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सभा अन्तगपतका ववर्यगत ससमसतहरु तथा सचिवालयका सम्बत् २०७७
माघ १ गतेदेचख िैत मसान्तसम्मका गसतववसधहरु समावेश गररएको छ ।
यसका साथै यस अं कमा सं घीय संसद सदस्यको स्थान ररक्तता र सोको
सनवापिन सम्बन्धी िानकारी समावेश गररएको छ ।
आगामी ददनमा यस प्रकारका ववर्यवस्तुहरुलाई समावेश गदै िाने
कुरामा प्रकाशन ससमसत वक्रयाशील हुने नै छ । ववश्वभरर महामारीको
रुर्मा फैसलएको कोसभड-19 को सं क्रमणको रोकथामको लासग गररएको
लकडाउनका कारण यो अं क प्रकाशनमा वढलाई हुन गएको छ ।
आगामी ददनहरुमा यस प्रकाशनलाई थर् गुणस्तरीय, सूिनामूलक र
स्तरीय सामग्रीको रूर्मा ववकास गनप प्राप्त सकारात्मक सुझाव तथा
सल्लाहको भरर्ुर उर्योग गने असभलार्ाका साथ सदाझैं यहाँहरुबाट प्राप्त
सहयोग सनरन्तर रहोस् भन्ने अर्ेक्षा गररन्छ |
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रहेका छन\ । 20७७ माघदे चख िैत मसान्तसम्म प्रसतसनसध सभा र
राविय सभाबाट भएका कामकारवाही सनन्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :

प्रसतसनसध सभा
वव.स. २०७४ सालमा प्रसतसनसध सभाको सनवापिन र्श्चात् गदठत
सं घीय सं सद अन्तगपतको
ससफाररशमा

सम्माननीय

प्रसतसनसध सभा
रािर्सतद्वारा

सम्माननीय प्रधानमन्रीको

२०७७।९।५

मा

ववघटन

भएकोमा सम्मासनत सवोच्ि अदालतको सनणपयले २०७७।११।११ गते
र्ुनस्थावर्त भै सम्मासनत सवोच्ि अदालतको आदे शले २०७७ फागुन
२३ गतेको लासग सम्माननीय रािर्सतबाट असधवेशन आव्हान भएको
सथयो । फागुन २३ बाट िैर मसान्तसम्म ९ वटा बैठकहरु सम्र्न्न
भएका सथए । ती बैठकहरुले सनम्नानुसार कायप गरे का सथएः–



२०७७ फागुन २३ गते मा. कानून, न्याय तथा सं सदीय मासमला
मन्री श्री सललानाथ श्रे ष्ठले “संवैधासनक र्ररर्द् (काम, कतपव्य,
1

असधकार र कायपववसध) सम्बन्धी (र्वहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७७”
प्रस्तुत गनुभ
प यो ।



फागुन २६ गते प्रसतसनसध सभा सदस्यहरु सानु चशवा र सूयब
प हादुर
के.सी., सं ववधान सभा सदस्यहरु मानर्ुर िौधरी र सभमप्रसाद गौतम
एवं र्ूव प सदस्यहरु मेिर दीर्कबहादुर गुरुङ्ग, डा. राममान श्रे ष्ठ,
ववरबहादुर लामा, ओमकारप्रसाद गौिन, इन्रहाङ्ग सलम्बु, कमानससं
लामा, गंगादत्त िोशी, एकनाथ रानाभाट, कुवेरप्रसाद शमाप र डा.
शंकरप्रसाद उप्रेतीको सनधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु र्ाररत गररए।



िैत ३ गते सम्माननीय सभामुखले सभामुख तथा उर्सभामुखको
अनुर्चस्थसतमा बैठकको अध्यक्षता गनपको लासग ७ िना प्रसतसनसध
सभाका माननीय सदस्यहरुको नाम मनोनयन गनुभ
प यो ।
सोही ददन तत्कासलन समािवादी र्ाटी बाट समानुर्ासतक सदस्यको
रुर्मा सनवापचित सदस्य सररता सगरीको स्थानमा मा. श्री सललादे वी
ससटौला र

नेर्ाली कांग्रस र्ावटपबाट समानुर्ासत सदस्यको रुर्मा

सनवापचित श्री ञानानकुमारी छन्त्यालको मृत्यु भई ररक्त स्थानमा मा.
श्री सुवणप ज्वारिन,

श्री सूयब
प हादुर के.सी.को मृत्यु भई ररक्त

ु एको िानकारी
स्थानमा मा. श्री मोहनप्रसाद र्ाण्डे सनवापचित हुनभ
सनवापिन आयोगबाट प्राप्त भएकोमा वहांहरुलाई सभाको तफपबाट
हाददपक स्वागत गररयो ।



िैत ६ गतेको बैठकमा र्ांिौँ र छै ठौं असधवेशनका बैठक अवसधमा
मा. सदस्यहरुबाट १० वा सो भन्दा बढी प्रसतसनसध सभाका बैठकमा
2

ु ो कारण सवहत प्राप्त अनुर्चस्थतका सूिनाहरु सभाको
अनुर्चस्थत हुनक
स्वीकृसतको लासग प्रस्तुत हुन नसकेका ११ िना मा. सदस्यहरुको
अनुर्चस्थसतको सूिना प्रसतसनसध सभा सनयमावली, २०७५ को सनयम
२१० को उर्सनयम (४) बमोचिम सभाको स्वीकृसतको लासग प्रस्तुत
हुँदा सवपसम्मसतबाट स्वीकृत भयो ।
सोही ददन बैठकले “लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔ ं
वावर्पक प्रसतवेदन (२०७६ श्रावण – २०७७ आर्ाढ)” र “राविय
मानव असधकार आयोगको आसथपक वर्प २०७६/०७७ को वावर्पक
प्रसतवेदन” र्ेश भए भने नेर्ाली कांग्रक
े ा तफपबाट सं ववधानसभामा
सनवापचित श्री अशोक कोइरालाको सनधनमा शोकप्रस्ताव र्ाररत
गर्यो।



िैत १० गतेको बैठकमा “न्याय र्ररर्द् र न्याय सेवा आयोगको
आसथपक

वर्प

२०७६–०७७

“महान्यायासधवक्ताको

आसथपक

वर्प

को

वावर्पक

प्रसतवेदन”

२०७६–०७७

को

र

वावर्पक

प्रसतवेदन, उद्योग तथा वाचणज्य र श्रम तथा उर्भोक्ता वहत ससमसतको
वावर्पक प्रसतवेदन, २०७७” प्रस्तुत भयो ।



िैत १८ गतेको बैठकमा “राविय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको
आसथपक वर्प २०७६–२०७७ को वावर्पक प्रसतवेदन” र “राविय
समावेशी

आयोगको

आसथपक

वर्प २०७६–२०७७

प्रसतवेदन” र्ेश गररयो ।

3

को

वावर्पक

सोही

ददन

ववकास

तथा

प्रववसध

ससमसतका

सभार्सतलेः

“ववकास तथा प्रववसध ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, २०७७” र “नेर्ाल
इचन्िसनयररङ र्ररर्द् (र्वहलो सं शोधन) ववधेयक सम्बन्धी ससमसतको
प्रसतवेदन, २०७७” र्ेश भयो भने र्ूव प सदस्य नववन्रराि िोशी र
लक्ष्मी दे वी भण्डारीको सनधन भएकोमा शोकप्रस्ताव र्ाररत भयो ।



िैत २३ गतेको बैठकमा सम्माननीय सभामुखले प्रसतसनसध सभा सदस्य
श्री सानु चशवाको मृत्यु भई ररक्त स्थानमा श्री िानकी दे वी राम
ु एकोमा ससं गो सदन र
समानुर्ासतक सनवापिन प्रणालीबाट सनवापचित हुनभ
व्यचक्तगत तफपबाट हाददपक स्वागत गदै कायपकालको सफलताको
शुभकामना ददनुभयो ।
सोही बैठकमा मा. र्रराि मन्री श्री प्रददर् कुमार ञानवालीले
ुप ाचस्थत
सम्माननीय रािर्सतबाट हालै भएको बंगलादे श भ्रमण, दािल
महाकाली नदीमा सुरक्षा वालको सनमापण कायपमा भारतीय र्क्षले दुई
दे शको सीमा समिेर सनमापण गरे को सम्बन्धमा अध्ययन टोली गठन
भएको, म्यानमारमा ववकससत घटनाक्रमको सन्दभपमा सरकारले सोही
ददन प्रेस नोट िारी गरे को, लोकतन्र र र्ररवतपनका लासग योगदान
गनुह
प न
ु े योद्धाहरुको वववरण अद्यावसधक गररने, सरकारले ववश्वासको
मत

सलनुर्ने

अवस्था

नरहेको

लगायत

ववर्यहरुमा

सावपिसनक

महत्वको वक्तव्य ददनुभयो ।
सोही बैठकमा मा. स्वास् य तथा िनसं खया मन्री श्री
हृदयेश सरर्ाठीले कोसभड–१९ को रोकथामका लासग सरकारले
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गरे का कायप र खोर् कायपक्रम सञ्चालन गने ववर्यमा सावपिसनक
महत्वको वक्तव्य ददनुभयो ।
सोही बैठकमा मा. कानुन न्याय तथा सं सदीय मासमला
मन्री

श्री

आयोगको

सललानाथ
तीसौं

श्रे ष्ठले

वावर्पक

“अचखतयार

प्रसतवेदन

आ.

दुरुर्योग
व.

अनुसन्धान

२०७६/२०७७”,

सावपिसनक लेखा ससमसतका मा. सभार्सत श्री भरत कुमार शाहले
“सावपिसनक लेखा ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, २०७७” र राज्य
व्यवस्था तथा सुशासन ससमसतका मा. सभार्सत श्री शशी श्रे ष्ठले
“सनिामसत सेवा ववधेयक सम्बन्धी ससमसतको प्रसतवेदन, २०७७” र्ेश
गनुभ
प यो।



िैत २६ गतेको बैठकमा प्रसतसनसध सभामा नेकर्ा (माओवादी केन्र)
बाट प्रत्यक्ष सनवापचित सदस्यहरु मा. श्री टोर्बहादुर रायमाझी,

मा.

श्री लेखराि भट्ट, मा. श्री प्रभ ु साह र मा. श्री गौरीशंकर िौधरीले
अन्य दलको रािनैसतक गसतववसधमा सं लग्न भै दल त्याग गरे को भनी
सं घीय

सं सद

सचिवालयमा

सम्बचन्धत

दलले

सूिना

ददएकोले

उचल्लचखत माननीय सदस्यहरुको प्रसतसनसध सभा सदस्य र्द ररक्त
भएको व्यहोरा सभालाई िानकारी गराइयो ।
सोही ददन मा. कानुन, न्याय तथा संसदीय मासमला मन्री श्री
सललानाथ श्रे ष्ठले “मधेशी आयोगको दोस्रो वावर्पक प्रसतवेदन आसथपक
वर्प २०७६/०७७” र “थारु आयोग, नेर्ालको दोस्रो वावर्पक
प्रसतवेदन आसथपक वर्प २०७६/०७७” र्ेश गनुभ
प यो ।
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सोही ददन रावियसभाका र्ूव प सदस्य ऐश्वयपलाल प्रधानाङ्गको
सनधन भएकोमा शोक प्रस्ताव र्ाररत गररयो ।



२०७७ िैत ३० गतेको बैठकमा प्रसतसनसध सभा कायपव्यवस्था
र्रामशप ससमसतमा १४ िना मा. सदस्यहरु मनोनयन गरे को िानकारी
गराइयो ।
सोही बैठकमो प्रसतसनसध सभा सनयमावली, २०७५ को सनयम
१७२ बमोचिम गदठत प्रसतसनसध सभा अन्तगपतको ववसभन्न १० वटा
ससमसतहरुमा २७ िना मा. सदस्यहरुको नाम थर् तथा हेरफेर
गररयो । सोही बैठकमा

मा. कानुन, न्याय तथा सं सदीय मासमला

मन्री श्री सललानाथ श्रे ष्ठले

“राविय सूिना आयोगको वावर्पक

प्रसतवेदन २०७६-२०७७” र्ेश गनुभ
प यो।



यसै अवसधका बै ठकहरुमा शून्य र ववशेर् समयमा समसामवयक
ववर्यहरुमा मा. सदस्यहरुबाट सरकारको ध्यानाकर्पण गराइएकोमा
केही मन्रीहरुले सो ववर्यमा स्र्ष्ट र्ानुभ
प एको सथयो ।

राविय सभा
राविय सभाको सातौं असधवेशन २०७७/०९/२६ मा अन्त
भएको र आठौं असधवेशन २०७८/०३/१७ मा शुरु भएकोले २०७७
माघदे चख िैतको बीिमा सभाका उल्लेखय गसतववसधहरु हुन सकेनन् ।
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सं सदीय ससमसतका कामकारवाही
सं घीय

सं सदका

दुवै

सभा

अन्तगपत

रहेका

१६

वटा

ससमसतहरूमध्ये प्रकाशन ससमसतमा प्राप्त भएका तर्ससल बमोचिमका
ससमसतका समसत 2077 माघदे चख िैत मसान्तसम्मका गसतववसधहरुलाई
यस दर्पणमा समावेश गररएको छ ।

प्रसतसनसध सभा अन्तगपतका ससमसतहरु
प्रसतसनसध सभामा १0 वटा ववर्यगत ससमसतहरू रहेका छन् ।
ती ससमसतहरुका कामकारवाही, सनणपय तथा सनदे शनहरू क्रमश: प्रस्तुत
गररएको

छ ।

१. अथप ससमसत
समसत २०७७/१2/0८ गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



ववसनयोिन ववधेयकका ससद्धान्त र प्राथसमकता सदनमा र्ेश हुन ु र्ूव प नै
अथप ससमसतले बिेट तिुम
प ा, कायापन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा
दे चखएका समस्याहरुका सम्बन्धमा नीसतगत सुधारमा असर र्ने गरी
काम गनप सनदे शन/सुझावहरु नेर्ाल सरकारलाई ददनुर्ने दे चखएकोले
र्ूव प बिेट छलफल गने सनणपय भएको सथयो।
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समसत २०७७/१2/12 गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



ससमसतमा

छलफलको

क्रममा

रहेको

बीमा

सम्बन्धी कानूनलाई

सं शोधन र एकीकरण गनप बनेको ववधेयकमासथ दफावार छलफल
भएको सथयो।
समसत २०७७/१2/30 गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



आगामी

आ.व.को

बिेटको

सम्बन्धमा

ववञानहरुसँग

अन्तरवक्रया

कायपक्रम सम्र्न्न भएको सथयो।
समसत २०७७/१2/31 गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



िालु आ.व.को

बिेट

कायापन्वयन

र

आगामी

आ.व.को

बिेट

सनमापणका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारवाही, बिेटको सोि,
प्राथसमकता,

स्रोत

अनुमान

कायापन्वयनलाई

प्रभावकारी

ववर्यमा

मन्रालय,

अथप

र
बनाउन

राविय

बिेट

सससलङ

िाल्नुर्ने
योिना

साथै

कदम

आयोग

बिेट

लगायतका
र

महालेखा

सनयन्रकसँग छलफल भएको सथयो।

२. अन्तरापविय सम्बन्ध ससमसत
समसत २०७७/११/२८ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



सात प्रदे शका र्यपटकीय गन्तव्यहरुका सम्बन्धमा छलफल भयो ।सो
क्रममा ससमसतका माननीय सदस्यहरुले ववद्यमान र्यपटन नीसतमा
समयानुकूल सुधार एवं र्ररमािपन गनुर्
प ने, नेर्ाली ववशेर्तायुक्त र्यपटन
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नीसत, स्थानीय आवश्यकता र मौसलकतामा आधाररत रहेर सातै
प्रदे शमा समानुर्ासतक तवरले र्यपटकीय गन्तव्य एवं र्ूवापधारहरुको
स्थार्ना र ववकास गनुर्प ने, आसत यता, र्यपटन शुल्क र सुरक्षा प्रबन्ध
लगायतका कुराहरु सरकारी नीसतमा समावेश गनुर्
प ने, खाना/सडक
महोत्सव, साँस्कृसतक महोत्सव िस्ता कायपक्रमहरुको आयोिना र
ववकास गनुर्
प ने, आन्तररक र्यपटन प्रवद्धपनमा िोड ददनुर्ने एवं सोका
लासग प्याकेि घोर्णा गनुर्
प ने, मुचक्तनाथ क्षेरका सम्बन्धमा ववकास
कोर् वा ससमसतको स्थार्ना गनुर्प ने, ससमसतबाट दे शका ववसभन्न भागमा
रहेका र्यपटकीय गन्तव्यहरु, ववमानस्थलहरु तथा सीमा क्षेरको
स्थलगत अध्ययन अवलोकन गनुर्प ने, ववद्यमान र्यपटन तथा नागररक
उड्डयनको अवस्थाका सम्बन्धमा मन्रालय लगायतका सम्बचन्धत
सरोकारवालासँग छलफल गनुर्
प ने लगायतका राय तथा सुझावहरु
व्यक्त गनुभ
प एको सथयो ।

समसत २०७७/१२/१२ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:र्ुराताचत्वक,

र्यपटकीय

तथा

साँस्कृसतक

क्षेर

एवं

ववववध

ववर्यका सम्बन्धमा छलफल भई दे हाय बमोचिमका सनणपयहरु भए:



सं स्कृसत, र्यपटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालयसँग हाल नेर्ालमा
रहेका र्यपटकीय गन्तव्यहरुको



अद्यावसधक वववरण माग गने ,

काठमाडौंचस्थत सरभ ुवन अन्तरापचट्िय ववमानस्थल, भैरहवाचस्थत गौतम
बुद्ध

अन्तरापचट्िय

ववमानस्थल

र

कास्कीचस्थत

र्ोखरा

क्षेरीय

अन्तरापचट्िय ववमानस्थलको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गने ,
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अन्तरापचट्िय/ववर्यगत
ववञानहरुसँग

क्षेर

हेन प

गदठत

छलफल/अन्तवक्रपयामाफपत

डेस्कले
सूिना,

सरोकारवाला/
िानकारी

सलई

ससमसतलाई सोको िानकारी ददने र आवश्यक कायापन्वयनका लासग
ससफाररस गने,



नेर्ालको प्रमुख र्यपटकीय गन्तव्यको रुर्मा रहेका मुग ु चिल्लामा
अवचस्थत रारा ताल र बददपया चिल्लामा अवचस्थत बददपया राचट्िय
सनकुञ्जको यही २०७७ साल िैर १४–१७ गतेसम्म ४ ददने
स्थलगत अवलोकन भ्रमण गने ।



कोसभड-१९ को खोर्को सहि आयातको लासग आवश्यक र्हल गनप
र्रराट्ि मन्रालयलाई सनदे शन ददने ।

३. उद्योग तथा वाचणज्य र श्रम तथा उर्भोक्ता वहत ससमसत
समसत 2077/11/25 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



आिको बैठकमा बिार अनुगमन उर्ससमसतका सं योिक माननीय
प्रकाश रसाईली (स्नेही) बाट उक्त उर्ससमसतको प्रसतवेदन र्ेश गने
कायप भयो र ववद्यमान समयमा दै सनक उर्भोग्य बस्तु

र सनमापण

सामाग्री लगायतको बिार मूल्यमा सनरन्तर र अप्रत्याससत बृवद्ध
भईरहेको

सम्बन्धमा

स्थलगत

अनुगमन

गनुर्
प ने

भएकोले

उक्त

उर्ससमसतको म्याद आिको समसतले 3 मवहना थर् गने। स्थलगत
अनुगमन गने समसत र कायपक्रम उर्ससमसतको बैठकले सनधापरण गरे
बमोचिम हुनेछ।
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अवर्लाईफ ईन्टरनेशनल प्रा.सल.बाट बस्तुको प्रत्यक्ष सबक्रीका लासग
इिाित ददने सम्बन्धमा प्राप्त उिुरी सम्बन्धी सनवेदनको ववर्यमा
ससमसतको आगामी कुनै बैठकमा सम्बचन्धत उिुरीकताप सनवेदकहरु
समेतलाई बैठकमा बोलाई थर् छलफल गने।



यस ससमसतको समसत 2077 मंससर 30 मा गठन भएको भक्तर्ुर
औद्योसगक क्षेर प्रदुर्ण सनयन्रण र वैदेचशक रोिगारीको समस्या
अध्ययन उर्ससमसतले आफ्नो कायप 2077 साल र्ुर् 5 गते प्रसतसनसध
सभा

ववघटनको

सनणपयले

सम्र्न्न

गनप

नसकेकोले

उल्लेचखत

उर्ससमसतको म्याद क्रमशः 1 मवहना र 3 मवहना थर् गने।
समसत 2077/11/28 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन ससमसतको आगामी बस्ने बैठकमा छलफल
गने।



बिार अनुगमन उर्ससमसतका सं योिक माननीय प्रकाश रसाईली
(स्नेही) द्वारा यस ससमसतमा समसत 2077 फागुन 25 गते र्ेश
भएको बिार अनुगमन उर्ससमसतको प्रसतवेदन, 2077 ससमसतबाट
र्ाररत गरी सम्बचन्धत सनकायमा कायापन्वयनको लासग र्ठाउने।



उद्योग, वाचणज्य तथा आर्ूसतप मन्रालयले वैदेचशक लगानी तथा प्रववसध
हस्तान्तरण ऐन, 2075 को दफा 2(3) अन्तगपतको अनुसूिी
सं शोधन गरी कृवर्मा वैदेचशक लगानी खुला गने सनणपय ववरुद्ध दताप
भएको

सनवेदन

मासथ

सं घर्प ससमसतका

11

र्दासधकारीसँग

ससमसतमा

छलफल

गररयो।

यस

ववर्यमा

सम्बचन्धत

सनकायका

र्दासधकारीहरुसँग ससमसतको आगामी बैठकमा छलफल गने।



वस्तुको प्रत्यक्ष सबक्री सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गनपका लासग
आवश्यक भौसतक सं रिना र सम्र्ूण प कानूनी प्रवक्रया र्ूरा गरी दतापको
लासग सनवेदन ददएकोमा वाचणज्य ववभागबाट ईिाित नददएको भनी
ववसभन्न 7 वटा कम्र्नीहरुले यस ससमसतका ददएको सनवेदनको
सम्बन्धमा सम्बचन्धत सनवेदनकतापहरुसँग छलफल भयो। वस्तुको
प्रत्यक्ष सबक्रीको अध्ययन गनप यस अचघ गठन भई प्रसतवेदन समेत
र्ेश गरे को बस्तुको प्रत्यक्ष सबक्री अध्ययन उर्ससमसत, 2077 का
सं योिक माननीय सोम प्रसाद र्ाण्डेले उक्त ववर्यका सम्बन्धमा
अध्ययन गरी ससमसतको अको बैठकमा आवश्यक राय सुझाव र्ेश
गने।

समसत 2077/1२/05 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



वस्तुको प्रत्यक्ष सबक्री सम्बन्धी अध्ययन उर्ससमसतको प्रसतवेदन
अनुसार सनदे चशका र कायपववसध बनाई लागू गनप ससमसतले गरे को
ससफाररस हालसम्म र्सन कायापन्वयन नगररएकोले वस्तुको प्रत्यक्ष
सबक्री (व्यवस्थार्न तथा सनयमन) गने ऐन 2074 तथा सनयमावली
2076 सँग नबाचझने गरी आिको समसतले 35 ददन सभर सनदे चशका
र

कायपववसध

बनाई

कायापन्वयनमा

गराउने।
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ल्याई

ससमसतलाई

िानकारी



वस्तुको प्रत्यक्ष सबक्री सम्बन्धी व्यवसाय सं िालन गनप सं स्थागत
सं रिना बनाई सम्र्ूण प कानूनी प्रवक्रया र्ूरा गरे का सबै कम्र्नीहरुलाई
इिाित ददन ससमसतको समसत 2077 असोि 9 गते

बैठकले गरे को

ससफाररस हालसम्म कायापन्वयन नभएकोले कानूनी प्रवक्रया र्ूरा गरे का
सबै कम्र्नीहरुलाई वस्तुको प्रत्यक्ष सबक्री सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन
गनप आिका समसतदे चख नै लागू हुने गरी 7 (सात) ददन सभर इिाित
र्र (license) िारी गरी ससमसतलाई िानकारी गराउने ।



र्साप चिल्लामा रहेका उद्योगहरुबाट उत्सिपन भएको फोहोरमैलाबाट
ससससपया नालामा भएको प्रदुर्ण र िगदम्बा चस्टल उद्योगबाट सनट्कने
ध्वनी प्रदुर्णले गदाप स्थानीयबासी र उद्योगीहरुबीि भएको झडर्का
सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी ससमसत समक्ष राय सुझाव सवहतको
प्रसतवेदन र्ेश गनप दे हाय बमोचिमको अनुगमन ससमसत गठन गने।
मा. दे वेन्र र्ौडेल

- सं योिक

मा. भीमसेन दास प्रधान

- सदस्य

मा. सुिता र्ररयार

- सदस्य

मा. प्रमोद शाह

मा. मायादे वी न्यौर्ाने

- सदस्य

- सदस्य

समसत 2077/11/28 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन ससमसतको आगामी बस्ने बैठकमा छलफल
गने।



बिार अनुगमन उर्ससमसतका सं योिक माननीय प्रकाश रसाईली
(स्नेही) द्वारा यस ससमसतमा समसत 2077 फागुन 25 गते र्ेश
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भएको बिार अनुगमन उर्ससमसतको प्रसतवेदन, 2077 ससमसतबाट
र्ाररत गरी सम्बचन्धत सनकायमा कायापन्वयनको लासग र्ठाउने।



उद्योग, वाचणज्य तथा आर्ूसतप मन्रालयले वैदेचशक लगानी तथा प्रववसध
हस्तान्तरण ऐन, 2075 को दफा 2(3) अन्तगपतको अनुसूिी
सं शोधन गरी कृवर्मा वैदेचशक लगानी खुला गने सनणपय ववरुद्ध दताप
भएको
छलफल

सनवेदन

मासथ

गररयो।

सं घर्प ससमसतका
यस

ववर्यमा

र्दासधकारीसँग

ससमसतमा

सम्बचन्धत

सनकायका

र्दासधकारीहरुसँग ससमसतको आगामी बैठकमा छलफल गने।



वस्तुको प्रत्यक्ष सबक्री सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गनपका लासग
आवश्यक भौसतक सं रिना र सम्र्ूण प कानूनी प्रवक्रयार्ूरा गरी दतापको
लासग सनवेदन ददएकोमा वाचणज्य ववभागबाट ईिाित नददएको भनी
ववसभन्न 7 वटा कम्र्नीहरुले यस ससमसतका ददएको सनवेदनको
सम्बन्धमा सम्बचन्धत सनवेदनकतापहरुसँग छलफल भयो। वस्तुको
प्रत्यक्ष सबक्रीको अध्ययन गनप यस अचघ गठन भई प्रसतवेदन समेत
र्ेश गरे को बस्तुको प्रत्यक्ष सबक्री अध्ययन उर्ससमसत, 2077 का
सं योिक माननीय सोम प्रसाद र्ाण्डेले उक्त ववर्यका सम्बन्धमा
अध्ययन गरी ससमसतको अको बै ठकमा आवश्यक राय सुझाव र्ेश
गने।
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४. कानून, न्याय तथा मानव असधकार ससमसत
समसत २०७७।१२।०६ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मासमला मन्री श्री सललाबहादुर
श्रे ष्ठलाई स्वागत गररयो । यस बैठकमा िातीय तथा अन्य सामाचिक
छु वाछु त र भेदभाव (कसुर र सिाय) ऐन, २०६८ को ववधायनोत्तर
अवस्थाको र्रीक्षण सम्बन्धमा ववञानबाट मस्यौदा प्रसतवेदन प्रस्तुत
भयो।

समसत २०७७।१२।११ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:िातीय तथा अन्य सामाचिक छु वाछु त र भेदभाव (कसुर र
सिाय) ऐन, २०६८ सम्बन्धमा ववञानबाट ससमसतमा प्रस्तुत मस्यौदा
प्रसतवेदनमासथ व्यार्क छलफल गररयो । छलफलका क्रममा माननीय
सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई एकीकृत गरी सवपसम्मत रुर्मा
र्ाररत गररयो ।



िातीय तथा अन्य सामाचिक छु वाछु त र भेदभाव (कसुर र सिाय)
ऐन, २०६८ को शीर्पक एवम् दफा ७ को खण्ड (१) को (क) मा
रहेको सिायको प्रावधान नेर्ाल रािर्र तथा नेर्ाल कानून आयोगको
वेभसाइटमा फरक फरक दे चखएकोले सो सम्बन्धी सबै प्रकाशन र
वेभसाइट (एर् समेत) मा एकरुर्ता कायम गनप कानून वकताब
व्यवस्था ससमसतको र्सछल्लो प्रकाशनमा व्यवस्था भए बमोचिम समलान
गनप नेर्ाल सरकार, कानून न्याय तथा सं सदीय मासमला मन्रालयलाई
सनदे श गररयो ।
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दे शका सतहत्तरै चिल्ला प्रहरी कायापलयमा दसलत सम्बद्ध घटनाका
सम्बन्धमा उिुरी सलन, छानसबन गनप, र्ीसडतलाई सं रक्षण र सहयोग
गनप तथा र्ीडकलाई सिाय ददलाउन कचम्तमा प्रहरी सनरीक्षकको
नेतत्ृ व रहने गरी दसलतइकाई (सेल) गठन गनप नेर्ाल सरकार गृह
मन्रालयलाई

ससमसतले

समसत

२०७७।०२।२०

गते

ददएको

सनदे शनको कायापन्वयनको प्रगसत अवस्था ५ ददन सभर ससमसतमा
उर्लब्ध गराउन सनदे श गररयो ।
समसत २०७७ िैर १६ दे खी २१ गते सम्म कणापली प्रदे श
अन्तगपतका

चिल्लाहरुको

कारागार

अनुगमन

उर्ससमसतले

कणापली

प्रदे शअन्तगपत सुखेत, मुग ु र िुम्ला चिल्लाको कारागारको अनुगमन
सम्र्न्न गरे को छ ।
५. कृवर् सहकारी तथा प्राकृसतक श्रोत ससमसत



ससमसतले

राविय

गौरवको

आयोिनाको

रुर्मा

सं िासलत

अर्र

तामाकोशी हाइड्रोर्ावर आयोिनाको समसत २०७७ साल िैर १४
गतेदेचख ऐ. १७ गतेसम्म आयोिनाको बाँध स्थल, सुरुङ मागप तथा
र्ावर हाउसको स्थलगत अनुगमन गरी आयोिनाको प्रारम्भ अवधी,
सम्र्न्न हुन ु र्ने समय, प्रस्ताववत लागत, हालसम्म भएको खिप
लगायत आयोिनाका व्यवस्थार्कीय र्क्षका वारे मा आयोिनासँग
सम्वचन्धत सरोकारवालाहरुसँग अन्तरवक्रया सम्र्न्न गयो। स्थलगत
अवलोकन कायपदलमा दे हायको सहभासगता रहेको सथयो:-
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मा. र्ूणक
प ु मारी सुवेदी

- सभार्सत

मा. घनश्याम खसतवडा

- सदस्य

मा. दलबहादुर राना

- सदस्य

मा. र्ोल्दे न छोर्ाङ गुरुङ

- सदस्य

मा. भ ुर्ेन्रबहादुर थार्ा

- सदस्य

मा. भ ुसमप्रसाद सरर्ाठी

- सदस्य

मा. रािबहादुर बुढाक्षेरी

- सदस्य

मा. शान्तीमाया तामाङ र्ाख्रीन - सदस्य



मा. सत्यनारायण शमाप खनाल

- सदस्य

श्री उदयकुमार भण्डारी

- ससमसत सचिव

श्री अनन्तप्रसाद कोईराला

- कम्प्यूटर असधकृत

ससमसतको समसत २०७७।१२।१२ को बैठकवाट भूसम सम्बन्धी
समस्या

समाधान

आयोगको

कामको

अनुगमन

गनप

माननीय

रािबहादुर वुढाक्षेरीको सं योिकत्वमा दे हायका माननीय सदस्यहरु
रहनु भएको उर्ससमसत गठन गने सनणपय भएको।
उर्ससमसतमा रहनु हुने सदस्यहरु
मा. रािबहादुर बुढाक्षेरी – सं योिक
मा. शान्तीमाया तामाङ र्ाचख्रन - सदस्य
मा. सत्य नारायण शमाप खनाल - सदस्य
मा. दलबहादुर राना -

आमचन्रत सदस्य
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प्रदे शगत रुर्मा थर् सदस्य
मा. घनश्याम खसतवडा – सदस्य ( प्रदे श नं.1)
मा. िन्रकान्त िौधरी – सदस्य (प्रदे श नं. 2)
मा. भ ुर्ेन्रबहादुर थार्ा – सदस्य (गण्डकी प्रदे श)



ससमसतको समसत २०७७।१२।१९ गतेको वैठकबाट वहमाली राविय
सनकुञ्ज तथा सं रक्षण क्षेरमा समुदायमा आधाररत वन्यिन्तु तथा
वातावरण सं रक्षण सम्वन्धी कायपक्रम लागु भएको कञ्चनिंघा सं रक्षण
क्षेर (KCAP) को २०७८ साल वैशाख मवहनाको दोस्रो साता WWF
Nepal को प्राववसधक सहयोगमा स्थलगत अवलोकन गने सनणपय
भएको।
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६. मवहला तथा सामाचिक ससमसत
समसत २०७७।११।२६ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



प्रसतसनसध सभा, मवहला तथा सामाचिक ससमसत सदस्य माननीय श्री
सूय प बहादुर के.सी. को

६३

वर्पको उमेरमा समसत २०७७ कासतपक

१७ मा असामवयक सनधन भएकोमा ससमसतबाट शोक प्रस्ताव र्ाररत
गररएको ।
समसत २०७७।१२।०२ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



ससमसतको कायपक्षेर अन्तगपत रहेका सामाचिक रुर्मा सं वेदनचशल
मासनएका

मवहला,

बालबासलका,

ज्येष्ठ

नागररक,

अर्ाङ्ग

तथा

वर्छसडएको क्षेरको ववसभन्न माध्यमबाट ससमसतले र्ाइरहेको िानकारी
तथा

त्यस्ता

स्थलगतरुर्मा

क्षेरमा

रहेका

अध्ययन

तथा

समस्याहरुको
मूल्याङ्कन

यथाथप

अवस्थाको

हुन ु ससमसतले

अवश्यक

दे चखएको, यस्तो अध्ययन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गदाप प्रदे श सभाका
सम्बचन्धत

ससमसत

मचन्रर्ररर्द्को

सदस्यहरु

कायापलय

एवं

लगायत

प्रदे शका
अन्य

मुखयमन्री

सम्बद्ध

एवं

मन्रालयको

र्दासधकारीहरुसँग छलफल, अन्तवक्रपया गनुप र स्थलगतरुर्मा समेत
भ्रमण गरी सामाचिक अवस्थाहरु एवं ववद्यमान कानून र्ररर्ालनाको
अवस्थाको समेत अध्ययन गनप आवश्यक भएकाले प्रवक्रया तत्काल
अचघ बढाउने सनणपय गररएको।
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समसत २०७७।१२।२४ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:आगामी वर्पको लासग वावर्पक कायपक्रम तयार गदाप हरे क
कायपक्रमको लासग कायपसम्र्ादन गने ढाँिा , ववद्यमान सं रिनाको अवस्था,
कानूनी तथा नीसतगत र्क्षहरुको र्ूव प ववश्लेर्ण सवहतको र्ूव प तयारी
असनवायपरुर्मा गनप, गराउन मवहला, बालबासलका तथा ज्येष्ठ नागररक
मन्रालयलाई सनदे श ।



स्वीकृत

प्रत्येक

कायपक्रम

कायापन्वयन

र्श्चात

प्राप्त

र्ररमाण

असनवायपरुर्मा मार्न गनप र सोको प्रसतवेदन असनवायपरुर्ले सावपिसनक
गनप मवहला, बालबासलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयलाई सनदे श ।



मन्रालयको हालसम्मको र्ुँिीगत एवं कायपक्रमगत खिप धेरै नै न्यू न
दे चखएकोले सुधार गनप, अर्ेक्षाकृत खिप हुन नसक्नुमा सं रिनागत,
समन्वयगत एवं कायपववसधगत समस्या दे चखएको र ती समस्याहरुलाई
यथाशीघ्र समाधान गनप, कायापन्वयनमा रहेका कायपक्रमहरुको सनयसमत
अनुगमन,

मूल्याङ्कन

एवं

र्ृष्ठर्ोर्ण

गनप

समेत

ससमसत

मवहला,

बालबासलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयलाई सनदे श ।
समसत २०७७।१२।२५ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



यस

ससमसतका

माननीय

सदस्यहरु

एवं

ससमसत

सचिवालयका

कमपिारीहरु समेतको एक टोलीले समसत २०७७ साल असोि १ गते
काठमाडौँ चिल्लाको नक्साल चस्थत नेर्ाल बाल सँगठन र समसत
२०७७ साल असोि ४ गते काठमाडौँ चिल्लाको ससफल चस्थत बाल
सं रक्षण गृहमा गरे को स्थलगत भ्रमणमा दे चखएका ववर्यवस्तु समावेश
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गरी तयार गररएको “नेर्ाल बाल सँगठनको स्थलगत भ्रमण प्रसतवेदन,
२०७७” मासथ ससमसतको आिको वैठकमा छलफल भई र्ररमािपन
सवहत

सवपसम्मसतले

कायापन्वयनका

र्ाररत

लासग

गरी

सम्बचन्धत

उक्त

प्रसतवेदन

सनकायहरुमा

आवश्यक

र्ठाउने

सनणपय

गररएको।
;

७. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन ससमसत
समसत २०७७।१2।22 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:कारागार सम्बन्धी कानुनलाई सं शोधन र एकीकरण गनप बनेको
ववधेयकमासथ छलफल भयो । उक्त बैठकमा र्सछल्लो समय बाँके,
ु लगायत दे शका ववसभन्न चिल्लाहरुमा भएको भीर्ण
िुम्ला, ताप्लेिङ
आगलागीको

कारण

ठू लो

सं खयामा

भौसतक

सम्र्त्तीको

क्षसत

भई

िनिीवन प्रभाववत बनेको सन्दभपमा नेर्ाल सरकार, गृह मन्रालयलाई
दे हाय बमोचिमको सनदे शन ददने सनणपय भयो : "ववर्द् व्यवस्थार्न सम्बन्धमा यसअचघ ववसभन्न समसतहरुमा
ससमसतले ददएका सनदे शनहरुको कडाइका साथ कायापन्वयन
गने गराउने,
ु लगायत मुलक
ु को ववसभन्न स्थानमा
 बाँके, िुम्ला, ताप्लेिङ
आगलागीबाट प्रभाववत व्यचक्तहरुलाई तत्काल उद्दार, राहत,
घाइतेहरुको

सन:शुल्क

और्धोर्िार

वासस्थानको व्यवस्था समलाउने,
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एवम्

अस्थायी

 प्रभाववत व्यचक्तहरुलाई दै सनक िीवन सञ्चालनको लासग
अत्यावश्यक उर्भोग्य सामाग्रीहरु तत्काल उर्लब्ध गराउने,
ु मा अझै आगलागीको सम्भावना रहेको र यसले
 मुलक
िनधनको

व्यार्क

सनकायहरुलाई

क्षसत

आगलागी

र्ुग्न

सक्ने

सनयन्रणको

हुँदा

सम्बचन्धत

लासग

आवश्यक

साधन स्रोत सवहत र्ूवत
प यारी अवस्थामा राखन आवश्यक
व्यवस्था समलाउने,
 प्रभाववत व्यचक्तहरुको सुरचक्षत वासस्थानको लासग सम्बचन्धत
सनकायहरुसँग

आवश्यक

समन्वय

गरी

प्रभावकारी

कायपक्रमहरु सञ्िालन गने गराउने,
 आगलागी

िस्ता

ववर्द्को

बालबासलकाहरुमासथ

हुन

समयमा

सक्ने

मवहला

सम्भाववत

एवम्

दुव्यपवहार,

बलात्कार लगायतका घटनाहरुप्रसत सिक रही भरर्दो
सुरक्षाको प्रबन्ध समलाउने,
 भववट्यमा हुन सक्ने आगलागीका सम्भाववत घटनाहरुको
रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लासग उच्ि सतकपताका साथ
आवश्यक सावधानी अर्नाउने ।"
ससमसतबाट र्ाररत हुन बाँकी ववधेयक
ससमसतमा हालसम्म प्राप्त भएका ववधेयकहरुमध्ये समसत 2077
िैर मसान्तसम्मको अवसधमा "कारागार सम्बन्धी कानुनलाई सं शोधन र
एकीकरण गनप बनेको ववधेयक" को प्रसतवेदन ससमसतबाट र्ाररत हुन
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बाँकी छ । यस अवसधसम्म उक्त ववधेयकको सम्बन्धमा दफावार
छलफल सम्र्न्न भई प्रसतवेदन लेखनको कायप अचन्तम िरणमा र्ुगेको
छ ।
उर्ससमसतको बैठक सम्बन्धी वववरण
समसत 2077 साउन 14 गते बसेको ससमसतको 208 औ ँ
बैठकमा सं वैधासनक आयोगहरुको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसत
गठन गने सम्बन्धमा ससमसत अन्तगपतका दे हायका उर्ससमसतहरु गठन
भएको सथयो :1. अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन
अध्ययन उर्ससमसत,
2. सनवापिन आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसत र
3. लोक सेवा आयोगको बावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसत ।
समसत 2077 माघ 1 गते दे चख िैर मसान्तसम्मको अवसधमा
अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन
उर्ससमसतको 3 (तीन), सनवापिन आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन
उर्ससमसतको 1 (एक) र लोक सेवा आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन
अध्ययन उर्ससमसतको १ (एक) वटा बैठक सम्र्न्न भयो ।
उचल्लचखत उर्ससमसतहरु मध्ये लोक सेवा आयोगको वावर्पक
प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसतले उर्ससमसतको समसत 2077 िैर 8 गते
बसेको 18 औ ँ बैठकबाट अध्ययन प्रसतवेदन र्ाररत गरी समसत 2077
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िैर 9 गते ससमसत समक्ष उक्त प्रसतवेदन र्ेश गरे को सथयो । अन्य दुई
उर्ससमसतहरुको अध्ययन प्रसतवेदन लेखन कायप अचन्तम िरणमा र्ुगेको
छ ।
८. ववकास तथा प्रववसध ससमसत
समसत २०७७/१२/04 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:ससमसतको आन्तररक बैठकमा ससमसतको कायपक्षेरसँग सम्बचन्धत
ववसभन्न ववर्यहरुमा छलफल भई

प्राथसमकताका आधारमा आगामी

बैठकहरुमा दे हायका एिेण्डाहरुमा छलफल गने सनणपय भयो ।
(१)

काठमाडौँ-तराई/मधेश रतमागप
(Express
ु

way)

को

हालसम्मको प्रगसत
(२) २०७७ र्ुस २ गते ससमसतबाट भएका सनदे शनहरुको

कायापन्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा भौसतक मन्रालयसँग
(३) मदन भण्डारी रािमागप
(४) मध्य र्हाडी रािमागपको मध्य र्चश्चम खण्ड सुखेत-अछाम-

ससमीकोट
(५) रे ल यातायात
(६) मेलम्िी खानेर्ानी आयोिना
(७) सम्बद्ध मन्रालयहरुको आगामी आ.व. को बिेट व्यवस्थार्न

तथा कायपक्रम तिुम
प ा
(८) रणनीसतक सडकहरु
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(९) राविय र्ुनसनपमापण प्रासधकरणको म्याद थर् र आगामी कायपयोिना
(१०) युवटसलटी कररडोर सनमापण
(११) सनमापणाधीन सं सद भवनको प्रगसत
(१२) शहरी ववकास मन्रालयबाट सनमापणाधीन/ प्रस्ताववत बावहरी

िक्रर्थ सडक आयोिना
(१३) सवारी िालक अनुमसत र्र
(१४) सेक्युररटी वप्रचन्टङ प्रेस
(१५) सडक सुरक्षा ।

समसत २०७७/१२/09 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:नेर्ाल
बलासधकृत,

सरकार

रक्षा

मन्रालयका

काठमाडौँ-तराई/मधेश

सचिव,

नेर्ाली

रतमागप
(Express
ु

way)

सेनाका
सडक

आयोिनाका प्रमुख र सम्वद्ध र्दासधकारीहरुसँग काठमाडौँ-तराई/मधेश
रतमागप
(Express way) सडक आयोिनाको हालसम्मको प्रगसतका
ु
सम्बन्धमा छलफल भई दे हाय बमोचिमको सनणपय भयो ।
1 काठमाडौँ-तराई/मधेश रतु मागप (Express way) आयोिनाको वतपमान
अवस्था, आयोिना सनमापणको गुणस्तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन,
आयोिनाको सनमापण कायप सनधापररत समयमा सम्र्न्न हुन सक्ने आधार
एवं आयोिना सनमापणका सन्दभपमा तत्काल दे चखएका समस्याहरु
अध्ययन गरी ती समस्याहरु समाधानका लासग सुझाव सवहतको
प्रसतवेदन दुई मवहना सभर ससमसतमा र्ेश गनप दे हायका माननीय सदस्य
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रहने गरी ''काठमाडौँ-तराई/मधेश रतु मागप आयोिना अध्ययन
उर्ससमसत'' गठन गने सनणपय भयो:मा. गणेश कुमार र्हाडी

-

सं योिक

मा. असनल कुमार झा

-

सदस्य

मा. ईन्दु कुमारी शमाप

-

सदस्य

मा. चिर्सछररङ लामा

-

सदस्य

मा. केदार ससग्दे ल

-

सदस्य

2 राविय गौरवका

आयोिना

अन्तगपतको

र्ुट्र्लाल (मध्य र्हाडी)

लोकमागपको र्चश्चम खण्डको उर्युक्त समयमा एक संसदीय टोली
गठन गरी स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गने र भ्रमण टोलीमा
रहनुहन
ु े माननीय सदस्यहरुको ियन सभार्सतले गने ।
समसत २०७७/१२/१1 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:बैठकमा सम्बचन्धत क्षेरका सं घीय सं सदका माननीय सदस्य.
प्रदे श

सभाका

माननीय

नगरर्ासलकाका प्रमुख
ववकास

ससमसतका

सदस्यहरु,

भक्तर्ुर

चिल्लाको

सुयवप वनायक

र असधकार सम्र्न्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत

आयोिना

प्रमुख

समेतको

उर्चस्थसतमा

हनुमन्ते

कोररडोरको हालसम्मको कायपप्रगसतर र कोररडोरको सनमापणका बारे मा
दे चखएका समस्याहरुका

सम्बन्धमा छलफल भई दे हाय बमोचिमको

सनणपय भयो ।
1 आयोिना र्ूव प तयारीका काम सम्र्न्न नगरी ठे क्का नलगाउन ससमसतले
यस अचघ नै नेर्ाल सरकारका सम्बद्ध मन्रालय तथा सनकायहरुलाई
26

सनदे शन ददई सवकएको ववर्यलाई र्ुन: स्मरण गराउँ दै आगामी ददनमा
सोही अनुसार प्रवक्रया र्ूरा गरे र मार आयोिनाको काम अचघ बढाउने
कायप कडाईका साथ कायापन्वयन गनप/गराउन ससमसत नेर्ाल सरकार
शहरी ववकास मन्रालयलाई सनदे श गदपछ।
2 भक्तर्ुरबाट काठमाडौँ उर्त्यकासभर प्रवेश गने सवारी यातायात र
मासनसको वहडडुललाई सहि तुल्याउन एवं नदी वकनार वरीर्री
हररयाली वातावरण कायम राख्ने उद्देश्यका साथ सनमापण भइरहेको
हनुमन्ते कोररडोर सनमापणको कायपमा उल्लेखय प्रगसत भएको दे चखएता
र्सन मध्यर्ुर सथमी नगरर्ासलकाको वडा नं. ३ र सुयवप वनायक
नगरर्ासलकाको वडा नं. २ का केही स्थानहरुमा िग्गा प्रासप्तको
सम्बन्धमा दे चखएको अवरोध हटाउन दुवै स्थानीय तह-मध्यर्ुर सथमी
र सूयवप वनायक नगरर्ासलका, चिल्ला प्रशासन कायापलय, सम्बद्ध
आयोिना र स्थानीय बाससन्दालगायतका सम्वद्ध सरोकारवाला सनकाय
तथा प्रसतसनसधहरुसँग तत्काल आवश्यक समन्वय गरी

समस्या

समाधान गनप ससमसत नेर्ाल सरकार, शहरी ववकास मन्रालयलाई
सनदे श गदपछ ।
3 हनुमन्ते कोररडोर सनमापणका क्रममा स्थानीय बाससन्दाहरुको िग्गा
समेत र्ने भएकोले प्रभाववत क्षेरका नागररकहरुको सम्र्सतको हकको
सं रक्षणको कायप िग्गा एकीकरण आयोिना माफपत सुसनचश्चत गरी सो
सडकको कायप सनधापररत समयमा सम्र्न्न गने वातावरण समलाउन
ससमसत नेर्ाल सरकार, शहरी ववकास मन्रालयलाई सनदे श गदपछ ।
4 कोररडोर सनमापण सम्बन्धमा

अन्य समस्याहरु

दे चखएमा

त्यसको

समाधानका लासग ससमसतले आवश्यक समन्वय र र्हल गनेछ ।
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समसत २०७७/१२/१३ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:ससमसतको आि बसेको बैठकमा नेर्ाल सरकार भौसतक र्ूवापधार
तथा

यातायात

मन्रालय,

सडक

ववभागका

महासनदे शक,

आयोिना

सनदे शनालय (ए.डी.बी.) का सनदे शक लगायत सम्बद्ध र्दासधकारीहरुको
उर्चस्थसतमा नारायणगड-बुटवल सडकको हालसम्मको कायप प्रगसत र
समस्याका सम्बन्धमा ववस्तृत छलफल भई दे हाय बमोचिमको सनणपय
भयो ।
1 र्ूव प र्चश्चम रािमागप नेर्ालको लाइफलाइन भएको र यस मागपबाट
ठू लो मारामा यारुहरु आवत िावत गने भएको हुँदा यस खण्ड
अन्तगपत

र्ने

आयोिनाको

सनमापणाधीन
काम

नारायणगढ

र्ूव प तयारी

ववना

बुटवल

अगासड

सडक

खण्ड

बढाइएको

कारण

आयोिना समयमा सम्र्न्न हुन नसक्दा यारुहरुले अनावश्यक रुर्मा
सास्ती व्यहोनुप र्रररहेकोले गुणस्तरीय रुर्मा तोवकएको समयमा
आयोिना सम्र्न्न हुने गरी कायप अगासड बढाउन ससमसत नेर्ाल
सरकार भौसतक र्ूवापधार तथा यातायात मन्रालयलाई सनदे श गदप छ।
2 नेर्ालमा सञ्चालन हुने गरे का कसतर्य सडक आयोिना तथा अन्य
भौसतक

र्ूवापधारका

आयोिनाहरुको

होसडपङबोडप

तथा

त्यस्ता

आयोिनाहरुको बारे मा लेचखएका डकुमेन्टहरुमा अं ग्रि
े ी भार्ा प्रयोग
हुने गरे को र्ाइएको हुँदा आयोिनाका बारे मा लेचखएका कागिात
(Document) हरु आम नागररकले स्र्ष्ट रुर्मा बुझ्ने गरी नेर्ाली
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भार्ामा र्सन लेखने व्यवस्था गनप/गराउन ससमसत नेर्ाल सरकार
भौसतक र्ूवापधार तथा यातायात मन्रालयलाई सनदे श गदपछ ।
3 नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको ससमसतका माननीय सदस्यहरुले
सनकट समयमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन गने र भ्रमण टोलीमा
रहनुहन
ु े माननीय सदस्यहरुको ियन सभार्सतले गने ।
4 र्ूवापधार

ववकास

सम्बन्धमा

आयोिना

ससमसतमा

तथा

ववववध

राविय

छलफल

गौरवका

अनुसार

आयोिनाका

नीसतगत

रुर्मा

सनट्कर्पमा र्ुग्न ववकासका उर्युक्त मोडलका बारे मा योिना आयोग,
र्ूवापधार ववञान र सम्बद्ध सनकायहरुसँग ससमसतले सनकट समयमा
कायपशाला गोष्ठी आयोिना गने सनणपय भयो ।
९. चशक्षा तथा स्वास् य ससमसत
समसत २०७७।११।१६ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:चशक्षा तथा स्वास् य ससमसतअन्तगपत गदठत कोसभड-१९ को
सम्बन्धमा

सरकारले

गरे का

कामकारवाहीको

अनुगमन गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी सनन्न
बमोचिमका सनणपयहरु भयो ।
1. उर्ससमसतको अनुगमन टोलीले दोस्रो िरणमा सातै प्रदे श (उर्त्यका
बाहेक) मा कोरोना भाईरस (कोसभड -१९) को सम्बन्धमा सरकारले
गरे का कामकारवाहीको अनुगमनको प्रारचम्भक प्रसतवेदनमा छलफल
गररयो ।
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2. कोरोना

भाईरस

२०७७।११।१८

(कोसभड-१९)
गते

स्वास् य

को

खोर्को

तथा

सम्बन्धमा

िनसं खया

समसत

मन्रालयका

सचिवलगायतका सम्बचन्धत र्दासधकारीहरुसँग छलफल गने,
समसत 2077/11/18 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:चशक्षा तथा स्वास् य ससमसत अन्तगपत गदठत कोसभड-19 को
सम्बन्धमा

सरकारले

गरे का

कामकारवाहीको

अनुगमन गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी सनन्न
बमोचिमका सनणपयहरु गररयो ।
1. कोरोना भाईरस (कोसभड-19) को खोर्का सम्बन्धमा स्वास् य तथा
िनसं खया मन्रालयका सचिव श्री लक्ष्मण अयापल, स्वास् य सेवा
ववभागका महासनदे शक डा. ददर्ेन्र रमण ससं ह र स्वास् य सेवा ववभाग
खोर् शाखा प्रमुख डा. झलक शमाप गौतमसँग छलफल गररयो ।
2. कोरोना भाईरस (कोसभड-19) को खोर् सलनको लासग आवश्यक
कागिातको

सम्बन्धमा

मन्रालयबाट

स्र्ष्ट

सूिना

प्रवाह

गनप

आवश्यक दे चखएकोले सम्बचन्धत मन्रालयको ध्यानाकर्पण गररयो ।
3. सवपसाधारण नागररकका लासग समसत 2077/11/23 गतेदेचख शुरु
हुने कोरोना भाईरस (कोसभड-19) को खोर् ववतरण कायपक्रमको
उर्ससमसतले अनुगमन गने ।
समसत 2077/12/10 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:चशक्षा तथा स्वास् य ससमसत अन्तगपत गदठत कोसभड-19 को
सम्बन्धमा

सरकारले

गरे का

कामकारवाहीको
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अनुगमन गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी सनन्न
बमोचिमका सनणपयहरु गररयो ।
1. कोरोना भाईरस (कोसभड-19) को सम्बन्धमा सरकारले गरे का
कामकारवाहीको अनुगमन गनप गदठत उर्ससमसतले तयार र्ारे को
प्रसतवेदन ससमसतको आगामी बैठकमा र्ेश गने ।
समसत 2077/12/11 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:सं घीय सं सद, चशक्षा तथा स्वास् य ससमसतको बैठक माननीय
सभार्सत ियर्ुरी घतीको सभार्सतत्वमा बसी दे हाय बमोचिमको सनणपय
गररयो ।
1. ससमसतको

आिको बैठकमा कोरोना भाईरस

(कोसभड-19) को

सम्बन्धमा सरकारले गरे का कामकारवाहीको अनुगमन गनप गदठत
उर्ससमसतका

सं योिक

माननीय

िीवनराम

श्रे ष्ठले

उर्ससमसतको

प्रसतवेदन ससमसतमा र्ेश गनुभ
प यो ।
समसत 2077/12/11 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:सं घीय सं सद, चशक्षा तथा स्वास् य ससमसतको बैठक माननीय
सभार्सत ियर्ुरी घतीको सभार्सतत्वमा बसी दे हाय बमोचिमको सनणपय
गररयो ।
1. ससमसतको

आिको बैठकमा कोरोना भाईरस

(कोसभड-19) को

सम्बन्धमा सरकारले गरे का कामकारवाहीको अनुगमन गनप गदठत
उर्ससमसतका सं योिक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठले 2077/12/11
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मा र्ेश गनुभ
प एको प्रसतवेदनमा ससमसतमा छलफल गरी र्ररमािपन
गररयो।
2. र्ररमािपनसवहतको उर्ससमसतको प्रसतवेदन ससमसतको आगामी बैठकमा
माननीय

स्वास् य

तथा

िनसं खया

मन्री

हृदयेश

सरर्ाठीलाई

हस्तान्तरण गने,
3. ससमसतको आगामी बैठकमा कोसभड-19 को सम्बन्धमा सरकारको
तयारी र खोर् सम्बन्धमा माननीय स्वास् य तथा िनसं खया मन्री
हृदयेश सरर्ाठीसँग छलफल गने,
समसत 2077/12/24 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:सं घीय सं सद, चशक्षा तथा स्वास् य ससमसतको बैठक माननीय
सभार्सत ियर्ुरी घतीको सभार्सतत्वमा बसी दे हाय बमोचिमको सनणपय
गररयो ।
1. ससमसतको

आिको बैठकमा कोरोना भाईरस

(कोसभड-19) को

सम्बन्धमा सरकारले गरे का कामकारवाहीको अनुगमन गनप गदठत
उर्ससमसतको प्रसतवेदनमा ससमसतमा छलफल गरी र्ररमािपनसवहतको
प्रसतवेदन माननीय स्वास् य तथा िनसं खया मन्री हृदयेश सरर्ाठीलाई
हस्तान्तरण गररयो ।
2. ससमसतले कोसभड-19 को सम्बन्धमा सरकारको तयारी र खोर्
सम्बन्धमा माननीय स्वास् य तथा िनसं खया मन्री हृदयेश सरर्ाठीसँग
छलफल गरी दे हाय बमोचिमका सनदे शनहरु ददइयो:32

 आमिनतालाई कोसभड भ्याचक्सन सरल र प्रभावकारी ढं गले
उर्लब्ध गराउने,
 सबै अस्र्तालहरुमा आई. सस. यू. को व्यवस्था गने,
 प्रत्येक अस्र्तालमा अचक्सिनको व्यवस्था समलाउनुर्ने,
 आइसोलेसनलाई व्यवचस्थत र प्रभावकारी बनाउने,
 अस्र्तालहरुमा दक्ष िनशचक्तको व्यवस्थार्न गने,
 सरकारी र सनिी अस्र्तालको सेवाशुल्क एउटै बनाउनुर्ने,
 अस्र्तालहरुमा

कोसभड

र

नन्-कोसभड

सबरामीहरुको

लासग

स्वास् य सेवा सरल र सहि रुर्मा उर्लब्ध गराउने,
 PCR र्ररक्षण सहि बनाउनुर्ने र नसतिा सछटो उर्लब्ध गराउने
व्यवस्था गनुर्
प ने,
 कोसभड सबरामीहरुको लासग सहि रुर्मा एम्बुलेन्स सेवा उर्लब्ध
गराउनुर्ने,
 कोसभड-19 को सम्बन्धमा व्यार्क िनिेतना बढाउने कायपक्रम
गनुर्
प ने,
 सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहका बीिमा समन्वय गरे र आफ्ना
कामकारवाही अगासड बढाउने ।
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10. सावपिसनक लेखा ससमसत
समसत २०७७ िैर १९ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:१. सावपिसनक खररद अनुगमन कायापलयले खररद ऐन २०६४ को दफा
६५ (१) को खण्ड (ख) ले ई.वर्.सस. खररद ववसधका लासग
सनदे चशका , कायपववसध

र प्राववसधक मागपदशपन िारी गनुर्
प ने , सोही

दफाको खण्ड (ग) अनुसार र्ूव प योग्यता सम्बन्धी कागिात (Pre-

Qualification (PQ) documents) को नमूना तयार गनुर्प ने व्यवस्था
गरे कोमा हालसम्म सनदे चशका वा कायपववसध वा मागपदशपन नबनाएको
अवस्थामा न्यूनतम तीनवटा फमप वा कम्र्नीहरु र्ूव प योग्यता
र्रीक्षणबाट

बोलर्र

तथा

प्रस्तावको

िरणमा

प्रसतस्र्धी

हुने

सुसनचश्चतता गरी र्ूव प योग्यता, बोलर्र वा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी
उर्युक्त सनदे चशका, कायपववसध वा मार्दण्ड तयार गरी उर्लब्ध
गराउन सावपिसनक खररद अनुगमन कायापलयलाई सनदे शन ददने ।
२. काठमाडौं-तराई Fast track को टनेल र सिि (Express way) को
ई.वर्.सस. Contract Pre-Qualification (PQ) प्रकरणका दुई प्याकेि मध्ये
दोस्रो प्याकेिका सम्बन्धमा सावपिसनक खररद ऐन, २०६३ र
सावपिसनक खररद सनयमावली, २०६४ को प्रस्तावनानुसार प्रसतट्र्धाप,
र्ारदचशपता र समतव्यवयता सुसनचश्चत हुने गरी खररद प्रवक्रया सञ्चालन
नभएकोले बोलर्रमा प्रसतट्र्धाप सनर्ेध गरे को दे चखँदा र्ूव प योग्यताको लासग
अचघ बढाइएको प्याकेि KTFT/ICB/PQ/ TUNNEL/076/077-2 (ICB No.:

KTFT/ ICB/PQ / TUNNEL / 076/077-2) को खररद प्रवक्रया रद्द गरी
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र्ुन: सनयमानुसार र्ूव प योग्यताका लासग खररद प्रवक्रया अचघ बढाउन
नेर्ाल सरकारलाई सनदे शन ददने ।
समसत २०७७ िैर २२ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:१. नेर्ाल ववद्युत प्रासधकरणको डेसडकेटे ड वफडर र िं क लाइनबाट
उर्लब्ध गराइएको ववद्युतको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गनप गदठत
उर्ससमसतले ससमसतमा र्ेश गरे को अध्ययन प्रसतवेदन, २०७६ मासथ
छलफल गरी उक्त प्रसतवेदनले सुझाएका सुझावहरुका आधारमा
सनम्न सनदे शनहरु ददने सनणयप गररयोः
क.

नेर्ाल

ववद्युत

प्रासधकरणबाट

डेसडकेटे ड

लाइनको

हकमा

प्रासधकरण सञ्चालक ससमसतले २०७२/३/१२ को सनणयपले
२०७२ श्रावण दे चखको खर्तमा नयाँ महशुल दर कायम गरे को
र सोको अनुमोदन ववद्युत महशुल सनधापरण आयोगले गरे को तथा
िं क लाइनबाट ववद्युत आर्ूसतप सलइरहेका ग्राहकको हकमा र्सन
२०७३/३/१६ मा ववद्युत महशुल सनधापरण आयोगले डेसडकेटे ड
लाइनसरह नै शुल्क सलने गरी सनणयप गरे कोले सोही बमोचिम
ववद्युत सनयमावलीमा उल्लेख भएका सबल सबिक, छु ट बील िारी
गने, बक्यौता रकम असुल गने लगायतका कायप गरी गराई एक
मवहनासभर ससमसतलाई

िानकारी गराउन प्रासधकरण सं िालक

ससमसतलाई सनदे शन ददने,
ख.

ववद्युत प्रासधकरणको डेसडकेटे ड/ िं क लाइनबाट ववद्युत सलई
समयमै महशुल नसतने उर्भोक्ता तथा ग्राहकलाई ववद्युत ववतरण
सनयमावली, २०६९ र ववद्युत महशुल सं कलन ववसनयमावली,
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२०७३ अनुरुर् हालसम्म कुनै कारबाही गरे को नदे चखएको हुँदा
आवश्यक कारबाही गनप गराउन नेर्ाल सरकारलाई सनदे शन
ददने,
ग.

छु ट ववल िारी भएर्सछ ३५ ददनसभर सम्बचन्धत ग्राहकले उक्त
महशुल बुझाउनु र्ने वा चित्त नबुझेमा र्ुनरावलोकन गनप सवकने
र समटर ररसडङ्ग भएको ६० ददनसभर ग्राहकले ववद्युत महशुल
नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी वक्यौता असुल उर्र
गनुर्
प ने व्यवस्था ववद्युत महशुल सं कलन ववसनयमावली, २०७३
मा भएको हुँदाहुँदै र्सन प्रासधकरण व्यवस्थार्नले उक्त प्रावधान
कायापन्वयन

गरे को

नदे चखएकोले

सोको

कायापन्वयन

एक

मवहनासभर गनप गराउन, क्षसतर्ूसतप नसतरी ववद्युत लाइन निोड्न
सं िालक ससमसत तथा व्यवस्थार्नलाई सनदे शन ददने,
घ.

समसत २०७३/३/१६ मा ववद्युत महशुल सनधापरण आयोगले
ददएको लोडसेसडङ्ग ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम रहेको
अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छु ट्टै िं क
लाइनबाट सनरन्तर ववद्युत आर्ूसतप सलने ग्राहकले डेसडकेटे ड
ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गने सनणयप कायापन्वयन नगरी
रािश्व सम्बन्धी गम्भीर लार्रवाही गरे को दे चखएकोले सोसँग
सम्बचन्धत र्दासधकारीलाई आवश्यक छानववन गनप सम्बचन्धत
सनकायलाई सनदे शन ददने,
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ङ.

ववद्युत महशुल सं कलन कायपलाई व्यवचस्थत गराउन गनुर्
प ने
कायपहरूमा सनयसमत रूर्मा हुनर्ु ने ववसलं ङ्ग गने , महशुल सं कलन
ववसनयमावली

२०७३

मा

भएको

व्यवस्था

बमोचिम

डाटा

डाउनलोड गरी सुरचक्षत राख्ने, छु ट सबल िारी गदाप प्रवक्रया
र्ुर्याउने, डाटा डाउनलोड गरी हाडप कवर् सुरचक्षत राख्ने र
ग्राहकको र्ररसरमा िडान गररएको त्इम् समटरको डाटा सुरचक्षत
राख्ने,

बक्यौता

अवलम्बन

उठाउन

गने

िस्ता

ववसनयमावली
व्यवस्थार्कीय

बमोचिमका

प्रावधान

कायपलाई

तत्काल

व्यवचस्थत गनप नेर्ाल ववद्युत प्रासधकरणलाई सनदे शन ददने ।
ि.

नेर्ाल

ववद्युत

प्रासधकरणको

सांगठसनक

सं रिना

र

कानुनी

प्रावधान अनुसार महशुल सनधापरण गने , ववश्लेर्ण गने, बील सबिक
िारी गने, महशुल उठाउने िस्ता कायपहरू समयमै नहुँदा
महशुल बुझाउनु र्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै
महशुल नसतने चस्थसत र्ैदा गरे कोमा समलेमतो छै न भन्ने आधार
नदे चखएकोले यसका लासग थर् छानववन गनप प्रासधकरण सञ्चालक
ससमसतलाई सनदे शन ददने,
छ.

लोडसेसडं ङ्ग अन्त्य

भएको

लामो

समय

व्यसतत

भै

सकेको

अवस्थामा ववद्युत महशुल दरमा र्ुनरावलोकन गनुर्
प ने चस्थसत
आएको कुरालाई मध्यनिर गदाप नेर्ाल ववद्युत प्रासधकरणबाट
प्रस्ताववत ववद्युत महसुल दरको र्ुनरावलोकन सम्बन्धी प्रस्ताव
उर्र आवश्यक प्रवक्रया र्ूरा गरी
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असबलम्व सनट्कर्पमा र्ुगी

कायापन्वयनमा ल्याउन र ससमसतलाई िानकारी ददन ववद्युत
सनयमन आयोगलाई सनदे शन ददने,
ि.

डेसडकेटे ड र िं क लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा ववद्युत
प्रासधकरणलाई आसथपक क्षसत हुने र आसथपक दावयत्व बढ्ने गरी
कुनै सनदे शन नगनप नगराउन नेर्ाल सरकारलाई सनदे शन ददने ।

२. सावपिसनक

लेखा

ससमसतको

२०औ ं वावर्पक

प्रसतवेदन, २०७७

ससमसतको बैठकमा र्ेश गरी ससमसतबाट अनुमोदन गररयो ।
३. महालेखार्रीक्षकको

र्िर्न्नौं

र

छर्न्नौं

वावर्पक

प्रसतवेदनमा

औ ंल्याइएको कालीगण्डकी कोररडोर आयोिना लगायतको बेरुिुको
सम्बन्धमा ववस्तृत अध्ययन गरी ससमसतमा प्रसतवेदन र्ेश गनप
मा. र्ुट्र्ा कुमारी कणप कायस्तको सं योिकत्वमा ८ (आठ) सदस्यीय
उर्ससमसत गठन गररयोः
मा. र्ुट्र्ा कुमारी कणप कायस्थ

- सं योिक

मा. िन्दा िौधरी

- सदस्य

मा. र्ावपता सड.सी. (िौधरी)

- सदस्य

मा. प्रददर् यादव

- सदस्य

मा. र्ावपती कुमारी ववशुन्के

- सदस्य

मा. समना सुब्बा

- सदस्य

मा. मैनाकुमारी भण्डारी

- सदस्य

मा. सबनादे वी बुढाथोकी

- सदस्य
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कायपक्षर
े र शतपहरुः
(क) गण्डकी प्रदे श सभाको सावपिसनक लेखा ससमसतका माननीय
सदस्यहरुसँग बेरुिु फछयौट सम्बन्धमा अन्तवक्रपया गने,
(ख) महालेखार्रीक्षकको वावर्पक प्रसतवेदनमा बागलुङ, र्वपत, म्याग्दी र
मुस्ताङ चिल्लामा सञ्चासलत ववसभन्न आयोिना/र्ररयोिनाहरुमा
औ ंल्याइएका बेरुिुका सम्बन्धमा सम्बचन्धत र्दासधकारी तथा
सरोकारवालाहरुसँग छलफल, अन्तरवक्रया र स्थलगत अवलोकन
गने,
(ग) कालीगण्डकी कोररडोरको सनमापण समयमै सम्र्न्न नभई लागत र
समय बढी लागेको, बेरुिु बढ्दै गएको सम्बन्धमा सम्बचन्धत
सरोकारवाला र्दासधकारीसँग अन्तवक्रपया, छलफल र स्थलगत
अवलोकन भ्रमण गने,
(घ) सावपिसनक

लेखा

ससमसतको

आन्तररक

कायपववसध

अनुसार

कामकारवाही गने ,
(ङ) उर्ससमसतले कायप प्रारम्भ गरे को समसतले एक मवहना (३० ददन)
सभर ससमसतमा प्रसतवेदन र्ेश गने ।
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राविय सभा अन्तगपतका ससमसतहरु
राविय सभामा ४ वटा ववर्यगत ससमसतहरू रहेका छन् । ती
ससमसतहरुका कामकारवाही, सनणपय तथा सनदे शनहरू क्रमश: प्रस्तुत
गररएको

छ ।

1. ददगो ववकास तथा सुशासन ससमसत
समसत २०७७ माघ ०२ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु : ससमसतका नवमनोसनत माननीय श्री बामदे व गौतमज्यूको स्वागत
कायपक्रम सम्र्न्न गरे को,
 कोसभड–१९ बारे ववञानको प्रस्तुसत

र स्वास् य अवस्था सम्बन्धमा

अन्तरवक्रयात्मक छलफल,
 कासलगण्डकी कररडोर र र्ोखरा क्षेरीय अन्तरापविय ववमानस्थलको
अवलोकन भ्रमण तथा अनुगमन गने ।
समसत २०७७ फागुन 13 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु : सं स्कृसत, र्यपटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालयलाई र्ोखरा
क्षेरीय अन्तरापविय ववमानस्थल सनकट रहेको ररठे र्ानी डाँडा ६
मवहना सभर कटान गरी प्रगसत वववरण र्ेश गने सनदे शन ददने,
 नेर्ाल आयाल सनगमको सडर्ो ६ मवहनासभर काम सम्र्न्न गरी
ससमसतलाई िानकारी ददनका लासग सनदे शन ददने,
 लेण्डवफल्ड साइडको बारे मा र्ोखरा महानगरर्ासलकासँग छलफल
गने ।
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समसत २०७७ फागुन 28 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु : ददगो ववकास लक्ष्य नं. ३ र ववशेर् गरी नसने रोगहरुको बारे मा
ु को वतपमान अवस्था नेर्ालीहरुको बढ्दो स्वास् य खिप
मुलक
घटाउन अर्नाइनुर्ने
र्दाथपहरुको

रणनीसत तथा सुतीिन्य र मददरािन्य

सनयन्रणमा

सरकारले

खेल्नुर्ने

भूसमका

बारे मा

व्यार्क छलफल गरी स्वास् य तथा िनसं खया मन्रालयको p1
लाई

indicater

तीनै

तहका

सरकारबीि

समन्वय

गरी

उर्लब्धीको आधार तय गने र ससमसतलाई यथाचशघ्र िानकारी
गराउने,
 सनशुल्क तथा गुणस्तरीय स्वास् य सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रदान
गनप स्वास् य तथा िनसं खया मन्रालयले सनिी तथा प्राइभेट
स्वास् य सं स्थाहरुको अनुगमन गरी सो सम्बन्धी प्रगसत वववरण
ससमसतमा र्ेश गने,
 सुसतपिन्य

र

मददरािन्य

र्दाथपको

कर

र्द्दसतलाई

छलफल

बमोचिम र्ुनरावलोकन गरी आगामी आ.व. दे चख नै अथपर्ूण,प
प्रगसतशील एवं स्वास् यमैरी कर प्रणाली लागू गनप सनदे शन ददने।
समसत २०७७ िैर 20 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु : उर्भोक्ता

हकवहत

बिार

व्यवस्थार्नमा

सुशासनको

अवस्था

सम्बन्धमा ववञानको प्रस्तुसत तथा छलफल गररएको,
 कालोबिारी गने र कृसतम अभाव ससिपना गनेहरुलाई कारबाही
गनप वाचणज्य, आर्ूसतप तथा उर्भोक्ता सं रक्षण ववभाग, और्धी
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व्यवस्था ववभाग, भन्सार ववभाग र आन्तररक रािस्व ववभागलाई
सनदे शन ददने,
 उर्भोक्ताले ववल वविक सलनुर्छप भन्ने सम्बन्धमा बढी भन्दा बढी
िनिेतना फैलाउनु सरकारको दावयत्व भएको सन्दभपमा त्यस तफप
ध्यान ददन सबै ववभागहरुलाई सनदे शन ददने,
 दताप भएर्सन नभएर्सन कर नसतने तथा महँगो र िको मूल्यमा
सामान बेच्नेलाई कडा कानूनी दायरासभर ल्याई दण्ड र िररवाना
सवहत कारवाही गनप ससमसतले सनदे शन ददने सनणपय गरे को सथयो ।

2. ववधायन व्यवस्थार्न ससमसत
समसत २०७७ माघ ६ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



सचिवालयको स्वीकृत कायपक्रमको खिप शीर्पक नं. २२५२२ को
लाईन

आइटम

२.७.२५.३७

स्वीकृत

को

कायपक्रम

अन्तगपत

भ्रष्टािार सनवारण सम्बन्धी कानूनको अन्तवपस्तु र कायापन्वयन मार्न
एवं अध्ययन, अनुसन्धान कायपका लासग केही ववञानहरु सवहतको
सं लग्नतामा ववसभन्न दृवष्टकोणबाट कायपर्र प्रस्तुसतका साथै अन्तरवक्रया
एवं छलफल कायपक्रम यही माघ मवहनाको िौथो हप्ता सचिवालय
र्ररसरको सभाकक्षमा आयोिना गने ।



सचिवालयको स्वीकृत कायपक्रमको खिप शीर्पक नं. २२६११ को
लाईन

आइटम

वविाराधीन

रे ल्वे

२.८.१.४
ववधेयक,

को

कायपक्रम

२०७६
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सँग

अन्तगपत

ससमसतमा

सम्बचन्धत

ववर्यमा

सरोकारवालाहरुबाट

राय

सुझाव

सङ्कलन

र

भौसतक

अवचस्थसत

अवलोकन समेतको लासग ससमसतमा सभार्सतको नेतत्ृ वमा ससमसतका
माननीय सदस्यहरु, राविय सभाका सचिव, भौसतक र्ूवापधार तथा
यातायात मन्रालय र रे ल ववभागका र्दासधकारीका साथै कानून, न्याय
तथा

सं सदीय

मासमला

मन्रालयका

सम्बद्ध

र्दासधकारी

र

सचिवालयका कमपिारीहरु सचम्मसलत भ्रमण टोलीले प्रदे श एवं स्थानीय
िनप्रसतसनसध, ववसभन्न रािनीसतक दलका स्थानीय प्रसतसनसध, र्रकार
लगायत िनसाधारणको सहभासगतामा प्रदे श नं. २ को िनकर्ुर,
बददपवास, वविलर्ुरा आदद स्थानहरुमा छलफल एवं अनुगमन, मूल्याङ्कन
कायपक्रम गने गरी आगामी फागुनको र्वहलो हप्ता भ्रमण गने ।



सचिवालयको स्वीकृत कायपक्रमको खिप शीर्पक नं. २२६११ को
लाईन

आइटम

२.८.१.४

को

कायपक्रम

अन्तगपत

ससमसतमा

वविाराधीन योगमाया आयुवेद ववश्वववद्यालय ववधेयक, २०७६ का
सम्बन्धमा ववश्वववद्यालय स्थार्ना हुने क्षेर प्रदे श नं. १ को अरुण
ु ासभा, भोिर्ुर र धनकुटा चिल्लाका ववसभन्न
उर्त्यकामा र्ने सं खव
स्थानहरुमा

माननीय

सभार्सतको

नेतत्ृ वमा

ससमसतका

माननीय

सदस्यहरु, राविय सभाका सचिव, चशक्षा, ववञानान तथा प्रववसध मन्रालय
र कानून, न्याय तथा सं सदीय मासमला मन्रालयका सम्बद्ध र्दासधकारी
र सचिवालयका कमपिारीहरु सचम्मसलत भ्रमण टोलीले प्रदे श एवं
स्थानीय िनप्रसतसनसध, ववसभन्न रािनीसतक दलका प्रसतसनसध, र्रकार
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लगायत िनसाधारणको सहभासगतामा छलफल एवं अनुगमन, मूल्याङ्कन
कायपक्रम गने गरी आगामी फागुनको दोस्रो हप्तासभर भ्रमण गने ।



सचिवालयको स्वीकृत कायपक्रमको खिप शीर्पक नं. २२६११ को
लाईन आइटम २.८.१.४ र शीर्पक नं. २२५२२ को लाईन
आइटम

२.७.२५.३७

दे हायका

ऐनहरुको

को

कायपक्रम

कायापन्वयन

मार्न,

अन्तगपत
मूल्याङ्कन

अगामी
एवं

ददनमा
अध्ययन,

अनुसन्धान कायपका लासग सुदूरर्चश्चम र कणापली प्रदे शका ववसभन्न
स्थानहरुमा प्रदे श एवं स्थानीय िनप्रसतसनसध, ववसभन्न रािनीसतक दलका
प्रसतसनसध, र्रकार लगायत िनसाधारणको सहभासगतामा सनवापिन
सम्बन्धी, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी र भूसम सम्बन्धी
कानूनहरुको मार्न एवं मूल्याङ्कन, अध्ययन, अनुसन्धान कायप गने ।



राविय

सभामा

प्रस्तुसतका

लासग

दताप एवं

ववतरण भई

प्रस्तुत

भईनसकेका ववधेयकहरुका सम्बन्धमा आगामी ददनमा अध्ययन एवं
छलफल गने ।



माननीय सभार्सतको सं योिकत्वमा समसत २०७७ र्ुस ६ गते गदठत
उर्ससमसतमा

ससमसतका

माननीय

सदस्यका रुर्मा समावेश गने ।
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सदस्य

श्री

प्रसमला

कुमारीलाई

समसत २०७७ फागुन १७ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



त याङ्क ववधेयक, २०७६ सम्बन्धमा सं लग्न बमोचिम प्रसतवेदन
र्ाररत।



र्ाररत उक्त प्रसतवेदन आगामी असधवेशनको बैठकमा र्ेश गने ।

समसत २०७७ फागुन १८ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



स्टाण्डडप नार् र तौल (र्ाँिौं सं शोधन), २०७६ सम्बन्धमा सं लग्न
बमोचिम प्रसतवेदन र्ाररत ।



र्ाररत उक्त प्रसतवेदन आगामी असधवेशनको बैठकमा र्ेश गने ।

3. प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी आश्वासन ससमसत
समसत 207७ माघ 11 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



गुठी सम्बन्धी ऐन, २०३३ को दफा २६, २७ र ३० ले गुठी
िग्गामा मोही र िग्गा धनीको हक प्रिसलत कानून बमोचिम हुने
व्यवस्था गरे को साथै भूसम सम्बन्धी ऐन, २०२१ को िौथो सं सोधन,
२०५३ र्श्चात् सो ऐनको दफा २५ र २६ ले मोही र िग्गा धनीको
हक बराबर हुने व्यवस्था गरे को दे चखयो । मन्रालय र गुठी
सं स्थानका असधकारीहरुले मोहीका सम्बन्धमा भूसम सम्बन्धी ऐनको
िौथो सं सोधन, २०५३ ले गरे को व्यवस्थालाई गुठी संस्थानले िारी
गरे को गुठी सं स्थान (कायप व्यवस्था) ववसनयम, २०४९ मा मोहीले
र्ाउने मुआब्िा रकमको व्यवस्थामा मोहीले एक भाग र गुठी
सं स्थानलाई दुई भाग गने भनी ववसनयमको २६(६) मा भएको
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व्यवस्था सं शोधन हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो । यसरी संसदले
बनाएको भूसम सम्बन्धी ऐन, २०२१ र गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ सँग
गुठी सं स्थानको ववसनयम बाचझएको साथै प्रत्यायोचित ववधायनको
ससद्धान्त ववर्रीत हुन गइ मोही वकसानको हक, असधकार कुचण्ठत हुन
र्ुगेकोले उक्त ववसनयम वव.स. २०५३ र्श्चात् स्वतः सनट्कृय हुन गई
मोही हक आधा (५०%) हुने व्यवस्था भएकोले सो बमोचिम
कायापन्वयन गनप र शीघ्र रुर्मा गुठी सं स्थान (कायप व्यवस्था)
ववसनयम, २०४९ सं शोधन गनप नेर्ाल सरकार भूसम व्यवस्था, सहकारी
तथा गररबी सनवारण मन्रालय र गुठी सं स्थानलाई राविय सभा
सनयमावली, २०७५ को सनयम १४७ र १५३ बमोचिम सनदे शन
ददने।
समसत 207७ फागुन 03 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



आिको

बैठकमा

वन

क्षेरको

सं रक्षण

उर्योगका

ववर्यमा

नेर्ाल

सरकारको

सरकारका

तफपबाट

सभा

समक्ष

तथा
नीसत

व्यक्त

वनस्रोतको
तथा

सरकारी

ददगो

कायपक्रम

र

आश्वासनका

सम्बन्धमा वन ववञान लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल भयो ।
छलफलको

क्रममा

सरोकारवालाहरु

र

कानूनववद्हरुले

वनसँग

सम्बचन्धत कानूनहरुलाई र्ररमािपन गररनुर्ने सुझाव ददनु भएको।
समसत 207७ फागुन 10 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



काठमाण्डौ–तराई/मधेश रतमागप
मा र्ने टनेल, र्ुल सनमापण कायपको
ु
दुई प्याकेिका लासग Engineering Procurement Construction (EPC)
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Contractor सनयुचक्तका लासग र्ूव प योग्यता सनधापरण सम्बन्धी सूिना
गरी ठे केदार कम्र्नी छनौट गदाप सावपिसनक खररदको मूल्य मान्यता
र कानुनी व्यवस्था समेतको ममप ववर्ररत प्रसतस्र्धापलाई सीसमत
गररएको भन्ने उिुरी एवं प्राप्त सूिना/िानकारी सम्बन्धमा बैठकमा
गररएको सम्बचन्धत र्क्षहरुको व्यार्क छलफलर्सछ दे हाय बमोचिम
राय, सुझाव र सनदे शन ददने –



रतमागप
का सम्बन्धमा उिुरीका असतररक्त ववसभन्न र्रर्सरकामा टे ण्डर
ु
प्रवक्रयामा असनयसमतता भएको, समयमा काम नसवकने व्यहोरा समेत
उल्लेख गरी समािार प्रकाचशत भएकोले र सो ववर्य यस ससमसतको
प्रत्यायोचित र सरकारी आश्वासन सम्बन्धी व्यवस्थासँग िोसडएका
प्रश्नहरु बारे अध्ययन गनुप र्ने दे चखन आयो । यस सम्बन्धमा
सनम्नानुसार गनेः–



रक्षा

मन्रालय

ससमसतमा

माफपत

उर्चस्थत

भै

आयोिनाबाट
सम्बचन्धत

ससमसतमा

प्राप्त

र्दासधकारीसँगको

िवाफ

र

छलफलमा

२०७६/११/३० मा र्ूव प योग्यता सम्बन्धी सूिना प्रकाशन गररएको,
र्ूव प

योग्यता

कायापलयबाट
राचखएको,

सम्बन्धी
स्वीकृत

कागिात
ववद्युतीय

सावपिसनक

खररद

खररद

प्रणालीको

वेभ

अनुगमन
साइटमा

कागिात र्ेश गनुप अचघ Pre-Submission Meeting

गररएको, प्याकेि नं १ मा २१ वटा र प्याकेि नं २ मा २२ वटा
आवेदकहरु रहेको, मुल्याङ्कन ससमसतले र्ूव प योग्यताका मुल्याङ्कनका
आधारहरु अनुसार मुल्याङ्कन गरे को, प्राववसधक, कानूनी र्क्ष मुल्याङ्कन
गदाप

प्याकेि नं १ मा २ वटा र प्याकेि नं २ मा १ वटा मार
47

कम्र्नी छनौट भएको भन्ने वववरण प्रस्तुत भयो । तत् सम्बन्धमा
हेदाप सावपिसनक खररद ऐन, २०६३ र सावपिसनक खररद सनयमावली,
२०६४ अनुसार भए नभएको

हेने काम, कतपव्य र असधकार

सावपिसनक खररद अनुगमन कायापलयको रहेको, सावपिसनक खररद
प्रकृयालाई व्यवचस्थत

र प्रसतस्र्धापत्मक

बनाउने

लगायत

गल्ती

सच्याउने, खररद प्रकृयाकालासग आवश्यक कागिातहरुको नमूना तयार
गने, स्वीकृसत ददने, अनुगमन गने, सनदे शन ददने, असनयसमतता दे चखएमा
अचखतयारवाला समक्ष लेचख र्ठाउने लगायतका काम कतपव्य र
असधकारहरु सावपिसनक खररद ऐनको दफा ४७ दे चख ५१ सम्म साथै
दफा ६४ र ६५ तथा सावपिसनक खररद सनयमावलीको सनयम १४४
मा र्यापप्त कानूनी व्यवस्था रहेको भएतार्सन हालसम्म EPC सम्बन्धी
कागिात नै तयार नगरी बसेको दे चखयो । र्ूव प योग्यता सम्बन्धी
कागिात र्सन अद्यावसधक गनुर्
प नेमा लामो समयसम्म कायप हुन
सकेको दे चखएन। सावपिसनक खररद अनुगमन कायापलयबाट यस तफप
प्रभावकारी कायप हुन सकेको नदे चखदा सावपिसनक खररद कायपलाई
प्रसतस्र्धी बनाउने, खररद कायपमा प्रयोग हुने Documents समय मै
तयारी

गने,

खररद

कायपको

अनुगमन

गने

र

खररद

कायपमा

असनयसमतता भए सच्याउने वा कारवाहीका लासग अचखतयारवाला
समक्ष लेचख र्ठाउने कायपलाई प्रभावकारी रुर्ले सम्र्ादन गनप सकेको
दे चखएन। अतः आफ्नो कानूनी दावयत्व र्ूरा गनप सावपिसनक खररद
अनुगमन कायापलयलाई सनदे शन ददने ।
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काठमाण्डौ–तराई/मधेश

रतमागप
ु

सडक

आयोिना

सञ्चालन

कायपववसध, २०७४ नेर्ाल सरकारले २०७४/०३/०८ मा िारी गरे को
सम्बन्धमा प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न (ववधायन) को सवपमान्य ससद्धान्त, मातृ
ऐनको उद्देश्य, राविय सभा सनयमावली, २०७५ को सनयम १५३ ले
सनददपष्ट गरे को प्रावधान एवं यस ससमसतले समसत २०७५/१२/०१ मा
गरे को सनणपय समेतलाई नेर्ाल सरकार ध्यान ददएर कायप गनुर्
प नेमा
सनम्नानुसार भए गरे को र्ाइयोः–
(क) कुनै र्सन प्रत्यायोचित ववधायन (कायपववसध) िारी गदाप सं घीय सं सद्ले िारी
गरे को कुन ऐनबाट प्राप्त असधकार प्रयोग गरी िारी गरे को हो सो
असनवायप दे खाउनु र्नेमा सो ववर्रीत कायपववसध िारी गरे को र्ाइयो ।
(ख) प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न (कायपववसध) िारी गदाप Substantive (सारवान)
ववर्यहरु नराखी कायपववसधगत (Procedural) कुरा मार राख्नु र्नेमा
ससमसत बनाउने, बैठकले सनणपय गने िसमा आफैंले सनणपय गरी खिप गने,
प्रिसलत नेर्ाल कानूनले प्रदान गरे को नागररक हकलाई सं शोधन गने ,
प्रिसलत कानूनभन्दा र्वहला यो कायपववसध लागू हुने िस्ता ववसधशास्त्रीय
मान्यता ववर्ररतका प्रावधानहरु र्ाइयो ।
उल्लेचखत

ववर्यहरुबाट

भववट्यमा

समेत

कानूनी

शासनको

ससद्धान्त समच्ने कायप हुन सक्ने डरलाग्दो र्ररचस्थसत सृिना हुने भएकोले
नेर्ाल सरकार र रक्षा मन्रालयलाई सनम्न सनदे शन ददनेः
(१) उल्लेचखत कायपववसधलाई यो सनदे शन प्राप्त भएको समसतले तीन (३)
मवहनासभर

प्रत्यायोचित

ववधायनको

ससद्धान्त

बमोचिम

अवधारणालाई ध्यानमा राखी कानूनसम्मत र्ररमािपन गनप,
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ववसधशास्त्रीय

(२) महत्वर्ूण प राविय प्राथसमकताका योिना वा राविय गौरबका योिना
सम्र्न्न गनप कायपववसधले मार र्ूरा नहुने भएकोले ववशेर् ऐनको तिुम
प ा
गनप वाञ्छनीय भएकोले आवश्यक कायप गनप,
(३) उल्लेचखत रतमागप
नेर्ालको अत्यन्त महत्वको राविय गौरवको आयोिना
ु
भएकोले नेर्ाल सरकारले सं सद्मा र्ेश गरे को नीसत तथा कायपक्रमको
समयावसधसभरै सम्र्न्न गनप ।
समसत 207७ फागुन 28 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



ससमसतमा प्राप्त हुन आएका प्रत्यायोचित ववधायनहरुको अध्ययन
कायपलाई अगासड बढाउने ।



प्रत्यायोचित

ववधायन

ववर्यहरुका

सम्बन्धमा

महाशाखा/शाखा

सनमापण

प्रमुख,

गदाप

ध्यान

मन्रालयका
कानून,

ददनु

र्ने

सचिवहरुसँग

न्याय

तथा

सैद्धाचन्तक

साथै

संसदीय

कानून
मासमला

मन्रालयका प्रसतसनसधहरुसँग छु ट्टाछु ट्टै अन्तरवक्रया कायपक्रम आयोिना
र्ुनः शुरु गने ।
समसत 207७ िैत 09 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



ससमसत अन्तगपत गदठत सरकारी आश्वासन अध्ययन उर्ससमसतका
सं योिक मा. श्री शेरबहादुर कँ ु वरले सरकारको वावर्पक नीसत तथा
कायपक्रममा व्यक्त सुदूरर्चश्चम प्रदे श र कणापली प्रदे शमा सञ्चासलत भेरी
बबई डाइभसपन आयोिना, ससक्टा ससं िाई आयोिना, रानी िमरा
कुलररया

ससँिाइ

आयोिना,

हुलाकी

रािमागप

आयोिनाहरूका

सम्बन्धमा व्यक्त सरकारी आश्वासन र सतनको कायापन्वयन अवस्थाको
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स्थलगत रुर्मै अध्ययन-अनुगमन गने भनी र्ेश गनुप भएको स्थलगत
भ्रमण सम्बन्धी प्रस्तावमासथ छलफल भयो । उक्त भ्रमण कायपक्रमका
सम्बन्धमा माननीय सभार्सतज्यूले नै भ्रमणमा सहभागी हुने मा.
सदस्यहरू र भ्रमण गने स्थानहरूको छनौट गने साथै भ्रमण सम्बन्धी
अन्य आवश्यक प्रकृया ससमसत सचिवालयले समलाउने सनणपय भएको ।



सरकारको वावर्पक नीसत तथा कायपक्रममा व्यक्त वन क्षेरको सं रक्षण
र वनस्रोतको ददगो उर्योग सम्बन्धी सरकारी आश्वासनका सम्बन्धमा
सम्बचन्धत वन मन्रालय, सरोकारवाला एवं ववञानहरू र र्ूव प वन
सचिवहरूसँग ववसभन्न िरणमा छलफल हुँदा वन स्रोतको ददगो
उर्योगको नीसत सलनुर्ने , वन र्ैदावार तथा सम्र्दाको उर्योग र
सं रक्षणमा ध्यान र्ुर्याउनु र्ने, स्वदे शी वन स्रोतको उर्योग नगने तर
ववदे शबाट काठ आयात गने प्रवृचत्तलाई सनरुत्सावहत गनुप र्ने , सं घ,
प्रदे श र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन क्षेरको सं रक्षण र उर्योग
गनप आवश्यक कानूनी प्रावधान हुनर्ु ने , िोरी सनकासी सनयन्रण
गनुर्
प ने, सनिी एवं र्ाररवाररक वनको सालका काठहरु सबवक्र ववतरण र
उर्योग गनप र्ाउनु र्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझावहरू प्राप्त भएकोले सो
सम्बन्धी नीसतगत सनणपय यथाशीघ्र गनप, गराउन वन तथा वातावरण
मन्रालयलाई राय, सुझाव सवहत सनदे शन ददने ।



ववसभन्न प्रदे शहरूमा रहेका राविय महत्वका धासमपक तथा र्यपटकीय
स्थलहरूको अवलोकन गरी नीसतगत रुर्मा गनुप र्ने सुधार र
सुझावहरू सरकारलाई उर्लब्ध गराउन राविय महत्वका दस्तावेि
असभलेख अध्ययन सम्बन्धी कायपदलका मा. सं योिक, सदस्यहरु र
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ससमसत सचिव एवं सचिवालयका कमपिारीहरूले यही िैर मवहनामा
स्थलगत अवलोकन गने भ्रमण गनप आवश्यक स्थान सनधापरण गनप
ससमसतका माननीय सभार्सत एवं कायपदल सं योिकलाई अचखतयारी ददने
र सो भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था ससमसत सचिवालयले समलाउने
सनणपय भएको ।
समसत 207७ िैत 11 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



ससमसतको यस अचघका बैठकहरूमा भएको छलफल, सम्बचन्धत
र्दासधकारीहरूले राख्नु भएको धारणा, ववद्यमान कानूनी व्यवस्था र
नेर्ाल सरकारको नीसत तथा कायपक्रम अनुसारको सनकाय (FDA)
स्थार्ना लगायत हाल दे चखएको दुई सनकाय बीिको अन्यौलता
समाधानका लासग व्यवहाररक उर्ाय समेत ससफाररस गरी ससमसत
समक्ष यही 21 गते सभर प्रसतवेदन र्ेश गनप प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न
उर्ससमसतलाई चिम्मा ददने सनणपय भएको।



सं घीय सं सद सचिवालयको िालु आ.व.को स्वीकृत वावर्पक कायपक्रम
अनुसार ऐन कायापन्वयन मार्न (अन्य) शीर्पकको कायपक्रमका लासग
राविय सभाका ससमसतहरूलाई एकमुष्ट बिेट व्यवस्था गररएकोमा यस
ससमसतबाट प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न मार्न सम्बन्धी अध्ययन गने।
सं घीय सं सदमा र्ेश भै र्ाररत भएका ववधेयकहरूमध्ये राविय सभातफप
र्ेश

भई

प्रमाणीकरण

भैसकेका

ववधेयकहरूको

प्रत्यायोचित

व्यवस्थार्न सम्बन्धी वटप्र्णी, प्रत्यायोचित दफाहरूको सैद्धाचन्तक
र्ृष्ठभूसममा अध्ययन साथै प्रत्यायोचित व्यवस्था अन्तगपत बन्नु र्ने
सनयमावली, सनदे चशका, मार्दण्ड बने नबनेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी
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ववधेयकमा सुधार गनुप र्ने उर्ायहरू समेतको ससफाररस सवहतको
प्रसतवेदन र्ेश गनप कानूनमा स्नातकोत्तर गरे को कानून ववञानको र्रामशप
सेवा सलने र सो सम्बन्धी आसथपक ऐन, सनयम बमोचिमको कायपक्षेर
शतप

(TOR)

तयार

गरी

आवश्यक

प्रवक्रया

र्ुर्याउन

ससमसत

सचिवालयलाई सनदे शन ददने सनणपय भएको।
4. राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत
समसत 2077।१२।१३ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



ससमसतको आिको बैठकमा राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसतलाई
आ.व. २०७७।०७८ को लासग ववसनयोचित बावर्पक बिेट बमोचिम
ससमसत सचिवालयबाट प्रस्ताववत वावर्पक कायपक्रम

अध्ययनको लासग

माननीय सदस्यहरुलाई ववतरण गरीयो ।



राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसतको आ.व.२०७६।०७७ को
बावर्पक प्रसतवेदनको मस्यौदामा छलफल भए र्श्चात छलफलमा
उठे का ववर्यहरु समेत प्रसतवेदनमा समावेश गने गरी राविय सरोकार
तथा समन्वय ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन २०७६।०७७ र्ाररत
भयो।



राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसतले आगामी हप्ता ससमसतका
सम्र्ूण प माननीय सदस्यहरु र ससमसत सचिवालयका कमपिारीहरु
सहभागी हुने गरी चितवन चिल्लामा ससमसतको कायपक्षेर सभरको ववर्य
राविय सम्र्दा र सं स्कृसत सम्बन्धमा दुईवटा असभमुखीकरण कायपक्रम
गने तथा राविय गौरवको आयोिना हुलाकी लोकमागप अन्तगपत
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चितवन चिल्लामा ियाक रे खाङ्कनको क्रममा माडी नगरर्ासलका,
चितवन राविय सनकुञ्ज र वन क्षेरको कारण दे चखएका समस्या
सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरवक्रया कायपक्रम सञ्चालन गने
सनणपय भयो । तीन ददने उक्त कायपक्रमको आवश्यक तयारी गनप
ससमसत सचिवालयलाई सनदे शन ददने सनणपय भयो ।
समसत २०७७।११।०२ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



लैं वङ्गक वहं सा ववरुद्धको सहकायपका लासग असभयन्ताहरुसँग अन्तरवक्रया
कायपक्रम भयो।

समसत २०७७।१२।०६ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



ससमसतको आयोिना र िनसं खया र ववकासको लासग सासंदहरुको मञ्च
(NFPPD) सगँको सहकायपमा आयोिना गरे को कोसभड -१९ महामारी
र यसको थर् तयारीको अवस्था सम्बन्धी अन्तरवक्रया कायपक्रम
भयो।

उर्ससमसतको बैठकबाट भएका सनणपय:-



राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसतको समसत २०७७।०९।२८
गतेको सनणपयनुसार राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन
उर्ससमसत "क", "ख", र "ग" गठन भई ववसभन्न
छ।
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सनणपयहरु गररएको

राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत "क"
समसत २०७७।१०।२५ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



राविय सभा, राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत अन्तगपत गदठत
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत "क"
को

आि

बमोचिमको

समसत
वववरण

२०७७।१०।२५
७

ददनसभर

गतेको

उर्ससमसतमा

बैठकबाट
उर्लब्ध

दे हाय
गराउन

सम्बचन्धत सनकायमा र्रािार गने सनणपय गररयो ।
माग गनुर्
प ने वववरणः
१. राविय गौरवका आयोिनाको सं क्षीप्त वववरण ।
२. राविय गौरवका आयोिनाले र्यापवरणमा र्ाने प्रभाव आयोिनाको
तयारी, ठे क्का प्रवक्रया, लागत अनुमान, सम्झौसतत रकम, सम्र्न्न
हुनर्ु ने समय, थर् समय र लागत ।
३. राविय गौरवका आयोिनाको हालसम्मको मुखय उर्लब्धी ।
४. राविय गौरवका आयोिनाहरु कायापन्वयनमा दे चखएका समस्या र
ि ुनौतीहरु

तथा

समयमा

सम्र्न्न

हुन

नसक्नुका कारणहरु,

सम्बन्धीत चिम्मेवार र्क्ष, चिम्मेवारी बमोचिम कायप सम्र्न्न नगने
र्क्षलाई गररएका कारवाही र समयमा सम्र्न्न गनपका लासग
सलनुर्ने नीसतगत, कानूनी, व्यवस्थार्कीय, स्रोतगत, प्रववसधगत
लगायतका उर्ायहरुको सुझावहरु ।
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५. आयोिनाहरु सहिरुर्मा सिालन गनप र समयमा सम्र्न्न गनप
ससमसतसँग राचखएको अर्ेक्षा ।
समसत २०७७।१२।०४ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



राविय सभा, राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत अन्तगपत गदठत
राविय गौरवका आयोिना अध्यन तथा अनुगमन उर्ससमसत 'क' को
आि समसत २०७७।१२।०४ गतेको बैठकमा उर्ससमसतको समसत
२०७७।१०।२५ को सनणपयानुसार माग भएका वववरणहरु प्राप्त
भएकोले

अध्ययको

लासग

माननीय

सदस्यहरुलाई

ववतरण

भयो।उर्ससमसतको आगामी बैठकमा उर्ससमसतको कायपक्षेर अन्तगपत
रहेका राविय गौरवका आयोिनाहरुका आयोिना प्रमुखहरुलाई क्रमश
आमन्रण गरी छलफल गने सनणपय गररयो ।
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत "ख"
समसत २०७७।१०।११ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



राविय सभा, राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत अन्तगपत गदठत
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत 'क' को
आि समसत २०७७।१०।२५ गतेको बैठकबाट दे हाय बमोचिमको
वववरण ७ ददनसभर उर्ससमसतमा उर्लब्ध गराउन सम्बचन्धत सनकायमा
र्रािार गने सनणपय गररयो ।
१. राविय

गौरवको

व्यबस्था,

आयोिनाको

आयोिनाहरुको

अवधारणा,

छनौटको

नीसतगत

मार्दण्ड

कानूनी

तथा आधार,

लगानी वा स्रोतको सुसनचश्चतता, व्यबस्थार्न तथा मार्दण्ड
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मोडल, आयोिना कायापन्वयनमा दे चखएका समस्या, समस्या
समाधानको लासग भावी कायप योिना र आयोिनाहरु सहिरुर्मा
सं िालन गनप र समयमा सम्र्न्न सं िालन गनप र समयमा सम्र्न्न
गनप ससमसत गनप ससमसतसगँ राचखएको अर्ेक्षा।
राविय गौरवका आयोिना सं िालन गने मन्रालय तथा सम्बन्धीत सनकाय
सगँ माग गनुर्
प ने वववरणः
१.

राविय गौरवका आयोिनाको सं चक्षप्त वववरण ।

२.

राविय

गौरवका

आयोिनाले

र्यापवरणमा

र्ाने

प्रभाव

आयोिनाको तयारी, ठे क्का प्रवक्रया, लागत अनुमान, सम्झौसतत
रकम, सम्र्न्न हुनर्ु ने समय, थर् समय र लागत ।
३.

राविय गौरवका आयोिनाको हालसम्मको मुखय उर्लब्धी ।

४.

राविय गौरवका आयोिनाहरु कायापन्वयनमा दे चखएका समस्या र
ि ुनौतीहरु तथा समयमा सम्र्न्न हुन नसक्नुका कारणहरु,
सम्बचन्धत चिम्मेवार र्क्ष, चिम्मेवारी बमोचिम कायप सम्र्न्न
नगने र्क्षलाई गररएका कारवाही र समयमा सम्र्न्न गनपका
लासग

सलनुर्ने

नीसतगत,

कानूनी,

व्यवस्थार्कीय,

स्रोतगत,

प्रववसधगत लगायतका उर्ायहरुको सुझावहरु ।
५.

आयोिनाहरु सहिरुर्मा सिालन गनप र समयमा सम्र्न्न गनप
ससमसतसँग राचखएको अर्ेक्षा ।

समसत २०७७।१२।१२ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



राविय सभा, राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत अन्तगपत गदठत
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत "ख" को
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आि समसत २०७७।१२।१२ गतेको बैठकमा उर्ससमसतको समसत
२०७७।१०।११ को सनणपयानुसार माग भएका वववरणहरु प्राप्त
भएकोले

अध्ययनको

लासग

माननीय

सदस्यहरुलाई

ववतरण

भयो।उर्ससमसतको आगामी बैठकमा उर्ससमसतको कायपक्षेर अन्तगपत
रहेका राविय गौरवका आयोिनाहरुका आयोिना प्रमुखहरुलाई क्रमश
आमन्रण गरी छलफल गने सनणपय गररयो ।

राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत "ग"
समसत २०७७।११।१९ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत 'ग' को
आि समसत २०७७।११।१९ को बैठकमा उर्ससमसतको कायपक्षेर
अन्तगपत
अध्ययनको

रहेका
लासग

राविय

गौरवका

माननीय

आयोिनाहरुको

सदस्यहरुलाई

प्राप्त

ववतरण

वववरण

गररयो

।

उर्ससमसतको आगामी बैठकमा सम्बन्धीत ववञानहरुलाई आमन्रण गरी
आवश्यक िानकारी सलने र सोको आवश्यक तयारी गनप ससमसत
सचिवालयलाई सनदे शन ददने सनणपय गररयो ।

समसत २०७७।१२।०८ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



उर्ससमसतको आगामी बैठकमा सम्बचन्धत आयोिना प्रमुखहरुलाई
आमन्रण गरी आवश्यक िानकारी सलने र सोको आवश्यक तयारी
गनप ससमसत सचिवालयलाई सनदे शन ददने सनणपय गररयो ।
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ु ससमसतहरु
सं घीय संसद अन्तगपतका सं यक्त
सं घीय

सं सद

अन्तगपत

२

वटा

ु
सं यक्त

ससमसतहरू

रहेका

ु ाई ससमसतको कामकारवाही, सनणपय तथा
छन् । िसमध्ये सं सदीय सुनव
सनदे शनहरू सनम्नानुसार रहेका छन् ।
ु ाई ससमसत
संसदीय सुनव



ु ाइका लासग
समसत २०७७/१२/०४ को बैठकमा सं सदीय सुनव
सवोच्ि अदालतका न्यायाधीश र्दमा प्रस्ताववत डा. कुमार ि ुडाल र
श्री नहकुल सुवद
े ीको सम्बन्धमा आम नागररकलाई िानकारी ददने
तथा सनिहरुको सम्बन्धमा सूिना तथा उिुरी सं कलन गने उद्देश्यले
ु ाई ससमसतको कायपववसध, २०७५ को
सञ्चार माध्यमबाट सं सदीय सुनव
दफा १२ बमोचिम सूिना सावपिसनक गने सनणपय गररएको सथयो।



समसत २०७७/१२/१९ को बैठकमा नेर्ालको सं ववधानको धारा
ु ाईका लासग ससमसतमा प्राप्त सवोच्ि
२९२(१) बमोचिम सं सदीय सुनव
अदालतका न्यायाधीशको र्दमा प्रस्ताववत डा. कुमार ि ुडाल र श्री
ु ाई ससमसतको कायपववसध, २०७५ को
नहकुल सुवेदीको सं सदीय सुनव
दफा १६(१) प्राप्त उिुरी तथा सूिना खोली ववतरण गरी छलफल
गररएको सथयो ।



ससमसतको

समसत

२०७७/१२/१९

को

बैठकमा

प्रस्ताववत

ु ाई ससमसतको कायपववसध, २०७५ को
न्यायाधीशहरुको सं सदीय सुनव
दफा १९ बमोचिम योग्यता, अनुभव, असभरुचि तथा उक्त र्दको
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चिम्मेवारीका सम्बन्धमा अवधारणा र कायपयोिना ववतरण गररएको
सथयो ।



ु ाई ससमसतको कायपतासलका अनुसार प्रस्ताववत सवोच्ि
सं सदीय सुनव
ु ाई ससमसतको कायपववसध,
अदालतको न्यायाधीशहरुका संसदीय सुनव
२०७५ को दफा १६(२) बमोचिम

उिुरी ददने उिुरीकतापहरुलाई

समसत २०७७/१२/२२ गते ससमसतमा आमचन्रत गरी छलफल गने
र समसत २०७७/१२/२५ गते सवोच्ि अदालतको न्यायाधीश र्दमा
प्रस्ताववत

व्यचक्तहरुलाई ससमसतसमक्ष आमन्रण गने सनणपय गररएको

सथयो।



ससमसतको

समसत

२०७७/१२/२२

बैठकमा

सवोच्ि अदालतको

न्यायाधीश र्दमा प्रस्ताववत डा. कुमार ि ुडाल र श्री नहकुल सुवेदीको
सम्बन्धमा ससमसतमा उिुरी तथा सूिना ददने व्यचक्तहरुलाई बोलाई
छलफल गररएको सथयो ।
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र्दासधकारीका गसतववसध
प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय सभामुख
सम्माननीय सभामुखको २०७६ माघ १२ गतेको सनवापिनदे चख
२०७७ िैर २२ गते सम्मको अवसधमा भएका गसतववसधलाई सनम्नानुसार
प्रस्तुत गररएको छ:
क्र.स.
1.

समसत

कायपक्रम

२०७६ माघ प्रसतसनसध सभाको
१२ गते

सभामुख र्दको

सनवापिन

कायपक्रम अनुसार प्रसतसनसध सभा सनयमावली,
२०७५ को सनयम ७ बमोचिम माननीय श्री
अचग्नप्रसाद

सार्कोटा

प्रसतसनसध

सभाको

सभामुख र्दमा सनववपरोध सनवापचित ।

2.

२०७६ माघ
१३ गते

रािर्सत

भवन

शीतल

सनवासमा

आयोचित

ववशेर् समारोहमा रािर्सत ववद्यादे वी भण्डारीसँग
र्द तथा गोर्सनयताको शर्थ ग्रहण । शर्थ

ग्रहण र्श्चात् ससं हदरबारचस्थत कायापलयमा र्ुगरे
कायपभार सम्हाल्नु भयो । नेर्ालका लासग
िीनका रािदू त H.E.Ms. Hou Yanqi सँग
सभामुखको कायपकक्षमा चशष्टािार भेट ।
3.

२०७६ माघ प्रसतसनसध सभाको सभामुख र्दमा सनवापचित हुन ु
१४ गते

भएकोमा
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सम्माननीय

प्रधानमन्री,

प्रमुख

प्रसतर्क्ष दलका नेता लगायतकाबाट बधाई
तथा सफल कायपकालको शुभकामना व्यक्त ।
सभामुखले

सम्मासनत

सभामुख

र्दमा

भएकोमा

सम्मासनत

सदस्यहरुप्रसत
लोकताचन्रक

प्रसतसनसध

सनववपरोध

सनवापचित

गनुप

र

मा.

सदन

आभार

व्यक्त

गणतन्रको

सभाको
सबै

।

स्थार्नाका

सं घीय
लासग

भएका सबै सं घर्पका महान् सवहद एवं बेर्त्ता
योद्धाहरुको

स्मरण

साथै

घाइते-अर्ाङ्ग

योद्धाहरुप्रसत सम्मान प्रकट।
4.

२०७६ माघ नेर्ालका लासग भारतका कायपवाहक रािदू त
१५ गते

Dr. Ajay Kumar सँग सभामुखको कायपकक्ष,
ससं हदरबारमा चशष्टािार भेट ।

5.

२०७६ माघ वसन्त र्ञ्चमीका अवसरमा वसन्तर्ुर नासाल
१६ गते

िोकमा आयोचित ववशेर् समारोहमा उर्चस्थत
भई वसन्त श्रवण।

6.

२०७६ माघ
२५ गते

सम्माननीय सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटालाई
गृह

चिल्ला

ससन्धुर्ाल्िोक

सदरमुकाम

िौतारामा चिल्ला समन्वय ससमसतको तफपबाट
सम्मान । सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटा
आफू िन्मे हुकेको गाउँ कुसबण्डेचस्थत श्री
सेतीदे वी र्ञ्चकन्या मा. वव. को ४३ औ ँ
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वावर्पकोत्सवको

प्रमुख

असतसथको

रुर्मा

मन्तव्य व्यक्त ।
7.

२०७६ माघ सभामुखद्वारा अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान
२८ गते

आयोगको

२३

औं

स्थार्ना

ददवसको

अवसरमा हलिोकमा आयोचित कायपक्रममा
सहभागी ।
8.

9.

२०७६

नेर्ालका

लासग

फागुन

२ H.E.Mr.Milan

िेक

गणतन्रका

Hovorka

सँग

रािदू त

सभामुखको

गते

कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशष्टािार भेट ।

२०७६

सभामुख

अचग्नप्रसाद

फागुन

४ ससं हदरवारमा

सनमापणाधीन

गते

सार्कोटाले
सं घीय

सं सद

भवनको अवलोकन गरी समयमा सम्र्न्न गनप
र गुणस्तरमा सम्झौता नगनप सनदे शन।

10.

२०७६
फागुन
गते

नेर्ालका

लासग

यु.एन.डी.र्ी.का

आवासीय

५ प्रसतसनसध Ms. Ayshanie Medagangoda Labe
सँग

सभामुखको

चशष्टािार

भेट

कायपकक्ष,

।

नेर्ालका

ससं हदरबारमा
लासग

नवेका

रािदू त H.E. Lasse Bjom Johanessen सँग
सभामुखको कायपकक्ष,

ससं हदरबारमा चशष्टािार

भेट।
11.

२०७६

७० औ ं प्रिातन्र ददवसका अवसरमा सैसनक
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फागुन
गते

टुँ सडखेलमा

७ मञ्च

सहभागी।

आयोचित

कायपक्रममा

िौथो सनवापिन ददवसका अवसरमा

सनवापिन

आयोगको

र्ररसरमा

आयोचित

कायपक्रममा सहभागी।
12.

२०७६
फागुन

13.

सेना ददवस २०७६ को उर्लक्ष्यमा सैसनक
९ मञ्च

टुँ सडखेलमा

आयोचित

कायपक्रममा

गते

सहभागी ।

२०७६

सभामुखसँग नेर्ालका लासग कतारका रािदू त

फागुन
गते

१२ Yousuf Bin Mohammed Al-Hail

सँग

सभामुखको कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशष्टािार
भेट ।

14.

२०७६
फागुन
गते

सभामुख

र

नेर्ालका

लासग

ु
सं यक्त

अरब

१६ इसमरे ट्सका महामवहम रािदू त H.E. Saeed
Hamdan

Mohammed

Al-Naqbi

सँग

सभामुखको कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशष्टािार
भेट ।
15.

२०७६
फागुन
गते

सभामुख समक्ष भूतर्ूव प सैसनक कल्याणकारी
१८ ससमसत

नेर्ाल

नागररकता
गैरआवासीय
ञानार्न र्र ।
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र

सिवटस

सनरन्तर
नेर्ाली

गोखाप

सं घर्प
नागररकताका

नेर्ाली
ससमसतले
ववर्यमा

16.

२०७६
फागुन

सभामुख र नेर्ालका लासग साउदी अरे सबयाका
१९ रािदू त Musaid Sulaiman M. Almarwany सँग

गते

सभामुखको कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशष्टािार
भेट ।

17.

२०७६
फागुन

ससन्धुर्ाल्िोकको
सुकुटे मा

२० नगरर्ासल

गते

िौतारा

साँगािोकगढी
सुकुटे

प्रथम

महोत्सव

समार्न समारोह प्रमुख आसत यतामा सम्र्न्न
।

18.

सम्माननीय

२०७६
फागुन

२७

गते

भारतका

सभामुख
महामवहम

र

नेर्ालका

रािदू त

ववनय

लासग
मोहन

क्वारासँग सभामुखको कायपकक्ष, ससं हदरबारमा
चशष्टािार

भेट

।

सञ्चारमाध्यमसँग
सम्र्ादकहरुसँग

सभामुखले

मूलधारका

आबद्ध

रहनुभएका

समसामवयक

ववर्यमा

छलफल ।
19.

२०७६ िैर
२ गते

सभामुख

र

महामवहम
Arunatilaka

नेर्ालका
रािदुत
सँग

लासग

Himalee
सभामुखको

श्रीलं काका
Subhashini
कायपकक्ष,

ससं हदरबारमा चशष्टािार भेट ।
20.

२०७६ िैर सभामुख र नेर्ालका लासग उत्तर कोररयाली
४ गते

रािदू त Jo Yong Man
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बीि

सभामुखको

कायपकक्षमा चशष्टािार भेट ।
21.

२०७६ िैर सम्माननीय

सभामुखद्वारा

१० गते

तयार

सचिवालयमा

सं घीय

गररएको

सं सद

आइसोलेसन

वाडपको अनुगमन, कोरोना भाइरस सं क्रमणबाट
हुने िोचखम न्यूनीकरणका लासग सबै खाले
तयारीमा िुट्न सचिवालयलाई सनदे शन ।
22.

२०७६ िैर सभामुखद्वारा
१७ गते

कोरोना

महामारीका

कारण

उत्र्न्न ववर्म र्ररचस्थसतमा सिक रहन श्रव्य
दृश्य माध्यम माफपत एक अर्ील िारी ।

23.

२०७७ िैर सभामुखसँग राविय समािार ससमसतका रमेश
२७ गते

लम्सालले ववर्म र्ररचस्थसतमा सं सदको भूसमका,
सं सदमा

सभामुखका

रुर्मा

गररएको

अनुभसू तसँग लगायतका ववर्यमा अन्तरवाताप ।
24.

२०७७
वैशाख
गते

सभामुखको र्हलमा २०७७ वैशाख ९ र १०
१० गते कोरोना संक्रमणको रोकथाम, सनयन्रण र
उर्िारका

लासग

ससन्धुर्ाल्िोक

चिल्लाको

प्रसतसनसध सभा क्षेर नं १ का ५२ वटा
वडाका ७३ स्वास् य सं स्थालाई स्थानीय ववर्द्
व्यवस्थार्न ससमसतहरुमाफपत स्वास् य सुरक्षा
सामग्री हस्तातरण ।
25.

२०७७

सं घीय

सं सदको
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बिेट

(वर्े)

असधवेशन,

वैशाख

१७ ववसनयोिन ववधेयकका ससद्धान्त र प्राथसमकता

गते

र नीसत तथा कायपक्रमको ववर्यमा सम्माननीय
प्रधानमन्री

र

सम्माननीय

सभामुखबीि

प्रधानमन्री सनवास बालुवाटारमा छलफल।
26.

२०७७
वैशाख

सभामुखद्वारा

स्वास् य

सेवा

ववभागका

२१ महासनदे शक सवहतको स्वास् य ववशेर्ञानहरुसँग

गते

बैठकमा दू री व्यवस्थार्न र अर्नाउनु र्ने
स्वास् य सतकपता लगायतका ववर्यमा छलफल
।

27.

२०७७
वैशाख
गते

२३

सभामुखद्वारा
महासचिव

सं घीय

सं सदका

नवसनयुक्त

डा. भरतराि गौतमलाई सं घीय

सं सद सचिवालय ससं हदरबारमा आयोचित एक
कायपक्रममा

र्द

तथा

गोर्नीयताको

शर्थ

ग्रहण गराउने काम सम्र्न्न ।
28.

२०७७
वैशाख
गते

सम्माननीय
२६ सभामुखबीि
असधवेशनको

रािर्सत

र

शीतलसनवासमा
तयारी

सम्माननीय
सं सदको

लगायतका

छै टौं

ववर्यमा

छलफल ।
29.

२०७७ िेठ प्रसतसनसधसभाको
२६ गते

बैठकबाट

रुकुम

र्चश्चम

चिल्लाको िौरिहारी नगरर्ासलका वडा नं. ८
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सोतीमा समसत २०७७-०२-१० गते घटे को
घटनाको सम्बन्धमा घटनाको यथाथप अध्ययन
तथा अनुगमन गरी प्रसतवेदन र्ेश गनप माननीय
दे वन्े र र्ौडेलको सं योिकत्वमा ९ सदस्यीय
ववशेर् ससमसत गठन ।
30.

२०७७ िेठ सभामुखद्वारा ट्वीटर माफपत प्रसतसनसध सभाको
३१ गते

बैठकबाट दुलभ
प र अभूतर्ूव प एकताका साथ
नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं शोधन) ववधे यक
०७७

सवपसम्मतले

र्ाररत

गनुह
प ँद
ु ै

कोरोनाका

कारण

र्ररचस्थसतकाबीि
उठानदे चख

उक्त

सहमसतमा

भएको
ससचिपत

ऐसतहाससक
र्ाररत

उल्लेख
ववर्म
कायपको

गनप अहोरार

खट्नुहन
ु े सबैलाई धन्यवाद ञानार्न।
31.

२०७७
असार
गते

सभामुखद्वारा २०१५ सालमा भएको र्वहलो
१६ सनवापिनर्सछ २०१६ साल असार १६ गते
िनववनवापचित सं सदको र्वहलो बैठक बसेको
ददनको सम्झनामा प्रत्येक वर्प मनाइँदै आएको
सं सद ददवस उर्लक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त ।

32.

२०७७
असार
गते

सभामुखको
२४ अस्र्तालमा

काठमाडौंचस्थत
दायाँ

आँखाको

सतलगङ्गा

आँखा

शल्यवक्रया

।

वररष्ठ चिवकत्सक डा. सन्दुक रुइतसवहतको
टोलीले सबहान १०:३० बिे मोसतयासबन्दुको
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शल्यवक्रया सम्र्न्न गरे को हो ।
33.

२०७७
असार
गते

ससन्धुर्ाल्िोकको बाह्रववसे नगरर्ासलका वडा नं
२५ ५

िम्बुचस्थत

बाढी, र्वहरो

र डुबानग्रस्त

क्षेरमा, उर्चस्थत स्थानीय बाससन्दा, र्ीसडत,
प्रहरी

र

िनधनको

िनप्रसतसनसधद्वारा
क्षसत

र

त्यहाँ

ववर्चत्तले

भएको

सनम्त्याएको

ववध्वंशबारे सभामुखलाई िानकारी । सोही
ददन सदरमुकाम िौतारा र्ुगेर चिल्ला ववर्द्
व्यवस्थार्न ससमसतका असधकारीहरुलाई उद्दार
र राहतका लासग यथाशक्य िुट्न सनदे शन ।
सभामुख सार्कोटाको र्हलमा चिल्ला समन्वय
ससमसतको

मौज्दात

कोर्मा

रहेको

रकम

चिल्ला ववर्द् िोचखम व्यबस्थार्नका लासग
खिप गनप स्वीकृसतका लासग सं घीय मासमला
तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयसँग समन्वय
। सबस्थावर्त र्ीसडतलाई सछट्टै राहतका लासग
र्हल
आग्रह

गररएकोले
।

घाइतेलाई

धैय प गररददन

सभामुखको
उद्धार

र्हलमा

गरी

सभामुखको
६

उर्िारका

िना
लासग

काठमाण्डौ ल्याइ उर्िार ।
समािवादी र्ाटीको तफपबाट प्रसतसनसध
सभामा सदस्य माननीय सररता सगरीलाई उक्त
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र्ाटीको ससफाररसका आधारमा रािनीसतक दल
सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोचिम प्रसतसनसध सभा
सदस्य र्द मुक्त ।
34.

२०७७
असार
गते

सम्माननीय

रािर्सत

२६ सभामुखबीि

र

सम्माननीय

शीतलसनवासमा

समसामवयक

ववर्यमा छलफल। अववरल वर्ापका कारण
बाढी

र

र्वहरोले

रािमागपअन्तगपत
तातोर्ानी
सरोकारवाला

अवरुद्ध

अरसनको

ससन्धुर्ाल्िोकको

सडकखण्ड

सुिारु

सनकायहरुसँग

िुरे
गनपका

सभामुखको

ससं हदरबारचस्थत कायपकक्षमा छलफल ।
35.

२०७७
असार
गते

ु मा नोभल कोरोना भाइरसका कारण
मुलक
२८ उत्र्न्न महामारीकै बीि बाढी, र्वहरो, डुबान
िस्ता प्राकृसतक ववर्चत्त आइरहेको िनाउँ दै
सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटाद्वारा सतकपता
अर्नाउन ववञानसप्त माफपत सावपिसनक अर्ील।

36.

२०७७
असार
गते

२०७७ िेठ २६ गते बसेको प्रसतसनसध सभा
३० बैठकबाट रुकुम र्चश्चम चिल्लाको िौरिहारी
नगरर्ासलका, सोती घटनाको यथाथप अध्ययन
तथा अनुगमन गरी प्रसतवेदन र्ेश गनप मा.
दे वेन्र र्ौडेलको सं योिकत्वमा गदठत सं सदीय
ववशेर् ससमसतद्वारा सभामुख समक्ष प्रसतवदे न
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र्ेश

।

सम्माननीय

सभामुखद्वारा

ववर्म

र्ररचस्थसतमा र्सन सनधापररत समयसभरै कायप
सम्र्न्न गरी प्रसतवेदन बुझाएकोमा ससमसतलाई
धन्यवाद ञानार्न ।
37.

२०७७
साउन
गते

सभामुखद्वारा रुकुम र्चश्चम सोती घटनाका
१ सम्बन्धमा सं सदीय ववशेर् ससमसतले बुझाएको
प्रसतवेदन

सरकारलाई

ससं हदरबारचस्थत

र्ठाउने

कायपकक्षमा

सम्बन्धमा

सत्ता

र्क्ष

र

ववर्क्षी दलका सिेतकहरुसँग छलफल।
38.

२०७७
साउन
गते

सभामुखद्वारा

सं घीय

सं सद

सचिवालय

४ ससं हदरबारमा समानुर्ासतक तफपबाट प्रसतसनसध
सभा सदस्यमा सनवापचित गुल्मी चिल्लाकी मा.
सुवणप ज्वारिनलाई र्द तथा गोर्नीयताको
शर्थ ग्रहण गराउनु भयो ।

39.

२०७७
साउन
गते

सभामुखको
५ अध्यक्ष,

अध्यक्षतामा
उर्ाध्यक्ष

राविय

सवहतको

सभाका

उर्चस्थसतमा

प्रसतसनसध सभा, राविय सभा र दुवै सदनका
ु
सं यक्त

ससमसतका

सभार्सतहरुसँग

ससमसतका

कामकारवाही, समस्या, समाधान र ववववध
ववर्यमा छलफल ।
40.

२०७७

सभामुख समक्ष अन्तरर्ाटी मवहला सञ्जालका
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साउन
गते

६ तफपबाट ससं हदरवार चस्थत सं सद सचिवालयमा
ध्यानाकर्पण र्र बुझाइयो । र्रमा यथाशीघ्र
उर्सभामुखको सनवापिनका लासग र्हल गररददन
र

मवहलामैरी

कानून

सनमापणका

लासग

सहिीकरण गररददन सभामुखको ध्यानाकर्पण
।
राविय ववर्द् िोचखम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थार्न प्रासधकरणका कायपकारी प्रमुखद्वारा
दे शभर आएको बाढी र र्वहरो, भोटे कोशी
बाढी, र्वहरो र लगातारको वर्ापले सनम्त्याएको
ववर्चत्त, ववसभन्न क्षेरको सम्भाववत िोचखम र
प्रासधकरणले व्यवस्थार्नका लासग गरररहेको
कायपबारे सभामुखलाई िानकारी ।
41.

२०७७
साउन

42.

सभामुखद्वारा
७ अन्तगपतका

सं घीय
ववसभन्न

सं सद

सचिवालय

महाशाखा

प्रमुखहरुसँग

गते

छलफल ।

२०७७

सभामुख र सं ववधान सभाका अध्यक्ष एवं र्ूव प

साउन
गते

८ सभामुख
नेर्ालको

सुवास

नेम्वाङबीि

सं सदीय अभ्यास

ससं हदरवारमा

लगायत

ववववध

ववर्यमा छलफल ।
43.

२०७७

सभामुख र र्ूव प सभामुख दमननाथ ढु ङ्गानाबीि
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साउन
44.

११ सदन

सञ्चालनको

अनुभव

गते

ववर्यमा छलफल ।

२०७७

सभामुख

साउन
गते

अचग्नप्रसाद

लगायत

ववववध

सार्कोटाद्वारा

सं घीय

१४ सं सद सचिवालयमा समानुर्ासतकतफप प्रसतसनसध
सभा सदस्य माननीय सलला

दे वव ससटौलालाई

र्द तथा गोर्सनयताको सर्थ ग्रहण ।
45.

२०७७
साउन
गते

सभामुख गृह चिल्ला ससन्धुर्ाल्िोकको िुगल
३० गाउँर्ासलकाचस्थत सलदीमा र्वहरो गएको केही
घण्टामा र्वहरो स्थलमा । सुरुमा सदरमुकाम
िौतारा र्ुगेर आफू िढे र गएको हेलीकोप्टरमा
सुरक्षाकमी

र्ठाएर

सोही

हेलीमाफपत

४

घाइतेको उद्धार, र्वहरो स्थल र्ुगेर िानकारी
सलनुभई बेर्त्ताको खोिी, उद्धार, राहत तथा
अस्थानान्तरणको ववर्यमा ढुक्क रहन स्थानीय
प्रभाववतसँग प्रसतवद्धता व्यक्त ।
46.

२०७७
सं घीय सं सद सचिवालयमा आयोचित एक
साउन ३२
गते
समारोहमा सचिवालयले तयार गरे को नेर्ालको
अद्यावसधक

नक्सा

अं वकत

सं घीय

सं सदको

प्रतीक (लोगो) सभामुखसवहत सं घीय सं सदका
र्दासधकारीलाई हस्तान्तरण ।
ससं हदरवारचस्थत
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सभामुखको

कायपकक्षमा

सभामुख र गृहमन्री

रामबहादुर थार्ाबीि

ससन्धुर्ाल्िोकका बाढी र्वहरो र्ीसडतहरुलाई
राहत र र्ुनस्थापर्नाका ववर्यमा छलफल ।
47.

२०७७ भदौ सभामुख
३ गते

ददवंगत

रािकवव

माधवप्रसाद

चघसमरे को लैनिौरचस्थत सनवासमा र्ुग्नु भई
चघसमरे प्रसत अचन्तम श्रद्धाञ्जली अर्पण।

48.

२०७७ भदौ सभामुखको
८ गते

र्हलमा

ससन्धुर्ाल्िोकका

ववसभन्न

संसद

सचिवालयमा

स्थानमा

बाढी

र

र्वहरोमा र्रे काहरुको खोि तथा उद्धार, राहत,
अस्थायी स्थानान्तरण, िोचखमयुक्त बस्तीहरुको
भौगसभपक अध्ययनका लासग टोली र्ठाउने,
स्थायी स्थानान्तरणका लासग सलइने र्हल र
अरसनको रािमागप व्यवचस्थत गने लगायतका
ववर्यमा उच्िस्तरीय छलफल । छलफलमा
गृहमन्री रामबहादुर थार्ा बादल, अथपमन्री
डा. युवराि खसतवडा, भौसतक र्ूवापधार तथा
यातायात मन्री, वसन्त कुमार नेम्बाङ, बागमती
प्रदे शका

मुखयमन्री

डोरमचण

र्ौडेल,

ससन्धुर्ाल्िोक क्षेर नं २ का सांसद शेरबहादुर
तामाङको

सहभासगता

र्ुनसनपमापण

प्रासधकरणका

।

यस्तै

प्रमुख

राविय
कायपकारी

असधकृत सुशील ञानवाली, बागमती प्रदे शका
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उद्योग, र्यपटन तथा वातावरण मन्री अरुण
नेर्ाल, बागमती
ववकास

प्रदे श

ससमसतका

सभाको

सभार्सत

अथप तथा

सरे श

नेर्ाल,

भौसतक र्ूवापधार तथा यातायात मन्रालयका
सचिव दे बेन्र काकी, राविय ववर्द् िोचखम
न्यूनीकरण
प्रमुख

तथा

कायपकारी

व्यवस्थार्न
असनल

प्रासधकरणका

र्ोखरे ल,

चिल्ला

समन्वय ससमसत ससन्धुर्ाल्िोकका प्रमुख कृट्ण
गोर्ाल तामाङ उर्चस्थत।
49.

२०७७ भदौ सभामुख राविय ववर्द िोचखम न्यूसनकरण तथा
१० गते

व्यवस्थार्न
अनील

प्रासधकरणका

र्ोखरे ल,

प्रमुख

वैकचल्र्क

केन्दका

कायपकारी

असधकारी,

राविय

कायपकारी

उिाप

ु न
मधुसद

सनदे शक
र्ुनसनपमापण

प्रवद्धन

प्रासधकरणका

भूगभपववद लेखप्रसाद भट्टलगायतको टोली र
अत्यावश्यक

राहत

सामग्रीसवहत

िुगल

गाउँर्ासलकाको बाँसखकपमा ।
50.

२०७७ भदौ
१३ गते

सभामुखद्वारा प्रधानमन्री केर्ी शमाप ओलीलाई
बालुवाटारचस्थत सरकारी सनवासमा भेट गरी
ससन्धुर्ाल्िोकमा

बाढी

र्वहरोबाट

ववस्थावर्तहरुको सुरचक्षत स्थानमा स्थानान्तरण
तथा

स्थायी

ध्यानाकर्पण ।
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आवास

सनमापण

गने

बारे

51.

२०७७ भदौ सभामुखद्वारा भारतका र्ूव प रािर्सत श्री प्रणब
१५ गते

मुखिीको सनधनको खबरले दुःचखत बनाएको
बताउँदै उहाँको सनधनप्रसत भावर्ूण प श्रद्धाञ्जली
अर्पण ।

52.

२०७७ भदौ सभामुखको र्हलमा सलदी र्वहरोमा असभभावक
१७ गते

गुमाएका

बालबासलकाको

बालग्राममा सं रक्षण,

र्नौतीचस्थत

चशक्षा र बसोबासको

व्यवस्थार्न ।
53.

२०७७ भदौ
१८ गते

सभामुखद्वारा सामुदावयक सूिना नेटवकप सस
आइ

एनका

लासग

लैनिौरचस्थत

सनवासमा

अन्तरवाताप।
54.

२०७७ भदौ
२८ गते

सभामुख

ससन्धुर्ाल्िोक

चिल्लाको

बाह्रववसे

नगरर्ासलकाको वडा नं ७ चस्थत नागर्ुि,े
भीरखकप र नेवार टोलमा गएको भीर्ण र्वहरो
स्थलमा

।

र्वहरोले

क्षसत

र्ुयापएको

स्थानहरुको स्थलगतरुर्मा िानकारी सलएर्सछ
स्थासनय

र्वहरो

र्ीसडत

र

प्रभाववतहरु

र

िनप्रसतसनसधलगायतसँग छलफल ।
बाढी र्वहरोले क्षसतग्रस्त अरसनको रािमागपको
बाह्रववसेदेचख

िीनसँगको

सीमानाका

समतेरीर्ुलसम्मको स्थलगत अवलोकन।
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55.

२०७७ भदौ सभामुखसँग
३० गते

रािदू त

नेर्ालका

H.E.

लासग

Mazhar

र्ावकस्तानी
द्वारा

Javed

ससं हदरबारचस्थत कायपकक्षमा सबदाई भेट।
56.

२०७७
असोि
गते

सभामुखद्वारा

आठौं

राविय

ववञानान

ददवस

१ २०७७ का अवसरमा आयोचित "नेर्ालमा
ददगो

ववकास

महाव्यासधको

लक्ष्यहरुमा

प्रभाव"

कोसभड-१९

ववर्यक

सं गोष्ठीलाई

ुप ल प्रववसधबाट प्रमुख असतसथका रुर्मा
भिअ
सम्बोधन।

ववश्वभर

वैञानासनकहरुलाई

छररएर

स्वदे श

रहेका

फकेर

नेर्ाली

सेवा

गने

वातावरण बनाउनुर्नेमा िोड ।
57.

२०७७
असोि
गते

सं ववधान

ददवस

२०७७

का

अवसरमा

३ सभामुखद्वारा शुभकामना सन्दे श िारी ।
सं ववधान ददवस (राविय ददवस) २०७७ का
अवसरमा

नेर्ाली

टुँ सडखेलमा

सैसनकमञ्च

आयोचित मूल समारोह कायपक्रममा

उर्चस्थती

।
58.

२०७७
असोि
गते

सभामुखद्वारा प्रेस काउचन्सल नेर्ालको ५१ औ ं
६ वावर्पकोत्सवका
महासं घको

अवसरमा

भवनमा

नेर्ाल

आयोचित

र्रकार

कायपक्रममा

प्रमुख असतसथका रुर्मा सम्बोधन । प्रेस
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काउचन्सल र्रकाररता र्ुरस्कारबाट र्ुरस्कृत
सञ्चारकमीहरु तथा कमपिारीहरुलाई र्ुरस्कार
प्रदान ।
59.

२०७७
असोि

८

गते
60.

२०७७
असोि

सभामुखद्वारा

समसामवयक

ववर्यमा

न्युि

एिेन्सी नेर्ाललाई सभसडयो अन्तरवाताप ।
सभामुखलाई बझाङबाट प्रसतसनसध सभा सदस्य
कुमारी

१३ आशा

गते

वव.क.लगायतका सांसदहरुले

ससं हदरबारचस्थत कायपकक्षमा भेटेर बझाङकी
१२

बवर्पया

बासलका

सम्झना

कामीको

बलात्कारर्सछ हत्यामा सं लग्नलाई कारवाहीका
लासग र्हल गररददन ध्यानाकर्पण ।
61.

२०७७
असोि

सभामुखको

प्रमुख

१५ सं कटग्रस्त

गते

क्षेर

चिल्लाको
स्मारक

आसत यतामा
घोवर्त

सदरमुकाम
र्ाकप

सहिीकरण

ससन्धुर्ाल्िोक

िौतारामा

सनमापण

ससमसत

ववर्द

र

भूकम्र्

समन्वय

तथा

चिल्ला

ववर्द्

व्यवस्थार्न ससमसतका बैठकहरु सम्र्न्न।
62.

नेर्ालका लासग अस्िे सलयाका रािदू त Peter

२०७७
असोि
गते

१९

Budd

द्वारा

सभामुखद्वारा

सभामुखसँग
आफ्नो

सबदाई

भेट

कायपकालमा

।
दुई

दे शबीिको सम्बन्धलाई थर् प्रगाढ बनाउन
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रािदू त बडले गनुभ
प एको योगदानको प्रशंसा ।
63.

२०७७
असोि

नेर्ाल

र

साइप्रसबीि

कुटनीसतक

सम्बन्ध

२२ कायम भएको ४० बर्प र्ूरा भएको अवसरमा

गते

सभामुख

र

अध्यक्ष

महामवहम

(DEMETRIS

साइप्रसको

प्रसतसनसध

सभाका

डेमेविस

ससलौररस

बीि

शुभकामना

SYLLOURIS)

आदान प्रदान। टे सलफोन सम्वादका क्रममा
सभामुखद्वारा साइप्रसका समकक्षीलाई बधाई
ञानार्न गदै दुई दे शबीि आर्सी ववश्वासका
आधारमा सुमधुर सम्बन्ध रहेको धारणा व्यक्त
।
64.

२०७७
असोि

सभामुखद्वारा प्रसतसनसध सभा सदस्य माननीय
२८ सानु ससवा र्हाडीको उर्िारका क्रममा ५८

गते

बर्पको उमेरमा सनधन भएकोमा दुःख व्यक्त
गदै

ददवंगत

माननीय

सदस्यप्रसत

भावर्ूण प

श्रद्धाञ्जली अर्पण । शोक सन्तप्त र्ररवारिन
तथा सम्र्ूण प आफन्तमा गवहरो समवेदना व्यक्त
।
65.

सभामुख

२०७७
असोि
गते

२९

र्शुर्सत

आयपघाट

र्ुगेर

ददवंगत

प्रसतसनसध सभाका सदस्य माननीय सानु ससवा
र्हाडीप्रसत अचन्तम श्रद्धाञ्जली अर्पण ।

79

66.

२०७७
कासतपक
गते

३

सभामुखद्वारा आफूले प्राप्त गरको िाडवाड खिप
सरकारले

स्थार्ना

गरे को

कोरोना

कोर्मा

िम्मा गने सनणपय ।सं घीय सं सद सचिवालय,
ुप ल
कमपिारी यूसनयनले आयोिना गरे को भिअ
शुभकामना
सभामुखद्वारा

आदानप्रदान
शुभकामना

कायपक्रममा

व्यक्त

।

नेर्ाल

टे सलसभिनको सं सद फोकस कायपक्रमका लासग
अन्तरवाताप ।
67.

नेर्ाल राविय चशक्षक सँगठन ससन्धुर्ाल्िोकले

२०७७
कासतपक

७

गते

ुप ल शुभकामना आदान
आयोिना गरे को भिअ
प्रदान

कायपक्रममा

असतसथकारुर्मा

सभामुखद्वारा

सम्बोधन

।

प्रमुख

चशक्षा

र

सूिनाका लासग ववश्व प्रसतस्र्धापमा रहेको ििाप
गदै समयानुकल अद्यावसधक हुन नसके हामी
असान्दसभपक हुनसक्ने खतरातफप सिेत रहन
आग्रह ।
68.

२०७७
कासतपक १६
गते

69.

२०७७

कासतपक १७
गते

सभामुखसवहत नेर्ालबाट सं घीय संसदका तीन
िना सांसद आई वर् यु गभसनपङ काउचन्सलको
ुप ल" असधवेशनमा सहभासगता
२०६ औ ं "अिअ
।
सभामुख र नयाँ चिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका
नेर्ालका लासग दचक्षण कोररयाका महामवहम
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रािदू त र्ाकप िोङ-सुक ( Park Chong Suk)
बीि चशष्टािार भेट । आई वर् यु गभसनपङ
काउचन्सलको
असधवेशनमा
सभामुख

२०६

औं

नेर्ालका

अचग्नप्रसाद

ुप ल"
"अिअ

तफपबाट

सहभासग

सार्कोटा,

प्रसतसनसध

सभाका सदस्य रामकुमारी झाँक्री र राविय
सभाका सदस्य चितेन्र नारायण दे वद्वारा आई
वर् यु अध्यक्ष ियनका लासग गोप्य मतदान ।
70.

२०७७

सभामुखद्वारा प्रसतसनसध सभा सदस्य सुयब
प हादुर

कासतपक १८ के.सी. को सनधनको खबरले ममापहत बनाएको
गते

बताउँदै ददवंगत के.सी. प्रसत हाददपक श्रद्धाञ्जली
अर्पण

शोकाकुल

।

र्ररवार

एवम्

आफन्तिनमा समवेदना व्यक्त ।
71.

२०७७

सभामुख

वव.

कासतपक २४ िनआन्दोलनका
गते

ससं हको

१०६

सवहदहरुको
काठमाडौमा

सं .

२०४६

कमाण्डर,
औं

सं स्मरणमा
आयोचित

नेता

सालको
गणेशमान

िन्मियन्ती
शाचन्त

एवम्
बावटका,

िनआन्दोलन

स्मृसत

स्वणपर्दक, २०७७ सुशोभन तथा सम्मान
कायपक्रममा प्रमुख असतसथकारुर्मा सहभागी ।
72.

२०७७

कासतपक २५
गते

सभामुख र नेर्ालका लासग उत्तर कोररयाका

महामवहमरािदू त Jo Yong Man बीि चशष्टािार
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भेट।
73.

२०७७

सभामुखद्वारा

सामुदावयक

वनको

उद्गमस्थल

कासतपक २८ ससन्धुर्ाल्िोक चिल्लाको सुनकोशी गाउँर्ासलका
गते

वडा नं १ ठोकर्ापमा
सामुदावयक

वन

ववशेर् कायपक्रमका बीि
अध्ययन

केन्र

भवन

सनमापणको चशलान्यास ।
74.

२०७७

सभामुखद्वारा

सं घीय

मंससर ८ गते

ससं हदरबारमा आयोचित एक कायपक्रमका बीि
समानुर्ासतकतफप

सं सद

प्रसतसनसध

सचिवालय
सभा

सदस्य

स्याङ्िाका मोहनप्रसाद र्ाण्डेलाई र्द तथा
गोर्सनयताको सर्थ ग्रहण ।
75.

२०७७
मंससर
गते

सभामुखद्वारा

गृह

चिल्ला

ससन्धुर्ाल्िोकको

१० िौतारामा चिल्ला समन्वय ससमसतका प्रमुख,
उर्प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग ववर्द्
र्सछ

चिल्लाको

समग्र

अवस्था,

ववकास

सनमापणको चस्थसत, ववकास सनमापण लगायतका
ववर्यमा छलफल ।
76.

२०७७
मंससर
गते

सभामुखद्वारा सं घीय सं सद भवन नयाँबानेश्वर,
१२ काठमाण्डौमा सुरु भएको सं घीय संसद र
प्रदे श सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं
अन्तरवक्रया

82

कायपक्रमको

उद्घाटन

कायपक्रमलाई प्रमुख असतसथकारुर्मा सम्बोधन
। सं सदलाई िीवन्त र िनमुखी बनाउनुर्नेमा
िोड ।
77.

२०७७
मंससर
गते

सभामुखद्वारा

ससं हदरबारचस्थत

कायपकक्षमा

२१ "नेर्ाल सं वत् ववशेर्ांक" को अनावरण ।
अग्रणी समािसेवी शंखधर साखवाले तत्कालीन
समयमा गनुप भएको कामबाट अवहले र्सन
उचत्तकै प्रेरणा समल्ने धारणा व्यक्त ।

78.

२०७७
मंससर
गते

सभामुखद्वारा

१४

औ ं सं घीय

संसद

सेवा

२३ ददवस-२०७७ का अवसरमा सं सद सचिवालय
र्ररसर,

ससं हदरबारमा

आयोचित

रक्तदान

कायपक्रको सुभारम्भ।
79.

२०७७
मंससर
गते

१४ औ ं सं घीय सं सद सेवा ददवस, २०७७
२४ को

अवसरमा

आयोचित

“कोसभड-१९

महामारीमा सं सद सञ्चालन” सम्बन्धी प्यानल
बहस कायपक्रममा सभामुखको सहभासगता ।

80.

२०७७ र्ुस सभामुखद्वारा
३ गते

ससन्धुर्ाल्िोकको

भेटेकोशी

लािापचस्थत

सुखखा

गाउँर्ासलकाको

बन्दरगाहामा आयोचित एक कायपक्रमका बीि
िनवादी

गणतन्र

िीन

सरकार,

सतब्बत

स्वशाससत क्षेर अन्तरगतको नेलम काउन्टीले
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प्रदान गरे को राहत सामग्री चिल्लाको बाढी
र्वहरो प्रभाववत स्थानीय तहहरु भोटे कोशी,
बाह्रववसे, िुगल र िौताराका प्रमुख तथा
प्रसतसनसधहरुलाई हस्तान्तरण ।
81.

२०७७ र्ुस सभामुखद्वारा र्ुस ५ गते भएको प्रसतसनसध
८ गते

सभामा आवरोध सृिना गररएको सम्बन्धमा
प्रेस

बक्तव्य

माफपत

तर्ससलको

धारणा

सावपिसनक:
‘नेर्ालको सं ववधानको धारा ९३ (१) बमोचिम
यही

२०७७

र्ुस

१७

गतेसभर

सं घीय

सं सदको सातौं असधवेशन सुरु गनप गृहकायप
भइरहँदा अप्रत्याससत रुर्मा प्रसतसनसध सभामासथ
अवरोध सृिना गररएकोमा ससं गो प्रसतसनसध सभा
र मलाई ममापहत बनाएको छ।
सं ववधानको धारा ७६ मा प्रसतसनसध सभामा
सरकार गठन गने ववकल्र् रहँदासम्म प्रसतसनसध
सभा ववघटन नहुने स्र्ष्ट व्यवस्था गररएको छ
। यस सन्दभपमा सं ववधानको फरक व्याखया
नहोस्

र

सनयन्रण

शचक्त
कायम

मान्यतासवहत
गररएको हो ।
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र्ृथकीकरण,
राख्न

सं ववधानमा

सन्तुलन

सवकयोस्
यस्तो

र
भन्ने

व्यवस्था

ववगतका ववसँगसतर्ूण प अभ्यासलाई सच्याउँ दै
चस्थरता र यसमाफपत् समृवद्धको िनिाहनालाई
सम्बोधन

गनप

प्रसतसनसध

सभाको

र्ूण प

कायपकालको र्ररकल्र्ना गररएको त य यहाँ
स्मरणीय छ । सात दशकयताका ववसभन्न
आन्दोलनको
िनताका

िगमा

सं ववधान

सभामाफपत्

प्रसतसनसधले

बनाएको

सं ववधानको

ु को प्रमुख कायपभार हो ।
र्ालना ससं गो मुलक
सं ववधानको रक्षाथप र्ुनः एकर्टक रािनीसतक
दलका

बीिमा उच्िस्तरीय

समझदारीको

आवश्यकता अझ बढे र गएको छ । साथै,
सं वैधासनक

सवोच्िताका

लासग

माननीय

सदस्यहरु, रािनैसतक दल, नागररक समाि,
कानुन व्यवसायी, बुवद्धिीवी, सञ्चारिगत् तथा
सम्बद्ध सबै र्क्ष सं वद
े नशील र गम्भीर बन्नुर्ने
बेला आएको छ ।'
82.

२०७७ र्ुस
१३ गते

सभामुख र नेर्ाल भ्रमणमा आएको चिसनयाँ
कम्युसनष्ट र्ाटी, अन्तरापविय ववभाग उर्मन्री
कुओ

येिौको

नेतत्ृ वमा

र्ाटी

अन्तरापविय

ववभाग महासनदे शक छु इ यानलगायतको
सदस्यीय

टोलीबीि

सनवासमा भेटवाताप ।
83.

२०७७ र्ुस

प्रसतसनसध
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सभा

लैनिौरचस्थत

ववघटनववरुद्ध

िार

सभामुख

सवोच्ि

१९ गते

अदालतमा सभामुखलाई ववर्क्षी बनाई दायर
गररएका ररट सनवेदनको सलचखत िवाफ र्ेश
।

84.

२०७७ र्ुस सभामुखद्वारा
२७ गते

अमेररकाको

सभामुखमा

र्ुनः

सनवापचित न्याचन्स र्ेलोसीलाई बधाई ञानार्न गदै
शुभकामना र्र ।

85.

२०७७ माघ सभामुखद्वारा
१५ गते

ववश्वकै

दोस्रो

अग्लो

वहमाल

माउन्ट केटु को कीसतपमानी आरोहण गरे र आि
स्वदे श फकेको आरोहण दललाई बधाई ञानार्न
।

86.

ु ाइ गनप नसवकने अवस्था
२०७७ माघ सभामुखद्वारा सुनव
१८ गते

ु ाई सम्बन्धी
रहेको व्यहोरासवहत सं सदीय सुनव
प्राप्त सक्कलै कागिात नेर्ाल सरकारका मुखय
सचिव एवं संवैधासनक र्ररर्दका सचिव माफपत
सं वैधासनक र्ररर्दमै वफताप ।

87.

२०७७ माघ
२३ गते

सभामुख सवोच्ि अदालतमा आफैं उर्चस्थत
भएर

'सं वैधासनक

असधकार
सं शोधन)

र

र्ररर्द्

कायपववसध)

अध्यादे श,

(काम,

कतपव्य,

सम्बन्धी

(र्वहलो

२०७७'

र

सोही

अध्यादे शका आधारमा बैठक बसेर गररएका
सनणपय र सनयुचक्त ववरुद्ध सवोच्ि अदालतमा
ररट दायर ।
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88.

२०७७
फागुन

नासलिोक हनुमानढोकामा आयोचित वसन्त
४ श्रवणमा सभामुखको सहभासगता।

गते
89.

२०७७
फागुन

90.

नेर्ालका लासग िार्ानी रािदू त H.E. Mr.
५ Masamichi Saigo द्वारा सभामुखसँग सबदाई

गते

भेट ।

२०७७

सवोच्ि

फागुन

अदालतको

११ प्रसतसनसध

गते

सभा

ससफाररस

संवैधासनक

ववघटन

ववरुद्ध

सञ्चारमाध्यमहरुसँग

गने

इिलासले
सरकारको

फैसला

सुनाएर्सछ

अदालतको

फैसलाले

सं ववधान र सबै नेर्ाली िनताको चित भएको
सभामुखको प्रसतवक्रया ।
91.

२०७७
फागुन

सभामुख सार्कोटा सभामुखको सचिवालयमा
१५ प्रमुख स्वकीय सचिवका रुर्मा कायपरत अिुन
प

गते

केसी सागरका वर्ता ईश्वरी बहादुर के सीको
सनधन

भएको

भरतर्ुरमा

१३

आयोचित

औं

ददन

चितवनको

श्रद्धाञ्जली

कायपक्रममा

लासग

अस्िे सलयाका

सहभागी ।
92.

२०७७
फागुन
गते

१७

सभामुख

र

नेर्ालका

महामवहम रािदू त Ms. Felicity Jane Volk बीि
चशष्टािार भेट ।
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सभामुख

नेर्ाली

र्रकारहरुको

अन्तरापविय

सञ्जाल इन्िाको तेस्रो स्थार्ना ददवस (इन्िा
डे) को अवसरमा नेर्ाल र्यपटनवोडपको हल
भृकुटीमण्डर्मा आयोचित कायपक्रममा प्रमुख
असतसथका रुर्मा
एवम्

सम्मान

सहभागी भई र्ुरस्कार
प्रदान

र

कायपक्रमलाई

सम्बोधन।
93.

२०७७
फागुन

94.

१८ प्रसतसनसध सभाको सातौं असधवेशन सञ्चालनको

गते

तयारीका सम्बन्धमा

२०७७

सभामुखद्वारा सससभल अस्र्ताल नयाँ बानेश्वरमा

फागुन
95.

सभामुखद्वारा सं घीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा
स्थलगत सनरीक्षण ।

१९ कोरोना ववरुद्धको र्वहलो खोर् लगाई माननीय

गते

सदस्यहरुको खोर् सुभारम्भ ।

२०७७

सं सद

फागुन
गते

असधवेशन

सञ्चालन

एवं

तयारीका

२१ सम्बन्धमा सभामुख र कानुन, न्याय तथा
सं सदीय मासमला मन्रीबीि

ससं हदरबार चस्थत

सभामुखको कायपकक्षमा छलफल।
96.

२०७७
फागुन
गते

सभामुखद्वारा प्रसतसनसध सभा र्ुनस्थापर्ना र्सछको

२३ सातौं असधवेशनको र्वहलो बैठकमा स्वागत
मन्तव्यः
माननीय सदस्यहरु !
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सम्मासनत

सवोच्ि

फैसलाबाट

र्ुनः

अदालतको

ऐसतहाससक

वक्रयाशील

भएको

यस

प्रसतसनसध सभाको सातौं असधवेशनको र्वहलो
बैठकमा

सम्र्ूण प

हाददपक

स्वागत

माननीय
गदपछु

सदस्यहरुलाई
।

िनताको

सावपभौमसत्ताको अभ्यास गने यो सवोच्ि थलो
र्ुनस्थापवर्त भएको सुखद अवसरमा सम्र्ूण प
माननीय

सदस्यहरु,

वक्रयाशील

बनाउन

यो

सभालाई

योगदान

गने

र्ुनः
सम्र्ूण प

सनकाय तथा महानुभावहरु र आम िनतालाई
बधाई र्सन ञानार्न गनप िाहन्छु ।
लोकतन्रको सावपभौम मान्यता, सं ववधानको ममप
र

भावना

अनुसार

प्रसतसनसध

सभालाई

र्ुनस्थापर्ना गने ऐसतहाससक फैसलाका लासग
सम्मासनत सवोच्ि अदालतप्रसत आभार प्रकट
गदपछु । यस ऐसतहाससक फैसलाबाट सं ववधान
र कानुनको अचन्तम व्याखया गने सं वैधासनक
असधकार

प्राप्त

सवोच्ि

अदालतप्रसत

आम

िनताको भरोसा बृवद्ध भएको छ ।
प्रसतसनसध सभाको िीवनमा यस्ता उल्लेखनीय
मोडहरु

सनकै

कम

हुन्छन्,

हामी

त्यस्तै

ऐसतहाससक समयको साक्षी भएका छौं ।
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वव.सं . २०७७ फाल्गुन ११ सँगै आिको ददन
र्सन इसतहासको र्ानामा स्मरणीय हुने नै छ
।
माननीय सदस्यहरु !
ु न्ु छ,
हुनह

यहाँहरु

अवगत

नै

सं ववधान

सभाले

२०७२

असोि

ऐसतहाससक
३

गते

नेर्ालको सं ववधान िारी गयो । नेर्ालको
सं वैधासनक

इसतहासमा

िनताले

आफ्ना

प्रसतसनसधमाफपत् आफ्नो सं ववधान सनमापण गरे को
यो र्वहलो र्टक हो । सं ववधानले शचक्त
र्ृथकीकरणको
शचक्त

ससद्धान्तलाई अवलम्वन गदै

सन्तुलन

र

सनयन्रण

सवहतको

सं वैधासनक सवोच्ितालाई स्वीकार गरे को छ
। प्रसतसनसध सभाको र्ुनः वक्रयाशीलतासँग यो
मान्यता अझ स्थावर्त भएको छ।
सम्मासनत

सवोच्ि

अदालतको

फैसलाले

सं ववधानमा प्रसतसनसध सभाको र्ूण प कायपकाल र
त्यसमाफपत् चस्थरताको िुन र्ररकल्र्ना गरे को
सथयो, त्यो स्थावर्त भएको छ । सम्मासनत
सवोच्ि

अदालतबाट

यसको

ववहंगम्

व्याखयामार भएको छै न, भववट्यमा िनताको
नेतत्ृ व गनेहरुलाई मागपदशपन र्सन गरे को छ
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। राविय रािनीसतमा दे चखएका उल्झनहरु
िनताको सावपभौमसत्तासम्र्न्न सनकायमा सं वाद
र बहसमाफपत् सुल्झाउनुर्छप भन्ने सं ववधानको
ममप र भावना उज्यासलएको छ ।
सं वैधासनक

व्यवस्थाअनुरुर्

सं घीय

सं सदको

सातौं असधवेशन सुरु गनप गृहकायप िसलरहँदा
अप्रत्याससत

रुर्मा

२०७७

र्ौर्

५

गते

प्रसतसनसध सभालाई अबरुद्ध गररयो । नेर्ाली
िनतामा

सनहीत

सावपभौमसत्ताको

प्रसतसनसधमूलक सं स्था, प्रसतसनसध सभाको प्रमुख
र्दासधकारीको हैससयतमा सं ववधानको रक्षाथप
सम्बद्ध र्क्षको ध्यानाकर्पण गनप एवं आवश्यक
र्हलकदमी

सलन

गररएको

प्रयास

माननीय

सदस्यहरुलाई अवगत नै छ । इसतहासले
यसको उचित मूल्यांकन िरुर गनेछ ।
माननीय सदस्यहरु !
यस

प्रसतसनसध

सभाले

सातौं

असधवेशनसम्म

आइर्ुग्दा नेर्ालको सं ववधान र प्रसतसनसध सभा
सनयमावलीले व्यवस्था गरे का आफ्नो सनयसमत
काम गनुक
प ा साथै सं ववधान कायापन्वयन गने र
सं घीय लोकताचन्रक गणतन्रलाई सं स्थागत
गने कायपमा महत्वर्ूण प भूसमका सनवापह गदै
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आइरहेको छ ।
प्रसतसनसध

सभा

र्ुनः

वक्रयाशील

भएसँगै

हामीमासथ इसतहासले केही गहन चिम्मेवारी
र्सन थर्ेको छ । केही वृत्तबाट ववगतका
ववसँगसतर्ूण प अभ्यास दोहोररने आशंका उत्र्न्न
भइरहेको

सन्दभपमा

यस

सभालाई

िीवन्त,

गसतशील र थर् िनमुखी बनाउन प्रसतसनसध
सभामा प्रसतसनसधत्व गने रािनैसतक दल एवं
माननीय सदस्यहरुको भूसमका महत्वर्ूण प हुन्छ
।
चस्थरता

र

यसमाफपत्

िनताको

समृवद्धको

िाहनालाई सम्बोधन गनप यो सभा आफ्नो
चिम्मेवारी सनवापहमा कामयावी हुने नै छ ।
िनताको भरोसाको धरोहरका रुर्मा रहेको
सवोच्ि

िनप्रसतसनसधमूलक

सं स्थालाई

व्यवचस्थत, मयापददत तथा गररमामय बनाउन
सम्र्ूण प माननीय सदस्यहरुबाट सदा झैं साथ र
सहयोग रहनेमा म ववश्वस्त छु ।
धन्यवाद !
97.

२०७७
फागुन
गते

२९

सं घीय सं सद सचिवालय कमपिारी युसनयनले
लसलतर्ुरको लेलेमा आयोिना गरे को वनभोि
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कायपक्रममा
उर्चस्थत

सभामुखको
कमपिारी

सहभासगता

लगायतलाई

।
सं चक्षप्त

सम्बोधन ।
98.

२०७७ िैर चि.वर्.
७ गते

कोइराला

मेमोररयल

(सामुदावयक)

कलेि, ससफल काठमाडौंको आठौं बावर्पकोत्सव
समारोहमा प्रमुख असतसथका रुर्मा सभामुखको
सहभासगता । उत्कृष्ट ववद्याथीहरुलाई सम्मान
एवं समारोहलाई सम्बोधन ।

99.

२०७७ िैर सभामुखद्वारा
८ गते

प्रसतसनसध

ससं हदरबारचस्थत
सभा

कायपकक्षमा

ववर्यगत

ससमसतका

ु छलफल ।
सभार्सतहरुसँग सं यक्त
100.

२०७७ िैर सभामुखद्वारा कायपकक्ष ससं हदरबारमा संसदीय
९ गते

मासमला र्रकार समाि आवद्ध सञ्चारकमीसँग
समसामवयक ववर्यमा छलफल ।

101.

२०७७ िैर सभामुखद्वारा बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स
११ गते

यूके २०२० को उर्वविेता सन्तोर् साहसँग
ससं हदरबारचस्थत

कायपकक्षमा

छलफल

।

उर्ासधका लासग बधाई ञानार्न गदै नेर्ालमै
बसेर आफ्नो आफ्नो चशर् र दक्षताको उर्योग
गनप सुझाव ।
102.

२०७७ िैर सभामुख र नेर्ालका लासग र्ावकस्तानी रािदू त
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१२ गते

H.E. Syed Haider Shah बीि सभामुखको
कायपकक्षमा चशष्टािार भेट ।

103.

२०७७ िैर सं सदीय
१४ गते

मासमला

असधवेशन

तथा

र्रकार
'हाम्रा

समािको
माननीय'

सातौं
र्ुस्तक

ववमोिन कायपक्रम, सं सद भवन नयाँ बानेश्वरमा
प्रमुख असतसथका रुर्मा सभामुखको सहभासगता
।
104.

२०७७ िैर सभामुख
१९ गते

र

नेर्ालका

लासग

इिरायलका

रािदू त H.E. Hanan Goder बीि चशष्टािार भेट
।

105.

२०७७ िैर सभामुखद्वारा
२० गते

समािको

संसदीय
सातौं

मासमला

र्रकार

असधवेशनबाट

सनवापचित

कायपससमसतलाई बधाई एवं सफल कायपकालको
शुभकामना व्यक्त ।
106.

२०७७ िैर
२२ गते

सभामुखद्वारा संघीय सं सद, प्रसतसनसध सभामा
समानुर्ासतक
समूह

सनवापिन

(दसलत)बाट

िानकी दे वी रामलाई

प्रणालीतफप

सनवापचित

समावेशी

सदस्य

मा.

ससं हदरबारचस्थत सं सद

सचिवालयमा र्द तथा गोर्सनयताको सर्थ
ग्रहण ।
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राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष
समसत 2077 माघ १ गतेदेचख िैत मसान्तसम्म राविय सभाका
सम्माननीय अध्यक्ष दे हाय बमोचिम कायपक्रमहरुमा सं लग्न रहनु भएको
सथयो ।
1. संसदीय/कुटनीसतक गसतववसध

२०७७ फागुन ६ गते
राविय

सभाका

सम्माननीय

अध्यक्षज्यू

र नेर्ालका

लासग

िार्ानका रािदू त मासासमिी साइगो (Masamichi Saigo) बीि चशष्टािार
भेटघाट सम्र्न्न भएको सथयो।रािदूत सइगोले आफ्नो तीनवर्े कायपकाल
र्ुरा गरी स्वदे श फकपनुअचघ सबदाई भेट गनुभ
प एको सथयो।भेटका क्रममा
सम्माननीय

अध्यक्षज्यूले

नेर्ाल

र

िार्ानबीि

कूटनीसतक

सम्बन्ध

स्थार्ना भएदे चख समरता, समझदारी र दद्वर्क्षीय सहयोगको आधारमा
अगाडी बवढरहेको बताउनुभएको सथयो ।कररब एक वर्पदेचख कोरोना
भाइरस

महामारीका

कारण

ववश्वभरका

रािनीसतक

तथा

आसथपक

गसतववसधमा अवरोध भएको बताउँ दै उहाँले अब खोर् लगाउन थालेर्सछ
सहि हुने ववश्वास व्यक्त गनुभ
प एको सथयो । ‘िार्ान सरकारले र्सन
कोरोनाववरुद्धको खोर्लाई अनुमसत ददएसँगै यस रोगववरुद्धको लडाइँमा
सछट्टै नै महत्वर्ूण प चित हाससल गने अर्ेक्षा गदपछु,’ उहाँले भन्नुभएको
सथयो ।िार्ान र्ाँि दशकदे चख नेर्ालको भरर्दो ववकास साझेदार रहेको
ु ँद
बताउँ नह
ु ै उहाँले िार्ानको सहयोगमा सनमापण सम्र्न्न वववर् रािमागप,
सनमापणासधन तनहुँ हाइड्रो र नागढुंगा सुरुङमागप लगायतका योिना नेर्ाली
िनताले सचम्झरहने बताउनुभएको सथयो ।उहाँले नेर्ालको सं घीय सं सद
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र िार्ानको सं सदबीि र्सन सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताउँदै समय–
समयमा हुने भ्रमण आदान–प्रदानले सम्बन्धलाई प्रगढ हुन सहयोग र्ुगक
े ो
बताउनुभएको सथयो । भेटका अवसरमा रािदूत मासासमिी साइगोले
नेर्ाल र िार्ान बीिको कुटनीसतक सम्बन्ध िनस्तरसम्म सुमधुर रहेको
बताउनुभएको सथयो । उहाँले आफ्नो कायपकालमा नेर्ालका तीन
मन्रीले भ्रमण गरे को िानकारी गराउँदै दुई दे शका संसदबीि अनुभव
आदान–प्रदान भइरहेको बताउनुभएको सथयो ।
२०७७ फागुन २० गते
राविय सभाको तीन वर्प र्ुरा भएको अवसरमा आयोचित राविय
सभाको प्रभावकाररता तथा कूटनीसतक चशष्टािार सम्बन्धी असभमुखीकरण
कायपक्रममा

सम्माननीय

अध्यक्षज्यू

सहभागी

ु एको
हुनभ

सथयो।

कायपक्रममा उहाँले सं घीय सं सदमा प्रसतसनसध सभा र राविय सभाले र्ास
नगरी कानून नबन्ने र लामो छलफल गरे र एउटा सभाले र्ास गरे को
ववधेयक अको सभाबाट र्ास नहुँदा समस्या भएको बताउनुभएको सथयो।
सम्माननीय अध्यक्षज्यूले एउटा उद्देश्यका साथ सरकारले

ल्याएका

ववधेयकलाई सरकार र्ररवतपन हुने अवस्थासम्म र्सन कानूनको रुर् ददन
नसक्दा यसले सदनको सक्षमता मासथ प्रश्न उठाउने धारणा राख्नुभएको
सथयो।यसका साथै राविय सभाले तीन वर्पसम्म गरे का काम बारे
िानकारी ददनुभएको सथयो।
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२०७७ िैर २ गते
राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू र नेर्ालका लासग दोस्रो
कायपकालका लासग सनयुक्त इिरायलका रािदू त हनान गोडेर(Honan
Goder) बीि चशष्टािार भेटघाट भएको सथयो। भेटका क्रममा सम्माननीय
अध्यक्षज्यूले कूटनीसतक सम्बन्ध स्थार्नाको ६० वर्पसम्म दुई दे शबीि
सुमधुर र मैरीर्ूण प सम्बन्ध रहेको बताउनुभएको सथयो।उहाँले दुई दे शले
ु
सं यक्त
रािसं घ िस्ता अन्तरापविय मञ्चहरुमा साझा िासोका ववर्यहरुमा
सनकट रहेर सहकायप गरररहेको बताउनुहँद
ु ै दुई दे शका सं सदबीि समेत
सुमधुर सम्बन्ध रहेको िानकारी गराउनुभएको सथयो। इिरायलले
नेर्ाली नागररकलाई रोिगारीको अवसर प्रदान गरे कोमा धन्यवाद व्यक्त
गदै अध्यक्ष सतसमचल्सनाले ववशेर्गरी कृवर् क्षेरमा प्रववसध सभत्र्याउन तथा
सीर् ववकासमा गरे को सहयोगका लासग आभार व्यक्त गनुभ
प एको सथयो।
सम्माननीय अध्यक्षज्यूले दुई र्क्षबीि सम्झौता भएर हाल रोवकएको
ज्येष्ठ नागररकहरूको स्याहारसुसारमा नेर्ाली कामदार िाने प्रवक्रया सछटो
सुरु गराउन रािदू त माफपत इिरायल सरकारलाई अनुरोध गराउनुभएको
सथयो। त्यसैगरी उहाँले नेर्ालमा अवहले लगानीमैरी वातावरण भएकाले
इिरायली लगानीकतापलाई िलववद्युत, र्यपटन र कृवर्, सूिना-प्रववसध, खानी
लगायतका क्षेरमा लगानी गनप आग्रह गनुभ
प एको सथयो। भेटका क्रममा
इिरायलका रािदू त गोडेरले नेर्ालमा दोस्रो कायपकालका लासग आउन
र्ाउँदा खुसी व्यक्त गनुभ
प एको सथयो। 'इिरायलमा ववदे शी कामदारले
र्सन स्वदे शी बरारबरको सेवा सुववधा र्ाउने गरे को र कामदारबीि कुनै
ववभेद नभएको िानकारी गराउनुभएको सथयो।
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२०७७ िैर ९ गते
राविय

सभाका

सम्माननीय

अध्यक्षज्यू

र नेर्ालका

लासग

र्ावकस्तानका रािदू त सैयद हैदर शाह (Syed Haider Shah) ले चशष्टिार
भेटघाट गनुभ
प एको सथयो। भेटका क्रममा सम्माननीय अध्यक्षज्यूले
ु एकोमा बधाई तथा शुभकामना
नेर्ालका लासग रािदू तमा सनयुक्त हुनभ
व्यक्त गनुभ
प एको सथयो। नेर्ाल र र्ावकस्तानबीि कूटनीसतक सम्बन्ध
स्थार्न भएदे चख नै सुमधुर सम्बन्ध रहेको उल्लेख गदै उहाँले दचक्षण
ु भएकाले दुई दे शबीि क्षेरीय तथा अन्तरापविय
एससयाली सछमेकी मुलक
स्तरमा

नचिकबाट

सहकायप

हुँदै

आएको

बताउनुभएको

सथयो।सन्

२०१८ मािपमा र्ावकस्तानका प्रधानमन्री महामवहम शावहद खकान
अब्बासीको

नेर्ालको

और्िाररक

भ्रमण

स्मरण

गदै

दुई

दे शबीि

उच्िस्तरीय भ्रमण आदन-प्रदान हुँदै आएको बताउनुभएको सथयो।
दुई दे शबीि व्यार्ार, लगानी, र्यपटन, सं स्कृसत, िनताबीिको
सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउँदै दुई मुलकको आर्ासी लाभका धेरै काम
गनप सवकने धारणा राख्नुभएको सथयो। त्यसैगरी नेर्ाली र्वपतारोहीहरुको
टोलीले र्ावकस्तानमा रहेको ववश्वको दोस्रो अग्लो वहमाल 'केटू 'को
र्वहलोर्ल्ट सफल आरोहण गरे र ववश्व कीसतपमान कायम गरे को स्मरण
गनुह
प ँद
ु ै सम्माननीय अध्यक्षज्यूले यसले दुई दे शको र्यपटन प्रबद्धपनमा
सहयोग र्ुगेको बताउनुभएको सथयो।र्ावकस्तानको ससनेटको अध्यक्षमा
दोस्रो

कायपकालका

सन्रानीलाई

बधाई

शाहमाफपत

सफल

लासग

ु
र्ुनसनपयक्त

व्यक्त

गदै

भएकोमा

सम्माननीय

कायपकालको
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शुभकामना

मुहम्मद

साददक

अध्यक्षज्यूले

रािदू त

व्यक्त

गनुभ
प एको

सथयो।भेटका क्रममा रािदू त हैदर शाहले नेर्ाल र र्ावकस्तानबीि गवहरो
समरवत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गदै सम्बन्धलाई अझ मिबुद बनाउन
आफूले काम गने बताउनुभएको सथयो।उहाँले र्ावकस्तानमा र्ढे र आएका
चिवकत्सकहरुले नेर्ालमा सेवा गरे को दे ख्न र्ाएकोमा खुसी व्यक्त गदै
छारवृचत्त र तासलमहरु बढाउने तयारीमा रहेको िानकारी ददनुभएको
सथयो।रािदू त शाहले दुई दे शको संसदीय सहकायपलाई बढाउनका लासग
सछट्टै भ्रमण तथा अनुभव आदन-प्रदान हुने ववश्वास व्यक्त गनुभ
प एको
सथयो।
२०७७ िैर २० गते
राविय
शरणाथीहरुका

सभाका
लासग

(यूएनएिसीआर)का
गनुभ
प एको

सथयो।

अध्यक्षज्यूसँग

सम्माननीय
ु
सं यक्त

प्रसतसनसध
भेटमा

रािसं घीय
क्यारोसलन

सम्माननीय

नेर्ालचस्थत

उच्िायुक्तको
स्र्ानुथ

अध्यक्षज्यूले

कायापलय

वमापले

भेटघाट

यूएनएिसीआरले

ववश्वभरका शरणाथी र राज्यवववहन व्यचक्तको हकका लासग गरररहेको
कामप्रसत आभार व्यक्त गनुभ
प एको सथयो।सं स्थाले स्थार्ना कालदे चख
ववश्वभर छररएर रहेका कररब ५ करोड शरणाथीलाई सहयोग गरे को
िानकारी र्ाउँदा खुसी लागेको बताउदै उहाँले नेर्ालमा रहेका १ लाख
१३ हिार ५०० भ ुटानी शरणाथीको अन्य आठ दे शमा र्ुनवापस गररएको
स्मरण

गदै

यसमा

यूएनएिसीआरको

भूसमकाप्रसत

धन्यवाद

व्यक्त

गनुभ
प एको सथयो। र नेर्ालमा रहेका कररब १९ हिार शरणाथीहरुमा
ध्यानाकर्पण गराउनुभएको सथयो। उहाँले कोरोना-१९ र अन्य स्वास् य
समस्यामा र्रे का शरणाथीको सेवामा समेत उच्िआयुक्तको कायापलयले
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गरे को कामको प्रशंसा गनुभ
प एको सथयो।भेटमा उच्िायुक्त कायापलयका
नेर्ाल प्रसतसनसध स्र्ानुथ वमापले शरणाथी व्यवस्थार्नमा नेर्ाल सरकारले
खेलेको सकारात्मक भूसमकाप्रसत आभार व्यक्त गनुभ
प एको सथयो।नेर्ाल
सरकारले शरणाथीलाई र्सन नेर्ाली सरह चशक्षा, स्वास् यलगायतका सेवा
ददएकोमा संस्थाको तफपबाट धन्यवाद ञानार्न गनुभ
प एको सथयो।

२०७७ िैर २३ गते
स्र्ेनको एक्स्त्रेमादुरा प्रदे शका मुखय मन्री गुईलेरम्मो फनापन्डेि
भारको सनमन्रणा तथा लुचम्बनी गाडे न फाउन्डेसनको आयोिनामा यवह
April 6 दे चख 12 मा सम्र्न्न Peace Conference मा प्रमुख असतसथको
रुर्मा भाग सलन राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद
सतसमचल्सनाज्यूको नेतत्ृ वमा लुचम्बनी सांस्कृसतक नगरर्ासलका नगर प्रमुख
मनमोहन िौधरी, रामग्राम नगरर्ासलका नगर प्रमुख नरे न्र प्रसाद गुप्ता,
दे वदह नगरर्ासलकाका नगर प्रमुख वहरा बहादुर खरी, कवर्लवस्तु
नगरर्ासलकाका नगर प्रमुख वकरण ससं ह, दे वदह नगरर्ासलकाका नगर
उर्प्रमुख ववद्यालक्ष्मी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय असधकृत चशव प्रसाद रे ग्मी,
शाखा असधकृत सर्ना सार्कोटा, लुचम्बनी गाडे न फाउन्डेसनका वररष्ठ
आवकपटे क इचन्िसनयर उज्ज्वल मान शाक्य सवहतको प्रसतसनसधमण्डल
अवप्रल ६ ताररखमा स्र्ेनको रािधानी म्यासड्रड हुँदै एक्रेमादुरा प्रान्तको
क्याथेरेस शहर र्ुगेको

सथयो । उक्त अवसरमा लुचम्बनी गाडे न

फाउन्डेसनका अध्यक्ष िोशे म्यानुएल सभलानोभा आलेमन सवहतको
टोलीले स्वागत गरे को सथयो ।
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भ्रमणमा

क्रममा प्रसतसनसधमण्डललाई एक्रेमादुराको रािधानी

मेररदामा स्र्ेनका उर्प्रधानमन्री कारमेन काल्भो र एक्स्त्रेमादुरा प्रदे शका
मुखयमन्री गुईलेरम्मो फनापन्डेि भारले स्वागत गनुभ
प एको सथयो । उक्त
अवसरमा आयोचित बैठकमा मुखयमन्री गुईलेरम्मो फनापन्डेि भारसँग
सम्माननीय अध्यक्ष, स्र्ेनका लासग नेर्ालका रािदुत लगायत लुचम्बनी,
दे वदह, कवर्लवस्तु र रामग्रामका प्रमुख, लुचम्बनी गाडेन फाउन्डेसनका
सं स्थार्कहरुबीि फोहोरमैला व्यवस्थार्न सम्बन्धमा छलफल भएको
सथयो।
सम्माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद सतसमचल्सनाज्यूले एक्स्त्रेमादुरा
प्रदे शको सं सद भवनमा Peace Conference को और्िाररक उद्घाटन
गनुभ
प एको सथयो।उद्घाटन मन्तव्य ददं दै उहाँले गौतम बुद्धको शाचन्तको
सन्दे श सं सारभर फैल्याउन सबैलाई अनुरोध गनुभ
प यो । शाचन्तका अग्रदुत
गौतम बुद्धको िन्मभूमी नेर्ालको तफपबाट ववश्व शाचन्त र भाइिाराका
लासग अनुरोध गनुह
प ँद
ु ै बुद्धदशपनको अदद्वतीय गुण भनेकै िीवन र प्रकृसत
प्रसतको नववनतम् सोि भएको र खुसी प्रासप्तका लासग कसैले अको िन्म
वा सभन्नै ववश्वको प्रसतक्षा गनुप नर्ने कुरा बताउनुभयो । यवह समय र
सं सारमा यसै चिवनकालमा सुख, शाचन्त र समृदद्द प्राप्त गनप सवकन्छ
िसका लासग हामीले मार घृणा र स्वाथप त्याग्नुर्छप। दया, भातृत्व र
र्रोर्कारको भावनाको वविारोर्ण गनुर्
प ने भएकोले बुद्धदशपनलाई मानव
सशचक्तकरणको दशपन भन्न सवकने र बुद्धदशपन मानवताको र्ुनखोि
ु ा साथै व्यचक्तको अनुशासन, रुर्ान्तरण र उदाहरणीय व्यवहारद्वारा
हुनक
समािको रुर्ान्तरण गनप सवकने हुँदा यसबाट सामाचिक सद्भाव सुसनचश्चत
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गनप र न्याय, ववश्ववन्धुत्व, शाचन्तर्ूण प सहअचस्तत्व र मानवीय मयापदामा
आधाररत ववश्वव्यवस्था कायम गनप सवकने कुरा बताउनुभयो ।
उहाँले

ववश्वशाचन्त

योगदानको कदर गदै
िन्मददनलाई

ववशेर्

र

सद्भाव

कायम

गनपमा

बुद्धदशपनको

ु
सन् १९९९ मा सं यक्त
रािसं घले बुद्धको

ददवसको

मान्यता

ददनु र

सहअचस्तत्व

िस्ता

ु रािसं घ िस्तो
बुद्धदशपनका मान्यताहरुमा आधाररत वडार्र भएको सं यक्त
ववश्व सं स्थाले अर्नत्व सलएकोमा गवपको ववर्य भएको बताउनुभयो । यस
अवसरमा नेर्ालको लुचम्बनीमा िचन्मएर सं सारलाई शाचन्तको सन्दे श
ददएका बुद्धको सन्दे शलाई आत्मसाथ गदै लुचम्बनी गाडेन फाउन्डेसनले
क्याथेरेस

शहरमा

शुरु

गरे को

प्रोिेक्ट

माफपत

ववश्व

मानचिरमा

एक्स्त्रेमादुरा र क्याथेरेस केन्रमा रहने र यो नमुना प्रोिेक्ट स्र्ेनको
क्याथेरेस शहरमा गराउन लुचम्बनी गाडे न फाउन्डेसनसँग सहकायप गनुप
भएकोमा एक्स्त्रेमादुराका मुखयमन्री, क्याथेरेसका मेयर लगायत सबैमा
धन्यवाद ददनुभयो । नेर्ाल अथापत ् गौतम बुद्धको दे शको सरकारका
तफपबाट प्रोिेक्टकालासग सदै ब हातेमालो र सहयोग रवहरहने प्रसतबद्धता
िनाउनुभयो ।
एक्स्त्रेमादुरा प्रदे शका सभामुखले सम्माननीय अध्यक्षको नेतत्ृ वको
प्रसतसनसधमण्डललाई स्वागत गनुह
प ँद
ु ै नेर्ालबाट शाचन्तको सं देश क्याथेरेस
शहरमा ल्याउन र्ाउँ दा खुशी भएको बताउनुभयो । यसले नेर्ाल र
स्र्ेनको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने भन्दै नेर्ाली टोलीको स्वागत गनप र्ाउनु
गौरव भएको बताउनुभयो ।त्यसैगरी एक्स्त्रेमादुरा प्रदे शका मुखय मन्रीले
सम्माननीय अध्यक्षको आगमन प्रदे शको सौभाग्य भएको बताउनुभयो ।
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मानव सभ्यता सबससिंदै गएको यस अवस्थामा शाचन्त सभत्र्याउन गरे को
र्हलमा

नेर्ाल

सरकारको

सहयोग

र्ाउनु

अर्ूव प

अवसर

भएको

बताउनुभयो । नेर्ाललाई स्र्ेनले प्रववसधको क्षेरमा सहयोग गने र्सन
बताउनुभयो ।
कन्रेन्समा स्र्ेन सरकारका उर्प्रधानमन्री, एक्स्त्रेमादुराका मुखय
मन्री, एक्स्त्रेमादुराका सभामुख, स्र्ेनका लासग नेर्ाली रािदुत, सांसदहरु,
प्रदे शका

मन्रीहरु,

र्रकारहरु

मेयरहरु,

सहभागी

फाउन्डेसनका

ु न् यो
हुनह

।

र्दासधकारीहरु

सोवह

ददन

तथा

प्रसतसनसधमण्डलले

एक्रेमादुरा प्रदे शको रािधानी मेररदाको म्यूचियम लगायत ऐसतहाससक
ठाउँ हरु अवलोकन गरे को सथयो।
स्र्ेनको
सम्माननीय

एक्रेमादुरा

अध्यक्षको

प्रदे शको

उर्चस्थसतमा

नगरर्ासलकाका

प्रमुख

मनमोहन

नगरर्ासलकाका

कायपवाहक

प्रमुख

क्याथेरेस

नेर्ालको

नगरर्ासलकामा

लुचम्बनी

िौधरी

र

माररया

िोशे

सांस्कृसतक

स्र्ेनको
र्ुसलदोले

क्याथेरेस
भसगनी

सम्बन्धमा हस्ताक्षर गनुभ
प एको सथयो।सोही कायपक्रममा नेर्ालको लुचम्बनी
सांस्कृसतक नगरर्ासलका, रामग्राम नगरर्ासलका, कवर्लवस्तु नगरर्ासलका
र दे वदह नगरर्ासलका र स्र्ेनको क्याथेरेस नगरर्ासलकासबि झण्डा
आदान-प्रदान भएको सथयो।त्यसर्श्चात् क्याथेरेसको र्ेदरया म्युचियममा
सम्माननीय अध्यक्षको उर्चस्थसतमा लामा र्ुिा गरी नेर्ालको लुचम्बनी,
रामग्राम, कवर्लवस्तु,

दे वदह र स्र्ेनको

क्याथेरेस समेत

र्ाँिवटा

शहरहरुको माटो समश्रण कायप सम्र्न्न गररएको सथयो। सम्माननीय
अध्यक्षले क्याथेरेस नगरर्ासलकाको सभामा आयोचित शाचन्त र लोकतन्र
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सम्बचन्ध कन्रेन्स्मा आफ्ना अनुभवहरु राख्नुभएको सथयो।उहाँले नेर्ालको
रािनीसतक इसतहास, लोकतन्र प्रासप्तका लासग ववसभन्न समयका गररएका
सं घर्पहरु, नेर्ालको शाचन्त प्रवक्रयादे चख गणतन्र र अवहलेको नेर्ाली
र्ररवेशको

बारे मा

सथयो।प्रसतसनसधमण्डलले

आफ्ना

अनुभवहरु

प्रस्तुत

गनुभ
प एको

क्याथेरेसमा रहेको Centro de Cirugia de

Minima Invasion Jesus Uson अस्र्तालको सनरीक्षण भ्रमण गरे को सथयो।
भ्रमणमा अस्र्तालमा प्रयोग गररएका नवीन प्रववसधहरुको बारे मा िानकारी
गराइएको सथयो।
प्रसतसनसधमण्डलले लुचम्बनी गाडे न फाउन्डेसनको सनमापण स्थल
Arrope Hill को अवलोकन गरे को सथयो। सो ठाउँमा सम्माननीय
अध्यक्षको उर्चस्थसतमा बौद्ध र्रम्र्रा अनुसार र्ूिा कायपक्रम सम्र्न्न
गररएको सथयो।सो ठाउँ मा सम्माननीय अध्यक्षले नेर्ालबाट लगेको
वर्र्लको ववरुवा रोप्नुभएको सथयो।
क्याथेरेस शहरमा रहेको Arrope Hill मा फाउन्डेसनले १०७
हेक्टर क्षेरफलमा १० अवप रुर्ैँ याको लगानीमा ४० समटर अग्लो
बुद्धको मुसतप सवहत नेर्ाली आकीटे क्टको सथम (Theme) मा लुचम्वसन
गाडे न बनाउने महत्वकाङ्क्षी योिना अचघ बढाएको छ।गाडे नमा ववसभन्न
गुम्बा, मचन्दरहरु, ध्यान केन्र, नेर्ाली र्रम्र्रा झचल्कने सं रिनाहरु,
लुचम्बनी र बुद्धसँग सम्बचन्धत ववसभन्न ठाउँ हरु, ववसभन्न दे शका सांस्कृसतक
केन्र सवहत प्रवेश द्वारमा "BUDDHA WAS BORN IN NEPAL" लेचखने
प्रस्ताव गररएको छ। उक्त र्ररयोिना माफपत बुद्धको शान्ती सन्दे श
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सवहत नेर्ाल र नेर्ालीको र्वहिानलाई ववश्वभर फैल्याउन मद्दत र्ुग्ने
ववश्वास गररएको छ।
अवप्रल १२ मा सबहान १० बिे सम्माननीय अध्यक्ष र स्र्ेनको
उर्ल्लो सदन (ससनेट) का अध्यक्ष वर्लर लर् चक्वनकाबीि उहाँको
कायपकक्षमा चशष्टािार भेटवाताप सम्र्न्न भएको सथयो।भेटमा सम्माननीय
अध्यक्षले नेर्ाल र स्र्ेनबीिको कूटनीसतक सम्बन्ध स्थार्ना भएदे चख नै
सुमधुर सम्बन्ध रहेको उल्लेख गदै दुई दे शबीि क्षेरीय तथा अन्तरापविय
स्तरमा सहकायप हुँदै आएको बताउनुभयो।दुवै तफपबाट कोसभड-१९ बाट
नेर्ाल र स्र्ेनमा िीवन गुमाउनेहरुप्रसत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गनुभ
प यो र
भववट्यमा

हुने

यस्तै

सं कटबाट

बच्न

सहकायप

गने

िनाउनुभएको सथयो। सम्माननीय अध्यक्षले COVAX

प्रसतवद्धता

system

मा

सहयोग गरे कोमा स्र्ेसनस सरकारलाई धन्यवाद ञानार्न गनुभ
प यो। नेर्ालको
कोसभडको अवस्था र भ्याचक्सन बारे िानकारी गराउनुहँद
ु ै उहाँले स्र्ेनमा
रहेका नेर्ाली समुदायलाई स्र्ेनीस सरकारले कोसभड-१९ को समयमा
गरे को सहयोगप्रसत आभार प्रकट गनुभ
प एको सथयो। यसका साथै स्र्ेनमा
बसोबास

गने

नेर्ाली

समुदाय

र

नेर्ाल

भ्रमणमा

आउने

स्र्ेनी

र्यपटकहरुबाट नेर्ाल-स्र्ेन सम्बन्ध थर् प्रगाढ बन्ने बताउनुभएको सथयो।
साथै लुचम्बनीलाई ववश्व शाचन्तको केन्र बनाउने नेर्ाल सरकारको
गुरुयोिनाका बारे मा िानकारी गराउनुभएको सथयो।ससनेटका अध्यक्ष
वर्लर लर् चक्वनले नेर्ाल र स्र्ेनबीि सं सदीय आदान-प्रदान बढाउनुर्ने
बताउनुभएको सथयो। यसका साथै ववर्म् र्ररचस्थसतमा प्रववसधको प्रयोग
गनप सवकने बताउनुभएको सथयो।
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2. ववसभन्न

सनकायहरुबाट

आयोचित

सभा/समारोह/गोष्ठी/अन्तवक्रपया

कायपक्रममा सहभासगता
२०७७ माघ २८ गते
अचखतयार

दुरुर्योग

अनुसन्धान

आयोगको

३०औ ं स्थार्ना

ददवसको अवसरमा आयोचित मुल समारोहमा सम्माननीय रािर्सत ज्यू,
सम्माननीय उर्रािर्सत ज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्री ज्यूसँगै ववचशष्ट
असतसथको

रुर्मा

राविय

सभाका

सम्माननीय

अध्यक्ष

गणेशप्रसाद

ु एको सथयो ।
सतसमचल्सनाज्यू सहभागी हुनभ
२०७७ फागुन ७ गते
राविय प्रिातन्र ददवस २०७७ को शुभ अवसरमा सैसनक मञ्च
टुँ सडखेलमा आयोचित मुल समारोह कायपक्रममा ववशेर् असतसथका रुर्मा
ु एको सथयो।
सम्माननीयज्यू उर्चस्थत हुनभ
3. ववकास सनमापणका कायपक्रममा िासोः सहिीकरण तथा सहकायप

२०७७ माघ ३ गते
स्थानीय र्ूवापधार ववभागअन्तगपत सस्र्ेन्सन बृि सडसभिनबाट
बागलुङ नगरर्ासलका वडा नं १ बाङ्गेिौर र र्वपत चिल्ला कुश्मा
नगरर्ासलका वडा नं १ र्ाङको अदुवाबारी िोड्ने ववश्वकै लामो (५६७
सम.) झोलुङ्गे र्ुलको समुद्घाटन कायपक्रममा सम्माननीय अध्यक्षज्यू प्रमुख
ु एको सथयो।
असतसथको रुर्मा सहभागी हुनभ
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२०७७ माघ २५ गते
र्वपत चिल्लाको रती खोला र अम्बोट खोलामा सनमापण सम्र्न्न
दुई र्क्की र्ुलको सम्माननीय अध्यक्षज्यूले र माननीय भौसतक र्ूवापधार
तथा यातायात मन्री वसन्तकुमार नेम्बाङ्गले एकसाथ उद्घाटन गनुभ
प एको
सथयो । मोदी गाउँ र्ासलकाको सडमुवा–राम्िा–चिरे सडकमा र्ने रतीखोला
र्ुलको

राविय

सभा

अध्यक्ष

गणेशप्रसाद

सतसमचल्सना

र

कुश्मा

नगरर्ासलकाको अम्बोट–दुलङ
प ु सडकमा र्ने अम्बोटखोला र्ुल भौसतक
र्ूवापधार तथा यातायात मन्री वसन्तकुमार नेम्बाङ्गले उद्घाटन गनुभ
प एको
सथयो।
राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष
समसत 2077 माघ १ गतेदेचख िैत मसान्तसम्म रावियसभाका
माननीय उर्ाध्यक्ष दे हाय बमोचिमका

कायपक्रममा सं लग्न रहनु भएको

सथयो ।
१. वीरगञ्जमा स्थानीय िनप्रसतसनसधसँग अन्तरवक्रया
समसत २०७७ माघ १५ गते राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष
शचशकला दहालले वीरगञ्ज महानगरर्ासलकाका मेयर, उर्मेयर, कायपकारी
असधकृत, वडा अध्यक्षज्यूहरु तथा मवहला सदस्यहरुसँग अन्तरवक्रया
सम्र्न्न भएको सथयो । कायपक्रममा स्थानीय तहले गरररहेका काम,
तराईका स्थानीय तह सञ्चालनमा दे चखएका अप्यारा, मवहलामासथ हुने
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वहं साको अवस्था, न्यावयक ससमसतले गरे को काम तथा प्रदे श र सं घ
सरकारसँगको समन्वयका ववर्यमा छलफल भएको सथयो ।
छलफलका क्रममा स्थानीय तहका र्दासधकारीहरुले तीन तहको
सरकारको काम बाचझएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय
सरकारलाई कमिोर बनाएको, कानुन बनाउने क्रममा तीनै तहबीि राम्रो
समन्वय नभएको र केन्रबाट कानुनहरू सनमापण गरे र स्थानीय तहमा
र्ठाइददने र थोर्ने काम भएको लगायतका गुनासो सथए । कायपक्रममा
राविय सभाका
सनमापणमा

माननीय उर्ाध्यक्ष शचशकला

दे चखएको

समन्वयको

अभावलाई

दहालले
कम

गनप

ऐन

कानून

र्हल

गने

बताउनुभयो ।
२. सनमपल लामा बहुप्राववसधक चशक्षालयको अवलोकन
समसत २०७७ माघ १५ गते राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष
शचशकला दहालले महोत्तरीको बददपबास नगरर्ासलका–११ खयरमारामा
रहेको सनमपल लामा बहुप्राववसधक चशक्षालयको अवलोकन गनुभ
प यो ।
अवलोकनका क्रममा चशक्षालयका तफपबाट हाल सञ्चालन गरररहेका
कक्षाहरु, ववद्याथीहरूको अवस्था र चशक्षालयलाई थर् व्यवचस्थत गनप
आवश्यक र्ूवापधार लगायतका ववर्यमा िानकारी गराइएको सथयो ।
चशक्षालय

अवलोकनर्सछ

उर्ाध्यक्षज्यूले

चशक्षालय

प्रशासन

र

चशक्षकहरूलाई गुणस्तरीय चशक्षामा ध्यान ददन आग्रह गनुभ
प यो । भौसतक
र्ूवापधार, बन्न बाँकी भवन, यातायातको सहि र्हुँि र बाटोका ववर्यमा
सरोकारवाला सनकायसम्म आफूले र्हल गने प्रसतबद्धता िनाउनुभयो ।
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३. महोत्तरीका स्थानीयबासीसँग भेटघाट
समसत २०७७ माघ १६ गते राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष
शचशकला दहालले महोत्तरीको उत्तरी दुगम
प क्षेर खयरमाराको ववकास
तथा चशक्षाको अवस्थाका ववर्यमा खयरमारा वडा नम्बर १० का
वडाअध्यक्ष
खानेर्ानीको

तथा

स्थानीयसँग

योिना,

भेटघाट

रािमागपदेचख

तथा

खयरामारा

छलफल
िोड्ने

गनुभ
प यो
बाटो

।
तथा

ववद्यालयहरू चशक्षाको अवस्थाका ववर्यमा स्थानीय नागररक, बुवद्धिीवी
तथा स्थानीय नेताहरूले कुरा राख्नुभएको सथयो । त्यसैगरी चिल्लाको
समसामवयक अवस्था तथा स्थानीय तहहरूले गरररहेको कामका ववर्यमा
महोत्तरीका स्थानीय िनप्रसतसनसध तथा धनुर्ाको लालगढका स्थानीय
नागररकहरू ववकास सनमापणको अवस्था, स्थानीय सरकारले प्रवाह गने
सेवा लगायतका ववर्यमा छलफल भएको सथयो ।
४. प्रदे श नं. २ का स्थानीय तहका िनप्रसतसनसधसँग भेटघाट
समसत २०७७ माघ २९ गतेदेचख फागुन ३ गतेसम्म राविय
सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष शचशकला दहालले धनुर्ाको िनकर्ुरधाम
उर्महानगरर्ासलकाका उर्प्रमुख रीता कुमारी समश्र, सलापहीको बागमती
नगरर्ासलकाका उर्प्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, हररवन नगरर्ासलकाका
उर्प्रमुख

ु ा
रे णक

र्ौडेल,

लालबन्दी

नगरर्ासलकाका

उर्प्रमुख

शाचन्तकुमारी लामा तथा स्थानीय तहका िनप्रसतसनसध, कमपिारी र
मानवअसधकारकमीहरुसँग छु ट्टाछु ट्टै भेटघाट तथा अन्तरवक्रया गनुभ
प एको
सथयो ।
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भेटका क्रममा स्थानीय तहले गरररहेको काम, मवहलाका लासग
छु ट्याइएको बिेट, तराईका चिल्लामा दे चखने दाइिोका समस्या, मवहला
तथा बासलकामासथ हुने वहं सा र त्यसको न्यूनीकरणका लासग स्थानीय
तहले गरररहेको कामका ववर्यमा उर्ाध्यक्षज्यूले चिञानासा राख्नुभएको
सथयो । त्यस्तै, तराईका स्थानीय तह सञ्चालनमा दे चखएको अप्यारो,
मवहलामासथ हुने वहं साको घटना, न्यावयक ससमसतमा र्ने उिुरी, प्रदे श र
सं घीय सरकारसँगको समन्वयका ववर्यमा उर्ाध्यज्यूले िासो राख्नुभएको
सथयो ।
यसैक्रममा उर्ाध्यक्षज्यूले बागमती नगरर्ासलकाले एक सय ५१
सबघा क्षेरफलमा सनमापण गरे को बागवानी र एक सय २१ सबघा
क्षेरफलमा सनमापण भएका र्ोखरीहरूको अवलोकन गनुभ
प यो । यसैबीि,
महोत्तरीका स्थानीय तहहरूले गरररहेको काम, दे चखएको अप्यारो,
चिल्लाको र्सछल्लो अवस्था तथा चिल्ला समन्वय ससमसतले गरररहेको
सं योिनका ववर्यमा चिल्ला समन्वय ससमसतका सं योिक सुरेश ससं ह तथा
अन्य र्दासधकारीहरूसँग छलफल भएको सथयो ।
त्यस्तै,

िलेश्वर

नगरर्ासलकाले

गरररहेको

काम,

न्यावयक

ससमसतमा र्रे का मुद्दा, मवहला तथा बासलकाहरूको अवस्था लगायतका
ववर्यमा िलेश्वर नगरर्ासलकाका नगर प्रमुख रामशंकर समश्र लगायत
वडा अध्यक्षहरूसँग छलफल भयो । छलफलका क्रममा नगरप्रमुख
समश्रले र्सछल्ला कामहरू तथा दे चखएका समस्याका ववर्यमा िानकारी
गराउनुभयो ।

110

५. र्रकार मवहलाहरुसँग अन्तवक्रपया तथा शुभकामना आदान प्रदान
समसत २०७७ फागुन १७ गते राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष
शचशकला दहालले ससं हदरबारचस्थत सं घीय सं सद सचिवालयमा १११ औ ं
अन्तरापविय श्रसमक मवहला ददवसको सन्दभप र्ारे र शुभकामना आदान
प्रदान तथा भेटघाट गनुभ
प एको सथयो ।
सो अवसरमा उर्ाध्यक्ष दहालले कानून कायापन्वयनका लासग
सनरन्तर अनुगमन र खबरदारी गनप सञ्चारिगतको महत्वर्ूण प भूसमका रहने
बताउनुभयो । सं सदले लैं सगक सं वेदनशील र िनमैरी ऐन कानूनहरु
बनाएको भए र्सन सतनको कायापन्वयन र्क्ष सनकै वफतलो रहेको ििाप गदै
उर्ाध्यक्ष दहालले त्यसका लासग सञ्चार क्षेरले कानून कायापन्वयनका
लासग सम्बचन्धत र्क्षलाई खबरदारी गरररहनुर्ने बताउनुभयो । र्दीय
दावयत्वले गदाप सं सदमा आफूले प्रत्यक्ष रुर्मा आम िासो, चिन्ताका
ववर्यहरु उठाउन नसके र्सन अन्य सांसदहरुमाफपत् ती आवािहरु
उठाउने

भन्दै

उर्ाध्यक्ष

दहालले

लैं सगक

ववभेद,

मवहला

वहं साका

घटनाहरु न्यूनीकरण गनप आफ्नो ठाउँ मा सक्दो कदम िाल्ने प्रसतबद्धता
व्यक्त गनुभ
प यो ।
कायपक्रममा

सहभागी र्रकार

मवहलाहरुले

नेर्ालमा कानून

सनमापण र्यापप्त भए र्सन त्यसको कायापन्वयन र्क्ष सनकै कमिोर रहेको
बताएका सथए। कानून सनमापण भइसकेर्सछ त्यसको कायापन्वयन नभएको,
अदालतले गरे को फैसलाको समेत कायापन्वयन गराउन सनकै झन्झवटलो
प्रवक्रयाबाट गुचरनु र्रे को, कानून कायापन्वयन भए/नभएको अनुगमन र
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खबरदारी गने सं यन्र नै नभएिस्तो अवस्था रहेको सहभागीहरुले
बताएका सथए ।
सं सदमा सञ्चार र लैं सगक सवालसँग िोसडएका थुप्रै ववधेयकहरु
प्रवक्रयामा रहेको ििाप गदै सहभागीहरुले कानून सनमापणको िरणमै
गम्भीर छलफल र अध्ययन गरे र मारै ऐन सनमापण गनुर्
प नेमा िोड
ददएका सथए ।
६. िनकर्ुरमा आयोचित प्रदे शस्तरीय हस्तकला प्रदशपनीको अवलोकन
समसत २०७७ माघ ३० गते माननीय उर्ाध्यक्षज्यूले धनुर्ाको
िनकर्ुरचस्थत

गोर्ाल

धमपशालामा

आयोचित

प्रदे शस्तरीय

मवहला

हस्तकला प्रदशपनीका अवलोकन गनुभ
प यो । सो अवसरमा उर्ाध्यक्ष
दहालले सबै चिल्लामा स्थानीय स्रोत साधन र्वहिान गरी हस्तकलाका
सामग्रीहरू उत्र्ादन बढाउन तथा यस क्षेरको ववकासका लासग नेर्ाल
सरकारले ववशेर् योिना बनाउनुर्नेमा उहाँले िोड ददनुभयो । प्रदे शका
आठै चिल्लाबाट प्रदशपनीमा सहभागी मवहलाहरूका गुनासो सुन्नुका साथै
मवहलाहरूले उत्र्ादन गरे का सामग्रीहरूबारे िानकारी समेत सलनुभयो ।
७. प्रदे श २ का मुखयमन्री लालबाबु राउतसँग भेटघाट
समसत २०७७ फागुन २६ गते राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष
शचशकला दहाल र प्रदे श नम्बर 2 का मुखयमन्री माननीय लालबाबु
राउतबीि भेटघाट तथा छलफल भएको सथयो । भेटका क्रममा प्रदे श
नम्बर २ को र्सछल्लो अवस्था, प्रदे श सरकारले ल्याएका कायपक्रम तथा
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प्रदे शमा हुन लागेका ठू ला ववकासका कामका ववर्यमा उर्ाध्यक्ष दहालले
िासो राख्नुभएको सथयो ।
मुखयमन्री राउतले प्रदे श नम्बर २ ले कुरीसत अन्त्यका लासग,
छोरीहरुको

चशक्षा

ववकासको लासग

र

क्षमता

ल्याएका

ववकासका

लासग,

कायपक्रमलगायत

मवहलाहरुको सीर्

प्रदे शको

अन्य भौसतक

ववकासका कामबारे िानकारी गराउनुभयो । छोरीहरुले बीिमै ववद्यालय
छोड्ने क्रममा रोक्नका लासग ववसभन्न कायपक्रम ल्याएको प्रदे श सरकारले
उनीहरुलाई ववद्यालय आउन िान सचिलो होस् भनेर साइकल ववतरण
गरे को राउतले बताउनुभयो ।
८. लैं सगक वहं साववरुद्धको असभयान तथा ८ मािपको समीक्षा
समसत २०७७ फागुन २४ गते महोत्तरीको बददपबासमा मवहला
तथा

बासलकाहरुमासथ

हुने

वहं साववरुद्ध

सञ्चालन

भइरहेका

ववसभन्न

कायपक्रम तथा ऐन कानुन र ८ मािपका सन्दभपमा हुने कायपक्रमका
ववर्यमा

समीक्षात्मक

असधकारकमी,

छलफल

रािनीसतक

भयो

दलका

।

चिल्लामा

नेता,

ववसभन्न

रहेका

मवहला

सं घसं स्थाका

प्रसतसनसधहरुको सहभासगता रहेको समीक्षात्मक कायपक्रममा उर्ाध्यक्षज्यूले
मागपसनदे शन गनुभ
प एको सथयो ।
९. मोक्ष धामको िग्गा अवलोकन तथा भेटघाट
समसत २०७७ फागुन २५ गते माननीय उर्ाध्यक्ष शचशकला
दहालले धनुर्ा र महोत्तरीको बीिमा र्ने रातुखोलाको वकनारमा बन्न
लागेको मोक्ष धामको िग्गा अवलोकन गनुभ
प एको सथयो भने फागुन २८
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गते लालबन्दी नगरर्ासलका कायापलयमा चिल्ला समन्वय ससमसतका
र्दासधकारी, वाग्मतीका उर्मेयर, बरहथहवाका उर्मेयर, हररवन र
लालबन्दीका कायपर्ासलकाका सदस्य तथा वडा अध्यक्ष र कमपिारीहरुसँग
लैं सगक वहं सा ववरुद्ध बनेका नयाँ कानुन कायापन्वयनका सन्दभपमा छलफल
भयो ।
१0. सनमापणाधीन संघीय संसद भवनको अवलोकन
समसत २०७७ िैत १३ गतेका ददन राविय सभामा माननीय
उर्ाध्यक्ष

शचशकला

दहालले

सनमापणाधीन

सं घीय

सं सद

भवनको

अवलोकन तथा सनरीक्षण गनुभ
प एको सथयो । अवलोकनका क्रममा
उर्ाध्यक्ष दहालले सं सद भवन सनमापण गदाप गुणस्तरमा कुनै र्सन सम्झौता
नगनप आग्रह गनुभ
प यो ।
सरकारी र्क्षबाट सं सद भवन सनमापणको काम हेरररहेको ववशेर्
भवन सनमापण आयोिना अन्तगपत सं सद भवन सनमापण साइट इचञ्जसनयर
धमेन्र र्न्थीले अवहलेसम्म २७ प्रसतशत भौसतक प्रगसत भएको िानकारी
ददनुभयो । भवन सनमापणकै क्रममा कोरोना महामारी फैसलएर्सछ सनधापररत
समयसभर काम सक्न गाह्रो भएको र सरकारले ६ मवहना थर् गरे को
बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ३ वर्पमा काम सम्र्न्न गने सम्झौता
भएकोमा त्यसमा ६ मवहना थर् गरी ४२ मवहना बनाइएको छ ।
र्न्थीले भवन सनमापणका लासग सामग्री आयातमा सबैभन्दा ठू लो समस्या
भएको बताउनुभयो । ववदे शबाट ल्याउनुर्ने सामग्री र स्वदे शकै सनमापण
सामग्री र्सन ल्याउन समस्या भएकोले आफूहरुलाई अप्यारो भएको
िानकारी ददनुभयो ।
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उर्ाध्यक्ष दहाललाई साइट इचञ्जसनयर र्न्थीका साथै कन्सल्टे न्ट
इन्रबहादुर श्रे ष्ठ र सं सद भवनको सनमापण गरररहेको टु न्डी शेक िेभीका
प्रोिेक्ट म्यानेिर काशी डोटे लले सं सद भवन सनमापणमा भएको प्रगसत र
समस्याका

बारे मा

िानकारी

गराउनुका

साथै

वफल्ड

अवलोकन

गराउनुभएको सथयो । ससं हदरबारको १५१ रोर्नी क्षेरफलमा बन्न
थालेको सं घीय सं सद भवनको चशलान्यास २०७६ असोिमा भएको
सथयो। ३ वर्पमा सम्र्न्न गररसक्नुर्ने सम्झौतामा ६ मवहना थर् गरे र्सछ
भवन सनमापणको काम २०७९ िैत १५ गतेसम्म गररसक्नुर्नेछ ।
समसत २०७७ िैत १७ गते
महोत्तरीका प्रमुख चिल्ला असधकारी, स्थानीय नेताहरु, बददपबास
नगरर्ासलकाका मेयर लगायत स्थानीय िनप्रसतनीसधहरुसँग चिल्लाको
र्सछल्लो अवस्था, भं गाहाका ६ िना मवहलालाई ससतामाडीबाट उद्धार,
नागररकताको समस्या, रे लको मुआब्िा सम्बन्धी ववर्यमा छलफल ।
समसत २०७७ िैत १८ गते
ससराहाको धनगढीमाइ नगरर्ासलका कायापलयमा र गोलबिार
नगरर्ासलकामा मेयर, उर्मेयर, वडा अध्यक्ष, चशक्षा शाखा प्रमुख, चशक्षा
ववञान लगायतसँग नगरले गरे का उदाहरणीय कामका ववर्यमा छलफल
भयो ।
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समसत २०७७ िैत २० गते
नमूना िनता मा.वव. बददपबास महोत्तरीमा अवलोकन र नमूना
एकीकृत मुसहर बस्तीमा स्थानीय मुसहर (सदा) समुदायसँग चशक्षा,
स्वास् य र सरसफाईका ववर्यमा छलफल भएको सथयो ।
समसत २०७७ िैत २२ गते
बददपबास नगरर्ासलका १ बाट खयरमारा िाने बाटो र र्ुलको
अवलोकन गनुभ
प एको सथयो ।
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खण्ड - दुई
सं घीय सं सद सचिवालय
सं घीय संसद सचिवालय अन्तगपतका गसतववसधहरू
सं घीय

संसद

सचिवालयको

सं रिना

अनुसार

सचिवालयमा

महाशाखा, ससमसत सचिवालय, शाखा, सनिी सचिवालय, एकाई लगायतका
सं रिनाहरू

रहेका

छन्।

यी

सं रिनाहरूले

संघीय

सं सदको

कामकारवाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गनपमा सहयोग गदपछन्।
सचिवालयको ववसभन्न शाखाहरूबाट प्राप्त कामकारवाहीहरुलाई सनम्नानुसार
प्रस्तुत गररएको

छ।

अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय महाशाखा
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय महाशाखा अन्तगपत अन्तरापविय
सम्र्कप तथा समन्वय शाखा मार रहेको छ ।
अन्तरापचट्िय सम्र्कप तथा समन्वय शाखा
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय शाखाबाट समसत 2077 माघ
१ गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको

छः-

1. अन्तरापविय कायपक्रम/सम्मेलन मा सहभासगता



समसत 6-12 April, 2021 मा Peace Conference of Lumbini

Garden Project

Caceres, Spain मा भएको कायपक्रम /
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सम्मेलनमा राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद
सतसमचल्सनाज्यू र शाखा असधकृत श्री सर्ना सार्कोटाको सहभासगता
रहेको सथयो ।
2. चशट्टािार भेटघाट



समसत 207७।11।05 गते नेर्ालका लासग िार्ानका रािदू त H.

E. Mr. Masamichi Saigo र प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय सभामुख
श्री

अचग्न

प्रसाद

सार्कोटाज्यूबीि

सम्माननीय

सभामुखज्यूको

कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशट्टािार भेटघाट भएको सथयो ।



समसत 207७।11।06 गते नेर्ालका लासग िार्ानका रािदू त H. E.

Mr. Masamichi Saigo र राचट्िय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री
गणेश प्रसाद सतसमचल्सनाज्यूबीि सम्माननीय अध्यक्षज्यूको कायपकक्ष,
ससं हदरबारामा चशट्टािार भेटघाट भएको सथयो ।



समसत 207७।11।17 गते नेर्ालका लासग अट्िे सलयाका रािदू त

H. E. Ms. Felicity Jane Volk र प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय
सभामुख श्री अचग्न प्रसाद सार्कोटाज्यूबीि सम्माननीय सभामुखज्यूको
कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशट्टािार भेटघाट भएको सथयो ।



समसत 207७।12।02 गते नेर्ालका लासग इिरायलका रािदू त

H. E. Mr. Hanan Goder र राचट्िय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री
गणेश प्रसाद सतसमचल्सनाज्यूबीि सम्माननीय अध्यक्षज्यूको कायपकक्ष,
ससं हदरबारमा चशट्टािार भेटघाट भएको सथयो।
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समसत 207७।12।09 गते नेर्ालका लासग र्ावकस्तानका रािदू त

H. E. Mr. Syed Haider Shah र राचट्िय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष
श्री

गणेश

प्रसाद

सतसमचल्सनाज्यूबीि

सम्माननीय

अध्यक्षज्यूको

कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशट्टािार भेटघाट भएको सथयो ।



समसत 207७।12।12 गते नेर्ालका लासग र्ावकस्तानका रािदू त

H. E. Mr. Syed Haider Shah र प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय
सभामुख श्री अचग्न प्रसाद सार्कोटाज्यूबीि सम्माननीय सभामुखज्यूको
कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशट्टािार भेटघाट भएको सथयो ।



समसत 207७।12।19 गते नेर्ालका लासग इिरायलका रािदू त

H. E. Mr. Hanan Goder र प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय सभामुख
श्री

अचग्न

प्रसाद

सार्कोटाज्यूबीि

सम्माननीय

सभामुखज्यूको

कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशट्टािार भेटघाट भएको सथयो ।



समसत 207७।12।20 गते नेर्ालका लासग UNHCR का प्रसतसनसध

Ms. Carolin Spannuth Verma र राचट्िय सभाका सम्माननीय
अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद सतसमचल्सनाज्यूबीि सम्माननीय अध्यक्षज्यूको
कायपकक्ष, ससं हदरबारमा चशट्टािार भेटघाट भएको सथयो ।
3. कूटनीसतक राहदानी ससफाररस



प्रसतसनसध सभाका माननीय सदस्यलाई माघदे चख िैत मसान्तसम्म एक
िना र समसत 2074।11।20 दे चख हालसम्मा 176 िनालाई
कूटनीसतक राहदानी ससफाररस गरे को छ ।
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राविय सभाका माननीय सदस्यलाई माघदे चख िैत मसान्तसम्म दुई
िना र समसत 2074।11।20 दे चख हालसम्म 39 िनालाई
कूटनीसतक राहदानी ससफाररस गरे को छ ।

कायपव्यवस्था महाशाखा (प्रसतसनसध सभा)
कायपव्यवस्था महाशाखा (प्रसतसनसध सभा) अन्तगपत तीन वटा
शाखाहरु रहेका छन । िसमध्ये कायपव्यवस्था शाखा (प्रसतसनसध सभा) र
सम्र्ूण प वववरण शाखाको कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:कायपव्यवस्था शाखा (प्रसतसनसध सभा)
कायपव्यवस्था (प्रसतसनसध सभा) शाखाबाट समसत 2077 माघ १
गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको

छःसं घीय सं सद सचिवालय अन्तगपत रहेको कायप व्यवस्था शाखा,

प्रसतसनसध सभाबाट सं घीय संसद, प्रसतसनसध सभा असधवेशनहरुका बैठक
सं िालनाथप सम्माननीय सभामुखलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गने
कायप गदपछ । यसै ससलससलामा यस अवसधमा प्रसतसनसध सभा अन्तगपतको
कायपव्यवस्था र्रामशप ससमसतको समसत २०७७ िैत २ र २६ गते बसेका
बैठकहरुको

माइन्यूट, सनणपय

तयार

गनुक
प ा

साथै

बैठक

सम्बन्धी

आवश्यक समन्वय गनुक
प ा साथै प्रसतसनसध सभाको सातौं असधवेशन
सं िालनाथप आवश्यक तयारी गरी बैठक सं िालनका ववववध कायपमा
सहयोग

र्ुर्याइरहेको

छ

।

साथै

शाखाले

प्रसतसनसध

सभाका

असधवेशनहरुको बैठकमा भएका मुखय मुखय वववरणहरु, सभाले गरे का
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महत्वर्ूण प सनणपयहरु, प्रस्तावहरु, प्रश्नहरु, प्रसतवेदन र्ेश, बिेट प्रस्तुत,
छलफल, र्ाररत गररएका ववधेयकहरु, मचन्रर्ररर्द्को गठन र हेरफेर,
सं सदीय प्रसतसनसध मण्डलहरुको भ्रमण आदान प्रदान लगायत सं लग्न
ववर्यलाई ववर्यगत आधारमा प्रकाशन गरी सरोकारवालालाई संसदको
कायपको सहि र ववर्यगत आधारमा िानकारी प्राप्त गराउने उद्देश्यले
सं ववधानसभा, २०६५ को सं सदीय वववरण (३ भाग) वववरण सं कलन
गरी र्ुस्तक तयार गनप प्रसतसनसध सभाका सचिवज्यूको सं योिकत्वमा
गदठत प्रकाशन ससमसतले वववरण सं कलन गरी प्राप्त मस्यौदामा छलफल
गरररहेको छ ।
सम्र्ूण प वववरण शाखा (प्रसतसनसध सभा)
सम्र्ूण प वववरण (प्रसतसनसध सभा) बाट समसत 2077 माघ १
गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको



छः-

सघ
ं ीय सं सद प्रसतसनसध सभा अन्तगपत िौथो असधवेशनका ६5 वटा
बैठकहरु टाइर् भएको र प्रथम रुिु कायप सम्र्न्न भएको छ ।



सघ
ं ीय संसद प्रसतसनसध सभाको र्ािौँ असधवेशन अन्तगपतका 2४ वटा
बैठकहरुको प्रथम र दोस्रो रुिु कायप सम्र्न्न भएको छ ।



सघ
ं ीय सं सद प्रसतसनसध सभाको छैं टौ असधवेशन अन्तगपतका २६ वटा
बैठकहरु टाइर् गने कायप सम्र्न्न गरी प्रथम रुिु गने कामसमेत
सम्र्न्न भएको छ ।
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कायपव्यवस्था महाशाखा (राविय सभा)
कायपव्यवस्था

महाशाखा

(राविय

सभा) अन्तगपत

तीन

वटा

शाखाहरु रहेका छन् । िसमध्ये कायपव्यवस्था शाखा (राविय सभा) र
सम्र्ूण प वववरण शाखाको कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको

छ।

कायपव्यवस्था शाखा (राविय सभा)
कायपव्यवस्था (राविय सभा) शाखाबाट समसत 2077 माघ १
गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको



छः-

कायपव्यवस्था शाखाले राविय सभाको सातौं असधवेशनको कायपवृत्त,
सूिनार्र

र

कायपसूिीको

सं ग्रह

प्रकाशन

असधवेशनदे चख

सातौं

असधवेशनसम्मका

प्रकाशन गने

कायप सम्र्न्न गरे को

गनुक
प ो

साथै

वािनर्र

सं ग्रहहरु

छ ।यसको

साथै

र्वहलो
समेत
आगामी

असधवेशनका लासग गनुर्
प ने र्ुव प तयारी सम्बन्धी कायपहरु समेत यस
शाखाबाट भैरहेका छन्।
सम्र्ूण प वववरण शाखा (राविय सभा)
सम्र्ूण प वववरण (राविय सभा) बाट समसत 2077 माघ १
गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको



छः-

सं घीय सं सद, राविय सभाको सातौ असधवेशनको सम्र्ूण प वववरण उतार
गने कायप सम्र्न्न भएको र सोको र्ुस्तक प्रकाशनको क्रममा रहेको।
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कायप सम्र्न्न भइसकेका वववरणलाई WebSite मा अर्लोड गने कायप
सम्र्न्न भइसकेको ।



सभामा उर्चस्थत भई सं चक्षप्त वववरण वटर्ोट गने कायप गररएको ।

प्रववसध व्यवस्थार्न महाशाखा
प्रववसध व्यवस्थार्न महाशाखा अन्तगपत िार वटा शाखाहरु मुरण
तथा प्रकाशन शाखा, ववधुत शाखा, सूिना प्रववसध शाखा र श्रव्यदृश्य
शाखा रहेका छन् । िसमध्ये ववधुत शाखा र मुरण तथा प्रकाशन
शाखाका कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ,
मुरण तथा प्रकाशन शाखा
मुरण तथा प्रकाशन शाखाबाट समसत 2077 माघ १

गतेदेचख

िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
छः-



नेर्ालमा कानुनको सामाचिक िाँि छर्ाई र वाईचण्डङ



ऐन र सनयमावलीको सं ग्रह छर्ाई र वाईचण्डङ



सं सद दर्पण अं क २१ छर्ाई र वाईचण्डङ



सं सदीय वववरण र्ुचस्तका ( २०५६ - २०५९) छर्ाई र वाईचण्डङ



र्ुन:स्थावर्त प्रसतसनसध सभा छर्ाई र वाईचण्डङ



उधोग तथा वाचणज्य र श्रम तथा उर्भोक्तता ससमसतको वावर्पक
प्रसतवेदन छर्ाई र वाईचण्डङ
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सावपिसनक लेखा ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन छर्ाई र वाईचण्डङ



२०७८ सालको हाचिरी फाराम



प्रसतसनसध सभा

ससमसतहरु, राविय सभा ससमसतहरु र सचिवालयको

लेटर हेड छर्ाई



अन्य ववववध छर्ाई र वाईचण्डङ

ववद्युत शाखा
ववद्युत

शाखाबाट

समसत

2077

माघ

१

गतेदेचख

मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको



सम्माननीय

सभामुखज्यू,

सम्माननीय

अध्यक्षज्यू,

िैत
छः-

महासचिवज्यू,

सचिवज्यूहरुको कायपकक्ष, महाशाखाहरु, शाखाहरु, ससमसतहरु, सं सदीय
दलको कायापलयहरुमा ववद्युत सम्बन्धी ममपत तथा सुधार कायप
गरे को।



सचिवालयको भवन नं. २ को लासग िडान भएको िान्सफमपरबाट
उच्ि भोल्टे ि आएकोमा उक्त िान्सफमपरलाई ममपत गररयो ।

प्रशासन महाशाखा
प्रशासन

महाशाखा

अन्तगपत

िार

वटा

शाखाहरु

कमपिारी

प्रशासन शाखा, सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न शाखा, आसथपक प्रशासन
शाखा र मयापदार्ालन तथा सुरक्षा शाखा

रहेका छन् । यस महाशाखा

अन्तगपतका कमपिारी प्रशासन शाखा, सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न
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शाखा र आसथपक प्रशासन शाखाका कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको

छ,

कमपिारी प्रशासन शाखा
कमपिारी प्रशासनशाखाबाट समसत 2077 माघ १ गतेदेचख िैत
मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
सस.

सूिना प्रकाशन

नं.

छः-

कैवफयत

सचिवालयमा ररक्त सं घीय सं सद सेवा,
सामान्य
१.

प्रशासन

समूह,

रा.र्.अनं. प्रथम श्रे णीको नायव सुब्बा
र्दमा

कायपक्षमताको

मूल्याङ्कनद्वारा

सूिना प्रकाशन समसतः
२०७७/१०/२१

हुने बढु वा सम्बन्धी सूिना प्रकाशन ।
उर्सचिव
२.

रचञ्जत

यादवको

नाममा

रहेको नगदी र चिन्सी मालसामान
बरबुझारथ गने सम्बन्धी सावपिसनक
सूिना प्रकाशन ।
नायव

३.

माइक

सञ्िालक

सेवा र अन्य सरकारी सेवाको सनसमत्त
नठहररने

गरी

सेवाबाट

बरखास्त गररएको सूिना प्रकाशन ।
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२०७७/११/२९

प्रलाद

असधकारीलाई भववट्यमा सं घीय सं सद
अयोग्य

सूिना प्रकाशन समसतः

सूिना प्रकाशन समसतः
२०७७/११/०६

४.

प्रेस

टे चक्नससयन

माधव

ददएको रािीनामा स्वीकृत ।

र्ौडेलले

सनणपय

समसतः

२०७७/१२/०२

सचिवालयमा ररक्त सं घीय सं सद सेवा,
चशक्षा
५.

् ण
मुर

तथा

समूह,

रा.र्.अनं. प्रथम श्रे णीको सससनयर प्रेस
टे चक्नससयन र्दमा

मूल्याङ्कनद्वारा हुने

सूिना प्रकाशन ।

कायपक्षमताको

बढु वा

सम्बन्धी

सूिना प्रकाशन समसतः
२०७७/१२/०३

सचिवालयमा ररक्त सं घीय सं सद सेवा,
६.

सामान्य
दद्वतीय

प्रशासन

श्रे णीको

कायपक्षमताको

समूह, रा.र्.अनं.
खररदार

मूल्याङ्कनद्वारा

र्दमा

बढु वा सम्बन्धी सूिना प्रकाशन ।
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हुने

सूिना प्रकाशन समसतः
२०७७/१२/११

सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न शाखा
सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न शाखाबाट समसत 2077 माघ
१ गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको


छ :र्ररिय र्र ववतरण सम्बन्धी

क्र.स. र्ररिय र्रको प्रकार
1.
2.

3.

4.

सं ववधानसभा सदस्य
स्वकीय सचिव
(प्रसतसनसध सभा)
स्वकीय सचिव
(राविय सभा)
सञ्चारकमी
(सं सद प्रेस र्ास)
कूल िम्मा

नयाँ िारी

नवीकरण

िम्मा सङ्खया

6

-

6

19

82

101

5

5

10

47

138

185

77

225

302
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सूिनाको हक अन्तगपत माग भएका दे हाय बमोचिमको तीन वटा
सूिनाहरु उर्लब्ध गराएको सथयो:-

सूिना माग कतापको माग गररएको
नाम र आवद्धता
व्यहोरा
श्री

नुसनया

खिान्ती

महतो समूदावयक

श्री अिय अनुरागी

श्री अिय अनुरागी



वन

सूिनाको

सूिना उर्लब्ध
गराइएको

उर्भोक्ता 2077/10/19

ससमसतमा कायप ससमसत गठन
ु ाई
गनपको लासग सं सदीय सुनव
ससमसतबाट सरकारलाई ददएको
आदे श सम्बन्धी वववरण ।
र्वहलो

असधवेशनदे चख

समसत 2077/1१/२१

२०७७ र्ुर् ०५ गतेसम्म मा.
सदस्यहरुको
उर्िार
खिप,
बैठक
भत्ता,
भ्रमण
भत्ता
सम्बन्धी वववरण ।

माननीय सदस्यहरुको प्लेन 2077/12/17
वटकट सम्बन्धी वववरण ।

असभलेख व्यवस्थार्नका लासग आन्तररक र्रािार गरी असभलेखहरू
सङ्कलन गने, प्राप्त सामाग्रीको छायाँ कर्ी तयार गरे र बाइचन्डङ गने,
लगायत सं सद दर्पणको 22 औ ं अङ्कको लासग सामाग्रीहरू

सं कल्न

अध्ययन र रुिु सम्बन्धी कायपहरूका साथै अन्य सनयसमत कायपहरू
सम्र्ादन हुँदै आइरहेका छन्।
आसथपक प्रशासन शाखा
आसथपक प्रशासन शाखा सम्बन्धी वववरण र्ृष्ठ १39 मा प्रस्तुत गररएको
छ।
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मानव संसाधन ववकास महाशाखा
मानव सं साधन ववकास महाशाखा अन्तगपत िार वटा शाखाहरु
िनशचक्त योिना तथा सँगठन ववकास शाखा, सं सदीय प्रचशक्षण शाखा,
कमपिारी प्रचशक्षण शाखा र प्रदे श सभा सम्मर्कप तथा समन्वय शाखा
रहेका छन् । िसमध्ये सं सदीय प्रचशक्षण शाखा र कमपिारी प्रचशक्षण
शाखाबाट सम्र्न्न भएका कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
छ:संसदीय प्रचशक्षण शाखा
सं सदीय प्रचशक्षण शाखाबाट समसत 2077 माघ १

गतेदेचख

िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
छःसमसत २०७७/११/१७ मा भएका भेटघाट कायपक्रम



सं घीय

संसद

सं घीय सं सद

सचिवालय
सचिवालयमा

सं सदीय

प्रचशक्षण

शाखाको

समन्वयमा

१११औ ं अन्तरापविय श्रसमक मवहला

ददवसको सन्दभपमा शुभकामना अदान प्रदान तथा भेटघाट कायपक्रम
गररएको सथयो।



उक्त कायपक्रममा राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष शचशकला दाहाल
र मवहला र्रकारहरुबीि शुभकामना आदन-प्रदान, भेटघाट एवं
श्रसमक मवहलाका सवालहरु बारे छलफल भएको सथयो।

129

समसत २०७७/११/२० मा असभमुखीकरण कायपक्रम



सं घीय सं सद सचिवालय सं सदीय प्रचशक्षण शाखाको समन्यमामा राविय
सभाको तीन वर्पको सन्दभपमा सभाको प्रभावकाररता तथा कूटनीसतक
चशष्टािार सम्बन्धी असभमुखीकरण कायपक्रम बसेरा बुवटक होटल
(Emero Plaza Pvt. Ltd) मा अयोिना भएको सथयो।



उक्त

कायपक्रममा

राविय

सभाका

सम्माननीय

अध्यक्षज्यू ,

मा.

उर्ाध्यक्षज्यू, मा. सदस्यज्यूहरु , श्रीमान् महासचिवज्यू, प्रसतसनसध सभा
सचिवज्यू,

राविय

सभा

सचिवज्यू,

सचिवालय

सचिवज्यूहरु, सह-

सचिवज्यूहरु, लगायतका व्यचक्तत्वहरुको सहभासगता रहेको सथयो ।



कायपक्रममा राविय सभाको तीन वर्पमा भए गरे का कामकारवाही
सभाको प्रभावकाररता ववर्यमा नेर्ाल कानून अयोगका अध्यक्ष श्री
माधव प्रसाद र्ौडेलले कायपर्र प्रस्तुत गनुभ
प एको र उक्त कायपर्रमासथ
छलफल समेत भएको सथयो ।
त्यसैगरी

कायपक्रममा

कूटनीसतक

चशष्टािार

अन्तगपत

उक्त

होटलबाटै Dinning Etiquette सम्बन्धी प्रचशक्षण कायपक्रम समेत सं िालन
भएको सथयो ।
कमपिारी प्रचशक्षण शाखा
कमपिारी प्रचशक्षण शाखाबाट समसत 2077 माघ १ गतेदेचख िैत
मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको



छः-

सचिवालयमा रािर्रावङ्कत तहमा कायपरत कमपिारीहरुको र्ेशागत
ववकास,

अनुसन्धानमूलक

एवं

नवप्रवतपनमूखी
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सोि

ववकास

भई

सम्र्ाददत कामको गुणस्तर वृवद्ध गनपका लासग
2077/09/27 को सनणपय बमोचिम
दे चख 2077/10/25 गते

सचिवालयको समसत

समसत 2077/10/02 गते

सम्म दुई समुहमा ववभािन गरी

अनुसन्धान ववसध सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गररएको ।



नेर्ाल सरकार, सं घीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको र्.सं.
०७7/७8 िलानी नं . ३३७, समसत २०७7/११/०४ गतेको सबै
सनकायको लासग KOREA INTERNATIONAL COOPERATION
AGENCY

(KOICA)

बाट

प्राप्त

ववसभन्न

Master's

Degree

Scholarship Program मा अध्ययनको लासग मनोनयन गने सूिना प्राप्त
भए बमोचिम यस सचिवालयको समसत 2077/11/25 को सनणपय
बमोचिम सचिवालयमा कायपरत शा.अ. श्री गोववन्द प्रसाद गौतम,
शा.अ. श्री मेघराि अयापल, शा.अ. श्री भानु र्ोख्रेल, शा.अ. श्री सर्ना
सार्कोटालाई मनोनयन गररएको ।



सं घीय

सं सदका

ससमसतहरुमा

सचिवालयमा

कायपरत

रािर्र

कमपिारीहरुलाई

अनवङ्कत

तहमा

ववसभन्न

सचिवालयको

समसत

2077/11/07 गतेको सनणपय बमोचिम समसत 2077/11/11
दे चख 2077/11/14 सम्म मेमो तथा प्रसतवेदन लेखन सम्बन्धी
तासलम सञ्चालन गररएको ।



यस सचिवालयको

कायपरत प्राववसधक कमपिारीहरुको क्षमता असभबृवद्ध

गने उद्धेश्यले सचिवालयको समसत 2077/12/११ को सनणपय
बमोचिम Advance Java Programming तासलमका लासग कम्प्युटर
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अर्रे टर श्री सुसनल सुवाल र कम्युटर अर्रे टर श्री करनबहादुर
भाटलाई मनोनयन गररएको ।



सं घीय

सं सद

सचिवालयमा

रािर्र

अनवङ्कत

तहमा

कायपरत

कमपिारीहरुलाई सचिवालयको समसत 2077/12/0६ गतेको सनणपय
बमोचिम

दुई समूहमा ववभािन गरी समसत 2077/1२/११ गते

दे चख १७ गते सम्म र 2077/12/१९ गते दे चख २५ गते सम्म
मेमो तथा प्रसतवेदन लेखन सम्बन्धी तासलम सञ्चालन गररएको ।
संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तगपत िार वटा
शाखाहरु

सं सदीय

अध्ययन

तथा

अनुसन्धान

शाखा,

प्रत्यायोचित

व्यवस्थार्न अध्ययन शाखा, नागरीक सम्बन्ध शाखा र र्ुस्तकालय शाखा
रहेका छन् ।िसमध्ये सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा र
र्ुस्तकालय शाखाका कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखाबाट समसत 2077 माघ
१ गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको



छः-

यस शाखाको अग्रसरताम सञ्चासलत सम्र्ूण प वववरणहरुको सडचिटाइचिङ
कायपका ससलससलामा 2048 सालसम्मका सम्र्ू ण प वववरणहरूको
सडचिटाइचिङ कायप समाप्त भई 25 वटा
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ebook तयार भएको



सं घीय

सं सदमा

ववधेयकहरूको

अवस्थाको

सूिना

भएको

िानकारीमूलक leaflet प्रकाशनको अचन्तम िरणमा रहेको



सं सद

सदस्यहरूलाई

अनुसन्धानात्मक

सेवा

उर्लब्ध

गराउने

सं घीय

सं सदमा

प्रयोिनका लासग आवश्यक प्रारुर् तयारी भईरहेको
सं सदीय

ववसध

सनमापण

र्द्धसत,

प्रवक्रया

र

ववधेयकहरूको चस्थसत अध्ययन ससमसतको प्रसतवेदनको लेखन कायप प्रारम्भ
भएको।
र्ुस्तकालय शाखा
र्ुस्ताकलय शाखाबाट समसत 2077 माघ १ गतेदेचख िैत
मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको

छः-



र्ुस्तकहरुको छनौट, खररद तथा दाचखला गने कायप



र्ुस्तकहरुको वसगपकरण



वारकोड लेवल टाँस्ने कायप



र्ुस्तकहरुको वकपससट (र्ुस्तकहरुको सम्र्ूण प वववरण उताने कायप)

(Coding),

शेल्भीङ, इस्यू ररटनप

तथा र्ुस्तक कम्प्युटर इन्िी गरी डाटावेस तयार गने कायप ।



सडचिटाइिेसन

सनदे शक

ससमसतको

सचिवालयको

रुर्मा

रहेर

र्ुस्तकालयले भवापवटम, सं ववधान, ववधेयक, असडयो क्यासेट िक्काहरुको
सडचिटाइिेसनको कायप गरररहेको ।



२०४८

सालको

प्रसतसनसध

सभा

र

रावियसभाको

सडचिटाइिेसनको कायप अचन्तम तहमा र्ुगेको ।
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भवापवटम



सं सदीय सं ग्रहालयको लासग नयाँ र्याक ल्याइ संग्रहालयका सं कसलत
सामग्रीहरुको सलस्ट तयार गरे को र सामग्री ¥याकमा सुरचक्षत गने
कायप गरे को ।



र्ुस्तकालयमा उर्लब्ध नभएका २००८, २००९, २०१०, २०११,
२०१२, २०१३, २०१४, २०५२, २०५३, २०७३, २०७४ सालका
रािर्रहरु मुरण ववभागको वेवसाइटबाट डाउनलोड गरी वाइचण्डङका
लासग तयार गररएको



र्ुस्तकालयको ई–सडभाइसमा सं ववधान, सचिवालयका सनयमावलीहरु,
सं ववधानसभाका ववसभन्न ससमसतका प्रसतवेदनहरु, २०७० साल र्सछको
सं ववधानसभाको एकदे चख एक्काइसौँ बैठक सम्मको भवापवटङ्ग तथा अन्य
ऐनहरु अर्लोड गने कायप सम्र्न्न भएको ।



रािर्र सनयसमत रुर्मा माननीयहरुज्यूहरु तथा र्दासधकारीहरु र
शाखा, ससमसतहरुमा ववतरण गररएको ।



र्रर्सरका र्दासधकारीहरु, कमपिारीहरु, शाखा, ससमसत तथा बैठक
बस्दाको समयमा सं सद भवनमा समेत ववतरण गरे को ।

सांसद सुववधा व्यवस्थार्न महाशाखा
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न महाशाखा अन्तगपत दुई वटा शाखाहरु
रहेका छन्। यस महाशाखा अन्तगपतका सांसद सुववधा व्यवस्थार्न
शाखाको कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :-

134

सांसद सुववधा व्यवस्थार्न शाखा
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न शाखाबाट समसत 2077 माघ १
गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको



छः-

सं घीय सं सदको प्रसतसनसध सभाको असधवेशनको शुरुवात गने सम्बन्धी
गोरखार्रमा सूिना सं प्रेर्ण गने कायप,



माननीय िानकी दे वी रामको सर्थ सम्बन्धी कायप,



माननीयको उर्चस्थसत वववरणमा माननीयहरुले स्वीकृत गराउनु भएको
सबदालाई हाचिरीमा िनाउने सम्बन्धी कायप,



शाखामा भएका महत्वर्ूण प फाइलहरुलाई सडचिटाइिेशन गने कायप,



सांसदहरुलाई ववतरणका लासग प्राप्त चिठी र्र तथा सामग्रीहरु
सम्बचन्धत र्दासधकारीहरुलाई सहि रुर्मा उर्लब्ध गराउने सम्बन्धी
कायप,



सं घीय

सं सद

भवन,

नयाँ

बानेश्वरमा

सं घीय

सं सदका

माननीय

सदस्यहरुको हाचिरी र दशपक र्ास व्यवस्थार्न सम्बन्धी कायप,



सांसद

तथा

सं सदका

र्दासधकारीहरुको

स्वकीय

कमपिारीहरुको

असभलेख राखी र्ररियर्र तयारी र ववतरण गने कायप,



र्दासधकारीहरुको सवारी िालकको र्ररियर्र तयार र ववतरण गने
कायप,
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सांसदहरुलाई ददइने र्ाररश्रसमक, टे सलफोन, घरभाडा, स्वास् योर्िार र
यस्तै अन्य सुववधा सम्बन्धी कायप,



सं घीय सं सदका सदस्यहरुले सनयमानुसार र्ाउने और्धी उर्िारको
सुववधा सम्बन्धी कायप,



स्वास् य र्रीक्षण सम्बन्धी उर्करण तथा और्धीहरुको सुरचक्षत
भण्डारण, वववरण तथा सोको असभलेख व्यवस्थार्न गने कायप,



सं घीय सं सदका माननीय तथा सचिवालयका कमपिारीहरुलाइप सनयसमत
स्वास् य उर्िार सेवा प्रदान गररएको,



स्वास् य तथा िनसं खया मन्रालयसँग समन्वय गरी संघीय सं सदका
दुवै

सदनका

माननीयहरु

र सम्बचन्धत

कमपिारीहरुलाई

र्वहलो

िरणको खोर् लगाउने कायपको व्यवस्थार्न गरे को,



माननीय तथा कमपिारीहरुलाई Corona बाट संक्रसमत हुन नददन
तार्क्रम नाप्ने, sanitizer को व्यवस्थार्न गने तथा Mask को
व्यवस्थार्न गने कायप गररएको,



माननीय तथा कमपिारीहरुको लासग स्वास् य इकाइमा िेकिाँि गने
गरे को र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी अस्र्तालहरुमा Refer
गने र सोको व्यवस्थार्न गने कायप गरे को,



मेसडकल बोडपबाट माननीयहरुलाई और्धोर्िारको रकम प्रदान गने
सम्बन्धी कायप गरे को िस अन्तगपत १७ िना माननीयहरुलाई प्रदान
गररएको ।
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खण्ड - तीन
सं सद सम्बन्धी केही महत्वर्ूणप िानकारी
सदस्यको स्थान ररक्तता र सोको सनवापिन सम्वन्धी िानकारी
प्रसतसनसध सभातफप
२०७४ साल फागुन २१ गतेदेचख वक्रयाशील सं घीय सं सद
अन्तगपतका

b'j}

सभामा ववसभन्न कारणले ररक्त भएक सदस्यहरुकका

र्दमा कानूनी व्यवस्था बमोचिम सनयुक्त भएका सथए । ररक्त र्दमा
भएको सनयुचक्त सम्वन्धी िानकारी दे हाय वमोचिम प्रस्तुत गररएको छ

M

प्रसतसनसध सभातफप समानुर्ासतक सनवापिन प्रणालीबाट सदस्य हुन ु
भएका

;fनु चशवाको

समसत 207७/06/28 गते सनधन भई ररक्त हुन

आएको र्दमा नेर्ाल कम्युसनष्ट र्ाटी (एमाले)बाट प्रसतसनसधत्व गदै मा.
िानकी दे वी रामको सनयुचक्त भए सथयो। उहाँले समसत 2077/12/22
गते शर्थ ग्रहण गनुप भएको सथयो ।
त्यसैगरी रािनीसतक दल सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार नेर्ाल
कम्युसनष्ट र्ाटी (माओवादी केन्र) का सं घीय संसदीय दलका नेताले
प्रसतसनसध सभा सदस्य स+ नवापिनमा अघापखाँिी चिल्ला क्षेर नं. १ सनवापचित
मा. श्री टोर्बहादुर रायमाझी, कैलाली चिल्ला क्षेर नं. 4 बाट सनवापचित
श्री लेखराि भट्ट, रौतहट चिल्ला क्षेर नं. 3 बाट सनवापचित श्री प्रभ ु साह
र कैलाली चिल्ला क्षेर नं. 3 बाट सनवापचित श्री गौरीशंकर िौधरीले दल
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त्याग गनुप भएको िानकारी गराउनु भएको सथयो । सो िानकारी
अनुसार प्रसतसनसध सभाको

समसत 2077/12/26 गते बसेको बैठकमा

नेर्ालको सं ववधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) बमोचिम

र रािनीसतक

दल सम्बन्धी ऐन, 2073 को दफा 36 को उर्दफा (2) तथा
प्रसतसनसध सभा सनयमावली 2075 को सनयम 212 को उर्सनयम (1)
बमोचिम सम्मानीनय सभामुखले सभालाई िानकारी गराउनु भए र्श्चात
प्रसतसनसध सभामा ४ िना सदस्यहरुको र्द ररक्त भएका छन् ।
राविय सभातफप
नेर्ाल

कम्युसनष्ट

र्ाटी

(माओवादी

केन्र)

का

राविय

सभातफपका दलका नेता माननीय ददनानाथ शमापले बाग्मती प्रदे शबाट
सनवापचित माननीय सदस्य

df.

रामबहादुर थार्ा मगर र लुचम्बनी

प्रदे शबाट सनवापचित सदस्य िन्रबहादुर खड्काले दल त्याग गनुप भएको
सम्बन्धमा

ददनु

2078/01/05

भएको
गते

सलचखत
र

िानकारी

समसत

अनुसार

2078/01/15

सं ववधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) बमोचिम

क्रमश:
गते

समसत

नेर्ालको

र रािनीसतक दल

सम्बन्धी ऐन, 2073 को दफा 36 को उर्दफा (2) तथा राविय सभा
सनयमावली 2075 को सनयम 186 को उर्सनयम (2) बमोचिम
प्रकाचशत सूिना बमोचिम 2 िना सदस्यहरुका र्द ररक्त भएका

सथए।

उक्त ररक्त र्दहरुमा 2078 िेठ 7 गते उर्सनवापिनबाट मा. डा.
चखमलाल दे वकोटा र मा. दृगनारायण र्ाण्डे सनवापचित हुन ु भएको छ ।
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आसथपक प्रशासन शाखा
आसथपक प्रशासन शाखाबाट समसत 2077 माघ १ गतेदेचख िैत मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
सं घीय सं सद सचिवालय
खिपको फाँटवारी
िैर मसान्तसम्म
आसथपक वर्प २०७७/७८
बिेट चशर्पक २०२०००013
खिप/ववत्तीय सङ्केत नं

खिप/ववत्तीय सङ्केतको नाम

अचन्तम बिेट

गत मवहना सम्मको खिप

यस मवहनाको खिप

यस मवहना सम्मको खिप

२१११२

र्ाररश्रसमक र्दासधकारी

२११३२

१४,९००,०००.००

६,३७५,९४३.४१

८५७,५४०.००

७,२३३,४८३.४१

७,६६६,५१६.५९

महं गी भत्ता

७००,०००.००

२२०,०००.००

४४,०००.००

२६४,०००.००

४३६,०००.००

२११४१

र्दासधकारी बैठक भत्ता

८००,०००.००

०

०

०.००

८००,०००.००

२११४२

र्दासधकारी अन्य सुसबधा

२,०००,०००.००

४०२,०७४.००

४३,२५०.००

४४५,३२४.००

१,५५४,६७६.००

२११४९

र्दासधकारी अन्य भत्ता

१००,०००.००

२८,०००.००

३,०००.००

३१,०००.००

६९,०००.००

२२२११

इन्धन (र्दासधकारी)

१,३००,०००.००

२९२,३५०.००

३०,८६०.००

३२३,२१०.००

९७६,७९०.००

२२२१३

सवारी साधन ममपत खिप

९००,०००.००

०

०

०.००

९००,०००.००

२२३११

मसलन्द तथा कायापलय सामाग्री

३,०००,०००.००

१,२१५,२०२.००

०.००

१,२१५,२०२.००

१,७८४,७९८.००

२२६१२

भ्रमण खिप

९००,०००.००

७९३,५९१.००

४८,४९६.००

८४२,०८७.००

५७,९१३.००

२२७११

ववववध खिप

४००,०००.००

०

१४००००

१४०,०००.००

२६०,०००.००

२५,०००,०००.००

९,३२७,१६०.४१

१,१६७,१४६.००

१०,४९४,३०६.४१

१४,५०५,६९३.५९

कुल िम्मा
खिप प्रसतशत

41.98%
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बाँकी बिेट

आसथपक वर्प २०७७/७८

बिेट चशर्पक २०२०००113

खिप/ववत्तीय

खिप/ववत्तीय

सङ्केतको नाम

अचन्तम बिेट

२१११२

र्ाररश्रसमक

४३०,१००,०००.००

२११४१

र्दासधकारी बैठक

६०,०००,०००.००

२११४२

र्दासधकारी अन्य

७०,१००,०००.००

२११४९

र्दासधकारी अन्य

२२१११
२२२११

सङ्केत नं

गत मवहना सम्मको

यस मवहना सम्मको

र्ेश्की बाहेक खिप

खिप

यस मवहनाको खिप

खिप

र्ेश्की

रकम

बाँकी बिेट

306,625,179.43

53,213,719.15

३५९,८३८,८९८.५८

१,२५०,०००.००

३५८,५८८,८९८.५८

७०,२६१,१०१.४२

6,274,150.00

2,736,000.00

९,०१०,१५०.००

०

९,०१०,१५०.००

५०,९८९,८५०.००

9,155,375.00

5,082,339.62

१४,२३७,७१४.६२

०

१४,२३७,७१४.६२

५५,८६२,२८५.३८

३,७००,०००.००

517,200.00

300,650.00

८१७,८५०.००

०

८१७,८५०.००

२,८८२,१५०.००

र्ानी तथा सबिुली

९,३००,०००.००

1,662,943.00

4,000.00

१,६६६,९४३.००

०

१,६६६,९४३.००

७,६३३,०५७.००

इन्धन

७,२००,०००.००

1,915,030.00

२,५७४,४९७.७७

०

२,५७४,४९७.७७

४,६२५,५०२.२३

2,783.00

२,७८३.००

०

२,७८३.००

२,५९७,२१७.००

र्दासधकारी
भत्ता

सुसबधा
भत्ता

659,467.77

(र्दासधकारी)
२२२१३

सवारी साधन

२,६००,०००.००

२२३११

मसलन्द तथा

१,२००,०००.००

668,356.00

513,289.00

१,१८१,६४५.००

०.००

१,१८१,६४५.००

१८,३५५.००

२२५२२

कायपक्रम खिप

३३,१००,०००.००

2,195,546.00

6,543,772.00

८,७३९,३१८.००

७,०६७,०००.००

१,६७२,३१८.००

२४,३६०,६८२.००

२२६११

अनुगमन,

४३,३००,०००.००

1,112,533.00

१,११२,५३३.००

०

१,११२,५३३.००

४२,१८७,४६७.००

२२७११

ववववध खिप

२३,०००,०००.००

11,415,869.00

१३,३३१,९१०.००

०

१३,३३१,९१०.००

९,६६८,०९०.००

ममपत खिप

कायापलय सामाग्री

मूल्यांकन खिप

-

-

1,916,041.00
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२७२१३

और्धी खररद

२,५००,०००.००

2,287,519.00

-

२८१४२

घर भाडा

१६५,०००,०००.००

68,117,176.00

कुल िम्मा

८५१,१००,०००.००

४११,९४९,६५९.४३

खिप प्रसतशत

56.74%

खिप

२,२८७,५१९.००

०

२,२८७,५१९.००

२१२,४८१.००

12,804.00

६८,१२९,९८०.००

०

६८,१२९,९८०.००

९६,८७०,०२०.००

७०,९८२,०८२.५४

४८२,९३१,७४१.९७

८,३१७,०००.००

४७४,६१४,७४१.९७

३६८,१६८,२५८.०३

आसथपक वर्प २०७७/७८

बिेट चशर्पक २०२०००१२३
खिप/ववत्ती
य सङ्केत

खिप/ववत्तीय सङ्केतको
नाम

अचन्तम बिेट

२११११

र्ाररश्रसमक कमपिारी

२११२१

नं

गत मवहना सम्मको
खिप

यस मवहनाको खिप

२०३,६००,०००.००

१०५,२६४,६६७.२०

र्ोशाक

५,३००,०००.००

२११३२

महं गी भत्ता

२११३४
२१२१२

यस मवहना सम्मको
खिप

र्ेश्की

११,४५६,२५१.९२

११६,७२०,९१९.१२

०

२५२००००

८,०००,०००.००

४,२१७,७०१.००

कमपिारीको बैठक

१,५००,०००.००

योगदानमा आधाररत

भत्ता

सनवृतभरण तथा

र्ेश्की बाहेक खिप
रकम

बाँकी बिेट

०

११६,७२०,९१९.१२

८६,८७९,०८०.८८

२,५२०,०००.००

०

२,५२०,०००.००

२,७८०,०००.००

५०९,२१४.००

४,७२६,९१५.००

०

४,७२६,९१५.००

३,२७३,०८५.००

५४९,५००.००

२१,०००.००

५७०,५००.००

५०,०००.००

५२०,५००.००

९२९,५००.००

५००,०००.००

२५,६५२.०४

०.००

२५,६५२.०४

०

२५,६५२.०४

४७४,३४७.९६

उर्दान कोर् खिप
२२१११

र्ानी तथा सबिुली

१८,५००,०००.००

३,२९२,१७७.७०

२१०,०००.००

३,५०२,१७७.७०

०

३,५०२,१७७.७०

१४,९९७,८२२.३०

२२११२

सं िार महसुल

७,२००,०००.००

१,५६४,८०३.१४

१४,३३२.००

१,५७९,१३५.१४

०

१,५७९,१३५.१४

५,६२०,८६४.८६

२२२१२

इन्धन (कायापलय

९,५००,०००.००

५,८२७,५५६.७८

१०६,४००.००

५,९३३,९५६.७८

१,२००,०००.००

४,७३३,९५६.७८

३,५६६,०४३.२२

प्रयोिन)
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२२२१३

सवारी साधन ममपत

६,७००,०००.००

४,८७९,२२५.७९

२,२८४,१६८.२४

७,१६३,३९४.०३

०

७,१६३,३९४.०३

-४६३,३९४.०३

२२२१४

सबमा तथा नवीकरण

३,५००,०००.००

११३,८१३.६०

११३१६८०

१,२४५,४९३.६०

१,१३१,६८०.००

११३,८१३.६०

२,२५४,५०६.४०

२२२२१

मेचशनरी तथा औिार

२,५००,०००.००

२,६७९,२२२.००

१६८१०७

२,८४७,३२९.००

०

२,८४७,३२९.००

-३४७,३२९.००

३,०००,०००.००

११९०५०

०

११९,०५०.००

०

११९,०५०.००

२,८८०,९५०.००

८००,०००.००

०

०

०.००

०

०.००

८००,०००.००

खिप
खिप

ममपत सम्भार तथा
सञ्चालन खिप

२२२३१

सनसमपत सावपिसनक
सम्र्चत्तको ममपत
सम्भार खिप

२२२९१

अन्य सम्र्चत्तहरूको

सं िालन तथा सम्भार
खिप

२२३११

मसलन्द तथा

२०,०००,०००.००

१४,५९५,३४२.००

१,८५०,६१०.००

१६,४४५,९५२.००

५०,०००.००

१६,३९५,९५२.००

३,५५४,०४८.००

२२३१३

र्ुस्तक तथा सामग्री

८००,०००.००

२६०,३९६.००

१०५,२१९.००

३६५,६१५.००

०

३६५,६१५.००

४३४,३८५.००

२२३१५

र्रर्सरका, छर्ाई

६००,०००.००

९७९,८६०.००

४००,२००.००

१,३८०,०६०.००

०

१,३८०,०६०.००

-७८०,०६०.००

कायापलय सामाग्री
खिप

तथा सूिना प्रकाशन
खिप

२२४११

सेवा र र्रामशप खिप

३,३००,०००.००

१,९०८,०६०.२२

१९६,२२०.००

२,१०४,२८०.२२

०

२,१०४,२८०.२२

१,१९५,७१९.७८

२२४१२

सूिना प्रणाली तथा

१,५००,०००.००

११३३३९

०

११३,३३९.००

०

११३,३३९.००

१,३८६,६६१.००

सफ्टवेयर सं िालन
खिप

२२४१३

करार सेवा शुल्क

४०,१००,०००.००

२१,७५८,९९९.१९

२,५४०,८२७.५१

२४,२९९,८२६.७०

०

२४,२९९,८२६.७०

१५,८००,१७३.३०

२२५११

कमपिारी तासलम खिप

७००,०००.००

२३३,२००.००

१३९८९५

३७३,०९५.००

१४१,०००.००

२३२,०९५.००

३२६,९०५.००
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२२५२२

कायपक्रम खिप

६,०००,०००.००

२,१४०,४४९.००

१४३,४००.००

२,२८३,८४९.००

०

२,२८३,८४९.००

३,७१६,१५१.००

२२६११

अनुगमन, मूल्यांकन

१,६००,०००.००

३४३,६८१.००

२६७,२०९.००

६१०,८९०.००

०

६१०,८९०.००

९८९,११०.००

२२६१२

भ्रमण खिप

१००,०००.००

२७,२८१.००

०.००

२७,२८१.००

०

२७,२८१.००

७२,७१९.००

२२७११

ववववध खिप

२,४००,०००.००

१३३,८९०.००

२,६५०.००

१३६,५४०.००

८,५००.००

१२८,०४०.००

२,२६३,४६०.००

कुल िम्मा

३४७,७००,०००.००

१७१,०२७,८६६.६६

२४,०६७,३८३.६७

१९५,०९५,२५०.३३

२,५८१,१८०.००

१९२,५१४,०७०.३३

१५२,६०४,७४९.६७

खिप प्रसतशत

56.11%

खिप

आसथपक वर्प २०७७/७८

बिेट चशर्पक २०२०००१२४

खिप/ववत्तीय सङ्केत नं

खिप/ववत्तीय सङ्केतको नाम

अचन्तम बिेट

गत मवहना सम्मको खिप

३११२२

मेचशनरी तथा औिार

९,९००,०००.००

३११२३

फसनपिर तथा वफक्िसप

३११३४
३११७१

यस मवहना सम्मको खिप

बाँकी बिेट

४,६२०,५९६.००

297,077.00

४,९१७,६७३.००

४,९८२,३२७.००

५,५००,०००.००

४,९५४,९७८.००

828,742.00

५,७८३,७२०.००

-२८३,७२०.००

कम्प्युटर सफ्टवेयर सनमापण तथा खरीद खिप

५,०००,०००.००

१,५६५,२१८.००

१,५६५,२१८.००

३,४३४,७८२.००

ँ ीगत सुधार खिप सावपिसनक सनमापण
र्ूि

११,५००,०००.००

३३८,२५६.००

२,०७६,२५३.००

९,४२३,७४७.००

३१,९००,०००.००

११,४७९,०४८.००

१४,३४२,८६४.००

१७,५५७,१३६.००

कुल िम्मा
खिप प्रसतशत

44.96%
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यस मवहनाको खिप

1,737,997.00
२,८६३,८१६.००

िालू आ.व. 2077/78 िैर मवहना सम्मको खिप अवस्था

िालू आ.व 2077/78 मा सं घीय संसद सचिवालयको लासग ववसनयोचित तर्चशल बमोचिमका बिेट चशर्पकहरुमा आसथपक वर्पको 2077 िैर मसान्त सम्म खिपको अवस्था सनम्नानुसार रहे को छ:-

सस.नं.

बिेट चशर्पक

बिेट रु.

िैर मसान्त सम्म खिप रु.

१

202000013

25,000,000.00

10,494,306.41

२

202000113

851,100,000.00

482,931,741.97

३

202000123

347,700,000.00

४

202000124

31,900,000.00

195,095,250.33
14,342,864.00

खिप प्रसतशत
41.98
56.74
56.11
44.96
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मुरणः सं घीय सं सद सचिवालय
ससं हदरबार, काठमाडौं ।

