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आगामी ददनमा यस प्रकारका ववर्यवस्तुहरुलाई समावेि गदै िाने
कुरामा प्रकािन ससमसत दृढ छ । यस कायपमा यहाँहरु सबैबाट भरर्ूर
सहयोग हुने कुरामा प्रकािन ससमसत ववश्वस्त र्सन छ ।

२०७८ साउन

प्रकािन ससमसत

ववर्य सूिी
खण्ड - एक
सं घीय संसद
प्रसतसनसध सभा ................................................................. 1
राविय सभा .................................................................... 3
सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थार्न ससमसत ................................ 7
सं सदीय ससमसतका कामकारवाही ............................................. 9
प्रसतसनसध सभा अन्तगपतका ससमसतका गसतववसध ............................... 9
१. अथप ससमसत ........................................................... 9
२. अन्तरापविय सम्बन्ध ससमसत ........................................... 9
३. उद्योग तथा वाचणज्य र श्रम तथा उर्भोक्ता वहत ससमसत ........... 12
४. कानुन, न्याय तथा मानव असधकार ससमसत .......................... 13
5. मवहला तथा सामाचिक ससमसत ...................................... 15
6. राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसत.................................16
7. ववकास तथा प्रववसध ससमसत ......................................... 24
8. चिक्षा तथा स्वास््य ससमसत ......................................... 24

राविय सभा अन्तगपतका ससमसतका गसतववसध ............................... 34
1. ददगो ववकास तथा सुिासन ससमसत ................................. 34
2. ववधायन व्यवस्थार्न ससमसत ........................................ 41
3. प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी आश्वासन ससमसत ............ 42
4. राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत ............................... 46

ु ससमसत ....................................49
संघीय संसद अन्तगपतका संयक्त
ु ाई ससमसत .............................................49
1. सं सदीय सुनव

संघीय संसदका र्दासधकारी ................................................. 50
प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय सभामुख .................................. 50
राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष ..................................... 66
राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष ...................................... 68

खण्ड - दुई
सं घीय संसद सचिवालय
संघीय संसद सचिवालय अन्तगपतका गसतववसध ............................. 73
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय महािाखा ............................ 73
अन्तरापचट्िय सम्र्कप तथा समन्वय िाखा ............................... 73
कानूनी र्रामिप महािाखा .............................................. 75

कानूनी र्रामिप िाखा .................................................. 75
कायपव्यवस्था महािाखा (प्रसतसनसध सभा) ............................... 76
कायपव्यवस्था िाखा (प्रसतसनसध सभा) .................................... 76
सम्र्ूणप वववरण िाखा (प्रसतसनसध सभा) .................................. 77
कायपव्यवस्था महािाखा (राविय सभा) .................................. 77
कायपव्यवस्था िाखा (राविय सभा) ...................................... 78
सम्र्ूणप वववरण िाखा (राविय सभा) .................................... 78
प्रववसध व्यवस्थार्न महािाखा ........................................... 79
सुिना प्रववसध िाखा .................................................... 79
मुरण तथा प्रकािन िाखा ..............................................80
ववद्युत िाखा ............................................................ 81
प्रिासन महािाखा ...................................................... 81
कमपिारी प्रिासन िाखा ................................................ 81
आसथपक प्रिासन िाखा.................................................. 83
सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखा ................................ 83
मयापदार्ालन तथा सुरक्षा िाखा ........................................ 84
मानव सं साधन ववकास महािाखा ..................................... 84
िनिचक्त योिना तथा सं गठन ववकास िाखा .......................... 84

कमपिारी प्रचिक्षण िाखा ................................................ 85
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महािाखा ............................ 86
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखा ............................... 86
ववसध व्यवस्थार्न महािाखा (राविय सभा) ............................. 87
ववधेयक िाखा (राविय सभा) .......................................... 87
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न महािाखा ................................... 91
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न िाखा........................................ 91

खण्ड - तीन
सं सद सम्बन्धी केही महत्वर्ूणप िानकारी
ववश्वासको मत र अववश्वासको प्रस्ताव सम्वन्धी वववरण ................... 93
संघीय संसदमा ववधेयकको अवस्था ...................................... 100
संघीय संसदमा वविाराधीन ववधेयकको अवस्था...........................101
संघीय संसदमा सन्धी/सम्झौताको अवस्था ............................... 107
सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखामा संग्रहीत असभलेख ............ 111

खण्ड - एक
संघीय संसद
सं घीय सं सदका कामकारवाही
सं घीय सं सदमा प्रसतसनसध सभा र राविय सभा गरी दुईवटा सभा
रहेका छन\ । 20७8 वैिाख १ गतेदेचख असार मसान्तसम्म प्रसतसनसध
सभा र राविय सभाबाट भएका कामकारवाहीलाई सनन्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छ :प्रसतसनसध सभा
२०७७ र्ुस ५ गते ववघटन भएको प्रसतसनसध सभा सवोच्ि
अदालतको फैसलाले २०७७ फागुन ११ गते र्ुन:स्थावर्त भै सवोच्ि
अदालतकै आदे ि वमोचिम २०७७ फागुन २३ गतेको लासग असधवेिन
आह्वान भएको सथयो । सोही अनुरुर् प्रसतसनसध सभाको सातौं असधवेिनको
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प्रधानमन्रीले नेर्ालको सं ववधानको धारा १०० को उर्धारा (१)
बमोचिम आफुमासथ प्रसतसनसध सभाको ववश्वास सलनका लासग २०७८ साल
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वैिाख २७ गते सोमबारका ददन अर्रान्ह 1:०० बिेका लासग असधवेिन
आह्वान भए बमोचिम सो ददन अर्रान्ह १ बिे वविेर् असधवेिनको र्वहलो
बैठक बसेको सथयो ।
उक्त बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्री के.र्ी. िमाप ओलीले
आफुमासथ प्रसतसनसध सभाको ववश्वास छ भन्ने स्र्ष्ट र्ानप प्रसतसनसध सभाबाट
ववश्वासको मत प्राप्त गनप राखनु भएको प्रस्ताव उर्र मतदान भएको
सथयो । बैठकमा उर्चस्थत भै मतदान गने २३२ (दुईसय बत्तीस)
सदस्यहरु मध्ये उक्त प्रस्तावको र्क्षमा अथापत ् “हुन्छ” भन्ने र्क्षमा िम्मा
९३ (सरयान्नब्बे) मत, ववर्क्षमा अथापत ् “हुन्न” भन्ने र्क्षमा िम्मा १२४
(एकसय िौबीस) मत र प्रस्तावको र्क्ष वा ववर्क्षमा नरही “मत ददन्न”
भन्ने र्क्षमा िम्मा १५ (र्न्र) मत र्रे को सथयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्री के.र्ी. िमाप ओलीले नेर्ालको सं ववधानको
धारा १०० को उर्धारा (१) बमोचिम आफूमासथ प्रसतसनसध सभाको ववश्वास
छ भनी प्रसतसनसध सभाबाट ववश्वासको मत प्राप्त गनप राख्नुभएको प्रस्ताव
प्रसतसनसध सभामा तत्काल कायम रहेको सम्र्ूणप सदस्य सं खयाको बहुमत
नभएकोले अस्वीकृत भएको सथयो ।
२०७८ वैिाख २७ गतेकै बैठकमा सम्माननीय सभामुखले
सभामुख तथा उर्सभामुखको अनुर्चस्थसतमा बैठकको अध्यक्षता गनपको
लासग दे हायका ७ िना प्रसतसनसध सभाका सदस्यहरुको नाम मनोनयन
गनुभ
प एको सथयोः
मा. सडला सं ग्रौला (र्न्त)

मा. रे णु कुमारी यादव

मा. राधा कुमारी ज्ञवली

मा. सोमप्रसाद र्ाण्डेय

मा. मान बहादुर ववश्वकमाप
मा. रे खा िमाप

मा. लालबाबु र्चण्डत
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राविय सभा
२०७८ साल वैिाख १ दे चख २०७८ साल असार मसान्तको
अवसधमा राविय सभाको आठौं असधवेिन सम्वन्धी काम भएको सथयो ।
सभाको आठौं असधवेिनको र्वहलो बैठक समसत २०७८ साल
असार १७ गते ववहीबार अर्रान्ह ४:०० बिे प्रारम्भ भई २०७८ साल
असार २८ गते सोमबारसम्म िम्मा १२ ददन िले को सथयो ।यस अवसधमा
बैठक बसेका ६ ददनहरुमा ६ वटा बैठक बसी १० घण्टा १५ समनेट
सभाको काममा व्यतीत भएको सथयो ।
यस असधवेिन अवसधमा सभामा दे हाय बमोचिमका १६ वटा
अध्यादे िहरु र्ेि भएका सथए:1. सं वैधासनक र्रीर्द् (काम, कतपव्य, असधकार र कायपववसध) सम्बन्धी

(र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७७
2. िर्थ सम्बन्धी अध्यादे ि, २०७८
3.

नेर्ाल नागररकता (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८

4. नेर्ाल प्रहरी र प्रदे ि प्रहरी (कायप सञ्चालन, सुर्रीवेक्षण र समन्वय)

(र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८
5. सामाचिक सुरक्षा (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८
6. तेिाब तथा अन्य घातक रासायसनक र्दाथप (सनयमन) अध्यादे ि,

२०७८
7. स्वास््यकमी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन)

अध्यादे ि, २०७८
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8. कोसभड-१९ सं कट व्यवस्थार्न अध्यादे ि, २०७८
9. और्धी (तेस्रो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८
10. रे ल्वे अध्यादे ि, २०७८
11. बेर्त्ता र्ाररएका व्यचक्तको छानबीन, सत्य सनरुर्ण तथा मेलसमलार्

आयोग (तेस्रो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७७
12. फौिदारी कसूर तथा फौिदारी कायपववसध सम्बन्धी केही ऐन सं िोधन

गने अध्यादे ि, २०७८
13. यौन वहं सा ववरुद्धका केही ऐनलाई सं िोधन गने अध्यादे ि, २०७८
14. आसथपक अध्यादे ि, २०७८
15. ववसनयोिन अध्यादे ि, २०७८
16. राि ऋण उठाउने अध्यादे ि, २०७८

त्यसै गरी सनम्न ववधेयक सम्वन्धी ववधायन व्यवस्थार्न ससमसतका
प्रसतवेदनहरु सभा समक्ष र्ेि भए :1. नेर्ाल हवाई सेवा प्रासधकरण ववधेयक, 2076
2. नेर्ाल नागररक उड्डयन प्रासधकरण ववधेयक, 2076
3. योगमाया आयुवेद ववश्वववद्यालय ववधेयक, २०७६

यसै असधवेिन अवसधमा समसामवयक ववर्यमा तत्कालीन उर्प्रधान
तथा अथप, उद्योग तथा आर्ूसतप, उिाप, िलस्रोत तथा ससं िाई एवम् गृहमन्री
ववट्णुप्रसाद र्ौडे लले सभामा वक्तव्य ददनुभएको सथयो।
सम्माननीय अध्यक्षले ववगतमा राविय सभा सदस्यको स्थान ररक्त
भएको सम्बन्धमा रािनीसतक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनसुार नेकर्ा
(माओवादी केन्रका) का राविय सभाका नेता
4

ददनानाथ िमापले वागमती

प्रदे िबाट सनवापचित सदस्य रामबहादुर थार्ा र लुचम्बसन प्रदे िबाट सनवापचित
सदस्य िन्रबहादुर खड्काले दल त्याग गनुप भएको सम्बन्धमा ददनु भएको
सलचखत िानकारी अनसुार क्रमि: समसत २०७८।१।५ गते र समसत
०७८।१।१५ गते रािनीसतक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५
को उर्दफा (२) तथा राविय सभा सनयमावली, २०७५ को सनयम १८६
को उर्सनयम (२) बमोचिम सदस्यको स्थान ररक्त भएका

सम्बन्धी

सूिनाबारे सभालाई िानकारी गराउनु भएको सथयो ।
यसै असधवेिन अवसधमा सम्माननीय अध्यक्षले माननीय दृगनारायण
र्ाण्डे यलाई राविय सभा अन्तगपतको राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसतमा
र माननीय चखमलाल दे वकोटालाई प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी
आश्वासन ससमसतमा गरे को मनोनयनलाई सभाले अनुमोदन गरे को सथयो।
त्यसै गरी यसै असधवेिन अवसधमा "राविय समावेिी आयोगको

दोस्रो वावर्पक प्रसतवेदन, २०७६/०७७", “राविय सूिना आयोगको वावर्पक

प्रसतवेदन, २०७६/०७७”, “लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔ ँ वावर्पक
प्रसतवेदन,

२०७६/०७७”,

महान्यायासधवक्ताको

वावर्पक

प्रसतवेदन,

२०७६/०७७ र “राविय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको दोस्रो वावर्पक
प्रसतवेदन, २०७७” सभा समक्ष र्ेि गररएका सथए ।

यसै असधवेिन अवसधमा प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी

आश्वासन ससमसतले ससमसतको दोस्रो वावर्पक प्रसतवेदन, २०७६/०७७ र
राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसतले ससमसतको आ.व. २०७६/०७७
को वावर्पक प्रसतवेदन सभा समक्ष र्ेि गररएका सथए ।

यसै असधवेिन अवसधमा र्ूव प राविय सभा सदस्यहरू गंगादत्त िोिी,

डा. िंकरप्रसाद उप्रेती, ऐश्वयपलाल प्रधानाङ्ग, प्रा. ववदुर र्ौडेल, र्ूव प प्रसतसनसध
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सभा सदस्यहरू एकनाथ रानाभाट, कुबेरप्रसाद िमाप, मोसतप्रसाद र्हाडी,
हररभक्त असधकारी, कृट्ण ससं ह र्रीयार, रत्न प्रसाद िमाप, योग नारायण
यादव एवम् सं ववधान सभा सदस्यहरू ददनेििन्र यादव, अिोक कोइराला,
नववन्रराि िोिी, लक्ष्मीदे वी भण्डारी, मोहम्मदी ससवद्धकी, चिवबहादुर

खड्का, रबनी िौधरी, तप्तबहादुर ववष्ट र र्िुर्सत िौलागाईको सनधन
भएकोमा िोक प्रस्तावहरु र्ाररत गररएका सथए।

सातौं असधवेिनको अवसधमा राविय सभाको कायपव्यवस्था र्रामिप
ससमसतका ३ वटा बैठकहरु सम्र्न्न भएका सथए ।
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सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थार्न ससमसत
सं घीय सं सद र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थार्न गनप
आवश्यक नीसत, कायपक्रम तथा बिेट सनधापरण गनप र रे खदे ख, सनयन्रण
एवं सुर्ररवेक्षण गनप दे हाय वमोचिमको सचिवालय सं िालन तथा व्यवस्थार्न
ससमसतको व्यवस्था गररएको छः
सभामुख

–

सभार्सत

राविय सभाको अध्यक्ष

–

सदस्य

उर्सभामुख

–

सदस्य

राविय सभाको उर्ाध्यक्ष

–

सदस्य

महासचिव

–

सदस्य

प्रसतसनसध सभाको सचिव

–

सदस्य

राविय सभाको सचिव

–

सदस्य

सचिवालय सचिव (अनुसन्धान)

–

सदस्य

सचिवालय सचिव (प्रिासन)

–

सदस्य–सचिव

यस

ससमसतको

समसत

२०७८/०३/२५

को

बैठकले

दे हायबमोचिमका सनणपय गरे को सथयोः



सचिवालयमा ररक्त रहेको सं घीय सं सद सेवा, सामान्य प्रिासन समूह,
ु एका उर्सचिव
रािर्रावित प्रथम श्रे णीको सहसचिव र्दमा बढु वा हुनभ
श्री सीता काफ्ले (वाग्ले ) र उर्सचिव श्री इन्रववलाि र्ौडे ललाई
सं घीय सं सद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सं घीय सं सद
सचिवालय

कमपिारी

प्रिासन
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सनयमावली,

२०६५

बमोचिम

सचिवालयको समसत २०७७/०९/१६ को सनणपयानुसार प्रदान गररएको
सनयुचक्तको अनुमोदन गने ।



सं घीय सं सद सचिवालय कमपिारी प्रिासन सनयमावली, २०६५ को
सनयम ८१ (१) को खण्ड (ग) बमोचिमको नेतत्ृ व मूल्यािन ससमसतको
सदस्य भई आसथपक वर्प २०७७/०७८ को लासग प्रिासन तथा
व्यवस्थार्न वविेर्ज्ञको कायप सम्र्न्न गनप श्री महाश्रम िमापलाई
चिम्मेवारी प्रदान गने।



सं घीय सं सद र सं घीय सं सद सचिवालयका कामकारवाही र सूिना
तथा असभलेखहरु प्रववसधमैरी बनाई व्यवचस्थत गनुर्
प ने कायपलाई
प्रभावकारी बनाउन सं घीय सं सदका महासचिव डा. भरतराि गौतमको
अध्यक्षतामा ७ (सात) सदस्यीय सं सदीय असभलेख सडचिटाइिेिन
सनदे िक ससमसत गठन गने ।
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सं सदीय ससमसतका कामकारवाही
सं घीय सं सदका दुवै सभा अन्तगपत रहेका १६ वटा ससमसतहरूमध्ये
प्रकािन ससमसतमा प्राप्त भएका तर्ससल बमोचिमका ससमसतका समसत 2078
वैिाखदे चख असार मसान्तसम्मका गसतववसधहरुलाई यस दर्पणमा समावेि
गररएको छ ।

प्रसतसनसध सभा अन्तगपतका ससमसतका गसतववसध
प्रसतसनसध सभामा १0 वटा ववर्यगत ससमसतहरू रहेका छन् । ती
ससमसतहरु मध्ये 8 वटा ससमसतहरुका कामकारवाही, सनणपय तथा
सनदे िनहरू क्रमि: प्रस्तुत गररएको छ ।
१. अथप ससमसत



समसत 2078 वैिाखदे चख असार मसान्तसम्म िम्मा 11 वटा बैठक
बसी उक्त बैठकहरुमा िालु आसथपक वर्पको बिेट कायापन्वयन तथा
आगामी आसथपक वर्पको बिेट सनमापणको लासग ध्यान ददनु र्ने र्क्ष
लगायत बिेट कायापन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन िाल्नुर्ने कदमको
ववर्यमा सम्बचन्धत ववर्यगत मन्रालयसँग (११ वटा) छलफल भएको
सथयो ।

२. अन्तरापविय सम्बन्ध ससमसत
अन्तरापविय सम्बन्ध ससमसतबाट 2078 साल वैिाख 1 गतेदेचख
2078 साल असार मसान्तसम्ममा सम्र्ाददत मुखय मुखय कायपहरुको
सं चक्षप्त वववरण सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
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समसत २०७८/०१/०२ गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



ससमसतको बैठकमा वतपमान अवस्थामा नेर्ाल र्यपटन बोडपको योिनाका
सम्बन्धमा छलफल भयो । बैठकमा नेर्ाल र्यपटन बोडपका प्रमुख
ु को र्यपटन प्रवद्धपन र
कायपकारी असधकृत डा. धनञ्जय रे ग्मीले मुलक
ववकासका लासग बोडपले सञ्चालन गरीरहेका कायपक्रम, आइर्रे का
समस्याहरु एवं सुधारका लासग उर्ायहरु, आगामी कायपयोिना र
सं भावनाहरु लगायत ववर्य समेवटएको कायपर्र प्रस्तुत गनुभ
प यो ।
छलफलमा भाग सलं दै ससमसतका माननीय सदस्यहरुले नेर्ालमा ददगो
र्यपटन ववकासका लासग योिनाबद्ध रुर्मा अगासड बढ्नुर्ने, र्यपटन
नीसतको प्रभावकारी कायापन्वयन हुनर्ु ने, यस ववर्यमा सरकार गचम्भर
हुनर्ु ने, हरे क प्रदे िका उर्युक्त र्यपटकीय गन्तव्यहरुको र्वहिान गरी
प्रवद्धपन गनुर्
प ने, र्यपटकीय र्ूवापधार एवं िनिचक्तमा र्यापप्त लगानी
गनुर्
प ने, नागररक उड्डयनको क्षेरमा समयानुकूल सुधार गदै िानुर्ने,
धासमपक एवं सांस्कृसतक र्यपटनलाई र्सन सँगै अगासड बढाउनुर्ने
लगायतका ववर्यहरुमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
यस र्श्िात उक्त बैठकमा ववववध ववर्यमा छलफल भई दे हाय
बमोचिमका सनणपयहरु भए:



समसत

२०७७/१२/१२

गतेको

बैठकले

गरे का

सनणपयानुसार

काठमाडौंचस्थत सरभुवन अन्तरापचट्िय ववमानस्थल, भैरहवाचस्थत गौतम
बुद्ध अन्तरापचट्िय ववमानस्थल र कास्कीचस्थत र्ोखरा क्षेरीय अन्तरापचट्िय
ववमानस्थलको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गने भसनएकोमा सो
सन्दभपमा ससमसतले ववराटनगर ववमानस्थलको समेत भ्रमण गने ।
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ससमसतको समसत २०७७ िै र १२ गतेको सनणपयानुसार ससमसतका
माननीय सदस्य र सचिवालयका कमपिारीहरुसवहतको सं सदीय भ्रमण
टोलीले समसत २०७७ िै र १४ दे चख िैर १७ गतेसम्म गने भसनएको
बददपया चिल्लामा अवचस्थत बददपया राचट्िय सनकुञ्ज र मुग ु चिल्लामा
अवचस्थत रारा तालको स्थलगत अनुगमन भ्रमण वविेर् कारणवि समसत
२०७७ िैर १५ दे चख १८ गतेसम्म हुन गएकोमा सो भ्रमण अवसधलाई
अनुमोदन गने ।

समसत २०७८/०१/०३ गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



नेर्ाल र्यपटन तथा होटल व्यवस्थार्न प्रसतट्ठान (NATHM) का
सम्बन्धमा छलफल भयो । बैठकमा NATHM को वतपमान अवस्था,
NATHM अन्तगपत झार्ाको सबतापमोड, महोत्तरीको बददपबास र बाँकेको
ु का तीन वटा प्रदे िमा िाखा कायापलय स्थार्ना
नेर्ालगञ्जमा गरी मुलक
भएकामा ती कायापलयहरुमा िैचक्षक कायपक्रम सञ्चालनका लासग सरभुवन
ववश्वववद्यालयले सम्बन्धन ददन बाँकी रहेको र सातै प्रदे िमा NATHM
का िाखाहरु स्थार्ना हुनर्ु ने लगायतका ववर्यमा व्यार्क छलफल भई
बैठक र्श्िात् सोही ददन नेर्ाल र्यपटन तथा होटल व्यवस्थार्न प्रसतट्ठान
(NATHM), रवव भवन, काठमाडौंको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गने
सनणपय भयो ।

समसत २०७८/०१/०५ गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



मा. र्रराि मन्री श्री प्रदीर् कुमार ज्ञवालीसँग र्रराट्ि नीसत, २०७७
का सम्बन्धमा छलफल भयो । यसै क्रममा ससमसतका मा. सदस्यहरुले
ददनुभएका सुझाव र उठाउनु भएका ववसभन्न चिज्ञासाहरुको मा. मन्रीले
सम्बोधन गनुभ
प एको सथयो ।
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समसत २०७८/०१/०८ गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



बददपया राचट्िय सनकुञ्ज र रारा तालको स्थलगत अध्ययन अनुगमन
भ्रमणको प्रारचम्भक मस्यौदा प्रसतवेदन र ववववध सम्बन्धमा छलफल
भयो । सो क्रममा उक्त प्रसतवेदनलाई आवश्यक र्ररमािपन सवहत
र्ाररत गने सनणपय भयो ।

समसत २०७८/०१/०९ गतेको बैठकले गरे का सनणपय:-



र्रराि मासमला अध्ययन प्रसतट्ठानका कायपकारी सनदे िक श्री रािेि
श्रे ट्ठसँग र्रराि मासमला अध्ययन प्रसतट्ठानको भावी कायपयोिनाका
सम्बन्धमा छलफल भयो । यसै क्रममा ससमसतका मा. सदस्यहरुले
ददनुभएका सुझाव र उठाउनु भएका ववसभन्न चिज्ञासाहरुको कायपकारी
सनदे िकले सम्बोधन गनुभ
प एको सथयो ।

३. उद्योग तथा वाचणज्य र श्रम तथा उर्भोक्ता वहत ससमसत
समसत २०७८।०१।10 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



सामाचिक सुरक्षा कोर्को प्रभावकारी कायापन्वयनको सन्दभपमा दे चखएका
समस्याका सम्बन्धमा ससमसतको आगामी बैठकमा श्रम, रोिगार तथा
सामाचिक सुरक्षा, उद्योग, वाचणज्य तथा आर्ूसतप, सं स्कृसत, र्यपटन तथा
नागररक उड्ययन, चिक्षा, गृह, अथप मन्रालय लगायत सम्बचन्धत
सरोकारवाला सबै सनकायहरुलाई आमन्रण गरी थर् छलफल गने।



नेर्ालमा श्रम गनप सक्ने िनिचक्तको वास्तववक सं खया, सनिी क्षेरको
सं गदठत क्षेरमा स्थावर्त प्रसतष्ठानहरुको सं खया, सं गदठत तथा असं गदठत
क्षेरमा कायपरत श्रसमकहरुको सं खया, सावपिसनक (सावपिसनक सं स्थान
समेत) क्षेरमा कायपरत अस्थायी, करार र ज्यालदारी श्रसमकहरुको
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सं खया,

सम्र्ूणप

श्रसमकहरुमध्ये

हालसम्म

कोर्मा

आवद्ध

रहेका

श्रसमकहरुको सं खया, उक्त श्रसमकहरुबाट िम्मा भएको रकम, कोर्
सञ्चालन खाता रहेका बैिहरु, उक्त कोर्बाट सुववधा बार्त भुक्तानी
गररएको रकम र मन्रालयले तयार गरे को सामाचिक सुरक्षा कोर् तथा
लगानी सम्बन्धी कायपववसध लगायतका सम्र्ूणप वववरण यस ससमसतलाई
7 (सात) ददनसभर उर्लब्ध गराउन श्रम, रोिगार तथा सामाचिक
सुरक्षा मन्रालयलाई सनदे िन ददने।



चिव स्टोर, भरर्ुरले भगवती स्टोसपलाई सामान सबक्री गरी र्ठाउँदा
चिल्ला प्रहरी कायापलय ईनरुवाले अबैध सामान भनी र्क्राउ गरी उक्त
सामान

िफत

गरे को

भनी

ददएको

सनवेदनको

सम्बन्धमा

अथप

मन्रालयसँग िवाफ माग गनप सचिवालयलाई सनदे िन ददने।
४. कानुन, न्याय तथा मानव असधकार ससमसत
समसत २०७८।०१।०२ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु:-



समसत २०७७।१२।३० गते बसेको प्रसतसनसध सभाको बैठकबाट
ससमसतहरुमा थर् तथा हेरफेर भएबमोचिम माननीय श्री ववना कुमारी
बुढाथोकीलाई यस ससमसतमा स्वागत गररयो ।



ु
बहुराविय सं गदठत अर्राध ववरुद्धको सं यक्त
रािसं घीय महासचन्ध
अन्तगपत र्ालेमो असभसचन्ध (Palermo Protocol सम्बन्धमा मवहला,
कानुन र ववकास मञ्च (FWLD)

को तफपबाट असधवक्ता श्री सववन

श्रे ष्ठले असभसचन्धको र्ररिय, आवश्यकता/महत्व र नेर्ाल र्क्ष राि
भएर्सछ ससचिपत दावयत्व कायापन्वयन गने सन्दभपमा गनुर्
प ने ववद्यमान
नेर्ाल कानुन सं िोधन लगायतका ववर्यमा गनुभ
प एको प्रस्तुतीकरणमासथ
छलफल भयो । उक्त छलफलमा नेर्ाल सरकार र्रराि मन्रालयका
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सचिव श्री भरतराि र्ौड्याल, कानुन, न्याय तथा सं सदीय मासमला
मन्रालयका

सचिव

श्री

उदयराि

सार्कोटा, प्रधानमन्री

तथा

मचन्रर्रीर्द्को कायापलयका प्रसतसनसध सहसचिव श्री यज्ञप्रसाद भट्टराई र
गृह मन्रालयका प्रसतसनसध सहसचिव श्री धमपराि कुइकेलको उर्चस्थसत
रहेको सथयो । मानव बेिववखन, खासगरी मवहला र बालबासलकाको
बेिववखन तथा ओसार र्सार अत्यन्त सं वेदनिील ववर्य भएकोले
ु
नेर्ाललाई मानव बेिववखनको उत्र्चत्त, र्ारवहन र गन्तव्यको मुलक
हुन नददई यसको लासग रोकथाम, दमन र सिायको कायप प्रभावकारी
बनाउन

यस

असभसचन्धबारे

नेर्ाल

सरकारका

अन्य

सम्बचन्धत

मन्रालयलाई समेत ससमसतमा आमन्रण गरी थर् छलफल गने सनणपय
गररयो ।



ु
बहुराविय सं गदठत अर्राध ववरुद्धको सं यक्त
राि सं घीय महासचन्ध
अन्तगपत मानब बेिववखन, खास गरी मवहला र बालबासलकाको
बेिववखन तथा ओसारर्सारको रोकथाम, दमन तथा सिाय गने
सम्बन्धमा व्यवस्था भएको र्ुरक आलेख (र्ाले मो असभसचन्ध) बाट
ससचिपत दावयत्व कायापन्वयन सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगसत र भावी
कायपयोिना सम्बन्धी िानकारी यस ससमसतलाई १५ ददन सभर उर्लब्ध
गराउन नेर्ाल सरकार गृह मन्रालयलाई सनदे ि गने ।



कणापली प्रदे ि अन्तगपतका सुखेत, मुग ु र िुम्ला चिल्लाको कारागार
अनुगमन उर्ससमसतका सं योिक माननीय श्री लालबहादुर थार्ाले
स्थलगत अनुगमन भ्रमणका क्रममा दे चखएका तत् तत् चिल्लाका
कारागार र कैदीबन्दीको अवस्था बारे ससमसतलाई सं चक्षप्त िानकारी
गराउनुभयो ।
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5. मवहला तथा सामाचिक ससमसत
२०७८ वैिाख १ गतेदेचख २०७८ असार मसान्तसम्ममा मवहला
तथा सामाचिक ससमसतद्धारा सम्र्ाददत मुखय मुखय कायपहरुको सं चक्षप्त
वववरण दे हाय बमोचिम रहेको छ :
समसत २०७८।०१।०५ गते बसेको बैठकले गरे को सनणपय :



समसत २०७७ साल िैर ३० गते प्रसतसनसध सभाका ववसभन्न ससमसतहरुमा
माननीय सदस्यहरुको चिम्मेवारी हेरफेर गरी ससमसत र्ुनग
प ठन गने
क्रममा यस ससमसतमा सदस्यको चिम्मेवारीमा आउनुभएका माननीय
सदस्यहरुको ससमसतको तफपबाट हाददपक स्वागत र सबदाइ भई
िानुभएको माननीय सदस्यलाई हालसम्मको कायपसम्र्ादनमा र्ुयापउनु
भएको सहयोग, समथपन र योगदानको उच्ि कदर गदै हाददपक आभार
प्रकट गररएको ।



ससमसतको अनुगमन कायपक्रम कायापन्वयन सम्बन्धमा टोली ववभािन
गरी िीघ्र स्थलगत अध्ययन भ्रमण गने सनणपय गररएको।

समसत २०७८।०१।१४ गते बसेको बैठकले गरे को सनणपय :



ससमसतका माननीय सदस्य श्री रवु कुमार िाहीको सं योिकत्वमा
ससमसतका माननीय सदस्य र ससमसत सचिवालयका कमपिारीहरु समेत
रहेको स्थलगत अध्ययन अनुगमन टोलीले कणापली प्रदे ि अन्तगपतको
सुखेत, मुग ु लगायतका चिल्लाहरुमा गरे को मवहला, बालबासलका, ज्येष्ठ
नागररक, वर्छसडएको वगप र अर्ाङ्गता सम्बन्धी ववद्यमान अवस्था,
सम्बचन्धत कानुन कायापन्वयनको अवस्था एवं सुधारका क्षेरहरु,
सामाचिक

सांस्कृसतक

सं स्कारबाट

श्रृचित

समस्याहरु

ववर्यक

अन्तरवक्रया कायपक्रम तथा बालबासलकाहरुसँग सम्बचन्धत ववसभन्न
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सं स्थाहरुमा गररएको अनुगमन कायपक्रमको समीक्षा गदै प्राप्त र्ृष्ठर्ोर्ण
र सुझावहरु, अन्तरवक्रया कायपक्रमको उर्लब्धीहरु, अध्ययन भ्रमणको
क्रममा दे चखएका समस्याहरु एवं समाधानका उर्ायहरुका नीसतगत एवं
व्यवहारगत र्क्षहरु समेत समावेि गरी भ्रमण टोलीबाट ससमसतको
आगामी बैठकमा ववस्तृत प्रसतवेदन प्रस्तुत गने सनणपय गररएको ।



दे िमा दे चखएको कोसभड—१९ को दोश्रो लहर सनयन्रण एवं रोकथामका
लासग ववसभन्न क्षेरमा गररएका सनर्ेधाज्ञा एवं बन्दाबन्दीको क्रममा
ववगतको अनुभवबाट चिक्षा ग्रहण गदै

मवहला, बालबासलका, िेष्ठ

नागररक, फरकरुर्ले सवल एवं लै सगंक अल्र्सं खयकहरुमासथ हुन सक्ने
वहं सा न्यूनीकरण/ सनयन्रणमा र्ुव प तयारी गनप, उचल्लचखत सलं ग, वगपमैरी
क्वारे न्टाईनको प्रबन्ध समयमा नै समलाउन तथा आगामी ददनमा दे चखन
सक्ने ि ुनौतीहरुलाई र्ूव प आंकलन गरी कायपसम्र्ादन गनप, गराउन गृह
मन्रालय, मवहला बालबासलका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालय र स्वास््य
तथा िनसं खया मन्रालयलाई सनदे ि गररएको।
6. राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसत
समसत २०७८।०१।02 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपय
कारागार सम्बन्धी कानुनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको
सबधेयकको प्रसतवेदन तथा बेवाररसे िवको र्वहिान एवम् व्यवस्थार्न
सम्बन्धमा छलफल हुँदा दे हाय बमोचिमका सनणपय भयो :-



कारागार सम्बन्धी कानुनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको ववधेयक
सम्बन्धी प्रसतवेदन ससमसतबाट र्ाररत भई प्रसतसनसध सभा सनयमावली
2075 को सनयम 120 बमोचिम प्रसतसनसध सभामा र्ेि गने,
16



हाल ववसभन्न अस्र्तालमा रहेका बेवाररसे वा र्वहिान खुल्न नसकेका
िवहरुको

प्रष्ट

मुखाकृसत

दे चखने

फोटो

एवम्

हुसलयासवहतको

असभलेख/वववरण नेर्ाल प्रहरीको वेवसाइटको Unidentified Dead
Bodies नामक Icon माफपत सावपिसनक गरीदै आएकोमा अव उप्रान्त
अस्र्तालमा रहेका प्रत्येक बेवाररसे िव वा र्वहिान खुल्न नसकेका
िवहरुको ववस्तृत वववरणसवहत छु ट्टै Webpage वा डोमेन सनमापण गरी
सञ्चारका

ववसभन्न माध्यम तथा सामाचिक सञ्जालहरुबाट िीघ्र सूिना

सम्प्रेर्ण गरी हरे क िवको वायोमेविक औ ंठाछार् र डी.एन्.ए. नमुना
सं कलन भएको एकीन भएर्सछ मार

िव व्यवस्थार्न गने व्यवस्था

समलाउने,



बेवाररसे िव सम्बन्धी चिल्लाचस्थत चिल्ला सरकारी ववकल कायापलय,
चिल्ला अस्र्ताल र नेर्ाल प्रहरीको वेवसाइटबाट प्राप्त त्यांकहरु
फरक फरक हुने गरे काले ती सनकायहरुबीि समन्वय गरी एउटै
त्यांक आउने व्यवस्था समलाउने,



र्वहिान नखुलेका बेवाररसे िव व्यवस्थार्न गनप आवश्यक "बेवाररसे
िव व्यवस्थार्न सनदे चिका" यथािीघ्र सनमापण गरी कायापन्वयनमा
ल्याउने,



िघन्य अर्राध तथा फौिदारी कसुरिन्य घटनाको बेवाररसे वा र्वहिान
नखुलेका िवहरुको कचम्तमा 20 वर्प असभले ख रहने व्यवस्था समलाउने,



राविय र्रीिय र्र ववतरण कायपलाई यथािीघ्र सम्र्न्न गरी वायोमेविक
प्रणाली (औ ंठाछार् एवम् आइररि) को माध्यमबाट र्वहिान नखुलेका
बेवाररसे िवहरुको सं खया िून्यमा झाने ।
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समसत २०७८।०१।08 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपयहरु:
कोसभड-19 महामारी रोगको दोस्रो लहरले सनम्त्याएको िवटलता
र नागररकको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्धमा छलफल हुँदा दे हाय बमोचिमको
सनणपय भयो :-



कोसभड-१९ को रोकथाम तथा सनयन्रणका सम्बन्धमा ववगतमा
ससमसतले र्टक र्टक ददएका सनदे िनहरुको कायापन्वयनको अवस्थाका
सम्बन्धमा समीक्षा गरी कायपन्वयन नभएका सनदे िन एवम् सुझावहरुलाई
प्राथसमकताका साथ कायापन्वयन गने,



ु भारतमा र्सछल्लो समय कोसभड-१९ को सं क्रमण तीव्र
सछमेकी मुलक
रुर्मा बवढरहेकोले त्यहाँ ववसभन्न कामको ससलससलामा रहेका नेर्ालीहरु
घर फकपने क्रम ददनानुददन बढ्दै गएको हुनाले उनीहरुलाई कोसभड१९ को सं क्रमण भए नभएको सीमा नाकामा नै व्यार्क रुर्मा र्रीक्षण
गरी ररर्ोटप नआएसम्म ववश्व स्वास््य सं गठनको मार्दण्ड अनुसार
होचल्डड सेन्टरमा होल्ड गरी राख्ने, नेगेवटभ ररर्ोटप आउनेलाई व्यवचस्थत
रुर्मा असभलेख राखी क्वारे चन्टनमा राखने र र्ोचिवटभ ररर्ोटप आउनेलाई
आइिोलेसनमा राखने व्यवस्था तत्काल गनुक
प ा साथै क्वारे चन्टन र
आइसोलेसन केन्रहरु मवहलामैरी बनाउने,



हवाईमागपबाट स्वदे ि फकपने नागररकहरुको लासग ववमानस्थल नचिक
क्वारे चन्टन वा होचल्डड सेन्टर सनमापण गरी ववश्व स्वास््य सं गठनको
मार्दण्ड अनुसार राखने र सो अवसधमा उनीहरुमा कोसभड-१९ को
सं क्रमण भए नभएको यवकन गनप वर्.सस.आर. र्रीक्षण गने व्यवस्था
समलाउने,
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कोसभड-१९

को कारण दे खाई दै सनक

उर्भोग्य

वस्तु, स्वास््य

सामाग्रीहरुको बिारमा कृसरम अभाव सृिना गने, कालोबिारी गने,
मूल्यवृवद्ध गने, म्याद सवकएका खाद्यवस्तुको ररले वसलङ गने िस्ता कानुन
ववर्रीतको कायप हुन नददन बिार अनुगमनलाई सतव्रता ददई त्यस्ता
कानुन ववर्ररतका काम गने िो कोहीलाई कडा कारवाही गरी
सावपिसनक गने,



कोसभड-१९ को दोस्रो लहरबाट उत्र्न्न ववर्म र्रीचस्थसतको सामना
गनप केन्रीकृत एवम् रणनीसतक कायप योिनाको सनमापण, त्यसको
प्रभावकारी कायापन्वयन र व्यवस्थार्न कायपमा सहयोग र सहकायपका
लासग सरकारको र्हल कदमीमा सबै रािनीसतक दल, िनस्वास््य ववज्ञ
र सम्बचन्धत सरोकारवालाहरूको सहभासगतामा "सवपर्क्षीय उच्िस्तरीय
ससमसत" सनमापण गरी यस महामारी ववरुद्धको महाअसभयानमा वक्रयािील
बनाउने,



हरे क सनवापिन क्षेरमा कोसभड-१९ को रोकथाम एवम् सनयन्रणमा
सहयोग, समन्वय, सहिीकरण र अनुगमन गने कायपका लासग सं घीय
सांसदको नेतत्ृ वमा प्रदे ि र स्थानीय तहका िनप्रसतसनसधको समेत
सहभासगतामा अनुगमन ससमसत सनमापण गने,



सं क्रसमतको सम्र्कपमा रहेका व्यचक्तहरुको िीघ्र र्वहिान गनप कन््याक
िे ससङ तथा वर्.सस.आर. र्रीक्षणको कायपलाई सरल, सछटो र व्यार्क
बनाउनका लासग घुम्ती चिववरहरु र्सन सञ्चालन गने,



प्रत्येक चिल्लामा र्ायक र्ने स्थानमा कचम्तमा एक वटा सुववधा सम्र्न्न
वर्.सस.आर. मेचिनसवहतको प्रयोगिाला स्थार्ना गरी सीमा नाकामा
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असनवायप डे सडकेटे ड मेसडकल र सेक्युररटी वटम सनमापण गरी सीमा
नाकालाई व्यवचस्थत गने,



कोसभड-१९ को प्रभाव र िोचखम ववश्लेर्ण गरी सुरचक्षत स्थानको
र्वहिान र्श्चात् सुरचक्षत सनचश्चत क्षेरहरु सनधापरण गरी स्थानीय रुर्मा
ववश्वव्यार्ी स्वास््य सुरक्षाको मार्दण्ड अनुसारको सनचश्ित दुरी कायम
राखदै आवतिावतमा कडाई गने गराउने,



सं क्रसमत व्यचक्तको उर्िारलाई प्रभावकारी बनाउन हाल सञ्िालनमा
रहेका

आइिोले सन

कक्ष, आई.सी.यु.

को क्षमता ववस्तार तथा

अचक्सिनको सनयसमत आर्ूतीमा बृवद्ध गरी उर्िारै नर्ाई अकालमा मृत्यु
हुने अवस्थाको अन्त्य गने,



कोसभड-१९ ववरुद्धको खोर् सबै नागररकलाई सहि र िीघ्र रुर्मा
लगाउने व्यवस्था समलाउने,



कोसभड-१९ को रोकथाम, सनयन्रण र उर्िारमा सं लग्न ववसभन्न
सनकायहरुबीि प्रभावकारी रुर्मा समन्वय कायम गने,



कोसभड-१९ को सङ्क्रसमतहरू होम आइसोलेसनमा रहने व्यवस्थाले
सबै सङ्क्रसमतहरूले ववश्व स्वास््य सङ्गठनको मार्दण्ड बमोचिम होम
आइसोलेसनको व्यवस्थार्न गनप नसक्ने तथा सङ्क्रसमतहरूको समयमै
स्वास््यकमीहरूबाट स्वास््य िाँिमा र्हुँि, त्यसको सनगरानी तथा
अनुगमन सहि नहुने र आवश्यक स्वास््य सुरक्षा सतकपतासबना नै
आफूखुिी बस्दा अन्यलाई सङ्क्रमण सने िोचखम उच्ि दे चखएकाले
होम आइसोले सनमा बस्न सम्भव नहुने सङ्क्रसमतहरूलाई सम्बचन्धत
अस्र्तालको समन्वयमा सरकारले सं स्थागत आइसोले सनको व्यवस्था
गने,
20



सं कटको बेला नागररकको िीवन रक्षा गनुप राज्यको असनवायप दावयत्व
हो । तसथप नागररकको स्वास््य सुरक्षाको हकलाई मौसलक हकको
रूर्मा सलई कोसभड-१९ को सङ्क्रमण भएका र नभएका सबरामीहरूको
अलग अलग उर्िारको व्यवस्था समलाउने साथै सङ्क्रसमत भएका
सबरामीहरुलाई घर र्ठाउदा र्ुनः वर्.सस.आर. र्रीक्षण गरी र्ठाउने र
सनिी अस्र्तालहरुलाई कोसभड-१९ का सबरामीहरुका लासग असनवायप
रुर्मा आइसोले सन वा आइ. सी.यू
ल्याउने, सङ्क्रसमतहरूको

उर्िारको

वाडप छु ट्याई कायापन्वयनमा
सम्र्ूणप

व्यवस्था

समलाई

िनउत्तरदायी सरकारको दावयत्व सनवापह गने,



सबै नागररकको बाँच्न र्ाउने आधारभूत मानव असधकारलाई सं रक्षण
गदै र्यापप्त सं खयामा अचक्सिन प्लान्ट राखी कोसभड-१९ सं क्रमणको
रोकथाम तथा व्यवस्थार्नका लासग आवश्यक र्ने बिेटलाई उच्ि
प्राथसमकता ददई रकमान्तर वा ववसनयोिनको व्यवस्था समलाउने ।

समसत २०७८।०१।12 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपयहरु:
अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान आयोग र सनवापिन आयोगको
वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसतको प्रसतवेदन ससमसत समक्ष र्ेि गने
लगायतका ववर्यमा छलफल हुँदा दे हाय बमोचिमको सनणपय भयो :-



अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन
उर्ससमसतका सं योिक माननीय श्री रे खा िमाप तथा सनवापिन आयोगको
वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसतका सं योिक माननीय श्री यिोदा
गुरुङ्ग सुवेदीबाट उर्ससमसतले तयार र्ारे को अध्ययन प्रसतवेदन ससमसत
समक्ष र्ेि भयो । उक्त प्रसतवेदनमासथ ससमसतका माननीय सदस्यहरुले
सं िारका ववसभन्न माध्यमहरुबाट मौचखक एवम् सलचखत रुर्मा राय एवम्
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सुझाव समसत 2078 वैिाख 19 गतेसभर उर्लब्ध गराउने र माननीय
सदस्यहरुबाट प्राप्त राय एवम् सुझावका आधारमा प्रसतवेदनलाई समृद्ध
बनाई ससमसतबाट र्ाररत गरी प्रसतसनसध सभामा र्ेि गने ।



ससमसतबाट सनधापररत कायपक्रम अनुसार प्रदे िगत रुर्मा ववसभन्न चिल्लामा
सुिासन

सम्बन्धी

अन्तरवक्रया

कायपक्रमसवहत

कारागार

एवम्

सीमाहरुको अनुगमन गने तय भएकोमा कोसभड-१९ सं क्रमणको दोश्रो
लहर भयावह रुर्मा फैसलएको हुनाले हाललाई उक्त अन्तरवक्रयाको
कायपक्रम

स्थसगत

गरी

कोसभड-१९

सँग

िोसडएका

ववसभन्न

अस्र्तालहरुमा अचक्सिन प्लान्टको व्यवस्थार्न तथा स्वास््य सुरक्षा,
कालाबिारी, मूल्यवृवद्ध, कृसरम अभाव, म्याद सवकएका वस्तुहरुको
ररले वसलङ, सबक्री ववतरणको सनयन्रण एवम् व्यवस्थार्न लगायत
सुिासनका

ववर्यहरुमा

उर्त्यका

लगायत

उर्त्यका

नचिकका

चिल्लाहरुमा स्थलगत अनुगमनमा िाने ।
1. ससमसतमा ववधेयकको अवस्था
ससमसत गठन भएर्सछ हालसम्म ससमसतमा 14 वटा ववधेयकहरु
प्राप्त भएको सथयो ।

ससमसतमा प्राप्त सबै ववधेयकहरुको प्रसतवेदन

ससमसतबाट र्ाररत भइसकेको छ । यद्यर्ी "कारागार सम्बन्धी कानुनलाई
सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको सबधेयक" सम्बन्धी ससमसतको प्रसतवेदन
समसत 2078 वैिाख 2 गते बसेको ससमसतको 228 औ ँ बैठकबाट र्ाररत
भएर्सन ववववध कारणले सम्मासनत सदन समक्ष र्ेि हुन नसकेकोले हाल
र्ेि हुने क्रममा रहेको छ ।
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2. उर्ससमसतको बैठक सम्बन्धी वववरण
समसत २०७८।०१।14 गते

बसेको उर्ससमसतको बैठकले

गरे को

सनणपयहरु:
सं वैधासनक आयोगहरुको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसत
गठन गने सम्बन्धमा ससमसत अन्तगपतका दे हायका उर्ससमसतहरु गठन
भएको सथयो :-



अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन
उर्ससमसत,



सनवापिन आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसत र



लोक सेवा आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसत ।
समसत 2078 वैिाख मवहनामा अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान

आयोग र सनवापिन आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसतको 2/2
(दुई/दुई) वटा बैठकहरु सम्र्न्न भए ।
लोक सेवा आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसतले
उर्ससमसतको समसत 2077 िै र 8 गते बसेको 18 औ ँ बैठकबाट अध्ययन
प्रसतवेदन र्ाररत गरी समसत 2077 िै र 9 गते ससमसत समक्ष उक्त
प्रसतवेदन र्ेि भएको सथयो । त्यसै गरी अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान
आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसतको प्रसतवेदन समसत 2078
वैिाख

3

गते

र

सनवापिन

आयोगको वावर्पक

प्रसतवेदन

उर्ससमसतको प्रसतवेदन समसत 2078 वैिाख 12 गते

अध्ययन
सम्बचन्धत

उर्मसमसतको बैठकबाट र्ाररत भयो । उक्त दुवै उर्ससमसतले समसत 2078
बैिाख 12 गते अध्ययन प्रसतवेदन ससमसत समक्ष र्ेि गरे को सथयो ।
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3. अनुगमन एवम् सनरीक्षण सम्बन्धी
समसत 2078 वैिाख 12 गते बसेको ससमसतको 230 औ ँ
बैठकको सनणपय बमोचिम समसत 2078 वैिाख 15 गते ससमसतले
लसलतर्ुरको र्ाटन अस्र्ताल तथा काठमाडौँको ववर अस्र्तालको स्थलगत
अनुगमन गरे को सथयो। अनुगमनको क्रममा ससमसतले उक्त अस्र्तालको
र्दासधकारी एवम् कमपिारीहरुसँग कोसभड-१९ लगायत यससँग सम्बचन्धत
ववसभन्न र्क्षहरुमा छलफल एवम् अन्तवक्रपया भयो ।
7. ववकास तथा प्रववसध ससमसत



ससमसतका सनदे िन र सोको कायापन्वयन अवस्थाका बारे मा ववस्तृत
वववरण तयार गरी सं घीय सं सदका ववसभन्न ससमसतहरुको सनदे िन
कायापन्वयनको प्रभावकाररता अध्ययन ससमसतमा र्ठाइएको ।



कोसभड तथा प्रसतसनसध सभा ववघटनका कारण उक्त अवसधमा ससमसत
सम्बन्धी गसतववसध सञ्चालन नभएको ।

8. चिक्षा तथा स्वास््य ससमसत
उर्ससमसतको समसत 2078/01/02 को बैठकको सनणपय
चिक्षा तथा स्वास््य ससमसतअन्तगपत गदठत कोसभड-19 को सम्बन्धमा
सरकारले गरे का कामकारवाहीको अनुगमन गनप गदठत उर्ससमसतको बैठक
माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी सनम्नबमोचिमका सनणपयहरु
गररयो ।



समसत 2077/06/15 गतेदेचख 2077 िै त मसान्तसम्म स्वास््य
तथा

िनसं खया

मन्रालयबाट

कोसभड-19

24

को

सनयन्रण

तथा

व्यवस्थार्नको लासग भएका सनणपयहरु तथा िारी गररएका सनदे चिका,
मार्दण्डलगायतका कागिर्र माग गने ।
उर्ससमसतको समसत 2078/01/05 को र्वहलो बैठकको सनणपय
चिक्षा

तथा स्वास््य

सम्बन्धमा सरकारले

ससमसतअन्तगपत

गरे का

गदठत

कोसभड-19

कामकारवाहीको अनुगमन

को

गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी
सनम्नबमोचिमका सनणपयहरु गररयो ।



उर्ससमसतको आिको बैठकमा डा. अनुर् सुवेदी, डा. अरुणा उप्रेती,
डा. दीर्ा र्ाण्डे , डा. महेि मास्के र डा. िेरबहादुर र्ुनसँग कोसभड19 को बढ्दो सं क्रमणका सम्बन्धमा छलफल गररयो ।

उर्ससमसतको समसत 2078/01/05 को दोस्रो बैठकको सनणपय
चिक्षा तथा स्वास््य ससमसत अन्तगपत गदठत कोसभड-19 को
सम्बन्धमा सरकारले

गरे का

कामकारवाहीको अनुगमन

गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी सनम्न
बमोचिमका सनणपयहरु गररयो ।



उर्ससमसतको आिको बैठकमा नेर्ाल नससपङ सं घका अध्यक्ष प्रा.
मनकुमारी राई, नेर्ाल मेसडकल ल्याबोरे टरी एसोससयसन अफ नेर्ालका
अध्यक्ष श्री रािेन्र खड्का र उर्ाध्यक्ष श्री र्ीताम्बर र्न्त, नेर्ाल
िनस्वास््य सं घका उर्ाध्यक्ष डा. कृट्णमान िाक्यसँग कोसभड-19 को
बढ्दो सं क्रमणका सम्बन्धमा छलफल गररयो ।



उर्ससमसतको अको बैठक समसत 2077/01/06 गते ददउँसो 2:30
बस्ने गरी आिको बैठक स्थसगत भयो ।
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उर्ससमसतको समसत 2078/01/06 को बैठकको सनणपय
चिक्षा

तथा

स्वास््य

सम्बन्धमा सरकारले

ससमसतअन्तगपत

गरे का

गदठत

कोसभड-19

कामकारवाहीको अनुगमन

को

गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी सनम्न
बमोचिमका सनणपयहरु गररयो ।



उर्ससमसतको आिको बैठकमा चिवकत्सा ववज्ञान राविय प्रसतष्ठान (वीर
अस्र्ताल) का कायपकारी सनदे िक डा. िान्ता सार्कोटा, र्ाटन स्वास््य
ववज्ञान प्रसतष्ठान, लगनखेलका कायपकारी सनदे िक डा. रवव िाक्य, सर.
वव. चिक्षण अस्र्ताल, महारािगञ्जका कायपकारी सनदे िक डा. ददनेि
काफ्ले , भक्तर्ुर अस्र्ताल, भक्तर्ुरका मे. सु. डा. सुसमरा गौतम,
िनस्वास््य प्रयोगिाला, टे कुका सनदे िक डा. रुणा झा, सवहद गंगालाल
राविय हृदयरोग केन्र, बाँसबारीका कायपकारी सनदे िक डा. ि ुडामचण
ँ
असधकारी र नेर्ाल नगरर्ासलका सं घका अध्यक्ष श्री अिोक ब्याञ्जुसग
कोसभड-19 को बढ्दो सं क्रमण र आ-आफ्ना सम्बचन्धत सं स्थामा भए
गरे का व्यवस्थार्नका सम्बन्धमा छलफल गररयो ।



उर्ससमसतको अको बैठक समसत 2077/01/08 गते ददउँसो 2:30
बस्ने गरी आिको बैठक स्थसगत भयो ।

उर्ससमसतको समसत 2078/01/08 को बैठकको सनणपय
चिक्षा तथा स्वास््य ससमसत अन्तगपत गदठत कोसभड-19 को
सम्बन्धमा सरकारले

गरे का

कामकारवाहीको अनुगमन

गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी सनम्न
बमोचिमका सनणपयहरु गररयो ।
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उर्ससमसतको आिको बैठकमा स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयका
प्रमुख वविेर्ज्ञ डा. रोिन र्ोखरे ल र इवर्सडसमयोलोिी तथा रोग सनयन्रण
महािाखाका सनदे िक डा. कृट्ण र्ौडेलसँग कोसभड-19 को बढ्दो
सं क्रमणका बीिमा नेर्ाल सरकारले गरे का कामकारवाही र आगामी
योिनाका सम्बन्धमा छलफल गररयो ।

ससमसतको समसत 2078/01/14 को बैठकको सनणपय
सं घीय सं सद, चिक्षा तथा स्वास््य ससमसतको बैठक माननीय सभार्सत
ियर्ुरी घतीको सभार्सतत्वमा बसी दे हाय बमोचिमको सनणपय गररयो ।



ससमसत

गठनदे चख

2077/12/30

सदस्यको रुर्मा रहनुभएका

गतेसम्म

ससमसतमा

ससमसत

माननीय गिेन्रबहादुर महत र माननीय

सन्तकुमार थारुलाई उहाँहरुको महत्वर्ूणप भूसमकाको सराहना गदै
उहाँहरुलाई धन्यवाद ज्ञार्न गररयो र समसत 2077/12/30 गतेदेचख
ससमसतमा रहनुभएका माननीय सगरररािमचण र्ोखरे ल र माननीय
योगेिकुमार भट्टराईलाई हाददपक स्वागत गररयो ।



ससमसतको आिको बैठकमा कोसभड-19 को बढ्दो सं क्रमणका
सम्बन्धमा स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयसँग छलफल गरी दे हाय
बमोचिमका सनदे िनहरु ददइयो: कोसभड-19 को सङ्क्रमण तीव्र रुर्मा फैसलरहेकोले अस्र्तालहरुमा
अचक्सिन र भेचन्टले टरसवहतको आई. सस. यू. को अभावमा
सबरामीहरु छटर्वटएर मने अवस्था आउन नददनका लासग अचक्सिन
र भेचन्टले टरसवहतको आई.सस.यू. को व्यवस्था तुरुन्त गनुर्
प ने
 आइसोलेसन र क्वारे चन्टनको व्यवस्थार्न तीनवटै तहको सरकारको
सवक्रयतामा तीव्रतार्ूवक
प गनुर्
प ने,
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 नेर्ालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवालगायत
िहरहरु

र

कोसभड-१९

बढी

भारतसँग

सीमा

प्रभाववत

ठाउँहरुमा

िोसडएका
दक्ष

स्वास््यकमीहरु यथािक्य िाँडो र्ठाउनुर्ने,
 कोसभड सबरामीहरुको लासग सहि रुर्मा एम्बुलेन्स सेवा उर्लब्ध
गराउनुर्ने,
 कोसभड सबरामी कुरुवालाई स्वास््य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था
गनुर्
प ने,
 कोसभड-19 सबरामी उर्िारमा खवटएका डाक्टर, नसपलगायत सबै
स्वास््यकमीहरुलाई स्वास््य सुरक्षा सामग्री र िोचखम भत्ता तुरुन्त
उर्लब्ध गराउनुर्ने,
 PCR र्रीक्षण सहि बनाउनुका साथै एसएमएस वा टे सलफोनमाफपत
िाँडै नसतिा िानकारी गराउने व्यवस्था समलाउने,
 ववश्वभर फैसलदै गइरहेको नयाँ भेररयन्टसवहतको कोसभड-19 का
सङ्क्रमणको रोकथाम तथा सनयन्रणका लासग नेर्ाल सरकारले
2078 बैिाख 6 मा िारी गरे को आदे िको कडाईका साथ
कायापन्वयन गराउनुर्ने,
 आइसोलेसन,

क्वारे चन्टन,

अस्र्ताल

र

स्वास््य-िौकीहरुमा

अत्यावश्यक और्धी र स्वास््य सामग्री उर्लब्ध गराउने व्यवस्था
गनुर्
प ने,
 अस्र्तालहरुमा माक्स, स्यासनटाइिरको असत अभाव भएको कारणले
सोको तुरुन्त व्यवस्था गनुर्
प ने,
 सरकारी र सनिी अस्र्तालहरुमा कोसभड -19 को उर्िारमा लाग्ने
दररे टसम्बन्धी नीसत बनाई यथािीघ्र लागू गने,
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 कारागारहरुमा मानवीय वातावरणसवहतको बस्ने चस्थसत सनमापण गरी
कोरोना र अन्य स्वास््य उर्िारको व्यवस्था समलाउनुर्ने,
 2077/12/24 मा ससमसतले मन्रालयलाई ददएको सनदे िनको
प्रभावकारी कायापन्वयन गनुर्
प ने
 िनिचक्त अभावलाई र्ूसतप गनप वविेर् व्यवस्था गनुर्
प ने,
 राहत र स्वास््य सामग्री ववतरण कायप न्यायोचित र प्रभावकारी
ढं गले गनुर्
प ने,
 सीमानालगायत बढी सं क्रमण भएका ठाउँहरुमा हेल्थ डे स्क र
सूिना डे स्क राखी सोको प्रभावकारी सनयमन गनुर्
प ने,
 सं घ, प्रदे ि र स्थानीय तहका बीिमा समन्वय गरी आवश्यक
कामकारबाही अगासड बढाउने,
 कोरोना सनयन्रणमा सबै प्रकारका उर्िार ववसधको प्रयोग गनुर्
प ने,
 टे लीमेसडससनमाफपत र्सन कोसभड र नन्-कोसभड सबरामीले उर्िार र
सनयसमत र्रामिप सलनसक्ने व्यवस्था समलाउनुर्ने,
 कोरोना सं क्रमणलाई रोक्न िेन ब्रे क गनुर्
प ने,
 सवपसाधारण नागररकले र्सन सहि रुर्मा कोरोनाववरुद्धको खोर्
प्राप्त गनप आवश्यक व्यवस्था गनुर्
प ने ।



ससमसतले समसत 2077/06/08 को बैठकको सनणपयानुसार गदठत
कोसभड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरे का कामकारवाहीको अनुगमन
उर्ससमसतलाई सनरन्तरता ददने ।



कोसभड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरे का कामकारवाहीको अनुगमन
उर्ससमसतमा रहनुभएको माननीय सदस्य सन्तकुमार थारुको ससमसत
हेरफेर भएकोले उर्ससमसतको ररक्त स्थानमा माननीय वहतबहादुर
तामाङलाई राखी उर्ससमसतलाई र्ूणत
प ा ददइयो ।
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उर्ससमसतको समसत 2078/01/20 को बैठकको सनणपय
चिक्षा

तथा स्वास््य

सम्बन्धमा सरकारले

ससमसतअन्तगपत

गरे का

गदठत

कोसभड-19

कामकारवाहीको अनुगमन

को

गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी
सनम्नबमोचिमका सनणपयहरु गररयो :-



उर्ससमसतको 2077 बैिाख 21 गते मध्यान्न 12:00 बिे बस्ने
बैठकमा और्धी व्यवस्था ववभागसँग छलफल गने,



उर्ससमसतले 2077 बैिाख 21 गते ददनको 1:00 बिे कोसभड-19
का सम्बन्धमा वीर अस्र्ताल, महाबौद्ध, नेर्ाल प्रहरी अस्र्ताल,
महारािगञ्ज र वीरे न्र सैसनक अस्र्ताल, छाउनीको अनुगमन गने,



उर्ससमसतको अको बैठक 2077 बैिाख 21 गते मध्यान्न 12:00
बिे बस्ने गरी आिको बैठक स्थसगत भयो ।

उर्ससमसतको समसत 2078/01/21 को बैठकको सनणपय
चिक्षा

तथा स्वास््य

सम्बन्धमा सरकारले

ससमसतअन्तगपत

गरे का

गदठत

कोसभड-19

कामकारवाहीको अनुगमन

को

गनप गदठत

उर्ससमसतको बैठक माननीय िीवनराम श्रे ष्ठको सं योिकत्वमा बसी सनम्न
बमोचिमका सनणपयहरु गररयो ।



उर्ससमसतको आिको बैठकमा और्धी व्यवस्था ववभागका महासनदे िक
श्री भरत भट्टराईसँग कोसभड-19 को बढ्दो सं क्रमण र और्धी
व्यवस्थार्नका सम्बन्धमा छलफल गररयो ।
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ुप ल बैठकको सनणपय
ससमसतको समसत 2078/02/03 को भिअ
सं घीय सं सद, चिक्षा तथा स्वास््य ससमसतको बैठक माननीय सभार्सत
ियर्ुरी घतीको सभार्सतत्वमा बसी दे हाय बमोचिमको सनणपय गररयो ।



ु एको माननीय सदस्यहरु र मृत्यु हुनभ
ु एका
कोसभड-19 बाट मृत्यु हुनभ
सबै नेर्ालीहरुमा हाददपक श्रद्धाञ्जली र सं क्रसमत माननीय सदस्यहरु र
सं क्रसमत सबै नेर्ालीहरुको िीघ्र स्वास््य लाभको कामना गररयो ।



ु हरूमा रहनुभएका नेर्ाली
वैदेचिक रोिगारका क्रममा खाडी मुलक
दािुभाइहरुले नेर्ालमा कोसभड-19 बाट सं क्रसमतहरूको उर्िारका
लासग अचक्सिन सससलण्डर र्ठाई र्ुर्याउनुभएको योगदानको सराहना
गदै ससमसतले उहाँहरुप्रसत हाददपक धन्यवाद ज्ञार्न गर्यो ।



ससमसतको आिको बैठकमा कोसभड-19 को बढ्दो सं क्रमणका
सम्बन्धमा स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयसँग छलफल गरी दे हाय
बमोचिमका सुझावहरु ददइयो: कोसभड-१९ सं क्रमण सनयन्रणलाई प्राथसमकतामा राखी आगामी
आसथपक वर्प 2078/79 को बिेट ल्याउनुर्ने ।
 कोसभड-१९ को सं क्रमण तीव्र रुर्मा बवढरहेको कारण अचक्सिन
सससलण्डर, भेन्टीले टर र आई.सस.यु बेड नर्ाएर सबरामी छटर्दट्टएर
मृत्युवरण गने अवस्था छ । त्यसकारण र्वहलो प्राथसमकतामा
अचक्सिन र सससलण्डर तुरुन्त व्यवस्थार्न गनुर्
प ने ।
 ससररयस सबरामीहरुका लासग आई.सस.यु र भेचन्टले टरसवहतको
बेडहरूको सं खया बढाउने।
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 कोसभड-19 का सबरामीको उर्िारमा खवटएका डाक्टर, नसपलगायत
सबै स्वास््यकमीहरुलाई स्वास््य सुरक्षा सामग्री र िोचखम भत्ता
तुरुन्त उर्लब्ध गराउनुर्ने ।
 गाउँगाउँमा धेरै मासनसहरुमा कोसभड सं क्रमण भएको तर िेक नगरी
बसेकोले िे ससङ र वर्ससआर टे ष्ट बढाउनुर्ने ।
 अस्र्तालहरुले क्षमताभन्दा बढी कोसभड-१९ का सबरामी सलन
नसक्ने घोर्णा गरे को छ यसको यथाथपता बुझ्न र आवश्यक
व्यवस्थार्नका लासग सम्बचन्धत सनकायले अनुगमन गनुर्
प ने ।
 वीर अस्र्तालको नयाँ भवनमा कोसभड उर्िारको सछटोभन्दा सछटो
स्वास््य उर्करणलगायतको व्यवस्था गरी उर्िार िुरु गररनुर्ने।
 समन्वयको अभावमा कोसभड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम तथा
सनयन्रण प्रभावकारी हुन नसकेकोले प्रधानमन्रीको नेतत्ृ वमा सं यन्र
बनाई सोको व्यवस्थार्न गनुर्
प ने।
 सं क्रामक रोग ऐन, २०२० लाई समयसार्ेक्ष बनाउन ससमसतबाट
र्टक र्टक सनदे िन ददएता र्सन कायापन्वयन नभएकोले सो
सम्बन्धमा गचम्भर बनी तुरुन्त नयाँ ऐन ल्याउनुर्ने ।
 कोसभड-१९ का सं क्रसमतहरुका लासग अत्यावश्यक अचक्सिन
सससलण्डर र स्वास््य सामाग्रीहरु र्हुँिको आधारमा ववतरण भएको
व्यार्क िनगुनासो आएकोले सं स्थागत, र्ारदिी र न्यायोचित ढं गले
ववतरण गनुर्
प ने ।
 होम आईसोले सनमा बसेका सं क्रसमतहरुले सम्बचन्धत चिवकत्सक
वा स्वास््यकमीबाट र्रामिप सलने व्यवस्था गनुर्
प ने ।
 सावपिसनक खररद ऐन, 2063 लाई सछटो सं िोधन गरी अचक्सिन
प्लान्ट, खोर्लगायतका अत्यावश्यक स्वास््य सामाग्रीहरु िीन र
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भारतलगायत िुन दे िबाट सछटो र सहि ढं गले सलन सवकन्छ त्यही
दे िबाट सलने व्यवस्था तुरुन्त गनुर्
प ने ।
 सै सनक अस्र्तालमा सेना र सेनाका र्रीवारले मार उर्िार र्ाउने
व्यवस्था भएकोमा अन्य सवपसाधारणहरुले र्सन कोसभड-19 को
उर्िार गनप र्ाउने व्यवस्था गनुर्
प ने ।
 अस्र्तालहरुमा उर्िाररत सबरामीहरुको लासग आवश्यक र्ने
अचक्सिनको व्यवस्था सबरामी स्वयम्ले गनुर्
प ने ववर्यको गुनासो
आएकोले सोको व्यवस्थार्न अस्र्ताल आफैले गनुर्
प ने ।
 र्हाडी क्षेरहरुमा कोरोना सं क्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको िव
व्यवस्थार्न नेर्ाली सेनाले गने व्यवस्था गनुर्
प ने ।
 लामो

समयसम्म

सनर्ेधाज्ञा

लागु

हुँदा

मिदुर,

गरीब

वकसानलगायतका न्यून आय भएका र खाने बस्ने समस्यामा र्रे का
नागररकहरुलाई उचित राहतको व्यवस्था गनुर्
प ने ।
 उद्योग कलकारखानालगायत सबै ठाउँमा काम गने मिदुरहरुलाई
माक्स, स्यासनटाईिर लगायतका स्वास््य सुरक्षा सामाग्री व्यवस्था
हुनर्ु ने ।
 सम्बचन्धत सबै सनकायको सहभासगता र सहकायपमा कोसभड-19
सनयन्रणका कामकारवाही अगासड बढाउने ।
 कोसभड-19 को तेस्रो भेररयन्ट र्सन आउनसक्ने खतरा भएकोले
हामीले अवहले नै र्ूव-प सावधानी र र्ूव-प तयारी गनप आवश्यक
व्यवस्था गनुर्
प ने।
 चिक्षा तथा स्वास््य ससमसतको 2078 बैिाख १४ गते बसेको
बैठकले ददएको सनदे िनको कायापन्वयन गचम्भरतार्ूवक
प गनुर्
प ने ।
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राविय सभा अन्तगपतका ससमसतका गसतववसध
राविय सभामा ४ वटा ववर्यगत ससमसतहरू रहेका छन् । ती
ससमसतहरुका कामकारवाही, सनणपय तथा सनदे िनहरू क्रमि: प्रस्तुत
गररएको छ ।
1. ददगो ववकास तथा सुिासन ससमसत
समसत २०७८।०१।03 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपयहरु:



आि छलफल भएका ववर्यहरुको सनदभपमा हामीले ददगो ववकास लक्ष्य
मैरी बिेट भयो वा भएन हेन पु िरुरी दे चखन्छ। त्यसैले राविय योिना
आयोग र सम्बचन्धत मन्रालयले यो ववर्यमा िनाखो हुन ु िरुरी छ।
ददगो ववकास लक्ष्य कायापन्वयनका लासग आगामी बिेटमा बढी भन्दा
बढी व्यवस्था गनप सरकारलाइप सनदे िन ददँदै सं सदको र्सन ओभरसाइट
भूसमका भएको यो ससमसतले सनश्कर्प सनकाले को छ। आउँदो बिेट ददगो
ववकास लक्ष्य मैरी बनाउनको लासग ससमसतले सम्बचन्धत ववर्यमा नेर्ाल
सरकार, अथप मन्रालय, राविय योिना आयोग, ववज्ञहरु सवहतको
ँ छलफल गने सनणपय गररएको ।
टोलीसग



ससमसतको यस आ.व.को र आउँदो आ.व. को बिेटको समग्र अवस्थाको
बारे मा ससमसत सचिवले प्रस्तुत गनुभ
प यो ।



स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयको ववज्ञसप्त, ववज्ञहरुको सुझावहरु तथा
आिको छलफल भए अनुसार बालबासलकाहरु अत्यन्त िोचखममा
दे चखएका छन् र ववद्यालयहरुमा कोरोना सं क्रमण भएको र्ुवष्ट भैसक्दा
र्सन िरम लार्रवाही गने स्कूलहरुलाइप अनुगमन गरी कडा कारवाही
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गनप ववद्यालयमा ववद्याथीहरुको भौसतक रुर्मा हुने ससकाइप तत्काल बन्द
गरी वैकचल्र्क ववसधबाट र्ठन-र्ाठन गराउन तथा स्वास््यका मार्दण्ड
कडाइपका साथ र्ालना गराउन ससमसतले नेर्ाल सरकारलाइप सनदे िन
ददने सनणपय गररएको ।



काठमाण्डौ उर्त्यका सवहत दे िभरी अवहले दे चखएको वातावरण प्रदुर्ण
सम्बन्धमा आउँदो बिेट प्रदुर्णमुक्त िहर बनाउनका लासग र्हल गनप
वन तथा वातावरण मन्रालयको ध्यानाकर्पण गराउने तथा सम्बचन्धत
ववज्ञ सवहतको भेला गरी सरकारलाइप सनदे िन ददने सनणपय गररएको ।



ु बाट हुने सुर्ारीको व्यार्ारमा भइपरहेको नीसतगत भ्रष्टािारको
तेस्रो मुलक
बारे मा अध्ययन गनप माननीय रमेििं ग रायमाझीको सं योिकत्वमा दे हाय
बमोचिम ५ सदस्यीय उर्-ससमसत गठन गरी १५ कायपददन सभर
प्रसतवेदन र्ेि गने सनणपय गररएको।



मा. रमेििं ग रायमाझी

-सं योिक

मा. गंगा कुमारी वेल्बासे

-सदस्य

मा. महेि कुमार महरा

-सदस्य

मा. कववता बोगटी

-सदस्य

मा. िारदा दे वी भट्ट

-सदस्य

अनुगमन भ्रमणका सम्बन्धमा स्वास््य मार्दण्ड र्ालना गरी छलफल
भए अनुसार व्यवस्था समलाउन सचिवालयलाइप सनदे िन ददने सनणपय
गररएको ।
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ससमसतको अको बैठक सूिना िारी गरे र्सछ बस्ने गरी बैठक समार्न
गररएको ।

समसत २०७८।03।22 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपयहरु:



थानकोट-नौसबसे िुरुङ्ग मागपको हालसम्मको प्रगसत सम्बन्धमा उक्त
र्रीयोिनाका प्रमुख/प्रसतसनसधलाइप प्रस्तुसतका लासग ससमसतमा आमन्रण
गने ।



सरकारको बिेटको सन्दभपमा ददगो ववकासका १७ वटै लक्ष्य मैरी
बिेट ववसनयोिन भयो वा भएन भन्ने ववर्यमा वृहत छलफल भइप राविय
योिना आयोग, अथप मन्रालयको बिेट महािाखा, अथपववद्, र्ुव प
उर्ाध्यक्षहरु लगायत सम्बचन्धत ववज्ञहरु बोलाइप आवश्यक छलफल
गने ।



रािर्सत ि ुरे सं रक्षण कायपक्रमसँग सम्बचन्धत कायपक्रम र बिेटमा
आएको ढुं गा, सगट्टी, बालुवा सबक्री सम्बन्धमा सम्बचन्धत ववज्ञहरु बोलाइप
आवश्यक छलफल गने ।



ु मा प्राकृसतक ववर्चत्तले गदाप आइपर्रे का समस्या समाधान गनप
मुलक
सरकारको र्ूव प तयारी र ववर्द व्यवस्थार्न बारे िानकारी सलन
सम्बचन्धत मन्रालयलाइप र्रािार गने र िलवायु र्ररवतपनबारे सम्बचन्धत
ँ छलफल गने ।
ववज्ञसग



यस वर्पको वावर्पक प्रसतवेदनको मस्यौदा तयार गरी ससमसत बैठकमा
र्ेि गनप सचिवालयलाइप सनदे िन ददने ।
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ददगो ववकास तथा सुिासन ससमसतको प्रभावकारी भूसमकाका लासग
ससमसत

माननीय

सदस्यज्यूहरुको

क्षमता

असभबृवद्ध गनपको

लासग

ुप ल बैठकहरुमा सहभासगताको लासग १/१ वटा
बेलाबखतमा भिअ
ल्यार्टर्को अर्रीहार्यता भएकोले सं घीय सं सद सचिवालयले खररद गने
गरी तत्काल उर्लब्ध गराउन सवपसम्मत सनणपय सवहत अको बैठक
सूिना िारी गरे र्सछ बस्ने गरी बैठक सम्र्न्न गररयो ।
समसत २०७८।03।25 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपयहरु
ु को ददगो ववकास लक्ष्यहरु हाससल गने ददिामा नागढुं गा
मुलक
िुरुङ्ग मागपले र्ुयापएको योगदानबारे सडक ववभागका महासनदे िक इप.अिुन
प
िं गा थार्ालाइप आमचन्रत गरी उक्त सबर्यमा घसनभूत छलफल गरी दे हाय
बमोचिमको सनणपय गररयो ।



नागढुं गा िुरुङ्ग मागप आयोिनाको काम लक्ष्य अनुसारको काम समयमा
सक्ने गरी काम गनप र आयोिनाको अध्यावसधक प्रगसत लगायत सम्र्ूणप
वववरण ववभागको वेबसाइडमा सनयसमत राख्न सम्बचन्धत र्क्षलाइप सनदे िन
ददने सनणपय गररयो ।



सडक आयोिना तथा र्ुलहरुको गुणस्तरमा ध्यान ददन र यो वर्पमा
भत्केका र्ुलहरु के-कसत कारणले भत्केका हुन ् ? सनमापणको क्रममा
के-कस्ता ि ुनौतीहरु सथए ? त्यसको प्राववसधक तथा अन्य कारण
सवहतको िानकारी यथासम्भव ससमसतलाइप गराउन सडक ववभागलाइप
सनदे िन ददने सनणपय गररयो ।
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नागढुं गा िुरुङ्ग मागप आयोिनाको बढी बिेट र मूल्य असभबृवद्ध कर
सम्बन्धी र्नप गएको असमझदारी र सोको व्यवस्था गनप अथप
मन्रालयलाइप ध्यानाकर्पण गराउने सनणपय गररयो ।



राविय गौरवका आयोिनाहरुमा काम गने सम्र्ूणप मिदुरहरुलाइप कोरोना
ववरुद्धको खोर् तत्काल उर्लब्ध गराउन नेर्ाल सरकार, स्वास््य तथा
िनसं खया मन्रालयलाइप सनदे िन ददने सनणपय गररयो ।



ससमसतले नागढुं गा िुरुङ्ग मागप आयोिनाको स्थलगत अवलोकन गनप
आवश्यक समन्वय गरी समय तोकी आयोिना स्थल िाने सनणपय
गररयो।



ससमसतको अको बैठक २०७८।०३।२८ गते सोमबार सबहान ८.३०
बिे बस्ने गरी सम्र्न्न गररयो ।

समसत २०७८।03।28 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपयहरु



ददगो ववकास लक्ष्य हाससल गनप र्न्रौ र्न्िवर्ीय योिना र सं ववधानको
मूलममप एवं हाम्रो अन्तरापविय प्रसतबद्धता अनुसारको कायापन्वयनको
खाका सवहत योिना आयोगलाइप मन्रालयगत अनुगमन गनप/गराउने
सनदे िन ददने सनणपय गररयो । साथै यस

ससमसतले हरे क मन्रालयको

अवस्था अनुसार सेक्टरलवाइड अनुगमन र्सन गनेछ ।



ददगो ववकास लक्ष्य हाससल गनप ददगो ववकास लक्ष्यको स्थानीयकरण
गनप िरुरी छ त्यसैले योिना आयोग र सरकारले नीसत कायपक्रम बनाइप
स्थानीय तह र प्रदे िस्तरमा बढी सबलीकरण गदै कायपन्वयनमा िान
उर्युक्त भएकोले सो तफप ध्यानाकर्पण गराउने सनणपय गररयो ।
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िुरु गररएका तर अधुरा रहेका आयोिनाहरु के-कसत कारणले अधुरा
भए सोको स्थलगत अनुगमन गरी कारणहरु र्त्ता लगाइप यथािीघ्र
कायापन्वयनका लासग सरकारको ध्यानाकर्पण गराउने सनणपय गररयो ।



ववकासका गसतहरु वकन वढला भइरहेको छन् ? गुणस्तरको मार्न
कसरी भइपरहेको छ ? भौसतक र्ूवापधार र प्राववसधक ववर्यमा िनिचक्तको
अभाव छ भन्ने ववर्यको यथािीघ्र ववश्लेर्ण गनप र यसका लासग अध्ययन
दल नै गठन गरी खाका बनाइप र्ेि गनप सरकार र यस ससमसत समक्ष
र्ेि गनप राविय योिना आयोगलाइप आिको बैठक सनदे िन ददन्छ।



हाम्रा ववकासका मुखय आयोिनामा हुने वढलासुस्ती वकन हुन्छ ? भन्ने
आम िनमानस मै स्थावर्त भएको मान्यतामा हाम्रा खररद प्रवक्रया नै
घटाघटमा हुने टे ण्डर प्रवक्रया भएको तर त्यसको गुणस्तर मार्न गनप
र आयोिना सम्र्न्न भइप दीघपकालीन ददगो ववकासको बाधक छ भन्ने
गुनासाहरु आइपरहेकाले सोको व्यवस्थार्न र ववकासलाइप गसत ददने
खालको ऐन, कानुन र सनयमहरु मै व्यवस्था गनप आवश्यक भएकोले
ऐन, कानुन र ववज्ञ सवहतको ि ुस्त वटम बनाइप अध्ययन दल गठन गरी
सुधार सवहतको प्रसतवेदन नेर्ाल सरकार र यस ससमसतलाइप र्ेि गनप
राविय योिना आयोगलाइप ध्यानाकर्पण गराउने सनणपय गररयो ।



ददगो ववकास लक्ष्यमध्ये एउटा महत्वर्ूणप लक्ष्यमा ददगो िहर र
समुदायलाइप प्राथसमकतामा राख्ने भनीएकाले हाम्रो प्रसतबद्धता अनुसार र
बाढी र्वहरो, प्राकृसतक प्रकोर् आददको कारणले हाम्रा थुप्रै बस्ती, समुदाय
िोचखम र खतरामा रहको व्यवहारले त दे खाएकै छ र साथै हाम्रा िहर
नै ववस्थावर्त हुने राविय वर्डा भखपर हामीले व्यहोरे का र्सन छौँ। त्यसैले
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िोचखममा रहेका बस्ती र िहरहरुको स्थानान्तरण िरुरी छ भने नयाँ
बन्ने स्माटप िहरहरु बनाउँदा असनवायप वातावरणीय र्क्षलाइप ध्यानमा
राखी गनुप िरुरी भएकोले नेर्ाल सरकारको सम्बचन्धत मन्रालयका
कायापन्वयन गने सनकायहरुसँग बढी छलफल र अनुगमन गनुर्
प ने
दे चखन्छ। त्यसै ले राविय योिना आयोगले यसको सनरन्तर फ्लोअर्
गनुर्
प ने दे चखन्छ र हाम्रो ससमसतको र्सन यसमा वविेर् ध्यानाकर्पण
भएकोले उर्युक्त समयमा अनुगमन र छलफल गने सनणपय गररयो ।



नीसत सनयम र ववसधको िासनलाइप हामीले मान्नै र्ने हुन्छ त्यसैले ववववध
छलफल र सबना कुनै कारण एउटा चिर्पकमा ववसनयोिन गररएको रकम
अको चिर्पकमा सामान्य वटप्र्णीको आधारमा रकमान्तर गरी अचन्तम
अवस्थामा

आएर

खिप

गनुप

ववत्तीय

िलखेल

मासनन्छ,

त्यसैले

मन्रालयगत स्तरमा ववसनयोिन गररएका ववसभन्न चिर्पकमा राचखएका
ु ाइप र वविेर्ज्ञहरुको छलफल
बिेटहरु र रकम ववना सावपिसनक सुनव
सबना रकमान्तर नगनप यो ससमसत नेर्ाल सरकारलाइप सनदे िन ददन्छ।



अवहले कोसभड-१९ ले गदाप ववश्व नै आक्रान्त भएको अवस्था छ तर
हामीले यथाथप बिेटलाइप हेरी ददगो ववकास लक्ष्यको अवस्था के छ त्यो
ववश्लेर्ण गनप िरुरी दे चखएकाले हामी सबैको त्यता ध्यान िरुरी भएकोले
र गत वर्पको बिेट खिप र हाम्रो क्षमतालाइप र्सन हेन पु िरुरी दे चखन्छ।
त्यसैले आगामी वर्पको बिेटलाइप र्ूव प बिेटको आधारमा ववश्लेर्ण गरी
बढी भन्दा बढी ददगो ववकास मैरी बनाएर लै िानुको ववकल्र् नभएकोले
त्यसै अनुरुर् कायापन्वयन गराउन नेर्ाल सरकारलाइप सनदे िन ददने सनणपय
गररयो ।
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ददगो ववकास लक्ष्य प्रासप्तका लासग सबै सरोकारवाला मन्रालयहरुले
एसडीिी बिेट कोड राखेर कायापन्वयन गनप सनदे िन ददने सनणपय गररयो।



ददगो ववकास लक्ष्य अनुसार मयापददत रोिगारी ससिपना गनेतफप नेर्ाल
सरकारको ध्यानाकर्पण गराउने सनणपय गररयो ।

2. ववधायन व्यवस्थार्न ससमसत
समसत २०७८ असार 21 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



ससमसतले ववगतमा गरे को सामाचिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को
कायापन्वयन मार्न तथा अध्ययन, अनुसन्धान सम्बन्धी प्रसतवेदन र्ाररत।



र्ाररत उक्त प्रसतवेदन सभाको आगामी बैठकमा र्ेि गने ।

समसत २०७८ असार 22 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



प्रत्यायन (एवक्रसडटे िन) ववधेयक, २०७६ सम्बन्धमा सं लग्न बमोचिम
प्रसतवेदन र्ाररत ।



र्ाररत उक्त प्रसतवेदन सभाको आगामी बैठकमा र्ेि गने ।

समसत २०७८ असार 23 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



सं क्रामक रोग ऐन, २०२० को सम्बन्धमा ससमसतबाट भएको
उत्तरववधायकी र्रीक्षणको प्रसतवेदन र्ाररत ।



र्ाररत उक्त प्रसतवेदन सभाको आगामी बैठकमा र्ेि गने ।



प्रसतसलवर् असधकार (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, २०७६ को सम्बन्धमा
असार २५, २८ र ३० गते बसेको बैठकले सरोकारवाला र्क्षका साथै
प्रसतसलवर् रचििारको कायापलयसँग छलफल भयो ।
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3. प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी आश्वासन ससमसत
बैठक सम्बन्धी संचक्षप्त वववरण
ससमसत गठन भएदे चख हालसम्म ससमसतको 102 वटा बैठकहरू बसेका

छन् । समसत 207८ बैसाख १ गतेदेचख असार मसान्तसम्म तीन मवहनाको

अवसधमा कोसभड-19 को दोस्रो लहरका कारणले ससमसतका सनयसमत काममा

केही असर गरे र्सन 6 वटा बैठकहरू सम्र्न्न भएका छन् । बैठकका मुखयमुखय सनणपय तथा सनदे िनहरू दे हाय बमोचिम रहेका छन् :समसत २०७८ असार 9 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



ससमसतको बैठकमा ससमसतको आन्तररक काम, कारवाहीको सम्बन्धमा

छलफल भएको सथयो। कोरोना सं क्रामक रोग फैसलरहेको वतपमान
अवस्थामा स्वास््य मार्दण्डलाई र्ालना गरी ससमसतको बैठक सं िालन
गने ववर्यमा माननीय सदस्यहरूबीि छलफल भएको ।



ससमसत अन्तगपत गदठत प्रत्यायोचित ववधायन अध्ययन उर्ससमसत,
सरकारी आश्वासन अध्ययन उर्ससमसत र राविय महत्वका दस्तावेि

असभलेख व्यवस्थार्न अध्ययन कायपदलको म्याद थर् सम्बन्धमा
ँ ा उक्त उर्ससमसत/कायपदलको म्याद समाप्त भएको समसतले
छलफल हुद
२०७८ आर्ाढ मसान्तसम्मको लासग थर् गने ।

समसत २०७८ असार 16 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



ससमसतको कायपक्षेर सभरका काम कारवाहीहरू समेटी राविय सभा
सनयमावली

बमोचिम

र्ेि

गनुप

र्ने

दोस्रो

वावर्पक

प्रसतवेदनको

मस्यौदामासथ छलफल र्श्चात् प्राप्त सुझावहरू समेटी तयार गररएको
ससमसतको दोस्रो वावर्पक प्रसतवेदन ससमसतबाट र्ाररत गररएको । उक्त

प्रसतवेदनलाई राविय सभा सनयमावली, २०७५ को सनयम १५९ बमोचिम
सभामा र्ेि गने ।
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समसत २०७८ असार 22 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



प्रत्यायोचित व्यवस्थार्नमा सं सदीय सनयन्रणलाई प्रभावकारी बनाउने
सम्बन्धमा छु ट्टै कानुनको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन गरी कानुनको
मस्यौदा गने सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगसत सम्बन्धमा कानुन, न्याय
तथा सं सदीय मासमला मन्रालयका र्ूव प सचिव श्री रािुमान ससं ह मल्लले
बैठक समक्ष प्रस्तुतीकरण गनुप भएको ।



ससमसतको समसत २०७७/१२/११ को सनणपयानुसार यस ससमसतबाट
प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न मार्न सम्बन्धी अध्ययनका लासग राविय सभामा
उत्र्चत्त भई प्रमाणीकरण भएका १६ वटा ऐनहरुका सम्बन्धमा
प्रत्यायोचित व्यवस्थार्नको सै द्धाचन्तक र्ृष्ठभूसममा अध्ययन गरी सुधार
गनुर्
प ने उर्ायहरु समेतको ससफाररि सवहतको प्रसतवेदन र्ेि गनप
कायपक्षेरगत ितप (TOR) तोकी सो बमोचिम प्रसतवेदन र्ेि गनप
भनीएकोमा सोको अध्ययन प्रसतवेदन बैठक समक्ष र्ेि भएको र उक्त
प्रसतवेदन प्रत्यायोचित ववधायन उर्ससमसतमा र्ठाउने साथै अध्ययनबाट
दे चखएका ववर्यहरुमासथ ससमसतको आगामी बैठकहरुमा नेर्ाल सरकार,
ववधायन व्यवस्थार्न ससमसत र अन्य सम्बद्ध र्क्षहरुसँग क्रमिः
छलफल गदै िाने सनणपय भएको ।



ससमसतको आगामी बैठकहरूमा प्रत्यायोचित ववधायन, सरकारी आश्वासन
र राविय महत्वका दस्तावेि असभलेख सम्बन्धमा छलफल हुन बाँकी
मन्रालयका मा. मन्री, सचिवहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग क्रमिः
छलफल गदै िाने सनणपय गररएको ।
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ससमसतबाट प्रत्यायोचित ववधायन साथै मौसलक हकको कायापन्वयन
सम्बन्धमा

अध्ययन

गरी

प्राप्त

भएका

प्रसतवेदनहरूले

सुझाएका

सुझावहरूका सम्बन्धमा क्रमिः छलफल गने।
समसत २०७८ असार 25 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



प्रत्यायोचित ववधायनलाई व्यवचस्थत गने सम्बन्धमा यस ससमसत र
कानुन, न्याय तथा सं सदीय मासमला मन्रालयसँग भएको छलफल र
सनदे िनको कायप प्रगसत तथा प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न सम्बन्धी छु ट्टै
कानुनको आवश्यकता सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा सं सदीय मासमला
मन्रालयका सचिवसँग छलफल गररएको ।
यस ववर्यमा ससमसत अन्तगपत गदठत प्रत्यायोचित ववधायन
अध्ययन उर्ससमसतको बैठकमा मन्रालयका प्रसतसनसधहरूसँग छलफल
गने, तत्र्श्चात् २०७८ श्रावणको दोस्रो हप्तामा मन्रालयका सचिवको
उर्चस्थसतमा थर् छलफल गने सनणपय गररएको ।

समसत २०७८ असार 30 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



प्रत्यायोचित

ववधायनबाट

र्रे को

असरका

सम्बन्धमा

ववसभन्न

सरोकारवालाहरूसँग छलफल गने भनी ससमसतबाट सनणपय भइसकेकोमा
कोसभड–१९ का कारणले सम्र्न्न हुन नसकेको छलफल कायपक्रमहरू
राविय सभाको बैठक समेत वविार गरी माननीय सभार्सतज्यूले तय
गने।



राविय

गौरवका

आयोिनाहरूका

सम्बन्धमा

ददइएका

सरकारी

आश्वासनहरू र सो सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी उर्ससमसतले
र्ेि गरे को प्रसतवेदनका आधारमा सुदूरर्चश्चम प्रदे ि, कणापली प्रदे ि र
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लुचम्बनी प्रदे िमा सं िासलत आयोिनाहरूका सम्बन्धमा दे चखएका समस्या
र समाधानका लासग सरकारबाट िासलनु र्ने कदमहरूमा छलफल गनप
ऊिाप, िलस्रोत तथा ससं िाई मन्रालय र भौसतक र्ूवापधार तथा यातायात
मन्रालयका सचिवलाई क्रमिः आमन्रण गरी छलफल गने ।



मौसलक हक कायापन्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गरी र्ेि भएको
प्रसतवेदनमा उल्लेचखत सुझावहरूका सम्बन्धमा राविय मानव असधकार
आयोगका

र्दासधकारी

र

कानुन, न्याय

तथा

सं सदीय

मासमला

ँ छलफल गने ।
मन्रालयका र्दासधकारीहरूसग
समसत २०७८ असार 31 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरु :-



ससमसत अन्तगपत गदठत प्रत्यायोचित ववधायन अध्ययन उर्ससमसत,
सरकारी आश्वासन अध्ययन उर्ससमसत र राविय महत्वका दस्तावेि
असभलेख व्यवस्थार्न अध्ययन कायपदलको म्याद समसत २०७८ आर्ाढ
मसान्तसम्म रहेकोमा आगामी २०७८ असोि मसान्तसम्म थर् गने ।



यस ससमसतको र्वहलो वावर्पक प्रसतवेदनमा समावेि भएको नेर्ाल
सरकारका

ववसभन्न

मन्रालयहरु, सं वैधासनक

अंग/सनकायहरुलाई

प्रत्यायोचित ववधायनलाई व्यवचस्थत गने ववर्यमा ददइएको सनदे िन,
कृवर् अनुदानलाई र्ारदिी एवं कानूनी व्यवस्था गरे र मार ववतरण गने
सम्बन्धमा ददइएको सनदे िन लगायत प्रत्यायोचित ववधायन, सरकारी
आश्वासन र राविय महत्वका असभले ख दस्तावेिहरुलाई व्यवचस्थत गने
सम्बन्धमा

ददइएका

सनदे िनहरुको

मन्रालयहरुबाट माग गने ।
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कायापन्वयन

प्रगसत

सम्बचन्धत

ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन
ससमसतद्वारा सम्र्ाददत प्रत्यायोचित ववधायन, सरकारी आश्वासन र
राविय महत्त्वका दस्तावेि असभलेख व्यवस्थार्न सम्बन्धी ववसभन्न कायपहरु
समेवटएको ससमसतको दोस्रो वावर्पक प्रसतवेदन राविय सभाको समसत २०७८
आर्ाढ २० गते बसेको बैठमा र्ेि गररएको ।
4. राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत
समसत २०७8।03।०9 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपयहरु:



ससमसतको आिको बैठकमा िनसरोकारका समसामवयक ववर्यमा
ससमसतको आगामी कायपक्रमहरु बारे

छलफल हुँदा कोसभड–१९

ववरुद्धको खोर् व्यवस्थार्न एवं सम्भाववत तेस्रो लहरको िोचखमको
र्ूवत
प यारी सम्बन्धमा, कोरोना महामारीका कारण र्यपटन, यातायात, चिक्षा
लगायतका क्षेरमा र्रे को प्रभाव र आगामी कायपयोिना सम्बन्धमा र
वर्ापद्को समयसँगै बढे को बाढी, र्वहरोको प्रकोर् व्यवस्थार्न सम्बन्धी
ववर्यमा छलफल गनप सम्बचन्धत सरोकारवालाहरुलाई आमन्रण गरी
क्रमिः ससमसतको बैठक आयोिना गने सनणपय गररयो ।



ससमसतको समसत २०७७÷१२÷१३ को सनणपय अनुसार समसत २०७७
िै र २३ दे चख २५ गते यस ससमसतले चितवन चिल्लामा आयोिना गनप
लागेको स्थलगत अध्ययन तथा अन्तरवक्रया कायपक्रमको सम्र्ूणप
व्यवस्थार्कीय तयारी र्ूरा गरी ससमसतको टोली भरतर्ुर प्रस्थानका लासग
सरभूवन अन्तरापविय ववमानस्थल र्ुगक
े ोमा दुवै तफपको मौसममा खरावी
ँ ा सो ददन कायपक्रम स्थसगत भएको सथयो।
आई हवाई सेवा अवरुद्ध हुद
कोसभड –१९ सं क्रमणको दोस्रो लहरको प्रभावले सो कायपक्रम हालसम्म
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र्सन र्ुनःसञ्चालन गनप सवकने अवस्था नरहेको सन्दभपमा यस आ.व.मा
उक्त कायपक्रम नगने सनणपय भयो ।
समसत २०७8।03।११ गते बसेको बैठकले गरे को सनणपयहरु:



ससमसतको आि समसत 2078/03/11 गतेको बैठकमा ववर्द् िोचखम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थार्नका सम्बन्धमा भएका कामकारवाही र
आगामी कायपयोिनाका सम्बन्धमा गृह मन्रालयका सचिव र

राविय

ववर्द् िोचखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थार्न प्रासधकरणका कायपकारी
सनदे िकसगँ छलफल भयो ।
समसत २०७8।03।२२ गते बसेको बैठकले गरे को सनणपय



ससमसतको आि समसत 2078/03/22 गतेको बैठकमा कोसभड १९
ले चिक्षा क्षेरमा र्ारे को प्रभाव र आगामी कायपयोिनाका सम्बन्धमा
चिक्षा ववज्ञहरु ववद्यानाथ कोइराला र ववमल कुमार फुयाँलसँग छलफल
भयो ।

समसत २०७8।03।२५ गते बसेको बैठकले गरे को सनणपय



ससमसतको आि समसत 2078/03/25 गतेको बैठकमा कोसभड १९
सं क्रमणको हालको अवस्था, प्रवृचत्त, यसको रोकथाम र सनयन्रणका
लासग गनुर्
प ने तयारी तथा आगामी कायपददिा सम्बन्धमा डा. िेर बहादुर
र्ुन र डा. अिुन
प काकीसँग छलफल भयो ।

समसत २०७8।03।२८ गते बसेको बैठकले गरे को सनणपय



ससमसतको आि समसत 2078/03/28 गतेको बैठकमा कोसभड १९
सं क्रमण, सनयन्रण तथा रोकथाम गनप गररएका प्रयास र नीसतगत तथा
कानूनी

रुर्मा

गनुर्
प ने

सुधार

ववर्यमा

स्वास््य

तथा

िनसं खया

मन्रालयका डा. गुणराि लोहनी र डा. वररष्ठ स्वास््य ववज्ञ सुचिल
बरालबाट प्रस्तुतीकरण र छलफल भयो ।
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उर्ससमसतको बैठकबाट भएका सनणपय तथा छलफलहरुः
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत ख
समसत 207८।01।03 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपय



राविय सभा, राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत अन्तगपत गदठत
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत 'ख' को
आि समसत २०७८/०१/०३ गते बसेको बैठकमा र्िुर्सत क्षेर ववकास
कोर्का बारे मा सो आयोिनाका र्दासधकारीहरुसँग छलफल भयो ।



उर्ससमसतको आगामी बैठकमा सम्बचन्धत ववज्ञहरुलाई आमन्रण गरी
आवश्यक िानकारी सलने र सोको आवश्यक तयारी गनप ससमसत
सचिवालयलाई सनदे िन ददने सनणपय गररयो।

समसत २०७८/०१/०6 गते बसेको बैठकले गरे को छलफल



राविय सभा, राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत अन्तगपत गदठत
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत 'ख' को
आि समसत २०७८/०१/०6 गते बसेको बैठकमा र्िुर्सत क्षेर ववकास
कोर् र लुचम्बनी ववकास कोर् अन्तगपतका धासमपक, सांस्कृसतक र
र्ुराताचत्वक सम्र्दाहरुको सं रक्षण, सम्बद्धपन

र सो क्षेरका ववकासका

लागी भावी कायपददिा बारे मा सो आयोिनाको ववज्ञहरुसगँ छलफल
भयो।
समसत २०७8/0१/१२ गते बसेको बैठकले गरे को छलफल



राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत 'ख' को
आि समसत २०७८।०१।१२ गतेको बैठकमा उर्ससमसतको कायपक्षेर
अन्तगपत रहेका राविय गौरवका आयोिनाहरु सम्बन्धमा यस क्षेरका
ववज्ञ तथा र्ूव प सचिव श्री तुलसस प्रसाद ससटौलाज्यूसगँ छलफल गररयो।
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ु ससमसत
संघीय संसद अन्तगपतका संयक्त
सं घीय

सं सद

अन्तगपत

२

वटा

ु
सं यक्त

ससमसतहरू

रहेका

ु ाई ससमसतको कामकारवाही, सनणपय तथा
छन् । िसमध्ये सं सदीय सुनव
सनदे िनहरू सनम्नानुसार रहेका छन् ।
ु ाई ससमसत
1. संसदीय सुनव
समसत २०७8।01।03 गते बसेको बैठकले गरे को सनणपय:



सवोच्ि अदालतको न्यायाधीि र्दमा डा. श्री कुमार ि ुडाल र श्री
नहकुल सुवेदीको नाम प्रस्ताव गरी नेर्ालको सं ववधानको धारा २९२
ु ाईका लासग प्राप्त हुन आएकोमा
को उर्धारा (१) बमोचिम सं सदीय सुनव
ु
ु
सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
ससमसत (कायप सञ्चालन)
ु ाई
सनयमावली, २०७५ को सनयम २५ र २६ तथा सं सदीय सुनव
ु ाई
ससमसतको कायपववसध, २०७५ बमोचिम प्रस्ताववत व्यचक्तहरुको सुनव
गदाप योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त र्दका लासग योग्य
ँ ा सं घीय सं सदको सं यक्त
ु
ु
दे चखनु भएको हुद
बैठक र सं यक्त
ससमसत
(कायपसञ्चालन) सनयमावली, २०७५ को सनयम २६ को उर्सनयम (५)
बमोचिम उल्लेचखत र्दमा प्रस्ताववत डा. श्री कुमार ि ुडाल र श्री नहकुल
सुवेदीको नाम सवपसम्मसतले अनुमोदन गने सनणपय भएको ।
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सं घीय सं सदका र्दासधकारी
प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय सभामुख
२०७८ बैिाख १ गते दे चख २०७८ असार ३१ गते सम्म भएका
महत्वर्ूणप कायपक्रमहरुको संचक्षप्त वववरण
२०७८ बैिाख ५ गते
नेर्ाल र्रकार महासं घको कायापलय काठमाडौंमा

नवसनवापचित

केन्रीय कायपससमसतलाई र्द हस्तान्तरण कायपक्रममा सभामुख सार्कोटा
प्रमुख असतसथका रुर्मा उर्चस्थत हुन ु भएको सथयो । सो कायपक्रममा
उहाँबाट भएको सम्बोधनका क्रममा आफ्नो सनष्ठालाई कसैले तोड्न नसक्ने,
आफ्नो वववेकले दे ि र िनताको वहतको र्क्षमा स्वतन्रतार्ूवक
प काम गनप
कसै ले रोक्न नसक्ने धारणा व्यक्त गनुप भएको सथयो ।
२०७८ बैिाख ९ गते
नेर्ाल

र्रकार

महासं घ

ससन्धुर्ाल्िोकको

११

औ चिल्ला

असधवेिनबाट सनवापचित नयाँ कायपससमसतलाई प्रमाणर्र ववतरण एवम्
र्दभार हस्तान्तरण कायपक्रममा प्रमुख असतसथका रुर्मा उर्चस्थत भई
नवसनवापचित कायपससमसतलाई बधाई ददनुभयो ।
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२०७८ बैिाख १० गते
ससन्धुर्ाल्िोक चिल्लाको मेलम्िीमा आयोचित अन्तरववद्यालय
चिल्लास्तरीय सातौं रािर्सत रसनङ्गचिल्ड खेलकुद प्रसतयोसगताको उद्घाटन
गनुभ
प एको सथयो।
२०७८ बैिाख १३ गते
सभामुख ससन्धुर्ाल्िोकका तीन कायपक्रममा सररक
सलदी र्वहरोका कारण ववस्थावर्त भएर अस्थायी रुर्मा िुगल
गाउँर्ासलकाको बाँसखकपमा बससरहेका ववस्थावर्तहरुसँग छलफल, अस्थायी
बसोबासको स्थलगत अवलोकन गनुभ
प एको सथयो।
िौतारा साँगािोकगढी नगरर्ासलका वडा नं ५ को ट्यांकीडाँडामा
सनमापण हुने बुद्धर्ाकपको चिलान्यास

र चिल्ला समन्वय ससमसत भवन

िौतारामा सभामुखको प्रमुख आसत्यतामा चिल्ला ववर्द् व्यवस्थार्न
ससमसतको बैठक सम्र्न्न भएको सथयो ।
२०७८ बैिाख २० गते
सं सदको

बैठक

सञ्चालन

एवं

स्वास््य

सुरक्षा

मार्दण्डका

सम्बन्धमा सभामुखद्वारा सं घीय सं सद भवन नयाँ बानेश्वरमा स्वास््य क्षेरका
वविेर्ज्ञहरुसँग छलफल गनुक
प ा साथै सभाहल र ससट व्यवस्थार्नको
सनरीक्षण गनपभएको सथयो ।
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२०७८ बैिाख २२ गते
सं सद भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुख, माननीय सदस्यहरु, सं घीय
सं सदका कमपिारी,

सं सदीय मासमला आवद्ध सञ्चारकमी, मयापदार्ालक

लगायतको वर्ससआर ववसधबाट कोरोना र्ररक्षणका लासग स्वाव सं कलन
ु एको सथयो ।
कायपक्रममा सहभागी हुनभ
२०७८ बैिाख २७ गते
प्रसतसनसध सभा बैठकको अध्यक्षता गरी नेर्ालको सं ववधानको धारा
१०० को उर्धारा १ बमोचिम सम्माननीय प्रधानमन्री केर्ी िमाप ओलीले
आफूमासथ प्रसतसनसध सभाको ववश्वास छ भन्ने कुरा स्र्ष्ट गनप आवश्यक ठान्नु
भएकोले सोही प्रयोिनको लासग नेर्ालको सं ववधानको धारा ९३ को
उर्धारा १ अनुरुर् आह्वान भएको प्रसतसनसध सभाको असधवेिन प्रारम्भ र
अन्त्य गनुभ
प एको सथयो ।
२०७८ िेठ ८ गते
सं घीय सं सद,

प्रसतसनसध सभाको दोस्रो र्टक ववघटन गररएको

घटना असं वैधासनक भएको स्र्ष्ट गदै सभामुखद्वारा दे हाय वमोचिमको
वक्तव्य सावपिसनक गनुभ
प एको सथयो ।

"र्सछल्लो ववकससत रािनीसतक घटनाक्रम, मूलतः वहिो मध्यरातमा
प्रधानमन्रीको ससफाररसमा रािर्सतद्वारा गररएको प्रसतसनसध सभा ववघटनको
असं वैधासनक र अलोकताचन्रक कदमप्रसत गम्भीर ध्यानाकर्पण भएको
छ ।
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यो कदम २०७७ र्ुस ५ को प्रसतसनसध सभा ववघटन ववरुद्ध ६७
ददनसम्म गररएको सं वैधासनक, कानुनी र रािनैसतक सं घर्पको भावना एवं
सवोच्ि अदालतको सं वैधासनक इिलासको २०७७ फागुन ११ गतेको
फैसलाको ववर्ररत दे चखन्छ ।
सम्मासनत सवोच्ि अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य ववकल्र् हुँदा
हुँदै कसै को इच्छा वा आत्मसनष्ठ रुर्मा दे खेको आवश्यकताका आधारमा
आवसधक ि ुनाव बाहेकको अवस्थामा िनतालाई समेत आसथपक दावयत्व र्ने
गरी प्रसतसनसध सभा ववघटन गररनु सं ववधानको ममप र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो
कायप सं ववधान सम्मत हुँदैन उल्लेख भएको यहाँ वविेर् स्मरणीय छ ।
सं ववधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकचल्र्क सरकार गठनका
लासग वस्तुगत आधार र्ेि भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्री सनयुक्त गने
ँ ा रहँदै सावपभौम प्रसतसनसध सभा ववघटनको सनट्कर्पमा र्ुग्नु
ववकल्र् रहद
कदावर् स्वाभाववक र सं वैधासनक कदम मान्न सवकने अवस्था रहँदैन ।
रािर्सत कायापलयबाट २०७८ िेठ ७ गते िारी ववज्ञसप्त नेर्ालको
सं ववधान, रािनीसतक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रसतसनसध सभा सनयमावली
२०७५ ले गरे को व्यवस्थासँग मेल खाएको दे चखं दैन । िुन िचक्त
र्ृथकीकरण, सन्तुलन र सनयन्रणको ससद्धान्त ववर्ररत हुन गएको छ ।
कोसभड–१९
नागररकका

लासग

महामारीको

यसको

भयावह

रोकथाम, सनयन्रण

र्ररचस्थसत
र

उर्िार

भोसगरहेका
सवापसधक

ु को
प्राथसमकताको ववर्य हो । तर, नयाँ रािनीसतक सं कटले मुलक
प्राथसमकता बदसलने र महामारीबाट नागररकको िीवन थर् िोचखममा र्ने
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ु र िनतालाई थर् आसथपक भार र्ने
खतरा बढाउने छ । साथै मुलक
अवस्था र्सन सृिना हुनेछ ।
फेरर एकर्ल्ट, राविय वहत, सं वैधासनक सवोच्िता र लोकतन्रको
रक्षाका लासग रािनीसतक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागररक समाि,
सं ववधानववद्, कानुन व्यवसायी, बुवद्धिीवी, सञ्चारिगत् तथा सम्बद्ध सबै
र्क्षलाई एकिुट हुन हाददपक अवर्ल गदपछु ।"
२०७८ िेठ ११ गते
सभामुखद्वारा र्सछल्लो ववकससत रािनीसतक घटनाक्रम,

मूलतः

िेठ ८ गते सवोच्ि िनप्रसतसनसध सं स्था प्रसतसनसध सभा ववघटनका सम्बन्धमा
र्ूव प सभामुखहरु रामिन्र र्ौडे ल, कृट्णबहादुर महरा, ओनसरी घती र
ुप ल मध्यमबाट सं घीय सं सद भवन नयाँ
तारानाथ रानाभाटसँग भिअ
बानेश्वरमा छलफल गनुभ
प एको सथयो ।
२०७८ िेठ १२ गते
सभामुखद्वारा २५६५ औ ं बुद्ध ियन्तीका अवसरमा सबैमा हाददपक
िुभकामना व्यक्त गनुप भयो । नेर्ाली माटोमा िचन्मएका महान दािपसनक,
वविारक र चिन्तक बुद्धको मौसलक ज्ञान र दिपनलाई बुझ्ने प्रेरणा सदै ब
समल्ने छ भन्ने ववश्वास व्यक्त गनुभ
प यो ।
सभामुखद्वारा उभौली र्वपका अवसरमा िुभकामना अदान-प्रदान
ु ार लगायत वकराँत
गरी उभौली र्वपका अवसरमा राई, सलम्बू, याक्खा, सुनव
समुदायका सबैमा हाददपक िुभकामना व्यक्त गनप भयो । प्रकृसतसँग
िोसडएको यस र्वपले आर्सी सद्भाव र सामाचिक एकता बढाउन सहयोग
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र्ुग्ने ववश्वास, कोसभड-19 महाहरी िारी रहेकोले उच्ि स्वास््य सतकपता
अर्नाउन आग्रह गनुभ
प एको सथयो ।
२०७८ िेठ १३ गते
सभामुखद्वारा र्सछल्लो ववकससत रािनैसतक घटनाक्रम, मूलतः िेठ
८ गते गररएको प्रसतसनसध सभाको असं वैधासनक ववघटनका ववर्यमा
सं ववधानववद्, कानुन तथा न्याय क्षेरका ववज्ञ वविेर्ज्ञहरुसँग सं घीय सं सद
भवन नयाँ बानेश्वरचस्थत ल्होत्से हलमा र्रामिप ददनुभएको सथयो । उक्त
कायपक्रममा वररष्ठ असधवक्ता एवं राविय सभाका सदस्य मा. राधेश्याम
असधकारी, वररष्ठ असधवक्ता एवं राविय सभाका सदस्य मा. राम नारायण
ुप ल), वररष्ठ असधवक्ता प्रेमबहादुर
सबडारी, वररष्ठ असधवक्ता िम्भु थार्ा (भिअ
खड्का, वररष्ठ असधबक्ता रमण श्रे ष्ठ, वररष्ठ असधवक्ता िन्रकान्त ज्ञवाली,
नेर्ाल बार एिोससएिनका उर्ाध्यक्ष रक्षा बस्याल, नेर्ाल कानुन समािका
अध्यक्ष सतथपमान िाक्य, सं ववधानववद् एवं कानुनववद् डा.भीमािुन
प आिायप,
असधवक्ता वटकाराम भट्टराई, असधवक्ता गोववन्द बन्दी, असधवक्ता ओमप्रकाि
अयापलको उर्चस्थसत भएको सथयो ।
२०७८ िेठ १५ गते
सभामुखद्वारा गणतन्र ददवस २०७८ को िुभकामना
सन्दे ि िारी गदै िनताको चित भएको वविेर् ददन गणतन्र ददवसका
अवसरमा दे ि ववदे िमा रहनुभएका सम्र्ूणप नेर्ाली दददीबवहनी एवं
दािुभाइहरुमा हाददपक िुभकामना व्यक्त, नेर्ाली िनताका प्रसतसनसधमाफपत्
२०६५ िेठ १५ गते सं ववधानसभाको र्वहलो बैठकबाट घोर्णा गररएको
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गणतन्र िनताको बसलदानीर्ूणप सं घर्पको प्रसतफल भएको भनाई व्यक्त
गनुभ
प एको सथयो । यो महत्वर्ूणप ददनमा गणतन्र स्थार्नाका लासग भएका
िनयुद्ध, १९ ददने िनआन्दोलन एवं ववसभन्न सं घर्पहरुमा प्राण उत्सगप गने
सम्र्ूणप महान् सवहदहरुप्रसत भावर्ूणप श्रद्धाञ्जली अर्पण, घाइते तथा अर्ाङ्ग
ु एकाहरु, बेर्त्ता योद्धाहरुप्रसत उच्ि सम्मान व्यक्त । नेर्ाल आमाका
हुनभ
हज्िारौं होनहार छोराछोरीको बसलदानको बलमा प्राप्त गणतन्रलाई
सं स्थागत गने सं ववधानको कायापन्वयन गने र सं घीयता,
समानुर्ासतक,
कायापन्वयन

समावेिी
गनुप

र

ससद्धान्तलाई

गराउनु

राज्यको

सं ववधानले
सवोच्ि

धमपसनरर्ेक्षता,

सनददपष्ट

गरे अनुसार

ओहोदामा

रहेका

र्दासधकारीहरुको र्वहलो कतपव्य भएको धारणा व्यक्त गनुभ
प एको सथयो ।
एकासतर गणतन्र र सं ववधानमासथ आइर्रे को सं कट र अकोसतर
कोसभड-१९ महामारीबाट आक्रान्त भएको भन्दै यस ववर्म र्ररचस्थसतमा
अझ चिम्मेवारीबोधका साथ अगासड बढ्नु र्ने आवश्यकता र्ैदा भएको
भनाई । सं घीय लोकताचन्रक गणतन्रको सं स्थागत ववकासका लासग अझ
सुदृढ राविय एकता िरुरी भएको, सं ववधान अनुरुर् राज्य सं यन्रमा भएका
ू गनप सक्ने गरी कायापन्वयन भए मार यसको
र्ररवतपन सबै िनताले अनुभत
औचित्य स्थावर्त हुने धारणा व्यक्त। यस अवसरमा सं ववधानको ममप र
भावना अनुसार अचघ बढ्न, रािवहत, गणतन्र र सं ववधानको रक्षाथप एकिुट
हुँदै उद्देश्यप्रसत समवर्पत हुन सबैमा प्रेरणा समलोस् भन्दै सम्र्ूणप नेर्ालीहरुमा
१४ औ ं गणतन्र ददवसको हाददपक बधाई एवं िुभकामना ददनुभएको सथयो।
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२०७८ िेठ २८ गते
सभामुखद्वारा सं घीय सं सद भवन बानेश्वरचस्थत ल्होत्से
हलमा

र्ूवप्र
प धानमन्रीहरु

तथा

प्रसतसनसध

सभामा

सहभागी

दलका

ँ समसामवयक ववर्यमा छलफल गनुभ
नेताहरूसग
प एको सथयो । छलफलमा
र्ूवप्र
प धानमन्रीहरू िेरबहादुर दे उवा,

र्ुट्र्कमल दाहाल (प्रिण्ड),

डा.

ुप ल माध्यमबाट झलनाथ
बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेर्ाल र भिअ
खनाल,

राविय प्रिातन्र र्ाटीका ददर्क बोहोरा र नेमवकर्ाका प्रेम

सुवालको उर्चस्थसत सथयो।
सुरुमा सभामुखद्वारा सार्कोटाले बैठकको उद्देश्यबारे स्र्ष्ट र्ादै
दे िको वतपमान रािनैसतक सं कट, कोसभड महामारी र प्रसतसनसध सभाको
ववघटनका सवालमा सभामुखको भूसमका र सं सदीय सवोच्िता कायम राख्न
तथा राज्यका तीन अंगवीि िचक्त र्ृथवककरण सनयन्रण र सन्तुलनको
ससद्धान्त अनुरुर् समन्वय गरी िीवन्त बनाइराख्न िाल्नु र्ने कदमका
सम्बन्धमा छलफल केचन्रत हुने िानकारी गराउनु भएको सथयो ।
अकारण प्रसतसनसध सभाको र्टक–र्टक ववघटन हुन ु र यसको
कायपक्षेरमासथ असतक्रमण हुन ु दुःख भएको बताउँदै िनताको सावपभौम
असधकार, सं ववधान, लोकतन्र र प्रसतसनसध सभाको रक्षाका लासग दलहरुको
धारणा बुझ्न छलफल आयोिना गररएको भनाई । एउटै अध्यादे ि तीन
र्टक सम्म ल्याइएको उदाहरण प्रस्तुत गदै अध्यादे िबाटै दे ि िलाउने
खालको प्रवृचत्त दे खार्रे को धारणा व्यक्त गनुप भयो । िेठ ८ र्सछ
र्ूवस
प भामूखहरू तथा सं ववधानववद् र कानुनववद्हरूसँग छलफल गरे को
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िानकारी गराउँदै सभामुख सार्कोटाले छलफलले रिनात्मक सहयोग र्ुग्ने
ववश्वास व्यक्त गनुप भएको सथयो।
छलफल र्श्चात सभामुखबाट िनताको भावना असभव्यक्त
ु ो कारणबारे र्ाटीहरूले
भएको बताउँदै हालको र्ररचस्थसत उत्र्न्न हुनक
अनुसन्धान गने ववश्वास व्यक्त गनुभ
प एको सथयो ।ववगतमा कोरोना
माहामारीको अवस्थामा कसरी सं सदबाट िनताको समस्या समाधान गनप
सवकन्छ भन्ने ववर्यमा चिवकत्सक र

सम्बचन्धत सं स्थाहरुसँग छलफल

गरे को स्मरण गदै र्टक र्टक अकारण सं सद ववघटन हुँदा आफु ममापहत
भएको धारणा राखदै प्रसतकूलतालाई अनुकूल बनाउन िरणबद्ध छलफल
अचघ बढाएको र स्वतन्र, सनट्र्क्ष र तटस्थ भूसमका सनभाउन व्यवस्थावर्का
प्रमुखको वहसाबले हरसम्भव प्रयास गरररहेको भनाई व्यक्त गनुभ
प एको
सथयो।
२०७८ िेठ ३१ गते
सभामुखद्वारा गृह चिल्ला ससन्धुर्ाल्िोकका दुई प्राथसमक स्वास््य
केन्रलाई अत्यावश्यक स्वास््य सामग्री हस्तान्तरण गनुभ
प एको सथयो।
उहाँले बाह्रसबसे नगरर्ासलकाचस्थत प्राथसमक स्वास््य केन्र र बले फी
गाउँर्ासलकाको िलववरे मा रहेको िलववरे प्राथसमक स्वास््य केरलाई
सडचिटल एक्सरे (यु एस िी र ई सस िी) मेससन लगायतका स्वास््य
सामग्री हस्तान्तरण गनुभ
प एको सथयो।
सभामुखद्वारा ससन्धुर्ाल्िोकको बलेफी–तेम्बाथान सडक खण्ड
अन्तरगत सनमापणासधन ववसभन्न स्थानको अवलोकन गरे र्सछ सनमापण सम्बद्ध
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असधकारीहरुलाई तोवकएको मार्दण्ड अनुसार समयमै काम सम्र्न्न गनप,
गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगनप र वर्ापतको समयमा समेत सहि रुर्मा
सवारी सञ्चालनका लासग काम गनप सनदे िन ददनुभएको सथयो। चिल्लाचस्थत
स्थानीय तहका असधकारीहरुलाई कोसभड १९ को सम्भाववत तेस्रो लहर र
वर्ापतमा बाढी र्वहरोबाट हुनसक्ने क्षसतबाट िोसगन योिनावद्ध रुर्मा र्ूव प
तयारीमा िु्न आग्रह गनै आफ्नो तफपबाट सहयोग रहने प्रसतवद्धता व्यक्त
गनुभ
प एको सथयो।
२०७८ असार २ गते
सभामुखद्वारा ससन्धुर्ाल्िोकको मेलम्िी र इन्रावती

नदीमा

लगातार आइरहेको भीर्ण बाढीका कारण तटीय क्षेरमा भएको अर्ूरणीय
मानवीय र भौसतक क्षसतको खबरले स्तब्ध भएको बताउँदै ववर्चत्तबाट
प्रभाववत नागररकको तत्काल उद्धार एवं राहतमा िु्न सबैमा अवर्ल
गनुभ
प एको सथयो।
सभामुख सार्कोटा स्थलमागपबाट इन्रावती कररडोरको अवलोकन
गदै ससन्धुर्ाल्िोक चिल्लाको बाढीग्रस्त क्षेरको स्थलगत रुर्मा िानकारी
सलएर्सछ उद्धार कायप र बाढीबाट भएको क्षसतको ववस्तृत वववरण
सं कलनलाई र्वहलो प्राथसमकतामा राखेर काम गनुर्
प नेमा िोड ददनुभएको
र आफ्नो तफपबाट आवश्यक र्हलकदमी सलने प्रसतवद्धता र्सन व्यक्त
गनुभ
प एको सथयो।
मेलम्िी र इन्रावती नदीमा आएको भीर्ण बाढीले र्ुयापएको
क्षसतबारे यस सम्बन्धमा मेलम्िी नगरर्ासलका प्रमुख र सम्बद्ध र्क्षसँग
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ववस्तृत छलफल गरी बाढीर्सछ अवरुद्ध फोन, इन्टरनेटलगायतका सूिना
तथा सञ्चार क्षेर, ववद्युत र सडकहरु तत्काल सुिारु गनप सं घ, प्रदे ि र
स्थानीय सरकारको समन्वयमा कायप अचघ बढाउनु र्नेमा सभामुखको िोड
ददनुभएको सथयो।
सभामुखको प्रमुख आसत्यतामा मेलम्िी नगरर्ासलकामा भएको
सवपर्क्षीय छलफलबाट बाढीका कारण वर्डामा र्रे का नागररकलाई तत्काल
राहत ववतरणलगायतका कायप गनप चिसस प्रमुख कृट्ण गोर्ाल तामाङको
सं योिकत्वमा ‘इन्रावती

मेलम्िी क्षेर प्राकृसतक ववर्द् व्यवस्थार्न मूल

ससमसत गठन । बाढीबाट ववस्थावर्तहरुलाई तत्काल राहतका लासग
सभामुख सार्कोटाको र्हलमा उर्लब्ध भएका खाद्यान्नलगायतका राहत
सामग्री उहाँको उर्चस्थसतमा नवगदठत ससमसतलाई हस्तारन्तरण गनुभ
प एको
सथयो।
२०७८ असार ५ गते
सभामुखद्वारा एकीकृत अचखल नेर्ाल चिक्षक सं गठन केन्दीय
ससमसतले आयोिना गरे को "नमुना ववद्यालय सनमापण एक राविय बहस"
ववर्यक तीन ददवसीय वृहत राविय कायपिालाको प्रमुख असतसथका रुर्मा
ुप ल उद्घाटन। कायपिालालाई सम्बोधनका क्रममा नेर्ाली माटोको
भिअ
मौसलकतामा आधाररत नमुना ववद्यालय बनाउनुर्ने र त्यसका लासग दिपन,
वविार र दृवष्टकोण नमुना हुन ु र्नेमा िोड ददनुभएको सथयो।

60

२०७८ असार ६ गते
सभामुखद्वारा

ससं हदरबारचस्थत

कायपकक्षमा

व्यवस्थार्नसँग सम्बचन्धत ववज्ञहरुसँग छलफल गरी

ववर्द्

दे िभर र मूलतः

ससन्धुर्ाल्िोकमा हालै को मनसुनिन्य ववर्चत्तबाट भएको क्षसत, प्रभाव,
र्ुनस्थापर्ना

एवं

र्ूव प

तयारीका

ववर्यमा

केचन्रत

सो

छलफलका

सहभागीहरुद्वारा नेर्ालका ७७ चिल्लामध्ये भूगोल र मौसमका वहसाबले
ससन्धुर्ाल्िोक सनकै िोचखममा रहेको िानकारी गराउँदै अलग्गै योिना
बनाएर काम गनुप उर्युक्त हुने सुझाव र्ेि भएको सथयो ।
ववज्ञहरुद्वारा र्ूव प तयारीका लासग र्ूव प सूिना प्रणालीको ववकास,
िोचखम अध्ययन गरी र्वहरो, नदद सनयन्रणका क्षेरमा तत्काल काम सुरु
गनुर्
प ने धारणा व्यक्त । ससन्धुर्ाल्िोकमा ववर्द् व्यवस्थार्नको नमुनायोग्य
काम गरी दे िका अन्य स्थानमा र्सन सो ववसध लागू गनप सवकने उहाँहरुको
सुझाव । छलफलमा ववज्ञहरु डा. गंगालाल तुलाधर, डा. हररकृट्ण श्रे ष्ठ,
डा. रञ्जनकुमार दाहाल, डा. कृट्ण दे वकोटा र डा. रववनराि सनरौला
ु एको सथयो।
सहभागी हुनभ
२०७८ असार ८ गते
सभामुखद्वारा ससं हदरबारचस्थत कायपकक्षमा यस बर्पको मनसुनको
ँ ै दे िका ववसभन्न चिल्लामा आएको बाढी, र्वहरो र डुबानबाट
सुरुआतसग
भएको क्षसत र प्रसतकायपका सम्बन्धमा राविय ववर्द् िोचखम न्यूनीकरण
तथा

व्यवस्थार्न

प्रासधकरणको

टोली

र

ववज्ञ/िेर्ज्ञहरुसँग छु ट्टा-छु ट्टै छलफल भएको सथयो।
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सम्बचन्धत

क्षेरका

प्रासधकरणका प्रमुख कायपकारी असनल र्ोखरे लसवहतको टोसलद्वारा
ससन्धुर्ाल्िोक, मनाङ्लगायत दे िका ववसभन्न स्थानमा बाढी र्वहरो र डुबानले
र्ुयापएको

मानवीय

र

भौसतक

क्षसत

र

प्रासधकरणबाट

भइरहेका

प्रसतकायपकाबारे सभामुख सार्कोटालाई िानकारी गराइएको सथयो ।
सभामुखद्वारा ववर्द्ग्रस्त

क्षेरमा अल्र्कालीन, मध्यकालीन र

दीघपकालीन योिना अनुसार कायप अगासड बढाउनु र्नेमा िोड ददं दै
ववर्चत्तबाट समस्यामा र्रे काहरुलाई यथासक्य सछटो सम्बोधन गनप र सबै
भन्दा धेरै समस्या भोग्नु र्रे को ससन्धुर्ाल्िोकमा छु ट्टै युसनट बनाएर काम
अचघ बढाउन सुझाव ददनुभएको सथयो।
२०७८ असार १० गते
सभामुखद्वारा िौतारा साँगािोकगढी नगरर्ासलकाको दिौं नगर
ुप ल माध्यमबाट उद्घाटन । सभालाई िुभकामना मन्तव्यका
सभाको भिअ
क्रममा ससधा, खुला र स्र्ष्ट छलफल गरे र साझा सनट्कर्पमा र्ुग्न, िीवन र
चिववकोर्ािपन क्षेरमा सवापसधक ध्यान ददन, अभावमा रहेका दसलत, मवहला,
र्सछ र्रे का वगप, ससमान्तकृत समुदाय, असं गदठत र अनौर्िाररक क्षेरका
मिदुर एवं दुःखले छटर्टाएको वगपलाई प्राथसमकता ददन र सो वगपको
उत्थानमा काम गनप सुझाव ।
२०७८ असार १५ गते
सभामुखद्वारा

ववसभन्न

सञ्चारमाध्यमका

ँ
सम्र्ादकहरूसग

नयाँ

बानेश्वरचस्थत सं घीय सं सद भवन नयाँ बानेश्वरमा समसामवयक ववर्यमा
छलफलको सुरुवात गदै

सभामुख सार्कोटाद्वारा िनताको सवोच्ि
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िनप्रसतसनसध सं स्थाको असधकार र्टक र्टक हनन् भएकोमा चिन्ता व्यक्त
गदै प्रसतसनसध सभाको अवमूल्यन

वकमाथप स्वीकायप नहुने

धारणा व्यक्त

गनुभ
प एको सथयो। राज्यका तीन अंगबीिको सन्तुलन नराम्रोसँग सबसग्रएको
बताउँदै रािनीसत र प्रिाससनक सन्तुलन र्सन सबसग्रएको, वेलायतको सं सदमा
नेर्ालको कोसभड सं कटका बारे मा छलफल भएको तर प्रसतसनसध सभामा
यो छलफल हुन नर्ाएको भन्दै दे िमा कानुनको सवोच्िता नमान्ने
अवस्थाको सृिना हुन ु दुःखद भएको धारणा व्यक्त गनुभ
प एको सथयो ।
सं घीय सं सदको नेतत्ृ वको वहसाबले सं ववधानको र्ररसधसभर रहेर खेल्ने
भूसमका के हुन सक्छ, खुलेर सुझाव सल्लाह ददन सम्र्ादकहरुसँग आग्रह
गदै आफूले राविय वहत, सं ववधान र लोकतन्रको रक्षाथप प्रभावकारी
हस्तक्षेर्का लासग बल गरररहेको भनाई व्यक्त गनुभ
प एको सथयो।
छलफलमा काचन्तर्ुर दै सनककका सुसधर िमाप, दे िसं िार डटकमका
युवराि चघसमरे , इकागिडटकमका हररबहादुर थार्ा, रातोर्ाटीडटकमका
अरुण बराल, नेर्ाल समािारर्र दै सनकका कवर्ल काफ्ले,

नागररक

दै सनकका गुणराि लुइंटेल, नयाँ र्सरका दै सनकका कृट्णज्वाला दे वकोटा,
अन्नर्ूणप र्ोस्ट दै सनकका अखण्ड भण्डारी, बाह्रखरीडटकमका प्रतीक प्रधान,
प्राइम वटसभका ऋवर् धमला र चिलार्र डटकमका बसन्त बस्नेतको
सहभासगता सथयो ।
कायपक्रमको

अन्तमा

सभामुखद्वारा

ववगत

र

हालको

सं सद

ववघटनको अवस्थामा आफुले खेलेको भूसमकाको िानकारी गराउँदै राज्यका
िौथो अंगको रूर्मा रहेको सं िार िगतको साथ र सहयोगका लासग
धन्यवाद ज्ञार्न गनुभ
प एको सथयो।
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२०७८ असार १६ गते
सं सद ददवसको २०७८ को अवसरमा सम्माननीय सभामुखबाट
दे हायको िुभकामना सन्दे ि ददनुभएको सथयोः
सं सद ददवस २०७८ को अवसरमा सम्र्ूणप नेर्ाली दददीबवहनी

"

तथा दािुभाइहरुमा हाददपक बधाई तथा िुभकामना व्यक्त गदपछु ।
वव.सं .२०१६ साल असार १६ गते नेर्ालमा सं सदको र्वहलो बैठक बसेको
ददनको स्मरणमा हरे क वर्प यस ददन सं सद ददवस मनाउने गररएको छ ।
यस अवसरमा लोकताचन्रक व्यवस्था स्थार्नाका लासग भएका
सबैखाले सं घर्पहरुमा आफ्नो िीवन उत्सगप गनुह
प न
ु े सम्र्ूणप िहीदहरूप्रसत
भावर्ूणप श्रद्धाञ्जली अर्पण गदै यस क्रममा बेर्त्ता, घाइते तथा अंगभं ग
ु एका योद्धाहरूप्रसत उच्ि सम्मान व्यक्त गदपछु ।
हुनभ
यस बर्प सं सद ददवस मनाउँदै गदाप हामीले िौतफी सं कट
बेहोरररहेका छौं । कोसभड सं कट िारी रहँदा यस बीिमा सं घीय सं सद,
प्रसतसनसध सभाको दोस्रो र्टक असं वैधासनक ववघटन गररएको अवस्था
छ । गवहररं दो रािनीसतक सं कटका बीि हामी मौसमिन्य ववर्चत्तको र्सन
सामना गरररहेका छौं । सं ववधान सभामाफपत् िनताका प्रसतसनसधले बनाएको
सं ववधानको कायापन्वयनको क्रममा प्रसतसनसध सभामासथको र्टक र्टकको
हमलाले सं सद र सं सदीय िासन प्रणालीमासथ नै प्रहारको आिंका उत्र्न्न
भएको छ ।
मौसलक ढं गले सं सदीय र्ररर्ाटीको सञ्चालन गदै सं सदलाई िीवन्त
र िनमुखी बनाई लोकतन्रको ववकास, ववस्तार र सुदृढीकरण गरी
64

लोकतन्रको लाभलाई िनस्तरसम्म र्ुयापउनु आिको आवश्यकता

हो ।

सं घ, प्रदे ि र स्थानीय तहमा सं सदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने
ददिामा अचघ बढ्दा मारै अनसगन्ती सं घर्प र आन्दोलनका बलमा सनसमपत
सं ववधान अनुरुर् राज्य र्ुनसंरिना र सं घीय िासन प्रणालीको कायापन्वयनमा
बल र्ुग्ने छ ।
कोसभड–१९ को महामारीका कारण स्वास््य सुरक्षालाई खयाल
गदै और्िाररक कायपक्रम नगररए र्सन यस ददवसको महत्व र औचित्यप्रसत
सं घीय सं सद सधै सिेत छ । यस ददवसले सं घीय सं सद सदस्य,
सं ववधानसभाका सदस्य, र्ूव प सांसद, रािसेवक कमपिारीलगायत सबैमा
सं वैधासनक सवोच्िता र लोकतन्रको रक्षाका लासग एकिुट हुन प्रेरणा
समल्ने ववश्वास सलएको छु ।”
२०७८ असार १६ गते
सं सद ददवस २०७८ का अवसरमा सभामुखद्वारा ससं हदरबारचस्थत
सचिवालयको बगैंिामा रुराक्षको वृक्षारोर्ण । कोसभड िोचखमका कारण
ददवस मनाउन ठू लो कायपक्रम नराचखए र्सन िलवायु र्ररवतपनको ववश्वव्यार्ी
असर कम गनप सकारात्मक सन्दे ि ददन वृक्षारोर्ण कायपक्रम रोचिएको
िानकारी गराउनुभएको सथयो।
२०७८ असार २८ गते
प्रसतसनसध सभा र्ुनस्थापर्ना गने सम्मासनत सवोच्ि अदालतको
फैसला दुरगामी र ऐसतहाससक भएको ववर्यमा ववसभन्न सञ्चारमाध्यमहरुसँग
कुराकानी गनुभ
प एको सथयो।
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राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष
समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख असार मसान्तसम्म राविय
सभाका सम्माननीय अध्यक्ष दे हाय बमोचिमका ववसभन्न कायपक्रमहरुमा
सं लग्न रहनु भएको सथयो :
1. सं सदीय/कुटनीसतक गसतववसध

२०७८ िेठ १० गते
अन्तर-व्यवस्थावर्का सं घ (आई.र्ी.यू.) को २०७ औ ं गभसनपङ
ुप ल माध्यमबाट िुरु बैठकमा नेर्ालको तफपबाट राविय
काउचन्सलको भिअ
सभा अध्यक्ष गणेिप्रसाद सतसमचल्सना र राविय सभा सदस्य र्ावपती रावल
ु एको सथयो।
सहभागी हुनभ
काउचन्सलको बैठकमा आईर्ीयूको २०२० को बिेट र २०६ औ ं
बैठकका सनणपय समीक्षा भएको

र ववसभन्न कसमटीहरुका प्रसतवेदनबारे

छलफल भएको सथयो ।
२०७८ िेठ १2 गते
चिसनयाँ कम्युसनष्ट र्ाटीको अन्तरापविय ववभागले आयोिना गरे को
ु एको सथयो। अवहले को
भिप'अल बैठकमा सम्माननीय अध्यक्ष सहभागी हुनभ
र्ुस्ताले भोग्नुर्रे का महामारी मध्येमा यो सबैभन्दा ठू लो मानवीय सं कट
भएकाले आर्ासी सहयोग र अनुभव आदान-प्रदानबाट यसलाई र्राचित
गनुर्
प ने बताउनुभएको सथयो।ववश्वनै एक गाउँका रुर्मा स्थावर्त एक्काइसौ
िताब्दीको अन्तरसनभपर ववश्वमा कोसभड–१९ िस्तो महामारी र्रास्त गनप
अन्तरापविय सहकायपनै सबैभन्दा ठू लो औिार हो र यस महामारी ववरुद्धको
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लडाईमा महामवहम रािर्सत सी िीनवफङको सवल नेतत्ृ वमा िीनले अग्रणी
भूसमका सनवापह गरररहेको साथै महामारीको समयमा राज्यले खेल्नुर्ने
भूसमका, सं क्रमण दर सतब्र भएको कोरोना िस्तो भाइरसको फैलावट रोक्ने
ववसध "लकडाउन" दे चख कोसभड प्रसतरोधी खोर्को ववकासमा चिसनयाँ मोडल
ववश्वाव्यार्ी भएको बताउनुभएको सथयो ।
कायपक्रममा नेर्ालबाट एमाले का महासचिव तथा उर्प्रधानमन्री
ईश्वर र्ोखरे ल, माओवादी केन्रका अध्यक्ष र्ुट्र्कमल दाहाल प्रिण्ड, कांग्रस
े
नेता डा. नारायण खड्कालगायत ववसभन्न दलका प्रमुख तथा प्रसतसनसधको
सहभासगता रहेको सथयो। त्यसै गरी िीनको तफपबाट ववदे ि ववभागका मन्री
सोङ ताव र उर्मन्री िेन झोउ लगायतको प्रसतसनसधमण्डल सहभागी
ु एको सथयो।
हुनभ
२०७८ िेठ १4 गते
सं घीय सं सद, राविय सभाका सनवापचित माननीय सदस्य डा.
चखमलाल दे वकोटालाई र्द तथा गोर्नीयताको सर्थ ग्रहण गराउनुभएको
सथयो।
२०७८ िेठ १6 गते
सं घीय सं सद, राविय सभामा लुचम्बनी प्रदे िबाट सनवापचित माननीय
सदस्य दृग नारायण र्ाण्डेयलाई र्द तथा गोर्नीयताको सर्थ ग्रहण
गराउनुभएको सथयो।
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२०७८ असार १5 गते
अठारौं राविय धान ददवसको अवसरमा सम्माननीय अध्यक्षज्यू र
नेर्ालका लासग इिरायलका महामवहम रािदूत हनान गोडर र्वपतको मोदी
ु एको
गाउँर्ासलका-७, राम्िा र्ुगेर धान रोर्ाइँ कायपक्रममा सहभागी हुनभ
सथयो।
राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष
समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख असार मसान्तसम्म राविय
सभाका

माननीय

उर्ाध्यक्ष

िचिकला

दहाल

दे हाय

बमोचिमका

कायपक्रममा सं लग्न रहनु भएको सथयो ।
१. र्रकार महासंघका र्दासधकारीलाई बधाई
समसत २०७८।०१।०३ गते राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष
िचिकला दहालको प्रमुख आसत्यमा नेर्ाल र्रकार महासं घ प्रसतष्ठान
प्रदे ि ससमसतको र्द हस्तान्तरण तथा बधाई ज्ञार्न कायपक्रम सम्र्न्न भएको
सथयो। नवसनवापचित र्रकारहरुलाई बधाई ज्ञार्न गदै उर्ाध्यक्ष दहालले
नेर्ालको र्ररवतपनकारी आन्दोलनमा र्रकाररता क्षेरको महत्वर्ूणप भूसमका
रहेको बताउनुभयो । महासं घले समग्र र्रकाररता क्षेरको नेतत्ृ व गदै अचघ
बढ्न सुझाव दददै उर्ाध्यक्ष दहालले आफ्नो र्ेिागत हक वहत र
असधकारका लासग काम गनप नयाँ नेतत्ृ व सफल हुनम
े ा ववश्वास व्यक्त
गनुभ
प यो। कायपक्रममा महासं घको केन्रीय अध्यक्षमा ववियी ववर्ुल र्ोख्रेल
र महासचिवमा ववियी रोसन र्ुरीलाई सम्मान गररएको सथयो ।
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२. महोत्तरी, सलापही र धनुर्ामा अनुगमन
२०७८ िेठ ३० गते राविय सभाका माननीय उर्ाध्यक्ष िचिकला
दहालले बददपबास नगरर्ासलका वडा नं. १ को सनमापणधीन सडकको
अनुगमन गनुभ
प यो । िेठ ३१ गते बददपबास-२ चस्थत बददपबास अस्र्तालको
स्थलगत सनरीक्षण गरी कोसभड-१९ बाट बच्न भए गरे का प्रयास र
अस्र्तालको अवस्थाका बारे मा िानकारी सलनुभयो ।
सोही क्रममा सलापहीको बागमती नगरर्ासलकामा भएका ववकास
सनमापण सम्बन्धी कामहरु, नगरले बनाएका योिना र कायापन्वयनको अवस्था
लगायतका ववर्यमा नगर प्रमुख भरत थार्ासँग भेट गरी िानकारी सलनुभयो
भने सलापही र रौतहट िोड्ने झोलुङ्गे र्ुलको अवलोकन गने काम भयो ।
त्यसै गरी उर्ाध्यक्षज्यू आफूले र्ढे को धनुर्ाको समसथला नगरर्ासलकाचस्थत
श्री सावपिसनक नमूना माध्यसमक ववद्यालय बेंगाडाबरको अवलोकन गनुक
प ा
ँ ववद्यालयको अवस्था र प्रगसतका ववर्यमा
साथै प्रअ ववश्वनाथ महतोसग
िानकारी सलनुभएको सथयो ।
ँ छलफल
३. राविय सभा उर्ाध्यक्षद्वारा मवहला सांसदहरुसग
समसत २०७८।०३।१५ गते मं गलबार राविय सभाका उर्ाध्यक्ष
िचिकला दहालले ससं हदरबारमा राविय सभाका मवहला सदस्यहरुसँग
समसामवयक ववर्यमा छलफल गनुभ
प एको छ । सो अवसरमा राविय सभा
असधवेिनको प्रभावकाररता बढाउन मवहला सांसदहरुले खेल्नुर्ने भूसमका,
कोसभड-१९ को महामारीले

र्ारे को असर, मवहलामैरी कानुनहरुको

कायापन्वयनको अवस्था र मवहला सांसदहरुले गनप सक्ने र्हलकदमी
लगायतका ववर्यमा छलफल गररएको सथयो ।
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छलफलमा

उर्ाध्यक्ष

दहालले

राविय

सभा

असधवेिनलाई

प्रभावकारी बनाउन मवहला सांसदहरुको भूसमका महत्वर्ूणप हुने भन्दै
त्यसका लासग बैठकमा मवहला सांसदहरुले

समसामवयक ववर्यसँगै

मवहलासँग िोसडएका मुद्धाहरु सिक्त रुर्मा उठाउनुर्नेमा िोड ददनुभयो।
छलफल

कायपक्रममा

मवहला

सांसदहरुले

रािनीसतक

चखिातानीबाट बावहर सनचस्कएर कोसभड महामारी र त्यसबाट लामो समय
लकडाउन हुँदा मवहलामा र्रे को असर, प्राकृसतक ववर्द्बबाट ससचिपत समस्या,
मवहलामैरी कानुन कायापन्वयनका लासग दबाब र सनगरानी गनुर्
प ने
लगायतका ववर्यमा साझा मञ्च बनाएर िानुर्नेमा िोड ददएका सथए ।
मवहला सांसदहरुले कोसभडका साथै मवहला स्वास््य सं वेदनिीलताको खयाल
गदै हरे क प्रदे िमा प्रसूसत अस्र्तालहरुको स्थार्ना गनप सरकारलाई दबाब
ददनुर्ने बताएका सथए ।
सं ववधान सभाका सदस्यहरुले सनकै मेहनत गरे र मवहलामैरी कानुन
सनमापणमा महत्वर्ूणप भूसमका सनवापह गरे कोमा खुसी व्यक्त गदै सांसदहरुले
मवहलामैरी कानुन कायापन्वयनको अवस्था भने सनकै वफतलो र कमिोर
रहेको बताएका सथए । मवहला र्ुरुर्बीि हुने ववभेदको अन्त्य, चिक्षा,
स्वास््य, रोिगारको ग्यारे न्टी लगायतका सवालमा सं ववधानमा राम्रो
व्यवस्था गररएको भए र्सन व्यवहारमा लागू हुन नसकेको मवहला
सांसदहरुको भनाई सथयो । अवहले र्सन समान काममा मवहला भएकै
कारण र्ुरुर्भन्दा कम र्ाररश्रसमक हुन,ु र्ैसरक सम्र्चत्तमा समान असधकार
ु स्ता घटना
नहुन,ु बलात्कार, हत्या वहं साका घटनामा मवहलाहरु र्ीसडत हुनि
न्यूनीकरण नहुन ु दुःखद भएको सांसदहरुको भनाई सथयो ।
छलफलमा र्ूवउ
प र्सभामुख तथा सनवतपमान मन्री डा. चिवमाया
तुम्बाहाङ्फे, राविय सभा सदस्यहरु असनता दे वकोटा, प्रसमला कुमारी, भगवती
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न्यौर्ाने, कववता बोगटी, ववमला राई र्ौडे ल, सुसमरा सबसी, सबना र्ोखरे ल,
कोमल ओली, इचन्दरादे वी गौतम, तुलसा कुमारी दाहाल, नैनकला ओझा र
ु न्ु ्यो ।
िाचन्त कुमारी चिसी सहभागी हुनह
४. संसद ददवसको अवसरमा वृक्षारोर्ण
सं सद ददवस २०७८ का अवसरमा समसत २०७८।०३।१६ गते
ससं हदरबारचस्थत सं घीय सं सद र्ररसरमा आयोचित वृक्षारोर्ण कायपक्रममा
ु एको सथयो । सो
माननीय उर्ाध्यक्ष िचिकला दहाल सहभागी हुनभ
अवसरमा सम्माननीय सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटा, राविय सभाका
माननीय उर्ाध्यक्ष िचिकला दहाल, सं घीय सं सदका महासचिव डा.
भरतराि गौतम, प्रसतसनसध सभाका सचिव श्री गोर्ालनाथ योगी, सचिवालयका
सचिवहरु श्री रवु प्रसाद चघसमरे , श्री सुदिपन खड्का लगायतले सचिवालय
र्ररसरमा वृक्षारोर्ण गनुभ
प एको सथयो ।
५. मवहला िनप्रसतसनसधहरुले उठाएका सवाल र आमसञ्चार माध्यमको
प्राथसमकताको ववर्यमा छलफल
समसत २०७८।०३।२५ गते िुक्रबार राविय सभाका माननीय
उर्ाध्यक्ष िचिकला दहालको र्हलमा सं घीय सं सद सचिवालयले "मवहला
िनप्रसतसनसधहरुले उठाएका सवाल र आमसञ्चार माध्यमको प्राथसमकता"
ववर्यक अन्तरवक्रया कायपक्रमको आयोिना गरे को सथयो । उक्त
अन्तरवक्रया कायपक्रममा राविय सभाका मवहला सदस्यहरूले मवहला सांसद
तथा नेताहरूले उठाएका सवाल सञ्चारमाध्यमको प्राथसमकतामा नर्रे को
बताउनुभएको सथयो । वववाददत र रािनीसतक ववर्य सञ्चारमाध्यमको
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र्वहलो प्राथसमकतामा र्दाप मवहला सांसदहरुले उठाएका महत्वर्ूणप र
सं वेदनिील ववर्य ओझेलमा र्ने गरे को मवहला सांसदहरुको भनाई सथयो।
मवहला सांसद र सञ्चार माध्यमबीिको दू री कम गनप तथा मवहला
सांसदले खेलेका भूसमकालाई थर् प्रभावकारी बनाउन समय-समयमा
अन्तरवक्रया तथा छलफल गनप आवश्यक रहेको राविय सभाका उर्ाध्यक्ष
िचिकला दहालले बताउनुभयो । सञ्चारकमीहरुसँग सनरन्तर छलफल
गनुर्
प ने भन्दै उहाँले समसडया र समसडयाकमीसँगको सम्बन्धलाई थर्
प्रभावकारी र सुमधुर बनाउन मवहला सांसदहरुसँग आग्रह गनुभ
प यो ।
सञ्चारकमीहरुले सञ्चारमाध्यममाफपत् मवहला नेता÷सांसदका अन्तरवाताप,
समािारमा उनीहरुको बाइट सलन थर् ध्यान ददन उहाँले आग्रह गनुभ
प यो।
कायपक्रममा

कानुन

सनमापणमा

सवक्रय

मवहला

सांसदहरूसँग

अन्तरवाताप गने, उनीहरुले राखेका सवाल सावपिसनक बहसमा लै िाने गरे र
सञ्चारमाध्यमले

मवहला

सांसदको

भूसमकालाई

प्रभावकारी

बनाउन

सघाउनुर्नेमा राविय सभाका मवहला सदस्यहरुको िोड सथयो । मवहला
सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूसमका महत्वर्ूणप
हुने र मवहला सांसदको दह्रो सहभासगता र प्रभावकाररताले सामाचिक
रुर्ान्तरण सछटो हुने र र्ररवतपनका लासग सघाउन सक्ने भएकाले
सञ्चारमाध्यमले यसतफप ध्यान ददन र्सन मवहला सांसदहरुले सुझाव ददएका
छन् ।
अन्तरवक्रया कायपक्रममा राविय सभाका सदस्य डा. ववमला राई
र्ौड्याल र र्रकार श्री अिोक दाहालले कायपक्रम र्र प्रस्तुत गनुभ
प एको
सथयो।
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खण्ड - दुई

संघीय संसद सचिवालय

संघीय संसद सचिवालय अन्तगपतका गसतववसध
सं घीय

सं सद

सचिवालयको

सं रिना

अनुसार

सचिवालयमा

महािाखा, ससमसत सचिवालय, िाखा, सनिी सचिवालय, एकाई लगायतका
सं रिनाहरू

रहेका

छन्

।

यी

सं रिनाहरूले

सं घीय

सं सदको

कामकारवाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गनपमा सहयोग गदपछन् ।
सचिवालयको ववसभन्न िाखाहरूबाट प्राप्त कामकारवाहीहरुलाई सनम्नानुसार
प्रस्तुत गररएको छ।
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय महािाखा
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय महािाखा अन्तगपत अन्तरापविय
सम्र्कप तथा समन्वय िाखा मार रहेको छ ।
अन्तरापचट्िय सम्र्कप तथा समन्वय िाखा
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय िाखाबाट समसत 2078 वैिाख
१ गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-
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1. अन्तराचट्िय कायपक्रम/सम्मेलनमा सहभासगता

 28-29 April, 2021

मा सम्र्न्न Seventh Global Conference of

Young Parliamentarians को Virtual Meeting मा मा. श्री चितेन्र
नारायण दे व र मा. श्री भगवती न्यौर्ानेको सहभासगता भएको सथयो ।

 24-27 May, 2021

मा सम्र्न्न 142nd IPU Assembly को Virtual

Meeting मा सम्माननीय अध्यक्ष गणेि प्रसाद सतसमचल्सना, मा. ददल
कुमारी रावल थार्ा 'र्ावपती', मा. समनेन्र ररिाल, मा. ववन्दा र्ाण्डे , मा.
सुरेन्र बहादुर काकी, मा. एकवाल समया र सं घीय सं सद सचिवालयका
तफपबाट सं घीय सं सदका महासचिव डा. भरतराि गौतम, राचट्िय सभाका
सचिव श्री रािेन्र फुयाल र िाखा असधकृत श्री प्रदीर् गुरागाईंको
सहभासगता भएको सथयो ।
2. कूटनीसतक राहदानी ससफाररस



प्रसतसनसध सभा सदस्य 176 र राचट्िय सभा सदस्य 39 गरी समसत
2074।11।20 दे चख हालसम्म िम्मा 215 वटा राहदानीको
ससफाररस गररएको छ ।
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कानूनी र्रामिप महािाखा
कानुनी र्रामिप महािाखा अन्तगपत कानूनी र्रामिप िाखा मार रहेको
छ ।
कानूनी र्रामिप िाखा
कानूनी र्रामिप िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख असार
मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-



ववसभन्न ववर्यहरुका 21 थान ररट सनवेदनको िवाफ सम्बचन्धत
अदालतहरुमा र्ठाएको ।



नेर्ालको सं ववधानको धारा 89 को खण्ड (ङ) बमोचिम राविय सभा
र प्रसतसनसध सभाको सदस्य र्दहरु रक्त हुन आएकोले सो सम्बन्धी
3 थान सूिना रािर्रमा प्रकािन गने प्रयोिनाथप श्री कानुन, न्याय
तथा

सं सदीय

मासमला मन्रालयमा सूिना सम्र्ादनको

लासग

र्ठाइएको ।



नेर्ाल सरकार मचन्रर्ररर्द्को ससफाररसमा सम्माननीय रािर्सतबाट
िारी भएका सं घीय सं सदका दुबै सभाका असधवेिन आह्वान र
अन्त्यका

सूिनाहरु

कानुन,

न्याय

तथा

सं सदीय

मासमला

मन्रालयबाट सम्र्ादन भै आएको सूिना मुरण ववभागमा नेर्ाल
रािर्रमा प्रकािनको लासग र्ठाइएको ।



सचिवालयका

ववसभन्न

महािाखा/िाखा/ससमसतहरुबाट

प्राप्त

आन्तररक र्रहरुका सम्बन्धमा र्रािार र समन्वय सम्बन्धी
कायपहरु गरे को ।



साथै यस महािाखाबाट सम्र्ादन हुने अन्य दै सनय कायपहरु सनरन्तर
रुर्मा सम्र्ादन भईरहेको ।
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कायपव्यवस्था महािाखा (प्रसतसनसध सभा)
कायपव्यवस्था महािाखा (प्रसतसनसध सभा) अन्तगपत तीन वटा
िाखाहरु रहेका छन् । िसमध्ये कायपव्यवस्था िाखा (प्रसतसनसध सभा) र
सम्र्ूणप वववरण िाखाको कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:कायपव्यवस्था िाखा (प्रसतसनसध सभा)
कायपव्यवस्था (प्रसतसनसध सभा) िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १
गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छःसं घीय सं सद सचिवालय अन्तगपत रहेको कायप व्यवस्था िाखा,
प्रसतसनसध सभाबाट सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा असधवेिनहरुका बैठक
सं िालनाथप सम्माननीय सभामुखलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गने,
सं सदीय कामकारवाहीको असभलेख राख्ने, बैठकमा र्ेि हुने प्रस्ताव, कागिात
र वववरणहरुको सं कलन, छनौट, सदनमा प्रस्तुत गने प्रकृया तयार गने
लगायतका कायप गदपछ । यसै ससलससलामा वविेर् असधवेिनको ववर्यमा
छलफल गनप वसेको प्रसतसनसध सभा अन्तगपतको कायपव्यवस्था र्रामिप
ससमसतको समसत २०७८ वैिाख २६ गते बसेको बैठकको माइन्यूट, सनणपय
तयार गनुक
प ा साथै बैठक सम्बन्धी आवश्यक समन्वय गनुक
प ा साथै प्रसतसनसध
सभाको वविेर् असधवेिन सं िालनाथप आवश्यक तयारी गरी बैठक
सं िालनका ववववध कायपमा सहयोग र्ुर्याइरहेको छ । साथै िाखाले
प्रसतसनसध सभाका असधवेिनहरुको बैठकमा भएका मुखय मुखय वववरणहरु,
सभाले गरे का महत्वर्ूणप सनणपय, प्रस्ताव, प्रश्न, प्रसतवेदन र्ेि, बिेट प्रस्तुत,
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छलफल, र्ाररत गररएका ववधेयक, मचन्रर्ररर्द्को गठन र हेरफेर, सं सदीय
प्रसतसनसध मण्डलहरुको भ्रमण आदान प्रदान लगायत सं लग्न ववर्यलाई
ववर्यगत आधारमा प्रकािन गरी सरोकारवालालाई सं सदको कायपको सहि
र ववर्यगत आधारमा िानकारी प्राप्त गराउने उद्देश्यले प्रसतसनसध सभाका
सचिवज्यूको सं योिकत्वमा गदठत प्रकािन ससमसतले सं ववधान सभा, २०६५
को सं सदीय वववरण र्ुस्तक तयार गरी सचिवालयको अफसेट प्रेसमा
र्ठाइसकेको छ ।
सम्र्ूणप वववरण िाखा (प्रसतसनसध सभा)
सम्र्ूणप वववरण (प्रसतसनसध सभा) बाट समसत 2078 वैिाख १
गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-



प्रसतसनसध सभाको तेस्रो, िौथो, छै टौं, सातौं असधवेिन र असधवेिन
वविेर्को सम्र्ूणप कायप सवकई वप्रचन्टङ र बाइचन्डङको काम सवकएको।



प्रसतसनसध सभाको दोश्रो र र्ाँिौं असधवेिनको बैठकहरुको अचन्तम रुिु
कायप सम्र्न्न भएको र प्रकािनको लासग िाने क्रममा रहेको छ ।

कायपव्यवस्था महािाखा (राविय सभा)
कायपव्यवस्था महािाखा (राविय सभा) अन्तगपत तीन वटा िाखाहरु
रहेका छन्। िसमध्ये कायपव्यवस्था िाखा (राविय सभा) र सम्र्ूणप वववरण
िाखाको कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:-
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कायपव्यवस्था िाखा (राविय सभा)
कायपव्यवस्था (राविय सभा) िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १
गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छःकायपव्यवस्था िाखाले सभा र कायपव्यवस्था र्रामिप ससमसतका
बैठकहरुको व्यवस्थार्न गने, कायपसूिी, वािनर्र, सूिनार्र तयार गने,
सदस्यहरुलाई बैठक सम्बन्धी सूिना उर्लब्ध गराउने, सभामा र्ेि गररने
सामाग्रीहरुको ववतरणको व्यवस्थार्न हेने, सभा तथा कायपव्यवस्था र्रामिप
ससमसतका बैठकहरुको असभले ख राख्ने लगायतका कायपहरु गनुर्
प ने हुनाले
यस

अवसधमा

भएका

कायपव्यवस्था

र्रामिप

ससमसतका

बैठकको

व्यवस्थार्नका साथै सभाका ६ वटा बैठकहरुमा मासथ उचल्लचखत कायपहरु
गरे को सथयो । यसका साथै राविय सभाको आठौं असधवेिनको कायपवृत्त,
सूिनार्र र कायपसूिी सं ग्रहको प्रकािन सम्बन्धी कायप समेत भैरहेको छ।
सम्र्ूणप वववरण िाखा (राविय सभा)
सम्र्ूणप वववरण (राविय सभा) बाट समसत 2078 वैिाख १
गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-





सं घीय सं सद, राविय सभाको आठौं असधवेिनको सम्र्ूणप वववरणहरु
तयार गरी प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको ।

कायप सम्र्न्न भइसकेका वववरणलाई Web Site मा अर्लोड गने कायप
सम्र्न्न भइसकेको ।

सभामा उर्चस्थत भई सं चक्षप्त वववरण वटर्ोट गने कायप गररएको।
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प्रववसध व्यवस्थार्न महािाखा
प्रववसध व्यवस्थार्न महािाखा अन्तगपत िार वटा िाखाहरु मुरण
तथा प्रकािन िाखा, ववधुत िाखा, सूिना प्रववसध िाखा र श्रव्यदृश्य िाखा
रहेका छन् । िसमध्ये सूिना प्रववसध िाखा, मुरण तथा प्रकािन िाखा
र ववधुत िाखाका कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ,
सुिना प्रववसध िाखा
सूिना तथा प्रववसध िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १

गतेदेचख

असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
छः-



नेर्ालीमा मेसेि र्ठाउन समल्ने र सहि व्यवस्थार्न गनप सवकने नयाँ
Web SMS system सनमापण गरे को,



सं सदीय र्दासधकारी, सं सदीय ससमसतहरू एवं सचिवालयको तफपबाट हुने
Virtual Meeting र अन्य कायपक्रमहरूको व्यवस्थार्न गरे को,



सचिवालयको वेबसाइटमा राचखएका सामग्रीहरूलाई थर् व्यवस्थार्न
गरे को,



Internet र

Network सनयसमत

समस्याहरूको समाधान गरे को।
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ममपत

सम्भार

तथा

आकचस्मक

मुरण तथा प्रकािन िाखा
मुरण तथा प्रकािन िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख
असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
छः-



रािर्र फूल वाईचण्डङ,



कायपसम्र्ादन मूल्याकंन फाराम छर्ाई,



राविय सभा सम्र्ूणप कायप वववरण छर्ाई र फूल वाइचण्डङ,



सम्र्सत वववरण फाराम छर्ाई,



ससं द सदस्य एकीकृत वववरण छर्ाई र वाइचण्डङ,



प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी आश्वासन ससमसतको वावर्पक
प्रसतवेदन छर्ाई र वाइचण्डङ,



राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन छर्ाई र
वाइचण्डङ,




नगदी / प्रप्ती रससद छर्ाई र वाइचण्डङ,
प्रसतसनसध सभा ससमसतहरु , राविय सभा ससमसतहरु र सचिवालयको ले टर
हेड छर्ाई,



अन्य ववववध छर्ाई र वाइचण्डङ ।
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ववद्युत िाखा
ववद्युत िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख असार
मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-



सम्माननीय

सभामुखज्यू, सम्माननीय

महासचिवज्यू,

सचिवज्यूहरुको

अध्यक्षज्यू, मा.

उर्ाध्यक्षज्यू,

कायपकक्ष, महािाखाहरु, िाखाहरु,

ससमसतहरु, सं सदीय दलको कायापलयहरुमा ववद्युत ममपत तथा सुधार कायप
गरे को ।



६ के.सभ.ए. (४८०० वाट) यु.र्ी.एस. ममपत गरी प्रयोगमा ल्याएको ।

प्रिासन महािाखा
प्रिासन महािाखा अन्तगपत िार वटा िाखाहरु कमपिारी प्रिासन
िाखा, सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखा, आसथपक प्रिासन िाखा र
मयापदार्ालन तथा सुरक्षा िाखा

रहेका छन् । यस महािाखा अन्तगपत

कमपिारी प्रिासन िाखा, सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखा र आसथपक
प्रिासन िाखाका कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
कमपिारी प्रिासन िाखा
कमपिारी प्रिासनिाखाबाट समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख असार
मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-
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१.

् ण समूह, रा.र्.अनं. प्रथम श्रे णीको सससनयर प्रेस
मुर

टे चक्नससयन र्द १ मा कायपक्षमताको मूल्यािनद्वारा
हुने बढु वाको ससफाररस सम्बन्धी सूिना प्रकािन ।

सचिवालयमा ररक्त सं घीय सं सद सेवा, सामान्य
२.

प्रिासन समूह, रा.र्.अनं. दद्वतीय श्रे णीको खररदार

र्द १ मा कायपक्षमताको मूल्यािनद्वारा हुने बढु वाको
ससफाररस सम्बन्धी सूिना प्रकािन ।

सचिवालयमा ररक्त सं घीय सं सद सेवा, सामान्य
३.

प्रिासन समूह, रािर्रांवकत तृतीय श्रे णीको िाखा
असधकृत र्द ६ मा कायपक्षमताको मूल्यािनद्वारा हुने
बढु वाको ससफाररस सम्बन्धी सूिना प्रकािन ।

सचिवालयमा कायपरत कायापलय सहयोगी (र्ाँिौं) श्री

माधवप्रसाद नेर्ाललाई समसत २०७८/०२/२१,
४

हसिा (र्ाँिौं) श्री श्रीराम थार्ामगरलाई समसत
२०७८/०३/१८

र

सहसचिव

श्री

मुरारी

महतलाई समसत २०७८/०३/२३ गतेदेचख लागू
हुने गरी असनवायप अवकाि ददइएको ।
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प्रकािन

२०७८-०१-१४

सचिवालयमा ररक्त सं घीय सं सद सेवा, चिक्षा तथा

२०७८-०१-०८

सूिना

सूिना प्रकािन

२०७८-०३-३१

सस.नं.

आसथपक प्रिासन िाखा
आसथपक प्रिासन िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख
असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही र्ृष्ठ 133 मा प्रस्तुत गररएको
छ :सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखा
सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखाबाट समसत 2078 वैिाख
१ गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छ :र्ररिय र्र ववतरण सम्बन्धी
क्र.स. र्रीिय र्रको प्रकार
1.
2.
3.
4.

सं ववधान सभा सदस्य
स्वकीय सचिव

(प्रसतसनसध सभा)
स्वकीय सचिव
(राविय सभा)
सञ्चारकमी

(सं सद प्रेस र्ास)
कूल िम्मा

नयाँ िारी नवीकरण

िम्मा सङ्खया

8

-

8

3

17

20

4

13

17

10

30

40

25

60
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असभलेख व्यवस्थार्नका लासग आन्तररक र्रािार गरी असभले खहरू
सिलन गने, प्राप्त सामाग्रीको छायाँ कर्ी तयार गरे र बाइचन्डङ गने, लगायत
सं सद दर्पणको 23 औ ं अिको लासग सामाग्रीहरू सं कल्न अध्ययन र रुिु
सम्बन्धी कायपहरूका साथै अन्य सनयसमत कायपहरू सम्र्ादन हुँदै आइरहेका
छन्।
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मयापदार्ालन तथा सुरक्षा िाखा
मयापदार्ालन तथा सुरक्षा िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १
गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छःप्रसतसनसध सभा, राविय सभा र ववसभन्न ससमसतहरुको बैठक सं ञ्चालन
हुदाँ यस िाखाले बम सडस्र्ोिल वटम र चस्नफर डग वटमलाई सिप गराई
मयापदार्ालकहरुलाई खटाउने कायप भईरहेको छ ।
त्यसै गरी दै सनकरुर्मा सचिवालय सुरक्षा अन्तगपत सम्माननीयहरुको
सुरक्षा, हरे क ददन ०९:३० बाट १7:३० बिे सम्म सचिवालयको सबै
गेटहरु र मुखय र्दासधकारीहरुको सुरक्षाथप मयापदार्ालकहरु खटाउने कायप
भईरहेको ।
मानव संसाधन ववकास महािाखा
मानव सं साधन ववकास महािाखा अन्तगपत िार वटा िाखाहरु
िनिचक्त योिना तथा सँगठन ववकास िाखा, सं सदीय प्रचिक्षण िाखा,
कमपिारी प्रचिक्षण िाखा र प्रदे ि सभा सम्र्कप तथा समन्वय िाखा रहेका
छन्

।

िसमध्ये कमपिारी

प्रचिक्षण

िाखाबाट

सम्र्न्न

भएका

कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:िनिचक्त योिना तथा संगठन ववकास िाखा
िनिचक्त योिना तथा सं गठन ववकास िाखाबाट २०७८ वैिाख
१ गतेदेचख २०७८ असार मसान्तसम्ममा भए गररएका कामकारवाही
सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः84

समसत 2078/03/20 गते कायप व्यवस्था िाखा (प्रसतसनसध
सभा) को आन्तररक व्यवस्थार्न अध्ययन अवलोकन गरी कायप व्यवस्था
(प्रसतसनसध सभा) को आन्तररक व्यवस्थार्न र्रीक्षण प्रसतवेदन तयार
गररएको । सो प्रसतवेदनलाई सं घीय सं सद सचिवालयको वेव साइटमा
अर्लोड गरी प्रकािन गररएको ।
कमपिारी प्रचिक्षण िाखा
कमपिारी प्रचिक्षण िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख
असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
छः-



समसत 207८/0१/०७ गते िाखा असधकृत श्री गोववन्द प्रसाद गौतम,
िाखा असधकृत श्री भानु र्ोख्रेल र िाखा असधकृत श्री सर्ना सार्कोटा
अिेसलया र िीन सरकारको छारवृचत्तमा मनोनयनको लासग स्वीकृत।



समसत 207८/0३/२१ गते िाखा असधकृत श्री सरस्वती मरहट्टा र
िाखा असधकृत श्री होमनाथ र्हाडी िाखा असधकृतहरुको लासग PCMD
तासलम कायपक्रममा मनोनयनको लासग स्वीकृत ।



समसत

207८/0३/२४ गते उर्सचिव श्री नागेन्र प्रसाद िौधरी

उर्सचिव लासग

ACMD तासलम कायपक्रममा मनोनयनको लासग

स्वीकृत ।



समसत 207८/0३/२४ गते सहसचिव श्री मनोिकुमार सगरी सहसचिव
लासग SEDP तासलम कायपक्रममा मनोनयनको लासग स्वीकृत ।
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सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महािाखा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महािाखा अन्तगपत िार वटा
िाखाहरु सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखा, प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न
अध्ययन िाखा, नागररक सम्बन्ध िाखा र र्ुस्तकालय िाखा रहेका
छन् । िसमध्ये सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखाबाट सम्र्न्न
भएका कामकारवहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखाबाट समसत 2078 वैिाख
१ गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-



सं सदीय ववसध सनमापण र्द्धसत, प्रवक्रया र सं चघय सं सदमा ववधेयकहरुको
वतपमान चस्थसतको अध्ययन कायप समाप्त भई प्रसतवेदन महासचिवसमक्ष
र्ेि गररसवकएको ।



ु ाई सम्बन्धी िानकारीमूलक बुकले टको तयारी भईरहेको।
सं सदीय सुनव



सं चघय सं सद सचिवालयको सं चक्षप्त र्रीिय ददने सलफलेट तयारी भई
रहेको ।



यस िाखाबाट सनयसमत प्रकािन गररने टे सलफोन डाइरे क्िी अद्यावसधक
गने कायप भइरहेको ।



सं सदीय

असभलेखहरुको

सडचिटाइचिङ

कायपका लासग

िाखासँग सनयसमत रुर्मा समन्वय गरे को ।
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र्ुस्तकालय

ववसध व्यवस्थार्न महािाखा (राविय सभा)
ववसध व्यवस्थार्न महािाखा (राविय सभा) अन्तगपत ववधेयक िाखा
(राविय सभा) मार रहेको छ ।
ववधेयक िाखा (राविय सभा)
ववधेयक िाखा (राविय सभा) बाट समसत 2078 वैिाख १

गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः

clwj]zgdf k|fKt cWofb]zx?sf] ljj/0f:

२०७७
2=

यौन वहं साववरुद्धको केही ऐनलाई सं िोधन गने
अध्यादे ि, २०७८

3=

फौिदारी कसूर तथा फौिदारी कायपववसधसम्बन्धी
केही ऐन सं िोधन गने अध्यादे ि, २०७८
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०७८-०३-१७

तथा मेलसमलार् आयोग (तेस्रो सं िोधन) अध्यादे ि,

र्ेि

०७८-०३-१७

बेर्त्ता र्ाररएका व्यचक्तको छानसबन, सत्य सनरुर्ण

सभामा

०७८-०३-१७

1=

दताप

०७७-११-१८

अध्यादे ि

क्र.सं

०७८-०३-१६

आठौं

०७८-०३-१६

;efsf]

०७८-०३-१७

कायपववसध) सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि,

र

समन्वय)

(र्वहलो

सं िोधन)

अध्यादे ि, २०७८
8=

तेिाव

तथा

अन्य

घातक

रासायसनक

(सनयमन) अध्यादे ि, २०७८

9=

रे ल्वे अध्यादे ि, २०७८
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र्दाथप

०७८-०३-१७

सुर्रीवेक्षण

०७८-०३-१७

नेर्ाल प्रहरी र प्रदे ि प्रहरी (कायप सञ्चालन,

०७८-०३-१६

7=

०७८-०३-१६

२०७८

०७८-०३-१६

सामाचिक सुरक्षा (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि,

०७८-०३-१६

२०७८
6=

०७८-०३-१७

सं वैधासनक र्रीर्द् (काम, कतपव्य, असधकार र

०७८-०३-१७

5=

०७८-०३-१७

और्सध (तेस्रो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८

०७८-०३-१६

4=

स्वास््यकमी

तथा

स्वास््य

सं स्थाको

सुरक्षा

सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८

13=

िर्थ सम्बन्धी अध्यादे ि, २०७८

14=

आसथपक अध्यादे ि, २०७८

15=

ववसनयोिन अध्यादे ि, २०७८
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०७८-०३-१७
०७८-०३-१७
०७८-०३-१७

12=

०७८-०३-१७

२०७८

०७८-०३-१७

नेर्ाल नागररकता (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि,

०७८-०३-१७

11=

०७८-०३-१६

२०७८

०७८-०३-१६

अध्यादे ि,

०७८-०३-१६

व्यवस्थार्न

०७८-०३-१६

सङ्कट

०७८-०३-१६

कोसभड-१९

०७८-०३-१६

10=

०७८-०३-१७

राि ऋण उठाउने अध्यादे ि, २०७८

०७८-०३-१६

16=

btf{ cWofb]zx? dWo] b]xfosf !) j6f pk/ c:jLsf/sf] ;"rgf btf{ ePsf]
lyof] .
क्र. सं.
1=

अध्यादे ि
बेर्त्ता र्ाररएका व्यचक्तको छानसबन, सत्य सनरुर्ण तथा मेलसमलार्
आयोग (तेस्रो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७७

2=

सं वैधासनक र्रीर्द् (काम, कतपव्य, असधकार र कायपववसध) सम्बन्धी
(र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८

3=

सामाचिक सुरक्षा (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८

4=

नेर्ाल प्रहरी र प्रदे ि प्रहरी (कायप सञ्चालन, सुर्रीवेक्षण र समन्वय)
(र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८

5=

रे ल्वे अध्यादे ि, २०७८

6=

नेर्ाल नागररकता (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७८

7=

िर्थ सम्बन्धी अध्यादे ि, २०७८

8=

आसथपक अध्यादे ि, २०७८

9=

ववसनयोिन अध्यादे ि, २०७८

10=

राि ऋण उठाउने अध्यादे ि, २०७८
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सांसद सुववधा व्यवस्थार्न महािाखा
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न महािाखा अन्तगपत दुई वटा िाखाहरु
रहेका छन्। यस महािाखा अन्तगपतका सांसद सुववधा व्यवस्थार्न
िाखाको कामकारवाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :सांसद सुववधा व्यवस्थार्न िाखा
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १
गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-



माननीयको उर्चस्थसत वववरणमा माननीयहरुले स्वीकृत गराउनु भएको
सबदालाई हाचिरीमा िनाउने सम्बन्धी कायप,



िाखामा भएका महत्वर्ूणप फाइलहरुलाई सडचिटाइिेिन गने कायप,



सांसदहरुलाई ववतरणका लासग प्राप्त चिठी र्र तथा सामग्रीहरु
सम्बचन्धत र्दासधकारीहरुलाई सहि रुर्मा उर्लब्ध गराउने सम्बन्धी
कायपक्रम, सं घीय सं सद भवन, नयाँ बानेश्वरमा सं घीय सं सदका माननीय
सदस्यहरुको हाचिरी र दिपक र्ास व्यवस्थार्न सम्बन्धी कायप,



सांसद तथा सं सदका र्दासधकारीहरुको स्वकीय कमपिारीहरुको असभले ख
राखी र्रीियर्र तयारी र ववतरण गने कायप,



र्दासधकारीहरुको सवारी िालकको र्रीियर्र तयार र ववतरण गने
कायप,

91



सांसदहरुलाई ददइने र्ाररश्रसमक, टे सलफोन, घरभाडा, स्वास््योर्िार र
यस्तै अन्य सुववधा सम्बन्धी कायप,



सं घीय सं सदका सदस्यहरुले सनयमानुसार र्ाउने और्धी उर्िारको
सुववधा सम्बन्धी कायप,



स्वास््य र्रीक्षण सम्बन्धी उर्करण तथा और्धीहरुको सुरचक्षत
भण्डारण, ववतरण तथा सोको असभले ख व्यवस्थार्न गने कायप,



सं घीय सं सदका माननीय तथा सचिवालयका कमपिारीहरुलाइप सनयसमत
स्वास््य उर्िार सेवा प्रदान गररएको ।



स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयसँग समन्वय गरी सं घीय सं सदका दुवै
सदनका माननीयहरु र सम्बचन्धत कमपिारीहरुलाई र्वहलो र दोस्रो

िरणको खोर् लगाउने कायपको व्यवस्थार्न गररएको साथै एचन्टिेन
र्रीक्षण गररएको ।



माननीय तथा कमपिारीहरुलाई Corona बाट सं क्रसमत हुन नददन
तार्क्रम नाप्ने, Sanitizer को व्यवस्थार्न गने तथा Mask को
व्यवस्थार्न गने कायप गररएको ।



माननीय तथा कमपिारीहरुको लासग स्वास््य इकाइमा िेकिाँि गने

गरे को र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी अस्र्तालहरुमा Refer
गने र सोको व्यवस्थार्न गने कायप गरे को ।



मेसडकल बोडपबाट माननीयहरुलाई और्धीर्िारको रकम प्रदान गने
सम्बन्धी कायप गरे को िस अन्तगपत 28 िना माननीयहरुलाई
और्धीर्िारको रकम भुक्तानी ददन लेखा िाखालाई ससफाररस गररएको।
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खण्ड - तीन
सं सद सम्बन्धी केही महत्वर्ूणप िानकारी
ववश्वासको मत र अववश्वासको प्रस्ताव सम्वन्धी वववरण
नेर्ालको सं ववधानको धारा १०० मा सं घीय सं सदको प्रधानमन्रीले
आफुमासथ प्रसतसनसध सभाको ववश्वास छ भन्ने कुरा स्र्ष्ट गनप ववश्वासको मत
सम्वन्धी प्रस्ताव र प्रधानमन्रीलाई प्रसतसनसध सभाको ववश्वास छै न भनी
प्रसतसनसध सभाका एक िौथाई सदस्यले सलचखत रुर्मा अववश्वासको प्रस्ताव
राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्रीले कुनैर्सन वखत आवश्यक वा उर्युक्त ठानेमा
ववश्वासको मतका लासग प्रसतसनसध सभा समक्ष प्रस्ताव राखन सक्ने र
प्रधानमन्रीले प्रसतसनसधत्व गने दल ववभाचित भएमा वा सरकारमा सहभागी
दलले आफ्नो समथपन वफताप सलएमा तीस ददनसभर प्रधानमन्रीले ववश्वासको
मत सलनुर्ने व्यवस्था सं ववधानले गरे को छ ।
ववश्वासको मत सलनको लासग प्रधानमन्रीले ववश्वास मत सम्बन्धी
प्रस्तावको सूिना सं घीय सं सदका महासचिवलाई ददनुर्ने र सो बमोचिम
महासचिवले सभामुख समक्ष र्ेि गरे र्सछ सभामुखले सो प्रस्ताव उर्र
छलफल र सनणपय सलन सभामुखले ददन तोक्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यस्तै गरी अववश्वासको प्रस्तावको लासग सलचखत सूिना सं घीय सं सदका
महासचिवलाई ददन सक्ने र सो बमोचिम सभामुख समक्ष िानकारी
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गराएर्सछ सभामुखले ७ ददनर्सछको कुनै बैठकमा छलफलको लासग ददन
तोक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस प्रकारका प्रस्तावहरु र्ेि भएमा तत्काल कायम रहेका सम्र्ूणप
सदस्य सं खयाको बहुमतले सनणपय गनुर्
प ने व्यवस्था छ । सभाबाट
मतववभािनबाट हुने सनणपयको िानकारी सभाखमुखले रािर्सत समक्ष
ददनुर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेर्ालको इसतहासमा २०४७ सालदे चख यता हाल (२०७८ असार)
सम्ममा प्रस्तुत भएका ववश्वासको मत र अववश्वासका प्रस्तावहरु सनम्नानुसार
रहेका छन्:
ववश्वासको मत
हालसम्म सं सदमा १० र्टक ववश्वासको मत सम्वन्धी प्रस्तावहरु
र्ेि भएका छन् । कुनै प्रस्तावहरु सभाले स्वीकृत गरे का छन् भने कुनै
प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।


वव.सं .

२०५१ र्ुर् ७ गते नेर्ाल असधराज्यको सं ववधान, २०४७

को धारा ४२ को उर्धारा (२) बमोचिम सनयुक्त तत्कालीन प्रधानमन्री
मनमोहन असधकारीले ववश्वासको मत सलँदा २०५ सदस्यमध्ये १९८
मत प्रस्तावको र्क्षमा र ववर्क्षमा कुनै र्सन मत नर्री सवपसम्मत रुर्मा
ववश्वासको मत प्राप्त भएको सथयो ।


२०५२ असोि २ गते सोही सं ववधानको धारा ४२ को उर्धारा (१)
बमोचिम सनयुक्त तत्कालीन प्रधानमन्री श्री िेरबहादुर दे उवाले
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ववश्वासको मतको लासग प्रस्ताव गदाप र्क्षमा १०७ र ववर्क्षमा ८६
मत र्री ववश्वासको मत प्राप्त भएको सथयो।


२०५३ फागुन २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्री िेरबहादुर दे उवाले
र्ुनः ववश्वासको मतको लासग प्रस्ताव गदाप प्रस्तावको र्क्षमा १०१ र
ववर्क्षमा ९२ मत र्रे को र प्रस्तावको र्क्षमा र्रे को १०१ मत २०५
को बहुमत नभएकोले प्रस्ताव अस्वीकृत भई प्रधानमन्रीबाट र्दमुक्त
ु एको सथयो ।
हुनभ



२०५३ सालमा ऐिन सं ववधानको धारा ४२ को उर्धारा (१)
बमोचिम प्रधानमन्री र्दमा सनयुक्त लोकेन्रबहादर िन्दले २०५३ िैर
६ गते ववश्वासको मतको लासग प्रस्ताव गनुभ
प एकोमा प्रस्तावको र्क्षमा
११३ र ववर्क्षमा ९५ मत र्रे कोले उहाँलाई ववश्वासको मत ससद्ध
भएको सथयो ।



२०५४ असोि २१ गते सोही उर्धारा बमोचिम सनयुक्त तत्कालीन
प्रधानमन्री सूयब
प हादुर थार्ाले ववश्वासको मतको लासग असोि २३
गते प्रस्ताव गनुभ
प एको सथयो । उक्त प्रस्तावको र्क्षमा १०९ र
ववर्क्षमा २ मत र्री प्रस्ताव अत्यसधक बहुमतले स्वीकृत भएको
सथयो ।



ऐिन सं ववधानको धारा ४२ को उर्धारा (२) बमोचिम सनयुक्त
तत्कालीन प्रधानमन्री सगररिाप्रसाद कोइरालाले २०५५ वैिाख ५
ँ ु ा प्रस्तावको र्क्षमा १४४
गते ववश्वासको मतको लासग प्रस्ताव गनुह
प द
मत र ववर्क्षमा ४ मत र्री ववश्वासको मत प्राप्त भएको सथयो ।
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२०५५ र्ुर् ३० गते र्ुनः तत्कालीन प्रधानमन्री सगररिाप्रसाद
ँ ु ा र्क्षमा १३६
कोइरालाले नै ववश्वासको मतको लासग प्रस्ताव गनुह
प द
र ववर्क्षमा ४० मत र्री उहाँलाई र्ुनः ववश्वासको मत प्राप्त भएको
सथयो ।



२०७४ सालमा तत्कालीन अवस्थामा नेर्ालको सं ववधानको धारा ७६
ु एका प्रधानमन्री के.र्ी. िमाप ओलीले
को (३) बमोचिम सनयुक्त हुनभ
नेर्ालको सं ववधानको धारा ७६ को (४) बमोचिम प्रधानमन्री सनयुक्त
भएको समसतले तीस ददन सभर ववश्वासको मत सलनुर्ने भएकोले २०७४
फागुन २७ गते ववश्वासको मतको लासग प्रस्ताव गनुभ
प एकोमा प्रस्तावको
र्क्षमा २०८ र ववर्क्षमा ६० मत र्री ववश्वासको मत प्राप्त भएको
सथयो ।



नेर्ालको सं ववधानको धारा ७६ को (२) बमोचिम सनयुक्त सम्माननीय
धानमन्री के.र्ी. िमाप ओलीले नेर्ालको सं ववधानको धारा १०० को
उर्धारा (१) बमोचिम प्रसतसनसध सभाको ववश्वास छ भन्ने कुराको स्र्ष्ट
गनप आवश्यक ठान्नुभएकोले २०७८ साल वैिाख २७ गतेको प्रसतसनसध
सभाको बैठकमा ववश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नु भएको सथयो । उक्त
प्रस्तावमासथ भएको मतदानमा प्रस्तावको र्क्षमा ९३, ववर्क्षमा १२४
मत र मत ददन्न भन्ने र्क्षमा १५ मत र्रे कोले उहाँलाई प्रसतसनसध
सभाबाट ववश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन ।



सवोच्ि अदालतको आदे िले नेर्ालको सं ववधानको धारा ७६ को
उर्धारा (५) बमोचिम सनयुक्त प्रधानमन्री िेरबहादुर दे उवाले सोही
धाराको उर्धारा (६) बमोचिम २०७८ साउन ३ गतेको बैठकमा
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ववश्वासको मत सलन प्रस्ताव गनुप भएको सथयो । उक्त प्रस्तावमासथ
छलफल हुने ददन तत्काल कायम सदस्य सं खया २७१ मध्ये सो ददन
सभाको बैठकमा २६० िनाको उर्चस्थती रहेको सथयो । २७१ मध्ये
४ िना सदस्य सनलम्वनमा रहेका सथए भने बाँकी सदस्य सो ददनको
बैठकमा अनुर्चस्थत रहेका सथए । मतदान हुँदा भने २४९ सदस्यको
मार उर्चस्थसत रहेको सथयो । उर्चस्थत सदस्यमध्ये प्रस्तावको र्क्षमा
१६५, प्रस्तावको ववर्क्षमा ८३ र मत ददन्न भन्ने र्क्षमा १ मत र्रे को
सथयो । प्रस्तावको र्क्षमा १६५ मत र्रे कोले उक्त मत तत्काल
कायम सदस्य सं खयाको बहुमत भएकोले प्रधानमन्री िेरबहादुर
दे उवाले प्रसतसनसध सभामा ववश्वास मत प्राप्त गनुभ
प एको सथयो ।
अववश्वासको प्रस्ताव
हालसम्म सं सदमा ८ र्टक अववश्वासका प्रस्तावहरु र्ेि भएका
छन् । कुनै प्रस्तावहरु सभाले स्वीकृत गरे का छन् भने कुनै प्रस्ताव
अस्वीकृत भएका छन् । कुनै प्रस्तावहरु सभामा र्ेि भएका छै नन्


२०५२ िेठ २५ गते िेरबहादुर दे उवा सवहत ७० िनाले समावेदन
गरी तत्कालीन प्रधानमन्री मनमोहन असधकारी उर्र अववश्वासको
प्रस्ताव र्ेि भएको सथयो । समावेदन र्ेि भएर्सछ तत्कालीन
प्रधानमन्रीको ससफाररसमा रािाबाट िेठ ३० गते प्रसतसनसध सभा
ववघटन भएको सथयो । सवोच्ि अदालतले २०५२ भदौ १२ गते
प्रसतसनसध सभा र्ुस्थापर्ना गने फैसला गरे कोले २०५२ भदौ २५ गते
उक्त प्रस्ताव उर्र छलफल भएको सथयो । उक्त प्रस्ताव सनणपयाथप
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र्ेि हुँदा अववश्वासको प्रस्तावको र्क्षमा १०७ र ववर्क्षमा ८८ मत
र्री अववश्वासको प्रस्ताव र्ाररत भएको सथयो ।


प्रसतसनसध सभा सदस्य मा. मनमोहन असधकारी समेत ८६ िना
सदस्यहरुले तत्कालीन प्रधानमन्री िेरबहादुर दे उवाउर्र ववश्वास छै न
भनी समसत २०५२ िैत ७ गते अववश्वासको प्रस्ताव र्ेि गररएकोमा
ँ ा र्क्षमा ९० र
२०५२ िै त ११ गते प्रस्ताव उर्र मतदान हुद
ववर्क्षमा १०६ मत र्री अववश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको
सथयो ।



२०५३ सालमा र्ुनः तत्कालीन प्रधानमन्री िेरबहादुर दे उवा उर्र
ववश्वास छै न भनी प्रसतसनसध सभामा ववर्क्षी दलका नेता मनमोहन
असधकारी समेत १०२ िना सदस्यले अववश्वासको प्रस्ताव र्ेि गरे कोमा
२०५३ र्ुर् ९ गते उक्त प्रस्ताव उर्र मतदान हुँदा र्क्षमा १०१ र
ववर्क्षमा ८५ मत र्रे को र प्रस्तावको र्क्षमा र्रे को मत २०५ को
बहुमत हुन नसकी अववश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सथयो ।



२०५४ असोि १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्री लोकेन्र बहादुर िन्द
उर्र ववश्वास छै न भनी प्रमुख ववर्क्षी दलका नेता सगररिाप्रसाद
कोइराला समेत ८६ िना सदस्यहरुबाट अववश्वासको प्रस्ताव र्ेि
भएको सथयो । सो प्रस्ताव उर्र असोि १८ गते मतदान हुँदा
प्रस्तावको र्क्षमा १०७ र ववर्क्षमा ९४ मत र्री अववश्वासको प्रस्ताव
र्ाररत भई प्रधानमन्रीले रािीनामा ददनुभएको सथयो।



२०५४ र्ुर् २९ गते झलनाथ खनाल समेत ९६ िना सदस्यहरुले

तत्कालीन प्रधानमन्री सूयब
प हादुर थार्ा उर्र अववश्वासको प्रस्ताव र्ेि
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गरे कोमा २०५४ फागुन ८ गते मतदान हुँदा प्रस्तावको र्क्षमा १००
र ववर्क्षमा १०३ मत र्री अववश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको
सथयो ।


२०५५ मं ससर २५ गते वामदे व गौतम समेत ६२ िना प्रसतसनसध सभा
सदस्यहरुले तत्कालीन प्रधानमन्री सगररिाप्रसाद कोइराला उर्र
ववश्वास छै न भनी प्रस्ताव र्ेि गनपको लासग समावेदन गररएकोमा
असधवेिन प्रारम्भ हुन ु अचघनै प्रधानमन्रीले रािीनामा ददनुभएकोले

२०५५ र्ुर् ९ गते वविेर् असधवेिनको और्िाररक बैठक बसी
असधवेिन नै अन्त्य गररएको सथयो।


२०७३ सालमा दोस्रो ठू लो दल नेकर्ा एमाले र तेस्रो ठू लो दल

नेकर्ा माओवादी केन्र समलेर बनेको सरकार उर्र नेकर्ा माओवादी
केन्रले सरकारको समथपन वफताप सलएर्सछ सरकार अल्र्मतमा र्रे को

भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्री के.र्ी. िमाप ओली ववरुद्ध नेकर्ा माओवादी
केन्रका अध्यक्ष र्ुट्र्कमल दाहाल सवहत १८६ सदस्यले अववश्वासको

प्रस्ताव दताप गनुभ
प एको सथयो । अववश्वासको सो प्रस्ताव सदनमा समसत
अन्त्यमा प्रधानमन्रीले िवाफ ददने क्रममा रािर्सतसमक्ष राचिनामा

ददएर आएको िानकारी गराएकोले अववश्वासको प्रस्ताव स्वतः सनट्कृय
हुन र्ुगेको सथयो ।


नेकर्ा एमाले र नेकर्ा माओवादी केन्र एकीकृत भई बनेको नेर्ाल

कम्यूसनष्ट र्ाटी (ने.क.र्ा.) को नेतत्ृ वको सरकारका तत्कालीन

प्रधानमन्री के.र्ी. िमाप ओली उर्र ववश्वास छै न भनी सरकारमा
सचम्मसलत दलका सदस्यहरु समेत ९० िना सदस्यले २०७७ र्ुर् ५
गते अववश्वासको प्रस्ताव दताप भएकोमा सोही ददन नै प्रधानमन्री के.र्ी.

िमाप ओलीले प्रसतसनसध सभा ववघटनको ससफाररस गनुप भएबमोचिम
सम्माननीय रािर्सत ववद्यादे वी भण्डारीबाट सं सद ववघटन भएकोले उक्त
अववश्वासको प्रस्ताव प्रकृयागत रुर्मा अगासड बढे न।
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संघीय संसदमा ववधेयकको अवस्था
हालसम्म संघीय संसदमा दताप भएका ववधेयकको अवस्था
सं घीय सं सदमा हालसम्म १२८ वटा ववधेयकहरु दताप भएका छन्,

िसमध्ये ६९ वटा ववधेयकहरु दुवै सदनबाट र्ाररत भई रािर्सतबाट

प्रमाणीकरण र्श्चात ऐन बनी लागू भएका छन् । ४ वटा ववधेयहरु
सरकारले नै वफताप सलएको छ भने ५७ वटा ववधेयहरु हाल सं घीय सं सदमा

वविाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यस सम्वन्धी ववधेयकको सं खयात्मक
असधवेिन

वववरण सनम्नानुसारको तासलकामा प्रस्तुत गररएको छ ।
दताप

असधवेिन

अन्तमा बाँकी

रा.स.

कूल

प्र.स.

रा.स.

कूल

र्वहलो

-

-

-

-

-

-

दोस्रो

२६

८

३४

२३

८

३१

तेस्रो

२३

८

३१

१६

७

२३

िौथो

१७

५

२२

८

१

९

र्ाँिौ

६

११

१७

-

-

-

-

१७

छैं टौ

१४

६

२०

६

-

६

-

१४

१

३

४

-

-

-

-

२

२

-

-

-

-

२

८७

४१

१२८

५३

१६

६९

४

५७

छै टौं

र्श्चात

प्र.स. नवौं

र रा.स. दिौं
िम्मा
1

वफताप

प्र.स.

असधवेिन

1

प्रमाणीकरण

१
(प्र.स.)
१
(प्र.स.)
१
(रा.स.)

१
(प्र.स.)

२
७
१२

३

छर्ाई सम्वन्धी कायप हुँदै गदाप २०७८।५।३१ मा दुई वटा ववधेयक दताप भएकोले सो समेत
अद्यावसधक गररएको ।
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संघीय संसदमा वविाराधीन ववधेयकको अवस्था
सं घीय सं सदमा वविाराधीन ५७ ववधेयकहरु मध्ये हाल प्रसतसनसध
सभामा ४४ र राविय सभामा १३ रहेका छन् । यी मध्ये सभामा र
ससमसतमा रहेका ववधेयकहरुको वववरण तलको तासलकामा प्रस्तुत गररएको
छ ।
वववरण

सभामा र्ेि हुन बाँकी (दताप तथा ववतरण मार
भएका)

सभामा वविाराधीन
ससमसतमा वविाराधीन
कुल िम्मा

प्र.स. रा.स. िम्मा
12

3

15

25

6

31

7

4

11

44

13

57

राविय सभामा वविाराधीन ववधेयक
राविय सभामा वविाराधीन १३ वटा ववधेयकहरु रहेका छन्,

िसमध्ये सभामा वविाराधीन ववधेयक ६ वटा रहेका छन् भने ससमसतमा

दफावार छलफलको क्रममा ४ वटा ववधेयकहरु रहेका छन् । एउटा
ववधेयक अगासड नबढाउने सहमती भएको छ भने २ वटा ववधेयक हालै

मार दताप भएका छन् । राविय सभामा वविाराधीन ववधेयकहरुको वववरण
सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः
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क्र.सं .

ववधेयक

अवस्था

सभामा र्ेि नगने सहमसत भएको ववधेयक
1

सामाचिक सुरक्षा (र्वहलो सं सोधन) ववधेयक,
२०७७2

1
गैरसरकारी, दताप मार

सभामा र्ेि हुन बाँकी ववधेयक
1.

यौन वहं सा ववरुद्धका केही एनलाई सं िोधन गने
ववधेयक, २०७८

फौिदारी कसूर तथा फौिदारी कायपववसध
2.

सम्वन्धी केही एन सं िोधन गने ववधेयक,
२०७८

२
२०७८।५।३१ मा
दताप
२०७८।५।३१ मा
दताप

सभामा वविाराधीन ववधेयक

1=

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ववधेयक, २०७७

सै द्दाचन्तक छलफल

2=

सावपिसनक सेवा प्रिारण ववधेयक, २०७७

सै द्दाचन्तक छलफल

3=
4=
5=

6=

2

६

असभलेख सं रक्षण (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक,
२०७७

सै द्दाचन्तक छलफल

सुरक्षण मुरण सम्बन्धी ववधे यक, २०७७

सै द्दाचन्तक छलफल

अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो

ससमसतको

सं िोधन) ववधेयक, २०७६

र्ेि भएको

भ्रष्टािार सनवारण (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक,

ससमसतको

२०७६

र्ेि भएको

प्रसतवेदन
प्रसतवेदन

गैरसरकारी ववधेकको रुर्मा राविय सभाका सदस्य प्रकाि र्न्थबाट दताप गररएको भए

तार्सन सोही नाम र प्रकृसतको प्रसतसनसध सभामा सरकारी

ववधेयक दताप भई अगासड

बढे कोले यस ववधेयकलाई अगासड नबढाउने सहमती भएको ।
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ससमसतमा वविाराधीन ववधेयक

4
ससमसतको

1

अध्यागमन ववधेयक, २०७६

2

अनुगमन तथा मूल्यांकन ववधेयक, २०७६

3
4

प्रसतवेदन

र्ेि हुन बाँकी
दफावार

छलफलको

क्रममा

प्रसतसलर्ी असधकार (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक,

दफावार

२०७६

क्रममा
दफावार

ववद्युत ववधेयक, २०७७

छलफलको
छलफलको

क्रममा

प्रसतसनसध सभामा वविाराधीन ववधेयक
प्रसतसनसध सभामा वविाराधीन ४३ वटा ववधेयकहरु रहेका छन्,
िसमध्ये सभामा वविाराधीन ववधेयक २४ वटा रहेका छन् भने ससमसतमा
दफावार छलफलको क्रममा ७ वटा ववधेयकहरु रहेका छन् । प्रसतसनसध
सभामा वविाराधीन ववधेयकहरुको वववरण सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः
क्र.सं.

ववधेयक

अवस्था

ँ बाँकी ववधेयक
सभामा र्ेि हुन
1
2

12

िाचन्त सुरक्षा ववधे यक, 2075
राविय

प्राथसमकता प्राप्त

आयोिनाहरुको

ववकास सम्बन्धी ववधे यक, 2075

दताप भएको
रततर
ु

दताप भएको

3

राविय सुरक्षा र्ररर्द् ववधेयक, 2075

दताप भएको

4

राविय मानव असधकार आयोग ववधेयक, 2075

दताप भएको
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क्र.सं.
5

6

7

8

9

ववधेयक
गांिा

खेती

व्यवस्थार्न

अवस्था

ववधेयक, 2076 (गैर

सरकारी)
नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, 2075
(गैर सरकारी
नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, 2075
(गैर सरकारी)
नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, 2075
(गैर सरकारी)
नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, 2075
(गैर सरकारी)

दताप भएको
दताप भएको
दताप भएको
दताप भएको
दताप भएको

10

भन्सार ववधेयक, 2077

दताप भएको

11

र्ोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रसतष्ठान ववधेयक, 20777

दताप भएको

12

किाप सूिना ववधेयक, 2077

दताप भएको

सभामा वविाराधीन ववधयेक

24
रा.स.बाट वफताप

1.

लोक सेवा आयोग ववधेयक, २०७५

2.

सै सनक (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, 2076

सभामा र्ेि

3.

समसडया काउचन्सल ववधेयक, 2075(रा.स.मा उत्र्चत्त)

सभामा र्ेि

4.

सनकासी र्ैठारी (सनयमन) ववधेयक, 2076

सभामा र्ेि

5.

प्रसतस्र्धाप

प्रवधपन

तथा विार

सं िोधन) ववधेयक, 2076
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भएको

सं रक्षण

(र्वहलो

सभामा र्ेि

क्र.सं.
6.
7.
8.

ववधेयक

अवस्था

नेर्ाल वविेर् सेवा ववधेयक, 2076 (रा.स.मा उत्र्चत्त)
काठमाडौँ उर्त्यका सावपिसनक यातायात व्यवस्थार्न
प्रासधकरण ववधेयक, 2076 (रा.स.मा उत्र्चत्त)

13.

सभामा

ससमसतको

सभामा

ससमसतको

मदन भण्डारी ववज्ञान तथा प्रववसध ववश्व ववद्यालय सभामा

ससमसतको

नेर्ाल नागररक (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, 2075

ससमसतको

कारागार ववधेयक, 2076
इचन्िसनयररङ

प्रसतवेदन

र्ेि

र्ररर्द्

(र्वहलो

सं िोधन) सभामा

ससमसतको

सभामा

ससमसतको

ववधेयक, 2076(रा.स.मा उत्र्सत)
खानेर्ानी तथा सरसफाई, 2075

15.

ववरुवा सं रक्षण (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, 2075

16.

ववउ वविन (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, 2075

18.

प्रसतवेदन र्ेि

प्रसतवेदन र्ेि

ववधेयक, 2076

नेर्ाल

प्रसतवेदन र्ेि
प्रसतवेदन र्ेि

14.

17.

सभामा र्ेि
ससमसतको

10. 3 िेष्ठ नागररक (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, 2075

12.

भएको

सभामा

9. 2 सं घीय सनिामसत सेवा ववधेयक, 2075

11.

सैद्धाचन्तक छलफल

नीसत अनुसन्धान प्रसतष्ठान ववधे यक, 2076 (रा.स.मा
उत्र्चत्त)
सावपिसनक खररद (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, 2076
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प्रसतवेदन र्ेि

प्रसतवेदन र्ेि
राविय

सभाको

राविय

सभाको

राविय

सभाको

राविय

सभाको

सन्दे ि र्ेि
सन्दे ि र्ेि

सन्दे ि र्ेि

सन्दे ि र्ेि

क्र.सं.
19.

20.

21.

22.

ववधेयक
नेर्ाल नागररक उड्डयन प्रासधकरण ववधेयक, 2076

राविय

सभाको

प्रासधकरण ववधेयक, 2076

राविय

सभाको

(रा.स.मा उत्र्चत्त)

सन्दे ि र्ेि

स्ट्याण्डर नार् र तौल (र्ांिौँ सं िोधन) ववधेयक,

राविय

सभाको

2076 (रा.स.मा उत्र्चत्त)

सन्दे ि र्ेि

योगमाया आयुवेद ववश्व ववद्यालय ववधेयक, 2076

राविय

सभाको

राविय

सभाको

राविय

सभाको

राविय

सभाको

(रा.स.मा उत्र्चत्त)
नेर्ाल

हवाई

सेवा

(रा.स.मा उत्र्चत्त)

23.

त्यांक ववधेयक, 2076 (रा.स.मा उत्र्चत्त)

24.

रे ल्वे ववधे यक, 2076 (रा.स.मा उत्र्चत्त)

25.

अवस्था

प्रत्यायन (एकृसडटे िन) ववधेयक, 2076 (रा.स.मा
उत्र्चत्त)

सन्दे ि र्ेि

सन्दे ि र्ेि

सन्दे ि र्ेि
सन्दे ि र्ेि

सन्दे ि र्ेि

ससमसतमा वविाराधीन ववधेयक
1
2

7
दफावार छलफलको

ववमा ववधेयक, 2075

क्रममा

सूिना प्रववसध सम्बन्धी ववधेयक, 2075
3

4
5

सावपिसनक ऋण व्यवस्थार्न ववधेयक, 2076

ससमसतको

प्रसतवेदन

तयार, र्ेि गनप बाँकी

दफावार छलफलको
क्रममा

बैं क तथा ववत्तीय सं स्था सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन) दफावार छलफलको
ववधेयक, 2076
क्रममा
नेर्ाल राि बैं क (तेस्रो सं िोधन) ववधेयक, 2076
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दफावार छलफलको
क्रममा

क्र.सं.
6
7

ववधेयक
सधतो र्र
2076

अवस्था

सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, दफावार छलफलको
क्रममा

दफावार छलफलको

र्िु स्वास््य तथा र्िु सेवा र्ररर्द् ववधेयक, 2076 क्रममा

संघीय संसदमा सन्धी/सम्झौताको अवस्था
सं घीय सं सदमा दुवै सभातफप दताप भएका सन्धी/ सम्झौताहरुको
सं खया 14 छ । १4 मध्ये 6 वटा सन्धी/सम्झौताहरु दुवै सभाबाट
अनुमोदन भएका छन् भने ८ वटा सन्धी/सम्झौताहरु सदस्यहरुलाई ववतरण
मार भएका छन् ।
सं घीय सं सदका दुवै सभाबाट अनुमोदन/स्वीकृती, सम्मीलन,
समथपन गरे का सन्धी/ सम्झौताहरुको वववरण सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको

ववरुद्ध

सहयोग

सम्बन्धी

सबम्सटे क महा सचन्ध
(गृह मन्रालय)
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असधवेिन

राविय सभाबाट
अनुमोदन, सचम्मलन,
स्वीकृती, वा समथपन

कैवफयत
प्रसतसनसध सभामा दताप

कारोबार

दोस्रो

सं गठन अर्राध र अवैध लागु और्ध

प्रसतसनसध सभाबाट
अनुमोदन, सचम्मलन,
स्वीकृती, वा समथपन

दताप

आतं कवाद, अन्तरदे चिय

2075-0५-२६

अन्तराविय

2075-0५-0४

1.

सन्धी/सम्झौताको नाम

2075-04-09

क्र.सं .

छ :

मन्रालय)

5.

िाचन्त

ववश्वववद्यालय

स्थार्ना

गने

सम्बन्धी अन्तरापविय सम्झौता
(र्रराि मन्रालय)

6.

अन्तरदे िीय सं गदठत अर्राध ववरुद्धको
महासन्धी
प्रोटोकल

अन्तरगतको

र्ालेमो

(गृह मन्रालय)
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दोस्रो
दोस्रो

2075-0५-२६

प्रसतसनसध सभामा दताप
प्रसतसनसध सभामा दताप
प्रसतसनसध सभामा दताप

(चिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालय)

रावष्टय सभामा दताप

सम्झौता, २०१७

दोस्रो

तासलमका लासग सम्र्न्न क्षेरीय सहयोग

दोस्रो

र

र्ाँिौं

ववकास

2075-0६-0२

प्रववसध

2075-0६-0९

अनुसन्धान,

तथा

२९

सम्बन्धी

ववज्ञान

३१
207६-११-

र्ारमाणववक

2075-05-18

4.

2075-0६-१०

(वन तथा वातावरण मन्रालय)

2075-0६-११

असभसचन्ध

०५

समन्यावयक बाँडफाँड सम्बन्धी नागोया

207६-१०-

उर्योगबाट हुने लाभको र्ारदिी र

2075-0५-१२

आनुवंचिक स्रोतमा र्हुँि तथा सतनको

2075-04-28

िैववक ववववधता महासचन्ध अन्तगपत

2075-06-02

3.

प्रसतसनसध सभामा दताप

(सं स्कृसत, र्यपटन तथा नागररक उड्डयान

2075-0५-२९

व्यवस्था भएको महा सन्धी

2075-0५-0७

सनयमहरु एकीकरण गने सम्बन्धमा

2075-04-23

अन्तराविय हवाई र्ररवहन ववर्यक

207६-0३-

2.

सं घीय सं सदमा दताप भई प्रकृया अगासड बढ्न बाँकी सन्धी/

ववश्व र्यपटन सं गठन (World Tourism Organization,
UNWTO) को ववधानको धारा ३८ सं िोधन सम्बन्धी
प्रस्ताव (A/RES/521(XVII)
(साधारण बहुमतबाट समथपनको लासग प्राप्त)

3.

सुक्खा

बन्दरगाह

सम्बन्धी

अन्तरसरकारी

सम्झौता (Intergovernmental Agreement on
Dry Ports)
आरक्षणको प्रावधान रहेको
(साधारण बहुमतबाट अनुमोदनको लासग प्राप्त)
4.

क्योटो

असभसन्धीको

दोहा

सं िोधन

(Doha

Amendment to the Kyoto Protocol)
(सङ्घीय सं सदमा र्ेि गने प्रयोिनको लासग प्राप्त)
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असधवेिन

िौथो
िौथो

2.

िौथो

– (साधारण बहुमतबाट अनुमोदनको लासग प्राप्त)

०७६-४-५

Challenge Compact)

०७६-४-६

(Millennium

०७६-०३-३०

सम्झौतार्र

०७६-०४-०१

सहायता

०७६-०४-०५

अनुदान

०७६-०४-०६

Millennium Challenge Corporation बीि भएको

िौथो

नेर्ाल सरकार र अमेररकी सहयोग सनकाय

०७६-३-३१

1.

०७६-४-१

सन्धी/सम्झौताको नाम

दताप

क्र.सं

ववतरण

सम्झौताहरुको वववरण सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :

सनरोधसम्बन्धी सम्झौता (Agreement for the
Avoidance of Double Taxation and The
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to
Taxes on Income)

र्ाँिौं

भएको द्वैध कराधान मुचक्त तथा ववत्तीय छल

०७६-१०-५

नेर्ाल सरकार र बङ्गलादे ि सरकारबीि सम्र्न्न

०७६-१०-०४

5.

(सङ्घीय सं सदमा र्ेि गने प्रयोिनको लासग प्राप्त)

सचन्ध (TREATY BETWEEN THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA AND
NEPAL ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS)

र्ाँिौं

ववर्यमा र्ारस्र्ररक कानूनी सहायता सम्बन्धी

०७६-१०-५

नेर्ाल तथा िनवादी गणतन्र िीन बीि फौिदारी

०७६-१०-०४

6.

(सङ्घीय सं सदमा र्ेि गने प्रयोिनको लासग प्राप्त)

०७६-१०-६

र्ाँिौं

०७६-१०-८

र्ाँिौं

सीमा व्यवस्थार्न प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता
(Agreement Between The Government of
Nepal and The Government of The People's
Republic of China on The Boundary
Management System)

०७६-१०-०३

नेर्ाल सरकार तथा िनवादी िीन सरकारबीिको

०७६-१०-०८

7.

(सङ्घीय सं सदमा र्ेि गने प्रयोिनको लासग प्राप्त)
8.

दृवष्टववहीन, दृवष्ट क्षमता न्यून भएका वा मुदरत
वस्तु

हेन प

असमथपहरुका

लासग

प्रकाचित

रिनासम्मको र्हुँिलाई सहिीकरण गने माराकेि
सचन्ध, २०१३ (Marrakesh Treaty to Facilitate
Access to Published Works for Persons Who
are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print
Disabled, 2013

आरक्षणको प्रावधान रहेको (साधारण बहुमतबाट
अनुमोदनको लासग प्राप्त)
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सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखामा संग्रहीत असभलेख
वव.सं . २०७२ सालमा सं गठन तथा व्यवस्थार्न (O & M )
र्ुनरावलोकन ससमसतको ससफाररस लागू भएको सं गठनात्मक सं रिना

बमोचिम साववकमा रहेको सूिना तथा िनसम्र्कप िाखा सूिना तथा
असभलेख व्यवस्थार्न िाखामा रुर्ान्तरण भएको हो ।

असभलेख व्यवस्थार्नको समेत थर् चिम्वेवारी र्ाएर्सछ यस सूिना

तथा असभले ख व्यवस्थार्न िाखाले सं सद, सं सदीय गसतववसध र सं सदीय

ससमसत एवं सचिवालयसँग सम्बचन्धत महत्वर्ूणप असभलेखहरु सं कलन गनप
थाले को हो ।यस िाखाले ववगतमा ससिपना भएका र र्सछ ससिपना हुने कुनै

र्सन असभलेखीकरण गनप योग्य महत्वर्ूणप असभलेखको सं कलन गने कायपको
थालनी गरे को छ । हालसम्म यस िाखाले सं कलन गरे का सामाग्रीहरु
सनम्नानुसार रहेका छन्ː



राविय

सभा

(प्रथम

2048 -2059



असधवेिनदे चख

बाइसौँ

असधवेिनसम्म),

सं सद गसतववसध, अधप साप्तावहक सं सद समीक्षा दिौँ असधवेिन,
2053



प्रसतसनसध सभा भवन सनमापण र सं सदको िाचन्त सुव्यवस्थाको

चस्थसतलाई सुढृद र व्यवचस्थत तुल्याउने सम्बन्धमा गदठत ससमसतको
प्रसतवेदन, 2053



प्रसतसनसध सभा, प्राकृसतक स्रोत र साधन तथा वातावरण सं रक्षण
ससमसतको प्रसतवेदन, 2054



सं सद गसतववसध, राविय सभा सोर्हौँ असधवेिन (2056/3/6 2056/6/8 सम्म)
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रािस्व ि ुहावटको छानवीन सम्बन्धी सं सदीय सं यूक्त ससमसतको
प्रसतवेदन, 2056



प्रसतसनसध

सभा,

प्राकृसतक

स्रोत

र

साधन

ससमसत,

कायापन्वयनको अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रसतवेदन, 2058

प्रसतवेदन



सं ववधान सभा/ व्यवस्थावर्का-सं सद सदस्य सं चक्षप्त र्ररिय, २०७१



प्रसतसनसध सभा, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन,
2063



व्यवस्थावर्का -सं सद, कृवर् तथा सहकारी ससमसत, स्थलगत अध्ययन
प्रसतवेदन, 2064 (इलाम, झार्ा, र्ाँिथर लगायतका क्षेरमा दे खा
र्रे को चियाको उत्र्ादन, प्रिोधन र बिारको समस्या र नवलर्रासी

चिल्लाको सुस्ता क्षेरमा भएको िग्गा असतक्रमण सम्बन्धी समस्याको
स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रसतवेदन)



सं ववधान सभा सदस्य, 2065



व्यवस्थावर्का-सं सदका सभामुख, उर्सभामुख र सदस्यहरु (20702074)



व्यवस्थावर्का-सं सद, दोस्रो असधवेिन सूिनार्र, 2073



व्यवस्थावर्का-सं सद, दोस्रो असधवेिन दै सनक कायपसूिी, 2073



व्यवस्थावर्का-सं सदमा र्ेि गरे को छानववन प्रसतवेदन, 2073
(महासभयोग

ससफाररस

छानववन प्रसतवेदन)



ससमसतको

महासभयोग

प्रस्ताव

सम्बन्धी

नेर्ालको सं ववधान िारी गदाप र सं िोधन ववधेयक (र्वहला र दोस्रो)
र्ाररत गदाप भएको दस्तखत सवहतको मत ववभािन सम्बन्धी वववरण,
2074
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सं ववधान सभाका प्रसतवेदन
र्वहलो सं ववधान सभा



न्याय प्रणाली सम्बन्धी ससमसतको अवधारणा-र्र सवहतको प्रारचम्भक
मस्यौदा सम्बन्धी प्रसतवेदन, 2066



मौसलक असधकार तथा सनदे िक ससद्धान्त ससमसतको ववर्यगत
अवधारणार्र तथा प्रारचम्भक मस्यौदाको प्रसतवेदन, 2066



व्यवस्थावर्का अङ्गको स्वरुर् सनधापरण ससमसतको अवधरणा र्र
सवहतको प्रारचम्भक मस्यौदा प्रसतवेदन, 2066



राविय वहतको सं रक्षण ससमसतको अवधरणार्र सवहतको प्रारचम्भक
मस्यौदाको प्रसतवेदन, 2066



राज्यको िासकीय स्वरुर् सनधापरण ससमसतको अवधारणा-र्र एवं

व्याखयात्मक वटप्र्णी सवहतको प्रारचम्भक मस्यौदा प्रसतवेदन, 2065



राज्यको र्ुनसंरिना र राज्यिचक्तको बाँडफाँड ससमसतको अवधारणार्र र प्रारचम्भक मस्यौदा सम्बन्धी प्रसतवेदन, 2066



साँस्कृसतक र सामाचिक ऐक्यवद्धताको आधार सनधापरण ससमसतको

अवधारणा-र्र सवहतको प्रारचम्भक मस्यौदा सम्बन्धी प्रसतवेदन,
2066



सं वैधासनक सनकायको सं रिना सनधापरण ससमसतको अवधरणार्र
सवहतको प्रारचम्भक मस्यौदा प्रसतवेदन, 2066



सं वैधासनक ससमसतको अवधारणार्र र प्रारचम्भक मस्यौदा सम्बन्धी
प्रसतवेदन, 2066
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दोस्रो सं ववधान सभा



सं ववधान सभाको सनयमावली मस्यौदा ससमसतको प्रसतवेदन, 2070



प्रस्ताव सनमापण ससमसतको प्रसतवेदन, 2071



सं ववधान असभले ख अध्ययन तथा सनक्यौल ससमसतको प्रसतवेदन,
2071 सँग सम्बचन्धत अनुसूिीहरु



सं वैधासनक रािनीसतक सं वाद तथा सहमसत ससमसत प्रसतवेदन, 2071
(अंक १)



सं वैधासनक रािनीसतक सं वाद तथा सहमसत ससमसत, प्रसतवेदन,
2071 को अंक ३



सं वैधासनक रािनीसतक सं वाद तथा सहमसत ससमसत, प्रसतवेदन,
2071 को अंक ४



सं वैधासनक रािनीसतक सं वाद तथा सहमसत ससमसत, प्रसतवेदन,
2071 को अंक ५



सं वैधासनक रािनीसतक सं वाद तथा सहमसत ससमसत, प्रसतवेदन,
2071 को अंक ६



सं वैधासनक रािनीसतक सं वाद तथा सहमसत ससमसत प्रसतवेदन, 2072
को अंक 7



नागररक

सम्बन्ध

तथा

सं ववधान

सुझाव

ससमसत-सं ववधानको

ववधेयकको र्वहलो मस्यौदामासथ नेर्ाली नागररकहरुको राय सुझाव
वा प्रसतवक्रया सम्बन्धी प्रसतवेदन, 2072



सं ववधानको प्रारचम्भक मस्यौदा प्रसतवेदन, 207२



नेर्ालको सं ववधानको र्ररमाचिपत ववधेयक, 2072
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उर्ससमसतको प्रसतवेदन



नेर्ालको िाचन्त प्रकृयामा हालसम्म भएका सम्झौता, सहमसत,
समझदारी, घोर्णा र सनणपय अध्ययन एवं सं ववधान सनमापण सम्बद्ध

ववर्य सनक्यौल सम्बन्धी सं वैधासनक रािनीसतक सं वाद तथा सहमसत
ससमसत अन्तगपतको उर्ससमसतको प्रसतवेदन, 2071
व्यवस्थावर्का-संसद सम्बन्धी असभलेख
(क) वावर्पक प्रसतवेदन



व्यवस्थावर्का-सं सद, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसतको प्रसतवेदन,
2066 (र्वहलो भाग)



व्यवस्थावर्का-सं सद, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसतको प्रसतवेदन,
2066 (दोस्रो भाग)



व्यवस्थावर्का-सं सद, अन्तरापविय सम्बन्ध र मानव असधकार ससमसत,

र्ररवसतपत सन्दभपमा नेर्ालको ववदे ि नीसत सम्बन्धी प्रसतवेदन,
2068



व्यवस्थावर्का-सं सद, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसत, वावर्पक
प्रसतवेदन, 2068



व्यवस्थावर्का-सं सद,
2071/2072

वातावरण

सं रक्षण

ससमसतको

प्रसतवेदन,



व्यवस्थावर्का-सं सद, अथप ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2072



व्यवस्थावर्का-सं सद, अन्तरापविय सम्बन्ध तथा श्रम ससमसतको
प्रसतवेदन, 2072
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व्यवस्थावर्का-सं सद,
प्रसतवेदन, 2072



कृवर्

तथा

िलस्रोत

ससमसतको

वावर्पक

व्यवस्थावर्क - सं सद, मवहला, बालबासलका, िेष्ठ नागररक र समाि
कल्याण ससमसत (मानव िरीरको अङ्ग प्रत्यारोर्ण, सनयसमत तथा

सनर्ेध) गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनप बनेको (र्वहलो सं िोधन)
ववधेयक, 2072 का सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रसतवेदन, २०७२



व्यवस्थावर्का-सं सद, मवहला, बालबासलका, िेष्ठ नागररक र समाि
कल्याण ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2072



व्यवस्थावर्का-सं सद, ववकास ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2072



व्यवस्थावर्का-सं सद,

सामाचिक

न्याय

ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2072

तथा

मानव

असधकार



व्यवस्थावर्का-सं सद, अथप ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2072



व्यवस्थावर्का-सं सद, सनयमावली मस्यौदा
2073



ससमसतको प्रसतवेदन,

व्यवस्थावर्का-सं सद, राज्य व्यवस्था ससमसत वावर्पक प्रसतवेदन,
2073



व्यवस्थावर्का-सं सद, ववकास ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2073



व्यवस्थावर्का-सं सद, सावपिसनक लेखा ससमसतको 18 औ ँ प्रसतवेदन,
2073



व्यवस्थवर्का - सं सद, कृवर् तथा िलस्रोत ससमसत वावर्पक प्रसतवेदन,
2074
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(ख) स्थलगत अनुगमन भ्रमण तथा अध्ययन सम्बन्धी प्रसतवेदन



व्यवस्थावर्का-सं सद, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसतको (ि ुरे भावर
लगायतका क्षेरको ढु ङ्गा, वालुवा उत्खनन र सनकासी अध्ययन
सम्बन्धी प्रसतवेदन, 2066



व्यवस्थावर्का-सं सद, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसत, गैँ डा सं रक्षण
तथा र्वहरो सम्बन्धी अध्ययन प्रसतवेदन, 2067



व्यवस्थावर्का-सं सद, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसत, वन सं रक्षण
समस्या अध्ययन प्रसतवेदन, 2067



व्यवस्थावर्का-सं सद, मवहला, बालबासलका र समाि कल्याण ससमसत
(नससपङ्ग तथा सामान्य चिवकत्सा ववर्यक कायपक्रम सं िालन गने

कले ि/सं स्थानहरु खोल्ने मार्दण्ड सम्बन्धी अध्ययन अनुगमन
प्रसतवेदन, 2068



व्यवस्थावर्का-सं सद, प्राकृसतक स्रोत र साधन ससमसत, र्चश्चम सेती
िलववधुत र्ररयोिना लगायत अन्य ववर्यको अध्ययन प्रसतवेदन,
2068



व्यवस्थावर्का-सं सद, अथप र श्रम सम्बन्ध ससमसत (अछामको
टु मापसलन (बहुमूल्य िट्टान) को स्थलगत अध्ययन प्रसतवेदन, 2068

र दै लेखको र्ेिोसलयम र्दाथपको स्थलगत अध्ययन प्रसतवेदन,
2068



व्यवस्थावर्का-सं सद, मवहला, बालबासलका र समाि कल्याण

ससमसत, हसलयाहरुको समस्या र अवस्था सम्बन्धी अध्ययन
प्रसतवेदन, 2068



व्यवस्थावर्का-सं सद, राविय ववर्द व्यवस्थार्न अनुगमन तथा
सनदे िन वविेर् ससमसत, 2072
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व्यवस्थावर्का-सं सद, ववकास ससमसतको र्ोखरा- वेनी- िोमसोम
ँ ि
नाका र र्ह
ु मागपको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रसतवेदन, 2072



व्यवस्थावर्का-सं सद, ववकास ससमसतको तातोर्ानी नाका र अरसनको
रािमागपको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रसतवेदन, 2072

(ग) कायापन्वयन मूल्यांकन प्रसतवेदन



व्यवस्थावर्का-सं सद, ववकास ससमसत, व्यवस्थावर्का-सं सद सनयमावली,
2073 को सनयम 195 को उर्सनयम (4) बमोचिमको मूल्यांकन
प्रसतवेदन, 2073

(घ) उर्ससमसतको प्रसतवेदन



व्यवस्थावर्का-सं सद, मवहला, बालबासलका र समाि कल्याण ससमसत

अन्तगपत िातीय भेदभाव, छु वाछु त समस्या र समाधानका उर्ाय अध्ययन
गनप गदठत उर्-ससमसतको प्रसतवेदन, 2069



व्यवस्थावर्का-सं सद, कृवर् तथा िलस्रोत ससमसत, कृवर् ववकास उर्ससमसतको कृवर् ववकास रणनीसत सम्बन्धी सुझाव प्रसतवेदन, 2071



व्यवस्थावर्का - सं सद, सनयमावली मस्यौंदा ससमसत, सनयमावली मस्यौदा
उर्ससमसतको प्रसतवेदन, 2072



व्यवस्थावर्क - सं सद, सनयमावली मस्यौदा ससमसत, सनयमावली मस्यौदा
उर्ससमसतको दोस्रो प्रसतवेदन, 2072

संघीय संसद, प्रसतसनसध सभा सम्बन्धी



प्रसतसनसध सभा सदस्य सनवापिन, 2074 सनवापिन र्ररणाम



असभलेख व्यवस्थार्न मूल्यांकन सम्बन्धी प्रसतवेदन, 2077
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(क) वावर्पक प्रसतवेदन



प्रसतसनसध

सभाका

2075/2076



ससमसतहरुको

वावर्पक

प्रसतवेदन

सं ग्रह

आ.व.

सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, कृवर् सहकारी तथा प्राकृसतक स्रोत
ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2075/2076



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, चिक्षा तथा स्वास््य ससमसतको वावर्पक
प्रसतवेदन, 2075/2076



सं घीय सं सद, राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन,
2075



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, मवहला तथा सामाचिक ससमसतको वावर्पक
प्रसतवेदन, 2076



सं घीय सं सद, राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन,
2076



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, कानुन, न्याय तथा मानव असधकार
ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2077



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, मवहला तथा सामाचिक ससमसतको वावर्पक
प्रसतवेदन, 2077



सं घीय सं सद, राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन,
2077
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(ख) स्थलगत अनुगमन भ्रमण तथा अध्ययन सम्बन्धी प्रसतवेदन



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, मवहला तथ सामाचिक ससमसत (छाउर्डी
कुप्रथा सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अन्तरवक्रया कायपक्रम (बािुरा)
का सम्बन्धमा सं सदीय अध्ययन भ्रमण टोलीको प्रसतवेदन, 2075



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसत
(सम्वत् 2076 असार अचन्तम साता र्रे को अववरल वर्ापका कारण
बाढी र डुबानबाट प्रभाववत चिल्लाहरुको स्थलगत सनरीक्षण तथा
अनुगमन प्रसतवेदन, 2076)



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसत (समसत
2075 िै र 17 गते आएको हावाहुरीले बारा, र्साप, लगायतका
चिल्लामा र्ुर्याएको क्षसत तथा सोको लासग नेर्ाल सरकारबाट गररएको
उद्धार, राहत एवं र्ुनसनपमापणका कायप सम्बन्धी स्थलगत अनुगमन भ्रमण
प्रसतवेदन, 2076



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, चिक्षा तथा स्वास््य

ससमसत (मेसडकल

कले िहरुको िुल्क वववाद लगायत ववववध ववर्यमा अध्ययन प्रसतवेदन,
2076)



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, चिक्षा तथ स्वास््य ससमसत, सनमापणासधन
सुरेन्र वाग्ले मेमोररयल क्यान्सर केन्र सम्बन्धी स्थालगत अध्ययन
प्रसतवेदन, 2076



ँ ी बिार र मुरा
सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, अथप ससमसतबाट र्ाररत र्ूि
बिार सम्बन्धी अध्ययन प्रसतवेदन, 2077
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सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, चिक्षा तथा स्वास््य ससमसत, 13 औ ँ
दचक्षण एचियाली खेलकुदको तयारीको सम्बन्धमा अनुगमन तथा
सनरीक्षण उर्ससमसतको स्थलगत अध्ययन प्रसतवेदन, 2077



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, अथप ससमसतको आ.व. 2077/2078
को र्ूव प बिेट छलफल कायपक्रम सम्बन्धी प्रसतवेदन, 2077

(ग) मौचखक प्रश्नोत्तर



प्रसतसनसध सभा, िौथो असधवेिन मौचखक प्रश्नोत्तर (2076 बैिाख 16
- 2076 असार 2)



प्रसतसनसध सभा, र्ाँिौ असधवेिन मौचखक प्रश्नोत्तर (2076 र्ौर् 42076 िै र 24)

सभा सम्बन्धी असभलेख


राविय सभा सदस्य सनवापिन, 2074 सनवापिन र्ररणाम (सनवापिन
अयोगबाट प्राप्त)



राविय सभाका दुई वर्प (2074-2076)



राविय सभा र्ररिय र्ुचस्तका, 2075

(क) दै सनक कायपसूिी
प्रसतसनसध सभा सम्बन्धी



प्रसतसनसध सभा, र्ाँिौ असधवेिन, दै सनक कायपसूिी, 2076



प्रसतसनसध सभा, छै टौँ असधवेिन, दै सनक कायपसूिी, 2077
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राविय सभा सम्बन्धी



राविय सभा, र्वहलो असधवेिन दै सनक कायपसूिी सङग्रह, 2074



राविय सभा, दोस्रो असधवेिन दै सनक कायपसूिी सङग्रह, 2075



राविय सभा, तेस्रो असधवेिन दै सनक कायपसूिी सङग्रह, 2075



राविय सभा, िौथो असधवेिन दै सनक कायपसूिी सङग्रह, 2076



राविय सभा, र्ाँिौ असधवेिन दै सनक कायपसूिी सङग्रह, 2076



राविय सभा, छै टौँ असधवेिन दै सनक कायपसूिी सङग्रह, 2077

(ख) वािनर्र



राविय सभा, र्वहलो असधवेिन वािनर्र, 2074



राविय सभा, दोस्रो असधवेिन वािनर्र, 2075



राविय सभा, तेस्रो असधवेिन वािनर्र, 2075



राविय सभा, िौथो असधवेिन वािनर्र, 2076



राविय सभा, र्ाँिौ असधवेिन वािनर्र, 2076



राविय सभा, छै टौँ असधवेिन वािनर्र, 2077



राविय सभा, सातौं असधवेिन वािनर्र, 2077

ृ
(ग) कायपवत
व्यवस्थावर्का-संसद सम्बन्धी



व्यवस्थावर्का-सं सद, िौथो असधवेिन, कायपवृत, 2072



ृ , 2073
व्यवस्थावर्का-सं सद, दोस्रो असधवेिन कायपवत



व्यवस्थावर्का-सं सद, तेस्रो असधवेिन कायपवृत, 2074
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प्रसतसनसध सभा सम्बन्धी



ृ , 2075
प्रसतसनसध सभा, दोस्रो असधवेिन कायपवत



प्रसतसनसध सभा, तेस्रो असधवेिन कायपवृत, 2075



ृ , 2076
प्रसतसनसध सभा, िौथो असधवेिन कायपवत



प्रसतसनसध सभा, र्ाँिौ असधवेिन कायपवृत, 2076



प्रसतसनसध सभा, छै टौँ असधवेिन कायपवृत, 2077

राविय सभा सम्बन्धी



राविय सभा, र्वहलो असधवेिन कायपवृत, 2074



राविय सभा, दोस्रो असधवेिन कायपवृत, 2075



राविय सभा, तेस्रो असधवेिन कायपवृत, 2075



राविय सभा, िौथो असधवेिन कायपवृत, 2076



राविय सभा, र्ाँिौ असधवेिन कायपवृत, 2076



राविय सभा, छै टौ असधवेिन कायपवृत, 2077

(घ) वावर्पक प्रसतवेदन



राविय

सभाका

ससमसतहरुको

वावर्पक

प्रसतवेदन

सं ग्रह

आ.व.

2075/2076



सं घीय सं सद, राविय सभा, राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसतको
वावर्पक प्रसतवेदन, 2075/2076
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सं घीय सं सद, राविय सभा, प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी
आश्वासन ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, 2076



सं घीय सं सद, राविय सभा, प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी
आश्वासन ससमसत (राविय महत्वका दस्तावेि असभलेख व्यवस्थार्न
सम्बन्धी वववरण, 2077)

(ङ)



स्थलगत अनुगमन भ्रमण तथा अध्ययन प्रसतवेदन

सं घीय सं सद, राविय सभा, प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी
आश्वासन ससमसत, सातै प्रदे िमा सम्र्न्न अन्तरवक्रया/ स्थलगत अध्ययन
कायपक्रम सम्बन्धी प्रसतवेदन, 2076



सं घीय सं सद, राविय सभा, ददगो ववकास तथा सुिासन ससमसत (ददगो
ववकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रदे िस्तरीय अन्तरवक्रयात्मक
कायपक्रमको प्रसतवेदन, 2076)



सं घीय सं सद, राविय सभा, ददगो ववकास तथा सुिासन ससमसत (र्ोखरा
क्षेरीय अन्तरापविय ववमानस्थाल, गौतमबुद्ध अन्तरापविय ववमानस्थल, भेरी
बबई डाइभसपन

बहुउद्देश्यीय

आयोिना

र बारर्ाक

सुसलकोट

गाउँर्ासलकाको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रसतवेदन, 2076)

संसदीय वववरण र्ुचस्तका



सं सदीय वववरण र्ुचस्तका प्रसतसनसध सभा/महासभा (2016-2017)



सं सदीय वववरण र्ुचस्तका प्रसतसनसध सभा (2048-2051)
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सं सदीय वववरण र्ुचस्तका राविय सभा (2048-2059)



सं सदीय वववरण र्ुचस्तका प्रसतसनसध सभा (2051-2055)



सं सदीय वववरण र्ुचस्तका प्रसतसनसध सभा (2056-2059)



सं सदीय वववरण र्ुचस्तका (2062-2064)



सं सदीय वववरण र्ुचस्तका व्यवस्थावर्का-सं सद (2063-2064)

संसद सम्बन्धी सनयमावली



राविय र्ंिायत सनयमावली, 2040



प्रसतसनसध सभा सनयमावली, 2048



राविय सभा सनयमावली, 2048



प्रसतसनसध सभा सनयमावली, 2048 तथा राविय सभा सनयमावली,
ु
2048 र सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यूक्त ससमसत (कायप सञ्चालन)
सनयमावली, 2048



प्रसतसनसध सभा सनयमावली, 2054



राविय सभा सनयमावली, 2055



व्यवस्थावर्का-सं सद सनयमावली, 2063



सं ववधान सभा सनयमावली, 2065, सं ववधान सभा (व्यवस्थावर्का-

सं सदको कायप सञ्चालन) सनयमावली, 2065, सं ववधान सभाको
कायपतासलका



सं ववधान सभा सनयमावली, 2070, सं ववधान सभा (व्यवस्थावर्कासं सदको कायप सञ्चालन) सनयमावली, 2070



व्यवस्थावर्का-सं सद सनयमावली, 2073
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सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा सनयमावली, 2075



सं घीय सं सद, राविय सभा सनयमावली, 2075



ु
ु
सं घीय सं सद, सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
ससमसत
(कायपसञ्चालन) सनयमावली, 2075

संसदीय वविेर् ससमसतको प्रसतवेदन



बेलबारी हत्याकाण्ड सम्बन्धी सं सदीय छानववन ससमसतको प्रसतवेदन,
2064



िाचन्त सम्झौता कायापन्वयन अनुगमन वविेर् ससमसत, 2064



व्यवस्थावर्का-सं सद, सं ववधान सभा, सं ववधान सभा सनवापिन अध्ययन,
अनुसन्धान तथा सुझाव सं सदीय वविेर् ससमसत, 2071 को प्रसतवेदन,
2074



सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभा, िौरिहारी नगरर्ासलका, सोती घटना
छानवीन सं सदीय वविेर् ससमसत प्रसतवेदन, 2077

सचिवालय सम्बन्धी ववववध



व्यवस्थावर्का सं सद सचिवालय सं चक्षप्त िानकारी



सं सद सचिवालय सं गठन र्ुनरावलोकन ससमसतको प्रसतवेदन, 2055
फागुन



व्यवस्थावर्का-सं सद सचिवालयको सं गठनात्मक स्वरुर् तदनुरुर्को
दरबन्दी सं रिना तिुम
प ा सुझाव ससमसत, 2070 को प्रसतवेदन
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व्यवस्थावर्का-सं सद सचिवालय, सं गठन तथा व्यवस्थार्न (O&M)
सभे क्षण प्रसतवेदन, २०७२



व्यवस्थावर्का-सं सद सचिवालय, सं घीय सं सद एवं सचिवालय र प्रदे ि
सभा एवं सचिवालय सम्बन्धी अध्ययन ससमसतको प्रसतवेदन, 2074
सं घीय सं सद सचिवालय, सं चक्षप्त र्ररिय, 2074



सं घीय सं सदको रणनीसतक कायपयोिना, २०७५



सं घीय सं सद र्ररिय र्ुचस्तका, 2075



सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थार्न ससमसतद्वारा गदठत, सं घीय सं सदको
सम्र्ूणप वववरणलाई व्यवचस्थत बनाउने सम्बन्धी अध्ययन ससमसतको
प्रसतवेदन, २०७६



सं सद सदस्य एकीकृत वववरण, 2078

संसद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2058



सं सद सचिवालय टे सलफो न डाइरे क्िी, 2063



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2064



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2065



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2068



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2070
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सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2071



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2072



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2073



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2074



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2075



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2076



सं सद सचिवालय टे सलफोन डाइरे क्िी, 2077

नेर्ालको संववधान सम्बन्धी वववरण



नेर्ालको सं ववधान (२०७२) (दस्तखत सवहतको)



नेर्ालको सं ववधानको प्रारचम्भक मस्यौदा, 2072



सं ववधान मस्यौदा ससमसत (नेर्ालको सं ववधानको र्ररमाचिपत ववधेयक,
2072)



नेर्ालको सं ववधान िारी गदाप र सोको सं िोधन ववधेयक (र्वहलो र
दोस्रो) र्ाररत गदाप भएको दस्तखत सवहतको मत ववभािन सम्बन्धी
वववरण, 2077



नेर्ालको

सं ववधानको

सं िोधन

सम्बन्धमा

ववधेयकहरु (र्वहलो र दोस्रो सं िोधन)

ववधेयक संग्रह
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दताप

भएका

सं िोधन



ववधेयक सं ग्रह (प्रथम असधवेिन), 2048



ववधेयक सं ग्रह (दसौँ असधवेिन), 2053



ववधेयक सं ग्रह बाह्रौ असधवेिन, 2054



ववधेयक सम्बन्धी वववरण (र्वहलो दे चख १५औ ँ असधवेिन सम्म)
(2048-2055)



ववधेयक सं ग्रह (बीसौँ असधवेिन), 2058



ववधेयक सं ग्रह (16 औ ँ असधवेिन-22औ ँ असधवेिन), 2059



ववधेयक सं ग्रह (भाग-1), 2063



ववधेयक सं ग्रह व्यवस्थावर्का सं सद (दोस्रो असधवेिन, 2064



ववधेयक सं ग्रह, 2065



ववधेयक सं ग्रह (7 औ ँ असधवेिन दे चख 11 औ ँ असधवेिन), 2069



ववधेयक सं ग्रह (दोस्रो र िौँथो असधवेिन), 2072



ववधेयक सं ग्रह (िौथो असधवेिन), 2076



ववधेयक सं ग्रह (र्ाँिौं असधवेिन), 2076

संववधान सभा दर्पण



सं ववधान सभा दर्पण (2065-2069) - भाग-1



सं ववधान सभा दर्पण (2070-2072) - भाग-२
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संसद दर्पण



सं ववधान सभा/ व्यवस्थावर्का-सं सद र व्यवस्थावर्का सं सद सचिवालय
सम्बन्धी र्ररिय, (सं सद दर्पण अि १, २०७२ असार)



व्यवस्थावर्का-सं सद र व्यवस्थावर्का सं सद सचिवालय सम्बन्धी
र्ररिय (सं सद दर्पण, अि २, २०७२ कासतपक)

 सं सद दर्पण अं क-3

2072, माघ

 सं सद दर्पण अं क-4

2073, वैिाख

 सं सद दर्पण अं क-5

2073, श्रावण

 सं सद दर्पण अं क-6

2073, कासतपक

 सं सद दर्पण अं क-7

2073, माघ

 सं सद दर्पण अं क-8

2074, वैिाख

 सं सद दर्पण अं क-9

2074, असार

 सं सद दर्पण अं क-10

2074, कासतपक

 सं सद दर्पण अं क-11

2074, माघ

 सं सद दर्पण अं क-12

2075, वैिाख

 सं सद दर्पण अं क-13

2075, साउन

 सं सद दर्पण अं क-14

2075, कासतपक

 सं सद दर्पण अं क-15

2075, माघ

 सं सद दर्पण अं क-16

2076, वैिाख
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 सं सद दर्पण अं क-17

2076, साउन

 सं सद दर्पण अं क-18

2076, कासतपक

 सं सद दर्पण अं क-19

2076, माघ

 सं सद दर्पण अं क-20

2077, कासतपक

 सं सद दर्पण अं क-21

2077, माघ

 सं सद दर्पण अं क-22

2078, वैिाख

सं सद सेवा स्माररका



व्यवस्थावर्का-सं सद सेवा स्माररका, 2069



व्यवस्थावर्का-सं सद सेवा दर्पण स्माररका 20७०



व्यवस्थावर्का-सं सद सेवा स्माररका 20७१



व्यवस्थावर्का-सं सद सेवा स्माररका सं ववधान ववर्ेिाि, 20७२



व्यवस्थावर्का-सं सद सेवा स्माररका, 20७३



सं घीय सं सद सेवा स्माररका, 20७५



सं घीय सं सद सेवा स्माररका, 20७६



सं घीय सं सद सेवा स्माररका, 2077
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अन्य



सं सदमा मवहला सहभासगता (वव. सं . 2015- वव.सं . 2074)



सं सद सभर (िीवनलाल सत्याल), 2048



र्ुनस्थापवर्त प्रसतसनसध सभा (2063/01/15 दे चख 2063/10/01
सम्म)



गृह मन्रालयबाट प्राप्त नेर्ाल सरकारको ववर्द व्यवस्थार्न सम्बन्धमा
केन्रीय दै वी प्रकोर् उद्धार ससमसतबाट 2072 िेठ 18 गतेसम्ममा
भएका सनणपय र खोि, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी अद्यावसधक
वववरण भएको प्रसतवेदन, 2072



सं ववधान सभा-2 (वीरे न्र बहादुर काकी), 2073



सनवापिन समीक्षा, 2074 (सनवापिन अयोगले प्रकािन गरे को)



सं स्कृसत क्षेरसँग सम्बचन्धत ऐन, सनयम, तथा गठन आदे िहरुको सं गालो
(2073 फागुन)



हालसम्मका महासभयोग प्रस्ताववत व्यचक्तको वववरण, 2077
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र्ेि नं. 83 को आसथपक प्रिासन िाखाको बाँकी
आसथपक प्रिासन िाखाबाट समसत 2078 वैिाख १ गतेदेचख असार मसान्तसम्म भए गरे का कामकारवाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
सं घीय सं सद सचिवालय
खिपको फाँटवारी
असार मसान्त सम्म
आसथपक वर्प २०७७/७८
बिेट चिर्पक २०२०००013 सं घीय सं सद सचिवालय
खिप/ववत्तीय सिेत नं

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

२१११२

र्ाररश्रसमक र्दासधकारी

२११३२

अचन्तम बिेट

गत मवहना सम्मको खिप

यस मवहनाको खिप

यस मवहना सम्मको खिप

बाँकी बिेट

१४,९००,०००.००

१०,६८३,९७२.४१

७१९,३७४.४७

११,४०३,३४६.८८

महं गी भत्ता

७००,०००.००

३९४,०००.००

९६,०००.००

४९०,०००.००

२१०,०००.००

२११४१

र्दासधकारी बैठक भत्ता

८००,०००.००

०

४,०००.००

४,०००.००

७९६,०००.००

२११४२

र्दासधकारी अन्य सुसबधा

२,०००,०००.००

४९१,८२४.००

३५६,३५८.००

८४८,१८२.००

२११४९

र्दासधकारी अन्य भत्ता

१००,०००.००

३४,०००.००

३,०००.००

३७,०००.००

२२२११

इन्धन (र्दासधकारी)

१,१२०,०००.००

३५७,०६०.००

४२७,६००.००

७८४,६६०.००

२२२१३

सवारी साधन ममपत खिप

१,०८०,०००.००

०

१,०६८,६६८.००

१,०६८,६६८.००

११,३३२.००

२२३११

मसलन्द तथा कायापलय सामाग्री

३,०००,०००.००

२,६०४,४४६.००

३९५,३३०.००

२,९९९,७७६.००

२२४.००

२२६१२

भ्रमण खिप

१,३००,०००.००

८५४,५८७.००

१२५,८९०.००

९८०,४७७.००

३१९,५२३.००

२२६१३

ववचिष्ट व्यचक्त तथा प्रसतसनसधमण्डलको भ्रमण खिप

१६२,३२०.००

०

१६२,३२०.००

१६२,३२०.००

०.००

२२७११

ववववध खिप

४००,०००.००

२१४,५८०.००

३१,२४८.००

२४५,८२८.००

१५४,१७२.००

२५,५६२,३२०.००

१५,६३४,४६९.४१

३,३८९,७८८.४७

१९,०२४,२५७.८८

कुल िम्मा
खिप प्रसतित

74.42%
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३,४९६,६५३.१२

१,१५१,८१८.००
६३,०००.००
३३५,३४०.००

६,५३८,०६२.१२

सं घीय संसद सचिवालय
खिपको फाँटवारी

असार मसान्त सम्म
आसथपक वर्प २०७७/७८
बिेट चिर्पक २०२०००113 सं घीय सं सद सचिवालय
खिप/ववत्ती

खिप/ववत्तीय सिेतको

गत मवहना सम्मको

र्ेश्की बाहेक खिप

य सिेत नं

नाम

अचन्तम बिेट

खिप

यस मवहनाको खिप

२१११२

र्ाररश्रसमक र्दासधकारी

४३०,१००,०००.००

४१३,९६७,५८०.१७

१३,५०९,०५०.८४

२११४१

र्दासधकारी बैठक

४३,०००,०००.००

१५,४५६,४४२.००

यस मवहना सम्मको खिप

र्ेश्की

रकम

बाँकी बिेट

४२७,४७६,६३१.०१

४५०,०००.०

४२७,०२६,६३१.०१

२,६२३,३६८.९९

५,७८८,३५०.००

२१,२४४,७९२.००

०

२१,२४४,७९२.००

२१,७५५,२०८.००

भत्ता
२११४२

र्दासधकारी सुसबधा

७०,६००,०००.००

२१,३९४,५४३.६२

४९,२००,५०२.१८

७०,५९५,०४५.८०

०

७०,५९५,०४५.८०

४,९५४.२०

२११४९

र्दासधकारी अन्य भत्ता

३,७००,०००.००

१,२४१,२१६.००

२,४५८,५३१.६९

३,६९९,७४७.६९

०

३,६९९,७४७.६९

२५२.३१

२२१११

र्ानी तथा सबिुली

९,३००,०००.००

३,५५२,७१४.००

१,६२३,१८६.०८

५,१७५,९००.०८

०

५,१७५,९००.०८

४,१२४,०९९.९२

२२२११

इन्धन (र्दासधकारी)

७,२००,०००.००

३,४९२,८४७.७७

३,५६२,४७२.५६

७,०५५,३२०.३३

०

७,०५५,३२०.३३

१४४,६७९.६७

२२२१३

सवारी साधन ममपत

३,७००,०००.००

२,५६९,४६९.००

१,१२८,४७६.००

३,६९७,९४५.००

०

३,६९७,९४५.००

२,०५५.००

२२३११

मसलन्द तथा

२,०००,०००.००

१,१८१,६४५.००

७३१,८३३.००

१,९१३,४७८.००

०.००

१,९१३,४७८.००

८६,५२२.००

कायापलय सामाग्री
२२५२२

कायपक्रम खिप

३३,१००,०००.००

१०,५६५,४४५.००

१३३,५४९.६०

१०,६९८,९९४.६०

५६०,०००.

१०,१३८,९९४.६०

२२,४०१,००५.४०

२२६११

अनुगमन, मूल्यांकन

३०,०५०,०००.००

३,३०२,३२५.००

६३,३००.००

३,३६५,६२५.००

०

३,३६५,६२५.००

२६,६८४,३७५.००

२२७११

ववववध खिप

२३,०००,०००.००

१५,४३४,०८८.८१

१,९८५,३६५.००

१७,४१९,४५३.८१

०

१७,४१९,४५३.८१

५,५८०,५४६.१९

२७२१३

और्धी खररद खिप

३,५००,०००.००

२,२८७,५१९.००

१,१९३,९८१.५०

३,४८१,५००.५०

०

३,४८१,५००.५०

१८,४९९.५०

२८१४२

घर भाडा

१६५,०००,०००.००

१३६,२४७,१५६.००

२१,४८३.८७

१३६,२६८,६३९.८७

०

१३६,२६८,६३९.८७

२८,७३१,३६०.१३

कुल िम्मा

८२४,२५०,०००.००

६३०,६९२,९९१.३७

८१,४००,०८२.३२

७१२,०९३,०७३.६९

७११,०८३,०७३.६९

११२,१५६,९२६.३१

खिप प्रसतित

86.39%
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१,०१०,०००.०

सं घीय संसद सचिवालय
खिपको फाँटवारी
असार मसान्त सम्म
आसथपक वर्प २०७७/७८
बिेट चिर्पक २०२०००१२३ सं घीय संसद सचिवालय

खिप/ववत्ती

खिप/ववत्तीय सिेतको

यस मवहना सम्मको

र्ेश्की बाहेक खिप

य सिेत नं

नाम

अचन्तम बिेट

गत मवहना सम्मको खिप

यस मवहनाको खिप

खिप

र्ेश्की

रकम

बाँकी बिेट

२११११

र्ाररश्रसमक कमपिारी

२०३,६००,०००.००

१४५,५४३,८४३.३०

८,६०६,४४२.५६

१५४,१५०,२८५.८६

०

१५४,१५०,२८५.८६

४९,४४९,७१४.१४

२११२१

र्ोिाक

५,३००,०००.००

२,५४०,०००.००

१,३५०,९००.००

३,८९०,९००.००

०

३,८९०,९००.००

१,४०९,१००.००

२११३२

महं गी भत्ता

८,०००,०००.००

५,७४२,६७८.००

८१८,५८७.३१

६,५६१,२६५.३१

०

६,५६१,२६५.३१

१,४३८,७३४.६९

२११३४

कमपिारीको बैठक

१,५००,०००.००

६५६,०००.००

२६७,६५०.००

९२३,६५०.००

०.००

९२३,६५०.००

५७६,३५०.००

५००,०००.००

२५,६५२.०४

०

२५,६५२.०४

०

२५,६५२.०४

४७४,३४७.९६

भत्ता
२१२१२

योगदानमा आधाररत
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प्रयोिन)
२२२१३

सवारी साधन ममपत
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खिप
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संघीय संसद सचिवालय
खिपको फाँटवारी

असार मसान्त सम्म
आसथपक वर्प २०७७/७८
बिेट चिर्पक २०२०००१२४ सं घीय सं सद सचिवालय

गत मवहना सम्मको
खिप/ववत्तीय सिेत नं

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

अचन्तम बिेट

खिप

यस मवहनाको खिप

यस मवहना सम्मको खिप

बाँकी बिेट
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९४५,३३९.००
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१५,६२८,९१५.००

२०,४७७,३३४.१
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१४,०४३,७५०.८

खिप
३११७१

ँ ीगत सुधार खिप सावपिसनक सनमापण
र्ूि

कुल िम्मा

१
खिप प्रसतित

72.00%
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९

संघीय संसद सचिवालय
खिपको फाँटवारी

असारमसान्त सम्म
आसथपक वर्प २०७७/७८
बिेट चिर्पक ३०५०११०१३ सावपिसनक ववत्तीय व्यवस्थार्न सुधार कायपक्रम

खिप/ववत्तीय सिेत नं

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

अचन्तम बिेट

गत मवहना सम्मको खिप

यस मवहनाको खिप

२२३११

मसलन्द तथा कायापलय सामाग्री

१२०००००

०

०

२२३१३

र्ुस्तक तथा सामाग्री खिप
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०.००

२२४११

सेवा र र्रामिप खिप

१,५००,०००.००

२२५२२

कायपक्रम खिप

२२६११

अनुगमन मूल्यािन खिप
कुल िम्मा
खिप प्रसतित

यस मवहना सम्मको खिप

बाँकी बिेट
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०.००

१,५००,०००.००

२७,८७०,०००.००

०.००

०.००

०.००

२७,८७०,०००.००

१,६८०,०००.००

०.००

०.००

०.००

१,६८०,०००.००

३२,४४९,०००.००

०.००

०.००

०.००

३२,४४९,०००.००

0.00%
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संघीय संसद सचिवालय
खिपको फाँटवारी

असार मसान्त सम्म
आसथपक वर्प २०७७/७८
बिेट चिर्पक ३०५०११०१४ सावपिसनक ववत्तीय व्यवस्थार्न सुधार कायपक्रम

गत मवहना
खिप/ववत्तीय सिेत नं

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

अचन्तम बिेट

सम्मको खिप

यस मवहनाको खिप

यस मवहना सम्मको खिप

बाँकी बिेट

३११२२

मेचिनरी तथा औिार

६,१२०,०००.००

०.००

०.००

०.००

३११२३

फसनपिर तथा वफक्िसप

२,०००,०००.००

४९,५७९.००

१,३७१,१०५.४४

१,४२०,६८४.४४

३११३४

कम्प्युटर सफ्टवेयर सनमापण तथा खरीद खिप

३,०००,०००.००

०.००

०.००

०.००

३,०००,०००.००

४९,५७९.००

१,३७१,१०५.४४

१,४२०,६८४.४४

९,६९९,३१५.५६

कुल िम्मा
खिप प्रसतित

११,१२०,०००.००
12.78%
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६,१२०,०००.००
५७९,३१५.५६

आसथपक बर्प २०७7/७8 को बेरुिुको अवस्था

गत आसथपक वर्प 2076/77 मा महालेखा र्रीक्षकको कायापलयबाट सं घीय सं सद सचिवालयको लासग ववसभन्न बिेट चिर्पकहरुमा ववसनयोचित कूल बिेट रु 1 अबप 21 करोड

96 लाख को अचन्तम लेखा र्ररक्षण सम्र्न्न गरर प्राप्त बेरुिु प्रसतवेदन अनुसार िम्मा रु 15 लाख 66 हिार मार बेरुिु कायम भएको छ । उक्त कूल बेरुिु मध्ये कायपक्रम र्ेश्कीतफप
रु 12 लाख 17 हिार िोधभनाप सलनुर्ने भनी रु 2 लाख 62 हिार र सनयसमत गनुप र्ने भसन रु 87 हिार बेरुिु कायम भएको छ ।
कूल लेखार्रीक्षण रकमको आधारमा बेरुिु कायम प्रसतित िम्मा 0.128% रहेको छ । यस मध्ये र्सन कायपक्रम वार्त कमपिारीले सलएको र्ेश्की रकम आसथपक वर्प

2077/78 मा असधकांस फछौट भईसकेको अवस्था रहे को छ । आसथपक वर्प 2075/76 मा कूल बिेट रु 1 अबप 31 करोड 71 लाख 36 हिार 306 रकमको महाले खा र्ररक्षकको
कायापलयबाट भएको अचन्तम लेखा र्ररक्षण गरर प्राप्त बेरुिु प्रसतवेदन अनुसार िम्मा रु 15 लाख 54 हिर 594 रुर्ैयाँ मार बेरुिु कायम भएको िुन कूल लेखार्रीक्षण रकमको

आधारमा बेरुिु कायम प्रसतित िम्मा 0.118% रहेको सथयो । यसरी र्सछल्ला दुई आसथपक वर्प 2075/76 र 2076/77 को लेखार्रीक्षणबाट अत्यन्त न्यून र नगन्य माराको
बेरुिु कायम भएकोमा सनयमानुसार फछौटप समेत गररएको छ ।
बेरुिुको वकससम

रकम रु

र्ेश्की

1,266,000.00

िोधभनाप सलनुर्ने

262,000.00

सनयसमत गनुप र्ने

87,000.00

िम्मा बेरूिु

1,615,000.
00

लेखा र्रीक्षण भएको कूल रकम मध्ये बेरुिु कायम प्रसतित

0.128%
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बेरुिु फछौटको प्रगसत अवस्था
महालेखा र्रीक्षकको कायापलयको बावर्पक प्रसतवेदनमा समावेि भएको गत ववगत वर्प दे चख आ.व. 2075/76 सम्म कूल बेरुिु रु 8 करोड 76 लाख 66 हिार

रहेकोमा आ.व. 2077/78 मा रु 6 करोड 77 लाख 16 हिार फछौट गरर सम्र्रीक्षण गरर प्रसतवेदन प्राप्त भएको छ ।आ. व. 2075/76 सम्म कायम कूल बेरुिु
रकमको फछौट प्रसतित 77.24 % हुन आउँछ ।

सावपिसनक खिपमा कायम गररएको आसथपक अनुिासन समतव्ययीता कायम गरर सोही आधारमा लेखा प्रणाली राचखएकोले बेरुिु अं क अSSत्यन्त नगन्य कायम भएको
छ । ववगत वर्पहरुका बेरुिु रकमलाई समेत आवस्यक कागि प्रमाणको आधारमा फछौट गने वक्रयाकलार्लाई अत्यन्त प्राथसमकता साथ अगाडी बढाईएकोले फछौटमा
सफलता प्राप्त हुन आएको छ ।
बेरुिु
सस.नं.

वववरण

बेरुिु रकम

फछौट रकम

फछौट प्रसतित

बेरुिु बाँकी

बाँकी
प्रसतित

1

र्ेश्की बेरुिु

6713000

435000

6.48

6278000

93.52

2

सनयसमत गनुर्
प ने बेरुिु

35285000

30293000

85.85

4992000

14.15

3

असुल गनुर्
प ने

45668000

36988000

80.99

8680000

19.01

87666000

67716000

77.24

19950000

22.76

आ.व.2075/76
4

सम्मको कूल बाँकी
बेरुिु

141

िालू आ.व. 2077/78 असार मसान्त सम्मको खिप अवस्था
आ.व 2077/78 मा सं घीय सं सद सचिवालयको लासग ववसनयोचित तर्चिल बमोचिमका बिेट चिर्पकहरुमा आसथपक वर्पको 207८ असार
मसान्त सम्म खिपको अवस्था सनम्नानुसार रहेको छ ।

सस.नं.

बिेट चिर्पक

१

202000013

25,562,320.00

19,024,257.88

२

202000113

824,250,000.00

712,093,073.69

३

202000123

355,900,000.00

274,344,166.32

४

202000124

50,150,000.00

36,106,249.11

५

305011013

32,449,000.00

-

६

305011014

11,120,000.00

1,420,684.44

1,299,431,320.00

1,042,988,431.44

कूल िम्मा

बिेट रु.

िै र मसान्त सम्म खिप रु.
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खिप प्रसतित
74.42
86.39
77.08
72.00
12.78

सं घीय सं सद सचिवालय

वावर्पक बिेट ववसनयोिन

आसथपक वर्प २०७8/७9

खिप

सम्मको

खिप
यस मवहना

मवहनाको

खिप
यस

सम्मको

गत मवहना

बिेट चिर्पक : २०२०००013 सं घीय सं सद सचिवालय

खिप/ववत्तीय सिेत नं

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

अचन्तम बिेट

२१११२

र्ाररश्रसमक र्दासधकारी

१४,९००,०००.००

०

०

०

१४,९००,०००.००

२११३२

महं गी भत्ता

७००,०००.००

०

०

०

७००,०००.००

२११४१

र्दासधकारी बैठक भत्ता

७००,०००.००

०

०

०

७००,०००.००

२११४२

र्दासधकारी अन्य सुसबधा

२,०००,०००.००

०

०

०

२,०००,०००.००

२११४९

र्दासधकारी अन्य भत्ता

१००,०००.००

०

०

०

१००,०००.००

२२२११

इन्धन (र्दासधकारी)

१,२००,०००.००

०

०

०

१,२००,०००.००

२२२१३

सवारी साधन ममपत खिप

९००,०००.००

०

०

०

९००,०००.००

२२३११

मसलन्द तथा कायापलय सामाग्री

३,०००,०००.००

०

०

०

३,०००,०००.००

२२६१२

भ्रमण खिप

९००,०००.००

०

०

०

९००,०००.००

२२६१३

ववचिष्ट व्यचक्त तथा प्रसतसनसध मण्डलको भ्रमण खिप

०

०

०

२२७११

ववववध खिप

४००,०००.००

०

०

०

४००,०००.००

२४,८००,०००.००

०

०

०

२४,८००,०००.००

कुल िम्मा
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संघीय संसद सचिवालय

वावर्पक बिेट ववसनयोिन

आसथपक वर्प २०७8/७9
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सम्मको खिप

यस मवहना
०

८५१,०००,०००.००

०

कुल िम्मा

०

१६५,०००,०००.००

०

घर भाडा

०

२८१४२

०

३,०००,०००.००

०

और्धी खररद खिप

७,२००,०००.००
२,६००,०००.००

०

२७२१३

९,३००,०००.००

१,८००,०००.००

०

२३,०००,०००.००

३,७००,०००.००

३६,९००,०००.००

०

ववववध खिप

७०,१००,०००.००

४३,३००,०००.००

०

२२७११

५५,०००,०००.००

२३,०००,०००.००

०

४३,३००,०००.००

४३०,१००,०००.००

३,०००,०००.००

०

अनुगमन, मूल्यांकन खिप

बाँकी बिेट

१६५,०००,०००.००

०

२२६११

खिप

३६,९००,०००.००

यस मवहनाको

कायपक्रम खिप

०

२२५२२

०

१,८००,०००.००

०

मसलन्द तथा कायापलय सामाग्री

०

२२३११

०

२,६००,०००.००

०

सवारी साधन ममपत खिप

०

२२२१३

०

७,२००,०००.००

०

इन्धन (र्दासधकारी)

०

२२२११

०

९,३००,०००.००

०

र्ानी तथा सबिुली

०

२२१११

०

३,७००,०००.००

सम्मको खिप

र्दासधकारी अन्य भत्ता

०

२११४९

०

७०,१००,०००.००

०

र्दासधकारी अन्य सुसबधा

०

२११४२

०

५५,०००,०००.००

०

र्दासधकारी बैठक भत्ता

०

२११४१

०

४३०,१००,०००.००

०

र्ाररश्रसमक र्दासधकारी

०

२१११२

०

अचन्तम बिेट

०

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

०

सिेत नं

०

खिप/ववत्तीय

गत मवहना

बिेट चिर्पक : २०२०००113 सं घीय सं सद सचिवालय

८५१,०००,०००.००

संघीय संसद सचिवालय

वावर्पक बिेट ववसनयोिन
आसथपक वर्प २०७8/७9

सम्मको खिप

यस मवहना

खिप

यस मवहनाको

खिप/ववत्तीय

सम्मको खिप

गत मवहना

बिेट चिर्पक : २०२०००123 सं घीय सं सद सचिवालय

सिेत नं

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

अचन्तम बिेट

२११११

र्ाररश्रसमक कमपिारी

२०३,६००,०००.००

०

०

०

२०३,६००,०००.००

२११२१

र्ोिाक

४,८००,०००.००

०

०

०

४,८००,०००.००

२११३२

महं गी भत्ता

८,०००,०००.००

०

०

०

८,०००,०००.००

२११३४

कमपिारीको बैठक भत्ता

१,५००,०००.००

०

०

०

१,५००,०००.००

२११३५

कमपिारी प्रोत्साहन तथा र्ुरस्कार

३००,०००.००

०

०

०

३००,०००.००

२१२१२

योगदानमा आधाररत सनवृतभरण तथा उर्दान कोर् खिप

५००,०००.००

०

०

०

५००,०००.००

२२१११

र्ानी तथा सबिुली

१९,७००,०००.००

०

०

०

१९,७००,०००.००

२२११२

सं िार महसुल

७,२००,०००.००

०

०

०

७,२००,०००.००

२२२१२

इन्धन (कायापलय प्रयोिन)

९,५००,०००.००

०

०

०

९,५००,०००.००

२२२१३

सवारी साधन ममपत खिप

६,६००,०००.००

०

०

०

६,६००,०००.००

२२२१४

सबमा तथा नवीकरण खिप

३,५००,०००.००

०

०

०

३,५००,०००.००

२२२२१

मेचिनरी तथा औिार ममपत सम्भार तथा सञ्चालन खिप

२,५००,०००.००

०

०

०

२,५००,०००.००

२२२३१

सनसमपत सावपिसनक सम्र्चत्तको ममपत सम्भार खिप

३,०००,०००.००

०

०

०

३,०००,०००.००

२२२९१

अन्य सम्र्चत्तहरूको सं िालन तथा सम्भार खिप

८००,०००.००

०

०

०

८००,०००.००

२२३११

मसलन्द तथा कायापलय सामाग्री

२०,२००,०००.००

०

०

०

२०,२००,०००.००
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२२३१३

र्ुस्तक तथा सामग्री खिप

८००,०००.००

०

०

०

८००,०००.००

२२३१५

र्रर्सरका, छर्ाई तथा सूिना प्रकािन खिप

६००,०००.००

०

०

०

६००,०००.००

२२४११

सेवा र र्रामिप खिप

३,३००,०००.००

०

०

०

३,३००,०००.००

२२४१२

सूिना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सं िालन खिप

१,५००,०००.००

०

०

०

१,५००,०००.००

२२४१३

करार सेवा िुल्क

३६,४००,०००.००

०

०

०

३६,४००,०००.००

२२५११

कमपिारी तासलम खिप

७००,०००.००

०

०

०

७००,०००.००

२२५२२

कायपक्रम खिप

४,२००,०००.००

०

०

०

४,२००,०००.००

२२६११

अनुगमन, मूल्यांकन खिप

१,६००,०००.००

०

०

०

१,६००,०००.००

२२६१२

भ्रमण खिप

१००,०००.००

०

०

०

१००,०००.००

२२७११

ववववध खिप

२,४००,०००.००

०

०

०

२,४००,०००.००

३४३,३००,०००.००

०

०

०

३४३,३००,०००.००

कुल िम्मा
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संघीय संसद सचिवालय

वावर्पक बिेट ववसनयोिन
आसथपक बर्प:- २०७8/७9

सम्मको खिप

यस मवहना

खिप

यस मवहनाको

सम्मको खिप

गत मवहना

बिेट चिर्पक : २०२०००0124 सं घीय सं सद सचिवालय

खिप/ववत्तीय सिेत नं

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

अचन्तम बिेट

३११२१

सवारी साधन

१००,०००.००

०

०

०

१००,०००.००

३११२२

मेचिनरी तथा औिार

१२,८००,०००.००

०

०

०

१२,८००,०००.००

३११२३

फसनपिर तथा वफक्िसप

७,०००,०००.००

०

०

०

७,०००,०००.००

३११३४

कम्प्युटर सफ्टवेयर सनमापण तथा खरीद खिप

३,३००,०००.००

०

०

०

३,३००,०००.००

३११७१

ँ ीगत सुधार खिप सावपिसनक सनमापण
र्ूि

८,८००,०००.००

०

०

०

८,८००,०००.००

३२,०००,०००.००

०

०

०

३२,०००,०००.००

कुल िम्मा
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संघीय संसद सचिवालय

वावर्पक बिेट ववसनयोिन
आसथपक बर्प:- २०७8/७9

सम्मको खिप

यस मवहना

खिप

सम्मको खिप

खिप/ववत्तीय सिेत नं

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

२२३११

मसलन्द तथा कायापलय सामाग्री

०

०

०

२२३१३

र्ुस्तक तथा सामग्री खिप

०

०

०

२२४११

सेवा र र्रामिप खिप

१०,९०१,०००.००

०

०

०

१०,९०१,०००.००

२२५२२

कायपक्रम खिप

१९,८७२,०००.००

०

०

०

१९,८७२,०००.००

२२६११

अनुगमन, मूल्यांकन खिप

२,३४५,०००.००

०

०

०

२,३४५,०००.००

३३,११८,०००.००

०

०

०

३३,११८,०००.००

कुल िम्मा

अचन्तम बिेट

यस मवहनाको

सावपिसनक ववत्तीय व्यवस्थार्न सुधार कायपक्रम[३०५०११०१३]

गत मवहना

बिेट चिर्पक:
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वावर्पक बिेट ववसनयोिन

आसथपक बर्प:- २०७8/७9

मेचिनरी तथा औिार

२,७९५,०००.००

३११२३

फसनपिर तथा वफक्िसप

३११३४

कम्प्युटर सफ्टवेयर सनमापण तथा खरीद खिप

कुल िम्मा

सम्मको खिप

३११२२

यस मवहना

अचन्तम बिेट

खिप

खिप/ववत्तीय सिेतको नाम

सम्मको खिप

खिप/ववत्तीय सिेत नं

यस मवहनाको

सावपिसनक ववत्तीय व्यवस्थार्न सुधार कायपक्रम[३०५०११०१4]

गत मवहना

बिेट चिर्पक:

बाँकी बिेट

०

०

०

०

०

०

२,७९५,०००.००

०

०

०

२,७९५,०००.००

५,५९०,०००.००

०

०

०

५,५९०,०००.००

149

२,७९५,०००.००

मुरणः संघीय सं सद सचिवालय
ससं हदरबार, काठमाडौं .
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