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िन्िब्य
सम्िाििीय सभािुख िहोदय,
प्रतितिति सभा तियिावली, 2075 को तियि 175 बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिले
बार्षिक रूपिा सम्पादि गरे का कायिहरूको प्रतिवेदि यस सम्िातिि सदि सिक्ष पेश गिि िाहन्छु ।

प्रतितिति सभाको तियतिि काि कारबाहीलाई सहयोग पुर्याई सुव्यवचस्थि र प्रभावकारी बिाुिुका साथै
िेपाल सरकारलाई सं सदप्रति ुत्तरदायी र जवाफदे ही बिाुि सरकारबाट भए गरे का काि कारबाहीको
अिुगिि र िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदे शि वा राय सल्लाह ददिे दार्यत्व सतितिको हो । प्रतितिति सभा
तियिावलीिा भएको व्यवस्था अिुसार यस सतितिको कायिक्षे्र अन्िगिि प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषद्को
कायािलय, गृह िन््रालय, रक्षा िन््रालय, सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालय, अचतियार दुरुपयोग
अिुसन्िाि आयोग, लोक सेवा आयोग, तिवाििि आयोग र शाचन्ि प्रर्िया सम्बन्िी र्वषय पदिछि् ।

सम्िाििीय सभािुख िहोदय,
सतितिका र्वतभन्न कायिहरूिध्ये कािूि तििािणको कािलाई ुच्ि प्राथतिकिा ददिुका साथै गम्भीर रार्िय
सरोकारका र्वषय लगायि अन्य सिसािर्यक सवालहरूिा सतितिका अतिकांश बैठकहरू केचन्िि रहेका
तथए । गि वषिको वार्षिक प्रतिवेदि प्रतितिति सभािा पेश गरे पश्चाि् हालसम्ि जम्िा िार वटा
र्विेयकका प्रतिवेदिहरू (1) प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे
सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक (2) राच्िय पररियप्र िथा पकरणीकरणको सम्बन्ििा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयक (3) िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपरीवेक्षण र
सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक र (४) लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि
र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक सतितिबाट पाररि भइ सम्िािीि सदि सिक्ष पेश भइसकेका छि् ।
हाल सतितििा (1) सं घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीिको अन्िरसम्बन्ि व्यवचस्थि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयक, (2) कारागार सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक, (3)
तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक र (4) िेपाल
िागररकिा ऐि, २०६३ लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयक गरी िार वटा र्विेयकहरू र्विारािीि
अवस्थािा रहेका छि् । िीिध्ये सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक र िेपाल िागररकिा ऐि, २०६३ लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयकिा
एकाि दफा बाहेक अतिकांश दफाहरूिा िस्यौदा प्रतिवेदििातथ सिेि छलफल गरी सहिति कायि भई
प्रतिवेदि तििािणको िरणिा रहेको छ ।

सम्िाििीय सभािुख िहोदय,
सतितिले सिय-सियिा सिसािर्यक र्वषयहहरूिा सरकारलाई ध्यािाकषिण गराुिे िथा राय, सुझाव र
आवश्यक तिदे शिहरू ददिे कायि सिेि गदै आएको छ । सतितिले सरकारको काि कारबाही िूल्याङ्कि
गरी आफ्िो कायिक्षे्रतभ्रका तिकायहरूलाई ददएका तिदे शििध्ये सं र्विािको ििि र भाविा अिुरूप ररक्त
पदहरूिा पदपूतििका लातग सिािुपातिक सिावेशी तसद्धान्ि अवलम्वि गिे, सङ्गठि िथा व्यवस्थापि
सवे क्षणलाई

वस्िुगि

वैज्ञातिक

बिाुिे

र दरबन्दी यर्कि

गरे पश्चाि

िा्र

पदपुतिि गिे,

र्वपद्

व्यवस्थापिको पूवि
ि यारी िथा प्रतिकायि योजिा कायािन्वयि गदै र्वपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी र्ियाकलापको
प्रभावकारी कायािन्वयि गिे, रार्िय र्वपद् जोचखि न्यूिीकरण िथा व्यवस्थापि प्रातिकरण यथाशीघ्र गठि
गिे,

रार्िय पविहरूिा घट्िसक्िे सम्भार्वि िोरी, लुटपाट लगायि अपरातिक घटिाहरूका सम्बन्ििा

आवश्यक पूवि
ि यारी गरी सियिै सजगिा अपिाई दे शैभरी शाचन्ि सुव्यवस्था कायि गिे,
त्यसै गरी, िेपाल सरकारले आफ्िो राच्िय साविभौतिकिा, भौगोतलक अखण्डिा, राच्िय र्हि र स्वातभिािको
र्वषयिा ऐतिहातसक िथ्यहरूको आिारिा ित्काल र तिरन्िर ुच्िस्िरीय राजिीतिक एवं कुटिीतिक
पहल गरी सम्बचन्िि रािहरुसँग सम्बादद्वारा सीिा र्ववादको स्थायी सिािाि गिे, अन्यथा भएिा ुक्त
र्वषयवस्िुलाई अन्िरािच्ियकरण गिे, कैलाश िािसरोवर िीथिस्थल जािे या्री (िातििक पयिटक) हरु एवं
ुि ाको खलङ्गादे चख र्टङ्कर भञ्ज्याङसम्िको सडकका
िेपालको तिब्वि व्यापारको सहज या्राको लातग दािल
लातग ित्कालै बजेट र्वतियोजि गरी ििगतििा
काि सम्पन्न गिे, िेपालको िक्सािा तलचम्पयािुरा िुहाि
ु
भएको काली िदीसम्िको भू-भाग सिावेश गरी ियाँ िक्सा ियार पािे, कालापािी लगायिका अन्य
सीिाक्षे्रिा िेपालको िफिबाट सीिा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारे क खडा गरी सीिाको स्थायी सुरक्षाको
व्यवस्थाका साथै सीिा तियिि गिे, भी. भी. आई. पी. र भी. आई. पी. हरूको अिावश्यक रूपिा प्रयोग
भइरहेको सुरक्षाकिी कटौिी गरी सीिा सुरक्षा लगायिका कायििा खटाुिे, कोरोिा रोकथाि र
तियन््रणका लातग र्वश्व स्वास्थ्य सङ्गठिको िापदण्ड अिुसार परीक्षणलाई व्यापक बिाुिे, र्वदे शिा
रोजगार गुिाई सिस्यािा रहेका िेपाली कािदारहरू र िेपाल भारि सीिा क्षे्रिा अलप्र परे का िेपाली
िागररकहरूलाई र्वश्व स्वास्थ्य सङ्गठिको िापदण्ड अिुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरी पोचजर्टभ पररणाि
िआएकाहरूलाई ुच्ि सिकििाका साथ आवश्यक पूवाििार र न्यूििि िापदण्ड पूरा गरी क्वारे चण्टििा
रातिे र क्वारे चण्टििा बसेको अवतििा ुचिि खािपािको व्यवस्था गिे, वैदेचशक रोजगारी गुिाई ठू लो
सङ्तयािा स्वदे श फकेका युवाहरू र फकिि सक्िे सम्भार्वि पररचस्थतिको आंकलि गरी गाुँिा कृर्ष
ुत्पादिको काि िथा सािा कृर्षजन्य ुद्योगहरू खोल्ि युवाहरूलाई प्रोत्सार्हि गििका लातग आवश्यक
योजिा बिाुिे, कारागारका कैदीबन्दीहरूलाई हुि सक्िे कोतभड–१९ को सं ििणलाई िध्यिजर गरी
फौजदारी कसुर (सजाय तििािरण िथा कायािन्वयि) ऐि, 2074 को दफा 37 िा भएको कैद कट्टा
सम्बन्िी व्यवस्थालाई थप व्यवचस्थि बिाुिे लगायिका िहत्वपूणि र्वषयहरू रहेका छि् । सतितिले
आफ्िो कायिक्ष्र
े सँग सम्बचन्िि तिकायलाई ददएका तिदे शि एवं सुझावहरू यस प्रतिवेदििा र्वस्िृि रूपिा
सिावेश गररएको व्यहोरा सम्िातिि सदि सिक्ष जािकारी गराुि िाहन्छु ।

सम्िाििीय सभािुख िहोदय,
कायिसम्पादिका चशलतसलािा सतितिले कायिक्षे्र तभ्र प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषद्को कायािलय, गृह
िन््रालय, रक्षा िन््रालय, सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालय, अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि
आयोग, लोक सेवा आयोग, तिवाििि आयोगका प्रतितितिहरू साथै र्वषयर्वज्ञ र सरोकारवालाहरूलाई
सतितििा आिन््रण गरी छलफल गिुक
ि ा साथै आवश्यक जािकारी तलइएको तथयो । साथै सतितिले िी
आयोगहरूका काि कारबाहीका सम्बन्ििा स्थलगि अिुगिि सिेि गरे को तथयो । यस िििा तिवाििि
आयोग, लोक सेवा आयोग र अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोगका तियतिि काि कारबाहीलाई अझ
प्रभावकारी र पररणािुखी बिाुि िहत्वपूणि सुझाव एवं तिदे शिहरु ददएको तथयो । त्यसै गरी सतितिले
वषािका कारण भएको डुबाि र बाढीबाट काठिाडौं ुपत्यका लगायि िराईका प्रभार्वि चजल्लाका र्वतभन्न
क्षे्रहरूको स्थलगि अिुगििपश्चाि सतितिले ठहर गरे को र्वषयहरु ित्कालीि, अल्पकालीि र दीघिकालीि
ुपायहरू सर्हिको प्रतिवेदि सम्िातिि सदि सिक्ष पेश गरी सर्कएको व्यहोरा अिुरोि गदिछु ।
िेपालिा रहे का केही कारागारहरूको अवस्थाको बारे िा स्थलगि अिुगिि गिे तिणिय बिोचजि सतितिले
केन्िीय कारागार र ितखु कारागारको स्थलगि अिुगिि िथा तिरीक्षण गरी कारागार र कारागारिा रहे का
कैदीबन्दीहरूको अवस्था र सिग्र कारागार सुिारका लातग सरकारले गिुि पिे कायिहरू बारे र्वतभन्न सुझाव एवं
तिदे शिहरू सिेि ददइएको तथयो ।
ु िा सुशासि प्रवद्वि िका लातग सम्बचन्िि र्वज्ञहरूलाई आिचन््रि गरी अन्िर्ििया िथा छलफल
सतितिले िुलक
गरे को तथयो । त्यसै गरी सतितििा र्वतभन्न तितििा प्राप्त भएका गुिासो एवं ुजुरीहरूको सम्बोिि गरी
टु ङ्गोिा पुर्याुि गदठि िीि सदस्यीय कायिदलले ददएका सुझावहरुका आिारिा िी र्वषयहरुलाई सम्बोिि
गिि सतिति बैठक बसी सम्बचन्िि तिकायहरुलाई आवश्यक कायािन्वयिको लातग तिदे शिहरु सिेि
ददइएको तथयो ।
सम्िाििीय सभािुख िहोदय,
सतितििा हाल २७ जिा िाििीय सदस्यहरू रहिु भएको छ । गि वषिको वार्षिक प्रतिवेदि सम्िािीि
सदि सिक्ष पेश भएपश्चाि् यो प्रतिवेदि तििािणको अवतिसम्ि सतितिका जम्िा १०२ वटा वैठकहरू
बसेको व्यहोरा अिुरोि गदिछु ।
सम्िाििीय सभािुख िहोदय,
आगािी ददििा र्वषयगि सतितिलाई थप प्रभावकारी र पररणाििुखी बिाुि सतितिले दे हाय बिोचजिको
व्यवस्था हुि आवश्यकिा िहशुस गरे को छ:

र्विेयक तििािण पूव ि र्वज्ञ एवं सरोकारवाला तिकायसँग पयािप्त एवं वृहि छलफल गिे,



तिति सं सदको भूतिकािा रहेको सतिति सरकारको काि कारबाहीलाई चजम्िेवार, प्रभावकारी र
जििाप्रति जवाफदे ही बिाुि कायि गिे साविभौि अङ्ग हो भन्िे िान्यिा स्थार्पि गिुप
ि िे,



सतितिले सरकार र सम्बचन्िि सरोकारवाला तिकायहरूलाई ददएका तिदे शि एवं सुझावहरूलाई
गचम्भरिापूवक
ि तलई अतिवायि कायािन्वयि गिे,



सं र्विािको ििि भन्दा बार्हर अिावश्यक रुपिा रहेका र्वभाग, वोडि, कायािलय, सतिति िथा कोष
लगायिका सं रििाहरु खारे ज गरी ि ुस्ि र प्रभावकारी प्रशासतिक सं रििा तििािण गिे ।



कोतभड-१९ िहािारी, सीिा र्ववाद, किििारी व्यवस्थापि, र्वपद व्यवस्थापि लगायिका
सतितिका तिदे शि एवं सुझावहरूलाई ुच्ि प्राथतिकिाका साथ कायािन्वयि गिे,



सम्बचन्िि

िन््रालय

एवं

तिकायहरूले

सतितिबाट

सरकारलाई

ददएका

तिदे शिहरूको

कायािन्वयिको चस्थतिबारे सतितििा सियिा िै जािकारी ुपलब्ि गराुिे,


सतितिको र्वषयगि र्वचशष्टिा अिुरुप किििारीहरुको व्यवस्थापि गिुप
ि िे,



सतिति सचिवालयको क्षििा र्वकास गरी सतितिका काि कारबाहीलाई आिुतिक प्रर्वतििै्री
तडचजटाइज्ड गिे,



सतितिको अध्ययि अिुसन्िािको लातग िन््रालयगि एवं तिकायगि डे स्कको स्थापिा गिे,



सतितिका सांसद र किििारीहरूलाई अन्य दे शहरूसँग अिुभवको आदािप्रदाि गििका लातग
आवश्यक व्यवस्था गिुप
ि िे ।



सतितिका लातग आवश्यक पिे वार्षिक कायििि सर्हिको वजेटको तसतलङ्ग ियार गरी सतितिका
कायिििहरू सञ्चालि गिे ।

सम्िाििीय सभािुख िहोदय,
अन्त्यिा, सतितिको कायिसम्पादििा सहयोग पुर्याुिु हुिे सम्िाििीय सभािुखज्यू, सम्बचन्िि िन््रालयका
िाििीय िन््रीज्यूहरू, सतितिका कायिसम्पादििा तिरन्िर खट्िु हुिे सतितिका िाििीय सदस्यज्यूहरू,
सं शोििकिाि िाििीय सदस्यज्यूहरू, सतितिको कायिक्ष्र
े सँग सम्बचन्िि आयोग र्वभाग एवं तिकायका
पदातिकारीहरू, सतितिको कायिसम्पादििा सहयोग पुर्याुिु हुिे र्वज्ञ एवं सरोकारवालाहरू, सं घीय सं सद
सचिवालय र सतिति सचिवालयिा कायिरि सम्पूणि पदातिकारी एवं रािसेवक किििारीहरू र राज्यको
िौथो अङ्ग िातिएको सञ्िारकिी ति्रहरूलाई सिेि हाददिक िन्यवाद ददं दै सम्िाििीय सभािुखको
अिुितिले प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि १७५ को ुपतियि ७ बिोचजि यो प्रतिवेदि
सम्िातिि सभा सिक्ष प्रस्िुि गदिछु ।
िन्यवाद ।
तितििः २०७७ जेठ 6 गिे
िा. शशी श्रे ्ठ
सभापति
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतिति

र्वषय-सूिी
र्वषय

पृष्ठ सङ्तया
पररच्छे द-१
पररिय

१.१

पृ्ठभूति-------------------------------------------------------------------------------1

1.2

सतितिको गठि--------------------------------------------------------------------------------------1

१.3

सतितिको कायिक्षे्र----------------------------------------------------------------------------------2

१.४

सतितिको काि, कििब्य र अतिकार----------------------------------------------------------------2

१.५

सतितिको बैठक सञ्िालि प्रर्िया-----------------------------------------------------------------3

१.6

सतितिको सचिवालय---------------------------------------------------------------------------------4

1.7

सतितििा र्विे यक छलफल प्रर्िया------------------------------------------------------4

१.8

अध्ययि र्वति----------------------------------------------------------------------------------------4

१.9

अध्ययि सीिा--------------------------------------------------------------------------5

1.10 प्रतिवेदिको सं रििा --------------------------------------------------------------------------------5
पररच्छे द–२
सतितिबाट सम्पाददि कायिहरू
२.१

बैठक िथा छलफल सम्बन्िी कायि----------------------------------------------------------------6

२.२

र्विायि सम्बन्िी कायि----------------------------------------------------------------56

२.३

अध्ययि, अवलोकि िथा तिरीक्षण सम्बन्िी कायि----------------------------------------59

2.4

ुपसतिति एवं कायिदल गठि सम्बन्िी कायि--------------------------------------------60

2.5

गुिासो एवं ुजुरी व्यवस्थापि सम्बन्िी कायि--------------------------------------------60
पररच्छे द-३
सतितिका तिदे शि िथा तिदे शि कायािन्वयिको अवस्था

३.१

सतितिका तिदे शिको कायािन्वयिको अवस्था---------------------------------------------61

3.2

गुिासो एवं ुजुरी व्यवस्थापि सम्बन्िी र्ववरण------------------------------------------83
पररच्छे द-४
सतितिबाट सुशासि कायि गिि भएका प्रयासहरू

4.1

सतितिबाट सुशासि कायि गिि भएका प्रयासहरू----------------------------------------88
पररच्छे द-5
ति्कषि िथा सुझाव

5.१

सारांश--------------------------------------------------------------------------------89

5.2

कायिसम्पादििा दे खा परे का सिस्या एवं ि ुिौिी------------------------------------------90

5.3

सुझाव-----------------------------------------------------------------------------------------------90

अिुसूिीहरू
अिुसूिी -1
सतितिका िाििीय सदस्यज्यूहरूको िािावली------------------------------------------------92
अिुसूिी-2
सतितििा िाििीय सदस्यज्यूहरूको सतिति बैठकिा ुपचस्थति र्ववरण-----------------94
अिुसूिी-3
सतिति सचिवालयिा कायिरि किििारी र्ववरण---------------------------------------97
अिुसूिी-4
सतितिबाट पाररि र्विेयकका प्रतिवेदिहरू-------------------------------------------98
अिुसूिी-5
बाढी र डुबािबाट प्रभार्वि चजल्लाहरूको स्थलगि तिरीक्षण िथा अिुगिि प्रतिवेदि--130

पररच्छे द-१
पररिय
1.1

पृ्ठभूति

ु िा सं सदको भूतिका िहत्वपूणि हुन्छ । सं सदका सबै कायिहरू पूणि
सं सदीय शासि प्रणाली भएका िुलक
ँ ै ि । सं सदको कायििा सहयोग पुर्याुि सं सदतभ्र र्वतभन्न सतितिहरू
सदिबाट िा्र सम्पादि गिि सम्भव हुद
गठि गररएका हुन्छि् । कािुि तििािणिा सहयोग पुर्याुि, सरकारलाई सं सदप्रति चजम्िेवार िथा जवाफदे ही

बिाुि, सं वैिातिक तिकायहरूको काि कारवाहीको अिुगिि र िूल्यांकि गरी तिदे शि ददि, जििाको
सवोच्ििा, कािुिी शासिको स्थापिा लगायि र्वर्वि कायििा सं सदीय सतितिको िहत्वपूणि भूतिका रहन्छ ।

ु ो रुपिा काि गिे गदिछि् । त्यसैले सं सदीय
सं सदीय सतितिहरूले सरकार र जििावीि सम्पकि गिे सेिक
सतितिलाई लघु सं सद (Mini Parliament) को रुपिा सिेि तलइन्छ ।

ु को सुरक्षा व्यवस्था, साविजतिक प्रशासि, स्वच्छ तिवाििि,
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिले िुलक

सं वैिातिक आयोगहरूको प्रभावकाररिा िथा शाचन्ि प्रकृयासँग सम्बचन्िि तिकायका र्ियाकलापहरूलाई

सं सदीय तिगरािी गिुक
ि ा साथै आवश्यक कािुि र िीति तििािण गरी र्वषयक्षे्रसँग सम्बचन्िि तिकायहरूलाई
ुत्तरदायी िुल्याई सिग्रिा सुशासि कायि गिि िहत्वपूणि भूतिका तिवािह गदै आएको छ ।

राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिबाट राज्य व्यवस्था, सुशासि र र्विायि सम्बन्िी र्वतभन्न प्रकृतिका
कायिहरू सम्पादि भइरहेका छि् । सतितिको बैठकले गरे का तिणियहरू, तिणिय िाफिि् सरकारलाई ददएका
तिदे शिहरू र सो को कायािन्वयिको अवस्था, सतितिद्धारा गररएका स्थलगि अिुगिि, भ्रिण िथा तिरीक्षण,

ुजुरी िथा गुिासो व्यवस्थापि लगायि सतितििा ुचल्लचखि अवतििा प्राप्त हुि आएका र्विेयकहरूको
र्वद्यिाि अवस्था र सतितिद्धारा गदठि ुपसतिति एवं कायिदलबाट भए गरे का कािकारवाही लगायिका
सम्पूणि र्वषयवस्िुहरू सिेटी यो प्रतिवेदि ियार पाररएको छ ।
१.2

सतितिको गठि

िेपालको सं र्विािको िारा ९७ को ुपिारा १ िा "प्रतितिति सभा र रार्िय सभाले सं घीय कािुि बिोचजि
सतितिहरू गठि गिि सक्िेछि् भन्ने सं वैिातिक

व्यवस्था अिुसार प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को

तियि १६९ को व्यवस्था बिोचजि प्रतितिति सभाद्वारा तिति २०७५/०४/१७ िा र्वषयगि सतितिको रुपिा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको गठि भएको हो ।

सदििा प्रतितितित्व गिे र्वतभन्न राजिीतिक दलहरूलाई सिािुपातिक प्रतितितित्वको तसद्धान्िलाई सिेि
िध्यिजर गदै राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको गठि गररएको छ । सतितििा पदे ि सदस्य बाहेक

२७ जिासम्ि िाििीय सदस्यज्यूहरू रहि सक्िे व्यवस्था भए बिोचजि हाल सतितििा पदे ि सदस्य बाहेक

२7 जिा िाििीय सदस्यहरू रहिु भएको छ । सतितििा रहिु हुिे िाििीय सदस्यहरूको िािावली
अिुसूिी-1 िा ुल्ले ख गररएको छ । सतितििा प्रिाििन््री सबै सतितिको पदे ि सदस्य रहिे र सतितिको

कायिक्षे्रसं ग सम्बचन्िि िन््री सतितिको पदे ि सदस्यको रुपिा रहिे तियिावलीको व्यवस्था बिोचजि सतितििा
हाल सम्िाििीय प्रिाििन््री श्री के.पी. शिाि ओली, िाििीय ुपप्रिाििन््री एवं रक्षा िन््री श्री इश्वर

1

पोखरे ल, िाििीय गृह िन््री श्री रािबहादुर थापा, िाििीय सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््री श्री
हृदयेश त्रपाठी पदे ि सदस्य रहिु भएको छ ।
1.3

सतितिको कायिक्ष्र
े

प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि १७० िा व्यवस्था भए बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि
सतितिको कायिक्षे्र तभ्र दे हाय बिोचजिका तिकायहरू रहेका छि्:








१.4

प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषद्को कायािलय,
गृह िन््रालय,

रक्षा िन््रालय,

सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालय,
अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोग,
लोक सेवा आयोग,
तिवाििि आयोग,

शाचन्ि प्रर्िया ।
सतितिको काि, कििव्य, अतिकार

प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि १७५ िा ुल्ले ख भए बिोचजि सतितिको काि, कििव्य र
अतिकार दे हाय बिोचजि रहेका छि् ।


सतितिको कायिक्ष्र
े तभ्र पिे िन््रालय, आयोग र तिकायसँग सम्बचन्िि र्विेयक ुपर दफावार
छलफल गरी सो सम्बन्िी प्रतिवेदि पेश गिे ।



िन््रालय, र्वभाग र अन्िगििका तिकायको िीति िथा कायििि, स्रोि पररिालि, व्यवस्थापि र अरू

यस्िै र्ियाकलापको िूल्याङ्कि गरी सम्बचन्िि तिकायलाई आवश्यक तिदे शि ददिे र सिुचिि र्टप्पणी,
तसफाररस र तिदे शि सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदि बैठकिा पेश गिे ।


िन््रालय, र्वभाग र अन्िगििका तिकायको राजस्व र व्यय सम्बन्िी अिुिािको जाँि गरी वार्षिक

अिुिाि ियार गिे िररका, वार्षिक अिुिाििा तिर्हि िीतिको सट्टा अपिाुि सर्किे वैकचल्पक िीति र
वार्षिक अिुिाििा रहेको रकििा के कति र्कफायि गिि सर्कन्छ भन्ने सम्बन्ििा सम्बचन्िि
तिकायलाई आवश्यक तिदे शि ददिे र आफ्िो राय सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदि बैठकिा पेश गिे ।


िन््रीले सरकारको िफिबाट बैठकिा सिय–सियिा ददएका आश्वासिलाई पूरा गिि िेपाल सरकारद्वारा
के–कस्िा कदि ुठाइएका छि् सो सम्बन्ििा अध्ययि गरी सम्बचन्िि तिकायलाई आवश्यक
तिदे शि ददिे र बैठकिा प्रतिवेदि पेश गिे ।



र्वषयसँग सम्बचन्िि सरकारी तिकायको साविजतिक सम्पचत्तको र्हिातििा भए िभएको अध्ययि, अिुगिि र
िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदे शि ददिे र बैठकिा प्रतिवेदि पेश गिे ।



सभाद्वारा प्रत्यायोचजि अतिकार अन्िगिि बिाइएको तियि सं र्विाि, सम्बचन्िि ऐि, प्रितलि कािूि बिोचजि
विेको छ वा छै ि र सरकारद्वारा प्रितलि ऐि, तियि अिुरुप काि भए गरे को छ वा छै ि भन्ने र्वषयिा िुल्यांकि
गरी सम्बचन्िि तिकायलाई आवश्यक तिदे शि ददिे ।

2



सरकारद्वारा सिय–सियिा गठि हुिे छाितबि आयोग/सतिति/जाँिबुझ आयोग/ सतितिद्वारा प्रस्िुि

प्रतिवेदि कायािन्वयिको अिुगिि गरी सम्बचन्िि तिकायलाई आवश्यक राय सल्लाह र तिदे शि
ददिे।


िन््रालय, र्वभाग र अन्य तिकायबाट सम्पादि भएका कािको अिुगिि िथा िूल्याङ्कि गरी सो
सम्बन्ििा आवश्यक तिदे शि ददिे ।




बैठकले सुम्पेको अन्य काि गिे ।

सतितिको तसफाररसिा सभािुखबाट अिुिोददि बजेट र कायिििको अिीििा रही आफ्िो कायििि
सञ्िालि गिे ।

१.5

सतितिको बैठक सञ्िालि प्रर्िया

प्रतितिति सभा तियिावली, 2075 िा सतितिको बैठक सं िालि प्रर्ियाका सम्बन्ििा स्पष्ट व्यवस्था
गररएको छ । ुक्त तियिावली अन्िगिि रही सतितिले ियार गरे को आन्िररक कायिर्वति, 2075 बिोचजि
आफ्िो तियतिि कायि सं िालि गदै आएको छ । तियिावली अिुसार सतितिको बैठक सम्बचन्िि सतितिको
सभापतिले आवश्यकिा अिुसार बोलाुि सक्िे, बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा तिजको अिुपचस्थतििा
सतितिका सदस्यहरूले आफूिध्येबाट छािेको व्यचक्तले गिे र सोको जािकारी सभािुखलाई ददिु पिे व्यवस्था
छ । साथै सतितिको गणपुरक सं तया सतितिको सम्पूणि सदस्य सं तयाको एकाुन्न प्रतिशि हुिपु िे व्यवस्था
रहेको छ।
सतितिको बैठकिा ुपचस्थि सतितिका सदस्यहरूको वहुििको तिणिय सतितिको तिणिय िातििे र िि बराबर
भएिा सभापतिले तिणाियक िि ददि सक्िे व्यवस्था छ । सतितिको तिणिय प्रिाचणकरण सभापति र सतिति
सचिवले गिे व्यवस्था रहेको छ । सतितिले तिणिय तलं दा सहििीय प्रर्ियािा जोड ददं दै आएको छ ।
सतितिको बैठकिा िाििीय सदस्यज्यूहरूको ुपचस्थति र्ववरण अिुसूिी-2 िा ुल्लेख गररएको छ ।
सभापतिले सतितिको आन्िररक काि कारवाही सम्पन्न गिि वा सतितिको कायिक्षे्र तभ्रको र्वषयिा अध्ययि
गरी प्रतिवेदि ददि सतितिका सदस्यहरू िध्येबाट ुपसतिति वा कायिदल गठि गिि सक्िे व्यवस्था छ ।
कुिै र्वषयको अध्ययि गरी प्रतिवेदि ददि ुपसतिति वा कायिदलका सदस्यहरूले कुिै स्थािको भ्रिण गिुि
परे िा सभापति िाफिि सभािुखको पूव ि स्वीकृति तलई भ्रिण गिुि पिे व्यवस्था रहेको छ।
सतितििा कुिै र्वषयिातथ छलफल हुँदा र्वषयको प्रकृति हेरी सम्बचन्िि िन््रीले आवश्यक दे खेिा सो
र्वषयका सम्बन्ििा स्पष्ट जािकारी ददि िेपाल सरकारको सम्बचन्िि अतिकारी वा र्वशेषज्ञलाई सभापतिको
अिुिति तलई सतितििा तलएर जाि सर्किे र सतितिले आवश्यक ठािेिा सम्बचन्िि पक्ष वा र्हि सिुहका
प्रतितिति र र्वशेषज्ञलाई सिेि आिन््रण गरी सुझाव तलि सक्िे व्यवस्था रहेको छ।सोही व्यवस्थाका
आिारिा सं सद र यसका सतितििा िुतय रुपिा िन््री िै ुत्तरदायी रहिे र आफ्िो सहयोगका लातग अन्य
सम्बचन्िि अतिकारी वा र्वज्ञको सहयोग तलि सक्िेछ।सतितिले आफ्िो कािको तसलतसलािा आवश्यक कुिै
कागजप्र चझकाुि वा कुिै व्यचक्त वा पदातिकारीलाई ुपचस्थि गराुि र ुपचस्थि गराईएको व्यचक्त वा
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पदातिकारीलाई आवश्यक भएिा सोिपुछ गिि वा गराुि सक्िे सिेि व्यवस्था छ। राज्य व्यवस्था िथा
सुशासि सतितिले कायि सम्पादिको चशलतसलािा आवश्यकिा अिुसार िेपाल सरकारको िन््री, सम्बचन्िि
आयोगको प्रिुखहरू, र्वभातगय प्रिुख, सम्बचन्िि क्षे्र र र्वषयका र्वज्ञहरू िथा सरोकारवालाहरूलाई
आिन््रण गरी छलफल िथा अन्िरर्िया गिे गरे को छ ।
सतितिको प्रतिवेदि सभापतिले वा तिजको अिुपचस्थतििा सभािुखले िोकेको सो सतितिको अन्य कुिै सदस्यले
प्रतितिति सभािा पेश गिुप
ि दिछ । प्रतिवेदि पेश गदाि प्रतिवेदिको सम्बन्ििा सं चक्षप्त वक्तव्य ददि सर्किेछ ।
सभािा पेश भएका प्रतिवेदि सम्बचन्िि िन््रीले कायािन्वयि गिुप
ि िेछ भिे सतितिले आफ्िो वार्षिक प्रतिवेदि
कायािन्वयि भए िभएको अिुगिि एवं िूल्याङ्कि गरी सोको प्रतिवेदि सभािा पेश गिि सक्िे व्यवस्था रहेको
छ।
१.6

सतितिको सचिवालय

सं घीय सं सद सचिवालय अन्िगिि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको सचिवालय रहेको छ । प्रतितिति
सभाको सचिव प्रतितिति सभाका प्रत्येक सतितिका पदे ि सचिव हुिे व्यवस्था तियिावलीिा रहेको छ ।

िहासचिवले आफू िािहिको वररष्ठ अतिकृिलाई सतितिको सचिव भई काि गिि िोक्ि सक्िे प्राविाि छ ।
ँ
सतितिको सचिवले सतितिको कायि सम्पादििा सहयोग पुर्याुि सम्बचन्िि िन््रालय, र्वभाग वा तिकायसग

आवश्यक जािकारी िाग गिि सक्िे व्यवस्था प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि १८९ िा गररएको
छ । सचिवालयिा कायिरि किििारीहरूको िािावली अिुसूिी–3 िा राचखएको छ ।
1.7

सतितििा र्विेयक छलफल प्रर्िया

कुिै पति र्विेयक प्रस्िुिकिािले तिचश्िि र्वति र प्रर्िया बिोचजि सं घीय सं सदको प्रतितिति सभा वा रार्िय

सभािा प्रस्िुि गदिछ । सम्बचन्िि सदिको तिणिय बिोचजि सतितिसँग सम्बचन्िि र्विेयक सतितििा प्राप्त
हुन्छ । र्विेयक सतितििा प्राप्त भएपश्चाि् र्विेयकिा छलफल गिि सम्बचन्िि व्यचक्त िथा तिकाय, र्विेयक
प्रस्िुिकिाि र सं शोििकिािलाई सिेि सतितििा आिन््रण गररन्छ । र्विेयक छलफलको िििा सविप्रथि

र्विेयक प्रस्िुिकिािद्वारा र्विेयक ल्याुिु पिािको कारण, आवश्यकिा र औचित्यिा प्र्टाइन्छ। ित्पश्चाि्
र्विेयकिा सं शोिि प्रस्िुिकिािलाई सं िोिि ल्याुिु पिािको कारण, आवश्यकिा र औचित्यिा पुच्ट गिि
सिय ुपलब्ि गराइन्छ । सं शोिि प्रस्िुिकिािले आफ्िो िारणा राखेपतछ सतितििा र्विेयकिातथ दफावार

छलफल हुन्छ । र्विेयक छलफल पश्चाि् अन्ििा सम्भव भए सविसहिति र सविसहिति हुि िसके
बहुििबाट र्विेयकसम्बन्िी प्रतिवेदि सतितिबाट पाररि गरी प्रतितिति सभािा प्रस्िुि गररिे व्यवस्था रहेको
छ ।
१.8

अध्ययि र्वति

सतितिले यो प्रतिवेदि ियार गिे चशलचशलािा अपिाएको िुतय अध्ययि र्वतिहरू दे हाय बिोचजि छि्:


सतितिका बैठकले गरे का तिणियहरू
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सतितिको आफ्िो कायिक्षे्र अन्िगिि रही र्वतभन्न तितििा बसेका बैठकहरूिा िाििीय सदस्यहरूबाट
व्यक्त भएका र्विारहरू



सरकारी तिकाय िथा पदातिकारीबाट व्यक्त िारणाहरू र प्राप्त र्ववरणहरू



आिचन््रि र्वज्ञ, र्वशेषज्ञ र सरोकारवालाका िारणाहरू



सतिति,ुपसतिति िथा कायिदलहरूले गरे का स्थलगि अध्ययि, अवलोकि तिरीक्षण प्रतिवेदिका
ति्कषिहरू


१.9

सतितििा प्राप्त ुजुरी िथा गुिासाहरूिातथ सतितिले छलफल िाफिि तिकाले का ति्कषिहरू।
अध्ययि सीिा

प्रतिवेदििा िुलि: सम्बि् 2076 साल जेठ 13 गिे सतितिले प्रतितिति सभािा प्रतिवेदि पेश गरे देचख यो
प्रतिवेदि ियारी कायि सम्पन्न सियसम्ि भएका सतितिका गतिर्वतिहरूलाई सिेर्टएको छ । प्रतिवेदि अिावश्यक
भद्दा िहोस् भन्ने कुराप्रति सिेि हुँदै प्रतिवेदििा सतितिका िुतय िुतय काि कारवाहीहरूलाई िा्र सिेर्टएको छ
। प्रतिवेदििा सतितिका बैठकका तिणियहरू, सतितिले गरे का अध्ययि प्रतिवेदि िथा अिुगिि प्रतिवेदिका िुतय
िुतय अं श, ुक्त अवतििा सतितिले पाररि गरे का र्विेयक सम्बन्िी प्रतिवेदिहरू िथा ुपसतिति/कायिदलका काि
कारवाहीको अवस्था र सतिति एवं सरकारले अबका ददििा गिुपि िे कािहरूको प्राथतिकीकरण जस्िा
र्वषयवस्िुहरूलाई सिेर्टएको छ ।
१.10 प्रतिवेदिको संरििा
यस प्रतिवेदिलाई पाँि वटा पररच्छे दिा र्वभाजि गररएको छ । जसिध्ये पररच्छे द-१ िा पररिय, पररच्छे द-२
िा सतितिबाट सम्पाददि कायि, पररच्छे द-३ िा सतितिका तिदे शि र तिदे शिको कायािन्वयिको अवस्था,
पररच्छे द-४ िा सतितिबाट सुशासि कायि गिि भएका प्रयासहरू र पररच्छे द-5 िा ति्कषि िथा सुझावहरू
रहेका छि् । यस प्रतिवेदििा 5 वटा अिुसूिीहरू रहेका छि् ।
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पररच्छे द–२
सतितिबाट सम्पाददि कायिहरू
२.१

बैठक िथा छलफल सम्बन्िी कायि

सतितिले तिति 2076 जेठ 13 गिे प्रथि प्रतिवेदि पेश भएपतछ यो प्रतिवेदि सम्पन्न गिे अवतिसम्ि
सतितिको

जम्िा

102

वटा

बैठकहरू

वसेको

तथयो

।

सतितििा

र्विारािीि

अवस्थािा

रहेका

र्विेयकहरूिध्ये िेपाल िागररकिा ऐि, 2063 लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयक र सं घीय तिजाििी
सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ सतितििा दफाबार
छलफल सिाप्त भई एकाि र्वषय बाहेक अतिकांश र्वषयिा सहिति भएको र िस्यौदा प्रतिवेदि तििािणको
ँ ा ुक्त र्विेयक सम्बन्िी सतितिका तिणियहरू यहाँ सिावेश गररएका छै िि् । ुक्त
िरणिा रहेको हुद
र्विेयकका तिणियहरू बाहेक पतछल्लो एक वषिको सतितिका वैठकका एजेण्डा र तिणियहरू दे हाय बिोचजि
छि्:बैठक सङ्तयािः ८६
तितििः २०७६।०२।१४ गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः ८7
तितििः २०७६।०२।१7 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः ८8
तितििः २०७६।०२।१9 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
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बैठक सङ्तयािः ८9
तितििः २०७६।०२।20 गिे
छलफलको एजेण्डा
ँ
हालसालै लोकसेवा आयोगले गरे को स्थािीय िहको किििारी भिाि सम्बन्िी र्वज्ञापि बारे आयोगसग
छलफल।
तिणिय
लोक सेवा आयोगबाट तिति २०७६ जेठ १५ गिे स्थािीय िहका र्वतभन्न पदहरूिा भएको र्वज्ञापिका
सम्बन्ििा लोक सेवा आयोगसँग छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि
सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा लोक सेवा
आयोगका अध्यक्ष एवं सबै सदस्यज्यूहरूको सहभातगिा रहेको तथयो । छलफलका िििा लोक सेवा
आयोगका अध्यक्षज्यूले लोक सेवा आयोगले भखिरै तिकाले को ुक्त र्वज्ञापिका सम्बन्ििा आफ्िा िारणाहरू
सतिति सिक्ष रातिुभएको तथयो ।
बैठक सङ्तयािः 90
तितििः २०७६।०२।22 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोकसेवा आयोगद्धारा स्थािीय िहको किििारी भिाि सम्बन्िी हालै प्रकाचशि र्वज्ञापिको सम्बन्ििा सं घीय
िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालयसगँ छलफल ।
तिणिय
लोक सेवा आयोगबाट तिति २०७६ जेठ १५ गिे स्थािीय िहका र्वतभन्न पदहरूिा भएको र्वज्ञापिका
सम्बन्ििा सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालयसँग छलफल गिे आजको बैठकको कायिसूचि
बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको
सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालयका सहसचिवको िा्र
सहभातगिा रहेको तथयो । छलफलका िििा सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालयका सहसचिवले
सतिति सिक्ष लोक सेवा आयोगले भखिरै तिकालेको ुक्त र्वज्ञापिका सम्बन्ििा िन््रालयको िारणा
राख्नुभएको तथयो ।
बैठक सङ्तयािः 91
तितििः २०७६।०२।24 गिे
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छलफलको एजेण्डा

 लोक सेवा आयोगद्धारा स्थािीय िहको किििारी भिाि सम्बन्िी हालै प्रकाचशि र्वज्ञापिको सम्बन्ििा
छलफल ।
तिणिय
लोक सेवा आयोगद्धारा स्थािीय िहको किििारी भिाि सम्बन्िी हालै प्रकाचशि र्वज्ञापिको सम्बन्ििा छलफल
गिि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको 91 औ ं बैठक सतितिका सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको
सभापतित्विा बस्यो । सतितिको बैठकिा लोक सेवा आयोगद्धारा स्थािीय िहको किििारी भिाि सम्बन्िी
हालै प्रकाचशि र्वज्ञापिको सम्बन्ििा छलफल भएको तथयो । साथै कैलाली र कञ्ििपुर चजल्लािा आएको
र्विाशकारी हावाहुरीका सम्बन्ििा सतितिबाट दे हाय बिोचजिको तिणिय भयो:ु ा कैलाली र कञ्चिपुर चजल्लािा आएको र्विाशकारी हावाहुरीबाट
सम्वि् २०७६ साल जेठ २३ गिे बेलक
प्रभार्वि ुक्त क्षे्रहरूिा घाइिेहरूको शीघ्र स्वास्थ ुपिार, ित्काल राहि र क्षतिपूतिि िथा पुिस्थापिाको
व्यवस्था गिि, गराुि सतिति िेपाल सरकार प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषदको कायािलय र गृह िन््रालयलाई
तिदे शि गदिछ ।
सतितिबाट दे हायको शोक प्रस्िाव पाररि गिे तिणिय भयो:शोक प्रस्िाव
ु ा
“प्रतितिति सभा राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको यो बैठकले तिति २०७६ जेठ २३ गिे बेलक
कैलाली र कञ्चिपुर चजल्लािा आएको र्विाशकारी हावाहुरीबाट ददवं गि हुि पुगेका िृिकहरूप्रति गर्हरो शोक
व्यक्त गदिछ । साथै शोक सन्िप्त पररवारजिहरूप्रति गर्हरो सिवेदिा सर्हि घाइिेजिहरूको चशघ्र स्वास्थ्य
लाभको काििा गदिछ ।”
बैठक सङ्तयािः 92
तितििः २०७६।०२।24 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोगद्धारा स्थािीय िहको किििारी भिाि सम्बन्िी हालै प्रकाचशि र्वज्ञापिको सम्बन्ििा
छलफल।
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तिणिय
सतितिको आज बसेको बैठकिा लोक सेवा आयोगले तिति 2076 जेठ 15 गिेको ददि स्थािीय िहको
र्वतभन्न पदहरूिा गरे को र्वज्ञापिको र्वषयिा छलफल भयो । छलफलका िििा बैठकिा ुपचस्थि
अतिकांश िाििीय सदस्यहरूले ुक्त र्वज्ञापि िेपालको सं र्विािको ििि र भाविा अिुरुप िदे चखएकोले रद्द
गिुि पिे िारणा राख्नु भयो । सो सम्बन्ििा सतिति ुक्त र्वज्ञापि रद्द गिुप
ि िे सवि सम्िि ति्कषििा पुगे
िापति २०७६ जेठ २७ गिे बस्िे सतितिको बैठकिा िाििीय सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि
िन््रीज्यूबाट तिति २०७६ जेठ १५ गिेका लातग लोक सेवा आयोगबाट गररएको र्वज्ञापि सम्बन्ििा िारणा
बुझ्िे र िाििीय िन््रीज्यूबाट र्वज्ञापिका सम्बन्ििा ुत्पन्न र्ववादको तिकास ददिे ुपयुक्त र्वकल्प सर्हिको
िारणा आएिा लोक सेवा आयोगलाई ुक्त प्रकाचशि र्वज्ञापि रद्द गिि तिदे शि ददि िपिे र ुत्पन्न र्ववाद
सिािािको लातग ुपयुक्त र्वकल्प सर्हिको िारणा िआएिा ुक्त र्वज्ञापि रद्द गिि तिदे शि ददिे सविसम्िि
तिणिय गररयो ।
बैठक सङ्तयािः 93
तितििः २०७६।०२।27 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोगद्धारा स्थािीय िहको किििारी भिाि सम्बन्िी हालै प्रकाचशि र्वज्ञापिको सम्बन्ििा
छलफल।
तिणिय
१. िेपालको सं र्विाििा सबै जािी, तलङ्ग, भाषा, ििि, सं स्कृति र भूगोललाई सं वोिि गरी आतथिक सिाििा,
सिृर्द्ध र सािाचजक न्याय सुतिचश्िि गिि सिािुपातिक सिावेशी र सहभातगिािूलक तसद्धान्िका आिारिा
सििािूलक सिाजको तििािण गिे सं कल्प गररएको छ । सं र्विािको िारा ४२ िा सािाचजक न्यायको
हक सुतिचश्िि गदै आतथिक, सािाचजक वा शैचक्षक दृर्ष्टले पछातड परे का वगिहरूको लातग सिािुपातिक
सिावेशी तसद्धान्िका आिारिा राज्यका तिकायहरूिा सहभातगिाको हक हुिे व्यवस्था छ । त्यसै गरी
सं र्विािको िारा २२१ िा स्थािीय िहको व्यवस्थापकीय अतिकार, िारा २२६ िा गाुँसभा र
िगरसभाले कािुि बिाुिे सक्िे र्वषय, िारा २२७ िा गाुँ सभा र िगर सभा सम्बन्िी अन्य व्यवस्था
अन्िगिि प्रदे श कािुि बिोचजि गाुँपातलका र िगरपातलकाको किििारी व्यवस्थापि हुिे र स्थािीय
सरकार सं िालि ऐि, २०७४ को दफा ८३ िा प्रशासकीय सं गठि र किििारी दरवन्दी सम्बन्िी
ुपदफा (१) ले गाुँपातलका िथा िगरपातलकाको आफ्िो कायिवोझ, राजस्व क्षििा, खििको आकार,
स्थािीय आवश्यकिा र र्वचशष्टिा सिेिलाई ध्याििा राखी किििारी सिायोजि भएपतछ िा्र सं गठि िथा
व्यवस्थापि सवे क्षणका आिारिा सं गठि सं रििा कायि

गिे व्यवस्था स्पष्ट रुपिा राचखएको सन्दभििा

तिति २०७६ जेठ १५ गिे लोक सेवा आयोगले स्थािीय िहको र्वतभन्न पदहरूको लातग प्रकाशि गरे को
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र्वज्ञापि सं र्विािको ििि र भाविा अिुरुप िदे चखएकोले ुक्त र्वज्ञापि ित्काल रद्द गिि गराुि िेपाल
सरकार सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालय र सं र्विािको िारा २९३ अिुसार लोक सेवा
आयोगलाई तिदे शि ददिे ।
२. प्रदे श र स्थािीय िहको कायिक्ष्र
े , आवश्यकिा, र्वचशष्टिा, अपित्व र पूणि सहभातगिािा प्रदे श एवं स्थािीय
िहको सं गठि िथा व्यवस्थापि सवे क्षण गरी वास्िर्वक दरवन्दी सं तया यर्कि भएपतछ िा्र
सिािुपातिक सिावेशी तसद्धान्िका आिारिा प्रितलि कािुि बिोचजि ररक्त पदहरू पदपूतिि गिि सबै
प्रर्ियाहरू अचघ बढाुिे व्यवस्था तिलाुि सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालयलाई तिदे शि
ददिे ।
३. स्थािीय िहको कायिबोझलाई िध्यिजर गरी ुक्त िहको कायि सम्पादिका लातग आवश्यक पिे
किििारीहरू व्यवस्थापि गिि हाललाई सं घको दरवन्दीिा रहेका पुल र फाचजलका किििारीहरूलाई
स्थािीय िहिा काजिा खटाुिे र स्थायी पदपूतिि िभएसम्िका लातग आवश्यकिा अिुसार तिचश्िि
िापदण्डका आिारिा आ–आफ्िो िहिा किििारीहरू करारिा तियुचक्त गिे व्यवस्था तिलाुि सं घीय
िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालयलाई तिदे शि ददिे ।
बैठक सङ्तयािः 94
तितििः २०७६।०3।06 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 95
तितििः २०७६।०3।08 गिे
छलफलको एजेण्डा

 सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 96
तितििः २०७६।०3।09 गिे
छलफलको एजेण्डा
१.
२.

सलािही घटिा र प्राकृतिक र्वपद व्यवस्थापिका सम्बन्ििा गृह िन््रालयसँग छलफल ।
र्वर्वि ।
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तिणिय
1. तिति 2076/03/05 गिे सलािही चजल्लािा िेकपा र्वप्लव सिुहका चजल्ला इन्िाजि कुिार पौडे लको
दोहोरो तभडन्ििा प्रहरीको गोली लातग िृत्यु भएको भन्ने घटिाको ित्काल छािर्वि गरी सतिति सिक्ष
साि ददितभ्र प्रतिवेदि पेश गिि िेपाल सरकार गृह िन््रलायलाई तिदे शि ददिे ।

2. र्वषि भू–विावट, किजोर भौगतभिक अवस्था, िौसिी र्वषििा, जलवायु पररवििि, जिसं तया वृर्द्ध,
अव्यवचस्थि शहरीकरण, गररवी, प्रकोप वा जोचखिको प्रार्वतिक पक्षको पयािप्त ध्याि िददई गररिे र्वकास

तििािण आदद कारणले िेपाल र्वतभन्न प्राकृतिक एवं अन्य प्रकोपबाट तसचजिि र्वपद्को ुच्ि जोचखििा
रहेको छ । र्वपद्बाट हुिसक्िे सं भार्वि जिििको क्षति र आिारभूि सेवा सुर्विािा किी हुि िददि
र्वपद् पूव ि ियारीले िहत्वपूणि भूतिका तिवािह गदिछ । वषाियाि सिेि शुरु भइसकेको अवस्थािा र्वपद
व्यवस्थापिका लातग सतितिले सिय सियिा तिदे शिहरू सिेि दददैं आएको सन्दभििा प्राकृतिक एवं

अन्य प्रकोपहरूबाट हुिसक्िे र्वपद्का सम्भार्वि घटिाहरूबाट िािवीय एवं भौतिक क्षति न्युि गिि र्वपद्
पूवि
ि यारी िथा आपिकातलि प्रतिकायिलाई व्यवचस्थि र िजबुद बिाुि जरुरी छ । ुपरोक्त
र्वषयहरूलाई िध्यिजर गरी सतितिले सरकार सिक्ष दे हायका तिदे शिहरू जारी गदिछ:-

(क) आगािी ििसुििा हुिसक्िे वाढी, पर्हरो, िदी कटाि, हावाहुरी, िट्याङ्ग, िहािारी, भूकम्प आदद जस्िा
र्वपद्बाट जििि र स्वास्थ्यिा पुर्याुि सक्िे जोचखिको आंकलि र र्वश्लेषण गरी त्यस िफि

सजग रहि ित्काल राहि िथा ुद्दार कायिका लातग सुरक्षा तिकाय, र्वपद् व्यवस्थापिसँग सम्वद्ध
सं घीय, प्रादे चशक

र स्थािीय

सतिति िथा तिकायहरूको अतिकिि

पररिालि गरी र्वपद्

व्यवस्थापिका पूव ि ियारी िथा प्रतिकायि योजिा (बिाई) अतिवायि रुपिा कायािन्वयि गिि िेपाल
सरकार गृह िन््रालयलाई तिदे शि ददिे ।

(ख) र्वपद् जोचखि व्यवस्थापि सम्बन्िी कायििा एकरुपिा ल्याुि र पूव ि ियारी, प्रतिकायि, पूिलािभ र
पुितििािण कायििा सम्बचन्िि तिकायहरूबीि सिन्वयात्िक भूतिका तिवािह गिि र र्वपद् व्यवस्थापि

सम्बन्िी र्ियाकलापको प्रभावकारी कायािन्वयि एवं सं िालि गिि रार्िय र्वपद् जोचखि न्युिीकरण
िथा व्यवस्थापि प्रातिकरण यथाचशघ्र गठि गिि िेपाल सरकार गृह िन््रालयलाई तिदे शि ददिे ।
बैठक सङ्तयािः 97
तितििः २०७६।०3।10 गिे
छलफलको एजेण्डा
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति
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सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका िाििीय गृहिन््री,
गृह सचिव एवं सहसचिव र कािुि िन््रालयका ुपसचिवको सहभातगिा रहेको तथयो । प्रहरी किििारीलाई
िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको दफा २ लाई
सविसम्ििबाट पाररि गररयो । दफा ३ को ुपदफा (२) को सं गठि िथा व्यवस्थापि सवे क्षण सतितििा
खण्ड (ख) िा

प्रहरी िहातिरीक्षकलाई सदस्यको रुपिा राख्ने र एुटा खण्ड थपी सम्बचन्िि प्रदे शको

आन्िररक िातिला िन््रालयको सचिवलाई सदस्यको रुपिा थप्िे साथै ुक्त सतितिको सदस्य सचिविा
िन््रालयको प्रशासि िहाशाखा हेिे सहसचिव राख्ने तिणिय भयो ।
बैठक सङ्तयािः 98
तितििः २०७६।०3।11 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 99
तितििः २०७६।०3।12 गिे
छलफलको एजेण्डा
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति
सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका िाििीय गृहिन््री,
गृह सचिव एवं सहसचिव र कािुि िन््रालयका सहसचिव एवं ुपसचिवको सहभातगिा रहेको तथयो । प्रहरी
किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको
तिम्ि दफाहरूलाई तिम्िािुसार तिलाुिे गरी सविसम्ििबाट पाररि गररयो ।
१.

र्विेयकको दफा ३ को ुपदफा (३) दे चख ुपदफा (८) सम्िका र्वषयिा िन््रालयले तिलाएर ल्याुिे
भिी तिदे शि ददिे तिणिय भयो ।

२.

र्विेयकको दफा ४ लाई प्रस्िार्वि र्विेयक अिुसार िै पाररि गररयो ।
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३.

र्विेयकको दफा ५ को ुपदफा (२) को अचन्िि हरफिा िन््रालयको भन्ने शब्द पतछ "र प्रहरी प्रिाि
कायािलयको" भन्ने शब्द थपी पाररि गिे तिणिय भयो ।

४.

र्विेयकको दफा ६ को भई जाि िाहिे भन्ने शब्दहरूको सट्टा "हुि"े भन्ने शब्द राख्ने तिणिय भयो ।

बैठक सङ्तयािः 100
तितििः २०७६।०3।15 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 101
तितििः २०७६।०3।17 गिे
छलफलको एजेण्डा
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति
सभापति श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका िाििीय गृहिन््री, गृहसचिव
एवं सहसचिव िथा कािूि, न्याय िथा सं सदीय िातिला िन््रालयका सहसचिव लगायिका किििारीहरूको
सहभातगिा रहेको तथयो । प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको तिम्ि दफाहरूलाई तिम्ि अिुसार तिलाुिे गरी सविसम्ििबाट पाररि
गररयो।
1.

प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकको दफा ७ को ुपदफा (१) दे चख (४) सम्ि सतितििा भएको छलफललाई आिार िािी
िन््रालयले पुिले खि गिे िथा ुपदफा (५) दे चख ुपदफा (७) सम्ि यथावि स्वीकार गिे,
र्विेयकको दफा ८ र ९ पूणि रुपिा स्वीकार गिे िथा दफा 10 लाई दफा िि तिलाएर पररिाजिि
गिे एवं दफा 11 को ुपदफा (२) िा रहेको र्कररया भन्ने शब्दको सट्टा िृत्यु सं स्कार शब्दहरू राख्ने,
सोही ुपदफाको खण्ड (घ) िा रहेको "असािारण वा" भन्ने शब्दहरू हटाुिे र ुपदफा (३) िा
रहेको "अचतियारवालाले " भन्ने शब्दको सट्टा "र्वभातगय सजायको आदे श ददि पाुिे अतिकारीले" भन्ने
शब्दहरू राख्ने । दफा 12 को दफा चशषिकिा प्रदे श प्रहरीिा शब्दहरू थप गरी ुपदफा (१) र (२)
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लाई गाभ्िे, ुपदफा (३) हटाुिे एवं ुपदफा (४) िा रहेका यस ऐि बिोचजि भन्ने शब्दहरू पतछ
प्रदे श प्रहरीिा भन्ने शब्दहरू थप गिे एवं दफा 13 को ुपदफा (१) को खण्ड (ख) िा पुि छलफल
गिि सक्िे एवं सोही खण्ड (ङ) िा रहेको सं घीय प्रहरी शब्दहरूको सट्टा िेपाल प्रहरी शब्दहरू राखी
सोही दफाको ुपदफा (३) हटाई ुपदफा (५) लाई पुिले खि गिे िथा ुपदफा (७) िा अिुदाि
ुपलब्ि गराुिे सम्बन्िी व्यवस्था थप गरी सं शोिि प्रस्िाव सर्हि स्वीकार गिे ।
2.

पुिले खि गरी सतिति सिक्ष पेश गिे र सािान्य सं शोिि गरी भाषा तिलाुिे भिी स्वीकार गररएका
र्वषयहरू िन््रालयले ियार गरी सतिति सिक्ष पेश गिे ।

बैठक सङ्तयािः 102
तितििः २०७६।०3।18 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 103
तितििः २०७६।०3।19 गिे
छलफलको एजेण्डा
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति
सभापति श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका िाििीय गृहिन््री, गृहसचिव
एवं सहसचिव िथा कािूि, न्याय िथा सं सदीय िातिला िन््रालयका सहसचिव लगायिका किििारीहरूको
सहभातगिा रहेको तथयो । प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको तिम्ि दफाहरूलाई तिलाुिे गरी सविसम्ििबाट पाररि गररयो ।
1.

प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकको दफा 14 दे चख 16 सम्िका र्वषयिा छलफल गरी र्विेयकको दफा 14 को ुपदफा
(4), (7) र (8) लाई पतछ छलफल गिे, दफा 15 को ुपदफा (1) िा रहेको सतितििा सम्बचन्िि
प्रदे शको आन्िररक िातिला र्वषय हेिे िन््रीलाई थप गिे, दफा 16 को ुपदफा (4) िा सािान्य
पररिाजिि गिे ।
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2.

प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयक ुपर हालसम्िको छलफलिा पुिले खि गिे, पररिाजिि गिे, केही ुपदफा हटाुिे िथा केही
व्यवस्था थप गिे गरी स्वीकार गररएका र्वषयहरूलाई सिावेश गरी श्री कािूि, न्याय िथा सं सदीय
ु ी 5:00 बजेसम्ि सतितििा पेश गिे ।
िातिला िन््रालयले िस्यौदा प्रतिवेदि ियार गरी आज बेलक

3.

सतितिको अको बैठकिा िन््रालयले पेश गरे को िस्यौदा प्रतिवेदि ुपर छलफल गरी टुं गो लगाुिे ।

बैठक सङ्तयािः 104
तितििः २०७६।०3।20 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 105
तितििः २०७६।०3।22 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 106
तितििः २०७६।०3।23 गिे
छलफलको एजेण्डा
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति
सभापति श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका िाििीय गृहिन््री, गृहसचिव
एवं सहसचिव िथा कािूि, न्याय िथा सं सदीय िातिला िन््रालयका सहसचिव लगायिका किििारीहरूको
सहभातगिा रहेको तथयो । प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको तिम्ि दफाहरूलाई तिम्िािुसार तिलाुिे गरी सविसम्ििबाट पाररि गररयो ।
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1. प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयक िाथी दफाबार छलफल सिाप्त भई िन््रालयले िस्यौदा प्रतिवेदि ियार गरी सतिति सिक्ष पेश
गरे को र ुक्त िस्यौदा प्रतिवेदिका र्वषयिा सतितििा छलफल भयो ।
बैठक सङ्तयािः 107
तितििः २०७६।०3।24 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 108
तितििः २०७६।०3।25 गिे
छलफलको एजेण्डा
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति
सभापति श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका िाििीय गृहिन््री, गृहसचिव
एवं सहसचिव िथा कािूि, न्याय िथा सं सदीय िातिला िन््रालयका सहसचिव लगायिका किििारीहरूको
सहभातगिा रहेको तथयो । प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको तिम्ि दफाहरूलाई तिम्ि दफाहरूलाई तिम्िािुसार तिलाुिे गरी
सविसम्ििबाट पाररि गररयो ।
1. प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयक िाथी दफाबार छलफल सिाप्त भई िन््रालयले िस्यौदा प्रतिवेदि ियार गरी सतिति सिक्ष पेश
गरे को र ुक्त िस्यौदा प्रतिवेदिका र्वषयिा सतितििा छलफल भयो ।
बैठक सङ्तयािः 109
तितििः २०७६।०3।29 गिे
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छलफलको एजेण्डा
प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
१. प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयकिातथ दफावार छलफल सिाप्त भई प्रतिवेदि पाररि भयो।
२. वषाियािको शुरुवािसँगै गि शुिवारदे चख परे को अर्वरल वषािका कारण दे शको र्वतभन्न भागिा आएको
र्विाशकारी वाढी, पर्हरो र डुवािबाट भएको जिििको क्षतिप्रति सतिति दुिःख व्यक्त गदिछ । ुक्त
वाढी, पर्हरो र डुवाििा परी ज्याि गुिाुिे िृिकहरूप्रति हाददिक श्रद्धाकरणली व्यक्त गदिछ साथै शोकाकुल
पररवारजि प्रति गर्हरो सिवेदिा प्रकट गदै घाइिेहरूको चशघ्र स्वास्थ्य लाभको काििा गदिछ ।
३. िेपाल भौगोतलक र्हसावले प्राकृतिक र्वपद्को ुच्ि जोचखििा रहेको छ । प्राकृतिक िथा िािव तसचजिि
र्वपद् व्यवस्थापिका सम्बन्ििा सतितिले सरकार एवं सम्वद्ध तिकायलाई सिय सियिा तिदे शिहरू दददै
आएको सविर्वददिै छ । वाढी, पर्हरो, डुवाि जस्िा प्राकृतिक र्वपििा परी वेपत्ता भएकाहरूको चशघ्र
खोजिलास, र्वपििा परे का र्पतडिहरूको ित्काल ुद्दार, राहि र्विरण लगायिका र्वपद् व्यवस्थापिका
कायििा सरकार एवं सरोकारवाला तिकायहरू सर्ियिाका साथ पररिालि हुिे र्वश्वास सतितिले तलएको
छ । आगािी ददििा र्वपद् व्यवस्थापिलाई थप प्रभावकारी बिाुि र्वपद् व्यवस्थापि पूव ि ियारी
कायियोजिा, जोचखि न्यूतिकरण, ित्काल ुद्दार, औषिोपिार, राहि र्विरण, पुिस्थापिा र पुितििािणिा
सम्वद्ध तिकायको अहि र सर्िय भूतिका आवश्यक पिे हुिाले सतिति िेपाल सरकार प्रिाििन््री िथा
िचन््रपररषद्को कायािलय र गृह िन््रालयलाई दे हायको तिदे शि जारी गदिछ ।
(क) वाढी, पर्हरो र डुबाििा परी ज्याि गुिाुिेका पररवारलाई ुचिि राहि, वेपत्ताहरूको खोजी,
र्पतडिहरूलाई ित्काल ुद्दार, घाइिेहरूको चशघ्र औषिोपिार, र्पतडिहरूलाई राहि र्विरण कायि
चशघ्रिाका साथ अचघ बढाुि िथा र्वस्थार्पिहरूको पुिस्थापिाको व्यवस्था गिि गृह िन््रालयलाई
तिदे शि ददिे ।
(ख) प्रभार्वि क्षे्रिा फैलि सक्िे िहािारी तियन््रण गिि आवश्यक औषति र ुपकरण सर्हिको पयािप्त
स्वास्थ्यकिी पररिालि गरी भरपदो र प्रभावकारी औषिोपिारको व्यवस्था तिलाुि, वाढी पर्हरोका
कारण अवरुद्ध राजिागि सुिारु गिि, र्वद्युि आपूतिि बन्द भएका क्षे्रहरूिा र्वद्युि आपूतिि सुिारु गिि,
डुवाि प्रभार्वि क्षे्रका वातसन्दालाई स्वच्छ, सफा र्पुिे पािीको प्रबन्ि गिि, सं िार सेवा अवरुद्ध
भएका स्थाििा सं िार सेवा सुिारु गिि र िेपाल भारि सीिा क्षे्रिा अितिकृि रुपिा भारि
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सरकारद्धारा तििािण गररएको िटबन्ि िथा सडक तििािणले िराईका र्वतभन्न भाग डुवाििा परी वषेिी
ु
ठू लो जिििको क्षति पुगेकोले िेपाल–भारि सं यक्त
प्रार्वतिक टोलीले ुक्त र्वषयिा ियार गरे को
प्रतिवेदि कायािन्वयिका लातग भारि सरकारसँग कुटिीतिक पहल गिि सिन्वयकारी भूतिका खेल्िुका
साथै डुवाि सम्बन्िी सिस्याको दीघिकातलि सिािाि गिि िेपाल सरकार प्रिाििन््री िथा
िचन््रपररषद्को कायािलयलाई तिदे शि ददिे ।
बैठक सङ्तयािः 110
तितििः २०७६।०3।30 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 111
तितििः २०७६।०3।31 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपररवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको
बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका
िाििीय गृहिन््री, गृह सचिव, प्रहरी िहातिरीक्षक एवं गृह िन््रालयका सहसचिव र कािुि िन््रालयका
सहसचिव एवं ुपसचिवको सहभातगिा रहेको तथयो । िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको
सञ्िालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको आवश्यकिा र औचित्यिाका
सम्बन्ििा िाििीय गृहिन््रीज्युले िारणाहरू रातिु

भयो । साथै सं शोििकिाि िाििीय सदस्यहरूले आफ्िा

सं शोििहरू रातिुपिािका कारणहरू वारे एकिुष्ट िारणा रातिुभयो ।
बैठक सङ्तयािः 112
तितििः २०७६।०4।01 गिे
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छलफलको एजेण्डा
१. सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
२. बार्ढ प्रभार्वि क्षे्रको अिुगिि सम्बन्िी र्वषयिा छलफल ।
तिणिय
गि सािादे चख परे को अर्वरल वषािका कारण दे शको र्वतभन्न भागिा आएको र्विाशकारी वाढी, पर्हरो र
डुवािबाट भएको जिििको क्षति, ुद्दार, राहि, वेपत्ताहरूको खोजी, औषिोपिार, पुितििािण एवं पुििःस्थापिा
लगायिका र्वषयहरूिा आगािी साुि पर्हलो हप्तातभ्र काठिाडौं ुपत्यकाका साथै िराईका वाढी र
डुवािबाट बढी क्षति भएका प्रभार्वि क्षे्रिा दे हाय बिोचजिका िाििीय सदस्यहरू सहभागी हुिे भ्रिण टोली
बिाइ स्थलगि तिरीक्षण गिे तिणिय भयो । ुक्त स्थलगि अिुगििका लातग प्रतितिति सभा तियिावली,
२०७५ को तियि १७५(५) बिोचजि िाििीय सदस्यहरूको भ्रिण स्वीकृतिका लातग सम्िाििीय
सभािुखज्यू सिक्ष अिुरोि गिे र स्थलगि भ्रिणको सम्पूणि व्यवस्था तिलाुि सं सद सचिवालयलाई तिदे शि
ददिे तिणिय भयो ।
भ्रिण टोली
ु ि
(क) काठिाडौं ुपत्यकािा सतितिका प्राय सबै िाििीय सदस्यहरू सहभागी हुिह
ु े ।
(ख) जिकपुर पूवक
ि ो अिुगिि टोलीिा सहभागी हुिे िाििीय सदस्यहरू


िा. श्री छक्क बहादुर लािा



िा. श्री तडला सं ग्रौला



िा. श्री ददले न्ि प्रसाद बडु



िा. श्री बृजेश कुिार गुप्त



िा. श्री यशोदा गुरुङ्ग सुवेदी



िा. श्री राजर्कशोर यादव

(ग) जिकपुर पचश्चिको अिुगिि टोलीिा सहभागी हुिे िाििीय सदस्यहरू


िा. श्री अिरे श कुिार तसं ह



िा. श्री दे वेन्िराज कंडेल



िा. श्री िहेश्वरजं ङ्ग गहिराज (अथक)



िा. श्री रािसहाय प्रसाद यादव
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िा. श्री रे खा शिाि



िा. श्री लक्ष्िी िौिरी

बैठक सङ्तयािः 113
तितििः २०७६।०4।02 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 114
तितििः २०७६।०4।03 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 115
तितििः २०७६।०4।09 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपररवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको
बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका
िाििीय गृहिन््री, सं शोििकिाि िाििीय सदस्यहरू, गृह सचिव, प्रहरी िहातिरीक्षक एवं गृह िन््रालयका
सहसचिव र कािुि, न्याय िथा सं सदीय िातिला िन््रालयका सहसचिव लगायिका किििारीहरूको सहभातगिा
रहेको तथयो ।
सतितिको आजको बैठकिा िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र
सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा सं शोिि प्रस्िाव राख्नुपिािका कारणहरू सर्हि
सं शोििकिाि िाििीय सदस्यहरूले आ–आफ्िा िारणाहरू राख्नुभएको तथयो । ित्पश्चाि् सतितििा दफा २
दे चख दफावार छलफल शुरु भयो । र्वगििा छलफल गरी टुं ग्याएको प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा
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प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकलाई िध्यिजर गरी प्रस्िुि र्विेयकलाई
तिलाुि सतितिबाट िन््रालयलाई ददएको तिदे शि बिोचजि िन््रालयले पररिाजिि गरी ल्याएको र्वषयहरूिा
अध्ययि गििका लातग िाििीय सदस्यहरूलाई र्विेयकको िस्यौदा प्रतिवेदि र्विरण गररयो ।
बैठक सङ्तयािः 116
तितििः २०७६।०4।10 गिे
छलफलको एजेण्डा

1. सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल।

2. बाढी डुबाि प्रभार्वि क्षे्रको स्थलगि अिुगिि भ्रिण प्रतिवेदि सम्बन्ििा ।
बैठक सङ्तयािः 117
तितििः २०७६।०4।12 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपररवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयकिातथ छलफल ।
तिणिय
िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयकिा छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको
बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा गृह िन््रालयका
िाििीय गृहिन््री, गृह सचिव, प्रहरी िहातिरीक्षक एवं गृह िन््रालयका सहसचिव र कािुि, न्याय िथा
सं सदीय िातिला िन््रालयका ुपसचिवको सहभातगिा रहेको तथयो ।
सतितिको आजको बैठकिा िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र
सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा िन््रालयले पररिाजिि गरी ल्याएको र्वषयहरूसर्हि दफा
२ दे चख दफा ५ का र्वषयहरूलाई दे हाय बिोचजि तिलाुिे गरी तिणिय भयो:१. र्विेयकको दफा २ िा रहेको पररभाषा तभ्र खण्ड (ख) र (ग) िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीलाई व्यचक्त र
सं स्था झल्किे गरी प्रष्ट रुपिा लेखी िन््रालयले तिलाएर ल्याुिे । त्यसै गरी खण्ड (ग) िा रहेको
सिायोजि भएका भन्ने शब्दहरूपतछ वा खटाइएका प्रहरी भन्ने शब्द थप्िे,
बिोचजि खण्ड (ि) थप्िे तिणिय भयो:-
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खण्ड (ङ) पतछ दे हाय

खण्ड “(ि) प्रदे श िन््रालय भन्नाले प्रदे शको आन्िररक िातिला हेिे िन््रालय सम्झिुपदिछ ।”
२. र्विेयकको दफा ३ को खण्ड (ख), (ग) र (घ) का र्वषयहरूलाई छु ट्टै दफािा राखी तिलाुिे,
३. र्विेयकको दफा ३ को खण्ड (ि) िा रहेको अपरािको रोकथाि र तियन््रणको सम्बन्ििा तिलाएर
ले खी ल्याुिे, र खण्ड (छ) लाई चझक्िे, खण्ड (ज) रहेको पुििःस्थापिाका लातग भन्ने शब्दहरूको सट्टा
‘पुिस्थापिा लगायिका र्वपद व्यवस्थापि सम्बन्िी कािका लातग भन्ने शब्द राख्ने तिणिय भयो । खण्ड
(झ) र खण्ड (ड) लाई स्वीकार गिे , खण्ड (ञ) िा भाषा तिलाई बाँकी खण्ड (ट), (ठ) र (ढ) चझक्िे,
खण्ड (ण) िा रहेको आवश्यकिा अिुसार शब्द चझक्िे, खण्ड (ि) िा भाषा तिलाई प्रदे श प्रहरीलाई
जािकारी ददिे र्वषय थप गिे, खण्ड (प) लाई अन्िै दफातिर राखी बाँकी सबै खण्डलाई स्वीकार गिे ।
४. र्विेयकको दफा ४ को ुपदफा (३) िा रहेको पर्हलो पटकको हकिा भन्ने र्वषयिा तिलाएर ले खी
ल्याुिे, ुपदफा (५) दे चख (९) सम्ि चझक्िे ।
५. र्विेयकको दफा ५ िा रहेको प्रदे श स्िरिा रहिे प्रहरी प्रिुखको र्वषयिा सतितिका िाििीय
सदस्यहरूको िारणा बिोचजि र्वस्िृि रुपिा भाषा तिलाएर ले ख्ने ।
बैठक सङ्तयािः 118
तितििः २०७६।०4।13 गिे
छलफलको एजेण्डा
वषाि बाढी र डुवािबाट प्रभार्वि क्षे्रको स्थलगि अिुगिि भ्रिण प्रतिवेदि सम्बन्ििा छलफल ।
तिणिय
सम्वि् २०७६ साल असार अचन्िि सािा आएको अर्वरल वषािका कारण बाढी र डुबाि प्रभार्वि क्षे्रहरुको
स्थलगि तिरीक्षण गरी ियार गररएको िस्यौदा प्रतिवेदि वारे छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य
व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो ।
सतितिको आजको बैठकिा सचिवालयबाट ियार पाररएको ुक्त प्रतिवेदिलाई आवश्यक पररिाजिि सर्हि
पुििः छलफल गिे गरी आजको बैठक सिापि भयो ।
बैठक सङ्तयािः 119
तितििः २०७६।०4।14 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपररवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयकिातथ छलफल ।
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तिणिय

g]kfn k|x/L tyf k|b]z k|x/Ln] ;Dkfbg ug]{ sfo{sf] ;~rfng, ;'k/Lj]If0f / ;dGjo ;DaGwdf Joj:yf
ug{ ag]sf] ljw]osdf 5nkmn ug]{ cfhsf] sfo{;"lr adf]lhd /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf]
a}7s ;ldlt ;efklt dfggLo >L zzL >]i7Ho"sf] ;efkltTjdf a:of] . a}7sdf u[x dGqfnosf
dfggLo u[xdGqL, u[x ;lrj, k|x/L dxflg/LIfs Pj+ u[x dGqfnosf ;x;lrj / sfg'g, Gofo tyf
;+;bLo dfldnf dGqfnosf pk;lrjsf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .
;ldltsf] cfhsf] a}7sdf g]kfn k|x/L tyf k|b]z k|x/Ln] ;Dkfbg ug]{ sfo{sf] ;~rfng, ;'k/Lj]If0f /
;dGjo ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osdf dGqfnon] kl/dfh{g u/L NofPsf] ljifox?;lxt bkmf
^ b]lv b]xfo adf]lhd ldnfpg] lg0f{o eof]M–
1.

ljw]ossf] bkmf ^ bkmfqmd ldnfpbf sfod x'g] bkmf * sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -s_, -v_ / -u_
sf] ;§f gbf]xf]l/g] u/L efiff ldnfP/ gofF v08 -s_, -v_, -u_ n]v]/ Nofpg] .
2. v08 -3_ nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ g} :jLsf/ ug]{ . v08 -ª_ df /x]sf] …o:t} k|s[ltsfÚ /
…tf]8kmf]8 jf cGo k|sf/sf] cfqmd0faf6Ú eGg] zAbx? lemSg] lg0f{o eof] .
3. v08 -r_ sf] Joj:yfnfO{ :jLsf/ ug]{, bkmf -^_ df /x]sf] k'gM:yfkgfsf] nflu eGg] zAbx?sf] ;§f
…k'g:yfkgf nufotsf ljkb Joj:yfkg ;DaGwL sfdsf nflu eGg] zAb /fVg] lg0f{o eof] .
4. v08 -h_ x6fpg]], v08 -em_ df /x]sf clen]vsf] Joj:yf ug]{ eGg] zAbsf] ;§f clen]v /fVg]
eGg] zAbx? /fVg] .
5. v08 -`_ df /x]sf] ;+3Lo zAb lemSg], / sf/fuf/ tyf lx/f;t sIfsf] Joj:yfkg ug]{ eGg]
zAbx?sf] ;§f sf/fuf/, lx/f;t sIf tyf sf/fuf/ / lx/f;t sIfdf /x]sf] s}bL / aGbLsf] ;'/Iff
Joj:yf nufotsf] ljifodf ldnfP/ Nofpg] .
6. v08 -7_ df /x]sf] …;'/Iff ;]jf k|bfg ug]{ lgsfoÚ eGg] zAbx?sf] ;§f ;'/Iff k|bfos eGg] zAbx?
/fVg] lg0f{o eof] .
7. v08 -0f_ nfO{ efiff ldnfO{ dfggLo ;b:oHo"x?sf] efjgf adf]lhd n]Vg] .
8. v08 -b_ df /x]sf] ;+3Lo zAb lemSg],
9. ljw]ossf] bkmf ^ sf] pkbkmf -@_ / -#_ nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ g} :jLsf/ ug]{,
10. !)= ljw]ossf] bkmf ^ sf] pkbkmf -$_, -%_, -^_, -&_, -*_, -(_ nfO{ lemSg] / pkbkmf -(_ nfO{
k5fl8 clGtdlt/ 5'§} bkmfdf ldnfP/ /fVg] lg0f{o eof] .
11. !!= ljw]ossf] bkmf &, * / ( nfO{ lemsL k|b]z k|x/Ln] ug]{ cg';Gwfgsf ljifox? ldnfP/ n]Vg
dGqfnonfO{ lgb]{zg lbg] .
बैठक सङ्तयािः 120
तितििः २०७६।०4।16 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपररवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयकिातथ छलफल ।
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तिणिय

g]kfn k|x/L tyf k|b]z k|x/Ln] ;Dkfbg ug]{ sfo{sf] ;~rfng, ;'k/Lj]If0f / ;dGjo ;DaGwdf Joj:yf
ug{ ag]sf] ljw]osdf 5nkmn ug]{ cfhsf] sfo{;"lr adf]lhd /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf]
a}7s ;ldlt ;efklt dfggLo >L zzL >]i7Ho"sf] ;efkltTjdf a:of] . a}7sdf u[x dGqfnosf
dfggLo u[xdGqL, u[x ;lrj, k|x/L dxflg/LIfs Pj+ u[x dGqfnosf ;x;lrj / sfg'g, Gofo tyf
;+;bLo dfldnf dGqfnosf pk;lrjsf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .
;ldltsf] cfhsf] a}7sdf g]kfn k|x/L tyf k|b]z k|x/Ln] ;Dkfbg ug]{ sfo{sf] ;~rfng, ;'k/Lj]If0f /
;dGjo ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osdf dGqfnon] kl/dfh{g u/L NofPsf] ljifox? ;lxt
bkmf ^ b]lv b]xfo adf]lhd ldnfpg] lg0f{o eof]M–
!= ljw]ossf] kl/R5]b–$ df /x]sf] ;'k/Lj]If0f / ;dGjo eGg] zAbx?sf] ;§f kl/rfng /
;'k/Lj]If0f /fvL Pp6f kl/R5]b agfpg] / ;dGjo nfO{ 5'§} kl/R5]bdf /fVg] lg0f{o eof] .
@= ljw]ossf] kl/R5]b–$ df /x]sf bkmfx?nfO{ ldnfO{ g]kfn k|x/Lsf] kl/rfng / ;'k/Lj]If0f tyf
k|b]z k|x/Lsf] kl/rfng / ;'k/Lj]If0f ;DaGwL Joj:yfnfO{ ;u} /fvL efiff ldnfP/ n]Vg] .
#= ljw]ossf] bkmf !@ sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -ª_ df ;x;lrj kl5 zflGt ;'/Iff x]g]{ eGg]
zAbx? ykL ldnfpg], pkbkmf % sf] v08 -s_ df /x]sf] g]kfn /fHo e/sf] ;§f d'n'se/ eGg]
zAb /fVg] / v08 -s_ / -u_ df /x]sf] dGqfnonfO{ eGg] zAbsf] ;§f g]kfn ;/sf/nfO{ eGg]
zAb /fVg] .
$= ljw]ossf] bkmf !#, !$, !% nfO{ k'g{n]vg u/L ldnfP/ Nofpg] .
%= ljw]ossf] bkmf !^ sf] pkbkmf -@_ df /x]sf v6fOlbg eGg] zAbsf] ;§f v6fpg eGg] zAb
/fVg], pkbkmf $ df /x]sf] k|x/L sd{rf/LnfO{ eGg] zAbx? kl5 k|b]z dGqfno ;Fu ;dGjo u/L
eGg] zAbx? yKg] .
^= ljw]ossf] bkmf !& sf] ;§fdf ldnfP/ csf]{ bkmf !& n]Vg] .
&= ljw]ossf] bkmf !* lemSg], bkmf !( nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ g} :jLsf/ ug]{ lg0f{o eof] .
*= ljw]ossf] bkmf @) df æ;fdfGoÆ eGg] zAb lemSg] .
(= ljw]ossf] bkmf @! df /xsf] ælgodx?Æ eGg] zAbsf] ;§f ælgodÆ eGg] zAb /fVg] .
!)= ljw]ossf] bkmf @@ df /x]sf] æjf dfkb08Æ eGg] zAbx? x6fpg] .
!!= ljw]ossf] 7fpF 7fpFdf /x]sf æcfGtl/s dfldnf ;DaGwL ljifo x]g]{ dGqfnoÆ eGg] zAbx?sf]
;§f æk|b]z dGqfnoÆ eGg] zAbx? /fvL ?kfGt/ ug]{ .
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बैठक सङ्तयािः 121
तितििः २०७६।०4।17 गिे
छलफलको एजेण्डा
अर्वरल वषािका कारण बाढी र डुबािबाट प्रभार्वि चजल्लाहरूको स्थलगि अिुगिि िथा तिरीक्षण भ्रिण
प्रतिवेदि सम्बन्ििा छलफल ।

तिणिय

;Djt\ @)&^ ;fn c;f/ clGtd ;ftf cfPsf] clj/n jiff{sf sf/0f af9L / 8'afg k|efljt If]qx?sf]
:ynut lg/LIf0f u/L tof/ ul/Psf] d:of}bf k|ltj]bg jf/] 5nkmn ug]{ cfhsf] sfo{;"lr adf]lhd /fHo
Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] a}7s ;ldlt ;efklt dfggLo >L zzL >]i7Ho"sf] ;efkltTjdf a:of] .
;ldltsf] cfhsf] a}7sdf ;lrjfnoaf6 tof/ kfl/Psf] pQm k|ltj]bgdf 5'6]sf ljifox? yk u/L cem
Jojl:yt agfO{ ;DdfgLt ;bg ;dIf k]z ug]{ dfggLoHo'x?sf] ;'emfj cg';f/ dfggLo >L s[i0fuf]kfn
>]i7Ho'sf] ;+of]hsTjdf b]xfo adf]lhdsf] % ;b:oLo sfo{bn u7g ug]{ lg0f{o eof]M–
b]xfoM
!= df= >L s[i0fuf]kfn >]i7 -;+of]hs_
@= df= >L lbn]Gb| k|;fb a8'
#= df= >L k|]d ;'jfn
$= df= >L ozf]bf u'?Ë ;'j]bL
%= df= >L /fd;xfo k|;fb ofbj
बैठक सङ्तयािः 122
तितििः २०७६।०4।19 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपररवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयकको प्रतिवेदििातथ छलफल ।
तिणिय

g]kfn k|x/L tyf k|b]z k|x/Ln] ;Dkfbg ug]{ sfo{sf] ;~rfng, ;'k/Lj]If0f / ;dGjo ;DaGwdf Joj:yf
ug{ ag]sf] ljw]osdf 5nkmn ug]{ cfhsf] sfo{;"lr adf]lhd /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf]
a}7s ;ldlt ;efklt dfggLo >L zzL >]i7Ho"sf] ;efkltTjdf a:of] . a}7sdf u[x dGqfnosf
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dfggLo u[xdGqL, u[x ;lrj, k|x/L dxflg/LIfs Pj+ u[x dGqfnosf ;x;lrj / sfg'g, Gofo tyf
;+;bLo dfldnf dGqfnosf pk;lrjsf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .
;ldltsf] cfhsf] a}7sdf g]kfn k|x/L tyf k|b]z k|x/Ln] ;Dkfbg ug]{ sfo{sf] ;~rfng, ;'k/Lj]If0f /
;dGjo ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os ;DaGwL b]xfo adf]lhd k|ltj]bg kfl/t eof] . सतितिबाट
पाररि प्रतिवेदिलाई अिुसूिी-4 िा ुल्लेख गररएको छ ।
बैठक सङ्तयािः 123
तितििः २०७६।०4।21 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 124
तितििः २०७६।०4।22 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 125
तितििः २०७६।०4।23 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिातथ
दफाबार छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 126
तितििः २०७६।०4।24 गिे
छलफलको एजेण्डा

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os ;DaGwdf 5nkmn .
तिणिय

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]] ljw]osdf bkmfjf/ 5nkmn ug]{
cfhsf] sfo{;"lr adf]lhd /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] a}7s ;ldlt ;efklt dfggLo >L
26

zzL >]i7Ho"sf] ;efkltTjdf a:of] . a}7sdf u[x dGqfnosf dfggLo u[xdGqL, u[x ;lrj, ;x;lrj /
sfg'g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;x;lrj Pj+ pk;lrjsf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .
;ldltsf] cfhsf] a}7sdf /fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]]
ljw]ossf] bkmf !$ b]lv bkmf !& ;Dd b]xfo adf]lhd ldnfpg] u/L lg0f{o eof]M–
!= ljw]ossf] bkmf !$ / bkmf !% nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ g} :jLsf/ ug]{ .
@= ljw]ossf] bkmf !^ sf] pkbkmf -@_ df /x]sf] tf]lsP adf]lhd eGg] zAbx? kl5 b:t'/ lnO{ eGg]
zAb yKg] / bkmf !& nfO{ x6fO{ bkmfqmd ldnfpg] lg0f{o eof] .
बैठक सङ्तयािः 127
तितििः २०७६।०4।26 गिे

छलफलको एजेण्डा

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os ;DaGwdf 5nkmn .
तिणिय

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]] ljw]osdf bkmfjf/ 5nkmn ug]{
cfhsf] sfo{;"lr adf]lhd /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] a}7s ;ldlt ;efklt dfggLo >L
zzL >]i7Ho"sf] ;efkltTjdf a:of] . a}7sdf u[x dGqfnosf dfggLo u[xdGqL, u[x ;lrj, ;x;lrj /
sfg'g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;x;lrj Pj+ pk;lrjsf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .
;ldltsf] cfhsf] a}7sdf /fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]]
ljw]ossf] bkmf !* b]lv bkmf @( ;Dd b]xfo adf]lhd ldnfpg] u/L lg0f{o eof]M–
!= ljw]ossf] bkmf !* sf] pkbkmf -!_, -@_ / -#_ nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ g}] :jLsf/ ug]{ .
@= ljw]ossf] bkmf !( sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -s_ df /x]sf] hGd / d[To'sf ljifox?nfO{ cnu cnu
u/L ljj/0f;lxt lgDgfg';f/n] ldnfpg],
 v08 -s_ hGdsf] ;"rgf afa' jf cfdfn] / lghx?sf] cg'kl:yltdf kl/jf/sf] c7f/ jif{ pd]/
k'u]sf] JolQmn] .
 v08 -v_ d[To'sf] ;"rgf afa', cfdf, klt, kTgL, 5f]/f jf 5f]/Ln] / lghx?sf] cg'kl:yltdf
kl/jf/sf] c7f/ jif{ pd]/ k'u]sf] JolQmn] .
 v08 -u_ df ;DaGwljR5]b ePsf ;DalGwt JolQmdWo] s'g} Psn] eGg] zAb /fvL ldnfpg],
To;}u/L j]jfl/;] aRrf, ue{d} d[To' ePsf nufotsf aRrfsf] JolQmut 36gf btf{ ubf{ lbOg]
;"rgfsf ljifodf cGt/f{li6«o cEof; x]/L ldnfO{ Nofpg]], pkbkmf -@_ df Od]n jf cGo
27

ljB'tLo dfWod4f/f ;"rgf lbg] eGg] ljifo ykL efiff ldnfpg], pkbkmf -#_ nfO{ k|:tfljt
Joj:yf cg';f/ :jLsf/ ug]{, pkbkmf -$_ df v08 -s_ kl5 -v_ / cGo ;DalGwt v08 eGg]
zAb ykL ldnfpg],
#= ljw]ossf] bkmf @) sf pkbkmf -!_, -@_, -#_ / -%_ nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ :jLsf/ ug]{,
pkbkmf -$_ df /x]sf] ætyfÆ sf] ;§f æjfÆ /fVg] / pkbkmf -^_ df /x]sf] ljb]zLsf] JolQmut 36gf
btf{ ug]{ ;DaGwdf cem :ki6 kf/L efiff ldnfpg],
$= ljw]ossf] bkmf @! sf] pkbkmf -!_ df /x]sf] bkmf @) / bkmf !( eGg] zAbx?sf] ;§f qmdzM bkmf
!( / bkmf !* eGg] zAbx? /fVg], pkbkmf -@_ / -#_ sf ljifo p:t} ePsf]n] efiff ldnfP/ n]Vg],
५. र्विेयकको दफा २२ को ुपदफा -२_ िा रहेको æबेग्लै Æ भन्ने शब्दको सट्टा "छु ट्टै " भन्ने शब्द राख्ने,

^= ljw]ossf] bkmf @# sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf @!Æ eGg] zAbx?sf] ;6\6f æbkmf @)Æ eGg]
zAbx? /fVg],
&= ljw]ossf] bkmf @$ sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æg]kfn ;/sf/n]Æ eGg] zAbx?sf] ;6\6f ædGqfnon]Æ
eGg] zAb /fVg],
*= ljw]ossf] bkmf @% sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf @!Æ eGg] zAbx?sf] ;6\6f æbkmf @)Æ eGg]
zAbx? /fVg],
(= ljw]ossf] bkmf @^ sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æ/fli6«o kl/ro gDa/ ;lxtÆ eGg] zAbx? lemSg] /
Ps jif{leq k|df0fkq ;Rofpg ;lsg] Joj:yfnfO{ ldnfpg],
!)= ljw]ossf] bkmf @& /x]sf] æs'g}Æ eGg] zAbsf] ;6\6f æ;DalGwtÆ eGg] zAb / ælbg ;Sg]5Æ eGg]
zAbx?sf] ;6\6f ælbg' kg]{5Æ eGg] zAbx? /fVg],
!!= ljw]ossf] bkmf @* sf] pkbkmf -@_ df /x]sf] æglthfÆ eGg] zAbsf] ;6\6f æk|ltj]bgÆ eGg] zAb
/fVg],
!@= ljw]ossf] bkmf @( sf] pkbkmf -!_ / -@_ nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ g} :jLsf/ ug]{ .
बैठक सङ्तयािः 128
तितििः २०७६।०4।27 गिे
छलफलको एजेण्डा

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os ;DaGwdf 5nkmn .
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तिणिय

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]] ljw]osdf bkmfjf/ 5nkmn ug]{
cfhsf] sfo{;"lr adf]lhd /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] a}7s ;ldlt ;efklt dfggLo >L
zzL >]i7Ho"sf] ;efkltTjdf a:of] . a}7sdf u[x dGqfnosf dfggLo u[xdGqL, u[x ;lrj, ;x;lrj /
sfg'g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;x;lrj Pj+ pk;lrjsf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .
;ldltsf] cfhsf] a}7sdf /fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]]
ljw]ossf] bkmf #) b]lv b]xfo adf]lhd ldnfpg] u/L lg0f{o eof]M–
!= ljw]ossf] bkmf #) sf] pkbkmf -!_ df s]Gb|Lo ljB'tLo tYof+s e08f/sf] Joj:yf /fvL efiff
ldnfpg], pkbkmf -#_ df /x]sf] l/se/L zAbsf] cy{ k'gnf{e gn]vL k"g{k"lt{ nufot pko'{Qm efiff
/fvL k'g{n]vg ug]{,
@= ljw]ossf] bkmf #! sf ljifoj:t'x?df bf]xf]/f]kgf gx'g]u/L k|fljlws ?kdf ;RofP/ ldnfpg] /
pkbkmf -@_ !^ sf] ;§f !* /fVg], afFsL ;a} pkbkmfx?nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ g}] :jLsf/
ug]{,
#= ljw]ossf] bkmf #@ nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ g}] :jLsf/ ug]{,
$= ljw]oosf] bkmf ## df /x]sf] ljj/0f cWofjlws ug]{ ljifonfO{ :ki6 kf/L k'g{n]vg ug]{,
%= ljw]ossf] bkmf #$ sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf #%Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf #$Æ eGg]
zAbx? /fVg],
^= ljw]ossf] bkmf #% sf] pkbkmf -!_ nfO{ k|:tfljt Joj:yf cg';f/ :jLsf/ ug]{, pkbkmf -@_ df
/x]sf] Jofj;flos ;+:yf zAb x6fO{ ;/sf/L lgsfo / ;/sf/sf] k"0f{ :jfldTjdf /x]sf ;+:yfnfO{
tYof+s tyf ljj/0f pkof]u ug{ lbg] egL efiff ldnfP/ n]Vg], pkbkmf -#_ df /x]sf] ## sf] ;§f
#$ /fVg], pkbkmf -$_ nfO{ x6fpg],
&= ljw]ossf] bkmf #& df /x]sf] -!_ eGg] c+s lemSg],
*= ljw]ossf] bkmf #* sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ df /x]sf] æsfof{noÆ eGg] zAb kl5 æ-;DalGwt
dxfzfvf x]g]{_Æ eGg] zAbx? yKg], v08 -ª_, -r_, -5_ / -h_ df /x]sf] ædGqfnoÆ eGg] zAb kl5
æ-;DalGwt dxfzfvf x]g]{_Æ eGg] zAbx? yKg] ।
बैठक सङ्तयािः 129
तितििः २०७६।०4।28 गिे
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छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक सम्बन्ििा
छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 130
तितििः २०७६।०4।29 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको

र्विेयक सम्बन्ििा

छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 131
तितििः २०७६।०4।29 गिे
छलफलको एजेण्डा

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]ossf] k|ltj]bgdfly 5nkmn .
तिणिय

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]ossf] k|ltj]bgdfly 5nkmn ug]{
/ jf9L, 8'jfg ;DaGwL :ynut lg/LIf0fsf] k|ltj]bg tof/L sfo{bnsf] k|ltj]bg ;ldlt ;dIf k]z ug]{
cfhsf] sfo{;"lr adf]lhd /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] a}7s ;ldlt ;efklt dfggLo >L
zzL >]i7Ho"sf] ;efkltTjdf a:of] .
/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]ossf] k|ltj]bgdfly 5nkmn ug{
af]nfOPsf] cfhsf] a}7sdf u[x dGqfnosf dfggLo u[xdGqL, u[x ;lrj, u[x dGqfnosf ;x;lrj /
sfg'g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;x;lrj Pj+ pk;lrjsf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .
a}7sdf /fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os ;DaGwL b]xfo
adf]lhd k|ltj]bg kfl/t eO{ k|ltlglw ;efsf] cfufdL a}7sdf k]z ug]{ lg0f{o eof] .
बैठक सङ्तयािः 132
तितििः २०७६।०5।10 गिे
छलफलको एजेण्डा

1. सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
प्रतिवेदि सम्बन्ििा छलफल ।

2. िागररकिा र्विेयक सम्बन्िी ुपसतितिको प्रतिवेदि पेश ।
बैठक सङ्तयािः 133
तितििः २०७६।०5।17 गिे
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र्विेयकको

छलफलको एजेण्डा
िागररकिा र्विेयक सम्बन्िी ुपसतितिले पेश गरे को प्रतिवेदिका सम्बन्ििा छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 134
तितििः २०७६।०5।19 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा
प्रतिवेदििातथ छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 135
तितििः २०७६।०5।20 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा
प्रतिवेदििातथ छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 136
तितििः २०७६।०5।23 गिे

छलफलको एजेण्डा
िागररकिा र्विेयक सम्बन्िी ुपसतितिले पेश गरे को प्रतिवेदिका सम्बन्ििा छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 137
तितििः २०७६।०5।25 गिे
छलफलको एजेण्डा
िागररकिा र्विेयक सम्बन्िी ुपसतितिले पेश गरे को प्रतिवेदिका सम्बन्ििा छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 138
तितििः २०७६।०5।26 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल िागररकिा ऐि, २०६३ लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयकको सम्बन्ििा छलफल ।
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बैठक सङ्तयािः 139
तितििः २०७६।०5।27 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल िागररकिा ऐि, २०६३ लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयकको सम्बन्ििा छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 140
तितििः २०७६।०5।28 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल िागररकिा ऐि, २०६३ लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा प्रतिवेदि सम्बन्ििा छलफल
बैठक सङ्तयािः 141
तितििः २०७६।०5।29 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा
प्रतिवेदििातथ छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 142
तितििः २०७६।०5।30 गिे

छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा
प्रतिवेदििातथ छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 143
तितििः २०७६।०6।02 गिे
छलफलको एजेण्डा
तिति २०७६ िं तसर १४ गिे हुिे ुपतिवािििको ियारी र सो तिवाििििा र्वदे शिा रहेका िेपाली
िागररकहरूलाई ििदाििा सहभागी गराुिे सम्बन्ििा तिवाििि आयोगसँग छलफल ।
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तिणिय
आजको बैठकिा तिति २०७६ िं तसर १४ गिे हुिे ुपतिवािििको ियारी र र्वदे शिा रहेका िेपाली
िागररकहरूलाई ििदाििा सहभागी गराुिे सम्बन्ििा तिवाििि आयोगका पदातिकारीसँग छलफल भयो र
दे हायका र्वषयहरूिा तिवाििि आयोगको ध्यािकषिण गराुिे तिणिय भयो:1. तिति २०७६ िं तसर १४ गिे हुिे ुपतिवािििलाई स्विन््र, ति्पक्ष, शाचन्िपूणि र तििव्ययी बिाुिुका
साथै ििदाि प्रर्ियािा अतिकिि ििदािाहरूलाई सहभागी गराुि आवश्यक कायिहरू गिि ध्यािकषिण
गराुिे,
2. 2075 पुष 4 गिेको बैठकबाट र्वतभन्न कारणले ररक्त रहेका पदहरूिा तिवाििि गिे सम्बन्ििा
आवश्यक कािूिी िथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूिा सुिार गरी यथाचशघ्र तिवाििि गराुि ददएको तिदे शि
कायािन्वयि गिि पुि: ध्यािकषिण गराुिे ।
बैठक सङ्तयािः 144
तितििः २०७६।०6।06 गिे
छलफलको एजेण्डा
दशैँ , तिहार, िेपाल सं वि्, छठ लगायिका िाडपविको सियिा शाचन्ि सुरक्षा कायि गिि र सम्भार्वि
अपरातिक कृयाकलापहरूको तियन््रणका लातग गररएका ियारीका सम्बन्ििा गृह िन््रालयसँग छलफल ।
तिणिय
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको आजको बैठक सतितिका िाितिय सभापिी शचश श्रे ष्ठको अध्यक्षिािा
बस्यो । आजको बैठकबाट िेपाल सरकार गृह िन््रालयलाई दे हाय अिुसारको तिदे शि ददिे तिणिय भयो:-

1. िचजर्कदै गरे को र्वजया दशिी, न्हुदँ, शुभ ददपावली, छठ लगायिका रार्िय पविहरुिा घट्ि सक्िे
सम्भार्वि

अपरातिक घट्िाहरुका सम्वन्ििा आवश्यक पूव ि ियारी गरी सियिै सजगिा अपिाई

दे शैभरी शाचन्ि सुव्यवस्था कायि गिे ।
ु हरुबाट िेपाल फकििे गरे को साथै
2. दशैको सियिा ठु लो सं तयािा िेपालीहरु भारि लगायि अन्य िुलक
िेपाल तभ्रै सिेि ठु लो सतयािा िागररकहरु आवि जावि गिे गरे का छि । यसरी िागररकहरु आवि
जावि गदाि िेपालको तसिा क्षे्र लगायि अन्य र्वतभन्न स्थाििा लुटपाटका घटिाहरु घटिे गरे कोले सो
क्षे्र लगायिका स्थािहरुिा िोरी, िस्करी र लुटपाटका घटिाहरु हुि िददि आवश्यक व्यवस्था गिे ।
3. िाडबाडको सियिा सविसािारण िागररकहरुले प्रयोग गिे लािो दुरीका सवारी साििहरुलाई सहज र
व्यवचस्थि िवरले सञ्चालि गिि, सवारी भाडा दरलाई सरकारी िापदण्ड अिुरुप िा्र तलिे व्यवस्था गिि र
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यािायािका साििहरुको अत्यातिक िहलपहलसँगै दुघट
ि िा सिेि बढिे गरे कोल सम्भार्वि सवारी दुघट
ि िा
न्युतिकरण गििका लागी आवश्यक व्यवस्था तिलाुिे ।
4. िाडबाडको सियिा ुपत्यकाबाट ठु लो सं तयािा िातिसहरु बार्हररए पश्चाि िोरीका घटिाहरु बढिे
गरे को कारण ुपत्यका लगायि अन्य क्षे्रिा सिेि िोरी र लुटपाटका घटिा तियन््रण गिि र्वषेश
सुरक्षा व्यवस्था कायि गिे ।
5. िाडबाडिा सियिा अत्यातिक ुपयोग हुिे दै तिक ुपभोग्य सािग्रीहरुको पयािप्त आपूतिि गिि र
कालोबजारी तियन््रण गरी आि िागररकले सहज र सुरचक्षि रुपिा िाडपवि ििाुिे वािावरण ियार गिि
आवश्यक सिन्वयात्िक व्यबस्था तिलाुिे ।
6. भारिबाट स्वदे श फकििे िेपाली िागररकहरुले आफ्िो साथिा तलएर आएका पाँि सय, एक हजार र दुई
हजारका भारिीय िोटहरु िेपालिा ििलाईएको हुिाले िागररकहरुले दुिःख गरे र किाएको सम्पचत्त
िलाुि िपाुिे अवस्था छ । िागररकले ज्याला िजदुरी गरे र किाएको सम्पचत्त ुपयोग गिि िपाुँदा
ुतिहरुलाई घरायसी व्यवहार िलाुि र िाडवाड िान्न सिेि सिस्या पिूक
ि ा साथै अन्य कािूिी झिेला
सिेि व्यहािुि पिे भएकोले सम्वचन्िि सरोकारवाला िन््रालयसँग सिेि सियिै आवश्यक सिन्वय गरी
ित्काल सिस्या सिािाि गिि पहल गिे ।
7. आजको बैठकबाट िेपाल सरकार सं घीय िािला िथा सािान्य प्रसाशि िन््रालयललाई दे हाय अिुसारको
ध्यािाकषिण गराुिे तिणिय भयो,–
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको २०७५ िै ्र २९ गिेको बैठकबाट सं घीयिाको ििि र भाविा
अिुरुप प्रशासतिक पुिस
ि ं रििाको कायिलाई र्वतिसम्िि एवं प्रभावकारी बिाुि िेपाल सरकार सं घीय िािला
िथा सािान्य प्रसाशि िन््रालयलाई दे हाय अिुसारको तिदे शि ददएको तथयो:“सं घ अन्िगििका तिकायहरुको सं गठि सं रििा र दरवन्दी सं घीयिाको ििि अिुरुप पुिरावलोकि गिे गरी
किििारी व्यवस्थापि गिे साथै सं गठि सं रििा र दरवन्दी पुिवरालोकि पश्चाि िा्र ियाँ किििारीको िाग
गिि र १५ ददि तभ्र सं गठि सं रििा र दरवन्दी पूिरावलोकिको प्रतिवेदि सतिति सिक्ष पेश गिि तिदे शि
ददिे ।
िेपालको सं र्विािले र्कटाि गरे का बाहेक सं घ अन्िगििका िन््रालयहरुको कायािलयहरु चजल्ला िहिा
स्थापिा िगिे ।”
िर सतितिले तिदे शि ददएको लािो सिय र्वति सक्दा सिेि सतितिलाई ुक्त प्रतिवेदि प्राप्त िभएकोले िेपाल
सरकार सं घीय िािला िथा सािान्य प्रसाशि िन््रालयललाई गचम्भर ध्यािाकषिण गराुदै पुि १५ ददि तभ्र
सो प्रतिवेदि सतिति सिक्ष ुपलव्ि गराुि ले चख पठाुिे तिणिय भयो ।
बैठक सङ्तयािः 145
तितििः २०७६।०7।19 गिे
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छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 146
तितििः २०७६।०7।20 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपालका कारागारहरूको तििािण िथा व्यवस्थापिका सम्बन्ििा छलफल

।

तिणिय
िेपालका कारागारहरूको तििािण िथा व्यवस्थापिका सम्बन्ििा छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा
बस्यो । आजको बैठक सतितिको गणपूरक सं तया िपुगेको हुिाले आजै तबहाि 11:00 बजे अको बैठक
बस्िे गरी स्थतगि गररयो ।
बैठक सङ्तयािः 147
तितििः २०७६।०7।20 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपालका कारागारहरूको तििािण िथा व्यवस्थापिका सम्बन्ििा छलफल

।

तिणिय
िेपालका कारागारहरूको तििािण िथा व्यवस्थापिका सम्बन्ििा छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ्ठको सभापतित्विा बस्यो
। बैठकिा िाििीय गृह िन््रीले िेपालका कारागारहरूको बिििाि अवस्था, कारागार सुिारका लागी भएका
प्रयासहरू लगायिका र्वषयहरूिा सतितिलाइि जािकारी गराुिु भयो, त्यसै गरी िाििीय िहान्यायातिवक्ताले
िहान्यायातिवक्ताको कायािलयबाट िेपाल भरीका कारागारहरूको अिुगिि प्रतिवेदि सतिति सिक्ष प्रस्िुि गिुि
भयो ।
सतितिको आजको बैठकले िेपाल सरकार गृह िन््रालयलाइि सतितिले तिति २०७५ साल बैसाख १७ गिे
ददएको तिदे शि कायािन्वयिको लागी अिुरोि गिे र दे श भरी रहेका कारागारहरू सुिारको लागी सम्वचन्िि
तिकायहरूसं ग सिेि सिन्वय गरी ददघिकातलि योजिा ियार गरी सतिति सिक्ष पेश गिि तिदे शि ददिे ।साथै
दे हाय बिोचजिको कायािराम्भ गिि सुझाव ददिे तिणिय भयो ।
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(क) कारागार सम्बन्िी सुझाव
1. र्हरासि र कारागार कक्षको िििि िथा सुिारको लागी भौतिक पूवाििारका साथै आवश्यक कायिहरू
िुरुन्ि प्रारम्भ गिे .
2. कारागारहरूलाइि सुिार गृहको रुपिा तबकास गिे ुदे श्यले अव बन्ने कारागार भविहरू ियाँ
िापदण्ड अिुसार िा्र तििािण गिे गरी योजिा िथा कायिििहरू िजुि
ि ा गरी कायािन्वयि गिे ।
3. सबै कारागारहरूिा तियतिि रुपिा खािेपािी सरसफाइि, ुजाि िथा इन्िि, आिारभूि स्वास्थ्य
परीक्षण लगायि अन्िरािर्िय अभ्यास सिेिलाई दृर्ष्टगि गरी आवश्यक न्यूििि आिारभूि सुर्विा र
आवश्यकिाहरूको पररपूतिि गिे ।
4.

कैदी

बन्दीहरूलाइि

ुपलव्ि

गराुँदै

आएको

तसिाखिि

सिय

अिुकूल

पररिाजिि

गरी

जीर्वकोपाजििको लागी पुग्िे गरी ुपलब्ि गराुिे, कैदीबन्दीहरूलाई सीपिूलक चशक्षा, िातलि
िाफिि ुत्पादििूलक कायि गिे गरी आवश्यक प्रवन्ि गिे ।
ु ी अपराि सं र्हिाले केही र्वशेष प्रकारका अपराििा आजीवि कारावासको व्यवस्था गरे कोले
5. िुलक
त्यस्िा िुद्दािा आजीवि कैद लागेका र सुरक्षा सं वेदिचशलिा आिारिा छु ट्टै रातिु पिे प्रकृतिका
कैदीहरूलाई रातिका लातग छु ट्टै कारागारको तििािण गिुप
ि िे र सो िभए सम्िका लातग

कारागार

तभ्र र्वशेष कक्षको व्यवस्था गिे ।
6. कैद छु ट सम्बन्िी व्यवस्थािा एकरुपिा कायि गिे र यो व्यवस्थालाइि व्यवचस्थि र पारदचशि
बिाुि कैद छु ट सम्बन्िी कािूििा सियािुकुल पुिरावलोकि गिे ।
7. कैदी बन्दीहरूको प्रजिि अतिकारको सम्िाि गदै ुतिहरूलाइि प्रजिि अतिकारको ुपयोग गिि
पाुिे गरी आवश्यक व्यवस्था तिलाुिे ।
8. कैदीबन्दीहरूका लातग आवश्यक पिे भेटघाट कक्ष, छु ट्टै कारागार (र्वशेष प्रकारका कैदीहरूका
लातग), पाठ्यसािाग्री, ुजुरीपेर्टकाका साथै िर्हला एवं ज्ये्ठ कैदीबन्दीहरूका लातग थप र्वशेष
व्यवस्था गिे प्रवन्ि तिलाुिे, बालसुिार गृहको थप स्थापिा र स्िरोन्ििी गिे ।
9. कारागार तभ्र CCTV ुपकरण जडाि गिुक
ि ा साथै प्रदे शैर्पच्छे १/1 वटा र्वतिर्वज्ञाि प्रयोगशाला
स्थापिा गरी भौतिक प्रिाणको सियिै व्यवस्थापि गिे व्यवस्था तिलाुिे ।
10. खुला कारागारको अविारणालाई सर्ियिाका साथ कायािन्वयि गिि िदारुकिाका साथ
ियारी गिे ।
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आवश्यक

(ख) स्थलगि अिुगिि सम्बन्िी
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिद्वारा आगािी ददििा िेपालिा रहेका केही कारागारहरूको अवस्थाको
बारे िा स्थलगि अिुगिि गिे साथै सतितिको कायिक्ष्र
े तभ्र पिे सं वैिातिक तिकायहरूको काि कारवाहीबारे
सिेि स्थलगि अिुगिि गिे ।

बैठक सङ्तयािः 148
तितििः २०७६।०7।25 गिे
छलफलको एजेण्डा
िेपाल भारि दुई दे शबीि सुल्झि बाँकी सीिा र्ववाद सिािािको तिचम्ि िेपाल सरकारको िीति, कायििि र
योजिा सम्बन्ििा सम्िाििीय प्रिाििन््रीज्यूसँग छलफल ।
तिणिय

/fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] cfhsf] a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo >L zlz >]i7Ho"sf]
;efkltTjdf a:of] . ;ldltsf] cfhsf] a}7saf6 g]kfn ;/sf/nfO{ b]xfo cg';f/sf] ;'emfj tyf
lgb]{zgx? lbg] lg0f{o eof]M–
-!_ ! gf]e]Da/ @)!( df ef/t ;/sf/n] sfnfkfgL, lnk'n]s, lnk'e~Hofª ;d]tnfO{ ;d]6]/ ef/tLo
e"ld egL k|sflzt u/]sf] ef/tsf] /fhg}lts gS;fdf g]kfnL e"ld cltqmd0f x'g'sf ;fy} g]kfnsf]
/fli6«otf ;fj{ef}ldstf / ef}uf]lns cv08tf dfly x:tIf]k ePsf] ;Gbe{df g]kfn ;/sf/
cljrlnt / b[9 /xg], lnlDkofw'/faf6 aUg] sfnLgbLsf] k"j{sf] sfnfkfgL lnk'n]s / lnlDkofw'/f
;Ddsf] e"–efu g]kfns} xf] / dxfsfnL gbLsf] d'xfg lnlDkofw'/f g} xf] eGg] ;/sf/sf] k|i6 Pj+
b[9 c8fg /x]sf]df To;sf] ;/xfgf ub}{ g]kfn ;/sf/nfO{ ;ldlt xflb{s wGojfb 1fkg ub{5 .
g]kfn ;/sf/ ljleGg /fhg}lts bn /fhgLlts Pj+ ;fdflhs ;+3 ;+u7g, gful/s ;dfh, ;~rf/
hut, / cfd g]kfnL hg;d'bfonfO{ Pstfa4 e} /fli6«otfsf] kIfdf b[9tfk"j{s pleg /fHo
Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldlt xflb{s clkn ub{5 .
-@_ lnlDkofw'/f d'xfg ePsf] dxfsfnL gbL k"Jf{sf] e"–efu g]kfnsf] xf] eGg] ef}uf]lns / P]ltxfl;s
tYox?nfO{ :jLsf/ ub}{ pQm If]qdf g]kfnsf] ;fj{ef}d clwsf/ sfod ug{ g]kfn ;/sf/n] tTsfn
pRr:t/Lo /fhg}lts P+j s'6g}lts kxn ug]{ . clxn] cfd g]kfnLx? Pstfa4 e} ef/tLo
cltqmd0fsf] lj/f]w ul//x]sf] a]nf g]kfn ef/taLr /x]sf cGo :yfgsf ;Ldf ljjfbx? ;d]t
:yfoL ?kdf ;dfwfg ug{ tTsfn kxn sbdL lng] .
-#_ g]kfnsf] z}lIfs ;fdu|Lx?df k|of]udf /x]sf] g]kfnsf] gS;fdf ;'wf/ u/L kf7\oqmd lgdf{0f ug'{sf
;fy} xfn;Dd k|rngdf NofOPsf] g]kfnsf] gSzfdf lnlDkofw'/f d'xfg ePsf] sfnL gbL;Ddsf] e"–
efu ;dfj]z u/L gofF gSzf tof/ kfg]{ .
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-$_ sfnfkfgL nufotsf cGo ;Ldf If]qdf g]kfnsf] tkm{af6 ;Ldf ;'/Iff ansf] :yfoL Aof/]s v8f
u/L ;Ldfsf] :yfoL ;''/Iffsf] Joj:yfsf ;fy} ;Ldf lgodg ug]{ .
-%_ b'O{ b]zsf] cfk;L ;DaGwdf Ps csf{sf] ;fj{ef}ldstf, cv08tf / :jfledfgsf] ;Ddfg ub{} ;x–
cl:tTjsf] cfwf/df ;+o'Qm /fi6«;+3sf] a8fkq tyf k~rzLnsf l;4fGt k|lt k|lta4 ePsf /fi6«
g]kfn ef/t b'j}n] tL l;4fGtx?sf] cIf/;M kfngf ug{ k|lta4 /xg' kb{5 .
-^_ s}nfz dfg;/f]j/ tLy{:yn hfg] ofqLsf] ;xh ofqfsf nflu hfg] wfld{s ko{6s Pj+ g]kfnsf]
ltAjt Jofkf/sf nflu bfr'{nfsf] vn+uf b]lv l6°/ e~Hofª;Ddsf] ;8ssf nflu tTsfn} ah]6
ljlgof]hg u/L b'|tultdf sfd ;DkGg ug'{ kb{5 .
&_ g]kfn–ef/tsf aLr ePsf ;lGw ;Demf}tfx?df ;d;fdflos ;'wf/ ub}{ b'O{ b]zaLrsf] ;DjGw gofF
cfofdsf ;fy cuf8L a9fpg / ;lGWf ;Demf}tfx?sf] k'g/fjnf]sgsf] nflu u7g ePsf] k|a'4
JolQmx?sf] ;d'x (Eminent Persons Group) n] tof/ kf/]sf] k|ltj]bg ;DalGwt kIfnfO{
tTsfn a'emfO{ cfd hg;d'bfoaLr ;fj{hlgs u/L sfof{Gjog ug]{ .
-*_ ;ldltaf6 sfnfkfgL, lnk'n]s, lnlDkofw'/fsf ;fy} cGo ljjflbt ;Ldf If]qx?sf] j:t'l:ylt af/]
cWoog, cjnf]sg ug{ cfufdL lbgdf pQm If]qx?sf] :ynut cg'udg ug]{ .
बैठक सङ्तयािः 149
तितििः २०७६।०7।27 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल।
बैठक सङ्तयािः 150
तितििः २०७६।०7।27 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको-गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल।
बैठक सङ्तयािः 151
तितििः २०७६।०7।27 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल।
बैठक सङ्तयािः १52
2076/07/28 गिे
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छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल।
बैठक सङ्तयािः १53
2076/07/28 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल।
बैठक सङ्तयािः १54
2076/07/28 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल।
बैठक सङ्तयािः 155
तितििः २०७६।०8।04 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल।
बैठक सङ्तयािः 156
तितििः २०७६।०8।16 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा
प्रतिवेदि सम्बन्ििा छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 157
तितििः २०७६।०8।17 गिे
छलफलको एजेण्डा

 सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको
िस्यौदा प्रतिवेदि सम्बन्ििा छलफल

बैठक सङ्तयािः 158
तितििः २०७६।०8।19 गिे
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छलफलको एजेण्डा
रार्िय पुितििािण प्रातिकरणद्वारा हालसम्ि सम्पाददि कायिहरूको प्रगतिका सम्बन्ििा रार्िय पुितििािण
प्रातिकरण र प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषद् कायािलयसँग छलफल ।
तिणिय
सतितिको आजको बैठकिा रार्िय पुितििािण प्रातिकरणद्वारा हालसम्ि सम्पाददि कायिहरूको प्रगतिका
ँ छलफल हुँदा आगािी
सम्बन्ििा रार्िय पुितििािण प्रातिकरण र प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषद् कायािलयसग
सि् 2020 सेप्टे म्बर 7 (र्व.सं . 2077 साल भाि 22) सम्ििा ऐतिहातसक िरोहर िरहरा र र्व.सं .
2077 सालको छठ पवि ििाुि सर्किे गरी रािीपोखरीको पुितििािण सम्पन्न गिे प्रतिबद्विा रार्िय
पुितििािण प्रातिकरणका प्रिुख कायिकारी अतिकृिद्वारा व्यक्त भयो । छलफल पश्चाि् दे हाय बिोचजिका
तिणिय भयो ।
(1) भूकम्पबाट बढी क्षति भएका ुपत्यका तभ्रका िरहरा, रािीपोखरी िथा ुपत्यका बार्हर गोरखाको
लाप्राक र बारपाकिा भएको तििािण सम्बन्िी कायिको सतितिबाट ित्काल स्थलगि अिुगिि गिे तिणिय
भयो।
(2) अवको ददििा कोही पति िागररकले वषाि र जाडोयाििा भूकम्पले चिरा चिरा परे को घर र पालिुति
बसी थप पीडाको अिुभतू ि गिुि िपिे गरी अर्वलम्ब पुितििािणको कायि सम्पन्न गिि, भौतिक पूवाििारको
पुि: तििािण र ियाँ तििािण कायिको लातग जोचखियुक्त स्थािबाट वस्िी स्थािान्िरण गरी एकीकृि वस्िी
र्वकासको अविारणा सर्हि अगातड बढ्ि र भूकम्पबाट क्षति भएका साँस्कृतिक, ऐतिहातसक िथा
पुरािाचत्वक सम्पदाहरूको तििािण कायि यथाचशघ्र सम्पन्न गिि रार्िय पुितििािण प्रातिकरणलाई तिदे शि
ददिे ।
बैठक सङ्तयािः 159
तितििः २०७६।०8।23 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा
प्रतिवेदि सम्बन्ििा छलफल .
बैठक सङ्तयािः 160
तितििः २०७६।०8।26 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ सं शोििकिाि
िाििीयज्यूहरूसँग छलफल .
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तिणिय
ँ ा दे हाय
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ छलफल हुद
बिोचजिको तिणिय भयो:1. र्विेयकको दफा २ िा रहेको खण्ड (ट) लाई हटाई अन्य खण्डहरूलाई स्वीकार गिे,
2. र्विेयकको दफा ३ िा रहेको ुपदफा (१) र (२) लाई स्वीकार गिुक
ि ो साथै ुपदफा (3) र
(4) लाई पतछ छलफल गरी टु ङ्गोिा पुर्याुिे,
3. र्विेयकको दफा ६ िा "सं र्विािको" भन्ने शब्दको सट्टा "िेपालको सं र्विािको" भन्ने शब्दहरू
राखी र्विेयकको दफा 4 दे चख ९ सम्ि स्वीकार गिे ।
बैठक सङ्तयािः 161
तितििः २०७६।०9।02 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ दफावार छलफल ।
तिणिय
ँ ा दे हाय
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ छलफल हुद
बिोचजि तिणिय भयो:1. र्विेयकको दफा 10 दे चख दफा 12 लाई स्वीकार गिे,
2. र्विेयकको दफा 1३ लाई दफा 15 सँग सिावेशी सिािुपातिक हुिे गरी तिलाुिे,
3. र्विेयकको दफा 14 र 15 लाई स्वीकार गिे,
4. र्विेयकको दफा १६ लाई दफा 13 र 15 सँग तिलाुिे,
5. र्विेयकको 17 ुपदफा (१) िा रहेको "परीक्षा सञ्िालि हुि ु अगावै" भन्ने शब्दहरूको सट्टा

"अचन्िि

ितिजा प्रकाशि हुि ु अचघ जुिसुकै बखि" भन्ने शब्दहरू रातिे िथा ुपदफा (२) िा रहेको दरखास्ि
अस्वीकृि भएको कारण व्यचक्तलाई पति जािकारी ुपलब्ि गराुिे व्यवस्था गरी भाषा तिलाुिे,
6. र्विेयकको दफा 18 दे चख दफा 25 सम्ि स्वीकार गिे ।
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बैठक सङ्तयािः 162
तितििः २०७६।०9।03 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ दफावार छलफल .
तिणिय
ँ ा दे हाय
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ छलफल हुद
बिोचजि तिणिय भयो:1. र्विेयकको दफा 26 र दफा 27 लाई स्वीकार गिे,
2. र्विेयकको दफा 28 को ुपदफा (१) पतछ दे हायको ुपदफा (२) थपी ुपदफािि तिलाुिे,
"(२) ुपदफा (१) बिोचजि ितिजा प्रकाशि गदाि पर्हला खुला िफिको परीक्षाफल प्रकाचशि गरे र िा्र
सिावेशी िफिको परीक्षाफल प्रकाचशि गिे ।"
3. र्विेयकको दफा 29 लाई थप छलफल गरी टु ङ्गोिा पुर्याुिे,
4. र्विेयकको दफा 30 को ुपदफा (2) िा किििारी ुपलब्ि हुि िसकेिा भन्ने शब्दहरू थप्िे िथा
"कुिै" भन्ने शब्दको सट्टा "ुपयुक्त" भन्ने शब्द राखी भाषा तिलाई दफािि तिलाुिे,
5. दफा 31 दे चख दफा 33 सम्ि स्वीकार गिे,
6. र्विेयकको 34 लाई कािूि िन््रालयले तिलाए पश्िाि् टुङ्गो लगाुिे,
7. र्विेयकको दफा 35 लाई तिलाुिे,
8. र्विेयकको दफा ३६ को ुपदफा (१) िा रहेको "आयोगले दे हायका र्वषयिा अिुगिि िथा तिरीक्षण
गिेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "आयोगले वार्षिक कायियोजिा बिाई अिुगिि िथा तिरीक्षण गिेछ" भन्ने
शब्दहरू राख्ने,
9.

र्विेयकको दफा 37 लाई स्वीकार गिे ।

बैठक सङ्तयािः 163
तितििः २०७६।०9।04 गिे
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छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ दफावार छलफल ।
तिणिय
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ छलफल हुँदा दे हाय
बिोचजिको तिणिय भयोिः–
१. र्विेयकको दफा ३८ लाई स्वीकार गिे,
२. र्विेयकको दफा ३९ लाई िि तिलाएर पूिल
ि े खि गिे,
३. र्विेयकको दफा ४० लाई अपरािको प्रकृति अिुसार कसुर र सजाय तिलाुिे,
ु ी फौजदारी कायिर्वति (सं र्हिा) ऐि, २०७४" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
४. र्विेयकको दफा ४१ िा "िुलक
ु ी फौजदारी कायिर्वति सं र्हिा, २०७४" भन्ने शब्दहरू राखी भाषा तिलाुिे,
"िुलक
५. ४२ दे चख ४६ सम्िलाई स्वीकार गिे ।
बैठक सङ्तयािः 164
तितििः २०७६।०9।07 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ दफावार छलफल .
तिणिय
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकिातथ दफावार छलफल
हुँदा दे हाय बिोचजि तिणिय भयोिः–
१. र्विेयकको दफा ४७ लाई लोक सेवा आयोगको कािलाई वािा िपुर्याुिे गरी भाषा तिलाुिे,
२. र्विेयकको दफा ४८ लाई सं घीय तिजाििी सेवा र्विेयकको प्रस्िार्वि प्रतिवेदि िस्यौदािा ुल्लेख
गररएको पदपूतिि सम्बन्िी व्यवस्था अिुसार तिलाुिे,
३. र्विेयकको दफा ४९ िा आयोगले परराि िन््रालय िाफिि् रार्िय िथा अन्िरार्िय सं स्थासँग सिन्वय र
सहयोग अतभवृर्द्ध गिे व्यवस्था राखी तिलाुिे,
४. र्विेयकको दफा ५० दे चख ५२ सम्िलाई स्वीकार गिे,

43

५. र्विेयकको दफा ५३ को ुपदफा (२) िा बढीिा ६० ददितभ्र भिी तिचश्िि सियाविी िोकी
तिलाुिे,
६. र्विेयकको दफा ५४ दे चख ५७ सम्ि स्वीकार गिे,
७. र्विेयकको दफा ५८ को सट्टा दे हायको दफा ५८ राख्ने,–
"अिुसन्िाि र प्रबद्वि िात्िक कायि गिि सक्िेिः आयोगले सम्पादि गिे कायिलाई सक्षि र प्रभावकारी बिाुि
सिय सियिा अिुसन्िाि र प्रबद्वि िात्िक कायिहरू गिि सक्िेछ ।"
८. र्विेयकको दफा ५९ दे चख ६२ सम्िलाई स्वीकार गिे ।
बैठक सङ्तयािः 165
तितििः २०७६।०9।08 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको टुङ्गोिा
पुग्ि बाँकी र्वषयहरूिातथ छलफल .
बैठक सङ्तयािः 166
तितििः २०७६।०9।09 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको टुङ्गोिा
पुग्ि बाँकी र्वषयहरूिातथ छलफल .
बैठक सङ्तयािः 167
तितििः २०७६।०9।13 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा प्रतिवेदििातथ
छलफल .
तिणिय
लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयकको िस्यौदा प्रतिवेदििातथ
ँ ा दे हाय बिोचजि तिणिय सर्हि ुक्त िस्यौदा प्रतिवेदि पाररि भयो:छलफल हुद
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1. र्विेयकको दफा 3 को ुपदफा (४) िा भएको व्यवस्थािा आवश्यक पररिाजिि सर्हि ुपयुक्त र्वकल्प
भएिा सोही बिोचजि सं शोिि गरी तिलाुिे अन्यथा प्रस्िार्वि ुपदफा (४) लाई िै स्वीकार गिे,
2. र्विेयकको िस्यौदा प्रतिवेदििा ुल्ले चखि दफा 15 लगायि ठाुँ ठाुँिा रहेका खुला, अन्िर सेवा,
बढु वा लगायिका र्वषयको सट्टा कािूििा ुल्लेख भए बिोचजिका पदपूतििका व्यवस्था अिुसार भाषा
तिलाुिे,
3. िस्यौदा प्रतिवेदिको दफा 15 को ुपदफा (२) िा सिािुपातिक शब्द थप गरी भाषा तिलाुिे,
4. र्विेयकको दफा १७ िा थर्पएको ुपदफा (२) िा जुिसुकै वखि रद्द हुिे, सूििा ददिे, दावी गिे र
सदर वदर गिे गरी भाषा तिलाुिे,
5. र्विेयकको दफा २८ िा ुपदफा (१) पतछ िस्यौदा प्रतिवेदििा प्रस्िार्वि थप ुपदफा (२) िा रहेको
"गिुप
ि छि" भन्ने शब्दको सट्टा "गिुप
ि िेछ" भन्ने शब्द राखी भाषा तिलाुिे,
6. र्विेयकको दफा 29 लाई भाषा तिलाुिे,
7. र्विेयकको दफा 34 को थप गररएको ुपदफा (३) िा 30 ददितभ्र भन्ने सियावति राखी तिलाुिे,
8. र्विेयकको दफा 40 िथा प्रतिवेदििा ुल्लेख भएको दफा 40 को ुपदफा (१) को खण्ड (ख) िा
रहेको परीक्षाको गोपतियिा भं ग गिे र्वषयलाई छु ट्टै खण्डिा लेखी भाषा तिलाुिे िथा प्रतिवेदिको दफा
४० को ुपदफा (४) िा रहेको "हुिसक्िेछ" भन्ने शब्दको सट्टा "हुिेछ" भन्ने शब्द रातिे ।
सतितिबाट ियार िस्यौदा प्रतिवेदिलाई अिुसूिी-4 िा ुल्लेख गररएको छ ।
बैठक सङ्तयािः 168
तितििः २०७६।०9।14 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको टुङ्गोिा
पुग्ि बाँकी र्वषयहरूिातथ छलफल ।

बैठक सङ्तयािः 169
तितििः २०७६।०9।15 गिे
छलफलको एजेण्डा
लोक सेवा आयोगको काि कारवाही र प्रगतिबारे लोक सेवा आयोगिा स्थलगि अिुगिि गिे ।
तिणिय
सतितिबाट स्थलगि अिुगििको कायि सम्पन्ि भयो ।
बैठक सङ्तयािः 170
तितििः २०७६।०9।20 गिे
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छलफलको एजेण्डा
अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोगको काि कारवाही र प्रगतिबारे अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि
आयोगिा स्थलगि अिुगिि ।
तिणिय
सतितिबाट स्थलगि अिुगििको कायि सम्पन्ि भयो ।

बैठक सङ्तयािः 171
तितििः २०७६।०9।23 गिे
छलफलको एजेण्डा
सुशासि सम्बन्िी र्वषयिा छलफल ।
तिणिय
सुशासि सम्बन्िी र्वषयिा छलफल गिे सतितिको आजको बैठकको कायिसूचि बिोचजि सतितिका िाििीय
सदस्यज्यूहरूले सुशासि सम्बन्िी कायिििका सम्बन्ििा आ-आफ्िो िारणा राख्नु भए पश्चाि् दे हाय
बिोचजिको तिणिय भयोिः
(१) सतितिले सुशासि सम्बन्िी र्वषयका तिम्ि र्वज्ञहरूसँग बसी सुशासि सम्बन्िी हालसम्ि प्राप्ि गरे को
अिुभव र सुझावहरू सर्हिको भावी कायियोजिा सम्बन्िी र्वषयिा अन्िरर्िया गिे ,
र्वज्ञहरू:
(क) श्री सुयि
ि ाथ ुपाध्याय -पूव ि प्रिुख आयुक्त, अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोग,
(ख) श्री काशीराज दाहाल - अध्यक्ष, प्रशासकीय अदालि,
(ग) श्री खेिराज रे ग्िी - अध्यक्ष, िान्सपरे न्सी इन्टरिेशिल िेपाल
(२) सतितिले आगािी ददििा िन््रालयगि रुपिा सुशासिका र्वषयहरूको सुक्ष्ि अध्ययि गिि िाििीय
सदस्यहरूको सािो अध्ययि सिूह बिाई कायि थालिी गिे ।
बैठक सङ्तयािः 172
तितििः २०७६।०9।24 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा िेपाल
स्वास्थ्य सेवाको पदपूतिि लगायि स्वास्थ्यसँग सम्बचन्िि र्वषयिातथ छलफल .
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बैठक सङ्तयािः 173
तितििः २०७६।10।02 गिे
छलफलको एजेण्डा
सुशासि सम्बन्िी र्वषयिा छलफल .
तिणिय
सुशासि सम्बन्िी र्वषयिा र्वज्ञहरूसँग छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि सतितिको बैठकिा अचतियार
दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोगका पूव ि प्रिुख आयुक्त एवं िेपाल सरकारका पूव ि सचिव श्री सूयि
ि ाथ
ुपाध्यायज्यू, ुच्िस्िरीय प्रशासि सुिार कायािन्वयि िथा अिुगिि सतितिका अध्यक्ष, प्रशासि एवं कािूिर्वद्
श्री काशीराज दाहालज्यू, रार्िय सूििा आयोगका तिविििाि प्रिुख सूििा आयुक्त एवं िेपाल सरकारका पूव ि
सचिव श्री कृ्णहरी बास्कोटाज्यूको सहभातगिा रहेको तथयो । बैठकिा र्वज्ञहरूले सुशासिका र्वषयवस्िुहरू
र सतितिले आगािी ददििा खेल्ि सक्िे भूतिकाका सम्बन्ििा आ-आफ्िा सुझावहरू प्रस्िुि गिुभ
ि एको तथयो।

बैठक सङ्तयािः 174
तितििः २०७६।10।12 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकिा छलफल।

बैठक सङ्तयािः 175
तितििः २०७६।10।13 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको टु ङ्गोिा
पुग्ि बाँकी तबषयहरूिातथ छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 176
तितििः २०७६।11।01 गिे
छलफलको एजेण्डा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूलाई टुं गोिा पुर्याुि गदठि गुिासो एवं
ु ाइ कायिदलको प्रतिवेदििातथ छलफल ।
ुजुरी सुिव

47

तिणिय
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूलाई टुं गोिा पुर्याुि गदठि गुिासो एवं
ु ाइ कायिदलको प्रतिवेदििातथ छलफल गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा
ुजुरी सुिव
सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । कायिदलले
तिति २०७६ पौष 29 गिे सम्ि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूको फर्छ्यौटको लातग आफ्िो राय एवं
सुझाव सर्हिको प्रतिवेदि पेश गरे को तथयो । बैठकिा सतितिका अतिकांश िाििीय सदस्यज्यू हरूले
सतितिले ददएको तिदे शिहरू कायािन्वयि गराुि ठोस रणिीति बिाएर दृढ अठोट सर्हि अगातड बढ्िुपिे
िारणा व्यक्त गिुभ
ि यो । कायिदलको प्रतिवेदििातथ तिति 2076 फागुि २ गिे

र्वहाि ११:०० बजे बस्िे

बैठकिा पुि: छलफल गिे गरी बैठक स्थतगि गररयो ।
बैठक सङ्तयािः 177
तितििः २०७६।11।02 गिे
छलफलको एजेण्डा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूलाई टुं गोिा पुर्याुि गदठि गुिासो एवं
ु ाइ कायिदलको प्रतिवेदििातथ छलफल ।
ुजुरी सुिव
तिणिय
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूलाई टुं गोिा पुर्याुि गदठि गुिासो एवं
ु ाइ कायिदलको प्रतिवेदििातथ छलफल गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा
ुजुरी सुिव
सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । आजको
ँ ा दे हाय बिोचजिको तिणिय भयो:बैठकिा कायिदलको प्रतिवेदििातथ छलफल हुद
1. सतितििा बोिाथिको रुपिा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूको काि कारवाही िथा कायािन्वयिको सम्बन्ििा
सम्बचन्िि तिकायबाट कायि प्रगतिको जािकारी िाग गिे िथा त्यसको प्रभावकारी कायािन्वयि गिि
आवश्यकिा अिुसार तिदे शि ददिे,
2. "सै तिक र्वर्वि सेवा तियिावली, 2074" ले िेपाली सेिाका किििारीको वृचत्त र्वकासिा वािा पुग्ि
गएको

भन्िे

व्यहोराको

ुजुरीका

सन्दभििा

रक्षा

िन््री,

रक्षा

सचिव,

प्रिाि

सेिापति

िथा

सेिाको कािूि हेिे र्वभागीय प्रिुखलाई सतितिको बैठकिा बोलाइ छलफल गिे,
3. िेपाल रे डिसको सम्बन्ििा परे को ुजुरीको सम्बन्ििा गृह िन््री, गृह सचिव, िेपाल प्रहरीका
प्रहरी

िहातिरीक्षक

िथा

सिाज

कल्याण

पररषद

बोलाइ छलफल गिे,
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हेिे

प्रतितितिलाई

सिेि

सतितिको

बैठकिा

4. "िराई ििेश सिृर्द्ध कायििि" िा भएको अतियतिििाको सम्वन्ििा परे को ुजुरी सम्बन्ििा
राच्िय योजिा आयोगका ुपाध्यक्ष िथा सचिवलाई सतितिको बैठकिा बोलाइ छलफल गिे,
5.

श्री

शम्भू

बहादुर

अतियतिििाको

के.सी.

सम्बन्ििा

र

श्री

परे को

पवि
ुजुरीका

कुिार

काकीले

सम्बन्ििा

गृह

गरे को

र्किे

िन््री,

गृह

कायि,
सचिव

भ्र्टािार
िथा

िथा

राच्िय

अिुसन्िाि र्वभागका प्रिुखलाई सतितिको बैठकिा बोलाई छलफल गिे ।

बैठक सङ्तयािः 178
तितििः २०७६।11।06 गिे
छलफलको एजेण्डा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूलाई टु ङ्गोिा पुर्याुि गदठि गुिासो एवं
ु ाइ कायिदलले सतितििा छलफल गिि ुपयुक्त हुिे भिी प्रतिवेदििा सुझाएका र्वषयिातथ
ुजुरी सुिव
छलफल।
तिणिय
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूलाई टुं गोिा पुर्याुि गदठि गुिासो एवं
ु ाइ कायिदलले सतितििा छलफल गिि ुपयुक्त हुिे भिी प्रतिवेदििा सुझाएका र्वषयिातथ छलफल
ुजुरी सुिव
गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री
ँ
शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा सतितिका अतिकांश िाििीय सदस्यज्यूहरूले सतितिसग
सम्बचन्िि िन््रालय िथा तिकायहरूलाई ददएको तिदे शिहरू कायािन्वयि गराुि ठोस रणिीति बिाएर दृढ
अठोट सर्हि अगातड बढ्िुपिे िारणा व्यक्त गिुभ
ि यो । आजको बैठकिा सतितिको गणपूरक सं तया िपुगेको
हुिाले ुक्त र्वषयिा अको बैठकिा पुि: छलफल गिे गरी बैठक स्थतगि गररयो ।
बैठक सङ्तयािः 179
तितििः २०७६।11।08 गिे
छलफलको एजेण्डा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरू िध्ये िेपाल रे डिस सम्बन्िी ुजुरीिातथ
छलफल .
तिणिय
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरू िध्ये िेपाल रे डिस सम्बन्िी ुजुरीिातथ
छलफल गिि सतितिको आजको बैठक सतिति सभापति िा. श्री शशी श्रे ष्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो ।
बैठकिा गृह िन््रालयका गृह िन््रीज्यू, गृह सचिव र सहसचिव िथा काठिाडौं चजल्लाको प्रिुख चजल्ला
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अतिकारी र राच्िय अिुसन्िाि र्वभाग (िेपाल प्रहरी) का तड. आइ. जी. सिेिको सहभातगिा रहेको तथयो ।
आजको बैठकिा दे हाय बिोचजिको तिणिय भयो:अन्िरािच्िय रे डिस सं स्था िािविा, ति्पक्षिा, िटस्थिा, स्वातिििा, स्वयि् सेवा, एकिा र र्वश्वव्यापकिाको
ु िा
तसद्धान्िलाई आत्िसाि गरी सञ्िालि गिे ुदे श्यले र्वश्वभर सञ्िालि भइरहेको छ ।िेरै जसो िुलक
ु को रे डिस कािूि बिोचजि ुक्त सं स्था सञ्िालि भइरहेको पाइन्छ ।िेपालको सन्दभििा
सम्वचन्िि िुलक
"िेपाल रे डिस सोसाइटी" संस्था दिाि ऐि, २०३४ बिोचजि दिाि भई चजल्ला प्रशासि कायािलय काठिाडौको
दिाि िम्बर 1/021 कायि रहेको पाइएको छ ।िर तबगिका घटिाििहरूलाई हेदाि ुक्त सं स्थालाई
सञ्िालि, तियिि र तिदे शि गिे कािूिको अभाव रहेको पाइयो। जसका कारण सं स्थाले सरकारी
तिकायहरूले ददएको तिदे शि सिेि वेवास्िा गिे गरे को दे चखएको हुँदा िीतिगि रुपिा िै सम्बोिि गिे
व्यवस्था तिलाुिु पिे दे चखएको छ ।
यस सतितििा प्राप्ि ुजुरीिा ुक्त सं स्थािा कायिरि पदातिकारीहरूले वैदेचशक आतथिक सहयोगको
अतियतिििा र दुरुपयोग गरे को, जग्गा खररद र ब्लड बैंकको भवि तििािणिा भ्रष्टािार गरे को, किििारी
तियुचक्त, सरुवा, बढु वािा िािाबाद, कृपाबाद, तसचण्डकेट खडा गरे को आदद र्वषय ुल्लेख गररएको छ ।
ुपरोक्त ुजुरीिा सिावेश भएका र्वषयहरू ुपर अर्वलम्व आवश्यक अध्ययि, अिुसन्िाि र छािर्वि सर्हि
ु
तियिािुसार कारबाही गिु,ि गराुिुका साथै हाल िुलक
सं घीय सं रििािा गइसकेको पररवतििि सन्दभििा
िेपाल रे डिस सोसाइटीको सं घीय सं रििा बिोचजि गठि, सञ्िालि, तियिि र तिदे शिका लातग सो
सम्बन्िी अन्िराच्िय िूल्य र िान्यिालाई सिेि ध्याििा राखी सं घीय लोकिाचन््रक गणिन््रको भाविा
अिुरुप कािूि तििािण गिे व्यवस्था सिेि गरी गराइ सतितििा जािकारी गराुि गृह िन््रालयलाई तिदे शि
ददिे ।
बैठक सङ्तयािः 180
तितििः २०७६।11।21 गिे
छलफलको एजेण्डा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि िराईििेश सिृर्द्ध कायििि सम्बन्िी ुजुरीिातथ- छलफल .
तिणिय
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि िराई-ििेश सिृर्द्ध कायििि सम्बन्िी ुजुरीिातथ छलफल गिे
आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी
श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालयका िाििीय
िन््रीज्यू, राच्िय योजिा आयोगका िाििीय ुपाध्यक्षज्यू एवं िेपाल सरकारका किििारीहरूको सहभातगिा
रहेको तथयो । आजको बैठकिा िराई ििेश सिृर्द्ध कायिििसँग सम्बचन्िि सं घीय िातिला िथा सािान्य
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प्रशासि िन््रालय, राच्िय योजिा आयोग लगायि अन्य सम्बचन्िि िन््रालय/तिकायहरूलाई दे हाय
बिोचजिको र्वषयिा ध्यािाकषिण गिे/गराुिे तिणिय भयो:1. िराई-ििेश सिृर्द्ध कायििि छिौटको िापदण्डलाई वस्िुगि, वैज्ञातिक र न्यायसङ्गि बिाई स्थािीय
र जिप्रतितितिहरूको सहभातगिािा छलफल गरी कायिर्वतििा ्रुटी एवं

किजोरी

दे चखएिा

सो

लाई सच्याई न्यायोचिि ढङ्गले र्विरण गिे,
2.

"सिृद्ध िेपाल सुखी िेपाली" को राच्िय आकाङ्क्षालाई पररपूतिि गिि योजिाको िाग, छिौट एवं
कायािन्वयि गदाि िदोहोर्याई स्थािीय आवश्यकिा, ुत्पादिशीलिा र प्राथतिकिाका आिारिा ध्याि
ददई प्रभावकारी अिुगिि सं यन््र िाफिि् ि ुहावट र अतियतिििाको सियिै तियन््रण गिि र्ियाचशल
रहिे ।

बैठक सङ्तयािः 181
तितििः २०७६।11।22 गिे
छलफलको एजेण्डा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरू िध्ये िेपाली सेिा सम्बन्िी ुजुरीिातथ
छलफल .
तिणिय
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरूिध्ये िेपाली सेिा सम्बन्िी ुजुरीिातथ
छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति
िाििीय श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा रक्षा सचिव, िेपाली सेिाका रथी लगायि
किििारीहरूको सहभातगिा रहेको तथयो । आजको बैठकिा िाििीय रक्षा िन््रीज्यू र प्रिाि सेिापति
अिुपचस्थि रहेको हुँदा िाििीय रक्षा िन््रीज्यू र प्रिाि सेिापतिज्यूको ुपचस्थतििा अको बैठक बस्िे गरी
बैठक स्थतगि गररयो ।
बैठक सङ्तयािः 182
तितििः २०७६।12।2 गिे
छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको टुं गोिा
पुर्याुि बाँकी र्वषयहरूिातथ छलफल।
बैठक सङ्तयािः 183
तितििः २०७६।12।5 गिे
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छलफलको एजेण्डा
सङ्घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाका शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयकको टुं गोिा
पुर्याुि बाँकी र्वषयहरूिातथ छलफल।
बैठक सङ्तयािः 184
तितििः २०७६।12।6 गिे
छलफलको एजेण्डा
सं घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीिको अन्िरसम्बन्ि व्यवचस्थि गिे सम्वन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
सम्बन्ििा छलफल ।
बैठक सङ्तयािः 185
तितििः २०७7।01।28 गिे
छलफलको एजेण्डा
भारिद्वारा तलपुलेक क्षे्रिा तितििि सडकका सम्बन्ििा छलफल ।
तिणिय
भारिद्वारा तलपुलेक क्षे्रिा तितििि सडकका सम्बन्ििा छलफल गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य
व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको 185औ ं बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा
बस्यो । बैठकिा गृह िन््रीज्यू, प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषद् कायािलयका सचिव, गृह सचिव, िेपाल
प्रहरीका प्रहरी िहातिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीबल िेपालका सशस्त्र प्रहरी िहातिरीक्षक लगायि किििारीहरूको
सहभातगिा रहेको तथयो । आजको बैठकिा िेपाल सरकारलाई दे हाय बिोचजिको तिदे शि ददिे तिणिय
गररयो:1. 8 िे 2020 िा भारि सरकारले भारिको र्पथौरागढबाट िेपालको कालापािी क्षे्रको गुञ्जी हुँदै
िीिको िािसरोवर जािे तलपुभञ्ज्याङ्ग सम्िको सडक तििािण भएको भिी ुद्घाटि सिेि गरे को छ ।
ुक्त स्थािका बारे िा स्वयं भारि सरकारले िेपाल भारि बीि "र्ववाददि भू-भाग" भिी दुई पक्षीय
सिझदारीद्वारा हल गिि स्वीकारी सकेको हो । यद्यर्प सि् 1816 को सुगौली सन्िी अिुसार र थुप्रै
भौगोतलक, सािाचजक र साँस्कृतिक ऐतिहातसक प्रिाण, तलखि िक्सा, िथ्य आददले काली (िहाकाली)
िदी र त्यस पूवक
ि ो भू-भाग िेपालको अखण्ड साविभौतिकिा तभ्र रहेको प्रिाचणि छ । काली िदीको
िुहाि तलचम्पयािुरा रहेको र ुक्त स्थाि िेपाल, भारि र िीि बीिको त्रदे शीय र्वन्दु रहेको वास्िर्वक
सत्य हो । िेपालको साविभौतिकिा िातथ वलाि् हस्िक्षेप र तथिोतििो गदै ुक्त क्षे्रिा भारिले िेस्रो
ु पुग्िे सडक तििािण गिुि अतिििणकारी िीति भएको ठहछि । राज्य व्यवस्था सतितिले भारि
िुलक
सरकारको यस कदि प्रति खेद व्यक्त गदै घोर eT;{gf
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गदिछ । अि: तलचम्पयािुरा दे चख पूव ि पट्टीको

कालापािी तलपुलेक लगायिको सम्पूणि भागबाट भारिीय सै तिक र्फिाि गरी िेपालको साविभौतिकिा र
अखण्डिाको सम्िाि गिि त्यस प्रकारको अतिििणकारी कदि त्याग्ि, तछिेकी सँगको िै्रीपूणि
सम्बन्िको सम्िाि गिि पञ्िशीलको तसद्दान्िको आिारिा अन्िरािच्िय सम्बन्िलाई कायािन्वयि गिि
सिेि यो सतिति आग्रह गदिछ । यस सम्बन्ििा िेपाल सरकारले आफ्िो राच्िय साविभौतिकिा,
भौगोतलक अखण्डिा, राच्िय र्हि र स्वातभिािको र्वषयिा सम्बचन्िि रा्िहरूसँग सम्वादद्वारा ित्काल र
तिरन्िर पहल गरी सीिा र्ववादको स्थायी सिािाि गिि तिदे श गदिछ । अन्यथा भएिा ुक्त
र्वषयवस्िुलाई अन्िरािच्ियकरण गिि सिेि सुझाव प्रदाि गदिछ ।
2. सतितिले तिति 2076 कातििक 25 गिे तलपुलेक र तलचम्पयािुरा लगायि र्ववाददि क्षे्रको सम्बन्ििा
ँ े तिदे शिहरूको दृढिाका साथ पालिा गिे ।
िेपाल सरकारलाई ददएको ७ बुद
बैठक सङ्तयािः 186
तितििः २०७7।01।29 गिे
छलफलको एजेण्डा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिद्धारा कोतभड–१९ का सम्बन्ििा यही २०७७ साल वैशाख ७ गिे
िेपाल सरकारलाई ददएका सुझाव कायािन्वयि िथा कोतभड–१९ सम््रन्िी आगािी योजिा लगायिका र्वषयिा
छलफल ।
तिणिय
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिद्धारा कोतभड–१९ का सम्बन्ििा यही २०७७ साल वैशाख ७ गिे
िेपाल सरकारलाई ददएका सुझाव कायािन्वयि िथा कोतभड–१९ सम््रन्िी आगािी योजिा लगायिका र्वषयिा
छलफल गिे आजको कायिसूिी बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको 18६औ ं बैठक सतिति
सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । बैठकिा ुपप्रिाििन््री एवं रक्षा िन््रीज्यू,
गृह िन््रीज्यू, स्वास्थ्य िथा जिसं तया िन््रीज्यू, प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषद् कायािलयका सचिव, गृह
सचिव, स्वास्थ्य िथा जिसं तया िन््रालयका सचिव, स्वास्थ्य र्वज्ञ लगायिका किििारीहरूको ुपचस्थति रहेको
तथयो । आजको बैठकिा दे हाय बिोचजिको तिणिय भयो:कोतभड-१९ िहािारीबाट र्वदे शिा रहेका िेपाली िागररक लगायि ज्याि गुिाुिे र्वश्वभरका सम्पूणि
िागररकहरूप्रति सतिति भावपूणि श्रद्धाञ्जली अपिण गदै गर्हरो शोक व्यक्त गदिछ ।
कोरोिा रोकथािको रार्िय अतभयाििा अग्रपंचक्तिा रही अहोरा्र खर्टरहेका सम्पूणि स्वास्थ्यकिीहरू,
सुरक्षाकिीहरू, जिप्रतितितिहरू, किििारीहरू र सञ्िारकिीहरू लगायि यस कायििा सं लग्ि सबैलाई ुच्ि
सम्िाि गदै सतिति हाददिक िन्यवाद व्यक्त गदिछ । साथै कोतभड-19 का सम्बन्ििा िेपाल सरकारलाई
दे हाय बिोचजिको कायि गिि गराुि सुझाव एवं तिदे शि जारी गदिछ:-
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1. सतितिले कोतभड–१९ का सम्बन्ििा यही २०७७ साल वैशाख ७ गिे ददएका सुझावहरूको िेपाल
सरकारले कडाइका साथ कायािन्वयि गिे गराुिे,
2. र्वदे शिा रोजगार गुिाई सिस्यािा रहेका िेपाली कािदारहरू र िेपाल भारि सीिा क्षे्रिा अलप्र
परे का िेपाली िागररकहरूलाई र्वश्व स्वास्थ्य सं गठिको िापदण्ड अिुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरी पोचजर्टभ
पररणाि िआएकाहरूलाई ुच्ि सिकििाका साथ आवश्यक पूवाििार र न्यूििि िापदण्ड पूरा गरी
क्वारे न्टीििा रातिे र क्वारे न्टीििा बसेको अवतििा ुचिि खािपािको व्यवस्था गिे,
3. वैदेचशक रोजगारी गुिाई ठू लो सं तयािा स्वदे श फकेका युवाहरू र फकिि सक्िे सम्भार्वि पररचस्थतिको
आंकलि गरी गाुँिा कृर्ष ुत्पादिको काि िथा सािा कृर्षजन्य ुद्योगहरू खोल्ि युवाहरूलाई
प्रोत्सार्हि गििका लातग आवश्यक योजिा बिाुिे,
4. िोवल कोरोिा रोग रोकथाि िथा तियन््रणका लातग सरकारका िीति एवं कायिििहरूको प्रभावकारी
कायािन्वयि भए िभएको सम्बन्ििा तियतिि अिुगििको व्यवस्था तिलाुिे,
5. र्वश्व स्वास्थ्य सं गठिको िापदण्ड अिुसार कोतभड–१९ को परीक्षणको दायरा व्यापक बिाुिे,
6. आगािी आतथिक वषिको बजेटिा चशक्षा, स्वास्थ्य, कृर्ष र कृर्षजन्य ुद्योग र पयिटि क्षे्रिा ुल्ले खिीय
वृर्द्ध गिे,
7. कोतभड–१९ को प्रभाव र जोचखि र्वश्ले षण गरी सुरचक्षि स्थािको पर्हिाि पश्िाि् सुरचक्षि तिचश्िि
क्षे्रहरू तििािरण गरी स्थािीय रुपिा र्वश्वव्यापी िापदण्ड अिुसारको तिचश्िि दुरी कायि रातदै
आवािजाविलाई खुकुलो बिाएर दै तिक जिजीविलाई सहज र व्यवचस्थि गिुक
ि ा साथै एकै प्रकृतिका
जोचखि भएका स्थािहरूिा लक डाुिको तियििा एकरुपिा कायि गिे,
8. दै तिक ुपभोग्य वस्िुको कृत्रि अभाव तसजििा गरी कालोबजारी गिे, बढी िूल्य तलिे प्रवृचत्तलाई
तिरुत्सार्हि गिि बजार अिुगिि प्रणालीलाई तियतिि, ि ुस्ि, दुरुस्ि र प्रभावकारी बिाुिुका साथै
स्थािीय िहहरूको सिन्वयिा स्थािीय स्िरिा ुत्पाददि दै तिक ुपभोग्य सािाग्री (फलफूल, िरकारी,
दुिजन्य पदाथि आदद) खररद गरी, र्वर्ि र्विरणको लातग आवश्यक व्यवस्था तिलाुिे ।
9. कृषकहरूलाई आवश्यक पिे वीुर्वजि, िल लगायि अत्यावश्यक कृर्ष सािाग्रीहरू सुपथ िूल्यिा सहज
आपूतिि र र्विरणको व्यवस्था गिे,
10. कारागारका कैदीबन्दीहरूलाई हुि सक्िे कोतभड–१९ को सं ििणलाई िध्यिजर गरी फौजदारी कसुर
(सजाय तििािरण िथा कायािन्वयि) ऐि, 2074 को दफा 37 िा भएको कैद कट्टा सम्बन्िी
व्यवस्थालाई थप व्यवचस्थि बिाुिे ।
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बैठक सङ्तयािः 187
तितििः २०७7।02।01 गिे
छलफलको एजेण्डा
सतितिको बार्षिक प्रतिवेदि ियारीका सम्बन्ििा छलफल ।
तिणिय
सतितिको बार्षिक प्रतिवेदि ियारीका सम्बन्ििा छलफल गिे आजको कायिसूचि बिोचजि राज्य व्यवस्था िथा

सुशासि सतितिको बैठक सतिति सभापति िाििीय श्री शशी श्रे ्ठज्यूको सभापतित्विा बस्यो । आजको
बैठकिा सतितिको बार्षिक प्रतिवेदि ियारीका सम्बन्ििा छलफल हुँदा बैठकिा ुपचस्थि अतिकांश िाििीय

सदस्यज्यूहरूले बार्षिक प्रतिवेदििा सिावेश गिुप
ि िे सुझावहरू व्यक्त गिुि भएको तथयो । िाििीय
सदस्यज्यूहरूबाट आएका

बार्षिक प्रतिवेदिसँग सम्बचन्िि ुपयुक्त सुझावहरूलाई

सतितिको बार्षिक प्रतिवेदि पाररि गररयो ।

सिावेश गिे गरी

2.1.1 सतिति, ुपसतिति एवं कायिदलको बैठक सम्बन्िी र्ववरण
ँ ासम्िको अवतििा सतितिबाट प्रतिवेदि सर्हि पाररि भएको, सतितििा र्विारातिि
यो प्रतिवेदि सम्पन्ि हुद
अवस्थािा रहेको र्विेयक सम्बन्िी सतिति, ुपसतिति र कायिदलको बैठकहरुको र्ववरणलाई दे हाय बिोचजि
प्रस्िुि गररएको छ:(क) सतितिको बैठक सम्बन्िी र्ववरण

ि.सं .

र्विेयक

जम्िा

बैठक

सङ्तया

1.

िेपाल िागररकिा ऐि, 2063 लाई

31

2.

रार्िय पररियप्र िथा पकरणीकरणको

8

3.

सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि

सं शोिि गिि बिेको र्विेयक

सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
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र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयक

4.

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे
कायिको सञ्िालि, सुपररवेक्षण र सिन्वय

कैर्फयि
सतितििा दफाबार छलफल सम्पन्न भइ
छलफलको अचन्िि अवस्थािा रहेको
सतितिबाट पाररि भएको
सतितििा दफाबार छलफल सम्पन्न भइ
छलफलको अचन्िि अवस्थािा रहेको

6

सतितिबाट पाररि भएको

7

सतितिबाट पाररि भएको

सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
5.

प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा

प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
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6.

लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई

6

सतितिबाट पाररि भएको

7.

सं घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीिको

1

सतितििा छलफल ितलरहेको

-

सतितििा प्राप्त भएको

सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक
अन्िरसम्बन्ि व्यवचस्थि गिे सम्बन्ििा
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक

8.

कारागार सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र
एकीकरण गिि बिेको तबिेयक

(ख) ुपसतिति एवं कायिदलको बैठक सम्बन्िी र्ववरण

ि.सं .
1.

र्विेयक

बैठक

िागररकिा ऐि, 2063 लाई सं शोिि गिि

9

ुपसतितिले सतितििा प्रितिवेदि पेश

6

कायिदलले सुझावसर्हिको प्रतिवेदि

बिेको

र्विेयकका

र्वषयहरूिा
प्रतिवेदि

सहिति

पेश

गिि

सहिति

गदठि

सतितििा

प्राप्त

भएको

हुि

बाँकी

सतितििा

गररसकेको

िागररकिा

गुिासो

एवं

ुजुरीहरूलाई सम्बोिि गिि गदठि ुजुरी
ु ाई कायिदल
सुिव

२.२

कैर्फयि

संतया

जुटाई

र्विेयक सम्बन्िी ुपसतिति
2.

जम्िा

सतितििा पेश गररसकेको ।

र्विायि सम्बन्िी कायि

ँ ासम्िको अवतििा सं घीय सं सदबाट दफावार छलफल गरी
सतिति गठि भएदे चख यो प्रतिवेदि ियार हुद
प्रतिवेदि पेश गिि यस सतितििा प्राप्त भएका र्विेयक ुपर सतितिले गरे का काि, कारवाहीहरूको
अवस्थालाई तिम्िािुसार प्रस्िुि गररएको छ:(क)

सतितििा प्राप्त र्विेयक र्ववरण

यस प्रतिवेदि सम्पन्ि हुँदासम्िको अवतििा सं घीय सं सदबाट दफावार छलफलको लातग सतितििा दे हाय
बिोचजिका 14 वटा र्विेयकहरू प्राप्ि भएका तथएिः-
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ि.सं .

र्विेयक

प्राप्त तिति

1.

साविजतिक सुरक्षा ऐि, 2046 लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयक, 2075

2075/04/21

2.

िेपाल िागररकिा ऐि, 2063 लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयक

2075/05/05

3.

वैयचक्तक गोपतियिाका सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक

2075/05/19

4.

जािीय भेदभाव िथा छु वाछु ि (कसुर र सजाय) ऐि, 2068 लाई सं शोिि

2075/05/22

5.

सािाचजक सुरक्षाको सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक

2075/05/24

6.

रार्िय पररियप्र िथा पकरणीकरणको सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको

2075/10/21

7.

किििारी सिायोजि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक

2075/10/29

8.

सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा

2075/11/10

9.

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपररवेक्षण र 2075/11/17

10.

प्रदे श लोकसेवा आयोगको गठि, काि, कििव्य र अतिकार सम्बन्िी

2075/11/23

11.

प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे

2076/02/23

12.

लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको

2076/06/02

13.

सं घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीिको अन्िरसम्बन्ि व्यवचस्थि गिे सम्बन्ििा

2076/11/28

14.

कारागार सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको तबिेयक

2076/11/30

गिि बिेको र्विेयक

र्विेयक

व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक

सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक

आिार र िापदण्ड तििािरण गिि बिेको र्विेयक, 2075
सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
र्विेयक

व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक

(ख) सतितिले पाररि गरी प्रतिवेदि पेश गरे का र्विेयकहरू
सतिति गठि भएपतछ यो प्रतिवेदि सम्पन्ि हुँदासम्िको अवतििा सतितिबाट पाररि गरी सदि सिक्ष प्रतिवेदि
पेश गररएका र्विेयकहरू तिम्ि रहेका छि्:ि.सं .

र्विेयक

सतितिबाट पाररि

संघीय संसदबाट

तिति

पाररि तिति

1.

साविजतिक सुरक्षा ऐि, 2046 लाई सं शोिि गिि बिेको

2075/04/27

2075/05/30

2.

सािाचजक सुरक्षाको सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको

2075/05/24

2075/05/30

र्विेयक, 2075
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र्विेयक
3.

जािीय भेदभाव िथा छु वाछु ि (कसुर र सजाय) ऐि,

2075/05/29

2075/05/30

4.

वैयचक्तक गोपतियिाका सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको

2075/05/29

2075/05/30

5.

किििारी सिायोजि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको

2075/11/03

2075/11/05

6.

प्रदे श लोकसेवा आयोगको गठि, काि, कििव्य र

2075/11/29

2075/11/29

2068 लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयक
र्विेयक
र्विेयक

अतिकार सम्बन्िी आिार र िापदण्ड तििािरण गिि
बिेको र्विेयक, 2075

7.

प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा

2076/04/12

2076/06/01

8.

राच्िय पररियप्र िथा पकरणीकरणको सम्बन्ििा व्यवस्था

2076/04/29

2076/06/02

9.

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको

2076/04/19

2076/10/28

सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
गिि बिेको र्विेयक

सञ्िालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयक

10.

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

2076/09/13

सतितिबाट सम्वि् 2076 जेठ 13 गिे पर्हलो प्रतिवेदि सम्िािीि प्रतितिति सभािा पेश भएपश्चाि यो
ँ ासम्ि सतितिबाट पाररि र्विेयकका प्रतिवेदिहरूलाई अिुसूिी-4 िा राचखएको छ ।
प्रतिवेदि ियार हुद
(ग) सतितििा र्विारािीि रहेका र्विेयकहरू
सतितििा र्विारािीि अवस्थािा रहेका र्विेयकहरू दे हाय बिोचजि छि्:ि.सं .

र्विेयक

प्राप्त तिति

1.

िेपाल िागररकिा ऐि, 2063 लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयक

2075/05/05

2.

सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा

2075/11/10

3.

सं घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीिको अन्िरसम्बन्ि व्यवचस्थि गिे सम्बन्ििा

2076/11/28

4.

कारागार सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको तबिेयक

2076/11/30

व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक

58

सतितििा र्विारातिि अवस्थािा रहेका र्विेयकहरूिध्ये िेपाल िागररकिा ऐि, 2063 लाई सं शोिि गिि
बिेको र्विेयक र सं घीय तिजाििी सेवाको गठि, सञ्िालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयक सतितििा दफाबार छलफल सम्पन्न भई एकाि र्वषयबाहेक अतिकांश र्वषयिा सहिति भइ प्रतिवेदि
तििािणको अचन्िि अवस्थािा रहेको छ । साथै सं घ, प्रदे श र स्थािीय िहबीिको अन्िरसम्बन्ि व्यवचस्थि
गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक पति सतितििा दफाबार छलफल सुरु भएको िथा कारागार
सम्बन्िी कािुिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको तबिेयक सतितििा छलफलको िििा रहेको छ ।
२.3 अध्ययि, अवलोकि िथा तिरीक्षण सम्बन्िी कायि
सतितिले प्रतिवेदि अवतििा गरे का र्वतभन्न अध्ययि, अवलोकि िथा तिरीक्षण सम्बन्िी गतिर्वतिहरूलाई
दे हाय बिोचजि प्रस्िुि गररएको छ:(क) राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिबाट सम्वि् 207६ साल असार अचन्िि सािा परे को अर्वरल
वषािका कारण भएको डुबाि, र बाढीबाट काठिाडौं, लतलिपुर, भक्तपुरका साथै िराईका िोरङ्ग,
सुिसरी, सप्िरी, तसराहा, ुदयपुर, ििुषा, सलािही, िहोत्तरी, रौिहट, बारा, पसाि लगायि र्वतभन्ि
चजल्लािा भएको जिििको क्षति, घाइिेको ुद्वार, राहि, औषति ुपिार, पुि:स्थापि एवं
पुितिििािणका कायिहरू लगायि बाढी प्रभार्वि जििाको अवस्थाबारे बुझ्ि राज्य व्यवस्था िथा
सुशासि सतितिको तिति 2076/04/01 गिेको बैठकले ुक्त प्रभार्वि क्षे्रहरूिा स्थलगि
अिुगिि िथा तिरीक्षण गिे तिणिय भए बिोचजि श्रावण िर्हिाको पर्हलो हप्िा सतितिले भक्तपुर,
काठिाडौंिा सतितिका प्राय: सबै िाििीयज्यूहरू र जिकपुर पूवक
ि ा बाढी प्रभार्वि चजल्लाहरू
(तसराहा, सप्िरी, ुदयपुर, िोरङ्ग र सुिसरी) र जिकपुर पचश्ििका चजल्लाहरू (ििुषा, िहोत्तरी,
सलािही, रौिहट, पसाि र बारा) िा दुई अिुगिि टोली बिाई स्थलगि अिुगिि गरे को तथयो ।साथै
सतिति सदस्य िा. िवराज तसलवाल ज्यू सर्हिको एक अिुगिि टोलीबाट लतलिपुर चजल्लाको
र्वतभन्ि बाढी, वषाि प्रभार्वि क्षे्रको अिुगिि गररएको तथयो । ुक्त

बाढी र डुबािबाट प्रभार्वि

चजल्लाहरूको स्थलगि तिरीक्षण िथा अिुगिि प्रतिवेदि अिुसूिी-5 िा राचखएको छ ।
(ख) सतितिको तिति 2076 कातििक 20 गिे को बैठकिा सतितिको कायिक्षे्रतभ्र पिे सं वैिातिक
तिकायहरूको काि कारवाहीबारे स्थलगि अिुगिि गिे भन्ने तिणिय भए बिोचजि सतितिले तिति 2076
िं तसर 10 गिे तिवाििि आयोग, तिति 2076 पौष 15 गिे लोक सेवा आयोग र तिति 2076 पौष
20 गिे अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोगको काि कारवाही र प्रगतिबारे जािकारी तलि ुक्त
आयोगहरूको स्थलगि अिुगिि गरे को तथयो ।
(ग) सतितिको तिति 2076 कातििक 20 गिेको बैठकिा िेपालिा रहेका केही कारागारहरूको
अवस्थाको बारे िा स्थलगि अिुगिि गिे तिणिय बिोचजि तिति 2076 िं तसर 11 गिे केन्िीय
कारागार, सुन्िारा, काठिाडौं र तिति 2076 िं तसर 18 गिे ितखु कारागार, लतलिपुरको स्थलगि
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अिुगिि िथा तिरीक्षण गरी कारागार र कारागारिा रहेका कैदीहरूको अवस्था लगायि र्वर्वि
अवस्थाको बारे िा अध्ययि गरी जािकारी तलइएको तथयो ।
2.4 ुपसतितिको एवं कायिदलको गठि सम्बन्िी कायि
िेपाल िागररकिा ऐि, 2063 लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयकका सहिति हुि बाँकी र्वषयहरूिा सहिति
जुटाई सतितििा प्रतिवेदि पेश गिि

तिति 2075 िै ्र ७ गिे िा. श्री तबजय सुब्बाको

सं योजकत्विा िौ

सदस्यीय ुपसतिति गठि भएको तथयो । ुक्त ुपसतितिले कायािदेश बिोचजि िौ वटा बैठकहरू सञ्िालि
गरी तिति 2076 भदौ 10 गिे सतिति सिक्ष प्रतिवेदि पेश गरे को तथयो । त्यसै गरी सतितििा र्वतभन्न
तितििा

प्राप्त

भएका

गुिासो

एवं

ुजुरीहरूको

सं वोिि

गरी

टुं गोिा

पुर्याुि

सतितिको

तिति

२०७६/०३/०६ गिेको ९४ औ ं बैठकको तिणिय बिोचजि िीि सदस्यीय कायिदल गठि गररएको तथयो ।
यसलाई र्वस्िृि रुपिा 2.5 िा र्वश्लेषण गररएको छ।
2.5

गुिासो एवं ुजुरी व्यवस्थापि सम्बन्िी कायि

प्रतितिति सभा, राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितििा र्वतभन्न तितििा प्राप्त भएका गुिासो एवं ुजुरीहरूको
सं वोिि गरी टुं गोिा पुर्याुि सतितिको तिति २०७६/०३/०६ गिेको ९४ औ ं बैठकको तिणिय बिोचजि
दे हायको िीि सदस्यीय कायिदल गठि गरे को तथयो ।
1. िा. श्री ददलेन्ि प्रसाद बडू
2. िा. श्री िवराज तसलवाल
3. िा. श्री रे खा शिाि
सतितिले कायिदललाई ददएको कायािदेश बिोचजि कायिसम्पादि गिि कायिदलको जम्िा छ वटा बैठकहरू
सम्पन्न

भएका तथए । सतितििा तिति २०७६ पौष िसान्िसम्ि प्राप्त ुजुरी एवं गुिासोहरूको फच्छौट गिि

ुक्त कायिदलले तिति 2076 फागुि 1 गिे सुझाव सर्हिको प्रतिवेदि सतिति सिक्ष पेश गरे को तथयो ।
कायिदलले पेश गरे को प्रतिवेद अिुसार सतितििा प्राप्त ुजुरी एवं गुिासाहरूलाई र्वषयवस्िुको गाचम्भयििा,
सान्दतभिकिा र औचित्यिाका आिारिा िािेलीिा राख्ने, सम्बचन्िि तिकायलाई कारवाहीका लातग ले खी
पठाुिे सतितिको बैठकिा थप छलफल गिे लगायिका सुझावहरू सिावेश गरी प्रतिवेदि पेश गरे को
तथयो ।
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पररच्छे द-३
सतितिका तिदे शि एवं सुझाव कायािन्वयिको अवस्था
3.1 सतितिको तिदे शि एवं सुझाव कायािन्वयिको अवस्था
र्वतभन्न तितििा भएका सतितिका बैठकहरूबाट सतितिले आफ्िो कायिक्ष्र
े अन्िगििका िन््रालय, र्वभाग, आयोग लगायिका तिकायहरुलाई ददएका र्वतभन्न तिदे शिहरू र
िी तिदे शिहरूको कायािन्वयिको अवस्थाको बारे िा यस पररच्छे दिा ुल्ले ख गररएको छ । यस अन्िगिि कुि तितििा कुि तिकायलाई के तिदे शि ददइएको तथयो र
सम्बचन्िि तिकायबाट त्यसको कायािन्वयिको अवस्थालाई दे हायको िातलकािा प्रस्िुि गररएको छ:ि.सं .

बैठक बसेको तिति

१.

2076/02/24

तिदे शि एवं सुझाव

सतितिबाट भएको तिदे शिको व्यहोरा

कायािन्वयिको अवस्था

िेपाल सरकार

ु ा कैलाली र
सम्वि् २०७६ साल जेठ २३ गिे बेलक

२०७६ साल जेष्ठ 30 गिे िाििीय ुपप्रिाििन््री

प्रिाििन््री िथा

कञ्चिपुर चजल्लािा आएको र्विाशकारी हावाहुरीबाट प्रभार्वि

िचन््रपररषदको कायािलय

ुक्त क्षे्रहरूिा घाइिेहरूको शीघ्र स्वास्थ ुपिार, ित्काल

िथा रक्षािन््रीज्यू को अध्यक्षिािा िाििीय िन््रीज्यूहरु

ददइएका तिकायहरू

राहि र क्षतिपूतिि िथा पुिस्थापिाको व्यवस्था गिि, गराुि
गृह िन््रालय

सतिति

िेपाल

सरकार

प्रिाििन््री

िथा

कायािलय र गृह िन््रालयलाई तिदे शि ददिे ।

िचन््रपररषदको

लगायिका सरोकारवाला तिकायका पदातिकारीहरुसँग
छलफल गरी कैलाली र कञ्चिपुर चजल्लािा भएको
हावाहुरीवाट प्रभार्विलाई आवश्यक व्यवस्थापि गिि
तिदे शि

ददइएको

भन्ने

व्यहोरा

प्रिाििन््री

एवं

िचन््रपररषदद्को कायािलयबाट प्राप्त हुि आएको ।

२०७६ जेठ २३ गिेको हावाहुरीको घटिा पश्चाि
घाइिेहरुलाई

स्थािीय

अस्पिालहरुिा

ुद्दार

गरी

सम्बचन्िि चजल्लाबाट ुपिारको व्यवस्था तिलाइएको
। सुरक्षा तिकायबाट ुद्दारको लातग टोली पररिालि
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भएको । ित्काल ुद्दार गरी िािवीय िथा भौतिक
क्षति न्यूि गररएको, कैलाली चजल्लािा ५८ पररवारलाई
िथा

कञ्चिपुर

ित्काल

राहि

चजल्लािा
ुपलब्ि

करीब

३००

गराइएको,

व्यचक्तलाई

पीतडिहरुलाई

स्थािीय िहबाट सिेि थप राहि ुपलब्ि गराइएको
जािकारी चजल्ला र्वपद व्यवस्थापि सतितिबाट प्राप्त
भएको भन्ने व्यहोरा गृह िन््रालयबाट प्राप्ि हुि आएको
।

2.

2076/02/27

लोकसेवा आयोग
सं घीय िातिला िथा
सिान्य प्रशासि िन््रालय

१. िेपालको सं र्विाििा सबै जािी, तलङ्ग, भाषा, ििि, सं स्कृति र

सतितििा तिणिय कायािन्वयिको सम्बन्ििा जािकारी

भूगोललाई सं वोिि गरी आतथिक सिाििा, सिृर्द्ध र सािाचजक

प्राप्त हुि िआएको ।

न्याय सुतिचश्िि गिि सिािुपातिक सिावेशी र सहभातगिािूलक
तसद्धान्िका

आिारिा

सििािूलक

सिाजको

तििािण

गिे

सं कल्प गररएको छ । सं र्विािको िारा ४२ िा सािाचजक
न्यायको हक सुतिचश्िि गदै आतथिक, सािाचजक वा शैचक्षक
दृर्ष्टले पछातड परे का वगिहरूको लातग सिािुपातिक सिावेशी
तसद्धान्िका आिारिा राज्यका तिकायहरूिा सहभातगिाको हक
हुिे व्यवस्था छ । त्यसै गरी सं र्विािको िारा २२१ िा

स्थािीय िहको व्यवस्थार्पकीय अतिकार, िारा २२६ िा

गाुँसभा र िगरसभाले कािुि बिाुि सक्िे र्वषय, िारा

२२७ िा गाुँ सभा र िगर सभा सम्बन्िी अन्य व्यवस्था
अन्िगिि प्रदे श कािुि बिोचजि गाुँपातलका र िगरपातलकाको

किििारी व्यवस्थापि हुिे र स्थािीय सरकार सं िालि ऐि,
२०७४ को दफा ८३ िा प्रशासकीय सं गठि र किििारी
दरवन्दी

सम्बन्िी

ुपदफा
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(१)

ले

गाुँपातलका

िथा

िगरपातलकाको

आफ्िो

कायिवोझ, राजस्व

क्षििा, खििको

आकार, स्थािीय आवश्यकिा र र्वचशष्टिा सिेिलाई ध्याििा
राखी

किििारी

सिायोजि

भएपतछ

िा्र

सं गठि

िथा

व्यवस्थापि सवेक्षणका आिारिा सं गठि सं रििा कायि गिे
व्यवस्था स्पष्ट रुपिा राचखएको सन्दभििा तिति २०७६ जेठ
१५

गिे

लोक

सेवा

आयोगले

स्थािीय

िहको

र्वतभन्न

पदहरूको लातग प्रकाशि गरे को र्वज्ञापि सं र्विािको ििि र
भाविा अिुरुप िदे चखएकोले ुक्त र्वज्ञापि ित्काल रद्द गिि,
गराुि िेपाल सरकार सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि
िन््रालय र सं र्विािको िारा २९३ अिुसार लोक सेवा
आयोगलाई तिदे शि ददिे ।
२. प्रदे श र स्थािीय िहको कायिक्षे्र, आवश्यकिा, र्वचशष्टिा,
अपित्व र पूणि सहभातगिािा प्रदे श एवं स्थािीय िहको सं गठि
िथा व्यवस्थापि सवेक्षण गरी वास्िर्वक दरवन्दी सं तया
यर्कि

भएपतछ

िा्र

सिािुपातिक

सिावेशी

तसद्धान्िका

आिारिा प्रितलि कािुि बिोचजि ररक्त पदहरू पदपूतिि गिि
सबै

प्रर्ियाहरू

अचघ

बढाुिे

व्यवस्था

तिलाुि

सं घीय

िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालयलाई तिदे शि ददिे ।
३. स्थािीय िहको कायिबोझलाई िध्यिजर गरी ुक्त िहको
कायि सम्पादिका लातग आवश्यक पिे किििारीहरू व्यवस्थापि
गिि हाललाई सं घको दरवन्दीिा रहेका पुल र फाचजलका
किििारीहरूलाई स्थािीय िहिा काजिा खटाुिे र स्थायी
पदपूतिि

िभएसम्िका

लातग

आवश्यकिा

अिुसार

तिचश्िि

िापदण्डका आिारिा आ–आफ्िो िहिा किििारीहरू करारिा
तियुचक्त गिे व्यवस्था तिलाुि सं घीय िातिला िथा सािान्य
प्रशासि िन््रालयलाई तिदे शि ददिे।
3.

2076/03/09

गृह िन््रालय

1. तिति 2076/03/05 गिे सलािही चजल्लािा िेकपा
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1. गृह िन््रालयबाट कुिार पौडेल सम्बन्िी छािर्वि

र्वप्लव सिुहका चजल्ला इन्िाजि कुिार पौडेलको दोहोरो
तभडन्ििा प्रहरीको गोली लातग िृत्यु भएको भन्ने घटिाको
ित्काल छािर्वि गरी सतिति सिक्ष साि ददितभ्र प्रतिवेदि

सतितिको प्रतिवेदि सतितििा प्राप्त हुि आएको,
2.

र्वतभन्न

तिकायहरुको

सहभातगिािा

केन्िस्िरिा

पेश गिि िेपाल सरकार गृह िन््रालयलाई तिदे शि ददिे ।

ििसुि आपिकालीि कायियोजिा २०७६ बिाइ

2. आगािी ििसुििा हुिसक्िे वाढी, पर्हरो, िदी कटाि,

कायािन्वयि भइरहे को, र्वतभन्न चजल्लाहरुले ििसुि

हावाहुरी, िट्याङ्ग, िहािारी, भूकम्प आदद जस्िा र्वपद्बाट
जििि र स्वास्थ्यिा पुर्याुि सक्िे जोचखिको आंकलि र
र्वश्लेषण गरी त्यस िफि सजग रहि ित्काल राहि िथा ुद्दार
कायिका लातग सुरक्षा तिकाय, र्वपद् व्यवस्थापिसँग सम्वद्ध
सं घीय, प्रादे चशक

र

स्थािीय

सतिति

िथा

तिकायहरूको

अतिकिि पररिालि गरी र्वपद् व्यवस्थापिका पूव ि ियारी िथा
प्रतिकायि योजिा (बिाई) अतिवायि रुपिा कायािन्वयि गिि
िेपाल सरकार गृह िन््रालयलाई तिदे शि ददिे ।

सम्बन्िी

कायि

योजािा

बिाइ

कायािन्वयििा

ल्याइएको,
3. िेपाल र्वपद जोचखि न्यूिीकरण िथा व्यवस्थापि
प्रातिकरण

स्थापिा

एवं

प्रिुख

कायिकारी

अतिकृिको तियुचक्त भई कायि प्रारम्भ भइसकेको
भन्ने व्यहोरा गृह िन््रालयबाट प्राप्ि हुि आएको।

3. र्वपद् जोचखि व्यवस्थापि सम्बन्िी कायििा एकरुपिा
ल्याुि र पूव ि ियारी, प्रतिकायि, पूिलािभ र पुितििािण कायििा
सम्बचन्िि तिकायहरूबीि सिन्वयात्िक भूतिका तिवािह गिि र
र्वपद्

व्यवस्थापि

सम्बन्िी

र्ियापलापको

प्रभावकारी

कायािन्वयि एवं सं िालि गिि रार्िय र्वपद् जोचखि न्युिीकरण
िथा व्यवस्थापि प्रातिकरण यथाचशघ्र गठि गिि िेपाल सरकार
गृह िन््रालयलाई तिदे शि ददिे ।
4.

2076/03/29

िेपाल सरकार

(क)

वाढी, पर्हरो

र

डुबाििा

परी

ज्याि

गुिाुिेका

सम्िाििीय

प्रिाििन््रीज्यूको

अध्यक्षिािा

िाििीय

प्रिाििन््री िथा

पररवारलाई ुचिि राहि, वेपत्ताहरूको खोजी, र्पतडिहरूलाई

िचन््रपररषदको कायािलय

ित्काल ुद्दार, घाइिेहरूको चशघ्र औषिोपिार, र्पतडिहरूलाई

िन््रीज्यूहरु लगायिका तिकायहरुसँग बैठकहरु बसी

राहि र्विरण कायि चशघ्रिाका

सम्बचन्िि तिकायहरुलाई ुपयुक्त व्यवस्थापिको लातग

गृह िन््रालय

साथ अचघ

बढाुि िथा

र्वस्थार्पिहरूको पुिस्थापिाको व्यवस्था गिि गृह िन््रालयलाई
तिदे शि ददिे ।

तिदे शि

भएको

भन्ने

व्यहोरा

प्रिाििन््री

िचन््रपररषदद्को कायािलयबाट प्राप्त हुि आएको ।
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एवं

(ख) प्रभार्वि क्षे्रिा फैलि सक्िे िहािारी तियन््रण गिि
आवश्यक औषति र ुपकरण सर्हिको पयािप्त स्वास्थ्यकिी

बाढी

पर्हरो

र

पररिालि गरी भरपदो र प्रभावकारी औषिोपिारको व्यवस्था

पररवारहरुलाई

तिलाुि, वाढी पर्हरोका कारण अवरुद्ध राजिागि सुिारु गिि,

गराइएको,

र्वद्युि आपूतिि बन्द भएका क्षे्रहरूिा र्वद्युि आपूतिि सुिारु
गिि, डुवाि प्रभार्वि क्षे्रका वातसन्दालाई स्वच्छ, सफा र्पुिे
पािीको प्रबन्ि गिि, सं िार सेवा अवरुद्ध भएका स्थाििा सं िार
सेवा सुिारु गिि र िेपाल भारि सीिा क्षे्रिा अितिकृि रुपिा

भारि सरकारद्धारा तििािण गररएको िटबन्ि िथा सडक

डुबाििा
ित्काल

घाइिेहरुको

परी
राहि

ुद्दार,

ज्याि

गुिाुिेका

रकि
खोजी

ुपलब्ि
र

औषिी

ुपिारलाई शीघ्रिाका साथ अचघ बढाुि िािहिका
तिकायलाई

पररिालि

गरी

आवश्यक

व्यवस्था

तिलाइएको भन्ने व्यहोरा गृह िन््रालयबाट प्राप्ि हुि
आएको ।

तििािणले िराईका र्वतभन्न भाग डुवाििा परी वषेिी ठू लो
ु प्रार्वतिक टोलीले
जिििको क्षति पुगेकोले िेपाल–भारि सं यक्त

ुक्त र्वषयिा ियार गरे को प्रतिवेदि कायािन्वयिका लातग

भारि सरकारसँग कुटिीतिक पहल गिि सिन्वयकारी भूतिका
खेल्िुका साथै डुवाि सम्बन्िी सिस्याको दीघिकातलि सिािाि
गिि

िेपाल

सरकार

प्रिाििन््री

िथा

िचन््रपररषद्को

कायािलयलाई तिदे शि ददिे ।
5.

2076/06/06

गृह िन््रालय

-!_ glhlsb} u/]sf] ljhof bzdL, Gx'bF, z'e lbkfjnL, 57
nufotsf /fli6«o kj{x?df 36\g ;Sg] ;Defljt ck/flws
36\gfx?sf ;DjGwdf cfjZos k"j{ tof/L u/L ;dod}
;hutf ckgfO{ b]z}e/L zflGt ;'Joj:yf sfod ug]{ .

िाििीय गृहिन््रीज्यूको अध्यक्षिािा गृह िन््रालयिा

-@_ bz+}sf] ;dodf 7'nf] ;+Vofdf g]kfnLx? ef/t nufot
cGo d'n'sx?af6 g]kfn kms{g] u/]sf] ;fy} g]kfn leq}
;d]t 7'nf] ;Vofdf gful/sx? cfjt hfjt ug]{ u/]sf
5g . o;/L gful/sx? cfjt hfjt ubf{ g]kfnsf] l;df
If]q nufot cGo ljleGg :yfgdf n'6kf6sf 36gfx?
36g] u/]sf]n] ;f] If]q nufotsf :yfgx?df rf]/L, t:s/L

िथा सबै चजल्ला प्रशासि कायािलयहरुलाई तिदे शि

तिति २०७६/०६/०५ िा बसेको बैठकको तिणिय
बिोचजि कायियोजिा तििािण गरी सोको कायािन्वयि गिि
िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल, रार्िय अिुसन्िाि र्वभाग
ददइएको

र

कायियोजिािा

सो

बिोचजि

रहे का

ुद्योग

कायािन्वयि
वाचणज्य

िथा

भएको,
आपूंतिि

िन््रालय भौतिक पूवाििार िथा यािायाि िन््रालय एवं
काठिाडौ िहािगरपातलकासँग सम्बचन्िि र्वषयिा िि्
िि् तिकायसँग सिन्वय गरी कायािन्वयि गिि प्रािार
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/ n'6kf6sf 36gfx? x'g glbg cfjZos Joj:yf ug]{ .
-#_ rf8af8sf] ;dodf ;j{;fwf/0f gful/sx?n] k|of]u
ug]{ nfdf] b'/Lsf ;jf/L ;fwgx?nfO{ ;xh / Jojl:yt
tj/n] ;~rfng ug{, ;jf/L ef8f b/nfO{ ;/sf/L
dfkb08 cg'?k dfq lng] Joj:yf ug{ / oftfoftsf
;fwgx?sf] cToflws rxnkxn;Fu} b'3{6gf ;d]t a9\g]
u/]sf]n] ;Defljt ;jf/L b'3{6gf Go'lgs/0f ug{sf nfuL
cfjZos Joj:yf ldnfpg] .
-$_ rf8af8sf] ;dodf pkTosfaf6 7'nf] ;+Vofdf
dflg;x? aflxl/P kZrft\ rf]/Lsf 36gfx? a9g] u/]sf]
sf/0f pkTosf nufot cGo If]qdf ;d]t rf]/L /
n'6kf6sf 36gf lgoGq0f ug{ ljz]if ;'/Iff Joj:yf sfod
ug]{ .
-%_ rf8af8sf ;dodf cToflws pkof]u x'g] b}lgs
pkef]Uo ;fdu|Lx?sf] kof{Kt cfk"lt{ ug{ / sfnf]ahf/L
lgoGq0f u/L cfd gful/sn] ;xh / ;'/lIft ?kdf
rf8kj{ dgfpg] jftfj/0f tof/ ug{ cfjZos
;dGjofTds Joj:yf ldnfpg] .
-^_ ef/taf6 :jb]z kms{g] g]kfnL gful/sx?n] cfˆgf]
;fydf lnP/ cfPsf kfFr ;o, Ps xhf/ / b'O{ xhf/sf
ef/tLo gf]6x? g]kfndf grnfO{Psf] x'gfn] gful/sx?n]
b'Mv u/]/ sdfPsf] ;DklQ rnfpg gkfpg] cj:yf 5 .
gful/sn] Hofnf dhb'/L u/]/ sdfPsf] ;DklQ pkof]u
ug{ gkfpFbf pgLx?nfO{ 3/fo;L Jojxf/ rnfpg /
rf8af8 dfGg ;d]t ;d:of kg"{sf ;fy} cGo sfg"gL
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गररएको भन्ने व्यहोरा गृह िन््रालयबाट प्राप्ि हुि
आएको ।

emd]nf ;d]t Joxfg'{ kg]{ ePsf]n] ;DjlGwt ;/f]sf/jfnf
dGqfno;Fu ;d]t ;dod} cfjZos ;dGjo u/L tTsfn
;d:of ;dfwfg ug{ kxn ug]{ .
6.

2076/06/06

सं घीय िातिला िथा
सािान्य प्रशासि
िन््रालय

/fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] @)&% r}q @(
ut]sf] a}7saf6 ;+3Lotfsf] dd{ / efjgf cg'?k
k|zf;lgs k'g{;+/rgfsf] sfo{nfO{ ljlw;Ddt Pj+
k|efjsf/L agfpg g]kfn ;/sf/ ;+3Lo dfldnf tyf
;fdfGo k|;fzg dGqfnonfO{ b]xfo cg';f/sf] lgb]{zg
lbPsf] lyof] M–
æ;+3 cGtu{tsf lgsfox?sf] ;+u7g ;+/rgf / b/jGbL
;+3Lotfsf] dd{ cg'?k k'g/fjnf]sg ug]{ u/L sd{rf/L
Joj:yfkg ug]{ ;fy} ;+u7g ;+/rgf / b/jGbL
k'gj/fnf]sg kZrft dfq gofF sd{rf/Lsf] dfu ug{ / !%
lbg leq ;+u7g ;+/rgf / b/jGbL k"g/fjnf]sgsf]
k|ltj]bg ;ldlt ;dIf k]z ug{ lgb]{zg lbg] .
g]kfnsf] ;+ljwfgn] ls6fg u/]sf afx]s ;+3 cGtu{tsf
dGqfnox?sf] sfof{nox? lhNnf txdf :yfkgf gug]{ .Æ
t/ ;ldltn] lgb]{zg lbPsf] nfdf] ;do ljlt ;Sbf ;d]t
;ldltnfO{ pQm k|ltj]bg k|fKt gePsf]n] g]kfn ;/sf/
;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnonfO{ ulDe/
Wofgfsif{0f u/fpb} k'g !% lbg leq ;f] k|ltj]bg ;ldlt
;dIf pknJw u/fpg n]lv k7fpg] lg0f{o eof] .

7.

2076/07/20

िेपाल सरकार

सतितिको आजको बैठकले िेपाल सरकार गृह िन््रालयलाइि

गृह िन््रालय

सतितिले तिति २०७५ साल बैसाख १७ गिे ददएको तिदे शि
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सतितििा तिणिय कायािन्वयिको सम्बन्ििा जािकारी
प्राप्त हुि आएको ।

कायािन्वयिको

लागी

अिुरोि

गिे

र

दे श

भरी

रहेका

कारागारहरू सुिारको लागी सम्वचन्िि तिकायहरूसं ग सिेि
सिन्वय गरी दीघिकातलि योजिा ियार गरी सतिति सिक्ष पेश
गिि तिदे शि ददिे । साथै दे हाय बिोचजिको कायािराम्भ गिि
सुझाव ददिे तिणिय भयो:क) कारागार सम्बन्िी सुझाव:
1. र्हरासि र कारागार कक्षको िििि िथा सुिारको लागी
भौतिक पूवाििारका साथै आवश्यक कायिहरू िुरुन्ि प्रारम्भ
गिे
2. कारागारहरूलाइि सुिार गृहको रुपिा तबकास गिे ुदे श्यले
अव बन्ने कारागार भविहरू ियाँ िापदण्ड अिुसार िा्र
तििािण गिे गरी योजिा िथा कायिििहरू िजुि
ि ा गरी
कायािन्वयि गिे ।
3. सबै कारागारहरूिा तियतिि रुपिा खािेपािी सरसफाइि,
ुजाि िथा इन्िि, आिारभूि स्वास्थ्य परीक्षण लगायि
अन्िरािर्िय अभ्यास सिेिलाई दृर्ष्टगि गरी आवश्यक
न्यूििि आिारभूि सुर्विा र आवश्यकिाहरूको पररपूतिि
गिे ।
4. कैदी बन्दीहरूलाइि ुपलव्ि गराुँदै आएको तसिाखिि
सिय अिुकूल पररिाजिि गरी जीर्वकोपाजििको लागी
पुग्िे गरी ुपलब्ि गराुिे, कैदीबन्दीहरूलाई सीपिूलक
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चशक्षा,

िातलि

िाफिि

ुत्पादििूलक

कायि

गिे

गरी

आवश्यक प्रवन्ि गिे ।
ु ी अपराि सं र्हिाले केही र्वशेष प्रकारका अपराििा
5. िुलक
आजीवि कारावासको व्यवस्था गरे कोले त्यस्िा िुद्दािा
आजीवि कैद लागेका र सुरक्षा सं वेदिचशलिा आिारिा
छु ट्टै रातिु पिे प्रकृतिका कैदीहरूलाई रातिका लातग छु ट्टै
कारागारको तििािण गिुप
ि िे र सो िभए सम्िका लातग
कारागार तभ्र र्वशेष कक्षको व्यवस्था गिे ।
6. कैद छु ट सम्बन्िी व्यवस्थािा एकरुपिा कायि गिे र यो
व्यवस्थालाइि व्यवचस्थि र पारदचशि

बिाुि कैद छु ट

सम्बन्िी कािूििा सियािुकुल पुिरावलोकि गिे ।
7.

कैदी

बन्दीहरूको

प्रजिि

अतिकारको

सम्िाि

गदै

ुतिहरूलाइि प्रजिि अतिकारको ुपयोग गिि पाुिे गरी
आवश्यक व्यवस्था तिलाुिे ।
8. कैदीबन्दीहरूका लातग आवश्यक पिे भेटघाट कक्ष, छु ट्टै
कारागार

(र्वशेष

प्रकारका

कैदीहरूका

लातग),

पाठ्यसािाग्री, ुजुरीपेर्टकाका साथै िर्हला एवं ज्ये्ठ
कैदीबन्दीहरूका लातग थप र्वशेष व्यवस्था गिे प्रवन्ि
तिलाुिे, बालसुिार गृहको थप स्थापिा र स्िरोन्ििी गिे ।

9. कारागार तभ्र CCTV ुपकरण जडाि गिुक
ि ा साथै
प्रदे शैर्पच्छे १/1 वटा र्वतिर्वज्ञाि प्रयोगशाला स्थापिा गरी

69

भौतिक

प्रिाणको

सियिै

व्यवस्थापि

गिे

व्यवस्था

तिलाुिे।
10.

खुला

कारागारको

अविारणालाई

कायािन्वयि गिि िदारुकिाका साथ

8.

2076/07/25

िेपाल सरकार
प्रिाििन््री िथा
िचन््रपररषदको कायािलय

सर्ियिाका

साथ

आवश्यक ियारी गिे ।

-!_ ! gf]e]Da/ @)!( df ef/t ;/sf/n] sfnfkfgL,
lnk'n]s, lnk'e~Hofª ;d]tnfO{ ;d]6]/ ef/tLo e"ld egL
k|sflzt u/]sf] ef/tsf] /fhg}lts gS;fdf g]kfnL e"ld
cltqmd0f x'g'sf ;fy} g]kfnsf] /fli6«otf, ;fj{ef}ldstf /
ef}uf]lns cv08tf dfly x:tIf]k ePsf] ;Gbe{df g]kfn
;/sf/ cljrlnt / b[9 /xg], lnlDkofw'/faf6 aUg]
sflngbLsf] k"j{sf] sfnfkfgL lnk'n]s / lnlDkofw'/f
;Ddsf] e"–efu g]kfns} xf] / dxfsfnL gbLsf] d'xfg
lnlDkofw'/f g} xf] eGg] ;/sf/sf] k|i6 Pj+ b[9 c8fg
/x]sf]df To;sf] ;x|fgf ub}{ g]kfn ;/sf/nfO{ xflb{s
wGojfb 1fkg ub{5 . g]kfn ;/sf/ ljleGg /fhg}lts
bn /fhgLlts Pj+ ;fdflhs ;+3 ;+u7g, gful/s ;dfh,
;~rf/ hut, / cfd g]kfnL hg;d'bfonfO{ Pstfa4 e}
/fli6«otfsf] kIfdf b[9tfk"j{s pleg /fHo Joj:yf tyf
;'zf;g ;ldlt xflb{s clkn ub{5 .
-@_ lnlDkofw'/f d'xfg ePsf] dxfsfnL gbL k"Jf{sf] e"–efu
g]kfnsf] xf] eGg] ef}uf]lns / P]ltxfl;s tYox?nfO{
:jLsf/ ub}{ pQm If]qdf g]kfnsf] ;fj{ef}d clwsf/ sfod
ug{ g]kfn ;/sf/n] tTsfn pRr:t/Lo /fhg}lts P+j
s'6g}lts kxn ug]{ . clxn] cfd g]kfnLx? Pstfa4 e}
ef/tLo cltqmd0fsf] lj/f]w ul//x]sf] a]nf g]kfn
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िेपाल सरकार, िचन््रपररषद्बाट ुचल्लचखि भू-भागहरु
सिेटेर िेपालको िक्सा साविजतिक गिे तिणिय भएको
साथै िेपालको सीिालाई स्थायी सुरक्षा ददिे सन्दभििा
गृह िन््रालयले सीिाका र्वतभन्न स्थाििा सशस्त्र प्रहरी
वल, िेपालको किाण्डिा बोडिर आुट पोष्टहरु खडा
गरे को गृह िन््रालयबाट जािकारी प्राप्त भएको भन्ने
व्यहोरा प्रिाििन््री एवं िचन््रपररषदद्को कायािलयबाट
प्राप्त हुि आएको ।

ef/taLr /x]sf cGo :yfgsf l;df ljjfbx? ;d]t :yfoL
?kdf ;dfwfg ug{ tTsfn kxn sbdL lng] .
-#_ g]kfnsf] z}lIfs ;fdu|Lx?df k|of]udf /x]sf] g]kfnsf]
gS;fdf ;'wf/ u/L kf7\oqmd lgdf{0f ug'{sf ;fy} xfn;Dd
k|rngdf NofOPsf] g]kfnsf] gSzfdf lnlDkofw'/f d'xfg
ePsf] sfnL gbL;Ddsf] e"–efu ;dfj]z u/L gofF gSzf
tof/ kfg]{ .
-$_ sfnfkfgL nufotsf cGo ;Ldf If]qdf g]kfnsf]
tkm{af6 ;Ldf ;'/Iff ansf] :yfoL Aof/]s v8f u/L
;Ldfsf] :yfoL ;''/Iffsf] Joj:yfsf ;fy} ;Ldf lgodg ug]{
.
-%_ b'O{ b]zsf] cfk;L ;DaGwdf Ps csf{sf]
;fj{ef}ldstf, cv08tf / :jfledfgsf] ;Ddfg ub{} ;x–
cl:tTjsf] cfwf/df ;+o'Qm /fi6«;+3sf] a8fkq tyf
k~rzLnsf l;4fGt k|lt k|lta4 ePsf /fi6« g]kfn ef/t
b'j}n] tL l;4fGtx?sf] cIf/;M kfngf ug{ k|lta4 /xg'
kb{5 .
-^_ s}nfz dfg;/f]j/ tLy{:yn hfg] ofqLsf] ;xh
ofqfsf nflu hfg] wfld{s ko{6s Pj+ g]kfnsf] ltAjt
Jofkf/sf nflu bfr'{nfsf] vn+uf b]lv l6°/
e~Hofª;Ddsf] ;8ssf nflu tTsfn} ah]6 ljlgof]hg
u/L b'|tultdf sfd ;DkGg ug'{ kb{5 .
-&_ g]kfn–ef/tsf aLr ePsf ;lGw ;Demf}tfx?df
;d;fdflos ;'wf/ ub}{ b'O{ b]zaLrsf] ;DjGw gofF
cfofdsf ;fy cuf8L a9fpg / ;lGWf ;Demf}tfx?sf]
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k'g/fjnf]sgsf] nflu u7g ePsf] k|a'4 JoQmLx?sf] ;d'x
(Eminent Persons Group) n] tof/ kf/]sf]
k|ltj]bg ;DalGwt kIfnfO{ tTsfn a'emfO{ cfd
hg;d'bfoaLr ;fj{hlgs u/L sfof{Gjog ug]{ .
9.

2076/08/19

राच्िय पुितििािण

सतितिको आजको बैठकिा रार्िय पुितििािण प्रातिकरणद्वारा

हालसम्िको कायि प्रगतिवारे सतितििा जािकारी प्राप्त

प्रातिकरण

हालसम्ि सम्पाददि कायिहरूको प्रगतिका सम्बन्ििा रार्िय

भएको ।

पुितििािण

प्रातिकरण

र

प्रिाििन््री

िथा

िचन््रपररषद्

कायािलयसँग छलफल हुँदा आगािी सि् 2020 सेप्टे म्बर 7
(र्व.सं . 2077 साल भाि 22) सम्ििा ऐतिहातसक िरोहर
िरहरा र र्व.सं . 2077 सालको छठ पवि ििाुि सर्किे
गरी रािीपोखरीको पुितििािण सम्पन्न गिे प्रतिबद्विा रार्िय
पुितििािण प्रातिकरणका प्रिुख कायिकारी अतिकृिद्वारा व्यक्त
भयो । छलफल पश्चाि् दे हाय बिोचजिका तिणिय भयो:(1) भूकम्पबाट बढी क्षति भएका ुपत्यका तभ्रका िरहरा,
रािीपोखरी

िथा

ुपत्यका

बार्हर

गोरखाको

लाप्राक

र

बारपाकिा भएको तििािण सम्बन्िी कायिको सतितिबाट ित्काल
स्थलगि अिुगिि गिे ।
(2) अवको ददििा कोही पति िागररकले वषाि र जाडोयाििा
भूकम्पले चिरा चिरा परे को घर र पालिुति बसी थप पीडाको
अिुभतू ि गिुि िपिे गरी अर्वलम्ब पुितििािणको कायि सम्पन्न
गिि, भौतिक पूवाििारको पुि: तििािण र ियाँ तििािण कायिको
लातग जोचखियुक्त स्थािबाट वस्िी स्थािान्िरण गरी एकीकृि
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वस्िी र्वकासको अविारणा सर्हि अगातड बढ्ि र भूकम्पबाट
क्षति

साँस्कृतिक,

भएका

सम्पदाहरूको

तििािण

ऐतिहातसक

कायि यथाचशघ्र

िथा

पुरािाचत्वक

सम्पन्न

गिि रार्िय

पुितििािण प्रातिकरणलाई तिदे शि ददिे ।
10.

2076/11/08

गृह िन््रालय

अन्िरािच्िय

रे डिस

सं स्था

िािविा, ति्पक्षिा, िटस्थिा,

यस सम्बन्ििा प्रारचम्भक िस्यौदा ियार गरी कािूि

स्वातिििा,

स्वयि्

सेवा,

एकिा

िजुि
ि ा सहितिका लातग कािूि, न्याय िथा सं सदीय

र

र्वश्वव्यापकिाको

तसद्धान्िलाई आत्िसाि गरी सञ्िालि गिे ुदे श्यले र्वश्वभर

व्यवस्था

ु िा सम्वचन्िि
सञ्िालि भइरहे को छ । िेरै जसो िुलक

सोसाइटीका प्राप्त ुजुरी सम्बन्ििा चजल्ला प्रशासि

ु को रे डिस कािुि बिोचजि ुक्त सं स्था सञ्िालि
िुलक

कायािलय काठिाडौंबाट र िेपाल प्रहरीबाट अिुसन्िाि

भइरहे को पाइन्छ । िेपालको सन्दभििा "िेपाल रे डिस

र कारवाही प्रर्िया अगाडी बढाइएको भन्ने व्यहोरा गृह

सोसाइटी" सं स्था दिाि ऐि, २०३४ बिोचजि दिाि भई चजल्ला

िन््रालयबाट प्राप्ि हुि आएको ।

प्रशासि कायािलय काठिाडौको दिाि िम्बर 1/021 कायि
रहेको पाइएको छ । िर तबगिका घटिाििहरूलाई हेदाि
ुक्त सं स्थालाई सञ्िालि, तियिि र तिदे शि गिे कािूिको
अभाव रहेको पाइयो । जसका कारण सं स्थाले सरकारी
तिकायहरूले

ददएको

तिदे शि

सिेि

वेवास्िा

गिे

गरे को

दे चखएको हुँदा िीतिगि रुपिा िै सम्बोिि गिे व्यवस्था
तिलाुिु पिे दे चखएको छ ।
यस

सतितििा

प्राप्ि

ुजुरीिा

ुक्त

सं स्थािा

कायिरि

पदातिकारीहरूले वैदेचशक आतथिक सहयोगको अतियतिििा र
दुरुपयोग गरे को, जग्गा खररद र ब्लड बैं कको भवि तििािणिा
भ्रष्टािार गरे को, किििारी तियुचक्त, सरुवा, बढु वािा िािाबाद,
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िन््रालयिा

पठाइएको,

िेपाल

रे डिस

कृपाबाद, तसचण्डकेट खडा गरे को आदद र्वषय ुल्ले ख गररएको
छ । ुपरोक्त ुजुरीिा सिावेश भएका र्वषयहरू ुपर
अर्वलम्व आवश्यक अध्ययि, अिुसन्िाि र छािर्वि सर्हि
ु सं घीय
तियिािुसार कारबाही गिु,ि गराुिुका साथै हाल िुलक
सं रििािा

गइसकेको

पररवतििि

सन्दभििा

िेपाल

रे डिस

सोसाइटीको सं घीय सं रििा बिोचजि गठि, सञ्िालि, तियिि
र

तिदे शिका

िान्यिालाई

लातग
सिेि

सो

सम्बन्िी

ध्याििा

राखी

अन्िराच्िय
सं घीय

िूल्य

र

लोकिाचन््रक

गणिन््रको भाविा अिुरुप कािूि तििािण गिे व्यवस्था सिेि
गरी गराइ सतितििा जािकारी गराुि गृह िन््रालयलाई
तिदे शि ददिे ।
11.

2077/01/07

िेपाल सरकार
प्रिाििन््री िथा
िचन््रपररषदको कायािलय

र्वश्वभर हाल कोतभड—१९ को िहािारी र्वकराल रुपिा

यस सम्बन्ििा िहाँ कायािलयको सचिव सदस्य-सचिव

फैतलरहे को सन्दभििा िेपाल

सिेि यो िहािारीको र्वषि

रहेको िोबल कोरोिा रोग रोकथाि िथा तियन््रण

पररचस्थतिबाट

।

ुच्िस्िरीय

गुचिरहे को

छ

िुतयगरी

र्वप्रेषणिुखी

र

सिन्वय

सतितिबाट

तिरन्िर

रुपिा

आयाििा तिभिर रहेको िेपाली अथििन््र यो िहािारी सँगसगै

बैठकहरु

आतथिक िन्दीको िपेटािा सिेि पििसक्िे दे चखन्छ। कोतभड-

गररएको एवं तिदे शि भइ कािकाज भइरहे को, िेपाल

१९ को तियन््रणका सम्बन्ििा हालसम्ि र्वश्विा कुिै सफल

सरकार,

ुपिार र्वति पत्ता लातग िसकेको विििाि अवस्थािा यो

CCMC स्थापिा गरी कािकाज भइरहेको र सोही

िहािारीको के कसरी प्रभावकारी रुपिा रोकथाि, तियन््रण र

आिारिा प्रदे श िथा स्थािीय िहहरुलाई सिेि तिदे शि

ुपिार गिे गराुिे भन्ने िफि िेपाल सरकारले गरे का कायिहरू

गररएको, साथै कोरोिा रोग रोकथाि, तियन््रण िथा

सह्रािीय छि् ।

ुपिार

कोतभड-१९

रोकथाि, तियन््रण
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ुपिार

लगायि

सम्पूणि

गरी

सम्बचन्िि

िचन््रपररषद्को

लगायिका

तिकायहरुलाई
तिणिय

ुचल्लचखि

पररिातलि

अिुसार

र्वषयहरुिा

केन्ििा

दे हाय

बिोचजि कायि भइरहेको,
1. सीिाविी क्षे्रहरुिा वसे का िेपाली िागररकलाई घर

व्यवस्थापिलाई अझ प्रभावकारी र पररणाििुखी बिाुि राज्य

र्फिािको प्रवन्ि तछिेकी ति्ररािसं गको सिन्वयिा

व्यवस्था

भइरहेको,

िथा

सुशासि

सतितिका

िाििीय

सभापिीज्यू ले

सतितिका िाििीय सदस्यज्यूहरूबाट टे तलफोि, ईिेल, भाईबर, 2.

िालबस्िुहरुको

पैठारीको

अपिाएर

तिचश्चि

सम्बन्ििा

म्यासेन्जर लगायिका र्वतभन्न सञ्िार िाध्यिहरूबाट सं कतलि

स्वास्थ्य

राय, सल्लाह िथा सुझावहरू सिेटेर राज्य व्यवस्था िथा

तिकासी पैठारीको व्वयवस्थापिको लातग सम्बचन्िि

सुशासि सतितिको िफिवाट तिम्िािुसारका सुझावहरू िेपाल

तिकायहरुबाट भइरहे को,

सरकारलाई

कोरोिा

प्रदाि

गिे

व्यहोरा

सतितिका

िाििीय 3.

सीिाविी

िेपालीिागररकहरूलाई

क्षे्रहरूिाआएर
सं ििण

सवै

बसेका
तियन््रण

सम्बचन्िर्वश्वव्यापी िापदण्ड अिुसारको सिि पालिागिे
गरी व्यवचस्थि रुपिा घर फकििे

िहािारी

तबरुद्धको

िाकाहरुबाट

अतभयाििा

सं घीय

सरकार, प्रदे श सरकार र स्थािीय सरकार लगायि

सभापिीज्यू को तिदे शािुशार अिुरोि गदिछु:1. भारिसँगको

सुरक्षा

तिकासी

प्रबन्ि तिलाुिे ।

2. ुपत्यका लगायि दे शका र्वतभन्न स्थाििा रोजगारीको

राज्यका

सं रििाहरु

आपसी

सिन्वय

र

सहकायििा पररिातलि रहे का,
4. कोरािा पर्हिािको लातग परीक्षण (RDT िथा
PCR) का सवै कायि तिरन्िर भइरहेको,
5.

अस्पिालहरुिा
सम्भव

अन्य

भएसम्ि

तबरािीहरुको
अवरुद्ध

िहुिे

ुपिारलाई
र्कतसिले

चशलचशलािा रहे का र हाल आफ्िो घर फकिि िाहिे

सिकििाका साथ सेवा ुपलब्ि गराुि तिदे शि

िागररकहरूलाई, ुच्ि सििकिाका साथ सुरचक्षि रुपिा

गररएको,

स्थािीय

6. कोरोिा ुपिारको सन्दभििा सं लग्ि Front line िा

सरकारसँग सिन्वय गरी यथाशीघ्र घर फकििे व्यवस्था

खर्टएका सवैलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सर्हि सुरक्षा

तिलाुिे । सो व्यवस्था िभए सम्िको लातग यथा

प्रबन्ि र प्रोत्साहिको व्यवस्था भएको,

आवश्यक

िापदण्ड

पुरा

गरी

प्रदे श

िथा

स्थाििा खाि बस्िका लातग ुचिि प्रबन्ि गिे ।
3. भारिसँगको सीिाविी क्षे्र र िाकाहरूको सुक्ष्ि एवं
प्रभावकारी रुपिा तियिि गिे, भन्सार िाकाहरू व्यवचस्थि
र सीतिि गिुक
ि ा साथै लकडाुिको अवतिसम्ि तछिेकी
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7. बजारिा कृत्रि अभाव तसजििा हुि िददि बजार
अिुगिि प्रणालीलाई तियतिि, ि ुस्ि, दुरुस्ि र
प्रभावकारी

बिाुि

सम्बचन्िि

तिकायहरुलाई

तिदे शि ददइएको र सोही अिुरुप कायि भइरहे को,

रािबाट िेपालिा पैठारी हुिे िालबस्िुहरू िध्ये अति
आवश्यक सािग्री पर्हिाि गरी तिचश्िि

िाकाबाट िा्र

8. राहि र्विरणको कायिलाई प्रभावकारी बिाुि यस
सम्बन्िी िापदण्ड जारी गररएको, सो सम्बन्ििा

आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तिलाएर पैठारी गिे व्यवस्था

सङ्घीय

तिलाुिे ।

िाफिि् स्थािीय िहहरुसँग सम्वन्य गररएको,

4. तभ.तभ.आ.ई.पी. र तभ.आ.ई.पी. हरूको लातग अिावश्यक
रुपिा प्रयोग भइरहेका

सुरक्षाकिीहरू कटौिी गरी सीिा

सुरक्षा लगायिका कायिहरूिा खटाुिे ।
5. कोरोिा

िहािारीको

रार्िय

सं कटको

िातिला

िथा

सािान्य

प्रशासि

िन््रालय

9. कोरोिा ुपिारको लातग आवश्यक पिे रकि
कोरोिा रोग रोकथाि, ुपिार िथा तियन््रण कोष
स्थापिा भई यस कोषिा र्वतभन्न सं घ-सं स्था िथा
व्यचक्तहरुबाट रकि जम्िा भएको,

यस

अवस्थािा

10.

बन्दाबन्दीको

अवस्थािा

तियन््रणको

िागररक

तिलाुि गृह िन््रालयलाई तिदे शि ददएको भन्ने

जिर्वश्वास
कािुिले

र

र

प्रशासिलाई

भरोसालाई

व्यवस्था

गरे का

अझ

चजम्िेवार

ुिो

पािि

सं रििाहरूलाई

िै

बिाई
र्वद्यिाि
सर्िय

बिाुिे ।
6. कोरोिा रोकथाि र तियन््रण गिे कायिलाई अझ बढी
प्रभावकारी

र

पररिाणिूखी

बिाुिका

लातग

लक्ष्य

तिदे चशि (Targeted) र सियवद्द (Time bound) कायि
योजिा (Action Plan) सर्हि पारदशी रुपिा कायि गिुक
ि ा
साथै Rapid Test र PCR Test लाई व्यापक बिाुिे ।
7. आकचस्िक र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई सुिारु रातिे
र अन्य रोगहरू (जस्िै िुटु, तिगौला, ििुिेह आदद) को
ुपिारिा तिरं िरिा ददिे, रार्िय र्वपदको घडीिा स्वास्थ्य
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व्यहोरा

प्रिाििन््री

अवश्यक
एवं

कायािलयबाट प्राप्त हुि आएको ।

सुरक्षा

कायिहरु

कोरोिा रोकथाि, ुपिार र तियन््रणिा लोकिाचन््रक
सरकार

लातग

र्हं साका

प्रबन्ि

िचन््रपररषदद्को

सेवा िददिे िीचज स्वास्थ्य

सं स्थाहरूलाई कािूि बिोचजि

कारबाही गिे ।
8. कोरोिा रोकथािको रार्िय अतभयाििा अग्रपं चक्तिा रर्ह
अहोरा्र खर्टई रहेका सम्पूणि चिर्कत्सक, स्वास्थ्यकिी,
िेपाली सेिा, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल प्रहरी, लगायि
स्थािीय िहका जिप्रतितितिहरू र किििारीहरू िथा यस
कायििा

सं ग्लि

सबैलाई

ुच्ि

सम्िाि

व्यक्त

गदै

प्राथातिकिासाथ ुहाँहरूको व्यचक्तगि र सािूर्हक सुरक्षा
ुपकरणहरूको

व्यवस्थापि

गिुक
ि ा

साथै

ुतिहरूको

पाररवाररक सुरक्षा सिेिको प्रवन्ि गरी ुत्प्रेरणा र ुच्ि
ििोबल कायि गिि सिुचिि व्यवस्था गिे ।
9. दै तिक ुपभोग्य वस्िुको कृत्रि अभाव सृजिा गरी कालो
बजारी गिे, बढी िूल्य तलिे प्रवृचत्तलाई तिरुत्सार्हि गिि
बजार अिुगिि प्रणालीलाई तियतिि,

ि ुस्ि, दुरुस्ि र

प्रभावकारी बिाुिुका साथै कृत्रि अभाव सृजिा र कालो
बजारी गिे िातथ कडा कारवाही गिे ।
10. स्थािीय िहहरूको सिन्वयिा स्थािीय स्िरिा ुत्पाददि
दै तिक ुपभोग्य सािाग्री (फलफूल, िरकारी, दुिजन्य
पदाथि आदद) खररद गरी, तिचश्िि सिय र स्थाि तििािरण
गरी दै तिक ुपभोग्य

सािाग्री र्वर्ि र्विरणको लागी

आवश्यक व्यवस्था तिलाुिे ।
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11. सबै िागररकको बाँच्ि पाुिे आिारभूि अतिकारलाई
सं रक्षण गदै , हरे क स्थािीय िहिा रहे का र्वपन्न वगिका
जििाहरूको पर्हिाि गरी एकद्धार प्रणाली िाफिि लचक्षि
सिुदायलाई

र्विा

भेदभाव

राहि

र्विरणको

ुचिि

व्यवस्थापि गिे । राहि र्विरण कायििा अतियतििा
गरे िा त्यस्िो व्यचक्त ुपर सति कारबाही गिे ।
12. कोर्वड-१९ बाट ुत्पन्न र्वषि पररचस्थतिको साििा गिि
रणिीतिक

योजिाको

तििािण,

त्यसको

प्रभावकारी

कायािन्वयि र व्यवस्थापि कायििा सहयोग र सहकायिका
लातग सरकारको पहल कदिीिा सबै राजिीतिक दल,
जिस्वास्थ्य

र्वज्ञ

र

सम्बचन्िि

सरोकारवालाहरूको

सहभातगिािा ‘सविपक्षीय ुच्िस्िरीय सतिति’ तििािण गरी
यस िहािारी र्वरुद्धको िहाअतभयाििा र्ियाशील बिाुिे
।
13. “स्थािीय पूवाििार र्वकास साझेदारी कायििि” को खिि
भई

बाँकी

रहे को

सम्पूणि

रकि

कोरोिा

रोकथाि,

तियन््रण एवं ुपिारको कायििा प्रयोग गिे ।
14. हरे क तिवाििि क्षे्रिा कोर्वड-१९ को रोकथाि एवं
तियन््रणिा सहयोग, सिन्वय, सहजीकरण र अिुगिि गिे
कायिका लातग सं घीय सं सदको िेित्ृ विा प्रदे श र स्थािीय
िहका

जिप्रतितितिको

सिेि
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सहभागीिािा

अिुगिि

सतिति तििािण गिे ।
15. हालको

वन्दावन्दीको

अवस्थािा

िर्हलािातथ

भएका

र्हं साका घटिा र सम्भार्वि र्हं सालाइ तियन््रण गिेिफि
सरकार थप ििाखो भई र्ियाशील रुपिा अचघ बढ्िुका
साथै सुरक्षा व्यवस्था कडा बिाुिे र त्यस्िा कायििा
सं लग्ि अपरािीहरू िाथी कडा कारवाही गिे व्यवस्था
तिलाुिे ।
12.

2077/01/28

परारि िन््रालय

1. 8 िे 2020 िा भारि सरकारले भारिको र्पथौरागढबाट
िेपालको

वषि २०७५/७६ सम्ि १०७ स्थाििा बोडिर आुट

भूति व्यवस्था, सहकारी

िािसरोवर जािे तलपुभञ्ज्याङ्ग सम्िको सडक तििािण

पोष्ट (BOP) स्थापिा गररएकोिा िेपाल सरकार तिति

िथा गररवी तिवारण

भएको भिी ुद्घाटि सिेि गरे को छ । ुक्त स्थािका

२०७६/०८/३० को तिणियािुसार सीिा सुरक्षा िथा

िन््रालय

बारे िा स्वयं भारि सरकारले िेपाल भारि बीि "र्ववाददि

व्यवस्थापिलाई प्रभावकारी बिाुि आगािी ददििा

भू-भाग" भिी दुई पक्षीय सिझदारीद्वारा हल गिि स्वीकारी

थप ११४ स्थाििा BOP स्थापिा गिे कायि प्रारम्भ

सकेको हो । यद्यर्प सि् 1816 को सुगौली सन्िी

भएको । सो अिुसार हालसम्ि १२० स्थाििा

अिुसार
रक्षा िन््रालय
िेपाल सरकार
प्रिाििन््री िथा
िचन््रपररषद्को कायािलय

र

थुप्रै

क्षे्रको

भौगोतलक,

गुञ्जी

हुँदै

िीिको

गृह िन््रालय

कालापािी

1. सीिा सुरक्षा िथा व्यवस्थापिका लातग गि आतथिक

र

साँस्कृतिक

BOP स्थापिा भईसकेको, हाल कोतभड-19

का

ऐतिहातसक प्रिाण, तलखि िक्सा, िथ्य आददले काली

कारण

गिि

(िहाकाली) िदी र त्यस पूवक
ि ो भू-भाग िेपालको अखण्ड

सीिाविी क्षे्रका १२१३ स्थाििा सशस्त्र प्रहरी

साविभौतिकिा तभ्र रहेको प्रिाचणि छ । काली िदीको

बलको अस्थायी िेक पोष्ट सं िालििा ल्याइएको,

िुहाि तलचम्पयािुरा रहे को र ुक्त स्थाि िेपाल, भारि र

सम्िातिि सतितिको तिदे शि बिोचजि तलपुलेक,

िीि बीिको त्रदे शीय र्वन्दु रहेको वास्िर्वक सत्य हो ।

तलम्पीयािुरा लगायिका क्षे्रहरुिा सीिा सुरक्षालाई

िेपालको साविभौतिकिा िातथ वलाि् हस्िक्षेप र तथिोतििो

प्रभावकारी बिाुिे कायि प्रारम्भ भइसकेको, यसै

ु पुग्िे सडक तििािण
गदै ुक्त क्षे्रिा भारिले िेस्रो िुलक

ुि ा चजल्लाको छाङ्गरुिा सशस्त्र प्रहरी
िििा दािल
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सािाचजक

सीिािा

हुिे

गतिर्वति

तियन््रण

गिुि अतिििणकारी िीति भएको ठहछि । राज्य व्यवस्था

बलको बोडिर आुट पोष्ट तिति २०७७/०१/३१ िा

सतितिले भारि सरकारको यस कदि प्रति खेद व्यक्त गदै

स्थापिा भई सशस्त्र प्रहरी तिरीक्षकको किाण्डिा

घोर eT;{gf गदिछ । अि: तलचम्पयािुरा दे चख पूव ि पट्टीको

२५ जिाको टोली पररिालि गररएको भन्ने व्यहोरा

कालापािी तलपुलेक लगायिको सम्पूणि भागबाट भारिीय

गृह िन््रालयबाट प्राप्ि हुि आएको ।

सै तिक र्फिाि गरी िेपालको साविभौतिकिा र अखण्डिाको
सम्िाि गिि त्यस प्रकारको अतिििणकारी कदि त्याग्ि,
सँगको

तछिेकी

पञ्िशीलको

िै्रीपूणि

सम्बन्िको

तसद्दान्िको

आिारिा

सम्िाि

गिि

2. परराि िन््रालय र रक्षा िन््रालयबाट भएका
कायिहरूको र्ववरण सतितििा प्राप्ि हुि आएको ।

अन्िरािच्िय

सम्बन्िलाई कायािन्वयि गिि सिेि यो सतिति आग्रह
गदिछ । यस सम्बन्ििा िेपाल सरकारले आफ्िो राच्िय
साविभौतिकिा,

भौगोतलक

अखण्डिा,

राच्िय

र्हि

र

स्वातभिािको र्वषयिा सम्बचन्िि रा्िहरूसँग सम्वादद्वारा
ित्काल र तिरन्िर पहल गरी सीिा र्ववादको स्थायी
सिािाि गिि तिदे श गदिछ । अन्यथा भएिा ुक्त
र्वषयवस्िुलाई अन्िरािच्ियकरण गिि सिेि सुझाव प्रदाि
गदिछ ।
2. सतितिले तिति 2076 कातििक 25 गिे तलपुलेक र
तलचम्पयािुरा लगायि र्ववाददि क्षे्रको सम्बन्ििा िेपाल
सरकारलाई ददएको ७ बुँदे तिदे शिहरूको दृढिाका साथ
पालिा गिे ।
13.

2077/01/29

िेपाल सरकार प्रिाििन््री
िथा िचन््रपररषद्को

1. सतितिले कोतभड–१९ का सम्बन्ििा यही २०७७ साल

स्वास्थ्य िन््रालययबाट कोतभड-19 सम्बन्िी काि

वैशाख

कारवाहीको जािकारी प्राप्त हुि आएको ।

७

गिे

ददएका

कायािलय
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सु

झावहरूको

िेपाल सरकारले कडाइका साथ कायािन्वयि गिे गराुिे,
िोभल कोरोिा रोग
रोकथाि िथा तियन््रण

2. र्वदे शिा रोजगार गुिाई सिस्यािा रहे का िेपाली कािदारहरू
र

ुच्िस्िरीय सिन्वय
सतिति

िेपाल
अलप्र

परे का

सं गठिको
परीक्षण

स्वास्थ्य िथा जिसं तया
िन््रालय

गृह िन््रालय

भारि

गरी

सिकििाका

िेपाली

िागररकहरूलाई

िापदण्ड

अिुसार

पोचजर्टभ

पररणाि

साथ

न्यू ििि

सीिा

िापदण्ड

क्वारे न्टीििा

गरी

बसेको

र्वश्व

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य

िआएकाहरूलाई

आवश्यक
पूरा

क्षे्रिा

ुच्ि

पूवाििार

क्वारे न्टीििा

र

रातिे

अवतििा

र

ुचिि

खािपािको व्यवस्था गिे,
3.

वैदेचशक रोजगारी गुिाई ठू लो सं तयािा स्वदे श फकेका
युवाहरू र फकिि सक्िे सम्भार्वि पररचस्थतिको आंकलि गरी

कृर्ष िथा पशुपन्छी

कृर्ष

गाुँ िा

र्वकास िन््रालय

ुद्योगहरू

ुत्पादिको

खोल्ि

काि

युवाहरूलाई

िथा

सािा

प्रोत्सार्हि

कृर्षजन्य

गििका

लातग

तियन््रणका

लातग

आवश्यक योजिा बिाुिे,
अथि िन््रालय

4. िोवल

कोरोिा

रोग

रोकथाि

िथा

सरकारका िीति एवं कायिििहरूको प्रभावकारी कायािन्वयि
भए

ुद्योग, वाचणज्य िथा

िभएको

सम्बन्ििा

तियतिि

अिुगििको

व्यवस्था

तिलाुिे,

आपूतिि िन््रालय

5. र्वश्व स्वास्थ्य सं गठिको िापदण्ड अिुसार कोतभड–१९ को
परीक्षणको दायरा व्यापक बिाुिे,
6.

आगािी आतथिक वषिको बजेटिा चशक्षा, स्वास्थ्य, कृर्ष र
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कृर्षजन्य ुद्योग र पयिटि क्षे्रिा ुल्लेखिीय वृर्द्ध गिे,
7. कोतभड–१९ को प्रभाव र जोचखि र्वश्लेषण गरी सुरचक्षि
स्थािको पर्हिाि पश्िाि् सुरचक्षि तिचश्िि क्षे्रहरू तििािरण
गरी स्थािीय रुपिा र्वश्वव्यापी िापदण्ड अिुसारको तिचश्िि
दुरी कायि रातदै आवािजाविलाई खुकुलो बिाएर दै तिक
जिजीविलाई सहज र व्यवचस्थि गिुक
ि ा साथै एकै प्रकृतिका
जोचखि भएका स्थािहरूिा लक डाुिको तियििा एकरुपिा
कायि गिे,
8. दै तिक

ुपभोग्य

कृत्रि

वस्िुको

अभाव

तसजििा

गरी

कालोबजारी गिे, बढी िूल्य तलिे प्रवृचत्तलाई तिरुत्सार्हि गिि
बजार

अिुगिि

प्रणालीलाई

तियतिि,

ि ुस्ि,

दुरुस्ि

र

प्रभावकारी बिाुिुका साथै स्थािीय िहहरूको सिन्वयिा
स्थािीय

स्िरिा

ुत्पाददि

दै तिक

ुपभोग्य

सािाग्री

(फलफूल, िरकारी, दुिजन्य पदाथि आदद) खररद गरी, र्वर्ि
र्विरणको लातग आवश्यक व्यवस्था तिलाुिे ।
9. कृषकहरूलाई

आवश्यक

पिे

वीुर्वजि,

िल

लगायि

अत्यावश्यक कृर्ष सािाग्रीहरू सुपथ िूल्यिा सहज आपूतिि र
र्विरणको व्यवस्था गिे,
10. कारागारका कैदीबन्दीहरूलाई हुि सक्िे कोतभड–१९ को
सं ििणलाई िध्यिजर गरी फौजदारी कसुर (सजाय तििािरण
िथा कायािन्वयि) ऐि, 2074 को दफा 37 िा भएको
कैद कट्टा सम्बन्िी व्यवस्थालाई थप व्यवचस्थि बिाुिे ।
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3.2

गुिासो एवं ुजुरी व्यवस्थापि सम्बन्िी र्ववरण

सतितििा र्वतभन्न तितििा प्राप्त गुिासो एवं ुजुरीहरूलाई सम्बोिि गरी टुं गोिा पुर्याुि गदठि िीि सदस्यीय
ु ाई कायिदलले सुझाव सर्हिको प्रतिवेदि सतितििा पेश गरे को तथयो । कायिदलले
गुिासो एवं ुजुरी सुिव
ददएको सुझावहरुका सम्बन्ििा सतितिको बैठक बसी सम्बचन्िि तिकायलाई कायािन्वयि गिि तिदे शि
ददइएको तथयो । ुजुरीको र्ववरण सम्बन्िी सतितिले ददएका तिदे शि र कायािन्वयिको अवस्थालाई दे हाय
बिोचजि प्रस्िुि गररएको छ:सतितििा प्राप्ि गुिासो एवं ुजुरीहरू कायािन्वयिको लातग ददएको तिदे शि एवं कायािन्वयिको अवस्था

सतितिको तिदे शि

कायािन्वयिको अवस्था

भ्र्टािार र अतियतिििािा

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

सं लग्िलाई आवश्यक कारवाही

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

सम्बन्ििा ।
2

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

गरे कोले ित्काल कारबाही गरी

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

।

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

िेपाल सरकारको िाििा अपुिाली

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

ु िे,
हक स्वातित्व दिाि कायि हुिप

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

जग्गा कीिे जालसाजी गरी व्यचक्त
र्वशेषको िाििा दिाि गरे कोले

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

आवश्यक अिुसन्िाि एवं
छािवीि िथा कारवाही गिे
सम्बन्ििा ।
4

चि. र्व. रा. प्र. वीर अस्पिाल

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

िथा ििा सेन्टरिा भएको

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

अतियतिििा छािर्वि गिे
सम्बन्ििा ।
5

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

िेपाल दुरसञ्चार प्रातिकरणले

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

गरे को वोलप्र आह्वाििा िीि

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

अबि अतियतिििाको अिुसन्िाि
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िन््रालय/ आयोग

प्राप्ि िभएको ।

अतियतिििा िथा भ्र्टािार
पुििः िगरसभा गराुिे सम्बन्ििा

3

(2076-11-02)

सम्बचन्िि

टं गाल, काठिाडौं

1

ुजुरीको र्ववरण

श्री अचतियार दुरूपयोग अिुसन्िाि आयोग,

ि.सं .

6

गिे सम्बन्ििा ।

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

िेपाली सेिाका पूव ि प्रिािसेिापिी

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

िहारथी श्री राजेन्ि क्षे्रीबाट

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

भएको भ्र्टािारको छािर्वि गिि
अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

आयोग िथा सम्पत्ती
शुर्द्धकरणलाई तिदे शि गिे
सम्बन्ििा ।
7

गैरकािूिी रुपिा तगरफ्िार गरी

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

तिलाप्र गराुिे र सूििा

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

लुकाुिे प्रहरी अतिकारी िातथ
छाितबि गरी कारवाही गिे

(2076-11-02)

प्राप्ि भएको ।

सम्बन्ििा ।
द्वन्द्व पीतडि सुरक्षाकिी पररवारको

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

सुर्विाको लातग पहल कदिी

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

9

(2076-11-02)

सुरक्षाकिी िफिको सर्हदको

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

िापदण्ड सम्बन्ििा ।

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

(2076-11-02)
10

प्राप्ि भएको ।

प्रहरी प्रिुखको आिरण र्वरुद्धको

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

गतिर्वतिको छािर्वि गिे

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

सम्बन्ििा ।
11

प्राप्ि भएको ।

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

रार्िय सुरक्षा र र्हिको

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

सं वेदिशीलिा र्वपररि राच्िय

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

अिुसन्िाि र्वभागबाट सिािार
सम्प्रेषण गराइदै आएको

(2076-11-02)

प्राप्ि भएको ।

सम्बन्ििा ।
12

राच्िय अिुसन्िाि र्वभागबाट

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

अवकाश प्राप्ि किििारीहरूलाई

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

पति स्वास्थ्य ुपिारको सुर्विाका
लातग आवश्यक तिदे शि ददिे

(2076-11-02)

84

प्राप्ि भएको ।

तसं हदरवार, काठिाडौं ।

तलिे सम्बन्ििा ।

श्री गृह िन््रालय,

8

छािर्वि गिे सम्बन्ििा ।

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

(2076-11-02)
14

अतियतिििा िथा भ्र्टािार

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

गरे कोले ित्काल कारबाही गरी

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

पुििः िगरसभा गराुिे सम्बन्ििा
।
15

िलब भत्ता सम्बन्ििा ।

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

(2076-11-02)
16

प्राप्ि िभएको ।

प्राप्ि िभएको ।

राच्िय अिुसन्िाि र्वभागबाट

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

अवकाश प्राप्ि किििारीहरूलाई

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

स्वास्थ्य ुपिारको सुर्विाका
लातग आवश्यक तिदे शि ददिे

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

काठिाडौं ।

तिदे शि कायािन्वयि

तसं हदरवार,

आवश्यक छािर्वि

तसं हदरवार, काठिाडौं ।

िेपाल रे डिस सम्बन्िी ुजुरीको

श्री सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््रालय,

13

श्री गृह िन््रालय,

सम्बन्ििा

िहारतथ श्री राजेन्ि क्षे्रीबाट

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

भएको भ्रष्टािारको छािर्वि गिि
अचतियार दुरुपयोग अिुसन्िाि

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

आयोग िथा सम्पत्ती
शुर्द्धकरणलाई तिदे शि ददिे
सम्बन्ििा ।
18

आवश्यक छािर्वि गरी दोषी

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

िातथ कारबाही गिे सम्बन्ििा

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

(2076-11-02)
19

प्राप्ि िभएको ।

ऐि तियिावली सं शोिि िथा

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

िौपाया पशुको क्वारे न्टाईि

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

सम्बन्ििा ।

(2076-11-02)

85

प्राप्ि िभएको ।

तसं हदरबार, काठिाडौं ।

तिदे शि कायािन्वयि

पुल्िोक, लतलिपुर ।

आवश्यक छािर्वि

िन््रालय,

िेपाली सेिाका पूव ि प्रिािसेिापिी

श्री सम्पचत्त शुर्द्धकरण र्वभाग,

17

श्री कृर्ष िथा पशुपन्छी र्वकास

सम्बन्ििा ।

भन्ने सम्बन्ििा ।
22

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

पुिरावलोकिको लातग पहल गिे

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी
प्राप्ि िभएको ।

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

सञ्चालक एवं किििारीहरूले

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

छािर्वि गिे सम्बन्ििा ।

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

प्याि दिाि, सािाचजक सुरक्षा कोष

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

लगायिका र्वषयिा ध्यािकषिण

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

गराइएको सम्बन्ििा ।

29

(2076-11-02)

िेपाल राि बैकका पदातिकारी,
गरे को आतथिक अतियतिििाको

28

प्राप्ि भएको ।

आतथिक ऐि, 2076 को
सम्बन्ििा ।

23

(2076-11-02)

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

बाढी पीतडिलाई सहयोग र पुल

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

तििािण गिे सम्बन्ििा ।

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

(2076-11-02)

86

प्राप्ि भएको ।

काठिाडौं .

सम्बन्िी जािकारी

काठिाडौं ।

िथा कारवाही गिे

सचिवालय, तसं हदरबार,

किििारीबाट रकि असुल गरे को

सं घीय सं सद सचिवालय, तसं हदरबार,

तिदे शि कायािन्वयि

तसं हदरबार, काठिाडौं ।

आवश्यक छािर्वि

तसं हदरबार, काठिाडौं ।

िेपाल चिया र्वकास तिगिले

तसं हदरबार, काठिाडौं .

21

प्राप्ि िभएको ।

सतिति, सं घीय सं सद

(2076-11-02)

ुपभोक्ता र्हि सतिति,

सम्बन्िी जािकारी

यािायाि िन््रालय,

िथा कारवाही गिे

श्री अथि िन््रालय,

सम्बन्ििा।

श्री वि िन््रालय,

तिदे शि कायािन्वयि

श्री साविजतिक लेखा

आवश्यक छािर्वि

श्री ुद्योग िथा वाचणज्य र श्रि िथा

सम्पचत्त र्ववरण बुझाुिे

श्री भौतिक पूवाििार िथा

20

ुपसतिति गठि भई

अतियतिििाको छािर्वि गिे
सम्बन्ििा ।

(2076-11-02)

कायि भइरहे को
जािकारी प्राप्त हुि
आएको

31

सम्पचत्त शुर्द्धकरण अिुसन्िाि

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

र्वभागका किििारीले गरे को

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

आतथिक अतियतिििाको छािर्वि
गिे सम्बन्ििा ।

32

प्राप्ि िभएको ।

राच्िय िहत्वका साँस्कृतिक िथा

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

पुरािाचत्वक िहत्वका वस्िुहरूको

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

छािर्वि गरी क्षतिपूतिि र सं रक्षण
गिे सम्बन्ििा ।
33

(2076-11-02)

(2076-11-02)

प्राप्ि िभएको ।

लुचम्बिी र्वकास कोषिा किििारी

आवश्यक छािर्वि

तिदे शि कायािन्वयि

व्यवस्थापि गिे सम्बन्ििा ।

िथा कारवाही गिे

सम्बन्िी जािकारी

(2076-11-02)

87

प्राप्ि िभएको ।

तसं हदरबार, काठिाडौं।

िथा कारवाही गिे

तसं हदरबार, काठिाडौं ।

तििािणिा भएको आतथिक

ुड्डयि िन््रालय, तसं हदरबार, काठिाडौं। िचन््रपररषद्को कायािलय,

र्वतभन्न सतिति,

श्री रक्षा िन््रालय,

आवश्यक छािर्वि

श्री प्रिाििन््री िथा

िेपाली सेिाको िुतयालय

श्री सँस्कृति, पयिटि िथा िागररक

30

पररच्छे द-4
सतितिबाट सुशासि कायि गिि भएका प्रयासहरू
4.1 सतितिबाट सुशासि कायि गिि भएका प्रयासहरू
ु िा
सुशासि बहुआयातिक र्वषय हो । सुशासि प्रवद्धिि गिि सम्पूणि पक्षहरूको अहि भूतिका रहन्छ । िुलक
सुशासि

कायि

गिि

राज्य

व्यवस्था

िथा

सुशासि

सतितिले

िहत्वपूणि

कायिहरू

गदै

आएको

छ । सतितिले आफ्िो कायिक्षे्रतभ्रका िन््रालय एवं सं वैिातिक आयोगहरू सम्बन्िी कािुि तििािण, िी
तिकायहरूबाट सम्पाददि काि कारवाहीको सिीक्षा, स्थलगि अिुगिि लगायिका कािलाई तिरन्िरिा ददइदै

आएको छ । र्वशेषगरी सुशासि सम्बन्िी र्वषयिा सतितिले र्वतभन्न औपिाररक एवं अिौपिाररक बैठकहरु
एवं अन्िरर्िया कायिििहरू सञ्चालि गरे को तथयो । जसलाई तिम्िािुसार प्रस्िुि गररएको छ:4.1.1 अन्िरर्िया कायििि
सतितिको तिति 2076 पौष 23 गिेको बैठकिा सुशासि सम्बन्िी र्वषयिा र्वतभन्न र्वज्ञहरूसँग बसी
सुशासि सम्बन्िी हालसम्ि प्राप्त गरे का अिुभव र सुझावहरू सर्हिको भावी कायियोजिा सम्बन्िी र्वषयिा
अन्िरर्िया गिे

िथा सतितिले आगािी ददििा िन््रालयगि रुपिा सुशासिका र्वषयहरूको सुक्ष्ि अध्ययि

गिि िाििीय सदस्यहरूको सािो अध्ययि सिूह बिाई कायि थालिी गिे भन्ने तिणिय भए बिोचजि तिति

2076 िाघ 2 गिे सतितििा दे हाय बिोचजिका र्वज्ञहरू सर्हि अन्िरर्िया कायििि सञ्िालि गररएको
तथयो:-

1. र्वज्ञ श्री सूयि
ि ाथ ुपाध्याय

अ.दु.अ.आ. का पूव ि प्रिुख आयुक्त िथा िेपाल सरकारका पूव ि सचिव

2. र्वज्ञ श्री काशीराज दाहाल

ुच्िस्िरीय प्रशासि सुिार कायािन्वयि िथा अिुगिि सतितिका सं योजक, प्रशासि एवं

कािूिर्वद्

3. र्वज्ञ श्री कृ्णहरर बास्कोटा

रार्िय सूििा आयोगका पूव ि प्रिुख सूििा आयुक्त िथा िेपाल सरकारका पूव ि सचिव

सतितिको बैठकिा ुपचस्थि र्वषय र्वज्ञज्यूहरूले दे शिा सुशासिको विििाि अवस्था, सुशासि कायि हुि
िसक्िुका कारणहरू िथा सुशासि कायि गिि सतितिले आगािी ददिहरूिा खेल्ि सक्िे र खेल्िु पिे
भूतिकाको बारे िा व्यापक एवं र्वस्िृि रुपिा सतितिलाई आफ्िो राय एवं सुझावहरू ददिुभएको तथयो ।
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पररच्छे द-५
ति्कषि िथा सुझाव
५.१ ति्कषि
सतितिले आफ्िो कायिक्षे्रतभ्रका िन््रालय एवं सं वैिातिक तिकायहरूको तियतिि कायिसम्पादि एवं
सिसािर्यक र्वषयिा तिरन्िर रुपिा छलफल गरी गराई िेपाल सरकारलाई ध्यािाकषिण गराुिुका साथै
राय सुझाव र तिदे शि दददै आएको छ । सतितििा प्राप्त ुजुरी एवं जिगुिासाहरूलाई सं वोिि गिि र
सरकारका काि कारवाहीहरूलाई पारदशी, तििव्ययी एवं प्रभावकारी बिाुि सतितिले र्विायि सम्बन्िी
कायि, छलफल, अन्िरर्िया, स्थलगि अिुगिि तिरीक्षण लगायिका राज्य व्यवस्था र सुशासिसँग सम्बचन्िि
र्वषयहरूिा प्रतितिति सभा तियिावलीको पररतितभ्र रही ुल्ले खिीय कायिहरू गदै आएको छ ।
सतितिका र्वतभन्न कायिहरूिध्ये कािूि तििािणको कािलाई ुच्ि प्राथतिकिा ददिुका साथै गम्भीर रार्िय
सरोकारका र्वषय लगायि अन्य सिसािर्यक सवालहरूिा सतितिका अतिकांश बैठकहरू केचन्िि रहेका तथए
। गि वषिको वार्षिक प्रतिवेदि प्रतितिति सभािा पेश गरे पश्चाि् हालसम्ि जम्िा िार वटा र्विेयकका
प्रतिवेदिहरू (1) प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयक (2) राच्िय पररियप्र िथा पकरणीकरणको सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक (3)
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्िालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था
गिि बिेको र्विेयक र (४) लोक सेवा आयोग सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको
र्विेयक सतितिबाट पाररि भइ सम्िािीि सदि सिक्ष पेश भइसकेका छि् । हाल सतितििा (1) सं घ,
प्रदे श र स्थािीय िहबीिको अन्िरसम्बन्ि व्यवचस्थि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक, (2)
कारागार सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरण गिि बिेको र्विेयक, (3) तिजाििी सेवाको गठि,
सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक र (4) िेपाल िागररकिा ऐि, २०६३ लाई
सं शोिि गिि बिेको र्विेयक गरी िार वटा र्विेयकहरू र्विारािीि अवस्थािा रहेका छि् । िीिध्ये सं घीय
तिजाििी सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शिि सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक र िेपाल िागररकिा
ऐि, २०६३ लाई सं शोिि गिि बिेको र्विेयकिा एकाि दफा बाहेक अतिकांश दफाहरूिा िस्यौदा
प्रतिवेदििातथ सिेि छलफल गरी सहिति कायि भई प्रतिवेदि तििािणको िरणिा रहेको छ ।
िेपालको सं र्विािको िारा ९७ बिोचजि प्रतितिति सभाले सतिति गठि गिि सक्िे र प्रतितिति सभा
तियिावली, २०७५ को तियि, १६९ िा प्रतितिति सभाको तियतिि कायििा सहयोग पुर्याुि प्रतितिति सभा
अन्िगिि र्वषयगि सतिति गठि गिि सर्किे र तियि, १७० िा िेपाल सरकारलाई प्रतितिति सभा प्रति
ुत्तरदायी र जवाफदे ही बिाुि, सरकारबाट भए गरे का काि कारबाहीको अिुगिि र िूल्याङ्कि गरी
आवश्यक तिदे शि वा राय सल्लाह ददि सतिति रहिे व्यवस्था भए बिोचजि यो सतितिले सिय सियिा
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िेपाल सरकारलाई ददएका कतिपय तिदे शिहरूको प्रभावकारी कायािन्वयि हुि सकेको छै ि ।

जुि दुखद

र्वषय हो । सं र्विाि एवं कािुिका प्राविािहरूको कायािन्वयि गिुि राज्यका सबै तिकायहरूको कििव्य हो ।
सं र्विािको ििि र भाविा अिुरुपको शासकीय पद्दतिलाई प्रभावकारी र पररणाििुखी बिाुि सर्कएको छै ि
। भ्रष्टािारजन्य कायिहरू सं घ, प्रदे श र स्थािीय िहहरूिा ददिािुददि बढ्दै गइरहेका छि् भन्ने जिगुिासाहरू
व्यापक रुपिा आएका छि् । सुशासिका ियाँ आयािहरूलाई लक्ष्यिुखी, कायिसम्पादििुखी बिाुदै सुशासि
प्रवििि गिि अझैपति केही किी किजोरीहरू दे चखएका छि् ।
५.२ कायिसम्पादििा दे खा परे का सिस्या एवं ि ुिौति
सतितिबाट सम्पाददि काि कारवाहीहरुलाई अपेक्षाकृि प्रभावकारी बिाुि िसक्िुिा दे हायका सिस्या एवं
ि ुिौिीहरु रहेका छि्:

ु िा ददगो शाचन्ि, र्वकास र सिृर्द्धको पररकल्पिा गिि सर्कदै ि, भ्रष्टािारजन्य
सुशासि र्विा िुलक
गतिर्वतिहरूलाई अपेचक्षि तियन््रण गिि िसक्दा सुशासि कायि हुि िसक्िु,



र्विेयक तििािण पूव ि र्वज्ञ एवं सरोकारवालाहरूसँग सियिै पयािप्त एवं वृहि छलफल िहुि,ु



सतितिका तिदे शि कायािन्वयिको वाध्यात्िक कािुिी व्यवस्था िहुि,ु



र्वषयगि सतिति र सरकार एवं सतितिहरु बीि प्रभावकारी सिन्वयको अभाव हुि,ु



सतितिले सरोकारवाला तिकायहरूलाई ददएको राय, सल्लाह, सुझाव एवं तिदे शि कायािन्वयििा
ुदातसििा दे चखिु,



सतितिका तिदे शिहरूको कायािन्वयि चस्थति वारे

सरोकारवाला िन््रालय एवं

तिकायहरूबाट

सतितिलाई सिय िै जािकारी प्राप्त हुि िसक्िु,


सतितिको कायिवोझ र र्वषयगि र्वचशष्टिा अिुरुप किििारी व्यवस्थापि हुि िसक्िु,



सतितिका काि कारवाहीलाई आिुतिक प्रर्वतििै्री तडचजटाइज्ड गिि िसक्िु,



सतितिको कायिक्षे्र तभ्रका िन््रालय एवं आयोगहरूको काि कारवाहीको तिरन्िर र सुक्ष्ि अध्ययि
गिि तिकायगि डे स्क स्थापिा िहुि,ु



सतितिका लातग आवश्यक बजेट सिय िै ुपलब्ि हुि िसक्दा सतितिका तिणियहरू प्रभार्वि हुिे
गरे को, स्थलगि अिुगििका कायिििहरू सिय िै सञ्चालि हुि िसक्िु ।

५.३ सुझावहरू
सिग्र राज्य व्यवस्था िथा सुशासिको प्रवििि गिि र सतिति एवं सरकारका काि कारवाहीलाई लक्ष्यिुखी,
पररणाििुखी र थप प्रभावकारी बिाुि सतितिद्धारा दे हाय बिोचजिका सुझावहरू प्रस्िाव गररएको छ:

र्विेयक तििािण पूव ि र्वज्ञ एवं सरोकारवाला तिकायसँग पयािप्त एवं वृहि छलफल गिे,



तिति सं सदको भूतिकािा रहेको सतिति सरकारको काि कारबाहीलाई चजम्िेवार, प्रभावकारी र
जििाप्रति जवाफदे ही बिाुि कायि गिे साविभौि अङ्ग हो भन्िे िान्यिा स्थार्पि गिुप
ि िे,
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सतितिले सरकार र सम्बचन्िि सरोकारवाला तिकायहरूलाई ददएका तिदे शि एवं सुझावहरूलाई
गचम्भरिापूवक
ि तलई अतिवायि कायािन्वयि गिे,



सं र्विािको ििि भन्दा बार्हर अिावश्यक रुपिा रहेका र्वभाग, वोडि, कायािलय, सतिति िथा कोष
लगायिका सं रििाहरु खारे ज गरी ि ुस्ि र प्रभावकारी प्रशासतिक सं रििा तििािण गिे ।



कोतभड-१९ िहािारी, सीिा र्ववाद, किििारी व्यवस्थापि, र्वपद व्यवस्थापि लगायिका सतितिका
तिदे शि एवं सुझावहरूलाई ुच्ि प्राथतिकिाका साथ कायािन्वयि गिे,



सम्बचन्िि िन््रालय एवं तिकायहरूले सतितिबाट सरकारलाई ददएका तिदे शिहरूको कायािन्वयिको
चस्थतिबारे सतितििा सियिा िै जािकारी ुपलब्ि गराुिे,



सतितिको र्वषयगि र्वचशष्टिा अिुरुप किििारीहरुको व्यवस्थापि गिुप
ि िे,



सतिति सचिवालयको क्षििा र्वकास गरी सतितिका काि कारबाहीलाई आिुतिक प्रर्वतििै्री
तडचजटाइज्ड गिे,



सतितिको अध्ययि अिुसन्िािको लातग िन््रालयगि एवं तिकायगि डे स्कको स्थापिा गिे,



सतितिका सांसद र किििारीहरूलाई अन्य दे शहरूसँग अिुभवको आदािप्रदाि गििका लातग आवश्यक
व्यवस्था गिुप
ि िे ।



सतितिका लातग आवश्यक पिे वार्षिक कायििि सर्हिको वजेटको तसतलङ्ग ियार गरी सतितिका
कायिििहरू सञ्चालि गिे ।

91

अिुसूिी-1
सतितिका िाििीय सदस्यज्यूहरुको िािावली
िाि

राजिीतिक दल

1=

िा. श्री शशी श्रे ष्ठ -सभापति

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

2=

िा. डा. अिरे श कुिार तसं ह

g]kfnL sfFu|];

3=

िा. श्री कृ्णगोपाल श्रे ष्ठ

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

4=

िा. श्री छक्क बहादुर लािा

:jtGq

5=

िा. श्री जिादिि शिाि

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

6=

िा. श्री झपटबहादुर रावल

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

7=

िा. श्री तडला सं ग्रौला (पंि)

g]kfnL sfFu|];

8=

िा. श्री तिथाि गौिि

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

9=

िा. श्री ददले न्ि प्रसाद बडू

g]kfnL sfFu|];

10=

िा. श्री दे वेन्ि राज कंडेल

g]kfnL sfFu|];

11=

िा. श्री िवराज तसलवाल

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

12=

िा. श्री पम्फा भुसाल

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

13=

िा. श्री पु्षकिल दाहाल (प्रिण्ड)

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

14=

िा. श्री प्रेि सुवाल

g]dlskf

15=

िा. डा. तबजय सुव्वा

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

16=

िा. श्री तबिोदकुिार िौिरी

g]kfnL sfFu|];

17=

िा. श्री बृजेशकुिार गुप्त

:jtGq

18=

िा. श्री िहेश्वर जं ग गहिराज (अथक)

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

19=

िा. श्री िीिा पाण्डे

g]kfnL sfFu|];

20=

िा. श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

21=

िा. श्री राजर्कशोर यादव

/fhkf g]kfn

22=

िा. श्री राजेन्ि प्रसाद श्रे ष्ठ

;+3Lo ;dfhjfbL kmf]/d g]kfn
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िाि

राजिीतिक दल

23=

िा. श्री राजेन्ि िहिो

/fhkf g]kfn

24=

िा. श्री रािसहाय प्रसाद यादव

;+3Lo ;dfhjfbL kmf]/d g]kfn

25=

िा. श्री रे खा शिाि

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

26=

िा. श्री लक्ष्िी कुिारी िौिरी

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

27=

िा. श्री लालबाबु पचण्डि

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{

पदे ि सदस्य
िन््रालय

gfd

प्रिाििन््री िथा िचन््रपररषदको

1.

सम्िाििीय प्रिाििन््री श्री के.पी. शिाि ओली

2.

िा. ुपप्रिाि एवं रक्षा िन््री श्री इश्वर पोखरे ल

रक्षा िन््रालय

3.

िा. गृह िन््री श्री रािबहादुर थापा

गृह िन््रालय

4.

िा. सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि िन््री

सं घीय िातिला िथा सािान्य प्रशासि

श्री हृदयेश त्रपाठी
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कायािलय

िन््रालय

अिुसूिी-2
सतितिका िाििीय सदस्यज्यूहरूको सतिति बैठकिा ुपचस्थति र्ववरण

फाल्गुि

िै ि

बैशाख

6

3

2

1

12

3

6

3

2

िा. सदस्यको िाि
िा. श्री शशी श्रे ष्ठ

११

94

107

उपस्थिति

िाघ
3

ि.सं .

सभापतिको तिर्ााचि पश्चाि ् 2077 बैशाि सम्मको

पौष
12

6

जम्िा

िं तसर
6

10

107

कातििक
10

२

2076 जेठ दे खि २077 बैशाि सम्मको उपस्थिति

असोज

20

2

18

भदौ

14

11

साुि
20

असार
18

जम्िा बैठक संतया

14

िर्हिा

जेठ

२०७६ जेठ महिनादे खि २०७७ बैशाि महिनासम्म सममतिका बैठकिरुमा माननीय सदस्यिरुको उपस्स्िति वििरण

173

2 िा. डा. अिरे श कुिार तसं ह

12

17

19

10

२

10

6

12

2

6

3

2

101

164

3 िा. श्री कृ्ण गोपाल श्रे ष्ठ

2

11

19

6

२

8

5

11

3

4

3

0

74

124

4 िा. श्री छक्क बहादुर लािा

7

8

15

10

२

2

0

8

3

4

2

2

63

117

10

14

13

3

०

3

2

6

3

0

2

1

57
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6 िा. श्री झपट बहादुर रावल

8

13

20

10

१

3

5

9

2

4

3

2

80

148

7 िा. डा. तडला सं ग्रौला (पंि)

9

13

17

10

०

9

3

11

3

6

3

2

86

126

8 िा. श्री तिथाि गौिि

9

11

20

10

२

5

6

11

2

2

3

1

82

139

9 िा. श्री ददले न्ि प्रसाद बडू

13

17

19

9

२

4

6

11

3

4

3

2

93

154

10 िा. श्री दे वेन्ि राज कंडेल

4

4

17

4

१

1

1

4

1

4

0

2

43

75

11 िा. श्री िव राज तसलवाल

9

14

16

8

२

7

5

12

3

5

3

2

86

159

12

10

18

10

१

8

4

6

2

3

3

0

77

138

0

0

0

0

०

1

0

0

0

0

0

1

2

3

14 िा. श्री प्रेि सुवाल

10

11

16

10

०

5

3

9

3

3

3

2

75

140

15 िा. डा. तबजय सुव्वा

10

15

20

4

२

0

5

10

3

5

3

1

78

147

16 िा. श्री तबिोद कुिार िौिरी

1

0

2

0

०

0

1

1

0

1

0

0

6

26

17 िा. श्री बृजेश कुिार गुप्ता

8

3

12

3

०

0

0

7

2

3

2

2

42

75

18 (अथक)

10

14

19

8

२

1

2

11

2

1

3

2

75

138

19 िा. श्री िीिा पाण्डे

13

13

18

10

१

5

6

11

3

5

3

0

88

152

5 िा. श्री जिादिि शिाि

12 िा. श्री पम्फा भुसाल
िा. श्री पु्प किल दाहाल

13 (प्रिण्ड)

िा. श्री िहेश्वर जं ग गहिराज
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20 िा. श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी

13

16

19

10

२

1

5

11

2

3

3

2

87

153

21 िा. श्री राज र्कशोर यादव

1

7

6

3

१

0

0

0

0

1

0

0

19

28

22 िा. श्री राजेन्ि प्रसाद श्रे ष्ठ

6

15

15

2

१

1

4

6

1

3

3

0

57

101

23 िा. श्री राजेन्ि िहिो

3

0

6

1

०

0

0

0

0

0

1

0

11

25

11

9

16

9

१

1

1

7

0

0

3

2

60

122

9

15

20

9

१

7

6

12

2

6

3

2

92

167

14

10

17

10

२

1

6

12

2

4

3

2

83

148

0

4

3

2

9

9

24 िा. श्री रािसहाय प्रसाद यादव
25 िा. श्री रे खा शिाि
26 िा. श्री लक्ष्िी कुिारी िौिरी
27 िा. श्री लालबाबु पचण्डि
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अिुसूिी-3
सतिति सचिवालयिा कायिरि किििारी र्ववरण
ि.सं .

पद

िाि/थर

1

िहासचिव, सं घीय सं सद

डा. भरिराज गौिि

2

सचिव, प्रतितिति सभा

श्री गोपालिाथ योगी

3

ुपसचिव

श्री बतबिा तिश्र

4

शाखा अतिकृि

ु ार
श्री गुणिाया सुिव

5

शाखा अतिकृि

श्री जयराि खड्का

6

िायब सुब्बा

श्री र्वशाल अयािल

7

खररदार

श्री राकेश प्रसाद साह

8

कायािलय सहयोगी

श्री जिुिा शिाि (करार)
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अिुसूिी-4
सतितिबाट पाररि र्विेयकका प्रतिवेदिहरू
संघीय संसद
प्रतितिति सभा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतिति

प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
सम्बन्ििा ियार पाररएको प्रतिवेदि
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प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक
सम्बन्ििा ियार पाररएको प्रतिवेदि

१.

प्रहरी किििारीलाई िेपाल प्रहरी िथा प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गिे सम्बन्ििा व्यवस्था गिि बिेको
र्विेयक (यस पतछ"र्विेयक" भतिएको) को दफा १ को ुपदफा (१) िा रहेका "प्रहरी किििारी
सिायोजि ऐि, २०७५" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रहरी किििारी सिायोजि ऐि, २०७६" भन्ने शब्दहरू
राख्ने ।

२.

र्विेयकको दफा ३ को,(1)

ुपदफा (2) को,(क) खण्ड (ख) िा रहेका "प्रहरी प्रिाि कायािलयले िोकेको एक प्रहरी अतिररक्त
िहातिरीक्षक" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रहरी िहातिरीक्षक, िेपाल प्रहरी" भन्ने शब्दहरू
राख्ने,
(ख) खण्ड (ङ) पतछ दे हायको खण्ड (ि) थपी खण्डिि तिलाुिेिः"(ि) सचिव, सम्बचन्िि प्रदे शको आन्िररक िातिला सम्बन्िी र्वषय हेिे
िन््रालय

-सदस्य"

(ग) खण्ड (ि) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (छ) िा रहेको "सहसचिव" भन्ने शब्द
पतछ "(प्रशासि हेिे)" भन्ने शब्दहरू थप्िे ।
(2)

ुपदफा (४) िा रहेका "प्रदे श प्रहरीको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रदे श प्रहरीिा रहिे श्रे णी र
पद खुल्िे गरी" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

(3)

३.

ुपदफा (५) र (६) चझकी ुपदफािि तिलाुिे ।

र्विेयकको दफा ५ को,(1)

ुपदफा (१) िा रहेका "सिायोजि गरििे" भन्ने शब्दहरू पतछ

"प्रहरी िायब ुपरीक्षक वा

सो भन्दा िुतिका" भन्ने शब्दहरू थप्िे ।
(2)

ुपदफा (2) िा रहेको "िन््रालयको" भन्ने शब्दको सट्टा "िन््रालय र प्रहरी प्रिाि
कायािलयको" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

(3)

ुपदफा (3) िा रहेका "िन््रालयले िोके बिोचजि" भन्ने शब्दहरू पतछ "िन््रालयले
िोकेको कायािलयिा" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

४.

दफा ६ को सट्टा दे हायको दफा ६ राख्नेिः"६.

र्ववरण ियार गिेिः दफा ५ बिोचजि प्राप्त तिवेदिको आिारिा िन््रालयले प्रत्येक प्रदे शको
प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि हुिे प्रहरी किििारीको र्ववरण ियार गिेछ ।"

५.

दफा ७ को,-
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(1)

ुपदफा (1) िा रहेका "प्रहरी किििारीलाई अतिकारप्राप्त अतिकारीले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
"प्रहरी िायब ुपरीक्षक वा सो भन्दा िुतिका प्रहरी किििारीलाई िन््रालयले" भन्ने शब्द राख्ने
।

(2)

ुपदफा (1) पतछ दे हायको ुपदफा (२) थपी ुपदफािि तिलाुिेिः"(२) ुपदफा (1) बिोचजि सिायोजि भएको राजप्रार्ङ्किस्िरको प्रहरी किििारीलाई
िन््रालयले

र

राजप्र

अिर्ङ्किस्िरको

प्रहरी

किििारीलाई

प्रहरी

प्रिाि

कायािलयले

सिायोजिको प्र ददिेछ ।"
(3)

ुपदफा (४) ुपदफािि तिलाुँदा कायि हुिे ुपदफा (५) िा रहेका "ुपदफा (२) र
(३)" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "ुपदफा (३) र (४)" भन्ने शब्दहरू राख्ने।

(4)

ुपदफा (७) ुपदफािि तिलाुँदा कायि हुिे ुपदफा (८) को सट्टा दे हायको ुपदफा
(८) राख्नेिः"(8) ुपदफा (7) बिोचजि िेपाल प्रहरीिा कायि भएका प्रहरी किििारीलाई दफा
३ बिोचजि कायि हुिे िेपाल प्रहरीको पदिा सिायोजि गररिेछ ।"

(5)

ुपदफा (८) पतछ दे हायको ुपदफा (९) थप्िेिः"(९) ुपदफा (८) िा जुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति दफा ३ बिोचजि
कायि भएको िेपाल प्रहरीको सम्बचन्िि पदको दरबन्दी भन्दा ुपदफा (७) बिोचजि िेपाल
प्रहरीिा कायि भएका प्रहरी किििारीको सङ्तया बढी भएिा ििशिः कायिरि पदको
ज्येष्ठिा र ुिेरको ज्येष्ठिालाई प्राथतिकिा ददई िन््रालयले सिायोजि गिेछ ।"

६.

र्विेयकको दफा ९ को,(1) ुपदफा (1) िा रहेका "दफा १४ बिोचजि पुल दरबन्दीिा रहेका प्रहरी किििारीहरू िध्येबाट
दफा ७ को ुपदफा (१) बिोचजिको अतिकारीले सिाि पदको कािकाज गिे गरी अवति
िोकी प्रदे श प्रहरीिा खटाुि सक्िेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा १६ बिोचजि पुल
दरबन्दीिा रहेका प्रहरी किििारी िध्येबाट सिाि पदको कािकाज गिे गरी अवति िोकी प्रदे श
प्रहरीिा खटाुि सर्किेछ" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
(2) ुपदफा (२) िा रहेका "दफा १४" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा १६" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
(3) ुपदफा (५) को ठाुँठाुँिा रहेका "त्यस्िो किििारी" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "त्यस्िो प्रहरी
किििारी" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

७.

र्विेयकको दफा ९ पतछ दे हायका दफा 10 र १1 थपी दफािि तिलाुिेिः"10. प्रदे श

प्रहरी

प्रिुखिा

खटाुिेिः

(१) िेपाल

सरकारले

िहातिरीक्षकलाई प्रदे श प्रहरीको प्रिुखका रुपिा खटाुिेछ ।
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िेपाल

प्रहरीको

प्रहरी

िायब

(२) प्रदे श प्रहरी प्रिुखको रुपिा खर्टएको प्रहरी किििारीले प्रदे श प्रहरीको दज्याििी
चिन्ह लगाई प्रदे श प्रहरीको रुपिा काि गिुि पिेछ ।
(3)

प्रदे श प्रहरीको

प्रिुखको पाररश्रतिक

िथा

सुर्विा सङ्घीय

कािूिले

िोकेको

िापदण्डको अिीििा रही प्रदे श कािूि बिोचजि हुिेछ ।
(4) ुपदफा (३) िा जुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति प्रदे श प्रहरी प्रिुखले पाुिे
पाररश्रतिक िथा सुर्विा िेपाल प्रहरीको सिाि पदले पाुिे पाररश्रतिक िथा सुर्विा भन्दा कि
हुिे छै ि ।
(५) प्रदे श प्रहरीको प्रिुखको रुपिा खर्टएको प्रहरी किििारीलाई िेपाल सरकारले
सम्बचन्िि प्रदे श सरकारको सिन्वयिा अन्य प्रदे शिा वा िेपाल प्रहरी अन्िगििको कुिै
तिकायिा सरुवा गिि सक्िेछ ।
1१. प्रहरी वररष्ठ ुपरीक्षक र प्रहरी ुपरीक्षकलाई खटाुिे सम्बन्िी र्वशेष व्यवस्था: (१) यस ऐि
बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि गदाि प्रहरी वररष्ठ ुपरीक्षक र प्रहरी ुपरीक्षक पदिा
िन््रालयले िेपाल प्रहरीको सिाि पदको प्रहरी अतिकृिलाई खटाुिेछ ।
(२) ुपदफा (१) बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा खटाइएका प्रहरी वररष्ठ ुपरीक्षक र प्रहरी
ुपरीक्षकले प्रदे श प्रहरीको दज्याििी चिन्ह लगाई प्रदे श प्रहरीको रुपिा काि गिुि पिेछ ।
(३) ुपदफा (१) बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा खटाइएका प्रहरी वररष्ठ ुपरीक्षक र प्रहरी
ुपरीक्षकलाई प्रदे श कािूि बिोचजि प्रदे श प्रहरीको रुपिा प्रदे श सरकारले सञ्चालि िथा
पररिालि गिेछ ।
(४) ुपदफा (१) बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा खटाइएका प्रहरी वररष्ठ ुपरीक्षक र प्रहरी
ुपरीक्षकलाई प्रदे श सरकारको सहितििा प्रदे श बार्हर वा िेपाल प्रहरीको कुिै पदिा सरुवा
गिि सर्किेछ ।
िर शाचन्ि सुरक्षाको दृर्ष्टले वा आिरण र्वपरीि काि गरे को कारणले कुिै प्रहरी
किििारीलाई सो प्रदे शिा राखी राख्न ुपयुक्त िभएिा िेपाल सरकारले जुिसुकै बखि सरुवा
गिि सक्िेछ ।यसरी सरुवा गररएको जािकारी सम्बचन्िि प्रदे श सरकारलाई ददिु पिेछ ।
(५) ुपदफा (१) बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा खर्टएको प्रहरी वररष्ठ ुपरीक्षक र प्रहरी
ुपरीक्षकको पद जुिसुकै कारणले ररक्त भएिा सङ्घीय कािूिले िोकेको िापदण्डको अिीििा
रही प्रदे श कािूि बिोचजि प्रदे श प्रहरीबाट बढु वा गरी पूतिि गररिेछ ।
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(६) ुपदफा (५) िा जुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति प्रदे श प्रहरीको ररक्त प्रहरी
वररष्ठ ुपरीक्षक र प्रहरी ुपरीक्षक पदिा सो ुपदफा बिोचजि बढु वा गरी पूतिि गिि सर्किे
अवस्था िभएिा िन््रालयले िेपाल प्रहरीको सिाि पदको प्रहरी अतिकृिलाई खटाुि सक्िेछ
।
(७) ुपदफा (१) वा (६) बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा खटाइएको प्रहरी वररष्ठ ुपरीक्षक वा
प्रहरी ुपरीक्षकको पद िेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रिाि कायािलयको पुल दरबन्दीिा रहिेछ।
(८) यस दफा बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा खटाइएका प्रहरी वररष्ठ ुपरीक्षक र प्रहरी
ुपरीक्षक सङ्घीय कािूि बिोचजि िेपाल प्रहरीको िातथल्लो पदिा बढु वाको लातग सम्भाव्य
ुम्िेदवार हुिेछि् ।
(९) यस ऐि बिोचजि िेपाल प्रहरीबाट प्रदे श प्रहरीिा खटाइएका प्रहरी वररष्ठ
ुपरीक्षक र प्रहरी ुपरीक्षकको पाररश्रतिक, सुर्विा िथा प्रदे श तभ्र हुिे सरुवा सङ्घीय कािूिले
िोकेको िापदण्डको अिीििा रही प्रदे श कािूि बिोचजि हुिेछ ।
(१०) ुपदफा (९) िा जुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति प्रदे श कािूि बिोचजि
पाुिे पाररश्रतिक िथा सुर्विा िेपाल प्रहरीको सिाि पदले पाुिे पाररश्रतिक िथा सुर्विा
भन्दा कि हुिे छै ि ।"

८.

र्विेयकको दफा १० दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १२ को सट्टा दे हायको दफा १२ राख्नेिः"१२. पदपूतिि गिेिः (1) दफा ३ बिोचजि कायि गररएको प्रदे श प्रहरीको दरबन्दीिा दफा ७ वा ९
बिोचजि सिायोजि गदाि वा खटाुँदा सिेि दरबन्दी पूतिि हुि िसकी ररक्त रहि गएको
प्रहरी ुपरीक्षक भन्दा िुतिको पदिा िन््रालयलाई जािकारी ददई प्रदे श कािूि बिोचजि
प्रदे शको आन्िररक िातिला सम्बन्िी र्वषय हेिे िन््रालयले प्रदे श लोक सेवा आयोगिा िाग
गरी पदपूतििको व्यवस्था तिलाुिेछ ।
(२) ुपदफा (1) िा जुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति प्रदे श प्रहरी सेवा सम्बन्िी
कािूि िबिेको र प्रदे श लोक सेवा आयोग गठि िभईसकेको अवस्थािा प्रदे शको आन्िररक
िातिला सम्बन्िी र्वषय हेिे िन््रालयले त्यस्िो ररक्त पदपूतििको लातग िन््रालयिा ले खी
पठाुि सक्िेछ ।
(३) ुपदफा (२) बिोचजि प्रदे श प्रहरीको पदिा पदपूतिि गररददि िाग प्राप्त भएिा
िन््रालयले त्यस्िो पदिा पदपूतििको लातग िेपाल प्रहरीिा हुिे पदपूतििको व्यवस्था बिोचजि
ुम्िेदवार छिौट गिे व्यवस्था तिलाई त्यसरी छिौट भएका ुम्िेदवारलाई तियुचक्तको लातग
प्रदे शको आन्िररक िातिला सम्बन्िी र्वषय हेिे िन््रालयिा तसफाररस गरी पठाुिु पिेछ ।
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(४) ुपदफा (३) बिोचजि तियुचक्तको लातग तसफाररस भई आएिा प्रदे श प्रहरीको
रुपिा सम्बचन्िि अतिकारीले तियुचक्त ददिु पिेछ ।
(५) यस दफा बिोचजि प्रदे श प्रहरीको ररक्त पद पूतिि हुि िसक्िे अवस्थािा प्रदे श
सरकारको अिुरोििा िेपाल सरकारले िेपाल प्रहरीको सिाि पदको प्रहरी किििारी खटाुि
सक्िेछ ।"

९.

र्विेयकको दफा ११ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १३ को,(१) ुपदफा (२) को,(क)

खण्ड (ख) िा रहेको "र्कररया तबदािा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िृत्यु सं स्कार वा
र्कररया तबदािा" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

(ख)

खण्ड (घ) िा रहेका "असािारण वा" भन्ने शब्दहरू चझक्िे।

(2) ुपदफा (३) िा रहे को "अचतियारवालाले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "र्वभागीय सजायको आदे श
ददि पाुिे अतिकारीले" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

१०. र्विेयकको दफा १२ दफािि तिलाुँदा कायि भएको दफा १४ को,(1)

दफा शीषिकको शुरुिा "प्रदे श प्रहरीिा" भन्ने शब्दहरू थप्िे ।

(2)

ुपदफा (१) िा रहेका "सम्बचन्िि प्रदे शतभ्र िा्र सरुवा गिि सर्किेछ" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "प्रदे श प्रहरी सम्बन्िी कािूि बिोचजि प्रदे शको सम्बचन्िि अतिकारीले सो प्रदे शतभ्र
सरुवा गिि सक्िेछ" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

(3)

ुपदफा (२) र (३) चझकी ुपदफािि तिलाुिे ।

(4)

ुपदफा (४) ुपदफािि तिलाुँदा कायि हुिे ुपदफा (२) िा रहेका "यस ऐि बिोचजि"
भन्ने शब्दहरू पतछ "प्रदे श प्रहरीिा" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

११. र्विेयकको दफा १३ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १५ को,(1)

ुपदफा (१) को,(क) खण्ड (ख) िा रहेका "प्रदे श प्रहरीको कायािलयिा कायि भएका िेपाल प्रहरीको" भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "प्रदे श प्रहरीको प्रिुखको रुपिा रहिे गरी कायि भएको िेपाल
प्रहरीको प्रहरी िायब िहातिरीक्षकको" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
(ख) खण्ड (ङ) चझक्िे ।

(2)

ुपदफा (३) चझकी ुपदफािि तिलाुिे ।

(3)

ुपदफा (७) ुपदफािि तिलाुँदा कायि हुिे ुपदफा (6) िा रहेको "पदोन्निीको" भन्ने
शब्दको सट्टा "बढु वाको" भन्ने शब्द राख्ने ।

(4)

ुपदफा (६) ुपदफािि तिलाुँदा कायि हुिे ुपदफा (५) िा रहेका "ुपदफा (५)" भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "ुपदफा (४)" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
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(5)

ुपदफा (8) ुपदफािि तिलाुँदा कायि हुिे ुपदफा (७) पतछ दे हायका ुपदफा (८) र
(९) थप्िेिःु
"(8) प्रितलि कािूि बिोचजि सं यक्त
राि सङ्घको तिशििा प्रहरी खटाुँदा, प्रहरी
कल्याणकारी कोष, प्रहरी अस्पिाल िथा प्रहरी र्वद्यालयको सुर्विा ुपलब्ि गराुँदा यस
ऐि बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा सिायोजि भएका प्रहरी किििारीलाई सिेि सं लग्ि गराुिु
पिेछ ।
(९) िेपाल सरकारले प्रितलि कािूि बिोचजि प्रदे श सरकारलाई अिुदाि ददँदा अन्य
कुराका अतिररक्त यस ऐि बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा प्रहरी किििारी सिायोजि गरे को वा
खटाएको कारण हुिे थप व्ययभारलाई सिेि आिार तलिु पिेछ ।"

१२. र्विेयकको दफा १४ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १६ को सट्टा दे हायको दफा १६ राख्नेिः"१६. पुल दरबन्दी कायि हुििःे (1) दफा ७ को ुपदफा (९) बिोचजि िेपाल प्रहरीको स्वीकृि
दरबन्दीिा सिायोजि भई बाँकी रहेका प्रहरी किििारी स्वििः जगेडािा पिेछि् र त्यस्िा
किििारीको दरबन्दी प्रहरी प्रिाि कायािलयको पुल दरबन्दीिा कायि रहेको िातििेछ ।
(२) ुपदफा (१) बिोचजि पुल दरबन्दीिा रहेका प्रहरी किििारीलाई प्रदे श प्रहरीिा
खटाइएको अवस्थािा बाहेक त्यस्िो प्रहरी किििारीलाई प्रहरी प्रिाि कायािलयले िािहिको
कायािलयिा खटाई कािकाज गराुिेछ ।
(३) ुपदफा (१) बिोचजिको पुल दरबन्दीिा रहेको प्रहरी किििारी िातथल्लो पदिा
बढु वा भएिा, िेपाल प्रहरीको ररक्त दरबन्दीको पदिा सरुवा भएिा वा कुिै कारणले सेवािा
िरहेिा त्यस्िो दरबन्दी स्वििः खारे ज हुिेछ ।
(४) यस दफा बिोचजि पुल दरबन्दीिा रहेको प्रहरी किििारी सङ्घीय कािूि बिोचजि
िेपाल प्रहरीको िातथल्लो पदिा बढु वाको लातग सम्भाव्य ुम्िेदवार

हुिछ
े ि् ।"

१३. र्विेयकको दफा १४ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १६ पतछ दे हायको दफा १७ थप्िेिः"१७. कायिसम्पादि िूल्याङ्कि िथा र्वभागीय सजायिः (१) यस ऐि बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा खटाइएका
प्रहरी किििारीको कायिसम्पादि िूल्याङ्कि गदाि ददइिे अङ्किा सङ्घीय कािूि बिोचजि प्रदे शको
सम्बचन्िि अतिकारीको सिेि सं लग्ििा रहिेछ ।
(२) यस ऐि बिोचजि प्रदे श प्रहरीिा खटाइएको प्रहरी किििारीले सेवा शिि सम्बन्िी
कािूि ुल्लङ्घि गरे िा सङ्घीय कािूिले
अतिकारीले ददि सक्िेछ ।
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िोकेको र्वभागीय सजाय प्रदे शको सम्बचन्िि

(३) यस दफा बिोचजि प्रदे श प्रहरी प्रिुखको कायिसम्पादि िूल्याङ्कि गिे िथा
तिजलाई र्वभागीय सजाय गिे सम्बन्ििा प्रदे शको आन्िररक िातिला सम्बन्िी र्वषय हेिे
िन््रालयको सचिवलाई एक िह िातथको अतिकारी िातििेछ ।"

१४. र्विेयकको दफा १५ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १८ को ुपदफा (१) को खण्ड (क) पतछ
दे हायको खण्ड (ख) थपी खण्डिि तिलाुिेिः"(ख)

सम्बचन्िि प्रदे शको आन्िररक िातिला सम्बन्िी र्वषय हेिे िन््री

-सदस्य"

१५. र्विेयकको दफा १६ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १९ को,(1)

ुपदफा (२) िा रहेका "दफा १४ बिोचजिको पुल दरबन्दी िथा प्रदे श पुल दरबन्दी कायि
भएको िथा खारे ज भएको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा ११ र १६ बिोचजिको पुल
दरबन्दीको" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

(२) ुपदफा (४) को सट्टा दे हायको ुपदफा (४) राख्नेिः"(४) ुपदफा (३) बिोचजि राचखएको अतभले ख सम्बचन्िि प्रदे श सरकारलाई सिेि
ुपलब्ि गराुिु पिेछ ।"

१६. र्विेयकको दफा १७ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा २० को ुपदफा (२) िा रहेका "दफा
१४ बिोचजि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा १६ बिोचजि" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
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/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]ossf] ;DjGwdf ;ldltåf/f
tof/ ul/Psf] k|ltj]bg
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/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]ossf] ;DjGwdf ;ldltåf/f
tof/ ul/Psf] k|ltj]bg
1.

2.
3.

/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0fsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os -o;kl5 æljw]osÆ
elgPsf]_ sf] k|:tfjgfdf /x]sf æ/fli6«o kl/rokq Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnLÆ eGg] zAbx?sf]
;6\6f æ/fli6«o kl/ro Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnLÆ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf ! sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æ/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0f P]g, @)&%Æ
eGg] zAbx?sf] ;§f æ/fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0f P]g, @)&^Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf @ sf],–
-!_ v08 -v_ df /x]sf æljB'tLo tYofÍ e08f/Æ eGg] zAb kl5 æ-On]S6f]lgs 8f6f_Æ eGg]
zAbx? yKg] / æclen]v k'l:tsfnfO{Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æclen]v k'l:tsf jf
ljB'tLo clen]vnfO{Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_
v08 -r_ df /x]sf æbkmf !*Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf !&Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-#_
v08 -`_ lemsL v08qmd ldnfpg] .
-$_ v08 -6_ v08qmd ldnfpFbf sfod x'g] -`_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -~f_ /fVg] M–
æ-`_

-%_

æa;fOF ;/fOÆ eGgfn] g]kfn leq Ps :yfgLo txaf6 csf]{ :yfgLo txsf]
If]qdf jf Pp6} :yfgLo txsf] Ps j8faf6 csf]{ j8fdf :yfoL ?kdf a;fOF ;g]{
sfo{ ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] ljb]zdf a;fOF ;/L hfg] jf ljb]zaf6 a;fOF ;/L
g]kfndf cfpg] sfo{ tyf Ps ;o c;L lbgeGbf a9L cjlwsf] nflu c:yfoL
?kdf a;fOF ;g]{ sfo{nfO{ ;d]t hgfpF5 .Æ

v08 -8_ v08qmd ldnfpFbf sfod x'g] v08 -7_ kl5 b]xfosf] v08 -8_ yKg]
æ-8_

æ/fli6«o kl/ro Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnLÆ eGgfn] /fli6«o kl/rokq ljt/0fsf
nflu gful/ssf ;"rgf / ljj/0fx? PsLs[t ?kdf Joj:yfkg ug]{ tyf o;nfO{
/fHoaf6 pknAw x'g] ;]jf, ;'ljwf / ljsf; of]hgf;Fu cfj4 ug]{ k|of]hgsf
nflu g]kfn ;/sf/n] :yfkgf u/]sf] ljB'tLo k|ljlwdf cfwfl/t tYofÍ e08f/0f
k|0ffnL ;Demg' k5{ .Æ

-^_ v08 -y_ df /x]sf æbkmf #*Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf #&Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-&_ v08 -b_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -b_ /fVg] M–
æ-b_ æ:yfgLo clwsf/LÆ eGgfn] ;DalGwt lhNnfsf] k|d'v lhNnf clwsf/L ;Demg' k5{
/ ;f] zAbn] g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L tf]s]sf] cGo
clwsf/LnfO{ ;d]t hgfpF5 . Æ
4.

ljw]ossf] bkmf # / % sf] ;§f b]xfosf bkmf # / % /fVg] M–
æ#= kl/rokq nfu" x'g] M g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L tf]s]sf]
lhNnfdf To:tf] ;"rgfdf tf]lsPsf] ldlt b]lv /fli6«o kl/rokq nfu" x'g]5 .
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5.
6.

7.

8.

%= hfgsf/L u/fpg] bfloTj M kl/ro gDa/ / kl/rokqsf] nflu cfjZos kg]{ ljj/0f
pknAw u/fpg], kl/rokq gDa/ ;lxtsf] kl/rokq lng] tyf kl/rokqdf plNnlvt
ljj/0fdf x]/k]m/ ePdf jf s'g} sf/0faf6 k|of]udf cfpg g;Sg] ePdf ;f]sf] hfgsf/L
:yfgLo clwsf/LnfO{ u/fpg] bfloTj ;DalGwt JolQmsf] x'g]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf & sf] pkbkmf -#_ df /x]sf æljB'tLo 5fk,Æ eGg] zAbx? kl5 æcfFvfsf] gfgL cfOl/;_,Æ eGg] zAbx? yKg] .
ljw]ossf] bkmf ( sf],–
-!_ pkbkmf -@_ df /x]sf] æljB'tLo rLkÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æljB'tLo lrK;Æ eGg] zAbx?
/fVg] .
-@_ pkbkmf -#_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -#_ /fVg] M–
æ-#_ kl/rokqsf] b[io efudf ;DalGwt JolQmsf] b]xfosf ljj/0f b]lvg] u/L
pNn]v ul/g]5 M–
-s_ gfd, y/,
-v_ hGdldlt,
-u_ lnª\u,
-3_ /fli6«otf,
-ª_ kl/ro gDa/,
-r_ kmf]6f],
-5_ kl/rokq hf/L ldlt / hf/L ug]{ clwsf/L,
-h_ :yfoL 7]ufgf,
-em_ gful/stfsf] lsl;d / gful/stf gDa/ -gful/stfsf] k|df0fkq k|fKt
JolQmsf] xsdf_ .Æ
ljw]ossf] bkmf !) sf],–
-!_ bkmf zLif{sdf /x]sf ækl/ro gDa/,Æ eGg] zAbx? lemSg] .
-@_ pkbkmf -$_ df /x]sf] æpkbkmf -$_Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æpkbkmf -#_Æ eGg] zAbx? /fVg]
.
-#_ pkbkmf -$_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -%_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg]M
æ-%_ k|rlnt sfg"g adf]lhd s'g} k|of]hgsf] nflu hf/L ePsf kl/rokq jf
k|df0fkqdf ;dfj]z x'g] ljj/0f o; P]g adf]lhd /fli6«o kl/ro Joj:yfkg ;"rgf
k|0ffnLdf ;dfj]z eO{ ;s] kl5 To:tf kl/rokq jf k|df0fkqsf] sfd /fli6«o
kl/rokqaf6} x'g ;Sg] u/L g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L cfjZos
Joj:yf ldnfpg ;Sg]5 .Æ
-$_ pkbkmf -%_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -^_ df /x]sf ækl/ro gDa/,Æ eGg]
zAbx? lemSg] .
ljw]ossf] bkmf !! sf],–
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9.
10.

11.
12.

-!_ pkbkmf -!_ df /x]sf ækl/ro gDa/ jf kl/rokq k|bfg ul/Psf] JolQmsf] b]xfo
adf]lhdsf] ljj/0fsf] clen]vdfÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æk|bfg ul/g] kl/rokqsf] ljB'tLo
rLK; / /fli6«o kl/ro Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnLdf kl/rokq jf kl/ro gDa/ k|bfg
ul/Psf] JolQmsf] b]xfo adf]lhdsf] ljj/0fsf] clen]vÆ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -!_ sf] v08 -ª_ kl5 b]xfosf] v08 -r_ ykL v08qmd ldnfpg] M–
æ-r_ kl/rokq hf/L ldlt / hf/L ug]{ clwsf/L,Æ
-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -5_ / -h_ v08qmd ldnfpFbf sfod x'g] v08 -h_ / -em_ sf] ;§f
b]xfosf v08 -h_ / -em_ /fVg] M–
æ-h_ 7]ufgf -:yfoL / c:yfoL_,
-em_ gful/stfsf] lsl;d / gful/stf gDa/ -gful/stfsf] k|df0fkq k|fKt JolQmsf]
xsdf_,Æ
ljw]ossf] bkmf !# sf] v08 -u_ df /x]sf æljb]zL gful/sn]Æ eGg] zAbx? kl5 æo; P]g
ljk/LtÆ eGg] zAbx? yKg] .
ljw]oossf] bkmf !^ sf],–
-!_ pkbkmf -!_ df /x]sf æsfd gnfUg] ePdfÆ eGg] zAbx?sf] ;6\6f æsfd gnfUg] ePdf,
kl/rokqsf] b[io efudf /x]sf] ljj/0f kl/jt{g ug'{ kg]{ ePdfÆ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -@_ df /x]sf ætf]lsP adf]lhdÆ eGg] zAbx?sf] ;§f ætf]lsP adf]lhdsf] b:t'/
lnO{Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf !& lemsL bkmfqmd ldnfpg] .
ljw]ossf] bkmf !( bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf !* sf],–
-!_ pkbkmf -!_ sf],–
-s_ v08 -s_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -s_ /fVg] M–
æ-s_ hGdsf] ;"rgf afa' jf cfdfn] / lghx?sf] cg'kl:yltdf kl/jf/sf] c7f/ jif{
pd]/ k'u]sf] JolQmn],Æ
-v_ v08 -s_ kl5 b]xfosf] v08 -v_ ykL v08qmd ldnfpg] M–
æ-v_ d[To'sf] ;"rgf afa', cfdf, klt, kTgL, 5f]/f jf 5f]/Ln]] / lghx?sf]
cg'kl:yltdf kl/jf/sf] c7f/ jif{ pd]/ k'u]sf] JolQmn],Æ
-u_ v08 -u_ / -3_ v08qmd ldnfpFbf sfod x'g] v08 -3_ / -ª_ sf] ;§f b]xfosf
v08 -3_ / -ª_ /fVg] M–
æ-3_ ;DaGw ljR5]bsf] ;"rgf ;DaGw ljR5]b ePsf ;DalGwt JolQm dWo] s'g}
Psn],
-ª_ a;fOF ;/fOsf] ;"rgf kl/jf/sf] c7f/ jif{ pd]/ k'u]sf]] JolQmn],Æ
-@_ pkbkmf -@_ df /x]sf] æJolQmÆ eGg] zAbsf] ;6\6f æJolQmn]Æ eGg] zAb / æ;f7L lbgleqÆ
eGg] zAbx?sf] ;6\6f æk}+tL; lbgleq :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{nodfÆ eGg] zAbx?
/fVg] .
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13.

14.

15.

-#_ pkbkmf -$_ df /x]sf æpkbkmf -!_ sf] v08 -s_ adf]lhd hGd tyf d[To'sf]Æ eGg]
zAbx?sf] ;§f æpkbkmf -!_ adf]lhd JolQmut 36gfsf]Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-$_ pkbkmf -$_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -%_ yKg] M–
æ-%_ o; bkmf adf]lhd JolQmut 36gfsf] ;"rgf lbFbf tf]lsP adf]lhd ljB'tLo
dfWodaf6 lbg] Joj:yf ldnfpg ;lsg]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf @) bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf !( sf],–
-!_ pkbkmf -!_ / -#_ df /x]sf æbkmf !(Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf !*Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -$_ df /x]sf] ætyfÆ eGg] zAbsf] ;6\6f æjfÆ eGg] zAb /fVg] .
-#_ pkbkmf -^_ sf] ;6\6f b]xfosf] pkbkmf -^_ /fVg]M
æ-^_ g]kfndf /x]sf] ljb]zLsf] s'g} JolQmut 36gf btf{ ug'{ kg]{ ePdf tf]lsP
adf]lhdsf] k|df0f ;lxt cfk'm a;f]af; u/]sf] :yfgsf] :yfgLo kl~hsflwsf/L ;dIf ;"rgf
ug'{ kg]{5 .Æ
-$_ pkbkmf -^_ kl5 b]xfosf pkbkmf -&_, -*_ / -(_ ylkPsf 5g\M
æ-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd ;"rgf ubf{ g]kfndf s'6gLlts lgof]u /x]sf] ljb]zL
gful/ssf] xsdf ;DalGwt s'6gLlts lgof]usf] l;kmfl/; ;d]t k]z ug'{ kg]{5 .
-*_ pkbkmf -^_ adf]lhd ;"rgf k|fKt eP kl5 :yfgLo kl~hsflwsf/Ln] cfjZos
hfFra'em u/L To:tf] ljb]zLsf] JolQmut 36gf btf{ ug'{ kg]{5 .
-(_ g]kfndf /x]sf ljb]zLsf] JolQmut 36gfsf] ;"rgf lbg] tyf JolQmut 36gf btf{
ug]{ ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf @! bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @) sf],
-!_ pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf @)Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf !(Æ eGg] zAbx? / æbkmf
!(Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf !*Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -@_ lemsL pkbkmfqmd ldnfpg] .
-#_ pkbkmf -#_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -@_ sf] ;6\6f b]xfosf] pkbkmf -@_
/fVg]M
æ-@_ bkmf # adf]lhd kl/rokq nfu" ePsf] lhNnfdf a;f]af; ug]{ JolQmsf] d[To'
btf{ afx]s cGo JolQmut 36gf btf{ ubf{ o; P]g adf]lhd kl/ro gDa/ k|fKt eP kl5
dfq To:tf] JolQmut 36gf btf{sf] k|df0fkq hf/L ug'{ kg]{5 .Æ
र्विेयकको दफा २२ bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @! को ुपदफा -२_ िा रहेको æबेग्लै Æ
भन्ने शब्दको सट्टा "छु ट्टै " भन्ने शब्द राख्ने ।

16.
17.

ljw]ossf] bkmf @# bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @@ sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf @!Æ
eGg] zAbx?sf] ;6\\6f æbkmf @)Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf @$ bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @# sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æg]kfn
;/sf/n]Æ eGg] zAbx?sf] ;6\\6f ædGqfnon]Æ eGg] zAb /fVg] .
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18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

ljw]ossf] bkmf @% bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @$ sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf @!Æ
eGg] zAbx?sf] ;6\\6f æbkmf @)Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf @^ bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @% sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æ/fli6«o
kl/ro gDa/ ;lxtÆ eGg] zAbx? lemSg] / ;f]xL pkbkmfdf /x]sf] æ;DalGwt JolQmn]Æ eGg]
zAbx? kl5 æTo:tf] k|df0fkq lnPsf] Ps jif{leqÆ eGg] zAbx? yKg] .
ljw]ossf] bkmf @& bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @^ df /x]sf] æs'g}Æ eGg] zAbsf] ;6\6f
æ;DalGwtÆ eGg] zAb / ælbg ;Sg]5Æ eGg] zAbx?sf] ;6\6f ælbg' kg]{5Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf @* bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @& sf] pkbkmf -@_ df /x]sf] æglthfÆ
eGg] zAbsf] ;6\6f æk|ltj]bgÆ eGg] zAb /fVg] .
ljw]ossf] bkmf @( bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf @* kl5 b]xfosf] bkmf @( ykL bkmfqmd
ldnfpg]M
æ@(= 36gf btf{ ;DaGwL ljz]if Joj:yf M -!_ k|rlnt sfg"g adf]lhd wd{k'q jf wd{k'qL /fVg]
JolQmn] ;DalGwt :yfgLo kl~hsflwsf/L ;dIf ;f]sf] ;"rgf btf{ ug'{ kg]{5 .
-@_ s'g} JolQmsf] d[t aRrf hlGdPsf] jf aRrf hlGdgf;fy d[To' ePsf]df
:yfgLo kl~hsflwsf/L ;dIf ;f]sf] ;"rgf btf{ u/fpg ;lsg]5 .
-#_ pkbkmf -!_ jf -@_ adf]lhd k/]sf] ;"rgf btf{ ug]{ tyf ;f] adf]lhdsf] 36gf
btf{ u/L k|df0fkq lbg] ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf #) sf],–
-!_ pkbkmf -!_ sf] ;6\6f b]xfosf] pkbkmf -!_ /fVg] M–
æ-!_ o; P]g adf]lhd ;Íng ul/Psf j}olQms tyf h}ljs ljj/0fx?sf] PsLs[t
e08f/ tyf pkof]u ug{ s]Gb|Lo ljB'tLo tYofÍ e08f/ /xg]5 .Æ
-@_ pkbkmf -@_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -#_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg] M–
æ-#_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] tYofÍ e08f/df k|rlnt sfg"g adf]lhd k|b]z, lhNnf
tyf :yfgLo txn] ;Íng u/]sf] ljj/0fnfO{ cfj4 -lnÍ_ ug{ ;lsg]5 .Æ
-#_ pkbkmf -#_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -$_ df /x]sf æk|rlnt sfg"g
adf]lhd :yflkt ljkb\ k'gnf{e s]Gb| -l8;f:6/ l/sf]el/ ;]G6/_ dfÆ eGg] zAbx?sf] ;6\6f
æg]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] ;/sf/L 8f6f s]Gb|dfÆ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf #! lemsL bkmfqmd ldnfpg] .
ljw]ossf] bkmf ## bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf #@ sf] ;§f b]xfosf] bkmf #@ /fVg] M–
æ#@= ljj/0f cBfjlws ug]{ M -!_ ljefun] b]xfosf] cfwf/df tYofÍ e08f/nfO{ cBfjlws ug{
;Sg]5 M–
-s_ o; P]g tyf k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf JolQmut 36gfx?,
-v_ tf]lsP adf]lhd ;DalGwt sfof{no jf lgsfoaf6 k|fKt ljj/0f .

111

26.
27.

28.

29.
30.

-@_ pkbkmf -!_ sf] k|of]hgsf] nflu bkmf # adf]lhd kl/rokq nfu" ePsf]
lhNnfsf] xsdf JolQmut 36gf btf{ ePsf] cfwf/df tYofÍ e08f/df ePsf] To:tf]
JolQmsf] ljj/0f :jtM cBfjlws x'g]5 .
-#_ kl/rokq nfu" gePsf] lhNnfsf] xsdf JolQmut 36gf btf{ eO{ sfod /x]sf]
ljj/0fnfO{ ljB'tLo dfWodaf6 clen]v ul/g]5 / To:tf] clen]vnfO{ tYofÍ e08f/;Fu
cfj4 -lnÍ_ u/L ljj/0f cBfjlws ul/g]5 .
-$_ tYofÍ e08f/df /x]sf] ljj/0f cBfjlws ubf{ h'g JolQmsf] ljj/0f cBfjlws
ug'{ kg]{ xf] ;f]xL JolQmsf] kl/ro gDa/sf] cfwf/df cBfjlws ul/g]5 .
-%_ s'g} JolQmn] btf{ u/fPsf] ljj/0fsf] ;DaGwdf låljwf pTkGg ePdf ljB'tLo
tYofÍ e08f/df ePsf] ljj/0fnfO{ d'Vo cfwf/ dflgg]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf #$ bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf ## sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf #%Æ
eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf #$Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf #% bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf #$ sf],–
-!_ pkbkmf -@_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -@_ /fVg] M–
æ-@_ JolQmsf] j}olQms uf]kgLotf sfod /xg] u/L ;/sf/L lgsfo tyf g]kfn
;/sf/sf] k"0f{ :jfldTj /x]sf ;+:yfnfO{ ljefudf /x]sf] tYofÍ tyf ljj/0f tf]lsP adf]lhd
pkof]u ug{ lbg ;lsg]5 .Æ
-@_ pkbkmf -@_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -#_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg] M–
æ-#_ k|rlnt sfg"g adf]lhd gful/snfO{ ;]jf k|jfx ug]{ lgsfon] ;DalGwt
JolQmsf] ljj/0f olsg -e]l/lkms]zg_ ug]{ k|of]hgsf] nflu To:tf] lgsfonfO{ ljefudf /x]sf]
tYofÍdf tf]lsP adf]lhd lgolGqt kx'Fr lbg ;lsg]5 .Æ
-#_ pkbkmf -$_ lemSg] .
ljw]ossf] bkmf #^ bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf #% sf],–
-!_ pkbkmf -#_ df /x]sf æljefu jf ljkb\ k'gnf{e s]Gb| -l8;f:6/ l/sf]e/L ;]G6/_Æ eGg]
zAbx?sf] ;§f æbkmf @( adf]lhd ljefu jf ;/sf/L 8f6f s]Gb|dfÆ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -$_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -%_ yKg] M–
æ-%_ tYofÍ e08f/df /x]sf] s'g} JolQmsf] j}olQms ljj/0fdf s'g} lgsfo jf
JolQmn] kx'Fr k|fKt u/]sf] ljj/0f ;DalGwt JolQmn] tf]lsP adf]lhd x]g{ kfpg] u/L
cfjZos Joj:yf ldnfpg ;lsg]5 .Æ
-#_ pkbkmf -%_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -^_ df /x]sf æ@ k6sÆ eGg]
zAbx?sf] ;§f æb'O{ k6sÆ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf #& bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf #^ df /x]sf] æ-!_Æ eGg] cÍ
lemSg] .
ljw]ossf] bkmf #* bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf #& sf] pkbkmf -!_ sf],–
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31.

32.

33.

-!_ v08 -u_ df /x]sf] æsfof{noÆ eGg] zAb kl5 æ-;DalGwt dxfzfvf x]g]{_Æ eGg] zAbx?
yKg] .
-@_ v08 -ª_, -r_, -5_ / -h_ df /x]sf] ædGqfnoÆ eGg] zAb kl5 æ-;DalGwt dxfzfvf x]g]{_Æ
eGg] zAbx? yKg] .
ljw]ossf] bkmf $! bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf $) sf] pkbkmf -#_ sf],–
-!_ v08 -em_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -em_ /fVg] M–
æ-em_ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[lt lnO{ kl/rokq tyf k~hLs/0f k|ljlw;Fu ;DalGwt
/fli6«o, cGt/f{li6«o lgsfo, ;+3 ;+:yf;Fu ;Dks{ tyf ;dGjo ug]{, To:tf
lgsfo jf ;+3 ;+:yf;Fu k|ljlwsf] ljsf; tyf Ifdtf ljsf;sf] nflu cfjZos
;xof]u cfbfg k|bfg ug]{,Æ
-@_ v08 -6_ df /x]sf ælgb]{zs ;ldlt,Æ eGg] zAbx? lemSg] .
ljw]ossf] bkmf $@ bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf $! sf],–
-!_ pkbkmf -!_ sf] v08 -h_ kl5 b]xfosf] v08 -em_ ykL v08qmd ldnfpg] M–
æ-em_ em'6\7f ljj/0f lbO{ bkmf $& adf]lhdsf] kl/rokq lnPdf jf To:tf] kl/rokqsf]
ljj/0f cfk"mv'zL yk36 u/]df, s]/d]6 u/]df jf ;RofPdf,Æ
-@_ pkbkmf -@_ df /x]sf ækfFr b]lv bz jif{;Dd s}b jf kfFrnfv b]lv bz nfv ?k}ofF;Dd
hl/afgf jf b'j} ;hfoÆ eGg] zAbx?sf] ;§f ækfFr jif{ b]lv bz jif{;Dd s}b / kfFr nfv
?k}ofFb]lv bz nfv ?k}ofF;Dd hl/afgfÆ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -#_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -#_ /fVg] M–
æ-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_, -ª_ jf -r_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{ JolQmnfO{ b'O{
jif{b]lv kfFr jif{;Dd s}b / aL; xhf/ ?k}ofFb]lv krf; xhf/ ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g]5
.Æ
-#_ pkbkmf -%_ lemsL pkbkmfqmd ldnfpg] .
-$_ pkbkmf -^_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -%_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -%_
/fVg] M–
æ-%_ pkbkmf -!_ sf] v08 -5_, -h_, -em_ jf -`_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{ JolQmnfO{
tLg dlxgf b]lv 5 dlxgf;Dd s}b / bz xhf/ ?k}ofF b]lv krf; xhf/ ?k}ofF;Dd
hl/afgf x'g]5 .Æ
-%_ pkbkmf -&_ lemsL pkbkmfqmd ldnfpg] .
-^_ pkbkmf -*_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -^_ sf] k|ltaGwfTds jfSof+z lemSg]
.
ljw]ossf] bkmf $# bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf $@ sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf $@
sf] pkbkmf -!_ sf] -5_, -h_ / -em_Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf $! sf] pkbkmf -!_ sf] v08 5_, -h_, -em_ jf -`_Æ eGg] zAbx? /fVg] .
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34.

35.
36.

37.
38.
39.

ljw]ossf] bkmf $% bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf $$ df /x]sf æd'n'sL kmf}hbf/L
sfo{ljlw -;+lxtf_ P]g, @)&$Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æd'n'sL kmf}hbf/L sfo{ljlw ;+lxtf, @)&$Æ
eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf $& lemsL bkmfqmd ldnfpg] .
ljw]ossf] bkmf $( bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf $& sf] ;§f b]xfosf] bkmf $& /fVg],–
æ$&= 5'§} kl/rokq hf/L ug{ ;lsg] M -!_ u}/ cfjf;Lo g]kfnL gful/stf k|fKt JolQm jf
tf]lsPsf] cjlw eGbf a9L a;f]jf; ug]{ cGo ljb]zLnfO{ tf]lsP adf]lhdsf] b:t'/ lnO{
tf]lsP adf]lhdsf] 9fFrfdf cjlw tf]sL c:yfoL k|s[ltsf] 5'§} kl/rokq hf/L ug{
;lsg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd cGo ljb]zLnfO{ kl/rokq k|bfg ubf{ g]kfndf
s'6gLlts lgof]u /x]sf] ljb]zLsf] xsdf ;DalGwt s'6gLlts lgof]usf] l;kmfl/;
;d]tnfO{ cfwf/ dflgg]5 .
-#_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf]] kl/rokq lbg], gjLs/0f ug]{, pkof]u ug]{ tyf /4
ug]{ ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf %! lemsL bkmfqmd ldnfpg] .
ljw]ossf] bkmf %# bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf %) df /x]sf] ælgodx?Æ eGg] zAbsf]
;§f ælgodÆ eGg] zAb /fVg] .
ljw]ossf] bkmf %$ bkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] bkmf %! sf] bkmf zLif{s / bkmfdf /x]sf
ælgb]{lzsf, sfo{ljlw tyf dfkb08Æ eGg] zAbx?sf] ;§f ælgb]{lzsf jf sfo{ljlwÆ eGg] zAbx?
/fVg] .
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संघीय संसद
प्रतितिति सभा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतिति

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयक सम्बन्िी प्रतिवेदि
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िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा व्यवस्था गिि
बिेको र्विेयक सम्बन्िी प्रतिवेदि
1.

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादि गिे कायिको सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय सम्बन्ििा
व्यवस्था गिि बिेको र्विेयक (पतछ "र्विेयक" भतिएको) को दफा १ को ुपदफा (१) िा रहेका
"िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कायि सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय) ऐि, २०७५" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कायि सञ्चालि, सुपरीवेक्षण र सिन्वय) ऐि, २०७६" भन्ने
शब्दहरू राख्ने ।

2.

र्विेयकको दफा २ को,(१)

खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हायका खण्ड (ख) र (ग) राख्नेिः"(ख) "िेपाल प्रहरी" भन्नाले सङ्घीय कािूि बिोचजि गठि भएको िेपाल प्रहरी सेवािा
कायिरि प्रहरी किििारीको सङ्गठि सम्झिु पछि र सो शब्दले िेपाल प्रहरीिा कायिरि
प्रहरी किििारीलाई सिेि जिाुँछ ।
(ग) "प्रदे श प्रहरी" भन्नाले यो ऐि र प्रदे श कािूि बिोचजि गठि भएको प्रदे श प्रहरी सेवािा
कायिरि प्रहरी किििारीको सङ्गठि सम्झिु पछि र सो शब्दले प्रदे श प्रहरीिा तियुक्त
भई, सिायोजि भई वा खर्टई कायिरि प्रहरी किििारीलाई सिेि जिाुँछ ।"

(२)

खण्ड (ग) पतछ दे हायको खण्ड (घ) थपी खण्डिि तिलाुिेिः"(घ) "प्रदे श िन््रालय" भन्नाले प्रदे शको आन्िररक िातिला सम्बन्िी र्वषय हेिे िन््रालय
सम्झिु पछि ।"

3.

र्विेयकको दफा ३ को,(१)

खण्ड (ख), (ग) र (घ) चझकी खण्डिि तिलाुिे ।

(२)

खण्ड (ि) र (छ) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (घ) र (ङ) को सट्टा दे हायका खण्ड
(घ) र (ङ) राख्नेिः"(घ) अपराि रोकथाि, तियन््रण िथा अिुसन्िािको लातग सम्बचन्िि तिकायहरूबीि सिन्वय
कायि गिे र सो सम्बन्ििा आवश्यक सहयोग जुटाुिे,
(ङ) िेपाल सरकारको स्वीकृति तलई अपराि रोकथाि, अिुसन्िाि िथा तियन््रण सम्बन्ििा
अन्िरािर्िय िथा क्षे्रीय िहिा सिन्वय र पारस्पररक सहयोगको आदाि प्रदाि गिे,"

(३)

खण्ड (ज) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (ि) िा रहेका "पुिस्थािपिाका लातग" भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "पुिस्थािपिा लगायिका र्वपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी कािका लातग" भन्ने
शब्दहरू राख्ने ।

(४)

खण्ड (ञ) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (ज) को सट्टा दे हायको खण्ड (ज) राख्नेिः"(ज) िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीको व्यावसायीक कायिसम्पादि र सङ्गठिात्िक
आवश्यकिाको

लातग

हािहतियार, खरखजािा

तिलाुिे,"
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र

सञ्चार

साििको

व्यवस्था

(५)

खण्ड (ट), (ठ) र (ढ)

चझकी खण्डिि तिलाुिे ।

(६)

खण्ड (ण) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (ञ) िा रहेका "आवश्यकिा अिुसार" भन्ने
शब्दहरू चझक्िे ।
खण्ड (ि) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (ढ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ढ) राख्नेिः-

(७)

"(ढ) शाचन्ि सुरक्षाको चस्थतिको लेखाजोखा गिे, शाचन्ि सुरक्षा सम्बन्िी खिरा, ि ुिौिी र
जोचखि सम्बन्ििा प्रदे श प्रहरीसँग सूििा आदाि प्रदाि गिे, प्रदे श प्रहरीलाई आवश्यक
सल्लाह सुझाव ददिे र प्रदे श प्रहरीलाई जािकारी गराई आवश्यकिा अिुसार प्रहरी
किििारी खटाुिे,"
(८)
4.

खण्ड (प) चझकी खण्डिि तिलाुिे ।

र्विेयकको दफा ३ पतछ दे हायको दफा 4 थपी दफािि तिलाुिेिः"४. िेपाल प्रहरीले अिुसन्िाि गिेिः (१) िेपाल प्रहरीले दे हाय बिोचजिका कसूर सम्बन्ििा
अिुसन्िाि गिेछिः(क)

राज्य र्वरुद्धको कसूर,

(ख)

िागररकिा िथा राहदािी सम्बन्िी कसूर,

(ग)

अध्यागिि सम्बन्िी कसूर,

(घ)

सङ्गदठि अपराि सम्बन्िी कसूर,

(ङ)

आिङ्कवाद सम्बन्िी कसूर,

(ि)

िािव वेिर्वखि िथा ओसारपसार सम्बन्िी कसुर,

(छ)

साइवर अपराि सम्बन्िी कसुर,

(ज)

सङ्घीय कािूि बिोचजि िेपाल प्रहरीले अिुसन्िाि गिुि पिे कसूर,

(झ)

अिुसन्िािको प्रयोजिको लातग एक भन्दा बढी प्रदे शको क्षे्रातिकार जोतडिे
गरी भएको कसूर,

(ञ)

सीिापार अपराि िथा िेपाल बार्हर भएको वा िेपाल बार्हर सिेि अिुसन्िाि
गिुि पिे कुिै कसूर,

(ट)

रार्िय र्हि वा सरोकारका दृष्टीले सं वेदिशील रहेको कारण िेपाल प्रहरीबाट
अिुसन्िाि गिि िन््रालय वा कुिै अदालिबाट आदे श ददएको कसूर,

(ठ)

िेपाल सरकारले िेपाल राजप्रिा सूििा प्रकाशि गरी िोकेका कसूर ।

(२) प्रदे श प्रहरीले अिुसन्िाि गिुि पिे कुिै कसूर सम्बन्ििा िेपाल प्रहरीबाट अिुसन्िाि हुँदा
बढी प्रभावकारी हुिे भई प्रदे श प्रहरीले अिुरोि गरी पठाएिा त्यस्िो कसूरिा िेपाल प्रहरीले अिुसन्िाि
गिेछ ।
(३) ुपदफा (१) वा (२) बिोचजिका कसूरको सम्बन्ििा अिुसन्िाि गदाि िेपाल प्रहरीले
आवश्यकिा अिुसार प्रदे श प्रहरीको सहयोग िाग गिि सक्िेछ र यसरी िाग भए बिोचजिको सहयोग
ुपलब्ि गराुिु प्रदे श प्रहरीको कििब्य हुिेछ ।"
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5.

र्विेयकको दफा ४ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा ५ को,(1)

ुपदफा (3) िा रहेका "यो ऐि प्रारम्भ भएपतछ पर्हलो पटकको हकिा" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "पर्हलो पटकको हकिा प्रहरी किििारी सिायोजि सम्बन्िी सङ्घीय कािूि बिोचजि"
भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

(2)
6.

ुपदफा (५), (६), (7), (८) र (९) चझक्िे ।

र्विेयकको दफा ४ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा ५ पतछ दे हायको दफा ६ थपी दफािि
तिलाुिेिः"६.

प्रदे श प्रहरीको पद, पदपूतिि, पोशाक िथा िातलििः (१) प्रदे श प्रहरीिा रहिे पदिाि िथा
पदसोपाि िेपाल सरकारले िोके बिोचजि हुिेछ ।
(२) प्रदे श प्रहरीको पदिा तियुचक्तको लातग आवश्यक पिे योग्यिा, पदपूतिि प्रकृया,
परीक्षाको पायक्िि िथा परीक्षा प्रणाली िेपाल प्रहरीको सिाि पदको प्रहरी किििारीको लातग
तििािरण भए सरह हुिेछ ।
(३) प्रदे श प्रहरीको पोशाक र दज्याििी चिन्ह सबै प्रदे शको प्रदे श प्रहरीिा

एकरुपिा हुिे

गरी िेपाल सरकारले तििािरण गरे बिोचजि हुिेछ ।
(४) प्रदे श प्रहरीले लगाुिे पोशाकिा प्रदे श सरकारले तििािरण गरे बिोचजि िेपालको
रार्ियिा र प्रदे शको पर्हिाि झचल्किे कुिै चिन्ह वा लोगो राचखिेछ ।
(5) प्रदे श प्रहरीलाई आिारभूि िातलि र आवश्यकिा अिुसार सेवाकालीि िातलि
ददइिेछ ।
(6) िेपाल प्रहरीले प्रदे श प्रहरीलाई र्वशेष िातलि ददिे व्यवस्था तिलाुि सक्िेछ ।"
7.

र्विेयकको दफा ५ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा ७ को सट्टा दे हायको दफा ७ राख्नेिः"७. प्रदे श प्रहरी प्रिुखिः (१) िेपाल सरकारले िेपाल प्रहरीको प्रहरी िायब िहातिरीक्षकलाई प्रदे श
प्रहरीको प्रिुखको रुपिा खटाुिेछ ।
(२) प्रदे श प्रहरी प्रिुखको रुपिा खर्टएको प्रहरी किििारीले प्रदे श प्रहरीको पोशाक र
दज्याििी चिन्ह लगाई प्रदे श प्रहरीको रुपिा काि गिुि पिेछ ।
(३) प्रदे श प्रहरीले सम्बचन्िि प्रदे श प्रहरी प्रिुखको तियन््रणिा रही कायि सम्पादि गिुि
पिेछ ।
(४) प्रदे श प्रहरी प्रिुखले िेपाल प्रहरीको सिाि पदको प्रहरी किििारीको लातग तििािरण
भए सरहको पाररश्रतिक र िेपाल प्रहरीको सिाि पदको प्रहरी किििारीले पाुिे सुर्विा भन्दा
कि िहुिे गरी प्रदे श सरकारले तििािरण गरे बिोचजिको सुर्विा पाुिेछ ।
(५) प्रदे श प्रहरी प्रिुखको रुपिा खर्टएको प्रहरी किििारीलाई िेपाल सरकारले
सम्बचन्िि प्रदे श सरकारको सिन्वयिा अन्य प्रदे शिा वा िेपाल प्रहरी अन्िगििको कुिै
तिकायिा सरुवा गिि सक्िेछ ।"
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8.

र्विेयकको दफा ६ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा ८ को,(1) ुपदफा (१) को,(क)खण्ड (क), (ख) र (ग) को सट्टा दे हायका खण्ड (क), (ख) र (ग) राख्नेिः"(क)
(ख)

प्रदे शतभ्र शाचन्ि सुरक्षा िथा साविजतिक सुव्यवस्था कायि राख्ने,
प्रदे श

तभ्र

िागररकको

चजु,

ििको

सुरक्षा

गरी

िागररक

स्विन््रिाको सं रक्षण र सुशासि प्रवद्धिििा सहयोग पुर्याुिे,
(ग)

साविजतिक सुरक्षा व्यवस्था िथा अपरािको रोकथािसँग सम्बचन्िि
आवश्यक सुििा सङ्कलि, र्वश्लेषण र िूल्याङ्कि गरी आवश्यक
सुरक्षा व्यवस्था तिलाुिे,"

(ख) खण्ड (ङ) िा रहेका "यस्िै प्रकृतिका" भन्ने शब्दहरू र "िोडफोड वा अन्य प्रकारको
आििणबाट" भन्ने शब्दहरू चझक्िे।
(ग) खण्ड (छ) िा रहेका "पुिस्थािपिाका लातग" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पुिस्थािपिा लगायिका
र्वपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी कािका लातग" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
(घ) खण्ड (ज) चझकी खण्डिि तिलाुिे ।
(ङ) खण्ड (झ) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (ज) िा रहेका "अतभलेखको व्यवस्था
गिे" भन्ने शब्दको सट्टा "अतभलेख राख्ने" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
(ि) खण्ड (ञ) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (झ) िा रहेको "सं घीय" भन्ने शब्द चझक्िे
र सोही खण्डिा रहेका "कारागार िथा र्हरासि कक्षको व्यवस्थापि गिे" भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "कारागार, र्हरासि कक्ष िथा कारागार र र्हरासि कक्षिा रहेका कैदी
र बन्दीको व्यवस्थापि गिे र सुरक्षा व्यवस्था तिलाुिे" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
(छ) खण्ड (ठ) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (ट) िा रहेका "सुरक्षा सेवा प्रदाि गिे
तिकाय" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सुरक्षा प्रदायक" भन्ने शब्दहरू राख्ने।
(ज) खण्ड (ण) खण्डिि तिलाुँदा कायि हुिे खण्ड (ढ) पतछ दे हायको खण्ड (ण) थपी
खण्डिि तिलाुिेिः"(ण) प्रितलि कािूि बिोचजि अन्य तिकायबाट अिुसन्िाि हुिे कसूरको
सम्बन्ििा िाग भएको सहयोग ुपलब्ि गराुिे,"
(झ) खण्ड (द) िा रहेको "सङ्घीय" भन्ने शब्द चझक्िे ।
(2) ुपदफा (4), (५), (६), (७), (८) र (९) चझक्िे ।
9.

र्विेयकको दफा ६ दफाक्रि तिलाुँदा कायि हुिे दफा ८ पतछ दे हायको दफा ९ थपी दफािि
तिलाुिेिः"९.

प्रदे श प्रहरीले अिुसन्िाि गिेिः (१) दफा ४ बिोचजि िेपाल प्रहरीले अिुसन्िाि गिे कसूर
िथा प्रितलि कािूि बिोचजि अन्य तिकाय वा अतिकारीले अिुसन्िाि गिे कसूर बाहेक
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आफ्िो प्रदे श तभ्र भएका िेपाल सरकार वादी हुिे अन्य कसूरको सम्बन्ििा प्रदे श प्रहरीले
प्रितलि कािूि बिोचजि अिुसन्िाि गिेछ ।
(२) यस दफा बिोचजि प्रदे श प्रहरीले अिुसन्िाि गदाि प्रितलि कािूि बिोचजि
अपराि अिुसन्िािको लातग प्रहरी किििारीलाई भएको अतिकारको प्रयोग गिेछ ।
(३) यस दफा बिोचजि प्रदे श प्रहरीले अिुसन्िाि गरे को कसूर सम्बन्िी अिुसन्िाि
प्रतिवेदि सम्बचन्िि सरकारी वकील सिक्ष पेश गिेछ ।"
10. र्विेयकको दफा ७ र ८ चझकी दफािि तिलाुिे ।
11. र्विेयकको दफा ९ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १० को सट्टा दे हायको दफा १० राख्नेिः"१०.जािकारी गराुिेिः (१) प्रदे श प्रहरीले साविजतिक सुरक्षा व्यवस्था िथा अपरािको रोकथािसँग
सम्बचन्िि सूििा सङ्कलि गरे को र सोको आिारिा सुरक्षा व्यवस्था तिलाएको जािकारी प्रदे श
िन््रालय, िेपाल प्रहरी र सम्बचन्िि चजल्लाको प्रिुख चजल्ला अतिकारीलाई गराुिु पिेछ ।
(२) प्रदे श प्रहरीले अपराि अिुसन्िाि गरे को िुद्दा सम्बन्िी िातसक प्रतिवेदि ियार
गरी प्रदे श िन््रालय, िेपाल प्रहरी र सम्बचन्िि चजल्लाको प्रिुख चजल्ला अतिकारीलाई ुपलब्ि
गराुिु पिेछ ।"
12. र्विेयकको पररच्छे द-४ को शीषिकिा रहेका "सुपरीवेक्षण र सिन्वय" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
"पररिालि र सुपरीवेक्षण" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
13. र्विेयकको दफा १० र ११ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा ११ र १२ को सट्टा दे हायका
दफा ११ र १२ राख्नेिः"1१. िेपाल प्रहरीको पररिालि र सुपरीवेक्षणिः (१) िेपाल प्रहरीको पररिालि र सुपरीवेक्षण िेपाल
सरकारले गिेछ ।
(२) यस ऐि, प्रितलि कािूि िथा िेपाल सरकारको िीति तिदे शिको अिीििा रही
शाचन्ि सुव्यवस्था, अपरािको रोकथाि, तियन््रण र अिुसन्िािको सन्दभििा िातथल्लो प्रहरी
कायािलयले आफ्िो िािहिका कायािलयलाई आदे श वा तिदे शि ददि सक्िेछ । यसरी ददएको
आदे श वा तिदे शिको पालिा गिुि प्रत्येक प्रहरी कायािलय िथा प्रहरी किििारीको कििव्य हुिेछ
।
(३) चजल्लास्िरिा कायिरि िेपाल प्रहरीका प्रहरी किििारी सम्बचन्िि चजल्लाको प्रिुख
चजल्ला अतिकारीको तियन््रण र तिदे शििा रहिे छि् ।
१२.

प्रदे श प्रहरीको पररिालि र सुपररवेक्षणिः (१) प्रदे श प्रहरीको पररिालि र सुपरीवेक्षण प्रदे श
सरकारले गिेछ ।
(२) प्रदे श प्रहरीले प्रदे शिा शाचन्ि सुरक्षा कायि गिे सम्बन्ििा िेपाल सरकार िथा
प्रदे श सरकारको िीति र प्रदे श िन््रालय िथा प्रदे श प्रहरी प्रिुखको तियन््रणिा रही कायि गिुि
पिेछ ।
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(३) यस ऐि, प्रितलि कािूि िथा िेपाल सरकारको िीति तिदे शिको अिीििा रही
शाचन्ि सुव्यवस्था, अपरािको रोकथाि र तियन््रणको सन्दभििा िेपाल प्रहरीले प्रदे श प्रहरी
प्रिुखलाई र प्रिुख चजल्ला अतिकारीले सम्बचन्िि चजल्लाको प्रदे श प्रहरीलाई आदे श वा
तिदे शि ददि सक्िेछ ।
(४) चजल्लातभ्र शाचन्ि सुरक्षा कायि गििको लातग प्रितलि कािूि बिोचजि प्रिुख
चजल्ला अतिकारीले सम्बचन्िि चजल्लाको प्रदे श प्रहरी पररिालि गिि सक्िेछ र यसरी पररिालि
गरे को अवस्थािा सम्बचन्िि चजल्लाको प्रदे श प्रहरीले प्रिुख चजल्ला अतिकारीको तिदे शििा रही
काि गिुि पिेछ ।
(५) ुपदफा (४) बिोचजि प्रदे श प्रहरी पररिालि गदाि प्रिुख चजल्ला अतिकारीले प्रदे श
िन््रालयको तिदे शििा रही काि गिुि पिेछ
(६) शाचन्ि सुरक्षा, अपराि अिुसन्िाि लगायि कििव्य पालिाको लातग खर्टएको
अवस्थािा प्रदे श प्रहरी किििारीले आफु भन्दा िातथको अतिकारीको तिदे शिको अिीििा रही
कायि सम्पादि गिुि पिेछ ।
ु
(७) शाचन्ि सुरक्षा कायि गिे सन्दभििा िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी सं यक्त
रुपिा
पररिालि भएको अवस्थािा प्रदे श प्रहरीले िेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष तियन््रणिा रही कायि गिुि
पिेछ ।
(८) ुपदफा (३) बिोचजि आदे श वा तिदे शि ददएको िथा ुपदफा (४) बिोचजि
प्रदे श प्रहरी पररिालि गररएको अवस्थािा सो सम्बन्ििा प्रदे श प्रहरीको सुपरीवेक्षण िेपाल
प्रहरी र सम्बचन्िि चजल्लाको प्रिुख चजल्ला अतिकारीले सिेि गिेछ ।"
14. र्विेयकको दफा ११ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १२ पतछ दे हायको दफा १३ थप्िेिः"१३. अन्य प्रदे शको प्रदे श प्रहरी पररिालि गिि सर्किेिः (१) कुिै प्रदे शिा वा एक भन्दा बढी
प्रदे शिा गम्भीर अशाचन्ि भएको, अशाचन्ि हुिे सम्भाविा रहेको वा र्वपद्को अवस्था तसजििा
हुि गएको कारण अको प्रदे शको प्रदे श प्रहरीको सहयोग सिेि आवश्यक पिे भएिा
सम्बचन्िि प्रदे श सरकारले सो प्रयोजिको लातग िेपाल सरकारलाई अिुरोि गरी पठाुि
सक्िेछ ।
(२) ुपदफा (१) बिोचजि अिुरोि भई आएिा वा कुिै प्रदे शको अशाचन्ि रोक्ि वा
र्वपद्को अवस्थािा सहयोग गिि अको प्रदे शको प्रहरी सिेि पररिालि गिुि पिे आवश्यक
ठािेिा िेपाल सरकारले सम्बचन्िि प्रदे श सरकारलाई तिदे शि ददि सक्िेछ ।
(३) ुपदफा (२) बिोचजि तिदे शि भई आएिा सम्बचन्िि प्रदे श सरकारले आवश्यक
सङ्तयािा सो प्रदे शको प्रदे श प्रहरीलाई अको प्रदे शिा खटाुिु पिेछ ।
(४) यस दफा बिोचजि अको प्रदे शिा प्रदे श प्रहरी खर्टएको अवस्थािा त्यस्िा प्रहरी
किििारीलाई पररिालि गदाि िेपाल प्रहरीले आवश्यक सिन्वय गिुि पिेछ ।"
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15. र्विेयकको दफा ११ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १२ पतछ थर्पएको दफा १३ पतछ
दे हायको पररच्छे द शीषिक थपी पररच्छे द िि तिलाुिेिः"पररच्छे द-५
सिन्वय"
16. र्विेयकको दफा १२ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १४ को,(१) ुपदफा (१) को खण्ड (ङ) िा रहेको "सहसचिव" भन्ने शब्द पतछ "(शाचन्ि सुरक्षा हेिे)" भन्ने
शब्दहरू थप्िे ।
(२) ुपदफा (५) को,ु भर" भन्ने शब्दहरू
(क) खण्ड (क) िा रहेका "िेपाल राज्यभर" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िुलक
र "िन््रालयलाई" भन्ने शब्दको सट्टा "िेपाल सरकारलाई" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
(ख) खण्ड (ग) िा रहेको "िन््रालयलाई" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िेपाल सरकारलाई" भन्ने
शब्दहरू राख्ने ।
17. र्विेयकको दफा १३ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १५ को सट्टा दे हायको दफा १५ राख्नेिः"१५. सिन्वय एकाई: (१) प्रहरी प्रिाि कायािलय र प्रत्येक प्रदे शको प्रदे श प्रहरी कायािलयिा एुटा
सिन्वय एकाई रहिेछ ।
(२) ुपदफा (१) बिोचजिको सिन्वय एकाईले िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीबीि िथा
एुटा प्रदे श प्रहरी र अको प्रदे श प्रहरीबीि सूििा र सहयोग आदाि प्रदाि गिे प्रयोजिको
लातग सम्पकि तिकायको रुपिा काि गिेछ ।"
18. र्विेयकको दफा १४ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १६ को सट्टा दे हायको दफा १६ राख्नेिः"१६. अपराि तियन््रण िथा अिुसन्िािका सन्दभििा प्रहरीको भूतिका: अपराि भएको, भइरहेको वा
हुि लागेको जािकारी प्राप्त हुि आएिा िेपाल प्रहरी वा प्रदे श प्रहरीले ित्काल दे हाय
बिोचजिको कायि गिुि पिेछ:(क)

ित्काल त्यस्िो स्थाििा ुपचस्थि भई अपराि रोक्ि आवश्यक व्यवस्था
तिलाुिे,

(ख)

अपराि भई सकेकोिा अपरािबारे आफूले दे खे जािेसम्िका िथ्य प्रिाणहरू
सङ्कलि गिे र अन्य तिकाय वा अतिकारीबाट अिुसन्िाि हुिे अपराि भएिा
ित्काल अपराि अिुसन्िािको लातग चजम्िेवार तिकाय वा अतिकारीलाईि
खबर गिे,

(ग)

दशी प्रिाण िष्ट हुि िददिे िथा घटिास्थलको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था
तिलाुिे,

(घ)

अन्य तिकाय वा अतिकारीबाट अिुसन्िाि हुिे अपरािको अिुसन्िािको
सन्दभििा अिुसन्िाि गिे तिकाय वा अतिकारीलाई आवश्यक पिे सहयोग
ुपलब्ि गराुिे,
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(ङ)

यो ऐि वा प्रितलि कािूि बिोचजि आफुले अिुसन्िाि गिे अपरािको
सम्बन्ििा अिुसन्िाि गरी सरकारी वकील सिक्ष अिुसन्िाि प्रतिवेदि पेश
गिे,

(ि)

अपराि हुि िददि िथा अपराि भईसकेकोिा अपराि अिुसन्िाि िथा
पीतडिको सुरक्षाको लातग आवश्यक पिे अन्य कायि गिे ।

(२) िेपाल प्रहरी वा प्रदे श प्रहरीले अपरािको अिुसन्िाि गदाि प्रितलि कािूि बिोचजि
गिुि पिेछ ।
(३) ुपदफा (१) बिोचजि अन्य तिकाय वा अतिकारीबाट अिुसन्िाि हुिे अपरािको
सम्बन्ििा िेपाल प्रहरी वा प्रदे श प्रहरीले सङ्कलि गरे को दशी िथा प्रिाण अिुसन्िािसँग
सम्बचन्िि तिकाय वा अतिकारीलाई हस्िान्िरण गिुि

पिेछ ।

(4) अपराि तियन््रण िथा अिुसन्िािको सन्दभििा प्रदे श प्रहरीले आवश्यकिा अिुसार
िेपाल प्रहरीको सिन्वयिा रही काि गिुि पिेछ ।"
19. र्विेयकको दफा १५ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १7 को सट्टा दे हायको दफा १7 राख्नेिः"१7. प्रिुख चजल्ला अतिकारीको काििा सहयोग गिुि पिेिः प्रितलि कािूि बिोचजि प्रिुख चजल्ला
अतिकारीले गिुि पिे काििा सहयोग गिुि प्रहरी किििारीको कििव्य हुिछ
े ।"
20. र्विेयकको दफा १६ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा १8 को,(१) ुपदफा (२) िा रहेका "खटाइ ददि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "खटाुि" भन्ने शब्द राख्ने ।
(२) ुपदफा (४) िा रहेका "प्रहरी किििारीलाई" भन्ने शब्दहरू पतछ "प्रदे श िन््रालयसँग सिन्वय
गरी" भन्ने शब्दहरू थप्िे ।
21. र्विेयकको दफा १७ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा 19 को सट्टा दे हायको दफा 19 राख्नेिः"19. पिाु गिि सक्िेिः (१) यो ऐि र प्रितलि कािूि बिोचजि िेपाल प्रहरीबाट अिुसन्िाि हुिे
कुिै अपराििा सं लग्ि भएको वा सं ददग्ि व्यचक्तलाई िेपाल प्रहरीले कािूि बिोचजि पिाु
गिुि पिेछ ।
(२) यो ऐि र प्रितलि कािूि बिोचजि प्रदे श प्रहरीबाट अिुसन्िाि हुिे कुिै
अपराििा सं लग्ि भएको वा सं ददग्ि व्यचक्तलाई प्रदे श प्रहरीले कािूि बिोचजि पिाु गिुि
पिेछ ।
(३) ुपदफा (१) र (२) िा जुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति प्रदे श प्रहरी वा
अन्य तिकाय वा अतिकारीबाट अिुसन्िाि हुिे अपराििा सं लग्ि भएको वा सं ददग्ि
व्यचक्तलाई िेपाल प्रहरीले र िेपाल प्रहरी वा अन्य तिकाय वा अतिकारीबाट अिुसन्िाि हुिे
अपराििा सं लग्ि भएको वा सं ददग्ि व्यचक्तलाई प्रदे श प्रहरीले कािूि बिोचजि पिाु गिि
सक्िेछ ।
(४) ुपदफा (३) बिोचजि पिाु परे को व्यचक्तलाई यथाशीघ्र त्यस्िो अपरािको
अिुसन्िाि गिे तिकाय वा अतिकारीलाई हस्िान्िरण गिुि पिेछ ।"
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22. र्विेयकको दफा १८ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा २० को सट्टा दे हायको दफा २0 राख्नेिः"२०. प्रदे श प्रहरीको काि िेपाल प्रहरीले गिेिः यस ऐििा अन्य्र जुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति
ँ ासम्ि सो प्रदे शको प्रदे श प्रहरीले गिे सम्पूणि काि िेपाल
कुिै प्रदे शिा प्रदे श प्रहरी गठि िहुद
प्रहरीले गिेछ ।"
23. र्विेयकको दफा 19 दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा 21 पतछ दे हायको दफा २२ थपी
दफािि तिलाुिे ।
"२२. िापदण्ड बिाुिेिः (१) प्रदे श प्रहरीले पाुिे पाररश्रतिक िथा सुर्विा सम्बन्ििा िेपाल
सरकारले िापदण्ड बिाुिेछ र सो िापदण्डको अिीििा रही प्रदे श सरकारले प्रदे श प्रहरीले
पाुिे पाररश्रतिक िथा सुर्विा तििािरण गिेछ ।
(२) दे हायका र्वषयिा िेपाल प्रहरीले िापदण्ड बिाई लागू गिेछिः(क)

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले प्रयोग गिे हािहतियार, खरखजािा िथा
सञ्चार सािि र सोको प्रयोग,

(ख)

िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीलाई ददइिे िातलि,

(ग)

तिजी क्षे्रका सुरक्षा प्रदायक र त्यस्िो सुरक्षा प्रदायकबाट ुपलब्ि
गराइिे सुरक्षा सेवा ।"

24. र्विेयकको दफा २0 दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा 23 को ुपदफा (२) िा रहेको
"सािान्य" भन्ने शब्द चझक्िे ।
25. र्विेयकको दफा २१ दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा 24 िा रहेको "तियिहरू" भन्ने शब्दको
सट्टा "तियि" भन्ने शब्द राख्ने ।
26. र्विेयकको दफा २2 दफािि तिलाुँदा कायि हुिे दफा 25 को ठाुँ ठाुँिा रहेका "तिदे चशका,
कायिर्वति वा िापदण्ड" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "तिदे चशका वा कायिर्वति" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
27. र्विेयकको ठाुँ ठाुँिा रहेका "आन्िररक िातिला सम्बन्िी र्वषय हेिे िन््रालय" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "प्रदे श िन््रालय" भन्ने शब्दहरू राखी रुपान्िर गिे ।
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संघीय संसद
प्रतितिति सभा
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nf]s ;]jf cfof]u ;DaGwL sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os ;DaGwdf k|ltlglw ;ef,
/fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] k|ltj]bg
@)&^
!=

@=
#=

$=
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^=

&=
*=
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nf]s ;]jf cfof]u ;DaGwL sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os -o; kl5
æljw]osÆ elgPsf]_ sf] bkmf ! sf] pkbkmf -!_ df /x]sf ænf]s ;]jf cfof]u P]g, @)&%Æ
eGg] zAbx?sf] ;§f ænf]s ;]jf cfof]u P]g, @)&^Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf @ sf] v08 -6_ lemSg] .
ljw]ossf] bkmf # sf],–
-!_ pkbkmf -#_ df /x]sf] æb/aGbLÆ eGg] zAb kl5 æsfo{af]em tyf cf}lrTotfsf]
cfwf/dfÆ eGg] zAbx? yKg] .
-@_ pkbkmf -$_ lemSg] .
ljw]ossf] bkmf ^ df /x]sf] æ;+ljwfgsf]Æ eGg] zAbsf] ;§f æg]kfnsf] ;+ljwfgsf]Æ eGg] zAbx?
/fVg] .
ljw]ossf] bkmf !@ df /x]sf] æsfo{k|s[ltsf]Æ eGg] zAbsf] ;§f æsfo{k|s[ltÆ eGg] zAb /fVg] .
ljw]ossf] bkmf !% sf] ;§f b]xfosf] bkmf !% /fVg] M–
æ!%= kb ;ª\Vof lgwf{/0f M -!_ cfof]un] ;ª\3Lo lghfdtL ;]jfsf] l/Qm kb k"lt{ ubf{ To:tf]
;]jfsf] zt{ ;DaGwL sfg"gdf pNn]v ePsf] k|ltzt adf]lhd v'nf k|ltof]lutf, a9'jf jf
To:tf] sfg"gdf pNn]v eP adf]lhdsf] cGo tl/sfåf/f k"lt{ ul/g] kb;ª\Vof lgwf{/0f ug'{
kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd cfof]un] v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{ x'g] u/L
kb;ª\Vof lgwf{/0f ubf{ ;]jfsf] zt{ ;DaGwL sfg"gdf pNn]v eP adf]lhd ;dfg'kflts
;dfj]zL l;4fGt adf]lhd x'g] u/L lgwf{/0f ug'{ kg]{5 .Æ
ljw]ossf] bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æcGt/;]jf k|ltof]lutf tyf a9'jfåf/fÆ eGg]
zAbx?sf] ;§f æa9'jf jf cGo tl/sfåf/fÆ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf !& sf],–
-!_ pkbkmf -!_ df /x]sf æk/LIff ;~rfng x'g' cufj}Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æclGtd glthf
k|sfzg x'g' cl3 h'g;'s} avtÆ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -!_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -@_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg] M–
æ-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg b/vf:tsf] 9fFrf gldn]sf] jf
l/t gk'u]sf] b/vf:t k]z ug]{ ;DalGwt pDd]bjf/nfO{ cfof]un] ;f] s'/fsf] ;"rgf lbg]5 /
;DalGwt pDd]bjf/n] b/vf:t a'emfpg tf]lsPsf] Dofb ;dfKt ePsf] ;ft lbgleq 9fFrf
ldnfO{ jf l/t k'¥ofO{ NofPdf cfof]un] To:tf] b/vf:t :jLs[t ug{ ;Sg]5 .Æ
-#_ pkbkmf -@_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -#_ df /x]sf] æhfgsf/LÆ eGg] zAb
kl5 æTo:tf] pDd]bjf/nfO{ lbO{ ;f]sf] ;"rgfÆ eGg] zAbx? yKg] .
ljw]ossf] bkmf @* sf],–
-!_ pkbkmf -!_ df /x]sf æv'nf / ;dfj]zL tk{msf] PsLs[t of]Uotfqmd ;lxtsf]Æ eGg] zAbx?
lemSg] .
-@_ pkbkmf -!_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -@_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg] M–
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æ-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd clGtd glthf k|sfzg ubf{ v'nf / ;dfj]zL tk{m
lj1fkg ePsf] kbsf] xsdf klxn] v'nf / To;kl5 ;dfj]zL tk{msf] glthf k|sfzg ug'{
kg]{5 / o;/L glthf k|sfzg ubf{ pDd]bjf/n] k|fKt u/]sf] s'n k|fKtfª\ssf] cfwf/df
PsLs[t of]Uotfqmd ;d]t k|sfzg ug'{ kg]{5 .Æ
-#_ pkbkmf -#_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -$_ df /x]sf æpkbkmf -@_Æ eGg]
zAbx?sf] ;§f æpkbkmf -#_Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf @( sf],–
-!_ pkbkmf -#_ df /x]sf] æpkbkmf -@_Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æpkbkmf -#_Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -$_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -$_ /fVg] M–
æ-$_ o; bkmf adf]lhd lgo'lQmsf] nflu l;kmfl/; ePsf] pDd]bjf/n] b'O{ jf ;f]eGbf
a9L k6s lgo'lQmkq glnPdf cfof]un] To:tf] JolQmnfO{ cfof]uaf6 ;~rfng x'g] k/LIffdf
b'O{ jif{;Dd ;xefuL x'g /f]s nufpg ;Sg]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf #) sf] pkbkmf -@_ / -#_ sf] ;§f b]xfosf pkbkmf -@_ / -#_ /fVg]M–
æ-@_ cfof]usf] k/LIff ;~rfng / Joj:yfkg ;DaGwL sfdsf] nflu ;+j}wflgs lgsfo,
;/sf/L lgsfo, lzIf0f ;+:yf jf ;ª\ul7t ;+:yfn] sd{rf/L jf ejg pknAw u/fO{ ;xof]u ug'{
kg]{5 .
-#_ pkbkmf -!_ jf -@_ adf]lhd k/LIff ;~rfng / Joj:yfkg ;DaGwL sfo{sf nflu
To:tf] sd{rf/L pknAw gePdf jf kof{Kt gePdf cfof]un] cGo pko'Qm JolQmsf] ;d]t
;xof]u lng ;Sg]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf #$ sf],–
-!_ pkbkmf -@_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -#_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg] M–
æ-#_ ;ª\3Lo lghfdtL ;]jfsf] sd{rf/LnfO{ ljefuLo ;hfo ug]{ ljifodf cfof]usf]
k/fdz{ dfu ePdf cfof]un] ;]jf zt{ ;DaGwL k|rlnt sfg"g adf]lhd tf]lsPsf] k|lqmof k'/f
eP gePsf] x]/L tL; lbgleq k/fdz{ lbg]5 .Æ
-@_ pkbkmf -#_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -$_ sf] v08 -r_ lemSg] .
ljw]ossf] bkmf #% sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æbkmf #@ / #$ sf] pkbkmf -@_ / #_Æ
eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf #@ jf bkmf #$ sf] pkbkmf -@_, -#_ jf -$_Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf #^ sf],–
-!_ pkbkmf -!_ df /x]sf æcfof]un] b]xfosf ljifodf cg'udg tyf lg/LIf0f ug{ jf u/fpg
;Sg]5Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æcfof]un] jflif{s sfo{of]hgf agfO{ b]xfosf ljifodf cg'udg
tyf lg/LIf0f ug]{5Æ eGg] zAbx? /fVg] .
-@_ pkbkmf -@_ df /x]sf æjf u/fpg]Æ eGg] zAbx? lemSg] .
ljw]ossf] bkmf #( / $) sf] ;§f b]xfosf bkmf #( / $) /fVg] M–
æ#(= lgisfzg ug{ ;Sg] M s'g} pDd]bjf/n] k/LIffdf lr6 rf]/]df jf rf]/fPdf, csf{sf] gSsn
u/]df jf u/fPdf, ljB'tLo pks/0f k|of]u u/L k/LIffdf clgoldt sfd u/]df, k/LIff
s]Gb|df xf] xNnf u/L k/LIff ;~rfngdf cj/f]w k'¥ofPdf, k/LIff ;DaGwL zt{ / dof{bfsf]
pNnª\3g u/]df To:tf] pDd]bjf/nfO{ s]Gb|fWoIfn] tTsfn k/LIff s]Gb|af6 lgisfzg ug{
;Sg]5 .Æ
$)= s;"/ / ;hfo M -!_ s;}n] b]xfo adf]lhdsf] sfd u/]df o; P]g adf]lhd s;"/ u/]sf]
dflgg]5 M–
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k/LIffdf lr6 rf]/]df jf rf]/fPdf, csf{sf] gSsn u/]df jf u/fPdf jf
ljB'tLo pks/0f k|of]u u/L k/LIffdf clgoldt sfd u/]df,
-v_ k/LIffyL{n] cfˆgf] pQ/k'l:tsf ga'emfO{ cfkm";fy lnO{ uPdf, cfof]un]
lkmtf{ ug'{ kg]{ egL tf]s]sf k|Zgkq lkmtf{ ga'emfPdf, To:tf] k|Zgsf]
k|ltlnlk agfO{ jf ljB'tLo pks/0faf6 ;fj{hlgs u/]df jf u/fPdf,
-u_ cfof]un] k/LIff ;~rfng ul//x]sf] k/LIff s]Gb|df cfof]un] tf]s]sf]
k/LIff ;dodf ;DalGwt kbflwsf/Lsf] :jLs[lt lagf k|j]z u/]df jf
k|j]z ug{ k|oTg u/]df jf k/LIff s]Gb|df xf] xNnf u/L k/LIff
;~rfngdf cj/f]w k'¥ofPdf,
-3_ csf{sf] gfdaf6 k/LIff lbPdf jf lbg nufPdf,
-ª_ k/LIff ;~rfng ug]{ k/LIff s]Gb| lgoGq0fdf lnPdf jf lng k|oTg
u/]df jf k/LIff s]Gb|df x'nx'Hht jf cGo s'g} sfd u/L k/LIff
;~rfngdf afwf cj/f]w k'¥ofPdf jf k'¥ofpg] k|oTg u/]df,
-r_ s'g} lsl;dn] k/LIffsf] uf]kgLotf eª\u u/]df jf u/fPdf .
-@_ s;}n] b]xfo adf]lhdsf] sfd u/]df cfof]un] cfof]uaf6 lnOg] k/LIffdf b]xfo
adf]lhdsf] cjlw;Dd pDd]bjf/ x'g gkfpg] u/L /f]s nufpg ;Sg]5 M–
-s_ pkbkmf -!_ sf] v08 -s_ ljk/Ltsf] sfd u/]df b'O{ jif{;Dd,
-v_ pkbkmf -!_ sf] v08 -v_ ljk/Ltsf] sfd u/]df tLg jif{;Dd,
-u_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ ljk/Ltsf] sfd u/]df rf/ jif{;Dd,
-3_ pkbkmf -!_ sf] v08 -3_, -ª_ jf -r_ ljk/Ltsf] sfd u/]df kfFr
jif{;Dd .
-#_ s;}n] pkbkmf -!_ sf] v08 -s_ ljk/Lt k/LIffdf lr6 rf]/fpg] sfd u/]df jf
v08 -u_ ljk/Ltsf] sfd u/]df Ps nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf jf 5 dlxgf;Dd s}b jf b'j}
;hfo x'g]5 .
-$_ s;}n] pkbkmf -!_ sf] v08 -3_, -ª_ jf -r_ ljk/Ltsf] sfd u/]df krf;
xhf/ ?k}ofF b]lv Ps nfv ?k}ofF;Dd hl/afgf / tLg dlxgf b]lv 5 dlxgf;Dd s}b x'g]5
.
-%_ pkbkmf -@_ sf] v08 -s_, -u_ jf -3_ adf]lhd k/LIffdf /f]s nufOPsf] s'g}
JolQmsf] lj?4 pkbkmf -#_ jf -$_ adf]lhdsf] s;"/df rn]sf] d'2fdf cbfntaf6 ;kmfO{
kfPdf To:tf] /f]Ssf :jtM k'ms'jf x'g]5 .Æ
!^= ljw]ossf] bkmf $! df /x]sf æbkmf $) adf]lhdsf]Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æbkmf $) sf]
pkbkmf -#_ jf -$_ adf]lhdsf]Æ eGg] zAbx? / æd'n'sL kmf}hbf/L sfo{ljlw -;+lxtf_ P]g,
@)&$Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æd'n'sL kmf}hbf/L sfo{ljlw ;+lxtf, @)&$Æ eGg] zAbx? /fVg]
.
!&= ljw]ossf] bkmf $$ sf],–
-!_ pkbkmf -@_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -#_ ykL pkbkmfqmd ldnfpg] M–
æ-#_ bkmf $) adf]lhdsf] s;"/ s'g} sd{rf/Ln] u/]df To:tf] sd{rf/LnfO{ ;f] bkmf
adf]lhdsf] ;hfosf] cltl/Qm k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t x'g]5 / ;f]
k|of]hgsf] nflu cfof]un] ;DalGwt lgsfodf n]vL k7fpg]5 .Æ
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-@_ pkbkmf -#_ pkbkmfqmd ldnfpFbf sfod x'g] pkbkmf -$_ df /x]sf æpkbkmf -!_ / -@_Æ eGg]
zAbx?sf] ;§f æpkbkmf -!_, -@_ jf -#_Æ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf $& sf] ;§f b]xfosf] bkmf $& /fVg] M–
æ$&= ljljw zLif{sdf /x]sf] vr{ :jLs[t sfo{ljlw adf]lhd ug]{ M k|rlnt sfg"gdf h'g;'s}
s'/f n]lvPsf] eP tfklg g]kfn ;/sf/n] cfof]usf] nflu ah]6df 5'6\ofPsf] ljljw
zLif{s cGtu{tsf] /sdsf] vr{ g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfnosf] ;xdltdf cfof]un]
agfPsf] sfo{ljlwsf] cfwf/df ug'{ kg]{5 .
t/ k/LIff ;~rfng ;DaGwL s'g} cfsl:ds sfo{sf] nflu /sd vr{ ug'{ kg]{
ePdf cfof]usf] lg0f{o adf]lhd vr{ ug{ ;lsg]5 .Æ
ljw]ossf] bkmf $* sf] pkbkmf -!_ df /x]sf æcGt/;]jf k|ltof]lutf jf a9'jfåf/fÆ eGg]
zAbx?sf] ;§f æa9'jf jf ;]jf zt{ ;DaGwL sfg"gdf pNn]v eP adf]lhdsf] cGo
tl/sfåf/fÆ eGg] zAbx? /fVg] .
ljw]ossf] bkmf $( df b]xfosf] k|ltaGwfTds jfSof+z yKg] M–
æt/ ;f] k|of]hgsf] nflu cfof]un] s'g} cGt/f{li6«o ;+:yf;Fu ;Dks{ ubf{ g]kfn ;/sf/,
k//fi6« dGqfno dfk{mt ug'{ kg]{5 .Æ
ljw]ossf] bkmf %# sf] pkbkmf -@_ df /x]sf æhfFra'em u/LÆ eGg] zAbx? kl5 æ
a9Ldf
;f7L lbgleqÆ eGg] zAbx? yKg] .
ljw]ossf] bkmf %% sf] pkbkmf -#_ sf] cGTodf æo;/L ;~rfng ul/Psf] k/LIff
;DaGwL
sfd ;DkGg eP kl5 cfof]un] ;f] ;DaGwL sfuhftx? ;DalGwt k|b]z nf]s ;]jf cfof]udf
k7fpg' kg]{5 .Æ eGg] zAbx? yKg] .
ljw]ossf] bkmf %* df /x]sf æ;ª\3Lo lghfdtL ;]jfnfO{ ;Ifd / k|efjsf/L agfpg tyf
lghfdtL ;]jf k|lt cfsif{0f a9fpgÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æcfk"mn] ;Dkfbg ug]{ sfo{nfO{ yk
;Ifd / k|efjsf/L agfpgÆ eGg] zAbx? /fVg] .
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अिुसूिी-५
बाढी र डुवािबाट प्रभार्वि चजल्लाहरूको स्थलगि तिरीक्षण िथा अिुगिि प्रतिवेदि
संघीय संसद
प्रतितिति सभा
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतिति

सम्वि् 2076 असार अचन्िि सािा परे को अर्वरल वषािका कारण बाढी र डुबािबाट प्रभार्वि चजल्लाहरूको
स्थलगि तिरीक्षण िथा अिुगिि प्रतिवेदि

2076
राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतिति सचिवालय, तसं हदरबार, काठिाडौं ।
फोि िं.: 014200344
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अध्याय-1
1.1 पृ्ठभूति
सम्वि् 207६ साल असार अचन्िि सािा परे को अर्वरल वषािका कारण भएको डुबाि, र बाढीबाट काठिाडौं,
लतलिपुर, भक्तपुरका साथै िराईका िोरङ्ग, सुिसरी, सप्िरी, तसराहा, ुदयपुर, ििुषा, सलािही, िहोत्तरी, रौिहट, बारा,
पसाि लगायि र्वतभन्ि चजल्लािा ठू लो िा्रािा जिििको क्षति भएको तथयो । बाढी र डुवािबाट प्रभार्वि क्षे्रहरूिा
भएको क्षति र ित्काल गररएका ुद्वार, घाइिेको औषति ुपिार, राहि र्विरण, पुि:स्थापि एवं पुितिििािणका कायिहरू
र बाढी प्रभार्वि जििाको अवस्थाबारे बुझ्ि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिको तिति 2076/04/01 गिेको
बैठकले ुक्त प्रभार्वि क्षे्रहरूिा स्थलगि अिुगिि िथा तिरीक्षण गिे तिणिय भए बिोचजि श्रावण िर्हिाको पर्हलो
हप्िा सतितिले भक्तपुर, काठिाडौंिा सतितिका प्राय: सबै िाििीयज्यू हरू र जिकपुर पूवक
ि ा बाढी प्रभार्वि चजल्लाहरू
(तसराहा, सप्िरी, ुदयपुर, िोरङ्ग र सुिसरी) र जिकपुर पचश्ििका चजल्लाहरू (ििुषा, िहोत्तरी, सलािही, रौिहट, पसाि
र बारा) िा दुई अिुगिि टोली बिाई स्थलगि अिुगिि गरे को तथयो ।साथै सतिति सदस्य िा. िवराज तसलवाल ज्यू
सर्हिको एक अिुगिि टोलीबाट लतलिपुर चजल्लाको र्वतभन्ि बाढी, वषाि प्रभार्वि क्षे्रको अिुगिि गररएको तथयो
।ुक्त अिुगिििा दे हाय बिोचजिका िाििीय सदस्य एवं किििारीहरूको सं लग्ििा रहे को तथयो ।
(क) भक्तपुर चजल्लाको अिुगिि टोलीिा सहभागी िाििीय सदस्यहरू
ि.सं .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

िाििीयहरूको िािावली

df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=

ि.सं .
9.

>L zzL >]i7
>L s[i0fuf]kfn >]i7
>L 5Ss axfb'/ nfdf
8f= l8nf ;+u|f}nf -k+t_
>L ltyf{ uf}td
>L lbn]Gb| k|;fb a8"
>L b]j]Gb| /fh sF8]n
>L k|]d ;'jfn

10.
11.
12.
13.
14.
15.

िाििीयहरूको िािावली

df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=

>L
>L
>L
>L
>L
>L
>L

a[h]z s'df/ u'Ktf
dx]Zj/h+u uxt/fh -cys_
dLgf kf08]
ozf]bf u'?ª ;'j]bL
/fd;xfo k|;fb ofbj
/]vf zdf{
nIdL s'df/L rf}w/L

भक्तपुर चजल्लािा स्थलगि अिुगििका लातग सतितिका िाििीय सदस्यहरू सर्हि भक्तपुर िगरपातलकाका िेयर,
ुपिेयर, भक्तपुर चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी लगायिका किििारीहरू र सतिति सचिवालयबाट िा.सु. श्री
सकुन्िला भट्टको सहभातगिा रहेको तथयो ।
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(ख) काठिाडौं चजल्लाको अिुगिि टोलीिा सहभागी िाििीय सदस्यहरू
िाििीयहरूको िाि

ि.सं .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=

िाििीयहरूको िाि

ि.सं .
10.

>L zzL >]i7
>L s[i0fuf]kfn >]i7
>L 5Ss axfb'/ nfdf
>L emk6 axfb'/ /fjn
8f= l8nf ;+u|f}nf -k+t_
>L ltyf{ uf}td
>L lbn]Gb| k|;fb a8"
>L b]j]Gb| /fh sF8]n
>L kDkmf e';fn

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=

>L k|]d ;'jfn
8f= laho ;'Aaf
>L dx]Zj/h+u uxt/fh -cys_
>L dLgf kf08]
>L ozf]bf u'?ª ;'j]bL
>L /fh]Gb| k|;fb >]i7
>L /]vf zdf{
>L nIdL s'df/L rf}w/L

काठिाडौं चजल्लािा स्थलगि अिुगिि अिुगििका लातग सतितिका िाििीय सदस्यहरू सर्हि गृह िन््रालयका
सहसचिव

इन्दु चघतिरे , सहायक

प्र.चज.अ.

कृ्ण बहादुर

कटवाल

लगायिका

किििारीहरू

र

सतिति

ु ार र श्री जयराि खड्का, रे कतडिङ्ग अपरे टर रािहरर पोख्रेल र
सचिवालयबाट शाखा अतिकृिद्वय श्री गुणिाया सुिव
क्यािेरािेि श्री सुरेश चघतिरे को सहभातगिा रहेको तथयो ।
ग) लतलिपुर चजल्लाको अिुगिि टोलीिा सहभागी िाििीय सदस्यहरू
लतलिपुर चजल्लािा स्थलगि अिुगििका लातग सतितिका िाििीय श्री िवराज तसलवाल ज्यू सर्हिको टोलीद्धारा
सम्वि् 2076 साुि 4 गिेदेचख लतलिपुर जल्लाको बाढी प्रभर्वि क्षे्रहरूको स्थलगि अिुगिि गररएको
तथयो ।
घ) जिकपुर पूवक
ि ा चजल्लाहरूको अिुगिि टोलीिा सहभागी िाििीय सदस्यहरू:
ि.सं .
1.
2.
3.
4.

िाििीयहरूको िािावली

df=
df=
df=
df=

>L lbn]Gb| k|;fb a8"
8f= l8nf ;+u|f}nf -k+t_
>L ozf]bf u'?ª ;'j]bL
>L /fh lszf]/ ofbj
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चजम्िेवारी
सं योजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य

सतिति सचिवालयबाट स्थलगि अिुगिििा संलग्ि किििारीहरू
1. इले क्िोतिक्स इचन्जतियर श्री रर्वन्ि ररजाल
2. क्यािेरािेि श्री पुरुषोत्ति ितगया
ङ) जिकपुर पचश्ििका चजल्लाहरूको अिुगिि टोलीिा सहभागी िाििीय सदस्यहरू

ि.सं .
1.
2.
3.
4.

िाििीयहरूको िािावली

df=
df=
df=
df=

>L /fd;xfo k|;fb ofbj
8f= laho ;'Aaf
>L dx]Zj/h+u uxt/fh -cys_
>L /fh]Gb| dxtf]

चजम्िेवारी
सं योजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य

सतिति सचिवालयबाट स्थलगि अिुगिििा संलग्ि किििारीहरू
1. ुपसचिव श्री इन्िर्वलास पौडे ल
2. क्यािेरािेि श्री र्विि श्रे ्ठ
1.2 स्थलगि अिुगििको ुद्देश्य
स्थलगि तिरीक्षण िथा अिुगििको ुद्देश्य तिम्िािुसार रहेका तथयो :

बाढी र डुबािबाट बढी प्रभार्वि चजल्लाहरूको क्षतिको जािकारी तलिे,



बाढी र डुबािबाट बढी प्रभार्वि चजल्लाहरूिा सम्बचन्िि तिकायहरूबाट गररएको ुद्दार, राहि र्विरण र
पुि: स्थापिाका सम्बन्ििा जािकारी तलिे,



बाढी र डुबािबाट बढी प्रभार्वि चजल्लाहरूका लातग सरकारी िवरबाट ित्काल र दीघिकालिा गिुप
ि िे
कायिहरू पर्हिाि गरी सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू ददिे ।

1.3 अध्ययि र्वति
स्थलगि अिुगििका िििा तिम्ि र्वतिहरू अवलम्बि गररएको तथयो:

स्थलगि रुपिा अवलोकि, तिरीक्षण, भेटघाट, प्रत्यक्ष अन्िरर्िया िथा सािूर्हक छलफल,
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बाढी प्रभार्वि चजल्लाहरूका सरोकारवालाहरू (सम्बचन्िि क्षे्रका िाििीय सदस्य, प्रदे श सभा सदस्य
एवं पूव ि सांसदहरू, स्थािीय जिप्रतितितिहरू, सरकारी एवं सुरक्षा तिकायहरू र प्रभार्वि स्थािीय
वातसन्दाहरू) सँग प्रत्यक्ष रुपिा छलफल ।

1.4 अध्ययि सीिा
तिति २०७६ असार अचन्िि सािा र त्यसपतछ परे को अर्वरल वषािको कारण आएको, बाढी र डुवाि प्रभार्वि
काठिाडौं, भक्तपुर र लतलिपुर िथा िराईका र्वतभन्न चजल्लाहरू िोरङ्ग, सुिसरी, ुदयपुर, सप्िरी, तसराहा ििुषा,
िहोत्तरी, सलािही, रौिहट, वारा र पसाििा सं घीय सं सद, प्रतितिति सभा अन्िगिि राज्य व्यवस्था िथा सुशासि
सतितिका िाििीयज्यूहरू िथा सं घीय सं सद सचिवालयका किििारीहरू सर्हि सम्बचन्िि सरोकारवालाहरू
सहभागी भई प्रत्येक चजल्लाको दुई वा िीि स्थाि र सम्भव भएसम्ि अन्य थप स्थािको सिेि स्थलगि
अिुगिि गिे सीिा रहेको तथयो। िी चजल्लाहरूिा बाढी, पर्हरो िथा डुवािका कारणहरू के-के हुि,् त्यसले के
कति जिििको क्षति पुर्यायो, प्रभार्वि िातिसहरूलाई ुद्धार, राहि िथा पुििःस्थापिाका लातग के–कस्िा र के–
कसरी कािहरू भइरहेका छि्, आगािी ददिहरूिा वषाि, वाढी िथा डुवािबाट हुिे क्षतिलाई कसरी न्यूतिकरण गिि
सर्कन्छ भिी यही तिति २०७६ साुि पर्हलो हप्िािा िी प्रभार्वि चजल्लाहरूिा स्थलगि अिुगिि िथा
तिरीक्षण गिे सियसीिा िोर्कएको तथयो । ुक्त स्थलगि अिुगिि िथा तिरीक्षणको िििा प्रदे श सांसदहरू,
स्थािीय िहका जिप्रतितितिहरू, प्रिुख चजल्ला अतिकारी लगायि सरकारी तिकायका किििारीहरू, सञ्चार िाध्यि,
स्थािीय सरोकारबाला, वाढी, पर्हरो िथा डुवाि प्रभार्वि जििाहरू सँगको भेटघाट, छलफल िथा अन्िरर्ियाबाट
जािकारी तलइएको र सोही प्राप्ि िथ्यांकको आिारिा प्रतिवेदि ियार पाररएको छ ।
तििािरीि छोटो सियका कारण बाढी र डुबािबाट प्रभार्वि सबै क्षे्रको स्थलगि अिुगिि तिरीक्षण गिि िथा
सबै पीतडि र सरकोकारवालाहरूसँग भेटघाट गरी थप जािकारी तलि सर्कएको छै ि । त्यसै गरी बाढी र
डुबािबाट क्षति भएको जग्गा जतिि, खेिीपािी िथा पशुपंक्षी सम्बन्िी क्षतिको पूणि र्ववरण सिेि यस
प्रतिवेदििा सिावेश गिि सर्कएको छै ि ।
1.5 प्रतिवेदि सं रििा
यस प्रतिवेदिलाई िीि अध्यायिा र्वभाजि गररएको छ । पर्हलो भागिा पररिय, दोस्रो अध्यायिा स्थलगि
अिुगिि गररएका स्थाि र चजल्लागि क्षतिको र्ववरण र िेस्रो अध्यायिा ति्कषि िथा सुझाव सिेर्टएको छ भिे
अिुसूिीिा र्वतभन्ि स्थाििा भएका स्थलगि अिुगििका केही झलकहरू सिावेश गररएको छ ।
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अध्याय-2
2.1 स्थलगि अिुगिि गररएका स्थाि र चजल्लागि क्षतिको र्ववरण
बाढी प्रभार्वि र्वतभन्ि चजल्लाहरूिा सतितिको अिुगिि टोलीबाट कररब एक हप्िासम्ि गररएको स्थलगि
ू ि र जािु पश्िाि् अिुगिि टोलीले
अिुगििका िििा बढी प्रभार्वि क्षे्रहरूको स्थलगि अवलोकििा जािुपव
बाढीबाट प्रभार्वि स्थािीय बातसन्दाहरू, स्थािीय िहका तिवािचिि जिप्रतितितिहरू, र्वतभन्ि सरकारी तिकायहरू,
स्थािीय राजिीतिक दलका प्रतितितिहरू, सम्बचन्िि क्षे्रका प्रदे श सभा सदस्यहरू, विििाि िथा पुव ि
सांसदहरूसँग बाढीले पुर्याएको जिििको क्षति, ुद्वार कायि, घाइिेको औषति ुपिार िथा राहि र्विरणका
सम्बन्ििा जािकारी तलिुका साथै दीघिकातलि सिस्या सिािािका र्वषयिा छलफल गरे को तथयो । सोही
िििा अिुगिि टोलीलाइि प्राप्त हुि आएका िथ्याङ्कीय र्ववरणहरू तिम्िािुसार रहेका छि्:2.1.1 काठिाडौं ुपत्यका
(क) भक्तपुर चजल्ला (2076/04/02 गिे)
ु ारायण िचन्दर पररसर
भक्तपुर चजल्लाको सल्लाघारी, रािेरािे, हिुिन्िे खोला, सूयर्ि विायक, भाजुपोखरी, िाँगि
लगायिका बाढी प्रभार्वि क्षे्रिा गररएको स्थलगि अिुगििका िििा अिुगिि टोलीलाई प्राप्ि हुि आएको
क्षतिको र्ववरण तिम्िािुसार छ:बाढीबाट भएको क्षतिको र्ववरण
 भक्तपुर िगरपातलका वडा िं. 1 चस्थि कररब 800 वषि अचघ तितििि भाज्या पोखरीको ुत्तरिफिको
कररब 50 र्फट र पचश्िििफि कररब 10 र्फट भत्केको,
 भक्तपुर िगरपातलका वडा िं. 3 बाराही स्थाि भैल इयुदेचख इवािुरा अस्पिालसम्ि खोलाको दायाँबायाँ
जग्गािा लगाइ राखेको िाि र िरकारी बाली कररब 100 रोपिी पुररएको,
 भक्तपुर िगरपातलका वडा िं. 3 चस्थि बाराहीस्थाििा िाटोले पुररएको ठाुँिा िगरपातलकाले िाटो
पन्छाइ सफा गरे को, भिपा वडा िं. ३ कोलाछेँ िा अर्वरल वषािको कारण ६ घर भचत्कएको,
 भक्तपुर िगरपातलका वडा िं. ४ चस्थि राि िचन्दर पररसरिा खोला पसी तििािणातिि भवििा क्षति
पुर्याएको,
 भक्तपुर िगरपातलका वडा िं. ८ चस्थि १ घर भत्केको,
 असं गाल टोलदे चख हिुिन्िे खोलासम्ि कररब 300 तिटर ग्रातबल बगाएको,
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 भक्तपुर िगरपातलका वडा िं. 7 हिुिािघाटिा तििािणातिि घाट पुररएको,
 सृजिा िगर क्षे्रिा घरतभ्र पािी पसेको,
ु खोलािा खुपाङ्गा र न्हाले िा िाँगि
ु ारायण िपािफि खोलाको बगर कटाि गरी िाि बाली
 खासाङ्खुसङ्
िष्ट भएको,
 वन्िी खोला र हिुिन्िे खोलाको बाढी पसेर कररब 500 रोपिी बराबरको िाि बाली िष्ट भएको,
 िहाकाली पीठ ढुं गि
ि फि कररब 15 तिटर जति पखािल भत्केको,
े ारा पूवि
 िं गलतिथििा पुरािाचत्वक सम्पदाहरू पुरेको र बाढीले बगाएको काठजन्य वस्िुलगायिका वस्िुहरू
बाराही पुलिा अचड्कएर पुललाई िै क्षति पुर्याएको र िंगलतिथिको दचक्षणिफि िाि बाली ि्ट भएको,
 तलबाली आवास क्षे्र पूवि
ि फि खोलाले िार पररवििि गरी आवास क्षे्रिफि कटाि गरे को,
 सूयर्ि विायक ि.पा.-3 बालकोटिा व्यचक्तको जग्गािा हिुिन्िेको बाढी पसी बाली िष्ट गरे को,
 िध्यपुर दठिी ि.पा. दठिीिा व्यचक्तको जग्गािा हिुिन्िेको बाढीले बाली िष्ट गरे को,
ु ारायण िचन्दर पररसरको गािढोका िफि पर्हरो गएको र सो को कारण ििोहरा खोलािा
 िाँगि
अवैिातिक रुपिा बालुवा ुत्खिि भएको ।
बाढी आुिुका कारणहरू
 भक्तपुर िगरपातलका वडा िं. 1 सल्लाघारी चस्थि हिुिन्िे खोलािा पक्की पुलको िल खोलाको
सिहभन्दा िातथ ढलाि गरे को कारण खोलाको बहाव (बग्िेगति) अवरुद्व हुि गई िाटो, ढु ङ्गा, बालुवा
तथतग्रएर खोलाको सिह िातथ आएको,
 भक्तपुर िगरपातलका वडा िं. 1 को िध्यपुरसँग तसिािा जोतडएको रािेरािे पुलको िल जतििको सिह
िातथ आुिे ढुं गा र कंर्िट तबर्छ्याइएको कारण खोलाको सिह िातथ ुठे को,
 हिुिन्िे लगायिका खोलाहरूको क्षे्रलाई सं कुचिि (तििेर घर जग्गा तििािण) गररएको,
 भक्तपुरको िध्यपुर दठिी िथा बोडे बाट काठिाडौंको जोरपाटी जोड्िे पूव ि र पचश्िि खोला अतिििण
गरी जग्गा प्लर्टङ्ग गररएकोले सो क्षे्र डुबाििा परे को,
ु ारायण िगरपातलकाको िाँगि
ु ारायण िचन्दर रहेको थुम्को वररपरर ििोहरा खोला र व्यचक्तको
 िाँगि
जग्गािा जथाभावी बालुवा ुत्खिि् गररएकोले थुम्कोको पचश्िि गािढोकािा पर्हरो गएको ।
ित्कातलि सिािािका लातग पर्हरो गएको क्षे्रिा ग्यार्वङ्ग वाल ुठाुिु पिे र दीघिकातलि सिािािका
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ु ारायण िचन्दरको थुम्को सं रक्षण गिि िापी िक्सा अिुसार
लातग र्वश्व सम्पदा सूिीिा रहेको िाँगि
ििोहरा खोला तसिांकि गरी सं रक्षण गिुप
ि िे र जथाभावी र अतियचन््रि बालुवा ुत्खििको कायिलाई
अतबलम्ब रोक्िु पिे ।
(ख) काठिाडौं चजल्ला (2076/04/03 गिे)
काठिाडौं चजल्लाको 10 वटा तिवाििि क्षे्रिध्ये सबैभन्दा बढी प्रभार्वि तिवाििि क्षे्र िं. 9 को कुले श्वर,
कलं की

िथा िन्िातगरी

िगरपातलकाका

र्वतभन्न

स्थािहरूका

बाढी

प्रभार्वि

क्षे्रिा

गररएको

स्थलगि

अिुगििबाट अिुगिि टोलीलाई प्राप्ि हुि आएको क्षतिको र्ववरण तिम्िािुसार छ:काठिाडौं िहािगरपातलका वडा िं. 14, कुलेश्वर
ओररयन्टल कोलोनी आिास व्यिस्िापन समाज पररसरमा भएको प्राप्ि क्षति÷नोक्सानीको वििरण
 कोलोिीको खोलापट्टी रहेको पखािल पूणि रुपिा िष्ट भएको,
 कोलोिीको ७ वटा ब्लकको १२७ वटा फ्ल्याटिध्ये भुई िल्लािा डुवाि परी २२ वटा फ्ल्याटको
सम्पूणि भौतिक सािग्री िष्ट भई कररव १ कारोड ५४ लाख रुपैया बराबरको क्षति भएको,
 कोलोिीिा र्वद्युि सप्लाई पूणि रुपिा अवरुद्ध भएको,
 कोलोिीिा खािेपािीको सिस्या आएको,
 कोलोिीको कम्पाुण्डिा र्हलो जिेको र वािावरण दुगचि न्िि भएको,
 कोलोिी तभ्रका ६ वटा िारपाङ्ग्रे र २२ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी सािििा क्षति पुगक
े ो,
कुलेश्वर अपाटििेन्ट सोसाइर्टको पररसरिा भएको प्राप्त क्षति÷िोक्सािीको र्ववरण
 १७ फ्ल्याटको कररब ७ लाख बरावरको िेक्सािी भएको,
 ४ पाङ्ग्रे सवारी साििहरूिध्ये ४ वटािा क्षति पुगेको,
 २ पाङ्ग्रे सवारी साििहरूिध्ये ३५ वटािा क्षति पुगेको,
 जम्िा गाडी िथा िोटरसाइकलिा कररब रु ३५ लाख बरावरको क्षति भएको,
 बल्खु खोलािा आएको बाढीले बगाएर र्विोद िौिरी वेपत्ता भएको ।
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काठिाडौं िहािगरपातलका वडा िं. 14, कुलेश्वर िेिो प्लाजा
ु आवास सिाज पररसरिा भएको प्राप्त क्षति÷िोक्सािीको र्ववरण
िेिो संयक्त
 पेिलबोडि सम्पूण–ि रु. २५,००,०००.०० (तिटर ५८ वटा सिेि),
 जेिेरेटर १०० के तभ – रु. ३५,००,०००.००,
 जेिेरेटर ३६ के तभ – रु. २०,००,०००.००,
 तलफ्ट (Lift-4 nos)- रु. ८०,००,०००.००,
 पािी िान्ने िेतसि (४ वटा)– रु. ५,००,०००.००,
 तबद्युिको तसटी तिटर– रु. ५०,०००.००,
 तस.तस. टी.तभ., इन्टकि– रु. २,००,०००.००,
जम्िा रु. १,६७,५०,०००.०० (अक्षरे पी एक करोड सत्सठ्ठी लाख पिास हजार िा्र) ।
काठिाडौं िहािगरपातलका वडा िं. 14, कलं की
शाचन्ििगर सािुदार्यक र्वकास सिाज पररसरिा भएको क्षति÷िोक्सािीको र्ववरण


िालपोि कायािलय िचजकैबाट कीतििपरु िफि पैदल या्रुका लातग बिाइएको काठे पुल

बगाुिुको साथै

िार्फक प्रहरी र िेपाल प्रहरीको कायािलय डुबाििा परे को,


ढलिा र्हलो पसेको कारण ढल जाि भएको,



जिपथ िा.र्व. िा खोला पसेका कारण कररब रु ३ लाख ३४ हजार बरावरको क्षति भएको,



अखण्ड र्वद्या सदििा खोला पसेका कारण कररव रु ४२ लाख ५१ हजार वरावरको क्षति भएको,



र्कररया पु्री भवििा खोला पसेका कारण कररव रु ३ लाख ७५ हजार बरावरको क्षति भएको,



अन्य िागररकहरूको कररब रु २ करोड ७१ लाख २८ हजार गरी कुल ३ करोड १७ लाख ५४
हजार बरावरको क्षति भएको,



श्रीकृ्ण ग्याँस तडपोबाट कररब 80 वटा ग्याँस तसतलन्डर बगाएको आदद ।

138

िन्िातगरी िगरपातलकािा भएको क्षतिको र्ववरण
बाढीबाट भएको क्षति र्ववरण
िन्िातगरी िगरपातलका वडा िं. 1 अवचस्थि िििोहि िेिोररयल हचस्पटल क्षे्र िचजक खोलाको िीरिा बिाइएको
कररब 70 तिटर ररटे तिङ्ग वाल बाढीले भत्काई खोला फर्किएको अवस्था र यसले र्कसािको बाली ि्ट गरे को साथै
यस क्षे्रिा ठाुँ ठाुँिा क्षति पुर्याएको,


दहिोक बलम्बू जोड्िे पुलको क्षतिसँगै र्कसािको बाली ि्ट भएको,



ईन्ििति खोलाको सहायक खोलाको बाढीले पति बलम्बु दहिोक िागिको खण्डिा 100 तिटर क्षति
भएकोले ित्काल तििािण गिुप
ि िे । यस खोलािा आएको बाढीले र्कसािको बाली ि्ट भएको,



इन्ििति खोलािा आुिे बाढीले त्यसको दायाँबायाँ बस्िी िथा र्कसािको बालीिा िोक्साि पुर्याुिे
भएकोले िागढु ङ्गा सुरुङ्ग िागिदेचख बल्खुसम्ि खोलाको र्किारिा कररडोर तििािणका लातग आवश्यक
तडर्पआर (DPR) तििािण गरी कररडोर तििािणको लातग स्थािीय प्रतितितिहरूबाट ध्यािकषिण भएको,



िन्िातगरी िगरपातलका वडा िं. 15 िीिथािा दतलि वस्िीिा बलम्बु खोलाले ठू लो क्षति गरे को ।

बाढी आुिुका िुतय कारणहरू


बल्खु खोला क्षे्र अतिििण गरी घरहरू लगायि भौतिक सं रििाहरू तििािण गररएको,



बल्खु िदीको बहाव क्षे्र स्प्ट ििोर्किु,



भाटभटे िी सुपरिाकेटले बल्खु खोलालाई छे की पखािल तििािण गरी खोलाको बहावलाई िोड्िु र
अतिििण गररिु,



कलं की-बल्खु क्षे्रको खोलाको पुलिुति िदी अतिििण गरी पक्की ढलाि गरी पार्किङ्ग क्षे्र बिाइिु,



खोलािातथ भौतिक सं रििाको भग्िावशेष त्यचत्तकै छातडिु, फोहोरिैला आदद फातलिु, जसको कारण
खोलािा पािीको सिह िातथ आुिु िथा बाढी वस्िी तभ्र पस्िु ।
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(ग) लतलिपुर चजल्ला
लतलिपुर चजल्लाको िाहांकाल गाुँपातलका, कोि्ज्योसोि गाुँपातलका र वाग्ििी गाुँपातलका अत्यातिक रुपिा
क्षति भएका क्षे्रहरू हुि । यद्यर्प गोदावरी िगरपातलका र लतलिपुर िहािगरपातलका िथा िहालक्ष्िी
िगरपातलका पति प्रभार्वि रहेका छि:-

वाढी पर्हरोले गरे को क्षतिको र्ववरण
असार अचन्िि सािा आएको तभषण वषािसँगै गएको बाढी पर्हरोको कारणले लतलिपुर िहांकाल गाुँपातलका,
कोन्ज्योसोि गाुँपातलका र बागिति गाुँपातलका िथा गोदावरी िगरपातलकाका र्वतभन्ि क्षे्रिा घर, गोठ िथा
ु ा साथै केही िातिसहरू र्वस्थार्पि सिेि भएका छि् ।
खेिीपािीिा ठू लो क्षति भई ६ जिा िातिसको िृत्यु हुिक
पशुपचक्षको क्षति: लतलिपुर चजल्लािा गाई, भैं सी, वाख्रा, कुखुरा लगायि थुप्रै पशुपक्षीिा ठू लो िा्रािा क्षति
पुगेको तथयो ।
बालीिालीिा भएको क्षति: कररब १०८ घर पररवारको बालीिाली िष्ट भएको ।
सडक िथा पूवाििारको क्षतििः लेले िन्दिपुर सडक, काचन्ि लोकपथिा र्वतभन्न ठाुँिा भचत्कएर क्षति भएको,
िध्यिागि र अन्य गाुँ पातलका जोड्िे र्वतभन्न ठाुँिा पर्हरोले अवरुद्व भएको, करोडौंको क्षति भएको दे चखन्छ।
वगुवा शतसवा भन्ज्यांग जािे सडक आश्राङ्ग चस्थि लुकेिी वेसीको २०० तिटर वेस सर्हिको सडक वागििी
िदीले बगाएर पूरै आवागिि अवरुद्व भएको छ ।
र्वद्यालय क्षतििः लतलिपुर जल्लातभ्रका ४ वटा र्वद्यालयहरू क्षतिग्रस्ि भएको, गोदावरी िगरपातलका वडा िं. ६
तसखपाि चस्थि सरस्विी आिारभूि र्वद्यालय पुरै क्षति भई र्वद्यालय पाल र भाडािा सञ्चालि गिुि पिे अवस्थािा
रहेको छ ।
बाढी आुिुको िुतय कारणहरू
किजोर िरािल र पहाडिा डोजर प्रयोग गरी तििािण गररएका िुले सडक र अव्यवचस्थि र्वकास तििािणका
कायिहरू िै यस चजल्लाका बाढी पर्हरो आुिे िुतय कारणहरू हुि ् ।
सिस्या सिािािका ुपायहरू


एकीकृि वस्िीको र्वकास गरी पहाडका अग्ला ठाुँ िथा प्रतिकूल भूगोलिा भएका अव्यवचस्थि घर
वस्िीलाई सुरचक्षि स्थाििा स्थािान्िरण गरी पहाडिा कृर्ष, पशुपालि वा फलफूल र विजन्य जतडबुटी
खेिी प्रवद्वि ि गदै जािे रणिीति र कायििि बजेट सर्हि अचघ बढ्िे गरी स्थािीय, प्रदे श र सं घीय
सरकारले पहल गिुप
ि िे,
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क्षति न्यूतिकरणको लातग पूव ि ियारी गिे,



जििेििा अतभवृदद्व गराुिे,



र्वद्यालय चशक्षािा र्वपद् पूव ि ियारी सम्बन्िी कायििि सिावेश गिुप
ि िे,



र्वपद्को साििा गिि पूव ि सूििा प्राप्ि गिे प्रर्वतिको व्यवस्था गिुप
ि िे साथै र्वश्विा र्वकास भएका
प्रर्वतिहरू तभत्र्याइ ुपयोग गिे,



पुि:तििािणिा र्वशेष पहल गरी क्षतिग्रस्ि भएका काचन्ि लोकपथ, लेले-िन्दिपुर सडक लगायि अन्य
शाखा सडकहरू िििि एवं पुतिििािण गिे,



बाढीबाट र्वस्थार्पि िागररकहरूलाई पुि:स्थार्पि गिि सम्बचन्िि तिकायबाट आवश्यक व्यवस्था
तिलाुिुपिे,



बाढीबाट क्षति पुगेका पशुपंक्षी िथा खेिीपािीहरूको सबै िहको सरकारले ुचिि राहिको व्यवस्था
गिुप
ि िे ।

2.1.2 जिकपुर पूवक
ि ा बाढी प्रभार्वि चजल्लाहरूिा भएको क्षतिको र्ववरण (2076/04/04 गिे दे चख
2076/04/06 गिे सम्ि)
क) तसराहा चजल्ला
तसराहा चजल्लाका कल्याणपुर, सारश्वर, किला िदी लगायिका ठाऊँहरूको स्थलगि तिरीक्षण गररएको तथयो ।
अिुगििका िििा ुक्त स्थािहरूिा भएको क्षतिको र्ववरण तिम्िािुसार पाइयो:कल्याणपुर ि.पा.: किला िदीिा आएको बाढीले कल्याणपुर वडा िं. 3 टोल इटारी, पसािही डुबाििा परे को
जसले गदाि त्यहाँ अवचस्थि 800 घरपररवार र्वस्थार्पि भएको भिी स्थािीयले जािकारी ुपलब्ि गराए।
तसराहा ि.पा. वडा िं. 12, सारश्वर: वडा िं. 12 डुबाििा परे को। यसलाई किला िदी िथा घुिी िदीले
छे केकोले गदाि थप क्षति भएको दे चखन्छ । स्थािीय सतलि लहरीको घर पूरै डुबाििा रहेको िथा सोही
स्थािका कररब 112 घरिू री र्वस्थार्पि भई स्थािीय र्वद्यालयिा बस्दै आएको पाइयो ।
किला िदी: तसराहा चजल्लािा किला िदीको कटाि िथा यसबाट बाढी आुँदा आसपासका क्षे्रहरू डुबाििा
पिे

गरे काले

यसलाई

ित्काल

रुपिा

व्यवचस्थि

गिुप
ि िे

स्थािीयको

भिाई

रहेको । आसपासका क्षे्रिा बिाइएका बाँिहरू सिेि चजणि अवस्थािा पुगेकाले फेरी वषाि शुरु हुिासाथ कुिैपति
बेला आसपासका स्थाििा ठू लो िािवीय क्षति हुिे सम्भाविा रहेको पाइयो।
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तसराहा चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी गोपाल प्रसाद अतिकारीको र्िर्फङ्ग
 प्रारचम्भक िथ्याङ्कको आिारिा दािाशाही रुपले प्रभार्वि सबै स्थािीय िहलाई र्विरण भएको,
 राहि सािग्री प्राप्त भई चज.र्व.व्य.स.िा राचखएको,
 चजल्लाभरीिा जम्िा ६०० हेक्टरिा लगाएको िाि बाली बषािि एवं बाढीको कारण िष्ट भई अिुिातिि
९० लाख बराबरको क्षति भएको,
 चजल्लाका र्वतभन्न ६ वटा सडक खण्ड ित्काल िििि गिि रू. ३ करोड ९९ लाख आवश्यक पिे,
 हालसम्ि सङ्कतलि िथ्याङ्क अिुसार यस चजल्ला अन्िगिि सािुदार्यक विहरू बाढी एवं बषाििको कारण
कटाि भई कररव १५.५ (साढे पन्र) हेक्टर सािुदार्यक वि कटाि भएको जसको अिुिातिि क्षतिको
िूल्य ६० लाख रहेको । किििारीहरूबाट अन्य सािुदार्यक विहरूको तिरीक्षण कायि जारी रहेको,
 चजल्लाभरीिा ८ जिाको िृत्यु भएको,
 किला िदीको बाँििा ध्याि केचन्िि िहुँदा अन्य्र सिस्या भएको,
 स्थािीय स्िरिा स्वयं सेवाको भाविा ज्यादै किी रहेको,
 १७ वटा स्थािीय िह प्रभार्वि भएको,
 हुलाकी राजिागिका र्वतभन्न स्थािहरूिा ित्काल िििि गररिु पिे,
 किला िदीको बाँि ३ ठाुँिा भचत्कएर वस्िीहरूिा पसेको ।
ख) ुदयपुर चजल्ला
ुदयपुर चजल्लाका रौिािाई-7 िुकिु िी, िेपालटार, दिहरी बेंसी, िौदण्डी िगरपातलका जस्िा स्थािहरूको
स्थलगि तिरीक्षण गररएको तथयो । फत्तेपरु क्षे्रिा त्रयुगा िदीिा बिेको बाँि कररब 500 िीटर बगाएको
कारण र्वतभन्ि गाुँहरू पूरै जोचखििा परे को । कोशी बाँिको ुत्तर िफि ििरासम्ि िदी फुले र त्रयुगा िदी
सिेि फुल्ि गई दुवै िफि गाुँहरू र खेि हजारौं र्वघा डुबाििा पिे गरे को । िी स्थाि र्वशेषको अवस्थाका
सम्बन्ििा तिम्िािुसारको र्ववरण रहेको पाइयो:रौिािाई-7, िुकिु िी : यस स्थािको स्थलगि तिरीक्षण गदाि छौंतडया खोलाको कटाि िुतय सिस्याको रुपिा
रहेको र ुक्त खोलाले आिा छोरालाई बगाुँदा आिा गम्भीर रुपिा घाइिे भई छोराको िृत्यु भएको । 50
घरिू री रहेको ुक्त खोला र्किारका वस्िीिा १ घर बगाई र्वस्थार्पि भएको स्थािीयले जािकारी ददएको ।
दिहरीबेंसी: दिहरीबेंसीको वडा िं. 6 िा वैजिाथ खोलाले ५ वटा घर बगाएको र सोही आसपासिा वडा िं.
1, 2, 5 िा जग्गा कटाि गरे को, स्थािीय भगविी दे वी बरालको जग्गा खोलाले बगाुँदा बगरिा पररणि
भएको ।
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िौदण्डी िगरपातलका: त्रयुगा िदी डुबािको िुतय सिस्याको रुपिा रहेको 215 घरिू री ुक्त स्थाििा डुबाििा
रहेको, बेली त्रयुगा जस्िा िदी डुबािका िुतय सिस्याका रुपिा रहेका ।
िेपालटार क्षे्रिा िदि भण्डारी लोकिागििा तििािणातिि पुलिुति थुपाररएको रोडा, बालुवाले गदाि र बैजिाथ
खोलाको िल्लो िटिा तििटाटिेिा पर्हरो जाँदा खोला थुतिि गएको सिेिका कारण िदीको बहाव रोर्कएर िदी
र्किारबाट बगेर गाुँिा पसी खेि बालुवाले पुररएको िथा गाुँ कटाि गरे कोले जोचखििा परे को ।
ुदयपुर चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी रवु बहादुर खड्काको र्िर्फङ्ग


पीतडि र र्वस्थार्पिहरूलाई ित्काल खाद्यान्न र बासस्थािको व्यवस्था सम्बचन्िि स्थािीय िहहरूबाट
भएको,



रे डिसबाट त्रपाल, भाँडाकँ ु डा, कम्बल, लगाुिे कपडा सर्हिको सेट, वल्र्ड तभजिको सहयोगिा एर्ककृि
जाल्पा युवा सिूह िाफिि ७ ददिको लातग पुग्िे खाद्यान्न र ओरे क िेपालबाट म््िल्िथ प््ि ुपलब्ि
गराईएको,



तिति २०७६÷०३÷२६ दे चख परे को अर्वरल वषाि, बाढी, पर्हरोको कारण चजल्ला तभ्र भएका क्षिीको
र्ववरण सम्बचन्िि स्थािीय िह र प्रहरी िाफिि सं कलि गिे

।



बाढी पर्हरोिा परी र्वपदिा रहेका पीतडिको ित्काल ुद्धार गिि सबै सुरक्षा तिकाय पररिातलि हुि,े



राहि र्विरण गिे कार्यिलाई व्यवचस्थि गिि चजल्ला र्वपद व्यवस्थापि सतिति िाफिि स्थािीय िहको
रोहवरिा राहि र्विरण गिे र त्यसको अतभले चखकरण गिे,



रे डिस लगायि र्वपदको क्षे्रिा काि गिे गैह्र सरकारी सं स्थाहरूलाई र्वपदिा आवश्यक सहयोग गिि
अिुरोि गिे,



िीिवटा स्थािीय िहलाई ित्कालको लातग २० थािका दरले िारजाली ुपलब्ि गराुिे ।



खोला खहरे को बाँि फुटी गाुँबस्िीिा प्रवेश गिे अवस्था दे चखएका स्थािहरूिा सुरक्षाकिी पररिालि
गरी ित्काल रोकथाि गिे ।

ग) सप्िरी चजल्ला
सप्तरी चजल्लाको हिुिाििगर ि.पा. िथा कोशी िदी आसपासका सप्िरी चजल्लाका र्वतभन्ि क्षे्रहरूको स्थलगि
तिरीक्षण गररएको तथयो । यी स्थाि र्वशेषको अवस्थाको सम्बन्ििा तिम्ि अिुसारको सिस्या रहेको पाइयो।
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हिुिाििगर ि.पा.: सप्िरी चजल्लाको हिुिाििगरको र्वतभन्ि क्षे्रको अवलोकि गदाि बाढी प्रभार्वि क्षे्रहरूिा
215 घर डुबाििा रहेको भिी स्थािीयले जािकारी ददएको ।कोशी िदीको प्रभाव िुतय रुपिा रहेको
रणिीतिक रुपले पचश्िि पदट्टको िा्र ढोका खोल्िे गरे को स्थािीयको भिाई तथयो । तबहुल िदी, िहुली िदी,
खाँडो िदीको िटबन्ििा सिेि क्षति पुर्याएको पाइयो ।
तिलाठी कोहलाडी गा.पा. िा खाँडो िदीले वषेिी िेपाल िफिका गाुँहरू डुबािबाट पिे गरे को, िेपाल-भारि
सीिा क्षे्रिा बग्िे ुक्त िदीिा बिेको बाँि ुपभोक्ता सतितिले बिाुिे गरे को र गुणस्िर किजोर हुिे गरे को
जििाको र प्रिुख चजल्ला अतिकारी सिेिको गुिासो रहेको । भारििफि सीिािािा बिेको बाँिले गदाि खोला
िेपाल िफि पस्िे गरे कोले दुवैिफिका जििा बीििा वषेिी र्ववाद हुिे गरे को पाइयो ।
सप्िरी चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी सुरेन्ि पौडेलको र्िर्फङ्ग
 स्थािीय िहबाट बाढी डुवािबाट अति प्रभार्विलाई भुजा, चिुरा, िाुिाु, िुि, पािी, चिुराको
व्यवस्था गरे को,
 2100 थाि त्रपाल र 20 चक्वन्टल िािलको व्यवस्था गरे को,
 औषति ुपकरण सर्हिको चिर्कत्सकको RRT र्टिको व्यवस्था भएक,
 सप्िकोशी ि.पा., हिुिाििगर ि.पा. का अस्थायी आश्रय तलएको ठाुँिा ुपिारको व्यवस्था भएको,
 व्यापक प्रिार प्रसार गररएको,
 स्थािीय र्वपद् व्यवस्थापि सतितिको सर्ियिा बढाइएको,
 सुरक्षा तिकायिा ित्काल खोज िथा ुद्दार सिाग्री सर्हिको Quick Response Team िै यारी हालििा
राचखएको,
 िल्लो िटीय क्षे्रिा पािी जिेको कारण र्वतभन्ि सिस्याहरू तसजििा भएको,
 बलाि िदी (िकदह, प्रिाणपुर, िौवा, बेल्ही) िथा खड्क िदी (िेग्रा, जाजर, फुलकाही, श्रीपुर) जस्िा
िदीको कटाि िथा डुबािले गदाि हुिे क्षति ित्काल न्यूतिकरण गिुप
ि िे ।
घ) सुिसरी चजल्ला
सुिसरी चजल्लाको कोशी ब्यारे जको स्थलगि तिरीक्षण गररएको तथयो ।कोशी ब्यारे जको पूवति िरको ढोका जहाँ
िचजकै भारिीय भूिी रहेको छ, त्यहाँ बन्द भएको साथै िदीको पचश्िितिर जम्िा भएको िाटो पूवति िर ल्याई
थुपािे कायि भएको जसले गदाि पचश्िि साइड सिै डुबाििा पदै आइरहेको सिस्या दे चखन्छ । यी स्थाि
र्वशेषको अवस्थाका सम्बन्ििा तिम्िािुसार सिस्या रहेको पाइयो:कोशी ब्यारे ज: कोशी ब्यारे जको अवलोकि गदाि ब्यारे जका सम्पूणि ढोकाहरूको कन्िोल भारिीयको हाििा रहेको
पाइयो । ब्यारे जका ५६ ढोकािध्ये 22 वटा ढोका िा्र खोतलएको दे चखयो । प्राय: पचश्िि िफिका ढोकाहरू
बढी खुल्िे गदाि र िदी तभ्रको बुलवा तिकाले र पूव ि िफि िै Piolet Channel िा थुपािे गरे को कारण कोशी
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िदीले पचश्िि िफि िेपालको जतिि बढी कटाि र डुबाि हुिे गरे को हुिे गरे को दे चखयो । कोशी बाँििा
जिशचक्त पररिालि लगायि कोशी सम्झौिाका शििहरू अक्षरश: लागू हुिपु िे जििाको िाग रहेको छ । साथै
कोशी पुलको अवस्था सिेि म्याद गुचिसकेकोले गदाि कुिैपति बेला बाढीले पुल क्षति भई आवगिि सिेि बन्द
हुिे चस्थति रहेको त्यहाँका स्थािीयले जािकारी ददएको । साथै स्थािीय बासीले ुक्त ढोकाको कन्िोल िेपालीले
िै गिि पाुिु पिे जोडदार िाग राखेको पाइयो ।
कोशी बाँिको दचक्षण िफिको पचश्चि र्किारको िटबन्ि तभ्र पिे हजारौं र्वघा जिीिको र्कसािहरूले बालीको
वार्षिक सम्झौिा अिुरुप क्षतिपूतिि िपाएको जििाको गुिासो रहेको ।
सुिसरी चजल्लाका सहायक प्रिुख चजल्ला अतिकारी चिरचकरणवी तगरीको र्िर्फङ्ग


वडा स्िरसम्ि र्वपद् व्यवस्थापि सतिति बिेको,



र्वपद् योजिा ियार गरी लागू गररएको,



कटाि र डुबािको सिस्या रहेको,



कोशी फुट्छ र्क भन्ने चिन्िा रहेको,



चजल्लाभर २ जिा िृिक र २ घाइिे रहेका,



९ वटा घरिा पूणि क्षति भएको,



सप्तकोशी िदी, कोकाहा िदी, सुिसरी खोला, बुढी खोला, सेुिी खोला, सदुि खोला, खेिी खोला, टे ग्रा खोला,
पटिाुली खोला र गडि खोलािा अर्वरल बषािका कारण आएको बाढीका कारण िदी, खोला
र्किाराहरूिा कटािको सिस्या रहेको, जसका कारण खेिीयोग्य जतिि र खेिीबाली िष्ट भएको, र बढी
िा्रािा बाढी प्रभार्वि क्षे्रको रुपिा हररिगर गाुँपातलका, गढी गाुँपातलका कोशी गाुँपातलका, इटहरी
र इिरुवाका वडाहरू, दुहबी रहेका,



सुिसरी चजल्ला भई बग्िे िदीहरूका भत्केका बाँिहरूलाई ित्काल िििि गरी आगािी ददििा सबै
खोलािा स्थायी पक्की बाँि बिाुिु पिे,



सोिाली टोल, जििा वस्िी, डुि टोल, िसहरी टोल, गणेशपुर, पािकौटी, बसन्िपुर, छािाबेली, पुवीकुशाहा,
भुटाहा, बस्न्िपुर, िोिीटप्पु, जटवारा, शुिबारे हाट, छप्की, टपरा टोल, तडट्टा टोल, फारि टोल, गढी टोल,
कोशी ब्यारे ज स्थािहरू बाढीबाट प्रभार्वि रहेका ।

ङ) िोरङ्ग चजल्ला
िोरङ्ग चजल्लािा असार अचन्िि सािा परे को अर्वरल वषािका कारणले चजल्लाको केही स्थाि डुबाििा परे को तथयो
। साथै विििाि सियिा पािी रोर्कएकाले ुक्त स्थाििा डुबािको सिस्या िरहेको भन्िे जािकारी प्राप्ि
भएकाले चजल्लाको सिग्र वस्िुचस्थति बारे प्रिुख चजल्ला अतिकारीको र्िर्फङ्ग यस प्रकार रहेको पाइयो:-

145

िोरङ्ग चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी रिेश के.सी. को र्िर्फङ्ग


प्रभार्वि पािे िुतय खोलाहरूिा (तसं चघया र केशतलया, लोहोन्िा, बुढीखोला र खदिखोला, बिाहा)
आदद,



प्रभार्वि िुतय स्थािहरू (तबराटिगर, जहदा, कटहरी, ििपालथाि, बुढीगंगा, ग्रािथाि, सुिवषी,
कािेपोखरी, रिुवािाई, बेलबारी इत्यादी)
राहिको र्ववरण


स्थािीय िहिः खाद्यान्न, त्रपाल, अन्य



चजल्ला र्वपद् व्यवस्थापि सतितििः त्रपाल



आन्िररक िातिला िथा कािूि िन््रालयिः त्रपाल



गैर सरकारी सं स्था



प्रिुख चजल्ला अतिकारी ज्यू सर्हि यस चजल्लाका िाििीय सांसदज्यूहरू सिेिको टोली बिाई
यस चजल्लाका तबराटिगर ि.ि.पा., जहदा गा.पा., कटहरी गा.पा. र ििपालथाि गा.पा., बुढीगंगा
गा.पा.का बाढी िथा डुबाि क्षे्रको तिरीक्षण िथा अवलोकि गररएको,



आन्िररक

िातिला िथा कािूि

िन््रालय

िथा

तबराटिगर

ि.ि.पा.को

स्थािीय

र्वपद्

व्यवस्थापि सतितिको बैठकिा चजल्ला प्रशासि कायािलय, िोरङ्गको िफिबाट प्रिुख चजल्ला
ु ाि िथा र्वपद् पतछ
अतिकारीज्यू िथा अन्य अतिकृि किििारी ुपचस्थि भई िौसि पूवाििि
गररिे प्रतिकायिको Standard Operation Procedure को बारे िा जािकारी गराईएको,


चजल्ला र्वपद् व्यवस्थापि सतितिको तिदे शािुसार प्रिुख रुपिा सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल प्रहरी
िथा िेपाली सेिाद्वारा रबर बोट सिेिको प्रयोग गरर कटहरी गा.पा.िा लोहोन्िा खोलाबाट
प्रभार्विलाई ुद्धार गररएको साथै बुढीगंगा गा.पा.िा खदि खोलाबाट हुिसक्िे थप जोचखि
न्यूिीकरण गिि अस्थायी बाँि तििािण गररएको र तबराटिगर ि.ि.पा. वडा िं. ६ र १२ िा
प्रभार्विलाई ुद्धार गररएको,



चजल्ला र्वपद् व्यवस्थापि सतितिद्वारा स्थािीय िहका प्रिुख, प्रिुख प्रशासकीय अतिकृि िथा
र्वपद् फोकल पसििलाई सम्पकि गरर एवं DEOC, स्थािीय प्रहरी युतिट, सं घ-सं स्था िाफिि् बाढी,
डुबाि िथा राहि सम्बन्िी जािकारी तलइएको,



स्थािीय िह िथा िेपाल प्रहरीको सहयोगिा तबराटिगर ि.ि.पा.का र्वतभन्न स्थाििा Excavator
को प्रयोग गरर पािीको तिकास गररएको,
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चजल्ला र्वपद् व्यवस्थापि सतितिको तिदे शािुसार सशस्त्र प्रहरी बल, बुढीगंगा गा.पा. वडा िं. २
िा बुढी खोलाले गरे को कटािबाट हुि सक्िे थप जोचखि न्यूिीकरण गिि अस्थायी बाँि
ित्काल तििािण गररएको।

2.1.3 जिकपुर पचश्ििका बाढी प्रभार्वि चजल्लाहरूिा भएको क्षतिको र्ववरण (2076/04/04 गिे दे चख
2076/04/06 गिे सम्ि)
(क) ििुषा चजल्ला
ििुषा चजल्लाका रािु िदी, भुस िदी, किला िदी, िारिाथ खोला, बडहरी खोला, जिुिी खोला, बलुवा िदी,
पुरािो जलाद िदी, सपही खोला आददले वषेिी िल्लो भूभागिा बाढी िथा डुबािको सिस्या ल्याुिे गरे को
पाइयो । डुबाििा परे का केही स्थाि र्वशेषको अवस्थाका सम्बन्ििा तिम्िािुसारको र्ववरण रहेको पाइयो:

ँ ै
ि ुरे को जथाभावी भएको दोहि र र्विाशका कारण वषेिी अस्वभार्वक रुपिा ठू लो बाढी आुँदा बाढीसग
ढु ङ्गा, तगटी, बालुवा बगाएर लै जािे गरे को र िदी िथा खोलािालाको सिह (River Bed) िातथ ुठे को,



िदीिाला िथा खोलाको ढु ङ्गा, तगटी, बालुवाको अवैज्ञातिक र अव्यवचस्थि रुपिा ुत्खिि गररएको,



िदीिालाको बाँि र सडकको कल्भटिहरूको तििािण प्रार्वतिक र्हसाबले किसल गरी बिाइएको,



ु भारिबाट एकिफी रुपिा दशगजा क्षे्र र त्यस िचजक तितििि बाँि, सडक र अन्य
तछिेकी िुलक
भौतिक सं रििाहरूले िेपालिफिको भू-भागहरू वषेिी डुबाििा पिे गरे को।

ँ छलफल एवं अन्िरर्िया पश्चाि
बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्वि स्थािीय सरोकारवाला एवं जिप्रतितितिहरूसग
ददइएका सुझावहरू तिम्ि छि्:

ि ुरे क्षे्रिा तगटी र बालुवा ुत्खिि गिे काि िदारुकिाका साथ रोकथाि गिुप
ि िे,



वि िथा जैर्वक र्वर्वििाको वैज्ञातिक व्यवस्थापि गिुप
ि िे,



भौतिक सं रििाहरू जस्िै: पुल, सडक, कल्भटि, डाइभसिि, Causeway आदद तििािण गदाि गुणस्िरीयिा
र वैज्ञातिकिा अपिाुिु पिे,



वस्िी बसाुँदा अग्लो सिह भएको भूभागिा वस्िी बसाुिे र होिो भूभागिा खेिीपािी, ुद्योग, व्यापार
िथा अन्य र्ियाकलापहरू सं िालि गिे व्यवस्था तिलाुिु पिे,



घर तििािण गदाि घरको जग जतििको सिहबाट केही िातथ ुठाएर िा्र बिाुिु पदिछ वा िल्लो
िलािा पार्किङ्ग गिे वा अन्य सािाग्री राखी िातथल्लो िलािा िातिस बस्िे व्यवस्था गिुि पिे।
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ििुषा चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी प्रददपराज कँडेलको र्िर्फङ्ग


स्थािीय जिप्रतितिति (वडाअध्यक्ष), प्रहरी प्रतितिति र रे डिस प्रतितितिबाट पूणि क्षति, आंचशक क्षति
आददको िथ्यांक सं कलि भइरहेको,



सािुदार्यक प्रहरी साझेदारी कायििि अन्िगिि सािुदार्यक सेवाको पररिालि गररएको,



वषाि िथा बाढीले भत्काएका सडक ित्काल िििि गरी सं िालि गििका लातग सम्बचन्िि

तिकायहरूिा

अिुरोि गररएको,


बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्वि र्वतभन्ि क्षे्रहरूिा गई घर दै लोिा िै राहि सािाग्रीहरू र्विरण गिे कायि
प्रारम्भ भएको ।

(ख) िहोत्तरी चजल्ला
िहोत्तरी चजल्लाका रािु िदी, तबग्ही िदी, जङ्घा िदी, भप्सी िदी, भेडाहा िदी लगायिका िदीहरूको कारण
डुबाििा परे का स्थािहरूको स्थलगि तिरीक्षण गररएको तथयो । िी स्थाि र्वशेषको अवस्थाका सम्बन्ििा
तिम्िािुसारको र्ववरण रहेको पाइयो:सडकहरूिा क्षतिको र्ववरण: िातथ ुल्ले चखि िदीहरूले तिम्ि तलचखि सडक खण्डहरूिा प्रि ुर क्षति पुर्याएको
पाइयो :


जिकपुर-जलेश्वर-तभट्ठािोड सडक खण्ड (हुलाकी िागि),



जले श्वर-हदी सडक खण्ड,



िहोत्तरी चजल्लािा तििािण गररएको सडकले आफैंिा बाँिको काि गरे को छ । कल्भटि ज्यादै साँघरु ो
िररकाले तििािण गररएको छ। Drainage को अवस्था अस्िव्यस्ि भएको,



खोलाहरूको बग्िे सिह बाटोको सिहसम्ि आइपुगेको,



िातथल्लो बददिबास क्षे्रिा िदीहरू फरार्कलो क्षे्रिा बगेका छि्, िर िल जले श्वर िगरपातलका िथा
एकदारा गाुँपातलकािा िदीहरू बग्दै आइपुग्दा ज्यादै साँगरु रएर बगेको,



िल्लो भेगिा साविजतिक जग्गा ज्यादै िै अतिििण भएको पाइयो । िदीको गर्हराइ एकदिै कि
भएको अवस्था अवलोकि गररएको।

ँ छलफल एवं अन्िरर्िया पश्चाि
बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्वि स्थािीय सरोकारवाला एवं जिप्रतितितिहरूसग
ददइएका सुझावहरू तिम्ि छि्:

ि ुरे क्षे्रिा तगटी र बालुवा ुत्खिि गिे काि िदारुकिाका साथ रोक लगाुिुपिे,



वि िथा जैर्वक र्वर्वििाको वैज्ञातिक व्यवस्थापि गिुि आवश्यक रहेको,



हुलाकी राजिागिको DPR राम्रोसँग पुि: गररिु पिे,
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भौतिक सं रििाहरू जस्िै : पुल, सडक, कल्भटि, डाइभसिि, Causeway, आदद तििािण गदाि वैज्ञातिकिा
अपिाुिु पिे,



वस्िी बसाुँदा अग्लो सिह भएको भू-भागिा वस्िी बसाुिे र होिो भू-भागिा खेिीपािी, ुद्योग,
व्यापार िथा अन्य आतथिक र्ियाकलापहरू सं िालि गिे व्यवस्था तिलाुिु पिे,



घर तििािण गदाि घरको जग जतििको सिहबाट केही िातथ ुठाएर िा्र बिाुिु पदिछ वा िल्लो
िलािा पार्किङ्ग गिे वा अन्य सािाग्री राखी िातथल्लो िलािा िातिस बस्िे व्यवस्था गिुि पिे ।

िहोत्तरी चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी ुिेश कुिार ढकालको र्िर्फङ्ग


स्थािीय तिवािचिि जिप्रतितिति, रे डिस प्रतितिति िथा सुरक्षा तिकायको ुपचस्थतििा पीतडिहरूको
र्वस्िृि घरिू री सवे क्षणबाट िथ्यांक सं कलि भइरहेको,



बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्विहरूलाई सरोकारवाला तिकायहरूको ुपचस्थतििा एकद्वार प्रणालीबाट राहि
र्विरण कायि भइरहेको,



अवरुद्व सडक िििि गरी आवगिि सुिारु गििको लातग सम्बचन्िि तिकायिा अिुरोि गरी पठाइएको,



राहि र्विरण कायिलाई प्रभावकारी बिाुि र्वतभन्ि र्वषयगि क्षे्रहरू (Clusters) पररिालि गररएको,
जस्िै : स्वास्थ्य िथा पोषण, खािेपािी िथा सरसफाई, कृर्ष, चशक्षा, सं िार िथा सं रक्षण, आवास
सिन्वय, पुिलािभ िथा बन्दोवस्िी इत्यादी ।

ग) सलािही चजल्ला
सलािही चजल्लाका लखिदे ही िदी, चझि िदी, बागििी िदी, ििु्िारा िदी, ढङ्ग्रा िदी, चझझा खोला, कातलन्जोर
खोला, फुलजोर खोला, सोरि खोला िथा बाँके िदी लगायिका िदीले वषेिी िल्लो भूभागिा बाढी िथा
डुबािको सिस्या ल्याुिे गरे को पाइयो । डुबाििा परे का केही स्थाि र्वशेषको अवस्थाका सम्बन्ििा
तिम्िािुसारको र्ववरण रहेको पाइयो:िलं गवा: िलं गवाको िल्लो भेगिा बाँि होिो गरी तििािण गररएकोले पूव-ि पचश्िि हुलाकी राजिागिको र्वतभन्ि
ठाुँिा कटाि भई राजिागि िलका र्वतभन्ि भू-भागहरू क्षतिग्रस्ि भएका छि् ।Drainage वैज्ञातिक रुपिा
बिाई पािीको तिकास एकीकृि रुपिा िगररएको पाइयो । स्थािीय सरकारको िेित्ृ विा Shelter Kits, Hygine
Kits, Student Kits लगायिका राहि सािाग्रीहरू अति प्रभार्वि क्षे्रिा र्विरण भइरहेको अवस्था दे चखयो ।
िालाको तबििा तबजुलीको खम्बा गातडएको हुिाले र्वतभन्ि ठाुँिा पोलहरू ढली तबजुली आपूतिि अवरुद्व भएको
पाइयो ।
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ि ुरे को जथाभावी भएको दोहि र र्विाशका कारण वषेिी अस्वाभार्वक रुपिा ठू लो बाढी आुँदा
बाढीसँगै ढु ङ्गा, तगटी, बालुवा बगाएर लै जािे गरे कोले िदी िथा खोलािालाको सिह (River Bed) िातथ
ुठे को,



िदीिाला िथा खोलाको ढु ङ्गा, तगटी, बालुवाको वैज्ञातिक रुपिा ुत्खिि िगररएको,



िदीिालाको बाँि, डाइभसिि र सडकको कल्भटि हरूको तििािण प्रार्वतिक र्हसाबले पररपक्व िभएको।

ँ छलफल एवं अन्िरर्िया पश्चाि
बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्वि स्थािीय सरोकारवाला एवं जिप्रतितितिहरूसग
ददइएका सुझावहरू तिम्ि छि्:

ि ुरे क्षे्रिा तगटी र बालुवा ुत्खिि गिे काि िदारुकिाका साथ रोकथाि गिुि पिे,



वि िथा जैर्वक र्वर्वििाको वैज्ञातिक व्यवस्थापि गिुि पिे,



भौतिक सं रििाहरू जस्िै: पुल, सडक, कल्भटि, डाइभसिि, Causeway आदद तििािण गदाि वैज्ञातिकिा
अपिाुिु पिे,



वस्िी बसाुँदा अग्लो सिह भएको भू-भागिा वस्िी बसाुिे र होिो भूभागिा खेिीपािी, ुद्योग, व्यापार
िथा अन्य र्ियाकलापहरू सं िालि गिे व्यवस्था तिलाुिु पिे,



घर तििािण गदाि घरको जग जतििको सिहबाट केही िातथ ुठाएर िा्र बिाुिु पदिछ वा िल्लो
िलािा पार्किङ्ग गिे वा अन्य सािग्री राखी िातथल्लो िलािा िातिस बस्िे व्यवस्था गिुि पिे,



अस्थायी रुपिा बोरािा बालुवा भरी िदीको बहावलाई प्राकृतिक रुपि बग्ि ददिुपिे,



हुलाकी राजिागिको गर्हरो भू-भागहरूिा बाढीको सियिा जिेको पािीलाई तिकास ददिको लातग हरे क
एक कलोतिटरको दुरीिा 1 दे चख 1.5 तिटर अग्लो लच्का (Fly Over) ददएर सडक तििािण गिुप
ि िे ।

सलािही चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी कृ्ण बहादुर राुिको र्िर्फङ्ग


सबै स्थािीय िहिा स्थािीय सरकारको िेित्ृ व, िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं रे डिस लगायिका
सं स्थाहरूको सहयोगिा र्वस्िृि घरपररवर सवे क्षण गररएको,



क्षतिग्रस्ि सडक िििि गरी ित्काल यािायाि सुिारु गिि तडतभजि सडक कायािलयलाई आवश्यक सािि
स्रोि ुपलब्ि गराुि अिुरोि गररएको,
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िृिकका पररवारलाई काजर्कररया खिि ुपलब्ि गराुिे व्यवस्था तिलाइएको,



चजल्ला र्वपद व्यवस्थापि सतितििा सं घीय सरकार एवं र्वतभन्ि सं घ-सं स्थाहरूबाट प्राप्ि राहि
सािाग्रीहरू र्वतभन्ि स्थािहरूिा र्विरण गराइएको ।

(घ) रौिहट चजल्ला
रौिहट चजल्लाका बागििी िदी, लालबकैया िदी, अजुवा िदी, झाझ खोला आददले वषेिी िल्लो भू-भागिा बाढी
िथा डुबािको सिस्या ल्याुिे गरे को पाइयो । डुबाििा परे का केही स्थाि र्वशेषको अवस्थाका सम्बन्ििा
तिम्िािुसारको र्ववरण रहेको पाइयो:गौर: लालबकैया िदीको कटािको अवलोकि गदाि कतिपय ठाुँहरूिा िदीले आफ्िो िागि बदलेको, कतिपय
ठाुँिा र्कसािहरूको खेि र अन्िबाली सिेि बगाएको पाइयो :


रौिहट चजल्लाका िदीहरूले तिम्ि सडक खण्डिा प्रि ुर िा्रािा क्षति पुगेको,
 स्िाथ िगरपातलकादे चख गौर िगरपातलका जोड्िे सडक,
 गौर िगरपातलकाबाट दुगाि भगविी गाुँपालतिका जािे सडक,
 गौर िगरपातलकाबाट र्वरगंज जािे सडक,



िदीको िटबन्ि बतलयो गरी िबिाइएको िथा वृक्षारोपण िगररएको अवस्था प्राय: हरे क िदी
र्किाराहरूिा दे चखएको,



िेपाल-भारि सीिाभन्दा िल भारि सरकारले बिाएको बाँिबाट वषेिी िेपाली भूतिलाई डुबाुिे
गरे को अवस्था अवलोकि गररएको,



सिगढा भन्िे ठाुँिा सडक गर्हरो गरी (Cause Way) बिाइएको अवस्था दे चखयो । थोरै िा्रािा
बाढी आुँदा पति सडक सारा डुबाििा पिे गरे को,



िदीिालाको बाँि र सडकको कल्भटिहरूको तििािण किसल प्रार्वतिक र्हसाबले बिाइएको।

ँ छलफल एवं अन्िरर्िया पश्चाि
बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्वि स्थािीय सरोकारवाला एवं जिप्रतितितिहरूसग
ददइएका सुझावहरू तिम्ि छि्:

िदीको दुवैिफि बतलयो गरी िटबन्ि बिाुिु पिे,



जििेििा अतभवृदद्व गिुप
ि छि (जस्िै : अग्लो ठाुँिा वस्िी बसाुिे र घरको जग ुठाएर िा्र घर
बिाुिे, घरतभ्रको सरसफाई आदद),



वि िथा जैर्वक र्वर्वििाको वैज्ञातिक व्यवस्थापि गिुि आवश्यक रहेको,
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भौतिक सं रििाहरू जस्िै: पुल, सडक, कल्भटि, डाइभसिि (Causeway) आदद तििािण गदाि
वैज्ञातिकिा अपिाुिु पिे,



अग्लो सिह भएको भू-भागिा वस्िी बसाुिे र होिो भूभागिा खेिीपािी, ुद्योग, व्यापार िथा अन्य
आतथिक र्ियाकलापहरू सं िालि गिे व्यवस्था तिलाुिु पिे,



घर तििािण गदाि घरको जग जतििको सिहबाट केही िातथ ुठाएर िा्र बिाुिु पदिछ वा िल्लो
िलािा पार्किङ्ग गिे वा अन्य सािाग्री राखी िातथल्लो िलािा िातिस बस्िे व्यवस्था गिुि पिे,



कुटिीतिक पहलबाट िेपाल भारि सीिािा िचजकै बिेका बाँिहरूको ढोका खोल्िे व्यवस्था तिलाुिु
पिे।

रौिहट चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी र्करण थापाको र्िर्फङ्ग


भत्केका 14 वटा सडक खण्डिध्ये ७ वटा सडक सूिारु हुि िसकेकोले वैकचल्पक िागिबाट
आवि-जाविको व्यवस्था तिलाइएको,



खोज िथा ुद्दार, राहि र्विरण िथा पुिस्ि थापिाका लातग सुरक्षा तिकाय पररिालि गररएको,



चजल्ला र्वपद व्यवस्थापि सतितिले सुरचक्षि स्थािहरूको पर्हिाि गरी क्षे्रगि बैठक गरी भारिीय
पक्षसँग सम्वाद जारी राखेको ।

ङ) बारा चजल्ला
बारा चजल्लाका िुतय िदीहरू लालबकैया िदी, तसतसिया िदी, कसाहा िदी, दुिौरा िदी लगायिका अन्य
िदीहरूको कारण हरे क वषाियाििा यहाँका र्वतभन्ि होिा ठाुँहरू बाढी र डुबाििा परी

ििजिको क्षति हुिे

िीिो यथाथि छ । 16 वटा िध्ये 12 वटा स्थािीय िहिा यस वषिको बाढीले असर गरे को पाइयो । डुबाििा
परे का स्थाि र्वशेषको अवस्थाका सम्बन्ििा तिम्िािुसारको र्ववरण रहेको पाइयो:कलै या/तसिरा: लालबकैया िदीको कटािको अवलोकि गदाि र्कसािहरूको पार्करहेको िाि िदीले आफूसँग
ल्याएको बालुवाहरू थुपरी िष्ट गरे को दे चखयो । त्यसै गरी कतिपय ठाुँिा िदीले आफ्िो िागि बदली खेिी
गरररहेको भू-भागबाट बग्दा र्कसािहरूको लहलाुँदो खेिी सारा बगाएर लगेको पाइयो । सडकहरूको ियाँ
सं रििाले पािीको तिकास रोक्िे गरे को (छे काि भएको), सडकको ुिाई बढाुँदा पािीले िलै या बन्िे गरे को
पाइयो । ुदाहारणका लातग कोल्ही खोला पूवति िरबाट बग्दै पचश्िितिर जाँदा जिेको पािीले सडक खोल्िे र
भत्काुिे गरे को र सडकभन्दा िलको होिो भू-भाग वषेिी डुबाििा पिे गरे को दे चखयो । करै यािाई अन्िगिि
तसरतसया, ईटहर, बेलाहीर औतिया लगायिका क्षे्र बाढीबाट डुबाििा परे को अवलोकि गररयो । कृर्ष क्षे्र
(बालीिाली, पशुिौपाया, पंक्षी िथा िाछा) आददको ठू लो िा्रािा क्षति भएको जािकारी प्राप्ि भयो।
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बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्वि स्थािीय सरोकारवाला एवं जिप्रतितितिहरूसँग छलफल एवं अन्िरर्िया पश्चाि
ददइएका सुझावहरू तिम्ि छि्:


वि िथा जैर्वक र्वर्वििाको वैज्ञातिक व्यवस्थापि गिुि आवश्यक रहेको,



भौतिक सं रििाहरू जस्िै: पुल, सडक, कल्भटि, डाइभसिि आदद तििािण गदाि वैज्ञातिकिा अपिाुिु
पिे,



वस्िी बसाुँदा अग्लो सिह भएको भू-भागिा वस्िी बसाुिे र होिो भू-भागिा खेिीपािी, ुद्योग,
व्यापार िथा अन्य र्ियाकलापहरू सं िालि गिे व्यवस्था तिलाुिु पिे।

बारा चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी राजेश पौडेलको र्िर्फङ्ग


अर्वरल वषािका कारण डुबाि क्षे्रहरूिा िृिक िथा स्थािीय जििाहरूको ुद्दारको लातग ित्कालै
तििै प्रकारका सुरक्षा तिकाय पररिालि गरी डुबाििा परे का र र्वस्थार्पि पररवारहरूलाई सुरचक्षि
स्थाििा लािे कायि गरे को,



वडा अध्यक्ष, प्रहरी प्रतितिति र रे डिस प्रतितितिको ुपचस्थतििा िथ्यांक सं कलि गिे कायि
भइरहेको,



चजल्ला आपिकातलि कायिसञ्िालि केन्िबाट बाढी पीतडिहरूलाई राहि र्विरण कायि

भइरहेको ।

ि) पसाि चजल्ला
पसाि चजल्लाका िुतय िदीहरू तसतसिया िदी, भेडाहा िदी, कटाहा िदी, ओररया खोला, तसक्टा खोला, औराहा
खोला लगायिका अन्य िदीहरूको कारण हरे क वषाियाििा यहाँका र्वतभन्ि होिा ठाुँहरू बाढी र डुबाििा पदै
आइरहेको िीिो यथाथि छ । डुबाििा परे का स्थाि र्वशेषको अवस्थाका सम्बन्ििा तिम्िािुसारको र्ववरण
रहेको पाइयो:र्वरगंज: भेडाहा िथा कटाहा िदीले हरे क वषि कटाि र डुबाि गदाि स्थािीय जििाहरूलाई सं कट िथा र्वपद्िा
पािे गरे को पाइयो । तिलििोकदे चख बेलवासम्ि भेडाहा खोलाले सम्पूणि भू-भागिा क्षति पुर्याएको पाइयो।
र्वपद्का सियिा राज्यको ित्काल ुपचस्थति हुि िसकेको अवस्थािा स्थािीय जििाहरूले भागवाि भरोसा
बाहेक अरु केही पति आशा गिे ठाुँ िरहेको पाइयो । त्यसै गरी बालुवा, ढु ङ्गा, तगटी ुत्खिि कायि जथाभावी
भएको पाइयो - कहीं गर्हरो खाल्डो ि कहीं अग्लो डाँडा । वषाििको सम्पूणि पािी सीिा वररपररका क्षे्रिा
बिेका सडकबाट िेपालिफि बग्िे, जसले गदाि डुबािबाट अकल्पिीय क्षति हुिे गरे को दे चखयो ।
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सडकहरूिा क्षतिको र्ववरण : िातथ ुल्ले चखि िदीहरूले तिम्ि तलचखि सडक खण्डहरूिा प्रि ुर क्षति पुर्याएको
पाइयो :


वीरगंज-पोखररया-ठोरी जोड्िे सडक (हुलाकी िागि),



वीरगंज-गण्डक िहर-ठोरी जोड्िे सडक,



बाराको चजिपुर हुँदै पसाि पचश्िि ििवा जािे हुलाकी राजिागि,



सडकको ियाँ सं रििाले पािीको तिकास रोक्िे गरे को (छे काि भएको), सडकको ुिाई बढाुँदा
पािीले िलै या बन्िे/बिाुिे गरे को पाइयो । ुदाहरणका लातग कोल्ही खोला पूवति िरबाट बग्दै
पचश्िितिर जाँदा जिेको पािीले सडक खोल्िे र भत्काुिे गरे को र सडकभन्दा िलको होिो भू-भाग
वषेिी डुबाििा पिे गरे को पाइयो,



वस्िी गर्हरो ठाुँिा बसाइएकोले पथलै या दे चख बारा र पसािको सबै पािी बगेर वीरगंज क्षे्रिा जािे
गरे को अवस्था छ । बाढी र डुबािबाट चजल्ला प्रशासि कायािलय सिेि डुबाििा परे को हुँदा डुङ्गािा
िढे र िा्र कायािलय बार्हर जाि सर्किे अवस्था तथयो । वीरगंज िगरपातलकाका दचक्षण क्षे्रहरू जस्िै
वडा िं. 1, 2, 3, 13 र 14 पूणि रुपिा डुबाििा परे को अवलोकि गररयो,



जग्गा प्लर्टङ्ग गदाि पािीको तिकासलाई र्वल्कुलै ध्याि िददइएको अवस्था दे चखयो,



ुद्योग, कलकारखािा सं िालि गदाि सडकिा िै पािी फाल्िे प्रिलि छ, िाला िथा Drainage को
वैज्ञातिक िवरले व्यवस्था िगररएको दे चखयो,



सडकहरू िाला भन्दा होिा छि् । तिकास र्विाका वस्िी र्वकास गररएको दे चखयो,



2042 सालतिर बागििी र बकैया िदीको तियन््रणका लातग बाँि तििािण गररयो, िर त्यसपतछ
त्यसको िििि सम्भार कर्हल्यै पति िगररएको पाइयो ।

ँ छलफल एवं अन्िरर्िया पश्चाि्
बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्वि स्थािीय सरोकारवाला एवं जिप्रतितितिहरूसग
ददइएका सुझावहरू तिम्ि छि्:

वि िथा जैर्वक र्वर्वििाको वैज्ञातिक व्यवस्थापि गिुि आवश्यक रहेको,



जग्गा प्लर्टङ्ग गदाि पािीको तिकासलाई ध्याि ददइिु पिे,



ुद्योग, कलकारखािा सं िालि गदाि सडकिा िै पािी फाल्िे प्रिलि हटाइ िाला िथा Drainage को
व्यवस्था गररिु पिे,
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सडकहरू िाला भन्दा अग्ला बिाइिु पछि । वस्िी र्वकास गदाि तिकासको पूणि बन्दोबस्ि गररिु पिे,



भौतिक सं रििाहरू जस्िै: पुल, सडक, कल्भटि, डाइभसिि आदद तििािण गदाि आि रुपिा बाढी लचक्षि
गरी तििािण गररिु पिे,



वस्िी बसाुँदा अग्लो सिह भएको भू-भागिा वस्िी बसाुिे र होिो भू-भागिा खेिीपािी, ुद्योग,
व्यापार िथा अन्य आतथिक र्ियाकलापहरू सं िालि गिे व्यवस्था तिलाुिु पछि ।



िटीय क्षे्रको सुरक्षाको व्यवस्था गररिु पिे,



लालबकैया-बागििी िदी तियन््रण आयोजिाको कायािलय परवािीपुर (बारा) बाट पूवि
ि फि सम्भार्वि
बढी बाढी पीतडि क्षे्रका बातसन्लालाई अन्य्र सुरचक्षि ठाुँिा सािुि पिे,



ु तिलेर
सीिा क्षे्र िचजकै बाँि र सडक तििािण गदाि कुटिैतिक पहलबाट िेपाल र भारि दुवै िुलक
सिन्वय र सहकायििा जोड ददिुपिे।

पसाि चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारी िारायण भट्टराईको र्िर्फङ्ग


स्थािीय तिवािचिि जिप्रतितिति, रे डिस प्रतितिति िथा सुरक्षा तिकायको ुपचस्थतििा पीतडिहरूको
िथ्यांक सं कलि भइरहेको,



बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्विहरूलाई सरोकारवाला तिकायहरूको ुपचस्थतििा राहि र्विरण कायि
भइरहेको,



अवरुद्ध सडक िििि गरी आवगिि सुिारु गराइएको ।

2.1.4 क्षतिको र्ववरण
स्थलगि अिुगिि तिरीक्षणको िििा प्रत्येक चजल्लाका प्रिुख चजल्ला अतिकारीहरूले ुपलब्ि गराएका
जािकारीका आिारिा बाढी िथा डुवािबाट भएको िृत्यु, बेपत्ता, घाइिे, अस्थायी रुपिा र्वस्थार्पि पररवार, घरको
पूणि िथा आंचशक क्षति सम्वन्िी र्ववरणलाई सबै चजल्लाको एकीकृि रुपिा तिम्िािुसार प्रस्िुि गररएको छिः–
िृिक
ि.सं .

चजल्ला

को

2.

af/f
k;f{

पूणि क्षति

आंचशक

पररवार

(घर)

क्षति (घर)

घाइिे

2

-

-

1665

138

433

3

-

-

-

162

391

सं तया
1.

र्वस्थार्पि

बेपत्ता
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कैर्फयि

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11=
12.
13.

/f}tx6
;nf{xL
dxf]Q/L
wg'iff
l;/fxf
pbok'/
;Kt/L
;'g;/L
df]/ª
sf7df8f}F
eQmk'/
hDdf

22

-

-

333

4985

14883

3

-

1

-

2400

-

8

-

2

1834

4562

7963

10

-

-

-

1756

4235

8

-

2

-

5326

10189

3

2

8

1539

12

92

4

1

3

-

-

5326

2

1

2

348

10

-

4

3

3

1539

12

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

69

8

21

7258

19364

r6\ofªaf6 # d[To'
/ # 3fOt] ePsf]

43512

स्रोिः सबै चजल्लाका प्र.चज.अ.हरूबाट प्राप्त भएको र्ववरणका आिारिा
िोटिः २०७६/४/1४ गिेसम्ि प्राप्त जािकारीका आिारिा अद्यावतिक गररएको।
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अध्याय-3
ति्कषि िथा सुझाव
3.1 ति्कषि
दे शिा हरे क वषि वषाियािसँगै परे को अर्वरल वषािका कारण बाढी र डुबािले वषेिी ठू लो िा्रािा जिििको क्षति
हुिे गरे को दे चखन्छ । यर्ह तिति २०७६ असार अचन्िि सािा परे को अर्वरल वषाि, बाढी र डुवािबाट प्रभार्वि
काठिाडौँ ुपत्यकाको काठिाडौं, लतलिपुर र भक्तपुर िथा िराईका र्वतभन्न चजल्लाहरू िोरङ्ग, सुिसरी, ुदयपुर,
सप्तरी, तसराहा ििुषा, िहोत्तरी, सलािही, रौिहट, वारा र पसाििा सं घीय सं सद, प्रतितिति सभा अन्िगिि राज्य व्यवस्था
िथा सुशासि सतितिका िाििीयज्यूहरू िथा सं घीय सं सद सचिवालयका किििारीहरू सर्हि सम्बचन्िि
सरोकारवालाहरू सहभागी भई स्थलगि अिुगिि गरी िी चजल्लाहरूिा बाढी, पर्हरो िथा डुवािका कारणहरू
के–के हुि,् त्यसले के कति जिििको क्षति पुर्यायो, प्रभार्वि िातिसहरूलाई ुद्धार, राहि िथा पुििःस्थापिाका
लातग के–कस्िा र के–कसरी कािहरू भइरहेका छि्, आगािी ददििा वषाि, वाढी िथा डुवािबाट हुिे क्षतिलाई
कसरी न्यूतिकरण गिि सर्कन्छ र सिस्याको दीघिकालीि सिािाि कसरी गिि सर्कन्छ भिी यही तिति २०७६
साुि २ गिे भक्तपुर चजल्ला, साुि ३ गिे काठिाडौँ िथा साुि ४ गिे दे चख ६ गिेसम्ि लतलिपुर चजल्लाका
साथै िराईका र्वतभन्न चजल्लाहरूिा स्थलगि अिुगिि िथा तिरीक्षण गररएको तथयो । ुक्त स्थलगि अिुगिि
िथा तिरीक्षणको िििा प्रदे श सांसदहरू, स्थािीय िहका जिप्रतितितिहरू, प्रिुख चजल्ला अतिकारी लगायि
सरकारी तिकायका किििारीहरू, सुरक्षा तिकायहरू, सञ्चार िाध्यि, स्थािीय सरोकारबाला, वाढी, पर्हरो िथा डुवाि
प्रभार्वि जििाहरूको ुल्ले तय सहभातगिा रहेको तथयो । स्थलगि तिरीक्षण, अवलोकि, अन्िरर्िया र
छलफलका िििा अिुगिि टोलीले पर्हिाि गरे का सिस्याहरू, बाढी आुिुका कारणहरू, सुझावहरू
तिम्िािुसार प्रस्िुि गररएको छ:
(क) बाढीबाट प्रभार्वि क्षे्रिा दे चखएका सिस्याहरू
बाढी िथा डुबािबाट प्रभार्वि र्वतभन्ि चजल्लाका पीतडिहरूलाइि ित्काल ुद्वार र औषिोपिार, र्वतभन्ि िहका
सरकार, र्वतभन्ि सं घसं स्था र व्यचक्तबाट ुपलब्ि गराइएको राहि र्विरण, पुिवािस र पुितििािणको लातग
गररएका प्रयासका सम्बन्ििा सतितिले गरे को अिुगिि पश्िाि् दे चखएका सिस्याहरूलाई तिम्िािुसार प्रस्िुि
गररएको छ ।
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सिस्याहरू


ि ुरे चशर भएका र िभएका िराईका कतिपय िदीिाला, खोलाहरूको र्पंि (River Bed) िाटो, बालुवा,
ढु ङ्गा तथतग्रएर िदीको सिह वषेिी िातथ बढ्दै जािु,



किजोर भू-बिावट भएको ि ुरे क्षे्रिा प्रार्वतिक अध्ययि तबिा डोजर िलाई जथाभावी िोटरबाटो
तििािण गररिु,



ि ुरे क्षे्रको िाटो खुकुलो हुि,ु त्यस क्षे्रको वि र्विाश तिि रुपिा हुि ु िथा ि ुरे क्षे्रिा रहेको वस्िी,
गाई वस्िुको िररिरणले चखइिे प्रर्िया तिि ढं गले बढ्दै जािु,



कृर्षयोग्य जतिििा भएका तसं िाईका लातग तितििि िहर, कुलोहरू पुरािा र क्षतिग्रस्ि हुि,ु



िदीिाला, खोलाबाट ढु ङ्गा, बालुवा, रोडा ुत्खिि गदाि वैज्ञातिक िापदण्ड िअपिाइिु,



बाढी, पर्हरो र डुबाि लगायिका र्वपदबाट पीतडिका लातग चजल्ला र्वपद् व्यवस्थापि सतितििा

पयािप्ि

िा्रािा बजेट र्वतियोजि हुि िसक्िु,


र्वपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी कायिका लातग आवश्यक साविािी, ुद्दार सािाग्रीहरू सर्हिको पूवि
ि यारी र
योजिाहरू िबिाइिु िथा ित्काल ुद्वार एवं राहि र्विरणका कायििा खर्टिे तिकायिा ुद्वार र
राहिका लातग आवश्यक सािाग्रीहरूको िौज्दाि न्यूि हुि,ु



स्थािीय, प्रदे श र केन्िीय िहहरू बीि सिन्वयको अभाव िथा सूििा सं कलि िथा सम्प्रेषणिा सिस्या
दे चखिु,



प्राकृतिक प्रकोपको सियिा प्रभावकारी सेवा ददि सक्िे गरी चजल्ला चस्थि अस्पिाल एवं स्वास्थ्य
सं स्थाहरूको क्षििा अतभवृदद्व हुिपु िेिा किजोर भौतिक सं रििा, दक्ष जिशचक्त एवं औषिी सिेिको
अभाविा सेवा प्रभावकारी हुि िसक्िु,



वस्िीहरू छररएर रहिे

र खोलाको बगरतभ्र सिेि बसोबास र खेिीपािी गररिु,



कतिपय घरपररवारहरूले आफ्िो पररवारको िाि बाढी पीतडिको िािावलीिा अतिवायि रहोस भन्िे
िाहिाले गदाि वास्िर्वक पीतडिको सं तयाभन्दा बढी सं तयािा पीतडिहरूको िािावली ियार हुि,ु



ि ुरे पविि क्षे्रको बिावट िै किजोर र खुकुलो रहेको, िेपालको भौगोतलक बिावट ुत्तरतिर अग्लो र
ँ ै गएको िथा खोलािाला िथा िदी ुत्तर (अग्लो स्थाि) हुँदै दचक्षण (होिो
ििशिः िराईतिर होिो हुद
स्थाि) तिर तिि गतििा बग्िे िर सडकहरूको तििािण र र्वस्िार पूव–ि पचश्चि रहकाले िदीको बहावलाई
रोकी डुबाििा पिे गरे को छ ।
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ख) बाढी डुवाि आुिुका िुतय कारणहरू


जलवायुिा पररवििि आुिु,



भूिण्डलीय िापिििा बृर्द्ध हुँदै जािु,



अव्यवचस्थि र अवैज्ञातिक भौतिक सं रििा तििािण गररिु,



खोलािालािा अत्यातिक फोहोरिैला, भग्िावशेष फातलिु,



खोलािाला िथा िदीक्षे्र िातथ भएको अतिििण,



ि ुरे पविि लगायि प्राकृतिक स्रोििातथ हुिे अिातिकृि दोहि, खािीहरूको ुत्खिि िथा अतिििण,



बिजं गलको र्विास÷बि फँडािी,



किजोर र तभरालो भू–बिावट,



दचक्षण सीिा क्षे्रिा तितििि ुच्ि बाँि िथा सडकहरू,



प्रभावकारी सूििा व्यवस्थापिको अभाव हुि,ु



र्वपत्तीको साििा गिि पूवि
ि यारीको अवस्था किजोर रहिु,



सं घ, प्रदे श, स्थािीय िह िथा अन्य रार्िय, अन्िरार्िय, सरकारी िथा गैरसरकारी तिकायबीि सहकायि,
सिन्वय िथा सहयोगको अभाव दे चखिु,



खोलािाला िथा िदीहरूको छे ुछाुिा बतलयो िटवन्िको तििािण िगररिु,



अन्िरार्िय कािूिी िान्यिा र सम्झौिा र्वपररि सं रििा तििािण गररिु,

3.2 सुझाव
काठिाडौं, भक्तपुर, लतलिपुर, जिकपुर पूव ि िथा जिकपुर पचश्ििका बाढी र डुबािबाट प्रभार्वि र्वतभन्ि
चजल्लािा राज्य व्यवस्था िथा सुशासि सतितिले ुद्दार, राहि र्विरण, क्षतिको र्ववरण िथा बाढी पीतडिहरूको
अवस्थाबारे यथाथि जािकारी तलि स्थलगि अिुगिि िथा तिरीक्षण गरी सम्बचन्िि क्षे्रका सं घीय सं सदका
िाििीय सदस्य, प्रदे श सभा सदस्य एवं पूव ि सांसदहरू, स्थािीय जिप्रतितितिहरू, सरकारी तिकाय एवं सुरक्षा
तिकायहरू, प्रभार्वि स्थािीय बातसन्दाहरूसँग तलइएको जािकारी, छलफल र अन्िरर्िया पश्िाि् सतिति दे हाय
बिोचजिका ित्कातलि, अल्पकातलि र दीघिकातलि ुपायहरू सर्हिको तिम्ि सुझावहरू प्रस्िुि गदिछ:-
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ित्कातलि ुपायहरू
बाढी, पर्हरो िथा िथा डुवािबाट हुिे अपार ििजिको क्षति हुिबाट जोगाुिे ित्कातलि ुपायहरू तिम्ि छि्:

बाढीबाट प्रभार्वि सम्पूणि पीतडिहरूलाई राहि ुपलब्ि गराुिे,



बाढी प्रभार्वि क्षे्रहरूिा स्वास्थ्य सेवा िथा सरसफाई, सपिदंश िथा अन्य औषिोपिारको आवश्यक व्यवस्था
तिलाुिु पिे,



िािववस्िी

िथा खोलािालािा

थुर्प्रएका भग्िावशेष िथा ढु ङ्गा, तगटी, बालुवा, फोहोरिैला प्रार्वतिक

साविािीपूवक
ि हटाुिुपिे,


सरुवा रोग िथा अन्य िहािारी रोग तियन््रण गिि आवश्यक व्यवस्था तिलाुिुपिे,



सुरचक्षि अस्थायी वासस्थािको व्यवस्था तिलाुिे,



खोलािाला, िदीिा फोहोरिैला फाल्िे, र्वकास तििािण िथा भत्काइएको भौतिक सं रििाको भग्िावशेष फाल्ि
बन्द गररिुपिे, खोलािाला िथा िदी प्रवाहको िागििा अवरोि िपुर्याई तिवािि रुपिा प्रवाह हुि प्रशस्ि

िागि

ुपलव्ि गराुिुपिे,


ि ुरे पविि िथा प्राकृतिक स्रोििातथ हुिे अिातिकृि दोहि िथा अतिििण रोक्िुपिे, बालुवा, ढु ङ्गा िथा खािी
ुत्खिि गदाि वैज्ञातिक िापदण्ड बिाई सोही बिोचजि गिुप
ि िे,



अिावश्यक र अन्िािुन्ि बि फँडािी रोक्िुपिे, बिजं गलिा छाडा गाईवस्िुको िररिरि, आगलागी जस्िा
र्ियाकलाप रोक्िुपिे, वािावरण प्रभाव िूल्यांकिसर्हि ुपयुक्त र वैज्ञातिक िापदण्ड सर्हिको र्वकास
तििािण कायि गरी वृक्षारोपणिा जोड ददिे,



ू ि िै जिििको क्षति हुि िददि िथा
बाढी, पर्हरो िथा डुवाि लगायि प्राकृतिक प्रकोप आुँदा र आुिुपव
ू ि िथा
न्यूतिकरण गिि सूििा िथा सञ्चार प्रर्वतिलाई व्यवचस्थि विाुिु पिे, जस्िै प्राकृतिक प्रकोप आुिुपव
आइसकेपतछ िोवाइलिा सन्दे श सम्प्रेषण गिे, साइरि बजाुिे ।



िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थािीय सरकार, र्वतभन्ि सं घसं स्था वा दािाहरूबाट ुपलब्ि गराइएको
राहि सािाग्री (िगदी, चजन्सी) पूणि सिन्वय र पारदशी रुपिा एकद्वार प्रणालीबाट र्विरण गिे व्यवस्था
तिलाुिुपिे,



िापदण्ड र्वपररि तििािण गररएका भौतिक पूवाििारको कारण बाढी, पर्हरो िथा डुवाि परे को भए त्यस्िो
कायििा सं लग्ि दोषीलाई छािर्वि गरी कािूि बिोचजि कारवाही गिे,
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ु
िेपाल–भारि सं यक्त
प्रार्वतिक टोलीले िराईका र्वतभन्न भागिा हुिे डुबाि सम्बन्िी सिस्या सिािािका
लातग ियार गरे को प्रतिवेदि ित्काल कायािन्वयि गिुप
ि िे,



रार्िय र्वपद् जोचखि न्यूिीकरण िथा व्यवस्थापि प्रातिकरण यथाचशघ्र गठि गिे ।

अल्पकातलि ुपायहरू


कोशी िदी, खाँडो िदी, बागििी िदी, बाँके, लखन्दे ही, लालबकैया, रािु, तबगी, भब्सी, चझि, कुलजोर,
र्वररङ्ग, विाहा, रिुवा खोला, वकाहा खोला, किला िदी, त्रयुगा िदी लगायि िुतय कटाि गिे िथा
बाँि भचत्कएका िदीहरूको ुचिि व्यवस्थापि िथा सुिार गिे,



वि फँडािी िथा वि अतिििण रोक्िुपिे, विजं गलिा छाडा गाईवस्िुको िररिरि, आगलागी जस्िा
र्ियाकलाप रोक्िुपिे, वािावरणीय प्रभाव िूल्यांकिसर्हि ुपयुक्त र वैज्ञातिक िापदण्ड सर्हिको र्वकास
तििािण कायि गरी वृक्षारोपणिा जोड ददिे,



िदीिाला र खोलाको बहावलाई प्राकृतिक अवस्थािा िै फकािुि पुल, कल्भटि र Causeway फरार्कलो
रातिुपिे,



िेपाली भूतििा रहेका भौतिक सं रििा जस्िै: कोशी ब्यारे जको तियन््रण र सं िालि दुवै दे शतबि सम्पन्ि
सम्झौिा अिुरुप पालिा हुिपु िे िथा िेपाल पक्षको र्हिलाई प्राथतिकिािा राखी पुि: व्यवस्थापिको
कन्िोल रुि आवश्यकिा अिुसार िेपालीले िै िलाुि पाुिे गरी सरकारी स्िरबाट कुटिीतिक ढङ्गले
पहल गिुप
ि िे,



खोलािाला िथा िदीक्षे्रसँग सम्वचन्िि भर्व्यपरक र दुरदुर्ष्टसर्हिको िापदण्ड ियार पारी खोलािाला
िथा िदीक्षे्रिातथको अतिििण रोक्िुपिे, खोलािालालाई कुत्रि िागि बिाई अवरोि तसजििा िगरी
प्राकृतिक अवस्थािा िै छोड्िुपिे,



राहि, ुद्धार, ुपिार िथा पुििःस्थापिाको लातग ियारी अवस्थािा रहिे, ुद्धारकिी सचम्ितलि िोवाइल
टोलीलाई ियारी अवस्थािा राख्ने,



भारिले तििािण गरे को पूव-ि पचश्िि िहर र तसिा सडक (SSB Road) तििािणको िििा बन्द भएका
प्राकृतिक बहावहरू कुटिैतिक पहलबाट खुलाुिु पिे ।

दीघिकातलि ुपायहरू


वाढी, पर्हरो र डुवािबाट पिि सक्िे असरलाई ित्काल व्यवचस्थि गिि राहि कोषका साथै बाढी िथा
डुबाि हुि सक्िे क्षे्रहरूिै पयािप्ि सं तयािा र्वपद् व्यवस्थापि कायािलयहरूको स्थापिा गिे,



ि ुरे पविि श्रृङ्खलादे चख िेपाल भारि सीिासम्ि िै खोला िदीिालाको दुवैतिर िजबुि बाँि तििािण गरी
जिििको क्षति हुिबाट जोगाुिे साथै ि ुरे क्षे्रलाई सं रचक्षि क्षे्रको रुपिा र्वकास गिे,
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िदीिाला, खोलाको छे ुछाु िथा िाङ्गा खुल्ला क्षे्रिा वृक्षारोपण गरी खोलािालाले जतिििा गिि सक्िे
अिावश्यक कटाि िथा भू-क्षय तियन््रण गिि दीघिकाददि ुपायहरू सर्हिको जििेििािूलक कायििि
सञ्िालि गिे,



िराई क्षे्रिा डुबाि गिे सबै प्रिुख िदीहरूको अतिििण हटाई िदीहरूलाई दुवैिफि पक्की िटबन्ि
तििािण गरी पयािप्ि आकार ददई बग्ि ददिुपिे,



िेपाल भारि सीिा क्षे्रिा बिेका बाँिहरूबाट िेपाली भूति डुबाििा पिे गरे काले सबै िदीहरूिा
दचक्षणिफि (भारििफि) तिकासको लातग आवश्यक सं रििाको व्यवस्था गिि भारि सरकारसँग ुच्ि
ु योजिा र कायििि सञ्चालि गिुप
स्िरीय कुटिीतिक पहल गरी साझेदारीका साथ सं यक्त
ि िे,



बषेिी बाढी-पर्हरो िथा डुवािले ठू लो जि ििको क्षति पुर्याुिे हुँदा ुक्त क्षतिलाई न्यूिीकरण गिि
िथा ि ुरे पवििको सं रक्षण गिि सम्बचन्िि सं घ, प्रदे श र स्थािीय स्िरबाट सिन्वय, सहकायि र
सहयोगको लातग ुचिि कािुिी, िीतिगि, सं स्थागि र सं रििागि व्यवस्था गिे,



अव्यवचस्थि र असुरचक्षि वस्िीहरूलाई अन्य्र सुरचक्षि ठाुँिा स्थािान्िरण गररिुपिे र डुबाि िुक्त
घरको ििुिा ियार गरी एकीकृि वस्िी बसाल्िे,



भूिण्डलीय िापििलाई बढ्ि िददि प्रकृति िातथ िािवीय अतिििण रोक्िे योजिा ििशिः लागू
गिुप
ि िे, जथाभावी डोजर िलाई भौतिक सं रििा तििािण गदै अतभयाि रोकी पयािवरण सन्िुतलि र्वकास
योजिा अिुरुप व्यवचस्थि र वैज्ञातिक भौतिक सं रििा तििािण गिे, र्वस्फोटक पदाथिको प्रयोग गदाि भू–
बिोट र वािावरणिा असर पिि िददिे, बिजं गलको सं रक्षण र वृक्षारोपणद्धारा सुरचक्षि जलािार क्षे्र
तििािणिा जोड ददिुपिे,



िेपालिा बन्दै गरे का लोकिागिको वैज्ञातिक व्यवस्थापि गरी राजिागि जोड्िे सडकहरू पािी िारको
सिािान्िर बिाई रे लिागि िथा सडकिा तिचश्िि दुरीिा पािीको तिकाशका लातग साइफि, कलभटि
आदद बिाुिुका साथै सडक र्किारािा िालाहरू बिाुिे,



ु खोला
काठिाडौं ुपत्यका तभ्रका प्रिुख िदीहरू बल्खुखोला (काठिाडौं), हिुिन्िे खोला र खासाङखुसङ्
(भक्तपुर) लगायि िदीहरूको प्राकृतिक िूल प्रवाहको सहज तिकास सुतिचश्िि गििको लागी 2021 सालको
िापी िक्सा अिुसार पुि: व्यवस्थापि गिे िथा तितििि सम्पूणि घरहरू िथा भौतिक सं रििा हटाुिु पिे,



िेपाल सरकारले सडक पूवाििार, जलस्रोि िथा िटबन्ि सम्बन्िी इचन्जतियरहरूको टोलीद्वारा दीघिकातलि
सिािािको लातग गुरुयोजिा ियार गिुप
ि िे,



घर, सडक लगायि अन्य भौतिक सं रििा तििािण गदाि व्यवचस्थि र वैज्ञातिक िापदण्ड अपिाुिुपिे, बैज्ञातिक
सवे र EIA गरे र िा्र र्वकास तििािण कायि अगातड बढाुिुपिे।
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अिुसूिी
स्थलगि अिुगििका केही दृश्यहरू
(क) भक्तपुर चजल्ला

हिुिन्िे खोलाले वस्िीिा गरे को क्षति/कटाि क्षे्र

हिुिन्िे खोलाको पुल (बाराहीस्थाि)

(बाराहीस्थाि)

हिुिन्िे खोलािा आएको बाढीले क्षतिग्रस्ि क्षे्र

हिुिन्िे खोलािा पुल र जतििवीिको दू री
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(ख) काठिाडौं चजल्ला

कुले श्वर आवास क्षे्रिा पसेको बल्खुखोलाको बाढी

बल्खुखोलाको क्षे्र तििेर साँघरु ो पारी पखािल

पश्िािको र्हलो

लगाइएको

ु आवासको अन्डरग्राुण्ड पार्किङ्गिा बाढीले ल्याएको कलं की िालपोि कायािलय िचजकैको जतििको
िेिो सं यक्त
र्हलो सफा गररदै

बल्खुखोलािा सिहभन्दा िल पुल बिाइएको
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(ग) जिकपुर पूवक
ि ा चजल्लाहरू

रौिािाई-7, िुकिु िीिा बाढीको कटाि क्षे्रिा िटबन्ि

किला िदीले गरे को कटाि क्षे्र

तििािण गररदै

बाढीबाट िष्ट भएको स्थािीयको कुखुरा फिि

किला िदीले िटबन्ििा क्षति पुर्याएको क्षे्र
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सुिसरी चजल्ला चस्थि कोशी ब्यारे जका ढोकाहरू बन्द

ुदयपुरको बैजिाथ खोलािा आएको बाढी

अवस्थािा

त्रयुगा िदीिा आएको बाढीले रुखको टु प्पोसम्ि
पािीले पुरेको ठाुँ

त्रयुगा िदीिा बाढीको ुच्ि बेगका कारण
डुबेका रुखहरू
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(घ) जिकपुर पचश्ििका चजल्लाहरू

s6fxf vf]nfn] s6fg u/]sf] If]q -k;f{, jL/u+h_

ब्रम्हापुरी गा.पा. सलािहीको खेिीयोग्य भू-भाग
डुबाििा परे को दृ्य

af9Ln] IftL k'¥ofPsf] k'n, alb{af; -dxf]Q/L_

बाढीबाट डुबाििा परे को ब्रम्हापुरी गा.पा.,
सलािही

---------------------------------------------िन्यवाद---------------------------------------------
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