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खण्ड-एक
संसद

सं घीय सं सदका कामकारवाही
सं घीय सं सदमा प्रसतसनसध सभा र राविय सभा गरी दुईवटा सभा
रहेका छन\ । 20७७ कासतपकदे चख र्ुस मसान्तसम्म प्रसतसनसध सभा र
राविय सभाबाट भएका कामकारबाही सनन्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :

प्रसतसनसध सभा
सम्वत् २०७७ असोि २८ गते प्रसतसनसध सभामा नेर्ाल कम्युसनष्ट
र्ाटी (नेकर्ा) बाट समानुर्ासतक तफपबाट सनवापचित सदस्य सानु ससवा र
२०७७ कासतपक १७ गते नेर्ाली कांग्रस
े बाट समानुर्ासतक तफपबाट
सनवापचित सदस्य सुयब
प हादुर के.सीको सनधन भएकोले प्रसतसनसध सभाको उक्त
२ स्थान ररक्त भएको सूिना २०७७ कासतपक २३ गते प्रकािन गरी
नेर्ाल सरकार, प्रधानमन्री तथा मचन्रवर्रर्द्को कायापलय र सनवापिन
आयोग लगायतका सनकायमा लेखी र्ठाइएको सथयो ।
२०७७ असार 18 गते छै टौं असधवेिन अन्त भएको र २०७७
र्ुर् ५ गते प्रसतसनसध सभा ववघटन भएकोले यस अवसधमा सभाको बैठक
सम्बन्धी अन्य कारवाही हुन सकेनन् ।
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राविय सभा
राविय सभाको सातौं असधवेिनको र्वहलो बैठक समसत २०७७
साल र्ौर् १७ गते िुक्रबार अर्रान्ह ४:०० बिे प्रारम्भ भई २०७७
साल र्ौर् २६ गते आइतबारसम्म िम्मा १० ददन िालु रह्यो ।यस
अवसधमा बैठक बसेका ४ ददनहरुमा ४ वटा बैठक बसी 7 घण्टा ५
समनेट सभाको काममा व्यतीत भएको सथयो । सातौं असधवेिनको यस
अवसधमा राविय सभाको कायपव्यवस्था र्रामिप ससमसतका ३ वटा बैठकहरु
सम्र्न्न भएका सथए ।
यस असधवेिनमा सभामा दे हाय बमोचिमका ७ वटा अध्यादे िहरु
र्ेि भएका सथए :1. सं वैधासनक र्ररर्द् (काम, कतपव्य, असधकार र कायपववसध) सम्बन्धी

(र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७७
2. तेिाब तथा अन्य घातक रासायसनक र्दाथप (सनयमन) अध्यादे ि,

२०७७
3. नेर्ाल प्रहरी र प्रदे ि प्रहरी (कायप सञ्चालन, सुर्रीवेिण र समन्वय)

(र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७७
4. सामाचिक सुरिा (र्वहलो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७७
5. और्धी (तेस्रो सं िोधन) अध्यादे ि, २०७७
6. यौन वहं सा ववरुद्धका केही ऐनलाई सं िोधन गने अध्यादे ि, २०७७
7. फौिदारी कसुर तथा फौिदारी कायपववसध सम्बन्धी केही ऐन सं िोधन

गने अध्यादे ि, २०७७
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यसै

असधवेिन

अवसधमा

समसामवयक

ववर्यमा

सम्माननीय

प्रधानमन्री के.र्ी. िमाप ओलीले सभालाई सम्बोधन गनुभ
प एको सथयो ।
यस असधवेिनमा सम्माननीय अध्यिबाट िारी भएको राविय
सभाका ससमसतहरुको गठन सम्बन्धी आदे ि, २०७७ सभामा र्ेि हुँदा
ु ा साथै सभाले मा. बामदे व गौतमलाई राविय
सवपसम्मसतबाट अनुमोदन हुनक
सभा अन्तगपतको ददगो ववकास तथा सुिासन ससमसतमा मनोनयन गरे को
सथयो सथयो ।
त्यसै गरी यसै असधवेिनमा मधेिी आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन
२०७६/७७ र थारु आयोगको वावर्पक प्रसतवेदन २०७६/७७ सभा समि
र्ेि गररनुका साथै ददगो ववकास तथा सुिासन ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन,
२०७६/०७७ र ववधायन व्यवस्थार्न ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन
२०७६/०७७” सभा समि र्ेि भएका सथए ।
सातौं असधवेिनमा सभाले प्रसतसनसध सभा सदस्यद्वय सानु ससवा र
सूयब
प हादुर के.सी. राविय सभाका र्ूव प सदस्यद्वय ददर्क बहादुर गुरुङ,
इन्रहाङ्ग सलम्बू र राममान श्रे ष्ठ, सं ववधान सभा सदस्यद्वय सभमप्रसाद गौतम
र मानर्ुर िौधरी र प्रसतसनसध सभाका र्ूव प सदस्यद्वय ओमकार प्रसाद गौिन
र वीरबहादुर लामा र २०६३/६४ को अन्तररम व्यवस्थावर्का सं सदका
र्ूव प सदस्य कमान ससं . लामाको सनधन भएकोमा िोक प्रस्तावहरु र्ाररत
गरे को सथयो ।
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सं सदीय ससमसतका कामकारबाही
सं घीय सं सदका दुवै सभा अन्तगपत रहेका १६ वटा ससमसतहरू
मध्ये प्रकािन ससमसतमा प्राप्त भएका तर्ससल बमोचिमका ससमसतका
गसतववसधहरुलाई (कासतपक-र्ुससम्म) समेवटएको छ ।

प्रसतसनसध सभा अन्तगपतका ससमसतहरु
सं घीय सं सद, प्रसतसनसध सभातफपका १0 वटा ववर्यगत ससमसतहरू
रहेका छन् । उक्त ससमसतहरुका कामकारबाही, सनणपय तथा सनदे िनहरू
क्रमि: प्रस्तुत गररएको छ ।
१. अथप ससमसत



ससमसतले कोसभड 19 ले अथपतन्रमा र्ारे को प्रभाव, कोसभड 19 र्सछको
अथपतन्र र्ुनरुत्थानमा सनिी िेरको भूसमका, वतपमान आसथपक नीसत
कायापन्वयनको अवस्था, यसमा नेर्ाल उद्योग वाचणज्य महासं घको धारणा,
समािवाद उन्मुख अथपतन्रको आधार ससिपना गनप ववसभन्न र्िहरुले
सनवापह गनुर्
प ने भूसमका र महासं घको भावी कायपयोिना सम्बन्धमा नेर्ाल
उद्योग वाचणज्य महासं घका र्दासधकारीसँग छलफल गरे को। साथै
ससमसतको सोही बैठकमा सं घीय सं सद सचिवालयको वावर्पक कायपक्रम
अन्तगपत अथप ससमसतलाई ववसनयोचित रकमबाट सञ्िालन गने गरी
कायपक्रम सनधापरण गररएको ।
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अथप ससमसत अन्तगपत गदठत सावपिसनक खिप, खररद, लगानी र राविय
गौरवका आयोिना अध्ययन उर्ससमसत, ससमवष्टगत आसथपक नीसत
अध्ययन उर्ससमसत, रािस्व ि ुहावट, रािस्व वक्यौता र रािस्व प्रिासन
अध्ययन उर्ससमसत र बैंक तथा ववत्तीय सं स्था (वाचणज्य बैंक, ववकास
बैंक, ववत्त कम्र्नी र लघुववत्त) अध्ययन उर्ससमसतको ववसभन्न समसतमा
बैठक बसी भावी कायपयोिना सनमापण तथा सरोकारवाला सनकायहरुसँग
आवश्यक वववरण माग गररएको ।

२. अन्तरापविय सम्बन्ध ससमसत
समसत २०७7 कासतपक 19 गते बसेको ससमसत बैठकमा मा. र्रराि
ँ हालसालै सछमेकी दे िहरूबाट भएको नेर्ाल
मन्री प्रददर् कुमार ज्ञवालीसग
भ्रमणका सम्बन्धमा छलफल भयो । यसै क्रममा ससमसतका मा.
सदस्यहरूले ददनुभएका सुझाव र उठाउनु भएका ववसभन्न चिज्ञासाहरूको मा.
मन्रीले सम्बोधन गनुप भएको सथयो । तत्र्श्चात ससमसतबाट नेर्ाल
सरकार/र्रराि मन्रालयलाई दे हाय बमोचिमका सुझाव तथा सनदे िन ददने
सनणपय भयोःु
1. नेर्ाल र भारतकाबीि आगामी ददनमा हुने मन्री स्तरीय सं यक्त
आयोगको बैठकमा तर्ससल बमोचिमका ववर्यहरू एिेन्डाका रूर्मा
प्रस्तुत गनप सुझाव ददने ।
क) नेर्ाल र भारतका बीि गदठत प्रबुद्ध व्यचक्त समुहको प्रसतवेदन
नेर्ाल सरकारले ग्रहण गरीसकेको र भारत सरकारलाई ग्रहण गने
वातावारण समलाउन यथाचिघ्र कूटनीसतक र्हल गने ।
5

ख) सलचम्र्याधुरा, सलर्ुलेक र कालार्ानी लगायतका नेर्ाली भू-भागमा
भइरहेको असतक्रमण रोकी ती िेरमा नेर्ालको हकभोग कायम
गने ।
ग)

दुई दे िका सीमा िेरमा भारतद्धारा बाँध लगायतका भौसतक
सं रिनाहरूले नेर्ालमा गने डुबान र कटान अन्त्य गनप र्हल गनप
यस अचघ ससमसतले ददएको सनदे िन कायापन्वयन गने ।

घ)

सछमेकी दे िहरूसँगको व्यार्ार घाटा न्यूनीकरण गनपको लासग
नेर्ाल सरकारले कूटनीसतक र्हल गने ।

2. मन्रालयले आयोिना गने वद्धर्िीय तथा बहुर्िीय उच्िस्तरीय भ्रमण
र सम्बचन्धत ववसभन्न कायपक्रममा अन्तरापविय सम्बन्ध ससमसतको तफपबाट
प्रसतसनसधत्व हुनेगरी सहभासगता गराउन सुझाव ददने ।
३. उद्योग तथा वाचणज्य र श्रम तथा उर्भोक्ता वहत ससमसत
उद्योग तथा वाचणज्य र श्रम तथा उर्भोक्ता वहत ससमसतको बैठक
समसत २०७७/०७/२० गते ससमसतका सभार्सतको अध्यितामा बस्यो।
उक्त बैठकले उद्योग वाचणज्य तथा आर्ूसतप मन्रालयका मा. मन्री र
सचिव, भूसम व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी सनवारण मन्रालयका सचिव,
ँ चिनी उद्योगका
कानून न्याय तथा सं सदीय मासमला मन्रालयका प्रसतसनसधसग
समस्या र समाधानका सम्बन्धमा छलफल गरी दे हाय बमोचिमका सनणपय
गर्यो ।
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श्रीराम सुगर समल्स लगायत कसतर्य चिनी समल्सहरुलाई उखु आर्ूसतप
गने वकसानहरुले हालसम्म भुक्तानी नर्ाएको, त्यहाँ कायपरत मिदुरहरुले
र्ाररश्रसमक

नर्ाएको

सम्बन्धमा

नेर्ाल

सरकारका

सरोकारवाला

सनकायका प्रसतसनसध, उद्योगका व्यवस्थार्क, उखु कृर्क र मिदुरहरुसँग
ववस्तृत छलफल गरी उक्त समस्याको यथािीघ्र समाधान गने मा. उद्योग
वाचणज्य तथा आर्ूसतप मन्रीज्यूबाट ससमसतको बैठकमा प्रसतबद्धता व्यक्त
भएको सथयो। ससमसतको बैठकमा मा. मन्रीज्यूले व्यक्त गनुप भएको
प्रसतबद्धता अनुरुर् सम्बचन्धत सरोकारवाला र्िहरुसँग छलफल गरी
एक मवहना सभर समस्या समाधानको उर्ाय र्वहल्याई ससमसतलाई
िानकारी गराउन नेर्ाल सरकार उद्योग वाचणज्य तथा आर्ूसतप
मन्रालयलाई सनदे िन ददने ।



श्रीराम सुगर समल्स लगायत अन्य चिनी समल्समा कायपरत मिदुर र
उखु उर्लब्ध गराउने उखु कृर्कहरुलाई बक्यौता रकमको कचम्तमा
३३ प्रसतित रकम एक मवहना सभर सम्बचन्धत चिनी उद्योग
व्यवस्थार्नबाट भुक्तानी ददलाउनको लासग आवश्यक प्रबन्ध गनप उद्योग
वाचणज्य तथा आर्ूसतप मन्रालय, गृह मन्रालय र प्रधानमन्री तथा
मचन्रर्ररर्द्को कायापलयलाई सनदे िन ददने ।
समसतः

2077/07/24

गते

ससमसतको

बैठक

ससमसतका

सभार्सतज्यूको अध्यितामा बस्यो । बैठकमा कोसभड- 19 को महामारीमा
र्रे का श्रसमकहरुको व्यवस्थार्नका लासग स्थानीय तहहरुले गरे को व्यवस्था
र ववववध ववर्यमा काठमाडौ महानगरर्ासलकाका नगर प्रमुख, भक्तर्ुर
नगरर्ासलकाका नगर प्रमुख, श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरिा
7

मन्रालयका प्रसतसनसधहरुसँग छलफल भयो । छलफल र्श्चात दे हाय
बमोचिम सनणपय गर्योः



हाल

कोसभड-19

महामारीको

समयमा

रोिगारी

गुमाएका

श्रसमकहरुलाई स्थानीय तह र सामाचिक सं घ सं स्थाबाट ववतरण गरीने
राहत र खाना खुवाउने कायपहरु अव्यवचस्थत तररकाबाट भएको सन्दभपमा
त्यस्ता वक्रयाकलार्हरु महानगर/नगर/गाउँर्ासलकाहरुको समन्वयमा
वडा कायापलयहरु माफपत व्यवचस्थत तररकाबाट सञ्चालन गने व्यवस्था
समलाउन सं घीय मासमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालय माफपत सम्र्ूणप
महानगरर्ासलका, नगरर्ासलका र गाउँर्ासलकाहरुलाई सनदे िन ददने ।



नेर्ालमा कोसभड-19 बाट सं क्रसमत सबरामीहरुले समयमा उर्िार
नर्ाएको भन्ने सबरामी र स्वास््य सेवा उर्भोग गने उर्भोक्ताहरुको
गुनासोहरुको सन्दभपमा नेर्ालभर प्रादे चिक रुर्मा र चिल्लागत रुर्मा
कोरोना

उर्िारका

लासग

तोवकएका

अस्र्तालहरु,

त्यहाँ

रहेका

भेचन्टले टरको सं खया, अचससिन प्लान्टको अवस्था, आई.सस.यू. उर्िार
किको सं खया, कोसभड-19 र NON-COVID अस्र्तालमा रहेको बेड
सं खया, उर्लब्ध सेवा सुववधा र अवस्थाको सम्र्ूणप वववरण सवहतको
प्रसतवेदन 7 ददन सभर यस ससमसतलाई उर्लब्ध गराउन स्वास््य तथा
िनसं खया मन्रालयलाई सनदे िन ददने ।



नेर्ालबाट कतारमा नेर्ाली श्रसमक र्ठाउनका लासग 17 वटा
म्यानर्ावर कम्र्नी सं गदठत भई ससचन्डकेट गरी एकासधकार कायम
गरे को सनवेदन यस ससमसतमा प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा के कस्तो
8

भएको हो स्र्ष्टीकरण सोधी ववस्तृत छानववन र अनुसन्धान गदै उर्लब्ध
सत्य त्य वववरण सवहतको प्रसतवेदन 7 ददन सभर यस ससमसतमा र्ेि
गनप श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरिा मन्रालयलाई सनदे िन ददने ।
समसतः

2077/0८/३०

गते

ससमसतको

बैठक

ससमसतका

सभार्सतज्यूको अध्यितामा बस्यो । बैठकमा ससमसतमा दताप हुन आएका
ववसभन्न ववर्यसँग सम्बचन्धत उिुरी सनवेदनहरु सम्बन्धमा सम्बचन्धत
सरोकारवालाहरुलाई ससमसतमा बोलाई छलफल भयो । छलफल र्श्चात
दे हाय बमोचिम हुने गरी सनणपय गर्योः



वनर्ैदावारमा

आधाररत

उद्योगहरुको

समस्या

समाधानका

लासग

ससमसतको 2077 साल असार 29 गतेको बैठकले गरे को सनणपय
कायापन्वयनको सम्बन्धमा सम्बचन्धत सनकायलाई र्ुन: ताकेता गने ।



साफ्टा सुववधा अन्तगपत वस्तु वगीकरणको सम्बन्धमा आगामी बैठक
सम्बचन्धत मन्रालयका सचिव र भन्सार ववभागका महासनदे िकलाई
ससमसतको आगामी बैठकमा आमन्रण गरी छलफल गने ।



वैदेचिक रोिगारीका िेरमा भए गरे का ठगी, असनयसमतता, घरे ल ु
श्रसमकका समस्या, बैदेचिक रोिगारीमा कामदार र्ठाउने सन्दभपमा हुने
गरे का काटे सलङ तथा ससचण्डकेट र सभचिट सभर्ामा कामदार र्ठाउने
ववर्यमा रहेका समस्याहरुको समाधानका सम्बन्धमा तीन मवहना सभर
अध्ययन, अनुसन्धान र छानववन गरी राय सुझाव सवहतको प्रसतवेदन
ससमसतमा र्ेि गनप ससमसतका मा. सदस्य

लाल प्रसाद साँवा सलम्बुको

सं योिकत्वमा मा. अमृतादे वी अग्रहरी, मा. कृट्ण कुमार श्रे ष्ठ, मा. दुगाप
9

कुमारी ववश्वकमाप र मा. प्रकाि रसाईली(स्नेही) सदस्य रहने गरी
“वैदेचिक रोिगारीका समस्या अध्ययन उर्ससमसत” गठन गने ।



भक्तर्ुर औद्योसगक िेरबाट हुने प्रदुर्ण सनयन्रण गने सम्बन्धमा सो
िरको स्थलगत अनुगमन गरी एक मवहनासभर राय सुझाव सवहतको
प्रसतवेदन यस ससमसतमा र्ेि गनप मा. दे वेन्र र्ौडेलको सं योिकत्वमा
मा. प्रमोद साह, मा. सभमसेन दास प्रधान, मा. मायादे वी न्यौर्ाने र मा.
सुिाता र्ररयार सदस्य

रहने गरी “भक्तर्ुर औद्योसगक िेर प्रदुर्ण

सनयन्रण अध्ययन उर्ससमसत” गठन गने ।



वैदेचिक रोिगारीमा ठसगएको भनी यस ससमसतमा प्राप्त भएका सनवेदनहरु
सम्बचन्धत सनकायमा आवश्यक कारबाहीको लासग र्ठाउने र बैदेचिक
रोिगारीमा सनरन्तर भइरहेको ठगी सनयन्रणका लासग ससमसतले
सम्बचन्धत सनकायहरुका प्रसतसनसधहरुलाई ससमसतको आगामी बैठकमा
आमन्रण गरी छलफल गने ।
समसतः

2077/09/02

गते

ससमसतको

बैठक

ससमसतका

सभार्सतज्यूको अध्यितामा बस्यो । बैठकमा उखु वकसानहरुको ववगत
लामो समय दे चख उखुको मूल्य भुक्तानी हुन नसकी वकसानहरु बारम्बार
आन्दोलनमा रहनु र्रे को ववर्यमा ससमसतको गम्भीर ध्यानाकर्पण रहेको
छ। यस ववर्यमा रहेका समस्या समाधान गने सम्बन्धमा मा. उद्योग
वाचणज्य तथा आर्ूसतप मन्री, सचिव र मा. श्रम रोिगार तथा सामाचिक
सुरिा मन्री लगायतसँग छलफल भयो र छलफल र्श्चात दे हाय बमोचिम
सनणपय गर्योः
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चिनी उद्योग सञ्चालकहरुबाट उखु वकसानहरुलाई भुक्तानी हुन बाँकी
सम्र्ूणप बक्यौता रकम सबै उखु वकसानहरुलाई ७ ददन सभर सम्बचन्धत
उद्योगीहरुबाट भुक्तानी गराई सोको प्रगसत वववरण ससमसतमा र्ेि गनप
उद्योग, वाचणज्य तथा आर्ूसतप मन्रालयलाई सनदे िन ददने ।



उखु वकसानहरुको बक्यौता रकम भुक्तानीमा रहेका समस्याहरुको
समाधान गने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग र सहिीकरण गनप
प्रधानमन्री तथा मचन्रर्ररर्द्को कायापलय र गृह मन्रालयलाई सनदे िन
ददने ।



कसतर्य चिनी समलहरुमा कायपरत श्रसमकहरुको ज्याला भुक्तानी हुन
बाँकी रहेको गुनासो ससमसतमा प्राप्त भएकोले उक्त ववर्यमा छानववन
गरी श्रसमकहरुले प्राप्त गनुर्
प ने सम्र्ूणप बक्यौता रकम सम्बचन्धत
उद्योगीहरुबाट भुक्तानी गराई १५ ददनसभर प्रगसत वववरण यस ससमसतमा
र्ेि गनप श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरिा मन्रालयलाई सनदे िन
ददने।

४. कानून, न्याय तथा मानव असधकार ससमसत
समसत २०७७ मं ससर १७ गते कानून, न्याय तथा मानव असधकार
ससमसतका मा. सभार्सत

कृट्णभक्त र्ोख्रेलको अध्यिता तथा ससमसतका

तर्ससल बमोचिमका मा. सदस्यहरुको सहभासगतामा प्रववसध प्रयोग गरी
ुप ल रुर्मा असधवक्ता रािुप्रसाद िार्ागाईको टोलीले तयार र्ारे को
भिअ
िातीय छु वाछु त तथा भेदभाव (कसुर र सिाय) ऐन, २०६८ ववधायनोत्तर
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अवस्थाको र्रीिण सम्बन्धी मस्यौदा प्रसतवेदन प्रस्तुत र सो प्रसतवेदन मासथ
सामान्य छलफल गरी दे हाय बमोचिमको सनणयप गरीयो ।
मा.

कृट्ण भक्त र्ोख्रेल – (सभार्सत )

मा. दे वप्रसाद गुरुङ्ग

मा. र्द्मनारायण िौधरी थारु
मा. बालकृट्ण खाँण

मा. लक्ष्मणलाल कणप

मा. लक्ष्मीकुमारी िौधरी
मा. कमाप घले
सनणयपहरु:



मा. समनबहादुर ववश्वकमापको स्वास््य लाभको कामना गने ।



उक्त प्रसतवेदन मासथ ससमसतको आगामी ददनको बैठकमा र्ुनःव्यार्क
छलफल गने ।

५. कृवर् सहकारी तथा प्राकृसतक श्रोत ससमसत
िे-फोससुण्डो राविय सनकुजको सं रिणको अवस्था, वन्यिन्तुको
प्राकृसतक बासस्थान व्यवस्थार्न तथा वन्यिन्तुको सं रिणका िेरमा
सरकारबाट भएका कामको अनुगमन गनप ससमसत अन्तगपत दे हायको
अनुगमन कायपदलबाट समसत २०७७।०८।२ गते दे चख ऐ. ९ गते सम्म
उक्त िेरको स्थलगत अवलोकन सम्र्न्न भएको ।
मा. सभावर्त र्ुणक
प ु मारी सुवेदी - सं योिक
मा. भवानीप्रसाद खार्ुङ - सदस्य
12

मा. भुर्ेन्र बहादुर थार्ा - सदस्य
मा. रािवहादुर वुढािेरी - सदस्य



समसत २०७७ साल मंससर १२ ससमसत अन्तगपत चितवन राविय सनकुजमा
एकससं गे गैडा माररएको सम्वन्धमा अध्ययन गनप दे हायको कायपदल गठन
भएको । कायपदलले समसत २०७७।08।१४ दे चख ऐ. १३ गतेसम्म
चितवन राविय सनकुजको स्थलगत अनुगमन गरे को सथयो ।

मा. र्ुणक
प ु मारी सुवेदी (सभार्सत) - सं योिक
मा. भुर्ेन्रबहादुर थार्ा -सदस्य

मा. रािबहादुर वुढािेरी - सदस्य

मा. सत्यनारायण िमाप खनाल - सदस्य
मा. िान्ता िौधरी - सदस्य



स्थलगत अवलोकन सम्बन्धी प्रसतवेदन ससमसतमा छलफलको क्रममा
रहेको अवस्थामा समसत २०७७ साल र्ौर् ५ गते प्रसतसनसध सभा ववघटन
भएको हुँदा प्रसतवेदनले र्ुणत
प ा र्ाउन नसकेको ।

६. मवहला तथा सामाचिक ससमसत
ववश्वव्यार्ी महामारी कोसभड १९ का कारण कासतपक १ दे चख र्ौर्
मसान्त सम्मको अवसधमा अर्ौिाररक रुर्मा ससमसतको बैठक बस्न
नसकेको ।
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लै वङ्गक वहं सा ववरुद्धको १६ ददने असभयान (नोभेम्बर २५ दे चख सडसेम्बर
१०) को अवसरमा ससमसतले Virtual माध्यमबाट ससमसतका मा.
सदस्यहरु, सातै

प्रदे िका

मा.

सदस्यहरु

र

स्थानीय

तहका

िनप्रसतसनसधहरुसँग त्यस िेरका मवहलाहरुको अवस्थाका ववर्यमा
अन्तरवक्रया कायपक्रम सञ्चालन गररएको ।



लै वङ्गक वहं सा ववरुद्धको १६ ददने असभयानकै क्रममा ससमसतले यौन
तथा घरे ल ु वहं सा वर्सडत बासलका र मवहलाहरु तथा उनीहरुलाई सं रिण
प्रदान गरीरहेको सं घसं स्थाहरुसँग उनीहरुले भोग्नु र्रे को वर्डा र
न्यायका लासग िासलनु र्ने कदम ववर्यमा अन्तरवक्रया एवं छलफल
गररएको ।



मवहला ववरुद्ध हुने वहं सा, बलात्कार एवं बलात्कार र्सछका हत्या सम्बन्धी
घटनामा सं लग्न अर्राधीहरुलाई कस्तो सिाय ददने भन्ने ववर्यमा स्त्री
रोग ववर्ेिज्ञ तथा कानूनववद्हरुसँग Chemical Castration सम्बन्धी
ववसभन्न दे िमा भएका अभ्यास तथा नेर्ालमा लागु गनप ससने अवस्था
बारे अनौर्िाररक छलफल गररएको ।



सं सदीय गसतववसध सम्बन्धी ररर्ोवटपङ गने र्रकारहरुसँग अन्तरवक्रया
गररएको ।
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७. राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसत
राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसतबाट समसत 2077 कासतपक १
गतेदेचख र्ुस मसान्तसम्म 6 वटा बैठकहरु सम्र्न्न भएका सथए िसलाई
सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।



समसत 2077 साल कासतपक 24 गते बसेको ससमसतको 216 औ ँ
बैठकमा "ववसभन्न कुटनीसतक सनयोगबाट हुने र्रािार र कसतर्य
सरकारी सलखतहरुमा समेत नेर्ालको और्िाररक नाम नेर्ालीमा सं घीय
लोकताचन्रक गणतन्र नेर्ाल र अंग्रि
े ीमा Federal Democratic Republic
of Nepal ले खने गररएको मा अब उप्रान्त नेर्ालको और्िाररक नाम
नेर्ालीमा नेर्ाल र अंग्रि
े ीमा Nepal ले खने" भन्ने नेर्ाल सरकार,
मचन्रर्ररर्द्को समसत 2077/06/11 को सनणपयका सम्बन्धमा
छलफल भएको सथयो । बैठकमा मा. र्रराि मन्री, प्रधानमन्री तथा
मचन्रर्ररर्द्को कायापलयबाट सनसमत्त मुखय सचिव लगायतका उर्चस्थसत
रहेको सथयो । उक्त बैठकको सनणपय दे हाय बमोचिम रहेको सथयो:-



"नेर्ाल सरकार, मचन्रर्ररर्द्को समसत 2077/06/11 को सनणपय
अनुसार नेर्ालको और्िाररक नाम नेर्ालीमा "सं घीय लोकताचन्रक
गणतन्र नेर्ाल" र अंग्रि
े ीमा "Federal Democratic Republic of Nepal"
ले खने गररएको मा अब उप्रान्त नेर्ालको और्िाररक नाम नेर्ालीमा
"नेर्ाल" र अंग्रि
े ीमा "Nepal" मार ले खने भन्ने ववर्यले ससमसतको
ध्यानाकर्पण भएको छ । नेर्ाली िनताको सनरन्तरको सं घर्पद्वारा नेर्ाल
एकात्मक

राज्यबाट

सनरङ्कुिताबाट

सं घीयतामा,
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लोकताचन्रक

व्यवस्थामा र सं वैधासनक राितन्रबाट गणतन्रमा गएको सवपववददतै
छ । युगान्तकारी र्ररवतपनले नेर्ाली िनताको आकांिालाई सम्बोधन
गनप ऐसतहाससक सं ववधान सभाको र्वहलो बैठकबाट सं घीय लोकताचन्रक
गणतन्र घोर्णा भएको र सं ववधान सभाद्वारा िारी नेर्ालको सं ववधानले
र्सन उक्त ववर्यलाई आत्मसात गरे को छ । तसथप हालसम्म नेर्ालको
और्िाररक

नामका

रुर्मा

नेर्ालीमा

प्रयोग

भइरहेको

"सं घीय

लोकताचन्रक गणतन्र नेर्ाल" र अंग्रि
े ीमा "Federal Democratic
Republic of Nepal" लाई हाल आएर र्ररवतपन गदाप आम िनमानसमा
कतै यसले सं घीय सं सदको िेरासधकार ग्रहण र रािनीसतक प्रणाली नै
र्ररवतपन गनप खोिेको हो वक भन्ने आिंका उत्र्न्न भएको छ । त्यसैले
सं घीय लोकताचन्रक गणतन्रात्मक राज्य प्रणाली र िासन व्यवस्थालाई
असभव्यक्त

गने

सं घीय

लोकताचन्रक

गणतन्र

नेर्ाल/Federal

Democratic Republic of Nepal लाई र्ररवतपन गनुर्
प ने कारण, यसको
आवश्यकता र औचित्यता सवहत सं घीय सं सदमा छलफल र्श्िात् मार
सनट्कर्पमा र्ुग्नु उर्युक्त हुने सुझाव सवहत हाललाई उक्त सनणपय
कायापन्वयन नगनप नगराउन राज्य व्यवस्था तथा सुिासन ससमसत नेर्ाल
सरकार, प्रधानमन्री तथा मचन्रर्ररर्द्लाई सनदे ि गदपछ ।"



समसत 2077 मं ससर 15 गते बसेको ससमसतको 217 औ ँ र 218 औ ँ
बैठकमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको
सबधेयक मासथ छलफल गने कायपसूिी रहेकोमा गणर्ूरक सं खयाको
अभावले ससमसतको उक्त बैठक स्थसगत भयो ।
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समसत 2077 मं ससर 15 गते बसेको ससमसतको 219 औ ँ बैठकमा
कारागार सम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको ववधेयक
मासथ छलफल भयो ।



समसत 2077 मं ससर 24 गते बसेको ससमसतको 220 औ ँ बैठकमा
नेर्ाल सरकारले नेर्ाल प्रहरीमा प्रहरी असतररक्त महासनरीिकको र्द
ससिपना गरी बढु वाको लासग ससफाररस गरे को भन्ने ससमसतमा प्राप्त
उिुरीका सम्बन्धमा छलफल भएको सथयो । बैठकमा मा. गृहमन्री,
गृह सचिव, नेर्ाल प्रहरीका प्रहरी महासनरीिक एवम् प्रहरी असतररक्त
महासनरीिक लगायतको उर्चस्थसत रहेको सथयो । उक्त बैठकको सनणपय
दे हाय बमोचिम रहेको सथयो:"कुनै कायप सम्र्ादन गनप र्यापप्त कानून नभएको अवस्थामा समाि

व्यवस्थामा खलल र्नप िाने वा राज्यलाई हानी नोससानी हुने वा हुन ससने
अवस्था आएमा तत्काल

सं सदको

बैठक

िालु नरहेको

अवस्थामा

अत्यावश्यक कानुनी सनकासका लासग अध्यादे िद्वारा कानून िारी गने सुववधा
सरकारलाई रहन्छ । तथावर् तत्कालै त्यस्तो कानून नल्याउँदा र्ररचस्थसतमा
खासै फरक नर्ने र अत्यावश्यक र्सन नभएको सामान्य अवस्थामा सं सदको
बैठक सञ्िालन नभएको अवस्थाको उर्योग गरी कुनै प्रयोिन राखेर
अध्यादे िद्वारा कानून िारी गरी कायापन्वयन गनुप असधकारको दुरुर्योग हुन
िाने र सं सदद्वारा कानून बनाउने लोकताचन्रक व्यवस्थाको अवहेलना हुने
भएकोले अध्यादे िबाट िासन िलाउने थोरै र्सन मनसाय कतै बाट व्यक्त
ँ ैन ।
हुन ु वा प्रिलनमा ल्याउनु लोकतन्रको लासग वहतकर हुद
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नेर्ालको सं ववधानले व्यवस्था गरे को सं घीय सं रिना ववर्ररत
उर्त्यकाका

तीन

चिल्लालाई

बागमती

प्रदे िबाट

अलग्याउने

गरी

अध्यादे िमा भएको प्रावधान र सम्बचन्धत मन्रालयबाट प्रहरी असतररक्त
महासनरीिकको र्द सं गठन तथा व्यवस्थार्न सवे िणको प्रसतवेदन तथा
ु को समग्र प्रहरी
प्रस्तुत प्रस्तावमा समेत समावेि नभएको अवस्थामा मुलक
सं गठनको सञ्िालनमा दू रगामी रुर्मा प्रसतकूल असर र्नेगरी प्रहरी
असतररक्त महासनरीिकको र्द सृिना गने ववर्य सं ववधान, कानून, ववसध र
प्रवक्रया ववर्रीत भएकोले हाललाई उक्त प्रहरी असतररक्त महासनरीिकको
र्दको सनयुचक्त कायप कायापन्वयन नगनप नगराउन नेर्ाल सरकार, गृह
मन्रालय तथा प्रहरी प्रधान कायापलयलाई सनदे िन ददने ।"



समसत 2077 र्ौर् 3 गते बसेको ससमसतको 221 औ ँ बैठकमा कारागार
सम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको ववधेयक
लगायतका ववर्यहरुमा छलफल भएको सथयो । उक्त बैठकको सनणपय
दे हाय बमोचिम रहेको सथयो:-



"समसत

2077

मं ससर 24

गते

र्वपत

कारागारमा बेहोस

भई

र्चश्िमाञ्िल िेरीय अस्र्ताल, कास्कीमा उर्िारका क्रममा बन्दी
गिेन्र बहादुर र्ुन (िगत) को मं ससर 29 गते मृत्यु भएकोमा मृतकको
र्ररवारद्वारा मृतकको उर्िार व्यवस्थार्नमा कारागार कायापलयको
गम्भीर लार्रवाही भएको भनी सनि मृतकका र्ररवारले हालसम्म
मृतकको िव नबुझेको अवस्था रहेकोले सो घटनाको सत्यत्य छानववन
गरी दोर्ी र्ाइएमा दोर्ी उर्र कारवाही गरी सो को िानकारी ससमसतमा
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यथाचिघ्र उर्लब्ध गराउन नेर्ाल सरकार गृह मन्रालयलाई सनदे िन
ददने ।"
ससमसतबाट र्ाररत हुन बाँकी ववधेयक
ससमसतमा हालसम्म प्राप्त भएका ववधेयकहरु मध्ये "कारागार
सम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको सबधेयक" ससमसतबाट
र्ाररत हुन बाँकी छ:उर्ससमसतको बैठक
समसत 2077 साउन 14 गते बसेको ससमसतको 208 औ ँ बैठकमा
सं वैधासनक आयोगहरुको वावर्पक प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसत गठन गने
सम्वन्धमा छलफल भएको सथयो । उक्त बैठकको सनणपय बमोचिम राज्य
व्यवस्था तथा सुिासन ससमसत अन्तगपतका दे हाय बमोचिमका 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 ।

ती उर्ससमसतहरु मध्ये समसत 2077 कासतपक 1 गते दे चख र्ौर्
मसान्त सम्मको अवसधमा अचखतयार दुरुर्योग अनुसन्धान आयोगको वावर्पक
प्रसतवेदन अध्ययन उर्ससमसतको १ (एक) वटा बैठक सम्र्न्न भयो ।
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८. ववकास तथा प्रववसध ससमसत
समसत: २०७७/०८/३० गते बसेको बैठकले गरे का सनणपयहरु



नव सनयुक्त नेर्ाल सरकारका िहरी ववकास मन्री मा. कृट्णगोर्ाल
श्रे ष्ठज्यूलाई ससमसतमा स्वागत तथा बधाई ज्ञार्न गदै सफल कायपकालको
िुभकामना व्यक्त गरीयो ।



कसतर्य गाउँर्ासलकाहरु भूगोल, िनसङ्खया र िहरीकरणको वहसाबले
नगरर्ासलकाभन्दा सम्वृद्ध भएको अवस्थामा गाउँर्ासलकाको भौसतक
ववकासका लासग िहरी ववकास मन्रालयको कायपक्रम सञ्चालनमा बाधा
नर्ुग्ने गरी ववद्यमान सनयमावली, सनदे चिका र कायपववसधमा सुधार गने
व्यवस्था समलाउन ससमसत नेर्ाल सरकार िहरी ववकास मन्रालयलाई
सनदे ि गदपछ ।



भौगोसलक दृवष्टले अत्यन्त िोचखममा रहेका घर तथा बस्तीहरु तत्काल
सुरचित स्थानमा स्थानान्तरण गनप र स्थानीय स्तरमा उर्लब्ध स्रोत
साधनलाई प्राथसमकतामा राखी उर्योग गदै सुरचित नागरीक आवास
कायपक्रम कायापन्वयन गनप ससमसत नेर्ाल सरकार िहरी ववकास
मन्रालयलाई सनदे ि गदपछ ।



तीन वर्पको अवसधमा सनमापण सम्र्न्न गने गरी सम्झौता भएको नयाँ
सं घीय सं सद भवन सनमापणको हालसम्मको भौसतक प्रगसतको गसत
सन्तोर्िनक नदे चखएकोले सनधापररत समसतमा सम्र्न्न हुने गरी आवश्यक
कायपतासलका तत्काल बनाई कायापन्वयन गनप र उक्त कायपतासलका
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ससमसतलाई समेत उर्लब्ध गराउन ससमसत नेर्ाल सरकार िहरी ववकास
मन्रालयलाई सनदे ि गदपछ ।



२०७२ सालको भूकम्र्बाट िसतग्रस्त अवस्थामा रहेको र्ूरानो प्रसतसनसध
सभा (ग्यालरी बैठक) को सन्दभपमा ससमसतमा र्टक र्टक बैठक बसी
छलफल गरी नेर्ाल सरकारलाई सनदे ि गरे को भएता र्सन सो सम्बन्धमा
हालसम्म र्सन ठोस सनट्कर्पमा र्ुग्न सकेको र्ाइँदैन । त्यस सन्दभपमा
ऐसतहाससक मौसलकता र र्वहिान कायम हुने गरी सोही स्वरुर्मा
अत्याधुसनक सुववधा सम्र्न्न ग्यालरी बैठक र्ुनसनमापणको कायप तत्काल
अगासड बढाउन ससमसत नेर्ाल सरकार िहरी ववकास मन्रालयलाई
सनदे ि गदपछ ।
समसत: २०७७/०९/०२ गते बसेको बैठकले गरे का सनणपयहरु



राविय प्राथसमकता प्राप्त राविय गौरवका आयोिनाहरु लगायत अन्य
ववकास सनमापणका आयोिनाहरु सनधापररत समयमा र गुणस्तरीय रुर्मा
सम्र्न्न गनप दे हाय बमोचिमका ववर्यहरुमा प्राथसमकता ददन ससमसत
नेर्ाल सरकार, प्रधानमन्री तथा मचन्रर्ररर्दको कायापलय, अथप
मन्रालय, भौसतक र्ूवापधार तथा यातायात मन्रालय, सं घीय मासमला
तथा सामान्य प्रिासन मन्रालय र राविय योिना आयोगलाई सनदे ि
गदपछ ।

 नददिन्य

तथा

खानीिन्य

सनमापण

उर्लब्धताको व्यवस्थार्न गने ।

सामाग्रीको

तत्काल

सहि

 आवश्यक दि प्राववसधक िनिचक्तको उचित व्यवस्थार्न गने ।
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 अन्तरमन्रालय एवं सं घ, प्रदे ि र स्थानीय तहबीि अन्तरसमन्वय
प्रभावकारी बनाउने ।

 प्रभावकारी अनुगमनलाई सनरन्तरता ददने ।

 ववद्यमान ऐन कानूनमा भएका िवटलताहरु हटाउन प्रवक्रया अगासड
बढाउने ।

 सनमापण व्यवसायीहरुको व्यवसावयक िमता असभवृवद्ध गने ।
 आयोिनाहरुमा आसथपक अभाव हुन नददने ।



राविय प्राथसमकता प्राप्त ववकास सनमापणका आयोिनाहरु लगायत अन्य
भौसतक र्ूवापधार सनमापणसँग सम्बचन्धत आयोिनाहरुमा दे चखएको कानुनी
िवटलता लगायत अन्तर मन्रालयगत समन्वयमा प्रभावकाररता वृवद्ध
गरी र्ूवापधार सनमापणका आयोिनाहरु तोवकएको समय र लागतमा
गुणस्तरीय रुर्मा सम्र्न्न गने वातावरण तयार गनप एवं आगामी ददनमा
र्ूव प तयारीका कामहरु सम्र्न्न नगरी ठे क्का व्यवस्थार्नको कायप नगनप
एवं नगराउन सनकट समयमा ससमसतले नेर्ाल सरकार प्रधानमन्री तथा
मचन्रर्ररर्द्को कायापलय, गृह मन्रालय, अथप मन्रालय, वन मन्रालय,
कानून, न्याय तथा सं सदीय मासमला मन्रालय, उिाप मन्रालय, भौसतक
र्ूवापधार

तथा

यातायात

मन्रालय

र

राविय

योिना

आयोगको

सहभासगतामा कायपिाला गोष्ठीको आयोिना गने र यसको सम्र्ूणप
व्यवस्थार्नको कायप भौसतक र्ूवापधार तथा यातायात मन्रालयले
समलाउने ।
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९. चििा तथा स्वास््य ससमसत
ुप ल बैठकले गरे का सनणपयहरु
समसत २०७७।०५।०९ को भिअ
सं घीय सं सद चििा तथा स्वास््य ससमसतको सभार्सत मा. ियर्ुरी
घतीको

सभार्सतत्वमा

सभसडयो

कन्फेरन्स

माफपत

ससमसतको

मा.

ँ ववश्वमा महामारीको रुर्मा फैसलएको कोरोना भाईरस (कोसभडसदस्यहरुसग
19) बाट नेर्ालमा हालै का ददनहरुमा चस्थसत भयावह हुदैंगई रहेको र NONCOVID सबरामीहरुले र्सन उर्िार समयमा नर्ाई मृत्युवरण हुन वाध्य
भएको ववर्यमा व्यार्क छलफल गरी यसको समाधान व्यवस्थार्न, उर्िार,
रोकथाम र सनयन्रणको लासग स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयलाई सनम्न
सनदे िन ददने सनणपय भयो ।



सं क्रमणको कारणले िोचखमयुक्त चिल्लाहरुमा Contact Tracing लाई
प्रभावकारी बनाउने र PCR Test गने र त्यसको Report तोवकएको
समयमा यथाचिघ्र सम्बचन्धत व्यचक्तलाई िानकारी गराई ससने ।



Positive Case दे चखएकाहरुलाई व्यवचस्थत Isolation Center, अचससिन
सवहतको व्यवस्था र उनीहरु लाई स्वास््यवधपक र सन्तुसलत आहारको
प्रबन्ध समलाउने ।



Positive दे चखएका Severe Case का सबरामीहरुका लासग िोचखमर्ूणप
सवै चिल्लाहरुमा भेचन्टले टर सवहतको आवश्यक उर्करणहरु राखी
Isolation सेन्टर र ICU को व्यवस्था यथाचिघ्र गने ।
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यस कोसभड-19 को उर्िार रोकथाम र सनयन्रणको कायपलाई
प्रभावकारी बनाउन सं घ, प्रदे ि र स्थासनय तह बीिमा सवक्रय समन्वय
र सहकायप लाई घसनभूत गनुप र्ने ।



सं घीय रािधानी काठमाण्डौं उर्त्यकामा हालै का ददनहरुमा दे खा
र्रररहेको सं क्रसमतको सं खयाले चस्थसत भयावह बन्दै गईरहेको छ ।
घसनभूत बसोवास भएको िहर भएको हुदाँ समयमानै उर्िार, रोकथाम
र सनयन्रणको लासग व्यवचस्थत र सिक्त कदम िाल्न नसकेमा चस्थसत
सनकै भयावह हुने दे चखन्छ । स्थानीय तहसं ग घसनभूत समन्वय गने र
Contact Tracing लाई प्रभावकारी बनाउदैं Test Result लाई सबना
ववलम्ब तोवकएको समयमा यथाचिघ्र उर्लब्ध गराउने र Positive Result
दे चखएका लाई तत्काल Isolation मा राख्ने व्यवस्था समलाउने । साथै
सम्बचन्धत व्यचक्तलाई ररर्ोटपको ववर्यमा िानकारी ददन मोवाईल फोन,
भाईवर, म्यासेन्िर माफपत तुरुन्त िानकारी ददने व्यवस्था समलाउने ।



सं क्रसमत व्यचक्तलाई आफ्नै घरमा Isolation मा राख्ने कायपले अरुलाई
सं क्रमणको अवस्थालाई सनयन्रण भन्दा झनै र्ररवार र र्ररवारबाट टोल
समुदायमा सने अवस्था भएको हुदाँ सरकारले नै र्यापप्त Isolation
केन्रहरु व्यवस्थार्न गनुप र्ने ।



Isolation केन्रहरु मार्दण्ड

अनुसार सञ्चालन भईरहेको छ छै न िाँि

गने, अनुगमन गने व्यवस्था समलाउने ।



काठमाण्डौ रािधानीलाई सम्भाववत भयावह अवस्थाबाट बिाउन व्यार्क
PCR Test गराउने व्यवस्था समलाउने ।
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असत सं क्रसमत स्थानहरुमा केही समयका लासग घर घरमा नयाँ मान्छे को
प्रवेिलाई सनर्ेध गने र असत आवश्यक समाग्री सलएर आउने मासनसहरु
लाई Time Card प्रयोग गरी मासनसको सं खया समेत उल्ले ख गरी िेक
िाँि गदै आउने िाने व्यवस्था समलाउनु र्ने । असत आविकीय समाग्री
ढु वानी गने । गाडीहरुले दुरुर्योग गरे मा कडा कारवाही गनुप र्ने ।



स्वास््यकमीहरुको अभाव हुन नददन MBBS कोर्प सम्र्न्न गरी अनुमसत
र्ररिा (License Exam ) को लासग कुरीरहेका ववद्याथीहरुको यथाचिघ्र
र्ररिाको व्यवस्था गरी उक्त िनिचक्तलाई स्वास््य उर्िारको िेरमा
र्ररिालन गने व्यवस्था समलाउने ।



कोसभड-19 को उर्िार, रोकथाम र सनयन्रणको कायपमा सं लग्न
स्वास््यकमीहरुको भत्ता उर्लब्ध गराउन बाँकी ठाउँहरुमा यथाचिघ्र
उर्लब्ध गराउने ।



NON-COVID का सबरामी र गभपवती मवहलाहरुलाई हाल सम्म र्सन
हचस्र्टलहरुमा सहि उर्िारको व्यवस्था हुन नससदा मृत्युवरण गनुप
र्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको हुदाँ यथाचिघ्र सहि उर्िारको व्यवस्था
समलाउने । NON-COVID को उर्िार व्यवस्था दठक वहसाबले भएको
छ छै न िाँि गनप सनदे िन र अनुगमनको व्यवस्था गने ।



सनर्ेद्याज्ञाको अवस्थामा सवपधारण िनतालाई दै सनक उर्भोग्य सामग्री
(तरकारी खाद्यान्न) खररद गनप टोल टोलमा साना र्सलहरु खोल्ने
व्यवस्था गरी एकै र्ल्ट सभड हुने चस्थसतलाई अन्त्य गनुप र्ने ।
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कोसभड-19 को रोकथाम र सनयन्रणको लासग खोर्को अनुसन्धान
भैरहेको र अचन्तम र्ररिणमा र्ुगेकोले नेर्ालमा र्सन यस्को र्ररिण
गनप गईरहेको समािारबाट िानकारी भएको हुदाँ यस्तो र्ररिण लाई
चिघ्र र्ररणाम आउने ववसधलाई प्रयोग गनुप उर्युक्त हुनेछ । खोर्
बिारमा आउने अवस्थामा समयमा नै यस्को प्रयोगको लासग योिना
सनमापण गरी सतव्र तयारीमा लाग्न आवश्यक छ ।



कोसभड-19 को सं क्रसमत र NON-COVID का सबरामीहरु अस्र्ताल िान
आउन एम्बुलेन्सको उचित व्यवस्था नहुदाँ ठू लो कदठनाई भोग्नु र्री
ँ ा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गनुप र्ने ।
रहेको हुद



ववदे िबाट आएका नेर्ाली कामदारहरुलाई सवाररन्टीन, खाना बस्नेको
व्यवस्था सरकारले गनुप र्ने र खाडी रािमा सभर्ा अवसध समाप्त भई
अलर्र र्रररहेका वटकट वकन्न नससनेहरुलाई सरकारले वटकटको
व्यवस्था गरी समयमानै नेर्ाल फकापउने व्यवस्था समलाउनु र्ने ।



हालै ववसभन्न चिल्लाहरुमा स्वास््यकमीहरुप्रसत गरे को दुव्यपवहारको घोर
भ्रत्सना गदै दुव्यपवहार गने व्यचक्तलाई कडा कारवाही गनुप र्ने ।
कोसभड-19 को युद्धमा अग्रर्ंचक्तमा

बसी काम गरी रहेका स्वास््य

कमीहरुलाई आवश्यक सुरिा प्रबन्ध समलाउन र उनीहरुको खाना र
बसोबासको उचित व्यवस्था समलाउन नेर्ाल सरकारलाई सनदे िन
गदपछ ।
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६० वर्प मासथका समुहहरुमा सं क्रमणको अनुर्ात बढ्दै गैरहेकोले ती
समुहहरुलाई बिाउन समुदायलाई सिेत र िानकारी गराउनुका साथै
िेष्ठ नागरीक लचित कायपक्रमहरु लागू गनुर्
प ने ।



सं क्रमण रोकथामका उर्ायहरुका बारे मा सबै स्वास््यकमीहरुलाई
तासलम ददने ।



उमेर, वर्प, ठे गाना, सम्र्कप नम्बरहरु र्ूणरु
प र्ले भररएको नर्ाईएकोले सो
र्ूणरु
प र्ले भनप सबैलाई सनदे िन र आवश्यकता अनुसार तालीम ददने ।
कोसभड-19 को रोकथाम र सनयन्रणको लासग चििा तथा

स्वास््य ससमसतले नेर्ाल सरकारबाट भएका प्रयासका ववर्यमा अनुगमन
तथा सनररिण गनप ७ सदस्यीय उर्ससमसत गठन गने सनणपय भयो ।
१. मा. िीवनराम श्रे ष्ठ

२. मा. अजना वविंखे

५. मा. नसमता कुमारी िौधरी

६. मा. सन्तकुमार थारु

३. मा. एकवाल समयाँ

७. मा. सररता न्यौर्ाने

४. मा. सतलक ब. महत िेरी

ुप ल बैठकले गरे का सनणपयहरु
समसत २०७७।०६।२६ को भिअ
सं घीय सं सद चििा तथा स्वास््य ससमसतको सभार्सत मा.
ियर्ुरी घतीको सभार्सतत्वमा सभसडयो कन्फेरन्स माफपत बैठक बस्यो ।
ससमसतको मा. सदस्यहरुसँग ववश्वमा महामारीको रुर्मा फैसलएको कोरोना
भाईरस कोसभड-19 बाट नेर्ालमा हालै का ददनहरुमा चस्थसत भयावह हुँदै
गई रहेको अवस्थामा सरकारले गरे को कामकारवाही, समस्या र ि ुनौतीका
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ववर्यमा छलफल गरी स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयलाई सनम्न सुझाव
ददने सनणपय भयो ।



हाल सम्म कोसभड-१९ को अस्र्तालमा सातै प्रदे िमा थर् २४०
आईससयूको स्थार्ना १०० भेचन्टले टर सवहतको काम प्रदे ि र केचन्रय
अस्र्तालहरुमा थर् गने काम भईरहेको िानकारी प्राप्त भएकोमा उक्त
कामलाई सतव्रताका साथ अगासड बढाउनु र्ने ।



डासटर लगायत स्वास््यकमीहरुको अभावका कारण सबरामीहरुले
सामान्य उर्िार र्सन नर्ाएकोले

स्वास््यकमीको थर्

व्यवस्था गनुप

र्ने।



हालै का ददनमा बागमती प्रदे ि उर्त्यकामा कोसभड-१९ को केन्रको
रुर्मा सं क्रसमतको सं खया अत्यासधक बढी रहेको र अन्य प्रदे िहरुमा
कम मार सं क्रसमतको अवस्था दे चखएको हुँदा सं घीय

रािधानी

काठमाण्डौं उर्त्यकामा ७७ चिल्लाकै मासनसहरुको बसोवास व्यार्ार
व्यवसाय रहेको र नेर्ालीहरुको महान िाडर्वप वडा दिै, ददर्ावली र
छड र्वपको अवसरमा र्ररवार भेटघाटमा चिल्ला बावहर िाने आउने हुँदा
सं क्रमणले व्यार्क रुर् सलन ससने सम्भावना भएको हुनाले यसको
रोकथाम र सनयन्रणको लासग सनम्न कायपहरु गनुर्
प ने दे चखन्छ।
 िाडर्वपको अवसधमा उर्त्याकाबाट बावहर िाने र सभर आउने सबै
नाकाहरु ससल गनुप र्ने ।
 असत आवश्यककीय वस्तुको ढु वानी र असत िरुरी कामले आउने
िानेलाई र्ररिण गने व्यवस्था गनुप र्ने ।
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 उर्त्यका प्रवेिको सबै नाकामा हेल्थ डे सस राखी र्ररिणको
व्यवस्था समलाउने ।
 ससल गरे को अवसध सभर कन्ियासट िे ससं गलाई स्थानीय तहसँग
समन्वय

गरी

व्यार्क

टे वष्टङ

गने

र

आवश्यकतानुसार

आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था समलाउने ।
 काठमाण्डौँ उर्त्यका िस्तै अन्य प्रदे िको हकमा र्सन सं क्रसमत
बढे को चिल्लाहरुलाई ससल गरी सोही अनुसार आवश्यक िे ससं ङ,
टे वष्टङ र आईसोले िनमा राख्ने व्यवस्था समलाउनु र्ने ।



कोसभड-१९ को सं क्रसमतको उर्िारको लासग आईसोलेिन केन्र र
र्यापप्त मारामा अचससिनको व्यवस्था गनुर्
प ने ।



स्वास््य सामाग्री खररद गदाप सावपिसनक खररद ऐन अनुसार िाँदा सनकै
समय लाग्ने भएकोले सं क्रमणको िोचखम बवढरहेकोले सछटो छररतो
ढं गले खररद गनप सं घीय सरकारले नै खररद गरी स्वास््य सामाग्री
उर्लव्ध गराउने व्यवस्था समलाउनु र्ने वा यो महामारीको वविेर्
र्ररचस्थतीमा तत्काल खररद गनप प्रावधान सवहतको ऐनमा सं िोधन गनप
वविेर् आसथपक सनदे चिका िारी गनुर्
प ने ।



अचससिन र हाई नोिल अचससिन कोनोला सवहतको सामुदावयक
आईसोले िनको व्यवस्था गनुर्
प ने ।



सम्भाववत सं क्रसमतको अवस्थालाई ध्यानमा ददई काठमाण्डौं उर्त्यका
लगायत सबै प्रदे िमा र्यापप्त हाई नोिल अचससिन कोनोला र सम्भव
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भए सम्मको भेचन्टले टरको व्यवस्था सवहत आईससयूलाई ववस्तार र
व्यवस्थार्न तत्काल गनुप र्ने ।



सबै प्रदे िमा एम्वुलेन्स र कोसभड-१९ को लासग डेसडकेटे ड एम्वुलेन्स
र िव वहानको सहि ढं गले

र्ररिालन गनप वविेर् व्यवस्था समलाउनु

र्ने ।



कोसभड-१९ वाट मुत्यु भएका िवको व्यवस्थार्न गनप साधन श्रोतको
सुसनचश्चत गनुर्
प ने ।
ुप ल बैठकले गरे का सनणपयहरु
समसत २०७७।०६।२७ को भिअ
सं घीय सं सद, चििा तथा स्वास््य ससमसतको सभार्सत मा.

ियर्ुरी घतीको सभार्सतत्वमा सभसडयो कन्फेरन्स माफपत बैठक बस्यो ।
ससमसतको मा. सदस्यहरुसं ग ववश्वमा महामारीको रुर्मा फैसलएको कोरोना
भाईरस कोसभड-19 बाट नेर्ालमा हालै का ददनहरुमा ववद्याथीहरुको र्ठन
र्ाठन र्ररिाका सम्बन्धमा छलफल भयो । हालको र्ररचस्थसतमा
ववद्याथीहरुलाई वैकचल्र्क ससकाईको प्रभावकाररताका सम्बन्धमा छलफल
गरी चििा, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालयलाइ सनम्न सुझाव ददने सनणपय भयो।



ँ ा आवश्यक
वैकचल्र्क ससकाइको प्रभावकाररतामा कमी भएको हुद
अध्ययन टोली बनाई छलफल गरी सनणपयमा िानु र्ने ।



ववद्यालय स्तरका र्ठन र्ाठन लगायत सबै चिम्मा स्थासनय तहको
असधकार सभर र्ने भएकोले त्यसको आसथपक अनुदान बाहेक सबै स्थानीय
तहलाई चिम्मा ददने ।
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कोसभड-१९ को अवस्थालाई हेरी वैकचल्र्क ससकाईको ४/५ ववसध मध्ये
कुन प्रयोग गने भन्ने स्थासनय सरकारको चिम्मा चििा मन्रालयले ददई
सकेर्सछ कसतर्य कोसभड-१९ को प्रभाव नर्रे को स्थासनय तहले स्कूल
खोल्ने सनणपय गने सससडओले रोसने गदाप समस्या भएकोले चििा
मन्रालयले

सं घीय सरकारको

सम्बचन्धत

मन्रालयहरुसँग तुरुन्त

समन्वय गरे र दोहोरो सनणपय र सनदे िनको अन्त्य गनुर्
प ने ।



वैकचल्र्क ससकाईको ववसध प्रयोग गदाप प्रववसधको सनकै समस्या भएकोले
प्रववसधको ववस्तार र ववकास गनप ७५३ र्ासलका र सबै स्कूल, क्याम्र्समा
ववस्तार गनुर्
प ने ।



स्थासनय सरकारले अनलाईन, रे सडयो, मोबाईल िस्ता प्रववसधको व्यवस्था
गनुर्
प ने ।



नीिी ववद्यालयले बनाएको नयाँ र्ाठयक्रम अध्ययन गरी उर्युक्त भएमा
उक्त र्ाठ्यक्रमको प्रयोग गनुर्
प ने ।



मन्रालयले िनप्रसतसनसध, ववज्ञ र स्थानीय तह लगायत आवश्यक र्ने
सरोकारवालासँग राय सुझाव सलएर सतनै राय सुझावको आधारमा
सनदे चिका बनाउँदा बढी वस्तुवादी हुने भएकोले आवश्यक सं यन्रको
व्यवस्था गनुर्
प ने ।



्
प्रववसधको र्हूं ि र ज्ञानलाई चििक, असभभावक र ववद्याथी सम्म र्ुरयाउनु
र्ने ।



सनम्न वगपको बालबासलकाहरुलाई वविेर् सनदे चिका बनाई सहुसलयत ददनु
र्ने ।
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नीसत, सनणपय र सनदे चिका बनाउँदा हाम्रो दे िको सबै खालका ववववधता
र कोसभड-1९ लाई समेत ध्यानमा राखी बनाउनु र्ने ।



उच्ि चििाको बारे मा सरकारले र्ठन र्ाठन, र्ररिा दे चख सलएर सबै
व्यवस्थार्नलाई कोसभड-१९ को सं क्रमणबाट सुरचित रहने गरी
व्यवचस्थत बनाएर लै िानु र्ने ।
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राविय सभा
सं घीय सं सद, राविय सभातफप ४ वटा ववर्यगत ससमसतहरू रहेका
छन् । िसमध्ये प्रकािन ससमसतलाई प्राप्त हुन आएका सनम्न ३ वटा
ससमसतका कामकारबाही, सनणपय तथा सनदे िनहरू क्रमि: प्रस्तुत गररएको
छ ।
1. ववधायन व्यवस्थार्न ससमसत



समसत २०७७ श्रावण १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १२, १३, १४,१५ तथा
भार १ गते योगमाया आयुवेद ववश्वववद्यालय ववधेयक, २०७६ मासथ
छलफल ।



समसत २०७७ श्रावण २३ गते ससमसत सभार्सतको सनवापिन ।



समसत २०७७ श्रावण २९ गते ससमसतमा ववधारासधन ववधेयकमा
छलफल ।



समसत २०७७ भार २ गते समसामावयक ववर्य तथा कोसभड –१९को
नेर्ालमा र्रे को प्रभाव र वस्तुचस्थसतका बारे मा छलफल ।



समसत २०७७ भार ५, ७, ९, १२, १५ गते रे ल्वे ववधेयक, २०७६
सम्बन्धमा छलफल ।

2. प्रत्यायोचित व्यवस्थार्न तथा सरकारी आश्वासन ससमसत
ससमसत गठन भए दे चख हालसम्म ससमसतको 80 वटा बैठकहरु बसेका
छन्। समसत 207७ कासतपक १ गते दे चख र्ुर् मसान्तसम्मका तीन मवहना
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अवसधमा 8 वटा बैठकहरु सम्र्न्न भएका छन् । बैठकका मुखय-मुखय सनणपय
तथा सनदे िनहरु तल उल्लेख गरीएका छन् :समसत 207७ मंससर 17 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरुः



स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयका सचिव, स्वास््य सेवा ववभागका
महासनदे िक, और्धी व्यवस्था ववभागका महासनदे िक, नेर्ाल मेसडकल
काउचन्सलका अध्यि, नेर्ाल नससपङ्ग र्ररर्द्, नेर्ाल फामे सी र्ररर्द्,
उर्भोक्ता वहत सं रिण मञ्चका प्रसतसनसध लगायत सरोकारवालाहरुको
उर्चस्थसतमा स्वास््य सम्बन्धी ऐन बमोचिम बनेका प्रत्यायोचित
ववधायनहरुको अध्ययनबाट दे चखएका ववर्यका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण
भएको ।



ससमसत अन्तगपत गदठत प्रत्यायोचित ववधायन अध्ययन उर्ससमसतलाई
िनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ सँग सम्बचन्धत प्रत्यायोचित ववधायनहरुको
अध्ययन गरी प्रसतवेदन र्ेि गने चिम्मेवारी ददए बमोचिम उर्ससमसतका
सं योिक मा. राधेश्याम असधकारीले सो सम्बन्धी प्रसतवेदन र्ेि
गनुभ
प एको ।



स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालय अन्तगपत सनमापण भएका प्रत्यायोचित
ववधायनहरुलाई िनस्वास््य सेवा ऐन र सनयमावली अनुकूल बनाउने
कायप अगासड बढाउनका साथै गरीबी र्ररिय र्र यवकन गरी स्वास््य
सेवामा गरीबहरुको सनःिुल्क उर्िारको व्यवस्था र स्वास््य बीमा सभर
गरीब नागरीकहरुलाई समेट्नेतफप स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयको
ध्यानाकर्पण गने सनणपय भएको।
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समसत 207७ मंससर १8 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरुः



िनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ सँग सम्बचन्धत प्रत्यायोचित ववधायनहरु
सम्बन्धी अध्ययन प्रसतवेदन मासथ छलफल र्श्चात प्रसतवेदनमा उल्ले चखत
ववर्यहरुका सम्बन्धमा स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयबाट प्रसतवक्रया
माग गनप र्रािार गररएको ।



ससमसतका मा. सभार्सतज्यूबाट िारी नयाँ सनदे चिका सम्बन्धमा समसत
२०७७/०६/२२ मा मा. कृवर् तथा र्िुर्ंिी ववकास मन्री, कृवर् तथा
र्िुर्ंिी ववकास मन्रालयमा गररएको

र्र प्राप्त भएकोर प्रत्यायोचित

ववधायन सम्बन्धमा समसत २०७७/०७/२४ मा मा. स्वास््य तथा
िनसं खया मन्री, स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयलाई र्रािार गररएको
मा उक्त मन्रालयको िवाफ समयमा प्राप्त नभएकोले र्ुन:स्मरण र्र
र्ठाए र्श्चात प्राप्त भएको ।
समसत 207७ मंससर २२ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरुः



और्धी ऐन, २०३५ ववर्रीत िारी भएको भनी ससमसतमा र्रे को उिुरीका
बारे मा स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, और्धी
व्यवस्था ववभाग, खाद्य प्रववसध तथा गुण सनयन्रण ववभाग, उिुरी कताप
लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गररएको ।
समसत 207७ मंससर २४ गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरुः



भूसम व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी सनवारण मन्रालयका सचिव, नार्ी
ववभागका महासनदे िक, भूसम व्यवस्थार्न तथा असभलेख ववभागका
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महासनदे िक, सहकारी ववभागका रचििार, नेर्ाल बार एिोससएसनका
अध्यि, महासचिव, सवोच्ि अदालत बार एिोससएसनका प्रसतसनसधहरु
लगायत सरोकारवालाहरुको उर्चस्थसतमा भूसम सम्बन्धी ऐन बमोचिम
बनेका प्रत्यायोचित ववधायनहरुको अध्ययनबाट दे चखएका ववर्यका
सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण भएको ।
समसत 207७ मंससर ३0 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरुः



िनसरोकारसँग सम्बचन्धत चििा ऐन, २०२८, ववद्युत ऐन, २०४९,
प्रसतसनसध सभा सदस्य सनवापिन ऐन, २०७४, सहकारी ऐन, २०७४,
िनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५, वातावरण सं रिण ऐन, २०७६ गरी ६
वटा ऐन र सो अन्तगपतका प्रत्यायोचित ववधायनका अवस्था बारे मा
दे चखएका ववर्यहरु ससमसतका मा. सदस्यहरु समि प्रस्तुत भै छलफल
गररएको ।
समसत 207७ र्ुर् 03 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरुः



समसत 207७ मं ससर ३0 गते बसेको ससमसतको बैठकमा प्रस्तुत भएका
ऐन र सो अन्तगपत बनेका प्रत्यायोचित ववधायनका अवस्था बारे को
प्रसतवेदनका सम्बन्धमा मा. सदस्यहरुले आ–आफ्नो वविार राख्नु
भएको ।
समसत 207७ र्ुर् 21 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरुः



ससमसतमा

प्राप्त

प्रत्यायोचित

ववधायनहरुको

प्रसतवेदनहरुका सम्बन्धमा छलफल भएको ।
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अध्ययन

सम्बन्धी



प्रत्यायोचित ववधायन सम्बन्धी ससद्धान्त, अभ्यास र अनुभव आदान–प्रदान
सम्बन्धी बागमती प्रदे ि सभाका सदस्यहरुसँग Virtual माध्यमबाट
छलफल भएको ।
समसत 207७ र्ुर् 24 गतेको बैठकले गरे का सनणपयहरुः



श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरिा मन्रालयका सचिव लगायतका
र्दासधकारी एवं श्रम तथा व्यवसाय िन्य सुरिा ववभागका र्दासधकारीको
उर्चस्थसतमा श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरिा मन्रालयसँग सम्बचन्धत
प्रत्यायोचित

ववधायनहरुको

अध्ययनबाट

दे चखएका

ववर्यहरुका

सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण भएको ।



स्वदे िको श्रम िेर र बैदेचिक रोिगारका िेरमा दे चखएका समस्याहरु
समाधान गनप ऐन अनुरुर् सनयम, सनदे चिकामा समलाउनु र्ने ववर्यहरु
समलाई स्वदे ि र ववदे िमा रहने श्रसमकहरुको हक वहत र सुरिाको
र्िमा ध्यान ददन मा. सभार्सतज्यूले मन्रालयका असधकारीहरुलाई
ध्यानाकर्पण गराउनु भएको ।



ससमसतले प्रत्यायोचित ववधायन सम्बन्धी र्ररियात्मक र्ुचस्तका प्रकािन
गरी ववतरण गरे को छ ।
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ससमसत

अन्तगपत

गदठत

उर्ससमसत/कायपदलबाट

भए

गरे का

महत्वर्ूणप

कामकारवाहीको वववरण
१. प्रत्यायोचित ववधायन अध्ययन उर्ससमसत



िनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ सँग सम्बचन्धत प्रत्यायोचित ववधायनहरुको
अध्ययन

गरी

प्रसतवेदन

उर्ससमसतका सं योिक मा.

र्ेि

गनप ददइएको

चिम्मेवारी

बमोचिम

राधेश्याम असधकारीले प्रसतवेदन र्ेि गनुप

भएको ।



कृवर्,

उिाप

र

दू रसं िार

िेरसँग

सम्बचन्धत

केही

प्रत्यायोचित

ववधायनहरुको अध्ययनबाट दे चखएका ववर्यहरु सम्बन्धी प्रसतवेदनको
अध्ययन तथा छलफल गररएको ।
२. सरकारी आश्वासन अध्ययन उर्ससमसत



ु
सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक समि प्रस्तुत आ.व.२०७५/०७६,
आ.व. २०७६/०७७ र आ.व. २०७७/०७८ को वावर्पक नीसत तथा
कायपक्रम एवं आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७ को बिेट
वक्तव्यमा व्यक्त सरकारी आश्वासनको अध्ययन तथा छलफल गरी सो
सम्बन्धमा भएको प्रगसत वववरणका लासग नेर्ाल सरकारका सबै
मन्रालयहरुमा र्रािार गररएको ।
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३. राविय महत्वका दस्तावेि असभलेख व्यवस्थार्न अध्ययन कायपदल



राविय

महत्वका

असभलेख

दस्तावेिहरुको

सं रिणका

सम्बन्धमा

इसतहासववद् एवं र्ुरातत्वववद्हरुसं ग छलफल गररएको ।

3. राविय सरोकार तथा समन्वय ससमसत
समसत २०७७ मं ससर १८ गते सबहीबार लै वङ्गक वहं सा ववरुद्ध १६
ददने असभयानको सन्दभपमा “लै वङ्गक वहं सा ववरुद्धको असभयानमा तीनै तहका
िनप्रसतसनसधहरुको भूसमका” ववर्यक अन्तरवक्रया कायपक्रममा तीनै तहका
िनप्रसतसनसधको अनुभव र धारणा Virtual Technology का माध्यमबाट िोडी
आवश्यक प्रबन्ध गनप ससमसत सचिवालयलाई सनदे िन ददने ।



उक्त कायपक्रमका लासग प्रमुख असतसथको रुर्मा मवहला, बालबासलका
तथा िेष्ठ नागरीक मन्री

सललानाथ श्रे ष्ठ, राविय सभाका उर्ाध्यि

िचिकला दाहाल, लै वङ्गक न्यायका लासग सं घीय सांसद समूहका
सदस्यहरुलाई कायपक्रममा आमन्रण गने ।



ससमसतको आगामी बैठकमा ववज्ञ श्री चखमलाल दे वकोटालाई सं घ, प्रदे ि
र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ सम्बन्धमा
कायपर्र प्रस्तुत गनप आमन्रण गने ।



समसत २०७७ र्ुर् २१ गते बसेको राविय सरोकार तथा समन्वय
ससमसतको बैठकमा ववज्ञ श्री चखमलाल दे वकोटालाई सं घ, प्रदे ि र
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स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ सम्बन्धमा
कायपर्र प्रस्तुत गनुप भयो ।
समसत २०७७ र्ुर् २७ गते बसेको राविय सरोकार तथा समन्वय
ससमसतको बैठकमा ससमसतले आयोिना गरे को Impact of COVID-19 &
Government Vaccination Plan ववर्यक अन्तरवक्रया कायपक्रममा भएको
प्रस्तुतीकरण, छलफल र उठाइएको ववर्यहरुको ससमिा गदै दे हाय
बमोचिमको सनदे िन ददने सनणपय गरीयो ।



कोरोना भाइरस (कोसभड–१९) को सं क्रमण सनयन्रण गनप, भाईरसको
Second Wave आउन ससने अवस्थालाई मध्यनिर गरी थर् सतकपता र
स्वास््य सुरिा कायम गनप तथा कोसभड–१९ ववरुद्धको खोर् व्यवस्थार्न
गरी योिनावद्ध रुर्मा खोर् ववतरण कायप गनप सं घ, प्रदे ि र स्थानीय
तीनै तहका सरकार सबिको समन्वयमा तत्काल आवश्यक प्रवक्रया
अगाडी बढाउन नेर्ाल सरकार प्रधानमन्री तथा मचन्रर्ररर्द्को
कायापलय र स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयलाई सनदे िन ददने ।



अन्तरापविय बिारमा कोरोना ववरुद्धको खोर्को उर्लब्धता, खोर्को
प्रभावकाररता, मूल्य वा सनिुल्क प्राप्त गनप ससने अवस्था र भण्डारण गनप
आवश्यक

तार्क्रम

िस्ता

र्िको

अध्ययन

सम्र्ूणप

नेर्ाली

ु लगायत
नागरीकहरुलाई खोर् उर्लब्ध गराउने गरी सछमेकी मुलक
ु का सरकारहरु तथा ववसभन्न खोर् सनमापता कम्र्नीहरुसँग
अन्य मुलक
सम्र्कप/समन्वय गरी यथाचिघ्र खोर् उर्लब्ध गराउन खररद सम्झौता,

40

असग्रम बुवकङ्ग लगायतका प्रकृया योिनावद्ध ढं गले अगासड बढाउन नेर्ाल
सरकार स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयलाई सनदे िन ददने ।



हाल सन:िुल्क ववतरण गरीएका ववसभन्न रोग ववरुद्धका खोर् लगायत
अन्य खोर्हरुको खररदमा वर्ेनी राज्यले ठू लो धनरािी खिप गनुर्
प ने
भएको सन्दभपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी खोर् उत्र्ादन र ववकासका
लासग राज्यले छु ट्टै सं रिना सनमापण गनप र सोको लासग आवश्यक ल्याब,
दि िनिचक्त तथा स्रोत साधन व्यवस्थार्नको अध्ययन अनुसन्धान
सवहत

योिना

वनाउन

नेर्ाल

सरकार

स्वास््य

तथा

िनसं खया

मन्रालयलाई सनदे िन ददने ।



दे ि सभर र्ाइने ववसभन्न बहुमल्ु य िडीबुटीहरुको र्वहिान र ववकास गरी
आयुब
प ेददक और्सधहरुको उत्र्ादन गनप अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई
िोड ददं दै र्र ्याप्त रकम र िनिचक्तको व्यवस्था गनप नेर्ाल सरकार
स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयलाई सनदे िन ददने ।
समसत 2077/09/28 गते राविय गौरवका आयोिनाहरुको

अध्ययन गरी सोको प्रसतवेदन ससमसत समि र्ेि गनप राविय सभा
सनयमावली, २०७५ को सनयम १५२ को उर्सनयम ९५० बमोचिम दे हाय
बमोचिमका उर्ससमसत गठन गने ।
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राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत (क)
राविय गौरवका आयोिनाको नाम
1. मेलम्िी खानेर्ानी आयोिना
2. सुनकोिी मररन डाइभसपन बहुउद्देिीय आयोिना
3. मासथल्लो तामाकोिी िलववद्युत आयोिना
4. रािर्सत ि ुरे सं रिण कायपक्रम
5. र्ोखरा िेरीय अन्तरापविय ववमानस्थल
6. काठमाण्डौ तराई–मधेस रतमागप
ु
7. रानीिमरा कुलरीया ससं िाइ आयोिना
उर्ससमसतका मा. सदस्यहरु
सं योिक मा. रामिन्र राई
सदस्य मा. इन्दु कडरीया
सदस्य मा. गोर्ी बहादुर साकी अछामी
सदस्य मा. ददर्ा गुरुङ
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत (ख)
राविय गौरवका आयोिनाको नाम
1. उत्तर दचिण (कालीगण्डकी कोररडोर) लोकमागप
2. र्ुट्र्लाल (मध्य र्हाडी) लोकमागप
3. दोस्रो अन्तरापविय ववमानस्थल, सनिगढ, बारा
4. लुचम्बनी िेर ववकास कोर्
5. गौतम बुद्ध अन्तरापविय ववमानस्थल, भैरहवा
6. बुढी गण्डकी िलववद्युत आयोिना (िलािययुक्त)
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7. र्िुर्सत िेर ववकास कोर्
उर्ससमसतका मा. सदस्यहरु
सं योिक मा. असनता दे वकोटा
सदस्य मा. इचन्दरा गौतम

सदस्य मा. चखमलाल भट्टराई

सदस्य मा. नारायणकािी श्रे ष्ठ

सदस्य मा. सुमनराि प्याकुरे ल
राविय गौरवका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उर्ससमसत (ग)
राविय गौरवका आयोिनाको नाम
1. हुलाकी लोकमागप आयोिना
2. भेरी बबई डाइभसपन बहुउद्देश्यीय आयोिना
3. र्चश्चम सेती िलसबद्युत आयोिना
4. बबई ससं िाइ आयोिना
5. सससटा ससं िाइ आयोिना
6. उत्तर दचिण (कणापली) लोकमागप आयोिना
7. रे ल्वे तथा मेिो ववकास आयोिना
8. उत्तर दचिण (कोिी) लोकमागप
उर्ससमसतका मा. सदस्यहरु
सं योिक मा.िेखर कुमार ससं ह
सदस्य मा. उदया िमाप र्ौड्याल
सदस्य मा. कोमल वली
सदस्य मा. राम लखन िमार
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उर्ससमसतको कायपिर
े
आफ्नो कायपिेर अन्तगपतका आयोिनाहरुको छनौटको मार्दण्ड
तथा आधार, लगानी वा स्रोतको सुसनचश्चतता, व्यवस्थार्न, र्यापवरणमा र्ाने
प्रभाव, आयोिनाको तयारी, ठे क्का प्रवक्रया, लागत अनुमान, सम्झौसतत रकम,
सम्र्न्न हुन ु र्ने समय, थर् समय र लागत, ववसभन्न कालखण्डका चिम्मेवार
र्िहरु, समयमा सम्र्न्न हुन नससनुका कारण र चिम्मेवारी बमोचिम कायप
सम्र्न्न नगने र्िलाई गरीएका कारबाही लगायतका ववसभन्न र्िहरूको
अध्ययन तथा अनुगमन गरी

आयोिना व्यवस्थार्नमा गनुर्
प ने सुधार तथा

आयोिनाहरु सनधापररत समयमानै सम्र्न्न्न गनपको लासग अवलम्बन गनुर्
प ने
नीसतगत, कानूनी, व्यवस्थार्कीय, स्रोतगत, प्रववसधगत लगायतका उर्ायहरुको
सुझावहरु प्रस्तुत गने ।
उर्ससमसतको कायपववसध
 उर्ससमसतको कायापवसध २०७८ असार मसान्तसम्म रहनेछ ।
 ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन, ०७६।७७ को मस्यौदा अध्ययनको
लासग मा. सदस्यहरुलाई ववतरण गरीयो ।
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ु ससमसतहरु
संघीय संसद अन्तगपतका संयक्त
सं घीय सं सद अन्तगपत २ वटा ववर्यगत ससमसतहरू रहेका
ु ाई ससमसतको कामकारबाही, सनणपय तथा
छन् । िसमध्ये सं सदीय सुनव
सनदे िनहरू सनम्नानुसार रहेका छन् ।
ु ाई ससमसत
सं सदीय सुनव
ु ाइका
ससमसतको समसत २०७७/०७/०३ बैठकमा सं सदीय सुनव
लासग

ु राज्य अमेररका, सं यक्त
ु असधराज्य र दचिण
ससमसतमा प्राप्त सं यक्त

अविकाका लासग प्रस्ताववत रािदूतहरुको उर्र र्रे का उिूरी खोली उिुरीमा
छलफल

भयो

र

प्रस्ताववत

रािदू तहरुको

कायपयोिना

ववतरण

गररएको ।
यस ससमसतमा प्राप्त सूिना एवं उिुरीमा उिुरीकतापको सम्र्कप
ठे गाना नभएका कारणले गदाप उिुरीकतापलाई सम्र्कप गनप नसवकएको हुदाँ
उिुरीकतापहरुलाई ससमसतमा उर्चस्थसतका लासग सरकारी सञ्चार माध्यम
(गोरखार्र) मा सूिना प्रकािन गध्यिँने र समसत २०७७/०७/१७ गते
बस्ने ससमसतको बैठकमा उर्चस्थत भई सूिना एवं उिुरीको सम्बन्धमा थर्
िानकारी सलने सनणपय गरीयो ।
यस ससमसतमा रहनु हुने मा. सदस्यहरु मध्ये मा. दे वप्रसाद गुरुङ
र मा. सनरुदे व र्ाललाई कोसभड-१९ बाट सं क्रमण भएकोले चिघ्र स्वास््य
लाभको कामना गने सनणपय गररएको ।
ु ाइका
ससमसतको समसत २०७७/०७/१७ बैठकमा सं सदीय सुनव
ु
ु असधराज्य र दचिण
लासग ससमसतमा प्राप्त सं यक्त
राज्य अमेररका, सं यक्त
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ु ाई गनप ससमसतको
अविकाका लासग प्रस्ताववत रािदू तहरुको सं सदीय सुनव
समसत २०७७।०७।२७ गते बस्ने बैठकमा आमन्रण गने सनणपय गररएको
।
ु ाइका
ससमसतको समसत २०७७/०७/२७ बैठकमा सं सदीय सुनव
लासग ससमसतमा प्राप्त

न्याय र्ररर्दको सदस्यमा प्रस्ताववत श्री रामप्रसाद

श्रे ष्ठको बारे मा आम नागरीकलाई िानकारी ददने तथा प्रस्ताववत न्याय
र्ररर्दका सदस्यको सम्बन्धमा सूिना तथा उिुरी सं कलन गने उद्देश्यले
सञ्चार माध्यमबाट सूिना सावपिसनक गने सनणपय गररएको ।
नेर्ाल सरकार र्रराि मन्रालयको र्.सं . GA/ST/ ०७७/०७८,
ु
ि.न.ं २४३४, समसत २०७७/०६/१८ को र्रानुसार सं यक्त
राज्य
ु असधराज्य र दचिण अविकाका लासग नेर्ाली रािदूतको
अमेररका, सं यक्त
र्दमा सनयुचक्तका लासग क्रमिः डा. युवराि खसतवडा, श्री लोकदिपन रे ग्मी
तथा डा. सनमपलकुमार ववश्वकमापलाई प्रस्ताव गरी नेर्ालको सं ववधानको धारा
ु ाईका लासग प्राप्त हुन आएकोमा सं घीय
२९२ को बमोचिम सं सदीय सुनव
ु
ु
सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
ससमसत (कायप सञ्चालन) सनयमावली,
ु ाई ससमसतको कायप ववसध,
२०७५ को सनयम २५ र २६ तथा सं सदीय सुनव
ु ाई गदाप योग्यता, िमता र
२०७५ बमोचिम प्रस्ताववत व्यचक्तहरुको सुनव
अनुभवको आधारमा उक्त र्दका लासग योग्य दे चखनु भएको हुँदा सं घीय
ु बैठक र सं यक्त
ु ससमसत (कायप सञ्चालन) सनयमावली, २०७५
सं सदको सं यक्त
को सनयम २६ को उर्सनयम (५) बमोचिम उल्ले चखत र्दमा सनयुचक्तका लासग
प्रस्ताववत डा.युवराि खसतवडा, श्री लोकदिपन रे ग्मी तथा डा. सनमपलकुमार
ववश्वकमापको नाम सवपसम्मसतले अनुमोदन गने सनणपय गररएको ।
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सं वैधासनक र्ररर्दको ससफाररसमा सनयुक्त हुने प्रधानन्यायधीि,
सवोच्ि अदालतका न्यायधीि, न्याय र्ररर्दका सदस्य, सं बैधासनक सनकायका
प्रमुख वा र्दासधकारी र रािदुत र्दमा सनयुचक्तका लासग नेर्ालको सं ववधानले
अचखतयार गरे को समावेिी ससद्धान्तलाई अवलम्बन गने ववर्यका सम्बन्धमा
नेर्ाल सरकारको आसधकाररक धारणा प्रस्तुत गनप सभार्सतले समन्वय गरी
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूलाई ससमसतको आगामी बैठकमा आमन्रण गने
सनणपय गररएको ।
समसत २०७७ साल मं ससर ११ गते बसेको यस ससमसतको बैठकले
सं वैधासनक र्ररर्द्को ससफाररसमा सनयुक्त हुने प्रधानन्यायाधीि, सवोच्ि
अदालतका न्यायाधीि, सं बैधासनक सनकायका प्रमुख वा र्दासधकारी र
रािदुत र्दमा नेर्ालको सं ववधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (१) मा भएको
व्यवस्था बमोचिम समानुर्ासतक समावेिी ससद्धान्तको आधारमा सनयुचक्तका
लासग समावेिी ऐन सम्बन्धी ववधेयकको मस्यौदा यथाचिघ्र सं घीय सं सदमा
र्ेि गनप नेर्ाल सरकार मचन्रर्ररर्द्लाई सनदे िन ददएको।
नेर्ालको सं ववधानको धारा २८४ को उर्धारा (३) बमोचिम
सं वैधासनक सनकायका प्रमुख वा र्दासधकारीहरुको र्द ररक्त हुन ु भन्दा एक
मवहना अगावै सं ववधान बमोचिम सनयुचक्तको लासग ससफाररस गने व्यवस्था
भएको भएता र्सन लामो समय दे चख सं वैधासनक सनकाय र रािदुतको र्द
ररक्त रहेकोले अववलम्ब त्यस्ता र्दहरुमा र्दर्ूसतप गनप नेर्ाल सरकारलाई
सनदे िन ददएको ।
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको तफपबाट ससमसतमा उर्चस्थत भई
समानुर्ासतक समावेिी ससद्धान्त लगायतका ववर्यमा मा. सदस्यहरुले
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उठाउनु भएका चिज्ञासाका साथै नेर्ाल सरकारको धारणा प्रष्ट र्ाररददनु
भएकोमा मा. र्रराि मन्री प्रददर्कुमार ज्ञवालीलाई धन्यवाद ज्ञार्न
गररएको ।
सं वैधासनक र्ररर्दको ससफाररसमा सनयुक्त हुने प्रधानन्यायाधीि,
सवोच्ि अदालतका न्यायाधीि, सं वैधासनक सनकायका प्रमुख वा र्दासधकारी
र रािदू तर्दमा सनयुचक्तका लासग नेर्ालको सं ववधानले अचखतयार गरे को
समावेिी ससद्धान्तलाई अवलम्बन गने ववर्यका सम्बन्धमा नेर्ाल सरकारको
आसधकाररक धारणा प्रस्तुत गनप सभार्सतले समन्वय गरी सम्माननीय
प्रधानमन्रीज्यूलाई ससमसतमा उर्चस्थसत हुन आग्रह गने सनणपय गररएको ।
ससमसतको समसत २०७७/८/१२ गतेको बैठकमा न्याय र्ररर्दका
सदस्य र्दमा प्रस्ताववत श्री रामप्रसाद श्रे ष्ठसँग उक्त र्दका सन्दभपमा उहाँको
योग्यता, अनुभव, असभरुिी तथा चिम्मेवारी सनवापह गने सम्बन्धमा वहाँको
अवधारणा, कायपयोिना

र

सोि

समेतको

िानकारी

सलइ

ु ाई
सुनव

गररएको ।
न्याय

र्ररर्दको

र्.सं .

०७७/०७८, ि.न.ं

३१२, समसत

२०७७/०७/२४ को र्रानुसार न्याय र्ररर्द सदस्य र्दमा श्री रामप्रसाद
श्रे ष्ठलाई प्रस्ताव गरी नेर्ालको सं ववधानको धारा २९२ को उर्धारा (१)
ु ाईका लासग प्राप्त हुन आएकोमा सं घीय सं सदको
बमोचिम सं सदीय सुनव
ु
ु
सं यक्त
बैठक र सं यक्त
ससमसत (कायप सञ्चालन) सनयमावली, २०७५ को
ु ाई ससमसतको कायपववसध, २०७५
सनयम २५ र २६ तथा सं सदीय सुनव
ु ाई गदाप योग्यता, िमता र अनुभवको
बमोचिम प्रस्ताववत व्यचक्तको सुनव
आधारमा उक्त र्दका लासग योग्य दे चखनु भएको हुँदा सं घीय सं सदको
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ु
ु
सं यक्त
बैठक र सं यक्त
ससमसत (कायप सञ्चालन) सनयमावली, २०७५ को
सनयम २६ को उर्सनयम (५) बमोचिम उल्लेचखत र्दमा सनयुचक्तका लासग
प्रस्ताववत श्री रामप्रसाद श्रे ष्ठको नाम सवपसम्मसतले अनुमोदन गने सनणपय
गररएको ।
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र्दासधकारीका गसतववसध
राविय सभाका सम्माननीय अध्यि
राविय सभाका अध्यिबाट २०७७ साल कासतपक १ दे चख र्ुस
मसान्तसम्म भए गरे का गसतववसधहरु सनम्नुनासार अलग अलग उर्िीर्पहरुमा
समावेि गररएका छन् :
1. सं सदीय गसतववसध
सम्वत् २०७७ कासतपक ४ गते चिसनयाँ महामवहम रािर्सत सस
चिनवफङको नेर्ाल भ्रमणको वावर्पकोत्सवको अवसरमा चिसनयाँ कम्युसनष्ट
र्ाटी अन्तरापविय ववभागले िीन–नेर्ाल बेल्ट एण्ड रोड कोअर्रे सनमा
रािनीसतक

दलहरूको

प्रथम

ु
सं यक्त

र्रामिप

सम्मेलनको

ुप ल
भिअ

कायपक्रममा सम्माननीय राविय सभा अध्यि गणेिप्रसाद सतसमचल्सनाको
ु एको सथयो।
प्रमुख असतसथको रुर्मा सहभागी हुनभ
कायपक्रममा प्रमुख असतसथका रुर्मा नेर्ालको तफपबाट बोल्दै उहाँले
नेर्ालमा बेल्ट एण्ड रोड र्ररयोिनाअन्तगपत छनोट भएका आयोिनाहरुलाई
समयमा नै कायापन्वयन गनुर्
प ने कुरामा िोड ददनुभएको सथयो। महामवहम
सस चिनवफङको भ्रमणका बेला हस्तािर भएर आदान–प्रदान भएका २०
वटा सहमसत र सम्झौताको आसथपक, रणनीसतक एवं कूटनीसतक महत्व
भएको र त्यसमध्ये र्सन नेर्ाल र िीनलाई रे ल सेवाबाट िोड्नका लासग
सम्भाव्यता अध्ययन गनप दुई दे िबीि भएको समझदारी वविेर् महत्वको
रहेको र यसबाट नेर्ालले लामो समयदे चख रे लसँग िोसडनका लासग दे खेको
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सर्ना साकार हुने बताउनुभएको सथयो। साथै कोसभड–१९ को महामारीले
केही ववलम्ब भएकोतफप ििाप गदै दुवै दे िका सरकारले सम्झौता गरे का
आयोिनाहरुलाई सछटोभन्दा सछटो अचघ बढाउन सफल हुने ववश्वास व्यक्त
गनुभ
प एको सथयो।नेर्ाल सरकारले अचघ सारे को "समृद्ध नेर्ाल, सुखी
नेर्ाली"को

राविय

आकांिा

र्ूरा

गनप

सबआरआईले

अचघ

सारे का

आयोिनाहरूले वविेर् महत्व राख्नेमा िोड ददनुभयो।कायपक्रममा उहाँले
नेर्ालको तफपबाट सम्मानीय रािर्सत ववद्यादे वी भण्डारी र सम्माननीय
प्रधानमन्री केर्ी िमाप ओलीको सलचखत सन्दे ि र्सन सुनाउनुभएको सथयो।
२०७७

कासतपक

५

गते

सम्माननीय

अध्यि

गणेिप्रसाद

सतसमचल्सना र नवसनयुक्त दचिण कोररयाका महामवहम रािदू त र्ाकप छोङसुकबीि चिष्टिार भेटवाताप भएको सथयो।
भेटका क्रममा अध्यि सतसमचल्सनाले

रािदू त छोङ-सुकलाई

ु एकोमा बधाई तथा सफल
नेर्ालका लासग रािदू तमा सनयुक्त हुनभ
कायपकालको िुभकामना व्यक्त गदै नेर्ाल र दचिण कोररयाबीि लामो
समयदे चख सामाचिक, सांस्कृसतक, धासमपक, आसथपक तथा िनस्तरको सम्बन्ध
सुमधुर रहँदै आएको र नेर्ाल र दचिण कोररयाका बीिको बहुआयासमक
सम्बन्धलाई थर् सुदृढ तुल्याउन दुई दे िबीि हुने उच्िस्तरीय भ्रमणले थर्
सहयोग र्ुर्याउने र यस कायपमा रािदू तको भूसमका महत्वर्ूणप हुने
बताउनुभएको

सथयो।

गौतम

बुद्धको

िन्मस्थान

नेर्ाल

र

बौद्ध

धमापलम्बीहरुको बाहुल्यता रहेको दचिण कोररयाबीिको हवाई उडानमा
आगामी ददनहरुमा दुवै दे िका ध्विावाहाक िहािहरु उडाउनुर्नेमा िोड
ददनुभएको सथयो। अध्यि सतसमचल्सनाले नेर्ाल र कोररयाबीिको व्यार्ारमा
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नेर्ालले व्यार्ार घाटा कम गराउन हस्तकला र िसडबुटी सनयापतमा िोड
ददनुर्ने बताउँदै कोररयाली नागररकहरुलाई उत्प्रेररत गनप महामवहमको
कायपकालमा महत्वर्ूणप भूसमका रहने ववश्वास व्यक्त गनुभ
प एको सथयो।
भेटमा महामवहम रािदू त र्ाकप छोङ-सुकले दचिण कोररयाबाट
धासमपक सवहट्णुताका लासग ववश्वमै प्रखयात भएको नेर्ाल भ्रमणमा आउने
र्यपटकहरु गौतम बुद्ध िन्मेको स्थान लुचम्बनी, तराई तथा वहमालमा रमाउन
ससने बताउनुभएको सथयो। रािदू त छोङ-सुकले ईवर्एसमाफपत कोररया
गएर सीर् ससकेर फकेका नेर्ालीहरुलाई नेर्ालमा र्सन उस्तै काम गने
वातावरण समलाउन आफूहरुले ससदो प्रयास गने बताउनुभएको सथयो।
साथै नेर्ालमा कोसभड-१९ सनयन्रण कोररयन सरकारबाट ससदो सहयोग
गने तथा दुई दे िको व्यार्ार घाटा सन्तुलनमा राख्न सहयोग गने
बताउनुभएको सथयो।
२०७७ मं ससर १२-१३ गते सं घीय सं सद सचिवालयद्वारा सं घीय
सं सद भवनमा आयोचित सं घीय सं सद र प्रदे ि सभा सञ्चालन अनुभव
आदान-प्रदान एवं अन्तवक्रपया कायपक्रमको प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय
सभामुख अग्नीप्रसाद सार्कोटा र राविय सभा अध्यि गणेिप्रसाद
ु
सतसमचल्सनाले सं यक्त
रुर्मा उद्घाटन गनुभ
प एको सथयो ।सात प्रदे िका
सभामुख तथा उर्सभामुखहरु सहभागी कायपक्रम नयाँ बानेश्वरचस्थत सं घीय
सं सद भवनमा भएको सथयो।
सं घीय सं सद सचिवालयको आयोिनामा बानेश्वरचस्थत सं सद भवनमा
भएको कायपक्रमले सं सदीय अभ्यास र यसअचघका अन्तरवक्रया कायपक्रमको
समीिा, आर्सी समन्वय र सहकायपलाई िोड ददनुर्ने सनट्कसप सनकाले को
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सथयो।कायपक्रमले सं घीय सं सद र प्रदे ि सभालाई िीवन्त र िनमुखी
बनाउन आ-आफ्नो स्थानबाट थर् रिनात्मक र प्रभावकारी भूसमका खेल्ने
साझा धारणा बनाएको सथयो।
त्यसै गरी सं ववधानमा उल्ले चखत सं घ, प्रदे ि र स्थानीय तहका साझा
असधकारका ववर्य र प्रदे ि तथा स्थानीय तहको कानुन सनमापणका लासग
आवश्यक

रहेका सं घीय कानुनहरु सनमापण गनप सम्बचन्धत

र्िको

ध्यानाकर्पण गराउने प्रसतबद्धता व्यक्त भएको सथयो।
सो अवसरमा बोल्दै अध्यि सतसमचल्सनाले सं घीय तथा प्रदे ि
सांसदहरुको भूसमका ववसध सनमापणमा दे चखनुर्ने बताउनुभएको सथयो।
सांसदहरुको भूसमका सनवापिन िेरमा कसत र्ैसा लग्यो भन्नेमा भन्दार्सन
ववसध सनमापणमा दे चखनुर्ने बताउनुभएको सथयो।
२०७७ मं ससर २५ गते १४औ ं सं घीय सं सद सेवा ददवस-२०७७
को मूल समारोह प्रसतसनसध सभाका सम्माननीय सभामुख अग्नीप्रसाद
ु रुर्मा
सार्कोटा र राविय सभा अध्यि गणेिप्रसाद सतसमचल्सनाले सं यक्त
उद्घाटन गनुभ
प एको सथयो।
सो अवसरमा अध्यि सतसमचल्सनाले कोरोना सं क्रमणको िोचखमका
बीि स्वास््य प्रोटोकलको र्ालना गदै सं सदको वहउँदे असधवेिन सञ्चालन
हुने बताउनुभएको सथयो।सो अवसरमा उहाँले कोरोना भाइरसको सं क्रमण
बवढरहेर्सन स्वास््य मार्दण्डको र्ालना गरे र सं सद बैठक सञ्चालन गने
तयारी भइरहेको बताउनुभएको सथयो । उहाँले वर्े असधवेिनमा थुप्रै
असनचश्चता र ि ुनौतीका बीि सफलतार्ूवक
प सभा सञ्चालन गरे को अनुभव
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रहेकाले सं सद िलाउन सहि हुने धारणा राख्नुभएको सथयो। 'कोरोनाका
कारण कानुन सनमापणका काम हुँदाहुँदै र्सन सं सदको वखे असधवेिन सछटो
अन्त्य गनुर्
प यो।वहउँदे असधवेिन १८ र्ुसअचघ िुरू गररससनुर्ने छ।
त्यसैले र्ूणप सिकताका साथ सं सद बैठक सञ्चालन गनेतफप सबैले ध्यान
ददनु आवश्यक रहेको कुरा बताउनु भएको सथयो।
सो अवसरमा उहाँले सं सद सेवामा कायपरत कमपिारीलाई यस
सेवाप्रसत गवप गनपससने गरी काममा खट्न आग्रह गनुभ
प एको सथयो। 'सं सदमा
सांसदसँगै यहाँ कायपरत कमपिारी, सुरिाकमीलगायत हामी सबै एउटै र्ररवार
हौं,' उहाँको धारणा सथयो, ' हाम्रो आउने बाटो र भूसमका फरक भएर्सन
उद्देश्य सं ववधानअनुसार कानुन सनमापण गदै िनताको सेवा गनुप हो। त्यसै ले
िस्तो ि ुनौतीमा र्सन हामी सेवामा तत्र्र रहनुर्छप।'
अध्यि सतसमचल्सनाले

सेवामा लासगरहँदा आउने समस्याको

समाधान गदै िानुर्ने बताउँदै थर् रिनात्मक, सृिनात्मक र कतपव्यसनष्ठ
भएर काम गनप सबै कमपिारीलाई आग्रह गनुभ
प एको सथयो।
कोरोना िस्ता महामारीिन्य िोचखममा िनप्रसतसनसधको भूसमका सम्वन्धी अन्तवक्रपया
सं घीय सं सद, राविय सभाको वविेर् र्हल तथा नेर्ाल सरकार
स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालय र सम्बचन्धत प्रदे ि सभाको आयोिना
एवं ववश्व स्वास््य सं गठनको प्राववसधक सहयोगमा प्रदे िसभाका सदस्यहरुको
उर्चस्थसतमा 'कोसभड-१९ िस्ता महामारी र िोचखममा प्रभावकारी सञ्चारका
लासग सांसद तथा िनप्रसतसनसधको भूसमका' बारे सनम्नानुसारको तासलका
वमोचिमका

ववसभन्न

समसतमा

सातै

प्रदे िमा
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आयोचित

अन्तवक्रपया

कायपक्रमहरुमा राविय सभाका सम्माननीय अध्यि गणेिप्रसाद सतसमचल्सना
ु एको सथयो।
प्रमुख असतसथका रुर्मा सहभागी हुनभ
कायपक्रम सम्र्न्न समसत

कायपक्रम भएको स्थान

२०७७/०७/१७

िनकर्ुर, प्रदे ि नं. २

२०७७/०७/१९-२१

र्ोखरा, गण्डकी प्रदे ि

२०७७/०७/२३

सुखेत, कणापली प्रदे ि

२०७७/०७/२५

धनगडी, सुदरु र्श्चीम प्रदे ि

२०७७/०८/०६

काठमाडौ, बागमती प्रदे ि

२०७७/०८/०८

बुटवल, लुचम्वनी प्रदे ि

२०७७/०८/१४

सबराटनगर, प्रदे ि नं. १

सातै प्रदे िमा भएको अन्तवक्रपया कायपक्रममा बोल्नु हुँदै अध्यि
सतसमचल्सनाले कोरोना महामारी सनयन्रणका लासग िनप्रसतसनसधको भूसमका
महत्वर्ूणप हुने बताउनुभएको सथयो।उहाँले कोरोना सनयन्रणका लासग
स्वास््यकमीले मार नभई िनप्रसतसनसधले आफ्ना मतदातालाई सिेत
गराउनुर्ने सबै कायपक्रममा िोड ददनुभएको सथयो। कोरोना महामारीको
हालसम्म कुनै उर्िार नभएकाले यसको सनयन्रणका लासग सबै नागररक
स्वास््य अनुिासनमा बस्नुर्ने बताउनुहँद
ु ै िनताले आफ्नो प्रसतसनसधलाई
बढी सबश्वास गने भएकाले आफ्ना मतदातालाई स्वास््य अनुिासनमा राख्न
तथा स्वास््य मार्दण्ड र्ालना गराउने दावयत्व सरकारको मार नभई सबै
िनप्रसतसनसधको भएको बताउनुभएको सथयो।
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2. ववसभन्न सभा/समारोह/गोष्ठी/अन्तवक्रपया कायपक्रममा सहभासगता
२०७७ मं ससर ५ गते िीनका महामवहम रािर्सत सस चिनवफङको
नेर्ाल भ्रमण एक वर्प र्ुगक
े ो अवसरमा नेर्ालको र्यपटन तथा सं स्कृसत
प्रबद्धपन गने उद्देश्य साथ नेर्ाल-िाइना समसडया फोरम र सतब्बत बुक स्टोर,
ु
काठमाडौंको सं यक्त
आयोिनामा काठमाडौंको एभरे ष्ट होलटमा आयोचित
सप्ताहव्यार्ी 'Walk in Kathmandu and Enjoy the Yunnan Shangir-la
Cultural Based Photo Exhibition' िुभारम्भ सम्माननीय अध्यिज्यूले
गनुभ
प एको सथयो।
सो अवसरमा बोल्नुहँद
ु ै अध्यि सतसमचल्सनाले िुनसुकै सरकार आए
ँ को नीसत र सम्बन्धमा कुनै फेरबदल नहुने
र्सन नेर्ालको सछमेकी िीनसग
ँ ै
बताउनुभएको सथयो।उहाँले नेर्ाल सधैँ एक िीन नीसतमा प्रसतबद्ध रहद
आएको स्र्ष्ट र्ानुभ
प एको सथयो। चिसनयाँ र्यपटकलाई आकवर्पत गने खालका
उत्र्ादन नेर्ालसँग रहेकाले त्यसको प्रबद्धपन गनुर्
प नेमा िोड ददँदै उहाँले
दुई दे िका िनताबीि कला-सांस्कृसतको माध्यमबाट मनको सनकटता बढ्ने
धारणा व्यक्त गनुभ
प एको सथयो।
3. ववकास सनमापणका कायपक्रममा िासोः सहिीकरण तथा सहकायप
२०७७ मंससर १७ गते लामो समयसम्म ववद्युत सेवा नहुँदा
अन्धकारमा बस्न बाध्य नारायणी नदी र्ारी रहेको सुस्् ता गाँउमा तत्त्काल
ववद्युत लाईन प्रसारण गनप प्राववसधक कारणले कदठन भएकोले कररब ४
करोड ८० लाखको लागतमा सनमापण भएको सौयप समनीसग्रड र्ररयोिना
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माफपत १०० वकलोवाट ववधुत उत्र्ादन गरी ववतरण गररएको र्ररयोिनाको
सम्माननीय अध्यिज्यूबाट समुद्घाटन कायपक्रम सु-सम्र्न्न भएको सथयो।
२०७७ मंससर २५ गते र्वपत चिल्ला, मोदी गा. र्ा.-३ दे उरालीमा
सनमापणसम्र्न्न घुरूङसेरा स्टील िस्ट वव्रि तथा मोदी ३ दे उराली र मोदी
४ क्याङ्ग िोड्ने वटमुरेघाट झोलुङ्गे र्ुलको सम्माननीय अध्यिज्यूबाट
समुद्घाटन कायपक्रम सु-सम्र्न्न भएको सथयो।

राविय सभाका माननीय उर्ाध्यि
समसत 2077 काचत्तपकदे चख र्ुस मसान्तसम्म राविय सभाका
माननीय उर्ाध्यि ववसभन्न कायपक्रमहरुमा व्यस्त रहनु भएको सथयो । उहाँ
यस अवसधमा सनम्नानुसारका गसतववसधहरुमा सं लग्न रहनु भएको सथयो
समसत २०७७।०८।१२ गते ससं हदरबारचस्थत कानून, न्याय तथा
सं सदीय मासमला मन्रालयमा लैँ सगक वहं सा अन्त्यका लासग गनप सवकने नयाँ
कामहरूका ववर्यमा माननीय कानुन मन्री डा. चिवमाया तुम्बाहाङ्फे र
प्रदे ि सभाका उर्सभामुखहरु सवहतको अन्तरवक्रया कायपक्रममा मा.
उर्ाध्यिको सहभासगता भएको सथयो।
समसत २०७७।०८।१३ गते नयाँ बानेश्वरचस्थत सं घीय सं सद
भवनमा लैँ सगक वहं सा अन्त्यका लासग सं घीय सं सदका सदस्यहरुसँग
छलफल गनुप भएको सथयो ।
समसत २०७७।०८।२३ गते महोत्तरीको बददपबास–खयरमारा
सडक सनमापणमा भइरहेको प्रगसतका सम्वन्धमा स्थलगत अवलोकन गरी
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सो सडकको समस्याका सम्वन्धमा स्थानीय बाससन्दा र र्रकारसँग छलफल
गनुप भएको सथयो ।
त्यसै गरी समसत २०७७।०८।२५ गते महोत्तरीको बददपबास
नगरर्ासलकाले आयोिना गरे को "लै वङ्गक वहं सा ववरुद्धको सनरन्तर असभयान"
को िुभारम्भ गदै लै वङ्गक वहं सा ववरुद्ध सबै तहबाट सबैले भूसमका खेल्नु
र्ने बताउनु भएको सथयो ।
समसत २०७७।०८।३० गते नेर्ाल हस्तकला महासं घको ४८औ ं
वावर्पकोत्सव

तथा

नवौं

थार्ाथलीमा

आयोचित

हस्तकला

ददवसको

अवसरमा

हस्तकला

सामग्रीहरुको

काठमाडौंको

प्रदिपनी

सम्वन्धी

कायपक्रममा सहभागी हुन ु भएको सथयो ।
समसत २०७७।०९।०४ गते महोत्तरीको बददपबास नगरर्ासलकाले
आयोिना गरे को भूसमहीन दसलत, भूसमहीन सुकुम्बासी र अव्यवचस्थत
बसोबासीको

र्वहिान, लगत

सं कलन

एवं

प्रमाणीकरण

सम्बन्धी

सरोकारवालाका लासग प्रबोसधकरण कायपक्रममा सहभागी भई भूसमहीन
दसलत, भूसमहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधानमा िोड ददनु भएको
सथयो । सोही ददन महोत्तरीको बददपबासमा बलात्कारर्सछ हत्या गररएकी
बासलका गुलाब साह खातुनको र्ररवारसँग भेटघाट गरी र्ररवारका
सदस्यहरुलाई सान्त्वना ददनुका साथै दे िमा यस प्रकारका अर्राधहरुको
अन्तका लासग िुट्नु र्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको सथयो ।
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खण्ड - दुई

संघीय संसद सचिवालय
संघीय संसद सचिवालय अन्तगपतका गसतववसधहरू
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

कामकारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गनपमा सहयोग गदपछन् ।
सचिवालयको ववसभन्न िाखाहरूबाट प्राप्त कामकारबाहीहरुलाई सनम्नानुसार
प्रस्तुत गररएको छ ।
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय महािाखा
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय महािाखा अन्तगपत एक मार
िाखा (अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय िाखा) रहेको छ ।
अन्तरापचट्िय सम्र्कप तथा समन्वय िाखा
अन्तरापविय सम्र्कप तथा समन्वय िाखाबाट समसत 2077 कासतपक
१ गते दे चख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-
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1. अन्तराविपय कायपक्रम/सम्मेलनमा सहभासगता
कायपक्रम / सम्मेलन

सहभागी

(नाम, स्थान, समसत)
 206th session of the
Governing Council of the
IPU

 सम्माननीय सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटा
 मा.

रामकुमारी झाँक्री

 Virtual

 मा.

चितेन्र नारायण दे व

 1-4 November, 2020

 मा.

एकवाल समयाँ

 उर्सचिव श्री रे खा उर्ाध्याय
 िाखा असधकृत श्री प्रदीर् गुरागाईं
 Climate Vulnerable Forum
Global Parliamentarians
Meeting

 मा.

िेर बहादुर तामाङ

 मा. डा. ववमला राई र्ौड्याल

 Virtual
 25 November, 2020

2. चिट्टािार भेटघाट
वववरण

स्थान

नेर्ालका लासग गणतन्र कोररयाका रािदूत H.
E. Mr.Park Chong-suk

5

सम्माननीय

5

207७।07।2

207७।07।0

समसत

अध्यि

र

राचट्िय

सभाका

गणेि

प्रसाद

सम्माननीय
अध्यिज्यूको
कायपकि,

सतसमचल्सनाज्यूबीि चिट्टािार भेटघाट

ससं हदरबार

नेर्ालका

सम्माननीय

लासग

प्रिाताचन्रक

िनगणतन्र

कोररयाका रािदूत H. E. Mr. Jo Yong Man र

सभामुखज्यूको

प्रसतसनसध

सभामुख

कायपकि,

अचग्नप्रसाद सार्कोटाज्यूबीि चिट्टािार भेटघाट

ससं हदरबार

सभाका

सम्माननीय
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3. अन्य
अन्तर-व्यवस्थावर्का सं घ (IPU) को सन् 2021 को वावर्पक
बिेटमा सं घीय सं सद, नेर्ालको वहस्साको योगदान CHF 12100 भुक्तानीको
लासग र्ठाइएको ।
कानूनी र्रामिप महािाखा
कानूनी र्रामिप महािाखा अन्तगपत एक मार िाखा (कानूनी
र्रामिप िाखा) रहेको छ ।
कानूनी र्रामिप िाखा
कानूनी र्रामिप िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १ गतेदेचख र्ुस
मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-



ववसभन्न ववर्यहरुका 13 थान ररट सनवेदनको सलचखत िवाफ सम्बचन्धत
अदालतहरुमा र्ठाएको ।



नेर्ालको सं ववधानको धारा 89 बमोचिम ररक्त हुन आएको सं घीय सं सद
सदस्यको र्द सम्बन्धी सूिना िानकारीको लासग नेर्ाल रािर्रमा
प्रकािन गनप सं सदीय मासमला मन्रालय माफपत मुरण ववभागमा
र्ठाइएको सथयो ।
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कायपव्यवस्था महािाखा (प्रसतसनसध सभा)
कायपव्यवस्था महािाखा (प्रसतसनसध सभा) अन्तगपत तीन वटा
िाखाहरु रहेका छन । िसमध्ये कायपव्यवस्था िाखा (प्रसतसनसध सभा) र
सम्र्ूणप वववरण िाखाको कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :कायपव्यवस्था िाखा (प्रसतसनसध सभा)

कायपव्यवस्था (प्रसतसनसध सभा) िाखाबाट समसत 2077 कासतपक
१ गतेदेचख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छःसं घीय

सं सद

सचिवालय

अन्तगपत

रहेको

प्रसतसनसध

सभा,

कायपव्यवस्था िाखाबाट प्रसतसनसध सभाका असधवेिनहरुका बैठक सं िालनाथप
सम्माननीय सभामुखलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गने कायप
गदपछ । यस अवसधमा यस िाखाले सनम्नानुसार कायप गरीरहेको छ ।



र्ांिौं र छै ठौ असधवेिनमा प्रसतसनसध सभाका बैठकमा भए गरे का
कायपहरुको सं चिप्त वववरण लगायत बैठकमा र्ाररत गरीएका प्रस्ताव,
ववववध ववर्यहरु समेटेर तयार गरीने कायपवृत्त तयार छर्ाइ गरी
सम्बचन्धत िाखाहरुमा असभले खको लासग र्ठाइयो ।



२०४८ दे चख २०५९ सम्म सं सदका बैठकमा भए गरे का मुखय
कायपहरुको वववरण समेवटएको राविय सभा अवसध २०४८–५९,
प्रसतसनसध सभा अवसध २०४८–५१, २०५१–२०५५, २०५५–२०५९

62

र र्ुन:स्थावर्त प्रसतसनसध सभा, २०६३ अवसधको र्ुस्तक र्ुनः कम्प्यूटर
टाइर् गरे र सम्र्ादन गरी अफसेट प्रेसमा र्ठाइएकोमा राविय सभा र
२०४८–२०५१ को र्ुस्तक तयार भै सम्बचन्धत सरोकारवालाहरु, िाखा
महािाखामा ववतरण गरीयो ।



त्यसर्सछ असधवेिनहरुको बैठकमा भएका मुखय मुखय वववरणहरु, सभाले
गरे का महत्वर्ूणप सनणपयहरु, प्रस्तावहरु, प्रश्नहरु, प्रसतवेदन र्ेि, बिेट
प्रस्तुत, छलफल, र्ाररत गरीएका ववधेयकहरु, 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

हाललाई

व्यवस्थावर्का–सं सद

(सं ववधानसभा)

२०६५–

२०६९, व्यवस्थावर्का सं सद (अको सं ववधान सभा) २०७०–२०७२ र
रुर्ान्तररत व्यवस्थावर्का सं सद २०७२–२०७४ को सं सदीय वववरण
(३ भाग) वववरण सं कलन गरी र्ुस्तक तयार गनप प्रसतसनसध सभाका
सचिवको सं योिकत्वमा गदठत प्रकािन ससमसतले गृहकायप गरीरहेको
छ ।



२०१६–१७ को सं सदीय वववरण सं सदीय असभलेखबाट ववर्यगत रुर्मा
सं कलन गरी सोको प्रकािन र्श्चात सम्बचन्धत सरोकारवाला र महािाखा
िाखाहरुमा ववतरण गरीसवकएको छ ।
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सम्र्ूणप वववरण िाखा (प्रसतसनसध सभा)
सम्र्ूणप वववरण (प्रसतसनसध सभा) बाट समसत 2077 कासतपक १
गते दे चख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-



प्रसतसनसध सभाको तेस्रो असधवेिनको 46 वटा बैठकहरुको अचन्तम रुिु
कायप सम्र्न्न भएको,



प्रसतसनसध सभाको िौथो असधवेिनको 15 वटा बैठकहरु टाइर् भएको
र तेह्र वटा बैठकहरुको प्रथम रुिु कायप सम्र्न्न भएको,



प्रसतसनसध सभाको र्ािौँ असधवेिनको 20 वटा बैठकको प्रथम रुिु कायप
सम्र्न्न भएको,



प्रसतसनसध सभाको छै टौँ असधवेिनको 5 वटा बैठकहरुका भवेवटमहरु
टाइर् भएको,
कायपव्यवस्था महािाखा (राविय सभा)
कायपव्यवस्था महािाखा (राविय सभा) अन्तगपत तीन वटा िाखाहरु

रहेका छन । िसमध्ये कायपव्यवस्था िाखा (राविय सभा) र सम्र्ूणप वववरण
िाखाको कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
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कायपव्यवस्था िाखा (राविय सभा)
कायपव्यवस्था (राविय सभा) िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १
गते दे चख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही 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 गरीने
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 ४ वटा बैठकहरुमा मासथ उचल्लचखत कायपहरु
गरे को सथयो । यसका साथै राविय सभाको सातौं असधवेिनको कायपवृत्त,
सूिनार्र र कायप सूिीको सं ग्रह सम्बन्धी कायप समेत गईरहेको छ ।

सम्र्ूणप वववरण िाखा (राविय सभा)
सम्र्ूणप वववरण (राविय सभा) बाट समसत 2077 कासतपक १
गतेदेचख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-
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सं घीय सं सद राविय सभाको दोस्रो, तेस्रो, िौथो, र्ािौँ र छै टौँ असधवेिनको
सम्र्ूणप वववरणहरु तयार गरी प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको।



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



सातौँ असधवेिनका सम्र्ूणप वववरण सुनेर सलवर्बद्ध भइसकेको ।



सभामा उर्चस्थत भई सं चिप्त वववरण वटर्ोट गने कायप गररएको ।
प्रववसध व्यवस्थार्न महािाखा
प्रववसध व्यवस्थार्न महािाखा अन्तगपत िार वटा िाखाहरु(मुरण

तथा प्रकािन िाखा, ववधुत िाखा, सूिना प्रववसध िाखा र श्रव्यदृश्य िाखा
रहेका छन् । िस मध्ये सूिना प्रववसध िाखा, ववधुत िाखा र मुरण तथा
प्रकािन िाखाका कामकारबाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
मुरण तथा प्रकािन िाखा
मुरण तथा प्रकािन िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १ गतेदेचख
र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
छः-







सं घीय सं सद सेवा स्माररका छर्ाई र बाईचण्डङ
सं सद दर्पण अंक २० छर्ाई र बाईचण्डङ
सं घीय सं सदको सलफले ट छर्ाई
सं सदीय वववरण र्ुचस्तका ( २०१६ - २०१७)
सं सदीय वववरण र्ुचस्तका राचस्िय सभा ( २०४८ - २०५९)
66






सं सदीय वववरण र्ुचस्तका प्रसतसनसध सभा ( २०४८ - २०५१)
सं सदीय वववरण र्ुचस्तका प्रसतसनसध सभा ( २०५१ - २०५५)
वटप्र्णी र आदे ि छर्ाई
ददगो ववकास तथा सुिासन ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन छर्ाई र

बाईचण्डङ




ववधायन व्यवस्थार्न ससमसतको वावर्पक प्रसतवेदन छर्ाई र बाईचण्डङ
प्रसतसनसध सभा ससमसतहरु, राविय सभा ससमसतहरु र सचिवालयको ले टर
हेड छर्ाई



अन्य ववववध छर्ाई र बाईचण्डङ ।
ववद्युत िाखा
ववद्युत िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १

गतेदेचख र्ुस

मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-



सम्माननीय सभामुखज्यू, मा. अध्यिज्यू, महासचिवज्यू, सचिवज्यूहरmको
कायपकि,

महािाखाहरु,

िाखाहरु,

ससमसतहरु,

सं सदीयदलको

कायापलयहरुमा ववद्युत सम्बन्धी ममपत तथा सुधार कायप गरे को ।



सचिवालयको ३ वटा िान्सफमपरबाट उच्ि भोल्टे ि आएकोले नेर्ाल
ववद्युत प्रासधकरण रत्नर्ाकप नोलाइटलाई र्रािार गररएको मा त्यहाँबाट
इचन्िसनयर सवहतको टोली आई सनरीिण गदाप िान्सफमपरहरुलाई ममपत
गनुर्
प ने

र

त्यसको लासग नेर्ाल

ववद्युत

गररएको ।
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प्रासधकरणलाई

र्रािार

सूिना प्रववसध िाखा
सूिना प्रववसध िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १

गतेदेचख र्ुस

मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-



सचिवालयमा प्रयोग भइरहेको Internet Bandwidth मा 50 Mbps थर्
गरी Internet िमता ववस्तार गरे को,



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



कम्प्युटर केवल नेटवकप र वाइफाई नेटवकपको ववस्तार एवं प्रभावकारी
व्यवस्थार्नको लासग नयाँ नेटवकप चस्विहरूको Setup को कायप सम्र्न्न
गरे को,



सं सद

भवन,

नयाँ

वानेश्वरमा

Alternate

Internet

Connection सवहत You Tube Setup सम्बन्धी कायप गरे को,



सचिवालयको
अनुसार

वेबसाइट

Features

सनरन्तर

सनरीिण

गरी

आवश्यकता

थर्घट गने र सामग्रीहरूको थर् व्यवस्थार्न

सम्बन्धी कायपहरू गरे को,



Internet

र

Network

सनयसमत ममपत सम्भार तथा आकचस्मक

समस्याहरूको समाधान गरे को,



Group SMS System व्यवस्थार्न सम्बन्धी सनयसमत कायपहरू सम्र्ादन
गरे को ।
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प्रिासन महािाखा
प्रिासन महािाखा अन्तगपत िार वटा िाखाहरु(कमपिारी प्रिासन
िाखा, सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखा, आसथपक प्रिासन िाखा र
मयापदार्ालन तथा सुरिा िाखा) रहेका छन् । यस महािाखा अन्तगपतका
कमपिारी प्रिासन िाखा, सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखा, आसथपक
प्रिासन िाखा र मयापदार्ालन तथा सुरिा िाखाका कामकारबाहीहरु
सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
कमपिारी प्रिासन िाखा
कमपिारी प्रिासन िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १ गते दे चख
र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको
छःसूिना प्रकािन
सचिवालयमा
प्रिासन

कैवफयत

ररक्त सं घीय सं सद सेवा, सामान्य

समूह, रािर्रावित

प्रथम

श्रे णीको

सहसचिव र्दमा कायपिमताको मूल्यािनद्वारा हुने
बढु वामा ससफाररस सम्बन्धी सूिना प्रकािन ।
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सूिना

प्रकािन

समसतः
२०७७/०८/११

बढु वा ससमसतको समसत २०७७/०८/१० को

सनयुचक्त

सनणपयानुसार सं घीय सं सद सेवा, सामान्य प्रिासन

२०७७/०९/१६

समूह, रािर्रावित प्रथम श्रे णीको सहसचिव र्दमा

सचिवालय

कायपिमताको मूल्यािनद्वारा हुने बढु वामा ससफाररस

सञ्िालन

उम्मेदवारहरुको बढु वा सनयुचक्त ।
बढु वा हुने कमपिारीः

समसतः

तथा

व्यवस्थार्न
ससमसतबाट

१.उर्सचिव श्री सीता काफ्ले (वाग्ले)

अनुमोदन गने गर

२. उर्सचिव श्री इन्रववलाि र्ौडेल

सनयुक्त ।

सूिना तथा असभलेख व्यवस्थार्न िाखा
सूिना तथा असभले ख व्यवस्थार्न िाखाबाट समसत 2077 कासतपक
१ गते दे चख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छ ।
 र्ररिय र्र ववतरण सम्बन्धी
क्र.स. र्ररिय र्रको प्रकार
1.
2.
3.
4.

सं ववधानसभा सदस्य
स्वकीय सचिव
(प्रसतसनसध सभा)
स्वकीय सचिव
(राविय सभा)
सञ्चारकमी
(सं सद प्रेस र्ास)
कूल िम्मा

नयाँ िारी

नवीकरण

िम्मा सङ्खया

2

-

2

५

19

24

5

17

22

3

20

23

15

56

71
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सूिनाको हक अन्तगपत माग भएका दे हाय बमोचिमको एउटा सूिना
उर्लब्ध गराएको सथयो:सूिना माग कतापको नाम माग

सूिनाको

सूिना उर्लब्ध

र आवद्धता

व्यहोरा

रघुनाथ बिगाईँ,

सं घीय सं सदका मा. सदस्यहरूको 2077/08/23

अनलाइन खबर डट कम



गररएको

काठमाडौं

गराइएको

उर्त्यकामा

आवास

छ/छै न सम्बन्धी वववरण ।

असभलेख व्यवस्थार्नका लासग आन्तररक र्रािार गरी असभलेखहरू
सिलन गने, कर्ी गरे र बाइचन्डङ गने, सं सद दर्पणको 21औ ं अिको
लासग सामाग्रीहरू अध्ययन र रुिु सम्बन्धी कायपहरू साथै अन्य सनयसमत
कायपहरू सम्र्ादन भएको तथा हुँदै आइरहेको छ ।
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आसथपक प्रिासन िाखा
आसथपक प्रिासन िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १ गतेदेचख र्ुस

मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
खिपको फाँटवारी
र्ौर् मवहना
आसथपक वर्प २०७७/७८
बिेट चिर्पक २०२०००013 सं घीय सं सद सचिवालय

खिप/ववत्तीय
सिेत नं

खिप/ववत्तीय
सिेतको

गत मवहना

नाम

अचन्तम बिेट

२१११२

र्ाररश्रसमक

१४,९००,०००.०

बाँकी बिेट

५,१९५,२२६.८५

९३९,४१०.००

६,१३४,६३६.८

८,७६५,३६३.१

२११३२

महं गी भत्ता

७००,०००.००

१५६,०००.००

५०,०००.००

२०६,०००.००

४९४,०००.००

२११४१

र्दासधकारी

८००,०००.००

०

०

०

८००,०००.००

२११४२

र्दासधकारी

२,०००,०००.००

३०४,४३२.००

४३,२५०.००

३४७,६८२.००

१,६५२,३१८.०

२११४९

र्दासधकारी

१००,०००.००

२२,०००.००

३,०००.००

२५,०००.००

७५,०००.००

२२२११

इन्धन

१,३००,०००.००

२२५,६३०.००

३०,८६०.००

२५६,४९०.००

१,०४३,५१०.०

बैठक भत्ता

अन्य सुसबधा

अन्य भत्ता

०

यस मवहनाको खिप

यस मवहना

सम्मको खिप

र्दासधकारी

सम्मको खिप

५

(र्दासधकारी)

५

०

०

२२२१३

सवारी साधन

९००,०००.००

०

०

०

९००,०००.००

२२३११

मसलन्द तथा

३,०००,०००.००

१,०२२,६५०.००

१९२,५५२.००

१,२१५,२०२.०

१,७८४,७९८.०

ममपत खिप

कायापलय
सामाग्री

०

०

२२६१२

भ्रमण खिप

९००,०००.००

१८८,८६८.००

३०९,८६४.००

४९८,७३२.००

४०१,२६८.००

२२७११

ववववध खिप

४००,०००.००

०

०

०

४००,०००.००

कुल िम्मा

२५,०००,०००.०

७,११४,८०६.८५

१,५६८,९३६.०

८,६८३,७४२.८

खिप प्रसतित

34.74

०

०

72

५

१६,३१६,२५७.१५
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३११७१

ँ ीगत
र्ूि

सुधार खिप
सावपिसनक
सनमापण

कुल िम्मा

खिप

28.76

प्रसतित
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आसथपक बर्प २०७६/७७ को बिेट खिपको ससमिा
गत आसथपक वर्प 2076/77 मा सं घीय सं सद सचिवालयको लासग
ववसनयोचित बिेट मध्ये अथप मन्रालयबाट प्राप्त थर् बिेट तथा रकमान्तरबाट
थर्/घट भई कायम अचन्तम बिेटको खिपको चस्थसत तर्चिल बमोचिम रहे को
सथयो ।
ब.उ.चि.नं .

२०२००००१२३

२०२०००१२४

२०२००००१३

२०२०००११३

कूल बिेट

395,700,000.00

54,636,306.00

24,200,000.00

842,600,000.00

कूल खिप

343,514,623.00

38,686,136.00

19,503,708.00

777,868,324.00

खिप
प्रसतित

86.81

80.59

70.81

92.32

सं घीय सं सद सचिवालय तफपको िालू बिेट चिर्पक 202000123 तफप
कूल ववसनयोचित बिेटको 86.81 खिप भएको सथयो भने र्ूँिीगत बिेट चिर्पक
202000124 मा 70.81 खिप भएको सथयो । यसै गरी ब.चि.नं 202000013
मा कूल ववसनयोचित बिेटको 80.59 र ब.चि.नं 202000113 मा कूल
ववसनयोचित बिेटको 92.32 प्रसतित खिप भएको दे चखन्छ ।
ववश्वव्यार्ी रुर्मा फैसलएको कोरोना महामारीको कारण बन्दावन्दीको
अवस्था उत्र्न्न भएको सं सदका असधवेिन छोटो समय मार बसेको, उक्त प्रकोर्को
कारण सं सदीय ससमसतका काम कारवहीहरु समेत प्रभाववत भई बैठकहरु कम
मारामा सं िासलत भएको साथै ससमसतबाट हुने स्थलगत भ्रमणमा समेत कसम
भएको कारण िालू खिपमा बिेट बित हुन र्ुगेको चस्थसत रहे को र्ाईयो ।
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आ.व 2076/77 र 2077/78 बिेट सबसनयोिन
सं घीय सं सद सचिवालयमा आसथपक वर्प 2076/77 मा ववसनयोिन भएका
िालू तफपका ३ वटा बिेट चिर्पकहरु र र्ूँिीगत तफप एक वटा बिेट चिर्पकमा
अथप मन्रालयबाट प्राप्त थर् बिेट तथा रकमान्तरबाट थर्/घट भई कायम अचन्तम
बिेट अनुसार कूल रु 1 अबप 31 करोड 71 लाख 36 हिार 306 रुर्ैया ववसनयोिन
भएको सथयो । िालू आ.व 2077/78 मा उर्रोक्त बिेट चिर्पकहरुमा कूल 1
अबप 25 करोड 57 लाख रुर्ैयाँ बिेट ववसनयोिन भएको छ ।
सं घीय सं सद सचिवालयलाई प्राप्त कूल बिेटमा गत आ.व भन्दा ४.66
ँ ीगत चिर्पकमा अत्यन्त न्यून बिेट
प्रसतित घटी बिेट ववसनयोिन भएको छ । र्ूि
ववसनयोिन भएको कारण सं घीय सं सद सचिवालयबाट सं सद र सं सदीय ससमसतहरुको
काम कारवाहीलाई आधुसनक प्रववसधमैरी बनाउने, ससमसतका बै ठकहरुको रे कसडपङ्ग
व्यवस्था गने, प्रसतसनसध सभाको बैठकको रे कसडपङ्ग र प्रिारण अत्याधुसनक HD
प्रववसधमा गने र वर्ौ अगासड दे चखका असडयो सभसडयोहरुको सं रिण गनप भण्डारणको
लासग Data Center स्थार्ना गने लगायतका सं सद सचिवालयबाट बिेट छलफलको
िरणदे चख नै प्रस्ताववत गरीएका कायपक्रमहरुमा अथप मन्रालयबाट बिेट व्यवस्था
नभएकाले िालू आसथपक वर्पमा उक्त सुधारका कामहरु सं िालन गनप नसवकने
अवस्था रहेको

छ ।

आ.व 2076/77 र आ.व 207७/7८ मा बिेट ववसनयोिनको चस्थसत
तर्चिल बमोचिम रहेको छ।
सस.नं.

बिेट चिर्पक

1
2

202000013
202000113

24,200,000.00
842,600,000.00

25,000,000.00
851,100,000.00

3.31
1.01

3
4

202000123
202000124

395,700,000.00
54,636,306.00
1,317,136,306.00

347,700,000.00
31,900,000.00
,255,700,000.00

(12.13)
(41.61)
(4.66)

िम्मा

आ.व 2076/77

आ.व 2077/78
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बढी/घटी प्रसतित

िालू आ.व. 2077/78 र्ौर् मवहनासम्मको खिप अवस्था
िालू आ.व 2077/78 मा सं घीय सं सद सचिवालयको लासग ववसनयोचित
तर्चिल बमोचिमका बिेट चिर्पकहरुमा आसथपक वर्पको मध्यम र्ौर् मसान्तसम्म
खिपको अवस्था सनम्नानुसार रहे को छ ।
सस.नं.

बिेट चिर्पक

१

202000013

२

202000113

३

202000123

४

202000124

बिेट रु.

र्ौर् मसान्त सम्म खिप

खिप प्रसतित

रु.

25,000,000.00

8,683,742.85
34.74
327,673,969.22

851,100,000.00

38.50
127,940,399.72

347,700,000.00

36.80

31,900,000.00

9,173,590.00
28.76

आसथपक बर्प २०७५/७६ को बेरुिुको अवस्था
गत आसथपक वर्प 2076/77 मा सं घीय सं सद सचिवालयको लासग ववसभन्न
िार वटा बिेट चिर्पकहरुमा ववसनयोचित कूल बिेट रु 1 अबप 31 करोड 71 लाख
36 हिार 306 रकमको महाले खा र्ररिकको कायापलयबाट भएको अचन्तम लेखा
र्ररिण गरी प्राप्त बेरुिु प्रसतवेदन अनुसार िम्मा रु 15 लाख 54 हिर 594
रुर्ैयाँ मार बेरुिु कायम भएको छ । उक्त कूल बेरुिु मध्ये कायपक्रम र्ेश्की
तफप रु 5 लाख 20 हिार 400 असुल गनुर्
प ने भसन रु 68,895 र बाँकी रु
9,65,299 सनयसमत गनुप र्ने भसन कायम भएको छ ।
बेरुिुको वकससम

रकम रु

र्ेश्की

520400

असुल गनुप र्ने

68895

सनयसमत गनुप र्ने

965299

िम्मा बेरूिु

1554594
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मयापदार्ालन तथा सुरिा िाखा
मयापदार्ालन तथा सुरिा िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १
गतेदेचख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छःसमसत २०७७।०३।१८ गते अन्त्य भएको असधवेिन समसत
२०७७।०९।१७ गतेको लासग बैठक आव्वान भएर्सछ ४ ददन िले को
राविय सभामा तथा दुवै सभा अन्तगपतका ससमसतहरु सं िालन हुँदा िाखाबाट
बम सडस्र्ोिल वटम र चस्नफर डग वटमलाई सिप गराई मयापदार्ालकहरुबाट
ड्युटी गररएको सथयो ।
त्यसै गरी

दै सनक

रुर्मा

सचिवालय

सुरिा

अन्तगपत

सम्माननीयज्यूहरुको सुरिा, हरे क ददन ०९:३० बाट १६:३० बिे सम्म
सचिवालयको

सबै

गेटहरु

र

मुखय

र्दासधकारीहरुको

सुरिाथप

मयापदार्ालकहरु खटाउने कायप भईरहेको ।
मानव संसाधन ववकास महािाखा
मानव सं साधन ववकास महािाखा अन्तगपत िार वटा िाखाहरु
(िनिचक्त योिना तथा सं गठन ववकास िाखा, सं सदीय प्रचििण िाखा,
कमपिारी प्रचििण िाखा र प्रदे ि सभा सम्मर्कप तथा समन्वय िाखा)
रहेका छन् । िस मध्ये प्रदे ि सभा सम्र्कप तथा समन्वय िाखाका
कामकारबाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:-
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प्रदे ि सभा सम्र्कप तथा समन्वय िाखा
प्रदे ि सभा सम्मर्कप तथा समन्वय िाखाबाट समसत 2077
कासतपक १ गतेदेचख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार
प्रस्तुत गररएको छ ।
२०७७ मं ससर १२ र १३ मा

सं घीय सं सद सचिवालय प्रदे ि

सभा सम्र्कप तथा समन्वय िाखा को अयोिनामा सं घीय ससद प्रसतसनसध
सभाका सम्माननीय सभामुख राविय सभाका सम्माननीय अध्यि, मा.
उर्ाध्यि

र

सातै

प्रदे िका

प्रदे िसभाहरुका

मा.सभामुख

र

मा.

उर्सभामुखहरुका बीि सं घीय सं सद र प्रदे ि सभा सं िालन "अनुभव अदान

प्रदान एवं अन्तरवक्रया कायपक्रम" कायपक्रम सं घीय सं सद भवन बानेश्वर
काठमाडौंमा आयोिना गररएको सथयो ।

कायपक्रममा सनम्नानुसारको उर्चस्थती रहेको सथयो

संघीय ससद

सम्माननीय सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटा

सम्माननीय अध्यि गणेिप्रसाद सतसमचल्सना
प्रदे ि नं. १

प्रदे ि नं. २

मा. उर्ाध्यि िचिकला दहाल

मा. सभामुख प्रदीर् कुमार भण्डारी

मा. उर् सभामुख सरस्वती र्ोखरे ल
मा. सभामुख सरोि कुमार यादव

मा. उर् सभामुख उर्मा कुमारी दे व

बागमती प्रदे ि

मा. सभामुख सानु कुमार श्रे ष्ठ

मा. उर् सभामुख रासधका तामाङ
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गण्डकी प्रदे ि

लुचम्बनी प्रदे ि

कणापली प्रदे ि

मा. सभामुख नेरनाथ असधकारी
मा. उर् सभामुख सृिना िमाप
मा. सभामुख र्ूणब
प हादुर घती

मा. उर् सभामुख कृट्णी थारु
मा. सभामुख रािबहादुर िाही

मा. उर् सभामुख र्ुट्र्ा घती ववष्ट

सुदूरर्चश्चम प्रदे ि

मा. सभामुख अिुन
प बहादुर थार्ा

मा. उर् सभामुख सनमपलाबडाल िोिी
उक्त

कायपक्रममा

प्रसतसनसध

सभाका

सम्माननीय

सभामुख

अचग्नप्रसाद सार्कोटा, राविय सभाका सम्माननीय अध्यि गणेि प्रसाद
सतसमचल्सना र

मा. उर्ाध्यि िचिकला दाहालबाट सं म्बोधन गदै सभा

सञ्चालनका सन्दभपमा आ–आफ्ना अनुभवहरु आदानप्रदान गनुप भएको
सथयो ।
सात प्रदे ि सभाका मा. सभामुख/उर्सभामुखहरुबाट प्रदे ि सभा
सञ्चालन आफ्ना अनुभवहरु आदान प्रदान गनुक
प ा साथै प्रस्तुतीकरण ध्यान
र्ूवक
प
सुन्दै

आफ्ना चिज्ञासा एवं

रायहरु राख्नु भएको सथयो भने

सम्माननीयहरुबाट चिज्ञासा एवं रायहरु उर्र सम्बोधन भएको सथयो।
कायपक्रमको यस सं स्करणमा कोसभड–१९ सं क्रमणले सनम्त्याएको
ववर्म र्ररचस्थसतका कारण गण्डकी प्रदे ि प्रदे ि सभाका मा. सभामुख
नेरनाथ असधकारीले

र प्रदे ि 2 प्रदे ि सभाका मा. उर्सभामुख उर्मा
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ुप ल माध्यमबाट समेत सहभासगता िनाउनु भएको सथयो
कुमारी दे वले भिअ
साथै गण्डकी प्रदे ि प्रदे ि सभाका मा. उर्सभामुख सृिना िमापमा कोसभड19 सं क्रमण दे चखएकोले उर्चस्थत हुन ससनुभएको सथएन ।
दुई ददने छलफल र्श्चात नम्नानुसारको घोर्णार्र िारी भएको
सथयो :
१. सं घीय सं सद र प्रदे ि सभा अनुभव आदान प्रदान कायपक्रम, सभाहरुबीि
र्ारस्र्ररक

ससकाइ,

साझा

सवालहरुको

र्वहिान,

सभाका

कामकारवाहीहरुलाई थर् प्रभावकारी र रिनात्मक बनाउन महत्वर्ूणप
रवहआएको त्य आत्मसात गदै यस प्रकारका कायपक्रमहरुलाई
सनरन्तरता ददने ।
२. सं घीय सं सद र प्रदे ि सभालाई िीवन्त र िनमुखी बनाउन आ–आफ्नो
स्थानबाट थर् रिनात्मक र प्रभावकारी भूसमका खेल्ने ।
३. सं ववधानमा उचल्लचखत सं घ, प्रदे ि र स्थानीय तहका साझा असधकारका
ववर्य र प्रदे ि तथा स्थानीय तहको कानून सनमापणका लासग आवश्यक
रहेका सं घीय कानूनहरु सनमापण गनप सम्बचन्धत र्िको ध्यानाकर्पण
गराउने ।
४. सं घीय सं सद र प्रदे ि सभाबाट सनमापण भएका कानूनहरुको
कायापन्वयनको वारे मा अध्ययन अनुसन्धान गनुक
प ा साथै आर्समा
सहयोग, समन्वय र अन्तरवक्रया गने र्ररर्ाटीलाई थर् प्रभावकारी
बनाउने ।
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५. सं घीय सं सद र प्रदे ि सभा सञ्चालनका लासग आवश्यक बिेट तथा
कायपक्रम सं घीय सं सद र प्रदे ि सभाहरुबाटै तिुम
प ा गरी वावर्पक
बिेटमा समावेि गने व्यवस्था गनप र्हल गने ।
६. सं घीय सं सद र प्रदे ि सभाका मा. सदस्यहरु र कमपिारीहरुको िमता
असभवृवद्ध, अनुभव आदान प्रदान र अध्ययन भ्रमण िस्ता कामलाई
प्रोत्सावहत गने ।
७. प्रदे ि सभाप्रसत िवाफदे ही र उत्तरदायी हुने गरी कमपिारीको व्यवस्था
गनप सेवा सुववधा–सतप सम्बन्धी छु ट्टै कानूनी व्यवस्था गरी प्रदे िसभा
सेवा समुह गठनका लासग आवश्यक र्हल गने ।
८. कोसभड १९ को महामारीका बीिमा सं घीय सं सद र प्रदे ि सभा
सं िालन गनुप र्ने अवस्था आएकोले सरकारले तोकेको स्वास््य
मार्दण्डको र्ालना गदै सभा सं िालन गनप र कोसभड १९ सम्बन्धी
िनिेतनाका लासग नेतत्ृ वदायी भूसमका खेल्ने ।
९. सं घीय लोकताचन्रक गणतन्रात्मक िासन व्यवस्थाको ववकास, ववस्तार
्
र सुदृवढकरण गदै ववकास र सम्वृवद्धको प्रसतफल िनस्तरमा र्ुरयाउन
राज्यका सबै सं रिनाहरुबीि उचित समन्वय, सहकायप र आम
िनसमुदायको ऐक्यवद्धता आवश्यक छ । लोकतन्रको ववकल्र्
अझ उन्नत लोकतन्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गदै
लोकताचन्रक मुल्य मान्यतालाई िीवन र्द्धसतका रुर्मा थर् सुदृढ
गदै िाने प्रसतवद्धता व्यक्त गदपछौं ।
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ववसध व्यवस्थार्न महािाखा (प्रसतसनसध सभा)
ववसध व्यवस्थार्न महािाखा (प्रसतसनसध सभा) अन्तगपत एक मार
िाखा (ववधेयक िाखा (प्रसतसनसध सभा)) रहेको छ ।
ववधेयक िाखा (प्रसतसनसध सभा)
ववधेयक िाखा (प्रसतसनसध सभा) बाट समसत 2077 कासतपक १
गतेदेचख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः2077-06-08 मा दताप भएको सामाचिक सुरिा ऐन, 2075
लाई सं िोधन गनप बनेको ववधेयक, 2077 लाई समसत 2077-08-11
को सनणपय अनुसार वफताप गररएको सथयो ।
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महािाखा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महािाखा अन्तगपत िार वटा
िाखाहरु(सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखा, प्रत्ययोचित व्यवस्थार्न
अध्ययन िाखा, नागरीक सम्बन्ध िाखा र र्ुस्तकालय िाखा) रहेका छन्।
िसमध्ये सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखाका कामकारबाहीहरु
सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
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सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान िाखाबाट समसत 2077 कासतपक
१ गतेदेचख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः1. सं घीय सं सद सेवा ददवस, २०७७ को अवसरमा स्माररका प्रकािनका
लासग ससमसत गठन भई उक्त ससमसतको सनणपय बमोचिम स्माररका
प्रकािन गरी ववतरण गररएको ।
2. दे हायका डकुमेन्टहरु सडचिटाइचिङ गने काम सम्र्न्न गरी ई–बुक
तयार र्ाररएको छ ।



महासभा कायपवाहीको सं चिप्त ररर्ोटप (२०१६ िैर १८–िेठ २८)



महासभा र्वहलो असधवेिन कायपवाहीको सं चिप्त ररर्ोटप-२०१६



महासभा कायपवाहीको सं चिप्त ररर्ोटप (२०१७ आर्ाढ १–भार ३१)



राविय र्ंिायत कायपवाहीको वववरण-२०२० (तृसतय असधवेिन माघ
२५ गते दे चख फागुन १५ गते सम्म)



प्रसतसनसध सभा, २०४८ (२०४८/०३/०६ बैकठ १ दे चख १५
सम्म)



प्रसतसनसध सभा (२०१६ आर्ाढ १६– असोि २१ प्रथम असधवेिन)



प्रसतसनसध सभा (२०१६ आर्ाढ १६–२१ असोि प्रथम असधवेिन)
दै सनक कायपवृत्त
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प्रसतसनसध सभा दद्वतीय असधवेिन कायपवाहीको सं चिप्त वववरण (2016
िै र 18-21 आर्ाढ 2017)



प्रसतसनसध सभा दद्वतीय असधवेिन कायपवाहीको सं चिप्त ररर्ोटप-२०१७
(बिेट सचम्मसलत २०१७ आर्ाढ–भार ३१)



राविय र्ंिायत कायपवाहीको वववरण-२०२० (दद्वतीय असधवेिन
आर्ाढ 20- भार 10 सम्म)

3. सं सदीय ससमसतहरुले ददएका नीसतगत सनदे िनहरुको कायापन्वयनको
अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गने कायप प्रकृयामा रहेको ।
4. सं सदको ववसध सनमापण प्रकृया र सं घीय सं सदमा दताप भएका
ववधेयकहरुको चस्थसत अध्ययन सम्बन्धमा प्रकृया अगासड बढे को ।
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न महािाखा
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न महािाखा अन्तगपत दुई वटा िाखाहरु
रहेका छन् । यस महािाखा अन्तगपतका सांसद सुववधा व्यवस्थार्न
िाखाका कामकारबाहीहरु सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :-

सांसद सुववधा व्यवस्थार्न िाखा
सांसद सुववधा व्यवस्थार्न िाखाबाट समसत 2077 कासतपक १
गते दे चख र्ुस मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाही सनम्नानुसार प्रस्तुत
गररएको छः-

89



सं घीय सं सदको राविय सभाको असधवेिनको िुरुवात गने सम्बन्धी
गोरखार्रमा सूिना सं प्रर्
े ण गने कायप,



सं घीय सं सदको राविय सभाको अन्त्य गने सम्बन्धी कायप,



मा. मोहन प्रसाद र्ाण्डे को सर्थ सम्बन्धी कायप,



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



सांसदहरुलाई सबतरणका लासग प्राप्त चिठी र्र तथा सामग्रीहरु
सम्बचन्धत र्दासधकारीहरुलाई सहि रुर्मा उर्लब्ध गराउने सम्बन्धी
कायप,



सं घीय सं सद भवन, नयाँ बानेश्वरमा सं घीय सं सदका मा. सदस्यहरुको
हाचिरी र दिपक र्ास व्यवस्थार्न सम्बन्धी कायप,



सांसद तथा सं सदका र्दासधकारीहरुको स्वकीय कमपिारीहरुको
असभलेख राखी र्ररियर्र तयारी र ववतरण गने कायप,



र्दासधकारीहरुको सवारी िालकको र्ररियर्र तयार र सबतरण गने
कायप,



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,
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स्वास््य र्ररिण सम्बन्धी उर्करण तथा और्धीहरुको सुरचित
भण्डारण, सबतरण तथा सोको असभले ख व्यवस्थार्न गने कायप,



सं घीय सं सदका मा. तथा सचिवालयका कमपिारीहरुलाइप सनयसमत
स्वास््य उर्िार सेवा प्रदान गररएको ,



स्वास््य तथा िनसं खया मन्रालयसं ग समन्वय गरी कोरोना िोचखम,
सं रिण र सोको न्यूनीकरणका लासग आवश्यक कायप गरे को,



सं घीय सं सदका राविय सभाका मा.हरु र सम्बचन्धत कमपिारीहरुको
PCR गररएको ,



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



मा. तथा कमपिारीहरुको लासग स्वास््य इकाइमा िेकिाँि गने गरे को
र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी अस्र्तालहरुमा Refer गने र
सोको व्यवस्थार्न गने कायप गरे को,



ँ दरबारमा कोरोना रोगको सं क्रमणको
सं घीय सं सद सचिवालय ससह
िोचखम सनयन्रण गनप Teaching Hospital सँग समन्वय गरी
आवश्यक भएका किहरुमा Fumigate को व्यवस्थार्न गने कायप
गरे को,



मा.हरुको िवटल प्रकृसतका अर्रे िन तथा अन्य रोगहरुको सनदान गनप
आवश्यक समन्वय तथा सहकायप गने गरे को,
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खण्ड - तीन

संसद सम्बन्धी केही महत्वर्ूण प िानकारी
नेर्ालमा प्रसतसनसध सभाको ववघटन
नेर्ालको सं सदीय इसतहासमा हालसम्म ५ र्टक प्रसतसनसध सभा
ववघटन भएको छ । ववघवटत प्रसतसनसध सभा एक र्टक अदालत माफपत
र एक र्टक िनआन्दोलन माफपत र्ुनस्थापवर्त भएको छ भने र्सछल्लो
र्टकको प्रसतसनसध सभाको ववघटन र्सन सवोच्ि अदालतमा वविाराधीन
अवस्थामा रहेको छ ।
प्रसतसनसध सभाको ववघटन सम्वन्धी हालसम्मको अवस्थालाई
क्रमवद्ध रुर्मा सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :
र्वहलो र्टक
२०५१ साल तत्कालीन प्रधानमन्री सगररिाप्रसाद कोइरालाले
प्रसतसनसध सभा ववघटनको ससफाररस गरे वमोचिम २०५१ साल असार २७
गते तत्कालीन रािाबाट प्रसतसनसध सभाको ववघटन भएको सथयो ।
आसथपक वर्प २०५१/052 को सरकारको नीसत तथा कायपक्रम
मासथ छलफल भए र्श्चात उक्त नीसत तथा कायपक्रम र्ाररत गनप २०५१
असार २६ गते

प्रसतसनसध सभाको बैठक बसेको सथयो । सो बैठकमा

उक्त नीसत तथा कायपक्रम र्ाररत गनप प्रस्ताव हुँदा प्रस्तावको र्िमा ७४
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र ववर्िमा ८६ मत र्री प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सथयो । त्यसर्सछ
तत्कालीन प्रधानमन्री सगररिाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्री र्दबाट
रािीनामा ददनुका साथै नेर्ाल असधराज्यको सं ववधान, २०४७ को धारा
५३ को उर्धारा (४) बमोचिम प्रसतसनसध सभा ववघटन गरी २०५१
कासतपक २७ गते आम सनवापिनका लासग समसत तोसन ससफाररस भए
वमोचिम प्रसतसनसध सभा ववघटन भएको सथयो।
दोस्रो र्टक
२०५१ मं ससर १३ गते तत्कालीन नेकर्ा एमाले का सं सदीय
दलका नेता मनमोहन असधकारीलाई सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको
दलको नेताको है ससयतले प्रधानमन्री सनयुक्त हुन ु भएको सथयो ।
वववकसत रािनीसतक घटनाक्रमसँगै २०५२ िेठ २६ गते
तत्कालीन प्रधानमन्री मनमोहन असधकारीले प्रसतसनसध सभा ववघटन गनप
तत्कालीन रािा समि ससफाररस गरे र्सछ िेठ ३० गते प्रसतसनसध सभा
ववघटन भएको सथयो। तर सवोच्ि अदालतबाट २०५२ साल भदौ १२
गते ववघटनलाई वदर गरी प्रसतसनसध सभाको र्ुनस्थापर्ना गरे को गरे को
सथयो ।
तेस्रो र्टक
प्रसतसनसध सभाको िालु रहेको र्न्रौं असधवेिनको बीिमै २०५५
साल माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्री सगररिाप्रसाद कोइरालाले नेर्ाल
असधराज्यको सं ववधान, २०४७ को धारा ५३ को उर्धारा (४) बमोचिम
प्रसतसनसध सभा ववघटन गरी २०५६ वैिाख २० गते सनवापिनको समसत
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तोसन ससफाररस भए अनुसार रािाबाट सोही ददनै प्रसतसनसध सभा ववघटन
भएको सथयो।
िौथौ र्टक
२०५९ साल िेठ ९ गते प्रसतसनसध सभाको बैठक बस्ने गरी
सं सदको बाइसौं असधवेिन आवान भएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्री
िेरबहादुर दे उवाले समसत २०५९ िेठ ८ गते प्रसतसनसध सभा ववघटनको
लासग ससफाररस गरी सनवापिनको लासग समसत तोसन ससफाररस गरे बमोचिम
सोही ददन प्रसतसनसध सभा ववघटन भएको सथयो।
ववघटन भएको प्रसतसनसध सभाको तत्कालीन रािा ज्ञानेन्र िाहबाट
२०६३ साल बैिाख ११ गते राती ११ बिे र्ुनस्थापर्ना गरी २०६३
साल वैिाख १५ गते बैठक बस्ने गरी समसत समेत तोवकएको सथयो ।
र्ाँिौं र्टक
२०७७ र्ुर् ५ गते सम्माननीय प्रधानमन्री के.र्ी. िमाप ओलीले
मचन्रर्ररर्द्को ससफाररस सवहत नेर्ालको सं ववधानको धारा ७६ को
उर्धारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं सं सदीय प्रणालीको आधारभूत
ु को
ममप एवं मान्यता तथा सं सदीय िासन प्रणाली भएका ववसभन्न मुलक
अभ्यास बमोचिम प्रसतसनसध सभा ववघटन गररयोस् भनी ससफाररस भएकोमा
सम्माननीय रािर्सतबाट वतपमान प्रसतसनसध सभा ववघटन गरी २०७८
वैिाख १७ र २७ गते गरी दुई िरणमा प्रसतसनसध सभाको सनवापिन
सम्र्न्न गने गरी समसत तोवकएको छ । हाल प्रसतसनसध सभाको ववघटन
सम्वन्धी मुद्धा सवोच्ि अदालतमा वविाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
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सलङ्ग, उमेर र िैचिक योग्यताका आधारमा संघीय सं सदमा सदस्यहरुको
प्रसतसनसधत्व
२०७४ सालमा गदठत सं घीय सं सदका सदस्यहरुको उमेर, िैचिक
योग्यता र लै सगंक रुर्मा भएको प्रसतसनसधत्वलाई सं घीय सं सदमा सदस्यहरुले
भरे को व्यचक्तगत वववरणका आधारमा 2077/06/15 गते अध्ययन
गरी सचिवालयले तयार र्ारे को वववरणका आधारमा सनम्नानुसार प्रस्तत
गररएको छ :
संघीय संसदमा सदस्यहरुको उमेरगत प्रसतसनसधत्व
सं घीय सं सदका ३३४ सदस्यहरुलाई सनम्नानुसार ववसभन्न ५
उमेरगत समूहमा ववभािन गरी हेररएको छ । यसरी हेदाप ५५ दे चख ६५
उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु रहेको र्ाइयो । यस समूहमा
११७ िना अथापत ्

३५.०३ प्रसतित सदस्यहरु रहेका छन् । त्यसै गरी

७५ वर्पभन्दा मासथका सदस्य सं खया भने अत्यन्तै कम अथापत ्

२ िना

मार रहेको र्ाइयो।
उमेर समूह

सदस्य संखया

प्रसतित

45 भन्दा मुसन

७४

२२.१६

४5-५5

११६

३४.७३

५५-६5

११७

३५.०३

६5-७5

२५

७.४८

७५ भन्दा मासथ

२

०.६०

िम्मा

३३४

१००
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संघीय संसदमा लै वङ्गक प्रसतसनसधत्व
सं घीय सं सदमा ३३४ सदस्यहरुमध्ये २२१ िना र्ुरुर् अथापत ्
६६.१७ प्रसतित र ११३ िना मवहला अथापत ् ३३.८३ प्रसतित सदस्यहरु
रहेका छन्, िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :
सलङ्ग

सदस्य सं खया

प्रसतित

र्ुरुर्

221

66.17

मवहला

113

33.83

िम्मा

334

100

संघीय संसदमा प्रसतसनसधत्व गने सदस्यहरुको िैचिक योग्यता
सं घीय सं सदमा सदस्यहरुले भरे को व्यचक्तगत वववरणका आधारमा

सदस्यहरुको सनम्नानुसार ववसभन्न ८ समूहमा वगीकरण गरी िैचिक

योग्यताको ववश्लेर्ण गररएको छ, िसमध्ये सं घीय सं सदमा सबैभन्दा बढी
११४ िनाको स्नातक तह रहेको छ भने एक िना सदस्यले एम. वफल.
गनुभ
प एको छ । ववधावाररधी (वर्.एि.डी) गने सदस्यहरु १४ िना रहेका छन् ।
िैचिक योग्यताको वववरण

सदस्य सं खया

प्रसतित

एस.एल.सी.भन्दा तल

23

6.89

एस.एल.सी.

46

13.77

प्रववणता प्रमाणर्र तह

55

16.47

114

34.13

7४

22.16

स्नातक तह
स्नातकोत्तर तह
एम.वफल
ववधावाररधी (वर्.एि.डी)
योग्यता नखुलेको
िम्मा

334
96

1

0.30

1४

4.19

7

2.09
100

प्रसतसनसध सभामा लै वङ्गक प्रसतसनसधत्व
सलङ्ग

प्रत्यि

समानुर्ासतक

िम्मा

प्रसतित

र्ुरुर्

158

26

184

66.91

मवहला

7

84

91

33.09

िम्मा

165

110

275

100

प्रसतसनसध सभामा उमेरगत प्रसतसनसधत्व
प्रसतसनसध सभका सदस्यहरुलाई उमेर अनुसार

वगीकरण गदाप

प्रत्यितफप सबैभन्दा बढी 64 िना 45 दे चख 55 उमेर समूहमा छन् भने
समानुर्ासतकतफप सबैभन्दा

बढी ३५ िना ५५ दे चख ६५ उमेर समूहका

रहेका छन् । प्रत्यितफप ७५ भन्दा मासथको उमेर समूहमा २ िना
सदस्यहरु रहेका छन् । समग्रमा हेदाप ७५ भन्दा मासथ दुई िना र
सबैभन्दा बढी 45 दे चख 55 र ५५ दे चख ६5 मा ९५ ।९५ िना
सदस्यहरु रहनु भएको छ ।
उमेर समूह

प्रत्यि

समानुर्ासतक

िम्मा

प्रसतित

25-35

3

5

8

2.91

35-45

27

30

57

20.73

45-55

64

31

95

34.55

55-65

60

35

95

34.55

65-75

9

9

18

6.54

75 मासथ

2

0

2

0.72

िम्मा

165

110

275

100
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प्रसतसनसध सभाका सदस्यहरुको िैचिक योग्यता
प्रसतसनसध सभमा स्नातक तह उत्तीणप माननीय सदस्यहरुको सं खया
सबैभन्दा बढी १०४ रहेको छ । मा. ववद्या भट्टराई असधकारी एक िना
मार एम. वफल. गने माननीय सदस्यको रुर्मा रहनु भएको छ भने
ववधावाररधी (वर्.एि.डी) गने सदस्यको सं खया १२ रहेको छ ।
िैचिक योग्यताको वववरण मा.हरुको सङ्खया

प्रसतित

एस.एल.सी. भन्दा मुसन

16

5.82

एस.एल.सी.

34

12.36

प्रववणता प्रमाण र्र तह

41

14.91

स्नातक तह

104

37.82

6१

22.19

एम.वफल

1

0.36

ववधावाररधी (वर्.एि.डी)

12

4.36

योग्यता नखुलेको

6

2.18

िम्मा

275 िना

100

स्नातकोत्तर

तह

नोट : प्रसतसनसध सभामा ववद्यावाररधी गरे का सदस्यहरु : मा. अमरे ि कुमार ससं ह,
सडला सं ग्रौला (र्ंत), दीर्क प्रकाि भट्ट, नारायण खड्का, र्ुट्र्ा कुमारी कणप
कायस्थ, बाबुराम भट्टराई, वविय सुब्बा, भीम बहादुर रावल, समनेन्र प्रसाद ररिाल,
ववन्दा र्ाण्डे, चिव माया तुम्वाहाङ्फे र सूय प प्रसाद र्ाठक ।

योग्यता नखुलेका सदस्यहरु: मा. कमाप घले, प्रकाि रसाईली (स्नेही), बीना
मगर, मुकुन्द न्यौर्ाने (प्रथमा सं स्कृत), रे िमलाल िौधरी, र ववना दे वी
बुढाथोकी ।
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राविय सभामा लै वङ्गक प्रसतसनसधत्व
राविय सभाका िम्मा ५९ सदस्यमध्ये र्ुरुर् सदस्यको सं खया ३७
र मवहला सदस्यको सं खया २२ रहेको छ ।
सलङ्ग

िम्मा संखया

प्रसतित

र्ुरुर्

37

62.71

मवहला

22

37.29

िम्मा

59

100

राविय सभामा उमेरगत प्रसतसनत्व
राविय सभामा ववसभन्न उमेर समूहका सदस्यहरुको वगीकरण हेदाप
सबैभन्दा बढी २२ िना ५५-६५ उमेर समूहका रहेका छन् भने सबैभन्दा
कम ७ िना ६५-७५ उमेर समूहका रहेका छन् ।
उमेर समूह

सदस्य संखया

प्रसतित

35-45

9

15.25

45-55

21

35.59

55-65

22

37.29

65-75

7

11.86

75मासथ

-

िम्मा

59

100

राविय सभाका सदस्यहरुको िैचिक योग्यता
राविय सभामा सबैभन्दा बढी १४ िना सदस्यहरुले प्रववणता प्रमाण
र्रतह उत्तीणप गरे का छन् भने एक िना सदस्य बामदे व गौतमको योग्यता
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खुल्न सकेको छै न । दुई िना सदस्यले ववधावाररधी (वर्.एि.डी) गरे का
छन् ।
िैचिक योग्यताको वववरण

सदस्य संखया

एस.एल.सी. भन्दा मुसन

प्रसतित

7

11.86

एस.एल.सी.

12

20.34

प्रववणता प्रमाण र्र तह

14

23.73

स्नातक तह

10

16.95

13

22.03

स्नातकोत्तर

तह

ववधावाररधी (वर्.एि.डी)

2

3.39

योग्यता नखुलेको

1

1.69%

िम्मा

59

100

नोट : राविय सभामा ववद्यावाररधी गरे का सदस्यहरु: मा. वेदरु ाम भ ुसाल र मा.
ववमला राई र्ौड्याल।

योग्यता नखुलेका सदस्यहरु: मा. बामदे व गौतम ।

100

संघीय संसदमा ररक्त र्द र सोको र्ूती सम्वन्धी िानकारी
प्रसतसनसध सभातफप
२०७४ साल फागुन २१ गतेदेचख वक्रयािील सं घीय सं सद
अन्तगपतका सभाहरुमा ववसभन्न कारणले सदस्यहरुको र्द ररक्त भएको
सथयो । ती र्दहरुमा कानूनी व्यवस्था वमोचिम र्ूती र्सन भएको सथयो ।
ररक्त भएका र्द र सोको र्ुती सम्वन्धी िानकारी दे हाय वमोचिम प्रस्तुत
गररएको छ

M

sf:sL lhNNff सनवापिन िेर नं @ sf tt\sfnLg ;b:o /ljGb|
clwsf/Lsf] समसत 2075 फागुन १५ x]lnsf]K6/ b'3{6gfdf k/L
lgwg ePsfn] l/Qm kbdf ldlt 2076 मंससर १४ pklgjf{rg
ePsf] lyof] . ;f] pklgjf{rgdf नेर्ाल कम्युसनष्ट र्ाटी (नेकर्ा) af6
/ljGb| clwsf/Ls} >LdtL मा. ववद्या भट्टराई असधकारी सनवापचित हुन ु
भएको सथयो ।
त्यसै गरी समानुर्ासतक तफपका सदस्य ज्ञान कुमारी छन्त्यालको
समसत 207७/03/17 गते सनधन भई ररक्त हुन आएको र्दमा समसत
2077/03/30 गते नेर्ाली कांग्रस
प ज्वारिनले िर्थ
े बाट मा. सुवण
ग्रहण गनुप भएको सथयो ।
नेर्ालको सं ववधानको धारा ८९

sf] v08 -ª_ sf] Joj:yf bn
Tofu u/]sf] Joxf]/f ;'lrt u/] cg';f/ lghको स्थान l/Qm x'g cfPsf]n]
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िनता

समािवादी

र्ाटीबाट

मा.

सललादे वी

ससटौलाले

समसत

2077/04/12 गतेमा िर्थ ग्रहण गनुप भएको सथयो ।

k|ltlglw ;efsf

समानुर्ासतक तफपका सदस्य

x'g' ePsf ;b:o

सूय प बहादुर के. सी. को समसत 2077/07/17 गते सनधन भई ररक्त
हुन आएको र्दमा समसत 2077/08/04 गते नेर्ाली कांग्रस
े बाट मोहन
प्रसाद र्ाण्डेले िर्थ ग्रहण गनुप भएको सथयो ।
राविय सभातफप
राविय सभामा प्रत्येक दुई वर्पमा एक सतहाई सदस्यको र्द ररक्त
हुने व्यवस्था वमोचिम २०७६ साल फागुन २० गतेदेचख १९ िना
सदस्यको र्दावसध समाप्त भएको सथयो ।
सं वैधासनक व्यवस्था बमोचिम 2 वर्े कायपकाल सफलतार्ूवक
प
सम्र्न्न गरी सबदा हुन ु भएका सदस्यहरुको ररक्त रहेको स्थानका लासग
2076 साल माघ 9 गते सनवापिन आयोगबाट भएको ि ुनावबाट
सनम्नानुसारका सदस्यहरु सनवापचित भई आउनु भएको छ । उहाँहरुको
कायपकाल २०७६ साल फागुन २१ गतेदेचख िुरु भएको छ ।
सस.नं.

नाम/थर

प्रसतसनसधत्व
गने समूह

चिल्ला

दलगत

आवद्धता

धनकुटा

नेकर्ा

मा. गोर्ी बहादुर साकी दसलत

मोरङ्ग

नेकर्ा

मा. दे वेन्र दाहाल

झार्ा

1.

मा. इचन्दरा दे वी गौतम

2.
3.

मवहला

आछामी

अन्य
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नेकर्ा

सस.नं.

नाम/थर

प्रसतसनसधत्व
गने समूह

चिल्ला

दलगत

आवद्धता

4.

मा. तुलसा कुमारी दाहाल

मवहला

धनुर्ा

नेकर्ा

5.

मा. राधे श्याम र्ासवान

दसलत

सलापही

नेकर्ा

6.

मा. िेखर कुमार ससं ह

अर्ाङ्गता भएका

सप्तरी

तत्कालीन

व्यचक्त

वा

अल्र्सङ्खयक

7.

रािर्ा
हाल

िसर्ा

मा. मृगेन्र कुमार ससं ह अन्य

सप्तरी

यादव

तत्कालीन
रािर्ा
हाल
िसर्ा

8.

मा. गंगा कुमरी बेलबासे

मवहला

चितवन

नेकर्ा

9.

मा. वेद ु राम भुसाल

अन्य

काठमाडौं

10.

मा. भगवती न्यौर्ाने

मवहला

तनहुँ

नेकर्ा

11.

मा. नारायण कािी श्रे ष्ठ

अन्य

गोरखा

नेकर्ा

12.

मा. ववमला चघसमरे

मवहला

कवर्वस्तु

नेकर्ा

13.

मा. िग प्रसाद िमाप

अर्ाङ्गता भएका

दाङ्ग

नेकर्ा

व्यचक्त

वा

नेकर्ा

अल्र्सङ्खयक

14.

मा. गोर्ाल भट्टराई

अन्य

रुर्न्दे ही

नेकर्ा

15.

मा. सुसमरा वव.सी.

मवहला

सुखेत

नेकर्ा

16.

मा. माया प्रसाद िमाप

अन्य

िािरकोट

नेकर्ा

17.

मा. िारदा दे वी भट्ट

मवहला

कैलाली

नेकर्ा

18.

मा. तारामान स्वाँर

अन्य

अछाम

नेकर्ा

१९

मा. नारायणकािी श्रे ष्ठ

मनोनयन

गोरखा

मनोसनत

नोट:

नेकर्ा:- नेर्ाल कम्युसनष्ट र्ाटी

िसर्ा:- िनता समािवादी र्ाटी

रािर्ा:- राविय िनता र्ाटी नेर्ाल
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संघीय संसदमा ववधेयकहरुको अवस्था
सं घीय सं सदको र्वहलो असधवेिनदे चख 2077 साल र्ुर् ५ गतेसम्म
दुवै सभामा १२८ वटा ववधेयक दताप भएका सथए । दताप भएका मध्ये
हालसम्म दुवै सभाको सम्र्ूणप प्रकृया र्ुरा गरी रािर्सतबाट प्रमाणीकरण
भई ६९ वटा ववधेयकहरु ऐन बनी लागू भई सकेका छन् । ५५ वटा
ववधेयकहरु दुवै सभाका ससमसत र सभामा वविाराधीन अवस्थामा रहेका
छन् । सं घीय सं सदमा ववधेयकको अवस्थालाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको

असधवेिन

छ :
दताप

प्रमाणीकरण

वफताप

असधवेिन
अन्तमा
बाँकी

प्र.स.

रा.स.

कुल

प्र.स.

रा.स.

कुल

र्वहलो

-

-

-

-

-

-

दोस्रो

२६

८

३४

२३

८

३१ १ (प्र.स.)

२

तेस्रो

२३

८

३१

१६

७

२३

१ (प्र.स.)

७

िौथो

१७

५

२२

८

१

९

१ (रा.स.)

१२

र्ाँिौ

६

११

१७

-

-

-

-

१७

छैं टौ

१४

६

२०

६

-

६

-

१४

१

३

४

-

-

-

१ (प्र.स.)

३

८७

४१

१२८

५३

१६

६९

४

५५

छै टौं

असधवे िन
र्श्चात

िम्मा
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-

-

संघीय संसदमा वविाराधीन अवस्थामा रहेका ववधेयकहरु
सं घीय सं सदमा वविाराधीन अवस्थामा रहेका ववधेयकहरुको सं खया
५५ रहेको छ । ५५ ववधेयकहरु मध्ये दताप भई ववतरण गररएका ववधेयक
१७ वटा रहेका छन् । त्यसै गरी दुवै सभामा वविाराधीन ववधेयक १५
वटा छन्

भने दुवै सभा अन्तगपतका ससमसतहरुमा १०।१० गरी २०

ववधेयक वविाराधीन रहेका छन् । राविय सभाले र्ाररत गरी प्रसतसनसध
सभामा र्ठाएका २ वटा ववधेयकको सन्दे ि र्ेि हुन बाँकी छ भने प्रसतसनसध
सभाले र्ाररत गरी राविय सभामा र्ठाएको एउटा ववधेयकको सन्दे ि र्ेि
हुन बाँकी छ । हाल सं घीय सं सदमा वविाराधीन अवस्थामा रहेका
ववधेयकहरुको वतपमान अवस्थालाई सनम्नानुसार तासलकामा प्रस्तुत गररएको
छ :
ववधेयकको वववरण
दताप र ववतरण

प्रसतसनसध

राविय

सभा

सभा

१२

५

िम्मा
1७

(सरकारी 7 र

(सरकारी ४ र

गैरसरकारी 5)

गैरसरकारी १)

सभामा वविाराधीन

1२

3

1५

ससमसतमा वविराधीन

१०

१०

20

२

१

3

सन्दे ि र्ेि हुन बाँकी (रा.स.को प्र.सभा
मा र प्र.स.को रा.स.मा )

कुल िम्मा

3६

१९

स्र्वष्टकरण : .प्र.स.अथापत ् प्रसतसनसध सभा, रा.स. अथापत ् राविय सभा ।

105

5५

प्रसतसनसध सभामा ववधेयकको अवस्था
नेर्ालको सं ववधान िारी भए र्श्चात वव.स. 2074 सालको
आमसनवापिन सम्र्न्न भई वव. स. 2074 फागुन 2१ गतेबाट र्वहलो
असधवेिन िुरु भएको सथयो ।सो समयदे चख हालसम्म ववधेयक िाखा
(प्रसतसनसध सभा) मा दताप भएका ववधेयकहरु ८७ वटा रहेका छन्, िसमध्ये
प्रमाणीकरण भएका ववधेयकहरु िम्मा ५३ वटा रहेका छन् । दताप भए
र्श्चात ३ वटा ववधेयकहरु सरकारले वफताप सलएको छ ।
हाल प्रसतसनसध सभामा प्रकृयामा ३६ वटा ववधेयक रहेका छन्,
िसमध्ये दताप भएर ववतरण गररएका ८ वटा, ससमसतमा वविाराधीन िम्मा
१० वटा, सभामा वविाराधीन िम्मा १२ वटा रहेका छन् । प्रसतसनसध
सभामा ववधेयकहरुको अवस्था सम्वन्धी वववरण सनम्नानुसारको तासलकामा
प्रस्तुत गररएको छ:
ववधेयक सम्वन्धी वववरण

संखया

प्रसतसनसध सभामा दताप भएका ववधेयक

८७

सदस्यलाई ववतरण गररएका ववधेयक

८

सभामा वविाराधीन ववधेयक

१२

ससमसतमा वविाराधीन ववधेयक

१०

रा.स.बाट प्राप्त सन्दे ि र्ेि हुन बाँकी ववधेयक

२

सरकारले वफताप सलएको ववधेयक

३

प्रमाणीकरण भएका ववधेयक

६९
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प्रसतसनसध सभामा दताप भएका र प्रमाणीकरण भएका ववधेयक
प्रसतसनसध सभामा दताप भएका ८७ ववधेयकहरुको अवस्था सम्वन्धी
वववरण सनम्नानुसारको तासलकामा प्रस्तुत गररएको छ:
र्वहलो असधवेिन (2074-11-21 दे चख 2074-12-20 सम्म)
र्वहलो असधवेिनमा कुनै र्सन ववधेयक दताप भएनन् ।

अथप

सम्बन्धी

प्रस्तावलाई कायापन्वयन गनप बनेको
ववधेयक, २०७५

ववसनयोिन ववधेयक, २०७५
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2075-06-02

ववधे यकको
र्छल्लो
कामकारवाही
सम्वन्धी
समसत

2075।03।32

सरकारको

2075।03।32

नेर्ाल

अवस्था

ववधे यकको

सं िोधन गनप बनेको ववधेयक, २०७५

प्रमाणीकरण

सावपिसनक सुरिा ऐन, २०४६ लाई

प्रमाणीकरण

ववधेयकको नाम

प्रमाणीकरण

दताप समसत

2075-01-16
2075-02-15
2075।02।15

दताप नं.

1
3

2

क्र.स.

3

2

1

दोश्रो असधवेिन (2075-01-23 दे चख 2075-06-11 सम्म)

गनप

बनेको

ववधेयक

सं सदका

प्रसतसनसधसभाका

महासचिव,
सचिव

तथा

रावियसभाका सचिवको र्ाररश्रसमक,

लेखार्रीिण सम्वन्धमा व्यवस्था गनप
बनेको ववधेयक, २०७५
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प्रमाणीकरण

2075।03।14

8

8

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक

2075।03।32
2075।03।32

प्रमाणीकरण
प्रमाणीकरण

सेवाको ितप र सुववधा सम्बन्धमा

2075।03।20

व्यवस्था

सनवापिन

2075।03।20

सम्बन्धमा

सदस्यको

2075।12।15

सं घीय

सभा

प्रमाणीकरण

2075।02।15

राविय

प्रमाणीकरण

ववधेयक, २०७५

2075।03।07

2075।02।15

ऋण तथा िमानत (बाइसौं सं िोधन)

2075।03।
08

4
5
6
7

4
5
6
7

राि ऋण उठाउने ववधेयक‚ २०७५

सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको
ववधेयक, २०७५

नेर्ाल नागरीकता ऐन, २०६३ लाई
सं िोधन गनप बनेको ववधेयक
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2075।03।21
2075।11।10
2077।03।09
2075।12।04
2075।06।02

गनप बनेको ववधेयक

2077।03।09

उर्भोक्ता सं रिण सम्बन्धी कानू नलाई

एकीकरण गनप बनेको ववधेयक

वफताप भएको

सनवृत्तभरण कोर् सम्बन्धमा व्यवस्था

२०७५

प्रमाणीकरण

ववधेयक,

प्रसतवेदन र्ेि

चििा

प्रसतवेदन र्ेि

चिवकत्सा

२०७५

ससमसतको

ववधेयक,

प्रमाणीकरण

2075।04।18

चििा

प्रमाणीकरण

2075।03।27

बीमा सम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन र

2075।04।21

चिवकत्सा

ससमसतको

2075।03।15
2075।03।22

राविय

2075।04।22

9
10
14

13

12

11

9
10
11
12
13
14

राविय

सम्बन्धमा

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक, २०७५

िनस्वास््य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था
गनप बनेको ववधेयक

आवासको

असधकार

सम्बन्धमा

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक, २०७५

खाद्य

तथा

ु ाको
सम्प्रभत

खाद्य

असधकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गनप
बनेको ववधेयक, २०७५

वैयचक्तक

गोर्नीयताका

सम्बन्धमा

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक
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प्रमाणीकरण

2075।06।02
2076।06।27
2075।12।04

फस्यौट

2075।06।02

तथा

2075।06।0
2

भ ुक्तानी

2075।06।02

२०७५

2075।06।02

र एकीकरण गनप बनेको ववधेयक,

प्रमाणीकरण

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

सम्बन्धमा

प्रमाणीकरण

असधकार

प्रिनन

प्रमाणीकरण

स्वास््यको

तथा

प्रमाणीकरण

मातृत्व

प्रमाणीकरण

2075।04।23
2075।04।23
2075।05।01

2075।04।2
9

2075।04।28

2075।04।27

राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन

2075।05।05

15
16
17
18
19
20
21

15
16
17
18
19
20
21

सुरचित

ववधेयक, २०७५

गनप बनेको ववधेयक

र सिाय) ऐन, २०६८ लाई सं िोधन
गनप बनेको ववधेयक, २०७५

सामाचिक सुरिा सम्बन्धमा व्यवस्था
गनप बनेको ववधेयक, २०७५
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प्रमाणीकरण

2075।06।02
2075।06।02

बनेको

2075।06।02

गनप

2075।06।02

व्यवस्था

चििाको

2075।06।02

िातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसुर

सनिुल्क

प्रमाणीकरण

रोगिारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था

सम्बन्धमा

तथा

प्रमाणीकरण

2075।05।06
2075।05।06

सं िोधन गनप बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

लाई

प्रमाणीकरण

ऐन, २०२१

2075।05।08

2075।05।06

सम्बन्धी

असनवायप

2075।05।08

22
23
24
25
26

22
23
24
25
26

भूमी

बनेको

ववद्येयक

िाचन्तर्ूणप
गनप

बनेको

ववधेयक

व्यवस्था

गनप

बनेको

ववधेयक

नेर्ालको सं ववधान अनुकूल बनाउन
केही नेर्ाल ऐनलाई सं िोधन गनप
बनेको ववधेयक
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2076।10।28

सम्बन्धमा

प्रमाणीकरण

बनेको ववधेयक

2075।11।19

व्यवस्था

प्रयोग

प्रमाणीकरण

सम्बन्धमा

तथा

प्रमाणीकरण

सुरचित

2076।05।13

गनप

2077।03।11

2075/09/20

राविय र्ररियर्र तथा र्जीकरणको

व्यवस्था

2075।11।19

2075/09/09

केही नेर्ाल ऐनलाई सं िोधन गनप

सम्बन्धमा

व्यवस्थार्न

प्रमाणीकरण

2075/09/08

र्ारमाणववक तथा रे सडयोधमी र्दाथपको

ववर्ादी

प्रमाणीकरण

2075/09/08

िीवनािक

2075/09/20

1
2
3
4
5

31

30

29

28

27

तेस्रो असधवेिन (2075।09।11 दे चख 2075।12।10 सम्म)

व्यवस्था

गनप

कायम

गने

बनेको ववधेयक
र

सम्बन्धमा

सुरिा
व्यवस्था

गनप

बनेको

ववधेयक
समायोिन

सम्बन्धमा

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक
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2077।03।09

उर्र छलफल

ससमसतको प्रसतवेदन

प्रमाणीकरण

2075।12।13
2076।05।06
2076।10।28

सम्बन्धमा

2075।10।14

कमपिारी

समन्वय

2075।11।10

िाचन्त

गने कायपको सञ्चालन सुर्रीवेिण र

प्रमाणीकरण

नेर्ाल प्रहरी र प्रदे ि प्रहरीले सम्र्ादन

बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

2075/09/30

भ ुउर्योग सम्बन्धमा व्यवस्था गनप

2075/09/30

सं िोधन गनप बनेको ववधेयक

ववतरण

वविेर् आसथपक िेर ऐन, २०७३ लाई

प्रमाणीकरण

2075/09/24

ववधेयक

2075।10।14

2075/09/30

सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको

2075/10/18

6
7
8
9
10
11

32
33
34
35
36
37

लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानू नलाई

बनेको ववधेयक
एन्टी-डचम्र्ङ्ग

तथा

काउण्टरभेसलङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था
गनप बनेको ववधेयक
ववदे िी

लगानी

हस्तान्तरण

तथा

सम्बन्धी

प्रववसध
कानू नलाई

सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको
ववधेयक
सावपिसनक-सनिी
लगानी

सम्बन्धमा

साझेदारी
व्यवस्था

बनेको ववधेयक
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तथा
गनप

ससमसतमा

2075।11।10
2075।11।14
2076।06।24

उत्तरदावयत्व सम्बन्धमा व्यवस्था गनप

2076।06।27

ववचत्तय

2075।12।13

तथा

2075।12।13

कायपववसध

प्रमाणीकरण

सेफगाड्सप,

गनप बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

2075।11।02

आसथपक

2075।11।14

2075।11।06

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

सञ्चालन र सेवाका ितप सम्बन्धमा

ससमसतमा

गठन,

प्रमाणीकरण

सेवाको

2075।11।11

2075/10/27

सनिामती

सूिना प्रववसधको सम्बन्धमा व्यवस्था

2075।11।14

12
13
14
15
16
17

38
39
40
41
42
43

सङ्घीय

राविय सुरिा र्ररर्द्को काम, कतपव्य
र असधकार सम्बन्धमा व्यवस्था गनप
बनेको ववधेयक
प्रहरी कमपिारीलाई नेर्ाल प्रहरी तथा
प्रदे ि

प्रहरीमा

सम्बन्धमा

समायोिन

व्यवस्था

गनप

गने
बनेको

भूसम

लाई

प्रमाणीकरण

2076।10।28

औद्योसगक व्यवसाय सम्बन्धी प्रिसलत

वफताप भएको

2075।12।13

ऐन, २०५३ लाई सं िोधन गनप बनेको
सबधेयक
सम्बन्धी

ऐन, २०२१

सं िोधन गनप बनेको ववधेयक

कानूनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप
बनेको ववधेयक
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2076।12।07

औद्योसगक व्यवसाय ववकास प्रसतष्ठान

प्रमाणीकरण

2075।11।29

सबधेयक

ववतरण

ववधेयक

2075।11।28

बनेको

2075।11।29

गनप

2076।10।28

व्यवस्था

ववकासका

ववतरण

सम्बन्धमा

तथा

प्रमाणीकरण

2075।11।28
2075।11।29

सनमापण

2075।11।29

2075।11।29

रततर
ु

2075।11।30

18
19
20
21
22
23

44
45
46
47
48
49

राविय प्राथसमकता प्राप्त आयोिनाको

सनयन्रण) ऐन, २०५२ लाई सं िोधन
गनप बनेको ववधेयक

एकीकरण गनप बनेको ववधेयक

सं रिण

सम्बन्धी

कानूनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप
बनेको ववधेयक
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प्रमाणीकरण

2076।10।28
2076।01।11
2076।10।28

तथा

2076।06।27

(अनुसन्धान

2076।06।24

वातावरण

ि ुहावट

ववतरण

वन सम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन र

ववधेयक

प्रमाणीकरण

रािस्व

२०६८ लाई सं िोधन गनप बनेको

प्रमाणीकरण

2076।01।10

राविय मानव असधकार आयोग ऐन,

2076।01।19

बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

कानूनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप

2076।01।23

2076।01।10

औद्योसगक व्यवसाय सम्बन्धी प्रिसलत

2076।01।27

1
2
3
4
5

54

53

52

51

50

िौथो असधवेिन (2076।01।16 दे चख 2076।06।02 सम्म)

9

लाई

सं िोधन गनप बनेको ववधेयक

र

कायपको

लासग

सं घीय

सचञ्चत

कोर्बाट केही रकम खिप गने र
ववसनयोिन गने सम्बन्धमा व्यवस्था

2077।03।04
2077।03।04

र्ेि

ससमसतको प्रसतवेदन

आसथपक वर्प २०७६/०७७ को सेवा

2077।03।04

ऐन, २०४५

2076।03।30

सबिन

प्रसतवेदन र्ेि

बीउ

प्रसतवेदन र्ेि

सं िोधन गनप बनेको ववधेयक

ससमसतको

सबरुवा सं रिण ऐन, २०६४ लाई

ससमसतको

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

2076।02।05
2076।02।07
2076।02।07
2076।02।15

8

7

6
55
56
57
58

खानेर्ानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा

प्रस्तावलाई कायापन्वयन गनप बनेको
ववधेयक
ऋण

उठाउने

असधकारको

व्यवस्था गनप बनेको ववधेयक
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2076।03।30

सम्बन्धी

2076।03।30

अथप

प्रमाणीकरण

राि

सरकारको

प्रमाणीकरण

2076।02।15

नेर्ाल

2076।02।15

10
11

60

59

गनप बनेको ववधेयक

ववधेयक

नेर्ाल राि बैि ऐन, २०५८ लाई
सं िोधन गनप बनेको ववधेयक

सधतोर्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई
सं िोधन गनप बनेको ववधेयक
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2076।03।30

प्रमाणीकरण
प्रसतवेदन र्ेि

ससमसतको

2077।02।14
2076।11।23
2076।11।23

२०७३ लाई सं िोधन गनप बनेको

2076।11।23

बनेको ववधेयक

2077।03।04

कानूनलाई सं िोधन र एकीकरण गनप

ससमसतमा

बनेको ववधेयक

ससमसतमा

ववश्वववद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गनप

ससमसतमा

2076।05।25

बैं ि तथा ववत्तीय सं स्था सम्बन्धी ऐन,

सं िोधन गनप बनेको ववधेयक

ससमसतमा

2076।02।15
2076।04।12
2076।05।25

सावपिसनक ऋण व्यवस्थार्न सम्बन्धी

2076।05।25

मदन भण्डारी ववज्ञान तथा प्रववसध

2076।05।25

12
13
14
15
16
17

61
62
63
64
65
66

ऋण तथा िमानत ऐन, २०२५ लाई

व्यवस्थार्न गनप बनेको ववधेयक

सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको
ववधेयक

ऐन, २०६३ लाई सं िोधन गनप बनेको
ववधेयक
119

2076।11।29
2076।11।29
2076।11।06

ससमसतमा

2077।03।04

बनेको ववधेयक

2077।03।04

ववधेयक

ससमसतमा

बनेको

सभामा प्रस्तुत

गनप

दताप भएको

3

व्यवस्था

सभामा प्रस्तुत

प्रसतस्र्धाप प्रवद्धपन तथा बिार सं रिण

सम्बन्धमा

सभामा प्रस्तुत

2076।11।29

सनकासी र्ैठारी सम्बन्धी कानू नलाई

2076।11।29

2076।08।29
2076।08।29
2076।10।26
2076।11।19

गाँिा खेतीलाई सनयमन तथा

2

सै सनक ऐन, २०६३ लाई सं िोधन गनप

4 (गै.स.)

र एकीकरण गनप बनेको ववधेयक

5

1

कारागार सम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन

र्िु स्वास््य तथा र्िु सेवा र्ररर्द्

6

72

71

70

69

68

67

र्ाँिौ असधवेिन (2076।09।04 दे चख 2076।12।24 सम्म )

सङ्घीय

सचञ्चत

नेर्ाल

सरकारको

अथप

सम्बन्धी

प्रस्तावलाई कायापन्वयन गनप बनेको
ववधेयक

राि ऋण उठाउने ववधेयक, २०७७

ऋण तथा िमानत (िौबीसौं सं िोधन)

प्रमाणीकरण

2077।02।15
२077।02।15

2077।02।15

3
4
5

77

76

75

गनप बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

ववसनयोिन गने सम्बन्धमा व्यवस्था

प्रमाणीकरण

कोर्बाट केही रकम खिप गने र

ववधेयक

120

2077।03।04
2077।03।15

लासग

2077।03।15

कायपको

2077।03।15

आसथपक वर्प 2077/78 को सेवा र

2077।03।15

बनेको ववधेयक

प्रमाणीकरण

नेर्ालको सं ववधानलाई सं िोधन गनप

प्रमाणीकरण

2077।02।09
2077।02।15

1
2

74

73

छै टौं असधवेिन (2077।01।26 दे ख2076।03।18 सम्म)

बनेको ववधेयक
र्ोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रसतष्ठान ऐन,
२०७२ लाई सं िोधन गनप बनेको
ववधेयक

दताप भएको

नेर्ालको सं ववधानलाई सं िोधन गनप
बनेको ववधेयक

121

2077।03।15
2077।03।04
2077।03।09

प्रमाणीकरण
सभामा प्रस्तुत

2077।03।12

र एकीकरण गनप बनेको ववधेयक

2077।03।15

किाप सूिना सम्बन्धमा व्यवस्था गनप

2077।03।14

2077।03।04

सं िोधन गनप बनेको ववधेयक

सभामा प्रस्तुत

सावपिसनक खररद ऐन¸ २०६३ लाई

ववतरण

गनप बनेको ववधेयक

ववतरण

2077।02।09

अध्यादे ि, २०७७ लाई प्रसतस्थार्न

2077।03।11

2077।02।19

ऐनको साववकको व्यवस्था िगाउने

भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई सं िोधन

2077।02।19

6
7
8
9
1 (गै.स)

83

82

10

81

80

79

78

केही अध्यादे ि खारे ि गरी नेर्ाल

दताप भएको

बनेको ववधेयक

दताप भएको

नेर्ालको सं ववधानलाई सं िोधन गनप
बनेको ववधेयक

नेर्ालको सं ववधानलाई सं िोधन गनप

भएको

बनेको ववधेयक

दताप

2077।02।20
2077।02।21

3 (गै.स.)
4 (गै.स.)

2077।02।23

2 (गै.स.)

84
85
86

नेर्ालको सं ववधानलाई सं िोधन गनप

लाई सं िोधन र एकीकरण गनप बनेको
ववधेयक

122

2077।08।11

१

सामाचिक सुरिा सुरिा ऐन, 2075

वफताप भएको

87

2077।06।08

छै टौं असधवेिन र्श्चात

ववतरण मार गररएका ववधेयकहरू

प्रसतसनसध सभामा ववतरण मार गररएका ववधेयकको सं खया ७ वटा

3.

राविय सुरिा र्ररर्द् ववधेयक, २०७५
(रिा मन्रालय)

4.

राविय मानव असधकार आयोग (र्वहलो सं िोधन)
ववधेयक,२०७५
प्रधानमन्री तथा म.र्. कायापलय

5.

किाप सूिना ववधेयक, २०७७
(अथप मन्रालय)

123

ववतरण समसत

असधवेिन
तेस्रो
तेस्रो
तेस्रो

(प्रधानमन्री तथा म.र्. कायापलय)

चौथो

२०७५

छै टौँ

ववधेयक,

०७६-१-११

सम्बन्धी

०७७-०३-11

ववकास

०७५-११-२९

तथा

०७५-११२८

राविय प्राथसमकताप्राप्त आयोिनाको रततर
सनमापण
ु

०७६-१-१०

2.

०७५-१०-१४

(गृह मन्रालय)

०७५-११-२८

०७५-१०-१४

िाचन्त र सुरिा ववधेयक, २०७५

०७७-०३-11

1.

ववधेयकको नाम

०७५-११-२९

सस.नं.

दताप समसत

रहेको छ, िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:

सामाचिक सुरिा (र्वहलो सं िोधन) ऐन, २०७७

छै टौँ
वफताप भएको

7.

०७७-०३-15

(स्वास््य मन्रालय)

०७७-०६-०८

ववधेयक, २०७७

०७७-०३-14

र्ोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रसतष्ठान (र्वहलो सं िोधन)

०७७-०६-०८

6.

सभामा प्रस्तुत मार भएका ववधेयकहरु
प्रसतसनसध सभामा प्रस्तुत मार भएका ववधेयकको सं खया ५ वटा छ,

सं िोधन) ववधेयक, २०७६
(उद्योग, वाणीज्य तथा आर्ूसतप मन्रालय)
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असधवेिन

समसत

प्रस्तुत/र्ेि

र्ािौं

प्रसतट्र्धाप प्रवद्धपन तथा बिार सं रिण (र्वहलो

र्ािौं

2.

०७७-०३-०४

(उद्योग, वाचणज्य तथा आर्ूसतप मन्रालय)

०७७-०३-०४

सनकासी र्ैठारी (सनयमन) ववधेयक, २०७६

०७६-११-२९

1.

सभामा प्रस्तुत मार भएका ववधेयक

०७६-११-२९

क्र.स.

दताप समसत

िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:

०७७-०३-०४

भन्सार ववधेयक, २०७७
(अथप मन्रालय)

र्ािौं
छै टौँ

(प्रधानमन्री तथा म.र्. कायापलय)

छै टौँ

०७६-११-६

सावपिसनक खररद (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक,
२०७७

5.

०७७-०३-०४

4.

०७७-०३-०९

मन्रालय)

०७६-१०-२६

सैसनक (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, २०७६ (रिा

०७७-२-१९

3.

ु भएका ववधेयकहरु
सन्दे ि सवहत टे बल
ु भएका ववधेयकको सं खया ४
प्रसतसनसध सभामा सं न्दे ि सवहत टे बल

असधवेिन

ु समसत
टे बल
०७६-११-६

नेर्ाल समसडया काउचन्सल ववधेयक, २०७५
(राविय सभामा उत्र्चत्त )
(सञ्चार तथा सूिना प्रववसध मन्रालय)
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िौथो

1.

ु भएका ववधेयक
सन्दे ि सवहत टे बल

दताप समसत

क्र.स.

गररएको छ:

०७६-१-२७

वटा रहेको छन्, िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत

नेर्ाल वविेर् सेवा ववधेयक, २०७६

०७६-०८-२५

3.

(राविय सभामा उत्र्चत्त)
(सैद्धाचन्तक छलफल भई सकेको)
4.

नीसत अनुसन्धान प्रसतष्ठान ववधेयक, २०७६
(राविय सभामा उत्र्चत्त)

िौथो
र्ाँिौं

(राविय सभामा उत्र्चत्त)

र्ाँिौं

ववधेयक, २०७६

०७७-१-२६

प्रासधकरण

यातयात

०७७-०२-१४

सावपिसनक

०७७-०३-०४

(व्यवस्थार्न)

उर्त्यका

०७६-०४-२१

काठमाडौं

०७६-०८-२५

2.

राविय सभाको सन्दे िमासथ वविार गनप बाँकी
प्रसतसनसध सभामा राविय सभाको सं न्दे िमासथ वविार गनप बाँकी
ववधेयकको सं खया 2 वटा रहेको छन्, िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको

२०७५
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असधवेिन
िौथो

सबरुवा सं रिण (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक,

ु समसत
टे बल

बाँकी

०७७-०३-०४

1

राविय सभाको सन्दे िमासथ वविार गनप

दताप समसत

क्र.स.

०७६-०२-०७

छ :

(दोस्रो

सं िोधन)

ववधेयक,

२०७५

िौथो

सबिन

०७७-०३-०४

बीउ

०७६-०२-०७

2

ससमसतमा वविाराधीन ववधेयक
प्रसतसनसध सभाको ससमसतमा वविाराधीन ववधेयक 10 वटा रहेका

3.

सूिना प्रववसध सम्बन्धी ववधेयक, २०७५
(ववकास तथा प्रववसध ससमसत)
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असधवेिन

ससमसतमा गएको

तेस्रो
तेस्रो

र्ेि- २०७७ आर्ाढ १३)

१४

(राज्य व्यवस्था ससमसतबाट कायपव्यवस्थामा प्रसतवेदन

०७५-११-१०

सं घीय सनिामती सेवा ववधेयक, २०७५

०७५-११-

2.

दोस्रो

(अथप ससमसत)

०७५-४-२१

०७५-३-२७

बीमा ववधेयक, २०७५

०७५-१०-२७

1.

ससमसतमा वविाराधीन ववधेयक

०७५-११-२

क्र.स.

दताप समसत

छन्, िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:

(ववकास तथा प्रववसध ससमसत)

०७६-५-२५

सावपिसनक ऋण व्यवस्थार्न ववधेयक, २०७६
(अथप ससमसत)

(कृवर्, सहकारी तथा प्राकृसतक स्रोत ससमसत)

10.

सधतो र्र सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, २०७६
(अथप ससमसत)
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िौथो
िौथो
िौथो
र्ािौं
र्ािौं

र्िु स्वास््य तथा र्िु सेवा र्ररर्द् ववधेयक, २०७६

०७६-११-२९

9.

२५
०७७-०३-

(राज्य व्यवस्था ससमसत)

िौथो

कारागार ववधेयक, २०७६

०७६-८-२९

8.

२३

(अथप ससमसत)

२९

नेर्ाल राि बैि (तेस्रो सं िोधन) ववधेयक, २०७६

०७६-५-

7.

०४

(अथप ससमसत)

२५
०७६-११-

२०७६

०७६-११-

ववधेयक,

०७६-११-२३

बैि तथा ववत्तीय सं स्था सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन)

०७६-५-२५

6.

०७६-८-२९

5.

िौथो

(राविय सभामा उत्र्चत्त)

०७६-११-२१

ववधेयक, २०७६

०७६-११-२३

०७६-२-२९

नेर्ाल इचन्िसनयररङ्ग र्ररर्द् (र्वहलो सं िोधन)

०७६-५-

4.

ससमसतबाट सभामा प्रसतवेदन र्ेि भएका ववधेयक
प्रसतसनसध सभाका ससमसतका प्रसतवेदन र्ेि भएका ववधेयकको सं खया

भण्डारी

ववज्ञान

तथा

प्रववसध

ववश्वववद्यालय

ववधेयक, २०७६

4.

नेर्ाल नागरीकता (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, २०७५
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असधवेिन
तेस्रो

र्ेि समसत

िौथो

(ववकास तथा प्रववसध ससमसत)

दोस्रो

खानेर्ानी तथा सरसफाइ ववधेयक, २०७६

०७७-०३-०४

3.

िौथो

मदन

०७७-०३-०९

2.

०७६-१०-२१

(राविय सभामा उत्र्चत्त)

०७७-२-१४

२०७५

०७५-९-२४

ज्येष्ठ नागरीक सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक,

०७६-४-१२

1.

ववधेयक

०७६-२-०५

स.

प्रसतसनसध सभाका ससमसतका प्रसतवेदन र्ेि भएका

०७५-४-२२

क्र.

दताप समसत

४ वटा रहेको छन्, िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:

3.

नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, २०७७
(गैरसरकारी ववधेयक/ मा. उमाकान्त िौधरी,

मा.

मा. र्द्मनारायण िौधरी,

मा.

अमरे िकुमार ससं ह,
ु ाल िौधरी,
तेिल

मा. चिरलेखा यादव,

मा. नसमता

िौधरी , मा. असभिेक प्रतार् िाह र मा. प्रददर् सगरी)
4.

नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, २०७७
(गैरसरकारी ववधेयक/ मा. दुगाप र्ौडेल)

5.

नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, २०७७
(गैरसरकारी ववधेयक/ मा. प्रेम सुवाल)
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असधवेिन

ववतरण
बाँकी

र्ािौं
छै टौँ

र मा. रािेन्र प्रसाद श्रे ष्ठ)

छै टौँ

कणप

छै टौँ

लक्ष्मणलाल

छै टौँ

ववधेयक/मा.

बाँकी

(गैरसरकारी

बाँकी

नेर्ालको सं ववधान (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, २०७७

०७७-२-२०

2.

०७७-२-२०

(गैरसरकारी ववधेयक/मा. िेरबहादुर तामाङ)

०७७-२-१९

०७६-११-१९

गाँिा खेती (व्यवस्थार्न) ववधेयक, २०७६

०७७-२-२३

1.

बाँकी

क्र.स. दताप मार भएका गैरसरकारी ववधेयक

बाँकी

दताप समसत

दताप मार भएका गैरसरकारी ववधेयक

राविय सभामा ववधेयकहरुको अवस्था
नेर्ालको सं ववधान िारी भए र्श्चात वव.स. 2074 सालको
आमसनवापिन सम्र्न्न भई वव. स. 2074 फागुन 2१ गतेबाट र्वहलो
असधवेिन िुरु भएको सथयो ।सो समयदे चख हालसम्म ववधेयक िाखा
(राविय सभा) मा दताप भएका ववधेयकहरु ४१ वटा रहेका छन्, िसमध्ये
प्रमाणीकरण भएका ववधेयकहरु िम्मा १६ वटा रहेका छन् । दताप भए
र्श्चात गुठी ववधेयक वफताप भएको छ। प्रसतसनसधसभामा सन्दे ि गई वफताप
हुन बाँकी ६ वटा रहेका छन्।
हाल राविय सभामा प्रकृयामा रहेका ववधेयक १९ वटा रहेका छन्,
िसमध्ये दताप भएर ववतरण गररएका ५ वटा, ससमसतमा वविाराधीन िम्मा
१० वटा, सभामा वविाराधीन िम्मा ३ वटा रहेका छन् । राविय सभामा
दताप भएका ४१ ववधेयकहरुको अवस्था सम्वन्धी वववरण सनम्नानुसारको
तासलकामा प्रस्तुत गररएको छ:
ववधेयक सम्वन्धी वववरण
दताप भएका ववधेयक

संखया
४१

सदस्यलाई ववतरण गररएका ववधेयक

५

सभामा वविाराधीन ववधेयक

३

ससमसतमा वविाराधीन ववधेयक

१०

प्र.स.बाट प्राप्त सन्दे ि र्ेि हुन बाँकी ववधेयक

१

प्रसतसनसध सभामा सन्दे ि गई वफताप हुन बाँकी ववधेयक

६

सरकारले वफताप सलएको ववधेयक

१

प्रमाणीकरण भएका ववधेयक

१६
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मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

ववधेयकको नाम

मूल/सं िोधन

क्र.स

दताप समसत

राविय सभातफप दताप भएका ववधेयकहरु

र्वहलो असधवेिन (२०७४।११।२१ दे चख २०७५।१२।२०)
कुनै र्सन ववधेयक दताप भएनन्

(र्वहलो

सं िोधन)

ववधेयक, २०७५

3

2075-04-22

अर्ाङ्गता भएका
व्यचक्तको असधकार
सम्बन्धी (र्वहलो
सं िोधन) ववधेयक,
२०७५

132

मन्रालय

मासमला

मासमला मन्रालय
िेष्ठ नागरीक मन्रालय

मेलसमलार् आयोग

तथा सं दीय

कानून, न्याय तथा सं सदीय
मवहला, बालबासलका तथा

व्यचक्तको छानववन,
सत्य सनरूर्ण तथा

कानून न्याय

सरकारी
सरकारी

र्ाररएका

सं िोधन

2

2075-03-14

बेर्त्ता

सरकारी

ववधेयक, २०७५

मूल

प्रिासकीय अदालत

सं िोधन

28

1

2075-02-

दोस्रो असधवेिन (२०७५।१।२३ दे चख २०७५।६।११)

6

7

2075-04-23
सम्बन्धी

नेर्ाल

२०५७

सं वहता

केही

ऐनलाई

सं िोधन
गने

ववधेयक, 2075

अर्राध

र्ीसडत

सं रिण

ववधेयक,

२०७५
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मासमला मन्रालय

सं िोधन) ववधेयक,

मासमला मन्रालय

तथा

वन तथा वातावरण मन्रालय

सं कटार्न्न

तथा सं सदीय

सनयन्रण(र्वहलो

कानून, न्याय तथा सं सदीय

अन्तराविय व्यार्ार

कानून, न्याय

वनस्र्सतको

सरकारी

वन्यिन्तु

मन्रालय

वातावरण

वन तथा

सरकारी

सं िोधन

ववधेयक, २०७५

सरकारी

ु ी
मुलक

सं िोधन)

सरकारी

(र्वहलो

सं रिण

सं िोधन

2075-04-22
वातावरण

सं िोधन

दताप समसत

4

मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

मूल/सं िोधन

ववधेयकको नाम

मूल

2075-04-23

5

2075-04-25

क्र.स

ज्येष्ठ

नागरीक

सम्बन्धी

(र्वहलो

सं िोधन) ववधेयक,
२०७५
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प्रववसध मन्रालय

२०७५

मन्रालय

ववधेयक,

कायापलय

तथा ज्येष्ठ नागरीक

गने)

सरकारी

(सनयमन

सरकारी

ववज्ञार्न

मूल

ववधेयक, २०७५

मचन्रर्ररर्द्को

सञ्चार तथा सूिना

मार्दण्ड सनधापरण)

प्रधानमन्री तथा

मवहला, बालबासलका

आयोग (आधार र

सरकारी

लोकसेवा

मूल

प्रदे ि

सं िोधन

11

2075-09-24

10

2075-09-24

9

2075-09-12

तेस्रो असधवेिन (२०७५।९।११ दे चख २०७५।९।६)

मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

मन्रालय
नागरीक

२०७५

तथा िेष्ठ

ववधेयक,

बालबासलका

सम्बन्धी

मवहला,

बालबासलका

सरकारी

मूल/सं िोधन

दताप समसत

ववधेयकको नाम

मूल

8

2075-05-13

क्र.स

14

15

केही

(दोस्रो
सं िोधन)

ववधेयक, २०७५

राविय
खेलकुद

ववकास
ववधेयक,

२०७५

चििा

सम्बन्धी

नेर्ाल

सं िोधन

ऐन

गने

ववधेयक, २०७५
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मन्रालय

मेलसमलार् आयोग

प्रववसध मन्रालय

सत्य सनरुर्ण तथा

मासमला मन्रालय

कानून न्याय तथा सं सदीय

सरकारी

अथप मन्रालय

२०७५

खेलकुद

व्यचक्तको छानसबन,

युवा तथा

र्ाररएका

चििा, ववज्ञान तथा

बेर्त्ता

सरकारी

सं िोधन) ववधेयक,

सरकारी

(दोस्रो

सरकारी

कोर्

सं िोधन

लगानी

सं िोधन

नागरीक

मूल

2075-09-26

दताप समसत

मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

मूल/सं िोधन

ववधेयकको नाम

सं िोधन

2075-10-15

13

2075-11-05

12

2075-12-01

क्र.स

18

19
गुठी

नेर्ाल

ववधेयक, २०७५

सनवारण मन्रालय

काउचन्सल

मन्रालय

समसडया

सहकारी तथा गरीबी

२०७५

सुिना प्रववसध

ववधेयक,

भूमी व्यवस्था,

(अन्तरसम्बन्ध

सञ्चार तथा

स्थानीय
तह

व्यवस्थार्न)
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र

ववधेयक, २०७५

कायापलय

प्रधानमन्री तथा मचन्रर्ररर्द्को

सरकारी

प्रदे ि

सरकारी

२०७५

िौथो असधवेिन (२०७६।१।१६ दे चख २०७६।६।२)

मन्रालय

मासमला

तथा सं सदीय

कानून, न्याय

सरकारी

सं िोधन

सं िोधन) ववधेयक,

सरकारी

सं घ,

(दोस्रो

मूल

प्रमाण

मूल

2075-12-10

दताप समसत

मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

मूल/सं िोधन

ववधेयकको नाम

मूल

2076-01-04

17

2076-01-17

16

2076-01-27

क्र.स

23

08-25

22
नीसत

प्रसतष्ठान
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२०७६

कायापलय

प्रासधकरण ववधेयक,

सरकारी

यातायात मन्रालय

सावपिसनक

मन्रालय

काठमाडौं उर्त्यका

भौसतक र्ूवापधार तथा

२०७६

भौसतक र्ूवापधार तथा यातायात

सरकारी

नेर्ाल इचजसनयररङ

को

कायापलय

ववधेयक, २०७६

मचन्रर्ररर्द्

नेर्ाल वविेर् सेवा

मचन्रर्ररर्द्को

२०७६

तथा

ववधेयक,

प्रधानमन्री तथा

अनुसन्धान

प्रधानमन्री

(व्यवस्थार्न)

सरकारी

यातायात

सरकारी

सं िोधन) ववधेयक,

सं िोधन

(र्वहलो

मूल

र्ररर्द्

मूल

2076-02-09

दताप समसत

मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

मूल/सं िोधन

ववधेयकको नाम

मूल

2076-04-21

21

2076-08-25

20

2076-

क्र.स

र्ाँिौ असधवेिन (२०७६।९।४ दे चख २०७६।१२।२४)

28

29
भ्रष्टािार
सनवारण

(र्वहलो
सं िोधन)

अध्यागमन

08

ववधेयक, २०७६

नेर्ाल

नागरीक

उड्डयन

प्रासधकरण

ववधेयक, २०७६
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मन्रालय

उड्डयन

तथा नागरीक

मन्रालय

ववधेयक, २०७६

कायापलय

मचन्रर्ररर्द्को

कायापलय

मचन्रर्ररर्द्को

प्रधानमन्री तथा

ववधेयक, २०७६

प्रधानमन्री तथा

अचखतयार दुरूर्योग

गृह

सं िोधन)

मन्रालय

तथा प्रववसध

चििा, ववज्ञान

सरकारी

ववधेयक, २०७६

सरकारी

आयुवेद

सरकारी

(तेस्रो

सरकारी

अनुसन्धान आयोग

सरकारी

ववश्वववद्यालय

मूल

योगमाया

सं िोधन

मन्रालय

यातायात

तथा

र्ूवापधार

भौसतक

सरकारी

मूल

२०७६

सं िोधन

ववधेयक,

सं िोधन

09-18

2076रे ल्वे

मूल

2076-10-06

दताप समसत

मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

मूल/सं िोधन

ववधेयकको नाम

सं स्कृसत, र्यपटन

27

2076-10-06

26

2076-10-06

25

2076-11-

24

2076-11-11

क्र.स

33

34
तौल

(एवक्रसडटे िन)
(र्ाँिौ

सं िोधन) ववधेयक,

२०७६

प्रत्यायन

ववधेयक, २०७६
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मन्रालय

र

तथा आर्ूसतप

नार्

आर्ूसतप मन्रालय

उद्योग, वाचणज्य तथा

छै टौ असधवेिन (२०७७।१।२६ दे चख २०७७।३।१८)

मचन्रर्ररर्द्को
कायापलय

तथा
मचन्रर्ररर्द्को
कायापलय

प्रधानमन्री तथा

प्रधानमन्री

२०७६

सरकारी

तथा

सरकारी

मूल

मन्रालय

उड्डयन

तथा नागरीक

सं स्कृसत, र्यपटन

सरकारी

२०७६

उद्योग वाचणज्य

२०७६

सरकारी

स्टाण्डडप
ववधेयक,

सरकारी

त्याि

मूल

मुल्यािन ववधेयक,

मूल

अनुगमन

प्रासधकरण ववधेयक,

सं िोधन

2076-11-11
नेर्ाल हवाइप सेवा

2076-11-28

दताप समसत

मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

मूल/सं िोधन

ववधेयकको नाम

मूल

32

2076-11-28

31

2077-02-01

30

2077-02-01

क्र.स

39
असभलेख

(र्वहलो

प्रसारण
सं रिण

सं िोधन),

ववधेयक, २०७७

ववद्युत

सावपिसनक
ववधेयक,

२०७७

ववधेयक,
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तथा नागरीक
उड्डयन
मन्रालय

िलस्रोत
तथा ससं िाइप
मन्रालय

मन्रालय

२०७७

सूिना प्रववसध

सेवा

सं स्कृसत, र्यपटन

छै टौ असधवेिन र्श्चात

उिाप,

ववधेयक, २०७७

सञ्चार तथा

सं िोधन)

सरकारी

(र्वहलो

सरकारी

सुरिा

सदस्य

राविय सभा

गैर सरकारी

मन्रालय

उड्डयन

तथा नागरीक

सं कृसत, र्यपटन

सरकारी

सं िोधन

ववधेयक, २०७६

सं िोधन

सं िोधन)

सं िोधन

(र्वहलो

मूल

सामाचिक

असधकार

सरकारी

03-18

2077-02-19

दताप समसत

मन्रालय

सम्बचन्धत

सरकारी

सरकारी/गैर

मूल/सं िोधन

ववधेयकको नाम

मूल

38

2077-02-22

37
प्रसतसलवर्

2077-03-10

36

2077-

35

2077-03-24

क्र.स

२०७७

मन्रालय

मन्रालय
ववकास

मन्रालय

सूिना प्रववसध
र्िुर्न्छी

सम्बचन्धत
सञ्चार तथा

ववधेयक,

सरकारी

कृवर् तथा

२०७७

गुणस्तर

सरकारी/गैर

मूल/सं िोधन

सरकारी

ववधेयक,

सरकारी

खाद्य स्वच्छता तथा

सम्बन्धी

मुरण

मूल

दताप समसत

सुरिण

मूल

41

2077-03-24

40

ववधेयकको नाम

2077-03-28

क्र.स

राविय सभाको सातौ असधवेिन (२०७७।९।१७ दे चख २०७७।९।२६)
यस असधवेिन अवसधमा कुनै र्सन ववधेयक दताप भएनन्

141

राविय सभामा दताप भई प्रमाणीकरण भएका ववधेयक
राविय सभामा दताप भई सं घीय सं सदको सम्र्ूणप प्रकृया र्ुरा गरी
प्रमाचणकरण भएका ववधेयक 16 वटा रहेका छन्, िसलाई सनम्नानुसार

अर्ाङ्गता भएका व्यचक्तको असधकार

वातावरण सं रिण (र्वहलो सं िोधन)

2075-06-02
2075-06-02

सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक,

2

(र्वहलो सं िोधन) ववधेयक, २०७५

२०७५

ववधेयक, २०७५
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प्रमाचणकरण

असधवेिन

4

सत्यसनरूर्ण तथा मेलसमलार् आयोग

2076-06-24

बेर्त्ता र्ाररएका व्यचक्तको छानववन,

२०७५

2

दताप समसत

र्ररत भएको
ववधेयक,

2075-03-20

अदालत

2

दोस्रो

4.

2075-02-28

दोस्रो

3.

2075-03-14

दोस्रो

2.

प्रिासकीय

2075-04-22

दोस्रो

1.

ववधेयकको नाम

2075-04-22

क्र.सं .

असधवेिन

प्रस्तुत गररएको छ:

ववज्ञार्न (सनयमन गने) ववधेयक,

गने

ववधेयक,

3

सं िोधन

2075

2

२०७५
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2075-12-15
2076-07-08

२०७५

3

मार्दण्ड सनधापरण) ववधेयक, २०७५

4

2

२०७५

2075-11-10

प्रदे ि लोक सेवा आयोग (आधार र

ऐनलाई

2076-01-02

बाल बासलका सम्बन्धी ववधेयक,

२०५७

2075-06-02

अर्राध र्ीसडत सं रिण ववधेयक,

सनयन्रण (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक,

2075-06-02

2075-04-23
2075-04-23

तेस्रो

10.

ु ी सं वहता सम्बन्धी केही नेर्ाल
मुलक

2075-04-25

तेस्रो

9.

व्यार्ार

2075-05-13

दोस्रो

8.

अन्तराविय

वनस्र्सतको

2075-09-12

दोस्रो

7.

तथा

2075-09-24

दोस्रो
दोस्रो

6.

वन्यिन्तु

3

सं कटार्न्न

5.

(दोस्रो सं िोधन) ववधेयक, २०७५

3

सत्य सनरुर्ण तथा मेलसमलार् आयोग

राविय खेलकुद ववकास ववधेयक,

6

२०७५

चििा सम्बन्धी केही नेर्ाल ऐन
सं िोधन गने ववधेयक, २०७५

२०७५

सं घ, प्रदे ि र स्थानीय तह (अन्तर
सम्बन्ध

व्यवस्थार्न)

२०७५
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ववधेयक,

2077-04-13
2077-02-20

प्रमाण (दोस्रो सं िोधन) ववधेयक,

2075-10-25

बेर्त्ता र्ाररएका व्यचक्तको छानसबन,

2077-03-11

6

सं िोधन) ववधेयक, २०७५

2077-03-11

(दोस्रो

5

2075-09-26
2075-10-15
2075-11-05

कोर्

2077-04-13

िौथो

16.

लगानी

5

तेस्रो

15.

नागररक

6

तेस्रो

14.

2075-12-01

तेस्रो

13.

2075-12-10

तेस्रो

12.

2076-01-04

तेस्रो

11.

राविय सभामा ववतरण गररएको अवस्थामा रहेका ववधेयक
राविय सभामा ववतरण गररएका ववधेयकको सं खया ५ वटा छन्,

दताप समसत
2077-02-22
2077-03-18
2077-03-24
2077-03-24

असधवेिन

2077-03-28

5.

छै टौं

4.

छै टौं

3.

सातौं

2.

सातौं

1.

सातौं

क्र.सं .

िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:

ववधेयकको नाम

सामाचिक

सुरिा

ववतरण

(र्वहलो

सं िोधन) ववधेयक, २०७७

ववद्युत ववधेयक, २०७७

सावपिसनक

सेवा

प्रसारण

सुरिण मुरण सम्बन्धी ववधेयक,
२०७७

खाद्य स्वच्छता तथा गृणस्तर
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(गैरसरकारी)

2077-03-21

ववधेयक, २०७७

ववधेयक, २०७७

ववतरण हुन बाँकी

2077-03-25

2077-03-25

2077-03-29

सभामा वविाराधीन ववधेयकहरू
राविय सभामा वविाराधीन ववधेयकको सं खया 2 वटा रहेको छन,

दताप समसत

असधवेिन

क्र.सं .

िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:

1.
2076-10-06

र्ाँिौं

अचखतयार

2.

ववधेयकको नाम

र्सछल्लो अवस्था

दुरूर्योग

2077-03-08

अनुसन्धान

आयोग (तेस्रो सं िोधन) ववधेयक, ससमसतको प्रसतवेदन
र्ेि

२०७६

2076-10-06

र्ाँिौं

भ्रष्टािार सनवारण (र्वहलो सं िोधन)

2077-03-08
ससमसतको प्रसतवेदन

ववधेयक, २०७६

र्ेि

2077-03-10

छै टौं

3.
असभलेख सं रिण (र्वहलो सं िोधन),
ववधेयक, २०७७
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2077-03-11
सभामा प्रस्तुत

ववधायन व्यवस्थार्न ससमसतमा वविाराधीन ववधेयक
राविय सभाबाट दफावार छलफलको लासग ववधायन व्यवस्थार्न
ससमसतमा र्ठाई हाल वविाराधीन अवस्थामा रहेका ववधेयकको सं खया 10

असधवेिन

दताप समसत

र्ाँिौं

2076-09-18

र्ाँिौं

2076-10-06

र्ाँिौं

2076-11-08

र्ाँिौं

2076-11-11

5.

2076-11-11

क्र.सं .
4.

र्ाँिौं

वटा छ, िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:

1.

2.

3.

ववधेयकको नाम

रे ल्वे ववधेयक, २०७६

योगमाया आयुवेद ववश्व ववद्यालय ववधेयक,
२०७६

अध्यागमन ववधेयक, २०७६

नेर्ाल नागरीक उड्डयन प्रासधकरण ववधेयक,
२०७६

ससमसतमा गएको

2076-10-05

2076-11-06

2076-12-03

2077-01-31

नेर्ाल हवाइप सेवा प्रासधकरण ववधेयक, २०७६ 2077-01-31
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असधवेिन

दताप समसत

र्ाँिौं

2076-11-28
2076-11-28
2077-02-01
2077-02-01
2077-02-19

10.

र्ाँिौं

9.

छै टौं

8.

त्याि ववधेयक, २०७६

छै टौं

7.

अनुगमन तथा मुल्यािन ववधेयक, २०७६

छै टौं

क्र.सं .
6.

ववधेयकको नाम

स्टाण्डडप नार् र तौल (र्ाँिौ सं िोधन) ववधेयक,
२०७६

प्रत्यायन (एवक्रसडटे िन) ववधेयक, २०७६

प्रसतसलवर् असधकार (र्वहलो सं िोधन) ववधेयक,
२०७६

148

ससमसतमा गएको

2077-02-20

2077-02-25

2077-02-27

2077-02-28

2077-03-09

असधवेिन

दताप समसत
2076-09-18

1.

र्ाँिौं

क्र.सं .

प्रसतसनसध सभाबाट सन्दे ि प्राप्त भई सभामा र्ेि हुन बाँकी ववधेयक

ववधेयकको नाम

लोक सेवा आयोग ववधेयक,2075

सन्दे ि प्राप्त

2077-03-09

प्रसतसनसध सभामा सन्दे ि गएर वफताप हुन बाँकी रहेका ववधेयक

राविय सभाबाट र्ाररत गरी प्रसतसनसध सभामा सन्दे ि गएर वफताप
हुन बाँकी

ववधेयको सं खया 6 छ, िसलाई सनम्नानुसार प्रस्तुत

िौथो

2.

दताप समसत

ववधेयकको नाम

गरी सन्दे ि
गएको समसत

2075-09-24

तेस्रो

1.

सभाबाट र्ाररत

ज्येष्ठ नागरीक सम्बन्धी (र्वहलो सं िोधन) 2075-11-26

2076-01-27

क्र.सं .

असधवेिन

गररएको छ:

नेर्ाल समसडया काउचन्सल ववधेयक, २०७५

ववधेयक, २०७५
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2076-10-23

र्ाँिौं

6.

दताप समसत

गएको समसत

2076-02-09

र्ाँिौं

5.

गरी सन्दे ि

नेर्ाल इचजसनयररङ र्ररर्द् (र्वहलो सं िोधन) 2076-09-14

2076-04-21

िौथो

4.

ववधेयकको नाम

काठमाडौं

2076-08-25

िौथो

3.

सभाबाट र्ाररत

नीसत अनुसन्धान प्रसतष्ठान ववधेयक, २०७६

2077-02-13

2076-08-25

असधवेिन

क्र.सं .

नेर्ाल वविेर् सेवा ववधेयक, २०७६

2077-02-07

ववधेयक, २०७६

उर्त्यका

सावपिसनक

यातायात

2076-12-

(व्यवस्थार्न) प्रासधकरण ववधेयक, २०७६
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संघीय संसदमा दताप भएका सन्धी/सम्झौता
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

अन्तराविय हवाई र्ररवहन ववर्यक
सनयमहरु एकीकरण गने सम्बन्धमा
व्यवस्था भएको महा सन्धी

(सं स्कृसत, र्यपटन तथा नागररक उड्डयान
मन्रालय)

कैवफयत
प्रसतसनसध सभामा दताप

असधवेिन

दोस्रो

राविय सभाबाट
अनुमोदन, सचम्मलन,
स्वीकृती, वा समथपन

प्रसतसनसध सभाबाट
अनुमोदन, सचम्मलन,
स्वीकृती, वा समथपन

आनुवंचिक स्रोतमा र्हुँि तथा सतनको
उर्योगबाट हुने लाभको र्ारदिी र
समन्यावयक बाँडफाँड सम्बन्धी नागोया
असभसचन्ध
(वन तथा वातावरण मन्रालय)
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प्रसतसनसध सभामा दताप

िैववक ववववधता महासचन्ध अन्तगपत

दोस्रो

3.

2075-0५-२६

2.

प्रसतसनसध सभामा दताप

(गृह मन्रालय)

दोस्रो

सबम्सटे क महा सचन्ध

2075-0५-२६

सम्बन्धी

2075-0५-२९

सहयोग

2075-0५-0७

ववरुद्ध

2075-0५-१२

कारोबार

2075-0५-0४

दताप

आतं कवाद, अन्तरदे चिय

सं गठन अर्राध र अवैध लागु और्ध

2075-04-09

अन्तराविय

2075-04-23

1.

सन्धी/सम्झौताको नाम

2075-04-28

क्र.सं .

छ :

अन्तरदे िीय सं गदठत अर्राध ववरुद्धको
महासन्धी

अन्तरगतको

र्ालेमो

प्रोटोकल
(गृह मन्रालय)

सं घीय

सं सदमा

दुवै

सभातफप

२९

6.

दताप

भएर

सम्झौताहरुको वववरण सनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ :
सन्धी/सम्झौताको नाम

1.

नेर्ाल सरकार र अमेररकी सहयोग सनकाय

Challenge Compact)
– (साधारण बहुमतबाट अनुमोदनको लासग प्राप्त)
2.

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)
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प्रसतसनसध सभामा दताप

दोस्रो

िौथो

(Millennium

िौथो

सम्झौतार्र

०७६-३-३१

सहायता

०७६-४-१

अनुदान

०७६-०३-३०

Millennium Challenge Corporation बीि भएको

सन्धी/

०७६-०४-०१

दताप

क्र.सं

रहेका

न

(र्रराि मन्रालय)

प्रसतसनसध सभामा दताप

सम्बन्धी अन्तरापविय सम्झौता

रावष्टय सभामा दताप

गने

असधवेि

स्थार्ना

दोस्रो

ववश्वववद्यालय

र्ाँिौं

िाचन्त

३१
207६-११-

5.

ववतरण

(चििा, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालय)

2075-0६-१०

सम्झौता, २०१७

2075-0६-११

तासलमका लासग सम्र्न्न िेरीय सहयोग

०५

र

207६-१०-

ववकास

2075-0६-0२

अनुसन्धान,

प्रववसध

2075-0६-0९

तथा

2075-05-18

सम्बन्धी

ववज्ञान

2075-06-02

र्ारमाणववक

207६-0३-

4.

सम्बन्धी

अन्तरसरकारी

सम्झौता (Intergovernmental Agreement on
Dry Ports)
आरिणको प्रावधान रहेको

िौथो

बन्दरगाह

०७६-४-५

सुसखा

०७६-०४-०५

3.

असभसन्धीको

दोहा

सं िोधन

(Doha

Amendment to the Kyoto Protocol)
(सङ्घीय सं सदमा र्ेि गने प्रयोिनको लासग प्राप्त)
5.

िौथो

क्योटो

०७६-४-६

4.

०७६-०४-०६

(साधारण बहुमतबाट अनुमोदनको लासग प्राप्त)

नेर्ाल सरकार र बङ्गलादे ि सरकारबीि सम्र्न्न

०७६-१०-५

र्ाँिौं

०७६-१०-५

र्ाँिौं

Taxes on Income)

०७६-१०-०४

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

०७६-१०-०४

भएको द्वैध कराधान मुचक्त तथा ववत्तीय छल

(सङ्घीय सं सदमा र्ेि गने प्रयोिनको लासग प्राप्त)
6.

नेर्ाल तथा िनवादी गणतन्र िीन बीि फौिदारी
ववर्यमा र्ारस्र्ररक कानूनी सहायता सम्बन्धी

सचन्ध (TREATY BETWEEN THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA AND
NEPAL ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS)
(सङ्घीय सं सदमा र्ेि गने प्रयोिनको लासग प्राप्त)
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र्ाँिौं
र्ाँिौं

8.

०७६-१०-६

(सङ्घीय सं सदमा र्ेि गने प्रयोिनको लासग प्राप्त)

०७६-१०-८

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.

दृवष्टववहीन, दृवष्ट िमता 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

आरिणको प्रावधान रहेको (साधारण बहुमतबाट
अनुमोदनको लासग प्राप्त)
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संघीय संसद सेवा ददवस, २०७७

समसत २०५८ साल मं ससर २८ गते छु ट्टै ऐनद्वारा सं िालन हुने गरी
ववचिवष्टकृत सेवाको रुर्मा सं सद सेवाको गठन भएको सथयो ।
छु ट्टै स्वायत्त, ववचिवष्टकृत तथा वविेर्ज्ञ सेवाको रुर्मा सं सद सेवाको
िन्म भएको ददनको सं झना गदै वर्ेनी मं ससर २८ गतेलाई सं सदीय कायपमा
्
प्रभावकाररता कायम गनप योगदान र्ुरयाउन
ससने स्वायत्त, ववचिष्ट र
आकवर्पत सेवाका रुर्मा सं सद सेवालाई ववकससत गदै लाने प्रसतवद्धता व्यक्त
गरी सं सद सेवा ददवस मनाइं दै आइएको छ । यो वर्प र्सन सोही बमोचिम
मूल समारोह ससमसत गठन गरी ददवस मनाउने सनणपय भएको सथयो ।
मूल समारोह ससमसत गठन
कोसभड–१९ को महामारीका बीिमा र्सन सं सद सेवा ददवसलाई
समुचित भौसतक दू री कायम राखदै सुरचित रुर्ले र सतकपतार्ूवक
प मनाउने
उद्धेश्यले समसत २०७७ कासतपक १९ गतेको महासचिव स्तरीय सनणपय
अनुसार

सचिव

(प्रिासन)

श्री

रवप्रसाद
ु

चघसमरे को

सं योिकत्वमा

सहसचिव(कानून) अिुन
प कुमार खड्का, सहसचिव मुरारी महत, सहसचिव
सुरि कुमार दुरा, सहसचिव मनोि कुमार सगरी, सहसचिव हृदयराम महिपन,
सहसचिव सुरेन्र अयापल, सहसचिव घसनन्रराि चिमौररया, सहसचिव सनमपला
दे वी लासमछाने, सहसचिव झलक िमाप सार्कोटा, सहसचिव एकराम सगरी र
कमपिारी युसनयनका अध्यि मेघराि अयापल सदस्य तथा सहसचिव
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डा.रोिनाथ र्ाण्डे सदस्य–सचिव रहने गरी १३ सदस्यीय सं घीय सं सद सेवा
ददवस मूल समारोह ससमसत गठन गररएको

सथयो ।

मूल समारोह ससमसतले ववसभन्न समसतमा बैठक बसी कमपिारीहरुको
भौसतक िमघटलाई न्यूनीकरण गरी सुरिाका मार्दण्ड अर्नाएर सं िालन
गनप सवकने दे हाय अनुसारका सप्ताहव्यार्ी कायपक्रमको आयोिना गने,
त्यसका लासग अलग अलग उर्ससमसत गठन गरी सुरचित रुर्ले सप्ताहव्यार्ी
रुर्मा सं सद सेवा ददवस मनाउने सनणपय गरे को सथयो।
१. सं सदे श्वर महादे वको र्ूिा



यस कायपका लासग सचिवालयका सहसचिव मनोि कुमार सगरीको
सं योिकत्वमा उर्सचिव नारायण प्रसाद ढकाल, उर्सचिव सरववक्रम
र्रािुली, कमपिारी यूसनयनका प्रसतसनसधका रुर्मा ववट्णु खड्का, का.स.
गोववन्द वहादुर भण्डारी र का.स.केिव न्यौर्ाने सदस्य रहने गरी
र्ूिा उर्ससमसत गठन गररएको सथयो ।



उक्त उर्ससमसतले समसत २०७७ मं ससर २२ गते सं घीय सं सद
सचिवालयको र्ररसरमा स्थावर्त सं सदे श्वर महादे वको ववसधर्ूवक
प र्ूिा
् ।
अिपना गने कायप सम्र्न्न गरयो

२.



रक्तदान कायपक्रम
यस कायपका लासग सचिवालयका सहसचिव हृदयराम महिपनको
सं योिकत्वमा उ.स. रामहरी थार्ा, म.र्ा. गोकुल खरी, िा.अ. सर्ना
सार्कोटा, सस.अ.हे.व. डा. र्ुट्र् ररिाल र कमपिारी यूसनयनका
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प्रसतसनसधका रुर्मा ववट्णु खड्का सदस्य रहने गरी एक उर्ससमसत
गठन गररएको सथयो ।
सो उर्ससमसतले समसत २०७७ मं ससर २३ गते रक्तदान कायपक्रमको
आयोिना गरे को सथयो । सो कायपक्रममा ५३ िनाले रक्तदान गनुप
भएको सथयो ।
३. कोसभड–१९ को महामारीमा संसद संिालन सम्वन्धी प्यानल बहस
कायपक्रम



यसका लासग सहसचिव झलक िमाप सार्कोटाको सं योिकत्वमा उ.स.
गोर्ाल ससग्दे ल, उ.स.ओमबहादुर काकी, उ.स. लक्ष्मण अयापल र
कमपिारी यूसनयनका प्रसतसनसधका रुर्मा क.अ. करन वहादुर भाट
सदस्य रहने गरी एक उर्ससमसत गठन गररएको सथयो ।



उक्त उर्ससमसतले समसत २०७७ मं ससर २४ गते कोसभड–१९ महामारी
र सं सद सं िालन सम्वन्धी प्यानल बहस सं िालन



् ।
गरयो

यसमा सं ववधान सभा सदस्य िनकराि िोिी र सरुवा रोग वविेर्ज्ञ
डा.िेरबहादुर र्ुनलाई ववज्ञको रुर्मा आमन्रण गरी सो ववर्यमा
अन्तरवक्रया गररएको सथयो ।

४. असभलेख तथा सूिना व्यवस्थार्न मूल्यांकन कायपक्रम



यस कायपका लासग सचिवालयका सहसचिव सुरि कुमार दुराको
सं योिकत्वमा उर्सचिव रामकुमार र्ौडे ल, उर्सचिव दिरथ धमला,
उर्सचिव नारायण ढकाल, उर्सचिव प्रददर् कुमार नेर्ाल, उर्सचिव
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सरववक्रम र्रािुली, क.अ. िगदीि न्यौर्ाने र कमपिारी यूसनयनका
प्रसतसनसधका रुर्मा अनन्त प्रसाद कोइराला सदस्य रहने गरी एक
उर्ससमसत गठन गररएको



सथयो।

सो ससमसतले समसत २०७७ मं ससर २६ गते सचिवालयका ववसभन्न
महािाखा, िाखा, ससमसत, सं सदीय दल तथा र्दासधकारीहरुको सनिी
सचिवालयहरुका असभलेख व्यवस्थार्नको नमूना छनौट र्द्धसतका
आधारमा मूल्यािन गरी तयार र्ारे को प्रसतवेदन मासथ सचिवालयका
सहसचिव र उर्सचिव स्तरका कमपिारीहरु बीि अन्तरवक्रयात्मक
कायपक्रम आयोिना गरी सुझाव ददएको सथयो। प्राप्त सुझाव समेतको
आधारमा ससमसतले सचिवालय समि प्रसतवेदन र्ेि गरे को सथयो ।

५. िेस प्रसतयोसगता



यस कायपका लासग सचिवालयका सहसचिव सनमपला दे वी लासमछानेको
सं योिकत्वमा उर्सचिव उदय कुमार भण्डारी, उर्सचिव वववता समश्र,
उर्सचिव र्ुट्र् प्रकाि खनाल, र कमपिारी यूसनयनका प्रसतसनसधका
रुर्मा का.स.िन्र प्रसाद ढु ङ्गाना सदस्य रहने गरी एक उर्ससमसत
गठन गररएको सथयो ।



यसले २०७७ मं ससर २५ र २६ गते सचिवालयका कमपिारीहरुका
् ।
सबिमा उक्त प्रसतयोसगता आयोिना गरयो

६. कायापलय तथा सवारी साधन सरसफाइ तथा मूल्यािन कायपक्रम



यस कायपका लासग सचिवालयका सहसचिव डा.रोिनाथ र्ाण्डे को
सं योिकत्वमा उर्सचिव सीता काफ्ले वाग्ले, उर्सचिव कान्छा दुलाल,
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उर्सचिव असधराि राई र कमपिारी युसनयनका तफपबाट माधव र्ौडेल
सदस्य रहने गरी एक उर्ससमसत गठन गररएको सथयो ।



यसले समसत २०७७ मं ससर २० गते दे चख २५ गते सम्म ववसभन्न
िाखा, ससमसत, ससमसत
िौिालयहरुको

सचिवालय

सरसफाइ, बगैँ िा

लगायतको
तथा

कायपकि

सचिवालयका

र

सवारी

साधनहरुको व्यवस्थार्न कायपको मुल्यािन गरी उत्कृष्ट ६ िना को
नाम र्ुरस्कृत गनप ससफाररस गने कायप गर्यो ।
७. संसद सेवा सम्बन्धी उत्कृष्ट नारा छनोट कायपक्रम



यस कायपका लासग सचिवालयका सहसचिव घसनन्रराि चिमौररयालाई
सो चिम्मेवारी ददइएको सथयो ।



वहाँले समसत २०७७ मं ससर २५ गते प्राप्त भएका नाराहरु मध्ये
उत्कृष्ट ३ वटा नारा छनौट गरी मूल ससमसतमा र्ेि गनुप भयो ।

८. कोसभड–१९ सम्वन्धी सिेतना कायपक्रम



यस कायपका लासग सचिवालयका सहसचिव श्री अिुन
प कुमार खड्काको
सं योिकत्वमा उर्सचिव रे खा उर्ाध्याय खनाल, उर्सचिव रामहरी
थार्ा, उर्सचिव चिवदत्त बराल, सस.अ.हे.व. डा. र्ुट्र् ररिाल र
ु ा सुवेदी सदस्य रहने गरी एक
कमपिारी युसनयनका तफपबाट रे णक
उर्ससमसत गठन गररएको सथयो ।
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यसले कोसभड–१९ सम्बन्धी िनिेतनामूलक सामाग्री स्वास््य सेवा
ववभागबाट सं कलन गरी ववतरण गने र सं सद सचिवालयका ७ स्थानमा
स्विासलत सेसनटाइचिङ्ग मेचिन िडान गने कायप गर्यो

९. सं सद सेवा ददवस मूल समारोहको आयोिना



यस

कायपका

लासग

सचिवालयका

सहसचिव

मुरारी

महतको

सं योिकत्वमा उर्सचिव सीता काफ्ले वाग्ले, प्र.ले .सन. बसन्तराि
ससग्दे ल, प्र.म.र्ा. सानुभाइ खड्का, ई.ई. रववन्र ररिाल, िा.अ. गोववन्द
प्रसाद गौतम, िा.अ. ससं हराि रुम्बा, िा.अ. सीता र्ोख्रेल, मु.अ. रोवन
प्रिार्सत र कमपिारी युसनयनका तफपबाट अरुण वकिोर िमाप सदस्य
रहने गरी सं घीय सं सद सेवा मूल समारोह व्यवस्थार्न उर्ससमसत
गठन गररएको सथयो ।



समसत 2077 मं ससर २८ गते आयोिना भएको सं घीय सं सद सेवा
मूल समारोहको लासग आवश्यक व्यवस्थार्कीय र समन्वयात्मक
भूसमका सनवापह गरे को सथयो ।
मूल समारोहको कायपक्रम

क्र.सं .

कायपक्रम

1

कायपक्रमको अध्यिता ग्रहणः महासचिव डा. भरतराि गौतम

2

आसन ग्रहणः

1. प्रमुख असतसथः सम्माननीय सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटा
2. ववचिष्ट असतसथः राविय सभाका सम्माननीय अध्यि
गणेिप्रसाद सतसमचल्सना

3. वविेर् असतसथ र अन्य असतसथहरुः160

क्र.सं .

कायपक्रम
(1) मा. कानून¸ न्याय तथा सं सदीय मासमला मन्री डा.
चिवमाया तुम्बाहाङ्फे

(2) राविय सभाका मा. उर्ाध्यि िचिकला दहाल

(3) ने.क.र्ा. सं सदीय दल (प्रसतसनसध सभा) मुखय सिेतक
दे वप्रसाद गुरूङ्ग

(4) ने.का. सं सदीय दल (प्रसतसनसध सभा) प्रमुख सिेतक
बालकृट्ण खाण

(5) ने.क.र्ा. सं सदीय दल (राविय सभा) मुखय सिेतक
चखमलाल भट्टराई

(6) ने.का. सं सदीय दल (राविय सभा) प्रमुख सिेतक
असनता दे वकोटा

(7) िनता समािवादी र्ाटी सं सदीय दल (राविय सभा)
सिेतक

प्रसमला कुमारी

(8) श्री गोर्ालनाथ योगी, सचिव, प्रसतसनसध सभा
(9) श्री रािेन्र फुयाल, सचिव, राविय सभा

(10) श्री रबप्रसाद
चघसमरे , सचिवालय सचिव/सं योिक, मूल
ु
समारोह ससमसत

(11) श्री सुदिपन खड्का, सचिवालय सचिव, सं घीय सं सद
सचिवालय

(12) श्री मेघराि अयापल, अध्यि, सं घीय सं सद सचिवालय
कमपिारी यूसनयन

(13) सचिवालयका सहसचिवज्यूहरु

(14) मूल समारोह ससमसतका सदस्यहरु तथा कमपिारी
यूसनयनका र्दासधकारीहरु

(15) सं घीय सं सद सचिवालयमा कायपरत सम्र्ूणप कमपिारीहरु
(16) र्रकारहरु
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क्र.सं .
3

कायपक्रम
नेर्ालको राट्ि गान
कायपक्रम उद्घाटनः सम्माननीय सभामुख

4

र सम्माननीय अध्यि
रूर्मा)

5

6
7

अचग्नप्रसाद सार्कोटा

ु
गणेिप्रसाद सतसमचल्सनाबाट (सं यक्त

स्वागत मन्तव्य: सचिवालय सचिव श्री रबप्रसाद
चघसमरे (सं योिक,
ु
मूल समारोह ससमसत)

संघीय संसद सेवास्माररकाको सम्बन्धमा मन्तव्यः सहसचिव श्री
एकराम सगरी, (सं योिक, स्माररका प्रकािन ससमसत)

सं सद सेवास्माररका ववमोिनः प्रमुख असतसथ सम्माननीय सभामुख

अचग्नप्रसाद सार्कोटा र ववचिष्ट असतसथ सम्माननीय अध्यि
ु रूर्मा)
गणेिप्रसाद सतसमचल्सनाबाट (सं यक्त
8

मन्तव्यः-

1. अध्यि, सं घीय सं सद सचिवालय कमपिारी यूसनयन, श्री
मेघराि अयापल

2. राविय सभाका मा. उर्ाध्यि िचिकला दहाल

3. मा. कानून, न्याय तथा सं सदीय मासमला मन्री डा.
चिवमाया तुम्बाहाङ्फे

4. सम्माननीय अध्यि गणेिप्रसाद सतसमचल्सना
5. सम्माननीय सभामुख

अचग्नप्रसाद सार्कोटा

दीघप सेवा र्दक ववतरणः सम्माननीय सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटा

ु
र सम्माननीय अध्यि गणेिप्रसाद सतसमचल्सनाबाट (सं यक्त

9

रूर्मा)

दीघपसेवा र्दक र्ाउने कमपिारीहरूः-

1. सचिवालय सचिव श्री रवप्रसाद
चघसमरे
ु
2. सहसचिव श्री अिुन
प कुमार खड्का
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क्र.सं .

कायपक्रम
3. सहसचिव श्री सुरिकुमार दुरा

4. िाखा असधकृत श्री बसन्तकुमार रोक्का
5. टा.ना.सु. श्री ववट्णुभक्त सससतखु
6. ले खार्ाल श्री र्ववरा र्रािुली

7. ले खार्ाल श्री श्यामहरर वविुिे
8. का. स. श्री धम्मे कुमाल
10

र्ुरस्कार

अचग्नप्रसाद

तथा

प्रिंसा-र्र

सार्कोटा

र

ववतरण:

सम्माननीय

ु रूर्मा)
सतसमचल्सनाबाट (सं यक्त

सम्माननीय

अध्यि

सभामुख

गणेिप्रसाद

1. रक्तदाताहरूलाई प्रमाणर्र ववतरणः (५३ िना)
2. कायापलय तथा सवारी साधन सरसफाइ तथा

सिावटमूल्यािनसम्बन्धी प्रिंसा र्र र र्ुरस्कार ववतरणः
र्ुरस्कृत कमपिारीहरूः-

(1) ह.स.िा. (र्ाँिौँ) श्री तीथपराम डं गोल

(2) का.स (र्ाँिौँ) श्री रािबहादुर बस्नेत
(3) का.स. श्री सलमा र्ुन

(4) का.स. श्री सीता िनारा श्रे ष्ठ

(5) कुचिकार (र्ाँिौँ) श्री बनदे वी र्ोडे

(6) माली (रा.र्.अनं. र्ाँिौँ) श्री बालकृट्ण न्यौर्ाने

3. िेस प्रसतयोसगताका वविेतालाई र्ुरस्कार र प्रमाणर्र ववतरण
वविेता कमपिारीहरूः-

प्रथमः- िा.अ. श्री प्रदीर् गुरागाईं,

दद्वतीयः- माइक सञ्चालक श्री केिवबहादुर काकी
तृतीयः- खररदार श्री सन्तोर् र्ोख्रेल
11

सं सद सेवा र्ुरस्कार घोर्णाः महासचिव, डा. भरतराि गौतमबाट
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क्र.सं .

कायपक्रम
ववतरणः सम्माननीय सभामुख अचग्नप्रसाद सार्कोटा र सम्माननीय
ु रूर्मा)
अध्यि गणेिप्रसाद सतसमचल्सनाबाट (सं यक्त
र्ुरस्कृत कमपिारीहरूः-

1. सवोत्कृष्ट संसद सेवा र्ुरस्कारः उर्सचिव श्री कमला िाक्य

2. उत्कृष्ट संसद सेवा र्ुरस्कारः कम्प्यूटर असधकृत श्री िगददि
न्यौर्ाने

3. सं सद सेवा र्ुरस्कारः

(१) ह.स.िा. र्ाँिौँ श्री श्रीकृट्ण राना मगर

(२) माली (रा.र्.अनं. र्ाँिौँ) श्री बालकृट्ण न्यौर्ाने
12
13

कायपक्रम समार्नः महासचिव डा. भरतराि गौतम
चियार्ान
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अनुसूिी १
सं घीय सं सद ददवस सम्वन्धी केही झलकहरु

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

