कृषि, सहकायी तथा प्राकृततक स्रोत सतभतत
सतभततरे तभतत २०७६।०७।०१ गतेदेखि तभतत २०७६।०९।29 गतेसम्भ सम्ऩादन गये का
भुख्म भुख्म कामयहरुको षिियण दे हामिभोखजभ यहे को छ:

गरयभा हाइषिड धानभा दे खिएको सभस्मा य सोरे ऩुमायएको ऺततका सम्िन्धभा सतभततको



फैठकभा छरपर बई दे हामको तनणयम बएको:
आगाभी ददनभा अनुभतत तरई आमात गरयएको िीउ षिजन षकसानहरुराई षितयण



गनुय ऩूि य अनुभततऩत्रभा उल्रेखित सतय अनुसाय बए नबएको सम्िन्धभा सम्िखन्धत
तनकामरे ऩुन: ऩयीऺण गने ऩधतितत अिरम्िन गनुऩ
य ने ,
नेऩारभा आमाततत हाइषिड िीउ षिजनको षकतसभ िा जात सूखचकयण गने क्रभभा



हाइषिड हो िा होइन बन्ने सम्िन्धभा सुतनखित हुने आधाय तमाय गयी षकसानका
रातग अत्मािश्मक िीउको गुणस्तय कामभ गनुय ऩने ,
गरयभा धानको िीउ आमातकतायरे कानून िभोखजभ प्रदान गनुऩ
य यने सूचना प्रिाह



नगये का कायणफाट षकसानहरुराई ऩुग्न गएको ऺतत िीउ आमातकतायिाट ऩुततय
गयाउने तपय आिश्मक कदभ चाल्न नेऩार सयकायको ध्मानाकियण गयाउने ।

याषिम तनकुञ्ज य आयऺको भध्मिततय ऺेत्रभा िसोिास गने जनसभूदामहरुरे बोग्नु ऩये को



सभस्माका सम्िन्धभा सतभततभा प्राप्त उजुयीहरुका िाये भा छरपर बई उक्त ऺेत्रहरुको
मथाथय

अिस्थाका

िाये भा

जानकायी

तरन

तभतत

२०७६।०७।२५

गतेदेखि

२०७६।०८।०२ गतेसम्भ फाॉके, िददय मा, शुक्रापाॉटा, खचतिन याषिम तनकुञ्ज य
कोशीटप्ऩु फन्मजन्तु आयऺ ऺेत्रको स्थरगत अध्ममन भ्रभण सम्ऩन्न बएको,

 िीउ षिजन (दोस्रो सॊ शोधन) षिधे मक, २०७५ भातथ सै धतिाखन्तक छरपरको क्रभभा

भाननीम कृषि तथा ऩशुऩॊऺी षिकास भन्त्री घनश्माभ बुिार, भन्त्रारमका सखचि,
सम्िखन्धत ऺेत्रका षिऻहरु, िीउ षिजन व्मिसाषमका प्रतततनतधहरुसॊ ग छरपर
बएको।

 तभतत

२०७६।८।१० गतेको फैठकफाट नेऩार कृषि अनुसन्धान ऩरयिद्द्वाया

सॊ चारन

गरयएका

फाॉके,

सुिेत,

दै रेि

य

कषऩरिस्तु खजल्राका

अनुसन्धान

केन्रहरुको दे हामका भाननीम सदस्महरुको टोरीरे स्थरगत अनुगभन भ्रभण गने
तनणयम बएको
क.
ि.

भाननीम सबाऩतत ऩूणक
य ु भायी सुिेदी
भाननीम बुऩेन्रिहादुय थाऩा
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ग.

भाननीम याजफहादुय फुढा

ङ.

भाननीम याधाकुभायी ऻिारी

घ.

भाननीम शाखन्तभामा ताभाङ्ग ऩाखिन

 नेऩारको ऩखिभोत्तय सीभा तफफाद सम्फन्धभा ऩखिभोत्तय सीभाऺेत्र तरखम्ऩमाधुया दे िी
काराऩानी य तरऩुरेक ऺेत्रभा आफ्नो कब्जा जभाई/अततक्रभण गयी हारै आएय सो
ऺेत्रराई आफ्नो सीभा दे िाई बायत सयकायका तपयफाट एक तपी रुऩभा जायी
नक्सा सच्माउन भाग सषहत ऻाऩन ऩत्र तरइमो।
 सीभा फचाउ अतबमान नेऩारको तपयफाट नेऩारको ऩखिभोत्तय सीभा तफफाद सम्फन्धभा
ऩखिभोत्तय सीभाऺेत्र तरखम्ऩमाधुया दे िी काराऩानी य तरऩुरेक

ऺेत्रभा बायत

सयकायका तपयफाट एक तपी रुऩभा जायी नक्सा सच्माउन भाग सषहतको ऻाऩन
ऩत्र सतभततभा फुझाएको।
 प्रतततनतध सबा तनमभािरी २०७५ को तनमभ १८२ फभोखजभ सतभततवाया सम्ऩादन
हुने षक्रमाकराऩहरुराई सभेटी मही २०७६ चैत भसान्त तबत्र सतभतत सभऺ
प्रततिेदन ऩेश गने गयी दे हामका उऩसतभतत गठन बएको
१.

ऊजाय उऩसतभतत

कामायदेश्
क.

ऊजाय जरस्रोत तथा तसॊ चाई भन्त्रारम य सो भातहतका तनकामहरुफाट सम्ऩाददत दे हामका
षििमहरुको नीतत तथा कामयक्रभ, स्रोत ऩरयचारन, व्मिस्थाऩन य अरु मस्तै षक्रमाकराऩको
भूल्माङ्कन गयी आिश्मक तनदे शन य सभुखचत षटप्ऩणी य तसपारयस सषहतको प्रततिेदन २०७६
चैत भसान्तसम्भ सतभतत सभऺ ऩेश गने।

ि.

उऩसतभततरे प्रत्मेक भषहना सतभतत सभऺ प्रगतत षिियण ऩेश गनुय ऩने।
1.

याषिम गौयिका जरषिद्युत आमोजनाहरुको अनुगभन
a. भातथल्रो ताभाकोशी ज.षि.आ
b. फुढी गण्डकी ज.षि.आ
c. ऩखिभ सेती ज.षि.आ
d. बेयी ििई डाइबसयन िहुउद्देश्मीम आमोजना

2.

फुढी गॊ गा ज.षि.आ.

3.

नदी फेतसन मोजना तथा जरषिद्यतु षिकास गुरु मोजना
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षिद्युत प्रशायण राइनहरु

4.

a. काफेरी कोरयडोय १३२ के.बी.

b. खिम्ती –ढल्केफय २२० के.बी. प्रशायण राईन (७५ षक. तभ.)
c. अरुण–ईनरुिा ततङ्गरा तभचै मा ४०० के.बी. प्रशायण राईन
d. खचतरभे-तत्रसुरी २२० के. बी. प्रशायण राईन

नेऩार षिद्युत प्रातधकयणवाया तनभायणातधन एिभ् सॊ चारनभा यहे का षिद्युत आमोजना/

5.

प्रशायणराइनहरु
उऩसतभतत
क्र.स.

ऩद, नाभ

1.

भा0 याधा कुभायी ऻिारी

सॊ मोजक

2.

भा० ओनसयी घतॉ

सदस्म

3.

भा० भहेश फस्नेत

सदस्म

4.

भा0 दे िप्रसाद ततभरसेना

सदस्म

२.

प्रधानभन्त्री कृषि आधुतनकीकयण उऩसतभतत

कामायदेश्

प्रधानभन्त्री कृषि आधुतनकीकयण ऩरयमोजनाफाट सम्ऩाददत दे हामका षििमहरुको नीतत तथा

क.

कामयक्रभ, स्रोत ऩरयचारन, व्मिस्थाऩन य अरु मस्तै षक्रमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी आिश्मक

तनदे शन य सभुखचत षटप्ऩणी य तसपारयस सषहतको अखन्तभ प्रततिेदन २०७६ चै त भसान्तसम्भ
सतभतत सभऺ ऩेश गने।
ि.

उऩसतभततरे प्रत्मेक भषहना सतभतत सभऺ प्रगतत षिियण ऩेश गनुय ऩने।
1.
2.

3.

व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन तथा प्रशोधन केन्र (जोन) षिकास कामयक्रभ

िृहत व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन तथा औद्यातगक केन्र (सुऩयजोन) षिकास कामयक्रभ

दे हामका सुऩय जोन/ जोनहरुको रागत य उत्ऩादन ऩरयणाभको तुरनात्भक अध्ममन गयी
प्रबािकायीता षिश्लेिण गने सुऩयजोन
a. कपी सुऩय जोन-गुल्भी
b. सुन्तराजात सुऩय जोन-स्माङ्जा
c. जुनाय सुऩय जोन-तसन्धुरी
d. गहुॉ सुऩय जोन- कैरारी
e. स्माउ सुऩय जोन-जुम्रा

f. तयकायी सुऩय जोन-कास्की
g. भाछा सुऩय जोन-धनुिा य फाया
h. आरु सुऩय जोन-काभ्रेऩराञ्जोक य डडे रधुया
i.

धान सुऩय जोन-फददयमा, कषऩरिस्तु य झाऩा
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j.

भकै सुऩय जोन- दाङ्ग
उऩसतभतत

क्र.स.

ऩद, नाभ

1.

भा0 ब ुऩेन्रफहादुय थाऩा

सॊ मोजक

2.

भा० ऩोल्दे न छोऩाङ्ग गुरुङ्ग

सदस्म

3.

भा० बिानीप्रसाद िाऩुङ्ग

सदस्म

भा० हरयफोरप्रसाद गजुयेर

सदस्म

4.
5.

भा० रारकाजी गुरुङ्ग

सदस्म

३.

बूतभ उऩसतभतत

कामायदेश्
क.

बूतभ व्मिस्था सहकायी तथा गरयिी तनिायण भन्त्रारमफाट सम्ऩाददत दे हामका षििमहरुको नीतत तथा
कामयक्रभ, स्रोत ऩरयचारन, व्मिस्थाऩन य अरु मस्तै षक्रमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी आिश्मक तनदे शन य
सभुखचत षटप्ऩणी य तसपारयस सषहतको अखन्तभ प्रततिेदन २०७६ चै त भसान्तसम्भ सतभतत सभऺ ऩेश
गने।

ि.

उऩसतभततरे प्रत्मेक भषहना सतभतत सभऺ प्रगतत षिियण ऩेश गनुय ऩने।
भारऩोतको षिद्यभान प्रणारीराई तडखजटराइजेशन गयी सयरीकयण गनय आिश्मक सुझाि ददने।

1.
2.

बूतभ ऐन आठौं सॊ शोधनरे बूतभहीन सुकुम्फासीहरुराई प्रदान गने आिास सम्फन्धभा बएको कामय
प्रगती

3.

नेऩारको सीभा नक्साॊकन

4.

सयकायी जग्गा य साियजतनक जग्गाको अतबरे ि व्मिस्थाऩन तथा सॊ यऺण

5.

सयकायी तथा ऩतॉ, सडकरे ओगटे का जग्गा अतबरे ि, सॊ यऺण

6.

अन्तयायषिम सीभा य सीभा स्तम्बको तनभायण, ऩुन्स्थाऩना तथा भभयत सम्बाय

7.

सुकुम्फासी, भुक्त कभैमा, कम्रहयी य हतरमा व्मिस्थाऩन

8.

बू-सूचना तथा अतबरेि व्मिस्थाऩन
उऩसतभतत

क्र.स.

1.

ऩद, नाभ

भा0 दरफहादुय याना

2.

भा० नागेन्र कुभाय

3.

भा० याजफहादुय फुढाऺेत्री

4.

सॊ मोजक
सदस्म
सदस्म

ु ु भायी मादि
भा० ये नक

सदस्म
४.

िाताियण उऩसतभतत

कामायदेश्
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क.

िन तथा िाताियण भन्त्रारमफाट सम्ऩाददत दे हामका षििमहरुको नीतत तथा कामयक्रभ, स्रोत ऩरयचारन,
व्मिस्थाऩन य अरु मस्तै षक्रमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी आिश्मक तनदे शन य सभुखचत षटप्ऩणी य
तसपारयस सषहतको अखन्तभ प्रततिेदन २०७६ चै त भसान्तसम्भ सतभतत सभऺ ऩेश गने।

ि.

उऩसतभततरे प्रत्मेक भषहना सतभतत सभऺ प्रगतत षिियण ऩेश गनुय ऩने।
1.

िामु प्रदुिण तनमन्त्रण

2.

पोहय भैरा व्मिस्थाऩन

3.

प्राषिक ऩदाथयको तनमन्त्रण

4.

िाद्य फस्तुभा प्माकेखजङका रातग प्रमोग हुने षिकल्ऩको िोजी

5.

सडक तनभायण य भभयतको क्रभभा धुरो नउड्ने व्मिस्था

6.

ईटा, तसभेण्ट रगामतका उद्योगफाट उत्सजयन हुने धुरो धुिा तथा प्रदुषित ऩानी भाऩदण्ड तबत्र यहे
नयहेको

नगयऩातरकाहरुको पोहय भैरा सॊ करन य षिसजयन

7.
8.

सडकभा छाडा छोतडएका गाई िस्तु तथा कुकुयको तनमन्त्रण

9.

याजभागय ियऩयका नदी षकनायाका घय ऩसरहरु फाट नदी िाताियणभा ऩये का असय

10.

जरिामुसम्फन्धी अध्ममन तथा अनुसन्धान
उऩसतभतत

क्र.स.

ऩद, नाभ

1.

भा0 शान्ता चौधयी

सॊ मोजक

2.

भा० छषिरार षिश्वकभाय

सदस्म

3.

भा० सीतादे िी मादि

सदस्म

4.

भा० सुयेशचन्र दास

सदस्म
५.

सहकायी उऩसतभतत

कामायदेश्
क.

बूतभ व्मिस्था सहकायी तथा गरयिी तनिायण भन्त्रारमफाट सम्ऩाददत दे हामका षििमहरुको नीतत तथा
कामयक्रभ, स्रोत ऩरयचारन, व्मिस्थाऩन य अरु मस्तै षक्रमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी आिश्मक तनदे शन य
सभुखचत षटप्ऩणी य तसपारयस सषहतको अखन्तभ प्रततिेदन २०७६ चै त भसान्तसम्भ सतभतत सभऺ ऩेश
गने।

ि.

उऩसतभततरे प्रत्मेक भषहना सतभतत सभऺ प्रगतत षिियण ऩेश गनुय ऩने।
1.

सहकायी ऐन तनमभराई सॊ घीमता अनुकुर फनाउने सम्फन्धभा

2.

सहकायी तथा गरयफी तनिायणसम्फन्धी याषिम नीतत,मोजना,कानुन,भाऩदण्ड य अनुगभन,

3.

सहकायी तथा गरयफी तनिायणसम्फन्धी अन्तय भन्त्रारम/ अन्तय प्रादे खशक सभन्िम

4.

सहकायी सम्फन्धी याषिम तथमाॊक व्मिस्थाऩन गने/गयाउने
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सहकारयताभा आधारयत व्मिसाम प्रिधयन य षिकास गने/गयाउने

5.

उऩसतभतत
क्र.स.
1.
2.
3.

ऩद, नाभ
भा0 घनश्माभ िततिडा

सॊ मोजक

भा० बतु भ तत्रऩाठी

सदस्म

भा० ऻानकुभायी छन्त्मार

सदस्म
६.

तसॊ चाई उऩसतभतत

कामायदेश्
क.

ऊजाय तथा जरस्रोत भन्त्रारमफाट सम्ऩाददत दे हामका षििमहरुको नीतत तथा कामयक्रभ, स्रोत ऩरयचारन,
व्मिस्थाऩन य अरु मस्तै षक्रमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी आिश्मक तनदे शन य सभुखचत षटप्ऩणी य
तसपारयस सषहतको अखन्तभ प्रततिेदन २०७६ चै त भसान्तसम्भ सतभतत सभऺ ऩेश गने।

ि.

उऩसतभततरे प्रत्मेक भषहना सतभतत सभऺ प्रगतत षिियण ऩेश गनुय ऩने।
तसॊ चाइसम्फन्धी एकीकृत नीतत, कानून, भाऩदण्ड य तनमभन

1.
2.

जरस्रोत, ऊजाय, तसॊ चाइ य कृषि ऺेत्रसॉग सम्फखन्धत तनकामहरुसॉगको सभन्िम

3.

सॊ घीम य अन्तयप्रदे श तसॊ चाइ प्रणारीको फाॉध, जराशम, अन्म सॊ यचना, भूर नहयको सञ्चारन, भभयत–
सम्बाय, व्मिस्थाऩनसम्फन्धी नीतत, भाऩदण्ड य कामायन्िमन

4.

जोखिभमुक्त खजल्रा सदयभुकाभ सॊ यऺण कामयक्रभ

5.

नदी ऩथान्तयण मोजना

6.

सुनकोशी-भरयन, फागभती तसॊ चाई आमोजना
6.उऩसतभतत

क्र.स.

ऩद, नाभ

1.

भा० सत्मनायामण शभाय िनार

सॊ मोजक

2.

भा० चन्रकान्त चौधयी

सदस्म

3.

भा० शाखन्तभामा ताभाङ्ग ऩाखिन

सदस्म

 सतभततभा प्राप्त "फीउ तफजन (दोस्रो सॊ शोधन) षिधेमक, २०७५" य "तफरुिा सॊ यऺण (ऩषहरो सॊ यऺण)
षिधेमक, २०७५" भातथ दपािाय छरपर गयी उक्त षिधेमकहरु सम्िन्धी प्रततिेदन सतभततफाट
ऩास बएको।
 सतभततको तभतत २०७६।०९।२९ को फैठकिाट अतधकाय सम्ऩन्न िागभती सभ्मता एकीकृत
षिकास सतभतत अन्तगयतको फागभती नदी ब्मूषटषपकेशन कामयक्रभभा दे खिएको अियोधका
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सम्िन्धभा प्रधानभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयद्द्को कामायरम, शहयी षिकास भन्त्रारम, एखशमारी षिकास
फैंक य ऩीतडत षकसानहरुका सम्िन्धभा दे हामको तनणयम गये को:
तनणयम नॊ १
अतधकाय सम्ऩन्न िागभती सभ्मता एकीकृत षिकास सतभतत अन्तगयत फागभती नदी ब्मू षटषपकेशन
कामयक्रभका कामायन्िमनका सन्दबयभा दे खिएका सभस्माहरुको अध्ममन गनय षितबन्न सभमभा गठन
बएका सतभतत तथा उऩसतभततहरुरे भुअब्जा नऩाएका ऩीतडत षकसानहरुको जग्गाको भुअब्जा ददनु
ऩने बतन तसपारयस गये को दे खिन्छ। त्मसै गयी

अखख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगको तभतत

२०७१ भॊतसय ७ गते को तनणयमफाट ऩतन ऩीतडत षकसानहरुराई ऺततऩूततय ददनु ऩने उल्रे ि गये को
ऩाईन्छ।ती सतभततहरुरे गये को खशपारयसहरुभा कुनै ऩतन कामय प्रायम्ब गनुय ऩूि य मोजनाफव तफयफाट
जग्गा अतधग्रहण गयी भुअव्जाको प्रषक्रमा ऩुया गयी व्मखक्तको जग्गा याज्मरे तरनु ऩनेभा अतनिामय
रुऩभा ऩारन गनुय ऩने कामयषितध ऩूया नगयी तनजी जग्गाभा नदीको फहाि ऺेत्र फनाइयएको य सो
ऩिात बएको नाऩीफाट िोराको फहाि ऺेत्रराइय िोराकै रुऩभा नाऩी गये को अिस्था यहे को
दे खिन्छ । षिध्मभान कानुनको ऩरयबािारे िोराको फहाि ऺेत्रराइय साियजतनक जग्गाको रुऩभा
ऩरयबाषित गये को य साियजतनक जग्गाको स्िातभत्ि नेऩार सयकायको हुने व्मिस्था गये को कायण
कानूनी तथा कामयषितधगत रुऩभा सभस्मा सृजना बएको अिस्था यहे को ऩाईमो।
उक्त आमोजनाभा व्मखक्तको जग्गा याज्मरे तरएको दे खिएता ऩतन जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ रे
तनददयि गये को कामयषितध य कामय प्रकृमा नऩुमायई उक्त जग्गा साियजतनक प्रमोगको रातग उऩमोग
गये को ऩाइमो।व्मखक्तको जग्गाको भुअब्जा नददई आमोजनाको काभ अगातड िढाउनारे षिद्यभान
सभस्माको सीजयना बएको हो ।अतधकाय सम्ऩन्न िागभती सभ्मता एकीकृत षिकास सतभततरे
गोकणय-गुह्येश्वयी िण्डको फागभती नदी षकनाया दाॉमा फाॉमा जग्गा तटफन्ध, हरयत ऺेत्र, सडक, ढर
तनभायणको रातग तनजी जग्गा प्रमोग गये को दे खिन्छ।जोयऩाटी दखऺण ढोकाको ऩुर बन्दा उत्तयतपय
फागभती नदीको चौडाई ३५ तभटय य दखऺण तपय ४० तभटय कामभ गदाय साषिक (षि.सॊ .
२०२१/२२ को नाऩी) भा व्मखक्त तफशेिको नाभभा दताय स्रे स्ता कामभ बई ततयो ततयानतबत्र यहे का
षकत्ता जग्गाहरु फागभती नदीतबत्र ऩयी अि उकास बई ऩुन् बोग चरन गनय सषकने अिस्थाभा
छै न। तफ.सॊ . २०५६ सारभा नाऩी हुॉदा उक्त जग्गा िोराको फहाि ऺेत्रको रुऩभा नाऩी बएको
कायण कानूनी रुऩभा भुअब्जा ददन अप्यायो ऩये को सन्दबयभा भखन्त्रऩरयिदफाट नीततगत तनणयम गयी
सभस्माको सभाधान गनय प्रधानभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयिद्द्को कामायरमराई ध्मानाकियण गयाउने।
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तनणयम नॊ २
अतधकाय सम्ऩन्न िाग्भती सभ्मता एकीकृत षिकास सतभततफाट सॊ चातरत फागभती व्मुषटषपकेशन
आमोजनाको मोजना भुताषिकको कामय सम्ऩादनभा ऩीतडत षकसानहरुरे प्राप्त गनुऩ
य ने भुअब्जा
नऩाएका कायण आमोजनाको कामय सम्ऩादनभा अियोध ऩुगेको बन्ने सतभततको ठहय यहे को छ
।तसथय, नदीको फहाि ऺेत्र तबत्र ऩये का व्माखक्त षििेशका जग्गाको भुअब्जा दय तनधाययण गने
सम्िन्धभा भखन्त्रऩरयिद् भापयत सै धतिाखन्तक सहभती प्राप्त गनय, भखन्त्रऩरयिद भापयत सै धतिाखन्तक
सहभती प्राप्त बए ऩिात स्थानीम षऩतडत षकसानहरुसॉग िाताय गयी कामयसम्ऩादनभा दे खिएको
अियोध हटाउन य भुअव्जा तनधाययणको रागी आिश्मक प्रकृमा प्रायम्ब गनय नेऩार सयकाय, शहयी
षिकास भन्त्रारमराई तनदे शन ददने।
तनणयम नॊ ३
अतधकाय सम्ऩन्न िाग्भती सभ्मता एकीकृत षिकास सतभततराई फागभती नदीको ब्मुषटषपकेशन
कामयक्रभ सुचारु यािी सो कामयराई सुन्दयीजर दे खि चोबायसम्भ तफस्तायका रातग आिश्मक
सहमोग गनय य हार सञ्चातरत आमोजनाको सभमािधी थऩ गनय एखशमारी षिकास फैंकराई अनुयोध
गने।
तनणयम नॊ ४
ऩीतडत षकसानहरुको स्िातभत्िभा यहेको जग्गाभा फागभती नदीको ब्मुषटषपकेशन कामयक्रभ
सॊ चारन गने प्रमोजनका रातग अतधग्रहण गदाय िोराको फहाफ ऺेत्र तबत्र ऩये को जग्गाको भुअब्जा
प्रदान गने प्रकृमा प्रायम्ब गये ऩतछ उक्त कामयक्रभभा फाधा अडचन नगयी षिकास कामयभा सहमोग
गनय आन्दोरनयत षकसानहरुराई अनुयोध गने।
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