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सं घीम सं सद

प्रतततततध सबा
कृषष, सहकायी तथा प्राकृततक स्रोत सतभतत
सम्भाननीम सबाभुख भहोदम,
फदतरदो याषिम तथा अन्तयाषििम ऩरयवेशभा तफरुवा सं यऺणका ऺेत्रहरुभा षवद्यभान कानूनरे प्रबावकायी
ढं गफाट सम्फोधन गनि नसकेको, ऐनका कततऩम ऩरयबाषाहरु अधुयो य अऩमािप्त यहे को, दण्ड सजाम
सम्फन्धी प्रावधानहरु सभमसाऩेऺ नबएको सन्दबिभा षवद्यभान कानूनराई सं घीमता अनुकुर ऩरयभाजिन
गनि आफश्मक दे खखएको;
सम्भातनत प्रतततनतध सबाको तभतत २०७६ बदौ १ गते को तनणिमानुसाय प्रतततनतध सबा तनमभावरी,
२०७५ को तनमभ १०९ उऩतनमभ (१) को खण्ड (ख) फभोखजभ दपावाय छरपरका रातग तभतत
२०७६ बदौ ३ गते कृषष सहकायी तथा प्राकृततक स्रोत सतभततभा मो षवधेमक प्राप्त बएको तथमो।
"तफरुवा सं यऺण (ऩषहरो सं शोधन) षवधेमक, २०७५" भातथ २०७६ बाद्र ६ गतेफाट सतभततभा छरपर
प्रायम्ब बएको तथमो।सतभततरे नेऩार सयकायको तपिफाट षवधेमक प्रस्तुत गनुक
ि ा कायण य औखित्मका
सम्फन्धभा भाननीम कृषष तथा ऩशुऩंऺी षवकास भन्त्रीफाट षवस्तृत जानकायी तरनुका साथै छरपरको
क्रभभा सं शोधन प्रस्तुतकताि भाननीम सदस्महरु रगामत सम्फखन्धत ऺेत्रका षवऻहरु य षवधेमकभा
सयोकाय याख्ने षवतबन्न सं घ सं स्थाका प्रतततनतधहरुफाट सभेत सं शोधन य षवधेमकको आवश्मकताका
सम्फन्धभा सै द्बाखन्तक य दपावाय छरपर गये को तथमो।
षवधेमक भातथ षवतबन्न ५ सभुहका १५ जना भाननीम सदस्महरुफाट षवधेमकको प्रस्तावना सषहत १४
वटा दपाका षवतबन्न उऩदपा एवभ् खण्ड उऩखण्डहरुभा २७ वटा सं शोधन प्रस्ताव प्राप्त बएका
तथए। फैठकभा बएको छरपर ऩश्चात प्रस्ताषवत षवधेमक भातथ षवतबन्न तभततभा बएका ५ वटा
फैठकहरुभा षवस्तृत, एवभ् गहन रुऩभा छरपर बएको तथमो। फैठकभा नेऩार सयकायफाट प्रस्तुत
षवधेमक, भाननीम सदस्मफाट ऩये को सं शोधनहरु, सम्वखन्धत षवषमका षवऻहरुको षविाय, षवधेमक भाथी
सयोकाय याख्ने सयोकाय सभुहहरुफाट प्राप्त सुझावहरु, सतभततको इिभेर भापित सविसाधायण नागरयकफाट
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प्राप्त सुझाव य सतभततका भाननीम सदस्महरुरे छरपरका क्रभभा याख्नु बएका षविायहरुराइि सभेत
सभेटेय २०७६ ऩौष २० गते सतभततरे सविसम्भत रुऩभा मो प्रततवेदन ऩारयत गये को तथमो।
अन्त्मभा, सम्भानीम सबाभुख प्रतत आबाय व्मक्त गदै "तफरुवा सं यऺण (ऩषहरो सं शोधन) षवधेमक,
२०७५" भातथ सतभततभा बएको सै द्धाखन्तक तथा दपावाय छरपरभा सहबागी सतभततका भाननीम
सदस्महरु, सं सोधन कताि भाननीम सदस्म, कृषष तथा ऩशुऩंऺी षवकास भन्त्री य भन्त्रारमका सखिव
सषहतका याि सेवक कभििायी, सतभतत सभऺ आफ्ना धायणा याख्नु हुने षवषम षवऻ, षवधेमक भातथ
सयोकाय याख्ने सयोकाय सभुदाम, इिभेर भापित सुझाव उऩरव्ध गयाउने सविसाधायण नागरयक य
सतभततको कामिसम्ऩादनभा सहमोग गने सं घीम सं सद सखिवारमका कभििायी रगामत सफैभा भ
सतभततको तपिफाट हार्दिक धन्मवाद व्मक्त गनि िाहन्छु ।
सम्भाननीम सबाभुख भहोदम,
सम्भाननीम सबाभुख भहोदमको अनुभततरे अफ भ प्रतततनतध सबा तनमभावरी, २०७५ को तनमभ १२०
फभोखजभ "तफरुवा सं यऺण (ऩषहरो सं शोधन) षवधेमक, २०७५" का सम्फन्धभा सतभततको प्रततवेदन
सम्भातनत सबा सभऺ ऩेश गदिछु।
धन्मवाद।

(ऩूणि कुभायी सुवेदी)
सबाऩतत

कृषष सहकायी तथा प्राकृततक श्रोत सतभत
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सॊ घीम सॊ सद
प्रतितनतध सबा

कृषि सहकायी िथा प्राकृतिक श्रोि सतभति
षिरुिा सॊयऺण ऐन, २०६४ राई सॊशोधन गनन फनेको षिधेमक सम्फन्धी
सतभतिको प्रतििेदन, २०७६
1.

षिरुिा सॊ यऺण ऐन, २०६४ राई सॊ शोधन गनन फनेको षिधेमक (मस ऩतछ "तफधेमक"
बतनएको) को दपा १ को उऩदपा (१) भा यहे का "२०७५" बन्ने अॊकहरूको सट्टा "२०७६"
बन्ने अॊकहरु याख्ने ।

2.

षिधेमकको दपा ३ को(१)

उऩदपा (१) फाट सॊ शोधन गनन प्रस्िाि गरयएको खण्ड (ङ) भा यहे का "गैयक्िाये न्टाइन" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "नन् क्िाये न्टाइन" बन्ने शब्दहरु याख्ने ।

(२)

उऩदपा (१) फाट सॊ शोधन गनन प्रस्िाि गरयएको खण्ड (च) भा यहे का "आतथनक
भहत्िका" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "आतथनक रुऩभा हातन ऩुमानउने" बन्ने शब्दहरु याख्ने।

(३)

उऩदपा (२) फाट थऩ गनन प्रस्िाि गरयएको खण्ड (च१) भा यहेका "गैय-क्िाये न्टाइन"
बन्ने शब्दहरुको सट्टा "नन् क्िाये न्टाइन" बन्ने शब्दहरु याख्ने ।

3.

षिधेमकको दपा ४ फाट सॊ शोधन गनन प्रस्िाि गरयएको दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड
(छ) भा यहेका "एकजना भषहरा" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "कम्िीभा एकजना भषहरा " बन्ने
शब्दहरु याख्ने ।

4.
5.

षिधेमकको दपा १२ हटाइ त्मसऩतछका दपाको क्रभ तभराउने।

षिधेमकको दपा १४ अथानि दपाको क्रभ तभराउॉदा कामभ हुन आउने दपा १३ ऩतछ
दे हामको दपा १४ थऩ गने:
“१४. रुऩान्िय: भूर ऐनको राभो शीिनक िथा सॊ क्षऺप्त नाभ य प्रायम्बको ठाॉउठाॉउभा यहे का
“तफरुिा सॊ यऺण” बन्ने शब्दहरुको सट्टा “तफरुिा क्िाये न्टाइन िथा सॊ यऺण” बन्ने
शब्दहरु याक्षख रुऩान्िय गरयएको छ।”

