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v08 – Ps
;+;b
नेपालको पविलो सं सदबारे सामान्य जानकारी
वि.सं . २००७ साल र्ागुन ७ गिे १०४ िषा पुरानो जिााँधनया
राणा

शासनको

अन्त्य

भै

प्रजािन्रको

अभ्यूदय भएपधि

ित्कालीन

मणन्रपररषदको सल्लाि अनुसार राजा धरभ ुिनबाट अन्िररम शासन वििान,
२००७ लागू गररएको धर्यो । ित्पश्चाि् २०१५ साल र्ागुन १ गिे
नेपाल अधिराज्यको सं वििान लागू निुन्जेलसम्म सोिी अन्िररम शासन वििान
मार्ानै राजकाज चल्दै आएको धर्यो ।साि सालदे णख पन्र सालसम्म स्र्ायी
सं िैिाधनक व्यिस्र्ा पधन िुन नसकेको र धनिााचन पधन सम्पन्न िुन
नसकेकोले अन्िररम शासनकाल लणम्बन गई आठ िषासम्म सं क्रमणकाल
रिन गयो । दे शको शासन अन्िररम शासन वििानबाट नै सञ्चालन भयो।
साि सालदे णख पन्र साल सम्मको आठ िषाको अन्िररम कालमा नौ पटक
अन्िररम शासन वििानमा सं शोिन भएको धर्यो भने दश पटक सरकारको
गठन र विघटन भएको धर्यो । कुनै पधन सरकारले सं वििान सभाको
धनिााचन गराउन सकेनन्। अन्ििः शािी घोषणाबाटै संसदको लाधग आम
धनिााचन र सं वििान बन्ने घोषणा भयो, जस अनुसार सं सदको िल्लो सदन
प्रधिधनधिसभाको कूल १०९ स्र्ानका लाधग २०१५ साल र्ागुन ७ गिे
आम धनिााचन प्रारम्भ भयो । उक्त धनिााचनमा भाग धलएका नौ िटा
1

राजनीधिक दलिरुमध्ये नेपाली कांग्रस
े ७४ र नेपाल राििादी गोखाा पररषद्
१९ स्र्ानमा विजयी भए । नेपाली कांग्रस
े को नेित्ृ िमा पविलो जनधनिााणचि
सरकार बन्यो । गोखाा पररषद् प्रमुख प्रधिपक्षीको रुपमा र्ो ।
नेपाल अधिराज्यको सं वििान,

2015 ले

ित्कालीन राजा

र दुई

सदनसवििको एक सं सदको व्यिस्र्ा गरे को धर्यो । सं सदको माधर्ल्लो
सदनको नाम मिासभा र िल्लो सदनको नाम प्रधिधनधि सभा राणखएको धर्यो
। मिासभामा जम्मा ३६ जना सभासद मध्ये १८ जना प्रधिधनधि सभाद्वारा
समानुपाधिक प्रधिधनधित्िको धसद्धान्ि बमोणजम एकल संक्रमणीय मिबाट
धनिााणचि गररने िर्ा बााँकी १८ जना राजाबाट मनोधनि गररने व्यिस्र्ा
गररएको धर्यो । मिासभा स्र्ायी सदनको रुपमा धर्यो । यस सदनका
सदस्यको पदािधि ६ िषा

िुने व्यिस्र्ा धर्यो र एक धििाई सदस्यको

पदािधि िरे क २ िषामा समाप्त िुने प्राििान राणखएको धर्यो । १०९
सदस्यीय प्रधिधनधि सभा आिधिक सदन धर्यो, जो अगािै विघटन नभएमा
पविलो बैठक बस्ने धनददाष्ट धमधिदे णख पााँच िषासम्म मार कायम रिन सक्ने
व्यिस्र्ा धर्यो । मिासभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको धनिााचन मिासभाको
सभासदिरुले आर्ू मध्येबाट गनुप
ा ने प्राििान धर्यो । प्रधिधनधि सभा सदस्य
नभएको व्यणक्तलाई पधन सभामुखमा धनिााणचि गना सवकने िर उपसभामुख
प्रधिधनधिसभाको सभासद् मध्येबाट नै िुन ु पने व्यिस्र्ा धर्यो ।यस व्यिस्र्ा
बमोणजम सभामा कृट्ण प्रसाद भट्टराई र मिासभामा डम्बर बिादुर धसं ि
धनिााणचि िुन ु भएको धर्यो। वि.सं . २०१६ सालको सं सदमा दे िाय
िमोणजमका सदस्यिरु रिनु भएको धर्यो ।1

1

दक्षिण एसियाली िंिदीय िसिति प्रणाली िल
ु नात्िक विश्लेषण (विष्णद
ु त्ि उप्रेिी ), पेज नं.९ र १ ०

2

प्रधिधनिी सभा सदस्य

२४. श्री कुलमान इजम धलम्बु

१.

२६. श्री िेजमान िुम्िािाम्र्े

२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

२५. मा. प्रेमराज आंगदे म्िे

मा. गणेशमान धसं ि

श्री नरबिादुर र्ापा क्षेरी

२७. श्री दगलधसं ि सेन धलम्बु

श्री िुल्सीलाल आमात्य

२८. श्री गणेश प्रसाद ररजाल

श्री जगन्नार् आचाया

२९. श्री कृट्ण बिादुर

श्री लोचन शम्शेर र्ापा

३०. श्री र्त्ते बिादुर बुढार्ोकी

श्री गुण धनिी

ु ाल चौिरी
३१. श्री ख. चेिल

श्री चन्द्रलाल श्रे ष्ठ

३२. मा.विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला

मा. सुरेन्द्र प्रसाद उपाध्याय

३३. श्री धड. ज्ञानचन्द्र सरदार

श्री धिर्ामान लामा

३४. श्री अम्िेिर धसं ि बस्नेि

१०. श्री िषाणजि लामा

३५. श्री दुगाानन्द प्रसाद र्ारु

११. श्री गृि बिादुर बस्नेि

३६. डा. नागेश्वर प्रसाद धसं ि

१२. श्री ले. ज. मृगन्े द्र शम्शेर

३७. श्री िररिर लाल चौिरी

ज.ब.रा.

३८. मा. सूयन
ा ार् दास

१३. श्री विट्णु प्रसाद उप्रेिी

३९. श्री दे िनार् दास

१४. श्री िेनी बिादुर काकी

४०. श्री मािि प्रसाद

१५. श्री णजि बिादुर काकी

४१. श्री सरोज प्रसाद कोईराला

१६. श्री मणीराम शास्त्री

४२. श्री रुद्र प्रसाद धगरी

१७. श्री पेसल कुमार पोखरे ल

४३. श्री मिेन्द्र नारायण धनिी

१८. श्री िलबिादुर राई

४४. मा. राम नारायण धमश्र

१९. श्री खड्ग बिादुर काकी

४५. श्री िेणी मािि धसं ि

२०. श्री भ ुदे ि राई

४६. श्री राम दुलार राय यादि

२१. मा. दे िान धसं ि राई

४७. श्री धनस्िार राय

२२. श्री धललानार् दािाल

४८. श्री से. इणन्द्रस

२३. श्री पद्मनार् रे ग्मी

४९. श्री शेखर्रमान
3

५०. श्री िरदयाल मििो

७६. श्री भक्त बिादुर शािी

५२. श्री मनमोिन धमश्र

७८. श्री

५१. श्री भागिि यादि

७७. श्री धनरख बिादुर प्रिाई

५३. मा. सुिणा शम्शेर ज.ि.रा.

राजा

विक्रम शाि

स्ियं

प्रकाश

५४. श्री जीमी मुधनलाल र्ारु

७९. मा. नेि बिादुर मल्ल

५६. श्री विश्विन्िु र्ापा

८१. श्री जुद्ध बिादुर खरी क्षेरी

८०. श्री गणेश कुमार शमाा

५५. श्री िारा प्रसाद उपाध्याय
५७. श्री पृ्िीराज कणडेल

८२. श्री टे क बिादुर घधिा क्षेरी

५८. श्री धरिेणी कुमी

८३. श्री खडानन्द उपाध्याय

५९. श्री काशी प्रसाद श्रीिास्िि

८४. श्री अधनरुद्र शमाा

६०. श्री िासुदेि धििारी

८५. श्री पुरुषोत्तोम शमाा

६१. मा. णशि प्रिाप शाि

८६. श्री राजा भरि बम मल्ल

६२. मा. परशु नारायण चौिरी

८७. मा. योगेन्द्र मान शेरचन्द

६३. मा. लधलि चन्द

८८. श्री िररदत्त पाध्या

६४. श्री रािाकृट्ण

८९. श्री

६५. श्री लोकेन्द्र बिादुर शाि

क.प.

बुढार्ोकी

धगरी

६६. मा. द्वाररका ठकुरानी चन

९०. श्री धनलाम्िर शमाा

६८. श्री कृट्णलाल लेखक

९२. मा. काशीनार् गौिम

६७. श्री दुगाादत्त जोशी

प्रसाद

९१. श्री पुट्कर नार्

६९. श्री कणा बिादुर धसं ि

९३. श्री अच्युि राज रे ग्मी

७०. श्री निराज जोशी

९४. श्री कमल राज रे ग्मी

७१. मा. णशिराज पन्र्

९५. मा. जमान धसं ि गुरुङ्ग

९६. श्री यम बिादुर ठकुरी

७२. श्री ददल बिादुर बुढा र्ापा
७३. श्री धभम प्रसाद श्रे ष्ठ

९७. श्री धडक बिादुर गुरुङ्ग

७४. श्री जय बिादुर मिि क्षेरी

९८. श्री िीरबिादुर गुरुङ्ग

७५. श्री इन्द धसं ि रािल क्षेरी

९९. मा. मीन बिादुर गुरङ्ग
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१००. श्री श्रीकान्ि अधिकारी

१०६. श्री लधलि बिादुर घले

१०२. श्री पदम बिादुर

१०८. श्री दे िविर पाण्डे

१०१. श्री नागेन्द जङ गुरुङ्ग

१०७. श्री भरि शमशेर

१०३. श्री श्रीभद्र शमाा

१०९.

१०४. श्री विश्वनार् सुिेदी

श्री धभम बिादुर काकी

१०५. श्री कोमल बिादुर काँिर
मिासभाका धनिााणचि सदस्य
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.

10.

मा. िुलसी धगरी

11.

श्री ददलीप कुमार शािी
श्री

दोलेन्द्र

अमात्य

4.

9.

12.

बिादुर

13.

श्री ददिाकर शमाा

14.

श्री नयन बिादुर स्िांर

16.

श्री िनबिादुर चन्द

15.

श्री वपयूषराज पाण्डे

17.
18.

श्री प्रेम चैिन्य ब्रम्िाचारी

श्री बम्बिादुर राई
श्री ब्रम्ि शम्शेर

श्री बोि प्रसाद उपाध्याय
श्री बखान धसं ि गुरुङ
डा. बृजनन्दन बमाा
श्री शम्भ ुराम श्रे ष्ठ

श्री शुभशम्शेर ज.ि.रा.

मा. सूय ा प्रसाद उपाध्याय
श्री सुन्दरराज चाधलसे

मा. डा. धरिेणी प्रसाद
प्रिान
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मिासभाका मनोधनि सदस्य
१. श्री अिमद्दीन
२. श्री श्रीमिी कमल राणा

११. श्री मणी िषा ज्योधि

३. श्री गणेश प्रसाद

१२. श्री मािृका प्रसाद कोइराला

४. श्री चन्द्रमान र्काली

१३. श्री मुणक्तनार् शमाा

५. श्री धिररं ग िेणजंग लामा

१४. लक्ष्मणजंग बिादुर धसं ि

६. श्री ददलबिादुर श्रे ष्ठ

१५. श्री सिश्रनार् कपाली

७. श्री नगेन्द्र प्रसाद ररजाल

१६. श्री सूयब
ा िादुर र्ापा

८. श्री पशुपधि घोष

१७. मा. िोराप्रसाद जोशी

९. श्री बालचन्द्र शमाा

१८. श्री डम्बर बिादुर धसं ि

१०. श्री भरि मणी शमाा

नोटः सं घीय सं सद सणचिालयको पुस्िकालयमा रिेको सम्पूण ा वििरण

(verbatim) df मन्रीलाई माननीय र अन्य सदस्यिरुलाई श्री भनी
उल्लेख भएको पाइएको
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पविलो संसदको अधििेशन सम्िन्िी सामान्य
जानकारी
नेपालको सं सदीय ईधििासमा २०१६ सालको सं सद नै पविलो सं सद

िो । सं सदमा प्रधिधनधि सभा र मिासभा गरी दुई सदनिरु धर्ए । पविलो
सं सदका जम्मा दुई िटा अधििेशनिरु सम्पन्न भएका धर्ए । पविलो सं सदले

के कस्िा कामिरु गरे को धर्यो, कामिरु कसरी र कुन प्रवक्रयाबाट गररन््यो
भन्ने िेरैको णजज्ञासाको विषय भएकोले र सो विषय समािेश गना सुझाि

समेि प्राप्त भएकोले यस अंकमा यी विषयिरु समेवटएको ि । पविलो
सं सदबारे सं सद सणचिालयमा रिेको पुस्िकालयमा सुरणक्षि सम्पूण ा वििरणमा
रिेका सामग्रीिरुलाई सम्पाददि रुपमा यिााँ प्रस्िुि गररएको ि ।
पविलो अधििेशन
नेपालको इधििासको पविलो सं सदको प्रधिधनधि सभाको पविलो

बैठक 2016 साल असार १६ गिे सुरु भई असोज २१ गिे अन्त्य भएको

धर्यो भने मिासभाको २०१६ साउन ४ गिे पविलो बैठक शुरु भई वि.सं .
२०१६ साल असोज २२ गिे अन्त्य भएको धर्यो । पविलो सं सदका दुई
सदनिरु प्रधिधनधि सभा र मिासभामा पविलो अधििशेनमा भएका मुख्य मुख्य
गधिविधििरु दे िाय िमोणजम रिेका िन्:

प्रधिधनधि सभा
प्रधिधनधि सभामा सभामुखको धनिााचन नभएसम्मका लाधग श्री धगरी

प्रसाद बुढार्ोकीलाई कायाकारी अध्यक्षको रुपमा सभा सञ्चालनको णजम्मेिारी
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ददइएको धर्यो । असार १६ गिे सुरु भई असोज २१ गिे शुरु भएको

प्रधिधनधि सभाको पविलो अधििेशन अिधिमा जम्मा ४७ ओटा बैठकिरु
सञ्चालन भएका धर्ए।उक्त अधििेशन अिधिमा भएका मुख्य मुख्य
कामकारिािीको वििरण धनम्नानुसार उल्लेख गररएको िः2

वि.सं . 2016 असार 16 गिेको प्रधिधनधि सभाको पविलो बैठकमा

सिाप्रर्म राजाको प्रमुख सणचिालयबाट प्राप्त पर सभामा पढे र सुनाई
अधििेशन सुरु भएको घोषणा गररएको धर्यो। त्यसपधि सदस्यिरुको शपर्
ग्रिण गराउने काया भयो । असार १८ गिे सभामुखको चयन प्रवक्रया

अगाधड बढाई सभामुखमा मा. कृट्ण प्रसाद भट्टराई नेपालको सं सदीय
इधििासमा पविलो सभामुख बन्नुभयो। त्यसपधि असार 19 गिे सभामुखलाई
बिाई िर्ा धब्रटे नको िाउस अर् कमन्सको सभामुखको प्राप्त सन्दे श पढे र

सभामा सुनाइयो भने असार २१ गिे उपसभामुखको च ुनािपधि श्री
मिेन्द्रनारायण धनधि दे शको पविलो उपसभामुख बन्नु भयो र 26 गिे
प्रधिधनधि सभाले चयन गने मिासभा सदस्यिरुको धनिााचन सम्पन्न गर्यो।

ु
वि.सं . 2016 साउन ६ गिे राजाबाट सं सदको दुिै सदनको सं यक्त

बैठकमा सम्िोिन भयो भने साउन ९ गिे सभामा सभामुखले भारिीय
लोकसभाको र अमेररकन सं सदको सन्दे श सुनाउनु भयो। सभाका अन्य
बैठकमा शािी सम्िोिनमा िन्यिादको प्रस्िाि िर्ा िलर्ल गरी

सं शोिनिरु गररएको धर्यो। 2016 साउन २५ गिे मा. अर्ामन्री सुिणा
शम्शेरले आ.ि. 2016/017 को बजेट िक्तव्य‚ आधर्ाक वििरण सदनमा
प्रस्िुि गनुभ
ा यो ।

2

सणचिालयको पुस्िकालयमा रिे को सम्पूणा वििरण, 2016 र 2017 बाट सम्पाददि
रुपमा प्रस्िुि गररएको ।
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वि. सं . 2016 भदौ २ गिे अनुमान सधमधिका सदस्यिरुको

धनिााचन िर्ा बजेटमाधर्को िलर्लको क्रम जारी र्ो र 4 गिेदेणख 9
गिेसम्म विधभन्न आधर्ाक वििेयक, आकणस्मक कोष वििेयक माधर्को

िलर्लको क्रम चलेको धर्यो ।2016 भदौ ११ गिे गण्डक योजनाको
सम्बन्िमा सङ्कल्प प्रस्िािसाँगै विधभन्न विधनयोजन वििेयकमधर् िलर्ल भयो।

त्यसपधि भदौ 18 गिे विधनयोजन वििेयक सं शोिनसविि पाररि भएको

भयो भने 19 गिे आकणस्मक कोष वििेयक िर्ा 22 गिे लालमोिर
सं शोिन वििेयकमाधर् िलर्ल गरी पाररि भयो। त्यस्िै भदौ २४ गिे

अमेररकी सं सदमा शुभकामना पठाउने प्रस्िाि र साविणत्यक‚ िैज्ञाधनक‚
परोपकारी सं स्र्ा रणजिे शन वििेयक माधर् िलर्ल भई 29 गिे यो वििेयक
पाररि भयो।2016 भदौ 30 गिे दे िकोटा शोक प्रस्िाि पाररि गररएको
धर्यो।

2016 असोज 2 गिे सं स्कृि णशक्षाको सम्बन्िमा सङ्कल्प प्रस्िाि

पाररि गररएको धर्यो । त्यसवपि असोज 7 गिे भूधम सम्बन्िी मनमा

सं शोिन गना बनेको वििेयक सभामा प्रस्िुि गनुक
ा ो सार्ै न्याय प्रशासन
सुिार वििेयक पाररि भएको धर्यो। असोज 8 गिे वििाा उन्मूलन वििेयक,

2016 सदनमा पेस भए त्यसपधिका बैठकिरुमा पाररश्रधमक वििे यक,
भूधम मन वििेयक, आयकर वििेयक र न्याय व्यिस्र्ा वििेयकमाधर्को
िलर्ल भएको धर्यो।

2016 असोज २१ गिे प्रधिधनधि सभा बैठकमा सभामुखले श्री ५

बाट स्िीकृि वििेयकको बारे मा जानकारी गराउाँदै सं सदको प्रर्म अधििेशन

अन्त्य भएको जानकारी सदनलाई गराउनु भई अधििेशन अन्ि गररएको
धर्यो।
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दोस्रो अधििेशन
प्रधिधनधि सभाको दोस्रो अधििेशन वि.सं . 2016 साल चैि १८

गिे प्रारम्भ भएर 2017 साल भदौ 31 गिे अन्त्य भएको धर्यो। यस
अिधिमा जम्मा 94 ओटा बैठकिरु सम्पन्न भएका धर्ए । उक्त अधििेशन
अिधिमा भएका मुख्य मुख्य कामकारिािीको वििरण धनम्नानुसार उल्लेख
गररएको ि3 :

अधििेशनको पविलो ददन 2016 चैि 18 गिे सिाप्रर्म सभामा

राजाबाट विशेष सम्िोिन भएको धर्यो । त्यसपधि सभामुखबाट श्री

मनमोिन धमश्र िर्ा निराज जोशीलाई शपर् ग्रिण गराइएको धर्यो । चैि
24 गिे सभामुखद्वारा श्री पुट्करनार्लाई शपर् ग्रिणको कायाक्रम भएमधि
मा. भरि शम्शेरले मा. प्रिानमन्री वि.पी. कोईरालालाई दोस्रो अधििेशनको

पविलो प्रश्न नेपालधभर सीमा विभाजनको काया कविलेसम्ममा समाप्त िुने
आश गना सवकन्ि? भनेर सोध्नु भयो र मा. प्रिानमन्रीले जिार् ददनुभयो।

त्यसैगरी चैि 29 गिे मा. गृिमन्री सूयप्र
ा साद उपाध्यायले राज्य अदालि

उन्मूलन गना बनेको वििेयक र सिोच्च अदालि मनलाई सं शोिन गना
बनेको वििेयक सदनमा प्रस्िुि गनुा भएको धर्यो ।

2017 बैशाख 2 गिे सभामा प्रश्नोत्तर िर्ा मा. गृिमन्री सूयप्र
ा साद

उपाध्यायले केिी करिरु लगाउने र लगाइएका करिरुलाई कानूनी मान्यिा

ु ा सार्ै सिोच्च
प्रदान गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक प्रस्िु िुनक
अदालि पााँचौ सं शोिन वििेयक, 2016 माधर्को िलर्ल प्रारम्भ भएको
धर्यो । बैशाख 3 गिे सिायक अर्ामन्री िोरा प्रसाद जोशीले नेपाल राि
बैङ्क मनलाई सं शोिन गना बनेको वििेयक र विदे शी विधनमयको सटिी
3

सणचिालयको पुस्िकालयमा रिे को सम्पूणा वििरणबाट सशोधिि रुपमा प्रस्िुि गररएको
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धनयन्रण गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक प्रस्िुि गनुक
ा ा सार्ै

मा.

गृिमन्रीले प्रस्िुि गरे को सिोच्च अदालि मनलाई सं शोिन गना बनेको
वििेयक सभाबाट पाररि भएको धर्यो।

िैशाख 6 गिे विधभन्न विषयमा प्रश्नोत्तर पधि कायाकारी अर्ामन्री

मा. िुलसी धगरीले सम्पत्तीको मूल्याङ्कन र त्यसमा लाग्ने करको रकम

धनिाारण गरी असुल उपर गने, जग्गा जधमनमा कर धनिाारण गरी असुल

उपर गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक‚ व्यापार मुनार्ा र पाररश्रधमक

कर धनिाारणको धनधमत्त बनेको वििेयक‚ मनोरञ्जन कर लगाउने र असुल

उपर गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक सदनमा प्रस्िुि गनुभ
ा एकोयो।
सोिी ददन राज्य अदालि उन्मूलन गनाको धनधमत्त बनेको वििेयक सदनमा

दर्ािार िलर्ल गरी पाररि भयो भने मा. कायाकारी अर्ामन्रीद्वारा सभामा
प्रस्िुि गररएको केिी कर लागाउने र लगाइका करिरुलाई कानूनी मान्यिा

प्रदान गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक सभाबाट पाररि भएका धर्ए।
त्यस्िै, बैशाख 8 गिे प्रश्नोत्तर पधि राि बैङ्क मनलाई संशोिन गना बनेको
वििेयकमाधर् िलर्ल गरी पाररि गररएको धर्यो भने विदे शी विधनमयको

सटिी धनयन्रण गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयकमाधर्को िलर्ल
प्रारम्भ भएको भयो। बैशाख 9 गिे विदे शी विधनमयको सटिी धनयन्रण

गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयकमाधर् िलर्ल गरी वििेयक सभाबाट

पाररि गर्यो भने बैशाख 10 गिे प्रश्नोत्तर सवकएपधि दणक्षण अवाकामा
प्रिरीद्वारा भएको गोलीकण्डको धनन्दा गदै रङ्गभेद नीधिद्वारा पीधडि अवाकी

जनिाप्रधि समिेदना प्रकट गदै सङ्कल्प प्रस्िाि सदनमा पेस गनुा भएको
धर्यो।

2017 बैशाख 13 गिे सम्पधिको मूल्याङ्कन र त्यसमा लाग्ने

करको रकम धनिाारण गरी असुल उपर गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको

वििेयकमाधर् दर्ािार िलर्ल गरी वििेयक पाररि गनुक
ा ा सार्ै व्यापार
11

मुनार्ा र पाररश्रधमक कर धनिाारणको धनधमत्त बनेको वििेयक माधर्को
िलर्ल सभामा सुरु भएको धर्यो। त्यसपधि 17 गिेको अको बैठकमा
मा. प्रिानमन्रीद्वारा नेपाल र गणिन्र चीनको बीचमा भएको सणन्िको

सं णक्षप्त िक्तव्य प्रस्िुि गनुभ
ा यो। त्यसपधि भारि र नेपाल बीच भएको

गण्डक सम्झौिा भङ्ग गरी नयााँ सम्झौिा गररयोस् भनी सङ्कल्प प्रस्िाि सभामा

पेस भयो। बैशाख 20 गिे प्रश्नोत्तरपधि व्यापार मुनार्ा र पाररश्रधमक कर
धनिाारणको धनधमत्त बनेको वििेयक पाररि र मनोरञ्जन कर लगाउने र असुल

उपर गने व्यिस्र्को धनधमत्त बनेको वििेयकमाधर् सदनमा िलर्ल भएको
धर्यो।

त्यसैगरी बैशाख 21 गिे मनोरञ्जन कर वििेयक, 2017 सदनमा

िलर्ल गरी पाररि, बैशाख 24 गिे अनािृवष्टले गदाा सुख्खा परे का

णजल्लािरुका बारे मा सङ्कल्प प्रस्िाि र 28 गिे जग्गा जधमनमा कर धनिाारण

गरी असुल उपर गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयकमाधर् दर्ािार

िलर्ल गरी सभाबाट वििेयक पाररि िर्ा बैशाख 30 गिे मिासभाबाट
सं शोिनसविि प्राप्त व्यापार मुनार्ा र पाररश्रधमक कर वििेयक, 2017

पाररि भएका धर्ए । अन्िमा बैशाख 31 गिे प्रश्नोत्तरका सार्ै दै धनक

उपभोग्य िस्िुको मूल्य धनयन्रणमा सरकारले उणचि कदम चालोस् भन्ने
सम्बन्िमा सङ्कल्प प्रस्िाि सदनमा पेस भएको धर्यो ।

जेठको 3 गिेको बैठकमा 4 गिे जनप्रधिधनधित्ि (िेस्रो सं शोिन)

वििेयक, 2017 माधर् दर्ािार िलर्ल गरी सभाबाट पाररि भएको
धर्यो।

जग्गािालिरुबाट

वकसानिरुले

जग्गा

कमाई

खाइरिेको

र

नागररकिा लेनदे न िर्ा कारोबार िुने गरे को सम्बन्िमा जेठ 07 गिे सङ्कल्प

प्रस्िाि पेस भयो भने 10 गिे सभाको प्रश्नोत्तर पधि माननीय खाद्य, कृवष
िर्ा विकास मन्री प्रेमराज आङ्दे म्िेले जलचर सं रक्षण वििेयक, 2017
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र मा. कायाकारी अर्ामन्री िुलसी धगरीले 2016-017 को पूरक आधर्ाक
वििरण प्रस्िुि गनुभ
ा एको धर्यो।

त्यस्िै जेठ 14 गिे सरकारी सेिाका कमाचारी धनयुणक्त गदाा नन्-

ग्याजेटेड पदमा स्र्ानीयिरुलाई प्रार्धमकिा ददनु पने सम्बन्िमा सङ्कल्प
प्रस्िाि पेस, जेठ 17 गिे मा. कायाकारी अर्ामन्री िुलसी धगरीले आधर्ाक

िषा 2016/017 का धनधमत्त सेिा कायामा सणञ्चि कोषबाट अरु केिी र्प
व्यय बिन गने अधिकार ददने र विधनयोजन गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको
वििेयक सदनमा प्रस्िुि गरी वयनै वििेयकमाधर् िलर्लको क्रम जारी

र्ो। त्यसपधि जेठ 19 गिेको बैठकमा मा. गृि िर्ा कानून मन्री श्री

सूयप्र
ा साद उपाध्यायले कोटा वर् लगाउने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक
सभामा प्रस्िुि गनुभ
ा एको धर्यो ।

2017 जेठ 20 गिेको बैठकमा प्रश्नोत्तरपधि मा. कायाकारी

अर्ामन्री श्री िुलसी धगरीले अधर्ाक िषा 2016/017 का धनधमत्त सेिा
कायामा सणञ्चि कोषबाट अरु केिी

र्प व्यय बिन गने अधिकार ददने र

विधनयोजन गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयकमाधर् िलर्ल अगाधड

बढाई सभाबाट पाररि गर्यो। जेठको 24 गिे मा. कानून मन्री सूयप्र
ा साद
उपाध्यायले नेपाल कोटा वर् वििेयक, 2017 माधर् िलर्लका लाधग
सदनमा प्रस्िुि गररयो र िलर्ल सवकएपधि सभाबाट पाररि भएको धर्यो।
त्यस्िै जेठ 25 गिे मा. कायाकारी अर्ामन्रीले भन्सार वििेयक,

2017 सभामा प्रस्िुि, जेठ 26 गिे मा. कानून मन्रीले कोटा वर् लगाउने
वििेयक सं शोिन सभामा िलर्ल गरी पाररि गनुक
ा ा सार्ै जेठ 31 गिे

मा. स्िायत्त शासन मन्री श्री काशीनार् गौिमले गाउाँ पञ्चायि सं शोिन
वििेयक, 2017 सभामा प्रस्िुि र मा. कायाकारी अर्ामन्री श्री िुलसी

धगरीले भन्सार वििेयक, 2017 माधर् विचार गररयोस् भन्ने प्रस्िाि सभामा
प्रस्िुि गरी जेठ मविनाको प्रधिधनधि सभाको कारिािी समाप्त भएको धर्यो।
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2017 असार 1 गिे विधभन्न समसामवयक विषयमा भएको प्रश्नोत्तर

पधि भन्सार वििेयक माधर्को िलर्ल अगाधड बढाई असार मविनाको काम
सुरु भएको धर्यो। असार 2 गिे 35 िषा कवटसकेका व्यणक्तलाई धनजामिी
सेिामा धनयुणक्त िुन अयोग्य िुने सम्बन्िमा सङ्कल्प प्रस्िाि पेस भई माधर्

उल्लेणखि वििेयकिरु माधर्कै िलर्लको क्रम असार 7 गिेसम्म जारी
र्ो र सोिी ददन भन्सार वििेयक, 2017 सभाबाट पाररि भयो । असार
8 गिे मा. कायाकारी अर्ामन्री िुलसी धगरीले मादक पदार्ा वििेयक,

2017 सदनमा प्रस्िुि, मा. सं सदीय प्रिन्ि मन्री श्री सूयन
ा ार् दास यादिले

सं सदको विशेषाधिकार धनिाारण गना बनेको वििेयक प्रस्िुि र गाउाँ नगर
पञ्चायि सं शोिन वििेयकमाधर् िलर्ल प्रारम्भ भयो भने असार 13 गिे

गाउाँ नगर पञ्चायि (सं शोिन) वििेयकमाधर् िलर्ल गरी सभाबाट पाररि
भएको धर्यो ।

त्यस्िै असार 21 गिे मा. प्रिानमन्रीले नेपाल चीन सीमानामा

भएका घटनाको बारे मा िक्तव्य ददनुभएको धर्यो। असार 23 गिे मा.

अर्ामन्री सुिणा शम्शेरद्वारा आ.ि 2017/018 को आधर्ाक वििरण
(बजेट) प्रस्िुि गनुक
ा ो सार्ै आ.ि 2017/018 को विधनयोजन वििेयक,

2017, पेस्की अनुदान (विधनयोजन) वििेयक, 2017 र आधर्ाक वििेयक,
2017 सदनमा प्रस्िुि भएको धर्यो र त्यसपधिका बैठकमा उल्लेणखि
णशषाकमाधर्को िलर्ल जारी र्ो।

त्यसैगरी असार 28 गिे प्रश्नोत्तर पधि मा. खाद्य, कृवष िर्ा विकास

मन्रीले प्रिर सधमधिद्वारा सभामा प्रस्िुि गररएको जलचर सं रक्षण गना बनेको
वििेयकमाधर् सामान्य िलर्लपधि सदनबाट पाररि भयो र बााँकी असार
मविनाभरर बजेट िलर्ल जारी र्ो।

2017 साउन 3 गिे सुरु भएको असार मविनाको पविलो बैठकमा

प्रश्नोत्तर पधि मा. अर्ामन्रीले अर्ा वििेयक, 2017 माधर् विचार गररयोस्
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भन्ने प्रस्िाि सदन समक्ष पेस गनुभ
ा यो त्यसपधि साउन 4 गिेको बैठकमा
मा. अर्ामन्रीले ऋण वििेयक, 2017 सदनमा प्रस्िुि गनुक
ा ो सार्ै आधर्ाक

वििेयक, 2017 माधर् सदनमा िलर्ल गरी पाररि भएको धर्यो । साउन
5 गिे मा. स्िायत्त शासन मन्री श्री काशीनार् गौिमले मिासभाबाट

सं शोिन सविि आएको गाउाँ पञ्चायि सं शोिन वििेयक, 2017 सभाको
सिमधि सविि स्िीकृि प्रदान गनुा भयो र मा. अर्ामन्री श्री सुिणा शम्शेरले

कुनै विदे शी सरकार िा एजेन्सीसाँग ऋण धलने अधिकारको व्यिस्र्ा गना
बनेको वििेयकमाधर् विचार गररयोस् भन्ने प्रस्िाि उपर िलर्ल र ऋण
वििेयक, 2017 सदनबाट पाररि भएको धर्यो।

त्यस्िै, साउन 7 गिे प्रार्धमक स्कूल बनाउने व्यिस्र्ा गने सम्बन्िी

सङ्कल्प प्रस्िाि सभामा पेस गरी साउन 20 गिेसम्म नै विधनयोजन िर्ा
अन्य वििेयकिरुमाधर्को िलर्ल जारी र्ो र सोिी ददन मा. गृिमन्री

सूयप्र
ा साद उपाध्यायले लोकसेिा आयोगका सदस्यिरुको पाररश्रधमक र सेिा
सिाको लाधग व्यिस्र्ा गना बनेको वििेयक सदनमा प्रस्िुि िर्ा विधनयोजन
वििेयक, 2017 माधर् िलर्लपधि सदनमा उठे का प्रश्नको मा. मन्रीले

जिार् ददएपधि सदनबाट पाररि भएको घोषणा सभामुखले गनुा भएको
धर्यो।

साउन 26 गिेको सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर पधि मा. अर्ामन्रीले

2016/17 को प्रिर सधमधिको िावषाक ररपोटा सदनसमक्ष प्रस्िुि गनुा
भएको धर्यो भने साउन 27 गिे धनयधमि प्रश्नोत्तरसाँगै लोक सेिा अयोगका

सदस्यिरुको पाररश्रधमक िर्ा सेिा सिा सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको
वििेयकउपर दर्ािार िलर्ल गरी सदनबाट पाररि भयो र साउन 31

गिे मा. अर्ामन्रीले भन्सार वििेयक, 2017 मा मिासभाद्वारा गररएका

सं शोिनमाधर् िलर्ल िर्ा अन्य विविि िलर्लसाँगै सभाको साउन
मविनाको कारिािी टु ङ्ग्याइएको धर्यो।
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धनयधमि

भदौ मविनाको कारिािी अन्िगाि सभामुखले भदौ 2 गिे सभामा
प्रश्नोत्तरपधि

भन्सार

वििेयक,

2017

माधर्

मिासभाका

सदस्यिरुको गरे को सं शोिनमाधर् विधभन्न सदस्यिरुद्वारा सं शोिन प्रस्िाि

पेस गरी िलर्ल सविि पाररि भएको धर्यो भने भदौ 3 गिे मादक पदार्ा
वििेयक, 2017 उपर सदनमा िलर्ल गरी पाररि, सं सदको विशेषाधिकार
वििेयक, 2017 विचार गररयोस् भन्ने प्रस्िाि सार्ै वििेयक सदनबाट पाररि
भएका धर्ए।

त्यस्िै भदौ 4 गिे धिव्ििी सीमानामा जोधडएका नेपालका उत्तरी

इलाकाको विकास सम्बन्िी सङ्कल्प प्रस्िाि सदनमा पेस गरी िलर्ल भएको

धर्यो । सािी ददन अनुमान सधमधिका सदस्यिरुको धनिााचन भएको धर्यो
।भदौ 5 गिे मा. अर्ामन्री सुिणा शम्शेरद्वारा घुम्िी अदालि वििेयक,

2017 र अन्िशुल्क (सं शोिन) वििेयक, 2017 सदनमा सभामा प्रस्िुि
गनुा भयो।सभाको भदौ 10 गिेको बैठकमा प्रश्नोत्तरपधि मिासभाद्वारा

सं शोिन सविि वर्िाा लोक सेिा आयोगका सदस्यिरुको पाररश्रधमक िर्ा
ु र मा. कानून मन्री
सेिा सिा सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको वििेयक टे िल

सूय ा प्रसाद उपाध्यायले अन्िशुल्क (सं शोिन) वििेयक, 2017 माधर् विचार
गररयोस् भन्ने प्रस्िाि सदनमा प्रस्िुि गनुा भएको धर्यो।

2017 भदौ 11 गिेको बैठकमा प्रश्नोत्तरपधि िोवकएको भन्दा

बढी व्याज धलने व्यिस्र्ा बदर गने सम्बन्िी सङ्कल्प प्रस्िाि पेस गरी
िलर्ल र अणग्नपीधडि जनिाको सिायिाको धनधमत्त सधमधि गठन गने

सम्बन्िमा सङ्कल्प प्रस्िाि पेस भएको धर्यो। भदौ 15 गिे अन्िशुल्क

ु ा
(सं शोिन) वििेकय माधर् दर्ािार िलर्ल गरी सभाबाट पाररि िुनक
सार्ै घुम्िी अदालि वििेयकमाधर् िलर्लको भएको धर्यो ।

त्यसैगरी भदौ 17 गिेका ददन घुम्िी अदालि वििेयकको विधभन्न

दर्ािरुमा सं शोिन गरी सं शोधिि घुम्िी अदालि वििेयक, 2017 सदनबाट
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पाररि भएको धर्यो सार्ै मा. गृि िर्ा कानून मन्रीद्वारा भन्सार मिसुल
वििेयक, 2017 प्रस्िुि भई सो वििेयक पधन सदनबाट पाररि भएको
धर्यो । डोटीमा रिेको अिाम र दै लेखमा रिेको अिामलाई णझकी िु ट्टै

अिाम णजल्ला कायम गररयोस् भनी सङ्कल्प प्रस्िाि पेस गरी भदौ 18
गिेको बैठकमा िलर्ल भएको धर्यो।

भदौ 22 गिे प्रश्नोत्तरसाँगै संसदका सदस्यिरुको पाररश्रधमक

(सं शोिन) वििेयक, 2017 माधर् दर्ािार िलर्ल गरी सदनबाट पाररि
र राि ऋण वििेयक, 2017 माधर् िलर्ल भयो भने भदौ 24 गिे राि
ऋण वििेयक, 2017 र राि ऋण उठाउने वििेयक, 2017 माधर्

िलर्ल गरी सभाबाट पाररि गरे को धर्यो। यसैगरी भदौ 28 गिे

प्रश्नोत्तरसविि मा.अर्ामन्रीद्वारा राविय पररषद (खचा व्यिस्र्ा) वििेयक,

2017 सभामा प्रस्िुि गनुक
ा ो सार्ै दर्ािार िलर्ल गरी वििेयक पाररि
भएको धर्यो।

भदौ 30 गिे सभामुखद्वारा राजाबाट प्रमाणणि भएका वििेयकको

बारे मा सदनमा जानकारी गराउाँदै भदौ 30 गिे राजाबाट प्राप्त अधििेशन
अन्त्यको सूचना पढे र सुनाउाँ दै अधििेशन अन्त्य भएको घोषणा गनुा भएको
धर्यो।

मिासभा
वि.सं .२०१६ साउन ४ गिे शुरु भएको मिासभाको बैठक असोज

२२ गिेसम्म विधभन्न धमधिमा गरी ४५ िटा बैठक बसी अन्त्य भएको
धर्यो

।

मिासभाको

पविलो

अधििेशन

अिधिमा

कामिारिािीिरुलाई धनन्नानुसार प्रस्िुि गररएको ि:
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भए

गरे का

पविलो बैठकमा मिासभाका सभासदिरु एकीकृि भएपधि श्री ५

बाट, मिासभाको अध्यक्ष धनिााणचि नभए सम्मलाई उमेरले सबै भन्दा जेठा

मिासभासदलाई कायाकारी अध्यक्ष मनोधनि गनुा भएको कुरा उल्लेख भएको
श्री ५ को प्रमुख सणचिबाट प्राप्त पर सभामा पढे र सुनाइयो । उपणस्र्ि
मिासभासदिरु मध्ये उमेरमा सबभन्दा जेठो मिासभासद श्री बखान धसं ि
गुरुङ िुन ु भएकोले सणचिले उिााँलाई शपश ग्रिण गराउनु भयो ।

वि.सं .२०१६ साउन ५ गिे दोस्रो बैठकमा श्री नागेन्द्र प्रसाद

ररजालले मिासभासद श्री डम्िर बिादुर धसं िलाई सभाको अध्यक्ष पदमा

च ुधनयोस् भन्ने प्रस्िाि राख्दै उिााँको पररचय ददनु भयो र श्री लक्ष्मणजङ
बिादुर धसं िले उक्त प्रस्िािको समार्न गनुा भएपधि च ुधननु भएका अध्यक्षबारे

श्री डम्िर बिादुर धसं िलाई सभाको अध्यक्ष च ुधननु भएको घोषणा गदै
माननीय अध्यक्षलाई बिाई ददनु भयो ।

वि.सं .२०१६ साउन ६ गिे िेस्रो बैठकमा श्री ददल बिादुर श्रे ष्ठले

मिासभाको एक मार मविला सभासद श्रीमिी कमल राणालाई सभाको

उपाध्यक्ष पदमा च ुधनयोस् भनी राखेको प्रस्िाि उपर मणी िषाले समार्न
गनुभ
ा यो । त्यसैगरी श्री बोि प्रसाद उपाध्यायले श्री ददधलप कुमार शािीलाई
सभाके उपाध्यक्ष पदमा च ुधनयोस् भनी राखेको अको प्रस्िाि उपर श्री
बृजनन्दन बमााले समार्न गनुभ
ा यो । मा. अध्यक्षले श्री कमल राणा उपाध्यक्ष

च ुधनयोस् भनी श्री ददल बिादुर श्रे ष्ठको प्रस्िाि सभामा धनणायार्ा प्रस्िुि गनुा
भयो । शब्द उच्चारणद्वारा सभाको मि धनणश्चि िुन नसकेकाले मा. अध्यक्षले
मि विभाजनद्वारा धनणाय गना मि विभाजन सम्बन्िमा धनम्न धलणखि कायाविधि
सुनाउनु भयो :

"पविलो १ धमनेटमा विभाजन घण्टी बज्ने ि । सो घण्टी बज्न

समाप्त भएपधि सभा भिनका द्वारिरु बन्द गररने िन् िर्ा
विभाजन लबीिरु खाली गररनेि र लबीका सबै द्वारिरु बन्द
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गररने िन् । त्यसपधि म एकपटक पुनः प्रस्िािलाई धनणायार्ा
प्रस्िुि गनेिु । र्ेरर पधन विभाजनको आिश्यकिा दे णखएमा

विभाजनद्वारा मिदान िुनेि । विभाजन िुाँदा प्रस्िािका पक्षमा
िुनेिरुले दााँविने पदट्टको लबीमा िर्ा प्रस्िािको विपक्षमा िुनेिरुले

बााँया पदट्टको लबीमा गई त्यिााँ रिेको कमाचारीलाई आफ्नो नाउाँ
वटपाई आफ्ना नामको अगाधड िस्िाक्षर गररददनु पदाि ।"

उक्त धनयम अनुसार विभाजन िुाँदा प्रस्िािको दुिै पक्षमा मि बराबर

भएकोले मा. अध्यक्षले नेपाल अधिराज्यको सं वििानको िारा ३५ अनुसार
आफ्नो धनणाायक मि प्रस्िािको पक्षमा दददप प्रस्िाि स्िीकृि भई श्रीमिी

कमल राणालाई उपाध्यक्ष च ुधनएको घोषणा गनुा भयो र उिााँलाई बिाई ददनु
भयो ।

उक्त अधििेशनमा प्रश्नोरर कायाक्रम समेि रिेको धर्यो । पविलो

अधििेशनको

पविलो

प्रश्न

श्री

(क)

समय

समयमा

शम्भ ु श्रे ष्ठले

धनम्नानुसारको प्रशन सोध्नु भएको धर्यो :

बडािावकम

िर्ा

मा.

श्री

अरु

गृिमन्रीसाँग

उच्च

सरकारी

कमाचारीलाई जगेडामा राणखएकोमा अविले पधन जगेडामा
बााँकी िन् ?

(ख) िन् भने, उनीिरुको सं ख्या कधि ि र उनीिरुले बेिन भत्ता
कधि र कसरी पाउने गरे का िन् ?

माननीय

गृिमन्री

सूयप्र
ा साद

उपाध्यायबाट

सम्िन्िमा धनम्नानुसारको उत्तर प्राप्त भएको धर्यो

यस

प्रश्नको

"जम्मा ३३ जिान िन् । काजमा खवटएकाले खाई पाई

आएको िलब भत्ता र काजमा नभएकाले बावषाक िलब भत्ता
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पाउाँदिन् । िी मध्ये िाल १७ जिान काजमा िन् भने ५।७
जिान काजमा िै नन् ।"

यस अधििेशन अिधिमा जम्मा ४५ ओटा बैठक बसी मिासभाले

२०१६–२०१७ सालको आधर्ाक वििरण प्रस्िुि गदै
वििेयकिरु पाररि गरे को धर्यो:
क्र.स.

धनम्नानुसारका

वििेयक

1.

लालमोिर मन सं शोिन गना बनेको वििेयक

2.

साविणत्यक, िैज्ञाधनक र परोपकारी सं स्र्ािरुको रणजिे शन र
साँगठनको व्यिस्र्ापनको धनधमत्त बनेको वििेयक

3.

न्याय प्रशासन सुिार वििेयक

4.

आधर्ाक वििेयक

5.

आकणस्मक कोष वििेयक

6.

विधनयोजन वििेयक

7.

आय र कर सम्बणन्िि वििेयक

8.

वििाा उन्मूलन वििेयक

9.

भूधम मन सं शोिन वििेयक
विशेष वििाि वििेयकमाधर् िलर्ल भए पधन पाररि भने भएन ।

यस अधििेशनमा जम्मा ४५ बैठक बसी सं सदका दुिै सदनिरुले

पाररि गरे का धनम्न वििेयकिरु मा. अध्यक्षले राजाबाट स्िीकृधि प्रदान
भएको कुरा सभालाई सूणचि गनुा भयो:
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क्र.स.

वििेयक

1.

लालमोिर मनलाई सं शोिन गना बनेको वििेयक, २०१६

2.

साविणत्यक, िैज्ञाधनक र परोपकारी सं स्र्िरुको राणजष्टे शन र
साँगठनको व्यिस्र्ापनको धनधमत्त बनेको वििेयक, २०१६

3.

सं सदका सदस्यिरुको धनधमत्त पाररश्रधमकको व्यिस्र्ा गना
बनेको वििेयक, २०१६

4.

आय र कर सम्बन्िी न्याय व्यिस्र्ामा
वििेयक, २०१६

सुिार गना बनेको

स्रोि: सं घीय ससद सणचिालयको पुस्िकालय शाखा

यस अधििेशनमा धनम्नानुसारका सङ्कल्प प्रस्िाििरु उपर िलर्ल

भइ स्िीकृि गररएका धर्ए :

१. िनस्पधि णघउ बारे

२. खाद्य सं कटबाट बचाउने बारे
३. टिरा र वपउने पानीको बारे

दोस्रो अधििेशन

वि.सं . २०१६ चैर १८ गिे कररब ि मविनापधि दोस्रो

अधििेशनको पविलो बैठक शुरु भई २०१७ भाद्र ३१ गिेसम्म चलेको
धर्यो । यस अधििेशन अिधिमा जम्मा ८५ ओटा बैठकिरु सम्पन्न भएका

धर्ए । पविलो बैठकमा राजाबाट सं सद भिन धसं िदरिारमा शािी सम्बोिन
भएको धर्यो ।

वि. सं . २०१६ चैर २६ गिे दोस्रो बैठकमा शािी सम्बोिनमाधर्

िलर्ल भयो र मा. गृि मन्री सूय ा प्रसाद उपाध्यायले नेपाल अधिराज्यको
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ु
सं वििानको िारा ५२ (२) का अनुसार धनम्नधलणखि अध्यादे शिरु टे बल
गनुा भयो:
क्र.स.

वििेयक

1.

व्यापार मुनार्ा र पाररश्रधमक कर अध्यादे श, २०१६

2.

सम्पधिकर अध्यादे श, २०१६

3.

राज्य अदालि उन्मूलन अध्यादे श, २०१६

4.

सिोच्च अदालि मन, २०१३ (सं शोिन) अध्यादे श, २०१६

5.

जग्गाका अध्यादे श, २०१६

स्रोि: सं घीय ससद सणचिालयको पुस्िकालय शाखा

दोस्रो अधििेशनमा पविलो प्रश्नका रुपमा डा. िृजनन्दन िमााले मा.

खाद्य कृवष िर्ा विकास मन्री समक्ष धनम्नधलणखि प्रश्न सोध्नुभएको धर्यो :
(क) के सरकारले रौटिट णजल्लाको खाद्य सं कट णस्र्धि धनिारणर्ा
खाद्यान्नको व्यिस्र्ा गरे को ि ?

(ख) ि भने उक्त खाद्यान्न सो णजल्लाको जनिाले कुन प्रकारले
प्राप्त गना सक्ने िन् ?

उल्लणखि प्रश्न उपर मा. खाद्य िर्ा कृवष विकास मन्री

प्रेमराज आंगदम्बेले "अरु पूिी िराई णजल्लाको सार्ै बारा, पसाा, र
रौििट णजल्लामा पधन उत्पन्न णस्र्धिको सामना गना आिश्यक
धनकास ददइसकेको ि । बारा, पसाा, रौििट णजल्लाको

बााँिपैन

बनाउन, बीउ बीजन बााँड्न, खाद्य स्टक राख्न या कजाा ददन ने.रु.

७५,००० र स्र्ानीय सुिार कायालाई र्प समेि गरी ने.रु.
३,३६,००० रुपैयाको धनकासा ददई सो कामिरु सञ्चालन गना
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सम्पूण ा अधिकार णजल्ला बोडालाई नै सुम्पी णजल्लामा परे को सं कट
समािान गने आदे श सरकारले गरे को ि ।"
र पाररि

ु
दोस्रो अधििेशनमा जम्मा ८४ बैठक बसी दोस्रो अधििेशनमा टे बल
भएका वििेशकिरु धनम्नानुसार धर्ए:

क्र.स.

वििेयक

1.

सिोच्च अदालि (पााँचौ सं शोिन) वििेयक, २०१६

2.

राज्य अदालि उन्मूलन गना बनेको वििेयक, २०१७

3.

केिी कर लगाउन र लगाइएकोलाई कानूनी मान्यिा ददने
व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक, २०१७

4.

विदे शी विधनमयको सटिी धनयन्रण गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको
वििेयक, २०१७

5.

कर लगाउने वििेयक, २०१७

6.

नेपाल राि बप क (दोस्रो सं शोिन) वििेयक, २०१७

7.

व्यापार मुनार्ामा र पाररश्रधमकमा कर धनिाारण गरी असुल उपर
गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक, २०१७

8.

मनोरञ्जन कर वििेयक, २०१७

9.

जनप्रधिधनधित्ि मनलाई सं शोिन गना बन्नेको वििेयक, २०१७

10. जग्गा कर वििेयक, २०१७
11.

पूरक विधनयोजन वििेयक, २०१७

12. कोटा र्ी वििेयक, २०१७
13.

भन्सार वििेयक, २०१७

14. गाउाँ पञ्चायि वििेयक, २०१७
15. पेश्की अनुदान वििेयक, २०१७
16.

जलचर सं रक्षण वििेयक, २०१७
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17. आधर्ाक वििेयक, २०१७
18. आधर्ाक िषा २०१७–२०१८ को धनधमत्तको सेिा र कायामा सणञ्चि
कोषबाट केिी रकम व्यय गने अधिकार ददने र विधनयोजन गने
व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक, 2017
19. मादक पदार्ा वििेयक, २०१७
20. सं सदको विशेषाधिकार वििेयक, २०१७
21. लोकसेिा आयोगका सदस्यिरुको पाररश्रधमक र सेिाका शिािरु
व्यिणस्र्ि गना बनेको वििेयक, २०१७

22. अन्िशुल्क मन (सं शोिन) वििेयक, २०१७
23. घुम्िी अदालि वििेयक, २०१७
24. भन्सार वििेयक, २०१७
25. सं सदका सदस्यको पाररश्रधमक (सं शोिन) वििेयक, २०१७
26. राि ऋण वििेयक, २०१७
27. राविय पररषदको धनधमत्त (खचा व्यिस्र्ा) गना बनेको वििेयक,
२०१७

स्रोि: सं घीय ससद सणचिालयको पुस्िकालय शाखा

मिासभाको दोस्रो अधििेशनमा केिी सङ्कल्प प्रस्िाि समेि पेश

भएका धर्ए । यस्िा सङ्कल्प प्रस्िाि र सो उपर सभाको कारिािीबारे
धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको ि:
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क्र.स. सङ्कल्पिरु
1.

कारिािी

सगरमार्ा (माउन्ट एभरे ष्ट) नेपालको अविधिन्न

वर्िाा

गण्डक सम्भौिालाई भङ्ग गरी राविय विि र राविय

अस्िीकृि

ु मा बढे को भ्रष्टाचार धनिारण गना सबै
िाम्रो मुलक

स्िीकृि

अं ग िो
2.

सम्मानको ख्याल राखी अको नयााँ सम्झौिा गररयोस्
3.

राजनीधिक पाटीिरुले विशेष जोड ददएको िामी
पाउाँदिौं । सबै

पाटीको मित्िपूण ा नारा र

कायाक्रम पधन यिी धर्यो । भ्रष्टाचार रोक्न भ्रष्टाचार
धनिारण सं स्र्ा खडा भएको ि । िर त्यो मार

भएर िुाँदैन या खडा भएको िेरै लामो समय
भैसकेको ि । िर भ्रष्टाचार कम भएको िै न बढ्दै
गएको ि ....
4.

जनकपुरदे णख नाम्चेबजारसम्म मोटर चल्ने बाटो

स्िीकृि

पूि ा ३ नं. खुम्बु नाम्चे बजार नणजकै सगरमार्ा

स्िीकृि

बनोस्
5.

भएकोले सो िेन ा िर्ा चढ्न आउने व्यणक्तिरुको

सुवििाको धनधमत्त सो स्र्ानमा एउटा सरकारी गेष्ट
िाउस स्र्ापना गररयोस्
6.

नेपालमा

रिेका

धमर

राििरुका

राजदुििरुले

नेपालका णशक्षण िर्ा अरु सामाणजक सं स्र्ािरुलाई

वर्िाा

श्री ५ को सरकारको पूि ा स्िीकृधि नधलईकन
आधर्ाक चन्दा ददन प्रधिबन्ि लगाईयोस्
7.

सरकारी िर्ा सरकारसाँग सम्बणन्िि सेिामा रिेका

श्री ५ का सबै कमाचारीिरुले सरकारबाट स्िीकृि
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स्िीकृि

व्याकरण

अनुसार

दे िनागरी

आषाढ दे णख शुद्ध लेख्न ु

धलवपमा

२०१८

पने व्यिस्र्ा गररयोस् ।

२०२० साल सम्मलाई १०० शब्द लेख्दा १०

अशुद्ध शब्दिरु सम्म िु ट ददने व्यिस्र्ा गररयोस्
र सो साल पधि पधन अशुद्ध लेख्नल
े ाई नेपाली
भाषामा अयोग्य प्रमाणणि गररयोस्
8.

नेपालबाट

धिब्बि

जाने

पासपोटा

सीमाििी

णजल्लाका गपडा गोश्वाराद्धारा ददइने व्यिस्र्ा िोस्
9.

मोरङ्गको चिरादे णख बाराि क्षेरसम्म मोटर चल्ने
बाटो बनाइयोस्

10. पोखरामा

सरकारले

उपयुक्त

ठिर्याएको

पने

नपने

स्र्ानमा एक सुधनयोणजि शिर बसाधलयोस्

11. िोई

धिठो

िाल्नु

केटाकेटीिरुको

धनःशुल्क

र

पढाईमा

कुनै

जाििरुका

खचा

गरी

वर्िाा
स्िीकृि
वर्िाा
स्िीकृि

२०१७–२०१८ को बजेट दे णख साधलन्दा िावषाक
बजेटमा कणम्िमा रु ३०,००० राणखयोस्

12. डडेल्िुरा णजल्ला अन्िगाि िािा पिाड र डासे

र्लाटे पिाडको मूल बाटोलाई ८ िाि चौडा पक्की

वर्िाा

बाटोमा यर्ासक्य चााँडो पररणि गररयोस्

13. पूि ा र पणश्चममा अनािृवष्ट अर्िा अधििृवष्ट मै
मालपोि मार्ी ददनु पने अर्िा म्याद र्प गनुा पने

अिस्र्ा परी बाली जााँची मार्ी ददने अर्िा सो

बुझाउन म्याद सम्म र्प गररददने धनणाय भएको
िरे क साल सो धनणायलाई पुस मसान्ि धभरै

सािाजधनक ििरबाट प्रकाशन गने व्यिस्र्ा गररयोस्
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स्िीकृि

14. काठमाडौंबाट नेपाल अधिराज्यधभर कुनै ठााँउमा

स्िीकृि

15. वद्धिीय पञ्च िषीय योजना अन्िगाि जनकपुरमा

वर्िाा

जान मविलािरुले रािदानी धलनु नपने गररयोस्

एउटा आिुधनक प्रकारको नगर धनमााणको योजना
बनोस्

16. अरुण

नदीमा

राईघाट

दे णख

ललािनी

सम्म

वर्िाा

17. पूि ा ३ नं. लाई पधन सरकारले विकास क्षेर घोषणा

वर्िाा

18. भोजपुर र उदयपुरबीचको दुि कोशी नदीमा

वर्िाा

विशेषज्ञिरुले ठिराई ददएको ठााँउमा झोलुं गे पुल
२०१७–२०१८ सालधभरमा नै राणखयोस्
गररयोस्

रसुिाघाट

दे णख

विशेषज्ञिरुका

ठिर

पूि ा

वकनिाटार

अनुसार

सालधभर नै झोलुं गे पुल राणखयोस्

सम्ममा

२१०७–२०१८

19. पूि ा १ नं. िुलीखेलदे णख भोटजाने बाटोमा पने

वर्िाा

20. जािपाि र पानीपधिया सम्बन्िी कानूनी व्यिास्र्ा

वर्िाा

21. मणस्जद, मंददर र धबिार बनाउन पूि ा स्िीकृधि धलनु

वर्िाा

22. भरिपुर दे णख िेटौँडासम्म बनेको सडकमा चल्ने

वर्िाा

गोदािरी सम्म धसिा बाटो बनाईयोस्
युग सुिाउाँदो नभएकाले िोधडयोस्
पदाि वक पदै न

मोटरिरुमा कार लगाउने प्रबन्ि गरी त्यसबाट
उठे को

रकमबाट

अविलम्ब गररयोस्

सो

बाटोको
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ममाि

समेि

23. आकाशिाणी नभएका प्रत्येक ििाई ग्राउण्डमा

वर्िाा

24. णचधनयााँ र्ौजले िाम्रो नेपाल अधिराज्यको उत्तर

स्िीकृि

आकाशिाणीको व्यिस्र्ा िोस्

पणश्चम मुस्िाङ इलाकाधभर एक जिान श्री ५ को
सरकारको कमाचारी र नेपाली नागररकालाई बन्दी
बनाई धिब्बिी इलाकाधभर अपिरण गरी लगेपधि

नेपालको सािाभौमसत्ता उपर ठाडो िनन भएको

यसमा खेद प्रकट गदै पुनः यस्िो आक्रमण निोस्
ु े उत्तरी सीमानाका नाकामा सैधनक
भन्ने िेिल

सुरक्षाको उणचि व्यिस्र्ा श्री ५ को सरकारबाट
िुरुन्ि िोस्

25. वि.सं .२००७ सालको जनक्राणन्ि िर्ा सविदिरुको

यादमा प्रत्येक णजल्लामा सरकारले स्मारकिरुको

स्िीकृि

धनमााण गराउने प्रबन्ि िोस्
26. नेपाल

अधिराज्यधभरको

धिब्बिबाट

आजसम्म

धसमान्ि

आएका

प्रदे शिरुमा

शरणार्ीिरुको

अस्िीकृि

अिस्र्ा जााँचबुझ गना एउटा सं सदीय सदस्यिरुको
जााँच कधमशन उक्त धसमाना णजल्लािरुमा पठाउने
व्यिस्र्ा िोस्
27. परम्परादे णख

आफ्नो

दे श

र

आफ्नो

दे शधभर

राििरुका लाधग ज्यान अपाण गरे का र गने िीर
नेपाली सेनाका अवर्सर जिानिरुको यादमा एक
युद्ध स्मारक उपत्यकाको एक उपयुक्त स्र्ानमा
चााँडो स्र्ावपि गररयोस्
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वर्िाा

28. काठमाडौं उपत्यकाका

एक

उपयुक्त स्र्ानमा

नेपाली सं स्कृधिका उत्र्ानको लाधग एक राविय

स्िीकृि

नाचघर श्री ५ को सरकारबाट अविलम्ब बनाइयोस्
29. वि.सं . २००८ सालमा अिैि घोवषि गररएको

अणखल नेपाल न्यून िैिधनक कमाचारीलाई अविलम्ब

वर्िाा

िैि घोवषि गररयोस्

30. नेपाल अधिराज्यधभर श्री ५ का पूिज
ा िरुका

बासोिास भएका भिनिरुका भग्नािशेषिरुमा र
मौसुर्िरुबाट

राविय

मधििाधसक

स्िीकृि

मित्िपूण ा

कायािरु सम्पन्न भएका स्र्ानिरुमा मौसुर्िरुका
नामबाट एक एक स्मारक बनाई िी स्मारक
भिनिरुमा

सािाजधनक

सं स्र्ािरु खोधलयोस्

स्िास््य

िर्ा

णशक्षण

31. नेपाल अधिराज्य भररका सरकारी कमााचारीिरुको

पदको नाम नेपाली भाषामा रिेका बािे कका अरु

स्िीकृि

कुनै पधन भाषामा रिेका पदिरुको नाम यर्ासक्य
चााँडो नेपाली भाषामा नराणखयोस्

स्रोि: सं घीय ससद सणचिालयको पुस्िकालय शाखा

पाररि

यस अधििेशनमा जम्मा ८४ िटा बैठक बसी सं सदका दुिै सदनले
गरी राजा समक्ष स्िीकृधिको धनधमत्त पेश भएका धनम्नधलणखि

वििेयकिरु स्िीकृि भएका धर्ए :
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क्र.स.
1.

वििेयक
विदे शी

विधनयमको

सटिी

धनयन्रण

गने

व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक, २०१७

2.

नेपाल राि बप क (दोस्रो सं शोिन) वििेयक, २०१७

3.

जलचरिरुको सं रक्षण र ित्सम्बन्िी कुरािरुको व्यिस्र्ा
गना बनेको वििेयक, २०१७

4.

आधर्ाक िषा २०१७।१८ को धनधमत्त सेिा र कायामा
सणञ्चि कोषबाट केिी रकम व्यय गना अधिकार ददने र
विधनयोजन गने व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक

5.

श्री ५ को सरकारको अर्ा सम्बन्िी प्रस्िाििरु कायााणन्िि
गनाको धनधमत्त बनेको वििेयक

6.

कुनै विदे शी सरकार िा एजेन्सीसाँग ऋण धलने अधिकारको
व्यिस्र्ाको धनधमत्त बनेको वििेयक

स्रोि: सं घीय ससद सणचिालयको पुस्िकालय शाखा
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राविय सभा सदस्यिरुको पदािधि सम्बन्िी वििरण
नेपालको सं वििानको िारा 86 को उपािारा 3 मा व्यिस्र्ा

भएबमोणजम राविय सभाका उनान्साठी सदस्यिरु मध्ये एक धििाइ

सदस्यिरुको पदािधि प्रत्येक दुई िषामा समाप्त िुने िर्ा सं वििान प्रारम्भ
भएको पविलो पटक सदस्यिरुको गोला प्रर्ाद्वारा एक धििाइको दुई िषा,
अको एक धििाइको चार िषा र बााँकी एक धििाइको ि िषाको िुने गरी

पदािधि कायम गररने व्यिस्र्ा बमोणजम 2075 साल असार 4 गिे सं घीय
ससद सणचिालयले नयााँ बानेश्वरणस्र्ि ल्िोत्से िलमा गरे को गोला प्रर्ा

कायाक्रम गरे को धर्यो । सो गोलाप्रर्ा कायाक्रमबाट दे िाय बमोणजमका
सदस्यिरुको पदािधि कायम भएको धर्यो ।
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संघीय संसदीय सधमधिका कामकारिािीिरु
सं घीय सं सदका दुिै सभा अन्िगाि रिेका १६ िटा सधमधििरु मध्ये

आ–आर्ूले सम्पादन गरी यस शाखालाई उपलब्ि गराइए िमोणजमका
सधमधिका कामकारिािी सम्िन्िी वििरणलाई िपधसल िमोणजम समेवटएको
ि ।

प्रधिधनधि सभािर्ाका सधमधििरु
१. अर्ा सधमधि
अर्ा सधमधिबाट 2076 काणत्तक दे णख 2076 पुस मसान्िसम्ममा

भए गरे का कामकारिािीिरु धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको ि :

जम्मा ५ ओटा बैठक बसेको यस अिधिमा चालु आ.ि. को प्रर्म

चौमाधसकमा बजेट कायाान्ियनको अिस्र्ा, लक्ष्य अनुरुप पूाँणजगि खचा गना
गररएका प्रयास लगायिका विषयमा राविय योजना आयोगका उपाध्यक्ष,
सं घीय माधमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयका सणचि, उजाा जलस्रोि

िर्ा धसं चाई मन्रालयका सणचि, अर्ा मन्रालयका सणचि, सिरी विकास
मन्रालयका सणचि, खानेपानी मन्रालयका सणचि, भौधिक पूिाािार िर्ा
यािायाि मन्रालयका सणचि सार्ै सम्बणन्िि मन्रालय अन्िगािका विधभन्न
विभागका पदाधिकारीिरुको उपणस्र्धिमा िलर्ल भएको ।

राजस्ि पररचालन, बजेट कायाान्ियन र पूाँजीगि खचाको प्रिृणत्त,

समस्या र सुझाि, समवष्टगि अर्ािन्रका पररसूचकिरु र धिनीिरुको प्रिृणत्त
लगायिका विषयमा विज्ञिरुसाँग िलर्ल भएको ।
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अर्ा सधमधिको आयोजनामा सािै प्रदे शका अर्ा सधमधिका सभापधि

सधमधि

सणचिको सिभाधगिामा "सािाजधनक

वित्तीय व्यिस्र्ापनका

सैद्धाणन्िक र व्यििाररक पक्ष" विषयक िीन ददने कायाशाला सम्पन्न भएको
धर्यो।

२. अन्िरााविय सम्बन्ि सधमधि
अन्िरााविय सम्बन्ि सधमधिबाट २०७६ काधिाक १ दे णख पुस

मसान्िसम्म भए गरे का कामकारिािीिरु धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको ि:

धमधि २०७६ काधिाक २५ गिे बसेको सधमधि बैठकमा माननीय

परराि मन्री प्रददप कुमार ज्ञिाली, परराि मन्रालयका सणचि शंकर दास
बैरागी लगायिका परराि प्रधिधनधििरु र नापी विभागका मिाधनदे शक प्रकाश

जोशीको उपणस्र्धिमा धलणम्पयािुरा, धलपुलेक, कालापानी क्षेरको नेपाल भारि
सीमा समस्याको सम्बन्िमा िलर्ल गररयो ।

२०७६ मंधसर २७ गिे धमधि बसेको सधमधि बैठकमा माननीय

गृिमन्री राम बिादुर र्ापा, माननीय भूधम व्यिस्र्ा, सिकारी िर्ा गररबी

धनिारण मन्री पद्मा कुमारी अयााल, भूधम व्यिस्र्ा, सिकारी िर्ा गररबी

धनिारण मन्रालयका सणचि सूय ा प्रसाद गौिम, गृि मन्रालयका सणचि प्रेम
कुमार राई, नापी विभागका मिाधनदे शक प्रकाश जोशी समेिको उपणस्र्धिमा
धलणम्पयािुरा, धलपुलेक, कालापानी क्षेरको नेपाल भारि सीमा समस्याका
सम्बन्िमा िलर्ल भई नेपाल सरकारलाई दे िाय बमोणजम सुझाि र धनदे शन
ददने धनणाय भएको धर्यो:


नेपालको धलणम्पयािुरा, धलपुलेक, कालापानी, सुस्िा लगायिका

भारिीय अधिक्रमणमा परे का नेपाली भूभागमा नेपालको सािाभौम
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अधिकार र स्िाधमत्ि सुदृढ गना भारि सरकारसाँग राजनीधिक,
कूटनीधिक ििमा अविलम्ब िािाा गरी समस्या समािान गने ।


धलणम्पयािुरा, धलपुलेक र कालापानी क्षेरमा रिेका भारिीय सुरक्षा
र्ौज वर्िाा गरी नेपालको भौगोधलक अखण्डिाको रक्षा गना भारि
सरकारसाँग आिश्यक ििमा िािाा



गने ।

नेपालको धलणम्पयािुरा, धलपुलेक, कालापानी, सुस्िा लगायिका
नेपाली भूधम समािेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गने ।



गृि मन्रालय, भूधम व्यिस्र्ा, सिकारी िर्ा गररबी धनिारण
मन्रालय, परराि मन्रालय सविि अन्य आिश्यक मन्रालय र

ु
धनकायिरुको सं यक्त
समन्ियकारी सं यन्र धनमााण गरी एकीकृि
रुपमा प्रभािकारी काम गने ।


ुा ा
नेपाल भूधमको रक्षा िर्ा नेपाली नागररकको सुरक्षा गना दाचल
णजल्लाको

कालापानी

समेिको

क्षेरमा

बसोबास

गरररिेका

नेपालीिरुलाई सिज रुपमा आििजािि गना बाटो र अन्य सेिा
सुवििाको उपयुक्त व्यिस्र्ा गने ।

३. उद्योग िर्ा िाणणज्य र श्रम िर्ा उपभोक्ता विि सधमधि
उद्योग िर्ा िाणणज्य र श्रम िर्ा उपभोक्ता विि सधमधिको धमधि

२०७६ काधिाक १ गिेदेणख पुस मसान्िसम्ममा भए गरे का काम
कारिािीिरुको वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः

उद्योग िर्ा िाणणज्य र श्रम िर्ा उपभोक्ता विि सधमधिको धमधि

२०७६।०७।०७ गिेको बैठकले गरे का धनणाय एिम् धनदे शनिरुलाई
दे िाय बमोणजम उल्लेख गररएको िः-
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धमधि

२०७६।०७।०७

गिेको

बैठकमा

बजार

अनुगमन

सम्बन्िमा णचधनयााँ प्रधिधनधि मण्डलको सिभाधगिामा बजार अनुगमन
सम्बन्िी चीनमा अपनाईएको व्यिस्र्ाका सम्बन्िमा णचधनयााँ प्रधिधनधििरुले

आफ्नो िारणा राख्ने काया गर्यो र यस सधमधिले बजार अनुगमन सम्बन्िमा

खेलेको भ ुधमका विषयमा उपणस्र्ि प्रधिधनधि मण्डललाई सधमधिमा जानकारी

गराउने काया गर्यो र दुिै दे शको अनुभिको आदान प्रदान गरी बजार
ु भ
अनुगमनलाई प्रभािकारी बनाई गुणस्िरीय िस्िु सिासल

ििरबाट

उपभोक्तािरुमा पुर्याउने सम्बन्िमा नेपाल र चीन बीच आपसी समन्ियका
आिारमा अगाधड बढ्ने धनणाय भएको भयो ।
वििसाँग

सधमधिको धमधि २०७६।0५।२३ र २५ गिे बैठकमा उपभोक्ता
सम्बणन्िि, सम्पूण ा

मन्रालय

िर्ा

सम्बणन्िि

धनकायका

प्रधिधनधििरुसाँगको िलर्ल र सधमधिको धमधि २०७६ भाद्र ३१ गिे विधभन्न
स्र्ानिरुको सधमधिले स्र्लगि भ्रमण गने धनणाय िर्ा पूि ा धनिााररि कायाक्रम
अनुसार खाद्य व्यिस्र्ा िर्ा व्यापार कम्पनी, नेपाल साल्ट िे धडङ कपोरे शन
लगायिका सािाजधनक सं स्र्ानिरुबाट खाद्य पदार्ाको वििरणको अिस्र्ाका

सम्बन्िमा स्र्लगि अनुगमन गनाका लाधग सं घीय सं सद काया सञ्चालन

धनयमािलीमा सधमधििरुबाट िुने स्र्लगि अनुगमन भ्रमण कायाक्रममा जााँदा

सम्माननीय सभामुखको पूि ा स्िीकृधि धलई अनुगमन गनुा पने व्यिस्र्ा भएको
र प्रधिधनधि सभाका सभामुख विशेष कारण जनाई धमधि २०७६।0६।१५
गिे आफ्नो पदबाद ददएको राजीनामा सं घीय सं सद सणचिालयले धमधि

२०७६।0६।१६ गिे सूचना टााँस पश्चाि सभामुखको पद ररक्त िुन

ाँ ा भ्रमणमा जानका लाधग अधग्रम
गएकोले भ्रमण कायाक्रम िुन नसकेको िुद
बुवकङ्ग गरे को वटकट रद्द गरी स्र्धगि कायाक्रम सधमधिबाट अनुमोदन गने

र पधि सभामुखको पदपूधिा भए पश्चाि उक्त भ्रमणमा जाने कायाक्रम िय
गना पुनः सणचिालयलाई धनदे शन ददने धनणाय गरे को भयो ।
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धमधि २०७६।०७।२७ गिे बसेको यस सधमधिको बैठकले गरे का

धनणाय एिम् धनदे शनः

बैठकमा सं स्कृधि, पयाटन िर्ा नागररक उड्डयन मन्री, सणचि, नेपाल

िायु सेिा

धनगम र नागररक

उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखका

सार्ै

सरोकारिाला धनकायिरुलाई सधमधिमा आमन्रण गरी नेपालको ििाई उडान,

विमानस्र्लमा रिेका समस्या, सुिारका विषय लगायि आउदै गरे को नेपाल
भ्रमण िषा २०२० समेिलाई मध्यनजर राखी सम्बणन्िि धनकायलाई दे िाय
िमोणजमका धनदे शन ददने धनणाय गरे को धर्यो :


ििाई उडान व्यिस्र्ापन (आन्िररक र िा्)


विमानस्र्लको सुरक्षा प्रभािकारी र सरल बनाउनु पने ।



धरभ ुिन विमानस्र्ल धभर रिेका सम्पूण ा धनकायिरुबीच
प्रभािकारी

बनाउने ।


समन्ियका

आिारमा

कायासम्पादनमा

सिज

मौसमको कारणबाट िुने उडान वढलाई (Delay) िािेक
मानिीय कारणबाट िुने अिस्र्ामा सुिार गने ।



आन्िररक िर्ा िैदेणशक उडान गदाा यारुिरुको लगेज
समयमै सुरणक्षि ििरबाट उपलव्ि गराउने र सामान धलने
ठाउाँ मा शान्ि िािािरण बनाउने ।



नेपाल िायु सेिा धनगमको जिाजको ममाि, सुिार गरी उडान
धनयधमि, पारदशी िर्ा मयााददि बनाउनुका सार्ै कारणिस

उडान वढला िुने भएमा यारुलाई अधग्रम जानकारी गराउने र
एयरपोटामा चल्ने बसलाई ित्काल नयााँ र्ेने व्यिस्र्ा गने।


मुद्रा सटिी व्यिस्र्ालाई पारदशी र सिज बनाउने ।
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चाटडा उडानलाई प्रार्धमकिा ददई धनयधमि उडानलाई रद्द
गने पररपाटीको अन्त्य गने ।



आन्िररक उडानमा समेि वटस्यु पेपर ददने र सामान्य खाना
ददने व्यिस्र्ा गने ।



ििाई उडानको ित्काल, अल्पकालीन र दीघाकालीन योजना
बनाउने ।



नेपालीिरुले

प्रयोग

गने

अध्यागमनमा

कमाचारीिरु रिने व्यिस्र्ा गने ।


अधनिाया

रुपमा

एयरपोटामा खवटएका कमाचारीिरुको ड्रेस र पररचयपर
अधनिाया रुपमा लगाउने व्यिस्र्ा गने ।



एयरपोटा धभर रिेका पसलिरुमा उपलव्ि खाद्य पदार्ािरुको
अस्िभाविक मूल्यलाई ित्काल धनयन्रण गने ।



दुगम
ा क्षेरिरुमा सबै एयरलाईन्सिरुलाई धनयधमि उडान गने
प्रिन्ि धमलाउने ।



धरभ ुिन विमानस्र्ल व्यिस्र्ापन (आन्िररक र िा्)


धरभ ुिन

अन्िरााविय

विमानस्र्लमा

विमानस्र्ल

भौधिक

सं रचना

लगायि

दे श

भररको

गुणस्िरीय

बनाउन

विमानस्र्लिरुलाई

मापदण्ड

आिश्यकिा अनुसार विमानस्र्लिरुको धनमााण िर्ा ममाि
काया

गने

र

दे शभरीका

अनुसारका बनाउने ।


धरभ ुिन अन्िरााविय विमानस्र्लको धनयमधि सरसर्ाई गरी
च ुस्ि दुरुस्ि राख्ने ।
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धरभ ुिन अन्िरााविय विमानस्र्ल धभर Duty free shop राख्ने
।



कमाचारीिरुको सेिा प्रिाि


धरभ ुिन अन्िरााविय विमानस्र्लमा कायारि कमाचारीिरुलाई
णशष्ट र अनुशाधसि बनाउने ।



धरभ ुिन अन्िरााविय विमानस्र्लमा कायारि कमाचारीिरुलाई
आिश्यकिा अनुसार सकरात्मक आचरण सम्बन्िी क्षमिा
विकास गना समय सापेक्ष िाधलमको व्यिस्र्ा गने ।



चेक जााँच गने कायालाई मयााददि र व्यिणस्र्ि गराउने ।

धरभ ुिन विमानस्र्ल धभरको व्यिस्र्ापन िर्ा प्रशासधनक कायामा

कुनै कमी कमजोरी िुन नददनको लाधग अनुगमन गने व्यिस्र्ालाई धनरन्िरिा
ददने ।

नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण िषा घोषणा गरी

बढीभन्दा बढी पयाटकिरुलाई नेपाल धभत्र्याउने लक्ष्य राखे अनुसारको काया
सर्ल बनाउन माधर् उल्लेणखि समस्यािरुको समािान लगायि प्रचार प्रसार

िर्ा पूिाािार विकास काया गना कायायोजना िनाई लागू गने र अन्य

समसामवयक विषयिरुमा ित्काल सुिार गरी नेपाल भ्रमण िषा २०२० लाई
सर्ल पाने ।

धमधि

२०७६।०८।०१

बैठकले गरे को धनणाय एिम् धनदे शनः-

गिे

बसेको

यस

सधमधिको

बैठकमा श्रम, रोजगार िर्ा सामाणजक सुरक्षा मन्रालयका

सणचि, परराि मन्रालयका सणचि, गृि मन्रालयका सणचि लगायि कमाचारी
र सरोकारिाला धनकायिरुलाई सधमधिमा आमन्रण गरी िैदेणशक रोजगारीमा
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गएर कुिेिमा २१ जना नेपाली कामदारिरु अलपर परे को सम्बन्िमा
सधमधिमा िलर्ल भै दे िाय अनुसारको धनणाय भयो ।


कुिेिणस्र्ि Tasty Food Company, Al Reef Al Balady Bakery
/ Giants For Computer Rental Services (AI Munshar
International Group Of Company) मा नेपाल णस्र्ि
इजाजिपरिाला

सं स्र्ा (मेनपािर

कम्पनी)

Global Rising

Placement (Gov.Lic. No. 734/064/055)

मार्ाि

उक्त

कम्पनीमा काम गना गएका मध्ये २१ जना नेपाली कामदारिरुले

सम्झौिा परमा उल्लेणखि सेिा सुवििा प्राप्त नभई विगि १०
मविनादे णख कुिेिमा अलपर अिस्र्ामा रिेका नेपालीिरुलाई िुरुन्ि

नेपाल वर्िाा ल्याउने व्यिस्र्ा गने र सो को जानकारी यस

सधमधिलाई ददन परराि मन्रालय, गृि मन्रालय र श्रम, रोजगार
िर्ा सामाणजक सुरक्षा मन्रालयलाई धनदे शन गदाि ।


उल्लेणखि कामदारिरुलाई िैदेणशक रोजगारीमा पठाउने कायामा

सं लग्न व्यणक्त िर्ा धनकायिरुलाई िानविन गरी दोषी दे णखएकालाई
ित्काल कडा भन्दा कडा कानूनी कारिािी गना सधमधि सम्बणन्िि
धनकायिरुलाई धनदे शन


गदाि ।

िैदेणशक रोजगारीको लाधग विधभन्न ििाना बनाई पयाटन धभषामा
विदे श जाने नेपालीिरुलाई कडाईका सार् सोिपुि र चेकजााँच गरे

पश्चाि् मार अध्यागमन अनुमधि ददने व्यिस्र्ा गना सम्बणन्िि
धनकायलाई धनदे शन गदाि ।


घरे ल ु कामदारको रुपमा बैदेणशक रोजगारीमा गएका नेपाली
कामदारिरुको विद्यमान अिस्र्ाको सम्बन्िमा अिलोकन गनाका

लाधग यस सधमधिको िर्ाबाट िनौट भएका माननीय सदस्यिरुको

टोली साउदी अरि, यू. ए. ई., कुिेि र ओमानमा अनुगमन गना
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जाने सधमधिको धमधि २०७६।0५।२० गिेको धनणाय िालसम्म
समेि कायाान्ियन नभएकोले उक्त अनुगमनमा जाने कायाक्रम

ित्काल कायाान्ियन गना सधमधि श्रम, रोजगार िर्ा सामाणजक सुरक्षा
मन्रालयलाई पुनः धनदे शन गदाि ।

२०७६।०८।०८ गिे बसेको यस सधमधिको बैठकले गरे का धनणायिरुः


िाल बजारमा उपभोक्तािरुले दै धनक प्रयोग गने खाद्य िस्िुिरु दुि,
पानी, दाल, चामल, िेल, औषधि

लगायिका

सम्पूण ा उपभोग्य

िस्िुिरुमा भैरिेको कालो बजार, मूल्यबृवद्ध, काटे धलङ्ग, धसणन्डकेट,
गुणस्िर लगायिका सम्पूण ा विषयिरुमा अनुगमन गरी सधमधिमा

प्रधििेदन पेश गना िढीमा ७ (साि) सदस्य रिने गरी उपभोक्ता
विि अनुगमन उपसधमधिमा दे िाय िमोणजमका माननीय सदस्यिरु

रिने गरी उपसधमधि गठन गर्यो । सार्ै सो उपसधमधिको कायाकाल
प्रर्म बैठक बसेको धमधिले एक मविनाको िुनेि । उपसधमधिको

कायाविधि आर्ैले िय गरे अनुसार िुने गरी धनणाय भएको धर्यो ।
१.
२.

मा. श्री नरििादुर िामी

मा. श्री अमृिा दे िी अग्रिरी

३. मा. श्री गोपाल ििादुर बम
४.

मा. श्री प्रकाश रसाईली (स्नेिी)

६.

मा. श्री सुजािा पररयार

५.
७.


मा. श्री लाल प्रसाद सााँिा धलम्बु
मा. श्री सूयन
ा ारायण यादि “सुरज”

– सं योजक
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य

यस सधमधिका सवक्रय माननीय सदस्य द्वय रामिीर मानन्िर र

निराज रािि क्रमशः सिरी विकास राज्यमन्री र स्िास््य िर्ा

जनसं ख्या राज्यमन्रीमा धमधि २०७६।0८।0४ गिेदेणख धनयुणक्त
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िुन ु भएकोमा उिााँिरुलाई यस सधमधिको िर्ाबाट बिाई िर्ा सर्ल
कायाकालको शुभकामना व्यक्त

गदाि ।

२०७६।०९।१४ गिे बसेको यस सधमधिको बैठकले गरे को धनणाय एिम्
धनदे शनः

विगिमा यस सधमधिको िर्ाबाट दुग्ि विकास सं स्र्ानको अनुगमन
गरे को र उक्त अनुगमन कायाक्रममा दे णखएको कमी कमजोरी

ित्काल सुिार गने प्रकृया अगाधड बढाउनको लाधग दुग्ि विकास
सं स्र्ान बालाजुलाई सुिारका लाधग धनदे शन ददएको र सधमधिको

आजको बैठकमा उक्त धनकायका प्रमुखबाट प्रस्िुि गरे को काया
प्रगधि, सं स्र्ान सुिारका लाधग गरे को प्रयासिरु प्रयाप्त नदे णखएको

िर्ा सधमधिलाई ददएको जिार् समेि णचत्त बुझ्दो नभएकोले दुग्ि
विकास सं स्र्ानका प्रमुखलाई अविलम्ि कारिािी गरी सं स्र्ानमा

रिेका पुराना मेधसनरी औजारिरुको पररििान िर्ा ममाि सम्भार
गरी सं स्र्ानको समग्र व्यिस्र्ापकीय पक्षको सुिारको प्रकृया

ित्काल अगाधड बढाउन र सो को लाधग आिश्यक बजेट समेि

उपलब्ि गराउन कृवष िर्ा पशुपञ्क्क्षी विकास मन्रालय, उद्योग,
िाणणज्य िर्ा आपूधिा मन्रालय र अर्ा मन्रालयलाई धनदे शन गदाि
।


णचनी धमलिरु (मुख्य गरी अन्नपूण ा सुगर धमल) ले उखु वकसानिरुको
विगि लामो समय दे णखएको उखुको मुल्य नपाई काठमाडौंको

माइिीघरमा विगि १० ददन दे णख वकसानिरु िनाा बसेको
सम्बन्िमा सधमधिको आजको बैठकमा गम्भीर ध्यानाकषाण भएको
ि । यस सन्दभामा वकसानिरुलाई ददनु पने उखुको सम्पूण ा िक्यौिा

मूल्य ित्काल उपलव्ि गराउने व्यिस्र्ा गना र नेपाल सरकारबाट
वकसानलाई उपलव्ि गराउने धनणाय भएको अनुदान रकम धसिै
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कृषकलाई सिजरुपमा उपलव्ि गराउने व्यिस्र्ा अविलम्ि गना र
कृषकिरुलाई उखुको मूल्य उपलब्ि नगराउने अन्नपूण ा सुगर धमल

लगायिका सम्पूण ा व्यिसायीिरुलाई ित्काल कारबािी गरी यस
सधमधिलाई जानकारी ददन सधमधि नेपाल सरकार गृि मन्रालय,

कृवष िर्ा पशुपञ्क्क्षी मन्रालय, उद्योग, िाणणज्य िर्ा आपूधिा
मन्रालय िर्ा अर्ा मन्रालयलाई धनदे शन


गदाि ।

िालै बजारमा कुखुराको चल्ला माने िर्ा अण्डा नष्ट गने कायाका
सम्बन्िमा सिभागी सरोकारिाला धनकायिरुबाट सधमधिमा ददएको

जिार् पयााप्त नभएको, जस्ले गदाा केिी सीधमि ठू ला व्यापारी िर्ा
उत्पादक िािेक अन्य साना व्यापारी िर्ा समग्र उपभोक्तािरु ठधगन

गएको दे णखएकोले यस सम्िन्िी सबै सरोकारिाला धनकायिरुसाँग

पयााप्त िलर्ल िर्ा गृिकाया गरी यस सम्बन्िमा यर्ार्ा वििरण
सधमधिमा पेश गना र यस्िा गैर कानूनी िर्ा समग्र उपभोक्तािरुलाई
मार पने काया पुनः दोिोररने अिस्र्ा िुन नददन सधमधि कृवष िर्ा
पशुपञ्क्क्षी

विकास

मन्रालय, उद्योग, िाणणज्य

मन्रालयलाई धनदे शन ददने धनणाय गर्यो ।


िर्ा

आपूधिा

िाल बजारमा खसी िर्ा कुखुराको मासुको मूल्य दे शका विधभन्न

स्र्ानमा र्रक र्रक दर रे ट रिाँदा उपभोक्तािरु मकाामा परे को
सम्बन्िमा िालसम्म सम्िणन्िि धनकायको ध्यान गएको नपाइएकोले

विधभन्न स्र्ानमा पाइने खसी िर्ा कुखुराको उपलव्ििा िर्ा यसमा
लाग्ने ढु िानी लगायि विविि खचा िािेक सबै ठाउाँ मा मासुको माग

र आपूधिामा सन्िुलन गराई दररे टमा एकरुपिा कायम गराउने
व्यिस्र्ा गरी उपभोक्तािरुको वििलाई प्रििान गने काया प्रवक्रया
ित्काल प्रारम्भ गना सधमधि कवष िर्ा पशुपञ्क्क्षी विकास मन्रालय
िर्ा उद्योग, िाणणज्य िर्ा अपूधिा मन्रालयलाई धनदे शन गने ।
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सधमधिको २०७६।०९।१५ गिे बसेको यस सधमधिको

बैठकले गरे को धनणाय एिम् धनदे शनः


क्याधसनो अन्नामा कायारि श्रधमकिरुको विगि ११ मविनाको िलब,
४६ मविनाको सञ्चय कोष िर्ा कमाचारीिरुको उपदान लगायिको

सेिा सुवििा नपाएको भनी यस सधमधिमा धनिेदन दिाा गराएको

सम्बन्िमा सधमधिको गम्भीर ध्यानाकषाण भएको ि । यस

सम्बन्िमा उक्त क्याधसनोमा कायारि कमाचारीिरुले पाउनु पने रकम

के कधि कारणबाट पाउन नसकेको िो ? त्यसमा मन्रालयबाट
गरे को पिल लगायिको सम्पूण ा कागजाि यस सधमधिमा उपलव्ि
गराउन ित्कालीन क्याधसनो अन्नाका सञ्चालकसाँग समन्िय गरी
मजदुरिरुको भत्ता िर्ा सञ्चयकोषको रकम लगायि श्रधमकिरुले

पाउनु पने सेिा सुवििा उपलव्ि गराउने पिल ित्काल गना गृि

मन्रालय, सं स्कृधि, पयाटन िर्ा नागररक उड्डयन मन्रालय र श्रम,
रोजगार िर्ा सामाणजक सुरक्षा मन्रालयलाई धनदे शन गदाि । यस

विषयमा सधमधिको िर्ाबाट अध्ययन िलर्ल िर्ा िानविन गरी

यस सधमधिमा प्रधििेदन बुझाउनको लाधग सधमधिका माननीय सदस्य
श्री विन्दा पाण्डेको सं योजकत्िमा सं योजकले अन्य २ सदस्य आर्ै
िोक्ने गरी ३ सदस्य एक कायादल गठन गने धनणाय गर्यो ।


सधमधिको बैठकमा धसमेन्ट उद्योगिरुले उत्पादन गरे को धसमेन्टको
प्यावकङ्ग गदाा लेधमनेटेड बोरामा मार गनुा पने सम्बन्िमा त्यिााँ

उद्योग, िाणणज्य िर्ा आपूधिा मन्रालयबाट गररएको िलर्ल िर्ा
धनणाय यस सम्बन्िमा अदालिबाट भएको र्ैसला िर्ा िालै
धसमेन्टको म्याग्नेधसयमको मारा बढाउने गरी भएको धनणायले

धसमेन्टको गुणस्िर खस्कन गई यसबाट गम्भीर र दीघाकालीन
असर पना जाने भनी यस सधमधिमा उजुरी दिाा समेि भएकोले सो
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सम्बन्िमा ल्याधमनेटेड बोरा अधनिाया गने म्याग्नेधसयमको मार

घटाउने सम्बन्िमा त्यिााँ मन्रालय अन्िगािबाट भएको अध्ययन,
िलर्ल िर्ा धनणाय सम्बन्िी कागजाि र यस सम्बन्िमा

अदालिबाट भएको र्ैसलाको प्रधि समेि यस सधमधिमा उपलव्ि
गराउने धनदे शन गदाि ।


िाल नेपालमा णचनीमा आत्मधनभार िुन लाधगसकेको अिस्र्ामा रिेको
ि । यस अिस्र्ामा भारिबाट नेपालमा ५०% सम्म भन्सार

सिुधलयिमा णचनीको आयाि िुने गरे कोले नेपाली व्यिसायी

भारिबाट भन्सार िु टबाट आयाि िुने णचनीसाँग बजारमा प्रधिस्पिाा
गना नसक्ने अिस्र्ा रिेकोले गि िषा उत्पादन भएको णचनीसमेि
मौज्दान रिन गई उखु वकसान िर्ा णचनी धमलमा कायारि

श्रधमकिरुको रकम भ ुक्तानी िुन नसकेकोले कधिपय नेपाली णचनी

उद्योग समेि बन्द गनुा पने अिस्र्ा रिेको र कधिपय उद्योगिरुको

व्यिस्र्ापन नराम्रो भएको िुाँदा णचनी उद्योको प्रिद्धनका लाधग
भारिबाट आयाि गने णचनीलाई धनयमन िर्ा धनयन्रण गने कदम

अगाधड बढाउन कृवष िर्ा पशुपञ्क्क्षी मन्रालय र उद्योग, िाणणज्य
िर्ा आपूधिा मन्रालयलाई धनदे शन गदाि ।


यस सधमधिले केिी समय अगाधड नेपालको विरगञ्ज लगायिका

विधभन्न स्र्ानमा रिेका उद्योगिरुको अनुगमन गने काया गरे को र
यसै अनुगमनको क्रममा जगदम्बा णस्टल उद्योग विरगन्जमा कायारि

श्रधमकिरु कररि ४०% जधि विदे शी श्रधमकिरु रिेको भन्ने पाइएको
र सबै नेपाली श्रधमकिरुलाई पधन नेपाल सरकारबाट लागू गररएको
सामाणजक

सुरक्षा

कायाक्रममा

समेि

समािेश

नगररएको,

श्रधमकिरुको जोणखमको पयााप्त सुरक्षालाई ध्यान ददइएको नपाइएको
िुाँदा र उक्त उद्योगले समग्र िािािरणमा पाना सक्ने प्रभािका
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सम्बन्िमा

समेि

विस्िृि

अध्ययन

भएको

नपाइएकोले

यस

सम्बन्िमा सधमधिबाट यर्ार्ा वििरण अध्ययन गरी नेपाल सरकारमा
आिश्यक धनदे शन गनाको लाधग अनुगमन कायाक्रममा सिभागी

माननीय सदस्य श्री प्रकाश रसाईली (स्नेिी) को सं योजकत्िमा एक
अध्ययन टोली गठन गरी १५ ददन धभर यस सधमधिमा प्रधििेदन
पेश गने धनणाय गर्यो ।


विरगञ्ज िर्ा िनिुाँणस्र्ि सूय ा नेपालको कारखानाबाट उत्पन्न िुने
जिी

विगि लामो समयसम्म नष्ट गना नसकेकोले त्यिााँ आर्ै

सधडरिेको िुाँदा कारखानामा काम गने मजदुर िर्ा िािािरणमा
असर परी जोणखम धसजाना भै सुिीका कारणले कारखाना सञ्चालनमा
अिरोि आउने अिस्र्ा रिेकोले सुिीको सुिी नष्ट गने कायाका
लाधग यस सधमधिबाट सियोगका लाधग धनिेदन प्राप्त भएकोले

अन्िःशुल्क धनदे णशका, २०६८ (सं शोिन, २०७५) िर्ा अन्िःशुल्क

धनयमािलीमा च ुरोट र विडीको उत्पादनको प्रधिलणब्ि दर िोक्न
सक्ने िा निोवकएको अिस्र्ामा उत्पादन गने इजाजिपर िालाले

पेश गरे को प्रधिलणब्ि दरलाई नै मान्यिा ददन सक्ने व्यिस्र्ा रिेको

सन्दभामा कारखानामा र्ुवप्रएर रिेको सुिी कानूनी व्यिस्र्ा अनुरुप
ु कै अग्रणी उद्योगलाई ठू लो समस्या परे को
नष्ट गना नसकेकोले मुलक
िुाँदा विभागले

प्रधिलणब्ि दर िोवक नसकेको अिस्र्ा रिेमा

कानूनमा व्यिस्र्ा भए अनुसार कम्पनीले पेश गरे को प्रधिलणब्ि
दरलाई नै मान्यिा ददई िाललाई कारखानमा र्ुवप्रएका सडेका सुिी

सुिी काराखाना पररसरमा नै व्यिणस्र्ि ििरबाट नष्ट गना स्िीकृधि

प्रदान गने अनुमधि ददन र आन्िररक राजश्व विभागबाट प्रधिलणब्ि
दर िोकी भविट्यमा उत्पादनको क्रममा धनस्कने सुिी सुिी धनयधमि
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रुपमा नष्ट गने व्यिस्र्ा धमलाउन अर्ा मन्रालयलाई धनदे शन गदाि
।


नेपालमा आयाि िुने िस्िुिरुमध्ये सुपारी पधन विगि लामो
समयदे णख आयाि भै रिेको र िाल विना सूचना सुपारी आयािमा
रोक लगाइएको र सुपारी आयािका लाधग रोक लगाउने धमधि भन्दा

पविले नै L/C खोलीसकेको िर्ा DAP(Document against
Payment)

को प्रकृया चलाई सकेका व्यापारीिरुको सुपारी

कोलकत्ताको पोटामा र्णन्कएकोले व्यिसायीिरु मकाामा परे को
उजुरी दिाा िुन आएकोले यस सम्बन्िमा उद्योग, िाणणज्य िर्ा

आपूधिा मन्रालयबाट यस विषयमा आिश्यक अध्ययन गरी पूि ा
स्िीकृधि

अनुसार

मगाइएको

सुपारी

आयािको

प्रभािकारी

व्यिस्र्ापन िर्ा सिजीकरणका लाधग सधमधि कृवष िर्ा पशुपञ्क्क्षी
मन्रालय र उद्योग, िाणणज्य िर्ा आपूधिा मन्रालयलाई
गदाि ।

धनदे शन

5. कानून, न्याय िर्ा मानि अधिकार सधमधि
कानून, न्याय िर्ा मानि अधिकार सधमधिबाट धमधि 2076

काधिाक १ गिेदेणख पुस मसान्िसम्म भए गर काम कारिािीिरुको वििरण
धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएका िः


२०७६।०८।१९

र 23 गिेका यस सधमधिको ३२ औ ँ र

33 औ ं बैठकमा प्रमाण मन, २०३१ लाई सं शोिन गना बनेको
वििेयकमाधर् िलर्ल भएको धर्यो।


२०७६।०८।२५

सधमधिको

३४

औँ

बैठकमा

मानि

अधिकार सम्बन्िी पााँचौ राविय कायायोजना (आ.ि. २०७६/७७–
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२०८०/८१) का सम्बन्िमा िलर्ल भएको धर्यो । उक्त
िलर्लमा प्रिानमन्री िर्ा मणन्रपररषद् कायाालयका सणचि श्री

धडल्लीराज णघधमरे , सिसणचि श्री कोशल चन्द्र सुिद
े ी, अधििक्ता राजु
प्रसाद चापागाई लगायि व्यणक्तत्ििरु सिभागी िुन ु भएको धर्यो।

कृवष, सिकारी िर्ा प्राकृधिक स्रोि सधमधि

6.

कृवष, सिकारी िर्ा प्राकृधिक स्रोि सधमधिबाट धमधि
२०७६काधिाक ०१ गिेदेणख पुस मसान्िसम्ममा सम्पादन गरे का भए
गरे का मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः


गररमा िाइविड िानमा दे णखएको समस्या र सो िानले पुर्याएको
क्षधिका सम्बन्िमा सधमधिको बैठकमा िलर्ल भई दे िायको धनणाय
भएको:


आगामी ददनमा अनुमधि धलई आयाि गररएको बीउ
विजन वकसानिरुलाई वििरण गनुा पूि ा अनुमधिपरमा
उल्लेणखि सिा अनुसार भए नभएको सम्बन्िमा सम्िणन्िि
धनकायले पुन: परीक्षण गने पद्धधि अिलम्िन गनुप
ा ने,



नेपालमा आयाधिि िाइविड बीउ विजनको वकधसम िा
जाि सूणचकरण गने क्रममा िाइविड िो िा िोइन भन्ने
सम्बन्िमा सुधनणश्चि िुने आिार ियार गरी वकसानका
लाधग अत्यािश्यक बीउको गुणस्िर कायम गनुा पने ,



गररमा िानको बीउ आयािकिााले कानून िमोणजम प्रदान
गनुप
ा रने सूचना प्रिाि नगरे का कारणबाट वकसानिरुलाई
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पुग्न गएको क्षधि बीउ आयािकिाािाट पुधिा गराउने िर्ा
आिश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारको ध्यानाकषाण
गराउने ।


राविय धनकुञ्ज र आरक्षको

मध्यििी

क्षेरमा

िसोिास

गने

जनसमुदायिरुले भोग्नु परे को समस्याका सम्बन्िमा सधमधिमा प्राप्त
उजुरीिरुका िारे मा िलर्ल भई उक्त क्षेरिरुको यर्ार्ा अिस्र्ाका
िारे मा

जानकारी

धलन

धमधि

२०७६।०७।२५

गिेदेणख

२०७६।०८।०२ गिेसम्म बााँके, िददाया, शुक्लार्ााँटा, णचििन
राविय धनकुञ्ज र कोशीटप्पु िन्यजन्िु आरक्ष क्षेरको स्र्लगि
अध्ययन भ्रमण सम्पन्न भएको,


बीउ विजन (दोस्रो सं शोिन) वििेयक, २०७५ माधर् सैद्धाणन्िक
िलर्लको क्रममा माननीय कृवष िर्ा पशुपञ्क्क्षी विकास मन्री
घनश्याम भ ुसाल, मन्रालयका सणचि, सम्िणन्िि क्षेरका विज्ञिरु,
बीउ विजन व्यिसावयका प्रधिधनधििरुसाँग िलर्ल भएको।



धमधि २०७६।८।१० गिेको बैठकबाट नेपाल कृवष अनुसन्िान
पररषद्द्द्वारा सञ्चालन गररएका बााँके, सुखेि, दै लेख र कवपलिस्िु
णजल्लाका अनुसन्िान केन्द्रिरुको दे िायका माननीय सदस्यिरुको
टोलीले स्र्लगि अनुगमन भ्रमण गने धनणाय भएको
 मा. सभापधि पूणक
ा ु मारी सुिेदी
 मा. भ ुपेन्द्रििादुर र्ापा
 मा. राजबिादुर बुढा
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 मा. शाणन्िमाया िामाङ्ग पाणिन
 मा. रािाकुमारी ज्ञिाली


नेपालको पणश्चमोत्तर सीमा वििाद सम्बन्िमा पणश्चमोत्तर सीमाक्षेर
धलणम्पयािुरादे णख कालापानी र धलपुलेक क्षेरमा आफ्नो कब्जा
जमाई/अधिक्रमण गरी िालै आएर सो क्षेरलाई आफ्नो सीमा दे खाई
भारि सरकारका िर्ाबाट एक िर्ी रुपमा जारी नक्सा सच्याउन
माग सविि ज्ञापन पर धलइयो।



सीमा बचाउ अधभयान नेपालको िर्ाबाट नेपालको पणश्चमोत्तर सीमा
धबबाद सम्बन्िमा पणश्चमोत्तर सीमाक्षेर धलणम्पयािुरा दे णख कालापानी
र धलपुलेक क्षेरमा भारि सरकारका िर्ाबाट एक िर्ी रुपमा जारी
नक्सा सच्याउन माग सवििको ज्ञापन पर सधमधिमा बुझाएको।



प्रधिधनधि सभा धनयमािली, २०७५ को धनयम १८२ बमोणजम
सधमधिद्वारा सम्पादन िुने वक्रयाकलापिरुलाई समेटी यिी २०७६
चैि मसान्ि धभर सधमधि समक्ष प्रधििेदन पेश गने गरी दे िायका
उपसधमधि गठन भएको

1. ऊजाा उपसधमधि
कायाादेश
क. ऊजाा जलस्रोि िर्ा धसं चाई मन्रालय र सो मािििका
धनकायिरुबाट सम्पाददि दे िायका विषयिरुको नीधि िर्ा
कायाक्रम, स्रोि

पररचालन,

व्यिस्र्ापन

र

अरु

यस्िै

वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन गरी आिश्यक धनदे शन र समुणचि
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वटप्पणी

र

धसर्ाररस

सवििको

प्रधििेदन

२०७६

चैि

मसान्िसम्म सधमधि समक्ष पेश गने।
ख. उपसधमधिले प्रत्येक मविना सधमधि समक्ष प्रगधि वििरण पेश
गनुा पने।
 राविय गौरिका जलविद्युि आयोजनािरुको अनुगमन
 माधर्ल्लो िामाकोशी ज.वि.आ
 बुढी गण्डकी ज.वि.आ
 पणश्चम सेिी ज.वि.आ
 भेरी ििई डाइभसान ििुउद्देश्यीय आयोजना
 बुढी गङ्गा ज.वि.आ.
 नदी बेधसन योजना िर्ा जलविद्यिु विकास गुरु
योजना
 विद्युि प्रशारण लाइनिरु
a. काबेली कोररडोर १३२ के.भी.

b. णखम्िी –ढल्केबर २२० के.भी. प्रशारण
लाईन (७५ वकधम)

c. अरुण–ईनरुिा धिङ्गला धमचै या ४००
के.भी. प्रशारण लाईन

d. णचधलमे-धरशुली
लाईन
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२२० के. भी. प्रशारण

 नेपाल विद्युि प्राधिकरणद्वारा धनमााणाधिन एिम्
सञ्चालनमा रिेका विद्युि आयोजना/ प्रशारण
लाइनिरु
उपसधमधि
क्र.स

पद, नाम

1.

मा. रािा कुमारी ज्ञिाली

सं योजक

2.

मा. ओनसरी घिी

सदस्य

3.

मा. मिेश बस्नेि

सदस्य

4.

मा. दे िप्रसाद धिमलसेना

सदस्य

2. प्रिानमन्री कृवष आिुधनकीकरण उपसधमधि
कायाादेश
क. प्रिानमन्री कृवष आिुधनकीकरण पररयोजनाबाट सम्पाददि
दे िायका विषयिरुको नीधि िर्ा कायाक्रम, स्रोि पररचालन,
व्यिस्र्ापन र अरु यस्िै वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन गरी
आिश्यक धनदे शन र समुणचि वटप्पणी र धसर्ाररस सवििको
अणन्िम प्रधििेदन २०७६ चैि मसान्िसम्म सधमधि समक्ष पेश
गने।
ख. उपसधमधिले प्रत्येक मविना सधमधि समक्ष प्रगधि वििरण पेश
गनुा पने।
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व्यिसावयक कृवष उत्पादन िर्ा प्रशोिन केन्द्र (जोन)

1.

विकास कायाक्रम
2.

िृिि व्यिसावयक कृवष उत्पादन िर्ा औद्याधगक केन्द्र
(सुपरजोन) विकास कायाक्रम

3.

दे िायका सुपर जोन/ जोनिरुको लागि र उत्पादन
पररणामको िुलनात्मक अध्ययन गरी प्रभािकारीिा
विश्लेषण गने सुपरजोन











कर्ी सुपर जोन-गुल्मी

सुन्िलाजाि सुपर जोन-स्याङ्जा
जुनार सुपर जोन-धसन्िुली
गिुाँ सुपर जोन- कैलाली
स्याउ सुपर जोन-जुम्ला

िरकारी सुपर जोन-कास्की

मािा सुपर जोन-िनुषा र बारा

आलु सुपर जोन-काभ्रेपलाञ्जोक र डडेलिुरा
िान सुपर जोन-बददाया, कवपलिस्िु र झापा
मकै सुपर जोन- दाङ्ग

उपसधमधि
क्र.स.

पद, नाम

1.

मा. भ ुपेन्द्रबिादुर र्ापा

सं योजक

2.

मा. पोल्दे न िोपाङ्ग गुरुङ्ग

सदस्य

3.

मा. भिानीप्रसाद खापुङ्ग

सदस्य

4.

मा. लालकाजी गुरुङ्ग

सदस्य

5.

मा. िररबोलप्रसाद गजुरेल

सदस्य
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3. भूधम उपसधमधि
कायाादेश
क. भूधम व्यिस्र्ा सिकारी िर्ा गररिी धनिारण मन्रालयबाट
सम्पाददि दे िायका विषयिरुको नीधि िर्ा कायाक्रम, स्रोि
पररचालन, व्यिस्र्ापन र अरु यस्िै वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन
गरी आिश्यक धनदे शन र समुणचि वटप्पणी र धसर्ाररस
सवििको अणन्िम प्रधििेदन २०७६ चैि मसान्िसम्म सधमधि
समक्ष पेश गने।
ख. उपसधमधिले प्रत्येक मविना सधमधि समक्ष प्रगधि वििरण पेश
गनुा पने।
1. मालपोिको विद्यमान प्रणालीलाई धडणजटलाइजेशन गरी
सरलीकरण गना आिश्यक सुझाि ददने।

2. भूधम मन आठौं सं शोिनले भूधमिीन सुकुम्बासीिरुलाई प्रदान गने
आिास सम्बन्िमा भएको काया प्रगधि

3. नेपालको सीमा नक्सांकन

4. सरकारी जग्गा र सािाजधनक जग्गाको अधभलेख व्यिस्र्ापन िर्ा
सं रक्षण

5. सरकारी िर्ा पिी, सडकले ओगटे का जग्गा अधभलेख, सं रक्षण

6. अन्िरााविय सीमा र सीमा स्िम्भको धनमााण, पुनःस्र्ापना िर्ा
ममाि सम्भार

7. सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, कम्लरी र िधलया व्यिस्र्ापन
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8. भू-सूचना िर्ा अधभलेख व्यिस्र्ापन
उपसधमधि
क्र.स.

पद, नाम

1. मा. दलबिादुर राना

सं योजक

2. मा. नागेन्द्र कुमार

सदस्य

3. मा. राजबिादुर बुढाक्षेरी

सदस्य

4. मा. रे न ु कुमारी यादि

सदस्य
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4. िािािरण उपसधमधि
कायाादेश
क. िन

िर्ा

िािािरण

मन्रालयबाट

सम्पाददि

दे िायका

विषयिरुको नीधि िर्ा कायाक्रम, स्रोि पररचालन, व्यिस्र्ापन
र अरु यस्िै वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन गरी आिश्यक धनदे शन
र समुणचि वटप्पणी र धसर्ाररस सवििको अणन्िम प्रधििेदन
२०७६ चैि मसान्िसम्म सधमधि समक्ष पेश गने।
ख. उपसधमधिले प्रत्येक मविना सधमधि समक्ष प्रगधि वििरण पेश
गनुा पने।
1.
2.
3.

िायु प्रदुषण धनयन्रण

र्ोिर मैला व्यिस्र्ापन

प्लावष्टक पदार्ाको धनयन्रण

4. खाद्य िस्िुमा प्याकेणजङका लाधग प्रयोग िुने विकल्पको
खोजी

5.
6.

सडक धनमााण र ममािको क्रममा िुलो नउड्ने व्यिस्र्ा
ईटा, धसमेण्ट लगायिका उद्योगबाट उत्सजान िुने िुलो
िुिा िर्ा प्रदुवषि पानी मापदण्डधभर रिे नरिेको

7.

नगरपाधलकािरुको र्ोिर मैला सङ्कलन र विसजान

8. सडकमा िाडा िोधडएका गाई िस्िु िर्ा कुकुरको
धनयन्रण

9.

राजमागा िरपरका नदी वकनाराका घर पसलिरु बाट
नदी िािािरणमा परे का असर

10. जलिायुसम्बन्िी अध्ययन िर्ा अनुसन्िान
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उपसधमधि
क्र.स.

पद, नाम

1.

मा. शान्िा चौिरी

सं योजक

2.

मा. िविलाल विश्वकमाा

सदस्य

3.

मा. सीिादे िी यादि

सदस्य

4. मा. सुरेशचन्द्र दास

सदस्य

5. सिकारी उपसधमधि
कायाादेश
क. भूधम व्यिस्र्ा सिकारी िर्ा गररिी धनिारण मन्रालयबाट
सम्पाददि दे िायका विषयिरुको नीधि िर्ा कायाक्रम, स्रोि
पररचालन, व्यिस्र्ापन र अरु यस्िै वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन
गरी आिश्यक धनदे शन र समुणचि वटप्पणी र धसर्ाररस
सवििको अणन्िम प्रधििेदन २०७६ चैि मसान्िसम्म सधमधि
समक्ष पेश गने।
ख.

उपसधमधिले प्रत्येक मविना सधमधि समक्ष प्रगधि वििरण पेश
गनुा पने।
1.

सिकारी मन धनयमलाई सं घीयिा अनुकुल बनाउने
सम्बन्िमा

2.

सिकारी िर्ा गररबी धनिारणसम्बन्िी राविय नीधि,
योजना, कानुन, मापदण्ड र अनुगमन,
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सिकारी िर्ा गररबी धनिारणसम्बन्िी अन्िर

3.

मन्रालय/अन्िर प्रादे णशक समन्िय

4. सिकारी सम्बन्िी राविय ि्याङ्क व्यिस्र्ापन
गने/गराउने

सिकाररिामा आिाररि व्यिसाय प्रििान र विकास

5.

गने/गराउने
उपसधमधि
क्र.स.

पद, नाम

1.

मा. घनश्याम खधििडा

सं योजक

2.

मा. भ ुधम धरपाठी

सदस्य

3.

मा. ज्ञानकुमारी िन्त्याल

सदस्य

कायाादेश
क. ऊजाा

िर्ा

जलस्रोि

मन्रालयबाट

सम्पाददि

दे िायका

विषयिरुको नीधि िर्ा कायाक्रम, स्रोि पररचालन, व्यिस्र्ापन र
अरु यस्िै वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन गरी आिश्यक धनदे शन र
समुणचि वटप्पणी र धसर्ाररस सवििको अणन्िम प्रधििेदन २०७६
चैि मसान्िसम्म सधमधि समक्ष पेश गने।
ख. उपसधमधिले प्रत्येक मविना सधमधि समक्ष प्रगधि वििरण पेश गनुा
पने।
1. धसं चाइसम्बन्िी एकीकृि नीधि, कानून, मापदण्ड र धनयमन
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2. जलस्रोि, ऊजाा, धसं चाइ र कृवष क्षेरसाँग सम्बणन्िि
धनकायिरुसाँगको समन्िय

3. सं घीय र अन्िरप्रदे श धसं चाइ प्रणालीको बााँि, जलाशय,
अन्य सं रचना, मूल निरको सञ्चालन, ममाि–सम्भार,
व्यिस्र्ापनसम्बन्िी नीधि, मापदण्ड र कायाान्ियन

4. जोणखमयुक्त णजल्ला सदरमुकाम सं रक्षण कायाक्रम
5. नदी पर्ान्िरण योजना
6. सुनकोशी-मररन, बागमिी धसं चाई आयोजना
उपसधमधि
क्र.स.

पद, नाम

1.

मा. सत्यनारायण शमाा खनाल

सं योजक

2.

मा. चन्द्रकान्ि चौिरी

सदस्य

3.

मा. शाणन्िमाया िामाङ्ग पाणिन

सदस्य

सधमधिमा प्राप्त "बीउ धबजन (दोस्रो सं शोिन) वििेयक, २०७५" र
"धबरुिा सं रक्षण (पविलो सं रक्षण) वििेयक, २०७५" माधर् दर्ािार िलर्ल
गरी उक्त वििेयकिरु सम्िन्िी प्रधििेदन सधमधिबाट पाररि भएको।
सधमधिको धमधि २०७६।०९।२९ को बैठकिाट अधिकार सम्पन्न
बाग्मिी सभ्यिा एकीकृि विकास सधमधि अन्िगािको बागमिी नदी
ब्यूवटवर्केशन कायाक्रममा दे णखएको अिरोिका सम्बन्िमा प्रिानमन्री िर्ा
मणन्रपररद्द्को कायाालय, शिरी विकास मन्रालय, एणशयाली विकास बप क र
पीधडि वकसानिरुका सम्बन्िमा दे िायको धनणाय गरे को:
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अधिकार सम्पन्न िागमिी सभ्यिा एकीकृि विकास सधमधि अन्िगाि
बागमिी नदी ब्यूवटवर्केशन कायाक्रमका कायाान्ियनका सन्दभामा
दे णखएका समस्यािरुको अध्ययन गना विधभन्न समयमा गठन भएका
सधमधि

िर्ा

उपसधमधििरुले

मुआब्जा

नपाएका

पीधडि

वकसानिरुको जग्गाको मुअब्जा ददनु पने भधन धसर्ाररस गरे को
दे णखन्ि। त्यसै गरी
धमधि

२०७१

अणख्ियार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोगको

मं धसर

७

गिेको

धनणायबाट

पधन

पीधडि

वकसानिरुलाई क्षधिपूधिा ददनु पने उल्लेख गरे को पाईन्ि।िी
सधमधििरुले गरे को धसर्ाररशिरुमा कुनै पधन काया प्रारम्भ गनुा पूि ा
योजनाबद्व िबरबाट जग्गा अधिग्रिण गरी मुआव्जाको प्रवक्रया पुरा
गरी व्यणक्तको जग्गा राज्यले धलनु पनेमा अधनिाया रुपमा पालन
गनुा पने कायाविधि पूरा नगरी धनजी जग्गामा नदीको बिाि क्षेर
बनाइाएको र सो पश्चाि भएको नापीबाट खोलाको बिाि क्षेरलाइा
खोलाकै रुपमा नापी गरे को अिस्र्ा रिेको दे णखन्ि । विद्यमान
कानुनको पररभाषाले खोलाको बिाि क्षेरलाइा सािाजधनक जग्गाको
रुपमा पररभावषि गरे को र सािाजधनक जग्गाको स्िाधमत्ि नेपाल
सरकारको िुने व्यिस्र्ा गरे को कारण कानूनी िर्ा कायाविधिगि
रुपमा समस्या सृजना भएको अिस्र्ा रिेको पाईयो। उक्त
आयोजनामा व्यणक्तको जग्गा राज्यले धलएको दे णखएिा पधन जग्गा
प्राधप्त मन, २०३४ ले धनददाष्ट गरे को कायाविधि र काया प्रकृया
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नपुयााई उक्त जग्गा सािाजधनक प्रयोगको लाधग उपयोग गरे को
पाइयो।व्यणक्तको जग्गाको मुआब्जा नददई आयोजनाको काम
अगाधड

िढाउनाले

विद्यमान

समस्याको

धसजाना

भएको

िो ।अधिकार सम्पन्न िागमिी सभ्यिा एकीकृि विकास सधमधिले
गोकणा-गु्ेश्वरी खण्डको बागमिी नदी वकनारा दााँया बााँया जग्गा
िटबन्ि, िररि क्षेर, सडक, ढल धनमााणको लाधग धनजी जग्गा
प्रयोग गरे को दे णखन्ि।जोरपाटी दणक्षण ढोकाको पुल भन्दा
उत्तरिर्ा बागमिी नदीको चौडाई ३५ धमटर र दणक्षण िर्ा ४०
धमटर कायम गदाा साविक (वि.सं . २०२१/२२ को नापी) मा
व्यणक्त धबशेषको नाममा दिाा स्रे स्िा कायम भई धिरो धिरानधभर
रिेका वकत्ता जग्गािरु बागमिी नदीधभर परी अि उकास भई
पुनः भोग चलन गना सवकने अिस्र्ामा िै न। धब.सं . २०५६
सालमा नापी िुाँदा उक्त जग्गा खोलाको बिाि क्षेरको रुपमा नापी
भएको कारण कानूनी रुपमा मुअब्जा ददन अप्यारो परे को
सन्दभामा मणन्रपररषदबाट नीधिगि धनणाय गरी समस्याको समािान
गना प्रिानमन्री िर्ा मणन्रपररषद्द्को कायाालयलाई ध्यानाकषाण
गराउने।


अधिकार सम्पन्न िाग्मिी सभ्यिा एकीकृि विकास सधमधिबाट
सञ्चाधलि बागमिी व्युवटवर्केशन आयोजनाको योजना मुिाविकको
काया सम्पादनमा पीधडि वकसानिरुले प्राप्त गनुप
ा ने मुअब्जा नपाएका
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कारण

आयोजनाको

काया सम्पादनमा

अिरोि पुगक
े ो

भन्ने

सधमधिको ठिर रिेको ि ।िसर्ा, नदीको बिाि क्षेर धभर परे का
व्याणक्त विषेशका जग्गाको मुअब्जा दर धनिाारण गने सम्बन्िमा
मणन्रपररषद् मार्ाि सैद्धाणन्िक सिमधि प्राप्त गना, मणन्रपररषद
मार्ाि सैद्धाणन्िक सिमधि प्राप्त भए पश्चाि स्र्ानीय वपधडि
वकसानिरुसाँग िािाा गरी कायासम्पादनमा दे णखएको अिरोि िटाउन
र मुअव्जा धनिाारणको लाधग आिश्यक प्रकृया प्रारम्भ गना नेपाल
सरकार, शिरी विकास मन्रालयलाई धनदे शन ददने।


अधिकार सम्पन्न िाग्मिी सभ्यिा एकीकृि विकास सधमधिलाई
बागमिी नदीको ब्युवटवर्केशन कायाक्रम सुचारु राखी सो कायालाई
सुन्दरीजल दे णख चोभारसम्म धबस्िारका लाधग आिश्यक सियोग
गना र िाल सञ्चाधलि आयोजनाको समयािधि र्प गना एणशयाली
विकास बप कलाई अनुरोि गने।



पीधडि वकसानिरुको स्िाधमत्िमा रिेको जग्गामा बागमिी नदीको
ब्युवटवर्केशन कायाक्रम सञ्चालन गने प्रयोजनका लाधग अधिग्रिण
गदाा खोलाको बिाब क्षेर धभर परे को जग्गाको मुअब्जा प्रदान गने
प्रकृया प्रारम्भ गरे पधि उक्त कायाक्रममा बािा अड्चन नगरी
विकास कायामा सियोग गना आन्दोलनरि वकसानिरुलाई अनुरोि
गने।
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राज्य व्यिस्र्ा िर्ा सुशासन सधमधि

7.

राज्य व्यिस्र्ा िर्ा सुशासन सधमधिबाट धमधि २०७६ काणत्तक १

गिेदेणख २०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको
वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः
१. बैठक सम्बन्िी वििरणः

धमधि २०७६ साल काणत्तक १ गिेदेणख २०७६ पौष मसान्िसम्म

बैठक सं ख्या १45 दे णख 172 सम्म गरी जम्मा 28 िटा बैठक सम्पन्न
भएका िन् भने शुरुदे णख िालसम्म 172 िटा बैठक सम्पन्न भएका
िन् ।
२. मुख्य मुख्य धनणाय िर्ा धनदे शनिरुः

धमधि २०७६ साल काणत्तक १ गिेदेणख २०७६ पौष मसान्िसम्म

सधमधिबाट भएका मुख्य मुख्य धनणाय िर्ा धनदे शनिरु दे िाय बमोणजम िन्

सधमधिको धमधि 2076 साल काणत्तक 20 गिेको 147 औ ं

बैठकले नेपाल सरकार गृि मन्रालयलाइा सधमधिले धमधि २०७५ साल
बैसाख १७ गिे ददएको धनदे शन कायाान्ियनको लाधग अनुरोि गने र दे शभरर
रिेका कारागारिरु सुिारको लाधग सम्िणन्िि धनकायिरुसाँग समेि समन्िय
गरी दीघाकालीन योजना ियार गरी सधमधि समक्ष पेश गना धनदे शन ददने
।सार्ै दे िाय बमोणजमको कायााराम्भ गना सुझाि ददने धनणाय भयो ।


विरासि र कारागार कक्षको ममाि िर्ा सुिारको लाधग भौधिक
पूिाािारका सार्ै आिश्यक कायािरु िुरुन्ि प्रारम्भ गने।
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कारागारिरुलाइा सुिार गृिको रुपमा धबकास गने उदे श्यले अि

बन्ने कारागार भिनिरु नयााँ मापदण्ड अनुसार मार धनमााण गने गरी
योजना िर्ा कायाक्रमिरु िजुम
ा ा गरी कायाान्ियन गने ।


सबै कारागारिरुमा धनयधमि रुपमा खानेपानी सरसर्ाइा, उजाा िर्ा

इन्िन, आिारभूि स्िास््य परीक्षण लगायि अन्िरााविय अभ्यास
समेिलाई दृवष्टगि गरी आिश्यक न्यूनिम आिारभूि सुवििा र
आिश्यकिािरुको पररपूधिा गने ।


कैदी बन्दीिरुलाइा उपलव्ि गराउाँ दै आएको धसिाखचा समय

अनुकूल पररमाजान गरी जीविकोपाजानको लाधग पुग्ने गरी उपलब्ि
गराउने,

कैदीबन्दीिरुलाई

सीपमूलक

णशक्षा,

िाधलम

उत्पादनमूलक काया गने गरी आिश्यक प्रिन्ि गने ।


मार्ाि

ु ी अपराि सं वििाले केिी विशेष प्रकारका अपरािमा आजीिन
मुलक
कारािासको व्यिस्र्ा गरे कोले त्यस्िा मुद्दामा आजीिन कैद लागेका
र सुरक्षा सं िेदनणशलिा आिारमा िु ट्टै

राख्नु पने प्रकृधिका

कैदीिरुलाई राख्नका लाधग िु ट्टै कारागारको धनमााण गनुपा ने र सो

नभए सम्मका लाधग कारागार धभर विशेष कक्षको व्यिस्र्ा गने ।


कैद िु ट सम्बन्िी व्यिस्र्ामा एकरुपिा कायम गने र यो
व्यिस्र्ालाइा व्यिणस्र्ि र पारदणशा

बनाउन कैद िु ट सम्बन्िी

कानूनमा समयानुकुल पुनरािलोकन गने ।


कैदी बन्दीिरुको प्रजनन अधिकारको सम्मान गदै उनीिरुलाइा

प्रजनन अधिकारको उपयोग गना पाउने गरी आिश्यक व्यिस्र्ा
धमलाउने ।


कैदीबन्दीिरुका लाधग आिश्यक पने भेटघाट कक्ष, िु ट्टै कारागार
(विशेष प्रकारका कैदीिरुका लाधग), पाठ्यसामाग्री, उजुरीपेवटकाका
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सार्ै मविला एिं ज्येट्ठ कैदीबन्दीिरुका लाधग र्प विशेष व्यिस्र्ा
गने प्रिन्ि धमलाउने, बालसुिार गृिको र्प स्र्ापना र स्िरोन्निी
गने ।


कारागार धभर CCTV उपकरण जडान गनुक
ा ा सार्ै प्रदे शैवपच्िे

१/1 िटा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्र्ापना गरी भौधिक प्रमाणको
समयमै व्यिस्र्ापन गने व्यिस्र्ा धमलाउने ।


खुला कारागारको अििारणालाई सवक्रयिाका सार् कायाान्ियन गना
िदारुकिाका सार्

आिश्यक ियारी गने ।

सधमधिको धमधि 2076 साल काणत्तक 25 गिेको 148औ ं

बैठकबाट नेपाल सरकारलाई दे िाय अनुसारको सुझाि िर्ा धनदे शनिरु ददने
धनणाय भयोः–


१ नोभेम्बर २०१९ मा भारि सरकारले कालापानी, धलपुलेक,

धलपुभञ्ज्याङ समेिलाई समेटेर भारिीय भूधम भनी प्रकाणशि गरे को
ु ा सार्ै
भारिको राजनैधिक नक्सामा नेपाली भूधम अधिक्रमण िुनक
नेपालको रावियिा सािाभौधमकिा र भौगोधलक अखण्डिा माधर्

िस्िक्षेप भएको सन्दभामा नेपाल सरकार अविचधलि र दृढ रिने ,

धलणम्पयािुराबाट बग्ने काधलनदीको पूिक
ा ो कालापानी धलपुलेक र
धलणम्पयािुरा सम्मको भू–भाग नेपालकै िो र मिाकाली नदीको मुिान
धलणम्पयािुरा नै िो भन्ने सरकारको प्रष्ट एिं दृढ अडान रिेकोमा

त्यसको सरिाना गदै नेपाल सरकारलाई िाददाक िन्यिाद ज्ञापन
गदाि । नेपाल सरकार विधभन्न राजनैधिक दल राजनीधिक एिं

सामाणजक सं घ साँगठन, नागररक समाज, सञ्चार जगि, र आम नेपाली
जनसमुदायलाई एकिाबद्ध भै रावियिाको पक्षमा दृढिापूिक
ा उधभन
राज्य व्यिस्र्ा िर्ा सुशासन सधमधि िाददाक अवपल गदाि ।
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धलणम्पयािुरा मुिान भएको मिाकाली नदी पूिक
ा ो भू–भाग नेपालको
िो भन्ने भौगोधलक र मधििाधसक ि्यिरुलाई स्िीकार गदै उक्त

क्षेरमा नेपालको सािाभौम अधिकार कायम गना नेपाल सरकारले

ित्काल उच्चस्िरीय राजनैधिक एंि कुटनैधिक पिल गने । अविले

आम नेपालीिरु एकिाबद्ध भै भारिीय अधिक्रमणको विरोि
गरररिेको बेला नेपाल भारिबीच रिेका अन्य स्र्ानका धसमा

वििादिरु समेि स्र्ायी रुपमा समािान गना ित्काल पिल कदमी
धलने ।


नेपालको शैणक्षक सामग्रीिरुमा प्रयोगमा रिेको नेपालको नक्सामा
सुिार गरी पायक्रम धनमााण गनुक
ा ा सार्ै िालसम्म प्रचलनमा

ल्याइएको नेपालको नक्शामा धलणम्पयािुरा मुिान भएको काली
नदीसम्मको भू–भाग समािेश गरी नयााँ नक्शा ियार पाने ।


कालापानी लगायिका अन्य सीमा क्षेरमा नेपालको िर्ाबाट सीमा

सुरक्षा बलको स्र्ायी ब्यारे क खडा गरी सीमाको स्र्ायी सुरक्षाको
व्यिस्र्ाका सार्ै सीमा धनयमन गने ।


दुई दे शको आपसी सम्बन्िमा एक अकााको सािाभौधमकिा, अखण्डिा
ु
र स्िाधभमानको सम्मान गदै सि– अणस्ित्िको आिारमा सं यक्त
रािसं घको बडापर िर्ा पञ्चशीलका धसद्धान्ि प्रधि प्रधिबद्ध भएका

राि नेपाल भारि दुिैले िी धसद्धान्ििरुको अक्षरशः पालना गना
प्रधिबद्ध रिनु पदाि ।


कैलाश मानसरोिर िीर्ास्र्ल जाने यारीको सिज याराका लाधग
जाने िाधमाक पयाटक एिं नेपालको धिब्िि व्यापारका लाधग

ुा ाको खलं गा दे णख वटड्ढर भञ्ज्याङसम्मको सडकका लाधग
दाचल
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ित्कालै बजेट विधनयोजन गरी दुर् िगधिमा काम सम्पन्न गनुा
पदाि ।


नेपाल–भारिका बीच भएका सणन्ि सम्झौिािरुमा समसामावयक

सुिार गदै दुई दे शबीचको सम्िन्ि नयााँ आयामका सार् अगाधड
बढाउन र सणन्ि सम्झौिािरुको पुनरािलोकनको लाधग गठन भएको
प्रबुद्ध व्यणक्क्तिरुको समूि (Eminent Persons Group) ले ियार
पारे को

प्रधििेदन

सम्बणन्िि

पक्षलाई

ित्काल

जनसमुदायबीच सािाजधनक गरी कायाान्ियन गने

बुझाई

आम

।

३. अनुगमन भ्रमणको वििरणिरुः
सधमधिको धनणाय बमोणजम सम्िि् 2076 साल मंधसर िर्ा पौष

मविनामा सधमधिको कायाक्षेर धभर पने काठमाडौं उपत्यका धभरका विधभन्न

कायाालय िर्ा आयोगमा राज्य व्यिस्र्ा िर्ा सुशासन सधमधिले स्र्लगि

अनुगमन गरे को धर्यो । सधमधिद्वारा अनुगमन गररएका कायाालय िर्ा
आयोगिरुको वििरण दे िाय बमोणजम रिेका िन् ।

क) धनिााचन आयोग, काणन्िपर् काठमांडौं, धमधि 2076 साल मंधसर
10 गिे

ख) केन्द्रीय कारागार, सुन्िारा काठमांडौं, धमधि 2076 साल मंधसर
11 गिे

ग) नख्खु कारागार, लधलिपुर, धमधि 2076 साल मंधसर 18 गिे ।
घ) लोक सेिा आयोग, अनामनगर काठमांडौं, धमधि 2076 साल पौष
15 गिे

74

ङ) अणख्ियार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोग, टङ्गाल काठमाडौं, धमधि
2076 साल पौष 20 गिे ।
४. सधमधिबाट पाररि िुन बााँकी वििेयकिरुः
क) नेपाल नागररकिा मन, २०६३ लाई सं शोिन गना बनेको
वििेयक
ख) सं घीय धनजामिी सेिाको गठन, सञ्चालन र सेिाका शिा
सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको वििेयक
ग) लोक सेिा आयोग सम्बन्िी कानूनलाई सं शोिन र एकीकरण
गना बनेको वििेयक

8.

विकास िर्ा प्रविधि सधमधि
विकास िर्ा प्रविधि सधमधिबाट धमधि २०७६ काणत्तक १ गिेदेणख

२०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण
धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः
धमधि २०७६।०८।०५ िञ्चरे

डााँडामा धनमााणािीन ल्याण्डवर्ल

साईटको धनमााण कायालाई धिििा ददन सोको लाधग िैयार पाररएको
धड.वप.आर. को वििरण सधमधिको िैठकमा मन्रालयको िर्ाबाट जानकारी
गराईयो । मा. सदस्यिरुले सो प्रधििेदन माधर् आ–आफ्नो िारणा राख्नुभयो।
सधमधिको

धमधि

२०७६।०९।०४

बमोणजमका धनणायिरु भएका धर्एः75

गिेको

बैठकमा

दे िाय



िालैका ददनिरुमा दे शका विधभन्न भागमा सिारी दुघट
ा ना िुन गई
अकालमा जनिनको क्षधि भईरिेकोले नेपाल सरकार भौधिक
पूिाािार िर्ा यािायाि मन्रालयले माििि धनकायिरु नेपाल प्रिरी,
िावर्क प्रिरी र सम्बणन्िि विज्ञिरुसाँग आिश्यक समन्िय, िलर्ल
गरी सिारी दुघट
ा ना न्यूनीकरणका लाधग र्प पिलकदमी चाल्न
सधमधि नेपाल सरकार भौधिक पूिाािार िर्ा यािायाि मन्रालयलाई
धनदे श गदाि ।



साििटै प्रदे शमा Vehicle Fitness Testing Centre स्र्ापनाको प्रवक्रया
ित्काल अणघ बढाउन सधमधि नेपाल सरकार भौधिक पूिाािार िर्ा
यािायाि मन्रालयलाई धनदे श गदाि ।



सिारी सािनिरुको ममाि सम्भार गने िकाशपिरुको दिाा िर्ा
धनयमनको व्यिस्र्ा ित्काल धमलाउन सधमधि नेपाल सरकार भौधिक
पूिाािार िर्ा यािायाि मन्रालयलाई धनदे शन गदाि ।



धनमााणािीन सडक क्षेर धभरका केिी स्र्ानमा विद्युि पोलिरु
व्यिस्र्ापन नगररएका कारण सडक धनमााण कायामा िािा परररिेको
भन्ने स्र्लगि अध्ययन अिलोकनका क्रममा स्र्ानीयिरुको गुनासो
रिेकोले ित्काल त्यस्िा स्र्ानिरुमा रिेको धनमााण कायालाई सिज
बनाई धनमााण कायालाई िीििा ददई सडक आिागमनलाई सुरणक्षि
गना िर्ा धनमााणािीन सडक क्षेर धभरका केिी स्र्ानिरुमा मापदण्ड
विना सडकको मध्य भागमा अझै पधन विद्युि प्रशारण लाईनका
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पोलिरुको उणचि व्यिस्र्ापन नभएको कारण सिारी यािायाि
व्यिस्र्ापनमा समेि िािा परे को भन्ने बुणझएकोले यर्ाशीघ्र सो को
व्यिस्र्ापन गरी सुरणक्षि यािायाि सञ्चालनमा सियोग पुर्याउन
सधमधि नेपाल सरकार उजाा, जलस्रोि िर्ा धसाँचाइ मन्रालयलाई
धनदे श गदाि ।


ाँ ार–घोडाखोरी–
सडक विभाग मार्ाि धनमााणािीन सडक साघुट
ओखलढु ङ्गा सडक प्रदे श नं. १ र ३ जोड्ने अत्यन्ि मित्िपूण ा
ाँ ार–घोराखोरी खण्डको कालोपरे ठे क्का भई
सडक भएको िर साघुट
काया र्ालनी भए पधन अत्यन्ि सुस्ि र कधिपय ठााँउमा गुणस्िरका
बारे मा समेि कमजोरी भईरिेको अनुगमनका क्रममा भेवटएकोले
विभागका िर्ाबाट धनयधमि अनुगमन गरी समयािधि धभरै काया
सम्पन्न गराउनको सार्ै बााँकी खण्डको कालोपरेको ठे क्का प्रवक्रया
अणघ बढाई सडक धनमााण काया िीि गधिमा अणघ बढाउन सधमधि
नेपाल सरकार भौधिक पूिाािार िर्ा यािायाि मन्रालयलाई धनदे श
गदाि ।



बढ्दो सिारी दुघट
ा ना न्यूनीकरणका उपायिरु पविचान गरी
सिासािारणको यािायाि सुलभ िर्ा सुरणक्षि बनाउन आिश्यक
सुझाि सविि २(दुई) मविना धभर सधमधिमा प्रधििेदन पेश गने गरी
दे िायका माननीय सदस्यिरु रिने गरी “सिारी दुघट
ा ना न्यूनीकरण
अध्ययन उपसधमधि” गठन गने धनणाय भयोः77

1. मा.गणेश कुमार पिाडी

-सं योजक

2. मा. गौरी शंकर चौिरी

-सदस्य

3. मा. दुगाा पौडेल

-सदस्य

4. मा. यज्ञराज सुनिु ार

-सदस्य

5. मा. रं गमिी शािी

-सदस्य

सधमधिको

धमधि

२०७६।०९।०७

गिेको

बैठकमा

दे िाय

बमोणजमका धनणायिरु भएका धर्एः

राविय सूचना आयोगले प्रत्येक िषा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरे का
िावषाक प्रधििेदनिरु यर्ाशीघ्र यस सधमधिमा समेि अध्ययनका लाधग
उपलब्ि गराउन सधमधि आयोगलाई धनदे श गदाि ।



िाल कायाान्ियनमा रिेका विधभन्न कानूनिरु सूचनाको िक सम्बन्िी
मन, २०६४ साँग बाणझएको भनी आयोगका पदाधिकारीिरुले
औल्ँ याउनु भएको िुाँदा बाणझएका कानूनिरुमा आिश्यक सं सोिन
गने व्यिस्र्ा धमलाउन सधमधि नेपाल सरकार प्रिानमन्री िर्ा
मन्री पररषद्द्को कायाालय र नेपाल सरकार सञ्चार िर्ा सूचना
प्रविधि मन्रालयलाई धनदे श गदाि ।



सूचनाको िक सम्बन्िी मन, २०६४ ले नेपाल सरकारका सबै
धनकायिरुले आर्ूले सम्पादन गरे का काम कारिािीको वििरण
प्रत्येक ३÷३ मविनामा अधनिाया रुपमा प्रकाशन गनुा पने व्यिस्र्ा
गरे कोले सो प्राििान अधनिाया पालना गनुप
ा ने व्यिस्र्ा धमलाउन
78

सधमधि

नेपाल

सरकार

प्रिानमन्री

िर्ा

मन्री

पररषदको

कायाालयलाई धनदे श गदाि ।
धनजी क्षेरलाई समेि सूचनाको िकको दायरामा ल्याउने आिश्यक
कानूनी व्यिस्र्ा धमलाउन सधमधि नेपाल सरकार प्रिानमन्री िर्ा मन्री
पररषदको कायाालयलाई सधमधि धनदे श गदाि ।
धमधिः २०७६।०९।०८ सधमधिको आज बसेको बैठकमा सं चार
िर्ा सूचना प्रविधि मन्रालयका माननीय मन्री, सणचि, मन्रालयका
पदाधिकारी र कानून न्याय िर्ा सं सदीय माधमला मन्रालयका पदाधिकारीिरु
समेिको उपणस्र्धिमा “सूचना प्रविधिको सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको
वििेयक, २०७६” को प्रधििेदन माधर् िलर्ल जारी र्ो ।
धमधिः २०७६।०९।०९सधमधिको आज बसेको बैठकमा खानेपानी
मन्रालयका माननीय मन्री, सणचि, मन्रालयका पदाधिकारी र कानून न्याय
िर्ा सं सदीय माधमला मन्रालयका पदाधिकारीिरु समेिको उपणस्र्धिमा
“खानेपानी िर्ा सरसर्ाई सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको वििेयक” माधर्
दर्ािार िलर्ल भई दे िाय बमोणजमको धनणाय भयो । उक्त वििेयक माधर्
सं शोिन राख्नुिन
ु े मा. सदस्यिरुले बैठकमा उपणस्र्ि भई आर्ूले राखेको
सं शोिनका सम्बन्िमा बैठकमा जानकारी गराउनु भयो ।
धमधिः २०७६।०९।१०सधमधिको आज बसेको बैठकमा खानेपानी
मन्रालयका माननीय मन्री, सणचि, मन्रालयका पदाधिकारी र कानून न्याय
िर्ा सं सदीय माधमला मन्रालयका पदाधिकारीिरु समेिको उपणस्र्धिमा
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“खानेपानी िर्ा सरसर्ाई सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको वििेयक” माधर्
िलर्ल भई दे िाय बमोणजमको धनणाय भयो । सार्ै उक्त वििेयक माधर्
सं शोिन राख्नुिन
ु े मा. सदस्यिरुले बैठकमा उपणस्र्ि भई आर्ूले राखेको
सं शोिनका सम्बन्िमा बैठकमा जानकारी गराउनु भयो।
धमधिः २०७६।०९।१३ बसेको बैठकमा उक्त वििेयकका
सम्बन्िमा सधमधिका सदस्यिरु मा. श्री बिादुर धसं ि लामा, मा. श्री जीप
धिररङ्ग लामा, मा. श्री राम बिादुर विष्ट र मा. श्री रं गमिी शािी समेिले
र्रक मि सविि वििेयक पाररि िुन प्रस्िाि गनुा भयो र त्यस सम्बन्िमा
िलर्ल िुाँदा बिुमिले उक्त प्रस्िाि अस्िीकृि भयो।अको बैठकले उक्त
वििेयक बिुमिले पाररि गर्यो र सो को प्रधििेदन प्रधिधनधि सभाको बैठकमा
माननीय सभापधिले सदन समक्ष प्रस्िुि गने धनणाय भयो ।
सधमधिको

धमधि

२०७६।०९।१४

गिेको

बैठकमा

दे िाय

बमोणजमका धनणायिरु भएका धर्एः

सधमधिले धनकट भविट्यमा साििटै प्रदे शमा “विकास र समृवद्धमा
अन्िरिि समन्िय” विषयक प्रदे श स्िरीय अन्िरवक्रया कायाक्रम गने
र सो को लाधग आिश्यक प्रवक्रया सणचिालयले अणघ बढाउने ।



पधिल्लो सम्झौिा बमोणजम आयोजनाको बााँकी काया सम्पन्न गरी
उपत्यका

धभर

स्िच्ि

खानेपानी

उपलब्ि गराउनको

लाधग

आयोजनाबाट धनिााररि समय धभरै उपत्यका धभर खानेपानी वििरण
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प्रणालीलाई

सुधनणश्चि

गना

सधमधि

नेपाल

सरकार

खानेपानी

मन्रालयलाई धनदे श गदाि ।


मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका स्र्ानीय भेन्डर र सप्लायसािरुको
समस्या पविचान र समािानका लाधग गदठि प्राविधिक सधमधि को
प्रधििेदन ित्काल बुझाउन र कायाान्ियन गना सधमधि नेपाल सरकार
खानेपानी मन्रालयलाई धनदे श गदाि ।



मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रधिर्ल बााँडर्ाड (benefit sharing)
को नीधिगि टु ङ्गो लगाउन सधमधि नेपाल सरकार प्रिानमन्री िर्ा
मन्री पररषदको कायाालयलाई धनदे श गदाि ।



आयोजना प्रभाविि क्षेरमा सडक, विद्युि, खानेपानी र धसाँचाइ
लगायिका स्र्ानीय समस्या ित्काल समािानको प्रवक्रया अणघ
बढाउन सधमधि नेपाल सरकार उजाा, जलस्रोि िर्ा धसाँचाइ मन्रालय,
अर्ा मन्रालय र भौधिक पूिाािार िर्ा यािायाि मन्रालयलाई
धनदे श गदाि ।



पधिल्लो पटकको ठे क्का रद्द भएपधि िाल मेलम्ची खानेपानी
आयोजनाको अधिनमा आएको विधभन्न धनमााण सामाग्रीिरु मध्ये
ििामान अिस्र्ामा त्यिााँको धगट्टी बालुिा लगायिका उपभोग योग्य
सामाग्रीिरु प्रयोग गरी सदुपयोग गना र त्यसबाट स्र्ानीय
आपूधिाकिााको बक्यौिा रकम भ ुक्तानी गना सियोग पुग्ने दे णखएकोले
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आिश्यक व्यिस्र्ा धमलाउन नेपाल सरकार खानेपानी मन्रालयलाई
धनदे श गदाि ।


धनमााणािीन लाधमडााँडा–मेलम्ची सडक खण्डका लाधग दािृ धनकाय
ए.धड.बी. बाट अनुदान सियोग उपलब्ि भई यिी मविनाको
धडसेम्बर धभर सो सडक खण्डको धनमााण काया सम्पन्न भई
सक्नुपनेमा सो काया धनणश्चि समयािधि धभरमा पुरा िुन नसक्ने
बुणझएकोले आयोजना समयमा पुरा िुन नसक्दा मेलम्ची खानेपानी
आयोजनालाई असर पने दे णखएकोले उक्त कायालाई धनरन्िरिा ददन
आिश्यक पिल एिं सो को लाधग आिश्यक पने लागि समेि
सुधनणश्चि गना सधमधि नेपाल सरकार भौधिक पूिाािार िर्ा यािायाि
मन्रालय र अर्ा मन्रालयलाई धनदे श गदाि ।



मेलम्ची खानेपानी आयोजनासाँग जोधडएको मेलम्ची–धिम्बू सडक
खण्ड (२२ वकधम) को धनमााण कायालाई िीििा ददन र उक्त
खण्डमा कालोपरे काया (पीच) गने व्यिस्र्ा धमलाउन सधमधि नेपाल
सरकार भौधिक पूिाािार िर्ा यािायाि मन्रालयलाई धनदे श
गदाि ।



धमधि २०७६ काधिाक १९ र २० गिे सधमधिको िर्ाबाट मेलम्ची
खानेपानी आयोजनाको स्र्लगि अध्ययन अिलोकन भ्रमण प्रधििेदन
सधमधिमा िलर्ल भई पाररि भयो । उक्त प्रधििेदन कायाान्ियनका
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लाधग नेपाल सरकार प्रिानमन्री िर्ा मन्री पररषदको कायाालय र
खानेपानी मन्रालयमा पठाउने ।


सधमधिको धमधि २०७६।०४।१९ को बैठकले धनणाय गरे अनुसार
काठमाडौं उपत्यका धभर रिेका मित्िपू ण ा नाकामध्येको बल्खु
दणक्षणकाली सडकखण्डको धमधि २०७६।०९।१५ गिे स्र्लगि
अध्ययन अिलोकनका लाधग जाने ।
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णशक्षा िर्ा स्िास््य सधमधि

9.

णशक्षा िर्ा स्िास््य सधमधिबाट धमधि २०७६ काणत्तक १ गिेदेणख

२०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण
धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः


सधमधिको धमधि २०७६।०७।२० को णशक्षा िर्ा स्िास््य
सधमधिको

बैठक सधमधिका सभापधि माननीय जयपुरी घधिाको

सभापधित्िमा बस्यो । यस बैठकमा पारमाणविक िर्ा रे धडयोिधमा

पदार्ाको सुरणक्षि िर्ा शाधिपूण ा प्रयोगको सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना
बनेको वििेयक, २०७५ को सम्बन्िमा विज्ञसाँग िलर्ल भएको
धर्यो ।


सधमधिको धमधि २०७६।०८।२५ को णशक्षा िर्ा स्िास््य
सधमधिको

सभापधित्िमा

बैठक सधमधिका सभापधि माननीय जयपुरी घिीको

बस्यो । रे धडयोिधमा पदार्ाको धनयमन सम्बन्िमा

व्यिस्र्ा गना बनेको वििेयक माधर् चार बैठकमा दर्ािार
िलर्लल भई वििेयक माधर् सधमधिले ियार गरे को प्रधििेदन
पाररि गरे को धर्यो ।


सधमधिको धमधि २०७६।०८।२९ दे णख पुस 21 गिेसम्मका
णशक्षा िर्ा स्िास््य सधमधिकका विधभन्न

बैठकिरुमा खेलकुद

विकासको सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको वििेयक माधर् िलर्ल
भएको धर्यो।


धमधिको धमधि २०७६।०९।२४, 27 र 28 गिे बसेका यस
सधमधिका बैठकिरुमा

णशक्षा सम्बन्िी केिी नेपाल मन सं शोिन

गने वििेयक, २०७५ माधर् िलर्ल भएको धर्यो ।
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10.

सािाजधनक लेखा सधमधि
सिाजधनक लेखा सधमधिबाट धमधि २०७६ काणत्तक १ गिेदेणख

२०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण
धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः
धमधि 2076।07।22 गिेको सािाजधनक लेखा सधमधिको

बैठकले गरे का धनणायिरुः


अर्ा मन्रालय अन्िगाि आन्िररक राजस्ि कायाालयले अन्िशुल्क
णस्टकर

िपाई

२०७५।०८।२१

सम्िन्िी
को

टे न्डर

सािाजधनक

आव्िान
लेखा

गदाा

धमधि

सधमधिको

धनणाय

कायाान्ियन नगरी विगिकै पररपाटी अपनाई नेपाली कम्पनीिरुले
प्रधिस्पिाामा भाग धलने िािािरण ियार नगरे को सन्दभामा सधमधिको
विगिको धनणाय कायाान्ियन गना र सो टे न्डर प्रवक्रया कायाान्ियनका
लाधग अणघ नबढाउन धनदे शन ददने । आगामी बैठकमा सम्िणन्िि
पदाधिकारीलाई आमन्रण गरी सधमधिमा िलर्ल गने ।


उद्योग

मन्रालय

अन्िगाि

नेपाल

गुणस्िर

पररषद्द्ले

२०७६।३।१८ मा OPC धसमेन्टको दोस्रो पुनरीक्षण स्िीकृि गरी
धसमेन्टको गुणस्िरमा मापदण्ड पररििान गरे को सन्दभामा यसले
धसमेन्टको गुणस्िरमा नकारात्मक असर पुर्याउने सम्भािनालाई
मध्यनजर गरी सो पररिधिाि पुनरीक्षण कायाान्ियन स्र्धगि गना
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धनदे शन ददने र आगामी बैठकमा सो सम्बन्िमा र्प िलर्ल गना
सम्िणन्िि विज्ञ र पदाधिकारीलाई आमन्रण गने ।
धमधि 2076।08।25 गिेको सािाजधनक लेखा सधमधिको
बैठकले गरे का धनणायिरुः



नेपालमा उत्पाददि OPC धसमेन्टको गुणस्िरको सम्बन्िमा िलर्ल
गना उद्योग, िाणणज्य िर्ा आपूधिा मन्रालयका सणचि र नेपाल
गुणस्िर िर्ा नापिौल विभागका मिाधनदे शकलाई आगामी बैठकमा
आमन्रण गने ।



साउदी अरबणस्र्ि नेपाली धनयोगमा भएको अधनयधमििा बारे
सधमधिमा

प्राप्त

उजुरीको

सम्बन्िमा

सम्बणन्िि

धनकायको

प्रधिवक्रयासवििको कागजाि माग गने ।
धमधि 2076।09।07 गिेको सािाजधनक लेखा सधमधिको
बैठकले गरे का धनणायिरुः


नेपालका

विधभन्न

धसमेन्ट

उद्योगिरुबाट

उत्पाददि

धसमेन्टको

गुणस्िरको मापदण्डको दोस्रो पुनररक्षण गने गरी नेपाल गुणस्िर
पररषद्द्ले विगिको मापदण्डभन्दा र्रक र कमजोर िुनेगरी पाररि
गरे का IR (Insoluble residue) को िकमा २% बाट ४% र Mgo
(Magnesium Oxide) को िकमा ५% बाट ६% िर्ा सेवटङ्ग समय
४५ धमनेटबाट ३० धमनेटमा कम गररएको अिस्र्ामा यसले नेपाल
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ु ा पूिाािार धनमााणलाई र्प
जस्िो भ ुकम्पको जोणखम रिेको मुलक
कमजोर बनाउने र जोणखम बढाउने भएकोले नेपाल गुणस्िर पविलो
पुनररक्षण २०५५÷०२÷०५ लाई लागू गना र सोिी अनुसार
सम्िणन्िि धनकायिरुलाई पररपर गना उद्योग मन्रालयलाई धनदे शन
ददने ।


नेपाल गुणस्िर िर्ा नापिौल विभागबाट च.नं. १९३, धमधि
२०७६÷०४÷२७ मार्ाि नेपाल गुणस्िर पररषद्द्को बैठकले OPC
धसमेन्टको ने.गु.२०४९ को दोस्रो पुनररक्षक भएको जानकारी र
उक्त पररमाणजाि ने.गु.२०४९ मा धसमेन्ट अन्िगाि विधभन्न Grading
(३३, ४३ र ५३) लगायि कर प्राििान समािेश भएको कुरालाई
२०७६÷०७÷३० धभर कायाान्ियन गना गराउन भनी पररषद्द्को
धनणाय मणन्रपररषदबाट स्िीकृधि नभएको र नेपाल राजपरमा समेि
प्रकाणशि नभएको अिस्र्ामा अनधिकृि रुपमा लागू गना पराचार
गने गराउने उपर िानविन गरी आिश्यक कानूनी कारिािी गना र
सधमधिलाई जानकारी गराउन उद्योग मन्रालयलाई धनदे शन ददने।



गोकणा ररसोटाको सम्झौिा नविकरण, दरिारमागा णस्र्ि जग्गामा
भिन धनमााण गने सम्बन्िमा भएको सम्झौिा बारे नेपाल िष्टको
कायाालयसाँग वििरण िर्ा कागजाि माग गने र नेपाल सरकारले
स्र्ापना गना लागेका सेक्यरु रटी प्रेस सम्बन्िमा िालसम्म भए गरे को
काम कारिािी बारे प्रिानमन्री िर्ा मणन्रपररषद्द्को कायाालय र
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सञ्चार िर्ा सूचना प्रविधि मन्रालयसाँग वििरण र कागजाििरु माग
गने ।
धमधि 2076।09।21 गिेको सािाजधनक लेखा सधमधिको
बैठकले गरे का धनणायिरुः


नेपाल सरकारले अगाधड बढाएको सुरक्षण मुद्रण स्र्ापना सम्बन्िी
विषयमा विज्ञिरुसाँग िलर्ल गररयो ।



सुरक्षण

मुद्रण

सम्बन्िी

आिश्यक

कागजपरिरु

सम्बणन्िि

धनकायिरुबाट णझकाई र्प अध्ययन िर्ा अनुसन्िान गने धनणाय
गररयो ।
नोट :- मविला िर्ा सामणजक सधमधिबाट वििरण प्राप्त

िुन नसकेकोले यस प्रकाशनमा समेट्न सवकएको
िै न ।
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राविय सभािर्ाका सधमधििरु
१.

ददगो विकास िर्ा सुशासन सधमधि
ददगो विकास िर्ा सुशासन सधमधिबाट धमधि २०७६ काणत्तक १

गिेदेणख २०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको
वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः

सधमधिको २०७६।०७।२२ गिे बसेको बैठकले दे िायका धनणायिरुः


सं िधु लि विकास र सुशासन प्रिद्धान सधमधिको कायाक्षर
े भएको

सन्दभामा आपूधिा व्यिस्र्ापन, यािायाि व्यिस्र्ापन िर्ा बजार

अनुगमन कायालाई चाडिाडका अधिररक्त अन्य समयमा पधन
धनरन्िरिा ददने ।


योजना आयोग र म.ले.प.साँग ददगो विकास कायाक्रम र एस.डी.जी
अधडट सम्बन्िमा, ददगो

विकास कनारको प्रिोधिकरण एिं साि

िटा प्रदे शका १४ णजल्लामा भौधिक धनमााण र सुशासन सम्बन्िी

अन्िरवक्रयात्मक कायाक्रम सम्बन्िमा अको बैठकमा विस्िृि ियारी
गने ।

सधमधिको

धनणायिरुः

राविय

२०७६।०८।०१
गौरिका

आयोजना

गिे

अनुगमन

आयोजनाको अनुगमन गने धनणाय गररयो ।



रािपधि च ुरे िराई मिेश सं रक्षण
काठमाडौं िराई दुर् िमागा
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बसेको

बैठकले

सम्बन्िमा

गरे का
दे िायका




नलगाढ जलविद्युि आयोजना

पणश्चम सेिी जलविद्युि आयोजना

ददगो विकास श्रोि केन्द्रको प्रिोधिकरण धमधि २०७६।०८।०८ गिे गने
धनणाय गररयो ।


१४ णजल्लामा भौधिक पूिाािार एिं सुशासन सम्बन्िी अन्िरवक्रया

कायाक्रमको लाधग िाल ३ प्रदे श (प्रदे श नं. २, ६ र ७) अन्िगािका
दे िायका णजल्लािरु िनौट गने धनणाय गररयो ।

ुा ा)
(सप्तरी, िनुषा, दै लेख, जाजरकोट, कञ्चनपुर र दाचल



वििेयकिरुलाई ददगो विकासको आयामबाट मूलप्रिािीकरण गना
रुजुसूची विकास गने सम्बन्िमा योजना आयोग, विज्ञिरु एिं
यू.एन.डी.पी. प्रधिधनधििरु

समेिलाई बैठकमा

िलर्ल गने धनणाय गररयो ।


आमन्रण गरी

अनुगमनको आिारमा सरकारलाई कायाान्ियनको लाधग धनदे शन
ददने धनणाय गररयो ।

सधमधिको २०७६।०८।०४ गिे बसेको बैठकले गरे का धनणायिरु


वििेयकिरुलाई ददगो विकासको आयामबाट विश्लेषण गना रुजुसूची
(Checklist) विकास गने सम्बन्िमा सधमधिका माननीय सदस्यिरु,

राविय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष, ददगो विकास सम्बन्िी
िेने

योजना

आयोगका

सिसणचि

लगायि

व्यणक्तिरुबीचको

िलर्लको आिारमा योजना आयोगलाई यस सम्बन्िमा धनदे णशका
ियार गने णजम्मा ददने धनणाय गररयो ।
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कायाक्रम

1.

दै लेख र जाजरकोट १. मा. दीनानार् शमाा

स.

णजल्लािरु

िुने सिभागी माननीयिरु

भ्रमण अिधि

2.

कञ्चनपुर र दाचल
ुा ा १. मा. िारादेिी भट्ट

२०७६।०८।२३

६. मा. कवििा बोगटी

२०७६।०८।१८

५. मा. प्रधमला कुमारी

पने

देणख

४. मा. भैरि सुन्दर श्रे ष्ठ

देणख

१. काठमाडौं–

२. मा. मुक्ता कुमारी यादि

िराई दुर् िमागा

३. मा. कवििा बोगटी
४. मा. णखम कुमार वि.क.
५. मा. विमला राई पौडयाल
६. मा. प्रधमला कुमारी
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२०७६।०९।०७

सप्तरी र िनुषा

२०७६।९।0३

3.

पने

२०७६।०८।२९

२०७६।०८।२३

१. मा. िारादेिी भट्ट

६. मा कमला कुमारी ओली

पररयोजनािरु

पररयोजनािरु

७. मा. चक्र प्रसाद स्नेिी

मिे श कुमार मिरा

राविय

राविय मित्िका

३. मा. सररिा प्रसाई

५. मा.

मित्िका

बाटोमा

२. मा. दीनानार् शमाा

४. मा. काली बिादुर मल्ल

पररयोजना

गने

लगायि बाटोमा

२. मा. सररिा प्रसाई
३. मा. काली बिादुर मल्ल

अनुगमन

१.धसक्टा

देणख

क्र.

२. रािपधि च ुरे
िराई

कायाक्रम

सं रक्षण



रुजुसूची विकास गने सम्बन्िमा योजना आयोगबाट प्राप्त धनदे णशका,
माननीयिरुको सुझाि समेिलाई मध्यनजर गरी सघन अन्िरवक्रया
पश्चाि रुजुसूची विकास गने धनणाय गररयो ।



धमधि २०७६।०८।०८ गिे ददगो विकास श्रोि केन्द्रको उद्घाटन
एिं

प्रिोधिकरण कायाक्रम प्रभािकारी िररकाले

सधमधिका

माननीय

सभापधिबाट

माननीय

सम्पन्न गना

सदस्यिरु

सणचिालय कमाचारीलाई धनदे श गने धनणाय गररयो ।

लगायि

भौधिक पूिाािार र सुशासन सम्बन्िी अन्िरवक्रयात्मक कायाक्रम एिं

राविय मित्िका पररयोजनािरुको अनुगमन गने सिालमा दे िाय बमोणजमको

धमधि एवकन गरी सिभागी माननीयिरुको सम्बन्िमा समेि सधमधिको
२०७६।०८।१३ गिे बसेको बैठकमा धनणाय गररयो ।

(पूनश्च: प्राविधिक र व्यिस्र्ापकीय पक्षका कारणले गदाा सप्तरी र िनुषाको
कायाक्रम पधि गने गरी र्ािी राणखयो । सार्ै जाजरकोटमा धमधि

२०७६।०८।१९ गिे गने भधनएको कायाक्रम धमधि २०७६।०८।२४

गिे र दै लेखमा धमधि २०७६।०८।२२ गिे गने भधनएको कायाक्रम धमधि
२०७६।०८।२६ गिे सम्पन्न गररयो । त्यस्िै कञ्चनपुरमा धमधि

२०७६।०८।२४ गिे गने भधनएको कायाक्रम धमधि २०७६।०८।२९
ुा ामा गने भधनएको कायाक्रम धमधि
गिे र धमधि २०७६।०८।२६ मा दाचल

२०७६।०९।०२ गिे डडेलिुरामा गररयो । सार्ै सो कुरालाई बैठकबाट
समेि अनुमोदन गररयो ।)


भौधिक पूिाािार र सुशासन सम्बन्िी अन्िरवक्रयात्मक कायाक्रम
लगायि

अनुगमनको

व्यिस्र्ापनको

लाधग

सन्दभामा

प्रत्येक

आिश्यक

समूिमा

समन्िय

आिश्यक

एिं

कमाचारी

व्यिस्र्ापन गने सन्दभामा सधमधि सणचिालयलाई णजम्मा ददने ।
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सधमधिको २०७६।०९।०९ गिे बसेको बैठकले गरे का धनणायिरु


कणााली प्रदे श र सुदूरपणश्चम प्रदे शको चारिटा णजल्लािरु(जाजरकोट,

दै लेख, कञ्चनपुर र डडेल्िुरामा िालै सम्पन्न भौधिक पूिाािार र
सुशासन

सम्बन्िी

अन्िरवक्रयात्मक

कायाक्रमको

सम्बन्िमा

सधमधिका माननीय सदस्यिरुले आ–आफ्नो अनुभि प्रस्िुिीकरण
गनुभ
ा यो । यस सम्बन्िमा सधमधिको अको बैठकमा प्रधििेदन प्रस्िुि

गररने र अनुभधू ि भएका समस्याको सन्दभामा विषयगि मन्रालयलाई
आमन्रण गरी िलर्ल गने र आिश्यक धनदे शन ददने धनणाय
गररयो ।


ुा ामा गने भधनएको अन्िरवक्रयात्मक कायाक्रम प्राविधिक एिं
दाचल
व्यिस्र्ापकीय पक्ष

लगायिको

कारणले

डडेलिुरा णजल्लामा

सञ्चालन गररएकोमा सो कायाक्रमको समर्ान एिं अनुमोदन गने
धनणाय गररयो ।


खाद्यपदार्ाको आपूधिा,बजार अनुगमन र यािायाि सम्बन्िी गररएको
अनुगमन प्रधििेदनको आिारमा सम्बणन्िि धनकायलाई धनदे शन
ददने ।



ददगो विकासको आयामबाट वििेयकिरुलाई विश्लेषण गना ददगो

विकास मूलप्रिािीकरण चेक धलष्ट सम्बन्िमा योजना आयोगलाई
समन्िय र पराचार गने ।


ददगो विकास िर्ा सुशासन सधमधिको माननीय सदस्य कवििा
बोगटीको

नगरपाधलका

ममिामयी

आमा

निलपरासीमा

खुम

धमधि

कुमारी

शमााको

रामग्राम

२०७६।०९।०२

गिे

हृदयघािको कारण ६९ िषाको उमेरमा असामवयक धनिन भएकोले
ददिंगि आत्माको णचर शाणन्ि र शोक सन्िप्त पररिारको िैय ा िारण
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गने शणक्तको लाधग सधमधिबाट शोक प्रस्िाि पाररि गने धनणाय
गररयो ।

सधमधिको २०७६।०९।१३ गिे बसेको बैठकले गरे का धनणायिरु


बजार अनुगमनको

आिारमा

मन्रालयलाई ददइएको धनदे शन

कायाान्ियनको अिस्र्ा बारे जानकारी धलने एिं बजार अनुगमनलाई
पधन आिश्यकिाको आिारमा धनयधमि गराउने ।


िावर्क व्यिस्र्ापन एिं सडक सुरक्षा व्यिस्र्ापनको सन्दभामा
भौधिक पूिाािार र यािायाि मन्रालय एिं गृि मन्रालयका माननीय
मन्रीलाई बैठकमा आमन्रण गरी िलर्ल गने एिं धनदे शन
ददने ।



ु बैठकको सन्दभामा आिश्यक प्राविधिक ियारी, कायाक्रमको
सं यक्त

मोडाधलटी ियार एिं आन्िररक समन्ियको आिारमा बैठक
बोलाउने ।


कणााली प्रदे श र सुदूरपणश्चम प्रदे शको चार णजल्लामा सधमधिबाट

आयोणजि भौधिक पूिाािार िर्ा सुशासन सम्बन्िी अन्िरवक्रयात्मक

कायाक्रममा सो णजल्लािरुमा दरबन्दी अनुरुप कमाचारी व्यिस्र्ापन
नभई

सेिा

प्रिाि

प्रभािकारी

नभएको

पाइएकाले

कमाचारी

व्यिस्र्ापनको पक्षलाई मध्यनजर गरी सं घीय माधमला िर्ा सामान्य
प्रशासन मन्रालयको माननीय मन्रीलाई बैठकमा आमन्रण गरी
प्रभािकारी

सेिा

प्रिािको

लाधग

दरबन्दी

व्यिस्र्ापन गने सम्बन्िमा िलर्ल गने ।


अनुरुप

कमाचारी

पणश्चम सेिी पररयोजनाको काया सम्बन्िमा सम्बणन्िि धनकायलाई
आमन्रण गरी िलर्ल गने ।
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सधमधिले विधभन्न विषय क्षेरमा गरे को ददगो विकास र सुशासन
सम्बन्िी कायाक्रम सम्बन्िमा प्रेसधमट गरी कायाक्रमबारे सुसूणचि
गने ।

सधमधिको २०७६।०९।२० गिे बसेको बैठकले गरे का धनणायिरु


कमाचारी व्यिस्र्ापनको सन्दभामा सं घीय माधमला िर्ा सामान्य

प्रशासन मन्रालयका सणचिसाँग माननीय सदस्यिरुले गनुा भएको

अन्िरवक्रयाको सन्दभामा र्प स्पष्ट िुनपु ने दे िायको विषयमा सं घीय
माधमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयलाई पराचार गने धनणाय
गररयो ।

1. िाल सं घीय सरकार अन्िगािका मन्रालय, विभाग, पररषद् र

सं िैिाधनक धनकायमा रिेका कुल दरबन्दी सं ख्या र सो
दरबन्दीमा विद्यमान कमाचारी सं ख्या र काजमा रिेका कमाचारी
सं ख्या।

2. िाल ७७ िटै णजल्लािरुमा रिेको दरबन्दी, समायोणजि कमाचारी

सं ख्या र दरबन्दी अनुरुपको पदपूधिा सम्बन्िी मन्रालयको
मागाणचर।

3. कणााली प्रदे श र सुदूरपणश्चम प्रदे शका नमूना िनौटमा परे का

णजल्लािरु जाजरकोट, दै लेख, कञ्चनपुर र डडेल्िुरामा दरबन्दी
अनुरुप कमाचारी निुाँदा प्रभािकारी सेिा प्रिाि र सुशासन

कायाान्ियनमा बािा परे कोले रणनीधिक प्रार्धमकिाका सार्
कमाचारी व्यिस्र्ापन गना धनदे श गने विषय।

4. दुगम
ा क्षेरबाट कृवष िर्ा स्िास््य जस्िा प्राविधिक र दक्ष

जनशणक्त सरुिा गदाा पररणाममा पने असरप्रधि गणम्भर िुन सं घीय
माधमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयलाई धनदे श गने ।
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5. मन्रालय, विभाग, पररषद्, सं िैिाधनक

धनकाय

र

कायाालय

प्रमुखिरुमा उच्चििका कमाचारीिरु धिटो धिटो सरुिा गदाा

आन्िररक मािल बुझ्न समय लाग्ने र काया प्रगधिमा बािा पुग्ने
िुाँदा सो विषयमा गणम्भरिापूिक
ा धलन धनदे श गने विषय।



यस सम्बन्िमा सधमधिले आिश्यक मिसुस गरे मा अको कुनै

अनुकुल र उपयुक्त समयमा सं घीय माधमला िर्ा सामान्य प्रशासन

मन्रालयका माननीय मन्रीलाई समेि आमन्रण गरी िलर्ल गना
सक्ने

सधमधिको २०७६।०९।२८ गिे बसेको बैठकले गरे का धनणायिरु


बजार अनुगमन सम्बन्िमा सम्बणन्िि मन्रालयिरुलाई ददइएको
धनदे शन

कायाान्ियन

सम्बन्िमा

आमन्रण गरी िलर्ल गने ।


माननीय

मन्रीलाई

बैठकमा

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा र्ुप्रै सामाग्रीिरु िेिाररसे अिस्र्ामा
रिेको सन्दभामा माननीय मन्रीसाँग िलर्ल गरी सम्बणन्िि क्षेरमा
अनुगमनमा जाने ।



सं घीय सं सद सणचिालयको अनुगमनको क्रममा सधमधिले ददएको
धनदे शन

कायाान्ियनको

प्रगधि

सम्बन्िमा

सणचिालयको

मिासणचिलाई बैठकमा आमन्रण गरी िलर्ल गने ।

सधमधिको २०७६।०९।२९ गिे बसेको बैठकले गरे का धनणायिरु
ददगो विकास िर्ा सुशासन सधमधिले

भौधिक पूिाािार र यािायाि

मन्रालयका माननीय मन्री बसन्ि कुमार नेम्िाङ्ग लगायि मिाधनदे शक र
सिसणचिसाँग भौधिक पूिाािार र यािायाि व्यिस्र्ापन सम्बन्िमा एिं

सधमधिले गरे को यािायाि क्षेर व्यिस्र्ापन अनुगमनको आिारमा िर्ा
मन्रालयलाई ददइएको धनदे शन कायाान्ियनको अिस्र्ा सम्बन्िमा दे िायको
विषयमा िलर्ल गररयो ।
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सधमधिका माननीय सदस्यिरुले सिज यािायाि व्यिस्र्ापन,बैज्ञाधनक भाडादर
,सडक जोणखम व्यिस्र्ापन ,सडक धसट अनुरुप यारु राख्ने व्यिस्र्ा ,सिारी

सािनमा सिचालकको रुपमा बालश्रधमक राख्ने विषय सम्बन्िमा िलर्ल
गदाा दे िायका जानकारीिरु प्राप्त भयो ।


सिारी व्यिस्र्ापन सम्बन्िमा साइरनयूक्त सिारी सािन एिंम
यािायाि व्यिस्र्ापन विभागमा कायारि िावर्क मार्ाि धनयधमि
अनुगमनको व्यिस्र्ा धमलाइएको,



नागररकबाट प्राप्त गुनासोको आिारमा यािायाि व्यबस्र्ापनको

सम्बन्िमा अधनयधमििा भएको पाइएमा अधिकिम रु १०,०००
सम्म जररिाना गना धनदे शन ददइएको,


लामो दुरीको सिारी सािन चलाउाँ दा दुई चालक राख्ने व्यबस्र्ा
एिंम मोिाइल एप्सको प्रयोग सिारी सािनको
गने गररएको,



अिस्र्ा ियावकङ

सिारी सािनिरुमध्ये ४०० दे णख ५०० को सं ख्यामा सािाजधनक
यािायािमा णज.वप.आर.प्रणाली लागू गररएको,



सिचालकको

रुपमा

बालश्रधमकको

विषय सम्बन्िमा मविला

बालबाधलका िर्ा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयको क्षेराधिकार समेि
पने िुनाले समन्ियको प्रवकया अगाधड बढाइएको,


लाइसेन्स प्रणालीलाई अटोमेसन प्रणालीमा लैजान मन्रालयको
ियारी रिेको,



सडक सुरक्षा व्यिस्र्ापन सम्बन्िमा नीधिगि ड्राफ्ट ियारीको
प्रवक्रयामा रिेका,



सुरणक्षि सिारी व्यिस्र्ापन सम्बन्िी विविि विषयमा नौ िटा

धनदे णशका ियारीको प्रवक्रयामा रिेको, िलर्लको क्रममा सधमधिका
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मानधनय ज्यूिरुले माननीय मन्रीलाई दे िाएको विषयमा ध्यानाकषाण
गराउनुभयो ।


पुराना गाडी, मापदण्ड विपरीिका सडक, चालकको योग्यिा िर्ा

दक्षिा, लाइसन्स वििरणको मापदण्ड सम्बन्िमा नीधिगि एिंम
गुणात्मक पररििान गने विषय,


सिारी चालकको लाधग सीप विकास सम्बन्िमा सिारी णशक्षालयको
स्र्ापना गने विषय



काठमाण्डौको चक्रपर्को आसपास पयाािरणीय एिंम ध्िनी प्रदुषण
भएको सम्बन्िमा मन्रालयको कायायोजना,




सिारी चालक पररचयपरको व्यिस्र्ा लागू िुने विषय,

एयरपोटा लगायिका स्र्ानमा ट्याक्सी भाडा अधिक रिेको विषयमा
धनयधमि गना मापदण्ड विकास गने विषय,



सिज र सुरणक्षि यािायािको लाधग सञ्चार अधभयान सञ्चालन गरर
नागररक सचेिना विकास गने विषय,




इलेणक्िक बसलाई सञ्चालन गराउने विषय

भौधिक पूिाािारको धनमााण कायालाई िािािरणमैरी एिंम िोवकएको
समय, लागि, पररणाम र पररमाणमा सम्पन्न गने विषय,



सडक दुघट
ा नाको जोणखम न्यूधनकरण गना लापरबािी गने उपर
सजाएको मारा बढाउने विषय,



साघाँुुरो सडकमा ठू ला गाडी चलाउन रोक लगाउने विषय

िलर्लको क्रममा माननीय मन्रीज्यूले प्रधिबद्धिा जनाउनुभएको
विषय


सधमधिका माननीय सदस्यिरुले सांगठधनक ,नीधिगि र कानूनी
विषयमा उठाउनुभएको णजज्ञासाको आिारमा काम गने विषय



िावर्क जाम र यारुमैरी व्यििारका विषयमा िुने अनपेणक्षि
व्यििारलाई धनयमन गने विषय
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सधमधिको धनदे शनलाई पालना गनुप
ा ने विषय
एक दुई मविना धभर रे ल चल्ने विषय

इलेणक्िक सिारी सािनलाई नीधि सम्मि र धबधि सम्मि सञ्चालन
गने विषय



ददगो भौधिक विकास र प्रभािकारी व्यिस्र्ापनमा सवक्रयिा जनाउने

विषय अन्त्यमा सधमधिको माननीय सभापधि िारादे िी भट्टले माननीय

मन्री, मन्रालय अन्िरगिका मिाधनदे शक, सि सणचि, सधमधिका

माननीय सदस्यिरु एिं सधमधि अन्िगाि कायारि कमाचारीिरुलाई
िन्यिाद ददनुभयो ।
सधमधिका

गधिविधििरुः

२०७६

काधिकदे णख

पौष

मसान्िसम्मका

अन्य

कणााली िर्ा सुदूरपणश्चमका चार णजल्लािरु मा भौधिक पूिाािार
िर्ा सुशासन सम्बन्िी अन्िवक्रिया कायाक्रम सम्पन्न । (कणाालीका
जाजरकोट र दै लेख त्यस्िै सुदूरपणश्चमका कञ्चनपूर र डडेलिुरा)



उक्त कायाक्रम ददगो विकास िर्ा सुशासन सधमधि सं घीय सं सद,
राविय सभाका माननीयिरु प्रदे श सभाका सांसदिरु, णजल्लाका पाटी

प्रधिधनधििरु, िी णजल्ला अन्िगािका पने नगरपाधलकाका प्रमुख िर्ा
उपप्रमुखिरु,

स्र्ाधनय

प्रधिधनधििरु, मानि

धनकायका

अध्यक्ष,

अधिकारकमी, नागररक

उपाध्यक्ष

िर्ा

समाज, अणख्ियार

दुरुपयोग अनुसन्िान आयोगको प्रधिधनधि िर्ा परकारिरुको

रोििरमा णजल्लामा सुशासन, सेिा प्रिाि, कानुन कायाान्ियन,
भ्रष्टाचारको अिस्र्ा, शाणन्ि सुरक्षाको अिस्र्ा, विकास धनमााणको
गधिविधि सम्बन्िमा िलर्ल गररएको धर्यो । कायाक्रमको

धनट्कषामा राजनीधिक दल, प्रशासधनक सं यन्र, नागररक समाज,
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सबैको समन्िय र कायागि एकिाबाट सुशासन एिं सार्ाक विकासले
ू गररयो ।
गधि धलने अनुभि


सधमधिले क्षेरगि विषयमा गरे को अनुगमनको आिारमा सधमधि

बैठकमा िलर्ल गरी दे िायका विषयगि मन्रालयिरुलाई धनदे शन
ददइयोः





कृवष िर्ा पशुपन्क्षी विकास मन्रालय

उद्योग िाणणज्य िर्ा आपूधिा मन्रालय

भौधिक पुिाािार िर्ा यािायाि मन्रालय

सं घीय माधमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालय

ददगो विकास स्रोि केन्द्रको उद्घाटन िर्ा प्रिोधिकरण कायाक्रम
सम्पन्न ,



ददगो विकास लक्ष्य कायाान्ियनको अधडट सम्बन्िमा मिालेखा

पररक्षकको कायाालयमा माननीय मिालेखा पररक्षक र उपमिालेखा
पररक्षकसाँग स्र्लगि अनुगमन गरी िलर्ल गररएको,


भेरीबबई बिुउदे श्यीय आयोजना र पणश्चम सेिी आयोजनाको
कायाअिस्र्ा सम्बन्िमा सधमधि सदस्यिरुबाट अनुगमन गररएको,



दै लेखको दुल्लु नणजक पेिोधलयम पदार्ाको सं भाव्य क्षेर ज्िालाको
अिलोकन गररएको ।

2. राविय सरोकार िर्ा समन्िय सधमधि
राविय सरोकार िर्ा समन्िय सधमधिबाट २०७६ काणत्तक १
गिेदेणख

२०७६

पुस

मसान्िसम्ममा

धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः-
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भए

गरे का

कामकारबािीिरु



सधमधिको धमधि २०७६।०९।०८ गिेको सधमधिको बैठकमा
राविय सरोकार िर्ा समन्िय सधमधिको अिाबावषाक कायायोजना

बमोणजम िालसम्म भए गरे का काम कारबािीको सधमक्षा र आगामी
कायाक्रम सम्बन्िमा िलर्ल भयो ।


सधमधिको धमधि २०७६।०९।०९ गिेको सधमधिको बैठकमा मा.

परराि मन्री प्रददप ज्ञिालीसाँग नेपाल सरकार र अमेररवक सियोग
धनकाय धमले धनयम च्यालेन्ज कपोरे शन बीच भएको अनुदान सिायिा
सम्झौिापर

Millenium Challange Compact

सम्बन्िमा िलर्ल भयो ।


(MCC) को

सधमधिको २०७६।०९।११ गिेको सधमधिको बैठकमा राविय
गौरिका आयोजना बुवढगण्डकी जलविद्युि आयोजना (जलाशययुक्त)

को िालसम्मको कामकारबािीको अिस्र्ाबारे मा. ऊजाा जलस्रोि
िर्ा धसाँचाई मन्री बषामान पुन िर्ा मन्रालयका पदाधिकारीिरुसाँग
जानकारी धलईयो ।


सधमधिको धमधि २०७६।०९।१३ गिे बसेको सधमधिको आजको

बैठकमा सधमधि सणचिालयले ियार पारे को राविय सरोकार िर्ा
समन्िय सधमधिको कणााली प्रदे शको स्र्लगि अनुगमन सम्बन्िी
प्रधििेदनको मस्यौदा मार्ी िलर्ल भयो ।


राविय सरोकार िर्ा समन्िय सधमधिको २०७६।०९।१८ गिेको
बैठकमा

माननीय भौधिक पूिाािार िर्ा यािायाि मन्रीज्यू ,

मन्रालयका सणचि िर्ा भौधिक पुिाािार िर्ा यािायाि मन्रालय
अन्िगाि सञ्चाधलि सािओटा राविय गौरिका आयोजनका आयोजना

प्रमुखिरुसाँग आयोजनािरुको िालसम्मको प्रगधि िर्ा ििामान
अिस्र्ा सम्बन्िमा िलर्ल भई दे िाय बमोणजम धनदे शन ददने धनणाय
भयो ।
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राविय गौरिका आयोजना सञ्चालनको क्रममा धनधिगि िर्ा

प्राविधिक पक्षमा दे णखएका समस्यािरु ित्काल समािान गरर
आयोजनािरुलाई धनिााि ढङ्गले सञ्चालन िुने िािािरण धसजाना
गना राविय गौरिका आयोजना सम्बन्िी उच्चस्िरीय धनदे शक
सधमधि गठन गना नेपाल सरकारलाई धनदे शन ददने ।


राविय

गौरिका

मन्रालय,

धनकाय

आयोजना
िर्ा

सञ्चालनको

क्रममा

आयोजना–आयोजना

अन्िर

विचमा

समन्ियको अभाि दे णखएकोले समन्ियत्मक ढङ्गले आयोजना

सञ्चालन गना सम्बणन्िि मन्रालय िर्ा आयोजनािरुलाई
धनदे शन ददने ।


राविय गौरिका आयोजनािरु धनिााररि समयमै सम्पन्न गना
त्यस्िा आयोजनािरुलाई प्रयााप्त बजेट, स्रोि सािन िर्ा दक्ष
जनशणक्तको व्यिस्र्ा गना सार्ै राविय गौरिका आयोजनाका
कामकारिाविलाई

प्रार्धमकिा

ददनेगरर

विशेष

व्यिस्र्ा धमलाउन नेपाल सरकारलाई धनदे शन


सधमधिको

धमधि

२०७६।०९।२०

गिेको

कानूनी

ददने ।

सधमधिको

बैठकमा धमधि २०७६।०९।२२ गिे सधमधिको आयोजना
र

जनसं ख्या

र

विकासका

लाधग

सांसदिरुको

राविय

मञ्चसाँगको सिकायामा समािेशी विकास र सम्बृद्ध नेपाल
विषयक अन्िरवक्रया कायाक्रम गने धनणाय भयो ।



राविय सरोकार िर्ा समन्िय सधमधिको धमधि २०७६।०९।२१

गिेको बैठकमा राविय सम्पदािरुको पुनः धनमााणको अिस्र्ा
लगायि राविय पुनःधनमााण प्राधिकरणको कामकारबािीको पधिल्लो

अिस्र्ा बारे राविय पुनःधनमााण प्राधिकरणका प्रमुख कायाकारी
अधिकृि िर्ा अन्य पदाधिकारीिरुसाँग िलर्ल गरी सधमधिको
िर्ाबाट दे िाय बमोणजमको धनदे शन ददने धनणाय भयो ।
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प्राधिकरणको विगि एक बषाका काम कारबािी सन्िोषजनक

दे णखएको र पुनःधनमााण सम्बन्िी बााँकी काया धनिााररि

समयधसमा धभरै धनिााररि मापदण्ड बमोणजम गुणस्िरीय ढगंले
सम्पन्न गना राविय पुनःधनमााण प्राधिकरणलाई धनदे शन ददने
।


प्राधिकरणको बााँकी कायािधिलाई समेिलाई ध्यान दददै धनजी
आिास

लगायि

पुनःधनमााण

सम्बन्िमा

प्राप्त

गुनासो

धनयमानुसार अविलम्ब सम्बोिन गरी प्राधिकरणको काम
कारबािी धिब्रिाका सार् अगाधड बढाउन राविय पुनःधनमााण
प्राधिकरणलाई धनदे शन ददने ।

नोट : वििायन व्यिस्र्ापन सधमधि र प्रत्यायोणजि
व्यिस्र्ापन

िर्ा

सरकारी

आशिासन

सधमधिबाट वििरण प्राप्त िुन नसकेकोले यस
प्रकाशनमा समेट्न सवकएको िै न ।
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ु सधमधिका गधिविधििरु
सं घीय संसद अन्िगािका संयक्त
१.

ु ाई सधमधि
सं सदीय सुनि
ु ाई सधमधिबाट धमधि २०७६ काणत्तक १ गिेदेणख
सं सदीय सुनि

२०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण
धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः
धमधिः २०७६।०९।०८ गिे बसेको सधमधिको

यस सधमधिको

बैठकमा न्याय पररषद्द्को पदमा प्रस्िाविि श्री लक्ष्मी बिादुर “धनराला”

खड्काको बारे मा आम नागररकलाई जानकारी ददने िर्ा ििााँको सम्बन्िमा
सूचना िर्ा उजुरी सङ्कलन गने उद्देश्यले सञ्चार माध्यमबाट सूचना सािाजधनक
गने धनणाय गरे को धर्यो ।

धमधिः २०७६।०९।२० गिे बसेका यस सधमधिका दुई ओटा

बैठकले दे िायका बमोणजमका धनणायिरु गरे को धर्यो।


सधमधिको आजको बैठकमा धमधि २०७६।०९।०८ गिे बसेको
सधमधिको बैठकको धनणायानुसार न्याय पररषद्द्को सदस्य पदमा
प्रस्िाविि श्री लक्ष्मी बिादुर “धनराला” खड्कालाई उक्त पदमा
धनयुक्त गना उपयुक्त िै न भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आिार

खोली सधमधिसमक्ष १० (दश) ददनधभर सूचना ददन सरकारी

सञ्चार माध्यमबाट सूचना जारी गररएकोमा उक्त समयधभर कुनै
पधन उजुरी िा सूचना प्राप्त िुन नआएको व्यिोरा माननीय
सभापधिले बैठक समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।
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न्याय पररषद्द्को सदस्य पदमा प्रस्िाविि श्री लक्ष्मी बिादुर “धनराला”

खड्कालाई सधमधिको आमन्रण गरी नेपालको सं वििानको िारा

ु ाईका लाधग
२९२ को उपिारा (१) बमोणजम सं सदीय सुनि

ु बैठक र सं यक्त
ु सधमधि (काया
पठाइएकोमा सं घीय सं सदको सं यक्त
सञ्चालन) धनयमािली, २०७५ को धनयम २५ र २६ िर्ा सं सदीय
ु ाई
सुनि

सधमधिको

कायाविधि,२०७५

बमोणजम

ु ाई
सुनि

गदाा

प्रस्िाविि व्यणक्तको योग्यिा, क्षमिा र अनुभिको आिारमा उक्त
ु बैठक
पदका लाधग योग्य दे णखनुभएको िुाँदा सं घीय संसदको सं यक्त
ु
र सं यक्त
सधमधि (कायासञ्चालन) धनयमािली, २०७५ को धनयम

२६ को उपधनयम (५) बमोणजम उक्त पदका लाधग प्रस्िाविि श्री
लक्ष्मी बिादुर “धनराला” खड्काको नाम सिासम्मणत्तले अनुमोदन गने
धनणाय गररयो ।
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२. राज्यका धनदे शक धसद्धान्ि, नीधि र दावयत्िको
कायाान्ियन, अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कन सधमधि
राज्यका धनदे शक धसद्धान्ि, नीधि र दावयत्िको कायाान्ियन, अनुगमन
िर्ा मूल्याङ्कन सधमधिबाट धमधि २०७६ काणत्तक १ गिेदेणख २०७६ पौष
मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण धनम्नानुसार
प्रस्िुि गररएको िः
राज्यका धनदे शक धसद्धान्ि, नीधि र दावयत्िको कायाान्ियन, अनुगमन
िर्ा मूल्याङ्कन सधमधिको धमधि २०७६।०९।१५ गिे बसेको बैठकका
धनणायिरुः

धलणम्पयािुरा, धलपुलेक, कालापानी र सुस्िा क्षेर लगायिका
क्षेरलाई

भारिीय अधिक्रमणबाट

मुक्त

गना उच्च

ििमा

कुटनीधिक िािाालाई राविय विि अनुकूल प्रभािकारी रुपमा
अगाधड बढाउने ।


नेपालको सीमा क्षेर विशेषिः अधिक्रमणमा परे का सबै स्र्ान
नणजकमा आिश्यकिा अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रिरी र
सशस्त्र प्रिरी बल, नेपाललाई सबै मौसममा िी क्षेरमा सुरक्षाकमी
रिन सक्ने गरी सुवििायुक्त सुरक्षा चौकी धनमााण गरी िैनार्
गने । उक्त कायाका लाधग आिश्यक पने जग्गा सम्बणन्िि
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मन्रालयले

ित्काल

सम्बणन्िि

कायाालयलाई

उपलब्ि

गराउने ।


नेपाल भारिबीचको समग्र सीमा क्षेरमा रिेका समस्या र सीमा
स्िम्भिरुको अिस्र्ा समेिको यर्ार्ा अधभलेख ियार गरी
नेपालको भौगोधलक अखण्डिालाई सुदृढ गने । सार्ै, सीमा
स्िम्भ व्यिस्र्ापनको लाधग आिश्यक पने बजेट सम्बणन्िि
धनकायले प्रार्धमकिाका सार् शीघ्र व्यिस्र्ा गरी सीमा स्िम्भको
सं रक्षण िर्ा सम्िद्धानको लाधग नेपाल सरकारका सम्बणन्िि
धनकायबीच समन्ियात्मक काया गने।



धलणम्पयािुरा, धलपुलेक र कालापानी क्षेरका नेपालीिरुलाई नेपाल
सरकारले आिश्यक सेिा सुवििा उपलब्ि गराउनुका सार्ै
नेपालको भू-भागबाटै उक्त स्र्ानमा आििजािि गना सवकने गरी
ित्काल घोडेटो बाटो र यािायािका लाधग सडक धनमााण
गने ।उक्त क्षेरमा भौधिक पूिाािारको धनमााण र विकास
आयोजनािरुलाई प्रार्धमकिाका सार् सञ्चालन गने ।



धलणम्पयािुरा, धलपुलेक, कालापानी र सुस्िा क्षेरसाँग सम्बणन्िि
दस्िािेज सम्बणन्िि धनकायले सधमधिलाई उपलब्ि गराउने ।



नेपालका अधिक्रधमि भू-भाग समेि समािेश गरी नेपालको नक्सा
ित्काल जारी गरी सरकारी कामकाज र णशक्षण सं स्र्ा
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लगायिका सबै क्षेरमा त्यस्िा जारी गरे का नक्सा उपयोग
गने ।
राज्यका धनदे शक धसद्धान्ि, नीधि र दावयत्िको कायाान्ियन, अनुगमन
िर्ा मूल्याङ्कन सधमधिको धमधि २०७६।०८।२० गिे बसेको बैठकका
धनणायिरुः आजको कायासूचीमा परे को नेपालको सीमा सम्बन्िी विषय मुख्य गरे र
कालापानी, धलणम्पयािुरा र धलपुलेकको सीमानामा दे णखएका समस्या
र धिनको समािानका लाधग नेपाल सरकारबाट भएका प्रयासको
सन्दभामा माननीय गृि मन्री श्री रामबिादुर र्ापा र परराि सणचि
श्री शंकरदास बैरागीले सधमधि समक्ष आफ्ना भनाई राख्नु भयो ।
 भूधम व्यिस्र्ा, सिकारी िर्ा गररिी धनिारण मन्री एिं सोिी
मन्रालयका सणचिलाई आजको बैठकमा अनुपणस्र्धिको कारण सविि
सधमधिको आगामी बैठकमा आमन्रण गने ।सार्ै , आगामी बैठकमा
गृि मन्री, परराि मन्रीका सार्ै िन िर्ा िािािरण मन्रीलाई समेि
आजको कायासूचीको विषयमा िलर्लको लाधग आमन्रण गने ।
उपसधमधिका कारिािीिरुः
राज्यका धनदे शक धसद्धान्ि, नीधि र दावयत्िको कायाान्ियन, अनुगमन
िर्ा मूल्याङ्कन सधमधिले धमधि २०७६।०६।०६ मा माननीय रािेश्याम
अधिकारीको सं योजकत्िमा णशक्षा र स्िास््य सम्बन्िी नीधि िर्ा सो को
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कायाान्ियनको अिस्र्ा, राज्यको लगानी एिम् प्राप्त उपलणब्िका सम्बन्िमा
अनुगमन

र

मूल्याङ्कन

गना

गठन

गरे को

उपसधमधिको

धमधि

२०७६।०९।११ गिे बसेको बैठकले पौष मविनाधभर रौििट णजल्लामा
अनुगमन गना अनुगमन भ्रमणको कायािाधलका र सिभागीिरुको वििरण
ियार गना सणचिालयलाई धनदे शन ददने धनणाय गरे को धर्यो।
त्यस्िै, राज्यका धनदे शक धसद्धान्ि, नीधि र दावयत्िको कायाान्ियन,
अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कन सधमधिले २०७६।६।६ मा माननीय खेमप्रसाद
लोिनीको सं योजकत्िमा णशक्षा र स्िास््य सम्बन्िी नीधि िर्ा सो को
कायाान्ियनको अिस्र्ा, राज्यको लगानी एिम् प्राप्त उपलब्िीका सम्बन्िमा
अनुगमन र मूल्याङ्कन गना गठन गरे को उपसधमधिको धमधि २०७६।९।२२
गिेको बैठकले पुस २४ गिेदेणख २७ गिेसम्म सुदूरपणश्चम प्रदे शको कैलाली
र कञ्चनपुर णजल्लामा "णशक्षा र स्िास््य सम्बन्िी नीधि िर्ा सोको
कायाान्ियनको अिस्र्ा" अनुगमन गना सामुदावयक विद्यालय िर्ा स्िास््य
सं स्र्ा यकीन गरी अनुगमन भ्रमणको कायािाधलका िय गरे को धर्यो ।
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सं घीय संसद सणचिालय अन्िगािका शाखािरुका
गधिविधििरु

कायाव्यिस्र्ा शाखा (प्रधिधनधि सभा)
प्रधिधनधि सभाको पााँचौं अधििेशन र सो अिधिमा प्रधिधनधि सभा र
कायाव्यिस्र्ा शाखा अन्िगाि 2076 काधिाक 01 गिेदेणख पौष मसान्िम्म
भएका कायािरु धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः
सं घीय सणचिालय अन्िगाि रिेको काया व्यिस्र्ा शाखाबाट सं घीय
सं सदको अधििेशनिरुका

बैठक

सञ्चालनार्ा सम्माननीय सभामुखलाई

आिश्यक सियोग र समन्िय गने काया गदाि । यसै धसलधसलामा यस
अिधिमा काया व्यिस्र्ा शाखाले चौर्ो अधििेशन अिधिमा मा. सदस्यिरु
१० बैठक भन्दा कम अनुपणस्र्ि रिनु भएका धनिेदनिरु सम्माननीय
सभामुखज्यूबाट स्िीकृि गराउनुका सार्ै चौर्ो अधििेशन अिधिमा प्रधिधनधि
सभामा भए गरे का गधिविधििरु समेटेर ियार पाररएको जनाल (कायािृत्त)
ियार गररयो । सार्ै एक पटक प्रधिधनधि सभा, कायाव्यिस्र्ा परामशा
सधमधिको

बैठक

बसी

सम्माननीय
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सभामुखलाई

प्रधिधनधि

सभाका

बैठकिरुको कायासूचीका सम्बन्िमा परामशा ददनुका सार्ै यस अिधिमा
प्रधिधनधि सभाको बैठकमा धनम्नधलणखि कायािरु भएको ि ।


सं घीय सं सदको पांचौं अधििेशनसं गै प्रधिधनधि सभाको बैठक २०७६
साल पुस ४ गिे प्रारम्भ भई िालसम्म चालु अिस्र्ामा रिेको
ि ।



पविलो बैठकमा िैठक आव्िान सम्बन्िी रािपधि कायाालयको पर
पढे र सुनाइसकेपधि ज्ञाि अज्ञाि सविदिरुप्रधि श्रद्धान्जली अपाण गदै
प्रधिधनधि सभाका पूि ा सदस्य श्री िरर िैरागी दािाल, श्री कमला
कुमारी णघधमरे , श्री रामलखन मििो र रामेश्वर ढुं गेलको धनिनमा
शोक प्रस्िाि पाररि गररयो ।



विविि कारणले धनिााररि समयमा बैठक िस्न नसकी पुस ११, १६
र २७ गिेका बैठकिरु सूचनाद्वारा स्र्धगि गररयो ।
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कायाव्यिस्र्ा शाखा (राविय सभा)
२०७६ काधिाक १ गिेदेणख २०७६ पौष मसान्िसम्म राविय सभा

कायाव्यिस्र्ा शाखाबाट सम्पादन गररएका मुख्य मुख्य काम कारिािीिरुको
वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएका िः

धमधि २०७६ साल पौष ४ गिे सं घीय संसदको पााँचौं

अधििेशन प्रारम्भ भए पश्चाि् िालसम्म राविय सभाका ८ िटा बैठकिरु
सम्पन्न भएका िन् ।त्यसैगरी यस अिधिमा राविय सभाको कायाव्यिस्र्ा
परामशा सधमधिका ५ िटा बैठकिरु सम्पन्न भएका िन् ।

यस अिधिमा प्रधिधनधि सभाका पूि ा सदस्यद्वय िररिैरागी

दािाल र रामलखन मििो िर्ा सं वििानसभा सदस्यद्वय कमला सुिेदी र
रामेश्वर ढुं गेलको धनिन भएकोमा सभाबाट शोक प्रस्िाििरु पाररि भयो ।
ुा ा णजल्लाको
त्यसैगरी सभामा नेपालको सुदरु पणश्चम प्रदे श अन्िगाि दाचल
कालापानी, धलपुलेक र धलणम्पयािुरा लगायिका क्षेरको धसमा वििाद सम्बन्िी

विषयमा माननीय णखमलाल भट्टराई प्रस्िािक र माननीय सररिा प्रसाई
समर्ाक भई दिाा भएको सङ्कल्प प्रस्िाि उपर राविय सभाको बैठकमा

िलर्ल भई सिासम्मधिबाट स्िीकृि गरी कायाान्ियनका लाधग नेपाल
सरकारलाई धनदे शन ददएको ।

यसै अिधिमा लोकसेिा आयोग, र्ारु आयोग, राविय

समािेशी आयोग, मिेशी आयोग, मुणश्लम आयोग र राविय प्राकृधिक स्रोि
िर्ा वित्त आयोग गरी ६ िटा सं िैिाधनक आयोगका िावषाक प्रधििेदनिरु
सभा समक्ष पेश भएका िन् । त्यसैगरी यस अिधिमा सभाका विधभन्न
धमधिका २ िटा बैठकमा जम्मा ८ जना शुन्य समयमा र विधभन्न धमधिका

५ िटा बैठकमा जम्मा ४५ जना सदस्यिरुले विशेष समयमा (सदस्यिरु
दोिोररएर बोल्नुभएको समसामवयक विषयिरुमा बोल्नुभयो ।

शून्य िर्ा विशेष समयमा उठाइएका समसामवयक विषयमा
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सरकारको िर्ाबाट माननीय उद्योग, िाणणज्य िर्ा आपूधिा मन्री लेखराज

भट्टले णचनी उद्योगीले वकसानको पैसा नददएको विषयमा सभा समक्ष जिार्
ददनु भयो ।

राविय सभाले यस अिधिमा दे िाय बमोणजमका वििेयकिरु सम्बन्िी काम
कारिािी ग¥यो

राविय सभामा उत्पणत्त भई सभाले पाररि गरे को वििेयक

1. नेपाल इणञ्जधनयररङ्ग पररषद मन, २०७५ लाई सं शोिन गना बनेको
वििेयक, २०७६

राविय सभामा उत्पणत्त भई सभामा विचारािीन रिेका वििेयकिरु

१. नीधि अनुसन्िान प्रधिष्ठानका सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको
वििेयक, २०७६

2. रे ल्िे सम्बन्िमा व्यिस्र्ा गना बनेको वििेयक, २०७६
राविय सभामा उत्पणत्त भई दर्ािार िलर्लको लाधग वििायन व्यिस्र्ापन
सधमधिमा पठाइएका वििेयकिरु

१. नेपाल विशेष सेिा वििेयक, २०७६

२. औद्योधगक व्यिसाय विकास प्रधिष्ठान (पविलो सं शोिन) वििेयक,
२०७५

प्रधिधनधि सभाबाट सन्दे श सविि प्राप्त भई राविय सभाबाट पाररि भएको
वििेयक
1.

राजश्व च ुिािट (अनुसन्िान िर्ा धनयन्रण) (पविलो सं शोिन)
वििेयक, २०७५

राविय सभामा विचाराधिन रिेको सणन्ि÷सम्झौिा
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अन्िरदे शीय साँगदठि अपराि विरुद्धको मिासणन्ि अन्िगािको

PALERMO PROTOCOL अधभसणन्िमाधर् सामान्य िलर्ल भई सभामा
विचारािीन रिेको ।

वििेयक शाखा (प्रधिधनधि सभा)
वििेयक शाखा (प्रधिधनधि सभा) बाट धमधि २०७६ काणत्तक १

गिेदेणख २०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको
वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः
दिाा वििेयको वििरण
क्र.सं दिाा नं.
१.

१.

२.

२.

वििेयकको नाम
कारगार वििेयक, २०७६

दिाा धमधि

वििरण गरे को
धमधि

२०७६।८।२९

२०७६।९।१

पशु स्िास््य िर्ा पशु सेिा २०७६।८।२९

२०७६।९।१

पररषद् वििेयक, २०७६

प्रधिधनधि सभाबाट पाररि भइ राविय सभामा पठाएको र उक्त सभाले
सं शोिन विना सन्दे श सविि वर्िाा पठाएको वििेयक :

दिाा नं

३.

वििेयकको नाम

दिाा धमधि

राविय सभामा

पठाएको धमधि

प्रधिधनधि सभामा
सन्देश सविि
वर्िाा

राजश्व च ुिािट (अनुसन्िान२०७६।१।१९ २०७६।५।२२ २०७६।९।२४
िर्ा

धनयन्रण)

पविलो

सं शोिन वििेयक, २०७५
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वििेयक शाखा (राविय सभा)
वििेयक शाखा (राविय सभा) बाट धमधि २०७६ काणत्तक १

गिेदेणख २०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको
वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः

1. सभाबाट पाररि भई प्रमाणणकरण भएको वििेयकः

विज्ञापन धनयमन गने वििेयक, २०७५

2. राविय सभामा वििेयक शाखामा दिाा र सभामा प्रस्िुि भई
दर्ाबार िलर्लको लाधग सधमधिमा पठाएको वििेयकः




नीधि अनुसन्िान प्रधिष्ठान वििेयक, २०७६
पाल विशेष सेिा वििेयक, २०७६
रे ल्िे वििेयक, २०७६

अन्िरााणट्िय सम्पका िर्ा समन्िय शाखा
अन्िरााविय सम्पका िर्ा समन्िय शाखाबाट धमधि २०७६ काणत्तक

१

गिेदेणख

२०७६

पौष

मसान्िसम्ममा

सम्पाददि

कारिािीिरुको वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः

मुख्य

काम

1. अन्िराणट्िय कायाक्रम/सम्मेलनमा सिभाधगिा
धस.

कायाक्रम / सम्मेलन

नं

1

(नाम, स्र्ान, धमधि)



सिभागी
संघीय संसदका
सदस्य

पदाधिकारी र कमाचारी
 सणचिालय सणचि श्री र ुि प्रसाद

Global
Stakeholders'
Forum on the Adoption of
National
Implementing
Legislation on the CWC

णघधमरे
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2








The
Hague,
Netherlands

The

3-5 December 2019
19th
Asia
Pacific
Parliamentarian's
Conference
on
Environment
&
Development
Seoul, Korea

 माननीय

उपाध्यक्ष श्री
शणशकला
दािाल

9-11 December 2019

 मा. श्री िृषेश
चन्द्र लाल

3






 राणट्िय सभाको सणचि श्री राजेन्द्र

Raisina Dialogue 2020
New Delhi, India

र्ुयााँल

14-16 January, 2020

2. णशट्टाचार भेटघाट
धस.नं.

धमधि

वििरण
IPU

1

2076।07।19

का मिासणचि

स्र्ान

Mr. Martin Chungong

राणट्िय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री
गणेश

प्रसाद

णशट्टाचार भेटघाट
बं गलादे शको

धिधमणल्सनाज्यूबीच

२०७६।09।13

सभापधि

का

Hon. Manoranjan Shill Gopal

नेित्ृ िको प्रधिधनधिमण्डल र राणट्िय
सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री गणेश
प्रसाद

भेटघाट

धिधमणल्सनाज्यूबीच

णशट्टाचार

नेपालका लाधग बेलायिका राजदूि H.
3

2076।09।17

सम्माननीय

अध्यक्षज्यूको
कायाकक्ष,

धसंिदरबार

All-Party Parliamentary Group

on Dalit and Plain Land Ethnic Minorities

2

र

E. Ms. Nicola Pollit

र राणट्िय सभाका

सम्माननीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद
धिधमणल्सनाज्यूबीच णशट्टाचार भेटघाट

116

सम्माननीय

अध्यक्षज्यूको
कायाकक्ष,

धसंिदरबार

सम्माननीय

अध्यक्षज्यूको
कायाकक्ष,

धसंिदरबार

धस.नं.

धमधि

4

वििरण

2076।09।23

स्पेनको

Extremedura

Nuria

Flores

प्रधिधनधिमण्डल

स्र्ान

प्रान्िका मन्री

Redondo

र

राणट्िय

H.E.

नेित्ृ िको
सभाका

सम्माननीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद
धिधमणल्सनाज्यूबीच णशट्टाचार भेटघाट

सम्माननीय

अध्यक्षज्यूको
कायाकक्ष,

धसंिदरबार

3. कूटनीधिक रािदानी धसर्ाररस
यस अिधिको

िाल सम्मको जम्मा

(2074।11।20 दे णख)

प्रधिधनधि सभा

4

175

राणट्िय सभा

2

33

कूल

6

208

सदस्य
सदस्य

4. सं सदीय मैरी समूिका बैठक
क्र.सं .

मैरी समूि

बैठक धमधि

बैठक
सं ख्या

1

ु अरब इधमरे ट्स 2076।9।6
नेपाल - सं यक्त

2

2

नेपाल - पावकस्िान सं सदीय 2076।9।7

1

सं सदीय मैरी समूि
मैरी समूि

5. अन्य
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ु
सं यक्त

राज्य

अमेररकाको

House

Democracy

Partnership

(HDP)

प्रधिधिधनमण्डलको सत्कारार्ा राधरभोज आयोजना

को

 धमधि : 11 November 2019 (2076।07।25)
ु ी 6:00 बजे
 समय : बेलक

 स्र्ान : भोजन गृि, धडल्लीबजार



बं गलादे शी सं सदीय प्रधिधनधिमण्डलको सत्कारार्ा राधरभोज आयोजना
 धमधि : 29 December 2019 (2076।09।13)
ु ी 6:30 बजे
 समय : बेलक

 स्र्ान : िोटल िायाि ररजेन्सी, बौद्ध

सांसद सुवििा व्यिस्र्ापन शाखा
सं सद सुवििा व्यिस्र्ापन शाखाबाट धमधि २०७६ काणत्तक १

गिेदेणख २०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको
वििरण धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः



पााँचौं अधििेशनको सुरुिािको काया।

प्रधिधनधि सभा िर्ा राविय सभाको दशाक पासमा पररििान गने
कायाको सुरुिाि ।



माननीय सदस्यिरुको उपणस्र्िी वििरणमा माननीय सदस्यिरुले

स्िीकृि गराउनु भएको धबदालाई िाणजरीमा जनाउने कामको
सुरुिाि।
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सांसदिरुलाई वििरणको लाधग प्राप्त णचठी पर िर्ा सामग्रीिरु

सम्बणन्िि पदाधिकारीलाई सिज रुपमा उपलब्ि गराउने सम्बन्िी
काया।


सांसद िर्ा सं सदका पदाधिकारीिरुको स्िकीय कमाचारीिरुको
अधभलेख राखी पररचयपर ियार गने काया।



माननीयका स्िकीय कमाचारीिरुको ८५ भन्दा बढी पररचय पर
निीकरण।



सांसदिरुलाई ददइने पाररश्रधमक, घरभाडा, स्िास््योपचार र यस्िै
अन्य सुवििा सम्बन्िी काया।



सभाका सदस्यिरु िर्ा सणचिालयका कमाचारीलाई आिश्यक
स्िास््य स्िा उपलब्ि गराउने काया।



सभाका सदस्यिरुले धनयमानुसार पाउने औषिी उपचारको सुवििा
सम्बन्िी काया।



स्िास््य पररक्षण सम्बन्िी उपकरण िर्ा औषिीिरुको सुरणक्षि
भण्डारण, वििरण िर्ा सोको अधभलेख व्यिस्र्ापन गने काया।



20 जना माननीय सदस्यिरुलाई औषिी उपचारको भ ुक्तानीको
लाधग मेधडकल बोडाबाट धसर्ाररस गने काया।



औषिी वििरणको रे कडा maintain गना रे कडा रणजष्टर को
व्यिस्र्ापन ।
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कानूनी परामशा शाखा
कानूनी परामशा शाखाबाट धमधि २०७६ काणत्तक १ गिेदेणख

२०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण
धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः


विधभन्न विषयिरुका िीन र्ान ररट धनिेदनको धलणखि जिार्
सम्बणन्िि अदालििरुमा पठाईएको ।



अन्िररम आदे श िलर्लको लाधग प्राप्त एक र्ान ररट धनिेदनमा
यस

सणचिालयको

िर्ाबाट

बिस

पैरिी

गनाका

मिान्यायाधििक्ताको कायाालयमा पठाईएको ।


लाधग

सं घीय सं सद, प्रधिधनधि सभाका सम्माननीय सभामुख श्री कृट्ण
ििादुर मिराको राजीनामा सम्बन्िी सूचना नेपाल राजपरमा

प्रकाशन गने प्रयोजनार्ा सूचना सम्पादनका लाधग कानून, न्याय िर्ा
सं सदीय माधमला मन्रालयमा पठाईएको ।


सं घीय

सं सद

सणचिालय

कमाचारी

प्रशासन

(िेस्रो

सं शोिन)

धनयमािली, २०७६ सम्बन्िी सूचना नेपाल राजपरमा प्रकाशन गने

प्रयोजनार्ा सूचना सम्पादनका लाधग कानून, न्याय िर्ा सं सदीय
माधमला मन्रालयमा पठाईएको ।


सं घीय सं सद सेिाका राजपरांवकि कमाचारीको धनयुणक्त सम्बन्िी
सूचना नेपाल राजपरमा प्रकाशन गने प्रयोजनार्ा सूचना सम्पादनका
लाधग

कानून, न्याय

पठाईएको ।

िर्ा
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संसदीय

माधमला

मन्रालयमा



सम्माननीय रािपधि श्रीमिी विद्यादे िी भण्डारीले सं घीय सं सदको दुिै
सदनको अधििेशन आव्िान गनुा भएकोले सम्बणन्िि सबैको

जानकारीका लाधग सूचना राजपरमा प्रकाशन गने प्रयोजनार्ा सूचना
सम्पादनका लाधग कानून, न्याय िर्ा सं सदीय माधमला मन्रालयमा
पठाइएको ।


राविय सभा सदस्य धनिााचन सम्बन्िमा धनिााचन आयोगमा लेणख
पठाईएको ।



कानून, न्याय िर्ा सं सदीय माधमला मन्रालयबाट सम्पादन गरी प्राप्त
चार

र्ान

सूचनािरु

प्रकाशनको

पठाईएको ।
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लाधग

मुद्रण

विभागमा

कमाचारी प्रणशक्षण शाखा
कमाचारी प्रणशक्षण शाखाबाट धमधि २०७६ काणत्तक १ गिेदेणख

२०७६ पौष मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण
धनम्नानुसार प्रस्िुि गररएको िः
1. सन् २०२०-२०२१ मा स्िीट्जरल्याण्डमा सञ्चालन िुने Swiss
Government Excellence Scholarship for foreign scholars for the
2020-2021 academic year अन्िगाि Doctor of Philosophy (Ph.D.) को
लाधग उपसणचि श्री झलक शमाा सापकोटा र Master's Degree को
लाधग शाखा अधिकृि श्री भानु पोिेललाई सणचिालयको धमधि २०७६
काधिाक ३ गिेको धनणायानुसार मनोनयन गररएको ।

2. Deerwalk Institute of Technology, Deerwalk Group Ltd. Sifal मा

सञ्चाधलि Java Programming सम्बन्िी िालीममा सणचिालयका दे िाय
बमोणजमका कमाचारीिरूलाई सणचिालयको धमधि २०७६ काधिाक २५
गिेको धनणायानुसार मनोनयन गररएकोः
क्र.सं .

पद

कमाचारीको नाम र्र

१

कम्प्युटर अधिकृि

२

कम्प्युटर अधिकृि

३

कम्प्युटर अधिकृि

४

कम्प्युटर अपरे टर

श्री विट्णुबिादुर धबष्ट

५

कम्प्युटर अपरे टर

श्री सुधनल सुिाल

६

कम्प्युटर अपरे टर

श्री करनबिादुर भाट

श्री सुरेशराज सेढाई
श्री शैलेन्द्र णघधमरे
श्री नमराज नगरकोटी
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ु
3. सणचिालयमा सं यक्त
राष्ट सं घीय विकास कायाक्रम (UNDP) बाट
प्राप्त भएका नयााँ र्ोटोकपी मेधसनिरू सञ्चालन सम्बन्िमा र्ोटोकपी
आपूधिाकिाा कम्पनीका प्राविधिकिरूबाट अधभमुणखकरण गराउने

कायाक्रम सणचिालयको धमधि २०७६ मंधसर १२ मा स्िीकृि
गररएको ।

4. नेपाल सरकारका राजपरावङ्कि दद्विीय श्रे णी िा सो सरिका
कमाचारीिरूको

लाधग

नेपाल प्रशासधनक प्रणशक्षण प्रधिष्ठानमा

सञ्चाधलि Advanced Course on Management and Development

विषयक ३५ ददने सेिाकालीन प्रणशक्षण कायाक्रममा सणचिालयको
धमधि २०७६ पुस १७ को धनणायानुसार सणचिालयका दे िाय
बमोणजमका कमाचारीिरूलाई मनोनयन गररएकोः
क्र.सं .

पद

कमाचारीको नाम र्र

१

उपसणचि

श्री उदयकुमार भण्डारी

२

उपसणचि

श्री बवििा धमश्र

३

उपसणचि

श्री सञ्जय दािाल

४

प्रमुख

धनयन्रक

लेखा श्री बसन्िराज धसग्दे ल
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मुद्रण िर्ा प्रकाशन शाखा
मुद्रण शाखाबाट धमधि २०७६ काणत्तक १ गिेदेणख २०७६ पौष

मसान्िसम्ममा सम्पाददि मुख्य काम कारिािीिरुको वििरण धनम्नानुसार
प्रस्िुि गररएको िः

• सं सद दपाण अकं 18 िपाई र िाईणण्डङ

• सं घीय सं सद सेिा स्मारीका 2076 िपाई र िाईणण्डङ

• प्रधिधनधि सभा सधमधििरु , राविय सभा सधमधििरु र सणचिालयको
लेटर िेड िपाई

• सांसद सुवििा ब्यिस्र्ापन शाखाको विधभन्न वकधसमका रणजस्टरिरुको
िपाई र िाईणण्डङ

• प्रधिधनधि सभा र राविय सभाको दशाक पास िपाई

• सिारी ब्यिस्र्ापन शाखाको विधभन्न र्ारामिरुको िपाई
• प्रधिधनधि सभा र राविय सभा कायािृि िाडा िाईणण्डङ
• अन्य विविि िपाई र िाईणण्डङ

कमाचारी प्रशासन शाखा
कमाचारी प्रशासन शाखाबाट 2076 काधिाक 1 गिेदणख 2076

पुस मसान्िसम्म भए गरे का मुख्य काम कारिािीिरु धनम्नानुसार प्रस्िुि
गररएको िः

1. अिकाश प्राप्त कमाचारीको वििरणः
क्र.सं .
1.

कमाचारीको

पद

अिकाश लागू धमधि

श्री टं क

ि.स.चा.(पााँचौं)

2076।08।09

नाम

प्रसाद धरपाठी
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बढुिा भएका कमाचारीको वििरणः

2.
क्र.

कमाचारीको वििरण

समूि

1.

उ.स. श्री झलक

सामान्य 2076।8।24 2076।9।29

2.

उ.स. श्री एकराम

सामान्य 2076।8।24 2076।9।29

स.

शमाा सापकोटा
धगरी

बढुिा धसर्ाररस बढुिा धनयुक्ती
धमधि

धमधि

प्रशासन
प्रशासन

बढुिा भएको
पद/श्रे णी

सिसणचि

रा.प. प्रर्म
सिसणचि

रा.प. प्रर्म

सम्पूणा वििरण शाखा (प्रधिधनधि सभा)
सम्पूण ा वििरण शाखा (प्रधिधनधि सभा) बाट 2076 काधिक १

गिेदेणख पुस मसान्िसम्म भए गरे का कारिािीको
प्रस्िुि गररएको िः


वििरण दे िायबमोणजम

सं घीय सं सद प्रधिधनधि सभा अन्िगाि धमधि 2075 साल बैशाख

23 गिेदेणख 2075 साल असोज 11 गिेसम्म बसेका बैठकिरुमा

माननीय सदस्यिरुले बोलेका कुरािरुको कम्प्युटर टाइप र दोस्रो
रुजु काया सम्पन्न गररएको ।


2075 साल पुस 11 गिेदेणख 2075 साल चैि 10 गिेसम्म
चलेको सं घीय संसद प्रधिधनधि सभा अन्िगाि िेस्रो अधििेशनका 46
ओटा बैठकिरको टाइप र रुजु काया पूरा गररएको ।

125

सम्पूणा वििरण शाखा (राविय सभा)
सम्पूण ा वििरण शाखा (राविय सभा) बाट 2076 काधिक 1

गिेदेणख पुस मसान्िसम्म भए गरे का काम कारिािीिरुको वििरण
दे िायबमोणजम प्रस्िुि गररएको िः


सं घीय सं सद राविय सभाकाि चौर्ो अधििेशनको सम्पूण ा वििरण

उिाने काया 25 ओटा बैठकसम्मको सम्पन्न भएको र सोको पुस्िक
प्रकाशनको क्रममा रिेको ।


पााँचौं अधििेशनको सम्पूण ा वििरणको काया बैठक चलेको ददनमा नै

सम्पन्न भएको िालसम्म ९ ओटा बैठकको सम्पूण ा वििरण ियार
भएको ।


सं णक्षप्त वििरण अधभलेख उिाने काम सम्पन्न भएको ।

प्रश्न व्यिस्र्ापन शाखा (प्रधिधनधि सभा)
प्रश्न व्यिस्र्ापन शाखा (प्रधिधनधि सभा) बाट 2076 काधिक १

गिेदेणख पुस मसान्िसम्म भए गरे का कारिािीको
प्रस्िुि गररएको िः

वििरण दे िायबमोणजम

मन्रालय

दिाा प्रश्न सं ख्या

प्रिानमन्री िर्ा मणन्रपररषद्द्को कायाालय

11

रक्षा मन्रालय

1

कानून, न्याय िर्ा सं सदीय माधमला मन्रालय

1
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गृि मन्रालय

2

परराि मन्रालय

3

सं घीय माधमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालय

2

णशक्षा, विज्ञान िर्ा प्रविधि मन्रालय

1

उजाा जलस्रोि िर्ा धसं चाई मन्रालय

4

कृवष िर्ा पशुपञ्क्क्षी विकास मन्रलाय

1

स्िास््य िर्ा जनसं ख्या मन्रालय

2

उद्योग, िाणणज्य िर्ा आपूधिा मन्रालय

3

सं स्कृधि, पयाटन िर्ा नागररक उड्डयन मन्रालय

2

िन िर्ा िािािरण मन्रालय

1

श्रम, रोजगार िर्ा सामाणजक सुरक्षा मन्रालय

4

अर्ा मन्रालय

4

सिरी विकास मन्रालय

1

युिा िर्ा खेलकुद मन्रालय

2

सञ्चार िर्ा सूचना प्रविधि मन्रालय

1

भूधम व्यिस्र्ा, सिकारी िर्ा गररबी धनिारण

5

खानेपानी मन्रालय

2

भौधिक पूिाािार िर्ा यािायाि मन्रालय

1

मविला, बालबाधलका िर्ा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय

1

मन्रालय
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पुस्िकालय शाखा
पुस्िकालय शाखाबाट 2076 काधिक १ गिेदेणख पुस मसान्िसम्म

भए गरे का काम कारिािीिरुको
िः

वििरण दे िायबमोणजम प्रस्िुि गररएको

यस पुस्िकालय शाखामा िपशील बमोणजमका कायािरु जस्िै ,

पुस्िकिरुको िनोट, वकन्ने काया, दिाा काया, िधगाकरण, शेल्भीङ, इस्यू
ररटना,

परपधरकािरुको

व्यिस्र्ापन

िर्ा

वििरण,

विधभन्न

प्रधििेदनिरुको धलणस्टङ, लगायिका पुस्िकालय व्यिस्र्ापन सम्बन्िी
कायािरु सम्पन्न गरे को व्यिोरा अनुरोि गररन्ि ।
िपशील
क्र.सं .
1.

वििरण
पुस्िक खररद

सं ख्या

कैवर्यि

२७७ (खररद पररग्रिण नं १५९८४
िर्ा उपिार)

दे णख १६२११ सम्म

उपिार, पररग्रिण नं.
४३७
सम्म

2.

पुस्िक

सफ्टिेरमा दै धनक

इणन्ि गने काया
3.

4.

भइरिने काया

पुस्िकालय इस्यू, ररटना, दै धनक
णक्लयरे न्स

भइरिने काया

सणचिालयका

३६४

माननीयज्यूिरु

िर्ा राजपर
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दे णख

पुस्िकको

४८७

सम्पूण ा

वििरण

सफ्टिेरमा

पुस्िक

इस्यू, ररटना

उिाने काया

दे णख णक्लयरे न्स सम्म

प्रधि काया गरररिनु पने

पदाधिकारी,

प्रत्येक

िप्ता

सिसणचििरु र विधभन्न एक िा दुई
शाखािरुमा

राजपर पटक वििरण

वििरण गने काया
5.

सणचिालय

गनुप
ा ने

िर्ा कररब

बानेश्वर सं सद भिनमा स्र्ानमा
पर—पधरकािरु वििरण वििरण
गने, िर्ा त्यसको रे कडा प्रवक्रया
6.

गने

राख्ने काया

धमलाउने

पुस्िकालय

प्रत्येक ददन

धभणजटरिरुको
राख्ने काया
7.

८० काया गनुा परररिने

म्युणजयम

रे कडा

स्र्ापनाका जारी रिेको

लाधग पिल गरररिेको

प्रत्येक समय भइरिने

पिल भइरिेको

सू चना िर्ा अधभलेख व्यिस्र्ापन शाखा
सूचना िर्ा अधभलेख व्यिस्र्ापन शाखाबाट 2076 काधिक १
गिेदेणख पुस मसान्िसम्म भए गरे का काम कारिािीिरुको

वििरण

दे िायबमोणजम प्रस्िुि गररएको िः
सं घीय संसद सणचिालय अन्िगािको यस शाखाको मुख्य काया
सणचिालयका समग्र सूचनािरुलाई प्रेससम्म सिज रुपमा उपलब्ि गराउने,
सदन सञ्चालनार्ा धमधडया र सभासाँग समन्िय गरी व्यिसर्ापन गने, प्रिक्ताको
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कायाालयको रुपमा काया गने , सूचना अधिकारी सम्िन्िी कायािरु सम्पादन
गने, सणचिालयका मित्िपूण ा जानकारी िर्ा अधभलेखिरुलाई सुरणक्षि रुपमा
राख्ने लगायिका कायािरु गने गदाि । यसै अनुरुप यस शाखाले मविना
काणत्तक 1 गिेदेणख पुस मसान्िसम्म सम्पादन गरे का कायािरु दे िाय
बमोणजम रिेका िन्।


सं वििान सभा सदस्य पररचयपर जारी

- 10 प्रधि

सांसदका स्िवकय सणचििरुको पररचयपर



नयााँ जारी
निीकरण

- 14 प्रधि
- 62 प्रधि

सञ्चारकमीका लाधग संसद प्रेस पास


निीकरण

- 67 प्रधि



नयााँ जारी

- 30 प्रधि

ररपोवटङ्गको लाधग आउने कमाचारीको पास - 70 प्रधि
सूचनाको िक अन्िगाि माग भएका सूचनािरु उपलब्ि गराएको

-7

उल्लेणखि कायाका सार्ै अधभलेख व्यिस्र्ापनका लाधग आन्िररक
पराचार गरी अधभलेखिरु सङ्कलन गने , संसद दपाणको 19औ ँ अङ्कको लाधग
सामाग्रीिरु अध्ययन र रुजु सम्बन्िी कायािरुको लगायिका अन्य धनयधमि
कायािरु सम्पादन िुाँदै आइरिेको ि।
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आधर्ाक प्रशासन शाखा
आधर्ाक प्रशासन शाखाबाट 2076 काधिक १ गिेदेणख पुस

मसान्िसम्म भए गरे का कारिािीको वििरण दे िायबमोणजम प्रस्िुि गररएको
िः

131

नोट : प्रश्न व्यिस्र्ापन शाखा रा.स.), सूचना िर्ा प्रविधि शाखा, श्रव्यदृश्य
शाखा, सं सदीय अध्ययन िर्ा अनुसन्िान शाखा, आन्िररक सेिा

िर्ा अनुसन्िान शाखा, प्रदे श सभा सम्कपा िर्ा समन्िय शाखा,
सिारी सािन व्यिस्र्ापन शाखा, सं सदीय प्रणशक्षण शाखा, नागररक

सम्बन्ि शाखाबाट वििरण प्राप्त िुन नसकेकोले यस प्रकाशनमा
समेट्न सवकएको िै न ।
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सं सद से िा ददिस, 2076 सम्बन्िी जानकारी
२०६४ सालदे णख प्रत्येक िषा मंधसर 28 गिे मनाईदप आएको

सं सद सेिा ददिस यो िषा अर्ााि 2076 सालमा

(िेह्रौं) पधन विधभन्न

कायाक्रम गरी भव्यिाका सार् सम्पन्न भयो।िेह्रौं सं घीय सं सद सेिा ददिस
उत्सािजनक रुपमा सम्पन्न गनाको लाधग दे िाय बमोणजम मूल समारोि
सधमधि गठन भएको धर्योःक्र.सं .

नाम¸ र्र

पद

१

सिसणचि श्री कृट्णिरर खड्का

सं योजक

२

उपसणचि श्री सीिा काफ्ले िाग्ले

सदस्य

३

उपसणचि श्री राम कुमार पौडेल

सदस्य

४

उपसणचि श्री अधि राज राई

सदस्य

५

प्रमुख लेखा धनयन्रक श्री बसन्िराज धसग्दे ल

सदस्य

६

अध्यक्ष, कमाचारी यूधनयन श्री मेघराज अयााल

सदस्य

७

उपप्रमुख मयाादापालक श्री सानुभाई खड्का

सदस्य

८

इलेक्िोधनक्स इणञ्जधनयर श्री रविन्द्र ररजाल

सदस्य

९

शाखा अधिकृि श्री गोविन्द प्रसाद गौिम

सदस्य

१०

मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापधि

सदस्य

११

शाखा अधिकृि श्री सीिा पोिेल

सदस्य-सणचि
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सप्तािव्यापी रुपमा विधभन्न कायाक्रम आयोजना गरी संसद सेिा

ददिस (मंधसर 28) सम्पन्न गनाको लाधग मूल समारोि सधमधि अन्िगाि
गठन भएका

उपसधमधििरु,

आयोजना

भएका

कायाक्रम, कायाक्रमको

व्यिस्र्ापक र सोका विजेिािरुको वििरण धनम्नानुसार रिेको िः
ददिसको सन्दभामा आयोजना गररएका कायाक्रमिरु
१. सं सदे श्वर मिादे िको पुजा कायाक्रम
धमधि: 2076/08/19
सं योजन

समन्िय

सं योजकः- मूल समारोि सधमधि

ि.स.चा. (पााँचौं) श्री शंकर भण्डारी - यूधनयन प्रधिधनधि
उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी
२. ब्याडधमन्टन प्रधियोधगिा कायाक्रम
धमधि: 2076/08/19
सं योजन

उपसणचि श्री पुट्प प्रकाश खनाल
खररदारः श्री नविन श्रे ष्ठ -सदस्य

पलम्िरः श्री पिाड र्ापा -सदस्य

सिायक मयाादा पालकः श्री बाबुराम खरी- सदस्य
कायाालय सियोगीः श्री श्रीजन खनाल- सदस्य
समन्िय

शाखा अधिकृिः श्री धसं िराज रुम्बा- यूधनयन प्रधिधनधि
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उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी

पुरस्कृि िुने कमाचारी
मविला एकलिर्ा

प्रर्मः पुस्िकालय सिायक श्री कुशुम र्पा
दद्विीयः कायाालय सिायक श्री प्रभा शमाा

िृिीयः स. मयाादापालक श्री कवििा काकी

पुरूष एकलिर्ा

प्रर्मः पलम्िरः श्री पिाड र्ापा

दद्विीयः कायाालय सियोगीः श्री श्रीजन खनाल
िृिीयः नायब सुब्बाः श्री धनरज पन्र्ी

पुरूष डबल्सिर्ा

प्रर्मः सिसणचि श्री कृट्णिरर खड्का र उपप्रमुखमयाादापालक श्री अजुन
ा चन्द ठकुरी

दद्विीयः सि-मयाादापालक श्री सन्िोष धरपाठी र सिायकमयादापालक श्री अधनल बस्नेि

िृिीयः पलम्िर श्री पिाड र्ापा र प्र.ना.धन.श्री नेरबिादुर
शािी

३. संसद सणचिालय पररसर सरसर्ाई कायाक्रम
धमधि-2076/08/20
सं योजन

समन्िय

सं योजकः- मूल समारोि सधमधि

ि.स.चा. (पााँचौं) श्री शंकर भण्डारी - यूधनयन प्रधिधनधि
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उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख-मयाादापालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी
४. अन्िरवक्रया कायाक्रम
धमधि: 2076/08/20

विषय: "सं घीय एिं प्रदे श सं सदबीचको अन्िरसम्बन्िमा

सणचिालयको भूधमका"
सं योजन

उपसणचि श्री एकराम धगरी -सं योजक

शाखा अधिकृि श्री प्रधमला पौडेल गौिम- सदस्य

कायाालय सियोगी श्री शधमाला ढु ङ्गाना कंडेल - सदस्य
प्रधिधनधि
समन्िय

कम्प्युटर अपरे टर श्री अरुणवकशोर शमाा - यूधनयन

उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी

उपसणचि श्री राम कुमार पौडेलः- समन्ियकिाा

कायापर प्रस्िोिाः लेखक-परकार एिम् सं सदीय माधमला

विज्ञ श्री िररबिादुर र्ापा
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५. म्युणजकल चेयर प्रधियोधगिा
धमधि: 2076/08/22
सं योजन

उपसणचि श्री कमला शाक्य -सं योजक

ओभरधसयर श्री धनलम शाि - सदस्य

माइक सञ्चालक श्री श्रीिर गेलाल -सदस्य
समन्िय

नायब सुब्िा

श्री रे णका सुिद
े ी - यूधनयन प्रधिधनधि

उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी
पुरस्कृि िुने कमाचारी
मविला िर्ाः

प्रर्मः स. मयाादापालक श्री कवििा काकी
दद्विीयः शाखा अधिकृि श्री साधबरा शमाा

िृिीयः कायाालय सियोगी इणन्दरा कुमारी चौलागाईँ

पुरूष िर्ाः

प्रर्मः ला. मे. श्री दामोदर पौडेल

दद्विीयः कायाालय सियोगी श्री अधनल कुमार राई
िृिीयः शाखा अधिकृि श्री प्रदीप गुरागाईँ
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६. र्ुटसल प्रधियोधगिाः- 2076/08/22-26 गिे सम्म
सं योजन
उपसणचि श्री णशिदत्त बरालः- सं योजक

शाखा अधिकृि श्री प्रविन राई - सदस्य
खररदार श्री सुददप गौिम - सदस्य

प्रेस टे णक्नधसयन श्री मािि पौडेल - यूधनयन प्रधिधनधि

पुरस्कृि िुने कमाचारी

प्रर्मः उपसणचि श्री धरविक्रम पराजुली नायब सुब्बा श्री
धनरज पन्र्ी, नायब सुब्बा श्री निीन कुमार धसं ि, नायब

सुब्बा श्री कौशल पाण्डे, खररदार श्री निीन श्रे ष्ठ, खररदार
श्री गणेशप्रसाद आचाया, कायाालय सियोगी श्री अधनल
कुमार राई

दद्विीयः शाखा अधिकृि श्री प्रविन राई नायब सुब्बा श्री

अजुन
ा पौडेल, नायब सुब्बा श्री बाकसुर रोका मगर, नायब
सुब्बा श्री रोशन राई, नायब सुब्बा श्री समीर लम्साल, ,

नायब सुब्बा श्री केदारमणण भट्टराई र प्रेस टे णक्नधसयन श्री
मािि पौडेल

७. िावर्क सचेिना कायाक्रमः- धमधि-2076/0823
सं योजन
उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी

उपसणचि श्री कान्िा दुलाल- सं योजक
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नायब सुब्बा श्री रुपक पाण्डे - सदस्य

नयाब सुब्बा श्री कमल प्रसाद भ ुसाल - सदस्य

कायाालय सियोगी श्री शंकर भण्डारी - यूधनयन प्रधिधनधि
कायापर प्रस्िोिाः प्रिरी बररष्ठ उपरीक्षक श्री धभमप्रसाद

ढकाल, प्रिरी धनरीक्षक श्री दामोदर भट्ट

८. चेस प्रधियोधगिा

धमधि :2076/08/23
सं योजन
उपसणचि श्री धबमलराज जोशीः- सं योजक

रे कधडाङ अपरे टर श्री सुरेन्द्र मिि - सदस्य

कायाालय सियोगी श्री चन्द्र ढु ङ्गाना - यूधनयन प्रधिधनधि
समन्िय
उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी
पुरस्कृि िुने कमाचारी
प्रर्मः शाखा अधिकृि श्री प्रदीप गुरागाईँ

दद्विीयः कायाालय सियोगी श्री धिरोज बुढा
िृिीयः नायब सुब्बा श्री रुपक पाण्डे
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९. िाणजरी जिार् प्रधियोधगिा
धमधि:2076/08/25
समन्िय
उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी

सं योजन

शाखा अधिकृि श्री प्रदीप गुरागाई - सं योजक
नायब सुब्बा श्री कौशल पाण्डे - सदस्य

नायब सुब्बा श्री प्रविणा भण्डारी - सदस्य

ईलेक्टोधनक्स ईणन्जधनयर श्री रविन्द्र ररजाल -समन्ियकिाा
शाखा अधिकृि श्री गौविन्द प्रसाद गौिम - समन्ियकिाा
प्रधिधनधि

कम्प्युटर अपरे टर श्री करन बिादुर भाट - यूधनयन

पुरस्कृि िुने कमाचारी
प्रर्मः नायब सुब्बा श्री रामप्रसाद सापकोटा, नायब सुब्बा

श्री सुबोिबाबु पौडेल, नायब सुब्बा श्री र्ानेश्वर अिस्र्ी र
कायाालय सियोगी श्री ररचा कु. धमश्र

दद्विीयः नायब सुब्बा श्री राजन सापकोटा, नायब सुब्बा श्री

रुपक पाण्डे, नायब सुब्बा श्री कृट्णप्रसाद पाण्डे र खररदार
श्री पूजा अयााल
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िृिीयः नायब सुब्बा श्री प्रकाश पोखरे ल, नायब सुब्बा श्री
धनरज पन्र्ी, खररदार श्री
सुब्बा श्री कौणशला पन्र्ी

गणेशप्रसाद आचाया र नायब

१०. रक्तदान कायाक्रम
धमधि: 2076/08/27
सं योजन

शाखा अधिकृि श्री सपना सापकोटाः- सं योजक
धस.अ.िे.ि. श्री पुट्पराज ररजाल - सदस्य
श्री गणम्भरमान धसं ि - सदस्य

अ.न.मी. (चौर्ो) श्री सािना के.सी खड्का - सदस्य
समन्िय

नायब सुब्बा श्री विट्णु खड्का - यूधनयन प्रधिधनधि
उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी

प्रमाणपर वििरणः सबै ५५ जना रक्तदािािरूलाइ मुल

समारोिका ददन सम्माननीय अध्यक्ष

गणेशप्रसाद धिमल्सीनाज्यूबाट वििरण
११. सांसद र कमाचारीबीचको मैरीपूण ा र्ुटबल प्रधियोधगिा
धमधि: 2076/08/2
सं योजन

शाखा अधिकृि श्री िोमनार् पिाडी - सं योजक

कम्प्युटर अधिकृि श्री शैलेन्द्र णघधमरे - सं योजक
प्राविधिक अधिकृि श्री सुदशान गौिम - सदस्य
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स.ई. श्री सुरेश कुमार पुडासैनी - सदस्य

कायाालय सियोगी श्री श्रीजन खनाल - सदस्य
समन्िय

शाखा अधिकृि श्री मेघराज अयााल - यूधनयन प्रधिधनधि
उपसणचि श्री अधिराज राई

उपप्रमुख मयाादा पालक श्री सानुभाई खड्का
मुद्रण अधिकृि श्री रोबन प्रजापिी

विजेिा: कमाचारी वटम (3-0 को गोल अन्िर)
१२. मूल समारोि

मूल

विधभन्न कायाक्रमको समापन पधि 2076 साल मंधसर 28 गिे

समारोि आयोजना गररएको कायाक्रममा राविय सभाका सम्माननीय

अध्यक्ष गणेश प्रसाद धिमणल्सनाको प्रमुख आधि्यमा उद्घाटन भएको उक्त

कायाक्रममा सणचिालय सणचि डा. भरािराज गौिमले स्िागि मन्िव्य राख्नु
भएको धर्यो ।त्यसपधि सम्माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद धिमणल्सना,

ित्कालीन उपसभामुख डा. णशिमाया िुम्बािाङ्र्े, माननीय उपाध्यक्ष

शणशकला दिाल लगायि व्यणक्तत्िले आ-आफ्नो मन्िव्य राख्नु भएको उक्त
कायाक्रममा

दलका

मुख्य/प्रमुख

सचेिकिरु,

सधमधिका

सभापधि,

सणचिालयका मिासणचि, सणचििरु लगायि सम्पूण ा कमाचारीिरुको उपणस्र्धि
रिेको धर्यो । कायाक्रमा राविय सभा अध्यक्षबाट सं सद स्मररकाको विमोचन

भएको गररएको धर्यो भने विधभन्न कायाक्रमका विजेिालाई पुरस्कार वििरण
र सं सद सेिामा 30 िषा व्यधिर् गरे का कमाचारीिरुलाई दीघा सेिा पदक

वििरण गररएको धर्यो । आ.ि. 2076/77 को लाधग नारा िनौट र

पुरस्कृि गररएको उक्त कायाक्रममा सणचिालयका मिासणचिले समापन
मन्िव्य राखेर कायाक्रम टु ङ्गयाउनु भएको धर्यो ।
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आ.ि. २०७५÷७६ को पुरस्कार प्राप्त गने कमाचारीिरुको नामािली
सं घीय सं सद सणचिालय कमाचारी प्रशासन धनयमािली, २०६५ को

पररच्िे द–१५ को धनयम ११३ बमोणजम प्रत्येक आधर्ाक िषामा सणचिालय
सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन सधमधिको धनणायले कमाचारीलाई धनजले गरे को

उत्कृष्ट कायाको लाधग सं सद सेिा ददिस (मंधसर २८) को ददन सं सद सेिा
पुरस्कार वििरण गररन्ि ।

सिोत्कृष्ट सं घीय सं सद सेिा पुरस्कार एक लाख एक जनालाई,

उत्कृष्ट सं घीय सं सद सेिा पुरस्कार पचित्तर िजार एक जनालाई र सं घीय
सं सद सेिा पुरस्कार पचास िजार दुई जना गरी चार जना कमाचारीलाई
पुरस्कृि गने व्यिस्र्ा रिेको ि । यो पुरस्कार आ. ि. २०६४÷६५ दे णख
ददन र्ाधलएको िो ।

अधर्ाक िषा 2075/076 िषाको पुरस्कारबाट पुरस्कृि िुने कमाचारीिरु
क्र.सं

पुरस्कारको नाम

प्राप्त गने

रकम

1. सिोत्कृष्ट सं घीय संसद

उपसणचि श्री

रु

2. उत्कृष्ट सं घीय सं सद

ु ा
ना.सु. श्री रे णक

रु ७५,०००/-

3. सं घीय सं सद सेिा

धस.प्रे.टे . श्री

रु ५०,०००/-

4. सं घीय सं सद सेिा

का.स. श्री जंग

रु ५०,०००/-

सेिा पुरस्कार
सेिा पुरस्कार
पुरस्कार
पुरस्कार

कमाचारी

दशरर् िमला
सुिेदी

गणम्भरमान धसं ि
बिादुर मगर

दीघा सेिा सम्मान‚ 2076
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१,००,०००/-

यो सं सद सेिामा ३० िषा िा सो भन्दा बढी सेिा अिधि व्यिीि

गरे का सं िीय सं सदका कमाचारीिरुलाई सम्मान स्िरुप प्रदान गररने पदक
िो।
धस.नं.

1

पद

कमाचारीको नाम, र्र

शुरु धनयुणक्त धमधि

सेिा अिधि
(िषामा)

मिासणचि

श्री मनोिरप्रसाद

2037-06-22

39.21

2

सिसणचि

श्री कृट्ण िरर खड्का

2040-10-11

35.90

3

सिसणचि

श्री सुदशान खड्का

2046-06-19

30.21

4

सिसणचि

श्री मुरारी मिि

2037-03-31

39.44

5

सिसणचि

श्री मनोजकुमार धगरी

2042-12-29

33.69

6

सिसणचि

श्री हृदयराम मिजान

2045-09-18

30.96

7

सिसणचि

श्री िंशीराज पौडेल

2035-08-01

41.10

8

सिसणचि

श्री घधनन्द्रराज

2038-08-13

38.07

9

शाखा अधिकृि

श्री नरमान मिजान

2042-08-22

34.04

10

शाखा अधिकृि

श्री राजन णघधमरे

2045-10-07

30.91

11

प्राविधिक

श्री नरे श श्रे ष्ठ

2045-12-01

30.76

12

शाखा अधिकृि

श्री पधद्मनी राजिंशी

2044-09-12

31.98

13

शाखा अधिकृि

श्री सानुकाजी

2045-09-15

30.97

14

शाखा अधिकृि

श्री लक्ष्मी मिजान

2044-09-16

31.97

15

शाखा अधिकृि

श्री जनकराज र्ा

2044-09-03

32.01

16

शाखा अधिकृि

श्री विजय कृट्ण श्रे ष्ठ

2043-02-05

33.58

अधिकृि

भट्टराई

णचमौररया

ब्यन्जनकार
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17

धस. प्रे.

श्री गणम्बरमान धसं ि

2039-02-20

37.55

18

ना.सु.

श्री विट्णु खड्का

2043-02-20

33.54

19

ि.स. चालक

श्री श्रीराम र्ापामगर

2043-11-01

32.85

ि.स. चालक

श्री भरि धसं ि लामा

2046-02-26

30.52

21

का.स. (पााँचौं)

श्री णशििरर अधिकारी

2039-08-24

37.04

22

का.स. (पााँचौं)

श्री राजबिादुर िस्नेि

2039-08-03

37.10

23

का.स. (रा.प.अनं.

श्री लक्ष्मणििादुर घले

2039-02-07

37.58

का.स. (रा.प.अनं.

श्री गोविन्दबिादुर

2040-08-01

36.10

25

कुणचकार (पााँचौं)

श्री विजय नेपाली

2040-08-01

36.10

26

का.स. (पााँचौं)

श्री मािि प्रसाद नेपाल

2040-08-19

36.05

27

का.स. (पााँचौं)

श्री धनशािु राजिंशी

2041-10-01

34.93

28

का.स. (पााँचौं)

श्री लक्ष्मीप्रसाद धगरी

2042-10-08

33.91

29

का.स. (पााँचौं)

श्री कृट्णप्रसाद िाग्ले

2043-04-09

33.41

30

का.स. (रा.प.अनं.

श्री चन्द्रप्रसाद ढुं गाना

2043-09-22

32.96

31

का.स. (पााँचौं)

श्री मदन धगरी

2044-02-26

32.53

32

का.स. (रा.प.अनं.

श्री गणेश मिजान

2044-12-18

31.72

का.स. (रा.प.अनं.

श्री जं गििादुर मगर

2045-10-02

30.93

का.स. (रा.प.अनं.

श्री केशि न्यौपाने

2046-07-08

30.16

टे णक्नधसयन

(पााँचौं)
20

(पााँचौं)

पााँचौं)
24

पााँचौं)

पााँचौं)

पााँचौं)
33

पााँचौं)
34

पााँचौं)

भण्डारी
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35
36

का.स. (पााँचौं)

श्री मोिनप्रसाद

30.16

अधिकारी

का.स. (रा.प.अनं.

श्री िररप्रसाद अयााल

2046-07-08

30.16

का.स. (रा.प.अनं.

श्री केशराम मिजान

2046-07-27

30.11

पााँचौं)
37

2046-07-08

पााँचौं)

दशमलिपधिको 100 अङ्क बराबर १ िषा माधनएको ि।
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