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सम्िाििीय सभािुख िहोदय
िाििीय सदस्यज्यूहरु
प्रतितिति सभाको तियतिि कायििा सहयोग पुयािउि प्रतितिति सभाले षवियगि सतिति गठि गिि सक्िेछ भ भने प्रतितिति
सभा तियिावलीको व्यवस्था अिुसार यो सतिति गठि भएको तथयो। हाल यो सतितििा पदे ि सदस्य बाहेक २४
जिा िाििीय सदस्यहरु रहिु भएको छ भ।
सं घीय सं सद‚ प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ बिोचजि सतितिको कायिक्षेत्र तभत्र उजाि, जलश्रोि िथा तसं िाई, कृषि
िथा पशुपंक्षी तबकास, भ ुति व्यवस्था, सहकारी िथा गररवी तिवारण र वि िथा वािावरण िन्त्त्रालय र िी िन्त्त्रालय
िािहिका तिकायहरु रहिे व्यवस्था रहे को छ भ।
सतितिले आफ्िो कायिसम्पादि गिने  ्रमििा जम्िा ११३ वटा बैठक बसी सम्वद्ध िन्त्त्रालय र िािहिका
तिकायहरुका प्रतितितिहरुका अतिररक्त सम्वचन्त्िि षविय षवज्ञहरुलार्ि सतितिको बैठकिा अिन्त्त्रण गरी छ भलफल र
अन्त्िरष्रमया गरे को तथयो।सतितिको कायिक्षेत्र तभत्रका कायिहरुको अध्ययि अिुगिि गिने  ्रमििा सतितिले बााँके,
वर्दिया, शुक्लाफााँटा, चििवि

राषिय तिकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्त्य जन्त्िु आरक्षको स्थलगि अिुगिि गरे को तथयो ।

साथै राषिय प्रकृति सं रक्षण कोि अन्त्िगिि अनपुणि क्षेत्र सं रक्षण क्षेत्रको स्थलगि अवलोकि गरे को तथयो । त्यसै
गरर िेपाल कृषि अिुसन्त्िाि पररिद्द्वारा सं िालि गररएका बााँके, सुखने ि, दै लेख र कषपलवस्िु चजल्लाका अिुसन्त्िाि
केन्त्रहरुको स्थलगि अध्ययि गरी सुझाव िथा तिदने  शिहरु र्दएको तथयो।
सतितिले षवतभन तिकायहरुसं ग गरे को छ भलफलको ्रमििा सम्वचन्त्िि तिकायहरुले सं िालि गरे का योजिाहरु, आगािी
बििहरुिा स्ालि गिने  योजिाहरु, सं गठि सं रििा, कायिसम्पादिका ्रमििा भोग्िु परे का सिस्यहरु र आगािी र्दििा
गिुप
ि िने  सुिारका सम्वन्त्ििा छ भलफल गरी आवश्यक सुझाव िथा तिदने  शि र्दएको तथयो।
सतितिले षवति तििािण कायिलार्ि उच्ि प्राथतिकिािा राचख यस अवतििा सतितिले ५ वटा षविेयकहरु सम्वन्त्िी
प्रतिवेदि सम्िातिि सदि सिक्ष प्रस्िुि गरे को तथयो ।
अन्त्ििा सतितिको कायिसम्पादििा पुयािएको सहयोगको लागी सम्िाििीय सभािुख, िाििीय िन्त्त्री, िाििीय
उपसभािुख, िाििीय सदस्यहरु,

राि सेवक किििारीहरु, षवज्ञहरु लगायि आि सं िारकिीहरु सवैलार्ि हार्दि क

िन्त्यवाद ज्ञापि गिि िाहन्त्छ भु ।
प्रतितिति सभा तियिावली २०७५ को तियि १७५ को उपतियि ७ ले प्रतितिति सभािा बजेट प्रस्िुि हुि ु अगाबै
सतितिको बाषििक प्रतिवेदि पेश गिने  व्यवस्था भए बिोचजि सतितिले ियार गरे को बाषििक प्रतिवेदि, २०७६÷०७७
सम्िािीय सभािुखज्यू िाफिि सम्िातिि सदि सिक्ष प्रस्िुि गदि छ भु।
िन्त्यवाद ।
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पररिय
१.१

पृष्ठभूिी

सं षविाििः िेपालिा सं वैिातिक रािपति र कायिकारी प्रिाििन्त्त्री रहिे सं सदीय प्रणाली अपिार्एको छ भ।रािपतिको
ि ुिाव प्रदे शसभा सदस्य र सं घीय सं सदका सदस्यहरुले गछ भिि ् भिे प्रिाििन्त्त्री सं सदबाट ि ुतििे सं वैिातिक व्यवस्था
रहेको छ भ।सं सदीय व्यवस्थािा बढी शचक्त सन्त्िुलि र तियन्त्त्रणका कारण शासििा तिरं कुशिाको सम्भाविा न्त्यूि
रहन्त्छ भ।यस्िो ब्यवस्थािा सं षविाि प्रद्धत्त व्यचक्तगि स्विन्त्त्रिाको सं रक्षण, सम्िािपूवक
ि
बााँच्ि पाउिे लगायिका
िौतलक हक अतिकार सुरचक्षि गररएको हुन्त्छ भ।जिउत्तरदायी िथा लोककल्याणकारी राज्य स्थापिाका आिारका
रुपिा कािूिी शासि र स्विन्त्त्र न्त्यायप्रणालीलाई तलि सषकन्त्छ भ।व्यवस्थाषपका, कायिपातलका र न्त्यायपातलकािा राज्य
शचक्त पृथकीकरण गररएको हुन्त्छ भ।षयिका अलावा स्विन्त्त्र है तसयिका सं बैिातिक अङ्गको पति व्यवस्था गररएको
हुन्त्छ भ।राज्यका सवै अङ्गले व्यवचस्थि र प्रभावकारी काि गदाि िै लोकिन्त्त्र दीगो, स्थायी र जििुखी हुि सक्छ भ।
सं घीय सं सद जिप्रतितितििूलक सवोच्ि सं स्था हो।सं घीय सरकार तििािण गिने , सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदे ही
बिाउिे, षवतिपूवक
ि शासि सं िालिका लातग कािूि तििािण गिने , सरकारको काि कारवाहीको अिुगिि िूल्याङ्कि गिने ,
दे शको बजेट पाररि गिने  लगायिका कािहरु सं सदबाट िै हुिे गदिछ भ।िागररकले आफ्िो िाहिालाई आफ्िो
ििातिकार िाफिि तिवािचिि जिप्रतितितिबाट अतभव्यक्त गिने , आफ्िा अतिकार र कििव्य उपभोग गिने  िथा
कायिपातलकाको तिगरािी गिने  सवोच्ि सं रििाको रूप सं सद हो ।सं घीय सं सदले िीति तििािणका अलावा कािूिको
प्रभावकारी कायािन्त्वयि भयो वा भएि भिेर तियिि र जााँिबुझ सिेि गदिछ भ।सरकारको कायिलाई जिभाविा अिुकुल
बिाउििा

सं सदको

भूतिका

िहत्वपूणि हुन्त्छ भ।सं सदको

काि

कारवाही

प्रभावकारी

भएिा

जिप्रतितितिहरुको

प्रतितितित्वको साथिकिा पति पुषि हुन्त्छ भ।
सं सदीय शासि प्रणालीिा सरकार प्रत्यक्ष रूपिा सं सदप्रति उत्तरदायी हुन्त्छ भ। सरकारका कायि्रमिका सम्बन्त्ििा
सं सदिा तियतिि रूपिा छ भलफल गिने  गररन्त्छ भ।सरकारी ष्रमयाकलापको िूल्याङ्कि गिने , आवश्यक तिदने  शि र्दिे,
सिुचिि षटप्पणी र सुझाववारा सरकारबाट सं िातलि काि कारवाहीहरु जिपक्षीय बिाउि सं सदीय सतितिहरु
ष्रमयाशील रहन्त्छ भि्।
१.२

सतितिको िहत्व

ु िा सं वैिातिक एवि् कािूिी व्यवस्था बिोचजि जििाहिा अिुसारको शासि सं िालि गरी जििािा सुशासिको
िुलक
अिुभतू ि गराउिका लातग सं सदीय सतितिकोहरुको भूतिका अहि रहेको हुन्त्छ भ।सरकारलाई सं सद प्रति उत्तरदायी र
जवाफदे ही बिाउि, सरकारबाट भए गरे का काि कारवाहीको अिुगिि र िूल्याङ्कि गरी कािूि बिोचजि सरकारलाई
आवश्यक तिदने  शि वा राय सल्लाह र्दिका लातग सतितिको व्यवस्था गररएको हुन्त्छ भ।
प्रतितिति सभाको तियतिि कायििा सहयोग पुयािउि िथा िेपाल सरकारलाई प्रतितिति सभाप्रति उत्तरदायी, जवाफदे ही
बिाउि, सरकारबाट भए गरे का काि कारबाहीको अिुगिि र िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि वा राय सल्लाह र्दि
ु हरुिा
प्रतितिति सभािा षवतभन षवियगि सतितिहरुको व्यवस्था गररएको छ भ। सं सदीय पद्दिी अवलम्वि गरे का िुलक

1

सतितिले षविाषयकी कायिका अलावा सरकारको काि कारवाहीको तिगरािीका साथै अिुगिि–िूल्याङ्कि गिने  प्रिलि
बढ्दै गएको पार्न्त्छ भ।िसथि सं सदको कािलाई सहयोग पुयािउि र सरकारबाट सम्पन हुिे कायिहरूलाई प्रभावकारी
बिाउि, सं सदको कायिबोझ कि गिि, सं सदीय काि कारवाहीहरुिा षविेशज्ञ सेवा प्राप्त गिि सिेि सं सदीय सतितिहरू
गठि गिने  गररन्त्छ भ।
सरकारबाट भए गरे का काि कारवाहीहरू ठीक ढङ्गले भएका छ भि् वा छ भै िि् भति जााँच्िे सं यन्त्त्र सं सदीय सतिति
हो।सतितिले सरकारी काि प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी गिि सषकन्त्छ भ भने सम्बन्त्ििा सरकारलाई आवश्यक तिदने  शि
एवि् सुझाव र्दिे र आफ्िो राय सषहिको प्रतिवेदि बैठकिा पेश गिने  गदिछ भ।सरकारलाई प्रतितिति सभा प्रति
उत्तरदायी बिाउि र जिअपेक्षा अिुरुप काि कारवाही होस् भनका लातग िै प्रतितिति सभािा सतितिको व्यवस्था
गररएको हो।
साथै, प्रत्यायोचजि षविायि अन्त्िगिि तििािण हुिे कािूिको पररिी तियन्त्त्रण गिने , प्रतिवेदि िथा तिणिय िाफिि
ु िा सुशासि कायि गिने  सम्बन्त्ििा प्रतितिति
सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह िथा तिदने  शि र्दिे र िुलक
सभाका सतितिहरुले िहत्वपूणि भूतिका तिवािह गदिछ भि्।यस्िै प्रकृतिका व्यवस्थाषपकीय कायि सम्पादि गिने  हुिाले
सं सदीय सतितिलाई Mini Parliament पति भने गररन्त्छ भ।
१.३

सतितिको कायिक्षत्र
े

िेपालको सं षविािको िारा ९७ ले र्दएको अतिकार प्रयोग गरी प्रतितिति सभाले प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५
को तियि १७० बिोचजि षवियगि सतितिहरुको गठि गरे को छ भ।िेपाल सरकारलाई प्रतितिति सभाप्रति उत्तरदायी
र जवाफदे ही बिाउि, सरकारबाट भए गरे का काि कारवाहीको अिुगिि र िूल्यांङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि वा
राय सल्लाह र्दिका लातग दश वटा षवियगि सतितिहरुको व्यवस्था गररएको छ भ।जस िध्ये कृषि, सहकारी िथा
प्राकृतिक श्रोि सतिति एक हो। यस सतितिको कायि क्षेत्रतभत्र उजाि जलश्रोि िथा तसं िाई, कृषि िथा पशुपंक्षी
षवकास, भूतिव्यवस्था, सहकारी िथा गररवी तिवारण र वि िथा वािावरण िन्त्त्रालय गरी िार वटा िन्त्त्रालय र सो
िािहिका तिकायहरु रहे का छ भि्।
१.४

सतितिको काि, कििब्य र अतिकार

प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि १७५ ले आफ्िो कायिक्षेत्रको पररतितभत्र रही प्रत्येक षवियगि
सतितिको काि, कििव्य र अतिकार दे हाय बिोचजि हुिेछ भ भिी उपतियि (१) िा सतितिको काि, कििव्य र
अतिकार िोषकएको छ भ–
(क)

आ–आफ्िो कायिक्षेत्र तभत्र पिने  िन्त्त्रालय, आयोग र तिकायसाँग सम्बचन्त्िि षविे यक उपर दफावार
छ भलफल गरी सो सम्बन्त्िी प्रतिवेदि पेश गिने ,

(ख)

िन्त्त्रालय, षवभाग र अन्त्िगििका तिकायको िीति िथा कायि्रमि, स्रोि पररिालि, व्यवस्थापि र अरू
यस्िै ष्रमयाकलापको िूल्याङ्कि गरी सम्बचन्त्िि तिकायलाई आवश्यक तिदने  शि र्दिे र सिुचिि
षटप्पणी, तसफाररस र तिदने  शि सषहिको वाषििक प्रतिवेदि बैठकिा पेश गिने ,
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(ग)

िन्त्त्रालय, षवभाग र अन्त्िगििका तिकायको राजस्व र व्यय सम्बन्त्िी अिुिािको जााँि गरी वाषििक
अिुिाि ियार गिने  िररका, वाषििक अिुिाििा तिषहि िीतिको सट्टा अपिाउि सषकिे वैकचल्पक िीति
र वाषििक अिुिाििा रहेको रकििा के कति षकफायि गिि सषकन्त्छ भ भने सम्बन्त्ििा सम्बचन्त्िि
तिकायलाई आवश्यक तिदने  शि र्दिे र आफ्िो राय सषहिको वाषििक प्रतिवेदि बैठकिा पेश गिने  ,

(घ)

िचन्त्त्रले सरकारको िफिबाट बैठकिा सिय–सियिा र्दएका आश्वासिलाई पूरा गिि िेपाल
सरकारवारा के–कस्िा कदि उठार्एका छ भि् सो सम्बन्त्ििा अध्ययि गरी सम्बचन्त्िि तिकायलाई
आवश्यक तिदने  शि र्दिे र बैठकिा प्रतिवेदि पेश गिने ,

(ङ)

षवियसाँग सम्बचन्त्िि सरकारी तिकायको साविजतिक सम्पचत्तको षहिातििा भए, िभएको अध्ययि,
अिुगिि र िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि र्दिे र बैठकिा प्रतिवेदि पेश गिने  ,

(ि)

सभावारा प्रत्यायोचजि अतिकार अन्त्िगिि बिार्एको तियि, सं षविाि, सम्बचन्त्िि ऐि, प्रितलि कािूि
बिोचजि विेको छ भ वा छ भै ि र सरकारवारा प्रितलि ऐि, तियि अिुरुप काि भए गरे को छ भ वा छ भै ि
भने षवियिा िुल्यांकि गरी सम्बचन्त्िि तिकायलाई आवश्यक तिदने  शि र्दिे,

(छ भ)

सरकारवारा सिय–सियिा गठि हुिे छ भाितबि आयोग÷सतिति र जााँिबुझ आयोग÷सतितिवारा प्रस्िुि
प्रतिवेदि कायािन्त्वयिको अिुगिि गरी सम्बचन्त्िि तिकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र तिदने  शि
र्दिे,

(ज)

िन्त्त्रालय, षवभाग र अन्त्य तिकायबाट सम्पादि भएका कािको अिुगिि िथा िूल्याङ्कि गरी सो
सम्बन्त्ििा आवश्यक तिदने  शि र्दिे,

(झ)

बैठकले सुम्पेको अन्त्य काि गिने , र

(ञ)

सतितिको तसफाररसिा सभािुखबाट अिुिोर्दि बजेट र कायि्रमिको अिीििा रही आफ्िो कायि्रमि
स्ालि गिने  ।

१.५

कृषि, सहकारी िथा प्राकृतिक स्रोि सतितिको गठि

प्रत्येक सतितििा सभािुखले प्रतितिति सभाको सहिति तलई पदे ि सदस्य बाहेक बढीिा २७ जिा सदस्यहरु
ििोियि गिने , प्रिाििन्त्त्री सबै सतितिको र सतितिको कायिक्षेत्रसाँग सम्बचन्त्िि िन्त्त्री सो सतितिको पदे ि सदस्य रहिे
व्यवस्था छ भ। सतितिका सदस्यहरुको ििोियि गदाि सदििा प्रतितितित्व गिने  राजिीतिक दलको सदस्य सं ख्या,
िषहला, दतलि, आर्दवासी जिजाति, खस–आयि, ििेशी, थारु, िुचस्लि, षपछ भतडएको क्षेत्र, अल्पसं ख्यक सिुदाय सिेिको
सिािुपातिक प्रतितितित्वलाई ध्याि र्दिु पिने  व्यवस्था रहे को छ भ।हाल सतितििा कायि रहिु भएका िाििीय
सदस्यहरुको िािावली अिुसूचि–१ िा राचखएको छ भ।
१.६

अध्ययि षवति

सतितिले आफ्िो कायिक्षेत्रतभत्रका षवियहरुिा प्राथतिक एवि् िाध्यातिक िथ्याङ्कको उपयोग गरी सं सदको तियतिि
कायििा आवश्यक सहयोग पुयािउाँदै आएको छ भ।सतितिले आफ्िो कायिसम्पादि गिि षवतभन पत्र पतत्रकाहरुिा
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प्रकाचशि सिािार, सतितििा प्राप्त सुझाव उजुरी िथा गुिासोहरु, षवज्ञहरुको राय सुझाव, अन्त्िरािषिय अभ्यास,
सरकारबाट प्राप्त प्रतिवेदि एवि् जािकारीहरु िथा कतिपय अवस्थािा स्थलगि अध्ययि, अवलोकि िाफिि
सरकारलाई आवश्यक तिदने  शि वा राय सल्लाह प्रदाि गिने  गरे को छ भ।

१.७

सतितिको बैठक स्ालि प्र्रमीया

सतितिको बैठक सम्बचन्त्िि सतितिको सभापतिले आवश्यकिा अिुसार बोलाउि सक्िे, बैठकिा सभापतिले वा तिजको
अिुपचस्थतििा सतितिका सदस्यहरुले आफूिध्येबाट छ भािेको व्यचक्तले सभापतित्व गिने  र सदस्यहरुले आफूिध्येबाट
छ भािेको व्यचक्तले सभापतित्व गरे कोिा सोको जािकारी सभािुखलाई र्दिु पिने  व्यवस्था छ भ।साथै सतितिको गणपुरक
ु िने  व्यवस्था रहेको छ भ।
सं ख्या सतितिको सम्पूणि सदस्य सं ख्याको एकाउन प्रतिशि हुिप
सतितिको बैठकिा उपचस्थि सतितिका सदस्यहरुको वहुििको तिणिय सतितिको तिणिय िातििे, िि बराबर भएिा
सभापतिले तिणाियक िि र्दि सक्िे र सतितिको तिणिय प्रिाणीकरण सभापति र सतिति सचिवले गिने  व्यवस्था रहे को
छ भ।
सभापतिले उपयुक्त सम्झेिा सतितिको आन्त्िररक काि कारवाही सम्पन गिि वा सतितिको कायिक्षेत्र तभत्रको षवियिा
अध्ययि गरी प्रतिवेदि र्दि सतितिका सदस्यहरु िध्येबाट उपसतिति गठि गिि सषकिे व्यवस्था छ भ।उपसतिति
गठि गदाि उपसतितिले गिुप
ि िने  काि र सो काि सम्पन हुि ु पिने  अवति सिेि षकटाि गररिु पदिछ भ। कुिै षवियको
अध्ययि गरी प्रतिवेदि र्दि उपसतितिका सदस्यहरुले कुिै स्थािको भ्रिण गिुि परे िा सभापति िाफिि सभािुखको
पूव ि स्वीकृति तलई भ्रिण गिुि पिने  व्यवस्था रहे को छ भ।
सतितििा कुिै षवियिातथ छ भलफल हुाँदा षवियको प्रकृति हेरी सम्बचन्त्िि िन्त्त्रीले आवश्यक ठािेिा सो षवियका
सम्बन्त्ििा स्पि जािकारी र्दि िेपाल सरकारको सम्बचन्त्िि अतिकारी वा षवशेिज्ञलाई सभापतिको अिुिति तलई
सतितििा तलएर जाि सषकिे र सतितिले आवश्यक ठािेिा सम्बचन्त्िि पक्ष वा षहि सिुहका प्रतितिति र षवशेिज्ञलाई
सिेि आिन्त्त्रण गरी सुझाव तलि सक्िे व्यवस्था रहेको छ भ।सोही व्यवस्थाका आिारिा सं सद र यसका सतितििा
िुख्य रुपिा िन्त्त्री िै उत्तरदायी रहिे र आफ्िो सहयोगका लातग अन्त्य सम्बचन्त्िि अतिकारी वा षवज्ञको सहयोग
तलि सषकिे प्राविाि रहेको छ भ।सतितिले आफ्िो कािको तसलतसलािा आवश्यक कुिै कागजपत्र चझकाउि वा कुिै
व्यचक्त वा पदातिकारीलाई उपचस्थि गराउि र उपचस्थि गराईएको व्यचक्त वा पदातिकारीलाई बयाि तलि र बकपत्र
गराउि सक्िे व्यवस्था छ भ।
सतितिको प्रतिवेदि सभापतिले वा तिजको अिुपचस्थतििा सभािुखले िोकेको सो सतितिको अन्त्य कुिै सदस्यले
प्रतितिति सभािा पेश गिुि पदिछ भ।प्रतिवेदि पेश गदाि प्रतिवेदिको सम्बन्त्ििा सं चक्षप्त वक्तव्य र्दि सक्िे र त्यसरी
सभािा पेश भएका प्रतिवेदिको कायािन्त्वयि सम्बचन्त्िि िन्त्त्रीले गिुि पिने  ब्यवस्था छ भ । सतितिले आफ्िो वाषििक
प्रतिवेदि कायािन्त्वयि भए िभएको अिुगिि एवं िूल्याङ्कि गरी सोको प्रतिवेदि सभािा पेश गिि सक्िे व्यवस्था
रहेको छ भ।
१.८

सतितिको सचिवालय
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सं घीय सं सद, प्रतितिति सभा अन्त्िगिि गठि हुिे प्रत्येक सतितिको छ भु ट्टा छ भु ट्टै सचिवालय रहिे व्यवस्था रहे को छ भ।
प्रतितिति सभाका सचिव प्रत्येक सतितिको पदे ि सचिव हुिे व्यवस्था छ भ। िहासचिवले आफू िािहिको वररष्ठ
अतिकृिलाई सतिति सचिव भई काि गिि िोक्ि सक्िे सिेि व्यवस्था छ भ।सतिति सचिवले सतितिको कायि
सम्पादििा सहयोग पुयािउि सम्बचन्त्िि िन्त्त्रालय, षवभाग वा तिकायसाँग आवश्यक जािकारी िाग गिि सक्िे व्यवस्था
रहेको छ भ।सचिवालयिा कायिरि किििारीको िािावली अिुसूिी–२ िा राचखएको छ भ।
पररच्छ भे द–२
सतितिबाट भए गरे का कायिहरु
िेपालको सं षविािको भाग ८ िा सं घीय व्यवस्थाषपका सम्बन्त्िी व्यवस्था रहे को छ भ।सं षविािको िारा ९७ िा
प्रतितिति सभाले सं घीय कािूि बिोचजि सतितिहरु गठि गिि सक्िे व्यवस्था रहेको छ भ।सं घीय सं सद, प्रतितिति सभा
तियिावली, २०७५ बिोचजि सतितिका कायिक्षेत्र तभत्रका िन्त्त्रालय, षवभाग र अन्त्िगििका तिकायहरुको िीति िथा
कायि्रमि, स्रोि पररिालि, व्यवस्थापि र अरु यस्िै ष्रमयाकलापहरुको िूल्याकि गरी आवश्यक तिदने  शि र्दिे र
सिुचिि षटप्पणी, तसफाररस र तिदने  शि सषहिको वाषििक प्रतिवेदि प्रतितितिसभािा पेश गिि सक्िे व्यवस्था रहे को छ भ।
यस प्रतिवेदिले सरकारलाई वाषििक िीति िथा कायि्रमि िजुि
ि ा गिि सहयोग पुर ्याउिुका अतिररक्त सरकारका काि
कारवाही प्रभावकारी बिाई जिपक्षीय बिाउि िद्दि पुयािउिे छ भ।सरकाबाट सम्पार्दि कािलाई जििाप्रति जवाफदे ही
विाउिे, प्रितलि ऐि, तियि अिुरुप भए भएिि् भिी सं सदीय तिगरािी गिने , कािकारवाही कािूि सङगि र
औचित्यपूणि िबरबाट गराउिे लगायिका कायििा सतितििा छ भलफल गरी सरकारलाई आवश्यक तिदने  शि गररएको
छ भ।साथै सतिति िािहिका सरकारी सं गठिहरुको सं रििागि सुिार एवं सािि स्रोि र जिशचक्तको उचिि
व्यवस्थापि सम्बन्त्ििा सिेि व्यापक छ भलफल गरी आवश्यक सुिारका लातग तिदने  शि र्दएको छ भ।
२.१

उजाि जलश्रोि िथा तसंिाई िन्त्त्रालय

िेपाल सरकार (कायिषवभाजि) तियिावली, २०७४ बिोचजि यस िन्त्त्रालयको कायि क्षेत्र दे हाय बिोचजि रहे को छ भः–
1.

जलस्रोि र ऊजािको र्दगो षवकास, सं रक्षण, उपयोग र पािीको बााँडफााँड सम्बन्त्िी िीति, कािूि,
िापदण्ड र तियिि;

2.

जलस्रोि र ऊजाि पूवाििार सं रििा तििािण सम्बन्त्िी एकीकृि िीति, कािूि, िापदण्ड र तियिि;

3.

तसाँिाई सम्बन्त्िी एकीकृि िीति, कािूि र िापदण्ड;

4.

िदी बेतसि योजिा र जलउपयोगसम्बन्त्िी गूरुयोजिा र तियिि;

5.

जलस्रोि, ऊजाि, तसाँिाई र भूतिगि जलस्रोि सम्बन्त्िी अध्ययि, अिुसन्त्िाि र प्रषवति षवकास;

6.

प्रिुख िदीहरुको बहाव क्षेत्र तििािरण र सो क्षेत्रको जिीिको सं रक्षण, व्यवस्थापि र उपयोग
सम्बन्त्िी िीति, कािूि, िापदण्ड र तियिि;

7.

जलस्रोि सम्बन्त्िी बस्िु वा सेवा उपयोगको िापदण्ड र तियिि;

8.

जलस्रोि, ऊजाि र तसाँिाई क्षेत्रसाँग सम्बचन्त्िि तिकायहरुसाँगको सिन्त्वय;

9.

सं घीय र अन्त्िर प्रदे शस्िरिा सं िालि हुिे जलस्रोि बहुउद्देश्यीय आयोजिाको पषहिाि, अध्ययि,
तििािण र तियिि;
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10.

सं घीय र प्रादे चशक तसाँिाईर अन्त्िर प्रदे श जलउत्पन प्रकोप तियन्त्त्रण आयोजिाको पषहिाि,
अध्ययि, तििािण र तियिि;

11.

जलस्रोि, ऊजाि र तसाँिाई सम्बन्त्िी ठू ला पूवाििार आयोजिाबाट षवस्थाषपिहरुको पुिवािस र
पुिस्थािपिा;

12.

सं घीय र अन्त्िर प्रदे श तसाँिाई प्रणालीको बााँि, जलाशय, अन्त्य सं रििा, िूलिहरको सं िालि, ििििसम्भार, व्यवस्थपि सम्बन्त्िी िीति, िापदण्ड र कायािन्त्वय;

13.

प्रदे श सीिा िदीको बाढी र िदी तियन्त्त्रण कायि्रमि सं िालििा सिन्त्वय र सहयोग;

14.

जलस्रोि, ऊजाि र तसाँिाई सम्बन्त्िी िथ्याङ्क व्यवस्थापि, अध्ययि अिुसन्त्िाि;

15.

राषिय र अन्त्िराषिय षवद्युि प्रशारण लार्ि िथा षवस्िार;

16.

राषिय र अन्त्िराषिय षवद्युि प्रशारणसम्बन्त्िी िीति, कािूि, िापदण्ड, सचन्त्ि-सम्झौिा, कायािन्त्वयि र
तियिि;

17.
18.

राषिय िहत्वका बहुउद्देश्यीय जल आयोजिा र अन्त्िरजलािार स्थािान्त्िारण;
षवद्युि सेवाको िापदण्ड, गुणस्िर र िहशुल सम्बन्त्िी िीति र तियिि;

19.

षवद्युि सेवाको राषिय र क्षेत्रीय भार प्रणाली व्यवस्थापि र सं िालि;

20.

िवीकरणीय र बैकचल्पक ऊजािको उपयोग, गुणस्िर र िापदण्ड;

21.

षवद्युि षवकासिा लगािी;

22.

जलिथा िौसि षवज्ञाि सेवा सम्बन्त्िी, कािूि, िापदण्ड, िथ्याङ्क, योजिा, कायािन्त्वयि र तियिि;

23.

ु ाि;
िौसि िथा बाढी पूवाििि

24.

षवपद पूवस
ि ूििा प्रणालीको षवकास िथा सम्प्रेिण;

25.

जलबायुसम्बन्त्िी अध्ययि िथा अिुसन्त्िाि, सूििाआदाि प्रदाि;

26.

जल िथा िौसि राडार, रे तडयोसोन्त्डे, िट्याङ िेटवकि , सौर ्षवषकरण केन्त्रहरुको व्यवस्थापि र
सूििा प्रवाह;

27.

षहििदी िथा षहििाल;

28.

िन्त्त्रालय सम्बन्त्िी राषिय अन्त्िराषिय सचन्त्ि, सम्झौिा, अतभसचन्त्ि, सम्पकि र सिन्त्वय;

29.

िन्त्त्रालय सम्बन्त्िी साविजतिक सं स्थाि, प्रातिकरण, सतिति, प्रतिष्ठाि, कम्पिी आर्दको स्लि र
तियिि;

30.

िेपाल र्चन्त्जतियरीङ सेवाअन्त्िगिि दे हायका सिूह, उपसिूहको स्ालि:(क)

र्लेचक्िकल र्चन्त्जतियररङ सिूह;

(ख)

िेकातिकल र्चन्त्जतियररङ सिूह;

(ग)

िेटेरेलोचज सिूह;

(घ)

एगृ र्ररगेशि सिूह;

(ङ)

तसतभल र्चन्त्जतियररङ सिूहको र्ररगेशि, हार्ड्रोपावर र हार्ड्रोलजी उपसिूह।

उल्लेचखि कायिक्षेत्र तभत्र रही सम्पार्दि काि कारवाहीका सम्बन्त्ििा सतितिले सं घीय सं सद, प्रतितिति सभा
तियिावली, २०७५ बिोचजि सरकारलार्ि सं सदप्रति उत्तरदायी र जवाफदे ही बिाउि सम्पादि गरे का िुख्य–िुख्य
कायिहरु दे हाय बिोचजि रहे का छ भि्:–
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राषिय गौरबको बुषढगण्डकी जलाशययुक्त जलषवद्युि आयोजिाको लातग अतिकांश स्थाििा आवश्यक जग्गा
प्रातप्त भै सक्दा सिेि आरुघाट लागयि केही स्थािको िुआब्जा तििािरण हुि िसकेको प्रति सतितिको गचम्भर
ध्यािाकििण भई िीि िषहिातभत्र िुआब्जा र्दि वााँकी जग्गाहरुको िुआब्जा षविरण सम्वन्त्िी कायि सम्पन गिि
ऊजाि, जलस्रोि िथा तसं िाई िन्त्त्रालयलाई तिदने  शि र्दएको ।



बुढी गण्डकी जलषवद्युि आयोजिाबाट तबस्िृि पररयोजिा प्रतिवेदि (DPR) अिुसार १२०० िेघावाट क्षििािा िै
आयोजिाको तििािण प्रकृया ित्काल अगातड बढाउि ऊजाि, जलस्रोि िथा तसं िाई िन्त्त्रालयलाई तिदने  शि र्दएको
।



भ ुटाि, बं गलादे श, भारि र िेपालका ऊजाि हेिने  सं सदीय सतितिका िाििीय सदस्यहरुबीि Regional
Parliamentary Committee Seminar काठिाण्डौिा आयोजिा गििको लातग दे हायको कायि्रमि िूल सिारोह
सतिति गठि भएको:
क

सतितिका िाििीय सभापति - अध्यक्ष

ख

सतितिका िा० सदस्यहरु – सदस्य

ग

सचिव, अथि िन्त्त्रालय - सदस्य

घ

सचिव, ऊजाि, जलस्रोि िथा तसं िाई िन्त्त्रालय- सदस्य

ङ

सचिव, परराि िन्त्त्रालय - सदस्य

ि

सचिव, वि िथा वािावरण िन्त्त्रालय - सदस्य

छ भ

कायिकारी प्रिुख, लगािी वोडि िेपाल -सदस्य

ज

कायिकारी प्रिुख, िेपाल षवद्युि प्रातिकरण -सदस्य

झ

सतिति सचिव - सदस्य सचिव

कायि्रमि िूल सिारोह सतितिलाई आवश्यक सहयोग गिि दे हायका उपसतितिहरु गठि गररएको:


Program coordination subcommittee
िा० घिश्याि खतिवडा -सं योजक
िा० पोल्दे ि छ भोपाङ गुरुङ - सदस्य
िा० भवािीप्रसाद खापुङ - सदस्य



Venue coordination subcommittee
िा० भ ुपेन्त्र बहादुर थापा -सं योजक
िा० भ ुति प्रसाद तत्रपाठी - सदस्य
िा० लालकाजी गुरूङ्ग - सदस्य



Promotion coordination subcommittee
िा० शाचन्त्ििायााँ िािाङ सं योजकिा० िन्त्रकान्त्ि िौिरी सदस्यिा० दे वप्रसाद तििल्सेिा सदस्य-
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Hospitality coordination subcommittee
िा० सत्यिारायण शिाि खिाल सं योजकिा० िागेन्त्र कुिार सदस्यिा० राजबहादुर बुढाक्षेत्री सदस्य-



कायि्रमििा आवश्यक वजेट ब्यवस्थापि र अन्त्य आवश्यक सहयोगका लातग लगािी बोडि िेपाललाई
अिुरोि गररएको ।

उल्लेचखि Regional Parliamentary Committee Seminar षवश्वव्यापी िहािारीको रुपिा फैतलएको COVID-19 का
कारण हाललाई स्थतगि रहे को ।
कृषि िथा पशुपक्ष
ं ी षवकास िन्त्त्रालय

२.२

िेपाल सरकार (कायिषवभाजि) तियिावली, २०७४ बिोचजि यस िन्त्त्रालयको कायि क्षेत्र दे हाय बिोचजि रहे को छ भः–
1.

कृषि सम्बन्त्िी िीति, योजिा िथा कायि्रमिको िजुि
ि ा, कायािन्त्वयि, अिुगिि र िूल्याङ्कि

2.

खाद्यान, िगदे बाली, औद्योतगक बाली (सचजवि िथा रबर प्लान्त्टसिेि), िरकारी र फलफूल खेिीको
षवकास िथा प्रवद्धिि

3.

कृषि रसायि िथा िाटो सम्बन्त्िी अिुसन्त्िाि र प्रषवति षवस्िार

4.

कृषि र्चन्त्जतियररङ र उनि कृषि औजारको अिुसन्त्िाि, षवकास िथा षवस्िार

5.

बाली सं रक्षण, अिुसन्त्िाि िथा सवने क्षण

6.

कृषि प्रिार प्रसार िथा युवा कृिक कायि्रमि

7.

कृषि िसिरी िथा बीउ तबजिको षवकास

8.

रे शि खेिी

9.

कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण, औद्योतगकीकरण र कृषिजन्त्य वस्िुको बजार व्यवस्थापि िथा षवस्िार

10.

प्राङ्गाररक, जैषवक िथा रासायतिक िल

11.

खाद्य गुणस्िर तििािरण, अिुसन्त्िाि, तियन्त्त्रण िथा षवस्िार

12.

कृषि क्षेत्रको तबऊ, तबजि, षवरुवाको गुणस्िर तििािरण, प्रिाणीकरण िथा तियिि

13.

कृषि क्षेत्रसं ग सम्बचन्त्िि षवियिा अध्ययि, अिुसन्त्िाि िथा सवने क्षण

14.

खाद्य सुरक्षा

15.

कृषि सूििा प्रणाली

16.

कृषि वािावरण िथा षविार्द व्यवस्थापि

17.

प्राङ्गाररक खेिी िथा प्राङ्गाररक प्रिाणीकरण

18.

कृषि सम्बन्त्िी जैषवक षवषवििा र जैषवक प्रषवति (द्यष्य(िभअजलयषयिथ) को षवकास िथा षवस्िार

19.

फसल तबिा

20.

कृषि वस्िु, सेवा र प्रषवतिको सम्बद्धिा, स्िरीयकरण िथा प्रिाणीकरण

21.

कृषि सम्बन्त्िी प्रयोगशालाको सम्बद्धिा सम्बन्त्िी षविय

22.

खाद्यानबाली र अत्यावश्यक वस्िुहरूको उत्पादि िथा बजार व्यवस्थापि
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23.

ु रािसङ्घीय खाद्य िथा कृषि सङ्गठि, षवश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठि, कृषि षवकासका लातग अन्त्िरािषिय
सं यक्त
कोि िथा अन्त्िरािषिय कृषि सं स्था

24.

कृषि फािि िथा कृषि केन्त्र

25.

कृषि सम्बन्त्िी सं स्थाि, सतिति िथा कम्पिी

26.

िेपाल कृषि सेवाको स्ालि

27.

पशु षवकास सम्बन्त्िी िीति, योजिा िथा कायि्रमिको िजुि
ि ा, कायािन्त्वयि, अिुगिि र िूल्याङ्कि

28.

पशुपंक्षी पालि िथा यसको षवकास, व्यवस्थापि, िश्लसुिार, दािा र िरिको अिुसन्त्िाि िथा षवकास

29.

पशुचिषकत्सा, औिति उत्पादि िथा तियिि

30.

दुग्ि र दुग्ि पदाथिबाट बिेका वस्िुहरुको अिुसन्त्िाि, षवकास िथा बजार प्रवद्र्िि

31.

ित्स्यपालि र जलिर सम्बन्त्िी अध्ययि, अिुसन्त्िाि, षवकास िथा बजार प्रबद्धिि

32.

िाहुरीपालि िथा रे शि खेिी

33.

खाद्य, पशु िथा प्लान्त्ट क्वारे न्त्टार्ि

34.

पशुपंक्षीसाँग सम्बचन्त्िि षवियिा अध्ययि, अिुसन्त्िाि िथा सवने क्षण

35.

िासु िथा िासुजन्त्य पदाथि र पशु छ भाला िथा अन्त्य पदाथिको षवकास

36.

पशुपंक्षी तबिा

37.

पशु सेवा र प्राषवतिको सम्बद्धिा, स्िरीकरण िथा प्रिाणीकरण

38.

पशु सेवा सम्बन्त्िी प्रयोगशालाको सम्बद्धिा सम्बन्त्िी षविय

39.

षवश्व पशु स्वास्थ्य सं गठि

40. पशुपंक्षी आहार, पशुपन्त्छ भी फिि िथा पशुपंक्षी षवकास केन्त्र र
41.

िेपाल कृषि सेवाका सम्बचन्त्िि सिूहको स्ालि।

कृषि िथा पशुपक्ष
ं ी षवकास िन्त्त्रालयले उल्लेचखि कायिक्षेत्र तभत्र रही सम्पार्दि काि कारवाहीका सम्बन्त्ििा
सतितिले सं घीय सं सद, प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ बिोचजि सं सदप्रति उत्तरदायी र जवाफदे ही बिाउि
सम्पादि गरे का िुख्य–िुख्य कायिहरु दे हाय बिोचजि रहे का छ भि्:–



दचक्षणी सीिा िाकाबाट िेपाल तभत्रिे आलू , प्याज लगायिका िरकारी र फलफुलजन्त्य खाद्यानहरु िेपाली
सीिा क्षेत्रिा िै रोषकएको सन्त्दभििा सतितिको गचम्भर ध्यािाकििण भर्ि फलफुल र िरकारीजन्त्य सािग्रीहरु
िेरै र्दिसम्ि िषटक्िे र त्यस्िा सािग्रहीहरु बाटोिा लािो सियसम्ि रोकावट हुि ु व्यवहाररक दृषिले सिेि
अिुपयुक्त हुिे हुाँदा सरकारले िीति बिाएर आवश्यक स्थाििा प्रयोगशाला स्थापिा गरी प्रषवतियुक्त सं रििा
र दक्ष जिशचक्तको व्यवस्था गरी षविा रोकावट आयाि स्थाििा िै तियतिि परीक्षण गरी आयाि गिने 
व्यवस्था तिलाउि कृषि िथा पशुपंक्षी षवकास िन्त्त्रालयलाई तिदने  शि र्दएको।



गररिा िािको वीउ आयािकिािले कािूि विोचजि प्रदाि गिुप
ि िने  सूििा प्रवाह िगरे का कारणबाट िेपाली
षकसािहरुलाई पुग्ि गएको क्षिी वीउ आयािकिािवाट पुतिि गराउिे िफि आवश्यक कदि िाल्ि िेपाल
सरकारको ध्यािाकििण गरार्एको।



प्लान्त्ट क्वारे न्त्टाईिको प्राविािलाई कडाईको साथ कायािन्त्वयि गरी क्वारे ण्टार्िबाट उब्जेका षकसािका
सिस्या ित्काल सम्वोिि गिि कृषि िथा पशुपंक्षी षवकास िन्त्त्रालयलाई तिदने  शि र्दएको।
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२.३

भूतिव्यवस्था, सहकारी िथा गररवी तिवारण िन्त्त्रालय

िेपाल सरकार (कायिषवभाजि) तियिावली, २०७४ बिोचजि यस िन्त्त्रालयको कायि क्षेत्र दे हाय बिोचजि रहे को छ भः–
1.

भूतिसुिार िथा व्यवस्था सम्बन्त्िी िीति, योजिा िथा कायि्रमिको िजुि
ि ा, कायािन्त्वयि, अिुगिि र िूल्याङ्कि;

2.

िालपोि रचजिेसि;

3.

जग्गा दिाि, िूल्याङ्कि, जग्गा प्रशासि र राजस्व सङ्कलि;

4.

सरकारी जग्गा र साविजतिक जग्गाको अतभलेख व्यवस्थापि िथा सं रक्षण;

5.

भूतिसम्बन्त्िी राषिय िथा अन्त्िरािषिय सम्िेलि;

6.

अन्त्िरािषिय सीिा र सीिा स्िम्भको तििािण, पुिःस्थापिा िथा िििि सम्भार;

7.

जग्गा िापजााँि सम्बन्त्िी प्रशासि;

8.

अतिवायि बिि योजिा, ऋण षविरण िथा असुली;

9.

चजयोडेषटकल िापी, टोपोग्राषफक िक्सा ियारी र हवाई सवने क्षण लगायि िाप िक्सासम्बन्त्िी कायि;

10. गुठी सं स्थाि र साविजतिक गुठी अन्त्िगििको जग्गा व्यवस्थापि;
11. सुकुम्बासी सिस्या;
12. िुक्त किैया, कम्लहरी र हतलया व्यवस्थापि;
13. भू-उपयोगसम्बन्त्िी िीति िथा व्यवस्थापि;
14. भौगोतलक सूििा पूवाििार;
15. भू-सूििा िथा अतभलेख;
16. सरकारी िथा पिी जग्गा अतभलेख, सं रक्षण;
17. अन्त्य िन्त्त्रालयको कायि षवभाजििा िपरे का भूतिसम्वन्त्िी षविय
भूतिव्यवस्था, सहकारी िथा गररषवतिवारण िन्त्त्रालयले उल्लेचखि कायिक्षेत्र तभत्र रही सम्पार्दि काि कारवाहीका
सम्बन्त्ििा सतितिले सं घीय सं सद, प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ बिोचजि सं सदप्रति उत्तरदायी र जवाफदे ही
बिाउि सम्पादि गरे का िुख्य–िुख्य कायिहरु दे हाय बिोचजि रहेका छ भि्:–
िन्त्त्रालयबाट प्राप्त भूिी सम्वन्त्िी षविेयक (आठौ सं शोिि), २०७५ िातथ सतितििा दफावार छ भलफल गरी सदििा
प्रतिवेदि पेश गररएको ।
२.४

वि िथा वािावरण िन्त्त्रालय

िेपाल सरकार (कायिषवभाजि) तियिावली, २०७२ बिोचजि यस िन्त्त्रालयको कायि क्षेत्र दे हाय बिोचजि रहे को छ भः–
1.

राषिय वि सम्बन्त्िी िीति, कािू ि, िापदण्ड र तियिि,

2.

राषिय विको सवने  क्षण, वगीकरण, िाप िक्सा र सीिाङ्कि,

3.

तिजी वि, साविजतिक वि, सरकारी वि, िातििक वि, सािुदाषयक वि, साझेदारी वि, कबुतलयिी वि, िक्ला
वि सम्बन्त्िी िीति, कािूि र िापदण्ड,

4.

वन्त्यजन्त्िु र िराि ुरुङ्गी सम्बन्त्िी िीति, कािूि र िापदण्ड,
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5.

राषिय तिकुञ्ज, वन्त्यजन्त्िु आरक्ष िथा तसकार आरक्ष र सीिसार क्षेत्रसम्बन्त्िी िीति, कािूि, िापदण्ड,
योजिा िथा कायािन्त्वयि,

6.

हात्तीसार,

7.

प्राणी उद्याि (चितडयाखािा) सम्बन्त्िी िीति, कािूि र िापदण्ड,

8.

िध्विी क्षेत्र िथा सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापि सम्बन्त्िी िीति र िापदण्ड,

9.

जैषवक षवषवििा, प्राषकिक वािावरण सं रक्षण, सदुपयोग र स्रोिको व्यवस्थापि,

10.

वन्त्यजन्त्िु, जैषवक षवषवििा र वि पैदावार ओसारपसार एवं अपराि तियन्त्त्रण सम्वन्त्िी िीति, कािूि,
िापदण्ड, कायािन्त्वयि र तियिि,

11.

वि क्षेत्र अति्रमिण र वि क्षेत्रको भू-उपयोगको पररवििि,

12.

विस्पति उद्याि र विस्पति पषहिाि िथा अतभलेखीकरण सम्बन्त्िी िीति, कािूि र िापदण्ड,

13.

हवने ररयि व्यवस्थापि,

14.

विस्पतिहरुको रासयतिक गुणहरुको परीक्षण, प्रयोगशाला, प्रत्यायि, प्रिाणीकरण र गुणस्िर,

15.

आिुवांचशक स्रोि, दुलभ
ि िथा लोपोन्त्िुख प्रजाति र आयातिि प्रजाति,

16.

वािावरण, जलवायु पररवििि, जलवायु पररवििि अिुकूलि, न्त्यूिीकरणसम्बन्त्िी िीति, कािूि र िापदण्ड,

17.

काबिि सेवा र काबिि सच्ति,

18.

अन्त्िर प्रादे चशक जङ्गल, षहिाल, वि, सं रक्षण क्षेत्र, जैषवक षवषवििा िथा भू-जलािार क्षेत्रको सं रक्षण,
सम्बद्धिि र व्यवस्थापि सम्बन्त्िी िीति, कािूि, िापदण्ड र तियिि,

19.

अन्त्िरदे शीय वि िथा वन्त्यजन्त्िु सम्बन्त्िी षविय,

20.

वि, विस्पति, वािावरण िथा जलवायु पररवििि सम्बन्त्िी अध्ययि अिुसन्त्िाि,

21.

प्राकृतिक िदी िाला, िाल िलै या, पोखरी, सीिसार एवं जलािार क्षेत्रको वािावरणीर् सं रक्षण एवं
स्वच्छ भिा कायि सम्बन्त्िी िीति, कािूि, िापदण्ड र तियिि,

22.

वायु र वायुिण्डलको गुणस्िर, िापदण्ड, अिुगिि र लेखाजोखा,

23.

हररि अथििन्त्त्र सम्बन्त्िी िीति र िापदण्ड,

24.

षवषकरण, जल, ठोस, िापीय, िाभकीय, षवद्युिीय, ि ुम्बकीय, रसायि, ध्वतिलगायिका प्रदूिण तियन्त्त्रण,

25.

हररिगृह ग्यासको िापदण्ड र तियिि,

26.

राषियस्िरिा वािावरणीय सूििा प्रणाली,

27.

वािावरणीय प्रभाव अध्ययिसम्बन्त्िी िीति, कािूि, िापदण्ड र तियिि,

28.

रािपति ि ुरे िरार्ि ििे श सं रक्षण षवकास सतिति, राषिय प्रकृति सं रक्षण कोि,

29.

सशस्त्र वि रक्षक,

30.

िन्त्त्रालयसम्बन्त्िी राषिय अन्त्िरािषिय सं घसं स्थासाँग सचन्त्ि, सम्झौिा, अतभसचन्त्ि, सम्पकि र सिन्त्वय

31.

िन्त्त्रालयसम्बन्त्िी साविचजिक सं स्थाि, प्रातिकरण, सतिति, प्रतिष्ठाि, कम्पिी आर्दको स्ालि र तियिि,

32.

िेपाल वि सेवाको स्ालि।

वि िथा वािावरण िन्त्त्रालयले उल्लेचखि कायिक्षेत्र तभत्र रही सम्पार्दि काि कारवाहीका सम्बन्त्ििा सतितिले सं घीय
सं सद, प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ बिोचजि सं सदप्रति उत्तरदायी र जवाफदे ही बिाउि सम्पादि गरे का िुख्य–
िुख्य कायिहरु दे हाय बिोचजि रहेका छ भि्:–
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उक्त िन्त्त्रालय अन्त्िगििका दे हायका सूििा एवि् िथ्यांङ्कहरु छ भ िषहिातभत्र सम्वचन्त्िि प्रदे श सिेि खुल्िे गरी
स्थािीय िहगि रुपिा ियार गरी सतिति सिक्ष पेश गिि िन्त्त्रालयलाई तिदने  शि र्दएको



क.

राषिय विको िाप िक्सा र सीिाङ्किको यथाथि अवस्था खुल्िे षववरण,

ख.

वि क्षेत्रतभत्र रुख र बुट्यािले ओगटे को जग्गाको अलग अलग क्षेत्रफलको षववरण, र

ग.

लगििा वि क्षेत्र जतिएको अति्रमतिि जग्गाको क्षेत्रफल सषहिको षववरण।

राषिय तिकुञ्ज र वन्त्यजन्त्िु आरक्षको िध्यवतिि क्षेत्रिा वसोवास गिने  जिसिूदायहरुले भोग्िु परे को सिस्याका
सम्वन्त्ििा सतितििा प्राप्त उजुरीहरुका वारे िा छ भलफल भर् उक्त क्षेत्रहरुको यथाथि अवस्थाका वारे िा जािकारी
तलि तिति २०७६।०७।२५ गिेदेचख २०७६।०८।०२ गिेसम्ि बााँके, बर्दिया, शुक्लाफााँटा र चििवि राषिय
तिकुञ्ज िथा कोशीटप्पु बन्त्यजन्त्िु आरक्षको स्थलगि अध्ययि भ्रिण गरी प्रतिवेदि र्दएको ।सो सम्वन्त्िी
प्रतिवेदि अिुसूिी-३ िा राचखएको छ भ ।



अतिकार सम्पन वागििी सभ्यिा एकीकृि षवकास सतिति अन्त्िगििको बागििी िदी ब्यूषटषफकेशि कायि्रमििा
दे चखएको अवरोिका सम्वन्त्ििा प्रिाििन्त्त्री िथा िचन्त्त्रपररद्द्को कायािलय, शहरी षवकास िन्त्त्रालय, एचशयाली
षवकास बैं क र पीतडि षकसािहरुका सम्वन्त्ििा दे हायको तिणिय भएको:
1. अतिकार सम्पन वागििी सभ्यिा एकीकृि षवकास सतिति अन्त्िगिि बागििी िदी ब्यू षटषफकेशि
कायि्रमिका कायािन्त्वयिका सन्त्दभििा दे चखएका सिस्याहरुको अध्ययि गिि षवतभन सियिा गठि
भएका सतिति िथा उपसतितिहरुले िुअब्जा िपाएका पीतडि षकसािहरुको जग्गाको िुअब्जा र्दिु पिने 
भति तसफाररस गरे को दे चखन्त्छ भ। त्यसै गरी

अचख्ियार दुरुपयोग अिुसन्त्िाि आयोगको तिति २०७१

िं तसर ७ गिेको तिणियबाट पति पीतडि षकसािहरुलाई क्षतिपूतिि र्दिु पिने  उल्लेख गरे को पाईन्त्छ भ।िी
सतितिहरुले गरे को चशफाररसहरुिा कुिै पति कायि प्रारम्भ गिुि पूव ि योजिाबव िबरबाट जग्गा
अतिग्रहण गरी िुअव्जाको प्रष्रमया पुरा गरी व्यचक्तको जग्गा राज्यले तलिु पिने िा अतिवायि रुपिा पालि
गिुि पिने  कायिषवति पूरा िगरी तिजी जग्गािा िदीको बहाव क्षेत्र बिार्िएको र सो पश्चाि भएको
िापीबाट खोलाको बहाव क्षेत्रलार्ि खोलाकै रुपिा िापी गरे को अवस्था रहेको दे चखन्त्छ भ । षवध्यिाि
कािुिको पररभािाले खोलाको बहाव क्षेत्रलार्ि साविजतिक जग्गाको रुपिा पररभाषिि गरे को र
साविजतिक जग्गाको स्वातित्व िेपाल सरकारको हुिे व्यवस्था गरे को कारण कािूिी िथा कायिषवतिगि
रुपिा सिस्या सृजिा भएको अवस्था रहेको ।
उक्त आयोजिािा व्यचक्तको जग्गा राज्यले तलएको दे चखएिा पति जग्गा प्रातप्त ऐि, २०३४ ले तिर्दिि
गरे को कायिषवति र कायि प्रकृया िपुयािई उक्त जग्गा साविजतिक प्रयोगको लातग उपयोग गरे को
पार्यो।व्यचक्तको जग्गाको िुअब्जा िर्दई आयोजिाको काि अगातड वढाउिाले षवद्यिाि सिस्याको
सीजििा भएको हो ।अतिकार सम्पन वागििी सभ्यिा एकीकृि षवकास सतितिले गोकणिश्वरी गुुेखण्डको बागििी िदी षकिारा दााँया बााँया जग्गा िटबन्त्ि, हररि क्षेत्र, सडक, ढल तििािणको लातग
तिजी जग्गा प्रयोग गरे को दे चखन्त्छ भ।जोरपाटी दचक्षण ढोकाको पुल भन्त्दा उत्तरिफि बागििी िदीको
िौडाई ३५ तिटर र दचक्षण िफि ४० तिटर कायि गदाि साषवक (षविापी को २२/२०२१ .सं .) िा
व्यचक्त तबशेिको िाििा दिाि स्रे स्िा कायि भई तिरो तिराितभत्र रहेका षकत्ता जग्गाहरु बागििी
िदीतभत्र परी अव उकास भई पुिः भोग िलि गिि सषकिे अवस्थािा छ भै ि। तब .सं .२०५६ सालिा
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िापी हुाँदा उक्त जग्गा खोलाको बहाव क्षेत्रको रुपिा िापी भएको कारण कािूिी रुपिा िुअब्जा र्दि
अप्यारो परे को सन्त्दभििा िचन्त्त्रपररिदबाट िीतिगि तिणिय गरी सिस्याको सिािाि गिि प्रिाििन्त्त्री
िथा िचन्त्त्रपररिद्द्को कायािलयलाई ध्यािाकििण गराउिे ।
2. अतिकार सम्पन वाग्ििी सभ्यिा एकीकृि षवकास सतितिबाट सं िातलि बागििी व्युषटषफकेशि
आयोजिाको योजिा िुिाषवकको कायि सम्पादििा पीतडि षकसािहरुले प्राप्त गिुप
ि िने  िुअब्जा िपाएका
कारण आयोजिाको कायि सम्पादििा अवरोि पुगेको भने सतितिको ठहर रहे को छ भ ।िसथि, िदीको
बहाव क्षेत्र तभत्र परे का व्याचक्त षविेशका जग्गाको िुअब्जा दर तििािरण गिने  सम्वन्त्ििा िचन्त्त्रपररिद्
िाफिि सै द्धाचन्त्िक सहििी प्राप्त गिि, िचन्त्त्रपररिद िाफिि सै द्धाचन्त्िक सहििी प्राप्त भए पश्चाि स्थािीय
षपतडि षकसािहरुसाँग वािाि गरी कायिसम्पादििा दे चखएको अवरोि हटाउि र िुअव्जा तििािरणको लागी
आवश्यक प्रकृया प्रारम्भ गिि िेपाल सरकार, शहरी षवकास िन्त्त्रालयलाई तिदने  शि र्दिे ।
3. अतिकार सम्पन वाग्ििी सभ्यिा एकीकृि षवकास सतितिलाई बागििी िदीको ब्युषटषफकेशि
कायि्रमि सुिारु राखी सो कायिलाई सुन्त्दरीजल दे चख िोभारसम्ि तबस्िारका लातग आवश्यक सहयोग
गिि र हाल स्ातलि आयोजिाको सियाविी थप गिि एचशयाली षवकास बैं कलाई अिुरोि गिने  ।
4. पीतडि षकसािहरुको स्वातित्विा रहेको जग्गािा बागििी िदीको ब्युषटषफकेशि कायि्रमि सं िालि गिने 
प्रयोजिका लातग अतिग्रहण गदाि खोलाको बहाब क्षेत्र तभत्र परे को जग्गाको िुअब्जा प्रदाि गिने  प्रकृया
प्रारम्भ गरे पतछ भ उक्त कायि्रमििा बािा अडिि िगरी षवकास कायििा सहयोग गिि आन्त्दोलिरि
षकसािहरुलाई अिुरोि गिने  ।
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पररच्छ भे द-३
सतिति अन्त्िगिि गठीि उपसतिति
सतितिले गिुि पिने  काि तछ भटो छ भररिो ढं गबाट सम्पादि गिि सतितििा रहेका िाििीय सदस्यहरुको रुिी र क्षििा
सिेिलार्ि िध्यिजर गरी प्रतितिति सभा तियिावली २०७५ को तियि १८२ बिोचजि २०७६ साल िै ि िसान्त्ि
तभत्र सतिति सिक्ष प्रतिवेदि पेश गिने  गरी दे हायका उपसतिति गठि गररएको तथयो३.१

ऊजाि उपसतिति

उपसतितिलार्ि ऊजाि जलस्रोि िथा तसं िाई िन्त्त्रालय र सो िािहिका तिकायहरुबाट सम्पार्दि दे हायका षवियहरुको
िीति िथा कायि्रमि, स्रोि पररिालि, व्यवस्थापि र अरु यस्िै ष्रमयाकलापको िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि र
सिुचिि षटप्पणी र तसफाररस सषहिको प्रतिवेदि २०७६ िै ि िसान्त्िसम्ि सतिति सिक्ष पेश र उपसतितिले प्रत्येक
िषहिा सतिति सिक्ष प्रगति षववरण पेश गिुि पिने  कायािदेश रहेको तथयो।यस उपसतितििा दे हाय बिोचजि िाििीय
सदस्यहरु रहिु भएको तथयो ।
्रम सं .

िाि थर

पद

1.

िा0 रािा कुिारी ज्ञवाली

2.

िा० ओिसरी घिी

सदस्य

3.

िा० िहेश बस्िेि

सदस्य

4.

िा0 दे वप्रसाद तििलसेिा

सदस्य

सं योजक

षविय क्षेत्र:
1.

राषिय गौरवका जलषवद्युि आयोजिाहरुको अिुगिि
a. िातथल्लो िािाकोशी जआ.षव.
b. बुढी गण्डकी जआ.षव.
c. पचश्चि सेिी जआ.षव.
d. भेरी ववई डार्भसिि वहुउद्देश्यीय आयोजिा

2.

बुढी गंगा ज.आ.षव.

3.

िदी बेतसि योजिा िथा जलषवद्यिु षवकास गुरु योजिा

4.

षवद्युि प्रशारण लार्िहरु

5.
३.२

a.

काबेली कोररडोर १३२ के.भी.

b.

चखम्िी –ढल्केबर २२० के.भी. प्रशारण लाईि ७५ षक.िी.

c.

अरुण–ईिरुवा तिङ्गला तििै या ४०० के.भी. प्रशारण लाईि

d.

चितलिे तत्रसुली प्रशारण लाईि

िेपाल षवद्युि प्रातिकरणवारा तििािणातिि एवि् सं िालििा रहे का षवद्युि आयोजिा/प्रशारण लार्ि

प्रिािन्त्त्री कृषि आिुतिकीकरण उपसतिति

प्रिाििन्त्त्री कृषि आिुतिकीकरण पररयोजिाबाट सम्पार्दि दे हायका षवियहरुको िीति िथा कायि्रमि, स्रोि पररिालि,
व्यवस्थापि र अरु यस्िै ष्रमयाकलापको िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि र सिुचिि षटप्पणी र तसफाररस सषहिको
अचन्त्िि प्रतिवेदि २०७६ िै ि िसान्त्िसम्ि सतिति सिक्ष पेश र उपसतितिले प्रत्येक िषहिा सतिति सिक्ष प्रगति
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षववरण पेश गिुि पिने  कायािदेश रहे को तथयो।यस उपसतितििा दे हाय बिोचजि िाििीय सदस्यहरु रहिु भएको
तथयो।
्रम सं .

िाि थर

पद

1.

िा0 भ ुपेन्त्रबहादुर थापा

2.

िा० पोल्दे ि छ भोपाङ्ग गुरुङ्ग

सदस्य

3.

िा० भवािीप्रसाद खापुङ्ग

सदस्य

4.

िा० लालकाजी गुरुङ्ग

सदस्य

5.

िा० हररबोलप्रसाद गजुरेल

सदस्य

सं योजक

षविय क्षेत्र:
1.

व्यवसाषयक कृषि उत्पादि िथा प्रशोिि केन्त्र षवकास कायि्रमि (जोि)

2.

वृहि व्यवसाषयक कृषि उत्पादि िथा औद्यातगक केन्त्र षवकास कायि्रमि (सुपरजोि)

3.

दे हायका सुपर जोिहरुको उत्पादि पररणािको िुलिात्िक अध्ययि गरी प्रभावकारीिा षवश्लेिण गिने 

4.

सुपरजोि

३.३

a.

कफी सुपर जोिगुल्िी-

b.

सुन्त्िलाजाि सुपर जोिस्यााजा-

c.

जुिार सुपर जोितसन्त्िुली-

d.

गहुाँ सुपर जोिकैलाली -

e.

स्याउ सुपर जोिजुम्ला-

f.

िरकारी सुपर जोिकास्की-

g.

िाछ भा सुपर जोिििुिा र बारा-

h.

आलु सुपर जोिकाभ्रेपलाञ्जोक र डडेलिुरा-

i.

िाि सुपर जोिबर्दिया-, कषपलवस्िु र झापा

j.

िकै सुपर जोि- दाङ्ग

भूति उपसतिति

भूति व्यवस्था सहकारी िथा गररवी तिवारण िन्त्त्रालयबाट सम्पार्दि दे हायका षवियहरुको िीति िथा कायि्रमि, स्रोि
पररिालि, व्यवस्थापि र अरु यस्िै ष्रमयाकलापको िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि र सिुचिि षटप्पणी र तसफाररस
सषहिको अचन्त्िि प्रतिवेदि २०७६ िै ि िसान्त्िसम्ि सतिति सिक्ष पेश र उपसतितिले प्रत्येक िषहिा सतिति सिक्ष
प्रगति षववरण पेश गिुि पिने  कायािदेश रहे को तथयो।यस उपसतितििा दे हाय बिोचजि िाििीय सदस्यहरु रहिु भएको
तथयो ।
्रम सं .

िाि थर

1.

िा0 दलबहादुर रािा

पद
सं योजक

2.

िा० िागेन्त्र कुिार

सदस्य

3.

िा० राजबहादुर बुढाक्षेत्री

सदस्य

4.

ु ु िारी यादव
िा० रे िक

सदस्य
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षविय क्षेत्र:
1.

िालपोिको षवद्यिाि प्रणालीलाई तडचजटलार्जेशि गरी सरलीकरण गिि आवश्यक सुझाव र्दिे।

2.

भूति ऐि आठौं सं शोििले भूतिहीि सुकुम्बासीहरुलाई प्रदाि गिने  आवास सम्बन्त्ििा भएको कायि प्रगिी

3.

िेपालको सीिा िक्सांकि

4.

सरकारी जग्गा र साविजतिक जग्गाको अतभलेख व्यवस्थापि िथा सं रक्षण

5.

सरकारी िथा पिी, सडकले ओगटे का जग्गा अतभलेख, सं रक्षण

6.

अन्त्िरािषिय सीिा र सीिा स्िम्भको तििािण, पुिःस्थापिा िथा िििि सम्भार

7.

सुकुम्बासी, िुक्त किैया, कम्लहरी र हतलया व्यवस्थापि

8.

भूसूििा िथा अतभलेख- व्यवस्थापि

३.४

वािावरण उपसतिति

वि िथा वािावरण िन्त्त्रालयबाट सम्पार्दि दे हायका षवियहरुको िीति िथा कायि्रमि, स्रोि पररिालि, व्यवस्थापि र
अरु यस्िै ष्रमयाकलापको िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि र सिुचिि षटप्पणी र तसफाररस सषहिको अचन्त्िि
प्रतिवेदि २०७६ िै ि िसान्त्िसम्ि सतिति सिक्ष पेश र उपसतितिले प्रत्येक िषहिा सतिति सिक्ष प्रगति षववरण
पेश गिुि पिने  कायािदेश रहेको तथयो।यस उपसतितििा दे हाय बिोचजि िाििीय सदस्यहरु रहिु भएको तथयो ।
्रम सं .

िाि थर

पद

1.

िा0 शान्त्िा िौिरी

सं योजक

2.

िा० छ भषवलाल षवश्वकिाि

सदस्य

3.

िा० सीिादे वी यादव

सदस्य

4.

िा० सुरेशिन्त्र दास

सदस्य

षविय क्षेत्र
1.

वायु प्रदुिण तियन्त्त्रण

2.

फोहर िैला व्यवस्थापि

3.

प्लाषिक पदाथिको तियन्त्त्रण

4.

खाद्य बस्िुिा प्याकेचजङका लातग प्रयोग हुिे षवकल्पको खोजी

5.

सडक तििािण र ििििको ्रमििा िुलो िउड्िे व्यवस्था

6.

ईटा, तसिेण्ट लगायिका उद्योगबाट उत्सजिि हुिे िुलो िुवा िथा प्रदुषिि पािी िापदण्ड तभत्र रहे
िरहेको

7.

िगरपातलकाहरुको फोहर िैला सं कलि र षवसजिि

8.

सडकिा छ भाडा छ भोतडएका गाई वस्िु िथा कुकुरको तियन्त्त्रण

9.

राजिागि वरपरका िदी षकिाराका घर पसलहरु बाट िदी वािावरणिा परे का असर

10.

जलवायुसम्बन्त्िी अध्ययि िथा अिुसन्त्िाि
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३.५

सहकारी उपसतिति

भूति व्यवस्था सहकारी िथा गररवी तिवारण िन्त्त्रालयबाट सम्पार्दि दे हायका षवियहरुको िीति िथा कायि्रमि, स्रोि
पररिालि, व्यवस्थापि र अरु यस्िै ष्रमयाकलापको िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि र सिुचिि षटप्पणी र तसफाररस
सषहिको अचन्त्िि प्रतिवेदि २०७६ िै ि िसान्त्िसम्ि सतिति सिक्ष पेश र उपसतितिले प्रत्येक िषहिा सतिति सिक्ष
प्रगति षववरण पेश गिुि पिने  कायािदेश रहे को तथयो।यस उपसतितििा दे हाय बिोचजि िाििीय सदस्यहरु रहिु भएको
तथयो ।
्रम सं .

िाि थर

पद

1.

िा0 घिश्याि खतिवडा

सं योजक

2.

िा० भ ुति तत्रपाठी

सदस्य

3.

िा० ज्ञािकुिारी छ भन्त्त्याल

सदस्य

षविय क्षेत्र
1.

सहकारी ऐि तियिलाई सं घीयिा अिुकुल बिाउिे सम्बन्त्ििा

2.

सहकारी िथा गररबी तिवारणसम्बन्त्िी राषिय िीति,योजिा,कािुि,िापदण्ड र अिुगिि,

3.

सहकारी िथा गररबी तिवारणसम्बन्त्िी अन्त्िर िन्त्त्रालय/ अन्त्िर प्रादे चशक सिन्त्वय

4.

सहकारी सम्बन्त्िी राषिय िथ्यांक व्यवस्थापि गिने  गराउिे

5.

सहकाररिािा आिाररि व्यवसाय प्रवििि र षवकास गिने  गराउिे

३.६

तसं िाई उपसतिति

ऊजाि िथा जलस्रोि िन्त्त्रालयबाट सम्पार्दि दे हायका षवियहरुको िीति िथा कायि्रमि, स्रोि पररिालि, व्यवस्थापि र
अरु यस्िै ष्रमयाकलापको िूल्याङ्कि गरी आवश्यक तिदने  शि र सिुचिि षटप्पणी र तसफाररस सषहिको अचन्त्िि
प्रतिवेदि २०७६ िै ि िसान्त्िसम्ि सतिति सिक्ष पेश र उपसतितिले प्रत्येक िषहिा सतिति सिक्ष प्रगति षववरण
पेश गिुि पिने  कायािदेश रहेको तथयो।यस उपसतितििा दे हाय बिोचजि िाििीय सदस्यहरु रहिु भएको तथयो ।
्रम सं .

िाि थर

पद

1.

िा० सत्यिारायण शिाि खिाल

सं योजक

2.

िा० िन्त्रकान्त्ि िौिरी

सदस्य

3.

िा० शाचन्त्ििाया िािाङ्ग पाचिि

सदस्य

षविय क्षेत्र
1.

तसं िार्सम्बन्त्िी एकीकृि िीति, कािूि, िापदण्ड र तियिि

2.

जलस्रोि, ऊजाि, तसं िार् र कृषि क्षेत्रसाँग सम्बचन्त्िि तिकायहरुसाँगको सिन्त्वय

3.

सं घीय र अन्त्िरप्रदे श तसं िार् प्रणालीको बााँि, जलाशय, अन्त्य सं रििा, िूल िहरको स्ालि, िििि–
सम्भार, व्यवस्थापिसम्बन्त्िी िीति, िापदण्ड र कायािन्त्वयि
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4.

जोचखियुक्त चजल्ला सदरिुकाि सं रक्षण कायि्रमि

5.

िदी पथान्त्िरण योजिा

6.

सुिकोशी-िररि, बागििी तसं िाई आयोजिा ।

िातथ उल्लेचखि छ भ वटै उपसतितिहरुले आफ्िो कायि तिरन्त्िर गदै गरे को भएिापति षवश्वव्यापी िहािारीको रुपिा
COVID 19 का कारण उपसतितिहरुले सतितिले प्रदाि गरे को अचख्ियारी अिुसारको सियिा प्रतिवेदि पेश गिि
असिथि रहेको।
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पररच्छ भे द ४
षविायि सम्बन्त्िी कायि
सं घीय सं सद प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि १७५ उपतियि (१) को खण्ड (क) बिोचजि सतितिले
हालसम्ि आफ्िो कायिक्षेत्र तभत्र पिने  षविय सम्बद्ध पााँिवटा षविेयकिाथी सतितििा दफावार छ भलफल गरी सो
सम्बन्त्िी प्रतिवेदि प्रतितिति सभा सिक्ष प्रस्िुि गरे को छ भ।
४.१

वािावरण सं रक्षण षविेयक, २०७५

प्रतितिति सभाको तिति २०७६ जेठ १३ गिेको तिणियािुसार प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि १०९
उपतियि (१) को खण्ड (ख) बिोचजि वािावरण सं रक्षण षविेयक, २०७५ लाई दफावार छ भलफलका लातग तिति
२०७६ जेठ २३ गिे कृषि सहकारी िथा प्राकृतिक स्रोि सतितििा प्राप्त भएको तथयो।
वािावरण सं रक्षण षविेयक, २०७५ िातथ तिति २०७६ असार ५ गिेबाट सतितििा छ भलफल प्रारम्भ भएको
तथयो।सतितिले िेपाल सरकारको िफिबाट षविेयक प्रस्िुि गिुक
ि ा कारण र औचित्यका सम्बन्त्ििा िाििीय वि िथा
वािावरण िन्त्त्रीबाट षवस्िृि जािकारी तलिुका साथै छ भलफलको ्रमििा सं शोिि प्रस्िुिकिाि िाििीय सदस्यहरु
लगायि सम्बन्त्िी क्षेत्रका षविय षवज्ञहरुबाट सिेि सं शोिि र षविेयकको आवश्यकिाका सम्बन्त्ििा सै द्बाचन्त्िक
छ भलफल गरे को तथयो।
षविेयक िातथ षवतभन १३ सिुहका २२ जिा िाििीय सदस्यहरुबाट प्रस्िाविा सषहि २७ वटा दफाका षवतभन
उपदफा एवि् खण्ड उपखण्डहरुिा ५८ वटा सं शोिि प्रस्िाव प्राप्त भएका तथए।बैठकिा भएको छ भलफल पश्चाि
प्रस्िाषवि षविेयक िातथ सतितिको षवतभन तितििा भएका जम्िा ८ वटा बैठहरुिा षवस्िृि, गहि एवि् व्यापक
रुपिा छ भलफल गररएको तथयो।बैठकिा िेपाल सरकारबाट प्रस्िुि षविेयक, िाििीय सदस्यबाट परे को सं शोिि,
षवज्ञहरुको षविार, र सतितिका िाििीय सदस्यहरुले छ भलफलका ्रमििा रा्ु भएका िारणाहरु सिेि सिेटेर
सतितिले २०७६ श्रावण १४ गिे सविसम्िि रुपिा प्रतिवेदि पाररि गरे को तथयो।
सतितिको प्रतिवेदि अिुसूिी-४ िा सं लग्ि छ भ।
४.२

भूति सम्बन्त्िी (आठौ सं शोिि) षविेयक, २०७५

षवगि लािो सिय दे चख कायि रहेको सुकुम्वासी, भूिीषहि िथा अव्यवचस्थि बसोबासीहरुको भूिी र भूिी िातथको
स्वातित्वसं ग सम्वचन्त्िि सिस्याहरु सिािाि गिने  िूख्य उदे श्यले िेपाल सरकार भूति व्यवस्था सहकारी िथा गररवी
तिवारण िन्त्त्रालयबाट सं घीय सं सदको प्रतितिति सभािा पेश भएको "भूति सम्बन्त्िी (आठौ सं शोिि) षविेयक,
२०७५" सम्िातिि प्रतितिति सभाको तिति २०७६ जेठ १३ गिेको तिणियािुसार प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५
को तियि १०९ उपतियि (१) को खण्ड (ख) बिोचजि दफावार छ भलफलका लातग तिति २०७६ जेठ २३ गिे
कृषि सहकारी िथा प्राकृतिक स्रोि सतितििा प्राप्त भएको तथयो।
"भूति सम्बन्त्िी (आठौ सं शोिि) षविेयक, २०७५" िातथ २०७६ असार १ गिेबाट सतितििा छ भलफल प्रारम्भ
भएको तथयो।सतितिले िेपाल सरकारको िफिबाट षविेयक प्रस्िुि गिुक
ि ा कारण र औचित्यका सम्बन्त्ििा िाििीय
भूति व्यवस्था, सहकारी िथा गररवी तिवारण िन्त्त्रीबाट षवस्िृि जािकारी तलिुका साथै छ भलफलको ्रमििा सं शोिि
प्रस्िुिकिाि िाििीय सदस्यहरु लगायि सम्बन्त्िीि क्षेत्रका षविय षवज्ञहरु र षविे यक िाथी सरोकार रा्े षवतभन सं घ
सं स्थाहरुबाट सिेि सं शोिि र षविेयकको आवश्यकिाका सम्बन्त्ििा सै द्बाचन्त्िक र दफावार छ भलफल गरे को तथयो।
षविेयक िातथ षवतभन २० सिुहका ४७ जिा िाििीय सदस्यहरुबाट ९ वटा दफाका षवतभन उपदफा एवि् खण्ड
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उपखण्डहरुिा ४३ वटा सं शोिि प्रस्िाव प्राप्त भएका तथए।बै ठकिा भएको छ भलफल पश्चाि प्रस्िाषवि षविेयक िातथ
सतितिको षवतभन तितििा भएका ११ वटा बैठकहरुिा षवस्िृि, एवि् गहि रुपिा छ भलफल भएको तथयो।बैठकिा
िेपाल सरकारबाट प्रस्िुि षविे यक, िाििीय सदस्यबाट परे को सं शोििहरु, सम्वचन्त्िि षवियका षवज्ञहरुको षविार,
षविेयक िाथी सरोकार रा्े सरोकार सिुहहरुबाट प्राप्त सुझावहरु र सतितिका िाििीय सदस्यहरुले छ भलफलका
्रमििा रा्ु भएका षविारहरुलार्ि सिेि सिेटेर सतितिले २०७६ श्रावण २३ गिे सविसम्िि रुपिा प्रतिवेदि पाररि
गरे को तथयो।
सतितिको प्रतिवेदि अिुसूिी-५ िा सं लग्ि छ भ।
४.३

वि षविेयक, २०७५

राषिय विको प्रभाबकारी व्यवस्थापि, उपयोग र लाभको न्त्यायोचिि बााँडफााँड

गिने  , विको प्रववि ि र तबकास गरी

वन्त्यजन्त्िु, वािावरण, जलािार एवं जैषवक षवषवििाको सं रक्षण, सम्बवि ि िथा सदुपयोग गरी विको उपयोग िाफिि
ु को सिृर्विा वि ऐिको अहि भूतिका रहिे छ भ।"वि षविेयक, २०७५" िाफिि राषिय विलार्ि सरकारवारा
िुलक
व्यवचस्थि वि, वि सं रक्षण क्षेत्र, सािुदाषयक वि, साझेदारी वि, कबुतलयिी वि, िातििक विको रुपिा व्यवस्थापि गिि
र तिजी, साविजतिक र सहरी विको प्रववि ि गदै वन्त्यजन्त्िु, वािावरण, जलािार एवं जैषवक षवषवििाको सं रक्षण,
सम्बवि ि िथा सदुपयोगिा िहत्वपूणि योगदाि पुयािउाँदछ भ।
सम्िातिि प्रतितिति सभाको तिति २०७६ जेठ १३ गिेको तिणियािुसार प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि
१०९ उपतियि (१) को खण्ड (ख) बिोचजि दफावार छ भलफलका लातग तिति २०७६ जेठ २३ गिे कृषि
सहकारी िथा प्राकृतिक स्रोि सतितििा प्राप्त भएको तथयो।
"वि षविेयक, २०७५" िातथ २०७६ असार ३ गिेबाट सतितििा छ भलफल प्रारम्भ भएको तथयो।सतितिले िेपाल
सरकारको िफिबाट षविेयक प्रस्िुि गिुक
ि ा कारण र औचित्यका सम्बन्त्ििा िाििीय वि िथा वािावरण िन्त्त्रीबाट
षवस्िृि जािकारी तलिुका साथै छ भलफलको ्रमििा सं शोिि प्रस्िुिकिाि िाििीय सदस्यहरु लगायि सम्बन्त्िीि
क्षेत्रका षविय षवज्ञहरु र षविे यक िाथी सरोकार रा्े षवतभन सं घ सं स्थाहरुबाट सिेि सं शोिि र षविेयकको
आवश्यकिाका सम्बन्त्ििा सै द्बाचन्त्िक र दफावार छ भलफल गरे को तथयो।
षविेयक िातथ षवतभन १५ सिुहका ३१ जिा िाििीय सदस्यहरुबाट षविेयकको प्रस्िाविा सषहि षवतभन ५२ वटा
दफाका षवतभन उपदफा एवि् खण्ड उपखण्डहरुिा १४० वटा सं शोिि प्रस्िाव प्राप्त भएका तथए। बैठकिा भएको
छ भलफल पश्चाि प्रस्िाषवि षविे यक िातथ सतितिको षवतभन तितििा भएका ८ वटा बैठकहरुिा षवस्िृि, एवि् गहि
रुपिा छ भलफल भएको तथयो। बैठकिा िेपाल सरकारबाट प्रस्िुि षविेयक, िाििीय सदस्यबाट परे को सं शोििहरु,
सम्वचन्त्िि षवियका षवज्ञहरुको षविार, षविेयक िाथी सरोकार रा्े सरोकार सिुहहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, सतितिको
र्ििेल िाफिि सविसािारण िागररकबाट प्राप्त सुझाव र सतितिका िाििीय सदस्यहरुले छ भलफलका ्रमििा रा्ु
भएका षविारहरुलार्ि सिेि सिेटेर सतितिले २०७६ श्रावण ३० गिे सविसम्िि रुपिा प्रतिवेदि पाररि गरे को
तथयो।
सतितिको प्रतिवेदि अिुसूिी-६ िा सं लग्ि छ भ।
४.४

तबरुवा सं रक्षण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७५

सम्िातिि प्रतितिति सभाको तिति २०७६ भदौ १ गिेको तिणियािुसार प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि
१०९ उपतियि (१) को खण्ड (ख) बिोचजि दफावार छ भलफलका लातग तिति २०७६ भदौ ३ गिे कृषि सहकारी
िथा प्राकृतिक स्रोि सतितििा यो षविेयक प्राप्त भएको तथयो।
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"तबरुवा सं रक्षण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७५" िातथ २०७६ भार ६ गिेबाट सतितििा छ भलफल प्रारम्भ
भएको तथयो।सतितिले िेपाल सरकारको िफिबाट षविेयक प्रस्िुि गिुक
ि ा कारण र औचित्यका सम्बन्त्ििा िाििीय
कृषि िथा पशुपंक्षी षवकास िन्त्त्रीबाट षवस्िृि जािकारी तलिुका साथै छ भलफलको ्रमििा सं शोिि प्रस्िुिकिाि
िाििीय सदस्यहरु लगायि सम्बचन्त्िि क्षेत्रका षवज्ञहरु र षविेयकिा सरोकार रा्े षवतभन सं घ सं स्थाका
प्रतितितिहरुबाट सिेि सं शोिि र षविेयकको आवश्यकिाका सम्बन्त्ििा सै द्बाचन्त्िक र दफावार छ भलफल गरे को
तथयो।
षविेयक िातथ षवतभन ५ सिुहका १५ जिा िाििीय सदस्यहरुबाट षविेयकको प्रस्िाविा सषहि १४ वटा दफाका
षवतभन उपदफा एवि् खण्ड उपखण्डहरुिा २७ वटा सं शोिि प्रस्िाव प्राप्त भएका तथए।बै ठकिा भएको छ भलफल
पश्चाि प्रस्िाषवि षविेयक िातथ षवतभन तितििा भएका ५ वटा बैठकहरुिा षवस्िृि, एवि् गहि रुपिा छ भलफल
भएको तथयो।बैठकिा िेपाल सरकारबाट प्रस्िुि षविेयक, िाििीय सदस्यबाट परे को सं शोििहरु, सम्वचन्त्िि षवियका
षवज्ञहरुको षविार, षविेयक िाथी सरोकार रा्े सरोकार सिुहहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, सतितिको र्ििेल िाफिि
सविसािारण िागररकबाट प्राप्त सुझाव र सतितिका िाििीय सदस्यहरुले छ भलफलका ्रमििा रा्ु भएका
षविारहरुलार्ि सिेि सिेटेर २०७६ पौि २० गिे सतितिले सविसम्िि रुपिा प्रतिवेदि पाररि गरे को तथयो।
सतितिको प्रतिवेदि अिुसूिी-७ िा सं लग्ि छ भ।
४.५

बीउ तबजि (दोस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७५

सम्िातिि प्रतितिति सभाको तिति २०७६ भदौ १ गिेको तिणियािुसार प्रतितिति सभा तियिावली, २०७५ को तियि
१०९ उपतियि (१) को खण्ड (ख) बिोचजि दफावार छ भलफलका लातग तिति २०७६ भदौ २ गिे कृषि सहकारी
िथा प्राकृतिक स्रोि सतितििा यो षविेयक प्राप्त भएको तथयो।
"बीउ तबजि (दोस्रो सं शीिि) षविेयक, २०७५" िातथ २०७६ िं तसर २५ गिेबाट सतितििा छ भलफल प्रारम्भ
भएको तथयो।सतितिले िेपाल सरकारको िफिबाट षविेयक प्रस्िुि गिुक
ि ा कारण र औचित्यका सम्बन्त्ििा िाििीय
कृषि िथा पशुपंक्षी षवकास िन्त्त्रीबाट षवस्िृि जािकारी तलिुका साथै छ भलफलको ्रमििा सं शोिि प्रस्िुिकिाि
िाििीय सदस्यहरु लगायि सम्बचन्त्िि क्षेत्रका षवज्ञहरु र षविेयकिा सरोकार रा्े षवतभन सं घ सं स्थाका
प्रतितितिहरुबाट सिेि सं शोिि र षविेयकको आवश्यकिाका सम्बन्त्ििा सै द्बाचन्त्िक र दफावार छ भलफल गरे को
तथयो।
षविेयक िातथ षवतभन 7 सिुहका १६ जिा िाििीय सदस्यहरुबाट षविेयकको प्रस्िाविा सषहि १६ वटा दफाका
षवतभन उपदफा एवि् खण्ड उपखण्डहरुिा ३९ वटा सं शोिि प्रस्िाव प्राप्त भएका तथए।बै ठकिा भएको छ भलफल
पश्चाि प्रस्िाषवि षविेयक िातथ षवतभन तितििा भएका ६ वटा बैठकहरुिा षवस्िृि, एवि् गहि रुपिा छ भलफल
भएको तथयो।बैठकिा िेपाल सरकारबाट प्रस्िुि षविेयक, िाििीय सदस्यबाट परे को सं शोििहरु, सम्वचन्त्िि षवियका
षवज्ञहरुको षविार, षविेयक िाथी सरोकार रा्े सरोकार सिुहहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, सतितिको र्ििेल िाफिि
सविसािारण िागररकबाट प्राप्त सुझाव र सतितिका िाििीय सदस्यहरुले

छ भलफलका ्रमििा रा्ु भएका

षविारहरुलार्ि सिेि सिेटेर २०७६ पौि १५ गिे सविसम्िि रुपिा प्रतिवेदि पाररि गरे को तथयो।
सतितिको प्रतिवेदि अिुसूिी-८ िा सं लग्ि छ भ।
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पररच्छ भे द–५
तिष्किि र सुझाव


राषिय तिकुञ्ज िथा आरक्ष क्षेत्र भएर बग्िे खोला/िदीिा ढु ङ्गा, तगट्टी, बालुवा लगायि िदी जन्त्य पदाथि अत्यतिक
िात्रािा जम्िा भई वरपरको गाउाँ वचस्ि िथा भौतिक सं रििा र वन्त्यजन्त्िुको वासस्थाििा असर पिने  भएिा सो
क्षेत्रबाट िदीजन्त्य पदाथिको सिूचिि उपयोग गररिु पिने ।



राषिय विको िाप िक्सा र सीिाङ्किको यथाथि अवस्था, वि क्षेत्रतभत्र रुख र बुट्यािले ओगटे को जग्गाको
अलग अलग क्षेत्रफलको षववरण र लगििा वि क्षेत्र जतिएको िर अति्रमणिा परे को जग्गाको क्षेत्रफल खुल्िे
गरीको षववरण ियार गिुि पिने ।



िदी पथान्त्िरण योजिा ियार गदाि िल्लो िटका बातसन्त्दाहरुको अतिकार एवि् सुरक्ष िथा सिस्यहरुका बारे िा
वृहि अध्ययि गरी कायि्रमि पति पथान्त्िरण योजिा सं गसं गै िल्लो िटीय क्षेत्रलाई-सं रक्षण गिने  कायि्रमि
ल्याउिु पिने ।



तसं िाईको अभाव भएको कारण षकसािहरुको खेि बााँझो रहिे ्रमि वषढरहेको हुाँदा तसं िाईलाई सरकारले
बजेटबाट िै पषहलो प्राथतिकिािा रा्ुका साथै पूणि क्षििािा सं िालि हुि िसकेका तसं िाई आयोजिाहरुको
तियतिि िििि सं भार गरी पूणि रुपिा सं िालि गररिु पिने ।



खाद्य उत्पादि बढाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभ ुि गिि उनि बीऊको प्रयोगको अलावा खेिी प्रणालीलाई पति
पररवििि गररिु पदिछ भ।जसका लातग कुि कुि स्थाििा कुि बीऊ, कषहले केके िलको प्रयोग गरी बाली
लगाउिे हो षकसािले बुझ्िे गरी यथा सियिा सं िार गिुि पदिछ भ ।



षवश्वभर िहािारीको रुपिा फैतलएको कोरोिा भाईरस (COVID-19) को सं ्रमिण र बन्त्दाबन्त्दी (Lockdown) को
अवस्थािा दूि, कुखुरा, अण्डा, िाछ भािासु, िरकारी, फलफूल उत्पादक षकसािहरुलाई प्रत्यक्ष राहि पुग्िे कायि्रमि
ल्याउिु पिने । िहािारी पश्चाि तिचम्िि सक्िे खाद्यसं कटलाई िध्यिजर गरी षकसािहरुलाई आवश्यक पिने  िल
वीउको िौज्दािको यषकि गरी वजारिा आभाव हुि िर्दिे ब्यवस्था तिलाउिु पिने  ।
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