िा मापदणडको वनधा्फरण 
र वनयमन’ िसता विषय संघीय काननू बमोविम हुने उललेख छ । यस 
प्रािधानले साझा अवधकारको प्रयोगमा संघ सरकारको अवधकारको 
सीमासमते वनधा्फरण गरेको छ । संविधानमा साझा अवधकारको 
प्रयोगबारे सपष्ट वयिस्ा उललेख नभएको पररपे्रक्यमा यो जयाद ै
महत्िपणू्फ हुन सकछ । 

साझा अवधकारकै प्रयोगमा रावट्रिय सभामा भएका छलरलबाट ्प 
गररएको वयिस्ाले ‘प्रदशेसतरका सडक, विद्यतु, खानेपानी, वस ँचाइ 
िसता पिूा्फधार संरचनाको वनमा्फण र सञचालन; वशक्ा, सिासथय, 
िातािरण िसता विषयमा िनचतेनाको अवभिधृवद्; रोिगार प्रिद््फन, 
उद्यमशीलताको विकास, सामाविक सरुक्ा; प्रदशेसतरमा हुने सेिा 
प्रिाह; साि्फिवनक सिासथय, उपभोतिा वहत, साि्फिवनक सेिा 
प्रिाहको गणुसतर समबनधमा प्रदशेको काननूबमोविम हुने उललेख 
छ । तयस अवतररति स्ानीय तहले संविधानमा उवललवखत साझा 
अवधकारको प्रयोग गनने क्रममा ती अवधकार स्ानीयसतरमा हुने 
सेिा प्रिाह, साि्फिवनक सिासथय उपभोतिा वहत, साि्फिवनक सेिा 
प्रिाहको गणुसतर, िनचतेाना अवभिधृवद्सँग समबवनधत स्ानीय 
तहले नै काननू वनमा्फण गरी वनयमन गन्फ सकने वयिस्ा विधयेकमा 
छ । यसरी साझा अवधकारको प्रयोगमा रहकेा असपष्टतालाई प्रसततु 
विधयेकमा भएको संशोधनले धरैे हदमा हटाएको छ । यी पररित्फनको 
कारण साझा अवधकारको प्रयोगमा वििाद आउने समभािना कम 
भएको छ ।

रावट्रिय सभामा दता्फ गररएको विधयेकले तीन तहका सरकारलाई 
काननू बनाउन कुनै िसतगुत माग्फवनदनेशन गन्फ सकेको व्एन । केिल 
संविधानका सैद्ावनतक कुराहरूलाई दोहोऱयाएको व्यो यसले । 
त्ावप रावट्रिय सभामा गररएको संशोधनले तीन तहमा काननू बनाउँदा 
विशषे गरी साझा अवधकार र अनय तहका सरकारहरूको अवधकार 
क्ेत्लाई प्रवतकूल असर नपऱुयाउन मापदणडहरू उललेख गरेको 
छ । िसतै, संघीय काननू बनाउँदा प्रदशे त्ा स्ानीय तहको 
एकल अवधकारको अवतक्रमण नगनने, कुनै विषयको काया्फनियन 
प्रदशे िा स्ानीय तहबाट गदा्फ लागत, वदगोपन िा सेिा प्रिाहको 
प्रभािकाररताका दृवष्टले उपयतुि हुने र कुनै विषयको काया्फनियनमा 
दोहोरो नपनने गरी संघ, प्रदशे र स्ानीय तहको भवूमका रहने िसता 
विषयलाई धयान वदने आवद उललेख गररएको छ । यसले साझा 
अवधकारको प्रयोगमा सपष्टता त लयाउँछ नै, संघीयताको मम्फबमोविम 
तीन तहका सरकारहरू बीचको सहकाय्फ एिं समनियलाई प्रश्यसमते 
वदनछ ।

संघ, प्दशे र स्ानी्य िि (सिनि्य ि्ा अनिरस््बनध) विध्ेयक, 
२०७७ िाव् रावट्रिय सभामा भएको अकको महत्िपणू्फ संशोधन 
विधयेकको दरा १४ र १५ मा हो । शरुूमा दरा १४ मा संविधान, 
प्रचवलत काननूबमोविम काय्फसमपादन गदा्फ संघ सरकारले प्रदशे 
र स्ानीय सरकारलाई त्ा प्रदशे सरकारले स्ानीय सरकारलाई 
वनदनेशन वदने वयिस्ा गररएको व्यो । तयसतै, दरा १५ मा 
संघले प्रदशे त्ा स्ानीय सरकारले वनमा्फण गरेको काननू संघीय 
काननूबमोविम नभएको भनी धयानाकष्फण गन्फ सकने वयिस्ा व्यो । 
यसले प्रदशे एिं स्ानीय तहमा असनतोष लयाउन सकथयो । वकनभने 
ती सरकारहरूमा संघ सरकारकै वनयनत्ण हुनपुनने मानयताबाट उति 
प्रािधान आएको सहि ैअनमुान गन्फ सवकनथयो । तर रावट्रिय सभाबाट 
पाररत विधयेकमा दरा १५ हटाइएको र दरा १४ मा वनदनेशन वदने 
वयिस्ाको सट्ा सचूना आदानप्रदान, छलरल िा परामश्फ गरी 
सहकाय्फ गनने वयिस्ा उललेख गररएको छ ।

रावट्रिय सभाका सदसयको विज्ञता एिं रावट्रिय सभाले वदएको 
महत्िको कारणले गदा्फ नै उति विधयेक सपष्ट र संघीयताको मम्फसँग 
मले खाने हुन सकयो । रावट्रिय सभाले उति विधयेकलाई सि्फसिीकाय्फ 
एिं अपररहाय्फ काननूको रूपमा सधुार गरी पाररत गरेकै हुनाले नै संघ, 
प्रदशे एिं स्ानीय तहको अवधकार बाँडराँट िसतो िवटल विषयको 
विधयेक कुनै खास वििाद र असनतवुष्टवबना नै प्रमाणीकरण भएर 
आएको हो । 

रावट्रिय सभामा दता्फ भई प्रमाणीकरणसमते भइसकेको अकको 
महत्िपणू्फ विधयेक प्रदशे लोकसेिा आयोगको काम, कत्फवय र 
अवधकारसमबनधी आधार र मापदणड वनधा्फरण गन्फ बनेको विधयेक 
हो । दता्फपवछ रावट्रिय सभाको विधायन सवमवतमा भएको छलरलबाट 
उति विधयेकमा महत्िपणू्फ संशोधन भई पाररत भएको व्यो । 
अनतयमा, उति संशोधन सवहतको विधयेक प्रवतवनवध सभाबाट समते 
पाररत भई प्रमाणीकरण भएको व्यो । 

नेपालको संविधानको धारा २४४ (३) बमोविम प्रदशे लोक सेिा 
आयोगको गठनको आधार र मापदणड संघीय काननूले वनधा्फरण 
गनने वयिस्ा छ । तयसैले प्रदशेले लोक सेिा आयोग गठन 
गनु्फअवघ प्रसट मापदणड सवहतको संघीय काननू आिशयक व्यो । 
यो प्रयोिनका वनवमत्त रावट्रिय सभामा प्रदशे लोकसेिा आयोगको 
काम, कत्फवय र अवधकारसमबनधी आधार र मापदणड वनधा्फरण गन्फ 
बनेको विधयेक दता्फ भएको व्यो । शरुूमा दता्फ भएको विधयेकमा 
रहकेा असपष्टता रावट्रिय सभाले सधुाऱयो । िसतै, विधयेक दता्फ हुदँा 
प्रदशे लोक सेिा आयोगसमबनधी काननू बनाउँदा संघमा रहकेो लोक 
सेिा आयोगले अपनाएको वसद्ानत र मापदणडको प्रवतकूल नहुने 
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गरी काननू बनाउनपुनने वयिस्ा गररएको व्यो । रावट्रिय सभामा 
छलरलपचिात ्पाररत भएको विधयेकमा प्रदशे लोक सेिा आयोगले 
आफनो विममिेारी परूा गदा्फ संघमा रहकेो लोक सेिा आयोगले 
संघीय काननूबमोविम अपनाएको वसद्ानत र मापदणड अपनाउनपुनने 
वयिस्ा गररयो । 

संविधानमा प्रदशे लोक सेिा आयोगको गठन र मापदणडको 
समबनधमा मात् संघीय काननू बमोविम हुने उललेख भएकोमा 
समग् प्रदशे काननू नै संघीय लोक सेिा आयोगको वसद्ानत र 
मापदणड प्रवतकूल हुन नहुने वयिस्ाले प्रदशेको काननू वनमा्फण गनने 
अवधकारलाई संकुवचत गन्फ खोिेको प्रवतत हुन सकथयो । यो कुरा 
वििावदत पवन हुन सकथयो । रावट्रिय सभामा छलरल हुदँा तयसतो 
असपष्ट र वििाद हुन सकने वयिस्ा हटाई सपष्ट वयिस्ा गररएको 
छ । प्रमाणीकरण भएको विधयेकमा प्रदशे काननूको समबनधमा कुनै 
उललेख छैन । केिल प्रदशे लोक सेिाले अिलमबन गनु्फपनने वसद्ानत 
संघमा रहकेो लोक सेिा आयोगले अपनाएको वसद्ानत र मापदणड 
बमोविम हुनपुनने वयिस्ा गरेको छ । तयसअवतररति संघीय लोक 
सेिा आयोगले अपनाएको वसद्ानत र मापदणड साि्फिवनक गनु्फपनने 
वयिस्ासमते गररएको छ । यसको उद्शेय सबै प्रदशे लोक सेिा 
आयोगहरूले संघीय लोक सेिा आयोगले पारदशटी ढंगबाट वनधा्फरण 
गरेको वसद्ानत र मापदणडबमोविम काम गन्फ सकून ्भनने नै हो । सा्ै 
रावट्रिय सभामा भएको यो संशोधनको मनशाय संविधानअनसुार 
प्रदशे लोक सेिा आयोगले संघीय लोक सेिा आयोगको माग्फवनदनेशन 
प्रयोग गदा्फ प्रदशेको काननू वनमा्फण गनने प्रावधकारमाव् अवतक्रमण 
नहोस ्भनने पवन दवेखनछ । यो वयिस्ाले संघीय लोक सेिा आयोगले 
समते आरूले अपनाउने वसद्ानत र मापदणड सपष्टसँग साि्फिवनक 
गनु्फपनने दावयति वसि्फना गरेको छ । 

रावट्रिय सभामा उतपवत्त नभए पवन प्रवतवनवध सभाबाट पाररत भई 
रावट्रिय सभामा आएका अनय केही विधयेकमा समते संघीयता 
काया्फनियनका दृवष्टले महत्िपणू्फ पररित्फन भएका छन ् । प्िरी 
किधाचारी सिा्योिन विध्ेयक, २०७६, नेिाल प्िरी, प्दशे प्िरी 
(का्यधा सञचालन, सिुररिेक्षण र सिनि्य) विध्ेयक, २०७६, एिं 
किधाचारी सिा्योिन विध्ेयक, २०७५ प्रवतवनवध सभाबाट पाररत भई 
रावट्रिय सभामा आएपचिात ्महत्िपणू्फ पररित्फन भएका विधयेकका 
उदाहरणहरू हुन ् । नेिाल प्िरी, प्दशे प्िरी (का्यधा सञचालन, 
सिुरीिेक्षण र सिनि्य) विध्ेयक, २०७६ को सनदभ्फमा प्रदशे प्रहरी 
र नेपाल प्रहरीको क्ेत्ावधकारको वयिस्ामा ‘अदालतबाट कुनै 
खास अपराधको अनसुनधान नेपाल प्रहरीबाट हुनपुनने आदशे भएमा’ 
त्ा ‘कसरूको गामभीय्फ, साि्फिवनक वहत, साि्फिवनक शावनत एिं 
वयिस्ाका दृवष्टले’ संिेदनशील भएको अिस्ामा नेपाल प्रहरीले 

अपराध अनसुनधान गन्फ सकने वयिस्ा उललेख गरी भविट्यमा 
हुनसकने अवनचियलाई समबोधन गरेको छ । तयसतै प्रदशे वभत्को 
शावनत सरुक्ामा प्रदशे प्रहरी प्रदशे सरकारप्रवत उत्तरदायी हुने वयिस्ा 
्प गरी रावट्रिय सभाले प्रदशे प्रहरीमाव् प्रदशे सरकारको वनयनत्ण 
सवुनवचित गरेको छ । यो वयिस्ाले संघ र प्रदशे सरकारबीच प्रदशे 
प्रहरीउपरको प्रावधकारबारे हुनसकने वििादलाई समते समबोधन 
गरेको छ । 

रावट्रिय सभामा भएका संशोधन एिं पररित्फनहरू पनु: प्रवतवनवध 
सभामा प्रसततु हुदँा तयहाँ पवन वतनलाई सिीकार गररएपवछ उति 
विधयेकहरू प्रमाणीकरण गररएका व्ए ।

६.२ न्याँ सिैंिामनक व्यिस्ा का्यारिनि्यनसम्बनिी 
कानून

नेपालको संविधानले प्रचवलत संिैधावनक संरचनामा केही पररित्फन 
गरेको छ । राट्रि प्रमखुसँग समबवनधत केही वयिस्ा, नयायपावलका 
अनतग्फत विवभनन तहका अदालतका क्ेत्ावधकारसँगै संिैधावनक 
इिलास िसतो नयाँ संरचना, विवभनन ्प संिैधावनक आयोग 
लगायतका वयिस्ा नेपालको संिैधावनक विकासमा नौला प्रयोग 
हुन ् । यी नयाँ संरचनाको स्ापना एिं सञचालनमा आिशयक 
पनने काननू वनमा्फण गनने विममिेारी संघीय संसदक्ो हो । संघीय 
संसदक्ो पवहलो िष्फम ै (संविधान िारी भएको तीन िष्फवभत्) 
बनाउनपुनने भनी संविधानमा नै उललेख भएका नागररकका मौवलक 
हकसमबनधी काननू बनाउने विममिेारी पवन संघीय संसदक्ो 
व्यो । यही विममिेारीअनतग्फत रावट्रिय सभामा दता्फ भएका 
बालबावलकासमबनधी विधयेक, अपराध पीवडत संरक्णसमबनधी 
विधयेक, िातािरण संरक्ण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गन्फ बनेको 
विधयेक त्ा अपाङ्गता भएका वयवतिको अवधकारसमबनधी ऐन, 
२०७४ को संशोधन गन्फ बनेको विधयेक रावट्रिय सभाबाट पाररत भई 
प्रमाणीकरणसमते गररए । यी विधयेकहरूमा छोटो समयमा नै रावट्रिय 
सभाबाट महत्िपणू्फ संशोधन एिं छलरल भएको व्यो । 

रावट्रिय सभामा दता्फ नभएका तर प्रवतवनवध सभाबाट पाररत भई 
आएका अनय मौवलक हकसमबनधी विधयेकहरूमा भवूमसमबनधी ऐन, 
२०२१ लाई संशोधन गन्फ बनेको विधयेकमा रावट्रिय सभामा संशोधन 
भएको व्यो । अनय विधयेकहरूमा भने रावट्रिय सभाले कुनै पररित्फन 
नगरी पाररत गरेको दवेखनछ । यसरी प्रवतवनवध सभाबाट पाररत भई 
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रावट्रिय सभामा आएका र रावट्रिय सभाबाट कुनै पररित्फनवबना पाररत 
गररएका मौवलक हकसमबनधी विधयेकहरू वनमन बमोविम व्ए :

• िातािरण संरक्णसमबनधी काननूलाई संशोधन र एकीकरण गन्फ 
बनेको विधयेक,

•  सामाविक सरुक्ा समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक
•  रोिगारीको हक समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक
•  अवनिाय्फ त्ा वनःशलुक वशक्ाको समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको 

विधयेक
•  ियैवतिक गोपनीयताका समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक
•  खाद्य त्ा खाद्य समप्रभतुाको अवधकारको समबनधमा वयिस्ा 

गन्फ बनेको विधयेक
•  आिासको अवधकार समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक
•  िनसिासथय सेिा समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक
•  सरुवक्त मातधृति त्ा प्रिनन सिासथयको अवधकार समबनधमा 

वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक
•  उपभोतिा संरक्णसमबनधी काननूलाई संशोधन र एकीकरण गन्फ 

बनेको विधयेक

६.३ राज्य सञिालनसम्बनिी कानून

संघीयता काया्फनियन एिं नयाँ संिैधावनक वयिस्ासमबनधी काननूका 
अवतररति संघीय संसद ्बाट राजय सञचालनको लावग अपररहाय्फ 
काननूको पवन वनमा्फण भएको छ । यस क्रममा रावट्रिय सभाले तयहाँ 
दता्फ भएका तल उवललवखत विधयेक उपर छलरल गरी पाररत गरेको 
छ । यी विधयेकहरूको प्रमाणीकरण पवन भइसकेको छ ।

•  प्रशासकीय अदालत विधयेक, २०७५
•  विज्ञापन वनयमन गनने समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक, 

२०७५
•  प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गन्फ बनेको विधयेक, २०७५
•  वशक्ासमबनधी केही नेपाल ऐन सशंोधन गन्फ बनेको विधयेक,२०७५
•  खेलकुदको विकास समबनधमा वयिस्ा गन्फ  बनेको 

विधयेक,२०७५
•  मुलुकी संवहतासमबनधी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनने 

विधयेक, २०७५
•  सकंटापनन िनयिनत ुर िनसपवतको अनतरा्फवट्रिय वयापार वनयनत्ण 

(पवहलो संशोधन) विधयेक, २०७५
•  नागररक लगानी कोष, २०४७ लाई सशंोधन गन्फ बनेको विधयेक

•  बेपत्ता पाररएका वयवतिको छानवबन, सतय वनरूपण त्ा 
मेलवमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गन्फ बनेको 
विधयेक, २०७५

•  बेपत्ता पाररएका वयवतिको छानवबन, सतय वनरूपण त्ा 
मलेवमलाप आयोग (पवहलो संशोधन) विधयेक, २०७५

प्रवतवनवध सभामा दता्फ भई रावट्रिय सभामा आएका वनमन वलवखत 
विधयेकहरूमा रावट्रिय सभामा कुनै पवन संशोधन िा पररित्फन 
नभई प्रवतवनवध सभामा पठाइएको व्यो । यस अधययनमा अ ््फ 
विधयेकलगायत अधयादशे एिं वनयवमत काननू संशोधनसँग 
समबवनधत विधयेक उललेख गररएको छैन ।

•  साि्फिवनक-वनिी साझदेारी त्ा लगानी समबनधमा वयिस्ा गन्फ 
बनेको विधयेक

•  लेखापरीक्ण समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक, २०७५
•  विदशेी लगानी त्ा प्रविवध हसतानतरणसमबनधी कानूनलाई 

संशोधन र एकीकरण गन्फ बनेको विधयेक
•  रावट्रिय वचवकतसा वशक्ा विधयेक, २०७५
•  विशेष आ व ््फ क क्ेत् ऐन, २०७३ लाई संशोधन गन्फ बनेको 

विधयेक

प्रवतवनवध सभामा दता्फ भई रावट्रिय सभामा आएका कवतपय 
विधयेकहरूमा संशोधन िा पररित्फन गरी प्रवतवनवध सभामा पठाइएको 
व्यो । तयसता अवधकांश संशोधन िा पररित्फन प्राविवधक र भावषक 
व्ए । यसरी पाररत गररएका विधयेकलाई प्रवतवनवध सभाबाट समते 
पाररत गररएको व्यो । त्ावप रावट्रिय सभाबाट पाररत गदा्फ भएका 
संशोधन िा पररित्फनलाई कवतपय अिस्ामा प्रवतवनवध सभाले पनु: 
पाररत गदा्फ असिीकार गररएको व्यो । उदाहरणको लावग, रावट्रिय 
सभाले िनसमबनधी काननूलाई संशोधन र एकीकरण गन्फ बनेको 
विधयेकमा गरेका अवधकांश संशोधन एिं पररित्फनलाई प्रवतवनवध 
सभाले असिीकार गरी विधयेक पाररत गरेको व्यो । प्रवतवनवध 
सभामा दता्फ भई रावट्रिय सभामा आएका वनमन विधयेकहरूमा 
छलरलबाट संशोधन िा पररित्फन गररएको व्योः 

•  रावट्रिय पररचयपत् त्ा पञिीकरणको समबनधमा वयिस्ा गन्फ 
बनेको विधयेक

•  औद्योवगक वयिसायसमबनधी प्रचवलत काननूलाई संशोधन र 
एकीकरण गन्फ बनेको विधयेक

•  िनसमबनधी काननूलाई सशंोधन र एकीकरण गन्फ बनेको विधयेक
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•  आ व ््फक काय्फविवध त्ा वित्तीय उत्तरदावयति समबनधमा वयिस्ा 
गन्फ बनेको विधयेक

•  िीिनाशक विषादी वयिस्ापन समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको 
विधयेक

•  भउूपयोग समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक
•  से र गा ड््फस, एनटी-डवमपङ  त्ा काउणटरभेवलङ समबनधमा 

वयिस्ा गन्फ बनेको ऐन
•  पारमाणविक त्ा रेवडयोधमटी पदा ््फको सरुवक्त त्ा शावनतपणू्फ 

प्रयोग समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक
•  वनिधृत्तभरण कोष समबनधमा वयिस्ा गन्फ बनेको विधयेक

७. गैरसरकारी मििे्यकको अभ्यास

सामानयतया सरकारले विधयेकको मसयौदा तयार पाछ्फ र सरकारका 
मनत्ीले तयसलाई संसद ्मा पेश गछ्फन ् । तर सांसदले पवन संविधान 
र रावट्रिय सभा िा प्रवतवनवध सभा वनयमािलीको अधीनमा रहरे 
सदनमा विधयेक प्रसततु गन्फ सकछन ्। तयसता विधयेकलाई गैरसरकारी 
विधयेक भवननछ । रावट्रिय सभा सदसय प्रकाश पन्ले सामाविक 
सरुक्ासमबनधी गैरसरकारी विधयेक रावट्रिय सभामा दता्फ गरे । नयाँ 
संविधान लाग ूभएपवछको संसदीय अभयासमा यो पवहलो गैरसरकारी 
विधयेक हो । 

पन्को उति विधयेक मौवलक हकसँग गाँवसएको व्यो । सरकारलाई 
वनवचित समयवभत् मौवलक हकसमबनधी विधयेक पास गररसकनपुनने 
संिैधावनक बाधयता व्यो । तयसैले सरकारले हतारमा मौवलक 
हकसँग समबवनधत विधयेक संसद ्मा दता्फ गरायो । रावट्रिय सभा 
सदसय प्रकाश पन् तयवत बेलाको अिस्ा समझद ै भनछन,् 
“सरकारले मौवलक हकसमबनधी विधयेक गिारगिातटी पठायो ।” एकै 
पटक धरैे संखयामा विधयेक सदनमा आएकोले उनले विधयेकलाई 
सस्फती हने्फ मात् भयाए । तयही क्रममा उनले सामाविक सरुक्ासमबनधी 
विधयेकमा एउटा गलती दखे े । उति विधयेकमा ‘ख’ िग्फको 
अपाङ्ग वयवति र ६० िष्फ मवुनका एकल मवहलाले पाउने भत्ताको 
वयिस्ा छुटेको व्यो । सामाविक सरुक्ासमबनधी सबै भत्ता तयो 
ऐन आउनअुगावड नेपाल सरकारको वनण्फयबाट वदइनथयो । असोिमा 
तयो विधयेक पास भएलगतै ‘ख’ िग्फका अपाङ्ग वयवति र ६० िष्फ 
मवुनका एकल मवहलाको भत्ता रोवकयो । उनले सदनमा विधयेकको 
यो त्वुट औलँयाए पवन वबनासंशोधन बहुमतले पास गऱयो । उति त्वुट 
सचयाउन उनले गैरसरकारी विधयेक रावट्रिय सभामा दता्फ गरेका व्ए । 
पन्का अनसुार उनले दता्फ गराएको विधयेकलाई प्रवक्रयामा अगावड 

नबढाई रावखएको छ । बरु सरकारले अधयादशे लयाएर रोवकएको 
भत्तालाई भने वनरनतरता वदयो । उनी भनछन,् “वक मरेो विधयेक पास 
हुनपुऱयो िा अधयादशे पास हुनपुऱयो । प्रवतपक्ी दल एिं सांसदले 
िस पाउने भयो भनेर रावट्रिय सभामा मलेै दता्फ गराएको गैरसरकारी 
विधयेकलाई प्रवक्रयामा अगावड बढाइएन ।” नेपाली अभयासमा 
गैरसरकारी विधयेकलाई उदारतापिू्फक वलने गररएको पाइदँनै । 
२०४७ यता तयसता िममा दइुटा विधयेक मात् पास भए । सरकारसँग 
संसद ्मा बहुमत सदसयको सम ््फन हुनाले सरकारले नचाहदँासमम 
यसतो विधयेक पाररत हुदँनै । तयसैले गैरसरकारी विधयेक प्रसततु गनने 
िाँगर सांसदहरूमा दवेखदँनै ।18

८. उत्तर मििाम्यकी परीक्षण 

काननूको काया्फनियन र अधीनस् काननूको वनमा्फण 
काय्फपावलकामार्फ त हुनछ । ती काननूको काया्फनियन कसतो छ र 
तयसबाट लवक्त उद्शेय हावसल गरेको छ वक छैन भनेर वनगरानी त्ा 
मलूयाङ्कन गनने काम संसदक्ो हो । संसदक्ो यो अभयासलाई उत्तर 
विधावयकी परीक्ण भनेर बवुझनछ । रावट्रि्य सभा वन्यिािली २०७५ 
अनसुार रावट्रिय सभा अनतग्फतको विधायन वयिस्ापन सवमवत र 
प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन सवमवतले उत्तर 
विधावयकी परीक्णको काम गछ्फन ्। 

८.१ ऐन कारायान्वरन मापन 

नयाँ काननू बनाउने, संशोधन गनने र असानदवभ्फक काननूलाई 
खारेि गनने िसता कामहरू पवहले पवन भइरहकेा व्ए । ती 
काननूको सानदवभ्फकता, ठीक िा बेठीक भनने वनण्फय शासकहरूले 
वलन्े ।19 तर अवहले ऐनको पररमाि्फन त्ा खारेिी सामाविक 
आिशयकताको आधारमा िनप्रवतवनवधबाट हुने गरी रावट्रिय सभा 
अनतग्फतका विषयगत सवमवतलाई तोवकएको छ । वयिस्ावपकीय 
अभयासमा पवहलो पटक ऐन काया्फनियन मापनको काम रावट्रिय सभा 

18 अवधकारी, राधशेयाम । २०७७ । संघीय काननू वनमा्फण प्रवक्रयामा 
संविधानका अपेक्ाहरू । नागररक संिाद ्बलेुविन ५(६) : ३४–३६ । 

19 गरुुङ, परशरुाम मघेी । २०७७ । नेिालिा काननूको सािाविक 
िाँच (उत्तरविधाव्यकी िरीक्षण) । काठमाडौ ँ : विधायन वयिस्ापन सवमवत, 
रावट्रियसभा, संघीय संसद ्।
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राष्ट्रिय सभाको ष्िधायन काय्यप्रणाली

अनतग्फतको विधायन वयिस्ापन सवमवतले गनने वयिस्ा रावट्रि्य 
सभा वन्यिािली, २०७५ ले गरेको छ ।

८.१.१ ऐन का्यारिनि्यन िापनको पूिरित्यारी 

सवमवतले ऐन का्याधानि्यन िािन, अध्य्यन र अनसुनधान का्यधाविवध, 
२०७५ को तयारीबाट कामको ्ालनी गरेको व्यो । तयसै गरी 
सवमवतलाई महत्िपणू्फ लागेका ऐनहरूको मापन, अधययन र 
अनसुनधान काय्फका लावग शरुूआती चरणमा चार ओटा विषयगत 
ऐन अधययन उपसवमवतहरू गठन गररएका व्ए ।20 ती उपसवमवतले 
ऐन अधययन गरी विधायन वयिस्ापन सवमवतसमक् प्रवतिेदन पेश 
गरेका व्ए र सो प्रवतिेदनउपर छलरल गररएको व्यो । सवमवतले 
ऐन काया्फनियन मापन, अधययन र अनसुनधानका लावग मनत्ालय/
आयोग िा तयसअनतग्फत गवठत वनकायहरूसँग समबवनधत ऐन त्ा 
अधीनस् काननूहरूको वििरण १५ वदनवभत् उपलबध गराउन 
अनरुोध गरेको व्यो । त्ावप केही वनकायबाट आिशयक वििरण 
उपलबध गराइएन । काननूनको वनमा्फण सरकारको नीवतगत उद्शेय 
प्रावप्तको लावग हुनछ । तर नेपाल सरकारका मनत्ालयहरूमा आरूसँग 
समबवनधत विषयगत मौिदुा काननूको अद्यािवधक अवभलेख 
वयिवस्त व्एन । विधायन वयिस्ापन सवमवतका सभापवतका 
अनसुार मौिदुा ऐनको समपणू्फ वििरण मनत्ालय र तयस अनतग्फतका 
वनकायका सा्ै आयोगहरूले सवमवतलाई उपलबध नगराउँदा ऐन 
काया्फनियन मापनको काय्फ ्ालन समसया भयो । 

८.१.२ ऐन का्यारिनि्यनको िापन र प्राप्त तथ्य 

ऐन काया्फनियन मापनको शरुूआत कुनै काननूबारे परेका उिरुी 
िा अनरुोध, नयायपावलकाबाट औलँयाइएका समबवनधत काननूका 
समीक्ाको आिशयकता, वनयवमत संसदीय सवमवतको काम 
कारिाहीका दौरान उठेका काननूी समीक्ाको आिशयकता आवदबाट 
हुनछ । वयनै आधारमा विषय छनोट भइसकेपवछ सरोकारिालाहरूसँग 
छलरल त्ा अनतवक्र्फ या विवधबाट ऐन काया्फनियनको मापन गररनछ । 
कवतपय अिस्ामा स्लगत अनगुमन, अिलोकन िसता विवधविारा 

20 ती उपसवमवतहरू यातायात समबद् ऐन अधययन उपसवमवत, भवूम 
समबद् ऐन अधययन उपसवमवत, वशक्ा र सिासथय समबद् ऐन अधययन 
उपसवमवत र उपभोतिा वहत संरक्ण समबद् ऐन अधययन उपसवमवत व्ए । 

पवन ऐन काया्फनियनको मापन गररनछ । आिशयकताअनसुार यी सबै 
विवधहरू पवन अिलमबन गन्फ सवकने वयिस्ा ऐन का्याधानि्यन िािन, 
अध्य्यन र अनसुनधानस््बनधी का्यधाविवध, २०७५ मा गररएको छ ।21

ऐन काया्फनियन मापनको उवललवखत विवध र आधारमा भएको 
मापनबाट सवमवतले ऐन काया्फनियनका विवभनन प्रिधृवतहरू 
औलँयाएको व्यो । कवतपय ऐनहरू वनकै परुाना व्ए भने केही ऐन 
वनमा्फण भए पवन रािपत्मा प्रकाशन नगररएकाले काया्फनियनमा 
आउन सकेका व्एनन ् । नेिाल काननू व्याख्यास््बनधी ऐन, 
२०१० र विकास सविवि ऐन, २०१३ वनकै परुाना भएको सवमवतले 
औलँयाएको छ । नेिाली भा्ा प्काशन संस्ान ऐन, २०२१, 
न्याव्यक को् ऐन, २०४३, िसता कवतपय ऐनहरूमा रािपत्मा 
प्रकावशत भएपवछ ‘तोवकएको वमवतमा लाग ू हुनेछ’ भनने प्रािधान 
भए पवन ती ऐनहरू कवहलयै पवन रािपत्मा प्रकावशत भएनन ्। तयसैले 
काया्फनियनमा पवन आएनन ् । तयसतै, ऐन नबनाइकन वनदनेवशका, 
काय्फविवध, गठनादशे आवदको भरमा ठूलो रकमको पररयोिना 
वनरनतर रूपमा काया्फनियन गररराखकेो पाइयो । नेपालमा हालसमम 
सञचावलत कधृ वषसमबनधी पररयोिना र विकास सवमवतको गठन 
तयसता उदाहरण हुन ् । कधृ वषसमबनधी ऐन नभएकोले वनदनेवशकाको 
भरमा अब्छ रकमका योिना काया्फनियन गरेको सवमवतको अधययनले 
दखेाएको छ । विकास सविवि ऐन २०१३ का आधारमा बनाइएको 
गठनादशेअनतग्फत १९  ओटा विकास सवमवत गठन गररएको छ । 
रावट्रिय योिना आयोग िसतो संघीय सरकारको नीवत त्ा योिना 
वनमा्फण गनने संस्ासमते गठनादशेको भरमा सञचालन भइरहकेो छ । 
यसबाहके नेपाल सरकारकै अनय महत्िपणू्फ संस्ाहरू रेवडयो नेपाल, 
रावट्रिय सचूना प्रविवध केनद्, वनिामती असपताल आवदका विकास 
सवमवतहरू गठनादशेको भरमा सञचालन भइराखकेा छन ्। यसबारे 
सवमवतले प्रश्न उठाउँद ै ‘कुनै विकास योिना िा विकास काय्फलाई 
काया्फवनित गन्फ सवमवत गठन गन्फ सवकने’ ऐनको वयिस्ामा टेकी 
स्ायी प्रकधृ वतको संरचना पवन िष्छिँष्फसमम गठनादशेकै आधारमा 
सञचालन भइरहकेोले यसतो प्रिधृवतको अनतय गन्फ विकास सविवि 
ऐन, २०१३ मा आिशयक संशोधन गन्फ सझुाएको छ ।22 

21  विधायन वयस्ापन सवमवत । २०७६ । ऐन काया्फनियन मापन, अधययन 
र अनसुनधानसमबनधी काय्फविवध, २०७५ । विधा्यन व्यिस्ािन सविवि िाव्धाक 
प्वििेदन ०७५/०७६ । काठमाडौ ँ: विधायन वयिस्ापन सवमवत, संघीय संसद ्
सवचिालय ।

22  विधायन वयिस्ापन सवमवत । २०७६ । विधा्यन व्यिस्ािन 
सविवि : िाव्धाक प्वििेदन २०७५/०७६ । काठमाडौ ँ : विधायन वयिस्ापन 
सवमवत, संघीय संसद ्सवचिालय । 
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डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

ऐन काया्फनियन मापनको मतू्फ कदमका रूपमा विधायन वयिस्ापन 
सवमवतले सािाविक व्यििार (सधुार) ऐन, २०३३ बाट ्ालेको 
व्यो । यो ऐनको विषय मानछेको िीिन (िनम, मधृतय ु र वििाह) 
सँग िोवडएको तर धरैे पवहले बनेको उति ऐनले ित्फमान सामाविक 
वयिहारहरू सञचालन गन्फ िवटल र अवयािहाररक दवेखएकाले 
यसको काया्फनियनको समीक्ालाई पवहलो प्रा्वमकतामा सवमवतले 
राखकेो व्यो । तयसतै संक्ािक रोग ऐन, २०२० संवक्प्त हुनकुा सा्ै 
५७ िष्फ अगावडको पररवस्वतलाई धयानमा राखी िारी गररएको व्यो । 
उति ऐन कोवभड-१९ को महामारीमा वयािहाररक नदवेखएकाले नयाँ 
ऐन चावहएको सवमवतले औलँयाएको छ । वभननावभननै काननूहरू 
छररएर रहकेो र तयसबाट दोहोरोपना वसि्फना भएकोले चावहएको 
बेलामा समपणू्फ काननू लाग ू गन्फ नसवकएको वनट्कष्फ सवमवतले 
वनकालेको छ । सा्ै दीघ्फकालीन रूपमा सिासथयसँग समबवनधत 
काननूहरूको एकीकरण र संशोधन आिशयक भएको औलँयाउँद ै
ततकालका लावग संक्रामक रोगसँग समबवनधत हालको ऐनलाई 
खारेि गरी संक्रामक रोगसमबनधी छुटै् एकीकधृ त छाता ऐन वनमा्फण 
गनु्फपनने सझुाि सवमवतले सरकारलाई बझुाएको छ ।23 महामारी, 
खास गरी कोवभड-१९ को संक्रमणका बेला लकडाउन, सरुक्ा 
वनकायको पररचालन, सामाविक दरूी कायम, राहत सामग्ी वितरण, 
संघीय सनदभ्फमा तीन तहका सरकारबीच समनिय र सहकाय्फ िसता 
काय्फ सपष्ट काननूी आधारवबना भएकाले य्ाशीघ्र छाता ऐन बनाउन 
परेको हो । तर सरकारले सवमवतको सझुािविपरीत संक्रामक रोगको 
समसया समाधान गन्फ अधयादशेलाई प्रा्वमकता वदयो ।

हाल ऐन काया्फनियन मापनलाई वनयवमत गन्फका लावग रावट्रिय 
सभाले पाररत गरेका नयाँ काननू काया्फनियनमा आएको प्रतयेक पाँच 
िष्फमा मलूयाङ्कन गरी प्रवतिेदन वदनपुनने वयिस्ा ऐनम ैगररएको छ ।

 

८.२ प्रतरारोतजि त्वधारनको तनिरानी 

प्रतयायोवित काननू भनेको विधावयकाबाहके अनय वनकायले 
बनाएको काननू हो । विधावयकाले सारिान ् विषयबाहके कवतपय 
प्रवक्रयागत विषयमा काननू बनाउन समबवनधत वनकाय िा सरकारलाई 
काननूी शवति हसतानतरण गरेको हुनछ । संसदले् धरैे विधयेक पाररत 
गनु्फपनने भएकाले तयसका लावग धरैे समय लागछ । काननू वनमा्फणको 

23  विधायन वयिस्ापन सवमवत । २०७७ । विधा्यन व्यिस्ािन 
सविवि : िाव्धाक प्वििेदन २०७६/०७७ । काठमाडौ ँ : विधायन वयिस्ापन 
सवमवत, संघीय संसद ्सवचिालय ।

क्रममा अनमुान गन्फ नसवकएको तर काया्फनियनको क्रममा वसि्फना 
भएको आपतकालीन अिस्ालाई सोही ऐनले समबोधन गन्फ 
सकदनै । अका्फवतर, विधयेकमा आिशयक सबै विषयिसत ुसमट्ेदा 
ऐनको आकार/आयतन पवन बढ्ने हुनाले विधयेकमा क्रमशः 
सारभतू विषय, दणड सिायको प्रािधान र काय्फविवधसमबनधी 
मोटा कुरा मात् समवेटनछ । तर, तयवत मात् विषयले काम गन्फ पया्फप्त 
हुदँनै । तयसैले ऐनका आधारमा सरकार िा अनय वनकायले आिशयक 
वनयमािली, विवनयमािली, वनदनेवशका, काय्फविवध, गठनादशे आवद 
बनाउँछन ् । यसता काननूलाई अधीनस्, दोस्ो िा सहायक काननू 
पवन भनेर बवुझनछ । 

८.२.१ प्रत्या्योमजत मििा्यन मनगरानी र उजुरी 

नेपालमा सि्फप्र्म वि.सं. २०१६ मा प्रवतवनवध सभा वनयमािलीमा 
प्रतयायोवित वयिस्ापनसमबनधी वयिस्ा गररएको व्यो । वि.सं. 
२०४८ पवछ रावट्रिय सभा र प्रवतवनवध सभा दिुैको काय्फ क्ेत्मा 
प्रतयायोिन विधायन िाँचलाई रावखएको व्यो । २०६३ को 
वयिस्ावपका संसद ्र २०६४ दवेख २०७२ सममको संविधान सभामा 
पवन प्रतयायोवित विधायन वयिस्ापनको काम सवमवतहरूलाई 
वदइएको व्यो । यद्यवप वतनको काय्फसमपादन प्रभािकारी ढङ्गले 
भने हुन सकेन ।24 अवहले पवन प्रतयायोवित वयिस्ापनसमबनधी 
काय्फ गनने विममिेारी रावट्रि्य सभा वन्यिािली २०७५ ले प्रतयायोवित 
वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन सवमवतलाई तोकेको छ । तयसै 
गरी प्विवनवध सभा वन्यिािली २०७५ ले प्रवतवनवध सभाका 
विषयगत सवमवतहरूलाई पवन यो काय्फविममिेारी वदएको छ । दिुै 
सभाका सवमवतहरूले एकै काम गदा्फ हुने ररकबारे बझुदा प्रवतवनवध 
सभाका सवमवतहरूले प्रतयायोवित वयिस्ाबारे हरेविचार नगरेको 
बताइयो । यस सनदभ्फमा प्रतयायोवित वयिस्ा त्ा सरकारी 
आश्ासन सवमवतका सभापवतले भने, “अरू कुनै पवन सवमवतले 
डेवलगेटेड लेविसलेशन हरेेको मलाई ्ाहा छैन । तर हनेु्फपनने प्रवतवनवध 
सभाले पवन हो । यहाँ भएको सबै अवधकार प्रवतवनवध सभाले प्रयोग 
गन्फ सकछ तर अवहलेसमम गरेको छैन ।” 

24  प्रतयायोवित वयिस्ापन र सरकारी आश्ासन सवमवत । २०७६ । 
प्त्या्योविि व्यिस्ािन र सरकारी आश्ासन सविवि िाव्धाक प्वििेदन, २०७६ । 
काठमाडौ ँ: प्रतयायोवित वयिस्ापन र सरकारी आश्ासन सवमवत, संघीय संसद ्
सवचिालय । 
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अधीनस् काननू वनमा्फणको विममिेारी वयिस्ावपकाबाट अवधकार 
प्रतयायोिन गरेर काय्फपावलका, संिैधावनक आयोगलगायत अनय 
विवभनन वनकायहरूलाई वददँा वतनले खलेन ठाउँ पाउने हुदँा समसयाहरू 
वसि्फना भएका पवन छन ्। ती वनकायहरूले अधीनस् काननू वनमा्फण 
गदा्फ प्रतयायोवित विधायनको वसद्ानत, सीमा, मलूयमानयता त्ा 
अवखतयारी विपरीत काम गरेको पाइयो । प्रतयायोवित वयिस्ापन 
त्ा सरकारी आश्ासन सवमवतका एक सदसयले भने, “संघीयसतरमा 
काननू बनाउने विममा संघीय संसदल्ाई वदइएको छ । तर, अनमुावनत 
वहसाबमा संघीय संसदले् २० प्रवतशत मात् काननू बनाउने रहछे । ८० 
प्रवतशत काम चाँवह प्रतयायोवित विधायनमार्फ त काय्फपावलकाले गनने 
रहछे । तयसको दरुुपयोग पवन भएको छ ।” यसमा सहमत हुदँ ैरावट्रिय 
सभाका अका्फ एक सदसयले प्रतयायोवित काननूमा मात् नभई ऐनम ै
पवन भाषा र शबदिालमार्फ त चलखले हुने गरेको उललेख गरे । उनका 
अनसुार ऐनमा ‘तोवकएको िा तोवकए बमोविम’ भनेर वयापक प्रयोग 
हुने गरेको छ । तयसतै कुनै विषयको लावग आिशयक पनने सबै कुरा 
उललेख हुदँाहुदँ ैपवन अनतयमा ‘आिशयक कागिात’ भनेर रावखनछ । 
यसताले काय्फकाररणी वनकायलाई आरूअनकूुल काननूलाई वयाखया 
गददै सिा ््फअनसुार काम गन्फ छुट वमलेको छ । 

रावट्रिय सभा अनतग्फतको प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी 
आश्ासन सवमवतले शरुूआती काम ्ालेको छ । ऐनअनतग्फत 
िारी गररएका प्रतयायोवित काननूहरू प्रवतकूल भई काया्फनियनमा 
असहिता भएको िा दरुुपयोग भएको दखेकेो िा लागेको भए सोबारे 
उिरुी वदन सवमवतले साि्फिवनक सचूना प्रकाशन गरेको व्यो । 
सवमवतका सभापवतले भने, “उिरुी हालन आह्ान गददै गोरखापत्मा 
सचूना प्रकाशन गरेका छौ ँ । उिरुीको लावग कुनै वनवचित प्रवक्रया 
छैन । यहाँ वनिेदन आयो भने हामी प्रवकया अगावड बढाउँछौ ँ ।” 
यसबारे परेका तीन उिरुीलाई सवमवतले छलरल त्ा वनदनेशनमार्फ त 
समबोधन गरेको छ । औ्धी ऐन, २०३५ विपरीत सचूना िारी 
भएको भनी सवमवतमा उिरुी परेको व्यो । नेपाल पोलरिी महासंघले 
िश ु सिास्थ्य ि्ा िश ु सेिा ऐन, २०५५, िश ु सेिा वन्यिािली, 
२०५६ र पश,ु पशिुनय पदा ््फ िा पश ु उतपादन सामग्ी परीक्ण 
गनने काय्फविवध बावझएको भनी उिरुी हालेको व्यो । यी उिरुीउपर 
सरोकारिालाहरूसँग छलरल गरेर अधययन गन्फ समबवनधत 
मनत्ालयलाई वनदनेशन वदएको व्यो । तयसै गरी गठुी िगगाको 
मआुबिाबारे परेको उिरुीमाव् सरोकारिालाहरूसँग छलरल गरी 
भवूमसमबनधी काननूमा वयिस्ा भएबमोविम मोहीको हक वहससाको 

मआुबिा वितरण गन्फ सरकार र गठुी संस्ानलाई वनदनेशन गररएको 
व्यो ।25

८.२.२ िौजुदा प्रत्या्योमजत मििा्यनको अध्य्यन र प्राप्त तथ्य

प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन सवमवतले वि.सं. 
२०७५ मा नेपाल सरकारका सबै मनत्ालय त्ा संिैधावनक 
वनकायहरू, सिकोचच अदालत, सिायत्त त्ा साि्फिवनक 
संघसंस्ाहरूसँग मौिदुा प्रतयायोवित काननूहरू मागेको व्यो । प्राप्त 
ती काननूहरूको ‘सैद्ावनतक कसीमा सरसतटी अधययन’ बाट रेला 
परेका त्वुटका आधारमा सवमवतले समबवनधत वनकायलाई वनदनेशन 
वदएको व्यो । उति अधययनका क्रममा प्रतयायोवित काननूहरू 
संविधान िा मलू ऐनसँग बावझएको, प्रतयायोवित अवधकारको 
सीमाभनदा बावहरको काननू िारी भएको, ऐनम ै हुनपुनने सारिान ्
विषयहरू प्रतयायोिनमा पाररएको िसता त्वुटहरू भवेटएका व्ए । 
यसता त्वुट हुन नवदन प्रतयायोवित काननू िारी भएको १५ वदनवभत् 
सवमवतमा पठाउन र प्रकाशन गन्फ सवमवतले वनदनेशन वदएको छ । 

सवमवतले उपसवमवतहरू गठन गरी िनसरोकारसँग िोवडएका 
वशक्ा, सिासथय, सञचार, विद्यतु, यातायात, भवूम, श्म, रोिगार, 
सामाविक सरुक्ा, िावणजय त्ा आपवूत्फ, सहकारी लगायतका 
क्ेत्का केही प्रतयायोवित काननूहरूको अधययन गरेको व्यो । कुन 
ऐनको कुन दराले प्रतयायोवित काननू वनमा्फणको अवधकार वदएको 
हो भनने स्ोतसमम नखलुनकुा सा्ै असानदवभ्फक स्ोतसमते उललेख 
भएको अधययनका क्रममा भवेटएको व्यो । िनसिास् सेिा ऐन, 
२०७५ र िनसिास्थ्य सेिा वन्यिािली, २०७७ आधाररत केही 
प्रतयायोवित विधायनहरूलाई उदाहरणको रूपमा वलन सवकनछ । 
िनसिास्थ्य सेिा ऐन, २०७५ को दरा ७ (गणुसतर सेिा प्रदान गनने) 
को उपदरा ३ मा “यो ऐन काया्फनियन गन्फ संघ, प्रदशे र स्ानीय 
तहले आिशयकताको आधारमा तोवकएको मापदणड परूा गरेका 
सिासथय संस्ाको स्ापना गरी तयसता संस्ामा आिशयक 
िनशवति, प्रविवध त्ा उपकरणको वयिस्ा वमलाउन ुपननेछ” भनने 
वयिस्ा छ । यस सनदभ्फमा िनसिास्थ्य सेिा वन्यिािली, २०७७ 
को वनयम ९ उपवनयम २ मा ‘अनसुचूी-७ बमोविमका सिासथय 

25  प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन सवमवत । २०७८ । 
प्त्या्योविि व्यिस्ािन ि्ा सरकारी आश्ासन सविवि : दोस्ो िाव्धाक प्वििेदन 
२०७७/०७८ । काठमाडौ ँ : प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन 
सवमवत, संघीय संसद ्सवचिालय ।
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संस्ाको भौवतक क्मता त्ा सवुिधा, िनशवति, प्रयोगशाला, 
रतिसञचार त्ा अनय मापदणड मनत्ालयले नेपाल रािपत्मा सचूना 
प्रकाशन गरी तोकेबमोविम हुनेछ’ भनने वयिस्ाले प्रतयायोवित 
अवधकार पनुः प्रतयायोिन भएको दवेखनछ । यसलाई प्रतयायोवित 
विधायनको सामानय वसद्ानतको प्रवतकूल मावननछ । वसद्ानततः 
संसदले् प्रतयायोिन गरेको बाहके ्प प्रतयायोिन हुदँनै । तयसतै 
िनसिास्थ्य सेिा ऐन, २०७५ कै आधारमा बननपुनने कोवभ्ड-१९ का 
व्बरािीलाई असििाल िऱु्याउनको वनव्ि ि्यार िाररएको वनददेवशका, 
२०७६ कुन ऐनमा आधाररत भएर बनाइएको हो भनने खलुदनै । 
िनसिास्थ्य सेिा ऐन, २०७५ कै आधारमा बननपुनने कोवभड-१९ का 
वबरामीहरूको उपचारको प्रतयक् रूपमा संलगन सिास्थ्यकिमी ि्ा 
अन्य किधाचारीिरूको व्यिस्ािन स््बनधिा िागधा वनददेशन, २०७७ 
ले कोवभड-महामारीको सनदभ्फमा कोवभड त्ा अनय सिासथय सेिा 
प्रिाहको लावग अनतररम वनदनेवशका, २०७६ लाई मलू ऐन मानेको छ 
िसलाई असानदवभ्फक काननूको रूपमा सवमवतले खट्ुयाएको छ ।26 

करोडौ ँ रकमको अनदुान प्रदान गनने काम पवन वनदनेवशकाको भरमा 
सञचालन गररएको छ । तयो रेरर अपिादका रूपमा नभई वनरनतर 
भइरहकेो छ । उदाहरणको लावग, कृव् ििूाधाधार विकास ि्ा कृव् 
्यावनत्रकीकरण प्िर्धान का्यधाक्ि सञचालन का्यधाविवध, २०७५ 
लाई वलन सवकनछ । यो काय्फविवध प्रसतािनामा कुनै काननूी स्ोत 
उललेख नगरी बनाइएको प्रतयायोवित विधायनहरू मधयेको एक हो । 
काय्फविवधको दरा १०(१) अनसुार ‘एकीकधृ त कधृ वषबिार पिूा्फधार 
विकास काय्फक्रमअनतग्फत नयाँ वनमा्फणका लावग छनोट भएका 
अनदुानग्ाहीलाई अवधकतम रु. २० करोडसमम बिेट उपलबध हुनेछ 
र यसरी उपलबध गराइने रकम वनमा्फणको कुल लागत रकमको ८५% 
िा दईु करोड नबढ्ने गरी हुनेछ । वनिी संस्ा िा कमपनीहरूको 
हकमा कुल लागतको ५०% मा नबढ्ने गरी अनदुान रकम उपलबध 
गराइनेछ ।’ काय्फविवधमा ठूलो रकमको अनदुान वदने विषय रावखन ु
प्रतयायोवित अवधकारको सामानय वसद्ानतविपरीत भएको ठहर 
सवमवतले गरेको छ ।27 कधृ वषसँग समबवनधत मौिदुा काननू कवत छन ्
भनने यवकन तथय कधृ वष मनत्ालयसँग पवन छैन । कधृ वष आमनागररकसँग 

26  प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन सवमवत । २०७८ । 
प्त्या्योविि व्यिस्ािन ि्ा सरकारी आश्ासन सविवि : दोस्ो िाव्धाक प्वििेदन 
२०७७/०७८ । काठमाडौ ँ :प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन 
सवमवत, संघीय संसद ्सवचिालय ।

27  प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन सवमवत । २०७८ । 
प्त्या्योविि व्यिस्ािन ि्ा सरकारी आश्ासन सविवि : दोस्ो िाव्धाक प्वििेदन 
२०७७/०७८ । काठमाडौ ँ : प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन 
सवमवत, संघीय संसद ्सवचिालय ।

िोवडएको विषय हो भनेर सवमवतले कधृ वषसँग समबवनधत प्रतयायोवित 
विधायनसमबनधी काय्फ ्ालेको व्यो । नीवतगत रूपमा कधृ वषलाई 
कसरी अगावड बढाउने भनने काननू बनेको पाइएन । यस सनदभ्फमा 
प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन सवमवतका एक 
सदसयले भने, “कधृ वषसँग िोवडएका खाद्य, किारेवनटन, विरुिा 
लगायतका धरैे वकवसमका काननू छन ् तर प्रतयक्तः कधृ वषसँग 
समबवनधत काननू छैन । कधृ वषसँग िोवडएको मल हो िसको सधै ँ
हाहाकार हुनछ । यो वसध ै िनताको आिशयकतासँग िोवडने कुरा 
भयो । तर मल लयाउने काननूी आधार खोजदा भवेटएन । तयो काम 
वनदनेवशका बनाएर गररएको छ ।” यसता वनदनेवशका असानदवभ्फक 
ऐनको आधारमा बनाइएको बताउँद ै उनले ्प,े “वनदनेवशका पवन 
िषदैवपचछे र मनत्ी, सवचि रेररएअनसुार रेररएको छ । कधृ वषमा कवत 
ओटा वनदनेवशका र प्रतयायोवित विधायन छन,् तयो कसैलाई ्ाहा 
छैन । मनत्ालयलाई पवन ्ाहा छैन । िोिो मानछे आयो िसलाई िे 
सविलो हुनछ तयही अनसुारको वनदनेवशका बनायो । सोधदा कसैले डेढ 
सय काननू छन ्भनछन,् कसैले दईु सय ।”

कुनै पवन पदावधकारीको काम, कत्फवय र अवधकार मलू ऐनको 
दरामा तोवकसकेपवछ पवन संशोधन विधयेकमा रेरर दरा ्पेर ती 
पदावधकारीको काम, कत्फवय र अवधकार तोवकएबमोविम हुनेछ 
भनेर संशोधन विधयेकमा वयिस्ा गररएका उदाहरण पवन छन ् । 
यो प्रतयायोिनको वसद्ानतविपरीत हो । यसको उदाहरणको रूपमा 
रावट्रिय सभाको छैटौ ँ अवधिेशनमा दता्फ भएको सि््याण्ड्डधा नाि 
र ियौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गन्फ बनेको विधयेकलाई वलन 
सवकनछ । सो विधयेक माव्को सैद्ावनतक छलरलमा भाग वलँद ै
रावट्रिय सभा सदसय दिेेनद् दाहालले भनेका व्ए, “मलू ऐनको 
दरा २८ को उपदरा (८) पवछ दहेायको उपदरा (९) ्वपएको 
छ । ्वपएको दरामा वनरीक्कको अनय काम, कत्फवय र अवधकार 
तोवकएबमोविम हुनेछ भनने उललेख छ । सात ओटा अवधकार र 
कत्फवय तयहाँ लेवखसकेको छ । यो संशोधनमा रेरर तोवकएबमोविम 
अरू कामहरू हुनेछ भनेर आएछ ।” 

प्रतयायोवित वयिस्ापन त्ा सरकारी आश्ासन सवमवतले 
विवभनन वनकायहरूसँग वनरनतर बहस र छलरल गछ्फ । यस काय्फले 
प्रतयायोवित वयिस्ापनमा दवेखएका बेव्वतबारे समबवनधत 
वनकायका पदावधकारीहरूलाई सचतेना अवभिधृवद् गन्फ सघाएको 
छ । यसका सा्ै विधयेक वनमा्फण प्रवक्रयाको सैद्ावनतक छलरलका 
सा्सा्ै दरािार छलरलमा पवन प्रतयायोवित विधयेकका 
सनदभ्फलाई सािधानीपिू्फक ऐनम ै सपष्ट गन्फ िोड वदएको पाइनछ । 
सकेसमम अमतू्फ खालका विषय नराखी सारिान ् विषयलाई ऐनम ै
समट्ेने अभयास ्ावलएको छ । 
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रावट्रिय सभामा आव ््फक, भौवतक र मानिीय स्ोतको अभाि छ 
िसको असर विधावयकी प्रवक्रयामा पवन परेको छ । विधायन 
वयिस्ापन सवमवतमा विधयेक वनमा्फणको चाप अतयवधक र 
कम्फचारी एिं भौवतक पिूा्फधार नयनू छ । 

प्रतयेक सवमवतमा चार पाँच िना संसदीय कम्फचारी छन,् तर उनीहरू 
रावट्रिय सभाका सदसयहरूलाई आिशयक प्राविवधक सहयोग गन्फ 
सक्म छैनन ्।28 िनशवति अभािकै कारण सवचिालयमा प्रभािकारी 
दसतािेिीकरण पवन हुन सकेको पाइएन । यसले गदा्फ विधयेकका 
विषयिसतमुा अधययन अनसुनधानका लावग आिशयक तथयहरू 
सहिै उपलबध हुन नसकेको र आफनै वििेकका आधारमा वनण्फय 
वलनपुरेको रावट्रिय सभा सदसयहरूले बताए । यस अधययनका क्रममा 
पवन माग गररएका कवतपय दसतािेिहरू उपलबध हुन सकेनन ्। तयसतै 
ऐन काया्फनियन मापनको विममिेारी विधायन वयिस्ापन सवमवतमा 
आएपवछ तयो काम गन्फ अधययन अनसुनधान गनने िनशवति सवमवतमा 
आिशयक छ । हाललाई तयो िनशवति सवमवतसँग छैन । रावट्रिय 
सभाका सदसयलाई ररक विषयमा आिशयकताअनसुार सललाह 
वदन विज्ञको पवन अभाि छ । तयसैले संसद ्सवचिालयले विवभनन 
विषय विज्ञको रोष्टर तयार पानने र आिशयक पदा्फ उनीहरूसँग सललाह 
वलने िातािरण बनाउनपुनने सदसयहरू बताउँछन ्। अवहले आरूसँग 
ज्ञान नभएको विषयमा िानकारी वलनपुदा्फ सदसयहरू आरैले विज्ञ 
खोजद ैवहड्ँन ुपरेको छ । 

भौवतक पिूा्फधारको अभाि पवन संघीय संसद ्मा छ । संघीय संसदक्ा 
प्रतयेक सदसयलाई काम गनने िातािरणका लावग कमपयटूर, दु्त गवतमा 
चलने इनटरनेट, काय्फ कक् आवद िसता भौवतक पिूा्फधारको अभाि 
भएको सदसयहरूले बताए । कमपयटूरको अभािमा एक सदसयले 
हातले नै विधयेकमाव् संशोधन लेखरे सवमवतमा वदने गरेको बताए । 
यसले आफनो र सवमवत दिुैको समय खच्फ भएको उनले गनुासो गरे । 
तयसतै, बिेटको अभािमा आिशयकताअनसुार काय्फयोिना तय गरी 
तयसको काया्फनियन गन्फ पवन कवठनाइ भएको बताइयो ।

28  Pradhan, Krishna Man. 2020. Law-making: Role of 
Parliamentary Committees. The Himalayan Times. Available 
at: https://thehimalayantimes.com/opinion/law-making-role-
of-parliamentary-committees; accessed on 23 September 2021.
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नेपालको संविधानबमोविम २०७४ मा गठन भएपचिात ् रावट्रिय 
सभा आफनो विधावयकी भवूमकामा सवक्रय छ । खास गरी संघीयता 
काया्फनियनका वनवमत आिशयक काननू, संविधानका निीन 
वयिस्ाको काया्फनियन र राजय सञचालनसमबनधी काननू वनमा्फणमा 
यसको महत्िपणू्फ योगदान दवेखएको छ । नेपाल सरकारले दता्फ गरेका 
विधयेकमा रावट्रिय सभा एिं तयस अनतग्फतको विधायन वयिस्ापन 
सवमवतमा भएका संशोधन एिं छलरलले सैद्ावनतक सपष्टता 
लयाउनकुा सा्ै गणुसतरसमते िधृवद् गररवदएका छन ् । तयसबाहके 
विवभनन सरोकारिाला, विषयविज्ञ, काननूिेत्ताहरूसँग गररएका 
अनतवक्र्फ या र छलरलले विधयेकलाई सि्फसिीकाय्फ बनाउनकुा सा्ै 
अपनति ग्हण गन्फ सघाएका छन ्। 

रावट्रिय सभामा दता्फ भएका िा प्रवतवनवध सभाबाट पाररत भई 
रावट्रिय सभामा आएका संघीयता काया्फनियनको वनवमत्त महत्िपणू्फ 
सावबत हुन सकने विधयेकमाव् रावट्रिय सभामा बधृहत छलरल भई 
सकारातमक एिं अ ््फपणू्फ पररित्फनसमते गररएको छ । विशषेत: संघ, 
प्दशे र स्ानी्य िि (सिनि्य ि्ा अनिरस््बनध) ऐन, २०७७, 
प्दशे लोक सेिा आ्योग (आधार र िािदण्ड वनधाधारण) ऐन, २०७५, 
प्िरी किधाचारी सिा्योिन ऐन, २०७६, नेिाल प्िरी र प्दशे प्िरी 
(का्यधा सञचालन, सिुरीिेक्षण र सिनि्य) ऐन, २०७६ िसता 
काननूले संघीयता काया्फनियनमा सघाउने नै छन ्। सा्ै ती काननूले 
वनमा्फण गरेका वचरस्ायी प्रकधृ वतका वसद्ानत एिं संरचनाले नेपालको 
संिैधावनक विकासमा समते वदगो प्रभाि पानने दवेखनछ । त्ावप 
प्रवतवनवध सभाबाट पाररत भई आएका विधयेकहरूमा रावट्रिय सभाले 
उललेखनीय पररित्फन र छलरल गरेको पाइदँनै । राजय सञचालनको 
वनवमत्त आिशयक पनने अनय विधयेकमा रावट्रिय सभामा सदसयहरूको 
समान अग्सरता समते भवेटँदनै । अझ संघीयताको मम्फविपरीत र सिा ््फ 
समहूको रुवचलाई समबोधन गन्फ लयाइएका कवतपय विधयेकहरू 
पवन रावट्रिय सभाबाट पाररत भएका छन ् । यसबाट विधयेकमाव् 
रावट्रिय सभाले गनु्फपनने सकू्म परीक्णको संिैधावनक विममिेारीबारे 
रावट्रिय सभामाव् प्रश्न उ ठ्न सकछ । यसता प्रश्न उठ्न सकने अिस्ा 
अरू पवन छन ्। तीमधये विधयेक वनमा्फणमा रावट्रिय सभा सदसयको 
सीवमत सहभावगता पवन एक हो । यसको प्रमखु कारण रावट्रिय सभा 
सदसयहरूमा विधावयकी अभयासमा ज्ञानको कमी, विधयेकउपर 
छलरलका लावग अनसुनधान एिं विज्ञताको पररपवूत्फ हुने गरी 
सहयोगी एिं कम्फचारीको वयिस्ा नहुन,ु काननू वनमा्फणमा नेतधृति 
पङ्वतिको रुवच नदवेखन ुआवद हुन ्। सा्ै रावट्रिय सभा अनतग्फतको 
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विधायन वयिस्ापन सवमवतमा मात् विधयेकमाव् छलरल हुने 
काननूी प्रािधानले पवन सहभावगता नयनू भएको छ । 

विधावयकी काय्फ सँगसँगै उत्तर विधावयकी काय्फमा पवन रावट्रिय 
सभाको गहन विममिेारी छ । रावट्रिय सभाले ऐन काया्फनियन 
मापनका लावग केही काय्फ अगावड बढाएको छ । ऐन काया्फनियन 
मापनसमबनधी अिधारणा र प्रयोग नेपालमा नयाँ हुनाले यसको 
वयिस्ापन एिं मापदणड वनधा्फरण चनुौतीपणू्फ छ । प्रतयायोवित 

अवधकारको प्रयोग गरी बनेका काननूको समीक्ा र पनुरािलोकनका 
लावग रावट्रिय सभाले चालेका कदम सराहनीय नै छन ् । यद्यवप 
यसतर्फ  ्प गमभीर भई अझ गहन विममिेारी िहन गनु्फपनने दवेखनछ । 
प्रतयायोवित अवधकारको सीमा बावहर गई काननू वनमा्फण गनने एिं 
राजयको स्ोत साधनको प्रयोग गनने काय्फ रोकने विममिेारीप्रवत रावट्रिय 
सभा ्प कवटबद् हुन आिशयक छ । यी उत्तर विधावयकी काय्फका 
ला वग  ्प स्ोत साधन र छु टै् काननू एिं संयनत् आिशयक दवेखनछ । 
नेपाल सरकारले तयसको बनदोबसत वमलाउन ुपछ्फ । 
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अनुसिूीहरू

अनुसिूी १ : अध्य्यनिा परेका मििे्यकहरू र मतनिाम् सशंोिन प्रसताि हालने रामट्रि्य सभा 
सदस्यहरूको मििरण 

रिसं मििे्यक दतारि सभा सशंोिन प्रसतािकतारि कैमफ्यत

१
औद्योवगक वयिसाय विधयेक, 
२०७५

प्रवतवनवध सभा प्रकाश पन्, अवनता दिेकोटा सामवूहक

२
रावट्रिय पररचयपत् त्ा पञिीकरण 
विधयेक, २०७५

प्रवतवनवध सभा

ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, वसंहबहादरु विश्कमा्फ, ननदा चपाई, 
यटूोल तामाङ, मीना बढुा, रामलखन चमार, चक्रप्रसाद सनेही, हररचरण 
वशिाकोटी, वखमकुमार विश्कमा्फ, रामपधृत पासिान

सामवूहक

रामपधृत पासिान एकल

३
सेरगाड्फस ्एनटी-डवमपङ्ग त्ा 
काउणटरभवेलङ्ग विधयेक, २०७५

प्रवतवनवध सभा

रामनारायण विडारी एकल
प्रवमला कुमारी एकल
ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, शरेबहादरु कँुिर, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, मीना बढुा, वदलकुमारी रािल ्ापा ‘पाि्फती’, रामलखन चमार, 
चक्रप्रसाद सनेही, वखमकुमार विश्कमा्फ

सामवूहक

वितेनद्नारायण दिे, राधशेयाम अवधकारी, अवनता दिेकोटा, प्रकाश पन् सामवूहक

४
अवखतयार दरुुपयोग अनसुनधान 
आयोग (तेस्ो संशोधन) विधयेक, 
२०७६

रावट्रिय सभा

िधृषशे चनद् लाल एकल
प्रवमला कुमारी एकल
राधशेयाम अवधकारी, सररता प्रसाई, वितेनद्नारायण दिे, प्रकाश पन् सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, शरेबहादरु कँुिर, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, ननदा चपाई, यटूोल तामाङ, हररचरण वशिाकोटी

सामवूहक

विमला राई पौड्याल एकल
रामनारायण विडारी एकल

५
नेपाल नागररक उड् डयन प्रावधकरण 
विधयेक, २०७६

रावट्रिय सभा

ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, तारामान सिाँर, 
वसंहबहादरु विश्कमा्फ, ननदा चपाई

सामवूहक

राधशेयाम अवधकारी, प्रकाश पन्, अवनता दिेकोटा सामवूहक
दिेेनद् दाहाल एकल
रामनारायण विडारी एकल
वितेनद्नारायण दिे एकल
विमला राई पौड्याल एकल

६
नेपाल हिाइ सेिा प्रावधकरण 
विधयेक, २०७६

रावट्रिय सभा

राधशेयाम अवधकारी, प्रकाश पन्, अवनता दिेकोटा सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, तारामान सिाँर, 
वसंहबहादरु विश्कमा्फ

सामवूहक

िेदरुाम भषुाल एकल
दिेेनद् दाहाल एकल
रामनारायण विडारी एकल
वितेनद्नारायण दिे एकल
विमला राई पौड्याल एकल
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रिसं मििे्यक दतारि सभा सशंोिन प्रसतािकतारि कैमफ्यत

७
नेपाल विशषे सेिा विधयेक, 
२०७६

रावट्रिय सभा

रामनारायण विडारी एकल
प्रवमला कुमारी एकल
राधशेयाम अवधकारी, सररता प्रसाई, प्रकाश पन्, धनकुमारी खवतिडा सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, भरैिसनुदर श्षे्ठ, ननदा चपाई, मीना बढुा, वखमकुमार विश्कमा्फ, 
वदलकुमारी रािल ्ापा ‘पाि्फती’, यटूोल तामाङ, िीिन बढुा

सामवूहक

विमला राई पौड्याल एकल

८ पारमाणविक विधयेक, २०७५ प्रवतवनवध सभा
रामनारायण विडारी एकल
विमला राई पौड्याल, ठगेनद्प्रकाश परुी सामवूहक
राधशेयाम अवधकारी, अवनता दिेकोटा, प्रकाश पन् सामवूहक

९
प्रमाण (दोस्ो संशोधन) विधयेक, 
२०७५

रावट्रिय सभा

िधृषशे चनद् लाल, रमशेप्रसाद यादि सामवूहक
राधशेयाम अवधकारी, विनदादिेी आले (राना), धनकुमारी खवतिडा, सररता 
प्रसाई

सामवूहक

ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, रामलखन चमार

सामवूहक

रामनारायण विडारी एकल

१० प्रहरी समायोिन विधयेक, २०७५ प्रवतवनवध सभा

सररता प्रसाई, प्रकाश पन्, वितेनद्नारायण दिे, रमशेिंग रायमाझी सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, शरेबहादरु कँुिर, वदलकुमारी रािल 
्ापा ‘पाि्फती’, िीिन बढुा, वसंहबहादरु विश्कमा्फ, चक्रप्रसाद सनेही, 
वखमकुमार विश्कमा्फ, हररचरण वशिाकोटी, मीना बढुा, ननदा चपाई, 
यटूोल तामाङ, रामलखन चमार
विमला राई पौड्याल एकल

११
वबउ वबिन (दोस्ो संशोधन) 
विधयेक, २०७५

रावट्रिय सभा

प्रकाश पन् एकल
िेदरुामिेदरुाम भषुाल, दिेेनद् दाहाल, तारामान सिाँर, शरेबहादरु कँुिर, 
उदया शमा्फ पौडेल, ननदा चपाई, ठगेनद्प्रकाश परुी, वसंहबहादरु विश्कमा्फ, 
रामलखन चमार, राधशेयाम पासिान

सामवूहक

रामनारायण विडारी एकल
विमला राई पौड्याल एकल

१२
वबरुिा संरक्ण (पवहलो संशोधन) 
विधयेक, २०७५

रावट्रिय सभा

िेदरुाम भषुाल, दिेेनद् दाहाल, तारामान सिाँर, शरेबहादरु कँुिर, उदया 
शमा्फ पौडेल, ननदा चपाई, ठगेनद्प्रकाश परुी, वसंहबहादरु विश्कमा्फ,
रामलखन चमार, राधशेयाम पासिान

सामवूहक

रामनारायण विडारी एकल

१३
भ्रष्टाचार वनिारण (पवहलो 
संशोधन) विधयेक, २०७६

प्रवतवनवध सभा

प्रवमला कुमारी एकल
राधशेयाम अवधकारी, बद्ीप्रसाद पाणडे, प्रकाश पन् सामवूहक
िधृषशे चनद् लाल एकल
ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, मीना बढुा, हररचरण वशिाकोटी, यटूोल तामाङ, रामलखन 
चमार

सामवूहक

विमला राई पौड्याल एकल
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रिसं मििे्यक दतारि सभा सशंोिन प्रसतािकतारि कैमफ्यत

१४
भवूमसमबनधी (आठौ ँसंशोधन) 
विधयेक, २०७५

राधशेयाम अवधकारी, सररता प्रसाई, बद्ीप्रसाद पाणडे, प्रकाश पन् सामवूहक
प्रवमला कुमारी एकल
विमला राई पौड्याल एकल
िीिन बढुा, रामचनद् राई, रािकुमार कँुिर सामवूहक
रामनारायण विडारी एकल
िधृषशे चनद् लाल, रमशेप्रसाद यादि सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, वदलकुमारी रािल 
्ापा ‘पाि्फती’, वसंहबहादरु विश्कमा्फ, चक्रप्रसाद सनेही, वखमकुमार 
विश्कमा्फ, हररचरण वशिाकोटी

सामवूहक

रामलखन चमार एकल

१५
नेपाल वमवडया काउवनसल विधयेक, 
२०७५

रावट्रिय सभा

प्रवमला कुमारी एकल
सरेुनद्राि पाणडे, राधशेयाम अवधकारी, सररता प्रसाई, वितेनद्नारायण दिे, 
धनकुमारी खवतिडा, अवनता दिेकोटा, प्रकाश पन्
विमला राई पौड्याल एकल
ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, रामलखन चमार, उदया शमा्फ पौडेल, 
वसंहबहादरु विश्कमा्फ, वखमकुमार विश्कमा्फ, यटूोल तामाङ, हररचरण 
वशिाकोटी, िीिन बढुा

सामवूहक

िधृषशे चनद् लाल एकल
िीिन बढुा, रािकुमार कँुिर, महशेकुमार महरा सामवूहक
समुनराि पयाकुरेल एकल
रामनारायण विडारी एकल

१६
औद्योवगक वयािसाय विकास 
प्रवतष्ठान (पवहलो संशोधन) 
विधयेक, २०७५

प्रवतवनवध सभा

ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, वखमकुमार विश्कमा्फ, मीना बढुा, यटूोल तामाङ, चक्रप्रसाद 
सनेही, वदलकुमारी रािल ्ापा ‘पाि्फती’, ननदा चपाई

सामवूहक

राधशेयाम अवधकारी, सररता प्रसाई, प्रकाश पन् सामवूहक

१७
काठमाडौ ँउपतयका साि्फिवनक 
यातायात (वयिस्ापन) प्रावधकरण 
विधयेक, २०७६

रावट्रिय सभा

राधशेयाम अवधकारी, सररता प्रसाई, विनदादिेी आले (राना), धनकुमारी 
खवतिडा, वितेनद्नारायण दिे, अवनता दिेकोटा, प्रकाश पन्

सामवूहक

रामनारायण विडारी एकल
ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, शरेबहादरु कँुिर, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, चक्रप्रसाद सनेही, वखमकुमार विश्कमा्फ, हररचरण वशिाकोटी, 
मीना बढुा, ननदा चपाई, यटूोल तामाङ, रामलखन चमार

सामवूहक

िधृषशे चनद् लाल एकल
विमला राई पौड्याल एकल

१८
नीवत अनसुनधान प्रवतष्ठान विधयेक, 
२०७६

रावट्रिय सभा

रामनारायण विडारी एकल
प्रवमला कुमारी एकल
विमला राई पौड्याल एकल
वितेनद्नारायण दिे, राधशेयाम अवधकारी, अवनता दिेकोटा, धनकुमारी 
खवतिडा

सामवूहक

ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, वखमकुमार 
विश्कमा्फ, मीना बढुा, वसंहबहादरु विश्कमा्फ, भरैिसनुदर श्षे्ठ, ननदा चपाई, 
यटूोल तामाङ, चक्रप्रसाद सनेही, िीिन बढुा

सामवूहक
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१९
नेपाल प्रहरी र प्रदशे प्रहरी 
(काय्फसञचालन, सपुररिेक्ण र 
समनिय) विधयेक, २०७५

प्रवतवनवध सभा

प्रवमला कुमारी एकल
िधृषशे चनद् लाल एकल
राधशेयाम अवधकारी, वितेनद्नारायण दिे, रमशेिंग रायमाझी, सररता 
प्रसाई, प्रकाश पन्

सामवूहक

ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, शरेबहादरु कँुिर, वदलकुमारी रािल 
्ापा ‘पाि्फती’, िीिन बढुा, वसंहबहादरु विश्कमा्फ, चक्रप्रसाद सनेही, 
वखमकुमार विश्कमा्फ, हररचरण वशिाकोटी, मीना बढुा, ननदा चपाई, 
यटूोल तामाङ, रामलखन चमार

सामवूहक

रामनारायण विडारी एकल
विमला राई पौड्याल एकल

२०
संघ, प्रदशे र स्ानीय तह 
(अनतरसमबनध वयिस्ापन) 
विधयेक, २०७५

रावट्रिय सभा

िधृषशे चनद् लाल, रमशेप्रसाद यादि सामवूहक
वितेनद्नारायण दिे, विनदादिेी आले (राना), सररता प्रसाई, राधशेयाम 
अवधकारी

सामवूहक

विमला राई पौड्याल एकल
वदलकुमारी रािल ्ापा ‘पाि्फती’, िीिन बढुा सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, शरेबहादरु कँुिर, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, ननदा चपाई, मीना बढुा, हररचरण वशिाकोटी

सामवूहक

रामनारायण विडारी एकल
यटूोल तामाङ, रामलखन चमार सामवूहक

२१
खलेकूदको विकास गन्फ बनेको 
विधयेक, २०७५

रावट्रिय सभा

प्रवमला कुमारी एकल
बद्ीप्रसाद पाणडे एकल
प्रकाश पन् एकल
वखमलाल भट्राई, िीिन बढुा, चनद्बहादरु खड्का सामवूहक
विनदादिेी आले (राना), अवनता दिेकोटा सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, ननदा चपाई, मीना बढुा, रामलखन चमार, चनद्प्रसाद सनेही, 
भरैिसनुदर श्षे्ठ

सामवूहक

विमला राई पौड्याल एकल
राधशेयाम अवधकारी, धनकुमारी खवतिडा, विनदादिेी आले (राना) , 
अवनता दिेकोटा

सामवूहक

रामनारायण विडारी एकल

२२
वशक्ासमबनधी केही नेपाल ऐन 
संशोधन गन्फ बनेको विधयेक, 
२०७५

रावट्रिय सभा

राधशेयाम अवधकारी, धनकुमारी खवतिडा, सररता प्रसाई, प्रकाश पन् सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, वसंहबहादरु विश्कमा्फ, मीना बढुा, 
ननदा चपाई, यटूोल तामाङ, शरेबहादरु कँुिर, हररचरण वशिाकोटी

सामवूहक

िीिन बढुा, रािकुमार कँुिर, महशेकुमार महरा, वखमलाल भट्राई सामवूहक
रामलखन चमार एकल
रामपधृत पासिान एकल
वखमलाल भट्राई, िीिन बढुा, रािकुमार कँुिर, महशेकुमार महरा सामवूहक
विमला राई पौड्याल एकल
िधृषशे चनद् लाल एकल
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२३
नेपाल इवनिवनयररङ काउवनसल 
पररषद ्(पवहलो संशोधन) विधयेक, 
२०७६

रावट्रिय सभा

प्रवमला कुमारी एकल
राधशेयाम अवधकारी, अवनता दिेकोटा, प्रकाश पन् सामवूहक
ठगेनद्प्रकाश परुी, उदया शमा्फ पौडेल, शरेबहादरु कँुिर, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, हररचरण वशिाकोटी, ननदा चपाई, रामलखन चमार, मीना बढुा

सामवूहक

िधृषशे चनद् लाल एकल
रामनारायण विडारी एकल

२४ रेलिे विधयेक, २०७६ रावट्रिय सभा

राधशेयाम अवधकारी
धनकुमारी खवतिडा
विनदादिेी आले (राना)
अवनता दिेकोटा
प्रकाश पन्

सामवूहक

प्रवमला कुमारी एकल
ठगेनद्प्रकाश परुी, शरेबहादरु कँुिर, उदया शमा्फ पौडेल, वसंहबहादरु 
विश्कमा्फ, ननदा चपाई, मीना बढुा, हररचरण वशिाकोटी, यटूोल तामाङ, 
रामलखन चमार, वखमकुमार विश्कमा्फ, वदलकुमारी रािल ्ापा ‘पाि्फती’, 
िीिन बढुा, चक्र प्रसाद सनेही, महशेकुमार महरा, भरैिसनुदर श्षे्ठ

सामवूहक

रामनारायण विडारी एकल
विमला राई पौड्याल एकल

२५
योगमाया आयिुनेद विश्विद्यालय 
विधयेक, २०७६

रावट्रिय सभा

रामपधृत पासिान एकल
प्रवमला कुमारी एकल
ठगेनद्प्रकाश परुी, वदलकुमारी रािल ्ापा ‘पाि्फती’, शरेबहादरु कँुिर, 
कोमल ओली, उदया शमा्फ पौडेल, यटूोल तामाङ, मीना बढुा, हररचरण 
वशिाकोटी, वसंहबहादरु विश्कमा्फ, ननदा चपाई, रामलखन चमार, 
वखमकुमार विश्कमा्फ

सामवूहक

राधशेयाम अवधकारी, प्रकाश पन् सामवूहक
विमला राई पौड्याल एकल

अनुसिूी २ : रामट्रि्य सभाको पमहलोदेमि छैटौ ँअमििेशन (अनत्य भएको मिमत २०७७ असार १८) 
समिका रामट्रि्य सभा सदस्य र मतनले मििे्यकिा हालेको सशंोिन पटक 

रि.
स.ं

नाि
सशंोिन 

प्रसताि पटक
राजनीमतक दल मलङ्ग

पदािमि 
िररि

कैमफ्यत

१ रामचनद् राई १ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६
२ समुनराि पयाकुरेल १ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
३ चनद्बहादरु खड्का १ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
४ कोमल ओली १ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ४
५ राधशेयाम पासिान २ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
६ िेदरुाम भषुाल ३ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
७ वखमलाल भट्राई ३ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६
८ तारामान सिाँर ४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष  २ /६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
९ दिेेनद् दाहाल ४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
१० भरैिसनुदर श्षे्ठ ४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६
११ रािकुमार कँुिर ४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष २
१२ महशेकुमार महरा ४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६
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१३
वदलकुमारी रािल ्ापा 
‘पाि्फती’

९ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६

१४ चक्रप्रसाद सनेही १० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
१५ वखमकुमार विश्कमा्फ १२ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
१६ िीिन बढुा १२ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
१७ हररचरण वशिाकोटी १३ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष २
१८ यटुोल तामाङ १४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला २
१९ मीना बढुा १४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला २
२० ननदा चपाई १७ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६
२१ शरेबहादरु कँुिर २२ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
२२ वसंहबहादरु विश्कमा्फ २३ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६
२३ ठगेनद्प्रकाश परुी २४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
२४ उदया शमा्फ पौडेल २४ नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ४
२५ सरेुनद्राि पाणडे १ नेपाली काँग्ेस परुुष २
२६ रमशेिंग रायमाझी २ नेपाली काँग्ेस परुुष ६
२७ बद्ीप्रसाद पाणडे ३ नेपाली काँग्ेस परुुष २
२८ विनदादिेी आले (राना) ६ नेपाली काँग्ेस मवहला २
२९ धनकुमारी खवतिडा ८ नेपाली काँग्ेस मवहला २
३० वितेनद्नारायण दिे १० नेपाली काँग्ेस परुुष ६
३१ सररता प्रसाई ११ नेपाली काँग्ेस मवहला २
३२ अवनता दिेकोटा १२ नेपाली काँग्ेस मवहला ६
३३ रामलखन चमार १७ नेपाली काँग्ेस परुुष ४
३४ प्रकाश पन् २० नेपाली काँग्ेस परुुष ६
३५ राधशेयाम अवधकारी २० नेपाली काँग्ेस परुुष ४
३६ रामनारायण विडारी १८ मनोवनत परुुष ४
३७ विमला राई पौड्याल १८ मनोवनत मवहला ६
३८ रमशेप्रसाद यादि ३ रावट्रिय िनता पाटटी नेपाल परुुष २
३९ िधृषशे चनद् लाल १० रावट्रिय िनता पाटटी नेपाल परुुष २
४० रामपधृत पासिान ४ संघीय समाििादी रोरम नेपाल परुुष २
४१ प्रवमला कुमारी १२ संघीय समाििादी रोरम नेपाल मवहला ६
४२ मधृगेनद्कुमार वसंह यादि ० रावट्रिय िनता पाटटी नेपाल परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
४३ अगमप्रसाद िानतिा राई ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४

४४
गोपीबहादरु साकटी 
अछामी

० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत

४५ दीनाना् शमा्फ ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
४६ नारायणकािी श्षे्ठ ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
४७ िग प्रसाद शमा्फ ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६  पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
४८ गोपाल भट्राई ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६  पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
४९ नरपवत लहुार ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६
५० माया प्रसाद शमा्फ ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
५१ हररराम चौधरी ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६
५२ कमलाकुमारी  ओली ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष २
५३ बलरामप्रसाद बाँसकोटा ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष २
५४ खमेराि नेपाली ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष २
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५५ कालीबहादरु मलल ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष २
५६ बामदिे गौतम ० मनोवनत परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ मनोवनत
५७ शखेरकुमार वसंह ० रावट्रिय िनता पाटटी नेपाल परुुष ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
५८ नैनकला ओझा ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ४
५९ िीणा पोखरेल ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६
६० इवनदरा दिेी गौतम ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६  पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
६१ तलुसाकुमारी दाहाल ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
६२ गंगाकुमारी बेलबासे ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत

६३
शावनतकुमारी अवधकारी 
विसी

० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ४

६४ भगिती नयौपाने ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
६५ दीपा गरुुङ ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६
६६ विमला वघवमरे ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
६७ कविता बोगटी ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ४
६८ सवुमत्ा वब.सी. ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
६९ इनद ुकडररया ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६
७० शारदादिेी भट् ० नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ६ पवहलो २ िष्फपवछ वनिा्फवचत
७१ तारादिेी भट् ० नेपाली काँग्ेस मवहला ४
७२ मतुिाकुमारी यादि ० नेपाली काँग्ेस मवहला २
मििे्यकिाम् सशंोिन प्रसताि हालनेिा गणना नगररएका रामट्रि्य सभा सदस्यहरू
७३ गणशेप्रसाद वतवमवलसना - नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ६ अधयक् -रावट्रिय सभा 
७४ शवशकला दाहाल - नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) मवहला ४ उपाधयक् -रावट्रिय सभा 

७५ परशरुाम मघेी गरुुङ - नेपाल कमयवुनष्ट पाटटी (नेकपा) परुुष ४
सभापवत- विधायन वयिस्ापन 
सवमवत 

७६ दगुा्फप्रसाद उपाधयाय - नेपाली काँग्ेस परुुष २ दहेानत भएको
७७ यिुराि खवतिडा - मनोवनत परुुष २ मनत्ी 
७८ रामबहादरु ्ापा मगर - नेकपा परुुष ६ मनत्ी
७९ दृगनारायण पाणडेय - नेकपा मवहला ६ २०७८ िेठ १७ मा वनिा्फवचत

८० वखमलाल दिेकोटा - सितनत् परुुष ६
२०७८ भदौ २७ मा वनिा्फवचत/
सितनत्
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अनुसिूी ४ : रामट्रि्य सभािा ६ भदौ, २०७८ समि दतारि भएका मििे्यकहरूको प्रगमत अिस्ा

क. दतारि त्ा मितरण गररएका मििे्यकहरू
रि.स.ं अमििेशन दतारि मिमत दतारि नं. मििे्यकको नाि ितरििान अिस्ा
१ छैटौ ँ २०७७/०२/२२ १ सामाविक सरुक्ा (पवहलो संशोधन) विधयेक, २०७७ वितरण हुन बाँकी (गैरसरकारी 

विधयेक)
२ छैटौ ँ २०७७/०३/२४ ५ विद्यतु विधयेक, २०७७ २०७७/०३/२१ मा वितररत
३ सातौ ँ २०७७/०३/२४ १ साि्फिवनक सेिा प्रसारण विधयेक, २०७७ २०७७/०३/२५ मा वितररत
४ सातौ ँ २०७७/०३/२८ २ सरुक्ण मदु्णसमबनधी विधयेक, २०७७ २०७७/०३/२५ मा वितररत
५ सातौ ँ २०७७/०३/२८ ३ खाद्य सिचछता त्ा गणुसतर विधयेक, २०७७ २०७७/०३/२९ मा वितररत

ि. दफािार छलफलको लामग मििा्यन व्यिस्ापन समिमतिा मििारािीन मििे्यकहरू

रि.स.ं
दतारि 
अमििेशन

दतारि मिमत दतारि नं. मििे्यकको नाि
दफािार छलफलको लामग 
मनणरि्य भएको मिमत

१ पाँचौ ँ २०७६/०९/१८ ३ रेलिे विधयेक, २०७६  २०७६/१०/०५ 
२ पाँचौ ँ २०७६/१०/०६ ४ योगमाया आयिुनेद विश्विद्यालय विधयेक, २०७६ २०७६/११/०६ 
३ पाँचौ ँ २०७६/११/०८ ७ अधयागमन विधयेक, २०७६ २०७६/१२/०३ 
४ पाँचौ ँ २०७६/११/११ ८ नेपाल नागररक उड्डयन प्रावधकरण विधयेक, २०७६ २०७७/०१/३१ 
५ पाँचौ ँ २०७७/११/११ ९ नेपाल हिाइ सेिा प्रावधकरण विधयेक, २०७६ २०७७/०१/३१ 
६ पाँचौ ँ २०७६/११/२८ १० अनगुमन त्ा मलुयाङ्कन विधयेक, २०७६ २०७७/०२/२० 
७ पाँचौ २०७६/११/२८ ११ तथयाङ्क विधयेक, २०७६ २०७७/०२/२५ 
८ छैटौ ँ २०७७/०२/०१ १ सटाणडड्फ नाम र तौल (पाँचौ ँसंशोधन) विधयेक, २०७६ २०७७/०२/२७ 
९ छैटौ ँ २०७७/०२/०१ २ प्रतयायन (एवक्रवडटेशन) विधयेक, २०७६ २०७७/०२/२८ 
१० छैटौ ँ २०७७/०२/१९ ३ प्रवतवलवप अवधकार (पवहलो संशोधन) विधयेक, २०७६ २०७७/०३/०९ 

ग. रामट्रि्य सभािा मििारािीन मििे्यकहरू
रि.
स.ं

अमििेशन दतारि मिमत दतारि नं. मििे्यकको नाि ितरििान अिस्ा

१ पाँचौ ँ २०७६/१०/०६ ५
अवखतयार दरुुपयोग अनसुनधान आयोग (तेस्ो 
संशोधन) विधयेक, २०७६

२०७७/०३/०८ मा सवमवतको प्रवतिेदन पेश

२ पाँचौ ँ २०७६/१०/०६ ६
भ्रष्टाचार वनिारण (पवहलो संशोधन) विधयेक, 
२०७६

२०७७/०३/०८ मा सवमवतको प्रवतिेदन पेश

३ छैटौ ँ २०७७/०३/१० ४
अवभलेख संरक्ण (पवहलो संशोधन) विधयेक, 
२०७७

२०७७/०३/१८ मा सभामा प्रसततु
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राष्ट्रिय सभाको ष्िधायन काय्यप्रणाली

घ. प्रमतमनमिसभािा सनदेशसमहत पठाइएको तर मफतारि हुन ्बाँकी मििे्यकहरू
रि.स.ं अमििेशन दतारि मिमत दतारि नं. मििे्यकको नाि रामट्रि्य सभाले पाररत गरेको मिमत

१ तेस्ो २०७५/०९/२४ ३
जयेष्ठ नागररकसमबनधी (पवहलो संशोधन) 
विधयेक, २०७५

२०७५/११/२६ 

२ चौ्ो २०७६/०१/२७ ३ नेपाल वमवडया काउवनसल विधयेक, २०७५ २०७६/१०/२३

३ चौ्ो २०७६/०२/०९ ४
नेपाल इवञिवनयररङ पररषद ्(पवहलो संशोधन) 
विधयेक, २०७६

२०७६/०९/१४

४ चौ्ो २०७६/०४/२१ ५
काठमाडौ ँउपतयका साि्फिवनक यातायात 
(वयिस्ापन) प्रावधकरण विधयेक, २०७६

२०७६/१२/०२

५ पाँचौ ँ २०७६/०८/२५ १ नीवत अनसुनधान प्रवतष्ठान विधयेक, २०७६ २०७७/०२/१३
६ पाँचौ ँ २०७६/०८/२५ २ नेपाल विशषे सेिा विधयेक, २०७६ २०७७/०२/०७

ङ. प्रिाणीकरण भइसकेका मििे्यकहरू

रि.स.ं
दतारि भएको 
अमििेशन

दतारि मिमत
दतारि 
नं.

मििे्यकको नाि
प्रिाणीकरण 
मिमत

पाररत भएको 
अमििेशन

१ दोस्ो २०७५/०२/२८ १ प्रशासकीय अदालत विधयेक, २०७५ २०७६/०६/२४ चौ्ो

२ दोस्ो २०७६/०३/१४ २
बेपत्ता पाररएका वयवतिको छानवबन, सतय वनरूपण 
त्ा मलेवमलाप आयोग (पवहलो संशोधन) 
विधयेक, २०७५

२०७५/०३/२० दोस्ो

३ दोस्ो २०७५/०४/२२ ३
अपाङ्गता भएका वयवतिको अवधकारसमबनधी 
(पवहलो संशोधन) विधयेक, २०७५

२०७५/०६/०२ दोस्ो

४ दोस्ो २०७५/०४/२२ ४
िातािरण संरक्ण (पवहलो संशोधन) विधयेक, 
२०७५

२०७५/०६/०२ दोस्ो 

५ दोस्ो २०७५/०४/२३ ५
संकटापनन िनयिनत ुत्ा िनसपवतको 
अनतररावट्रिय वयापार वनयनत्ण (पवहलो संशोधन) 
विधयेक, २०७६

२०७५/११/१० तेस्ो

६ दोस्ो २०७५/०४/२३ ६
मलुकुी संवहतासमबनधी केही नेपाल ऐनलाई 
संशोधन गनने विधयेक, २०७५

२०७५/०१/०२ तेस्ो

७ दोस्ो २०७५/०४/२५ ७ अपराध पीवडत संरक्ण विधयेक, २०७५ २०७५/०६/०२ दोस्ो 
८ दोस्ो २०७५/०५/१३ ८ बालबावलकासमबनधी विधयेक, २०७५ २०७५/०६/०२ दोस्ो 

९ तेस्ो २०७५/०९/१२ १
प्रदशे लोकसेिा आयोग (आधार र मापदणड 
वनधा्फरण) विधयेक, २०७५

२०७५/१२/१५ तेस्ो

१० तेस्ो २०७५/०९/२४ २ विज्ञापन (वनयमन गनने) विधयेक, २०७५ २०७६/०७/०८ चौ्ो

११ तेस्ो २०७५/०९/२६ ४
नागररक लगानी कोष (दोस्ो संशोधन) विधयेक, 
२०७५

२०७७/०४/१३ छैटौ ँ

१२ तेस्ो २०७५/१०/१५ ५
बेपत्ता पाररएका वयवतिको छानवबन सतय वनरूपण 
त्ा मलेवमलाप आयोग (दोस्ो संशोधन) 
विधयेक, २०७५

२०७५/१०/२५ तेस्ो

१३ तेस्ो २०७५/११/०५ ६ रावट्रिय खलेकुद विकास विधयेक, २०७५ २०७७/०३/११ छैटौ ँ

१४ तेस्ो २०७५/१२/०१ ६ (क)
वशक्ासमबनधी केही नेपाल ऐन संशोधन गनने 
विधयेक, २०७५

२०७७/०३/११ पाँचौ ँ

१५ तेस्ो २०७५/१२/१० ७ प्रमाण (दोस्ो संशोधन) विधयेक, २०७५ २०७७/०२/२० पाँचौ ँ

१६ चौ्ो २०७६/०१/०४ ०१
संघ प्रदशे र स्ानीय तह (अनतरसमबनध 
वयिस्ापन) विधयेक, २०७५

२०७७/०४/१३ छैटौ ँ
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डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)



नेपालको संविधानबमोविम पविलो पटक रावट्रिय सभा गठन भएपश्ात काननू वनमामाण गरेर आफनो 
विधावयकी कायमा सवरियतापिूमाक गर्दै आएको छ । खास गरी संघीयता कायामानियनका वनव्त 
आिशयक काननू, नेपालको संविधानका निीन वयिस्ाको कायामानियन स्बवनधत काननू र राजय 
सञ्ालनसँग स्बवनधत काननू वनमामाणमा यसले मित्िपणूमा भवूमका खलेेको छ । नेपाल सरकारले 
र्तामा गरेका विवभनन विधयेकमा सैद्ावनतक सपष्टताका सा्ै गणुसतर िवृद् गनमा रावट्रिय सभा एिं तयस 
अनतगमातको विधायन वयिस्ापन सवमवतमा भएका संशोधन एिं छलफलको उललेखनीय योगर्ान 
छ । त्ावप प्रवतवनवध सभाबाट पाररत भई आएका विधयेकिरूमा रावट्रिय सभाले उललेखनीय 
पररितमान र छलफल गरेको र्वेखरँ्नै । राजय सञ्ालनको वनवमत्त आिशयक पनने अनय विधयेकमा 
रावट्रिय सभामा सर्सयिरूको समान अग्रसरता समते पाइरँ्नै । अझ संघीयताको मममाविपरीत र सिा म्ा 
समिूको रुव्लाई स्बोधन गनमा लयाइएका कवतपय विधयेकिरू पवन रावट्रिय सभाबाट पाररत भएका 
छन ् । यसबाट विधयेकमाव् रावट्रिय सभाले गनुमापनने सकू्म परीक्षणको संिैधावनक वि्मिेारीबारे 
रावट्रिय सभामाव् प्रश्न उ ठ्न सकने र्वेखनछ । 

विधावयकी कायमासँगसँगै उत्तर विधावयकी कायमामा पवन रावट्रिय सभाको गिन वि्मिेारी छ । 
रावट्रिय सभाले ऐन कायामानियन मापनका लावग केिी कायमा अगावि बढाएको छ । ऐन कायामानियन 
मापनस्बनधी अिधारणा र प्रयोग नेपालमा नयाँ िुनाले यसको वयिस्ापन एिं मापर्णि वनधामारण 
गनने कायमा ्नुौतीपणूमा छ । प्रतयायोवित अवधकारको प्रयोग गरी बनेका काननूको समीक्षा र 
पनुरािलोकनका लावग रावट्रिय सभाले केिी कर्म ्ाले पवन ्प ग्भीर एिं गिन वि्मिेारी ििन 
गनुमापनने र्वेखनछ । प्रतयायोवित अवधकारको सीमाबाविर गई काननू वनमामाण गनने एिं राजयको स्ोत 
साधनको प्रयोग गनने कायमा रोकने वि्मिेारीप्रवत रावट्रिय सभा ्प कवटबद् िुन आिशयक छ ।
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