सं सदमा विधि धिमााण
(अभ्यास र अिस्था)

प्राक्कथि
राज्य सञ्चालिका लाधि कािूि (विधि) अपररहाया तत्ि हो। शक्ति पृथकीकरणको धसद्धान्त

बमोक्तिम राज्यका तीि प्रमुख अङ्गहरुमध्ये व्यिस्थावपका (सं सद) ले कािूि बिाउँछ भिे
कायापाधलका (सरकार) ले कािूिको कायाान्ियि िछा र न्यायपाधलका (अदालत) ले कािूिको
व्याख्या िछा। वििावयका/व्यिस्थावपका/सं सदमा कािूि बिाउिे धिविाकल्प अधिकार अन्तरधिवहत

हुन्छ। सं सदले अधिकार प्रत्यायोिि ििरे को अिस्थामा ऐि अन्तिात धियमािली िा अन्य सहायक
कािूि बन्ने अिस्था रहदै ि। सं सद अधििेशि िरहेको अिस्थामा सरकारले अत्यािश्यक दे खेमा
अध्यादे श

िारी

ििा सक्िे

व्यिस्था

रहे

तापधि

अिुमोदि/स्िीकार िभएमा स्ितः धिक्तरिय हुि िान्छ।

अधििेशि

प्रारम्भ

भएपश्चात् सं सदको

विश्वमा कािूि धिमााणका लाधि Common Law, Civil Law, Chinese Law, Religious

ु हरुले वयिै
Law लिायतका विधभन्न प्रणालीहरुको विकास भएको पाइन्छ। विधभन्न मुलक

प्रणालीहरूमध्ये आफूले अिलम्बि िरे को शासि व्यिस्था अिुकूलको प्रणाली अिुसरण िदै आएको

ु हरु
पाइन्छ। सं सदीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणाली र धमक्तित राज्य सञ्चालि प्रणाली अपिाएका मुलक

एिं एक सदिात्मक िा द्विसदिात्मक व्यिस्थावपका भएको अिस्थामा कािूि धिमााणको प्रविया
फरक-फरक हुिे िदाछ। िेपालमा कािूि धिमााणको काया प्राक्तििकालदे क्तख हालसम्म कुिै ि कुिै

रुपमा भई आएको दे क्तखए तापधि सं सदीय कािूि धिमााणको शुरुिात भिे वि. सं . २०१५ सालको
सं सदीय धििााििपश्चात् िठि भएको सं सद्माफात भएको मान्नु पदाछ।

सं सदीय विधि धिमााण एक धसलधसलाबद्ध एिं कायाविधिित प्रविया हो। यो प्रविया िविल

भएकाले यसलाई बुझ्ि िो कोहीलाई कद्वठि हुिे िदाछ। सं सदमा दताा भएको कुिै एक

वििेयकलाई िमूिाको रुपमा धलई सो वििेयक सं सदमाफात् कािूि बन्ने प्रवियाका िरणहरु र ती

िरणमा िररिे अभ्यासहरु सम्बन्िी विस्तृत अध्ययि हुि सकेमा सं सदीय विधि धिमााण प्रविया
बुझ्ि सहि हुन्छ। यद्यवप िेपालमा उपरोि वकधसमको अध्ययि हालसम्म खासै भएको पाईंदै ि।

यही कुरालाई मध्यििर िदै सोही आिश्यकता पूरा ििे उद्देश्यले सरल एिं बोििम्य स्िरुपमा
यो अध्ययि िररएको हो। यस अध्ययिमा मूलतः िेपाल सरकार िैिाधिक कािूि, िेपाल अन्तररम

शासि वििाि, २००७, िेपाल अधिराज्यको सं वििाि (२०१५), िेपालको सं वििाि, २०१९,

िेपाल अधिराज्यको सं वििाि, २०४७, पुिस्थाावपत प्रधतधिधि सभाको कालखण्ड, िेपालको अन्तररम
सं वििाि, २०६३ र िेपालको सं वििाि (२०७२) बमोक्तिम कािूि धिमााणका प्रवियाहरूलाई
िधमक रुपमा उल्लेख िररएको छ।

त्यसै िरी िेपालको सं घीय सं सदमा दताा भई पाररत भएको सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको

समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयकले पार िरे को िरणबद्ध
प्रविया सवहतको विश्लेषणात्मक अध्ययि (िमूिा अध्ययि), विश्वमा प्रिधलत कािूि प्रणालीहरूको

सं क्तिप्त उल्लेख, कािूिको सै द्धाक्तन्तक पिका सम्बन्िमा समेत सं िेपमा उल्ले ख िरी विधि
धिमााणको सांिोपांि पिलाई प्रस्तुत ििे िमको िररएको छ। साथसाथै, सं घीय सं सद प्रारम्भ
भएपश्चात् वििेयकहरूको हालसम्मको क्तस्थधत विश्लेषणसमेत प्रस्तुत िररएको छ।

यस अध्ययिमा िररएको विधि धिमााण सम्बन्िी वििेयकको िमूिा अध्ययिबाि उि

वििेयक कवहले सं सदमा दताा भयो, यसले कुि…कुि धमधतमा कुि…कुि सं सदीय प्रविया एिं िरणहरु
ँ ा त्यसमा के कस्ता प्राििािहरु रहेका धथए र सं सदीय
पार िर्यो, उि वििेयक सं सदमा दताा हुद

प्रवियापश्चात् पाररत हुँदा के कधत पररमािािहरु भए, कुि कुि प्राििािहरु क्तिवकए िा थवपए भन्ने

िस्ता विषयहरु छलाङ्ग भएका छि्। यसथा, यस अध्ययिले सं सदीय विधि धिमााण प्रवियामा िासो
राख्ने िोकोहीलाई पधि फाइदा पुग्िे विश्वास धलइएको छ।

यस कायामा सक्तििालय सक्तिि (सं सदीय अध्ययि तथा अिुसन्िाि) को सं योिि, सं सदीय

अध्ययि तथा अिुसन्िाि महाशाखा एिं शाखा प्रमुखको अग्रसरता र वििेयक शाखा (प्र.स. र
रा.स.) प्रमुखको सविय सहभाधिता रहेको छ। त्यसै िरी कायासम्पादिको धसलधसलामा मािाधिदे श
ििुह
ा ि
ु े सं घीय सं सदको महासक्तिि, दुिै सभाका सक्तििहरू, सक्तििालय सक्तििप्रधत विशेष आभार
प्रकि िदाछौं।

िन्यिाद।
असार, २०७८
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प्रारक्तम्भक
१.१ अध्ययिको पृष्ठभूधम
मािि सभ्यताको विकासिममा विधिको शासि राज्य सञ्चालिको महत्त्िपूणा आिारको

रुपमा रहदै आएको छ। प्रािीि समयमा समेत िाधमाक मान्यताका आिारमा होस् िा प्रथािधित

सभ्यता विकास िरे रै वकि िहोस् व्यक्ति र समािलाई धिक्तश्चत दायराधभर राक्तख राज्यले आफ्िो
लक्ष्य प्राप्त ििा सदै ि प्रयत्नशील रहेको पाइन्छ। Roman Law of the Twelve Tables दे क्तख

हम्मुराबीको सं वहता (code) हुँदै अवहलेको अिस्थासम्म आइपुग्दा विधिशास्त्रीय धसद्धान्त, अभ्यास
र विधिका आयामहरूमा समेत अभूतपूि ा विकास भएको छ। विधिको विकासिमलाई धियाँल्दा

पवहले शासकिारा शासि ििे सम्बन्िमा िारी िररएका धियमहरू सीधमत हुन्थे, िमशः कािूि

बिाउिे सं स्थाको आिश्यकता महसुस भयो। सािाभौधमकता एिं शक्ति पृथकीकरण तथा धियन्रण
र सन्तुलिको सिामान्य धसद्धान्त बमोक्तिम विधि धिमााण ििे, धिधमात विधिको कायाान्ियि ििे र

विधिको व्याख्या ििे सं रििाहरू अलि अलि हुिे भएबाि पधि विधि धिमााणको महत्ि, प्रविया,
िविलता, मान्यता एिं अपेिा समेत पररस्कृत भएको पाउि सवकन्छ।

विधिको महत्त्ि भिेको राज्य सञ्चालिको आिारभूत र एकमार औिार हुि ु हो। विधिले

सामान्यतः तररका, पद्धधत, सीमा, धसद्धान्त बुिाए तापधि राज्य सञ्चालिको दृविकोण, शक्तिको
बाँडफाँि, िािररक स्ितन्रताको हद, राििीधतशास्त्रीय, विधिशास्त्रीय एिं सामािशास्त्रीय दृविकोणमा
विधि भन्नाले कािूिलाई बुक्तिन्छ।

कािूि सम्प्रभुको आदे श हो, िसले कुिै पधि व्यक्तिलाई कुिै काया ििा िा िििा बाध्य

पािा सक्दछ भिे यसले िािररकको अधिकार सं रिण समेत िदाछ। त्यसै िरी कािूिले राज्यको
िीधत कायाान्ियि ििे, विधिको शासि कायम ििे, अदालतको आदे श कायाान्ियि ििे, राज्य

सञ्चालिका लाधि अथा सं कलि ििे, धिणाय प्रवियालाई सं स्थाित ििुक
ा ा साथसाथै अन्तराावष्ट्रय
दावयत्ि पररपालिा ििे िराउिे एिं कुिै एक घििा/काया अिस्थालाई सम्बोिि ििे िराउिे

काया िदाछ। यस अथामा कािूि औिार हो एिं सारभूत पि पधि हो िा साध्य र सािि दुिै
हो।
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कािूि प्राििािहरूको सं रििा हो। िसले मूलभूत रुपमा माििीय पि, व्यिहार िा

आिरणलाई धियमि ििे प्रमुख उद्देश्य राखेको हुन्छ भिे यो बाध्यकारी रुपमा प्रयोिमा ल्याइन्छ।
साथै कािूि अधििाया कायाान्ियि हुन्छ र कािूिको उल्लं घि दण्डिीय तथा िैरकािूिी माधिन्छ।
कािूिको सिापिीय अििारणालाई एकीकृत िररएको एउिै सिास्िीकाया पररभाषा उपलब्ि

छै ि। विधिशास्त्रीय मान्यता अिुसार प्रत्यििादी/विश्लेषणबादी िार अिुसार कािूि साम्प्रभुको

आदे श हो र बहुसांक्तख्यक िाधिरकको खुसी िै यो िारको कािूि विश्लेषणको आिार हो। त्यसै िरी
विधिशास्त्रको ऐधतहाधसक िार अिुसार कािूि सामाक्तिक सिेतिाको प्रधतफल हो। सामाक्तिक
सिेतिा िधतशील रुपमा िधमक विकास हुिे मान्यता हो भिे समािले िे माि िदाछ सोही

बमोक्तिम कािूि धिमााण हुि ु पदाछ भन्ने मान्यता यो िारले राख्दछ। त्यसै िरी प्राकृधतक िा
दाशाधिक िारले प्राकृधतक कािूि िसले असल र खराब बीि धभन्नता धसिािा िरी सामाक्तिक र
िैधतक आिरण धिद्वदाि िररिु पदाछ र असल पिहरूको प्रिद्धाि िररिु पदाछ भन्ने मान्यता राख्दछ।

अको प्रिधलत िार, समािशारीय िा कायाान्ियिित िारले कािूिलाई राज्य धिधमात िभई

समाि सृक्तित व्यिस्थाको रुपमा व्याख्या िदाछ भिे कायाान्ियि पि िा न्यायित पिलाई बढी

िोड द्वदिे िदाछ। अको विधिशास्त्रीय दृविकोण यथाथािादी िारले कािूि िास्तविकतामा आिाररत

हुि ु पछा र राज्यको इच्छामा धिधमात भई न्याय सम्पादिका लाधि प्रयोि िररन्छ भन्ने मान्यता

राख्दछ। त्यसै िरी सबैभन्दा पधछल्लो दृविकोण, तुलिात्मक िारले तुलिात्मक विश्लेषणका

आिारमा कािूि बिाइिु पदाछ र तुलिाका लाधि कािूिको ऐधतहाधसक तथा प्रत्यिबादी
िार/विश्लेषणात्मक िारबीिको तुलिा हुि उपयुि हुिे िारणा राख्दछ।

कािूिका सम्बन्िमा माधथ उक्तल्लक्तखत विविि दृविकोणहरूले कािूिको विधभन्न पिहरूमा

िकालत िरे को भए तापधि पधछल्लो समयमा सिााधिक स्िीकाया पररभाषाको रुपमा िोि अक्तस्िि
(John Austin) ले िरे को पररभाषा “Law is the command of Sovereignty. It is the command of

the superior to an inferior and force is the sanction behind law” अथाात ् “कािूि भिेको सम्प्रभुको
आदे श हो। यो उच्ि ििाले धिम्ि ििालाई िररिे आदे श हो र कािूिको मञ्जुरी िै यसको
कायाान्ियिको शक्ति हो ” रहेको छ।

िेपालको सन्दभामा, प्रािीिकालमा िमाशास्त्रमा उक्तल्लक्तखत मूल्यमान्यताका आिारमा लामो

समयसम्म शासि सञ्चाधलत हुँदै आएको पाइन्छ भिे प्रथा-परम्परािधित कािूिले पधि उक्तिकै
मान्यता पाएको दे क्तखन्छ। तत्कालीि प्रिािमन्री िं िबहादुर राणाले वि. सं . १९०६ मा युरोपको
ु ी
भ्रमण िरी फ्रान्सको िेपोधलयि सं वहताबाि प्रभावित भएर िेपालमा वि. सं . १९१० मा मुलक
आइि (ऐि) िारी िरे को पाइन्छ। पधछल्लो समयमा कािूिको पररभाषा िेपाल कािूि
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व्याख्यासम्बन्िी ऐि, २०१० को दफा २ को खण्ड (ड) मा िेपाल कािूिको पररभाषा द्वददै “यो

शब्दले िेपाल ऐि िा िेपालको कुिै भािमा कािूिसरह लािू हुिे ऐि, सिाल, धियम, आदे श,
विधियम िा ऐि अन्तिात बिेका धिदे क्तशका िा कायाविधि सम्ििु पछा ” भिी उल्लेख िरे को छ।

यसै िरी िेपालको सं वििािको िारा ३०६ को उपिारा १ को खण्ड (ख) मा कािूि भन्नाले सं घीय
कािूि, प्रदे श कािूि र स्थािीय कािूि सम्ििु पछा भिी उल्ले ख िररएको पाइन्छ।

मन्िे स्यू (Montesquieu) िारा प्रधतपाद्वदत शक्ति पृथकीकरणको धसद्धान्तका आिारमा

कािूि अथिा विधि धिमााणको मुख्य क्तिम्मेिारी राज्यका प्रमुख तीि अङ्गमध्ये व्यिस्थावपका अथाात ्
सं सदलाई द्वदइएको भए तापधि राज्यका अन्य अङ्ग कायापाधलका, न्यायपाधलका तथा कािूििारा
िद्वठत अन्य धिकायहरूले भिे व्यिस्थावपकाबाि प्रत्यायोक्तित वििावयकी अधिकारको प्रयोि िरी
कािूि धिमााण िदै आएको दे क्तखन्छ। यस मान्यतामा व्यिस्थावपका ििधििााक्तित प्रधतधिधिहरूको
थलो भएकोले िािररकहरूलाई आिश्यक पिे कािूि एिं कािूिी व्यिस्थाहरू र ििइच्छाको
बारे मा यो अङ्ग बढी िािकार हुिका साथै विधिशास्त्रीय मान्यताका आिारमा समेत व्यिस्थावपकाले

कािूि बिाउिे िदाछ। अन्य धिकायहरूले बिाउिे कािूि भिेको व्यिस्थावपकाले प्रत्यायोिि
िरे को आधिकार अन्तिात मारै हो।

कािूि धिमााण ििे व्यिस्थावपकाको सं रििा राििीधतक प्रणाली अिुसार फरक-फरक हुिे

िदाछ।राष्ट्रपतीय शासि प्रणाली, सं सदीय शासि प्रणाली, धमक्तित शासि प्रणालीलिायत प्रिधलत
प्रणालीहरूमा कािूि धिमााण ििे व्यिस्थावपकाको विधि, प्रविया, िविलता एिं सामथ्यातामा फरक

दे क्तखन्छ। यस अध्ययिको मूलभूत उद्देश्य िेपालले अपिाएको सं सदीय शासि प्रणालीमा कािूि
धिमााणका विधभन्न पि एिं प्रवियाको अध्ययि ििुा रहेको छ।

सं सद भिेको ििप्रधतधिधिहरूको सिोच्ि थलो हो। यस्ता प्रधतधिधिहरू आिधिक

धििााििका माध्यमबाि धिक्तश्चत समयका लाधि ि ुधिन्छि्। सं सद सम्पूणा िािररकहरूको तफाबाि
सािाभौधमकताको प्रयोि ििे बैिता प्राप्त राज्यको एकमार उच्ितम अङ्ग हो। सं सदको स्िीकृधतधबिा

कािूि धिमााण हुिै सक्दै ि भिे राज्यले आम्दािी तथा खिा ििा िसक्िे अिस्था रहन्छ। सरकारको
िठि/विघिि ििु,ा सरकारका कामकारबाहीको धििरािी ििु,ा िािररकको प्रधतधिधित्ि ििु,ा िीधत

तथा कायािम स्िीकृत ििु,ा सक्तन्ि सम्िौताको अिुमोदि ििुा लिायतका प्रमुख कायाहरू सं सदबाि
सम्पाद्वदत हुिे िदाछि्।

सं सदीय इधतहासको धसं हािलोकि ििे हो भिे प्रारक्तम्भक कालखण्डमा यस सं स्थामा कुधलि

ििाको प्रधतधिधित्ि पाइन्थ्यो भिे प्रिाताक्तन्रक लहरको उदयसँिै ििधििााक्तित व्यक्तिहरूको
बाहुल्यता यस सं स्थामा बढ्दै िएको पाइन्छ।अतः ििधििााक्तित प्रधतधिधिहरूको प्रत्यि सं लग्िता
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तथा सहभाधितामा कािूि धिमााण हुिे सं सदीय पद्धधतमा कािूि धिमााण िदाा िािररकको भाििासमेत
समािेश िररएको हुन्छ भन्ने मान्यता राक्तखएको हुन्छ।

िेपालमा सं सदीय विधि धिमााणको इधतहास कररि छ दशकको रहेको छ।यसको शुरुिात

िेपाल अधिराज्यको सं वििाि, २०१५ को व्यिस्था बमोक्तिम वि.स. २०१५ सालमा भएको पवहलो
सं सदीय धििााििमाफात् िद्वठत सं सदले अिलम्बि िरे को विधि धिमााणका प्रविया िै पवहलो
अभ्यासको रुपमा रहेका छ। यही आिारभूत अभ्यास एिं सं सदीय मूल्य मान्यतामा भएको िधमक

विकास एिं अन्तराावष्ट्रय प्रयोि र समसामवयक आिश्यकताका आिारमा िेपालको विधि धिमााण

प्रवियामा आिश्यक पररमािाि तथा सुदृढीकरण हुँदै हालको अिस्थासम्म आइपुिक
े ो छ। अतः
यस अध्ययि कायाले सं सदीय विधि धिमााण प्रवियाका बारे मा विस्तृत अध्ययि िरी यस प्रवियामा
रहेका कमीकमिोरीहरू उिािर ििे प्रयत्न िरे को छ। साथै, सं घीय सं सदको कायाकाल कररि
तीि िषा पूरा भएको सन्दभामा यस सं सदले अपिाएका विधि धिमााण प्रवियाको विश्लेषणात्मक
अध्ययि ििा एक िमूिा वििेयकको मामला अध्ययिसमेत िररएको छ।
१.२ अध्ययि सधमधतको िठि
सं सदीय विधि धिमााण प्रविया एक बहुआयाधमक, िविल तथा सं िेदिशील विषय हो।

यसले सं सदीय इधतहास, परम्परा र प्रिलिलाई आदशा मािाधिदे शिको रुपमा स्िीकार िदै सं वििाि,
सं सदका धियमािली, प्रिधलत कािूि एिं स्िीकृत मापदण्डका आिारमा अन्तधिावहत अधिकार
प्रयोि िरी कािूि धिमााण िदाछ। त्यसै िरी समसामवयक राििीधत, राििीधतक विकासिम,

राििीधतक दलका प्रधतिद्धता एिं दृविकोण, िािररक आकांिा, अन्तराावष्ट्रय दावयत्ि र पररिेश
लिायतले पधि कािूि धिमााणमा प्रभाि पादाछि्।

कािूि एिं कािूि धिमााण प्रविया आफैँमा िधतशील प्रविया हो। विितमा अिलम्बि

िररएको प्रवियाहरूलाई अिबढी पररमािाि तथा सुिार िदै यस प्रवियालाई थप पारदशी,

ििसहभाधितामूलक, लोकताक्तन्रक एिं िस्तुधिष्ठ र यथासम्भि भविरयको आिश्यकतालाई समेत

सम्बोिि हुिेिरी यस्ता प्रवियाहरू धििाारण िररन्छ। सं घीय सं सदमा विधि धिमााणको प्रविया
सम्बन्िमा िेपालको सं वििाि, प्रधतधिधि सभा धियमािली, २०७५, रावष्ट्रय सभा धियमािली, २०७५
ु बैठक र सं यि
ु सधमधत (कायासञ्चालि) धियमािली, २०७५ मा उल्लेख
र सं घीय सं सदको सं यि

िररएको छ। माधथ उक्तल्लक्तखत धियमहरूको साथसाथै सं सदीय मूल्य मान्यता एिं प्रिलिहरू समेत

कािूि धिमााणका सन्दभामा आकवषात हुिे िरे को पाइन्छ। प्रस्तुत अध्ययिको उद्देश्य अिुरुप

विित एिं ितामािको विधि धिमााण प्रविया सम्बन्िमा एउिै प्रधतिेदिमा उल्ले ख ििा एिं सुिारका
सम्बन्िमा सुिािहरू प्रस्तुत ििा दे हाय बमोक्तिमको सधमधत िठि भएको धथयोः
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सक्तििालय सक्तिि िी सुदशाि खड्का

सं योिक



सहसक्तिि िी एकराम धिरी

सदस्य



उपसक्तिि िी िोपाल धसग्दे ल

सदस्य



उपसक्तिि िी िारायणप्रसाद ढकाल

सदस्य



प्रमुख लेखा धियन्रक िी बसन्तराि धसग्दे ल

सदस्य



उपसक्तिि िी धरवििम परािुली

सदस्य



शाखा अधिकृत िी प्रविि राई

सदस्य सक्तिि

यस सधमधतमा कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्रालयको प्रधतधिधिको रुपमा

उपसक्तिि िी विरणुप्रसाद रे ग्मी पधि रहिु भएको धथयो।
१.३ अध्ययिको उद्देश्य
यस अध्ययिको उद्देश्य दे हाय बमोक्तिम रहेको छ:


विधि धिमााणको सै द्धाक्तन्तक तथा व्यािहाररक पिहरूको अध्ययि िरी िेपालको सन्दभामा
विधि धिमााण प्रवियाको विित दे क्तख ितामािसम्मको व्यिस्थाको अध्ययि ििु,ा



सं घीय सं सदमा रहेका वििेयकहरूको ितामाि क्तस्थधतको सामान्य विश्लेषण ििु,ा



सं घीय सं सदबाि पाररत भएको कुिै एक वििेयकलाई िमूिाको रुपमा धलई प्रारम्भदे क्तख
अन्त्यसम्मका प्रवियाहरूको अध्ययि िरी व्यािहाररक िािकारी प्रदाि ििु,ा



सं घीय सं सदको विद्यमाि विधि धिमााण प्रवियामा सुिारका पिहरू औल्याउिु।

1.4 अध्ययिको महत्ि
सं सद कािूि धिमााण हुिे मूल थलो भएको हुिाले यस सं सदीय विधि धिमााण प्रवियाका

बारे का िररिे अध्ययिले विधि धिमााणका प्रवियाका बारे मा अध्ययि तथा विमशा ििुक
ा ा साथै

समग्र सं सदीय िधतविधिका बारे मा ििाा िदाछ। त्यसै िरी यस अध्ययिले विधभन्न कालखण्डमा
ु हरूका कािूि धिमााणका विधिहरूका बारे मा ििाा
िेपालमा अपिाइएका तथा अन्य केही मुलक
िदाछ। यस अध्ययिले सं घीय सं सदमा हाल प्रिलिमा रहेका विधि धिमााणका पद्धधतको सविस्तार

अध्ययि ििुक
ा ा साथै हालसम्मको वििेयकहरूको ितामाि क्तस्थधतको सामान्य विश्लेषण िदाछ।
साथै विद्यमाि विधि धिमााण प्रवियामा सुिारका पिहरूमा समेत सं िेपमा प्रकाश पाररएको हुिाले
समेत यस अध्ययिको महत्ि रहेको छ।
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यसका साथै यस अध्ययिको िममा सं घीय सं सदबाि पाररत “सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह

(समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि) वििेयक” सक्तििालयमा दताा भएको अिस्था दे क्तख सं घीय सं सदबाि

पाररत एिं प्रमाक्तणत भएको अिस्थासम्मको प्रवियालाई िधमक रुपमा उल्लेख िररएको छ भिे

उि वििेयकमा प्रारम्भमा प्रस्तावित सारभूत एिं कायाविधिित पिहरू र प्रवियाका िममा
पररमािाि भएका सारभूत एिं कायाविधिित पिहरूमा समेत वििेििा िररएको छ। यसबाि कुिै
एक वििेयकले सं घीय सं सदमा पार ििुा पिे समविित प्रविया तथा िरणहरूको स्पि िािकारी

द्वदिे दे क्तखन्छ। िसबाि विधि धिमााण प्रवियाका क्तिज्ञासु/अध्येता एिं कािूि धिमााणको प्रवियामा
रुिी राख्ने सबैका लाधि सान्दधभाक हुिे दे क्तखन्छ।
१.५ अध्ययि विधि
कािूि एिं कािूि सम्बद्ध अध्ययिको सन्दभामा सं वििाि एिं प्रिधलत विद्यमाि कािूिलाई

प्राथधमक स्रोत मान्ने प्रिलि रहेको छ। त्यसै िरी कािूिमाधथ विज्ञहरूले िरे को पुिरािलोकि,

कािूिसम्बन्िी अध्ययि अिुसन्िाि प्रधतिेदिहरू एिं कािूि विकासको िममा प्रधतपादि िररएका
विधिशास्त्रीय मान्यता एिं धसद्धान्तहरू, ििाल, आद्वद द्वितीय स्रोतको रुपमा धलइन्छ। साथै
कािूिसम्मत प्रथा परम्परा, प्रथािधित मान्यता, अन्तराावष्ट्रय पररिेशमा विकधसत मान्यता एिं

व्यिहारका आिारमा समेत आिाररत हुिे भएकोले त्यस्ता विषयको समेत कािूिमा प्रत्यि परोि
प्रभाि रहेको हुन्छ।

कािूिसम्बद्ध अध्ययि पररमाणात्मक विधिका आिारमाभन्दा िुणात्मक विधिका आिारमा

िररन्छ। यस अध्ययिमा समेत सधमधतले प्राथधमक र द्वितीय लिायतका तथ्याङ्कमा आिाररत भई

िुणात्मक विधििारा िणािात्मक शैली अिलम्बि िरे को छ। सधमधतले अध्ययिको िममा
कािूिको र कािूि धिमााणको िेरमा वियाशील अधिकारीहरू एिं विज्ञहरूसँि छलफल एिं

अन्तरविया िरे को धथयो। वििेयकहरुको क्तस्थधत विश्लेषण र िमूिा वििेयक अध्ययिको िममा
ु े अध्ययि िररएको छ।
धसिािा भएका अधभलेखहरूको मूलपाठ िै राखी िािकारीमूलक हेतल
१.६ अध्ययिको सीमा
प्रस्तुत अध्ययि सं घीय सं सदमा विधि धिमााण ििे िममा अिलम्बि ििे प्रविया एिं

यसै को सेरोफेरोमा केक्तन्ित छ।विधि धिमााण प्रविया अध्ययि िदै िदाा कािूिका केही सै द्धाक्तन्तक
एिं व्यािहाररक पिहरुको समेत ब्याख्या वििेििा ििुप
ा िे दे क्तखएको अिस्थामा सीधमत रुपमा

यस्ता विषयिस्तुहरू उल्लेख िररएको छ। यस प्रधतिेदिमा उल्लेख िररएका विधभन्न शासि प्रणाली
अपिाएका दे शहरूका सं सदबाि धिमााण हुिे कािूिको प्रविया सामान्य एबम् सं क्तिप्त रुपमा उल्लेख
6

िररएको छ भिे यस प्रधतिेदिमा उक्तल्लक्तखत वििेयकहरूको क्तस्थधत विश्लेषणको सन्दभामा सं घीय

सं सदको प्रारम्भदे क्तख सातौं अधििेशिसम्म दताा भएकादे क्तख पाररत भएकासम्मका वििेयकहरूको
क्तस्थधत विश्लेषण िररएको छ।

िमूिा वििेयक अध्ययिका लाधि सं घीयता कायाान्ियिका लाधि अधत महत्त्िपूणा रहेको

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको

वििेयकलाई धलइएको छ। सं घीय सं सदमा हुिे सम्पूणा विधि धिमााणको प्रविया यसै िमूिा

अध्ययिमा उल्ले ख िररएको छ। यद्यपी यो प्रवियाबाहेक अन्य कुिै कुिै वििेयकमा थप
प्रवियासमेत अिलम्बि ििुप
ा िे हुिसक्छ। अथा वििेयकको हकमा केही धभन्न प्रविया अिलम्बि
िररन्छ। यहाँ िमूिा अध्ययि िररएको वििेयकले सािारण वििेयकको प्रधतधिधित्ि िदाछ।

यस अध्ययिका लाधि उपलब्ि सीधमत समय एिं सधमधतमा रहिु हुिे सदस्यहरूको दोहोरो

तेहेरो क्तिम्मेिारी रहिुका साथै विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोधभड…१९ को असरबाि

समेत सधमधतको कामकारबाही प्रभावित भयो। यस्तो िविल पररक्तस्थधतमा यस अध्ययिले सं घीय

सं सदमा रहेको विधि धिमााण प्रविया, िमूिा वििेयकमाफात् विधि धिमााणको प्रविया अध्ययि,
सं घीय सं सदको वििेयकहरूको क्तस्थधत विश्लेषण एिं विधि धिमााणमा िेपालले विितमा अिलम्बि
िरे का प्रवियाको सं क्तिप्त अध्ययिमा सीधमत रहेको छ।
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पररच्छे द … २

ु हरूको अभ्यास
विधि धिमााणको आिारभूत पि एिं विधभन्न मुलक
राज्य सञ्चालि िीधत एिं शासि प्रणालीमा आिाररत भएर कािूि तथा कािूि बिाउिे

ु ले अिलम्बि िरे को शासि प्रणालीले िदाा कािूि धिमााणको
प्रविया धििााररत हुन्छ। हरे क मुलक

विधिमा केही ि केही अन्तर रहेकै हुन्छ। त्यसै िरी विधि धिमााणको प्रमुख उद्देश्य भिेकै दे शलाई
कािूिी शासि (Rule of Law) प्रदाि ििुा , शासिलाई िैिाधिकता द्वदिु, शासि सञ्चालिलाई
धियक्तन्रत एिं धिदे क्तशत ििु,ा शासिको कािूिी प्रविया (Due process of Law) धििाारण ििुक
ा ा
साथसाथै न्याय धिरुपण (Justice Delivery ) समेत ििुा हो।

लोकताक्तन्रक शासि व्यिस्थाको आिार िािररक (Of the people, by the people, for the

people) भएकोले कािूि पधि िितािारा, ििताकै लाधि सृक्तित विषय हो, यद्यवप सबै िािररक
कािूि धिमााणमा एकै िोिी सं लग्ि हुि िसक्िे भएकोले उिीहरूको प्रधतधिधिहरूमा यो कायाभार
रहेको हुन्छ भिे कधतपय अिस्थामा कािूि धिमााण ििे िममा ििमत िा िािररकको प्रधतविया

धलिे िरे को पाइन्छ। िेपालको सन्दभामा सं वििाि सभाबाि सं वििाि धिमााण ििे िममा

िािररकहरूसँि प्रत्यि सुिाि धलइएको धथयो भिे प्रत्यि प्रिातन्र (Direct Democracy) को
मान्यताअिुसार स्िीट्िरल्याण्डमा अधिकांश कािूि धिमााणमा प्रत्यि सुिाि/प्रधतविया धलिे िरे को
पाइन्छ।

ु को वििावयकाको मुख्य काम विधि धिमााण ििुा िै हो। वििावयका सं सदको
कुिै पधि मुलक

मूल अन्तरबस्तु कािूि धिमााण ििुा भएकोले वििावयकी सदस्यलाई Law Maker भन्ने िररन्छ भिे

वििावयकाले पाररत ििुा अिाधडको कािूिको मस्यौदा िुि सं सदीय प्रवियामा रहेको हुन्छ िा
प्रस्तािको रुपमा सं सदमा वििारािीि रहेको हुन्छ त्यस्तो मस्यौदालाई वििेयक भधिन्छ। यस
अथामा विधि धिमााणको प्रारक्तम्भक दस्तािेि वििेयक हो।

यस पररच्छे दमा विधि धिमााणको सै द्धाक्तन्तक पिको ििाा ििुक
ा ा साथै विश्वका प्रमुख

ु हरूमा विधि धिमााणमा अिलम्बि िररिे प्रवियाको सं क्तिप्त ििाा
कािूि प्रणाली तथा केही मुलक

िदै िेपालको विधि धिमााणको सम्बन्िमा आिाररत भएर वििेयकहरूको ििीकरण एिं वििेयकको
प्रिाह क्तिर उल्लेख िररएको छ भिे पररच्छे द…३ मा विस्तृत रुपमा िेपालको विधि धिमााण पिको
ऐधतहाधसक विश्लेषण िररएको छ।
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२.१ विधि धिमााणको सैद्धाक्तन्तक पि
विधि धिमााणको सै द्धाक्तन्तक पि सम्बन्िमा विस्तृत अध्ययिहरू भई विधिशास्त्र

(Jurisprudence) का कैयौं पुस्तकहरू उपलब्ि छि्। विधिशास्त्रका सम्पूणा सै द्धाक्तन्तक पिहरूलाई

यहाँ उल्लेख ििा असम्भि हुन्छ। विधि धिमााण समयािुकूल पररिताि हुिे विषय भएकोले समािको
आिश्यकता िािररकको िाहिा, राज्यको सामाथ्य, अन्तराावष्ट्रय दावयत्ि मारै िभएर प्रिधलत प्रथा
परम्परा एिं कािूिको उपयोधिता, लोककल्याणकाररताको अिस्था लिायतका दृविकोण/धसद्धान्त

ु हरूमा अिलम्बि िररएका कािूिहरूको प्रभाि
अिलम्बि िररएको हुन्छ। कधतपय विकधसत मुलक
मूल्यांकि ििा आिश्यक छ भन्ने धसद्धान्त समेत अिलम्बि िरी कािूि धिमााण ििे प्रिलि रहेको
पाइन्छ।

कािूि धिमााण धियधमत कायाको रुपमा, आकक्तस्मक कायाको रुपमा, अिुकूलि ििे कायाको

रुपमा, सं िैिाधिक आिश्यकता पूरा ििे कायाको रुपमा समेत िररन्छ। त्यसै िरी कािूिका

दाशाधिक Jeremy Bentham िारा उक्तल्लक्तखत विधि धिमााण धसद्धान्तका सम्बन्िमा प्रायः सबैलाई
िािकारी हुिे भएकोले िै यहाँ उल्ले ख िररएको छै ि। विश्वव्यापीकरण, माििअधिकार, स्रोत र

साििको उपलब्िता एिं राज्यको लोककल्याणकाररता माधथको ििाफदे वहताका कारण
Sustainable use of nature resources, Equity and poverty eradication, Precautionary approach
to human health, natural resources and ecosystem, Public participation, access to information
and justice, Good governance and human security, Integration and interrelationship, Common
but differentiated responsibility िस्ता कािूि धिमााणका धसद्धान्तहरू समेत अिलम्बि ििा
थाधलएको छ।

ु हरूले विधि
विधि धिमााणको दृविकोणलाई सामान्यीकरण िरे र विश्लेषण िदाा प्रायः मुलक

धिमााण िदााका िरणमा, कायाान्ियिको िरणमा र पृष्ठपोषण ििे यसको उपयोधिता कै आिारमा
हो। तथावप दे हाय बमोक्तिमका दृविकोण/धसद्धान्तहरूको प्रयोि पधि िररदै आइएको पाइन्छः


The Rationalistic Model कािूि समािका सदस्यहरूलाई समािमा दे क्तखएका िोक्तखमबाि
बिाउिका लाधि वििेकपूणा साििको रुपमा धिमााण िररन्छ। यो धसद्धान्त अपरररकृत एिं

सामान्य भए तापधि यसको सरलताका कराणले िदाा विधि धिमााणको िेरमा यो धसद्धान्त
सिामान्य धसद्धान्तको रुपमा स्थावपत हुि सफल भएको छ। यस धसद्धान्तको मुख्य
िविलता भन्नु िै समािमा रहेको िोक्तखमको धियौल ििुा िै रहेको छ।


The Functionalist View कािूि ििताको इच्छा िाहिा अिुसार बिाइिु पछा। यसमा
ििताको

आिाि

मुखररत

हुि

सक्िु
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पदाछ।

कािूि

सं स्कारको

सघिीकरण

(Crystallization) को पररमाण हो। यो विद्यमाि सं स्थाित विधिको असफलताका कारणले

कािूिी सं स्थाबाि पुिसंस्थाित ििे िममा धिमााण ििे िररन्छ। यस धसद्धान्तका प्रणेता
्
Bohannan हुि।


Conflict Perspective यस धसद्धान्तका अिुसार समािमा रहेका विभेद, आधथाक लाभका

ँ तथा सामाक्तिक विषमताहरू िै कािूिका धििाारक तत्िहरू हुि।
्
िस्तुमा असमाि पहुि
समािमा रहेका सभ्रान्त ििाहरूले समािबाि आफूले पाउँदै िरे को सुवििाको धिरन्तरताका

लाधि त्यही स्िरुपको कािूि धिमााण ििे िदाछि् र यसका साथै यही सभ्रान्त बिाको
स्िाथासँि िक्तिक रहेको स्िाथा समुहले पधि आफूअिुकुलको कािूि धिमााण ििा लिाएर
समािमा आफ्िो ििास्ि कायम राख्न कोक्तशस िदाछि्।


The Moral Entepreneur Theory समािमा प्रभाि िमाउि सक्िे व्यक्ति तथा सं स्था िै

् वयिीहरूले समािमा सही िा िलतको धियौल िदाछि् र कािूि
िैधतक उद्यमी हुि।

धिमााण िदाा वयिीहरूले िै धििाारण िरे बमोक्तिमको कािूि बन्छ भन्ने मान्यता यो
धसद्धान्तले राख्दछ। यस धसद्धान्तले िैधतक उद्यमीलाई समाि धियन्रकको रुपमा धलएको
पाइन्छ।

२.२ विश्वमा प्रिधलत प्रमुख कािूि प्रणालीहरू
विश्वमा विधभन्न कािूिी प्रणाली प्रिलिमा रहे तापधि प्रमुख रुपमा Common Law System,

Civil Law System, Socialist Law System, Religious Law System, आद्वद पदाछि्। िसलाई
दे हाय बमोक्तिम ििाा िररएको छः

2.२.1 Common Law System
सामान्यतया बेलायती कािूि प्रणालीलाई कमि ल प्रणाली भिेर क्तिधिन्छ। यसलाई एङ्गलो-

ु हरूमा
अमेररकि कािूि प्रणाली पधि भन्ने िरे को पाइन्छ। अंग्रि
े ी भाषाको प्रिलि भएका मुलक

ु हरूमा (अमेररकामा समेत)
एिं विितमा विविस साम्राज्यको उपधििेश भएका अधिकांश मुलक
ु हरू स्िािीि र स्ितन्र
कमि ल प्रणाली कै प्रिलि रहँदै आएको पाइन्छ र औपधििेक्तशक मुलक
ु हरूमा कमि ल प्रणालीको प्रभाि रहँदै आएको पाइन्छ। यस कािूि
भएपश्चात् पधि ती मुलक
प्रणालीको इधतहास अन्य कािूिकोभन्दा पूरािो रहेको पाइन्छ। यो कािूि प्रणाली रोमि कािूिबाि

शुरु भएको माधिन्छ। यसका प्रमुख आिारको रुपमा परम्परादे क्तख माधिदै आएका प्रथा,

परम्पराहरू, सं स्कृधत एिं िमाहरूलाई धलइन्छ। यसमा कािूि प्रणालीको विकास सं वहताबद्ध
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तिरले भन्दा पधि न्यायालय र न्यायमूधताहरूको वियाकलापबाि विकधसत हुँदै आएको माधिन्छ।
(शमाा, २०१३)

सि् १०६६ मा िमाि िं शको एङ्गग्लो-सेक्सिमाधथको विियसँिै यस कािूि प्रणालीले

व्यापकता प्राप्त िर्यो। िमाि िं शका प्रथम रािा विधलयमले अदालती व्यिस्था सुिारका लाधि
विधभन्न उल्लेखिीय काया िरे को दे क्तखन्छ। उिले आफ्िो प्रत्यि प्रभाि पिे िरी अदालत (Curia

Regis) स्थापिा र न्यायािीशहरूको धियुक्ति समेत िरे । यही अदालतका न्यायािीशहरू रािाको

आधिपत्य रहेको िेरभरीका प्रमुख ििरहरूमा मुद्दाहरूको धछिोफािोका लाधि िािे प्रिलिको

सुरूिात भयो। पछी रािा हेिरी द्वितीय (११५४-८९) का पालामा यो प्रिलिले िि् व्यापकता
ु लाई Circuit को रुपमा न्यायािीशको िेर विभािि िररद्वदए। शुरुिाती
पायो र उिले सम्पूणा मुलक
िरणहरूमा Circuit हरूमा मुद्दाहरूको फैसला ििा न्यायािीशहरूले त्यहाँका स्थािीय रीधतधथधत,
प्रथा एिं एङ्गग्लो-सेक्सि पालाका कािूिहरूको प्रयोि िदाथे। न्यायािीशहरू लण्डि फवकाएपछी

ँ छलफल,
आफूले िरे का फैसलाहरूका बारे मा अन्य Circuit मा खविएका अरु न्यायािीशहरूसि
वििेििा तथा परामशा तथा अिुभि आदि…प्रदाि िदाथे। यस छलफलको िधतिा स्िरुप सबै

न्यायािीशहरूलाई मुद्दाको धछिोफािो ििाका लाधि आिश्यक पिे सिामान्य एिं सािा प्रथाहरूको
ु भरी िै एउिै प्रकारको कािूि लािू हुि पुग्यो तथा अको
धियौल समेत हुिे िदाथ्यो र मुलक
ीँ ाि शुरु भएको
अथामा भन्ने हो भिे Common Law कािूिी प्रणालीको आिुधिकीकरण यहीब
पाइन्छ। (Teacher, 2019)

2.२.२ Civil Law System
िािररक िा दे िािी कािूिी पररिारको उत्पक्ति र विकास प्रािीि रोम िािररक कािूि

(Corpus Juris Civilis) को ििमा भएको हो। त्यसैले फ्रान्सलाई िै यस कािूि पररिारको
ु हरूले अिलम्बि
िन्मभूधमको रुपमा धलएको पाइन्छ। यस कािूि प्रणालीलाई विश्वका िेरै मुलक

ु हरूमा बढी प्रिधलत भएको हुिाले यसलाई
ििे िरे को पाइन्छ। यो विशेष िरी महाद्विपीय मुलक
Continental Legal System पधि भन्ने िरे को पाइन्छ। यस कािूि प्रणालीलाई पक्तश्चम युरोपेली
प्रणाली भन्ने िरे को पाइन्छ। (शमाा, २०१३)

यस कािूि प्रणालीमा सं िैिाधिक मूल्य मान्यता लिायत सं वहताबद्ध कािूि, सं वहताबद्ध

कायाविधिको मूल ममालाई आत्मासात िररएको पाइन्छ। ििीरहरूलाई स्रोतको रुपमा िधलइए
तापधि कधतपय अिस्थामा अदालतका फैसलाहरूलाई स-सम्माि हेि ा र कधतपय मामलाहरूमा
धतिीहरूलाई मािाधिदे शकको रुपमा धलि छाधडएको पधि छै ि। यस प्रणालीको मुख्य विशेषता भन्नु

िै अन्िेषणात्मक प्रणालीको अिलम्बि हो। िसअिुसार न्यायालयको िेराधिकार अन्य कािूि
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प्रणालीभन्दा फरक रहेको पाइन्छ। यसमा न्यायािीशले कुिै मुद्दाको फैसला ििे मार िभई कुिै

त्यस्ता िविल मुद्दाहरुमा आफैले प्रमाण सं कलि ििे, अिुसन्िाि ििे, अधभयोि लिाउि सक्िे

आद्वद काया पधि ििे िदाछि्। यस प्रणालीमा सबै कािूिी व्यिस्थाहरू सं वहताकै रुपमा उपलब्ि
हुिे भएकोले सुव्यिस्था र सरलता पधि यस प्रणालीको एक प्रमुख विशेषता हो। यो प्रणाली
ु हरूमा अन्य मुलक
ु हरू तुलिामा विधिको शासि (Rule of Law) धसद्धान्तमा
अिलम्बि िरे का मुलक
मारै िभई व्यािहाररक रुपमा बढी लािू भएको पाइन्छ।

कररब पाँिौ दे क्तख दशौं शताब्दीसम्म रोममा Corpus Juris Civilis, Jus civile, Jus

Gentium, Jus Naturale िस्ता Civil कािूिहरू कायाान्ियिमा रहेको पाइन्छ। दसौंदे क्तख बाह्रौं

शताब्दीसम्मको अिधिमा यस प्रणालीमा िमाि कािूि र प्रथाहरूको अधिपत्य रहि पुग्यो भिे
बाह्रौंदे क्तख अठारौं शताब्दीसम्म पुिः Corpus Juris Civilis लाई िै रोमभरी िै विस्तार िररयो र

सं वहताबद्ध कािूिी प्रणालीको विकासमा थप िे िा पुग्ि भएको दे क्तखन्छ। सि् १७८९-१७९४ को

फ्रान्सेली राज्यिाक्तन्तपधछ यस प्रणाली आिुधिकतातफा उन्मुख भयो। यस अिधिमा विधभन्न

सं वहताबद्ध कािूि िस्तै िेपोधलयि Pennal Code, शाक्तन्त सुरिा सम्बन्िी कािूि, मािि अधिकार
कािूि, दे िािी सं वहता १८०४, फौिदारी सं वहता १८१०, आद्वद कािूि िारी भएका धथए र यस
प्रणालीको व्यापकता बढ्दै िएको पाइन्छ।
2.२.३ Religious Law System
िमाशास्त्रलाई कािूि मान्ने िा िमाशास्त्रका आिारमा कािूि बिाई कायाान्ियि ििे खालको

प्रणालीलाई िाधमाक कािूि प्रणाली भिेर बुझ्ि सवकन्छ। विश्वमा प्रिधलत िमाका आिारमा यस्ता

कािूि प्रणालीहरू रहिे िरे का छि्। विश्वका अन्य कािूि प्रणालीहरूभन्दा यस कािूि प्रणाली
फरक प्रकृधत र िरररका पाइन्छ तर पधि विश्वका अधिकांश दे शहरूमा यस कािूिको प्रभाि

उल्लेखिीय रुपमा रहँदै आएको छ। यस कािूिी प्रणाली अन्तिात वहन्दू कािूिी प्रणाली, इस्लाधमक
कािूिी प्रणाली आद्वद पदाछि्।

ु मा
वहन्दू कािूि प्रणालीको प्रभाि िेपाल, भारत लिायत वहन्दू हरूको बाहुल्यता रहेको मुलक

रहेको पाइन्छ। वहन्दू कािूि भिेको वहन्दू िमाशास्त्र, िेद, पूराण, उपधिषद, िाधमाक सन्दे श
लिायत वहन्दू िमाशास्त्रले , वहन्दू हरूको आिरण र व्यिहारलाई अिुशाधसत, कताव्यधिष्ठ बिाउिका

लाधि धिमााण िररको िाधमाक धियमहरूको त्यस्तो समूह हो, िसलाई वहन्दू हरूले पालिा िरे को

हुिपु दाछ भन्ने िै हो। यसमा प्रणालीमा पधि कािूिको उत्पक्तिको स्रोत ईश्वरीय आज्ञा, िधु तस्मृधत
एिं िाधमाक ग्रन्थहरूलाई धलिे िररन्छ।
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यसै िरी ितामाि समयमा पधि इस्लाधमक कािूि प्रणाली विधभन्न दे शहरूले अिलम्बि् िदै

आईरहेका छि्। इस्लाम मान्यताअिुसार ईश्वर (Allah) लाई दै िी शक्तियुि सृविकताा र सं रिक

माधिन्छ। इस्लाम िमाले ईश्वरीय शासिको मान्यतामा कट्टर विश्वास राख्दछ र यस्तै कट्टर भाििा
विकास िरी इस्लामहरूले के कुरामा विश्वास ििुा पदाछ भन्ने कुराहरूको धििाारण िदै धियमहरूको
धिमााण िदाछ। यसमा कािूि प्रणालीमा Quran, Sunnah, Hadiith, Isma, Quiyas, प्रथा परम्पराहरू
आद्वदलाई कािूिको प्रमुख स्रोतको रुपमा धलिे िरे को पाइन्छ। (शमाा, २०१३)

त्यसै िरी मुन्िुममा आिाररत भई वकरातहरूले प्रथािधित कािूिहरूको अिलम्बि ििे

िरे का, बुद्ध िमाािलम्बी, इसाई, यहुदीहरूले पधि िमामा आिाररत भई केही कािूिी अभ्यासहरू
ििे िरे को पाइन्छ।

2.२.४ Socialist Law System
सि् १९१७ मा रुसमा समाििादको स्थापिासँिै यस कािूि प्रणालीको उत्पक्ति भयो।

रुसबािै प्रभावित भई पूिी यूरोपेली दे शहरू पोल्याण्ड, िमािी, हं िेरी, रुमेधिया, बुल्िेररया,

युिोस्लाधभया आद्वद दे शहरूमा सामािबादी कािूिी अििारणाले स्थाि धलदै आयो।तत्पश्चात् िीि,

धभयतिाम, उिर कोररया एिं युिा िस्ता दे शहरूमा पधि यसको प्रभाि पिा ियो। काला
माक्साद्बाारा प्रधतपाद्वदत िररएको र ले धिििारा रुसमा लािू िरे को साम्यिादी समाि र सो समाि

धिमााणका लाधि अपिाइिे राज्य व्यिस्था एिं कािूिी अििारणा िै समािबादी कािूिी प्रणालीको
आिार माधिन्छ।

माक्सािादी वििारिारा अिुरुप राज्य र कािूिको सम्बन्ि अन्योन्याधस्रत रहेको हुन्छ।

यद्वद राज्य रहँदैि भिे कािूिको पधि कुिै अक्तस्तत्ि हुि सक्दै ि, तसथा राज्य र कािूि एक
् राज्य र कािूिको सम्बन्िको धििाारण
अकााका सं घिक तत्िहरू हुि,् पूरक विषयहरू हुि।

आधथाक बिाििको आिारमा िररन्छ। समािमा ििी र िरीब ििा हुन्छि्। यस्तो ििा विभािि
हुँदा िरीब ििाको सिामा पहुँि पुग्ि सक्दै ि र उसले कािूिको धिमााण पधि ििा सक्दै ि। त्यसैले
ििाविहीि समािको स्थापिा िरी समािताको धसद्धान्तको आिारमा समािको विकास िररिुपदाछ।
समाििादी कािूिी प्रणालीका मूलभूत विशेषताहरु दे हाय बमोक्तिम रहेका छि्: (शमाा, २०१३)




सं वहतािद्ध कािूिको व्यिस्था,
सिाहारा ििाको अधििायकत्ि,
सम्पक्तिको रावष्ट्रयकरण,
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सामूवहक सम्पक्तिको व्यिस्था,

राज्यको सम्पक्तिको व्यिस्था आद्वद।

ु हरुको संसदीय विधि धिमााण प्रविया
२.3 केही मुलक
ु राज्य अमेररका, सं यि
ु अधिराज्य, फ्रान्स र िीिको
यस शीषाक अन्तिात सं िेपमा सं यि

कािूि धिमााणको प्रविया उल्ले ख िररएको छ।
ु राज्य अमेररका
२.३.१ सं यि

ु
सं यि
राज्य अमेररकामा वििावयकी अधिकार State Legislature र Federal Legislature

ु
(Congress) मा रहेको पाइन्छ। House of Representatives (HoR) र Senate को सं यि

स्िरुपलाई Congress भधिन्छ। House of Representatives (HoR) लाई तल्लो सभा र Senate
लाई माधथल्लो सभा भिेर बुझ्ि सवकन्छ। कािूि धिमााणमा यी दुिै सभाको भूधमका रहन्छ।

Member of Parliament ले आफू सदस्य रहेको सदिमा वििेयक प्रस्तुत ििा सक्दछ।

राष्ट्रपधतले िाहेमा कुिै सं सद सदस्यमाफात् सदिमा वििेयक पेश ििा लिाउि सक्दछि्। अथा
सम्बन्िी वििेयक House of Representatives (HoR) मा मार पेश िररन्छ तर Senate ले पधि

ु राज्य अमेररकाको सन्दभामा वििेयकका
अथा वििेयकमा सं शोिि प्रस्ताि पेश ििा सक्दछ। सं यि
प्रकार दे हाय बमोक्तिम रहेका छि्: (Senate, 2021)


सािािधिक वििेयक (Public Bill)
्
आमिािररकसँि सम्बक्तन्ित वििेयक िै सािािधिक वििेयक हुि।



धििी वििेयक (Private Bill)
कुिै समुह, सं घ सं स्था, सं िठिप्रधत लक्तित भई एिं कुिै खास विषयमा केन्िीत रही
्
प्रस्तुत िररिे वििेयक िै धििी वििेयक हुि।

संघमा विधि धिमााण प्रविया
सदिमा वििेयक पेश ििाका लाधि Congressman को अििारणा र दृविकोणका आिारमा

वििेयकको मस्यौदा कायारत कमािारी एिं िवकलबाि तयार िररन्छ। वििेयकको मस्यौदालाई
अध्ययिको लाधि सभाका सदस्यहरूलाई उपलब्ि िराइन्छ, साथै आिश्यक सुिाि तथा
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सहमधतको लाधि अिुरोि िररन्छ। तर Senate को हकमा भिे Senate को Clerk माफात् Senator

हरुलाई वििेयकको प्रधत उपलब्ि िराईन्छ। सदस्यलाई उपलब्ि िराईएको वििेयक सभाध्यि
(Speaker-HoR/President-Senate) माफात् सम्बक्तन्ित सभामा पेश िररन्छ। सभाध्यिले सो

वििेयक छलफलका लाधि सम्बक्तन्ित सधमधतमा पठाउँछ। सधमधतमा वििेयक उपर व्यापक
छलफल िररन्छ। सधमधतले वििेयकका सम्बन्िमा उपसधमधत बिाई िहि रुपमा वििेयकमा

छलफल िराउि सक्दछ। सदस्यहरुले छलफलका िममा उठाएका विषयलाई सं सदका सहयोिी
कमािारीहरूले वििेयकको मस्यौदामा समािेश िरी वििेयकलाई पररमािाि िदाछि्।

वििेयकलाई महत्िको आिारमा ििताको प्रधतवियाको लाधि पधि सािािधिक ििे/िििे

िररन्छ। ििताबाि प्राप्त सुिाि तथा सधमधतमा भएको छलफलको आिारमा वििेयकलाई सभाको
बैठकमा पेश ििे/िििे सम्बन्िमा मतदाि ििे िररन्छ। सधमधतका बहुमत सदस्यले वििेयकलाई
छलफलका लाधि सभाको बैठकमा पेश ििे िरी मतदाि माफात् अिुमधत द्वदएमा त्यस्तो वििेयक
सभामा पेश हुन्छ।

House of Representatives अन्तिातको सधमधतबाि छलफल भई सुिाि

सवहत प्राप्त

वििेयकलाई सभाको धियमािली अिुसार कायासूिी तोकी सभाको बैठकमा पेश िररन्छ। सधमधत

तथा उपसधमधतमा वििेयकका प्रत्येक दफामा भएका सं शोििलाई सामान्य बहुमतीय प्रणाली

बमोक्तिम मतदाि िरी पाररत िररन्छ। त्यसरी पाररत िरे को प्रधतिेदि सवहतको वििेयक सभाको
बैठक (फुल हाउस) मा पेश हुन्छ। सभाले सामान्यतया ध्िधि मतका आिारमा वििेयक पाररत
िदाछ।

House of Representatives ले पाररत िरे को वििेयकलाई स्िीकृधतका लाधि Senate मा

पठाइन्छ। सामान्यतया House of Representatives ले पाररत िरे र पठाएको वििेयकलाई Senate
का सम्बक्तन्ित सधमधतमा छलफल िररन्छ। House of Representatives ले पठाएको वििेयकको
कुिै व्यिस्थामा Senate ले क्तिि िबुिाएमा सो उपर पुिविािारका लाधि House of Representatives

मा पुिविािारको लाधि पठाईन्छ।त्यसरी पठाएको विषयमा House of Representatives ले पुिविािार
ु सधमधत (House of Representatives र Senate का सदस्य समािेश
ििरे मा Congress को सं यि
भएको) िसलाई Conference Committtee पधि भधिन्छ, मा छलफलका लाधि पठाईन्छ। त्यस्तो

ु
विषयमा सं यि
सधमधतले द्वदएको धिणाय िै अक्तन्तम मािी वििेयकलाई िुङ्गो लिाएपधछ त्यसलाई
स्िीकृधतका लाधि राष्ट्रपधत समि पठाईन्छ।

Congress बाि पाररत वििेयक राष्ट्रपधतले आफू समि प्राप्त भएको दश द्वदिधभर स्िीकृत

ििुा पछा। वििेयक उपर राष्ट्रपधतको क्तिि िबुिेमा धििले दश द्वदिधभर धभिो प्रयोि िरी वििेयक
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धिक्तश्िय िा खारे ि ििा सक्दछ। राष्ट्रपधतले कुिै वििेयकमा धभिो प्रयोि िरी स्िीकृत ििरे मा
त्यस्तो वििेयक Congress को सम्बक्तन्ित सदिमा वफताा पठाइन्छ। त्यसरी वफताा आएको
वििेयकलाई दुिै दुईधतहाइले पास िरे मा त्यस्तो वििेयक स्िीकृधतका लाधि राष्ट्रपधत
पठाईन्छ।

समि

ु अधिराज्य
२.३.२ सं यि
ु
सं यि
अधिराज्यमा द्विसदिात्मक व्यिस्थावपका रहेको छ। िितािारा धििााक्तित ६५०

ििा प्रधतधिधिहरु रहेको सदि (First Chamber) लाई House of Commons भधिन्छ भिे
प्रिािमन्रीको धसफाररसमा क्तशिा, स्िास्थ्य, विज्ञाि, कला तथा सं स्कृधत, कािूि लिायतका रावष्ट्रय
िीििमा ख्याधतप्राप्त व्यक्तिलाई महारािीबाि धियुि िररिे व्यक्ति, Hereditary Peers र
Archbishop एिं Bishops समेत रहिे सदि (Second Chamber) लाई House of Lords भधिन्छ।

House of Lords मा रहिे सदस्य सं ख्या धिक्तश्चत छै ि। तथावप िुि १०, २०२१ को तथ्याङ्क

ु अधिराज्यको Parliament भिेको
अिुसार हाउस अफ लडासमा ७८६ सदस्य रहेका छि् 1। सं यि
Queen in Parliament

सवहतको हो। House of Commons, House of Lords र Queen सवहतको

Composition िै Parliament हो।बेलायती कािूि प्रणाली प्रथा परम्परा तथा अदालतबाि प्रधतपाद्वदत

धसद्धान्तमा आिाररत छ भधिए तापधि कािूि धिमााण प्रवियामा व्यिस्थावपकाको महत्िपूणा भूधमका

ु अधिराज्यमा वििेयकलाई मुख्यतः दे हाय बमोक्तिम िधिाकरण िररएको पाइन्छः
रहेको छ। सं यि
(Parliament, 2021)


सािािधिक/सरकारी वििेयक (Public Bill) मन्रीिारा सदिमा प्रस्तुत हुिे वििेयक िै
सािािधिक वििेयक हो। यस वकधसमको वििेयकबाि आम िािररकलाई प्रभाि पिे

खालका कािूिहरू धिमााण हुिे िदाछ। अन्य वकधसमका वििेयकहरूभन्दा सं सदमा यस
वकधसमका वििेयक िै बढी प्रस्तुत हुिे िदाछि्। यस्ता वििेयकहरू सं सदको कुिै पधि
सदिमा प्रस्तुत ििा सवकिे व्यिस्था रहेको छ।


धििी सदस्य/िैरसरकारी वििेयक (Private Member’s Bill) मन्री िभएका सं सद
सदस्यहरु (MPs) एिं लडास् (Lords) हरूले सं सदमा प्रस्तुत ििे वििेयक िै धििी सदस्य

वििेयक हो। यस्तो वििेयक आमिािररकमा प्रत्यि प्रभाि ििे वकधसमको रहेको
हुन्छ।यो सािािधिक महत्िको कुिै एक मुद्दामा केन्िीत भएको हुन्छ।यस वकधसमका
वििेयकहरू न्यूि सं ख्यामा मार कािूि बिेको पाइन्छ।

1
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धििी वििेयक (Private Bill) कुिै धिक्तश्चत व्यक्ति िा सं स्थाका लाधि बिाइएका

् यस वकधसमका वििेयकहरूको धिमााणका लाधि
वििेयकहरू िै धििी वििेयक हुि।

स्थािीय धिकाय िा धििी सं स्थाहरू िस्ता सं िठिले मुख्य भूधमका खेल्दछि्। यस्ता
वििेयक कुिै एक सभामा पेश ििा सवकिे प्रिलि रहेको छ।


धमक्तित वििेयक (Hybrid Bill)

सािािधिक र धििी वििेयकको सं धमिण िै धमक्तित

वििेयक हो। यस वकधसमको वििेयकमा रहेका प्राििाि एिं व्यिस्थाहरूले आमिािररक
तथा धिक्तश्चत समुह िा धिकायलाई समेत उल्ले ख्य प्रभाि पादाछि्। यस वकधसमका
वििेयकले मुख्य िरे र कुिै एक धिक्तश्चत िेरको रावष्ट्रय महत्ि भएको विषयहरू सम्बन्िी

व्यिस्थालाई सुव्यिक्तस्थत िरे को हुन्छ। सािािधिक वििेयकभन्दा यस वििेयकले सं सदमा
बढी समय धलिे िदाछ।
विधि धिमााण प्रविया
सं सदमा अधिकांश वििेयकहरु सरकारले िै पेश िदाछ, िसलाई सरकारी वििेयक

भधिन्छ।सबै वििेयकहरु Bicameral Officies (Lords Offices and Commons Officies) मा पेश
हुन्छि् िसलाई Parliamentary Council भधिन्छ। Parliamentary Council मा पेश भएका

वििेयकहरुलाई Council Member हरूले सम्बक्तन्ित मन्रालयका अधिकारीसँि छलफल िरी
वििेयकलाई कािूिी ढाँिामा धमलाउिे काम िदाछि्।


First Reading
House of Commons मा पेश भएको वििेयकलाई सो सदिको बैठकमा सम्बक्तन्ित

मन्रीले पेश िदाछ। त्यसरी वििेयक प्रस्तुत िदाा वििेयकको िाम र वििेयक पेश ििुा
पिााको कारण तथा वििेयकमा समािेश भएका मुख्य मुख्य व्यिस्थाहरुको बारे मा वििेयक
प्रस्तुतकतााले सरकारी िारणा प्रस्तुत िदाछ।त्यसपधछ House of Commons ले त्यस्तो वििेयक
प्रकाशि िदाछ।


Second Reading
वििेयक प्रकाशि भएको कम्तीमा दुई हप्ता पधछ वििेयकको सम्बन्िमा Second

Reading को प्रविया शुरु हुन्छ। यस प्रवियामा House of Commons मा वििेयकको
सै द्धाक्तन्तक पि तथा वििेयकमा समािेश मुख्य मुख्य प्राििािहरुको बारे मा सदस्यहरुले आफ्िा
िारणाहरु राख्ने िदाछि्। छलफलका िममा सिापि, विपिी दलका सदस्य तथा अन्य
स्ितन्र सदस्यले उठाएका विषयलाई सभाध्यिमाफात् सम्बक्तन्ित मन्रीले सम्बोिि िदाछ।
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छलफल समाप्त भएपधछ प्रस्तुत वििेयकलाई त्यसको आिश्यकता तथा औक्तित्यताको आिारमा
छलफलका लाधि अिाधड बढाउिे िा िबढाउिे विषयमा मतदाििारा धिणाय िररन्छ। सभाले

प्रस्तुत वििेयकलाई थप छलफलका लाधि प्रविया अक्तघ बढाउिे स्िीकृधत द्वदएमा सभाले
दफािार छलफलका लाधि सम्बक्तन्ित सधमधतमा पठाउँछ।

Second Reading को िममा सं सदमा उठे का विषय समेतका आिारमा सधमधतमा

वििेयक दफािार छलफल िररन्छ। पेश भएको वििेयकमा ििुा पिे सं शोििका सम्बन्िमा

सधमधतले सम्बक्तन्ित विषयका विज्ञ तथा सरोकारिाला समूहलाई पधि क्तिकाई वििेयकको

अन्तरिस्तु र सं शोििका लाधि परे का प्रस्तािको बारे मा छलफल िरी राय सुिाि धलिे
िदाछ। सधमधतमा छलफल िदाा सरकारी वििेयकको हकमा सामान्यतया समय ताधलका
बिाएर छलफल िलाउँदछ। सधमधतमा दफािार छलफल सवकएपधछ सधमधतले प्रस्तुत
वििेयकका सम्बन्िमा परे का सं शोििलाई स्िीकार ििे िा िििे सम्बन्िमा सधमधतको
सभापधतले मतदाििारा िुं िो लिाउँछ। प्रत्येक दफालाई दफािार रुपमा मतदाििारा िुं िो
लिाएपधछ सोको प्रधतिेदिसवहतको वििेयक House of Commons मा पेश हुन्छ।


Third Reading
Third Reading लाई सधमधतबाि प्रधतिेदि

सवहत प्राप्त पररमाक्तित
ा वििेयक उपर

House of Commons मा छलफल ििे अक्तन्तम मौकाको रुपमा धलईन्छ। सधमधतबाि भएको

सं शोिि उपर समेत यो अिधिमा House of Commons मा व्यापक छलफल िरी थप

पररमािाि ििा सदस्यहरुलाई अिसर द्वदईन्छ। House of Commons मा भएको छलफलबाि
वििेयकमा कुिै सं शोिि ििा िा भएको सं शोििलाई पररमािाि ििुा पिे भएमा यो अिधिमा

सभाले आिश्यक सं शोिि िरी वििेयकलाई मतदाििारा बहुमतले पाररत िरे मा त्यस्तो
वििेयक प्रधतिेदि सवहत House of Lords मा पठाइन्छ।
House of Lords मा वििेयक पेश ििे
House of Commons बाि पाररत वििेयक उपर House of Lords मा पधि House of

Commons मा िस्तै प्रविया दोहोररन्छ। House of Lords मा प्राप्त वििेयक र सोमा House of
Commons ले िरे को सं शोििको सम्बन्िमा व्यापक छलफल िररन्छ। House of Lords ले

वििेयकका सम्बन्िमा House of Commons ले िरे को सं शोििलाई स्िीकार िरे मा त्यस्तो वििेयक
House of Commons मा वफताा पठाउँछ।यद्वद House of Commons ले िरे को सं शोििलाई House

of Lords ले स्िीकार ििरे मा त्यसरी स्िीकार ििरे को प्राििािको सट्टामा सं शोिि िा िैकक्तल्पक
प्राििाि प्रस्ताि िरी वििार ििाको लाधि House of Commons मा पठाउँदछ।
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House of Commons बाि पाररत वििेयक उपर House of Lords ले स्िीकार ििरे को िा

House of Lords बाि प्राप्त सं शोिि िा िैकक्तल्पक प्रस्तािमा दुिै सदिले आपसी समिदारी िरी
धिणायमा पुग्िु पिे हुन्छ। त्यस्तो विषयमा दुिै सदिका सदस्य भएको सधमधतमाफात् वििेयकमा
उठे को वििाद समािाि िररन्छ।

Money Bill, House of Commons मा मारै प्रस्तुत िररन्छ भिे अरु वििेयकहरू िुिसुकै

सभामा प्रस्तुत हुि सक्छ। House of Lords मा उत्पक्ति भएको वििेयकको सम्बन्िमा पधि माधथ
उक्तल्लक्तखत प्रविया िै अिलम्बि िररन्छ। दुिै सदिबाि पाररत भएको वििेयक स्िीकृधतका लाधि
महारािी समि पठाइन्छ। महारािीबाि स्िीकृत भएपधछ वििेयकले पूणत
ा ा प्राप्त िदाछ।
२.३.३ िििादी िणतन्र िीि 2
रावष्ट्रय ििकंग्रेस (National People's Congress-NPC) ििबादी िणतन्र िीिको मुख्य

शक्ति केन्ि तथा िीिको सबैभन्दा उच्ि वििावयकी धिकाय हो। रावष्ट्रय ििकंग्रेस र स्थायी

सधमधत दुिैले िीिको वििावयकी अधिकारको प्रयोि िदाछि्। रावष्ट्रय ििकंग्रेसलाई सं वििाि
सं शोिि ििे, सं वििािको कायाान्ियिको अिुिमि ििे, फौिदारी र दे िािी कािूि लिायत अन्य

आिारभूत कािूि धिमााण ििे िस्ता वििावयकी अधिकार रहेको छ। रावष्ट्रय ििकंग्रेसको स्थायी
अङ्गको रुपमा रावष्ट्रय ििकंग्रेस स्थायी सधमधत (NPC Standing Committee) रहेको छ। यस

सधमधतले NPC ले िै ििे/बिाउिे भिी तोवकएका बाहेकका सबै विषयको वििावयकी अधिकार
राख्दछ। सं वििाि र अन्य कािूिको व्याख्या ििे अधिकार पधि यस सधमधतमा रहेको छ भिे
NPC ििसेको समयमा यस सधमधतले NPC ले बिाएका कािूिहरू सं शोिि ििे पधि िदाछ।

स्थायी सधमधत अन्तिात विधभन्न सधमधतहरु रहेका हुन्छि् िस्तै ः सं वििाि तथा कािूि सधमधत रावष्ट्रय
ििकंग्रेसको बैठक प्रत्येक िषा मािा मवहिामा बस्िे िदाछ। रावष्ट्रय ििकंग्रेसको प्रत्येक िषाको
बैठक सञ्चालि ििाको लाधि सभापधत र महासक्तििको ियि हुन्छ।

रावष्ट्रय ििकंग्रेस स्थायी सधमधतमा ििकंग्रेसको प्रमुख सवहत १५० ििा सदस्य हुन्छि्

भिे प्रत्येक दुई मवहिामा स्थायी सधमधतको बैठक बस्िे िदाछ। स्थायी सधमधत अन्तिात वििावयकी

आयोि (Legislative Affairs Commission-LAC) रहेको हुन्छ। वििावयकी आयोिमा धिमााण ििुा
पिे कािूिको विषयिस्तु अिुसार विधभन्न उपसधमधत रहि सक्िे व्यिस्था छ, िसलाई ब्यूरो
भधिन्छ।

2
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राज्यपररषद् (State Council) िीिको प्रमुख प्रशासकीय अङ्ग हो। राज्यपररषद् अन्तिात

वििावयकी व्यिस्था कायाालय (Legislative Affairs Office- LAO) रहेको हुन्छ। यसको काम
पाररत हुिपु िे कािूिको मस्यौदालाई अक्तन्तम रुप द्वदिे र कािूि धिमााण कायामा राज्यका अन्य
अङ्गसँि समन्िय ििे रहेको पाइन्छ।
विधि धिमााण प्रविया
िीिमा िेरैिसो कािूि धिमााणको प्रस्तािको शुरुिात सम्बक्तन्ित मन्रालयबाि हुन्छ।

मन्रालयले आिश्यक कािूिको विषयमा विधभन्न विज्ञ, सरोकारिाला सरकारी तथा िैरसरकारी

धिकायको सुिाि समेतको आिारमा आिश्यक अध्ययि अिुसन्िाि िरी प्रधतिेदि तयार िदाछ।

त्यस्तो प्रधतिेदि सवहतको प्रस्ताि सम्बक्तन्ित मन्री िा िेता माफात् वििावयकी व्यिस्था कायाालय
(Legislative Affairs Office-LAO) मा पेश हुन्छ।

वििावयकी व्यिस्था कायाालयमा प्राप्त प्रस्तािको सम्बन्िमा अध्ययिको लाधि कायाालयले

रावष्ट्रय ििकंग्रेसमा पठाउँदछ। ििकंग्रेसमा प्राप्त प्रस्ताि स्थायी सधमधत प्रमुख, वििावयकी आयोि
र क्तिधिया कम्यूधिि पािीका िेताहरु

समि छलफल तथा सुिािको लाधि वितरण िररन्छ।

त्यसै िरी विधभन्न सरकारी तथा िैरसरकारी धिकाय तथा सरोकारिालाहरूसँि कािूिको मस्यौदा
उपर सुिाि धलिे िररन्छ र ती धिकायबाि प्राप्त सुिािको आिारमा वििावयकी व्यिस्था कायाालय
(Legislative Affairs Office- LAO) कायाालयले वििेयकको प्रस्तािलाई पररमािाि िदाछ।

हरे क वििेयकको सम्बन्िमा वििावयकी आयोि र वििावयकी व्यिस्था कायाालयले

प्रस्तािको प्राथधमकता धििाारण िदाछि्। त्यस्तो प्राथधमकता स्िीकृधतका लाधि Standing

Committtee र State Council मा स्िीकृधतका लाधि पठाइन्छ। स्िीकृत भएपश्चात् सम्बद्ध

मन्रालयलाई आिामी िषाको िावषाक वििावयकी योििामा परे को िािकारी िराइन्छ। िावषाक
वििावयकी योििामा परे को विषयमा १२ मवहिा दे क्तख १८ मवहिाधभर कािूिको मस्यौदालाई

अक्तन्तम रुप द्वदिु पिे हुन्छ।NPC मा प्राप्त कािूिको मस्यौदालाई ििकंग्रेसको सं वििाि तथा
कािूि सधमधतले पुिरािलोकि िरी प्रधतिेदि तयार िरी रावष्ट्रय ििकंग्रेस र राज्यपररषदको प्रमुख
समि पेश िदाछ।

NPC समि वििेयक पेश िदाा सभापधतमाफात् मार पेश हुन्छ।तर कवहले काही NPC

को सभापधतको अिुमधतबाि Standing Committee, State Council तथा Special Committee
तफाबाि समेत NPC समि वििेयकको मस्यौदा पेश ििा सवकन्छ। NPC को कुिै पधि सदस्यले

व्यक्तिित रुपमा NPC समि वििेयक पेश ििा सक्दै ि। धसद्धान्ततः सभापधतले स्िीकृधत द्वदएमा
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तीस िा सोभन्दा बढी NPC सदस्यले सामुवहक रुपमा कुिै वििेयक NPC मा पेश ििा सवकिे
ँ ै ि।
भए तापधि त्यस्तो वििेयक पास हुि सक्िे सम्भाििा दे क्तखद

सभापधतले छलफलका लाधि NPC मा पेश िरे को वििेयकको सम्बन्िमा वििावयकी

व्यिस्था कायाालय (LAO) बाि प्राप्त प्रधतिेदि उपर कािूि सधमधत र सम्बक्तन्ित Special
Committee मा व्यापक रुपमा छलफल िररन्छ। सधमधतहरुमा भएको छलफलको आिारमा
तयार िररएको पररमाक्तित
ा मस्यौदा उपर NPC र State Council ले तीि पिकसम्म िहि छलफल

िदाछि्। वििेयक उपर पवहलो पिक छलफल िररसकेपधछ सािािधिक रुपमा िेबसाईिमा राखी

सम्बक्तन्ित विज्ञ, प्राज्ञ तथा सरोकारिाला धिकायबाि सािािधिक रुपमा सुिाि धलि सक्िे अधिकार

NPC लाई रहेकोछ। त्यसरी सुिाि धलएकोमा प्राप्त सुिाि समेतको आिारमा कािूिको

मस्यौदालाई अक्तन्तम रुप द्वदइन्छ। अक्तन्तम रुप द्वदइएको वििेयकलाई सभापधतले स्िीकृधतका लाधि
सभा

समि पेश िरे पधछ भोविङ्गिारा वििेयक पाररत ििे िा िििे कुराको धिणाय िररन्छ।

सामान्यता वििेयकहरु बहुमतिारा पाररत िररन्छ। पाररत भएको वििेयक िारी ििाका लाधि
लाधि राष्ट्रपधत

समि पेश िररन्छ। NPC को बैठकले पाररत िरे को वििेयकमा राष्ट्रपधतले कुिै

सं शोिि ििा िा पुिविािार ििा सक्दै िि्। राष्ट्रपधतबाि वििेयक िारी ििे स्िीकृधत द्वदएपधछ िा
प्रमाणीकरण िरे पधछ वििेयकले कािूि बन्दछ।
२.३.४ फ्रान्स

3

फ्रान्समा National Assembly (तल्लो सदि) र Senate (माधथल्लो सदि) िरी द्विसदिात्मक

व्यिस्थावपका रहेको छ। National Assembly मा प्रत्यि धििाािििारा ि ुधिएका ५७७ सदस्य
रहेका हुन्छि्। Senate मा ३४८ ििा सदस्य रहेका हुन्छि्।4 फ्रान्सको सं वििाि अिुसार सं सदमा
सं सद सदस्यहरु रहेको स्ितन्र आयोि िठि िररएको हुन्छ। िसले सरकारी तथा िैरसरकारी
वििेयकको सम्बन्िमा सदिलाई समय समयमा राय सुिाि द्वदिे काया िदाछ।
विधि धिमााण प्रविया
सं सदमा पेश हुिे सरकारी वििेयक मक्तन्रपररषद्बाि स्िीकृत भएको हुिपु दाछ। िैर

सरकारी सं सद सदस्यले पधि सदिमा वििेयक पेश ििा सक्दछि्। सरकारको तफाबाि प्रस्तुत
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Art 24 of the France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008.
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हुिे वििेयक प्रिािमन्री िा धििको तफाबाि अधिकृत िररएको मन्रीिारा प्रस्तुत िररन्छ।अथा
वििेयक (Money Bill) सरकारी वििेयकको रुपमा National Assembly मा मार पेश िररन्छ भिे
अन्य सािारण वििेयक िुिसुकै सदिमा पधि पेश ििा सवकन्छ।

सं सदमा कुिै िैरसरकारी वििेयक पेश भएकोमा त्यस्तो वििेयक (मूल िा सं शोिि

वििेयक) लाई त्यसको सान्दधभाकता, औक्तित्यता र सरकारको िीधत सं ित भए/िभएको विषयमा
सरकारले अध्ययि िदाछ। यद्वद त्यस्तो वििेयक सरकारी िीधत विपरीत रहेको दे खेमा सरकारले

सो वििेयक सरकारी वहत विपरीत रहेको आदे श िारी िदाछ। त्यसरी कुिै िैरसरकारी वििेयकमा
सरकारले क्तिि िबुिाएमा र सो कुरा सभाध्यिलाई क्तिि िबुिेमा त्यस्तो वििेयकलाई सभाध्यिले
सरकारी िीधत विपरीत भए िभएको सम्बन्िमा

(Constitutional Council) समि पठाउँदछि्।

धिणाय ििा सं वििाि बमोक्तिम सं िैिाधिक पररषद्

सदिमा पेश भएका वििेयकहरु सरकार िा सं सद सदस्यको अिुरोिमा कुिै एक िा

एकभन्दा बढी स्ितन्र आयोिमा पठाइन्छ। आयोिमा प्राप्त हुि आएका वििेयक उपर आयोिले

छलफल िरी वििेयकको पि िा विपिमा िा त्यसमा आिश्यकता अिुसार कुिै सं शोिि ििुा
पिे भए सो समेत उल्लेख िरी सुिाि सवहतको प्रधतिेदि सदिमा वफताा पठाउँछ। स्ितन्र
आयोिबाि प्राप्त प्रधतिेदि सो आयोिको अध्यि िा सभापधतले सदिमा पेश िदाछ।

स्ितन्र आयोिबाि सदिमा प्राप्त हुि आएको वििेयक उपर वििेयकको सै द्धाक्तन्तक पिमा

सदिमा छलफल िररन्छ। सरकारी वििेयकको हकमा सदिमा छलफल िदाा सम्बक्तन्ित मन्रीले

छलफलमा उठे का विषयमा सभामा ििाफ द्वदिे तथा छलफललाई सहिीकरण ििुा पिे हुन्छ।

वििेयक उपरको सै द्धाक्तन्तक छलफल समाप्त भएपधछ वििेयकमा दफािार छलफल शुरु हुन्छ।
वििेयकको प्रत्येक दफा, उपदफामा मतदाििारा पाररत िदै िािु पदाछ। पाररत भएपधछ सो

वििेयकलाई अको सदिमा पठाईन्छ। एउिा सदिबाि पाररत भएको वििेयक अको सदिमा पेश
भए पधछ सो सदिले पधि अक्तघल्लो सदिले पूरा िरे को प्रविया अिुसार िै वििेयकलाई पाररत
िदाछ।

National Assembly मा पेश भएको Money Bill िाधलस द्वदिधभर पाररत िररसक्िु पछा।

िालीस द्वदिधभर पाररत िभएमा सरकारले सो वििेयक Senate मा पठाउि सक्छ। त्यसरी प्राप्त
हुि आएको Money Bill लाई Senate ले दुई हप्ताधभर पाररत ििुा पदाछ। सं सदले वििेयक पेश

भएको सिरी द्वदिसम्म पधि वििेयक पास ििरे मा सरकारले त्यस्तो विषयमा अध्यादे श िारी ििा
सक्दछ।
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कुिै कारणबाि एउिा सदिले पाररत िरे को वििेयक िा सो को कुिै प्राििािलाई अको

सदिले स्िीकार ििरे मा िा सो विषयमा फरक िारणा राखेमा सरकारले त्यस्तो विषय सं वििाि

ु
बमोक्तिम दुिै सदिका सदस्य रहेको सं यि
सधमधत (Joint Committee) मा पठाउि सभालाई
ु सधमधतबाि वििेयकका वििाद्वदत विषयमा सहमधत कायम भएपधछ त्यसलाई
अिुरोि िदाछ। सं यि

सम्बक्तन्ित सदिमा वफताा पठाईन्छ। त्यसरी प्राप्त वििेयकलाई क्तस्िकृधतका लाधि राष्ट्रपधत समि
ु सधमधतमा पधि वििेयकमा सहमधत हुि सकेि भिे सो वििेयक National
पठाईन्छ। यद्वद सं यि

Assembly मा छलफलका लाधि पठाईन्छ। त्यसरी प्राप्त वििेयक National Assembly ले छलफल
िरी बहुमतले पाररत िरे पधछ स्िीकृधतका लाधि राष्ट्रपधत समि पठाईन्छ।
िैविक कािूि (Organic Law) पाररत ििे विधि
फ्रान्समा सं वििाि कायाान्ियिसँि सम्बक्तन्ित केही विशेष खालका कािूिहरु (िस्तै ः

Money Bill, धििाािि सम्बन्िी वििेयक, सामाक्तिक सुरिा सम्बन्िी वििेयक)लाई िैविक कािूि-

सं स्थाित कािूि (Institutional Act) भधिन्छ। फ्रान्समा सािारण कािूि (Ordinary Law) र िैविक
कािूि (Organic Law) धिमााण प्रवियामा केही धभन्नता रहेको छ।

फ्रान्सको National Assembly ले सि् १९५८ मा ियाँ सं वििाि बिाउँदै िदाा तत्कालीि

अन्तररम सरकारलाई अन्तररमकालमा शासि व्यिस्था सञ्चालि ििा आिश्यक केही अध्यादे श
िारी ििे विशेष अधिकार द्वदएको धथयो िसलाई ितामाि सं वििािले आत्मसात िरे को छ। ती
अध्यादे शको सं ख्या करीब तीसििा रहेका छि् िसमा आधथाक वििेयक, धििाािि सम्बन्िी वििेयक,

सामाक्तिक सुरिा सम्बन्िी वििेयक पदाछि। यी कािूिहरुलाई फ्रान्समा िैविक कािूि (Organic
Law) भधिन्छ। िैविक कािूिहरुको सं शोिि िा ियाँ कािूि बिाउिु परे मा सो सम्बन्िी वििेयक

सरकारी वििेयकको रुपमा िुिसुकै सदिमा पेश ििा सवकन्छ। त्यसरी पेश भएको वििेयकमा
१५ द्वदिसम्म कुिै छलफल िा मतदाि भएि भिे त्यस्तो वििेयक सािारण वििेयकको रुपमा

कायम हुन्छ। त्यसै िरी त्यस्तो वििेयकलाई Senate ले िैविक वििेयकको रुपमा स्िीकार ििा
िसकेमा िा अस्िीकार िरे मा उि वििेयक National Assembly को बहुमतबाि पाररत िरे मा

Senate को स्िीकृधत आिश्यक पदै ि। तर Senate को धििाािि सम्बन्िी वििेयकको हकमा
Senate बाि समेत स्िीकृत हुिपु दाछ।

सं वििािअिुसार िैविक कािूि सम्बन्िी वििेयक पेश भएको सदिमा पेश भएको धमधतले

६ हप्ताधभर र अको सदिमा पेश भएको धमधतले ४ हप्ताधभर त्यस्तो वििेयक उपर छलफल
िररसक्िु पिे हुन्छ। सं सदबाि पाररत भएको Constitutional Council मा पठाउिु पछा।
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Constitutional Council ले िैविक कािूि सं वििाि सम्मत भएको कुराको प्रमाक्तणत िरे पधछ मार
त्यस्तो वििेयक स्िीकृधतका लाधि राष्ट्रपधत समि पेश िररन्छ।
२.४ िेपाल सन्दभा
परम्पराित रुपमा तत्कालीि समयमा सम्बोिि ििे िरी धलच्छिीकालबािै विधभन्न रुपमा

(िधु त स्मृधत, भोिपर, ताम्रपर, ताँडपर, क्तशलालेख हुँदै मािि न्यायशास्त्र लिायत रुपमा)

कािूिहरू िारी भएको पाइन्छ। कािूि धिमााणलाई सुव्यिक्तस्थत ििे अििारणा िेपालमा
ु ी ऐिलाई आिारको रुपमा
ऐधतहाधसक दृविकोणबाि हेदाा वि. सं . १९१० मा िारी भएको मुलक

धलि सवकन्छ। तथावप वि. सं . २००७ सालको प्रिातन्रपश्चात् यो प्रवियामा केही सुिार भई
वि. सं . २०१५ को सं वििाि बमोक्तिम िठि भएको व्यिस्थावपकाले िरे को अभ्यासलाई िै

आिुधिक समयको कािूि धिमााणको प्रारक्तम्भक िधतको रुपमा धलि सवकन्छ। ितामाि समयसम्म

आइपुग्दा यसको िविलता, सघिता एिं अन्तरिस्तुमा व्यापक पररिताि िा परररकृत भएको छ।
2.४.१ वििेयकको ििीकरण

सवकन्छः

सामान्यतः िेपालको सन्दभामा वििेयकलाई मुख्यतः तीि आिारमा ििीकरण ििा

1. वििेयकको विषयिस्तुको आिारमा


अथा वििेयकः कर लिाउिे, उठाउिे, पररिताि ििे, खारे ि ििे, िा कर

प्रणालीलाई व्यिक्तस्थत ििे, सक्तञ्चत कोष एिं अन्य सरकारी कोषको प्रयोि ििे,

िेपाल सरकारले ऋण प्राप्त ििे, िमाित व्यिस्थापि ििे लिायतको आधथाक
दावयत्िसम्बन्िी विषय, सरकारी कोषमा प्राप्त हुिे सबै रािस्ि, ऋण असुलीबाि
प्राप्त रकम एिं अिुदािको रकम एिं िेपाल सरकारको ले खाको लेखा पररिण

ििे विषय िा उपरोि सबै विषयहरूसँि प्रत्यि सम्बन्ि भएका प्रासं धिक
विषयहरू

तर अिुमधत पर दस्तुर, धििेदि दस्तुर

िस्ता शुल्क दस्तुर िा िररिािा िा

कैद हुिे विषय िा स्थािीय तहले लिाउिे दस्तुर शुल्क सम्बन्िी विषयसमेत
अथा वििेयक िमाधििे

कुिै वििेयक अथा वििेयक हो िा होइि भन्ने प्रश्न उठे मा सभामुखको धिणाय िै
अक्तन्तम हुिे।
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सािारण वििेयकः अथा वििेयक, विधभन्न सुरिा धिकायसँि सम्बक्तन्ित
वििेयक,

सं वििाि

सं शोिि

सम्बन्िी

वििेयक

एिं

यी

विषयहरूका

माधमलाहरूमा असर िपािे वििेयकलाई सािारण वििेयकको रुपमा बुक्तिन्छ,
यस प्रकारका वििेयकहरूको विषय असीधमत हुन्छ।

2. प्रस्तुतकतााको आिारमा


सरकारी वििेयकः मन्रीले सं सदमा प्रस्तुत ििे वििेयकलाई िै सरकारी वििेयक
भधिन्छ। यस प्रकारको वििेयकको मस्यौदा सरकारी तिरबाि िररन्छ। सं वििाि
बमोक्तिम अथा वििेयक, िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी िा सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल

लिायत सुरिा धिकायसँि सम्बक्तन्ित वििेयक सरकारी वििेयकको रुपमा मार

प्रस्तुत ििा सक्िे व्यिस्था रहेको दे क्तखन्छ। िेपालमा यस वकधसमको वििेयकको
प्रिलि बढी रहेको छ।


िैरसरकारी वििेयकः मन्री बहाल रहेका सं सद सदस्यबाहेकका सं सद सदस्यले

आफू सदस्य रहेको सभामा प्रस्तुत ििे वििेयक िै िैरसरकारी वििेयक हो। यस
वकधसमको वििेयकको मस्यौदा सं सद सदस्यको अग्रसरता तथा प्रत्यि सलं ग्ितामा

हुिे िदाछ। वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्य सं सदको सदस्य िरहेमा िा िभएमा िा
ँ ै प्रस्तुतकताा सदस्य मन्री भएमा त्यस्तो वििेयक दताा
यस्तो वििेयक पाररत िहुद
लितबाि हट्छ।

3. तात्पयाका आिारमा


मूल वििेयक र आक्तित वििेयकः

कुिै मूल विषयको वििेयक र सम्बद्ध कुिै

पिसँि मारै सम्बक्तन्ित िा मूल वििेयकमा आक्तित भई आएको वििेयकलाई
सं केत ििा िमशः मूल वििेयक र आक्तित वििेयक भिी ििीकरण िररन्छ।

मूल वििेयक र आक्तित वििेयक सँिसिै प्रस्तुत हुि सक्दछि्। तर मूल वििेयक
पाररत िभईकि आक्तित वििेयक सं सदबाि पाररत ििा पाइदै ि।


सं शोिि वििेयकः पवहल्यै कायाान्ियिमा रहेको ऐिका केही व्यिस्थालाई सं शोिि
ििाका लाधि ल्याइिे वििेयक सं शोिि वििेयक हो। यस्तो वििेयकले प्रिधलत

कािूिको कुिै व्यिस्था अथाात ् कुिै ऐिको कुिै दफालाई हेरफेर िा थपघि ििा
सक्दछ।
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सं वहताकरण वििेयकः वििेयकहरूको अन्तरिस्तु, उद्देश्य एिं आिुषंधिकता एकै
प्रकृधतको रहेमा यस्ता वििेयकहरूलाई एकीकृत िरी सं वहतािद्ध ििा बिेको
वििेयक सं वहताकरण वििेयक हो।



अध्यादे श

प्रधतस्थापि

वििेयकः

सं सदको

अधििेशि

ििलेको

अिस्थामा

सरकारबाि िारी अध्यादे श सं सदको अधििेशि सुिारू भएपधछ धियमािुसार दुिै
सभाको बैठकले स्िीकार िरे मा उि अध्यादे शलाई प्रधतस्थापि ििे उद्देश्यले
प्रस्तुत िररिे वििेयकलाई अध्यादे श


प्रधतस्थापि वििेयक भधिन्छ।

म्याद थप वििेयकः प्रिधलत ऐिको व्यिस्था बहाल रहिे अिधि िा धिक्तश्चत धमधत
तोवकएको रहेछ तर अपयााप्त रहेको िा कुिै अन्य कारणले म्याद थप ििुा पिे

आिश्यकता र औक्तित्यका कारणबाि प्रस्तुत हुिे वििेयक म्याद थप वििेयक
हो। यो सं शोिि वििेयककै एउिा रुप हो। कुिै सक्तन्ि सिौताको म्याद थप,
अिुमोदि, सक्तम्मलि, स्िीकृधत िा समथाि ििे कुिै ऐिको प्राििाि/दफा लािू

हुिे धमधत सदिमा प्रस्तुत िरी समथाि ििाउिे वििेयकलाई समेत म्याद थप
वििेयक भधिन्छ।


सं वििाि संशोिि वििेयकः सं वििािको अिीिमा रही सं वििािकै कुिै कुरालाई
सं शोिि, खारे ि, पररमािाि, पररिताि िा थप ििे प्रयोििले प्रस्तुत हुिे
वििेयकलाई सं वििाि सं शोिि वििेयक भधिन्छ।



साविकको प्राििाि ििाउिे वििेयकः साविकमा रहेको व्यिस्था अन्य कुिै कािूिी
प्राििािका कारण धिक्तस्िय रहेको, खारे ि भएको िा लािू िरहेको तर उि

व्यिस्था पुिः लािू िराउि िाञ्छिीय दे क्तखएको अिस्थामा प्रस्तुत हुिे वििेयक

साविकको प्राििाि ििाउिे वििेयक हो। यो वििेयक पधि सं शोिि वििेयकको
एक रुप हो।


पूरक वििेयकः कुिै एक वििेयकको प्राििािहरू लािू ििा िराउि िा स्पिता

द्वदि िा पूणत
ा ा प्रदाि ििा आिश्यक दे क्तखएमा प्रस्तुत हुिे वििेयक पूरक वििेयक
हो।

2.४.२ वििेयकको आिारभूत ढाँिा
विधि धिमााण एक िविल विषय हो। यो एक विज्ञाि र कला पधि हो। विधि मस्यौदाको

धिक्तश्चत ढाँिा हुन्छ। धििााररत ढाँिा अिलम्बि ििररएको मस्यौदा वििेयक हुि सक्दै ि भिे

अक्तख्तयारप्राप्त अधिकारी िा अङ्ग/धिकायबाि स्िीकृत प्रविया पूरा िभएको मस्यौदा पधि वििेयक
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हुि सक्दै ि। हाम्रो सन्दभामा वििेयकका दे हायका आिारभूत अङ्गहरू न्यूितम रुपमा पधि अधििाया
अिलम्बि िररएको हुि ु पदाछः

1. बावहरी पृष्ठमा वििेयकको िाम, िषा लिायतका वििरण,
2. पवहलो धभरी पृष्ठमा उद्देश्य र कारण उल्लेख हुिपु िे र प्रस्तुतकताा सदस्य िा मन्री िाम
हुिपु िे,

3. वििेयक ऐि बिेपधछ आधथाक व्ययभार हुिे रहेछ भिेदेक्तख वििेयकको साथमा खिासम्बन्िी
दफाहरूप्रधत ध्याि आकवषात िरी पिके र सालबसाली खिाको अिुमाधित विस्तृत वििरण
सवहतको आधथाक विप्पणी,

4. वििेयकमा कािूि बिाउिे अधिकार प्रत्यायोिि ििे प्राििाि रहेको भए त्यसको कारण,

प्रत्यायोक्तित अधिकार अन्तिात बिाइिे कािूिको प्रकृधत र सीमा तथा त्यसबाि पिा सक्िे
प्रभािप्रधत ध्यािाकषाण सवहतको विस्तृत विप्पणी,

5. सं शोिि वििेयक हो भिे साविकको व्यिस्था, प्रस्तावित व्यिस्था, सं शोिि ििुा पिे कारण
उल्लेख िररएको तीि महले फारम,

6. मूल वििेयक हो भिे हरे क दफाको ब्याख्यात्मक विप्पणी,
7. प्रस्ताििा र विधि धिमााण सुर- यस्तो वििेयकको उद्देश्य सं क्तिप्त रुपमा र स्िीकृत द्वदिे
सं सदको (सं घीय सं सद) को िाम ले क्तखन्छ,

िस्तै “. . . . . .व्यिस्था ििा िाञ्छिीय

भएकोले सं घीय सं सदले यो ऐि बिाएको छ।”

8. वििेयकको दफा १मा सं क्तिप्त िाम र प्रारम्भबाि शुरु िरी ऐिकै रुपरे खामा विधभन्न
पररच्छे द र पररच्छे द शीषाक, दफा र दफा शीषाक, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड,

प्रधतिन्िात्मक व्यिस्था/अपिाद, स्पिीकरण/उदाहरण/ििव्य/माक्तिि
ा ल िोि, रुपान्तरण,
खारे िी, अिुसूिी आद्वदको धसलधसलािद्ध दफािम अिुसार समाप्त भएपधछ वििेयकले
पूणत
ा ा प्राप्त िदाछ।

2.४.३ सं सदधभर विधि धिमााणसम्बन्िी िरणहरू

धिद्वदाि

प्रिधलत सं वििाि एिं सभाका धियमािलीहरूले विधि धिमााण सम्बन्िी प्रविया/िरणहरू
िरे का

हुन्छि्।

स्पि

उल्ले ख

िभएका

विषयिस्तुका

सम्बन्िमा

सं सदीय

अभ्यास/प्रिलिलाई समेत आिार धलई कायासम्पादि ििे िररन्छ। यस उपशीषाकमा हाल प्रिधलत
विधि धिमााणको प्रविया/िरणहरू सं िेपमा ििाा िररएको छ।
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(१) वििेयक दताा
वििेयक प्रस्तुत ििा िाहिे सदस्यले वििेयक प्रस्तुत ििे अिुमधतका लाधि सूििा द्वदएको

पर र आिश्यक सं ख्यामा वििेयकका प्रधत उपलब्ि िराउिु पदाछ। यसरी उपलब्ि िराइएको
प्रधत सम्बक्तन्ित अधिकारीबाि सामान्य िाँि भएपश्चात् अङ्ग पुिेको र कािूिसम्मत दे क्तखएमा

सक्तििालयमा वििेयक दताा िररन्छ भिे पररिण िदाा रुिी दे क्तखएको एिं ररत पूरा िभएको वििेयक
सुिारका लाधि वफताा पठाइन्छ। सरकारी वििेयकको हकमा उि वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्य
(मन्री) को दस्तखत एिं मन्रालयको छाप रहेका सक्कलै प्रधत र सोको विद्युधतय प्रधत आिश्यक

पदाछ। यस्तो सूििा वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले महासक्तिि िा सभाको सक्तििलाई वििेयक

प्रस्तुत ििे द्वदिभन्दा सरकारी वििेयकको हकमा ५ द्वदि र िैरसरकारी वििेयकको हकमा ७
द्वदि अिािै द्वदिु पदाछ। यसरी दताा भएका वििेयकका प्रधत सदस्यहरूलाई वितरण िररन्छ।
(२) वििेयक प्रस्तुत ििा अिुमधत माग्िे प्रस्तािको विरोिको सूििा
वििेयक सदिमा प्रस्तुत र छलफल ििुा उपयुि छै ि िा सो सम्बन्िी कािूि आिश्यक

छै ि भन्िे कुिै सदस्यलाई लािेमा विरोिको सूििा द्वदि सक्दछि्। यस्तो सूििा प्रधतधिधि सभाको
हकमा प्रस्ताि प्रस्तुत हुिे द्वदिभन्दा कम्तीमा एक द्वदि अिािै सक्तििलाई द्वदिुपिे व्यिस्था रहेको
छ भिे रावष्ट्रय सभाको हकमा यस्तो सूििा वििेयक वितरण भएको ५ द्वदिधभर सक्तििलाई द्वदिुपिे
व्यिस्था रहेको छ।

(३) विरोिको सूििाको धिणाय
ू ा वििेयक प्रस्तुत ििा अिुमधत माग्िे प्रस्तािको विरोिको सूििा
वििेयक प्रस्तुत हुिपु ि

बैठकमा धिणायाथा प्रस्तुत िररन्छ, विरोिको सूििा पाररत भएमा वििेयक अिाधड बढाइँदैि र
वििेयक लितबाि हिाइन्छ। यस्तो वििेयक सोही अधििेशिमा पुिः पेश ििा पाइदै ि।

(४) सदिमा वििेयक प्रस्तुत
विरोिको प्रस्ताि सभाले अस्िीकृत िरे मा िा विरोि िै िभएमा सरकारी वििेयक सभामा

प्रस्तुत हुन्छ। अथा वििेयक, िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी िा सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल लिायत

सुरिा धिकायसँि सम्बक्तन्ित वििेयक सरकारी वििेयकको रुपमा मार प्रस्तुत ििा सवकिे प्राििाि
रहेको छ भिे अथा वििेयक प्रधतधिधि सभामा मार पेश/प्रस्तुत ििा सवकन्छ, अन्य वििेयक
28

िुिसुकै सदिमा प्रस्तुत ििा सवकिे र मन्री बाहेकका अन्य सदस्यहरूले िैरसरकारी वििेयक
पेश िदाा आफू सदस्य रहेको सभामा मार पेश ििा पाउिे व्यिस्था रहेको छ।
(५) वििेयकमाधथ सैद्धाक्तन्तक छलफल
सभामा वििेयक प्रस्तुत भएपधछ बसेको सभाको अको बैठकमा वििेयक प्रस्तुतकताा

सदस्यले दे हायको मध्ये कुिै एक प्रस्ताि प्रस्तुत िदाछ :
१. वििेयकमाधथ वििार िररयोस् िा

२. वििेयकलाई ििताको प्रधतविया प्राप्त ििा प्रिार िररयोस् ।
वििेयकलाई ििताको प्रधतविया प्राप्त ििा प्रिार िररयोस् भन्िे प्रस्ताि स्िीकृत भएमा

राय सं कलि िररिे धििााररत अिधि उल्ले ख िरी िेपाल रािपरमा सूििा सवहत वििेयक प्रकाक्तशत
ििुक
ा ा साथै अन्य उपयुि माध्यमद्बाारा प्रिार िररन्छ। यसरी प्रधतविया सं कलि भएपधछ
सक्तििालयले तयार िरे को प्रधतिेदि सभाध्यिमाफात् प्रस्तुतकताा सदस्यलाई द्वदइिे र ििताको
प्रधतविया

सवहतको सो वििेयकमाधथ वििार िररयोस् भन्िे प्रस्ताि सभामा प्रस्तुत हुन्छ। यस्तो

प्रधतिेदि सवहतको वििेयक प्रस्तुत ििे प्रस्ताि पाररत भएमा वििेयकको सै द्धाक्तन्तक विषयमा
छलफल हुन्छ।

(६) वििेयकमा संशोिि
सामान्य (सै द्धाक्तन्तक) छलफल समाप्त भएको ७२ घण्िाधभर वििेयकमा सं शोिि पेश

ििा िाहिे सम्बक्तन्ित सभाको सदस्यले सोको सूििा सभाको सक्तििलाई द्वदि सक्छि्। यसरी
सूििा द्वदँदा सं शोिि सम्बन्िी शताहरूको अिीिमा रही सं शोिि ििा िाहेको दफा, उपदफा,
खण्ड, उपखण्ड, सं शोििको व्यहोरा र सं शोिि ििापिााको कारण स्पि रुपमा उल्लेख ििुा पदाछ।

धििााररत समयधभर प्राप्त हुि आएका सं शोिि प्रस्तािहरूलाई दफािमािुसार एकीकृत िरी
सभाध्यिबाि स्िीकृत भएपधछ सदस्यहरूलाई वितरण िररन्छ।
(७) दफािार छलफलका लाधि प्रस्ताि
यसअक्तघ उल्लेख िररएको प्रविया पूरा भएपश्चात् वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले सं शोिि

प्रस्ताि सवहतको वििेयकका सम्बन्िमा सभामा स्िीकृधतका लाधि दे हायका मध्ये कुिै एक प्रस्ताि
प्रस्तुत िदाछ :
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१. दफािार छलफल सदिमा िररयोस् िा
२. दफािार छलफलको लाधि वििेयकलाई सभाको सम्बक्तन्ित सधमधतमा पठाइयोस् ।
(८) सदिमै वििेयकको दफािार छलफल
दफािार छलफल सदिमै िररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत भई स्िीकृत भएमा प्रस्तािमाधथ

छलफल भई बहुमतबाि स्िीकृत भएमा वििेयकको अङ्ग बिाउिे प्रवियामा लधिन्छ। सम्पूणा
सं शोििहरू यही प्रवियाबाि धिणाय िररन्छ। सं शोििकताा सदस्यले सं शोिि वफताा धलि िाहेमा
बैठकको स्िीकृधत धलई वफताा धलि सक्दछ। समूवहकृत रुपमा पधि दफामाधथ छलफल िरी
धिणायमा पुग्ि सवकन्छ।

(९) सधमधतमा दफािार छलफल
दफािार छलफलको लाधि वििेयकलाई सभाको सम्बक्तन्ित सधमधतमा पठाइयोस् भन्ने

प्रस्ताि स्िीकृत भएमा सम्बक्तन्ित सधमधतमा सं शोिि प्रस्ताि सवहतको वििेयक पठाइन्छ। सधमधतले

धििााररत प्रविया बमोक्तिम सरोकारिाला पि एिं सं शोििकताा सदस्यलाई सधमधतमा आमन्रण

िरी विस्तृत छलफल िरी धिरकषामा पुग्िे काम िररन्छ। सधमधतले आिश्यकता अिुसार सम्बक्तन्ित
पि एिं विज्ञसँि राय परामशा ििा सक्दछ। सभा एिं सधमधतमा हुिे यस्तो छलफलमा सम्बक्तन्ित

मन्रीको उपक्तस्थधत अधििाया हुन्छ। सधमधत धिरकषामा पुिेपश्चात् पररमािाि िररएका दफाहरूको
विषयिस्तुहरूलाई वििेयक मस्यौदाको सुर बमोक्तिम िै उल्ले ख िरी प्रधतिेदि तयार िरी सधमधतको
सभापधतबाि सभामा पेश हुन्छ।

(१०) सधमधतको प्रधतिेदिमाधथ छलफल
सधमधतको प्रधतिेदि सभामा पेश भई वितरण भएपधछ (धियमािुसारको अिधिपश्चात्) बस्िे

सभाको बैठकमा वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले दे हायको मध्ये कुिै एक प्रस्ताि पेश िदाछः
१. प्रधतिेदि सवहतको वििेयकमाधथ छलफल िररयोस् िा

२. खास दफा िा दफाहरुका सम्बन्िमा पुि: वििाराथा धिदे शि सवहत सधमधतमा वफताा
पठाइयोस् ।

सधमधतमा वफताा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताि पाररत भएमा वििाराथा पठाइएका खास दफा र

उपदफाहरूका सम्बन्िमा सधमधतले पुिविािार िरी प्रधतिेदि सभामा पेश िदाछ। तत्पश्चात् माधथ
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उक्तल्लक्तखत प्रधतिेदि सवहतको वििेयकमाधथ छलफल िररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत भई सभामा
छलफल िररन्छ।

(११) सदिबाि पाररत ििे प्रविया
माधथ उक्तल्लक्तखत प्रविया पूरा भएपश्चात् वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले उि वििेयकलाई

उि वििेयकमा सभाले स्िीकार िरे को सं शोिि

सवहत पाररत िररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत

िदाछ। यस्तो प्रस्ताि बहुमतबाि स्िीकृत भएमा वििेयक पाररत भएको माधिन्छ। पाररत वििेयक
सन्दे श सवहत अको सदिमा पठाइन्छ ।
(१२) अको सदिमा हुिे प्रविया
ु िरे पश्चात् सैद्धाक्तन्तक छलफलबाि
सन्दे श सवहत प्राप्त हुि आएको वििेयक सभामा िे बल

आरम्भ भई तत्पश्चात्का सम्पूणा प्रवियाहरू पूरा िदै धबिेयक पाररत िररन्छ।
ु बैठकबाि वििेयक पाररत हुिे अिस्था
(१३) दुिै सदिको संयि

रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति भएको वििेयक सभाले पाररत िरी प्रधतधिधि सभामा पठाएकोमा

सो वििेयक प्रधतधिधि सभाले अस्िीकार िरे कोमा िा सं शोिि

सवहत वफताा िरे कोमा त्यस्तो

ु बैठकमा
सं शोििमा रावष्ट्रय सभा सहमत हुि िसकेको अिस्थामा उि वििेयक दुिै सदिको सं यि
पेश िररन्छ।

ु
सदिको सं यि
बैठकमा वििेयक प्रस्तुत हुिे धमधत र समय खुलाई कम्तीमा एक द्वदि

ु सभाको बैठकको अध्यिता सभामुखले ििे,
अिािै सदस्यलाई वििरण उपलब्ि िराउिे, सं यि

सभामुखले बैठक प्रारम्भ िरे पधछ वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यलाई वििेयकको अिस्था स्पि पािा
समय द्वदिे र प्रस्तुतकताा सदस्यले ििव्य द्वदएपधछ वििेयक उत्पक्ति भएको सदिले पाररत िरे कै
रुपमा वििेयकमाधथ वििार िररयोस् िा ििताको प्रधतविया प्राप्त ििा प्रिार िररयोस् भन्ने कुिै

प्रस्ताि पेश ििे, वििार िररयोस् भन्ने प्रस्ताि स्िीकृत भएपधछ सं शोिि पेश ििा ७२ घण्िाको
समय प्राप्त हुिे, प्रधतधिधि सभाले िरे को सं शोििमा रावष्ट्रय सभा सहमत िभएको हकमा प्रधतधिधि
सभाले िरे को सं शोिि विषयमा मार सं शोिि पेश ििा सवकिे, तर प्रधतधिधि सभाले अस्िीकार

ु
िरे को वििेयकको हकमा ियाँ सं शोिि पेश ििा समेत िािा िपुग्िे, सं यि
बैठकमा सं शोिि
माधथको छलफलपश्चात् प्राप्त सं शोििहरूलाई धिणाायाथा पेश िररिे र तत्पश्चात् वििेयकलाई पाररत
ु बैठकमा प्रस्तुत िररिे, यसरी सं यि
ु बैठकले पाररत िरे को वििेयक अध्यिले
िररयोस् भिी सं यि
प्रमाक्तणत िरी प्रमाणीकरणका लाधि राष्ट्रपधत समि पेश िररन्छ।
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(१४) आिुषंधिक सुिार र वििेयक प्रमाक्तणत
पाररत वििेयकमा वििेयक उत्पक्ति भएको सदिको सभामुख/अध्यिद्बाारा आिुषंधिक

सुिारका साथै वििेयक प्रमाक्तणत िरी राष्ट्रपधत

समि पेश िररन्छ।

(१५) वििेयकको प्रमाणीकरण
प्रमाणीकरणका लाधि राष्ट्रपधत

समि पेश भएको वििेयक १५ द्वदिधभर प्रमाणीकरण

िरी त्यसको सूििा यथासम्भि िाँडो दुिै सदिलाई द्वदिुपिे व्यिस्था रहेको छ। अथा बाहेकका

वििेयकको हकमा पुिविािार ििा आिश्यक छ भन्ने राष्ट्रपधतलाई लािेमा त्यो वििेयक पेश भएको
१५ द्वदिधभर राष्ट्रपधतले सन्दे श सवहत वििेयक उत्पक्ति भएको सदिमा वफताा पठाउिे र यस्तो
वििेयकमाधथ दुिै सदिले पुिविािार िरी सो वििेयक प्रस्तुत रुपमा िा सं शोिि सवहत पाररत िरी
प्रमाणीकरणका लाधि पुिः पेश िरे मा त्यसरी पेश भएको १५ द्वदिधभर राष्ट्रपधतले प्रमाणीकरण
ििुा पदाछ। प्रमाणीकरणपधछ वििेयक ऐि बन्दछ।
2.४.४ िेपालमा विधि धिमााणको प्रिाह क्तिर
शासि व्यिस्था एिं हरे क दे शले अिलम्बि िरे को कािूि धिमााणको प्रणाली धभन्ना-धभन्नै

हुिे िरे को पाइन्छ। यसअक्तघ उपशीषाकहरूमा विधभन्न दे शहरूको कािूि धिमााण प्रवियालाई
भाषाित रुपमा सं िेपमा प्रस्तुत िररसवकएको छ भिे िेपालमा विधि धिमााणको विकासिम र

प्रवियालाई पररच्छे द तीिमा विस्तृत रुपमा उल्लेख िररएको छ। यहाँ अध्ययिकतााको सरलताका
लाधि सं घीय सं सदमा वििेयकको प्रिाहक्तस्थधत/क्तिर दे हाय बमोक्तिम प्रस्तुत िररएको छः
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प्रधतधिधि सभामा उत्पक्ति भएको वििेयकको प्रिाह क्तिर (Flow Chart):
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रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति भएको वििेयकको प्रिाह क्तिर (Flow Chart):
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पररच्छे द … ३

िेपालमा विधि धिमााण
राज्य सञ्चालिका लाधि विधि अपररहाया तत्ि हो। राज्यका तत्िहरूका रुपमा रहेका

ििसं ख्या, भूिोल, सरकार, सािाभौधमकता एिं अन्तराावष्ट्रय मान्यताले समेत कािूिको माि िदाछ

िा िैिाधिकता प्रदाि िदाछ। राज्यका हरे क कमा कािूिमा आिाररत हुन्छि्। यद्यवप प्रािीिकालमा
यो अििारणा त्यधत प्रिधलत धथएि। तत्कालीि शासकका आदे श, इच्छा, िाहिा िै कािूिसरह
लािू हुन्थे। शासकको िं शले िै धिरन्तरता पाउि भएका कारण कािूिहरू व्यक्ति केक्तन्ित हुिे
अिस्था रहेको धथयो भिे कािूि धिमााणका लाधि छु ट्टै सं रििाको अभाि भएको पाइन्छ।

िेपालमा विधि धिमााणको ऐधतहाधसक पिको दृवििोिर िदाा, धलच्छिीकालीि रािा मािदे ि

ु मााले रािकाि सञ्चालिका लाधि केही कािूिी मापदण्ड धििाारण िरी लािू िरे को दे क्तखन्छ।
र अंशि
यसमा पधछ राम शाहले आफ्िो शासिकालमा त्यस्तै मान्यताहरूलाई पररस्कृत िरी सिद सिालको

रुपमा व्यिक्तस्थत िरे को दे क्तखन्छ भिे सामाक्तिक, राििीधतक एिं विदे श सम्बन्िलाई व्यिक्तस्थत

ििा पृथ्िीिारायण शाहले सिद सिालका अलिा रुक्का एिं दण्ड वििाि िारी िरी कायाान्ियिमा

ल्याएका धथए। विधभन्न ऐधतहाधसक दस्तािेि अिुसार शासि सञ्चालिलाई व्यिक्तस्थत ििा वि. सं .
१८५० मा रािा रणबहादुर शाहले िाधलस दफाको सिाल लािू िरे को पाइन्छ।िमशः पररमािाि

हुिे िममा वि. सं . १९१० मा पक्तश्चमा कािूिबाि प्रभावित भई सं वहताबद्ध कािूिको रुपमा

ु ी आइि (ऐि) िारी िरे को पाइन्छ। त्यसपश्चात् वि. सं . २००४ सम्मको अिधिमा केही
मुलक

सामाक्तिक सूिारका कायाहरू िस्तै सती प्रथा, दास प्रथा उन्मुलि िस्ता आदे श/घोषणामाफात्
ु ी आइिका साथसाथै लालमोहर, ताम्रपर, धथधतबन्दे ि, सिद,
भएको पाइन्छ। राणाकालमा मुलक
सिाल, रुक्का, पञ्जापर, आदे श/घोषणा, िमाशास्त्र/िीधतशास्त्र, प्रथा परम्परा, पञ्चभलाद्मीको
व्यिस्थालिायतका आिारमा शासि सञ्चालि भएको पाइन्छ।

ििताको मािका साथै तत्कालीि राििीधतक पररिेशलाई केही हदसम्म सम्बोिि िरी

प्रिधलत शासि व्यिस्थालाई िै ििसमाथि प्राप्त ििे अधभप्रायले वि. सं . २००५ िैशाख १ ितेबाि
लािू हुिे िरी २००४ सालमा तत्कालीि राणा प्रिािमन्रीबाि “िेपाल सरकार िैिाधिक कािूि”
िारी भएको धथयो। यद्यवप यो वििाि पूणा रुपमा लािू हुि सकेि। समय पररक्तस्थधत, ििआकांिा
बमोक्तिम शासकीय प्रणालीमा भएका पररितािलिायत विधभन्न आिारमा हालसम्म सात ििा सं वििाि
िारी भएको अिस्था छ। वि. सं . २०१५ सालअक्तघको अिस्थाका सन्दभामा कािूि धिमााण ििे

प्रमुख अङ्ग व्यिस्थावपका पूणा कायाान्ियिमा आएको दे क्तखँदैि। तत्पश्चात् भिे केही अपिादलाई
छोडे र ििप्रधतधिधिमूलक सिोच्ि सं स्था व्यिस्थवपकाले धिरन्तर रुपमा कािूि धिमााण िदै आएको
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छ। साथै यस कायामा सं सद सक्तििालयको प्रभािकारी एिं उल्लेखिीय भूधमका धिरन्तर रहदै
आएको छ।

कािूि धिमााणको सै द्धाक्तन्तक पिलाई वििार िदाा यसको मूख्य आिार भिेकै सं वििाि

हो। सं वििाि दे शको मूल कािूि हुिे र यससँि बाक्तििे कािूिहरू बाक्तिएको हदसम्म अमान्य

हुन्छि्। यद्यवप सं वििाि सं शोिि ििे अधिकारसमेत व्यिस्थावपका/सं सदमा रहेको हुन्छ।
व्यिस्थावपका/सं सद ििप्रधतधिधिहरुको सिोच्ि थलो भएको र यही अङ्गबाि िािररकमा धिवहत

सािाभौमसिाको प्रयोि हुिे भएकोले सं वििािको दायराभन्दा बावहर पधि कािूि बिाउि सक्छ
भन्ने बहस पधि अद्यािधिक छदै छ। यसै िरी सं सदीय सिोच्िता वक सं िैिाधिक सिोच्िता भन्ने
विषय धिरन्तर छलफल भइरहेको विषय हो।

यस पररच्छे दमा िेपालमा विधभन्न कालखण्डमा िारी भएका सं वििाि एिं व्यिस्थावपकाका

धियमािलीहरूका आिारमा विधि धिमााण प्रवियाको ििाा िररएको छ।
३.१ िेपाल सरकार िैिाधिक कािूि

िेपालको सं िैिाधिक इधतहासमा िेपाल सरकार िैिाधिक कािूि (२००४) लाई पवहलो

सं वििाि माधिएको छ। यो सं वििाि तत्कालीि प्रिािमन्री पदम शम्शेरले वि. सं . २००५ िैशाख
१ ितेबाि लािू हुिे िरी वि. सं . २००४ साल माघ १३ िते िारी िरे का धथए। तत्कालीि

शासि व्यिस्थाप्रधत िितामा बढ्दै िईरहेको िैरास्यता एिं असन्तुिीलाई मथ्थर ििे प्रयास स्िरुप
िारी भएको यो सं वििाि पूणा कायाान्ियि िभए तापधि कायाान्ियि िै िभएको भिे होइि। यही
सं वििािको प्राििाि बमोक्तिम वि.सं २००६ आक्तश्वि २ िते व्यक्तिित स्ितन्रता ऐि, २००६5

िारी भएको उि ऐिको प्रस्ताििा (िैिाधिक कािूि बमोक्तिम िैिाधिक सधमधतले तिुम
ा ा िरी
...............िेपाल राज्यभरी िारी िरीबक्सेको छ।) बाि समेत पुवि हुन्छ भिे वि. सं . २००७

आक्तश्वि ६ िते धसं हदरिारक्तस्थत ग्यालरी हलमा र काक्तिक २२ िते राष्ट्रसभा र भारदारीसभाको
बैठक धसं हदरिार प्राङ्गिणमै बसेको इधतहास भेविन्छ।6

5

भाि ५०, २००६ आक्तश्वि ३ िते सोमबार, सं ख्या ६९, िोरखापर तथा िेपालको सं िैिाधिक इधतहास

र सं िैिाधिक अधभलेखहरू पृष्ठ १९०, िोप बहादुर धसं ह, पैरिी प्रकाशि।
6

त्यस बखतको िेपाल, भाि ४, पाँिौ सं स्करण, सरदार भीमबहादुर पाँडे, वफधिक्स बुक्स, पृष्ठ

२२६,२९३
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३.१.१ वििावयकी अङ्गको िठि
वििावयकी अङ्गको रुपमा यस सं वििािमा िी ३ महाराि, राष्ट्र सभा र भारदारी सभा

सवहतको व्यिस्थावपकाको पररकल्पिा िररएको धथयो। राष्ट्र सभामा धििााक्तित र सरकारबाि धियुि
भएका सदस्यहरु

सवहत ६० दे क्तख ७० ििासम्म र भारदारी सभामा िी ३ महारािको

तिधबिीबाि २० दे क्तख ३० ििासम्म सदस्य धियुि ििे व्यिस्था धथयो। यसरी हेदाा तत्कालीि
व्यिस्थावपका िी ३

सवहतको दुई सदिात्मक रहेको दे क्तखन्छ भिे सोही वििाि अिुसार

सािाभौधमकताको प्रयोि िी ३ बाि हुिे िरे को पाइन्छ। व्यिस्थापक (व्यिस्थावपका) सभाले

राष्ट्रसभा र भारदारी सभा दुिैलाई बुिाउिे र केन्िीय सभा अन्तिात िी ३ महाराि, राष्ट्र सभा र

भारदारी सभाबाि िेपालको व्यिस्थापक सभा बन्ने व्यिस्था उि वििािको िारा २२(क) मा
उल्लेख भएको पाइन्छ। साथै िेपाल सरकार िैिाधिक कािूिको िारा १३ दे क्तख िारा १५
सम्ममा दे हाय बमोक्तिमको व्यिस्था रहेको छः

ँ ा व्यिस्थापक सभाको रायसमेत पेश भई काम
१३. सरकारको शासि िीधत कायम हुद

कायािाही िलोस् भिी विधभन्न विभािलाई सहायता र सरसल्लाह द्वदिका धिधमि
व्यिस्थापक सभाका सदस्यहरूबाि शासि सधमधतहरू खडा िराइबक्सिेछ।

१४. (क) व्यिस्थापक सभाले पाएका अखत्यारीधभरका र अरू विभािहरूमा समेत िी
३ महारािको तिबीिबाि यी सधमधतहरू रहिेछि्

(ख) यसको लाधि व्यिस्थापक-सभाबाि सदस्यहरू छान्नाको लाधि राष्ट्र सभाबाि एक
सधमधत िी ३ महारािबाि धियुि िररबक्तक्सन्छ।

(ि) हरे क शासि सधमधतमा कमसेकम ४ सदस्यहरू रहिेछि् र िुि विभािको धिधमि
सधमधत खडा िररएको छ सोही विभािको मन्री त्यस शासि सधमधतको सभापधत
हुिेछ।

(घ) आफूलाई तोवकएका विषयहरूको शासि िीधत, काम कािााही यी सधमधतहरूले

सञ्चालि ििेछि्। तर दै धिक कायािम िहाली िखाासी र रोलमा भिे विभाि
मन्रीको पूरा अधिकार रहिेछ।

१५.

यी सधमधतहरुका कायािम र धियमहरू सरकारबाि बन्नेछि्।
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यसबाि के पुवि हुन्छ भिे यस्ता सधमधतहरुले िीधत तथा विधि धिमााणमा हालका सं सदीय

सधमधतहरुले िस्तै कामकारबाही ििा पाउिे अिस्था रहेको दे क्तखन्छ भिे वि. सं . २००६ मा िारी
भएको व्यक्तिित स्ितन्रता ऐिको प्रस्ताििामा “िैिाधिक सधमधतले तिुम
ा ा िरी......” भन्ने उल्लेख
भएबाि समेत यस्ता सधमधतहरू सीधमत िै भएपधि वियाशील भएको दे क्तखि आउँदछ।
३.१.२ विधि धिमााण प्रविया
यस वििािमा दुिै सभाका सदस्यहरुले सभाको बैठकमा िेपाल र िेपाली प्रिाको वहत र

शासि व्यिस्थाबारे िुिसुकै सभामा वििेयक िसले पेश िरे पधि हुिे र दुिै सभाबाि मञ्िूरी

भएपधछ मार कािूिको मस्यौदा/वििेयक स्िीकृत भएको ठहररिे व्यिस्था धथयो। तर लोकवहतको
धिक्तम्त हाधिकारक ठहराई िुिसुकै कािूिको मस्यौदा, प्रस्ताि िा प्रश्ि िुिसुकै अिस्थामा िी ३
बाि रोक िा खारे ि ििा सक्िे व्यिस्थासमेत धथयो। त्यसै िरी िी ५ महारािाधिराि, िी ३
महारािका उिराधिकारी, ओहदा, पदिी र विशेष अधिकार सम्बन्िी परम्परादे क्तख िधलआएका

रीधतररिाि, कािूिको बन्दे िमा खलल हुिे कुिै कुराको पधि प्रस्ताि िा कािूिको मस्यौदा पेश
ििा िा यस्तै अरु कुरा ििा िपाउिे व्यिस्था पधि रहेको धथयो।

कुिै कािूिको मस्यौदा स्िीकृत ििे सम्बन्िमा राष्ट्र सभा र भारदारी सभाबीि सहमधत

ु सभामा पेश हुिे व्यिस्था धथयोः
िभएमा दे हाय बमोक्तिम सं यि

(क) एक सभाबाि मञ्िुर भई कुिै कािूिको मस्यौदा िा अरु कुिै विषय अको
िएकोमा :

सभामा

(१) अको सभाले प्रस्तावित कािूि िामञ्िूर िर्यो भिे िा
(२) कािूिको मस्यौदा अदल बदल ििे विषयमा सभाहरुको राय धमले ि

भिे िा

(३) अकोसभामा िषा द्वदिसम्म पधि िी ३ महारािबाि सदर िराइि सो मस्यौदा पेश
ु सभा बोलाई छलफल िराउि सक्िे
िभई रह्यो भिे िी ३ बाि दुिै सभाको सं यि
।

ु सभाले मञ्िुर िरे को कुरा ऐि बमोक्तिम स्िीकृत भएको ठहररिे।
(ख) यो सं यि
ु सभामा भारदारी सभाको सभापधत िा धििको अिुपक्तस्थधतमा िी ३ महारािबाि
(ि) यस्तो सं यि
धियुि िरे का व्यक्तिले सभापधतत्ि ििे।
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यसरी व्यिस्थापक सभाबाि स्िीकृत भएको कािूिको मस्यौदामा िी ३ महारािबाि

सदर िरी खड्ि धिशािा लािेपधछ मार कािूि बन्िे व्यिस्था उल्लेख िररएको छ। यसका

साथसाथै यस सं वििािको िारा ३४ (क)मा रहेको प्राििाि बमोक्तिम कािूि धिमााण यस
सं वििािअन्तिात बन्ने धियममा आिाररत हुिे भन्ने आशयको व्यिस्थासमेत रहेकोले सभा सञ्चालि
सम्बन्िी धियमािलीको पररकल्पिा िररएको दे क्तखन्छ।

आधथाक िा आम्दािी खिाका सम्बन्िमा भिे िी ३ महारािबाि हरे क िषाको अिुमाधित

आम्दािी खिाको फेहेररस्त दुिै सभामा पेश ििा लिाउिुपिे व्यिस्था रहेको धथयो। यद्यवप िमा
काया िुठीको खिा, सरकारबाि धलिे ऋण खिा ििा धिधमि ििेडा राख्नु पिे रकम सुद तथा यस

सं वििाि िा अरु कािूिबाि यो फेहेररस्तमा रहिु पिे ठहाराईएको कुिै रकम बाहेक अन्य विषयमा
सभामा छलफल ििा िपाइिुका साथै कुिै पधि प्रकारको भोविङसमेत हुि िसक्िे व्यिस्था यस
सं वििािमा िररएको पाइन्छ। यसका साथै कुिै रकम िा कर महसुल लिाउिु िा थपघि ििे

विषय, सरकारी िक विषय, सरकारले स्िदे शी िा विदे शी किाा उठाउिे विषय र हातहधतयार राख्ने
र प्रयोि ििे विषय सम्बन्िी कािूिको मस्यौदा िा सं सोिि सरकारको तफाबाि मारै पेश हुि

सक्िे व्यिस्था यस सं वििािमा रहेकोले अन्य विषयिस्तुका सम्बन्िमा िैरसरकारी वििेयक िा

कािूिको मस्यौदा सभामा पेश हुि सक्िे अिस्था रहेको दे क्तखन्छ। त्यसै िरी व्यिस्थापक सभाका
सदस्यहरू सक्तम्मधलत शासि सधमधतहरू समेत कािूि धिमााणमा सहभािी हुि सक्िे व्यिस्था समेत
यस सं वििािमा रहेको पाइन्छ।

3.२ िेपाल अन्तररम शासि वििाि, २००७
तत्कालीि पररिेशलाई सम्बोिि ििे िरी िेपाल सरकार िैिाधिक कािूि िारी भए तापधि

तत्कालीि समयदे क्तख २००७ सालसम्मको अिधिमा राििीधतक रुपमा व्यिस्था पररितािका लाधि
केही घििा पररघििाहरू भए। यी घििाहरुले मूलतः दे शलाई पाररिाररक शासि प्रणालीबाि

मुि िराई प्रिातन्रात्मक व्यिस्थातफा उन्मुख िरायो। प्रधतफल स्िरुप िेपाल अन्तररम शासि
वििाि, २००७ िारी हुि पुग्यो। यस शासि वििािलाई धिमााणका वहसािले दोस्रो धलक्तखत

सं वििािको रुपमा धलइएको पाइन्छ। यो सं वििाि अन्तररम भएको र िेपाली प्रिाको शासि

उिीहरू आफैले रोिेको वििाि पररषद्ले बिाएको प्रिाताक्तन्रक वििाि (सं वििाि) बमोक्तिम हुि ु
पछा भन्ने मान्यता प्रस्ताििामा उल्ले ख भए तापधि वििाि पररषदको िठि िररएि भिे यस वििाि

बमोक्तिम बन्नु पिे प्रिाताक्तन्रक सं वििाि पधि बन्न सकेि। यो वििाि तत्कालीि मन्रीपररषदबाि
वि. सं . २००७ िै र १७ िते पाररत भई सोही मवहिाको २९ ितेबाि लािू भएको धथयो भिे
वि. सं . २००८ साल भाि ४ िते िेपाल ििेि खण्ड(१) सं ख्या ३ भाि १ मा प्रकाक्तशत भएको

दे क्तखन्छ। त्यसै िरी यो अन्तररम शासि वििाि वि. सं . २०१६ असार १४ ितेसम्ममा छै िौं
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सं सोिि भई कायाान्ियि भएको दे क्तखन्छ। (ध्यािाकषाणः वि. सं . २०१५ मा िारी भएको िेपाल

अधिराज्यको सं वििािको िारा ७३ र ७५, वि. सं . २०१५ फािुि १ दे क्तख लािू भएको र बाँकी
िाराहरु वि. सं . २०१६ असार १६ िते दे क्तख मार लािू भएको पाइन्छ। यसरी हेदाा एउिै

समयमा दुईििा सं वििाि अक्तस्तत्िमा रहेको दे क्तखन्छ।) (हेिह
ाु ोस् धमधत २०१६।३।१५ को

िेपाल ििेि) साथै यस वििािको वि. सं . २०१० माघ ७ िते भएको तेस्रो सं सोिि मूल ऐि

लािू भएकै धमधतबािै लािू हुिे िरी सं सोिि िररएकोले भूतप्रभािी समेत रहेको दे क्तखन्छ। (हेिह
ाु ोस्

धमधत २०११।१०।२२को िेपाल ििेि)
३.२.१ वििावयकी अङ्गको िठि

यस वििाि िारी िदाा प्रारम्भमा वििावयकी अङ्गको पररकल्पिा िररएको दे क्तखदै ि। तथावप

प्रिा आफैले रोिेको वििाि पररषद् िठि िरी प्रिाताक्तन्रक वििाि धिमााण िरी शासि व्यिस्था

सञ्चालि िररिे कुरा प्रस्ताििामा उल्ले ख छ। स्मरणीय कुरा के छ भिे यस्तो वििाि धिमााणका
लाधि सं वििाि सभाको िठि भएपश्चात् सल्लाहकार सभा स्ितः खारे ि हुिे उल्लेख िररएको
धथयो। यस वििािको िारा ३३ मा सल्लाहकार सभाको िठि सम्बन्िी व्यिस्था रहेको छ।

िस अिुसार िठि हुिे सल्लाहाकार सभामा िी ५ महारािधिरािले तोके बमोक्तिमको सं ख्यामा

सदस्यहरू रहिे, ती सदस्यहरु िेपालका प्रमाक्तणक िािररकहरु मध्येबाि मिोिीत हुिे र सो
सभामा िेपाल सरकारका सबै मन्री, राज्यमन्री, उपमन्री पदे ि सदस्य (सरकारी सदस्य) र

अन्य सदस्यहरू िैर सरकारी सदस्यका रुपमा रहिे व्यिस्था धथयो। यसै वििािमा सभाको

कायासञ्चालिसम्बन्िी व्यिस्थासमेत रहेको धथयो। वि.सं .२०१५ िेठ २ िते भएको यस वििािको
िौथो सं सोििले वििािको िारा ६८ मा रहेको “िेपालको धिधमि एक वििाि बिाउिे वििाि

पररषद्को” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “िेपालको धिक्तम्त सं सदको” भन्ने शब्दहरू राखेको साथै तेस्रो
सं सोििले विधि धिमााणसम्बन्िमा सल्लाहाकार सभाको भूधमका एिं कायािर
े थप िरे बाि यसैलाई
वििावयकी अङ्गको रुपमा मान्नु पिे अिस्था छ। वि.सं .२००८ आक्तश्वि १६ िते ३५ सदस्य
रहेको सल्लाहकार सभाको िठि भएको धथयो।7 यस सभाको पवहलो बैठक वि. सं . २००९

असार २१ िते बसेको धथयो। यद्यवप वि. सं . २००९ िािण ३० ितेको घोषणाबाि तल्कालीि
मक्तन्रमण्डलबाि दे शको शासि िलाउि सम्भि िभएकोले केही परामशादाताहरूको मद्दतले िलाउिे
धिणायको घोषणा र वि. सं . २००९ साल भाि १९ िते दे क्तख लािू भएको सल्लाहकार सभा

विघिि ऐि (िुि विशेष पररक्तस्थधत अधिकार ऐि, २००९ कायम रहेसम्म विघििसम्बन्िी ऐि
लािू रहिे र

िेपाल अन्तररम शासि वििािको दोस्रो सं सोिि, २००९ समेत स्थधित भएको)8

7

िेपालको राििीधतक दपाण, ग्रीस्मबहादुर दे िकोिा, भाि१, पृष्ठ १४३…१४४

8

िेपालको कािूिी व्यिस्था र प्रिातन्रको विकासको दपाण, सुिािाथ पन्त, पृष्ठ २९८
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अिुसार सल्लाहकार सभा तत्कालका लाधि विघिि भए पधि मूल वििाि लािू भएको धमधतबािै

लािू हुिे िरी यस वििािको तेस्रो सं सोिि वि. सं . २०१० माघ ७ िते भई सल्लाहकार सभा

पुििीिि पाएको दे क्तखि आउँदछ भिे विधभन्न समयमा पुििाठि एिं पररमािाि िदै सविय भएको
दे क्तखन्छ।

३.२.२ विधि धिमााण प्रविया
यस सं वििाि बमोक्तिम रािाको कािूि बिाउिे अधिकारबारे िुिसुकै िेपाल कािूिमा

िुिसुकै कुरा भए तापधि िा िुिसुकै अदालतको िुिसुकै फैसलामा िुिसुकै कुरा भए तापधि

िेपालको शाक्तन्त व्यिस्था तथा राम्रो शासिको लाधि रािालाई कािूि बिाउिे रािकीय एिं सम्पूणा
अधिकार प्राप्त भईरहिे व्यिस्था धथयो।

यस सं वििािमा रािाको वििाराथा वििेयक (िील) पेश ििुा मक्तन्रमण्डलकालाधि कािूिी

हुिे, सल्लाहकार सभामा छलफल ििराई तथा मत िधलई कुिै पधि कािूि रािाको स्िीकृधतको
धिधमि पेश ििा िसवकिे, सभामा वििारािीि वििेयकको सम्बन्िमा कुिै पधि सदस्यले प्रस्ताि

प्रस्तुत ििा सक्िे व्यिस्था रहेको धथयो। साथै सभाबाि पास भएको वििेयकलाई रािाबाि आफ्िो
स्िवििेकमा अस्िीकार ििा, हेरफेर िा सं शोिि

सवहत सभाको पुि: वििारको लाधि फकााउि

सक्िे र सभाले कुिै सरकारी िील िा प्रस्तािलाई अस्िीकार िरे मा िा रािाबाि कुिै बीलमा
हेरफेर िा सं शोििको लाधि भएको प्रस्तािलाई सभाले स्िीकार ििरे का तर सािािधिक वहतको

लाधि उक्तित सम्िेमा रािाले सो बील, प्रस्ताि, हेरफेर तथा सं शोििलाई सभाले पास िरे को प्रमाक्तणत

ििा सक्िे व्यिस्थासमेत रहेको धथयो। रािाबाि यस सं वििािको अिीिमा रही सल्लाहकार
सभाको कायाविधि तथा काया सञ्िालि सम्बन्िी धियमहरु बिाउि सक्िे व्यिस्था समेत यस
सं वििािमा उल्लेख भएको पाइन्छ।

सल्लाहकार सभाको िठि हुिपु ूि ा मक्तन्रमण्डलबाि कािूि बिाउि पेश िररएको कुिै

वििेयकलाई रािाबाि अिुमधत द्वदि िा अिुमधत द्वदि अस्िीकार ििा सक्िे व्यिस्था रहेको धथयो।

साथसाथै सल्लाहकार सभा विघिि ऐि, २००८ तत्कालीि मक्तन्रमण्डलको धिणायबाि दे श िलाउि
सम्भि िभएको विषयिस्तु िा सन्दभा उल्लेख िदै केही परामशादाताहरूको सल्लाहले िलाउिे

धिणाय वि. सं . २००९ िािण ३० िते भएको घोषणा अिुसार यो ऐि वि. सं . २००९ भाि १९
ितेबाि लािू हुिे र विशेष पररक्तस्थधत अधिकार ऐि २००९ कायम रहेसम्म यो ऐि पधि लािू

रहिे दे क्तखएकोले र यही ऐिबाि िेपाल अन्तररम शासि वििाि (दोस्रो सं शोिि), २००९ स्थधित
भएकोले सल्लाहकार सभा धबघिि भएको दे क्तखन्छ। यस अिधिमा िारी भएका ऐि कािूिहरू
शाही

परामशादाताको

धसफाररशमा

रािाबाि

बिाइएको
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भन्ने

व्यहोरा

तत्कालीि

ऐिका

प्रस्ताििाहरूमा रहेको भेविन्छ। यसकारण विधि धिमााणसम्बन्िी प्रविया, अङ्ग, िरणहरूमा स्पिता

िरहेकोले तत्कालीि कािूि/विधिको घोषणा शाही परामशादाता/सल्लाहकार सभा/मक्तन्रमण्डल
आद्वदको परामशा िा धसफाररसमा रािाबाि िा आिश्यकता अिुसार धसिै रािाबाि हुिे िरे को
दस्तािेिहरूको अध्ययिबाि दे क्तखन्छ।
३.३ िेपाल अधिराज्यको संवििाि
िेपाल अन्तररम शासि वििािले आठ िषाको अिधिमा वििािको पररकल्पिा बमोक्तिम

सं वििाि बिाउि सकेि। यसबीि शक्ति र सिाका लाधि धरपिीय सं घषाका थुप्रै उतार-िढािपूणा
घििाहरू भए। िमशः शक्ति िुमाउँदै िएका राणाहरू शक्ति आिािका लाधि प्रयासरत धथए भिे
प्राप्त शक्तिलाई अि बढी विस्तार िरी शासकीय सिा एिं शक्तिलाई आफुमा अि बढी सशि

रुपमा अन्तधिावहत ििा रािा सविय धथए। यसै धसलधसलामा राििीधतक दलहरूले िििेतिाका
कामहरू िदै प्रिाताक्तन्रक शासि व्यिस्थाको लाधि सं घषारत धथए। यही दृश्य पररदृश्यमा िई
विकधसत पररणामस्िरुप यो सं वििाि िारी भएको हो। यस अक्तघका सं वििािहरूलाई वििाि,

िैिाधिक कािूि आद्वद िाम द्वदइए तापधि यसलाई सं वििाि भधिएको र स्पि रुपमा िेपालको मूल
कािूिको रुपमा उल्ले ख िररएको छ। सं िैिाधिक राितन्रात्मक व्यिस्थाबाि राििीधतक क्तस्थरता
ल्याउिे उद्देश्य प्रस्ताििामा उल्लेख िररएको पाइन्छ भिे स्पि रुपमा रािा सवहतको महासभा र
प्रधतधिधि सभा रहेको दुई सदिात्मक व्यिस्थावपकाको व्यिस्था िरे को दे क्तखन्छ।

शक्ति पृथकीकरणको स्पि खाका, आिधिक धििाािि प्रणाली, मौधलक हकहरुको व्यिस्था

लिायत सं वििािका आिारभूत अन्तरबस्तु समािेश भएको यस सं वििाि सं वििाििादको दृविबाि

यसअक्तघका सं वििािभन्दा उत्कृि रहेको पाउि सवकन्छ।सं वििाि धिमााणमा बेलायती प्रधसद्ध
कािूिविद् सर आइभर िेधिङ्गस (Sir Ivor Jennings) को सहयोि समेत रहेको विधभन्न पुस्तकहरुमा
उल्लेख भएको पाइन्छ।

३.३.१ वििावयकी अङ्गको िठि
रािा महेन्िले वि. सं . २०१५ सालमा िारी िरे को यस सं वििािमा व्यिस्थावपकाको

रुपमा िी ५ महारािाधिराि र महासभा तथा प्रधतधिधि सभा िामका दुई सदि सवहतको सं सदको
व्यिस्था रहेको धथयो। महासभामा ३६ ििा महा सभासद् हुिे िसमध्ये १८ ििा प्रधतधिधि
सभाबाि धििााक्तित र १८ ििा िी ५ बाि मिोिीत हुिे प्राििाि रहेको धथयो। त्यसै िरी

प्रधतधिधि सभामा १०९ धििाािि िेरबाि धििााक्तित १०९ ििा सदस्य रहिे व्यिस्था धथयो। यो

सं वििाि सं सदीय प्रणालीमा आिाररत धथयो। तत्कालीि समयमा प्रधतधिधि सभामा ७ ििा र
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महासभामा ३ ििा सधमधत िठि िररएको धथयो।तर १७ मवहिामै सं सद विघिि िररएकाले त्यस
बेलाका सधमधतहरूले प्रभािकारी रुपमा काया ििे मौका पाएिि्।
३.३.२ विधि धिमााण प्रविया
सं वििािको िारा ४० बमोक्तिम वििेयक सं सदको िुिसुकै सदिमा प्रस्तुत हुि सक्िे तर

आधथाक वििेयक भिे प्रधतधिधि सभामा मार प्रस्तुत हुिे व्यिस्था धथयो। आधथाक वििेयकमा दे हाय
बमोक्तिमको कुिै पधि विषयिस्तु समेविि सवकिे व्यिस्था धथयोः

करको आरोपण, खारे िी, माफी, पररिताि िा कर व्यिस्थालाई धियधमत ििे, सक्तञ्ित कोष

िा कुिै सरकारी कोष िा सं सदले व्यिस्था िररद्वदएको ििबाि खिा हुिे रकम धििाारण ििे र

त्यसरी धििाारण भएको रकममा पररिताि िा खारे ि ििे, िी ५ को सरकारको धिधमि िा कुिै
अधिकारी िा व्यक्तिको लाधि िि प्रदाि ििुा िा त्यसरी प्रदाि िररएको अङ्क पररिताि ििुा िा

प्रधतसं हरण ििे, सरकारी कोष तोवकएको काममा लिाउिे िा प्राप्ती ििे िा क्तिम्मा राख्िे िा लिाि
ििे िा त्यसको वहसाब वकताब िाँच्िे, कुिै ऋण प्राप्त ििुा िा त्यस्तो ऋणको िमाित द्वदिु िा

ि ुिा ििुा िा यस्ता ऋण धििारण कोषको स्थापिा ििुा िा पररिताि ििुा िा प्रशासि व्यिस्था

ििुा िा अन्त ििुा िस्ता विषयहरु धथए। साथै आधथाक वििेयकमा ऐि बिाई सक्तञ्चत कोष िा

सरकारी कोष िा रािश्वबाि खिा िराउिे वििेयक िा सम्बक्तन्ित सं शोिि िी ५ को धसफाररश
वििा सं सदको सदिहरूमा प्रस्तुत ििा िपाइिे दे क्तखन्छ।

आधथाक वििेयक बाहेक अन्य वििेयकहरू सं सदको कुिै पधि सदिमा प्रस्तुत हुि सक्िे

अिस्था रहे तापधि आधथाक वििेयक प्रधतधिधि सभामा मारै प्रस्तुत हुि सक्िे अिस्था धथयो।
सामान्यतः वििेयकहरू सरकारी वििेयककै रुपमा प्रस्तुत हुिे प्रिलि रहे तापधि यस सं वििािले
िैरसरकारी वििेयक प्रस्तुत ििै िसक्िे भन्ने आशय रहेको दे क्तखदै ि।

सं सदको कुिै सदिमा वििेयक प्रस्तुत भईसकेपश्चात् तत्कालीि सं सदका सभा सञ्चालि

धियमािली बमोक्तिम छलफलका लाधि सं सदको सम्बक्तन्ित सधमधतहरूमा समेत िािे, छलफल हुिे

र सम्बक्तन्ित सभामा प्रस्तुत हुिे अिस्था रहेको दे क्तखन्छ।यस कालखण्डमा सं सदले विधि धिमााण

सम्बन्िमा उल्ले ख्य थुप्रै काम िरे को पाइन्छ। विताा उन्मुलि ऐि, २०१६, आकक्तस्मक कोष

ऐि, २०१६, आय र कर न्याय ऐि, २०१६, न्याय प्रशासि सुिार ऐि, २०१६, भूधम सम्बन्िी
सं शोिि ऐि, २०१६ लिायतका दू रिामी प्रभाि पािे विधि धिमााण यस कालखण्डमा भएका

धथए। साथसाथै प्रधतधिधि सभामा प्रधतधिधित्ि ििे केही माििीय सदस्यहरूलाई वििेयक लिायत

अन्य छलफलमा भाि धलि भाषाित कद्वठिाई भएका कारण हाललाई वहन्दीमा बोले तापधि िाँडै
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िेपाली भाषा धसक्िु पिे रुधलङ तत्कालीि माििीय सभामुख कृरणप्रसाद भट्टराईबाि भएको धथयो

भिे “विशेष वििाह वििेयक” “प्रबर सधमधत” बाि भएको थपघि अधियधमत भन्न िसक्िे भिी
महासभाको माििीय अध्यि डम्बर बहादुर धसं हबाि वि. सं . २०१७ असार २२ िते रुधलङ
भएको दे क्तखन्छ।

वििेयक पाररत ििे विधि
सं सदको एउिा सदिले पास िरे को वििेयक अको सदिमा अविलम्ब पठाइिे र अको

सदिमा पधि पास भयो भिे सो वििेयक िी ५ को स्िीकृधतको लाधि पेश िररिे प्राििाि रहेको

दे क्तखन्छ। प्रधतधिधि सभाले पास िरे को आधथाक वििेयक अधििेशि अन्त हुिेभन्दा कमसेकम एक
मवहिा अिािै महासभामा पठाइिे र एक मवहिाधभर महासभाले त्यस विियकलाई पास िरे ि भिे

महासभाबाि पास िभएको अिस्थामा पधि वििेयक िी ५ को स्िीकृधतको लाधि पेश ििा सवकिे

व्यिस्था रहेको पाइन्छ। आधथाक वििेयक िा सं वििाि सं शोिि वििेयक बाहेक अरु वििेयक
प्रधतधिधि सभाले पास िरे को तर अधििेशि अन्त्य हुिे कमसेकम एक मवहिा अिािै महासभामा

पठाइएको छ र त्यो वििेयक एक मवहिाधभर पास िरे को छै ि भिे महासभामा पास िभइकि
पधि सो वििेयक िी ५ को स्िीकृधतका लाधि पेश ििा सवकिे समेत प्राििाि रहेको दे क्तखन्छ।

तर पवहलो अधििेशिमा प्रधतधिधि सभाले पास िरे को धमधत र अको अधििेशिमा पास िरे को
धमधतबीिको अिधि पाँि मवहिाभन्दा कम हुि हुँदैिथ्यो। महासभाबाि वििेयकमा भएको

सं शोििलाई प्रधतधिधि सभाले इन्कार िर्यो भिे महासभामा वििेयक पास भएको िमाधििे व्यिस्था
रहेको धथयो। प्रधतधिधि सभाले दोस्रो अधििेशिमा पास िरे को वििेयकको हकमा महासभाले पवहले

पास िरे को सं शोिि र समयािसािले भएको सं शोिि एिं आिुषंधिक सं शोिि बाहेक अरु कुिै

सं शोिि भएको छै ि भिे त्यो वििेयक प्रधतधिधि सभाको पवहलो अधििेशिमा पास भएको माधििे
समेत व्यिस्था रहेको दे क्तखन्छ।
वििेयक स्िीकृधत प्रविया
विधि धिमााण सम्बन्िमा सं सदीय प्रविया पूरा भएपधछ सभामुखबाि आधथाक वििेयकको

हकमा आधथाक वििेयक हो भिी प्रमाक्तणत ििाई र सं वििािलाई सं शोिि ििे वििेयकबाहेक अन्य

वििेयकको हकमा प्रस्तुत वििेयक प्रधतधिधि सभाले पास िरे को व्यहोरा स्िहस्त प्रमाक्तणत िरे र

मार स्िीकृधतका लाधि िी ५ मा पेश ििा सवकिे अिस्था रहेको धथयो भिे सभामुखले प्रमाक्तणत

िरे को प्रत्येक स्िहस्त धलक्तखत पर सबै उद्देश्यका लाधि अक्तन्तम हुिे र त्यसउपर कुिै अदालतमा
प्रश्न उठाउि िपाउिे प्राििाि समेत रहेको धथयो। यस अथामा वििेयकको प्रमाणीकरण महासभाको
अध्यिको िभई प्रधतधिधि सभाको सभामुखको दावयत्िधभर रहेको दे क्तखन्छ।
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यसरी प्रमाणीकरण भई स्िीकृधतका लाधि पेश भएको वििेयक स्िीकृत िा अस्िीकृत

भएको सूििा प्रदाि ििे र स्िीकृत अस्िीकृत ििे सम्बन्िमा रावष्ट्रय पररषद्सँि परामशा ििा सक्िे

एिं स्िीकृधतका लाधि सन्तुि िभएमा िी ५ ले स्िीकृत भएको छै ि भिी दुिै सदिलाई सूििा

द्वदिे र थप वििार विमशाका लाधि वििेयक उत्पक्ति भएको सदिमा वफताा पठाउि सक्िे र यसरी
वफताा िरे कोमा िी ५को अिलोकि समेत पठाउि सक्िे व्यिस्था रहेको दे क्तखन्छ। िी ५बाि
स्िीकृत भएको वििेयकमा लालमोहर लािेपश्चात् ऐि भधििे र कािूि धिमााण प्रविया पूणा भएको
माधिन्छ।

तत्कालीि सं सदको दोस्रो अधििेशि वि. सं . २०१७ भाि ३१ िते िै अन्त्य भएको र

तेस्रो अधििेशि आह्वाि भई िसकेको अिस्थामा सं वििािको िारा ५५ प्रयोि िरी वि. सं . २०१७
पुष १ िते सं वििािका अधिकांश िाराहरू धिलम्बि भई तत्कालीि सं सदको विघिि भएको

दे क्तखन्छ। वि. सं . २०१७ पुष १ ितेबाि लािू हुिे िरी तत्कालीि रािाबाि िारी भएको “िेपाल

विशेष व्यिस्था ऐि, २०१७ को दफा ८ ले कािूि धिमााण िी ५ को स्िवििेक िा मन्री
पररषद्को सदस्यको सल्लाहमा हुिे र सं वििािको िारा ५५ को अिीिमा रही लािू रहिे व्यिस्था
समेत िरे को पाइन्छ।

३.४ िेपालको संवििाि, २०१९
बहुदलीय व्यिस्थालाई िै प्रधतस्थापि ििे िरी दलविहीि पञ्चायत प्रणाली एिं सविय

राितन्रात्मक शासि व्यिस्था अिलम्बि ििे उद्देश्य सवहत रािामा अन्तरधिवहत रािकीय सिा

र विशेषाधिकार प्रयोि िरी िेपाल अधिराज्यको सं वििािलाई प्रधतसं हरण िरी िेपाल विशेष व्यिस्था
ऐि, २०१७ लाई समेत खारे ि िरी वि. सं . २०१९ पुष १ ितेबाि लािू हुिे िरी िारी भएको
धथयो। यो सं वििािको मस्यौदा ििा वि. सं . २०१९ िैशाख २६ िते रािाबाि एक आयोि िठि

भएको र आयोिले तयार िरे को मस्यौदामा मन्रीपररषद्को पधि सल्लाह धलिे प्रविया अिलम्बि
िरी यो सं वििाि िारी भएको दे क्तखन्छ।
३.४.१ वििावयकी अङ्गको िठि
यो सं वििाि िारी हुँदाको बखत व्यिस्थापकीय अङ्गको रुपमा रावष्ट्रय पञ्चायतलाई उल्लेख

िररएको िदे क्तखए तापधि तेस्रो सं शोििपश्चात् रावष्ट्रय व्यिस्थावपकाको रुपमा रावष्ट्रय पञ्चायत रहिे

व्यिस्था िररएको पाइन्छ। यो रावष्ट्रय पञ्चायत एक सदिात्मक धथयो भिे िी ५ को स्िीकृधतपश्चात्
लालमोहर िलाधिकि कािूि िबन्ने भएकोले को िारा ५६ को उपिारा (४)) िी ५
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सवहतको

रावष्ट्रय पञ्चायतलाई व्यिस्थापकीय अङ्गको रुपमा बुझ्िु पिे दे क्तखन्छ। (हेिह
ाु ोस् िेपालको सं वििाि,

२०१९ (पवहलो र दोस्रो सं शोिि समेत धमलाइएको रुपमा)

रावष्ट्रय पञ्चायतमा रहिे सदस्यहरूको सं ख्याका सम्बन्िमा यस सं वििािमा भएको सं शोिि

अिुसार फरक रहि िएको पाइन्छ। सं वििाि प्रारम्भ हुँदाको अिस्थामा अञ्चल सभािारा धििााक्तित,
ििीय र व्यािसावयक सं िठिहरूिारा धििााक्तित, स्िातकहरूमध्येबाि धििााक्तित सदस्यहरूका साथै

उक्तल्लक्तखत िेरबाि धििााक्तित सम्पूणा सदस्य सं ख्याको सयकडा पन्र िी ५ बाि मिोिीत सदस्यहरू

रहिे व्यिस्था रहेको धथयो (हेिह
ाु ोस् िेपालको सं वििाि २०१९ को असं शोधित प्रधतको अिुसूिी

४, ५ र ६)। यद्यवप अिुसूिी ४, ५ र ६ लाई समय समयमा ऐििारा सं शोिि ििा सवकिे

व्यिस्था सं वििािमा रहेको धथयो (ऐ. िारा ३४(५))। यस सं वििािको तेस्रो सं शोििसम्म
ु भरबाि सं वििािको अिुसूिी…४ बमोक्तिम ११२ ििा धििााक्तित
आईपुग्दा रावष्ट्रय पञ्चायतमा मुलक
सदस्यहरू

सवहत िी ५ बाि मिोिीत हुिे सम्पूणा सदस्य सं ख्याको ितुथांश सदस्यहरू (२८

ििा) रहिे व्यिस्था भएको दे क्तखन्छ।

रावष्ट्रय पञ्चायतमा पेश हुिे कायािम सुव्यिक्तस्थत ढं िमा धमलाउिे लिायतका विषयमा

रावष्ट्रय पञ्चायतका अध्यिलाई सल्लाह द्वदि एउिा धिदे शक सधमधतको व्यिस्था सं वििािको िारा
४१ मा िररएको धथयो भिे यस सं वििािको दोस्रो सं शोििबाि थप िररएको िारा ४१क. ले

ु को शासिमा अधिकतम् सहभािी िराउिे उद्देश्यले रावष्ट्रय
रावष्ट्रय पञ्चायतका सदस्यलाई मुलक
पञ्चायत अन्तिात विधभन्न सधमधतहरू िठि ििे व्यिस्था िररएको पाइन्छ। यस अथामा विधि

धिमााणमा तत्कालीि धिदे शक सधमधत लिायतका सधमधतहरूको समेत भूधमका रहेको पाइन्छ।

स्मरणीय छ प्रारम्भमा एक मार धिदे शक सधमधत िठि िररएकोमा वि. सं . २०३२ सालपधछ

विषयित सधमधत सवहत विधभन्न ९ ििा सधमधतहरूको व्यिस्था िररएको दे क्तखन्छ। सं वििािको
िारा ५६(२) बमोक्तिम िी ५ ले रावष्ट्रय पञ्चायतबाि पाररत वििेयकमाधथ स्िीकृत ििा ििाहेमा
िा सं शोिि सवहत स्िीकृत ििा िाहेमा िारा २३ बमोक्तिमको रािसभासँि परामशा ििे व्यिस्था
रहेकोले विधि धिमााण प्रवियामा रािसभाको सं लग्िता समेत दे क्तखि आउँछ।
३.४.२ विधि धिमााण प्रविया
सं वििािको िारा ५० अन्तिात बिेको धियमािलीको अिीिमा रावष्ट्रय पञ्िायतका कुिै

पधि सदस्यले सं वििािको िारा ४१(क) अन्तिात िद्वठत सम्बक्तन्ित सधमधतमा वििेयक पेश ििा
सक्िे तर दे हायको कुिै विषय सम्बन्िी वििेयक िा सं शोिि िी ५ को मन्री, राज्यमन्री िा
सहायक मन्रीबाहेक अरुले प्रस्तुत ििुभ
ा न्दा अक्तघ िी ५ को अिुमधत प्राप्त ििुप
ा िे र त्यस्तो

अिुमधत िी ५ का मन्री, राज्यमन्री िा सहायक मन्रीद्बाारा प्राप्त हुिे व्यिस्था िररएको दे क्तखन्छ
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ँ परामशा ििुा पिे विषय दे हाय बमोक्तिम
भिे िी ५ बाि त्यस्तो अिुमधत द्वदिु अिाधड रािसभासि
रहेको पाइन्छ :(क)

कर लिाउिे िा उठाउिे िा करको दर बढाउिे,

(ख) सक्तञ्ित कोष िा अन्य कुिै सरकारी कोषबाि कुिै रकम विधियोिि िा खिा ििे
िा विधियोिि िा खिा ििा खोक्तिएको रकम बढाउिे,

(ि) रािपररिारको खिासम्बन्िी कुरा, िा
(घ) िी ५ को सरकारको दावयत्िको ऋण र िमाितसम्बन्िी कुरा िस्ता विषयहरु
पदाछि्।

माधथ उल्ले ख िररएकाबाहेक िी ५ को अिुमधतबीिा प्रस्तुत ििा िपाइिे विषयहरु

अन्तिात िेपालको सुरिा कायम राख्िे, शाक्तन्त र व्यिस्था कायम राख्िे, विदे शी राज्यहरुसँि
धमरताको सम्बन्ि कायम राख्िे, विधभन्ि ििा, पेशा, िा िेरका ििताका बीि सुसम्बन्ि कायम
राख्िे, सिासािारण ििताको सदािार, स्िास्थ्य, सुवििा, आधथाक वहत, क्तशिािार िा िैधतकता कायम
राख्िे, बालबाधलका एिं मवहला वहतको सं रिण ििे, आन्तररक अशाक्तन्त र बाह्य आिमण रोक्िे,

अदालत िा रावष्ट्रय पञ्िायतको अिहेलिा हुिद्वदिबाि रोक्िे, यो सं वििाि िा तत्काल प्रिधलत
अन्य कािूिको व्यिस्था उल्िाउिे कुिेिा िा अरु कुिै त्यस्तो कुिेिा रोक्ि र मौधलक कताव्यको

पालिा िराउि िररएको कुिै िा सबै उद्देश्यले बिेको भिी प्रस्ताििामा ले क्तखएको वििेयक िा
सं शोिि आद्वद पदाछि्। त्यसै िरी (सरकारी वििेयकको रुपमा) सेिा तथा सशस्त्र प्रहरी सम्बन्िी

वििेयक िा सं शोिि सम्बक्तन्ित सधमधतमा िी ५ को मन्री, राज्यमन्री िा सहायक मन्रीले मार
प्रस्तुत ििा सक्िे व्यिस्था रहेको पाइन्छ।

वििेयक पेश/प्रस्तुत िदाा मन्री िा सदस्यले सधमधतका सभापधतको अिुमधत धलई सधमधत

समि वििेयक पेश ििे, वििेयक प्रस्तुत िरे को २४ घण्िा पधछ वििेयक प्रस्तुतकतााले सभापधतको

अिुमधत धलई वििार िररयोस् भन्िे प्रस्ताि पेश ििे व्यिस्था रहेको धथयो। यसपधछ वििेयकका
प्रधतहरु रावष्ट्रय पञ्िायतका सबै सदस्यहरुलाई वितरण िररन्थ्यो।

वििेयकका प्रधतहरु वितरण भएको दुई द्वदिधभर वििेयकमा सं शोिि द्वदि िाहिे सदस्यले

सं शोिि सम्बन्िी सूििा सम्बक्तन्ित सधमधतमा पठाउि सक्िे प्राििाि रहेको दे क्तखन्छ। सं शोिि
स्िीकृत ििे, िििे अधिकार सभापधतलाई हुिे भएकोले सं शोिि स्िीकृत भएपधछ सं शोिि सूिीमा

िम धमलाई राक्तखिे र त्यसपधछ सभापधतले तोकेको धमधत र समयमा वििेयकमाधथ दफािार
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छलफल हुि,े दफािार छलफल समाप्त भएपधछ सधमधतबाि रावष्ट्रय पञ्िायतमा प्रस्तुत हुिे

वििेयकको उद्देश्य र कारण तथा तत्सम्बन्िी सामान्य वििेििा िरी प्रधतिेदि तयार िररिे र
सधमधतले सो प्रधतिेदिसाथ वििेयकलाई रावष्ट्रय पञ्िायतमा पठाउिुपिे व्यिस्था धथयो। वििेयक
रावष्ट्रय पञ्िायतमा पठाएपधछ त्यस्तो प्रधतिेदि

सवहतको वििेयकका प्रधतहरु सबै सदस्यहरुलाई

वितरण िररिे र अध्यिले तोकेको द्वदि र समयमा सम्बक्तन्ित सभापधतले वििेयकलाई पाररत
िररयोस् भन्ने प्रस्ताि पेश ििे एिं वििेयक पाररत िररयोस् भन्िे प्रस्ताि स्िीकृधत भएमा वििेयक
पाररत भएको माधिन्थ्यो।

कुिै वििेयक रावष्ट्रय पञ्िायबाि पाररत भएपधछ सो वििेयक स्िीकृधतको धिधमि िी ५

समि पेश िररिे र िी ५बाि स्िीकृधत ििा िाहेमा सो वििेयक पेश भएको सािारणतया एक

मवहिाधभरमा स्िीकृधत िरे को सूििा पठाइिे र स्िीकृधत ििा ििाहेमा िा सं शोिि सवहत स्िीकृधत

द्वदि िाहेमा रािसभासँि परामशा िरी रावष्ट्रय पञ्िायतमा सोही बमोक्तिमको सन्दे श सवहत वफताा
पठाइिे व्यिस्था रहेको धथयो। रावष्ट्रय पञ्िायतमा प्रस्तुत भई प्रवियामा रहेको तर पाररत हुि

िसकेको कुिै वििेयक रावष्ट्रय पञ्िायतमा प्रस्तुत रुपमा िा सं शोिि सवहत पाररत हुि िी ५

बाि रािसभासँि परामशा िरी िाञ्छिीय सम्िेमा िी ५ बाि कारण सवहत सोही बमोक्तिम सन्दे श
रावष्ट्रय पञ्िायतमा पठाइबक्सिे र रावष्ट्रय पञ्िायतले सो सन्दे शमाधथ यथाशीर व वििार िरी आफ्िो

राय िी ५ मा पठाउिे र त्यस्तो रायमाधथ वििार िरी सो वििेयक रावष्ट्रय पञ्िायतमा प्रस्तुतरुपमा

िा सं शोिि सवहत िी ५ बाि स्िीकृत ििा सक्िे व्यिस्था समेत रहेको धथयो। िी ५ बाि यो
िारा बमोक्तिम कुिै वििेयकमा स्िीकृधत द्वदएपधछ सो वििेयक ऐि बन्िे र वििेयकमा लालमोहर
लािेपधछ स्िीकृधत द्वदएको माधििे व्यिस्था रहेको धथयो। रावष्ट्रय पञ्चायतको अधििेशि िभएको

बेलामा केही ििा आिश्यक दे क्तखएमा िी ५ बाि सं वििािको प्रधतकूल िहुिे िरी रािसभासमेतको

परामशामा अध्यादे श िारी ििा सक्िे र रावष्ट्रय पञ्चायतको अधििेशि शुरु भएको १५ द्वदिधभर
रावष्ट्रय पञ्चायतमा पेश िररिे, िी ५ बाि िुिसुकै समयमा खारे ि ििा सक्िे िा त्यसरी खारे ि
िभएमा रावष्ट्रय पञ्चायतको बैठक बसेको ६० द्वदिपधछ स्ितः धिक्तरिय हुिे व्यिस्था रहेको धथयो।
अथा वििेयकको हकमा िी ५ को अिुमधत प्राप्त भएमा िी ५ को मन्री, राज्यमन्री िा

सहायक मन्रीबाहेक अन्य सदस्यले पधि पेश ििा िसक्िे भन्ने िदे क्तखएको (िारा ५५(१)(क)),
वििेयकहरू प्रारम्भमा िै रावष्ट्रय पञ्चायतका सम्बक्तन्ित सधमधतमा पेश हुिे, सं शोििहरू पधि
सम्बक्तन्ित सधमधतले िै प्राप्त िरी स्िीकृत िा अस्िीकृत ििे, सधमधतको प्रधतिेदि सवहतको वििेयक

रावष्ट्रय पञ्चायतले पाररत िररयोस् भिी सम्बक्तन्ित सधमधत सभापधतले रावष्ट्रय पञ्चायतमा प्रस्तुत ििे,
अध्यादे शहरू अधििेशि शुरु भएको १५ द्वदिधभर पेश ििा सवकिे िस्ता प्राििाि/अभ्यास
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तत्कालीि समयमा रहेको पाइन्छ। िुि अन्य र हालको सं वििािले िरे को व्यिस्थाभन्दा धितान्त
फरक रहेको दे क्तखन्छ।

3.५ िेपाल अधिराज्यको संवििाि, २०४७
तीस िषीय दलधबहीि पञ्चायती व्यिस्थाको प्रयोिको िममा ििआकांिाहरूको सं िोिि

हुि िसक्िु, शासि प्रणालीमा ििधििााक्तित प्रधतधिधिहरूको सघि एिं प्रभािकारी सहभाधिताको

अभाि दे क्तखिु, दलित प्रधतस्पिााको सिााधिक अभािका कारण शासि सञ्चालिमा िििाहिा

प्रधतविक्तम्बत हुि िसक्िु, अन्तराावष्ट्रय रुपमा समेत प्रिाताक्तन्रक अभ्यास रहेको कुराको प्रत्याभूधत
द्वदि िसक्िु लिायतका विविि अििुण एिं िेपाली िािररकमा प्रिातन्र प्राधप्तको उत्कि

अधभलाषा/ििआकांिा बमोक्तिमको शासि प्रणालीको स्थापिाका लाधि वि. सं . २०४६ सालमा
भएको ििआन्दोलिको पररणामस्िरुप यो सं वििाि िारी भएको हो। यो सं वििािले प्रत्येक िेपाली

िािररकको आिारभूत माििअधिकारको सं रिण, िाधलि मताधिकार, सं सदीय शासि प्रणाली,
सं िैिाधिक राितन्र तथा बहुदलीय प्रिातन्र, स्ितन्र एिं सिम न्यायप्रणालीको व्यिस्था, कािूिी
राज्य िस्ता विशेषताहरू अंधिकार िरे को धथयो।

सं सदीय अभ्यासको दृविकोणबाि हेदाा यो सं वििािको कालखण्डमा विविि सं सदीय अभ्यास

भएको दे क्तखन्छ। िी ५ सवहतको दुई सदिात्मक व्यिस्थावपका रहेको, दुई सदि बीिको
अन्तरसम्बन्िलिायत विधभन्न सं सदीय अभ्यासका आिारमा हेदाा यस बखतको सं सदीय अभ्यास

Westminster प्रणाली िक्तिक रहेको दे क्तखन्छ। सं वििाि सं शोििको दृविकोणबाि हेदाा एकपिक
पधि सं शोिि िभईकि कायाान्ियिमा रहेको यो एकमार सं वििाि हो।
३.५.१ वििावयकी अङ्गको िठि
सं वििािको िारा ४४ बमोक्तिम िी ५, प्रधतधिधि सभा र रावष्ट्रय सभा िामका दुई सदि

सवहतको एक व्यिस्थावपका हुिे र यसैलाई सं सद भधििे व्यिस्था रहेको धथयो। प्रधतधिधि सभामा

प्रत्यि धििाािि प्रणालीिारा धििााक्तित दुई सय पाँि सदस्यहरू रहिे व्यिस्था धथयो भिे रावष्ट्रय
सभामा िी ५ बाि मिोिीत हुिे १० ििा, समािुपाधतक प्रधतधिधित्िको धसद्धान्त बमोक्तिम एकल

सङ्गिमणीय मतको आिारमा प्रधतधिधि सभािारा ३५ ििा (कम्तीमा ३ ििा मवहला अधििाया),
प्रत्येक विकास िेरका िाउँ र ििरका स्थािीय धिकायका प्रमुख र उपप्रमुख तथा क्तिल्लाका

स्थािीय धिकायका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू मतदाता भएको धििाािक मण्डलिारा तत् तत्
विकास िेरबाि तीि ििाका दरले एकल सङ्गिमणीय मतको आिारमा धििााक्तित हुिे १५ ििा
िरी कुल ६० ििा सदस्य रहिे व्यिस्था रहेको धथयो। अिािै विघिि भएको अिस्थामा बाहेक
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प्रधतधिधि सभाको कायाकाल ५ िषा रहिे व्यिस्था धथयो भिे स्थायी सदिको रुपमा पररकल्पिा

िररएको रावष्ट्रय सभाका सदस्यहरूको पदािधि ६ िषाको रहिे व्यिस्था धथयो। यसैिरी रावष्ट्रय

सभाका एक-धतहाइ सदस्यको पदािधि प्रत्येक दुई-दुई िषामा समाप्त हुिे समेत व्यिस्था रहेको
धथयो। सभाका कामलाई धियधमत, व्यिक्तस्थत र प्रभािकारी ढं िबाि सम्पादि ििा र सं सद

ु को शासिमा बढी सहभाधिताको लाधि प्रधतधिधि सभा र रावष्ट्रय सभा अन्तिात
सदस्यलाई मुलक
विधभन्न विषयित सधमधतहरु िठि िररएका धथए।
३.५.२ विधि धिमााण प्रविया
वििेयक (मूल/सं शोिि/पूरक/आक्तित/प्रधतस्थापि लिायत) प्रस्तुत ििा िाहिे सदस्यले

वििेयकको साथमा उद्देश्य र कारण, आधथाक विप्पणी र प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि सवहतको वििरण
सं लग्ि िरी सरकारी वििेयक भए पाँि द्वदि र अरु भए १५ द्वदि अिाधड त्यसको सूििा सक्तििलाई
द्वदिु पिे व्यिस्था रहेको धथयो। वििेयक सदिमा पेश ििुभ
ा न्दा कक्तम्तमा दुई द्वदि अिािै प्रत्येक

सदस्यलाई वििेयकका प्रधत उपलब्ि िराइिे व्यिस्था धथयो भिे त्यसपधछ बस्िे सभाको बैठकमा
वििेयक प्रस्तुत ििे अिुमधत प्राप्त भएमा प्रस्तुतकताा सदस्यले वििेयकलाई तत्कालै सदि समि
प्रस्तुत ििे व्यिस्था रहेको धथयो।

वििेयकमाधथ वििार िररयोस् िा वििेयकलाई ििताको प्रधतविया प्राप्त ििाको धिधमि

प्रिार िररयोस् भन्िे प्रस्ताि राख्ने व्यिस्था समेत रहेको धथयो। वििेयकमाधथ वििार िररयोस् भन्िे
प्रस्ताि राखेमा सो प्रस्तािमाधथ छलफल हुिे र सो छलफलमा वििेयकको सै द्धाक्तन्तक पिमा मार
छलफल हुिे व्यिस्था धथयो। यस छलफलमा वििेयकको मिसाय स्पि ििे बाहेक कुिै

दफाहरुमा छलफल हुँदैि धथयो। वििेयकमाधथ सामान्य छलफल समाप्त भएपधछ प्रस्तुतकताा

सदस्यले वििेयकमाधथको दफािार छलफल सदिमा िररयोस् िा दफािार छलफलको लाधि
वििेयकलाई सम्बक्तन्ित सधमधतमा पठाइयोस् भन्िे प्रस्ताि राख्ने प्राििाि धथयो। सै द्धाक्तन्तक छलफल

सम्पन्ि भएको ४८/७२ (प्रधतधिधि सभा धियमािली, २०४८, प्रधतधिधि सभा धियमािली, २०५४
अिुसार िमशः फरक फरक समय रहेको) घण्िाधभर कुिै पधि सदस्यले आफूले पेश ििा लािेको
सं शोििको सूििा सभाको सक्तििलाई द्वदिु पिे व्यिस्था धथयो भिे िी ५ को स्िीकृधत प्राप्त ििुप
ा िे

सं शोििको सूििा द्वदंदा सं शोिि प्रस्तुतकतााले अिुमधत प्राप्त िरे को धिस्सा पधि सूििाको साथमा

राख्िु पथ्यो। सभामुख/अध्यिबाि स्िीकृत भएका सं शोििहरुको दफा/उपदफा अिुसार
यथासम्भि िम धमलाइन्थ्यो भिे प्रधतधिधि सभा धियमािली, २०४८ को धियम १२० बमोक्तिम
वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले समेत सं शोिि राख्न सक्िे व्यिस्था िररएको दे क्तखन्छ। तर प्रधतधिधि

सभा धियमािली, २०५४ मा भिे वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले सं शोिि राख्न सक्िे स्पि
प्राििािको अभाि रहेको दे क्तखन्छ। स्िीकृत सं शोििमाधथ सदिमा वििार िदाा सामान्यतः
50

वििेयकको दफाहरुको िमािुसार िररिे र सभामुख/अध्यिले िाम बोलाएको सदस्यले िा धििले
अधिकृत िरे को सदस्यले सं शोिि प्रस्तुत ििा सक्िे व्यिस्था रहेको धथयो।

यथाित् रहेको िा सं शोिि स्िीकार िररएको प्रत्येक दफालाई समुहकृत िा छु ट्टाछु ट्टै

रुपमा वििेयकको अङ्ग बिोस् भिी प्रस्ताि धिणायाथा पेश िररिे एिं वििेयकका सबै दफा र
अिुसूिीहरुउपर धिणाय भएपश्चात् सभामुख/अध्यिले वििेयकको प्रस्ताििा र िाम सम्बन्िी

दफालाई मूलरुपमा िा सं शोधित रुपमा वििेयकको अङ्ग बिोस् भिी अन्त्यमा प्रस्ताि ििे र
सदिले पास िरे पधछ अको सदिमा पठाउि सक्िे व्यिस्था रहेको धथयो।

त्यसै िरी वििेयक दफािार छलफलका लाधि सधमधतमा पठाउिे धिणाय भएमा सधमधतले

आिश्यकता अिुसार वििेयकमाधथ दफािार छलफल िरी सोको प्रधतिेदिसमेत तयार िरी
सभापधतले िा धििको अिुपक्तस्थधतमा सभामुख/अध्यिले तोकेको सधमधतको अन्य सदस्यले प्रधतिेदि
सवहतको वििेयक सभामा पेश ििुप
ा िे व्यिस्था रहेको धथयो। सधमधतको प्रधतिेदि प्रस्तुत भएपधछ
सो प्रधतिेदि सबै सदस्यहरुलाई वितरण िररिे, सधमधतको प्रधतिेदि वितरण भएको िौबीस

घण्िापधछको कुिै समयमा वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले प्रधतिेदि सवहतको वििेयकमाधथ छलफल

िररयोस् िा कुिै खास दफाका सम्बन्िमा पुि: वििाराथा धिदे शि सवहत सधमधतमा वििेयक वफताा
पठाइयोस् भन्िे प्रस्ताि पेश ििा सक्िे व्यिस्था रहेको धथयो। सभामा दफािार छलफल भएकोमा
सो समाप्त भएपधछ र सधमधतमा दफािार छलफल भएकोमा सधमधतको प्रधतिेदिमाधथको छलफल

समाप्त भएपधछ वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले वििेयक पाररत िररयोस् भन्िे प्रस्ताि प्रस्तुत ििे,
सभाले पाररत िरे पश्चात् उि वििेयक यथाशीर व अको सदिमा पठाइिे र सो सदिले पाररत िरे पधछ
स्िीकृधतको लाधि िी ५ समि पेश िररिे कायाप्रणाली रहेको धथयो।

अथा वििेयकको हकमा भिे प्रधतधिधि सभाले पाररत िरी रावष्ट्रय सभामा पठाइिे र रावष्ट्रय

सभाले सो वििेयकमा छलफल िरी वििेयक प्राप्त िरे को पन्र द्वदिधभर कुिै सुिाि भए सुिाि

सवहत प्रधतधिधि सभामा वफताा पठाउिु पिे व्यिस्था रहेको धथयो। सुिाि सवहत वफताा भई आएमा
उक्तित दे क्तखएका सुिाि समािेश िरी िा पन्र द्वदिसम्ममा रावष्ट्रय सभाले सो वििेयक वफताा िरे ि

भिे पधि प्रधतधिधि सभाले स्िीकृधतको लाधि िी ५ समि पेश ििे प्राििाि रहेको धथयो। अथा
वििेयक कुि हो भन्ने कुरामा प्रश्न उठे मा सभामुखको धिणाय िै अक्तन्तम हुिे व्यिस्था धथयो।

विधि धिमााण प्रवियामा दुई सदिबीिको अन्तरसम्बन्ि सम्बन्िमा यस सं वििाि र सभाको

धियमािलीमा दे हाय बमोक्तिमको व्यिस्था रहेको धथयोः
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प्रधतधिधि सभाले पाररत िरी रावष्ट्रय सभामा पठाएको अथा वििेयक बाहेक अन्य वििेयक
रावष्ट्रय सभाले आफू समि प्राप्त भएको दुई मवहिाधभर पाररत िरी िा सुिाि सवहत वफताा
पठाउिु पिे,



उि समयधभर रावष्ट्रय सभाले सो वििेयक वफताा िरे ि भिे पधि प्रधतधिधि सभाले तत्काल

कायम रहेको सदस्य सं ख्याको पिास प्रधतशतभन्दा बढी सदस्यहरुको धिणायबाि सो
वििेयक स्िीकृधतको लाधि िी ५ समि पेश ििा सक्िे,


कुिै सदिले पाररत िरे को वििेयक अको सदिले अस्िीकृत िरे मा िा सं शोिि सवहत
पाररत िरे मा सो वििेयक उत्पक्ति भएको सदिमा वफताा पठाउिु पिे,



रावष्ट्रय सभाबाि अस्िीकृत भई िा सं शोिि सवहत प्रधतधिधि सभामा वफताा आएको वििेयक
उपर वििार िरी प्रधतधिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सं ख्याको पिास
प्रधतशतभन्दा बढी सदस्यहरुले प्रस्तुत रुपमा िा सं शोिि सवहत पुि: पाररत िरे मा सो
वििेयक स्िीकृधतको लाधि िी ५ मा पेश िररिे,



प्रधतधिधि सभाबाि सं शोिि सवहत रावष्ट्रय सभामा वफताा आएको वििेयक रावष्ट्रय सभाले
पधि सो सं शोिि सवहत पाररत िरे मा स्िीकृधतको लाधि िी ५ समि पेश हुि,े



ु
ु
दे हायको वििेयक दुिै सदिको सं यि
बैठकमा प्रस्तुत िररिे र सं यि
बैठकले

वििेयकलाई प्रस्तुत रुपमा िा सं शोिि सवहत पाररत िरे मा वििेयक उत्पक्ति भएको सदिले
स्िीकृधतका लाधि िी ५ समि पेश ििे :
o

रावष्ट्रय सभाले पाररत िरे को तर प्रधतधिधि सभाले अस्िीकार िरे को िा

o

प्रधतधिधि सभाले सं शोिि सवहत रावष्ट्रय सभामा वफताा पठाएको तर रावष्ट्रय सभा
सो सं शोििमा सहमत हुि िसकेको ।



कुिै वििेयक वििारािीि रहेको अिस्थामा सदिको अधििेशिको अन्त्य भए पधि सो

वििेयकमाधथ आिामी अधििेशिमा कारबाही हुि सक्िे तर कुिै वििेयक प्रधतधिधि सभामा
प्रस्तुत भई वििारािीि रहेको िा सो सदिले पाररत िरी रावष्ट्रय सभामा पठाएको तर सो

सदिमा वििारािीि रहेको अिस्थामा प्रधतधिधि सभा विघिि भएमा त्यस्तो वििेयक
धिक्तरिय भएको माधििे,
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स्िीकृधतको लाधि िी ५ मा पेश भएको वििेयक स्िीकृत भएपधछ त्यसको सूििा
यथासम्भि िाँडो दुिै सदिलाई द्वदइिे,



अथा वििेयक बाहेक अन्य वििेयकको सम्बन्िमा पुिविािार विमशा हुि आिश्यक छ भन्िे

िी ५ लाई लािेमा वििेयक पेश भएको एक मवहिाधभर सन्दे श सवहत वििेयक उत्पक्ति
भएको सदिमा वफताा पठाउि सक्िे,


िी ५ बाि कुिै वििेयक सन्दे श सवहत वफताा िरे मा त्यस वििेयकमाधथ दुिै सदिको

ु बैठकमा पुिविािार िरी सो वििेयक प्रस्तुत रुपमा िा सं शोिि सवहत पाररत भई
सं यि
पुिः पेश भएमा त्यसरी पेश भएको तीस द्वदिधभर स्िीकृत ििुा पिे,


िी ५ बाि कुिै वििेयकमा स्िीकृधत द्वदएपधछ सो वििेयक ऐि बन्िे र वििेयकमा
लालमोहर लािेपधछ स्िीकृत भएको माधििे व्यिस्था रहेको धथयो ।

बैठकको स्िीकृधतमा सं शोििकतााले आफ्िो सं शोिि वफताा धलि सक्िे तर सं शोििमाधथ

पधि सं शोिि प्रस्तुत भएमा सो सं शोििको िु ङ्गो िलािेसम्म मूल सं शोििलाई वफताा धलि िसक्िे
व्यिस्था रहेको धथयो। साथै सदिमा प्रस्तुत भइसकेको वििेयकको हकमा धियमािलीको प्रविया

पूरा िरी वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले सभाको स्िीकृधतमा मार वििेयक वफताा धलि सक्िे व्यिस्था
रहेको धथयो।

३.६ पुिस्थाावपत प्रधतधिधि सभाको कालखण्ड
वि. सं . २०४७ सालको सं वििािले ििअपेिा सम्बोिि ििा िसकेको, िििीविकाका

सिाल एिं प्रिधलत राििीधतक प्रणालीमा लोकताक्तन्रक अभ्यासको अभाि रहेको लिायतका
विषयबस्तु एिं तत्कालीि सशस्त्र ििसं घषाको अिस्था र यसै बीिमा घवित राििीधतक उतारिढाि

(वि. सं . २०५९ िेठ ८ मा प्रधतधिधि सभा विघिि, वि. सं . २०५९ असोि १८ मा तत्कालीि
प्रिािमन्रीलाई अिम घोषणा िरी पदबाि हिाइिु, वि. सं . २०६१ माघ १९ िते रािाले आफ्िै
अध्यितामा मक्तन्रमण्डल घोषणा ििु,ा आद्वद) बाि उत्पन्न पररिेश एिं लोकताक्तन्रक शासि

व्यिस्थाको लाधि वि. सं . २०६२/०६३ को १९ द्वदिे ििआन्दोलि एिं िेपाली िािररकको
िीिि बधलदािको पररणामस्िरुप ििआन्दोलिमा अधभव्यि भएका ििभाििा एिं आन्दोलिरत
राििीधतक दलका मािाक्तिरका आिारमा समग्र समस्या समािाि ििा वि.सं .२०६३ िैशाख ११
िते राधत ११:३० बिे सोही मवहिाको १५ िते प्रधतधिधि सभाको बैठक बस्िे िरी विघवित
प्रधतधिधि सभा पुिस्थाापिा भएको धथयो।
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यस पुिस्थाावपत प्रधतधिधि सभाले ििआन्दोलिको उपलक्तब्िलाई रिा िदै पूणा लोकतन्र

स्थापिाको द्वदशामा अग्रसर हुिे क्तिम्मेिारी ग्रहण िदै अको सं वििािको व्यिस्था िभएसम्म सम्पूणा
अधिकार यो प्रधतधिधि सभाबाि प्रयोि हुिे घोषणा वि. सं . २०६३ साल िेठ ४ िते िरे को
धथयो। यस घोषणाले रािामा भएका शक्ति किौती िरी प्रधतधिधि सभालाई शक्तिशाली बिाएको
हुिाले उि घोषणापरलाई िेपालको “म्याग्िाकािाा” भन्ने िरे को पाइन्छ। हालसम्मको

सं सदीय

इधतहासलाई आिार मान्दा यस पुिस्थाावपत प्रधतधिधि सभामा असीधमत एिं अन्तरधिवहत रािकीय
शक्ति सै द्धाक्तन्तक, कािूिी र व्यिहारित रुपमै रहेको दे क्तखन्छ।

यस घोषणापरमा व्यिस्थावपकाको सम्बन्िमा दे हाय बमोक्तिमको व्यिस्था िरे को धथयो:


िेपालको व्यिस्थावपका सम्बन्िी सम्पूणा अधिकार प्रधतधिधि सभाले प्रयोि ििे, कािूि
धिमााण ििे प्रविया प्रधतधिधि सभाले धििाारण िरे बमोक्तिम हुि,े



सं वििाि सभाको मािामा अक्तघ बढ्िे प्रविया प्रधतधिधि सभाले आिश्यकता अिुसार धििाारण
ििे,



प्रिािमन्रीिारा प्रधतधिधि सभाको आह्वाि र प्रिािमन्रीको धसफाररसमा सभामुखबाि
अधििेशि समापि िररिे,



अधििेशि िालू िरहेको िा बैठक स्थधित भएको अिस्थामा अधििेशिमा बैठक बोलाउि
िाञ्छिीय छ भिी प्रधतधिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूणा सदस्य सं ख्याको एक

िौथाई सदस्यले सभामुख समि समािेदि िरे मा सभामुखले त्यस्तो अधििेशि िा बैठक
१५ द्वदिधभर बस्िे िरी धमधत र समय तोक्िु पिे,


प्रधतधिधि सभाले धियमािली बिाई लािू ििे।
यस अिधिमा (वि. सं . २०६३ िैशाख ११ िते दे क्तख वि. सं . २०६३ माघ १ मा

ू क
रुपान्तररत व्यिस्थावपका-सं सदको बैठक बस्िुपि
ा ो अिधि) कािूि धिमााण सम्बन्िमा तत्कालीि
प्रधतधिधि सभा धियमािली, २०६३ मा
धथयोः



विधि धिमााण सम्बन्िी व्यिस्था दे हाय बमोक्तिम रहेको

प्रधतधिधि सभाको घोषणा, सं वििाि र सभाको धियमािलीको अिीिमा रही कुिै पधि

सदस्यले वििेयक प्रस्तुत ििा सक्िे, वििेयक प्रस्तुत ििा िाहिे सदस्यले वििेयकको
साथमा उद्देश्य र कारण सवहतको वििरण सं लग्ि िरी सोको सूििा महासक्तिि िा
सक्तििलाई कक्तम्तमा ७ द्वदि अिािै द्वदिु पिे तर सरकारी वििेयकको हकमा ५ द्वदि
अिािै सूििा द्वदिु पयााप्त हुि,े
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आधथाक व्ययभार धिवहत वििेयकको साथमा आधथाक विप्पणी सं लग्ि हुि ु पिे तथा वििेयक
पाररत भई ऐि बिेमा हुि सक्िे पिके र साल बसाली खिाको अिुमाधित वििरण सं लग्ि
हुि ु पिे,



सभामा वििारािीि रहेको वििेयकमाधथ आक्तित वििेयक प्रस्तुत ििा सवकिे, सभामुखले

अन्यथा आदे श द्वदएमा बाहेक सदिमा वििारािीि रहेको अिस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य
समािेश भएको अन्य कुिै वििेयक सूिीमा िरहिे,


प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि अन्तिात कािूि बिाउि अधिकार माि भएको खण्डमा
प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापिको विप्पणी हुि ु पिे,



ू ा कम्तीमा दुई द्वदि अिािै सदस्यलाई वििेयकको प्रधत
सभामा वििेयक प्रस्तुत हुिपु ि

उपलब्ि िराइिे, वििेयक प्रस्तुधतको प्रस्तािको विरोि ििा िाहिे सदस्यले वििेयक
प्रस्तुत हुिे द्वदिभन्दा एक द्वदि अिािै विरोिको सूििा महासक्तिि िा सक्तििलाई द्वदि
सक्िे र यस्तो विरोिको सूििा बैठकमा धिणायाथा प्रस्तुत हुिे,


वििेयक प्रस्तुत भएपश्चात् सैद्धाक्तन्तक छलफल हुिे, सै द्धाक्तन्तक छलफलपश्चात् ििताको

प्रधतविया प्राप्त ििे प्रस्ताि पास भएमा सोही अिुसार हुिे, सो िभएमा सं सदमै वििेयकमाधथ
वििार िररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत भई सै द्धाक्तन्तक छलफल हुिे,


सै द्धाक्तन्तक छलफल पश्चात्को ७२ घण्िाधभर सदस्यहरूले सं शोिि प्रस्तािको सूििा द्वदि
सक्िे,



प्राप्त सं शोििहरूलाई दफािमािुसार एकीकृत स्िरुपको सं शोिि प्रस्ताि सभामुखबाि
स्िीकृत भएपश्चात् सभाको बैठकमा पेश हुिे र सभाको धिणाय अिुसार सभा िा सधमधतमा
दफािार छलफल हुिे,



सभामा दफािार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपश्चात् र सधमधतमा दफािार छलफल

भएकोमा सभामा सधमधतको सो सम्बन्िी प्रधतिेदिमाधथको छलफल समाप्त भएपश्चात्
वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले सं शोिि सवहत वििेयक पाररत िररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत
ििे (थप छलफल आिश्यक भएमा पुिः वििाराथा सधमधतमा पठाउि सक्िे), साथै

प्रस्तावित दफा/उपदफा लिायतलाई वििेयकको अङ्ग बिाउदै धििााररत प्रविया बमोक्तिम
बहुमतद्बाारा स्िीकृत भएपश्चात् वििेयक पाररत भएको माधििे,


धििााररत प्रविया पूरा िरी सं शोिि प्रस्ताि र वििेयक समेत वफताा धलि सक्िे,



सभाबाि पाररत वििेयक सभामुखबाि प्रमाणीकरण भएपश्चात् ऐि बन्ने।
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३.७ िेपालको अन्तररम सं वििाि, २०६३

सं वििाि

विधभन्न राििीधतक आन्दोलिबाि प्राप्त उपलक्तब्िलाई सं स्थाित िदै सं वििाि सभाबाि ियाँ
िबिेसम्मका

लाधि

राििीधतक

सहमधतबाि

तयार

भएको

यो

सं वििाि

वि. सं . २०६३ माघ १ िते पुिस्थाावपत प्रधतधिधि सभाले सिासम्मधतले पाररत (मत विभािि हुँदा

पिमा १८५ विपिमा ० मत परे को) िरी िारी िरे को हो। यो सं वििाि िारी भएपश्चात्
तत्कालीि पुिस्थाावपत प्रधतधिधि सभामा सदस्य थप भई व्यिस्थावपका-सं सदमा रुपान्तरण भएको

धथयो। साथै, अन्तररम व्यिस्थावपक-सं सदको पवहलो बैठकबाि यो सं वििाि अिुमोदि भएको
धथयो। यस व्यिस्थावपका-सं सद ३३० सदस्यीय रहेको धथयो। त्यसै िरी यस सं वििािका आिारमा
दुई पिक सं वििाि सभाको धििाािि भएको धथयो। पवहलो सं वििाि सभाको िठिपश्चात् वि. सं .
२०६५ िेठ १५ िते बसेको पवहलो बैठकबाि विधिित् रुपमा राितन्रको अन्त्य िरी िेपाल

एक सं घीय, लोकताक्तन्रक, िणतन्रात्मक राज्य घोषणा भएको धथयो। एक दशकसम्म लािू
भएको यो सं वििाि यस अिधिमा बाह्र पिकसम्म सं शोिि भएको धथयो।
३.७.१ वििावयकी अङ्गको िठि
सं वििािको िारा ५९ र ८३बमोक्तिम व्यिस्थावपका-सं सदको कायाकाल समाप्त भएपधछ

सं वििाि बमोक्तिमको व्यिस्थावपका-सं सदको अधिकार सं वििाि सभाले प्रयोि ििे उल्ले ख भएबाि

सं वििाि सभाको िठि हुि ु पूिक
ा ो व्यिस्थावपका-सं सद र सं वििाि सभा प्रारम्भ भएपश्चात् सं वििाि
सभा वििावयकी अङ्गको रुपमा रहेका धथए। सं वििाि सभाले सं वििाि धिमााण सम्बद्ध काया िदाा
सं वििाि सभाको रुपमा काया सम्पादि ििे र व्यिस्थावपकाले ििुा पिे कामका लाधि सोही सभाले

व्यिस्थावपका-सं सदको रुपमा काया सम्पादि ििे िदाथ्यो र सोका लाधि अलि-अलि धियमािली
(सं वििाि सभा धियमािली र व्यिस्थावपका-सं सद धियमािली) कायाान्ियिमा रहेका धथए।

सं वििािको िारा ६३ बमोक्तिम सं वििाि सभा/व्यिस्थावपका-सं सदका सदस्यको लाधि

पवहलो हुिे धििााक्तित हुिे धििाािि प्रणाली अिुसार धििााक्तित हुिे ४० ििा, समािूपाधतक धििाािि

प्रणाली अिुसार धििााक्तित ३३५ ििा र मक्तन्रपररषद्द्बाारा मिोिीत २६ ििा िरी कूल ६०१ ििा
सदस्य रहिे व्यिस्था रहेको धथयो।
३.७.२ विधि धिमााण प्रविया
व्यिस्थावपका-सं सदमा विधि धिमााण सम्बन्िी प्रविया दे हाय बमोक्तिम रहेको धथयोः
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कुिै पधि सदस्यले वििेयक प्रस्तुत ििा सक्िे, वििेयक प्रस्तुत ििा िाहिे सदस्यले

वििेयकको साथमा उद्देश्य र कारण सवहतको वििरण सं लग्ि िरी सोको सूििा महासक्तिि
िा सक्तििलाई कक्तम्तमा ७ द्वदि अिािै द्वदिु पिे तर सरकारी वििेयकको हकमा ५ द्वदि
अिािै सूििा द्वदए पयााप्त हुि,े


आधथाक व्ययभार धिवहत वििेयकको साथमा आधथाक विप्पणी सं लग्ि हुि ु पिे तथा वििेयक

पाररत भई ऐि बिेमा हुि सक्िे पिके र सालबसाली खिाको अिुमाधित वििरण सं लग्ि
हुिपु िे,


सभामा वििारािीि रहेको वििेयकमाधथ आक्तित वििेयक प्रस्तुत ििा सवकिे, सभामुखले

अन्यथा आदे श द्वदएमा बाहेक सदिमा वििारािीि रहेको अिस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य
समािेश भएको अन्य कुिै वििेयक सूिीमा िरहिे,


प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि अन्तिात कािूि बिाउिे अधिकार माि भएको खण्डमा
प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि विप्पणी सं लग्ि हुि ु पिे,



ु न्दा कम्तीमा दुई द्वदि अिािै सदस्यलाई वििेयकको प्रधत
सभामा वििेयक प्रस्तुत हुिभ

उपलब्ि िराइिे, वििेयक प्रस्तुधतको प्रस्तािको विरोि ििा िाहिे सदस्यले वििेयक

प्रस्तुत हुिे द्वदिभन्दा एक द्वदि अिािै विरोिको सूििा महासक्तिि िा सक्तििलाई द्वदि
सक्िे र यस्तो विरोिको सूििा बैठकमा धिणायाथा प्रस्तुत हुिे,


वििेयक प्रस्तुत भएपश्चात् सैद्धाक्तन्तक छलफल हुिे, सै द्धाक्तन्तक छलफलपश्चात् ििताको

प्रधतविया प्राप्त ििे प्रस्ताि पास भएमा सोही अिुसार हुिे सो िभएमा व्यिस्थावपकासं सदमै दफािार छलफल िा सम्बक्तन्ित सधमधतमा दफािार छलफलका लाधि पठाइिे,
ििताको प्रधतविया िधलएको अिस्थामा सैद्धाक्तन्तक छलफलपश्चात् सं शोिि सम्बन्िी
शताको अिीिमा रही ७२ घण्िाधभर सदस्यहरूले सं शोिि

सवहतको सूििा द्वदि सक्िे

(व्यिस्थावपका-सं सद धियमािली, २०६३ अिुसार व्यिस्थावपका-सं सदमा १४ ििा
सधमधतहरू रहेका र विधि धिमााणका सन्दभामा सम्बक्तन्ित सधमधतहरूमा दफािार छलफल

हुिे िरे को यद्यवप सं वििाि सभा (व्यिस्थावपका-सं सदको कायासञ्चालि) धियमािली,

२०६५ ले ७ ििा विषयित सधमधतहरूको व्यिस्था िरे तापधि ती सधमधतहरूभन्दा
बाहेकको तत्कालीि वििायि सधमधतमा मारै वििेयकहरूमाधथ दफािार छलफल हुिे

व्यिस्था रहेको धथयो भिे दोस्रो सं वििाि सभापश्चात्को व्यिस्थावपका-सं सद सञ्चालिका
लाधि बिाइएको सं वििाि सभा (व्यिस्थावपका-सं सदको कायासञ्चालि) धियमािली, २०७०
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मा ११ ििा विषयित सधमधतहरू रहेका धथए र सम्बक्तन्ित सधमधतहरूमा दफािार छलफल
हुिे िरे को धथयो),


प्राप्त सं शोििको िम धमलाई सभामुखबाि स्िीकृत भएपश्चात् सभाको बैठकमा पेश हुिे
र सभाको धिणाय अिुसार सभा िा सधमधतमा दफािार छलफल हुिे,



सभा िा सधमधतको बैठकमा दफािार छलफल भएकोमा, सो समाप्त भएपश्चात् र सधमधतमा
दफािार छलफल भएकोमा सभामा सधमधतको सो सम्बन्िी प्रधतिेदिमाधथको छलफल

समाप्त भएपश्चात् वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले वििेयक पाररत िररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत

ििे (थप छलफल आिश्यक भएमा पुिः सधमधतमा पठाउि सक्िे), साथै प्रस्तावित
दफा/उपदफा लिायतलाई वििेयकको अङ्ग बिाउँदै धििााररत प्रविया बमोक्तिम बहुमतद्बाारा
स्िीकृत भएपश्चात् वििेयक पाररत भएको माधििे,


धििााररत प्रविया पूरा िरी सं शोिि प्रस्ताि र वििेयक समेत वफताा धलि सक्िे,



त्यसै िरी विधियोिि वििेयकको सम्बन्िमा वििेयक प्रस्तुत ििुप
ा ूि ा वििेयकका धसद्धान्त

ु न्दा कक्तम्तमा १५
र प्राथधमकता सम्बन्िमा (कर प्रस्ताि बाहेक) वििेयक प्रस्तुत हुिभ
द्वदि अिािै छलफल हुिे, प्रस्तुत छलफल समाप्त भएपश्चात् मारै अथा मन्रीले विधियोिि

वििेयक प्रस्तुत ििे, विधियोिि वििेयकमा धिद्वदाि प्रत्येक शीषाकमाधथ छु ट्टाछु ट्टै िा
समूवहकृत रुपमा छलफल िररिे र यस्तो छलफल दलीय सं रििाका आिारमा हुिे,

विधियोिि वििेयकमा खिा किौतीको प्रस्ताि राख्न सक्िे यद्यवप किौतीको प्रस्ताि माधथ
सं शोिि पेश ििा िसवकिे,


पेश्की खिा वििेयक तथा उिारो खिा वििेयकको सम्बन्िमा सभामुखले उपयुि
ठहर्याएको

कायाविधि

अपिाइिे

विधियोििकै कायाविधि अपिाइिे,


आधथाक

वििेयकको

हकमा

यद्यवप

छलफल

पूरक

िदाा

विधियोिि

कुिै

वििेयकका

सदस्यले

िेपाल

सम्बन्िमा

सरकारको

ििाफदे वहताधभरको प्रशासधिक काया, स्थािीय समस्या िा िेपाल सरकारको आधथाक तथा

मौद्विक िीधतसँि सम्बक्तन्ित विषयहरूमाधथ छलफल हुिे र सम्बक्तन्ित धियममा उल्ले ख
िररए बाहेक सभामुखले उपयुि ठहर्याएको कायाविधि अपिाइिे, िालू आ.ि. को

अन्त्यसम्म पधि आिामी आधथाक िषाको रािश्व र व्ययको अिुमाि सं सदमा पेश हुि

िसक्िे पररक्तस्थधत उत्पन्न भएमा िालू आ.ि. को आधथाक ऐि बमोक्तिम िै रािस्ि सं कलि

ििा सवकिे र िालू आ.ि. को कूल व्ययको एक तृतीयांशमा िबढ्िे िरी आिामी आ.ि.
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का लाधि खिा ििे अधिकारको वििेयक अथा मन्रीले सदिमा पेश ििा सक्िे, त्यसरी
खिा भएको रकम विधियोिि वििेयकमा समािेश िररिे,


सभाबाि पाररत वििेयक राष्ट्रपधतको धििाािि हुिपु ूि ा सभामुखबाि प्रमाणीकरण भएपश्चात्
ऐि बन्ने र राष्ट्रपधतको धििाािि भएपश्चात् सभामुखले प्रमाक्तणत िरी राष्ट्रपधतद्बाारा
प्रमाणीकरण भएपश्चात् ऐि बन्ने।

३.८ िेपालको सं वििाि (२०७२)
िेपालको सं िैिाधिक इधतहासमा विशेष महत्ि रहेको, ििधििााक्तित सं वििाि सभाबाि

धिधमात एिं िारी िररएको यो सं वििाि सं वििाि सभाले वि. सं . २०७२ भाि ३० िते पाररत

िरे को धथयो भिे आक्तश्वि १ िते सभाध्यिबाि प्रमाक्तणत भई राष्ट्रपधतबाि वि. सं . २०७२ साल

असोि ३ िते प्रमाणीकरण भई सोही धमधतबािै लािू भएको हो। ६०१ सदस्यीय उि सं वििाि
सभामा तत्काल कायम ५९७ सदस्यमध्ये ५३७ ििाले यस सं वििािमा हस्तािर िरे का धथए।

ु मा सं घीय लोकताक्तन्रक िणतन्रात्मक शासि प्रणाली
यो सं वििाि िारी भएसँिै मुलक

लािू भएको छ। िसअिुसार राज्य शक्तिलाई सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह िरी तीि तहमा बाँडफाँि
िररएको छ। तीि तहको शासकीय व्यिस्थापि भएबाि विधि धिमााण ििे सं रििा एिं अङ्गहरूमा
पधि विितमा भन्दा फरक प्राििाि रहेको छ। यस सन्दभामा सं वििािको अिुसूिी-५ दे क्तख ९

सम्म तीि ििै तहको व्यिस्थवपकीय कायाप्रणालीको भूधमका रहेको छ भिे तीिििै तहबीिको
अन्तरसम्बन्ि सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि र समन्ियको धसद्धान्तमा आिाररत छ।

३.८.१ वििावयकी अङ्गको िठि
संघीय वििावयकी अङ्गको िठि
सं वििािको भाि ८ मा प्रधतधिधि सभा र रावष्ट्रय सभा िामका दुई सदि सवहतको सं घीय

सं सदको व्यिस्था िररएको छ। तल्लो सदिको रुपमा रहेको प्रधतधिधि सभा एक सय पैंसठ्ठीििा

पवहलो हुिे धििााक्तित हुिे धििाािि प्रणालीबाि र एक सय दशििा सदस्य सूिी समािुपाधतक
धििाािि प्रणाली (दलीय बन्द सूिी) को आिारमा धििााक्तित हुिे िरी कूल दुई सय पिहिर

सदस्यीय रहेको छ। प्रधतधिधि सभाको कायाकाल सं वििाि बमोक्तिम अिािै विघिि भएकोमा
बाहेक पाँि िषाको हुिे व्यिस्था छ।

59

त्यसै िरी स्थायी सदिको रुपमा रहेको माधथल्लो सदि रावष्ट्रय सभामा प्रदे श सभाका

सदस्य, िाउँपाधलकाका अध्यि र उपाध्यि तथा ििरपाधलकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको
धििाािक मण्डलिारा सं घीय कािूि बमोक्तिम प्रदे श सभाका सदस्य, िाउँपाधलकाका अध्यि र

उपाध्यि तथा ििरपाधलकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुिे िरी प्रत्येक प्रदे शबाि
कक्तम्तमा तीिििा मवहला, एकििा दधलत र एकििा अपांिता भएका व्यक्ति िा अल्पसं ख्यक

सवहत आठििा िरी धििााक्तित छपन्नििा र िेपाल सरकारको धसफाररसमा राष्ट्रपधतबाि मिोिीत
कम्तीमा एकििा मवहला सवहत तीिििा िरी कूल उिान्साठी सदस्य रहिे व्यिस्था रहेको छ।
रावष्ट्रय सभा प्रथम पिक िठि हुँदा धतहाइका आिारमा सदस्यको कायाकाल दुई िषा, िार िषा र

छ िषा हुिे िरी िोलाप्रथािारा धििाारण हुिे, तदुपरान्त हरे क दुई िषामा ररि हुि आउिे एक
धतहाइ सं ख्या अिाधड िुि प्रवियाबाि धििााक्तित िा मिोिीत भएको हो सोही बमोक्तिम हुिे िदाछ।
प्रदे श वििावयकी अङ्गको िठि
सं वििािको भाि १४ बमोक्तिम एक सदिात्मक रहेको प्रदे शको व्यिस्थावपका प्रदे श सभा हो।

प्रदे श सभामा सम्बक्तन्ित प्रदे शबाि प्रधतधिधि सभामा पवहलो हुिे धििााक्तित हुिे धििाािि प्रणाली

बमोक्तिम धििााक्तित हुिे सदस्य सं ख्याको दोब्बर सं ख्यामा सोही धििाािि प्रणाली अिुसार धििााक्तित
हुिे र यसरी धििााक्तित भएका सदस्य सं ख्यालाई साठी प्रधतशत मािी बाँकी िालीस प्रधतशतमा
समािुपाधतक धििाािि प्रणालीबाि धििााक्तित भएका सदस्यहरू रहिे व्यिस्था रहेको छ। सं वििाि
बमोक्तिम अिािै विघिि भएकोमा बाहेक प्रदे श सभाको कायाकाल पाँि िषा हुिे प्राििाि छ।

स्थािीय वििावयकी अङ्गको िठि
सं वििािको भाि १८ बमोक्तिम स्थािीय तहको व्यिस्थावपकीय अधिकार िाउँ सभा र ििर सभामा

धिवहत रहेको छ। िाउँ सभामा िाउँ कायापाधलकाका अध्यि र उपाध्यि, िडा अध्यि र प्रत्येक
िडाबाि धििााक्तित िारििा सदस्य र िाउँ सभाले िै िाउँ कायापाधलकाका सदस्यका लाधि धििााक्तित

िरे को दधलत िा अल्पसं ख्यक समुदायबाि दुईििा सदस्यहरू रहिे व्यिस्था छ। यसै िरी ििर
सभामा ििर कायापाधलकाका प्रमुख र उपप्रमुख, िडा अध्यि र प्रत्येक िडाबाि धििााक्तित िारििा
सदस्य र ििर सभाले िै ििर कायापाधलकाका सदस्यका लाधि धििााक्तित दधलत र अल्पसं ख्यक
समुदायबाि तीिििा सदस्यहरू रहिे प्राििाि रहेको छ। िाउँ सभा र ििर सभाको कायाकाल

धििाािि भएको धमधतले पाँि िषाको हुन्छ। िाउँ सभा र ििर सभाले सं वििािको अिुसूिी-८ र
अिुसूिी-९ बमोक्तिमको सूिीमा उक्तल्लक्तखत विषयमा आिश्यक कािूि बिाउि सक्िे र यसरी बन्ने
कािूिको प्रविया प्रदे श कािूि बमोक्तिम हुन्छ।
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३.८.२ विधि धिमााण प्रविया

स्थािीय

कािूि धिमााण सम्बन्िमा िेपालको सं वििाि (२०७२) को अिुसूिीहरूमा सं घ, प्रदे श र
तहको

िेराधिकार

उल्लेख

िररएको

छ।

सं घ

र

प्रदे श

कायापाधलकाबीिको

अन्तरसम्बन्िका लाधि कािूिी एिं सं रििाित व्यिस्था रहे तापधि सं घ र प्रदे शबीिको
व्यिस्थावपवकय अन्तरसम्बन्िका बारे मा स्पि कािूिी एिं सं रििाित समन्ियको अभाि दे क्तखन्छ।
साथै सािा अधिकारको सूिीमा उक्तल्लक्तखत विषयहरूमा कािूि बिाउिे सम्बन्िमा समन्िय एिं

अन्तरसम्बन्िको िड्कारो अभाि दे क्तखन्छ भिे सं वििािको िारा २३१ बमोक्तिम सं घ र प्रदे शबीि
अन्तरसम्बन्ि हुि ु पिे दे क्तखन्छ।

तीि तहबीिको अन्तरसम्बन्ि कायाान्ियि ििे उद्देश्यका साथ “सं घ, प्रदे श र स्थािीय

तह (समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि) ऐि, २०७७” िारी भई हाल कायाान्ियिमा रहेको छ। यस

ऐिमा तीि तहबीि व्यिस्थावपकीय अन्तरसम्बन्िको उल्ले ख िभए तापधि विधि धिमााणको प्रविया
प्रारम्भदे क्तख अन्त्यसम्म कस्तो हुन्छ भिी िमूिा अध्ययिको रुपमा यसपश्चात्को पररच्छे दमा उल्लेख

िररएको छ भिे यस अध्ययिमा सं घीय सं सदको विधि धिमााण प्रवियाको बारे मा मार ििाा

िररएको छ। त्यसैले सं घीय सं सदको विधि धिमााण प्रविया िेपालको सं वििाि, प्रधतधिधि सभा

ु
ु
धियमािली, २०७५, रावष्ट्रय सभा धियमािली, २०७५, सं घीय सं सदको सं यि
बैठक र सं यि
सधमधत (कायासञ्चालि) धियमािली, २०७५ तथा प्रिधलत सं सदीय अभ्यास एिं परम्परा अिुसार
उल्लेख िररएको छ। प्रिधलत धलक्तखत कािूिहरूमा समािेश िभएका कधतपय विषयहरूको

सन्दभामा सं सदीय अभ्यास, ििीर, परम्परा एिं प्रिलिलाई समेत आिारमा धलई अभ्यास िररिु
सं सदीय प्रणालीको एक आिारभूत एिं अधभन्न पिको रुपमा स्िीकार िररएको हुन्छ।
३.८.२.१ संघीय संसदमा विधि धिमााण प्रविया


वििेयक प्रस्तुत ििा िाहिे सदस्यले वििेयकको साथमा उद्देश्य र कारण, आधथाक विप्पणी,
व्याख्यात्मक विप्पणी, प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि सवहतको वििरण सं लग्ि िरी सरकारी

वििेयक भए पाँि द्वदि र अन्य भए सात द्वदि अिािै त्यसको सूििा महासक्तिि िा सभाका
सक्तििलाई द्वदिु पिे,


अथा वििेयक, िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी िा सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल लिायत सुरिा
धिकायसँि सम्बक्तन्ित वििेयक सरकारी वििेयकको रुपमा मार प्रस्तुत ििा सवकिे,



अथा वििेयक प्रधतधिधि सभामा र अरु वििेयकहरू िुिसुकै सभामा उत्पक्ति हुि सक्िे,
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सरकारी वििेयक दताा भएपश्चात् दुई द्वदिधभर र िैरसरकारी वििेयक िार द्वदिधभर
सदस्यहरूलाई वितरण िररिे,



वििेयक दताा भएको सात द्वदि (सरकारी वििेयकको हकमा पाँि द्वदि) पछाधडको कुिै
पधि बैठकमा प्रस्तुत ििा सवकिे,



प्रस्तुधतको विरोिको सूििा द्वदि िाहिे सदस्यले प्रधतधिधि सभामा दताा भई वितररत

ु न्दा एक द्वदि अिािै र रावष्ट्रय सभामा
वििेयकको सम्बन्िमा प्रस्ताि सभामा प्रस्तुत हुिभ
दताा भई वितररत वििेयकको सम्बन्िमा वितरण भएको धमधतले पाँि द्वदिधभर सोको सूििा
सभाको सक्तििलाई द्वदिु पिे,


प्राप्त विरोिको सूििाको प्रस्ताि धिणायाथा सभामा प्रस्तुत हुँदा सभाले स्िीकृत िरे मा

वििेयक प्रस्तुधतका लाधि अिुमधत प्राप्त िहुिे र वििेयक लितबाि हिाइिे साथै सोही

वििेयक सोही अधििेशिमा पुिःप्रस्तुत ििा िसवकिे, विरोिको सूििा अस्िीकृत भएमा
िा विरोिको सूििा प्राप्त िभएको अिस्थामा वििेयक सभामा प्रस्तुत हुि अिुमधत प्राप्त

ु भएको वििेयक वितरण भएको
हुिे, यद्यवप अको सभाबाि पाररत भई सन्दे श सवहत िे बल

दुई द्वदिपश्चात् प्रस्तुतकताा सदस्यले सो वििेयकमाधथ वििार िररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत

ििे तर सभामुख/अध्यिले उपयुि सम्िेमा वििेयक सवहतको सन्दे श वितरण भएपधछको
कुिै पधि बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताि प्रस्तुत ििा अिुमधत द्वदि सक्िे,


अिुमधत प्राप्त भएमा प्रस्तुतकताा सदस्यले वििेयकलाई तत्कालै सदि समि प्रस्तुत ििे,



वििेयक प्रस्तुत भएपधछको अको बैठकमा प्रस्तािक सदस्यले वििेयकमाधथ वििार िररयोस्
िा वििेयकलाई ििताको प्रधतविया प्राप्त ििाका धिधमि प्रिार िररयोस् भन्नेमध्ये कुिै
एउिा प्रस्ताि प्रस्तुत ििा सक्िे,



तदुपरान्त प्रस्तुत वििेयकमाधथ वििेयकको मिसाय स्पि ििा आिश्यक दे क्तखएमा बाहेक

वििेयकका दफामाधथ छलफल ििररिे र सै द्धाक्तन्तक पिमा मार छलफल िररिे, ििताको

राय प्रधतवियाका धिधमि प्रिार…प्रसार िररएको वििेयकको हकमा प्राप्त राय सुिािलाई
समेत समािेश िरी सभामुख/अध्यि माफात् प्रस्तुतकताा सदस्यलाई द्वदइिे र वििेयक

प्रस्तािक सदस्यले ििताको प्रधतविया सवहतको वििेयकमाधथ सदिमा वििार िररयोस्
भिी प्रस्ताि प्रस्तुत ििे,
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प्रस्तािक सदस्यले वििेयकमाधथ वििार िररयोस् िा वििेयकलाई ििताको प्रधतविया प्राप्त
ििाका लाधि कुिै एक प्रस्ताि पेश िरे कोमा अन्य कुिै सदस्यले धियमािुसार अको
प्रस्ताि पेश ििा सक्िेछ र यसरी पेश भएका प्रस्तािमाधथ सभाको बैठकले धिणाय िरे
अिुसार अिाधड बढ्िे,



वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्य स्ियं उपक्तस्थत हुि असमथा छ भन्ने कुरामा सभामुख/अध्यि

सन्तुि भएमा प्रस्तुतकताा सदस्यले अधिकृत िरे को अन्य कुिै सदस्यलाई प्रस्ताि पेश
ििा अिुमधत द्वदि सक्िे, अको सभाबाि पाररत भई आएको िैरसरकारी वििेयकको हकमा

वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले अधिकृत िरे को सभाको कुिै सदस्यलाई उि वििेयकमाधथ
वििार िररयोस् भिी प्रस्ताि प्रस्तुत ििा सभामुख/अध्यिले अिुमधत द्वदि सक्िे,


वििेयकमाधथ सं शोिि पेश ििा िाहिे सदस्यलाई सै द्धाक्तन्तक छलफल समाप्त भएपश्चात्को
७२ घण्िाको समय उपलब्ि हुिे, यसरी द्वदइिे सूििा सं शोिि सम्बन्िी शताको अिीिमा

रही सभाको सक्तििलाई द्वदिु पिे, सम्बक्तन्ित सभातफाको वििेयक शाखाले प्राप्त

सं शोििहरूलाई दफािम अिुसार एकीकृत िरी सभामुख/अध्यिबाि स्िीकृत भएपश्चात्
सदस्यहरूलाई वितरण ििे र अस्िीकृत भएमा सं शोििकताा सदस्यलाई िािकारी द्वदिे,
वििेयकमाधथको सं शोिि स्िीकृत/अस्िीकृत िा सम्बक्तन्ित सदस्यलाई बोलाई सुिार ििे

िा एकै आशयका एकभन्दा बढी सं शोििलाई एकीकृत िरी स्िीकृत ििे अधिकार
सभामुख/अध्यिलाई हुिे,


सं शोिि सवहतको दफािार छलफलका लाधि प्रस्ताि सभामा प्रस्तुत भएपश्चात् सदिमै
छलफल िररयोस् िा दफािार छलफलका लाधि सम्बक्तन्ित सधमधतमा पठाइयोस् भन्नेमध्ये
कुिै प्रस्ताि प्रस्तुत भई धिणाय हुिे र सोही बमोक्तिम दफािार छलफल हुिे,



वििेयक सदिमै छलफल भएमा प्राप्त सं शोिि सवहतको दफािम अिुसार छलफल हुिे

र छलफल समाप्त भएपश्चात् दफाहरूलाई वििेयकको अङ्ग बिोस् भिी िमशः धिणायाथा
पेश िरी पाररत हुिे,


वििेयक सम्बक्तन्ित सधमधतमा दफािार छलफलका लाधि िएकोमा सधमधतमा सं शोिि
प्रस्ताि सवहत वििेयकमा दफािार छलफल भई सधमधतको प्रधतिेदि सभामा प्रस्तुत हुिे,

तत्पश्चात् उि प्रधतिेदि सबै सदस्यहरूलाई वितरण िररिे र वितरण भएको २४
घण्िापश्चात्को कुिै पधि बैठकमा वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले प्रधतिेदि सवहतको
वििेयकमाधथ छलफल िररयोस् िा कुिै खास दफा िा उपदफाहरूका सम्बन्िमा पुिः
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वििाराथा धिदे शि सवहत सम्बक्तन्ित सधमधतमा वििेयक वफताा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताि पेश
हुि सक्िे,


सधमधतको प्रधतिेदि माधथ सभामा छलफल भई सं शोििलाई सभाको धिणाायाथा िमशः

पेश िररसकेपधछ वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यले वििेयक पाररत िररयोस् भन्ने प्रस्ताि
प्रस्तुत ििे,


वििेयकलाई दफािार छलफलका लाधि सधमधतमा पठाउँदा प्रधतधिधि सभाको हकमा

सािािधिक ले खा सधमधत बाहेक सम्बक्तन्ित सधमधतमा र रावष्ट्रय सभाको हकमा वििायि
व्यिस्थापि सधमधतमा पठाइिे,


एक सभाबाि पाररत वििेयक पाररत िरे को धमधत खुलाई सक्तिििारा सन्दे श सवहत अको

ु भएपश्चात् वितरण िररिे र
सभामा पठाइिे, यसरी प्राप्त वििेयक सम्बक्तन्ित सभामा िे बल
माधथ उक्तल्लक्तखत वििेयक सम्बद्ध सम्पूणा कायाविधि (विरोिको सूििाको हकमा बाहेक)
अपिाइिे,


विधियोिि वििेयकको हकमा खिा किौतीको प्रस्ताि सम्बन्िी शताको अिीिमा रही खिा
किौतीको प्रस्ताि (शीषाकको खिा रकमलाई घिाई एक रूपैयाँ िररयोस्-िीधतमा
असहमधत, शीषाकको खिा रकममा उक्तल्लक्तखत खिा रकम घिाइयोस्-धमतव्यवयता
अिलम्बि, शीषाकको खिा रकममा एकसय रूपैयाँ घिाइयोस्-िेपाल सरकारको ििाफदे ही

िेरधभरको कुरामा प्रस्तािक सदस्यलाई क्तिि िबुिेको) को सूििा विधियोिि
वििेयकमाधथको सै द्धाक्तन्तक छलफल भएपश्चात् द्वदि सवकिे, यसरी सूििा द्वदँदा कुिै

शीषाकमा एक मन्रालयमा एक दल िा स्ितन्र सदस्यको तफाबाि एकमार सूििा द्वदि
सवकिे, खिा किौतीको प्रस्ताि स्िीकारयोग्य छ िा छै ि भन्ने कुराको धिणाय

सभामुख/अध्यिले ििे, धियमािलीको प्रधतकूल दे क्तखएमा कारण खोली अस्िीकार ििा
सक्िे, खिा किौतीको प्रस्तािमाधथ सं शोिि ििा िपाइिे िरी फरक कायाविधि तय िररिे,


पेश्की खिा वििेयक, पूरक विधियोिि वििेयक, उिारो खिा वििेयक सम्बन्िमा
सभामुख/अध्यिले उपयुि ठहर्याएको कायाविधि अपिाइिे,



रािश्व र व्ययको िावषाक अिुमाि सं वििािको िारा ११९ बमोक्तिम सं घीय सं सदको
ु
ु िररिे, सोमाधथ सामान्य छलफलका
सं यि
बैठकमा अथा मन्रीबाि एक प्रधत िे बल

धिधमि सभामुख/अध्यिले प्रिािमन्री िा धििको अिुपक्तस्थधतमा धििले तोकेको अन्य
मन्रीसँि परामशा िरी विधभन्न शीषाकमाधथ छलफल र धिणाय ििाका लाधि द्वदि तथा
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समयािधि तोक्िे, सं वििािको िारा १२१ बमोक्तिमको पूरक अिुमाि सम्बन्िमा समेत
यही प्रविया अपिाइिे,


अथा वििेयकको हकमा प्रधतधिधि सभािारा पाररत िरी सन्दे श सवहत रावष्ट्रय सभामा

ु ििे, यसको प्रधत सदस्यलाई वितरण िररिे,
पठाइएपश्चात् सक्तििले यथाशीर व सभामा िे बल

वितरण भएपधछ बसेको कुिै बैठकमा अथा मन्रीले अध्ययिको अिुमधत धलई अथा
वििेयकमाधथ वििार िररयोस् भिी प्रस्ताि पेश ििे, सो प्रस्ताि स्िीकृत भएपधछ अध्यिले

प्रिािमन्री िा धििको अिुपक्तस्थधतमा धििले तोकेको अन्य कुिै मन्रीसँि परामशा िरी
वििेयकमाधथ दफािार छलफल ििाको धिधमि द्वदि तथा समायिधि तोक्िे,


अध्यिले अन्यथा आदे श द्वदएकोमा बाहेक अथा वििेयकमाधथ वििार िररयोस् भन्ने प्रस्ताि

पाररत भएपधछ सुिाि पेश ििा िाहिे सदस्यले सं शोिि सम्बन्िी शताहरूको अिीिमा
रही २४ घण्िाधभर सुिाि सवहतको सूििा सक्तििालयमा द्वदिुपिे, तोवकएको द्वदि र

समयािधिको अन्त्यमा वििेयकलाई िुं िो लिाउि अध्यिले धिणाायाथा सभामा प्रस्तुत ििे,
वििेयकमाधथ छलफल िदाा सभािारा वििेयकमा कुिै सुिाि पठाउिे िा िपठाउिे
सम्बन्िमा कुिै धिणाय भएमा सोही बमोक्तिम वििेयकलाई अथा मन्रीले प्रधतधिधि सभामा

वफताा पठाइयोस् भिी प्रस्ताि प्रस्तुत ििे र सो प्रस्ताि स्िीकृत भई सन्दे श सवहत
वििेयकलाई सन्दे श


सवहत प्रधतधिधि सभामा वफताा पठाउिे,

रावष्ट्रय सभाबाि सुिािसवहत वफताा पठाइएको सन्दे श प्राप्त भएमा सक्तििले यथाशीर व

ु िरी सोको प्रधत सदस्यलाई वितरण ििे, तत्पश्चात् बस्िे प्रधतधिधि
प्रधतधिधि सभामा िे बल
सभाको बैठकमा अथामन्रीले सभामुखको अिुमधत धलई सुिाि सवहतको उि सन्दे श

वििार िररयोस् भिी प्रस्तुत ििे, प्राप्त सुिाि सम्बन्िमा छलफल िदाा सभामुखले उपयुि
सम्िेको कायाविधि अपिाउि सक्िे, सभाको धिणायबाि समािेश ििा उक्तित ठहर्याएको
सुिाि अथा वििेयकमा समािेश िरी सभामुखले प्रमाक्तणत िरी राष्ट्रपधत
प्रमाणीकरणका लाधि पेश ििे र सोको िािकारी रावष्ट्रय सभालाई द्वदइिे,


समि

अथा वििेयक रावष्ट्रय सभाले प्राप्त िरे को १५ द्वदिसम्ममा वफताा िरे ि भिे सभामुखले सो
कुराको िािकारी सभालाई द्वदई सं वििाि बमोक्तिम प्रमाक्तणत िरी प्रमाणीकरणका लाधि
राष्ट्रपधत



समि पेश ििे,

अथा वििेयक बाहेक अन्य वििेयकको हकमा पधि सोही प्रविया लािू हुिे,
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प्रधतधिधि सभामा दताा भएको वििेयक पाररत भएपश्चात् रावष्ट्रय सभामा पठाइएकोमा रावष्ट्रय

सभाले अस्िीकृत िरे िा धििााररत अिधि (दुई मवहिा) धभर वफताा ििरे िा सो सभाको
सं शोिि स्िीकार िभएमा प्रधतधिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सं ख्याको ५०
प्रधतशतभन्दा बढी सदस्यले पाररत ििे धिणाय िरे मा त्यस्तो वििेयकलाई सभामुखले
प्रमाक्तणत िरी प्रमाणीकरणका लाधि राष्ट्रपधत समि पेश ििे,


अथा वििेयक लिायत सम्पूणा वििेयकहरूमाधथ दफािार छलफलमा उठे का प्रश्नको ििाफ
सम्बक्तन्ित मन्रीले छलफलको अन्त्यमा द्वदिे,



वििेयकको पवहलो पािामा सभामुखले अथा वििेयक हो भिी प्रमाक्तणत ििुा पिे,



सं वििाि सं शोिि वििेयकको सम्बन्िमा सभामा वििेयक प्रस्तुत भएको तीस द्वदिधभर
महासक्तिि िा धििको अिुपक्तस्थधतमा सक्तििले सिासािारणको ििकारीका लाधि सािािधिक

रुपमा प्रकाक्तशत ििुा पिे, यो वििेयक उत्पक्ति भएको सभाबाि पाररत भएपश्चात् सन्दे श

ु भएपश्चात् भिे पुिः िािकारीको लाधि प्रकाक्तशत ििुा िपिे,
सवहत अको सभामा िे बल
यसरी प्रकाशि भएको वििेयक सात द्वदिपधछ बसेको कुिै बैठकमा प्रस्तुत ििा सवकिे,

ँ
कुिै प्रदे शको सीमािा पररिताि िा सं वििािको अिुसूिी…६ मा उक्तल्लक्तखत विषयसि

सम्बक्तन्ित भएमा त्यस्तो वििेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस द्वदिधभर सहमधतका लाधि
प्रदे श सभामा पठाउिु पिे, यसरी पठाउँदा वििेयक उत्पक्ति भएको सभाले पठाउिे, अको

सभाले पठाई रहिु िपिे, सं वििािको िारा २७४(५) बमोक्तिमको अिधिधभर िहुसंख्यक
प्रदे श सभाले त्यस्तो वििेयक अस्िीकृत िरे को सूििा सभालाई द्वदएमा सो वििेयक

धिक्तरिय हुिे र उि वििेयक उपर थप कारबाही िहुिे साथै सो अिधिधभर िारा
२७४(६) बमोक्तिम िािकारी प्राप्त िभएमा सो अिधि समाप्त भएपश्चात् बस्िे कुिै बैठकमा

प्रस्तुतकताा सदस्यले वििेयकमाधथ वििार िररयोस् भन्ने प्रस्ताि पेश ििा सक्िे, प्रदे शको

सहमधतका लाधि पठाउि िपिे वििेयकमाधथ सिासािरणको िािकारीका लाधि प्रकाक्तशत
िररएको सात द्वदिपधछ बस्िे कुिै बैठकमा प्रस्तुतकतााले प्रस्तुत ििा सक्िे,

त्यसै िरी सं वििाि सं शोिि वििेयक प्रस्तुत ििे प्रस्ताि स्िीकृत भएपधछ

धबिेयकमा उल्लेख भएको िारा, उपिारा, खण्ड, उपखण्ड िा स्पविकरण िहाँ सं शोिि

ँ ामा सीधमत रहेर सदस्यले सं शोिि पेश ििा सक्िे,
प्रस्ताि पेश िररएको छ सोही बुद
तत्पश्चात् सं वििाि सं शोिि वििेयक र सो सम्बन्िमा प्राप्त सं शोिि प्रास्तािमाधथ दफािार
छलफल िरी बैठकमा प्रधतिेदि सवहतको वििेयक प्रस्तुत ििा सभामुख/अध्यिले

बैठकको अिुमधत धलई विशेष सधमधत िठि ििा सक्िे, सं वििाि सं शोिि वििेयकको
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प्रत्येक िारा िा उपिारा िा त्यसमा प्रस्तुत भएको सं शोिि सभामुख/अध्यिले एक एक

िरी बैठकमा धिणायाथा प्रस्तुत ििे, तत्पश्चात् सं वििाि सं शोिि ििे वििेयक पाररत
िररयोस् भन्ने प्रस्ताि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूणा सदस्य सं ख्याको कम्तीमा दुई
धतहाइ सदस्यको बहुमतबाि स्िीकृत भएमा वििेयक पाररत भएको माधििे साथै उि
प्रस्तािमाधथ सभाको धिणाय सदस्यको दस्तखत सवहतको मतविभािििारा हुिे र अन्य
प्रवियाहरू सामान्य वििेयककै कायाविधि अिुरुप हुिे,


बैठकबाि पाररत भइसकेको सबै प्रकारको वििेयकहरूमा आिुषंधिक सुिार ििा र अिायस

हुि िएका रुिी सच्िाउिे र वििेयकको प्रमाक्तणत ििे अधिकार प्रधतधिधि सभामा उत्पक्ति
भएको वििेयकको हकमा सभामुखमा र रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति भएको वििेयकको हकमा
अध्यिमा रहिे,


सभामुख िा अध्यिले प्रमाक्तणत िरी प्रमाणीकरणका लाधि राष्ट्रपधत

समि पेश िरे को

वििेयक १५ द्वदिधभर प्रमाणीकरण िरी सोको सूििा दुिै सदिलाई द्वदिु पिे, अथा
बाहेकका अन्य वििेयकमा पुिविािार हुि आिश्यक छ भन्ने राष्ट्रपधतलाई लािेमा वििेयक

पेश भएको १५ द्वदिधभर राष्ट्रपधतले सन्दे श सवहत वििेयक उत्पक्ति भएको सदिमा वफताा

पठाउि सक्िे, त्यसरी प्राप्त वििेयकमाधथ दुिै सदिले पुिविािार िरी प्रस्तुत रुपमा िा
सं शोिि सवहत पाररत िरी पुिः पेश िरे मा पेश िरे को १५ द्वदिधभर राष्ट्रपधतले प्रमाणीकरण
ििुा पिे,


ु बैठकमा प्रस्तुत िररिे
रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति भएको वििेयक दे हायका अिस्थामा सं यि
o

रावष्ट्रय सभाले पाररत िरे को तर प्रधतधिधि सभाले अस्िीकृत िरे को,

o

प्रधतधिधि सभाले सं शोिि सवहत रावष्ट्रय सभामा वफताा पठाएको तर रावष्ट्रय सभा
त्यस्तो सं शोििमा सहमत हुि िसकेको,



ु
सदिको सं यि
बैठकमा वििेयक प्रस्तुत हुिे धमधत र समय खुलाई कम्तीमा एक द्वदि
ु सभाको बैठकको अध्यिता सभामुखले
अिािै सदस्यलाई वििरण उपलब्ि िराउिे, सं यि

ििे, बैठक सभामुखले प्रारम्भ पधछ सभामुखले वििेयक प्रस्तुतकताा सदस्यलाई वििेयकको

अिस्था स्पि पािा समय द्वदिे र प्रस्तुतकताा सदस्यले ििव्य द्वदएपधछ वििेयक उत्पक्ति
भएको सदिले पाररत िरे कै रुपमा वििेयकमाधथ वििार िररयोस् िा ििताको प्रधतविया

प्राप्त ििा प्रिार िररयोस् भन्ने कुिै प्रस्ताि पेश ििे, वििार िररयोस् भन्ने प्रस्ताि स्िीकृत

भएपधछ सं शोिि पेश ििा ७२ घण्िाको समय प्राप्त हुिे, प्रधतधिधि सभाले िरे को सं शोििमा
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रावष्ट्रय सभा सहमत िभएको हकमा प्रधतधिधि सभाले िरे को सं शोििको विषयमा मार

सं शोिि पेश ििा सवकिे, तर प्रधतधिधि सभाले अस्िीकार िरे को वििेयकको हकमा ियाँ

ु
सं शोिि पेश ििा समेत बािा िपुग्िे, सं यि
बैठकमा सं शोिि माधथको छलफलपश्चात्
प्राप्त सं शोििहरूलाई धिणायाथा पेश िररिे र तत्पश्चात् वििेयकलाई पाररत िररयोस् भिी
ु
ु
सं यि
बैठकमा प्रस्तुत िररिे, यसरी सं यि
बैठकले पाररत िरे को वििेयक अध्यिले
प्रमाक्तणत िरी प्रमाणीकरणका लाधि राष्ट्रपधत समि पेश ििे,


राष्ट्रपधतबाि वििेयक प्रमाणीकरण भएपधछ सोको सूििा यथासम्भि िाँडो दुिै सदिलाई
द्वदइिे (सभामा पढे र सुिाइिे) र अधििेशि िभएको समयमा सक्तििालयले सूििापरमा
प्रकाक्तशत ििे,



राष्ट्रपधतिारा प्रमाणीकरण भई लालमोहर लािेको वििेयक ऐि बन्ने, िेपाल रािपरमा
प्रकाशि िररिे र सो ऐिमा उक्तल्लक्तखत धमधतदे क्तख लािू हुिे,



सं घीय सं सदको दुिै सदिका अधििेशि िले को अिस्थामा बाहेक अन्य अिस्थामा तत्काल

केही ििा आिश्यक परे मा मक्तन्रपररषद्को धसफाररसमा राष्ट्रपधतले अध्यादे श िारी ििा
सक्िे, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादे श िारी भएपधछ बसेको सं घीय सं सदको दुिै सदिमा पेश

िररिे, दुिै सदिले स्िीकार ििरे मा स्ितः धिक्तरिय हुिे, सो अध्यादे श राष्ट्रपधतबाि िुिसुकै

बखत खारे ि हुि सक्िे र धिक्तरिय िा खारे ि िभएमा दुिै सदिको बैठक बसेको ६०
द्वदिपधछ स्ितः धिक्तरिय हुिे, सभाले स्िीकृत िरे मा अध्यादे शको व्यिस्थालाई प्रधतस्थापि
वििेयक माफात् सं सदीय विधि धिमााण प्रविया प्रारम्भ हुिे।
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पररच्छे द … ४

वििेयकको संसदीय िरणहरु - एक िमूिा अध्ययि
िेपालको सं सदीय इधतहासका विधभन्न कालखण्डमा सं सद कवहले एक सदिात्मक, कवहले

द्विसदिात्मक त कवहले एउिै सं सद दोहोरो भूधमकामा समेत रहेर काम िरे को दे क्तखन्छ। दोस्रो
सं वििाि सभाबाि िेपालको सं वििाि धिमााण भई िारी भएपश्चात् सं घीय लोकताक्तन्रक िणतन्र
िेपालको शासकीय सं रििा र स्िरुपमा समेत पररिताि भई मूल सं रििा सं घ, प्रदे श र स्थािीय

िरी तीि तहको रहेको छ भिे एकल र सािा अधिकारका सूिीहरुबाि तीिििै तहमा अधिकारको

बाँडफाँि िररएको छ। यसकारण तीि ििै तहले घविबढी मारामा भए पधि वििावयकी काम
िदाछि्। सं घीय व्यिस्थावपकीका/सं सद द्विसदिात्मक (प्रधतधिधि सभा र रावष्ट्रय सभा), प्रदे शमा
एक सदिात्मक प्रदे श सभा र स्थािीय तहमा िाउँ÷ििर सभा रहेका छि्।

यस अध्ययिको उद्देश्य िेपालमा विधि धिमााणको कािूिी एिं व्यिहारित प्रवियाको

अध्ययि ििुा रहेको र यस अक्तघको पररच्छे द्मा विधभन्न सं सदीय कालखण्डमा विधि धिमााण प्रविया

सम्बन्िमा उल्लेख िररसवकएको छ। यद्यवप व्यािहाररक रुपमै सं सदमा वििेयक दताा भएपश्चात्
प्रमाणीकरण हुि ु अिाधडको अिस्थासम्म के कस्ता प्रविया, पद्धधत एिं कायाविधिको अिलम्बि
िररन्छ भिी कुिै एक वििेयकमाधथ िमूिा अध्ययि (Case Study) िरी उदाहरण प्रस्तुत िदाा

सं सदीय विधि धिमााण प्रविया बुझ्ि सहि हुिे भएकोले यस पररच्छे दमा वििेयकमाधथको िमूिा
अध्ययि प्रस्तुत िररएको छ।

िमूिा अध्ययिका लाधि वििेयक छिोि ििे िममा सं क्तिप्त प्रकृधतको समसामवयक रुपमा

महत्ि दे क्तखएको र िििासोको विषय लिायतका आिारमा “संघ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको
समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक” लाई धलइएको छ।

त्यसै िरी यस वििेयक छिोि ििुक
ा ो पछाधड सं वििािमा उक्तल्लक्तखत तीिििै तहका

अधिकार सूिी एिं त्यसको प्रयोिका साथै सं वििािको िारा २३२(१) मा सं घ, प्रदे श र स्थािीय

तहबीिको सम्बन्ि सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि र समन्ियको धसद्धान्तमा आिाररत हुन्छ भन्ने व्यिस्था
एिं िारा २३५ को उपिारा (१) मा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीि समन्िय कायम ििा सं घीय

ु
सं सदले आिश्यक कािूि बिाउिे व्यिस्था छ। साथै मुलक
सं घीय सं रििामा प्रिेश िरी
आिारभूत सं रििाहरू धसिािा भई वियाशील भएको अिस्थामा तहहरूबीिको समन्िय एिं

अन्तरसम्बन्िलाई सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि, समन्िय र पारस्पररक सहयोिको आिारमा व्यिक्तस्थत
ु ा साथै
ििे उद्देश्यले प्रस्तुत भएको सरकारी वििेयकको अध्ययि िदाा समयसापेि हुिक
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अध्ययिकताालाई विधि धिमााणको प्रविया एिं तीि तहबीिको सम्बन्िको अन्तरिस्तु समेतको
िािकारी प्राप्त हुि सक्िे दे क्तखन्छ।

४.१ वििेयक सम्बन्िी तथ्यित वििरण
िमूिा अध्ययिका लाधि छिौि िररएको सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ि

व्यिक्तस्थत ििे सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयकका सं सदीय िरणहरूको तथ्यित
वििरणलाई दे हाय बमोक्तिम तधलकामा प्रस्तुत िररएको छः
ि.सं .
१

वििेयकको प्रवियाित शीषाक
वििेयकको िाम (दताा हुँदाका बखत)

तथ्य/वििरण
सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको
अन्तरसम्बन्ि व्यिक्तस्थत ििे

सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक
२

उत्पक्ति भएको सदि

रावष्ट्रय सभा

३

वििेयक प्रस्तुतकताा

सम्माििीय प्रिािमन्री के.पी. शमाा

४

वििेयकको वकधसम

सािारण/सरकारी/मूल वििेयक

५

रावष्ट्रय सभामा दताा भएको धमधत

२०७६/०१/०४ िते

६

दताा भएको अधििेशि

िौथो अधििेशि

७

वितरण धमधत

२०७६/०१/०८ िते

८

वििेयकलाई व्यिस्थापि कायामा समािेश ििा

२०७६/०१/११ िते

९

विरोिको सूििा द्वदि सक्िे धमधत

२०७६/०१/१३ िते

१०

रावष्ट्रय सभामा प्रस्तुत भएको धमधत

२०७६/०१/२५ िते

११

रावष्ट्रय

२०७६/०२/०५ िते

१२

सं शोििका लाधि उपलब्ि समय

ओली

अध्यिबाि सदर धमधत

सभामा सामान्य छलफल भएको धमधत

धमधत २०७६/०२/०८ िते
१३:५९ बिे सम्म
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ि.सं .

वििेयकको प्रवियाित शीषाक

तथ्य/वििरण

१३

सं शोिि प्रस्तुत ििे सदस्यहरूको सं ख्या र

ु िरी
१९ ििाले एकल र सं यि

१४

सं शोिि प्रस्तुत भएका दफाहरूको सं ख्या

प्रस्ताििा, विधि धिमााण सुर र

१५

एकीकृत सं शोिि स्िीकृत धमधत

२०७६/०२/०९ िते

१६

एवककृत सं शोिि वितरण धमधत

२०७६/०२/१३ िते

१७

सं शोिि प्रस्ताि सवहत सभामा छलफलका

२०७६/०२/१३ िते

१८

सभाले दफािार छलफलको लाधि वििायि

२०७६/०२/१३ िते

१९

प्रस्तुत वििेयकका लाधि वििायि व्यिस्थापि

७ मवहिा २१ द्वदि (२३ ििा

२०

रावष्ट्रय सभामा सधमधतको प्रधतिेदि पेश भएको

२०७६/१०/०५ िते

२१

प्रधतिेदि वितरण भएको धमधत

२०७६/१०/०५ िते

२२

प्रधतिेदि सवहतको वििेयकमाधथ रावष्ट्रय सभामा

२०७६/१०/०६ िते

२३

रावष्ट्रय सभाबाि पाररत धमधत

२०७६/१०/०६ िते

२४

रावष्ट्रय सभाबाि सन्दे श सवहत वििेयक

२०७६/१०/०६ िते

२५

प्रधतधिधि सभाका सदस्यलाई सन्दे श वितरण

२०७६/१०/१३ िते

२६

ु भएको धमधत
प्रधतधिधि सभामा सन्दे श िे बल

२०७६/१०/१७ िते

२७

प्रधतधिधि सभामा प्रस्तुत भएको धमधत

२०७६/१०/१७ िते

२८

प्रधतधिधि सभामा सामान्य छलफल भएको

२०७६/११/१८ िते

२९

सं शोििका लाधि उपलब्ि समय

धमधत २०७६/११/२१ िते

प्रस्ताि सं ख्या

लाधि सभामा प्रस्तुत धमधत

ब्यिस्थापि सधमधतमा पठाएको धमधत
सधमधतले खिे को समयिाधि
धमधत

छलफल भएको धमधत

प्रधतधिधि सभामा पठाइएको धमधत
धमधत

धमधत

७ ििा सं शोिि प्रस्तािः
दफाहरू िरी २३ ििा

औपिाररक बैठक)

१६:५९ बिे सम्म
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ि.सं .
३०

वििेयकको प्रवियाित शीषाक
सं शोिि प्रस्तुत भएका दफाहरूको सं ख्या

तथ्य/वििरण
प्रस्ताििा र २७ ििा दफाहरूमा

२४ ििा सदस्यहरूले एकल र
ु िरी ९ ििा प्रस्ताि दताा
सं यि

३१

एकीकृत सं शोिि स्िीकृत धमधत

२०७६/११/२७ िते

३२

एकीकृत सं शोिि वितरण धमधत

२०७६/११/२८ िते

३३

सं शोिि प्रस्ताि सवहतको वििेयकमा

२०७६/११/२३ िते

३४

दफािार छलफलको लाधि राज्य ब्यिस्था

२०७६/११/२८ िते

३५

प्रस्तुत वििेयकका लाधि राज्य व्यिस्था तथा

३ मवहिा ६ द्वदि (६ ििा

३६

प्रधतधिधि सभामा सधमधतको प्रधतिेदि

२०७७/०३/०४ िते

३७

प्रधतधिधि सभामा छलफल धमधत

२०७७/०३/०९ िते

३८

प्रधतधिधि सभाबाि पाररत धमधत

२०७७/०३/०९ िते

३९

प्रधतधिधि सभाले सन्दे श सवहत वफताा

२०७७/०३/०९ िते

४०

ु
रावष्ट्रय सभामा सन्दे श िे बल

२०७७/०३/११ िते

४१

वितरण भएको धमधत

२०७७/०३/११ िते

४२

छलफलका लाधि बैठकमा प्रस्तुत धमधत

२०७७/०३/१८ िते

४३

रावष्ट्रय सभामा छलफल भएको धमधत

२०७७/०३/१८ िते

४४

रावष्ट्रय

२०७७/०३/१८ प्रधतधिधि सभाबाि

छलफलका लाधि सभामा प्रस्तुत धमधत
तथा सुशासि सधमधतमा पठाउिे धिणाय धमधत

सुशासि सधमधतले खिे को समयिाधि
सवहतको वििेयक पेश

पठाएको

सभाबाि पुिः पाररत धमधत

औपिाररक बैठक)

भएको सं शोिि स्िीकार िरी पुिः
पाररत

४५

आिुषांधिक सुिार धमधत

२०७७/०४/०२ िते

४६

वििेयक प्रमाक्तणत धमधत

२०७७/०४/०२ िते

४७

पाररत भएको अधििेशि

छै िौँ अधििेशि
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ि.सं .

वििेयकको प्रवियाित शीषाक

४८

प्रमाणीकरणका लाधि राष्ट्रपधत

४९

प्रमाणीकरण धमधत

२०७७/०४/१३ िते

५०

प्रमाणीकरणपश्चात् सभाहरूलाई सूििा द्वदएको धमधत

२०७७/०४/१४ िते

५१

प्रधतधिधि सभा (िािि/सूििा)

अधििेशि िालू िभएकोले सूििा

५२

रावष्ट्रय सभा (िािि/सूििा)

अधििेशि िालू िभएकोले सूििा

५३

प्रधतधिधि सभाको सूििापर २ मा प्रकाक्तशत धमधत

अधििेशि िालू िरहेको अिस्थामा

५४

रावष्ट्रय सभाको सूििापर २ मा प्रकाक्तशत

भएको धमधत

समि पेश

तथ्य/वििरण
२०७७/०४/०२ िते

प्रकाशि
प्रकाशि

धमधत

महासक्तििले सूििापर १ मा सूििा
प्रकाक्तशत िरी सदस्यलाई िािकारी

द्वदिे व्यिस्था रहेकोले सूििापर २
मा प्रकाक्तशत िहुिे

५५

वििेयकको सं सदीय कायाकाल

१५ मवहिा १० द्वदि

४.२ वििेयक सम्बन्िी प्रवियाित वििरण
यस प्रधतिेदिको उपशीषाक ४.१ मा प्रस्तुत िररएका सं सदीय विधि धिमााण सम्बन्िी तथ्यहरूको
प्रवियाित वििरण दे हाय बमोक्तिम उल्ले ख िररएको छः
४.२.१ सक्तििालयमा दताा
सम्माििीय प्रिािमन्री के.पी. शमाा ओली प्रस्तुतकताा रहिु भएको सं घ, प्रदे श र स्थािीय

तह (समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि) वििेयक सं घीय सं सद सक्तििालयमा धमधत २०७६।०१।०४

िते वििेयक शाखा (रा.स)मा दताा भएको धथयो। दताा हुँदाका बखत प्राप्त वििेयक दे हाय बमोक्तिम
रहेको धथयोः
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सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ि व्यिक्तस्थत ििे सम्बन्िमा व्यिस्था ििा
बिेको वििेयक

ु ले अङ्गीकार िरे को सङ्घीय लोकताक्तन्रक िणतन्रात्मक शासि प्रणालीको
प्रस्ताििाः मुलक
सुदृवढकरणका लाधि िेपालको सं वििाि बमोक्तिम राज्यशक्तिको प्रयोि ििे सङ्घ, प्रदे श र

स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िलाई सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि, समन्िय र पारस्पररक

सहयोिको धसद्धान्तका आिारमा व्यिक्तस्थत ििे सम्बन्िमा आिश्यक व्यिस्था ििा
िाञ्छिीय भएकोले,

सङ्घीय सं सदले यो ऐि बिाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारक्तम्भक
१.

सं क्तिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाम "सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह
(अन्तरसम्बन्ि ब्यिस्थापि) ऐि, २०७५" रहेको छ ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा िलािेमा यस ऐिमा,(क)

"अन्तर प्रदे श पररषद्" भन्नाले सं वििािको िारा २३४
बमोक्तिमको अन्तर प्रदे श पररषद् सम्ििु पछा।

(ख) "पररषद्" भन्नाले दफा १६ बमोक्तिमको रावष्ट्रय समन्िय
पररषद् सम्ििु पछा।

(ि)

"प्रदे श" भन्नाले सं वििाि बमोक्तिम िठि भएको प्रदे श

(घ)

"प्रदे श समन्िय पररषद्" भन्नाले दफा २२ बमोक्तिमको

(ङ)

"विषयित सधमधत" भन्नाले दफा २० बमोक्तिमको विषयित

सम्ििु पछा।

प्रदे श समन्िय पररषद् सम्ििु पछा।

सधमधत सम्ििु पछा।
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(ि) "सं वििाि" भन्नाले िेपालको सं वििाि सम्ििु पछा।
(छ)

"स्थािीय तह" भन्नाले िाउँपाधलका िा ििरपाधलका सम्ििु
पछा।

पररच्छे द-२
सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िका आिारहरु
३.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िका आिारः सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय
तहबीिको अन्तर सम्बन्िका आिार दे हाय बमोक्तिम हुिछ
े ि्:(क)

ु को स्ितन्रता, सािाभौमसिा, भौिोधलक अखण्डता,
मुलक
रावष्ट्रयता,

रावष्ट्रय स्िाधििता, रावष्ट्रय स्िाधभमाि, रावष्ट्रय

वहत, रावष्ट्रय िौरि र एकताको सं रिण,
(ख)
(ि)

सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि, समन्िय र पारस्पररक सहयोि,
बहुदलीय

िणतन्रात्मक
वियाक्तशलता,

प्रधतस्पिाात्मक
शासि

सङ्घीय

प्रणालीको

लोकताक्तन्रक

सुदृढीकरणमा

(घ)

मािि अधिकार तथा मौधलक हक र कािूिी राज्यको

(ङ)

बहुलता,

(ि)

उद्यमशीलता, मयाादा र अिुशासिमा आिाररत सामाक्तिक

(छ)

सम्माि, सं रिण र पररपूधतामा वियाक्तशलता,
समािता

र

सामाक्तिक

न्यायमा

समतामूलक समाि धिमााणमा वियाक्तशलता,

आिाररत

सांस्कृधतक मूल्यहरुको विकास र प्रबद्धािमा वियाक्तशलता,
प्राकृधतक, भौधतक,वििीय

तथा माििस्रोतको

अधिकतम

तथा दीिो उपयोि िरी लोकतन्रका लाभहरुको न्यायोक्तित
वितरण ििे पद्धधत
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सवहतको लोकताक्तन्रक मूल्य र

मान्यतामा आिाररत समाििाद उन्मुख अथातन्र धिमााणमा
वियाक्तशलता,
(ि)

बहुिातीय, बहुभावषक, बहुिाधमाक, बहुसाँस्कृधतक तथा
भौिोधलक विविितायुि विशेषतालाई आत्मसात िरी

विवििताबीिको एकता, सामाक्तिक साँस्कृधतक ऐयबद्धता,
सहअक्तस्तत्ि,

सवहरणुता

प्रबद्धािमा वियाक्तशलता,

र

सद्भािको

सं रिण

तथा

(ि)

द्वदिो शाक्तन्त, सुशासि, विकास र समृवद्धको रावष्ट्रय

(ञ)

सं वििािले धिद्वदाि िरे का राज्यका धिदे शक धसद्धान्त, िीधत

(ि)

सं वििािको अिीिमा रही सङ्घीय इकाईहरुको कायाित

(ठ)

सबै तहका सरकारबाि प्रदाि िररिे सेिा प्रिाहमा िेपाली

(ड)

सङ्घीय इकाइबीि क्तिम्मेिारी, स्रोत सािि र प्रशासिको

आकाङ्गिाको कायाान्ियिमा वियाक्तशलता,

तथा दावयत्िको पालिा र कायाान्ियिमा वियाक्तशलता,

स्ितन्रताको सम्माि र

सं स्थाित सुदृढीकरण,

िािररकबीिमा अविभेदको धसद्धान्तको अिलम्बि,

सािेदारी िदै सुमिुर र सहयोिात्मक सम्बन्िको विकास
र विस्तार,

४.

(ढ)

कािूि तथा िीधत कायाान्ियिमा एक आपसमा समन्िय र

(ण)

सािा

सहयोि,

सरोकार र वहतका विषयमा सूििा आदािप्रदाि,

परामशा, आपसी समन्िय र सहयोि।

अन्तर प्रदे श सम्बन्िका आिारहरुः दफा ३ मा उक्तल्लक्तखत आिारका अधतररि
प्रदे शहरुबीिको अन्तरसम्बन्िका आिारहरु दे हाय बमोक्तिम हुिेछि्ः-
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(क)

पारस्पररकताको

आिारमा

न्यावयक

(ख)

एक अको प्रदे शका बाधसन्दालाई सम्माि, समाि व्यिहार

(ि)

सं वििािको अिुसूिी-६ मा उक्तल्लक्तखत अन्तर प्रदे शलाई

धिणायको कायाान्ियि र आपसी सहयोि,

िा

प्रशासधिक

र सुरिा,

प्रभाि पािे प्रकृधतको विषयमा कािूि, िीधत, योििा तिुम
ा ा
तथा कायाान्ियि िदाा आपसी समन्िय, परामशा र सूििा
आदाि प्रदाि,

(घ)

एक प्रदे शबाि अको प्रदे शको िेरमा हुिे िस्तुको ढु िािी
िा सेिाको विस्तारमा कुिै वकधसमको बािा अिरोि िहुिे

िा कुिै कर, शुल्क, दस्तुर िा महशुल िलिाउिे िा
त्यस्तो सेिा िा िस्तुको ढु िािी िा विस्तारमा कुिै
वकधसमको भेदभाि िहुिे सुधिक्तश्चतता,

(ङ) सािा वहत र सरोकार रहेको विषयमा सुििा आदाि प्रदाि
र सहकाया।

५.

प्रदे श र स्थािीय तह तथा अन्तर स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िः (१) दफा
३ र ४ मा उक्तल्लक्तखत आिारहरुको सिासामान्यतामा प्रधतकूल असर िपिे िरी
आिश्यक हेरफेर सवहत (मुिाविि मुिाक्तन्डि) त्यस्तो आिार प्रदे श र स्थािीय
तह तथा अन्तर स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ि र समन्ियको सम्बन्िमा
समेत लािू हुिेछ ।

(२) प्रदे श र स्थािीय तह तथा अन्तर स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ि

र समन्िय सम्बन्िी कािूि बिाउँदा प्रदे शले दफा ३ र ४ लाई समेत आिार
मान्नु पिेछ।
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पररच्छे द-३
कािूि, िीधत तथा योििा तिुम
ा ा
६.

कािूि, िीधत तथा योििा तिुम
ा ा िदाा वििार ििुा पिेः सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय

तहले कािूि, िीधत तथा योििा तिुम
ा ा िदाा दे हायका विषयलाई वििार ििुा
पिेछः-

७.

(क)

सं वििाि बमोक्तिम आफूसँि सम्बक्तन्ित अधिकार सूिीका अधतररि

(ख)

सं वििािको अिुसूिीमा रहेका अधिकार सूिीका विषयहरुबीिको

(ि)

सं वििािमा

(घ)

सं वििािका व्यिस्थाहरु प्रधतको सामन्िस्यतापूणा दृविकोण,

(ङ)

सं िैिाधिक उद्देश्य, मान्यता, भाििा र ममा,

(ि)

आफूसँि सम्बक्तन्ित अधिकार सूिीमा परे को विषयमा अको तह

अको तहको अधिकार सूिीमा उक्तल्लक्तखत विषय,

अन्तरसम्बन्ि, अन्तरधिभारता र सीमा,
रहेका

अधिकार

व्यिस्थाहरुको समग्रता,

सूिीका

अधतररि

सं िैिाधिक

िा समाि तहको अधिकार।

प्रदे श तथा स्थािीय तहले कािूि तथा िीधत तिुम
ा ा िदाा धलिु पिे आिारः (१)
प्रदे शले कािूि तथा िीधत बिाउँदा दे हायका विषयलाई आिार मान्नु पिेछः(क)

सं वििाि,

(ख)

सङ्घीय कािूि,

(ि) राविय िीधत तथा प्राथधमकता,
(घ) सिाावङ्गण रावष्ट्रय वहत तथा स्िाथा,
(ङ) कािूिको स्िच्छता, उपयुिता र तकासङ्गतता,
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(ि)

कािूि र न्यायका मान्य धसद्धान्त
मान्यताहरु

तथा कािूि शास्त्रका स्थावपत

(छ) सिोच्ि अदालतबाि प्रधतपाद्वदत कािूिी धसद्धान्तहरु,
(ि)

ु ले व्यि िरे को प्रधतबद्धता,
अन्तराावष्ट्रय स्तरमा मुलक

(ि)

सम्बक्तन्ित प्रदे शले धिमााण िरे का अन्य िीधत तथा कािूिहरुसँिको

(ञ)

धसमािा िोधडएका अन्य प्रदे शको सािा िासो, सरोकार र वहतका

(ि)

सािा अधिकार तथा आधथाक अधिकारको विषयमा कािूि तथा

(ठ)

अन्य प्रदे शको कािूि तथा िीधतसँिको तादात्म्यता र एकरुपता,

(ड)

ु ी- ९ मा उक्तल्लक्तखत धबषयमा कािूि बिाउदा
सं धबिािको अिुसि

तादाम्यता,

विषय,

िीधत बिाउँदा सङ्घबाि िारी भएका आिारभूत िीधत तथा मापदण्ड,

स्थािीय तहको समेत भूधमका र क्तिम्मेबारी स्पि ििे।

(२) स्थािीय तहले कािूि तथा िीधत बिाउँदा उपदफा (१) को खण्ड

(क), (ख), (ि), (घ), (ङ), (ि), (छ), (ि) र (ि) मा उक्तल्लक्तखत विषयका
अधतररि दे हायका विषयलाई समेत आिार मान्नु पिेछः(क)

प्रदे श कािूि तथा िीधत,

(ख)

धसमािा िोधडएका अन्य स्थािीय तहको सािा िासो,

(ि)

सािा अधिकारको विषयमा कािूि तथा िीधत बिाउँदा

सरोकार र वहतका विषय,

सम्बक्तन्ित प्रदे श तहबाि िारी भएका आिारभूत िीधत तथा
मापदण्ड ।

८.

सङ्घीय कािूिबाि व्यिक्तस्थत हुिःे (१) दे हायका कायाहरु सङ्घीय कािूिबाि
व्यिक्तस्थत हुिेछि्:-
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(क)

कुिै कायालाई फौिदारी कसूरको रुपमा कायम िरी कैद

(ख)

िेपाल सरकार बादी हुिे फौिदारी कसूरको अिुसन्िाि ििे,

(ि)

फौिदारी कसूरमा सं लग्ि व्यक्ति उपर राज्यको तफाबाि मुद्दा

(घ)

सं वििािको िारा १५२ बमोक्तिमको विक्तशविकृत अदालत,

सिायको व्यिस्था ििे,

िलाउिे,

न्यावयक धिकाय िा न्यायाधिकरणको स्थापिा ििे िा त्यस्तो

अदालत, न्यावयक धिकाय तथा न्यायाधिकरणको िेराधिकारमा
हेरफेर ििे,
(ङ)

सं वििाि बमोक्तिम सङ्घीय कािूिबाि व्यिक्तस्थत तथा धिरुपण हुिे
अन्य काया।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (घ) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको

भए तापधि दे हायको अिस्थामा दे हाय बमोक्तिम हुिछ
े ः(क)

सङ्घीय कािूिले प्रदे श प्रहरी िा प्रदे श स्तरको कुिै धिकाय
िा अधिकारीबाि अिुसन्िाि हुिे भिी तोकेका फौिदारी
कसूरको अिुसन्िाि सङ्घीय कािूि बमोक्तिम त्यस्तो
धिकाय िा अधिकारीबाि हुि,े

(ख)

खण्ड (क) बमोक्तिम प्रदे श तहबाि अिुसन्िाि भएको
िेपाल सरकार िादी हुिे मुद्दा महान्यायाधिबिा िा धििले

तोकेको सरकारी िकील िा सं क्तघय कािूि बमोक्तिमको
अधिकारीले मुद्दा हिे अधिकारी समि िेपाल सरकारको
िामबाि दायर
(ि)

ििे,

सं वििाि बमोक्तिम आफ्िो अधिकार सूिीमा पिे विषयमा

कािूि बिाउँदा वििाद समािािको लाधि िैकक्तल्पक

उपाय अिलम्बि ििा िा मुद्दा हेिे िा पुिरािेदि सुन्ने
धिकाय िा अधिकारीको व्यिस्था ििा िा क्तिल्ला अदालत
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िा उच्ि अदालतमा मुद्दा िा पुिरािेदि लाग्ि सक्िे िरी
सम्बक्तन्ित प्रदे श तहको कािूिबाि व्यिस्था ििा सवकिे,
तर

क्तिल्ला

अदालत

िा

उच्ि

अदालतको

अधिकार िेर धसिािा िदाा न्याय प्रशासि सम्बन्िी

प्रिधलत सङ्घीय कािूिको धसद्धान्त र व्यिस्था प्रधतकूल
िहुिे िरी ििुा पिेछ ।

(घ) िररबािा ििे लिायतका प्रशासधिक तथा दे िािी दावयत्िको
धसिािा र कायाान्ियि सम्बक्तन्ित प्रदे श िा स्थािीय तहको
कािूिबाि ििा सवकिे l

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ि) बमोक्तिम क्तिल्ला अदालत तथा उच्ि

अदालतमा मुद्दा िल्िे िा पुिरािेदि लाग्िे िरी कािूि बिाउिु अक्तघ िेपाल

सरकारको कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्रालय माफात् न्याय पररषद्को
परामशा धलिु पिेछ ।

(४) प्रदे श िा स्थािीय तहबाि सञ्चालि तथा प्रशासि हुिे कुिै विषयलाई

फौिदारी कसूर कायम िरी
कायम िरी सिाय ििे

कैदको सिाय ििुा पिे भएमा

फौिदारी कसूर

सम्बन्िी व्यिस्था सङ्घीय कािूि बमोक्तिम हुिेछ र

त्यस्तो कसूरको अिुसन्िाि तथा तहवककात प्रदे श तहबाि हुिे िरी व्यिस्था
ििुा पिेछ ।

(५) यस दफामा अन्यर िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि प्रदे श र

स्थािीय तहले कािूि बिाउँदा दे हाय बमोक्तिम हुिे िरी बिाउिु हुँदैि :(क)

मौधलक हक, सं िैिाधिक हक िा सं घीय कािूि बमोक्तिमका
अन्य कािूिी हकमा प्रधतबन्ि लिाउिे िरी िा त्यस्तो
हकको प्रयोिमा सीमा तोक्िे िरी,

(ख)

सङ्घीय कािूिले कुिै काम कसै ले ििा पाउिे भिी व्यिस्था
िरे कोमा त्यस्तो काया ििा िपाउिे िरी िा सङ्घीय कािूिले

कुिै काम कसै ले ििा िपाउिे भिी व्यिस्था िरे कोमा
त्यस्तो काम ििा पाउिे िरी,
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(ि) सं वििाि िा सं घीय कािूि
९.

धबपररत हुिे िरी।

एकल अधिकारको सूिीमा रहेका विषयमा कािूि बिाउिेः (१) सं वििािको अिुसूिी५ मा उक्तल्लक्तखत विषयमा सङ्घले कािूि बिाउिेछ ।

(२) सं वििािको अिुसूिी-६ मा उक्तल्लक्तखत विषयमा प्रदे शले कािूि

बिाउिेछ।

कािूि

(३) सं वििािको अिुसूिी-८ मा उक्तल्लक्तखत विषयमा स्थािीय तहले
बिाउिेछ ।

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोक्तिम प्रदे श तथा स्थािीय तहले कािूि

बिाउँदा सं वििाि तथा सङ्घीय कािूि विपरीत िहुिे िरी तथा अन्य तहमा धिवहत
रहेको अधिकारमा प्रधतकूल असर िपिे िरी बिाउिु पिेछ ।
१०.

सािा अधिकारको सूिीमा रहेका विषयमा कािूि बिाउिेः (१) सं वििािको
अिुसूिी-७ र ९ मा उक्तल्लक्तखत विषयमा सङ्घले कािूि बिाउिेछ र सङ्घले
बिाएको कािूिको अिीिमा रही प्रदे श र स्थािीय तहले कािूि बिाउिेछि् ।

(२) उपदफा (१) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि त्यस्तो

विषयमा सङ्घको कािूि िबिेको अिस्थामा सं वििाि प्रधतकूल िहुिे िरी प्रदे श र
स्थािीय तहले कािूि बिाउि सक्िेछि् ।

(३) उपदफा (२) मा उक्तल्लक्तखत विषयमा सङ्घीय कािूि बिेमा िा सङ्घीय

कािूिमा सं शोिि भएमा प्रदे श र स्थािीय तहले समेत सो अिुकूल हुिे िरी
कािूि बिाउिु िा पररमािाि ििुा पिेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोक्तिम सङ्घले कािूि बिाउँदा सामान्यतया दे हायका

मान्यताबाि धिदे क्तशत हुि ु पिेछः(क)

सािा अधिकारको सूिीमा रहेका विषयमा सम्भि भएसम्म

सङ्घ, प्रदे श िा स्थािीय तहको भूधमका र क्तिम्मेिारी स्पि
ििे िरी कािूिी बन्दोबस्त ििे,
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(ख)

रावष्ट्रय मापदण्ड िा िुणस्तर धििाारण ििुा पिे िा व्यापक

रावष्ट्रय सरोकारको विषयमा सङ्घीय कािूिबाि व्यिस्था
ििे,

(ि)

प्रदे श र स्थािीय तहको सिमता अधभिृवद्ध िदै िािे,

(घ)

प्रदे श िा स्थािीय तहबािै धियमि तथा कायाान्ियि हुिे

प्रकृधतका विषयमा तथा प्रदे श िा स्थािीय तहको
विक्तशिता र आिश्यकता प्रधतधबक्तम्बत हुिपु िे विषयमा

सम्बक्तन्ित प्रदे श तथा स्थािीय तहलाई कािूि बिाउि
सहयोि ििे,
(ङ)

सङ्घबाि पूणा धियमि ििुा पिे विषयमा सङ्घीय कािूिबाि

धियमिको व्यिस्था िरी कायाान्ियिमा प्रदे श र स्थािीय
तहको अधिकतम सहभधिता सुधिक्तश्चत ििे,

(ि) िािररकलाई सेिा प्राप्त ििा सहि र सरल तथा आधथाक
रुपले

कम

लाित पिे

िरी

सम्बक्तन्ित सरकारबाि

सम्पादि हुिे िरी व्यिस्था धमलाउिे,

(छ) समविित क्तस्थरता कायम ििे तथा राविय प्राथधमकताको
िेरमा सं घीय भुधमका रहिे,

(ि)

प्रदे श र स्थािीय तहले कुिै विषयमा कािूि बिाउिु अक्तघ
सङ्घले सो सम्बन्िमा कुिै िीधत िा मापदण्ड बिाउिु पिे

रहेछ भिे त्यस्तो िीधत िा मापदण्ड बिाई प्रदे श र
स्थािीय तहलाई कािूि बिाउि सहिता प्रदाि ििे,
(ि)

सं वििािको अिुसूिी-७ मा उक्तल्लक्तखत विषयको हकमा

िीधत धिमााण, मापदण्ड, िुणस्तर धििाारण तथा धियमिको

काया सङ्घबाि र विकास, स्थािीय धियमि र सेिा प्रिाह
सम्बन्िी काया प्रदे श तहबाि हुिे,
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(ञ)

सं वििािको अिुसूिी-९ मा उक्तल्लक्तखत विषयको हकमा

िीधत धिमााण, मापदण्ड, िुणस्तर धििाारण तथा धियमिको

काया सङ्घबाि, विकास तथा स्थािीय धियमिको काया
प्रदे श तहबाि र सेिा प्रिाह सम्बन्िी काया स्थािीय
तहबाि हुिे ।

(५) सङ्घले सं वििाि बमोक्तिमको सािा अधिकारको सूिीका विषयमा

आफूले कािूि बिाउिे तथा प्रदे श र स्थािीय तहसँि समन्िय र परामशा ििे

प्रयोििको लाधि दे हायको प्रकृधतको आिारमा ििीकरण िरी कायाान्ियि ििा
सक्िेछः-

११.

(क)

सङ्घले पूणा रुपमा धियमि ििुप
ा िे विषय,

(ख)

सङ्घले आंक्तशक रुपमा मार धियमि ििुप
ा िे विषय,

(ि)

सङ्घले आिारभूत मापदण्ड, धसद्धान्त र आिार तय िरी

(घ)

सङ्घले सामान्य रुपमा मािादशाि, सहिीकरण िा अिुिमि

(ङ)

कायाान्ियि र धियमिको मुख्य दावयत्ि प्रदे श िा स्थािीय

(ि)

प्रदे श िा स्थािीय तहले कायाान्ियिको मुख्य अधभभारा िा

(छ)

प्रदे श र स्थािीय तह दुिैको भूधमका र क्तिम्मेिारी रहिे

सं रििाित कािूिी बन्दोबस्त ििुप
ा िे विषय,

ििुप
ा िे विषय,

तहको हुिे र सङ्घले सहयोि र समन्िय ििुप
ा िे विषय,

क्तिम्मेिारी धलिुपिे विषय,

विषय ।

समन्िय र परामशा ििेः (१) िेपाल सरकारले दे हायका विषयमा प्रदे श सरकारसँि
समन्िय र परामशा ििुा पिेछः(क)

सं वििािको अिुसूिी-७ मा उक्तल्लक्तखत सािा अधिकारका
विषयमा कािूि तथा िीधत बिाउँदा,
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(ख)

दुई िा दुईभन्दा िढी प्रदे शहरुको अिुरोिमा सं वििािको

अिुसूिी-६ मा उक्तल्लक्तखत विषयमा कािूि तथा िीधत
बिाउँदा,

(ि)

रावष्ट्रय महत्िका ठू ला पररयोििा, अन्तर प्रदे शस्तरीय

(घ)

प्रदे शले समेत पालिा िा कायाान्ियि ििुा पिे िरी रावष्ट्रय

(ङ)

अन्तर प्रदे शमा सञ्चालि हुिे रावष्ट्रय सडक, विद्युतीय

पररयोििा िा कायािम सञ्चालि िदाा,

योििा तथा िीधत बिाउँदा,

प्रशारण लाईि तथा अन्तर प्रदे शस्तरीय धसं िाइ िा यस्तै
प्रकृधतका योििा सञ्चालि िदाा,

(ि) प्रदे शको अधिकार सूिीमा पिे विषयमा सक्तन्ि िा सम्िौता
िदाा,

(छ)

िेपाल सरकारले उपयुि ठहर्याएको अन्य विषय।

ँ आिश्यकता
(२) िेपाल सरकारले दे हायका विषयमा स्थािीय तहसि

अिुसार समन्िय र परामशा ििा सक्िेछ(क)

स्थािीय तहले समेत पालिा िा कायाान्ियि ििुा पिे िरी

(ख)

िेपाल सरकारले उपयुि ठहर्याएको अन्य विषय।

रावष्ट्रय योििा तथा िीधत बिाउँदा,

(३) िेपाल सरकारले दे हायका विषयमा आबश्यकता अिुसार प्रदे श र

स्थािीय तहसँि समन्िय र परामशा ििा सक्िेछ(क)

सं वििािको अिुसूिी-९ मा उक्तल्लक्तखत सािा अधिकारका

(ख)

रािश्वको बाँडफाँड तथा ियाँ कर प्रणाली लािू ििे िममा

(ि)

प्राकृधतक स्रोत तथा त्यसको लाभको िाँडफाँड िदाा ।

विषयमा कािूि तथा िीधत बिाउँदा,
सो को

िीधतित धबषयमा,
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(४) उपदफा (१) मा उक्तल्लक्तखत विषयका अधतररि िेपाल सरकारले

प्रदे श सरकारको सरोकार िोधडएका विषयमा कािूि बिाउँदा र सं वििािको िारा
५८ बमोक्तिमको अिक्तशि अधिकारको विषयमा प्रदे श सरकारसँि आिश्यकता
अिुसार परामशा र समन्िय ििा सक्िेछ ।

(५) उपदफा (१), (२), (३) र (4) बमोक्तिम परामशा िदाा िेपाल

सरकारको सम्बक्तन्ित विषय हेिे मन्रालयले आफ्िो कायािेरसँि सम्बक्तन्ित िीधत,

योििा िा कािूिको मस्यौदा सम्बन्िमा प्रदे श सरकारको हकमा सम्बक्तन्ित
विषय हेिे प्रदे श सरकारको मन्रालय र स्थािीय तहको हकमा स्थािीय तहको
प्रधतधिधिहरुको प्रिधलत कािूि बमोक्तिमको सं स्थासँि परामशा ििेछ।
(६)

उपदफा (५) को प्रयोििको लाधि

परामशा ििेसम्बन्िी अन्य

प्रविया यस ऐि अन्तरित बिेको धियममा तोवकए बमोक्तिम हुिेछ।

(७) प्रदे शले अिुसूिी-७ र ९ बमोक्तिमको सािा अधिकारको सूिीमा

उक्तल्लक्तखत विषयमा कािूि तथा िीधत बिाउँदा िेपाल सरकारको विषयित
मन्रालय िा धिकायसँि समन्िय र परामशा ििुा पिेछ।

विषयमा

(८) अिुसूिी-९ बमोक्तिमको सािा अधिकारको सूिीमा उक्तल्लक्तखत

स्थािीय तहले कािूि तथा िीधत बिाउँदा िेपाल सरकारको विषयित

मन्रालय र सम्बक्तन्ित प्रदे श सरकारको विषयित मन्रालय िा धिकायसँि समेत
समन्िय र परामशा ििुा पिेछ।

(९) प्रदे शले सं वििािको अिुसूिी-९ बमोक्तिमको सािा अधिकारको

सूिीमा उक्तल्लक्तखत विषयमा कािूि तथा िीधत बिाउँदा आफ्िो प्रदे शधभरका
स्थािीय तहसँि समन्िय र परामशा ििुा पिेछ।
(१०)

दफा ३ को खण्ड

(ख) र (ि) मा ले क्तखएको कुिै कुराले

सं धबिाि बमोक्तिम रावष्ट्रय प्राकृधतक स्रोत तथा विि आयोिको
प्रधतकूल असर पारे को माधििे छै ि।

अक्तघकारिेरमा

(११) यस दफा बमोक्तिम कुिै काम कारबाहीको सम्बन्िमा परामशा

माि िदाा परामशा उपलब्ि ििराएकोमा त्यस्तो काम कारबाही
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अक्तघ बढाउि

बािा परे को

िा

परामशा बमोक्तिम

काया िभएको कारणले मार कुिै काम

कारबाहीको िैिाधिकतामा प्रधतकूल असर पुयााएको माधििेछैि।
१२.

कािूिको प्रकाशि तथा अधभलेखः (१) प्रदे शले बिाएको ऐि, धियमािली र िठि
आदे श प्रदे श रािपरमा प्रकाशि ििुा पिेछ।

(२) स्थािीय तहले बिाएको ऐि र धियमािली स्थािीय रािपरमा

प्रकाशि ििुा पिेछ।

(३) प्रदे श तथा स्थािीय तहले बिाएको िीधत, धिदे क्तशका र कायाविधि

सािािधिक रुपमा प्रकाशि ििुा पिेछ।

(४) प्रदे श तथा स्थािीय तहले बिाएको ऐि र धियमािलीको

प्रमाणीकरण प्रधत सम्बक्तन्ित तहले सुरक्तित रुपमा अधभलेख िरी राख्नु पिेछ ।

(५) उपदफा (१) र (२) बमोक्तिमको ऐि, धियमािली र िठि

आदे शको प्रमाक्तणत प्रधत सम्बक्तन्ित प्रदे श तथा स्थािीय तहले िेपाल सरकारको
कािूि, न्याय तथा सं सद्वदय माधमला मन्रालयमा पठाउिु पिेछ।

(६) स्थािीय तहले बिाएको ऐि, धियमािली तथा अन्य कािूिको एक

प्रधत प्रदे श सरकारलाई समेत पठाउिु पिेछ।
(७)

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहिाि

सं धबिाि तथा प्रिधलत कािूि

बमोक्तिम पाररत भएका साबािधिक धलखतको एकीकृत अधभलेख रहिे िरी िेपाल
सरकारले आबश्यक व्यिस्था धमलाउि सक्िेछ।
१३.

सहयोि ििुा पिेः (१) प्रदे श र स्थािीय तहको अधिकार सूिी तथा काया
क्तिम्मेिारीमा पिे विषयमा कािूि, िीधत तथा योििा तिुम
ा ा िदाा प्रदे श र स्थािीय

तहबाि अिुरोि भई आएमा िेपाल सरकारले आिश्यक सहयोि ििा सक्िेछ।
(२) स्थािीय तहको अधिकार सूिी तथा काया क्तिम्मेिारीमा पिे विषयमा

कािूि, िीधत तथा योििा तिुम
ा ा िदाा स्थािीय तहको अिुरोि भई आएमा प्रदे श
सरकारले आिश्यक सहयोि ििा सक्िेछ।

87

(३) िेपाल सरकारले प्रदे श र स्थािीय तहलाई कािूि बिाउिको लाधि

िमूिा कािूिको मस्यौदा बिाई उपलब्ि िराउि सक्िेछ।

(४) सङ्घले बिाएका कािूि, िीधत तथा योििा कायाान्ियि िदाा प्रदे श

सरकार र स्थािीय तहले आिश्यक सहयोि ििुा पिेछ। ।

(५) प्रदे श र स्थािीय तहको अधिकार सूिी तथा काया क्तिम्मेिारीमा पिे

विषयमा प्रदे श र स्थािीय तहले बिाएको कािूि, िीधत तथा योििा कायाान्ियि
िदाा
१४.

िेपाल सरकारले आिश्यक सहयोि ििुा पिेछ

धिदे शि द्वदि सक्िेः (१) सं वििाि, यस ऐि तथा अन्य प्रिधलत कािूि बमोक्तिम
काया सम्पादि िदाा िेपाल सरकारले रावष्ट्रय महत्ि तथा प्राथधमकता िा
प्रदे शहरुबीि समन्िय ििुप
ा िे विषयमा प्रदे श मक्तन्रपररषद्लाई आिश्यक धिदे शि
द्वदि सक्िेछ।

(२) सं वििाि, यस ऐि तथा अन्य प्रिधलत कािूि बमोक्तिम कायासम्पादि

िदाा िेपाल सरकारले आफैं िा प्रदे श सरकार माफात् िाउँ कायापाधलका तथा
ििर कायापाधलकालाई आिश्यक धिदे शि द्वदि सक्िेछ।

(३) प्रदे श र स्थािीय तह तथा अन्तर स्थािीय तहबीि समन्िय कायम

ििा तथा सङ्घीय र प्रदे श कािूिको कायाान्ियिमा प्रभािकाररता ल्याई सािािधिक
वहत

कायम

ििा

प्रदे श

मक्तन्रपररषद्ले

िाउँ

कायापाधलकालाई आिश्यक धिदे शि द्वदि सक्िेछ।

कायापाधलका

तथा

ििर

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोक्तिमको धिदे शि पालिा ििुा

सम्बक्तन्ित तहको कताव्य हुिछ
े ।
१५.

ध्यािाकषाण िराउि सक्िेः (१) प्रदे श तथा स्थािीय तहले बिाएको कािूि
सं वििाि तथा अन्य सङ्घीय कािूि विपरीत भएमा िेपाल सरकारले त्यस्तो

कािूिलाई सं वििाि तथा सङ्घीय कािूि अिुकूल हुिे िरी तत्काल पररमािाि ििा
सम्बक्तन्ित प्रदे श तथा स्थािीय तहको ध्यािाकषाण िराउि सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम ध्यािाकषाण भएमा सो बमोक्तिम कािूि

पररमािाि ििुा सम्बक्तन्ित प्रदे श तथा स्थािीय तहको कताव्य हुिछ
े ।
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पररच्छे द–४
पररषद् तथा सधमधत
१६.

पररषद्को िठिः (१) सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ि व्यिक्तस्थत
ििा दे हाय बमोक्तिमको रावष्ट्रय समन्िय पररषद् रहिेछः(क) प्रिािमन्री

-अध्यि

(ख) िेपाल सरकारको अथा मन्री

-सदस्य

(ि) िेपाल सरकारको कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्री -सदस्य
(घ) िेपाल सरकारको िृह मन्री

-सदस्य

(ङ) िेपाल सरकारको सङ्घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासि मन्री -सदस्य
(ि) सबै प्रदे शका मुख्य मन्रीहरु

-सदस्य

(छ) रावष्ट्रय योििा आयोिका उपाध्यि

- सदस्य

(ि) िाउपाधलका महासं घ, ििरपाधलका सं घ तथा क्तिल्ला समन्िय सधमधत

महासं घबाि सबै प्रदे शिाि प्रधतधिधित्ि हुिे िरी समाबेशी धसद्दान्त अिरुप
प्रिािमन्रीले मिोियि िरे का कक्तम्तमा दुई मवहला सवहत सात ििा
- सदस्य
(२)

उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोक्तिम मिोिधत सदस्यको पदाििी

धति िषाको हुिछ
े ।

कारणले

तर

सम्बक्तन्ित स्थािीय तहको धििको पद

कायम िभएमा िा कुिै

ररि भएमा मिोिीत सदस्यको पद ररि भएको माधििेछ।

(३)

पररषद्को बैठकमा विषयित मन्री तथा सम्बक्तन्ित पदाधिकारी

िा विशेषज्ञलाई आिश्यकता अिुसार आमन्रण ििा सवकिेछ।

(४) पररषद्को बैठक िषाको कम्तीमा दुई पिक िस्िेछ।
(५) पररषद्को बैठकको धमधत, समय, स्थाि र छलफलका विषयहरु

पररषद्को अध्यिले तोके बमोक्तिम हुिेछ ।
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(६) पररषद्को बैठक बस्िको लाधि अध्यि सवहत बहुमत सदस्यहरुको

उपक्तस्थधत हुि ु पिेछ।

(७) पररषद्को बैठकको अध्यिता पररषद्को अध्यिले ििेछ ।
(८)

कुिै प्रदे श िा स्थािीय तहले

पररषदको िैठकमा कुिै धबषयमा

छलफल ििाको लाधि अिुरोि िरी पररषदको सक्तिबालयमा प्रस्ताब पेश ििा
सक्िेछ। त्यसरी प्राप्त हुि आएका प्रस्ताब पररषदको सक्तििले अध्यक्ष्य

समि

पेश ििुा पिेछ।

(९) उपदफा ( ७) बमोक्तिम पेश भएको

कुिै प्रस्ताि पररषदमा

छलफल ििुा पिे दे क्तखएमा अध्यक्ष्यले सो प्रस्ताब पररषद्को िैठकमा पेश ििा
पररषदको सक्तििलाई धिदे शि द्वदि सक्िेछ।
(१०)

प्रिािमन्री

तथा

मक्तन्रपररषद्को

पररषदको सक्तििको रुपमा काया ििेछ।

कायाालयको

सक्तििले

(११) पररषद्को बैठक तथा धिणाय सम्बन्िी अन्य कायाविधि पररषद्

आफैंले धििाारण िरे बमोक्तिम हुिेछ।
१७.

पररषद्को काम, कताव्य र अधिकारः पररषद्को काम, कताव्य र अधिकार दे हाय
बमोक्तिम हुिेछः-

(क)

सािा अधिकारका विषयमा कािूि तथा िीधत तिुम
ा ाको

(ख)

प्रदे श तथा स्थािीय स्तरमा कायाान्ियि हुिे रावष्ट्रय वहत

(ि)

रावष्ट्रय योििा, िीधत तथा कािूिहरुको प्रदे श तथा स्थािीय

लाधि सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीि समन्िय ििे,
तथा स्िाथासँि िोधडएको विषयमा समन्िय ििे,

तहमा कायाान्ियिका सम्बन्िमा रहेका िविलता समािाि
ििा समन्िय ििे,

(घ)

अन्तर प्रदे श तथा स्थािीय तहलाई प्रभाि पिे कािूि,
िीधत तथा रणिीधतको तिुम
ा ाको सम्बन्िमा समन्िय ििे,
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(ङ)

अन्तर

प्रदे शस्तरमा

सञ्चाधलत

विकासका

ठू ला

(ि)

क्तशिा, स्िास्थ्य, रोििारी लिायतको विषयमा िुणस्तर र

आयोििाहरुको कायाान्ियिको सम्बन्िमा समन्िय ििे,

एकरुपता कायम ििा आिारभूत मापदण्ड धििाारण ििे
विषयमा समन्िय ििे,

(छ)

सङ्घीयता कायाान्ियिको सम्बन्िमा सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय
तहबाि बिेका िीधत, कािूि तथा योििाको सधमिा तथा
विश्लेषण ििे, िराउिे,

(ि) सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबाि हुिे सेिा प्रिाहको विषयमा
सामन्िस्यता कायम ििा आबश्यक काया ििे,

(ि)

कािूि धिमााण तथा कायाान्ियिको विषयमा िेपाल सरकार,

(ञ)

िेपाल सरकार, मक्तन्रपररषद्, विषयित सधमधत र प्रदे श

प्रदे श सरकार तथा स्थािीय सरकारलाई सुिाि द्वदिे,

समन्िय पररषद्बाि छलफलको लाधि पठाएका विषयमा
आबस्यकता अिुसार छलफल तथा समन्िय ििे।

१८.

सक्तििालय तथा ििशक्तिः (१) पररषद्को सक्तििालय िेपाल सरकार, प्रिािमन्री
तथा मक्तन्रपररषद्को कायाालयमा रहिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको सक्तििालयलाई आिश्यक बिेि तथा

ििशक्ति िेपाल सरकारले व्यिस्था ििेछ।
1९.

विशेष सधमधत िठि ििा सक्िेः (१) पररषद्ले आफ्िो काम कारबाहीलाई
व्यिक्तस्थत ििा आिश्यकता अिुसार विशेष सधमधत िठि ििा सक्िेछ ।

(2) उपदफा (१) बमोक्तिम िठि हुिे विशेष सधमधतको सं रििा, काम,

कताव्य र अधिकार पररषद्ले तोके बमोक्तिम हुिेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तिमको विशेष सधमधतको बैठक तथा धिणाय

सम्बन्िी व्यिस्था सो सधमधत आफैंले धििाारण िरे बमोक्तिम हुिेछ।
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२०.

विषयित सधमधत: (१) सङ्घ र प्रदे शका सम्बक्तन्ित विषय हेिे मन्रालय तथा
स्थािीय तहबीिमा समन्िय कायम िरी िीधत तथा योििा कायाान्ियि र विकास

धिमााण लिायतका काममा प्रभािकाररता ल्याउि दे हाय बमोक्तिमका विषयित
सधमधत रहिेछि(क)

िेपाल सरकारको सम्बक्तन्ित विषय हेिे मन्री

- अध्यि

(ख)

प्रदे श सरकारका सम्बक्तन्ित विषय हेिे मन्री

- सदस्य

(ि)

अध्यक्ष्यले तोकेको स्थािीय तहको
एक ििा प्रमुख िा अध्यि

- सदस्य

(२) विषयित सधमधतको बैठक कम्तीमा िषाको एक पिक बस्िेछ।
(३) विषयित सधमधतको बैठकको धमधत, समय, स्थाि तथा छलफलको

सूिी सो सधमधतको अध्यिले तोके बमोक्तिम हुिेछ ।

(४) विषयित सधमधतको बैठक बस्िको लाधि सो सधमधतको अध्यि

सवहत बहुमत सदस्यहरुको उपक्तस्थधत हुि ु पिेछ ।

ििेछ।

(५)

विषयित सधमधतको बैठकको अध्यिता सो सधमधतको अध्यिले

(६)

विषयित

सधमधतले

आिश्यकता

अिुसार

विषय

विज्ञ

सरोकारिाला धिकायको प्रधतधिधिलाई बैठकमा आमन्रण ििा सक्िेछ ।

एिं

(७) विषयित सधमधतको सक्तििालय िेपाल सरकारको सम्बक्तन्ित

मन्रालयमा रहिेछ।

(८) विषयित सधमधतको बैठक तथा धिणाय सम्बन्िी अन्य कायाविधि

सो सधमधत आफैंले धििाारण िरे बमोक्तिम हुिेछ।
२१.

विषयित सधमधतको काम, कताव्य र अधिकारः विषयित सधमधतको काम, कताव्य
र अधिकार दे हाय बमोक्तिम हुिेछः-
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(क)

आफ्िो विषयसँि सम्बक्तन्ित िेरका योििा, िीधत तथा कािूिको

(ख)

िेरित योििा, िीधत तथा कायािममा एकरुपता, धिरन्तरता एिं

तिुम
ा ा िदाा प्रदे श तथा स्थािीय तहसं ि परामशा ििे,

िुणस्तरीयता कायम ििा तथा कािूि, योििा, िीधत तथा
रणिीधतहरुको कायाान्ियिमा प्रभािकाररता ल्याउि आिश्यक
समन्िय ििे,

(ि)

आफ्िो विषयसँि सम्बक्तन्ित िेरका रावष्ट्रय िीधत तिुम
ा ाको लाधि

(घ)

पररषद्को धिणाय एिं धिदे शि कायाान्ियि ििे िराउिे,

(ङ)

पररषद्ले तोकेका अन्य काया ििे।

पररषद्लाई सुिाि द्वदिे,

२२.

प्रदे श समन्िय पररषद्को िठिः प्रदे श र स्थािीय तहबीिको समन्िय कायम ििा

२३.

प्रदे श समन्िय पररषद्को काम, कताव्य र अधिकारः (१) प्रदे श समन्िय पररषद्को

प्रदे श कािूि बमोक्तिम एक प्रदे श समन्िय पररषद्को िठि हुिेछ।

काम, कताव्य र अधिकार प्रदे श कािूि बमोक्तिम हुिेछ।

(२) प्रदे श समन्िय पररषद्ले िरे को धिणाय प्रदे श सरकार र प्रदे शधभरका

स्थािीय तहले पालिा र कायाान्ियि ििुा पिेछ ।

(३) पररषद्ले प्रदे श समन्िय पररषद्लाई आिश्यक धिदे शि द्वदि सक्िेछ

र पररषद्ले द्वदएको त्यस्तो धिदे शि पालिा ििुा प्रदे श समन्िय पररषद्को कताव्य
हुिेछ ।
२४.

क्तिल्ला समन्िय सधमधतको भूधमकाः (१) सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीि समन्िय

कायम ििा क्तिल्ला समन्िय सधमधतले सं वििािको िारा २२० को उपिारा (७)
बमोक्तिमको काम, कताव्य र अधिकार प्रयोि ििेछ।

(२) प्रदे श र स्थािीय तहबीि समन्िय कायम ििे सम्बन्िमा क्तिल्ला

समन्िय सधमधतले प्रदे श कािूिमा उल्लेख भए बमोक्तिमको काया ििेछ ।
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(३) सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको समन्ियलाई प्रभािकारी बिाउि

िेपाल सरकार, पररषद्, विषयित सधमधत तथा प्रदे श समन्िय पररषद्ले क्तिल्ला
समन्िय सधमधतलाई आिश्यक क्तिम्मेिारी प्रदाि ििा सक्िेछि्।
पररच्छे द-५
वििाद समािाि
२5.

वििाद िआउिे िरी कायासम्पादि ििुा पिेः सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहहरुले

आफ्िो अधिकार िेरधभरको कायासम्पादि िदाा वििाद िआउिे िरी सम्पन्न ििुा
पिेछ।

२६.

सङ्घ, प्रदे श तथा अन्तर प्रदे शबीिको वििादः (१) अन्तर प्रदे श पररषद्ले सङ्घ र
प्रदे शबीि तथा प्रदे श-प्रदे शबीि उत्पन्न राििीधतक वििाद समािाि ििेछ।

(२) उपदफा (१) को सिासामान्यतामा प्रधतकूल असर िपिे िरी अन्तर

प्रदे श पररषद्ले दे हायको वििादहरुलाई समािाि ििेछः(क)

िेपाल सरकार िा िेपाल सरकारको कुिै धिकायबाि
भएको धिणाय िा काम कारबाहीबाि प्रदे शको अधिकार
सूिी

िा

काया क्तिम्मेिारीमा

कारणबाि उत्पन्न वििाद,
(ख)

प्रधतकूल

असर

परे को

प्रदे श सरकार िा प्रदे श सरकारको कुिै धिकायबाि भएको
धिणाय िा काम कारबाहीबाि सङ्घको अधिकार सूिी िा
काया क्तिम्मेिारीमा प्रधतकूल असर परे को कारणबाि उत्पन्न
वििाद,

(ि)

एक िा एकभन्दा बढी प्रदे शबाि भएको धिणाय िा काम

कारबाहीबाि अको प्रदे शको अधिकार सूिी िा काया
क्तिम्मेिारीमा प्रधतकूल असर परे को कारणबाि उत्पन्न
वििाद ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्तिमको कुिै वििाद उत्पन्न भएमा वििाद उत्पन्न

भएको धमधतले पन्र द्वदिधभर वििादको कुिै पिले त्यस्तो वििादको सम्बन्िमा
अन्तर प्रदे श पररषद्को सक्तििालयमा धलक्तखत सूििा द्वदिु पिेछ।

(४) उपदफा (३) बमोक्तिम सूििा प्राप्त भएमा अन्तर प्रदे श पररषद्को

सक्तििालयले सो पररषद्को अध्यिलाई यथाशीर व िािकारी िराउिु पिेछ।

(५) उपदफा (१) को प्रयोििको लाधि अन्तर प्रदे श पररषद्ले दे हायको

काया ििेछः-

(क) वििाद्वदत प्रश्न िा विषय पवहिाि ििे,
(ख) वििादको प्रकृधत धििाारण ििे,
(ि) वििादको कारण पवहिाि ििे,
(घ) वििाद समािािका उपाय िा विकल्पहरुको खोिी ििे ,
(ङ) अन्तर प्रदे श पररषद्ले मिाधसब ठािेका अन्य काया ििे।
(६) उपदफा (५) बमोक्तिमको काया ििाको लाधि अन्तर प्रदे श पररषद्ले

उपसधमधत िा कायादल िठि ििा सक्िेछ।

(७) उपदफा (६) बमोक्तिमको उपसधमधत िा कायादलको सं रििा,

कायाादेश, कायाािधि र कायावििी त्यस्तो उपसधमधत िा कायादल िठि िदााको
बखत अन्तर प्रदे श पररषद्ले धििाारण िरे बमोक्तिम हुिछ
े ।

(८) उपदफा (२) बमोक्तिमको वििादको सम्बन्िमा अन्तर प्रदे श

पररषद्ले िाताा, छलफल, परामशा र मेलधमलापबाि वििादको समािाि ििेछ।

(९) अन्तर प्रदे श पररषद्ले उपदफा (३) बमोक्तिम वििादको सूििा प्राप्त

भएको धमधतले तीि मवहिाधभर वििाद समािाि िररसक्िु पिेछ।

(१०) उपदफा (८) बमोक्तिम वििाद समािाि िभएमा त्यस्तो वििाद

समािािको लाधि अन्तर प्रदे श पररषद्ले उपयुि धिणाय ििा सक्िेछ।
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(११) उपदफा (१०) बमोक्तिम भएको धिणाय सम्बक्तन्ित पिले

कायाान्ियि ििुा िराउिु पिेछ।

(१२) यस दफामा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि सङ्घीय सं सद िा

प्रदे श सभामा वििारािीि विषयसँि सम्बक्तन्ित वििादमा उपदफा (१०) बमोक्तिम
अन्तर प्रदे श पररषद्ले कुिै धिणाय ििे छै ि।

तर त्यस्तो विषयमा धिवहत राििीधतक धबिाद समािाि ििाको लाधि

राििीधतक सहक्तिकरण ििा बािा परे को माधििे छे ि।
(१३)

अन्तर

प्रदे श

पररषद्को

मक्तन्रपररषद्को कायाालयमा रहिेछ।

सक्तििालय

प्रिािमन्री

तथा

(१४) अन्तर प्रदे श पररषद्को सक्तििको रुपमा िेपाल सरकारको मुख्य

सक्तििले काया ििेछ।

२७. प्रदे श तथा स्थािीय तह र अन्तर स्थािीय तहबीिको वििादः (१) प्रदे श तथा
स्थािीय तहबीि तथा अन्तर स्थािीय तह बीिको राििीधतक वििादको समािाि
प्रदे श सभाले ििेछ।

(२) उपदफा (१) को सिासामान्यतामा प्रधतकूल असर िपिे िरी प्रदे श

सभाले दे हायको वििादहरुलाई समािाि ििेछः(क)

प्रदे श सरकार िा प्रदे श सरकारको कुिै धिकायबाि भएको
धिणाय िा काम कारबाहीबाि स्थािीय तहको अधिकार
सूिी

िा

काया क्तिम्मेिारीमा

कारणबाि उत्पन्न वििाद,
(ख)

प्रधतकूल

असर

परे को

स्थािीय तहको कुिै धिकायबाि भएको धिणाय िा काम
कारबाहीबाि प्रदे शको अधिकार सूिी िा काया क्तिम्मेिारीमा
प्रधतकूल असर परे को कारणबाि उत्पन्न वििाद,

(ि)

एक िा एकभन्दा बढी स्थािीय तहबाि भएको धिणाय िा

काम कारबाहीबाि अको स्थािीय तहको अधिकार सूिी
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िा काया क्तिम्मेिारीमा प्रधतकूल असर परे को कारणबाि
उत्पन्न वििाद।

(३) उपदफा (२) बमोक्तिमको कुिै वििाद समािाि ििाको लाधि प्रदे श

सभाले राििीधतक वििाद समािाि सधमधत िठि ििुा पिेछ।

(४) उपदफा (३) बमोक्तिमको सधमधतको सं रििा प्रदे श सभाले धििाारण

िरे बमोक्तिम हुिेछ।

(५) उपदफा (४) को सिासामान्यतामा प्रधतकूल असर िपिे िरी

उपदफा (३) बमोक्तिमको सधमधतमा प्रदे श सभाले तोकेका प्रदे श सभाका सदस्यका

अधतररि वििादसँि सम्बक्तन्ित प्रदे श सरकारको सम्बक्तन्ित मन्रालयको मन्री,
वििादसँि सम्बक्तन्ित स्थािीय तहको अध्यि िा प्रमुख तथा सम्बक्तन्ित क्तिल्ला
समन्िय सधमधतको प्रधतधिधिलाई समेत समािेश ििुा पिेछ।

(६) उपदफा (२) बमोक्तिम कुिै वििाद उत्पन्न भएमा वििाद उत्पन्न

भएको धमधतले पन्र द्वदिधभरमा वििादको कुिै पिले त्यस्तो वििादको सम्बन्िमा
प्रदे श सभाको सक्तििालयमा धलक्तखत सूििा द्वदिु पिेछ।

(७) उपदफा (६) बमोक्तिम सूििा प्राप्त भएमा प्रदे श सभा सक्तििालयले

प्रदे श सभाको सभामुखलाई यथाशीर व िािकारी िराउिु पिेछ।

(८) उपदफा (१) को प्रयोििको लाधि उपदफा (३) बमोक्तिमको

राििीधतक वििाद समािाि सधमधतले दे हायको काया ििेछः(क)

वििाद्वदत प्रश्न िा विषय पवहिाि ििे,

(ख)

वििादको प्रकृधत धििाारण ििे,

(ि)

वििादको कारण पवहिाि ििे,

(घ)

वििाद समािािका उपाय िा विकल्पहरुको खोिी ििे,

(ङ)

सो सधमधतले उपयुि ठािेका अन्य कुिै काया ििे।

(९) उपदफा (२) बमोक्तिमको वििादको सम्बन्िमा िाताा, छलफल,

परामशा र मेलधमलापबाि वििादको समािाि ििुा पिेछ।
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(१०) उपदफा (८) बमोक्तिमको काया ििाको लाधि उपदफा (३)

बमोक्तिमको राििीधतक वििाद समािाि सधमधतले विषय विज्ञ समेत समािेश िरी
प्राविधिक सधमधत िा कायादल िठि ििा सक्िेछ।

(११) उपदफा (१०) बमोक्तिमको प्राविधिक उपसधमधत िा कायादलको

सं रििा, कायाादेश, कायाािधि र कायावििी त्यस्तो उपसधमधत िा कायादल िठि
िदााको बखत उपदफा (३) बमोक्तिमको राििीधतक वििाद समािाि सधमधतले
धििाारण िरे बमोक्तिम हुिछ
े ।

(१२) उपदफा (३) बमोक्तिमको राििीधतक वििाद समािाि सधमधतले

उपदफा (६) बमोक्तिम वििादको सूििा प्राप्त भएको धमधतले तीि मवहिाधभर
वििाद समािाि िररसक्िु पिेछ।

(१३) यस दफा बमोक्तिम वििाद समािाि िभएमा त्यस्तो वििाद

समािािको लाधि प्रदे श सभाले उपयुि धिणाय ििा सक्िेछ।

(१४) यस दफा बमोक्तिम भएको धिणाय सम्बक्तन्ित पिले कायाान्ियि

ििुा िराउिु पिेछ।

(१५) यस दफामा अन्यर िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि सङ्घीय

सं सदमा वििारािीि विषयसँि सम्बक्तन्ित वििादमा यस दफा बमोक्तिम कुिै धिणाय
िररिे छै ि।

(१६) यस दफा बमोक्तिम वििाद समािाि ििे अन्य प्रविया र कायाविधि

प्रदे श कािूि बमोक्तिम हुिेछ।
२८.

सं िैिाधिक इिलासको अधिकार िेरमा प्रधतकूल असर िपिेः

(१) यस

पररच्छे दमा ले क्तखएको कुिै कुराले सं वििािको िारा १३७ बमोक्तिमको सिोच्ि

अदालतको सं िैिाधिक इिलासको अधिकार िेरमा प्रधतकूल असर परे को माधििे
छै ि।
(२)

सं िैिाधिक ईिलासले सं घ, प्रदे श तथा स्थािीय तह बीिको वििाद

समािाि िदाा

कुिै धबबादको प्रकृधतबाि त्यस्तो धबबादको कुिै विषय आपसी

िाताा, परामशा र मेलधमलापबाि समािाि ििुा उपयुि दे क्तखएमा सो को लाधि
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आबस्यकता

अिुसार सम्बक्तन्ित पिलाई

ििा सक्िेछ।

उक्तित मौका द्वदि

र

प्रोत्साहि

पररच्छे द-६
विविि
२९.

प्रधतिेदि पेश ििुा पिेः यस ऐि बमोक्तिम आफूले सम्पादि िरे का काम
कारबाहीका सम्बन्िमा प्रदे श समन्िय पररषद् र विषयित सधमधतले पररषद्मा र
पररषद्ले सङ्घीय सं सदमा िावषाक प्रधतिेदि पेश ििुा पिेछ ।

३०.

प्रिधलत कािूि बमोक्तिम हुिःे यस ऐिमा ले क्तखए िधत विषयमा यस ऐि बमोक्तिम

३१.

धियम बिाउिे अधिकारः यो ऐि कायाान्ियि ििा पररषदसं ि परामशा िरी िेपाल

र अन्य विषयमा प्रिधलत कािूि बमोक्तिम हुिेछ।

सरकारले

आिश्यक धियमहरु बिाउि सक्िेछ।

४.२.२ रावष्ट्रय सभामा वििेयक प्रस्तुत
रावष्ट्रय सभामा दताा भएको सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ि व्यिक्तस्थत ििे

सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक सदस्यहरुलाई धमधत २०७६/०१/०८ िते वितरण
िररएको धथयो। धमधत २०७६/०१/२५ िते रावष्ट्रय सभामा प्रस्तुत भएको यस वििेयकमा रावष्ट्रय

सभा धियमािली, २०७५ को धियम ९९ को प्राििाि बमोक्तिम रावष्ट्रय सभाका सदस्यहरुबाि
कुिै पधि विरोिको सूििा प्राप्त भएको धथएि।

रावष्ट्रय सभामा यो वििेयक प्रस्तुत भइसकेपश्चात् धियमािुसार धमधत २०७६/०२/०५

ितेको बैठकमा सभामा वििार िररयोस् भिी यो वििेयक प्रस्तुत भई सै िाक्तन्तक छलफल भएको

धथयो। त्यस छलफलपश्चात् धियमािुसार सदस्यले सं शोििको सूििा द्वदिे प्रविया बमोक्तिम
सं शोििहरू प्राप्त हुि आएका धथए।

४.२.३ रावष्ट्रय सभामा वििेयकमाधथको एकीकृत संशोििको प्रस्तुधत
धमधत २०७६/०२/०५ िते रावष्ट्रय सभामा सामान्य छलफल समाप्त भएपश्चात् यस

वििेयकमा रावष्ट्रय सभा धियमािली, २०७५ को धियम १०६ को प्राििाि बमोक्तिम धियम १०७
को उपधियम (१) अिुसारका सं शोिि सम्बन्िी शताहरुको अिीिमा रही रावष्ट्रय सभाका १९
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ु
ििा सदस्यहरुले एकल र सं यि
िरी िम्मा सातििा सं शोिि प्रस्ताि दताा िराउिु भएको
धथयो। िम्मा ३१ दफा रहेको यस वििेयकमा प्रस्ताििा, विधिधिमााण सूर र २३ ििा दफामा
सदस्यहरुबाि सं शोिि प्रस्ताि दताा भएको धथयो। वििेयकका दफा १२, १९, २१, २२, २५,

२६, २८, र ३० मा मार रावष्ट्रय सभा धियमािली, २०७५ को धियम १०६ को प्राििाि
बमोक्तिम सं शोिि प्रस्ताि दताा भएका धथएिि् । प्राप्त सं शोििहरुको एकीकृत सं शोिि प्रस्ताि
दे हाय बमोक्तिम रहेको छः

रावष्ट्रय सभा धियमािली, २०७५ को धियम १०८ बमोक्तिम
वििेयकमा संशोिि प्रस्तािको वििरण
वििेयकको िामः संघ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयक, २०७५
(दतााको िमािुसार सं शोिि प्रस्तािकतााको िम धििाारण िररकएको)
द.िं.

सं शोिि प्रस्तािकताा सदस्यहरू

१

िृषेश िन्ि लाल र रमेश प्रसाद यादि

२

िीतेन्ि िारायण दे ि, विन्दा दे िी आले रािा, सररता प्रसाई र रािेश्याम अधिकारी

३

विमला राई पौड्याल

४

द्वदल कुमारी रािल (पािाती) र िीिि बुढा

५

ठिेन्ि प्रकाश पुरी, उदया शमाा पौडेल, शेर बहादुर कुँ िर, धसं िबहादुर वि.क.,िन्दा शमाा िपाई, मीिा बुढा र हरर िरण

६

राम िारायण विडारी

७

युिोल तामाङ र राम लखि िमार

क्तशिाकोिी

दफा िमािुसार धमलाइएका सं शोिि प्रस्तािहरूः

qm=;+=
1

;+zf]wgsf] ;"rgfstf{
dfggLo ;b:ox?
hLt]Gb| gf/fo0f b]j
;lxtsf ;b:ox?

ljw]ossf]
bkmf pkbkmf
-

-
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;+zf]wgsf] Joxf]/f
k|:tfjgfdf /x]sf --;dGjo / kf/:kl/s
;xof]usf] l;4fGtsf cfwf/dfÚÚ eGg]
zAbx?sf] ;§f æ;dGjosf cfwf/dfÆ
eGg] zAbx? .

2

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

-

-

3

/fdgf/fo0f lj8f/L

-

-

4

/fdgf/fo0f lj8f/L

-

-

5

/fdgf/fo0f lj8f/L

1

(1)

6

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

2

-
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k|:tfjgfsf] rf}yf] x/kmdf /x]sf]
æcfjZosÆ eGg] zAbkl5 æsfg"gLÆ eGg]
zAb yKg' kg]{ .
k|:tfjgfdf plNnlvt,–
– æ;'b[l9s/0fsf nfluÆ eGg]
zAbx?sf] ;§f æ;~rfngsf
nfluÆ eGg] zAbx? /fVg'
kg]{ .
– æ;dGjo / kf/:kl/s ;xof]usf]Æ
eGg] zAbx?sf] ;§f æ;dGjosf]Æ
eGg] zAb /fVg' kg]{ .
– æJojl:ytug]{ ;DaGwdfÆ eGg]
zAbx? lemSg' kg]{ .
ljlw lgdf{0f ;"qnfO{ b]xfo adf]lhd pNn]v
ug'{ kg]{ M–
æg]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @#@, @#%
adf]lhd ;+3Lo ;+;bn] of] P]g agfPsf] 5
.Æ
o; pkbkmfsf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -!_
/fVg' kg]{ M–
æ-!_ o; P]gsf] gfd æ;+3, k|b]z / :yfgLo
txaLr ;dGjo ug]{ ;DaGwL
P]g, @)&^ /x]sf] 5 .Æ
b]xfo adf]lhdsf v08x? ykL v08qmd
ldnfpg' kg]{M–
æ-s_ æcWoIfÆ eGgfn] kl/ifb\sf] cWoIf
;Demg' k5{.
-u_ æsfo{sf/L ;ldltÆ eGgfn] bkmf !*
adf]lhdsf] sfo{sf/L ;ldlt ;Demg'
kb{5 .Æ
-3_ ufpF sfo{kflnsf cWoIf / pkfWoIfÆ
eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @!%
adf]lhd ufpF sfo{kflnsfsf cWoIf
/ pkfWoIf ;Demg' k5{ .
-ª_
ægu/ sfo{kflnsf k|d'v /
pkk|d'vÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f
@!^ adf]lhd gu/kflnsfsf k|d'v /
pkk|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .
-r_ ælhNnf ;dGjo ;ldlt k|d'v /
pkk|d'vÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f

7

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

2

-

8

j[if]z rGb| nfn

2

-

9

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

3

-

10

/fdgf/fo0f lj8f/L

3

-

11

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

3

-

12

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

3

-

13

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

4

-

5

(2)

5

-

14

15

j[if]z rGb| nfn
7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?
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@@) adf]lhd lhNnf ;dGjo
;ldltsf k|d'v / pkk|d'vnfO{
;Demg' k5{ .Æ
;fljs v08 -u_ -;+zf]wgkl5 sfod x'g]
v08 -em__ sf] ;§f b]xfosf] v08 -em_
/fVg' kg]{M–
æ-em_ æk|b]zÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f
%^ sf] pkwf/f -#_ adf]lhdsf]
k|b]znfO{
;Demg'
k5{ .Æ
v08 -5_ df plNnlvt æufpFkflnsfÆ
eGg] zAbeGbf cl3 ædxfgu/kflnsf jf
pkdxfgu/kflnsfÆ eGg] zAbx? yKg'
kg]{ .
v08 -s_ sf] ;§f b]xfo adf]lhd v08 s_ /fVg' kg]{M–
æ-s_g]kfnsf] :jtGqtf, ;fj{ef}d;Qf,
ef}uf]lns cv08tf, :jwLgtf,
:jfledfg, /fli6«o lxt, uf}/j /
Pstfsf] ;+/If0f,Æ
v08 -v_ df /x]sf æ/ kf/:kl/s ;xof]uÆ
eGg] zAbx? lemSg' kg]{ .
v08 -r_ sf] bf];|f] x/kmdf /x]sf]
æd"Nox?sf]Æ eGg] zAbsf] ;§f æd"No
dfGotfx?sf]Æ eGg] zAbx? /fVg' kg]{ .
v08 -9_ df /x]sf] ægLltÆ eGg] zAbkl5
æ/ ah]6 Pj+ of]hgfÆ eGg] zAbx? yk
ug'{ kg]{ .
v08 -3_ df /x]sf] æafwf cj/f]w gx'g]
jfÆ eGg] zAbx?kl5 æcsf]{ k|b]zdfÆ
eGg] zAbx? yk ug'{ kg]{ .
ædfGg' kg]{5Æ eGg] zAbx?sf] ;§f
ædfGg]5Æ eGg] zAb /fVg' kg]{ .
bkmf % sf] ;§f b]xfosf] bkmf % /fVg'
kg]{ M–
æ%= k|b]z / :yfglo tx tyf cGt/
:yfgLo txaLrsf] cGt/;DaGw M

16

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

6

-

bkmf # / $ df plNnlvt
cfwf/x?sf] k|lts"n gx'g] u/L
k|b]z / :yfgLo tx tyf cGt/
:yfgLo tx jLrsf] cGt/;DaGw
/ ;dGjo ;DaGwL k|b]zn] sfg"g
agfpg]5 .Æ
v08 -ª_ / -r_ lemSg' kg]{ .

17

j[if]z rGb| nfn

6

-

v08 -r_ lemSg' kg]{ .

18

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

7

(1)

19

hLt]Gb| gf/fo0f b]j
;lxtsf ;b:ox?

7

(1)

20

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

7

(1)

21

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

7

22

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

7

(2)

23

j[if]z rGb| nfn

8

(2)

24

j[if]z rGb| nfn

8

(2)

25

j[if]z rGb| nfn

8

(2)

(3)

103

v08 -v_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -v_
/fVg' kg]{ M–
æ-v_ ;femf clwsf/sf] If]qdf ;+3Lo
sfg"g,Æ
v08 -3_ kl5 b]xfosf] v08 -ª_ ykL
v08qmd ldnfpg' kg]{ M–
æ-ª_ k|b]z lxt,Æ
v08 -6_ x6fO{ v08qmd ldnfpg' kg]{ .
v08 -s_ sf] z'?df æ;femf clwsf/sf]
If]qdfÆ eGg] zAbx? yKg' kg]{ .
v08 -u_ lemSg' kg]{ .
v08 -s_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -s_ /fVg'
kg]{ M–
æ-s_ k|b]z k|x/L jf k|b]z :t/sf] s'g}
lgsfo jf clwsf/Laf6 cg';Gwfg x'g]
egL tf]s]sf kmf}hbf/L s;"/sf] cg';Gwfg
k|b]z sfg"g adf]lhd To:tf] lgsfo jf
clwsf/Laf6 x'g],Æ
v08 -v_ df ;DalGwt g]kfn ;/sf/sf
;fy} k|b]z ;/sf/n] klg d'2f bfo/ ug{
;Sg] Joj:yf pNn]v ug'{ kg]{ .
o; pkbkmfnfO{ x6fO{ To;kl5sf
pkbkmfqmd ldnfpg' kg]{ .

26

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

8

(4)

o; pkbkmfdf /x]sf æ;+3Lo sfg"g
adf]lhd x'g]5Æ eGg] zAbx? lemSg' kg]{ .

27

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

8

(5)

28

/fdgf/fo0f lj8f/L

8

(5)

29

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

9

(4)

30

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

10

(1)

31

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

10

(2)

32

hLt]Gb| gf/fo0f b]j
;lxtsf ;b:ox?

10

(4)

33

ljdnf /fO{ kf}8\ofn

11

(1)

34

hLt]Gb| gf/fo0f b]j
;lxtsf ;b:ox?

11

(2)

35

ljdnf /fO{ kf}8\ofn

11

(9)

36

j[if]zrGb| nfn

13

(1)

v08 -u_ sf] z'?df æPsn clwsf/sf]
If]qdf ;+ljwfg / ;femf clwsf/sf]
If]qdfÆ eGg] zAbx? yKg' kg]{ .
v08 -u_ kl5 b]xfosf] v08 -3_ yKg' kg]{
M–
æ-3_ ;+3Lo sfg"g;Fu afldmg] u/L .Æ
o; pkbkmfdf /x]sf ætyf ;+3Lo sfg"g
ljkl/t gx'g] u/LÆ eGg] zJbx? lemSg'
kg]{ .
o; pkbkmfdf /x]sf æsfg"gsf] cwLgdf
/xLÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æsfg"g;Fu
gaflemg] u/LÆ eGg] zAbx? /fVg' kg]{ .
o; pkbkmfdf /x]sf æk|lts"ng x'g]Æ
eGg] zAbx?sf] ;§f æk|lts'n gx'g]Æ eGg]
zAbx? /fVg' kg]{ .
o; pkbkmfsf] v08 -s_ df /x]sf -;Dej eP;DdÚÚ eGg] zAbx? lemSg' kg]{
.
o; pkbkmfsf] v08 -r_ df /x]sf]
æljifodfÆ eGg] zAbx?kl5 æcg'bfg,
C0f nufotsf ;a} k|sf/sfÆ eGg]
zAbx? yKg' kg]{ .
o; pkbkmfsf] v08 -v_ sf] k|f/Dedf -g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhdÚ eGg] zAbx?
yKg' kg]{ .
o; pkbkmfkl5 b]xfo adf]lhd pkbkmf
-!)_ ykL bkmfqmd ldnfpg' kg]{ M–
æ-!)_ ;+3, k|b]z / :yfgLo txn]
cfˆgf] clwsf/sf] ;"rL cGtu{tsf
ljifodf sfg"g, gLlt / of]hgfx? th'{df
ubf{ pQm sfg"g, gLlt / of]hgfaf6
k|efljt x'g] ;d'bfo / ;DalGwt
;/f]sf/jfnfx?;Fu k/fdz{ ug'{ kg]{5 .Æ
o; pkbkmfdf /x]sf æug{ ;Sg]5Æ eGg]
zAbx?sf] ;§f æug]{5Æ eGg] zAb /fVg'
kg]{ .
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37

j[if]zrGb| nfn

13

(2)

38

j[if]zrGb| nfn

13

(3)

39

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

14

(2)

40

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

14

-

41

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

15

(1)

42

ljdnf /fO{ kf}8\ofn

16

(1)

43

ljdnf /fO{ kf}8\ofn

16

(1)

44

o'6f]n tfdfª ;lxtsf
;b:ox?

16

(1)

45

/fdgf/fo0f lj8f/L

16

(1)
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o; pkbkmfdf /x]sf æug{ ;Sg]5Æ eGg]
zAbx?sf] ;§f æug]{5Æ eGg] zAb /fVg'
kg]{ .
o; pkbkmfdf /x]sf æu/fpg ;Sg]5Æ
eGg] zAbx?sf] ;§f æu/fpg]5Æ eGg]
zAb /fVg' kg]{ .
o; pkbkmfdf plNnlvt æcGo k|rlnt
sfg"g adf]lhd sfo{ ;Dkfbg ubf{Æ eGg]
zAbx?sf] ;§f æ;+3Lo sfg'g adf]lhdÆ
eGg] zAbx? /fVg' kg]{ .
pkbkmf -@_ / -#_ df /x]sf]
æsfo{kflnsfnfO{Æ eGg] zAbkl5 æsfg"g
adf]lhdÆ eGg] zAbx? yKg' kg]{ .
o; pkbkmfdf /x]sf æ;+ljwfg tyf
cGoÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æ;+ljwfg tyf
;femf clwsf/sf] If]qdf cGoÆ eGg]
zAbx? /fVg' kg]{ .
o; pkbkmfsf] v08 -s_ kl5 b]xfosf]
v08 -v_ ykL v08qmd ldnfpg' kg]{ M–
æ-v_ g]kfn ;/sf/sf] ;+3Lo dfldnf
tyf ;fdfGo k|zf;g dGqL –
pkfWoIfÆ
o; pkbkmfsf] v08 -ª_ lemSg' kg]{ .
v08 -v_, -u_, -3_ / -ª_ x6fO{ v08 -s_
kl5 b]xfo adf]lhd v08 -v_ ykL
To;kl5sf v08x?sf] qmd ldnfpg' kg]{ M–
-v_ g]kfn ;/sf/sf pkk|wfgdGqLx?
;lxt ;a}
dGqLx?
– ;b:oÆ
v08 -h_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -h_ /fVg'
kg]{ M–
æ-h_
:yfgLo tx -gu/kflnsf,
ufpFkflnsf_ x?dWo]af6 ;a}
k|b]zsf] k|ltlglwTj x'g] u/L
;dfj]zL l;4fGt cg'?k

46

o'6f]n tfdfª ;lxtsf
;b:ox?

16

(1)

47

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

16

(1)

48

ljdnf /fO{ kf}8\ofn

16

(1)

49

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

16

(1)

50

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

16

(1)
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k|wfgdGqLn] dgf]gog u/]sf
slDtdf b'O{hgf dlxnf ;lxt
;fthgf
– ;b:o
;fljs v08 -h_ -sfod x'g] v08 -ª_ _
sf] ;§f b]xfo adf]lhd v08 -ª_ /fVg' kg]{
M–
æ-ª_g]kfnsf ;a} ufpFkflnsf cWoIf
pkfWoIf / gu/kflnsf tyf lhNnf
;dGjo ;ldltsf k|d'v, pkk|d'v–
;b:oÆ
v08 -h_ df plNnlvt æsDtLdf b'O{
dlxnf ;lxt ;ft hgfÆ eGg] zAbx?sf]
;§f
æsDtLdf rf/hgf dlxnf ;lxt
;fthgfÆ eGg] zAbx? /fVg' kg]{ .
o; pkbkmfsf] v08 -h_ df /x]sf
æslDtdf b'O{ dlxnf ;lxtsf
;b:ox?;ft hgfÆ eGg] zAbx?sf] ;§f
slDtdf æslDtdf rf/ dlxnf ;lxt
;fthgfÆ eGg] zAbx? /fVg'
kg]{ .
v08 -h_ cGtu{t s'n :yfgLo txsf]
;+Vofsf] # k|ltztdf ga9\g] u/L ;a}
k|b]zaf6 k|ltlglwTj x'g] u/L ;dfj]zL
l;4fGt adf]lhd ;b:o ;+Vof a9fpg'
kg]{ .
v08 -h_ x6fO{ v08 -5_ kl5 b]xfosf
v08x? yKg' kg]{ M–
æ-h_ ;a} k|b]zaf6 k|ltlglwTj x'g] u/L
;dfj]zL
l;4fGt
cg'?k
k|wfgdGqLn] dgf]gog u/]sf
slDtdf tLghgf dlxnf ;lxt
;fthgf ;+3Lo ;+;b /fli6«o
;efsf ;b:ox?
– ;b:oÆ
-em_ ufpFkflnsf
cWoIf
jf
pkfWoIfdWo]af6 ufpFkflnsf
dxf;+3sf] l;kmfl/zdf ;a}
k|b]zaf6 k|ltlglwTj x'g] u/L
;dfj]zL
l;4fGt
cg'?k

51

hLt]Gb| gf/fo0f b]j
;lxtsf ;b:ox?

16

(1)

52

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

16

(2)

53

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

16

(4)

54

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

16

(10)
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k|wfgdGqLn] dgf]gog u/]sf
slDtdf tLg hgf dlxnf ;lxt
;fthgf
– ;b:o
-`_ gu/kflnsf k|d'v jf pkk|d'v
dWo]af6 gu/kflnsf dxf;+3sf]
l;kmfl/;df ;a} k|b]zaf6
k|ltlglwTj x'g] u/L ;dfj]zL
l;4fGt cg'?k k|wfg dGqLn]
dgf]gog
u/]sf
slDtdf
tLghgf dlxnf ;lxt ;fthgf
– ;b:o
-6_ lhNnf ;dGjo ;ldlt k|d'v jf
pkk|d'v dWo]af6 lhNnf ;dGjo
;ldlt dxf;+3sf] l;kmfl/;df
;a} k|b]zaf6 k|ltlglwTj x'g] u/L
;dfj]zL
l;4fGt
cg'?k
k|wfgdGqLn] dgf]gog u/]sf
slDtdf tLghgf dlxnf ;lxt
;fthgf – ;b:oÆ
o; pkbkmfsf] cGTodf b]xfo adf]lhd
v08 -em_ yKg' kg]{ M–
æ-em_ ;/sf/df k|ltlglwTj gePsf
/fhgLlts
bnsf
;+3Lo
;f+;bx?dWo]af6
k|wfgdGqLn]
dgf]lgt u/]sf] tLghgf– ;b:o
.”
o; pkbkmfdf plNnlvt k|ltaGwfTds
jfSof+z sfod /fvL cGo Joxf]/fsf] ;§f
b]xfosf] Joxf]/f /fVg' kg]{M
æ-@_ pkbkmf -!_ sf] v08 -h_, em_, -`_ / -6_ adf]lhd dgf]lgt
;b:osf] kbfjlw kfFr jif{sf] x'g]5 .Æ
o; pkbkmfdf plNnlvt æb'O{ k6sÆ
eGg] zAbx?sf] ;§f ætLg k6sÆ eGg]
zAbx? /fVg' kg]{ .
o; pkbkmfdf /x]sf] æ;lrjn]Æ eGg]
zAbsf] ;§f æd'Vo ;lrjn]Æ eGg]
zAbx? /fVg' kg]{ .

55

56

57

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox? /
ljdnf /fO{ kf}8\ofn
7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

17

-

17

-

7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

18

-
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v08 -r_ df plNnlvt æ/f]huf/LÆ eGg]
zAbkl5 æ, ;fdflhs ;'/IffÆ eGg]
zAbx? yKg' kg]{ .
v08 -`_ df plNnlvt ædlGqkl/ifb\,Æ
eGg] zAbkl5 æsfo{sf/L ;ldltÆ eGg]
zAbx? yKg' kg]{ .
o; bkmfsf] ;§f b]xfosf] bkmf !* /fVg'
kg]{ M–
æ!*= sfo{sf/L ;ldlt, ;lrjfno tyf
hgzlQm M -!_ kl/ifb\sf] a}7s
ga;]sf] avt kl/ifb\sf] tkm{af6
ug'{ kg]{ sfo{x? ;Dkfbg ug{ Pj+
kl/ifb\sf] lg0f{o sfof{Gjog ug{
b]xfo adf]lhdsf] sfo{sf/L
;ldlt /xg]5 M–
-s_ k|wfgdGqL
– cWoIf
-v_ g]kfn
;/sf/sf]
cy{dGqL
– ;b:o
-u_ g]kfn ;/sf/sf] sfg"g
Gofo tyf ;+;bLo
dfldnf dGqL – ;b:o
-3_ g]kfn ;/sf/sf] u[x
dGqL
– ;b:o
-ª
g]kfn ;/sf/sf] ;+3Lo
dfldnf tyf ;dfGo
k|zf;g dGqL – ;b:o
-r_ ;a} k|b]zsf d'Vo
dGqLx?dWo]
k|wfgdGqLn] dgf]gLt
u/]sf] Pshgf d'Vo
dGqL
– ;b:o
-5_ ufpFkflnsf,
gu/kflnsf,
lhNnf
;dGjo ;ldlt / /fli6«o
;efaf6
kl/ifb\df
k|ltlglwTj
ug]{
;b:ox?dWo]af6 ;a}
txsf] k|ltlglwTj u/L
;dfj]zL l;4fGt cg'?k
k|wfgdGqLn] dgf]lgt

58

o'6f]n tfdfª ;lxtsf
;b:ox?

18

-

109

u/]sf slDtdf b'O{hgf
dlxnf ;lxt rf/hgf
– ;b:o
-@_ sfo{sf/L ;ldltsf]
sfo{ ;~rfng ljlw kl/ifb\n]
:jLs[t u/] adf]lhd x'g]5 .
-#_ sfo{sf/L ;ldltn]
ljefluo dGqL, ljifo, lj1,
;/f]sf/jfnf
lgsfosf]
k|ltlglwnfO{ a}7sdf cfdGq0f ug{
;Sg]5 .
-$_ kl/ifb\sf] ;lrjn]
sfo{sf/L ;ldltsf] ;lrj e} sfd
sf/jfxL ug'{ kg]{5 .
-%_ sfo{sf/L ;ldltsf]
a}7s @ dlxgfdf ! k6s a:g]5 .
cfjZostf cg';f/ o; ;do
cufj} klg j}7s j:g ;Sg]5 .
-^_ sfo{sf/L ;ldltn]
u/]sf lg0f{ox? kl/ifb\nfO{
hfgsf/L lbg' kg]{5 .
-&_ kl/ifb\n] tf]s]sf cGo
sfo{x? sfo{sf/L ;ldltn] ug]{5 .
-*_ kl/ifb\ tyf sfo{sf/L
;ldltsf] ;lrjfno g]kfn
;/sf/,
k|wfgdGqL
tyf
dlGqkl/ifb\sf] sfof{nodf /xg]5 .
-(_
pkbkmf
-*_
adf]lhdsf]
;lrjfnonfO{
cfjZos ah]6 tyf hgzlQmsf]
Joj:Yff g]kfn ;/sf/n] ug]{5.Æ
o; bkmfsf] ;§f b]xfosf] bkmf !* /fVg'
kg]{ M–
æ!*= sfo{sf/L ;ldlt ;lrjfno tyf
hgzlQm M -!_ kl/ifb\sf] a}7s
ga;]sf] avt kl/ifb\n] u'g{kg]{ sfo{
;Dkfbgsf nflu b]xfo adf]lhdsf]
sfo{sf/L ;ldlt
/xg]5 M–
-s_ k|wfgdGqL – cWoIf

59

j[if]zrGb| nfn

20

60

ljdnf /fO{ kf}8\ofn

20

(1)

(1)
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-v_ k|wfgdGqLn] dgf]gog
u/]sf] g]kfn ;/sf/sf
slDtdf Pshgf dlxnf
;lxt rf/hgf dGqL–
;b:o
-u_ ;a} k|b]z d'Vosf
dGqLx?dWo]
k|wfgdGqLn] dgf]gog
u/]sf Pshgf– ;b:o
-3_ ;a} ufpFkflnsfsf
cWoIf tyf pkfWoIf /
gu/kflnsf Pj+ lhNnf
;dGjo ;ldltsf k|d'v
tyf
pkk|d'vx?dWo]af6 ;a}
txsf] k|ltlwTj x'g] u/L
k|wfgdGqLn] dgf]lgt
u/]sf Pshgf dlxnf
;lxt tLghgf– ;b:o
-@_ sfo{sf/L ;ldltsf]
a}7s slDtdf b'O{ dlxgfdf Ps
k6s a:g]5 .
-#_ sfo{sf/L ;ldltsf]
a}7ssf] sfo{ljlw sfo{sf/L
;ldltn] cfkm} to ug]{5.
-$_ kl/ifb tyf sfo{sf/L
;ldltsf] ;lrjfno g]kfn ;/sf/
k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb\sf]
sfo{nodf x'g]5 .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhdsf]
;lrjfnonfO{ cfjZos ah]6 tyf
hgzlQmsf] Joj:Yff g]kfn
;/sf/n] ug]{5 .Æ
v08 -u_ df /x]sf] ætxsf]Æ eGg] zAbkl5
æ;DalGwt ljifosf] 1fg ePsf]Æ eGg]
zAbx? yKg' kg]{ .
v08 -u_ df plNnlvt æPs hgf k|d'v
jf cWoIfÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æPshgf
dlxnf ;lxt b'O{hgf k|d'v÷pkk|d'v,

cWoIf jf pkfWoIfÆ eGg] zAbx? /fVg'
kg]{.
61

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

20

(1)

(1)

62

7u]Gb| k|sfz k'/L
;lxtsf ;b:ox?

20

63

7u]Gb| k|sfz k'/L
;lxtsf ;b:ox?

20

(2)

64

23

(3)

24

-

66

7u]Gb| k|sfz k'/L
;lxtsf ;b:ox?
7u]Gb| k|sfz k'/L
;lxtsf ;b:ox?
/fdgf/fo0f lj8f/L

24

(1)

67

/fdgf/fo0f lj8f/L

24

(2)

68

/fdgf/fo0f lj8f/L

24

(3)

27

-

65

69

7u]Gb| k|sfz k'/L
;lxtsf ;b:ox?

111

v08 -u_ df :yfgLo txsf
;+3÷dxf;+3sf] tkm{af6
;+:Yffut
k|ltlglwTj x'g] u/L ;b:o ;+Vof a9fpg'
kg]{ .
v08 -u_ df plNnlvt æPs hgf k|d'v
jf cWoIfÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æk|d'v jf
pkk|d'v jf cWoIf jf pkfWoIfdWo]af6
;dfj]zL l;4fGt cg'?k slDtdf Pshgf
dlxnf ;lxt tLghgfÆ eGg] zAbx? /fVg'
kg]{ .
o; pkbkmfdf plNnlvt æsDtLdf jif{sf]
Ps k6sÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æjif{sf]
slDtdf b'O{ k6sÆ eGg] zAbx? /fVg' kg]{ .
lemSg' kg]{ .
pkbkmf -@_ / -#_ lemSg' kg]{ .
o; pkbkmfdf plNnlvt æ;+3, k|b]z /Æ
eGg] zAbx? lemSg' kg]{ .
o; pkbkmfdf plNnlvt æk|b]z /Æ eGg]
zAbx? lemSg' kg]{ .
o; pkbkmfdf plNnlvt æ;+3, k|b]z /Æ
eGg] zAbx? lemSg' kg]{ .
o; bkmfsf] ;§f b]xfosf] bkmf @& /fVg'
kg]{ M–
æ@&= k|b]z tyf :yfgLo tx / cGt/
:yfgLo txaLrsf] ljjfb M k|b]z
tyf :yfgLo txaLr tyf cGt/
:yfgLo tx aLrsf] /fhgLlts
ljjfbsf] ;dfwfg k|b]z sfg"g
adf]lhd x'g]5 .Æ
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hLt]Gb| gf/fo0f b]j
;lxtsf ;b:ox?

27

(5)
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7u]Gb| k|sfz k'/L ;lxtsf
;b:ox?

29

-

72

lbn s'df/L /fjn kfj{tL
;lxtsf ;b:ox?

31

-

o; pkbkmfsf] ;§f b]xfosf b]xfosf]
pkbkmf -%_ /fVg' kg]{ M–
æ-%_ k|b]z ;efn] b]xfo adf]lhd
/fhgLlts ljjfb ;dfwfg ;ldlt u7g
ug]{5 M–
-s_ k|b]z d'Vo dGqL –
cWoIf
-v_ k|b]z sfg'g, Gofo
tyf
cfGtl/s
dfldnf dGqL
–
;b:o
-u_ k|b]z cy{ dGqL –
;b:o
-3_ ljjfb;Fu hf]l8Psf
:yfgLo
txsf
k|ltlglw – ;b:o
o; bkmfdf plNnlvt æk|b]z ;dGjo
kl/ifb\Æ eGg] zAbx?kl5 æsfo{sf/L
;ldltÆ eGg] zAbx? yKg' kg]{ .
bkmfzLif{skl5 plNnlvt Joxf]/fsf] ;§f
ækl/ifb\n] cfjZos lgodx? agfpg
;Sg]5 .Æ eGg] Joxf]/f /fVg' kg]{ .

q:=;+= ! b]lv &@ ;Ddsf ;+zf]wg k|:tfjx? 5nk:nsf nflu :jLs[t .
... ... ... ... ... ... ... ...
(िणेशप्रसाद धतधमक्तल्सिा)

cWoIf, /fli6«o ;ef
४.२.४ एकीकृत सं शोिि प्रस्ताि सवहतको वििेयकमाधथ छलफल
एकीकृत सं शोिि प्रस्ताि सवहतको वििेयक छलफलका लाधि सभामा प्रस्तुत भएपधछ

सभाकै बैठकमा दफािार छलफल िरी धिणायाथा पेश िररिे िा थप छलफल आिश्यक परे मा
दफािार छलफलका लाधि धियमािुसार सम्बक्तन्ित सधमधतमा पठाइिे िररन्छ। यस वििेयकलाई
रावष्ट्रय सभाको वििायि व्यिस्थापि सधमधतमा पठाइएको धथयो।
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४.२.५ सं शोिि सवहतको वििेयकमाधथ दफािार छलफल एिं सधमधतको प्रधतिेदि
धमधत २०७६/०२/१३ िते बसेको रावष्ट्रय सभाको बैठकले वििेयकमा रावष्ट्रय सभा

धियमािली, २०७५ को धियम १०४ को उपधियम (१) को खण्ड (ख) बमोक्तिम सं घ, प्रदे श र

स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयकलाई दफािार छलफलका लाधि वििायि
व्यिस्थापि सधमधतमा पठाइएको धथयो। यस वििेयकका सम्बन्िमा वििायि व्यिस्थापि सधमधतमा
२३ ििा औपिाररक र केही अिौपिाररक बैठक बसी विषयविज्ञहरु र सरोकारिालासँि सातै

प्रदे शमा अन्तरविया िरी प्राप्त सुिाि समेतका आिारमा पररमािाि सवहत धमधत २०७६/१०/०५
िते रावष्ट्रय सभामा प्रधतिेदि पेश िरे को धथयो। सो प्रधतिेदि धिम्िािुसार रहेको छः

;+3Lo ;+;b
/fli6«o ;ef
ljwfog Joj:yfkg ;ldlt
रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयक, २०७५
सम्बन्िी प्रधतिेदि

१.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयक, २०७५ (यस पधछ
“वििेयक” भधिएको) को लामो िाममा रहेका “अन्तरसम्बन्ि व्यिक्तस्थत ििे” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि” भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

२.

वििेयकको प्रस्ताििामा रहेका “अन्तरसम्बन्िलाई सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि, समन्िय र

पारस्पररक सहयोिको धसद्धान्तका आिारमा व्यिक्तस्थत ििे सम्बन्िमा आिश्यक व्यिस्था

ििा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अन्तरसम्बन्ि सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि, समन्िय र पारस्पररक
सहयोिको आिारमा व्यिक्तस्थत ििा” भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
३.

वििेयकको दफा १ को सट्टा दे हायको दफा १ राख्नेः“१.

सं क्तिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (समन्िय
तथा अन्तरसम्बन्ि) ऐि, २०७६” रहेको छ ।

(२) यो ऐि प्रमाणीकरण भएको आठौं द्वदिदे क्तख प्रारम्भ हुिेछ ।”
४.

वििेयकको दफा २ को,113

५.

(१)

खण्ड (घ) मा रहेका "दफा २२" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा २४" भन्ने शब्दहरु

(२)

खण्ड (ङ) मा रहेका "दफा २०" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा २२" भन्ने शब्दहरु

राख्ने ।
राख्ने ।

वििेयकको दफा ३ को सट्टा दे हायको दफा ३ राख्नेः“३.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िका आिार: सं वििािमा भएको

व्यिस्थाका अधतररि सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िको अन्य
आिार दे हाय बमोक्तिम हुिेछि्:(क)

रावष्ट्रय वहतका आिारभूत विषय,

(ख)

रावष्ट्रय िौरि र एकताको सं रिण,

(ग)

राज्यका धिदे शक धसद्धान्त, िीधत तथा दावयत्िको पालिा र

(घ)

मौधलक हकको कायाान्ियि,

(ङ)

रावष्ट्रय िीधतको सम्माि तथा कायाान्ियिमा योिदाि,

(च)

सं वििािका व्यिस्थाहरुको समग्रता र सामञ्जस्यता,

(छ)

लोकताक्तन्रक मूल्य र मान्यतामा आिाररत समाििाद उन्मुख

(ज)

सं वििािको अिीिमा रही सािा वहत र सरोकारको विषयमा

कायाान्ियि,

अथातन्र धिमााण,

अधिकारको प्रयोि िदाा अको तहको अक्तस्तत्ि र कायाित
स्िायिताको सम्माि,

(झ)

िेपाली िािररकबीि समाि व्यिहार र सुरिा,

(ञ)

कािूि, िीधत र न्यावयक िा प्रशासधिक धिणाय कायाान्ियिमा

(ट)

प्राकृधतक तथा भौधतक स्रोतको सं रिण,

(ठ)

प्राकृधतक, भौधतक तथा वििीय स्रोतको द्वदिो व्यिस्थापि र

आिश्यकता अिुसार सहयोि तथा सूििाको आदाि प्रदाि,

लाभको न्यायोक्तित वितरण,
114

(ड)

भ्रिािार धििारण र सुशासि प्रिद्धाि,

(ढ)

पारस्पररक सहयोि र सहकाया,

(ण)

समािेशी तथा सहभाधितामूलक शासि व्यिस्था अिलम्बि,

(त)

िािररकलाई प्रदाि ििे सेिाको प्रभािकाररता,

(थ)

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीि समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि

कायम ििे सम्बन्िमा प्रिधलत कािूिमा व्यिस्था भएका अन्य
विषय ।

६.

वििेयकको दफा 4 र ५ क्तिकी दफािम धमलाउिे ।

७.

वििेयकको साविक दफा ६, ७, ८, ९ र १० दफािम धमलाउँदा कायम हुिे दफा ४,
५, ६, ७ र ८ को सट्टा दे हायका दफा ४, ५, ६, ७ र ८ राख्नेः"४.

कािूि िा िीधत बिाउँदा वििार ििुा पिे: (१) सङ्घले आफ्िो एकल िा सािा
अधिकारको विषयमा कुिै कािूि िा िीधत बिाउँदा सं वििाि तथा यस ऐि
बमोक्तिमका अन्य कुराका अधतररि दे हायका कुराहरुलाई वििार ििुा पिेछ:(क)

प्रदे श तथा स्थािीय तहको एकल अधिकारको अधतिमण िििे,

(ख)

कुिै विषयको कायाान्ियि प्रदे श िा स्थािीय तहबाि िदाा
लाित, द्वदिोपिा िा सेिा प्रिाहको प्रभािकाररताका दृविले
उपयुि हुि,े

(ि)

कुिै विषयको कायाान्ियिमा दोहोरो िपिे िरी सङ्घ,प्रदे श र
स्थािीय तहको भूधमका रहिे।

(२) प्रदे शले आफ्िो एकल िा सािा अधिकारको विषयमा कुिै कािूि

िा िीधत बिाउँदा सं वििाि तथा यस ऐि बमोक्तिमका अन्य कुराका अधतररि
दे हायका कुराहरुलाई वििार ििुा पिेछ:(क)

सङ्घ िा स्थािीय तहको एकल अधिकारको अधतिमण िििे ,

(ख)

सङ्घीय कािूिसँि बाक्तिि िहुिे,
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(ि)

रावष्ट्रय

िीधत

िा

प्राथधमकता

कायाान्ियिमा सघाउ पुग्िे,
(घ)

अिुकूल

हुिे

र

त्यसको

कुिै विषयको कायाान्ियि स्थािीय तहबाि िदाा लाित,

द्वदिोपिा, सेिा प्रिाहको प्रभािकाररताका दृविले उपयुि हुिे,
(ङ)

कुिै विषयको कायाान्ियिमा दोहोरो िपिे िरी सम्भि भएसम्म

स्थािीय तहको भूधमका रहिे ।

(३) स्थािीय तहले आफ्िो एकल िा सािा अधिकारको विषयमा कुिै

कािूि िा िीधत बिाउँदा सं वििाि तथा यस ऐि बमोक्तिमका अन्य कुराका
अधतररि दे हायका कुराहरुलाई वििार ििुा पिेछ:(ि)

सङ्घ िा प्रदे शको एकल अधिकारको अधतिमण िििे,

(छ)

सङ्घीय र प्रदे श कािूिसँि बाक्तिि िहुिे,

(ि)

रावष्ट्रय

िीधत

िा

प्राथधमकता

कायाान्ियिमा सघाउ पुग्िे,
(ि)

प्रदे शको िीधत

अिुकूल

िा प्राथधमकता अिुकूल

कायाान्ियिमा सघाउ पुग्िे,
(ञ)

हुिे

र

त्यसको

हुिे र त्यसको

कुिै विषयको कायाान्ियिमा दोहोरो िपिे ।

(४) उपदफा (२) र (३) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि प्रदे श

िा स्थािीय तहले कािूि बिाउँदा दे हाय बमोक्तिम हुिे िरी बिाउिु हुँदैि:(ि)

मौधलक हक, सं िैिाधिक हक िा सङ्घीय कािूिप्रदि हकमा
प्रधतबन्ि लिाउिे िा त्यस्तो हकको प्रयोिमा सीमा तोक्िे,

(ठ)

सङ्घीय कािूिले कुिै काम कसैले ििा पाउिे भिी व्यिस्था िरे कोमा

त्यस्तो काया ििा िपाउिे िा सङ्घीय कािूिले कुिै काम कसैले ििा
िपाउिे भिी व्यिस्था िरे कोमा त्यस्तो काम ििा पाउिे ।
५.

एकल अधिकारको कायाान्ियि: (१) सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहले आ-आफ्िो
एकल अधिकारको विषयमा आिश्यक कािूि बिाउिे र त्यस्तो अधिकारको
कायाान्ियि

ििेछि् ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्तिम प्रदे श िा स्थािीय तहले कािूि बिाउँदा िा

सोको कायाान्ियि िदाा सो विषयमा सं वििाि बमोक्तिम कुिै शता िा मापदण्ड
पालिा ििुा पिे व्यिस्था भएकोमा त्यस्तो शता िा मापदण्डको अिीिमा रही र

सं वििािमा सङ्घले िीधत बिाउिे व्यिस्था भएकोमा त्यस्तो िीधत िा िीधत अन्तिात
बिेको सङ्घीय कािूिको अिीिमा रही कायाान्ियि ििुा िा कािूि बिाउिु पिेछ
।

(३) सङ्घ, प्रदे श िा स्थािीय तहमध्ये एकभन्दा बढी तहको एकल

अधिकारमा परे को विषयको कायाान्ियि िदाा िा कािूि बिाउँदा प्रदे शले सङ्घीय
कािूि प्रधतकूल िहुिे िरी र स्थािीय तहले सङ्घीय र प्रदे श कािूि प्रधतकूल िहुिे
िरी कायाान्ियि ििुा िा कािूि बिाउिु पिेछ ।
६.

सािा अधिकारको कायाान्ियि: (१) सङ्घले सािा अधिकारको विषय कायाान्ियि

िदाा िा त्यस्तो विषयमा कािूि बिाउँदा दे हाय बमोक्तिम हुिे व्यिस्था ििुा
पिेछ:-

(क)

कसूर र सिायको धििाारण, रावष्ट्रयस्तर िा रावष्ट्रय महत्िका िा
एकभन्दा बढी प्रदे शमा विस्तार भएका पूिाािार सं रििाको धिमााण
र सबै प्रदे शमा समाि रुपमा लािू हुिे िुणस्तर िा मापदण्डको
धििाारण र धियमि सङ्घीय कािूि बमोक्तिम हुिे,

(ख)

दे हायका विषय प्रदे श कािूि बमोक्तिम हुिे:(१)

प्रदे शस्तरका सडक, विद्युत, खािेपािी, धसँिाई िस्ता
पूिाािार सं रििाको धिमााण र सञ्चालि,

(२)

क्तशिा, स्िास्थ्य, िातािरण िस्ता विषयमा िििेतिाको
अधभिृवद्ध,

(३)

रोििार प्रििाि, उद्यमशीलताको विकास, सामाक्तिक
सुरिा,

(४)

प्रदे शस्तरमा हुिे सेिा प्रिाह,

(५)

सािािधिक स्िास्थ्य, उपभोिा वहत, सािािधिक सेिा
प्रिाहको िुणस्तर सम्बन्िमा प्रदे शस्तरको धियमि।
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(ि)

स्थािीयस्तरमा हुिे सेिा प्रिाह र सािािधिक स्िास्थ्य, उपभोिा
वहत, सािािधिक सेिा प्रिाहको िुणस्तर सम्बन्िमा स्थािीय
स्तरमा हुिे धियमि तथा िििेतिा अधभिृवद्ध स्थािीय तहबाि
िा स्थािीय कािूि बमोक्तिम हुिे ।

(२) प्रदे शले सङ्घ र प्रदे शको सािा अधिकारमा परे को विषयको

कायाान्ियि िदाा िा त्यस्तो विषयमा कािूि बिाउँदा सो सम्बन्िी सङ्घीय कािूि
अिुकूल हुिे िरी कायाान्ियि ििुा िा कािूि बिाउिु पिेछ ।

(३) उपदफा (२) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि त्यस्तो विषयमा

सङ्घीय कािूि िबिेको अिस्थामा प्रदे शले सो विषय कायाान्ियि ििा िा कािूि
बिाउि सक्िेछ।

(४) सं वििािको अिुसूिी-९ को विषयमा सङ्घीय कािूि िबिेको

अिस्थामा प्रदे शले र सङ्घीय िा प्रदे श कािूि िबिेको अिस्थामा स्थािीय तहले

सं वििाि र यस ऐिको अिीिमा रही आिश्यक कािूि बिाउि िा सो विषयको
कायाान्ियि ििा सक्िेछि् ।
७.

सङ्घीय कािूिबाि व्यिक्तस्थत हुि:े दे हायका विषयहरु सङ्घीय कािूिबाि व्यिक्तस्थत
हुिेछि्:-

(क)

सङ्घको एकल अधिकारको सूिीमा परे को विषय,

(ख)

सङ्घले बिाएको िीधत िा मापदण्ड बमोक्तिम हुिे विषय,

(ि)

कुिै कायालाई फौिदारी कसूरको रुपमा कायम ििे र सिायको

(घ)

विक्तशिीकृत अदालत, न्यावयक धिकाय िा न्यायाधिकरणको

व्यिस्था ििे विषय,
स्थापिा

ििे

िा

त्यस्तो

अदालत,

न्यावयक

न्यायाधिकरणको िेराधिकार हेरफेर ििे विषय,
(ङ)

अिक्तशि अधिकारको विषय ।

118

धिकाय

िा

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ि) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि

प्रदे श िा स्थािीय तहबाि सञ्चालि िा प्रशासि हुिे कुिै विषयमा कािूि बमोक्तिम
प्रशासधिक दण्ड िररबािाको व्यिस्था ििा सवकिेछ।
८.

प्रदे श िा स्थािीय तहबाि कायाान्ियि हुि सक्िे: (१) सङ्घले आफ्िो एकल

अधिकारको विषय िा अिक्तशि अधिकारको सम्बन्िमा कािूि बिाउँदा त्यस्तो
विषय िा अधिकार अन्तिातको कुिै काया प्रदे श िा स्थािीय तह िा प्रदे श िा
स्थािीय तहको कुिै धिकाय िा अधिकारीले ििे िरी व्यिस्था ििा सक्िेछ ।

(२) सङ्घले एकल िा सािा अधिकारका विषय िा अिक्तशि अधिकारको

सम्बन्िमा कािूि बिाउँदा सो कािूि अन्तिात सञ्चालि िा प्रशासि हुिे
विषयमध्ये लाित, प्रभािकाररता र सेिा प्रिाहको सहिताका दृविले प्रदे श िा

स्थािीय तहबाि सञ्चालि िा प्रशासि ििा उपयुि हुिे दे क्तखएका विषय प्रदे श िा
स्थािीय तहबाि सञ्चालि िा प्रशासि हुिे व्यिस्था ििा सक्िेछ ।

(३) प्रदे शले एकल िा सािा अधिकारका विषयमा कािूि बिाउँदा

त्यस्तो कािूि अन्तिात सञ्चालि िा प्रशासि हुिे विषयमध्ये लाित, प्रभािकाररता

र सेिा प्रिाहको सहिताका दृविले स्थािीय तहबाि सञ्चालि िा प्रशासि ििा
उपयुि हुिे दे क्तखएका विषय स्थािीय तहबाि सञ्चालि िा प्रशासि हुिे व्यिस्था
ििा सक्िेछ ।

(४) प्रदे शको एकल िा सािा अधिकारमा रहेको कुिै विषयसँि

सम्बक्तन्ित कुिै पूिाािार सं रििा धिमााण िा अन्य कुिै पररयोििा दुई िा दुईभन्दा

ु
बढी प्रदे शले कािूि बिाई सं यि
रुपमा कायाान्ियि ििा िा सञ्चालि ििा
सक्िेछि् ।

(५) स्थािीय तहको एकल िा सािा अधिकारमा रहेको कुिै विषयसँि

सम्बक्तन्ित कुिै पूिाािार सं रििा धिमााण िा अन्य कुिै पररयोििा दुई िा दुईभन्दा

ु रुपमा कायाान्ियि ििा िा सञ्चालि ििा
बढी स्थािीय तहले कािूि बिाई सं यि
सक्िेछि् ।"
८.

उपरोि दफाहरुपधछ दे हायका दफा ९ र १० थप्िेः-
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"९.

कसूरको अिुसन्िाि तथा मुद्दा दायरी: (१) सङ्घीय कािूि बमोक्तिम प्रदे श प्रहरी
िा प्रदे शस्तरको कुिै धिकाय िा अधिकारीबाि अिुसन्िाि हुिे फौिदारी कसूरको
अिुसन्िाि त्यस्तो धिकाय िा अधिकारीबाि हुिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम अिुसन्िाि भएको िेपाल सरकारिादी हुिे

मुद्दा महान्यायाधिििा िा धििले तोकेको सरकारी िकील िा सङ्घीय कािूि
बमोक्तिम तोवकएको अधिकारीले मुद्दा हेिे अधिकारी
िामबाि दायर ििा सक्िेछ ।
१०.

समि िेपाल सरकारको

क्तिल्ला अदालतमा पुिरािेदि लाग्िे व्यिस्था ििा सक्िे: प्रदे श िा स्थािीय तहले

कािूि बिाउँदा त्यस्तो कािूि बमोक्तिम हुिे प्रशासधिक दण्ड िररबािाको

धिणायउपर सम्बक्तन्ित क्तिल्ला अदालतमा पुिरािेदि लाग्िे व्यिस्था ििा
सक्िेछ।"
९.

वििेयकको दफा ११ को,(१)

उपदफा

(१) मा रहेका "दे हायका विषयमा" भन्ने शब्दहरु पधछ "आिश्यकता

अिुसार सम्बक्तन्ित" भन्ने शब्द थप्िे र सोही उपदफामा रहेका "ििुा पिेछ" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "ििेछ" भन्ने शब्द राख्ने।

(२)

उपदफा (२) मा रहेका "ििा सक्िेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ििेछ" भन्ने शब्द

(३)

उपदफा (३) मा रहेका "ििा सक्िेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ििेछ" भन्ने शब्द

(४)

उपदफा (४) को सट्टा दे हायको उपदफा (४) राख्नेः-

राख्ने ।

राख्ने ।

×(४) उपदफा (१) मा उक्तल्लक्तखत विषयका अधतररि प्रदे श सरकारसँि

सरोकार भएका अन्य विषयमा कािूि तिुम
ा ा िदाा िेपाल सरकारले आिश्यकता
अिुसार प्रदे श सरकारसँि परामशा र समन्िय ििेछ ।"
(५)

उपदफा (५) र (६) क्तिकी उपदफािम धमलाउिे ।
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(६)

साविक उपदफा (७) उपदफािम धमलाउँदा कायम हुिे उपदफा (५) मा रहेको
"प्रदे शले" भन्ने शब्द पधछ "सं वििािको" भन्ने शब्द थपी सोही उपदफामा रहेका
"ििुा पिेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ििेछ" भन्ने शब्द राख्ने।

(७)

साविक उपदफा (८) उपदफािम धमलाउँदा कायम हुिे उपदफा (६) मा रहेका

"अिुसूिी-९ बमोक्तिमको सािा अधिकारको सूिीमा उक्तल्लक्तखत विषयमा स्थािीय
तहले" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "स्थािीय तहले सं वििािको अिुसूिी-९ मा
उक्तल्लक्तखत विषयमा" भन्ने शब्दहरु राख्ने र सोही उपदफामा रहेका "ििुा पिेछ"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ििेछ" भन्ने शब्द राख्ने।

१०.

(८)

साविक उपदफा (९) उपदफािम धमलाउँदा कायम हुिे उपदफा (७) मा रहेका

(९)

उपदफा (१०) क्तिकी उपदफािम धमलाउिे ।

"ििुा पिेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ििेछ" भन्ने शब्द राख्ने।

वििेयकको दफा १२ को,(१) दफाशीषाकपधछ दे हायको उपदफा (१) थपी उपदफािम धमलाउिेः"(१) सङ्घले बिाएको ऐि, धियमािली र िठि आदे श िेपाल रािपरमा

प्रकाशि ििुा पिेछ ।"

(२) उपदफा (५) उपदफािम धमलाउँदा कायम हुिे उपदफा (६) मा रहेका "उपदफा
(१) र (२)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (२) र (३)" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(३) उपदफा (७) उपदफािम धमलाउँदा कायम हुिे उपदफा (८) पधछ दे हायको उपदफा
(९) थप्िेः-

"(९) प्रदे श सरकार र स्थािीय तहले प्रदे श रािपर र स्थािीय रािपरमा

प्रकाक्तशत सूििाहरु रािपरकै स्िरुपमा आफ्िो िेबसाइिमा राख्नु पिेछ र त्यस्तो
रािपरको विद्युतीय प्रधत आिश्यक सुरिण विधि अपिाई सुरक्तित रहिे व्यिस्था
धमलाउिु पिेछ ।"
११.

वििेयकको दफा १२ पधछ दे हायको दफा १३ थपी दफािम धमलाउिेः-
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"१३.

आयोििा तिुम
ा ा र कायाान्ियि: (१) रावष्ट्रय स्तर िा रावष्ट्रय महत्त्िका आयोििा,

एकभन्दा बढी प्रदे शमा कायाान्ियि ििुा पिे आयोििा र िविल प्राविधिक िमता
िा ठू लो लिािी आिश्यक पिे आयोििाको तिुम
ा ा सङ्घले ििेछ ।

(२) प्रदे शधभर पिे िा प्रदे शबाि कायाान्ियि हुिे आयोििाको तिुम
ा ा

प्रदे श सरकारले ििेछ ।

(३) स्थािीय तहधभर पिे िा स्थािीय तहले कायाान्ियि ििे आयोििाको

तिुम
ा ा स्थािीय तहले ििेछ ।

(४) यस दफा बमोक्तिम प्रदे श र स्थािीय तहले आयोििा तिुम
ा ा, बिेि

व्यिस्था तथा कायाान्ियि िदाा सङ्घीय कािूिले धििाारण िरे को मापदण्डको
आिारमा ििुा पिेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोक्तिम सङ्घले आयोििा तिुम
ा ा िदाा प्रदे श िा

स्थािीय तह माफात् कायाान्ियि हुिे िरी ििा सक्िेछ र त्यस्तो आयोििा
सम्बक्तन्ित प्रदे श िा स्थािीय तहले कायाान्ियि ििुा पिेछ ।

(६) विषयित सधमधतले सङ्घ, प्रदे श िा स्थािीय तहबाि तिुम
ा ा हुिे

आयोििासँि सम्बक्तन्ित धिकायबीि आिश्यक समन्ियको व्यिस्था धमलाउिेछ।"
१२.

वििेयकको साविक दफा १४ दफािम धमलाउँदा कायम हुिे दफा १५ को सट्टा दे हायको
दफा १५ राख्नेः-

"१५. सहकाया ििा सक्िे: (१) सङ्घीय सं सद, प्रदे श सभा तथा स्थािीय तहले व्यिस्थापि

विधि तथा काम कारबाहीमा सामञ्जस्य तथा एकरुपता कायम ििाको लाधि सहकाया
ििा सक्िेछि् ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम सहकाया ििे प्रयोििको लाधि सङ्घीय सं सद,

प्रदे श सभा तथा स्थािीय तहले आिश्यकता अिुसार सूििा आदाि प्रदाि, छलफल
िा परामशा ििा सक्िेछि् ।"
१३.

वििेयकको दफा १५ क्तिकी दफािम धमलाउिे ।

१४.

वििेयकको दफा १६ को सट्टा दे हायको दफा १६ राख्नेः122

"१६.

रावष्ट्रय समन्िय पररषद्को िठि:

(१) यस ऐि बमोक्तिम सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय

तहबीिको समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि व्यिक्तस्थत ििा दे हाय बमोक्तिमको रावष्ट्रय
समन्िय पररषद् िठि हुिेछः(क)

प्रिािमन्री

- अध्यि

(ख)

िेपाल सरकारको अथा मन्री

- सदस्य

(ि)

िेपाल सरकारको कािूि, न्याय तथा सं सदीय

- सदस्य

(घ)

िेपाल सरकारको िृह मन्री

- सदस्य

(ङ)

िेपाल सरकारको सङ्घीय माधमला तथा सामान्य

- सदस्य

(ि)

प्रदे श सरकारका मुख्य मन्रीहरु

- सदस्य

(छ)

सङ्घीय सं सदमा प्रधतधिधित्ि ििे राििीधतक दलले

माधमला मन्री

प्रशासि मन्री

मिोियि िरी पठाएको सङ्घीय सं सदका एकएकििा सदस्य

(ि)

- सदस्य

प्रिािमन्रीले िाउँ कायापाधलकाका अध्यि िा
उपाध्यि,

ििर

कायापाधलकाका

प्रमुख

िा

उपप्रमुख, क्तिल्ला समन्िय सधमधतका प्रमुख िा
उपप्रमुख मध्येबाि समािेशी धसद्धान्त बमोक्तिम
तोकेका कम्तीमा एक-एकििा मवहला
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सवहत

- सदस्य

प्रत्येक प्रदे शका तीि तीि ििाका दरले एक्काइस
ििा

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोक्तिम प्रिािमन्रीले पररषद्को सदस्य तोक्दा

ँ
िाउँपाधलका रावष्ट्रय महासङ्घ, ििरपाधलका सङ्घ र क्तिल्ला समन्िय सधमधत महासङ्घसि
परामशा ििेछ ।

(३) पररषद्को बैठकमा विषयित मन्री तथा सम्बक्तन्ित पदाधिकारी िा

विशेषज्ञलाई आिश्यकता अिुसार आमन्रण ििा सवकिेछ।

(४) पररषद्को बैठक िषाको कम्तीमा दुई पिक बस्िेछ।
(५) पररषद्को बैठकको धमधत, समय, स्थाि र छलफलका विषयहरु पररषद्को

अध्यिले तोके बमोक्तिम हुिछ
े ।

(६) पररषद्को बैठक बस्िको लाधि अध्यि

उपक्तस्थधत हुि ु पिेछ।

सवहत बहुमत सदस्यहरुको

(7) पररषद्को बैठकको अध्यिता पररषद्को अध्यिले ििेछ ।
(८) पररषद्को बैठक तथा धिणाय सम्बन्िी अन्य कायाविधि पररषद् आफैंले

धििाारण िरे बमोक्तिम हुिछ
े ।"
१५.

वििेयकको दफा १७ को खण्ड (ि) क्तिकी खण्डिम धमलाउिे ।

१६.

वििेयकको दफा १८ को उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (२) थपी उपदफािम
धमलाउिेः-

"(2) प्रिािमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायाालयको सक्तििले पररषद्को सक्तििको

रुपमा काम ििेछ ।"
१७.

वििेयकको दफा १८ पधछ दे हायका दफा १९ र २० थपी दफािम धमलाउिेः-
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"१९.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय कािूिको अध्ययि ििे: (१) िेपाल सरकारले तोकेको
धिकायले सङ्घ, प्रदे श िा स्थािीय तहले बिाएको कािूि तथा सोको कायाान्ियिको
अिस्था सम्बन्िमा अध्ययि ििेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम अध्ययि िदाा त्यस्तो धिकायले िेपाल

सरकारको विषयित मन्रालयसँि समन्िय ििा तथा सम्बक्तन्ित तहसँि छलफल
ििा सक्िेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तिमको धिकायले यस दफा बमोक्तिम िरे को

अध्ययिको धिरकषा

सवहतको प्रधतिेदि प्रत्येक िषा असोि मसान्तधभर

पररषद्समि पेश ििुा पिेछ ।
२०.

धसफाररस ििा सक्िे: (१) दफा १९ बमोक्तिम प्रधतिेदि पेश भएमा पररषद्ले सो
सम्बन्िमा आिश्यक अध्ययि तथा छलफल ििेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम अध्ययि तथा छलफल िदाा पररषद्ले

आिश्यकता अिुसार विशेष सधमधत िठि ििा िा सम्बक्तन्ित विज्ञको राय समेत
धलि सक्िेछ ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोक्तिम अध्ययि तथा छलफल िदाा सङ्घ,

प्रदे श िा स्थािीय तहले बिाएको कुिै कािूि पररमािाि ििुा पिे दे क्तखएमा

पररषद्ले त्यस्तो कािूि पररमािाि ििा सम्बक्तन्ित तहलाई धसफाररस ििा सक्िेछ
।"
१८.

वििेयकको साविक दफा २० दफािम धमलाउँदा कायम हुिे दफा २२ को उपदफा
(१) को ठाउँ-ठाउँमा रहेका "विषय हेिे" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "विषयको कायािेर रहेको"
भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

१९.

वििेयकको साविक दफा २२, २३ र २४ दफािम धमलाउँदा कायम हुिे दफा २४,
२५ र २६ को सट्टा दे हायका दफा २४, २५ र २६ राख्नेः"२४.

प्रदे श समन्िय पररषद्को िठि: प्रदे श र स्थािीय तहबीि िा प्रदे शधभरका
एकभन्दा बढी क्तिल्लाधभरका स्थािीय तहबीिको समन्िय िा अन्तरसम्बन्िलाई
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व्यिक्तस्थत ििा प्रत्येक प्रदे शस्तरमा दे हाय बमोक्तिमको एक प्रदे श समन्िय पररषद्
रहिेछः-

(क)

मुख्य मन्री

(ख)

प्रदे श सरकारका मन्रीहरु

-सदस्य

(ि)

प्रदे श सरकारको प्रमुख सक्तिि

-सदस्य

(घ)

प्रदे श सरकारका सक्तििहरु

-सदस्य

(ङ)

प्रदे शधभरका

र

-सदस्य

(ि)

प्रदे शधभरका िाउँ कायापाधलकाका अध्यि, उपाध्यि र

-सदस्य

(छ)

प्रदे श सरकारको स्थािीय तहसँि सम्बक्तन्ित विषय -सदस्य-

उपप्रमुख

-

सं योिक

क्तिल्ला

समन्िय

सधमधतका

ििर कायापाधलकाका प्रमुख, उपप्रमुख

समेतको कायािर
े रहेको मन्रालयको सक्तिि

प्रमुख

सक्तिि

(2) प्रदे श समन्िय पररषद्को सक्तििालय सम्बक्तन्ित प्रदे शको मुख्य

मन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायाालयमा रहिेछ ।

(३) प्रदे श समन्िय पररषद्को बैठक सम्बन्िी कायाविधि सो पररषद्

आफैंले धििाारण िरे बमोक्तिम हुिेछ ।
२५.

प्रदे श समन्िय पररषद्को काम, कताव्य र अधिकार: (१) प्रदे श समन्िय पररषद्ले

प्रदे शधभर प्रदे श सरकार िा स्थािीय तहबाि सञ्चालि हुिे विकास आयोििा िा
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सािा अधिकारका विषयको कायाान्ियिमा प्रदे श तथा स्थािीय तह र एकभन्दा
बढी स्थािीय तहबीि समन्िय र अन्तरसम्बन्ि कायम ििेछ।

(२) प्रदे श समन्िय पररषद्ले समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि कायम ििुा

पिे कुिै विषयको लाधि आिश्यकता अिुसार सधमधत िठि ििा सक्िेछ।

(३) कुिै विषयमा पररषद्मा छलफल हुि उपयुि दे क्तखएमा प्रदे श

समन्िय पररषद्ले विषय खुलाई पररषद्मा अिुरोि ििा सक्िेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोक्तिम ले खी आएमा पररषद्ले आिश्यक छलफल

िरी प्रदे श समन्िय पररषद्, सम्बक्तन्ित प्रदे श िा स्थािीय तहलाई मािादशाि ििा
सक्िेछ।

(५) उपदफा (४) बमोक्तिम पररषद्ले िरे को मािादशाि सम्बक्तन्ित प्रदे श

समन्िय सधमधत, सम्बक्तन्ित प्रदे श तथा स्थािीय तहले पालिा ििुा पिेछ।
२६.

क्तिल्ला समन्िय सधमधतले समन्िय ििे: (१) क्तिल्ला समन्िय सधमधतले दे हायका
विषयमा समन्िय ििेछः(क)

सङ्घ िा प्रदे शले स्थािीय तहमा ििे विकास धिमााण सम्बन्िी

(ख)

क्तिल्लामा रहिे सङ्घीय सरकारी कायाालय, प्रदे श सरकारी

(ि)

प्रिधलत कािूि बमोक्तिम तोवकएका अन्य काया ।

काया,

कायाालय तथा स्थािीय तहबाि सम्पादि हुिे काया,

(२) यस ऐि बमोक्तिम पररषद् िा प्रदे श समन्िय पररषद्मा पेश भएको

कुिै विषयमा कुिै क्तिल्लाधभरका स्थािीय तहबीिको समन्ियको विषय समािेश
भएको र सो विषयमा क्तिल्ला समन्िय सधमधतबाि समन्िय िा सहिीकरण िदाा

उपयुि हुिे दे क्तखएमा पररषद् िा प्रदे श समन्िय पररषद्ले त्यस्तो विषय सम्बक्तन्ित
क्तिल्ला समन्िय सधमधतमा लेखी पठाउि सक्िेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्तिम लेखी आएमा क्तिल्ला समन्िय सधमधतले

पररषद् िा प्रदे श समन्िय पररषद्बाि ले खी आए बमोक्तिम िरी पररषद् िा
सम्बक्तन्ित प्रदे श समन्िय पररषद्लाई िािकारी द्वदिु पिेछ ।"
२०.

वििेयकको साविक दफा २६ दफािम धमलाउँदा कायम हुिे दफा २८ को सट्टा दे हायको
दफा २८ राख्नेः"२८.

सङ्घ, प्रदे श तथा अन्तरप्रदे शबीिको वििाद: (१) सङ्घ र प्रदे शबीि तथा प्रदे श-

प्रदे शबीि कुिै वििाद उत्पन्न भएमा वििाद उत्पन्न भएको धमधतले पन्र द्वदिधभर

वििादको कुिै पिले त्यस्तो वििादको सम्बन्िमा अन्तरप्रदे श पररषद्को
सक्तििालयमा धलक्तखत सूििा द्वदिु पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम सूििा प्राप्त भएमा अन्तरप्रदे श पररषद्को

सक्तििालयले सो पररषद्को अध्यिलाई यथाशीर व िािकारी िराउिु पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तिम िािकारी भएपधछ पररषको अध्यिले

पररषद्को बैठक बोलाई सो सम्बन्िमा छलफल िराउिेछ। त्यसरी छलफल
िदाा वििाद समािािको बारे मा धिणाय ििुप
ा ूि ा त्यस्तो वििाद राििीधतक भए
िभएको बारे मा धिणाय ििुा पिेछ।

४.२.६ सधमधतको प्रधतिेदि सवहतको वििेयक सभामा प्रस्तुत, छलफल र संशोिि सवहत पाररत
वििायि व्यिस्थापि सधमधतले यस वििेयक उपर परे का सं शोिि सवहत दफािार छलफल

िरी सधमधतबाि पाररत प्रधतिेदि सभामा प्रस्तुत भई छलफल समेत िरी उि वििेयकलाई सं शोिि
सवहत सभाबाि धमधत २०७६/१०/०६ पाररत िररएको धथयो।
४.२.७ सन्दे श सवहत वििेयक प्रधतधिधि सभामा प्रेवषत
िुि सभामा वििेयक उत्पक्ति भएको हो, सो सभाले विधि धिमााणको सम्पूणा प्रविया पूरा

िरी वििेयक पाररत िरे पश्चात् सो वििेयकलाई अको सभामा सन्दे श सवहत पठाउिु पिे सभाको
कािूिी व्यिस्था रहेको छ। अको सभाको सम्मधत एिं धििााररत प्रवियाको पररपालिाको अभािमा

कािूि धिमााण असम्भि छ। वििेयक उत्पक्ति भएको सदिले वििेयक पाररत िरी सन्दे श सवहत

अको सभामा वििेयक पठाएपश्चात् पधि अको सभाबाि वििेयक सम्बन्िी सम्पूणा प्रविया पूरा िरी
सन्दे श सवहत प्राप्त हुिे वििेयकलाई प्राप्त सं शोिि तथा सुिाि उपर पुिः वििार िरी पाररत
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भएपधछ मार वििेयक पाररत भएको माधिन्छ। यसरी हेदाा विधि धिमााणमा दुिै सभाका

ििप्रधतधिधिहरूको सं लग्िता, सम्मधत एिं योिदाि अधििाया हुि िान्छ। यो वििेयक सन्दे श सवहत
धमधत २०७६/१०/०६ िते प्रधतधिधि सभामा पठाइएको धथयो।
ु एिं
४.२.८ प्रधतधिधि सभामा सन्दे श सवहतको वििेयक िे बल

वितरण

धमधत २०७६/१०/०६ िते रावष्ट्रय सभाले पाररत िरी सन्दे श सवहत प्रधतधिधि सभामा

पठाएको सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयक धमधत २०७६/१०/१७
ु भएको धथयो । िे बल
ु भएपश्चात् प्रविया बमोक्तिम वितरण भएको
िते प्रधतधिधि सभामा िे बल
धथयो।

४.२.९ प्रधतधिधि सभामा वििेयक सैद्धाक्तन्तक छलफलका लाधि प्रस्तुत
एक सभाबाि पाररत िरी अको सभामा पठाएको वििेयकको सम्बन्िमा विरोिको सूििा

द्वदइरहिु िपिे व्यिस्था रहेको हुँदा धियमािुसार वििेयकलाई सै द्धाक्तन्तक छलफलका लाधि पेश

िररएको र वििेयकको धसद्धान्तमाधथ छलफल भएपश्चात् धियमािुसार सदस्यहरूलाई सं शोिि
प्रस्तािको सूििा द्वदि ७२ घण्िाको समय उपलब्ि भएको धथयो।

४.२.१० प्रधतधिधि सभामा एकीकृत सं शोिि प्रस्ताि सवहत वििेयकमाधथछलफल
धमधत २०७६/११/१८ िते प्रधतधिधि सभामा सामान्य छलफल समाप्त भएपश्चात् यस

वििेयकमा प्रधतधिधि सभा धियमािली, २०७५ को धियम १११ को प्राििाि बमोक्तिम धियम
११२ को उपधियम (१) अिुसारका सं शोिि सम्बन्िी शताहरुको अिीिमा रही प्रधतधिधि सभाका

ु िरी िम्मा ९ ििा सं शोिि प्रस्ताब दताा भएका धथए।
२४ ििा सदस्यहरुबाि एकल र सं यि

िम्मा ३१ दफा रहेको यस वििेयकमा प्रस्ताििा र २७ ििा दफामा सदस्यहरुबाि सं शोिि

दताा भएको धथयो। वििेयकको दफा १८, १९, ३०, र ३१ मा मार प्रधतधिधि सभा धियमािली,
२०७५ को धियम १११ को प्राििाि बमोक्तिम सं शोिि प्रस्ताि दताा भएिि्। प्राप्त सं शोििहरुको
एकीकृत सं शोिि प्रस्ताि दे हाय बमोक्तिम रहेको छः

129

वििेयकमा संशोििको वििरण
ँ सम्बक्तन्ित)
(प्रधतधिधि सभा धियमािली, २०७५ को धियम ११३ सि
वििेयकको िामः सङ्गघ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयक,
२०७५

सं शोिि प्रस्ताि प्रस्तुतकताा माििीय सदस्य (दताािम अिुसार):

द.िं.

माििीय सदस्यको िाम, थर

1.

दुिाा पौडेल

2.

पुरपा भुषाल िौतम, अतहर कमाल मुसलमाि, सञ्जय कुमार िौतम

3.

एकिाल धमयाँ, अमृतादे िी अग्रहरी

4.

द्वदले न्ि प्रसाद बडू , अतहर कमाल मुसलमाि, धडला सं ग्रौला (पन्त), धमिा पाण्डे

5.

ु ा िुरुङ्ग
रे िक

6.

अमृता थापा, रे खा शमाा, यशोदा िुरुङ सुिेदी, विन्दा पाण्डे, कु. तुलसी थापा, सररता
न्यौपािे, विद्या भट्टराई, रािा कुमारी ज्ञिाली, रामकुमारी िािी

7.

प्रद्वदप यादि

8.

अञ्जिा विशंखे, कल्याणी कुमारी खड्का

9.

प्रेम सुिाल

सं शोििको वििरण:
ि.स.

1.

2.

सं शोिि प्रस्तुतकताा

वििेयकको

सं शोििको व्यहोरा

दफा

प्रेम सुिाल

प्रस्ताििा

दुिाा पौडेल

१

प्रस्ताििामा रहेको "सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि" भन्ने
शब्दहरुको

सट्टा

"सहकाया,

स्ियिता

विकेक्तन्िकरण" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे,

उपदफा (1) को सट्टा दे हायको उपदफा (1)
राख्नु पिे:-
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र

"(1) यस ऐिको िाम केन्ि र स्थािीय तह

(अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) ऐि २०७६ रहेको
छ।"
3.

प्रेम सुिाल
अमृता थापा,
शमाा,

यशोदा

१

4.

व्यिस्थापि) ऐि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तहको
स्ियिता ऐि" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे,

रे खा
–

िुरुङ सुिेदी, विन्दा
पाण्डे ,

उपदफा (1) मा रहेको "तह (अन्तरसम्बन्ि

कु. तुलसी

थापा, सररता

न्यौपािे, विद्या

–

खण्ड (ि) हिाउिु पिे ।

खण्ड (छ) को सट्टा दे हायको खण्ड (छ) राख्नु
पिे:-

"(छ) "स्थािीय तह" भन्नाले िाउँपाधलका,

२

ििरपाधलका र क्तिल्लासभा सम्ििु पदाछ।

भट्टराई, रािा

सो शब्दले उपमहाििरपाधलका र

कुमारी ज्ञिाली,

महाििरपाधलकालाई समेत ििाउदछ।"

रामकुमारी िािी
–

खण्ड (क), (ि) र (घ) हिाई बाँकी
खण्डहरुको िम धमलाउिु पिे ।

5.

दुिाा पौडेल

२

–

यस दफा पधछ रहेको पररच्छे द -२ को

क्तशषाकको सट्टा दे हायको क्तशषाक राख्नु पिे:"केन्ि र स्थािीय तह बीिको
अन्तरसम्बन्िका आिारहरु"

–
अञ्जिा विशंखे
6.

कल्याणी कुमारी
खड्का

खण्ड (ि) मा रहेको "िेपालको सं वििाि"

भन्ने शब्दहरुपधछ ", २०७२" भन्ने अङ्क थप्िु
२

पिे ।
–

खण्ड (छ) मा रहेको "ििरपाधलका" भन्ने

शब्दपधछ "महाििरपाधलका" भन्ने शब्द थप्िु
पिे ।

7.

पुरपा भुषाल िौतम,
अतहर कमाल

३

–

यस दफालाई हिाउिु पिे ।
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मुसलमाि,

सञ्जय कुमार िौतम
एकिाल धमयाँ,
8.

अमृतादे िी अग्रहरी
ु ा िुरुङ्ग
रे िक

9.

मुसलमाि,

धडला सं ग्रौला (पन्त),

ँ ा िं. ५ अन्तिात
सधमधतको प्रधतिेदिको बुद

३

दफा ३ को खण्ड (ण) को प्रारम्भमा
"समािुपाधतक" शब्द थप्िु पिे ।

द्वदले न्ि प्रसाद बडू ,
अतहर कमाल

रावष्ट्रय सभािारा पाररत वििायि व्यिस्थापि

–

खण्ड

–

प्रारम्भमा

"बहुलबादमा

"िणतन्रात्मक" शब्दपधछ "सं सदीय" शब्द
थप्िु पिे ।

यस दफामा रहेको "दे हाय बमोक्तिम हुिेछि्:-

–
प्रद्वदप यादि

को

आिाररत" शब्दहरु थप्िु पिे र सोही हरफको

३

धमिा पाण्डे
10.

(ि)

३

" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "अधििाया रुपमा मान्नु
पिेछ ।" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे ।

दफा क्तशषाक पधछ रहेको िायको सट्टा

–

दे हायको िाय राख्नु पिे:"

केन्ि

र

स्थािीय

तहबीिको

अन्तरसम्बन्िका आिार र स्थािीय तह बीिको

अन्तरसम्बन्िका आिार दे हाय बमोक्तिम हुिछ
े ि्:"
11.

दुिाा पौडेल

३

–

खण्ड (ि) मा रहेको "सङ्गघीय" भन्ने शब्द
हिाउिु पिे ।

–

खण्ड (ि) मा रहेको "सङ्गघीय इकाईहरुको"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "केन्ि र स्थािीय
तहहरुको" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे ।

–

खण्ड (ड) मा रहेको "सङ्गघीय इकाईबीि"

भन्ने शब्दहरुको सट्टा "केन्ि र स्थािीय
तहहरुबीि" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे ।
12.

अञ्जिा विशंखे

३

–

खण्ड (ङ) मा रहेको "सामाक्तिक न्यायमा
आिाररत
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समतामूलक

समाि"

भन्ने

कल्याणी कुमारी

शब्दहरुको

खड्का

सट्टा

"सामाक्तिक

न्यायमा

आिाररत सकारात्मक विभेदको धसद्धान्तलाई

अक्तख्तयार िरी समतामूलक समाि" भन्ने
शब्दहरु राख्नु पिे ।
–

यस दफामा रहेको "दे हाय बमोक्तिम

हुिेछि्:-" भन्ने शब्दहरुपधछ दे हायका

खण्डहरु थपी त्यस पधछका खण्डहरुको
िम धमलाउिु पिे:(क)

विकास

धिमााणका

काम

ििताको

सहभाधितामा उपभोिा सधमधतमाफात सम्पन्न
ििे ।

(ख) तीि ििै तहका सरकारअन्तिातको हेभी
13.

प्रेम सुिाल

इक्तक्िपमेन्ि धडधभििलाई प्रभािकारी बिाउिे

३

।

(ि)

सरकारी

दलका

सं घदे क्तख

स्थािीय

तहसम्मका ििप्रधतधिधिहरू ठे केदार,
म्यािपािर कम्पिी, भूमावफया, डोिर,

विपर माधलक लिायत हुिपु िे ितामाि
(घ)

क्तस्थधतलाई पूणरु
ा पमा अन्त्य ििे।
समाििादउन्मुख

अथातन्रको

लाधि

उत्पादिका मुख्य-मुख्य सािि र सेिा
सामाक्तिकीकरण

ििे

कायाान्ियि ििे ।

योििा

बिाई

पुरपा भुषाल िौतम,
14.

अतहर कमाल
मुसलमाि,

४

–

यस दफालाई हिाउिु पिे ।

–

रावष्ट्रय सभािारा पाररत वििायि व्यिस्थापि

सञ्जय कुमार िौतम
15.

एकिाल धमयाँ,

अमृतादे िी अग्रहरी

४

ँ ा िं. ६ अन्तिात
सधमधतको प्रधतिेदिको बुद
वििेयकको दफा ४ हिाइएकोमा त्यसो
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ििरी वििेयकको दफा ४ को खण्ड (घ)
कायमै राख्नु पिे।
16.

दुिाा पौडेल

४

–

यस दफालाई हिाई त्यस पधछका
दफाहरुको िम धमलाउिु पिे

–

रावष्ट्रय सभािारा पाररत वििायि व्यिस्थापि
ँ ा िं. ७ अन्तिात
सधमधतको प्रधतिेदिको बुद
दफा ४ को उपदफा (1) को खण्ड (ि) मा
पधछ दे हायका खण्डहरु थप्िु पिे:-

"(घ)

प्रत्येक स्थािीय तहको बिेिबाि

कम्तीमा

एउिा

विद्यालय,

एउिा

कले ि र एउिा एक सय बेडको
17.

प्रेम सुिाल

अस्पताल तीि िषाधभर सञ्चालि ििे

४
(ङ)

(ि)

।

पच्िीस िषा पूरािो ििरपाधलकाले

सम्िन्िि द्वदि िपाउिे िरी एउिा
विश्वविद्यालय सञ्चालि ििे ।
सं घ,

प्रदे श

र

स्थािीय

सरकारअन्तिातका कले ि, विद्यालय
र अस्पताल पूणरु
ा पले धिःशुल्क ििे
।"

–
18.

दुिाा पौडेल

दफा क्तशषाकको सट्टा दे हायको दफा क्तशषाक
राख्नु पिे:-

५

"स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ि:"

–

उपदफा (1) मा रहेको "प्रदे श र स्थािीय
तह तथा" भन्ने शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–
19.

प्रद्वदप यादि

६

यस दफामा रहेको "वििार ििुा पिेछ:-" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "पुिविािार ििुा पिेछ:-" भन्ने
शब्दहरु राख्नु पिे ।
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–
20.

दुिाा पौडेल

६

दफा क्तशषाकपधछ रहेको "सङ्ग, प्रदे श र स्थािीय

तहले " भन्ने शब्दहरुको सट्टा "केन्ि र
स्थािीय तहले" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे
–

रावष्ट्रय सभािारा पाररत वििायि व्यिस्थापि
ँ ा िं. ७ अन्तिात
सधमधतको प्रधतिेदिको बुद

वििेयकको साविक दफा ७, हाल कायम
21.

प्रेम सुिाल

दफा ५ को अन्त्यमा दे हायको उपदफा (4)

७

थप्िु पिे:-

"(४)

प्रत्येक

िाउँपाधलका

र

ििरपाधलकाले तीि िषाधभर तीि हिारदे क्तख
१० हिार ििसं ख्या बस्ि सक्िे ियाँ शहर
विकास ििे ।"
–

दफा क्तशषाकमा रहेको "प्रदे श तथा" भन्ने
शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–

उपदफा (1) मा रहेको "प्रदे शले" भन्ने
शब्दहरु हिाउिु पिे ।

22.

दुिाा पौडेल

७

–

उपदफा (1) को खण्ड (ख) मा रहेको
"सङ्गघीय" भन्ने शब्दहरु हिाउिु पिे

–
–

उपदफा (२) को खण्ड (क) हिाउिु पिे ।

उपदफा (1) को खण्ड (ि) मा रहेको "प्रदे श
तह" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "केन्ि र स्थािीय
तह" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे

–

दफा क्तशषाक लिायत यस दफा अन्तिात ठाउँठाउँमा रहेका "सङ्गघीय" र "प्रदे श" भन्ने
शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–
23.

दुिाा पौडेल

८

उपदफा (2) को खण्ड (क) मा रहेको
"सङ्घीय कािूिले

प्रदे श प्रहरी

िा प्रदे श

स्तरको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कािूिले"
भन्ने शब्द राख्नु पिे ।
–

उपदफा (2) को खण्ड (ख) हिाई त्यस
पधछका खण्डहरुको िम धमलाउिु पिे।
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–

उपदफा (४) मा रहेको "तथा तहवककात

प्रदे श तहबाि हुिे िरी व्यिस्था ििुा पिेछ

।" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तथा तहवककात

सोही कािूिमा व्यिस्था ििुा पिेछ ।" भन्ने
शब्दहरु राख्नु पिे ।
–

उपदफा (१) मा रहेको "सङ्घले " भन्ने शब्दको
सट्टा "व्यिस्थावपका सं सदले" भन्ने शब्दहरु

24.

दुिाा पौडेल

९

राख्नु पिे ।
–
–

उपदफा (2) हिाउिु पिे ।

उपदफा (४) मा रहेका "प्रदे श तथा" र
"सङ्घीय" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे ।

–
25.

प्रद्वदप यादि

१०

उपदफा (४) मा रहेको "सामान्यतया" भन्ने
शब्दको

सट्टा

"आिश्यक

शब्दहरु राख्नु पिे ।
–

रुपमा"

भन्ने

उपदफा (१) मा रहेको "सङ्घले कािूि
बिाउिेछ

र

सङ्घले

बिाएको

कािूिको

अिीिमा रही प्रदे श र स्थािीय तहले कािूि
बिाउिेछि्

।"

भन्ने

शब्दहरुको

सट्टा

"व्यिस्थावपका सं सदले कािूि बिाउिेछ र
उि कािूिको अिीिमा रही स्थािीय तहले
कािूि बिाउिेछि्।"
26.

दुिाा पौडेल

१०

–

उपदफा (४) को खण्ड (ङ) को सट्टा
दे हायको खण्ड (ङ) राख्नु पिे:-

"(ङ) केन्िबाि पूणा धियमि ििुा पिे

विषयमा कािूिबाि धियमिको व्यिस्था िरी
कायाान्ियिमा

स्थािीय

सहभाधिता सुधिक्तश्चत ििे,"
–

तहको

अधिकतम

उपदफा (४) को खण्ड (छ) मा रहेको

"सङ्घीय" भन्ने शब्द हिाई "केक्तन्िय" भन्ने
शब्दहरु राख्नु पिे ।
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–

उपदफा (४) को खण्ड (ि) को सट्टा
दे हायको खण्ड (ि) राख्नु पिे:-

"(ि) स्थािीय तहले कुिै विषयमा कािूि

बिाउिु अघी केन्िले सो सम्बन्िमा कुिै िीधत

िा मापदण्ड बिाउिु पिे रहेछ भिे त्यस्तो
िीधत िा मापदण्ड बिाई स्थािीय तहलाई
कािूि बिाउि सहिता प्रदाि ििे,"
–

उपदफा (४) को खण्ड (ि) मा रहेको
"प्रदे श" भन्ने शब्दको सट्टा "स्थािीय" भन्ने
शब्द राख्नु पिे ।

–

उपदफा (५) को ठाउँठाउँमा रहेको "सङ्घले"

भन्ने शब्दको सट्टा "राज्यले " भन्ने शब्द राख्नु
पिे ।यसै उपदफामा रहेका "प्रदे श िा" र
"प्रदे श र" भन्ने शब्द हिाउिु पिे ।
–

उपदफा (1) को ठाउँठाउमा रहेको "प्रदे श"

भन्ने शब्दको सट्टा "स्थािीय" भन्ने शब्द राख्नु
पिे ।
–
–

उपदफा (1) को खण्ड (क) हिाउिु पिे ।

उपदफा (३) मा रहेको "प्रदे श र " भन्ने
शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–
27.

दुिाा पौडेल

उपदफा (४) मा रहेको "प्रदे श सरकारको"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "स्थािीय तहको" भन्ने

११

शब्दहरु राख्नु पिे।
–

उपदफा (5) मा रहेको "प्रदे श सरकारको
हकमा सम्बक्तन्ित विषय हेिे प्रदे श सरकारको
मन्रालय र स्थािीय तहको हकमा स्थािीय
तहको

प्रधतधिधिहरुको

प्रिधलत

कािूि

बमोक्तिमको सं स्थासँि परामशा ििेछ।" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "स्थािीय सरकारको हकमा

स्थािीय तहको प्रधतधिधिहरुको प्रिधलत कािूि
बमोक्तिमको सं स्थासँि परामशा ििेछ ।"
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–

उपदफा (७) मा रहेको "प्रदे शले" भन्ने

शब्दको सट्टा "स्थािीय तहले " भन्ने शब्दहरु
राखी त्यस पधछका उपदफा (८) र (9)
हिाउिु पिे ।
–
28.

प्रद्वदप यादि

११

" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ििुा पिेछ-" भन्ने
शब्दहरु राख्नु पिे ।
–
–

29.

दुिाा पौडेल

१२

उपदफा (२) र (३) मा रहेको "ििा सक्िेछ-

उपदफा (1) हिाउिे ।

उपदफा (३), (४) र (५) मा रहेको "प्रदे श
तथा" भन्ने शब्दहरु हिाउिु पिे

–
–

उपदफा (६) हिाउिे ।

उपदफा (७) मा रहेको "सङ्घ,प्रदे श" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "केन्ि" भन्ने शब्दहरु राख्नु
पिे ।
–

उपदफा (१) मा रहेको "प्रदे श र" भन्ने
शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–

उपदफा (२) मा रहेको "प्रदे श" भन्ने शब्दको
सट्टा "केन्ि" भन्ने शब्द राख्नु पिे।

30.

दुिाा पौडेल

१३

–

उपदफा (३) मा रहेको "प्रदे श र" भन्ने
शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–

उपदफा (४) मा रहेको "सङ्घले " भन्ने शब्दको
सट्टा "राज्यले" भन्ने शब्द राख्नु पिे ।

–

उपदफा (५) मा रहेको "प्रदे श र" भन्ने
शब्दहरु हिाउिु पिे ।

अमृता थापा,

शमाा,
31.

रे खा

यशोदा िुरुङ

सुिेदी, विन्दा पाण्डे ,
कु. तुलसी थापा,

सररता न्यौपािे, विद्या

–
१४

उपदफा (१) मा रहेको "तथा प्राथधमकता

िा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "का विषय र" भन्ने
शब्दहरु राख्नु पिे ।

भट्टराई, रािा कुमारी
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ज्ञिाली, रामकुमारी
िािी

–

उपदफा (१) मा रहेको "प्रदे शहरु बीि" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "स्थािीय तह बीि" भन्ने
शब्दहरु

र

शब्दहरुको

"प्रदे श

सट्टा

मक्तन्रपररषद्"

"सम्बक्तन्ित

धिकाय

भन्ने

मन्रलायलाई" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे ।
–
32.

दुिाा पौडेल

१४

र

उपदफा (२) मा रहेको "प्रदे श सरकार
माफात्" भन्ने शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–

उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३)
राख्नु पिे:समन्िय

"(३) “अन्तर स्थािीय तहबीि
कायम

ििा

तथा

कािूिको

कायाान्ियिमा प्रभािकाररता ल्याई सािािधिक

वहत कायम ििा सम्बक्तन्ित मन्रालयले िाउँ
कायापाधलका

तथा

ििर

कायापाधलकालाई

आिश्यक धिदे शि द्वदि सक्िेछ ।”
–

दफाशीषाक र उपदफा (1) को सट्टा दे हायको
दफाशीषाक र उपदफा (1) राख्नु पिे:-

"सहकाया ििा सक्िे- (1) सङ्गघीय सं सद,
प्रदे श सभा तथा स्थािीय तहले व्यिस्थापि
विधि तथा काम कारबाहीमा सामाञ्जस्य तथा

पुरपा भुषाल िौतम,
33.

अतहर कमाल
मुसलमाि,

सञ्जय कुमार िौतम

एकरुपता कायम ििाको लाधि सहकाया ििा
१४

सक्िेछि् ।"
–

उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२)
राख्नु पिे:-

"(२) उपदफा (1) बमोक्तिम सहकमाया ििे

प्रयोििको लाधि सङ्गघीय सं सद, प्रदे श सभा
तथा स्थािीय तहले आिश्यकतािुसार सूििा
आदाि-प्रदाि,
सक्िेछि् ।"
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छलफल

िा

परामशा ििा

अञ्जिा विशंखे
34.

–

कल्याणी कुमारी

१४

खड्का

भन्ने शब्दहरुलाई ठोस रुपमा पररभावषत ििुा
पिे ।

पुरपा भुषाल िौतम,
35.

अतहर कमाल
मुसलमाि,

उपदफा (३) मा रहेको "सािािधिक वहत"

१५

–

दफा १५ हिाउिु पिे ।

१५

–

उपदफाहरुमा

सञ्जय कुमार िौतम
36.

दुिाा पौडेल

दुिाा पौडेल

"प्रदे श

तथा"

"सङ्घीय" भन्ने शब्दहरु हिाउिु पिे ।
–

37.

रहेको

र

उपदफा (१) मा रहेको "सङ्घ र प्रदे श" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "केन्ि" भन्ने शब्द राखी

१६

खण्ड (ि) हिाउिु पिे ।
–

उपदफा (८) मा रहेको "प्रदे श" भन्ने शब्द
हिाउिु पिे ।

–

उपदफा (१) को खण्ड (ि) सट्टा दे हायको
खण्ड (ि) राख्नु पिे:"(ि)

पुरपा भुषाल िौतम,
38.

अतहर कमाल

आिारमा

ििरपाधलकाका

प्रमुख,

समन्िय

सञ्जय कुमार िौतम

सङ्गघ,

धसफाररसका
िाउँपाधलका

१६

मुसलमाि,

स्थािीय

अध्यि,

सधमधतका

महासङ्गघको

प्रिािमन्रीले

उपाध्यि,

उपप्रमुख,

प्रमुख

क्तिल्ला
िा

उपप्रमुखमध्येबाि समािेशी धसद्धान्त बमोक्तिम

धियुि िरे का कक्तम्तमा एक-एक ििा मवहला
सवहत प्रत्येक प्रदे शबाि तीि-तीि ििाका
दरले एक्काइस ििा -सदस्य"
अमृता थापा,
शमाा,
39.

यशोदा

िुरुङ सुिेदी,
विन्दा पाण्डे ,

रे खा

कु.

तुलसी थापा, सररता

–
१६

रावष्ट्रय सभािारा पाररत वििायि व्यिस्थापि
ँ ा िं. १४ अन्तिात,सधमधतको प्रधतिेदिको बुद

१) दफा १६ को उपदफा (1) खण्ड (छ)
सट्टा दे हायको खण्ड (छ) राख्नु पिे:-
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न्यौपािे,

"(छ) प्रमुख प्रधतपि दलको प्रमुख

विद्या भट्टराई, रािा

सिेतक िा धििले तोकेको सं सदीय दलको

रामकुमारी िािी

२) दफा १६ को उपदफा (1) खण्ड (ि)

कुमारी ज्ञिाली,

सदस्य -सदस्य"

मा रहेको "तीि तीि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"दुई दुई" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे .

–

उपदफा (2) मा रहेको "िाउँपाधलका रावष्ट्रय
महासङ्गघ, ििरपाधलका सङ्गघ र क्तिल्ला

समन्िय सधमधत महासङ्गघ र क्तिल्ला समन्िय
सधमधत महासङ्गघसँि परामशा ििेछ ।" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श समन्िय पररषद्सँि
परामशा ििेछ।" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे ।
–
अञ्जिा विशंखे
40.

कल्याणी कुमारी
खड्का

उपदफा (१) को खण्ड (ि) मा रहेको
"मिोियि

१६

"सं वििाि,

समािुपाधतक

शब्दहरु

धियमािलीको

क्लस्िर

आठििा

पधछ

समािेशी
अिुरुप

रावष्ट्रय सभािारा पाररत वििायि व्यिस्थापि
सधमधतको

प्रेम सुिाल

भन्ने

बिाउिे िा " भन्ने शब्दहरु थप्िु पिे ।
–

41.

िरे का"

प्रधतिेदिको

ँ ा
बुद

िं.

१४

र

वििेयकको दफा १६ ले सं घबाि प्रदे श र

१६

स्थािीय तहको र प्रदे शबाि स्थािीय तहको
ँ ा हिाउिुपिे
अधिकार हस्तिेप ििे सबै बुद
।
–

खण्ड (क) मा रहेको "सङ्घ, प्रदे श" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "केन्ि" भन्ने शब्द राख्नु पिे
।

42.

दुिाा पौडेल

१७

–

खण्ड (ख) र (ि) मा रहे को "प्रदे श तथा"
भन्ने शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–

खण्ड (घ) मा रहेको "अन्तर प्रदे श तथा"
भन्ने शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–

खण्ड (ङ) र (छ) हिाउिु पिे ।
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–

खण्ड (ि) मा रहेको "प्रदे श र" भन्ने शब्दहरु
हिाउिु पिे ।

–

खण्ड (ि) मा रहेको "प्रदे श सरकार तथा"
भन्ने शब्दहरु हिाउिु पिे ।

–

खण्ड (ञ) हिाउिु पिे ।

–

उपदफा (१) को खण्ड (ि) सट्टा दे हायको
खण्ड (ि) राख्नु पिे:"(ि)

पुरपा भुषाल िौतम,
43.

अतहर कमाल

सङ्गघ,

महासङ्गघको

धसफाररसमा समािेशी धसद्धान्तका आिारमा

२०

मुसलमाि,

स्थािीय

अध्यिले

धियुि

िरे का

एक

ििा

िाउँपाधलका अध्यि िा उपाध्यि र एक ििा

सञ्जय कुमार िौतम

ििरपाधलकाका मेयर िा उपमेयर एक-एक
ििा िरी हरे क सधमधतमा कक्तम्तमा एक ििा
मवहला सवहत दुई ििा -सदस्य"
–

उपदफा (१) को खण्ड (क)भन्दा अघीको

बायको सट्टा दे हायको उपदफा (१) राख्नु
पिे:–

"(१) केन्ि र स्थािीय तह बीिमा

समन्िय कायम िरी िीधत तथा योििा
44.

दुिाा पौडेल

कायाान्ियि र विकास धिमााण लिायतका

२०

काममा

प्रभािकाररता

ल्याउि

दे हाय

बमोक्तिमका विषयित सधमधत रहिे छि्:-”
–

उपदफा (१) को खण्ड (ख) को सट्टा
दे हायको खण्ड (ख) राख्नु पिे:-

"(ख) िाउपाधलका महासं घ र ििरपाधलका
महासं घको प्रधतधिधि १/१ ििा -सदस्य"
45.

दुिाा पौडेल
अमृता थापा,

46.

शमाा,

यशोदा

२१
रे खा

िुरुङ सुिेदी, विन्दा

–

शब्दहरु हिाउिु पिे ।
–

२२

खण्ड (क) मा रहेको "प्रदे श तथा" भन्ने
रावष्ट्रय सभािारा पाररत वििायि व्यिस्थापि
ँ ा िं. १९ अन्तिात
सधमधतको प्रधतिेदिको बुद

वििेयकको दफा २२ लाई २४ कायम िरी
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पाण्डे , कु. तुलसी

सो

विद्या भट्टराई, रािा

व्यिस्था कायम राख्नु पिे ।

थापा, सररता न्यौपािे,

अन्तिातको

व्यिस्थामा

िरे को

सं शोििलाई हिाई वििेयकको दफा २२ कै

कुमारी ज्ञिाली,

रामकुमारी िािी
47.

दुिाा पौडेल

२२

–

दफा २२ हिाउिु पिे ।

२३

–

यस दफालाई हिाउिु पिे ।

२३

–

दफा २३ हिाउिु पिे ।

–

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१)

पुरपा भुषाल िौतम,
48.

अतहर कमाल
मुसलमाि,

सञ्जय कुमार िौतम

49.

दुिाा पौडेल

राख्नु पिे:-

"(१) केन्ि र स्थािीय तहबीि समन्िय

कायम

ििा

क्तिल्ला

समन्िय

सधमधतले

सं वििािको िारा २२० को उपिारा (७)

बमोक्तिमको काम, कताव्य र अधिकार प्रयोि
50.

दुिाा पौडेल

२४

ििेछ ।"
–
–

उपदफा (२) हिाउिु पिे ।

उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३)
राख्नु पिे:"(३)

केन्ि

समन्ियलाई

र

स्थािीय

प्रभािकारी

तह

बिाउि

बीिको
िेपाल

सरकार, पररषद, विषयित सधमधत तथा क्तिल्ला

समन्िय सधमधतलाई आिश्यक क्तिम्मेिारी
प्रदाि ििा सक्िेछ ।"
–
51.

प्रेम सुिाल

२४

रावष्ट्रय सभािारा पाररत वििायि व्यिस्थापि
ँ ा िं. १९ अन्तिात
सधमधतको प्रधतिेदिको बुद

वििेयकको साविक दफा २४ हाल कायम

दफा २६ अन्तिातको व्यिस्था खारे ि ििा
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सं वििाि सं शोिि प्रस्ताि पेश ििा िेपाल
सरकारलाई धिदे शि द्वदिु पिे ।
52.

दुिाा पौडेल
अमृता थापा,
शमाा,

यशोदा

२५

–

भन्ने शब्द राख्नु पिे ।

रे खा

िुरुङ सुिेदी, विन्दा
पाण्डे , कु. तुलसी
53.

"सङ्घ, प्रदे श" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "केन्ि"

थापा, सररता

न्यौपािे, विद्या

–
२६

उपदफा (1) मा उक्तल्लक्तखत अन्तरप्रदे श
पररषद्को पररभाषा िरी सं रििा, काम, कताव्य
र अधिकार खलाउिु पिे ।

भट्टराई, रािा

कुमारी ज्ञिाली,

रामकुमारी िािी
54.

दुिाा पौडेल

२६

–

दफा २६ हिाउिु पिे ।

२७

–

यस दफालाई हिाउिु पिे ।

–

उपदफा (12) को अन्त्यमा "तर उि

पुरपा भुषाल िौतम,
55.

अतहर कमाल
मुसलमाि,

सञ्जय कुमार िौतम
द्वदले न्ि प्रसाद बडू ,
अतहर कमाल
56.

मुसलमाि,

धडला सं ग्रौला (पन्त),

तोवकएको समयधभर समािाि हुि िसकेमा

२७

उि

लाधि

सं िैिाधिक

पिे ।
–
–

दुिाा पौडेल

धिणायको

इिलासमा पठाउि सवकिेछ।" बाय थप्िु

धमिा पाण्डे

57.

विषय

२७

उपदफा (2) को खण्ड (क) हिाउिु पिे।

उपदफा (2) को खण्ड (ख) को सट्टा
दे हायको खण्ड (ख) राख्नु पिे:-

"(ख) स्थािीय तहको कुिै धिकायबाि भएको
धिणाय िा काम कारबाहीबाि क्तिल्ला समन्िय

सधमधतको काया क्तिम्मेिारीमा प्रधतकूल असर
परे को कारणबाि उत्पन्न वििाद ।"
144

–

उपदफा (३) र (4) मा रहे को "प्रदे श सभा"

भन्ने शब्दहरुको सट्टा "क्तिल्ला सभा" भन्ने
शब्दहरु राख्नु पिे ।
–

उपदफा (५) को सट्टा दे हायको उपदफा (५)
राख्नु पिे:-

"(५) उपदफा

सामान्यतामा

प्रधतकूल

(४)

असर

को सिा

िपिे

िरी

उपदफा (३) बमोक्तिमको सधमधतमा क्तिल्ला

सभाले तोकेका क्तिल्ला सभाका सदस्यका
अधतररि

वििादसं ि

सम्बक्तन्ित

स्थािीय

तहको अध्यि िा प्रमुखलाई समेत समािेश
ििुा पिेछ ।"
–

उपदफा (७) को सट्टा दे हायको उपदफा (७)
राख्नु पिे:-

"(७)

उपदफा

(६)

बमोक्तिम

सूििा प्राप्त भएमा क्तिल्ला समन्िय सधमधतको
सक्तििालयले

सं योिकलाई
पिेछ ।"
–

क्तिल्ला

यथाधसर व

समन्िय

िािकारी

सधमधतको

िराउिु

उपदफा (१५) मा रहेको "सङ्घीय" भन्ने

शब्दको सट्टा "व्यिस्थावपका" भन्ने शब्द राख्नु
पिे ।
–
58.

दुिाा पौडेल

२८

उपदफा (२) मा रहेको "सङ्घ र प्रदे श" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "केन्ि" भन्ने शब्द राख्नु पिे
।

दफा क्तशषाकपधछ रहेको बायको सट्टा दे हायको
बाय राख्नु पिे:59.

दुिाा पौडेल

२९

"यस ऐि बमोक्तिम आफूले सम्पादि िरे का
काम कारबाहीका सम्बन्िमा क्तिल्ला समन्िय

सधमधतले पररषदमा र पररषदले व्यिस्थावपक
सं सदमा िावषाक प्रधतिेदि पेश ििुा पिेछ।"
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ि.सं . १ दे क्तख ५९ सम्मका सं शोिि प्रस्तािहरू छलफलको लाधि स्िीकृत ।

==============================
-clUg k|;fb ;fksf]6f_
;efd'v, k|ltlglw ;ef
४.२.११ संशोिि सवहतको वििेयकमाधथ दफािार छलफल एिं सधमधतको प्रधतिेदि
धमधत २०७६/११/२३ िते बसेको प्रधतधिधि सभाको बैठकले वििेयकमा प्रधतधिधि सभा

धियमािली, २०७५ को धियम १०९ को उपधियम (१) को खण्ड (ख) बमोक्तिम सं घ, प्रदे श र

स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयकलाई दफािार छलफल लाधि राज्य व्यिस्था
तथा सुशासि सधमधतमा पठाएको धथयो। सधमधतले यस वििेयकका सम्बन्िमा ६ ििा औपिाररक
र केही अिौपिाररक बैठक बसी विषयविज्ञहरु र सरोकारिाला समेतको सुिािका आिारमा

पररमािाि सवहत धमधत २०७७/०३/०४ िते प्रधतधिधि सभामा प्रधतिेदि पेश िरे को धथयो।
प्रधतिेदि धिम्िािुसार रहेको छः

सं घीय सं सद

प्रधतधिधि सभा

राज्य व्यिस्था तथा सुशासि सधमधत

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयक, २०७५ सम्बन्िमा सधमधतको
प्रधतिेदि

१.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििेयक, २०७५ (यस पधछ
“वििेयक” भधिएको) को प्रस्ताििामा रहेका "सङ्घीय लोकताक्तन्रक िणतन्रात्मक" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "बहुलिादमा आिाररत बहुदलीय प्रधतस्पिाात्मक सङ्घीय लोकताक्तन्रक
िणतन्रात्मक" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
२.

वििेयकको सम्बन्िमा रावष्ट्रय सभाबाि पाररत प्रधतिेदि (यस पधछ "प्रधतिेदि" भधिएको)

ँ ा िं. ३ बाि सं शोिि िररएको वििेयकको दफा १ को सट्टा दे हायको दफा १
को बुद
राख्नेः"१.

सक्तं िप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाम "सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (समन्िय
तथा अन्तरसम्बन्ि) ऐि, २०७७" रहेको छ ।
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(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।"
३.

ँ ा िं. ५ बाि सं शोिि िररएको वििेयकको दफा ३ को सट्टा दे हायको
प्रधतिेदिको बुद
दफा (३) राख्नेः“३.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िका आिार: (1) सं वििािमा भएको

व्यिस्थाका अधतररि सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िको अन्य
आिार दे हाय बमोक्तिम हुिेछि्:(क)

रावष्ट्रय वहतका आिारभूत विषय,

(ख)

रावष्ट्रय िौरि र एकताको सं रिण,

(ग)

राज्यका धिदे शक धसद्धान्त, िीधत तथा दावयत्िको पालिा र

(घ)

मौधलक हकको कायाान्ियि,

(ङ)

रावष्ट्रय िीधतको सम्माि तथा कायाान्ियिमा योिदाि,

(च)

सं वििािका व्यिस्थाहरुको समग्रता र सामन्िस्यता,

(छ)

लोकताक्तन्रक मूल्य र मान्यतामा आिाररत समाििाद उन्मुख

(ज)

सं वििािको अिीिमा रही सािा वहत र सरोकारको विषयमा

कायाान्ियि,

अथातन्र धिमााण,

अधिकारको प्रयोि िदाा अको तहको अक्तस्तत्ि र कायाित
स्िायिताको सम्माि,

(झ)

िेपाली िािररकबीि समाि व्यिहार र सुरिा,

(ञ)

कािूि, िीधत र न्यावयक िा प्रशासधिक धिणाय कायाान्ियिमा

(ट)

प्राकृधतक तथा भौधतक स्रोतको सं रिण,

(ठ)

प्राकृधतक, भौधतक तथा वििीय स्रोतको द्वदिो व्यिस्थापि र

(ड)

भ्रिािार धििारण र सुशासि प्रिद्धाि,

आपसी समन्िय, परामशा, सहयोि तथा सूििाको आदाि प्रदाि,

लाभको न्यायोक्तित वितरण,
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(ढ)

पारस्पररक सहयोि र सहकाया,

(ण)

समािुपाधतक समािेशी तथा सहभाधितामूलक शासि व्यिस्था

(त)

िािररकलाई प्रदाि ििे सेिाको प्रभािकाररता,

(थ)

व्यापार, िस्तुको ढु िािी र सेिाको विस्तारमा आपसी सहयोि

(द)

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीि समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि

अिलम्बि,

र समन्िय,

कायम ििे सम्बन्िमा प्रिधलत कािूिमा व्यिस्था भएको अन्य
विषय ।

(२) प्रदे श र स्थािीय तहले आफ्िो अधिकारको विषयमा कािूि बिाउँदा

उपदफा (१) मा उक्तल्लक्तखत विषयलाई समेत आिार मान्नु पिेछ ।"
४.

ँ ा िं. ७ बाि सं शोिि िरी वििेयकमा कायम भएको दफा ४ को उपदफा
प्रधतिेदिको बुद
(१) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राख्नेः-

"(ख) लाित, द्वदिोपिा िा सेिा प्रिाहको प्रभािकाररताका दृविले कुिै विषयको
कायाान्ियि प्रदे श िा स्थािीय तहबाि िदाा उपयुि हुि,े "

५.

ँ ा िं. ७ बाि सं शोिि िरी वििेयकमा कायम भएको दफा ७ को दफा
प्रधतिेदिको बुद
शीषाक पधछ "(१)" थप्िे ।

६.

ँ ा िं. ७ बाि सं शोिि िरी वििेयकमा कायम भएको दफा ८ को उपदफा
प्रधतिेदिको बुद

(२) र (३) को ठाउँ ठाउँमा रहेका "सञ्चालि िा प्रशासि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

"कायाान्ियि" भन्ने शब्द र "लाित, प्रभािकाररता र सेिा प्रिाहको सहिताका दृविले"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "लाित, द्वदिोपिा र सेिा प्रिाहको प्रभािकाररताका दृविले" भन्ने
शब्दहरु राख्ने ।
७.

ँ ा िं. ८ बाि वििेयकमा थवपएको दफा ९ को उपदफा (१) मा रहेको
प्रधतिेदिको बुद
"त्यस्तो" भन्ने शब्दको सट्टा "सोही" भन्ने शब्द राख्ने ।
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८.

ँ ा िं. ९ बाि सं शोिि िररएको वििेयकको दफा ११ को उपदफा (४)
प्रधतिेदिको बुद

मा रहेका "अन्य विषयमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "अन्य विषय र सं वििािको िारा ५८
बमोक्तिमको अिक्तशि अधिकारको विषयमा" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
९.

ँ ा िं. ११ बाि वििेयकमा थवपएको दफा १३ को,प्रधतिेदिको बुद
(१)

उपदफा (1) मा रहेका "आयोििाको तिुम
ा ा सं घले ििेछ" भन्ने शब्दहरुपधछ
"र यसरी आयोििा तिुम
ा ा िदाा सं घीय सांसदहरुको परामशाकारी भूधमका रहिेछ"
भन्ने शब्दहरु थप्िे ।

(२)

उपदफा (२) मा रहेका "प्रदे शधभर पिे िा प्रदे शबाि कायाान्ियि हुि"े भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "प्रदे शधभर पिे र प्रदे शबाि कायाान्ियि हुिे प्रदे शस्तरीय" भन्ने
शब्दहरु राख्ने र "तिुम
ा ा प्रदे श सरकारले ििेछ" भन्ने शब्दहरुपधछ र यसरी

प्रदे शको आयोििा तिुम
ा ा िदाा प्रदे श सभा सदस्यहरुको परामशाकारी भूधमका
रहिेछ" भन्ने शब्दहरु थप्िे ।
(३)

उपदफा (२) मा रहेका "स्थािीय तहधभर पिे िा स्थािीय तहबाि कायाान्ियि

हुिे" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "स्थािीय तहधभर पिे र स्थािीय तहबाि कायाान्ियि
हुिे स्थािीयस्तरीय" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

१०.

ँ ा िं. १२ मा रहेका "दफा १४ दफािम धमलाउँदा कायम हुिे दफा
प्रधतिेदिको बुद

१५ को सट्टा दे हायको दफा १५ राख्ने" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १३ दफािम
धमलाउँदा कायम हुिे दफा १४ पधछ दे हायको दफा १५ थप्िे" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
११.

ँ ा िं. १३ मा रहेका "दफा १५" भन्ने शब्दको सट्टा "दफा १४ र १५"
प्रधतिेदिको बुद
भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

१२.

ँ ा िं. 14 अन्तिात वििेयकको दफा १६ को,प्रधतिेदिको बुद
(१) उपदफा (१) को,(क) खण्ड (छ) र (ि) को सट्टा दे हायका खण्ड (छ) र (ि) राख्नेः"(छ) प्रधतधिधि सभाको विपिी दलको िेता िा धििले तोकेको सङ्घीय
सं सदको सदस्य -सदस्य
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(ि)

िाउँ कायापाधलकाका अध्यि िा उपाध्यि, ििर कायापाधलकाका

प्रमुख िा उपप्रमुख र क्तिल्ला समन्िय सधमधतका प्रमुख िा

उपप्रमुखको प्रधतधिधित्ि हुिे िरी समािेशी धसद्धान्त बमोक्तिम
प्रिािमन्रीले तोकेका कम्तीमा तीि ििा मवहला
प्रदे शबाि एक ििाको दरले सातििा -सदस्य"

सवहत प्रत्येक

(२) उपदफा (२) क्तिकी उपदफािम धमलाउिे ।
(३) उपदफा (४) उपदफािम धमलाउँदा कायम हुिे उपदफा (३) मा रहेका "दुई
पिक" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एक पिक" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

१३.

ँ ा िं. 1८ को सट्टा दे हायको बुद
ँ ा िं. १८ राख्नेःप्रधतिेदिको बुद
"१८.

वििेयकको दफा २० दफािम धमलाउँदा कायम हुिे दफा २२ को,(१) उपदफा (१) को ठाउँ ठाउँमा रहेका "विषय हेिे" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"विषयको कायािेर रहेको" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(२) उपदफा (7) पधछ दे हायको उपदफा (८) थपी दफािम धमलाउिेः"(८) अध्यिले तोकेको सम्बक्तन्ित मन्रालयको रािपरावङ्कत

प्रथम िे णी िा सो सरहको कमािारीले विषयित सधमधतको सक्तििको रुपमा
काम ििेछ ।"
१४.

ँ ा िं. 1९ अन्तिात दफािम धमलाउँदा कायम हुिे वििेयकको दफा २४
प्रधतिेदिको बुद
को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राख्नेः-

"(१) प्रदे श र स्थािीय तहबीि िा प्रदे शधभरका एकभन्दा बढी क्तिल्लाधभरका

स्थािीय तहबीिको समन्िय िा अन्तरसम्बन्िलाई व्यिक्तस्थत ििा प्रत्येक प्रदे शस्तरमा
दे हाय बमोक्तिमको एक प्रदे श समन्िय पररषद् रहिेछः"(क) मुख्यमन्री
(ख)

-अध्यि

प्रदे श सरकारको आधथाक माधमला सम्बन्िी विषयको कायािेर

रहेको मन्री

-सदस्य
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(ि) प्रदे श सरकारको आन्तररक माधमला सम्बन्िी विषयको कायािेर
रहेको मन्री

-सदस्य

(घ) प्रदे श सरकारको प्रमुख सक्तिि

-सदस्य

(ङ) प्रदे शधभरका िाउँ कायापाधलकाका अध्यि िा उपाध्यि, ििर कायापाधलकाका

प्रमुख िा उपप्रमुख र क्तिल्ला समन्िय सधमधतका प्रमुख िा उपप्रमुख मध्येबाि
कम्तीमा एक धतहाई मवहला

सवहत समािेशी धसद्धान्त बमोक्तिम प्रत्येक

क्तिल्लाबाि एक ििाको दरले मुख्यमन्रीले तोकेका व्यक्ति

-सदस्य

(ि) प्रदे श मुख्यमन्रीको कायाालयका सक्तिि
१५.

-सक्तिि"

ँ ा िं. २० बाि सं शोिि िररएको वििेयकमा कायम भएको दफा २८
प्रधतिेदिको बुद
को,-

(१) उपदफा (१) मा रहेका "कुिै वििाद" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कुिै राििीधतक
वििाद" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(२) उपदफा (७) मा रहेका "वििाद समािािको लाधि अन्तर प्रदे श पररषद्ले उपयुि
धिणाय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "वििाद समािाि ििा अन्तर प्रदे श पररषद्ले
आिश्यक धिणाय" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
१६.

ँ ा िं. २३ बाि वििेयकमा थवपएको दफा ३१ को,प्रधतिेदिको बुद
(१)

दफा शीषाकमा रहेको "एकाईबीि" भन्ने शब्द पधछ "परामशा तथा" भन्ने शब्दहरु

(२)

उपदफा (१) मा रहेका "परामशा ििुा पिे भई सम्पका िदाा िेपाल सरकारको

थप्िे ।

सम्बक्तन्ित मन्रालय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "परामशा िदाा िेपाल सरकारको
सम्बक्तन्ित विषयको कायािेर रहेको मन्रालय" भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(३)

उपदफा (१) को स्पिीकरण क्तिक्िे ।
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(४)

उपदफा (3) मा रहेका "भए तापधि" भन्ने शब्दहरु पधछ "िेपाल सरकारको" भन्ने

(५)

उपदफा (४) मा रहेका "उपदफा (१) बमोक्तिम परामशा िररएको" भन्ने शब्दहरुको

शब्दहरु थप्िे ।

सट्टा "उपदफा (३) बमोक्तिम पेश भएका" भन्ने शब्दहरु राख्ने र सोही उपदफाको
खण्ड (ख) मा रहेका "मार िु ङ्गोमा पुग्ि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "धिरुपण हुि"
भन्ने शब्दहरु राख्ने ।

(६) उपदफा (५) मा रहेको "बमोक्तिम" भन्ने शब्द पधछ "िेपाल सरकारको" भन्ने
शब्दहरु थप्िे ।

(७)

१७.

उपदफा (६) मा रहेका "विषयमा" भन्ने शब्द पधछ "िेपाल सरकारको" भन्ने
शब्दहरु थप्िे ।

वििेयकको साविकको दफा ३१ प्रधतिेदि अिुसार दफािम धमलाउँदा कायम भएको
दफा ३४ मा रहेका "पररषद्सँि परामशा िरी" भन्ने शब्दहरु क्तिक्िे ।

४.२.१२ सधमधतको प्रधतिेदि सवहतको वििेयक सभामा प्रस्तुत एिं छलफल र संशोिि सवहत पाररत
राज्य व्यिस्था तथा सुशासि सधमधतले यस वििेयक उपर परे का सं शोिि सवहत दफािार

छलफल िरी सधमधतबाि पाररत प्रधतिेदि सभामा प्रस्तुत भई छलफल समेत िरी उि वििेयकलाई
सं शोिि सवहत सभाबाि धमधत २०७७/०३/०९ िते पाररत भएको धथयो।
४.२.१३ सन्दे श सवहत वििेयक रावष्ट्रय सभामा वफताा

प्रधतधिधि सभाले सं शोिि सवहत पाररत िरे को सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि

व्यिस्थापि) वििेयक धमधत २०७७/०३/०९ िते सन्दे श सवहत रावष्ट्रय सभामा वफताा पठाएको
धथयो।

ु , वितरण, छलफल एिं सं शोिि स्िीकार िरी
४.२.१४ सन्दे श सवहत रावष्ट्रय सभामा वफताा भएको वििेयक िे बल
पुिः पाररत

ु एिं
रावष्ट्रय सभामा प्रधतधिधि सभाको सन्दे श सवहत प्राप्त वििेयक प्रविया बमोक्तिम िे बल

वितरणपश्चात् धमधत २०७७/०३/१८ बसेको रावष्ट्रय सभाको बैठकले प्रधतधिधि सभाले िरे को
सं शोििलाई समेत स्िीकारी पुिः पाररत िरे को धथयो।
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४.२.१५ वििेयकमा आिुषवङ्गक सुिार
रावष्ट्रय सभा धियमािली, २०७५ को धियम १२५ को प्राििाि बमोक्तिम यस वििेयकको

प्रमाणीकरण प्रधत तयार ििे िममा वििेयकमा दे क्तखएका सामान्य रुिीहरुमा आिुषवङ्गक सुिार

ििे अधिकार रावष्ट्रय सभाका अध्यिमा धिवहत रहन्छ। सोही धियम बमोक्तिम यस वििेयकमा
दे हाय बमोक्तिमको आिुषवङ्गक सुिार िररएको धथयोः

1. वििायि व्यिस्थापि सधमधतले िरे को सं शोिि बमोक्तिम वििेयकको दफा ४ को

उपदफा (४) को खण्ड (ख) को दोस्रो हरफमा रहेको "काया" भन्ने शब्दको सट्टा
"काम" भन्ने शब्द राख्नु पिे । (िाय िठि धमलाउि आिश्यक भएको)

2. वििायि व्यिस्थापि सधमधतले िरे को सं शोिि बमोक्तिम वििेयकको दफा २५ को

उपदफा (५) मा रहेका "प्रदे श समन्िय सधमधत" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श
समन्िय पररषद्" भन्ने शब्दहरु राख्नु पिे ।

(वििेयकमा प्रदे श समन्िय सधमधतको प्राििाि िभएको र उक्तल्लक्तखत दफा समेत प्रदे श

ँ सम्बक्तन्ित दफा भएकोले रुिी सच्याउि
समन्िय पररषद्को काम, कताव्य र अधिकारसि
आिश्यक भएको)

४.२.१६ वििेयक प्रमाक्तणत एिं प्रमाणीकरण
रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति भई सं घीय सं सदबाि पाररत भएको यो वििेयक रावष्ट्रय सभा

धियमािली, २०७५ को धियम १२६ बमोक्तिम रावष्ट्रय सभाका अध्यिले िेपालको सं वििािको

िारा ११३ को उपिारा (१) बमोक्तिम प्रमाक्तणत िरर सोही उपिारा बमोक्तिम धमधत
२०७७/०४/०२

िते

प्रमाणीकरणका

लाधि

राष्ट्रपधत

समि

पेश

भएको

र

धमधत

२०७७/०४/१३ िते राष्ट्रपधतबाि प्रमाणीकरण भएको धथयो। रावष्ट्रय सभामा िौथो अधििेशिमा
दताा भएको यो वििेयक छै िौं अधििेशिमा पाररत एिं प्रमाणीकरण भई ऐि बिेको धथयो। दताादेक्तख

प्रमाणीकरणसम्मको प्रवियामा यस वििेयकले धलएको सं सदीय कायाािधि १५ मवहिा १० द्वदि
रहेको दे क्तखन्छ।
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४.२.१७ वििेयक प्रमाणीकरणको िािकारी र सं सदको सूििापरमा प्रकाक्तशत
यो वििेयक धमधत २०७७/०४/१३ िते राष्ट्रपधतबाि प्रमाणीकरण भई सो अिधिमा दुिै

सभाको अधििेशि िालू िरहेको हुिाले धमधत २०७७/०४/१४ िते िै सूििापर…१ मा सूििा
प्रकाक्तशत िरी दुिै सभाका सदस्यहरूलाई िािकारी द्वदइयो।
४.३ दुिै सभाबाि पाररतपश्चात् पररमाक्तित
ा वििेयक
सं वििाि एिं सभाका धियमािलीहरू बमोक्तिम सम्पूणा प्रविया पूरा िरी वििेयक पाररत

भएपश्चात् पाररत भएका सं शोििहरू एिं आिुषंधिक सुिार समेत समािेश िरी वििेयकको
प्रमाणीकरण प्रधत तयार िररन्छ। सं सदीय प्रवियामा वििेयक िुि रुपमा दताा भएको हुन्छ

धियमािुसार त्यसमाधथ सभा एिं सधमधतमा थुप्रै छलफलहरू, सं शोििहरू एिं पररमािाि हुिे
भएकोले प्रारम्भमा वििेयकमा प्रस्तावित सारभूत एिं कायाविधिित पिहरूमा धभन्नता आएको

हुन्छ। यही पररमािािलाई एकीकृत िरी कािूि धिमााणका धसद्धान्त, मापदण्ड एिं प्रिधलत

अभ्यासका आिारमा प्रमाणीकरण प्रधत तयार िररन्छ। यस वििेयकको प्रमाणीकरणका लाधि
तयार िररएको प्रधत दे हाय बमोक्तिम रहेको धथयो। (यस प्रयोििका लाधि उि वििेयकमा रावष्ट्रय

सभाबाि भएको सं शोिि एिं पररमािािलाई रातो अिरमा, त्यसै िरी प्रधतधिधि सभाबाि भएको
सं शोििलाई िीलो अिरमा र आिुषंधिक सुिार भएकोमा बैििी अिरमा उल्ले ख िररएको छ):
संघ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक

ु ले अङ्गीकार िरे को बहुलिादमा आिाररत बहुदलीय प्रधतस्पिाात्मक सं घीय
प्रस्ताििा: मुलक

लोकताक्तन्रक िणतन्रात्मक शासि प्रणालीको सुदृढीकरणका लाधि िेपालको सं वििाि बमोक्तिम
राज्यशक्तिको प्रयोि ििे सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ि सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि,
समन्िय र पारस्पररक सहयोिको आिारमा व्यिक्तस्थत ििा िाञ्छिीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐि बिाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारक्तम्भक
१.

सं क्तिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “सं घ, प्रदे श र स्थािीय तह (समन्िय तथा
अन्तरसम्बन्ि) ऐि, २०७7” रहेको छ।
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(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ।
२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथा िलािेमा यस ऐिमा,(क) "अन्तरप्रदे श

पररषद्"

भन्नाले

अन्तरप्रदे श पररषद् सम्ििु पछा।

सं वििािको

िारा

२३४

बमोक्तिमको

(ख) "पररषद्" भन्नाले दफा १६ बमोक्तिमको रावष्ट्रय समन्िय पररषद् सम्ििु
पछा।

(ि) "प्रदे श" भन्नाले सं वििाि बमोक्तिम िठि भएको प्रदे श सम्ििु पछा।
(घ) "प्रदे श समन्िय पररषद्" भन्नाले दफा २4 बमोक्तिमको प्रदे श समन्िय
पररषद् सम्ििु पछा।

(ङ) "विषयित सधमधत" भन्नाले दफा २2 बमोक्तिमको विषयित सधमधत सम्ििु
पछा।

(ि) "सं वििाि" भन्नाले िेपालको सं वििाि सम्ििु पछा।
(छ) "स्थािीय तह" भन्नाले िाउँपाधलका िा ििरपाधलका सम्ििु पछा।
पररच्छे द-२
संघ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िका आिारहरु
३.

संघ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िका आिार:

(1) सं वििािमा भएको व्यिस्थाका अधतररि सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको अन्तरसम्बन्िको
अन्य आिार दे हाय बमोक्तिम हुिेछि्:-

(क) रावष्ट्रय वहतका आिारभूत विषय,
(ख) रावष्ट्रय िौरि र एकताको सं रिण,
(ग) राज्यका धिदे शक धसद्धान्त, िीधत तथा दावयत्िको पालिा र कायाान्ियि,
(घ) मौधलक हकको कायाान्ियि,
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(ङ) रावष्ट्रय िीधतको सम्माि तथा कायाान्ियिमा योिदाि,
(च) सं वििािका व्यिस्थाहरुको समग्रता र सामञ्जस्यता,
(छ) लोकताक्तन्रक मूल्य र मान्यतामा आिाररत समाििाद उन्मुख अथातन्र
धिमााण,

(ज) सं वििािको अिीिमा रही सािा वहत र सरोकारको विषयमा अधिकारको
प्रयोि िदाा अको तहको अक्तस्तत्ि र कायाित स्िायिताको सम्माि,

(झ) िेपाली िािररकबीि समाि व्यिहार र सुरिा,
(ञ) कािूि, िीधत र न्यावयक िा प्रशासधिक धिणाय कायाान्ियिमा आपसी
समन्िय, परामशा, सहयोि तथा सूििाको आदाि प्रदाि,

(ट) प्राकृधतक तथा भौधतक स्रोतको सं रिण,
(ठ) प्राकृधतक, भौधतक तथा वििीय स्रोतको द्वदिो व्यिस्थापि र लाभको
न्यायोक्तित वितरण,

(ड) भ्रिािार धििारण र सुशासि प्रिद्धाि,
(ढ) पारस्पररक सहयोि र सहकाया,
(ण) समािुपाधतक समािेशी तथा सहभाधितामूलक शासि व्यिस्था अिलम्बि,
(त) िािररकलाई प्रदाि ििे सेिाको प्रभािकाररता,
(थ) व्यापार, िस्तुको ढु िािी र सेिाको विस्तारमा आपसी सहयोि र समन्िय,
(द) सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीि समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि कायम ििे
सम्बन्िमा प्रिधलत कािूिमा व्यिस्था भएको अन्य विषय।

(२) प्रदे श र स्थािीय तहले आफ्िो अधिकारको विषयमा कािूि बिाउँदा उपदफा

(१) मा उक्तल्लक्तखत विषयलाई समेत आिार मान्नु पिेछ।
पररच्छे द-३

कािूि, िीधत तथा योििा तिुम
ा ा
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४.

कािूि िा िीधत बिाउँदा वििार ििुा पिे: (१) सं घले आफ्िो एकल िा सािा अधिकारको

विषयमा कुिै कािूि िा िीधत बिाउँदा सं वििाि तथा यस ऐि बमोक्तिमका अन्य कुराका
अधतररि दे हायका कुराहरुलाई वििार ििुा पिेछ:-

(क) प्रदे श तथा स्थािीय तहको एकल अधिकारको अधतिमण िििे,
(ख) लाित, द्वदिोपिा िा सेिा प्रिाहको प्रभािकाररताका दृविले कुिै विषयको
कायाान्ियि प्रदे श िा स्थािीय तहबाि िदाा उपयुि हुि,े

(ि) कुिै विषयको कायाान्ियिमा दोहोरो िपिे िरी सं घ, प्रदे श र स्थािीय
तहको भूधमका रहिे।

(२) प्रदे शले आफ्िो एकल िा सािा अधिकारको विषयमा कुिै कािूि िा िीधत

बिाउँदा सं वििाि तथा यस ऐि बमोक्तिमका अन्य कुराका अधतररि दे हायका कुराहरुलाई
वििार ििुा पिेछ:(क)

सं घ िा स्थािीय तहको एकल अधिकारको अधतिमण िििे,

(ख)

सं घीय कािूिसँि बाक्तिि िहुिे,

(ि)

रावष्ट्रय िीधत िा प्राथधमकता अिुकूल हुिे र त्यसको कायाान्ियिमा सघाउ

पुग्िे,
(घ)

कुिै विषयको कायाान्ियि स्थािीय तहबाि िदाा लाित, द्वदिोपिा, सेिा

प्रिाहको प्रभािकाररताका दृविले उपयुि हुिे,
(ङ)

कुिै विषयको कायाान्ियिमा दोहोरो िपिे िरी सम्भि भएसम्म स्थािीय
तहको

भूधमका

रहिे।

(३) स्थािीय तहले आफ्िो एकल िा सािा अधिकारको विषयमा कुिै कािूि

िा िीधत बिाउँदा सं वििाि तथा यस ऐि बमोक्तिमका अन्य कुराका अधतररि दे हायका
कुराहरुलाई वििार ििुा पिेछ:(क)

सं घ िा प्रदे शको एकल अधिकारको अधतिमण िििे,

(ख)

सं घीय र प्रदे श कािूिसँि बाक्तिि िहुिे,
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(ि)

रावष्ट्रय िीधत िा प्राथधमकता अिुकूल हुिे र त्यसको कायाान्ियिमा सघाउ

पुग्िे,
(घ)

प्रदे शको िीधत िा प्राथधमकता अिुकूल हुिे र त्यसको कायाान्ियिमा सघाउ
पुग्िे,

(ङ)

कुिै विषयको कायाान्ियिमा दोहोरो िपिे।

(४) उपदफा (२) र (३) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि प्रदे श िा

स्थािीय तहले कािूि बिाउँदा दे हाय बमोक्तिम हुिे िरी बिाउिु हुँदैि:(क)

मौधलक हक, सं िैिाधिक हक िा सं घीय कािूिप्रदि हकमा प्रधतबन्ि लिाउिे
िा त्यस्तो हकको प्रयोिमा सीमा तोक्िे,

(ख)

सं घीय कािूिले कुिै काम कसै ले ििा पाउिे भिी व्यिस्था िरे कोमा त्यस्तो काम

ििा िपाउिे िा सं घीय कािूिले कुिै काम कसैले ििा िपाउिे भिी व्यिस्था
िरे कोमा त्यस्तो काम ििा पाउिे।
५.

एकल अधिकारको कायाान्ियि: (१) सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहले आ-आफ्िो एकल
अधिकारको विषयमा आिश्यक कािूि बिाउिे र त्यस्तो अधिकारको कायाान्ियि
ििेछि्।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम प्रदे श िा स्थािीय तहले कािूि बिाउँदा िा सोको

कायाान्ियि िदाा सो विषयमा सं वििाि बमोक्तिम कुिै शता िा मापदण्ड पालिा ििुा पिे

व्यिस्था भएकोमा त्यस्तो शता िा मापदण्डको अिीिमा रही र सं वििािमा सं घले िीधत

बिाउिे व्यिस्था भएकोमा त्यस्तो िीधत िा िीधत अन्तिात बिेको सं घीय कािूिको
अिीिमा रही कायाान्ियि ििुा िा कािूि बिाउिु पिेछ।

(३) सं घ, प्रदे श िा स्थािीय तहमध्ये एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा

परे को विषयको कायाान्ियि िदाा िा कािूि बिाउँदा प्रदे शले सं घीय कािूि प्रधतकूल िहुिे

िरी र स्थािीय तहले सं घीय र प्रदे श कािूि प्रधतकूल िहुिे िरी कायाान्ियि ििुा िा
कािूि बिाउिु पिेछ।
६.

सािा अधिकारको कायाान्ियि: (१) सं घले सािा अधिकारको विषय कायाान्ियि िदाा िा
त्यस्तो विषयमा कािूि बिाउँदा दे हाय बमोक्तिम हुिे व्यिस्था ििुा पिेछ:158

(घ)

कसूर र सिायको धििाारण, रावष्ट्रयस्तर िा रावष्ट्रय महत्िका िा एकभन्दा

बढी प्रदे शमा विस्तार भएका पूिाािार सं रििाको धिमााण र सबै प्रदे शमा
समाि रुपमा लािू हुिे िुणस्तर िा मापदण्डको धििाारण र धियमि सं घीय
कािूि बमोक्तिम हुिे,
(ङ)

दे हायका विषय प्रदे श कािूि बमोक्तिम हुिे:(१) प्रदे शस्तरका सडक, विद्युत, खािेपािी, धसँिाई िस्ता पूिाािार
सं रििाको धिमााण र सञ्चालि,

(२) क्तशिा, स्िास्थ्य, िातािरण िस्ता विषयमा िििेतिाको अधभिृवद्ध,
(३) रोििार प्रििाि, उद्यमशीलताको विकास, सामाक्तिक सुरिा,
(४) प्रदे शस्तरमा हुिे सेिा प्रिाह,
(५) सािािधिक स्िास्थ्य, उपभोिा वहत, सािािधिक सेिा प्रिाहको
िुणस्तर सम्बन्िमा प्रदे शस्तरको धियमि।

(ि)

स्थािीयस्तरमा हुिे सेिा प्रिाह र सािािधिक स्िास्थ्य, उपभोिा वहत,
सािािधिक सेिा प्रिाहको िुणस्तर सम्बन्िमा स्थािीयस्तरमा हुिे धियमि

तथा िििेतिा अधभिृवद्ध स्थािीय तहबाि िा स्थािीय कािूि बमोक्तिम
हुिे।

(२) प्रदे शले सं घ र प्रदे शको सािा अधिकारमा परे को विषयको कायाान्ियि िदाा

िा त्यस्तो विषयमा कािूि बिाउँदा सो सम्बन्िी सं घीय कािूि अिुकूल हुिे िरी
कायाान्ियि ििुा िा कािूि बिाउिु पिेछ।

(३) उपदफा (२) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि त्यस्तो विषयमा सं घीय कािूि

िबिेको अिस्थामा प्रदे शले सो विषय कायाान्ियि ििा िा कािूि बिाउि सक्िेछ।

(४) सं वििािको अिुसूिी-९ को विषयमा सं घीय कािूि िबिेको अिस्थामा

प्रदे शले र सं घीय िा प्रदे श कािूि िबिेको अिस्थामा स्थािीय तहले सं वििाि र यस

ऐिको अिीिमा रही आिश्यक कािूि बिाउि िा सो विषयको कायाान्ियि ििा
सक्िेछि्।
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७.

संघीय कािूिबाि व्यिक्तस्थत हुि:े (१) दे हायका विषयहरु सं घीय कािूिबाि व्यिक्तस्थत
हुिेछि्:-

(ि) सं घको एकल अधिकारको सूिीमा परे को विषय,
(छ) सं घले बिाएको िीधत िा मापदण्ड बमोक्तिम हुिे विषय,
(ि) कुिै कायालाई फौिदारी कसूरको रुपमा कायम ििे र सिायको व्यिस्था
ििे विषय,

(ि) विक्तशिीकृत अदालत, न्यावयक धिकाय िा न्यायाधिकरणको स्थापिा ििे

िा त्यस्तो अदालत, न्यावयक धिकाय िा न्यायाधिकरणको िेराधिकार
हेरफेर ििे विषय,

(ञ) अिक्तशि अधिकारको विषय।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ि) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि प्रदे श

िा स्थािीय तहबाि सञ्चालि िा प्रशासि हुिे कुिै विषयमा कािूि बमोक्तिम प्रशासधिक
दण्ड िररबािाको व्यिस्था ििा सवकिेछ।
८.

प्रदे श िा स्थािीय तहबाि कायाान्ियि हुि सक्िे: (१) सं घले आफ्िो एकल अधिकारको
विषय िा अिक्तशि अधिकारको सम्बन्िमा कािूि बिाउँदा त्यस्तो विषय िा अधिकार
अन्तिातको कुिै काया प्रदे श िा स्थािीय तह िा प्रदे श िा स्थािीय तहको कुिै धिकाय
िा अधिकारीले ििे िरी व्यिस्था ििा सक्िेछ।

(२) सं घले एकल िा सािा अधिकारका विषय िा अिक्तशि अधिकारको सम्बन्िमा

कािूि बिाउँदा सो कािूि अन्तिात कायाान्ियि हुिे विषयमध्ये लाित, द्वदिोपिा र सेिा
प्रिाहको प्रभािकाररताका दृविले प्रदे श िा स्थािीय तहबाि कायाान्ियि ििा उपयुि हुिे
दे क्तखएका विषय प्रदे श िा स्थािीय तहबाि कायाान्ियि हुिे व्यिस्था ििा सक्िेछ।

(३) प्रदे शले एकल िा सािा अधिकारका विषयमा कािूि बिाउँदा त्यस्तो कािूि

अन्तिात कायाान्ियि हुिे विषयमध्ये लाित, द्वदिोपिा र सेिा प्रिाहको प्रभािकाररताका
दृविले स्थािीय तहबाि कायाान्ियि ििा उपयुि हुिे दे क्तखएका विषय स्थािीय तहबाि
कायाान्ियि हुिे व्यिस्था ििा सक्िेछ।

160

(४) प्रदे शको एकल िा सािा अधिकारमा रहेको कुिै विषयसँि सम्बक्तन्ित कुिै

पूिाािार सं रििा धिमााण िा अन्य कुिै पररयोििा दुई िा दुईभन्दा बढी प्रदे शले कािूि
ु रुपमा कायाान्ियि ििा िा सञ्चालि ििा सक्िेछि्।
बिाई सं यि

(५) स्थािीय तहको एकल िा सािा अधिकारमा रहेको कुिै विषयसँि सम्बक्तन्ित

कुिै पूिाािार सं रििा धिमााण िा अन्य कुिै पररयोििा दुई िा दुईभन्दा बढी स्थािीय
ु रुपमा कायाान्ियि ििा िा सञ्चालि ििा सक्िेछि्।
तहले कािूि बिाई सं यि
९.

कसूरको अिुसन्िाि तथा मुद्दा दायरी: (१) सं घीय कािूि बमोक्तिम प्रदे श प्रहरी िा

प्रदे शस्तरको कुिै धिकाय िा अधिकारीबाि अिुसन्िाि हुिे फौिदारी कसूरको अिुसन्िाि
सोही धिकाय िा अधिकारीबाि हुिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम अिुसन्िाि भएको िेपाल सरकारिादी हुिे मुद्दा

महान्यायाधिििा िा धििले तोकेको सरकारी िकील िा सं घीय कािूि बमोक्तिम तोवकएको
अधिकारीले मुद्दा हेिे अधिकारी समि िेपाल सरकारको िामबाि दायर ििा
१०.

सक्िेछ।

क्तिल्ला अदालतमा पुिरािेदि लाग्िे व्यिस्था ििा सक्िे: प्रदे श िा स्थािीय तहले कािूि

बिाउँदा त्यस्तो कािूि बमोक्तिम हुिे प्रशासधिक दण्ड िररबािाको धिणाय उपर सम्बक्तन्ित
क्तिल्ला अदालतमा पुिरािेदि लाग्िे व्यिस्था ििा सक्िेछ।

११.

समन्िय र परामशा ििे: (१) िेपाल सरकारले दे हायका विषयमा आिश्यकता अिुसार
सम्बक्तन्ित प्रदे श सरकारसँि समन्िय र परामशा ििेछः-

(क) सं वििािको अिुसूिी-७ मा उक्तल्लक्तखत सािा अधिकारका विषयमा कािूि
तथा िीधत बिाउँदा,

(ख) दुई िा दुईभन्दा बढी प्रदे शहरुको अिुरोिमा सं वििािको अिुसूिी-६ मा
उक्तल्लक्तखत विषयमा कािूि तथा िीधत बिाउँदा,

(ि)

रावष्ट्रय महत्िका ठू ला पररयोििा, अन्तरप्रदे शस्तरीय पररयोििा िा
कायािम सञ्चालि िदाा,

(घ) प्रदे शले समेत पालिा िा कायाान्ियि ििुा पिे िरी रावष्ट्रय योििा तथा
िीधत बिाउँदा,
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(ङ) अन्तरप्रदे शमा सञ्चालि हुिे रावष्ट्रय सडक, विद्युतीय प्रशारण लाईि तथा
अन्तरप्रदे शस्तरीय धसँिाइ िा यस्तै प्रकृधतका योििा सञ्चालि िदाा,

(ि) प्रदे शको अधिकार सूिीमा पिे विषयमा सक्तन्ि िा सम्िौता िदाा,
(छ) िेपाल सरकारले उपयुि ठहर्याएको अन्य विषय।
(२) िेपाल सरकारले दे हायका विषयमा स्थािीय तहसँि आिश्यकता अिुसार

समन्िय र परामशा ििेछः-

(क) स्थािीय तहले समेत पालिा िा कायाान्ियि ििुा पिे िरी रावष्ट्रय योििा
तथा िीधत बिाउँदा,

(ख) िेपाल सरकारले उपयुि ठहर्याएको अन्य विषय।
(३) िेपाल सरकारले दे हायका विषयमा आिश्यकता अिुसार प्रदे श र स्थािीय

तहसँि समन्िय र परामशा ििेछः-

(क) सं वििािको अिुसूिी-९ मा उक्तल्लक्तखत सािा अधिकारका विषयमा कािूि
तथा िीधत बिाउँदा,

(ख) रािश्वको बाँडफाँि तथा ियाँ कर प्रणाली लािू ििे िममा सोको िीधतित
विषयमा,

(ि)

प्राकृधतक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँि िदाा।

(४) उपदफा (१) मा उक्तल्लक्तखत विषयका अधतररि प्रदे श सरकारसँि सरोकार

भएका अन्य विषय र सं वििािको िारा ५८ बमोक्तिमको अिक्तशि अधिकारको विषयमा
कािूि तिुम
ा ा िदाा िेपाल सरकारले आिश्यकता अिुसार प्रदे श सरकारसँि परामशा र
समन्िय ििेछ।

(5) प्रदे शले सं वििािको अिुसूिी-७ र ९ बमोक्तिमको सािा अधिकारको सूिीमा

उक्तल्लक्तखत विषयमा कािूि तथा िीधत बिाउँदा िेपाल सरकारको विषयित मन्रालय िा
धिकायसँि समन्िय र परामशा ििेछ।
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(6) स्थािीय तहले सं वििािको अिुसूिी-९ मा उक्तल्लक्तखत विषयमा कािूि तथा

िीधत बिाउँदा िेपाल सरकारको विषयित मन्रालय र सम्बक्तन्ित प्रदे श सरकारको
विषयित मन्रालय िा धिकायसँि समेत समन्िय र परामशा ििेछ।

(7) प्रदे शले सं वििािको अिुसूिी-९ बमोक्तिमको सािा अधिकारको सूिीमा

उक्तल्लक्तखत विषयमा कािूि तथा िीधत बिाउँदा आफ्िो प्रदे शधभरका स्थािीय तहसँि
समन्िय र परामशा ििेछ।

(8) यस दफा बमोक्तिम कुिै काम कारबाहीको सम्बन्िमा परामशा माि िदाा

परामशा उपलब्ि ििराएकोमा त्यस्तो काम कारबाही अक्तघ बढाउि बािा परे को

िा

परामशा बमोक्तिम काया िभएको कारणले मार कुिै काम कारबाहीको िैिाधिकतामा
प्रधतकूल असर पुर्याएको माधििे छै ि।
१२.

कािूिको प्रकाशि तथा अधभलेख: (१) सं घले बिाएको ऐि, धियमािली र िठि आदे श
िेपाल रािपरमा प्रकाशि ििुा पिेछ।

(२) प्रदे शले बिाएको ऐि, धियमािली र िठि आदे श प्रदे श रािपरमा प्रकाशि

ििुा पिेछ।

पिेछ।

(3) स्थािीय तहले बिाएको ऐि र धियमािली स्थािीय रािपरमा प्रकाशि ििुा

(4) प्रदे श तथा स्थािीय तहले बिाएको िीधत, धिदे क्तशका र कायाविधि सािािधिक

रुपमा प्रकाशि ििुा पिेछ।

(5) प्रदे श तथा स्थािीय तहले बिाएको ऐि र धियमािलीको प्रमाणीकरण प्रधत

सम्बक्तन्ित तहले सुरक्तित रुपमा अधभले ख िरी राख्नु पिेछ।

(6) उपदफा (2) र (3) बमोक्तिमको ऐि, धियमािली र िठि आदे शको

प्रमाक्तणत प्रधत सम्बक्तन्ित प्रदे श तथा स्थािीय तहले िेपाल सरकारको कािूि, न्याय तथा
सं सदीय माधमला मन्रालयमा पठाउिु पिेछ।

(7) स्थािीय तहले बिाएको ऐि, धियमािली तथा अन्य कािूिको एक प्रधत

प्रदे श सरकारलाई समेत पठाउिु पिेछ।
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(8) सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबाि सं वििाि तथा प्रिधलत कािूि बमोक्तिम पाररत

भएका सािािधिक धलखतको एकीकृत अधभलेख रहिे िरी िेपाल सरकारले आिश्यक
व्यिस्था धमलाउि सक्िेछ।

(९) प्रदे श सरकार र स्थािीय तहले प्रदे श रािपर र स्थािीय रािपरमा प्रकाक्तशत

सूििाहरु रािपरकै स्िरुपमा आफ्िो िेबसाइिमा राख्नु पिेछ र त्यस्तो रािपरको
विद्युतीय प्रधत आिश्यक सुरिण विधि अपिाई सुरक्तित रहिे व्यिस्था धमलाउिु पिेछ।
१३.

आयोििा तिुम
ा ा र कायाान्ियि: (१) रावष्ट्रयस्तर िा रावष्ट्रय महत्त्िका आयोििा, एकभन्दा
बढी प्रदे शमा कायाान्ियि ििुा पिे आयोििा र िविल प्राविधिक िमता िा ठू लो लिािी

आिश्यक पिे आयोििाको तिुम
ा ा सं घले ििेछ र यसरी आयोििा तिुम
ा ा िदाा सं घीय
सं सदका सदस्यहरुको परामशाकारी भूधमका रहिेछ।

(२) प्रदे शधभर पिे र प्रदे शबाि कायाान्ियि हुिे प्रदे शस्तरीय आयोििाको तिुम
ा ा

प्रदे श सरकारले ििेछ र यसरी प्रदे शको आयोििा तिुम
ा ा िदाा प्रदे श सभा सदस्यहरुको
परामशाकारी भूधमका रहिेछ।

(३) स्थािीय तहधभर पिे र स्थािीय तहबाि कायाान्ियि हुिे स्थािीयस्तरीय

आयोििाको तिुम
ा ा स्थािीय तहले ििेछ।

(४) यस दफा बमोक्तिम प्रदे श र स्थािीय तहले आयोििा तिुम
ा ा, बिेि व्यिस्था

तथा कायाान्ियि िदाा सं घीय कािूिले धििाारण िरे को मापदण्डको आिारमा ििुा पिेछ।

(५) उपदफा (१) बमोक्तिम सं घले आयोििा तिुम
ा ा िदाा प्रदे श िा स्थािीय तह

माफात् कायाान्ियि हुिे िरी ििा सक्िेछ र त्यस्तो आयोििा सम्बक्तन्ित प्रदे श िा स्थािीय
तहले कायाान्ियि ििुा पिेछ।

(६) विषयित सधमधतले सं घ, प्रदे श िा स्थािीय तहबाि तिुम
ा ा हुिे आयोििासँि

सम्बक्तन्ित धिकायबीि आिश्यक समन्ियको व्यिस्था धमलाउिेछ।
१४.

सहयोि ििुा पिे: (१) प्रदे श र स्थािीय तहको अधिकार सूिी तथा काया क्तिम्मेिारीमा

पिे विषयमा कािूि, िीधत तथा योििा तिुम
ा ा िदाा प्रदे श र स्थािीय तहबाि अिुरोि भई
आएमा िेपाल सरकारले आिश्यक सहयोि ििा सक्िेछ।
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(२) स्थािीय तहको अधिकार सूिी तथा काया क्तिम्मेिारीमा पिे विषयमा कािूि,

िीधत तथा योििा तिुम
ा ा िदाा स्थािीय तहको अिुरोि भई आएमा प्रदे श सरकारले
आिश्यक सहयोि ििा सक्िेछ।

(३) िेपाल सरकारले प्रदे श र स्थािीय तहलाई कािूि बिाउिको लाधि िमूिा

कािूिको मस्यौदा बिाई उपलब्ि िराउि सक्िेछ।

(४) सं घले बिाएका कािूि, िीधत तथा योििा कायाान्ियि िदाा प्रदे श सरकार

र स्थािीय तहले आिश्यक सहयोि ििुा पिेछ।

(५) प्रदे श र स्थािीय तहको अधिकार सूिी तथा काया क्तिम्मेिारीमा पिे विषयमा

प्रदे श र स्थािीय तहले बिाएको कािूि, िीधत तथा योििा कायाान्ियि िदाा िेपाल
सरकारले आिश्यक सहयोि ििुा पिेछ।
१५.

सहकाया ििा सक्िे: (१) सं घीय सं सद, प्रदे श सभा तथा स्थािीय तहले व्यिस्थापि विधि

तथा काम कारबाहीमा सामञ्जस्यता तथा एकरुपता कायम ििाको लाधि सहकाया ििा
सक्िेछि्।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम सहकाया ििे प्रयोििको लाधि सं घीय सं सद, प्रदे श

सभा तथा स्थािीय तहले आिश्यकता अिुसार सूििा आदाि-प्रदाि, छलफल िा परामशा
ििा सक्िेछि्।

पररच्छे द-४
पररषद् तथा सधमधत
१६.

रावष्ट्रय समन्िय पररषद्को िठि: (१) यस ऐि बमोक्तिम सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीिको
समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि व्यिक्तस्थत ििा दे हाय बमोक्तिमको रावष्ट्रय समन्िय पररषद्
िठि हुिेछः-

(क) प्रिािमन्री

-अध्यि

(ख) िेपाल सरकारको अथा मन्री

- सदस्य

165

(ि) िेपाल सरकारको कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला
मन्री

- सदस्य

(घ) िेपाल सरकारको िृह मन्री

- सदस्य

(ङ) िेपाल सरकारको सं घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासि
मन्री

- सदस्य

(ि) प्रदे श सरकारका मुख्य मन्रीहरु

- सदस्य

(छ) प्रधतधिधि सभाको विपिी दलको िेता िा धििले तोकेको
सं घीय सं सदको सदस्य

-सदस्य

(ि) िाउँ कायापाधलकाका अध्यि िा उपाध्यि, ििर
कायापाधलकाका प्रमुख िा उपप्रमुख र क्तिल्ला समन्िय

सधमधतका प्रमुख िा उपप्रमुखको प्रधतधिधित्ि हुिे िरी
समािेशी

धसद्धान्त

बमोक्तिम

कम्तीमा तीिििा मवहला
एकििाको दरले सातििा

प्रिािमन्रीले

तोकेका

सवहत प्रत्येक प्रदे शबाि
-सदस्य

(2) पररषद्को बैठकमा विषयित मन्री तथा सम्बक्तन्ित पदाधिकारी िा

विशेषज्ञलाई आिश्यकता अिुसार आमन्रण ििा सवकिेछ।

(3) पररषद्को बैठक िषाको कम्तीमा एक पिक बस्िेछ।
(4) पररषद्को बैठकको धमधत, समय, स्थाि र छलफलका विषयहरु पररषद्को
अध्यिले तोके बमोक्तिम हुिछ
े ।

(5) पररषद्को बैठक बस्िको लाधि अध्यि
उपक्तस्थधत हुि ु पिेछ।

सवहत बहुमत सदस्यहरुको

(6) पररषद्को बैठकको अध्यिता पररषद्को अध्यिले ििेछ।
(7) पररषद्को बैठक तथा धिणाय सम्बन्िी अन्य कायाविधि पररषद् आफैंले
धििाारण िरे बमोक्तिम हुिछ
े ।
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१७.

पररषद्को काम, कताव्य र अधिकार: पररषद्को काम, कताव्य र अधिकार दे हाय बमोक्तिम
हुिेछः-

(क) सािा अधिकारका विषयमा कािूि तथा िीधत तिुम
ा ाको लाधि सं घ, प्रदे श
र स्थािीय तहबीि समन्िय ििे,

(ख) प्रदे श तथा स्थािीयस्तरमा कायाान्ियि हुिे रावष्ट्रय वहत तथा स्िाथासँि
िोधडएको विषयमा समन्िय ििे,

(ि) रावष्ट्रय योििा, िीधत तथा कािूिहरुको प्रदे श तथा स्थािीय तहमा
कायाान्ियिका सम्बन्िमा रहेका िविलता समािाि ििा समन्िय ििे,

(घ) अन्तरप्रदे श तथा स्थािीय तहलाई प्रभाि पिे कािूि, िीधत तथा रणिीधतको
तिुम
ा ाको सम्बन्िमा समन्िय ििे,

(ङ) अन्तरप्रदे शस्तरमा

सञ्चाधलत

विकासका

कायाान्ियिको सम्बन्िमा समन्िय ििे,

ठू ला

आयोििाहरुको

(ि) सं घीयता कायाान्ियिको सम्बन्िमा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबाि बिेका
िीधत, कािूि तथा योििाको सधमिा तथा विश्लेषण ििे, िराउिे,

(छ) सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबाि हुिे सेिा प्रिाहको विषयमा सामञ्जस्यता
कायम ििा आिश्यक काया ििे,

(ि) कािूि धिमााण तथा कायाान्ियिको विषयमा िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार
तथा स्थािीय सरकारलाई सुिाि द्वदिे,

(ि) िेपाल सरकार, मक्तन्रपररषद्, विषयित सधमधत र प्रदे श समन्िय पररषद्बाि
छलफलको लाधि पठाएका विषयमा आिश्यकता अिुसार
समन्िय ििे।
१८.

छलफल तथा

सक्तििालय तथा ििशक्ति: (१) पररषद्को सक्तििालय िेपाल सरकार, प्रिािमन्री तथा
मक्तन्रपररषद्को कायाालयमा रहिेछ।
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(2) प्रिािमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायाालयको सक्तििले पररषद्को सक्तििको
रुपमा काम ििेछ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तिमको सक्तििालयलाई आिश्यक बिेि तथा ििशक्ति

िेपाल सरकारले व्यिस्था ििेछ।
१९.

संघ, प्रदे श र स्थािीय कािूिको अध्ययि ििे: (१) िेपाल सरकारले तोकेको धिकायले

सं घ, प्रदे श िा स्थािीय तहले बिाएको कािूि तथा सोको कायाान्ियिको अिस्था
सम्बन्िमा अध्ययि ििेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम अध्ययि िदाा त्यस्तो धिकायले िेपाल सरकारको

विषयित मन्रालयसँि समन्िय ििा तथा सम्बक्तन्ित तहसँि छलफल ििा सक्िेछ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तिमको धिकायले यस दफा बमोक्तिम िरे को अध्ययिको

धिरकषा सवहतको प्रधतिेदि प्रत्येक िषा असोि मसान्तधभर पररषद्समि पेश ििुा पिेछ।
२०.

धसफाररस ििा सक्िे: (१) दफा १९ बमोक्तिम प्रधतिेदि पेश भएमा पररषद्ले सो सम्बन्िमा
आिश्यक अध्ययि तथा छलफल ििेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम अध्ययि तथा छलफल िदाा पररषद्ले आिश्यकता

अिुसार विशेष सधमधत िठि ििा िा सम्बक्तन्ित विज्ञको राय समेत धलि सक्िेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोक्तिम अध्ययि तथा छलफल िदाा सं घ, प्रदे श

िा स्थािीय तहले बिाएको कुिै कािूि पररमािाि ििुा पिे दे क्तखएमा पररषद्ले त्यस्तो
कािूि पररमािाि ििा सम्बक्तन्ित तहलाई धसफाररस ििा सक्िेछ।
२1.

विशेष सधमधत िठि ििा सक्िे: (१) पररषद्ले आफ्िो काम कारबाहीलाई व्यिक्तस्थत ििा
आिश्यकता अिुसार विशेष सधमधत िठि ििा सक्िेछ।

(2) उपदफा (१) बमोक्तिम िठि हुिे विशेष सधमधतको सं रििा, काम, कताव्य

र अधिकार पररषद्ले तोके बमोक्तिम हुिेछ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तिमको विशेष सधमधतको बैठक तथा धिणाय सम्बन्िी

व्यिस्था सो सधमधत आफैंले धििाारण िरे बमोक्तिम हुिछ
े ।
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२२.

विषयित सधमधत: (१) सं घ र प्रदे शका सम्बक्तन्ित विषयको कायािर
े रहेको मन्रालय

तथा स्थािीय तहबीिमा समन्िय कायम िरी िीधत तथा योििा कायाान्ियि र विकास
धिमााण लिायतका काममा प्रभािकाररता ल्याउि दे हाय बमोक्तिमका विषयित सधमधत
रहिेछि्:-

(क) िेपाल सरकारको सम्बक्तन्ित विषयको कायािेर रहेको मन्री

-अध्यि

(ख) प्रदे श सरकारका सम्बक्तन्ित विषयको कायािेर रहेको मन्री

- सदस्य

(ि) अध्यिले तोकेको स्थािीय तहको एकििा प्रमुख िा अध्यि

- सदस्य

(२) विषयित सधमधतको बैठक कम्तीमा िषाको एक पिक बस्िेछ।
(३) विषयित सधमधतको बैठकको धमधत, समय, स्थाि तथा छलफलको सूिी सो

सधमधतको अध्यिले तोके बमोक्तिम हुिछ
े ।

(४) विषयित सधमधतको बैठक बस्िको लाधि सो सधमधतको अध्यि

बहुमत सदस्यहरुको उपक्तस्थधत हुि ु पिेछ।

सवहत

(५) विषयित सधमधतको बैठकको अध्यिता सो सधमधतको अध्यिले ििेछ।
(६) विषयित सधमधतले आिश्यकता अिुसार विषय विज्ञ एिं सरोकारिाला

धिकायको प्रधतधिधिलाई बैठकमा आमन्रण ििा सक्िेछ।

रहिेछ।

(७) विषयित सधमधतको सक्तििालय िेपाल सरकारको सम्बक्तन्ित मन्रालयमा

(८) अध्यिले तोकेको सम्बक्तन्ित मन्रालयको रािपरावङ्कत प्रथम िे णी िा सो

सरहको कमािारीले विषयित सधमधतको सक्तििको रुपमा काम ििेछ।

(9) विषयित सधमधतको बैठक तथा धिणाय सम्बन्िी अन्य कायाविधि सो सधमधत

आफैंले धििाारण िरे बमोक्तिम हुिेछ।
२३.

विषयित सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार: विषयित सधमधतको काम, कताव्य र
अधिकार दे हाय बमोक्तिम हुिछ
े ः-
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(क) आफ्िो विषयसँि सम्बक्तन्ित िेरका योििा, िीधत तथा कािूिको तिुम
ा ा
ँ परामशा ििे,
िदाा प्रदे श तथा स्थािीय तहसि

(ख) िेरित योििा, िीधत तथा कायािममा एकरुपता, धिरन्तरता एिं

िुणस्तरीयता कायम ििा तथा कािूि, योििा, िीधत तथा रणिीधतहरुको
कायाान्ियिमा प्रभािकाररता ल्याउि आिश्यक समन्िय ििे,

(ि) आफ्िो विषयसँि सम्बक्तन्ित िेरका रावष्ट्रय िीधत तिुम
ा ाको लाधि
पररषद्लाई सुिाि द्वदिे,

(घ) पररषद्को धिणाय एिं धिदे शि कायाान्ियि ििे, िराउिे,
(ङ) पररषद्ले तोकेका अन्य काया ििे।
२४.

प्रदे श समन्िय पररषद्को िठि: (१) प्रदे श र स्थािीय तहबीि िा प्रदे शधभरका एकभन्दा

बढी क्तिल्लाधभरका स्थािीय तहबीिको समन्िय िा अन्तरसम्बन्िलाई व्यिक्तस्थत ििा
प्रत्येक प्रदे शस्तरमा दे हाय बमोक्तिमको एक प्रदे श समन्िय पररषद् रहिेछः(क) मुख्यमन्री

- अध्यि

(ख) प्रदे श सरकारको आधथाक माधमला सम्बन्िी विषयको कायािर
े
रहेको मन्री

- सदस्य

(ि) प्रदे श सरकारको आन्तररक माधमला सम्बन्िी विषयको कायािेर
रहेको मन्री

- सदस्य

(घ) प्रदे श सरकारको प्रमुख सक्तिि

- सदस्य

(ङ) प्रदे शधभरका िाउँ कायापाधलकाका अध्यि िा उपाध्यि, ििर

कायापाधलकाका प्रमुख िा उपप्रमुख र क्तिल्ला समन्िय सधमधतका
प्रमुख िा उपप्रमुख मध्येबाि कम्तीमा एक धतहाई मवहला सवहत
समािेशी धसद्धान्त बमोक्तिम प्रत्येक क्तिल्लाबाि एकििाको दरले
मुख्यमन्रीले तोकेका व्यक्ति

- सदस्य

(ि) प्रदे श मुख्यमन्रीको कायाालयका सक्तिि
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- सक्तिि

(2) प्रदे श समन्िय पररषद्को सक्तििालय सम्बक्तन्ित प्रदे शको मुख्यमन्री तथा

मक्तन्रपररषद्को कायाालयमा रहिेछ।

(३) प्रदे श समन्िय पररषद्को बैठक सम्बन्िी कायाविधि सो पररषद् आफैंले

धििाारण िरे बमोक्तिम हुिछ
े ।
२५.

प्रदे श समन्िय पररषद्को काम, कताव्य र अधिकार: (१) प्रदे श समन्िय पररषद्ले प्रदे शधभर
प्रदे श सरकार िा स्थािीय तहबाि सञ्चालि हुिे विकास आयोििा िा सािा अधिकारका

विषयको कायाान्ियिमा प्रदे श तथा स्थािीय तह र एकभन्दा बढी स्थािीय तहबीि समन्िय
र अन्तरसम्बन्ि कायम ििेछ।

(२) प्रदे श समन्िय पररषद्ले समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि कायम ििुा पिे कुिै

विषयको लाधि आिश्यकता अिुसार सधमधत िठि ििा सक्िेछ।

(३) कुिै विषयमा पररषद्मा छलफल हुि उपयुि दे क्तखएमा प्रदे श समन्िय

पररषद्ले विषय खुलाई पररषद्मा अिुरोि ििा सक्िेछ।

(४) उपदफा (३) बमोक्तिम लेखी आएमा पररषद्ले आिश्यक छलफल िरी

प्रदे श समन्िय पररषद्, सम्बक्तन्ित प्रदे श िा स्थािीय तहलाई मािादशाि ििा सक्िेछ।

(५) उपदफा (४) बमोक्तिम पररषद्ले िरे को मािादशाि सम्बक्तन्ित प्रदे श समन्िय

पररषद्, सम्बक्तन्ित प्रदे श तथा स्थािीय तहले पालिा ििुा पिेछ।
२६.

क्तिल्ला समन्िय सधमधतले समन्िय ििे: (१) क्तिल्ला समन्िय सधमधतले दे हायका विषयमा
समन्िय ििेछः-

(क) सं घ िा प्रदे शले स्थािीय तहमा ििे विकास धिमााण सम्बन्िी काया,
(ख) क्तिल्लामा रहिे सं घीय सरकारी कायाालय, प्रदे श सरकारी कायाालय तथा
स्थािीय तहबाि सम्पादि हुिे काया,

(ि) प्रिधलत कािूि बमोक्तिम तोवकएका अन्य काया।
(२) यस ऐि बमोक्तिम पररषद् िा प्रदे श समन्िय पररषद्मा पेश भएको कुिै

विषयमा कुिै क्तिल्लाधभरका स्थािीय तहबीिको समन्ियको विषय समािेश भएको र सो
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विषयमा क्तिल्ला समन्िय सधमधतबाि समन्िय िा सहिीकरण िदाा उपयुि हुिे दे क्तखएमा
पररषद् िा प्रदे श समन्िय पररषद्ले त्यस्तो विषय सम्बक्तन्ित क्तिल्ला समन्िय सधमधतमा
ले खी पठाउि सक्िेछ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तिम लेखी आएमा क्तिल्ला समन्िय सधमधतले पररषद् िा

प्रदे श समन्िय पररषद्बाि लेखी आए बमोक्तिम िरी पररषद् िा सम्बक्तन्ित प्रदे श समन्िय
पररषद्लाई िािकारी द्वदिु पिेछ।

पररच्छे द-५
वििाद समािाि
२7.

वििाद िआउिे िरी कायासम्पादि ििुा पिे: सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहहरुले आफ्िो

२8.

संघ, प्रदे श तथा अन्तरप्रदे शबीिको वििाद: (१) सं घ र प्रदे शबीि तथा प्रदे श-प्रदे शबीि

अधिकार िेरधभरको कायासम्पादि िदाा वििाद िआउिे िरी सम्पन्न ििुा पिेछ।

कुिै राििीधतक वििाद उत्पन्न भएमा वििाद उत्पन्न भएको धमधतले पन्र द्वदिधभर वििादको

कुिै पिले त्यस्तो वििादको सम्बन्िमा अन्तरप्रदे श पररषद्को सक्तििालयमा धलक्तखत सूििा
द्वदिु पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम सूििा प्राप्त भएमा अन्तरप्रदे श पररषद्को सक्तििालयले

सो पररषद्को अध्यिलाई यथाशीर व िािकारी िराउिु पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तिम िािकारी भएपधछ पररषद्को अध्यिले पररषद्को

बैठक बोलाई सो सम्बन्िमा छलफल िराउिेछ। त्यसरी छलफल िदाा वििाद

समािािको बारे मा धिणाय ििुप
ा ूि ा त्यस्तो वििाद राििीधतक भए िभएको बारे मा धिणाय
ििुा पिेछ।

(४) उपदफा (३) बमोक्तिमको काया ििाको लाधि अन्तरप्रदे श पररषद्ले उपसधमधत

िा कायादल िठि ििा सक्िेछ।

(५) उपदफा (४) बमोक्तिमको उपसधमधत िा कायादलको सं रििा, कायाादेश,

कायाािधि र कायाविधि त्यस्तो उपसधमधत िा कायादल िठि िदााको बखत अन्तरप्रदे श
पररषद्ले धििाारण िरे बमोक्तिम हुिेछ।
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(६) यस दफा बमोक्तिम अन्तरप्रदे श पररषद्ले िाताा, छलफल, परामशा र

मेलधमलापको माध्यमबाि वििादको समािाि ििेछ।

(७) उपदफा (६) बमोक्तिम िाताा, छलफल, परामशा र मेलधमलापबाि वििाद

समािाि िभएमा त्यस्तो वििाद समािाि ििा अन्तरप्रदे श पररषद्ले आिश्यक धिणाय ििा
सक्िेछ।

(८) उपदफा (७) बमोक्तिम भएको धिणाय सम्बक्तन्ित पिले कायाान्ियि ििु,ा

िराउिु पिेछ।

(९) अन्तरप्रदे श पररषद्ले उपदफा (१) बमोक्तिम वििादको सूििा प्राप्त भएको

धमधतले तीि मवहिाधभर वििाद समािाि िररसक्िु पिेछ।

(१०) यस दफामा अन्यर िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि सं घीय सं सद िा

प्रदे श सभामा वििारािीि विषयसँि सम्बक्तन्ित वििादमा उपदफा (७) बमोक्तिम अन्तरप्रदे श
पररषद्ले कुिै धिणाय ििे छै ि।
२9.

सं िैिाधिक इिलासको अधिकार िेरमा प्रधतकूल असर िपिे: (१) यस पररच्छे दमा

ले क्तखएको कुिै कुराले सं वििािको िारा १३७ बमोक्तिमको सिोच्ि अदालतको सं िैिाधिक
इिलासको अधिकार िेरमा प्रधतकूल असर परे को माधििे छै ि।
(२)

सं िैिाधिक ईिलासले सं घ, प्रदे श तथा स्थािीय तह बीिको वििाद समािाि िदाा

कुिै वििादको प्रकृधतबाि त्यस्तो वििादको कुिै विषय आपसी िाताा, परामशा र
मेलधमलापबाि समािाि ििुा उपयुि दे क्तखएमा सोको लाधि

सम्बक्तन्ित पिलाई उक्तित मौका द्वदि र प्रोत्साहि ििा सक्िेछ।
३०.

आिश्यकता अिुसार

अन्तरप्रदे श पररषद्को सक्तििालय: (१) अन्तरप्रदे श पररषद्को सक्तििालय प्रिािमन्री तथा
मक्तन्रपररषद्को कायाालयमा रहिेछ।

(२) अन्तरप्रदे श पररषद्को सक्तििको रुपमा िेपाल सरकारको मुख्य सक्तििले

काया ििेछ।

पररच्छे द-६
विविि
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३१.

संघीय एकाइबीि परामशा तथा सम्पका: (१) यस ऐि बमोक्तिम समन्िय िा अन्तरसम्बन्ि

कायम ििुा पिे विषयमा प्रदे श िा स्थािीय तहले सं घसँि परामशा िदाा िेपाल सरकारको
सम्बक्तन्ित विषयको कायािेर रहेको मन्रालय माफात् ििुा पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम परामशा िररएको विषयमा िेपाल सरकारको

सम्बक्तन्ित मन्रालयले आिश्यक अध्ययि िरी सो विषयको धिरुपण ििेछ।

(३) उपदफा (२) मा िुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधि िेपाल सरकारको

सम्बक्तन्ित मन्रालयले दे हायका विषय विषयित सधमधतमा पेश ििुा पिेछः(क) सािा अधिकारसँि सम्बक्तन्ित विषयको कायाान्ियि,

(ख) अन्य प्रदे श िा स्थािीय तहबीि एकरुपता कायम ििुा पिे कुिै िीधतित
विषय,

(ग) सम्बक्तन्ित मन्रालयबाि समािाि हुि िसक्िे अन्य कुिै विषय।
(4) उपदफा (३) बमोक्तिम पेश भएका विषयमध्ये विषयित सधमधत आफैंले

धिरुपण ििा सक्िे विषय धिरुपण िरी दे हायका विषय भएमा पररषद्समि पेश ििुा
पिेछः-

(क) अन्य प्रदे शमा समेत समन्िय तथा एकरुपता कायम िरी कायाान्ियि ििुा
पिे कुिै िीधतित विषय,

(ख) विषयित सधमधतबाि धिरुपण हुि िसकेका रावष्ट्रय महत्िका अन्य विषय।
(५) उपदफा (२) िा (४) बमोक्तिम िेपाल सरकारको सम्बक्तन्ित मन्रालय िा

विषयित सधमधतले धिरुपण िरी पठाएको विषयको िािकारी पररषद्को सक्तििालयमा
पठाउिु पिेछ।

(६) यस ऐि बमोक्तिम िेपाल सरकारले प्रदे श िा स्थािीय तहसँि समन्िय िा

अन्तरसम्बन्ि कायम ििुा पिे विषयमा िेपाल सरकारको सम्बक्तन्ित मन्रालयले प्रदे श
सरकारको सम्बक्तन्ित मन्रालय िा सम्बक्तन्ित स्थािीय तहसँि सम्पका िरी आिश्यक
व्यिस्था धमलाउिु पिेछ।
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3२.

प्रधतिेदि पेश ििुा पिे: यस ऐि बमोक्तिम आफूले सम्पादि िरे का काम कारबाहीका

सम्बन्िमा प्रदे श समन्िय पररषद् र विषयित सधमधतले पररषद्मा र पररषद्ले सं घीय
सं सदमा िावषाक प्रधतिेदि पेश ििुा पिेछ।

३3.

प्रिधलत कािूि बमोक्तिम हुि:े यस ऐिमा ले क्तखए िधत विषयमा यस ऐि बमोक्तिम र अन्य

३4.

धियम बिाउिे अधिकार: यो ऐि कायाान्ियि ििा िेपाल सरकारले आिश्यक धियमहरु

३५.

खारे िी र बिाउ: (१) स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा १०५ खारे ि

विषयमा प्रिधलत कािूि बमोक्तिम हुिेछ।

बिाउि सक्िेछ।

िररएको छ।

(२) स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा १०५ बमोक्तिम भए िरे का

काम कारबाही यसै ऐि बमोक्तिम भए िरे को माधििेछ ।
४.४ वििेयकमा पररमािाि भएका प्रमुख विषयहरू

विधि धिमााणको िममा सं घीय सं सदले यस वििेयकलाई पाररत ििे अिस्थासम्म िरे का

पररमािािका प्रमुख विषयहरू दे हाय

बमोक्तिम सं िेपमा उल्लेख िररएको छः



ऐिको िाम, प्रस्ताििा र प्रारम्भ हुिे समयमा समेत पररमािाि भएको,



एकल र सािा अधिकारका विषयहरूलाई थप स्पि पाररएको,



प्रदे श तथा स्थािीय तहबाि कायाान्ियि हुिे विषय सम्बन्िमा िस्तुित रुपमा विश्लेषण
िरी यथाथापरक र व्यािहाररक बिाइएको,



आयोििा तिुम
ा ा र कायाान्ियि ििे ियाँ विषय थप िरी आयोििा तिुम
ा ा ििे काममा
सांसदहरूको परामशादायी भूधमका रहिे व्यिस्था राक्तखएको,



कसुरको अिुसन्िाि तथा मुद्दा दायरी सवहत क्तिल्ला अदालतमा पुिरािेदि ििे व्यिस्था
थप िररएको,



तहित सरकारहरू बीिको अन्तरसम्बन्िका आिारहरू पररमािाि िदै व्यािहाररक
बिाइएको,



समन्िय र परामशा ििे कािूिको प्रकाशि र अधभलेख राख्ने व्यिस्था थप िररएको,
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धिदे शि द्वदि सक्िे भन्ने कधतपय विषयहरूलाई सहकाया ििा सक्िे भिी पररमािाि िररएको,



िेपाल सरकारले तोकेको धिकायले सं घ, प्रदे श र स्थािीय कािूिको अध्ययि ििे भन्ने
विषय थप िररएको,



रावष्ट्रय समन्िय पररषद् र प्रदे श समन्िय पररषद्को सं रििा र कायािेरमा समेत पररमािाि
िरी स्पि पाररएको,



तीि तहका एकल िा सािा अधिकारका विषयमा कािूि बिाउँदा वििार ििुप
ा िे
विषयहरूलाई थप स्पि पाररएको,



क्तिल्ला समन्िय सधमधतको भूधमकालाई पवहिाि िरी यसले समन्िय ििे काम र कायाविधि
स्पि पाररएको, आद्वद।
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पररच्छे द … ५

सं घीय संसदमा वििेयकको िस्तुक्तस्थधत
(संघीय संसदको प्रारम्भदे क्तख २०७८ िेठ मसान्तसम्म)
सं घीय सं सदको बैठक प्रारम्भ भएपश्चात् २०७८ िेठ मसान्तसम्मको अिधिमा प्रधतधिधि

सभा तथा रावष्ट्रय सभा दुिैको सातौं अधििेशिसम्म बैठकहरू बसी कायासम्पादि िरे को अिस्था
छ। हाल प्रधतधिधि सभा विघवित (दोस्रो पिक) अिस्थामा रहेको छ। यस अिधिमा सं घीय सं सद
अन्तिात प्रधतधिधि सभा एिं रावष्ट्रय सभामा दताा भई विधभन्न सं सदीय प्रवियामा रहेका वििेयकहरूको

िस्तुक्तस्थधत यस पररच्छे दमा उल्ले ख िररएको छ। वििेयकहरूको क्तस्थधत अधििेशिित,

प्रमाणीकरण भएका, प्रधतधिधि सभामा विघििपधछ धिक्तरिय हुि पुिेका, रावष्ट्रय सभामा वििारािीि
रहेका, प्रस्तुतकतााका आिारमा (सरकारी/िैरसरकारी), तात्पयाका आिारमा (मूल, आक्तित,
सं शोिि, अध्यादे श प्रधतस्थापि आद्वद वििेयक) तथा सं वििाि सं शोिि वििेयक लिायत वििरणलाई

ताधलकाबद्ध एिं क्तिरात्मक रुपमा प्रस्तुत िररएको छ। साथै, सक्तन्ि-सम्िौता अिुमोदि, सक्तम्मलि,
स्िीकृधत िा समथाि सम्बन्िी वििरण पधि प्रस्तुत िररएको छ।

५.१ अधििेशि आिारमा वििेयक, अध्यादे श र सक्तन्ि सम्िौता सम्बन्िी संक्तिप्त िस्तुक्तस्थधत
धस.िं.

वििेयक

1= कूल दताा वििेयक- १२८

2= दताा भएका वििेयकको प्रकार

3= प्रमाणीकरण- ६९

4= वफताा वििेयक- ४

वििरण

-

प्रधतधिधि सभातफा ८७,

-

रावष्ट्रय सभातफा ४१

-

प्रधतधिधि सभातफा ८२ सरकारी / ५ िैरसरकारी ।

-

रावष्ट्रय सभातफा ४० सरकारी / १ िैरसरकारी ।

-

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न भएका ५३ ।

-

रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न भएका १६ ।

-

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न भएका ३ ।

-

रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न भएको १ ।
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5= पधछल्लो

अिस्थामा

सन्दे श

-

सवहत एक सदिबाि अको

प्रधतधिधि सभाबाि रावष्ट्रय सभामा १ ।

-

रावष्ट्रय सभाबाि प्रधतधिधि सभामा ६ ।

6= धमधत २०७८ िेठ ८ मा

-

प्रधतधिधि सभामा ३६ (प्रधतधिधि सभामा कूल दताा

सदिमा पठाइएका वििेयक

प्रधतधिधि सभा विघिि हुँदाका

८७ - प्रमाणीकरण ५३=३४ - वफताा ३ = ३१ -

िखतसम्म सङ्गघीय सं सदमा

रावष्ट्रय सभामा सन्दे श सवहत पठाइएको १ = ३० +

वििारािीि वििेयक- ५५

रावष्ट्रय सभाबाि सन्दे श सवहत प्राप्त ६ = ३६ ।)

-

रावष्ट्रय सभामा १९ (रावष्ट्रय सभामा कूल दताा ४१ प्रमाणीकरण १६ = २५ - वफताा १ = २४ प्रधतधिधि सभामा सन्दे श सवहत पठाइएको ६ = १८
+ प्रधतधिधि सभाबाि सन्दे श सवहत प्राप्त १ = १९
।)

7= प्रधतधिधि

सभा

(३७

धिरिीय,

विघिि

-

भएपश्चात् वििेयकको स्थीधत
वििारािीि)

प्रधतधिधि सभामा वििारािीि ३६ ििा र प्रधतधिधि

सभािारा पाररत िरी रावष्ट्रय सभामा पठाएको १ ििा
िरी कूल ३७ ििा वििेयकहरु िेपालको सं वििािको

१८

िारा १११ (१०) िमोक्तिम धिक्तरिय ।

-

रावष्ट्रय सभामा वििारािीि १९ ििा वििेयकमध्ये

प्रधतधिधि सभाबाि सन्दे श सवहत प्राप्त १ ििा वििेयक
धिक्तरिय

भएकाले

बाँकी

१८

वििारािीि अिस्थामा रहेका ।
8= प्राप्त भएका अध्यादे शहरुको

-

सङ्गख्या- १९ (िारी ३४)

9= दताा

भएका

सक्तन्ि

सम्िौताहरुको सङ्गख्या- १४

ििा

वििेयक

११ ििाको कायािाही समाप्त भएको । सात ििा
अध्यादे शहरु साठी द्वदि िुज्ररे स्ित: धिस्िीय । १६
ििा प्राप्त िभएका र प्रस्तुत हुि बाँकी ।

-

६ ििाको कायािाही समाप्त भएको र बाँकी ८ ििा
पेश िै िभएका ।
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५.२ अधििेशिका आिारमा वििेयकको क्तस्थधत
धस.िं.
1=

अधििेशि
पवहलो

वििेयक

-

प्रारम्भ- ०७४/११/२१

दोस्रो

-

प्रारम्भ- ०७५/१/२३

-

प्रारम्भ- ०७५/९/११

-

प्रारम्भ- ०७६/१/१६

-

प्रारम्भ- ०७६/९/४

प्रारम्भ- ०७७/१/२६
अन्त्य- ०७७/६/१८

प्रमाणीकरण भएका- १८

-

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न-१६

दुिै

-

प्रधतधिधि सभामा दताा- ६

-

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न - २

सभातफा

-

कूल

दताा

कूल

प्रमाणीकरण भएका- १४
दुिै

सभातफा

सभातफा

सङ्गख्या- १७

छै िौं

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न-१०

दुिै

वििेयकको

अन्त्य- ०७६/१२/२४

6=

-

दताा

प्रमाणीकरण भएका- २३

सङ्गख्या- २२

पाँिौं

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न-१८

सभातफा

वििेयकको

अन्त्य- ०७६/६/२

5=

-

दुिै

सङ्गख्या- ३१

िौँथो

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न- ०

वििेयकको

अन्त्य- ०७५/१२/२०

4=

-

कूल

प्रमाणीकरण भएका- ०

सङ्गख्या- ३४

तेस्रो

प्रधतधिधि सभामा दताा- ०

वििेयकको

अन्त्य- ०७५/६/११

3=

-

सङ्गख्या- ०

2=

दुिै सभातफा दताा भएका
वििेयकको

अन्त्य- ०७४/१२/२०

वििरण

दताा

कूल

दताा

कूल

प्रमाणीकरण भएका- ४
दुिै

सभातफा

वििेयकको

सङ्गख्या- २०
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दताा

कूल

रावष्ट्रय सभामा दताा- ०

रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न- ०

प्रधतधिधि सभामा दताा- २६
रावष्ट्रय सभामा दताा- ८

रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न- ६

प्रधतधिधि सभामा दताा- २३
रावष्ट्रय सभामा दताा- ८

रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न -४

प्रधतधिधि सभामा दताा- १७
रावष्ट्रय सभामा दताा- ५

रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न - २
रावष्ट्रय सभामा दताा- ११

रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न - २

प्रधतधिधि सभामा दताा- १४
रावष्ट्रय सभामा दताा- ६

सातौं

7=

(रावष्ट्रय

मार)

सभाको

-

-

०७७/९/५ मा विघिि
सातौं (प्रधतधिधि सभाको

-

प्रारम्भ-

-

मार)

२०७७/११/२३

सभातफा

सङ्गख्या- ४

अन्त्य- ०७७/९/२६
प्रधतधिधि सभा

दुिै

वििेयकको

प्रारम्भ- ०७७/९/१७

-

प्रमाणीकरण भएका- १०
दताा

कूल

प्रमाणीकरण भएका- ०
दताा वििेयकको कूल
सङ्गख्या- ०

प्रमाणीकरण भएका- ०

अन्त्य-

-

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न - ७
रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न - ३
प्रधतधिधि

सभाको

अधििेशिमा प्रस्तुत ििे िरी
दताा- १

-

रावष्ट्रय सभामा दताा- ३
प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न-०

रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न – ०
प्रधतधिधि सभामा दताा- ०
रावष्ट्रय सभामा दताा- ०

प्रधतधिधि सभामा उत्पन्न - ०
रावष्ट्रय सभामा उत्पन्न - ०

२०७८/०१/०६

(प्रधतधिधि सभा २०७७
फािुि

११

मा

मा

दोस्रो

पुिस्थापिा भई २०७८
/०२/०८

पिक विघिि ।)

५.३ अधििेशिित रुपमा दताा वििेयकको िामािली
धस.िं.

प्रथम अधििेशिमा दताा भएका वििेयकहरु

1.

-

कुिै पधि वििेयक दताा भएिि् ।

धस.िं.
2.

दोस्रो अधििेशिमा दताा भएका वििेयकहरु
1=

सािािधिक सुरिा ऐि, २०४६ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक,
२०७५

2=

िेपाल सरकारको अथा सम्बन्िी प्रस्तािलाई कायाान्ियि ििा बिेको वििेयक,
२०७५
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सातौं

3=

विधियोिि वििेयक, २०७५

4=

राष्ट्र ऋण उठाउिे वििेयक‚ २०७५

5=

ऋण तथा िमाित (बाइसौं सं शोिि) वििेयक, २०७५

6=

रावष्ट्रय सभा सदस्यको धििाािि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

7=

सं घीय सं सदका महासक्तिि, प्रधतधिधि सभाका सक्तिि तथा रावष्ट्रय सभाका
सक्तििको पाररिधमक, सेिाको शता र सुवििा सम्बन्िमा व्यिस्था ििा
बिेको वििेयक

8=

ले खापरीिण सम्िन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक, २०७५

9=

रावष्ट्रय क्तिवकत्सा क्तशिा वििेयक, २०७५ (वफताा)

10=

रावष्ट्रय क्तिवकत्सा क्तशिा वििेयक, २०७५

11=

बीमा सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको वििेयक

12=

धििृिभरण कोष सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

13=

उपभोिा सं रिण सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको
वििेयक, २०७५

14=

िेपाल िािररकता ऐि, २०६३ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

15=

सुरक्तित मातृत्ि तथा प्रििि स्िास्थ्यको अधिकार सम्बन्िमा व्यिस्था ििा
बिेको वििेयक

16=

राहदािीसम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको वििेयक,
२०७५

17=

भुिािी तथा फस्यौि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक, २०७५

18=

ििस्िास्थ्य सेिा सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

19=

आिासको अधिकार सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक, २०७५

20=

खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभ ुताको अधिकारको सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक, २०७५

21=

िैयक्तिक िोपिीयताका सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

22=

भूमी सम्बन्िी ऐि, २०२१ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

23=

अधििाया तथा धिशुल्क क्तशिाको सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक, २०७५

24=

रोििारीको हक सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

25=

िातीय भेदभाि तथा छु िाछु त (कसुर र सिाय) ऐि, २०६८ लाई सं शोिि ििा बिेको
वििेयक, २०७५
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26=

सामाक्तिक सुरिा सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक, २०७५

27=

प्रशासकीय अदालत वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

28=

बेपिा पाररएका व्यितको छािविि, सत्य ििरूपण तथा मेलममलाप
आयोि (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

29=

अपाङ्गता भएका व्यितको अधिकार सम्बन्िी (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय

सभामा उत्पक्ति)
30=

िातािरण सं रिण (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
31=

सं किापन्न िन्यिन्तु तथा ििस्पतीको अन्तराावष्ट्रय व्यापार धियन्रण
(पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०५७ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

32=

ु ी सं वहता सम्बन्िी केही िेपाल ऐिलाई सं शोिि ििे वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय
मुलक

सभामा उत्पक्ति)

33=
34=

अपराि पीधडत सं रिण वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
बालबाधलका सम्बन्िी वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

धस.िं.
3.

तेस्रो अधििेशिमा दताा भएका वििेयकहरु
1=

िीििाशक विषादी व्यिस्थापि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

2=

पारमाणविक तथा रे धडयोिमी पदाथाको सुरक्तित तथा शाक्तन्तपूणा प्रयोि सम्बन्िमा
व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

3=

केही िेपाल ऐिलाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

4=

रावष्ट्रय पररियपर तथा पञ्जीकरणको सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

5=

िेपालको सं वििाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई सं शोिि ििा बिेको
वििेयक

6=

लोक सेिा अयोि सम्बन्िी कािूिलाइ सं शोिि र एकीरण ििा बिेको वििेयक

7=

विशेष आधथाक िेर ऐि, २०७३ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

8=

भुउपयोि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

9=

िेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादि ििे कायाको सञ्चालि सुपरीिेिण र समन्िय
सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

10=

शाक्तन्त र सुरिा कायम ििे सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

11=

कमािारी समायोिि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

12=

सङ्घीय धििामती सेिाको िठि, सञ्चालि र सेिाका शता सम्बन्िमा व्यिस्था ििा
बिेको वििेयक
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13=

सूििा प्रविधिको सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

14=

आधथाक कायाविधि तथा विक्तिय उिरदावयत्ि सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक

15=

सेफिाड्सा, एन्िी-डक्तम्पङ्ग तथा काउण्िरभेधलङ्ग सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक

16=

विदे शी लिािी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण
ििा बिेको वििेयक

17=

सािािधिक-धििी सािेदारी तथा लिािी सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

18=

रावष्ट्रय प्राथधमकता प्राप्त आयोििाको िततर
धिमााण तथा विकासका सम्बन्िमा
ु
व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

19=

रावष्ट्रय सुरिा पररषद्को काम, कताव्य र अधिकार सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक

20=

प्रहरी कमािारीलाई िेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोिि ििे सम्बन्िमा
व्यिस्था ििा बिेको धबिेयक

21=

औद्योधिक व्यिसाय विकास प्रधतष्ठाि ऐि, २०५३ लाई सं शोिि ििा बिेको धबिेयक

22=

भूधम सम्बन्िी ऐि, २०२१ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

23=

औद्योधिक व्यिसाय सम्बन्िी प्रिधलत कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको
वििेयक

24=

प्रदेश लोकसेिा आयोि (आिार र मापदण्ड धििाारण) वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय

सभामा उत्पक्ति)
25=
26=

विज्ञापि (धियमि ििे वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

ज्येष्ठ िािररक सम्बन्िी (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

27=

िािररक लिािी कोष (दोस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

28=

बेपिा पाररएका व्यक्तिको छािबीि, सत्य धिरुपण तथा मेलधमलाप आयोि (दोस्रो
सं शोिि) वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

29=
30=

रावष्ट्रय खेलकुद विकास वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

क्तशिा सम्बन्िी केही िेपाल ऐि सं शोिि ििे वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
31=

धस.िं.

प्रमाण (दोस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
िौंथो अधििेशिमा दताा भएका वििेयकहरु
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4.

1=

औद्योधिक व्यिसाय सम्बन्िी प्रिधलत कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको
वििेयक

2=

रावष्ट्रय मािि अधिकार आयोि ऐि, २०६८ लाई सं शोिि ििा बिेको
वििेयक

3=

रािस्ि ि ुहािि (अिुसन्िाि तथा धियन्रण) ऐि, २०५२ लाई सं शोिि ििा बिेको
वििेयक

4=

िि सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको वििेयक

5=

िातािरण सं रिण सम्बन्िी कािूिलाइ सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको
वििेयक

6=

खािेपािी तथा सरसफाइ सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

7=

धबरुिा सं रिण ऐि, २०६४ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

8=

बीउ धबिि ऐि, २०४५ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

9=

आधथाक िषा २०७६/०७७ को सेिा र कायाको लाधि सं घीय सक्तञ्चत

कोषबाि केही रकम खिा ििे र विधियोिि ििे सम्बन्िमा व्यिस्था ििा
बिेको वििेयक
10=

िेपाल सरकारको अथा सम्बन्िी प्रस्तािलाई कायाान्ियि ििा बिेको
वििेयक

11=

राष्ट्र ऋण उठाउिे अधिकारको व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

12=

ऋण तथा िमाित ऐि, २०२५ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

13=

मदि भण्डारी विज्ञाि तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक

14=

सािािधिक ऋण व्यिस्थापि सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको
वििेयक

15=

बैंङ्क तथा वििीय सं स्था सम्बन्िी ऐि, २०७३ लाई सं शोिि ििा बिेको
वििेयक

16=

िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

17=

धितोपर सम्बन्िी ऐि,२०६३ लाई सं शोिि ििा बिेक वििेयक

18=

सं घ, प्रदेश र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यिस्थापि) वििे यक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
19=
20=

िूठी वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

िेपाल मीधडया काउन्सील वििेयक, २०७५ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
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21=

िेपाल इक्तन्िधियररङ्ग पररषद् (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
22=

काठमाडौं उपत्यका सािािधिक यातायात (व्यिस्थापि) प्रािीकरण वििेयक, २०७६(रावष्ट्रय

सभामा उत्पक्ति)
धस.िं.
5.

पाँिौं अधििेशिमा दताा भएका वििेयकहरु
1=

कारािार सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीरण ििा बिेको वििेयक

2=

पशु स्िास्थ्य तथा पशु सेिा पररषद् सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
वििेयक

3=

सै धिक ऐि, २०६३ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

4=

िाँिा खेतीलाई धियमि तथा व्यिस्थापि ििा बिेको वििेयक

5=

धिकासी पैठारी सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको
वििेयक

6=

प्रधतस्पिाा प्रिद्धाि तथा बिार सं रिण ऐि, २०६३ लाई सं शोिि ििा
बिेको वििेयक

7=
8=
9=
10=

िीधत अिुसन्िाि प्रधतष्ठाि वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
िेपाल विशेष सेिा वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
रे ल्िे वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

योिमाया आयुिेद विश्वविद्यालय वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
11=

अक्तख्तयार दुरुपयोि अिुसन्िाि आयोि (ते स्रो सं शोिि) वििेयक, २०७६(रावष्ट्रय

सभामा उत्पक्ति)
12=

भ्रिािार धििारण (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
13=
14=

अध्यािमि वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

िेपाल िािररक उड्डयि प्राधिकरण वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
15=
16=
17=

धस.िं.

िेपाल हिाई सेिा प्राधिकरण वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
अिुिमि तथा मुल्याङ्कि वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
तथ्याङ्क वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

छै िौं अधििेशिमा दताा भएका वििेयकहरु
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6.

1=

िेपालको सं वििािलाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

2=

आधथाक िषा २०७७/७८ को सेिा र कायाको लाधि सङ्गघीय सक्तञ्चत

कोषबाि केही रकम खिा ििे र विधियोिि ििे सम्बन्िमा व्यिस्था ििा
बिेको वििेयक
3=

िेपाल सरकारको अथा सम्बन्िी प्रस्तािलाई कायाान्ियि ििा बिेको
वििेयक

4=

राष्ट्र ऋण उठाउिे वििेयक, २०७७

5=

ऋण तथा िमाित (िौबीसौं सं शोिि) वििेयक

6=

केही अध्यादे श खारे ि िरी िेपाल ऐिको साविकको व्यिस्था ििाउिे
अध्यादे श, २०७७ लाई प्रधतस्थापि ििा बिेको वििेयक

7=

सािािधिक खररद ऐि¸ २०६३ लाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

8=

भन्सार सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण ििा बिेको वििेयक

9=

किाा सूििा सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको वििेयक

10=

पोखरा स्िास्थ्य विज्ञाि प्रधतष्ठाि ऐि, २०७२ लाई सं शोिि ििा बिेको
वििेयक

11=

िेपालको सं वििािलाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

12=

िेपालको सं वििािलाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

13=

िेपालको सं वििािलाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

14=

िेपालको सं वििािलाई सं शोिि ििा बिेको वििेयक

15=

स्िाण्डडा िाप र तौल (पािौं सं शोिि) वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
16=
17=

प्रत्यायि (एविधडिे शि) वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

प्रधतधलवप अधिकार (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
18=

सामाक्तिक सुरिा (प्रथम सं शोिि) वििेयक, २०७७ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
19=

अधभलेख सं रिण (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७७ (रावष्ट्रय सभामा

उत्पक्ति)
20=

धस.िं.

विद्युत वििेयक, २०७७ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

सातौं (रावष्ट्रय सभाको मार अधििेशि) अधििेशिमा दताा भएका वििेयकहरु
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7.

1=

सामाक्तिक सुरिा सुरिा ऐि, २०७५ लाई सं शोिि र एकीरण ििा बिेको
वििेयक

2=
3=
4=

सािािधिक सेिा प्रसारण वििेयक, २०७७ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
सुरिण मुिण सम्बन्िी वििेयक, २०७७ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

खाद्य स्िच्छता तथा िुणस्तर वििेयक, २०७७ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
सातौं (प्रधतधिधि सभाको मार अधििेशि) अधििेशिमा दताा भएका
वििेयकहरु

कुिै पधि वििेयक दताा भएिि् ।

५.४ अधििेशिित रुपमा प्रमाणीकरण भएका वििेयकहरू
धस.
िं.

1=

धस.
िं.

2=

अधििेशि

वििेयक

प्रथम

-

अधििेशि
दोस्रो

१.

पाररत

कुिै पधि वििेयक पाररत र प्रमाणीकरण भएिि् ।

वििेयक

पाररत

अधििाया तथा धिशुःल्क

प्र.०७५/५/३०

क्तशिा सम्बन्िी वििेयक,

रा.०७५/५/३१

२०७५
२.

रा.०७५/५/२९

अपराि पीधडत सं रिण

प्र.०७५/५/३१

वििेयक, २०७५
३.

प्रमाणीकरण

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको

अधिकार सम्बन्िी (पवहलो
सं शोिि) वििेयक,

रा.०७५/५/२६
प्र.०७५/५/३०

प्रमाणीकरण

०७५/६/२

०७५/६/२

०७५/६/२

२०७५
४.

आिासको अधिकार

प्र.०७५/५/२९

सम्बन्िी वििेयक,

रा.०७५/५/३१

२०७५
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०७५/६/२

धस.
िं.

अधििेशि

वििेयक
५.

पाररत
प्र.०७५/५/२९

उपभोिा सं रिण

रा.०७५/५/३१

वििेयक, २०७५
६.

ऋण तथा िमाित

प्र.०७५/३/१८

(बाइसौं सं शोिि)

रा.०७५/३/२६

खाद्य अधिकार तथा खाद्य

प्र.०७५/५/२९

वििेयक, २०७५
७.

सम्प्रभुता सम्बन्िी

रा.०७५/५/३१

वििेयक, २०७५
८.

ििस्िास्थ्य सेिा वििेयक,
२०७५

९.

िातीय भेदभाि तथा

प्र.०७५/५/२९

रा.०७५/५/३१
प्र.०७५/५/३०

छु िाछु त (कसूर र

सिाय) (पवहलो सं शोिि)

रा.०७५/५/३१

प्रमाणीकरण

०७५/६/२
०७५/३/३
२

०७५/६/२

०७५/६/२

०७५/६/२

वििेयक, २०७५
१०. बालबाधलका

रा.०७५/५/३०

सम्बन्िी

प्र.०७५/५/३१

वििेयक, २०७५

११. बेपिा

०७५/६/२

पाररएका व्यक्तिको

छािधबि, सत्य धिरुपण

रा.०७५/३/१७

तथा मेलधमलाप आयोि

प्र.०७५/३/१८

(पवहलो सं शोिि)

०७५/३/२
०

वििेयक, २०७५
१२. भूधम

सम्बन्िी (सातौं

प्र.०७५/५/३०

सं शोिि) वििेयक,

रा.०७५/५/३१

२०७५
१३. राष्ट्र

प्र.०७५/३/१८

ऋण उठाउिे

रा.०७५/३/२६

वििेयक, २०७५
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२०७५/६/
२

०७५/३/३
२

धस.
िं.

अधििेशि

वििेयक

१४. आधथाक
१५. रावष्ट्रय

पाररत

वििेयक, २०७५

सभा सदस्य

प्र.०७५/३/१५

धििाािि वििेयक,

रा.०७५/३/८

२०७५

१६. रोििारीको

हक सम्बन्िी

वििेयक,२०७५

१७. िातािरण

सं रिण (पवहलो

सं शोिि) वििेयक,

रा.०७५/५/३१
रा.०७५/५/२२

प्र.०७५/३/१५

१८. विधियोिि

रा.०७५/३/२५

वििेयक,२०७५
िोपधियता

प्र.०७५/५/३०

सम्बन्िी वििेयक,

रा.०७५/५/३१

२०७५
२०. सं घीय

प्र.०७५/५/२९

प्र.०७५/५/३१

२०७५

१९. िैयक्तिक

-

प्रमाणीकरण
०७५/३/३
२

०७५/३/२
०

०७५/६/२

०७५/६/२
०७५/३/३
२

०७५/६/२

सं सदका

महासक्तिि, प्रधतधिधि
सभाका सक्तिि तथा

प्र.०७५/३/१५

रावष्ट्रय सभाका सक्तििको

रा.०७५/३/१८

पाररिधमक, सेिाको शता

०७५/३/२
०

र सुवििा सम्बन्िी
वििेयक,२०७५
२१. सामाक्तिक

प्र.०७५/५/३०

सुरिा

रा.०७५/५/३१

वििेयक,२०७५

२२. सािािधिक

सुरिा (तेस्रो

प्र.०७५/४/३०

सं शोिि) वििेयक,

रा.०७५/५/३१

२०७५
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०७५/६/२

०७५/६/२

धस.
िं.

अधििेशि

वििेयक
२३. सुरक्तित

पाररत

मातृत्ि तथा

प्रििि स्िास्थ्य अधिकार
वििेयक, २०७५

धस.
िं.

3=

अधििेश

वििेयक

ि

तेस्रो

1=

2=

कमािारी समायोिि वििेयक,

4=

०७५/११/१

रा.०७५/११/१५
प्र.०७५/११/१८
प्र.०७५/९/२९

२०७५

रा.०७५/११/१४

िेपालको सं वििाि अिुकूल

प्र.०७५/१०/२९

प्र.०७५/११/१८

बिाउि केही िेपाल ऐिलाई

रा.०७५/११/१५

प्रदे श लोकसेिा आयोि (आिार

रा.०७५/११/१२

२०७५

बेपिा पाररएका व्यक्तिको

छािविि, सत्य धिरुपण तथा
मेलधमलाप आयोि (दोस्रो

सं शोिि) वििेयक, २०७५
7=

प्र.०७५/११/३
प्र.०७५/११/३

र मापदण्ड धििाारण) वििेयक,
6=

प्रमाणीकरण

केही िेपाल ऐि सं शोिि ििे

धििृतभरण कोष वििेयक,

भुिािी तथा फस्यौि वििेयक,
२०७५

प्र.०७५/११/१८
प्र.०७५/११/२९
रा.०७५/१२/४

रा.०७५/१२/१०
प्र.०७५/१०/२३
प्र.०७५/९/२९

रा.०७५/१०/२९
प्र.०७५/११/१४
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०७५/६/२

पाररत

रा.०७५/११/८

सं शोिि ििे वििेयक,२०७५
5=

रा.०७५/५/३१

२०७५

वििेयक, २०७५
3=

प्र.०७५/५/२९

प्रमाणीकरण

०

०७५/११/१
९

०७५/१२/४

०७५/११/१
९

०७५/१२/१
५

०७५/१०/२
५

०७५/१२/४

8=

ु ी सं वहता सम्बन्िी केही
मुलक
िेपाल ऐि\लाई सं शोिि ििे
वििेयक, २०७५

9=

रावष्ट्रय क्तिवकत्सा क्तशिा वििेयक,
२०७५

10=

ले खापररिण वििेयक, २०७५

11= विदे शी

लिािी तथा प्रविधि

12= विशेष

आधथाक िेर (पवहलो

हस्तान्तरण वििेयक, २०७५
सं शोिि) वििेयक, २०७५

13= सङ्किापन्न

िन्यिन्तु तथा

ििस्पधतको अन्तररावष्ट्रय व्यापार
धियन्रण (पवहलो सं शोिि)

4=

०७५/११/१

प्र.०७५/११/६

०७५/१२/१

प्र.०७५/१२/४

०७५/१२/१

प्र.०७५/११/१६

०७५/१२/१

रा.०७५/१०/१७
रा.०७५/१२/४
रा.०७५/१२/८
रा.०७५/१२/४
रा.०७५/६/१०
प्र.०७५/९/२९

०
५
३
३

०७५/११/१
०

०७५/१२/१

वििेयक

पाररत

प्रमाणीकरण

1=

आधथाक वििेयक, २०७६

2=

ऋण तथा िमाित वििेयक,

3=

प्र.०७६/३/१०

रा.०७६/३/२४
प्र.०७६/३/१०

रा.०७६/३/२४

िीििाशक विषादी

प्र.०७५/११/६

रा.०७५/१२/४

२०७५ (सं शोिि सवहत)
4=

रा.०७५/१२/४

२०७६

व्यिस्थापि वििेयक,

प्र.०७६/५/३

रा. २०७५-६-११

प्रशासकीय अदालत

प्र.२०७६-४-२८

वििेयक,२०७५
5=

प्र.०७५/१०/११

प्र.०७५/११/२९

अधििेशि
िौंथो

०७६/१/२

सािािधिक-िीक्ति सािेदारी तथा
लिािी वििेयक, २०७५

धस.िं.

प्र.०७५/१२/१०

रा.०७५/११/२

वििेयक,२०७५
14=

रा.०७५/६/७

रा. २०७६-५-३०

भू-उपयोि वििेयक, २०७५
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प्र.०७५/११/२६

रा.०७५/१२/१०

३

०७६/३/३०
०७६/३/३०

०७६/५/१३

०७६/६/@$

०७६/५/६

धस.िं.

अधििेशि

वििेयक

पाररत

प्रमाणीकरण

प्र.०७६/४/२१
6=

राष्ट्र ऋण उठाउिे वििेयक,
२०७६

7=

विधियोिि वििेयक, २०७६

8=

विज्ञापि (धियमि ििे)

प्र.०७६/३/१०

रा.०७६/३/२४
प्र.०७६/५/१२

रा. ०७६/५/३०

िातािरण सं रिण वििेयक,
२०७६

10=

रा.०७६/३/२४

रा. ०७५/१२/१०

वििेयक,२०७५
9=

प्र.०७६/३/१०

प्र.०७६/४/२६

रा.०७६/५/२६
प्र.०७६/६/१

आधथाक कायाविधि तथा

वििीय उिरदावयत्ि वििेयक,
२०७६

प्र.०७६/५/३

रा.०७६/६/१
प्र.०७६/६/२

०७६/३/३०
०७६/३/३०

०७६/&/*

०७६/६/२४

०७६/६/२४

प्र.०७५/६/१०

सन्दे श सवहत वफताा
11=

राहदािी वििेयक, २०७६

०७६/२/६

प्र.०७६/५/२६

०७६/६/२७

रा.०७६/५/३१
प्र.०७६/६/२

12=

सेफिाडास, एन्िी-डम्पीङ तथा
काउन्िरभेधलङ्ग
२०७६

13=

14=

िि

वििेयक,

प्र.०७६/४/३

रा.०७६/६/१
प्र.०७६/६/२
प्र.०७६/५/५

वििेयक, २०७६

रा.०७६/५/२६
प्र.०७६/६/१

रावष्ट्रय पक्तञ्जकरण वििेयक,
२०७६

प्र.०७६/५/१०

रा.०७६/५/३१
प्र.०७६/६/२
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०७६/६/२७

०७६/६/२७

०७६/१०/२८

धस.िं.

अधििेशि

वििेयक
15=

पाररत

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी

(काया सञ्चालि, सुपररिेिण
र समन्िय) वििेयक,

प्रहरी कमािारी समायोिि
वििेयक, २०७६

17=

5=

अधििेशि
पाँिौं

औद्योधिक व्यिसाय

पाररत

रािस्ि ि ुहािि (अिुसन्िाि
सं शोिि) वििेयक, २०७६
औद्योधिक व्यिसाय विकास
प्रधतष्ठाि (पवहलो सं शोिि)
वििेयक, २०७६

3=

प्र.०७६/५/२२

रा.०७६/९/२४
प्र.०७६/४/२३

रा.०७६/१०/२२
प्र.०७६/११/२३
रा.०७६/४/२२

प्रमाण (दोस्रो सं शोिि)

प्र.०७६/११/३

वििेयक, २०७६
4=

प्र.०७६/६/२

रा.०७६/६/१

तथा धियन्रण) (पवहलो
2=

रा.०७६/५/३१
प्र.०७६/५/१८

वििेयक
1=

रा.०७६/५/२५
प्र.०७६/५/३

भूमी सम्बन्िी (आठौं

वििेयक, २०७६
धस.िं.

प्र.०७६/४/२६
प्र.०७६/६/१

सं शोिि) वििेयक, २०७६
18=

रा.०७६/५/२५
प्र.०७६/६/१

२०७६
16=

प्र.०७६/४/२६

रा.०७६/१२/६

क्तशिा सम्बन्िी केही िेपाल
ऐि सं शोिि ििे

रा. २०७६-५-१३

प्र.२०७६-११-१४
रा. २०७६-१२-४

वििेयक,२०७५
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प्रमाणीकरण

०७६/१०/२८

०७६/१०/२८

०७६/१०/२८

०७६/१०/२८
प्रमाणीकरण

०७६/१०/२८

०७६/१२/७

०७७/२/२०

०७७/३/११

धस.िं.
6=

अधििेशि
छै िौं

वििेयक
1=

पाररत

िेपालको सं वििाि (दोस्रो
सं शोिि) वििेयक,

रा.०७७/३/४

२०७७
2=

रा. ०७६/४/१६

रावष्ट्रय खेलकुद विकास

प्र.०७६/११/२१

वििेयक, २०७७
3=

4=

रा. ०७७/२/७

रे धडयोिमी पदाथा (उपयोि

रा.०७६/१२/३

२०७७

प्र.०७७/२/१४

विधियोिि

प्र.२०७७-२-२८
रा. २०७७-३-४

5=

आधथाक वििेयक,२०७७

6=

राष्ट्र ऋण उठाउिे

प्र.२०७७-२-३२
रा. २०७७-३-८

प्र.२०७७-२-३२

वििेयक २०७७

रा. २०७७-३-८

ऋण तथा िमाित

प्र.२०७७-२-३२

(िौधबसौं सं शोिि)

रा. २०७७-३-८

वििेयक, २०७७
8=

प्र.०७६/१०/२९

तथा धियमि) वििेयक,

वििेयक,२०७७

7=

प्र.०७७/२/३१

प्रमाणीकरण

०७७/३/४

०७७/३/११

०७७/३/११

०७७/३/१५
०७७/३/१५
०७७/३/१५

०७७/३/१५

केही अध्यादे श खारे ि िरी
िेपाल ऐिको साविकको

प्र.२०७७-२-३२

व्यिस्था ििाउि बिेको

अध्यादे शलाई प्रधतस्थापि

रा. २०७७-३-८

०७७/३/१५

ििे वििेयक, २०७७
9=

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह
(समन्िय तथा

अन्तरसम्बन्ि) वििेयक,
२०७७
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रा. २०७६-१०-६
प्र. २०७७-३-९

रा. २०७७-३-१८

०७७/३/१३

10=

िािररक लिािी कोष

रा. २०७५-१०-४

२०७७

रा. २०७७-३-१८

(दोस्रो सं शोिि) वििेयक,

धस.िं.
1=

अधििेशि

प्र. २०७७-३-९

वििेयक

1.

2.

3.

पाररत

प्रमाणीकरण

सातौं (रावष्ट्रय सभाको मार)

-

-

-

सातौं (प्रधतधिधि सभाको मार)

-

-

-

५.५ अधििेशिित रुपमा संघीय सं सदमा प्राप्त अध्यादे श
धस.िं.

०७७/३/१३

अधििेशि
पवहलो

पवहलो
पवहलो

दताा धमधत

अध्यादे श
िेपिा पाररएका व्यक्तिको छािविि, सत्य

2074-12-९

धिरुपण तथा मेलधमलाप आयोि (पवहलो

अिस्था
स्िीकृत

सं शोिि) अध्यादे श, २०७४

रावष्ट्रय सभा सदस्यको धििाािि
2074-12-१२

सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको अध्यादे श,

स्िीकृत

रावष्ट्रय क्तिवकत्सा क्तशिा अध्यादे श,

स्िीकृत

२०७४
2074-12-15

दोस्रो

२०७४

रावष्ट्रय सभा सदस्यको धििाािि
2075-01-21

4.

सम्बन्िी वििरण

सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको अध्यादे श,

स्िीकृत

रावष्ट्रय क्तिवकत्सा क्तशिा अध्यादे श,

स्िीकृत

२०७५
5.

दोस्रो

2075-01-21

दोस्रो
6.

२०७५

बेपिा पाररएका व्यक्तिको छािधबि, सत्य
2075-01-23

धिरुपण तथा मेलधमलाप आयोि ऐि,
२०७१ लाई सं शोिि ििा बिेको
अध्यादे श, २०७५
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स्िीकृत

दोस्रो

सं घीय सं सदका महासक्तिि, प्रधतधिधि
सभाका सक्तिि तथा रावष्ट्रय सभाका
2075-01-23

7.

सक्तििको पाररिधमक सेिाका शता र

स्िीकृत

सुवििा सम्बन्िमा व्यिस्था ििा बिेको
अध्यादे श
तेस्रो

कमािारी समायोिि सम्बन्िमा व्यिस्था
2075-९-९

8.

ििा बिेको अध्यादे श

छै िौं

०७७-१-२६
केही अध्यादे शलाई खारे ि िरी ऐिको
2077-01-24

9.

स्िीकृत

साविकको व्यिस्थालाई ििाउि बिेको
अध्यादे श

मा पेश भई

०७७-०२-०६
मा दुिै

सदिबाि
स्िीकृत

छै िौं

राष्ट्रपधतले वफताा
धलई सकेको

2077-01-26

10.

राििीधतक दल सम्बन्िी ऐि, २०७३
लाई सं शोिि ििा बिेको अध्यादे श

हुँदा

िािकारीको

प्रयोििका लाधि
मार पेश
िररएको

छै िौं

राष्ट्रपधतले वफताा
धलई सकेको

2077-01-26

11.

सं िैिाधिक पररषद् सम्बन्िी ऐि, २०६६
लाई सं शोिि ििा बिेको अध्यादे श

हुँदा

िािकारीको

प्रयोििका लाधि
मार पेश
िररएको

12.

सातौं

-

तेिाि तथा अन्य घातक रासायधिक
पदाथा (धियमि) अध्यादे श, २०७७
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सातौं
13.

सातौं
14.

15.

16.

17.

सातौं
सातौं
सातौं
सातौं

18.

-

-

-

-

19.

फौिदारी कसूर तथा फौिदारी
अध्यादे श, २०७७

प्रारम्भ भएको

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (काया

साठी द्वदि िुज्ररे

(पवहलो सं शोिि) अध्यादे श, २०७७

कार िहुदै स्ित:

सञ्चालि, सुपररिेिण र समन्िय)

स्िीकार/अस्िी
धिस्िीय ।

औषधि (तेस्रो सं शोिि) अध्यादे श,
२०७७

यौि वहं साविरुद्धको केही ऐिलाई
सं शोिि ििे अध्यादे श, २०७७

सामाक्तिक सुरिा (पवहलो सं शोिि)
अध्यादे श, २०७७

सं िैिाधिक पररषद् (काम, कताव्य,

अधिकार र कायाविधि) सम्बन्िी (पवहलो
सं शोिि) अध्यादे श, २०७७

बेपिा पाररएका व्यक्तिको छािधबि, सत्य
०७७-११-१८

अधििेशि

कायाविधिसम्बन्िी केही ऐि सं शोिि ििे

धिरुपण तथा मेलधमलाप आयोि (तेस्रो
सं शोिि) अध्यादे श, २०७७

(०७७-१०-२३ मा िारी)

प्रधतधिधि सभाको
सातौं

अधििेशिको

पवहलो बैठकमा
पेश भएि ।

२०७८/०२/२६ सम्ममा प्राप्त भई िसकेका १५ ििा अध्यादे शहरु
धस.िं.

अध्यादे श

िारी धमधत

1=

यौि वहं साविरुद्धको केही ऐिलाई सं शोिि ििे अध्यादे श, २०७८

2=

फौिदारी कसूर तथा फौिदारी कायाविधिसम्बन्िी केही ऐि

०७८-०१-२१

औषधि (तेस्रो सं शोिि) अध्यादे श, २०७८

०७८-०१-२१

सं शोिि ििे अध्यादे श, २०७८
3=
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०७८-०१-२१

सं िैिाधिक पररषद् (काम, कताव्य, अधिकार र कायाविधि) सम्बन्िी

०७८-०१-२१

5=

सामाक्तिक सुरिा (पवहलो सं शोिि) अध्यादे श, २०७८

०७८-०१-२१

6=

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (काया सञ्चालि, सुपररिेिण र

०७८-०१-२१

तेिाि तथा अन्य घातक रासायधिक पदाथा (धियमि) अध्यादे श,

०७८-०१-२१

8=

रे ल अध्यादे श, २०७८

०७८-०१-२२

9=

शपथ सम्बन्िी अध्यादे श, २०७८

०७८-०२-०६

10=

कोधभड-१९ सङ्गकि व्यिस्थापि अध्यादे श, २०७८

०७८-०२-०६

11=

िेपाल िािररकता (पवहलो सं शोिि) अध्यादे श, २०७८

०७८-०२-०९

12=

आधथाक अध्यादे श, २०७८

०७८-०२-१५

13=

विधियोिि अध्यादे श, २०७८

०७८-०२-१५

14=

राष्ट्र ऋण उठाउिे अध्यादे श, २०७८

०७८-०२-१५

15=

स्िास्थ्यकमी तथा स्िास्थ्य सं स्थाको सुरिा सम्बन्िी (पवहलो

०७८-०२-२३

4=

(पवहलो सं शोिि) अध्यादे श, २०७८

समन्िय) (पवहलो सं शोिि) अध्यादे श, २०७८
7=

२०७८

सं शोिि) अध्यादे श, २०७८

५.६ संघीय सं सदमा दताा सक्तन्ि/सम्िौता सम्बन्िी वििरण
सङ्गघीय

सं सदमा

१४

ििा

अिुमोदि/क्तस्िकृधत/सक्तम्मलि भएका र
बाँकी रहेका छि् ।

सक्तन्ि/सम्िौता

दताा

भएकोमा

६

ििा

मार

प्रधतधिधि सभा विघिि भएका कारण ८ ििा पेश हुि

पेश हुि बाँकी ८ ििा सक्तन्ि/सम्िौताहरुको वििरण
सन्िी/सम्िौताहरुको वििरण
धस.िं.
1.

सन्िी/सम्िौताको िाम

दताा धमधत/िम्बर

वितरण धमधत

िेपाल सरकार र अमेररकी सहयोि

०७६-०३-३०/१

०७६-३-३१

धिकाय

Millennium

Corporation बीि

Challenge

भएको

सहायता सम्िौतापर

अधििेशि

अिुदाि

(Millennium

Challenge Compact)
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िौंथो

– (सािारण बहुमतबाि अिुमोदिको लाधि)
– (अथा मन्रालय)

– प्रस्तुत िै िभएको ।
2.

विश्व पयािि सं िठि (World Tourism
Organization, UNWTO) को

०७६-०४-०१/२

०७६-४-१

िौंथो

०७६-०४-०५/३

०७६-४-५

िौंथो

०७६-०४-०६/४

०७६-४-६

िौंथो

०७६-१०-०४/१

०७६-१०-५

पाँिौं

वििािको िारा ३८ सं शोिि

सम्बन्िी प्रस्ताि (A/RES/521(XVII)

– (सािारण बहुमतबाि समथािको लाधि)
–

(परराष्ट्र मन्रालय)

– प्रस्तुत िै िभएको ।
3.

सुक्खा

बन्दरिाह

सम्बन्िी

अन्तरसरकारी

सम्िौता

(Intergovernmental Agreement on

Dry Ports)-आरिणको प्राििाि रहेको
–

(सािारण बहुमतबाि अिुमोदिको

लाधि)
–

(उद्योि, िाणीज्य तथा आपूधता

मन्रालय)
–
4.

प्रस्तुत िै िभएको ।

योिो अधभसन्िीको दोहा सं शोिि

(Doha Amendment to the Kyoto
Protocol)
–

(सङ्घीय

सं सदमा

प्रयोििको लाधि)
–
–
5.

पेश

ििे

(िि तथा िातािरण मन्रालय)

पेश िै िभएको ।

िेपाल

सरकार

सरकारबीि

सम्पन्न

र

बङ्गलादे श

भएको

िै ि

करािाि मुक्ति तथा वििीय छल
धिरोिसम्बन्िी सम्िौता (Agreement
for the Avoidance of Double
Taxation and The Prevention of
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Fiscal Evasion

with Respect to

Taxes on Income)
– (सङ्घीय

सं सदमा

प्रयोििको लाधि)

पेश

ििे

– (अथा मन्रालय)

– पेश िै िभएको ।
6.

िेपाल तथा िििादी िणतन्र िीि

बीि फौिदारी विषयमा पारस्पररक
कािूिी

सहायता

सम्बन्िी

०७६-१०-०४/२

०७६-१०-५

पाँिौं

०७६-१०-०३/३

०७६-१०-६

पाँिौं

०७६-१०-०८/४

०७६-१०-८

पाँिौं

सक्तन्ि

(TREATY BETWEEN THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA AND NEPAL
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MATTERS)
– (सङ्घीय

सं सदमा

प्रयोििको लाधि)
–

(कािूि,

न्याय

माधमला मन्रालय)

पेश
तथा

ििे
सं सदीय

– पेश िै िभएको ।
7.

िेपाल सरकार तथा िििादी िीि
सरकारबीिको

सीमा

व्यिस्थापि

प्रणाली
सम्बन्िी
सम्िौता
(Agreement
Between
The
Government of Nepal and The
Government of The People's
Republic of China on The Boundary
Management System)
–

(सङ्घीय

सं सदमा

प्रयोििको लाधि)
–
–
8.

पेश

ििे

(परराष्ट्र मन्रालय)

पेश िै िभएको ।

दृविविहीि, दृवि िमता न्यूि भएका

िा मुद्वित िस्तु हेि ा असमथाहरुका
लाधि

प्रकाक्तशत

रििासम्मको

पहुँिलाई सहिीकरण ििे माराकेश
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सन्िी, २०१३ (Marrakesh Treaty to
Facilitate Access to Published
Works for Persons Who are Blind,
Visually Impaired or Otherwise
Print Disabled, 2013
– आरिणको प्राििाि रहेको

– (सािारण बहुमतबाि अिुमोदिको

लाधि

– (सं स्कृधत,

पयािि तथा िािररक

उड्डयि मन्रालय)

– अिुमोदि िै िभएको ।

सं घीय सं सदबाि अिुमोदि/सक्तम्मलि/स्िीकृधत भएका ६ ििा सक्तन्िसम्बन्िी वििरण
धस.िं
.

अधििेशि

1=

दोस्रो
2=

दोस्रो

अिुमोदि/क्तस्िकृत

सक्तन्ि
अन्तराावष्ट्रय आतङ्किाद, अन्तरदे शीय सङ्गद्वठत

अपराि र अिैि लािू औषि कारोबारविरुद्ध
सहयोि सम्बन्िी धबमस्िे क महासक्तन्ि

अन्तराावष्ट्रय हिाई पररिहि विषयक धिक्तश्चत

धियमहरु एवककरण ििे सम्बन्िमा व्यिस्था
ििा बिेको महासक्तन्ि

3=

दोस्रो

िैविक

विवििता

आिुिंक्तशक

उपयोिबाि

समन्यावयक
अधभसक्तन्ि

स्रोतमा
हुिे

महासक्तन्ि
पहुँि

लाभको

बाँडफाँड
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तथा

अन्तिात

धतिको

पारदशी

सम्बन्िी

र

िायोिा

प्र.२०७५-५-४

रा. २०७५-५-२६
प्र.२०७५-५-७

रा. २०७५-५-२९

प्र.२०७५-५-१२

रा. २०७५-५-२६

4=

दोस्रो

परमाणविक विज्ञाि तथा प्रविधि सम्बन्िी
अिुसन्िाि, विकास र ताधलमका लाधि

रा. २०७५-६-१०

शाक्तन्त विश्वविद्यालय स्थापिा ििे सम्बन्िी

प्र.२०७५-६-९

सम्पन्न िेरीय सहयोि सम्िौता, २०१७
5=

दोस्रो

6=

पाँिौं

प्र.२०७५-६-२

अन्तराावष्ट्रय सम्िौता

रा. २०७५-६-११

ु
बहुरावष्ट्रय सं िद्वठत अपरािविरुद्धको सं यि
राष्ट्र

सं घीय

बेिविखि,

महासक्तन्ि

खास

बालबाधलकाको

िरी

अन्तिात

मवहला

बेिविखि

मािि

र

तथा

ओसारपसारको रोकथाम, दमि तथा सिाय
ििे

सम्बन्िमा

आले ख

व्यिस्था

भएको

रा. २०७६-१०-५

प्र.२०७६-११-२९

पूरक

५.७ प्रधतधिधि सभा विघििपश्चात् धिक्तरिय भएका वििेयकहरूको वििरण
1.

शाक्तन्त र सुरिा वििेयक, २०७५- (िृह मन्रालय)

2.

रावष्ट्रय प्राथधमकताप्राप्त आयोििाको िततर
धिमााण तथा विकास सम्बन्िी वििेयक, २०७५
ु
- (प्रिािमन्री तथा म.प. कायाालय)

3.
4.

रावष्ट्रय सुरिा पररषद् वििेयक, २०७५

रावष्ट्रय मािि अधिकार आयोि (पवहलो सं शोिि) वििेयक,२०७५ - प्रिािमन्री तथा म.प.

कायाालय
5.
6.

- (रिा मन्रालय)

किाा सूििा वििेयक, २०७७

- (अथा मन्रालय)

पोखरा स्िास्थ्य विज्ञाि प्रधतष्ठाि (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६ - (स्िास्थ्य तथा

ििसङ्गख्या मन्रालय)

- (उद्योि, िाक्तणज्य तथा आपूधता मन्रालय)

7.

धिकासी पैठारी (धियमि) वििेयक, २०७६

8.

प्रधतरपिाा प्रिद्धाि तथा बिार सं रिण (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६

- (उद्योि, िाक्तणज्य तथा आपूधता मन्रालय)

9.

सै धिक (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६ - (रिा मन्रालय)

10.

सािािधिक खररद (दोस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७७

कायाालय)
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- (प्रिािमन्री तथा म.प.

11.
12.

- (अथा मन्रालय)

भन्सार वििेयक, २०७७

िेपाल धमधडया काउक्तन्सल वििेयक, २०७५(रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)- (सञ्चार तथा सूििा

प्रविधि मन्रालय)
13.

काठमाडौं उपत्यका सािािधिक यातयात (व्यिस्थापि) प्राधिकरण वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय

सभामा उत्पक्ति)

(रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

14.

िीधत अिुसन्िाि प्रधतष्ठाि वििेयक, २०७६

15.

धबरुिा सं रिण (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७५

विकास मन्रालय)

- (कृवष तथा पशुपंिी

बीउ धबिि (दोस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७५

- (कृवष तथा पशुपंिी विकास मन्रालय)

18.

बीमा वििेयक, २०७५ - (अथा मन्रालय)

-(अथा सधमधत)

19.

सं घीय धििामती सेिा वििेयक, २०७५

16.
17.

िेपाल विशेष सेिा वििेयक, २०७६

सधमधत)

20.

(रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

-(सङ्गघीय माधमला...मन्रालय)

-(राज्य व्यिस्था

सूििा प्रविधि सम्बन्िी वििेयक, २०७५ -(सञ्चार तथा सूििा प्रविधि मन्रालय) -(विकास तथा

प्रविधि सधमधत)

21.

िेपाल इक्तन्िधियररङ्ग पररषद् (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६ (रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)
-(विकास तथा प्रविधि सधमधत)

22.

सािािधिक ऋण व्यिस्थापि वििेयक, २०७६- (अथा मन्रालय)

-(अथा सधमधत)

23.

बैङ्क तथा वििीय सं स्था सम्बन्िी (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६

-(अथा मन्रालय)

24.

िेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७६ - (अथा मन्रालय)

-(अथा सधमधत)

25.

कारािार वििेयक, २०७६

-(अथा सधमधत)

26.

-(िृह मन्रालय) -(राज्य व्यिस्था सधमधत)

पशु स्िास्थ्य तथा पशु सेिा पररषद् वििेयक, २०७६- (कृवष तथा पशुपंिी विकास

मन्रालय)
27.

धितो पर सम्बन्िी (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६- (अथा मन्रालय)

सधमधत)
28.
29.

ज्येष्ठ िािररक सम्बन्िी (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७५

(रावष्ट्रय सभामा उत्पक्ति)

मदि भण्डारी विज्ञाि तथा प्रविधि विश्वविद्यालय वििेयक, २०७६ (क्तशिा, विज्ञाि तथा प्रविधि

मन्रालय)
30.

-(अथा

खािेपािी तथा सरसफाइ वििेयक, २०७६ -(खािेपािी मन्रालय) -(विकास तथा प्रविधि

सधमधत)
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31.

िेपाल िािररकता (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७५- (िृह मन्रालय)

व्यिस्था सधमधत)
32.
33.

-(राज्य

िाँिा खेती (व्यिस्थापि) वििेयक, २०७६(िैरसरकारी वििेयक/शेरबहादुर तामाङ)

िेपालको सं वििाि (दोस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७७ (िैरसरकारी वििेयक/लक्ष्मणलाल कणा र

रािेन्ि प्रसाद िे ष्ठ)
34.

िेपालको सं वििाि (दोस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७७ (िैरसरकारी वििेयक/उमाकान्त िौिरी,

ु ाल िौिरी, क्तिरलेखा यादि, िधमता िौिरी , अधभषेक
अमरे शकुमार धसंह, पद्मिारायण िौिरी, तेिल
प्रताप शाह र प्रद्वदप धिरी)
35.
36.
37.

िेपालको सं वििाि (दोस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७७ (िैरसरकारी वििेयक/दुिाा पौडेल)
िेपालको सं वििाि (दोस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७७ (िैरसरकारी वििेयक/प्रेम सुिाल)
लोक सेिा आयोि वििेयक, २०७५

सभामा उत्पक्ति)

-(प्रिािमन्री तथा म.प. कायाालय) (प्रधतधिधि

५.८ रावष्ट्रय सभामा वििारािीि वििेयकहरू
1.

रे ल्िे वििेयक, २०७६

2.

योिमाया आयुिेद विश्वविद्यालय वििेयक, २०७६

3.

भ्रिािार धििारण (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६

4.

अक्तख्तयार दुरुपयोि अिुसन्िाि आयोि (तेस्रो सं शोिि) वििेयक, २०७६

5.

अध्यािमि वििेयक, २०७६

6.

िेपाल िािररक उड्डयि प्राधिकरण वििेयक, २०७६

7.

िेपाल हिाई सेिा प्राधिकरण वििेयक, २०७६

8.

तथ्याङ्क वििेयक, २०७६

9.

अिुिमि तथा मुल्याङ्कि वििेयक, २०७६

10.

स्िाण्डडा िाप र तौल (पािौं सं शोिि) वििेयक, २०७६- (उद्योि, िाक्तणज्य तथा

आपूधता मन्रालय)
11.

प्रत्यायि (एविधडिे शि) वििेयक, २०७६ - (उद्योि, िाक्तणज्य तथा आपूधता

मन्रालय)
12.

प्रधतधलवप अधिकार (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७६ - (संस्कृधत, पयािि तथा िािररक

उड्डययि मन्रालय)
13.

सामाक्तिक सुरिा (प्रथम सं शोिि) वििेयक, २०७७- (िैरसरकारी

वििेयक/प्रकाश पन्थिारा दताा)
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14.

अधभलेख सं रिण (पवहलो सं शोिि) वििेयक, २०७७- (संस्कृधत, पयािि तथा िािररक

उड्डययि मन्रालय)
15.

- (उिाा, िलस्रोत तथा धसंिाई

विद्युत वििेयक, २०७७

मन्रालय)
16.

सािािधिक सेिा प्रसारण वििेयक, २०७७

मन्रालय)
17.

सुरिण मुिण सम्बन्िी वििेयक, २०७७

- (सञ्चार तथा सूििा प्रविधि

खाद्य स्िच्छता तथा िुणस्तर वििेयक, २०७७

- (कृवष तथा पशुपन्छी विकास

मन्रालय)
18.

- (सञ्चार तथा सूििा प्रविधि

मन्रालय)

५.९ वििेयकको ितामाि िस्तुक्तस्थधत

प्रधतधिधि सभा र रावष्ट्रय सभामा दताा भएका
वििेयकहरूको वििरण

८७ (68%)

४१
(32%)
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प्रधतधिधि सभा
रावष्ट्रय सभा

प्रमाणीकरण भएका र अन्य वििेयकको वििरण

५९ ििा

प्रमाक्तणकरण भएका

46%

६९ ििा

अन्य

54%

दताा भएका मध्ये सरकारी र िैरसरकारी वििेयकको
वििरण

१२२ (95%)

६ (5%)

सरकारी

वििेयक

िैरसरकारी
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वििेयक

अधििेशिित आिारमा सं घीय सं सदमा दताा र पाररत
वििेयकको वििरण

३५
३०
२५
२०
१५
१०
५
०

३४

३१

२३
१४

२२
१८ १७

२०

४

००

दताा

१०

४

०

पाररत

अधििे श िित आिारमा दताा वििे य क
४०
३५
३०

८

२५

८

२०

५

१५

२६

१०

२३

०
पवहलो

११

१७

५
०

६

६
दोस्रो

तेस्रो

िौथो

प्रधतधिधि सभा

पािौँ
रावष्ट्रय सभा
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१४

छै िौँ

३
१

सातौँ

वििेयकहरूको ितामाि अिस्था
१८ (14%)

६९ (54%)

३७ (29%)

४ (3%)
सभामा वििारािीि

धिक्तरिय
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वफताा

प्रमाक्तणकरण

पररच्छे द … ६

समस्या, सुिाि तथा धिरकषा
६.१ समस्या तथा सुिाि
विधि धिमााण धिकै िै सं िेदिशील, ि ुिौतीपूणा र प्रवियाित काया हो। यो कायाले स्रोत,

सािि एिं समयको यथेि माि िदाछ। कािूिको मस्यौदा धििााररत ढाँिामा िररिु पदाछ। सावहत्य

ले खि िस्तो िभई यो एक िविल एिं प्राविधिक विषय हो। सुिारको िुञ्जायस हरे क िेर र
कायामा रहिे भएिस्तै विधि धिमााणका िेरमा पधि हुन्छ। सुिारका लाधि हाल प्रिधलत मस्यौदाको
स्िरुप, भाषाित पि, मस्यौदाको िरणमा सरकारिाला पिहरूलाई अधिकाधिक समािेश िराउिे
पि, ियाँ कािूि धिमााणको सम्बन्िमा सम्बक्तन्ित विद्यमाि कािूिहरूको परीिण ििुप
ा िे

अिस्था/व्यिस्था, िािररकको िारणा/प्रधतविया, कािूि कक्तिको कायाान्ियियोग्य हुिेछ भिी

पूिप
ा रीिण िा सम्भाव्यता अध्ययि एिं सो कािूिले पािे सामाक्तिक, सांस्कृधतक, राििीधतक, आधथाक
लिायतका पिहरूको अध्ययि विश्लेषण अपेिाकृत रूपमा भएको पाइँदैि। वयिै सैद्धाक्तन्तक एिं

व्यािहाररक समस्याहरू विधि धिमााणको प्रवियामा रहेका छि्। विधि धिमााणको सं सदीय प्रवियामा

पधि सुिार ििुा पिे पिहरू रहेका छि्। विितको तुलिामा धिरन्तर केही सुिार भए तापधि विधि
धिमााणको सम्बन्िमा समविित रुपमा समस्याको पवहिाि िदै असल कािूि धिमााणका अभ्यासलाई
थप परररकृत ििा/िराउि आिश्यक दे क्तखन्छ।

िेपालको सन्दभामा सं घीय विधि धिमााण प्रवियामा दे क्तखएका केही प्रमुख समस्या एिं
सुिािहरूलाई दे हाय बमोक्तिम उल्लेख िररएको छः


विधि धिमााणको सम्पूणा अधिकार सं सदमा रहन्छ, यद्यवप अधिकांश वििेयकहरू सरकारी

वििेयकको रुपमा सरकारीबाि मस्यौदा भई आउिे प्रिलिले िदाा मस्यौदाकै िरणमा
वििायकहरूको िारणा/दृविकोण समािेश िहुि पधि सक्छ। िसले िदाा वििेयकमाधथ

िेरैभन्दा िेरै सं शोििहरू पिे र समय पधि िेरै लाग्िे दे क्तखन्छ। तसथा मस्यौदाको िरणमा
िररिे छलफलहरुमा समेत वििायकहरूको सं लग्िता आिश्यक छ।


सारभूत पिमा समेत प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि अन्तिात कािूि बिाउि अधिकार

हस्तान्तरणका लाधि माि भई आउिे र सं सदले पधि लिकतापूिक
ा स्िीकार िरे बाि
धियमािली, विधियमािली, धिदे क्तशका, कायाविधि, आद्वद आिश्यकताभन्दा बढी िै बन्ने िरे को
र यस्तो प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि अन्तिात बिेका कधतपय कािूिहरू मूल कािूि (Parent

Law) को मिसाय ( mens rea) एिं ममा र उद्देश्य विपरीत हुिे िरी समेत बिाइएको
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दे क्तखन्छ। यस सम्बन्िमा वििावयकाले आिश्यक ध्याि द्वदि िरुरी छ। साथै प्रत्यायोक्तित
व्यिस्थापिका आिारमा बिेका कािूिको परीिण र धििरािीको दायरा फरावकलो बिाउि
िरुरी छ।


वििेयक दताा ििे िममा आधथाक विप्पणी, प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि सम्बन्िी विप्पणी,
व्याख्यात्मक विप्पणी आद्वदलाई सभाका धियमािलीको ममा अिुरुप उल्लेख ििरी अस्पि
एिं िोलमिोल रुपमा उल्लेख िररिे भएबाि र वििेयकहरूमा थुप्रै भाषाित एिं सं रििाित
रुिीहरू हुिे िरे को पाइन्छ। एकरुपता कायम िरी सुिार ििा िरुरी छ।



िैरसरकारी वििेयक ििन्य रुपमा दताा हुिे िरे का छि्। त्यस्ता वििेयकसम्बन्िमा
सरकारको स्पि दृविकोण, वििायकहरूको अग्रसरता, सभाका धियमािलीमा अस्पिता,

सक्तििालयको स्पि िीधत, सं रििा, ििशक्ति र अन्य स्रोत साििमा न्यूिता रहिु आद्वद
् स्रोत र सािािको प्रिन्ि िदै समसामवयक रुपमा सक्तििालयबाि यो सेिा
समस्या हुि।
प्रदाि ििा आिश्यक छ साथै िीधतित रुपमा स्पिता आिश्यक छ।


विधि धिमााण प्रवियामा सूििा प्रविधिको प्रयोि न्यूि रहेको तथा विधि धिमााण सम्बन्िमा
मुद्वित प्रधतहरूको प्रयोि अत्याधिक रहेकोले धमतव्यवयता कायम ििा तथा दोहोरोपिा
आउि िद्वदि, रुविहरू न्यूिीकरण ििा सूििा प्रविधिको अधिक प्रयोि अपररहाया छ।
मस्यौदा वििेयकको प्राधप्त एिं विधभन्न प्रवियाहरूमा आधिकाररकता एिं सुरिाका लाधि
digital हस्तािरको प्रयोि िररिु पदाछ।



प्रधतधिधि सभा तथा रावष्ट्रय सभामा व्यिस्थापि कायाविधि सम्बन्िमा अकारण फरक…फरक
प्राििाि पाइन्छि्। िस्तैः दताा भएको वििेयक वितरणपश्चात् वििेयक प्रस्तुत ििा अिुमधत
माग्िे सूििाको विरोिको सूििा द्वदिे अिधि प्रधतधिधि सभा र रावष्ट्रय सभामा फरक…फरक
रहेको, रावष्ट्रय सभातफा वििेयक दताा भएको दुई द्वदिधभर सदस्यलाई वितरण ििुप
ा िे र

वितरण भएको पाँि द्वदिधभर विरोिको सूििा द्वदि सक्िे व्यिस्था छ यद्यवप सरकारी
वििेयक दताा भएको पाँि द्वदिपश्चात् पररपक्ि हुिे र सभामा प्रस्तुत ििा सवकिे हुन्छ।
सभाका धियमािलीहरूमा समाि खालका कायालाई समाि खालका व्यिस्थाहरु िदाा
कायान्ियिमा सहिता आउँछ।


विधि धिमााणको िममा वििेयकहरूमाधथ ििताको प्रधतविया धलिे प्राििाि सभाका

धियमािलीहरूमा रहे तापधि सो प्राििाि खासै प्रयोिमा िल्याइएको (हालसम्म अदालतको
अिहेलिा सम्बन्िी वििेयक मारै सो प्रवियामा िएको) दे क्तखन्छ। त्यसैले विधि धिमााणमा

ििताको सहभाधिता अधभिृवद्ध िरी व्यािहाररक तथा कायाान्ियियोग्य कािूि धिमााणका

लाधि सं सदमा पेश भएका िितासँि प्रत्यि सरोकार राख्ने वििेयकहरूको सन्दभामा
ििताको प्रधतविया धलि उपयुि हुिे भएकाले सूििा प्रविधिको अधिकतम प्रयोि िरी
ििताको राय प्रधतविया धलि उपयुि हुन्छ ।
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वििेयकको व्याख्यात्मक विप्पणी दफाहरूको विस्तृत विप्पणीको रुपमा िभई अस्पि र
अमूता रुपमा उल्लेख िररिे, कधतपय अिस्थामा दफा यथास्िरुपमा पुिले खिको काम मारै

हुिे िरे को पाइन्छ। ममा अिुरुपको व्याख्यात्मक विप्पणी हुि आिश्यक छ। वििेयकको

दफाको सन्दभालाई विस्तृत तथा सुस्पि ििााले कािूिको व्याख्यालाई समेत सहयोि
पुर्याउदछ। तसथा, व्याख्यात्मक विप्पणीलाई कािूिकै अङ्गको रुपमा स्थावपत ििुा पछा।
साथै यसको उक्तित अधभलेखांकि समेत हुिपु दाछ।


आधथाक विप्पणीमा िावषाक अिुमाधित खिा लाित तथा पिके खिा लाित अिुमाि विस्तृत

रुपमा उल्ले ख हुि ु पिेमा सो हुिे िरे को दे क्तखदै ि। विस्तृत आधथाक विप्पणी अधििाया
उल्लेख िररिु पदाछ।


वििेयकको अििारणाका बारे मा सं सद सदस्यहरूलाई िािकारी प्रदाि ििा सो वििेयकसँि
सम्बक्तन्ित अििारणापरसमेत वििेयकको मस्यौदाका साथमा सं लग्ि ििुप
ा िे उपयुि
दे क्तखन्छ।



वििेयक प्राप्त भएपश्चात् तुरून्तै दताा ििे अभ्यासले िदाा वििेयकमा रहेका िक्तल्त
कमिोरीले समेत विधि धिमााणको िममा समस्या धसिािा ििे दे क्तखएकोले सक्तििालयमा
वििेयक प्राप्त भएपश्चात् सम्बक्तन्ित प्रस्तुतकताा मन्रीको हस्तािर भएको सक्कल प्रधत प्राप्त

भए िभएको, वितरणका लाधि आिश्यक सम्पूणा प्रधत र विद्युतीय प्रधत प्राप्त भए िभएको,

कािूि बमोक्तिम वििेयकमा सं लग्ि हुि ु पिे वििरण, वििेयकको रीत, ढाँिा, सं रििा

लिायतका पिहरुको िाँि परीिणको लाधि दुई द्वदिको समयाििी राक्तख परीिण पश्चात
दताा ििे प्रणालीको विकास ििुा उपयुि दे क्तखन्छ।


वििेयकमा हुिे कधमकमिोरी/रुविले आिुषंधिक सुिारको आिश्यकता बढे को पाइन्छ।
तसथा वििेयक मस्यौदा िदाा यसतफा अि बढी ध्याि केक्तन्ित हुि आिश्यक छ।



केही िेपाल ऐिलाई सं शोिि ििे वििेयकले िेरै कािूिहरूलाई एकैपिक सं शोिि ििे

प्राििाि राखी आउिे भएकोले सं सद सदस्यलाई सो वििेयकमा रहेका प्राििािहरू र

मूल ऐिका प्राििािहरूको तुलिात्मक अध्ययि/विश्लेषण ििुा पदाा प्राविधिक िविलता
दे क्तखएको, यस्ता वििेयकले ऐिमा सं शोिि ििा पिे कधतपय दफाहरू छु िाउिे समेत
िरे को दे क्तखएकोले यस्ता प्रकृधतका वििेयकलाई सकेसम्म धिरुत्सावहत िररिु पदाछ।


लामो समय लिाएर तयार िररएको वििेयकमाधथ विस्तृत अध्ययि/छलफल िरी ७२
घण्िाधभरै सं शोिि प्रस्ताि पेश ििा ि ुिौतीपूणा हुन्छ । यसथा वििेयकमाधथको सं शोििको
सूििा द्वदिे समयािधि सम्बन्िी हालको व्यिस्थामा पुिरािलोकि आिश्यक छ।



सं घीय सं सदबाि वििेयक पाररत हुि ु अक्तघ दुिै सदिमा तोवकएका प्रविया/िरणहरू
अधििाया पुरा ििुा पिे हुन्छ। प्रधतधिधि सभामा उत्पक्ति भएको वििेयकलाई सन्दे श सवहत

रावष्ट्रय सभामा पठाएपश्चात् सो सभाले दुई मवहिाधभर सम्पूणा प्रविया पुरा िरी प्रधतधिधि
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सभामा

वफताा पठाउिु पिे सं िैिाधिक व्यिस्था छ। सो अिधिको िणिा कसरी ििे

भन्ने सम्बन्िमा स्पि व्यिस्था धियमािलीमा िभएकोले उत्पन्न हुिे द्विवििा अन्त्य ििा
अधििेशि ििले को अिधिलाई िणिा ििे/िििे सम्बन्िमा कािूिमा स्पि व्यिस्था हुि
िरुरी छ।


कािूि धिमााण सम्बन्िमा अन्तराावष्ट्रय एिं रावष्ट्रय अभ्यास, सै द्धाक्तन्तक एिं व्यािहाररक

पिहरू, सभाको धियमािलीका प्रिन्िहरू, सदस्यहरूले पुर्याउिु पिे र पुर्याउि सक्िे
योिदाि लिायतका वििेयक मस्यौदाका प्राविधिक पिहरूमा समेत सांसद सदस्यहरूको
िमता अधभबृवद्ध िदाा असल विधि धिमााणको अभ्यास अिलम्बि ििा सवकन्छ।


कािूि धिमााणका लाधि आिश्यक पिे अध्ययि तथा सन्दभा सामग्रीको अभाि रहेको तथा

ु हरूमा िररएका अध्ययि अिुसन्िािात्मक प्रधतिेदिको अध्ययि ििे पररपािी
अन्य मुलक
समेत न्यूि रहेको अिस्था छ। यस विषयमा यथाशीर व ध्याि िाि िरुरी छ।


कािूि तिुम
ा ा द्वदग्दशाि तथा मापदण्डमा समसामवयक पररमािाि िभएकोले सं घीयताको
ममा अिुरुप तत्काल पररमािाि हुि आिश्यक छ।



वििेयकमाधथ सरोकारिालाहरूसँि छलफलका िममा िास्तविक सरोकारिालाहरूको

पवहिाि िरी छलफलको दायरालाई अि फरावकलो पादै यस्ता कायािमहरूका लाधि
सक्तििालयलाई विधियोिि भएकै स्रोत साििको प्रयोि ििुा पिे दे क्तखन्छ।


दताा भएका कधतपय वििेयकहरू वििावयकी प्रवियामा अक्तघ बढाउिका लाधि सरकारी
पिले सवियता िदे खाउँदा दताा भएर वितरणमा िएका

र विधभन्न िरणमा रहेका

वििेयकहरू प्रवियामा अक्तघ िबढ्दा लितमा दे क्तखिे र सं सद एिं सक्तििालयको धिस्कृयता
भए िस्तो दे क्तखिे (िुि िास्तबमा होइि) भएकोले वििेयकलाई अक्तघ बढाउि सम्बक्तन्ित

मन्रीले कायाव्यिस्था परामशा सधमधत तथा सं घीय सं सद सक्तििालयसँि समन्िय ििा
आिश्यक दे क्तखन्छ।
६.२ धिरकषा
कािूिको महत्ि यसको उपयोधितामा प्रदक्तशत
ा हुन्छ। समाि धिरन्तर विकधसत हुँदै िाँदा

कािूिको िेर (Scope) र यसको आयाम (Dimension) पधि िधमक विस्ताररत हुन्छ। आद्वदम

समाि होस् िा उिरआिुधिक समाि कािूि त्यो समािलाई धिदे क्तशत, धियक्तन्रत तथा सञ्चालि

ििे आिारभूत औिार (Instrument) हो। यसको अक्तस्तत्ि मािि सभ्यता िधतकै पूरािो र यसको
उपक्तस्थधत मािि अक्तस्तत्ि रहँदासम्मै रहिेछ।

आिुधिक समयमा कािूि सामान्य अिुशासिका धियमहरू मार िभएर राज्य र

िािररकबीि अधिकार र दावयत्ि धसिािा ििे प्रमुख आिार पधि हो। विधिको शासि (Rule of
212

Law) मा कािूिभन्दा माधथ कोही पधि िहुिे भएकोले यसको स्थाि सिोच्ि हुन्छ। कािूिमा
मौधलकतासँिै िधतशीलता हुि ु िै यसको खास विशेषता हो। कािूि आफैमा विकधसत िभई प्रथा,

परम्परामा िधमक रुपमा स्तरोन्नती हुिे, आन्तररक आिश्यकता, बाह्य दबाब िा प्रधतवियाका

आिारमा प्रिवद्धात हुिे विषय पधि हो। कािूिले शासिलाई बैिता द्वदन्छ भिे कािूि स्ियं को
िैिता (Legitimacy) यसको धिमााणको स्िीकृत प्रवियाको Duely Adoption एिं िािररकको
सिास्िीकायाताले धििाारण िदाछ। कािूि आिश्यकताित रुपमा सािि (Means) र पररणामित
रुपमा साध्य (Ends) हो।

कािूि बिाउिे अधिकार सािाभौम िािररकको हो िुि धििााििको माध्यममाफात्

ििप्रधतधिधिहरूमा हस्तान्तरण भएको हुन्छ। धििााक्तित ििप्रधतधिधिहरूको सं योिि (Composition)

िै व्यिस्थावपका/वििावयका हो। यो सिोच्ि, सामथ्यािाि एिं प्रत्यि िािररक अिुमोद्वदत धिकाय
हो। Jeen Louis De Lolme का अिुसार “Parliament can do everything except make a man a

woman and a woman a man” भन्ने मान्यता सं सदीय शासि प्रणालीमा बारम्बार उद्धरण िररन्छ।
कािूि बुझ्िु पछा भन्ने मान्यताले कािूि बिाउिे विधि पधि बुझ्ि िरूरी हुन्छ। कािूि

ँ ाहुदै पधि असल कािूिमा हुिपु िे
् िविल हुद
र कािूि धिमााण विधि दुिै िविल विषयिस्तु हुि।

िुण र िररर मारै िभएर मिसाय पधि स्पि र असल हुि आिश्यक छ। कािूि र कािूि धिमााण

विधि एउिा कला पधि हो। यो कलामा स्पिता (सारभूत र कायाविधिित), पारदक्तशत
ा ा, दू रदक्तशत
ा ा
लिायत लेखि प्रस्तुधत समेत सरल हुिपु िे अपेिा िररएको हुन्छ।

कािूि धिमााणको िममा सं सदमा वििेयक प्रस्तुत, छलफल, पररमािाि, पाररत लिायतका धिक्तश्चत
ँ ै ि त्यस्तो कािूि Just, Fair,
िरणहरु पूरा िररएको हुन्छ । भधिन्छ, कािूि धिमााण िरे र मार हुद
Reasonable & Applicable पधि हुि ु पदाछ । सं सदमा विधि धिमााण (अभ्यास र अिस्था) विषयक
यस अध्ययिको िममा कािूि धिमााण प्रवियामा केही समस्या पवहिाि िररएको छ ।
वििेयकको साथमा सं लग्ि हुि ु पिे आधथाक विप्पणी, प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि विप्पणी र
व्याख्यात्मक विप्पणीमा सदिका धियमािली बमोक्तिम प्रस्िसँि खुलाउिु पिे वििरणहरु िखुलाइिु,
धछिो आिश्यक पिे कधतपय कािूिका लाधि वढलो िरी वििेयक दताा िरी हतारमा कािूि धिमााण
(Hasty Legislation) िररिु, पयााप्त छलफलवििा हतारमा वििेयक पाररत िदाा छोिो अिधिमै
सं शोिि वििेयक ल्याउिु पिे अिस्था रहिु, ऐिमै व्यिस्था ििुा पिे सारभूत विषयहरुमा समेत
प्रत्यायोक्तित व्यिस्थापि अन्तिात धियमािलीमै व्यिस्था ििे िरी ल्याइएका वििेयक यथास्िरुपमै
पाररत हुि,ु ऐि कायाान्ियिको लाधि धियमािली, कायाविधि, धिदे क्तशका सबै बिाउि सक्िे िरी
आिश्यकताभन्दा बढी िै अधिकार प्रत्यायोिि हुि,ु वििेयकमा ििताको प्रधतविया (Public
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opinion) र विज्ञहरुको राय सुिाि अपेक्तित मारामा धलि िसवकिु, सं सद सदस्यले िाहेमा
सं िैिाधिक व्यिस्थाको अिीिमा रही िैरसरकारी वििेयक ल्याउि वििेयक तिुम
ा ा सम्बन्िी कािूिी
र सं स्थाित सं यन्रबारे स्पिता िरहिु, विधि धिमााण सम्बन्िमा सं सद सदस्य र सक्तििालयका
कमािारीहरुको िमता अधभिृवद्धका लाधि आिश्यक प्रक्तशिणको कमी रहिु, दुई सदिका
धियमािलीहरुमा विधि धिमााणका िममा अपिाउिु पिे सामान्य प्रवियामा समेत एकरुपता
िदे क्तखिु, दुई सदिबीि बेलाबखत समन्ियको कमी दे क्तखिु, कािूि धिमााण िस्तो िविल र प्राविधिक
ु ा साथसाथै विधि
कायामा सं लग्ि हुि ु पिे सक्तििालयका ििशक्तिमा उत्प्रेरणाको कमी हुिक
धिमााणको िममा िररएका छलफल/अधभलेखहरुको उक्तित सं रिणको अभाि लिायतका विविि
कारणहरुले विधि धिमााण प्रविया प्रभावित हुिे िरे को दे क्तखन्छ ।
सं िैिाधिक धिकायहरुका साथै कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्रालयमाफात् िेपाल
सरकारका सबै मन्रालयहरुलाई परािार िरी वििेयकको मस्यौदामा स्पि खुलाउिु पिे कािूिी
व्यिस्थाको कडाईका साथ पररपालिाका लाधि ध्यािाकषाण िराउिे, विशेष पररक्तस्थधतमा बाहेक
हतारमा कािूि धिमााण ििे कायालाई धिरुत्सावहत ििा व्यिस्थावपका र सरकारको िेतत्ृ िबीि
आपसी सं िाद, समन्िय र सहकाया ििे, दुई सदिबीि वििेयकका सम्बन्िमा अस्पिता र
असमिदारी उत्पन्न िहोस् भन्नका लाधि दुिै सदिबीि धियधमत रुपमा आपसी सं िाद र छलफल
एिं समन्िय ििे लिायतका कायाहरु तत्कालै प्रारम्भ ििा सम्भि दे क्तखन्छ ।
प्रत्यायोक्तित वििायिमा सीमा लिाई विधि धिमााणमा सं सदको सिोपरी भूधमका कायम ििे , सांसद
सदस्य र कमािारीहरुको लाधि विधि धिमााण लिायतका विषयहरूमा िमता अधभिृवद्धको लाधि
प्रशीिण द्वदइिु पिे, विधि धिमााण सम्बन्िी सामान्य प्रवियामा दुिै सदिमा एकरुपता कायम ििे,
िैरसरकारी वििेयकहरु तिुम
ा ा िदाा पुरा ििुप
ा िे प्रविया समािेश िरी िैरसरकारी वििेयक तिुम
ा ा
सम्बन्िी कायाविधि लिायत कािूिी र सं स्थाित व्यिस्था ििे, सक्तििालयमा न्यूितम् पूिाािारहरुको
सुधिक्तश्चतता, कमािारीहरुमा उच्ि मिोबल र उत्प्रेरणाका साथ काया ििे िातािरण धसिािा ििे
तथा वििेयकमाधथ हुिे छलफलहरुको अधभलेखको सं रिण सम्बन्िी व्यिस्था लिायतका
कायाहरुका लाधि यथेस्ि स्रोत, सािि विधियोिि ििे अवहले को िड्कारो आिश्यकता दे क्तखएको
छ।
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अतः

सं घीय

सं सदको

िेतत्ृ िको

प्रभािकारी

भूधमकासवहत

सम्बक्तन्ित

सभाका

धियमािलीहरूमा सुिार िरे र, दुई सभाबीिको विधि धिमााण प्रवियालाई समन्िय िरे र, सरकारले
विधि धिमााणमा ििे हतारो सुिार िरे र, विधि धिमााणमा सरोकारिाला, ििसािारणहरूको सुिाि
धलएर तथा विधि धिमााण प्रकृयाका लाधि आिश्यक पिे कािूिी र मािादशाक धसद्धान्त तय िरे र
िेपालको विधि धिमााण प्रवियामा सुिार ििा सवकिे धिरकषामा पुग्ि सवकन्छ।
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