नेपालको सिं वधानबमोिजम पिहलो पटक राि ट्रय सभा गठन भएप ात काननू
िनमार्ण गरे र आ नो िवधाियकी कायर् सिक्रयतापवू र्क गदैर् आएको छ । खास गरी
संघीयता कायार् वयनका िनि त आव यक काननू , नेपालको संिवधानका नवीन
यव थाको कायार् वयन स बि धत काननू र रा य स चालनसँग स बि धत
काननू िनमार्णमा यसले मह वपणू र् भिू मका खेलेको छ । नेपाल सरकारले दतार्
गरे का िविभ न िवधेयकमा सैद्धाि तक प ताका साथै गणु तर वृिद्ध गनर् राि ट्रय
सभा एवं यस अ तगर्तको िवधायन यव थापन सिमितमा भएका संशोधन एवं
छलफलको उ लेखनीय योगदान छ । तथािप प्रितिनिध सभाबाट पािरत भई
आएका िवधेयकह मा राि ट्रय सभाले उ लेखनीय पिरवतर्न र छलफल गरे को
देिखँदैन । रा य स चालनको िनिम आव यक पनेर् अ य िवधेयकमा राि ट्रय
सभामा सद यह को समान अग्रसरता समेत पाइँदनै । अझ संघीयताको ममर्िवपरीत
र वाथर् समहू को िचलाई स बोधन गनर् याइएका कितपय िवधेयकह पिन राि ट्रय
सभाबाट पािरत भएका छन् । यसबाट िवधेयकमािथ राि ट्रय सभाले गनर्पु नेर् सू म
परीक्षणको संवैधािनक िज मेवारीबारे राि ट्रय सभामािथ प्र उठ्नसक्ने देिख छ ।
िवधाियकी कायर्सँगसँगै उ र िवधाियकी कायर्मा पिन राि ट्रय सभाको गहन
िज मेवारी छ । राि ट्रय सभाले ऐन कायार् वयन मापनका लािग के ही कायर् अगािड
बढाएको छ । ऐन कायार् वयन मापनस ब धी अवधारणा र प्रयोग नेपालमा
नयाँ हुनाले यसको यव थापन एवं मापद ड िनधार्रण गनेर् कायर् चनु ौतीपणू र् छ ।
प्र यायोिजत अिधकारको प्रयोग गरी बनेका काननू को समीक्षा र पनु रावलोकनका
लािग राि ट्रय सभाले के ही कदम चाले पिन थप ग भीर एवं गहन िज मेवारी बहन
गनर्पु नेर् देिख छ । प्र यायोिजत अिधकारको सीमाबािहर गई काननू िनमार्ण गनेर् एवं
रा यको ोत साधनको प्रयोग गनेर् कायर् रोक्ने िज मेवारीप्रित राि ट्रय सभा थप
किटबद्ध हुन आव यक छ ।
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धन्यवाद
यस अध्ययन क्रममा अन्तर्वार्ता गरिएका राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू र संघीय संसद्
सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति डेमोक्रे सी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन)
धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि सझु ाव दिने प्रतिनिधि सभा
सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र प्रतिवेदनको लेआउट तथा डिजाइन गर्ने किशोर प्रधानप्रति
डीआरसीएन आभारी छ ।
द एसिया फाउन्डेशनले यो अध्ययनलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरे को
हो । यस प्रतिवेदनका सबै निचोड र विश्ले षण डीआरसीएनको अध्ययनमा आधारित छन् र
तिनले सहयोगी ससं ्थाको धारणा प्रतिबिम्बित नगर्न सक्छन् ।
डेमोक्रे सी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन)
कुपण्डोल, ललितपरु
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१. पष्ठृ भूमि
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अपनाई नयाँ संविधानमार्फ त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा
राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । यी तीन तहमा क्रमशः सघं ीय ससं द,् प्रदेश सभा र
गाउँ सभा वा नगर सभाले काननू निर्माण गर्छन् । संघीय संसदम् ा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय
सभा गरी दईु सदन छन् । संविधानको परिकल्पनाअनरू
ु प राज्यको शासन प्रणाली रूपान्तरण
गर्ने र संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने गहन जिम्मेवारी संघीय संसदल
् ाई छ । त्यसका
लागि तीन तहका सरकारका अधिकार बाँडफाँटको आधार र मापदण्ड बनाउने काम सघं ीय
संसदक
् ो हो । साथै, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारका प्रशासनिक संरचनाको निर्माण एवं मानव
स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विषयसँग सम्बन्धित काननू निर्माणको जिम्मेवारी पनि यही
संसदक
् ो हो । त्यसबाहेक यस संसदल
् े नागरिकका विशेष एवं नवीन संवैधानिक मौलिक
हकको कार्यान्वयन सनिश्
ु चित गर्न तथा सघं ीय सरकार सञ्चालनका लागि नियमित रूपमा
आवश्यक काननू को निर्माण पनि गर्नुपर्छ ।
नेपालमा २०१९ सालको संविधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाहेक अन्य
सबै सवं िधानले द्विसदनात्मक ससं दक
् ो व्यवस्था गरे का थिए । ती दईु लाई राष्ट्रिय सभा या
माथिल्लो सदन र प्रतिनिधि सभा अथवा तल्लो सदन भन्ने गरिएको छ । यसअघिका अभ्यास
एकात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत थिए भने संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पछि दवु ै
सदनको भमि
ू का के ही बदलिएको छ । माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभा स्थायी सभा हो ।
यसमा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक बाध्यता या अन्य
कारणले त्रुटिपर्णू काननू बने पनि त्यसलाई रोक्ने, सच्याउने यसले गर्न सक्छ । संघ सरकारले
संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार के न्द्रीकरणका लागि तल्लो सदनको उपयोग गर्न पनि सक्ने
भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मखु ्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको हुने परिकल्पना गरिएको
थियो ।1 तसर्थ सघं ीय काननू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सनिश्
ु चित गर्ने,
प्रतिनिधि सभाबाट कतिपय समयमा कार्यपालिकाको दबाबमा परे र पारित भएका विधेयकलाई

1

सवं िधान सभा व्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समिति । २०६६ । सवं िधान सभा
व्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समिति अवधारणा पत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन
२०६६ । काठमाडौ ँ : संविधान सभा सचिवालय ।
1
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मसिनोसँग के लाउने, आवश्यकताअनसु ार सच्याउने र सझु ाव दिने जस्ता भमि
ू का राष्ट्रिय
2
सभाको हो ।
“आवश्यक नयाँ काननू को निर्माण, प्रचलित काननू हरूको आवश्यक सश
ं ोधन, अनावश्यक
ऐनहरूको खारे जी र ऐनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययनमार्फ त नीतिगत निगरानी गर्नु नै
राष्ट्रिय सभाको विधायिकी कार्य हो । यसका विधायिकी कार्यलाई पर्वू विधायिकी, विधायिकी र
उत्तरविधायिकी गरी तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पर्वू विधायिकी चरणमा नीति पहिचान,
विषय विश्लेषण, ढाँचा निर्माण, मस्यौदा लेखन आदि कार्य पर्छन् ।”3 यी कार्य विभिन्न मन्त्रालय
र मन्त्री परिषदस् गँ सम्बन्धित हुने भएकोले यस चरणलाई अध्ययनमा समेटिएको छै न । यो
अध्ययन राष्ट्रिय सभाको विधायिकी र उत्तरविधायिकी कार्यप्रणालीमा मात्र के न्द्रित छ ।

२. अध्ययन विधि
यो अध्ययन राष्ट्रिय सभाको पहिलोदेखि छै टौ ँ अधिवेशनसम्म भएका विधायिकी कार्यमा
के न्द्रित छ । राष्ट्रिय सभामा चार ओटा विषयगत समिति छन् । त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभा र
राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित दईु सयं क्त
ु समिति छन् ।4 राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विधायन
व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मल
ू तः
विधायिकी कार्य गर्छन् । यो अध्ययन ती समितिको विधायिकी कार्यमा मात्र सीमित छ ।
यस अध्ययनका लागि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई सन्देशसहित
राष्ट्रिय सभामा प्राप्त भएका विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले हालेको सश
ं ोधन प्रस्ताव
र विधायन व्यवस्थापन समितिले विभिन्न विधेयकबारे तयार पारे का प्रतिवेदनहरूलाई उपयोग
2

संसदीय अध्ययन तथा अनसु न्धान शाखा । २०७५ । राष्ट्रिय सभा परिचय पस्ति
ु का । काठमाडौ ँ :
ससं दीय अध्ययन तथा अनसु न्धान शाखा, सघं ीय ससं द् सचिवालय ।
3
गरुु ङ, परशरु ाम मेघी । २०७७ । नेपालमा काननू को सामाजिक जाँच (उत्तरविधायिकी परीक्षण) ।
काठमाडौ ँ : विधायन व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सभा, संघीय संसद् ।
4
विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, दिगो विकास
तथा सश
ु ासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति विषयगत समिति हुन् । ससं दीय सनु वु ाइ विशेष
समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनगु मन तथा मलू ्याङ्कन समिति
संयक्त
ु समिति हुन् ।
2
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गरिएको थियो । साथै, राष्ट्रिय सभाका बहालवाला तथा पर्वू सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका
विभिन्न समितिका कर्मचारीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।5 राष्ट्रिय सभाबारे प्रकाशित
सामग्रीहरू पनि अध्ययनका लागि प्रयोग गरियो । सघं ीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाको
भमि
ू कालाई हेर्न सघं ीय ससं दब् ाट पारित भएका के ही ऐनको समीक्षा गरिएको छ । ती काननू हरू
सघं , प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७; प्रदेश लोक सेवा आयोग
(आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५; प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल
प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपु रीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ हुन् ।
प्रतिवेदनको यसपछिको खण्डमा राष्ट्रिय सभाको बनोट र संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि
सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । चौथो खण्ड, विधायिकी प्रक्रियाका
मल
ू भतू अभ्यासबारे छ जसमा विधेयकमा हुने सश
ं ोधन तथा छलफलको तौरतरिकाबारे चर्चा
छ । विधेयक संशोधनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको सहभागिताबारे पाँचौ ँ खण्डमा उल्लेख
गरिएको छ । यसमा उनीहरूको समग्र सहभागिता, लैङ्गिक आधारमा हुने सहभागिता र
राजनीतिक दलका आधारमा हुने सहभागितालाई के लाइएको छ । त्यसपछिको छै टौ ँ खण्डमा
सघं ीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरूको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय सभाले सघं ीय सन्दर्भमा
काननू निर्माणमा खेलेको भमि
ू काको लेखाजोखा गरिएको छ । त्यसका साथै नवीन कार्य र
राज्य सञ्चालन सम्बन्धमा दर्ता भएका विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले गरे का संशोधनलाई
पनि यहाँ समेटिएको छ । सातौ ँ खण्ड राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको एउटा मात्र गैरसरकारी
विधेयकबारे छ । आठौ ँ खण्ड राष्ट्रिय सभाको उत्तर विधायिकी भमि
ू कामा के न्द्रित छ जसमा
ऐन कार्यान्वयन मापन र प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यबारे उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायिकी कार्यमा विद्यमान चनु ौतीबारे नवौ ँ खण्डमा चर्चा गरिएको छ र
अन्त्यमा अध्ययनको निष्कर्ष दिइएको छ ।
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यस अध्ययनका लागि अन्तर्वार्ता गरिएका व्यक्तिहरूका भनाइ उद्तधृ गर्दा यहाँ नाम उल्लेख गरिएको
छै न । तर संसदम् ा वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सामग्रीबाट तिनको विचार उपयोग गरे को
अवस्थामा भने व्यक्तिको नाम नै उल्लेख गरिएको छ ।
3
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३. सवं ैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी द्विसदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको
परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा २२ महिलासहित ५९ सदस्य हुने प्रावधान छ । प्रदेश
सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमख
ु तथा उप-प्रमख
ु
रहेको एक निर्वाचक मण्डलले ५६ राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्छन् । प्रदेश सभा सदस्य तथा
पालिकाका अध्यक्ष/प्रमख
ु र उपाध्यक्ष/उप-प्रमख
ु को मतभार भने फरक-फरक हुने व्यवस्था
6
छ । निर्वाचक मण्डलले मतदान गरे र प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित,
अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक एक जना र अन्य गरी जम्मा आठ जना निर्वाचित
हुन्छन् । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन सदस्य
मनोनित गरिन्छ । निर्वाचित सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । तर पहिलो पटक भने गोला
प्रथाद्वारा एक तिहाइ सदस्यको दईु वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइ
सदस्यको छ वर्षको पदावधि कायम गरिन्छ । अनि प्रत्येक दईु वर्षमा एक तिहाइको निर्वाचन
गरिन्छ ।
सवं िधानको धारा ५७ अनसु ार सघं ीय ससं दल
् े अनसु चू ी-५ (सघं को अधिकार सचू ी), अनसु चू ी७ (संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सचू ी) र अनसु चू ी-९ (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा
अधिकार सचू ी) मा उल्लेख गरिएअनसु ार व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ ।
अर्थ विधेयक संघीय संसदक
् ो प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यस बाहेकका
अन्य विधेयक सघं ीय ससं दक
् ो कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न मिल्छ । अर्थ विधयेक र सरु क्षा
निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाले पठाएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्राप्त गरे को १५ दिनभित्र कुनै सझु ाव
भए सोसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाई सक्नुपर्छ । अन्यथा उक्त विधेयक सोही अवस्थामा
प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई छ ।
अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको
दईु महिनाभित्र सोही अवस्थामा पारित गरी या सझु ावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु
6

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन, २०७५ अनसु ार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र पालिकाका अध्यक्ष/
प्रमख
ु र उपाध्यक्ष/उप-प्रमख
ु को मतभार १८ हो ।
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पर्छ । अन्यथा प्रतिनिधि सभाले बहुमतको निर्णयबाट प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष
पेश गर्न सक्छ । प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकारसहित पारित गरी
फिर्ता पठाएमा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ । राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृ त
गरे मा वा संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएमा प्रतिनिधि सभाको बहुमतले उक्त
विधेयक प्रस्तुत रूपमा (प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको स्वरूप) वा राष्ट्रिय सभाको
सश
ं ोधनसहित पनु ः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले यथारूपमा
पारित गरी राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएमा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको
तर्फ बाट राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएमा उक्त
विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनु ः पेश गरिन्छ । सश
ं ोधन सहितको विधेयक बहुमतले पारित गरे मा
प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरे को तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरे को वा प्रतिनिधि सभाले
सश
ं ोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाए पनि राष्ट्रिय सभा त्यस्तो सश
ं ोधनमा सहमत हुन
नसके मा त्यस्तो विधेयक दवु ै सदनको संयक्त
ु बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ । संयक्त
ु बैठकले जनु
रूपमा पारित गर्छ सोही रूपमा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइन्छ ।

४. विधायिकी प्रक्रियाको अभ्यास
विधायिकी प्रक्रिया “एउटा विधेयक ससं दम् ा प्रस्तुत गरे दखि
े पारित गर्ने सम्मको व्यवस्थित
प्रक्रिया हो । यो नियमद्वारा निश्चित र निर्धारित कार्यविधिको आधारमा क्रमबद्ध रूपमा अघि
बढ्छ ।”7 मल
ू तः बेलायतको संसदीय व्यवस्थामा आधारित यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले विस्तृत कार्यविधि
निर्धारण गरे का छन् । ससं दम् ा विधेयक दर्तादेखि पारित सम्मको प्रक्रियालाई ससं दीय
प्रचलनमा विधेयकको प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन र तृतीय वाचन भनिन्छ । नेपालको संसदम् ा
7

राई, अधिराज । २०७५ । संघीय संसदक
् ो विधि निर्माण प्रक्रिया र दईु सदन बीचको भिन्नता । संघीय
संसद् सेवा स्मारिका ७(६) : १६६–१७२ ।
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पनि विधेयक निर्माणमा ती चरणहरू परू ा गरिन्छ ।8 यो खण्ड राष्ट्रिय सभामा ती चरणभित्र
हुने प्रमख
ु अभ्यासहरूको लेखाजोखा हो ।

४.१ पूर्ण बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको वा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत
भइसके पछि अर्को बैठकमा विधेयक प्रस्तावक सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् वा
विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छन् । विधेयक
व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीका अनसु ार ‘विधेयक प्रस्तुतकर्ताले आवश्यकता नदेखक
े ो’
ले नेपालको सवं िधानअनसु ार राष्ट्रिय सभा गठन भएपश्चात् जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न
प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आएको छै न । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावअनसु ार
छलफल गर्दा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि मात्र छलफल गरिन्छ । सैद्धान्तिक छलफलमा
विधेयकको दफामाथि छलफल गरिँ दनै । राष्ट्रिय सभाको पर्णू बैठकमा हुने सैद्धान्तिक
छलफल एकदमै औपचारिक हुने र बोल्न छोटो समय मात्र उपलब्ध हुने राष्ट्रिय सभाका
सदस्यले बताए । सैद्धान्तिक छलफलमा सामान्यतया एकजना सदस्यले ३ मिनेटको मात्र
समय पाउँछन् । सो समयमा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न नै कठिन हुने सदस्यहरूले बताए ।
यस छलफलमा धेरै सदस्यले भाग नलिनक
ु ा साथै नयाँ सदस्यहरू छोटो समयमा सैद्धान्तिक
छलफलमा बोल्न अभ्यस्त पनि नभएकाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अनरु ोध गरे र सो
समयमा २ मिनेट थपि ५ मिनेट बनाइएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ताले विधेयक माथिको दफावार छलफल
राष्ट्रिय सभाको पर्णू बैठकमा गरियोस् वा विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलको
लागि पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छन् । विधेयकका के ही दफामा मात्र सश
ं ोधन परे मा या
विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नु परे मा राष्ट्रिय सभाको पर्णू बैठकमा नै दफावार छलफल गरे र
टुङ्ग्याइन्छ । तर विधेयकका धेरै दफामा संशोधन परे मा दफावार छलफलका लागि विधायन
व्यवस्थापन समितिमा पठाइन्छ । धेरै संशोधन नपरे को खण्डमा पनि विधेयकको महत्त्व वा
8

गौतम, भरतराज । २०७५ । काननू निर्माणको संसदीय प्रक्रिया : प्रथम, द्वितीय र तृतीय वाचन । संघीय
संसद् सेवा स्मारिका ७(६) : ८–१४ ।
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गाम्भीर्यको कारणबाट पर्णू बैठकमा छलफल नगरी विधायन व्यवस्थापन समितिमा द्वितीय
वाचनका लागि विधेयक पठाउने प्रचलन छ ।

४.२ विधेयकमाथि सश
ं ोधन प्रस्ताव
सैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रिया समाप्त भएपछि सांसदहरूले विधेयक संशोधन प्रस्ताव पेश
गर्न सक्छन् । यसका लागि नियमावलीले ७२ घण्टाको अवधि तोके को छ । सामान्य
अवस्थामा र छोटो आकारका विधेयक आउँदा यो समय पर्याप्त छ । तर कतिपय समयमा
लामा-लामा विधेयक आउने र एकै दिन एकभन्दा बढी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल
पनि हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो स्थितिमा ७२ घण्टाभित्र सबै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव
हाल्नलाई सो समय अपर्याप्त र अव्यावहारिक हुने गरे को छ । राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यले
भने, “कहिलेकाही ँ दईु -तीन ओटा विधेयक पनि एकै चोटि आउँछन् । त्यस्तो बेलामा
दबाब महससु हुन्छ । विधेयक अध्ययन गर्नु पऱ्यो । त्योसँग सम्बन्धित परु ाना ऐन पनि हेर्नु
पऱ्यो । संविधानसँग पनि विधेयकलाई भिडाउनु पऱ्यो । कहिलेकाही ँ सम्बन्धित विधेयकको
विषयमा आफूलाई ज्ञान हुदँ नै र जानकार विज्ञहरूको पहिचान गरी सल्लाह लिनु पऱ्यो ।
त्यसैले छोटो समयमा धेरै विधेयकको सश
ं ोधन प्रक्रियामा जानु पऱ्यो भने काननू ले व्यवस्था
गरे को समय अपर्याप्त छ ।“
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले देहायको सर्तमा रहेर मात्र विधेयकमाथि संशोधन पेश
गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे को छ :
(क) विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध हुनपु र्ने
(ख) विधेयकमा निहित सिद्धान्त विपरीत हुन नहुने
(ग) अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने
(घ)	जनु दफामा सश
ं ोधन गर्न खोजिएको हो सोही दफाको विषयसँग सम्बद्ध हुनपु र्ने
(ङ) सभाद्वारा पर्वू स्वीकृ त सिद्धान्त वा निर्णय विपरीत हुन नहुने
(च) विधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा
शब्दावली राख्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट खल
ु ाएको हुनपु र्ने
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राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले एकल वा सामहि
ू क रूपमा संशोधन प्रस्ताव हाल्छन् । विधेयकमा
एउटै वा फरक दलका सदस्यहरूले एकल र समहू मा सश
ं ोधन प्रस्ताव हाल्न सक्दछन् । तर
फरक दलका सदस्यहरूसँग मिलेर सामहि
ू क संशोधन प्रस्ताव हाल्ने अभ्यास भने पाइएन ।
बरु, विधेयकको उही दफामा उस्तै संशोधनका लागि सदस्यहरूले दलअनसु ार फरक समहू
बनाएर वा एक्लैले संशोधन प्रस्ताव हाल्छन् । सामहि
ू क रूपमा संशोधन प्रस्ताव हालिए
पनि त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने काम निश्चित सदस्यहरूले मात्र गर्छन् । सबै सदस्य उत्तिकै
सक्रिय नहुने र छलफलमा पनि निश्चित व्यक्ति बढी सक्रिय हुने बताइयो । संशोधन प्रस्तावका
लागि पनि निश्चित सिप चाहिने हुनाले के ही व्यक्तिले मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसमा सहमत
अन्य सदस्यको पनि नाम संशोधनकर्ता भनेर राखिन्छ । राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यले भने,
“के ही सदस्यहरू पदीय हिसाबले माथिल्लो तहका र राजनीतिक रूपमा ठूलो योगदान गरे का
भए पनि विषयगत ज्ञानको अभाव छ । त्यस्ता सदस्यहरूले हामीले तयार गरे को संशोधन
प्रस्तावमा नाम राखिदिन अनरु ोध गर्छन् ।” अन्तर्वार्ता गरिएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले
सामहि
ू क रूपमा संशोधन हाल्दा प्रभावकारी हुने र विभिन्न स्वार्थ समहू को अनावश्यक दबाब
पनि कम हुने बताए । “मैले दईु कारणले एक्लै सश
ं ोधन हाल्दिनँ । म पार्टीको मर्यादाक्रममा
तल्लो तहको नेता हो । संशोधन प्रस्ताव हाल्ने क्रममा कहिलेकाही ँ कमजोरी हुन सक्छ । यही
कमजोरीले मेरो राजनीतिक जीवन समाप्त हुनसक्छ । समहू मा संशोधन हाल्दा कमजोरी भए
पनि नियतपर्णू ढंगले गरे को होइन भन्ने कुरा बझु ाउन सकिन्छ । दोस्रो कारण स्वार्थ समहू बाट
बच्नु हो । काननू मा स्वार्थहरू पनि जोडिएका हुन्छन् । तिनका कारण स्वार्थ समहू हरूले
संशोधनकर्तालाई प्रलोभन देखाउन वा धम्की दिन पनि सक्छन् । संशोधनकर्ता एक जना मात्रै
हुदँ ा यसलाई मनाए पगु ्छ भन्ने हुन्छ । सामहि
ू क रूपमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दा भने स्वार्थ
समहू ले यो संशोधन कसको हो भन्ने थाहा पाउँदनै न् । तिनको धम्की र प्रलोभन दवु ैबाट अलग
बस्नको लागि प्रायः समहू मा सश
ं ोधन प्रस्ताव हाल्छु ।”
प्रदेश सभा सदस्यहरू र सम्बन्धित प्रदेश भित्रका पालिकाका अध्यक्ष/प्रमख
ु र उपाध्यक्ष/
उप-प्रमख
ु हरूले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चनु ेर पठाउँछन् । तसर्थ संघीय तहमा स्थानीय तह र
प्रदेशको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभाले गर्नुपर्ने बझु ाइ राष्ट्रिय सभाका सदस्यमा छ । प्रदेश र
स्थानीय तहलाई नेपालको सवं िधानले दिएको अधिकार अतिक्रमण हुने गरी सघं ीय सरकारले
सदनमा विधेयक दर्ता गरे को राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको अनभु व छ । शिक्षा, वन, खेलकुद,
भमि
ू सम्बन्धी विधेयकहरू प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने र संघीय सरकार
बलियो हुने गरी ल्याइएका त्यस्ता विधेयकका उदाहरण हुन् । संविधानका मर्मविपरीत दर्ता
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भएका यी विधेयकलाई संविधान अनक
ु ू ल परिवर्तन गर्न प्रतिनिधि सभामा भन्दा राष्ट्रिय
सभामा बढी सश
ं ोधन परे को राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको दाबी थियो ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकमा भन्दा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएका
विधेयकमा तल
ु नात्मक रूपमा कम सश
ं ोधन प्रस्ताव पर्ने गरे को छ । सिद्धान्ततः विधेयक
निर्माणको क्रममा तल्लो सदनमा भएका त्रुटिहरूलाई माथिल्लो सदनले विज्ञताको आधारमा
रोक्न वा पनु ः परीक्षण गराउन सक्दछ ।9 यद्यपि सवं िधानको व्यवस्थाअनसु ार राष्ट्रिय सभाको
सश
ं ोधनलाई प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गर्न सक्छ । “राष्ट्रिय सभाले पारित गरे को तर प्रतिनिधि
सभाले अस्वीकार गरे को वा प्रतिनिधि सभाले सश
ं ोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर
राष्ट्रिय सभा त्यस्तो सश
ु बैठकमा प्रस्तुत
ं ोधनमा सहमत हुन नसके मा विधेयक सदनको सयं क्त
हुन्छ । त्यस बैठकले विधेयकलाई सोही रूपमा वा सश
ं ोधनसहित पारित गरे मा विधेयक उत्पत्ति
भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ ।”10 विधेयकलाई जस्ताको
तस्तै वा सश
ु
ं ोधनसहित पारित गर्दा मत विभाजन हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सदनको सयं क्त
बैठकको बहुमतले पारित गर्ने व्यवस्था छ । तर आजसम्म यस्तो प्रक्रिया अपनाउनु परे को छै न ।
सयं क्त
ु बैठकमा प्रस्तुत हुदँ ा प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सखं ्या दईु तिहाइ हुने
हुदँ ा सयं क्त
ु बैठक प्रतिनिधि सभाको नियन्त्रणमा हुन्छ ।11 यसले विधेयकको पनु ः परीक्षण
गर्ने राष्ट्रिय सभाको भमि
ू कालाई सक
ं ु चित बनाएको छ । सवं िधानको सोही प्रावधानका कारण
प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले धेरै सश
ं ोधन गर्दैन । यस विषयमा
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिको तर्क छ, “राष्ट्रिय सभाले सश
ं ोधन गरे पनि प्रतिनिधि
सभालाई सहमत गराउन सकिएन भने विधेयक सदनको सयं क्त
ु बैठकमा जान्छ । त्यहाँ प्रतिनिधि
सभाको बहुमत पगु ्छ । एउटा सदनले अर्को सदनको गरिमालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ । त्यसलाई
ध्यानमा राखेर पनि प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयकमा धेरै कुरा परिवर्तन गरिँ दनै ।” त्यसरी
विधेयकमाथि हुने परिवर्तनमा विशेषत: तीन कुरामा ध्यान दिने गरिएको राष्ट्रिय सभाका अर्का
एक सदस्यले बताए । उनका अनसु ार पहिलो कारण काननू रिक्त हुने गरी विधेयक आएमा हो ।
दोस्रो, जनु उद्शदे ्य र विषयका साथ विधेयक आएको हो त्यसमा कुनै अन्तर आएमा पनि राष्ट्रिय
9

सघं ीय संसद् सचिवालय । २०७५ । राष्ट्रिय सभा परिचय पस्ति
ु का । काठमाडौ ँ : संघीय संसद्
सचिवालय ।
10
नेपाल सरकार । २०७२ । नेपालको सवं िधान । काठमाडौ ँ : नेपाल सरकार ।
11
राई, अधिराज । २०७५ । संघीय संसदक
् ो विधि निर्माण प्रक्रिया र दईु सदन बीचको भिन्नता । संघीय
संसद् सेवा स्मारिका ७(६) : १६६–१७२ ।
9
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सभाले त्यसलाई सश
ं ोधन गर्छ । सश
ं ोधन गर्ने तेस्रो कारण चाहिँ त्यसको भाषागत र आनषु ङ्गिक
कुरा छुटेको छ भने हो । ती सदस्यले थपे, “हामीले सवं िधानअनसु ार बन्ने सरं चना वा ससं ्थामा
सदस्यको सखं ्या विधेयकमा तोके र पठाउँछौ ँ । प्रतिनिधि सभाले सदस्य सखं ्या थपघट गरे र
पठाउँछ । तर सखं ्या थपघटको कुनै आधार देखिदँ नै । त्यसले विधेयकमा तात्विक अन्तर पर्दैन ।
कुनै आधार नै नभई परिवर्तन गरिने त्यस्ता सखं ्याले दईु सदनबीच अनावश्यक घर्षण सिर्जना
गर्छ । राष्ट्रिय सभाले त्यसरी परिवर्तन गर्दैन ।”
राष्ट्रिय सभामै दर्ता भएको प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधयेकलाई राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरे र प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । उक्त विधेयकमा
राष्ट्रिय सभाले गरे को अधिकांश संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरी परिवर्तन
गरे को विधायन व्यवस्थापन समितिका कर्मचारीले बताए । तर प्रतिनिधि सभाको उक्त
परिवर्तनलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरी पारित गरिदियो ।

४.३ विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि छलफल
समितिमा सामान्यतया एउटा विधेयकमाथि छलफल शरू
ु भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने
प्रचलन छ । विधायन समितिमा दईु वा दईु भन्दा बढी विधेयक एकै चोटि पनि आउन सक्छ ।
दईु ओटाभन्दा बढी विधेयक समितिमा आएको अवस्थामा पहिला जनु विधेयक आएको
हो त्यस विधेयकलाई नै छलफलको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । तर कुनै बेला
अपवादको रूपमा कुनै विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता विधेयकलाई
प्राथमिकता दिइन्छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक पठाएपछि मल
ू त: चार चरणमा
विधेयकमाथि छलफल गरिन्छ ।

४.३.१ सैद्धान्तिक छलफल
समितिमा पनि पहिलो चरणमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल नै हुन्छ । यस छलफलमा
विधायन व्यवस्थापन समितिका सबै सदस्य हुन्छन् । त्यसबाहेक विधेयकमा संशोधन हाल्ने
10
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राष्ट्रिय सभा सदस्य, विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, त्यस मन्त्रालय
अन्तर्गतका विभिन्न सरं चनाहरूमा विशिष्ट जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारी आदिलाई पनि
छलफलमा बोलाइन्छ । समय मिलेमा काननू न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मन्त्री
र सचिव पनि छलफलमा उपस्थित हुन्छन् । विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले विधेयकको
विषयमा जानकारी दिन्छन् । काननू न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले
काननू निर्माणको मल
ू भतू मान्यतालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना कुरा राख्छन् । सश
ं ोधन दर्ता
गराएका सदस्यले पनि आफ्ना संशोधनका सैद्धान्तिक मान्यता बताउँछन् । सामहि
ू क संशोधन
हालेका संशोधनकर्ता मध्येबाट एक जना सदस्यलाई बोल्न दिइन्छ । सैद्धान्तिक छलफलमा
भाग लिने सदस्यहरूले संशोधनको सैद्धान्तिक मान्यता, संविधानमा भएको व्यवस्था,
अदालतको व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको व्यवस्था, त्यो विषयको अन्य परिपरू क
ऐन, विधेयकमा छुटेका विषयवस्तु साथै अन्य देशका अनभु वको चर्चा गर्छन् ।
राष्ट्रिय सभाको पर्णू बैठकको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यहरूलाई छोटो समय मात्र
उपलब्ध हुन्छ । त्यहाँ सदस्यले दोहोऱ्याएर आफ्नो कुरा राख्न पाउँदनै न् । तर समितिमा हुने
सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यहरूलाई विषयवस्तुमा के न्द्रित भएर बोल्न समयको पावन्दी
हुदँ नै । समितिमा विधेयकमाथि हुने सैद्धान्तिक छलफलको महत्त्वबारे एक सदस्यले भने,
“सैद्धान्तिक छलफलले विधेयक माथिको छलफल सघन ढङ्गले अगाडि बढाउने वातावरण
सिर्जना गर्छ । मन्त्री र कर्मचारीलाई पनि संशोधनका विषयमा सदस्यहरू गम्भीर छन,् उनीहरूले
हचवु ामा सश
ं ोधन हालेका छै नन् भनेर बझु ्न सहयोग पगु ्छ । यसले गर्दा विधेयकमाथि हुने
छलफलमा मन्त्री र कर्मचारी पनि आवश्यक तयारीसहित आउन बाध्य हुन्छन् ।”

४.३.२ विषयविज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल
समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल शरू
ु हुनअ
ु गाडि सैद्धान्तिक छलफलमा विधेयक
प्रस्तुत गर्ने मन्त्री, सचिव, काननू न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट
विधेयक ल्याउनक
ु ा कारण, उद्देश्य र अवधारणात्मक विषयमा छलफल गरे पश्चात् सम्बन्धित
विषयविज्ञ, काननू वेत्ता, सरोकारवाला, ऐन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूसँग यसको
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सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा छलफल गरिन्छ ।12 विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य
मात्र विषयविज्ञ तथा सरोकारवालासँग हुने छलफलमा सहभागी हुन्छन् । विधेयकमाथि सश
ं ोधन
हाल्ने अन्य समितिका सदस्यहरूलाई भने यो छलफलमा आमन्त्रण गरिँ दनै । विधेयकको
संशोधनमाथि अन्तिम निर्णय विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यले गर्छन् । विषयविज्ञ तथा
सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिपक्व निर्णय लिन सकून् भनी यो छलफलमा विधायन
व्यवस्थापन समितिका सदस्य मात्र बस्ने गरे को सो समितिका एक सदस्यले बताए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक आएपछि सरोकारवालासँग र स्थानीय स्तरमा पनि
आवश्यकताअनसु ार छलफल गर्न सकिन्छ । सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाका प्रतिनिधिले
आफ्ना भोगाइ तथा ऐन कार्यान्वयन भएपछि पर्ने प्रभावबारे प्रकाश पार्छन् । जस्तो भमि
ू बारे
विधेयक छ भने भमि
ू सम्बन्धी काम गर्ने सघं ससं ्थाका प्रतिनिधि आउँछन, वनसम्बन्धी
विधेयकमा वन उपभोक्ता महासंघ जस्ता संस्था समितिमा छलफलको लागि बोलाउने गरिन्छ ।
यस्ता छलफलले सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्नुका साथै विधेयकलाई स्वीकार्य
र समृद्ध बनाउन सहयोग पऱु ्याएका छन् । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ माथि
सात ओटै प्रदेशमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मिडियासम्बन्धी सघं ससं ्थाका प्रतिनिधि,
पत्रकार आदिसँग अन्तर्क्रि या गरिएको थियो । दर्ता हुदँ ा विवादित बनेको यो विधेयक अन्त्यमा
थप्रैु संशोधनसहित राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह
(अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ माथि पनि सात ओटै प्रदेशमा सरोकारवालासँग
छलफल गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमा सघन छलफलपछि
धेरै संशोधन गरियो । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा तीन तहको अन्तरसम्बन्ध
व्यवस्थापन गर्न यो विधेयक महत्त्वपर्णू हुने ठानिएको छ ।

४.३.३ दफावार छलफल
यो चरणमा विधेयकको दफामा प्रवेश गरे र छलफल गरिन्छ । सम्पूर्ण विधेयकलाई छलफलको
लागि खलु ्ला गरियो भने विधेयकको प्रस्तावनादेखि प्रत्येक दफामा छलफल गरिन्छ । यसरी
12

विधायन व्यवस्थापन समिति । २०७७ । विधायन व्यवस्थापन समिति : वार्षिक प्रतिवेदन
२०७६/७७ । काठमाडौ ँ : विधायन व्यवस्थापन समिति, संघीय संसद् सचिवालय ।
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सम्पूर्ण विधेयकलाई छलफलको लागि खलु ्ला गर्न विधेयक प्रस्तोता सहमत हुनपु र्छ । अन्यथा
सदस्यहरूले जनु जनु दफामा सश
ं ोधन हालेका छन् त्यसमा मात्र छलफल हुन्छ । विधेयकमा
संशोधन प्रस्ताव नपरे को दफालाई स्वीकृ त मानिन्छ । त्यसैले संशोधन नपरे को दफामा
छलफल गरिँ दनै । राष्ट्रिय सभामा नै दर्ता भएका विधेयकमा प्राय: सम्पूर्ण विधेयकमाथि
छलफल खलु ्ला गरिन्छ तर प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामा आएको विधेयकमा
सश
ं ोधन परे का दफामा मात्र छलफल गरिने अभ्यास छ ।

४.३.४ प्रतिवेदन निर्माण र पारित
दफावार छलफलबाट भएको निर्णयअनसु ार प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सचिवालयले
गर्छ । सचिवालयले तयार पारे को प्रतिवेदन समितिको सम्पूर्ण सदस्यलाई अध्ययन गर्न दिइन्छ ।
समितिको निर्णयअनसु ार प्रतिवेदन तयार भयो कि भएन भनेर विधायन व्यवस्थापन समितिका
सदस्यले अध्ययन गर्छन् । त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन पारित गर्छ ।

४.४ विधेयकमाथि छलफल गर्न लाग्ने बैठक सख
ं ्या
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकको तल
ु नामा राष्ट्रिय सभामा नै
दर्ता भएका विधेयकमाथि बढी छलफल हुने गरे को छ (हेर्नुहोस् अनसु चू ी ३) । जनु सदनमा
दर्ता भए पनि प्रारम्भमा विधेयकमा विभिन्न त्रुटिहरू हुने, विज्ञ एवं सरोकारवालासँग छलफल
गर्नुपर्ने, विधेयक संशोधनका प्रक्रियामा सरकारी पक्षसँग पनि बहस हुने भएकोले दर्ता भएको
सदनमा बढी नै समय लाग्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राष्ट्रिय सभाको विधायन
व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएका विधेयकहरूका आधारमा औसत १२ बैठकमा एउटा
विधेयकमाथि छलफल भएको पाइयो । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयकमाथि समितिमा
दफावार छलफल हुदँ ा एउटा विधेयक औसतमा तीन बैठकबाट टुङ्गोमा पऱु ्याइएको थियो ।13
13

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ११ विधेयकमाथि छलफल गर्न जम्मा १४२ पटक बैठक बसेको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त १२ विधेयकमाथि छलफल
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आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकमध्ये राष्ट्रिय खेलकुद
विधेयक, २०७५ मा सबैभन्दा बढी (२१ बैठकमा) छलफल भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट
सन्देशसहित पठाएको विधेयकमध्ये भमू िसम्बन्धी (आठौ ँ संशोधन) विधेयक, २०७५ मा
सबैभन्दा बढी (आठ बैठकमा) छलफल भएको थियो (हेर्नुहोस् अनसु चू ी ३) ।
विभिन्न दलका सदस्यहरू सम्मिलित अनौपचारिक समहू को बैठकले पनि विधेयकलाई
परिपक्व बनाउन र त्यसलाई सर्वसम्मतिमा टुङ्ग्याउन निकै महत्त्वपर्णू भमि
ू का खेल्छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिको अग्रसरतामा यो अनौपचारिक समहू निर्माण
भएको हो । खास गरी औपचारिक बैठकमा भन्न वा राख्न नसके का कुरा पनि यस बैठकमा
निस्कन्छन् । अनौपचारिक समहू को महत्त्वबारे विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिले
भने, “विधेयकमा सामान्य त्रुटि सच्याउन पटक-पटक समितिको औपचारिक बैठक बोलाउन
व्यावहारिक हुदँ नै । सामान्य त्रुटिहरूलाई अनौपचारिक बैठकमा छलफल गरे र सधु ार गरिन्छ र
त्यसलाई एकै पटक औपचारिक बैठकबाट पारित गरिन्छ ।” अनौपचारिक समहू को बैठकमा
काननू निर्माणमा चासो राख्ने कतिपय सदस्यले त्यहाँ उपस्थित हुने आफ्ना दलका सदस्यमार्फ त
विधेयकमाथि आफ्नो धारणा पठाउने पनि गर्छन् । विधेयक व्यवस्थापन समितिका कर्मचारीका
अनसु ार विधेयकलाई टुङ्गोमा पऱु ्याउन तीन ओटासम्म अनौपचारिक बैठक बस्ने गरे को छ ।
विधेयक सके सम्म सर्वसम्मतिमा पारित गर्ने अभ्यास छ । तर कतिपय विधेयक बहुमत र
अल्पमतका आधारमा पनि पारित भएका छन् । विशेषतः सरकारले स्वार्थ समहू लाई फाइदा
पगु ्ने गरी ल्याएको विधेयक वा कहिलेकाही ँ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गर्ने
विधेयक पनि बहुमतको आधारमा पारित भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यको अनभु व छ । शिक्षा
र वनसम्बन्धी विधेयक संघीयताको मर्मविपरीत भए पनि पारित भएको उनीहरूको आरोप
थियो । त्यस्तै, भमि
ू सम्बन्धी विधेयक स्वार्थ समहू को रुचिमा ल्याइएको र आफ्नो दलको
नेताहरूबाट पनि स्वार्थ समहू को रुचिलाई सम्बोधन गर्ने दफालाई परिवर्तन गर्ने गरी संशोधन
नहाल्न तीव्र दबाब आएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभाका
एक सदस्यले बताए ।

गर्न जम्मा ३१ बैठक बसेको थियो । यिनै तथ्यांकको आधारमा एक विधेयकका लागि आवश्यक औसत
बैठक संख्या निकालिएको हो ।
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५. विधेयक सश
ं ोधनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको सहभागिता
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका र प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाइएका विधेयकमाथि
सश
ं ोधन प्रस्ताव हाल्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको सहभागिताको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
विधायन प्रक्रियामा संशोधन भनेको प्रस्तावित काननू मा गरिने परिवर्तन हो ।
२०७४ मा गठन भएको राष्ट्रिय सभामा भदौ ६, २०७८ सम्म ४१ ओटा विधेयक दर्ता भएका
थिए । तीमध्ये १६ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसके का छन् । गठु ी विधेयक विवादित
भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । बाँकी विधेयक समिति तथा सदनमा प्रक्रियामा छन्
(हेर्नुहोस् अनसु चू ी ४) । यस अध्ययनका क्रममा भने २५ ओटा विधेयकका संशोधनकर्ताको
मात्र विवरण प्राप्त हुन सके काले सोहीलाई आधार मानी यहाँ सहभागिताको चर्चा गरिएको
छ ।14 पहिलो अधिवेशनदेखि छै टौ ँ (अन्त्य भएको मिति असार १८, २०७७) सम्ममा ती
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न सक्ने सदस्यहरूको कुल संख्या ७२ हो (हेर्नुहोस् अनसु चू ी
२) ।15 यहाँ उनीहरूको सहभागितालाई समग्रमा, लैङ्गिकता र राजनीतिक दलका आधारमा
हेरिएको छ ।

14

तीमध्ये २० विधेयक माथिको संशोधनकर्ताको विवरण विधायन व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध
भयो । पाँच ओटा विधेयक माथिको सश
ं ोधनकर्ता सदस्यहरूको विवरण विधायन व्यवस्थापन समितिको
वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ बाट लिइएको हो । अन्य विधेयक माथिको संशोधनकर्ताको विवरण पटकपटक प्रयास गर्दा पनि विधायन व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध हुन सके न । विवरण प्राप्त २५ विधेयकमध्ये
राष्ट्रिय सभामै दर्ता भएका १७ र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई यता आएका आठ हुन् (हेर्नुहोस् अनसु चू ी १) ।
15
राष्ट्रिय सभा सदस्यको कुल सखं ्या त ५९ हो तर पहिलोदेखि छै टौ ँ अधिवेशनसम्मका विधायिकी
गतिविधिमाथि अध्ययन के न्द्रित गर्दा पहिलो दईु वर्षे कार्यकाल परू ा गरी बाहिरिएका १९ जना सदस्यहरूलाई
पनि गणना गरिएको हो । तथापि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायन व्यवस्थापन समितिको
सभापति, राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री भएका सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्न पाउँदनै न् । तिनका साथै बहाल
अवधिमा देहान्त भएका सदस्य र छै टौ ँ अधिवेशनपछि चनि
ु एका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको सखं ्या पनि यो
गणनामा घटाइएको छ । उक्त अवधिमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सम्भावना नै नभएका त्यस्ता सदस्यको संख्या
आठ थियो (हेर्नुहोस् अनसु चू ी २) ।
15
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५.१ समग्रमा सहभागिता
समग्रमा हेर्दा, कुल (७२ जना) सदस्य संख्याको ५६.९४% (४१ जना) को मात्र विधेयक
संशोधनमा सहभागिता देखिएको छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै पटक (२१ देखि २५ पटकसम्म)
सश
ं ोधन प्रस्ताव हाल्ने सदस्य ५.५५% (चार जना) छन् । थोरै अर्थात् एकदेखि पाँच पटकसम्म
मात्रै संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सदस्य २३.६१% (१७ जना) छन् । संशोधन नै नहाल्ने सदस्यहरू
४३.०५% (३१ जना) छन् (हेर्नुहोस् चित्र १) । यसले राष्ट्रिय सभाका थोरै सदस्यहरू मात्रै
विधेयक निर्माणमा संलग्न भएको देखाउँछ । यसो हुनक
ु ा के ही निश्चित कारण छन् ।
पहिलो, राष्ट्रिय सभामा कतिपय सदस्यहरूको आफ्नै अग्रसरता र विषय विज्ञता कम छ ।
त्यसका साथै सल्लाह सझु ाव दिने विज्ञको व्यवस्था नभएकाले पनि विधेयकको संशोधन
प्रस्तावमा सदस्यहरूको सहभागिता कम भएको हो । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका एक
सदस्यले भने, “राष्ट्रिय सभामा आफ्नै क्षमतामा सश
ं ोधन प्रस्ताव हाल्ने हामी सात-आठ
जना मात्र छौ ँ । हामी आफ्नै अग्रसरतामा विधेयक संशोधनका लागि खोज अध्ययन गर्छ,ौँ
विषयविज्ञसँग भेट्छौ ँ । तर अरू साथीहरूलाई भने झकझकाउनु पर्छ ।” यस सम्बन्धमा
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापतिले “विज्ञहरूको रोष्टर र
उनीहरूको उपलब्धता हुन नसक्दा आफ्नो विज्ञताभन्दा बाहिरको विषयमा सश
ं ोधन प्रस्ताव
हाल्न प्रोत्साहन नमिलेको” बताए ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई विधेयक निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग
गरे को पाइँदनै । ती दलहरूमा विषयगत विभाग वा समिति छन् । तिनले नीति निर्माणमा
सांसदलाई सहयोग पगु ्ने गरी कार्य गरे का छै नन् । ससं दीय दलका विधानमा पनि विषयगत
समहू हुने व्यवस्था गरिएको छ । ती संरचनाहरूबाट दलसम्बद्ध सांसदहरूले सहयोगको
अपेक्षा गरे पनि प्राप्त भएन । राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यले भने, “दलमा विभिन्न विषयगत
विभाग वा समितिहरू हुन्छन् । त्यस्ता विभाग वा समिति विषयविज्ञ राखेर बनाइएको हुन्छ ।
सांसद भएर आउँदाखेरी हामीलाई त्यस्ता विभाग वा समितिले सहयोग गर्लान् भन्ने सोचेका
थियौ ँ । दलको नीति तथा घोषणापत्र, विश्वव्यापी मान्यता, मल
ु क
ु को आवश्यकता र अवस्था,
इत्यादि बारे मा हामीलाई दलले प्रशिक्षण दिनपु र्ने हो । त्यसको आधारमा हामीले विधेयक
निर्माणमा प्रभावकारी भमि
ू का खेल्न सक्थ्यौँ । तर त्यो काम दलहरूले कहिल्यै गरे नन् ।”
ससं दीय दलमा विषयगत समहू बनाउने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरिएकोबारे उनको थप
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टिप्पणी थियो, “संसदीय दलभित्र पनि त्यस्ता विषयगत समहू बनाइएनन् । सबै सांसदलाई सबै
विषयको ज्ञान हुदँ नै । यदि विषयगत समिति बनाएको भए विषयगत रुचिका आधारमा त्यो
समहू मा बस्ने, आफूले नजानेको कुरा सिक्ने र जानेको कुरा सिकाउने हुन्थ्यो ।”
विधेयक संशोधनमा सहभागिता कम हुनक
ु ो अर्को कारण राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने
राजनीतिक दलका शीर्षस्थ भनिने नेताहरू हुन् । विधायिकी काममा तिनको चासो देखिएन ।
“ठूला भनिने नेताहरू बैठक तथा समितिको छलफलमा प्रायः अनपु स्थित हुन्छन् । राष्ट्रिय
राजनीतिमा असर पर्ने विषयहरूमा मात्र कहिलेकाही ँउनीहरू सहभागी हुन्छन् । मत विभाजनमा
एक भोटले फरक पार्ने अवस्थामा भने उनीहरू उपस्थित हुन्छन,् ” विधायन व्यवस्थापन
समितिका एक कर्मचारीले बताए । यसका साथै विधायिकी अभ्यासको ज्ञानको कमीले गर्दा
पनि ती नेताहरूको चासो सश
ं ोधन प्रस्ताव हाल्नेतर्फ नभएको विधायन व्यवस्थापन समितिका
सभापतिले थपे ।

चित्र १ : विधेयक सश
ं ोधनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको सहभागिता
सश
ं ोधन हा�ने सद�य सख्ं या

७२

३१
१७

नहालेको

१ देिख ५

६

८

६

६ देिख १०

११ देिख १५

१६ देिख २०

४

२१ देिख २५ सहभागी हुनुपनेर्
कुल संख्या

सश
ं ोधन हालेको पटक

राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा हुने विधेयक माथिको दफावार छलफल विधायन
व्यवस्थापन समितिमा मात्र हुने भएकोले अन्य समितिका सदस्यका तल
ु नामा विधायन
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व्यवस्थापन समितिका सदस्यको सहभागिता अधिक छ । फलत: सो समितिका अधिकांश
(समितिका कुल १५ सदस्यमध्ये १२ जना सदस्यले अध्ययनमा परे का विधेयकमाथि सश
ं ोधन
प्रस्ताव हालेका थिए । समितिको सभापतिलाई विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने संख्यामा गणना
गरिएको छै न) सदस्यले धेरै पटक संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् (हेर्नुहोस् अनसु चू ी २) ।16
विधेयक निर्माणको कार्य विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्यले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने बझु ाइ
अन्य समितिका सदस्यमा भएका कारण अन्य समितिका सदस्यले विधेयकको सश
ं ोधनमा
कम चासो राख्ने गरे को विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको तर्क थियो । यो
तथ्यलाई अन्य समितिका सदस्यले पनि स्वीकारे । कुनै पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव
नहालेकी एक सदस्यले भनिन,् “म विधायन व्यवस्थापन समितिमा छै न । विधेयक माथिको
सश
ं ोधन विधायन व्यवस्थापन समितिमा मात्र हुन्छ । त्यसैले विधेयक माथिको सश
ं ोधनमा मेरो
चासो कम भएको हो ।” विधेयक माथिको संशोधनसम्बन्धी छलफल विधायन व्यवस्थापन
समितिमा मात्र गरिने भए पनि काननू त: अन्य समितिका सदस्यहरू पनि संशोधन प्रक्रियामा
सहभागि हुन पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसो भएको पाइएन । यसबारे राष्ट्रिय सरोकार तथा
समन्वय समितिकी सभापतिले भनिन,् “विधायन व्यवस्थापन समितिमा मात्र विधेयक निर्माण
हुने भएकाले अरू तीन समितिका सदस्यहरूलाई विधेयकमा संशोधन हाल्नैपर्ने बाध्यता रहेन ।
त्यसैले अरू समितिका सदस्यले परू ा कार्यकालमा पनि काननू बन्ने प्रक्रिया थाहा नपाएको
पनि हुन सक्छ ।” सांसद नै काननू निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको यो अवस्था सोचनीय
छ । यसलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय सभा नियमावली सश
ं ोधन गर्नेतर्फ अनौपचारिक बहस
प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापतिले यसबारे सधु ारको
आवश्यकतामा जोड दिँदै थपिन,् “धेरै विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल
भए पनि समितिसँग एकदमै सरोकार राख्ने विधेयक सम्बन्धित समितिमै छलफल गराउनपु र्छ
जसले गर्दा सबै समितिका सांसदहरू विधेयक निर्माणमा सक्रिय सहभागी हुन बाध्य हुनेछन् ।”
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिमा विधेयक माथिको छलफल हुनपु र्ने बहस
छे डिए पनि एउटा मात्रै समितिमा छलफल हुदँ ाका सकारात्मक पक्ष पनि छन् । राष्ट्रिय
सभाका सदस्यहरू खास गरी विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले एउटै समितिमा
16

२०७७ भदौसम्म विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका १५ जना सदस्यहरू : परशरु ाम मेघी गरुु ङ,
खिमकुमार विश्वकर्मा, जितेन्द्रनारायण देव, जीवन बढु ा, ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी,
भैरवसनु ्दर श्रेष्ठ, विमला राई पौड्याल, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, वेदरु ाम भसु ाल, तारामान स्वाँर, देवेन्द्र दाहाल,
राधेश्याम पासवान र भगवती न्यौपाने ।
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विधेयकमाथि छलफल हुदँ ा प्रभावकारी भएको बताए । उनीहरू मध्येका एक सदस्यले भने,
“राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया चाँडो र प्रभावकारी
मात्रै होइन, समन्वयका हिसाबले सहजपर्णू पनि छ । तर प्रतिनिधि सभामा १० विषयगत
समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । विधेयकमा कतिपय विषय अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।
एउटा विषय एउटा समितिले हेर्ने, उही विधेयकको अर्को विषय अर्को समितिले हेर्दा टुक्राटुक्रामा काम हुन्छ । विभिन्न समितिबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । त्यसले गर्दा विधेयक
निर्माण प्रक्रिया लम्बिन्छ ।”

५.२ लैङ्गिक आधारमा सहभागिता
राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्यमध्ये कम्तीमा २२ जना महिला हुनपु र्ने संविधानले व्यवस्था
गरे को छ । यसअघि उल्लेख भएझै ँ अध्ययनले समेटेको अवधिमा विधेयकमा संशोधन
प्रस्ताव हाल्न सक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको कुल संख्या ७२ हो । यीमध्ये २७ महिला र
४५ परुु ष हुन् । महिलाहरूमध्ये ४४.४% (१२ जना) र परुु षहरूमध्ये ६४.४% (२९ जना)
सहभागी भएको पाइयो । यस तथ्यले विधेयक संशोधन प्रस्तावमा महिलाको सहभागिता
कम देखाउँछ । संशोधन प्रस्ताव नहाल्ने महिला ५५.५% (१५ जना) र परुु ष ३५.५५% (१६
जना) छन् । धेरै (२१ देखि २५) पटक संशोधन प्रस्ताव गर्ने महिला सदस्य ३.७% (एक जना)
र परुु ष सदस्य ६.६% (तीन जना) छन् । त्यस्तै कम (एकदेखि पाँच) पटक सश
ं ोधन प्रस्ताव
गर्ने महिला ३.७% (एक जना) र परुु ष सदस्य ३५.५% (१६ जना) छन् । संशोधन प्रस्तावमा
धेरै पटक र कम पटक सहभागी हुने दवु ैमा परुु ष सदस्यहरू परे का छन् । महिला सदस्यको
सहभागिता संख्या कम र धेरैमा बराबर देखिएको छ (हेर्नुहोस् चित्र २) ।
राष्ट्रिय सभामा विधेकमाथि संशोधन प्रस्तावको लागि महिला र परुु ष सांसदलाई समान अवसर
छ । तर आँकडामा महिलाको सहभागिता कम देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाको एक सदस्यले भनिन,्
“संशोधन प्रस्ताव हाल्ने कुरामा राष्ट्रिय सभामा लैङ्गिक विभेद छै न । विधेयकमा काम गर्दा
काननू ी ज्ञान आवश्यक पर्ने रहेछ । सम्बन्धित विषयमा ज्ञान तथा बझु ाइको कमी भएर पनि
विधायिकी प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता हुन नसके को हो ।” विधेयक संशोधनमा महिला
सहभागिता कम हुनक
ु ो कारण काननू ी विज्ञताको अभाव र विषयगत ज्ञानको कमी उल्लेख
गरिए पनि परुु ष सदस्यहरूमा समेत यो समस्या समान रूपमा लागू हुन्छ ।
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सश
ं ोधन हा�ने सद�य सख्
ं या

चित्र २ : लैङ्गिकताका आधारमा विधेयक सश
ं ोधनमा
राष्ट्रिय सभा सदस्यको सहभागिता
४५

१६
१५
नहालेको

२७
१६
१

१ देिख ५

३
३

३
५

६ देिख १०

११ देिख १५

४
२

१६ देिख २०

३
१

२१ देिख २५

सहभागी हुनुपनेर्
कु ल संख्या

सश
ं ोधन हालेको पटक
सश
ं ोधन हा�ने स��य सख्ं या मिहला

सश
ं ोधन हा�ने स��य सख्ं या प�ु �

५.३ राजनीतिक दलका आधारमा सहभागिता17
राष्ट्रिय सभामा चार राजनीतिक दल छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का
५०, नेपाली काँग्रेसका १३, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का चार, संघीय समाजवादी
फोरम (संसफो) नेपालका दईु जनाका साथै मनोनित तीन जनासमेत गरी जम्मा ७२ जनाले
विधेयकमाथि संशोधन हाल्न सक्थे ।
राष्ट्रिय सभामा धेरै (५० जना) सदस्य प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(नेकपा) बाट विधेयक संशोधन प्रस्तावमा ४८% (२४ जना) सदस्य सहभागी भए भने
थोरै (दईु जना) सदस्य रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट शत प्रतिशत सहभागी
बने । संसफो नेपालका दवु ै जना सदस्यले ११ देखि १५ पटक विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव
17

राष्ट्रिय सभाको छै टौ ँ अधिवेशनसम्म नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी के न्द्र) फरक अस्तित्वमा
नआइसके कोले यस अध्ययनमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै रूपमा प्रयोग गरिएको छ । अर्कोतर्फ
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल फरक-फरक अस्तित्वमा राष्ट्रिय सभामा रहेको
हुदँ ा तिनको नाम र सदस्य संख्या सोहीअनसु ार राखिएको छ ।
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हालेका थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा राजपाका चार सदस्य छन् । तीमध्ये दईु जनाले मात्र
सश
ं ोधन प्रस्ताव हालेका थिए । तिनले बढीमा छदेखि १० पटकसम्म सश
ं ोधन प्रस्ताव हालेका
थिए (हेर्नुहोस् तालिका १) ।
नेपाली काँग्रेसका १३ सांसदमध्ये ११ जना (८४.६%) ले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
यसबाट तत्कालीन सत्ता पक्ष (नेकपा) भन्दा प्रतिपक्ष दल (नेपाली काँग्रेस) का सदस्य विधेयक
सश
ु हुन्छ । तथापि धेरै (२१ देखि २५) पटक सश
ं ोधन प्रस्तावमा धेरै सहभागी भएको पष्टि
ं ोधन
प्रस्ताव हाल्नेमा सत्ता पक्षकै चार सांसद मात्र छन् । संशोधन प्रस्तावमा सहभागी नहुने
तत्कालीन सत्ता पक्ष नेकपाका ५२% (२६ जना) र नेपाली काँग्रेसका १५.३% (दईु जना)
सदस्य छन् (हेर्नुहोस् तालिका १) ।
विधेयक निर्माणमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेततृ ्व पङ्क्तिको
सहभागिता न्यून छ । राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यले नेततृ ्व पङ्क्तिमा विषयगत ज्ञान नभएर
या आफूलाई अरू सदस्यभन्दा विशिष्ट ठानेर संशोधन नहालेको हुन सक्ने अनमु ान गरे । यसै
सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिले भने, “ससं दीय प्रक्रियामा सांसदहरूको
मखु ्य काम काननू निर्माण गर्ने हो । तर सांसदहरूले आफ्नो भमि
ू कालाई आत्मसात् गरे का
छै नन् । कतिपयमा विधायिकी अभ्यासको ज्ञानको कमीले पनि विधेयक निर्माणमा न्यून
सहभागिता भएको हो । शीर्षस्थ नेताहरूमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।”
तालिका १ : राजनीतिक दलका आधारमा विधेयक सश
ं ोधन
प्रस्तावकर्ताहरूको सख
ं ्या
सश
ं ोधन प्रस्ताव
हालेको पटक
०
१ देखि ५
६ देखि १०
११ देखि १५
१६ देखि २०
२१ देखि २५
जम्मा

नेकपा
२६
१२
२
५
१
४
५०

सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ताहरूको सख
ं ्या
नेपाली काँग्रेस राजपा सस
ं फो नेपाल
२
२
०
३
१
१
३
१
०
२
०
१
३
०
०
०
०
०
१३
४
२
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६. सघं ीय सन्दर्भमा कानून निर्माण
६.१ सघं ीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून
संघीयता कार्यान्वयनको निम्ति अत्यावश्यक विभिन्न काननू मध्ये के ही भने संघीय संसदब् ाट
पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसके का छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा
अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७; प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण)
ऐन, २०७५; प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६; नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य
सञ्चालन, सपु रीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ त्यस्ता
के ही काननू हुन् । यीमध्ये पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका अघिल्ला दईु विधेयकमा घनिभतू
छलफलपश्चात् व्यापक फे रबदल भएको थियो । संविधानले परिकल्पना गरे को संघीय शासन
व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निम्ति महत्त्वपर्णू देखिएका यी काननू निर्माणमा राष्ट्रिय सभाका
छलफल उपलब्धिपर्णू थिए ।
विशेष गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुदँ ा यसमा संविधानका कतिपय व्यवस्थासँग बाझिने
र सघं ीयताको मर्म विपरीतका प्रावधानसमेत थिए । सवं िधानको धारा २३५(१) बमोजिम तीन
तहका सरकारबीच समन्वय सनिश्
ु चित गर्नका लागि उक्त विधेयक महत्त्वपर्णू थियो । तथापि
यसमा रहेका कमी-कमजोरीलाई मिहिन छलफलमार्फ त सच्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई
स्वीकार्य हुने गरी पारित गर्नुपर्ने चनु ौती थियो ।
तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानको अनसु चू ीमा उल्लेख भए पनि ती अस्पष्ट
थिए । साझा अधिकारहरूको प्रयोगमा त झन् आ-आफ्नै तरिकाले व्याख्या हुने सम्भावना पनि
थियो । तसर्थ त्यसरी अधिकार प्रयोग गर्दा हुन सक्ने विवादको समाधान गर्नका लागि वस्तुगत
मापदण्ड एवं कार्यविधि हुनु अपरिहार्य थियो । त्यसैले सघं , प्रदेश र स्थानीय तह बीचको
अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरे को थियो ।
यस विधेयकको उद्देश्य तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई अझ स्पष्ट बनाउने र ती
सरकारहरूबीच अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने हो । वास्तवमा विधेयकको सबैभन्दा
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महत्त्वपर्णू पक्ष यही नै हो । विधेयकले तीन तहका सरकार बीचको अन्तरसम्बन्धलाई थप
मजबतु एवं व्यवस्थित बनाउन सरं चनागत आधार तयार होस् भनी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र
विभिन्न विषयगत समितिहरूको समेत व्यवस्था गरे को छ । तीन तहका सरकारबीच संवादको
भरपर्दो मञ्चका रूपमा यस्ता संरचनाको भमि
ू का अत्यन्तै महत्त्वपर्णू हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुदँ ा उक्त विधेयकमा तीन तहका सरकारको साझा अधिकारको कार्यान्वयन
कसरी गर्ने भन्नेबारे ठोस व्यवस्था नगरी सामान्य सैद्धान्तिक आधार मात्र प्रस्तुत गरिएको
थियो । विधेयकमा समन्वयका लागि राखिएका प्रावधानहरू संविधानमा उल्लिखित सन्दर्भकै
पनु रावृत्ति थियो । तर राष्ट्रिय सभामा भएका संशोधनहरूका कारण साझा अधिकारको
कार्यान्वयन गर्न प्रस्ट आधार बनेका छन् । जस्तै, विधेयकको दफा ६ मा साझा अधिकारको
प्रयोग गर्ने क्रममा ‘कसरू र सजायको निर्धारण, राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका वा एकभन्दा
बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पर्वा
ू धार संरचनाको निर्माण र सबै प्रदेशमा समान रूपमा लागू हुने
गणु स्तर वा मापदण्डको निर्धारण र नियमन’ जस्ता विषय संघीय काननू बमोजिम हुने उल्लेख
छ । यस प्रावधानले साझा अधिकारको प्रयोगमा संघ सरकारको अधिकारको सीमासमेत
निर्धारण गरे को छ । सवं िधानमा साझा अधिकारको प्रयोगबारे स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नभएको
परिप्रेक्ष्यमा यो ज्यादै महत्त्वपर्णू हुन सक्छ ।
साझा अधिकारकै प्रयोगमा राष्ट्रिय सभामा भएका छलफलबाट थप गरिएको व्यवस्थाले
प्रदेशस्तरका सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता पर्वा
ू धार सरं चनाको निर्माण र सञ्चालन;
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण जस्ता विषयमा जनचेतनाको अभिवृद्धि; रोजगार प्रवर्द्धन,
उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सरु क्षा; प्रदेशस्तरमा हुने सेवा प्रवाह; सार्वजनिक स्वास्थ्य,
उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गणु स्तर सम्बन्धमा प्रदेशको काननू बमोजिम हुने
उल्लेख छ । त्यस अतिरिक्त स्थानीय तहले सवं िधानमा उल्लिखित साझा अधिकारको प्रयोग
गर्ने क्रममा ती अधिकार स्थानीयस्तरमा हुने सेवा प्रवाह, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपभोक्ता हित,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गणु स्तर, जनचेतना अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित स्थानीय तहले नै
काननू निर्माण गरी नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसरी साझा अधिकारको
प्रयोगमा रहेका अस्पष्टतालाई प्रस्तुत विधेयकमा भएको सश
ं ोधनले धेरै हदमा हटाएको छ ।
यी परिवर्तनको कारण साझा अधिकारको प्रयोगमा विवाद आउने सम्भावना कम भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको विधेयकले तीन तहका सरकारलाई काननू बनाउन कुनै वस्तुगत
मार्गनिर्देशन गर्न सके को थिएन । के वल संविधानका सैद्धान्तिक कुराहरूलाई दोहोऱ्याएको
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थियो यसले । तथापि राष्ट्रिय सभामा गरिएको संशोधनले तीन तहमा काननू बनाउँदा विशेष
गरी साझा अधिकार र अन्य तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नपऱु ्याउन
मापदण्डहरू उल्लेख गरे को छ । जस्तै, संघीय काननू बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको
एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, कुनै विषयको कार्यान्वयन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट
गर्दा लागत, दिगोपन वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयक्त
ु हुने र कुनै विषयको
कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सघं , प्रदेश र स्थानीय तहको भमि
ू का रहने जस्ता विषयलाई
ध्यान दिने आदि उल्लेख गरिएको छ । यसले साझा अधिकारको प्रयोगमा स्पष्टता त ल्याउँछ
नै, संघीयताको मर्मबमोजिम तीन तहका सरकारहरू बीचको सहकार्य एवं समन्वयलाई
प्रश्रयसमेत दिन्छ ।
सघं , प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७ माथि राष्ट्रिय
सभामा भएको अर्को महत्त्वपर्णू संशोधन विधेयकको दफा १४ र १५ मा हो । शरू
ु मा दफा
१४ मा संविधान, प्रचलित काननू बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय
सरकारलाई तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको
थियो । त्यस्तै, दफा १५ मा सघं ले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरे को काननू सघं ीय
काननू बमोजिम नभएको भनी ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यसले प्रदेश एवं स्थानीय
तहमा असन्तोष ल्याउन सक्थ्यो । किनभने ती सरकारहरूमा संघ सरकारकै नियन्त्रण हुनपु र्ने
मान्यताबाट उक्त प्रावधान आएको सहजै अनमु ान गर्न सकिन्थ्यो । तर राष्ट्रिय सभाबाट
पारित विधेयकमा दफा १५ हटाइएको र दफा १४ मा निर्देशन दिने व्यवस्थाको सट्टा सचू ना
आदानप्रदान, छलफल वा परामर्श गरी सहकार्य गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको विज्ञता एवं राष्ट्रिय सभाले दिएको महत्त्वको कारणले गर्दा नै उक्त
विधेयक स्पष्ट र सघं ीयताको मर्मसँग मेल खाने हुन सक्यो । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयकलाई
सर्वस्वीकार्य एवं अपरिहार्य काननू को रूपमा सधु ार गरी पारित गरे कै हुनाले नै संघ, प्रदेश
एवं स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट जस्तो जटिल विषयको विधेयक कुनै खास विवाद र
असन्तुष्टिबिना नै प्रमाणीकरण भएर आएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई प्रमाणीकरणसमेत भइसके को अर्को महत्त्वपर्णू विधेयक प्रदेश
लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न
बनेको विधेयक हो । दर्तापछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको
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छलफलबाट उक्त विधेयकमा महत्त्वपर्णू संशोधन भई पारित भएको थियो । अन्त्यमा, उक्त
सश
ं ोधन सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भई प्रमाणीकरण भएको थियो ।
नेपालको सवं िधानको धारा २४४ (३) बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनको आधार
र मापदण्ड सघं ीय काननू ले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले प्रदेशले लोक सेवा आयोग
गठन गर्नुअघि प्रस्ट मापदण्ड सहितको सघं ीय काननू आवश्यक थियो । यो प्रयोजनका निमित्त
राष्ट्रिय सभामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड
निर्धारण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । शरूु मा दर्ता भएको विधेयकमा रहेका अस्पष्टता
राष्ट्रिय सभाले सधु ाऱ्यो । जस्तै, विधेयक दर्ता हुदँ ा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी काननू
बनाउँदा सघं मा रहेको लोक सेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डको प्रतिकूल नहुने
गरी काननू बनाउनपु र्ने व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा छलफलपश्चात् पारित भएको
विधेयकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी परू ा गर्दा सघं मा रहेको लोक सेवा
आयोगले सघं ीय काननू बमोजिम अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्ड अपनाउनपु र्ने व्यवस्था गरियो ।
सवं िधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन र मापदण्डको सम्बन्धमा मात्र सघं ीय काननू
बमोजिम हुने उल्लेख भएकोमा समग्र प्रदेश काननू नै संघीय लोक सेवा आयोगको सिद्धान्त
र मापदण्ड प्रतिकूल हुन नहुने व्यवस्थाले प्रदेशको काननू निर्माण गर्ने अधिकारलाई संकुचित
गर्न खोजेको प्रतित हुन सक्थ्यो । यो कुरा विवादित पनि हुन सक्थ्यो । राष्ट्रिय सभामा छलफल
हुदँ ा त्यस्तो अस्पष्ट र विवाद हुन सक्ने व्यवस्था हटाइ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाणीकरण
भएको विधेयकमा प्रदेश काननू को सम्बन्धमा कुनै उल्लेख छै न । के वल प्रदेश लोक सेवाले
अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्त संघमा रहेको लोक सेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र
मापदण्ड बमोजिम हुनपु र्ने व्यवस्था गरे को छ । त्यसअतिरिक्त संघीय लोक सेवा आयोगले
अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसको उद्देश्य
सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले संघीय लोक सेवा आयोगले पारदर्शी ढंगबाट निर्धारण
गरे को सिद्धान्त र मापदण्डबमोजिम काम गर्न सकून् भन्ने नै हो । साथै राष्ट्रिय सभामा भएको
यो संशोधनको मनसाय संविधानअनसु ार प्रदेश लोक सेवा आयोगले संघीय लोक सेवा
आयोगको मार्गनिर्देशन प्रयोग गर्दा प्रदेशको काननू निर्माण गर्ने प्राधिकारमाथि अतिक्रमण
नहोस् भन्ने पनि देखिन्छ । यो व्यवस्थाले संघीय लोक सेवा आयोगले समेत आफूले अपनाउने
सिद्धान्त र मापदण्ड स्पष्टसँग सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गरे को छ ।
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राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति नभए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा आएका अन्य
के ही विधेयकमा समेत सघं ीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपर्णू परिवर्तन भएका छन् । प्रहरी
कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७६; नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपु रीवेक्षण
र समन्वय) विधेयक, २०७६ र कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट
पारित भई राष्ट्रिय सभामा आएपश्चात् महत्त्वपर्णू परिवर्तन भएका विधेयकका उदाहरणहरू
हुन् । नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपु रीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७६
को सन्दर्भमा प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारको व्यवस्थामा ‘अदालतबाट कुनै
खास अपराधको अनसु न्धान नेपाल प्रहरीबाट हुनपु र्ने आदेश भएमा’ तथा ‘कसरू को गाम्भीर्य,
सार्वजनिक हित, सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्थाका दृष्टिले’ संवेदनशील भएको अवस्थामा
नेपाल प्रहरीले अपराध अनसु न्धान गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरी भविष्यमा हुनसक्ने
अनिश्चयलाई सम्बोधन गरे को छ । त्यस्तै प्रदेश भित्रको शान्ति सरु क्षामा प्रदेश प्रहरी प्रदेश
सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था थप गरी राष्ट्रिय सभाले प्रदेश प्रहरीमाथि प्रदेश सरकारको
नियन्त्रण सनिश्
ु चित गरे को छ । यो व्यवस्थाले संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रदेश प्रहरी उपरको
प्राधिकारबारे हुनसक्ने विवादलाई समेत सम्बोधन गरे को छ ।
राष्ट्रिय सभामा भएका संशोधन एवं परिवर्तनहरू पनु : प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुदँ ा त्यहाँ पनि
तिनलाई स्वीकार गरिएपछि उक्त विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरिएका थिए ।

६.२ नयाँ सवं ैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून
नेपालको संविधानले प्रचलित संवैधानिक संरचनामा के ही परिवर्तन गरे को छ । राष्ट्र प्रमख
ु सँग
सम्बन्धित के ही व्यवस्था, न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतका क्षेत्राधिकारसँगै
संवैधानिक इजलास जस्तो नयाँ संरचना, विभिन्न थप संवैधानिक आयोग लगायतका
व्यवस्था नेपालको संवैधानिक विकासमा नौला प्रयोग हुन् । यी नयाँ संरचनाको स्थापना एवं
सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने काननू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संघीय संसदक
् ो हो । संघीय संसदक
् ो
पहिलो वर्षमै (सवं िधान जारी भएको तीन वर्षभित्र) बनाउनपु र्ने भनी सवं िधानमा नै उल्लेख
भएका नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी काननू बनाउने जिम्मेवारी पनि संघीय संसदक
् ो
थियो । यही जिम्मेवारीअन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका बालबालिकासम्बन्धी विधेयक,
अपराध पीडित संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न
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बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन
गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणसमेत गरिए । यी विधेयकहरूमा
छोटो समयमा नै राष्ट्रिय सभाबाट महत्त्वपर्णू संशोधन एवं छलफल भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता तथा पारित भई राष्ट्रिय सभामा आएका अन्य मौलिक हकसम्बन्धी
विधेयकहरूमा भमू िसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मात्र राष्ट्रिय
सभाले सश
ं ोधन गरे को थियो । अन्य विधेयकहरूमा भने राष्ट्रिय सभाले कुनै परिवर्तन नगरी
पारित गरे को देखिन्छ । यसरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा आएका र राष्ट्रिय
सभाबाट कुनै परिवर्तनबिना पारित गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू निम्न बमोजिम
थिए :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काननू लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
सामाजिक सरु क्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
अनिवार्य तथा निःशलु ्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभतु ाको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सरु क्षित माततृ ्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी काननू लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

६.३ राज्य सञ्चालनसम्बन्धी कानून
संघीयता कार्यान्वयन एवं नयाँ संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी काननू का अतिरिक्त संघीय
संसदब् ाट राज्य सञ्चालनको लागि अपरिहार्य काननू को पनि निर्माण भएको छ । यस क्रममा
राष्ट्रिय सभाले त्यहाँ दर्ता भएका तल उल्लिखित विधेयकउपर छलफल गरी पारित गरे को छ ।
यी विधेयकहरूको प्रमाणीकरण पनि भइसके को छ ।
· प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५
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·
·
·
·
·
·

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
शिक्षासम्बन्धी के ही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५
खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५
मल
ु क
ु ी संहितासम्बन्धी के ही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५
संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन)
विधेयक, २०७५
· नागरिक लगानी कोष, २०४७ लाई सश
ं ोधन गर्न बनेको विधेयक
· बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
· बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो
सश
ं ोधन) विधेयक, २०७५
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई राष्ट्रिय सभामा आएका निम्न लिखित विधेयकहरूमा राष्ट्रिय
सभामा कुनै पनि सश
ं ोधन वा परिवर्तन नभई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । यस
अध्ययनमा अर्थ विधेयकलगायत अध्यादेश एवं नियमित काननू संशोधनसँग सम्बन्धित
विधेयक उल्लेख गरिएको छै न ।
· सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
· लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
· विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी काननू लाई संशोधन र एकीकरण गर्न

बनेको विधेयक
· राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५
· विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई सश
ं ोधन गर्न बनेको विधेयक

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई राष्ट्रिय सभामा आएका कतिपय विधेयकहरूमा संशोधन वा
परिवर्तन गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । त्यस्ता अधिकांश सश
ं ोधन वा परिवर्तन
प्राविधिक र भाषिक थिए । यसरी पारित गरिएका विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट समेत
पारित गरिएको थियो । तथापि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्दा भएका संशोधन वा परिवर्तनलाई
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कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले पनु : पारित गर्दा अस्वीकार गरिएको थियो । उदाहरणको
लागि, राष्ट्रिय सभाले वनसम्बन्धी काननू लाई सश
ं ोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा
गरे का अधिकांश संशोधन एवं परिवर्तनलाई प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरी विधेयक
पारित गरे को थियो । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई राष्ट्रिय सभामा आएका निम्न विधेयकहरूमा
छलफलबाट संशोधन वा परिवर्तन गरिएको थियो :
·
·
·
·
·
·
·
·

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित काननू लाई सश
ं ोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
वनसम्बन्धी काननू लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
भउू पयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङतथा काउण्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
पारमाणविक तथा रे डियोधर्मी पदार्थको सरु क्षित तथा शान्तिपर्णू प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक
· निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

७. गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास
सामान्यतया सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्छ र सरकारका मन्त्रीले त्यसलाई संसदम् ा
पेश गर्छन् । तर सांसदले पनि सवं िधान र राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको
अधीनमा रहेर सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । त्यस्ता विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक
भनिन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले सामाजिक सरु क्षासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक
राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे । नयाँ संविधान लागू भएपछिको संसदीय अभ्यासमा यो पहिलो
गैरसरकारी विधेयक हो ।
पन्थको उक्त विधेयक मौलिक हकसँग गाँसिएको थियो । सरकारलाई निश्चित समयभित्र
मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । त्यसैले सरकारले
हतारमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक ससं दम् ा दर्ता गरायो । राष्ट्रिय सभा सदस्य
प्रकाश पन्थ त्यति बेलाको अवस्था सम्झदै भन्छन,् “सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक
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ग्वारग्वार्ती पठायो ।” एकै पटक धेरै संख्यामा विधेयक सदनमा आएकोले उनले विधेयकलाई
सर्सती हेर्न मात्र भ्याए । त्यही क्रममा उनले सामाजिक सरु क्षासम्बन्धी विधेयकमा एउटा गल्ती
देखे । उक्त विधेयकमा ‘ख’ वर्गको अपाङ्ग व्यक्ति र ६० वर्ष मनि
ु का एकल महिलाले पाउने
भत्ताको व्यवस्था छुटेको थियो । सामाजिक सरु क्षासम्बन्धी सबै भत्ता त्यो ऐन आउनअ
ु गाडि
नेपाल सरकारको निर्णयबाट दिइन्थ्यो । असोज २०७५ मा त्यो विधेयक पास भएलगतै ‘ख’
वर्गका अपाङ्ग व्यक्ति र ६० वर्ष मनि
ु का एकल महिलाको भत्ता रोकियो । उनले सदनमा
विधेयकको यो त्रुटि औँल्याए पनि बिनासंशोधन बहुमतले पास गऱ्यो । उक्त त्रुटि सच्याउन
उनले गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे का थिए । पन्थका अनसु ार उनले दर्ता
गराएको विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाइ राखिएको छ । बरु सरकारले अध्यादेश
ल्याएर रोकिएको भत्तालाई भने निरन्तरता दियो । उनी भन्छन,् “कि मेरो विधयेक पास हुनपु ऱ्यो
वा अध्यादेश पास हुनपु ऱ्यो । प्रतिपक्षी दल एवं सांसदले जस पाउने भयो भनेर राष्ट्रिय सभामा
मैले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाइएन ।” नेपालको संसदीय
अभ्यासमा गैरसरकारी विधेयकलाई उदारतापर्वू क लिने गरिएको पाइँदनै । २०४७ यता त्यस्ता
जम्मा दइु टा विधेयक मात्र पास भए । सरकारसँग ससं दम् ा बहुमत सदस्यको समर्थन हुनाले
सरकारले नचाहँदासम्म यस्तो विधेयक पारित हुदँ नै । त्यसैले गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने
जाँगर सांसदहरूमा देखिदँ नै ।18

८. उत्तर विधायिकी परीक्षण
काननू को कार्यान्वयन र अधीनस्थ काननू को निर्माण कार्यपालिकामार्फ त हुन्छ । ती काननू को
कार्यान्वयन कस्तो छ र त्यसबाट लक्षित उद्देश्य हासिल गरे को छ कि छै न भनेर निगरानी
तथा मलू ्याङ्कन गर्ने काम संसदक
् ो हो । संसदक
् ो यो अभ्यासलाई उत्तर विधायिकी परीक्षण
भनेर बझि
ु न्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ अनसु ार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन
व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले उत्तर
विधायिकी परीक्षणको काम गर्छन् ।
18

अधिकारी, राधेश्याम । २०७७ । संघीय काननू निर्माण प्रक्रियामा संविधानका अपेक्षाहरू । नागरिक
संवाद बल
ु ेटिन ५(६) : ३४–३६ ।
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८.१ ऐन कार्यान्वयन मापन
नयाँ काननू बनाउने, संशोधन गर्ने र असान्दर्भिक काननू लाई खारे ज गर्ने जस्ता कामहरू पहिले
पनि भइरहेका थिए । ती काननू को सान्दर्भिकता, ठीक वा बेठीक भन्ने निर्णय शासकहरूले
लिन्थे ।19 तर अहिले ऐनको परिमार्जन तथा खारे जी सामाजिक आवश्यकताको आधारमा
जनप्रतिनिधिबाट हुने गरी राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिलाई तोकिएको
छ । व्यवस्थापिकीय अभ्यासमा पहिलो पटक ऐन कार्यान्वयन मापनको काम राष्ट्रिय सभा
अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले
गरे को छ । ऐन कार्यान्वयन मापन कुनै ऐनलाई सम्पूर्ण रूपमा पनि गर्न सकिन्छ वा कुनै निश्चित
ऐनको खास दफा वा उपदफा मात्रको पनि गर्न सकिन्छ ।

८.१.१ ऐन कार्यान्वयन मापनको पूर्वतयारी
समितिले ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन र अनसु न्धान कार्यविधि, २०७५ को तयारीबाट
कामको थालनी गरे को थियो । त्यसै गरी समितिलाई महत्त्वपर्णू लागेका ऐनहरूको मापन,
अध्ययन र अनसु न्धान कार्यका लागि शरू
ु आती चरणमा चार ओटा विषयगत ऐन अध्ययन
20
उपसमितिहरू गठन गरिएका थिए । ती उपसमितिले ऐन अध्ययन गरी विधायन व्यवस्थापन
समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरे का थिए र सो प्रतिवेदनउपर छलफल गरिएको थियो । समितिले
ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन र अनसु न्धानका लागि मन्त्रालय/आयोग वा त्यसअन्तर्गत
गठित निकायहरूसँग सम्बन्धित ऐन तथा अधीनस्थ काननू हरूको विवरण १५ दिनभित्र
उपलब्ध गराउन अनरु ोध गरे को थियो । तथापि के ही निकायबाट आवश्यक विवरण उपलब्ध
गराइएन । काननू नको निर्माण सरकारको नीतिगत उद्देश्य प्राप्तिको लागि हुन्छ । तर नेपाल
19

गरुु ङ, परशरु ाम मेघी । २०७७ । नेपालमा काननू को सामाजिक जाँच (उत्तरविधायिकी परीक्षण) ।
काठमाडौ ँ : विधायन व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सभा, संघीय संसद् ।
20
ती उपसमितिहरू यातायात सम्बद्ध ऐन अध्ययन उपसमिति, भमि
ू सम्बद्ध ऐन अध्ययन उपसमिति,
शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बद्ध ऐन अध्ययन उपसमिति र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बद्ध ऐन अध्ययन उपसमिति
थिए ।
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सरकारका मन्त्रालयहरूमा आफूसँग सम्बन्धित विषयगत मौजदु ा काननू को अद्यावधिक
अभिलेख व्यवस्थित थिएन । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिका अनसु ार मौजदु ा
ऐनको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायका साथै आयोगहरूले समितिलाई
उपलब्ध नगराउँदा ऐन कार्यान्वयन मापनको कार्य थाल्न समस्या भयो ।

८.१.२ ऐन कार्यान्वयनको मापन र प्राप्त तथ्य
ऐन कार्यान्वयन मापनको शरू
ु आत कुनै काननू बारे परे का उजरु ी वा अनरु ोध, न्यायपालिकाबाट
औँल्याइएका सम्बन्धित काननू का समीक्षाको आवश्यकता, नियमित संसदीय समितिको काम
कारवाहीका दौरान उठे का काननू ी समीक्षाको आवश्यकता आदिबाट हुन्छ । यिनै आधारमा
विषय छनोट भइसके पछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रि या विधिबाट ऐन
कार्यान्वयनको मापन गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थलगत अनगु मन, अवलोकन जस्ता
विधिद्वारा पनि ऐन कार्यान्वयनको मापन गरिन्छ । आवश्यकताअनसु ार यी सबै विधिहरू
पनि अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन र अनसु न्धानसम्बन्धी
कार्यविधि, २०७५ मा गरिएको छ ।21
ऐन कार्यान्वयन मापनको उल्लिखित विधि र आधारमा भएको मापनबाट समितिले ऐन
कार्यान्वयनका विभिन्न प्रवृतिहरू औँल्याएको थियो । कतिपय ऐनहरू निकै परु ाना थिए भने
के ही ऐन निर्माण भए पनि राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएकाले कार्यान्वयनमा आउन सके का
थिएनन् । नेपाल काननू व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० र विकास समिति ऐन, २०१३ निकै परु ाना
भएको समितिले औँल्याएको छ । नेपाली भाषा प्रकाशन ससं ्थान ऐन, २०२१ र न्यायिक कोष
ऐन, २०४३ जस्ता कतिपय ऐनहरूमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ‘तोकिएको मितिमा लागू
हुनछ
े ’ भन्ने प्रावधान भए पनि ती ऐनहरू कहिल्यै पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएनन् । त्यसैले
कार्यान्वयनमा पनि आएनन् । त्यस्तै, ऐन नबनाइकन निर्देशिका, कार्यविधि, गठनादेश आदिको
भरमा ठूलो रकमको परियोजना निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गरिराखेको पाइयो । नेपालमा
21

विधायन व्यस्थापन समिति । २०७६ । ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन र अनसु न्धानसम्बन्धी
कार्यविधि, २०७५ । विधायन व्यवस्थापन समिति वार्षिक प्रतिवेदन ०७५/०७६ । काठमाडौ ँ : विधायन
व्यवस्थापन समिति, संघीय संसद् सचिवालय ।
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हालसम्म सञ्चालित कृषिसम्बन्धी परियोजना र विकास समितिको गठन त्यस्ता उदाहरण
हुन् । कृषिसम्बन्धी ऐन नभएकोले निर्देशिकाको भरमा अर्बौ रकमका योजना कार्यान्वयन गरे को
समितिको अध्ययनले देखाएको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ का आधारमा बनाइएको
गठनादेशअन्तर्गत १९ ओटा विकास समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो
सघं ीय सरकारको नीति तथा योजना निर्माण गर्ने ससं ्थासमेत गठनादेशको भरमा सञ्चालन
भइरहेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारकै अन्य महत्त्वपर्णू ससं ्थाहरू रे डियो नेपाल, राष्ट्रिय
सचू ना प्रविधि के न्द्र, निजामती अस्पताल आदिका विकास समितिहरू गठनादेशको भरमा
सञ्चालन भइराखेका छन् । यसबारे समितिले प्रश्न उठाउँदै ‘कुनै विकास योजना वा विकास
कार्यलाई कार्यान्वित गर्न समिति गठन गर्न सकिने’ ऐनको व्यवस्थामा टेकी स्थायी प्रकृतिको
सरं चना पनि वर्षौँवर्षसम्म गठनादेशकै आधारमा सञ्चालन भइरहेकोले यस्तो प्रवृतिको अन्त्य
गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ मा आवश्यक सश
ं ोधन गर्न सझु ाएको छ ।22
ऐन कार्यान्वयन मापनको मर्तू कदमका रूपमा विधायन व्यवस्थापन समितिले सामाजिक
व्यवहार (सधु ार) ऐन, २०३३ बाट थालेको थियो । यो ऐनको विषय मान्छेको जीवन (जन्म,
मृत्यु र विवाह) सँग जोडिएको तर धेरै पहिले बनेको उक्त ऐनले वर्तमान सामाजिक व्यवहारहरू
सञ्चालन गर्न जटिल र अव्यावहारिक देखिएकाले यसको कार्यान्वयनको समीक्षालाई
पहिलो प्राथमिकतामा समितिले राखेको थियो । त्यस्तै संक्रामक रोग ऐन, २०२० संक्षिप्त
हुनक
ु ा साथै ५७ वर्ष अगाडिको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी जारी गरिएको थियो । उक्त
ऐन कोभिड-१९ को महामारीमा व्यावहारिक नदेखिएकाले नयाँ ऐन चाहिएको समितिले
औँल्याएको छ । भिन्नाभिन्नै काननू हरू छरिएर रहेको र त्यसबाट दोहोरोपना सिर्जना भएकोले
चाहिएको बेलामा सम्पूर्ण काननू लागू गर्न नसकिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । साथै
दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काननू हरूको एकीकरण र संशोधन आवश्यक
भएको औँल्याउँदै तत्कालका लागि सक्रा
ं मक रोगसँग सम्बन्धित हालको ऐनलाई खारे ज गरी
संक्रामक रोगसम्बन्धी छुट्टै एकीकृ त छाता ऐन निर्माण गर्नुपर्ने सझु ाव समितिले सरकारलाई
बझु ाएको छ ।23 महामारी, खास गरी कोभिड-१९ को संक्रमणका बेला लकडाउन, सरु क्षा
निकायको परिचालन, सामाजिक दरू ी कायम, राहत सामग्री वितरण, संघीय सन्दर्भमा तीन
22

विधायन व्यवस्थापन समिति । २०७६ । विधायन व्यवस्थापन समिति : वार्षिक प्रतिवेदन
२०७५/०७६ । काठमाडौ ँ : विधायन व्यवस्थापन समिति, सघं ीय ससं द् सचिवालय ।
23
विधायन व्यवस्थापन समिति । २०७७ । विधायन व्यवस्थापन समिति : वार्षिक प्रतिवेदन
२०७६/०७७ । काठमाडौ ँ : विधायन व्यवस्थापन समिति, संघीय संसद् सचिवालय ।
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तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जस्ता कार्य स्पष्ट काननू ी आधारबिना भएकाले
यथाशीघ्र छाता ऐन बनाउन परे को हो । तर सरकारले समितिको सझु ावविपरीत सक्रा
ं मक
रोगको समस्या समाधान गर्न अध्यादेशलाई प्राथमिकता दियो ।
हाल ऐन कार्यान्वयन मापनलाई नियमित गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाले पारित गरे का नयाँ
काननू कार्यान्वयनमा आएको प्रत्येक पाँच वर्षमा मलू ्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिनपु र्ने व्यवस्था
ऐनमै गरिएको छ ।

८.२ प्रत्यायोजित विधायनको निगरानी
प्रत्यायोजित काननू भनेको विधायिकाबाहेक अन्य निकायले बनाएको काननू हो ।
विधायिकाले सारवान् विषयबाहेक कतिपय प्रक्रियागत विषयमा काननू बनाउन सम्बन्धित
निकाय वा सरकारलाई काननू ी शक्ति हस्तान्तरण गरे को हुन्छ । संसदल
् े धेरै विधेयक पारित
गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि धेरै समय लाग्छ । काननू निर्माणको क्रममा अनमु ान गर्न
नसकिएको तर कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भएको आपतकालीन अवस्थालाई सोही
ऐनले सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कातिर, विधेयकमा आवश्यक सबै विषयवस्तु समेट्दा ऐनको
आकार/आयतन पनि बढ्ने हुनाले विधेयकमा क्रमशः सारभतू विषय, दण्ड सजायको प्रावधान
र कार्यविधिसम्बन्धी मोटा कुरा मात्र समेटिन्छ । तर, त्यति मात्र विषयले काम गर्न पर्याप्त हुदँ नै ।
त्यसैले ऐनका आधारमा सरकार वा अन्य निकायले आवश्यक नियमावली, विनियमावली,
निर्देशिका, कार्यविधि, गठनादेश आदि बनाउँछन् । यस्ता काननू लाई अधीनस्थ, दोस्रो वा
सहायक काननू पनि भनेर बझि
ु न्छ ।

८.२.१ प्रत्यायोजित विधायन निगरानी र उजुरी
नेपालमा सर्वप्रथम वि.स.ं २०१६ मा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रत्यायोजित
व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । वि.स.ं २०४८ पछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि
सभा दवु ैको कार्य क्षेत्रमा प्रत्यायोजन विधायन जाँचलाई राखिएको थियो । २०६३ को
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व्यवस्थापिका संसद् र २०६४ देखि २०७२ सम्मको संविधान सभामा पनि प्रत्यायोजित
विधायन व्यवस्थापनको काम समितिहरूलाई दिइएको थियो । यद्यपि तिनको कार्यसम्पादन
प्रभावकारी ढङ्गले भने हुन सके न ।24 अहिले पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य
गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी
आश्वासन समितिलाई तोके को छ । त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ ले
प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूलाई पनि यो कार्यजिम्मेवारी दिएको छ । दवु ै सभाका
समितिहरूले एकै काम गर्दा हुने फरकबारे बझु ्दा प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले प्रत्यायोजित
व्यवस्थाबारे हेरविचार नगरे को बताइयो । यस सन्दर्भमा प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी
आश्वासन समितिका सभापतिले भने, “अरू कुनै पनि समितिले डेलिगेटेड लेजिस्लेशन हेरेको
मलाई थाहा छै न । तर हेर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाले पनि हो । यहाँ भएको सबै अधिकार प्रतिनिधि
सभाले प्रयोग गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म गरे को छै न ।”
अधीनस्थ काननू निर्माणको जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरे र
कार्यपालिका, सवं धै ानिक आयोगलगायत अन्य विभिन्न निकायहरूलाई दिँदा तिनले खेल्न
ठाउँ पाउने हुदँ ा समस्याहरू सिर्जना भएका पनि छन् । ती निकायहरूले अधीनस्थ काननू निर्माण
गर्दा प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त, सीमा, मलू ्यमान्यता तथा अख्तियारी विपरीत काम
गरे को पाइयो । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका एक सदस्यले भने,
“सघं ीयस्तरमा काननू बनाउने जिम्मा सघं ीय ससं दल
् ाई दिइएको छ । तर, अनमु ानित हिसाबमा
सघं ीय ससं दल
् े २० प्रतिशत मात्र काननू बनाउने रहेछ । ८० प्रतिशत काम चाँहि प्रत्यायोजित
विधायनमार्फ त कार्यपालिकाले गर्ने रहेछ । त्यसको दरुु पयोग पनि भएको छ ।” यसमा सहमत
हुदँ ै राष्ट्रिय सभाका अर्का एक सदस्यले प्रत्यायोजित काननू मा मात्र नभई ऐनमै पनि भाषा र
शब्दजालमार्फ त चलखेल हुने गरे को उल्लेख गरे । उनका अनसु ार ऐनमा ‘तोकिएको वा तोकिए
बमोजिम’ भनेर व्यापक प्रयोग हुने गरे को छ । त्यस्तै कुनै विषयको लागि आवश्यक पर्ने सबै
कुरा उल्लेख हुदँ ाहुदँ ै पनि अन्त्यमा ‘आवश्यक कागजात’ भनेर राखिन्छ । यस्ताले कार्यकारिणी
निकायलाई आफूअनक
ु ू ल काननू लाई व्याख्या गर्दै स्वार्थअनसु ार काम गर्न छुट मिलेको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले
शरू
ु आती काम थालेको छ । ऐनअन्तर्गत जारी गरिएका प्रत्यायोजित काननू हरू प्रतिकूल भई
24

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन समिति । २०७६ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र
सरकारी आश्वासन समिति वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ । काठमाडौ ँ : प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी
आश्वासन समिति, संघीय संसद् सचिवालय ।
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कार्यान्वयनमा असहजता भएको वा दरुु पयोग भएको देखक
े ो वा लागेको भए सोबारे उजरु ी
दिन समितिले सार्वजनिक सचू ना प्रकाशन गरे को थियो । समितिका सभापतिले भने, “उजरु ी
हाल्न आह्वान गर्दै गोरखापत्रमा सचू ना प्रकाशन गरे का छौ ँ । उजरु ीको लागि कुनै निश्चित
प्रक्रिया छै न । यहाँ निवेदन आयो भने हामी प्रकिया अगाडि बढाउँछौ ँ ।” यसबारे परे का तीन
उजरु ीलाई समितिले छलफल तथा निर्देशनमार्फ त सम्बोधन गरे को छ । औषधी ऐन, २०३५
विपरीत सचू ना जारी भएको भनी समितिमा उजरु ी परे को थियो । नेपाल पोल्ट्री महासघं ले पशु
स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५; पशु सेवा नियमावली, २०५६ र पश,ु पशजु न्य पदार्थ
वा पशु उत्पादन सामग्री परीक्षण गर्ने कार्यविधि बाझिएको भनी उजरु ी हालेको थियो । यी
उजरु ीउपर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरे र अध्ययन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन
दिएको थियो । त्यसै गरी गठु ी जग्गाको मआ
ु ब्जाबारे परे को उजरु ीमाथि सरोकारवालाहरूसँग
छलफल गरी भमि
ू सम्बन्धी काननू मा व्यवस्था भएबमोजिम मोहीको हक हिस्साको मआ
ु ब्जा
25
वितरण गर्न सरकार र गठु ी संस्थानलाई निर्देशन गरिएको थियो ।

८.२.२ मौजुदा प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन र प्राप्त तथ्य
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले वि.स.ं २०७५ मा नेपाल
सरकारका सबै मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरू, सर्वोच्च अदालत, स्वायत्त तथा
सार्वजनिक संघसंस्थाहरूसँग मौजदु ा प्रत्यायोजित काननू हरू मागेको थियो । प्राप्त ती
काननू हरूको ‘सैद्धान्तिक कसीमा सरसर्ती अध्ययन’ बाट फे ला परे का त्रुटिका आधारमा
समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त अध्ययनका क्रममा प्रत्यायोजित
काननू हरू संविधान वा मल
ू ऐनसँग बाझिएको, प्रत्यायोजित अधिकारको सीमाभन्दा बाहिरको
काननू जारी भएको, ऐनमै हुनपु र्ने सारवान् विषयहरू प्रत्यायोजनमा पारिएको जस्ता त्रुटिहरू
भेटिएका थिए । यस्ता त्रुटि हुन नदिन प्रत्यायोजित काननू जारी भएको १५ दिनभित्र समितिमा
पठाउन र प्रकाशन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
25

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति । २०७८ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा
सरकारी आश्वासन समिति : दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ । काठमाडौ ँ : प्रत्यायोजित व्यवस्थापन
तथा सरकारी आश्वासन समिति, संघीय संसद् सचिवालय ।
36

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली

समितिले उपसमितिहरू गठन गरी जनसरोकारसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार,
विद्युत, यातायात, भमि
ू , श्रम, रोजगार, सामाजिक सरु क्षा, वाणिज्य तथा आपर्ति
ू , सहकारी
लगायतका क्षेत्रका के ही प्रत्यायोजित काननू हरूको अध्ययन गरे को थियो । कुन ऐनको कुन
दफाले प्रत्यायोजित काननू निर्माणको अधिकार दिएको हो भन्ने स्रोतसम्म नखलु ्नुका साथै
असान्दर्भिक स्रोतसमेत उल्लेख भएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको थियो । जनस्वास्थ
सेवा ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ आधारित के ही प्रत्यायोजित
विधायनहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा
७ (गणु स्तर सेवा प्रदान गर्ने) को उपदफा ३ मा ‘यो ऐन कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहले आवश्यकताको आधारमा तोकिएको मापदण्ड परू ा गरे का स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना
गरी त्यस्ता ससं ्थामा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउनु
पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम
९ उपनियम २ मा ‘अनसु चू ी-७ बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक क्षमता तथा सवु िधा,
जनशक्ति, प्रयोगशाला, रक्तसञ्चार तथा अन्य मापदण्ड मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सचू ना
प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले प्रत्यायोजित अधिकार पनु ः प्रत्यायोजन
भएको देखिन्छ । यसलाई प्रत्यायोजित विधायनको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल मानिन्छ ।
सिद्धान्ततः संसदल
् े प्रत्यायोजन गरे को बाहेक थप प्रत्यायोजन हुदँ नै । त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा
ऐन, २०७५ कै आधारमा बन्नुपर्ने कोभिड-१९ का बिरामीलाई अस्पताल पऱु ्याउनको निम्ति
तयार पारिएको निर्देशिका, २०७६ कुन ऐनमा आधारित भएर बनाइएको हो भन्ने खलु ्दैन ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ कै आधारमा बन्नुपर्ने कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारको
प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मार्ग
निर्देशन, २०७७ ले कोभिड-महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको
लागि अन्तरिम निर्देशिका, २०७६ लाई मल
ू ऐन मानेको छ जसलाई असान्दर्भिक काननू को
रूपमा समितिले खटु ् याएको छ ।26
करोडौ ँ रकमको अनदु ान प्रदान गर्ने काम पनि निर्देशिकाको भरमा सञ्चालन गरिएको छ ।
त्यो फे रि अपवादका रूपमा नभई निरन्तर भइरहेको छ । उदाहरणको लागि, कृ षि पर्वा
ू धार
विकास तथा कृ षि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ लाई लिन
26

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति । २०७८ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा
सरकारी आश्वासन समिति : दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ । काठमाडौ ँ : प्रत्यायोजित व्यवस्थापन
तथा सरकारी आश्वासन समिति, संघीय संसद् सचिवालय ।
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सकिन्छ । यो कार्यविधि प्रस्तावनामा कुनै काननू ी स्रोत उल्लेख नगरी बनाइएको प्रत्यायोजित
विधायनहरूमध्ये एक हो । कार्यविधिको दफा १०(१) अनसु ार ‘एकीकृ त कृषिबजार पर्वा
ू धार
विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ निर्माणका लागि छनोट भएका अनदु ानग्राहीलाई अधिकतम
रु. २० करोडसम्म बजेट उपलब्ध हुनेछ र यसरी उपलब्ध गराइने रकम निर्माणको कुल लागत
रकमको ८५% वा दईु करोड नबढ्ने गरी हुनेछ । निजी संस्था वा कम्पनीहरूको हकमा कुल
लागतको ५०% मा नबढ्ने गरी अनदु ान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।’ कार्यविधिमा ठूलो रकमको
अनदु ान दिने विषय राखिनु प्रत्यायोजित अधिकारको सामान्य सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर
समितिले गरे को छ ।27 कृषिसँग सम्बन्धित मौजदु ा काननू कति छन् भन्ने यकिन तथ्य कृषि
मन्त्रालयसँग पनि छै न । कृषि आमनागरिकसँग जोडिएको विषय हो भनेर समितिले कृषिसँग
सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी कार्य थालेको थियो । नीतिगत रूपमा कृषिलाई
कसरी अगाडि बढाउने भन्ने काननू बनेको पाइएन । यस सन्दर्भमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन
तथा सरकारी आश्वासन समितिका एक सदस्यले भने, “कृषिसँग जोडिएका खाद्य, क्वारे न्टिन,
विरुवा लगायतका धेरै किसिमका काननू छन् तर प्रत्यक्षतः कृषिसँग सम्बन्धित काननू छै न ।
कृषिसँग जोडिएको मल हो जसको सधै ँ हाहाकार हुन्छ । यो सिधै जनताको आवश्यकतासँग
जोडिने कुरा भयो । तर मल ल्याउने काननू ी आधार खोज्दा भेटिएन । त्यो काम निर्देशिका
बनाएर गरिएको छ ।” यस्ता निर्देशिका असान्दर्भिक ऐनको आधारमा बनाइएको बताउँदै
उनले थपे, “निर्देशिका पनि वर्षैपिच्छे र मन्त्री, सचिव फे रिएअनसु ार फे रिएको छ । कृषिमा
कति ओटा निर्देशिका र प्रत्यायोजित विधायन छन,् त्यो कसैलाई थाहा छै न । मन्त्रालयलाई
पनि थाहा छै न । जोजो मान्छे आयो जसलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही अनसु ारको निर्देशिका
बनायो । सोध्दा कसैले डेढ सय काननू छन् भन्छन,् कसैले दईु सय ।”
कुनै पनि पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार मल
ू ऐनको दफामा तोकिसके पछि पनि
सश
ं ोधन विधेयकमा फे रि दफा थपेर ती पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम
हुनेछ भनेर संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरिएका उदाहरण पनि छन् । यो प्रत्यायोजनको
सिद्धान्तविपरीत हो । यसको उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय सभाको छै टौ ँ अधिवेशनमा दर्ता
भएको स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिन
सकिन्छ । सो विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र
27

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति । २०७८ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा
सरकारी आश्वासन समिति : दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ । काठमाडौ ँ : प्रत्यायोजित व्यवस्थापन
तथा सरकारी आश्वासन समिति, संघीय संसद् सचिवालय ।
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दाहालले भनेका थिए, “मल
ू ऐनको दफा २८ को उपदफा (८) पछि देहायको उपदफा (९)
थपिएको छ । थपिएको दफामा निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम
हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सात ओटा अधिकार र कर्तव्य त्यहाँ लेखिसके को छ । यो संशोधनमा
फे रि तोकिएबमोजिम अरू कामहरू हुनेछ भनेर आएछ ।”
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विभिन्न निकायहरूसँग निरन्तर
बहस र छलफल गर्छ । यस कार्यले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा देखिएका बेथितिबारे सम्बन्धित
निकायका पदाधिकारीहरूलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्न सघाएको छ । यसका साथै विधेयक
निर्माण प्रक्रियाको सैद्धान्तिक छलफलका साथसाथै दफावार छलफलमा पनि प्रत्यायोजित
विधेयकका सन्दर्भलाई सावधानीपर्वू क ऐनमै स्पष्ट गर्न जोड दिएको पाइन्छ । सके सम्म अमर्तू
खालका विषय नराखी सारवान् विषयलाई ऐनमै समेट्ने अभ्यास थालिएको छ ।

९. विधायिकी कार्यप्रणालीका चुनौती
राष्ट्रिय सभामा आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोतको अभाव छ जसको असर विधायिकी
प्रक्रियामा पनि परे को छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक निर्माणको चाप अत्यधिक
र कर्मचारी एवं भौतिक पर्वा
ू धार न्यून छ ।
प्रत्येक समितिमा चार पाँच जना संसदीय कर्मचारी छन,् तर उनीहरू राष्ट्रिय सभाका
सदस्यहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सकिरहेका छै नन् ।28 विधायन व्यवस्थापन
समितिका कर्मचारीले भने “हाम्रो समितिमा काननू को ज्ञाता कर्मचारी भए सदस्यहरूलाई
अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्न सकिन्थ्यो । कर्मचारीको दरबन्दीमा कामको विशेषज्ञता
नखल
ु ाइएकोले समितिमा विषयविज्ञ कर्मचारी छै नन् । प्रशासनिक कर्मचारीले नै प्राविधिक
विषयमा पनि काम गर्नु परे कोले कठिनाइ व्यहोर्नुपरे को छ ।” जनशक्ति अभावकै कारण
सचिवालयमा प्रभावकारी दस्तावेजीकरण पनि हुन सके को पाइएन । यसले गर्दा विधेयकका
विषयवस्तुमा अध्ययन अनसु न्धानका लागि आवश्यक तथ्यहरू सहजै उपलब्ध हुन नसके को
28
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र आफ्नै विवेकका आधारमा निर्णय लिनपु रे को राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बताए । यस
अध्ययनका क्रममा पनि माग गरिएका कतिपय दस्तावेजहरू उपलब्ध हुन सके नन् । त्यस्तै
ऐन कार्यान्वयन मापनको जिम्मेवारी विधायन व्यवस्थापन समितिमा आएपछि त्यो काम
गर्न अध्ययन अनसु न्धान गर्ने जनशक्ति समितिमा आवश्यक छ । हाललाई त्यो जनशक्ति
समितिसँग छै न । राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई फरक विषयमा आवश्यकताअनसु ार सल्लाह
दिन विज्ञको पनि अभाव छ । त्यसैले ससं द् सचिवालयले विभिन्न विषयविज्ञको रोष्टर तयार
पार्ने र आवश्यक पर्दा उनीहरूसँग सल्लाह लिने वातावरण बनाउनपु र्ने सदस्यहरू बताउँछन् ।
अहिले आफूसँग ज्ञान नभएको विषयमा जानकारी लिनपु र्दा सदस्यहरू आफै ले विज्ञ खोज्दै
हिँड्नु परे को छ ।
भौतिक पर्वा
ू धारको अभाव पनि सघं ीय ससं दम् ा छ । सघं ीय ससं दक
् ा प्रत्येक सदस्यलाई
काम गर्ने वातावरणका लागि कम्प्यूटर, द्रुत गतिमा चल्ने इन्टरनेट ,कार्य कक्ष आदि जस्ता
भौतिक पर्वा
ू धारको अभाव भएको सदस्यहरूले बताए । कम्प्यूटरको अभावमा एक सदस्यले
हातले नै विधेयकमाथि संशोधन लेखरे समितिमा दिने गरे को बताए । यसले आफ्नो र समिति
दवु ैको समय खर्च भएको उनले गनु ासो गरे । त्यस्तै, बजेटको अभावमा आवश्यकताअनसु ार
कार्ययोजना तय गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि कठिनाइ भएको बताइयो ।

१०. निष्कर्ष
नेपालको सवं िधानबमोजिम २०७४ मा गठन भएपश्चात् राष्ट्रिय सभा आफ्नो विधायिकी
भमि
ू कामा सक्रिय छ । खास गरी संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक काननू ,
संविधानका नवीन व्यवस्थाको कार्यान्वयन र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी काननू निर्माणमा
यसको महत्त्वपर्णू योगदान देखिएको छ । नेपाल सरकारले दर्ता गरे का विधेयकमा राष्ट्रिय
सभा एवं त्यस अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएका सश
ं ोधन एवं छलफलले
सैद्धान्तिक स्पष्टता ल्याउनक
ु ा साथै गणु स्तरसमेत वृद्धि गरिदिएका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न
सरोकारवाला, विषयविज्ञ, काननू वेत्ताहरूसँग गरिएका अन्तर्क्रि या र छलफलले विधेयकलाई
सर्वस्वीकार्य बनाउनक
ु ा साथै अपनत्व ग्रहण गर्न सघाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा आएका
संघीयता कार्यान्वयनको निमित्त महत्त्वपर्णू साबित हुन सक्ने विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा
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बृहत छलफल भई सकारात्मक एवं अर्थपर्णू परिवर्तनसमेत गरिएको छ । विशेषत: संघ, प्रदेश
र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७; प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार
र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५; प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६; नेपाल प्रहरी र
प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपु रीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ जस्ता काननू ले संघीयता
कार्यान्वयनमा सघाउने नै छन् । साथै ती काननू ले निर्माण गरे का चिरस्थायी प्रकृतिका सिद्धान्त
एवं सरं चनाले नेपालको सवं ैधानिक विकासमा समेत दिगो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । तथापि
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई आएका विधेयकहरूमा राष्ट्रिय सभाले उल्लेखनीय परिवर्तन र
छलफल गरे को पाइँदनै । राज्य सञ्चालनको निमित्त आवश्यक पर्ने अन्य विधेयकमा राष्ट्रिय
सभा सदस्यहरूको समान अग्रसरता समेत भेटिँदनै । अझ संघीयताको मर्मविपरीत र स्वार्थ
समहू को रुचिलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएका कतिपय विधेयकहरू पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित
भएका छन् । यसबाट विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले गर्नुपर्ने सक्ू ष्म परीक्षणको संवैधानिक
जिम्मेवारीबारे राष्ट्रिय सभामाथि प्रश्न उठ्नसक्छ । यस्ता प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था अरू
पनि छन् । तीमध्ये विधेयक निर्माणमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको सीमित सहभागिता पनि एक
हो । यसको प्रमख
ु कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा विधायिकी अभ्यासमा ज्ञानको कमी,
विधेयकउपर छलफलका लागि अनसु न्धान एवं विज्ञताको परिपर्ति
ू हुने गरी सहयोगी एवं
कर्मचारीको व्यवस्था नहुन,ु काननू निर्माणमा नेततृ ्व पङ्क्तिको रुचि नदेखिनु आदि हुन् । साथै
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मात्र विधेयकमाथि छलफल हुने
काननू ी प्रावधानले पनि सहभागिता न्यून भएको छ ।
विधायिकी कार्य सँगसँगै उत्तर विधायिकी कार्यमा पनि राष्ट्रिय सभाको गहन जिम्मेवारी
छ । राष्ट्रिय सभाले ऐन कार्यान्वयन मापनका लागि के ही कार्य अगाडि बढाएको छ । ऐन
कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी अवधारणा र प्रयोग नेपालमा नयाँ हुनाले यसको व्यवस्थापन
एवं मापदण्ड निर्धारण चनु ौतीपर्णू छ । प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी बनेका काननू को
समीक्षा र पनु रावलोकनका लागि राष्ट्रिय सभाले चालेका कदम सराहनीय नै छन् । यद्यपि
यसतर्फ थप गम्भीर भई अझ गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यायोजित अधिकारको
सीमा बाहिर गई काननू निर्माण गर्ने एवं राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने कार्य रोक्ने
जिम्मेवारीप्रति राष्ट्रिय सभा थप कटिबद्ध हुन आवश्यक छ । यी उत्तर विधायिकी कार्यका
लागि थप स्रोत साधन र छुट्टै काननू एवं संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ । नेपाल सरकारले त्यसको
बन्दोबस्त मिलाउनु पर्छ ।

41

डेमोक्रे सी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन)

अनुसच
ू ीहरू
अनुसच
ू ी १ : अध्ययनमा परेका विधेयकहरू र तिनमाथि सश
ं ोधन
प्रस्ताव हाल्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको विवरण
क्रसं
१

२

३

४

विधेयक
दर्ता सभा सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ता
औद्योगिक व्यवसाय प्रतिनिधि
प्रकाश पन्थ, अनिता देवकोटा
विधेयक, २०७५
सभा
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
सिंहबहादरु विश्वकर्मा, नन्दा चपाई, यटू ोल
राष्ट्रिय परिचयपत्र
प्रतिनिधि तामाङ, मीना बढु ा, रामलखन चमार,
तथा पञ्जीकरण
सभा
चक्रप्रसाद स्नेही, हरिचरण शिवाकोटी,
विधेयक, २०७५
खिमकुमार विश्वकर्मा, रामपृत पासवान
रामपृत पासवान
रामनारायण विडारी
प्रमिला कुमारी
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
सेफगार्डस् एन्टीशेरबहादरु कँु वर, सिंहबहादरु विश्वकर्मा, मीना
डम्पिङ्ग तथा
प्रतिनिधि
बढु ा, दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’,
काउण्टरभेलिङ्ग
सभा
रामलखन चमार, चक्रप्रसाद स्नेही, खिमकुमार
विधेयक, २०७५
विश्वकर्मा
जितेन्द्रनारायण देव, राधेश्याम अधिकारी,
अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ
वृषेश चन्द्र लाल
प्रमिला कुमारी
राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई,
अख्तियार दरुु पयोग
जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ
अनसु न्धान आयोग
राष्ट्रिय सभा ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
(तेस्रो संशोधन)
शेरबहादरु कँु वर, सिंहबहादरु विश्वकर्मा, नन्दा
विधेयक, २०७६
चपाई, यटू ोल तामाङ, हरिचरण शिवाकोटी
विमला राई पौड्याल
रामनारायण विडारी

42

कै फियत
सामहि
ू क

सामहि
ू क
एकल
एकल
एकल

सामहि
ू क

सामहि
ू क
एकल
एकल
सामहि
ू क
सामहि
ू क
एकल
एकल

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली
क्रसं

५

६

७

८

विधेयक

दर्ता सभा सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ता
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा
पौडेल, तारामान स्वाँर, सिंहबहादरु विश्वकर्मा,
नन्दा चपाई
नेपाल नागरिक
राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ, अनिता
उड्डयन प्राधिकरण राष्ट्रिय सभा देवकोटा
विधेयक, २०७६
देवेन्द्र दाहाल
रामनारायण विडारी
जितेन्द्रनारायण देव
विमला राई पौड्याल
राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ, अनिता
देवकोटा
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा
नेपाल हवाइ सेवा
पौडेल, तारामान स्वाँर, सिहं बहादरु विश्वकर्मा
प्राधिकरण विधेयक, राष्ट्रिय सभा वेदरु ाम भषु ाल
२०७६
देवेन्द्र दाहाल
रामनारायण विडारी
जितेन्द्रनारायण देव
विमला राई पौड्याल
रामनारायण विडारी
प्रमिला कुमारी
राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, प्रकाश
पन्थ, धनकुमारी खतिवडा
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा
नेपाल विशेष सेवा
राष्ट्रिय सभा
पौडेल, सिहं बहादरु विश्वकर्मा, भैरवसनु ्दर श्रेष्ठ,
विधेयक, २०७६
नन्दा चपाई, मीना बढु ा, खिमकुमार विश्वकर्मा,
दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’, यटू ोल
तामाङ, जीवन बढु ा
विमला राई पौड्याल
रामनारायण विडारी
पारमाणविक
प्रतिनिधि विमला राई पौड्याल, ठगेन्द्रप्रकाश परु ी
राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश
विधेयक, २०७५
सभा
पन्थ

43

कै फियत
सामहि
ू क
सामहि
ू क
एकल
एकल
एकल
एकल
सामहि
ू क
सामहि
ू क
एकल
एकल
एकल
एकल
एकल
एकल
एकल
सामहि
ू क

सामहि
ू क
एकल
एकल
सामहि
ू क
सामहि
ू क

डेमोक्रे सी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन)
क्रसं

९

१०

११

१२

विधेयक

दर्ता सभा सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ता
वृषेश चन्द्र लाल, रमेशप्रसाद यादव
राधेश्याम अधिकारी, विन्दादेवी आले (राना),
प्रमाण (दोस्रो
धनकुमारी खतिवडा, सरिता प्रसाई
संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय सभा
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा
२०७५
पौडेल, सिंहबहादरु विश्वकर्मा, रामलखन चमार
रामनारायण विडारी
सरिता प्रसाई, प्रकाश पन्थ, जितेन्द्रनारायण
देव, रमेशजंग रायमाझी
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
शेरबहादरु कँु वर, दिलकुमारी रावल थापा
प्रहरी समायोजन
प्रतिनिधि
‘पार्वती’, जीवन बढु ा, सिंहबहादरु विश्वकर्मा,
विधेयक, २०७५
सभा
चक्रप्रसाद स्नेही, खिमकुमार विश्वकर्मा,
हरिचरण शिवाकोटी, मीना बढु ा, नन्दा चपाई,
यटू ोल तामाङ, रामलखन चमार
विमला राई पौड्याल
प्रकाश पन्थ
वेदरु ामवेदरु ाम भषु ाल, देवेन्द्र दाहाल, तारामान
स्वाँर, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा पौडेल,
बिउ बिजन (दोस्रो
नन्दा चपाई, ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, सिंहबहादरु
संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय सभा
विश्वकर्मा, रामलखन चमार, राधेश्याम
२०७५
पासवान
रामनारायण विडारी
विमला राई पौड्याल
वेदरु ाम भषु ाल, देवेन्द्र दाहाल, तारामान
स्वाँर, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा पौडेल,
बिरुवा संरक्षण
नन्दा चपाई, ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, सिंहबहादरु
(पहिलो संशोधन) राष्ट्रिय सभा
विश्वकर्मा,
विधेयक, २०७५
रामलखन चमार, राधेश्याम पासवान
रामनारायण विडारी

44

कै फियत
सामहि
ू क
सामहि
ू क
सामहि
ू क
एकल
सामहि
ू क

सामहि
ू क

एकल
एकल

सामहि
ू क
एकल
एकल

सामहि
ू क
एकल

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली
क्रसं

१३

१४

१५

विधेयक

दर्ता सभा सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ता
प्रमिला कुमारी
राधेश्याम अधिकारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रकाश
पन्थ
भ्रष्टाचार निवारण
वृषेश चन्द्र लाल
प्रतिनिधि
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया
(पहिलो सश
ोधन)
ं
सभा
शर्मा पौडेल, सिंहबहादरु विश्वकर्मा, मीना
विधेयक, २०७६
बढु ा, हरिचरण शिवाकोटी, यटू ोल तामाङ,
रामलखन चमार
विमला राई पौड्याल
राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, बद्रीप्रसाद
पाण्डे, प्रकाश पन्थ
प्रमिला कुमारी
विमला राई पौड्याल
जीवन बढु ा, रामचन्द्र राई, राजकुमार कँु वर
भमि
ू सम्बन्धी (आठौ ँ
प्रतिनिधि रामनारायण विडारी
संशोधन) विधेयक,
वृषेश चन्द्र लाल, रमेशप्रसाद यादव
सभा
२०७५
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा
पौडेल, दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’,
सिहं बहादरु विश्वकर्मा, चक्रप्रसाद स्नेही,
खिमकुमार विश्वकर्मा, हरिचरण शिवाकोटी
रामलखन चमार
प्रमिला कुमारी
सरु े न्द्रराज पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी,
सरिता प्रसाई, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी
खतिवडा, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ
विमला राई पौड्याल
नेपाल मिडिया
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, रामलखन
काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय सभा चमार, उदया शर्मा पौडेल, सिंहबहादरु
२०७५
विश्वकर्मा, खिमकुमार विश्वकर्मा, यटू ोल
तामाङ, हरिचरण शिवाकोटी, जीवन बढु ा
वृषेश चन्द्र लाल
जीवन बढु ा, राजकुमार कँु वर, महेशकुमार महरा
समु नराज प्याकुरे ल
रामनारायण विडारी
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डेमोक्रे सी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन)
क्रसं

विधेयक

१६

औद्योगिक व्यावसाय
विकास प्रतिष्ठान
(पहिलो संशोधन)
विधेयक, २०७५

१७

१८

काठमाडौ ँ उपत्यका
सार्वजनिक यातायात
(व्यवस्थापन)
प्राधिकरण विधेयक,
२०७६

नीति अनसु न्धान
प्रतिष्ठान विधेयक,
२०७६

दर्ता सभा सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ता
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा
पौडेल, सिंहबहादरु विश्वकर्मा, खिमकुमार
विश्वकर्मा, मीना बढु ा, यटू ोल तामाङ,
प्रतिनिधि
चक्रप्रसाद स्नेही, दिलकुमारी रावल थापा
सभा
‘पार्वती’, नन्दा चपाई
राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, प्रकाश
पन्थ
राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई,
विन्दादेवी आले (राना), धनकुमारी खतिवडा,
जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा, प्रकाश
पन्थ
रामनारायण विडारी
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
राष्ट्रिय सभा
शेरबहादरु कँु वर, सिंहबहादरु विश्वकर्मा,
चक्रप्रसाद स्नेही, खिमकुमार विश्वकर्मा,
हरिचरण शिवाकोटी, मीना बढु ा, नन्दा चपाई,
यटू ोल तामाङ, रामलखन चमार
वृषेश चन्द्र लाल
विमला राई पौड्याल
रामनारायण विडारी
प्रमिला कुमारी
विमला राई पौड्याल
जितेन्द्रनारायण देव, राधेश्याम अधिकारी,
अनिता देवकोटा, धनकुमारी खतिवडा
राष्ट्रिय सभा
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया
शर्मा पौडेल, खिमकुमार विश्वकर्मा, मीना
बढु ा, सिहं बहादरु विश्वकर्मा, भैरवसनु ्दर श्रेष्ठ,
नन्दा चपाई, यटू ोल तामाङ, चक्रप्रसाद स्नेही,
जीवन बढु ा

46

कै फियत
सामहि
ू क

सामहि
ू क
सामहि
ू क
एकल

सामहि
ू क
एकल
एकल
एकल
एकल
एकल
सामहि
ू क

सामहि
ू क
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क्रसं

१९

२०

विधेयक

दर्ता सभा सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ता
प्रमिला कुमारी
वृषेश चन्द्र लाल
राधेश्याम अधिकारी, जितेन्द्रनारायण देव,
नेपाल प्रहरी
रमेशजगं रायमाझी, सरिता प्रसाई, प्रकाश पन्थ
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
र प्रदेश प्रहरी
(कार्यसञ्चालन,
प्रतिनिधि शेरबहादरु कँु वर, दिलकुमारी रावल थापा
‘पार्वती’, जीवन बढु ा, सिंहबहादरु विश्वकर्मा,
सपु रिवेक्षण र
सभा
चक्रप्रसाद स्नेही, खिमकुमार विश्वकर्मा,
समन्वय) विधेयक,
हरिचरण शिवाकोटी, मीना बढु ा, नन्दा चपाई,
२०७५
यटू ोल तामाङ, रामलखन चमार
रामनारायण विडारी
विमला राई पौड्याल
वृषेश चन्द्र लाल, रमेशप्रसाद यादव
जितेन्द्रनारायण देव, विन्दादेवी आले (राना),
सरिता प्रसाई, राधेश्याम अधिकारी
सघं , प्रदेश र स्थानीय
विमला राई पौड्याल
तह (अन्तरसम्बन्ध
दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’, जीवन बढु ा
राष्ट्रिय सभा
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
व्यवस्थापन)
शेरबहादरु कँु वर, सिंहबहादरु विश्वकर्मा, नन्दा
विधेयक, २०७५
चपाई, मीना बढु ा, हरिचरण शिवाकोटी
रामनारायण विडारी
यटू ोल तामाङ, रामलखन चमार
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क्रसं

२१

२२

विधेयक

खेलकूदको विकास
गर्न बनेको विधेयक,
२०७५

शिक्षासम्बन्धी के ही
नेपाल ऐन संशोधन
गर्न बनेको विधेयक,
२०७५

दर्ता सभा सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ता
प्रमिला कुमारी
बद्रीप्रसाद पाण्डे
प्रकाश पन्थ
खिमलाल भट्टराई, जीवन बढु ा, चन्द्रबहादरु
खड्का
विन्दादेवी आले (राना), अनिता देवकोटा
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया शर्मा
राष्ट्रिय सभा
पौडेल, सिंहबहादरु विश्वकर्मा, नन्दा चपाई,
मीना बढु ा, रामलखन चमार, चन्द्रप्रसाद स्नेही,
भैरवसनु ्दर श्रेष्ठ
विमला राई पौड्याल
राधेश्याम अधिकारी, धनकुमारी खतिवडा,
विन्दादेवी आले (राना) , अनिता देवकोटा
रामनारायण विडारी
राधेश्याम अधिकारी, धनकुमारी खतिवडा,
सरिता प्रसाई, प्रकाश पन्थ
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
सिंहबहादरु विश्वकर्मा, मीना बढु ा, नन्दा चपाई,
यटू ोल तामाङ, शेरबहादरु कँु वर, हरिचरण
शिवाकोटी
जीवन बढु ा, राजकुमार कँु वर, महेशकुमार
राष्ट्रिय सभा
महरा, खिमलाल भट्टराई
रामलखन चमार
रामपृत पासवान
खिमलाल भट्टराई, जीवन बढु ा, राजकुमार
कँु वर, महेशकुमार महरा
विमला राई पौड्याल
वृषेश चन्द्र लाल
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क्रसं

विधेयक

२३

नेपाल
इन्जिनियरिङ
काउन्सिल परिषद्
(पहिलो संशोधन)
विधेयक, २०७६

२४

२५

रे ल्वे विधेयक,
२०७६

योगमाया आयर्वेु द
विश्वविद्यालय
विधेयक, २०७६

दर्ता सभा सश
ं ोधन प्रस्तावकर्ता
प्रमिला कुमारी
राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा,
प्रकाश पन्थ
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, उदया शर्मा पौडेल,
राष्ट्रिय
शेरबहादरु कँु वर, सिंहबहादरु विश्वकर्मा,
सभा
हरिचरण शिवाकोटी, नन्दा चपाई, रामलखन
चमार, मीना बढु ा
वृषेश चन्द्र लाल
रामनारायण विडारी
राधेश्याम अधिकारी
धनकुमारी खतिवडा
विन्दादेवी आले (राना)
अनिता देवकोटा
प्रकाश पन्थ
प्रमिला कुमारी
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, शेरबहादरु कँु वर, उदया
राष्ट्रिय
शर्मा पौडेल, सिहं बहादरु विश्वकर्मा, नन्दा
सभा
चपाई, मीना बढु ा, हरिचरण शिवाकोटी,
यटू ोल तामाङ, रामलखन चमार, खिमकुमार
विश्वकर्मा, दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’,
जीवन बढु ा, चक्र प्रसाद स्नेही, महेशकुमार
महरा, भैरवसनु ्दर श्रेष्ठ
रामनारायण विडारी
विमला राई पौड्याल
रामपृत पासवान
प्रमिला कुमारी
ठगेन्द्रप्रकाश परु ी, दिलकुमारी रावल थापा
‘पार्वती’, शेरबहादरु कँु वर, कोमल ओली,
राष्ट्रिय
उदया शर्मा पौडेल, यटू ोल तामाङ, मीना
सभा
बढु ा, हरिचरण शिवाकोटी, सिंहबहादरु
विश्वकर्मा, नन्दा चपाई, रामलखन चमार,
खिमकुमार विश्वकर्मा
राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ
विमला राई पौड्याल
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स.ं
१
२
३
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रामचन्द्र राई
समु नराज प्याकुरे ल
चन्द्रबहादरु खड्का
कोमल ओली
राधेश्याम पासवान
वेदरु ाम भषु ाल
खिमलाल भट्टराई
तारामान स्वाँर
देवेन्द्र दाहाल
भैरवसनु ्दर श्रेष्ठ
राजकुमार कँु वर
महेशकुमार महरा
दिलकुमारी रावल थापा
‘पार्वती’
चक्रप्रसाद स्नेही
खिमकुमार विश्वकर्मा
जीवन बढु ा

नाम

१०
१२
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९

सश
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प्रस्ताव पटक
१
१
१
१
२
३
३
४
४
४
४
४
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नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
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नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

राजनीतिक दल

परुु ष
परुु ष
परुु ष

महिला

परुु ष
परुु ष
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महिला
परुु ष
परुु ष
परुु ष
परुु ष
परुु ष
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परुु ष
परुु ष

लिङ्ग

४
४
४

६

पदावधि
वर्ष
६
४
४
४
६
६
६
२ /६
६
६
२
६
पहिलो २ वर्षपछि निर्वाचित
पहिलो २ वर्षपछि निर्वाचित

पहिलो २ वर्षपछि निर्वाचित
पहिलो २ वर्षपछि निर्वाचित

कै फियत

अनुसच
ू ी २ : राष्ट्रिय सभाको पहिलोदेखि छै टौ ँ अधिवेशन (अन्त्य भएको मिति २०७७ असार १८)
सम्मका राष्ट्रिय सभा सदस्य र तिनले विधेयकमा हालेको सश
ं ोधन पटक

डेमोक्रे सी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन)

क्र.
स.ं
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६

हरिचरण शिवाकोटी
यटु ोल तामाङ
मीना बढु ा
नन्दा चपाई
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सट्टामा
थप
प्रस्तावित सदस्यहरूको
सश
झिकिएका अब कायम
सश
ं ोधित
ं ोधन बैठक
व्यवस्था
गरिएको
विधेयकको सश
ं ोधन
दफा
दफाहरूको हुने दफा
सख
ं ्या सख
ं ्या
गरिएको दफा
दफा
दफा सख
ं ्या दफा सख
ं ्या
सख
सख
सख
ं ्या
ं ्या
ं ्या
सख
सख
ं ्या
ं ्या
२८
५४
४
३
१७
१
०

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली

विधेयकको नाम

११

बिउबिजन विधेयक,
२०
१७
२०७६
बिरुवा पहिलो संशोधन
१२
१४
१
विधेयक, २०७६
स्रोत : विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ ।

क्र.स.ं

३
१

३०
७

१

४
५

१७
०

४
०

०

१४

२४

दफावार छलफलपछि विधेयकको अवस्था
सट्टामा
थप
प्रस्तावित सदस्यहरूको
सश
झिकिएका अब कायम
सश
ं ोधित
ं ोधन बैठक
व्यवस्था
गरिएको
विधेयकको सश
ं ोधन
दफा
दफाहरूको हुने दफा
सख
ं ्या सख
ं ्या
गरिएको दफा
दफा
दफा सख
ं ्या दफा सख
ं ्या
सख
सख
सख
ं ्या
ं ्या
ं ्या
सख
सख
ं ्या
ं ्या
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59

१
२
३
४
५
६

क्र.स.ं

दर्ता
अधिवेशन
पाँचौ ँ
पाँचौ ँ
पाँचौ ँ
पाँचौ ँ
पाँचौ ँ
पाँचौ ँ

अधिवेशन
छै टौ ँ
छै टौ ँ
सातौ ँ
सातौ ँ
सातौ ँ

दर्ता मिति
२०७७/०२/२२
२०७७/०३/२४
२०७७/०३/२४
२०७७/०३/२८
२०७७/०३/२८

दर्ता नं.
१
५
१
२
३

विधेयकको नाम
सामाजिक सरु क्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७
विद्युत विधेयक, २०७७
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७
सरु क्षण मद्रु णसम्बन्धी विधेयक, २०७७
खाद्य स्वच्छता तथा गणु स्तर विधेयक, २०७७

२०७६/०९/१८
२०७६/१०/०६
२०७६/११/०८
२०७६/११/११
२०७७/११/११
२०७६/११/२८

दर्ता मिति
३
४
७
८
९
१०

दर्ता नं.

रे ल्वे विधेयक, २०७६
योगमाया आयर्वेु द विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६
अध्यागमन विधेयक, २०७६
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६
नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६
अनगु मन तथा मलु ्याङ्कन विधेयक, २०७६

विधेयकको नाम

दफावार छलफलको लागि निर्णय
भएको मिति
२०७६/१०/०५
२०७६/११/०६
२०७६/१२/०३
२०७७/०१/३१
२०७७/०१/३१
२०७७/०२/२०

वर्तमान अवस्था
वितरण हुन बाँकी (गैरसरकारी विधेयक)
२०७७/०३/२१ मा वितरित
२०७७/०३/२५ मा वितरित
२०७७/०३/२५ मा वितरित
२०७७/०३/२९ मा वितरित

ख. दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू

क्र.स.ं
१
२
३
४
५

क. दर्ता तथा वितरण गरिएका विधेयकहरू

अनुसच
ू ी ४ : राष्ट्रिय सभामा ६ भदौ, २०७८ सम्म दर्ता भएका विधेयकहरूको प्रगति अवस्था

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली

दर्ता
अधिवेशन
पाँचौ
छै टौ ँ
छै टौ ँ
छै टौ ँ

२०७६/११/२८
२०७७/०२/०१
२०७७/०२/०१
२०७७/०२/१९

दर्ता मिति
११
१
२
३

दर्ता नं.
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पाँचौ ँ

पाँचौ ँ
छै टौ ँ

१

२
३

२०७६/१०/०६
२०७७/०३/१०

२०७६/१०/०६

अधिवेशन दर्ता मिति

क्र.
स.ं

६
४

५

दर्ता नं.

तथ्याङ्क विधेयक, २०७६
स्टाण्डर्ड नाम र तौल (पाँचौ ँ संशोधन) विधेयक, २०७६
प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक, २०७६
प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६

विधेयकको नाम

अख्तियार दरुु पयोग अनसु न्धान आयोग (तेस्रो संशोधन)
विधेयक, २०७६
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६
अभिलेख सरं क्षण (पहिलो सश
ं ोधन) विधेयक, २०७७

विधेयकको नाम

ग. राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकहरू

७
८
९
१०

क्र.स.ं

२०७७/०३/०८ मा समितिको प्रतिवेदन पेश
२०७७/०३/१८ मा सभामा प्रस्तुत

२०७७/०३/०८ मा समितिको प्रतिवेदन पेश

वर्तमान अवस्था

दफावार छलफलको लागि निर्णय
भएको मिति
२०७७/०२/२५
२०७७/०२/२७
२०७७/०२/२८
२०७७/०३/०९
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तेस्रो

चौथो

चौथो

चौथो

पाँचौ ँ
पाँचौ ँ

१

२

३

४

५
६

२०७६/०८/२५
२०७६/०८/२५

२०७६/०४/२१

२०७६/०२/०९

२०७६/०१/२७

२०७५/०९/२४

दर्ता मिति

१
२

५

४

३

३

दर्ता नं.

दोस्रो

दोस्रो

दोस्रो

३

४

दर्ता भएको
अधिवेशन
दोस्रो

२

१

क्र.स.ं

२०७५/०४/२२

२०७५/०४/२२

२०७६/०३/१४

२०७५/०२/२८

दर्ता मिति

४

३

२

दर्ता
नं.
१

ङ. प्रमाणीकरण भइसके का विधेयकहरू

अधिवेशन

क्र.स.ं

प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा
मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो
संशोधन) विधेयक, २०७५
वातावरण सरं क्षण (पहिलो सश
ं ोधन) विधेयक, २०७५

विधेयकको नाम

विधेयकको नाम
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो सश
ं ोधन) विधेयक,
२०७५
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५
नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो सश
ं ोधन) विधेयक,
२०७६
काठमाडौ ँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन)
प्राधिकरण विधेयक, २०७६
नीति अनसु न्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६
नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६

घ. प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पठाइएको तर फिर्ता हुन बाँकी विधेयकहरू

२०७५/०६/०२

२०७५/०६/०२

२०७५/०३/२०

२०७६/०६/२४

प्रमाणीकरण मिति

२०७७/०२/१३
२०७७/०२/०७

२०७६/१२/०२

२०७६/०९/१४

२०७६/१०/२३

२०७५/११/२६

दोस्रो

दोस्रो

दोस्रो

पारित भएको
अधिवेशन
चौथो

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मिति

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली

दर्ता भएको
अधिवेशन

दोस्रो

दोस्रो

दोस्रो
दोस्रो

तेस्रो

तेस्रो
तेस्रो

तेस्रो

तेस्रो

तेस्रो

तेस्रो

चौथो

क्र.स.ं

५

६

७
८

९

१०
११

१२
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१३

१४

१५

१६

२०७६/०१/०४

२०७५/१२/१०

२०७५/१२/०१

२०७५/११/०५

२०७५/१०/१५

२०७५/०९/२४
२०७५/०९/२६

२०७५/०९/१२

२०७५/०४/२५
२०७५/०५/१३

२०७५/०४/२३

२०७५/०४/२३

दर्ता मिति

विधेयकको नाम

५

संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार
नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६
मल
ु क
ु ी संहितासम्बन्धी के ही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने
६
विधेयक, २०७५
७
अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, २०७५
८
बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५
प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण)
१
विधेयक, २०७५
२
विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५
४
नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा
५
मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५
६
राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५
शिक्षासम्बन्धी के ही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक,
६ (क)
२०७५
७
प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५
संघ प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन)
०१
विधेयक, २०७५

दर्ता
नं.

२०७७/०४/१३

२०७७/०२/२०

२०७७/०३/११

२०७७/०३/११

२०७५/१०/२५

२०७६/०७/०८
२०७७/०४/१३

२०७५/१२/१५

२०७५/०६/०२
२०७५/०६/०२

२०७५/०१/०२

२०७५/११/१०

प्रमाणीकरण मिति

छै टौ ँ

पाँचौ ँ

पाँचौ ँ

छै टौ ँ

तेस्रो

चौथो
छै टौ ँ

तेस्रो

दोस्रो
दोस्रो

तेस्रो

तेस्रो

पारित भएको
अधिवेशन
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नेपालको सिं वधानबमोिजम पिहलो पटक राि ट्रय सभा गठन भएप ात् काननू
िनमार्ण गरे र आ नो िवधाियकी कायर् सिक्रयतापवू र्क गदैर् आएको छ । खास गरी
संघीयता कायार् वयनका िनि त आव यक काननू , नेपालको संिवधानका नवीन
यव थाको कायार् वयन स बि धत काननू र रा य स चालनसँग स बि धत
काननू िनमार्णमा यसले मह वपणू र् भिू मका खेलेको छ । नेपाल सरकारले दतार्
गरे का िविभ न िवधेयकमा सैद्धाि तक प ताका साथै गणु तर वृिद्ध गनर् राि ट्रय
सभा एवं यस अ तगर्तको िवधायन यव थापन सिमितमा भएका संशोधन एवं
छलफलको उ लेखनीय योगदान छ । तथािप प्रितिनिध सभाबाट पािरत भई
आएका िवधेयकह मा राि ट्रय सभाले उ लेखनीय पिरवतर्न र छलफल गरे को
देिखँदैन । रा य स चालनको िनिम आव यक पनेर् अ य िवधेयकमा राि ट्रय
सभामा सद यह को समान अग्रसरता समेत पाइँदनै । अझ संघीयताको ममर्िवपरीत
र वाथर् समहू को िचलाई स बोधन गनर् याइएका कितपय िवधेयकह पिन राि ट्रय
सभाबाट पािरत भएका छन् । यसबाट िवधेयकमािथ राि ट्रय सभाले गनर्पु नेर् सू म
परीक्षणको संवैधािनक िज मेवारीबारे राि ट्रय सभामािथ प्र उठ्नसक्ने देिख छ ।
िवधाियकी कायर्सँगसँगै उ र िवधाियकी कायर्मा पिन राि ट्रय सभाको गहन
िज मेवारी छ । राि ट्रय सभाले ऐन कायार् वयन मापनका लािग के ही कायर् अगािड
बढाएको छ । ऐन कायार् वयन मापनस ब धी अवधारणा र प्रयोग नेपालमा
नयाँ हुनाले यसको यव थापन एवं मापद ड िनधार्रण गनेर् कायर् चनु ौतीपणू र् छ ।
प्र यायोिजत अिधकारको प्रयोग गरी बनेका काननू को समीक्षा र पनु रावलोकनका
लािग राि ट्रय सभाले के ही कदम चाले पिन थप ग भीर एवं गहन िज मेवारी वहन
गनर्पु नेर् देिख छ । प्र यायोिजत अिधकारको सीमाबािहर गई काननू िनमार्ण गनेर् एवं
रा यको ोत साधनको प्रयोग गनेर् कायर् रोक्ने िज मेवारीप्रित राि ट्रय सभा थप
किटबद्ध हुन आव यक छ ।

