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मन्तब्य
प्रतततिति सभा तियमावली, 2075 को तियम 175 बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासि

सतमततले वार्षिक रूपमा सम्पादि गरे का कायिहरूको प्रततवेदि यस सम्मातित सदि समक्ष पेश गिि
चाहन्छु ।

तमिी सं सदको रुपमा गठित यस सतमततले प्रतततिति सभाको तियतमत काम कारबाहीलाई सहयोग
पुर्याई सुव्यवजस्थत र प्रभावकारी बिाेिे, िेपाल सरकारलाई सं सदप्रतत ेतरदरदायी र िवाेदे ही
बिाेिे, सरकारबाट भए गरे का काम कारबाहीको अिुगमि र मूल्याङ्कि गरी आवश्यक राय,
सल्लाह, सुझाव एवम् तिदे शि ठदिे दार्यत्व पूरा गदै आएको छ । प्रतततिति सभा तियमावली,
2075 को तियम 170 बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको कायिक्षेत्र अन्तगित
प्रिािमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायािलय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सं घीय मातमला तथा
सामान्य प्रशासि मन्त्रालय, अजततयार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोग, लोक सेवा आयोग, तिवािचि
आयोग र शाजन्त प्रर्िया सम्बन्िी र्वषयहरु रहेका छि् । हाल 26 सदस्यीय यस सतमततले
वार्षिक रुपमा प्रततवेदिहरु समयमा िै पेश गदै आएको व्यहोरा सम्मातित सभा समक्ष अिुरोि
गदिछु ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमतत गिि भएदे जि यो प्रततवेदि तयार गदािको अवतिसम्म
सतमततका िम्मा 233 वटा बैिकहरु सम्पन्ि भए । र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा ेैतलएको
ु िै आिान्त भएको सन्दभिमा यस सतमतत र सतमततका कामकारवाही
कोतभड-19 ले तसङ्गो मुलक
पति कोतभड-19 बाट प्रभार्वत िभएका होइिि् । कोतभड-19 को प्रभाव, यसको रोकथाम एवम्
तियन्त्रणको

लातग

जिल्ला

प्रशासि

कायािलय

कािमाडौँले

र्वतभन्ि

समयमा

िारी

गरे को

लकडाेि/तिशेिाज्ञा, िेपालको सं र्विाि र्वपरीत सं घीय सं सदको प्रतततिति सभा र्वघटिको लातग
भएका पटक पटकका असेल प्रयासले प्रतततिति सभाका साथै सतमततका कामकारवाही पति
प्रभार्वत भए।
त्यसै गरी, सतमतत बैिकमा र्वषयगत मन्त्रीज्यूहरुको ेपजस्थततमा दे जिएको ेदातसिता लगायत
र्वर्वि र्ियाकलापले पति सतमततका बैिकहरु प्रभार्वत भए । यस्ता र्वतभन्ि समस्या एवम्
च ुिौततहरुको बाविुद पति सतमततको गत वषिको वार्षिक प्रततवेदि सम्मातित सदि समक्ष पेश
भएपतछ यो प्रततवेदि तयार गिे अवतिसम्म सतमततमा िम्मा 48 वटा वैिकहरु सम्पन्ि भएका
छि् । ेक्त बैिकहरुमध्ये 25 वटा बैिकहरु र्विायिसँग सम्बजन्ित तथए भिे 23 वटा
बैिकहरु

ु का
मुलक

समसामर्यक

र्वषय,

सतमततमा

प्राप्त

ेिुरी

एवम्

गुिासो

लगायत

आमिागररकको सरोकारका र्वषयहरुसँग सम्बजन्ित तथए । यस अवतिमा सतमततका 3 वटा
ुि ल बैिकहरु समेत सम्पन्ि भएका तथए ।
भचअ

सतमततका र्वतभन्न कायिहरूमध्ये कािुि तिमािणको कामलाई सतमततले ेच्च प्राथतमकता ठदएको तथयो
। कािुि तिमािणको अततररक्त गम्भीर रार्िय सरोकारका र्वषय िागररकहरूको िीविसँग प्रत्यक्ष
सरोकार राख्ने र्वषय लगायत अन्य समसामर्यक सवालहरूमा पति सतमततका बैिकहरू केजन्ित
रहेका तथए ।
सतमततमा िम्मा 14 वटा र्विेयकहरु प्राप्त भएका तथए । प्राप्त ती सबै र्विेयकहरुमातथ देावार
छलेल भइ सतमततको प्रततवेदि प्रतततिति सभा समक्ष पेश भइसकेका छि् । एक वषिको
अवतिमा सतमततबाट पाररत भएका सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ि व्यवजस्थत गिे
सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक, िेपाल िागररकता ऐि, 2063 लाई सं शोिि गिि बिेको
र्विेयक, सं घीय तििामती सेवाको गिि, सञ्चालि र सेवाको शति सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयक

र कारागार

सम्बन्िी

कािूिलाई सं शोिि

र

एकीकरण

गिि बिेको

र्विेयकका

प्रततवेदिहरुलाई यसै प्रततवेदिको अिुसूचीमा समावेश गररएको छ ।
कायिसम्पादिको तसलतसलामा सतमततले आफ्िो अतिकारक्षेत्र तभत्र रही ेल्ले ििीय कायिहरु गदै
आएको छ । सतमततमा प्राप्त र्विेयकको देावार छलेल र प्रततवेदि तयारी, सीमा व्यवस्थापि,
कोतभड-19 को तियन्त्रण एवम् व्यवस्थापि, र्वपद् व्यवस्थापि, कारागार सुिार, मर्हला मातथ हुिे
हत्या, र्हं सा न्यूिीकरण, आमिागररकहरुले ेपभोग गिे दै तिक ेपभोग्य सामाग्रीहरुको अस्वभार्वक
मूल्यवृर्ि, कालोबिारी तथा ििस्वास््यलाई िेलवाड गिे िागररकको िीविसँग प्रत्यक्ष सरोकार
राख्ने मािवता र्वरोिी िघन्य अपरािको रुपमा रहेको गुणस्तरहीि िाद्य सामाग्री एवं म्याद
सर्कएका अिाद्य वस्तुहरु ररले बतलङ्ग गरे र तबर्ि र्वतरण गिे लगायतका गैर कािुिी एवं
आपरातिक कायिहरु तियन्त्रण र तियमि लगायत समसामर्यक र्वषयमा छलेल गरी सम्बजन्ित
तिकायहरुलाई आवश्यक तिदे शि एवं सुझावहरु ठदँदै आएको छ । अध्यादे शद्वारा कािुि िारी गिे
सुर्विा सरकारलाई रहेता पति अतिकारको दुरुपयोग गरी अध्यादे श िारी गदाि सं सदद्वारा कािुि
बिाेिे लोकताजन्त्रक व्यवस्थाको अवहेलिा हुिे भएकोले अध्यादे शबाट शासि चलाेिे व्यवस्थाको
अन्त्य गिे । सं र्विािले व्यवस्था गरे को सं घीय सं रचिा र्वपरीत गररएका कायिहरु िारे ि गिे ।
त्यसै गरी सतमततले ेपत्यकाका केही अस्पतालहरुको स्थलगत अिुगमि गरी त्यहाँको वस्तुगत
यथाथिता बुझी समस्या समािािको लातग सम्बजन्ित तिकायहरुलाई तिदे शि

ु मा सुशासि
ठदँदै मुलक

कायम गिि महत्वपूणि भूतमका तिवािह गरे को छ ।
सतमततको कायिक्षेत्रतभत्रका सं वैिातिक तिकायहरुको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि गिि तमतत 2077
साेि 14 गते अजततयार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोग,
गरी

तीि

वटा

वार्षिक

प्रततवेदि

अध्ययि

तिवािचि आयोग र लोक सेवा आयोग

ेपसतमततहरु

गिि

ेपसतमततहरुबाट सतमतत समक्ष प्रततवेदिहरु पेश समेत भइसकेका छि् ।

भएका

तथए

।

ेक्त

सतमततको

प्रभावकाररता

सतमततले

सरकारलाई

ठदएका

तिदे शि

एवं

सुझाव

कायािन्वयिको

प्रभावकाररतामा भर पदिछ । सतमततले ठदएका तिदिशिहरूको कायािन्वयिको अवस्थालाइि मुल्याङ्कि
गदाि सतमततले ठदएका अतिकांश तिदे शिहरुको कायािन्वयि भएको पाइएको छ । कायिसम्पादि गिे
िममा सतमतत समक्ष र्विेयकमातथ देावार छलेल, समसामर्यक र्वषयको छलेल लगायत
र्वर्वि प्रकृततका काम गदाि समस्याहरु िआएका होइिि् । त्यसैले ती समस्याहरुको समािाि गिि
तथा सरकारका कामकारवाहीलाई सतमक्षा गिि आगामी ठदिमा र्वषयगत सतमततलाई थप प्रभावकारी
र पररणाममुिी बिाेि यस प्रततवेदिमा सुझाइएका सुझावहरुको कायािन्वयि गिि आवश्यक छ ।
ेजल्लजित समस्या समािाि गरी सतमतत एवं सरकारका काम कारवाहीलाई गुणस्तरीय लक्ष्यमुिी,
पररणाममुिी र थप प्रभावकारी बिाेि दे हाय बमोजिमका सुझावहरू पेश गररएको छ : कुिै पति तिकायले र्विेयकको मस्यौदा तिुम
ि ा गिुि पूव ि तथा र्विेयक तिुम
ि ाका चरणहरुमा
यसको आवश्यकता र औजचत्यताका आिारमा र्विेयकसँग सम्बजन्ित र्वषयमा पयािप्त
अध्ययि एवम् अिुसन्िाि गिुप
ि िे, र्विेयकसँग सम्बद्व पक्षसँग व्यापक छलेल र
अन्तरर्िया गरे पतछ मात्र र्विेयक तयार गिुप
ि िे,
 सतमततले सं घीय सं सदमा पेश गरे का र्विेयकसम्बन्िी सतमततका प्रततवेदिहरुलाई सम्बजन्ित
सभाले र्विेयकलाई प्राथतमकतामा रािी सदिबाट पाररत गराेिे तेि सम्बद्व सरकार एवम्
सभाको ध्यािाकषिण हुिपु िे । कािुि तिमािण गिे कायिमा कोही कतै बाट र्वलम्ब गिि
िहुिे,
 तमति सं सदको रुपमा रहेको सं सदीय सतमतत सरकारको काम कारबाहीलाई थप जिम्मेवार,
प्रभावकारी र ििताप्रतत िवाेदे ही बिाेि कायि गिे साविभौम अङ्ग हो भन्िे मान्यता
स्थार्पत गिुप
ि िे, सतमततले सरकार र सम्बजन्ित सरोकारवाला तिकायहरूलाई ठदएका
तिदे शि एवं सुझावहरूलाई ती तिकायहरुले गम्भीरतापूवक
ि तलई अतिवायि कायािन्वयि गिे
व्यवस्था तमलाेिु पिे,
 सतमततले

र्वतभन्ि

तिकायहरुलाई

कायािन्वयिका

लातग

ठदएका

राय,

सुझाव

एवम्

तिदे शिहरुको कायािन्वयिको अवस्था बारे सतमततमा समयमा िै िािकारी ेपलब्ि हुिे
व्यवस्था तमलाेिे,
 एकै र्कतसमको कायिका लातग एक भन्दा बढी सरकारी तिकायहरुलाई सतमततले तिदे शि
ठदँदा ेक्त तिकायहरुले ती तिदे शिको समन्वयात्मक रुपमा समयमै काम गिि िसक्दा
कामको गुणस्तर र पररणाम हातसल िभई लागत बढ्ि गई प्रभावकारी िहुिे भएकोले
अन्तर सतमतत सञ्िालको गिि गिुप
ि िे वा सतमतत समन्वय सजचवालयको भूतमकालाई
सशक्त र प्रभावकारी बिाेिे,
 कोतभड-१९ िस्ता आपतकातलि सं कट एवम् र्वषम पररजस्थततको सामिा गिि रणिीततक
योििाको तिमािण गिे, त्यसको प्रभावकारी कायािन्वयि र व्यवस्थापिको कायिमा सहयोग र

सहकायिका लातग सरकारको पहल कदमीमा सबै राििीततक दल, ििस्वास््य र्वज्ञ र
सम्बजन्ित सरोकारवालाहरूको सहभातगतामा "सविपक्षीय ेच्चस्तरीय सतमतत" तिमािण गरी
यस्ता महामारी एवम् सं कट र्वरुिको महाअतभयािमा ेक्त सतमततलाई र्ियाशील बिाेिे,
 कोतभड-19 महामारीको रोकथाम, तियन्त्रण एवम् ेपचारको लातग सरकारले प्रभावकारी
कायि योििा तयार गरी कायािन्वयि गिुप
ि िे । पी.सी.आर. परीक्षणको दायरालाई
ेरार्कलो बिाई सबै िेपाली िागररकहरुलाई यथाशीघ्र कोतभड-19 र्वरुिको िोप
तिशुल्क रुपमा तत्काल ेपलब्ि गराेिे व्यवस्था तमलाेिे,
 िेपाल र भारतबीच रहेको सीमा र्ववाद समािाि गिि तथा सीमा क्षेत्रमा अन्तरािज्िय कािुि
र्वपरीत भारतद्वारा तितमित एवम् तिमािणातिि भौततक सं रचिाहरुलाई कुटिीततक पहलबाट
यथाशीघ्र हटाेि तथा सीमा एवम् सीमािा सम्बन्िी समस्याहरुको स्थायी समािाि गिि
आवश्यक व्यवस्था गिे,
 सीमा क्षेत्रमा रहेको िेपालको वी.ओ.पी. को सं तया वृर्ि गरी पयािप्त श्रोत सािि सर्हत
र्व.ओ.पी. लाई थप सशक्त र सुदृढीकरण गिुप
ि िे,
 िेपाल सरकारबाट िारी िेपालका तलपुलेक, तलजम्पयािुरा र कालापािी लगायतका भूभागहरु समेर्टएको िक्सा अिुरुपका भू-भागहरु व्यवहाररक रुपमा र्ेताि तलि तत्काल
कुटिीततक पहल गिुप
ि िे,
 मर्हला एवम् बालबातलकाहरुमातथ हुिे बलात्कार, हत्या, र्हं सा, एतसड आिमण लगायत
र्वतभन्ि आपरातिक घटिाहरुको रोकथाम एवम् तियन्त्रणका लातग आवश्यक कािुिको
तिमािण तथा र्वद्यमाि कािुिको कडाईका साथ प्रभावकारी कायािन्वयि गिुप
ि िे, यस्ता
मािवता र्वरोिी आपरातिक घटिा एवम् र्ियाकलापहरुमा सं लग्ि अपरािीलाई कािुिको
दायरामा ल्याई कडा कािुिी कारवाही गिि र पीतडत व्यजक्तलाई सम्मािििक व्यवहार
एवम् ेजचत क्षततपूततिको व्यवस्था तमलाेिु पिे,
 बाढी, पर्हरो, डुवाि, हावाहुरी लगायत प्राकृततक प्रकोप एवम् र्वपद्बाट वषेिी िू लो
ँ ा ेक्त प्रकोप तथा र्वपद्को रोकथाम एवम्
मात्रामा ििििको क्षतत हुिे गरे को हुद
तियन्त्रण गिि र्वद्यमाि कािुिको प्रभावकारी कायािन्वयि सर्हत आवश्यक िीतत, रणिीतत,
योििा तथा कािुिको तिमािण र कायािन्वयि गिे गराेिे,
 आमिागररकहरुले ेपभोग गिे दै तिक ेपभोग्य सामाग्रीहरुको अस्वभार्वक मूल्यवृर्ि,
कालोबिारी तथा ििस्वास््यलाई िेलवाड गिे िागररकको िीविसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
मािवता र्वरोिी िघन्य अपरािको रुपमा रहेको गुणस्तरहीि िाद्य सामाग्री एवं म्याद
सर्कएका अिाद्य वस्तुहरु ररले बतलङ्ग गरे र तबर्ि र्वतरण गिे लगायतका गैर कािुिी एवं
आपरातिक कायिहरु तियन्त्रण र तियमि गिे,

 सतमतत सजचवालय एवम् सबै सरकारी तिकायहरुका कमिचारीको क्षमता र्वकास गरी ती
तिकायका कामकारबाहीलाई अिलाइि प्रणालीमा आवि गरी तडजिटाइज्ड गिेतेि िोड
ठदिुपिे,
 कायािलयको

कायि

प्रकृतत

एवम्

र्वषयगत

र्वजशष्टता

अिुरुप

सतमतत

सजचवालयका

कमिचारीलाई दक्ष एवं क्षमतावाि् बिाइिुका साथै सतमततको कायिक्षेत्र तभत्रका मन्त्रालय
एवं आयोगहरूको काम कारवाहीको तिरन्तर र सुक्ष्म अध्ययि गिि सतमतत/सजचवालय
अन्तगित तिकायगत डे स्क स्थापिा गिुप
ि िे,
 सरकारलाई सं सदप्रतत ेतरदरदायी र िवाेदे ही बिाेिे कायिमा महत्वपूणि

भूतमका तिवािह

गिे सं यन्त्र सं सदीय सतमतत भएकोले सतमततमा आवश्यकतािुसार अतिवायि रुपमा र्वषय
र्वज्ञको समूह तयार गरी तिरन्तर अध्ययि अिुसन्िािको व्यवस्था तमलाेिे,
 अध्यादे शद्वारा कािुि िारी गिे सुर्विा सरकारलाई रहेता पति अतिकारको दुरुपयोग गरी
अध्यादे श िारी गदाि सं सदद्वारा कािुि बिाेिे लोकताजन्त्रक व्यवस्थाको अवहेलिा हुिे
भएकोले अध्यादे शबाट शासि चलाेिे व्यवस्थाको अन्त्य गिे । सं र्विािले व्यवस्था
गरे को सं घीय सं रचिा र्वपरीत गररएका कायिहरु िारे ि गिे ।
 सं र्विाि दे शको मूल कािुि हो । सं र्विाि तथा कािुिको पालिामा सम्बि पक्षले
वेवास्ता गदाि दण्डर्हिताको जस्थतत आेिे हुिाले राज्य सञ्चालिमा सरकार सर्हत सबै
पक्षको सदाचार एवं ेतरदरदार्यत्व अतभवृर्ि गिि सुशासि एवम् राज्िय सदाचार िीतत र
ु मा सुशासि कायम गिे ।
ेतरदरदार्यत्व सम्बन्िी कािुि तिुम
ि ा गरी मुलक
अन्त्यमा, सतमततको कायिसम्पादिमा सल्लाह, सुझाव प्रदाि गिुि भइ

सहयोग पुर्याेिु हुिे

सम्माििीय सभामुिज्यू, सम्बजन्ित मन्त्रालयका माििीय मन्त्रीज्यूहरू, सतमततको कायिमा तिरन्तर
िर्टिु हुिे सतमततका माििीय सदस्यज्यूहरू, र्विेयक सं शोििकताि माििीय सदस्यज्यूहरू,
सतमततको कायिक्षेत्रसँग सम्बजन्ित आयोग र्वभाग एवं तिकायका पदातिकारी एवम् कमिचारीहरू,
सतमततको कायिसम्पादिमा सहयोग पुर्याेिु हुिे र्वज्ञ एवं सरोकारवाला पक्षहरू, सं घीय सं सद
सजचवालय र सतमतत सजचवालयमा कायिरत सम्पूणि पदातिकारी एवं रािसेवक कमिचारीहरू,
सञ्चारकमी तमत्रहरूलाई समेत हाठदिक िन्यवाद ठदँदै सम्माििीय सभामुिज्यूको अिुमततले प्रतततिति
सभा तियमावली, 2075 को तियम 175 को ेपतियम 7 बमोजिम यो प्रततवेदि सम्मातित सभा
समक्ष प्रस्तुत गदिछु ।
िन्यवाद ।
तमततिः २०७8......मर्हिा...... गते
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पररच्छे द - १
सतमततको गिि र कायिक्षत्र
े
1.1 पृ्िभूतम
ु मा सं सदको भूतमका महत्वपूणि हुन्छ । सं सदका सबै कायिहरू पूणि
सं सदीय शासि प्रणाली भएका मुलक
सदिबाट मात्र सम्पादि गिि सम्भव हुँदैि । सं सदको कायिमा सहयोग पुर्याेि सं सदतभत्र र्वतभन्ि सतमततहरू
गिि गररएका हुन्छि् । कािुि तिमािणमा सहयोग पुर्याेि, सरकारलाई सं सदप्रतत जिम्मेवार एवम् िवाेदे ही
बिाेि, सं वैिातिक तिकायहरूको काम कारवाहीको अिुगमि र मूल्यांकि गरी तिदे शि ठदि, ििताको
सवोच्चता, कािुिी शासिको स्थापिा लगायत र्वर्वि कायिमा सं सदीय सतमततको महत्वपूणि भूतमका रहन्छ ।
ु ो रुपमा काम गिे गदिछि् । त्यसैले सं सदीय
सं सदीय सतमततहरूले सरकार र ििताबीच सम्पकि गिे सेतक
सतमततलाई लघु सं सद (Mini Parliament) को रुपमा समेत तलइन्छ ।
ु को सुरक्षा व्यवस्था, साविितिक प्रशासि, स्वच्छ तिवािचि,
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततले मुलक
सं वैिातिक आयोगहरूको प्रभावकाररता तथा शाजन्त प्रकृयासँग सम्बजन्ित तिकायका र्ियाकलापहरूलाई सं सदीय
तिगरािी गिुक
ि ा साथै आवश्यक कािुि तिमािण गरी र्वषयक्षेत्रसँग सम्बजन्ित तिकायहरूलाई ेतरदरदायी तुल्याई
समग्रमा सुशासि कायम गिि महत्वपूणि भूतमका तिवािह गदै आएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततबाट राज्य व्यवस्था, सुशासि र र्विायि सम्बन्िी र्वतभन्ि प्रकृततका
कायिहरू सम्पादि भइरहेका छि् । सतमततका तिणियहरू, सरकारलाई ठदएका सुझाव एवम् तिदे शिहरू, सो को
कायािन्वयिको अवस्था, स्थलगत अिुगमि एवम् तिरीक्षण, ेिुरी तथा गुिासो व्यवस्थापि लगायत सतमततमा
प्राप्त हुि आएका र्विेयकहरूको र्वद्यमाि अवस्था र सतमततद्वारा गठित ेपसतमततबाट भए गरे का कामकारवाही
लगायतका सम्पूणि र्वषयवस्तुहरू समेटी यो प्रततवेदि तयार पाररएको छ ।
१.2 सतमततको गिि
िेपालको सं र्विािको िारा ९७ को ेपिारा १ मा प्रतततिति सभा र रार्िय सभाले सं घीय कािुि बमोजिम
सतमततहरू गिि गिि सक्िेछि् भन्िे सं वैिातिक व्यवस्था भए अिुसार प्रतततिति सभा तियमावली, 2075 को
तियम १६९ को व्यवस्था बमोजिम प्रतततिति सभाद्वारा तमतत २०७५/०४/१७ मा र्वषयगत सतमततको रुपमा
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको गिि भएको हो ।
सदिमा प्रतततितित्व गिे र्वतभन्ि राििीततक दलहरूलाई समािुपाततक प्रतततितित्वको तसिान्तलाई समेत
मध्यििर गदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको गिि गररएको छ । सतमततमा पदे ि सदस्य बाहेक २७
ििासम्म माििीय सदस्यहरू रहि सक्िे व्यवस्था भए बमोजिम हाल सतमततमा पदे ि सदस्य बाहेक २6 ििा
माििीय सदस्यहरू रहिु भएको छ । हाल सतमततमा रहिु भएका माििीय सदस्यहरूको िामावली अिुसूची 1 मा ेल्लेि गररएको छ । िेपाल सरकारका प्रिािमन्त्री र सतमततको कायिक्षेत्रसँग सम्बजन्ित मन्त्री
सतमततको पदे ि सदस्यको रुपमा रहिे व्यवस्था छ ।

1.3 सतमततको कायिक्षत्र
े
प्रतततिति सभा तियमावली, २०७५ को तियम १७० मा व्यवस्था भए बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासि
सतमततको कायिक्षेत्र अन्तगित दे हायका तिकायहरू रहेका छि् :

प्रिािमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायािलय,



गृह मन्त्रालय,



रक्षा मन्त्रालय,



सं घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालय,



अजततयार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोग,



लोक सेवा आयोग र



तिवािचि आयोग एवम् शाजन्त प्रर्िया ।

१.4 सतमततको काम, कतिव्य र अतिकार
प्रतततिति सभा तियमावली, २०७५ को तियम १७५ मा ेल्ले ि भए बमोजिम सतमततको काम, कतिव्य र
अतिकार दे हाय बमोजिम रहेका छि् :

सतमततको कायिक्षेत्र तभत्र पिे मन्त्रालय, आयोग र तिकायसँग सम्बजन्ित र्विेयक ेपर देावार छलेल
गरी सो सम्बन्िी प्रततवेदि पेश गिे,



मन्त्रालय, र्वभाग र अन्तगितका तिकायको िीतत तथा कायििम, स्रोत पररचालि, व्यवस्थापि र अरू यस्तै
र्ियाकलापको मूल्याङ्कि गरी सम्बजन्ित तिकायलाई आवश्यक तिदे शि ठदिे र समुजचत र्टप्पणी,
तसेाररस र तिदे शि सर्हतको वार्षिक प्रततवेदि बैिकमा पेश गिे,



मन्त्रालय, र्वभाग र अन्तगितका तिकायको रािस्व र व्यय सम्बन्िी अिुमािको िाँच गरी वार्षिक
अिुमाि तयार गिे तररका, वार्षिक अिुमािमा तिर्हत िीततको सट्टा अपिाेि सर्किे वैकजल्पक िीतत र
वार्षिक अिुमािमा रहेको रकममा के कतत र्केायत गिि सर्कन्छ भन्िे सम्बन्िमा सम्बजन्ित
तिकायलाई आवश्यक तिदे शि ठदिे र आफ्िो राय सर्हतको वार्षिक प्रततवेदि बैिकमा पेश गिे,



मन्त्रीले सरकारको तेिबाट बैिकमा समय–समयमा ठदएका आश्वासिलाई पूरा गिि िेपाल सरकारद्वारा
के–कस्ता कदम ेिाइएका छि् सो सम्बन्िमा अध्ययि गरी सम्बजन्ित तिकायलाई आवश्यक तिदे शि
ठदिे र बैिकमा प्रततवेदि पेश गिे,



र्वषयसँग सम्बजन्ित सरकारी तिकायको साविितिक सम्पजतरदको र्हिातमिा भए िभएको अध्ययि, अिुगमि
र मूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदे शि ठदिे र बैिकमा प्रततवेदि पेश गिे,



सभाद्वारा प्रत्यायोजित अतिकार अन्तगित बिाइएको तियम सं र्विाि, सम्बजन्ित ऐि, प्रचतलत कािुि
बमोजिम विेको छ वा छै ि र सरकारद्वारा प्रचतलत ऐि, तियम अिुरुप काम भए गरे को छ वा छै ि भन्िे
र्वषयमा मुल्यांकि गरी सम्बजन्ित तिकायलाई आवश्यक तिदे शि ठदिे,
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सरकारद्वारा समय–समयमा गिि हुिे छाितबि आयोग/सतमतत र िाँचबुझ आयोग/ सतमततद्वारा प्रस्तुत
प्रततवेदि कायािन्वयिको अिुगमि गरी सम्बजन्ित तिकायलाई आवश्यक राय सल्लाह र तिदे शि ठदिे,



मन्त्रालय, र्वभाग र अन्य तिकायबाट सम्पादि भएका कामको अिुगमि तथा मूल्याङ्कि गरी सो
सम्बन्िमा आवश्यक तिदे शि ठदिे,



बैिकले सुम्पेको अन्य काम गिे, र



सतमततको तसेाररसमा सभामुिबाट अिुमोठदत बिेट र कायििमको अिीिमा रही आफ्िो कायििम
सञ्चालि गिे ।

१.5 सतमततको बैिक सञ्चालि प्रर्िया
प्रतततिति सभा तियमावली, 2075 मा सतमततको बैिक सञ्चालि प्रर्ियाका सम्बन्िमा स्पष्ट व्यवस्था
गररएको छ । ेक्त तियमावली अन्तगित रही सतमततले तयार गरे को आन्तररक कायिर्वति, 2075 बमोजिम
आफ्िो तियतमत कायि सञ्चालि गदै आएको छ । तियमावली अिुसार सतमततको बैिक सम्बजन्ित सतमततको
सभापततले आवश्यकता अिुसार बोलाेि सक्िे, बैिकको सभापततत्व सभापततले वा तििको अिुपजस्थततमा
सतमततका सदस्यहरूले आेूमध्येबाट छािेको व्यजक्तले गिे र सोको िािकारी सभामुिलाई ठदिु पिे व्यवस्था
छ । साथै सतमततको गणपूरक सं तया सतमततको सम्पूणि सदस्य सं तयाको एकाेन्ि प्रततशत हुिपु िे व्यवस्था
रहेको छ ।
सतमततको बैिकमा ेपजस्थत सतमततका सदस्यहरूको बहुमतको तिणिय सतमततको तिणिय मातििे र मत बराबर
भएमा सभापततले तिणाियक मत ठदि सक्िे व्यवस्था छ । सतमततको तिणिय प्रमाजणकरण सभापतत र सतमतत
सजचवले गिे व्यवस्था रहेको छ । सतमततले तिणिय तलँदा सहमतीय प्रर्ियामा िोड ठदं दै आएको छ ।
सभापततले सतमततको आन्तररक काम कारवाही सम्पन्ि गिि वा सतमततको कायिक्षेत्र तभत्रको र्वषयमा अध्ययि
गरी प्रततवेदि ठदि सतमततका सदस्यहरू मध्येबाट ेपसतमतत वा कायिदल गिि गिि सक्िे व्यवस्था छ । कुिै
र्वषयको अध्ययि गरी प्रततवेदि ठदि ेपसतमतत वा कायिदलका सदस्यहरूले कुिै स्थािको भ्रमण गिुि परे मा
सभापतत माेित सभामुिको पूव ि स्वीकृतत तलई भ्रमण गिुि पिे व्यवस्था रहेको छ ।
ँ ा र्वषयको प्रकृतत हेरी सम्बजन्ित मन्त्रीले आवश्यक दे िेमा सो र्वषयका
सतमततमा कुिै र्वषयमातथ छलेल हुद
सम्बन्िमा स्पष्ट िािकारी ठदि िेपाल सरकारको सम्बजन्ित अतिकारी वा र्वशेषज्ञलाई सभापततको अिुमतत
तलई सतमततमा तलएर िाि सर्किे र सतमततले आवश्यक िािेमा सम्बजन्ित पक्ष वा र्हत समूहका प्रतततिति र
र्वशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव तलि सक्िे व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका आिारमा सं सद
र यसका सतमततमा मुतय रुपमा मन्त्री िै ेतरदरदायी रहिे र आफ्िो सहयोगका लातग अन्य सम्बजन्ित
अतिकारी वा र्वज्ञको सहयोग तलि सक्िेछ । सतमततले आफ्िो कामको तसलतसलामा आवश्यक कुिै
कागिपत्र जझकाेि वा कुिै व्यजक्त वा पदातिकारीलाई ेपजस्थत गराेि र ेपजस्थत गराईएको व्यजक्त वा
पदातिकारीलाई आवश्यक भएमा सोिपुछ गिि वा गराेि सक्िे समेत व्यवस्था छ। राज्य व्यवस्था तथा
सुशासि सतमततले कायि सम्पादिको तसलतसलामा आवश्यकता अिुसार िेपाल सरकारको मन्त्री, सम्बजन्ित
आयोगको प्रमुिहरू, र्वभागीय प्रमुि, सम्बजन्ित क्षेत्र र र्वषयका र्वज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई आमन्त्रण
गरी छलेल तथा अन्तरर्िया गिे गरे को छ ।
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सतमततको प्रततवेदि सभापततले वा तििको अिुपजस्थततमा सभामुिले तोकेको सो सतमततको अन्य कुिै सदस्यले
प्रतततिति सभामा पेश गिुप
ि दिछ । प्रततवेदि पेश गदाि प्रततवेदिको सम्बन्िमा सं जक्षप्त वक्तव्य ठदि सर्किेछ ।
सभामा पेश भएका प्रततवेदि सम्बजन्ित मन्त्रीले कायािन्वयि गिुप
ि िेछ भिे सतमततले आफ्िो वार्षिक प्रततवेदि
कायािन्वयि भए िभएको अिुगमि एवम् मूल्याङ्कि गरी सोको प्रततवेदि सभामा पेश गिि सक्िे व्यवस्था रहेको
छ ।
१.6 अध्ययिको सीमा
सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2077 प्रतततिति सभामा पेश गरे देजि यो प्रततवेदि सतमततद्वारा पाररत गदािको
अवतिसम्मका सतमततका मुतय मुतय कामकारवाहीलाई प्रस्तुत प्रततवेदिले समेटेको छ । यस प्रततवेदिले मुतय
गरे र सतमततका बैिक एवम् बैिकसम्बन्िी र्ववरण, बैिकका तिणियहरू, र्विायिसम्बन्िी र्ववरण, सतमततका
अध्ययि, अवलोकि तथा तिरीक्षण सम्बन्िी र्ववरण, ेपसतमततको बैिक सम्बन्िी र्ववरण, सतमततका सुझाव
एवम् तिदे शिको कायािन्वयिको अवस्था, गुिासो एवम् ेिुरी कायािन्वयिको अवस्था, सतमततबाट पाररत
र्विेयकसम्बन्िी प्रततवेदिहरु लगायतका र्वषयवस्तुलाई समेटेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

4

पररच्छे द – २
सतमततबाट सम्पाठदत कायिहरू
२.१ बैिक तथा छलेल सम्बन्िी कायि
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमतत गिि भएपश्चात् सतमततबाट यो प्रततवेदि पाररत गदािको अवतिसम्म
सतमततको िम्मा 233 वटा बैिकहरु सम्पन्ि भएका छि् । सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2077 प्रतततिति
सभामा पेश भएको अवतिबाट यो प्रततवेदि पाररत गदािको अवतिसम्म सतमततका िम्मा 48 वटा बैिकहरु
सम्पन्ि भए । सतमततको बैिकका कायिसूची एवम् तिणिय सर्हतको र्ववरण दे हाय बमोजिम रहेका छि् :-

ि.सं .

बैिक सं तया - तमतत

1.

1882077/02/16

बैिकको कायिसूची
र्वपद्

व्यवस्थापिका

साथै

िेपाल

भारत

सीमा

क्षेत्रमा

अन्तरािर्िय

कािुि,

मूल्य मान्यता र्वपरीत
तितमित

एवम्

तिमािणािीि
सं रचिा

तथा

सुरक्षाका
छलेल ।

भौततक
सीमा
र्वषयमा

तिणिय
1. र्वपद्

िोजिम

कैर्ेयत

न्यूिीकरण

तथा

-

व्यवस्थापिका सम्बन्िमा यस अजघ
र्वतभन्ि तमततहरुमा सतमततले ठदएका
तिदे शिहरुको

दृढताका

साथ

कायािन्वयि गिे गराेिे,
2. अन्तरािर्िय कािुि, मूल्य मान्यता
र्वपरीत दशगिा क्षेत्र अततिमण
गरे र

तिमािण

सं रचिाहरु

गररएका

(वस्ती,

तटबन्ि)

लाई

भौततक

सडक,

तत्काल

बाँि,
हटाेि

आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
3. अन्तरािर्िय

तसमािाको

समािान्तर

ु लाई प्रत्यक्ष
हुिेगरी कुिै पति मुलक
असर

पिे

गरी

तितमित

एवम्

तिमािणािीि सडक, बाँि, तटवन्ि
लगायतका भौततक सं रचिाहरुलाई
तत्काल हटाेि आवश्यक पहल
गिे,
4. हराएका

सीमास्तम्भहरु

प्रर्वतिद्वारा

पतरदा

लगाई

आिुतिक
तत्काल

पुिस्थापिा गिे, सीमा स्तम्भको दुरी
कम गिे र भत्केका सीमास्तम्भको
ममित सं भार गिे ,
5. सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकमीलाई
सीमा

सुरक्षाको

जिम्मेवारीमा

केजन्ित गिे गरी आवश्यक कािुिी
व्यवस्था तमलाेिे,
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6. वोडिर आेट पोष्ट (वी.ओ.पी.) लाई
सािि श्रोत सम्पन्ि बिाई सं तया
वृर्ि गिुक
ि ा साथै सीमा क्षेत्र िजिकै
स्थायी रुपमा बस्िे व्यवस्था गरी
अस्थायी वी.ओ.पी. हरुलाई स्थायी
सं रचिामा पररणत गिे ,
7. दुई

दे शहरुको

एवम्

आपसी

सहकायिबाट

सीमास्तम्भको

सहमतत

िदी

क्षेत्रमा

तिमािण

कायि

अर्वलम्व सम्पन्ि गिे,
8. सीमा क्षेत्रमा तत्काल प्रशासतिक
ेपजस्थतत कायम गरी ती क्षेत्रका
िागररकहरुलाई
पहुँचयोग्य
प्रदाि

सरल,

सेवा

गिि

सहि

एकीकृत

आवश्यक

र

रुपमा
व्यवस्था

तमलाेिे,
ु ले हरे क वषि व्यहोदै आएको
9. मुलक
र्वपद् िोजिमका कारण र समािाि
सम्बन्िी अध्ययि प्रततवेदि सर्हत
रार्िय

र्वपद्

िोजिम

तथा

व्यवस्थापि

न्यूिीकरण
प्रातिकरणले

आगामी ठदिका लातग तयार पारे को
र्वपद्

प्रततकायि

योििा

सात

ठदितभत्र सतमततमा पेश गिे ,
10. र्वपद् व्यवस्थापिसँग सम्बजन्ित
सञ्चालिमा
सं रचिाहरु
प्रणालीमाेित्
कायिलाई

आएका
िारे ि

अिावश्यक
गरी

र्वपद्
प्रभावकारी

एकद्वार

व्यवस्थापि
एवम्

पररणाममुिी बिाेिे ।

2.

1892077/02/21

सं घ, प्रदे श र स्थािीय

-

र्विेयक

सम्बन्िी

तहबीचको

सतमततको प्रततवेदि यस

अन्तरसम्बन्ि

प्रततवेदिको अिुसूची –

व्यवजस्थत

गिे

सम्बन्िमा

व्यवस्था

गिि

3 मा ेल्लेि गररएको
छ ।

बिेको
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र्विेयकमातथ
छलेल ।
3.

1902077/02/22

सं घ, प्रदे श र स्थािीय

-

र्विेयक सम्बन्िी

तहबीचको

सतमततको प्रततवेदि यस

अन्तरसम्बन्ि

प्रततवेदिको अिुसूची –

व्यवजस्थत

गिे

सम्बन्िमा

व्यवस्था

गिि

3 मा ेल्लेि गररएको
छ ।

बिेको

र्विेयकमातथ
छलेल ।

4.

1912077/02/26

सं घ, प्रदे श र स्थािीय
तहबीचको

अन्तरर्िया

कायििममा

र्वज्ञ

डा.

-

जिमलाल दे वकोटाले सं घीयता सम्बन्िी
अन्तरािर्िय अभ्यास सर्हतको आफ्िा

अन्तरसम्बन्िको
सम्बन्िमा र्वज्ञ डा.
जिमलाल

अिुभव सतमतत समक्ष प्रस्तुत गिुभ
ि यो
।

दे वकोटासँग
अन्तरर्िया ।
5.

1922077/02/29

सं घ, प्रदे श र स्थािीय

-

र्विेयक सम्बन्िी

तहबीचको

सतमततको प्रततवेदि यस

अन्तरसम्बन्ि

प्रततवेदिको अिुसूची -

व्यवजस्थत

गिे

सम्बन्िमा

व्यवस्था

गिि

3 मा ेल्लेि गररएको
छ ।

बिेको

र्विेयकमातथ
छलेल ।

6.

1932077/02/30

सं घ, प्रदे श र स्थािीय

-

र्विेयक सम्बन्िी

तहबीचको

सतमततको प्रततवेदि यस

अन्तरसम्बन्ि

प्रततवेदिको अिुसूची -

व्यवजस्थत

गिे

सम्बन्िमा

व्यवस्था

गिि

3 मा ेल्लेि गररएको
छ ।

बिेको

र्विेयकमातथ
छलेल ।
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7.

1942077/03/01

सं घ, प्रदे श र स्थािीय

-

र्विेयक सम्बन्िी

तहबीचको

सतमततको प्रततवेदि यस

अन्तरसम्बन्ि

प्रततवेदिको अिुसूची -

व्यवजस्थत

गिे

सम्बन्िमा

व्यवस्था

3 मा ेल्लेि गररएको
छ ।

गिि बिेको र्विेयक
सम्बन्िमा

छलेल

।
8.

1952077/03/02

िेपाल
ऐि,

िागररकता
2063

-

र्विेयक सम्बन्िी

लाई

सतमततको प्रततवेदि यस

सं शोिि गिि बिेको

प्रततवेदिको अिुसूची -

र्विेयकको

4 मा ेल्लेि गररएको

टुं गोमा

पुर्याेि
र्वषयमातथ

बाँकी

छ ।

छलेल

।
9.

1962077/03/03

िेपाल
ऐि,

िागररकता
2063

-

र्विेयक सम्बन्िी

लाई

सतमततको प्रततवेदि यस

सं शोिि गिि बिेको

प्रततवेदिको अिुसूची -

र्विेयकको

4 मा ेल्लेि गररएको

टुं गोमा

पुर्याेि
र्वषयमातथ

बाँकी

छ ।

छलेल

।
10.

1972077/03/07

िेपाल
ऐि,

िागररकता
2063

िेपाल िागररकता ऐि, 2063 लाई

लाई

सं शोिि गिि बिेको र्विेयकको टुं गोमा

सं शोिि गिि बिेको

पुग्ि बाँकी मूल ऐिको देा ५ को

र्विेयकको

ेपदेा (1) तथा

र्विेयकको देा

4

(2)

पुर्याेि
र्वषयमातथ
।

टुं गोमा
बाँकी
छलेल

को

ेपदेा

को

-

सट्टा

प्रस्तार्वत

प्रततवेदिमा

ेल्लेजित

दे हायका

ेपदेाहरुका

सम्बन्िमा

छलेल हुँदा सतमततका केही माििीय
सदस्यहरुका

ेरक

मत

सर्हत

बहुमतबाट र अन्य सवै ेपदेाहरु
सविसहमतत सर्हत स्वीकार गररयो ।
साथै ेक्त र्विेयक सम्बन्िी प्रततवेदि
सतमततबाट पाररत भई प्रतततिति सभाको
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आगामी बैिकमा पेश गिे तिणिय भयो
।
11.

1982077/03/09

सं घीय

तििामती

सेवाको

-

गिि,

र्विेयक सम्बन्िी
सतमततको प्रततवेदि यस

सञ्चालि र सेवाको

प्रततवेदिको अिुसूची -

शति

5 मा ेल्लेि गररएको

सम्बन्िमा

व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकको

छ ।

टुं गोमा

पुर्याेि

बाँकी

र्वषयमातथ

छलेल

।
12.

1992077/03/10

सं घीय

तििामती

सेवाको

-

गिि,

र्विेयक सम्बन्िी
सतमततको प्रततवेदि यस

सञ्चालि र सेवाको

प्रततवेदिको अिुसूची -

शति

5 मा ेल्लेि गररएको

सम्बन्िमा

व्यवस्था गिि बिेको

छ ।

र्विेयकमातथ
छलेल ।
13.

2002077/03/11

सं घीय

तििामती

सेवाको

-

गिि,

र्विेयक सम्बन्िी
सतमततको प्रततवेदि यस

सञ्चालि र सेवाको

प्रततवेदिको अिुसूची -

शति

5 मा ेल्लेि गररएको

सम्बन्िमा

व्यवस्था गिि बिेको

छ ।

र्विेयकमातथ
छलेल ।
14.

2012077/03/12

सं घीय

तििामती

सेवाको

-

गिि,

र्विेयक सम्बन्िी
सतमततको प्रततवेदि यस

सञ्चालि र सेवाको

प्रततवेदिको अिुसूची -

शति

5 मा ेल्लेि गररएको

सम्बन्िमा

व्यवस्था गिि बिेको

छ ।

र्विेयकमातथ
छलेल ।
15.

2022077/03/15

सं घीय
सेवाको

तििामती
गिि,
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-

र्विेयक सम्बन्िी
सतमततको प्रततवेदि यस
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सञ्चालि र सेवाको

प्रततवेदिको अिुसूची -

शति

5 मा ेल्लेि गररएको

सम्बन्िमा

व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकको

टुं गोमा

पुर्याेि
र्वषयमातथ

छ ।

बाँकी
छलेल

।
16.

2032077/03/29

ु भर हालै
मुलक
आइरहेको बाढी,
पर्हरो, डुवाि लगायत
र्वपद् व्यवस्थापिका
सम्बन्िमा छलेल
।

1. बाढी,

पर्हरो,

चट्याङ ल

डुवाि,

कटाि,

-

प्राकृततक

लगायतका

र्वपद्हरुबाट हुिे ििििको क्षतत
न्यूिीकरण

तथा

र्वपद्

व्यवस्थापिका सम्बन्िमा यस अजघ
र्वतभन्ि तमततहरुमा सतमततले ठदएका
तिदे शिहरुको

कडाइका

साथ

कायािन्वयि गिे गराेिे,
2. बाढी,

पर्हरो

डुवािबाट

वेपतरदा

भएकाहरुको तत्काल िोिी

तथा

ेिार गरी तीिै तहका सरकार
एवम् सरोकारवाला तिकायहरुबीच
आपसी

समन्वय

प्रणालीमाेित्

गरी

एकद्वार

राहत

ेपलब्ि

गराेिुका साथै सुरजक्षत स्थािमा
अस्थायी

बसोबासको

व्यवस्था

गम्भीरताको

आिारमा

तमलाेिे,
3. क्षततको

राहत रकममा वृर्ि गिे र प्रभार्वत
व्यजक्तहरुको

दै तिक

सञ्चालिको

लातग

सामाग्रीहरु

तत्काल

िीवि

अत्यावश्यक
ेपलब्ि

गराेिे,
4. बाढी

प्रभार्वत

क्षेत्रहरूमा

सरुवा

एवम् महामारी रोग ेैलि िठदि
स्वास््य

सेवा

एवम्

सरसेाई,

सपिदंश तथा अन्य औषिोपचारको
आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
5. र्वपद्को
सम्भार्वत
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समयमा
चोरी,

हुि
डकैती

सक्िे
र
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मर्हलामातथ

हुि

सक्िे

र्हं सा

लगायतका घटिाहरुप्रतत सिग रही
भरपदो सुरक्षा प्रबन्ि तमलाेिे,
6. बाढी,

पर्हरो

र

डुवािमा

परे काहरुको ेिार, राहत, ेपचार
तथा

पुििःस्थापिा

कायिमा

प्रत्यक्ष

सं लग्ि हुिपु िे स्थािीय तहहरुलाई
आवश्यक
बिाई

सािि

स्रोत

पूवत
ि यारी

सम्पन्ि

अवस्थामा

रहि

आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
7. भू-विोटको

अध्ययि

गरी

ेच्च

िोजिममा रहे का वस्तीहरूलाई भूेपयोग

िीतत

सुरजक्षत

स्थािमा

बसाल्ि

अिुरुप

यथाशीघ्र

एकीकृत

आवश्यक

वस्ती

व्यवस्था

तमलाेिे
8. घर, सडक, तसं चाइ लगायत अन्य
भौततक

सं रचिा

व्यवजस्थत

र

तिमािण

वैज्ञातिक

अपिाेिुपिे,

गदाि

मापदण्ड

वैज्ञातिक

सभे

र

वातावरण प्रभाव मूल्यांकि गरी ठदगो
र्वकासमा ध्याि ठदँदै वातावरणमैत्री
र्वकास

तिमािणको

कायि

अगातड

बढाेिे,
9. अन्तरािज्िय मापदण्ड र्वपरीत सीमा
िजिकैका क्षेत्रहरुमा तितमित एवम्
तिमािणातिि

सडक, बाँि, तटवन्ि

लगायतका भौततक सं रचिा तत्काल
हटाेि आवश्यक पहल गिे,
10. बाढी, पर्हरो र डुवािबाट प्रभार्वत
कोतभड-19 का सं ितमतहरुलाई
आवश्यक

सतकिता

अपिाइ

सुरजक्षत व्यवस्थापि गिे ।
17.

2042077/03/30

कारागार सुिार तथा
कैदीबन्दी व्यवस्थापि
सम्बन्िी छलेल ।

1. कारागार

सुिार

तथा

कैदीवन्दी

-

व्यवस्थापिका सम्बन्िमा यस अजघ
र्वतभन्ि तमततहरुमा सतमततले ठदएका
सुझाव

एवम्

कडाईका

साथ
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तिदे शिहरुको
कायािन्वयि

गिे
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गराेिे,
2. ेौिदारी कसुर (सिाय तििािरण
तथा कायािन्वयि) ऐि, २०७४ मा
ेजल्लजित

व्यवस्था

कैदीवन्दीहरुलाई

अिुसार-

सुिार

गृहमा

पिाेिे, सामाजिक एवम् सामुदार्यक
सेवामा

लगाेिे,

पुििःस्थापिा

केन्िमा पिाेिे, िुला कारागारमा
रातिे,

प्यारोलमा

सामाजिकीकरण

रातिे,

गिे ,

शारीररक

श्रममा लगाेिे, प्रोवेशि र प्यारोल
अतिकृत तोक्िे, कैद छु ट भएपतछ
आयमूलक कायिमा सहभागी हुिे,
लगायतका कारागार र कैदीवन्दी
सम्बन्िी

व्यवस्थाहरुको

कायािन्वयिको

लातग

यथाशीघ्र
आवश्यक

व्यवस्था तमलाेिे,
3. प्रोवेशि

तथा

तत्काल

प्यारोल

वोडिलाई

ठदँदै

पूणत
ि ा

र्ियाशील

बिाेिे,
4. कारागारहरुको र्वकास र र्वस्तार
गरी श्रोत सािि सम्पन्ि बिाेि
आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
5. कसुरको

गाम्भीयिता

र

जस्थततका

आिारमा

कैदीवन्दीहरुलाई
अलग

स्वास््य

अलग

रातिका
स्थािको

लातग
व्यवस्था

गिे,
6. कैदीवन्दीहरुलाई कोतभड-१९ को
परीक्षण गिे व्यवस्था तमलाेिे,
7. कोतभड-१९
मध्यििर
रहेका

को
रािी

सं िमणलाई
बढी

कैदीवन्दीका

िोजिममा
मुद्दाहरुलाई

प्राथतमकीकरण गरी त्यस्ता मुद्दाको
तछटो कारवाही र र्किाराको लातग
आवश्यक समन्वय गिे ,
8. तसिा
महं गी
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िचि

(रासि)
अिुसार

लाई

बिार

समयािुकूल
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पुिरावलोकि गिे,
9. ेौिदारी कसुर (सिाय तििािरण
तथा कायािन्वयि) ऐि, २०७४ को
देा ३७ मा रहेको कैदकट्टा िहुिे
कसुरहरुको

सूचीमा

पूिरावलोकि

गरी ऐि सं शोििको कारवाही अजघ
बढाेिे,
10. ेपरोक्त

सुझाव

कायािन्वयिको

एवम्
लातग

तिदे शि
सम्बजन्ित

मन्त्रालय एवम् तिकायहरुमा लेिी
पिाेिे ।
18.

2052077/04/09

कारागार

सम्बन्िी

-

र्विेयक सम्बन्िी

कािुिलाई सं शोिि र

सतमततको प्रततवेदि यस

एकीकरण गिि बिेको

प्रततवेदिको अिुसूची -

र्विेयक

6 मा ेल्लेि गररएको

सम्बन्िमा

सं शोििकताि माििीय

छ ।

सदस्यज्यूहरुसँग
छलेल ।
19.

2062077/04/11

अजततयार

दुरुपयोग

बैिकमा

अजततयार
आयोगको

दुरुपयोग

अिुसन्िाि आयोगको

अिुसन्िाि

वार्षिक प्रततवेदिमातथ

ेिन्तीसौं वार्षिक प्रततवेदिमा छलेल

छलेल ।

गिे

कायिसूची

वार्षिक

अठ्ठाइसौं

बमोजिम

रुपमा

-

र

आयोगबाट

सम्पाठदत

कायिहरु

समेर्टएको वार्षिक प्रततवेदिका साथै
आ. व. 2076/077 को कायि र
ेपलब्िीका सम्बन्िमा समेत प्रस्तुती
रहेको

तथयो

सदस्यहरुको

।

सतमततका

जिज्ञासालाई

माििीय
आयोगका

प्रमुि आयुक्त एवम् आयुक्तहरुले स्पष्ट
पािुभ
ि यो ।

20.

2072077/04/12

तिवािचि

आयोगको

बैिकमा

तिवािचि

आयोगको

वार्षिक

वार्षिक प्रततवेदिमातथ

प्रततवेदिका सम्बन्िमा छलेल गिे

छलेल ।

कायिसूची बमोजिम आयोगबाट वार्षिक

-

रुपमा सम्पाठदत कायिहरु समेर्टएको
वार्षिक

प्रततवेदिका
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तेस्रो पञ्चवषीय रणिीततक योििाका
सम्बन्िमा समेत प्रस्तुततकरण भएको
तथयो

।

सतमततका

माििीय

सदस्यहरुको

जिज्ञासालाई

आयोगका

प्रमुि आयुक्त एवम् अन्य आयुक्तहरुले
स्पष्ट पािुभ
ि यो ।
21.

2082077/04/14

1= लोक

सेवा

आयोगको

वार्षिक

प्रततवेदिमातथ

दुरुपयोग
अिुसन्िाि
तिवािचि

आयोग

र

सेवा

आयोगको

अध्ययि

लोक

प्रततवेदि
गिि

अध्ययि
ेपसतमतत
।

2075/076 को वार्षिक प्रततवेदिमा
गिे

र

सं वैिातिक

आयोगहरुको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि

2= अजततयार

वार्षिक

-

आयोगको आ. व. 2074/075 र
छलेल

छलेल ।

आयोग,

सतमततको आिको बैिकमा लोक सेवा

गिि

ेपसतमतत

गिि

बमोजिम

आयोगबाट

कायिसूची

गिे

वार्षिक

रुपमा

सम्पाठदत कायिहरु समेर्टएको वार्षिक
प्रततवेदि

सम्बन्िमा

प्रस्तुती

रहेको

तथयो । बैिकमा सतमततका माििीय
सदस्यहरुको
अध्यक्ष

जिज्ञासामातथ

एवम्

आयोगका

सदस्यहरुले

स्पष्ट

पािुभ
ि यो । त्यसै गरी ेपसतमतत गिि
सम्बन्िमा

दे हाय बमोजिमको

तिणिय

भयो ।
ेपसतमतत गिि सम्बन्िी
सं वैिातिक

तिकायका

प्रमुि

र

पदातिकारी सं घीय सं सदप्रतत ेतरदरदायी
र

िवाेदे ही

रहिे

तथा

प्रतततिति

सभाका सतमततले सं वैिातिक तिकायको
प्रततवेदि लगायतका काम कारवाहीको
अिुगमि र मूल्यांकि गरी आवश्यक
तिदे शि वा राय सल्लाह ठदिे व्यवस्था
िेपालको सं र्विािको िारा २९३ मा
ेल्लेि गररएको छ । त्यसै गरी िारा
२९४ मा सं वैिातिक तिकायका प्रमुि
र

पदातिकारी

ेतरदरदायी

र

सं घीय

िवाेदे ही

सं सदप्रतत
रहिे

तथा

प्रतततिति सभाका सतमततले सं वैिातिक
तिकायको प्रततवेदि लगायतका काम
कारवाहीको अिुगमि र मूल्याकंि गरी
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आवश्यक तिदे शि वा राय सल्लाह
ठदिे

व्यवस्था

िेपालको

सं र्विािको

िारा २९३ मा ेल्लेि गररएको छ ।
त्यसै गरी िारा २९४ मा सं वैिातिक
तिकायले

गरे को

काम

कारवाहीको

वार्षिक प्रततवेदि सं घीय सं सदमा पेश
हुिे

व्यवस्था

रहे को

लोकताजन्त्रक

छ

शासि

।

व्यवस्थालाई

ििताप्रतत अझ बढी सं वेदिशील र
ेतरदरदायी बिाई सुशासि प्रवििि गिि
सं वैिातिक

तिकायहरुको

महत्वपूणि

भूतमका रहन्छ । तसथि प्रतततिति सभा
तियमावली, २०७५ को तियम १८२
बमोजिम

सतमततको

आन्तररक

काम

कारवाही सञ्चालि गिि वा सतमततको
कायिक्षेत्र
गरी

तभत्रको

र्वषयको

प्रततवेदि

ठदि

सदस्यहरुमध्येबाट
गिि

सक्िे

अध्ययि
सतमततका

ेपसतमतत
प्राविाि

ेपसतमततहरुले

गिि
बमोजिम

सं वैिातिक तिकायका

वार्षिक प्रततवेदिका सम्बन्िमा सुक्ष्म
ढं गले

अध्ययि

गिि

र

सतमततले

सुजम्पएको अन्य काम तििािररत समय
सीमातभत्र

सम्पन्ि

गरी

सतमततमा

प्रततवेदि पेश गिि यस राज्य व्यवस्था
तथा

सुशासि

अन्तगितका

सतमततको

कायिक्षेत्र

आयोगहरुसँग

सं वैिातिक

सम्बजन्ित दे हाय अिुसारको र्वषयगत
ेपसतमततहरु

गिि

गिे

सविसम्मत

तिणिय भयो :1. अजततयार

दुरुपयोग

अिुसन्िाि

आयोगको

वार्षिक

प्रततवेदि

अध्ययि ेपसतमतत
2. तिवािचि

आयोगको

वार्षिक

प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत
3. लोक

सेवा

आयोगको

वार्षिक

प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत
ेपसतमततमा रहिुहि
ु े माििीय
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सदस्यहरु
अजततयार

दुरुपयोग

आयोगको

अिुसन्िाि

वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि

ेपसतमतत
1. मा. डा. अमरे श कुमार तसं ह
2. मा. श्री झपट रावल
3. मा. श्री िव राि तसलवाल
4. मा. श्री रे िा शमाि (सं योिक)
तिवािचि

आयोगको

वार्षिक

प्रततवेदि

अध्ययि ेपसतमतत
1. मा. श्री छक्क बहादुर लामा
2. मा. श्री ततथाि गौतम
3. मा. श्री दे वेन्िराि कंडेल
4. मा. श्री प्रेम सुवाल
5.

मा.

श्री

यशोदा

गुरुङ ल

सुवेदी

(सं योिक)
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रततवेदि
अध्ययि ेपसतमतत
1. मा. डा. तडला सं ग्रौला
2. मा. श्री रामसहाय प्रसाद यादव
3. मा. श्री लक्ष्मी चौिरी
4. मा. डा. र्विय सुब्बा (सं योिक)
ेपसतमततलाई वार्षिक प्रततवेदि
अध्ययिका िममा तिम्ितलजित
र्वषयहरुलाई समेत ध्याि ठदिे गरी
दे हाय बमोजिम कायिक्षेत्र तोर्कएको
छ:अजततयार दुरुपयोग अिुसन्िाि
आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि
ेपसतमतत
कायिक्षत्र
े :1. आयोगको
अतिकारका

काम,

कतिव्य

र्वषयहरुको

र

िीततगत

एवम् कािूिी (ऐि, तियम, िीतत,
योििा र कायििम) तादात्म्यता र
कायािन्वयिको

अवस्था

बारे

अध्ययि गिे ,
2. प्रत्यायोजित
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आयोगसँग सम्बजन्ित ऐि कािुिको
सुक्ष्म अध्ययि गरी सो ऐि अिुसार
तियम, कायिर्वति, तिदे जशकाको तिुम
ि ा
भएको छ छै ि सो को अध्ययि
गिे,
3. आयोगको छािर्वि तथा अिुसन्िाि
प्रर्िया सम्बन्िमा अध्ययि गिे ,
4. भ्रष्टाचार

तियन्त्रणका

आयोगले

िेलेको

लातग

भूतमका

बारे

अध्ययि गिे ,
5. र्वगतको

वार्षिक

प्रततवेदिहरुको

तुलिात्मक अध्ययि गिे,
6. सतमततले

ठदएका

तिदे शिहरुको

कायािन्वयिको अवस्थाको अध्ययि
गिे,
7. आयोगको

काम

र्वषयमा

दे िा

कारवाहीका
परे का

कािूिी

व्यविाि सर्हतको मुतय समस्याको
पर्हचाि गरी समस्याका कारणहरु
र

समस्या

समािािका

ेपाय

सर्हतको सुझाव रािी सतमतत समक्ष
प्रततवेदि पेश गिे ।
तिवािचि आयोगको वार्षिक प्रततवेदि
अध्ययि ेपसतमतत
कायिक्षत्र
े :1. आयोगको

काम,

अतिकारका

कतिव्य

र्वषयहरुको

र

िीततगत

एवम् कािूिी (ऐि, तियम, िीतत,
योििा र कायििम) तादात्म्यता र
कायािन्वयिको

अवस्था

बारे

अध्ययि गिे ,
2. प्रत्यायोजित

र्विायि

अन्तगित

आयोगसँग सम्बजन्ित ऐि कािुिको
सुक्ष्म अध्ययि गरी सो ऐि अिुसार
तियम, कायिर्वति, तिदे जशकाको तिुम
ि ा
भएको छ छै ि सो को अध्ययि
गिे,
3. स्वच्छ,
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तिवािचिका लातग आयोगले िेलेको
भूतमका सम्बन्िमा अध्ययि गिे,
4. र्वगतको

वार्षिक

प्रततवेदिहरुको

तुलिात्मक अध्ययि गिे,
5. सतमततले

ठदएका

तिदे शिहरुको

कायािन्वयिको अवस्थाको अध्ययि
गिे,
6. आयोगको

काम

र्वषयमा
व्यविाि

कारवाहीका

दे िापरे का
सर्हतको

कािूिी

मुतय समस्या

एवम् मुद्दाहरुको पर्हचाि गिे,
7. आयोगको
र्वषयमा

काम
दे िा

कारवाहीका
परे का

कािूिी

व्यविाि सर्हतको मुतय समस्याको
पर्हचाि गरी समस्याका कारणहरु
र

समस्या

समािािका

ेपाय

सर्हतको सुझाव रािी सतमतत समक्ष
प्रततवेदि पेश गिे ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रततवेदि
अध्ययि ेपसतमतत
कायिक्षत्र
े :1. आयोगको

काम,

अतिकारका

कतिव्य

र्वषयहरुको

र

िीततगत

एवम् कािूिी (ऐि, तियम, िीतत,
योििा र कायििम) तादात्म्यता र
कायािन्वयिको

अवस्था

बारे

अध्ययि गिे ,
2. प्रत्यायोजित

र्विायि

अन्तगित

आयोगसँग सम्बजन्ित ऐि कािुिको
सुक्ष्म अध्ययि गरी सो ऐि अिुसार
तियम, कायिर्वति, तिदे जशकाको तिुम
ि ा
भएको छ छै ि सो को अध्ययि
गिे,
3. आयोगको

परीक्षा

प्रणाली

एवम्

प्रर्िया सम्बन्िमा अध्ययि गिे,
4. योग्यता प्रणालीको सं रक्षणका लातग
आयोगले

िेलेको

भूतमका

बारे

अध्ययि गिे ,
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5. र्वगतको

वार्षिक

प्रततवेदिहरुको

तुलिात्मक अध्ययि गिे,
6. सतमततले

ठदएका

तिदे शिहरुको

कायािन्वयिका अवस्थाको अध्ययि
गिे,
7. आयोगको

काम

र्वषयमा

दे िा

कारवाहीका
परे का

कािूिी

व्यविाि सर्हतको मुतय समस्याको
पर्हचाि गरी समस्याका कारणहरु
र

समस्या

समािािका

ेपाय

सर्हतको सुझाव रािी सतमतत समक्ष
प्रततवेदि पेश गिे,
ेपसतमततको कायािदेश :1. सतमततको

तिणिय

ेपसतमततका

बमोजिम

सं योिक

सर्हत

५

सदस्यीय ेपसतमतत रहिेछ ।
कुिै

2. सतमततका

ेपसतमततको बैिकमा
चाहेमा

कुिै

सदस्यले
भाग

सं योिकको

तलि

अिुमततले

बैिकमा भाग तलि सक्िेछ ।
3. सतमततको

बैिकको

तिणियािुसार

ेपसतमततका सदस्यहरु थपघट र
हेरेेर हुि

सक्िेछि् ।

4. ेपसतमततले कायिसम्पादिका लातग
आवश्यक पिे आन्तरीक कायिर्वति
आेै तििािरण गिि सक्िेछ ।
आेूले

5. ेपसतमततहरुले
गिे

कामको

कायितातलका

सम्पादि

कायियोििासर्हतको
बिाइ

लागू

गिि

सक्िेछ ।
ेपसतमततको समयावति :ेपसतमततलाई सतमतत समक्ष प्रततवेदि
पेश

गिे

समयावति

पन्र

ठदिको

तोर्कएको छ ।
22.

2092077/04/28

1. हराएका

1. कञ्चिपुर
जिल्लाका
तयार

लातग
पाररएको

प्रर्वतिद्वारा

सीमास्तम्भहरु
पतरदा

लगाई

आिुतिक

-

तत्काल

पुिस्थापिा गिे , सीमास्तम्भको दुरी
कम गिे र भत्केका सीमास्तम्भको
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जस्िप

िक्सा

ममित सम्भार गिे , सीमा तियमिका

सम्बन्िी सतमततमा

साथै

प्राप्त

समािाि

ेिुरीका

सीमा

र्ववादको

गिे

स्थायी

लगायत

सीमा

सम्बन्िमा

व्यवस्थापिसँग सम्बजन्ित सतमततले

छलेल ।

िेपाल सरकारलाई यस अजघ ठदएका

2. कोतभड-19
सन्दभिमा

का
र्वदे श

तथा

सीमा

िाकाबाट
आवतिावत

गिे

िागररकहरुको
अतभलेजिकरण

र

व्यवस्थापि

तिदे शिहरुको

कायािन्वयि

कायािन्वयि

हुि

सर्हतको

िािकारी

भएको

िसकेको

र

कारण

सतमततमा

ेपलब्ि गराेिे,
2. कोतभड-१९
मध्यििर

को
गरी

तोकेका

सं िमणलाई

सीमावती

क्षेत्रमा

िाकाहरुबाट

मात्र

आवतिावतको
थप

कडाइका

साथ

चेकिाँच गरी कायािन्वयि गिे र

3. ेपसतमततको

छलेल ।

प्रभावकारी

व्यवस्थालाई

छलेल ।

सम्बन्िमा

एवम्

िागररकहरुको

सम्बन्िमा

म्याद

सुझाव

थप

ेक्त

सीमा

आवतिावत
पर्हचाि

िाकाहरुबाट

गिे

िागररकहरुको

िुल्िे

पररचयपत्रका

आिारमा अतिवायि रुपमा िाम दताि
गरी अतभलेि रातिे,
ु का
3. मुलक

घिावस्ती

सहरहरुमा

रहेका

कोतभड-१९

को

सं िमण व्यापक रुपमा ेैतलरहेको
सन्दभिमा ेपत्यका लगायत अन्तर
जिल्ला

प्रवेश

गिे

िाकाहरुमा

अतिवायि

सुरक्षा

चेकिाँच

तथा

स्वास््य

परीक्षण

गराएर

मात्र

जिल्ला प्रवेशको व्यवस्था तमलाेिे,
4. िेपाल

भारत

ु
सं यक्त

सीमा

सभे

टोली अन्तगित िेपाली टोलीहरुले
कञ्चिपुर लगायत दे शका र्वतभन्ि
सीमावती जिल्लामा तयार पारे को
जस्िप िक्साका साथै सीमा सम्बन्िी
सम्पूणि

र्ववाठदत

र्वषयहरुका

सम्बन्िमा के कसो भएको हो सबै
पक्षहरु

समेटी

सत्य

त्यका

आिारमा सात ठदितभत्र सतमततमा
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तलजित िािकारी गराेिे,
5. सीमा

क्षेत्रमा

िापी

िग्गाहरुको

भएका

हालसम्म

लालपुिाि

प्राप्त

ििगुिासो

आएकोले

पति

िभएको

भिी

िाप

िक्सा

भएका तर हालसम्म लालपुिाि प्राप्त
गिि

िसकेका

तत्काल

िग्गाििीहरुलाई

लालपुिाि

र्वतरणको

व्यवस्था तमलाेिे,
6. हालको

कोतभड-१९

अवस्था

हेरी

समयमा

सं िमणको

सतमततबाट

कञ्चिपुर

ेपयुक्त
जिल्लामा

स्थलगत अिुगमिमा िािे,
7. सतमतत

अन्तगित

ेपसतमततहरुको

गठित

म्याद

थप

गिे

र्वषयमा छलेल हुँदा दुई हप्ता
समय थप गिे ।
23.

2102077/05/14
ुि ल तमर्टङ ल)
(भचअ

1. कोतभड-19

तथा

र्वतभन्ि
कारागारमा रहेको
कैदीबन्दीहरु
सम्बन्िमा
छलेल ।
2. होम

आइसोलेसि

व्यवस्थापि
सम्बन्िमा
छलेल।

1. कैदीवन्दीलाई

िुला

रातिे,

प्यारोलमा

वोडिको

गिि

जस्थततका

आिारमा

कारागारमा

रातिे,

प्यारोल

गिे,

स्वास््य

-

कैदीवन्दीलाई

अलग अलग स्थािको व्यवस्था गिे
िस्ता

कोतभड-१९

िोजिम

सं िमणको

न्यूिीकरण

गिि

सक्िे

िालका सतमततको तमतत २०७७
साल असार ३० गतेको तिणिय र
र्वगतका

बैिकहरूमा

व्यवस्थापिका

लातग

कैदीवन्दी
सरकारलाई

ठदएका सुझाव एवम् तिदे शिहरूलाई
गम्भीरतापूवक
ि

तलई

शीघ्र

कायािन्वयि गिे ,
2. कारागारको दीघिकातलि सुिार तथा
व्यवस्थापिका
कसुर

लातग

(सिाय

कायािन्वयि)
भएका

ऐि,

ेौिदारी

तििािरण
२०७४

व्यवस्थाहरू

तथा
मा

यथाशीघ्र

कायािन्वयि

गिे ,

तिजश्चत

ेमेर

समूह

अवति

पार

गरे का
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कैदीवन्दीहरुलाई तत्काल ररहाइको
आवश्यक व्यवस्था गिे ,
3. सं िमणको

िोजिम

भएका

र

िभएका कैदीवन्दीहरूलाई तििािररत
भौततक

दुरीसर्हत

अलग

अलग

स्थािमा रातिे व्यवस्था गिे साथै
कारागार

तभत्रको

बसाइँलाई

कैदीवन्दीको

र्वश्व

मापदण्डको

स्वास््य

पालिा

गिे

गरी

तमलाेिे,
4. कोतभड-१९

को

न्यूिीकरण

तथा

सं िमण

रोकथाम

गिि

रणिीततक योििा बिाई प्रभावकारी
कायािन्वयि गिे र समुदायस्तरमा
रहेका

तिवृतरद

स्वास््यकमी,

ििस्वास््यर्वद्, र्वतभन्ि सामाजिक
कायिमा

सं लग्ि

सं घसं स्थालाई

आवश्यकता अिुसार समुदायस्तरको
कोतभड-१९
तथा

सं िमणको

रोकथाम

न्यूिीकरणको

पररचालि

काममा

गिे , समुदायस्तरमा

कन्ट्याक

िे तसङ लको

िै

कामलाई

प्रभावकारी बिाेिे,
5. कोतभड-१९ को सं िमण दे जिएका
सबै कारागारहरूका कैदीवन्दी एवम्
सुरक्षाकमीको पी.सी.आर. परीक्षण
गिे

व्यवस्था

तमलाेिे

सुरक्षाकमीहरुमा
सं िमणको

कोरोिा
दर

ेैतलएकोले

र

ेच्चरुपमा

अग्रपंजक्तमा

िर्टिे

सुरक्षाकमीलाई पी.पी.ई., ेेसजशल्ड,
ग्लोभ्स,

माक्स

अत्यावश्यक

सुरक्षा

लगायतका
सामाग्रीहरु

अतिवायि ेपलब्ि गराेिे व्यवस्था
तमलाेिे,
6. कोतभड-१९ को सं ितमतहरू होम
आइसोलेसिमा रहिे व्यवस्थाले सबै
सं ितमतहरूले
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सङ्गििको मापदण्ड बमोजिम होम
आइसोलेसिको

व्यवस्थापि

गिि

िसक्िे तथा सं ितमतहरूको समयमै
स्वास््यकमीहरूबाट

स्वास््य

िाँचमा पहुँच, त्यसको तिगरािी तथा
अिुगमि सहि िहुिे र आवश्यक
स्वास््य

सुरक्षा

सतकितार्विा

िै

आेूिुसी बस्दा अन्यलाई सं िमण
सिे िोजिम ेच्च दे जिएकाले होम
आइसोलेसिमा बस्ि सम्भव िहुिे
सं ितमतहरूको सुरजक्षत र भरपदो
स्थािमा ेपचार र व्यवस्थापि गिि
सरकारले जिम्मा तलिे,
7. सं कटको बेला िागररकको िीवि
रक्षा गिुि राज्यको अतिवायि दार्यत्व
हो । तसथि िागररकको स्वास््य
सुरक्षाको हकलाई मौतलक हकको
रूपमा

तलई

सं िमण

कोतभड-१९

भएका

र्वरामीहरूको

को

र

िभएका

अलग

अलग

ेपचारको व्यवस्था तमलाेिे साथै
सङ लितमत
घर

भएका

पिाेदा

परीक्षण

र्वरामीहरुलाई

पुििः

गरी

पी.सी.आर.

िेगेर्टभ

िततिा

आएपतछ मात्र पिाेिे र सरकारको
तेिबाट

सङ्ितमतहरूको

ेपचारको सम्पूणि व्यवस्था तमलाई
ििेतरदरदायी

सरकारको

दार्यत्व

तिवािह गिे,
8. पी.सी.आर.

शुल्कमा

अस्पतालहरूले
तलएको
ेक्त

तििी

िथाभावी

शुल्क

भन्िे

गुिाासो

आएकाले

र्वषयमा

हाल

तोर्कएको

मूल्यमा

पुिरावलोकि

तोर्कएको

भन्दा

तलिेलाई

अिुगमि

गिे

बर्ढ
गरी

र

शुल्क
कडा

कारवाहीको व्यवस्था गिे ,
9. कोतभड र िि् कोतभड अस्पताल
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छु ट्याइ

कोतभड

अस्पतालहरुको

बारे मा

ििस्तरमा

सं प्रष
े ण

गिे,

स्वास््य

पयािप्त

सूचिा

औषिी

लगायतका

सामाग्रीलाई

ु भ
सविसल

हुिेगरी तमलाेिे,
10. स्वास््यकमीहरुमातथ

दुव्यिवहार

गिे र स्वास््य सेवा ेपचार िठदिे
सम्वि िो कोही व्यजक्त एवम्
तिकायलाई कारवाहीको दायरामा
ल्याेिे,
11. सं घ, प्रदे श

र

प्रार्वतिक,

स्थािीय

र्वतरद

व्यवस्थापि,

आईसोलेसि तिमािण,
िे तसङ ल

तहबीच
कन्ट्याक

लगायत

अत्यावश्यक

कामका लातग आवश्यक समन्वय
गिे, कन्याक िे तसङ लको कायिलाई
व्यापक

बिाेिे,

परीक्षणको

लातग

स्वास््य
घुम्ती

सेवा

सञ्चालिको समेत व्यवस्था गिे,
12. गृह

मन्त्रालय

र

स्वास््य

मन्त्रालयबीच आवश्यक सहकायि
र समन्वय कायम गरी कोतभड१९ तियन्त्रण र रोकथामलाई थप
प्रभावकारी बिाेिे,
13. महामारीको

समयमा

स्वास््य

सामाग्री सर्हतका अन्य क्षेत्रहरुमा
हुि

सक्िे

बिार

कालाबिारी

अिुगमि

गरी

रोक्ि
त्यस्तो

कायिमा सं लग्ि िो कोहीलाई कडा
कारबाही गिे ,
14. कोतभड-१९ सं िमण बारे र्वतभन्ि
भ्रमात्मक

प्रचार

प्रसारहरुका

सम्बन्िमा सरकारले आतिकारीक
िारणा स्प्ट गिे ।
24.

2112077/06/02

ु को
मुलक
स्थािमा
आइरहेको

र्वतभन्ि
हालै
बाढी,

1. बाढी,

पर्हरो

व्यवस्थापि

लगायतका
सम्बन्िमा

र्वपद्

-

यसअजघ

र्वतभन्ि तमततहरुमा सतमततले ठदएका
तिदे शिहरुको
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पर्हरो लगायत र्वपद्
व्यवस्थापि
सम्बन्िमा
।

कायािन्वयि गिे गराेिे,
2. बाढी,

छलेल

पर्हरोबाट

भएकाहरुको

वेपतरदा

तत्काल

िोिी

र

ेिार, घाइतेहरुको ेपचार तथा
र्वस्थार्पत

एवम्

प्रभार्वतहरुलाई

सुरजक्षत िाेँमा स्थािान्तरण गरी
अस्थायी

बसोबासको

तमलाेिुका

साथै

सं रचिाको
पर्हरो

भौगतभिक

अध्ययि

एवम्

दृर्ष्टले

व्यवस्था
गरी

प्राकृततक

ेच्च

बाढी,

प्रकोपको

िोजिममा

रहेका

वस्तीहरूको छ मर्हिातभत्र पर्हचाि
गरी

भू-ेपयोग

िीतत

अिुरुप

यथाशीघ्र सुरजक्षत स्थािमा एकीकृत
वस्ती

बसाली

समािािको

समस्याको
लातग

स्थायी

आवश्यक

व्यवस्था तमलाेिे,
ु मा अझै वषाि सर्िय रहे कोले
3. मुलक
वषािसँगै

आेिे

बाढी,

प्राकृततक

लगायत

पर्हरो

प्रकोपबाट

ििििको तिकै क्षतत भइरहे को र
हुि सक्िे हुँदा र्वपद्मा परे काहरुको
ेिार,

राहत,

ेपचार

तथा

पुििःस्थापिा कायिमा प्रत्यक्ष सं लग्ि
रहिे सुरक्षाकमी, स्वयंसेवी लगायत
स्थािीय

तहहरुलाई

आवश्यक

सािि स्रोत सर्हत तयारी अवस्थामा
राति आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
4. सं घ,

प्रदे श

सरकार

र

स्थािीय

एवम्

तहका

सरोकारवाला

तिकायहरुबीच आपसी समन्वय गरी
बाढी,

पर्हरो

प्रभार्वतहरुलाई

एवम्

र्वपद्वाट

दै तिक

ेपभोग्य

लगायत अतत आवश्यक वस्तु एवम्
सेवाहरु

तत्काल

ेपलब्ि

हुिे

व्यवस्था तमलाेिे,
5. िेपाल लगायत र्वश्व िै कोतभड19
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वतिमाि

पररप्रेक्ष्यमा

प्रभार्वत

बाढी,

क्षेत्रहरूमा

पर्हरो

कोतभड-19

तथा अन्य सरुवा रोग ेैलि िठदि
स्वास््य

सेवा

सम्बन्िी

ेजचत

औषिोपचारको

एवम्

सरसेाई

मापदण्ड

बिाई

आवश्यक

प्रबन्ि

तमलाेिे ।
6. मौसम र बाढीको पूवस
ि ूचिा प्रणाली
र्वगतदे जि

प्रचतलत

रहे

िहुँदा

ु ाि
पूवाििम

पर्हरोको

पति

ििििको िू लो क्षतत हुिे गरे को
अवस्थामा

िोजिममा

आिाररत

पर्हरो पूवस
ि ूचिा प्रणालीको तत्काल
र्वकास गिे,
7. कैलाली, कञ्चिपुर, सप्तरी लगायत
ु का
मुलक

र्वतभन्ि

भएका

बलात्कार,

िस्ता

िघन्य

घटिाहरुलाई

स्थािहरुमा
हत्या,

र्हं सा

अपरािका

सं वेदिशील

र

गम्भीरतापूवक
ि तलई अपरािीहरुलाई
तत्काल

कडा

पीतडतलाई

कािुिी

सिाय

न्यायसर्हतको

र

ेजचत

क्षततपूततिको व्यवस्था तमलाेिे ।
25.

2122077/06/13

1= कञ्चिपुर, सुस्ता,

कञ्चिपुर, सुस्ता, कालापािी लगायत

कालापािी

ु का र्वतभन्ि सीमावती क्षेत्रहरुमा
मुलक

ु का
लगायत मुलक

सीमासम्बन्िी

र्वतभन्ि

समस्याहरुका सम्बन्िमा सीमार्वद् तथा

सीमावती

र्ववाद

क्षेत्रहरुमा

अन्तरािर्िय मातमलाका

सीमासम्बन्िी

पदातिकारी

र्ववाद

एवम्

एवम्

एवम्

िािकार पूव ि
प्रशासकहरुसँग

छलेल गिे तथा ेपसतमततको म्याद

समस्याहरुका

थपका र्वषयमा समेत छलेल गिे

सम्बन्िमा

आिको बैिकको कायिसूची बमोजिम

सीमार्वद्

तथा

बैिकमा पूव ि तिवािचि आयुक्त तथा पूव ि

अन्तरार्िय

रािदू त

मातमलाका

सल्लाहकार

पदातिकारी

एवम्
र

परराि

मन्त्रालयको

पूव ि रािदुत

सं घको

पूव ि

ेपाध्यक्ष डा. रामभक्त िाकुर, िेपाल

एवम्

सरकारका पूव ि परराि सजचव एवम्

िािकार
प्रशासकहरुसँग

-

महामर्हम रािपतत र्वद्यादे वी भण्डारीको
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छलेल ।

पूव ि

सल्लाहकार

तथा

पूव ि

रािदुत डा. मदि कुमार भट्टराई र

2= ेपसतमततको
म्याद

परराि

थप

िापी र्वभागका पूव ि महातिदे शक तथा

सम्बन्िमा

िापी एवम् सीमार्वद् श्री बुर्ििारायण

छलेल ।

श्रे ष्ठको

सहभातगता

बैिकमा

रहेको

तथयो

आमजन्त्रत

।

र्वज्ञहरुले

अन्तरािर्िय सीमासँग सम्बजन्ित मुद्दा
एवम् र्वषयहरु तथा समस्या बारे आआफ्िा
तथयो

िारणाहरु
।

व्यक्त

त्यसै गरी

गिुभ
ि एको

सतमतत

अन्तगित

गठित अजततयार दुरुपयोग अिुसन्िाि
आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि
ेपसतमतत,

लोक

से वा

आयोगको

वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत र
तिवािचि आयोगको वार्षिक प्रततवेदि
अध्ययि ेपसतमततलाई दुई हप्तातभत्र
सतमतत समक्ष प्रततवेदि बुझाेिे गरी
म्याद थप गिे तिणिय भयो ।
26.

2132077/06/14

बझाङ ल, सप्तरी, बारा,
कैलाली,

बठदिया,

ििुषा,

कञ्चिपुर

लगायत

ु को
मुलक

र्वतभन्ि

स्थािहरुमा

बातलका

तथा

मर्हलाहरुमातथ
भइरहे को
हत्या

बलात्कार,
र्हं सा

लगायतका

घटिाका

सम्बन्िमा

छलेल

।

ु मा पतछल्लो समय बातलका
1. मुलक

-

तथा मर्हलाहरुमातथ भएका िुर,
अमािवीय एवम् मािवता र्वरोिी
िघन्य

अपराि

भएका

हत्याको

बातलका
सुरक्षामा

बलात्कारपतछ
घटिाले

तथा

मर्हलाहरुको

मिोसामाजिक

बहुआयातमक

समग्र

असर

लगायत
पिे

र

बलात्कारी तथा अपरािीलाई कडा
कािुिी सिाय िगिे हो भिे यस्ता
घटिा ठदिािुठदि वृर्ि हुँदै िािे
हुिाले

बलात्कारका

घटिा

न्यूिीकरण गिि मौिुदा कािुिहरुको
कुिै पति प्रकारका वहािा, दवाव र
प्रभावमा

िपरी

कडाइपूवक
ि

कायािन्वयि गिे, आवश्यकतािुसार
कािुिहरुको पुिरावलोकि गिुक
ि ा
साथै बातलका तथा मर्हलाहरुमातथ
हुिे

बलात्कार,

घटिाहरुको

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

हत्या,

रोकथामको

र्हं साका
लातग
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सरकारले

सामाजिक

िागरण

र

सचेतिाको लातग वृहत कायियोििा
बिाई कायािन्वयि गिे,
2. बलात्कारको
गराेिे

घटिामा
र

मेलतमलाप

त्यसको

लातग

मध्यस्तकतािको भूतमका िेल्िे िो
कोहीलाई

ेक्त

घटिाको

मततयारको रुपमा कारवाही गिे,
3. बझाङ ल,

सप्तरी,

बारा,

कैलाली,

बठदिया, ििुषा, कञ्चिपुर लगायत
ु का
मुलक

र्वतभन्ि

भएका

बलात्कार,

िस्ता

िघन्य

स्थािहरुमा
हत्या,

र्हं सा

अपरािका

घटिाहरुलाई गम्भीरतापूवक
ि
तलई
अपरािमा

सं लग्ि

िो

कोहीलाई

तत्काल हदै सम्मको कािुिी सिाय
र

पीतडतहरुलाई

ेजचत

न्याय

सर्हतको

ठदिे

व्यवस्था

जिल्लाकी

तिमिला

क्षततपूतति

तमलाेिे,
4. कञ्चिपुर

पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएको
लामो

समय

बलात्कार

तबततसक्दा

र

पति

हत्यामा

सं लग्ि

अपरािीको अर्हलेसम्म पर्हचाि गिि
िसर्कएको सन्दभिमा

तत्काल सत्य

त्यको आिारमा घटिामा सं लग्ि
अपरािीलाई

यथाशीघ्र

साविितिक

गरी हदै सम्मको कारवाही गिे,
5. प्रहरी

सं गििलाई

जिम्मेवार

र

िबाेदे ही बिाेिे, घटिामा प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रुपमा सं लग्ि हुिे, ेिुरी
ितलिे,
िेल्िे

मध्यस्तकतािको
प्रहरीहरुलाई

भूतमका

कारवाहीको

दायरामा ल्याेिुका साथै बलात्कार
घटिाको
अिुसन्िाि

अिुसन्िािमा
अतिकृतहरुको

अिुसन्िाि

एवम्

सं यन्त्रको

तिमािण
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सं लग्ि

अिुगमि
गरी

पति
गिे

प्रहरीको
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सुरक्षा प्रणालीमा सुिार गिे,
6. बलात्कार
परीक्षण

घटिाको

तत्काल

सर्किे

आिुतिक

गिि

प्रर्वतिसर्हतको ेपकरणहरु प्रत्येक
जिल्लाहरुमा ेपलब्ि हुिे व्यवस्था
तमलाेिे,
7. बलात्कार

लगायतका

कततपय

पीतडत

घटिामा

व्यजक्तहरुलाई

समािमा

अभि

एवम्

व्यवहार

गररिे

हुँदा

अमािवीय
ेिीहरुलाई

समािमा स-सम्माि िीवि यापि
गिे

व्यवस्था

तमलाेिुका

साथै

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुिार
गिे,
8. जिल्ला

रुपन्दे ही,

िगरपातलका
केन्िीय

तसिाथििगर

स्थायी

िे गािा

कारागारमा

भई
रहेका

कैदीबन्दी श्री रामलिि िैसवालको
मृत्यु भएको घटिाको सम्बन्िमा
सत्य, त्य र्ववरणको साविितिक
गिुक
ि ा

साथै

आवश्यकतािुसार

छािर्वि सतमतत गिि गिे ।
27.

2142077/06/18

कञ्चिपुर,

सुस्ता,

कञ्चिपुर, सुस्ता, कालापािी लगायत

कालापािी

लगायत

ु का र्वतभन्ि सीमावती क्षेत्रहरुमा
मुलक

ु का
मुलक

र्वतभन्ि

सीमासम्बन्िी

सीमावती

क्षेत्रहरुमा

सीमासम्बन्िी
एवम्

र्ववाद
सीमा

र्ववाद

-

एवम्

समस्याहरुका सम्बन्िमा सीमार्वद् तथा
अन्तरािर्िय मातमलाका
पदातिकारी

एवम्
गिे

िािकार पूव ि
प्रशासकहरुसँग

कायिसूची

समस्याका सम्बन्िमा

छलेल

बमोजिम

र्वज्ञसँग छलेल ।

बसेको बैिकमा िापी र्वभागका पूव ि
महातिदे शक तथा सीमा एवम् िापीर्वद्
श्री पुण्य प्रसाद ओलीको सहभातगता
रहेको तथयो । बैिकमा आमजन्त्रत
र्वज्ञले अन्तरािर्िय सीमासँग सम्बजन्ित
मुद्दा एवम् र्वषयहरु तथा समस्या बारे
आफ्िो प्रस्तुती रातिुभएको तथयो ।
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28.

2152077/06/19

जस्िप
अन्तरािर्िय

िक्सा,

बैिकमा माििीय गृहमन्त्री र परराि

सीमा

मन्त्रीले अन्तरािर्िय सीमाका समस्या

लगायतका

एवम्

र्वषयहरुमा

छलेल

।

र्वषयहरु

बारे

आ-आफ्िा

िारणाहरु व्यक्त गिुभ
ि एको तथयो ।
त्यसै गरी

िापी

महातिदे शकबाट

र्वभागका

जस्िप

िक्सा

तथा

अन्तरािज्िय सीमा सम्बन्िी सै िाजन्तक
एवम् प्रार्वतिक र्वषयमा आफ्िा प्रस्तुती
रातिुभएको तथयो ।
29.

2077/07/06
ुि ल बैिक)
(भचअ

सतमततमा

प्राप्त

गुिासा

एवम्

-

-

ेिुरीहरुका
सम्बन्िमा

छलेल

।
30.

2162077/07/24

कुटिीततक

"र्वतभन्ि
तियोगबाट
पत्राचार

हुिे
र

कततपय

िेपाल

सरकार, मजन्त्रपररषद्को तमतत

२०७७÷०६÷११ को तिणिय अिुसार
िेपालको

औपचाररक िाम

िेपालीमा

सरकारी तलितहरुमा

"सं घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र िेपाल"

समेत

र

िेपालको

िेपालीमा

सं घीय

अव ेप्रान्त िेपालको औपचाररक िाम
िेपालीमा

िेपाल

अं ग्रि
े ीमा

"Federal Democratic

Republic of Nepal" लेतिे गररएकोमा

लोकताजन्त्रक
गणतन्त्र

अं ग्रि
े ीमा

िाम

औपचाररक

र

“िेपाल”

æNepalÆ मात्र

लेतिे

र

अं ग्रि
े ीमा

भन्िे

र्वषयले

Federal

सतमततको ध्यािाकषिण भएको छ ।

Democratic
Republic of Nepal

िेपाली ििताको तिरन्तरको सं घषिद्वारा

लेतिे गररएकोमा अव
ेप्रान्त

िेपालको

औपचाररक
िेपालीमा

िाम
िेपाल

अं ग्रि
े ीमा
लेतिे"

र

Nepal
भन्िे

िेपाल

सरकार,
मजन्त्रपररषद्को

तमतत

2077/06/11
को

तिणियका

सम्बन्िमा

छलेल

-

िेपाल एकात्मक राज्यबाट सं घीयतामा,
तिरङ्कुशताबाट

लोकताजन्त्रक

व्यवस्थामा र सं वैिातिक राितन्त्रबाट
गणतन्त्रमा गएको सविर्वठदतै छ ।
युगान्तकारी

पररवतििले

िेपाली

ििताको आकांक्षालाई सम्बोिि गिि
ऐततहातसक
बैिकबाट

सं र्विािसभाको
सं घीय

पर्हलो

लोकताजन्त्रक

गणतन्त्र घोषणा भएको र सं र्विाि
सभाद्वारा

िारी

िेपालको

सं र्विािले

पति ेक्त र्वषयलाई आत्मसात गरे को
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।

छ

।

तसथि

हालसम्म

औपचाररक िामका

िेपालको

रुपमा

िेपालीमा

प्रयोग भइरहे को "सं घीय लोकताजन्त्रक
गणतन्त्र िेपाल" र अं ग्रि
े ीमा æFederal
Democratic Republic of NepalÆ लाई
हाल

आएर

पररवतिि

ििमािसमा

कतै

सं सदको

गदाि

आम

यसले

क्षेत्रातिकार

सं घीय

ग्रहण

र

राििीततक प्रणाली िै पररवतिि गिि
िोिेको हो र्क भन्िे आशं का ेत्पन्ि
भएको

छ

।

त्यसै ले

लोकताजन्त्रक

गणतन्त्रात्मक

प्रणाली

शासि

र

अतभव्यक्त

गिे

सं घीय

सं घीय
राज्य

व्यवस्थालाई
लोकताजन्त्रक

गणतन्त्र िेपाल÷ æFederal Democratic
Republic of NepalÆ लाई पररवतिि
गिुप
ि िे कारण, यसको आवश्यकता र
औजचत्यता

सर्हत

सं घीय

सं सदमा

छलेल पश्चात् मात्र ति्कषिमा पुग्िु
ेपयुक्त
ेक्त

हुिे
तिणिय

सुझावसर्हत

हाललाई

कायािन्वयि

िगिि

िगराेि राज्य व्यवस्था तथा सुशासि
सतमतत िेपाल सरकार, प्रिािमन्त्री तथा
मजन्त्रपररषद्लाई तिदे श गदिछ ।
31.

2077/08/10
ुि ल बैिक)
(भचअ

म्याद िाघेका अिाद्य

-

-

सम्बन्िी

कारागार सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि

-

कािुिलाई सं शोिि र

र एकीकरण गिि बिेको र्विे यकमातथ

एकीकरण गिि बिेको

छलेल

र्विेयकमातथ

बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासि

बस्तुमा

रर-लेवतलङ ल

गररएको

लगायत

कालाबिारी सम्बन्िी
ेिुरीका

सम्बन्िमा

ेिुरीकतािसँग
छलेल ।

32.

2172077/08/15
(पर्हलो बैिक)

कारागार
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गिे

कायिसूची

बमोजिम

31

छलेल ।

सतमततको आिको बैिकमा सतमततको
गणपूरक

सं तया

सतमततको

अको

2077

मं तसर

िपुगेको
बैिक
15

हुिाले

आि
गते

तमतत
ठदिको

2:15 बिे बस्िे गरी स्थतगत गररयो
।
33.

2182077/08/15
(दोस्रो बैिक)

कारागार

सम्बन्िी

कारागार सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि

कािुिलाई सं शोिि र

र एकीकरण गिि बिेको र्विे यकमातथ

एकीकरण गिि बिेको

छलेल

र्विेयकमातथ

बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासि

छलेल ।

सतमततको आिको बैिकमा सतमततको

कायिसूची

गिे

गणपूरक

सं तया

सतमततको

अको

2077

मं तसर

बमोजिम

िपुगक
े ो
बैिक
15

-

आि
गते

हुिाले
तमतत
ठदिको

2:30 बिे बस्िे गरी स्थतगत गररयो
।
34.

2192077/08/15
(तेस्रो बैिक)

कारागार

-

सम्बन्िी

र्विेयक

सतमततको प्रततवेदि यस

कािुिलाई सं शोिि र

2202077/08/24

िेपाल प्रहरीमा प्रहरी
अततररक्त
महातिरीक्षकको पद
तसिििा गरी बढु वाको
लातग तसेाररस
गरे को भन्िे सतमततमा
प्राप्त ेिुरीका
सम्बन्िमा छलेल
।

-

6 मा ेल्लेि गररएको

र्विेयकमातथ

िेपाल सरकारले

अिुसूची

प्रततवेदिको

एकीकरण गिि बिेको

छ ।

छलेल ।
35.

सम्बन्िी

कुिै कायि सम्पादि गिि पयािप्त कािुि

-

िभएको अवस्थामा समाि व्यवस्थामा
िलल पिि िािे वा राज्यलाई हािी
िोक्सािी हुिे वा हुि सक्िे अवस्था
आएमा तत्काल सं सदको बैिक चालु
िरहेको

अवस्थामा

आत्यावश्यक

कािुिी तिकासका लातग अध्यादे शद्वारा
कािुि िारी गिे सुर्विा सरकारलाई
रहन्छ

।

तथार्प

कािुि

िल्याेँदा

पररजस्थततमा

िासै

ेरक

िपिे

अत्यावश्यक

पति

र

तत्कालै

त्यस्तो

िभएको सामान्य अवस्थामा सं सदको
बैिक सञ्चालि िभएको अवस्थाको
ेपयोग

गरी

अध्यादे शद्वारा

कुिै
कािुि

प्रयोिि

रािेर

िारी

गरी

कायािन्वयि गिुि अतिकारको अवाजञ्छत
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दुरुपयोग हुि िािे र सं सदद्वारा कािुि
बिाेिे

लोकताजन्त्रक

व्यवस्थाको

अवहेलिा हुिे भएकोले अध्यादे शबाट
शासि

चलाेिे

थोरै

पति

व्यक्त

हुि ु

वा

कतैबाट
ल्याेिु

लोकतन्त्रको

मिसाय
प्रचलिमा

लातग

र्हतकर

हुँदैि ।
िेपालको सं र्विािले व्यवस्था गरे को
सं घीय
तीि

सं रचिा
जिल्लालाई

अलग्याेिे
प्राविाि
प्रहरी

र्वपरीत

बागमती

गरी

र

प्रदे शबाट

अध्यादे शमा

सम्बजन्ित

अततररक्त

ेपत्यकाका
भएको

मन्त्रालयबाट

महातिरीक्षकको

पद

सं गिि तथा व्यवस्थापि सभे क्षणको
प्रततवेदि तथा प्रस्तुत प्रस्तावमा समेत
ु को
समावेश िभएको अवस्थामा मुलक
समग्र

प्रहरी

सं गििको

सञ्चालिमा

दूरगामी रुपमा प्रततकूल असर पिेगरी
प्रहरी

अततररक्त

महातिरीक्षकको

पद

सृििा गिे र्वषय सं र्विाि, कािुि,
र्वति

र

प्रर्िया

हाललाई

ेक्त

र्वपरीत

भएकोले

प्रहरी

अततररक्त

महातिरीक्षकको पदको तियुजक्त कायि
कायािन्वयि
सरकार,

िगिि

गृह

गराेि

मन्त्रालय

तथा

िेपाल
प्रहरी

प्रिाि कायािलयलाई तिदे शि ठदिे ।
36.

2212077/09/03

37.

2222077/12/09

कारागार

सम्बन्िी

र्विेयक

-

सम्बन्िी

कािुिलाई सं शोिि र

सतमततको प्रततवेदि यस

एकीकरण गिि बिेको

प्रततवेदिको

र्विेयकमातथ

6 मा ेल्लेि गररएको

छलेल ।

छ ।

1= लोक
आयोगको

सेवा
वार्षिक

1= लोक
प्रततवेदि

सेवा

आयोगको

अध्ययि

वार्षिक

सं योिक मा. डा. तबिय सुब्बाबाट

ेपसतमततको

ेपसतमततले तयार पारे को अध्ययि

प्रततवेदि पेश,

प्रततवेदि सतमतत समक्ष पेश भयो ।

आगामी

-

ेपसतमततका

प्रततवेदि अध्ययि

2= सतमततको चालु र

अिुसूची

2= सतमततको चालु र आगामी आतथिक
वषिका लातग सतमतत सजचवालयबाट
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-

कायििमका

प्रस्ताव

गररएका

कायििमहरुलाई

सम्बन्िमा

सतमततका

छलेल ।

थप सुझावसर्हत स्वीकृत गिे ।

माििीय

सदस्यहरुको

स्थलगत भ्रमण सम्बन्िी सतमततका
र्वगतका

तिणियहरुलाई

सतमततको

प्रस्तार्वत

समेत

कायििमतभत्र

समावेश गिे ।
38.

2232077/12/17

39.

2242077/12/19

40.

2252077/12/20

41.

2262077/12/22

कारागार

सम्बन्िी

र्विेयक

-

सम्बन्िी

कािुिलाई सं शोिि र

सतमततको प्रततवेदि यस

एकीकरण गिि बिेको

प्रततवेदिको

र्विेयकमातथ

6 मा ेल्लेि गररएको

छलेल ।

छ ।

कारागार

सम्बन्िी

र्विेयक

अिुसूची

-

सम्बन्िी

कािुिलाई सं शोिि र

सतमततको प्रततवेदि यस

एकीकरण गिि बिेको

प्रततवेदिको

र्विेयकमातथ

6 मा ेल्लेि गररएको

छलेल ।

छ ।

कारागार

सम्बन्िी

र्विेयक

अिुसूची

-

सम्बन्िी

कािुिलाई सं शोिि र

सतमततको प्रततवेदि यस

एकीकरण गिि बिेको

प्रततवेदिको

र्विेयकमातथ

6 मा ेल्लेि गररएको

छलेल ।

छ ।

1. कारागार सम्बन्िी
कािुिलाई

व्यवस्थापि

यसअजघ

सं शोिि
एकीकरण

1. र्वपद्

र्वतभन्ि

र

सतमततले

ठदएका

गिि

कडाइका

साथ

बिेको

2. बाँके,

र्विेयक

तमततहरुमा

सतमततको प्रततवेदि यस

तिदे शिहरुको
कायािन्वयि

गिे

छलेल

गिे

लगायत

अन्य

र्ववति र्वषय ।

ु को
मुलक

ु
ताप्लेिङ ल
र्वतभन्ि

अिुसूची

व्यजक्तहरुलाई

ेिार,

घाइतेहरुको

औषिोपचार

लगायत
प्रभार्वत

तत्काल

ति:शुल्क

एवम्

अस्थायी

वासस्थािको व्यवस्था तमलाेिे,
3. प्रभार्वत
िीवि
अत्यावश्यक

व्यजक्तहरुलाई

दै तिक

सञ्चालिको

लातग

ेपभोग्य

सामाग्रीहरु

तत्काल ेपलब्ि गराेिे,
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-

6 मा ेल्लेि गररएको

स्थािमा

आगलागीबाट
राहत,

प्रततवेदिको

सम्बन्िी

छ ।
िुम्ला,

-

सम्बन्िमा

गराेिे,

र्विेयकमातथ

अिुसूची

34

ु मा
4. मुलक

अझै

आगलागीको

सम्भाविा रहे को र यसले ििििको
व्यापक

क्षतत

पुग्ि

हुँदा

सक्िे

सम्वजन्ित तिकायहरुलाई आगलागी
तियन्त्रणको लातग आवश्यक सािि
स्रोत

सर्हत

पूवत
ि यारी

अवस्थामा

राति आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
5. प्रभार्वत

व्यजक्तहरुको

वासस्थािको

लातग

तिकायहरुसँग

आवश्यक

गरी

सुरजक्षत
सम्बजन्ित

प्रभावकारी

समन्वय

कायििमहरु

सञ्चालि गिे गराेिे,
6. आगलागी िस्ता र्वपद्को समयमा
हुि

सक्िे

मर्हला

बालबातलकाहरुमातथ
सम्भार्वत

एवम्

हुि

दुरव्यवहार,

सक्िे

बलात्कार

लगायतका घटिाहरुप्रतत सिक रही
भरपदो सुरक्षा प्रवन्ि तमलाेिे,
7. भर्व्यमा हुि सक्िे आगलागीका
सम्भार्वत
तथा

घटिाहरुको

न्यूिीकरणको

सतकिताका

रोकथाम

लातग

साथ

ेच्च

आवश्यक

साविािी अपिाेिे ।
42.

2272077/12/24

43.

2282078/01/02

कारागार

सम्बन्िी

-

र्विेयक

सम्बन्िी

कािुिलाई सं शोिि र

सतमततको प्रततवेदि यस

एकीकरण गिि बिेको

प्रततवेदिको अिुसूची –

र्विेयकमातथ

6 मा ेल्लेि गररएको

छलेल ।

छ ।

कारागार

सम्बन्िी

१. कारागार

सम्बन्िी

कािुिलाई

र्विेयक

सम्बन्िी

कािुिलाई सं शोिि र

सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको

सतमततको प्रततवेदि यस

एकीकरण गिि बिेको

र्विेयक सम्बन्िी

प्रततवेदिको

र्विेयकमातथ

सं शोिि गरी सविसम्मततले पाररत

6 मा ेल्लेि गररएको

छलेल ।

भई

छ ।

प्रतततिति

2075

को

प्रततवेदि

सभा
तियम

केही

तियमावली

अिुसूची

120

बमोजिमको प्रततवेदि सभामा पेश
गिे,
२. हाल अस्पतालमा रहे का वेवाररसे वा
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-

पर्हचाि िुल्ि िसकेका शवहरुको
प्र्ट मुिाकृतत दे जििे ेोटो एवम्
हुतलया सर्हतको अतभले ि/र्ववरण
िेपाल

प्रहरीको

वेवसाइटको

Unidentified Dead Bodies िामक
माेित

Icon

साविितिक

गररदै

आएकोमा अव ेप्रान्त अस्पतालमा
रहेका

प्रत्येक

वेवाररसे

शव

वा

पर्हचाि िुल्ि िसकेका शवहरुको
र्वस्तृत र्ववरणसर्हत छु ट्टै वेव पेि
वा डोमेि तिमािण गरी सञ्चारका
र्वतभन्ि

माध्यम

तथा

सामाजिक

सञ्िालहरुबाट

शीघ्र

सूचिा

सम्प्रेषण

हरे क

शवको

गरी

वायोमेर्िक औ ंिाछाप र डी.एि्.ए.
िमुिा

सं कलि

भएपतछ मात्र

भएको
शव

यर्कि

व्यवस्थापि

गिे व्यवस्था तमलाेिे,
३. वेवाररसे शव सम्बन्िी जिल्लाजस्थत
जिल्ला सरकारी वर्कल कायािलय,
जिल्ला अस्पताल र िेपाल प्रहरीको
वेव

साइटबाट

ेरक

ेरक

प्राप्त

त्यांकहरु

हुिे

गरे काले

तिकायहरुबीच समन्वय

ती

गरी एेटै

त्यांक आेिे व्यवस्था तमलाेिे,
४. पर्हचाि

ििुलेका

व्यवस्थापि
"वेवाररसे

वेवाररसे

गिि

शव

आवश्यक

शव

व्यवस्थापि

तिदे जशका" यथाशीघ्र तिमािण गरी
कायािन्वयिमा ल्याेिे,
५. िघन्य

अपराि

तथा

कसुरिन्य

घटिाको

पर्हचाि

ििुलेका

ेौिदारी

वेवाररसे

वा

शवहरुको

कजम्तमा 20 वषि अतभले ि रहिे
व्यवस्था तमलाेिे,
६. रार्िय

पररचय

कायिलाई
वायोमेर्िक

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

यथाशीघ्र
प्रणाली

पत्र

र्वतरण

सम्पन्न

गरी

(औ ंिाछाप

36

एवम्

आइररश)

पर्हचाि

को

माध्यमबाट

ििुलेका

वेवाररसे

शवहरुको सं तया शून्यमा झािे ।
44.

2292078/01/09

"कोतभड-19
महामारी रोगको
दोस्रो लहरले
तिम्त्याएको िर्टलता
र िागररकको
स्वास््य सुरक्षा"
सम्बन्िमा छलेल
।

1. कोतभड-१९

को

तियन्त्रणका
सतमततले

रोकथाम

सम्बन्िमा
पटक

तथा

र्वगतमा

पटक

तिदे शिहरुको

-

ठदएका

कायािन्वयिको

अवस्थाका सम्बन्िमा समीक्षा गरी
कायिन्वयि िभएका तिदे शि एवम्
सुझावहरुलाई

प्राथतमकताका

साथ

कायािन्वयि गिे ,
ु
2. तछमेकी मुलक
भारतमा पतछल्लो
समय

कोतभड-१९

ततव्र

रुपमा

को

सं िमण

बर्ढरहेकोले

त्यहाँ

र्वतभन्ि कामको तसलतसलामा रहेका
िेपालीहरु

घर

ेकििे

िम

ठदिािुठदि

बढ्दै

गएको

हुिाले

ेिीहरुलाई

कोतभड-१९

को

सं िमण भए िभएको सीमा िाकामा
िै

व्यापक

रुपमा

परीक्षण

गरी

ररपोटि िआएसम्म र्वश्व स्वास््य
सं गििको

मापदण्ड

अिुसार

होजल्डङ ल सेन्टरमा होल्ड गरी रातिे,
िेगेर्टभ
व्यवजस्थत

ररपोटि
रुपमा

क्वारे जन्टिमा

आेिेलाई
अतभले ि

रातिे

ररपोटि आेिेलाई

र

रािी

पोजिर्टभ

आइसोले सिमा

रातिे व्यवस्था तत्काल गिुक
ि ा साथै
क्वारे जन्टि र आइसोलेसि केन्िहरु
मर्हलामैत्री बिाेिे,
3. हवाईमागिबाट
िागररकहरुको
िजिक

स्वदे श
लातग

क्वारे जन्टि

ेकििे
र्वमािस्थल

वा

होजल्डङ ल

सेन्टर तिमािण गरी र्वश्व स्वास््य
सं गििको मापदण्ड अिुसार रातिे
र सो अवतिमा ेिीहरुमा कोतभड१९

को

सं िमण

भए

िभएको

यर्कि गिि पी.सी.आर. परीक्षण गिे
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व्यवस्था तमलाेिे,
4. कोतभड-१९
दै तिक

को

कारण

ेपभोग्य

सामाग्रीहरुको

दे िाई

वस्तु,

स्वास््य

बिारमा

कृतत्रम

अभाव सृििा गिे, कालोबिारी गिे,
मूल्यवृर्ि

गिे,

म्याद

सर्कएका

िाद्यवस्तुको ररलेवतलङ ल गिे िस्ता
कािुि र्वपरीतको कायि हुि िठदि
बिार

अिुगमिलाई

ततव्रता

ठदई

त्यस्ता कािुि र्वपरीतका काम गिे
िो कोहीलाई कडा कारवाही गरी
साविितिक गिे ,
5. कोतभड-१९

को

दोस्रो

लहरबाट

ेत्पन्ि र्वषम पररजस्थततको सामिा
गिि

केन्िीकृत

कायि

एवम्

योििाको

प्रभावकारी

रणिीततक

तिमािण,

त्यसको

कायािन्वयि

व्यवस्थापि

कायिमा

र

सहयोग

र

सहकायिका लातग सरकारको पहल
कदमीमा

सबै

ििस्वास््य

राििीततक

र्वज्ञ

र

सरोकारवालाहरूको
सविपक्षीय

दल,

सम्बजन्ित
सहभातगतामा

ेच्चस्तरीय

सतमतत

तिमािण गरी यस महामारी र्वरुिको
महाअतभयािमा र्ियाशील बिाेिे,
6. हरे क तिवािचि क्षेत्रमा कोतभड-१९
को

रोकथाम

एवम्

तियन्त्रणमा

सहयोग, समन्वय, सहिीकरण

र

अिुगमि गिे कायिका लातग सं घीय
सांसदको िेतत्ृ वमा प्रदे श र स्थािीय
तहका

ििप्रतततितिको

सहभागीतामा

समेत

अिुगमि

सतमतत

सम्पकिमा

रहेका

तिमािण गिे,
7. सं ितमतको
व्यजक्तहरुको

शीघ्र

पर्हचाि

गिि

कन्याक िे तसङ ल तथा पी.सी.आर.
परीक्षणको कायिलाई सरल, तछटो र
व्यापक

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

बिाेिका

लातग

घुम्ती
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जशर्वरहरु पति सञ्चालि गिे,
8. प्रत्येक

जिल्लामा

पायक

पिे

स्थािमा कजम्तमा एक वटा सुर्विा
सम्पन्ि पी.सी.आर. मेजशिसर्हतको
प्रयोगशाला

स्थापिा

िाकामा

अतिवायि

गरी

सीमा

डेतडकेटे ड

मेतडकल र सेक्युररटी र्टम तिमािण
गरी सीमा िाकालाई व्यवजस्थत गिे,
9. कोतभड-१९ को प्रभाव र िोजिम
र्वश्लेषण

गरी

सुरजक्षत

स्थािको

पर्हचाि पश्चात् सुरजक्षत तिजश्चत
क्षेत्रहरु

तििािरण

रुपमा

गरी

स्थािीय

र्वश्वव्यापी

स्वास््य

मापदण्ड

अिुसारको

सुरक्षाको
तिजश्चत

दुरी

कायम

रातदै

आवतिावतमा कडाई गिे गराेिे,
10. सं ितमत

व्यजक्तको

प्रभावकारी

ेपचारलाई

बिाेि

सञ्चालिमा

रहेका

हाल

आइसोले सि

कक्ष, आई.सी.यु.को क्षमता र्वस्तार
तथा

अजक्सििको

तियतमत

आपूतीमा वृर्ि गरी ेपचारै िपाई
अकालमा

मृत्यु

हुिे

अवस्थाको

अन्त्य गिे,
11. कोतभड-१९ र्वरुिको िोप सबै
िागररकलाई सहि र शीघ्र रुपमा
लगाेिे व्यवस्था तमलाेिे,
12. कोतभड-१९
तियन्त्रण

को
र

रोकथाम,

ेपचारमा

सं लग्ि

र्वतभन्ि तिकायहरुबीच प्रभावकारी
रुपमा समन्वय कायम गिे ,
13. कोतभड-१९
होम

को

सङ्ितमतहरू

आइसोलेसिमा

व्यवस्थाले

सबै

रहिे

सङ्ितमतहरूले

र्वश्व स्वास््य सङ्गििको मापदण्ड
बमोजिम
व्यवस्थापि

होम
गिि

सङ्ितमतहरूको
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िसक्िे

तथा
समयमै
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स्वास््यकमीहरूबाट
पहुँच, त्यसको

िाँचमा
तथा

स्वास््य

अिुगमि

आवश्यक

तिगरािी

सहि

िहुिे

स्वास््य

र

सुरक्षा

सतकितार्विा िै आेूिुसी बस्दा
अन्यलाई

सं िमण

ेच्च

सिे

िोजिम

दे जिएकाले

होम

आइसोलेसिमा बस्ि सम्भव िहुिे
सङ्ितमतहरूलाई

सम्बजन्ित

अस्पतालको समन्वयमा सरकारले
सं स्थागत आइसोलेसिको व्यवस्था
गिे,
14. सं कटको बेला िागररकको िीवि
रक्षा

गिुि

राज्यको

अतिवायि

दार्यत्व हो । तसथि िागररकको
स्वास््य

सुरक्षाको

मौतलक

हकको

हकलाई

रूपमा

तलई

कोतभड-१९ को सं िमण भएका र
िभएका

र्वरामीहरूको

अलग

ेपचारको

अलग
व्यवस्था

तमलाेिे साथै सङ्ितमत भएका
र्वरामीहरुलाई घर पिाेदा पुििः
पी.सी.आर.परीक्षण गरी पिाेिे र
तििी

अस्पतालहरुलाई

१९

का

कोतभड-

र्वरामीहरुका

लातग

अतिवायि रुपमा आइसोलेसि वा
आइ.सी.यू

वाडि

छु याई

कायािन्वयिमा

ल्याेिे,

सङ्ितमतहरूको ेपचारको सम्पूणि
व्यवस्था

तमलाई

ििेतरदरदायी

सरकारको दार्यत्व तिवािह गिे,
15. सबै

िागररकको

आिारभूत
सं रक्षण

बाँच्ि

मािव
गदै

पाेिे

अतिकारलाई

पयािप्त

सं तयामा

अजक्सिि प्लान्ट रािी कोतभड१९

सं िमणको

व्यवस्थापिका

रोकथाम
लातग

तथा

आवश्यक

पिे बिेटलाई ेच्च प्राथतमकता
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ठदई

रकमान्तर

वा

र्वतियोिको

व्यवस्था तमलाेिे ।
45.

2302078/01/12

1. अजततयार दुरुपयोग

1. अजततयार

दुरुपयोग

अिुसन्िाि

अिुसन्िाि

आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि

आयोगको वार्षिक

ेपसतमततका सं योिक माििीय श्री

प्रततवेदि अध्ययि

रे िा शमाि तथा तिवािचि आयोगको

ेपसतमततको

वार्षिक

प्रततवेदि सतमतत

ेपसतमततका सं योिक माििीय श्री

समक्ष पेश गिे ।

यशोदा

प्रततवेदि

-

अध्ययि

गुरुङ्ग

सुवद
े ीबाट

2. तिवािचि आयोगको

ेपसतमततले तयार पारे को अध्ययि

वार्षिक प्रततवेदि

प्रततवेदि सतमतत समक्ष पेश भयो ।

अध्ययि

ेक्त

ेपसतमततको

प्रततवेदिमातथ

सतमततका

माििीय

सदस्यहरुले

सञ्चारका

प्रततवेदि सतमतत

र्वतभन्ि

माध्यमहरुबाट

समक्ष पेश गिे ।

एवम् तलजित

रुपमा

मौजिक
राय

एवम्

सुझाव तमतत 2078 वैशाि 19
गतेतभत्र

ेपलब्ि

गराेिे

र

माििीय सदस्यहरुबाट प्राप्त राय
एवम्

सुझावका

प्रततवेदिलाई
सतमततबाट

आिारमा

समृि
पाररत

बिाई

गरी

प्रतततिति

सभामा पेश गिे ।
2. सतमततबाट
अिुसार

तििािररत

प्रदे शगत

जिल्लामा

कायििम

रुपमा

र्वतभन्ि

सुशासि

अन्तरर्िया

सम्बन्िी

कायििमसर्हत

कारागार

एवम्

अगुगमि

गिे

सीमाहरुको
तय

भएकोमा

कोतभड-१९ सं िमणको दोश्रो लहर
भयावह

रुपमा

हाललाई

ेैतलएको

ेक्त

हुिाले

अन्तरर्ियाको

कायििम स्थतगत गरी कोतभड-१९
सँग

िोतडएका

र्वतभन्ि

अस्पतालहरुमा अजक्सिि प्लान्टको
व्यवस्थापि तथा स्वास््य सुरक्षा,
कालाबिारी,

मूल्यवृर्ि,

कृतत्रम

अभाव, म्याद सर्कएका वस्तुहरुको
ररलेवतलङ ल,
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र्वतरणको
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तियन्त्रण एवम् व्यवस्थापि लगायत
सुशासिका

र्वषयहरुमा

ेपत्यका

लगायत

ेपत्यका

िजिकका

जिल्लाहरुमा स्थलगत अिुगमिमा
िािे ।
46.

2312078/04/05

अजततयार

दुरुपयोग

अिुसन्िाि

आयोग,

तिवािचि

आयोग

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमतत
अन्तगित

गठित

अजततयार

दुरुपयोग

र

अिुसन्िाि आयोग, तिवािचि आयोग र

लोक सेवा आयोगको

लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रततवेदि

वार्षिक

प्रततवेदि

अध्ययि ेपसतमततहरुले सतमतत समक्ष

अध्ययि ेपसतमततका

प्रस्तुत गरे का प्रततवेदिहरुलाई स्वीकार

प्रततवेदिमातथ

गरी

छलेल ।

राय सुझावलाई समावेश गरी प्रतततिति

माििीय

-

सदस्यहरुको

ेपयुक्त

सभामा पेश गिे प्रततवेदि तयार गिि
सजचवलायलाई तिदे शि ठदिे ।
47.

2322078/04/07

ु मा
मुलक

हालै

1= र्वपद्

बाढी,

ेिार

र

पर्हरो, डुवाि लगायत

िगरी

तीिै

आइरहेको
र्वपद्
सम्बन्िमा
।

व्यवस्थापि
छलेल

व्यवस्थापिको

आपसी

राहतमा
तहका

समन्वय,

साझेदारी

माेित्

कायिलाई

मात्र

-

सीतमत

सरकारहरुको
सहकायि
र्वपद्को

र
पूव ि

अिुमाि, पूवत
ि यारी, प्रर्वति, जशक्षा,
ेपकरण तथा श्रोत साििहरुको
प्रबन्ि तमलाई र्वपद् व्यवस्थापिमा
तियतमत

सर्ियतापूणि

तररकाले

र्ियाशील रहि िेपाल सरकार गृह
मन्त्रालय र राज्िय र्वपद् िोजिम
न्यूिीकरण

तथा

व्यवस्थापि

प्रातिकरणलाई तिदे शि ठदिे,
2= र्वपद्

व्यवस्थापिको

कायिलाई

ेच्च प्राथतमकता ठदई र्वपद् एवम्
िोजिमका

सूचिाको

पूव ि

अिुमाियोग्य, यथाथिपरक त्याङ्क,
सूचिा

एवम्

िािकारी

पारदशी

रुपमा आम िागररकहरुले िुिसुकै
वेला (िहाँ, िर्हले पति) प्राप्त गिि
सक्िे गरी आवश्यक प्रबन्ि गिि
िेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र
राज्िय र्वपद् िोजिम न्यूिीकरण
तथा
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व्यवस्थापि
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तिदे शि ठदिे,
3= र्वपद्

व्यवस्थापिको

सञ्चालि

गदाि

कायििम

सरकारी

एवम्

गैरसरकारी पक्षका अततररक्त आम
िागररकहरुका

बीचमा

आपसी

सहकायि र साझेदारी कायम गदै
र्वपद्

िोजिम

न्यूिीकरण

व्यवस्थापि

तथा

प्रातिकरणको

भूतमकालाई सशक्त र प्रभावकारी
बिाेि

आवश्यक

सािि

स्रोत,

प्रर्वति एवम् ििशजक्तयुक्त तुल्याेि
आवश्यक

व्यवस्था

गिि

िेपाल

सरकार गृह मन्त्रालय र राज्िय
र्वपद्

िोजिम

न्यूिीकरण

तथा

व्यवस्थापि प्रातिकरणलाई तिदे शि
ठदिे,
4= िेपाल सरकारबाट र्वपद् सं कटग्रस्त
घोषणा

गररएका

मिाङ ल

तसन्िुपाल्चोक,

जिल्लाका

क्षेत्रहरुलाई

र्वपद्

र्वपद्ग्रस्त
व्यवस्थापिको

िमूिा क्षेत्रको रुपमा र्वकास गिि
िेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र
राज्िय र्वपद् िोजिम न्यूिीकरण
तथा

व्यवस्थापि

प्रातिकरणलाई

तिदे शि ठदिे,
5= र्वपद्बाट
मिाङ ल

बढी

क्षततग्रस्त

भएका
ुि ा
दाचल

तसन्िुपाल्चोक,

लगायत

अन्य

जिल्ला

तथा

क्षेत्रहरुमा अवरुि भएका स्थािीय
(र्वद्युत,्

पूवाििारहरु

िािेपािी,

सञ्चार लगायत) को शीघ्र ममित
एवं

सुचारु

तिकायहरुबीच

गिि

सम्बि

आपसी

समन्वय

कायम गरी राहत, ेिार, क्षततपूतति,
पुि:स्थापिा, बस्ती स्थािान्तरणलाई
ेच्च प्राथतमकता ठदं दै तदारुकताका
साथ र्वपद् िोजिम न्यूिीकरणको
कायिलाई

अजघ

बढाेि

िेपाल

सरकार गृह मन्त्रालय र राज्िय
र्वपद्
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व्यवस्थापि प्रातिकरणलाई तिदे शि
ठदिे,
6= बाढी एवं पर्हरोबाट मिाङ ल लगायत
ु का
मुलक
िलर्वद्युत

आयोििाहरु
हुँदा

भएको

िाेँहरुमा

र्वतभन्ि

क्षततग्रस्त

ेक्त

स्थािहरुमा

तत्काल केन्िीय प्रशारण लाईिबाट
र्वद्युत ्

आपूतति

गिि

आवश्यक

व्यवस्था तमलाेि िेपाल सरकार
ऊिाि,

िलस्रोत

तथा

तसं चाइ

मन्त्रालयलाई तिदे शि ठदिे,
7= सतमततबाट

र्वपद्

न्यूिीकरण

तथा

िोजिम
व्यवस्थापिका

सम्बन्िमा यसअजघ र्वतभन्ि समयमा
ठदएका

तिदे शिहरुको

ढं गले

कायािन्वयि

प्रभावकारी

गिि

गराेि

िेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र
राज्िय र्वपद् िोजिम न्यूिीकरण
तथा

व्यवस्थापि

प्रातिकरणलाई

तिदे शि ठदिे ।
48.

2332078/05/04

1= प्रत्यायोजित
र्विायि

1= बारा

अध्ययि

सम्बन्िी
ेपसतमतत
।
2= सतमततको

वार्षिक

कलै या

तारामुिी

पासवाि

र ेिकी

छोरीलाई

स्थािीय

योगेन्ि

सर्हतको

टोलीले

कुटर्पट

दुव्यिवहार

गरे को

साह
र

सम्बन्िमा

मस्यौदा प्रततवेदि,

माििीय रामसहाय प्रसाद यादवले

2078

सतमततमा

छलेल ।

मातथ

-

ेपमहािगरपातलकाका वडा सदस्य
श्री

गिि

जिल्लाको

गम्भीर

गराेिुभयो।

ध्यािाकषिण

त्यसै गरी

ुि ा
दाचल

जिल्लाको व्यास िगरपातलका तभत्र
िेपाल-भारत

सीमा

क्षेत्रमा

आवातिावत गिे तुईि कार्टएको
तथा िेपाल तेिको गोरे टो बाटो
समेत

र्वतग्रएकोले

िाद्यान्ि

अभावका

कारण

स्थािीय

वातसन्दाको

िििीवि

कष्टकर

भएको सम्बन्िमा माििीय ठदलेन्ि
प्रसाद बडू ले सतमततको ध्यािाकषिण
गराेिुभयो ।
2= सतमततको
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मस्यौदामातथ छलेल हुँदा माििीय
सदस्यज्यूहरुबाट आएका ेपयुक्त र
सान्दतभिक सुझावहरुलाई प्रततवेदिमा
समावेश

गरी

सतमततबाट

वार्षिक

प्रततवेदि पाररत भयो ।
3= सतमतत

अन्तगित

कायािदेश

दे हायबमोजिमको

सर्हत

प्रत्यायोजित

र्विायि सम्बन्िी ेपसतमतत गिि
भयो :मा. श्री रे िा शमाि - सं योिक
मा.

डा. तडला सग्रौला - सदस्य

मा.

श्री िेम प्रसाद लोहिी - सदस्य

मा.

श्री रामसहाय प्रसाद यादव-सदस्य

मा.

श्री लक्ष्मी चौिरी - सदस्य

कायािदेश :

;'zf;g
-Joj:yfkg
tyf
;~rfng_ P]g, @)^$ sf]
k|Tofof]lht ljwfog ;DaGwL
cWoog ug]{,
2= P]gsf] :ki6 / k|efjsf/L ?kdf
dfkg ug]{,
3= pk;ldltn] cfˆgf] TOR cfkm}
to ug]{,
4= cfjZostf cg';f/ lj1x?sf]
;xof]u lng ;Sg],
5= lj1;lxtsf] sfo{bn agfO sfd
ug{],
6= clwg:y ljwfogsf ;DaGwdf
r]slni6 agfO{ cWoog ug]{ .
1=

ेपसतमततले परीक्षण गिुि पिे र्वषयहरु
1. सं सदले अतििस्थ र्विायि बिाेि
ठदएको अतिकार पुि: प्रत्यायोिि
गररएको छ वा छै ि ?
2. भूतप्रभावी

हुिे

गरी

तियम,

तिदे जशका कायिर्विी, आदे श, सूचिा
िारी भएको छ वा छै ि ?
3. दे शको

मूल

कािूि

वा

सवोच्च

र्विायिको र्वपरीत हुिे गरी तिुम
ि ा
गरे िगरे को ?
4. प्रचतलत ऐि सं शोिि र िारे िी गरी
तिुम
ि ा भए िभएको ?
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5. कसूरको

पररभाषा

गररएको

वा

राजिएको

वा

िगररएको ?
6. कैद

गिे

प्राविाि

िराजिएको ? प्रत्यायोिि िगरे को
र्वषयमा

व्यवस्था

गरे को

छ

वा

छै ि ?
7. सवोच्च

र्विायिले सीमा तििािरण

गरे भन्दा

बढी

हुिे

गरी

सीमा

तििािरण गररएको वा िगररएको ?
8. िागररकको व्यजक्तगत अतिकार र
कतिव्य

बारे मा

प्रभाव

पिे

गरी

तिुम
ि ा गररएको वा िगररएको ?
9. कसूर

र

दण्ड

सिाय

अतििस्थ

र्विायिमा राजिएको वा िराजिएको
?
10. सवोच्च
िभएको

र्विायिमा

ेल्लेि

कर,दस्तुर,र्े को

भार

िितालाई लगाएको वा िलगाएको
?
11. मूल ऐिले अतिकार िठदई कोष
िडा गरे को वा िगरे को ?
12. बोडि अे स्टाच ुटोरी बतड स्थापिा
गरे को वा िगरे को ?
13. अतििस्थ र्विायिबाट आपरातिक
दार्यत्व सृििा भएको वा िभएको
।

2.1.1 सतमतत एवम् ेपसतमतत बैिक सम्बन्िी र्ववरण
अजघल्लो वषिको सतमततको वार्षिक प्रततवेदि प्रतततिति सभामा पेश भएको समयदे जि सतमततबाट यो प्रततवेदि
पाररत गदािको अवतिसम्म सतमतत एवम् ेपसतमततको बैिक सम्बन्िी र्ववरण दे हाय बमोजिम रहेका छि् :
(क) सतमततको बैिक सम्बन्िी र्ववरण
सतमतत गिि भएपश्चात् सतमततबाट यो प्रततवेदि सतमततबाट पाररत गदािको अवतिसम्म िम्मा 233 वटा
बैिकहरु सम्पन्ि भए । ेक्त बैिकहरुमध्ये सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2077 प्रतततिति सभामा पेश
भएको समयबाट यो प्रततवेदि पाररत हुँदाको अवतिसम्म सतमततको िम्मा 48 वटा बैिकहरु सम्पन्ि भए ।
ेक्त बैिकहरुमध्ये 25 वटा बैिकहरु मुतय रुपमा र्विायिसँग सम्बजन्ित तथए भिे अन्य 23 वटा
ु का समसामर्यक र्वषय, सतमततमा प्राप्त ेिुरी एवम् गुिासो लगायत साविितिक महत्वका
बैिकहरु मुलक
ँ सम्बजन्ित तथए । सतमततका हालसम्मको बैिकहरुको र्ववरण दे हाय बमोजिम रहेका छि् :र्वषयहरुसग
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ि.सं .
2.

बैिक र्ववरण

िम्मा बैिक सङ्तया

सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2077 सदिमा पेश

कैर्ेयत

48

भएदे जि यो प्रततवेदि पाररत हुँदाको अवतिसम्म
3.

ुि ल बैिक
भचअ

4.

र्विेयक सम्बन्िी

25

5.

र्विेयक वाहे क अन्य र्वषयसम्बन्िी

23

6.

सतमततको हालसम्मको

3

233

(ि) र्विेयकको बैिक सम्बन्िी र्ववरण
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमतत गिि भए दे जि यो प्रततवेदि सतमततबाट पाररत गदािको अवतिसम्म
सतमततमा िम्मा 14 वटा र्विेयकहरु प्राप्त भए । सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2077 प्रतततिति सभामा
ँ ाको अवतिसम्म िम्मा 4 वटा र्विेयक सम्बन्िी
पेश भएपतछ सतमततबाट यो प्रततवेदि पाररत हुद
प्रततवेदिहरु पाररत भए । ेक्त र्विेयकहरु सतमततमा प्राप्त भएदे जि सतमततबाट र्विेयकसम्बन्िी प्रततवेदि
पाररत गदािको अवति सम्मको बैिक र्ववरण दे हाय बमोजिम रहेका छि् :ि.सं .
1.

र्विेयक
सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको

िम्मा बैिक सं तया
6

अन्तरसम्बन्ि व्यवजस्थत गिे सम्बन्िमा

कैर्ेयत
तमतत 2077/03/01 गते
सतमततबाट पाररत भएको ।

व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
2.

िेपाल िागररकता ऐि, 2063 लाई

35

सं शोिि गिि बिेको र्विेयक
3.

सं घीय तििामती सेवाको गिि, सञ्चालि

तमतत 2077/03/07 गते
सतमततबाट पाररत भएको ।

61

र सेवाको शति सम्बन्िमा व्यवस्था गिि

तमतत 2077/03/15 गते
सतमततबाट पाररत भएको ।

बिेको र्विेयक
4.

कारागार सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि र

11

एकीकरण गिि बिेको र्विेयक

तमतत 2078/01/02 गते
सतमततबाट पाररत भएको ।

ुि ल बैिकसम्बन्िी र्ववरण
(ग) भचअ
कोतभड-19 को र्वश्वव्यापी महामारीसँगै िेपालमा पारे को प्रभावले सतमततको कामकारवाही पति प्रभार्वत
बन्यो । कोतभड-19 सम्बन्िी िेपाल सरकारकले िारी गरे को सूचिा तथा जिल्ला प्रशासि कायािलय
कािमाडौंले िारी गरे को लकडाेिको पालि एवम् सूचिा तथा सञ्चार प्रर्वतिको प्रयोग गरी यो प्रततवेदि
ँ ाको अवतिसम्म
तयार हुद

ुि ल बैिकहरु सम्पन्ि भए । सतमततका भचअ
ुि ल
सतमततको िम्मा 3 वटा भचअ

बैिक सम्बन्िी र्ववरण दे हाय बमोजिम छि् :-
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ि.सं .

कायिसूची

बैिक तमतत (सम्वत्)

1.

कोतभड-19 बाट प्रभार्वत कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापि तथा

2077/05/14

होम आइसोलेसि सम्बन्िमा छलेल ।

(बैिक सं तया 210)

2.

सतमततमा प्राप्त गुिासा एवम् ेिुरीहरुका सम्बन्िमा छलेल।

2077/07/06

3.

म्याद िाघेका अिाद्य बस्तुमा रर-लेवतलङ ल गररएको लगायत

2077/08/10

कालाबिारी

सम्बन्िी

सतमततमा

प्राप्त

कैर्ेयत

ेिुरीका

सम्बन्िमा

छलेल ।

२.२ र्विायि सम्बन्िी कायि
सतमतत गिि भएदे जि यो प्रततवेदि पाररत हुँदाको अवतिसम्म सतमततमा िम्मा 14 वटा र्विेयकहरु प्राप्त
भएका तथए । सतमततमा प्राप्त ती सबै र्विेयकमातथ देावार छलेल भई र्विेयकका प्रततवेदि सतमततबाट
पाररत भइ प्रतततिति सभामा पेश भइसकेका छि् । तसथि हाल सतमततमा कुिै पति र्विेयक र्वचारातिि
अवस्थामा छै ि । सतमततमा प्राप्त र्विेयकहरुको सं जक्षप्त र्ववरण दे हाय बमोजिम छि् :ि.सं .
1.

र्विेयक
साविितिक सुरक्षा ऐि, 2046 लाई सं शोिि

सतमततमा प्राप्त तमतत

सतमततबाट पाररत तमतत

(सम्वत्)

(सम्वत्)

2075/04/21

2075/04/24

2075/05/19

2075/05/28

2075/05/22

2075/05/28

2075/05/24

2075/05/29

2075/10/29

2075/11/03

2075/11/23

2075/11/28

2076/02/23

2076/04/12

2075/11/17

2076/04/19

गिि बिेको र्विेयक, 2075
2.

वैयजक्तक गोपतियताका सम्बन्िमा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयक

3.

िातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसुर र सिाय)
ऐि, 2068 लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयक

4.

सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्िमा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयक

5.

कमिचारी समायोिि सम्बन्िमा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयक

6.

प्रदे श लोकसेवा आयोगको गिि, काम, कतिव्य
र अतिकार सम्बन्िी आिार र मापदण्ड तििािरण
गिि बिेको र्विेयक, 2075

7.

प्रहरी कमिचारीलाई िेपाल प्रहरी तथा प्रदे श
प्रहरीमा समायोिि गिे सम्बन्िमा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयक

8.

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे
कायिको सञ्चालि, सुपररवेक्षण र समन्वय
सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
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9.

रार्िय पररचयपत्र तथा पञ्िीकरणको सम्बन्िमा

2075/10/21

2076/04/29

2076/06/02

2076/09/13

2076/11/28

2077/03/01

2075/05/05

2077/03/07

2075/11/10

2077/03/15

2076/11/30

2078/01/02

व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
10.

लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि
र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक

11.

सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ि
व्यवजस्थत गिे सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयक

12.

िेपाल िागररकता ऐि, 2063 लाई सं शोिि
गिि बिेको र्विेयक

13.

सं घीय तििामती सेवाको गिि, सञ्चालि र
सेवाको शति सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयक

14.

कारागार सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि र
एकीकरण गिि बिेको र्विेयक

प्रस्तुत प्रततवेदिमा सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ि व्यवजस्थत गिे सम्बन्िमा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयक सम्बन्िी सतमततको प्रततवेदि अिुसूची-3, िेपाल िागररकता ऐि, 2063 लाई सं शोिि गिि
बिेको र्विेयक सम्बन्िी सतमततको प्रततवेदि अिुसूची-4, सं घीय तििामती सेवाको गिि, सञ्चालि र सेवाको
शति सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक सम्बन्िी सतमततको प्रततवेदि अिुसूची-5 र कारागार सम्बन्िी
कािुिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक सम्बन्िी सतमततको प्रततवेदि अिुसूची-6 मा ेल्लेि
गररएको छ ।
२.3 अवलोकि तथा तिरीक्षण सम्बन्िी कायि
सतमततको तमतत 2078 वैशाि 12 गते बसेको 230 औ ँ बैिकको तिणिय बमोजिम सतमततबाट "कोतभड-१९
सँग िोतडएका र्वतभन्ि अस्पतालहरुमा अजक्सिि प्लान्टको व्यवस्थापि तथा स्वास््य सुरक्षा, कालाबिारी,
मूल्यवृर्ि, कृतत्रम अभाव तसिििा, म्याद सर्कएका वस्तुहरुको ररले वतलङ ल, तबिी र्वतरणको तियन्त्रण एवं
व्यवस्थापि लगायत सुशासिका र्वषयहरुमा कािमाडौँ ेपत्यका लगायत ेपत्यका िजिकका जिल्लाहरुमा
स्थलगत अिुगमिमा िािे" तिणिय भएको तथयो । ेक्त बैिकको तिणिय बमोजिम सतमततद्वारा सम्वत् 2078
वैशाि 15 गते 6 सदस्यीय अिुगमि टोलीले लतलपुरको पाटि अस्पताल तथा सोही ठदि कािमाडौँको वीर
अस्पतालको स्थलगत अिुगमि एवम् तिरीक्षण गररएको तथयो । अिुगमिको िममा अस्पतालको पदातिकारी
एवम् कमिचारीहरुसँग कोतभड-१९ को वतिमाि अवस्था, त्यसको रोकथाम एवम् तियन्त्रणको लातग
अस्पतालको

वतिमाि

एवम् भावी योििा,

भएका प्रयासहरु,

अस्पतालमा

र्वरामीको

चाप,

र्वरामीको

औषिोपचारको व्यवस्था, स्वास््य सामाग्रीहरुको ेपलब्िता, अस्पतालमा अजक्सिि आपूतति तथा अजक्सिि
प्लान्टको वतिमाि अवस्था, कमिचारी एवम् अन्य ििशजक्त व्यवस्थापि, अस्पतालको अन्य तिकायहरुसँगको
समन्वय, प्राप्त सहयोग, अस्पतालका समस्याहरु, समस्या समािािका लातग सतमततले गिि सक्िे कायिहरु
लगायत र्वर्वि र्वषयहरुमा अन्तरर्िया एवम् छलेल भएको तथयो ।
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2.4 ेपसतमतत गिि सम्बन्िी कायि
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमतततत अन्तगित पतछल्लो एक वषि तभत्र गिि भएका ेपसतमतत सम्बन्िी
र्ववरण यस प्रकार छ :(क) आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि सम्बन्िी ेपसतमतत
प्रतततिति सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको तमतत 2077 साेि 14 गते बसेको 208 औ ँ
बैिकको तिणिय बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमतत अन्तगित दे हायका 3 वटा ेपसतमततहरु
गिि भएका तथए :1. अजततयार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत
2. तिवािचि आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत
3. लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत
ेपसतमततको र्ववरणलाई दे हाय बमोजिम प्रस्तुत गररएको हो :ि.सं .

ेपसतमतत

गिि तमतत (सम्वत्)

ेपसतमततको

सतमतत समक्ष प्रततवेदि पेश

िम्मा बैिक

गरे को तमतत (सम्वत्)

सं तया
1.

अजततयार दुरुपयोग अिुसन्िाि
आयोगको

वार्षिक

2077/04/14

15

2078/01/12

2077/04/14

15

2078/01/12

2077/04/14

18

2077/12/08

प्रततवेदि

अध्ययि ेपसतमतत
2.

तिवािचि

आयोगको

वार्षिक

प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत
3.

लोक सेवा

आयोगको

वार्षिक

प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत

ेक्त ेपसतमततहरुले तयार गरे को प्रततवेदि सतमततमा छलेलको िममा रहेकोले ेपसतमततको प्रततवेदि
सम्बन्िी र्वस्तृत र्ववरण यस प्रततवेदिमा ेल्लेि गररएको छै ि ।
(ि) प्रत्यायोजित र्विायि सम्बन्िी ेपसतमतत
प्रतततिति सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको तमतत 2078 भाि 4 गते बसेको 233 औ ँ
बैिकको तिणिय बमोजिम सतमतत अन्तगित माििीय श्री रे िा शमािको सं योिकत्वमा दे हायका 5 सदस्यीय
प्रत्यायोजित र्विायि सम्बन्िी ेपसतमतत गिि भएको तथयो :मा. श्री रे िा शमाि

सं योिक

मा. डा. तडला सग्रौला

सदस्य

मा. श्री िेम प्रसाद लोहिी

सदस्य

मा. श्री रामसहाय प्रसाद यादव

सदस्य
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मा. श्री लक्ष्मी कुमारी चौिरी

सदस्य

यो प्रततवेदि तयार गिे अवतिमा ेपसतमततले आफ्िो अध्ययि तथा अिुसन्िाि सम्बन्िी कायि अगातड
बढाइरहेको अवस्था छ ।
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पररच्छे द - ३
सतमततका तिदे शि एवम् सुझाव कायािन्वयिको अवस्था
3.1 सतमततका सुझाव एवम् तिदे शि कायािन्वयिको अवस्था
सतमततका र्वतभन्ि तमततहरुमा वसेको बैिकहरूबाट सतमततले आफ्िो कायिक्षेत्र अन्तगितका र्वतभन्ि मन्त्रालय,
र्वभाग, आयोग एवम् तिकायहरुलाई ठदएका तिदे शि र ती तिदे शि कायािन्वयिको अवस्था दे हाय बमोजिम
रहेको छ :ि. सं.

बैिक सं तया/

तिदे शि एवम् सुझाव

जिम्मेवार तिकाय

तमतत
1.

188 औ ँ बैिक
2077/02/16

कायािन्वयिको
अवस्था

1. र्वपद्

िोजिम

व्यवस्थापिका

न्यूिीकरण
सम्बन्िमा

र्वतभन्ि तमततहरुमा

यस

तथा

प्रिािमन्त्री तथा

अजघ

मजन्त्रपररषद्को

सतमततले ठदएका

कायािलय

तिदे शिहरुको दृढताका साथ कायािन्वयि
गिे गराेिे,
2. अन्तरािर्िय कािुि, मूल्य मान्यता र्वपरीत

सडक,

भौततक
बाि,

सं रचिाहरु

तटबन्ि)

(वस्ती,

लाई

तत्काल

हटाेि आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
3. अन्तरािर्िय सीमािाको समािान्तर हुिेगरी
ु लाई प्रत्यक्ष असर पिे
कुिै पति मुलक
गरी

तितमित

बाँि,

एवम् तिमािणािीि

तटवन्ि

सडक,

लगायतका

भौततक

तत्काल

हटाेि

सं रचिाहरुलाई
आवश्यक पहल गिे,
4. हराएका

सीमास्तम्भहरु

प्रर्वतिद्वारा

पतरदा

आिुतिक

लगाई

तत्काल

पुिस्थापिा गिे, सीमा स्तम्भको दुरी कम
गिे

र

भत्केका

सीमास्तम्भको

ममित

तिकायबाट तिदे शि
एवम् सुझाव
कायािन्वयिको

गृह मन्त्रालय

दशगिा क्षेत्र अततिमण गरे र तिमािण
गररएका

सम्बजन्ित

अवस्थाबारे सतमतत
सजचवालयमा
औपचाररक

परराि मन्त्रालय
भूतम व्यवस्था,
सहकारी तथा
गररवी तिवारण
मन्त्रालय

िािकारी प्राप्त हुि
िआएता पति
अतिकांश तिदे शि
एवम् सुझावहरु
कायािन्वयि भएको
पाइएको ।

रार्िय र्वपद्
िोजिम
न्यूिीकरण तथा
व्यवस्थापि
प्रातिकरण

सं भार गिे,
5. सशस्त्र

प्रहरी

बलका

सीमा सुरक्षाको
गिे

गरी

सुरक्षाकमीलाई

जिम्मेवारीमा केजन्ित

आवश्यक

कािुिी

व्यवस्था

तमलाेिे,
6. वोडिर

आेट

पोष्ट

(र्व.ओ.पी.)

लाई

सािि श्रोत सम्पन्ि बिाई सं तया वृर्ि
गिुक
ि ा साथै सीमा क्षेत्र िजिकै स्थायी
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रुपमा

बस्िे

र्व.ओ.पी.

व्यवस्था

हरुलाई

गरी

अस्थायी

स्थायी

सं रचिामा

पररणत गिे,
7. दुई

दे शहरुको

आपसी

सहमतत

एवम्

सहकायिबाट िदी क्षेत्रमा सीमास्तम्भको
तिमािण कायि अर्वलम्व सम्पन्ि गिे,
8. सीमा

क्षेत्रमा

ेपजस्थतत

तत्काल

कायम

प्रशासतिक

गरी

ती

क्षेत्रका

िागररकहरुलाई सरल, सहि र पहुँचयोग्य
सेवा

एकीकृत

रुपमा

प्रदाि

गिि

आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
ु ले हरे क वषि व्यहोदै आएको र्वपद्
9. मुलक
िोजिमका कारण र समािाि सम्बन्िी
अध्ययि प्रततवेदि सर्हत रार्िय र्वपद्
िोजिम

न्यूिीकरण

तथा

व्यवस्थापि

प्रातिकरणले आगामी ठदिका लातग तयार
पारे को

र्वपद्

प्रततकायि

योििा

सात

ठदितभत्र सतमततमा पेश गिे ,
व्यवस्थापिसँग

10. र्वपद्

सञ्चालिमा
सं रचिाहरु

सम्बजन्ित

आएका
िारे ि

प्रणालीमाेित्

अिावश्यक
गरी

एकद्वार

र्वपद्

व्यवस्थापि

कायिलाई प्रभावकारी एवम् पररणाममुिी
बिाेिे ।
2.

203 औ ँ बैिक
2077/03/29

1. बाढी,

पर्हरो,

डुवाि,

कटाि,

चट्याङ ल

प्रिािमन्त्री तथा

लगायतका प्राकृततक र्वपद्हरुबाट हुिे

मजन्त्रपररषद्को

ििििको क्षतत न्यूिीकरण तथा र्वपद्

कायािलय

व्यवस्थापिका
र्वतभन्ि

सम्बन्िमा

तमततहरुमा

यस

सतमततले

अजघ
ठदएका

तिदे शिहरुको कडाइका साथ कायािन्वयि
गिे गराेिे,
2. बाढी,

पर्हरो

डुवािबाट

भएकाहरुको तत्काल िोिी
गरी

तीिै

तहका

सरोकारवाला

वेपतरदा

तथा ेिार

सरकार

तिकायहरुबीच

एवम्
आपसी

समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीमाेित् राहत
ेपलब्ि

गराेिुका

साथै
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सुरजक्षत

ऊिाि, िलस्रोत
तथा तसँचाई
मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
पररा्ि
मन्त्रालय
भूतम व्यवस्था,
सहकारी तथा

सम्बजन्ित
तिकायबाट तिदे शि
एवम् सुझाव
कायािन्वयिको
अवस्थाबारे सतमतत
सजचवालयमा
औपचाररक
िािकारी प्राप्त हुि
िआएता पति
अतिकांश तिदे शि
एवम् सुझावहरु
कायािन्वयि भएको
पाइएको ।
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स्थािमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था
तमलाेिे,
3. क्षततको

मन्त्रालय
गम्भीरताको

रकममा

वृर्ि

आिारमा

गिे

राहत

र

प्रभार्वत

व्यजक्तहरुको दै तिक िीवि सञ्चालिको
लातग अत्यावश्यक सामाग्रीहरु तत्काल
ेपलब्ि गराेिे,
4. बाढी प्रभार्वत क्षेत्रहरूमा सरुवा एवम्
महामारी रोग ेैलि िठदि स्वास््य सेवा
एव्

सरसेाई,

सपिदंश

औषिोपचारको

तथा

आवश्यक

अन्य

व्यवस्था

तमलाेिे,
5. र्वपद्को समयमा हुि सक्िे सम्भार्वत
चोरी, डकैती र मर्हलामातथ हुि सक्िे
र्हं सा लगायतका घटिाहरुप्रतत सिग रही
भरपदो सुरक्षा प्रबन्ि तमलाेिे,
6. बाढी,

गररबी तिवारण

पर्हरो

र

डुवािमा

भौततक पूवाििार
तथा यातायात
मन्त्रालय
राज्िय र्वपद्
िोजिम
न्यूिीकरण तथा
व्यवस्थापि
प्रातिकरण

स्वास््य तथा
ििसं तया
मन्त्रालय

परे काहरुको

ेिार, राहत, ेपचार तथा पुििःस्थापिा
कायिमा प्रत्यक्ष सं लग्ि हुिपु िे स्थािीय
तहहरुलाई

आवश्यक

सािि

स्रोत

सम्पन्ि बिाई पूवत
ि यारी अवस्थामा रहि
आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
7. भू-विोटको अध्ययि गरी ेच्च िोजिममा
रहेका

वस्तीहरूलाई

अिुरुप

यथाशीघ्र

एकीकृत

वस्ती

भू-ेपयोग
सुरजक्षत
बसाल्ि

िीतत

स्थािमा
आवश्यक

व्यवस्था तमलाेिे,
8. घर, सडक, तसं चाइ लगायत अन्य भौततक
सं रचिा

तिमािण

गदाि

व्यवजस्थत

र

वैज्ञातिक मापदण्ड अपिाेिुपिे, वैज्ञातिक
सभे र वातावरण प्रभाव मूल्यांकि गरी
ठदगो र्वकासमा ध्याि ठदँदै वातावरणमैत्री
र्वकास तिमािणको कायि अगातड बढाेिे,
9. अन्तरािज्िय मापदण्ड र्वपरीत सीमा
िजिकैका क्षेत्रहरुमा तितमित एवम्
तिमािणातिि सडक, बाँि, तटवन्ि
लगायतका भौततक सं रचिा तत्काल
हटाेि आवश्यक पहल गिे,
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10. बाढी, पर्हरो र डुवािबाट प्रभार्वत
कोतभड-19 का सं ितमतहरुलाई
आवश्यक सतकिता अपिाइ सुरजक्षत
व्यवस्थापि गिे,
11. ेपरोक्त सुझाव एवम् तिदे शि
कायािन्वयिको लातग सम्बजन्ित मन्त्रालय
एवम् तिकायहरुमा लेिी पिाेिे ।
3.

204 औ ँ बैिक
2077/03/30

1. कारागार

सुिार

व्यवस्थापिका
र्वतभन्ि
सुझाव

तथा

सम्बन्िमा

तमततहरुमा
एवम्

कैदीवन्दी
यस

सतमततले

तिदे शिहरुको

अजघ
ठदएका

कडाईका

साथ कायािन्वयि गिे गराेिे,
2. ेौिदारी कसुर (सिाय तििािरण तथा
कायािन्वयि) ऐि, २०७४ मा ेजल्लजित
व्यवस्था अिुसार-कैदीवन्दीहरुलाई सुिार
गृहमा

पिाेिे,

सामाजिक

सामुदार्यक सेवामा लगाेिे,

एवम्

पुििःस्थापिा

केन्िमा पिाेिे, िुला कारागारमा रातिे,
प्यारोलमा
शारीररक

रातिे, सामाजिकीकरण गिे ,
श्रममा

लगाेिे, प्रोवेशि

र

प्यारोल अतिकृत तोक्िे, कैद छु ट भएपतछ
आयमूलक

कायिमा

लगायतका

कारागार

सम्बन्िी

सहभागी

हुिे,

र

कैदीवन्दी

व्यवस्थाहरुको

यथाशीघ्र

प्रिािमन्त्री तथा
मजन्त्रपररषद्को
कायािलय
कािुि, न्याय
तथा सं सदीय
मातमला
मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
महान्यायातिवक्ता
को कायािलय
कारागार

कािुि, न्याय तथा
सं सदीय

मातमला

मन्त्रालयले

तिणिय

कायािन्वयिको लातग
गृह

मन्त्रालय

र

महान्यायातिवक्ताको
कायािलयलाई
पिाएको

लेिी
व्यहोरा

तमतत
2077/04/04
को

प्रत्रमाेित्

िािकारी प्राप्त हुि
हुि आएको ।

व्यवस्थापि
र्वभाग

कायािन्वयिको लातग आवश्यक व्यवस्था
तमलाेिे,
3. प्रोवेशि तथा प्यारोल वोडिलाई

तत्काल

पूणत
ि ा ठदं दै र्ियाशील बिाेिे,
4. कारागारहरुको र्वकास र र्वस्तार गरी
श्रोत सािि सम्पन्ि बिाेि आवश्यक
व्यवस्था तमलाेिे,
5. कसुरको गाजम्भयिता र स्वास््य जस्थततका
आिारमा कैदीवन्दीहरुलाई रातिका लातग
अलग अलग स्थािको व्यवस्था गिे,
6. कैदीवन्दीहरुलाई

कोतभड-१९

को

परीक्षण गिे व्यवस्था तमलाेिे,
7. कोतभड-१९ को सं िमणलाई मध्यििर
रािी बढी िोजिममा रहेका कैदीवन्दीका
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मुद्दाहरुलाई प्राथतमकीकरण गरी त्यस्तो
मुद्दाको

तछटो

कारवाही

र

र्किाराको

लातग आवश्यक समन्वय गिे ,
8. तसिा िचि (रासि) लाई बिार महं गी
अिुसार समयािुकूल पूिरावलोकि गिे,
9. ेौिदारी कसुर (सिाय तििािरण तथा
कायािन्वयि) ऐि, २०७४ को देा ३७
मा रहेको कैदकट्टा िहुिे कसुरहरुको
सूचीमा पूिरावलोकि गरी ऐि सं शोििको
कारवाही अजघ बढाेिे,
10. ेपरोक्त

सुझाव

एवम्

तिदे शि

कायािन्वयिको

लातग

मन्त्रालय

तिकायहरुमा

एवम्

सम्बजन्ित
लेिी

पिाेिे ।
4.

209 औ ँ बैिक
2077/04/28

1. हराएका

सीमास्तम्भहरु

प्रर्वतिद्वारा

पतरदा

लगाई

आिुतिक
तत्काल

पुि:

स्थापिा गिे, सीमास्तम्भको दुरी कम गिे

प्रिािमन्त्री तथा

स्वास््य

मजन्त्रपररषद्को

ििसं तया

कायािलय

र भत्केका सीमास्तम्भको ममित सम्भार
गिे,

सीमा

तियमिका

साथै

सीमा

र्ववादको स्थायी समािाि गिे लगायत
सरकारलाई

यस

अजघ

सुझाव

एवम् तिदे शिहरुको

ठदएका

प्रभावकारी

गृह मन्त्रालय

परराि मन्त्रालय

कायािन्वयि भएको र कायािन्वयि हुि
िसकेको

कारण

सर्हतको

िािकारी

सतमततमा ेपलब्ि गराेिे,
2. कोतभड-१९ को सं िमणलाई मध्यििर
गरी

सीमावती

िाकाहरुबाट

क्षेत्रमा
मात्र

आवतिावतको

तोकेका

िागररकहरुको

व्यवस्थालाई

थप

कडाइका साथ चेकिाँच गरी कायािन्वयि
गिे

र

ेक्त

सीमा

िाकाहरुबाट

आिारमा

अतिवायि

रुपमा िाम दताि गरी अतभलेि रातिे,
ु का
3. मुलक

घिावस्ती

रहेका

सहरहरुमा

कोतभड-१९ को सं िमण व्यापक रुपमा
ेैतलरहे को सन्दभिमा ेपत्यका लगायत
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तमतत

2077/05/01
को पत्रमाेित् ेक्त
मन्त्रालय

र

सामाजिक

र्वकास

मन्त्रालय

सातै

प्रदे शलाई
भूतम व्यवस्था,

कायािन्वयिको

सहकारी तथा

तितमतरद

लेिी

गररवी तिवारण

पिाइएको

तथा

मन्त्रालय
स्वास््य तथा
ििसं तया
मन्त्रालय

आवतिावत गिे िागररकहरुको पर्हचाि
िुल्िे पररचयपत्रका

मन्त्रालयको च. िं.
171

सीमा व्यवस्थापिसँग सम्बजन्ित सतमततले
िेपाल

तथा

िापी र्वभाग

कोतभड-19 रोगको
रोकथाम

तथा

तियन्त्रणका
सबै
हेल्प

लातग

िाकाहरुमा
डेस्कको

स्थापिा

भइसकेको

व्यहोरा

िािकारी

हुि आएको ।
परराि

मन्त्रालयको

च.िं.:

SA-I/63-
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अन्तर

जिल्ला

प्रवेश

गिे

िाकाहरुमा

92/ 1169 तमतत

अतिवायि सुरक्षा चेकिाँच तथा स्वास््य

2077/ 05/04

परीक्षण गराएर मात्र जिल्ला प्रवेशको

को पत्र तथा सोही

व्यवस्था तमलाेिे,

पत्रमा

ु
4. िेपाल भारत सं यक्त
सीमा सभे टोली
अन्तगित

िेपाली

लगायत

टोलीहरुले

कञ्चिपुर

र्वतभन्ि

सीमावती

दे शका

िापी

10

तमतत

2077/05/04

जिल्लामा तयार पारे को जस्िप िक्साका

को

साथै

पत्रसँगै

सं लग्ि

र्वषयहरुका सम्बन्िमा के कसो भएको

कागिात

अिुसार

हो सबै पक्षहरु समेटी सत्य त्यका

तिणिय कायािन्वयिमा

आिारमा सात ठदितभत्र सतमततमा तलजित

गरएको

िािकारी गराेिे,

प्राप्त हुि आएको ।

सीमा

सम्बन्िी

सम्पूणि

र्ववाठदत

भिी ििगुिासो आएकोले
िग्गाििीहरुलाई

को पत्रािुसार सो

तत्काल

र्वभागसँग सम्बजन्ित
तिणियहरु

6. हालको कोतभड-१९ सं िमणको अवस्था
सतमततबाट

ेपयुक्त

कायािन्वयिको

समयमा

सम्बन्िमा िािकारी

कञ्चिपुर जिल्लामा स्थलगत अिुगमिमा

प्राप्त हुि आएको,

िािे ।
210 औ ँ बैिक

1. कैदीवन्दीलाई िुला कारागारमा रातिे,

ुि ल बैिक)
(भचअ

प्यारोलमा रातिे, प्यारोल वोडिको गिि
गिे,

स्वास््य

जस्थततका

कैदीवन्दीलाई
व्यवस्था

अलग

गिे

आिारमा

अलग

िस्ता

स्थािको

कोतभड-१९

िािकारी

2077/05/04

लालपुिाि र्वतरणको व्यवस्था तमलाेिे,
हेरी

तथा

च.िं. 9 तमतत

िाप िक्सा

भएका तर हालसम्म लालपुिाि प्राप्त गिि
िसकेका

पत्र

िापी र्वभागको

हालसम्म पति लालपुिाि प्राप्त िभएको

2077/05/14

श्री

र्वभागको

च.िं.

5. सीमा क्षेत्रमा िापी भएका िग्गाहरुको

5.

सं लग्ि

प्रिािमन्त्री तथा
मजन्त्रपररषद्को
कायािलय
गृह मन्त्रालय

सम्बजन्ित
तिकायबाट तिदे शि
एवम् सुझाव
कायािन्वयिको
अवस्थाबारे

सं िमणको िोजिम न्यूिीकरण गिि सक्िे

स्वास््य तथा

िालका सतमततको तमतत २०७७ साल

ििसं तया

सजचवालयमा

असार ३० गतेको तिणिय र र्वगतका

मन्त्रालय

औपचाररक

बैिकहरूमा

कैदीवन्दी

व्यवस्थापिका

सतमततको

िािकारी प्राप्त हुि

लातग सरकारलाई ठदएका सुझाव एवम्

िआएता पति

तिदे शिहरूलाई गम्भीरतापूवक
ि तलई शीघ्र

अतिकांश तिदे शि

कायािन्वयि गिे,

एवम् सुझावहरु

2. कारागारको
व्यवस्थापिका

दीघिकातलि
लातग

सुिार

ेौिदारी

तथा
कसुर

कायािन्वयि भएको
पाइएको ।

(सिाय तििािरण तथा कायािन्वयि) ऐि,
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२०७४ मा भएका व्यवस्थाहरू यथाशीघ्र
कायािन्वयि गिे, तिजश्चत ेमेर समूह र
अवति

पार

तत्काल

गरे का

ररहाइको

कैदीवन्दीहरुलाई

आवश्यक

व्यवस्था

गिे,
3. सं िमणको िोजिम भएका र िभएका
कैदीवन्दीहरूलाई

तििािरीत

भौततक

दुरीसर्हत अलग अलग स्थािमा रातिे
व्यवस्था

गिे

साथै

कारागार

तभत्रको

कैदीवन्दीको बसाइँलाई र्वश्व स्वास््य
मापदण्डको पालिा गिे गरी तमलाेिे,
4. कोतभड-१९ को सं िमण न्यूिीकरण तथा
रोकथाम गिि रणिीततक योििा बिाई
प्रभावकारी

कायािन्वयि

गिे

र

समुदायस्तरमा रहेका तिवृतरद स्वास्थकमी,
ििस्वास्थर्वद्, र्वतभन्ि सामाजिक कायिमा
सं लग्ि

सं घसं स्थालाई

अिुसार

आवश्यकता

समुदायस्तरको

कोतभड-१९

सं िमणको रोकथाम तथा न्यू िीकरणको
काममा पररचालि गिे , समुदायस्तरमा िै
कन्ट्याक िे तसङ लको कामलाई प्रभावकारी
बिाेिे,
5. कोतभड-१९ को सं िमण दे जिएका सबै
कारागारहरूका

कैदीवन्दी

एवम्

सुरक्षाकमीको पी.सी.आर. परीक्षण गिे
व्यवस्था

तमलाेिे

कोरोिा

सं िमणको

र

सुरक्षाकमीहरुमा
दर

ेैतलएकोले

अग्रपंजक्तमा

सुरक्षाकमीलाई

पी.पी.ई.,

ेच्चरुपमा
िर्टिे
ेेसजशल्ड,

ग्लोभ्स, माक्स लगायतका अत्यावश्यक
सुरक्षा

सामाग्रीहरु

अतिवायि

ेपलब्ि

गराेिे व्यवस्था तमलाेिे,
6. कोतभड-१९
आइसोलेसिमा

को

सङ्ितमतहरू

रहिे

व्यवस्थाले

होम
सबै

सं ितमतहरूले र्वश्व स्वास््य सङ्गििको
मापदण्ड बमोजिम होम आइसोलेसिको
व्यवस्थापि

गिि

िसक्िे

तथा

सं ितमतहरूको समयमै स्वास््यकमीहरू
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बाट

स्वास््य

पहुँच,

िाँचमा

त्यसको

तिगरािी तथा अिुगमि सहि िहुिे र
आवश्यक स्वास््य सुरक्षा सतकितार्विा िै
आेूिुसी बस्दा अन्यलाई सं िमण सिे
िोजिम

ेच्च

आइसोलेसिमा

दे जिएकाले
बस्ि

सम्भव

सङ्ितमतहरूको

सुरजक्षत

स्थािमा

र

ेपचार

होम
िहुिे

र

भरपदो

व्यवस्थापि

गिि

सरकारले जिम्मा तलिे,
7. सं कटको बेला िागररकको िीवि रक्षा
गिुि राज्यको अतिवायि दार्यत्व हो ।
तसथि

िागररकको

हकलाई

मौतलक

कोतभड-१९
िभएका
ेपचारको
सङ लितमत

स्वास््य
हकको

को

सुरक्षाको

रूपमा

सं िमण

तलई

भएका

र

र्वरामीहरूको

अलग

अलग

व्यवस्था

तमलाेिे

साथै

भएका

र्वरामीहरुलाई

घर

पिाेदा पुििः पी.सी.आर. परीक्षण गरी
िेगेर्टभ िततिा आएपतछ मात्र पिाेिे र
सरकारको
ेपचारको

तेिबाट
सम्पूणि

सं ितमतहरूको
व्यवस्था

तमलाई

ििेतरदरदायी सरकारको दार्यत्व तिवािह
गिे,
8. पी.सी.आर. शुल्कमा तििी अस्पतालहरूले
िथाभावी शुल्क तलएको भन्िे गुिाासो
आएकाले ेक्त र्वषयमा हाल तोर्कएको
मूल्यमा पुिरावलोकि गिे र तोर्कएको
भन्दा बढी शुल्क तलिेलाई अिुगमि गरी
कडा कारवाहीको व्यवस्था गिे,
9. कोतभड र िि् कोतभड अस्पताल छु ट्याई
कोतभड अस्पतालहरुको बारे मा ििस्तरमा
पयािप्त

सूचिा

सं प्रष
े ण

गिे,

औषिी

ु भ
लगायतका स्वास््य सामाग्रीलाई सविसल
हुिेगरी तमलाेिे,
10. स्वास््यकमीहरुमातथ दुव्यिवहार गिे र
स्वास््य सेवा ेपचार िठदिे सम्वि िो
कोही

व्यजक्त

एवम्

तिकायलाई

कारवाहीको दायरामा ल्याेिे,
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11. सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच प्रार्वतिक,
र्वतरद व्यवस्थापि, आईसोलेसि तिमािण,
कन्ट्याक िे तसङ ल लगायत अत्यावश्यक
कामका लातग आवश्यक समन्वय गिे ,
कन्ट्याक

िे तसङ लको

कायिलाई

व्यापक

बिाेिे, स्वास््य परीक्षणको लातग घुम्ती
सेवा सञ्चालिको समेत व्यवस्था गिे,
12.गृह मन्त्रालय र स्वास््य मन्त्रालयबीच
आवश्यक सहकायि र समन्वय कायम
गरी

कोतभड-१९

तियन्त्रण

र

रोकथामलाई थप प्रभावकारी बिाेिे,
13.महामारीको समयमा स्वास््य सामाग्री
सर्हतका

अन्य

क्षेत्रहरुमा

हुि

सक्िे

कालाबिारी रोक्ि बिार अिुगमि गरी
त्यस्तो

कायिमा

सं लग्ि

िो

कोहीलाई

कडा कारबाही गिे ,
14.

कोतभड-१९

भ्रमात्मक

प्रचार

सं िमण

बारे

प्रसारहरुका

र्वतभन्ि
सम्बन्िमा

सरकारले आतिकारीक िारणा स्पष्ट गिे
।
6.

211 औ ँ बैिक
2077/06/02

1. बाढी,

पर्हरो

लगायतका

र्वपद्

प्रिािमन्त्री तथा

व्यवस्थापि सम्बन्िमा यसअजघ र्वतभन्ि

मजन्त्रपररषद्को

तमततहरुमा सतमततले ठदएका तिदे शिहरुको

कायािलय

कडाइका साथ कायािन्वयि गिे गराेिे,
2. बाढी,

पर्हरोबाट

वेपतरदा

भएकाहरुको

तत्काल िोिी र ेिार, घाइतेहरुको
ेपचार

तथा

प्रभार्वतहरुलाई
स्थािान्तरण
व्यवस्था

गरी

र्वस्थार्पत

िाेँमा

अस्थायी

बसोबासको

तमलाेिुका

साथै

भौगतभिक

सं रचिाको अध्ययि गरी बाढी, पर्हरो
एवम् प्राकृततक प्रकोपको दृर्ष्टले ेच्च
िोजिममा

रहेका

वस्तीहरूको

छ

मर्हिातभत्र पर्हचाि गरी भू-ेपयोग िीतत
अिुरुप

यथाशीघ्र

सुरजक्षत

स्थािमा

गृह मन्त्रालय

लातग

आवश्यक

तमलाेिे ।
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व्यवस्था

मजन्त्रपररषद्को
कायािलयको

च.िं.
यो.

अ./422/1382,
तमतत
2077/06/14

भूतम व्यवस्था,
सहकारी तथा
गररवी तिवारण
मन्त्रालय
स्वास््य तथा
ििसं तया
मन्त्रालय

एकीकृत वस्ती बसाली समस्याको स्थायी
समािािको

तथा

2077/78

एवम्

सुरजक्षत

प्रिािमन्त्री

गतेको
ेक्त

कायािलयले

सतमततको
तथा

सुझाव
तिदे शि

कायािन्वयिको लातग
श्री

गृह

स्वास््य

मन्त्रालय,
तथा

ििसं तया मन्त्रालय,
शहरी

सं घीय मातमला

पत्रािुसार

मन्त्रालय,
मातमला

र्वकास
सं घीय
तथा
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ु मा
3. मुलक

अझै

सर्िय

रहेकोले

तथा सामान्य

पर्हरो

लगायत

प्रशासि

मन्त्रालय,

प्राकृततक प्रकोपबाट ििििको तिकै क्षतत

मन्त्रालय

व्यवस्था,

वषािसँगै

वषाि

आेिे

बाढी,

हुि सक्िे हुँदा

भइरहे को र

र्वपद्मा

परे काहरुको ेिार, राहत, ेपचार तथा
पुििःस्थापिा कायिमा प्रत्यक्ष सं लग्ि रहिे
सुरक्षाकमी, स्वयंसेवी लगायत स्थािीय
तहहरुलाई आवश्यक सािि स्रोत सर्हत
तयारी

अवस्थामा

राति

आवश्यक

व्यवस्था तमलाेिे,

राज्िय र्वपद्
िोजिम
न्यूिीकरण तथा
व्यवस्थापि
प्रातिकरण

सामान्य

प्रशासि
भूतम
सहकारी

तथा गररवी तिवारण
मन्त्रालय र ऊिाि,
िलस्रोत

तथा

तसं चाई मन्त्रालयलाई
कायिन्वयि गरी सो
को

प्रगतत

र्ववरण

राज्य व्यवस्था तथा

4. सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहका सरकार

सुशासि

सतमततमा

एवम् सरोकारवाला तिकायहरुबीच आपसी

ेपलब्ि

गराेि

समन्वय

एवम्

तिदे शि

ठदएको

र्वपद्वाट प्रभार्वतहरुलाई दै तिक ेपभोग्य

व्यहोरा

िािकारी

लगायत

प्राप्त भएको ।

गरी

बाढी,

अतत

पर्हरो

आवश्यक

वस्तु

एवम्

सेवाहरु तत्काल ेपलब्ि हुिे व्यवस्था
तमलाेिे,
5. िेपाल लगायत र्वश्व िै कोतभड-19 बाट
आिान्त भइरहे को वतिमाि पररप्रेक्ष्यमा
बाढी, पर्हरो प्रभार्वत क्षेत्रहरूमा कोतभड19 तथा अन्य सरुवा रोग ेैलि िठदि
स्वास््य सेवा एवम् सरसेाई सम्बजन्ि
ेजचत

मापदण्ड

बिाई

औषिोपचारको

आवश्यक प्रबन्ि तमलाेिे ।
6. मौसम

र

पूवस
ि ूचिा

बाढीको

र्वगतदे जि

प्रचतलत रहे

पति

प्रणाली
पर्हरोको

ु ाि िहुँदा ििििको िू लो क्षतत
पूवाििम
हुिे गरे को अवस्थामा िोजिममा आिाररत
पर्हरो

पूवस
ि ूचिा

प्रणालीको

तत्काल

र्वकास गिे,
7. कैलाली,

कञ्चिपुर,

ु का
मुलक

र्वतभन्ि

बलात्कार,

हत्या,

सप्तरी

स्थािहरुमा
र्हं सा

िस्ता

लगायत
भएका
िघन्य

अपरािका घटिाहरुलाई सं वेदिशील र
गम्भीरतापूवक
ि
तत्काल
पीतडतलाई

कडा

तलई

अपरािीहरुलाई

कािुिी

सिाय

न्यायसर्हतको

क्षततपूततिको व्यवस्था तमलाेिे,
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र

ेजचत

प्रिािमन्त्री

तथा

मजन्त्रपररषद्को
कायािलयको

च.िं.

2077/78

यो.

अ./422/1439,
तमतत
2077/06/15
गतेको
ेक्त

पत्रािुसार
कायािलयले

िेपालको सात वटै
प्रदे शको

मुतयमन्त्री

तथा मजन्त्रपररषद्को
कायािलयमा
िािकारी

एवम्

आवश्यक
व्यवस्थाको
पिाइएको

लातग
व्यहोरा

िािकारी

हुि

आएको ।
भूतम व्यवस्था,
सहकारी तथा गररबी
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तिवारण मन्त्रालयको
च.िं. 456, तमतत
2077 असोि 29
को सतमततमा प्राप्त
पत्रािुसार सो
मन्त्रालयले
मन्त्रालय
अन्तगितका र्वतभन्ि
महाशािा, र्वभाग,
तिकाय एवम्
कायािलयहरुमा
तिणिय कायािन्वयि
गिि पत्राचार गरे को
व्यहोरा िािकारी
हुि आएको ।
7.

213 औ ँ बैिक
2077/06/14

ु मा पतछल्लो समय बातलका तथा
1. मुलक

प्रिािमन्त्री तथा

मर्हला, बालबातलका

मर्हलाहरुमातथ भएका िुर, अमािवीय

मजन्त्रपररषद्को

तथा ज्ये्ि िागररक

एवम् मािवता र्वरोिी िघन्य अपराि

कायािलय

बलात्कारपतछ भएका हत्याको घटिाले
समग्र

बातलका

सुरक्षामा

तथा

मर्हलाहरुको

मिोसामाजिक

लगायत

गृह मन्त्रालय
मर्हला,

मन्त्रालयको

च.िं.

लै .र्ह.ति./42 तमतत
2077/06/18
गतेको पत्रािुसार सो

र बलात्कारी

बालबातलका

मन्त्रालयसँग

तथा अपरािीलाई कडा कािुिी सिाय

तथा ज्ये्ि

सम्बजन्ित तिणियहरु

िगिे हो भिे यस्ता घटिा ठदिािुठदि

िागररक

कायािन्वयि सम्बन्िी

मन्त्रालय

िािकारी प्राप्त हुि

बहुआयातमक असर पिे

वृर्ि हुँदै िािे हुिाले बलात्कारका घटिा
न्यूिीकरण गिि मौिुदा कािुिहरुको कुिै
पति प्रकारका वहािा, दवाव र प्रभावमा
िपरी

कडाइपूवक
ि

कायािन्वयि

आवश्यकतािुसार

गिे,

कािुिहरुको

पुिरावलोकि गिुक
ि ा साथै बातलका तथा
मर्हलाहरुमातथ

हुिे

बलात्कार,

हत्या,

र्हं साका घटिाहरुको रोकथामको लातग
सरकारले

सामाजिक

िागरण

र

सचेतिाको लातग वृहत कायियोििा बिाई
कायािन्वयि गिे,
2. बलात्कारको घटिामा मेलतमलाप गराेिे
र त्यसको लातग मध्यस्तकतािको भूतमका
िेल्िे

िो

कोहीलाई

ेक्त
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घटिाको

कारागार
व्यवस्थापि
र्वभाग

आएको ।
कारागार
व्यवस्थापि
र्वभागको च.िं.
620, तमतत
2077/07/02
को सतमततमा प्राप्त
पत्रािुसार तमतत
2077/05/06
गते कारागार
कायािलय
िगन्िाथदे वल,
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मततयारको रुपमा कारवाही गिे ,

कािमाडौँमा रहे को

3. बझाङ ल, सप्तरी, बारा, कैलाली, बठदिया,

कैदी राम लिि

ििुषा,

कञ्चिपुर

लगायत

ु का
मुलक

र्वतभन्ि

स्थािहरुमा

भएका

बलात्कार,

ेपचारको िममा

िघन्य

अपरािका

मृत्यु भएको, तिि

हत्या,

र्हं सा

िस्ता

घटिाहरुलाई

गम्भीरतापूवक
ि

िैसवालको

तलई

कैदी दीघिरोगी

अपरािमा सं लग्ि िो कोहीलाई तत्काल

तबरामी रहेको,

हदै

मृत्युपश्चात PCR-

सम्मको

पीतडतहरुलाई

कािुिी
न्याय

सिाय

सर्हतको

र

ेजचत

क्षततपूतति ठदिे व्यवस्था तमलाेिे,
4. कञ्चिपुर

जिल्लाकी

Test गदाि Positive
दे जिएको, मृतकको

तिमिला

पन्तको

पररवारको माग

बलात्कार गरी हत्या भएको लामो समय

अिुसार

र्वततसक्दा

Postmortem

पति

बलात्कार

र

हत्यामा

सं लग्ि अपरािीको अर्हलेसम्म पर्हचाि
गिि िसर्कएको सन्दभिमा
त्यको

आिारमा

अपरािीलाई

तत्काल सत्य

घटिामा

यथाशीघ्र

सं लग्ि

साविितिक

गरी

हदै सम्मको कारवाही गिे,
5. प्रहरी सं गििलाई जिम्मेवार र िबाेदे ही
बिाेिे, घटिामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा
सं लग्ि

हुिे,

ेिुरी

ितलिे,

भूतमका

िेल्िे

कारवाहीको

दायरामा

मध्यस्तकतािको
प्रहरीहरुलाई
ल्याेिुका

साथै

अिुसन्िािमा

बलात्कार
सं लग्ि

अिुसन्िाि

अतिकृतहरुको

पति

अिुगमि

सं यन्त्रको

गिे

घटिाको

अिुसन्िाि
तिमािण

एवम्
गरी

प्रहरीको सुरक्षा प्रणालीमा सुिार गिे,
6. बलात्कार घटिाको तत्काल परीक्षण गिि
सर्किे

आिुतिक

ेपकरणहरु

प्रर्वतिसर्हतको

प्रत्येक

जिल्लाहरुमा

ेपलब्ि हुिे व्यवस्था तमलाेिे,
7. बलात्कार लगायतका घटिामा कततपय
पीतडत
एवम्

व्यजक्तहरुलाई
अमािवीय

समािमा

व्यवहार

गररिे

गररएको, पररवारको
शव बुझी
व्यवस्थापि समेत
भैसकेको र
कारागार कायािलय
िगन्िाथ दे वलबाट
सो सम्बन्िमा
सत्यत्य सर्हतको
र्ववरण साविितिक
गररएको र सो
सम्बन्िमा कारागार
कायािलय
िगन्िाथदे वलले
आन्तररक छािर्वि
गरी प्रततवेदि समेत
तयार गरे कोले थप
छािर्वि सतमतत
िविाइएको व्यहोरा
सतमततमा प्राप्त हुि
आएको ।

अभि
हुँदा

ेिीहरुलाई समािमा स-सम्माि िीवि
यापि गिे

व्यवस्था तमलाेिुका साथै

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुिार गिे,
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8. जिल्ला

रुपन्दे ही,

तसिाथििगर

िगरपातलका स्थायी िे गािा भई केन्िीय
कारागारमा

रहेका

कैदीबन्दी

श्री

रामलिि

िैसवालको

मृत्यु

भएको

घटिाको

सम्बन्िमा

सत्य,

त्य

र्ववरणको

साविितिक

गिुक
ि ा

साथै

आवश्यकतािुसार छािर्वि सतमतत गिि
गिे ।
8.

216 औ ँ बैिक

िेपाल

2077/07/24

२०७७÷०६÷११

सरकार,

मजन्त्रपररषद्को
को

तमतत

तिणिय

अिुसार

िेपालको औपचाररक िाम िेपालीमा "सं घीय

प्रिािमन्त्री तथा
मजन्त्रपररषद्को
कायािलय

सम्बजन्ित
तिकायबाट तिदे शि
एवम् सुझाव

लोकताजन्त्रक गणतन्त्र िेपाल" र अं ग्रि
े ीमा

कायािन्वयिको

"Federal Democratic Republic of Nepal"

अवस्थाबारे

लेतिे

सतमततको

गररएकोमा

औपचाररक

अव

िाम

ेप्रान्त

िेपालीमा

िेपालको

“िेपाल”

र

सजचवालयमा

अं ग्रि
े ीमा æNepalÆ मात्र लेतिे भन्िे र्वषयले

औपचाररक

सतमततको ध्यािाकषिण भएको छ । िेपाली

िािकारी प्राप्त हुि

ििताको

िआएता पति

तिरन्तरको

एकात्मक

सं घषिद्वारा

राज्यबाट

िेपाल

सं घीयतामा,

सतमततका तिदे शि

तिरङ्कुशताबाट लोकताजन्त्रक व्यवस्थामा र

एवम् सुझावहरु

सं वैिातिक राितन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको

कायािन्वयि िभएको

सविर्वठदतै

।

छ

।

युगान्तकारी

पररवतििले

िेपाली ििताको आकांक्षालाई सम्बोिि गिि
ऐततहातसक सं र्विािसभाको पर्हलो बैिकबाट
सं घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र घोषणा भएको
र

सं र्विाि

सभाद्वारा

िारी

िेपालको

सं र्विािले पति ेक्त र्वषयलाई आत्मसात
गरे को

छ

।

तसथि हालसम्म

िेपालको

औपचाररक िामका रुपमा िेपालीमा प्रयोग
भइरहे को

"सं घीय

लोकताजन्त्रक

गणतन्त्र

िेपाल" र अं ग्रि
े ीमा æFederal Democratic
Republic of NepalÆ लाई

हाल

आएर

पररवतिि गदाि आम ििमािसमा कतै यसले
सं घीय

सं सदको

क्षेत्रातिकार

ग्रहण

र

राििीततक प्रणाली िै पररवतिि गिि िोिेको
हो र्क भन्िे आशं का ेत्पन्ि भएको छ ।
त्यसै ले सं घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक
राज्य

प्रणाली

र

शासि

व्यवस्थालाई
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अतभव्यक्त गिे सं घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र
िेपाल÷ æFederal Democratic Republic of
NepalÆ लाई पररवतिि गिुप
ि िे कारण, यसको
आवश्यकता

र

औजचत्यता

सर्हत

सं घीय

सं सदमा छलेल पश्चात् मात्र ति्कषिमा
पुग्िु

ेपयुक्त

ेक्त

तिणिय

हुिे

सुझावसर्हत

कायािन्वयि

हाललाई

िगिि

िगराेि

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमतत िेपाल
सरकार, प्रिािमन्त्री

तथा

मजन्त्रपररषद्लाई

तिदे श गदिछ ।
9.

220 औ ँ बैिक
2077/08/24

कुिै

कायि

सम्पादि

गिि

पयािप्त

कािुि

गृह मन्त्रालय

िभएको अवस्थामा समाि व्यवस्थामा िलल
पिि िािे वा राज्यलाई हािी िोक्सािी हुिे
वा

हुि

सक्िे

अवस्था

सं सदको

बैिक

चालु िरहे को

आत्यावश्यक

कािुिी

अध्यादे शद्वारा

कािुि

सरकारलाई

रहन्छ

आएमा

तत्काल
अवस्थामा

तिकासका
िारी
।

लातग

गिे

तथार्प

सुर्विा
तत्कालै

सम्बजन्ित
तिकायबाट तिदे शि

प्रहरी प्रिाि
कायािलय

एवम् सुझाव
कायािन्वयिको
अवस्थाबारे
सतमततको
सजचवालयमा
औपचाररक

त्यस्तो कािुि िल्याेँदा पररजस्थततमा िासै

िािकारी प्राप्त हुि

ेरक िपिे र अत्यावश्यक पति िभएको

िआएता पति

सामान्य अवस्थामा सं सदको बै िक सञ्चालि

सतमततका तिदे शि

िभएको

अवस्थाको

ेपयोग

गरी

कुिै

एवम् सुझावहरु

प्रयोिि रािेर अध्यादे शद्वारा कािुि िारी

कायािन्वयि िभएको

गरी कायािन्वयि गिुि अतिकारको अवाजञ्छत

।

दुरुपयोग

हुि

िािे

र

सं सदद्वारा

कािुि

बिाेिे लोकताजन्त्रक व्यवस्थाको अवहेलिा
हुिे भएकोले अध्यादे शबाट शासि चलाेिे
थोरै पति मिसाय कतैबाट व्यक्त हुि ु वा
प्रचलिमा

ल्याेिु

लोकतन्त्रको

लातग

र्हतकर हुँदैि ।
िेपालको सं र्विािले व्यवस्था गरे को सं घीय
सं रचिा र्वपरीत ेपत्यकाका तीि जिल्लालाई
बागमती

प्रदे शबाट

अलग्याेिे

गरी

अध्यादे शमा भएको प्राविाि र सम्बजन्ित
मन्त्रालयबाट प्रहरी अततररक्त महातिरीक्षकको
पद

सं गिि

प्रततवेदि

तथा

तथा

व्यवस्थापि

प्रस्तुत

सभे क्षणको

प्रस्तावमा

समेत

ु को समग्र
समावेश िभएको अवस्थामा मुलक

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

65

प्रहरी सं गििको सञ्चालिमा दूरगामी रुपमा
प्रततकूल

असर

पिेगरी

महातिरीक्षकको

पद

प्रहरी

सृििा

अततररक्त
गिे

र्वषय

सं र्विाि, कािुि, र्वति र प्रर्िया र्वपरीत
भएकोले

हाललाई

महातिरीक्षकको

ेक्त

प्रहरी

पदको

अततररक्त

तियुजक्त

कायि

कायािन्वयि िगिि गराेि िेपाल सरकार,
गृह

मन्त्रालय

तथा

प्रहरी

प्रिाि

सम्बन्िमा

यसअजघ

सतमततले

ठदएका

कायािलयलाई तिदे शि ठदिे ।
10.

226 औ ँ बैिक
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1. र्वपद्

व्यवस्थापि

र्वतभन्ि

तमततहरुमा

गृह मन्त्रालय

सम्बजन्ित
तिकायबाट तिदे शि

तिदे शिहरुको कडाइका साथ कायािन्वयि

एवम् सुझाव

गिे गराेिे,

कायािन्वयिको

ु लगायत मुलक
ु को
2. बाँके, िुम्ला, ताप्ले िङ ल

अवस्थाबारे

र्वतभन्ि स्थािमा आगलागीबाट प्रभार्वत

सतमततको

व्यजक्तहरुलाई

सजचवालयमा

तत्काल

ेिार,

राहत,

घाइतेहरुको ति:शुल्क औषिोपचार एवम्

औपचाररक

अस्थायी वासस्थािको व्यवस्था तमलाेिे,

िािकारी प्राप्त हुि

3. प्रभार्वत

व्यजक्तहरुलाई

दै तिक

िीवि

िआएता पति

सञ्चालिको लातग अत्यावश्यक ेपभोग्य

अतिकांश तिदे शि

सामाग्रीहरु तत्काल ेपलब्ि गराेिे,

एवम् सुझावहरु

ु मा
4. मुलक

अझै

आगलागीको

सम्भाविा

रहेको र यसले ििििको व्यापक क्षतत

कायािन्वयि भएको
पाइएको ।

पुग्ि सक्िे हुँदा सम्वजन्ित तिकायहरुलाई
आगलागी तियन्त्रणको लातग आवश्यक
सािि स्रोत सर्हत पूवत
ि यारी अवस्थामा
राति आवश्यक व्यवस्था तमलाेिे,
5. प्रभार्वत

व्यजक्तहरुको

वासस्थािको

लातग

तिकायहरुसँग

आवश्यक

सुरजक्षत
सम्बजन्ित
समन्वय

गरी

प्रभावकारी कायििमहरु सञ्चालि गिे
गराेिे,
6. आगलागी िस्ता र्वपद्को समयमा हुि
सक्िे मर्हला एवम् बालबातलकाहरुमातथ
हुि

सक्िे

सम्भार्वत

दुरव्यवहार,

बलात्कार लगायतका घटिाहरुप्रतत सिक
रही भरपदो सुरक्षा प्रवन्ि तमलाेिे,
7. भर्व्यमा

हुि

सक्िे

आगलागीका
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सम्भार्वत

घटिाहरुको

न्यूिीकरणको

लातग

रोकथाम

ेच्च

तथा

सतकिताका

साथ आवश्यक साविािी अपिाेिे ।
11.

228 औ ँ बैिक
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1. हाल

अस्पतालमा

रहे का

वेवाररसे

वा

गृह मन्त्रालय

सम्बजन्ित

पर्हचाि िुल्ि िसकेका शवहरुको प्रष्ट

तिकायबाट तिदे शि

मुिाकृतत

एवम् सुझाव

दे जििे

हुतलयासर्हतको

ेोटो

एवम्

अतभलेि/र्ववरण िेपाल

कायािन्वयिको

प्रहरीको वेवसाइटको Unidentified Dead

अवस्थाबारे

Bodies िामक

सतमततको

Icon माेित साविितिक

गररदै आएकोमा अव ेप्रान्त अस्पतालमा

सजचवालयमा

रहेका प्रत्येक वेवाररसे शव वा पर्हचाि

औपचाररक

िुल्ि

िािकारी प्राप्त हुि

िसकेका

र्ववरणसर्हत

शवहरुको

छु ट्टै

वेवपेि

तिमािण गरी सञ्चारका
तथा

सामाजिक

सूचिा

र्वस्तृत

वा

डोमेि

र्वतभन्ि माध्यम

सञ्जालहरुबाट

सम्प्रेषण

गरी

शीघ्र

हरे क

शवको

वायोमेर्िक औिाछाप र डी.एि्.ए. िमुिा
सं कलि
शव

भएको

यर्कि

भएपतछ

िआएता पति
आंजशक तिदे शि
एवम् सुझावहरु
कायािन्वयि भएको
पाइएको ।

मात्र

व्यवस्थापि गिे व्यवस्था तमलाेिे,

2. वेवाररसे

शव

सम्बन्िी

जिल्लाजस्थत

जिल्ला सरकारी वर्कल कायािलय,जिल्ला
अस्पताल र िेपाल प्रहरीको वेवसाइटबाट
प्राप्त

त्यांकहरु

ेरक

ेरक

हुिे

गरे काले ती तिकायहरुबीच समन्वय

गरी

एेटै त्यांक आेिे व्यवस्था तमलाेिे,
3. पर्हचाि

ििुलेका

वेवाररसे

शव

व्यवस्थापि गिि आवश्यक "वेवाररसे शव
व्यवस्थापि तिदे जशका" यथाशीघ्र तिमािण
गरी कायािन्वयिमा ल्याेिे,
4. िघन्य अपराि तथा ेौिदारी कसुरिन्य
घटिाको वेवाररसे वा पर्हचाि ििुलेका
शवहरुको कजम्तमा 20 वषि अतभलेि
रहिे व्यवस्था तमलाेिे,
5. रार्िय

पररचय

पत्र

र्वतरण

कायिलाई

यथाशीघ्र सम्पन्ि गरी वायोमेर्िक प्रणाली
(औ ंिाछाप

एवम्

माध्यमबाट

पर्हचाि

आइररश)
ििुलेका

को
वेवाररसे

शवहरुको सं तया शून्यमा झािे ।
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12.

229 औ ँ बैिक
2078/01/09

1. सतमततको

आिको

मन्त्रालयका

बैिकमा

र्वषयगत

पदातिकारीहरुको
आगामी

मन्त्री

अिुपजस्थतत

ठदिमा

गाम्भीयिताको
बैिकलाई

सम्बजन्ित

सम्बन्िमा

एवम्

स्वास््य

च.िं. 3109, तमतत

रहेकोमा

मन्त्रालय

2078 वैशाि 14
गतेको पत्रािुसार

सतमततको

ेक्त मन्त्रालयले

प्राथतमकता

सम्बजन्ित

पदातिकारीहरुको

गृह मन्त्रालयको

र्वषयवस्तुको

आिारमा
ेच्च

गृह मन्त्रालय

ठदिुपिे

मन्त्री

गम्भीर

सबै प्रमुि जिल्ला

एवम्

अतिकारीहरुलाई

ध्यािाकषिण

सतमततको तिणिय

गिे,

कायािन्वयि गिि

2. कोतभड-१९

को

तथा

पत्राचार गरे को

तियन्त्रणका सम्बन्िमा र्वगतमा सतमततले

व्यहोराको पत्र

पटक

बोिाथिको रुपमा

पटक

रोकथाम

ठदएका

कायािन्वयिको

तिदे शिहरुको

अवस्थाका

सम्बन्िमा

प्राप्त हुि आएको ।

समीक्षा गरी कायिन्वयि िभएका तिदे शि
एवं

सुझावहरुलाई

प्राथतमकताका

साथ

कायािन्वयि गिे,
ु
3. तछमेकी मुलक
भारतमा पतछल्लो समय
कोतभड-१९

को

बर्ढरहेकोले

सं िमण

त्यहाँ

ततव्र

र्वतभन्ि

रुपमा
कामको

तसलतसलामा रहेका िेपालीहरु घर ेकििे
िम

ठदिािुठदि

बढ्दै

गएको

हुिाले

ेिीहरुलाई कोतभड-१९ को सं िमण भए
िभएको सीमा िाकामा िै व्यापक रुपमा
परीक्षण गरी ररपोटि िआएसम्म र्वश्व
स्वास््य

सं गििको

होजल्डङ ल

सेन्टरमा

िेगेर्टभ

ररपोटि

मापदण्ड
होल्ड

अिुसार

गरी

आेिेलाई

रातिे,

व्यवजस्थत

रुपमा अतभलेि रािी क्वारे जन्टिमा रातिे
र

पोजिर्टभ

ररपोटि

आेिेलाई

आइसोलेसिमा रातिे व्यवस्था तत्काल
गिुक
ि ा साथै क्वारे जन्टि र आइसोलेसि
केन्िहरु मर्हलामैत्री बिाेिे,
4. हवाईमागिबाट

स्वदे श

ेकििे

िागररकहरुको लातग र्वमािस्थल िजिक
क्वारे जन्टि वा होजल्डङ ल सेन्टर तिमािण गरी
र्वश्व

स्वास््य

सं गििको

मापदण्ड

अिुसार रातिे र सो अवतिमा ेिीहरुमा
कोतभड-१९ को सं िमण भए िभएको
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यर्कि

गिि

पी.सी.आर.

परीक्षण

गिे

व्यवस्था तमलाेिे,
5. कोतभड-१९ को कारण दे िाई दै तिक
ेपभोग्य

वस्तु, स्वास््य

सामाग्रीहरुको

बिारमा

कृतत्रम

सृििा

अभाव

गिे,

कालोबिारी गिे, मूल्यवृर्ि गिे, म्याद
सर्कएका

िाद्यवस्तुको

ररलेवतलङ ल

गिे

िस्ता कािुि र्वपरीतको कायि हुि िठदि
बिार अिुगमिलाई ततव्रता ठदई त्यस्ता
कािुि र्वपरीतका काम गिे िो कोहीलाई
कडा कारवाही गरी साविितिक गिे,
6. कोतभड-१९ को दोस्रो लहरबाट ेत्पन्ि
र्वषम पररजस्थततको सामिा गिि केन्िीकृत
एवं रणिीततक कायि योििाको तिमािण ,
त्यसको

प्रभावकारी

व्यवस्थापि

कायािन्वयि

कायिमा

सहकायिका

लातग

सहयोग
सरकारको

र
र
पहल

कदमीमा सबै राििीततक दल, ििस्वास््य
र्वज्ञ

र

सम्बजन्ित

सहभातगतामा
सतमतत

‘सविपक्षीय

तिमािण

र्वरुिको

सरोकारवालाहरूको

गरी

ेच्चस्तरीय
यस

महामारी

महाअतभयािमा

र्ियाशील

बिाेिे,
7. हरे क तिवािचि क्षेत्रमा कोतभड-१९ को
रोकथाम

एवं

तियन्त्रणमा

सहयोग,

समन्वय, सहिीकरण र अिुगमि गिे
कायिका लातग सं घीय सांसदको िेतत्ृ वमा
प्रदे श र स्थािीय तहका ििप्रतततितिको
समेत

सहभागीतामा

अिुगमि

सतमतत

तिमािण गिे,
8. सितमतको सम्पकिमा रहे का व्यजक्तहरुको
शीघ्र पर्हचाि गिि कन्याक िे तसङ ल तथा
पी.सी.आर.परीक्षणको

कायिलाई

सरल,

तछटो र व्यापक बिाेिका लातग घुम्ती
जशर्वरहरु पति सञ्चालि गिे,
9. प्रत्येक जिल्लामा पायक पिे स्थािमा
कजम्तमा
पी.सी.आर.

एक

वटा

सुर्विा

मेजशिसर्हतको

सम्पन्ि

प्रयोगशाला
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स्थापिा गरी सीमा िाकामा अतिवायि
डेतडकेटे ड मेतडकल र सेक्युररटी र्टम
तिमािण गरी सीमा िाकालाई व्यवजस्थत
गिे,
10. कोतभड-१९

को

प्रभाव

र

िोजिम

र्वश्लेषण गरी सुरजक्षत स्थािको पर्हचाि
पश्चात्

सुरजक्षत

तिजश्चत

क्षेत्रहरु

तििािरण गरी स्थािीय रुपमा र्वश्वव्यापी
स्वास््य सुरक्षाको

मापदण्ड अिुसारको

तिजश्चत दुरी कायम रातदै आवतिावतमा
कडाई गिे गराेिे,
11. सं ितमत

व्यजक्तको

प्रभावकारी

बिाेि

ेपचारलाई

हाल

सञ्चालिमा

रहेका आइसोलेसि कक्ष, आई.सी.यु.को
क्षमता

र्वस्तार

तथा

अजक्सििको

तियतमत आपूतीमा वृर्ि गरी ेपचार
िपाई अकालमा मृत्यु हुिे अवस्थाको
अन्त्य गिे,
12. कोतभड-१९

र्वरुिको

िागररकलाई

सहि

िोप

र

सबै

शीघ्र

रुपमा

लगाेिे व्यवस्था तमलाेिे,
13. कोतभड-१९ को रोकथाम, तियन्त्रण र
ेपचारमा सं लग्ि र्वतभन्ि तिकायहरुबीच
प्रभावकारी रुपमा समन्वय कायम गिे,
14. कोतभड-१९

को

आइसोलेसिमा

सङ्ितमतहरू

रहिे

सङ्ितमतहरूले
सङ्गििको

व्यवस्थाले
र्वश्व

मापदण्ड

होम
सबै

स्वास््य

बमोजिम

होम

आइसोलेसिको व्यवस्थापि गिि िसक्िे
तथा

सङ्ितमतहरूको

स्वास््यकमीहरूबाट

समयमै

स्वास््य

िाँचमा

पहुँच, त्यसको तिगरािी तथा अिुगमि
सहि िहुिे र आवश्यक स्वास््य सुरक्षा
सतकितार्विा

िै

आेूिुसी

बस्दा

अन्यलाई सं िमण सिे िोजिम ेच्च
दे जिएकाले

होम

सम्भव

िहुिे

सम्बजन्ित

आइसोलेसिमा

बस्ि

सङ्ितमतहरूलाई

अस्पतालको

समन्वयमा
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सरकारले

सं स्थागत

आइसोलेसिको

व्यवस्था गिे,
15. सं कटको बेला िागररकको िीवि रक्षा
गिुि राज्यको अतिवायि दार्यत्व हो ।
तसथि

िागररकको

स्वास््य

सुरक्षाको

हकलाई मौतलक हकको रूपमा तलई
कोतभड-१९
िभएका

को

सं िमण

भएका

र

र्वरामीहरूको

अलग

अलग

व्यवस्था

तमलाेिे

साथै

ेपचारको
सङ्ितमत

भएका

र्वरामीहरुलाई

घर

पिाेदा पुििः पी.सी.आर.परीक्षण गरी
पिाेिे

र

तििी

कोतभड-१९
अतिवायि

का

अस्पतालहरुलाई

र्वरामीहरुका

रुपमा

लातग

आइसोलेसि

वा

आइ.सी.यू वाडि छु याई कायािन्वयिमा
ल्याेिे,

सङ्ितमतहरूको

ेपचारको

सम्पूणि व्यवस्था तमलाई ििेतरदरदायी
सरकारको दार्यत्व तिवािह गिे ,
16. सबै िागररकको बाँच्ि पाेिे आिारभूत
मािव अतिकारलाई सं रक्षण गदै पयािप्त
सं तयामा

अजक्सिि

प्लान्ट

रािी

कोतभड-१९ सं िमणको रोकथाम तथा
व्यवस्थापिका
बिेटलाई

लातग

ेच्च

रकमान्तर

वा

आवश्यक
प्राथतमकता

र्वतियोििको

पिे
ठदई

व्यवस्था

तमलाेिे ।
13

2078/04/07

(232 औ ँ बैिक)

बाढी

एवं

ु का
मुलक

पर्हरोबाट

मिाङ ल

िाेँहरुमा

र्वतभन्ि

लगायत
िलर्वद्युत

आयोििाहरु क्षततग्रस्त भएको हुँदा ेक्त
स्थािहरुमा
लाईिबाट
व्यवस्था

तत्काल

केन्िीय

र्वद्युत ्

आपूतति

तमलाेि

िेपाल

गिि

ऊिाि, िलस्रोत
तथा तसं चाइ
मन्त्रालय

प्रशारण
आवश्यक

सरकार

ऊिाि,

िलस्रोत तथा तसं चाइ मन्त्रालयलाई तिदे शि
ठदिे,
1= र्वपद् व्यवस्थापिको कायिलाई ेिार र
राहतमा मात्र सीतमत िगरी तीिै तहका
सरकारहरुको आपसी समन्वय, सहकायि
र साझेदारी माेित् र्वपद्को पूव ि अिुमाि,
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गृह मन्त्रालय
राज्िय र्वपद्
िोजिम

सम्बजन्ित
तिकायबाट तिदे शि
एवम् सुझाव
कायािन्वयिको
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पूवत
ि यारी, प्रर्वति, जशक्षा, ेपकरण तथा

न्यूिीकरण तथा

अवस्थाबारे

श्रोत साििहरुको प्रबन्ि तमलाई र्वपद्

व्यवस्थापि

सतमततको

व्यवस्थापिमा

प्रातिकरण

सजचवालयमा

तियतमत

सर्ियतापूणि

तररकाले र्ियाशील रहि िेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय र राज्िय र्वपद् िोजिम
न्यूिीकरण

तथा

व्यवस्थापि

प्रातिकरणलाई तिदे शि ठदिे,
2= र्वपद्

व्यवस्थापिको

कायिलाई

ेच्च

प्राथतमकता ठदई र्वपद् एवम् िोजिमका
सूचिाको पूव ि अिुमाियोग्य, यथाथिपरक
त्याङ्क, सूचिा एवम् िािकारी पारदशी

औपचाररक
िािकारी प्राप्त हुि
िआएता पति
अतिकांश तिदे शि
एवम् सुझावहरु
कायािन्वयि भएको
पाइएको ।

रुपमा आम िागररकहरुले िुिसुकै वेला
(िहाँ, िर्हले पति) प्राप्त गिि सक्िे गरी
आवश्यक प्रबन्ि गिि िेपाल सरकार गृह
मन्त्रालय

र

राज्िय

न्यूिीकरण

र्वपद्

तथा

िोजिम

व्यवस्थापि

प्रातिकरणलाई तिदे शि ठदिे,
3= र्वपद् व्यवस्थापिको कायििम सञ्चालि
गदाि सरकारी एवम् गैरसरकारी पक्षका
अततररक्त

आम

िागररकहरुका

बीचमा

आपसी सहकायि र साझेदारी कायम गदै
र्वपद्

िोजिम

व्यवस्थापि

न्यूिीकरण

प्रातिकरणको

तथा

भूतमकालाई

सशक्त र प्रभावकारी बिाेि आवश्यक
सािि स्रोत, प्रर्वति एवम् ििशजक्तयुक्त
तुल्याेि आवश्यक व्यवस्था गिि िेपाल
सरकार गृह मन्त्रालय र राज्िय र्वपद्
िोजिम

न्यूिीकरण

तथा

व्यवस्थापि

प्रातिकरणलाई तिदे शि ठदिे,
4= िेपाल
घोषणा

सरकारबाट
गररएका

र्वपद्

सं कटग्रस्त

तसन्िुपाल्चोक,

मिाङ ल

जिल्लाका र्वपद्ग्रस्त क्षेत्रहरुलाई र्वपद्
व्यवस्थापिको

िमूिा

क्षेत्रको

रुपमा

र्वकास गिि िेपाल सरकार गृह मन्त्रालय
र राज्िय र्वपद् िोजिम न्यूिीकरण तथा
व्यवस्थापि प्रातिकरणलाई तिदे शि ठदिे,
र्वपद्बाट बढी क्षततग्रस्त भएका मिाङ ल
तसन्िुपाल्चोक,

ुि ा
दाचल

लगायत

अन्य

जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा अवरुि भएका
स्थािीय पूवाििारहरु (र्वद्युत,् िािेपािी,
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सञ्चार लगायत) को शीघ्र ममित एवं
सुचारु गिि सम्बि तिकायहरुबीच आपसी
समन्वय

कायम

क्षततपूतति,

गरी

राहत,

पुि:स्थापिा,

ेिार,
बस्ती

स्थािान्तरणलाई ेच्च प्राथतमकता ठदं दै
तदारुकताका
न्यूिीकरणको

साथ

र्वपद्

कायिलाई

अजघ

िोजिम
बढाेि

िेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र राज्िय
र्वपद्

िोजिम

न्यूिीकरण

तथा

व्यवस्थापि प्रातिकरणलाई तिदे शि ठदिे,
5= र्वपद्बाट बढी क्षततग्रस्त भएका मिाङ ल
ुि ा
दाचल

तसन्िुपाल्चोक,

लगायत

अन्य

जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा अवरुि भएका
स्थािीय पूवाििारहरु (र्वद्युत,् िािेपािी,
सञ्चार लगायत) को शीघ्र ममित एवं
सुचारु गिि सम्बि तिकायहरुबीच आपसी
समन्वय

कायम

क्षततपूतति,

गरी

राहत,

पुि:स्थापिा,

ेिार,
बस्ती

स्थािान्तरणलाई ेच्च प्राथतमकता ठदं दै
तदारुकताका
न्यूिीकरणको

साथ

र्वपद्

कायिलाई

अजघ

िोजिम
बढाेि

िेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र राज्िय
र्वपद्

िोजिम

न्यूिीकरण

तथा

व्यवस्थापि प्रातिकरणलाई तिदे शि ठदिे,
6= सतमततबाट र्वपद् िोजिम न्यूिीकरण तथा
व्यवस्थापिका

सम्बन्िमा

र्वतभन्ि

ठदएका

समयमा

यसअजघ

तिदे शिहरुको

प्रभावकारी ढं गले कायािन्वयि गिि गराेि
िेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र राज्िय
र्वपद्

िोजिम

न्यूिीकरण

तथा

व्यवस्थापि प्रातिकरणलाई तिदे शि ठदिे
।

3.2 गुिासो एवम् ेिुरी कायािन्वयिको अवस्था
सतमततमा र्वतभन्ि तमततमा र्वतभन्ि गुिासो एवम् ेिुरीहरू प्राप्त भएका तथए । प्राप्त अतिकांश ेिुरी एवम्
ु ाईको लातग
गुिासाहरु र्विेयकसँग सम्बजन्ित तथए । र्विेयकसँग सम्बजन्ित गुिासा एवम् ेिुरीहरुको सुिव
र्विेयकको देावार छलेलको िममा िै सतमततका माििीय सदस्यहरुबीच छलेल गरी ेजचत
र्वषयहरुलाई सम्बोिि गररएको तथयो । अन्य गुिासा एवम् ेिुरीहरुको सन्दभिमा सतमततमा माििीय
सदस्यहरुबीच छलेल गरी प्राप्त ति्कषिको आिारमा सम्बजन्ित तिकायलाई कायािन्वयि गिि तिदे शि
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ठदइएको तथयो । ेिुरीको र्ववरण सम्बन्िी सतमततले ठदएका तिदे शि र कायािन्वयिको अवस्थालाई दे हाय
बमोजिम प्रस्तुत गररएको छ :ि.सं .

ेिुरीको सं जक्षप्त व्यहोरा

सतमततको तिदे शि

सम्बजन्ित

कायािन्वयिको अवस्था

मन्त्राल/
तिकाय
साविभौम सं सदमा र्वश्वास र

प्रहरी

प्रमुिको

गृह

आस्था

आचरण

र्वरुिको

2077/04/25 को पत्रािुसार सो सम्बन्िमा

िेपालीहरु

रातिे

न्यायप्रेमी

छािर्वि

मन्त्रायको

च.िं

73,

गिे

तेिबाट प्रतततिति मण्डलको रुपमा सहभागी हुि

सम्बन्िमा

िािे िममा UAE, Dubai मा रहेका गैर आवासीय

(2076-11-11,

तसं हदरबार, कािमाडौं ।

िेपाली सं घ, राज्िय समन्वय पररषद् UAE
च.िं. 265)

तमतत

87 औ ँ इन्टरपोल महासभामा िेपाल प्रहरीका

गततर्वतिको

गृह मन्त्रालय,

1.

को

वार्षिक भेला 201 को औपचाररक कायििममा
तत्काल आमन्त्रण गरे कोले Dubai जस्थत िेपाली
रािदुतावासका कायिबाहक रािदू त सागर प्रसाद
ेुयाँल समेतको ेपजस्थतत हुिे भन्िे िािकारी
समेत प्राप्त भए पश्चात् समन्वय पररषद्को सम्पूणि
व्यवस्थापि

र

तिमन्त्रणा

गरे को

कायििममा

पाहुिाको रुपमा सहभागी भएको भन्िे िेपाल
सरकार (सजचवस्तर) तमतत 2077/04/25 को
तिणियािुसार िािकारी प्राप्त हुि आएको ।
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2.

िेपाली सेिाको मुतयालय

आवश्यक छािर्वि

रक्षा

तिमािणमा भएको आतथिक

एवम् कारवाही गिे

2077/06/16 को पत्रािुसार सो मन्त्रालयले

अतियतमतताको छािर्वि

सम्बन्िमा

यस ेिुरीको छािर्वि तथा कारवाहीको लातग श्री

गिे सम्बन्िमा ।

मन्त्रालयको

च.िं.

28,

तमतत

प्रिािसेिापततको कायािलय, िंगी अड्डामा पत्राचार

(2076-11-11,

गरे को,

च.िं. 268)

िंगी

अड्डाले

सो

सम्बन्िमा

र्वस्तृत

तसं हदरबार, कािमाडौं ।

रक्षा मन्त्रालय,

छािर्वि गरी सत्यत्य पतरदा लगाेि तिदे शक
सतमतत, छािर्वि सतमतत तथा ेपसतमतत गिि
भई

छािर्वि

प्रततवेदि

प्राप्त

भएपश्चात्

मन्त्रालयलाई प्रततर्िया एवम् िािकारी पिाेिे
व्यहोरा सर्हत मन्त्रालयमा पत्राचार गरे कोमा यस
पत्रको तमतत सम्म मन्त्रालयमा कुिै प्रततर्िया
एवम् िािकारी प्राप्त िभएकोले सो

र्वषयमा

प्रततर्िया एवम् िािकारी ेपलब्ि गराेि श्री
प्रिािसेिापतत

कायािलयलाई

पत्राचार

गररएको

व्यहोरा सर्हतको पत्र सतमततलाई बोिाथिको रुपमा
िािकारी हुि आएको ।
तियतमत

िभएको,

र्विा

ेडाि
प्रततस्पिाि

गराइठदिे

कोररयि

सम्बन्िमा ।

एेटै

एयरलाइन्सलाई ेडाि भिि
ठदएको,
रु

एकतेी

भाडादर

1,35,000/-

(एक

लाि पैँ ततस हिार रुपैयाँ)
िुि

तिकै

र्टकट

महङ्गो

भएको,

िररदर्वर्िमा

र्वचौतलयाहरु हावी भएको,
यात्रुहरु

अलपत्र

र्वचल्लीमा

भई
परे का

लगायतका र्वषयहरु ेिुरी
एवम्

गुिासो

सतमततमा

प्राप्त हुि आएको ।

सं स्कृतत,

िािकारी ेपलब्ि

तथा

िागररक

ेड्डयि

181,

तमतत

च.िं.

2077/06/19 को पत्रािुसार ेक्त ेिुरी
सम्बन्िमा

(2077-05-28,
च.िं. 39)

पयिटि

मन्त्रालयको

कोररयि

एयरलाइन्सले

िेपालमा

तियतमत ेडाि गरररहेकोले प्राथतमकता ठदएको,
कोररयाबाट

आजशयािा

एयरलाइन्सलाई

पटके

चाटिर ेडाि अिुमतत प्रदाि गरी ेडाि भरररहेको,

तसं हदरबार, कािमाडौँ ।

िेपाल

सं स्कृतत, पयिटि तथा िागररक ेड्डयि मन्त्रालय,

3.

दजक्षण कोररया सरकारको पतछल्लो अध्यागमि र
श्रम
िेपाल

कािुिको
ेकिि

व्यवस्थाले

िेपाली

कामदारहरु

इच्छु क

िरहेको,

आजशयािा

एयरलाइन्समा यात्रु अभावको कारण ेडाि तमतत
सारे को, अक्टोबरदे जि दजक्षण कोररया िेपालबीच
तियतमत ेडाि गिे

ेडाि तातलका प्रकाशि

भएको, तबचै तलयाका कारण महङ्गो भाडा ततिुप
ि रे को
सम्बन्िमा

मन्त्रालयमा

कुिै

पति

औपचाररक

ेिुरी वा गुिासो प्राप्त िभएको िेपाल सरकार
(सजचवस्तर) को तमतत 2077/06/19 को
तिणिय भएको व्यहोरा सर्हतको िािकारी प्राप्त
हुि आएको ।
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र्वशाल ग्रपु लगायतले म्याद

आवश्यक छािर्वि

सतमततबाट ेक्त र्वषयका सम्बन्िमा सम्बजन्ित

सर्कएको

गरी कारवाही गिे

तिकायलाई

पदाथिमा

ियाँ लेवल रािी वेचर्विि
गरे को, कालाHबिारी एवम्
िगी

गरे को

लगायतका

कृयाकलाप

गरी

ििस्वास््यमा

गम्भीर

िेलवाड गरे को लगायतको
र्वषयहरुलाई समावेश गरी
कालाबिारीयालाई
कारवाही
व्यहोराको

गरी

हदै सम्म

पाँे

ेिुरी

भन्िे
एवम्

कायािन्वयिका

सम्बन्िमा ।
(2077-06-25,
च.िं. 90)

पटक

पटक

सम्बन्िमा

ताकेता
िािकारी

गरे ता

पति

प्राप्त हुि

िसकेको ।

तसं हदरबार, कािमाडौँ ।

िाद्य

ेद्योग, बाजणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय

4.

गुिासो सतमततमा प्राप्त हुि
आएको ।
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पररच्छे द - 4
ति्कषि एवम् सुझाव
4.१ ति्कषि
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततले सतमततमा प्राप्त र्विेयकहरुमातथ देावार छलेल गरी त्यसको
प्रततवेदि

प्रतततिति

सभामा

पेश

गिे,

आफ्िो

अतिकारक्षेत्रतभत्रका

र्वषयहरुमा

र्वतभन्ि

तिकायहरुको

कामकारवाहीको तिगरािी गिे, कायिसम्पादिको लातग सुझाव एवम् तिदे शिहरु ठदिे, सतमततका तिदे शि
कायािन्वयि भए िभएको सम्बन्िमा तिगरािी गिे, प्राप्त गुिासो एवम् ेिुरीहरुलाई आवश्यक कारवाहीको
ु का समसामर्यक र्वषय तथा आमिागररकका सरोकारको र्वषयहरुमा
लातग सम्बजन्ित तिकायमा पिाेिे, मुलक
सरकारको ध्यािाकषिण गिे/गराेिे िस्ता कायिहरु गदै आएको छ । त्यसै गरी सरकारको कामकारवाहीलाई
ु मा सुशासि
पारदशी, तमतव्ययी, िवाेदे ही एवम् प्रभावकारी बिाई कािुिी शासिको स्थापिा गिि तथा मुलक
कायम गिि सतमततले ेल्लेििीय भूतमका िेल्दै आएको छ । सतमततले आफ्िो कायिक्षेत्रतभत्रका र्वषयहरुमा
ु का
सम्बजन्ित मन्त्रालय एवम् सं वैिातिक तिकायहरुसँग सम्बजन्ित तिकायहरुको कायिसम्पादि एवम् मुलक
समसामर्यक र्वषयहरुमा तिरन्तर छलेल एवम् अन्तरर्िया गदै आएको छ ।
सतमतत गिि भएदे जि यो प्रततवेदि तयार गदािको अवतिसम्म सतमततमा िम्मा 14 वटा र्विेयकहरु प्राप्त
भएका तथए । सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2077 प्रतततिति सभामा पेश भएपश्चात् पति सतमततमा िम्मा 4
ँ ाको अवतिसम्म सतमततमा
वटा र्विेयकहरु र्वचारातिि अवस्थामा तथए । यो प्रततवेदि सतमततबाट पाररत हुद
प्राप्त सबै र्विेयकसम्बन्िी प्रततवेदिहरु सतमततबाट पाररत भई प्रतततिति सभामा पेश भइसकेको छ ।
गतवषिको वार्षिक प्रततवेदि प्रतततिति सभामा पेश भएपश्चात् सतमततबाट सं घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको
अन्तरसम्बन्ि व्यवजस्थत गिे सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक, िेपाल िागररकता ऐि, 2063 लाई
सं शोिि गिि बिेको र्विेयक, सं घीय तििामती सेवाको गिि, सञ्चालि र सेवाको शति सम्बन्िमा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयक र कारागार सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक गरी 4 वटा
र्विेयकका प्रततवेदिहरु पाररत भइ सदिमा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
त्यसै गरी सतमततको कायिक्षेत्र अन्तगित सं वैिातिक आयोगहरुको वार्षिक प्रततवेदि, 2077 अध्ययि गिि सतमतत
अन्तगित अजततयार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत, तिवािचि आयोगको
वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत र लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रततवेदि अध्ययि ेपसतमतत गरी 3
वटा ेपसतमततहरु गिि भएका तथए । ेक्त ेपसतमततहरुबाट प्राप्त अध्ययि प्रततवेदिहरु सतमततबाट
प्रतततिति सभामा छलेलका लातग प्रस्तुत गिे तयारीको िममा छि् । सतमततको तमतत 2078 भदौ 4 गते
बसेको 233 औ ँ बैिकको तिणिय बमोजिम प्रत्यायोजित र्विायि सम्बन्िी ेपसतमतत गिि भई आफ्िो

कामकारवाही अगातड बढाइरहे को अवस्था छ ।
िेपालको सं र्विाि एवम् कािुि बमोजिम सतमततले आफ्िो अतिकारक्षेत्र तभत्रका र्वषयहरुमा र्वतभन्ि र्वषयगत
मन्त्रालय एवम् तिकायहरुलाई तिदे शि एवम् सुझावहरु ठदँदै आएको छ । सतमततले ठदएका अतिकांश सुझाव
एवम् तिदे शिहरु कायािन्वयि भएका दे जिन्छि् । कततपय अवस्थामा सतमततका सुझाव एवम् तिदे शिहरुको
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ँ ै िि् । सं र्विािको
कायािन्वयिको अवस्थाबारे सम्बजन्ित तिकायबाट सतमततमा समयमा िै िािकारी प्राप्त हुद
ममि र भाविा अिुरुप शासकीय पद्दतत प्रभावकारी र पररणाममुिी हुि सर्करहेको छै ि । सं र्विाि एवम्
कािुिी प्राविािहरुको कायािन्वयि गिुि राज्यका सबै मन्त्रालय, तिकाय एवम् सं यन्त्रको कतिव्य हो । सं र्विाि
र कािुिको पररपालि गरी दे श र ििताको र्वकास र समृर्िमा िोड ठदँदै सुशासि प्रवििि गिुि टड्कारो
आवश्यकता छ ।
4.2 कायिसम्पादिमा दे जिएका समस्या एवम् च ुिौततहरु
सतमततबाट आफ्िा कामकारवाही सम्पादि गिे िममा दे िा परे का समस्या एवं च ुिौतीहरु दे हाय बमोजिम
रहेका छि् :

र्विेयक तिुम
ि ा पूव ि तथा र्विेयक तिुम
ि ाका चरणहरुमा र्विेयकसँग सम्बजन्ित र्वषयमा पयािप्त अध्ययि
एवम् अिुसन्िाि िगररएको तथा सम्बद्व पक्षसँग व्यापक छलेल र अन्तरर्िया हुि िसक्दा कततपय
र्विेयकमातथको देावार छलेलले सतमततमा लामो समय तलिे गरे को,



सतमततमा

र्विेयकमातथ

देावार

छलेल

एवम्

पाररत

भई

प्रतततिति

सभामा

पेश

भएका

र्विेयकसम्बन्िी सतमततका प्रततवेदिहरुले सभामा प्राथतमकता िपाई लामो समय रोर्कदा कािुि
तिमािणमा र्ढलाइ हुिे गरे को,


सतमततबाट सरकारलाई ठदिे राय, सुझाव एवम् तिदे शि कायािन्वयिको वाध्यात्मक कािुिी व्यवस्था
िहुँदा सतमततका सुझाव एवम् तिदे शिहरूलाई सरोकारवाला तिकायहरुले गम्भीरतापूवक
ि ितलएको साथै
सतमततका सुझाव एवम् तिदे शिहरुको कायािन्वयि सम्बन्िमा सम्बजन्ित तिकायबाट सतमततमा समयमा
िै िािकारी प्राप्त िभएको,



एकै र्कतसमको कायिका लातग एक भन्दा बढी सरकारी तिकायहरुलाई एक भन्दा बढी सतमततले तिदे शि
ठदँदा ेक्त तिकायहरुले ती तिदे शिको समन्वयात्मक रुपमा समयमै काम गिि िसक्दा कामको गुणस्तर
र पररणाम प्रभावकारी िदे जििु,



सतमततले र्वतभन्ि तमततमा सरोकारवाला तिकायहरूलाई ठदएको अतिकांश सुझाव एवं तिदे शिहरु
अतिकांश कायािन्वयि भएता पति कोतभड-19, िेपाल र भारत बीचको सीमा र्ववाद एवम् समस्या,
वाढी, पर्हरो, डुवाि, प्राकृततक प्रकोप एवम् र्वपद् व्यवस्थापि, बलात्कार, हत्या, र्हं सा लगायतको
घटिाको रोकथाम, तियन्त्रण एवम् व्यवस्थापि, कालाबिारी, दै तिक ेपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृर्ि
एवम् कृतत्रम अभाव तसिििा, गुणस्तरहीि, अिाद्य वस्तुहरुको तबिीर्ववरण, म्याद गुज्रक
े ा सामािहरुमा
ररले वतलङ ल लगायतका घटिाको रोकथाम एवम् तियन्त्रण, अिावश्यक कमिचारीको पद तसिििाको
तियन्त्रण लगायत समसामर्यक र्वषयसँग सम्बजन्ित सुझाव एवं तिदे शिहरुको प्रभावकारी कायािन्वयि
हुि िसकेको,



िेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा अन्तरािज्िय कािुि र्वपरीत तितमित एवम् तिमािणािीि भौततक
सं रचिा एवम् पूवाििारहरुले िेपालको सीमा क्षेत्रमा वषेिी डुवाि हुि गई िू लो मात्रामा ििििको क्षतत
हुिे गरे को,
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कोतभड-१९ िस्ता आपतकातलि सं कट एवम् र्वषम पररजस्थततको सामिा गिि सबै राििीततक दल,
ििस्वास््य र्वज्ञ र सम्बजन्ित सरोकारवालाहरूको सहभातगतामा "सविपक्षीय ेच्चस्तरीय सतमतत" को
तिमािण िहुि,ु



कोतभड-19 रोगको रोकथाम, ेपचार एवम् तियन्त्रणका लातग सरकारको रणिीततक योििा तथा
कायििम पयािप्त एवम् प्रभावकारी िहुि,ु पी.सी.आर ्. परीक्षणको दायरा व्यापक िबिाइिु, अझैसम्म
कोतभड-19 र्वरुिको िोप सबै िागररकले प्राप्त गिि िसक्िु,



िेपाल र भारतबीच रहेको अव्यवजस्थत िुला सीमाको कारण सीमा क्षेत्रमा हुिे र भैरहेको गैरकािुिी
रुपले हुिे मालसामािको ढु वािी, तस्करी, चोरी, डकैती, लुटपाट, हत्या, र्हं सा, बलात्कार लगायत
र्वर्वि च ुिौती एवम् समस्याहरुको प्रभावकारी ढङ्गले



तियन्त्रण, समािाि एवम् व्यवस्थापि हुि िसक्िु,

िेपाल सरकारबाट भारतको तियन्त्रणमा रहेको िेपालका तलपुलेक, तलजम्पयािुरा, कालापािी लगायतका
भू-भागहरु समेर्टएको िक्सा साविितिक गरे ता पति व्यवहाररक रुपमा ेक्त भू-भाग र्ेताि तलि िसक्िु,



मर्हला एवम् बालबातलकाहरुमातथ हुिे बलात्कार, हत्या, र्हं सा, एतसड आिमण लगायत र्वतभन्ि
आपरातिक घटिाहरु पूणि रुपमा रोकथाम एवम् तियन्त्रण िहुि,ु त्यस्ता घटिा एवम् र्ियाकलापमा
सं लग्ि सबै अपरािीलाई कािुिी दायरामा ल्याेि िसक्िु,



बाढी, पर्हरो, डुवाि, हावाहुरी लगायत प्राकृततक प्रकोप एवम् र्वपद्को रोकथाम, तियन्त्रण एवम्
क्षततको न्यूिीकरण व्यवस्थापि सम्बन्िी सरकारी योििा तथा सं यन्त्रले प्रभावकारी र समन्वयात्मक
ढं गले कायि गिि िसक्दा वषेिी र्वपद्का घटिा बढ्दै िािु,



कालाबिारी, दै तिक ेपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृर्ि एवम् कृतत्रम अभाव तसिििा, म्याद गुज्रक
े ा,
गुणस्तरर्हि तथा अिाद्य वस्तुहरुमा ररलेवतलङ ल एवम् तबिी र्ववरण लगायतका र्ियाकलापको
तियन्त्रणका लातग सम्बि तिकायहरुबीच समन्वयात्मक तररकाले प्रभावकारी एवम् तियतमत बिार
अिुगमि गरी घटिामा सं लग्ि व्यजक्त एवम् तिकायलाई कािुि बमोजिम कडा कारवाही गिि
िसर्कएको,



सवै सरकारी तिकायहरुको काम कारवाहीलाई आिुतिक एवम् प्रर्वतिमैत्री रुपमा अिलाइि प्रणालीमा
आवि गिि िसक्िु,



सतमततको कायिक्षेत्र तभत्रका मन्त्रालय एवं आयोगहरूको काम कारवाहीको तिरन्तर र सुक्ष्म अध्ययि
गिि सतमततमा तिकायगत डे स्क स्थापिा हुि िसक्िुका साथै र्वज्ञहरुको समूह गिि िभएको,



कोतभड-19 लगायत र्वर्वि कारणले सतमततका स्थलगत अिुगमिका कायििमहरू सतमततका पूव ि
योििा बमोजिम सञ्चालि गिि िसर्कएको,



सरकारी तिकायहरुमा वारम्वार कमिचारी सरुवा हुिे प्रणालीले

ँ ा
सं स्थागत अतभले जिकरण िहुद

सतमततलाई समन्वय गिि सहिता िभएको ।
4.३ सुझावहरू
ेजल्लजित समस्या समािाि गरी सतमतत एवं सरकारका काम कारवाहीलाई गुणस्तरीय लक्ष्यमुिी, पररणाममुिी
र थप प्रभावकारी बिाेि दे हाय बमोजिमका सुझावहरू पेश गररएको छ :-
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कुिै पति तिकायले र्विेयकको मस्यौदा तिुम
ि ा गिुि पूव ि तथा र्विेयक तिुम
ि ाका चरणहरुमा यसको
आवश्यकता र औजचत्यताका आिारमा र्विेयकसँग सम्बजन्ित र्वषयमा पयािप्त अध्ययि एवम्
अिुसन्िाि गिुप
ि िे, र्विेयकसँग सम्बद्व पक्षसँग व्यापक छलेल र अन्तरर्िया गरे पतछ मात्र र्विेयक
तयार गिुप
ि िे,



सतमततले सं घीय सं सदमा पेश गरे का र्विेयकसम्बन्िी सतमततका प्रततवेदिहरुलाई सम्बजन्ित सभाले
र्विेयकलाई प्राथतमकतामा रािी सदिबाट पाररत गराेिे तेि सम्बद्व सरकार एवम् सभाको
ध्यािाकषिण हुिपु िे । कािुि तिमािण गिे कायिमा कोही कतै बाट र्वलम्ब गिि िहुिे,



तमति सं सदको रुपमा रहेको सं सदीय सतमतत सरकारको काम कारबाहीलाई थप जिम्मेवार, प्रभावकारी र
ििताप्रतत िवाेदे ही बिाेि कायि गिे साविभौम अङ्ग हो भन्िे मान्यता स्थार्पत गिुप
ि िे, सतमततले
सरकार र सम्बजन्ित सरोकारवाला तिकायहरूलाई ठदएका तिदे शि एवं सुझावहरूलाई ती तिकायहरुले
गम्भीरतापूवक
ि तलई अतिवायि कायािन्वयि गिे व्यवस्था तमलाेिु पिे,



सतमततले र्वतभन्ि तिकायहरुलाई कायािन्वयिका लातग ठदएका राय, सुझाव एवम् तिदे शिहरुको
कायािन्वयिको अवस्था बारे सतमततमा समयमा िै िािकारी ेपलब्ि हुिे व्यवस्था तमलाेिे,



एकै र्कतसमको कायिका लातग एक भन्दा बढी सरकारी तिकायहरुलाई सतमततले तिदे शि ठदँदा ेक्त
तिकायहरुले ती तिदे शिको समन्वयात्मक रुपमा समयमै काम गिि िसक्दा कामको गुणस्तर र पररणाम
हातसल िभई लागत बढ्ि गई प्रभावकारी िहुिे भएकोले अन्तर सतमतत सञ्िालको गिि गिुप
ि िे वा
सतमतत समन्वय सजचवालयको भूतमकालाई सशक्त र प्रभावकारी बिाेिे,



कोतभड-१९ िस्ता आपतकातलि सं कट एवम् र्वषम पररजस्थततको सामिा गिि रणिीततक योििाको
तिमािण गिे, त्यसको प्रभावकारी कायािन्वयि र व्यवस्थापिको कायिमा सहयोग र सहकायिका लातग
सरकारको पहल कदमीमा सबै राििीततक दल, ििस्वास््य र्वज्ञ र सम्बजन्ित सरोकारवालाहरूको
सहभातगतामा "सविपक्षीय ेच्चस्तरीय सतमतत" तिमािण गरी यस्ता महामारी एवम् सं कट र्वरुिको
महाअतभयािमा ेक्त सतमततलाई र्ियाशील बिाेिे,



कोतभड-19 महामारीको रोकथाम, तियन्त्रण एवम् ेपचारको लातग सरकारले प्रभावकारी कायि योििा
तयार गरी कायािन्वयि गिुप
ि िे । पी.सी.आर. परीक्षणको दायरालाई ेरार्कलो बिाई सबै िेपाली
िागररकहरुलाई यथाशीघ्र कोतभड-19 र्वरुिको िोप तिशुल्क रुपमा तत्काल ेपलब्ि गराेिे
व्यवस्था तमलाेिे,



िेपाल र भारतबीच रहेको सीमा र्ववाद समािाि गिि तथा सीमा क्षेत्रमा अन्तरािज्िय कािुि र्वपरीत
भारतद्वारा तितमित एवम् तिमािणातिि भौततक सं रचिाहरुलाई कुटिीततक पहलबाट यथाशीघ्र हटाेि तथा
सीमा एवम् सीमािा सम्बन्िी समस्याहरुको स्थायी समािाि गिि आवश्यक व्यवस्था गिे,



िेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेको िेपालको वी.ओ.पी. को सं तया वृर्ि गरी पयािप्त श्रोत सािि

सर्हत र्व.ओ.पी. लाई थप सशक्त र सुदृढीकरण गिुप
ि िे,


िेपाल सरकारबाट िारी िेपालका तलपुलेक, तलजम्पयािुरा र कालापािी लगायतका भू-भागहरु समेर्टएको
िक्सा अिुरुपका भू-भागहरु व्यवहाररक रुपमा र्ेताि तलि तत्काल कुटिीततक पहल गिुप
ि िे,
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मर्हला एवम् बालबातलकाहरुमातथ हुिे बलात्कार, हत्या, र्हं सा, एतसड आिमण लगायत र्वतभन्ि
आपरातिक घटिाहरुको रोकथाम एवम् तियन्त्रणका लातग आवश्यक कािुिको तिमािण तथा र्वद्यमाि
कािुिको कडाईका साथ प्रभावकारी कायािन्वयि गिुप
ि िे, यस्ता मािवता र्वरोिी आपरातिक घटिा एवम्
र्ियाकलापहरुमा सं लग्ि अपरािीलाई कािुिको दायरामा ल्याई कािुि बमोजिम कारवाही गिि र
पीतडत व्यजक्तलाई सम्मािििक व्यवहार एवम् ेजचत क्षततपूततिको व्यवस्था तमलाेिु पिे,



बाढी, पर्हरो, डुवाि, हावाहुरी लगायत प्राकृततक प्रकोप एवम् र्वपद्बाट वषेिी िू लो मात्रामा ििििको
क्षतत हुिे गरे को हुँदा ेक्त प्रकोप तथा र्वपद्को रोकथाम एवम् तियन्त्रण गिि र्वद्यमाि कािुिको
प्रभावकारी कायािन्वयि सर्हत आवश्यक िीतत, रणिीतत, योििा तथा कािुिको तिमािण र कायािन्वयि
गिे गराेिे,



आमिागररकहरुले ेपभोग गिे दै तिक ेपभोग्य सामाग्रीहरुको अस्वभार्वक मूल्यवृर्ि, कालोबिारी तथा
ििस्वास््यलाई िेलवाड गिे िागररकको िीविसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मािवता र्वरोिी िघन्य
अपरािको रुपमा रहेको गुणस्तरहीि िाद्य सामाग्री एवं म्याद सर्कएका अिाद्य वस्तुहरु ररले बतलङ्ग
गरे र तबर्ि र्वतरण गिे लगायतका गैर कािुिी एवं आपरातिक कायिहरु तियन्त्रण र तियमि गिे,



सतमतत सजचवालय एवम् सबै सरकारी तिकायहरुका कमिचारीको क्षमता र्वकास गरी ती तिकायका
कामकारबाहीलाई अिलाइि प्रणालीमा आवि गरी तडजिटाइज्ड गिेतेि िोड ठदिुपिे,



कायािलयको कायि प्रकृतत एवम् र्वषयगत र्वजशष्टता अिुरुप सतमतत सजचवालयका कमिचारीलाई दक्ष एवं
क्षमतावाि् बिाइिुका साथै सतमततको कायिक्षेत्र तभत्रका मन्त्रालय एवं आयोगहरूको काम कारवाहीको
तिरन्तर र सुक्ष्म अध्ययि गिि सतमतत/सजचवालय अन्तगित तिकायगत डे स्क स्थापिा गिुप
ि िे,



सरकारलाई सं सदप्रतत ेतरदरदायी र िवाेदे ही बिाेिे कायिमा महत्वपूणि

भूतमका तिवािह गिे सं यन्त्र

सं सदीय सतमतत भएकोले सतमततमा आवश्यकतािुसार अतिवायि रुपमा र्वषय र्वज्ञको समूह तयार गरी
तिरन्तर अध्ययि अिुसन्िािको व्यवस्था तमलाेिे,


सं र्विाि दे शको मूल कािुि हो । सं र्विाि तथा कािुिको पालिामा सम्बि पक्षले वेवास्ता गदाि
दण्डर्हिताको जस्थतत आेिे हुिाले राज्य सञ्चालिमा सरकार सर्हत सबै पक्षको सदाचार एवं
ेतरदरदार्यत्व अतभवृर्ि गिि सुशासि एवम् राज्िय सदाचार िीतत र ेतरदरदार्यत्व सम्बन्िी कािुि तिुम
ि ा
ु मा सुशासि कायम गिे ।
गरी मुलक
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अिुसूची - 1
सतमततका माििीय सदस्यज्यूहरुको िामावली
ि.सं .

िामावली

कैर्ेयत

1

मा. श्री शशी श्रे ्ि

2

मा. डा. अमरे श कुमार तसं ह

सदस्य

3

मा. श्री िेम प्रसाद लोहिी

सदस्य

4

मा. श्री छक्क बहादुर लामा

सदस्य

5

मा. श्री झपट बहादुर रावल

सदस्य

6

मा. श्री तडला सं ग्रौला (पंत)

सदस्य

7

मा. श्री ततथाि गौतम

सदस्य

8

मा. श्री दामोदर भण्डारी

सदस्य

9

मा. श्री ठदलेन्ि प्रसाद बडू

सदस्य

10

मा. श्री दे वेन्ि राि कंडेल

सदस्य

11

मा. श्री िव राि तसलवाल

सदस्य

12

मा. श्री प्रेम सुवाल

सदस्य

13

मा. डा. तबिय सुव्वा

सदस्य

14

मा. श्री बृिेश कुमार गुप्त

सदस्य

15

मा. श्री महेश बस्िेत

सदस्य

16

मा. श्री महेश्वरिं ग गहतराि (अथक)

सदस्य

17

मा. श्री मीिा पाण्डे

सदस्य

18

मा. श्री मोहि प्रसाद पाण्डे

सदस्य

19

मा. श्री यशोदा गुरुङ ल सुवेदी

सदस्य

20

मा. श्री राि र्कशोर यादव

सदस्य
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21

मा. श्री रािेन्ि प्रसाद श्रे ष्ठ

सदस्य

22

मा. श्री रािेन्ि महतो

सदस्य

23

मा. श्री रामसहाय प्रसाद यादव

सदस्य

24

मा. श्री रे िा शमाि

सदस्य

25

मा. श्री लक्ष्मी कुमारी चौिरी

सदस्य

26

मा. श्री लालबाबु पजण्डत

सदस्य
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अिुसूची – 2
सतमतत सजचवालयमा कायिरत कमिचारी र्ववरण
1. श्री बतबता तमश्र
2. श्री तसता पोख्रेल

सतमतत सजचव
शािा अतिकृत (थप जिम्मेवारी)

3. श्री ियराम िड्का

शािा अतिकृत

4. श्री र्वशाल अयािल

िायब सुव्वा

5. श्री रािीव गौतम

िररदार

6. श्री र्हमा बस्याल

कायािलय सहयोगी
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अिुसूची - 3
सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यवस्थापि) र्विेयक, २०७५ सम्बन्िमा सतमततको प्रततवेदि
1. सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (अन्तरसम्बन्ि व्यवस्थापि) र्विेयक, २०७५ (यस पतछ “ र्विेयक” भतिएको)
को प्रस्ताविामा रहेका "सङ्घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "बहुलवादमा आिाररत
बहुदलीय प्रततस्पिाित्मक सङ्घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
ँ ा िं. ३
2. र्विेयकको सम्बन्िमा रार्िय सभाबाट पाररत प्रततवेदि (यस पतछ "प्रततवेदि" भतिएको) को बुद
बाट सं शोिि गररएको र्विेयकको देा १ को सट्टा दे हायको देा १ राख्नेिः"१.

सजं क्षप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐिको िाम "सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तह (समन्वय तथा
अन्तरसम्बन्ि) ऐि, २०७७" रहेको छ ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।"

ँ ा िं. ५ बाट सं शोिि गररएको र्विेयकको देा ३ को सट्टा दे हायको देा (३) राख्नेिः3. प्रततवेदिको बुद
“३.

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको अन्तरसम्बन्िका आिार: (1) सं र्विािमा भएको व्यवस्थाका
अततररक्त सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीचको अन्तरसम्बन्िको अन्य आिार दे हाय बमोजिम हुिेछि्:(क)

रार्िय र्हतका आिारभूत र्वषय,

(ि)

रार्िय गौरव र एकताको सं रक्षण,

(ग)

राज्यका तिदे शक तसिान्त, िीतत तथा दार्यत्वको पालिा र कायािन्वयि,

(घ)

मौतलक हकको कायािन्वयि,

(ङ ल)

रार्िय िीततको सम्माि तथा कायािन्वयिमा योगदाि,

(च)

सं र्विािका व्यवस्थाहरुको समग्रता र सामन्िस्यता,

(छ)

लोकताजन्त्रक मूल्य र मान्यतामा आिाररत समािवाद ेन्मुि अथितन्त्र तिमािण,

(ि)

सं र्विािको अिीिमा रही साझा र्हत र सरोकारको र्वषयमा अतिकारको प्रयोग
गदाि अको तहको अजस्तत्व र कायिगत स्वायतरदताको सम्माि,

(झ)

िेपाली िागररकबीच समाि व्यवहार र सुरक्षा,

(ञ)

कािुि, िीतत र न्यार्यक वा प्रशासतिक तिणिय कायािन्वयिमा आपसी समन्वय,
परामशि, सहयोग तथा सूचिाको आदाि प्रदाि,

(ट)

प्राकृततक तथा भौततक स्रोतको सं रक्षण,

(ि)

प्राकृततक, भौततक तथा र्वतरदीय स्रोतको ठदगो व्यवस्थापि र लाभको न्यायोजचत
र्वतरण,
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(ड)

भ्रष्टाचार तिवारण र सुशासि प्रवििि,

(ढ)

पारस्पररक सहयोग र सहकायि,

(ण)

समािुपाततक समावेशी तथा सहभातगतामूलक शासि व्यवस्था अवलम्बि,

(त)

िागररकलाई प्रदाि गिे सेवाको प्रभावकाररता,

(थ)

व्यापार, वस्तुको ढु वािी र सेवाको र्वस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय,

(द)

सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ि कायम गिे सम्बन्िमा
प्रचतलत कािुिमा व्यवस्था भएको अन्य र्वषय ।

(२) प्रदे श र स्थािीय तहले आफ्िो अतिकारको र्वषयमा कािुि बिाेँदा ेपदेा (१) मा
ेजल्लजित र्वषयलाई समेत आिार मान्नु पिेछ ।"
ँ ा िं. ७ बाट सं शोिि गरी र्विेयकमा कायम भएको देा ४ को ेपदेा (१) को िण्ड
4. प्रततवेदिको बुद
(ि) को सट्टा दे हायको िण्ड (ि) राख्नेिः"(ि) लागत, ठदगोपिा वा सेवा प्रवाहको प्रभावकाररताका दृर्ष्टले कुिै र्वषयको कायािन्वयि प्रदे श
वा स्थािीय तहबाट गदाि ेपयुक्त हुि,े "
ँ ा िं. ७ बाट सं शोिि गरी र्विेयकमा कायम भएको देा ७ को देा शीषिक पतछ "(१)"
5. प्रततवेदिको बुद
थप्िे ।
ँ ा िं. ७ बाट सं शोिि गरी र्विेयकमा कायम भएको देा ८ को ेपदेा (२) र (३) को
6. प्रततवेदिको बुद
िाेँ िाेँमा रहेका "सञ्चालि वा प्रशासि" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "कायािन्वयि" भन्िे शब्द र "लागत,
प्रभावकाररता र सेवा प्रवाहको सहिताका दृर्ष्टले" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "लागत, ठदगोपिा र सेवा प्रवाहको
प्रभावकाररताका दृर्ष्टले" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
ँ ा िं. ८ बाट र्विेयकमा थर्पएको देा ९ को ेपदेा (१) मा रहेको "त्यस्तो" भन्िे
7. प्रततवेदिको बुद
शब्दको सट्टा "सोही" भन्िे शब्द रातिे ।
ँ ा िं. ९ बाट सं शोिि गररएको र्विेयकको देा ११ को ेपदेा (४) मा रहेका "अन्य
8. प्रततवेदिको बुद
र्वषयमा" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "अन्य र्वषय र सं र्विािको िारा ५८ बमोजिमको अवजशष्ट अतिकारको
र्वषयमा" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
ँ ा िं. ११ बाट र्विेयकमा थर्पएको देा १३ को,9. प्रततवेदिको बुद
(१)

ेपदेा (1) मा रहेका "आयोििाको तिुम
ि ा सं घले गिेछ" भन्िे शब्दहरुपतछ "र यसरी आयोििा
तिुम
ि ा गदाि सं घीय सांसदहरुको परामशिकारी भूतमका रहिेछ" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।

(२)

ेपदेा (२) मा रहेका "प्रदे शतभत्र पिे वा प्रदे शबाट कायािन्वयि हुि"े भन्िे शब्दहरुको सट्टा
"प्रदे शतभत्र पिे र प्रदे शबाट कायािन्वयि हुिे प्रदे शस्तरीय" भन्िे शब्दहरु रातिे र "तिुम
ि ा प्रदे श
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सरकारले गिेछ" भन्िे शब्दहरुपतछ र यसरी प्रदे शको आयोििा तिुम
ि ा गदाि प्रदे श सभा
सदस्यहरुको परामशिकारी भूतमका रहिेछ" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।
(३)

ेपदेा (२) मा रहेका "स्थािीय तहतभत्र पिे वा स्थािीय तहबाट कायािन्वयि हुि"े भन्िे
शब्दहरुको सट्टा "स्थािीय तहतभत्र पिे र स्थािीय तहबाट कायािन्वयि हुिे स्थािीयस्तरीय" भन्िे
शब्दहरु रातिे ।

ँ ा िं. १२ मा रहेका "देा १४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १५ को सट्टा
10. प्रततवेदिको बुद
दे हायको देा १५ रातिे" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "देा १३ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १४
पतछ दे हायको देा १५ थप्िे" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
ँ ा िं. १३ मा रहेका "देा १५" भन्िे शब्दको सट्टा "देा १४ र १५" भन्िे शब्दहरु
11. प्रततवेदिको बुद
रातिे ।
ँ ा िं. 14 अन्तगित र्विेयकको देा १६ को,12. प्रततवेदिको बुद
(१) ेपदेा (१) को,(क) िण्ड (छ) र (ि) को सट्टा दे हायका िण्ड (छ) र (ि) राख्नेिः"(छ) प्रतततिति सभाको र्वपक्षी दलको िेता वा तििले तोकेको सङ्घीय सं सदको सदस्य
-सदस्य
(ि)

गाेँ कायिपातलकाका अध्यक्ष वा ेपाध्यक्ष, िगर कायिपातलकाका प्रमुि वा ेपप्रमुि
र जिल्ला समन्वय सतमततका प्रमुि वा ेपप्रमुिको प्रतततितित्व हुिे गरी समावेशी
तसिान्त बमोजिम प्रिािमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीि ििा मर्हला सर्हत प्रत्येक
प्रदे शबाट एक ििाको दरले सात ििा
-सदस्य"

(२) ेपदेा (२) जझकी ेपदेािम तमलाेिे ।
(३) ेपदेा (४) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (३) मा रहेका "दुई पटक" भन्िे
शब्दहरुको सट्टा "एक पटक" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
ँ ा िं. 1८ को सट्टा दे हायको बुद
ँ ा िं. १८ राख्नेिः13. प्रततवेदिको बुद
"१८.

र्विेयकको देा २० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा २२ को,(१) ेपदेा (१) को िाेँ िाेँमा रहेका "र्वषय हेिे" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "र्वषयको कायिक्षेत्र
रहेको" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
(२) ेपदेा (7) पतछ दे हायको ेपदेा (८) थपी देािम तमलाेिेिः"(८) अध्यक्षले तोकेको सम्बजन्ित मन्त्रालयको रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो
सरहको कमिचारीले र्वषयगत सतमततको सजचवको रुपमा काम गिेछ ।"

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

87

ँ ा िं. 1९ अन्तगित देािम तमलाेँदा कायम हुिे र्विेयकको देा २४ को ेपदेा (१)
14. प्रततवेदिको बुद
को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) राख्नेिः"(१) प्रदे श र स्थािीय तहबीच वा प्रदे शतभत्रका एकभन्दा बढी जिल्लातभत्रका स्थािीय तहबीचको
समन्वय वा अन्तरसम्बन्िलाई व्यवजस्थत गिि प्रत्येक प्रदे शस्तरमा दे हाय बमोजिमको एक प्रदे श समन्वय
पररषद् रहिेछिः"(क)
(ि)

मुतयमन्त्री
प्रदे श सरकारको आतथिक मातमला सम्बन्िी र्वषयको कायिक्षेत्र
रहेको मन्त्री

(ग)

-अध्यक्ष

-सदस्य

प्रदे श सरकारको आन्तररक मातमला सम्बन्िी र्वषयको कायिक्षेत्र
रहेको मन्त्री

-सदस्य

(घ)

प्रदे श सरकारको प्रमुि सजचव

-सदस्य

(ङ ल)

प्रदे श तभत्रका गाेँ कायिपातलकाका अध्यक्ष वा ेपाध्यक्ष, िगर कायिपातलकाका प्रमुि वा
ेपप्रमुि र जिल्ला समन्वय सतमततका प्रमुि वा ेपप्रमुि मध्येबाट कम्तीमा एक ततहाई
मर्हला सर्हत समावेशी तसिान्त बमोजिम प्रत्येक जिल्लाबाट एक ििाको दरले

(च)

मुतयमन्त्रीले तोकेका व्यजक्त

-सदस्य

प्रदे श मुतयमन्त्रीको कायािलयका सजचव

-सजचव"

ँ ा िं. २० बाट सं शोिि गररएको र्विेयकमा कायम भएको देा २८ को,15. प्रततवेदिको बुद
(१) ेपदेा (१) मा रहेका "कुिै र्ववाद" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "कुिै राििीततक र्ववाद" भन्िे
शब्दहरु रातिे ।
(२) ेपदेा (७) मा रहेका "र्ववाद समािािको लातग अन्तर प्रदे श पररषद्ले ेपयुक्त तिणिय" भन्िे
शब्दहरुको सट्टा "र्ववाद समािाि गिि अन्तर प्रदे श पररषद्ले आवश्यक तिणिय" भन्िे शब्दहरु रातिे
।
ँ ा िं. २३ बाट र्विेयकमा थर्पएको देा ३१ को,16. प्रततवेदिको बुद
(१)

देा शीषिकमा रहेको "एकाईबीच" भन्िे शब्द पतछ "परामशि तथा" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।

(२)

ेपदेा (१) मा रहेका "परामशि गिुि पिे भई सम्पकि गदाि िेपाल सरकारको सम्बजन्ित मन्त्रालय"
भन्िे शब्दहरुको सट्टा "परामशि गदाि िेपाल सरकारको सम्बजन्ित र्वषयको कायिक्षेत्र रहेको
मन्त्रालय" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

(३)

ेपदेा (१) को स्पष्टीकरण जझक्िे ।

(४)

ेपदेा (3) मा रहेका "भए तापति" भन्िे शब्दहरु पतछ "िेपाल सरकारको" भन्िे शब्दहरु थप्िे
।
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(५)

ेपदेा (४) मा रहेका "ेपदेा (१) बमोजिम परामशि गररएको" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "ेपदेा
(३) बमोजिम पेश भएका" भन्िे शब्दहरु रातिे र सोही ेपदेाको िण्ड (ि) मा रहेका "मात्र
टु ङ्गोमा पुग्ि" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "तिरुपण हुि" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

(६) ेपदेा (५) मा रहेको "बमोजिम" भन्िे शब्द पतछ "िेपाल सरकारको" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।
(७)

ेपदेा (६) मा रहेका "र्वषयमा" भन्िे शब्द पतछ "िेपाल सरकारको" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।

17. र्विेयकको सार्वकको देा ३१ प्रततवेदि अिुसार देािम तमलाेँदा कायम भएको देा ३४ मा रहेका
"पररषद्सँग परामशि गरी" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।
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अिुसूची - 4

g]kfn gful/stf P]g, @)^# nfO{ ;+zf]wg ug{ ag]sf] ljw]os ;DaGwL /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g
;ldltsf] k|ltj]bg, @)&&
1.

g]kfn gful/stf P]g, @)^# nfO{ ;+zf]wg ug{ ag]sf] ljw]os -o;kl5 æljw]osÆ elgPsf]_ sf]
bkmf ! sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æg]kfn gful/stf -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&%Æ eGg] zAbx?sf]
;6\6f æg]kfn gful/stf -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&&Æ eGg] zAbx? /fVg] .

2.

ljw]ossf] bkmf # / $ sf] ;§f b]xfosf bkmf # / $ /fVg] M–
æ#= d"n P]gsf] bkmf # df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf # sf],–
-!_ pkbkmf -!_ df /x]sf] æx'FbfÆ eGg] zAbsf] ;§f æx'Fbfsf avtÆ eGg] zAbx? /flvPsf
5g\ .
-@_ pkbkmf -@_ lemlsPsf] 5 .
-#_ pkbkmf -#_ df /x]sf æg]kfn ;/xbleqÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æg]kfnleqÆ eGg] zAb
/fvL ;f]xL pkbkmfdf /x]sf ælkt[Tj dft[Tjsf]Æ eGg] zAbx?sf] ;§f ælkt[Tj /
dft[Tjsf]Æ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .
-$_ pkbkmf -#_ kl5 b]xfosf pkbkmf -$_, -%_, -^_, -&_ / -*_ ylkPsf 5g\ M–
æ-$_ ;+jt\ @)^% ;fn dª\l;/ ( ut]leq lgj]bg lbO{ g]kfnsf] ;+ljwfg k|f/De
x'g'eGbf cl3 hGdsf] cfwf/df g]kfnsf] gful/stf Kf|fKt u/]sf] gful/ssf] ;Gtfgn] afa'
/ cfdf b'j} g]kfnsf] gful/s /x]5g\ eg] lghsf] pd]/ ;f]x| jif{ k'/f eP kl5 j+zhsf]
cfwf/df g]kfnsf] gful/stf k|fKt ug]{5 .
-%_ g]kfnsf] gful/s cfdfaf6 g]kfndf hGd eO{ g]kfndf g} a;f]af; u/]sf]
JolQmn] j+zhsf] cfwf/df g]kfnsf] gful/stf k|fKt ug]{5 .
-^_ o; bkmfdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg afa' ljb]zL gful/s
ePsf] JolQmn] bkmf % adf]lhd cËLs[t gful/stf k|fKt ug]{5 .
-&_ o; bkmf adf]lhd gful/stf k|fKt u/]sf] s'g} JolQmsf] afa' ljb]zL /x]sf]
7x/]df To:tf] JolQmn] j+zhsf] cfwf/df lnPsf] gful/stf sfod /xg] 5}g / lghn]
afa'sf] gful/stfsf] cfwf/df ljb]zL d'n'ssf] gful/stf k|fKt gu/]sf] egL :j3f]if0ff
u/]df lghsf] gful/stfnfO{ cËLs[t gful/stfdf kl/0ft ul/g]5 .
-*_ pkbkmf -#_ adf]lhd gful/stf k|fKt u/]sf] JolQmsf] afa' jf cfdf kQf
nfu]df lghn] k|fKt u/]sf] gful/stf ;DaGwdf b]xfo adf]lhd ug'{ kg]{5 M–
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-s_ o; P]g adf]lhd j+zhsf] cfwf/df g]kfnsf] gful/stf k|fKt x'g] ePdf
;f]xL adf]lhdsf] ljj/0f cBfjlws u/L lghsf] gful/stf sfod ug]{,
-v_ o; P]g adf]lhd g]kfnsf] cËLs[t gful/stf k|fKt x'g] ePdf lghsf]
gful/stfnfO{ cËLs[t gful/stfdf kl/0ft ug]{],
-u_ o; P]g adf]lhd g]kfnsf] gful/stf k|fKt gx'g] ePdf lghn] kfPsf]
gful/stf /2 ug]{ .ÆÆ
$= d"n P]gsf] bkmf % df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf % sf],–
-!_ pkbkmf -!_ sf] ;6\6f b]xfosf] pkbkmf -!_ /flvPsf] 5 M–
æ-!_ g]kfnL gful/s;Fu j}jflxs ;DaGw sfod u/]sL ljb]zL dlxnfn] g]kfnsf]
cËLs[t g]kfnL gful/stf lng rfx]df j}jflxs ;DaGw sfod eO{ g]kfndf lg/Gt/ ;ft
jif{;Dd :yfoL a;f]jf; u/]sf] /x]5 eg] lghn] g]kfnsf] cËLs[t gful/stf k|fKt ug{
;Sg]5 .Æ
-@_ pkbkmf -!_ kl5 b]xfosf pkbkmf -!s_, -!v_, -!u_, -!3_ / -!ª_ ylkPsf 5g\ M–
æ-!s_ pkbkmf -!_ adf]lhd cËLs[t gful/stf k|fKt ug{ rfxg] ljb]zL dlxnfn]
g]kfnL gful/s;Fu j}jflxs ;DaGw sfod ePsf] ljjfx btf{ k|df0fkq tyf g]kfndf
lg/Gt/ ?kdf :yfoL a;f]jf; u/]sf] ;DalGwt

j8f sfof{nosf] l;kmfl/; / cfk'mn]

ljb]zL gful/stf jf ;f] ;/xsf] /fli6«otf hgfpg] s'g} k|df0fkq glnPsf] eP ;f]sf]
k|df0f / To:tf] gful/stf jf k|df0fkq lnPsf] eP kl/Tofu ug]{ sf/afxL rnfPsf] k|df0f
;lxt tf]lsPsf] clwsf/L ;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 .
-!v_ g]kfnL gful/s;Fu j}jflxs ;DaGw sfod u/]sL ljb]zL dlxnfnfO{ pkbkmf !_ adf]lhd gful/stf gkfP;Ddsf] nflu cfly{s, ;fdflhs tyf ;fF:s[lts clwsf/
pkef]u ug{ kfpg] u/L tf]lsP adf]lhdsf] clwsf/Ln] tf]lsPsf] k|s[of k'/f u/L :yfoL
cfjf;Lo cg'dlt kq k|bfg ug{ ;Sg]5 .
-!u_ k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg pkbkmf -!v_ adf]lhd
:yfoL cfjf;Lo cg'dlt kq lnPsL dlxnfsf] xsdf b]xfosf] cfly{s, ;fdflhs tyf
;fF:s[lts clwsf/sf] pkef]]u ug{ gful/stf k|df0f kqsf] ;§fdf :yfoL cfjf;Lo
cg'dltkq k|of]u ul/g]5 / o;/L ;f] cg'dlt kq k|of]u ubf{ gful/stf gDa/ pNn]v ug'{
kg]{ :yfgdf To:tf] cg'dltkqsf] gDa/ pNn]v ul/g]5M–
-s_ rn crn ;DklQ cfh{g ug{, ef]u ug{, a]rlavg ug{, Jofj;flos
nfe k|fKt ug{ / ;DklQsf] cGo sf/f]af/ ug{,
-v_ k]zf ug{, pBf]u, Jofkf/ tyf Joj;fosf] :yfkgf / ;~rfng ug{,
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-u_ hGd, d[To', ljjfx, ;DaGw ljR5]b, a;fO{;/fO{ h:tf JolQmut 36gf
btf{ ug{,
-3_ ;]jfu|fxLsf] x}l;otn] sfg"g adf]lhdsf lgsfoaf6 k|fKt ug]{ ;'ljwf,
5'6 h:tf ;]jf pkof]u ug{,
-ª_ s'g} klg z}lIfs ;+:yfdf cWoog ug{, k|df0fkq k|fKt ug{ / cGo
cfly{s, ;fdflhs tyf ;fF:s[lts clwsf/ k|fKt ug{,
-r_ /fli6«o kl/ro kq k|fKt ug{ .
-!3_ o; pkbkmf adf]lhd k|fKt u/]sf] :yfoL cfjf;Lo cg'dlt kq o; P]g
adf]lhd cËLs[t gful/stf k|fKt eP kZrft\ :jtM vf/]h x'g]5 .
-!ª_ g]kfnL gful/s;Fu j}jflxs ;DaGw sfod u/]sL ljb]zL dlxnfn] pkbkmf -!_
adf]lhd g]kfnsf] cËLs[t gful/stf k|fKt ug]{ cjlw eGbf cl3 lghsf] ;DaGw ljR5]b
ePdf jf kltsf] d[To' ePdf ;d]t To:tf dlxnfnfO{ ;f] pkbkmf adf]lhd cËLs[t
gful/stf k|bfg ug{ ;lsg]5 .Æ
-#_ pkbkmf -@_ df /x]sf æhlGdPsf 5f]/f 5f]/Lsf]Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æhlGdPsf JolQmsf]Æ
eGg] zAbx? /fvL ;f]xL pkbkmfdf /x]sf ælghsf] g]kfndf hGd eO{Æ eGg] zAbx?
lemlsPsf 5g\ .
-$_ pkbkmf -#_ sf] v08 -v_ df /x]sf æhGd eO{Æ eGg] zAbx? lemlsPsf 5g\ .
-%_ pkbkmf -#_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -#s_ ylkPsf] 5 M–
æ-#s_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ljb]zL gful/s;Fu ljjfx
u/]sL g]kfnL gful/s dlxnfaf6 g]kfndf hlGdPsf] JolQmn] gful/stf k|fKt ubf{sf avt
lghsf afa' / cfdf b'j} g]kfnL gful/s /x]5g\ eg] To:tf] JolQmn] j+zhsf] cfwf/df
g]kfnsf] gful/stf k|fKt ug{ ;Sg]5 .Æ
-^_ pkbkmf -$_ sf] v08 -s_ df /x]sf æs'g} efiffÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æs'g} dft[efiffÆ
eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .
-&_ pkbkmf -^_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -&_ ylkPsf] 5 M–
æ-&_ pkbkmf -!v_ adf]lhd :yfoL cfjf;Lo cg'dltkq k|fKt u/]sf] JolQmn]
g]kfnsf] :jtGqtf, ;fj{ef}d;Qf, ef}uf]lns cv08tf tyf /fi6« lxt ljk/Lt sfo{ u/]sf]
7x/]df g]kfn ;/sf/n] To:tf] JolQmn] k|fKt u/]sf] :yfoL cfjf;Lo cg'dltkq /2 ug]{5 .Æ
3.

ljw]ossf] bkmf % af6 d"n P]gdf yk ug]{ elgPsf] bkmf &s= sf],–
-!_ pkbkmf -!_ df /x]sf æ/fhgLlts clwsf/ afx]sÆ eGg] zAbx? lemSg] .
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-@_ pkbkmf -@_ df /x]sf] ædGqfnoÆ eGg] zAb kl5 æjf dGqfno dftxtsf] tf]lsPsf] lgsfoÆ
eGg] zAbx? ykL ;f] pkbkmfsf] v08 -v_ df /x]sf ægful/stf lnO{ kl/Tofu u/]sf]df
To;sf]Æ eGg] zAbx?sf] ;§f ægful/stf lnPsf] eP ;f] gful/stf kl/Tofu u/]sf]Æ eGg]
zAbx? /fVg] .
-#_ pkbkmf -@_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -#_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg] M–
æ-#_ o; bkmf adf]lhd u}/ cfjf;Lo g]kfnL gful/stf kfpg] JolQmn] g]kfnL jf
g]kfndf af]lng] cGo s'g} dft[efiff af]Ng hfg]sf] x'g' kg]{5 .Æ
-$_ pkbkmf -#_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -$_ df /x]sf] ædGqfnon]Æ eGg]
zAbsf] ;§f ædGqfno jf pkbkmf -@_ adf]lhd tf]lsPsf] lgsfon]Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-%_ pkbkmf -#_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -$_ kl5 b]xfosf pkbkmf -%_,

-^_

/ -&_ yKg] M–
æ-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd u}/cfjf;Lo g]kfnL gful/stf k|fKt ug]{ JolQmnfO{
cg';"rL adf]lhd zky u/fpg' kg]{5 .
-^_ ;fljsdf g]kfnsf] gful/stf lnPsf] JolQmnfO{ u}/ cfjf;Lo g]kfnL gful/stf
lbFbf lghn] klxn] lnPsf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkq lvrL o; bkmf adf]lhdsf]
gful/stf lbg' kg]{5 .
-&_ o; bkmf adf]lhd u}/ cfjf;Lo g]kfnL gful/stf k|fKt u/]sf] JolQmn] g]kfnsf]
:jtGqtf, ;fj{ef}d;Qf, ef}uf]lns cv08tf tyf /fi6« lxt ljk/Lt sfo{ u/]sf] 7x/]df g]kfn
;/sf/n] To:tf] JolQmn] k|fKt u/]sf] u}/ cfjf;Lo g]kfnL gful/stf /2 ug]{5 .Æ
4.

ljw]ossf] bkmf ^ sf] ;§f b]xfosf] bkmf ^ /fVg] M–
æ^= d"n P]gsf] bkmf * df ;+zf]wg M d"n P]gsf] bkmf * sf],–
-!_ pkbkmf -!_ sf],–
-s_ v08 -s_ sf] k|ltaGwfTds jfSof+z lemlsPsf] 5 .
-v_ v08 -s_ kl5 b]xfosf v08 -s!_, -s@_ / -s#_ ylkPsf 5g\ M–
æ-s!_ ljb]zL gful/s;Fu ljjfx u/]sf g]kfnL gful/ssf] xsdf klt jf kTgLsf]
b]zsf] gful/stf jf gful/stf ;/xsf] /fli6«otf hgfpg] k|df0fkq glnPsf]
eP ;f]sf] k|df0f / To:tf] gful/stf jf k|df0fkq lnPsf] eP Tofu u/]sf]
k|df0f,
-s@_ g]kfnL gful/s cfdfaf6 g]kfndf hGd eO{ g]kfndf g} a;f]af; u/]sf] /
afa'sf] klxrfg x'g g;s]sf] JolQmsf] xsdf lghsf] afa'sf] klxrfg x'g
g;s]sf] Joxf]/fsf] lghsf] cfdfn] u/]sf] :j3f]if0ff,
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t/ lgj]bg lbFbfsf avt To:tf] JolQmsf] cfdfsf] d[To' eO{;s]sf]
jf xf]; 7]ufgdf g/x]sf] cj:yfdf gful/stf lng] JolQmn] u/]sf] :j3f]if0ff
;+nUg ug'{ kg]{5 .
-s#_ v08 -s_ / -v_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg g]kfn leq k]mnf k/]sf]
lkt[Tj / dft[Tj 7]ufg gePsf] b]xfosf] JolQmsf] xsdf b]xfosf sfuhftM–
-!_ afndlGb/, cgfyfno h:tf g]kfn ;/sf/åf/f dfGotf k|fKt ;+:yfdf
x's]{sf] eP To:tf] ;+:yfsf] l;kmfl/; / ;f]sf] cfwf/df ;DalGwt
:yfgLo txn] u/]sf] l;kmfl/;,
-@_ sfg"gL ;+/Ifsåf/f x'sf{OPsf] eP To:tf] ;+/Ifsn] u/]sf] ;gfvt ;lxt
lghsf] gful/stfsf] k|df0fkq / ;DalGwt :yfgLo txsf] l;kmfl/;,
-#_

cGo tl/sfn] x's]{sf] eP ;DalGwt :yfgLo txsf] l;kmfl/; .Æ

-@_ pkbkmf -@_ lemlsPsf] 5 .
-#_ pkbkmf -#_ df /x]sf æpkbkmf -!_ jf -@_Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æpkbkmf -!_Æ eGg]
zAbx? /flvPsf 5g\ .
-$_ pkbkmf -$_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -$_ /flvPsf] 5 M–
æ-$_ s'g} JolQmn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf k|df0fx? lgj]bg;fy k]z ug{
g;s]sf] cj:yfdf tf]lsPsf] clwsf/Ln] ;DalGwt lgj]bssf] a;f]af; :yndf :ynut
;/hldg u/L lgj]bsnfO{ lrGg] ;f]xL j8fdf a;f]af; ug]{ g]kfnsf] gful/stfsf]
k|df0fkq lnO;s]sf sDtLdf b'O{hgf JolQm / ;DalGwt :yfgLo txsf sDtLdf Ps
hgf kbflwsf/L jf ;b:on] ;/hldg :ynd} u/]sf] ;gfvt / ;DalGwt j8f ;ldltn]
u/]sf] l;kmfl/;sf] cfwf/df g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkq lbg ;Sg]5 .Æ
-%_ pkbkmf -^_ df /x]sf] ælghnfO{Æ eGg] zAb kl5 ægful/stfsf] k|df0fkq gkfpg] sf/0f
;d]t v'nfO{Æ eGg] zAbx? ylkPsf 5g\ .Æ
5.

ljw]ossf] bkmf & af6 d"n P]gdf yk ug]{ elgPsf] bkmf *s= sf] pkbkmf -@_ kl5 b]xfosf
pkbkmf -#_, -$_ / -%_ yKg] M–
æ-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd hf/L ePsf] Dofb leq To:tf] kl/jf/sf] ;b:o ;DalGwt
clwsf/L ;dIf pkl:yt eO{ ;gfvt ug'{ kg]{5 .
-$_ pkbkmf -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg To:tf] kl/jf/sf] ;b:on] ;gfvt
ug{ g;Sg] s'g} cfwf/ jf sf/0f ePdf ;f]sf] dgfl;a sf/0f ;lxt ;DalGwt clwsf/L ;dIf
lnlvt hfgsf/L u/fpg' kg]{5 .
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-%_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] Dofbleq kl/jf/sf] ;b:o pkl:yt gePsf], pkbkmf

-$_

adf]lhd ;gfvt ug{ g;Sg] Joxf]/fsf] hfgsf/L lbPsf] jf ;gfvt ug{ OGsf/ u/]sf] cj:yfdf
;d]t ;DalGwt clwsf/Ln] ;f] ;DaGwdf cfjZos hfFra'em ubf{ gful/stfsf] nflu lgj]bg lbg]
JolQm To:tf] kl/jf/sf] ;b:o /x]sf] s'/f sfg"gL tYoaf6 k|dfl0ft eO{ o; P]g adf]lhd gful/stf
kfpg of]Uo b]lvPdf lghnfO{ ;f]xL kl/jf/sf] ;b:osf] x}l;otdf gful/stf lbg' kg]{5 .Æ
6.

ljw]ossf] bkmf & af6 d"n P]gdf yk ug{] elgPsf] bkmf *v= sf],–
-!_ pkbkmf -@_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -#_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg] M–
æ-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd lnËsf] dxndf æcGoÆ pNn]v x'g] JolQmsf] xsdf
gful/stfsf] clen]vdf dfGotf k|fKt lrlsT;ssf] l;kmfl/;sf] cfwf/df t];|f] lnËLsf] n}lËs
klxrfg v'nfpg' kg]{5 .Æ
-@_ pkbkmf -#_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -$_ kl5 b]xfosf pkbkmf -%_ / -^_
yKg] M–
æ-%_ of] bkmf k|f/De x'g' cl3 j+zhsf] cfwf/df lbOPsf] gful/stf tyf cËLs[t
gful/stfsf] k|df0fkq k|fKt u/]sf] JolQmsf] :yfoL 7]ufgf /x]sf] k|b]zsf] klxrfg v'nfO{
tf]lsP adf]lhd To:tf] gful/stfsf] k|df0fkq cBfjlws ul/g]5 .
-^_ o; P]g adf]lhd gful/stf lng] JolQmn] rfx]df ;DalGwt ;d'bfo leqsf] y/ jf
s'g} pkgfd /fvL tf]lsP adf]lhd gful/stfsf] k|df0fkq lbg ;lsg]5 .Æ

7.

ljw]ossf] bkmf ( af6 ;+zf]wg ug]{ elgPsf] d"n P]gsf] bkmf !# sf] ;§f b]xfosf] bkmf !# /fVg] M–
æ!#= g]kfnL gful/stfsf] Ps eGbf a9L k|df0fkq lng gx'g] M -!_ s;}n] klg tf]lsP adf]lhd
k|ltlnlk lng afx]s g]kfnL gful/stfsf] PseGbf a9L k|df0fkq lng x'Fb}g .
t/ g]kfnsf] Ps 7fpFaf6 a;fO ;/L g]kfns} csf]{ 7fpFdf uPsf] JolQmn] xfn
a;f]af; u/]sf] :yfgsf] 7]ufgfaf6 gful/stf lng rfx]df ;DalGwt sfof{non] lghn] klxn]
lnPsf] gful/stfsf] k|df0fkq lvrL csf]{ gful/stfsf] k|df0fkq lbg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg klxn] lnPsf] gful/stf
x/fPsf], gi6 ePsf] jf sfa' aflx/sf] kl/l:ylt k/L km]nf gk/]sf] sf/0fn] of] bkmf k|f/De
x'g' cl3 csf]{ gful/stfsf] k|df0fkq lnPsf] JolQmn] of] bkmf k|f/De ePsf] 5 dlxgf leq
;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{nodf ;f]sf] hfgsf/L u/fpg' kg]{5 . o;/L hfgsf/L u/fpFbf
klxn] lnPsf] gful/stf k]mnf k/]df ;f] gful/stfsf] k|df0fkq ;d]t a'emfpg' kg]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd hfgsf/L u/fPdf lhNnf k|zf;g sfof{non] cfjZos
hfFra'em u/L To:tf] gful/stfsf] k|df0fkq /2 u/L clen]v cBfjlws ug'{ kg]{5 .Æ

8.

ljw]ossf] bkmf !! sf] ;§f b]xfosf] bkmf !! /fVg] M–
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æ!!= d"n P]gsf] bkmf !& df ;+zf]wg M d"n P]gsf] bkmf !& sf],–
-!_ pkbkmf -!_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -!s_ ylkPsf] 5 M–
æ-!s_ pkbkmf -!_ adf]lhd pd]/ ;Rofpg rfxg] JolQmn] gful/stfsf]
k|df0fkq hf/L ePsf] Ps jif{ leq Ps k6ssf] nflu / cGo ljj/0f ;Rofpg rfxg]
JolQmn] Ps k6ssf] nflu ;DalGwt clwsf/L ;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 .
t/ of] pkbkmf k|f/De x'g' cl3 lnPsf] gful/stfsf] xsdf To;/L pd]/
;Rofpg' kg]{ ePdf of] pkbkmf k|f/De ePsf] ldltn] Ps jif{ leq Ps k6ssf] nflu
To:tf] lgj]bg lbg ;Sg]5 .Æ
-@_ pkbkmf -#_ sf] ;6\6f b]xfosf] pkbkmf -#_ /flvPsf] 5 M–
æ-#_ ljjfx jf ;DaGw ljR5]b ePsL dlxnfn] y/, jtg jf cGo ljj/0f ;+zf]wg
u/L cfˆgf] cfdf jf afa'sf] y/, jtg jf cGo ljj/0f /fVg rfxL lgj]bg lbPdf
tf]lsPsf] clwsf/Ln] cfjZos s'/f a'emL klxn] lnPsf] gful/stfsf] k|df0fkq lvrL
Ps k6ssf] nflu y/, jtg jf ljj/0f ;+zf]wg u/L csf]{ gful/stfsf] k|df0fkq lbg
;Sg]5 .Æ
-#_

pkbkmf -#_ kl5 b]xfosf pkbkmf -$_, -%_, -^_ / -&_ ylkPsf 5g\ M–
æ-$_ g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkq lnO{ ;s]sf JolQmn] kl5 lnË kl/jt{g u/L
kl/jlt{t n}lËs klxrfg ;lxtsf] gful/stfsf] k|df0fkq lng lnË kl/jt{g ePsf]
k|df0f ;lxt lgj]bg lbPdf ;DalGwt clwsf/Ln] cfjZos ;a'b k|df0f a'emL klxn]
lnPsf] gful/stfsf] k|df0fkq lvrL ;f]sf] ;§fdf gfd tyf n}lËs klxrfgsf] ljj/0f
kl/jt{g u/L csf]{ k|df0fkq lbg ;Sg]5 .
-%_ of] pkbkmf k|f/De x'Fbfsf avt gful/stfsf] k|df0fkq lnO{ ;s]sf] JolQmn]
gful/stfsf] k|df0fkqdf /x]sf] hft hgfpg] zAbsf] ;§f ;f] ;d'bfoleqsf] y/ /fVg
rfx]df Ps k6ssf] nflu tf]lsP adf]lhd lgj]bg lbg ;Sg]5 / o;/L lgj]bg lbPdf
;DalGwt clwsf/Ln] cfjZos ;a'b k|df0f a'emL klxn] lnPsf] gful/stfsf] k|df0fkq
lvrL ;f]sf] ;§fdf csf]{ gful/stfsf] k|df0fkq lbg ;Sg]5 .
-^_ of] pkbkmf k|f/De x'g' eGbf cl3 s;}n] lnPsf] gful/stfsf] k|df0fkqdf
afa'sf] klxrfg gePsf] Joxf]/f pNn]v ePsf]df To:tf] gful/stf k|fKt JolQmn]
afa'sf] gfd /x]sf] dxndf s'g} Joxf]/f pNn]v gu/L gful/stfsf] k|df0fkq lng
rfx]df tf]lsP adf]lhd lgj]bg lbg ;Sg]5 / o;/L lgj]bg lbPdf ;DalGwt
clwsf/Ln] cfjZos ;a'b k|df0f a'emL klxn] lnPsf] gful/stfsf] k|df0fkq lvrL
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;f]sf] ;§fdf gful/stfsf] k|df0fkqdf afa'sf] gfdsf] dxndf s'g} Joxf]/f pNn]v
gu/L csf]{ gful/stfsf] k|df0fkq lbg ;Sg]5 .
-&_ wd{k'q jf wd{k'qL ePsf] jf ab/ ePsf] sf/0fn] s'g} JolQmn] y/ jf afa',
cfdfsf] gfd, y/ ;+zf]wg ug{ lgj]bg lbPdf tf]lsPsf] clwsf/Ln] cfjZos s'/f a'emL
klxn] lnPsf] gful/stfsf] k|df0fkq lvrL ljj/0f ;RofO{ csf]{ gful/stfsf] k|df0fkq
lbg' kg]{5 .ÆÆ
9.

ljw]ossf] bkmf !# sf] ;§f b]xfosf] bkmf !# /fVg] M–
æ!#= d"n P]gsf] bkmf @! df ;+zf]wg M d"n P]gsf] bkmf @! sf] ;§f b]xfosf] bkmf @! /flvPsf] 5
M–
æ@!= b08 ;hfo M -!_ s'g} ljb]zLn] g]kfnL gful/s ePsf] bfaL u/L em'§f] ljj/0f lbO{
g]kfnL gful/stf k|fKt u/]df kfFr jif{ b]lv ;ft jif{;Dd s}b / tLg nfv ?k}ofF b]lv
kfFr nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 . em'§f] ljj/0f lbO{ gful/stf k|fKt u/] jfkt o;
pkbkmf adf]lhd ;hfo ePdf To;/L k|fKt u/]sf] gful/stf :jtM /2 x'g]5 .
-@_ s;}n] ljb]zLnfO{ em'§f] ljj/0fsf cfwf/df gful/stf lbnfpg] sfo{df
;gfvt jf l;kmfl/; u/]df To:tf] ;gfvt jf l;kmfl/; ug]{ JolQmnfO{ tLg jif{ b]lv
kfFr jif{;Dd s}b / Ps nfv ?k}ofF b]lv tLg nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 .
-#_ s'g} :jb]zL JolQmn] e'm§f] ljj/0f lbO{ gful/stfsf] k|df0fkq k|fKt u/]df
jf em'§f] ljj/0f lbO{ bkmf !& adf]lhd ljj/0f ;RofPdf 5 dlxgf b]lv tLg jif{;Dd
s}b jf krf; xhf/ ?k}ofF b]lv b'O{ nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf jf b'j} ;hfo x'g]5 .
-$_ s;}n] s'g} :jb]zL JolQmnfO{ em'§f] ljj/0fsf cfwf/df gful/stf lbnfpg]
sfo{df ;gfvt jf l;kmfl/; u/]df To:tf] JolQmnfO{ 5 dlxgf b]lv Ps jif{ 5
dlxgf;Dd s}b / kRrL; xhf/ ?k}ofF b]lv Ps nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 .
-%_ s;}n] g]kfnL gful/stfsf] lst]{ k|df0fkq v8f u/]df jf agfO{ k|rngdf
NofPdf To:tf] sfo{ ug]{, u/fpg] JolQmnfO{ kfFr jif{ b]lv ;ft jif{;Dd s}b / tLg
nfv ?k}ofF b]lv kfFr nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 .
-^_ s;}n] bkmf # sf] pkbkmf -&_ adf]lhd u/]sf] :j3f]if0ff em'§f 7x/]df To:tf]
em'§f :j3f]if0ff ug]{ JolQmnfO{ kfFr jif{b]lv ;ft jif{;Dd s}b / Ps nfv ?k}ofF b]lv
tLg nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 .
-&_ s;}n] bkmf * sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -s@_ adf]lhd u/]sf] :j3f]if0ff
e'm§f 7x/]df To:tf] em'§f :j3f]if0ff ug]{ JolQmnfO{ 5 dlxgf b]lv Ps jif{ 5 dlxgf;Dd
s}b / kRrL; xhf/ ?k}ofF b]lv Ps nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 .
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t/ To:tf] :j3f]if0ff ubf{ ablgotk"0f{ geO{ cfk'mnfO{ k|fKt ePsf] hfgsf/Lsf]
cfwf/df c;n lgotn] u/]sf] b]lvPdf lghnfO{ o; pkbkmf adf]lhd ;hfo x'g] 5}g .
-*_ bkmf * sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -s@_ adf]lhd :j3f]if0ff u/] kl5 afa'sf]
klxrfg v'Ng cfPdf / lgh afa' /x]sf] s'/fsf] klxrfg x'g g;Sg'df To:tf] afj'sf]
ablgot /x]sf] b]lvPdf lghnfO{ ;d]t pkbkmf -&_ adf]lhd ;hfo x'g]5 .
-(_ s;}n] bkmf !# ljk/Lt g]kfnL gful/stfsf] Ps eGbf a9L k|df0fkq
lnPdf To:tf] JolQmnfO{ tLg jif{ b]lv kfFr jif{;Dd s}b / Ps nfv ?k}ofF b]lv tLg
nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 . o;/L g]kfnL gful/stfsf] Ps eGbf a9L k|df0fkq
lnP jfkt o; pkbkmf adf]lhd ;hfo ePdf lghn] lnPsf] gful/stfsf] k|df0fkqsf]
oyfy{tf a'emL klxn] lnPsf] gful/stf sfod u/L cGo gful/stf /2 ug'{ kg]{5 .
t/ klxn] lnPsf] gful/stfdf em'§f] ljj/0f /x]sf] 7x/ ePdf ;xL ljj/0f
ePsf] gful/stf sfod u/L cGo gful/stf /2 ug'{ kg]{5 .
-!)_ pkbkmf -(_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg of] bkmf k|f/De x'g'
cl3 gi6 ePsf], x/fPsf] jf sfa' aflx/sf] kl/l:ylt k/L km]nf gk/]sf] sf/0f csf]{
gful/stf lnPsf JolQmn] bkmf !# sf] pkbkmf -@_ adf]lhd hfgsf/L u/fPdf /
lghn] klxn] lnPsf] gful/stfsf] b'?kof]u u/]sf] gb]lvPdf lghnfO{ Ps eGbf a9L
gful/stf lnP jfkt ;hfo x'g] 5}g .
-!!_ s;}n] bkmf !) adf]lhd sfod g/x]sf] g]kfnL gful/stfsf] k|of]u u/L
s'g} sfd u/]df tLg jif{ b]lv kfFr jif{;Dd s}b / Ps nfv ?k}ofF b]lv tLg nfv
?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 .
t/ of] bkmf k|f/De x'g' cl3 ljb]zsf] gful/stf kfPsf JolQmn] of] bkmf k|f/De
ePsf] Ps jif{leq g]kfnL gful/stf kl/Tofu u/]df To:tf] JolQmnfO{ o; pkbkmf
adf]lhd ;hfo x'g] 5}g .
-!@_ s'g} JolQm dgfl;a sf/0f a]u/ bkmf *s= sf] pkbkmf -@_ adf]lhd hf/L
ul/Psf] Dofb leq ;gfvt ug{ pkl:yt gePdf tLg dlxgf b]lv 5 dlxgf;Dd s}b /
bz xhf/ ?k}ofF b]lv krf; xhf/ ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5 .
-!#_ s;}n] ;Ssn gful/stfsf] k|df0fkqdf ePsf] ljj/0fdf cfk"mv'zL yk36
u/]df jf ;RofPdf To:tf] sfo{ ug]{, u/fpg] JolQmnfO{ 5 dlxgf;Dd s}b jf bz xhf/
?k}ofF b]lv krf; xhf/ ?k}ofF;Dd hl/afgf jf b'j} ;hfo x'g]5 .
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-!$_ hfgL hfgL jf ablgot /fvL of] P]g jf o; P]g cGtu{t ag]sf] lgod
ljk/Lt x'g] u/L gful/stfsf] k|df0fkq lbg] sd{rf/LnfO{ o; bkmfsf] ;DalGwt
pkbkmf adf]lhdsf] ;hfo / k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t x'g]5 .
-!%_ s;}n] of] P]g jf o; P]g cGtu{t ag]sf] lgodsf] k|lts"n x'g] u/L cGo
sfo{ u/]df 5 dlxgf;Dd s}b jf bz xhf/ ?k}ofF b]lv krf; xhf/ ?k}ofF;Dd
hl/afgf jf b'j} ;hfo x'g]5 .
-!^_ o; bkmf cGtu{t ;hfo x'g] s;"/ ug{ pBf]u ug]{ jf d2t ug]{ JolQmnfO{
d'Vo s;"/bf/nfO{ x'g] ;hfosf] cfwf ;hfo x'g]5 .
-!&_ s;}n] em'§f :j3f]if0ff u/L gful/stf k|fKt u/] jfkt pkbkmf -^_ jf -&_
adf]lhd ;hfo ePdf To;/L k|fKt u/]sf] gful/stf :jtM /2 x'g]5 .Æ
10.

ljw]ossf] bkmf !# kl5 b]xfosf] bkmf !$ / !% ykL bkmfqmd ldnfpg] M–
æ!$= d"n P]gdf bkmf @#s= yk M d"n P]gsf] bkmf @# kl5 b]xfosf] bkmf @#s= ylkPsf]

5 M–

æ@#s= lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg ;Sg] M of] P]g / o; P]g cGtu{t ag]sf] lgodsf]
sfof{Gjog ug{ g]kfn ;/sf/n] cfjZos lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 .Æ
!%= d"n P]gsf] cg';"rLdf ;+zf]wg M d"n P]gsf] cg';"rLsf] ;§f ;+nUg cg';"rL /flvPsf] 5 .Æ
11.

ljw]ossf] bkmf !$ bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf !^ df /x]sf] æbkmf $Æ eGg] zAbx?sf] ;§f
æbkmf $ / @@Æ eGg] zAbx? /fVg] .
æcg';"rL
-bkmf % sf] pkbkmf -^_ / bkmf &s= sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt_
zky
d ====================== O{Zj/sf] gfddf zky lnG5'÷;To lgi7fk"j{s k|lt1f ub{5' ls g]kfn /fHo,
k|rlnt ;+ljwfg / sfg"gk|lt akmfbf/ /xL >4f Pj+ lgi7fk"j{s g]kfnL gful/s÷u}/ cfjf;Lo
g]kfnL gful/ssf] ?kdf cfkm\gf] st{Jo kfngf ug]{5' .
b:tvt M
gfd, y/ M
ldlt M
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अिुसूची - 5
सङ्घीय तििामती सेवाको गिि, सञ्चालि र सेवाका शति सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक सम्बन्िी राज्य
व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको प्रततवेदि, 2077
१. सङ्घीय तििामती सेवाको गिि, सञ्चालि र सेवाको शति सम्बन्िमा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक (यसपतछ
र्विेयक" भतिएको) को प्रस्ताविाको सट्टा दे हायको प्रस्ताविा राख्नेिः
"प्रस्ताविािः सङ्घीय तििामती सेवाको गिि, सञ्चालि र सेवाका शति सम्बन्िी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राि
र्हत र सङ्घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रप्रतत प्रततबद्व, राििीततक रुपमा तटस्थ, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, ेतरदरदायी
र व्यावसार्यक बिाेँदै सुशासिमुिी सं यन्त्रको रुपमा र्वकास गिि आवश्यक कािूिी व्यवस्था गिि वाञ्छिीय
भएकोले"
२. र्विेयकको देा १ को ेपदेा (१) मा रहेका "सङ्घीय तििामती सेवा ऐि, २०७५"भन्िे शब्दहरुको सट्टा
"सङ्घीय तििामती सेवा ऐि, २०७७" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
३. र्विेयकको देा २ को,(क) िण्ड (क) मा रहेको "देा 14" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "देा 16" भन्ने शब्दहरु रातिे ।
(ि) िण्ड (च) को सट्टा दे हायको िण्ड (च) रातिेिः

“(च) “पररवार” भन्नाले तििामती कमिचारीसँग बस्िे वा तििले पालि पोषण गिुि पिे तििको पतत,
पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु र आमा सम्झिु पछि र सो शब्दले र्ववार्हत कमिचारीको हकमा
तििको सासु, ससुरालाई समेत ििाेँछ ।"
(ग) िण्ड (ञ) जझकी िण्डिम तमलाेिे ।
(घ) िण्ड (ट) िण्डिम तमलाेँदा कायम हुिे िण्ड (ञ) मा रहेका "देा 4" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "देा

५" भन्ने शब्दहरु रातिे ।
४. र्विेयकको देा ३ को ेपदेा (२) को सट्टा दे हायको ेपदेा (२) रातिे :"(२) सङ्घीय तििामती प्रशासि सम्बन्िी काम गदाि यो ऐि तथा यस ऐि बमोजिम बिेको तियममा
ेजल्लजित कुिै र्वषयमा ठद्वर्विा भएमा त्यस्तो र्वषयमा तिणिय गिुि पूव ि मन्त्रालयको िीततगत स्वीकृतत तलिु
पिेछ।"
५. र्विेयकको देा ३ पतछ दे हायको देा ४ थपी देािम तमलाेिे:"४.

सङ्घीय तििामती सेवा सञ्चालिका आिारभूत तसिान्तिः सङ्घीय तििामती सेवा दे हायका आिारभूत
तसिान्त अिुरुप सञ्चालि हुिेछ:(क)

तििामती सेवा सङ्घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासि प्रणालीका आिारभूत
मूल्य, मान्यता र तसद्दान्तका आिारमा सञ्चालि हुि,े

(ि)

तििामती कमिचारीको शुरु तियुजक्त िुला र समािुपाततक समावेशी तसद्दान्तको
आिारमा प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा हुिे ,

(ग)

तििामती सेवा भ्रष्टाचारमुक्त, ििेतरदरदायी, ति्पक्ष, पारदशी, पररणाममुिी, िवाेदे ही,
स्वच्छ, सक्षम, दक्ष र प्रर्वति मैत्री हुि,े

(घ)

तििामती सेवालाई अर्वजच्छन्न, गैर राििीततक र स्थायी सेवाको रुपमा र्वकास गररिे,
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(ङ ल)

तििामती कमिचारीको सरुवा, बढु वा र वृजतरद र्वकास प्रणाली पारदशी, वस्तुतिष्ठ,
अिुमाियोग्य र व्यवसार्यक क्षमतामा आिाररत हुिे,

(च)

र्वतभन्ि तहका सङ्घीय ईकाईमा रहिे सरकारी सेवाहरुबीच समन्वय र सहकायिको
माध्यमबाट सुमिुर र सहयोगात्मक सम्बन्ि र्वकास र र्वस्तार गररिे,

(छ)

सङ्घीय तििामती सेवालाई व्यावसार्यक र सक्षम सेवाको रुपमा र्वकास

गररिे ।

(२) ेपदेा (१) बमोजिमका आिारभूत तसिान्तहरु अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा, प्रदे श
तििामती सेवा तथा स्थािीय सेवाको लातग समेत मागिदशिक हुिेछि् ।"
६. र्विेयकको देा ४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५ को सट्टा दे हायको देा ५ राख्नेिः"5.

सङ्घीय तििामती सेवाको गिििः (१) सङ्घीय तििामती सेवा अन्तगित दे हाय बमोजिमका सेवाहरु
रहिेछि् :(क)

िेपाल आतथिक योििा तथा त्याङ्क सेवा,

(ि)

िेपाल इजन्ितियररङ्ग सेवा,

(ग)

िेपाल कृर्ष सेवा,

(घ)

िेपाल न्याय सेवा,

(ङ ल)

िेपाल परराि सेवा,

(च)

िेपाल प्रशासि सेवा,

(छ)

िेपाल ले िापरीक्षण सेवा,

(ि)

िेपाल वि सेवा,

(झ)

िेपाल र्वर्वि सेवा,

(ञ)

िेपाल जशक्षा सेवा,

(ट)

िेपाल स्वास््य सेवा ।

(२) ेपदेा (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति िेपाल न्याय सेवा, िेपाल परराि
सेवा र िेपाल लेिापरीक्षण सेवा बाहेक रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीका पदमा सेवा रहिे छै ि ।
(३) िेपाल न्याय सेवा, िेपाल परराि सेवा, िेपाल ले िापरीक्षण सेवा र अन्य रािपत्रार्ङ्कत
र्वजशष्ट श्रे णीमा रहिे पदहरु तोर्कए बमोजिम हुिेछि् ।
(४) िेपाल सरकारले िेपाल न्याय सेवा, िेपाल परराि सेवा र िेपाल लेिापरीक्षण सेवा
बाहेकका अन्य रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीका तििामती कमिचारीलाई ेपदेा (३) बमोजिम कायम
रहेका िेपाल न्याय सेवा, िेपाल परराि सेवा र िेपाल ले िापरीक्षण सेवाको पद बाहेकको िुिसुकै
तिकायको रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको पदमा पदस्थापि वा सरुवा गिि सक्िेछ ।
(५) ेपदेा (४) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीका कुिै
कमिचारीलाई िेपाल सरकारको िीतत तथा कायििम कायािन्वयिको लातग र्वशेष जिम्मेवारी ठदिु
परे मा

िेपाल

सरकारले

िेपाल

परराि

सेवाका

रािपत्रार्ङ्कत

र्वजशष्ट

श्रे णीका

कमिचारीलाई

रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको अन्य पदमा वा अन्य रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको कमिचारीलाई िेपाल
परराि सेवाको रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको पदमा िटाेि सक्िेछ ।
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(६) ेपदेा (५) बमोजिम िटाएको कारणबाट तिि िर्टिु अजघ बहाल रहेको समूह
(क्लष्टर) को पद ररक्त मािी बढु वा गरी पदपूतति गररिे छै ि । त्यस्तो कमिचारी िुिसुकै कारणले
तििामती सेवामा िरहेमा तिि त्यसरी िर्टिु अजघको पद ररक्त मािी यस ऐि बमोजिम पूतति गिुि
पिेछ ।
(७) ेपदेा (१) बमोजिमको सेवा अन्तगित तोर्कए बमोजिमका र्वतभन्ि समूह तथा
ेससमूह रहिेछि् ।
(८) ेपदेा (१) बमोजिमको सेवामा रहिे र्वतभन्ि पदहरुको लागी चार्हिे न्यूितम
योग्यता तोर्कए बमोजिम हुिछ
े ।"
७. र्विेयकको देा ५ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ६ को ेपदेा (७) को सट्टा दे हायको ेपदेा (७)
रातिे:"(7) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति िेपाल सरकारले यो ऐि प्रारम्भ भएको तमततले
पाँच वषितभत्र िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी सङ्घीय तििामती सेवाको श्रे णीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा
वा तहगत प्रणालीलाई श्रे णीगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकीकृत प्रणाली लागू गिेछ ।"
८. र्विेयकको देा ६ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ७ को,(१) ेपदेा (१)

को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) रातिे:-

"(१) िेपाल सरकारले देा ९ बमोजिम स्वीकृत गरे को सङ्गििको कायिर्ववरणको आिारमा प्रत्येक
तिकायले प्रत्येक पदको काम, कतिव्य, ेतरदरदार्यत्व र अतिकार सर्हतको कायिर्ववरण स्वीकृत गरी लागू गिुि पिेछ
।
तर रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीका पदको कायिर्ववरण िेपाल सरकारले स्वीकृत गिेछ ।"
(२) ेपदेा (३) र (४) को सट्टा दे हायका ेपदेा (३) र (४) रातिे:-

"(३) ेपदेा (२) बमोजिम ेपलब्ि गराइएको कायिर्ववरणको आिारमा योििा, कायििम, आवतिक
लक्ष्य र ेतरदरदार्यत्व समेत तििािरण गरी रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीका अतिकृत, र्वभागीय प्रमुि, कायािलय प्रमुि,
आयोििा प्रमुि र अन्य कमिचारीसँग वार्षिक रुपमा तोर्कए बमोजिम कायि सम्पादि सम्झौता गररिेछ ।
(४) ेपदेा (३) बमोजिम कायिसम्पादि सम्झौता गदाि मन्त्रालयको सजचवले र्वभागीय मन्त्रीसँग र
र्वभागीय प्रमुिले तालुक तिकायको रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको अतिकृतसँग, कायािलय प्रमुिले र्वभागीय प्रमुिसँग
तथा अन्य कमिचारीले कायािलय प्रमुिसँग गिुि पिेछ ।
तर सं वैिातिक तिकायमा कायिरत रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको अतिकृत वा सजचवसँग सम्बजन्ित सं वैंिातिक
तिकायको प्रमुिले कायि सम्पादि सम्झौता गिुि पिेछ ।"
(३) ेपदेा (४) पतछ दे हायका ेपदेा (५) र (६) थप्िे: -

"(5) ेपदेा (३) बमोजिम कायिसम्पादि सम्झौता गदाि अन्य र्वषयका अततररक्त दे हायका
र्वषयहरु िुलाेिु पिेछिः(क) कमिचारीले सम्पादि गिे कामको र्ववरण र समयावति,
(ि) सम्पादि गिुप
ि िे कामको चौमातसक र वार्षिक लक्ष्य तथा कायियोििा,
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(ग) ेतरदरदार्यत्व प्रवििि

र सेवा प्रवाहमा सुिार गरी सुशासि कायम गिे तथा

कायािलयको समग्र कायिसम्पादिको स्तर बढाेिे र्वषय,
(घ) कायिसम्पादिका ेपलब्िी सूचक तथा कायि प्रगतत मापिका लातग वस्तुतिष्ठ आिार
सर्हतको अङ्कभार,
(ङ ल) तोर्कएको लक्ष्यभन्दा अततररक्त काम गरे मा वा अन्य तसिििात्मक, िवप्रविििात्मक,
अिुकरणीय, च ुिौतीपूणि वा िोजिमपूणि कायि गरे मा थप सुर्विा वा प्रोत्साहि गररिे
र्वषय,
(च) तियतमत रुपमा प्रगतत प्रततवेदि पेश गिे र्वषय ।
(6) ेपदेा (३) बमोजिमको कायि सम्पादि सम्झौता अिुसारको कायि सम्पादिको प्रगततलाई
कमिचारीको कायिसम्पादि मूल्याङ्किको आिारका रुपमा तलिु पिेछ ।"
९. र्विेयकको देा ६ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ७ पतछ दे हायको देा ८ थपी देािम तमलाेिे:"८. तििामती कमिचारीको जिम्मेवारी र दार्यत्व: तििामती कमिचारीको यस ऐि र प्रचतलत कािुिमा
ेजल्लजित अन्य र्वषयका अततररक्त दे हायका जिम्मेवारी र दार्यत्व रहिेछ:(क) राि र ििताको वृहतरदर र्हतलाई ध्यािमा रातदै सं र्विाि र कािुिको पूणि पररपालिा
गरी कायिसम्पादि गिे,
(ि) कायािलयको ेद्देश्य र लक्ष्य प्रातप्तलाई केन्िमा रािी ेपलब्ि सािि र स्रोतको
तमतव्यर्यतापूवक
ि पररचालि गिे,
(ग) सरकारी वा पदीय अतिकार तथा स्रोत साििलाई तििी वा तिर्हत

स्वाथिका लातग

ेपयोग िगिे तथा कायािलय समयमा व्यजक्तगत काममा समय व्यततत िगिे,
(घ) सेवाग्राही र आमििताप्रतत िवाेदे ही रही ति्पक्ष र पारदशी तवरले तछटो छररतो र
गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदाि गिे,
(ङ ल) सेवाग्राहीप्रतत जशष्ट र समाि र्कतसमको व्यवहार गिे तथा आिारभूत मािवीय मूल्य
र मान्यताप्रतत सम्माि गिे,
(च) सङ्गििले रािेका ेद्देश्य र लक्ष्य हातसल गिि तथा सुशासि कायम गरी कायािलयको
समग्र कायि सम्पादिस्तर ेच्च पािि तिरन्तर प्रयत्नरत रहिे,
(छ)

कायि सम्पादि प्रर्ियालाई सरलीकरण गिुक
ि ा साथै आिुतिक प्रर्वतिको प्रयोग र
िवप्रवतििलाई प्रोत्साहि गिे ।"

१०.

र्विेयकको देा ७ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ९ को सट्टा दे हायको देा ९ रातिे:"९. दरबन्दी तसिििा: (१) कुिै सङ्घीय सरकारी कायािलयको सङ्गिि सं रचिा वा दरबन्दी तसिििा गिि वा
त्यस्तो सङ्गिि सं रचिा वा दरबन्दीमा पुिरावलोकि वा हेरेेर गिि सम्बजन्ित मन्त्रालय वा
केन्िीयस्तरका तिकायले सम्बजन्ित र्वशेषज्ञ समेत रहेको तोर्कए बमोजिमको सतमतत गिि गरी
सङ्गिि तथा व्यवस्थापि सभेक्षण गिुि पिेछ।
(२) ेपदेा (१) बमोजिम गठित सतमततले सङ्गिि तथा व्यवस्थापि सभे क्षण गदाि सभे क्षण
गररिे कायािलयको कायि प्रकृतत, कायिबोझ, समग्र आतथिक अवस्था तथा प्रशासतिक िचिको दार्यत्व
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लगायतका र्वषय र्वश्ले षण गिुक
ि ो साथै सङ्गििलाई प्रर्वतिमैत्री बिाेिे र न्यूितम ििशजक्तबाट
अतिकतम प्रततेल तलिे कुरालाई आिार तलिु पिेछ ।
(३) ेपदेा (१) बमोजिम गठित सतमततले ेपदेा (२) बमोजिम सङ्गिि तथा व्यवस्थापि
सभे क्षण गदाि दरबन्दी तसिििा, पुिरावलोकि वा हेरेेर गिुप
ि िे दे िेमा सो को कारण र औजचत्य
समेत िुलाई प्रततवेदि पेश गिुि पिेछ ।
(४) ेपदेा (१) बमोजिम गठित सतमततले ेपदेा (३) बमोजिम दरबन्दी तसिििा,
पुिरावलोकि वा हेरेेर गिे गरी प्रततवेदि तयार गदाि सबै सेवामा रहेका तििामती कमिचारीको वृजतरद
र्वकासमा यथासम्भव एकरुपता कायम हुिे र पदसोपािको अिुपात समेत तमल्िे गरी तयार गिुि
पिेछ ।
(५) ेपदेा (३) बमोजिमको प्रततवेदि सम्बजन्ित मन्त्रालय वा केन्िीयस्तरको तिकायले
मन्त्रालयमा पिाेिु पिेछ र मन्त्रालयले सोको औजचत्य समेतको आिारमा मूल्याङ्कि गरी िेपाल
सरकार, अथि मन्त्रालयको सहमतत तलई ेपयुक्त सङ्गिि सं रचिा वा दरबन्दी प्रस्ताव गरी स्वीकृततको
लातग एक मर्हिातभत्र िेपाल सरकार समक्ष पेश गिुि पिेछ।
(६) ेपदेा (५) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव बमोजिम िेपाल सरकारले सङ्गिि सं रचिा
वा दरबन्दी स्वीकृत गिि सक्िेछ ।
(७) ेपदेा (६) बमोजिम सङ्गिि सं रचिा वा दरबन्दी स्वीकृत भएपतछ सम्बजन्ित
मन्त्रालय वा केन्िीयस्तरका तिकायले रार्िय र्कताबिािामा पद दताि गरी पदपूततिको प्रर्िया अगातड
बढाेिु पिेछ । यसरी रार्िय र्कताबिािामा पद दताि िगरी त्यस्तो पदमा पदपूतति गिि सर्किे छै ि
।
(८) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति अस्थायी प्रकृततका आयोग,
सतमतत, तिकाय, सजचवालय, कायािलय वा आयोििामा स्थायी दरबन्दी तसिििा गररिे छै ि । त्यस्ता
आयोग, सतमतत, तिकाय, सजचवालय, कायािलय वा आयोििामा अस्थायी दरबन्दी रहि सक्िेछ ।
(९) ेपदेा (८) मा ेजल्लजित तिकायको वार्षिक बिेट तथा कायििम बमोजिम वार्षिक
रुपमा आवश्यक पिे ििशजक्तको र्कतसम तथा सङ्तया यर्कि गरी अस्थायी दरबन्दी तसेाररस गिि
सम्बजन्ित मन्त्रालय वा केन्िीय स्तरको तिकायमा तोर्कए बमोजिमको सतमतत रहिेछ ।
(१०) ेपदेा (८) बमोजिमका आयोग, सतमतत, तिकाय, सजचवालय, कायािलय वा
आयोििामा रहेको अस्थायी दरबन्दीमा िर्टएका वा कािमा गएका कमिचारीको पद ररक्त मािी
स्थायी पदपूतति गिि पाईिे छै ि ।
(११)

सङ्घीय तििामती सेवाको स्थायी पदमा बहाल रहेको कमिचारीलाई पुल दरबन्दी वा

अन्य कुिै र्कतसमले कुिै स्थािमा पदातिकार रािी कुिै तिकायमा िटाइएको वा कुटिीततक तियोग
वा अन्य कुिै पदमा तियुक्त गररएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी ररक्त मािी कुिै पति तररकाले
पदपूतति गिि पाइिे छै ि।"
११.

र्विेयकको देा ८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १० को सट्टा दे हायको देा १० रातिे:-
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"१०.

सङ्घीय तििामती सेवाको पदपूतति: (१) सङ्घीय तििामती सेवाको ररक्त रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको
पद देा २८ बमोजिम र अन्य पद दे हाय बमोजिम पूतति गररिेछ:-

श्रे णी

(क)

रािपत्र अिर्ङ्कत
पाँचौ श्रे णी

(ि)

(ग)

(घ)

(ङ ल)
(च)
(छ)

रािपत्र अिर्ङ्कत
चतुथ ि श्रे णी
रािपत्र अिर्ङ्कत
तृतीय श्रे णी
रािपत्र अिर्ङ्कत
ठद्वतीय श्रे णी
रािपत्र अिर्ङ्कत
प्रथम श्रे णी
रािपत्रार्ङ्कत
तृतीय श्रे णी
रािपत्रार्ङ्कत
ठद्वतीय श्रे णी

(ि)

रािपत्रार्ङ्कत
प्रथम श्रे णी

िुला

अन्तर

तह

प्रततयोतगताद्वारा

प्रततयोतगताद्वारा

१००%

-

-

-

-

-

-

-

-

९०%

-

१०%

५०%

-

५०%

८०%

-

२०%

१०%

२०%

७०%

१०%

१०%

८०%

बढु वाद्वारा

(२) ेपदेा (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति िेपाल स्वास््य सेवाको बाह्रौं
तहको पद देा १०९ बमोजिम र सो सेवाका अन्य पद दे हाय बमोजिम पूतति
तह

िुला प्रततयोतगताद्वारा

अन्तर

गररिेछ :-

तह

बढु वाद्वारा

प्रततयोतगताद्वारा

(क)

चौथो

१००%

-

-

(ि)

पाँचौ

६५%

-

35%

७०%

10%

२०%

सातौं
(ग)

(जचर्कत्सक
बाहेक)

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

105

(घ)
(ङ ल)
(च)

आिौं
(जचर्कत्सक)
िवौं
एघारौ

१००%

-

१०%

२०%

१०%

१५%

७०%
७५%

(३) ेपदेा (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति िेपाल न्याय सेवा, िेपाल परराि सेवा र िेपाल
ले िापरीक्षण सेवा को पदमा अन्तर तह प्रततयोतगताको लातग पदसङ्तया तििािरण गररिे छै ि र त्यस्तो पद बढु वाद्वारा
पूतति हुिे पदमा समावेश गररिेछ ।
(४) ेपदेा (१) को िण्ड (छ) वा (ि) मा ेजल्लजित िुला प्रततयोतगताद्वारा पदपूतति गररिे पदको लातग
सम्बजन्ित र्वषयमा स्िातकोतरदर ेपाति हातसल गरे को वा सङ्घीय तििामती सेवा, प्रदे श तििामती सेवा, स्थािीय सेवा
वा अन्य कुिै सरकारी सेवा वा सङ्गठित सं स्था वा अन्तरािर्िय अन्तर सरकारी सं स्थाको अतिकृतस्तरको पदमा
रािपत्रार्ङ्कत ठद्वतीय श्रे णीको पदको हकमा कम्तीमा पाँच वषि र रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णीको पदको हकमा कम्तीमा
सात वषिको अिुभव प्राप्त गरे को व्यजक्त ेम्मेदवार हुि सक्िेछ ।
स्पष्टीकरणिः यस देाको प्रयोििको लातग "सङ्गठित सं स्था" भन्नाले दे हायका सं स्था सम्झिु पछििः(क)

िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थािीय तहको पूणि वा आंजशक स्वातमत्व भएको
सं स्था,

(ि)

प्रचतलत कािुि बमाजिम स्थापिा भएको पररषद् वा बोडि,

(ग)

प्रचतलत कािुि बमोजिम स्थापिा भएको शैजक्षक सं स्था,

(घ)

पजब्लक तलतमटे ड कम्पिी, वा

(ङ ल)

पजब्लक तलतमटे ड कम्पिीको रुपमा दताि भएका बैङ्क वा र्वतरदीय सं स्था ।

(5) ेपदेा (४) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति र्वद्यावाररति स्तरको ेपािी प्राप्त गरे को व्यजक्त
दुई वषिसम्म कम अिुभव भए पति त्यस्तो पदमा ेम्मेदवार हुि सक्िेछ ।
(६) ेपदेा (२) को िण्ड (ङ ल) वा (च) बमोजिम िुला प्रततयोतगताद्वारा पूतति गररिे िेपाल स्वास््य
सेवाको िवौं वा एघारौँ तहको पदको लातग सम्बजन्ित र्वषयमा कम्तीमा स्िातकोतरदर तहको ेपाति हातसल गरे को
वा सङ्घीय तििामती सेवा, प्रदे श तििामती सेवा, स्थािीय सेवा वा अन्य कुिै सरकारी सेवा वा प्रचतलत कािुि
बमोजिम स्थापिा भएको स्वास््य सं स्थाको अतिकृतस्तरको पदमा अतिकृत िवौं तहको हकमा कम्तीमा पाँच वषि र
अतिकृत एघारौं तह पदको हकमा कम्तीमा सात वषिको अिुभव प्राप्त गरे को व्यजक्त ेम्मेदवार हुि सक्िेछ ।
(७) ेपदेा (६) मा िुिसुकै कुरा लेजिएको भए तापति जचर्कत्साशास्त्रमा र्वद्यावाररति स्तरको ेपािी प्राप्त
गरे को व्यजक्तको हकमा सो बमोजिमको अिुभव अतिवायि हुिे छै ि ।
(८) ेपदेा (४), (५) वा (६) मा िुिसुकै कुरा लेजिएको भए तापति कुिै तिकायमा आंजशक रुपमा
काम गरे को अिुभव सो प्रयोििको लातग गणिा हुिे छै ि ।
(९) ेपदेा (१) र (२) बमोजिमको अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा पदपूतति हुिे पदमा कमिचारी समायोिि
सम्बन्िी प्रचतलत कािुि बमोजिम प्रदे श वा स्थािीय तहमा समायोिि भई वा लोक सेवा आयोग वा प्रदे श लोक
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सेवा आयोगबाट तसेाररस भई प्रदे श तििामती सेवा वा स्थािीय सेवामा बहाल रहेको दे हायको कमिचारी ेम्मेदवार
हुि सक्िेछिः(क)

देा २9 बमोजिम बढु वाको लातग आवश्यक पिे न्यूितम शैजक्षक योग्यता हातसल
गरे को,

(ि)

देा 30 वा अन्य प्रचतलत कािुि बमोजिम बढु वाको सम्भाव्य ेम्मेदवार हुि
िपाेिे अवस्था िरहेको,

(ग)

बढु वा हुिे पदभन्दा एक श्रे णी मुिी वा सो सरहको तहको पदमा सम्बजन्ित सेवा,
समूह वा ेपसमूहसँग सम्बजन्ित र्वषयमा तीस कायि ठदि वा सोभन्दा बढीको
सेवाकालीि तालीम तलएको,

(घ)

रािपत्रार्ङ्कत ठद्वतीय श्रे णी वा अतिकृत िवौं तहको पदको लातग अतिकृतस्तरको
पदमा कम्तीमा सात वषि र रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा अतिकृत एघारौं तहको
पदको लातग अतिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा दश वषि सेवा गरे को ।

(१०) ेपदेा (१) र (२) बमोजिम बढु वाद्वारा पूतति हुिे पदको लातग सम्बजन्ित सेवा, समूह वा
ेपसमूहको एक श्रे णी वा तह मुतिको पदमा बहाल रहेको र बढु वाको लातग आवश्यक न्यूितम सेवा अवति र
शैजक्षक योग्यता पूरा गरे को तििामती कमिचारी सम्भाव्य ेम्मेदवार हुि सक्िेछ ।
(११) ेपदेा (१०) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति कमिचारी समायोिि सम्बन्िी सङ्घीय कािुि
बमोजिम तििामती सेवा तथा िेपाल स्वास््य सेवाबाट प्रदे श वा स्थािीय तहमा समायोिि भएको र आवश्यक
न्युितम सेवा अवति तथा शैजक्षक योग्यता पूरा गरे को कमिचारी त्यसरी समायोिि हुि ु पूव ि बहाल रहेको सेवा, समूह
वा ेपसमूहको एक श्रे णी वा तह मातथको पदमा यस ऐि बमोजिम हुिे बढु वाको लातग ेम्मेदवार हुि सक्िेछ।
तर प्रदे श वा स्थािीय तहको दे हायको तहमा समायोिि भएको कमिचारी सम्बजन्ित प्रदे श वा स्थािीय
तहको दे हायको तहमा बढु वा भएमा त्यस्तो कमिचारी यस ऐि बमोजिम हुिे बढु वाको लातग ेम्मेदवार हुिे छै ि:(क)

रािपत्र अिर्ङ्कत ठद्वतीय श्रे णी वा सो सरहको पदमा बहाल रही प्रदे श वा स्थािीय
तहमा समायोिि भएको कमिचारी छै िौं तह वा सो भन्दा मातथको तहमा,

(ि)

रािपत्र अिर्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहको पदमा बहाल रही प्रदे श वा स्थािीय
तहमा समायोिि भएको कमिचारी सातौं तह वा सो भन्दा मातथको तहमा,

(ग)

रािपत्रार्ङ्कत तृतीय श्रे णी वा सो सरहको पदमा बहाल रही प्रदे श वा स्थािीय तहमा
समायोिि भएको कमिचारी िवौं तह वा सो भन्दा मातथको तहमा,

(घ)

रािपत्रार्ङ्कत ठद्वतीय श्रे णी वा सो सरहको पदमा बहाल रही प्रदे श वा स्थािीय तहमा
समायोिि भएको कमिचारी एघारौं तह वा सो भन्दा मातथको तहमा।

(१२) कमिचारी समायोिि सम्बन्िी सङ्घीय कािुि बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदे श वा स्थािीय तहमा
समायोिि भएका कमिचारीको हकमा ेपदेा (४), (5), (६), (९), (१०) वा (११) को प्रयोििको लातग
समायोिि हुि ु पूवक
ि ो सम्बजन्ित पदको सेवा अवति समेत गणिा गररिेछ ।
(१३) ेपदेा (1) वा (२) बमोजिम अन्तर तह प्रततयोतगताको लातग छु याइएको पदमा पदपूतति हुि
िसकेमा त्यस्तो पद सोही वषि हुिे बढु वाद्वारा पूतति गररिेछ ।
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(१४) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा लेजिएको भए तापति यो ऐि प्रारम्भ भएपतछ सार्वकको िेपाल
र्वर्वि सेवा अन्तगितको रािपत्र अिर्ङ्कत प्रथम श्रे णीको कम्प्युटर अपरे टर पद र रािपत्र अिर्ङ्कत ठद्वतीय श्रे णीको
सहायक कम्प्युटर अपरे टर पद ररक्त भएमा स्थायी पदपूतति गररिे

छै ि ।

(१५) रािपत्र अिर्ङ्कत ठद्वतीय श्रे णीका सहायक कम्प्युटर अपरे टर पदमा सात वषि सेवा अवति पुरा गरे को
र देा ९३ बमोजिमको िकारात्मक सूचीमा िपरे को तििामती कमिचारीलाई रािपत्र अिर्ङ्कत प्रथम श्रे णीको
कम्प्युटर अपरे टर पदमा स्वत: बढु वा गररिेछ । यसरी बढु वा गिि एक श्रे णी मातथको पद स्वत तसिििा हुिछ
े र
सार्वकको पद िारे ि हुिेछ ।
(१६) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति तोर्कएको न्यूितम शैजक्षक योग्यता र
बढु वाको लातग आवश्यक पिे सेवा अवति पुरा गरे का रािपत्र अिर्ङ्कत प्रथम श्रे णीका कम्प्यूटर अपरे टरहरु िेपाल
प्रशासि सेवाको तोर्कए बमोजिमको समूहको रािपत्रार्ङ्कत तृतीय श्रे णीको पदमा हुिे बढु वाको लातग सम्भाव्य
ेम्मेदवार हुिेछि् ।
(१७) रािपत्र अिर्ङ्कत पाँचौं श्रे णीको पद ररक्त भएमा मुतय कायि गिे भिी िेपाल सरकारले िेपाल
रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी तोकेका पद बाहेक अन्य ररक्त पदमा स्थायी पदपूतति गररिे छै ि र यसरी मुतय कायि
गिे भिी तोकेका पद बाहेकका रािपत्र अिर्ङ्कत पाँचौं श्रे णीका अन्य पदबाट सम्पादि हुिे काम सेवा करारबाट
गराेिु पिेछ ।
(१८) ेपदेा (४) वा (६) बमोजिम रािपत्रार्ङ्कत प्रथम वा ठद्वतीय श्रे णी वा अतिकृत एघारौ र
िवौं तहको पदमा िुला प्रततयोतगताबाट तसेाररस भई तियुजक्त भएको कमिचारीको पर्हले को सेवा अवति
गणिा गररिे छै ि।"
१२.

र्विेयकको देा ९ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ११ को सट्टा दे हायको देा ११ रातिे:"११.

पदपूतति सम्बन्िी र्वशेष व्यवस्था: (१) तििामती सेवालाई समावेशी बिाेि देा ८ को ेपदेा
(१) र (२) बमोजिम िुला प्रततयोतगताद्वारा पूतति हुिे पदमध्ये ेिन्चास प्रततशत पद छु याई सो
प्रततशतलाई शत प्रततशत मािी त्यसको पचास प्रततशत पदमा मर्हलाहरुबीच मात्र र बाँकी पचास
प्रततशत पदमा ेपदेा (३) बमोजिमको समूहका ेम्मेदवारहरुबीच मात्र प्रततस्पिाि गराई पदपूतति
गररिेछ ।
(२) ेपदेा (१) बमोजिम मर्हलाहरुबीच मात्र प्रततस्पिाि गराई पदपूतति गििका लातग
छु याइएको पचास प्रततशत पदलाई शतप्रततशत मािी दे हायका समूहका मर्हला ेम्मेदवारहरुबीच
दे हाय बमोजिम छु ट्टाछु ट्टै प्रततस्पिाि गराई पदपूतति गररिेछ :(क) दतलत

तेर्ह प्रततशत

(ि) आठदवासी िििातत

छब्बीस प्रततशत

(ग) िस आयि

अठ्ठाइस प्रततशत

(घ) मिेसी

सोह्र प्रततशत

(ङ ल) थारु

पाँच प्रततशत

(च) मुजस्लम

चार प्रततशत

(छ) र्पछतडएको क्षेत्र

चार प्रततशत
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(ि) अपाङ्गता भएका व्यजक्त

चार प्रततशत

स्पष्टीकरण : िण्ड (छ) र ेपदेा (३) को िण्ड (छ) प्रयोििको लातग "र्पछतडएको
क्षेत्र" भन्नाले तोर्कए बमोजिमका स्थािीय तह सम्झिु पछि ।
(३) ेपदेा (२) बमोजिमको पद बाहेकको बाँकी पचास प्रततशत पदलाई शतप्रततशत
मािी दे हायका समूहका ेम्मेदवारहरुबीच दे हाय बमोजिम छु ट्टाछु ट्टै प्रततस्पिाि गराई पदपूतति गररिेछ
:(क) दतलत

सोर्ह प्रततशत

(ि) आठदवासी िििातत

तेतरदीस प्रततशत

(ग) र्वपन्न िस आयि

दश प्रततशत

(घ) मिेसी

बीस प्रततशत

(ङ ल) थारु

सात प्रततशत

(च) मुजस्लम

पाँच प्रततशत

(छ) र्पछतडएको क्षेत्र

पाँच प्रततशत

(ि) अपाङ्गता भएका व्यजक्त

चार प्रततशत

स्पष्टीकरण : िण्ड (ग) को प्रयोििको लातग "र्वपन्न िस आयि" भन्नाले प्रचतलत कािुि
बमोजिम गररबीको पररचयपत्र प्राप्त िस आयि समुदायको व्यजक्त र त्यसरी पररचयपत्र ेपलब्ि
िगराए सम्मको लातग तोर्कए बमोजिम भन्दा कम वार्षिक आय भएको भिी सम्बजन्ित स्थािीय
तहले तसेाररस गरी पिाएको िस आयि समुदायको व्यजक्त सम्झिु

पछि ।

(४) ेपदेा (२) बमोजिम कुिै समूहको मर्हलाको लातग छु याइएको पदमा ेपयुक्त
ेम्मेदवार ेपलब्ि हुि िसकेमा वा कुिै ेम्मेदवारले न्यूितम अङ्क हातसल गरी ेतरदीणि हुि
िसकेमा त्यस्तो पदमा सोही ेपदेा बमोजिम अन्य समूहको मर्हलाको लातग भएको र्वज्ञापिमा
तलजित परीक्षा ेतरदीणि गरे का तर तसेाररस हुि िसकेका ेम्मेदवार मध्ये सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त
गिे ेम्मेदवारलाई तसेाररस गरी पदपूतति गिुि पिेछ ।
(५) ेपदेा (३) बमोजिम कुिै समूहको लातग छु याइएको पदमा ेपयुक्त ेम्मेदवार
ेपलब्ि हुि िसकेमा वा कुिै ेम्मेदवारले न्यूितम अङ्क हातसल गरी ेतरदीणि हुि िसकेमा सोही
ेपदेा बमोजिम अन्य समूहको लातग भएको र्वज्ञापिमा तलजित परीक्षा ेतरदीणि गरे का तर
तसेाररस हुि िसकेका ेम्मेदवार मध्ये सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिे ेम्मेदवारलाई तसेाररस
गरी पदपूतति गिुि पिेछ ।
(६) ेपदेा (२) वा (३) बमोजिम छु याइएको पदमा ेपदेा (४) वा (५) बमोजिम
समेत पूतति हुि िसकेमा त्यस्तो पद अको वषि हुिे सोही समूहको र्वज्ञापिमा समावेश गररिेछ र
त्यसरी

गररएको

र्वज्ञापिमा

समेत

पदपूतति

हुि

िसकेमा

त्यस्तो

पद

सोही

वषिको

िुला

प्रततयोतगताद्वारा पूतति हुिे पदमा समावेश गरी पदपूतति गररिेछ ।
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(७) ेपदेा (२) वा (३) बमोजिम प्रततशत तििािरण गदाि एक प्रततशतभन्दा कम घाताङ्क
(फ्रयाक्सि) आएमा त्यस्तो घाताङ्क िुि समूहको हकमा घाताङ्क आएको हो सोभन्दा लगतरदै पतछको
समूहमा सदै िािेछ ।
(८) देा १० र यस देामा िुिसुकै कुरा लेजिएको भए तापति कुिै िास प्रकृततको
कायि वा पदका लातग मर्हलाले मात्र प्रततस्पिाि गिि पाेिे गरी िेपाल सरकारले िेपाल रािपत्रमा
सूचिा प्रकाशि गरी पद तोक्ि सक्िेछ ।
(९) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति ेपदेा (२) वा (३)
बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यजक्तको लातग छु याइएको पदमा कुिै िास प्रकृततको कामको लातग
तोर्कए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुबीच मात्र प्रततस्पिाि गिि पाेिे गरी प्रततस्पिाित्मक
परीक्षाद्वारा पूतति गिि सर्किेछ ।
(१०) यस देा बमोजिमको सुर्विा एक व्यजक्तले सेवा अवतिभरमा रािपत्रार्ङ्कत श्रे णी वा
अतिकृतस्तरको पदमा एक पटक र रािपत्र अिर्ङ्कत वा सहायकस्तरको पदमा एक पटक मात्र
तलि पाेिेछ ।
(११) ेपदेा (२) वा (३) बमोजिमको समूहको लातग छु याइएको पदमा ेम्मेदवार
ँ आेू सम्बजन्ित समूहको व्यजक्त भएको
हुि चाहिे व्यजक्तले आेूले बुझाेिे दरिास्त ेारामसग
प्रमाजणत हुिे तोर्कए बमोजिमको कागिात पेश गिुि पिेछ ।
(१२) ेपदेा (२) वा (३) मा िुिसुकै कुरा लेजिएको भए तापति यस देा बमोजिम
अपाङ्गता भएका व्यजक्तको है तसयतमा सो समूहबाट प्रततस्पिाि गिि चाहिे ेम्मेदवारले बुझाेिे
दरिास्तको साथमा प्रचतलत कािुि बमोजिमको “क”, “ि” वा “ग” वगिको अपाङ्गताको प्रमाणपत्र
समेत पेश गिुि पिेछ।
(१३) िेपाल सरकारले यस देा बमोजिमको प्राविाि प्रत्येक दश वषिमा पुिरावलोकि
गिेछ ।
(१4) ेपदेा (२) र (३) बमोजिमका समुदायबाट सङ्घीय तििामती सेवामा रहेको
प्रतततितित्वको र्वषयमा यो ऐि प्रारम्भ भएको एक वषितभत्र मन्त्रालयले प्रततवेदि तयार गरी सङ्घीय
सं सदको सम्बजन्ित सतमततमा पेश गिुि पिेछ ।"
१३.

र्विेयकको देा १० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १२ को सट्टा दे हायको देा १२ रातिे:"१२.लोक सेवा आयोगको तसेाररसमा तियुजक्त हुि:े (१) िुला प्रततयोतगता र अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा
पूतति हुिे पदमा लोक सेवा आयोगको तसेाररसमा तियुजक्त गररिेछ।
(२) देा १० र ११ बमोजिम पदपूततिको लातग लोक सेवा आयोगले पदसङ्तया तििािरण
गरी र्वज्ञापि गिेछ ।"

१४.

र्विेयकको देा ११ को देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १३ को सट्टा दे हायको देा १३ रातिे:"१३. पदपूततिका लातग माग गिे: (१) सङ्घीय तििामती सेवाको कुिै पद ररक्त भएमा सम्बजन्ित
कायािलयले त्यसरी पद ररक्त भएको तमततले पन्र ठदितभत्र सोको र्ववरण आेूभन्दा मातथल्लो
तिकाय समक्ष पिाेिु पिेछ ।
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ु न्दा छ मर्हिा
तर अतिवायि अवकाशका कारण ररक्त हुिे पदको हकमा अवकाश हुिभ
अगावै र्ववरण पिाेिु पिेछ ।
(2) ेपदेा (१) बमोजिम र्ववरण प्राप्त भएपतछ सो तिकायले सरुवाद्वारा पूतति गिि सर्किे
भए पूतति गिे र िसर्किे भए रािपत्रार्ङ्कत वा अतिकृतस्तरको पदको हकमा सेवा सञ्चालि गिे
तिकाय माेित माग ेाराम भरी मन्त्रालयमा पिाेिु पिेछ र रािपत्र अिर्ङ्कत वा सहायकस्तरको
पदको हकमा पदपूततिको लातग पदपूतति सम्बन्िी कायितातलका बमोजिम तििािररत समयमा लोक सेवा
आयोगमा पिाेि सम्बजन्ित कायािलयलाई ले िी पिाेिु

पिेछ ।

(3) ेपदेा (२) बमोजिम रािपत्र अिर्ङ्कत वा सहायक स्तरको पदमा लोक सेवा
आयोगमा माग गिि ले िी आएपतछ सम्बजन्ित कायािलयले लोक सेवा आयोगको पदपूतति सम्बन्िी
कायितातलका बमोजिम तििािररत समयमा मागको आकृतत ेाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पिाेिु
पिेछ र सोको िािकारी सम्बजन्ित मातथल्लो तिकायमा पिाेिु पिेछ।
(4) मन्त्रालयले रािपत्रार्ङ्कत वा अतिकृतस्तरको ररक्त पदपूततिका लातग लोक सेवा
आयोगको पदपूतति सम्बन्िी कायितातलका बमोजिम तििािररत समयमा लोक सेवा आयोगमा पुग्िे गरी
पदपूततिको लातग माग पिाई सेवा सञ्चालि गिे तिकायलाई समेत िािकारी गराेिु

पिेछ ।

(5) ेपदेा (3) बमोजिम मन्त्रालयले पदपूततिका लातग माग गदाि ेपदेा (१) बमोजिम
ररक्त हुि आएका पद र सो आतथिक वषितभत्र अतिवायि अवकाश तथा बढु वाबाट ररक्त हुिे पद समेत
यर्कि गरी माग गिि सक्िेछ ।"
१५.

र्विेयकको देा १३ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १५ को सट्टा दे हायको देा १५ रातिे:"1५. ज्यालादारी वा करारमा तियुक्त गिि िपाइिे: (1) यस ऐिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक
तििामती कमिचारीले गिुप
ि िे कामको लातग कुिै पति व्यजक्तलाई ज्यालादारी वा करारमा तियुजक्त
गिि पाइिे छै ि ।
(2) ेपदेा (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति यस ऐि बमोजिम कुिै पदबाट
सम्पादि गिुप
ि िे काम सेवा करारबाट गराेिु पिे भएमा सो पदबाट सम्पादि गररिे कायिको लातग
िेपाल सरकारले तििािरण गरे को सम्बजन्ित पदको न्यूितम पाररश्रतमक भन्दा घटी िहुिे गरी सं स्था
वा व्यजक्तसँग करार गरी सेवा करारबाट कायिसम्पादि गराेि सर्किेछ ।
(3) ेपदेा (2) बमोजिम सेवा करार गदाि त्यस्तो सेवा करार बमोजिम काम गिे
व्यजक्तको लातग प्रचतलत कािुि बमोजिम योगदािमा आिाररत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था समेत
गिुि पिेछ ।"

१६. र्विेयकको देा १४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १६ को,(१) ेपदेा (१) मा रहेका "रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णी र रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहको पदमा िेपाल
सरकारले र रािपत्रार्ङ्कत ठद्वतीय र तृतीय श्रे णी वा सो सरहको पदमा" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "रािपत्रार्ङ्कत
र्वजशष्ट वा प्रथम श्रे णी वा सो सरहको पदमा िेपाल सरकारले र रािपत्रार्ङ्कत ठद्वतीय वा तृतीय श्रे णी वा सो
सरहको पदमा" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
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(२) ेपदेा (२) मा रहेको "रािपत्रार्ङ्कत श्रे णी" को भन्िे शव्द हरुको सट्टा "रािपत्रार्ङ्कत श्रे णी वा अतिकृत
स्तरको" भन्िे शव्दहरु रातिे ।
१७.

र्विेयकको देा १६ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १८ को सट्टा दे हायको देा १८ रातिे:"१८. ेम्मेदवार हुिको लातग योग्यता: (१) दे हायको योग्यता भएको िेपाली िागररक सङ्घीय तििामती
सेवाको पदमा ेम्मेदवार हुि सक्िेछ:(क)

रािपत्र अिर्ङ्कत वा सहायकस्तरको पदमा अिार वषि ेमेर पूरा भएको,

(ि)

रािपत्रार्ङ्कत वा अतिकृतस्तरको पदमा एक्काइस वषि ेमेर पूरा भएको,

(ग)

पुरुष ेम्मेदवारको हकमा पैंतीस वषि र मर्हला ेम्मेदवारको हकमा चालीस वषि
ेमेर पूरा िभएको,
तर,
(१)

भूतपूव ि सैतिक वा प्रहरी तियुजक्त हुिे भिी तोर्कएको सङ्घीय तििामती
सेवाको पदमा चालीस वषि ििाघेको व्यजक्त ेम्मेदवार हुि

(२)

सक्िेछ ।

सङ्घीय तििामती सेवाका स्थायी कमिचारी, कमिचारी समायोिि सम्बन्िी
सङ्घीय कािुि बमोजिम प्रदे श तििामती सेवा वा स्थािीय सेवामा समायोिि
भएका कमिचारी वा यो ऐि प्रारम्भ भएपतछ प्रदे श तििामती सेवा वा
स्थािीय सेवामा स्थायी तियुजक्त भएका कमिचारी चालीस वषि ेमेर पुरा
िभएसम्म िुला प्रततयोतगतामा ेम्मेदवार हुि सक्िेछ ।

(३)

सङ्घीय तििामती सेवाको रािपत्रार्ङ्कत प्रथम र ठद्वतीय श्रे णीको पदको
लातग हुिे िुला प्रततयोतगतामा चालीस वषि ििाघेको व्यजक्त तथा िेपाल
स्वास््य सेवाको अतिकृत एघारौ र िवौं तहको पदको लातग हुिे िुला
प्रततयोतगतामा पैंतातलस वषि ििाघेको व्यजक्त ेम्मेदवार हुि सक्िेछ ।

(४)

देा ११ को ेपदेा (३) को िण्ड (ि) बमोजिम अपाङ्गता भएको
व्यजक्तको लातग छु याइएको पदको लातग चालीस वषि ििाघेको व्यजक्त
ेम्मेदवार हुि सक्िेछ ।

(५)

यस ऐि बमोजिम अन्तर तह प्रततयोतगता वा बढु वाको लातग ेम्मेदवार हुि
ेमेरको हद लाग्िे छै ि ।

(६)

िेपाल स्वास््य सेवामा बहाल रही सो सेवाको आिौं (जचर्कत्सक) पदको
लातग तोर्कएको शैजक्षक योग्यता हातसल गरे का तििामती कमिचारीलाई सो
पदमा िुला प्रततयोतगताको लातग ेम्मेदवार हुि ेमेरको हद लाग्िे छै ि
।

(घ)

तोर्कए बमोजिमको न्यूितम शैजक्षक योग्यता हातसल गरे को ।

(2) दे हायको व्यजक्त सङ्घीय तििामती सेवाको पदमा ेम्मेदवार हुि सक्िे छै ि:(क)

भ्रष्टाचार, र्कते ,

रािर्हत

र्वरुद्वको

अपराि,

लागू

औषि कारोबार, सम्पजतरद

शुिीकरण, पुराताजत्वक वस्तु बेचर्विि, मािव बेचर्विि, अपहरण, शरीर बन्िक,
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िबरिस्ती करणी, बहुर्ववाह, िातीय छु वाछु त तथा भेदभाव वा िैततक पति दे जििे
अन्य ेौिदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार िहररएको,
(ि)

भर्व्यमा सरकारी सेवाको तितमतरद अयोग्य िहररिे गरी सरकारी सेवाबाट बिािस्त
गररएको,

(ग)
१८.

ु को स्थायी आवासीय अिुमतत प्राप्त गरे को ।
र्वदे शी मुलक

र्विेयकको देा १७ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १९ को ेपदेा (२) मा रहेको "सािी ठदि"
भन्िे शव्दको सट्टा "पन्र ठदि" भन्िे शव्दहरु रातिे ।

१९.

र्विेयकको देा १८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा २० को सट्टा दे हायको देा २० रातिे:"२०. शपथ ग्रहण: सङ्घीय तििामती सेवाको रािपत्र अिर्ङ्कत वा सहायकस्तरको पदमा तथा रािपत्रार्ङ्कत वा
अतिकृतस्तरको पदमा पर्हलो पटक तियुजक्त भई आफ्िो कायिभार सम्हाल्िु अजघ प्रत्येक तििामती
कमिचारीले तोर्कए बमोजिम शपथ ग्रहण गिुि पिेछ ।"

२०. र्विेयकको देा २१ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा २३ को ेपदेा (४) को सट्टा दे हायको ेपदेा
(४) रातिे:"(४) कुिै कायािलयको प्रमुि कुिै कारणले कायािलयमा अिुपजस्थत भएमा त्यस्तो कायािलयमा
कायिरत तििामती कमिचारीमध्ये वररष्ठतम् कमिचारीले तििको तितमतरद ििाई दै तिक कायि सञ्चालि गिुि
पिेछ ।
स्पष्टीकरण: यस ेपदेाको प्रयोििको लातग “दै तिक कायि सञ्चालि” भन्नाले थप आतथिक दार्यत्व
पिे कायि, अिि न्यार्यक प्रकृततको कायि र प्रचतलत कािुिमा कायािलय प्रमुिले आेैं गिुि पिे भिी
तोर्कएका कायि बाहेक त्यस्तो पदले दै तिक रुपमा सम्पादि गिुप
ि िे सामान्य प्रशासतिक कायि सम्झिु पछि
।"
२१. र्विेयकको देा २२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा २4 को,(१) ेपदेा (३) को सट्टा दे हायको ेपदेा (३) रातिे:-

"(३) तििामती कमिचारीलाई सरुवा गदाि अतिवायि रुपमा चिीय प्रणाली अवलम्बि

गररिेछ । यसरी

ु ाियोग्य र पारदशी हुिे गरी
सरुवा गदाि तििामती कमिचारीलाई सबै भौगोतलक क्षेत्रको अिुभव ठदलाेिे, पूवाििम
तोर्कए बमोजिमको आिार र प्राथतमकता बमोजिम गररिेछ ।"
(२) ेपदेा (५) को प्रततबन्िात्मक वाक्यांशमा रहेका "तििामती कमिचारीको" भन्िे शव्दहरु पतछ "वैदेजशक

तियोगमा गररिे" भन्िे शव्दहरु थप्िे ।
(३) ेपदेा (६) मा रहेको "िुिसुकै बित" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "आवश्यकता अिुसार" भन्िे शव्दहरु

रातिे ।
(४) ेपदेा (९) पतछ दे हायको ेपदेा (१०) र (११)

थपी ेपदेािम तमलाेिे:-

"(१०) देा ७ को ेपदेा (३) बमोजिम कायिसम्पादि सम्झौता गररएका र्वभागीय प्रमुि, आयोििा
प्रमुि वा कायािलय प्रमुिलाई आतथिक वषि पुरा िहुदै सरुवा गिुि परे मा तििको सम्झौता बमोजिमको कायि प्रगतत
अवस्था र सरुवा गिुप
ि िािका वस्तुगत कारण स्पष्ट िोली मन्त्रालयको स्वीकृतत तलिु पिेछ ।
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(११) कुिै सं वैिातिक तिकायमा बहाल रहेका कुिै र्वजशर्ष्टकृत कामको र्वशेषज्ञता कायम भएका वा र्वशेष
गोपिीयता कायम गिुि पिे प्रकृततका तििामती कमिचारीलाई त्यस्तो तिकायबाट अन्यत्र सरुवा गदाि सम्बजन्ित
तिकायसँग परामशि गरी सरुवा गिुि पिेछ ।"
२२. र्विेयकको देा २३ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा २५ मा रहेको "प्रयोििको लातग" भन्िे शव्दहरु
पतछ "स्थािीय तहको भौगोतलक र्वकटतालाई आिार मािी" भन्िे शव्दहरु थप्िे।
२३. र्विेयकको देा २४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा २६ को सट्टा दे हायको देा २६ रातिे :"२६. काि सम्बन्िी व्यवस्था: (१) तििामती कमिचारीको र्वजशष्ट ज्ञाि, सीप, योग्यता र अिुभवको ेपयोग
गिि आवश्यक परे को अवस्थामा तिि कायिरत मन्त्रालय, सजचवालय वा आयोग अन्तगितको कायािलयमा
एक आतथिक वषिमा बढीमा तीि मर्हिाको लातग मात्र काि िटाेि सर्किेछ ।
तर तिवािचि, लेिापरीक्षण, परीक्षा सञ्चालि, त्याङ्क सङ्कलि, तातलम, िापी टोली, सभे क्षण,
कुिै घटिाको िाँचबुझ वा छाितबि, महामारी वा सं िामक रोग तियन्त्रण, र्वपद् व्यवस्थापि
लगायतका काम र अस्थायी प्रकृततका आयोग वा सतमततको काम गिि कुिै तििामती कमिचारीलाई
सम्बजन्ित मन्त्रालय, सजचवालय वा आयोगले मन्त्रालयको सहमतत तलई बढीमा एक वषिसम्म काि
िटाेि सक्िेछ ।
(२) कुिै तििामती कमिचारीलाई सङ्घीय तििामती सेवाको पद िभएको तिकाय वा िेपाल
सरकारको आयोििाका लातग स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काि िटाेँदा रािपत्र अिर्ङ्कत वा
सहायक स्तरका कमिचारीको हकमा सम्बजन्ित केन्िीय तिकायको र रािपत्रार्ङ्कत वा अतिकृतस्तरको
कमिचारीको हकमा मन्त्रालयको सहमतत तलई बढीमा एक आतथिक वषिका लातग काि िटाेि
सर्किेछ ।
(३) ेपदेा (१) र (२) बमोजिम कुिै मन्त्रालय, सजचवालय वा आयोगको तििामती
कमिचारीलाई अको मन्त्रालय, सजचवालय वा आयोग अन्तगित कािमा िटाेिु पिे भएमा काि िर्टिे
तिकायको माग र कमिचारीको पदातिकार रहेको तिकायको सहमततमा मन्त्रालयले काि िटाेि
सक्िेछ ।
(४) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति तििामती कमिचारीलाई प्रदे श
वा स्थािीय तहको माग बमोजिम प्रदे श तििामती सेवा वा स्थािीय सेवाको समाि श्रे णी वा तहको
तमल्दो ररक्त पदमा एक पटकमा बढीमा दुईवषिको लातग िर्टएको तहबाटै तलब भतरदा िािे गरी काि
िटाेि सर्किेछ।
(५) प्रदे श तथा स्थािीय तहका स्वास््य सं स्थाहरुमा र्वशेषज्ञ सेवा प्रदाि गिि तोर्कए
बमोजिमका र्वजशर्ष्टकृत पदहरुमा आवश्यकताका आिारमा िेपाल स्वास््य सेवाका कमिचारीहरुलाई
तिजश्चत समय अवति तोकी कािमा िटाेि सर्किेछ ।
(६) यस देा बमोजिमको कािको अवति समाप्त हुिासाथ सम्बजन्ित कायािलय प्रमुिले
त्यस्तो कमिचारीको पदातिकार रहेको कायािलयमा हाजिर हुि रमािा ठदई पिाेिु

पिेछ । काि

अवति समाप्त भएपतछ पदातिकार रहेको तिकायमा हाजिर हुि ििािे कमिचारीलाई त्यस्तो अवतिको
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तलब भतरदा भुक्तािी गररिे छै ि।त्यस्तो कमिचारीलाई तलब भतरदा भुक्तािी गरे मा सम्बजन्ित कायािलय
प्रमुि, लेिा प्रमुि र भुक्तािी ठदिे कमिचारीबाट असूल ेपर गररिेछ।
(७) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति कुिै पति तििामती कमिचारीलाई
र्वभागीय प्रमुि वा कायािलय प्रमुिको पदमा पदातिकार रािी अन्यत्र तिकाय वा आयोििामा काि
िटाइिे छै ि ।
(८) यस ऐिमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति सङ्घीय तििामती सेवाको कुिै
सेवा, समूह, ेमसमूह वा श्रे णीको दरबन्दीमा अन्य सेवा, समूह, ेपसमूह वा श्रे णीको कमिचारी वा
प्रदे श वा स्थािीय तहको सेवाका कमिचारीलाई कािमा िटाइिे छै ि ।
(९) यस देा र्वपरीत मन्त्रालयले िटाएको काि िेपाल सरकारले र अन्य तिकाय वा
अतिकारीले िटाएको काि मन्त्रालयले बदर गिि सक्िेछ र त्यसरी काि िटाेिे अतिकारीलाई
र्वभागीय कारबाही हुिेछ।"
२४. र्विेयकको देा २६ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा २८ को,( १)

ेपदेा (३) को सट्टा दे हायको ेपदेा (३) राख्नेिः"(३) रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको सजचव वा सो सरहको पदमा बढु वा गदाि पतछल्लो पाँच
वषिको कायिसम्पादि मूल्याङ्किको औषतमा पन्चािब्बे प्रततशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरे को
तथा देा ९३ बमोजिमको िकारात्मक सूचीमा िपरे को सम्बजन्ित सेवाको रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णी
वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवति भएको सम्भाव्य ेम्मेदवारलाई बढु वा सतमततको
तसेाररशमा िेपाल सरकारले बढु वा गिेछ ।"

( २)

ेपदेा (३) पतछ दे हायका ेपदेा (४), (५), (६), (७), (८), (९) र (१०) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(४) ेपदेा (३) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति िेपाल न्याय सेवा,

िेपाल

परराि सेवा र िेपाल ले िापरीक्षण सेवा रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको पद बाहेक अन्य रािपत्रार्ङ्कत
र्वजशष्ट श्रे णीको पदमा बढू वा गिे प्रयोििको लातग दे हाय बमोजिमका सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर)
गररएको छिः(क)

िेपाल इजन्ितियररङ्ग सेवा,

(ि)

िेपाल कृर्ष तथा वि सेवा,

(ग)

िेपाल प्रशासि सेवा,

(घ)

िेपाल स्वास््य सेवा।

(५) ेपदेा (४) बमोजिमको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको
पदमा बढु वा गदाि दे हाय बमोजिमको तििामती कमिचारीहरुबाट बढु वा गररिेछिः(क)

िेपाल

इजन्ितियररङ्ग

सेवाको

समूहीकरण

(क्लष्टर)

बाट

िेपाल

इजन्ितियररङ्ग सेवाका रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णीका कमिचारी,
(ि)

िेपाल कृर्ष तथा वि सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट िेपाल कृर्ष सेवा
र िेपाल बि सेवाका रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णीका कमिचारी,
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(ग)

िेपाल प्रशासि सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट िेपाल आतथिक योििा
तथा त्याङ्क सेवा, िेपाल प्रशासि सेवा, िेपाल र्वर्वि सेवा र िेपाल
जशक्षा सेवाका रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णीका कमिचारी, र

(घ)

िेपाल स्वास््य सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट िेपाल स्वास््य सेवाका
बाह्रौ तहका कमिचारी ।"

(६) ेपदेा (५) बमोजिमको िेपाल स्वास््य सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट
रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको सजचव पदमा देा १०९ बमोजिम बढु वा हुिेछ ।
(७) ेपदेा (४) बमोजिमको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको
पदमा बढु वा हुिे पदसङ्तया तोर्कए बमोजिम हुिेछ ।
(८) ेपदेा (७) बमोजिम र्वतभन्ि समूहीकरण (क्लष्टर) बाट बढु वा हुिे सङ्तया
तििािरण

गदाि

त्यस्तो

सेवाका

कुल

कमिचारी

सङ्तयाको

अिुपातको

आिारमा

तििािरण

गररिेछ ।
(९) िेपाल न्याय सेवा, िेपाल परराि सेवा र िेपाल लेिापरीक्षण सेवा बाहेक रािपत्रार्ङ्कत
र्वजशष्ट श्रे णीको तििामती कमिचारी िुिसुकै कारणले पदमा िरहेमा तिि ेपदेा (४) बमोजिमको
िुि समूहीकरण (क्लस्टर) को पदबाट बढु वा भएको हो सोही समूहीकरण (क्लस्टर) बाट बढु वा
गरी पूतति गररिेछ ।
(१०) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति कमिचारी समायोिि
सम्बन्िी कािुि बमोजिम तििामती सेवा वा िेपाल स्वास््य सेवाको रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो
सरहको पदबाट प्रदे श तििामती सेवा वा स्थािीय सेवाको एघारौ तहको पदमा समायोिि भएको
कमिचारी समेत समायोिि हुि ु पूव ि बहाल रहेको सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तेिबाट रािपत्रार्ङ्कत
र्वजशष्ट श्रे णी वा सो सरहको पदमा बढु वाको लातग सम्भाव्य ेम्मेदवार हुिछ
े ।"
(३)

ेपदेा (५) जझक्िे ।

२५. र्विेयकको देा २७ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा २९ को,( १)

ेपदेा (१) को िण्ड (क) मा रहेका "वा सहायकस्तरका" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।

( २)

ेपदेा (१) को िण्ड (ि) मा रहेका "वा अतिकृतस्तरका" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।

(३)

ेपदेा (३) मा रहेका "तोर्कए बमोजिमको" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "सेवा प्रवेश गदािको वित
तििािररत" भन्िे शव्दहरु रातिे ।

( ४)

ेपदेा (५) जझक्िे ।

२६. र्विेयकको देा २८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ३० को सट्टा दे हायको देा 30 रातिे:"३०. सम्भाव्य ेम्मेदवार हुि िपाेिे: (१) देा २9 मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति कुिै पति
तििामती कमिचारी दे हायको अवस्थामा दे हायको अवतिभर बढु वाको लातग सम्भाव्य ेम्मेदवार हुि
पाेिे छै ि:(क)

तिलम्बि भएकोमा तिलम्बि भएको अवतिभर,

(ि)

ितसहत पाएकोमा ितसहत पाएको तमततले एक वषिसम्म,

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

116

(ग)

तलब कट्टा भएकोमा तलब कट्टा भएको एक वषिसम्म,

(घ)

बढु वा रोक्का भएकोमा बढु वा रोक्का भएको अवतिभर,

(ङ ल)

तलब बृर्ि रोक्का भएकोमा तलव वृर्ि रोक्का भएको अवतिभर,

(च)

देा ४१ बमोजिम सेवा वा समूह पररवतिि गरे को कमिचारी भए त्यसरी सेवा वा
समूह पररवतिि भएको तमततले तीि वषिसम्म,

(छ)

िेपाल स्वास््य सेवाको कमिचारीको हकमा प्रचतलत कािुि बमोजिम गिि भएको
स्वास््य सम्बन्िी व्यावसार्यक पररषद्मा िाम दताि तिलम्बि भएको भए त्यस्तो
तिलम्बिको अवतिभर ।

(२) यस ऐिमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति दे हायको व्यजक्त दे हायको अवतिभर
िुला प्रततयोतगता वा अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा पूतति हुिे पदको लातग समेत सम्भाव्य ेम्मेदवार हुि सक्िे
छै ि:(क)

प्रचतलत कािुि बमोजिम तिलम्बि भएकोमा तिलम्बि भएको अवतिभर,

(ि)

यो ऐि वा सेवा शति सम्बन्िी अन्य कािुि बमोजिम र्वभागीय सिाय भई बढु वा
रोक्का भएको अवतिभर ।

२७. र्विेयकको देा ३० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ३२ को सट्टा दे हायको देा ३२ रातिे:"३२.

बढु वािः (१) बढु वा सतमततले बढु वाको लातग तसेाररस गदाि दे हायका कमिचारी मध्ये िेष्ठ
कमिचारीको िाम तसेाररस गिेछिः(क) देा २९ बमोजिम बढु वाको लातग आवश्यक पिे न्यूितम शैजक्षक योग्यता र
न्यूितम सेवा अवति पुरा गरे को,
(ि)

बढु वाको लातग सम्भाव्य ेम्मेदवार हुि ितत वषिको सेवा अवति आवश्यक
पिे हो पतछल्लो त्यतत वषिको कायिसम्पादि मूल्याङ्किको औषतमा पन्चािब्बे
प्रततशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरे को,

(ग)

बढु वा हुिे पदभन्दा एक श्रे णी वा तह मुतिको पदमा सम्बजन्ित सेवा, समूह
वा ेपसमूहसँग सम्बजन्ित र्वषयमा तीस कायि ठदि वा सोभन्दा बढीको
सेवाकालीि तालीम तलएको,

(घ)

देा ३० बमोजिम बढु वाको सम्भाव्य ेम्मेदवार हुि िपाेिे अवस्था िरहेको
।

(२) ेपदेा (१) को प्रयोििको लातग िेष्ठता तििािरण गदाि दे हायको आिारमा तििािरण
गररिेछिः(क) हाल बहाल रहेको पदमा िेष्ठता लागू भएको तमततको आिारमा,
(ि)

िण्ड (क) बमोजिम समेत िेष्ठता तििािरण हुि िसकेमा भौगोतलक क्षेत्र
वापत बढी अङ्क प्राप्त गरे को आिारमा,
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(ग)

िण्ड (ि) बमोजिम समेत िेष्ठता तििािरण हुि िसकेमा हाल बहाल रहेको
पदमा लोक सेवा आयोग वा बढु वा सतमततको तसेाररसको योग्यतािमको
आिारमा,

(घ)

िण्ड (ग) बमोजिम समेत िेष्ठता तििािरण हुि िसकेमा न्यूितम शैजक्षक
योग्यता भन्दा मातथल्लो शैजक्षक योग्यता हातसल गरे को आिारमा,

(ङ ल)

िण्ड (घ) बमोजिम समेत िेष्ठता तििािरण हुि िसकेमा हाल बहाल रहेको
पद भन्दा एक श्रे णी मुतिको पदमा िेष्ठता लागू भएको तमततको आिारमा,

(च)

िण्ड (ङ ल) बमोजिम समेत िेष्ठता तििािरण हुि िसकेमा ेमेरको िेष्ठताको
आिारमा ।"

२८. र्विेयकको देा ३१ जझकी देािम तमलाेिे ।
२९. र्विेयकको देा ३२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ३३ को,(१) ेपदेा (२) को सट्टा दे हायको ेपदेा (२) रातिे:"(२) तििामती कमिचारीको कायिसम्पादि मूल्याङ्किको कुल अङ्कको र्वभािि दे हाय बमोजिम
हुिेछिः(क)

सुपरीवेक्षकले ठदि सक्िे अतिकतम

– सािी अङ्क

(ि)

पुिरावलोकिकतािले ठदि सक्िे अतिकतम

– पच्चीस अङ्क

(ग)

पुिरावलोकि सतमततले ठदि सक्िे अतिकतम

– पन्र अङ्क"

(२) ेपदेा (१३) को प्रततबन्िात्मक वाक्यांश जझक्िे ।
(३) ेपदेा (१४) को िाेँ िाेँमा रहेका "सुपररवेक्षक र पुिरावलोकिकताि" भन्िे शब्दहरुको सट्टा
"सुपररवेक्षक, पुिरावलोकिकताि वा पुिरावलोकि सतमतत" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
(४) ेपदेा पतछ दे हायको ेपदेा (१५) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(१५) यस देा बमोजिम कायिसम्पादि मूल्याङ्कि वापतको अङ्क ठदँदा कायिसम्पादि सम्झौता
बमोजिमको कायि प्रगतत पचहतरदर प्रततशत भन्दा कम हुिे तििामती कमिचारीलाई िब्बे प्रततशत भन्दा बढी
अङ्क ठदइिे छै ि ।"
३०. र्विेयकको देा ३३ जझकी देािम तमलाेिे ।
३१. र्विेयकको देा ३४ को,
(1)

ेपदेा (१) मा रहेका "सोह्र अंकमा" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "बीस अंकमा" भन्िे शब्दहरु रािी
सोही ेपदेाको िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ) को सट्टा दे हायका िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ)
रातिे:"(क)

“क” वगिमा काम गरे को प्रत्येक वषिको लातग पाँच अङ्क,

(ि)

“ि” वगिमा काम गरे को प्रत्येक वषिको लातग चार अङ्क,

(ग)

“ग” वगिमा काम गरे को प्रत्येक वषिको लातग तीि अङ्क,

(घ)

“घ” वगिमा काम गरे को प्रत्येक वषिको लातग दुई अङ्क ।"
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(2)

ेपदेा (5) मा रहेका "काम गिे कमिचारीलाई" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "काम गिे तििामती कमिचारी
वा िेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृजतरद वा िेपाल सरकारको िचिमा अध्ययि वा वैदेजशक
तातलममा िािे तििामती कमिचारीलाई" भन्िे शब्दहरु रातिे र सोही ेपदेामा रहेका "कािमा िािे"
भन्िे शब्दहरु पतछ "अन्य" भन्िे शब्द थप्िे ।

३२. र्विेयकको देा ३५ को सट्टा दे हायको देा ३५ राख्नेिः"३५.

शैजक्षक योग्यता र तातलमिः (१) तििामती कमिचारीहरुको शैजक्षक योग्यताको गणिा गदाि सेवा, समूह
वा ेपसमूहको सम्बजन्ित पदमा सेवा प्रवेश गिि तोर्कएको शैजक्षक योग्यतालाई गणिा गररिेछ ।
(२) रािपत्रार्ङ्कत ठद्वतीय श्रे णीभन्दा मातथको पदमा बढु वाको लातग पति रािपत्रार्ङ्कत तृतीय
श्रे णीको सेवा प्रवेशको लातग तििािररत न्यूितम शैजक्षक योग्यतालाई न्यूितम शैजक्षक योग्यता मातििेछ
।
तर िुला प्रततयोतगताद्वारा पूतति हुिे रािपत्रार्ङ्कत प्रथम वा ठद्वतीय श्रे णी वा सो सरहको पदको
लातग तोर्कए बमोजिमको न्यूितम शैजक्षक योग्यता हातसल गिुि पिेछ ।
(३) तििामती कमिचारीले तलएको तातलमको गणिा गदाि तीस कायि ठदि वा सोभन्दा बढी
अवतिको सेवासँग सम्बजन्ित र्वषयको सेवाकालीि तातलमलाई गणिा गररिेछ । यसरी तातलमको
गणिा गदाि िुि श्रे णीमा छँदा तातलमको लातग मिोियि भएको हो सोही श्रे णीबाट एक श्रे णी माथीको
पदमा बढु वाको लातग मात्र गणिा गररिेछ ।
(४) तििामती कमिचारीले बढु वाको दरिास्त साथ शैजक्षक योग्यता र सेवाकालीि तातलमको
प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रतततलर्प पेश गिुि पिेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश िगरे मा त्यस्तो शैजक्षक योग्यता
वा तातलमलाई मान्यता ठदइिे छै ि ।
(५) तििामती कमिचारीले बढु वा प्रयोििको लातग दरिास्तसँग पेस गरे को शैजक्षक योग्यता
सो सेवा, समूह, ेपसमूहसँग सम्बजन्ित हो वा होइि भन्िे सम्बन्िमा तोर्कए बमोजिमको सम्बिता
तििािरण सतमततले तिणिय गरे बमोजिम हुिछ
। बढु वा प्रयोििको लातग दरिास्तसँग पेस गरे को
े
शैजक्षक योग्यताको सम्बिता तििािरण बढु वा सतमततको बैिक बस्िुभन्दा अगातडको तमततसम्म भएमा
त्यस्तो शैजक्षक योग्यतालाई सो बढु वाको लातग मान्यता ठदइिेछ ।
(६) यस देाको अिीिमा रही तातलम ठदिे सं स्था र तातलमको स्तर सम्बन्िी व्यवस्था सेवा,
समूह वा ेपसमूह सञ्चालि गिे मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुिेछ ।
(७) तििामती कमिचारीलाई तातलमको लातग मिोियि गदाि तातलमको आवश्यकता मूल्याङ लकि
गरी ज्येष्ठताको आिारमा मिोियि गिुि पिेछ । "

३३. र्विेयकको देा ३६ को ेपदेा (२) पतछ दे हायको ेपदेा (३) थप्िे:"(३) यस ऐि बमोजिम िुला प्रततयोतगता, अन्तर तह प्रततयोतगता वा बढु वाका लातग दरिास्त माग
गदाि र्वद्युतीय माध्यमबाट दरिास्त माग गिि सर्किेछ ।"
३४.

र्विेयकको देा ३७ जझकी देािम तमलाेिे ।

३५.

र्विेयकको देा ३८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ३७ को,-
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(१) देा शीषिकमा रहेका "बढु वा तमतत र बढु वा तियुजक्त" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "बढु वा तियुजक्त र
ेिुरी" भन्िे शव्दहरु रातिे ।
(२) ेपदेा (२) पतछ दे हायको ेपदेा (३), (४) र (५) थप्िे:"(3) बढु वा सतमततले गरे को बढु वाको तसेाररसमा जचतरद िबुझ्िे सम्बजन्ित तििामती
कमिचारीले त्यस्तो तसेाररस गरे को तमततले पन्र ठदितभत्र लोकसेवा आयोगमा ेिूरी ठदि सक्िेछ र
त्यसरी परे को ेिूरीमा ेिूरी गिे म्याद समाप्त भएको तमततले तीस ठदितभत्र टु ङ्गो लगाइिेछ ।
(4) ेपदेा (१) बमोजिम पिि आएका ेिूरी टु ङ्गो लागेपतछ पर्हले प्रकाजशत बढु वा
िामावलीमा सं शोिि गिुप
ि िे भएमा लोक सेवा आयोगले सोको सूचिा बढु वा सतमततलाई ठदिु
पिेछ ।
(५) कुिै ेम्मेदवारले बढु वाको दरिास्त ेाराम भदाि बढु वामा ताजत्वक असर पिे गरी झुिा
र्ववरण पेश गरे को प्रमाजणत भएमा तििलाई र्वभागीय कारबाही गररिेछ र सो आिारमा कुिै
कमिचारीको बढु वा भएको भएमा तििको बढु वा समेत रद्द गररिेछ ।"
३६. र्विेयकको देा ३९ जझकी देािम तमलाेिे ।
३७. र्विेयकको देा ४० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ३८ को ेपदेा (१) मा रहेको "देा ५४ को
ेपदेा (१) वा (२) बमोजिम" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "ेमेर हदको कारण अतिवायि" भन्िे शव्दहरु रातिे
।
३८. र्विेयकको देा ४१ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ३९ मा रहेका "देा २७, २८, २९, ३०, ३१,
32, ३३, ३४, ३५, ३८, ३९" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "देा २९, ३०, ३१, ३२, 3३, ३४, ३५, ३७, ३८"
भन्िे शब्दहरु रातिे ।
३९. र्विेयकको देा ४३ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ४१ को,(१) ेपदेा (१) को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) रातिे:"(१) कुिै सेवा, समूह वा ेपसमूहको कुिै पद देा 10 र 11 बमोजिम िुला प्रततयोतगता,
अन्तर तह प्रततयोतगता वा बढु वाबाट लगातार दुई वषिसम्म पदपूतति हुि िसकी अन्य सेवा, समूह वा
ेपसमूहबाट सेवा पररवतिि गरी पूतति गिुि पिे भएमा िेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगमा लेिी
पिाेिु पिेछ ।"
(२) ेपदेा (२) मा रहेको "सहमतत माग भएमा" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "ले िी आएमा" भन्िे शव्दहरु
रातिे ।
४०. र्विेयकको देा ४४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ४२ को,(१) ेपदेा (१) मा रहेको "कमिचारीले " भन्िे शव्द पतछ "कायािलयमा" भन्िे शव्द थप्िे ।
(२) ेपदेा (२) को सट्टा दे हायको ेपदेा (२) रातिे:-

"(२) तििामती कमिचारीको तोर्कएको कायािलयबाट तलबी प्रततवेदि पाररत िगराई तलब भुक्तािी
गिुि हुँदैि ।"
४१. र्विेयकको देा 45 देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ४३ को,-
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(१) देा शीषिक र िाेँ िाेँमा रहेको "पकाएको" भन्िे शव्दको सट्टा "काम गरे को अवतिको" भन्िे
शब्दहरु रातिे ।
(२) ेपदेा (२) मा दे हायको प्रततबन्िात्मक वाक्यांश थप्िेिः"तर कुिै कमिचारीसँग सरकारले असुल गिुप
ि िे रकम रहेको भए सो रकम असुल ेपर गरी बाँकी
रकम मात्र भुक्तािी ठदिु पिेछ ।"
(३) ेपदेा (३) जझक्िे ।

४२. र्विेयकको देा ५० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ४८ को,(१) ेपदेा (१) को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) रातिे:-

"(१) तििामती कमिचारीले सेवा अवतिभरमा रािपत्रार्ङ्कत श्रे णी वा अतिकृतस्तरको कमिचारी भए
बाह्र मर्हिा बराबरको, रािपत्र अिर्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहका कमिचारी वा सो सरह वा सो भन्दा बढी
तलब सुर्विा पाेिे रािपत्र अिर्ङ्कत पाँचौं श्रे णीको कमिचारी भए अिार मर्हिा बराबरको र अन्य रािपत्र
अिर्ङ्कत कमिचारी भए एक्काईस मर्हिा बराबरको िाईपाई आएको तलब रकमसम्म तोर्कए बमोजिम ेपचार
िचि पाेिेछि्।"
(२) ेपदेा (५) पतछ दे हायको ेपदेा (६) थप्िे:-

"(६) कुिै तििामती कमिचारी सरकारी कामको तसलतसलामा दुघट
ि िा, प्रकोप वा द्वन्द्वमा परी घाइते
भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कमिचारीको ेपचारमा लाग्िे सम्पूणि िचि िेपाल सरकारले व्यहोिेछ ।
यसरी ेपचार गराेँदा ेपलव्ि भएसम्म सरकारी अस्पतालमा गराेिु पिेछ ।
तर सरकारी अस्पतालमा ेपचार सम्भव िभएको अवस्थामा िेपाल सरकारले गिि गरे को मेतडकल
बोडिको तसेाररसमा अन्य अस्पतालमा ेपचार गिि बािा पिे छै ि ।"
४३. र्विेयकको देा ५१ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ४९ को ेपदेा (१) मा दे हायको प्रततबन्िात्मक
वाक्यांश थप्िे:"तर यस्तो सुर्विा तििामती कमिचारीले सेवा अवतिभर एकपटक मात्र तलि सक्िेछ ।"
४४. र्विेयकको देा ५२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५० मा रहेको "त्यस्तो तििामती कमिचारीले
िाईपाई आएको बाह्र मर्हिाको तलब बराबरको रकम" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "पाँच लाि रुपैयाँ" भन्िे
शव्दहरु रातिे ।
४५. र्विेयकको देा ५३ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५१ को,(१) देा शीषिक तथा ेपदेा (१) मा रहेको "पुिरावलोकि" भन्िे शब्द पतछ "तथा तसेाररस" भन्िे
शव्दहरु थप्िे ।
(२) ेपदेा (२) को सट्टा दे हायको ेपदेा (२) राख्नेिः"(२) ेपदेा (१) बमोजिमको सतमततमा सम्बजन्ित र्वज्ञ वा सरोकारवालालाई आमन्त्रण गिि
सर्किेछ ।"
४६. र्विेयकको देा ५४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५२ को सट्टा दे हायको देा ५२ रातिे:"५2. अतिवायि अवकाश: (१) तििामती कमिचारीले सािी बषि ेमेर पूरा भएपतछ अतिवायि अवकाश
पाेिेछ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078

121

(२) ेपदेा (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति िेपाल स्वास््य सेवा बाहेक अन्य
सेवाका तििामती कमिचारीको हकमा दे हायको अवतिसम्मको लातग अतिवायि अवकाश हुिे ेमेरको
हद दे हाय बमोजिम हुिेछ:(क)

यो ऐि प्रारम्भ भएको तमततले एक वषिसम्मको लातग अन्िाेन्न वषि,

(ि)

यो ऐि प्रारम्भ भए पतछको थप दुई वषि सम्मको लातग ेिान्सािी

वषि ।

(३) देा २२ र १०९ मा ेजल्लजित कमिचारीको हकमा सो बमोजिमको पदावति वा
ेपदेा (१) वा (२) बमोजिमको ेमेर मध्ये िुि आिारमा पर्हले अवकाश हुिे हो सोही आिारमा
अवकाश हुिछ
े ।"
४७. र्विेयकको देा ५६ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५४ मा रहेको "सेवा अवतिमा" भन्िे शव्दहरु
पतछ "बीस बषि ििाघ्िे गरी" भन्िे शव्दहरु थप्िे ।
४८. र्विेयकको देा ५८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५६ को स्प्टीकरण िण्डको सट्टा दे हायको
स्प्टीकरण िण्ड रातिे:"स्पष्टीकरण : यस देा र देा ५७ को प्रयोििको लातग “आजिरी तलब” भन्नाले सम्बजन्ित तििामती कमिचारीको
अवकाश प्राप्त गिे अवस्थाको तलब सम्झिु पछि ।"
४९. र्विेयकको देा ५९ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५७ को,(१) ेपदेा (४), (५) र (६) को सट्टा दे हायको ेपदेा (४), (५) र (६) रातिे:-

"(४) कुिै सरकारी पदमा अजघ गरे को सेवा वापत तिवृतरदभरण पाइरहेको व्यजक्त पतछ सङ्घीय
तििामती सेवाको पदमा तियुजक्त भएमा तििले अवकाश भएको पदको तिवृतरदभरण पाेिे छै ि ।
तर त्यस्तो कमिचारी तिि सङ्घीय तििामती सेवाको पदबाट अवकाश भएमा वा रािीिामा स्वीकृत
गराई पदबाट अलग भएमा पतछ गरे को सेवा अवतिमा अजघ गरे को सेवा अवति िोडी यस देा बमोजिम
तिवृतरदभरण तलि पाेिेछ ।
(५) सं वत् २०४९ साल काततिक २१ गते भन्दा अजघदे जि तििामती सेवामा बहाल भई

ेमेर

हदका कारणबाट देा ५२ को ेपदेा (२) बमोजिम अतिवायि अवकाश हुिे तििामती कमिचारीको सेवा
अवतिमा तिवृतरदभरण प्रयोििको लातग सािी वषि ेमेर ििाघ्िे गरी बढीमा दुई वषि अवति थप गरी तििको
िम्मा सेवा अवति कायम गररिेछ ।
(६) यो ऐि प्रारम्भ भएपतछ िेपाल सरकारले िटाएको कायिसम्पादि गिे तसलतसलामा िन्दका
कारण वा दुघट
ि िा वा प्रकोपमा परी कुिै तििामती कमिचारीको अङ्गभङ्ग भएको वा चोटपटक लागेको
कारणले शारीररक वा माितसक रुपमा सरकारी सेवाको लातग अशक्त भएमा त्यस्तो तििामती कमिचारीको
सेवा अवति बीस वषिभन्दा कम रहेछ भिे बाँकी अवति थप गरी ेपदेा (१) बमोजिमको तिवृतरदभरणको
रकम आिीवि ठदइिेछ।
तर सो बमोजिम िेपाल सरकारले िटाएको कायिसम्पादि गिे तसलतसलामा िन्दका कारण वा
दुघट
ि िामा परी कुिै तििामती कमिचारीको तत्काल मृत्यू भएमा वा त्यसको कारणवाट तिको िहुदै पतछ
मृत्यू भएमा त्यस्तो कमिचारीको सेवा अवति बीस वषि पुरा भएको भएमा सेवा अवतिको आिारमा र बीस
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वषि िपुगेको भएमा बीस वषि पुग्ि बाँकी अवति थप गरी तििको पतत वा पत्नीलाई देा ५८ बमोजिमको
पाररवाररक तिवृतरदभरणको रकम आिीवि ठदईिेछ ।
स्पष्टीकरण : यस ेपदेाको प्रयोििको लागी "दुघट
ि िा" भन्नाले सरकारी कामको तसलतसलामा
यात्रा गदाि भएको सवारी दुघट
ि िा, सरकारी कामको तसलतसलामा र्वपद् वा प्रकोपमा परी भएको दुघट
ि िा वा
प्रकोपको ेिार वा व्यवस्थापिमा िर्टएको अवस्थामा भएको दुघट
ि िा सम्झिु पछि ।"
(२) ेपदेा (६) पतछ ेपदेा (७) र (८) थप्िे:-

"(७) बहालवाला तििामती कमिचारीको तलव बृर्ि हुँदा तलबको सुरु अङ्कमा ितत वृर्ि भएको छ
त्यसको दुई ततहाई रकम समाि पदका सेवा तिवृतरद तििामती कमिचारीको तिवृतरदभरण रकम वा देा 58
बमोजिमको पाररवाररक तिवृतरदभरण रकममा पति थप गररिेछ ।
(८) तिवृतरदभरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुिेछ ।"
५०. र्विेयकको देा ६० जझकी देािम तमलाेिे ।
५१. र्विेयकको देा ६१ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा 58 को सट्टा दे हायको देा 58 रातिे:"58. पाररवाररक तिवृतरदभरण र ेपदाि: (१) कुिै तििामती कमिचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा तििको मृत्यु
भएको सात वषिसम्म र तिवृतरदभरण पाेि थालेको सात वषि िपुग्दै मृत्यु भएमा सात वषि पुग्ि बाँकी
अवति तििको पररवारका सदस्य वा तििले इच्छाएको व्यजक्तलाई देा ५6 वा ५7 मा ले जिए
बमोजिम ेपदाि वा तिवृतरदभरण प्राप्त हुिेछ ।
(2) ेपदेा (1) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति ेपदेा (१) बमोजिमको पाररवाररक
तिवृतरदभरण त्यस्तो मृतक तििामती कमिचारीको पतत वा पत्नीले पाेिे भएमा त्यस्तो तििामती
कमिचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएकोमा मृत्यु भएको सात वषि पतछ, तिवृतरदभरण पाेि थालेको सात वषि
िपुग्दै मृत्यु भएकोमा सात वषि अवति व्यततत भए पतछ र तिवृतरदभरण पाेि थालेको सात वषि व्यततत
भई सकेपतछ मृत्यु भएकोमा तिि कमिचारीको मृत्यु भएको तमततदे जि आिीवि तििले पाेिे
तिवृतरदभरणको आिा रकम मृतक तििामती कमिचारीको पतत वा पत्नीले पाेिेछ ।
तर त्यस्तो पतत वा पत्नी मातसक पाररश्रतमक पाेिे कुिै सरकारी लाभको पदमा रहेको भएमा
सो अवतिभर वा तििले अको र्ववाह गरे मा त्यस्तो तिवृतरदभरण सुर्विा पाेिे छै ि ।
(3) ेपदेा (१) बमोजिम मृत्यु भएको तििामती कमिचारीको पतत वा पत्नी िभएमा वा तििले
अको र्ववाह गरे मा वा तििको मृत्यु भएमा त्यस्तो तििामती कमिचारीको छोरा छोरीले एक्काइस वषि ेमेर
पुरा िभएसम्म ेपदेा (1) वा (2) बमोजिमको तिवृतरदभरण रकम तोर्कए बमोजिम दामासाहीले
पाेिेछ ।
(4) ेपदेा (१) बमोजिम मृत्यु भएको तििामती कमिचारीको पतत, पत्नी वा िाबालक छोरा
छोरी रहेिछि् र त्यस्तो तििामती कमिचारीको आजश्रत आमा बाबु दुबै वा तीमध्ये कुिै एक रहेछि् भिे
ेपदेा (2) बमोजिम हुिे रकमको दुई ततहाईमा िबढ्िे गरी तिवृतरदभरण वापत रकम

ठदइिेछ ।

(5) कुिै तििामती कमिचारीको यस ऐि बमोजिम पाेिे कुिै रकम तलि िपाेँदै मृत्यु भएमा
सो रकम तििको पररवारका सदस्य वा यस ऐि बमोजिम तििको तिवृतरदभरण वा ेपदाि पाेिे
िहररएको व्यजक्तले तलि पाेिेछ ।
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(6) तिवृतरदभरण वा ेपदाि ठदँदा मृत तििामती कमिचारीले आफ्िो पररवारको सदस्य वा आजश्रत
दािु, भाई, ठददी, बर्हिी मध्ये कसै लाई इच्छाएको रहेछ भिे सो व्यजक्तलाई र कुिै कारणले सो
व्यजक्तले पाेि िसक्िे अवस्था भएमा वा कसै लाई पति इच्छाएको िभएमा िमश: त्यस्तो कमिचारीको
सगोलको पतत वा पत्नी, छोराछोरी, बाबु आमा, बािे बज्यै, सासु ससुरालाई ठदइिेछ ।
(७) पाररवाररक तिवृतरदभरण र ेपदाि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम

हुिेछ ।"

५२. र्विेयकको देा ६२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५९ को ेपदेा (१) मा रहेको "सेवा" भन्िे शव्द
जझक्िे ।
५३. र्विेयकको देा ६४ जझकी देािम तमलाेिे
५४. र्विेयकको देा ६५ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ६१ को सट्टा दे हायको देा ६१ रातिे:"६१.

तिवृतरदभरण िपाेिे:

(१) यस ऐि बमोजिम तिवृतरदभरण वा पाररवाररक तिवृतरदभरण पाइरहेको व्यजक्तले

दे हायको अवस्थामा त्यस्तो तिवृतरदभरण पाेिे छै ि :(क)

भ्रष्टाचार, र्कते ,

रािर्हत

र्वरुद्वको

अपराि,

लागू

औषि कारोबार, सम्पजतरद

शुिीकरण, पुराताजत्वक वस्तु बेचर्विि, मािव बेचर्विि, अपहरण, शरीर बन्िक,
िबरिस्ती करणी, बहुर्ववाह, िातीय छु वाछु त तथा भेदभाव वा िैततक पति दे जििे
अन्य ेौिदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार िहरे मा,
(ि)

प्रचतलत कािुि बमोजिम राज्य र्वरुिको कसूर मातििे ेौिदारी अतभयोगमा
अदालतबाट कसूरदार िहरे मा,

(ग)

ु को स्थायी आवासीय अिुमतत प्राप्त गरे को भएमा,
तििले र्वदे शी मुलक

(घ)

सामाजिक सञ्जाल वा कुिै सञ्चारमाध्यम माेित सामाजिक द्वे ष वा कलह बढ्िे र
र्हं सा भजड्किे गरी राज्यर्वरुिको कुिै अतभव्यजक्त ठदएको वा गोप्य राख्नु पिे
सूचिा िुलासा गरे को पुर्ष्ट भई िेपाल सरकारले तिवृतरदभरण िपाेिे तिणिय गरे मा।

(२) ेपदेा (१) को िण्ड (क) वा (ि) बमोजिम सिाय पाएको व्यजक्तले त्यस्तो ेैसला ेपर
पुिरावेदि परी सेाई पाएमा बीचको तिवृतरदभरण िपाएको अवतिको तिवृतरदभरण समेत

पाेिेछ ।

(३) तििामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई तिवृतरदभरण प्राप्त गरे का व्यजक्त
राज्यको कुिै लाभको पदमा तियुक्त भएमा सो अवतिभर तििले ेक्त पदको मातसक तलब सुर्विा वा
तिवृतरदभरण मध्ये एकमात्र छिौट गरी तलिु पिेछ । यस र्वपरीत सुर्विा तलएको पाइएमा सरकारी बाँकी
सरह असुल ेपर गररिेछ ।"
५५. र्विेयकको देा ६६ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ६२ को,(१) ेपदेा (४) को सट्टा दे हायको ेपदेा (४) रातिे:"(४) यस ऐिमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति यस देा बमोजिम योगदािमा
आिाररत तिवृतरदभरण पाेिे तििामती कमिचारीले देा ५५, ५६, 5७, ५८, ५९ र ६० बमोजिमका
सुर्विा पाेिे छै ि ।"
(२) ेपदेा (४) पतछ दे हायको ेपदेा (५) थप्िेिः-
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"(५) ेपदेा (१) बमोजिम तियुक्त भई देा ५७ को ेपदेा (६) बमोजिम िेपाल सरकारले
िटाएको कायिसम्पादि गिे तसलतसलामा द्वन्द, दुघट
ि िा वा प्रकोपमा परी मृत्यु भएको तििामती कमिचारीको
पररवारलाई एकमुष्ट दश लाि रुपैयाँ थप आतथिक सहायता ेपलब्ि

गराइिेछ ।"

५६. र्विेयकको देा ६७ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ६३ को,(१) ेपदेा (१) को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) रातिे:-

"(१) िेपाल सरकारले तििामती कमिचारीको सीप र क्षमता वृर्िको लातग अतिवायि सेवा प्रवेश तातलमको
साथै आवश्यकता अिुसार सेवाकातलि तातलम ठदिे व्यवस्था तमलाेिु पिेछ।"
(२) ेपदेा (२) पतछ दे हायको ेपदेा (३) र (४) थपी ेपदेािम तमलाेिे:-

"(३) ेपदेा (१) र (२) बमोजिम रािपत्रार्ङ्कत ठद्वतीय श्रे णी वा सो सरह वा सो भन्दा मुिीका
सबै कमिचारीलाई प्रत्येक दुई वषिमा कम्तीमा एक पटक कामसँग सम्बजन्ित तातलम ठदिे व्यवस्था तमलाेिु
पिेछ ।
(४) कुिै तिकायमा सरुवा वा पदस्थापि भएको तििामती कमिचारीलाई तििले सम्पादि गिुप
ि िे
कामको सम्बन्िमा सम्बजन्ित तिकायले तोर्कए बमोजिमको अतभमुजिकरण तातलम ठदिु पिेछ ।"
५७. र्विेयकको देा ६८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ६४ को,(१) ेपदेा (१) को स्पष्टीकरण िण्डको (१) को सट्टा दे हायको स्पष्टीकरण िण्ड (१) रातिे:-

"(१) "तातलम" भन्नाले अध्ययि बाहेक िेपाल सरकारले तोकेको वा स्वीकृतत ठदएको कुिै सं स्थाद्वारा
तिजश्चत पाठ्यिम अिुसार तिजश्चत अवतिमा सञ्चालि हुिे आफ्िो कायि क्षेत्र र र्वषयसँग सम्बजन्ित
सीप आििि गिे प्रजशक्षण कायििम सम्झिु पछि ।"
(२) ेपदेा (५) मा रहेका "कमिचारीबीच" भन्िे शब्द पतछ "समाि र" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।
(३) ेपदेा (५) पतछ दे हायको ेपदेा (६) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः-

"(६) ेपदेा (५) बमोजिम बाँडेाँड भएको सीटमा अध्ययि वा तातलमको लागी सङ्घ, प्रदे श

वा

स्थािीय तहको सम्बजन्ित तिकायले कमिचारी मिोियि गरी पिाेिु पिेछ र त्यसरी मिोियि भएको
िािकारी मन्त्रालयलाई ठदिु पिेछ ।"
५८. र्विेयकको देा ७० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ६६ को ेपदेा (५) मा रहेका "अध्ययि,
तालीम र अध्ययि भ्रमणमा" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "अध्ययिमा" भन्िे शव्द रातिे ।
५९. र्विेयकको देा ७२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ६८ को,(१) िण्ड (ग) को सट्टा दे हायको िण्ड (ग) राख्नेिः-

"(ग) अन्य कमिचारी प्रतत ेजचत आदर र सम्मािििक व्यवहार गिुि पिे,"
(२) िण्ड (घ) पतछ दे हायको िण्ड (ङ ल) थप्िे:-

"(ङ ल) कायािलयमा तोर्कए बमोजिमको पोशाक लगाेिु पिे ।"
६०. र्विेयकको देा ७9 देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ७४ को:(१) ेपदेा (५) मा रहेका "रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट र रािपत्रार्ङ्कत" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट
वा" भन्िे शब्दहरु रातिे र सोही ेपदेामा रहेका "िेपाल सरकारको पुव ि स्वीकृती तबिा" भन्िे
शव्दहरु जझक्िे ।
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(2) ेपदेा (५) पतछ दे हायको ेपदेा (६) थपी ेपदेािम तमलाेिे:"(6) रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट वा प्रथम श्रे णी वा सो सरहको पदबाट सेवा तिवृतरद भएको व्यजक्तले
सेवा तिवृतरद भएको तमततले दुई वषिपतछ िेपाल सरकारको पूव ि स्वीकृतत तलई ेपदेा (५) बमोजिमका
काम गिि सक्िेछ ।"
(३) ेपदेा (६) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (७) मा रहेका "ेपदेा (५)" भन्िे
शब्दहरुको सट्टा "ेपदेा (५) वा (६)" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
६१. र्विेयकको देा ८4 देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ८० पतछ दे हायको देा ८१ थपी देािम
तमलाेिे:"८१. सेवाग्रार्हप्रततको व्यवहारिः (१) तििामती कमिचारीले आफ्िो कामसँग सम्बजन्ित सेवाग्राहीप्रतत
मयािठदत व्यवहार गिुप
ि िेछ ।
(२) सेवाग्राहीको कामसँग सम्बजन्ित र्वषय, प्रर्िया र काम सम्पादि गिि लाग्िे
समयसमेतको स्पष्ट िािकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराेिु पिेछ ।"
६२. र्विेयकको देा ८५ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ८१ को ेपदेा (१) मा रहेका "तोर्कएको
अवतितभत्र" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।
६३. र्विेयकको देा ८८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ८४ को िण्ड (क) मा रहेको "शरीर बन्िक,"
भन्िे शव्द पतछ "िातीय छु वाछु त, बहुर्ववाह," भन्िे शव्दहरु थप्िे ।
६४. र्विेयकको देा ९१ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ८७ को िण्ड (क) को ेपिण्ड (१) पतछ
दे हायको ेपिण्ड (२) थपी ेपिण्डिम तमलाेिे:"(2)

बढीमा

दश ठदिको तलब कट्टा गिे,"

६५. र्विेयकको देा ९२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ८८ को,(१) िण्ड (क) को सट्टा दे हायको िण्ड (क) रातिे:-

"(क) ेतरदरदार्यत्व पन्छाएमा, जिम्मेवारी बहि िगरे मा वा कामकारबाहीमा अिुजचत र्ढलाई गरे मा,"
(२) िण्ड (ग) मा रहेको "कािुि बमोजिम" भन्िे शव्दहरु पतछ "रमािा िबुझेमा वा" भन्िे शव्दहरु थप्िे ।
(३) िण्ड (ि) पतछ दे हायको िण्ड (झ) थप्िे:-

"(झ) देा ७ को ेपदेा (३) बमोजिम कायिसम्पादि सम्झौता गरे कोमा काबु बार्हरको पररजस्थततमा
बाहेक सम्झौता अिुसार कायि प्रगतत पचहतरदर प्रततशत भन्दा कम रहेमा,"
६६. र्विेयकको देा ९२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ८८ पतछ दे हायको देा ८९ थपी देािम
तमलाेिे:"८९. बढीमा दश ठदिको तलब कट्टा गिे: दे हायको कुिै अवस्थामा तििामती कमिचारीलाई बढीमा दश ठदिको
तलब कट्टा गिे सिाय गिि सर्किेछ:(क)

सेवा प्रवाहमा र्ढलासुस्ती गरे मा वा सेवाग्राहीलाई हािी िोक्सािी हुिे अवस्था तसिििा
गरे मा,

(ि)

सरकारी कायािलयको सम्पजतरदको दुरुपयोग गरे मा,

(ग)

सेवाग्राही, पदातिकारी वा अन्य कमिचारीलाई अपमािििक कायि गरे मा,
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(घ)

कायिसम्पादि गिे सन्दभिमा आेुभन्दा मातथल्लो तहमा पेश गिे ेाईल, िािकारी वा
सूचिा तििािररत समयतसमा तभत्र पेश िगरे मा वा र्ढलासुस्ती गरे मा वा तियतवश
गलत सूचिा पेश गरे मा ।"

६७. र्विेयकको देा ९3 देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ९० को,( १)

ेपदेा (1) को िण्ड (झ) मा रहेका "वा कैदमा िै बस्िु िपिे गरी एक वषि भन्दा बर्ढ अवतिको
कैदको सिाय हुिे िहरी" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।

( २)

ेपदेा (1) को िण्ड (झ) पतछ दे हायको िण्ड (ञ), (ट), (ि) र (ड) थप्िे:
"(ञ)
(ट)

देा ८ बमोजिमको जिम्मेवारी र दार्यत्व पालिा िगरे मा,
काबु बार्हरको पररजस्थतीमा बाहेक बदतियत जचताई वा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ
गरी देा ६ को ेपदेा (२) बमोजिमको कायिर्ववरण वा सो देाको ेपदेा
(3) बमोजिमको कायिसम्पादि सम्झौता बमोजिमको कायि सम्पादि िगरे मा,

(ि)

कायि सम्पादि मूल्याङ्कि गिे सुपरीवेक्षक वा पुिरावलोकिकतािले काबु बार्हरको
पररजस्थततमा

बाहेक

कायिसम्पादि

सम्झौता

बमोजिम

कायि

प्रगतत

अवस्था

सन्तोषििक िरहेको कमिचारीलाई समेत कायि सम्पादि मुल्याङ्किमा अतत ेतरदम
स्तरको अङ्क ठदएमा वा कायि सम्पादि सम्झौता बमोजिम कायि प्रगतत ेत्कृष्ट रहेको
कमिचारीलाई कायिप्रगततको अिुपातमा कम अङ्क ठदएमा,
(ड)

यस ऐि बमोजिम र्वभागीय सिाय गिुि पिे कमिचारीलाई त्यस्तो सिाय िगरी
ेन्मुजक्त ठदएमा ।"

६८. र्विेयकको देा ९४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ९१ को,(१) ेपदेा (१) को िण्ड (ङ ल) मा रहेका "कैदमा िै बस्िु पिे" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "कैद हुि"े भन्िे
शब्दहरु रातिे ।
(२) ेपदेा (१) को िण्ड (ङ ल) पतछ दे हायको िण्ड (च) थपी िण्डिम तमलाेिेिः"(च) रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरह र सो भन्दा मातथल्लो पदमा बहाल रहेको तििामती
कमिचारीको लगातार दुई वषि कायिसम्पादि सम्झौता बमोजिमको प्रगततको प्रततशत सािी
भन्दा कम रहेमा,"
(३) ेपदेा (२) को िण्ड (क) को सट्टा दे हायको िण्ड (क) राख्नेिः"(क) भ्रष्टाचार, र्कते , रािर्हत र्वरुद्वको अपराि, लागू औषि कारोबार, सम्पजतरद शुिीकरण, पुराताजत्वक
वस्तु बेचर्विि, मािव बेचर्विि, अपहरण, शरीर बन्िक, िबरिस्ती करणी, बहुर्ववाह, िातीय
छु वाछु त तथा भेदभाव वा िैततक पति दे जििे अन्य ेौिदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार
िहररएमा,"
६९. र्विेयकको देा ९५ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ९२ को ेपदेा (१) मा रहेको "स्वीकृत
िगराई" भन्िे शव्दहरु पतछ "तबिा सूचिा" भन्िे शव्दहरु थप्िे ।
७०. र्विेयकको देा ९५ देािम तमलाेँदा कायम हुि आएको देा ९२ पतछ दे हायको देा ९३ थप्िे:-
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"९३. िकारात्मक सूचीमा राजििे: (१) दे हायका तििामती कमिचारीलाई दे हाय बमोजिमको अवतिको लातग
िकारात्मक सूचीमा राजििेछ:(क) ितसहत वा तलब कठट्टको सिाय भएको भए एक वषि,
(ि) कायिसम्पादि मुल्याङ्किमा िव्वे प्रततशत भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरे को भए एक वषि,
(ग) वढु वा रोक्का वा तलव वृर्ि रोक्काको सिाय भएको भए रोक्का भएको अवति भर,
(घ) कुिै कमिचारीको िाममा लेिापरीक्षणबाट व्यजक्तगत पेश्की वा बेरुिु रहेको पाइएमा सो
को ेरेारक िगरे सम्म ।
(2) ेपदेा (१) बमोजिम िकारात्मक सूचीमा रहेका कमिचारीलाई त्यसरी िकारात्मक सूचीमा
रहेको अवतिभर बढु वा, अध्ययि, तातलम लगायतका सुर्विा ठदईिे छै ि ।"
७१. र्विेयकको देा १०४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १०२ को सट्टा दे हायको देा १०२ रातिे:"१०२. पुिरावेदि सम्बन्िी व्यवस्था: यस ऐि बमोजिम ठदइएको र्वभागीय सिायको आदे श ेपर सङ्घीय
कािुि बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतमा पुिरावेदि गिि सर्किेछ ।"
७२. र्विेयकको देा १०७ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १०५ को सट्टा दे हायको देा १०५ रातिे:"१०५. िेपाल स्वास््य सेवामा स्तर वृर्ि सम्बन्िी व्यवस्था: (१) िेपाल स्वास््य सेवाको आिौं (जचर्कत्सक
बाहेक) र दशौं तहमा एक तह मुिीका कमिचारीलाई सो तहमा तीि वषि पुरा भई पतछल्लो तीि
वषिको कायिसम्पादि मूल्याङ्किको औषतमा कम्तीमा िब्बे प्रततशत अङ्क प्राप्त भएमा तोर्कए बमोजिम
स्तर वृर्ि गररिेछ ।
(२) ेपदेा (१) बमोजिम स्तरवृर्ि हुँदा त्यस्तो पद स्वतिः मातथल्लो तहको पदमा कायम
हुिेछ र त्यसरी स्तरवृर्ि भएको तििामती कमिचारी िुिसुकै कारणले सो पदमा िरहेमा त्यस्तो पद
सार्वककै तहमा कायम रहिेछ ।
(३) ेपदेा (१) बमोजिम स्तरवृर्ि गदाि सम्बजन्ित तििामती कमिचारीले िाईपाई आएको
तलब भन्दा घटी हुिे भएमा िाईपाई आएको तलब भन्दा घटी िहुिे गरी ग्रेड तमलाि गररिेछ ।
(४) ेपदेा (१) मा िुिसुकै कुरा लेजिएको भए तापति दे हायको अवतिभर सो सेवाका
तििामती कमिचारीलाई स्तरवृर्ि गररिे छै ििः(क)

तिलम्बि भएकोमा तिलम्बि भएको अवतिभर,

(ि)

ितसहत पाएकोमा ितसहत पाएको तमततले एक वषिसम्म,

(ग)

तलब कट्टा भएकोमा तलव कट्टा भएको एक वषिसम्म,

(घ)

बढु वा रोक्का भएकोमा बढु वा रोक्का भएको अवतिभर,

(ङ ल)

तलब बृर्ि रोक्का भएकोमा तलव वृर्ि रोक्का भएको अवतिभर,

(च)

प्रचतलत कािुि बमोजिम गिि भएको स्वास््य सम्बन्िी व्यावसार्यक
पररषद्मा िाम दताि तिलम्बि भएको भए त्यस्तो तिलम्बिको अवतिभर ।

(५) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बित बहाल रहेका र यो ऐि प्रारम्भ भए पतछ तियुक्त हुिे
िेपाल स्वास््य सेवाको चौथो र पाँचौ तहका तििामती कमिचारीलाई तोर्कए बमोजिम तत् तत् तहको
प्रथम, ठद्वतीय र तृतीय स्तरमा कायम गररिेछ ।
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(६) ेपदेा (५) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति मातथल्लो तहमा बढु वा हुि
आवश्यक पिे तोर्कएको सेवा अवति र न्यूितम शैजक्षक योग्यता भएको िेपाल स्वास््य सेवाको चौथो
तहको कमिचारी पाँचौ तहमा र पाँचौ तह तथा छै िौं तहका कमिचारी सातौं तहमा बढु वाको लातग
सम्भाव्य ेम्मेदवार हुिेछ ।
(७) यो ऐि प्रारम्भ भए पतछ िेपाल स्वास््य सेवाको छै िौं तहको पद िुिसुकै कारणले
ररक्त भएमा त्यस्तो पद स्वतिः पाँचौ तहमा कायम हुिछ
े ।
(८) िेपाल स्वास््य सेवाको स्तर वृर्ि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम

हुिेछ ।"

७३. र्विेयकको देा १०८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १०६ को सट्टा दे हायको देा १०६ रातिे:"१०६. िेपाल स्वास््य सेवामा करार सेवामा कामकाि गराेिे सम्बन्िी व्यवस्था: (१) यस ऐिमा अन्यत्र
िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति िेपाल सरकारको स्वास््य तथा ििसङ्तया मन्त्रालयले दे हायको
अवस्थामा िेपाल स्वास््य सेवाको जक्लतिकल सेवा (जचर्कत्सक, ितसिङ्ग सेवा वा प्याथोलोिी ल्याब
आठद) तेिको ररक्त पदमा करारद्वारा पदपूतति गिि सक्िेछिः(क)

लोक सेवा आयोगमा पदपूततिको लातग माग भएको तर पदपूतति भई िसकेको
अवतिभर,

(ि)

अध्ययि र असािारण र्वदा स्वीकृत भएको अवतिभर ।

(२) ेपदेा (१) बमोजिम करारमा तियुजक्त गदाि लोक सेवा आयोगको बैकजल्पक वा
अस्थायी सूचीमा रहेका व्यजक्तहरुलाई करारमा तियुजक्त गररिेछ।
(३) ेपदेा (२) बमोजिम पूतति हुि िसकेमा िेपाल सरकारको स्वास््य तथा ििसङ्तया
मन्त्रालयले स्वीकृत गरे को कायिर्वति बमोजिम सेवा करार द्वारा पूतति गररिेछ ।
(४) ेपदेा (१) बमोजिमको अवति सर्कए पतछ करार अवति स्वतिः समाप्त भएको
मातििेछ ।
तर लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूततिको लातग तसेाररस भई िआएसम्म यस देा
बमोजिम करार सेवाको म्याद थप गिि सर्किेछ ।
(५) यस देा र्वपरीत कसै ले अस्थायी वा करार सेवामा तियुजक्त गरे गराएमा त्यस्तो तियुजक्त
भएको कमिचारीले िाइपाई आएको तलब, भतरदा र अन्य सुर्विा बापतको रकम तियुजक्त गिे
पदातिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल ेपर गररिेछ ।"
७४. र्विेयकको देा १०९ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १०७ को,(१) ेपदेा (४) को सट्टा दे हायको ेपदेा (४) राख्नेिः"(४) यस देा बमोजिमको बढु वा सतमततले बढु वा आवेदि ेाराम बुझाेिे अजन्तम तमततले िब्बे
ठदितभत्र बढु वाको िततिा प्रकाशि गिुि पिेछ ।"
(२) ेपदेा (५) पतछ दे हायको ेपदेा (६) थप्िे:"(६) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भएतापति देा ६ को ेपदेा (७) वमोजिम
एर्ककृत प्रणाली लागू भए पतछ िेपाल स्वास््य सेवाको पदमा बढु वा गदाि समेत देा २७ बमोजिमको
बढु वा सतमततको तसेाररसमा गररिेछ"
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७५. र्विेयकको देा ११० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १०८ को ेपदेा (२) मा रहेका "भौगोतलक
क्षेत्रमा" भन्िे शव्दहरु पतछ "रुिु हाजिर भई" भन्िे शव्दहरु थप्िे ।
७६. र्विेयकको देा ११1 देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १०९ को ेपदेा (२) मा रहेको "पदमा" भन्िे
शव्द पतछ "बढु वा गरी" भन्िे शव्दहरु थप्िे ।
७७. र्विेयकको देा ११२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ११० को ेपदेा (२) मा रहेको "मातथल्लो"
भन्िे शव्दको सट्टा "एक तह मातथको" भन्िे शव्दहरु रातिे ।
७८. र्विेयकको देा ११५ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ११३ को ेपदेा (१) को िण्ड (च) को सट्टा
दे हायको िण्ड (च) रातिे
"(च) मृत्यु सं स्कार र्वदा,"
७९. र्विेयकको देा ११६ जझकी देािम तमलाेिे
८०. र्विेयकको देा १२० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ११७ को सट्टा दे हायको देा ११७ राख्नेिः"११७. तििामती कमिचारीको आतिकाररक युतियििः (१) यस ऐिको अिीिमा रही तििामती कमिचारीको
हक र्हतको लातग सामुर्हक सौदावािी गिि तथा कमिचारीको तेिबाट प्रतततितित्व गििको लातग एक
आतिकारीक कमिचारी युतियि रहिेछ ।
(2) आतिकारीक कमिचारी युतियिको केन्िीय कायिसतमततमा कम्तीमा दुई ििा पदातिकारी
सर्हत एक ततहाई पदमा मर्हलाको प्रतततितित्व हुिे गरी तोर्कए बमोजिमका पदहरु रहिेछि् ।
(३) आतिकारीक कमिचारी युतियिको तिवािचि देा ११ को ेपदेा (२) बमोजिमको
समूहको समािुपाततक समावेशी प्रतततितित्व हुिे गरी प्रत्येक तीि वषिमा गररिेछ ।
तर यस ऐि बमोजिम आतिकारीक कमिचारी युतियिको तिवािचि िभएसम्म आतिकाररक
कमिचारी युतियिमा बर्ढमा एक वषिको लातग यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बित कायम रहेको तििामती
कमिचारीको आतिकारीक िे ड युतियिका पदातिकारीहरु रहिेछि् ।
(४) आतिकाररक कमिचारी युतियिमा कायािलय प्रमुि भई काम गिे तििामती कमिचारी
बाहेक रार्िय र्कताबिािाबाट सङ्केत िम्बर प्राप्त गरे का अन्य रािपत्रार्ङ्कत तृतीय श्रे णी वा सो
सरहसम्मका तििामती कमिचारीले सदस्यता तलि सक्िेछि् र त्यसरी सदस्यता तलएका तििामती
कमिचारीले आतिकाररक कमिचारी युतियिको तिवािचिमा ेम्मेदवार हुि वा मतदाि गिि सक्िेछि् ।
(५) ेपदेा (४) को प्रयोििको लातग आतिकाररक कमिचारी युतियिले सो युतियिको
सदस्यता र्वतरण गिेछ ।
तर यस ऐि बमोजिम आतिकाररक कमिचारी युतियिको तिवािचि िभएसम्म ेपदेा (३) को
प्रततबन्िात्मक वाक्यांश बमोजिम कायम रहेको आतिकाररक कमिचारी युतियिले सदस्यता र्वतरण
गिेछ ।
(६) आतिकाररक कमिचारी युतियिको तिवािचि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था आतिकाररक कमिचारी
युतियिसँग परामशि गरी िेपाल सरकारले बिाएको कायिर्वति बमोजिम हुिेछ ।
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(७) आतिकाररक कमिचारी युतियिले तििामती कमिचारीको सामुर्हक हक र्हतको सं रक्षण
तथा सम्बिििका लातग तोर्कए बमोजिम सामुर्हक सौदाबािी गिि तथा कािुिमा भएको व्यवस्थाको
कायािन्वयि गिि तोर्कए बमोजिम सामुर्हक सं वादमा सहभागी हुि पाेिेछ ।
(८) आतिकाररक कमिचारी युतियि बाहेक अन्य कुिै पति संस्था वा तििामती कमिचारीको
समूहले सामुर्हक मागदाबी पेश गिि पाेिे छै ि। आतिकाररक कमिचारी युतियिले माग पुरा गििको
लातग तोर्कएको प्रकृया बमोजिम वाताि गिे, छलेल गिे तथा मध्यस्थताको माध्यम अपिाेिे
बाहेक हडताल वा काम बन्द गिि पाेिे छै ि।
(९) सङ्घीय तििामती सेवामा सुिार, सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता अतभवृर्ि र िीतत तथा
मापदण्ड तिमािणमा सरकारलाई रचिात्मक सहयोग गिुि आतिकाररक कमिचारी युतियिको कतिव्य
हुिेछ।
(१०) सङ्घीय तििामती सेवालाई तटस्थ, मयािठदत, भ्रष्टाचारमुक्त, अिुशातसत, ििमुिी,
पररणाममुिी र व्यावसार्यक बिाेि र्ियाजशल हुि ु आतिकाररक कर्मचारी युतियिको जिम्मेवारी हुिछ
े
।
(११) कुिै तििामती कमिचारी आतिकाररक कमिचारी युतियिको कायिसतमततको कुिै पदमा
दुई कायिअवति भन्दा बढी रहि पाेिे छै ि ।
तर पर्हले बहाल रहेको पदभन्दा मातथल्लो पदमा तिवािजचत हुि बािा पिे छै ि ।
(१२) आतिकाररक कमिचारी युतियिको कायिसतमततको पदातिकारी वा सदस्य भएको कारणले
कुिैपति कमिचारीले पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको काम गििबाट ेन्मुजक्त वा छु ट पाेिे छै ि र आफ्िो
पदीय जिम्मेवारी पूरा गिुि त्यस्तो पदातिकारी तथा सदस्यको कतिव्य हुिेछ ।
(१३)

आतिकाररक कमिचारी युतियिको कायिसतमततका पदातिकारी वा सदस्यले यस ऐि र

प्रचतलत कािुि बमोजिम कमिचारीले पालिा गिुि पिे आचरणका अततररक्त दे हाय बमोजिमका आचरण
पालिा गिुि पिेछिः(क)

आेु िर्टएको तिकाय वा कायािलयमा अतिवायि रुपमा सेवा गिुि पिे,

(ि)

सम्बजन्ित कायािलयमा आेुलाई तोर्कएको जिम्मेवारीमा असर पिे गरी
कायािलय समयमा कमिचारी युतियि सम्बन्िी गततर्वति गिि िहुिे,

(ग)

िीततगत र्वषय बाहेक कुिै पति कमिचारीको सरुवा, बढु वा वा वृजतरद र्वकास
सम्बि र्वषयमा दबाब ठदि वा प्रभावमा पािि िहुि,े

(घ)

कुिै पति कमिचारीलाई कमिचारी युतियिमा आबि हुि दबाब ठदि वा बाध्य
बिाेि िहुिे,

(ङ ल)

कमिचारी युतियि सम्बन्िी कामका लातग तोर्कएको बाहेक अन्य कुिै
सरकारी साििस्रोतको प्रयोग गिि िहुिे ।

(१४) ेपदेा (१३) मा ेजल्लजित आचरण सम्बन्िी कुराहरु ेलङ्घि गिे कमिचारीलाई
अजततयारवालाले र्वभागीय कारबाही गिेछ ।"
८१.

र्विेयकको देा १२२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ११९ को,-
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(1) ेपदेा (३) को सट्टा दे हायको ेपदेा (३) राख्नेिः"(3) प्रदे श तििामती सेवा, प्रदे श सरकारी सेवा वा स्थािीय सेवाको गिि तथा सञ्चालि गदाि
अन्य र्वषयका अततररक्त देा ४ बमोजिमका आिारभुत तसिान्तलाई समेत अवलम्बि गिुि पिेछ ।"
(2) ेपदेा (४) को िण्ड (ग) को सट्टा दे हायको िण्ड (ग) रातिे:"(ग)

सम्बजन्ित प्रदे शमा रहेका स्थािीय तहमा कायिरत स्थािीय सेवाका कमिचारीलाई
तिजश्चत आिार र मापदण्ड तििािरण गरी सोही प्रदे शतभत्रको अन्य स्थािीय
तहको समाि तहको पदमा सरुवा गिि सर्किे व्यवस्था,"

(3) ेपदेा (४) को िण्ड (घ) जझकी िण्डिम तमलाेिे ।
(४) ेपदेा (४) को िण्ड (ङ ल) मा रहेको "आयोगको" भन्िे शब्द पतछ "आिार र" भन्िे शब्दहरु
थप्िे।
(५) ेपदेा (७) को सट्टा दे हायको ेपदेा (७) राख्नेिः"(७) यस देामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति कमिचारी समायोिि सम्बन्िी
कािुि बमोजिम स्थािीय तहमा समायोिि भएको कमिचारीले त्यस्तो स्थािीय तहमा कम्तीमा दुई वषि
काम गरे पतछ सम्बजन्ित प्रदे शको प्रमुि सजचवले सोही प्रदे श तभत्रको अको स्थािीय तहमा सरुवा
गिि सक्िेछ ।"
(6) ेपदेा (८) जझक्िे।
८२.

र्विेयकको देा १२३ र १२४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १२० र १२१ को सट्टा दे हायका
देा १२० र १२१ राख्नेिः"१२०. प्रदे श सरकारको प्रमुि सजचव सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) प्रदे श सरकारको प्रमुि सजचवको पद
सङ्घीय तििामती सेवाको पद हुिेछ ।
(२) ेपदेा (१) बमोजिमको पदमा िेपाल सरकारले यस ऐि बमोजिम सङ्घीय तििामती
सेवाको रािपत्रार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णी वा अतिकृत बाहत तहका तििामती कमिचारी मध्येबाट
िटाेिेछ ।
(३) ेपदेा (२) बमोजिम प्रदे श सरकारको प्रमुि सजचव पदमा िटाइएको कमिचारी
आफ्िो पदीय दार्यत्व तिवािह गिे सन्दभिमा सम्बजन्ित प्रदे श सरकारप्रतत ेतरदरदायी हुिेछ ।
१२१. प्रदे श सरकारको सजचव वा स्थािीय तहको प्रमुि प्रशासकीय अतिकृत सम्बन्िी व्यवस्थािः (१)
प्रदे श मन्त्रालयको सजचवको पद प्रदे श तििामती सेवाको पद हुिेछ ।
(२) ेपदेा (1) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति कुिै प्रदे शको प्रदे श मन्त्रालयको
प्रदे श सजचवको पदमा प्रचतलत कािुि बमोजिम प्रदे श तििामती सेवाको सम्बजन्ित तहको
कमिचारीबाट पूतति िभएसम्मका लातग सो पदमा िेपाल सरकारले सङ्घीय तििामती सेवाको
रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा अतिकृत एघारौं तहको कमिचारी प्रदे श सरकारको मुतयमन्त्रीको
कायािलयमा िटाेिेछ ।
(३) स्थािीय तहको प्रमुि प्रशासकीय अतिकृतको पद प्रदे श तििामती सेवाको पद हुिेछ
।
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(४) ेपदेा (३) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति कुिै स्थािीय तहको प्रमुि
प्रशासकीय अतिकृतको पदमा प्रचतलत कािुि बमोजिम सम्बजन्ित तहको कमिचारीबाट पूतति
िभएसम्मको

लातग

िेपाल

सरकारले

सङ्घीय

तििामती

सेवाको

कमिचारी

प्रदे श

सरकारको

मुतयमन्त्रीको कायािलयमा िटाेिेछ ।
(५) ेपदेा (४) बमोजिम स्थािीय तहको प्रमुि प्रशासकीय अतिकृत पदमा कमिचारी
िटाेँदा िेपाल सरकारले सम्बजन्ित श्रे णी वा तहको अतिकृतस्तरको कमिचारी िटाेिु पिेछ ।
यसरी िेपाल सरकारले ििटाएको अवस्थामा सम्बजन्ित स्थािीय तहको अिुरोिमा सम्बजन्ित प्रदे श
सरकारले सम्बजन्ित तहको कमिचारी िटाेि सक्िेछ ।
(६) ेपदेा (२), (४) वा (५) बमोजिम िटाइएको कमिचारी आफ्िो पदीय दार्यत्व
तिवािह गिे सन्दभिमा सम्बजन्ित प्रदे श वा स्थािीय तहप्रतत ेतरदरदायी हुिेछ ।
(७) ेपदेा (२) बमोजिम प्रदे श सरकारको सजचव पदमा िटाइएको कमिचारीको
कायिसम्पादि मूल्याङ्कि गदाि सम्बजन्ित प्रदे श सरकारले गरे को तोर्कए बमोजिमको कायिसम्पादि
र्टप्पणी समेतको आिारमा गिुि पिेछ ।
(८) ेपदेा (४) बमोजिम प्रमुि प्रशासकीय अतिकृतको पदमा िटाइएको कमिचारीको
कायिसम्पादि मूल्याङ्कि गदाि प्रदे श सरकारको मुतयमन्त्रीको कायािलयको सजचवले सुपररवेक्षकको
रुपमा र प्रमुि सजचवले पुिरावलोकिकतािको रुपमा मूल्याङ्कि गिेछ ।
(९) ेपदेा (८) बमोजिमको कायिसम्पादि मूल्याङ्किको लातग रहिे पुिरावलोकि सतमतत
दे हाय बमोजिम हुिेछिः(क) मन्त्रालयको सजचव

-सं योिक

(ि) सम्बजन्ित पुिरावलोकिकताि

-सदस्य

(ग) सम्बजन्ित सुपररवेक्षक

-सदस्य

(१०) ेपदेा (८) बमोजिम सुपररवेक्षकको रुपमा मूल्याङ्कि गिे व्यजक्तले मूल्याङ्कि गदाि
सम्बजन्ित

गाेँपातलकाको

अध्यक्ष

वा

िगरपातलकाको

प्रमुिले

गरे को

तोर्कए

बमोजिमको

कायिसम्पादि र्टप्पणीलाई समेत आिार मान्नु पिेछ ।
(११) ेपदेा (४) वा (५) बमोजिम िेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले स्थािीय तहको
प्रमुि प्रशासकीय अतिकृतको पदमा कमिचारी ििटाएको अवस्थामा सो स्थािीय तहमा कायिरत
वररष्ठतम कमिचारीले प्रमुि प्रशासकीय अतिकृतको रुपमा काम गिेछ ।"
८३. र्विेयकको देा १२५ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १२२ को,(१) ेपदेा (२) मा रहेका "तििामती कमिचारी" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "सरकारी सेवाका कमिचारी" भन्िे

शव्दहरु रातिे र सोही ेपदेाको प्रततबन्िात्मक वाक्याशंमा रहेका "कमिचारीलाई यस ेपदेा
बमोजिमको कुिै सुर्विा ठदईिे छै ि" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "कमिचारीले पाेिे सुर्विा देा ११४ बमोजिम
हुिेछ" भन्िे शव्दहरु रातिे ।
(२) ेपदेा (३) को सट्टा दे हायको ेपदेा (३) रातिे:-
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"(३) सङ्घीय तििामती सेवाबाट प्रदे श वा स्थािीय तहमा कामकाि गिि िर्टएका कमिचारी सङ्घीय
तििामती सेवाका कमिचारी मातििेछि् ।
तर त्यस्तो कमिचारी िर्टएको पदको जिम्मेवारी तथा कायिसम्पादि सम्बन्िमा तििको ेतरदरदार्यत्व
सम्बजन्ित प्रदे श वा स्थािीय तहप्रतत हुिेछ ।"
८४. र्विेयकको देा १२६ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १२३ को ेपदेा (१) मा रहेको "पिाेिु
पिेछ" भन्िे शव्दहरुको सट्टा "पिाेिु सक्िेछ" भन्िे शव्दहरु रातिे ।
८५. र्विेयकको देा १२८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १२५ मा रहेका "तोर्कएको म्याद तभत्र" भन्िे
शव्दहरुको सट्टा "बढीमा एक्काईस ठदि तभत्र" भन्िे शव्दहरु रातिे ।
८६. र्विेयकको देा १३२ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १२९ को सट्टा दे हायको देा १२९ रातिे:"१२९. िेतत्ृ व परीक्षणिः

(१) रािपत्रार्ङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहका कमिचारीहरुको तोर्कए बमोजिम

िेतत्ृ व परीक्षण गररिेछ ।
(२) ेपदेा (१) बमोजिम िेतत्ृ व परीक्षण गदाि दे हायको आिारमा गिुि पिेछ :(क)

तििामती कमिचारीले िेतत्ृ व गरे को सं स्थाको वार्षिक कायििमको प्रगतत,

(ि)

िीतत र्वश्ले षण क्षमता, कायि सम्पादि गदाि िेतत्ृ व तलि सक्िे क्षमता,

(ग)

तिणिय गिे क्षमता,

(घ)

सेवाग्राहीको सन्तुष्टी,

(ङ ल)

बेरुिु ेछ्र्यौटको प्रगतत,

(च)

सं वैिातिक तिकायको वार्षिक प्रततवेदिमा दे जिएको बेरुिु,

(छ)

सामूर्हक कायि प्रणाली, पेशागत सं वेदिशीलता,

(ि)

अन्तरवैयजक्तक सम्बन्ि, र

(झ)

कायिरत तिकायमा गरे को रचिात्मक वा तसिििात्मक सुिार ।

(३) ेपदेा (१) बमोजिमको सतमततले िेतत्ृ व मूल्याङ्कि गदाि सम्बजन्ित तििामती कमिचारी
कायिरत तिकायका कमिचारीबाट गोप्य रूपमा काम प्रततको व्यवहार र आचरणको सूचिा सङ्कलि गिि
सक्िेछ ।
(४) िेतत्ृ व परीक्षणको िततिाको आिारमा ेपदेा (१) मा ेजल्लजित कमिचारीलाई
जिम्मेवारी ठदईिेछ ।"
८७. र्विेयकको देा १३३ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १३० को ेपदेा (३) पतछ दे हायको ेपदेा
(४) थप्िे:"(४) ेपदेा (३) बमोजिमको प्रततवेदि ेपर छाितबि गरी िेपाल सरकारले सम्बजन्ित तिकाय वा
पदातिकारीलाई आवश्यक तिदे शि ठदिेछ । त्यस्तो तिदे शि पालि िगिे सम्बजन्ित पदातिकारीलाई र्वभागीय
कारबाही गररिेछ ।"
८८. र्विेयकको देा १३५ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १३२ को सट्टा दे हायको देा १३२ राख्नेिः-
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"१३२. कमिचारी अतभलेि सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) सङ्घीय तििामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका
कमिचारीको अतभलेि रार्िय र्कताबिािाले रातिेछ । यसरी अतभले ि रातिे प्रयोििको लातग रार्िय
र्कताबिािाले माग गरे को र्ववरण ेपलब्ि गराेिु सम्बजन्ित तिकायको कतिव्य

हुिेछ ।

(२) प्रदे श वा स्थािीय तहले ेपलब्ि गराएको र्ववरणको आिारमा रार्िय र्कताबिािाले
प्रदे श तििामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा र स्थािीय तहका कमिचारीको अतभलेि रातिेछ ।
(३) कमिचारीको व्यजक्तगत र्ववरण अद्यावतिक गिे गराेिे दार्यत्व कमिचारी कायिरत
तिकाय, रार्िय र्कताबिािा र सम्बजन्ित कमिचारी समेतको हुिेछ ।"
८९. देा 136 देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा १३३ मा रहेको "तियमहरु" भन्िे शब्दको सट्टा "तियम"
भन्िे शब्द रातिे ।
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अिुसूची - 6
कारागार सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक सम्बन्िमा प्रतततिति सभा राज्य
व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको प्रततवेदि

1.

कारागार सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक (यस पतछ "र्विेयक" भतिएको) को
देा (१) को ेपदेा (1) मा रहेका "कारागार ऐि, २०७६" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "कारागार ऐि,
२०७8" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

2.

र्विेयकको देा २ को,(१)

िण्ड (ङ ल) पतछ दे हायको िण्ड (च) थपी िण्डिम तमलाेिेिः"(च) "िुला कारागार" भन्नाले कैदीले तोर्कएको समयमा आेूलाई राजिएको िाेँभन्दा बार्हर समेत
गई कुिै काम गिि पाेिे गरी िेपाल सरकारले तोकेको कुिै िाेँ सम्झिु पछि ।"

(२)

िण्ड (झ) िण्डिम तमलाेँदा कायम हुिे िण्ड (ञ) पतछ दे हायको िण्ड (ट) थपी िण्डिम
तमलाेिेिः"(ट) "प्रदे श कारागार" भन्नाले प्रदे श सरकार मातहत सञ्चालि र व्यवस्थापि हुिे कारागार सम्झिु
पछि ।"

(३)

िण्ड (ढ) िण्डिम तमलाेँदा कायम हुिे िण्ड (त) पतछ दे हायको िण्ड (थ) थपी िण्डिम
तमलाेिेिः"(थ) "र्वशेष कारागार" भन्नाले देा ४१ बमोजिमको र्वशेष कारागार सम्झिु पछि ।"

(४)

िण्ड (त) िण्डिम तमलाेँदा कायम हुिे िण्ड (द) पतछ दे हायको िण्ड (ि) थप्िेिः"(ि) "सङ्घीय कारागार" भन्नाले िेपाल सरकार मातहत सञ्चालि र व्यवस्थापि हुिे कारागार सम्झिु
पछि ।"

3.

र्विेयकको देा ४ को िण्ड (ि) पतछ दे हायको िण्ड (ग) थपी िण्डिम तमलाेिेिः"(ग) कारागारलाई सुिार गृहका रुपमा र्वकास गरी बन्दीलाई मिोसामाजिक परामशि सर्हत
ेत्पादिको कायिमा लगाेि आवश्यक योििा तिुम
ि ा गरी कायािन्वयि गिे,"

4.

र्विेयकको देा ५ र ६ को सट्टा दे हायका देा ५ र ६ राख्नेिः"५. कारागारको स्थापिािः (१) िेपाल सरकारले आवश्यकता अिुसार कारागारको स्थापिा गिि सक्िेछ ।
(२) ेपदेा (१) बमोजिम स्थापिा हुिे कारागारलाई सुरक्षा सं वेदिजशलता, भौततक पूवाििार,
व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासतिक सुगमता र भौगोतलक अवजस्थतत समेतका आिारमा िेपाल सरकारले
सङ्घीय कारागार वा प्रदे श कारागारको रुपमा तोक्िेछ ।
(३) ेपदेा (२) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति िुला कारागार वा र्वशेष
कारागारको रुपमा स्थापिा भएका कारागार स्वतिः सङ्घीय कारागारको रुपमा रहिेछि् ।
(४) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बित कायम रहेका कारागारलाई ेपदेा (१) मा ेजल्लजित
आिारमा िेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार वा प्रदे श कारागारको रुपमा तोक्िेछ ।
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६.

कारागारको व्यवस्थापििः (१) देा ५ बमोजिम स्थापिा भएका वा तोर्कएका सङ्घीय कारागारको
व्यवस्थापि िेपाल सरकारले र प्रदे श कारागारको व्यवस्थापि सम्बजन्ित प्रदे श सरकारले गिेछ ।
ँ ाका बित कायम रहेका कारागारलाई देा ५ को ेपदेा (४)
(२) यो ऐि प्रारम्भ हुद
बमोजिम िेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार वा प्रदे श कारागारको रुपमा ितोकेसम्म त्यस्तो कारागारको
व्यवस्थापि िेपाल सरकारले गिेछ ।
(३) सङ्घीय कारागारमा कारागार प्रशासक तथा अन्य कमिचारीको व्यवस्थापि सम्बन्िी कायि
मन्त्रालयले गिेछ ।
(४) प्रदे श कारागारमा कारागार प्रशासक तथा अन्य कमिचारीको व्यवस्थापि सम्बन्िी कायि
प्रदे श सरकारले गिेछ ।
तर प्रदे श सरकारबाट कमिचारी व्यवस्था िभएसम्म प्रदे श कारागारको व्यवस्थापिको लातग
िेपाल सरकारले सङ्घीय तििामती सेवाका कमिचारीलाई िटाेिेछ ।
(५) आफ्िो जिल्लातभत्र रहेका कारागारको रे िदे ि, समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ि तमलाेिे
जिम्मेवारी सम्बजन्ित प्रमुि जिल्ला अतिकारीको हुिछ
े ।
(६) कारागारको व्यवस्थापि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुिछ
े ।"

5.

र्विेयकको देा ७ को,(1)

ेपदेा (1) को शुरुमा "यो ऐि तथा अन्य प्रचतलत कािुि बमोजिमको काम, कतिव्य र
अतिकारको अततररक्त" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।

(2)

ेपदेा (1) पतछ दे हायका ेपदेा (२) र (३) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(२) कारागार प्रशासक सम्बजन्ित जिल्लाको प्रमुि जिल्ला अतिकारी प्रतत समेत ेतरदरदायी
हुिेछ ।
(३) कारागार प्रशासक आेुलाई तोर्कएको सरकारी आवासमा बस्िु पिेछ र सामान्यतयािः
कारागार छोडी अन्यत्र िािु अजघ प्रमुि जिल्ला अतिकारीको अिुमतत तलिु पिेछ ।"

(3)

ेपदेा (२) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (४) को प्रततबन्िात्मक वाक्यांशमा रहेका
"देा ४६" भन्िे शब्दहरुहो सट्टा "देा ५४" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

6.

र्विेयकको देा ८ को,(१) ेपदेा (२) मा रहेको "वा" भन्िे शब्दको सट्टा "तथा" भन्िे शब्द रातिे ।
(२) ेपदेा (3) मा रहेका "कम्तीमा एकििा" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।
(3) ेपदेा (४) मा रहेका "कारागार वा बन्दीको" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "कारागार तथा बन्दीको" भन्िे
शब्दहरु रािी सोही ेपदेामा रहेका "प्रदे श सरकारको सम्बजन्ित मन्त्रालय वा" भन्िे शब्दहरु
जझक्िे ।
(४) ेपदेा (५) जझकी ेपदेािम तमलाेिे ।

7.

र्विेयकको देा ९ को,ु ा पूर्िी वा कैदी पूर्िी िठदई" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "त्यस्तो पूिी तबिा"
(१) ेपदेा (१) मा रहेका "थुिव
भन्िे शब्दहरु रातिे ।
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(२) ेपदेा (२) मा रहे का "दे हायको र्ववरण" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "दे हायको र्ववरण समेत" भन्िे
शब्दहरु रािी सो ेपदेाको िण्ड (ङ ल) जझक्िे ।
(३) ेपदेा (३) मा रहे का "दे हायको र्ववरण" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "दे हायको र्ववरण समेत" भन्िे
शब्दहरु रािी सो ेपदेाको िण्ड (च) जझक्िे ।
(४) ेपदेा (४) मा रहे का "दे हायको र्ववरण" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "दे हायको र्ववरण समेत" भन्िे
शब्दहरु रािी सो ेपदेाको िण्ड (ङ ल) जझक्िे ।
(५) िाेँ िाेँमा रहेको "पूर्िी" भन्िे शब्दको सट्टा "पूिी" भन्िे शब्द रातिे ।

8.

र्विेयकको देा १० को ेपदेा (१) को अन्त्यमा "यसरी शरीर तलासी तलँदा मर्हलाको हकमा मर्हला
सुरक्षाकमीबाट तलासी तलिु पिेछ ।" भन्िे वाक्य थप्िे ।

9.

र्विेयकको देा १४ को ेपदेा (५) पतछ दे हायको ेपदेा (६) थप्िेिः"(६) कैद अवति भुक्ताि गरी सकेको तर पररवार वा आेन्त िभएको वा भए पति सम्पकिमा
िआएका वा शारीररक वा माितसक समस्याका कारण कैद मुक्त भएर पति पररवारमा ेकिि िसक्िे
बन्दीलाई कारागार प्रशासकले प्रमुि जिल्ला अतिकारीसँग समन्वय गरी त्यस्ता व्यजक्तको हेरचाह गिे
सरकारी सं स्था वा सो प्रयोििको लातग प्रचतलत कािुि बमोजिम स्थापिा भएका सामाजिक सं स्थाको जिम्मा
लगाेि सक्िेछ ।"

10. र्विेयकको देा १५ को,(1) ेपदेा (१) मा रहेका "ेपलब्ि भएसम्म" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।
(2) ेपदेा (२) मा दे हायको प्रततबन्िात्मक वाक्यांश थप्िेिः"तर त्यस्तो भविको व्यवस्था िभएसम्मको लातग मर्हला र पुरुष बन्दीलाई आवत िावतको
छु ट्टाछु ट्टै व्यवस्था गरी भविको तभन्दा तभन्दै भाग (ब्लक) मा राख्नु पिेछ ।"
(3) ेपदेा (३) जझकी ेपदेािम तमलाेिे ।
(4)

ेपदेा (५) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (४) मा रहेका "ेपदेा (२), (३) र (४)
को अिीिमा रही दे हायका बन्दीलाई सम्भव भएसम्म" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "ेपदेा (२) र (३)
को अिीिमा रही दे हायका बन्दीलाई" भन्िे शब्दहरु रातिे र सो ेपदेाको िण्ड (ङ ल) जझकी
िण्डिम तमलाेिे ।

11. र्विेयकको देा १६ को ेपदेा (१) को सट्टा दे हायको ेपदेा (1) राख्नेिः"(१) पाँच सय ििाभन्दा बढी बन्दी रहिे प्रत्येक कारागारमा तोर्कए बमोजिमको शैया रहेको एेटा
अस्पताल र सो भन्दा कम बन्दी रहिे कारागारमा एेटा स्वास््य चौकीको व्यवस्था गिुि पिेछ ।"

12. र्विेयकको देा १७ को ेपदेा (३) मा रहेका "प्रवेश गिुि अजघ" भन्िे शब्दहरु पतछ "तोर्कए
बमोजिमको" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।

13. र्विेयकको देा १८ को,(१) ेपदेा (२) को िण्ड (ङ ल) पतछ दे हायका िण्ड (च) र (छ) थप्िेिः"(च) कारागार तभत्र रहेका अन्य बन्दीलाई भौततक आिमण गरे को,
(छ) कारागार तभत्र रही कारागार बार्हरका आपरातिक र्ियाकलापमा सं लग्ि भएको ।"
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(२) ेपदेा (५) को सट्टा दे हायको ेपदेा (५) राख्नेिः"(५) यस देा बमोजिम र्वशेष सुरक्षा कक्षमा बन्दीलाई राजिएको िािकारी कारागार प्रशासकले
सङ्घीय कारागारको हकमा र्वभाग र प्रमुि जिल्ला अतिकारीलाई तथा प्रदे श कारागारको हकमा प्रदे श
सरकारको कारागार हेिे मन्त्रालय, र्वभाग र प्रमुि जिल्ला अतिकारीलाई ठदिु पिेछ ।"

14. र्विेयकको देा २० को,(१) ेपदेा (१) पतछ दे हायको ेपदेा (२) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(2) कारागार प्रशासकले दीघि रोगी, माितसक रोगी वा कडा रोग लागेका बन्दीको लातग
ेपदेा (१) बमोजिमको राशिको अततररक्त थप पौष्टीक आहाराको व्यवस्था गिुि पिेछ ।"
(२) ेपदेा (२) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (३) मा रहेका "एक वषिभन्दा बढी कैदमा
रहिे" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।

15. र्विेयकको देा २१ को,(१)

ेपदेा (१) को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) राख्नेिः"(१) बन्दीलाई दे हायको अवस्थामा हतकडी लगाइिे छै ििः(क)

कारागारमा रहेका बित,

(ि)

कडा वा िर्टल रोग लागी ेपचारको िममा अस्पतालमा रहेका बित,

(ग)

ु ाईका बित वा तििसँग अदालतबाट सोिपुछ गदाि वा
सम्बजन्ित मुद्दाको सुिव
बयाि तलँदा अदालततभत्र ।"

(२)

ेपदेा (२) मा रहेका "ेपदेा (१)" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "ेपदेा (१) को िण्ड (क)" भन्िे
शब्दहरु रातिे र सोही ेपदेाको िण्ड (ग) मा रहेका "देा ४३" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "देा
५०" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

(३)

ेपदेा (३) जझक्िे ।

16. र्विेयकको देा २२ को,(१)

ेपदेा (१) को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) राख्नेिः"(१) कारागार कायािलयले सबै बन्दीलाई सरकारी जचर्कत्सकद्वारा कम्तीमा दुई मर्हिाको
एकपटक तियतमत रुपमा र आवश्यकता अिुसार तििःशुल्क स्वास््य परीक्षण र ेपचार गराेिु पिेछ
।

(२)

ेपदेा (२) जझकी ेपदेािम तमलाेिे ।

(३)

ेपदेा (३) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (२) मा रहेका "ेपदेा (१) र (२)" भन्िे
शब्दहरुको सट्टा "ेपदेा (१)" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

(४)

ेपदेा (३) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (२) पतछ दे हायको ेपदेा (३) थपी
ेपदेािम तमलाेिेिः"(३) बन्दीले तियतमत रुपमा सेवि गिे औषति कारागार कायािलयले ेपलब्ि गराेिु
पिेछ ।"

17. र्विेयकको देा २३ को ेपदेा (१) को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) राख्नेिःराज्य व्यवस्था तथा सुशासि सतमततको वार्षिक प्रततवेदि, 2078
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"(१) कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रििि अतिकार सं रक्षण गिे प्रयोििको लातग तोर्कए
बमोजिमको ेपयुक्त व्यवस्था गिुि पिेछ ।"

18. र्विेयकको देा २४ को,(१)

ेपदेा (२) मा रहेका "िुला जशक्षा" भन्िे शब्दहरु पतछ "िुला जशक्षा, प्रार्वतिक तथा व्यावसार्यक
जशक्षा" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

(२) ेपदेा (३) मा रहेका "प्रौढ जशक्षा" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "वैकजल्पक जशक्षा" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
(३) ेपदेा (५) मा रहेका "तोर्कए बमोजिमको" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "सम्बजन्ित तहको लातग तििािरण
भए बमोजिमको" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
(४) ेपदेा (५) पतछ दे हायको ेपदेा (६) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(६) ेच्च जशक्षाको परीक्षा ठदिु पिे बन्दीलाई कारागार प्रशासकले त्यस्तो परीक्षामा सहभागी
हुिे व्यवस्था तमलाइ ठदिु पिेछ ।"
(५)

ेपदेा (६) मा रहेका "तोर्कए बमोजिमको िैततक जशक्षा, योग अभ्यास तथा त्यस्तै अन्य कायििम"
भन्िे शब्दहरुको सट्टा "िैततक जशक्षा, योग अभ्यास िस्ता कायििम" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

19. र्विेयकको देा २५ को,(१)

ेपदेा (३) मा रहेका "तोर्कए बमोजिमको आय रकम" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "श्रमको योगदािको
आिारमा तोर्कए बमोजिमको रकम" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

(२)

ेपदेा (३) पतछ दे हायको ेपदेा (४) थप्िेिः"(४) ेपदेा (१) बमोजिम सीपमूलक वा आयमूलक कायििम सञ्चालि गिे सम्बन्िी अन्य
व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुिेछ ।"

20. र्विेयकको देा २६ को,(१)

ेपदेा (२) मा रहेका "बन्दीलाई काममा लगाइएकोमा तििलाई तोर्कए बमोजिमको पाररश्रतमक"
भन्िे शब्दहरुको सट्टा "बन्दीले काम गरे वापत योगदािको आिारमा िेपाल सरकारले तििािरण गरे
बमोजिमको न्यूितम पाररश्रतमकभन्दा कम िहुिे गरी तोर्कए बमोजिमको पाररश्रतमक" भन्िे शब्दहरु
रातिे ।

(२)

ेपदेा (२) मा दे हायको प्रततबन्िात्मक वाक्यांश थप्िेिः"तर आंजशक समय काम गिे बन्दीलाई योगदािको आिारमा तोर्कए बमोजिमको पाररश्रतमक
ठदिु पिेछ ।"

21. र्विेयकको देा ३० को ेपदेा (३) पतछ दे हायको ेपदेा (४) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(४) यस देा बमोजिम बन्दीलाई अदालतमा ेपजस्थत गराेँदा अदालतसँग समन्वय गरी श्रव्य-दृश्य
सं वाद (तभतडयो कन्ेरे न्स) माेित ेपजस्थत गराेि

सर्किेछ ।"

22. र्विेयकको देा ३१ को,(१)

ेपदेा (३) को सट्टा दे हायको ेपदेा (३) राख्नेिः-
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"(३) ेपदेा (१) र (२) मा िुिसुकै कुरा लेजिएको भए तापति र्वभागले एक प्रदे श
कारागारबाट अको प्रदे श कारागारमा वा प्रदे श कारागारबाट सङ्घीय कारागारमा वा सङ्घीय
कारागारबाट प्रदे श कारागारमा बन्दी स्थािान्तरण गिि सक्िेछ ।
तर िुला कारागार वा र्वशेष कारागारमा रहेका बन्दीलाई सोही प्रकृततको कारागारमा मात्र
स्थािान्तरण गिि सर्किेछ ।"
(२)

ेपदेा (४) को सट्टा दे हायको ेपदेा (4) राख्नेिः"(४) ेपदेा (१) वा (3) बमोजिम बन्दी स्थािान्तरण गदाि सम्बजन्ित कारागार
कायािलयसँग समन्वय गिुि पिेछ ।"

(३)

ेपदेा (६) पतछ दे हायको ेपदेा (६) थप्िेिः"(६) बन्दी स्थािान्तरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुिेछ ।"

23. र्विेयकको देा ३२ को,(१)

ेपदेा (२) मा रहेका "ेपदेा (1) बमोजिम मृत्युको कारण स्पष्ट भए पतछ" भन्िे शब्दहरुको
सट्टा "कुिै बन्दीको मृत्यु भएकोमा सम्बजन्ित जचर्कत्सकबाट मृत्युको यर्कि भएपतछ" भन्िे शब्दहरु
रातिे ।

(२)

ेपदेा (२) पतछ दे हायको ेपदेा (३) र (४) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(३) ेपदेा (२) बमोजिम पररवारका सदस्य वा आेन्तलाई िािकारी ठदँदा टे तलेोि वा
र्वद्युतीय माध्यमबाट समेत ठदि सर्किेछ ।
(४) ेपदेा (२) वा (३) बमोजिम िािकारी ठदि िसर्कएमा वा र्वदे शी बन्दीको मृत्यु
भएकोमा सोको िािकारी ठदिे प्रयोििको लातग रार्ियस्तरको दै तिक पतत्रकामा सूचिा प्रकाशि गिि
सर्किेछ ।"

(३)

ेपदेा (३) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (५) मा रहेका "ेपदेा (२) बमोजिम
िािकारी प्राप्त गरे को तमततले पैंतीस ठदितभत्र" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "ेपदेा (२), (३) वा (४)
बमोजिम िािकारी प्राप्त गरे को वा सूचिा प्रकाशि भएको तमततले बाटोको म्याद बाहेक पन्र
ठदितभत्र" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

(४)

ेपदेा (४) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (६) मा रहेका "कारागारमा रहेको बेवाररसे
बन्दीको मृत्यु भएमा" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "जिम्मा तलिे आेन्त िभएमा" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

24.

र्विेयकको देा ३४ को,(१)

ेपदेा (१) पतछ दे हायको ेपदेा (२) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(२) ेपदेा (१) मा िुिसुकै कुरा लेजिएको भए तापति त्यस्तो िाबालकको सम्पूणि
हेरर्वचार, जशक्षा, ठदक्षा र पालि पोषणको व्यवस्था गिि कारागार प्रशासकले सम्बजन्ित बन्दीको
सहमतत र प्रमुि जिल्ला अतिकारीको समन्वयमा बाल कल्याण सम्बन्िी काम गिे सरकारी सं स्था वा
सो प्रयोििको लातग प्रचतलत कािुि बमोजिम स्थापिा भएका सामाजिक सं स्थाको जिम्मा लगाेि
सक्िेछ ।"
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(२)

ेपदेा (२) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (३) मा रहेका "गिि सक्िेछ" भन्िे
शब्दहरुको सट्टा "गिुि पिेछ" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

25. देा ३६ को ेपदेा (१) मा रहेको "बालबातलकाको" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "वा बन्दीसँग आजश्रत भई
कारागारमा रहेका िाबालकको" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

26. देा ३७ को,(१)

ेपदेा (१) मा रहेका "बसोबास, िािपाि र स्वास््य परीक्षणका सम्बन्िमा" भन्िे शब्दहरुको सट्टा
"ेपयुक्त बसोबास, पौर्ष्टक आहारा, तियतमत स्वास््य परीक्षण र औषति ेपचारका सम्बन्िमा" भन्िे
शब्दहरु रातिे ।

(२)

ेपदेा (२) मा रहेको "सािी ठदि" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "अन्िािब्बे ठदि" भन्िे शब्दहरु र "बैङ्क
िमाित तलई" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "पररवारका सदस्यको जिम्मा िमािीमा" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

(३)

ेपदेा (३) मा रहेका "बैङ्क िमाितमा" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "जिम्मा िमािीमा" भन्िे शब्दहरु
रातिे ।

(४)

ेपदेा (५) जझकी ेपदेािम तमलाेिे ।

(५)

ेपदेा (६) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (५) मा रहेका "तििको बैङ्क िमाित िेत
गरी" भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।

(६)

ेपदेा (७) जझकी ेपदेािम तमलाेिे ।

27. देा ३८ पतछ दे हायका देा ३९, ४०, ४१ र ४२ थपी देािम तमलाेिेिः"३९. ज्येष्ठ िागररकलाई कैद सिाय छु ट ठदि सर्किे : (१) प्रचतलत कािुिमा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए
तापति िेपाल सरकार वादी भई चले को कुिै मुद्दामा कैद सिाय पाई कैद भोतगरहेको ज्येष्ठ
िागररकलाई तििको ेमेर र कसूरको अवस्थालाई मध्यििर गरी िेपाल सरकारले दे हाय बमोजिमको
कैद छु ट ठदि सक्िेछ:(क) पैंसठ्ठी वषि ेमेर पुरा भई सतरदरी वषि ििाघेको ज्येष्ठ िागररकलाई पच्चीस
प्रततशतसम्म,
(ि)

सतरदरी वषि ेमेर पुरा भई पच्चहतरदर वषि ििाघेको ज्येष्ठ िागररकलाई पचास
प्रततशतसम्म,

(ग)

पचहतरदर वषि ेमेर पुरा भएका ज्येष्ठ िागररकलाई पचहतरदर प्रततशतसम्म ।

(२) ेपदेा (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको भए तापति ेौिदारी कसूर (सिाय तििािरण
तथा कायािन्वयि) ऐि, २०७४ को देा ३७ बमोजिम कैद कट्टा हुि िसक्िे बन्दीको हकमा कैद
छु ट ठदि सर्किे छै ि ।
४०. कडा रोग लागेको वा अशक्त रोग लागेको कैदीलाई छोड्ि सक्िे : मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर,
पार्किङ लसि, अल्िाइमर, हेड इन्िुरी, स्पाइिल इन्िुरी वा तसकलसेल एतितमया लागी तिको हुि िसक्िे
ँ ा िदे ख्ने वा दुवै िुट्टा िचल्िे वा अङ्गभङ्ग भई
भिी मेतडकल बोडिले तसेाररस गरे का वा दुवै आि
ओछ्याि परी तिको िहुिे अवस्थामा पुगेको भिी सरकारी जचर्कत्सकले तसेाररस गरे का कैदीको
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हकमा र्वभागको स्वीकृतत तलई कारागार प्रशासकले बाँकी कैद कट्टा हुिे गरी पररवारका सदस्यको
जिम्मामा छोड्ि सक्िेछ ।
४१.

र्वशेष कारागारमा बन्दी व्यवस्थापि : (१) प्रचतलत कािुि बमोजिम िीर्वत रहेसम्म कैद सिाय
तोर्कएका कैदीलाई र्वशेष कारागारमा राजििेछ ।
(२) प्रचतलत कािुि बमोजिम िन्म कैदको सिाय तोर्कएका कैदीलाई कसूरको प्रकृतत,
कसूरको गाम्भीयिता वा सुरक्षा सं वद
े िशीलताको आिारमा र्वशेष कारागारमा राति सर्किेछ ।
(३) प्रचतलत कािुि बमोजिमको िघन्य कसूरको आरोपमा पूपक्ष
ि को लातग अदालतको आदे श
ु ालाई र्वशेष कारागारमा राति
बमोजिम र्वशेष तिगरािी वा सुरक्षाका साथ थुिामा राख्नु पिे थुिव
ु ालाई अन्य कैदी रहिे कक्ष भन्दा छु ट्टै
सर्किेछ । यसरी पुपक्ष
ि को लातग थुिामा राजिएका थुिव
कक्षमा राख्नु पिेछ ।
(४) र्वशेष कारागारको व्यवस्था िभएसम्मको लातग ेपदेा (१) बमोजिमका बन्दीलाई
सङ्घीय कारागारमा राजििेछ ।
(५) र्वशेष कारागार सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुिेछ ।

४२. िुला कारागार सम्बन्िी व्यवस्था : (१) कैद अवतिको दुई ततहाई अवति भुक्ताि गररसकेको र राम्रो
आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले प्रचतलत कािुि बमोजिम िुला कारागारमा राति
तसेाररस गिि सक्िेछ ।
(२) िुला कारागारमा रहेका बन्दीलाई दे हायको काममा िटाेि सर्किेछिः(क) िेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार मातहत सञ्चातलत र्वकास आयोििा वा
कायििममा वा कुिै साविितिक तिकायमा काम गिि,
(ि)

स्वयंसेवकको रुपमा काम गिि,

(ग)

क्षमता तथा सीप र्वकास सम्बन्िी तातलम तलि ।

(३) ेपदेा (२) को िण्ड (क) बमोजिम काममा िटाइएको बन्दीलाई योगदािको
आिारमा िेपाल सरकारले तोकेको न्यूितम पाररश्रतमक भन्दा कम िहुिे गरी तोर्कए बमोजिमको
पाररश्रतमक ेपलब्ि गराेिु पिेछ ।
"तर आंजशक समय काम गिे बन्दीलाई योगदािको आिारमा तोर्कए बमोजिमको पाररश्रतमक
ेपलब्ि गराेिु पिेछ ।"
(४) िुला कारागारमा रहेका बन्दीको र्ववरण कारागार प्रशासकले तोर्कए बमोजिमको ढाँचामा
राख्नु पिेछ ।
(५) िुला कारागार सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुिेछ ।"

28. देा ३९ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ४३ को,(१)

देा शीषिकको शुरुमा "महान्यायातिवक्ताले" भन्िे शब्दहरु थप्िे ।

(२)

ेपदेा (१) मा रहेका "प्रत्येक वषि" भन्िे शब्दहरु पतछ "कम्तीमा एक पटक" भन्िे शब्दहरु थप्िे
।

(३)

ेपदेा (३) मा रहेका "देा ४३" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "देा ५०" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
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29. देा ३९ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ४३ पतछ दे हायका देा ४४, ४५ र ४६ थपी देािम
तमलाेिेिः"४४. न्यायािीशले तिरीक्षण गिे : ेच्च अदालतको मुतय न्यायािीश वा न्यायािीशले ेच्च अदालतको
प्रादे जशक अतिकार क्षेत्रतभत्रको कारागारमा र जिल्ला न्यायािीशले जिल्लातभत्रको कारागारमा प्रत्येक
वषि कम्तीमा एक पटक तिरीक्षण गिुि पिेछ ।
४५.

प्रमुि जिल्ला अतिकारीले तिरीक्षण गिे : (१) प्रमुि जिल्ला अतिकारीले तीि मर्हिामा कम्तीमा एक
पटक र आवश्यकता अिुसार कारागारको तिरीक्षण गिुि पिेछ ।
(२) ेपदेा (१) बमोजिम प्रमुि जिल्ला अतिकारीले तिरीक्षण गदाि दे हायका र्वषयमा
तिरीक्षण गिुि पिेछिः(क)

कारागार सुरक्षाको ेजचत प्रबन्ि भएको छ वा छै ि ?

(ि)

कैदीले कैद म्याद भुक्ताि भएको ठदि ररहाई पाेिे गरे का छि् वा छै िि् ?

(ग)

अदालतबाट तोर्कएको पेशीमा बन्दीहरु समयमा अदालतमा

ेपजस्थत हुि

पाेिे गरे का छि् वा छै िि् ?
(घ)

बन्दीको लातग ेपलब्ि हुिे गरे को रासि समयमा प्राप्त हुिे गरे को र गुणस्तरीय
छ वा छै ि ?

(ङ ल)

बन्दीहरुको लातग यस ऐि बमोजिम औषति ेपचारको व्यवस्था छ वा छै ि ?

(च)

प्रचतलत कािुि बमोजिम बन्दीहरुले प्राप्त गिुप
ि िे सेवा सुर्विा प्राप्त हुिे गरे को छ
वा छै ि ?

(३) ेपदेा (१) र (२) बमोजिम तिरीक्षण गरी सोको प्रततवेदि सङ्घीय कारागारको हकमा
मन्त्रालय र र्वभागमा तथा प्रदे श कारागारको हकमा मन्त्रालय, र्वभाग र सम्बजन्ित प्रदे श सरकारको
कारागार हेिे मन्त्रालयमा पेश गिुि पिेछ ।
४६.

बन्दीलाई छातडठदि सक्िे : (१) देा ४३, ४४ वा ४५ बमोजिम तिरीक्षण गिे अतिकारीले
कारागारको तिरीक्षण गदािका िममा कुिै बन्दी तििलाई तोर्कएको कैद अवतिभन्दा बढी अवति
कैदमा रहेको वा प्रचतलत कािुिले थुन्न पाेिे भन्दा बढी अवति थुिामा परे को दे िेमा त्यस्तो
बन्दीलाई तुरुन्त छातडठदिे आदे श ठदि सक्िेछ र त्यस्तो आदे श भएकोमा सोको पालिा गिुि
सम्बजन्ित कारागार प्रशासकको कतिव्य हुिछ
े ।
(२) ेपदेा (१) बमोजिमको अतिकारीले कुिै बन्दीलाई छातडठदिे आदे श ठदएकोमा वा
कारागार तिरीक्षण गदाि यस ऐि बमोजिम िभएको वा िगरे को अन्य कुरा दे िेमा सो कुरा समेत
िुलाई सवोच्च अदालत, मन्त्रालय र र्वभागमा प्रततवेदि पिाेिु पिेछ ।
(३)

ेपदेा

(१)

बमोजिम

कारागार

तिरीक्षण गिे

अतिकारीले

कुिै

कमिचारी

वा

सुरक्षाकमीको लापरवाहीको कारणले कुिै बन्दी तििलाई तोर्कएको कैद अवतिभन्दा बढी अवति
कैदमा रहेको वा प्रचतलत कािुिले थुन्न पाेिे भन्दा बढी अवति थुिामा परे को दे िेमा त्यस्तो
कमिचारी वा सुरक्षाकमीलाई प्रचतलत कािुि बमोजिम र्वभागीय कारबाहीको लातग सम्बजन्ित
तिकायमा लेिी पिाेिु पिेछ ।"
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30. देा ४० देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ४७ को ेपदेा (१) को सट्टा दे हायको ेपदेा (१) राख्नेिः"(१) देा ४३, ४४ वा ४५ बमोजिम कारागार तिरीक्षण गदाि कुिै त्रुर्ट ेेला पारे मा वा कुिै
कुरामा सुिार गिुि पिे दे िेमा तिरीक्षण गिे अतिकारीले कारागार प्रशासकलाई आवश्यक तिदे शि ठदि
सक्िेछ ।"

31. देा ४३ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५० को,(१)

ेपदेा (१) को िण्ड (क) को,(क) ेपिण्ड (२) र (३) को सट्टा दे हायका ेपिण्ड (२) र (३) राख्नेिः"(२) कारागारतभत्र हुलदङ्गा गरे मा,
(३)

बन्दी, कारागार कायािलयका कमिचारी वा आगन्तुकको शरीर बन्िक तलएमा,
तििलाई आिमण गरे मा वा यातिा ठदएमा,"

(ि)

ेपिण्ड (३) पतछ दे हायको ेपिण्ड (४) थपी ेपिण्डिम तमलाेिेिः"(४) कारागारतभत्रको सं रचिा वा कुिै वस्तु िष्ट गिे ेद्देश्यले तियतवश आगििी
गराएमा,"

(२)

ेपदेा (१) को िण्ड (घ) को,(क)

ेपिण्ड (४) मा रहेका "तबिा अतिकार" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "अिुमतत तबिा" भन्िे
शब्दहरु रातिे ।

(ि) ेपिण्ड (६) मा रहेका "आगलागी गरे मा," भन्िे शब्दहरु जझक्िे ।
(३)

ेपदेा (१) को िण्ड (ङ ल) को ेपिण्ड (२) मा रहेको "अिैततक," भन्िे शब्द जझक्िे ।

(४)

ेपदेा (१) को िण्ड (ङ ल) पतछ दे हायको िण्ड (च) थप्िे:"(च) कसैले कुिै बन्दी र्वरुि यौि दुव्यिवहार सम्बन्िी कसूर गरे मा प्रचतलत कानन
ु बमोजिम
हुिे सिायमा थप दुई वषिसम्म कैद वा बीस हिार रुपैयाँसम्म िररबािा वा दुवै
सिाय हुिछ
े ।"

(५)

ेपदेा (३) को िाेँ िाेँमा रहेको "कमिचारी" भन्िे शब्दको सट्टा "कमिचारी वा सुरक्षाकमी" भन्िे
शब्दहरु रातिे ।

(६)

ेपदेा (३) पतछ दे हायको ेपदेा (४) थप्िेिः"(४) देा ३७ को ेपदेा (२) बमोजिम जिम्मा िमािीमा छोतडएको बन्दी सो अवतिमा
कारागारमा ेपजस्थत िभएमा त्यसरी जिम्मा िमािी तलिे व्यजक्तलाई एक वषिसम्म कैद वा दश हिार
रुपैयाँसम्म िररबािा वा दुवै सिाय हुिेछ ।"

32. र्विेयकको देा ४४ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५१ को ेपदेा (१) र (२) मा रहेका "देा
४३" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "देा ५०" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

33.

र्विेयकको देा ४५ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५२ मा रहेका "देा ४३" भन्िे शब्दहरुको सट्टा
"देा ५०" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

34. र्विेयकको देा ४६ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५३ को ेपदेा (१) को,(१)

िण्ड (क) मा रहेका "देा ४७" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "देा ५४" भन्िे शब्दहरु रातिे ।
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(२)

िण्ड (ि) मा रहेका "यो ऐि वा यस ऐि अन्तगित बिेको तियम र्वपरीत" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "यो
ऐि वा प्रचतलत कािुि बमोजिम तिषेि गररएको बस्तु बाहेक यो ऐि र्वपरीत अन्य" भन्िे शब्दहरु
रातिे ।

35. र्विेयकको देा ४७ देािम तमलाेँदा कायम हुिे ५४ को,(१)

देा शीषिकमा रहेका "बिाेि सक्िे" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "बिाेिे" भन्िे शब्द रातिे ।

(२)

ेपदेा (१) मा रहेका "बिाेि सक्िेछ" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "बिाई लागू गिुि पिेछ" भन्िे
शब्दहरु रातिे ।

(३)

ेपदेा (३) मा रहेका "कमिचारी वा सुरक्षाकमीलाई प्रचतलत कािुि बमोजिम र्वभागीय सिाय हुिेछ"
भन्िे शब्दहरुको सट्टा "कमिचारी वा सुरक्षाकमीलाई देा ५४ को ेपदेा (१) बमोजिमको
िररबािाको अततररक्त प्रचतलत कािुि बमोजिम र्वभागीय सिाय समेत हुिेछ" भन्िे शब्दहरु रातिे ।

36. र्विेयकको देा ४८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५५ को,(१)

ेपदेा (१) पतछ दे हायको ेपदेा (२) र (३) थपी ेपदेािम तमलाेिेिः"(२) ेपदेा (१) बमोजिम चौर्कदार, िाइके वा सहिाइके तोक्दा सम्भव भएसम्म प्रचतलत
ँ ैि ।
कािुि बमोजिम कैद कट्टा िहुिे कसूरमा कैदमा रहेको बन्दीलाई तोक्िु हुद
(३) ेपदेा (१) बमोजिम चौकीदार, िाइके वा सहिाइके तोक्दा एक वषि भन्दा बढी
अवतिको लातग तोक्िु हुँदैि र एक पटक त्यस्तो कुिै जिम्मेवारी प्राप्त गरे को बन्दीले त्यस्तो
जिम्मेवारी पुरा गरे को एक वषि पुरा िभई सोही वा अको जिम्मेवारी प्राप्त गिे गरी तोक्िु हुँदैि ।"

(२)

ेपदेा (३) ेपदेािम तमलाेँदा कायम हुिे ेपदेा (५) मा रहेका "सिाय माेी वा कम
िहुिे" भन्िे शब्दहरुको सट्टा "कैद कट्टा िहुि"े भन्िे शब्दहरु रािी सो ेपदेाको अन्त्यमा "त्यस्ता
बन्दीले त्यस्तो जिम्मेवारी प्राप्त गरे वापत तोर्कए बमोजिमको पाररश्रतमक पाेिे छि् ।" भन्िे वाक्य
थप्िे ।

37. र्विेयकको देा ४८ देािम तमलाेँदा कायम हुिे देा ५५ पतछ दे हायको देा ५६ थपी देािम
तमलाेिेिः"५६. गुिासो वा ेिुरी गिि सक्िेिः (१) बन्दीले आेुलाई परे को मकाि सम्बन्िमा व्यजक्तगत वा सामर्हक
रुपमा गुिासो वा ेिुरी गिि सक्िे व्यवस्था कारागार प्रशासकले तमलाेिु पिेछ ।
(2) देा ४३, ४४ वा ४५ बमोजिम हुिे तिरीक्षणको िममा बन्दीले आेुलाई परे को मकाि
सम्बन्िमा त्यसरी तिरीक्षण गिे अतिकारी समक्ष गुिासो वा ेिुरी गिि सक्िेछ ।
(3) ेपदेा (१) वा (२) बमोजिम गुिासो वा ेिुरी परे मा कारागार प्रशासकले सो
सम्बन्िमा यथाशीघ्र छािर्वि गरी त्यस्तो गुिासो वा ेिुरीको र्वषयमा आवश्यक कारबाही गिुि
पिेछ ।
(4) ेपदेा (3) बमोजिम परे को गुिासो वा ेिुरीको र्वषय तिरीक्षण गिे अतिकारीले
सम्बजन्ित तिकाय वा अतिकारी समक्ष पिाेिु पिेछ ।
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(5) ेपदेा (४) बमोजिम प्राप्त भएको गुिासो वा ेिुरीको सम्बन्िमा सम्बजन्ित तिकाय वा
अतिकारीले आवश्यक कारबाही गरी सोको िािकारी त्यसरी तिरीक्षण गिे अतिकारीलाई समेत
गराेिु पिेछ ।"
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