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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमका विषयिस्तुसँग सम्बजन्धत यस
प्रकाशनमा सम्ित् 2078 साउनदे जि असोि मसान्तसम्मका गततवितधहरू समािेश
गरिएको छ, िस अन्तगगत सं घीय सं सदका दुिै सभाका गततवितध, विषयगत सतमततका
गततवितध, सम्माननीय सभामुि, सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्षका मुख्य-मुख्य
गततवितध, सं घीय सं सद सजचिालयका गततवितध, सजचिालयको चालू आतथगक िषगको िावषगक
कायगक्रम एिं कमगचािीहरूको कायग विििण िस्ता विषयहरू समेविएका छन्।
आगामी ददनमा यस प्रकािका विषयिस्तुहरूलाई समािेश गदै िाने कुिामा प्रकाशन

सतमतत दृढ छ। यस कायगमा यहाँहरू सबैबाि भिपुि सहयोग हुने कुिामा प्रकाशन सतमतत
विश्वस्त पतन छ।
२०७८ काजिक

प्रकाशन सतमतत
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श्रािण १ गतेदेजि असोि मसान्तसम्म प्रतततनतध सभा ि िाविय सभाबाि भएका काम कािबाहीलाई
तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ:-

प्रतततनतध सभा
यस अितधमा प्रतततनतध सभाका आठौँ ि निौँ अतधिेशन सञ्चालन भएका तथए, िससम्बन्धी

विििण क्रमशः प्रस्तुत गरिएको छःआठौँ अतधिेशन

•

सम्मातनत सिोच्च अदालतको २०७८ असाि २८ गतेको ऐततहातसक फैसलाबाि पुनः
वक्रयाशील भएको सं घीय सं सद प्रतततनतध सभाको आठौँ अतधिेशनको पवहलो बैठक
२०७८ साल साउन ३ गते आइतबाि प्रािम्भ भई २०७८ साल साउन ३२ गते

सोमबािसम्म िम्मा ३० ददन चालु िह्यो। िसमध्ये ९ ददनमा १० पिक बैठक बसी
िम्मा २० घण्िा १५ तमनेि ससं दीय काम कािबाहीमा व्यततत भयो।

•

चालु अतधिेशनमा ×आतथगक अध्यादे श, २०७८”, ×िाि ऋण उठाउने अध्यादे श, २०७८”,
×वितनयोिन अध्यादे श, २०७८”, ×फौिदािी कसूि तथा फौिदािी कायगवितधसम्बन्धी केही
ऐन सं शोधन गने अध्यादे श, २०७८”, ×यौन वहं सा विरूद्धका केही ऐनलाई सं शोधन गने

अध्यादे श, २०७८”, ×नेपाल प्रहिी ि प्रदे श प्रहिी (कायग सञ्चालन, सुपरििेक्षण ि समन्िय)
(पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८”, ×सामाजिक सुिक्षा (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श,
२०७८”, ×तेिाब तथा अन्य घातक िासायतनक पदाथग (तनयमन) अध्यादे श, २०७८”,
×नेपाल नागरिकता (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८”, “कोतभड–१९ सङकि
व्यिस्थापन

अध्यादे श, २०७८”, ×औषधी

(तेस्रो

सं शोधन)

अध्यादे श, २०७८”,

×स्िास््यकमी तथा स्िास््य सं स्थाको सुिक्षासम्बन्धी (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श,
२०७८”, ×िे ल्िे अध्यादे श, २०७८” ि “शपथसम्बन्धी अध्यादे श, २०७८” एिं सातौँ

अतधिेशनमा दताग भएको ×बेपिा पारिएका व्यजक्तको छानतबन, सत्य तनरूपण तथा
1

मेलतमलाप आयोग (तेस्रो सं शोधन) अध्यादे श, २०७७” सदनमा प्रस्तुत मात्र भए भने

सातौँ अतधिेशनमा नै दताग भएको ×सं िैधातनक परिषद् (काम, कतगव्य, अतधकाि ि
कायगवितध)सम्बन्धी (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७७” तमतत २०७८ साउन ३ गतेको
प्रतततनतध सभाको बैठकमा नेपाल सिकािबाि वफताग भएको िानकािी गिाइएको तथयो।

•

प्रतततनतध सभाको आठौँ अतधिेशनमा कुनै पतन नयाँ विधेयक दताग भएन भने िाविय
सभामा उत्पजि भई पारित भएि आएका ७ ििा विधेयकहरूसम्बन्धी उक्त सभाको

सन्दे शको िानकािी सभामा गिाइएको तथयो। त्यसैगिी यस अतधिेशनमा सभाका

अजघल्ला अतधिेशनहरूबाि वितभन्न चिणमा िहे का िम्मा ३७ ििा विधेयकहरू प्राप्त
भएका तथए। िसमध्ये ×कािागाि विधेयक, २०७६” का सम्बन्धमा सम्बजन्धत सतमततबाि
सभामा प्रततिेदन पेश भएको तथयो।

•

तमतत २०७८ साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेिबहादुि
दे उिाले नेपालको सं विधानको धािा ७६ को उपधािा (६) बमोजिम आफूमातथ प्रतततनतध

सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पानग विश्वासको मतको लातग िाख्नुभएको प्रस्तािलाई मत
विभािन गिी तनणगयाथग प्रस्तुत गदाग प्रस्तािको पक्षमा िम्मा १६५ मत पिे काले
बहुमतबाि विश्वासको मत प्राप्त गनुभ
ग एको तथयो।

•

प्रतततनतध सभाको वितभन्न तमततमा बसेको बैठकमा िम्मा १८१ िना मानतनय सदस्यहरूले
शून्य समयमा ि िम्मा ५८ िना मानतनय सदस्यहरूले विशेष समयमा समसामवयक
विषयहरूमा आआफ्नो भना िाख्नुभएको तथयो।

•

आठौँ अतधिेशनमा ×महालेिापिीक्षकको सन्ताउन्नौँ िावषगक प्रततिेदन, २०७७”, ×तनिागचन
आयोगको िावषगक प्रततिेदन २०७६/०७७”, नेपालको सं विधानको धािा ५३ एिं सुशासन

(व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ×नेपाल सकािको
िावषगक प्रततिेदन आतथगक िषग २०७६/०७७” ि ×मुजस्लम आयोगको िावषगक प्रततिेदन
आतथगक िषग २०७६/०७७” पेश गने कायग सम्पन्न भयो।

•

आठौँ अतधिेशनमा सं विधान सभा सदस्यहरू मोहम्मदी तसदिकी, जशिबहादुि िड्का, िबनी
चौधिी, पशुपतत चौलागाई ि तप्तबहादुि विष्ट एिं पूिस
ग दस्यहरू मोततप्रसाद पहाडी, विदुि

पौडेल, योगनािायण यादि, ित्नप्रसाद शमाग, हरिभक्त अतधकािी, कृ्णतसं ह परियाि, तब्णु
बहादुि तामाङ (तबएल िाइिा) ि अकबिबहादुि तसं हको तनधन भएकोमा शोक प्रस्तािहरू
पारित भएका तथए।
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•

सो अितधमा सदनको तमतत २०७८ साउन १९ गतेको बैठकमा माननीय गृह मन्त्री श्री
बालकृ्ण िांणले महाकाली नदी तने क्रममा तुइनबाि िसेि बेपिा भएका ियतसं ह

धामीको िोिी कायगको सम्बन्धमा, धनुषा जिल्लामा पल्िु िविदासको वहिासतमा मृत्यु
भएको सम्बन्धमा, मनसुनिन्य घिनाको क्षतत विििण तथा तसन्धुपाल्चोक ि मनाङ
जिल्लामा बाढी पवहिोले पुर्याएको क्षततका सम्बन्धमा, तमतत २०७८ साउन २६ गतेको
बैठकमा माननीय अथग मन्त्री श्री िनादगन शमागले दे शको ितगमान आतथगक अिस्थाको

सम्बन्धमा ि तमतत २०७८ साउन २८ गतेको बैठकमा माननीय स्िास््य तथा
िनसङख्या िाज्यमन्त्री श्री उमेश श्रे ष्ठले कोतभड-१९ को िोकथाम ि िोप व्यिस्थापनमा
सिकािद्वािा भैिहे को प्रयासका सम्बन्धमा सािगितनक महत्त्िको िक्तव्य ददनुभयो।
निौँ अतधिेशन

•

सं घीय सं सद प्रतततनतध सभाको निौँ अतधिेशनको पवहलो बैठक २०७८ साल भदौ २३
गते बुधबाि प्रािम्भ भई असोि मसान्तसम्म चालु िहे को अिस्था छ।

•

सभाको तमतत २०७८ भदौ २३ गतेको बैठकमा ×िािनीततक दलसम्बन्धी अध्यादे श,
२०७८” पेश भएको तथयो भने २०७८ भदौ २५ गतेको बैठकमा ×आतथगक अध्यादे श,
२०७८”, ×िाि ऋण उठाउने अध्यादे श, २०७८” ि ×वितनयोिन अध्यादे श, २०७८”
बहुमतबाि स्िीकृत भएका तथए।

•

त्यसैगिी सभामा िािनीततक दलसम्बन्धी (दोस्रो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८ िािे ि

गिे कोसम्बन्धी, मजन्त्रपरिषद् गठन, हे िफेि ि विस्तािसम्बन्धी िािपतत कायागलयको
पत्रहरूको िानकािी गिाइयो।

•

प्रतततनतध सभाको चालु अतधिेशनमा दताग भएका ×आतथगक विधेयक, २०७८”, ×िाि ऋण

उठाउने विधेयक, २०७८” ि ×वितनयोिन विधेयक, २०७८” सं घीय सं सदको दुबै सभाबाि
प्रमुि प्रततपक्षको अििोधकै तबचमा पारित भई सम्माननीय िािपततबाि प्रमाणीकिण

समेत भयो। त्यसैगिी यस अतधिेशनमा सभाका अजघल्ला अतधिेशनहरूबाि वितभन्न
चिणमा िहे का िम्मा ४२ ििा विधेयकहरू प्राप्त भएका तथए िसउपि सभाको यस
अतधिेशनमा कुनै पतन प्रवक्रया अगातड बढे न।

•

निौँ अतधिेशनमा ×महालेिापिीक्षकको अन्ठाउन्नौँ िावषगक प्रततिेदन, २०७८” ि ×िाविय
दतलत आयोगको िावषगक प्रगतत प्रततिेदन, २०७६/७७” ि ×मधेशी आयोगको तेस्रो
िावषगक प्रततिेदन, (आ.ि. २०७७/७८)” पेश गने कायग सम्पन्न भयो।
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•

निौँ अतधिेशनमा प्रतततनतध सभाको तमतत २०७८ असोि २२ गतेको बैठकमा यसै
सभामा उत्पजि भएको ×सं घीय तनिामती सेिा विधेयक, २०७५” वफताग तलने प्रस्ताि
पारित भयो भने सोही ददन िाविय सभामा उत्पजि भई प्रतततनतध सभामा विचािाधीन िहे को
×िे ल्िे विधेयक, २०७६” वफताग तलन िाविय सभाको सहमतत तलन तसफारिस प्राप्त गने

प्रस्ताि पारित भई िाविय सभाको तमतत २०७८ असोि २५ गतेको बैठकबाि सहमतत

प्राप्त भएकोले प्रतततनतध सभाको असोि २५ गतेको बैठकबाि उक्त विधेयक वफताग तलने
प्रस्ताि पारित भयो।

•

निौँ अतधिेशनको यस अितधमा सं विधान सभा सदस्यहरू महे न्द्र शेिचन, िुठबहादुि
िडगी (िे.िी. िु हिु े ) ि मानबहादुि महतो ि पूििग ाविय सभा सदस्य रूक्म शमशेि
ि.ब.िा.को तनधन भएकोमा शोक प्रस्तािहरू पारित भएका छन्।
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िाविय सभा
यस अितधमा िाविय सभाका निौँ ि दशौँ अतधिेशन सञ्चालन भएका तथए, िससम्बन्धी

विििण क्रमशः प्रस्तुत गरिएको छःनिौँ अतधिेशन

िाविय सभाको निौँ अतधिेशनको पवहलो बैठक तमतत २०७८ साल साउन ३ गते आइतिाि

अपिाह्न ४:०० बिे प्रािम्भ भई २०७८ साल साउन ३२ गते सोमिािसम्म िम्मा ३० ददन चालु
िह्यो। यस अितधमा बैठक बसेका १२ ददनहरूमा १२ ििा बैठक बसी िम्मा २१ घण्िा ४८
तमनेि समय सभाको काममा व्यतीत भएको तथयो।

निौँ अतधिेशनमा दे हायबमोजिमका विधेयकहरू पारित गिी प्रतततनतध सभामा सन्दे शसवहत

पठाइएको तथयोः1.

नेपाल हिाई सेिा प्रातधकिण विधेयक, 207८

2.

नेपाल नागरिक उड्डयन प्रातधकिण विधेयक, 207८

3.

योगमाया आयुिेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७८

4.

त्याङ्क विधेयक, २०७८

5.

स्िाण्डडग नाप ि तौल (पाँचौं सं शोधन) विधेयक, २०७८

6.

िे ल्िे विधेयक, २०७८

7.

प्रत्ययन विधेयक, २०७८

निौँ अतधिेशनमा विद्युत विधेयक, २०७७ ि प्रतततनतध सभाबाि सन्दे शसवहत प्राप्त लोक

सेिा आयोग विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा दफािाि छलफलको लातग विधायन व्यिस्थापन

सतमततमा पठाइएका तथए। साथै िाद्य स्िच्छता तथा गुणस्ति विधेयक, २०७७, अतभलेि सं िक्षण

(पवहलो सं शोधन) विधेयक, २०७७, सुिक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ ि सािगितनक सेिा
प्रसािण विधेयक, २०७७ मातथ सभामा सैद्धाजन्तक छलफल भएको तथयो।

त्यसैगिी निौँ अतधिेशनमा माननीय गृह मन्त्री बालकृ्ण िाणले तुइनबाि महाकाली नदी

ुग ाका ियतसं ह धामीको िोिी कायगसम्बन्धी विषय, धनुषाका पल्िु
तने क्रममा बेपिा भएका दाचल

िविदासको वहिासतमा मृत्यु भएको विषय, मनसुनिन्य घिनाको क्षतत विििणसम्बन्धी विषय, दे शको
शाजन्त सुिक्षालगायत अन्य समसामवयक विषयमा ि माननीय अथग मन्त्री िनादगन शमागले दे शको
ितगमान आतथगक अिस्थाको बािे मा सभामा िानकािी गिाउनुभएको तथयो।
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तथएः-

निौँ अतधिेशन अितधमा दे हायबमोजिमका िावषगक प्रततिेदनहरू सभा समक्ष पेश गरिएका
(क)

न्याय परिषद् ि न्याय सेिा आयोगको िावषगक प्रततिेदन, २०७६/०७७

(ि)

िाविय मानि अतधकाि आयोगको िावषगक प्रततिेदन, २०७६/०७७

(ग)

अजख्तयाि दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तीसौँ िावषगक प्रततिेदन, २०७६/०७७

(घ)

तनिागचन आयोग, नेपालको िावषगक प्रततिेदन, २०७६/०७७

(ङ)

नेपाल सिकािको आतथगक िषग २०७६/०७७ को िावषगक प्रततिेदन

निौँ अतधिेशन अितधमा िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततले सतमततको आ.ि.

२०७७/०७८ को िावषगक प्रततिेदन सभासमक्ष पेश गिे को तथयो।

त्यसैगिी निौँ अतधिेशनमा पूिप्र
ग तततनतध सभा सदस्यद्वय अकबिबहादुि तसं ह ि वि्णु बहादुि

तामाङको तनधन भएकोमा शोक प्रस्तािहरू पारित गरिएका तथए।

निौँ अतधिेशनको यस अितधमा िाविय सभाको कायगव्यिस्था पिामशग सतमततका ३ ििा

बैठकहरू सम्पन्न भएका तथए।
दशौँ अतधिेशन

िाविय सभाको दशौँ अतधिेशनको पवहलो बैठक तमतत २०७८ साल भदौ २३ गते बुधिाि

अपिाहन ४:०० बिे प्रािम्भ भई चालु िहे को यस अतधिेशनको हालसम्म बैठक बसेका १०
ददनहरूमा 1३ ििा बैठक बसी ३ घण्िा 37 तमनेि समय सभाको काममा व्यतीत भयो।

दशौँ अतधिेशन अितधमा अििोधकै बीच दे हायबमोजिमका विधेयकहरू पारित गिी प्रतततनतध

सभामा सन्दे शसवहत पठाइएको तथयोः1.

लोक सेिा आयोग विधेयक, 207८

2.

वितनयोिन विधेयक, २०७८

3.

आतथगक विधेयक, २०७८

4.

िाि ऋण उठाउने विधेयक, २०७८

दशौँ अतधिेशनमा िािनीततक दलसम्बन्धी (दोस्रो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८ सभासमक्ष

पेश गरियो।

त्यसैगिी यसै अितधमा महालेिापिीक्षकको अन्ठाउन्नौं िावषगक प्रततिेदन, २०७८ सभा

समक्ष पेश गरियो।
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दशौँ अतधिेशनको यस अितधसम्म िाद्य स्िच्छता तथा गुणस्ति विधेयक, २०७७,

अतभलेि सं िक्षण (पवहलो सं शोधन) विधेयक, २०७७, सुिक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ ि
सािगितनक सेिा प्रसािण विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा दफािाि छलफलको लातग विधायन
व्यिस्थापन सतमततमा पठाइएका छन्।

दशौँ अतधिेशनको यसै अितधमा सं विधान सभा सदस्यत्रय िुठबहादुि िडगी (िे.बी. िुहिु े ),

महे न्द्र शेिचन ि मानबहादुि महतो ि िाविय सभाका पूि ग सदस्य रूक्म शम्शेि ि.ब.िा. को तनधन
भएकोमा सभाबाि शोक प्रस्तािहरू पारित गरियो।
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सं सदीय सतमततका काम कािबाही
सं घीय सं सदका दुबै सभाअन्तगगत िहे का १६ ििा सतमततहरूमध्ये प्रकाशन सतमततमा प्राप्त

भएका तपतसल

बमोजिमका

सतमततका तमतत 2078

गततवितधहरूलाई यहाँ समािेश गरिएको छ।

िैशािदे जि

असोि

मसान्तसम्मका

प्रतततनतध सभा अन्तगगतका सतमततका गततवितध
दे हायबमोजिमका प्रतततनतध सभामा १0 ििा विषयगत सतमततहरू िहे का छन्:
1. अथग सतमतत
2. अन्तिागविय सम्बन्ध सतमतत
3. उद्योग तथा िाजणज्य ि श्रम तथा उपभोक्ता वहत सतमतत
4. कानून, न्याय तथा मानि अतधकाि सतमतत

5. कृवष, सहकािी तथा प्राकृततक स्रोत सतमतत
6. मवहला तथा सामाजिक सतमतत
7. िाज्य व्यिस्था तथा सुशासन सतमतत
8. विकास तथा प्रवितध सतमतत
9. जशक्षा तथा स्िास््य सतमतत
10. सािगितनक लेिा सतमतत

ती सतमततहरूमध्ये 8 ििा सतमततहरूका काम कािबाही, तनणगय तथा तनदे शनहरू क्रमश:

प्रस्तुत गरिएको छ।

१. अथग सतमतत
अथग सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म गिे का तनणगय/तनदे शनहरूको

विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

गत आतथगक िषगको मौदद्रक नीततको कायागन्ियन अिस्था ि चालु आतथगक िषगको मौदद्रक
नीततको तयािी सम्बन्धमा नेपाल िाि बैङकका गभनगि ि अतधकािीहरूसँगको छलफलमा
नेपाल िाि बैङकका गभनगिले विश्व अथगतन्त्रको अिस्था, नेपालको समग्र आतथगक तथा
वििीय

जस्थतत

(आतथगक

अिस्था)लगायतका

िृवद्ध, मुद्रा

विषयमा

जस्फतत, िाह्य

सतमततलाई

िानकािी

क्षेत्र

जस्थतत, वििीय

गिाउनुभयो।

यसैगिी

पहुँचको
आ.ि.

२०७७/७८ को मौदद्रक नीततमा भएका मुख्य व्यिस्था ि उपलव्धी, च ुनौती ि आगामी
प्रथातमकताका सम्बन्धमासमेत छलफल भएको तथयो। नेपाल िाि बैङक ि सतमततको
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बीचमा भएको छलफलका आधािमा चालु आ.ि. को मौदद्रक नीततमा दे हायबमोजिमका
सुझािहरू समेट्न नेपाल िाि बैङकलाई तनदे शन ददएको तथयो:
➢

कोतभड महामािीको प्रततकुल प्रभािले गदाग जशतथल भएको अथगतन्त्रलाई चलायमान

बनाई अथगतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रिधगन गनग ि तीव्र आतथगक िृवद्धको

लक्ष्य हातसल गनग िाहत, सहुतलयत ि आतथगक पुनरूत्थान कायगक्रम कायागन्ियन
गनग मौदद्रक नीततका प्रथातमकता तनधागिण गने।
➢

घिे ल,ु साना, मझौला तथा ठु ला उद्योग, पयगिन, तनिी शैजक्षक सं स्था, यातायात,
चलजचत्र उद्योग तथा सञ्चाि गृहमा कायगित श्रतमक तथा कमगचािीको पारिश्रतमक
भुक्तानी तथा व्यिसाय सञ्चालनका लातग स्थापना गरिएको व्यिसावयक तनिन्तिता
कोषमा तोवकएको िकम समयमै िम्मा गिी प्रभािकािी रूपमा कायागन्ियनमा
ल्याउने।

➢

कोतभड-१९ प्रभावित व्यिसायीका लातग नेपाल नेपाल िाि बैङकबाि ५ प्रततशत
व्यािदिमा प्रदान गरिदै आएको सुविधालाई यसले धेिै असि पािे का व्यिसायको
क्षेत्र ि िकमको सीमा विस्ताि गिी प्रभािकािी रूपमा कायागन्ियनमा ल्याउने।

➢

लघु, साना तथा मझौला उद्योग ि व्यिसावयक कृवष, युिा उद्यम तथा िैदेजशक
िोिगािीबाि फवकगएका व्याजक्तहरूका लातग प्रदान गरिने सहुतलयतपुणग किागको
क्षेत्र ि सीमा विस्ताि गिी प्रभािकािी रूपमा कायागन्ियनमा ल्याउने।

➢

युिा उद्यमीलाई स्िािग अप व्यिसायमा सं लग्न हुन उत्प्रेरित गने उिेश्यले
ँ ी किाग
परियोिना तधतो िािी एक प्रततशत व्याि दिमा रू २५ लािसम्म पुि
उपलब्ध गिाउने कायगक्रमलाई प्रभािकािी रूपमा कायागन्ियन गने।

➢

युिालाई आफूले प्राप्त गिे को शैजक्षक प्रमाणपत्र तधतो िािी अतधकतम पाँच

प्रततशत व्याि दिमा रू २५ लािसम्म सहुतलयतपूणग किाग उपलब्ध गिाउने
व्यिस्थालाई प्रभािकािी रूपमा कायागन्ियन गने गिी व्यिस्था गने।
➢

वििीय प्रणालीमा िहे को श्रोत साधनलाई आतथगक िृवद्ध, स्िदे शी उद्यमशीलता
प्रिधगन, तनयागत प्रिधगन, आयात प्रततस्थापन ि िोिगािी तसिगना हुने उत्पादन मूलक
क्षेत्रमा परिचालन गनग मौदद्रक नीततको प्रथातमकता केजन्द्रत गने साथै वििीय
स्थावयत्ि कायम गनेतफगसमेत सचेत िहने गिी नीततगत प्रिन्ध गने।

➢

ँ ीबिािको विकास ि स्थावयत्िमा प्रततकूल प्रभाि नपने गिी
मौदद्रक नीततबाि पुि
नीततगत प्रिन्ध गने।
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➢

गत आतथगक िषगमा शोधनान्ति जस्थतत घािामा िहे को दे जिएकोले अनािश्यक ि
विलातसताका िस्तुहरूको आयातलाई तनरूत्सावहत गिी विदे शी मुद्राको अपव्यय
िोक्ने नीततगत प्रिन्ध गने।

➢

बैङक तथा वििीय सं स्थाहरूको आिश्यकता, क्षमता ि प्रततस्पधागको अिस्था
विश्लेषण गिी मिगि तथा एजक्िजिसन गने नीततगत प्रिन्ध गने।

➢

बैङक तथा वििीय सं स्थाहरूले प्रदान गने विविध सेिाहरूको शुल्क असल अभ्यास

ु हरूमा िस्तै थप पािदशी बनाउन आिश्यक व्यिस्था
अिलम्बन गिे का मुलक

तमलाउने। सेिा शुल्क मूलत: प्रततस्पधागत्मक िाताििणमा तनधागिण गने नीतत तलने
ति तोवकएको िकमभन्दा कम िकमको कािोबाि गने साना ग्राहकको प्रोत्साहन
नघट्ने

गिी

Spread दि ि

बैङक

आिश्यकताअनुसाि पुनिािलोकन गने।
➢

सेिा शुल्कलाई किागमैत्री बनाउन

कोतभड-१९ ले अथगतन्त्रका वितभन्न क्षेत्रका उद्योग व्यिसायमा पािे को प्रभाि
विश्लेषण गिी ती उद्योग व्यिसायमा प्रिाह भएको किागको प्रभािको आधािमा
ँ ीकिण ि पुनितातलकीकिण गने।
चालु आ.ि. मासमेत पुनसंिचना, व्याि पुि

➢

मौदद्रक नीततले िृहत आतथगक स्थावयत्ि कायम गने, अथगतन्त्रको तीव्र िृवद्धसमेत

गदै ददगो विकासमा िोड ददने, वििीय सेिाको पहुँच अतभिृवद्ध, वििीय क्षेत्रको
स्थावयत्ि, सुिजक्षत, स्िस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समवष्टगत

आतथगक नीतत ि विि नीततका लक्ष्य उिेश्य पूिा गने ददशातफग प्राथतमकता केजन्द्रत
गने।
➢

बैङक तथा वििीय सं स्थाबाि प्रदान हुने सहुतलयतपूणग किाग कायगक्रम अन्तिगत

िाजणज्य बैङकले प्रतत शािा कम्तीमा १० ि विकास बैङकले प्रतत शािा कजम्तमा
५ िनाको दिले सहुतलयतपूणग किाग उपलब्ध गिाई िोिगािी तसिगना गने विजशष्ट
कायगयोिना बनाई यथाशीघ्र लागू गने।
➢

विगतदे जि नै अतनिायग रूपमा बैङकहरूले लगानी गनुप
ग ने भनी छु ट्याइएका क्षेत्र
ि बिेिले गिे का नयाँ व्यिस्थाअनुरूपका क्षेत्रमासमेत अतनिायग रूपमा लगानी
हुने व्यिस्था गने।

➢

धेिै सङख्याका साना व्यिसायीहरूले पाउन सक्ने गिी पुनिकिाग प्रिाहसम्बन्धी
कायगवितध बनाई लागू गने।
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➢

ितगमान परिजस्थततमा अथगतन्त्रका हिे क क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका िचग
किौती गिी सं घ सं स्थाहरूलाई तमतव्ययी ि नततिामुिी बनाउनुपने आिश्यकता

दे जिएकोले बैङक तथा वििीय सं स्थाहरूलेसमेत अनुजचत िचग किौती गिी कोषको

लागत कम गदै सुलभ ि सहुतलयतपूणग किाग साथै बैङक तथा वििीय सं स्थाहरूको
प्रततफलमा सन्तुलन ल्याउने गिी मौदद्रक नीतत ल्याउने।

•

वितभन्न तमततमा अथग मन्त्रालय, तधतोपत्र बोडग ि नेपाल स्िक एक्स्चेञ्िसँग भएका
ँ ीबिािका वितभन्न आयाममा अध्ययन गिी तयाि गिे को
छलफलको क्रममा सतमततले पुि
प्रततिेदन कायागन्ियनको अिस्थाको बािे मा तधतोपत्र बोडग ि नेप्सेका पदातधकािीबाि

िानकािी गिाइएको तथयो। त्यसैगिी तधतोपत्र बोडग ि नेप्सेका पदातधकािीले सिोिम

तसमेन्िको सेयि िरिद गिे को सम्बन्धमासमेत छलफल गिी दे हायको तनणगय भएको तथयो।
➢

ँ ी बिािको ददगो विकास ि स्थावयत्ि कायम गदै यस क्षेत्रमा स्िच्छता,
पुि

पािदशीता, नैततकता, सदाचाि साथै जिम्मेिािी ि ििाफदे वहता प्रिद्धगन गनग
नीततगत, कानूनी, सं िचनात्मक, व्यिस्थापकीय, प्रवितधगत ि कायगशैतलगत पक्षमा
गनुप
ग ने सुधािको िाका तयाि गिी सतमततलाई िानकािी गिाउन अथग मन्त्रालयलाई
तनदे शन ददने।
➢

नेपाल तधतोपत्र बोडग ि नेप्सेका पदातधकािीहरूले पदीय मयागदा अनुकूल नहुने गिी
अनुजचत लाभ तलन गिे को भतनएको सेयि कािोबािको सम्बन्धमा अथग मन्त्रालयबाि
अध्ययन/छानतबन भइिहे को िानकािी माननीय मन्त्रीज्यू ि अथग सजचिबाि प्राप्त
भएकोले उक्त छानतबन यथाशीघ्र सम्पन्न गिी कानूनबमोजिम आिश्यक कािबाही

अगातड बढाउन ि सोको िानकािी सतमततलाई गिाउन अथग मन्त्रालयलाई तनदे शन
ददने।

•

काठमाण्डौँ स्कुल अफ लले "स्थानीय कि ि शुल्क सम्बन्धमा किदाताको धािणा: प्रदे श

1 को अध्ययन" विषयमा गिे को अध्ययनको आधािमा तयाि पािे को प्रततिेदनका सम्बन्धमा

काठमाण्डौँ स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक तथा उपप्रध्यापकको उपजस्थततमा प्रस्तुतीकिण
भएको तथयो।

•

पतछल्लो पाँच िषगको बिेिका िािस्ि ि िचग नीतत, कायगक्रम ि प्रिृजिको तुलनात्मक
विश्लेषण सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल भएको तथयो।
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२. अन्तिागविय सम्बन्ध सतमतत
अन्तिागविय सम्बन्ध सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म गिे का

तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

२०७८/०४/१० गते बसेको सतमततको बैठकमा सतमततबाि गत आ.ि. मा सिकािका
वितभन्न तनकायहरूलाई ददइएका तनदे शनहरूको समीक्षा एिं विविध विषयका सम्बन्धमा
छलफल भयो। यसपश्चात् सतमततले बैठकका तनणगय ि वितभन्न प्रततिेदनहरूमाफगत नेपाल
सिकािका

वितभन्न

तनकायहरूलाई

ददइएका

अद्याितधक विििण माग गने तनणगय भयो।

•

तनदे शनहरू

कायागन्ियनको

अिस्थाको

२०७८/०४/१७ गते बसेको सतमततको बैठकमा सतमततको आगामी कायगयोिना एिं

विविध सम्बन्धमा छलफल भयो। छलफलमा सतमततले आगामी ददनमा गनुप
ग ने िा गनग
सक्ने वितभन्न विषय िा क्षेत्रका कायगहरूका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले आआफ्ना

धािणा िाख्नुभयो ि आ. ि. २०७८/०७९ को प्रस्तावित िावषगक कायगयोिनामातथ गहन
छलफल गिी सो कायगयोिनालाई अद्याितधक गरियो।

छलफलमा माननीय सदस्यहरूले सतमततअन्तगगत अन्तिागज्िय/विषयगत क्षेत्र हे न ग

गदठत वितभन्न डेस्क/समूहहरूको कायग जिम्मेिािी अस्प्ि भएको ि प्रतततनतध सभा

तनयमािली, २०७५ मा यस्ता डेस्क/समूहहरूको गठनसम्बन्धी व्यिस्था स्प्ि उल्लेि
नभएका कािणले प्रभािकािी कायगसम्पादन गनग कदठनाइ भइिहे को भन्ने विषयमा धािणा
िाख्नुभयो। साथै आगामी ददनमा विषयगत आिश्यकताका आधािमा तनयमािली बमोजिम

सतमततअन्तगगत उपसतमततहरू बनाई कायगसम्पादन गनग नै उपयुक्त हुने सुझािसमेत प्रस्तुत
गनुभ
ग यो।

यसै सन्दभगमा ितगमान अिस्थामा सतमततको कायगक्षत्र
े अन्तगगत पने नागरिक

ु को एक मात्र िाज्िय ध्ििािाहक
उड्डयनको क्षेत्रमा वितभन्न समस्याहरू दे जिएका, मुलक

नेपाल िायुसेिा तनगम धिासयी अिस्थामा पुगेको, अन्तिागज्िय उड्डयनको क्षेत्रमा नेपालको

छवि िाम्रो बन्न नसकेको िस्ता समस्याहरू विद्यमान िहे काले यस्तो महत्त्िपूणग विषयमा

उपसतमतत बनाई अध्ययन गनुप
ग ने धािणा िाख्नुभयो। यसपश्चात् सतमततको बैठकले यसअजघ
तमतत २०७६/११/३० एिं तमतत २०७७/१२/१२ का सतमतत बैठकका तनणगयबमोजिम

गठन एिं कायग जिम्मेिािी ददइएका अन्तिागज्िय विषयगत क्षेत्र हे ने सबै डेस्क/समूहहरू
िािे ि गिी हाल नागरिक उड्डयनका सम्बन्धमा दे जिएका समस्या ि समाधानका सम्बन्धमा

अध्ययन गिी छ (६) मवहनातभत्र सतमततमा प्रततिेदन पेश गनगका लातग माननीय ददव्यमजण
12

िािभण्डािीको सं योिकत्िमा माननीय तनिगला िाउत, माननीय पु्पा कुमािी कणग कायस्त,

माननीय प्रेम प्रसाद तुलाचन, माननीय मोहन बातनयाँ, माननीय तललादे िी तसिौला ि
माननीय सुदन वकिाती सदस्य िहे को सात सदस्यीय नागरिक उड्डयनसम्बन्धी समस्या ि
समाधान उपसतमतत गठन गने तनणगय भयो।

ुग ा जिल्लाको व्यास
यसैगिी बैठकमा तमतत २०७८/०४/१५ गते शुक्रबाि दाचल

गाँउपातलका-२, मालघािबाि भाितको बािो हुँदै जिल्ला सदिमुकाम िलं गा िाने

तसलतसलामा ३३ िषीय ियतसं ह धामी तुइनबाि महाकाली नदी पाि गने क्रममा तुइन
काविएि िा नदीमा तुइन िसेि बेपिा भएको भनी आएको िबिका सम्बन्धमा छलफल

भयो। यस सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गिी सत्य त्य पिा लगाई घिनामा सं लग्न

दोषीलाई कडा कािबाही गनग ि कूिनीततक माध्यममाफगत समस्या समाधान गनग नेपाल
सिकािलाई तनदे शन ददने तनणगय भयो।

•

२०७८/०४/२१ गते बसेको सतमततको बैठकमा भूतपूि ग गोिाग सैतनकका समस्या एिं

विविध विषयका सम्बन्धमा छलफल भयो। बैठकमा भू. पू. गोिाग सैतनकका प्रतततनतधहरू

(गोिाग सत्याग्रह सतमतत, गोििा भू. पू. सैतनक सं घ - गेसो) ले आफ्ना समस्याका
सम्बन्धमा धािणा िाख्नुभएको तथयो।

•

२०७८/०४/२५ गते बसेको सतमततको बैठकमा भू. पू. गोिाग सैतनकका समस्या एिं

विविध विषयका सम्बन्धमा छलफल भयो। सो क्रममा सतमततका माननीय सदस्यहरूले
आफ्ना वितभन्न िाय, सुझाि एिं धािणाहरू व्यक्त गनुभ
ग यो।

यसअजघ यस सतमततले भू. पू. गोिाग सैतनकका समस्या सम्बन्धमा सं घषगित

सं गठनहरूका

मागहरू सम्बोधन

गने

सन्दभगमा

सतमततमा विस्तृत

छलफल गिी

कायगदलसमेत गठन गिे ि अध्ययन गरिसकेपतछ तमतत २०७५/१२/०१ गते बसेको
सतमततको बैठकले नेपाल सिकाि ि पििा्ि मन्त्रालयलाई "भूतपूि ग गोिाग सैतनकका

समस्या सम्बोधनसम्बन्धी प्रतततनतध सभा, अन्तिागज्िय सम्बन्ध सतमततको प्रततिेदन,
ँ ा नं.
२०७५" माफगत वितभन्न सुझाि एिं तनदे शनहरू ददएकोमा उक्त प्रततिेदनको बुद

६.५.२ मा नेपाल सिकािकोतफगबाि तिविश सिकािसँग िाताग गनग पििा्ि मन्त्रीको
नेतत्ृ िमा प्रतततनतध सभा, अन्तिागविय सम्बन्ध सतमततका माननीय सदस्यहरू, भूतपूि ग गोिागका
प्रतततनतधहरू एिं सम्बजन्धत विषयका विज्ञहरूसमेत िहने गिी एक उच्चस्तिीय सतमतत
गठन गने भन्ने तनदे शन िहे को छ।

हाल आफ्नो ज्यानको बािी थापेि भू. पू. गोिागहरूका मागहरू पूिा गिाउनका

ु
लातग गोिाग सत्याग्रह सं यक्त
सं घषग सतमततको आह्वानमा व्हानमा १७ ददने रिले अनसन
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बतससकेपतछ २०७८/०४/२४ शतनबािका ददनदे जि सुरू गिे को आमिण अनसनको

ँ ा नं. ६.५.२ को
गाम्भीयगतालाई ध्यानमा िािी सतमततको उपिोक्त प्रततिेदनमा िहे को बुद

तनदे शनात्मक तसफारिसअनुरूप उच्चस्तरिय िाताग सतमतत गठन गिी बेलायत सिकािसँग
अविलम्ब िाताग थाल्न यो सतमतत सुझािसवहत तनदे शन गदगछ।

•

२०७८/०४/३१ गते बसेको सतमततको बैठकमा पििाि मन्त्रालयका सजचि श्री भितिाि
पौड्यालसँग अफगातनस्तानमा िहे का नेपालीहरूको अिस्थाका सम्बन्धमा छलफल भयो।
यसैगिी विविध विषयअन्तगगत भू. पू. गोिाग सैतनकका समस्या एिं सो समस्या समाधानका

सम्बन्धमा सतमततले विगतमा उच्च स्तिीय िाताग िोली गठन गनग सिकािलाई ददएको

ुग ा जिल्लामा ियतसं ह धामी तुइनबाि महाकाली नदीमा िसेि बेपिा भएको
तनदे शन, दाचल
घिनालगायतका विषयका सम्बन्धमासमेत छलफल भयो। सो क्रममा सतमततका माननीय

सदस्यहरूले आफ्ना वितभन्न िाय, सुझाि एिं धािणाहरू व्यक्त गनुभ
ग यो। त्यसपश्चात्
नेपाल सिकाि ि पििा्ि मन्त्रालयलाई दे हायबमोजिमको तनदे शन ददने तनणगय भयो:१.

अफगातनस्तानमा तातलिान विद्रोहीले िािधानी काबुलसमेतलाई तनयन्त्रणमा तलने

जस्थतत दे जिएकाले त्यहाँ िहे का सम्पूणग नेपाली नागरिकहरूलाई सुिजक्षत रूपमा

हिाई तथा अन्य माध्यमबाि उद्धाि गनगको लातग तत्काल कूिनीततकलगायतका
सबै उपायको अिलम्बन गनग नेपाल सिकािलाई तनदे शन ददने।
२.

विदे शजस्थत नेपाली नागरिकहरूको हकवहत ि सुिक्षाको लातग पििा्ि मन्त्रालय

तथा विदे शजस्थत कूिनीततक तनयोगहरूले काम गनुप
ग ने हुँदा िैदेजशक िोिगािीमा
िाने नेपालीहरूको विििण श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयले

पििा्ि मन्त्रालयलाई अतनिायग रूपमा तनयतमत पठाउने व्यिस्था गनग नेपाल
सिकािलाई तनदे शन ददने।

•

२०७८/०५/१३ गते बसेको सतमततको बैठकमा पििाि मन्त्रालयका सजचि श्री भितिाि
पौड्यालसँग

पािमाणविक

अस्त्र

तनषेधसम्बन्धी

महासजन्ध

(TREATY ON THE

PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS) एिं विविध विषयका सम्बन्धमा छलफल

भयो। उक्त छलफलका क्रममा पििाि मन्त्रालयका सजचिले उजल्लजित सजन्ध सन् २०२१
दे जि कायागन्ियनमा आइसकेको अिस्थामा नेपालसमेत यस सजन्धको पक्ष िा्ि बन्दा नै

नेपालको ख्यातत कायम िवहिहनेलगायतका धािणा िाख्नुभयो। साथै िा्ि तनमागण मञ्च,

नेपाल (Forum for Nation Building Nepal) का अध्यक्ष श्री तनमगल कुमाि उप्रेतीले यस
सजन्धको अनुमोदन आिश्यकताका सम्बन्धमा प्रस्तुततकिण ददं दै सो क्रममा यस सजन्ध के

ु हरू यो सजन्धमा सामेल भएनन् भने
हो ? यदद पिमाणु हततयाि भएका कुनै पतन मुलक
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यसले के फिक पाछग? पिमाणु हततयािमा वकन प्रततबन्ध लगाउनुपछग? पिमाणु हततयािमा

विश्िमा के कतत लगानी भइिहे का छन् ? विश्िभि के कतत ि के कस्ता पिमाणु हततयाि
छन्? पिमाणु हततयािको उन्मुलनमा International Campaign to Abolish Nuclear

Weapons (ICAN) को भूतमका के छ ? विश्िभि ि नेपालमा यस सजन्धको कायागन्ियनको

प्रगतत अिस्था कस्तो छ? भन्नेलगायतका विषयहरू प्रस्तुत गनुभ
ग यो ि यस सजन्धलाई
नेपालले शीघ्र अनुमोदन गदै वितभन्न दद्वपक्षीय, क्षेत्रीय एिं अन्तिागज्िय बैठक एिं

फोिमहरूमा आिाि उठाउनुपने ि िाताग गनुप
ग नेलगायतका धािणाहरू िाख्नुभयो। यसै

ु का लातग यस
सम्बन्धमा सतमततका माननीय सदस्यहरूले नेपालिस्तो शाजन्तमय मुलक
सजन्ध अतत आिश्यक/वहतदायी िहे काले यस सजन्धलाई स्िीकाि एिं अनुमोदन गनगका
लातग सतमततले सिकािको ध्यानाकषगण गिाउनुपनेलगायतका िाय, सुझाि एिं धािणाहरू
व्यक्त गनुभ
ग यो।

•

२०७८/०५/३०

गते

बसेको

सतमततको

बैठकमा

तनमागणाधीन

अन्तिागज्िय

विमानस्थलहरूको स्थलगत अध्ययन अिलोकन भ्रमण एिं विविध विषयका सम्बन्धमा
छलफल भई दे हायबमोजिमका तनणगयहरू भए:➢

यस सतमततका सदस्यहरू एिं सतमतत सजचिालयका कमगचािीहरू सजम्मतलत िोलीले

भैिहिाजस्थत गौतम बुद्ध अन्तिागज्िय विमानस्थल ि पोििाजस्थत पोििा क्षेत्रीय

अन्तिागज्िय विमानस्थल तथा वितभन्न पयगिकीय क्षेत्रहरूको अनुकूल समयमा
स्थलगत अध्ययन अिलोकन भ्रमण गने।
➢

पािमाणविक

अस्त्र

तनषेधसम्बन्धी

महासजन्ध

(TREATY

ON

THE

PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS) लाई सं घीय सं सदबाि अनुमोदन
गिाउनका लातग पििा्ि मन्त्रालयलाई सुझािसवहत तनदे शन ददने।
➢

अन्तिागज्िय सीमा समस्यासम्बन्धी अद्याितधक विििण पििा्ि मन्त्रालयसँग माग
गने।

•

२०७८/०६/२० गते बसेको सतमततको बैठकमा नितनयुक्त माननीय पििाि मन्त्री डा.

नािायण िड्काज्यूलाई बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरियो। बधाई तथा शुभकामना

ज्ञापन गने क्रममा माननीय सभापतत एिं सदस्यहरूले पििा्ि मातमलासम्बन्धी वितभन्न
विषयहरू िाख्नुका साथै पििा्ि मन्त्रालयलाई सतमतत गठन भएदे जि हालसम्म सतमततका

बैठकहरू एिं प्रततिेदनहरूमाफगत ददइएका वितभन्न सुझाि तथा तनदे शनहरू कायागन्ियनमा

मन्त्रीज्यूको विशेष पहल एिं तदारूकता िहनेछ भन्ने कुिामा सतमतत विश्िस्त ि आशािादी
िहे को धािणा िाख्नुभयो।
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यसपतछ नेपाल सिकािका नितनयुक्त माननीय पििा्ि मन्त्रीज्यूले सतमततका

माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका वितभन्न विषयहरू- एमसीसी, बीआिआई, िािदूतहरूको
ु हरूसँगको कूिनीततक एिं सीमासम्बन्धी समस्या, अन्तिागविय
तनयुजक्त, तछमेकी मुलक
फोिमहरूमा सहभागी हुँदा सतमततका सदस्यहरूलाईसमेत सहभागी गिाउने, पििाि

ु को कुिनीततमा सम्पूणग दलहरू एक हुनपु नेलगायत
नीततलाई सिगसम्मत बनाउने, मुलक
ु िाि सं घको महासभा ि सोमा नेपालकोतफगबाि प्रस्तुत धािणा
हालै सम्पन्न भएको सं यक्त

तथा तनकि भवि्यमा सविगयाको िािधानी बेलग्रेडमा हुन गइिहे को असं लग्न िािहरूको

जशिि सम्मेलन सम्बन्धमा सतमततलाई िानकािी गिाउँ दै आफ्ना भनाइ िाख्नुभएको तथयो।
जशष्टाचाि भेि
१) सतमततका सभापतत माननीय पवित्रा तनिौला (ििे ल) ि नेपालका लातग िमगन
िािदूतािासका कायगिाहक महामवहम िािदूत Dr. Stephan Russek बीच माननीय

सभापततको कायगकक्ष, तसं हदिबािमा तमतत २०७८ भदौ ११ गते जशष्टाचाि भेि
भएको।

२) सतमततका सभापतत माननीय पवित्रा तनिौला (ििे ल) ि नेपालका लातग वफनल्याण्डका
महामवहम िािदूत Mr. Pertti Anttinen बीच माननीय सभापततको कायगकक्ष,
तसं हदिबािमा तमतत २०७८ भदौ ३१ गते जशष्टाचाि भेि भएको।

ु अिब
३) सतमततका सभापतत माननीय पवित्रा तनिौला (ििे ल) ि नेपालका लातग सय
ं क्त
इतमिे टसका महामवहम िािदूत

H.E.Saeed Hamdam Al-Naqbi

बीच माननीय

सभापततको कायगकक्ष, तसं हदिबािमा तमतत २०७८ असोि १४ गते जशष्टाचाि भेि
भएको।
भ्रमण

•

तमतत २०७८ असोि १२ गतेदेजि असोि १३ गतेसम्म सतमततका दे हायबमोजिमका
माननीय सदस्यहरू ि कमगचािीहरूको िोलीले भैिहिाजस्थत गौतमबुद्ध अन्तिागविय
विमानस्थल ि पयगिकीय स्थल लुजम्बनीको स्थलगत अध्ययन अिलोकन भ्रमण गिे को।
भ्रमण िोली
१) मा. ददव्यमजण िािभण्डािी
२) मा. नािदमुतन िाना
३) मा. पु्पा कुमािी कणग कायस्त
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४) मा. मोहन बातनयाँ
ु ा गुरूङ्ग
५) मा. िे नक
६) मा. सिला कुमािी यादि
७) सतमतत सजचि श्री सुिि कुमाि दुिा
८) शा. अ. श्री नािायण बहादुि काकी

3. उद्योग तथा िाजणज्य ि श्रम तथा उपभोक्ता वहत सतमतत
उद्योग तथा िाजणज्य ि श्रम तथा उपभोक्ता वहत सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि

असोि मासान्तसम्म गिे का तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

ु लैिाने ि त्यहाँ पुर्याएि पयगिक तभषालाई कामदाि
तभजिि तभषामा नेपालबाि िाडी मुलक
तभषा िा घिे ल ु कामदाि तभषामा परिितगन गिी िैदेजशक िोिगािीमा लगाउने क्रम बढ्दै

गइिहे कोले तभजिि तभषामा िाने नागरिकको पतछल्लो ६ मवहनाको बैङक कािोबािको

विििण अध्ययन गिी पयगिकको रूपमा विदे श िाने है तसयत भएकालाई मात्र तभजिि तभषा
ददन, यसिी पयगिकको रूपमा घुम्न िाने नागरिकलाई प्रततव्यजक्त अतधकतम ५००
अमेरिकी डलिसम्म मात्र तबदे शी मुद्रा सिही सुतबधा ददन ि त्यसिी तबदे शी मुद्रा सिही

सुतबधा ददँ दा डलि काडग (डलि काडग िा त्यस्तै प्रकृततका अन्य काडग) माफगत उपलब्ध
गिाउन नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय, पििाि मन्त्रालय ि श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक
सुिक्षा मन्त्रालय ि नेपाल िाि बैङकलाई तनदे शन ददने।

•

विदे शजस्थत नेपाली िािदुतािासहरू िास गिी साउदी अिब ि कतािबाि नेपाली
कामदािहरूको मागपत्र प्रमाणीकिण गनग मवहनौँ लाग्ने गिे को गुनासो आएकोले मागपत्र
प्रमाणीकिण तनदे जशकाले तोकेको समयाितधतभत्र मागपत्र प्रमाणीत गनग िा प्रमाणीकिण

हुन नसक्ने मागपत्र अस्िीकृत गनग पििाि मन्त्रालय ि सम्बजन्धत िािदूतािासहरूलाई
तनदे शन ददने।

•

दजक्षण कोरिया, इििायल, मलेजशया, बहिाइन, कुिेत ि कतािमा िहे का नेपाली
कामदािहरूको पतछल्लो अिस्था, त्यहाँ उपलब्ध िोिगािीका अिसि तथा नेपाली
कामदािहरूले प्राप्त गने सेिा सुविधा ि उनीहरूले भोग्नुपिे का समस्या सम्बन्धमा यस
सतमततबाि स्थलगत अनुगमन भ्रमण गने कायगक्रम तय भएकोले उक्त स्थलगत भ्रमण

सम्पन्न गनग आिश्यक सम्पूणग बन्दोबस्त गनग श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालय
ि अथग मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।
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•

तभजिि तभषामा कामदाि पठाउने कायगमा कततपय Manpower Company हरू नै सं लग्न
िहे को तनिेदन यस सतमततमा प्राप्त भएकोमा यस सम्बन्धमा श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक
ु
सुिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग ि पििाि मन्त्रालयको सं यक्त
िोली

तनमागण गिी ३(तीन) मवहनातभत्र छानतबन सम्पन्न गनग ि दोषी दे जिएमा कडा गिी
सतमततलाई िानकािी गिाउन नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय, पििाि मन्त्रालय ि श्रम,
िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।

•

िोिगाि अनुमतत प्रणाली (EPS) माफगत छनौि प्रकृया पूिा गिी हालसम्म पतन दजक्षण
कोरिया िान नपाएका नेपाली श्रतमकहरूलाई अविलम्ब दजक्षण कोरिया पठाउन ि छनौि

भइसकेका कामदाि दजक्षण कोरिया पठाउने प्रवक्रया पूिा नभएसम्म नयाँ कामदाि छनौि
गने पिीक्षा सञ्चालन नगनग श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयलाई तनदे शन
ददने।

•

पोििा ि आसपासका क्षेत्रहरूमा उपभोग्य िाद्य सामग्री तथा तनमागण सामग्रीहरूको
गुणस्ति, मूल्य ि वितिण प्रणालीलगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गिी एक मवहनातभत्र
सतमततमा प्रततिेदन पेश गने गिी दे हायबमोजिमको पोििा क्षेत्रको बिाि अनुगमन
उपसतमतत गठन गने

माननीय विमल प्रसाद श्रीिास्ति

- सं योिक

माननीय िामेश्वि िाय यादि

- सदस्य

माननीय सरिता कुमािी तगिी

- सदस्य

माननीय सुिाता परियाि

- सदस्य

उक्त उपसतमततले तमतत 2078/04/22 गतेदेजि 2078/04/24 गतेसम्म

पोििा ि आसपासका क्षेत्रहरूको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गने।

•

िैदेजशक उडानको भाडादिका विषयमा आगामी बैठकमा सिोकाििालाहरूलाई आमन्त्रण
गिी थप छलफल गने।

•

धनगढीदे जि भैिहिासम्मका क्षेत्रहरूमा उपभोग्य िाद्य िस्तु तथा तनमागण सामग्रीहरूको
गुणस्ति, मूल्य ि वितिण प्रणालीलगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गिी सतमततमा १

(एक) मवहनातभत्र प्रततिेदन पेश गने गिी दे हायबमोजिमको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गनग
दे हायबमोजिम धनगढी-भैिहिा बिाि अनुगमन उपसतमतत गठन गने ि भ्रमणसम्बन्धी
कायगतातलका ि कायगवितध उपसतमतत आफैँले तय गिे बमोजिम हुन।
े
माननीय विमल प्रसाद श्रीिास्ति
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- सं योिक

•

माननीय िामेश्वि िाय यादि

- सदस्य

माननीय निबहादुि धामी

- सदस्य

माननीय सन्त कुमाि थारू

- सदस्य

माननीय प्रकाश िसाईली स्नेही

- सदस्य

माननीय अमृतादे िी अग्रहिी

- सदस्य

तबिािनगिदे जि िनकपुिसम्मका क्षेत्रहरूमा उपभोग्य िाद्य िस्तु तथा तनमागण सामग्रीहरूको
गुणस्ति, मूल्य ि वितिण प्रणालीलगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गिी सतमततमा १

(एक) मवहनातभत्र प्रततिेदन पेश गने गिी दे हायबमोजिमको स्थलगत अनुगमन भ्रमण
अनुगमन भ्रमण गनग दे हायबमोजिम तबिािनगि-िनकपुि बिाि अनुगमन उपसतमतत गठन
गने ि भ्रमणसम्बन्धी कायगतातलका ि कायगवितध उपसतमतत आफैँले तय गिे बमोजिम हुने।

•

माननीय विमल प्रसाद श्रीिास्ति

- सं योिक

माननीय लालप्रसाद सािा तलम्बू

- सदस्य

माननीय सरिता कुमािी तगिी

- सदस्य

माननीय प्रमोद शाह

- सदस्य

माननीय विन्दा पाण्डे

- सदस्य

माननीय सुिाता परियाि

- सदस्य

उिु कृषकहरूले उिु तबक्री गिे को िकम समयमै भुक्तानी नपाएको सम्बन्धमा सम्बजन्धत

सिोकाििाला तनकायहरूसँग छलफल गिी िाय सुझाि 15(पन्र) ददनतभत्र सतमततमा पेश
गनग माननीय श्री िामेश्वि िाय यादिको सं योिकत्िमा उिु कृषकका समस्या अध्ययन
उपसतमतत गठन गने।

•

माननीय िामेश्वि िाय यादि

- सं योिक

माननीय प्रमोद शाह

- सदस्य

माननीय सुिाता परियाि

- सदस्य

माननीय सरिता कुमािी तगिी

- सदस्य

अफगातनस्तानमा अलपत्र पिे का नेपाली कामदािहरूको उद्धाि, इििायलमा Caregiver मा

नेपाली कामदाि पठाउनेलगायत िैदेजशक िोिगािीमा हाल दे िापिे का समस्याहरूको
सम्बन्धमा सम्बजन्धत तनकायका पदातधकािीहरूसँग छलफल गिी ७ (सात) ददनतभत्र िाय
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सुझाि सतमततसमक्ष पेश गनग बैदेजशक िोिगािीका समस्या अध्ययन उपसतमततलाई तनदे शन
ददने।

•

सतमततको आिको बैठकमा पेश भएका उजल्लजित वितभन्न विषयहरूका सम्बन्धमा छलफल

भयो। छलफलपश्चात् उक्त विषयहरूलाई प्रथातमकताका आधािमा सम्बजन्धत तनिेदनकताग,
सिोकाििाला तनकायलगायतलाई आगामी बैठकमा आमन्त्रण गिी छलफल गने।

•

यसअजघ गठन भई प्रततिेदन बुझाउन बाँकी िहे का बिाि अनुगमन, िैदेजशक िोिगािीमा

िहे का समस्या अध्ययन ि भक्तपुि औद्योतगक क्षेत्र, िगदम्बा जस्िल तथा तसतसगया नदी
प्रदुषण अनुगमन उपसतमततहरूको म्याद तीन मवहनासम्म थप गने ि बिाि अनुगमन

उपसतमततको सदस्यको रूपमा माननीय सरिता कुमािी तगिी ि बैदेजशक िोिगाि समस्या
अध्ययन उपसतमततमा माननीय अतभषेक प्रताप शाहलाई थप गने।

•

ु मा नेपाली
सतमततको आिको बैठकले पयगिन तभषाको रूपमा िाडीलगायत वितभन्न मुलक
कामदाि िाने गिे को ि त्यसिी गएका नेपालीहरूले विदे शमा वितभन्न वकतसमका दुःि,
पीडा भोग्न पिे को बुजझएकोले यस्तो अस्थामा िोक लगाई सिगसाधािण िनताको िीउ
धनको िक्षा गने विषयमा 2078 साल असोि 10 गते गृह, पििाि ि श्रम, िोिगाि

तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचि, सोअन्तगगतका तनकायका महातनदे शक तथा
प्रमुिहरूसँग छलफल गने।

•

ु मा काम गने िाने नेपालीको चाप पतन बढे को ि वितभन्न
कोतभड -19 पतछ िाडी मुलक

ु मा कमदािहरूको माग पतन बढी िहे को सन्दभगमा उजल्लजित दे शका नेपाली
मुलक
दुतािासहरूबाि Demand प्रमाजणत गने कायग नगिे को भन्ने सन्दभगमा सतमततको उजल्लजित

बैठकमा पििाि मन्त्रालयका विभागका महातनदे शकहरूलाई सतमततको बैठकमा आमन्त्रण
गिी छलफल गने। सतमततको आिको बैठकले पयगिन तभषाको रूपमा िाडीलगायत

ु मा नेपाली कामदाि िाने गिे को ि त्यसिी गएका नेपालीहरूले विदे शमा
वितभन्न मुलक
वितभन्न वकतसमका दुःि, पीडा भोग्न पिे को बुजझएकोले यस्तो अस्थामा िोक लगाई
सिगसाधािण िनताको िीउ धनको िक्षा गने विषयमा 2078 साल असोि 10 गते गृह,
पििाि ि श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचि, सोअन्तगगतका तनकायका
महातनदे शक तथा प्रमुिहरूसँग छलफल गने।

•

ु मा काम गने िाने नेपालीको चाप पतन बढे को ि वितभन्न
कोतभड -19 पतछ िाडी मुलक

ु मा कमदािहरूको माग पतन बढी िहे को सन्दभगमा उजल्लजित दे शका नेपाली
मुलक
दुतािासहरूबाि Demand प्रमाजणत गने कायग नगिे को भन्ने सन्दभगमा सतमततको उजल्लजित
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बैठकमा पििाि मन्त्रालयका विभागका महातनदे शकहरूलाई सतमततको बैठकमा आमन्त्रण
गिी छलफल गने।

४. कानुन, न्याय तथा मानि अतधकाि सतमतत
कानुन, न्याय तथा मानि अतधकाि सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म

गिे का तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत २०७८/०4/०7 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

कणागली प्रदे शअन्तगगतका जिल्लाहरूको कािागाि अनुगमन उपसतमततको प्रततिेदन पेश
भयो।

•

िौतहि ि धनुषा जिल्लामा प्रहिी वहिासतमा मृत्यु भएका व्यजक्तको सम्बन्धमा अध्ययन
गनग बनेको उपसतमततको म्याद वि.स. २०७८ साउन २१ गतेसम्मका लातग थप गरियो।

•

सतमततको भािी कायगयोिनाको सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले सुझाि िाख्नुभयो ि यस
सम्बन्धमा थप छलफल आगामी बैठकमा गने तनणगय गरियो।

•

कानून, न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयलाई सतमततका माननीय सदस्यलाई पतछल्लो
सं शोधनसवहत अपडेि गरिएको नेपाल ऐन सङ्ग्रह एक ि एक सेि गिी २७ सेि उपलब्ध
गिाउन तनदे श गरियो।

तमतत २०७८/०4/11 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

िौतहि ि धनुषा जिल्लामा प्रहिी वहिासतमा मृत्यु भएका व्यजक्तको सम्बन्धमा यस सतमततका
माननीय सदस्य श्री शेिबहादुि तामाङको सं योिकत्िमा गदठत अध्ययन उपसतमततले

स्थलगत भ्रमण गिी सिोकाििालाहरूसँग छलफल ि अन्तिवक्रयासमेत गिे ि तयाि पारिएको

प्रततिेदन आिको बैठकमा पेश भयो ि उक्त प्रततिेदनउपि गृह मन्त्रालयका सजचि, नेपाल
प्रहिी

महातनिीक्षकसमेतको

सहभातगतामा

छलफल

भयो।

उक्त

प्रततिेदनलाई

कायागन्ियनका लातग नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय ि प्रहिी महातनिीक्षक, नेपाल प्रहिी,
प्रहिी प्रधान कायागलयमा लेिी पठाउने तनणगय गरियो।

•

ु ी अपिाध सं वहता
सुिजक्षत मातृत्ि तथा प्रिनन स्िास््य अतधकाि ऐन, २०७५ ि मुलक

२०७४ को गभग सं िक्षणविरूद्धको कसुिसम्बन्धी महलमा भएका व्यिस्थाहरू एकापसमा
बाजझएको ि सुिजक्षत मातृत्ि तथा प्रिनन् स्िास््य अतधकाि ऐन, मौतलक हकको
कायागन्ियनको

क्रममा

आएको

महत्त्िपूणग
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कानूनसमेत

भएकाले

यसको

कायागन्ियनसमेतलाई महसुस गदै आिको सतमततको बैठकले तनम्नानुसािको तनदे शनहरू
िािी गने तनणगय गरियो:-

कानुन, न्याय तथा सं सदीय व्यिस्था मन्त्रालयलाई सुिजक्षत मातृत्ि तथा प्रिनन

➢

ु ी अपिाध
स्िास््य अतधकाि ऐन, २०७५ सँग बाजझएको ि दोहोिो पिे को मुलक

सं वहता, २०७४ को गभग सं िक्षण विरूद्धको कसूिसम्बन्धी परिच्छे द िािे ि गनग िा

सुिजक्षत मातृत्ि तथा प्रिनन स्िास््य अतधकाि ऐन, २०७५ सँग तमलान हुने गिी
विधेयक मस्यौदा गनग तनदे श गने।

स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयलाई सं विधानको धािा ३८(२) ले प्रदि गिे को

➢

प्रिनन स्िास््य अतधकाि उपभोग सुतनजश्चत गने गिी सुिजक्षत मातृत्ि तथा प्रिनन

स्िास््य अतधकाि ऐन, २०७५ को गभग पतनको परिभाषा, परिच्छे द-४ को सुिजक्षत

ु ी अपिाध सं वहतालाई
गनग पाउने अिस्थाहरू एिं कसूि ि सिाय परिच्छे दमा मुलक
उल्लेि गरिएको व्यिस्था परिमािगनका लातग सं शोधन विधेयक मस्यौदा गिी
सुिजक्षत गभग पतनसम्बन्धी सम्पूणग व्यिस्था सुिजक्षत मातृत्ि तथा प्रिनन स्िास््य
अतधकाि ऐन, २०७५ मा नै व्यिस्था गनग तनदे श गने।

मवहला, बालबातलका तथा िेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई मवहलाविरूद्ध हुने सबै

➢

प्रकािको भेदभाि उन्मूलन गने महासजन्ध अन्तिगतको सन् २०१८ मा नेपालको
ु
छै ठौँ आितधक प्रततिेदनउपि सं यक्त
िाि सं घीय मवहलाविरूद्ध भेदभाि उन्मूलन

सतमततको तन्कषग विप्पणीको नं ३९(ि) लाई विशेष िोड ददँदै कायगयोिना बनाई
तन्कषग विप्पणीमा ददएका सुझािहरू कायागन्ियन गनग तनदे श गने।
तमतत २०७८/०4/13 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:सतमततको बैठकमा सतमतत सजचिालयद्वािा प्रस्तुत गरिएको िावषगक कायगयोिनामा छलफल

भई परिमािगनसवहत तनम्नानुसािको कायगयोिना पारित गरियो:तस.
नं.

कायगक्रम/वक्रयाकलाप

समयाितध

िातीय विभेदसम्बन्धी विद्यमान कानूनको

1.

विधायनोिि पिीक्षण (Post Legislative
Scrutiny)

सम्बन्धी

२०७८ साउन

प्रततिेदनमातथ

मवहना

छलफल सम्पन्न गने।
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सम्बजन्धत/
सहयोगी तनकाय
कानून, न्याय तथा
सं सदीय मातमला
मन्त्रालय लगायत

कैवफयत

कायागन्ियनको
चिणमा िहेको

तस.

कायगक्रम/वक्रयाकलाप

नं.
बेपिा

2.

पारिएका

समयाितध

व्यजक्तको

छानतबन

आयोग ि सत्य तनरूपण तथा मेलतमलाप

२०७८ साउन

आयोगको

- भदौ मवहना

हालसम्मको

कायग

प्रगततसम्बन्धी छलफल गने।
िबिगस्ती

3.

किणीसम्बन्धी

कानूनको

विधायनोिि पिीक्षण (Post Legislative
Scrutiny) गने।

२०७८ साउनभदौ मवहना

ु ी दे िानी सं वहता ि मुलक
ु ी फौिदािी
मुलक

4.

सं वहतामा

सामवयक

सुधाि

सम्न्धमा

5.

कैवफयत

तत् तत् तनकाय
ि

कानून

नयाँ

मन्त्रालय
तत् तत् तनकाय
ि

कानून

नयाँ

मन्त्रालय

िषगभरि तनिन्ति

ि नेपाल कानून

तनिन्ति

आयोग

कायगक्षेत्रअन्तगगतका

तनकायहरूको िावषगक कायगक्रम सम्बन्धी
छलफल गने।

6.

सहयोगी तनकाय

कानून मन्त्रालय

अध्ययन/छलफल गने।
सतमततको

सम्बजन्धत/

Recommendations of UPR to
Nepal 3rd cycle (2021-2024) बािे
छलफल गने

२०७८ साउ भदौ मवहना

तत्

तत्

तनकायहरू

नयाँ

प्र.म. तथा म.प.
िषगभरि तनिन्ति

को कायागलय ि

नयाँ

कानून मन्त्रालय

कािागाि अनुगमन सम्पन्न गने।
• कणागली प्रदे शबाहेकका अन्य प्रदे शका

7.

तोवकएका

जिल्लाहरूमा

िहेका

कािगािको स्थलगत अनुगमन गने।

२०७८ भदौ,

गृह मन्त्रालय ि

असोि ि

महान्यायातधिक्ता

काजिक मवहना

को कायागलय

िाविय मानि अतधकाि आयोग, सिोच्च

२०७८ भदौ -

तत्तत् तनकाय ि

अदालत, महान्यायातधिक्ताको कायागलय,

असोि मवहना

कानून मन्त्रालय

• अनुगमन प्रततिेदन एकीकृत रूपमा

कायागन्ियनको
चिणमा िहेको

तयाि पाने।
िावषगक प्रततिेदनमातथ छलफल गने।

8.

नयाँ

न्याय परिषद् ि न्याय सेिा आयोग)

9.

मानि

अतधकािका

विषयमा

अन्य

सं िैधातनक आयोगहरूसँग छलफल गने।

२०७८ साउनअसोि मवहना
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तत्तत्

आयोग,

सं घीय मातमला ि
कानून मन्त्रालय

नयाँ

तस.

कायगक्रम/वक्रयाकलाप

नं.

समयाितध

मानि अतधकािको सं िक्षण ि प्रबद्र्धन

10.

सम्बन्धमा सुिक्षा तनकायसँग छलफल
गने।

२०७८ भदौ असोि मवहना

उपलजब्ध)

सम्बन्धी

प्रदे शगत

रूपमा

२०७८
असोि- माघ
मवहना

स्थलगत छलफल/ अन्तिवक्रया गने।

12.

हकसम्बन्धी

कायागन्ियनको

कानून

अिस्था

ि

तनमागण,

ि

कानून

नयाँ

पयागप्तता

सम्बन्धी छलफल ि स्थलगत अनुगमन

सम्बजन्धत
स्थानीय

तह,

सं घीय मातमला ि

नयाँ

कानून मन्त्रालय
कानून मन्त्रालय

िषगभरि तनिन्ति

गने।

ि

सम्बजन्धत

विषयगत

नयाँ

मन्त्रालय
२०७८

13.

तत्

तनकायहरू, गृह,
िक्षा

कैवफयत

मन्त्रालय

(अिस्था, तौितरिका, समस्या, च ुनौती ि

मौतलक

सहयोगी तनकाय
तत्

स्थानीय न्यावयक सतमततको कायगसम्पादन

11.

सम्बजन्धत/

सतमततको पुस्तक प्रकाशन गने।

सतमतत

असोि-काजिक

सजचिालय/ सं घीय

मवहना

सं सद सजचिालय

नयाँ

कानून मन्त्रालय,

14.

न्यायमा

पहुँच

ि

न्याय

प्रशासन

सुधािसम्बन्धी छलफल गने।

िषगभरि तनिन्ति

न्याय

परिषद,

नेपाल

बाि

एशोतसयसन

ि

नयाँ

महान्यायातधिक्ता
को कायागलय
सम्बजन्धत
स्थानीय

15.

स्थानीय व्यिस्थावपकासँग कानून तनमागण
वितध सम्बन्धमा गोष्ठी/सेतमनाि गने।

२०७८ पुस माघ मवहना

तह,

सं घीय मातमला ि
कानून मन्त्रालय

नयाँ

ि न.पा., गा. पा.
तथा

जि.स.स.

महासँघ

16.

प्रत्यायोजित
तनगिानी/अनुगमन गने।

विधायनसम्बन्धी

कानून मन्त्रालय
िषगभरि तनिन्ति

ि सं घीय मातमला
मन्त्रालय
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नयाँ

तस.

कायगक्रम/वक्रयाकलाप

नं.

17.

सिकािी

आश्वासनसम्बन्धी

समयाितध
छलफल

गने।

मवहना

गैिसिकािी

विधेयक

तिुम
ग ा

ि

18. व्यिस्थापन वितध सम्बन्धमा अन्तिवक्रया
गने।

19.

२०७८ फागुन

मानि

अतधकािको

सं िक्षण

ि

प्रिद्धगन सम्बन्धी कायग

२०७८ फागुन
-चैत्र मवहना

िषगभरि तनिन्ति

सम्बजन्धत/
सहयोगी तनकाय

कैवफयत

सम्बजन्धत
तनकाय ि कानून

नयाँ

मन्त्रालय
कानून मन्त्रालय
ि नेपाल कानून

नयाँ

आयोग
िाविय

मानि

ि

कानून

अतधकाि आयोग

नयाँ

मन्त्रालय

20.

21.

22.

सतमततमा दफािाि छलफलको लातग प्राप्त

आिश्यकतानुसा

हुन आउने विधेयकमातथ छलफल गने।

ि

सं िैधातनक

सम्मेलन

कायगक्रम सम्पन्न

२०७८ असोि

गने।

-चैत्र मवहना

सतमततको िावषगक प्रततिेदन तयाि पािी

२०७८ चैत्र

सभामा पेश गने

मवहना

सम्बजन्धत
तनकाय ि कानून

तनिन्ति

मन्त्रालय
सतमतत
सजचिालय/ सं घीय
सं सद सजचिालय

कायागन्ियनको
चिणमा िहेको

सतमतत
सजचिालय/ सं घीय

तनिन्ति

सं सद सजचिालय

तमतत २०७८/०4/18 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

ुग ा जिल्लाको व्यास गाउँ पातलका िडा नं.-२
तमतत २०७८ साउन १५ गते दाचल
मालघािबाि भाितको बािो हुँदै जिल्ला सदिमुकाम िलं गा िाँदा महाकाली नदी पाि गने

क्रममा स्थानीय नागरिक ियतसं ह धामी तुइनबाि नदीमा िसेि बेपिा भएको घिनाको
सम्बन्धमा सतमततको गम्भीि ध्यानाकषगण भएको छ। उक्त घिनाको सत्य त्य पिा

लगाई दोषीमातथ कािबाहीको पहलकदमी तलन सतमततले नेपाल सिकािको ध्यानाकषगण
गिाउँ दछ ि नदीमा िसी बेपिा ियतसं ह धामीको िोिीका साथै तनिको परििािलाई

उजचत िाहत ि क्षततपूततग उपलब्ध गिाउन गृह मन्त्रालयमाफगत नेपाल सिकािलाई तनदे श
गदगछ।
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•

आिको बैठकमा िाविय मानि अतधकाि आयोगका पदातधकािीहरूसँग नेपालमा मानि
अतधकािको अिस्था, आयोगका काम कािबाही, कायगसम्पादनको क्रममा भएका समस्या

तथा च ुनौतीहरू ि आगामी कायगयोिनाको बािे मा छलफल भयो। मानि अतधकािको
सं िक्षण, सं िद्धगन ि प्रिदगनका लातग सतमतत ि िाविय मानि अतधकाि आयोगबीच तनयतमत
रूपमा छलफल ि सहकायग गने तनणगय गरियो।

तमतत २०७८/०5/०2 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

सतमततको आि बसेको बैठकमा अफगातनस्तानमा िहे का नेपाली नागरिकहरूको मानि

अतधकािको जस्थतत, सुिक्षा ि उद्धाि सम्बन्धमा नेपाल सिकािका गृह मन्त्री, गृह सजचि,
पििाि सजचि ि कानून, न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयका सहसजचिसमेतको
सहभातगतामा भएको छलफलका आधािमा दे हायबमोजिम तनणगय गरियो।

अफगातनस्तानमा विकतसत पतछल्लो िािनीततक घिनाक्रमबाि उत्पन्न परिजस्थततमा

त्यहाँ िहे का नेपाली नागरिकहरूको िीिन िक्षाका सम्बन्धमा सतमततको गम्भीि ध्यानाकषगण
भएको छ। िैदेजशक िोिगािीको लातग श्रम स्िीकृतत तलई गएका िा अन्य प्रवक्रयाबाि

त्यहाँ पुगेका नेपाली नागरिकहरू िोजिममा पनग सक्ने िानकािी वितभन्न सञ्चाि माध्यममा
आइिहे को सन्दभगमा त्यहाँ िहे का नेपाली नागरिकहरूको यकीन त्याङक ि िास्तविक
अिस्था पिा लगाई सुिजक्षत रूपमा िाने, बस्ने प्रबन्ध तमलाई िोजिमपूणग अिस्थामा िहे का

नेपालीहरूको िीिनिक्षा ि मानि अतधकािको सं िक्षण गनग ि तछिोभन्दा तछिो उद्धाि गिी

सुिजक्षत रूपमा नेपाल ल्याउन नेपाल सिकाि, प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्को कायागलय,
गृह मन्त्रालय ि पििाि मन्त्रालयलाई तनदे श गरियो।
➢

सजचिालयबाि चालु आ. ि. ०७८/०७९ मा यस सतमततको लातग प्राप्त बिेिमध्ये
िचग शीषगक नं. २२५२२ लाइन आइिम २.७.२५.३७ बाि िचग हुने गिी
सतमततको काम कािबाहीको लातग एक थान म्याकबुक िरिद गिी सतमतत
सजचिालयलाई उपलब्ध गिाउन सं घीय सं सद सजचिालयलाई अनुिोध गने तनणगय
गरियो।

➢

सतमततको आगामी बैठक २०७८/०५/०४ गते शुक्रबाि तबहान ११:०० बिे
सतमतत सभाहलमा बस्ने तनणगय भयो।

तमतत २०७८/०5/०4 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

िातीय तथा अन्य सामाजिक छु िाछु त ि भेदभाि (कसुि ि सिाय) ऐन, २०६८ को उिि

विधायनोिि अिस्थाको पिीक्षण (Post-Legislative Scrutiny) प्रततिेदन, २०७८ मातथ
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व्यापक छलफल भई आिश्यक परिमािगनसवहत सिगसम्मततले पारित गिी प्रतततनतध सभा
तनयमािली, २०७५ को तनयम १७५ (१) को (ि) बमोजिम प्रतततनतध सभाको आगामी
बैठकमा पेश गने तनणगय गरियो।

तमतत २०७८/०6/18 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

ु ी अपिाध सं वहताको परिच्छे द-१८, किणीसम्बन्धी
बलात्कािसम्बन्धी कसुि ि सिाय (मुलक
कसूि विशेष गिी दफा २१९ को प्रभािकारिता) सम्बन्धमा विद्यमान कानूनको विधायनोिि

पिीक्षण प्रततिेदन, २०७८ अतधिक्ता सतबन श्रे ष्ठबाि सतमततसमक्ष प्रस्तुत भई उक्त
प्रततिेदनमातथ सामान्य छलफल गरियो।

प्रहिी वहिासतमा मृत्यु भएका व्यजक्तको सम्बन्धमा अध्ययन गनग गदठत उपसतमततको बैठक:तमतत २०७८/०4/०4 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

तमतत २०७७/०६/१२ गतेदेजि १४ गतेसम्म िौतहि ि धनुषा जिल्लाको प्रहिी वहिासतमा

मृत्यु भएका व्यजक्तको सम्बन्धमा गरिएको स्थलगत अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी प्रततिेदन
तयाि गने विषयमा प्रािजम्भक छलफल गरियो।

•

उक्त छलफल ि प्राप्त िानकािी समेिेि प्रािजम्भक प्रततिेदनको मस्यौदा तयाि गनग सतमतत
सजचिालयलाई तनदे श गरियो।

तमतत २०७८/०4/०5 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

सतमतत सजचिालयबाि प्रस्तुत मस्यौदा प्रततिेदनमातथ छलफल गिी उपसतमततका माननीय

सदस्यहरूको सुझाि समािेश गिी एकतत्रत गिे ि आगामी बैठकमा प्रततिेदनको मस्यौदा
प्रस्तुत गनग सतमतत सजचिालयलाई तनदे श गरियो।

तमतत २०७८/०4/10 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:-

•

सतमतत

सजचिालयबाि

प्रस्तुत

मस्यौदा

प्रततिेदनमातथ

परिमािगनसवहत सिगसम्मततले प्रततिेदन पारित गरियो।

•

छलफल

गिी

आिश्यक

उपसतमततबाि पारित प्रततिेदन सतमततको आगामी बैठकमा पेश गने तनणगय गरियो।

5. कृवष, सहकािी तथा प्राकृततक स्रोत सतमतत
कृवष, सहकािी तथा प्राकृततक स्रोत सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि

मासान्तसम्म गिे का तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः27

तमतत २०७८/०४/१3 गते बसेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:नेपाल सिकािका वितभन्न मन्त्रालयलाई दे हायका तनदे शन ददएको:-

•

ु को वितभन्न भागमा बाढी ि पवहिोले पुर्याएको िनधनको
अवििल िषागको कािण मुलक
ठू लो क्षततका सम्बन्धमा उद्धाि तथा िाहत कायगलाई तदारूकता ददने ि विस्थावपतहरूलाई
पुनस्थागपना एिम् अन्निाली तथा पशुपंक्षीमा पुग्न गएको क्षततको िाहत उपलब्ध गिाउन
नेपाल सिकािलाई,

•

कृवष फमग तथा पशुपंक्षी फमगमा काम गने वकसान एिम् मिदुि तथा समग्र वकसानलाई
प्राथतमकतामा िािी COVID-19 विरूद्वको भ्याजक्सन लगाउने व्यिस्था गनग स्िास््य तथा
िनसङख्या मन्त्रालयलाई,

•

दे शका वितभन्न जिल्लाहरूमा िासायतनक मलको अभाि भएको सम्बन्धमा वकसानलाई
समयमा नै उजचत मूल्यमा िासायतनक मल उपलब्ध गिाउन तथा आगामी ददनमा ददगो
आपूततग व्यिस्था तमलाउन कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई,

•

नेपाल कृवष अनुसन्धान परिषदको स्िातमत्िमा िहे का वििािनगि, दै लेिलगायत वितभन्न
स्थानमा िहे को भिन ि िग्गाको अततक्रमण हुन नददन सम्बजन्धत पक्षको ध्यानाकषगण गदै

यस सम्बन्धमा के भएको हो सोको यथाथग िानकािी यथा शीघ्र सतमततसमक्ष पेश गनग
कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई,

तमतत २०७८/ ०४/१3 गते बसेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:िन तथा िाताििण मन्त्रालयलाई दे हायको तनदे शन ददएको:-

•

सं विधानको व्यिस्था, सं घीयताको ममग ि भािना, प्रदे श तथा स्थानीय तहको अथगपूणग
सहभातगता िहने गिी अन्नपूणग सं िक्षण क्षेत्र व्यिस्थापनको जिम्मेिािी प्रकृतत सं िक्षण
कोषलाई ददने।

•

िाताििण सं िक्षण, दीगो पयगिन विकास, मानि ि िन्यिन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूतनकिण,
अनुसन्धान, िन्यिन्तु तथा िनस्पततको चोिी जशकािी तनयन्त्रणलाई उच्च प्राथतमकतामा
िािेि अन्नपूणग सं िक्षण क्षेत्र व्यिस्थापन गने।

तमतत २०७८/०5/01 गते बसेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:नेपाल सिकािका वितभन्न मन्त्रालयलाई दे हायको तनदे शन ददएको:-

•

नेपाल सिकाि मजन्त्रपरिषद्ले तमतत २०७८/०१/१३ गतेको तनणगयबाि तगिीबन्धु वि
इस्िे ि प्रा.तल., झापाको स्िातमत्िमा िहे को िग्गा सट्टापट्टा िा स्थानान्तिणको लातग ददएको
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स्िीकृततप्रतत सतमततको गम्भीि ध्यानाकषगण भई उक्त तनणगय कायागन्ियन नगनग/नगिाउन

नेपाल सिकाि प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्को कायागलय ि भूतम व्यिस्था, सहकािी तथा
गरििी तनिािण मन्त्रालयलाई,

•

भूतम व्यिस्था सहकािी तथा गरििी तनिािण मन्त्रालयले भूतमसम्बन्धी ऐन, २०२१ को

दफा ७ अनुसािका िग्गाहरूको दताग हक, स्िातमत्ि ि भोगको दताग स्रे स्ता दुरूस्त,
अद्याितधक ि व्यिजस्थत रूपमा िाख्नुपदगछ। यस सन्दभगमा कुनकुन कृवष फमग, उद्योग,
प्रततष्ठान, कम्पनी िा सं स्थाको नाममा के कतत परिमाणमा कुन कुन प्रदे श, जिल्ला िा

पातलकामा हदबन्दीभन्दा घेिै िग्गा िहे का छन् ? सोको तबस्तृत विििण २०७८ भदौ
३१ गतेतभत्र सतमतत समक्षपेश गनग भूतम व्यिस्था, सहकािी तथा गरििी तनिािण
मन्त्रालयलाई,

•

कानूनले तोकेकोभन्दा धेिै िग्गा नेपाल सिकािको स्िातमत्िको िग्गा हो। उक्त

िग्गाहरूको सं िक्षण ि व्यिस्थापनको लातग विस्तृत कायगयोिना यथाशीघ्र सतमततसमक्ष
पेश गनग भूतम व्यिस्था, सहकािी तथा गरििी तनिािण मन्त्रालयलाई,

•

सं घीय सं सद, प्रतततनतध सभा तनयमािली २०७५ को तनयम १७६ को प्रत्यायोजित
व्यिस्थापनसम्बन्धी कायगका लातग भूमीसम्बन्धी तनयमहरू, २०२१ सतमतत समक्ष सात
(७) ददनतभत्र पेश गनग भूतम व्यिस्था, सहकािी तथा गरििी तनिािण मन्त्रालयलाई।

6. मवहला तथा सामाजिक सतमतत
मवहला तथा सामाजिक सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म गिे का

तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत २०७८/०४/१४ गते बसेको बैठकले गिे का तनणगय:

•

सम्भाव्य तेस्रो लहिको कोिोना महामािीको प्रभािलाई न्यूनीकिण/िोकथाम गनग
शीघ्राततशीघ्र परिणामदायी िणनीतत बनाउन, आिश्यक भौततक सं िचना एिं उपकिणहरूको
शीघ्र व्यिस्थापन गनग, िोपलगायतका विषयहरूको प्रबन्ध गनग कोतभड-१९ िोकथाम तथा
तनयन्त्रण उच्चस्तिीय सतमतत तथा स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयलाई तनदे श
गरिएको।

•

बालबातलकालाई प्रयोग गनग तमल्ने िोपको व्यिस्थापनका लातग आिश्यक सम्पूणग पहल

गनग, स्थानीय तहलगायतमा बालबातलका मैत्री क्िािे जन्िन एिं अन्य आिश्यक सं िचना
शीघ्र तनमागण गनग, गिाउन कोतभड-१९ िोकथाम तथा तनयन्त्रण उच्चस्तरिय सतमतत तथा
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स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालय, सं घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ि

समन्ियका लातग मवहला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई तनदे श गरिएको।

•

उपलब्ध स्िास््यकमीहरूको समुजचत ि प्रभािकािी व्यिस्थापन गनग, अतनिायग रूपले

ििाएको स्थानमा सेिा गनै पने गिी स्िास््यकमी परिचालन गनग साथै स्थानीय तहमा

कायगित िहे का स्िास््यकमीहरूमा िृजि विकाससम्बन्धी दे जिएको दुविधालाई शीघ्र
सम्िोधन गनग कोतभड-१९ िोकथाम तथा तनयन्त्रण उच्चस्तिीय सतमतत तथा स्िास््य तथा
िनसङख्या मन्त्रालयलाई तनदे श गरिएको।

•

कोतभड सङ्क्रतमत बालबातलकाको उपचािको व्यिस्था गनग, स्थानीय तहमा बाल कल्याण
अतधकािी िहने प्रािधानलाई कायागन्ियनमा ल्याउन, कोतभडका कािण अनाथ हुन पुगेका

बालबातलकालाई सं िक्षण प्रदान गनग, पुनस्थागपन गनग नेपाल सिकाि, प्रधानमन्त्री तथा
मजन्त्रपरिषद्को कायागलय, सं घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्िास््य तथा

िनसङख्या मन्त्रालय, मवहला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ि िाविय बाल
अतधकाि परिषद्लाई तनदे श गरिएको।

•

कोिोना महामािीको समयमा गरिएको बन्दाबन्दीका कािण सङकुजचत दायिामा िही
तडजििल सं सािमा सवक्रय िहे का बालबातलकाको मनोस्िास््य एिं मनोसामाजिक अिस्था

तथा बालबातलकाको सम्रग विकासमा पिे को प्रभािको विषयमा त्यमूलक अध्ययन गनग
स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालय, मवहला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
ि िाविय बाल अतधकाि परिषद्लाई तनदे श गरिएको।

तमतत २०७८/०४/१८ गते बसेको बैठकले गिे का तनणगयहरू:सतमततको आिको बैठकमा सतमततले आफ्नो कायगक्षेत्रतभत्र िवह वितभन्न तनकायहरूलाई

ददएको तनदे शन, मागगदशगन, ध्यानाकषगणलगायतको कायागन्ियनको अिस्था सम्बन्धमा छलफल
गरिएको।

•

सतमततले प्रािम्भदे जि हालसम्म वितभन्न शीषगकमा िही वितभन्न १८ तनकायलाई मुख्य मुख्य

ँ ामा तनदे शन गिे को ि ७१ प्रततशत तनदे शन कायागन्ियन भएको
रूपमा करिि १८३ बुद
तथा अन्य दीघगकातलन एिं नीततगत तनदे शनहरू कायागन्ियनको चिणमा िहे को।

•

वितभन्न समसामवयक, सामाजिक, सांस्कृततक एिं पिम्पिागत कुिीतत, विकृतत, विभेद
न्यूतनकिण गनेलगायतका विषयहरूमा ददएको तनदे शन कायागन्ियनमा स्पष्ट िणनीतत,

कायगनीतत ि योिनाको अभाि दे जिएकोले सोको समाधानका लातग सतमततले आगामी ददनमा
थप पहल गने तनणगय गरिएको।

30

तमतत २०७८/०४/२९ गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:

•

मानि बेचतबिन तथा ओसािपसािको अनुसन्धान एिं िोकथामका लातग तसमाना
तनयन्त्रणलाई सुदृढीकिण, िुला सीमाको व्यिजस्थत तनयमन ि आित् िाित गने व्यजक्तको

व्यजक्तगत विििणसवहतको त्याङ्क व्यिजस्थत रूपमा िाख्न नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय,
सं घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तनदे श गरिएको।

•

तहगत रूपमा तीनििै तहका सिकािहरूबीच ि मानि बेचवििनविरूद्धको कायगमा प्रत्यक्ष
सं लग्न मन्त्रालय, सं स्था िा तनकायहरूबीच सहकायग ि समन्ियमा िोड ददन गृह मन्त्रालय
ि मवहला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई तनदे श गरिएको।

•

मानि बेचवििनसम्बन्धी िोजिम न्यूनीकिणका लातग आतथगक सशक्तीकिण, जशक्षामा पहुँच
ि तातलमका कायगक्रमहरू सञ्चालन गनग, िोजिम क्षेत्रमा सं घ सं स्था परिचातलत गिी बहस

पैििी गनग, सचेतना फैलाउने तथा पछौिे पन तनिाकिण गनग सतमततले मवहला, बालबातलका
तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, िाविय मवहला आयोग ि िाविय बालअतधकाि परिषद्लाई
तनदे श गरिएको।

•

हिाएका/बेपिा भएका व्यजक्तहरूसम्बन्धी उिुिीहरू सबै प्रहिी कायागलयमा सकग ु लि हुने

व्यिस्था तमलाउन, सािगितनक उिुिी (Suo motu) ददन सक्ने गिी सहिीकिण गनग, पाईएका
व्यजक्तहरूको पारििारिक पुनतग मलन प्रहिी िोहििमा गिाउने व्यिस्था गनग गिाउन गृह
मन्त्रालयलाई तनदे श गरिएको।

•

नाम थि ितन निुलेका, बेिारिस अिस्थामा फेला पिे का व्यजक्त तथा शिहरूको तनयतमत

रूपमा सािगितनक सूचना प्रिाह गनग, बायोमेविक अतभलेि दुरूस्त िाख्ने व्यिस्था तमलाउन
गृह मन्त्रालयलाई तनदे श गरिएको।

तमतत २०७८/०५/०१ गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:

•

मवहला सम्बद्ध नीततहरू, नीतत कायागन्ियनको अिस्था ि प्राप्त उपलजब्धको पिीक्षण गिी
सम्बजन्धत नीततहरूको सं परिक्षण गनग गिाउन मवहला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागरिक
मन्त्रालयको समन्ियमा िाविय मवहला आयोगलाई तनदे श गरिएको।

•

िाविय मवहला आयोगले हालसम्म गिे का कामहरू ि सोको उपलजब्ध (लाभ लागत
अनुपातसवहत) को विििण यस सतमततलाई उपलब्ध गिाउन िाविय मवहला आयोगलाई
तनदे श गरिएको।

•

मवहलाविरूद्ध हुने सबै प्रकािका वहं सा, शोषण ि भेदभाि अन्त्यका लातग तनिोधात्मक ि
सं िक्षणात्मक उपायद्वािा न्यायमा पहुँच अतभिृवद्ध गनग तथा श्रोत, साधन, अिसि ि लाभमा
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मवहलाको समान पहुँच सुतनजश्चतताका लातग गनुप
ग ने कामको बािे मा नेपाल सिकािलाई

िस्तुगत ि िचनात्मक सुझािहरू ददने कायगमा थप सवक्रय हुन िाविय मवहला आयोगलाई
तनदे श गरिएको।

•

आयोगको कायगढाँचा सं घीय सं िचना अनुकुल व्यिस्थापन गनग ि आयोगको मूल उिेश्यमा
बढी केजन्द्रत भई स्पष्ट िणनीतत एिं कायगयोिना बनाई कायगसम्पादन गनग िाविय मवहला
आयोगलाई तनदे श गरिएको।

तमतत २०७८/०६/१२ गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:-

•

लैतगक वहं सा सम्बद्ध छरिएि िहे का कोषहरूलाई एवककृत गिी व्यिस्थापन गनग, कोषमा
पयागप्त िकम उपलब्ध गिाउन, लैतगंक वहं सा पीतडत, प्रभावितको मापदण्ड एिं स्पष्ट कायगवितध
बनाई आधािभूत उपचाि एिं सम्मानपुिक
ग
बाँच्न पाउने अतधकािको प्रत्याभूततका

लातगसमेत शीघ्र प्रवक्रयाबाि तत्काल िाहत िकम, सिं क्षण तथा अतभभािकत्ि उपलब्ध

गिाउन, सं घीय सं िचनामा यस्ता कोष परिचालनमा दे जिएका समस्या तत्काल समाधान

गनग, गिाउन सतमततले नेपाल सिकाि प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्को कायागलय, गृह
मन्त्रालय, अथग मन्त्रालय तथा आिश्यक समन्ियका लातग मवहला बालबातलका तथा ज्येष्ठ
नागरिक मन्त्रालयलाई तनदे श गिे को।

•

वहं साका श्रोत, पक्षहरू, कािक तत्िहरूको विस्तृत अध्ययन गनग ि तनिािणका उपायहरू
पवहचान गिी कायागन्ियनमा ल्याउन मवहला बालबातलका तथा िेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई
तनदे श गरिएको।

7. िाज्य व्यिस्था तथा सुशासन सतमतत
िाज्य व्यिस्था तथा सुशासन सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म

गिे का तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत २०७८/04/05 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:-

•

अजख्तयाि दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, तनिागचन आयोग ि लोक सेिा आयोगको िावषगक
प्रततिेदन अध्ययन उपसतमततका प्रततिेदनमातथ छलफल गने कायगसूची िहे कोमा उक्त

बैठकमा ती उपसतमततहरूका प्रततिेदनलाई सतमततले स्िीकाि गिी माननीय सदस्यहरूबाि

प्राप्त उपयुक्त िाय सुझािलाईसमेत समािेश गिी प्रतततनतध सभामा पेश गने प्रततिेदन तयाि
गनग सतमततको सजचिलायलाई तनदे शन ददने तनणगय भयो।
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तमतत २०७८/04/07 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:-

•

ु मा हालै आइिहे को बाढी, पवहिो, डुबानलगायत विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा
मुलक
छलफल हुँदा दे हायबमोजिमको तनणगय भयो:➢

विपद् व्यिस्थापनको कायगलाई उद्धाि ि िाहतमा मात्र सीतमत नगिी तीनै तहका

सिकािहरूको आपसी समन्िय, सहकायग ि साझेदािीमाफगत् विपद्को पूिअ
ग नुमान,

पूित
ग यािी, प्रवितध, जशक्षा, उपकिण तथा श्रोत साधनहरूको प्रबन्ध तमलाई विपद्
व्यिस्थापनमा तनयतमत सवक्रयतापूणग तरिकाले वक्रयाशील िहन नेपाल सिकाि गृह
मन्त्रालय ि िाज्िय विपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणलाई
तनदे शन ददने,
➢

विपद् व्यिस्थापनको कायगलाई उच्च प्राथतमकता ददई विपद् एिम् िोजिमका
सूचनाको पूिअ
ग नुमानयोग्य, यथाथगपिक त्याङ्क, सूचना एिम् िानकािी पािदशी

रूपमा आम नागरिकहरूले िुनसुकै बेला (िहाँ, िवहले पतन) प्राप्त गनग सक्ने
गिी आिश्यक प्रबन्ध गनग नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय ि िाज्िय विपद् िोजिम
न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणलाई तनदे शन ददने,
➢

विपद् व्यिस्थापनको कायगक्रम सञ्चालन गदाग सिकािी एिम् गैिसिकािी पक्षका
अततरिक्त आम नागरिकहरूका बीचमा आपसी सहकायग ि साझेदािी कायम गदै

विपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणको भूतमकालाई सशक्त ि

प्रभािकािी बनाउन आिश्यक साधन स्रोत, प्रवितध एिम् िनशजक्तयुक्त तुल्याउन
आिश्यक व्यिस्था गनग नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय ि िाज्िय विपद् िोजिम
न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणलाई तनदे शन ददने,
➢

नेपाल सिकािबाि विपद् सङकिग्रस्त घोषणा गरिएका तसन्धुपाल्ञ्चोक, मनाङ

जिल्लाका विपद्ग्रस्त क्षेत्रहरूलाई विपद् व्यिस्थापनको नमूना क्षेत्रको रूपमा

विकास गनग नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय ि िाज्िय विपद् िोजिम न्यूनीकिण
तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणलाई तनदे शन ददने,
➢

ुग ालगायत अन्य
विपद्बाि बढी क्षततग्रस्त भएका मनाङ, तसन्धुपाल्चोक, दाचल

जिल्ला तथा क्षेत्रहरूमा अिरूद्ध भएका स्थानीय पूिागधािहरू (विद्युत,् िानेपानी,
सञ्चािलगायत) को शीघ्र ममगत एिं सुचारू गनग सम्बद्ध तनकायहरूबीच आपसी

समन्िय कायम गिी िाहत, उद्धाि, क्षततपूततग, पुन:स्थापना, बस्ती स्थानान्तिणलाई
उच्च प्राथतमकता ददं दै तदारूकताका साथ विपद् िोजिम न्यूनीकिणको कायगलाई
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अजघ बढाउन नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय ि िाज्िय विपद् िोजिम न्यूनीकिण
तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणलाई तनदे शन ददने,
➢

ु का वितभन्न ठाउँ हरूमा िलविद्युत ्
बाढी एिं पवहिोबाि मनाङलगायत मुलक
आयोिनाहरू क्षततग्रस्त भएको हुँदा उक्त स्थानहरूमा तत्काल केन्द्रीय प्रशािण
लाइनबाि विद्युत ् आपूततग गनग आिश्यक व्यिस्था तमलाउन नेपाल सिकाि ऊिाग,
िलस्रोत तथा तसँचाइ मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने,

➢

सतमततबाि विपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापनका सम्बन्धमा यसअजघ

वितभन्न समयमा ददएका तनदे शनहरूको प्रभािकािी ढङ्गले कायागन्ियन गनग गिाउन
नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय ि िाज्िय विपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन
प्रातधकिणलाई तनदे शन ददने।

तमतत २०७८/05/04 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:-

•

प्रत्यायोजित विधायन अध्ययनसम्बन्धी उपसतमतत गठन गने तथा सतमततको िावषगक मस्यौदा
प्रततिेदन, 2078 मातथ छलफल हुँदा दे हायबमोजिमको तनणगय भयो:➢

बािा जिल्लाको कलैया उपमहानगिपातलकाका िडा सदस्य श्री तािामुनी पासिान
ि उनकी छोिीलाई स्थानीय योगेन्द्र साहसवहतको िोलीले कुिवपि ि दुव्यगिहाि
गिे को सम्बन्धमा माननीय िामसहाय प्रसाद यादिले सतमततमा गम्भीि ध्यानाकषगण

ुग ा जिल्लाको व्यास नगिपातलकातभत्र नेपाल-भाित
गिाउनुभयो। त्यसैगिी दाचल
सीमा क्षेत्रमा आिातिाित गने तुइन काविएको तथा नेपालतफगको गोिे िो

बािोसमेत वितग्रएकोले िाद्यान्न अभािका कािण स्थानीय बातसन्दाको िनिीिन

कष्टकि भएको सम्बन्धमा माननीय ददलेन्द्र प्रसाद बडू ले सतमततको ध्यानाकषगण
गिाउनुभयो।
➢

सतमततको िावषगक प्रततिेदन मस्यौदामातथ छलफल हुँदा माननीय सदस्यज्यूहरूबाि

आएका उपयुक्त ि सान्दतभगक सुझािहरूलाई प्रततिेदनमा समािेश गिी सतमततबाि
िावषगक प्रततिेदन पारित भयो।
➢

सतमततअन्तगगत दे हायबमोजिमको कायागदेशसवहत प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी
उपसतमतत गठन भयो:मा. िे िा शमाग

सं योिक

मा. डा. तडला सग्रौला

सदस्य

मा. िेम प्रसाद लोहनी

सदस्य
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मा. िामसहाय प्रसाद यादि

सदस्य

मा. लक्ष्मी चौधिी

सदस्य

तमतत २०७८/05/10 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:-

•

ुग ा जिल्ला व्यास गाउँ पातलका बस्ने ियतसं ह धामीको तमतत 2078 साउन 15 गते
दाचल

तुइन तने क्रममा महाकाली नदीमा बगी बेपिा भएको घिना, तनमगला पन्तको बलात्काि
एिम् हत्या भएको घिना एिम् कालाबिािी, रिलेबतलङलगायत विविध विषयमातथ छलफल
हुँदा दे हायबमोजिमको तनणगय भयो:➢

ुग ा जिल्ला व्यास गाँउपातलका िडा नं. २ बस्ने ियतसं ह धामीको तमतत
दाचल
२०७८ साउन १५ गते तुइन तने क्रममा भएको घिना प्रकिणको सम्बन्धमा

सतमततको गम्भीि ध्यानाकषगण भएको छ। सो घिनाका सम्बन्धमा सत्य

त्यसवहतको प्रततिेदन यथाशीघ्र सािगितनक गने, आिश्यक कूिनीततक पहल गने,
पीतडत परििािलाई उजचत िाहतको व्यिस्था गने,
➢

व्यास क्षेत्रका स्थानीय बातसन्दाको सुिक्षा तथा आितिाितको लातग आिश्यक

पने पुल, मोििबािोलगायतका स्थानीय पूिागधािहरू यथाशीघ्र तनमागण गने,
ुग ादे जि विङ्किसम्मको सडक तनमागण कायग यथाशीघ्र सम्पन्न गने, तुइनलाई
दाचल
तत्काल विस्थावपत गिी झोलुङ्गे एिं पक्की पुलको व्यिस्था गने, ती क्षेत्रका
बातसन्दाका लातग हाललाई िाद्यान्न ि औषतधको आिश्यक व्यिस्था गिी िनिीिन
सहि बनाउने,
➢

कञ्चनपुि जिल्लाकी तनमगला पन्तको तमतत २०७५ साल साउन १० गते बलात्काि
गिी हत्या भएको घिना तीन िषग तबततसक्दा पतन हालसम्म उक्त घिनाको

सत्यत्य बावहि आउन नसक्नु दुःिद कुिा हो। तत्काल सत्यत्यका आधािमा

उक्त घिनामा सं लग्न अपिाधीलाई यथाशीघ्र सािगितनक गिी हदै सम्मको कानुनी
कािबाही गने,
➢

बातलका ि मवहलामातथ हुने वहं सा बलात्काि ि हत्याका घिनाहरूलाई तनयन्त्रण
ि अपिाधीलाई समयमै कािबाही गनग नसक्दा त्यस्ता मानिता वििोधी िघन्य

अपिाधका घिनाहरू बढ्दै गइिहे को सन्दभगमा त्यस्ता घिनाहरू तत्काल तनयन्त्रण
ि अपिाधीलाई हदै सम्मको कािबाही गनग आिश्यक व्यिस्था तमलाउने,
➢

चाडिाडका समयमा अत्यतधक उपयोग हुने दै तनक उपभोग्य सामग्रीहरूको
अस्िभाविक मूल्यिृवद्ध, कालोबिािी तथा िनस्िास््यलाई िेलिाड गने मानिता
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वििोधी िघन्य अपिाधको रूपमा िहे को गुणस्तिहीन िाद्य सामग्री एिं म्याद

सवकएका अिाद्य िस्तुहरू रिलेबतलङ्ग गिे ि तबक्री वितिण गनेलगायतका गैिकानुनी

एिं आपिातधक कायगहरू तनयन्त्रण ि तनयमन गनग अन्य सिकािी तनकायहरूसँगको
समन्ियमा बिाि अनुगमन गिी छानतबनका क्रममा दोषी ठहरिएकाहरूलाई
कडाभन्दा कडा कािबाही गने, आिश्यकताअनुसाि कानुन तनमागण गने।
सतमततमा विधेयकको अिस्था
सतमतत गठन भएपतछ यो विििण तयाि गदागको अितधसम्म सतमततमा िम्मा 14 ििा
विधेयकहरू प्राप्त भएका तथए। सतमततमा प्राप्त सबै विधेयकहरूमतथ दफािाि छलफल भइ ती
विधेयकसम्बन्धी सतमततका प्रततिेदनहरू प्रतततनतध सभामा पेश भइसकेको अिस्था छ।
उपसतमतत एिम् कायगदलको गततवितध
तमतत 2078 भदौ 4 गते बसेको सतमततको 233 औ ँ बैठकको तनणगयबमोजिम माननीय

िे िा शमागको सं योिकत्िमा गदठत उपसतमततको िम्मा 2 ििा बैठक सम्पन्न भएको छ।

उपसतमततको तमतत 2077 भदौ 13 गते बसेको पवहलो बैठकको तनणगयबमोजिम सुशासन

(व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, 2064 को प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययनका लातग
सं घीय सं सद प्रतततनतध सभाका सजचि श्री गोपालनाथ योगीज्यूको सं योिकत्िमा 6 सदस्यीय

प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन कायगदल गठन भयो। हाल कायगदलले सतमततअन्तगगत िहे का
वितभन्न मन्त्रालय एिम् सं िैधातनक तनकायहरूले तिुम
ग ा गिे का सुशासन (व्यिस्थापन तथा
सञ्चालन) ऐन, 2064 को प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी कानुनहरूको अध्ययन गरििहे को अिस्था
छ।

8. विकास तथा प्रवितध सतमतत
विकास तथा प्रवितध सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म गिे का

तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत २०७८/०४/१३ गते बसेको बैठकको तनणगय:-

आि बसेको सतमततको आन्तरिक बैठकमा सतमततको कायगक्षत्र
े सँग सम्बजन्धत वितभन्न

विषयहरूमा छलफल भई दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।

•

ु एका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सतमततमा
प्रतततनतध सभाबाि हे िफेि भई सतमततमा थप हुनभ
स्िागत गरियो।
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•

पूिप्र
ग धानमन्त्री तथा यस सतमततका माननीय सदस्य श्री झलनाथ िनालज्यू केही समयदे जि

अस्िस्थ भई उपचािको क्रममा िहनुभएकोले सतमतत उहाँको शीघ्र स्िास््य लाभको कामना
गदगछ।

•

काठमाडौँ-तिाई/मधेश द्रतमागग
आयोिना अध्ययन उपसतमततको म्याद २ मवहना थपका
ु
लातग

उपसतमततबाि

प्रस्ताि

पेश

भएकोमा

सतमततले

उपसतमततको

२०७८/०४/१३ दे जि २ मवहनाका लातग थप गने तनणगय भयो।

•

म्याद

तमतत

पु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमागग पजश्चम िण्डको स्थलगत अनुगमन भ्रमणको प्रततिेदन
भ्रमण िोलीमा सहभागी माननीय सदस्यहरूलाई अध्ययनको लातग वितिण गरियो।

•

सतमततको आगामी बैठकमा सतमततसँग सम्बजन्धत दे हायका विविध विषयहरू प्राथतमकताका
आधािमा क्रमश: छलफल गदै िाने तनणगय भयो।
➢

हालैको बाढी पवहिोको कािण तनमागणाधीन कमला नदीको पुलमा भएको क्षतत,
नािायणगढ मुजग्लङ सडक िण्डलगायत दे शका वितभन्न सडक तथा पुलहरूमा
पुगेको क्षततको सम्बन्धमा

➢

मेलम्ची िानेपानी आयोिना

➢

सिािी चालक अनुमतत पत्र ि इम्बोस्ड नम्बि प्लेि

➢

युवितलिी करिडोि तनमागण

➢

तनमागणाधीन सं सद भिनको प्रगतत

➢

शहिी

विकास

मन्त्रालयबाि

तसिीलगायतका पूिागधािहरू
➢

प्रस्तावित

नयाँ

शहि,

स्मािग

तसिी,

मेगा

समग्र विकासको मोडातलिीका बािे मा सम्बद्ध मन्त्रालयहरू ि विषय विज्ञहरूसँग
कायगशाला गोष्ठी गने ि त्यसको तयािीसम्बन्धी आिश्यक व्यिस्था सतमतत
सजचिालयले तमलाउने

➢

िाविय पुनतनमागण प्रातधकिणबाि हालसम्म भएका कायगहरू तथा आगामी
कायगयोिनाहरू

➢

सािगितनक सिािी साधन सञ्चालन ि तनषेधाज्ञा

➢

सतमततको कायगक्षेत्रसँग सम्बजन्धत विधेयकहरू

➢

सुिजक्षत आिास ि िनता आिास कायगक्रम

➢

सतमततले आगामी ददनमा गने स्थलगत अिलोकनका कायगक्रमहरू।
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तमतत २०७८/०४/१७ गते बसेको बैठकको तनणगय:सतमततको आि बसेको बैठकमा नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयका
सजचि तथा मन्त्रालयका सम्बद्ध पदातधकािीहरूसमेतको उपजस्थततमा हालैको बाढी पवहिोको कािण

तनमागणाधीन कमला नदीको पुलमा भएको क्षततका साथै नािायणगढ-मुजग्लङ सडक िण्डलगायत

दे शका वितभन्न सडक तथा पुलहरूमा पुगेको क्षततको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई
दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।

•

ु का अतधकांश ठाउँ हरू बाढी पवहिो ि
हालै भएको अवििल िषागको कािणबाि मुलक
ु ा साथै मानिीय िीिन अत्यन्त कष्टकि बनेको
डुबानमा पिी भौततक सं िचनाहरू क्षतत हुनक
छ। यसिी िषै वपच्छे िषाग याममा आउने बाढी पवहिोबाि सडक अिरूद्ध भई आिात

िाितमा समस्या भएको ि ठू लो मात्रामा हुने िनधनको क्षततलाई न्यूनीकिण गिी

समस्याको समाधान गनग पूि ग सचेतना कायगक्रमलगायत बाढी, पवहिो तनयन्त्रणसम्बन्धी

दीघगकालीन नीतत तथा कायगक्रमको प्रभािकािी कायागन्ियन एिं तीनै तहका सिकािहरूसँग
समन्िय गिी तत्काल उद्धाि, िाहात तथा पुनस्थापनाको प्रबन्ध तमलाउन सतमतत नेपाल
सिकाि, भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्को
कायागलय ि गृह मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

हालैको िषागका कािण तसिाहा-धनुषा िोड्ने हुलाकी सडकअन्तगगत कमला नदीमा

तनमागणाधीन पुल भातसएको एिं गाईघाि-ददक्तेल सडक िण्ड अन्तिगतको तत्रयुगा नदीको
पुल िग धतसएि स्लाि िसेको हुँदा तनमागणाधीन अिस्थामा िहे का यी पुलहरू क्षततग्रस्त

ु ो िास्तविक कािण सात ददनतभत्र पिा लगाई सतमततलाई िानकािी गिाउन एिम्
हुनक
दोषीउपि आिश्यक कािबाहीको प्रवक्रया अगातड बढाई यथाशीघ्र पुल तनमागणको कायग
सुचारू गनग सतमतत नेपाल सिकाि, भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई तनदगश
गदगछ। साथै क्षततग्रस्त यी पुलहरूको उपयुक्त समयमा सतमततको एक सं सदीय िोलीले

स्थलगत अनुगमन भ्रमण गने ि भ्रमण िोलीमा सहभागी माननीय सदस्यहरूको चयन
सभापततले गने।

•

िषागतको समयमा पवहिोका कािण पिक-पिक अिरूद्ध हुने गिे को नािायणगढ-मुजग्लङ
सडक िण्डको विशेष अध्ययन गिी दीघगकालीन रूपमा समस्या समाधान गनग एिं

तत्कालका लातग २४ सै घण्िा Emergency Response को व्यिस्था तमलाउन ि सो क्षेत्रमा
विनाअििोध यातायात सुचारू गने व्यिस्था तमलाउन सतमतत नेपाल सिकाि, भौततक
पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।
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•

हालैको िषागका कािण अितनको िािमागगअन्तगगत पने वितभन्न सडक िण्डहरू क्षततग्रस्त

भएको हुँदा सोको स्तिोन्नततलगायत त्यस िािमागगमा पने पुलहरूको पुन:तनमागण तथा
स्तिोन्नतत गिी तत्काल यातायात सुचारू गने व्यिस्था तमलाउन सतमतत नेपाल सिकाि,
भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

हालैको िषागको कािण क्षततग्रस्त भएका िाविय िािमागगअन्तगगत पने सोलािाङ िोलाको
पुल, कणागली नदीको सततघाि तथा कोदठयाघाि पुल, सुनकोशी नदीको निलपुिघाि

पुलको यथाथग विििण साथै बददगयाको बबइ नदीमा पने िजब्दघािको पुलको विद्यमान
अिस्थासमेत सात ददनतभत्र सतमततमा उपलब्ध गिाउन सतमतत नेपाल सिकाि, भौततक
पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

नेपाली सेनाको विकास तनमागण तनदे शनालयबाि सञ्चातलत िाविय गौििलगायत िणनैतीक
महत्त्िका तथा उिि दजक्षण सडक आयोिनाहरूमा िविने नेपाली सेनाका ििानहरूले

तनकै िोजिमपूणग भूगोलमा काम गनुप
ग ने हुँदा उनीहरूको उच्च मनोिल कायम िाख्न विकास
तनमागणका कायगमा िविने सम्पूणग विमलाई िोजिम भिा उपलब्ध गिाउन सतमतत नेपाल
सिकाि िक्षा मन्त्रालय ि अथग मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।
तमतत २०७८/०४/१८ गते बसेको बैठकको तनणगय:सतमततको आि बसेको बैठकमा नेपाल सिकाि िानेपानी मन्त्रालयका सजचि, मेलम्ची
िानेपानी आयोिना तथा मन्त्रालयका सम्बद्ध पदातधकािीहरूसँग हालैको बाढी पवहिोको कािण

मेलम्ची िानेपानी आयोिनामा पुगेको क्षततको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई दे हायबमोजिमको
तनणगय भयो।

•

हालैको अवििल िषागका कािण तसन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नदीमा आएको वहलो
गेगिसवहतको लेदोले आयोिनालगायत सो क्षेत्रमा पुर्याएको ठू लो िनधनको क्षततप्रतत

सतमतत दु:ि व्यक्त गदगछ। अवहले पतन सुख्िा पहाडसवहतको गेगि झरििहे को सो क्षेत्रमा
अत्यातधक िोजिमको अिस्था िहे कोले यस क्षेत्रलाई विपद् सङकिग्रस्त क्षेत्र घोषणा गिी
विस्थावपत भएकाहरूलाई तत्काल उद्धाि, िाहत, तथा पुन:स्थापनाका साथै प्रभावित ि बाढी

पवहिोको उच्च िोजिममा िहे का बातसन्दाहरूको सुिजक्षत व्यिस्थापन/स्थानान्तिणको
व्यिस्था तमलाउन सतमतत नेपाल सिकाि प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्को कायागलय ि गृह
मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

ु कै महत्त्िपूणग मातनएको िाविय गौििको मेलम्ची िानेपानी आयोिना सञ्चालनको
मुलक
लातग विगत २१ िषग दे जिको प्रयास ि त्यहाँको लगानी सुतनजश्चत गनग तसन्धुपाल्चोक क्षेत्रको
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भौगतभगक अिस्था अध्ययनका लातग विज्ञसवहतको सं यन्त्र तयाि गिी दीघगकालीन रूपमा
समस्या समाधान गनग तथा आगामी ददनमा यस प्रकािको क्षतत हुन नददन यसको स्थायी

व्यिस्थापन कसिी गनग सवकन्छ भन्नेतफग सम्बद्ध सबै तनकायको ध्यान िानु िरूिी
दे जिन्छ।हालैको ददनमा आयोिनामा भएको क्षततको तनक्यौल गनग िाविय विपत िोजिम

न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणसवहत आिश्यक विज्ञसवहतको िोलीले अनुगमन
गिी सो क्षेत्रको दीघगकालीन रूपमा समस्या समाधानका लातग आिश्यक पहल गनग सतमतत

सम्बजन्धत तनकायको गम्भीि ध्यानाकषगण गिाउँ दछ। साथै आयोिनामा भएको क्षततको
पुनतनमागणका लातग अन्तिमन्त्रालयगत समन्िय गनग ि सोका लातग बिेिको सुतनजश्चतता

गनग सतमतत नेपाल सिकाि प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्को कायागलय, अथग मन्त्रालय,

भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालय, िानेपानी मन्त्रालय, शहिी विकास मन्त्रालय ि
उिाग िलस्रोत तथा तसँचाइ मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

हालैको ददनमा मेलम्ची िानेपानी आयोिनाले व्यहोनुग पिे को अकल्पनीय क्षततलाई

मध्यनिि गदै दोस्रो चिणमा गने भतनएको याङ्ग्री ि लाके िोलाको पानी मेलम्चीमा
पथान्तिण गनुप
ग ूि ग यस क्षेत्रको अप जस्िम एरियामा जियोलोजिकल ि हाइड्रोलोजिकल

अिस्थाको विस्तृत अध्ययन गिी यसको रिपोिगको आधािमा मात्र दोस्रो चिणको कायग
अगातड बढाउन सतमतत मेलम्ची िानेपानी आयोिनालाई तनदे श गदगछ।

•

मेलम्ची िानेपानी आयोिना, आयोिना कायागन्ियन तनदे शनालयको कायग सञ्चालनलाई
प्रभािकािी बनाउन स्पष्ट नीततगत व्यिस्था गिी सो आयोिनाको प्रभािकािी कायग
सञ्चालनको लातग कायागलय भिनलगायतको स्थायी पूिागधाि तनमागणको लातग आिश्यक
बिेिको सुतनजश्चतता गनग सतमतत नेपाल सिकाि अथग मन्त्रालय ि िानेपानी मन्त्रालयलाई
तनदे श गदगछ।

•

हालैको अवििल िषागका कािण क्षततग्रस्त भएको मेलम्ची िानेपानी आयोिना पुन सुचारू
भई काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितिण हुने सुतनजश्चतता नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यका
िानेपानी सुधाि दोश्रोअन्तगगत पाइपलाइन विस्तािका कामहरू अगातड नबढाउन सतमतत
नेपाल सिकाि िानेपानी मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

तमतत २०७८/०४/20 गते बसेको बैठकको तनणगय:सतमततको आि बसेको बैठकमा नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयका
सजचि, यातायात व्यिस्था विभागका महातनदे शकसँग सिािी चालक अनुमतत पत्र ि इम्बोस्ड नम्बि
प्लेिको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।
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•

स्मािग सिािी चालक अनुमतत पत्र समयमा वितिण हुन नसकी सेिा ग्राहीले कदठनाइ
भोग्नु परििहे को सन्दभगमा यातायात व्यिस्था विभागबाि सिािी चालक अनुमतत पत्र छपाइ

सम्बन्धमा िे ण्डि गदाग नै प्रावितधक कमिोिी हुन गएको पाइएकोले यससम्बन्धी प्रावितधक
पक्षहरूको अध्ययन नगिी िे ण्डि गने जिम्मेिाि सम्बद्ध पदातधकािीउपि तत्काल छानतबन
गिी कािबाहीको प्रवक्रया अगातड बढाई त्यसको िानकािी सतमततलाई उपलब्ध गिाउन
सतमतत नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

सिािी चालक अनुमतत पत्रसम्बन्धी सम्पूणग व्यिस्था प्रदे श सिकािको अतधकाि क्षेत्रतभत्र
पने भएकोले सिािी चालक अनुमतत पत्रलाई व्यिजस्थत गिी एकरूपता कायम गनग साथै

स्मािग सिािी चालक अनुमततपत्र ि इम्बोस्ड नम्बि प्लेिलाई प्रभािकािी कायागन्ियन गनग
आिश्यक पूित
ग यािी ि पूिागधािहरू तनमागणका लातग प्रदे श सिकािसँग तत्काल आिश्यक
समन्िय कायम गनग सतमतत नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई

तनदे श गदगछ। यस सम्बन्धमा सं घ ि प्रदे श सिकािका सम्बद्ध मन्त्रालय तथा
तनकायहरूलाई सतमततमा उपयुक्त समयमा आमन्त्रण गिी थप छलफल गरिनेछ।

•

सिािी

दुघि
ग नाको

त्याङक

हे दाग

अत्यातधक

सिािी

दुघि
ग ना

चालकको

लापििाही/कमिोिीका कािण हुने गिे को पाइएकोले सिािी चालक अनुमतत पत्रको लातग
एडभान्स गभन्मेन्ि ड्राइतभङ इजन्स्िच्युि ७ ििै प्रदे शबाि सञ्चालन ि व्यिस्थापनको
समन्ियात्मक भूतमका तयाि गिी सोमाफगत् दक्ष सिािी चालक उत्पादन गने प्रवक्रया

प्रािम्भ गनग सतमतत नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई तनदे श
गदगछ।

•

पुिाना सिािी साधनहरू सञ्चालनका सम्बन्धमा हाल कायागन्ियनमा िहे को नीततगत

व्यिस्थाको पुनिािलोकन गनग नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई
तनदे शन गने साथै यस सम्बन्धमा सम्बद्ध जिम्मेिाि तनकाय ि विज्ञहरूसँग सतमततको
आगामी बैठकमा छलफल गरिनेछ।

तमतत २०७८/०४/२१ गते बसेको बैठकको तनणगय:सतमततको आि बसेको बैठकमा, िाविय पुनतनमागण प्रातधकिणका प्रमुि कायगकािी

अतधकृतसँग िाविय पुनतनमागण प्रातधकिणको हालसम्मको प्रगतत ि आगामी कायगयोिनाका सम्बन्धमा
विस्तृत छलफल भई दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।

•

िाविय पुनतनमागण प्रातधकिणले कोतभडलगायत वितभन्न सङकिहरू झेल्दै २०७२ सालको
महाभूकम्पबाि क्षततग्रस्त भएका सं िचनाहरूको पुनतनगमागणको कायगमा हातसल गिे को प्रगतत
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प्रशंसनीय िहे को छ तसथग प्रातधकिणबाि भएको यस कायगप्रतत सतमतत िाविय पुनतनमागण
प्रातधकिणलाई धन्यिाद व्यक्त गदगछ। प्रातधकिणद्वािा पुनतनमागण गरिएका सं िचनाहरूको

ददगोपना, आिश्यक ममगत सम्भाि, उजचत उपभोग तथा समुजचत व्यिस्थापनतफगसमेत
सम्बजन्धत तनकायको ध्यानाकषगण हुन ु िरूिी दे जिन्छ। प्रातधकिणलाई तोवकएको

समयाितध अब केही समय मात्र बाँकी िहे को ि सो समयमा पुनतनमागण गनुप
ग ने सं िचनाहरू
सम्पन्न हुन सक्ने सुतनजश्चतता नभएकोले बाँकी िहे का सं िचनाहरूको पुनतनमागणका लातग
लाग्ने समयाितध ि स्रोतको सुतनजश्चतता गिी सम्बजन्धत तनकायलाई हस्तान्तिण गने

आिश्यक व्यिस्थाका गनग सतमतत नेपाल सिकाि प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्को
कायागलय, अथग मन्त्रालय ि िाविय पुनतनमागण प्रातधकिणलाई तनदे श गदगछ।

•

िाविय

पुनतनमागण

प्रातधकिणबाि

भए

गिे का

हालसम्मका

कायगहरूको

सं स्थागत

स्मिणतफगसमेत यथोजचत व्यिस्थापनका लातग सतमतत नेपाल सिकाि प्रधानमन्त्री तथा
मजन्त्रपरिषद्को कायागलय तथा िाविय पुनतनमागण प्रातधकिणलाई तनदे श गदगछ।
तमतत २०७८/०४/२४ गते बसेको बैठकको तनणगय:सतमततको

आि

बसेको बैठकमा

शहिी

विकास

मन्त्रालयका

सजचि

ि सम्बद्ध

पदातधकािीहरूसँग युवितलिी करिडोि, मन्त्रालयको कायगप्रगतत ि आगामी कायगयोिनाका सम्बन्धमा
विस्तृत छलफल भई दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।

•

नेपाल सिकािका वितभन्न मन्त्रालय तथा सम्बद्ध तनकायहरूबाि सम्पन्न हुने विकास
तनमागणसँग सम्बजन्धत आधािभूत सं िचना तनमागणका कायगहरू स्पष्ट कानुनको अभािका
कािण अव्यिजस्थत भई शहिी सौन्दयगमा ह्रास आउनुका साथै विकास तनमागणका कायगमा

दोहोिोपना भई अनािश्यक रूपमा सिकािी िचगमासमेत िृवद्ध भइिहे को ि यसबाि दे शको
सम्बृवद्धमासमेत अििोध पैदा भएको त्यलाई ध्यानमा िािी यस्ता कायगहरू एकीकृत

रूपमा सम्पन्न गने प्रयोिनका लातग सािगितनक सेिा प्रदायक पूिागधाि मागग Utility
ु
Corridor को सम्बन्धमा सतमततले सं यक्त
रूपमा बैठक बसी सबै पूिागधािलाई एकीकृत

विकासको ढाँचामा अगातड बढाउन Utility Corridor सम्बन्धी विधेयक सं सदमा पेश गनग
ददएको तनदे शन कायागन्ियनको लातग सतमतत पुन: नेपाल सिकाि शहिी विकास
मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

उपत्यकाको िावफक चापलाई न्यूनीकिण गनग काठमाडौं शहिलाई व्यिजस्थत एिं
नागरिकको आिागमनमा सहिता ल्याउने उिेश्यले तनमागण गने भतनएको बावहिी चक्रपथको

विस्तािका लातग बिेिको सुतनजश्चतता गिी तत्काल तनमागण कायग अगातड बढाउन सतमतत
नेपाल सिकाि शहिी विकास मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।
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•

वितभन्न स्थानमा छरिएि िहे का मानि िस्तीहरूमा सबै पूिागधाि विकासका कायगहरू अगातड
बढाउन नेपालको भू-बनोि अनुरूप सम्भि नहुने भएकोले नेपाल सिकािले घोषणा गिे को
एकीकृत बस्ती विकासको कायगक्रम प्रभािकािी रूपमा कायागन्ियनमा ल्याउन सतमतत नेपाल
सिकाि शहिी विकास मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

चालु आ.ि. को बिेि िक्तव्य (LMBIS) मा शहिी विकास मन्त्रालयअन्तगगत उल्लेि
भएका वितभन्न शीषगकहरूमध्ये ५०%भन्दा बढी शीषगकका कायगक्रमहरूको िावषगक

कायगक्रममा स्रोतको सुतनजश्चतता नभएकोमा सतमततको ध्यानाकषगण भएको छ। यस
सम्बन्धमा आतथगक स्रोतको सुतनजश्चतताको आधािमा मात्र िावषगक कायगयोिना बिेि
िक्तव्यमा उल्लेि गनग सतमतत नेपाल सिकाि अथग मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

शहिी विकास मन्त्रालयअन्तगगत वितभन्न जिल्लामा सञ्चालन भएका अधुिा आयोिनाहरूका
लातग स्रोतको सुतनजश्चतता गिी सम्पन्न गनग सतमतत नेपाल सिकाि अथग मन्त्रालय ि शहिी
विकास मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

तमतत २०७८/०४/२7 गते बसेको बैठकको तनणगय:सतमततको आि बसेको बैठकमा सञ्चाि तथा सूचना प्रवितध मन्त्रालयका सजचि ि सम्बद्ध
पदातधकािीहरूसँग मन्त्रालयको कायगप्रगतत ि आगामी कायगयोिनाका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल
भई दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।

•

सबै स्थानीय तहका िडा कायागलय, सामुदावयक विद्यालय ि स्िस््य केन्द्रहरूमा सूचना

प्रवितध पूिागधािको पहुँच सुतनजश्चत गनग व्रोडव्याण्ड इन्ििनेि सेिा पुर्याउने कायगलाई
प्रभािकािी रूपमा अगातड बढाउन तथा स्थानीय तहको समन्ियमा प्रत्येक स्थानीय तहमा
सूचना प्रवितध केन्द्र स्थापना ि सञ्चालनलाई प्रभािकािी बनाउन सतमतत नेपाल सिकाि
सञ्चाि तथा सूचना प्रवितध मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

ु मा सुशासन, समृवद्ध ि विकासका लातग तडजििल पूिागधाि तथा प्रवितधको विकास
मुलक

एिं विस्ताि गनग अन्तिमन्त्रालयगत समन्िय गिी तडजििल नेपाल फ्रेमिकग, २०७६ को
स्पष्ट कायगयोिना बनाई प्रभािकािी कायागन्ियनका लातग सतमतत नेपाल सिकाि सञ्चाि
तथा सूचना प्रवितध मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

ु
कोिोना भाइिस (कोतभड-19) का कािण मुलक
आक्रान्त अिस्थाबाि गुजरँदै गदाग
कोिोनाको दोस्रो लहि तथा तेस्रो लहिको भयािह जस्थतत सृिना भइिहे को परिप्रेक्ष्यमा

सिकािका वितभन्न अङगहरूबाि सञ्चालन हुने बैठक, गोष्ठी, सेतमनािलगायत सािगितनक

तनकायका कामहरूसमेत भौततक रूपमा सञ्चालत गनग कदठनाइ भएकोले परििततगत सन्दभगमा
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ुग ल बैठक सञ्चालनका लातग नीततगत व्यिस्था गनग भइिहे का कानुनमा सं शोधन िा
भचअ

नयाँ कानुन तनमागणका लातग सोसम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा पेश गनग सतमतत नेपाल
सिकाि सञ्चाि तथा सूचना प्रवितध मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

सूचना तथा सञ्चाि प्रवितधको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुिजक्षत ि पहुँचयोग्य बनाउन
सूचना प्रवितधको क्षेत्रमा तीव्रति विकास ि विस्तािका सन्दभगमा विद्यमान ऐन/तनयमलाई

परिस्कृत गिी ितगमान आिश्यकताअनुरूप परिमािगन गनग एिम् परििततगत सन्दभगमा सम्पूणग
सिकािी कायागलयहरूलाई तडजििलाइि गने प्रवक्रया तत्काल अजघ बढाउन सतमतत नेपाल
सिकाि सञ्चाि तथा सूचना प्रवितध मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

प्रवितधको उच्चतम उपयोगको माध्यमको रूपमा िहे को मोबाइलबाि हुने गिे को फ्रडलाई
तनयन्त्रण गनग मोबाइल तडभाइस मेनेिमेन्ि तसस्िम (MDMS) स्थापना गिी मोबाइलबाि

हुने गिे को अिैध कायग िोक्ने प्रवक्रया प्रभािकािी रूपमा कायागन्ियन गनग सतमतत नेपाल
सिकाि सञ्चाि तथा सूचना प्रवितध मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

हुलाक कायागलयहरूलाई व्यिजस्थत, प्रभािकािी ि आधुतनकीकिण गिी यसका सेिाहरूलाई
व्यिसावयक ि प्रवितधमैत्री बनाउन तत्काल आिश्यक नीततगत तथा कानुनी व्यिस्था
तमलाउन सतमतत नेपाल सिकाि सञ्चाि तथा सूचना प्रवितध मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

तमतत २०७८/०४/३१ गते बसेको बैठकको तनणगय:सतमततको आि बसेको बैठकमा नेपाल सिकाि, शहिी विकास मन्त्रालयका सजचिले

तसं हदिबािमा तनमागणाधीन सं घीय सं सद भिन, बालुिािाि जस्थत प्रधानमन्त्री आिास, लतलतपुि
भैँ सेपािीमा तनमागण भइिहे को सं घीय मन्त्री तनिास एिम् प्रदे श प्रमुि तथा मुख्यमन्त्री सम्पकग
कायागलय ि आिास भिनको तनमागण सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगतत विििण प्रस्तुत गनुभ
ग ई
तत्पश्चात सतमततबाि तनमागणाधीन सं घीय सं सद भिनको स्थलगत अिलोकन भ्रमण गिी
दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।

•

कोतभड-१९ को उच्च िोजिमको अिस्थामा पतन मातथ उजल्लजित भिनहरूको तनमागण
कायगमा तनिन्ति रूपमा काम गरििहे का सम्पूणग मिदुिहरूलाई तत्काल कोतभडविरूद्धको
िोप लगाउने व्यिस्था तमलाउन सतमतत नेपाल सिकाि स्िास््य तथा िनसङख्या
मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

तनमागणाधीन सं घीय सं सद भिनलाई तनधागरित समयमा सम्पन्न गनग आिश्यक पने बिेि
तत्काल उपलब्ध गिाउन सतमतत नेपाल सिकाि अथग मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।
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•

तनमागणाधीन अिस्थामा िहे को सं घीय सं सद भिन तनमागणका लातग उपलब्ध गिाइएको
िग्गा सुतनजश्चत गिी कायागन्ियन गनग सतमतत नेपाल सिकाि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको
कायागलयलाई तनदे श गदगछ।

तमतत २०७८/०६/१० गते बसेको बैठकको तनणगय:सतमततको आि बसेको बैठकमा नेपाल सिकाि, भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयका

सजचि, यातायात व्यिस्था विभागका महातनदे शकलगायत सम्बद्ध पदातधकािीहरूसँग चालु आतथगक

िषगमा सञ्चालन हुने आयोिनाहरू तथा चाडपिगको समयमा यात्रुहरूलाई सािगितनक यातायात सेिा
सहि बनाउने सम्बन्धमा छलफल गिी दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।

•

नजिवकँदै गिे को नेपालीहरूको महान चाड वििया दशमी, ददपािली ि छठ पिगको पािन
अिसिमा स्िदे श तथा विदे शमा िहनुभएका सम्पूणग नेपाली दािुभाइ तथा दददीबवहनीहरूमा

उििोिि प्रगतत, ददघागय ु ि सु-स्िस््यको कामना गदै सतमतत हाददग क मंगलमय शुभकामना
व्यक्त गदगछ।

•

नेपालीहरूको महान् चाडपिग नजिवकँदै गदाग हालैको बाढी पवहिोबाि क्षततग्रस्त भएका
िािमागगहरू सहि रूपमा सुचारू हुने गिी व्यिस्थापन गनग, कोतभडको सङक्रमणलाईसमेत
मध्यनिि गिी सिािी साधनको तसि क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू निाख्न ि स्िास््य

मापदण्डको पूणरू
ग पमा पालना गनग गिाउन तथा लामो दूिीमा चल्ने सिािी साधनहरूको

भाडादि यात्रुहरूले सहि रूपमा थाहा पाउने गिी सिािी साधनमा िाँस्ने व्यिस्था हुन,
भौततक रूपमा लामिद्ध भएि विकि तलने प्रवक्रयालाई तनरूत्सावहत गदै अनलाइन विकि
वितिण प्रणालीलाई प्रभािकािी बनाई अनलाइनबाि विकि िरिद गदाग भाडा दिमा केही

प्रततशत छु िकोसमेत व्यिस्था गिी यात्रुहरूलाई अनलाइन प्रणालीमाफगत विकि िरिद गनग
प्रोत्साहन गनग, दशैको लातग ७ ददन दे शभरिका सबै यात्रुबाहक सिािी साधनलाई रूि

अनुमतत िुल्ला गनग ि यो सबै विषयको प्रभािकािी अनुगमन गनग गिाउन सतमतत नेपाल

सिकाि गृह मन्त्रालय ि भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।
साथै सतमततको तमतत २०७५/०६/१० गतेको तनदे शन अवहले पतन उपयुक्त दे जिएको
हुँदा पुन: कायागन्ियन गनग गिाउन सतमतत नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात
मन्त्रालय ि महानगिीय िावफक प्रहिी महाशािालाई तनदे श गदगछ।

•

रू ५० किोडभन्दा बढी लागत भएका आयोिनाहरूलाई मात्र बहुिषीय आयोिनाको
रूपमा कायागन्ियन गने गिी बनाइएको मापदण्डले पूिागधाि विकासका आिश्यक िहे का
धेिै आयोिनाहरू कायागन्ियन गनग अव्यिहारिक हुने भएकोले यो मापदण्डमा तत्काल
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पुनिािलोकन गने व्यिस्था तमलाउन सतमतत नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात
मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।

•

मन्त्रालय ि मन्त्रालय मातहतका वितभन्न तनकायका तनमागणाधीन अिस्थामा िहे का पूिागधाि

सडकहरू, तनिागचन क्षेत्रका िणनीततक सडक तथा पुलहरू एिं स्थानीय सडकलगायतका
पूिागधाि विकासका कामहरूका लातग आिश्यक स्रोतको सुतनजश्चत गिी सम्पन्न गनग साथै
तीन िषगमा सम्पन्न हुने भतनएको िनकपुि-तभट्टामोड सडक हालसम्म पतन सम्पन्न नभएकोले

उक्त सडक तोवकएको समयतभत्र गुणस्तियुक्त रूपमा सम्पन्न गने व्यिस्था तमलाउन सतमतत
नेपाल सिकाि भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।
तमतत २०७८/०६/१८ गते बसेको बैठकको तनणगय:-

•

सतमततको आि बसेको बैठकमा िाविय पुनतनगमागण प्रातधकिणका प्रमुि कायगकािी अतधकृत,
नेपाल सिकाि अथग मन्त्रालयका सजचि, सं घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका

सजचि, सं स्कृतत पयगिन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सजचि, जशक्षा, विज्ञान तथा
प्रवितध मन्त्रालयका सजचि, शहिी विकास मन्त्रालयका सजचि ि िाविय विपद् िोजिम
न्यूनीकिण

तथा

व्यिस्थापन

प्रातधकिणका

कायगकािी

प्रमुिलगायत

कायगयोिनाको

सम्बन्धमा

विस्तृत

सम्बद्ध

पदातधकािीहरूको उपजस्थततमा पुनतनमागण कायगको हस्तान्तिण, तनमागण सम्पन्न हुन बाँकी
कायगको

सुतनजश्चतता

ि आगामी

दे हायबमोजिमको तनणगय भयो।

•

छलफल

भई

भूकम्पबाि क्षततग्रस्त भएका सं िचनाहरूको पुनतनमागण गने जिम्मेिािी पाएको िाविय
पुनतनमागण प्रातधकिणले तनमागण गिी त्यसको जिम्मेिािी नेपाल सिकािका वितभन्न मन्त्रालय

तथा तनकायहरूमा हालै हस्तान्तिण भएको सन्दभगमा ती सं िचनाहरूको ददगो सं िक्षण,

उपयोग, ममगत सम्भाि एिं त्यसको समुजचत व्यिस्थापन गनग ि हस्तान्तिण भई पुनतनमागण
सम्पन्न भई नसकेका सं िचनाहरूको तनमागणको लातग स्रोतको सुतनजश्चततासवहत तनधागरित
समयमा सम्पन्न गनग समन्ियात्मक भूतमका तनिागह गने गिी स्पष्ट कायगयोिना १५ (पन्र)

ददनतभत्र तयाि पािी कायागन्ियन गनग ि उक्त कायगयोिना सतमततलाईसमेत उपलब्ध गिाउन

सतमतत िाविय पुनतनमागण प्रातधकिण, नेपाल सिकाि अथग मन्त्रालय, शहिी विकास

मन्त्रालय, जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालय, सं स्कृतत पयगिन तथा नागरिक उड्डयन
मन्त्रालय, सं घीय मातमला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय ि िाविय विपद् िोजिम

न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणलगायत सम्बद्ध जिम्मेिाि तनकायहरूलाई तनदे श
गदगछ।

•

िाविय पुनतनगमागण प्रातधकिणको समयाितध समाप्त हुन गइिहे को सन्दभगमा प्रातधकिण ि
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प्रातधकिण मातहत िही भूकम्प प्रभावित वितभन्न जिल्लामा िविइ पुनतनमागणको कायगलाई
सफल बनाउन योगदान पुर्याउने िनशजक्तलाई प्रभािकािी रूपमा व्यिस्थापन गिी

परिचालन गिाउने व्यिस्था तमलाउन सतमतत िाविय पुनतनगमागण प्रातधकिण, नेपाल सिकाि

अथग मन्त्रालय, शहिी विकास मन्त्रालय, जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालय, सं स्कृतत
पयगिन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सं घीय मातमला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय

ि िाविय विपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणलगायत सम्बद्ध जिम्मेिाि
तनकायहरूलाई तनदे श गदगछ।

भूकम्पबाि प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनतनमागणको कायगमा प्रयोग भएको भूकम्प

प्रततिोधी प्रवितध नेपालको सबै जिल्लाहरूमा प्रयोग गिी तनिी आिासलगायत पूिागधाि

तनमागणका कायगहरूलाई ददगो ि सुिजक्षत बनाउने िाताििण सुतनजश्चत गनग सतमतत नेपाल
सिकाि शहिी विकास मन्त्रालयलाई तनदे श गदगछ।8.

9. जशक्षा तथा स्िास््य सतमतत
जशक्षा तथा स्िास््य सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म गिे का

तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत 2078/04/11 को बैठकको तनणगय:-

•

कोतभड-१९ को ितगमान जस्थतत, िोप व्यिस्थापन ि सम्भावित तेस्रो लहिको सम्बन्धमा
माननीय स्िास््य तथा िनसङख्या िाज्यमन्त्री उमेश श्रे ष्ठ, मन्त्रालयका सजचि श्री लक्ष्मण

अयागल ि सहसजचि डा. गुणिाि लोहनीसँग छलफल गिी स्िास््य तथा िनसङख्या
मन्त्रालयलाई दे हायबमोजिमका सुझािहरू ददइयो:➢

कोतभड-१९ को िोपको व्यिस्थापनलाई प्राथतमकतामा िाख्दै सोको व्यिजस्थत
वितिण, िोप केन्द्रको विस्ताि ि उपलब्धतालाई सिल ि सहि बनाउनु पने,

➢

कोतभड-१९ को सं भावित तेस्रो लहिको तनयन्त्रण गनग पूित
ग यािी गनुप
ग ने,

➢

कोतभड-१९ को उपचािमा केही तनिी अस्पतालहरूले अतधक शुल्क तलने गिे कोले

सोको अनुगमन गिी नेपाल सिकािले तनधागिण गिे बमोजिम शुल्क तलने व्यिस्था
गने,
➢

कोतभड-१९ को असहि परिजस्थततमा तबिामीले सहि उपचाि पाउनको लातग थप
स्िास््यकमीहरूको व्यिस्था गनुप
ग ने,
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➢

ु , िात्रा, मेला िस्ता
ङ) कोतभड-१९ को सङक्रमणिाि बच्नको लातग िुलस
भीडभाडयुक्त कायगक्रमहरूलाई तनरूत्सावहत गनुप
ग ने,

➢

च) कोतभड-१९ को सङक्रमणको त्रासले मानतसक रूपमा पिे को असिलाई
न्यूतनकिण गनग पिामशग सेिा ददने व्यिस्था गनुप
ग ने,

➢

छ) नेपालको सं विधानमा व्यिस्था भए अनुसाि नागरिकको आधािभूत जशक्षा ि
स्िास््यमा पहुँच अतभिृवद्धका लातग च ुस्त ि दुरूस्त अनुगमन गनुप
ग ने।

•

महािािगञ्िजस्थत तनमागणाधीन सुिेश िाग्ले मेमोरियल क्यान्सि केन्द्रको भिन तनिीक्षण
गने,

तमतत 2078/04/13 को बैठकको तनणगय:-

•

सं घीय सं सद, जशक्षा तथा स्िास््य सतमततको बैठक माननीय सभापतत ियपुिी घतीको

सभापततत्िमा बस्यो। बैठकमा कोतभ- 19 को िोजिम िवहिहे को अिस्थामा वितभन्न तहको
पिीक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धमा जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालयका सजचिलगायत
अन्य पदातधकािीहरूसँग छलफल गिी दे हायबमोजिमको सुझाि तथा तनदे शन ददने तनणगय
भयो:➢

कोतभड-१९ को िोजिम िहे कै अिस्थामा पिीक्षा सञ्चालन गनुप
ग ने बाध्यता
िहे कोले पिीक्षा हलमा भीडभाड कम गनग पिीक्षा केन्द्रको सङख्या बढाउने
व्यिस्था गने,

➢

पिीक्षाथीहरूको कोतभड-19 को पिीक्षण गिी सं क्रतमत दे जिएमा पिीक्षा ददन

सक्नेहरूले छु ट्टै कोठामा बसेि ददने व्यिस्था गने ि पिीक्षा ददन नसक्नेहरूको
लातग छु ट्टै पिीक्षा तलने व्यिस्था गने,
➢

कक्षा 12 को पिीक्षाथीहरू, स्नातक तह ि स्नातकोिि तहका पिीक्षाथीहरूलाई
िोपको व्यिस्था गनग सुझाि ददने,

➢

पिीक्षा केन्द्रमा स्िास््यकमी, आधािभूत स्िास््य सामग्री ि औषधीको व्यिस्था
गने,

➢

पोििा विश्वविद्यालयका स्नातक तहलाई तसनेिबाि मान्यता ददन विगत चाि
िषगदेजि वढलाइ भएकोले यो समस्या यथाशीघ्र समाधान गने व्यिस्था गने।
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तमतत 2078/04/21 गतेको बैठकको तनणगय:-

•

कोतभड-१९ को सङक्रमण बढीिहे को अिस्थामा आम िनतालाई िोप लगाउने सम्बन्धमा

प्रभािकािी िोप व्यिस्थापनका लातग व्यिजस्थत िोप वितिण, लजक्षत समूह पवहचान,
फ्रण्िलाईनमा िविनेलाई प्राथतमकतामा िाजिनुपने विषयमा छलफल गरियो।

•

आईसीयु, भेजण्िलेिि, अजक्सिनलगायतका स्िास््य सामग्रीको उजचत व्यिस्थापनका
सम्बन्धमा छलफल गरियो।

•

सतमततले कोतभड-१९ को िोपका सम्बन्धमा विगतमा ददइएको तनदे शन पुनःस्मिण गिाउँ दै
कायागन्ियनमा िोड ददइयो।

•

बढ्दो सङक्रमण तनयन्त्रण तथा व्यिस्थापनको लातग विज्ञको सहयोग तलई अगातड बढ्ने
सम्बन्धमा छलफल गरियो।

तमतत 2078/04/22 गतेको बैठकको तनणगय:-

•

वि.पी. कोइिाला स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान, धिानमा भएको िेतथततको अन्त्य ि दोषीलाई
कािबाहीलगायतका माग िािी सम्बजन्धत जचवकत्सक, कमगचािी, विद्याथी, नागरिक अगुिा
ि स्थानीय बातसन्दा लामो समयदे जि आन्दोतलत भएको सन्दभगमा सम्बजन्धत तनकायबाि

यथोजचत समाधान नभई तबिामीहरूले आधािभूत स्िास््य सेिाबाि बजञ्चत हुन ु पिे को ि

विद्याथीहरूको अध्ययनको िाताििण विथोतलएको विषयमा सतमततको गम्भीि ध्यानाकषगण
भई सम्बजन्धत मन्त्रालयका िाज्यमन्त्रीको उपजस्थततमा प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्

कायागलयका सजचि बैकुण्ठ अयागलको नेतत्ृ िमा गदठत ८ सदस्यीय अध्ययन िोलीले तयाि
पािे को “वि.पी कोइिाला स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान, धिान समस्या पवहचान तथा छानतबन
कायगदलको प्रततिेदन” को सम्बन्धमा िानकािी तलइयो।
तमतत 2078/05/04 गतेको बैठकको तनणगय:-

•

जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालयका सजचि श्री िामप्रसाद थपतलया, सहसजचि श्री दीपक

शमाग, सहसजचि श्री युििाि सुिद
े ी, िाविय पिीक्षा बोडगका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमजण पौडेल,
िाविय पिीक्षा बोडगका सदस्य सजचि श्री दुगागप्रसाद अयागल ि ईजञ्ितनयरिङ्ग अध्ययन

सं स्थानका डीन प्रा.डा. शशीधि िाम िोशी ि सहायक डीन प्रा.डा. ज्ञानबहादुि थापासँग

कक्षा 12 को पिीक्षा ि ईजञ्ितनयरिङ्ग कलेिहरूको शुल्कका सम्बन्धमा छलफल गरियो।
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तमतत 2078/05/08 गतेको बैठकको तनणगय:-

•

जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालयका सजचि श्री िामप्रसाद थपतलया ि मन्त्रालयका

सहसजचि श्री हरिप्रसाद लम्सालसँग कक्षा 12 को पिीक्षा ि ईजञ्ितनयरिङ्ग कलेिहरूको
शुल्कका सम्बन्धमा छलफल गिी दे हायबमोजिमका तनदे शनहरू ददइयो:➢

अन्य तहका पिीक्षाहरू सं चालन भइिहे को अिस्थामा कक्षा 12 को पिीक्षामात्र

पिक पिक स्थतगत हुँदा विद्याथीहरूमा भवि्यप्रततको जचन्ता थवपनुका साथै
मानतसक असि पतन परििहे कोले िोपको व्यिस्थापन गदै स्िास््य मापदण्ड ि
भौततक दूिी कायम गिी यथाशीघ्र होम सेन्ििमै पिीक्षा गिाउने व्यिस्था गने,
➢

इजितनयरिङ्ग कलेिहरूको वििाददत शुल्कको विषयमा कोतभड-19 को सङक्रमण
कायमै िहे को अिस्थामा अन्य वक्रयाकलाप नभएकोले पढाइ शुल्कबाहे क अन्य
शुल्क नतलने व्यिस्था गने।

तमतत 2078/05/१0 गतेको बैठकको तनणगय:-

•

स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयका िाज्यमन्त्री माननीय उमेश श्रे ष्ठ ि स्िास््य सेिा
विभागका महातनदे शक डा.आि.पी. विच्छालगायतका पदातधकािीहरूसँग कक्षा १२ को
पिीक्षाथीलाई िोप ददने सम्बन्धमा छलफल गिी दे हायबमोजिमको तनदे शन ददइयोः➢

“ कक्षा १२ को पिीक्षामा सहभागी हुने परिक्षाथीहरूलाई तछिोभन्दा तछिो
कोतभड-१९ को िोप ददएि पिीक्षामा सहभागी गिाउने व्यिस्था गने”

तमतत 2078/05/20 गतेको बैठकको तनणगय:-

•

जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालयका सजचि श्री िामप्रसाद थपतलया, सहसजचि डा.

हरिप्रसाद लम्साल ि जचवकत्सा जशक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृ्ण तगिी, तनदे शक
प्रा.डा. सं घित्न बराचायग, तनदे शक प्रा.डा. िमेशप्रसाद आचायगसँग िाविय जचवकत्सा जशक्षा

तनयमािली, २०७७ को छात्रिृजि सम्बन्धमा छलफल गिी दे हायबमोजिमको तनदे शन
ददइयोः➢

िाविय जचवकत्सा जशक्षा तनयमािली, २०७७ को छात्रिृजि सम्बन्धमा बनेको तनयम
२० को उपतनयम (५) मा उल्लेि भएको “अन्य विद्यालयबाि” भन्ने शब्द हिाई

सिकािी विद्यालयबाि उिीणग उम्मेदिािलाई मात्र छात्रिृजि उपलब्ध गिाउने गिी
तनयमािलीमा आिश्यक सं शोधन गने,

50

➢

सोही तनयमािलीको तनयम २० को उपतनयम (६), (७) ि (८) को सन्दभगमा

सिकािी विद्यालयबाि आएका लजक्षत िगग, समूदायलाई मात्र छात्रिृजि पाउने गिी
तनयमािली सं शोधन गने ि “अन्य” भन्ने शब्द जझक्ने,
➢

जचवकत्सा जशक्षासम्बन्धी शैजक्षक क्यालेण्डि तछट्टै प्रकाजशत गने।

तमतत 2078/06/06 गतेको बैठकको तनणगय

•

स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयका िाज्यमन्त्री माननीय उमेश श्रे ष्ठ, महाशािा प्रमुि
डा. गुणिाि लोहनी ि इवपतडतमयोलोिी तथा िोग तनयन्त्रण महाशािाका प्रमुि डा.

कृ्णप्रसाद पौडेलसँग डायतलतससका सम्बन्धमा छलफल गिी दे हायबमोजिमको तनदे शन
तथा सुझािहरू ददइयोःसतमततको तनदे शन
➢

डायतलतसस मेजशनको सङ्ख्या बढाउने प्रवक्रयालाई तुरून्त कायागन्ियनमा लैिाने।

➢

मृगौला प्रत्यािोपण सेिालाई सहि ि तछिो हुने व्यिस्था गने।

➢

सामान्यतया सुगिको िोग ि उच्च िक्तचापका कािणबाि मृगौलासम्बन्धी िोग
लाग्ने भएकोले िनचेतनामूलक कायगक्रमहरू सञ्चालन गिे ि मृगौलासम्बन्धी
िोगबाि बच्ने उपायका सम्बन्धमा सिगसाधािण िनतालाई िानकािी गिाउने
व्यिस्था गने।

➢

नेपालमा नेफ्रोलोजिष्टको दिबन्दी सङ्ख्या कम भएकोले समयसापेक्ष िृवद्ध गने।

सतमततको सुझाि
➢

मृगौलासम्बन्धी सम्पूणग काम हुने विशेष अस्पताल बनाउनुपने।

➢

स्कुलको पाठ्यक्रममा थप स्िास््यसम्बन्धी िानकािी समािेश गिी समयसापेक्ष
बनाउनुपने।

तमतत 2078/06/10 गतेको बैठकको तनणगय:-

•

जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालयका सजचि श्री िामप्रसाद थपतलया, सहसजचि डा. हरि

लम्सालसँग चीन ि िापानमा अध्ययनित ि अध्ययन गनग िाने प्रकृयामा िहे का नेपाली

विद्याथीहरूका समस्या, मजणपाल कलेि ि जचवकत्सा जशक्षासँग सम्बजन्धत कमगचािीका
छोिाछोिी ि स्थानीय बासीले पाउने आिक्षणका सम्बन्धमा छलफल भयो।
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तनदे शनहरः
➢

चीनमा अध्ययन गनग गएका विद्याथीहरू कोतभड-१९ का कािणले नेपाल आई
अनलाइन कक्षा पवढिहे को अिस्थामा नेपाल सिकािले चीन सिकािसँग कूिनीततक

पहल गिी चीनमा पठाउने व्यिस्था गने। यदद तत्काल पठाउन नसक्ने हो भने

मेतडकल ि ईजन्ितनयरिङ्ग विषयमा पढ्ने विद्याथीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गनग
समस्या भएकोले विद्याथीहरूको लातग समाधानको उपाय िोिी गनुग पने।
➢

चीनमा

अध्ययनित

सैद्धाजन्तक

कोषग पूिा

गिे का

नेपाली

विद्याथीहरूलाई

इन्िनगतसपको व्यिस्था गने ि सैद्धाजन्तक कोषग पूिा नभएका ि अन्य विद्याथीहरूको
ु मा पठाउन आिश्यक पहल गने।
हकमा सम्बजन्धत मुलक
➢

नेपाल सिकािले िापानमा अध्ययन गनगका लातग No Objection Certificate

(NOC) ददएको ि िापान सिकािले पतन Certificate of Entry (COE) ि तभसा
पाएका विद्याथीहरूलाई पठाउन कूिनीततक पहल गनुप
ग ने।
➢

नेपाल सिकाि ि मजणपाल कलेिबीच भएको सम्झौता जशक्षा तथा स्िास््य

सतमततमा उपलब्ध गिाउने ि सो सम्बन्धमा मजणपाल कलेि तबक्री भएको भन्ने
समाचािहरू आएकोले सो विषयमा सत्यत्य बुझी सतमततलाई िानकािी
गिाउनुपने।

तमतत 2078/0६/१२ को बैठकको तनणगयः-

•

जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालयका सजचि श्री िामप्रसाद थपतलया, जचवकत्सा जशक्षा
आयोगका

कायगकािी

उपाध्यक्ष

प्रा.

डा.

श्रीकृ्ण

तगिीलगायत

आयोगका

अन्य

पदातधकािीहरूसँग जचवकत्सा जशक्षासँग सम्बजन्धत कमगचािीका छोिाछोिी ि स्थानीयबासीले
पाउने आिक्षणका सम्बन्धमा बृहत छलफल गिी दे हायबमोजिमका तनणगयहरू गरियो:➢

जचवकत्सा जशक्षासँग सम्बजन्धत कमगचािीहरू तथा स्थानीयबासीको आिक्षणका

सम्बन्धमा जचवकत्सा जशक्षा आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गिी

जचवकत्सा जशक्षा ऐनबमोजिम तनयमािलीमा सं शोधन गिी आिक्षणको व्यिस्था गनग
आयोगलाई तनदे शन ददइयो।
➢

मृगौलासम्बन्धी समस्याबािे अनुकूल समयमा अन्तवक्रगया गने तनणगय गरियो। साथै,
सो अन्तवक्रगया कायगक्रमको तमतत तय गनग सभापततलाई जिम्मा ददने तनणगय गरियो।
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तमतत 2078/0६/१8 को बैठकको तनणगयः-

•

प्रतततनतध सभा अन्तिगतको जशक्षा तथा स्िास््य सतमततका ज्येष्ठ सदस्य माननीय मानबहादुि

विश्वकमागको सभापततत्िमा बसेको सतमततको आिको बैठकमा काठमाण्डौँ स्कुल अफ

लका प्रतततनतध श्री िगेन्द्र प्रसाईले तसकाइका िैकजल्पक उपायबािे आफ्नो प्रस्तुतीकिण
पेश गनुभ
ग यो ि सोही विषयमा सतमततमा छलफल पतन गरियो।

10. सािगितनक लेिा सतमतत
सािगितनक लेिा सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म गिे का

तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत २०७8/06/24 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगयहरू:
•

महालेिापिीक्षकको सन्ताउन्नौँ िावषगक प्रततिेदन, 2077 (आ.ि. 2075/2076)
मा महालेिापिीक्षकको कायागलयले औल्ँ याएका वितभन्न तनकायहरूका बेरूिुको
सम्बन्धमा सतमततले मन्त्रालयहरू, सं िैधातनक आयोगहरू, सजचिालयहरूको बेरूिुको
ितगमान अिस्था ि भािी िणनीततका सम्बन्धमा सबै तनकायका सजचलहरूसँग बृहत्
छलफलको आयोिना गिे को तथयो साथै माननीय महालेिापिीक्षकबाि बेरूिु आउनाका
कािण ि न्यूनीकिणका उपायका सम्बन्धमा सं जक्षप्त प्रस्तुतीकिण भएको तथयो।

•

महालेिापिीक्षकको िावषगक प्रततिेदनमा औल्ँ याइएका बेरूिुका सम्बन्धमा छलफल गनग
गदठत उपसतमततहरूको बैठक बसी पििाि मन्त्रालय, स्िास््य तथा िनसङख्या
मन्त्रालय, तनिागचन आयोग, सञ्चाि तथा सूचना प्रवितध मन्त्रालय, भौततक पूिागधाि तथा
यातायात मन्त्रालयको बेरूिु उपि छलफल गिे को तथयो।
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िाविय सभा अन्तगगतका सतमततका गततवितध
िाविय सभामा दे हायबमोजिमका ४ ििा विषयगत सतमततहरू िहे का छन्।
1. ददगो विकास तथा सुशासन सतमतत
2. विधायन व्यिस्थापन सतमतत

3. प्रत्यायोजित व्यिस्थापन तथा सिकािी आश्वासन सतमतत
4. िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमतत

यी सतमततहरूका काम कािबाही, तनणगय तथा तनदे शनहरू क्रमश: प्रस्तुत गरिएको छ।

1. ददगो विकास तथा सुशासन सतमतत
ददगो विकास तथा सुशासन

सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म

गिे का तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत 2078/04/१1 को बैठकको तनणगयः-

•

सतमततको आ.ब.२०७७/७८मा सम्पन्न भएका कायगहरूको प्रगतत प्रततिेदनको पवहलो
मस्यौदालाई माननीयज्यूहरूले अध्ययन गरि केवह सुझाब सल्लाह भए बढीमा १ हप्तातभत्र

सजचिालयलाई उपलब्ध गिाई ददने। साथै िावषगक प्रततिेदन बनाउन ३ सदस्य भएको
दे हायबमोजिमको उपसतमतत गठन गरियो।
१. मा. माया प्रसाद शमाग
२. मा. नन्दा चपाई
३. मा. गंगा कु.िेलबासे

➢

उपसतमततले

आ.ि.

२०७८/७९

को

िावषगक

कायगयोिना

तथा

आ.ि.

२०७७/७८ को िावषगक प्रततिेदन दुबै कायग पूिा गिी सतमततमा पेश गने।

➢

कोतभड-१९ को िोपको वितिण ि व्यिस्थापन सन्दभगमा स्िास््य मन्त्रालयलाई
सतमततमा बोलाएि छलफल गने।

➢

गत बैठकको तनणगयअनुसाि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई ददएको तनदे शनका
सम्बन्धमा हामीलाई वििीय सुशासन कायम गिाउने वितभन्न शीषगकहरूमा
मन्त्रालयहरूमा िचगको शीषगक िकमान्ति नगिाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा
मजन्त्रपरिषद्को कायागलयबाि मात्र पत्राचािको ििाफ प्राप्त भएको िानकािी
गिाइयो।
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तमतत 2078/04/१7 को बैठकको तनणगयः

•

कोतभड-१९ को महामािीतबचमा पतन आयोिना स्थलको अनुगमन भ्रमणको क्रममा दे िेको
सन्तोषिनक कायगप्रगततप्रतत सतमततले िुसी प्रकि गदै सहयोगी तनकाय िापान सिकाि,

ठे केदाि कम्पनी, कन्सल्िे न्ि कम्पनी, आयोिना स्थलमा िविएका तबदे शी तथा नेपाली
प्रावितधकहरू, सम्पूणग कमगचािीहरू तनमागण कायगमा िविएका कामदािहरू तथा अन्य
सिोकाििालाहरूको कायगको उच्च मुल्यांकन गदै सबैलाई धन्यबाद ददयो।

•

िाविय गौििका आयोिनाहरूमा कायगित मिदुिहरूलाई कोिोना विरूद्धको िोप उपलब्ध

गिाउनेबािे मन्त्रालयको के पहल भइिहे को छ भनी स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयलाई
सतमततको बैठकमा छलफल तथा िानकािी तलने तनणगय गरियो।

•

नागढु ङगा सुरूङ्ग मागग आयोिनाको तनमागण क्षेत्रमा मुआब्िा ि क्षततपूततगमा दे जिएको
समस्यालाई तत्काल समाधान गनगको लातग जिल्ला प्रशासन कायागलय, काठमाडौँ, भूतम
व्यिस्था तथा गरिबी तनिािण मन्त्रालय (नापी/मालपोत कायागलय) ि चन्द्रातगिी
नगिपातलकाका नगि प्रमुिलाई सतमततमा बोलाई छलफल गने तनणगय गरियो।

तमतत 2078/04/21 को बैठकको तनणगयः

•

सतमततको स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्ति, प्रयोग भएका उपकिण, प्रवितध, प्रावितधक
िनशजक्त च ुस्त दुरूस्त िहे को दे जियो।

•

स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयले तत्काल ६०० िना मिदुिहरूलाई कोतभड-19

विरूिको िोपको व्यिस्थापन गनग स्िास््य सजचिलाई तनदे शन गरियो साथै नागढुङगा
सुरूङ्ग मागग आयोिना प्रमुिले सम्बजन्धत मिदुिहरूको नामहरू सम्बजन्धत तनकायमा दताग

ि समन्िय गनग तनदे शन गरियो साथै सबै िाविय गौिबका आयोिनामा काम गरििहे का
मिदुिहरूलाई िोपको व्यिस्था गनग स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने
तनणगय गरियो।

•

बैदेजशक िोिगािीमा िानेहरूका लातग आिश्यक िोपको व्यिस्थापन गनग स्िास््य तथा
िनसङख्या मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

नागढु ङगा सुरूङ्ग मागग िाविय गौििको आयोिनालाई समयमै सम्पन्न गनग िग्गा सम्बजन्ध
विषय तमलाउनुपने ि ितगमान समय अनुसािको दििे ि तमलाई िग्गा अतधकिण गनुप
ग ने

भएकोले स्थानीय सिकाि, सिोकाििाला तनकाय, स्थानीय िनसमुदाय ि परियोिनातबच
छलफल गिी यथाशीघ्र समस्या समाधान गनग तनदे शन ददइयो।
55

•

भूतम व्यिस्था, सहकािी तथा गरििी तनिािण मन्त्रालयले आफू मातहतका सबै सम्बजन्धत
तनकायलाई पत्राचाि गिी समस्या समाधान गनग तनदे शन ददइयो।

•

काठमाडौँ जिल्ला प्रसाशन कायागलयका प्रमुि, मालपोत ि नापी कायागलयले चन्द्रातगिी
नगिपातलकासं ग समन्िय गिी समस्या समाधान गिी ततन हप्तातभत्र प्रगतत प्रततिेदन
सतमततसमक्ष पेस गनग तनदे शन ददइयो।

तमतत 2078/05/03 को बैठकको तनणगयः

•

काठमाडौँ स्कुल अफ लसँग आबद्ध अनुसन्धान प्रततिेदन “प्रांगारिक कणागलीमा प्रांगारिक

बीउ उत्पादन ि उपयोगको अिस्था तथा सम्भािना” ि “बाँझो िग्गाको अिस्था ि

कािणहरू: लुजम्बनी प्रदे शको एक अध्ययन” गिी दुई ििा अध्ययन प्रततिेदन सतमततका
माननीय सदस्यहरूलाई िानकािीसवहत सतमतत बैठकमा प्रस्तुत गरियो।

•

अनुसन्धानको तन्कषग, सुधाि गनुप
ग ने विषयहरू, ददइएका सुझािहरूलाई मनन गदै
प्रस्तुतकतागको

सुझाि

अनुसाि

ि

विषय

िस्तुको

गम्भीयगतालाई

हे दाग

सम्बजन्धत

तनकायहरूलाई उपयुक्त तनदे शन ि पत्राचाि गिी सतमततले सहि भूतमका िेल्ने प्रततबद्धता
व्यक्त गने तनणगय गरियो।

•

कृवष नै नेपालको अथगतन्त्रको मेरूदण्ड भएको परिप्रेक्ष्यमा कृवषमा ठोस नततिा ददने िालको

जशक्षा प्रणालीको विकास गने ि हालको वपँढीलाई कृवष क्षेत्रप्रततको लगाब-आकषगण हुने
ँ ामा छलफल
प्रकािको कृवष नीततको विकास गनेतफग सिकाि मुिरित हुनपु छग भन्ने बुद
केजन्द्रत िह्यो।

तमतत 2078/0५/०४ को बैठकको तनणगयः

•

नेपालले अन्तिागविय मञ्चमा िािेको अडान, विश्व तापक्रम िृवद्धलाई १.५ तडग्री सेजन्िग्रेि

कायम गनुप
ग छग भन्ने कुिाको पुनः सिाहना गदै त्यसको लातग गनुप
ग ने कामहरू,
पूित
ग यािीहरूलाई यथाशीघ्र आगातड बढाउन नेपाल सिकाि, िन तथा िाताििण
मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

१.५ तडग्री सेजन्िग्रेिको नेपालको आफ्नो अडानलाइ पुनः तबश्व सामु िाख्दा, नेपालले गिे को

प्रगततिस्तै िाविय अनुकुलन योिना (National Adaptation Plan) को तनमागण ि िाविय

प्रततबद्धता (NDC) लाई तछिोभन्दा तछिो कायागन्ियनमा लैिान नेपाल सिकाि, िन तथा
िाताििण मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

ु ा कुनै महत्त्िपूणग भूतमका नभए पतन, िलिायु
नेपालको आफ्नै िलिायु परिितगन हुनम
परिितगनका असिले िषेनी भोग्नु पिे को क्षतत ि नोक्सानी (Loss & Damage) को क्षततपूततगको
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लातग उठान गनुप
ग ने विषय ि त्यसको लातग बनाउनुपने नीतत िा प्रततबद्धता पत्रसमेत तयाि
गिी लागू गनग ि िलिायु परिितगनका असिहरू कम गनग बढाउनुपने लगानीको लातग पतन

काम गनुप
ग ने हुन्छ। त्यसैले विश्व िलिायु कोषबाि प्राप्त हुने विि (Finance) लाई सजिलो
ि झं झि मुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गने काममा पतन सम्बजन्धत मन्त्रालयले काम गिोस्
भनी नेपाल सिकाि, िन तथा िाताििण मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

िल तथा मौसमिन्य प्रकोपको क्षती न्यूनीकिणका लातग बहु-प्रकोप पूि ग सूचना प्रणाली
लागू गनग ि प्रभािमा आधारित पूि-ग सूचना प्रणालीलाई दे शब्यापी रूपमा लैिानसमेत नेपाल
सिकाि, िन तथा िाताििण मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

िलिायु परिितगन ि प्रकोप न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापनलाई विकासको मुलधािमा ल्याउन
नीतत तथा कायगक्रममा समािेश गदै िलिायु परिितगन ि विपद न्यूनीकिणमा कायगित

सं स्थाहरूबीच पतन समन्िय तथा सहकायग बतलयो बनाउँ दै, विपद न्यूनीकिण तथा
व्यिस्थापन ऐन् २०७४, िलिायु परिितगन नीतत २०७७ ि िाविय प्रततबद्धता (NDC)

को कायागन्ियनमा िोड ददन ि त्यसमा स्थानीय सिकािहरूलाईसमेत सहभागी बनाउन
नेपाल सिकाि, िन तथा िाताििण मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

तग्रन हाइड्रोिन प्रवितधले हाम्रा विद्यमान नीतत कायागन्ियनमा सहयोग पुयागउँछ भने त्यसतफग
नेपाल सिकािको ध्यानाकषगण गिाई थप प्रावितधक पक्ष बुझी नेपालको प्राकृततक साधन
स्रोत-अनुकूलको तग्रन हाइड्रोिन प्रवितधलाई उत्पादन ि व्यापाि/विकासका लातग स्थानीय

रूपमा उपलब्ध नविकिणीय उिाग स्रोतहरूको प्रयोग गिी फाइदा पुग्ने भन्ने विषयमा

छलफल भएकोतफग ि यसले ददगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गनेतफग िेल्ने भूतमकको लातग

अध्ययन दल बनाई नेपाल सिकाि, िन तथा िाताििण मन्त्रालयलाई उिाग मन्त्रालयसँग
समन्िय गिी तबशेष पहल कदमी गनग यो नेपाल सिकाि, िन तथा िाताििण मन्त्रालयलाई
सुझाि ददने तनणगय गरियो।

•

सतमततको बैठकमा छलफल भएबमोजिम ि उठान भएका विषय तथा तनदे शनहरूको
प्रगततको बािे मा सतमततमा िानकािी गिाउनसमेत नेपाल सिकाि, िन तथा िाताििण
मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

तमतत 2078/0५/०८ को बैठकको तनणगयः

•

ददगो विकास लक्ष्य प्रातप्तका लातग सशक्त िािनीततक सं यन्त्र, प्रततिद्धता पतन िाँचो
भएकोले त्यसतफग गम्भीि बन्न सिकािलाई ध्यानाकषगण गिाउँ दै ददगो विकासका लक्ष्य
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प्रातप्तका लातग सशक्त िािनीततक सं यन्त्र बनाउन नेपाल सिकािलाई तनदे शन ददने तनणगय
गरियो।

•

ददगो विकास लक्ष्य हातसल गने सिालमा सिकािको प्रततबद्धताअनुसाि प्रभािकािी अनुगमन
ि कायागन्ियन गनग िाविय योिना आयोगलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

विश्व अथगतन्त्रको स्िरूपमा परिितगन हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा ददगो विकास लक्ष्यहरू हातसल

गनगका लातग तडजििल नेपाल फ्रेमिकगलाई सफलीभूत बनाउन ि यसलाई प्रदे शस्तिीय ि
स्थानीय नेतत्ृ ि तहमा पुर्यागई नयाँ प्रवितध ि निप्रितगनबाि आम नागरिकको िीिनमा

परिितगन ल्याउन सक्नुपछग भन्ने विषयमा आिको छलफल केजन्द्रत भएको सन्दभगमा सोको
यथाशीघ्र कायगन्ियनका लातग नेपाल सिकािको ध्यानाकषगण गिाउने तनणगय गरियो।
तमतत 2078/0५/१३ को बैठकको तनणगयः

•

विषयगत मन्त्रालयहरूले ददगो विकास लक्ष्यबािे गिे को प्रगततबािे ि च ुनौती तथा
समाधानका उपायहरूबािे छलफल ि अनुगमन गदै ददगो विकास लक्ष्यसं ग सम्बजन्धत

सूचकहरूलाई उच्च प्राथतमकता ददई कायग गनग नेपाल सिकािलाई तनदे शन ददने तनणगय
गरियो।

•

ददगो विकास लक्ष्य हातसल गनग प्रदे शसँग सहकायग गनुप
ग ने ि ददगो विकास लक्ष्यलाई

स्थानीयकिण गिी स्थानीय तहको भूतमकालाई प्रभािकािी बनाउन तीन ििै तहसँग
समन्यिय गिी ददगो विकास लक्ष्य प्रातप्ततफग पहल गनग नेपाल सिकािलाई तनदे शन ददने
तनणगय गरियो।

•

सं सद ि प्रदे शको भूतमका प्रभािकािी बनाउन सतमततले पहल ि समन्िय गदै प्रदे शका

एस.डी.िी. च्याजम्पयन माननीयहरूमाफगत ददगो विकास लक्ष्यलाई बढीभन्दा बढी

स्थानीयकिण गनग सहयोग गने तथा लामो बंदाबंदीले गदाग असि पिे को धुतलिेल प्रततबद्धतापत्र (ददगो विकास लक्ष्यप्रतत सांसदहरूको प्रततबद्धता-पत्र) को पुनःसमीक्षा गने तनणगय
गरियो।

•

िाविय सभा प्रदे श सभाको गुदठयाि/सं िक्षक भएको सन्दभगमा ददगो विकास लक्ष्यहरूलाई
बढीभन्दा बढी स्थानीयकिण गनगका िातति “ददगो विकास लक्ष्य कायगन्ियनमा सं सदीय
तनगिानी: परिक्षण सूची” (२०७७) को आधािमा हालसम्म नेपालमा ददगो विकास

लक्ष्यहरूको प्रातप्त/कायगन्ियनको अिस्थाबािे िाविय योिना आयोगसँग त्यगत विििण
तयाि गनग तनदे शन ददने तनणगय गरियो।
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तमतत 2078/0५/१५ को बैठकको तनणगयः

•

ददगो विकास लक्ष्यहरू कायागन्ियन गनग तथा िाज्यले गिे का प्रततिद्धता पूिा गनग बाधक
बनेका कानुनहरूको पवहचान गिी ततनको सं शोधन, परिमािगन ि सुधािसवहत िाज्यले

घोषणा गिे का कायगयोिनाको प्रभािकािी कायागन्ियनको िाका तथा मागगजचत्र बनाउन
नेपाल सिकािलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

अतधकांश कानूनहरू नयाँ सं विधान िािी हुन ु पवहला िा ददगो विकास लक्ष्यहरू अनुमोदन

गनगपूि ग बनेका दे जिन्छन्। ती कानूनहरूले ददगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गनग
सक्ने दे जिँदैन, तदनुकुलको सं िचना, सोच ि दृवष्टकोणकोसमेत ती कानूनहरूमा अभाि
दे जिन्छ यसो हुँदा नयाँ सं विधानले तनधागिण गिे का विकाससम्बन्धी नीतत, वितभन्न मौतलक
ँ ै न। त्यसैले
हक ि कतगव्यको सूची ि लक्ष्यहरूसँग ती कानूनहरूको तादाम्यता दे िीद

विद्यमान पुिाना कानूनहरूलाई ददगो विकास लक्ष्य अनुरूप सं शोधन गनुग िरूिी छ ि ददगो

विकास लक्ष्यले नयाँ सोच दृवष्टकोण ि आिश्यकता सम्बोधन गनग नयाँ कानुनको
आिश्यकता छ तसथग विद्यामान कानूनहरूको परिमािगन नयाँ सं विधान ि ददगो विकास

लक्ष्यसँग तालमेल हुने गिी सं सोधन गनग यो सतमतत नेपाल सिकाि, कानून न्याय तथा
सं सदीय मातमला मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।
तमतत 2078/0५/१६ को बैठकको तनणगयः

•

ददगो विकास लक्ष्यहरू हातसल गनगका लातग गरिने कायगको लातग तनजश्चत स्रोत परिचालनको

अतधकाि प्रष्ट परिलक्ष्य प्रातप्तका लातग सम्भाव्य सबै वििीय स्रोत परिचालन गनग उपायहरू
पवहचान गनगको साथै सं घीयताको ममगअनुरूप योिना तनमागणका सं िचनामा आिश्यक

फेिबदल गिी स्थानीय सिकािहरूलाई त्यसमा सहभागी गिाउनसमेत नेपाल सिकािलाई
तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

नेपालले तबगतमा स्िास््य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगतत गिे को भए तापतन आवहलेको सं घीय
सं िचनामा भएका च ुनौतीका साथै कोतभड-१९ ले ददगो विकास लक्ष्य न. ३ मा (िाम्रो
स्िास््य ि सम्मृद्ध िीिनस्तिमा) पिे को असि कम गनग ि स्िास््य क्षेत्रको सं िचनागत

सुधािका साथै सिकािी स्िास््य सेिाको गुणस्ति बढाउन तथा नेपाली िनताको Out of
Pocket िचग घिाउनका लातग नेपाल सिकाि स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयले

त्यसतफग विशेष ध्यान ददनु िरूरि छ। यसका लातग यो सतमतत सम्पूणग सिकािी स्िास््य

सं िचनाहरूको स्तिोन्नतत गनग ि गुणस्तिीय सेिा प्रदान गनग नेपाल सिकािलाई तनदे शन
ददने तनणगय गरियो।
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•

कोतभडले गदाग आम िनसमुदायमा व्यजक्तगत रूपमा पिे को प्रभािमध्ये एक मानतसक
स्िास््य पतन दे जिएको छ। तसथग सो प्रभािलाई कम गनग केन्द्र, प्रदे श ि स्थानीय तहका
सिोकाििाला तनकायहरूबीच समन्िय तथा सहकायग गिी हिे क िगग, तह ि तप्कामा

आिश्यकताअनुसाि मनोसामाजिक पिामशगको व्यिस्था तमलाउन नेपाल सिकािलाई
तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

•

ददगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकिण गने कायगमा सबै तहका सिकािको स्िातमत्ि कायम
िहने गिी काम गने व्यिस्था तमलाउन नेपाल सिकािलाई तनदे शन ददने तनणगय गरियो।

2. विधायन व्यिस्थापन सतमतत
विधायन व्यिस्थापन सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म गिे का

तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत 2078/04/15 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

आ.ि ०७७/०७८ को िावषगक प्रततिेदनको मस्यौदाका लातग तनम्न बमोजिमको उपसतमतत
गठन गरियो:-

•

क) मा. सभापतत पिशुिाम मेघी गुरूङ

-सं योिक

ि) मा. िीिन बुढा

- सदस्य

ग) मा. ठगेन्द्र प्रसाद पुिी

- सदस्य

घ) मा. प्रकाश पन्थ

- सदस्य

ङ) मा. प्रतमला कुमािी

- सदस्य

आगामी सं विधान ददिसको उपलक्ष्यमा सतमततको आयोिनामा विधावयकी िुलापनलोकताजन्त्रक मेला मनाउने सम्बन्धमा छलफल िािी िाख्ने।

•

विज्ञहरूद्वािा तयाि गरिएको भूतमसम्बन्धी कानूनहरूको अध्ययन अनुसन्धानको प्रािजम्भक
प्रततिेदनको मस्यौदा सतमततमा पेश गिी छलफल गने।

तमतत 2078/04/29 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

लोकसेिा आयोग विधेयक, २०७५ को सम्बन्धमा दफािाि छलफल िािी िाख्ने।

•

सतमततको लातग ल्यापिप ि प्रोिेक्िि एक/एक थान आिश्यक भएको ि सं घीय सं सद

सजचिालयबाि सोको तत्काल व्यिस्था हुने अिस्था नदे जिएको सन्दभगमा आतथगक िषग
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२०७८/०७९ को िावषगक कायगक्रम बाँडफाँिको बिेि उपशीषगक नं २०२०० १३३,

िचग शीषगक नं २२५२२ लाइन आइिम २-७-२५-३७ मा तनधागरित िकममध्येबाि िचग
हुने गिी हाललाई एक उपयुक्त ल्यापिप ि एक प्रोिेक्िि िरिद गने व्यिस्थाका लातग

सं घीय सं सद सजचिालयसँग समन्िय गिी कायग गनग सतमतत सजचिालयलाई तनदे शन ददने।
तमतत 2078/04/32 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

लोकसेिा आयोग विधेयक, २०७५ को सम्बन्धमा सं लग्नबमोजिम प्रततिेदन पारित।

•

पारित उक्त प्रततिेदन सभाको आगामी बैठकमा पेश गने।

तमतत 2078/05/22 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

आगामी सं विधान ददिसको उपलक्ष्यमा तमतत २०७८ साल असोि २ गते सतमततको

आयोिनामा विधावयकी िुलापन लोकताजन्त्रक मेला मनाउने साथै उक्त कायगक्रममा
विज्ञहरूद्वािा सं विधान ि लोकतन्त्रसँग सम्बजन्धत विषयमा कायगपत्र प्रस्तुतत ि अन्तिवक्रया
कायगक्रम

गने।

उक्त

कायगक्रमहरूलाई

नेपालको

िाविय

िे तलतभिन

(नेपाल

िे तलतभिन)माफगत प्रत्यक्ष प्रसािण गिाउने व्यिस्था गनग सतमतत सजचिालयलाई तनदे शन
ददने।

•

सं विधान तनमागण ि विधावयकी प्रवक्रयामा अमूल्य योगदान पुर्याउने व्यजक्तत्िहरू पूिस
ग भामुि,
पूिउ
ग पसभामुि, सं विधान सभा अध्यक्ष, सं सदका पूिम
ग हासजचिहरूलाई मायाको जचनो
(दोसल्ला ि चाँदी लेपन गरिएको बुद्धको मूततग) प्रदान गिी सम्मान गने।

•

कानून सङकायमा +2 अध्ययनित सात िना विद्याथी आमन्त्रण गिी सम्मान गने।

तमतत 2078/06/04 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

विधावयकी िुलापना-लोकतन्त्र मेला कायगक्रमको समीक्षा भयो।

•

सतमततमा विचािाधीन िहे का विधेयकको छलफल अिस्था बािे छलफल भयो।

•

यस सतमततको अध्ययन, अनुसन्धान कायगमा सहयोग गनगको लातग सजचिालयबाि पारिश्रतमक

ु ासभा तनिासी श्री कैलाश तामाङलाई
ददनु नपने गिी चैनपुि नगिपातलका िडा नं -४, सं िि

अनुसन्धान सहयोगीको रूपमा िाख्ने ि तनिको तनयतमत तसं हदिबाि प्रिेशको लातग
परिचयपत्र बनाइददने व्यिस्था गनग सतमतत सजचिालयलाई तनदे शन ददने।
तमतत 2078/06/19 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

सतमततको िावषगक प्रततिेदनको मस्यौदा सं लग्नबमोजिम पारित भएको।
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•

पारित प्रततिेदन सभाको आगामी बैठकमा पेश गने।

•

सं सदमा प्रस्तुततका लातग प्राप्त हुने विधेयकहरूमा आिश्यक सं िचनाहरू सामान्यतः नहुने

गिे को पाइएको सन्दभगमा ततनलाई सुधाि गनगका लातग सतमततले विधेयक तिुम
ग ा सं िचनाको
सिलीकिण ि सुधािका सम्बन्धमा नेपाल कानून आयोगका तनितगमान अध्यक्ष माधि
पौडेललाई आधािपत्र तनमागण गिी आगामी ददनमा प्रस्तुत गनगका लातग पत्राचाि गने।

3. प्रत्यायोजित व्यिस्थापन तथा सिकािी आश्वासन सतमतत
प्रत्यायोजित व्यिस्थापन तथा सिकािी आश्वासन सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि

असोि मासान्तसम्म गिे का तनणगय/तनदे शनहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतमतत 2078 साउन 10 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

गत िषग नै कृवष ऐन बनाउन तनदे शन गरिएकोमा हाल कृवष ऐनको मस्यौदा तयाि भएको
भन्ने कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सजचिबाि बैठकसमक्ष व्यक्त गनुभ
ग एकोले

उक्त मस्यौदामातथ सम्बजन्धत सिोकाििालाहरूसँगको छलफल ि पिामशग गिी यथाशीघ्र

कृवष ऐनको विधेयक सं घीय सं सदसमक्ष पेश गनग कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई
तनदे शन ददने।

•

कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाि वितभन्न तनदे जशका ि मापदण्डहरू तिुम
ग ा

भइिहे कोले अबदे जि उक्त कायग प्रत्यायोजित विधायनको तसद्धान्त ि ममगअनुसाि मातृ
ऐनबाहे क अन्य ऐन प्रयोग गिी प्रत्यायोजित विधायन तिुम
ग ा नगनग कृवष तथा पशुपंक्षी
विकास मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।

•

कृवष क्षेत्रमा िैदेजशक लगानी शतगसवहत िुल्ला गने भनी नेपाल सिकािले विदे शी लगानी

तथा प्रवितध हस्तान्तिण ऐन, 2075 को अनुसूचीको क्रम सङ्ख्या-1 मा हे िफेि गिे को

विषय ि नेपाल सिकािको आ.ि. 2077/078 को नीतत तथा कायगक्रममा उजल्लजित

कृवष क्षेत्रमा अण्डा, दुध िस्ता कृवष िस्तु आत्मतनभगितातफग िहे को भन्ने नीततसँग मेल
िाएको नदे जिएको साथै सं घीय सं सदबाि पारित भएको ऐनमा िैदेजशक अनुदान िुल्ला
निहे को नकािात्मक सूचीमा िािी पारित भएको एक िषग पतन पुग्न नपाउँ दै सिकािले

अनुसूची सं शोधन गनुग प्रत्यायोजित विधायनको दृवष्टकोणले उपयुक्त नदे जिएकोले यो
विषयका सम्बन्धमा उद्योग, िाजणज्य तथा आपूततग मन्त्रालय ि कृवष तथा पशुपंक्षी विकास
मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूसँग छलफल गनग सतमतत बैठकमा आमन्त्रण गने।
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तमतत 2078 साउन 14 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

ई.पी.एस. अन्तगगत गणतन्त्र कोरिया िाने कामदािहरूको समस्या सम्बन्धमा श्रम, िोिगाि

तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचि ि िैदेजशक िोिगाि विभागका महातनदे शकसवहत
उिुिीकतागहरूबीच छलफल भयो। छलफलका क्रममा िैदेजशक िोिगािका लातग कोरिया

लैिाने सम्बन्धमा िोिगाि अनुमतत प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) तनदे जशका, 2073
बमोजिम कोरिया िोिगािीका लातग छनौि भएका िोिगािीमा िाने कामदािहरू गणतन्त्र
कोरिया प्रस्थानको व्यिस्थापन गने जिम्मा नेपाल सिकािले तमलाउनुपने जिम्मेिािी िहेकोले

यससम्बन्धी आिश्यक प्रवक्रयाहरू पुर्याउन कूिनीततक पहलसमेत गिी हिाई उडान,
तबमा, पी.सी.आि. पिीक्षण िस्ता स्िास््यसम्बन्धी िे-िस्ता मापदण्ड अपनाउनु पने हो
सो अपनाई अतबलम्ब कामदािहरूलाई कोरिया पठाउने दावयत्ि पूिा गनग श्रम, िोिगाि
तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।

•

कोरिया कामदाि पठाउने सम्बन्धमा कोरियन सिकािका साथै नेपाल जस्थत कोरियन HRD
का

प्रतततनतधहरूसँग

तलजित

रूपमा

भएको

हालसम्मको

प्रयासहरूको

सम्बन्धमा

विििणसवहत सतमततको तमतत 2078/04/17 गतेको बैठकमा पेश गनग श्रम, िोिगाि
तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचिलाई तनदे शन ददने। यस विषयका सम्बन्धमा

कायग सम्पन्न गनग प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद् कायागलयका मुख्य सजचि, श्रम, िोिगाि
तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचि, पििाि मन्त्रालयका सजचि ि स्िास््य तथा
िनसङ्ख्या मन्त्रालयका सजचिसँग छलफल गने।

तमतत 2078 साउन 17 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

नेपाल सिकाि ि गणतन्त्र कोरिया सिकाि बीच िोिगाि अनुमतत प्रणाली (इ.पी.एस.)
माफगत कोरिया कामदाि लैिाने सहमतत बमोजिम छनौि भएका कामदािहरूको कोरिया
प्रस्थान व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सिकािका मुख्य सजचि, पििाि मन्त्रालयका

सजचि, श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचि ि स्िास््य तथा िनसङख्या

मन्त्रालयका सजचिको उपजस्थततमा छलफल भएको। भाषा पिीक्षालगायतका सम्पूणग
प्रकृयाहरू पूिा गिी कोरिया िोिगािदाताबाि छनौि भैसकेका कामदािहरूलाई सहि

तििले कोरिया प्रस्थान गिाउन कोरियन पक्षबाि भएको पत्राचािबमोजिम तसधा हिाई

उडान, तबमा, क्िािे जन्िनलगायत अन्य स्िास््य मापदण्डहरू पूिा गने गिाउने व्यिस्था
गिी कामदािहरूको वहतलाई ध्यानमा िाख्दै तछिो प्रस्थान गिाउने व्यिस्था तमलाउन
नेपाल सिकािका मुख्य सजचिको सं योिनकािी भूतमकामा पििाि मन्त्रालयका सजचि, श्रम,
िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचि ि स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयका
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सजचिबीच छलफल ि तदनुरूपका कायगहरू सम्पन्न गनग सतमततको बैठकबाि नेपाल
सिकाि ि श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।

•

यस सम्बन्धमा भएको प्रगतत पन्र ददनतभत्र सतमततमा उपलब्ध गिाउन श्रम, िोिगाि तथा
सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचिलाई तनदे शन ददने।

•

िैदेजशक िोिगाि ऐन, २०६४ अन्तगगत बनेको िैदेजशक िोिगाि तनयमािली, २०६४ लाई
प्रथम सं शोधन गिी तनयम ५२ क. थपेको दे जिएको। यसिी ऐनद्वािा प्रत्यायोजित विधायन

पुनः तनयमािलीले प्रत्यायोिन गिे ि वितभन्न तनदे जशका बनाएको पाइएकोले यसिी
प्रत्यायोजित विधायन पुनः प्रत्यायोजित गिी तनदे जशका बनाएको कुिा प्रत्यायोजित

विधायनको तसद्धान्त ि िाविय सभा तनयमािलीको तनयम १५३ विपिीत भएकोले यो
तनदे शन प्राप्त भएको तमततले १०० ददनतभत्र ऐन सं शोधन गिी आिश्यक कुिा तनयमािलीमा
नै समािेश गिी तनयमािली सं शोधन गनग साथै िोिगाि अनुमतत प्रणाली (सञ्चालन तथा

व्यिस्थापन) तनदे जशका, २०७३ सय ददनपतछ स्ितः तन्कृय हुने गिी अवहले चतलिहे को

तनदे जशकाबमोजिमका प्रकृयालाई पश्चात्दशी (Retrospective) असि नहुने भएकोले ती चालु
कायग अजघ बढाई सम्पन्न गनग नेपाल सिकािलाइग तनदे शन ददने।
तमतत 2078 साउन 31 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

िाविय गौििका आयोिनाका रूपमा िहे का महाकाली तसँचाइ आयोिना, िानीिमिा
कुलरिया तसँचाइ आयोिना, भेिी-बबई डाईभसगन बहुउिेश्यीय तसँचाइ आयोिना ि तसक्िा
तसँचाइ आयोिनालाई समयमा नै सम्पन्न गनग आयोिना सञ्चालनमा दे जिएका िग्गा

अतधग्रहण, मुआब्िा वितिण, आयोिनाको सुिक्षा व्यिस्था, िनशजक्त व्यिस्थापन, रूि

किान, ठे क्का ि म्याद थपको व्यिस्थापनलगायतका समस्याहरू समाधान गिी आयोिनाको

तनमागण कायग प्रभािकािी रूपले अगातड बढाउन उिाग, िलस्रोत तथा तसँचाइ मन्त्रालयलाई
तनदे शन ददने।

•

िाविय गौििका आयोिनाहरू समयमै सम्पन्न गनगको लातग समस्याका रूपमा दे जिएका,
विषयहरूमा नीततगत रूपमा यस सतमततबाि नेपाल सिकाि मजन्त्रपरिषद् साथै अन्य

मन्त्रालयहरूसँग समन्िय ि पहल गनुप
ग ने विषयहरू आिको बैठकमा छलफल भए अनुसाि
सतमततमा तलजित रूपमा उपलब्ध गिाउन मन्त्रालयका सजचिलाई तनदे शन ददने।
तमतत 2078 साउन 32 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

काठमाडौं–तिाई/मधेश द्रतमागग
सडक आयोिना सञ्चालन कायगवितध, २०७४ लाई
ु

प्रत्यायोजित विधायनको तसद्धान्तअनुरूप तमलाउन िक्षा मन्त्रालयलाई तनदे शन गरिएकोमा
64

िक्षा मन्त्रालयको तमतत २०७८/०४/२२ को पत्रबाि परिमािगन गने सम्बन्धमा आिश्यक
कायग भइिहे को भन्ने िानकािी प्राप्त भएको व्यहोिा बैठकसमक्ष प्रस्तुत हुँदा “के कतत
समयतभत्र सतमततको तनदे शनबमोजिम तनदे जशका परिमािगन हुने हो ?” सो को िानकािी
यथाशीघ्र सतमततमा पठाउन िक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाउने।

•

ई.पी.एस.प्रणाली अन्तिगत गणतन्त्र कोरिया िाने कामदािहरूको सम्बन्धमा सतमततमा

२०७८/०४/१७ मा छलफल भई भाषा पिीक्षालगायतका सम्पूणग प्रकृयाहरू पूिा गिी
कोरियन िोिगािदाताहरूबाि छनौि भइसकेका कामदािहरूलाई सहि तििले कोरिया
प्रस्थान गिाउने सम्बन्धमा आि नेपाल सिकािका मुख्य सजचिसँग सतमततका माननीय
सभापततज्यूबाि भएको कुिाकानी सम्बन्धमा माननीय सभापततबाि बैठकलाई िानकािी

गिाउनु भयो। नेपाल सिकािका मुख्य सजचिको सं योिनकािी भूतमकामा पििाि
मन्त्रालयका सजचि, श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचिसमेत िही
छलफल ि तदनुरूपका कायगहरू सम्पन्न गनग ि यस सम्बन्धमा भएको प्रगतत पन्र ददनतभत्र

सतमततमा उपलब्ध गिाउन श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचिलाई
तनदे शन भएकोमा सोको प्रगतत विििण प्राप्त नभएकोले यथाशीघ्र प्रगतत विििण पठाउन
श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाउने।
तमतत 2078 भदौ 3 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

मौतलक हक कायागन्ियन सम्बन्धमा सतमततले अध्ययन गिाई पेश भएको विज्ञको

प्रततिेदनमा उजल्लजित सुझािहरू बािे िाविय मानि अतधकाि आयोगका अध्यक्षसवहतका
पदातधकािी ि कानून, न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयका सजचिसवहतसँग विस्तृत

छलफल भएको। मौतलक हकसम्बन्धी १६ ििा कानूनहरू तनमागणका बेला तत्कालीन

सिकािले िाविय मानि अतधकाि आयोगसँग सुझाि नतलएको भनी बैठकमा आयोगका

सजचिले बताउनुभएको। मानि अतधकाि ि मौतलक हकहरू कायागन्ियन गने विषयमा

अनुगमन गने, सिकािलाई िाय सुझाि ददने, तसफारिस गने िस्ता कायगहरू तीव्रताका साथ
भैिहेको व्यहोिा आयोगका अध्यक्ष एिं सदस्यहरूबाि विस्तृत रूपमा बैठकसमक्ष पेश भएको।

•

कानून, न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयका सजचिले मौतलक हक कायागन्ियन गनग
आिश्यक तनयमािली बनाउन सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचाि गरिएको, तनयमािली
बतनिहे को ि िाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी तनयमािली हालसम्म बन्न नसकेको बताउनु भएको।

•

मौतलक हकको कायागन्ियन सम्बन्धमा नेपाल सिकाि मजन्त्रपरिषद्का सजचिहरूसँग पुनः

छलफल गने ि उजल्लजित प्रततिेदनका सुझािहरू परिमाजिगत गिी नेपाल सिकाि समक्ष
कायागन्ियन तनजम्त पठाउने।
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तमतत 2078 भदौ 8 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

िाविय गौिबका आयोिनाहरूमध्ये कन्चनपुिको दै िीदे जि कैलालीको विकापुिसम्मको

हुलाकी िािमागगको स्थलगत अध्ययन अनुगमनबाि दे जिएको समस्याका सम्बन्धमा भौततक

पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालय ि िन तथा िाताििण मन्त्रालयका पदातधकािीहरूसँग
छलफल भएको। कैलाली जिल्लाको बसन्ता िनको करिब २ वक.तम. क्षेत्रमा िहे को रूि
किान गने कायग हालसालै सम्पन्न भैसकेको, िानी िमिा कुलरिया तसँचाइ आयोिनाको

विद्युत ् प्रशािण लाइनमा (पािि हाउसदे जि लम्की सिस्िे शनसम्म) पने १५ ििा रूि
किानसम्बन्धी कायग तसँचाइ आयोिनाको कायगमा असि नपने गिी व्यिस्थापन गनग ि

आयोिनातभत्र पिे का आिक्ष क्षेत्रको मािो व्यिस्थापन गने कायगमा सहिीकिण गनग तयाि
िहे को िन तथा िाताििण मन्त्रालयका सजचिले बताउनुभएको।

•

भौततक पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालयका तनतमि सजचि श्री केशि कुमाि शमागले

कैलाली जिल्लाको भिनी नगिपातलका िडा नं. ५ लालबोझी सडक िण्डमा कान्द्रा

नदीको बहािको ददशा परिितगन हुँदा यसलाई तनयन्त्रण गनग नदी तनयन्त्रण विभागसँग
छलफल गनुग उपयुक्त हुन,े िािापुि िाने १ वकलोतमिि लामो भं गालोले बहाि परिितगन
गदाग ५०० तमििमा सीतमत भएको ि सततघाितफगको ५०० तमििको भं गालोले बहाि

परिितगन गदाग लामो भं गालो बन्न गएको अिस्था िहे को, कन्चनपुि जिल्लाको बेलौिी–८

पचइ सडक िण्डमा पने १२०० तमििको क्षेत्रफलमा (वपलि नं. ३८ मा) भाितीय सीमा

सुिक्षा फौिबाि तनमागण कायगमा भैिहे को अििोधका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय ि पििाि
मन्त्रालयसँग समन्िय भैिहे को ि चाँडै समाधान हुने कुिा बताउनु भएको।

•

िाविय गौिबका आयोिनाहरूसँग सम्बजन्धत कानूनी ि व्यिहारिक समस्याहरूको समाधान
गिी समयमै त्यस्ता आयोिनाहरू सम्पन्न गने सम्बन्धमा नेपाल सिकािका नीततहरू

व्यिहारिक तथा उपयुक्त एिं विशेष प्राथतमकतासमेत नदे जिएको, वितभन्न मन्त्रालयको

समन्ियसमेत हुन नसकेको। तसथग नेपाल सिकािका मुख्य सजचि ि अन्य सम्बद्ध
मन्त्रालयका सजचिहरूलाई सतमततको अनुगमन प्रततिेदन सं लग्न गिी पठाई कायागन्ियनमा
सिलीकृत गनग सुझाि ददने।

•

सतमततद्वािा भ्रमण गरिएका िाविय गौिबका आयोिनाहरूका समस्या ि सोको समाधानका
लातग सतमततबाि भएका पहलहरू सम्बन्धमा सम्बजन्धत आयोिनाहरूलाई अनुगमन
प्रततिेदन ि त्यस सम्बन्धमा भएको छलफलबािे िानकािी पठाउने।
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तमतत 2078 भदौ 9 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

िाविय महत्त्िका अतभलेिहरूलाई व्यिजस्थत गने सम्बन्धमा नेपालको सािगितनक िे कडग
व्यिस्थापनको ितगमान अिस्था ि भािी कायगददशासम्बन्धी अध्ययन प्रततिेदन िाविय
अतभलेिालयका पूिप्र
ग मुि श्री भीमप्रसाद नेपालले प्रस्तुतीकिण गनुग भएको। माननीय
सदस्यहरूले प्रततिेदनमा समािेश गरिएका विषयहरूका सम्बन्धमा आआफ्ना जिज्ञासाहरू

िाख्दै प्रततिेदनमातथ माननीय सदस्यहरूको थप सुझाि १५ ददनतभत्र प्राप्त भएपतछ
प्रततिेदनलाई अजन्तम रूप ददने तथा सो सम्बन्धमा सम्बजन्धत तनकायहरूसँग छलफल
गने।

तमतत 2078 भदौ 11 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

बैठकमा आतथगक िषग २०७८/०७९ को फाल्गुन मवहनासम्मको सतमततको कायगक्षेत्र

समेिी सतमततद्वािा सम्पन्न गने गिी तयाि गरिएको कायग योिनामातथ छलफल गिी पारित

गिे को कायगयोिनामा उल्लेि भएबमोजिम प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी विषयमा सातै प्रदे श
सभाका सदस्यहरूसँग अनुभि आदान प्रदान गने कायगक्रमअन्तगगत यही भदौ मवहनातभत्र
गण्डकी प्रदे शमा कायगक्रम आयोिना गने तनणगय भएको।
तमतत 2078 भदौ 15 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

बैठकमा लुजम्बनी क्षेत्र, नािायणवहिी दििाि सङ्ग्रहालय, पािन सङ्ग्रहालय, हनुमानढोका

सङ्ग्रहालय, बृहद् आध्याजत्मक परिषद्अन्तिगतको पुस्तकालयको स्थलगत अध्ययन
अिलोकनबाि दे जिएका समस्याहरूका सम्बन्धमा सं स्कृतत, पयगिन तथा नागरिक उड्डयन
मन्त्रालयका सजचिसँग छलफल भएको।

•

पुिाताजत्िक, सांस्कृततक ि ऐततहातसक महत्त्ि भएका स्थलहरूको सं िक्षण, पुनः

तनमागणलगायतका कायगहरू तछिो सम्पन्न गनुप
ग ने, नािायणवहिी सङ्ग्रहालयलाई सम्पूणग
रूपमा सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गनुप
ग ने, हनुमानढोकामा िहे का कलात्मक काठको
ु को महत्त्िपूणग कागिातसवहतको
व्यिस्थापनमा सम्बजन्धत तनकायहरू सवक्रय हुनपु ने, मुलक

दस्तािेि िाजिएको नािायणवहिी िािदिबािमा िहे को भतनएको लाल बाकस, योगी
निहरिनाथ स्मृतत पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालयमा िहे का पुिाना ग्रन्थहरूको सं िक्षणका

सम्बन्धमा सम्बजन्धत मन्त्रालय, िाविय अतभलेिालय ि योगी निहरिनाथ स्मृतत पुस्तकालय

तथा सङ्ग्रहालयका प्रतततनतधहरूबीच छलफल गिी कायग अगातड बढाउनुपने सुझािसवहत
माननीय सभापततले मन्त्रालयको ध्यानाकषगण गिाउनुभएको।
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तमतत 2078 भदौ 22 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

सतमततको पहलमा कानून, न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय ि सतमततबाि तयाि
गिे को प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी छु ट्टाछु ट्टै दुईििा विधेयकको मस्यौदामा समािेश

भएका व्यिस्थाहरूका बािे मा छलफल भएको। छलफलपतछ दुईििै विधेयकहरूमा भएको

आिश्यक व्यिस्थाहरू समेिेि एउिै उपयुक्त मस्यौदा विधेयक तयाि गिी १० कायग
ददनतभत्र सतमततमा पेश गनगको लातग प्रत्यायोजित विधायन अध्ययन उपसतमततमा पठाउने
तनणगय भएको।

•

सतमततको आ.ि. २०७८/०७९ को फागुनसम्मको पारित कायगयोिनाबमोजिमका
कायगक्रमहरू िाविय सभाको बैठकलाई ध्यानमा िािेि उपयुक्त समयमा क्रमशः
कायागन्ियन गदै लैिाने तनणगय भएको।

तमतत 2078 भदौ 27 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

अतनिायग तथा तनःशुल्क जशक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तगगत बनेका प्रत्यायोजित

विधायनहरूको अध्ययनबाि दे जिएका विषयहरूका सम्बन्धमा अतधिक्ता श्री लालबहादुि

बस्नेतले अध्ययन प्रततिेदन मस्यौदा प्रस्तुतत गनुग भएको। प्रस्तुततपश्चात् माननीय सदस्यहरू,
नेपाल कानून आयोगका तनितगमान अध्यक्ष श्री माधि पौडेल, नेपाल कानून समािका

अध्यक्ष श्री ततथगमान शाक्य ि सं विधान सभा सदस्य श्री जिमलाल दे िकोिाले आआफ्ना
सुझाि िाख्नुभएको।

•

अध्ययनबाि दे जिएका विषयको अजन्तम प्रततिेदन तयाि भई सतमततमा पेश भएपश्चात्
सम्बजन्धत मन्त्रालयका पदातधकािीहरूलाई सतमततको बैठकमा आमन्त्रण गिी छलफल
गने।

•

अन्तमा, माननीय सभापततले प्रत्यायोजित विधायनलाई प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष रूपमा िाख्न
सजिलो पानग विधेयक ल्याउँ दा नै प्रयास गिे कोसमेत दे जिएकोले विधेयक मस्यौदादे जि
पारित गदागसम्म सं घीय सं सदले होस पुर्याउनुपने कुिाको ध्यानाकषगण गिाउनु भएको।

तमतत 2078 भदौ 31 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

सतमततको तमतत २०७८/०५/२२ गते बसेको बैठकमा प्रत्यायोजित विधायन अध्ययन

उपसतमततलाई १० कायग ददनतभत्र प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक पेश गनग
ददइएको जिम्मेिािीबमोजिम सो उपसतमततका सं योिक माननीय श्री िाधेश्याम अतधकािीले

विधेयकको मस्यौदा सतमततसमक्ष पेश गनुभ
ग एको मस्यौदा विधेयकमातथ सतमततमा छलफल

भएको साथै मस्यौदा विधेयकका सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयका
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सजचि ि प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद् कायागलयका सजचिलाई (कानून) सतमततको बैठकमा
आमन्त्रण गिी छलफल गने।

•

िाविय सभाबाि

पारित १६ ििा विधेयकहरूको सतमततबाि भएको प्रत्यायोजित

व्यिस्थापनको मापन अध्ययनबाि दे जिएका विषयहरूका सम्बन्धमा िाविय सभाको

विधायन व्यिस्थापन सतमततका माननीय सदस्यहरूसँग २०७८ असोि मवहनाको पवहलो
हप्तामा छलफल गने।

तमतत 2078 असोि 6 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

सतमततद्वािा तयाि गरिएको प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमातथ कानून,
न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयका सजचि ि प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्
कायागलयका सजचिसँग (कानून) छलफल भएको। छलफलबाि प्राप्त सुझािहरूसमेत

समेिी विधेयकलाई यथाशीघ्र सं घीय सं सदमा पेश गने प्रवक्रया अगातड बढाउन कानून,

न्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयलाई जिम्मेिािी ददनुका साथै मस्यौदा विधेयक सो
मन्त्रालयमा पठाउने तनणगय भएको।

तमतत 2078 असोि 10 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

िाविय महत्त्िका दस्तािेि/अतभलेि सं िक्षणसम्बन्धी अध्ययन प्रततिेदनबाि दे जिएका
विषयहरूका

सम्बन्धमा

नेपाल

सिकािका

सिोकाििालामन्त्रालय/तनकायका

प्रतततनतधहरूसँग एक ददने छलफल कायगक्रम आयोिना गने।

•

जशक्षा ऐन, २०२८ साथै अतनिायग तथा तनःशुल्क जशक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ि सोअन्तगगत
बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको अध्ययनबाि दे जिएका विषयहरू सम्बन्धमा जशक्षा,
विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रीलाई सतमततको बैठकमा आमन्त्रण गिी छलफल गने।

तमतत 2078 असोि 12 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

मूल्य अतभिृवद्ध कि ऐन, २०५२ अन्तगगत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको अध्ययनबाि
दे जिएका विषयहरूका सम्बन्धमा अतधिक्ता श्री लालबहादुि बस्नेतले अध्ययन प्रततिेदनको

मस्यौदा प्रस्तुतत गनुभ
ग एको। मस्यौदा प्रततिेदनमातथ माननीय सदस्यहरू, नेपाल कानून

आयोगका तनितगमान अध्यक्ष श्री माधि पौडेल, नेपाल कानून समािका अध्यक्ष श्री
ततथगमान शाक्य ि सं विधान सभा सदस्य श्री जिमलाल दे िकोिाले आआफ्ना सुझाि
िाख्नुभएको।
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•

सतमततको वितभन्न बैठकहरूमा ई.पी.एस. प्रणालीअन्तगगत कोरिया कामदाि पठाउने
सम्बन्धमा छलफल भई भाषा पिीक्षालगायतका सम्पूणग प्रकृयाहरू पूिा गिी कोरियन

िोिगािदाताहरूबाि छनौि भइसकेका कामदािहरूलाई सहि तििले कोरिया प्रस्थान

गिाउने सम्बन्धमा नेपाल सिकािका मुख्य सजचिको सं योिनकािी भूतमकामा तछिो छरितो
तििले कायग सम्पन्न गनग गिाउन भएको तनदे शनका सम्बन्धमा सतमततको तमतत

२०७८/०६/१७ गतेको बैठकमा नेपाल सिकािका मुख्य सजचि ि श्रम, िोिगाि तथा
सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचिलाई आमन्त्रण गिी छलफल गने।
तमतत 2078 असोि 17 गतेको बैठकले गिे का तनणगयहरूः

•

ई.वप.एस. प्रणालीअन्तगगत कोरियन भाषा उिीणग गिी कोरिया िोिगािीमा कामदाि

पठाउनेबािे सतमततले ददएको तनदे शन कायागन्ियनका विषयमा नेपाल सिकािका मुख्यसजचि
ि

श्रम,

िोिगाि

तथा

सामाजिक

सुिक्षा

मन्त्रालयका

सजचिलगायत

सम्बद्ध

पदातधकािीहरूसँग छलफल भएको। बैठकको प्रािम्भमा सतमततका माननीय सभापततज्यूले

सतमततको गत श्रािण मवहनाको तनणगय/तनदे शनबमोजिम मुख्यसजचिको सं योिनकािी

भूतमकामा ई.वप.एस. प्रणालीअन्तगगत कोरिया िाने कामदािहरूको तछिो प्रस्थान व्यिस्था
तमलाउनु पने, श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचिले तनदे जशका १०

ददनतभत्र सं शोधन गने ि विकिका लातग बोलपत्र आह्वान गनुग नपने भनी सं सदीय सतमततमा
व्यक्त गनुग भएको प्रततिद्धता पूिा हुन नसकेको, तनणगय प्रवक्रयामा विलम्ब भएको, विशेष

परिजस्थततमा प्रयोग हुने सािगितनक िरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ प्रयोग हुन नसकेको
विषयमा गम्भीि ध्यानाकषगण गिाउनुभएको।

•

श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचि श्री सूयप्र
ग साद गौतमले अक्िोबि
२७, २०२१ (काजिक १०, २०७८) बाि कामदाि कोरिया िाने प्रवक्रया प्रािम्भ हुने,

यसका लातग तनदे जशका सं शोधन गनग मजन्त्रपरिषद्मा आिै प्रस्ताि गएको बताउनुहँद
ु ै पवहलो
चिणमा (अक्िोबि २७ मा) कोरियाबाि तभषा प्राप्त ११९ िना कामदािमध्ये ५० िना

कोरियाको लातग प्रस्थान गने बताउनुभएको। मुख्य सजचिले सतमततको पूितग नदे शनलाई
नेपाल सिकािले सजचिले बैठकमा भनेबमोजिम कायागन्ियन हुने बताउनुभएको। सतमततका

माननीय सदस्यहरूको थप जिज्ञासा ि प्रश्नहरूको उिि पतन ददँदै िैदेजशक िोिगाि विभागका
महातनदे शक श्री ददपक काफ्लेले यस विषयमा सतमततबाि हुने तनदे शनको सम्मानपूिक
ग
कायागन्ियन गने बताउनुभएको।

•

सतमततमा श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयका सजचिले व्यक्त गनुभ
ग एको
प्रततिद्धताबमोजिम आगामी अक्िोबि २७, २०२१ (काजिक १०, २०७८) बाि कामदाि
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कोरिया पठाउने, यसका लातग काठमाडौं–कोरिया तसधा उडान विकिको मूल्यका सम्बन्धमा

िे ण्डिमा प्रस्तावित मूल्य सूचीको हािाहािीमा कामदािको वहतलाई ध्यान ददई विकि
उपलब्ध गिाउन मन्त्रालयले सवक्रयतापूिक
ग पहल गनुप
ग ने, कामदाि कोरिया प्रस्थान गिाउने
जिम्मेिािी नेपाल सिकािको भएको हुँदा यसमा श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा
मन्त्रालयले जिम्मेिािीपूणग भूतमका तनिागह गनग तनदे शन ददने।
प्रदे शस्तिीय कायगक्रम (असोि 18-20, 2078)
गण्डकी प्रदे श सभाको विधायन सतमततका माननीय सदस्यहरू, अन्य विषयगत सतमततका
माननीय सभापततहरू, सतमतत सजचिहरू ि गण्डकी प्रदे श सिकािका सजचिहरूसँग प्रत्यायोजित
विधायन सम्बन्धमा छु ट्टाछु ट्टै छलफल कायगक्रम गरिएको तथयो।

4. िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमतत
िाविय सभा, िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि २०७८

असोि समान्तसम्ममा सम्पाददत मुख्य काम कािबाहीहरूको विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ।

तमतत २०७८/०४/01 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:

•

सतमततको अधगिावषगक कायगयोिना, २०७८ सिगसम्मततले पारित भयो।

•

सतमततको िावषगक प्रततिेदन तयाि पानग सतमतत सजचिालय तनदे शन ददने तनणगय भयो।

तमतत २०७८/०४/11 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:
िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततको आि तमतत २०७८/०४/११ गते बसेको

बैठकमा िाविय प्राकृततक स्रोत तथा विि आयोगबाि भइिहे का काम कािबाही ि भािी कायगददशा
सम्बन्धमा छलफल भई दे हायबमोजिम तनणगय भयोः

•

िाविय प्राकृततक स्रोत तथा विि आयोगमा रिक्त िहे को सदस्य पदमा अविलम्ब
तनयुजक्त प्रवक्रया अगातड बढाउन नेपाल सिकािलाई तनदे शन ददने।

•

विजिय सं घीयतको प्रभािकािी कायागन्िय गने सन्दभगमा नेपाल सिकािलाई
दे हायबमोजिम तनदे शन ददनेः
(क)

प्राकृततक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र तनमागण गने,

(ग)

स्थानीय तहमा िाने वितभन्न प्रकािका अनुदान िकमलाई एकीकृत ि

(ि)

एकल ि साझा अतधकाि सूचीमा थप स्पष्ट गने,

नतीिामुिी बनाउने नीतत तनमागण गिी कायागन्ियन गने,
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•

(घ)

िािस्ि अतधकाि क्षेत्रतभत्र पिे का विषयमा त्यस्ता कि, िािस्ि उठाउने ि

(ङ)

अन्तिसिकािी वििीय हस्तान्रणलाई िस्तुगत ि यथागथपिक ि समन्यावयक

बाँड्ने सम्बन्धमा थप स्पष्ट गने,

बनाउन स्थानीय तहसम्म िण्डीकृत, स्तिीकृत ि अद्याितधक त्याङ्क
तयाि गने।

सतमततको आ.ि. २०७७/०७८ को िावषगक प्रततिेदनको मस्यौदा अध्ययन तथा
छलफलको लातग माननीय सदस्यहरूलाई वितिण गरियो।

तमतत २०७८/०४/१२ गते बसेको बैठकले गिे को तनणगयः
•

िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततको आि तमतत २०७८÷०४÷१२ गते बसेको बैठकमा
सतमततको आ.ि. ०७७÷७८ को िावषगक प्रततिेदनको मस्यौदा मातथ छलफल भई सतमततका

सदस्यहरूबाि प्राप्त सुझािहरू समािेश गिी परिमाजिगत िावषगक प्रततिेदन पारित गिी िाविय
सभामा पेश गने तनणगय गरियो।

तमतत २०७८/०४/१4 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगयः
•

िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततको आि तमतत २०७८/०४/१४ गते बसेको
बैठकमा तनिागचन आयोगबाि भइिहे को काम कािबाही ि आगामी कायगयोिना तथा

तनिागचनसम्बन्धी कानूनलाई नेपालको सं विधानको धािा ३८ को उपधािा (४) बमोजिम
सं शोधन गनुप
ग ने विषय सम्बन्धमा तनिागचन आयुक्त, तनिागचन आयोगका सजचि ि वितभन्न
सिोकािबालाहरूसँग छलफल भयो।
•

सतमततको आिको बैठकले तमतत 2077/09/28 गते गठन गिे को िाविय गौििका

आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसतमतत 'ग' को सदस्यमा िहने गिी सतमततका सदस्य
माननीय श्री दृग नािायण पाण्डेयलाई मनोनयन गने तनणगय भयो।
तमतत २०७८/०४/१5 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगयः
िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततको आि तमतत 2078/04/15 गते शुक्रबाि
बसेको बैठकले बाढी पवहिोको कािण मेलम्ची िानेपानी आयोिनामा पिे को प्रभाि, िानेपानी
वितिण प्रणालीमा दे जिएका समस्या ि काठमाडौं उपत्यकाको िानेपानी वितिण प्रणाली व्यिजस्थत

गनग आगामी कायगयोिना सम्बन्धमा िानेपानी मन्त्रालयका सजचि, मेलम्ची िानेपानी आयोिनाका
कायगकािी तनदे शक, काठमाण्डौं उपत्यका िानेपानी तलतमिे डका प्रमुि कायगकािी अतधकृत ि
आयोिना कायागन्ियन तनदे शनालयका प्रमुिसँग छलफल भई दे हायबमोजिमको तनणगय भयोः-
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•

बाढी पवहिोको कािण मेलम्ची िोनपानी आयोिनाको हे डिक्र्स तथा अन्य
सं िचनामा भएको क्षततको यथाशीघ्र मूल्याङकन गिी ममगत÷पुनः तनमागण गनुप
ग ने

सं िचनाहरूको विििण ि लागत तयाि पानग िानेपानी मन्त्रालयलाई ि आिश्यक
बिेिको स्रोत सुतनश्चीतता गनग अथग मन्त्रालयलाईग तनदे शन ददने।
•

काठमाडौँ महानगिपातलका, मेलम्ची िानेपानी आयोिना, काठमाडौँ उपत्यका

िानेपानी तलतमिे ड ि आयोिना कायागन्िय तनदे शनालयलगायतका सिोकाििाला

तनकायहरू तबच प्रभािकािी समन्िय एिम् सहकायगमा आयोिनाको तनमागण,

सं चालन ि िानेपानी वितिणका काम कायगिाही अगातड बढाउने िाताििण तनमागण
गनग िानेपानी मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।
•

आयोिना कायागन्िय तनदे शनालय ि काठमाडौँ उपत्यका िानेपानी तलतमिे डतबचको
सं िचना व्यिजस्थत गनग िानेपानी मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।

•

मेलम्ची िानेपानी आयोिनाको सुरूङ्ग पिीक्षणमा भएको असािधानीका कािण हुन
गएको मानिीय क्षतत सम्बन्धमा मन्त्रालयले तयाि पािे को अध्ययन प्रततिेदन

तत्काल सािगितनक गिी तडिाइन परिितगन गने पदातधकािीलगायत दोषी दे जिएका
व्यजक्तहरू मातथ तत्काल कानूनी कायगिाही अगातड बढाउन ि पीतडत परििािलाई
अविलम्ब क्षततपुततगको व्यिस्था गनग िानेपानी मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।
तमतत २०७८/०४/31 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगयः
•

सतमततको आिको बैठकमा नेपालमा मानि अतधकािको सम्मान, सं िक्षण ि सं िधगन तथा
त्यसको प्रभािकािी कायागन्ियनलाई सुतनजश्चत गनग िाविय मानि अतधकाि आयोगबाि भए

गिे का काम कािबाही, आगामी कायगयोिना एिं आिश्यक कानूनी व्यिस्थाका सम्बन्धमा
आयोगका पदातधकािीहरूसँग छलफल भयो।

तमतत २०७८/०6/19 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगयः
सतमततको आिको बैठकमा सतमततको िावषगक प्रततिेदन कायागन्ियन अनुगमन तथा

मुल्याङ्कन, नजिवकँदै गिे को चाडपिगका सन्दभगमा बिाि अनुगमन ि यातायात व्यिस्थापन एिं विविध
विषयमा छलफल भई दे हायबमोजिम तनणगय भयो।
•

दशै, ततहाि, छठ, नेपाल

सम्ित्, बकि

ईद, ल्होसािलगायतका

महत्त्िपुणग

चाडपिगहरूको आगमनसँगै हिे क िषग ििािमा दै तनक उपभोग्य िस्तुहरूको कृतत्रम
अभाि सृिना गिी कालाबिािी हुने गिे को, हिे क िषग मूल्य िृवद्धको समस्याले

आम नागरिकहरू आक्रान्त भइिहने साथै सुिक्षा व्यिस्थासमेत कमिोि हुने
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गिे को सन्दभगमा दे शभि शाजन्त सुव्यिस्था कायम गनग, कृतत्रम अभाि सृिना हुन
ु न्दा अगातडदे जि नै आधािभूत
नददई कालाबिािी िोक्न, यी चाडपिग सुरू हुनभ
सामग्रीको अस्िभाविक मूल्य िृवद्धमा तनयन्त्रण गने ि चाडपिगको समयलाई

मध्यनिि गिी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको अितध ि क्षेत्रगत दायिा विस्ताि

गिी समयमा गुणस्तिीय, स्िस्थकि िाद्य, मासुिन्य िस्तुलगायत सुलभ ि सुपथ
मूल्यमा िस्तु िा सेिाको आपूततगको व्यिस्था सुतनजश्चत हुने गिी कायग गनग गिाउन
नेपाल सिकाि गृह मन्त्रालय ि उद्योग िाजणज्य तथा आपुततग मन्त्रालयलाई तनदे शन
ददने।
•

दशै, ततहाि

छठ, नेपाल

सं ित्, बकि

ईद, ल्होसािलगायतका

महत्त्िपूणग

चाडपिगहरूको अिसिमा यात्रुहरूको आिागमन अत्यतधक हुने गिे को साथै यसै

समयमा हिाई भाडासमेत िृवद्ध भई आम नागरिकलाई मकाग पिे को सन्दभगलाई
मध्यनिि िािी यात्रुहरूलाई सहि ढङगले आिागमनको व्यिस्थापन गनग भौततक
पूिागधाि तथा यातायात मन्त्रालय ि सं स्कृतत, पयगिन तथा नागरिक उड्डयन
मन्त्रालयलाई तनदे शन ददने।
•

कोतभड-१९ सङक्रमण िािी िहे को अिस्थामा वितभन्न चाडपिगमा आििाित
तभडभाड बढ्ने हुदा सिकािद्वािा िािी गरिएको स्िा्य मापदण्ड कडाइका साथ
पालना गनग सतमतत आम नागरिकमा हाददगक अपील गदगछ।

•

हालसम्म सतमततले िाविय सभामा पेश गिे का िावषगक प्रततिेदनहरू कायागन्ियन

भए नभएको अनुगमन एिं मूल्याङकन गिी सोको प्रततिेदन तयाि गने प्रयोिनका
लातग सतमततले तनदे शन ददएका मन्त्रालय तथा आयोगमा तनदे शन कायागन्ियनको

अिस्था, तनदे शन कायागन्ियन नभएको भए सोको कािण ि कायागन्ियनका लातग

गरिएको प्रयाससमेत समेिी िानकािी उपलब्ध गिाउन पत्राचाि गरिएको सन्दभगमा
सतमततले िाविय सभामा पेश गिे का ३ ििै िावषगक प्रततिेदन कायागन्ियनको
अनुगमन मूल्याकंनको लातग प्रािजम्भक ढाँचा तथा मस्यौदा तयाि गनग सतमतत
सजचिालयलाई तनदे शन ददने।
•

िाविय गौििका आयोिना अध्ययन उपसतमततहरूको म्याद असोि मसान्तमा

सवकने हुँदा आगामी पौष मसान्तसम्म म्याद थप गने ि उपसतमततहरूले आ आफ्नो
कायगक्षेत्रअन्तगगतका िाविय गौििका आयोिनाहरूको स्थलगत अनुगमन गने
आिश्यक व्यिस्था तमलाउन सतमतत सजचिालयलाई तनदे शन ददने।
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सतमततको आयोिनामा भएको अन्तिवक्रया कायगक्रमः•

तमतत

२०७८/०५/३१

ि

२०७८/०६/०१

गते

सतमततको

कायगयोिना

ि

कायगक्षेत्रसम्बन्धी कायगशाला अन्तिवक्रया कायगक्रम भयो।
उपसतमततको बैठकबाि भएका तनणगयहरःिाविय गौििका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसतमतत 'क' बाि भएका तनणगयहरः
•

िाविय सभा, िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततअन्तगगत गदठत िाविय गौििका
आयोिना तथा अनुगमन उपसतमतत 'क' को आि तमतत २०७८/०४/१९ गते

बसेको बैठकमा उपसतमततको आगामी बैठकमा िाविय गौििको आयोिना
सम्बन्धमा प्रस्तुतीकिण गनग विज्ञलाई आमन्त्रण गने।
•

िाविय सभा, िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततअन्तगगत गदठत िाविय गौििका
आयोिना तथा अनुगमन उपसतमतत 'क' को आि तमतत २०७८/०५/०४ गते

बसेको बैठकमा नेपाल सिकािको पूिस
ग जचि तथा विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले िाविय

गौििको आयोिना सम्बन्धमा कायगपत्र प्रस्तुतत गनुभ
ग यो ि साथै सो विषयमा
माननीय सदस्यहरू सगँ अन्तिवक्रया भयो।
•

िाविय सभा, िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततअन्तगगत गदठत िाविय गौििका
आयोिना

अध्ययन

तथा

अनुगमन

उपसतमतत

आि

तमतत

गनग सतमततको

तमतत

"क"

को

2078/06/20 गते बसेको बैठकले उपसतमततको क्षेत्रातधकािअन्तगगतको
िाविय

गौििको

आयोिना को

स्थलगत

अनुगमन

2078/06/19 मा बसेको बैठकको तनदे शनअनुसाि यस उपसतमततअन्तगगतको
तनम्न आयोिनाहरूको उपयुक्त समयमा स्थलगत अनुगमन गने तनणगय भयो।
सोको लातग आिश्यक व्यिस्थापन गनग सतमतत सजचिालयलाई तनदे शन ददइयो।
क्र.स

आयोिनाहरूको नाम

१

मेलम्ची िानेपानी आयोिना

२

सुनकोशी मरिण डाइभसगन बहुउिेश्यीय आयोिना

३

मातथल्लो तामाकोशी िलविद्युत आयोिना

४

िािपतत च ुिे तिाई मधेश सं िक्षण विकास सतमतत

५

पोििा क्षेत्रीय अन्तिाविय विमानस्थल

६

काठमाण्डौँ तिाई मधेश द्रतमागग
ु

७

िानीिमिा कुलिीया तसँचाइ आयोिना
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िाविय गौििका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसतमतत 'ि' बाि भएका तनणगयहरः•

िाविय सभा, िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततअन्तगगत गदठत िाविय गौििका

आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसतमतत 'ि' को आि तमतत २०७८/०४/३२
गते ददउसो १२:३० बिे

िाविय गौििको आयोिना पशुपतत क्षेत्र विकास

कोषको स्थलगत अनुगमन एिं कायागलय प्रमुि ि पदातधकािीसँग छलफल गने
तनणगय भयो।

िाविय गौििका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसतमतत 'ग' बाि भएका तनणगयहरूः•

िाविय सभा, िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततअन्तगगत गदठत िाविय गौििका
आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसतमतत 'ग' को आि तमतत २०७८/०४/१७

गते बसेको बैठकमा उपसतमततको कायगक्षेत्रतभत्रका वितभन्न आयोिनाका सम्बन्धमा
आगामी ददनमा कसिी कायग गने भन्ने विषयमा छलफल भयो।
•

िाविय सभा, िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततअन्तगगत गदठत िाविय गौििका
आयोिना तथा अनुगमन उपसतमतत 'ग' को आि तमतत २०७८/०४/१९ गते

बसेको बैठकमा भेिी बबई डाइभसगन बहुउदे श्यीय आयोिनाका बािे मा सो
आयोिनाका पदातधकािीहरूसगँ छलफल भयो।
•

िाविय सभा, िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततअन्तगगत गदठत िाविय गौििका
आयोिना तथा अनुगमन उपसतमतत 'ग' को आि तमतत २०७८/०५/११ गते
बसेको

बैठकमा

तसक्िा

तसँचाइ

पदातधकािीहरूसगँ छलफल भयो।

76

आयोिनाका

बािे मा

सो

आयोिनाका

ु सतमतत
सं घीय सं सद अन्तगगतका सं यक्त
ु सतमततहरू िहे का छन्:सं घीय सं सदअन्तगगत दे हायबमोजिम २ ििा सं यक्त
•
•

ु ाई सतमतत
सं सदीय सुनि

िाज्यका तनदे शक तसद्वान्त, नीतत ि दावयत्िका कायागन्ियन अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन सतमतत

िाज्यका तनदे शक तसद्वान्त, नीतत ि दावयत्िका कायागन्ियन अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन सतमतत
िाज्यका तनदे शक तसद्वान्त, नीतत ि दावयत्िका कायागन्ियन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

सतमततले २०७८ साउन १ गतेदेजि असोि मासान्तसम्म गिे का तनणगय/तनदे शनहरूको विििण
तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

तमतत २०७8/04/21 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:

•

सीमा क्षेत्रमा हुने समस्याका विषयलाई तलएि तछमेकी िािहरू बीचमा बेलाबित वििाद

हुँदै आइिहे कोले त्यसलाई दीघगकालीन रूपमा समाधान गनगका तनतमि नेपाल सिकािलाई
तनदे शन ददने।

•

विश्वव्यापी महामािीको रूपमा दे िा पिे को कोिोना भाइिस (कोतभड-१९) ददनददनै बढ्ने
क्रममा िहे को हुँदा त्यसबाि नागरिकहरूको िीउ ज्यान बचाउनका तनतमि सबै

नागरिकहरूलाई पुग्ने गिी िोपको व्यिस्था गनग तथा कोिोनाबाि पीतडत नागरिकहरूको

चेक िाँच, औषधी, अजक्सिन तसतलण्डिलगायतका सामग्रीहरूको यथेष्ट मात्रामा आपूततग गनग
नेपाल सिकािलाई तनदे शन ददने।

तमतत २०७8/04/25 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:

•

यस सतमततबाि आमजन्त्रत स्िास््य सेिा विभागका तनदे शक डा. तािानाथ पोििे ल, तनदे शक
डा. कृ्ण प्रसाद पौडेल ि तनदे शक डा. पिनिंग िायमाझीले आिको कायगसूचीमा पिे को

विषय विश्वव्यापी महामािीको रूपमा दे िा पिे को नोिेल कोिोना भाइिस (कोतभड-१९) ि
सोसँग सम्बजन्धत समसामावयक विषयका सन्दभगमा सतमतत समक्ष आआफ्ना धािणा प्रस्तुत

गनुभ
ग यो। यसिी प्रस्तुत गनुभ
ग एको धािणाउपि माननीय सदस्यहरूले आआफ्ना जिज्ञासा
िाख्नुभयो।
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•

तनदे शकहरूले माननीय सदस्यहरूले िाख्नुभएका जिज्ञासाहरूको ििाफ ददँदै विश्वव्यापी
महामािीको रूपमा दे िा पिे को नोिेल कोिोना भाइिस (कोतभड-१९) को सङक्रमण ि
यसबाि भएको सङकि तथा सोको िोकथामका लातग स्िास््य सेिालाई सिल, सहि,
ु भ, समान पहुँच ि गुणस्तिीय बनाउन स्िास््य अनुसन्धानमा िोड ददं दै स्िास््य
सिगसल

•

सं स्था ि स्िास््यकमीहरूको स्तिोन्नतत गदै लैिानु उपयुक्त हुने िाय प्रस्तुत गनुभ
ग यो।

दे हायबमोजिमका तनणगयहरू कायागन्ियनको लातग नेपाल सिकाि, मजन्त्रपरिषद् तथा
स्िास््य तथा िनसङख्या मन्त्रालयलाई तनदे शन ददनेः➢

कोतभड-१९ को पिीक्षण, पिीक्षणपश्चात् सं क्रतमतको उपचाि तन:शुल्क सेिा प्रिाह
गने ि कोतभड-१९ को तेस्रो भेरियन्िको िोकथामको पूित
ग यािीका लातग आिश्यक

पने पिीक्षणको सामग्री तथा पिीक्षणको क्षमता बढाउँ दै ICU, Ventilator,
Oxygenलगायतको पयागप्त व्यिस्था गने।
➢

सडक यातायतले नछोएका दुगम
ग ठाउँ हरूमा सिकािी सं यन्त्रबािै यथासक्य चाँडो
िोपलगायत पिीक्षण सामग्रीहरू ढु िानी गने व्यिस्था तमलाउने।

➢

िैदेजशक िोिगािीमा िाने नागरिकका लातग सहि रूपमा िोप उपलब्ध गिाउने

ि िोप लगाएकै अिस्थामा प्रमाजणत िोप लगाएको प्रमाणपत्र (QR) उपलब्ध
गिाउने।
➢

िोप अतनयतमतताको समाचािहरू आमसञ्चाि माध्यमहरूमा आइिहे को अिस्थामा
सोको छानतबन गने ि दोषी प्रमाजणत भएमा कानूनको दायिामा ल्याउने।

➢

ु भ, समान पहुँच ि गुणस्तिीय बनाउन
स्िास््य सेिालाई सिल, सहि, सिगसल
स्िास््य अनुसन्धानमा िोड ददँ दै स्िास््य सं स्था ि स्िास््यकमीहरूको स्तिोन्नतत
गदै लैिाने।

तमतत २०७8/06/18 गते बसेको बैठकले गिे को तनणगय:

•

नेपालको सं विधानको भाग-४ मा उजल्लजित िाज्यका तनदे शक तसद्धान्त, नीतत तथा
दावयत्िमध्ये जशक्षा ि स्िास््यसँग सम्बजन्धत विषयमा छलफल तथा छानतबन गने तथा

नीततको कायागन्ियनको अिस्थाबिे िानकािी तलने अतभप्रायले अनुगमन ि मूल्याङकनको लातग

•

कणागली प्रदे शका दुगम
ग जिल्लाको उपयुक्त समयमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गने।

स्िास््यसँग सम्बजन्धत विषयमा छलफल तथा छानतबन गने तथा नीततको कायागन्ियनको
अिस्था बािे िानकािी तलने अतभप्रायले अनुगमन ि मूल्याङकनको लातग उपत्यकातभत्रका

िीि अस्पताल ि कुनै एक जशक्षण अस्पतालको उपयुक्त समयमा स्थलगत अध्ययन तथा
अनुगमन गने।
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सं घीय सं सदका पदातधकािीका गततवितध
प्रतततनतध सभाका सम्माननीय सभामुि
तमतत २०७८ साउन १ गतेदेजि २०७८ असोि ३० गतेसम्म प्रतततनतध सभाका

सम्मानतनय सभामुिबाि भएका महत्त्िपूणग कायगक्रमहरूको सं जक्षप्त विििणःसाउन १ गते

सं सद बैठकको तयािी, यसका लातग अपनाइएको स्िास््य मापदण्डका सम्बन्धमा

बानेश्विजस्थत सं सद भिनका सभाकक्षलगायतको स्थलगत अिलोकन। सं सद बैठक तयािीका

सन्दभगमा सं सद भिन आइसीसीजस्थत स्काई लाइि हलमा सम्माननीय सभामुिज्यूलगायत
माननीयहरूको एजन्ििेन परिक्षण।
साउन ३ गते
सम्माननीय

सभामुि

अजग्नप्रसाद

सापकोिाको

अध्यक्षता

तसं हदिबािजस्थत

सजचिालयमा सं घीय सं सद, प्रतततनतध सभा कायगव्यिस्था पिामशग सतमततको बैठक सम्पन्न।

सं सद

साउन ३ गते
सभामुिद्वािा प्रतततनतध सभाको तमतत २०७८ साउन ३ गतेको ऐततहातसक बैठकको
अध्यक्षता, बैठकको सुरूिातमा सभामा स्िागत मन्तव्य व्यक्तः
मन्तव्यको पूणप
ग ाठ
सािगभौमसिा ि लोकतन्त्रको अभ्यास गने सिोच्च िनप्रतततनतध सं स्था प्रतततनतध सभा

पुनस्थागवपत भएको यस गौििपूणग अिसिमा सम्पूणग माननीय सदस्यहरूलाई िधाई ददँ दै हाददगक

स्िागत गनग चाहन्छु । यो सभाको सािगभौम अतधकािलाई पुनः स्थावपत गनग आफ्नो तफगबाि योगदान
पुर्याउने िािनीततक दल, प्रबुद्धिगग, सञ्चाि िगत, नागरिक समाि एिं आम िनसमुदायलाई हाददगक
धन्यिाद ज्ञापन गदगछु। यस अिसिमा सं विधान सभाबाि तनतमगत सं विधानको ममग ि भािना एिं

लोकतन्त्रको सािगभौम मान्यताअनुसाि प्रतततनतध सभालाई पुनस्थागपना गने ऐततहातसक फैसलाका
लातग सम्मातनत सबोच्च अदालतप्रतत आभाि प्रकि गनग चाहन्छु ।

सािगभौम िनता नै िाज्य शजक्तको एकमात्र स्रोत भएकोले िाज्यको शासन व्यिस्थाको

सञ्चालन िनताको इच्छाअनुसाि िनप्रतततनतधमूलक सं सदबाि हुने मान्यतालाई सं विधानले पूणत
ग ः
आत्मसात् गिे को ि सोही कायगलाई सम्मातनत अदालतको फैसलाले पुनः स्थावपत गिे को छ।

प्रतततनतध सभाको कायगकाल ि प्रभािकारिताका लातग हामीले ितगमान सं विधानमा पिम्पिागत
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अभ्यासभन्दा केही विजशष्ट ि मौतलक विशेषताहरू समािेश गिे का तथयौँ। विगतको तुलनामा
सं सदलाई अपेक्षाकृत िढी स्ितन्त्र, ददगो ि िािनैतीक समस्याहरूको तनकास ददने आतधकारिक
थलोको रूपमा सं विधानमा स्थावपत गरिएको कुिा पुनः प्रमाजणत भएको छ।

शजक्त पृथकीकिण तथा तनयन्त्रण ि सन्तुलनको तसद्धान्तविपिीत चातलएको कदम एकपिक

फेरि असफल भएको छ। प्रतततनतध सभाको गरिमालाई अिमूल्यन गने प्रयासमा लगाम लागेको

छ। प्रतततनतध सभाको पुनस्थागपनासँगै िािनीततक जस्थिता ि यसमाफगत् विकास ि समृवद्धको
िनचाहनालाई सम्बोधन गने हाम्रो लक्ष्यमा दिजचि हुन हामी सबैलाई प्रेिणा तमल्नेमा मेिो विश्वास

छ। हामीले अिलम्बन गिे को तनिागचन प्रणाली ि हाम्रो व्यिहारिक यथाथगका दृवष्टले पतन सहमतत,
समझदािी ि सहकायगमा आधारित िािनीततक सं स्कृततको विकास ि विस्ताि गनुप
ग ने अतभभािा छ।
यसबाि मात्र सं िैधातनक प्रणालीले गततशीलता प्राप्त गनग सक्छ।

प्रतततनतध सभा पुनः वक्रयाशील भएसँगै हामीलाई सािगभौमसिाको अभ्यास गने अिसि मात्र

प्राप्त भएको छै न यस सभालाई गततशील, िीिन्त ि िनमुिी बनाउने अहम दावयत्ि पतन थवपएको
छ। यो विशद कायगभािका लातग तसं गो सं सद, प्रतततनतध सभामा प्रतततनतधत्ि गने िािनैतीक दलहरू
एिं सम्पूणग माननीय सदस्यहरूको िचनात्मक भूतमका हुनछ
ग पमा विश्वस्त छु ।
े भन्नेमा म पूणरू
साउन ६ गतेः
सभामुिद्वािा महान पिग बकि इद (इद उल अिहा) का अिसिमा इस्लाम धमागिलम्बी

नेपाली दददीबवहनी एिं दािुभाइहरूमा हाददगक शुभकामना व्यक्त, कोतभड–१९ को महामािी कायमै
भएकोले पिग मनाउँ दा आिश्यक िनस्िास््यका मापदण्डहरू अपनाउन अनुिोध।
साउन ८ गते
सं घीय सं सद प्रतततनतध सभाको आठौँ अतधिेशन अन्तिगत तेस्रो बैठकको अध्यक्षता।

बैठकमा दलीय आधािमा माननीय सदस्यहरूद्वािा नितनिागजचत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई ज्ञापन।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेिबहादुि दे उिाद्वािा बधाई ददनुहन
ु े माननीय सदस्यहरूलाई धन्यिाद
ज्ञापन।

साउन ११ गते
सभामुि ि अथगमन्त्री िनादगन शमाग (प्रभाकि) बीच सं घीय सं सदलाई व्यिजस्थत ि

प्रभािकािी ढं गले सञ्चालनका लातग आतथगक व्यिस्थापनलगायतका विषयमा सभामुिको कायगकक्ष
तसं हदिबािमा छलफल।
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साउन १४ गते
सभामुि सापकोिा ि माननीय गृह मन्त्री बालकृ्ण िाणबीच तसं हदिबािमा चालु
अतधिेशनमा विधेयकहरू अजघ बढाउने, यस िषग बाढी पवहिोका कािण दे शभि उत्पन्न विपजि ि
व्यिस्थापका सन्दभगमा सिकािी तयािीबािे पतन छलफल। सभामुि सापकोिाको जिज्ञासामा मन्त्री

िांणद्वािा विपद् सङकिग्रस्त क्षेत्र घोवषत तसन्धुपाल्चोक जिल्लामा िाविय विपद् िोजिम न्युनीकिण
तथा व्यिस्थापन प्रातधकिणको छु ट्टै युतनि बनाएि विस्थावपतहरूको पुनस्थागपनाको कायग अजघ

बढाउने िानकािी। तसन्धुपाल्चोकको िुिे पवहिो पीतडतको नाममा सबगसाधािणबाि सङकलन भई
िाज्यकोषमा िहे को िकम तनकासा गने विषयमा िानकािी तलएि कायग अजघ बढाउने भनाइ।
साउन १७ गते
सभामुिद्वािा तसं हदिबािमा िहे का सबै कायागलयहरूको सिकािी िाता िाविय िाजणज्य

बैङकमा सं चालन गने सन्दभगमा बैङकका सी.ई.ओ. लगायतका पदातधकािी तथा सजचिालयका

पदातधकािीसँग िाता सं चालनलाई व्यिजस्थत गिी सेिा प्रिाह गुणस्तिीय बनाउने विषयमा

छलफल। लामो समय दे जिको प्रयास स्िरूप सिकािी स्िातमत्िको बैङकमाफगत व्यिजस्थत गनग
पाउनु अिसि िहे को ि यो अिसिमा बैङकले आफ्नो सेिा प्रिाहलाई च ुस्त दुरूस्त बनाई गुणस्तिीय

बनाउन िनशजक्त ि प्रवितधको व्यिस्थापन गिी विश्वास जित्नुपने सभामुिको भनाई। बैङकका

सी.ई.ओ. वकिण कुमाि श्रे ष्ठद्वािा सिकािको तनणगयलाई अिसिको रूपमा तलई बैङकले कायगयोिना
बनाई आिश्यक िनशजक्त ि प्रवितधको व्यिस्थापन गिी अन्य बैङकभन्दा िाम्रो सेिा ददने प्रततििता
व्यक्त।

साउन १८ गते
सभामुिद्वािा पुिानो सं सद भिन (ग्यालिी बैठक) को अिलोकन गिी पुिाताजत्िक महत्त्ि

कायम िाख्दै अतधकतम सदुपयोग गरिने धािणा व्यक्त। तसं हदिबािजस्थत भिनको अिलोकनपश्चात
सञ्चािकमीहरूसँगको कुिाकानीमा सभामुि सापकोिाद्वािा यसको पुिाताजत्िक महत्त्ि कायम िाख्दै

सं िक्षण गने तयािी िहे को िानकािी। ऐततहातसक ि पुिाताजत्िक वहसाबले महत्त्िपूणग भिनको
अिलोकनका क्रममा यसको प्रावितधक अध्ययन गनुप
ग ने आिश्यकता महसुस भएको धािणा व्यक्त।

२०७२ साल िैशािको भूकम्पका कािण िीणग अिस्थामा िहे को भिन सदुपयोग गने प्रवक्रया
प्रािम्भ गनग अिलोकन गरिएको िानकािी ददँदै पुिै पुनतनगमागण गने िा िे क्िो वफविङ गने भन्नेबािे

प्रावितधकहरूसँग सल्लाह गिे ि अजघ बढ्ने भनाइ। भिनको महत्त्िलाई आत्मसात गिे ि अतधकतम

सदुपयोग गनग तछट्टै तनमागणको काम सुरू हुने िानकािी। भिनको सदुपयोगका सम्बन्धमा थुप्रै
सुझाब प्राप्त भएको िानकािी ददँदै यसलाई सङ्ग्रहालय ि पुस्तकालयका रूपमा विकास गने सल्लाह
आफूलाई सबैभन्दा उपयुक्त लागेको धािणा व्यक्त। सम्बद्ध पक्षसँग छलफल आिम्भ गिे ि कुन
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रूपमा सदुपयोग गने भन्ने तन्कषगमा पुतगने भनाइ। यसको मूल जस्परिि भिनको पुिाताजत्िक

महत्त्ि स्थावपत गनुग िहे को िानकािी। सं सद सजचिालयले स्िोिका रूपमा प्रयोग गरििहे को ग्यालिी
बैठक २०७२ िैशाि १२ को भूकम्पपतछ बन्द िहे कोमा सभामुिको अिलोकन।
साउन २२ गते
सभामुि ि माननीय ऊिाग, िलस्रोत तथा तसँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच तसं हदिबािजस्थत
सभामुिको कायगकक्षमा सदनलाई प्रभािकािी बनाउनेलगायतका विषयमा छलफल। उहाँहरूबीच

मौसमिन्य विपजिले दे शभिका नदी तिीय क्षेत्रमा भएको क्षतत ि नदी किान तनयन्त्रणका विषयमा
कुिाकानी, मनसुन िािी िहेकोले तसन्धुपाल्चोकलगायतका बाढी प्रभावित जिल्लामा नदी किान
तनयन्त्रणका लातग सिकािी प्राथतमकताका विषयमा पतन छलफल।
साउन २२ गते
सभामुिद्वािा तसं हदिबाि, पुतली बगैँचामा तनमागणाधीन सं घीय सं सद भिनको अिलोकन गिी

तोवकएको समयभन्दा अगातड नै कायग सम्पन्न गने उपायहरूको िोिी गदै काम गनग सम्बजन्धत

पक्षलाई ददशा तनदे श। अिलोकनका क्रममा तनमागणकायग सन्तोषिनक ढं गले अगातड बढीिहे को

अनुभतू त भएको भन्दै उच्चस्तिीय समन्ियका लातग दै तनक रूपमा आउने व्यिधानको समाधान गनग
सं सद सजचिालय ि सम्बद्ध पक्षसँग समन्ियको आिश्यकतामा िोड। तनमागणमा सं लग्न
कामदािहरूको िोपका लातग आफ्नोतफगबाि पहल गने धािणा व्यक्त। तनमागण पक्षद्वािा भिन

तनमागणको ३२ प्रततशत काम सम्पन्न भइसकेको ि कायगप्रगतत लक्ष्यअनुसाि नै अजघ बढीिहे को

िानकािी गिाउँ दै तनमागण कायगमा सं लग्न चाि सय बढी कामदािका लातग कोतभडविरूद्धको िोपको
व्यिस्था गनग पहलका लातग सभामुि समक्ष आग्रह।
साउन २३ गते
तसन्धुपाल्चोकमा यसबषगको बाढी ि पवहिोबाि पीतडत एिं विस्थावपतहरूलाई सहजिकिण

गनग गदठत विपद व्यिस्थापन सबगपजक्षय सतमततद्वािा सभामुिलाईग उहाँको तनिासमा भेि गिी

ध्यानाकषगण पत्र बुझाएको। सतमततका आिद्ध अतधकािीहरूद्वािा मेलम्ची ि इन्द्रािती नदीले पुल

बगाएको स्थानमा तत्काल बेलीतिि स्थापना गिी सडक सम्पकग िोड्न, अिरूद्ध विद्युत ि सञ्चाि
सम्पकग स्थावपत गनग विशेष पहल गरिददन आग्रहसवहत ध्यानाकषगण। हेलम्बु ि मेलम्ची क्षेत्रमा

गत असाि १ ि साउन १७ गते आएको बाढीले भएको क्षततसम्बजन्ध प्रािजम्भक प्रततिेदनसवहतको
पत्रमा पुल, विद्युत,् िे तलफोन सेिा तत्काल सुचारू गने व्यिस्था, प्रभावित क्षेत्रमा आधिभूत िानेपानी

ममगत गिी िानेपानीको आधिभुत व्यिस्थान, नदी तिीय क्षेत्रका िजस्तहरू स्थानन्तिण गनग अस्थायी
आिास तनमाणग सामग्रीको उपलब्धतालगायतका विषय समेविएको छ। ध्यानाकषगण पत्र बुझेपतछ
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सभामुिद्वािा मेलम्ची ि हे लम्बु क्षेत्रका बाढी पवहिो प्रभावितसँग सम्बजन्धत विषय आफ्नो

प्राथतमकतामा िहे को धािणा व्यक्त। गत असाि २ गते बाढीबाि भएका क्षततको स्थलगत िानकािी
तलएि फकेपतछ आफूले विपद् व्यिस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरू, सम्बजन्धत सिकािी सं यन्त्रका
अतधकािीहरूसँग प्रकोप व्यिस्थापनका विषयमा तनिन्ति छलफल गरििहे को िानकािी।
साउन २५ गते
सभामुिद्वािा २७ औ ँ विश्व आददिासी ददिसका अिसिमा सम्पूणम
ग ा हाददगक शुभकामना

व्यक्त गदै ददिसले आददिासीहरूको पवहचान, अतधकाि ि पहुँचका लातग सचेत िहँदै लामो सं घषगबाि
प्राप्त उपलजब्धहरूको कायागन्ियनको लातग तनिन्ति लातगिहन प्रेिणा तमल्ने विश्वास व्यक्त।
साउन २६ गते
सम्माननीय

प्रधानमन्त्रीज्यू

ि

सम्माननीय

सभामुिज्यूबीच

सं घीय

सं सद

भिन

नयाँबानेश्वजस्थत सभामुिको कायगकक्षमा सदनलाई प्रभािकािी बनाउने, विधेयकहरूलाई अजघ
बढाउनेलगायतका विषयमा छलफल।
भदौ २ गते
सभामुिद्वािा मातृ शोकमा िहनु भएका प्रतततनतध सभा सदस्य एिं पूिम
ग न्त्री योगेश कुमाि

भट्टिाई ि उहाँका दाइ मातृका भट्टिाईको पेप्सीकोलाजस्थत तनिासमा पुगेि ददिंगत महे न्द्रादे िी
भट्टिाईप्रतत भािपूणग श्रद्धािली व्यक्त। शोकमा िहे को भट्टिाई परििािमा गवहिो समिेदना प्रकि।
भदौ ८ गते
िीि अस्पतालको डेन्िल विभागमा सभामुि सापकोिाको दाँतको माइनि सिगिी गरिएको

छ। सिगिी गिे ि उहाँको दायाँ पवट्ट तल्लो भागको एउिा दाँत तनकातलएको हो। डेन्िल विभागकी

प्रमुि डा. शैली प्रधान, डा. वकशोि भण्डािीलगायतको जचवकत्सकहरूको िोलीले चेकिाँचपश्चात
सफलतापूिक
ग सिगिी गनुग भएको हो।
भदौ १० गते
सभामुिद्वािा सं विधान सभा सदस्य एिं वप्रय गायक िुठबहादुि िड्गी "िेबी िु हिु े " को

तनधन भएको िबिले स्तब्ध बनाएको बताउँ दै ददिङगत िु हिु े प्रतत भािपूणग श्रद्धािली अपगण।

शोकमा िहनुभएका परििाि ि आफन्तिनमा गवहिो समिेदना व्यक्त। सं विधान तनमागण ि नेपाली
सावङ्गततक क्षेत्रमा उहाँको योगदान सधैं स्मिणीय िहने धािणा।
भदौ २४ गते
सभामुिद्वािा हरितातलका तीि २०७८ का अिसिमा स्िदे श एिं विदे शमा िहनुभएका
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सम्पूणग नेपाली दददीबवहनीहरूमा हाददगक शुभकामना व्यक्त, हरितातलका तीिको महत्त्ि ि गरिमा
कायम िाख्दै यस साँस्कृततक पिगको माध्यमबाि सामाजिक सद्भाि, पारििारिक एकता मिबुत

बनाउँ दै मवहला-पुरूषबीचको विभेद कम गनग सहयोग पुर्यागउने विश्वास। नेपाली नािीहरूलाई
स्ितन्त्र, सुिजक्षत ि सम्मानपूिक
ग िीिनयापनका लातग िाताििण बनाउन तीि पिग एउिा अिसि
बनाउनेतफग मन्थन गनग आग्रह।
भदौ २८ गते
सभामुिको आव्हानमा सं घीय सं सद भिन नयाँ बानेश्विजस्थत लोत्से हलमा सं सदमा
प्रतततनतधत्ि गने िािनीततक दलहरूका सं सदीय दलका नेता एिं अध्यक्षहरूसँग समसामवयक
विषयमा छलफल।

सम्माननीय सभामुिले आफू िाताग ि छलफलबाि समस्या समाधान हुने कुिामा विश्वस्त

िहे को ि बैठकबाि थप उिाग ि प्रेिणा तमलेको बताउनुहँद
ु ै आगामी ददनमा सम्िाद ि सहमतीका

लातग भिमग्दुि प्रयास गने प्रततिद्धता व्यक्त गनुभ
ग यो। उहाँले यस कायगमा सबैको तनिन्ति

सहयोगको अपेक्षा िाख्नु भयो। सम्माननीय सभामुिले दे श ि िनताको अतधकतम वहत, सं विधानको

िक्षा ि ससं सदको गरिमालाइ उचो गनग आफूले तनष्ठाका साथ लाग्ने एिं िनतलाई तनिास नबनाइने
बताउनुभयो।

असेि २ गते
सं विधान ददिसको अिसिमा सं घीय सं सद, विधायन व्यिस्थापन सतमततले सं सद भिन नयाँ

बानेश्विमा आयोिना गिे को विधावयकी िुलापन लोकतन्त्र मेलामा सभामुिको सहभातगता।
असोि ७ गते

सं घीय सं सद प्रतततनतध सभाको २०७८ असोि ४ गतेको बैठकबाि पारित भइ सोही ददन

िाविय सभामा पठाइएको वितनयोिन विधेयक, २०७८ बसेको िाविय सभाको बैठकबाि पारित
भएको सन्दे श प्रतततनतध सभामा प्राप्त भएपतछ सम्माननीय सभामुि अजग्नप्रसाद सापकोिाले प्रमाजणत
गिी प्रमाणीकिणका लातग िािपततको कायागलयमा पठाइएको।
असोि १२ गते
प्रतततनतध सभामा उत्पजि भई, नेपालको सं विधानको धािा १११ बमोजिम सं घीय सं सदका

दुिै सदनबाि पारित भएका आतथगक विधेयक, २०७८ ि िाि ऋण उठाउने विधेयक, २०७८
सभामुिद्वािा प्रमाजणत भई। प्रमाजणत विधेयकहरू सं विधान बमोजिम प्रमाणीकिणका लातग
िािपततको कायागलयमा पठाइएको।
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असोि १८ गते
सं घीय सं सद सजचिालय, कमगचािी युतनयनले दशैं, ततहाि, नेपाल सं ित्, छठलगायतका चाड
पिगहरूको अिसिमा आयोिना गिे को शुभकामना आदान प्रदान कायगक्रममा प्रमुि अतततथ
सम्माननीय सभामुि अजग्नप्रसाद सापकोिालगायत सहभातगहरू। कायगक्रममा सभामुि सापकोिाले

चाडपिगहरूको अिसिमा दे श तथा विदे शमा िहे का सम्पूणग नेपाली दािुभाइ एिं दददीबवहनीहरूमा
हाददगक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गनुभ
ग यो।
असेि २६ गते
२०७८ सालको दशैं, ततहाि, छठलगायतका िाविय पिगहरू ि नेपाल सं ित् ११४२ को

अिसिमा सम्पूणग नेपाली दददीबवहनी, दािुभाइहरूमा हाददगक शुभकामना व्यक्त गनुभ
ग यो।

हामीले मनाउने चाडपिगहरूले मौतलक नेपाली सं स्कृतत एिं नेपालको बहुिातीय, बहुभावषक,

बहुधातमगक, बहुसाँस्कृततक विशेषता ि विविधताहरूको प्रतततनतधत्ि गने गदगछन्। दशैं, ततहाि,

छठलगायतका चाडपिगहरूले हामीबीचको एकता, आपसी वहत, सामाजिक सद्भाि एिम् व्यजक्त, परििाि
ि समािलाई सं योिन गदै आएका छन्।
असेि २६ गते
ु ा भएको बस दुघि
सभामुिद्वािा मुगम
ग नामा ठू लो सङख्यामा मानिीय क्षतत भएको घिनाले

आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताउँ दै दुघि
ग नामा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्िास््य लाभको कामना,
बस दुघि
ग नामा तनधन भएकाहरूप्रतत भािपूणग श्रद्धािली अपगण गनुग हुँदै सिािी दुघि
ग ना न्यूनीकिणका
लातग गम्भीि बन्न सम्बजन्धत पक्षको ध्यानाकषगण गनुभ
ग यो।
असेि २८ गते
सम्माननीय सभामुिको गृह जिल्ला तसन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँ पातलकामा-४ मा

फ्याफुल्ला युिा क्लबको नितनतमगत भिन उद्घािन एिं कायगक्रमलाई सम्बोधन गनुग भयो।
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िाविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष
तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म िाविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष

दे हायबमोजिमका वितभन्न कायगक्रमहरूमा सं लग्न िहनुभएको तथयो:
1.

वितभन्न तनकायहरूबाि आयोजित सभा/समािोह/गोष्ठी/अन्तिवक्रया कायगक्रममा
सहभातगता

२०७८ भदौ १५
िाविय समािेशी आयोगले कणागली प्रदे शको िािधानी सुिेतमा आयोिना गिे को

कणागली प्रदे शको समृवद्ध ि समािेजशताका आधािहरू विषय गोष्ठीमा समाननीय िाविय सभा
अध्यक्ष गणेशप्रसाद तततमजल्सनाज्यू सहभागी हुनभएको तथयो।

उहाँले समािेशी प्रतततनधत्ि पाउने िगग ि क्षेत्रतभत्र पतन समन्यावयक वितिण

प्रणाली स्थावपत गनुप
ग ने बताउनुभएको तथयो। उहाँले िािनीततक, प्रशासतनक ि शैजक्षक
क्षेत्रमा िहे का आिजक्षत कोिामा वपछतडएको क्षेत्रबाि कुन िगग िा समुदायले कतत आिक्षण
पाए भन्ने अध्ययन ि छलफल हुनपु ने बताउनुभएको तथयो।

कायगक्रममा कणागली प्रदे शका मुख्यमन्त्री महे न्द्रबहादुि शाही, प्रदे श सभामुि

िािबहादुि शाही, उपसभामुि पु्पा घती विष्ट, प्रदे श मन्त्रीहरू, समािेशी आयोगका अध्यक्ष
डा. िामकृ्ण तततमजल्सना, सदस्य पु्पिाि तततमजल्सनालगायतको सहभातगता िहे को तथयो।
२०७८ भदौ १८
२०७८ भदौ १७ गते पिगतको वितभन्न स्थानमा भािी िषागका कािण गएको

पवहिोबाि भएको क्षततको अिलोकन/तनिीक्षण गनग पिगत िानुभएको तथयो। त्यस क्रममा

स्थानीय िनप्रतततनतध ि जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सतमततका पदातधकािीहरूसँग विचाि

विमशग गिी तत्काल उद्धाि ि िाहतमा िुिी कुनै कमी हुन नददन तनदे शन/सुझाि ददनुभएको
तथयो।

२०७८ असोि १२
सूचनामा सिगव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तिागविय ददिसका अिसिमा िाविय सूचना

आयोगद्वािा मङगलबाि काठमाडौंमा आयोजित ‘दीगो विकास लक्ष्य: सूचनामा पहुँचको
अिस्था ि कायगददशा विषयक िाविय विचाि गोष्ठीमा सम्माननीय िाविय सभा अध्यक्ष
ु एको तथयो।
सहभागी हुनभ

86

िाविय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तततमजल्सनाले िाज्यका काम ि सूचनामा

आमनागरिकको सहि पहुँच हुनपु ने बताउनुभएको तथयो।

केन्द्रदे जि तल्लो तहसम्मका सूचना प्राप्त गनुग सं विधानमा व्यिस्था गरिएको

नागरिकको मौतलक हक हो भन्ने विषय सिगसाधािण िनता, श्रतमक तथा वकसानहरूलाई
िानकािी हुनपु ने उहाँले बताउनुभएको तथयो।

अध्यक्ष तततमजल्सनाले सूचनाको हकको प्रयोग सबैभन्दा बढी िडा तहमा

कायागन्ियन भए सिगसाधािणले सिकािका सेिा सुविधा तलन सक्ने ि सिकािहरू पािदशी
हुने धािणा िाख्नुभएको तथयो।

‘अवहले आयोिनाको सामान्य िानकािी ददने बोडग िाख्ने चलन छ। ति,

आयोिनाको सम्झौताको दस्तािेि सािगितनक

गनग आनकानी गरिन्छ,’ ‘आयोिना

कायागन्ियनको गुणस्तिमा प्रभाि पाने सामग्रीहरू, मात्रा, प्रभाि पाने क्षेत्र बािे मा िानकािी
नहुँदा आयोिना पािदशी हुँदैनन्, कमसल हुन्छन्, समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, उपभोक्ताले

प्रभािकािी उपभोग गनग पाउँ दैनन् ि िाज्यको सम्पजिको क्षतत हुन्छ। त्यसैले सबै काम
सूचना पािदशी हुन िरूिी छ। उहाँले भन्नुभएको तथयो।
२०७८ असोि १५
लुजम्बनी सांस्कृततक नगिपातलका-१० मा अिजस्थत प्राथतमक स्िास््य केन्द्रमा

ु एको तथयो।
स्िास््य जशविि उद्धािन कायगक्रममा सहभागी हुनभ
2.

अिलोकन भ्रमण/तनिीक्षण
२०७८ साउन ३०
िाविय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तततमजल्सनाले जिल्ला कािागाि कवपलिस्तुको

अिलोकन भ्रमण गनुभ
ग एको तथयो।

आफूले िेल िीिन तबताएको कािगाि ि अवहले कैदी बन्दीको रूपमा िहे काको

अिस्था बुझ्न कवपलिस्तु आएको उहाँले बताउनुभयो।

अध्यक्ष तततमजल्सनाले आफू िेल बसेको समयभन्दा अवहलेको अिस्था सुधाि

भएको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले कािागािलाई तबस्तािै सुधाि गृहको रूपमा विकास
गनुप
ग ने बताउँ दै कैदीहरूलाई जशक्षा तथा सीप तसकाउनुपने धािणा िाख्नुभएको तथयो।

उहाँले कवपलिस्तु कािागािको थप सुधािका लातग सिकािसमक्ष पहल गने

बताउनुभएको तथयो। अिलोकनका क्रममा उहाँले कैदी बन्दीका लातग मास्क उपलब्ध
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गिाउनुभएको तथयो।
२०७८ भदौ १६
िाविय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तततमजल्सना सुिेतको काल्चे पुगेि लोपउन्मुि

िाउिे समुदायसँग भेि तथा अिस्था अिलोकन गनुभ
ग एको तथयो।

कायगक्रम सुिेत आउनुभएका अध्यक्ष तततमजल्सनाले सुिेत ि सल्यान जिल्लाको

तसमानामा पने गुिागकोि नगिपातलकाको काल्चेमा मङगलबाि पुगेि िाउिे समुदायको
अिस्था ि समस्या बुझ्नुभएको तथयो।
सं िक्षण

घुमन्ते िाउिे बस्तीमा पुगेि अध्यक्ष तततमजल्सनाले समुदायको सं स्कृतत ि पिम्पिाको
गदै

बासस्थान, स्िास््य, जशक्षा

बताउनुभएको तथयो।

ि

आत्मतनभगि

बनाउनेतफग

िोड

ददनुपने

'सिकािले ददएको िाहत िा वितभन्न तरिकाले आउने आतथगक सहयोगले मात्रै यो

समुदायको उन्नतत हुँदैन,' उहाँले िाउिे समुदायका मुजियासवहतको िोलीलाई , 'िाज्यले

स्थायी बसोबासको व्यिस्था गदाग एकठाउँ मा बस्ने, सिसफाइ तथा स्िास््यमा ध्यान ददनुपने
बताउनुभयो।

कणागली प्रदे श सभाका सभामुि िािबहादुि शाहीसवहतको िोलीसँग त्यहाँ

पुग्नुभएका अध्यक्ष तततमजल्सनाले िाउिे समुदाय व्यिजस्थत बस्ती बनाएि एकठाउँ बस्न
तयाि भए सिकािसमक्ष आफूले पहल गने बताउनुभएको तथयो।
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िाविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष
तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म िाविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष

शजशकला दहाल दे हायबमोजिमका कायगक्रममा सं लग्न िहनुभएको तथयो।
कपडा उद्योगको उद्घािन

तमतत २०७८ साउन ५ गतेका ददन िाविय सभाका उपाध्यक्ष माननीय शजशकला दहालले

लतलतपुिको महालक्ष्मी नगिपातलका-६ मा िहे को सविता कपडा उद्योगको उद्घािन गनुभ
ग एको
ँ ीको लगानी गिी आत्मतनभगि अथगतन्त्रको विकासमा
तथयो। सो अिसिमा उपाध्यक्ष दहालले सानो पुि

िे िा पुर्याउन उद्योग सफल हुने विश्वास व्यक्त गनुभ
ग यो। स्थानीय मवहलाहरूलाई िोिगािी ददनुका
ँ ीको विकास गनग यस्ता उद्योगहरूले सहयोग गने उहाँको भनाइ तथयो।
साथै िाविय पुि
तनमागणाधीन बददगबास मेतडकल कले ि भिनको अिलोकन
तमतत २०७८ साउन २९ गते शुक्रबािका ददन उपाध्यक्ष दहालले बददगबास नगिपातलका

िडा नम्बि ४ जस्थत माइस्थानमा बददगबास मेतडकल कलेिको भिन तनमागणका लातग भइिहे को

मािो िाँच (स्िाइल िे स्ि) को अिलोकन गनुभ
ग यो। तनमागणाधीन बददगबास मेतडकल कलेिका
तनदे शक दे िी सुिद
े ीले पतछल्लो समय भइिहे को कामको विषयमा िानकािी गिाउनुभएको तथयो।
स्थानीय तहका उपप्रमुिहरूसँग अन्तिवक्रया
तमतत २०७८ साउन ३१ गते आइतबाि उपाध्यक्ष दहालले महोििी जिल्लाका

उपप्रमुिहरूसँग अन्तिवक्रया गनुक
ग ा साथै उहाँहरूका गुनासो तथा समस्या सुन्नुभएको तथयो। १५

ििा स्थानीय तहमध्ये ९ ििा स्थानीय तह (नगिपातलका तथा गाउँ पातलका) का उपमेयिहरू

आफ्ना अनुभि तथा अप्ठ्यािा सुनाउन बददगबास आइपुग्नु भएको तथयो। उहाँहरूले स्थानीय तहमा
उपप्रमुिको रूपमा तनिागजचत भइसकेपतछ आफूले गिे का काम, भोगेका अप्ठ्यािा ि गनग चाहे ि पतन
गनग नसकेका कामका विषयमा उपाध्यक्षसँग आफ्ना कुिा िाख्नुभयो।

मनिा तससिा नगिपातलकाका उपप्रमुि ितमता प्रधानले उपप्रमुिले धेिै काम आफैले

तनणगय गिे ि गनग नपाएको भन्दै गुनासो िाख्नुभयो। कानुनले उपप्रमुिहरूलाई धेिै जिम्मेिािी तोकेको
भए पतन उपप्रमुिहरूले त्यस अनुसाि काम गनग नपाएको उहाँको गुनासो तथयो। कानुनले स्थानीय

तहको प्रमुि ि उपप्रमुिमध्ये एकिना मवहला हुने व्यिस्था गिे पतन अतधकांश स्थानीय तहमा
उपप्रमुि पदमा मात्रै मवहला िहे को भन्दै उहाँले कानुनले अतनिायग नगिे को भए दलहरूले
मवहलालाई अझै पतन जिम्मेिािी नददने गुनासो गनुभ
ग यो।
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आिश्यकतालेभन्दा पतन बाध्यताले मवहलालाई ल्याएको आिोप लगाउँ दै उहाँले बाध्यकािी

भएि मात्रै मवहलालाई जिम्मेिािी ददनुभन्दा उनीहरूको काम ि क्षमता हे िेि अब नेतत्ृ िमा मवहलाले

स्थान पाउनुपने माग गनुभ
ग यो। स्थानीय तहको अबको तनिागचनमा बढीभन्दा बढी मवहलालाई

नेतत्ृ िमा ल्याउन प्रदे श तथा केन्द्रका मवहला नेताले विशेष भूतमका िेल्नुपने उहाँको अनुिोध
तथयो।

उपप्रमुि तथा उपाध्यक्षहरूले आफ्ना अप्ठ्यािाहरू सुनाए पतन कतैबाि सम्बोधन नहुँदा

तनिाशा बढे को प्रधानले बताउनुभयो। कायगक्रममा महोििीको लोहािपट्टी नगिपातलका, िामगोपालपुि
नगिपातलका, िलेश्वि नगिपातलका, भं गाहा नगिपातलकाका उपमेयि तथा सोनमा, सम्सी, वपपिा ि
महोििी गाउँ पातलकाका उपाध्यक्षले आफ्नो कुिा िाख्नुभएको तथयो। उहाँहरूले स्थानीय तहका
उपप्रमुि तथा उपाध्यक्षको समस्या तथा अप्ठ्यािो उठाइददन केन्द्रका सांसदहरूलाई अनुिोधसमेत
गनुभ
ग यो।

उपप्रमुि तथा उपाध्यक्षहरूको कुिा सुतनसकेपतछ उपाध्यक्ष शजशकला दहालले स्थानीय

तहमा मवहला िनप्रतततनतधले भोग्नुपिे को समस्या समाधानका लातग आफूले सकेको पहल गने

प्रततबद्धता िनाउनुभयो। साथै उहाँले आफ्नो जिम्मेिािीलाई कुशलतापूिक
ग तनभाउन ि त्यसका
लातग अझै अध्ययनमा िोड ददन सुझाि ददनुभयो।
गौिीडाँडाको ऐलानी िग्गा नापिाँचको अिलोकन
तमतत २०७८ साउन ३१ गते उपाध्यक्ष दहालले महोििीको गौिीडाँडामा भइिहे को ऐलानी

िग्गा नापिाँचको अिलोकन गनुभ
ग यो। उहाँले भूतमसम्बन्धी आयोगका विषयमा दे जिएको वििाद
तछट्टै समाधान गिे ि सिकािले व्यिजस्थत बसोबासको कामलाई अगातड बढाउनेमा विश्वास व्यक्त
गनुभ
ग यो।

सलागहीका िनप्रतततनतधहरूसँग भेिघाि
तमतत २०७८ साउन ३२ गते सोमबाि उपाध्यक्ष दहालले सलागहीको वितभन्न क्षेत्रको भ्रमण

गनुक
ग ा साथै भेिघाि कायगक्रम गनुभ
ग एको तथयो। त्यस क्रममा सलागहीको ििहथिहा नगिपातलकाका
नगि प्रमुि तथा उपप्रमुि, वितभन्न िडाका अध्यक्षहरू तथा कायगपातलका सदस्यहरूसँग छलफल
साथै स्थानीय िािनीततक दलका नेता तथा सामाजिक कायगकतागहरूसँग भेिघाि भएको तथयो।

भ्रमणका क्रममा सलागहीको बिहथिा नगिपातलकाका नगि प्रमुि दे िानन्द महतोले स्थानीय

तह ि प्रदे श सिकािसँग प्रत्यक्ष सिोकाि िाख्ने िाविय सभाले स्थानीय सिकािका काम, उनीहरूको
अप्ठ्यािो ि समस्याका विषयमा चासो िािेि उपाध्यक्षज्यूले गनुभ
ग एको भ्रमणका लातग धन्यिाद

ददनुभयो। उहाँले आफ्नो नगिपातलकाले गरििहे को काम, परििहे को अप्ठ्यािो, विकास तनमागणको
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कामलगायतका विषयमा िानकािी गिाउनुभयो। आफ्नो नगितभत्र पिे का सं घीय आयोिनाहरूमा
भइिहे को वढलासुस्तीका विषयमा पतन उहाँले गुनासो िाख्नुभयो। स्थानीय तहहरूमा दे जिएको व्यतथतत
अन्त्य गदै सं घीयतालाई सफल बनाउन िाविय सभाले विशेष भूतमका िेल्नुपनेमा उहाँको िोड
तथयो।

उपप्रमुि सीतादे िी माझीले न्यावयक सतमततले गरििहे को काम, योिना अनुगमन तथा अन्य

अिस्थाका विषयमा कुिा िाख्नुभयो। नगिप्रमुि, उपप्रमुि, िडा अध्यक्ष तथा कायगपातलका

सदस्यहरूले उपाध्यक्ष दहाललाई नगितभत्र िहे को ऐततहातसक महत्त्िको ठाउँ भ्रमणसमेत
गिाउनुभयो।

सोही ददन उपाध्यक्ष दहालले सलागहीकै बागमती नगिपातलका, शंकिपुिमा िहे को साना

वकसान कृवष सहकािी सं स्थाको भ्रमण गिी सहकािीले वकसानका लातग ल्याएका कायगक्रम, स्थानीय
उत्पादनको सं कलन तथा िरिद ि स्थानीयबासीका लातग ल्याएका नयाँ कायगक्रमका विषयमा

िानकािी तलनुभयो। सो अिसिमा सहकािीका प्रबन्धक माधिप्रसाद काफ्लेले सं स्थाको विषयमा
िानकािी गिाउनुका साथै चीनबाि ल्याइएका आधुतनक कृवष औिाि ि उपकिणहरूको प्रयोगले
सं स्थाको काम थप सहि ि प्रभािकािी भएको बताउनुभयो।
िाविय अपाङ्ग महासं घको स्थापना ददिस
तमतत २०७८ भदौ १५ गते िाविय अपाङ्ग महासं घको २८ औ ं स्थापना ददिसको अिसिमा

काठमाडौंमा आयोजित कायगक्रमको िाविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष शजशकला दहालले समुद्घािन
गनुभ
ग एको तथयो। सो अिसिमा बोल्दै

उपाध्यक्ष दहालले नेपालको अपाङ्गता आन्दोलन

अन्धविश्वासलाई जचिे ि अतधकािको युगमा प्रिेश गिे को बताउनुभयो। कुनै समय कुनै परििािमा
अपाङ्गता भएका व्यजक्त िजन्मयो भने उसका बाआमाले गिे को पापको नततिाको रूपमा व्याख्या
गिे ि त्यो परििािलाई नै हे लाको दृवष्टले हे ने गरिएकोमा अवहले समय त्यस्तो नभएको उहाँले
बताउनुभयो।

उपाध्यक्ष दहालले अन्धविश्वासको त्यो समयदे जि आिसम्म अपाङ्गता अतधकािका लातग

तनिन्ति िविएका अतधकािकमीहरूलाई धन्यिाद ददँदै सफलताका लातग बधाईसमेत ददनुभयो। सो
अिसिमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूको अतधकािका लातग बनेको कानुन प्रभािकािी रूपमा कायागन्ियन
ु नेमा उहाँले िोड ददनुभएको तथयो। अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूको हकवहतलाई मध्यनिि गदै
हुनप

वितभन्न समयमा थुप्रै िाम्रा कानुनहरू तनमागण भएको भन्दै उहाँले बनेका कानुन प्रभािकािी रूपमा
कायागन्ियन हुन सके अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूका धेिै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो।

आन्दोलनबाि प्राप्त अतधकािलाई सं स्थागत गनुप
ग ने आिश्यकता औल्याउँ दै उपाध्यक्ष

दहालले अपाङ्गमैत्री कानून तनमागण ि त्यसको कायागन्ियनका लातग आफूले सधैँ पहल गने
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प्रततबद्वतासमेत व्यक्त गनुभ
ग यो। अपाङ्गता भएका नागरिकका सिाल सबैको साझा सिाल भएको
भन्दै उहाँले हिे क नागरिकले आ आफ्नो क्षेत्रबाि आिाि उठाउनुपनेमा िोड ददनुभयो।

अपाङ्गता भएका व्यजक्तले अझै पतन शािीरिक ि मानतसक रूपमा वितभन्न िालका वहं सा

सहनुपिे को िबि सुन्दा दुःि लाग्ने भन्दै उहाँले हिे क परििािबािै यस्ता व्यजक्तहरूको स्याहाि ि
सम्मानमा विशेष ख्याल गनग आग्रह गनुभ
ग यो। महामािीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूले
अन्य व्यजक्तलेभन्दा अझै बढी वहं सा ि समस्या भोग्नु पिे काले यसतफग सिकािको ध्यान िानुपने
बताउनुभयो।

कायगक्रममा प्रमुि अतततथ दहालले महासं घले प्रकाशन गिे को दुईििा पुस्तक अपाङ्गता

समािेशी स्थानीय विकास सहिीकिण पुजस्तका ि क्षमता विकाससम्बन्धी तातलम सहिीकिण
पुजस्तका सािगितनक गनुभ
ग यो।

सं सद सजचिालयमा कायगित मवहला कमगचािीहरूसँग अन्तिवक्रया
तमतत २०७८ भदौ १८ गतेका ददन िाविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष शजशकला दहालले

सं सद सजचिालयमा कायगित मवहला कमगचािीहरूसँग अन्तिवक्रया गनुभ
ग एको छ। उपाध्यक्ष दहालले

सजचिालयमा कायगित अतधकृतस्ति ि सोभन्दा मातथका मवहला कमगचािीहरूसँग छलफल गनुभ
ग एको
हो।

सजचिालयमा कायगित मवहला कमगचािीले मवहला भएकै कािण अप्ठ्यािा तथा समस्या

भोग्नुपने, सेिा सुविधाबाि बजञ्चत हुनपु ने तथा अन्य विभेद भोग्नुपिे को छ वक छै न भनेि उपाध्यक्ष

दहालले चासो िाख्नुभएको तथयो। छलफलमा मवहला कमगचािीहरूले मवहला भएकै कािण
आफूहरूले विभेद ि अप्ठ्यािो भोग्नु नपिे को भन्दै मवहलाले तनभाउनुपने दोहोिो जिम्मेिािी (कायागलय
ि परििाि) का कािण भने कवहलेकाही ँ चाहे ितत समय ददन नसकेको बताउनुभयो। उहाँहरूले

जशशु स्याहाि केन्द्रको आिश्यकता, सं सदीय सतमततका कततपय हलहरूमा मवहलामैत्री शौचालय
नभएको विषय पतन उठाउनुभएको तथयो।

कायगक्रममा सहभागीहरूले सं सदको काम कािबाहीलाई अझैँ प्रभािकािी बनाउन, सं सदलाई

लैङतगकमैत्री बनाउन तथा अन्य सुधािका लातग कमगचािीहरूले वितभन्न सुझाि ददनुभएको तथयो।
ँ ागत रूपमा वितभन्न सुझाि
प्रभािकािी सं सद तथा सवक्रय सजचिालयका लातग कमगचािीहरूले बुद
ददनुभएको छ। मवहला कमगचािीका अप्ठ्यािा तथा गुनासा सुन्न छलफलको आयोिना गिे कोमा
उहाँहरूले उपाध्यक्षलाई धन्यिादसमेत ददनुभयो।

छलफलमा उपाध्यक्ष दहालले दोहोिो जिम्मेिािीका बाबिुद मवहला कमगचािी पुरूषसिह

प्रततस्पधागमा अब्बल िहे का भन्दै िुशी व्यक्त गनुभ
ग यो। सं सदलाई प्रभािकािी बनाउन कमगचािीको
92

भूतमका महत्त्िपूणग हुने भन्दै उहाँले पदातधकािी, सं सदीय सतमतत तथा सांसदहरूलाई कुशलतापूिक
ग

आफ्नो जिम्मेिािी पूिा गनग आिश्यक सुझाि ददन ि सघाउन आग्रह गनुभ
ग यो। दहालले भन्नुभयो,
‘मवहलाहरूका विशेष अिस्थालाई ख्याल गदै कानुनले नै विशेष व्यिस्था गिे को छ, त्यसलाई
सकािात्मक ढङगले उपयोग गनग िरूिी छ। िुनसुकै शािा/महाशािाको नेतत्ृ ि गने क्रममा
मवहलाको नाम अगातड आओस्, त्यो अझै गिगको विषय हुनेछ।

सुझािका लातग धन्यिाद ददँदै दहालले ती सुझािहरूको आधािमा आगामी ददनमा थप

सुधािको बािोमा अगातड बढ्ने प्रततबद्धता िनाउनुभयो। सूचनामा सधैँ अपडेि िहन तथा प्रवितधको
क्षेत्रमा अजघ बढ्न आग्रह गदै उपाध्यक्ष दहालले आइपने िुनसुकै जिम्मेिािी बहन गनग तयाि भएि
बस्नुपने बताउनुभयो।

तभयनामा सम्पन्न सभामुिहरूको विश्व सम्मेलनमा सहभातगता
तमतत २०७८ भदौ २१-२३ (सेप्िे म्बि ६-८) सम्म अन्ति व्यिस्थावपका सं घ (IPU) को

आयोिनामा अवियाको िािधानी तभयनामा सम्पन्न भएको सभामुिहरूको पाँचौं विश्व सम्मेलनमा
नेपालको सं घीय सं सदको प्रतततनतधत्ि गदै िाविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष शजशकला दहाल

ु एको तथयो। दहालसँगै प्रतततनतध सभाका सदस्य माननीय लालबहादुि थापा पतन उक्त
सहभागी हुनभ
ु एको तथयो।
विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुनभ
आत्मतनभगि सेिा केन्द्रको साधािण सभा
तमतत २०७८ असोि ७ गतेका ददन िाविय सभाका उपाध्यक्ष शजशकला दहालले

सामुदावयक आत्मतनभगि सेिा केन्द्रको २६ औ ँ िावषगक साधािण सभालाई सम्बोधन गनुभ
ग एको
तथयो। कायगक्रममा उपाध्यक्ष दहालले भूतम अतधकािका पक्षमा िकालत गदै आएकोमा आत्मतनभगि

सेिा केन्द्रको कायग ि वक्रयाशीलताको प्रशंसा गनुभ
ग यो। नेपालमा लामो समयदे जि भूतमसम्बन्धी
समस्याहरू यथाित् िहे को ि भूतमहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान नभएको बताउँ दै दहालले

यस्ता सं स्थाहरूले भूतमहीनहरूका समस्यालाई उिागि गिी सिोकाििाला तनकायहरूलाई िबिदािी
गरििहनुपनेमा िोड ददनुभएको तथयो।

दलका सचेतक तथा सतमतत सभापततहरूसँग अन्तिवक्रया
तमतत २०७८ असोि १४ गतेका ददन िाविय सभाका उपाध्यक्ष शजशकला दहालले सं घीय

सं सदमा प्रतततनतधत्ि गने िािनीततक दलका प्रमुि सचेतक, सचेतक एिं सतमततका सभापततहरूसँग
िाज्यका हिे क तनकायहरूमा ३३ प्रततशत मवहला सहभातगता ि त्यसको कायागन्ियनको अिस्थाका
विषयमा अन्तिवक्रया गनुभ
ग एको तथयो।
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सं घीय सं सद सजचिालयको आयोिनामा सं सद भिन बानेश्विमा भएको अन्तिवक्रया

कायगक्रममा बोल्दै िक्ताहरूले सं विधानमा व्यिस्था गरिएको मवहला सहभातगताको सिाल
कायागन्ियन गनुप
ग ने भन्दै सं विधानको व्याख्या पतन सही ढङगले हुनपु नेमा िोड ददएका तथए।

कायगक्रममा िाविय सभाका उपाध्यक्ष शजशकला दहालले सं विधानमा उल्लेि गरिएको

मवहला सहभातगता ि समािेशी समानुततक प्रतततनतधत्ि कायागन्ियन भए नभएको गम्भीि समीक्षा
ु ै ३३ प्रततशत सहभातगता भन्दै प्रवक्रया पुर्याउन मात्रै मवहलालाई
गनुप
ग ने बताउनुभयो। िहाँसक
समािेश गनेभन्दा मवहला सशक्तीकिण ि समानताका लातग सबै सचेततापूिक
ग लाग्नुपनेमा िोड
ददनुभयो। उहाँले मवहलाहरूले ५० प्रततशत नै सहभातगता िनाउन सक्ने भन्दै त्यसका लातग सबै

िािनीततक दल, नेताहरू ि सिोकाििाला पक्षले सं विधान कायागन्ियनका लातग पहल गनुप
ग नेमा िोड
ददनुभयो।

सो अिसिमा कांग्रस
े का सचेतक पु्पा भुसाल, सतमतत सभापततहरू शजश श्रे ष्ठ, कृ्णप्रसाद

दाहाल, तनिादे िी िैरू, कृ्णभक्त पोििे ल, लक्ष्मणलाल कणग, एमालेकोतफगबाि दे िन्े द्र दाहालले

बोल्नुभएको तथयो भने कायगक्रममा नेकपा माओिादी केन्द्रका प्रमुि सचेतक दे ि गुरूङ, सभापततहरू
ियपुिी घती, कल्याणी िड्का, सांसदहरू लक्ष्मी परियाि, अिना विशंिेलगायतको सहभातगता िहे को
तथयो।

चाडपिगको अिसिमा शुभकामना आदान प्रदान
तमतत २०७८ असोि १८ गते सोमबािका ददन सं घीय सं सद सजचिालय कमगचािी युतनयनले

आयोिना गिे को दशैं, ततहाि, नेपाल सं ित्, छठलगायतका चाडपिगहरूको अिसिमा आयोिना गिे को

ु एको तथयो। सो
शुभकामना आदान प्रदान कायगक्रममा उपाध्यक्ष शजशकला दहाल सहभागी हुनभ
अिसिमा बोल्दै उपाध्यक्ष दहालले चाडपिगलाई भजड्कलो ि िजचगलो रूपमा नभई पारििारिक

भेिघाि ि िुसीयालीका रूपमा मनाउन आग्रह गनुभ
ग यो। उहाँले िाम्रा सं स्काि ि चलनहरूको
अनुशिण गने ि निाम्रा चालचलन एिं कुिीततहरूलाई सचेत कमगचािी िगगले छोड्दै अरूलाई
सकािात्मक सन्दे श ददन सक्नुपने बताउनुभयो। उहाँले चाडपिगलाई उल्लासमय रूपमा मनाउन

आग्रह गदै सबैलाई दशैं, ततहाि, नेपाल सम्ित एिं छठ पिगको शुभकामना व्यक्त गनुभ
ग एको तथयो।
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िण्ड - दुई
सं घीय सं सद सजचिालय
सं घीय सं सद सजचिालयअन्तगगतका गततवितध
सं घीय सं सद सजचिालयको सं िचनाअनुसाि सजचिालयमा महाशािा, सतमतत सजचिालय,

शािा, तनिी सजचिालय, एकाइलगायतका सं िचनाहरू िहेका छन्। यी सं िचनाहरूले सं घीय सं सदको
काम कािबाहीलाई प्रभािकािी ढङ्गले सञ्चालन गनगमा सहयोग गदगछन्। सजचिालयको वितभन्न
शािाहरूबाि प्राप्त काम कािबाहीहरूलाई तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ।

अन्तिागविय सम्पकग तथा समन्िय महाशािा
अन्तिागविय सम्पकग तथा समन्िय महाशािाअन्तगगत अन्तिागविय सम्पकग तथा समन्िय

शािा िहे को छ।

अन्तिागज्िय सम्पकग तथा समन्िय शािा
अन्तिागविय सम्पकग तथा समन्िय शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि

मसान्तसम्म भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः1. अन्तिाज्िय कायगक्रम/सम्मेलन मा सहभातगता
तस.नं.
1

कायगक्रम/सम्मेलनको

•
•
•

नाम, स्थान, तमतत
5th World Conference of •
Speakers of Parliamentarians
•
Vienna, Austria
6-8 September, 2021

सहभागी

सं घीय सं सदका सदस्य
मा. उपाध्यक्ष श्री शजशकला दाहाल
माननीय लालबहादुि थापा

2. कूिनीततक िाहदानी तसफारिस
यस अितधको

हालसम्मको िम्मा (2074।11।20 दे जि)

प्रतततनतध सभा सदस्य

1

177

िाज्िय सभा सदस्य

1

40

िम्मा

2

217
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कानूनी पिामशग महाशािा
कानुनी पिामशग महाशािाअन्तगगत कानूनी पिामशग शािा िहे को छ।

कानूनी पिामशग शािा
कानूनी पिामशग शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म भए गिे का

काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

वितभन्न विषयहरूका ४८ थान रिि तनिेदनको तलजित ििाफ सम्बजन्धत अदालतहरूमा
पठाएको।

•

नेपाल सिकाि मजन्त्रपरिषद्को तसफारिसमा सम्माननीय िािपततबाि िािी भएका सं घीय
सं सदकका दुबै सभाका अतधिेशन आह्वान ि अन्त्यका ३ थान सूचनाहरू कानुन, न्याय
तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयबाि सम्पादन भई प्राप्त हुन आएका सूचना नेपाल िािपत्रमा
प्रकाशनको लातग मुद्रण विभागमा पठाइएको।

•

सजचिालयका

वितभन्न

महाशािा/शािा/सतमततहरूबाि

सम्बन्धमा पत्राचाि ि समन्ियसम्बन्धी कायगहरू गिे को।

•

प्राप्त

आन्तरिक

पत्रहरूका

साथै यस महाशािाबाि सम्पादन हुने अन्य दै तनक कायगहरू तनिन्ति रूपमा सम्पादन
भइिहे को।

कायगव्यिस्था महाशािा (प्रतततनतध सभा)
कायगव्यिस्था महाशािा (प्रतततनतध सभा) अन्तगगत तीन ििा शािाहरू िहे का छन्।

िसमध्ये कायगव्यिस्था शािा (प्रतततनतध सभा) ि सम्पूणग विििण शािाको काम कािबाही
तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ:-

कायगव्यिस्था शािा (प्रतततनतध सभा)
कायगव्यिस्था (प्रतततनतध सभा) शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि

मसान्तसम्म भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

सं घीय सं सद सजचिालयअन्तगगत िहे को कायगव्यिस्था शािा, प्रतततनतध सभाबाि सं घीय सं सद,

प्रतततनतध सभा अतधिेशनहरूका बैठक सञ्चालनाथग सम्माननीय सभामुिलाई आिश्यक सहयोग ि

समन्िय गने, सं सदीय काम कािबाहीको अतभलेि िाख्ने, बैठकमा पेश हुने प्रस्ताि, कागिात ि

विििणहरूको सङकलन, छनौि, सदनमा प्रस्तुत गने प्रकृया तयाि गनेलगायतका कायग गदगछ।
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यसै तसलतसलामा प्रतततनतध सभाको आठौँ अतधिेशन सं चालनको विषयमा आिश्यक पिामशग तलन

गदठत कायगव्यिस्था पिामशग सतमततको तमतत २०७८ साउन ३ गते बसेको बैठकको माइन्युि,
तनणगय तयाि गिी कायागन्ियनको लातग समन्िय गरिसकेको छ। यसको अततरिक्त प्रतततनतध सभाको
बैठक सञ्चालनसम्बन्धी विषयहरूमा आिश्यक समन्िय गनुक
ग ा साथै बैठक सञ्चालनका विविध
कायगमा सहयोग पुर्याइिहे को छ। साथै शािाले सजचिालयको स्िीकृत िावषगक कायगक्रमअन्तगगत

प्रतततनतध सभाको कायगिृि तयािी ि कायगतातलका अध्ययन सतमततमाफगत प्रतततनतध सभाको सातौँ
अतधिेशन, आठौँ अतधिेशनको कायगिृि तयाि गरििहे को छ। साथै कायगतातलका सम्बन्धमा अध्ययन
गने कायगसमेत गरििहे को छ।

सम्पूणग विििण शािा (प्रतततनतध सभा)
सम्पूणग विििण (प्रतततनतध सभा) बाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म

भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

प्रतततनतध सभाको दोस्रो ि पाँचौँ अतधिेशनको सम्पूणग विििणसम्बन्धी काम अजन्तम चिणमा
पुगेको।

•

पवहलो, तेस्रो, चौथौ, छै ठौँ, सातौँ, अतधिेशन (विशेष) ि आठौँ अतधिेशनको सम्पूणग
विििणसम्बन्धी सबै काम सवकई बुक बाइजन्डङको कामसमेत भइसकेको।

•

चालु निौँ अतधिेशनको पवहलोदे जि बाह्रौँ बैठकसम्म अथागत हालसम्म बसेका सबै
बैठकहरूको सम्पूणग विििणसम्बन्धी सबै काम सवकएको।

कायगव्यिस्था महाशािा (िाविय सभा)
कायगव्यिस्था महाशािा (िाविय सभा) अन्तगगत तीन ििा शािाहरू िहे का छन्। िसमध्ये

कायगव्यिस्था शािा (िाविय सभा) ि सम्पूणग विििण शािाको काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत
गरिएको छ:-

कायगव्यिस्था शािा (िाविय सभा)
कायगव्यिस्था (िाविय सभा) शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म

भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

कायगव्यिस्था शािाले सभा ि कायगव्यिस्था पिामशग सतमततका बैठकहरूको व्यिस्थापन

गने, कायगसूची, िाचनपत्र, सूचनापत्र तयाि गने, सदस्यहरूलाई बैठकसम्बन्धी सूचना उपलब्ध
गिाउने, सभामा पेश गरिने सामग्रीहरूको वितिणको व्यिस्थापन हे ने, सभा तथा कायगव्यिस्था
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पिामशग सतमततका बैठकहरूको अतभलेि िाख्नेलगायतका कायगहरू गनुप
ग ने हुनाले यस अितधमा

भएका कायगव्यिस्था पिामशग सतमततका बैठकको व्यिस्थापनका साथै सभाका २५ ििा बैठकहरूमा

मातथ उजल्लजित कायगहरू गिे को तथयो। यसका साथै िाविय सभाको निौँ अतधिेशनको कायगिृि,
सूचनापत्र ि कायगसूचीको सङ्ग्रहसम्बन्धी कायगसमेत सम्पन्न गिे को छ।

सम्पूणग विििण शािा (िाविय सभा)
सम्पूणग विििण (िाविय सभा) बाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म

भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

िाविय सभाको पवहलोदे जि निौँ अतधिेशनसम्मको सम्पूणग विििणसम्बन्धी सबै काम सवकई
बुक बाइजन्डङको कामसमेत भइसकेको।

•

चालु दशौँ अतधिेशनको पवहलोदे जि तेह्रौँ बैठकसम्म अथागत हालसम्म बसेका सबै
बैठकहरूको सम्पूणग विििणसम्बन्धी सबै काम सवकएको।

प्रवितध व्यिस्थापन महाशािा
प्रवितध व्यिस्थापन महाशािाअन्तगगत चाि ििा शािाहरू मुद्रण तथा प्रकाशन शािा,

विद्युत ् शािा, सूचना प्रवितध शािा ि श्रव्यदृश्य शािा िहेका छन्। िसमध्ये सूचना प्रवितध शािा,
मुद्रण तथा प्रकाशन शािा ि विद्युत ् शािाका काम कािबाहीहरू तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ,

सूचना प्रवितध शािा
सूचना तथा प्रवितध शािाबाि तमतत २०७८ श्रािण १ गतेदेजि २०७८ असोि मसान्तसम्म

सम्पाददत मुख्य-मुख्य कायगहरू तनन्मअनुसाि िहे को छः•

तनमागण कायग सम्पन्न भई परिक्षणको क्रममा िहे को नयाँ Web SMS System िहे को Server
ि नेपाल िे तलकमको Server सँग VPN connection मा दे जिएको समस्या पवहचान भई
समाधान उन्मुि िहे को,

•

गत िषग Online Virtual िैठकहरूको व्यिस्थापन गनग सहिताका लातग सजचिालयका
वितभन्न

सं सदीय

सतमतत

ि

केही

शािाहरूले

प्रयोग

गनग

सक्नेगरि

व्यिस्था

गरिएको Microsoft Teams लगायतको सुविधा िहे को Microsoft Office 365 को िीस
ििा Licence हरू मध्ये ती सतमतत ि शािाहरूको माग िमोजिम आगामी एक िषगको
लातग एघाि ििा यस्तो Licence हरूको नविकिण गने व्यिस्था गरिएको,

98

•

सुविसु केिलनेि तल. ि िल्डगतलं क कम्युतनकेशन तल. सँग आगामी पुष मसान्तसम्मको
लातग Internet/Intranet सेिाको म्याद थपको कायग भएको,

•

Network Firewall Device हरूको आगामी एक िषगको लातग Software Licence
नविकिण गरिएको,

•

िाण्डेड ल्यापिप, डेस्किप कम्प्युिि एिं प्रीन्िि ि प्रोिेक्ििको प्रावितधक स्पेतसवफकेशन
तयाि गिी सम्िजन्धत शािामा पठाइएको,

•

सजचिालयमा

िहे को Computer

Network

Firewall

System मा

Network

Maintenance, Internet Bandwidth Management लगायतका कायगहरूलाई थप
व्यिजस्थत गरिएको,
•

सजचिालयलाई प्राप्त E-Gatepass System को Login Details मा िािम्िाि आइिहेको
समस्याका सम्िन्धमा िाविय सूचना प्रवितध केन्द्र (NITC) सँग समन्िय गिी तत्कालका
लागी समस्याहरू समाधान गरिएको,

•
•

सजचिालयको िेबसाइिमा िाजिएका सामग्रीहरूलाई थप व्यिस्थापन गरिएको,

Internet एिं Computer Network (Wired ि Wireless) को तनयतमत ममगत सम्भाि
तथा आकजस्मक समस्याहरूको समाधान गरिएको।

मुद्रण तथा प्रकाशन शािा
मुद्रण तथा प्रकाशन शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म भए

गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

प्रतततनतध सभा सम्पूणग कायग विििण छपाइ फूल ि बाइजण्डङ,

•

सिािीको लग बुक छपाइ,

•

िाविय सभा सम्पूणग कायग विििण छपाइ ि फूल बाइजण्डङ,

•

नेकपा ( एमाले ) सं घीय सं सदीय दलको विधान छपाइ ि बाइजण्डङ,

•

ससं द दणगण अङक २२ छपाइ ि बाइजण्डङ,

•

सं सदीय विििण पुजस्तका छपाइ ि बाइजण्डङ,

•

िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमततको िावषगक प्रततिेदन छपाइ ि बाइजण्डङ,

•

सं घीय सं सद सदस्य परिचयात्मक पुजस्तका छपाइ ि बाइजण्डङ,

•

ससं द दणगण अङक २३ छपाइ ि बाइजण्डङ,

•

प्रतततनतध सभा सतमततहरू , िाविय सभा सतमततहरू ि सजचिालयको लेिि हे ड छपाइ,
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•

अन्य विविध छपाइ ि बाइजण्डङ।

विद्युत शािा
विद्युत शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म भए गिे का काम

कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

सम्माननीय सभामुिज्यू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय उपाध्यक्षज्यू, महासजचिज्यू,
सजचिज्यूहिको

कायगकक्ष,

महाशािाहरू,

शािाहरू,

कायागलयहरूमा विद्युत ममगत तथा सुधाि कायग गिे को।

•

सतमततहरू,

सं सदीयदलको

२.६ के.तभ.ए. (४८०० िाि) यु.वप.एस. ममगत गिी प्रयोगमा ल्याएको।

प्रशासन महाशािा
प्रशासन महाशािाअन्तगगत चाि ििा शािाहरू कमगचािी प्रशासन शािा, सूचना तथा

अतभलेि व्यिस्थापन शािा, आतथगक प्रशासन शािा ि मयागदापालन तथा सुिक्षा शािा िहे का

छन्। यस महाशािाअन्तगगत कमगचािी प्रशासन शािा, सूचना तथा अतभलेि व्यिस्थापन शािा ि
आतथगक प्रशासन शािाका काम कािबाहीहरू तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ।

कमगचािी प्रशासन शािा
कमगचािी प्रशासनशािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म भए गिे का

काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छःतस.नं.

काम कािबाही

कैवफयत

सजचिालयमा रिक्त िा.प.तृतीय श्रे णीको शािा अतधकृत
पदमा लोक सेिा आयोगको तमतत २०७८/०४/२९
१.

को तसफारिश (आ.प्र.) तथा सजचिालयको तमतत व्यिस्थापन सतमततबाि अनुमोददत
२०७८/०४/२९ को

तनणगयअनुसाि

ना.सु.

श्री

विियकुमाि भट्टिाई ि ना.सु. श्री नािायण बहादुि

तमततः २०७८/०५/३१

ु एको।
काकी बढु िा तनयुक्त हुनभ
२.

सघ
ं ीय सं सद सजचिालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा
३५ को कायगसम्पादन तथा अनुभिको मूल्याङ्कनद्वािा

गरिने बढु िासम्बन्धी विशेष व्यिस्थाअनुसाि बढु िाका
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सूचना प्रकाजशत

तमततः २०७८/०६/०१

तस.नं.

काम कािबाही

कैवफयत

लातग दििास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन।
सं घीय सं सद सजचिालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा
३९ को उपदफा (१) ि सं घीय सं सद सजचिालय

कमगचािी प्रशासन तनयमािली, २०६५ को तनयम २२
३.

को उपतनयम (४) बमोजिम श्री गोतबन्द बहादुि
भण्डािी अतनिायग

अिकास

हुने

अजन्तम

तमतत

२०७८/०७/ २०भन्दा एक मवहना अगातड तमतत

२०७८/०६/ २० गतेदेजि लागु हुने गिी िािपत्र
ु एको।
अनवङ्कत तृतीय श्रे णीको पदमा बढु िा हुनभ
सजचिालयमा
इलेजक्िकल
४.

रिक्त

आयोगको तमतत
तसफारिश

िा.प.अनं.प्रथम

ओभितसयि
तमतत

(िुला)

पदमा

लोक

श्रे णीको

२०७८/०६/२४

तथा

सजचिालयको

सेिा
को

तमतत

२०७८/०६/२४ को तनणगयानुसाि श्री सन्िोगकुमाि
ु एको।
के.सी. तनयुक्त हुनभ

सजचिालयमा रिक्त िा.प.प्रथम श्रे णीको सहसजचि
५.

पदमा लोक सेिा आयोगको तमतत २०७८/०६/२५
को तसफारिश (आ.प्र.) तथा सजचिालयको तमतत
२०७८/०६/२५

को

तनणगयानुसाि

बढु िा सतमततको

तमतत

२०७६/१०/१७

ु एको।
श्री बतबता तमश्र बढु िा तनयुक्त हुनभ
तसफारिसबमोजिम
६.

भएको

बढु िा

उपसजचि

तनयुजक्त

को
श्री

प्रशासकीय अदालतको तमतत २०७७/१०/२६ को

फैसलाले बदि गिी उक्त फैसलाबमोजिम बढु िा

सतमततले पुन: मूल्याङ्कन गिी तमतत २०७८/०३/३०
मा गिे को बढु िा तसफारिस एिं सजचिालय सञ्चालन
तथा व्यिस्थापन सतमततको तमतत २०७८/०६/२५
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व्यिस्थापन सतमततबाि
अनुमोददत तमततः

२०७८/०६/२५

तस.नं.

काम कािबाही

कैवफयत

को तनणगयअनुसाि यस सजचिालयमा रिक्त िहे को

सं घीय सं सद सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, िािपत्रावङ्कत
तृतीय श्रे णीको शािा अतधकृत पद ६(छ) मा क.अ.
श्री वि्णुबहादुि विष्ट, क.अ. श्री अरूणवकशोि शमाग,

क.अ. श्री सुतसता दुिाडी, क.अ. श्री सुजशलकुमाि
िड्का, क.अ. श्री लक्ष्मीदे िी भण्डािी ि क.अ.
ु एको।
श्री प्रकाश कुमाि लामा बढुिा हुनभ
सजचिालयमा
जचमौरियाको
७.

कायगित

िािीनामा

सहसजचि
तमतत

श्री

घतनन्द्रिाि

२०७८/०४/०३

गतेदेजि लागू हुने गिी स्िीकृत भएको ि स्िएजच्छक

व्यिस्थापन सतमततबाि

कायागलय सहयोगी (पाँचौं) श्री मीना अतधकािीलाई

२०७८/०४/१३

अिकाश स्िीकृत भएको।

तमतत २०७८/०४/०३ गतेदेजि लागू हुने गिी
स्िएजच्छक अिकाश स्िीकृत भएको।
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आतथगक प्रशासन शािा
सं घीय सं सद सजचिालय
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२४५,८२८.००

१५४,१७२.००

२५,५६२,३२०.००

१५,६३४,४६९.४१

३,३८९,७८८.४७

१९,०२४,२५७.८८

६,५३८,०६२.१२

२२३११
२२६१२
२२६१३
२२७११

मसलन्द तथा कायागलय
सामग्री
भ्रमण िचग
विजशष्ट व्यजक्त तथा
प्रतततनतधमण्डलको भ्रमण िचग
विविध िचग
कुल िम्मा
िचग प्रततशत

74.42%
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सं घीय सं सद सजचिालय
िचगको फाँििािी

असाि मसान्तसम्म
आतथगक िषग २०७७/७८

बिेि शीषगक २०२०००113 सं घीय सं सद सजचिालय
िचग/वििी
य सङ्केत नं
२१११२
२११४१
२११४२
२११४९
२२१११
२२२११
२२२१३

२२३११
२२५२२
२२६११

िचग/वििीय

सङ्केतको नाम
पारिश्रतमक

पदातधकािी
पदातधकािी

बैठक भिा
पदातधकािी

अन्य सुतबधा
पदातधकािी
अन्य भिा
पानी

तबिुली

तथा

इन्धन
(पदातधकािी)
सिािी साधन
ममगत िचग

मसलन्द तथा
कायागलय
सामग्री

कायगक्रम िचग
अनुगमन,
मूल्यांकन
िचग

अजन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको िचग

यस मवहनाको िचग

यस मवहनासम्मको िचग

४३०,१००,०००.००

४१३,९६७,५८०.१७

१३,५०९,०५०.८४

४२७,४७६,६३१.०१

४५०,०००.००

४२७,०२६,६३१.०१

२,६२३,३६८.९९

४३,०००,०००.००

१५,४५६,४४२.००

५,७८८,३५०.००

२१,२४४,७९२.००

०

२१,२४४,७९२.००

२१,७५५,२०८.००

७०,६००,०००.००

२१,३९४,५४३.६२

४९,२००,५०२.१८

७०,५९५,०४५.८०

०

७०,५९५,०४५.८०

४,९५४.२०

३,७००,०००.००

१,२४१,२१६.००

२,४५८,५३१.६९

३,६९९,७४७.६९

०

३,६९९,७४७.६९

२५२.३१

९,३००,०००.००

३,५५२,७१४.००

१,६२३,१८६.०८

५,१७५,९००.०८

०

५,१७५,९००.०८

४,१२४,०९९.९२

७,२००,०००.००

३,४९२,८४७.७७

३,५६२,४७२.५६

७,०५५,३२०.३३

०

७,०५५,३२०.३३

१४४,६७९.६७

३,७००,०००.००

२,५६९,४६९.००

१,१२८,४७६.००

३,६९७,९४५.००

०

३,६९७,९४५.००

२,०५५.००

२,०००,०००.००

१,१८१,६४५.००

७३१,८३३.००

१,९१३,४७८.००

०.००

१,९१३,४७८.००

८६,५२२.००

३३,१००,०००.००

१०,५६५,४४५.००

१३३,५४९.६०

१०,६९८,९९४.६०

५६०,०००.००

१०,१३८,९९४.६०

२२,४०१,००५.४०

३०,०५०,०००.००

३,३०२,३२५.००

६३,३००.००

३,३६५,६२५.००

०

३,३६५,६२५.००

२६,६८४,३७५.००
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पेश्की

पेश्की बाहे क िचग िकम

बाँकी बिेि

िचग/वििी

िचग/वििीय

य सङ्केत नं

सङ्केतको नाम

२२७११

विविध िचग

२७२१३
२८१४२

औषधी िरिद
िचग

घि भाडा

कुल िम्मा

अजन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको िचग

यस मवहनाको िचग

यस मवहनासम्मको िचग

पेश्की

पेश्की बाहे क िचग िकम

बाँकी बिेि

२३,०००,०००.००

१५,४३४,०८८.८१

१,९८५,३६५.००

१७,४१९,४५३.८१

०

१७,४१९,४५३.८१

५,५८०,५४६.१९

३,५००,०००.००

२,२८७,५१९.००

१,१९३,९८१.५०

३,४८१,५००.५०

०

३,४८१,५००.५०

१८,४९९.५०

१६५,०००,०००.००

१३६,२४७,१५६.००

२१,४८३.८७

१३६,२६८,६३९.८७

०

१३६,२६८,६३९.८७

२८,७३१,३६०.१३

८२४,२५०,०००.००

६३०,६९२,९९१.३७

८१,४००,०८२.३२

७१२,०९३,०७३.६९

१,०१०,०००.००

७११,०८३,०७३.६९

११२,१५६,९२६.३१

िचग प्रततशत

86.39%

105

सं घीय सं सद सजचिालय
िचगको फाँििािी
असाि मसान्तसम्म
आतथगक िषग २०७७/७८
बिेि शीषगक २०२०००१२३ सं घीय सं सद सजचिालय
िचग/वििीय
सङ्केत नं

२११११

िचग/वििीय

सङ्केतको नाम
पारिश्रतमक
कमगचािी

अजन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको िचग

यस मवहनाको िचग

यस मवहनासम्मको िचग

पेश्की

पेश्की बाहे क िचग िकम

बाँकी बिेि

२०३,६००,०००.००

१४५,५४३,८४३.३०

८,६०६,४४२.५६

१५४,१५०,२८५.८६

०

१५४,१५०,२८५.८६

४९,४४९,७१४.१४

२११२१

पोशाक

५,३००,०००.००

२,५४०,०००.००

१,३५०,९००.००

३,८९०,९००.००

०

३,८९०,९००.००

१,४०९,१००.००

२११३२

महं गी भिा

८,०००,०००.००

५,७४२,६७८.००

८१८,५८७.३१

६,५६१,२६५.३१

०

६,५६१,२६५.३१

१,४३८,७३४.६९

१,५००,०००.००

६५६,०००.००

२६७,६५०.००

९२३,६५०.००

०.००

९२३,६५०.००

५७६,३५०.००

५००,०००.००

२५,६५२.०४

०

२५,६५२.०४

०

२५,६५२.०४

४७४,३४७.९६

१८,५००,०००.००

३,७१२,१७७.७०

९२१,७७३.०२

४,६३३,९५०.७२

०

४,६३३,९५०.७२

१३,८६६,०४९.२८

७,२००,०००.००

२,८७४,४९२.९१

७८५,६२९.४१

३,६६०,१२२.३२

०

३,६६०,१२२.३२

३,५३९,८७७.६८

९,५००,०००.००

७,५६६,७७८.७८

१,०००,५१३.००

८,५६७,२९१.७८

०.००

८,५६७,२९१.७८

९३२,७०८.२२

९,२००,०००.००

७,२८५,८९४.०३

१,९१३,२३६.५०

९,१९९,१३०.५३

०

९,१९९,१३०.५३

८६९.४७

२११३४

कमगचािीको
बैठक भिा
योगदानमा

२१२१२

आधारित

तनिृतभिण
तथा

उपदान

पानी

तथा

कोष िचग
२२१११
२२११२

२२२१२

२२२१३

तबिुली

सञ्चाि महसुल
इन्धन

(कायागलय
प्रयोिन)

सिािी साधन
ममगत िचग
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िचग/वििीय
सङ्केत नं

२२२१४

िचग/वििीय

सङ्केतको नाम

तबमा

निीकिण

तथा

िचग

अजन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको िचग

यस मवहनाको िचग

यस मवहनासम्मको िचग

पेश्की

पेश्की बाहे क िचग िकम

बाँकी बिेि

३,५००,०००.००

१,२४४,४४८.६०

८४०,७६०.८४

२,०८५,२०९.४४

०.००

२,०८५,२०९.४४

१,४१४,७९०.५६

२,५००,०००.००

२,८४७,३२९.००

-५४६,३२५.००

२,३०१,००४.००

०

२,३०१,००४.००

१९८,९९६.००

३,०००,०००.००

१८०,४५४.००

२,७०१,३१७.००

२,८८१,७७१.००

०

२,८८१,७७१.००

११८,२२९.००

८००,०००.००

०

२७२,४९९.००

२७२,४९९.००

०

२७२,४९९.००

५२७,५०१.००

२५,०००,०००.००

१९,१३२,४६६.००

५,८६३,४४४.६२

२४,९९५,९१०.६२

०.००

२४,९९५,९१०.६२

४,०८९.३८

८००,०००.००

५४५,१९०.००

२४७,९७४.००

७९३,१६४.००

०

७९३,१६४.००

६,८३६.००

१,३००,०००.००

१,४४६,९२३.८५

-१४९,००१.३०

१,२९७,९२२.५५

०

१,२९७,९२२.५५

२,०७७.४५

३,३००,०००.००

२,६९२,९४०.२२

२७३,५३१.००

२,९६६,४७१.२२

०

२,९६६,४७१.२२

३३३,५२८.७८

मेजशनिी तथा
२२२२१

औिाि ममगत
सम्भाि

तथा

सञ्चालन िचग
तनतमगत
२२२३१

सािगितनक
सम्पजिको

ममगत सम्भाि
िचग

अन्य
२२२९१

सम्पजिहरूको

सं चालन तथा
सम्भाि िचग

२२३११

२२३१३

मसलन्द तथा
कायागलय
सामग्री

पुस्तक

तथा

सामग्री िचग
पत्रपतत्रका,

२२३१५

छपाइ
सूचना

तथा

प्रकाशन िचग
२२४११

सेिा ि पिामशग
िचग
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िचग/वििीय
सङ्केत नं

िचग/वििीय

सङ्केतको नाम

अजन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको िचग

यस मवहनाको िचग

यस मवहनासम्मको िचग

पेश्की

पेश्की बाहे क िचग िकम

बाँकी बिेि

सूचना प्रणाली
२२४१२

तथा

सफ्ििेयि

१,५००,०००.००

११३,३३९.००

६४४,३३०.००

७५७,६६९.००

०

७५७,६६९.००

७४२,३३१.००

४०,१००,०००.००

३३,५६५,७११.७१

४,०२१,६३४.३५

३७,५८७,३४६.०६

०

३७,५८७,३४६.०६

२,५१२,६५३.९४

७००,०००.००

५०७,२३०.००

-१४१,०००.००

३६६,२३०.००

१४१,०००.००

२२५,२३०.००

३३३,७७०.००

६,०००,०००.००

२,३६७,३९८.००

९००,०००.००

३,२६७,३९८.००

०

३,२६७,३९८.००

२,७३२,६०२.००

१,६००,०००.००

१,०५०,१३५.००

३८५,७८६.००

१,४३५,९२१.००

०

१,४३५,९२१.००

१६४,०७९.००

१००,०००.००

२७,२८१.००

०

२७,२८१.००

०

२७,२८१.००

७२,७१९.००

२,४००,०००.००

१४६,९१०.००

१,५४९,२१०.८७

१,६९६,१२०.८७

८,५००.००

१,६८७,६२०.८७

७०३,८७९.१३

३५५,९००,०००.००

२४१,८१५,२७३.१४

३२,५२८,८९३.१८

२७४,३४४,१६६.३२

१४९,५००.००

२७४,१९४,६६६.३२

८१,५५५,८३३.६८

सं चालन िचग
२२४१३
२२५११
२२५२२
२२६११

किाि

शुल्क

सेिा

कमगचािी

तातलम िचग
कायगक्रम िचग
अनुगमन,

मूल्याङकन
िचग

२२६१२

भ्रमण िचग

२२७११

विविध िचग
कुल िम्मा
िचग प्रततशत

77.08%
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सं घीय सं सद सजचिालय
िचगको फाँििािी
असाि मसान्तसम्म
आतथगक िषग २०७७/७८
बिेि शीषगक २०२०००१२४ सं घीय सं सद सजचिालय
िचग/वििीय
सङ्केत नं

िचग/वििीय सङ्केतको नाम

अजन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको िचग

यस मवहनाको िचग

सिािी साधन

९०००००

०

४५०८००

३११२१
३११२२

मेजशनिी तथा औिाि

३११२३

फतनगचि तथा वफक्चसग

३११३४
३११७१

यस मवहनासम्मको
िचग

बाँकी बिेि

४५०,८००.००

४४९,२००.००

२२,८५०,०००.००

६,०५०,९५०.००

८,८५४,०१०.२५

१४,९०४,९६०.२५

७,९४५,०३९.७५

९,९००,०००.००

५,९३६,४९४.००

२,७५६,५२१.००

८,६९३,०१५.००

१,२०६,९८५.००

५,०००,०००.००

१,५६५,२१८.००

९४५,३३९.००

२,५१०,५५७.००

२,४८९,४४३.००

ँ ीगत सुधाि िचग सािगितनक तनमागण
पुि

११,५००,०००.००

२,०७६,२५३.००

७,४७०,६६३.८६

९,५४६,९१६.८६

१,९५३,०८३.१४

कुल िम्मा

५०,१५०,०००.००

१५,६२८,९१५.००

२०,४७७,३३४.११

३६,१०६,२४९.११

१४,०४३,७५०.८९

कम्प्युिि सफ्ििेयि

तनमागण

तथा

ििीद िचग

िचग प्रततशत

72.00%
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सं घीय सं सद सजचिालय
िचगको फाँििािी
असािमसान्तसम्म
आतथगक िषग २०७७/७८
बिेि शीषगक ३०५०११०१३ सािगितनक वििीय व्यिस्थापन सुधाि कायगक्रम
िचग/वििीय
सङ्केत नं
२२३११

िचग/वििीय सङ्केतको नाम

गत मवहनासम्मको

यस मवहनाको

यस मवहनासम्मको

िचग

िचग

िचग

०

०

०.००

१,२००,०००.००

१९९,०००.००

०.००

०.००

०.००

१९९,०००.००

१,५००,०००.००

०.००

०.००

०.००

१,५००,०००.००

२७,८७०,०००.००

०.००

०.००

०.००

२७,८७०,०००.००

१,६८०,०००.००

०.००

०.००

०.००

१,६८०,०००.००

३२,४४९,०००.००

०.००

०.००

०.००

३२,४४९,०००.००

अजन्तम बिेि

मसलन्द तथा कायागलय

१२०००००

सामग्री

२२३१३

पुस्तक तथा सामग्री िचग

२२४११

सेिा ि पिामशग िचग

२२५२२

कायगक्रम िचग

२२६११

अनुगमन मूल्याङ्कन िचग
कुल िम्मा
िचग प्रततशत

0.00%
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बाँकी बिेि

चालु आ.ि. 2078/79 मा सुरू वितनयोिन ि आजश्वन मसान्तसम्मको बिेि अिस्था
सम्माननीय िािपततज्यूबाि तमतत 2078/02/15 गतेका ददन वितनयोिन अध्यादे श 2078 िािी भएबमोजिम आतथगक िषग 207८/7९ मा

सं घीय सं सद सजचिालयको लातग वितनयोजित तपतसलबमोजिमका बिेि शीषगकहरूमा सं घीय सं सदबाि वितनयोिन ऐन 2078 पारित भई तमतत
2078/06/07 गतेका ददन सम्माननीय िािपततज्यूबाि प्रमाणीकिण हुँदा तनम्नानुसािको बिेि कायम हुन आएको छ। सो बमोजिम सं घीय सं सद
सजचिालयको कूल बिेिमा रू 3 किोड 27 लाि रूपैयाँले वितभन्न िचग शीषगक एिं कायगक्रमहरूमा किौती भएको दे जिन्छ।
तस.नं.

बिेि शीषगक

१

202000013

२४,८००,०००.००

२४,२००,०००.००

-६००,०००.००

-२.४२

२

202000113

८५१,०००,०००.००

८२४,०००,०००.००

-२७,०००,०००.००

-३.१७

३

202000123

३४३,३००,०००.००

३३८,२००,०००.००

-५,१००,०००.००

-१.४९

४

202000124

३२,०००,०००.००

३२,०००,०००.००

०.००

-

५

305011013

३३,११८,०००.००

३३,११८,०००.००

०.००

-

६

305011014

५,५९०,०००.००

५,५९०,०००.००

०.००

-

१,२८९,८०८,०००.००

१,२५७,१०८,०००.००

-३२,७००,०००.००

कूल िम्मा

सुरू वितनयोिन

आजश्वन मसान्तसम्म
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फिक

घिी प्रततशत

चालु आ.ि. २०७८/७९ आजश्वन मसान्तसम्मको िचग अिस्था
आ.ि २०७८/७९ मा सं घीय सं सद सजचिालयको लातग वितनयोजित तपजशल बमोजिमका बिेि शीषगकहरूमा आतथगक िषगको २०७८ आजश्वन
मसान्तसम्म िचगको अिस्था तनम्नानुसाि िहे को छ।
तस.नं.

बिेि शीषगक

१

202000013

२४,२००,०००.००

5,552,691.60

22.95

२

202000113

824,000,000.00

161,266,473.00

19.57

३

202000123

338,200,000.00

73,940,875.58

21.86

४

202000124

32,000,000.00

12.85

५

305011013

३३,११८,०००.००

4,112,380.99
-

305011014

५,५९०,०००.००

-

1,257,108,000.00

244,872,421.17

६

कूल िम्मा

बिेि रू.

चै त्र मसान्तसम्म िचग रू.
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िचग प्रततशत

-

सं घीय सं सद सजचिालय
2078 आजश्वन मसान्तसम्मको िचगको फाँििािी
आतथगक िषग:- २०७8/७9
बिेि शीषगक: सािगितनक वििीय व्यिस्थापन सुधाि कायगक्रम (३०५०११०१4)

िचग/वििीय
सङ्केत नं

िचग/वििीय सङ्केतको नाम

गत

यस

यस

अजन्तम बिेि

मवहनासम्म

मवहनाको

मवहनासम्म

बाँकी बिेि

२,७९५,०००.००

०

०

०

२,७९५,०००.००

०

०

०

को िचग

िचग

को िचग

३११२२

मेजशनिी तथा औिाि

३११२३

फतनगचि तथा वफक्चसग

३११३४

कम्प्युिि सफ्ििेयि तनमागण तथा ििीद िचग

२,७९५,०००.००

०

०

०

२,७९५,०००.००

कुल िम्मा

५,५९०,०००.००

०

०

०

५,५९०,०००.००
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सूचना तथा अतभलेि व्यिस्थापन शािा
सूचना तथा अतभलेि व्यिस्थापन शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि

मसान्तसम्म भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ:परिचय पत्र वितिणसम्बन्धी
क्र.स.

परिचय पत्रको प्रकाि

नयाँ िािी

निीकिण

िम्मा सङ्ख्या

3

-

3

11

45

56

1.

सं विधान सभा सदस्य

2.

स्िकीय सजचि (प्रतततनतध सभा)

3.

स्िकीय सजचि (िाविय सभा)

3

3

6

4.

सञ्चािकमी (सं सद प्रेस पास)

51

221

272

कूल िम्मा

68

269

337

•

सूचनाको हकअन्तगगत माग भएका दे हायबमोजिमको दुई ििा सूचनाहरू उपलब्ध गिाएको
तथयो:-

सूचना माग कतागको

माग गरिएको सूचनाको

सूचना उपलब्ध

श्री वकिण दहाल

सं सदहरूको स्िास््य उपचाि िापत

2078/04/14

श्री प्रिु पन्त

हालसम्मका प्रतततनतध सभाका माननीय

2078/05/31

नाम ि आिद्धता

(नयाँ पतत्रका दै तनक)
(उकेिा डिकम)

•

व्यहोिा

िचगको विििण

सदस्यहरूको उपजस्थततको विििण

गिाइएको

अतभलेि व्यिस्थापनका लातग आन्तरिक पत्राचाि गिी अतभलेिहरू सङ्कलन गने, प्राप्त
सामग्रीको छायाँ कपी तयाि गिे ि बाइजन्डङ गने, लगायत सं सद दपगणको 24 औ ँ अङ्कको
लातग सामग्रीहरू सं कल्न अध्ययन ि रूिुसम्बन्धी कायगहरूका साथै अन्य तनयतमत कायगहरू
सम्पादन हुँदै आइिहे का छन्।

मयागदापालन तथा सुिक्षा शािा
मयागदापालन तथा सुिक्षा शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म

भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

प्रतततनतध सभा, िाविय सभा ि वितभन्न सतमततहरूको बैठक सञ्चालन हुदाँ यस शािाले बम

तडस्पोिल विम ि जस्नफि डग विमलाई सचग गिाई मयागदापालकहरूलाई ििाउने कायग भइिहे को
छ।
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प्रतततनधी सभा सञ्चालन हुँदा लगाताि रूपमा हिे क बैठक बस्दा एमालेबाि िेलमा आई

तबिोध ि नािाबािी गिे कोले उपलब्ध फौिको आलिा नेपाल प्रहिीबाि थप ५० िना फौि जझकाई
सुिक्षा ब्यबस्था तमलाईएको छ।

त्यसैगिी दै तनक रूपमा सजचिालय सुिक्षा अन्तगगत सम्माननीयहरूको सुिक्षा, हिे क ददन

०९:३० बाि १7:३० बिेसम्म सजचिालयको सबै गेिहरू ि मुख्य पदातधकािीहरूको सुिक्षाथग
मयागदापालकहरू ििाउने कायग भइिहे को।

मानि सं साधन विकास महाशािा
मानि सं साधन विकास महाशािाअन्तगगत चाि ििा शािाहरू िनशजक्त योिना तथा

सं गठन विकास शािा, सं सदीय प्रजशक्षण शािा, कमगचािी प्रजशक्षण शािा ि प्रदे श सभा सम्पकग

तथा समन्िय शािा िहे का छन्। िसमध्ये कमगचािी प्रजशक्षण शािाबाि सम्पन्न भएका काम
कािबाहीहरू तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ:-

सं सदीय प्रजशक्षण शािा
सं सदीय प्रजशक्षण शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म भए

गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

२०७८ असोि १४ मा सं घीय सं सद सजचिालय (सं सदीय प्रजशक्षण शािा)को अयोिनामा

सं घीय सं सद िाविय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू ि सं घीय सं सदमा प्रतततनतधत्ि गने वितभन्न

िािनीततक दलका सं सदीय दलको मुख्य सचेतकज्यूहरू, प्रमुि सचेतकज्यूहरू, सं घीय सं सदको
सतमततका माननीय सभापततज्यूहरू, सं घीय सं सदमा प्रतततनतधत्ि गने वितभन्न िािनीततक दलका

सं सदीय दलको सचेतकज्यूहरूका बीच "िाज्यका हिे क तनकायहरूमा ३३ प्रततशत मवहला
सहभातगता ि त्यसको कायागन्ियनको अिस्थासम्बन्धी अन्तिवक्रया कायगक्रम" कायगक्रम सं घीय सं सद
भिन, बानेश्वि काठमाडौँमा सम्पन्न भएको।

•

िाविय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू बाि कायगक्रमको शुभािम्भ गनुभ
ग एको तथयो।

•

कायगक्रममा स्रोत व्यजक्त अतधिक्ता श्री इन्दु तुलाधिले िाज्यका तनकायहरूमा मवहला
सहभातगता ि त्यसको कायागन्ियनको अिस्थाको बािे मा कायगपत्र पस्तुत गनुभ
ग एको तथयो।

•

साथै छलफल सत्रमा माननीय पदातधकािीज्यूहरूबाि आआफ्ना धािणा ि सं विधान एिं
कानून तनमगणका चिणका अनुभिहरू आदान प्रदान गनुभ
ग एको तथयो।

•

उक्त कायगक्रमको विस्तृत विििण सं सदीय प्रजशक्षण शािाले तयाि पािे को कायगक्रमको
प्रततिेदनमा समेविएको छ।
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कमगचािी प्रजशक्षण शािा
कमगचािी प्रजशक्षण शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म भए

गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

सं सद सजचिालयको तमतत 2078/05/16 गतेको तनणगयबमोजिम िाविय सभाका माननीय

उपाध्यक्षज्यू ि सं सद सजचिालयमा कायगित अतधकृतस्तिका मवहला कमगचािीहरूबीच तमतत
2078/05/15 मा अन्तिवक्रया कायगक्रम सम्पन्न भएको।

•

२०७८ श्रािण ०१ गतेदेजि 2078 असोि मसान्तसम्म वितभन्न तातलम कायगक्रमको
लातग भएका मनोनयनको विििण

क्र.सं

1.

स्िीकृत तमतत

तातलमको नाम
Swiss
Government
Scholarship
मनोनयन

मनोनीत कमगचािीहरूको पद/नाम, थि
इलेक्िोतनक्स इजन्ितनयि श्री िविन्द्र रििाल

मा 207८/05/18

शािा अतधकृत श्री भानु पोख्रेल

शािा अतधकृत श्री सपना सापकोिा
उप सजचि श्री तसिगना बिाल

2.

इलेक्िोतनक्स इजन्ितनयि श्री िविन्द्र रििाल

JDS(2022)
छात्रिृजि मनोनयन

२०७8/06/06

शािा अतधकृत श्री मेघिाि अयागल
शािा अतधकृत श्री भानु पोख्रेल

शािा अतधकृत श्री सपना सापकोिा

3.

Chevening
Scholarship
लातग

को

पूिस्ग िीकृतत

उपसजचि श्री लक्ष्मण अयागल
2078/06/06

प्रदान गरिएको

शािा अतधकृत श्री मेघिाि अयागल
शािा अतधकृत श्री भानु पोख्रेल

प्रदे श सभा सम्पकग तथा समन्िय शािा
प्रदे श सभा सम्पकग तथा समन्िय शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि

मसान्तसम्म भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

हालसम्म भएका चािििा सभामुि सम्मेलनहरूको घोषणापत्रहरूलाई एकीकृत गरिएको।

•

कणागली ि सुदिु पजश्चम प्रदे श सभाका सभामुिज्यूलाई सभामुि सम्मेलनहरूको घोषणापत्र
हस्तान्तिण गरिएको।
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•

तमतत २०७८/०४/२२ ि २३ गते सुदिु पजश्चम प्रदे श सभा तथा तमतत २०७८/०४/२४
ि २५ गते कणागली प्रदे श सभाका कमगचािीहरूलाई प्रदे श सभाबाि माग भएअनुरूप सं घीय

सं सद सजचिालयको अनुभि आदानप्रदानका साथै सभा सञ्चालनका विविध आयाममा
प्रजशक्षण प्रदान गरिएको।

सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशािा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशािाअन्तगगत चाि ििा शािाहरू सं सदीय अध्ययन

तथा अनुसन्धान शािा, प्रत्यायोजित व्यिस्थापन अध्ययन शािा, नागरिक सम्बन्ध शािा ि

पुस्तकालय शािा िहे का छन्। िसमध्ये सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शािाबाि सम्पन्न
भएका कामकाििहीहरू तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ:-

सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शािा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि

मसान्तसम्म भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•

सं घीय सं सद सजचिालयमा आितधक रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको िे तलफोन डाइिे क्िी
तनयतमत रूपमा अद्याितधक गरिएको,

•

सं घीय सं सद्को छोिकिीमा परिचय ददने Leaflet नेपाली तथा अंग्रि
े ी दुबै भाषामा
अद्याितधक गने काम सम्पन्न भएको,

•

सं सदीय सुनिाईसम्बन्धी िानकािीमूलक बुकलेि, सं घीय सं सद सजचिालयसम्बन्धी
िानकािीमूलक तलफलेि तयाि भइिहे को,

•

माननीय सदस्यहरूबाि िानकािीका लातग माग भई आएका त्य त्याङक सङकलन
गिी उपलब्ध गिाएको।

पुस्तकालय शािा
२०७८ श्रािण १ गतेदेजि २०७८ असोि मसान्तसम्ममा यस पुस्तकालय शािामा

तपतसल बमोजिमका कायगहरू सम्पादन भएको।

•

पुस्तकहरूको बतगगकिण, िकगशीि भने, पुस्तक डािािेसमा इजन्ि गने, प्रत्येक पुस्तकमा
बािकोड लेिल िाँस्ने कायग तथा उक्त पुस्तकहरूलाई र्याकमा कोडअनुसाि शेजल्भङ गने।

•

वि. सं . २०१६ सालदे जिका सम्पूणग विििणहरूको तडजििाइिेसनको कायगलाई अगातड
बढाइिहे को।
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•

पुस्तकालयमा निहे का करिब ११ ििा वितभन्न िषगहरूका िािपत्रलाई मुद्रण विभागको
िेबसाइिबाि डाउनलोड गिी त्यसलाई बाइजण्डङ गिी िािपत्रको सङ्ग्रहलाई पूणत
ग ा प्रदान
गिे को।

•

अजघल्लो आ.ि. मा तयाि भएको सम्पूणग विििणको ई-कपीलाई पुस्तकालयको सभगिमा
तथा अन्य वितभन्न तडभाइसहरूमा स्िोि गिी सं िक्षण गने कायग गरिएको तथा तडजििाइिेसन
कायगको प्रततिेदनसमेत तयाि गरिएको।

•

िािपत्र

ि

पत्रपतत्रकाहरू

तनयतमत

रूपमा

सजचिालयका

वितभन्न

स्थान

तथा

पदातधकािीहरूलाई वितिण गने कायग गरिएको।

•

सम्पूणग विििण, सजचिालयका वितभन्न सतमततका प्रततिेदनहरू, पत्रपतत्रकाहरू ि पुस्तकहरू
अध्ययन गनग पुस्तकालयमा आउने सजचिालयका कमगचािी तथा माननीयज्यूहरू ि अन्य

बावहिी तनकायबाि आउनुहन
ु े पुस्तकालय प्रयोगकतागहरूलाई तनयतमत रूपमा सेिा
पुर्याएको।

•

पुस्तकालयको अजघल्लो आ. ि. (२०७७।७८) को िावषगक प्रततिेदन तयाि गरिएको।

वितध व्यिस्थापन महाशािा (प्रतततनतध सभा)
वितध व्यिस्थापन महाशािा (प्रतततनतध सभा) अन्तगगत विधेयक शािा (प्रतततनतध सभा)

मात्र िहे को छ।

विधे यक शािा (प्रतततनतध सभा)
विधेयक शािा (प्रतततनतध सभा)बाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म

भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

प्रतततनतध सभाको आठौ अतधिेशनमा प्राप्त दे हायका अध्यादे शहरू दताग गिी वितिण गरियो।
क्र.स.

अध्यादे श

दताग तमतत

१

िे ल्िे अध्यादे श, 2078

२०७८/०४/०३

२

कोतभड-१९ सङ्कि व्यिस्थापन अध्यादे श,२०७८

२०७८/०४/०३

३

औषतध (तेस्रो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०३

४

शपथसम्बन्धी अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०३

५

स्िास््यकमी तथा स्िास््य सं स्थाको सुिक्षासम्बन्धी (पवहलो
सं शोधन) अध्यादे श, २०७८
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२०७८/०४/०३

क्र.स.

अध्यादे श

दताग तमतत

तेिाब तथा अन्य घातक िासायतनक पदाथग (तनयमन)

६

अध्यादे श, २०७८

७

सामाजिक सुिक्षा (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८
नेपाल प्रहिी ि प्रदे श प्रहिी (कायग सञ्चालन, सुपिीिेक्षण ि

८

समन्िय) अध्यादे श,२०७८

९

२०७८/०४/०३
२०७८/०४/०३
२०७८/०४/०३

नेपाल नागरिकता (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श,२०७८

२०७८/०४/०३

१०

आतथगक अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०३

११

िाि ऋण उठाउने अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०३

१२

वितनयोिन अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०३

यौनवहं सा विरूद्धको केही ऐनलाई सं शोधन गने अध्यादे श,

१३

२०७८

फौिदािी कसूि तथा फौिदािी कायगवितधसम्बन्धी केही ऐन

१४

सं शोधन गने अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०३
२०७८/०४/०३

दताग अध्यादे शहरूमध्ये दे हायका अध्यादे शउपि अस्िीकािको सूचना दताग गरियो।
क्र. सं .

दताग तमतत

सूचना ददने सदस्य

२०७८/०४/०७

मा. प्रेम सुिाल

२०७८/०४/०७

मा. प्रेम सुिाल

३

औषतध (तेस्रो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८ २०७८/०४/०७

मा. प्रेम सुिाल

४

शपथसम्बन्धी अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

१
२

५

६
७

अध्यादे श
िे ल्िे अध्यादे श, 2078
कोतभड-१९ सङ्कि व्यिस्थापन
अध्यादे श,२०७८

स्िास््यकमी तथा स्िास््य सं स्थाको
सुिक्षासम्बन्धी (पवहलो सं शोधन)
अध्यादे श, २०७८

तेिाब तथा अन्य घातक िासायतनक पदाथग
(तनयमन) अध्यादे श, २०७८

सामाजिक सुिक्षा (पवहलो सं शोधन)
अध्यादे श, २०७८
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क्र. सं .

अध्यादे श
नेपाल प्रहिी ि प्रदे श प्रहिी (कायग

८

सञ्चालन, सुपिीिेक्षण ि समन्िय)
अध्यादे श,२०७८
नेपाल

९

नागरिकता

अध्यादे श,२०७८

(पवहलो

सं शोधन)

दताग तमतत

सूचना ददने सदस्य

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

१०

आतथगक अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

११

िाि ऋण उठाउने अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

१२

वितनयोिन अध्यादे श, २०७८

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

२०७८/०४/०7

मा. प्रेम सुिाल

यौनवहं सा विरूद्धको केही ऐनलाई सं शोधन

१३

गने अध्यादे श, २०७८

फौिदािी कसूि तथा फौिदािी

१४

कायगवितधसम्बन्धी केही ऐन सं शोधन गने
अध्यादे श, २०७८

दे हायका विधेयकहरू सभाबाि पारित पश्चात प्रमाणीकिण प्रतत तयाि गिी प्रमाणीकिणका

लातग िािपतत कायागलय पठाइएकोः
क्र.सं .

विधेयक

पारित तमतत

प्रमाणीकिण तमतत

1

वितनयोिन विधेयक २०७८

2078/06/07

2078/06/07

२

आतथगक विधेयक २०७८

2078/06/12

2078/06/13

३

िाि ऋण उठाउने विधेयक २०७८

2078/06/12

2078/06/13

वितध व्यिस्थापन महाशािा (िाविय सभा)
वितध व्यिस्थापन महाशािा (िाविय सभा)अन्तगगत विधेयक शािा (िाविय सभा) मात्र

िहे को छ।

विधे यक शािा (िाविय सभा)
विधेयक शािा (िाविय सभा) बाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म

भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-
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दताग भएका विधेयकहरूःतस.नं.

दताग तमतत

विधेयकको नाम

१

२०७८/०५/३१ यौन वहं सा विरूद्धका केही ऐनलाई सं शोधन गने विधेयक,२०७८

२

२०७८/०५/३१

३

२०७८/०६/१९ शपथसम्बन्धी विधेयक,२०७८

फौिदािी कसुि तथा फौिदािी कायगवितधसम्बन्धी केही ऐन सं शोधन
गने विधेयक,२०७८

सन्दे शसवहत प्रतततनतध सभामा पठाइएका विधेयकहरूःतस.नं.

विधेयकको नाम

सन्दे शसवहत प्रतततनतध

सभामा पठाएको तमतत

१

योगमाया आयुिेद विश्वविद्यालय विधेयक,२०७६

२०७८/०४/२०

२

नेपाल नागरिक उड्डयन प्रातधकिण विधेयक,२०७६

२०७८/०४/१८

३

नेपाल हिाई सेिा प्रातधकिण विधेयक,२०७६

२०७८/०४/१८

४

त्याङ्क विधेयक,२०७६

२०७८/०४/२०

५

स्िाण्डडग नाप ि तौल (पाँचौ सं शोधन) विधेयक,२०७६

२०७८/०४/२६

६

प्रत्यायन (एवक्रतडिे शन) विधेयक,२०७६

२०७८/०४/२७

७

लोक सेिा अयोग विधेयक, २०७५ (प्र.स.)

२०७८/०५/२८

सतमततमा पठाइएका विधेयकहरूःतस.नं.

विधेयकको नाम

सतमततमा पठाएको तमतत

१

अतभलेि सं िक्षण (पवहलो सं शोधन), विधेयक, २०७७

२०७८/०६/१८

२

विद्युत विधेयक, २०७७

२०७८/०४/२८

३

सािगितनक सेिा प्रसािण विधेयक, २०७७

२०७८/०६/१८

४

सुिक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७

२०७८/०६/१८

५

िाद्य स्िच्छता तथा गुणस्ति विधेयक, २०७७

२०७८/०६/१८
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वफताग भएका विधेयकहरूःतस.नं.
१
२
३

विधेयकको नाम
यौन

वहं सा

विरूद्धका

विधेयक,२०७८

केही

ऐनलाई

वफताग तमतत
सं शोधन

गने

फौिदािी कसुि तथा फौिदािी कायगवितधसम्बन्धी केही ऐन
सं शोधन गने विधेयक,२०७८
िे ल्िे विधेयक,२०७६

२०७८/०६/२२
२०७८/०६/२२
२०७८/०६/२५

सांसद सुविधा व्यिस्थापन महाशािा
सांसद सुविधा व्यिस्थापन महाशािाअन्तगगत दुई ििा शािाहरू िहे का छन्। यस

महाशािाअन्तगगतका सांसद सुविधा व्यिस्थापन शािाको काम कािबाहीहरू तनम्नानुसाि प्रस्तुत
गरिएको छ:-

सांसद सुविधा व्यिस्थापन शािा
सांसद सुविधा व्यिस्थापन शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म

भए गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•
•
•
•
•
•

सं घीय सं सद सदस्य परिचयात्मक पुजस्तका प्रकाशन ि वितिण गने कायग,
प्रतततनतध सभाको २०४८ सालदे जि हालसम्मका माननीय सदस्यहरूको व्यजक्तगत
फाइलहरूलाई वफविङ दिािमा व्यिजस्थत गने कायग,
माननीयहरूको सम्पजि विििण फािाम अनलाइन इन्िी गने कायग,
माननीयहरूको उपजस्थतत विििणमा माननीयहरूले स्िीकृत गिाउनुभएको तबदालाई
हाजििीमा िनाउनेसम्बन्धी कायग,
शािामा भएका माननीय सदस्यहरूको महत्त्िपूणग फाइलहरूलाई तडजििाइिेसन गने कायग,
सांसदहरूलाई

वितिणका

लातग

प्राप्त

जचठी

पत्र

तथा

सामग्रीहरू

सम्बजन्धत

पदातधकािीहरूलाई सहि रूपमा उपलब्ध गिाउनेसम्बन्धी कायग, सं घीय सं सद भिन, नयाँ

बानेश्विमा सं घीय सं सदका माननीय सदस्यहरूको हाजििी ि दशगक पास व्यिस्थापनसम्बन्धी

•
•

कायग,

सांसद तथा सं सदका पदातधकािीहरूको स्िकीय कमगचािीहरूको अतभलेि िािी परिचयपत्र
तयािी ि वितिण गने कायग,

पदातधकािीहरूको सिािी चालकको परिचयपत्र तयाि ि वितिण गने कायग,
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•
•
•
•
•
•

सांसदहरूलाई ददइने पारिश्रतमक, िे तलफोन, घिभाडा, स्िास््योपचाि ि यस्तै अन्य
सुविधासम्बन्धी कायग,
सं घीय सं सदका सदस्यहरूले तनयमअनुसाि पाउने औषधी उपचािको सुविधासम्बन्धी कायग,
स्िास््य परिक्षणसम्बन्धी उपकिण तथा औषधीहरूको सुिजक्षत भण्डािण, वितिण तथा
सोको अतभलेि व्यिस्थापन गने कायग,
सं घीय सं सदका माननीय तथा सजचिालयका कमगचािीहरूलाइग तनयतमत स्िास््य उपचाि
सेिा प्रदान गरिएको,

माननीय तथा कमगचािीहरूलाई Corona बाि सङक्रतमत हुन नददन तापक्रम नाप्ने, Sanitizer
को व्यिस्थापन गने तथा Mask को व्यिस्थापन गने कायग गरिएको,
माननीय तथा कमगचािीहरूको लातग स्िास््य इकाइमा चेकिाँच गने

गिे को ि

आिश्यकताअनुसाि अन्य सिकािी अस्पतालहरूमा Refer गने ि सोको व्यिस्थापन गने

कायग गिे को, मेतडकल बोडगबाि माननीयहरूलाई औषधोपचािको िकम प्रदान गनेसम्बन्धी
कायग गिे को िसअन्तगगत २९ िना माननीयहरूलाई औषधोपचािको िकम भुक्तानी ददन
लेिा शािालाई तसफारिश गरिएको।

सं सदीय दल समन्िय शािा
सं सदीय दल समन्िय शािाबाि तमतत 2078 साउन 1 गतेदेजि असोि मसान्तसम्म भए

गिे का काम कािबाही तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छः-

•
•
•
•
•

प्राप्त जचठीपत्रहरू यथाशीघ्र दलमा पठाउने।
दलका माननीयहरूको स्िकीय सजचिहरू िा सम्बजन्धत पदातधकािीका कमगचािीहरूलाई
गेि प्रिेश पासको व्यिस्था तमलाउने।
कुनै दलमा कमगचािीको अभाि भएमा आफू स्ियम तथा आफनो मातहतका कमगचािीहरूलाई
ििाई सघाउ पुर्याउने।

दलमा आिश्यक व्यिस्था तमलाउने।
दलमा भएको वपिन हललाई व्यिजस्थत रूपले जचठ्ठी पत्रहरू तमलाउने व्यिस्था गने।
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कमगचािीहरूको कायगविभािन
सं घीय सं सद सजचिालयका वितभन्न महाशािा, शािा, सतमततहरूमा कायगित कमगचािीहरूको

विििण तनम्नानुसाि प्रस्तुत गरिएको छ।

क. कायगव्यिस्था महाशािा (प्रतततनतध सभा)
•
•
1.

सहसजचि श्री एकिाम तगिी

नायब सुब्बाः श्री प्रविणा भण्डािी (तनिी सहायक)
कायगव्यिस्था शािा (प्र.स.)
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री िामकुमाि पौडेल

शािा अतधकृतः श्री िािन जघतमिे

कम्प्युिि अतधकृतः श्री सुिेशिाि सेढाई
नायब सुब्बाः श्री अिुन
ग पौड्याल

कायागलय सहयोगी (बैठके): श्री श्रीिाम ततिािी
कायागलय सहयोगीः श्री अनुप तमश्र (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री पािगती काफ्ले (दुलाल) (किाि)

1.1.

उपजस्थतत तथा वितिण इकाई
•
•

2.

नायब सुब्बाः श्री विकाश विश्वकमाग
िरिदािः श्री प्रविन लागे

सम्पूणग विििण शािा (प्र.स.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री अतध िाि िाई

शािा अतधकृतः श्री िामप्रसाद गैिे

शािा अतधकृतः श्री तसिगना तण्डुकाि
नायब सुब्बाः श्री रूद्रिीि काकी

नायब सुब्बाः श्री मुनाकुमािी पोििे ल
नायब सुब्बाः श्री िाकेश प्रसाद साह

कम्प्युिि अपिे ििः श्री सुजशला शमाग (के.सी.) (किाि)
कम्प्युिि अपिे ििः श्री वि्णु कुमािी पौडैल (किाि)

कम्प्युिि अपिे ििः श्री पु्पा श्रे ष्ठ (सापकोिा) (किाि)
कम्प्युिि अपिे ििः श्री शुजस्मता सापकोिा (किाि)
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•
•
•
3.

कम्प्युिि अपिे ििः श्री गोपाल पिीयाि (किाि)
कम्प्युिि अपिे ििः श्री अजस्मता भुिेल (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री तबमला विष्ट (किाि)

प्रश्न व्यिस्थापन शािा (प्र.स.)
•
•
•
•

उपसजचिः श्री सरिता िानामगि

शािा अतधकृतः श्री िोशन तण्डुकाि

नायब सुब्बाः श्री बाकसुि िोका मगि

कायागलय सहयोगीः श्री वििया महिगन (किाि)

ि. वितध व्यिस्थापन महाशािा (प्रतततनतध सभा)
•
1.

सहसजचि श्री झलक शमाग सापकोिा
विधेयक शािा (प्र.स.)
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री नािायणप्रसाद ढकाल

शािा अतधकृतः श्री अतमतकुमाि यादि
नायब सुब्बाः श्री थानेश्वि अिस्थी

कायागलय सहयोगीः श्री आकाश चौधिी (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री िोिनी महिगन (किाि)

ग. सतमतत सजचिालयहरू (प्रतततनतध सभा)
1.

अथग सतमतत सजचिालय
•
•
•
•
•
•

2.

सहसजचिः श्री सुिेन्द्र अयागल (सतमतत सजचि)
उपसजचिः श्री सरिता िानामगि

शािा अतधकृतः श्री सुलोचना पंज्ञानी
नायब सुब्बाः श्री िािन सापकोिा
िरिदािः श्री श्याम के.सी.

कायागलय सहयोगीः श्री अस्मी बुढामगि (किाि)

अन्तिागविय सम्बन्ध सतमतत सजचिालय
•
•
•

सहसजचिः श्री सुिि कुमाि दुिा (सतमतत सजचि)
उपसजचिः श्री गोपाल तसग्दे ल

शािा अतधकृतः श्री सुजशता दुिाडी (आचायग)
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•
•
•
•
•
3.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

कायागलय सहयोगीः श्री बसन्ती बुढामगि (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री प्रभा शमाग (किाि)

सहसजचिः श्री झलक शमाग सापकोिा (सतमतत सजचि)
उपसजचिः श्री जशिदि बिाल

शािा अतधकृतः श्री भानु पोख्रेल

नायब सुब्बाः श्री प्रकाश पोििे ल
िरिदािः श्री सुददप गौतम

कायागलय सहयोगीः श्री सलमा पुन (किाि)
उपसजचिः श्री लक्ष्मण अयागल (सतमतत सजचि)
शािा अतधकृतः श्री मेघिाि अयागल
नायब सुब्बाः श्री सतमि लम्साल
िरिदािः श्री पूिा अयागल

कायागलय सहयोगीः श्री सपना चौधिी (किाि)

कृवष¸ सहकािी तथा प्राकृततक स्रोत सतमतत सजचिालय
•
•
•
•

6.

िरिदािः श्री मोहन बोलिे

कानून¸ न्याय तथा मानिअतधकाि सतमतत सजचिालय
•

5.

नायब सुब्बाः श्री िगन्नाथ िोशी

उद्योग तथा िाजणज्य ि श्रम तथा उपभोक्ता वहत सतमतत सजचिालय
•

4.

नायब सुब्बाः श्री नािायणप्रसाद िनाल

उपसजचिः श्री उदयकुमाि भण्डािी (सतमतत सजचि)
कम्प्युिि अतधकृतः श्री अनन्तप्रसाद कोइिाला
नायब सुब्बाः श्री मजण भुषण शाह

कायागलय सहयोगीः श्री अजस्मता दाहाल (किाि)

मवहला तथा सामाजिक सतमतत सजचिालय
•
•
•
•
•

सहसजचिः श्री एकिाम तगिी (सतमतत सजचि)
उपसजचिः श्री नािायणप्रसाद ढकाल

शािा अतधकृतः श्री प्रतमला पौडेल गौतम
नायब सुब्बाः श्री प्रविणा भण्डािी

कायागलय सहयोगीः श्री नानीमैया धमतनया
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7.

िाज्य व्यिस्था तथा सुशासन सतमतत सजचिालय
•
•
•
•
•

8.

•
•
•
•

•
•
•
•

िरिदािः श्री िािीि गौतम

कायागलय सहयोगीः श्री वहमा बस्याल (किाि)
उपसजचिः श्री ओमबहादुि काकी (सतमतत सजचि)
शािा अतधकृतः श्री दीपाकुमािी दुलाल
नायब सुब्बाः श्री सतमि गौतम
िरिदािः श्री तधिे न्द्र बस्नेत

कायागलय सहयोगीः श्री यमुना दे िी िाग्ले (किाि)
उपसजचिः श्री पु्प प्रकाश िनाल (सतमतत सजचि)
शािा अतधकृतः श्री वि्णु बहादुि विष्ट
नायब सुब्बाः श्री नािायण बस्नेत
नायब सुब्बाः श्री रूपक पाण्डे

कायागलय सहयोगीः श्री िोशनी िाना मगि (किाि)

सािगितनक ले िा सतमतत सजचिालय
•
•
•
•
•
•

11.

नायब सुब्बाः श्री विशाल अयागल

जशक्षा तथा स्िास््य सतमतत सजचिालय
•

10.

शािा अतधकृतः श्री ियिाम िड्का

विकास तथा प्रवितध सतमतत सजचिालय
•

9.

सहसजचिः श्री बविता तमश्र (सतमतत सजचि)

सहसजचिः डा. िोिनाथ पाण्डे (सतमतत सजचि)
उपसजचिः श्री प्रददपकुमाि नेपाल

शािा अतधकृतः श्री सिस्िती मिहट्टा
नायब सुब्बाः श्री ितबन अतधकािी

नायब सुब्बाः श्री िामप्रसाद सापकोिा

कायागलय सहयोगीः श्री एनी लािती (किाि)

ु ाई सतमतत सजचिालय (सं यक्त
ु )
सं सदीय सुनि
•
•
•

सहसजचिः श्री तनमगलादे िी लातमछाने (िस्ती)
उपसजचिः श्री तबमला जघतमिे

शािा अतधकृतः श्री सातबत्रा शमाग
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•
•
12.

नायब सुब्बाः श्री यज्ञबहादुि भण्डािी

कायागलय सहयोगीः श्री अजस्मता मगि (किाि)

िाज्यका तनदे शक तसद्धान्त, नीतत ि दावयत्िको कायागन्ियन,अनुगमन तथा
ु )
मूल्याङ्कन सतमतत सजचिालय (सं यक्त
•
•
•
•

घ.

सहसजचि (कानून): श्री लक्ष्मी प्रसाद गौतम (सतमतत सजचि)
शािा अतधकृतः श्री िलेश्वि िाम
नायब सुब्बाः श्री चन्द्रा पौडेल

कायागलय सहयोगीः श्री डातलमा कुमाल (किाि)

सतमतत समन्िय सजचिालय
•
•
•
•

उपसजचिः श्री विमलिाि िोशी

ु ाि तसं ह
शािा अतधकृतः श्री गुणमाया सुनि
नायब सुब्बाः श्री तनिि पन्थी

कायागलय सहयोगीः श्री वििया महिगन (किाि)

ङ. प्रशासन महाशािा
•
•
•
1.

सहसजचिः डा. िोिनाथ पाण्डे

नायब सुब्बाः श्री हे मप्रसाद डुम्र े

कायागलय सहयोगीः श्री श्यामकुमािी घती (किाि)
कमगचािी प्रशासन शािा
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री अतध िाि िाई

शािा अतधकृतः श्री सावित्रा शमाग

शािा अतधकृतः श्री प्रकाश कुमाि लामा
कम्प्युिि अपिे ििः श्री सुतनल सुिाल
नायब सुब्बाः श्री कौशल पाण्डे
िरिदािः श्री िोजिना श्रे ष्ठ

कायागलय सहयोगीः श्री कमला ततम्सीना (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री स्िोजस्तका जशिाकोिी (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री युतनता िाई (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री समीक्षा भण्डािी (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री कृ्णबहादुि लातमछाने (किाि)
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1.1.

िनसम्पकग-दताग चलानी इकाई
•
•
•
•

2.

•
•
•

कायागलय सहयोगीः श्री िमुना शमाग (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री सीता जि.सी. (किाि)

उपसजचिः श्री दशिथ धमला

शािा अतधकृतः श्री सविना चातलसे
नायब सुब्बाः श्री िोशन िाई

कायागलय सहयोगीः श्री दे िी कुमािी शमाग (किाि)

2.1.

सूचना केन्द्र
•
•

शािा अतधकृतः श्री सीता पोख्रेल
नायब सुब्बाः श्री जितेन्द्र िाय

आतथगक प्रशासन शािा
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

िरिदािः श्री चन्द्रप्रसाद ढुं गाना

सूचना तथा अतभलेि व्यिस्थापन शािा
•

3.

नायब सुब्बाः श्री सन्तोषकुमाि यादि

प्रमुि लेिा तनयन्त्रकः श्री बसन्तिाि तसग्दे ल
कम्प्युिि अतधकृतः श्री नमिाि नगिकोिी
लेिा अतधकृतः श्री विनु िततिडा

लेिा अतधकृतः श्री वकशन कुमाि बसेल
लेिापालः श्री पवित्रा पिािुली

लेिापालः श्री गोपाल प्रसाद ढकाल

कम्प्युिि अपिे ििः श्री ददलबहादुि विश्वकमाग
लेिापालः श्री उमा गुरूङ
लेिापालः श्री अनु सुनाि

लेिापालः श्री बैकुण्ठ उदास (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री इजन्दिा कुमािी चौलागाई (किाि)

मयागदापालन तथा सुिक्षा समन्िय शािा
•
•
•

उपप्रमुि मयागदापालकः श्री सानु भाई िड्का (किाि)
मयागदापालकः श्री गोकुल ित्री (किाि)

सहायक मयागदापालकः श्री बाबुिाम ित्री (किाि)
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तनिी सजचिालयहरू
1. सम्माननीय सभामुिको तनिी सजचिालय
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री सिय दाहाल

शािा अतधकृतः श्री सुजशलकुमाि िड्का
नायब सुब्बाः श्री पृथलाल वि.क.

कायागलय सहयोगीः श्री जशिहरि अतधकािी

कायागलय सहयोगीः श्री तधिोि बुढा (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री ददपेश थापा (किाि)

2. सम्माननीय अध्यक्षको तनिी सजचिालय
•
•
•
•

उपसजचिः श्री कणगबहादुि भुिािी (काि)
शािा अतधकृतः श्री सपना सापकोिा
नायब सुब्बाः श्री निीन श्रे ष्ठ

कायागलय सहयोगीः श्री िमेशिाि तगिी (किाि)

3. माननीय उपसभामुिको तनिी सजचिलाय
•
•

नायब सुब्बाः श्री विकाश विश्वकमाग

कायागलय सहयोगीः श्री जशिहरि अतधकािी

4. माननीय उपाध्यक्षको तनिी सजचिालय
•
•

उपसजचिः श्री तसिगना बिाल

नायब सुब्बाः श्री ददपेन्द्र िे ग्मी

5. महासजचिको तनिी सजचिालय
•
•
•

शािा अतधकृतः श्री बाबुिाम बस्याल
कायागलय सहयोगीः श्री डल्ले गुरूङ्ग

कायागलय सहयोगीः श्री नािायण काकी (किाि)

6. प्रतततनतधसभाका सजचिको तनिी सजचिालय
•
•
•

शािा अतधकृतः श्री िोशन तण्डुकाि
नायब सुब्बाः श्री िगन्नाथ िोशी

कायागलय सहयोगीः श्री नन्दवकशोि बुढामगि (किाि)
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7. िावियसभाका सजचिको तनिी सजचिालय
•
•

शािा अतधकृतः श्री प्रविन िाई

कायागलय सहयोगीः श्री निे श लातमछाने (किाि)

8. सजचिालय सजचि (प्रशासन) को तनिी सजचिालय
•
•

शािा अतधकृतः श्री सानुकािी ब्यन्िनकाि

कायागलय सहयोगीः श्री दे िीत्रा िाई (किाि)

9. सजचिालय सजचि (सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान) को तनिी सजचिालय
•
•

शािा अतधकृतः श्री विियकृ्ण श्रे ष्ठ

कायागलय सहयोगीः श्री सुजस्मता ित्री लातमछाने (किाि)

च. सांसद सुविधा व्यिस्थापन महाशािा
•
•
1.

सहसजचिः श्री हृदयिाम महिगन

नायब सुब्बाः श्री रू्मा जघतमिे (तनिी सहायक)
सांसद सुविधा व्यिस्थापन शािा
•
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री िामहरि थापा

शािा अतधकृतः श्री लक्ष्मीप्रसाद ओझा

शािा अतधकृतः श्री लक्ष्मीदे िी भण्डािी
नायब सुब्बाः श्री रू्मा जघतमिे

नायब सुब्बाः श्री सुबोधबाबु पौडेल

कायागलय सहयोगीः श्री तनशािु िाििंशी

कायागलय सहयोगीः श्री शुदशगन ढुं गाना (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री मदन िड्का (किाि)

1.1 स्िास््य सेिा इकाई
•
•
•
•
•

तस.अ.हे.ि छै ठौः डा. पु्पिाि रििाल (काि)
हे .अ.पाँचौँ: श्री कृ्ण कुमाि ित्री (काि)

अ.न.मी. चौंथोः श्री साधना के.सी. िड्का (काि)

स्िास््य सहायकः श्री प्रदीप कुमाि जघतमिे (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री रिचा कुमािी तमश्र (किाि)
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1. सं सदीय दल समन्िय शािा
•
•
•

शािा अतधकृतः श्री लक्ष्मी महिगन
नायब सुब्बाः श्री जशिा िाग्ले

कायागलय सहयोगीः श्री शुतसला गुरूङ (किाि)

सं सदीय दलका कायागलयहरूः1. नेपाल कम्युतनष्ट पािी (एमाले )
•
•
•
•
•
•

शािा अतधकृतः श्री मेघिाि अयागल
ु ा सुबद
नायब सुब्बाः श्री िे णक
े ी

कम्प्युिि अपिे िि श्री होमा जघतमिे (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री केशि न्यौपाने

कायागलय सहयोगीः श्री दशिथ भट्ट (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री िािेन्द्र थापा (किाि)

2. नेपाली काङ्ग्रेस
•
•
•
•
•

शािा अतधकृतः श्री बसन्तकुमाि िोक्का
शािा अतधकृतः श्री होमनाथ पहाडी
िा.ना.सुः श्री वि्णुभक्त तसततिु

कायागलय सहयोगीः श्री मोहन प्रसाद अतधकािी

कायागलय सहयोगीः श्री चन्द्र बहादुि नगिकोिी

3. नेपाल कम्युतनष्ट पािी (माओिादी केन्द्र)
•
•
•
•

कम्प्युिि अतधकृतः श्री शैलेन्द्र जघतमिे

कम्प्युिि अपिे ििः श्री कुसुम शमाग (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री िंगबहादुि मगि

कायागलय सहयोगीः श्री विमला सापकोिा (किाि)

4. िनता समाििादी पािी, नेपाल
•
•

शािा अतधकृतः श्री निमान महिगन

कायागलय सहयोगीः श्री जचरिकािी महिगन

5. नेपाल कम्युतनष्ट पािी (एकीकृत समाििादी)
•

शािा अतधकृतः श्री लक्ष्मी महिगन
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•

कायागलय सहयोगीः श्री दे ि िाना (किाि)

6. लोकताजन्त्रक समाििादी पािी नेपाल
•
•
•

शािा अतधकृतः श्री गणेश प्रसाद तसं िडा
नायब सुब्बाः श्री वि्णु िड्का

कायागलय सहयोगीः श्री िाधेश्याम तमश्र

7. स्ितन्त्र मानतनय सदस्यहरूको कायागलय
•
•

शािा अतधकृतः श्री गणेश प्रसाद तसं िडा

कायागलय सहयोगीः श्री भितबहादुि तामाङ्ग

8. पूिस
ग ांसद मन्च
•
•

नायब सुब्बाः श्री सकुन्तला भट्ट

कायागलय सहयोगीः श्री कुलबहादुि थापा

छ. आन्तरिक सेिा तथा योिना व्यिस्थापन महाशािा
•
•
1.

सहसजचि श्री सुिि कुमाि दुिा

नायब सुब्बाः श्री नािायण प्रसाद िनाल (तनिी सहायक)
आन्तरिक सेिा तथा योिना शािा
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री िामकुमाि पौडेल

शािा अतधकृतः श्री प्रदीप गुिागाईँ

कम्प्युिि अपिे ििः श्री लछीिाम बुढामगि
नायब सुब्बाः श्री लेिनाथ भट्टिाई
प्लम्बिः श्री पहाड थापा (किाि)

प्लम्बिः श्री सिोि िनाल (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री हरिप्रसाद अतधकािी

कायागलय सहयोगीः श्री विन्दाकुमािी भट्टिाई
कायागलय सहयोगीः श्री वििय नेपाली
कायागलय सहयोगीः श्री बनदे िी पोडे

कायागलय सहयोगीः श्री सानुदेिी पोडे

कायागलय सहयोगीः श्री चन्द्रकुमािी पोडे
कायागलय सहयोगीः श्री चन्द्रविि पोडे

कायागलय सहयोगीः श्री बालकृ्ण न्यौपाने
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

कायागलय सहयोगीः श्री ददपकुमाि कँ ु िि (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री वििेक श्रे ष्ठ (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री भाइिािा पोडे (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री बसन्त तगिी (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री तमना थारू (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री बाबुित्न पोडे (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री ददल पोडे (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री लतलता दे िी पासमान (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री केशब िड्का (किाि)

1.1 जिन्सी इकाई
•
•
•
•
•
2.

शािा अतधकृतः श्री तसं हिाि रूम्बा
कम्प्युिि अपिे ििः श्री लीला श्रे ष्ठ

नायब सुब्बाः श्री हे मिाि घतीमगि

कायागलय सहयोगीः श्री िािबहादुि बस्नेत

कायागलय सहयोगीः श्री तमिा िोकामगि (किाि)

सिािी साधन व्यिस्थापन शािा
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री कान्छा दुलाल

प्रावितधक अतधकृतः श्री निे श श्रे ष्ठ
िरिदािः श्री नगेन्द्रबहादुि बुढा
मेकातनक्सः श्री प्रशान्त िातनयाँ

ह.स. चालक पाँचौँ: श्री भित तसं ह लामा

ह.स. चालक पाँचौँ: श्री श्रीकृ्ण िानामगि
ह.स. चालक पाँचौँ: श्री शंकि भण्डािी

ह.स. चालक पाँचौँ: श्री िामनािायण महिगन
ह.स. चालक पाँचौँ: श्री तीथगिाम डं गोल

ह.स. चालक पाँचौँ: श्री मतनिाि महिगन

ह.स. चालक पाँचौँ: श्री शिणकुमाि गुरूङ
ह.स. चालक पाँचौँ: श्री िािािाम थापा

ह.स. चालक पाँचौँ: श्री नृपध्िि बस्नेत
ह.स. चालक पाँचौँ: श्री िािेन्द्र महिगन
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ह.स. चालक पाँचौँ: श्री िािकुमाि थापा

ह.स. चालक पाँचौँ: श्री सानुकािी महिगन
ह.स.चाः श्री सलाम तसं ह तामाङ (किाि)
ह.स.चाः श्री ऋषीप्रसाद तसं िडा (किाि)

ह.स.चाः श्री िमेश प्रसाद भट्टिाई (किाि)
ह.स.चाः श्री हरििाम रूपािेती (किाि)
ह.स.चाः श्री लोकेश पाण्डे (किाि)

ह.स.चाः श्री नुि बहादुि िड्का (किाि)
ह.स.चाः श्री िािेन्द्र श्रे ष्ठ (किाि)
ह.स.चाः श्री वकिण किे (किाि)

ह.स.चाः श्री िामचन्द्र भट्टिाई (किाि)

ह.स.चाः श्री कृ्ण शिण िड्का (किाि)
ह.स.चाः श्री दािसाङ तामाङ (किाि)
ह.स.चाः श्री नविन िड्का (किाि)

ह.स.चाः श्री मोहन कृ्ण नेपाली (किाि)

ह.स.चाः श्री मनोि बहादुि तलम्बू (किाि)
ह.स.चाः श्री ददल बहादुि साउद (किाि)
ह.स.चाः श्री जििन हिी ित्री (किाि)

कायागलय सहयोगी (बसको हे ल्पि) श्री बलिाम ओली (किाि)

कायागलय सहयोगी (बसको हे ल्पि) श्री िामचन्द्र अतधकािी (किाि)
कायागलय सहयोगी (बसको हे ल्पि) श्री सजिप िड्का (किाि)

ि. अन्तिागविय सम्पकग तथा समन्िय महाशािा
•
1.

सहसजचि श्री सुिेन्द्र अयागल

अन्तिागविय सम्पकग तथा समन्िय शािा
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री िे िा उपाध्याय िनाल
शािा अतधकृतः श्री प्रदीप गुिागाईँ
शािा अतधकृतः श्री िनकिाि था

नायब सुब्बाः श्री केदािमजण भट्टिाई

कायागलय सहयोगीः श्री हरिप्रसाद अयागल
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झ. प्रवितध व्यिस्थापन महाशािा
•
1.

सहसजचि श्री इन्द्रविलाश पौडेल
सूचना प्रवितध शािा
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

उपसजचिः श्री िे िा उपाध्याय िनाल

कम्प्युिि अतधकृतः श्री िगददश न्यौपाने

स. ईजन्ितनयिः श्री सुिेशकुमाि पुडासैनी (काि)
कम्प्युिि अपिे ििः श्री किनबहादुि भाि
ला.मेः श्री दामोदि पौडेल (काि)

तस. िे जक्नतसयनः श्री कृ्णबोल काकी (काि)
कायागलय सहयोगीः श्री कृ्णप्रसाद िाग्ले

कायागलय सहयोगीः श्री गाल कुमािी काकी (िड्का) (किाि)

श्रव्यदृ्य शािा
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री िे िा उपाध्याय िनाल

प्रावितधक अतधकृतः श्री विशेश्वि प्रसाद यादि
इलेक्िोतनक्स इजन्ितनयि श्री िविन्द्र रििाल
प्रावितधक अतधकृतः श्री सुदशगन गौतम
छविकािः श्री कौशल ित्न बराचायग
मेसेि सं चालकः श्री दीपेन्द्र के.सी.

िे कतडगङ्ग अपिे ििः श्री सुिेन्द्रकुमाि महत
िे कतडगङ्ग अपिे ििः श्री िामहिी पोििे ल
िे कतडगङ्ग अपिे ििः श्री कुबेि के.सी.

माइक सं चालकः श्री केशब बहादुि काकी
माइक सं चालकः श्री श्रीधि गेलाल

माइक सं चालकः श्री शंकि प्रसाद िस्ती
िे कतडगङ्ग अपिे ििः श्री घनश्याम िुलाल

मेसेि सं चालकः श्री गोविन्दप्रसाद िेल्िासे (िैसी)

कम्प्युिि अपिे ििः श्री मतनषा श्रे ष्ठ (महिा) (किाि)
कम्प्युिि अपिे ििः श्री अतमता चापागाईँ (किाि)

कम्प्युिि अपिे ििः श्री िाम प्रसाद सुिद
े ी (किाि)
कम्प्युिि अपिे ििः श्री ियन्ती शमाग (किाि)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

तभतडयोग्राफिः श्री सुिि ढकाल (किाि)

क्यामेिाम्यानः श्री विक्रम कुमाि श्रे ष्ठ (किाि)
फोिोग्राफिः श्री शातलग्राम ततिािी (किाि)
फोिोग्राफिः श्री गणेश अतधकािी (किाि)

क्यामेिाम्यानः श्री पुरूषोिम मतगया (किाि)
क्यामेिाम्यानः श्री सािन मघैया (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री लक्ष्मणबहादुि घले

कायागलय सहयोगीः श्री सोनी ठाकुि (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री गाल कुमािी काकी (िड्का) (किाि)

विद्युत शािा
•
•
•
•
•

4.

तभतडयोग्राफिः श्री सुिेश जघतमिे (किाि)

प्रावितधक अतधकृतः श्री केशििाि भट्टिाई
ओभितसयिः श्री नीलम शाह

प्रावितधक सहायकः श्री सुजितकुमाि यादि

इलेजक्िकल ओभितसयिः श्री सन्िोगकुमाि के.सी.
कायागलय सहयोगीः श्री िोवहणी गिुिेल (किाि)

मुद्रण तथा प्रकाशन शािा
•
•
•
•
•
•
•
•
•

मुद्रण अतधकृतः श्री बाबुिािा महिगन
मुद्रण अतधकृतः श्री िोिन प्रिापती
तस.प्रे.िे ः श्री गम्भीिमान तसं ह

तस.प्रे.िे ः श्री िािेन्द्रप्रसाद लातमछाने
तस.प्रे.िे ः श्री प्रेमबहादुि चन्द

तस.प्रे.िे ः श्री कृ्णकला पौडेल
प्रे.िे ः श्री विनोद न्यौपाने
प्रे.िे ः श्री तबमला बुढा

कायागलय सहयोगीः श्री मदन तगिी

ञ. कानूनी पिामशग महाशािा
•

सहसजचि श्री लक्ष्मी प्रसाद गौतम

1. कानूनी पिामशग शािा
•

शािा अतधकृतः श्री िलेश्वि िाम
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•
•

नायब सुब्बाः श्री नविन कुमाि तसं ह

कायागलय सहयोगीः श्री सतमगला ढुं गाना कँडेल (किाि)

ि. सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशािा
•

सहसजचि श्री बविता तमश्र

1. सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शािा
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री गोपाल तसग्दे ल

शािा अतधकृतः श्री प्रविन िाई

नायब सुब्बाः श्री तबनोद ज्ञिाली

नायब सुब्बाः श्री यज्ञबहादुि भण्डािी

कायागलय सहयोगीः श्री अतनता थापा (किाि)

2. पुस्तकालय शािा
•
•
•
•
•

पुस्तकालय अतधकृतः श्री कमलादे िी शमाग

पुस्तकालय सहायकः श्री कल्पना दे िी न्यौपाने (किाि)
पुस्तकालय सहायकः श्री मदन शमाग (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री गणेश महिगन

कायागलय सहयोगीः श्री दोमयन्ती थापा (किाि)

3. नागरिक सम्बन्ध शािा
•
•
•

उपसजचिः श्री जशिदि बिाल

शािा अतधकृतः श्री सविना चातलसे

कायागलय सहयोगीः श्री अतनता थापा (किाि)

ठ. मानि सं शाधन विकास महाशािा
•
•
•

सहसजचि श्री तनमगलादे िी लातमछाने (िस्ती)

नायब सुब्बाः श्री िविन्द्र पोििे ल (तनिी सहायक)
कायागलय सहयोगीः श्री धनमाया तसिाकोिी

1. िनशजक्त योिना तथा सं गठन विकास शािा
•
•
•

शािा अतधकृतः श्री गणेश प्रसाद तसं िडा
नायब सुब्बाः श्री रूपेशप्रसाद नेपाल

कायागलय सहयोगीः श्री भितबहादुि तामाङ्ग
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2. सं सदीय प्रजशक्षण शािा
•
•
•
•

उपसजचिः श्री तबमला जघतमिे

शािा अतधकृतः श्री विियकुमाि भट्टिाई
नायब सुब्बाः श्री रूपेशप्रसाद नेपाल

कायागलय सहयोगीः श्री धम्मे कुमाल

3. कमगचािी प्रजशक्षण शािा
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री लक्ष्मण अयागल

शािा अतधकृतः श्री भानु पोख्रेल

नायब सुब्बाः श्री ितबन्द्र पोििे ल

कायागलय सहयोगीः श्री लक्ष्मी प्रसाद तगिी

कायागलय सहयोगीः श्री अजस्मता मगि (किाि)

4. प्रदे श सभा सम्पकग तथा समन्िय शािा
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री विमलिाि िोशी

शािा अतधकृतः श्री प्रतमला पौडेल गौतम
नायब सुब्बाः श्री सोनी शाक्य

कायागलय सहयोगीः श्री धम्मे कुमाल

कायागलय सहयोगीः श्री वििया महिगन (किाि)

ड. कायगव्यिस्था महाशािा (िाविय सभा)
•
•

सहसजचि श्री सीता काफ्ले (िाग्ले)

नायब सुब्बाः श्री मुना िे ग्मी (तनिी सहायक)

1. कायगव्यिस्था शािा (िा.स.)
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री दशिथ धमला

शािा अतधकृतः श्री मानबहादुि डं गोल

कम्प्युिि अपिे ििः श्री किन बहादुि भाि
नायब सुब्बाः श्री पदमबहादुि डाँगी

नायब सुब्बाः श्री कविन्द्रप्रसाद लम्साल
कायागलय सहयोगीः श्री श्रीिन िनाल

कायागलय सहयोगीः श्री पूणग तसं ह गुरूङ (किाि)
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2. सम्पूणग विििण शािा (िा.स.)
•
•
•
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री अतध िाि िाई

शािा अतधकृतः श्री अरूण वकशोि शमाग
नायब सुब्बाः श्री सीता भट्टिाई

नायब सुब्बाः श्री जितबहादुि िाना

कम्प्युिि अपिे ििः श्री तभ्मा पुन (किाि)

कम्प्युिि अपिे ििः श्री सुनीता कुमािी शमाग (किाि)
कम्प्युिि अपिे ििः श्री िवितादे िी शमाग (किाि)
कायागलय सहयोगीः श्री सु्मा गौतम (किाि)

2.1.

अनुिाद इकाई
•

नायब सुब्बाः श्री सीता भट्टिाई

3. प्रश्न व्यिस्थापन शािा (िा.स.)
•
•
•
•

उपसजचिः श्री विमलिाि िोशी

शािा अतधकृतः श्री पतिनी िाििंशी
नायब सुब्बाः श्री कौजशला पन्थी

कायागलय सहयोगीः श्री केशिाम महिगन

ढ. वितध व्यिस्थापन महाशािा (िाविय सभा)
•

सहसजचि श्री मनोिकुमाि तगिी

1. विधेयक शािा (िा.स.)
•
•
•
•
•

उपसजचिः श्री तत्रतबक्रम पिािुली

शािा अतधकृतः श्री िीिनकुमाि तनिौला
नायब सुब्बाः श्री िमा कँ ु िि भण्डािी

कम्प्युिि अपिे ििः श्री ितमला कुमािी थापा (किाि)

कायागलय सहयोगीः श्री मुनादे िी गौतम ढुङ्गेल (किाि)

ण. सतमतत सजचिालयहरू (िाविय सभातफग)
1. विधायन व्यिस्थापन सतमतत सजचिालय
•
•
•

सहसजचिः श्री मनोिकुमाि तगिी (सतमतत सजचि)
उपसजचिः श्री नागेन्द्र प्रसाद चौधिी

शािा अतधकृतः श्री िीिनकुमाि तनिौला
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•
•
•
•

नायब सुब्बाः श्री कृ्णप्रसाद पाण्डे

नायब सुब्बाः श्री िमा कुिि भण्डािी
िरिदािः श्री सन्तोष पोख्रेल

कायागलय सहयोगीः श्री अतनल कुमाि िाई (किाि)

2. प्रत्यायोजित व्यिस्थापन तथा सिकािी आश्वासन सतमतत सजचिालय
•
•
•
•
•
•
•

सजचिालय सजचिः श्री सुदशगन िड्का (सतमतत सजचि)
उपसजचिः श्री कमला शाक्य

शािा अतधकृतः श्री िलेश्वि िाम (कानून)
शािा अतधकृतः श्री विियकृ्ण श्रे ष्ठ

नायब सुब्बाः श्री ठाकुि प्रसाद प्याकुिे ल
नायब सुब्बाः श्री तेिबहादुि बोहिा

कायागलय सहयोगीः श्री बालीका दुलाल (किाि)

3. िाविय सिोकाि तथा समन्िय सतमतत सजचिालय
•
•
•
•
•

सहसजचिः श्री सीता काफ्ले (िाग्ले) (सतमतत सजचि)
उपसजचिः श्री तत्रतबक्रम पिािुली

शािा अतधकृतः श्री नािायण बहादुि काकी
नायब सुब्बाः श्री मुना िे ग्मी

कायागलय सहयोगीः श्री सीता चनािा श्रे ष्ठ (किाि)

4. ददगो विकास तथा सुशासन सतमतत सजचिालय
•
•
•
•

सहसजचिः श्री इन्द्रविलाश पौडेल (सतमतत सजचि)
शािा अतधकृतः श्री होमनाथ पहाडी

नायब सुब्बाः श्री कमलप्रसाद भुसाल

कायागलय सहयोगीः श्री तबनोद ििे ल (किाि)
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सजचिालयको िावषगक कायगक्रम
सं घीय सं सद सजचिालयको आ.ि. २०७८/०७९ को स्िीकृत िावषगक कायगक्रमका सजचिालयमा विगतको अभ्यासअनुसाि यस

महाशािाबाहे कका अन्य महाशािाअन्तगगतबाि हुने िरिदतफगका कायगक्रमहरू ि कायगक्रम िचगतफगका दे हायअनुसािका कायगक्रमहरू सं घीय सं सद
सजचिालयका वितभन्न सतमतत सजचिालय/महाशािाहरूबाि सञ्चालन हुने गिी बाँडफाँि गरिएको छ।
कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

स्िीकृत कायगक्रम

बिेि

(रू. लािमा)

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

पुस्तकालयको
202000123

२२३१३

२.४.९.१

आिश्यक

पुस्तकहरू

िरिद

(पुस्तक

पुस्तकालय)

202000123

२२३१५

२.४.१३.१

सजचिालयको
पतत्रका

तथा पुजस्तका)

पदातधकािी,
२२३१५

२.४.१३.३

लातग

(पत्रपतत्रका

सं घीय

202000123

लातग

तथा

लातग

&

Writingसम्बन्धी

२२५११

२.६.१.१

सदस्य

सजचिालयका

िािपत्र

पुजस्तका)

202000123

िरिद

िृवद्ध

(प्रमाण पत्र ददने)

3.20

तथा

तथा

महाशािा

सं सदीय
तथा

महाशािा

अध्ययन

अनुसन्धान

अध्ययन

अनुसन्धान

पुस्तकालय
शािा

पुस्तकालय
शािा

सं सदीय
तथा

महाशािा

अध्ययन

अनुसन्धान

पुस्तकालय
शािा

Report

दक्षता

िृवद्ध तातलम (कमगचािी
दक्षता

1.80

सं सदीय

वक्रयाकलापहरू

शािा

तनयतमत रूपमा िरिद गनुप
ग ने
पुस्तक

ि

संसदीय

मातमलासम्बन्धी पुस्तक िरिद
गने।

तातलम

1.06

मानि

सं साधन

विकास महाशािा
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कमगचािी

प्रजशक्षण शािा

समन्िय गने अतधकािी

सजचिालय

सजचि

(सं सदीय अध्ययन तथा
अनुसन्धान)

ि

सम्बजन्धत

महाशािा

सजचिालय

सजचि

प्रमुि

तनयतमत रूपमा व्यिस्था गनुप
ग ने (सं सदीय अध्ययन तथा
पतत्रकाहरू ि प्रेस जक्लप िरिद अनुसन्धान)
गने।

ि

सम्बजन्धत

महाशािा

सजचिालय

सजचि

प्रमुि

सं सदका

(पत्रपतत्रका
Memo

8

कायगक्रमअन्तगगतका

मुद्रण विभागबाि प्रकाशन हुने (सं सदीय अध्ययन तथा
नेपाल िािपत्रका सबै अङक अनुसन्धान)
िरिद गने।

कमगचािी

महाशािा

शािाबाि सजचिालय

सजचि

प्रमुि

प्रजशक्षण

ि

सम्बजन्धत

सम्बजन्धत विषयमा सजचिालयका (संसदीय अध्ययन तथा
कमगचािीहरूका
सञ्चालन गने।

लातग

तातलम अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

स्िीकृत कायगक्रम

बिेि

(रू. लािमा)

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

202000123

२२५११

२.६.१.२

Legislative

Drafting

तातलम

(कमगचािी

दक्षता

िृवद्ध

तातलम

0.85

(प्रमाण पत्र ददने)
प्रावितधक

202000123

२२५११

२.६.१.३

व्यिस्थापन
(कमगचािी

तसप

दक्षता

तातलम

िृवद्ध

0.76

तातलम (प्रमाण पत्र ददने)

नेतत्ृ ि
202000123

२२५११

२.६.१.४

विकास

तातलम(कमगचािी दक्षता

िृवद्ध तातलम (प्रमाणपत्र

0.89

ददने)
Time/Conflict/Stress
Management
202000123

२२५११

२.६.१.५

तातलम(कमगचािी दक्षता

िृवद्ध तातलम (प्रमाण पत्र

.38

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

कायगक्रमअन्तगगतका

कमगचािी

प्रजशक्षण शािा

कमगचािी

प्रजशक्षण शािा

कमगचािी

प्रजशक्षण शािा

कमगचािी

प्रजशक्षण शािा

ददने)

अध्ययन

तथा

अनुसन्धान
202000123

२२५११

२.६.१.७

सम्बजन्ध

ददने)

२२५११

२.६.१.९

तातलम

(कमगचािी दक्षता िृवद्ध
तातलम

202000123

वितध

(प्रमाण

पत्र

डािा

एनालाइतसस

(कमगचािी

दक्षता

सम्बन्धी

.62

तातलम
िृवद्ध

तातलम (प्रमाण पत्र ददने)

1.02

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

मानि

सं साधन

विकास महाशािा
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वक्रयाकलापहरू

शािा

कमगचािी

प्रजशक्षण शािा

कमगचािी

प्रजशक्षण शािा

कमगचािी

प्रजशक्षण

समन्िय गने अतधकािी

शािाबाि सजचिालय

सजचि

सम्बजन्धत विषयमा सजचिालयका (संसदीय अध्ययन तथा
कमगचािीहरूका
सञ्चालन गने।
कमगचािी

लातग

प्रजशक्षण

तातलम अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

शािाबाि सजचिालय

सजचि

सम्बजन्धत विषयमा सजचिालयका (संसदीय अध्ययन तथा
कमगचािीहरूका
सञ्चालन गने।
कमगचािी

लातग

प्रजशक्षण

तातलम अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

शािाबाि सजचिालय

सजचि

सम्बजन्धत विषयमा सजचिालयका (संसदीय अध्ययन तथा
कमगचािीहरूका
सञ्चालन गने।
कमगचािी

लातग

प्रजशक्षण

तातलम अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

शािाबाि सजचिालय

सजचि

सम्बजन्धत विषयमा सजचिालयका (संसदीय अध्ययन तथा
कमगचािीहरूका
सञ्चालन गने।
कमगचािी

लातग

प्रजशक्षण

तातलम अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

शािाबाि

सम्बजन्धत विषयमा सजचिालयका
कमगचािीहरूका
सञ्चालन गने।
कमगचािी

लातग

तातलम

सजचिालय

(सं सदीय अध्ययन तथा
अनुसन्धान)

ि

सम्बजन्धत

महाशािा

शािाबाि सजचिालय

सजचि

प्रमुि

प्रजशक्षण

सजचि

सम्बजन्धत विषयमा सजचिालयका (संसदीय अध्ययन तथा
कमगचािीहरूका
सञ्चालन गने।

लातग

तातलम अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

स्िीकृत कायगक्रम

बिेि

(रू. लािमा)

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

202000123

202000123

202000123

202000123

202000123

2020001१३

२२५२२

२२५२२

२२५२२

२२५२२

२२५२२

22522

२.७.७.७

२.७.७.१२

२.७.७.१४

२.७.७.१३

२.७.२५.२

2.7.२५.२०

सं सद सेिा ददिस

सािगितनक

22522

2.7.25.21

नीतत

कायागन्ियन

अध्ययन/अनुसन्धान
सं सद दपगण ि अन्य
आितधक प्रकाशन

स्मारिका प्रकाशन

सं सदीय प्रजशक्षण

सं घीय

सं सदका

सदस्यहरूलाई प्रजशक्षण
कायगक्रम (अन्य)
सं सदको

2020001१३

4.15

कायागन्ियन

प्रभािकारिता
(अन्य)

3.32

3.32

4.15

6.64

१2.45

सं सदीय
तथा

महाशािा

अध्ययन

अनुसन्धान

प्रशासन महाशािा

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

मानि

कमगचािी

प्रशासन शािा
सं सदीय

अध्ययन तथा
अनुसन्धान
शािा

प्रशासन महाशािा

सं साधन

विकास महाशािा

वक्रयाकलापहरू

सूचना तथा

अतभलेि शािा

सूचना तथा

अतभलेि शािा

कमगचािी

प्रजशक्षण शािा

सं सदीय

प्रजशक्षण शािा

कमगचािी

8.30

सतमतत

सजचिालय

समन्िय

सतमतत समन्िय
सजचिालय

प्रशासन

शािाबाि सजचिालय

कायगक्रम व्यिस्थापन गने।

सजचि

महाशािा प्रमुि

सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सजचिालय

सजचि

शािाबाि छनौि भएका सािगितनक (सं सदीय अध्ययन तथा
नीततको

कायागन्ियनसम्बन्धी अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत

अध्ययन गिी प्रततिेदन तयाि गने। महाशािा प्रमुि

सूचना तथा अतभलेि शािाबाि सजचिालय

सजचि

सं सद दपगणको तनयतमत रूपमा (प्रशासन) ि सम्बजन्धत
प्रकाशन व्यिस्थापन गने।
सं घीय

सं सद

सेिा

ददिसको

अिसिमा स्मारिका प्रकाशन गनग
प्रकाशन सतमततको कामका लातग
स्रोत व्यिस्थापन गने।

महाशािा प्रमुि
सजचिालय

सजचिालयका

सजचि

(प्रशासन) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

कमगचािी प्रजशक्षण शािा माफगत् सजचिालय

सजचि

कमगचािीहरूका (संसदीय अध्ययन तथा

लातग सं सदीय मातमलामा तातलम अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

कायगक्रम सञ्चालन गने।

सं सदीय प्रजशक्षण शािा माफगत् दुबै
सदनका
वितभन्न

माननीय

विषयमा

सदस्यहरूलाई

प्रजशक्षणको

कायगक्रम सञ्चालन गने।
को

तनिागचन

ििै

सतमततका

कायागन्ियन

तनदे शनहरूको

प्रभािकािी

(सं सदीय अध्ययन तथा
अनुसन्धान) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

पतछको

कायगकालका संघीय सं सदका १६

गिी प्रततिेदन तयाि गने।
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समन्िय गने अतधकािी

सं सद सेिा ददिस समािोहका सबै (प्रशासन) ि सम्बजन्धत

२०७४

तनदे शन
अध्ययन

प्रशासन महाशािा

कायगक्रमअन्तगगतका
शािा

अध्ययन

सजचि (प्रतततनतध सभा),
सजचि (िाविय सभा)

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

बिेि

स्िीकृत कायगक्रम

(रू. लािमा)

कायगक्रमअन्तगगतका

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

वितभन्न

2020001१३

22522

2.7.25.22

ऐन कायागन्ियन मापन
(अन्य)

8.30

सतमतत

सजचिालय

समन्िय

समन्िय गने अतधकािी

वक्रयाकलापहरू

शािा

सतमतत

सजचिालय ि

सतमतत समन्िय सम्बजन्धत शािाको समन्ियमा
सजचिालय

छनौि भएका ऐनको कायागन्ियन
मापन अध्ययन गिी प्रततिेदन

सजचि (प्रतततनतध सभा),
सजचि (िाविय सभा)

तयाि गने।
अन्तिाविय
2020001१३

22522

2.7.25.26

सं सदीय

मैत्री समुहको कायगक्रम
ब्यिस्थापन

िचग

(अन्य)

सं सदीय
2020001१३

22522

2.7.25.27

सम्प्रेषण,

प्रचािप्रसाि

8.30

गततवितधको

प्रशािण

ि

(िे तडयो,

अन्तिागविय
तथा

महाशािा

सं सदीय
14

िीभी, पतत्रका) (अन्य)

तथा

महाशािा

2020001१३

22522

2.7.25.27

सम्प्रेषण,

प्रचािप्रसाि

सतमतत

गततवितधको

प्रशािण

ि

(िे तडयो,

िीभी, पतत्रका) (अन्य)

2.60

समन्िय

अध्ययन

अनुसन्धान

महाशािा /प्रशासन

सं सदीय
सं सदीय

सम्पकग

अन्तिागविय

सम्पकग तथा

समन्िय शािा

नागरिक

सम्बन्ध शािा
/सूचना तथा
अतभलेि

व्यिस्थापन
शािा

सं सदीय

ु ाई सतमतत
सुनि

ु ाई
सुनि

सजचिालय/ सजचिालय/
कायगव्यिस्था
कायगव्यिस्था

महाशािा (प्रतततनतध शािा (प्रतततनतध
सभा)/ कायगव्यिस्था सभा)/
महाशािा
सभा)
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अन्तिागविय सम्पकग तथा समन्िय

शािाले अन्तिाविय सं सदीय मैत्री
समूहसँग

सम्बजन्धत

कायगक्रम

व्यिस्थापन गने।

नागरिक सम्बन्ध शािा ि सूचना
तथा

शािाले

अतभलेि

व्यिस्थापन

सं सदीय

गततवितधहरू

पाजक्षक रूपमा िे तडयो, िीभी,
पतत्रकामाफगत सम्प्रेषण, प्रशािण
ि प्रचािप्रसािका लातग सामग्री

तयाि गने तथा प्रचाि प्रसािको
लातग स्रोत व्यिस्थापन गने।
सं सदीय

सजचिालयले
सम्बन्धमा

ु ाई
सुनि

सं सदीय

सजचिालय

सजचि

(प्रशासन) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

सतमतत सजचि / सजचि
(प्रतततनतध

सभा)/

सजचि

(िाविय

सजचि

(सं सदीय

सभा)/सजचिालय
अध्ययन

अनुसन्धान)
सम्बजन्धत
प्रमुि

तथा

ि

महाशािा

सतमतत

ु ाई
सुनि

सिगसाधािणलाई

िानकािी गिाउने सूचना प्रकाशन

गने, कायगव्यिस्था शािा (प्रतततनतध
सभा) ि कायगव्यिस्था शािा (िाविय

सभा) ले सं सदको अतधिेशन
(िाविय कायगव्यिस्था
आहिानको
सूचना प्रकाशन/
शािा
(िाविय
प्रशािण गने कायगका लातग स्रोत
सभा)
व्यिस्थापन गने।

सतमतत सजचि/ सजचि
(प्रतततनतध सभा)/सजचि
(िाविय सभा)

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

स्िीकृत कायगक्रम

बिेि

(रू. लािमा)

कायगक्रमअन्तगगतका

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

समन्िय गने अतधकािी

वक्रयाकलापहरू

शािा
सतमतत

समन्िय

सजचिालयले

विज्ञहरूको िोष्टि तयाि गने, विज्ञ

सतमततको

2020001१३

22522

2.7.25.28

सेिा तलनेसम्बन्धी कायगवितध बनाउने,

कायग

क्षेत्रअनुसािका

विषयमा

विज्ञ/पिामशग सेिा तलने

8.30

(अन्य)

सतमतत

समन्िय सतमतत

सजचिालय

समन्िय

सजचिालय

प्रतततनतध

सभा

सतमततका

ि

िाविय

कायगक्षेत्र

सभाका

अनुसािका

विषयमा विज्ञ/ पिामशग से िा माग भई
आएमा

सतमततसँग

समन्िय

गिी

विज्ञ/पिामशग सेिा िचग व्यिस्थापन

सजचि (प्रतततनतध सभा),
सजचि

(िाविय

सजचिालय

सभा)

सजचि

(प्रशासन) ि सम्बजन्धत
सतमतत सजचि

गने।

सं सदीय

2020001१३

22522

2.7.25.30

सांसद

प्राज्ञ

कायगक्रम (अन्य)

बहस

4.15

सांसद

सुविधा

व्यिस्थापन महाशािा

सं सदीय दल

समन्िय शािा

दल

समन्िय शािाले सजचिालय
विषय/
मुिा/ (प्रशासन),

समसामवयक

मातमलामा सांसद ि प्राज्ञ/विज्ञ तबच सजचि (सं सदीय अध्ययन
बहस

कायगक्रम

सूचना

तथा

आयोिना

व्यिस्थापन गने।

2020001१३

22522

2.7.25.31

सांसद- सं सदीय मातमला
पत्रकाि

अन्तवक्रगया

(अन्य)

2.49

प्रशासन महाशािा

सूचना तथा
अतभलेि
व्यिस्थापन शािा

शािाले

2020001१३

22522

2.7.25.33

सुशासन ि ििाफदे वहता

प्रिद्धगनसम्बन्धी डकुमेन्िी
तनमागण (अन्य)

4.15

प्रशासन

/प्रवितध

महाशािा

महाशािा

व्यिस्थापन

अतभले ि

सांसद-

ि तथा

व्यिस्थापन

सं सदीय

मातमला

पत्रकाि अन्तवक्रगया कायगक्रम सं चालन
ि व्यिस्थापन गने।
सूचना

सूचना तथा

सजचि
सजचिालय

शािाले

तथा

अतभले ि

श्रव्यदृश्य

अनुसन्धान)

ि

सम्बजन्धत महाशािा प्रमुि

सजचिालय

सजचि

(प्रशासन) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

व्यिस्थापन
शािासँगको

अतभलेि

समन्िय गिी सं सदीय मातमलालगायत

व्यिस्थापन शािा

विषयमा सिकािी सञ्चाि माध्यमसमेत

/श्रव्यदृश्य शािा

सँग समन्िय गिी डकुमेन्िी तयाि

सजचिालय

सजचि

(प्रशासन) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

गने।
कायगव्यिस्था

2020001१३

22522

2.7.25.38

सं घीय सं सदका सभाको
िावषगक

कायगक्रम

समीक्षासम्बन्धी

कायगव्यिस्था महाशािा

6.64

(प्रतततनतध

सभा)/

शािा (प्रतततनतध
सभा)/

कायगव्यिस्था महाशािा

कायगव्यिस्था

(िाविय सभा)

शािा (िाविय
सभा)
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कायगव्यिस्था

समीक्षासम्बन्धी

शािाले

सभाको

कायगक्रम

आयोिना ि प्रततिेदन तयाि गने।

सजचि (प्रतततनतध सभा)/
सजचि (िाविय सभा)

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

स्िीकृत कायगक्रम

बिेि

(रू. लािमा)

कायगक्रमअन्तगगतका

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

प्रत्येक

16
2020001१३

22522

2.7.25.37

ििा

कायगक्षेत्रतभत्रका
ििा

50

कायगक्रमहरू

सतमतत

सजचिालयले

आआफ्नो सतमततको कायगक्षत्र
े का

सं सदीय

सतमततहरूले

विषयमा कायगक्रम सञ्चालन गनग रू.

132.70

सं सदीय

सजचिालयहरू

सतमतत 16 ििै सतमतत
सजचिालयहरू

7

लाि

50

वितनयोिन

अिस्थामा

कायगक्रम

लातग

2020001१३

22522

2.7.25.३९

बैठकका

िे कडग

सालदे जिका

सं सद

क्यासेिको

प्रवितध

महाशािा

व्यिस्थापन

श्रव्यदृश्य शािा

22522

2.7.25.४०

(भिभेवियम)

विििण

तडजििाइि गने

लालमोहि
2020001१३

22522

2.7.25.४१

प्रमाणीकिण
विधेयकका

सं सदको

कायगकालदे जिका
सतमततका

लाई

4.15

महाशािा (प्रतततनतध
सभा)/ कायगव्यिस्था
महाशािा

(िाविय

सभा)

भएका
प्रतत

कायगव्यिस्था

कायगव्यिस्था

वितध

लागेका/

तडजििलाइि गने

शािाले

को तडजििाइिेसन सम्बन्धी

२०४८
सभा

बैठकको

तथा तनदे शक सतमतत

िे कडग

क्यासेिको तडजििलाइि गने।

२०१५ साल दे जिका
2020001१३

तनदे शक

सतमततको समन्ियमा श्रव्य दृ्य

तडजििलाइि गने

सम्पूणग

हुने

सजचिालयको

तडजििाइिेसनसम्बन्धी

4.15

(प्रतततनतध

१2 सभा)/ सजचि (िाविय

सञ्चालन

बिेिमा नै िाजिएको)

२०४८

दिले सजचि

हिािका

गरिएको।(रू.

लाि 70 हिाि सतमतत माफगत् सभा)
विशेष

सञ्चालन गने (अन्य)

सं सदका

समन्िय गने अतधकािी

वक्रयाकलापहरू

शािा

4.15

व्यिस्थापन

व्यिस्थापन
महाशािा
सभा)
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सभा)/

कायगव्यिस्था

शािा (िाविय
सभा)

महाशािा (प्रतततनतध
सभा)/

शािा (प्रतततनतध

वितध

(िाविय

विधयेक शािा
(प्रतततनतध

सभा)/ विधेयक
शािा (िाविय
सभा)

तडजििाइिेसनसम्बन्धी

तनदे शक

सतमततको समन्ियमा पुस्तकालय

शािा, सम्पूणग विििण शािा (दुबै
सभा)

ि

समन्ियमा

कायगकालको

श्रव्य-दृ्य

२०१५

सं सदको

विििण तडजििलाइि गने,
तडजििाइिेसनसम्बन्धी
सतमततको

शािाको
को

तडजििाइिेसन सम्बन्धी
तनदे शक सतमतत

सम्पूणग
तनदे शक

समन्ियमा

विधेयक

शािा (दुबै सभा) ले लालमोहि तडजििाइिेसन सम्बन्धी
लागेका

ि

विधेयकका

प्रमाणीकिण

तडजििलाइि गने

भएका तनदे शक सतमतत

प्रततहरूको

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

स्िीकृत कायगक्रम

बिेि

(रू. लािमा)

कायगक्रमअन्तगगतका

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

प्रदे श

22522

२.७.२५.४३

प्रदे श
तथा

सभाका

प्रमुि

उपप्रमुिहरूको

सभा

समन्िय

शािाले

सम्माननीय सभामुि, सम्माननीय

सं घीय सं सदका सभा ि
2020001१३

समन्िय गने अतधकािी

वक्रयाकलापहरू

शािा

4.15

सम्मेलन

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

प्रदे श सभा

समन्िय शािा

अध्यक्ष,

माननीय

माननीय

उपसभामुि,

माननीय

सभामुि

उपाध्यक्ष

प्रदे शका

तथा

सातै

ि

माननीय उपसभामुिको सहभातगता
हुने गिी उपयुक्त स्थानमा सम्मेलन

सजचिालय

सजचि

(प्रशासन)/ सजचिालय
सजचि

अध्ययन

अनुसन्धान)

(सं सदीय
तथा

आयोिना गने।

2020001१३

22522

२.७.२५.४४

सं घीय सं सद ि प्रदे श
सभाका सभापततहरूको
सम्मेलन

सतमतत सजचिालयले सं घीय सं सद सजचिालय
4.15

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

प्रदे श सभा

समन्िय शािा

2020001१३

22522

२.७.२५.४५

सभाका
विजशष्ट

सजचिालयका

श्रे णीका

पदातधकािीहरूको

2020001१३

22522

२.७.२५.४६

सतमतत

सभापततहरूको सजचि

प्रतततनतधमूलक
प्रदे श

सम्मेलन अध्ययन

सभा

अनुसन्धान)

समन्िय

4.15

मानि

सं साधन

विकास महाशािा

प्रदे श सभा

समन्िय शािा

प्रदे श

विजशष्ट

सभाका

श्रे णीका सजचि

पदातधकािीहरूको

सम्मेलन/अन्तिवक्रया

सम्बन्ध विस्ताि

मानि
8.30

विकास
कानूनी

महाशािा
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सं शाधन

महाशािा/

पिामशग

प्रदे श सभा

सम्पकग तथा

कानूनी पिामशग
शािा

अध्ययन

कायगक्रम अनुसन्धान)

प्रदे श सभा सम्पकग तथा समन्िय सजचिालय

शािा ि कानूनी पिामशग शािाले (प्रशासन),
समन्ियमा सं घीय सं सद ि प्रदे श सजचि

समन्िय शािा/ तथा

स्थानीय

अन्तितह

तहकोबीचमा अध्ययन

विधायीकी

सम्बन्ध अनुसन्धान)

विस्ताि गने कायगक्रम सञ्चालन सम्बजन्धत
गने।

(सं सदीय
तथा

सजचि

सजचिालयका (प्रशासन)/ सजचिालय

आयोिना गने।

विधावयकी

शािाले

सं घीय सं सद सजचिालय ि सातै सजचिालय

सम्मेलन

अन्तितह

ि सातै प्रदे शका प्रदे श सभाका (प्रशासन)/सजचिालय

आयोिना गने।

सं घीय सं सद ि प्रदे श

सजचि

प्रमुि

(सं सदीय
तथा

सजचि

सजचिालय
(सं सदीय
तथा

ि

महाशािा

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

स्िीकृत कायगक्रम

बिेि

(रू. लािमा)

कायगक्रमअन्तगगतका

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

तडजििाइिेसनसम्बन्धी

2020001१३

22522

२.७.२५.४७

सं सदीय

सतमततका

अतभलेि तडजििलाइि
गने

सतमततको

13.28

सतमतत सजचिालयहरू

सतमतत

सजचिालयहरू

समन्िय गने अतधकािी

वक्रयाकलापहरू

शािा

सजचिालयमा

समन्ियमा
िहे का

अतभलेि

तनदे शक

सतमतत

महत्त्िपूणग

तडजििलाइि

गने।(प्रत्येक सतमततलाई रू. 83

सतमतत सजचि

हिािका दिले बिेि वितनयोिन
गने।)

2020001१३

22522

२.७.२५.५१

वितध

विधेयकको

सं िचनासम्बन्धी

2.49

अन्तिवक्रया

महाशािा

व्यिस्थापन

(प्रतततनतध

सभा)/

वितध

व्यिस्थापन महाशािा
(िाविय सभा)

प्रत्यायोजित विधायन

2020001१३

2020001१३

2020001१३

22522

२२५२२

22522

२.७.२५.५२

२.७.२५.५३

२.७.५.१

तथा

प्रत्यायोजित

विधायनसम्बन्धी

अन्तिवक्रया कायगक्रम

सं सद ददिस

पुिाना

अतभलेिहरूको
पुनछगपाइ गने

1.66

आश्वासन

सतमतत

सभा)/ विधेयक
शािा (िाविय
सभा)

सिकािी आश्वासन
सतमतत

अनुसन्धान महाशािा

व्यिस्थापन

तथा

सांसद

सुविधा

व्यिस्थापन महाशािा

महाशािा
सभा)/

महाशािा
सभा)
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विधेयक शािा (दुबै सभा) ले
सिोकाििाला

तनकायका

प्रतततनतधहरूको
गिी

विधेयकको

अन्तिवक्रया
गने

सहभातगता

िहने सजचि (प्रतततनतध सभा),

सं िचनासम्बन्धी सजचि (िाविय सभा)

कायगक्रम

आयोिना

प्रत्यायोजित
विधायन तथा

सजचिालय/

कायगव्यिस्था

3.32

(प्रतततनतध

सजचिालय/ संसदीय
अध्ययन

2.49

सं सदीय

सिकािी

विधयेक शािा

प्रत्यायोजित

सतमतत सजचिालय ि प्रत्यायोजित सजचिालय
व्यिस्थापन

प्रत्यायोजित

अध्ययन

सजचि

शािाले (सं सदीय अध्ययन तथा

विधायन सम्बन्धी अनुसन्धान)

ि

अन्तिवक्रया कायगक्रम आयोिना सम्बजन्धत

सतमतत

सांसद सुविधा व्यिस्था शािाले सजचिालय

सजचि

गने

सजचि

अध्ययन शािा

सांसद सुविधा
व्यिस्थापन
शािा

सं सद

ददिस

समािोहका

कायगक्रम व्यिस्थापन गने।

सबै (प्रशासन) ि सम्बजन्धत
महाशािा प्रमुि

कायगव्यिस्था

(प्रतततनतध

कायगव्यिस्था

(िाविय

शािा (प्रतततनतध
सभा)/
कायगव्यिस्था
शािा (िाविय
सभा)

कायगव्यिस्था शािाले महत्त्िपूणग
अतभलेिहरूको

पुनछगपाइ

गिी

वितिणको व्यिस्था तमलाउने।

सजचि (प्रतततनतध सभा),
सजचि (िाविय सभा)

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

बिेि

स्िीकृत कायगक्रम

(रू. लािमा)

कायगक्रमअन्तगगतका

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

2020001१३

22522

२.७.५.२

सम्पूणग विििण/ सूचना
पत्र प्रकाशन

सं घीय
2020001१३

22522

२.७.७.१६

कायगिृि/

सदनका

सं सदका

सञ्चालनको

2020001१३

22522

२.७.७.१७

2.49

2020001१३

22522

22522

२.७.७.१८

सं सदका

सञ्चालनको

2.49

२.७.७.१९

सं सदीय सामग्रीसम्बन्धी
प्रकाशन

(िाविय

सभा)/ कायगव्यिस्था
महाशािा

(िाविय

तयािी

ि

सं सदीय अध्ययन तथा
अनुसन्धान कायगक्रम

शािा (िाविय

सभा)/

कायगव्यिस्था

शािा (िाविय

(िाविय

सभा)/

कायगव्यिस्था

शािा (िाविय
सभा)

प्रशासन महाशािा

अतभलेि

व्यिस्थापन
शािा

4.15

तथा

महाशािा
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सम्पूणग सजचि (प्रतततनतध सभा),

गने।

सदनको सञ्चालनको अिोमेसन सजचि (प्रतततनतध सभा),
सम्बन्धमा

अध्ययन

गिी सजचि (िाविय सभा)

प्रततिेदन तयाि पाने।

कायगव्यिस्था

सभा)/ कायगव्यिस्था

सं सदीय

कायगिृि,

विििण तथा सूचना पत्र प्रकाशन सजचि (िाविय सभा)

शािा (प्रतततनतध कायगव्यिस्था शािाले सम्बजन्धत

सूचना तथा
1.66

सदनका

शािा (प्रतततनतध कायगव्यिस्था शािाले सम्बजन्धत

सभा)

महाशािा (प्रतततनतध

सभा)

सभा)/

कायगव्यिस्था
सभा)

महाशािा (प्रतततनतध

महाशािा

शािा (प्रतततनतध कायगव्यिस्था शािाले सम्बजन्धत

कायगव्यिस्था

कायगव्यिस्था

सभा

कायगतातलका

दीग्दशगन

महाशािा

सभा)

तयािीसम्बन्धी अध्ययन

2020001१३

सभा)/ कायगव्यिस्था

कायगव्यिस्था

सभा

अध्ययन

सं घीय

महाशािा (प्रतततनतध

सभा)

अिोमेसनसम्बन्धी

कायगव्यिस्था

कायगव्यिस्था
१.49

समन्िय गने अतधकािी

वक्रयाकलापहरू

शािा

अध्ययन

अनुसन्धान

सं सदीय

अध्ययन तथा
अनुसन्धान
शािा

सदनको

सम्बन्धमा

कायगतातलका

अध्ययन

तयािी सजचि (प्रतततनतध सभा),
गिी सजचि (िाविय सभा)

प्रततिेदन तयाि पाने।

सूचना तथा अतभलेि व्यिस्थापन
शािाले

सं सदीय

सजचिालयको
कामसम्बन्धी

सामग्री

ि

प्रशासतनक

दीग्दशगन

गिी प्रकाशन गने।

तयाि

सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान
शािाले सं सदीय मातमलासम्बन्धी

अध्ययन/ अनुसन्धानको कायग गिी
गिाई प्रततिेदन तयाि गने।

सजचिालय

सजचि

सजचिालय

सजचि

(प्रशासन)

(सं सदीय अध्ययन तथा
अनुसन्धान)

कायगक्रम सम्पादन गने
ब.उ.शी.नं.

िचग शीषगक
नं.

लाइन आइिम

स्िीकृत कायगक्रम

बिेि

(रू. लािमा)

सतमतत

सजचिालय/महाशा
िा

2020001१३

22522

२.७.७.20

प्रत्यायोजित

विधायन

अध्ययन कायगक्रम

सं घीय

२२५२२

२.७.८.१

सं सदीय अध्ययन तथा
अनुसन्धान महाशािा

प्रत्यायोजित
व्यिस्थापन

अध्ययन शािा

सं सदका

पदातधकािी

2020001१३

4.15

कायगक्रमअन्तगगतका

तनिी

सजचिालयमा

कमगचािीहरूलाई

कायगित

3.32

मानि सं साधन विकास
महाशािा

सं सदीय प्रजशक्षण
शािा

प्रजशक्षण

2020001१३

२२५२२

२.७.८.२

कायम

भूतमकासम्बन्धी
सं सदका
विज्ञ

कायगक्रम

प्रत्यायोजित सजचिालय

विधायनसम्बन्धी
अनुसन्धान

तयाि गने।

गिी/गिाई

सजचि

अध्ययन/ (सं सदीय अध्ययन तथा
प्रततिेदन अनुसन्धान)

सं सदका दुबै सदनका पदातधकािी
तथा

सदस्यका

तनिी/स्िकीय

सजचिालयमा

कायगित

कमगचािीहरूलाई प्रजशक्षण कायगक्रम

सजचिालय

सजचि

(सं सदीय अध्ययन तथा
अनुसन्धान)

सं सदीय प्रजशक्षण शािाले सं घीय

सं सदका दुबै सदनका सदस्यहरूका

उििदावयत्ि

गनग

शािाले

सञ्चालन गने।

आतथगक कायगवितध तथा
वििीय

प्रत्यायोजित व्यिस्थापन अध्ययन

सं सदीय प्रजशक्षण शािाले सं घीय

तथा

सदस्यका

समन्िय गने अतधकािी

वक्रयाकलापहरू

शािा

संसदको

संघीय

सदस्यहरूलाई

4.98

मानि सं साधन विकास
महाशािा

सं सदीय प्रजशक्षण
शािा

अतभमुिीकिण

लातग

आतथगक

कायगवितध

तथा

वििीय उििदावयत्ि कायम गनग
सं सदको
सं सदका

भूतमकासम्बन्धी

सदस्यहरूलाई

सं घीय
विज्ञ

सजचिालय

सजचि

(सं सदीय अध्ययन तथा
अनुसन्धान)

अतभमुिीकिण कायगक्रम सञ्चालन
गने।

प्रत्येक

सतमतत

सजचिालयले

आआफ्नो सतमततको कायगक्षत्र
े का
सतमततको

2020001१३

2२६११

2.८.१.४

अनुसािको
कायगक्रम

अनुगमन कायगक्रम सञ्चालन िचग

कायगक्षेत्र

अनुगमन

(अनुगमन

मूल्याङ्कन तथा कायगक्रम

२38.38

सं सदीय सतमततहरू

कायागिन्यन भ्रमण िचग)

16 ििै सतमतत
सजचिालयहरू

व्यिस्थापन गनग रू. १2 लाि 75
हिािको

दिले

वितनयोिन सजचि (प्रतततनतध सभा),

गरिएको। (रू. 34 लाि 38 सजचि (िाविय सभा)
हिाि

अिस्थामा

सतमततमाफगत्

कायगक्रमका

सञ्चालन

लातग

हुने

सजचिालयको

बिेिमा नै िाजिएको।)
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विशेष

िण्ड - तीन
सं सदसम्बन्धी विविध िानकािी
सं घीय सं सदमा विधेयकको अिस्था
दताग भएका विधेयकको अिस्था
सं घीय सं सदमा हालसम्म १३7 ििा विधेयकहरू दताग भएका छन्, िसमध्ये 72 ििा

विधेयकहरू दुिै सदनबाि पारित भई िािपततबाि प्रमाणीकिण पश्चात ऐन बनी लागू भएका छन्।

8 ििा विधेयकहरू सिकािले नै वफताग तलएको छ भने ५7 ििा विधेयकहरू हाल सं घीय सं सदमा

विचािाधीन अिस्थामा िहे का छन्। यस सम्िन्धी विधेयकको सङख्यात्मक विििण तनम्नानुसािको
तातलकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
अतधिेशन

दताग

प्रमाणीकिण

वफताग

अतधिेशन
अन्तमा
बाँकी

प्र.स.

िा.स.

कूल

प्र.स.

िा.स.

कूल

पवहलो

-

-

-

-

-

-

-

-

दोस्रो

२६

८

३४

२३

८

३१

१

२

तेस्रो

२३

८

३१

१६

७

२३

१

७

चौथो

१७

५

२२

८

१

९

१

१२

पाँचौ

६

११

१७

-

-

-

-

१७

छैं िौ

१४

६

२०

६

-

६

-

१४

१

३

४

-

-

-

१

३

3

3

6

3

-

3

4

-1

-

3

3

-

-

-

3

छै िौं अतधिेशन
पश्चात

प्र.स. निौं,

िा.स. दशौं
प्र.स. निौं,

िा.स. दशौंपतछ
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अतधिेशन

दताग
प्र.स.

िम्मा

90

प्रमाणीकिण

वफताग

िा.स.

कूल

प्र.स.

िा.स.

कूल

४7

137

५6

१६

72

8

अतधिेशन
अन्तमा
बाँकी
५7

विचािाधीन विधेयकको अिस्था
सं घीय सं सदमा विचािाधीन ५7 विधेयकहरू मध्ये हाल प्रतततनतध सभामा ४2 ििा ि
िाविय सभामा १5 ििा विधेयक िहे का छन्। यी मध्ये सभामा ि सतमततमा िहे का विधेयकहरूको
विििण तलको तातलकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
विििण

प्र.स.

िा.स.

िम्मा

सभामा पेश हुन बाँकी (दताग तथा वितिण मात्र भएका)

11

5

16

सभामा विचािाधीन

2४

2

26

7

8

15

42

1५

57

सतमततमा विचािाधीन
कुल िम्मा

153
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