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सं सदीय अभ्यास र परम्पराहरूको सं स्थागत स्मरणलाई सुव्यवस्स्थत गदै सं घीय सं सद
सस्िवालयले आवधिक तथा धियधमत प्रकाशिहरू समेत गदै आएको छ। सूििाको हकसम्बन्िी ऐि,
२०६४ ले पररभाषित गरे का साववजधिक धिकायहरूले हरे क तीि मषहिामा आफ्िो धिकायसँग
सम्बस्न्ित सूििा अद्यावधिक गरी प्रकास्शत गिे दाषयत्य रहन्छ। सोही दाषयत्व अिुरूप सो ऐिको दफा
५ तथा सूििाको हकसम्बन्िी धियमावली, २०६५ को धियम ३ बमोस्जमका षववरणहरू समावेश गरी
२०७२ सालदे स्ि सस्िवालयले सं सद दपवण त्रैमाधसक रूपमा धियधमत प्रकाशि गदै आएको छ।
यस अकंको िण्ड १ मा सं घीय सं सद अन्तगवत प्रधतधिधि सभा र राषिय सभा तथा षवियगत
सधमधतका गधतषवधिहरू समेषिएका छि्। िण्ड २ मा सं घीय ससं सद सस्िवालयका षवधभन्न महाशािा,
शािा, इकाइ तथा सस्िवालयका धियधमत गधतषवधिहरू समावेश गररएका छि् भिे िण्ड ३ मा
प्रकाशिलाई पठिीय बिाउि ऐिले धििावररत गरे का सूििाका अधतररक्त सम्वत् 2078 माघदे स्ि िैत
मसान्तसम्मका सभा एवम् सं सदीय सधमधत तथा सं घीय सं सदका पदाधिकारीका षियाकलापहरू, यस
अवधिको आधथवक षववरण, िेपालमा महाधभयोग प्रस्ताव सम्बन्िी जािकारी, राषिय सभाका िवधिवावस्ित
सदस्यहरूको षववरण, राषिय सभाबाि िार विव कायवकाल समाप्त भई षवदाई भएका सदस्यहरुको
षववरण तथा सं घीय सं सदमा षविेयकको वतवमाि अवस्था र सं घीय सं सदमा प्राप्त अध्यादे श सम्बन्िी
षववरणहरू समेषिएका छि्।
सं सद दपवणलाई सं ग्रहणीय र थप पठिीय बिाउि ऐि तथा धियमावलीमा धििावररत सूििाका
अधतररक्त हरे क अङ्कमा षवशेि सामाग्री समावेश गरी प्रकाशि गिे जािकारी गराउँ दै प्रकाशिमा
यहाँहरूको रििात्मक सुझाव एवम् सहयोगको अपेक्षा गदवछौं।
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िण्ड - एक

सं घीय सं सद
सं घीय सं सदका कामकारबाही
सं घीय सं सदमा प्रधतधिधि सभा र राषिय सभा गरी दुईविा सभा रहे का छि्। 20७8 माघ १
गतेदेस्ि िैत मसान्तसम्म प्रधतधिधि सभाबाि भएका कामकारबाहीलाई धिम्ि अिुसार प्रस्तुत गररएको
छ:-

प्रधतधिधि सभा
२०७८ माघ १ गते दे स्ि िैत्र मसान्तसम्ममा प्रधतधिधिसभाको दशौं अधिवेशिको बैठकहरुमा
दे हाय बमोस्जमको कायव भएको धथयोोः–
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•

सं घीय सं सद प्रधतधिधि सभाको दशौं अधिवेशि २०७८ साल मंधसर २८ गते मंगलबार प्रारम्भ भई
२०७८ साल िैत १ गते मंगलबारसम्म जम्मा ९२ ददि िालु रह्यो। जसमध्ये १९ ददि
बैठकको लाधग समय तोषकएकोमा १० ददिमा ११ पिक बैठक बसी अन्य ददिमा सूििा िाँस
गरी स्थधगत भएको धथयो। अधिवेशि अवधिभरका बैठकहरुमा प्रमुि प्रधतपक्ष िेकपा -एमाले)को
अवरोि कायम रह्यो।

•

प्रधतधिधि सभाको िालू अधिवेशिमा कुिैपधि ियाँ षविेयक दताव भएि भिे यस अधिवेशिमा
सभाका अस्घल्ला अधिवेशिहरुबाि षवधभन्न िरणमा रहे का जम्मा ४२ विा षविेयकहरु प्राप्त भएका
धथए जसमध्ये प्रधतधिधि सभाको धमधत २०७८ फागुि ८ गतेको बैठकमा “लोक सेवा आयोग
ु भएको धथयो।
षविेयक, २०७५” का सम्बन्िमा राषिय सभाबाि सं शोिि सषहत प्राप्त सन्दे श िे बल

•

२०७८ फागुि ८ गते प्रस्तुत भएको “िेपाल सरकार र अमेररकी सहयोग धिकाय धमलेधियम
च्यालेन्ज कपोरे शिबीि भएको अिुदाि सहायता सम्झौता (धमलेधियम च्यालेन्ज कम््याक्ि)”
फागुि १५ गते सभाको बैठकमा छलफल भई सोही ददिको दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोिणा
सषहत बहुमतबाि उक्त सम्झौता अिुमोदि भएको धथयो। सभाबाि पाररत सम्झौताको जािकारी
िेपाल सरकार अथव मन्त्रालय र परराि मन्त्रालयमा गराइएको धथयो।

•

२०७८ फागुि २२ िेपालको सं षविािको िारा १०१ को उपिारा (३) र (४) एवं प्रधतधिधि
सभा धियमावली, २०७५ को धियम १६२ दे हाय बमोस्जमको महाधभयोग धसफाररस सधमधत गठि
भयोː
1. मा. एकवाल धमयाँ

8. मा. रे िा शमाव

3. मा. कृ्णभक्त पोिरे ल

10. मा. षव्णुप्रसाद पौडेल

2. मा. कल्याणी कुमारी िड्का
4. मा. प्रमोद शाह

5. मा. धमिबहादुर षवश्वकमाव

9. मा. लालबाबु पस्ण्डत

११. मा. डा. स्शव माया तुम्बाहाङफे

6. मा. यशोदा गुरुङ सुवद
े ी
7. मा. रामबहादुर षवष्ट

•

दशौं अधिवेशि अवधिमा “साववजधिक लेिा सधमधतको एक्काइसौं वाषिवक प्रधतवेदि, २०७८”, “थारु
आयोगको तेस्रो वाषिवक प्रधतवेदि आ.व. २०७७÷०७८”, “आददवासी जिजाधत आयोगको प्रधतवेदि
आ.व. २०७७÷०७८” “राषिय समावेशी आयोगको तेस्रो वाषिवक प्रधतवेदि आ.व. २०७७÷०७८”,
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“महान्यायाधिवक्ताको वाषिवक प्रधतवेदि, आ.व. २०७७÷०७८” र “राषिय सूििा आयोगको वाषिवक
प्रधतवेदि, आधथवक विव २०७७÷७८” पेश भयो।

•

धमधत २०७८ फागुि २९ गते िेपालको सं षविािको िारा १०१ को उपिारा (२) एवं प्रधतधिधि
सभा धियमावली, २०७५ को धियम १६१ को उपधियम (१) बमोस्जम मा. श्री दे व प्रसाद गुरुङ्ग,
मा. श्री पु्पा भुसाल (गौतम) र मा= श्री जीवि राम श्रे ष्ठ प्रस्तावक र माििीय धमिेन्र प्रसाद
ररजाल समेत ९५ जिा मा. सदस्यहरु समथवक भई प्रिािन्यायािीश श्री िोलेन्र शमशेर ज.ब.रा.
षवरुद्ध दताव भएको महाधभयोगको प्रस्ताव सोही धियमावलीको धियम १६१ को उपधियम (५)
बमोस्जम प्रस्तावक सदस्य मा. श्री दे वप्रसाद गुरुङ्गले सभा समक्ष प्रस्तुत गिुभ
व यो।

•

धमधत २०७८ फागुि २२ गतेको सभाको बैठकमा जबरजस्ती करणी मुद्दाको अिुसन्िािको
िममा सं घीय सं सद, प्रधतधिधि सभा सदस्य मोहि बाधियां धमधत २०७८ फागुि १६ गतेदेस्ि प्रहरी
षहरासतमा रािी अिुसन्िाि भईरहे को भन्ने व्यहोराको स्जल्ला प्रहरी कायावलय (अपराि अिुसन्िाि
शािा), िेपालगञ्ज, बाँकेबाि प्राप्त पत्रको जािकारी सभालाई गराइएको धथयो।
दशौं अधिवेशि अवधिभर सं षविाि सभा सदस्यहरु जगतबहादुर ताजपुररया र डा=
दुमिधसं ह थापा एवं राषिय सभा सदस्य लक्ष्मीदास मािन्िरको धििि भएकोमा शोक प्रस्तावहरु
पाररत भएका धथए।

राषिय सभा
सं घीय सं सदका दुवै सदिको अधिवेशि २०७८ मंधसर २८ मा शुरु भई २०७८ िैत १ गते
अन्त भएको धथयो। यस अवधिमा राषिय सभाका मंधसर २८ र पुस ५ गते गरी दुई विा बैठक मात्र
भएका धथए। तसथव यस अवधि अथावत २०७८ माघ १ दे स्ि िैत मसान्तसम्म िास कामकारवाही हुि
सकेकिि्।
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सं सदीय सधमधतका कामकारबाही
सं घीय सं सदका दुवै सभाअन्तगवत रहे का १६ विा सधमधतहरूमध्ये प्रकाशि सधमधतमा प्राप्त
भएका धमधत 2078 माघदे स्ि िैत मसान्तसम्मका षियाकलापहरूलाई दे हाय बमोस्जम प्रस्तुत
गररएको छ।

प्रधतधिधि सभा अन्तगवतका सधमधतका गधतषवधि
प्रधतधिधि सभामा १0 विा षवियगत सधमधतहरू रहे का छि्। यस अवधिमा सधमधतले गरे का
धिणवय तथा धिदे शिहरू दे हाय बमोस्जम रहे का छि्।

१. अथव सधमधत
सधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
अथव सधमधतबाि 2078 माघ 1 दे स्ि 2078 िैत मसान्तसम्मको अवधिमा 5 विा वैठक
सम्पन्ि भएका र उक्त अवधिमा भए गरे का कामकारवाहीहरू धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छ:धमधत 2078 माघ 17 गते
षवधियोजि षविेयकका धसद्धान्त र प्राथधमकता सदिमा पेश हुि ु पूव व िै अथव सधमधतले बजेि
तजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि र मूल्याङ्किमा दे स्िएका समस्याहरुका सम्बन्िमा िीधतगत सुिारमा
असर पिे गरी काम गिव धिदे शि/सुझावहरु िेपाल सरकारलाई ददिुपिे दे स्िएकोले सात विै प्रदे शमा
पूव व बजेि छलफल कायविम सञ्चालि गिे।
धमधत 2078 माघ 18 गते
केन्रीय त्याङ्क षवभागद्वारा धमधत 2078 माघ 12 गते साववजधिक 12औ ँ राषिय
जिगणिाको प्रारस्म्भक त्याङ्कको िधतजाको सम्बन्िमा केन्रीय त्याङ्क षवभागका महाधिदे शकको
उपस्स्थधतमा छलफल गरी जिगणिामा दे स्िएका प्राषवधिक त्रुिीलाई आगामी ददिमा न्यूिीकरण गदै
लगी त्याङ्कलाई गुणस्तरीय, भरपदो तथा एकरुप बिाउि धिदे शि ददएको।
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धमधत 2078 फागुि 22 गते
राजस्व बाँडफाँि, अन्तरसरकारी षवत्त हस्तान्तरण लगायत साववजधिक षवत्त व्यवस्थापिका
षवधभन्ि आयाम साथै आगामी आधथवक विवको बजेि एवं प्राकृधतक स्रोत तथा षवत्त आयोगका काम
कारबाही र िालु आधथवक विवमा आयोगले गरे का धसफाररस लगायतका षवियमा राषिय प्राकृधतक स्रोत
तथा षवत्त आयोगका माििीय अध्यक्ष तथा माििीय सदस्यहरु र आयोगका सस्िवको उपस्स्थधतमा
छलफल भएको।
धमधत 2078 िैत्र 11 गते
िेपालको अथवतन्त्रको वतवमाि अवस्था, िालु आधथवक विवको बजेि लगायत षवत्त िीधत र
मौदरक िीधतले गरे का व्यवस्थाको कायावन्वयि अवस्था, कोधभड 19 को सम्बोिि गिव गररएका
व्यवस्थाको कायावन्वयि र आगामी आधथवक विवमा धिरन्तरता ददिुपिे र िपिे षविय, आगामी आधथवक
विवको बजेिले सम्बोिि गिुप
व िे राजस्व, कर, आयात, धियावत, ििव व्यवस्था, तरलता व्यवस्थापि
लगायतका प्रमुि िीधतगत षविय र धिजी क्षेत्रलाई प्रोत्साषहत गिव र लगािी प्रवद्धवि गिव ल्याउिु पिे
प्रमुि कायविम लगायतका षवियमा िेपाल उद्योग वास्णज्य महासं घ, िेपाल िेम्बर अफ कमशव, िेपाल
धिमावण व्यवसायी महासं घ र होिल सं घ िेपालका पदाधिकारीहरुको उपस्स्थधतमा छलफल भएको।
धमधत 2078 िैत्र 13 गते
षवत्तीय क्षेत्रको वतवमाि अवस्था, षवगतमा भएका सुिारका प्रयास र कायावन्वयि अवस्था,
षवत्तीय क्षेत्रमा हाल दे स्िएको तरलता सं कि, व्याजदर, शोिािान्तर स्स्थधत, घट्दो षवदे शी षवधिमय
सस्िधतको साथै षवत्तीय क्षेत्रको वतवमाि अवस्था, िालु आधथवक विवको बजेि लगायत षवत्त िीधत र
मौदरक िीधतले गरे का व्यवस्थाको कायावन्वयि अवस्था, षवत्तीय क्षेत्रलाई कोधभड महामारीमा सरकारले
ददएको राहतका कायविमको औस्ित्य तथा धिरन्तरता, आगामी आधथवक विवको बजेिमा षवत्तीय
क्षेत्रलाई सन्तुधलत बिाउि बित, ऋण, षवदे शी षवधिमयदर, ब्याजदर, षवदे शी षवधिमय सस्िधत जस्ता
आधथवक पररसूिकमा गिुप
व िे िीधतगत सुिार, षवत्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहि तथा प्रवद्धवि गिव ल्याउिु पिे
प्रमुि कायविम लगायतका षवियमा िेपाल बैंकसव एसोधसएशिका पदाधिकारीहरुको उपस्स्थधतमा
छलफल भएको।
िेपालमा वैदेस्शक तथा आन्तररक लगािीको अवस्था, िालु आधथवक विवको बजेि लगायत
षवत्त िीधत र मौदरक िीधतले लगािी सम्बन्िमा गरे को व्यवस्थाको कायावन्वयि अवस्था, वैदेस्शक
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लगािी सम्बन्िी िीधत तथा ऐिको कायावन्वयिको अवस्था, वैदेस्शक लगािी सम्बन्िमा गररएको
प्रधतबद्धता तथा प्रास््त, लगािी प्रवद्धविका लाधग िेपाल सरकारले गिुप
व िे िीधतगत व्यवस्था लगायतका
षवियमा लगािी बोडवका प्रमुि कायवकारी अधिकृत तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारीहरुको उपस्स्थधतमा
छलफल भएको।

२. अन्तरावषिय सम्बन्ि सधमधत
२०७८

साल

माघ

१

गतेदेस्ि

२०७८

साल

िैत

मसान्तसम्म

यस

सधमधतको

२०७८/१०/२४ गते एउिा बैठक बसेको धथयो। सधमधतको उक्त बैठकमा भएका छलफल र
सधमधतको उक्त बैठकबाि गररएका धिणवय तथा ददएका धिदे शिहरु धिम्िािुसार रहे का छि्:सधमधतको बैठकमा भूतपूव व गोिाव सैधिक, कूििीधतक क्षेत्रमा राजिीधतक र पेशागत
कूििीधतज्ञ (Career Diplomats) को धियुस्क्त, िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरण, उपसधमधतको म्याद
थप एवं षवषवि षवियका सम्बन्िमा छलफल भयो।
भूतपूव व गोिाव सै धिकका सम्बन्िमा: बैठकमा मा. सभापधतज्यूले भूतपूव व गोिाव सैधिकका
समस्या र समािािका सम्बन्िमा बेलायतका लाधग िेपालका िवधियुक्त महामषहम राजदूत श्री
ँ
ज्ञाििन्र आिायवसग
यस सधमधत अन्तगवत गदठत भूतपूव व गोिाव सैधिकका समस्या समािाि
उपसधमधतका सदस्यहरु समेतको सहभाधगतामा छलफल भएको व्यहोरा जािकारी गराउिुभयो। साथै
उक्त छलफलका िममा यस सधमधतको भूतपूव व गोिाव सैधिकका समस्या सम्बोिि सम्बन्िी प्रधतवेदि,
२०७५ एवं सधमधतका षवधभन्न बैठकहरु माफवत यस सम्बन्िमा ददइएका सुझाव तथा धिदे शिहरु
हस्तान्तरण गिे काम भएको व्यहोरा समेत अवगत गराउिुभयो।
सधमधतको आजको बैठकमा भएको छलफल पश्िात् भूतपूव व गोिाव सैधिकका समस्या
समािािका लाधग यस सधमधतले पररा्ि मन्त्रालयलाई यस अस्घ ददइएका सुझाव एवं धिदे शिहरुको
कायावन्वयिको प्रगधत षववरण उपलब्ि गराइददि साथै ती सुझाव एवं धिदे शिहरु कायावन्वयि िभएका
भए सो हुि िसक्िुका कारणहरु िुलाई पठाइददि पररा्ि मन्त्रालयलाई धिदे शि ददिे धिणवय भयो।
कूििीधतक क्षेत्रमा राजिीधतक र पेशागत कूििीधतज्ञ (Career Diplomats) को धियुस्क्त
सम्बन्िमा: कूििीधतक क्षेत्रमा राजिीधतक र पेशागत क्षेत्रका व्यस्क्तलाई कूििीधतज्ञका रूपमा धियुक्त
गिे सम्बन्िमा बृहत छलफल भयो। छलफलमा माििीय सदस्यहरुले यस षकधसमको धियुस्क्त गदाव
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सं षविाि बमोस्जम समावेशी धसद्धान्तका आिारमा हुिपु िे कुरा उल्लेि गिुभ
व यो। यसपश्िात् यो
षवियमा पररा्ि मन्त्री, पररा्ि सस्िव लगायत सम्बस्न्ित अधिकारीहरुको सहभाधगतामा छलफल गिव
अको बैठक बस्िे धिणवय भयो।
अवैतधिक महावास्णज्यदूत/ वास्णज्यदूतहरुलाई ददइएको धिलो िम्बर ्लेिको गाडी सुषविा
सम्बन्िमा छलफल हुँदा छलफलमा भागधलिे सदस्यहरुले षविा मापदण्ड यस्ता सुषविा ददि िहुिे
िारणा राख्नुभयो। यस सम्बन्िमा पररा्ि मन्त्रीको उपस्स्थधतमा आवश्यक छलफल गरी धि्किवमा
पुग्िे धिणवय भयो।
िेपाल िागररक उडडयि प्राधिकरणका सम्बन्िमा: िेपाल िागररक उडडयि प्राधिकरणका
सम्बन्िमा छलफल भई प्राधिकरणको बक्यौता रकम कािुि बमोस्जम यथाशीघ्र असुलउपर गिवका
लाधग प्राधिकरणलाई धिदे शि ददिे धिणवय भयो।
िागररक उड्डयि सम्बन्िी समस्या र समािाि उपसधमधतको म्याद थप सम्बन्िमा: सधमधतको
धमधत २०७८/०४/१७ को बैठक माफवत सधमधतका सदस्य मा. श्री ददव्यमस्ण राजभण्डारीको
सं योजकत्वमा गदठत ७ (सात) सदस्यीय िागररक उड्डयि सम्बन्िी समस्या र समािाि उपसधमधतको
म्याद ६ मषहिा रहे कोमा उपसधमधतको अध्ययि कायव सम्पन्न भइ िसकेकोले उपसधमधतको माग
बमोस्जम उपसधमधतको म्याद ३ मषहिा थप गरी २०७९/०१/१५ गतेसम्म कायम गिे धिणवय भयो।
षवषवि:
पररा्ि

िीधत

अध्ययि

उपसधमधतमा

सदस्य

हे रफेर

सम्बन्िमा: सधमधतको

धमधत

२०७८/०९/१६ को बैठक माफवत मा. दीपक प्रकाश भट्टको सं योजकत्वमा मा. पु्पा भुसाल
ु ा गुरुङ्ग, मा. सरला कुमारी यादव र मा. सुदि षकराती सदस्य रहेको ५ (पाँि)
(गौतम), मा. रे िक
सदस्यीय पररा्ि िीधत अध्ययि उपसधमधत गठि भएकोमा उक्त उपसधमधतमा सदस्य हे रफेर गरी
उपसधमधत दे हाय बमोस्जम हुिे धिणवय भयो:
सं योजक-

मा. दीपक प्रकाश भट्ट

सदस्य -

मा. िाँदतारा कुमारी

सदस्य -

मा. पु्पा भुसाल (गौतम)

सदस्य -

ु ा गुरुङ्ग
मा. रे िक

सदस्य -

मा. सरला कुमारी यादव
सं स द
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सधमधतको वैदेस्शक भ्रमण सम्बन्िमा: सधमधतले िेपालको पयविि प्रवद्धवि र षवकासका लाधग
आफ्िो स्थापिा कालदे स्ि िै भूधमका िेल्दै आइरहे को छ। सोका लाधग आन्तररक र वैदेस्शक
भ्रमणहरु गरी रा्िको षहतका धिधमत्त षवधभन्न कायवहरु जस्तै : वैदेस्शक लगािी, पयविि प्रवद्धवि गिव
स्थलगत जािकारी धलिे र प्रा्त जािकारी सषहतको धसफाररस प्रधतवेदि िेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत
गिे गरे को छ।
यसै सन्दभवमा िालु आ. व. मा सं सदीय कूििीधत, आधथवक कूििीधत र पयविि प्रवद्धविका
ु हरुको भ्रमण गिे र सोका लाधग अिुमाधित
लाधग धिकि भषव्यमा मध्यपूव व र दस्क्षण एस्शयाका मुलक
रकम रु ५० लाि अथव मन्त्रालयसँग माग गिे धिणवय भयो।
समवेदिा: बैठकले सधमधतका सदस्य माििीय श्री िारद मुधि रािाज्यूकी ममतामयी माता
सुदामा दे वी रािाको धमधत २०७८/१०/२१ गते शुिबार ८५ विवको उमेरमा असामषयक धििि
भएकोमा शोक व्यक्त गदै दे हाय बमोस्जमको शोक प्रस्ताव पाररत गरी ददवंगत माताप्रधत श्रद्धा अपवण
गिव १ धमिेि मौि िारण गर्यो।
"यस सधमधतका सदस्य माििीय श्री िारद मुधि रािाज्यूकी ममतामयी माता सुदामा दे वी
रािाको धमधत २०७८/१०/२१ गते शुिबार ८५ विवको उमेरमा भएको असामषयक धिििमा यस
सधमधत मृत आत्माको िीर शास्न्तको कामिा गदै उहाँप्रधत भावपूणव श्रद्बान्जली अपवण एवं शोक सन्त्त
पररवारजिप्रधत गषहरो समवेदिा प्रकि गदवछ।"
स्थलगत अवलोकि तथा भ्रमण सम्बन्िी षववरण:
सधमधतबाि यस अवधिमा बारा स्जल्लास्स्थत धसमरा षवमािस्थल र धिमावणािीि धिजगढ
अन्तरावस््िय षवमािस्थल, सुिेत तथा दै लेि स्जल्लास्स्थत षवधभन्न पयविकीय स्थलहरूको स्थलगत
ु अरब इधमरे ट्स (UAE) को
अवलोकि भ्रमण एवं लुस्म्बिी प्रदे श, गण्डकी प्रदे श, मिेश प्रदे श र सं यक्त
भ्रमण गररएको धथयो। उक्त भ्रमण/स्थलगत अवलोकि भ्रमणका मुख्य गधतषवधि तथा धि्किवहरू
धिम्िािुसार रहे का छि्:-

•

धमधत २०७८/११/०३ गतेदेस्ि २०७८/११/०४ गतेसम्म भएको बारा स्जल्लास्स्थत धसमरा
षवमािस्थल र धिमावणािीि धिजगढ अन्तरावस््िय षवमािस्थलको स्थलगत अवलोकि भ्रमणका
िममा धसमरा षवमािस्थल र धिजगढ अन्तरावस््िय षवमािस्थलको धिमावणको वतवमाि अवस्था,
कायवप्रगधत एवं भावी कायवयोजिा सम्बन्िमा स्थलगत अध्ययि अिुगमि, षवधभन्न सरोकारवाला
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व्यस्क्त एवं धिकायहरूसँग छलफल/अन्तषिवया गरी धतिमा रहे का समस्या र समािािका
सम्बन्िमा प्रधतवेदिको प्रारस्म्भक मस्यौदा तयार गररयो।

•

धमधत २०७८/११/२७ गतेदेस्ि २०७८/११/२९ गतेसम्म भएको सुिेत तथा दै लेि
स्जल्लास्स्थत षवधभन्न पयविकीय स्थलहरूको स्थलगत अवलोकि भ्रमणका िममा स्थलगत अध्ययि
अवलोकिका साथै िेपालको पररा्ि िीधत धिमावणका सन्दभवमा कणावली प्रदे शका मुख्यमन्त्री एवं
सभामुिसँग छलफल/अन्तषिवया गरी प्रधतवेदिको प्रारस्म्भक मस्यौदा तयार गररयो।

•

धमधत २०७८/११/३० गतेदेस्ि २०७८/१२/०१ गतेसम्म भएको लुस्म्बिी प्रदे शको भ्रमणका
िममा

िेपालको

पररा्ि

िीधत

धिमावणका

सन्दभवमा

लुस्म्बिी

प्रदे शका

मुख्यमन्त्रीसँग

छलफल/अन्तषिवया गरी प्रधतवेदिको प्रारस्म्भक मस्यौदा तयार गररयो।

•

धमधत २०७८/१२/०७ गतेदेस्ि २०७८/१२/०८ गतेसम्म भएको गण्डकी प्रदे शको भ्रमणका
िममा

िेपालको

पररा्ि

िीधत

धिमावणका

सन्दभवमा

गण्डकी

प्रदे शका

मुख्यमन्त्रीसँग

छलफल/अन्तषिवया गरी प्रधतवेदिको प्रारस्म्भक मस्यौदा तयार गररयो।

•

धमधत २०७८/१२/०९ गतेदेस्ि २०७८/१२/१० गतेसम्म भएको मिेश प्रदे शको भ्रमणका
िममा

िेपालको

पररा्ि

िीधत

धिमावणका

सन्दभवमा

मिेश

प्रदे शका

मुख्यमन्त्रीसँग

छलफल/अन्तषिवया गरी प्रधतवेदिको प्रारस्म्भक मस्यौदा तयार गररयो।

•

धमधत २०७८/१२/१५ गतेदेस्ि २०७८/१२/२० गते (२९ मािव, २०२२ दे स्ि ३ अषप्रल,
ु अरब इधमरे ट्स (UAE) को भ्रमणका िममा Expo 2020 Dubai
२०२२) सम्म भएको सं यक्त
को स्थलगत अवलोकि, िेपाली व्यवसायी पररिद्ले आयोजिा गरे को छलफल/ अन्तषिवया
ु
कायविममा सहभाधगता एवं िेपाली व्यवसायीहरूसँग भेि एवं छलफल, िेपालका लाधग सं यक्त
ु अरब इधमरे ट्स (UAE) का लाधग
अरब इधमरे ट्स (UAE) का महामषहम राजदूतसँग भेिघाि, सं यक्त
िेपालका महामषहम राजदूत एवं दूतावासका पररा्ि र श्रमसँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग भेि एवं
िेपाली श्रधमक, पयविक, व्यवसायीका हकषहतका सम्बन्िमा छलफल/अन्तषिवया, िेपाल वायुसेवा
धिगमले आयोजिा गरे को छलफल/अन्तषिवया कायविममा सहभाधगता, दुबई र अबुिाबीस्स्थत
षवधभन्न स्थािहरूको स्थलगत अवलोकि गरी प्रधतवेदिको प्रारस्म्भक मस्यौदा तयार गररयो।

उपसधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण:
२०७८ साल माघ १ गतेदेस्ि २०७८ साल िैत मसान्तसम्म यस सधमधत अन्तगवत गदठत
सं स द
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िागररक उड्डयि सम्बन्िी समस्या र समािाि उपसधमधतका २०७८/१०/१२ गते , २०७८/१०/१४
गते, २०७८/११/०२ गते, २०७८/११/२० गते र २०७८/१२/०६ गते गरी जम्मा ५ विा
बैठकहरू बसेका धथए। उक्त उपसधमधतको बैठकहरूमा भएका छलफल र उपसधमधतका बैठकहरूबाि
गरीएका धिणवय तथा धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का छि् :-

•

२०७८/१०/१२ गते बसेको उपसधमधतको बैठकमा िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणको बक्यौता
रकम, कोधभड-१९ महामारीको समयमा िािवडव उडािमा भएको अधियधमतता एवं षवषवि षवियका
सम्बन्िमा िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणका धिधमत्त महाधिदे शक श्री प्रेमिाथ ठाकुर लगायत
अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल भई प्राधिकरणले २०७८ माघ १० गतेसम्म स्वदे शी तथा
षवदे शी षवधभन्न सं घ सं स्थाहरूसँग उठाउि बाँकी रहे को १ अबव ८१ करोड ७५ लाि ८८ हजार
५ सय ७९ रुपैँ या २८ पैसा बक्यौता रकम उठाउि लाधग प्राधिकरणको आगामी कायवयोजिा पेश
गिव साथै कोधभड-१९ महामारीको समयमा िािवडव उडािमा भएको अधियधमतता छािषवि गिव
सं स्कृधत, पयविि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयले बिाएको सधमधतले पेस गरे को छािषवि प्रधतवेदि
उपसधमधत समक्ष पेस गिव िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणलाई अिुरोि गिे धिणवय भयो।

•

२०७८/१०/१४

गते

बसेको

उपसधमधतको

बैठकमा

उपसधमधतका

हालसम्मका

काम

कारवाहीहरूको समीक्षा एवं षवषवि षवियका सम्बन्िमा छलफल भयो। साथै सं स्कृधत, पयविि
तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालय एवं मन्त्रालय मातहतका षवधभन्ि धिकायहरूसँग षवगतमा
सधमधत/उपसधमधतबाि ददइएका धिदे शि एवं सुझावहरू कायावन्वयिको अवस्था लगायत िागररक
उड्डयि सम्बन्िी षवधभन्न अद्यावधिक षववरणहरू माग गिे धिणवय भयो।

•

२०७८/११/०२ गते बसेको उपसधमधतको बैठकमा िेपालका षवधभन्न षवमािस्थलहरूको धिमावण
कायवको प्रगधत, िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणको बक्यौता रकम एवं षवषवि षवियका सम्बन्िमा
सं स्कृधत, पयविि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयका सस्िव श्री महे श्वर न्यौपािे, िेपाल िागररक
उड्डयि प्राधिकरणका महाधिदे शक श्री प्रदीप अधिकारी लगायत अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल
भई दे हाय बमोस्जमका धिणवयहरू भए:
➢ धिमावणािीि अन्तरावषिय/क्षेत्रीय अन्तरावषिय/आन्तररक षवमािस्थलहरूको धिमावण कायवको प्रगधत
षववरण धलस्ित रुपमा उपलब्ि गराउि िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणलाई अिुरोि गिे,
➢ िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउि सधमधतले ददएको धिदे शि
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कायावन्वयिका लाधग िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणलाई अिुरोि गिे,
➢ सं स्कृधत, पयविि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयले सं सदमा दताव गरे को िेपाल िागररक
उड्डयि प्राधिकरणको Regulation र Operation सम्बन्िमा ल्याएका षविेयकहरू: िेपाल
िागररक उड्डयि प्राधिकरण षविेयक र िेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण षविेयकलाई अगाधड
बढाउि अिुरोि गिे।

•

२०७८/११/२० गते बसेको उपसधमधतको बैठकमा िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणको बक्यौता
रकम उठाउिे सम्बन्िमा भएको कायवप्रगधत, िेपालभरीका षवमािस्थलहरूको हालसम्मको षववरण
तथा कायवप्रगधत एवं षवषवि षवियका सम्बन्िमा सं स्कृधत, पयविि तथा िागररक उड्डयि
मन्त्रालयका सहसस्िव श्री बुषद्धसागर लाधमछािे, िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरणका महाधिदे शक
श्री प्रदीप अधिकारी लगायत अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल भयो।

•

२०७८/१२/०६ गते बसेको उपसधमधतको बैठकमा िेपाल वायुसेवा धिगमको हालसम्मको
कायवप्रगधत एवं षवषवि षवियका सम्बन्िमा सं स्कृधत, पयविि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयका
सहसस्िव श्री बुषद्धसागर लाधमछािे, िेपाल वायुसेवा धिगमका कायवकारी अध्यक्ष श्री युवराज
अधिकारी लगायत अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल भयो।
त्यस्तै २०७८ साल माघ १ गतेदेस्ि २०७८ साल िैत मसान्तसम्म यस सधमधत
अन्तगवत गदठत पररा्ि िीधत अध्ययि उपसधमधतको २०७८/१०/०६ गते, २०७८/११/२५ गते
र २०७८/११/२६ गते गरी जम्मा ३ विा बैठकहरू बसेका धथए। उक्त उपसधमधतको
बैठकहरूमा भएका छलफल र उपसधमधतको बैठकहरूबाि गरीएका धिणवय तथा धिदे शिहरू
धिम्िािुसार रहे का छि्:-

•

२०७८/१०/०६ गते बसेको उपसधमधतको बैठकमा षवगतमा िेपाल सरकारबाि पररा्ि िीधत धिमावण
सम्बन्िमा बिेका षवधभन्न कायवदलले प्रस्तुत गरे का प्रधतवेदिहरूमाधथ प्रारस्म्भक छलफल भयो।

•

२०७८/११/२५ गते बसेको उपसधमधतको बैठकमा अन्तषिवया तथा कायवशाला गो्ठी एवं
षवषवि षवियका सम्बन्िमा छलफल भयो। यस पश्िात् उपसधमधतबाि दे हाय बमोजमका
धिणवयहरू भए:
➢ िेपालको पररा्ि िीधत धिमावण/तजुम
व ा सम्बन्िमा पररा्ि मन्त्रालय, पूव व पररा्ि मन्त्रीहरू,
ु रा्ि सं घको महासभाका स्थायी
िीि र भारत दवै धछमेकी रा्िका पूव व राजदूतहरू, सं यक्त
सं स द
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सदस्य रा्िहरूका राजदूतहरू, FNCCI & CNI लगायतका आधथवक एवं कूििीधतक क्षेत्रसँग
सम्बस्न्ित सं घसं स्थाहरू, पूव व पररा्ि, अथव, रक्षा एवं गृह सस्िवहरू, पूव व िेपाली सेिा तथा
अन्य सुरक्षा धिकायका प्रमुिहरू, िापी षवभागका पूव व प्रमुिहरू, प्रमुि धमधडयाकमीहरू,
सम्पादकहरू एवं पररा्ि, सं सद र सुरक्षा षविय हे िे वरर्ठ पत्रकारहरू, षवश्वषवद्यालयका
अन्तरावस््िय, कूििीधत तथा द्वन्द्व अध्ययिका षवभागहरू, प्रमुि धथंक ट्ांकहरू - IFA, PRI
र सुरक्षा सम्बन्िी अन्य, प्रमुि राजिीधतक दलका षवदे श षवभागहरू, सातविै प्रदे शका
मुख्यमन्त्रीहरू, लगािी बोडव, अन्तरावस््िय सं घसं स्थाहरूमा कायवरत षवज्ञहरू लगायत अन्य
सम्बद्ध सरोकारवालाहरूबीि उपयुक्त समयमा अन्तषिवया, कायवशाला गो्ठी एवं अन्तरावस््िय
सम्बन्ि सम्मेलि आयोजिा गिे,
➢ प्रदे शका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल/अन्तषिवया गिवका लाधग उपयुक्त समयमा सम्बस्न्ित
प्रदे शहरूको स्थलगत भ्रमण गिे।
ु
➢ २०७८/११/२६ गते बसेको उपसधमधतको बैठकमा सं यक्त
राज्य अमेररकाका लाधग
ु
िवधियुक्त राजदूत श्रीिर ित्रीसँग िेपालको पररा्ि िीधत धिमावण/तजुम
व ा, िेपाल र सं यक्त
राज्य अमेररका बीिको आपसी सम्बन्ि एवं सहयोग लगायत षवषवि षवियका सम्बन्िमा
छलफल भयो।

3. उद्योग तथा वास्णज्य र श्रम तथा उपभोक्ता षहत सधमधत
उद्योग तथा वास्णज्य र श्रम तथा उपभोक्ता षहत सधमधतको यस अवधिमा भएको कायवप्रगधत
दे हाय बमोस्जम रहे का छि्।
सधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरणोः
धमधत 2078/11/09 गते
सधमधतको बैठकमा दे हायका धिणवयहरू भएका छि्:-

•

अस्िे धलया सरकारबाि पूणव छात्रवृस्त्त प्राप्त गरी अस्िे धलयाको धग्रषफथ षवश्वषवद्यालयबाि षवद्यावाररिी
अध्ययि गिव अस्िे धलयातफव प्रस्थाि गिव लाग्िुभएका यस सधमधतका सस्िव श्री झलक शमाव
सापकोिा र िेपाल प्रशासि सेवा, सामान्य प्रशासि समूहको राजपत्राषङ्कत तृतीय श्रे णीको शािा
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अधिकृत पदमा धियुक्त भई गृह मन्त्रालयमा पदस्थापि हुि ु भएका यस सधमधतका िायब सुब्बा श्री
प्रकाश पोख्रेललाई सधमधतबाि बिाई र शुभकामिा सषहत धबदाई गिे।

•

वैदेस्शक रोजगारीमा पठाउिे भिी स्िधलवङ ओभरधसज प्रा. धल. म्यािपावर व्यवसायीले षवधभन्न
ब्यस्क्तहरूसँग रकम असुली गरी वैदेस्शक रोजगारीमा िपठाएको भिी यस सधमधतमा प्राप्त
धिवेदिमाधथ छलफल हुँदा उस्ल्लस्ित षवियमा सत्य त्य छािबीि गरी पीधडत व्यस्क्तहरूलाई
तत्काल क्षधतपूधतव उपलब्ि गराउि र ठगी कायवमा सं लग्ि म्यािपावर व्यवसायीलाई कािूि
बमोस्जम कडा कारवाही गिव श्रम, रोजगार तथा सामास्जक सुरक्षा मन्त्रालय माफवत वैदेस्शक
रोजगार षवभागलाई धिदे शि ददिे।

धमधत 2078/11/13 गते
सधमधतको बैठकमा दे हायका धिणवयहरू भएका छि्:-

•

आधथवक षविेयक 2078 मा फलामे छड उद्योगमा प्रयोग हुिे कच्िा पदाथवहरू षवलेट्स र स्पञ्ज

आइरि आयातमा कायम रहे को भन्सार दर र अन्त:शुल्कका सम्बन्िमा सम्बस्न्ित धिकायका
पदाधिकारीहरूसँग सधमधतको आगामी बैठकमा पुि: छलफल गिे।

•

यस सधमधतमा षवधभन्न धमधतमा बसेको बैठकका धिणवयबाि गठि भएका दे हायका उपसधमधतहरूको

म्याद 2079 असार मसान्तसम्म थप गिे र उक्त उपसधमधतले सम्बस्न्ित धिकायहरूसँग
छलफल, अिुगमि तथा स्थलगत अिुगमि गिे कायव उपसधमधतको बैठकबाि धिणवय गरी
सधमधतमा प्रधतवेदि पेश गिे।

➢ मा. प्रकाश रसाइली स्िेहीको सं योजकत्वको बजार अिुगमि उपसधमधत
➢ मा. रामेश्वर राय यादवको सं योजकत्वको उिु कृिकका समस्या अध्ययि उपसधमधत
➢ मा. सोम प्रसाद पाण्डेको सं योजकत्वको उद्योग वास्णज्य तथा आपूधतव उपसधमधत।
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4. कािूि, न्याय तथा मािव अधिकार सधमधत
कािूि, न्याय तथा मािव अधिकार सधमधतले यस अवधिमा गरे का षियाकलाप, धिणवय तथा

धिदे शिहरू धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छोःसधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
२०७८

साल

माघ

१

गतेदेस्ि

२०७८

साल

िैत

मसान्तसम्म यस

सधमधतका

२०७८/११/०३ गते र २०७८/१२/०१ गते गरी जम्मा २ विा बैठकहरू बसेका धथए। सधमधतका
बैठकहरूबाि गररएका मुख्य धिणवय तथा धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का छि् :
धमधत २०७८ फागुि ३ गते

•

धमधतिी िेपाल सं स्थाका प्रधतधिधिबाि “लैं धगक तथा यौधिक अल्पसं ख्यकसँग सम्बस्न्ित िेपालका
कािूिमा भएका व्यवस्थाका सम्बन्िमा तयार पारे को प्रधतवेदि” प्रस्तुत भयो। तत्सम्बन्िमा
िेपाल सरकारबाि िीधत, ऐि, धियमावली, कायवषवधि लगायत धिमावण गदाव लैं धगक तथा यौधिक
अल्पसं ख्यकको सम्बन्िमा िेपालको सं षविािमा उस्ल्लस्ित प्राविािहरूलाई समेत मध्यिजर गरी
धिमावण गिव िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालयलाई
धिदे श गिे धिणवय गररयो।

•

मषहला, कािूि र षवकास मञ्च (FWLD) का तफवबाि “कामको सं सारमा हुिे षहं सा तथा
दुव्यववहार सम्बन्िी अन्तरावषिय श्रम सं गठि (ILO) महासस्न्ि िं. १९०” सम्बन्िमा कायवपत्र
प्रस्तुत भयो। उक्त सम्बन्िमा सो महासस्न्िको िेपाल पक्ष राि बिी अिुमोदि गिे षवियमा
मन्त्रालयको िारणा पन्र ददिधभत्र यस सधमधतलाई उपलब्ि गराउि िेपाल सरकार, श्रम, रोजगार
तथा सामास्जक सुरक्षा मन्त्रालयलाई धिदे श गिे धिणवय गररयो।

धमधत २०७८ िै त १ गते

•

वैकस्ल्पक हे रिाहमा रहेका बालबाधलका तथा युवाहरूको कािूिी पषहिािमा दे स्िएका षवद्यमाि
समस्याको सन्दभवमा एसओएस बालग्राम, िेपालका योजिा धिदे शक श्री रषवि िेपालीले कायवपत्र
प्रस्तुत गिुभ
व एकोमा उहाँलाई िन्यवाद व्यक्त गररयो। यस षवियमा गृह मन्त्रालयका सम्बस्न्ित
पदाधिकारीलाई सधमधतको आगामी बैठकमा आमन्त्रण गरी थप छलफल गिे धिणवय गररयो।

•

बाल अधिकार, बाल सं रक्षण र बाल षववाहका सम्बन्िमा बाल अधिकार क्षेत्रका षवज्ञ श्री मिु
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दवाडीले कायवपत्र प्रस्तुत गिुभ
व एकोमा उहाँलाई िन्यवाद व्यक्त गररयो। उक्त सम्बन्िमा
बालबाधलका सम्बन्िी ऐि, २०७५ तजुम
व ा भई कायावन्वयिमा आए पधि व्यवस्थाषपकाले

प्रत्यायोजि गरे को अधिकार अन्तगवत रही धियमावलीको धिमावण हुिपु िेमा हालसम्म पधि धिमावण
भएको िपाइएको हुँदा उक्त धियमावली धिमावण गिव मषहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ िागररक
मन्त्रालय माफवत िेपाल सरकारलाई धिदे श गिे र तत् सम्बन्िमा हालसम्म भएको कायवप्रगधत

१५ ददिधभत्र यस सधमधतलाई उपलब्ि गराउि मषहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ िागररक
मन्त्रालयलाई धिदे श गिे धिणवय गररयो।

•

मौधलक हकहरूको कायावन्वयि गिव बिेका कािूिहरूको हालसम्मको कायावन्वयि अवस्था
सम्बन्िमा षवज्ञहरूको सं लग्ितामा अध्ययि गिे/गराउिे धिणवय गररयो।

स्थलगत अवलोकि तथा भ्रमण सम्बन्िी षववरण
षव.स. २०७८ िैत १४ दे स्ि १७ गतेसम्म प्रदे श िं. १ अन्तगवतका मोरङ्ग, सुिसरी र इलाम
स्जल्लाको कारागारको स्थलगत अध्ययि तथा अवलोकि गररएको।
उपसधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
२०७८ साल माघ १ गतेदेस्ि २०७८ साल िैत मसान्तसम्म यस सधमधत अन्तगवत गदठत
प्रदे श िं १ अन्तगवतका स्जल्लाहरूको कारागार अिुगमि उपसधमधतको ४ विा बैठक बसेका धथए।
उक्त उपसधमधतका बैठकहरूबाि गररएका मुख्य धिणवय तथा धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का छि्:
प्रदे श िं १ अन्तगवतका स्जल्लाहरूको कारागार अिुगमि उपसधमधत
धमधत २०७८ िै त ६ गते बसेको उपसधमधतको पषहलो बैठकको धिणवय

➢ प्रदे श िं. १ अन्तगवतका ३ स्जल्ला मोरङ्ग, सुिसरी र इलाम स्जल्लाको कारागारको स्थलगत
अिुगमि भ्रमण षव.स. २०७८ िैत मषहिाधभत्र िै सम्पन्न गिे गरी आवश्यक तयारी गिव
सधमधत सस्िवालयलाई धिदे शि ददिे।
धमधत २०७८ िै त ९ गते बसेको उपसधमधतको दोस्रो बैठकको धिणवय

➢ प्रदे श िं. १ अन्तगवतका ३ स्जल्ला मोरङ्ग, सुिसरी र इलाम स्जल्लाको कारागारको स्थलगत
अध्ययि भ्रमण षव.स. २०७८ िैत १४ दे स्ि १७ गतेसम्म गिे गरी दे हायबमोस्जमको
कायवताधलका पाररत गररयोोः
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स्थलगत अिुगमि भ्रमण कायवताधलका
धमधत

समय

स्थाि

षवहाि ७ :३० बजे
धबहाि

११

बजे

षवराििगर प्रस्थाि
-

२०७८/12/१४

१ बजे सम्म

स्जल्ला कारागार कायावलय, मोरङ्गको अिुगमि
अिुगमि पश्चात भ्रमण िोलीमा रहिुभएका माििीय सदस्यहरु्, प्रदे श सभाको

ददउँ सो २ बजे ४ बजे सम्म अन्तरषिया
कायविम

न्याय, प्रशासि तथा षविायि सधमधतका माििीय सभापधत, प्रदे श सभा सस्िव,
प्रमुि स्जल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुि, स्जल्ला सरकारी वकीलको कायावलयको
प्रमुि, प्रदे श सभाका न्याय प्रशासि तथा षविायि सधमधतका सधमधत सस्िव,
राषिय मािव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय प्रमुि, पत्रकार महासं घ लगायतसँग
अन्तरषिया कायविम।

ु ा
बेलक

षवराििगर मुकाम

षवहाि

षवराििगरबाि सुिसरी प्रस्थाि

२०७८/12/१५

धबहाि ११ बजे १ बजे सम्म
ददउँ सो २ बजे -

अिुगमि पश्चात प्रमुि स्जल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुि, स्जल्ला सरकारी

४ बजे सम्म

वकीलको कायावलयको प्रमुि लगायतका प्रधतधिधिहरूसँग स्जल्ला प्रशासि

अन्तरषिया कायविम

कायावलयमा अन्तरषिया कायविम।

ु ा
बेलक

िराि मुकाम

षवहाि

इलाम प्रस्थाि

२०७८/12/१६

ददउँ सो १ बजे -

२०७८/12/१७

स्जल्ला कारागार कायावलय, सुिसरीको अिुगमि

२ बजे सम्म

स्जल्ला कारागार कायावलय, इलामको अिुगमि

ददउँ सो २ बजे -

अिुगमि पश्चात प्रमुि स्जल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुि, स्जल्ला सरकारी

४ बजे सम्म

वकीलको कायावलयको प्रमुि लगायतका प्रधतधिधिहरूसँग स्जल्ला प्रशासि

अन्तरषिया कायविम

कायावलयमा अन्तरषिया कायविम।

ु ा
बेलक

इलाम मुकाम

ददउँ सो

भरपुर षवमािस्थल प्रस्थाि

अपरान्ह ५:२० बजे

काठमाडौं षफताव
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➢ उक्त कायवका लाधग आवश्यक स्रोत व्यवस्थापि र सम्बस्न्ित कायावलयहरूलाई जािकारी ददि
सस्िवालयलाई धिदे शि ददिे।
➢ उक्त स्थलगत अध्ययि भ्रमणमा सधमधतका सभापधत मा. श्री कृ्णभक्त पोख्रेललाई सहभागी
भइददिुहि
ु को लाधग अिुरोि गिे।
धमधत २०७८ िै त २४ गते बसेको उपसधमधतको तेस्रो बैठकको धिणवय:
➢ धमधत २०७८/१२/१४ गतेदेस्ि १७ गतेसम्म प्रदे श िं. १ अन्तगवतका मोरङ्ग, सुिसरी र
इलाम स्जल्लाको कारागार स्थलगत अध्ययि भ्रमण सम्बन्िी प्रधतवेदि तयार गिे षवियमा
प्रारस्म्भक छलफल गररयो।
➢ उक्त छलफल र प्राप्त त्यांक समेिेर प्रारस्म्भक प्रधतवेदिको मस्यौदा तयार गिव सधमधत
सस्िवालयलाई धिदे श गररयो।
धमधत २०७८ िै त २८ गते बसेको उपसधमधतको िौथो बैठकको धिणवय:
➢ सधमधत सस्िवालयबाि तयार गररएको प्रधतवेदिको मस्यौदा माधथ छलफल भयो। त्यसमा
समेट्िुपिे थप षवियहरू र माििीयहरूले ददिुभएको सुझावहरूलाई समेिी प्रधतवेदिको तयारी
गिव धिदे शि ददइयो।
सधमधतमा षविेयकको अवस्था:
यस सधमधतमा हाल कुिै पधि षविेयक षविारािीि छै िि्।

5. कृषि, सहकारी तथा प्राकृधतक स्रोत सधमधत
कृषि, सहकारी तथा प्राकृधतक श्रोत सधमधतबाि धमधत २०७८ साल माघ १ गतेददि २०७८
साल िैत मसान्तसम्म सम्पादि भएका मुख्य कायवहरूको सं स्क्षप्त षववरण:
सधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
कृषि, सहकारी तथा प्राकृधतक श्रोत सधमधतको यस अवधिमा धमधत २०७८/10/18 गते
एउिा बैठक बसेको धथयो। उक्त बैठकको धिणवय दे हायबमोस्जम रहे को छोः

̎सधमधतको आजको बैठकमा माििीय सदस्यहरुले आगामी ददिमा सधमधतका बैठकलाई के
कसरी अगाडी बढाउिे र बैठकको छलफलको षवियहरुलाई कसरी प्राथधमकीकरण गिे सम्बन्िमा
सं स द
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आ-आफ्िो िारणा राख्नु भयो। साथै सधमधतले हालसम्म गरे का काम कारवाहीको समीक्षा समेत भयो।̎
उपसधमधत/ कायवदलको बैठक सम्बन्िी षववरण
यस अवधिमा सधमधत अन्तगवत गदठत उपसधमधत/कायवदलका जम्मा 15 विा वैठकहरू बसेका
धथए। बैठकका महत्वपूणव धिणवयहरू दे हायबमोस्जम रहे का छि्।

•

भूधम व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी धिवारण मन्त्रालयबाि प्राप्त भूउपयोग धियमावलीको मस्यौदा,
2078 माधथ दे हाय बमोस्जमका सुझावहरू पररमाजवि गरी मस्यौदामा समावेश गिव मन्त्रालयलाई
अिुरोि गिे:➢ धियमावलीले तत्कालको अवस्थामात्र हे रेको भषव्यको पररकल्पिा गिव िसकेको
दे स्िन्छ। धियमावलीले कस्म्तमा पधि 50- 60 विवको दीघवकालीि सोि ल्याउि
सक्िुपिे।
➢ िापी षवभागले Google Map को माध्ययमबाि तयार पारे को भूउपयोग िक्सा र स्थािीय
आवश्यकता र यथाथवताबीि मेल ििाि सक्िे हुँदा मेल ििाएका स्थािहरूमा सम्बस्न्ित
स्थािीय तहको सुझाव बमोस्जम पररमाजवि गरीिुपिे।
➢ धियम ३ को उपधियम (१) मा सरकारले यो कायव षकस्ता षकस्तामा मात्र गिव िाहिे
दे स्िन्छ। उक्त कायव दे शव्यापी रूपमा एकै पिक लागू गदाव प्रभावकारी हुन्छ। तसथव
स्थािीय तहहरूलाई उपयोग कायविम सम्पन्न गिव पाँि विवको सीमा उल्लेि गरी समय
ददिुपिे। पाँि विव धभत्र उक्त कायविम सम्पन्न गिव िसक्िे स्थािीय तहका काम
प्रदे शका तत् सम्बन्िी मन्त्रालयले दुई विव धभत्र सक्िुपिे उक्त दुई विव धभत्र सो कायव
िभएमा सोको एक विव धभत्र िेपाल सरकारले सम्पन्न गिुप
व िे।
o

भूउपयोग सम्मबन्िी कायव सम्पन्न गिव स्थािीय तहहरूले आफूलाई आवश्यक
पिे जिशस्क्तका लाधग बजेि व्यवस्थापि आधथवक विव 2079/080 दे स्ि पाँि
विवसम्म अधिवायव गिुप
व िे।

•

धियम (४) को उपधियम (२) मा भूउपयोग क्षेत्र वगीकरण सम्बन्िी प्राषवधिक स्पेस्शषफकेशि
हरे क स्थािीय तहलाई सोझै ददिु पिे।
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•

धियम (५) को व्यवस्था ऐिको दफा ४ को उपदफा (४) दे स्ि उपदफा (७) सम्म जस्ताको तस्तै
रहे कोले सो हिाउि पिे।

•

धियम (१०) को उपधियम (५) मा "मालपोत कायावलयमा" भन्ने शब्दको सट्टा "स्थािीय पाधलकामा"
भन्ने शब्द रािी उपधियम (७) र (८) हिाई उपधियमिम धमलाउिे।

•

जधमि िक्लाबन्दी गिे षवस्तृत षववरण धियममा समावेश गरी िक्लाबन्दीका लाधग सहुधलयत र
प्रोत्साहिको व्यवस्था गिुप
व िे।

•

धियम (१५) को उपधियम (३), (७), (८), (१०) र (११) स्झकी िम धमलाउिे।
➢ धियम (१५)को उपधियम (९) मा रहे को "कािूि बमोस्जम" भन्ने शब्दावली पधछ
"स्थािीय तहमा दताव भै" भन्ने शब्दावली थ्िे।

•

धियम (१८), (१९), (२०), (२१) र (२२) स्झकी िम धमलाउिे।

•

अिुसूिी-1 मा रास्िएका षवियहरू मूल धियमावलीमा समेट्िुपिे।

•

ऐिको दफा १३ को सम्बन्िमा प्रष्ट पािे व्यवस्था गिुप
व िे।

•

धियमावलीमा ऐिको दफा २२ प्रष्ट पारी वगीकरण धभत्र परे का सबै जग्गाहरूको अधिकतम
उपयोग गिे उपभोक्ताहरूलाई आवश्यक सुषविा तथा प्रोत्साहि ददिे व्यवस्था गिुप
व िे।

•

स्ितविमा २०७८ माघ ९ गते सडक धिमावण गिे िममा िधिएको िालीको िोंिमा परे र गैंडा
मरे को घििाप्रधत सधमधतको गम्भीर ध्यािाकिवण भएको छ। वन्यजन्तु षविरण गिे स्थािमा
वन्यजन्तुमैत्री सं रििा धिमावण गिव, वन्यजन्तुको वासस्थाि, जैषवक मागव र पाररस्स्थधतकीय
प्रणालीमा पिवसक्िे प्रधतकूल प्रभावलाई न्यूिीकरण गिव िेपाल सरकारले तत्काल वन्यजन्तुमैत्री
पूवाविार धिमावण धिदे स्शका मापदण्ड/कायावन्वयिमा ल्याउिु पदवछ। राषिय धिकुञ्ज लगायत अधत
सं वद
े िशील स्थलमा षवकास धिमावणका कायव सञ्चालि गदाव सं रक्षण गिे धिकायको सहभाधगता
अधिवायव गिे व्यवस्था धमलाउि वि तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यािाकिवण गिे।

सधमधतमा षविेयकको अवस्था
यस अवधिमा सधमधतमा पशु स्वास््य तथा पशु सेवा पररिद् षविेयक षविारािीि रहे को छ।

षविेयक उपर मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न भएको छ। षविेयकसँग सम्बस्न्ित सरोकारवालाहरूसँग
सं स द
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ु ा साथै सं शोिि प्रस्तुत गिेहि
प्रारस्म्भक छलफल भएको हुिक
ु े माििीय सदस्यहरूसँग समेत छलफल
भएको छ।

6. मषहला तथा सामास्जक सधमधत
सधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
२०७८ साल माघ मषहिा १ गते दे स्ि २०७८ साल िैत मसान्तसम्मको अवधिमा सधमधतको
दुई विा बैठक बसेका धथए। बैठकमा गररएको मुख्य धिणवय तथा धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का
छि्:
धमधत २०७८/११/०९ गते

•

िेपालको सं षविािको िारा ३८ सँग पषहलो दृषष्ट (Prima facie) मा बास्झएका भधिएको
कािूिी प्राविािहरू सम्बन्िमा षविय षवज्ञसँग छलफल भयो।

धमधत २०७८/११/२५ गते

•

सधमधतको आन्तररक षवियवस्तुहरूका सम्बन्िमा छलफल तथा षवधभन्न भ्रमण िोली बिाई
प्रदे शगत भ्रमणमा जािे सम्बन्िमा छलफल भयो।

7. राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सधमधत
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सधमधतबाि धमधत 2078 साल माघ 1 गते दे स्ि िैत
मसान्तसम्म भए गरे का कामकारबाहीलाई धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छ:उपसधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
राज्य व्यवस्था तथा सुशासि सधमधत अन्तगवत गदठत प्रत्यायोस्जत षविायि अध्ययि सम्बन्िी
उपसधमधतको बैठक धमधत 2078/10/27 गते बसेको धथयो। सो बैठकमा उपसधमधतद्वारा धमधत
2078 भदौ 13 गते गदठत सुशासि (व्यवस्थापि तथा सिालि) ऐि, 2064 को प्रत्यायोस्जत
षविायि सम्बन्िी अध्ययि कायवदलले तयार गरे को प्रत्यायोस्जत षविायि अध्ययि सम्बन्िी कायवदलको
प्रधतवेदि, 2078 उपसधमधत समक्ष पेश भयो।
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सधमधतमा षविेयकको अवस्था
कुिै पधि षविेयकहरू सधमधतमा षविारािीि छै िि्।

8. षवकास तथा प्रषवधि सधमधत
षवकास तथा प्रषवधि सधमधतले यस अवधिमा गरे का षियाकलाप, धिणवय तथा धिदे शिहरू

धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छोः-

सधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
२०७८ साल माघ ०१ गतेदेस्ि २०७८ साल िैत मसान्तसम्म यस सधमधतका 5 विा
बैठक बसेका छि्। धमधत २०७८/१०/२८ गते, २०७८/११/११ गते, २०७८/११/२६ गते,
२०७८/११/२७ गते, २०७८/१२/१३ गते बसेका बैठकले गरे का मुख्य धिणवय तथा धिदे शिहरू
धिम्िािुसार रहे का छि्:धमधत २०७८/१०/२८ गते
िेपाल सरकार, भौधतक पूवाविार तथा यातायात मन्त्रालयका माििीय मन्त्री, मन्त्रालयका
सस्िव तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग िारायणगढ-बुिवल सडक िण्ड र मदि भण्डारी लोकमागव
(हे िौडा-ितरा िण्ड) को वतवमाि अवस्था तथा िारायणगढ-बुिवल सडक िण्ड र मदि भण्डारी
लोकमागव (हे िौडा-ितरा िण्ड) को स्थलगत अध्ययि अवलोकि भ्रमण प्रधतवेदि, २०७८ को मस्यौदा
सधमधतमा पेश गरी दे हाय बमोस्जमको धिणवय भयो।

•

िारायणगढ-बुिवल सडकिण्डका दवै ्याकेजमा स्वीकृत धड.षप.आर. मा उल्लेि भए भन्दा िमश
576% र ४४0% बढी रुिहरू काट्िु परे काले आयोजिाको काममा षढलाई भएको भन्ने त्य
पेश भएको सन्दभवमा आयोजिाको काम िै प्रभाषवत हुिे गरी गलत आँकडा पेश गिे र उक्त
कायवलाई स्वीकृत गिे स्जम्मेवार पदाधिकारीमाधथ १५ (पन्र) ददि धभत्र छािवीि गरी त्यसको
प्रधतवेदि सधमधतमा उपलब्ि गराउि सधमधत िेपाल सरकार भौधतक पूवाविार तथा यातायात
मन्त्रालयलाई धिदे श गदवछ।

•

धछमेकी रािबाि िेपाल प्रवेश गिे ठू ला मालबाहक सवारी साििहरूले सवारी साििको धििावररत
मापदण्ड र सडकको भारबहि क्षमता भन्दा बढी मालवस्तुहरू लोड भए िभएको सम्बन्िमा भन्सार
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िाका प्रवेश गदावकै अवस्थामा अधिवायव रूपमा परीक्षण गिे गरी िीधतगत व्यवस्था धमलाउि िेपाल
सरकार, प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्को कायावलयलाई धिदे श गररन्छ। साथै यस्तो िीधतगत
व्यवस्थाका लाधग आवश्यक समन्वयको पहल गिव भौधतक पूवाविार तथा यातायात मन्त्रालयलाई
धिदे श गररन्छ।

•

दे शको दूरगामी महत्व राख्ने राषिय गौरवका आयोजिा तथा राषिय स्तरका आयोजिाहरू धििावररत
समयमा सम्पन्न गिव आयोजिाको काममा समयमा भुक्तािी िहुिे समस्या दे स्िएको कारण
आयोजिाको काम िै प्रभाषवत भई रहे को दे स्िएकोले यस्ता आयोजिाहरूमा भुक्तािीमा षढलाई हुिे
समस्या अन्त्य हुिे गरी बजेि व्यवस्थापि गिव र धिमावण सामाग्री सहज रूपमा उपलब्ि हुिे
आवश्यक व्यवस्था धमलाउि सधमधत िेपाल सरकार प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिदको कायावलय, अथव
मन्त्रालय, भौधतक पूवाविार तथा यातायात मन्त्रालय, राषिय योजिा आयोगलाई धिदे श गदवछ।

•

सधमधतबाि

स्थलगत

अध्ययि

अवलोकि

भ्रमण

भई

तयार

पाररएको

िारायणगढ-बुिवल

सडकिण्डको स्थलगत अध्ययि अवलोकि भ्रमण प्रधतवेदि, २०७८ र मदि भण्डारी लोकमागव
(हे िौँडा-ितरा िण्ड) को स्थलगत अध्ययि अवलोकि भ्रमण प्रधतवेदि, २०७८ माधथ छलफल भई
आवश्यक पररमाजविका साथ पाररत गरी धिददवष्ट गररएका षवियहरू कायावन्वयिका लाधग उक्त
प्रधतवेदिहरू िेपाल सरकार प्रिािमन्त्री तथा मन्त्रीपररिदको कायवलाय, भौधतक पूवाविार तथा
यातायात मन्त्रालय, वि तथा वातावरण लगायत सम्वद्ध मन्त्रालय तथा धिकायहरूलाई पठाउिे
धिणवय भयो।

•

िुवाकोि स्जल्ला अन्तगवतको बालाजु-रािीपौवा सडक िण्ड र रािीपौवा-षपपलिार सडक िण्ड
स्तरोन्नधतको कायव गदाव साषवकमा भएको षपि तथा ड्रेिहरू भत्काई डोजर लगाई क्षत षवक्षत बिाई
हालसम्म सम्पन्ि िभएको षवियलाई उल्लेि गरी सो क्षेत्रका स्थािीय वाधसन्दाले सधमधतलाई
ददएको धिवेदिको सन्दभवमा उक्त सडकको कायव धििावररत गुणस्तर र समयमा सम्पन्ि गिव िेपाल
सरकार भौधतक पूवाविार तथा यातायात मन्त्रालयलाई धिदे श गदवछ।

धमधत २०७८/११/११ गते
बसेको बैठकमा िेपाल सरकार भौधतक पूवाविार तथा यातायात मन्त्रालयका सस्िव, रक्षा
मन्त्रालयका सस्िव, वि तथा वातावरण मन्त्रालयका सस्िव, काठमाडौँ-तराई/मिेश रतमागव
(Express
ु

way) सडक आयोजिाका प्रमुि र सम्वद्ध पदाधिकारीहरूसँग काठमाडौँ-तराई/मिेश रतमागव
ु
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(Express way) सडक आयोजिाको हालसम्मको कायवप्रगधत र समस्याका सम्बन्िमा छलफल भई
दे हाय बमोस्जमको धिणवय भयो।

•

काठमाडौ-तराई/मिेश रतमागव
आयोजिाको ्याकेज िं ४ र ५ को ठे क्का प्रषिया पूव व तयारीको
ु
कायव सम्पन्ि िगरी सुरु गरे को र कािूि सम्मत िभएको भिी प्रश्न उठे कोले यसको यथाथव षववरण
७ (सात) ददिधभत्र सधमधतमा पेश गिव सधमधत रक्षा मन्त्रालय र काठमाडौ-तराई/मिेश रतमागव
ु
आयोजिालाई धिदे श गिे।

•

काठमाडौ-तराई/मिेश रतमागव
आयोजिाको सधमधतका माििीय सदस्य, आमस्न्त्रत माििीय सदस्य,
ु
षवियषवज्ञ एवं सस्िवालयका कमविारीहरू सषहतको सं सदीय िोलीले २०७८ फागुि २९ दे स्ि िैत
०१ गतेसम्म स्थलगत अध्ययि अवलोकि भ्रमण गिे।

•

सधमधतबाि गदठत काठमाडौ-तराई/मिेश रतु मागव आयोजिा अध्ययि उपसधमधतलाई ददइएको
कायवक्षत्र
े सँग सम्बद्ध षवियहरूमा अध्ययि गरी सधमधतमा प्रधतवेदि पेश गिव २०७८ असोज १३
गतेसम्म म्याद थप भएकोमा कोधभड-१९ को सं िमण दर उच्ि भई उपसधमधतलाई काम गिव
वािा पुग्ि गएकाले आजकै धमधतदे स्ि २ मषहिाका लाधग उपसधमधतको म्याद थप गिे।

धमधत २०७८/११/26 गते

•

सधमधतको वाषिवक प्रधतवेदि, २०७८ को मस्यौदा उपर छलफल भयो।

धमधत २०७८/१२/१३ गते

•

सधमधतको बैठकमा सधमधतको वाषिवक प्रधतवेदि,२०७८ माधथ छलफल भई माििीय सदस्यहरूले
ददिुभएको राय सुझावहरूलाई समावेश गरी प्रधतधिधि सभाको आगामी बैठकमा प्रधतवेदि पेश गिे।

•

सधमधतबाि स्थलगत अिुगमिका िममा काठमाडौ-तराई/मिेश रतमागव
आयोजिा धिमावणको
ु
िरणमा बधिसकेका कधतपय सं रििाहरू िषकवएको, भस्त्कएको, Drain Pipe हरू फुिे को,
गुणस्तरहीि धिमावण सामग्रीको प्रयोग भएको र प्रारस्म्भक िरणमा िै बिेका सं रििाहरू ममवत
समेत भएको पाइएको हुँदा सोही िरातलमा रतमागव
धिमावणको काम अगाधड बढाउँ दा तोषकएको
ु
मापदण्ड अिुरुप रतमागव
धिमावण हुिेमा प्राषवधिक षवज्ञहरूले समेत शंका व्यक्त गरररहे को
ु
सन्दभवमा उक्त कायवको छािषवि गरी यथाथव षववरण पत्ता लगाई दोषिलाई कारवाही गिव सधमधत
रक्षा मन्त्रालयलाई धिदे श गिे।
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•

रतमागव
(Express way) आयोजिाको ्याकेज २ को ठे क्का व्यवस्थापिका सम्बन्िमा धियमािुसार
ु
काम िभएको भिी धमधत २०७७/१२/१९ गते बसेको साववजधिक लेिा सधमधतको बैठकले
धिददवष्ट कािूि अिुसार िररद प्रषिया सिालि िभएकाले िररद प्रषिया रद्द गरी पुि:
धियमािुसार िररद प्रषिया अस्घ बढाउि िेपाल सरकारलाई धिदे श गरे को धथयो। सो सम्बन्िमा
उक्त धिदे शि उपर पुिषवविारका लाधग अिुरोि भइ आएको भिी धमधत २०७८/११/२० गते
बसेको सोही सधमधतको बैठकले भषव्यमा यस प्रकारको अवस्था आउि िददिे गरी िररद प्रषिया
सिालि गिव, तत्काधलि सम्बद्ध पदाधिकारीलाई सिेत गराउि समेत धिदे श गरी सकेको
अवस्थामा फेरी ्याकेज िं. ४ (Construction of Double Lane Dual Carriageway Standard

Expressway Road, Bridge And Alliied Works from Ch: 57+400 to Ch:.65+160) र ्याकेज
िं. ५ (Construction of Double Lane Dual Carriageway Standard Expressway Road,
Bridge,Toll Plazz, Intercharge and Allied Works Ch:65+160 to Ch:.72+529) को ठे क्का
व्यवस्थापिका सम्बन्िमा धिददवष्ट कािूि अिुसार सम्झौता िगरी कािूिको गम्भीर उल्लं घि गरे को
गरे को पाइएको छ। र सधमधतले आयोजिासँग षवधभन्न धमधतमा बैठक बसी आयोजिाबाि सम्पादि
हुिे सम्पूणव कायवहरू पारदशी र षवश्वसिीय रूपमा अगाधड बढाउि पिक पिक धिदे श गरे ता पधि
आयोजिाबाि हुिे ठे क्का व्यवस्थापिका कायवहरू कािूि षवपररत हुिे गरे को पाइएकोमा
सधमधतको गम्भीर ध्यािाकिवण भएको हुँदा ठे क्का व्यवस्थापिका कायवहरू धिददवष्ट कािूिको पूणव
पालिा गरी गिव गराउि एवं त्रुिीपूणव कायवमा सं लग्ि पदाधिकारीहरूलाई कारवाहीको प्रषिया
अगाधड बढाउि सधमधत रक्षा मन्त्रालय र िेपाली सेिालाई धिदे श गिे।

•

्याकेज िं. ३ को ठे क्का व्यवस्थापिका सन्दभवमा सम्बस्न्ित धिमावण व्यवसायीले पेश गरे को

Document षवश्वसिीय िभएको भिी सधमधतमा गुिासो आएको हुँदा ्याकेज िं तीि अन्तगवत
भएका ठे क्का व्यवस्थापिका सम्पूणव कागजातहरू ७ ददिधभत्र सधमधतमा उपलब्ि गराउि सधमधत
रक्षा मन्त्रालय र काठमाडौ-तराई/मिेश रतमागव
(Express way) आयोजिालाई धिदे श गिे।
ु

•

सधमधतबाि भएका मुख्य कायवहरू समेषिएको पुस्तक प्रकाशि गिे।

सधमधतबाि भएको स्थलगत अवलोकि तथा भ्रमण सम्बन्िी षववरण
सधमधतबाि यस अवधिमा काठमाडौ-तराई/मिेश रतमागव
आयोजिाको स्थलगत अवलोकि
ु
भ्रमण गररएको धथयो। स्थलगत अवलोकि भ्रमणका मुख्य गधतषवधि तथा अवलोकि भ्रमणको धि्किव
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धिम्िािुसार रहे को छ:-

•
•

सधमधतका माििीय सभापधत सषहतको सं सदीय िोलीले धमधत २०७८/१२/२९ र ३० तथा िैत १ गते
काठमाडौ-तराई/मिेश रतमागव
आयोजिाको स्थलगत अध्ययि अवलोकि भ्रमण गरे को धथयो।
ु

काठमाडौ-तराई/मिेश रतमागव
आयोजिाको भ्रमणको िममा सं सदीय िोलीले बाराको धिजगढमा
ु
सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरषिया कायविम सम्पन्न गरे को धथयो।

•

धिमावणाधिि सडकमा दे स्िएका समस्याहरू समािाि गदै धिमावण कायवलाई समयमै सम्पन्न गरी
िागररकलाई गुणस्तरीय सडकको सुषविा उपलब्ि गराउिे षवियमा काठमाडौँ-तराई/मिेश
रतमागव
आयोजिा गम्भीर हुिपु िे सधमधतको ठहर रहेको छ।
ु

9. स्शक्षा तथा स्वास््य सधमधत
सधमधतको बैठकसम्बन्िी षववरण
2078 साल माघ 1 गतेदेस्ि 2078 िैत मसान्तसम्म यस सधमधतका 2078/10/04
गते, 2078/11/03 गते र 2078/11/23 गते गरी तीिविा बैठकहरू बसेका धथए।
सधमधतका बैठकहरूबाि गररएका मुख्य धिणवय तथा धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का छि्:धमधत 2078/10/04 गते
सं घीय सं सद, प्रधतधिधि सभाअन्तगवतको स्शक्षा तथा स्वास््य सधमधतको सभापधत माििीय
जयपुरी घतीको सभापधतत्वमा सधमधतको बैठक बस्यो। आजको बैठकमा कोधभड-19 को ियाँ
भेररयन्ि(ओधमिोि) को सम्बन्िमा माििीय स्वास््य तथा जिसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवािीप्रसाद िापुङ,
मन्त्रालयका सस्िव डा. रोशि पोिरे ल, प्रमुि षवशेिज्ञ डा. गुणराज लोहिी र EDCD का धिदे शक डा.
कृ्ण पौडेलसँग व्यापक छलफल गरी यसको समािाि, व्यवस्थापि, उपिार, रोकथाम र धियन्त्रणको
लाधग स्वास््य तथा जिसङ्ख्या मन्त्रालयलाई धिम्ि धिदे शि ददिे धिणवय भयो:•

िोप केन्रको षवस्तार गिे र आमजितालाई कोधभड-19 को िोप धछिो, छररतो र प्रभावकारी
ढङ्गले उपलब्ि गराउिे।

•

सववसािारणको भीडभाड कम गिव आवश्यक व्यवस्था गिे।

•

कोरोिाको जोस्िम अधिक भएका स्जल्लाहरूमा Contact Tracing लाई प्रभावकारी बिाउिे र PCR
Test को दायरा बढाउिे।
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•

कोधभड-19 को उपिार रोकथाम र धियन्त्रणको कायवलाई प्रभावकारी बिाउि सं घ, प्रदे श र
स्थािीय तह बीिको समन्वय र सहकायवलाई प्रभावकारी बिाउिे।

•

कोधभड-19 धियन्त्रणका लाधग सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय र सहकायव गिे।

•

सबै अस्पतालहरूमा आई.धस.यू., भेन्िीलेिर र अस्क्सजिको व्यवस्था गिे।

•

िेपाल भारत सीमा िाकाहरूमा स्थाषपत होस्ल्डङ सेन्िरहरू सिालिका लाधग आवश्यक प्रबन्ि
धमलाउिे।

•

प्रत्येक प्रदे शमा िोप भण्डारणको व्यवस्था गरी िोप भण्डारणलाई प्रभावकारी बिाउिे।

•

कोधभड-19 का धबरामीको उपिारमा िषिएका डाक्िर, िसवलगायत सबै स्वास््यकमीहरूलाई
स्वास््य सुरक्षा सामग्री र जोस्िम भत्ता तुरुन्त उपलब्ि गराउिे।

•

अस्पतालहरूमा आवश्यकताअिुसार दक्ष जिशस्क्तको व्यवस्थापि गिे।

•

PCR Test को शुल्क अधिक भएको जिगुिासोलाई सम्बोिि गिव सबै अस्पतालहरूले PCR Test
को शुल्क समायोजि गिे।

•

कोधभड-19 को उपिारमा आवश्यक औिधिको कालोबजारी धियन्त्रणका लाधग अिुगमि
प्रभावकारी बिाउिे।

•

िोप षवतरणको अधभलेिलाई ि ुस्त र दुरूस्त राख्िे।

•

अशक्त, अपाङ्ग, ज्येष्ठ िागररक र बालबाधलकाहरूलाई घरमै िोप लगाउिे व्यवस्था धमलाउिे।

धमधत 2078/११/०३ गते
सं घीय सं सद, प्रधतधिधि सभा अन्तगवत गदठत स्शक्षा तथा स्वास््य सधमधतको बैठक माििीय
सभापधत जयपुरी घतीको सभापधतत्वमा बस्यो। बैठकमा युवा तथा िेलकुद मन्त्री मा. महे श्वरजंग
गहतराज (अथक), सस्िव डा. दामोदर रे ग्मी लगायत मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरूसँग मन्त्रालयको
आगामी योजिाका सम्बन्िमा वृहत छलफल भयो। बैठकमा युवा तथा िेलकुद मन्त्रालयलाई धिम्ि
सुझाव ददिे धिणवय गररयो।
•
•

राषिय तथा अन्तरावषियस्तरका िेलकुद कायविम सञ्चालिको लाधग पूणव तयारी गिे।

राषिय िेलकुद पररिद्को पदाधिकारी िहुँदा कायवयोजिा कायावन्वयिमा समस्या दे िापरे कोले
कािूिी ढङ्गले धछिो समािाि गिे।
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•
•

एक स्थािीय तह, एक िेलमैदािको िीधत तदारुकतासाथ लागू गिुप
व िे।
ऐि अिुसारको धियमावली तयार गरी कायावन्वयिमा जािुपिे।

धमधत 2078/११/2३ गते
सं घीय सं सद, प्रधतधिधि सभा अन्तगवत गदठत स्शक्षा तथा स्वास््य सधमधतको बैठक माििीय
सभापधत जयपुरी घतीको सभापधतत्वमा बस्यो। बैठकमा िोबेल मेधडकल कलेज, षवराििगरले
अधतररक्त शुल्क धलएको र षवद्याथीहरूले अध्ययिको लाधग अन्य कलेजमा स्थािान्तरणको माग रािी
गरररहे को आन्दोलिका सम्बन्िमा स्िषकत्सा स्शक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृ्ण धगरी, सदस्य
सस्िव डा. भोजराज काफ्ले र स्शक्षा, षवज्ञाि तथा प्रषवधि मन्त्रालयका सहसस्िव डा. हररप्रसाद लम्साल
लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी स्शक्षा, षवज्ञाि तथा प्रषवधि मन्त्रालय र स्िषकत्सा स्शक्षा
आयोगलाई धिम्िबमोस्जमको धिदे शि ददिे धिणवय गररयोोः•

स्शक्षा, षवज्ञाि तथा प्रषवधि मन्त्रालय, स्िषकत्सा स्शक्षा आयोग र काठमाडौँ षवश्वषवद्यालयले िोवेल
मेधडकल कलेज प्रशासि, स्थािीय जिप्रधतधिधि र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी िोबल
मेधडकल कलेज, षवराििगरमा अध्ययिरत षवद्याथीहरूलाई भौधतक र मािधसक पीडा िददई
अधतररक्त शुल्क धलएको भए षफताव गदै छात्राबासलाई स्वैस्च्छक गरी एक हप्ताधभत्र भयरषहत
वातावरणमा सो कलेजमा अध्ययि गिे व्यवस्था गिे। यदद सो व्यवस्था गिव िसके अन्य
षवकल्पको िोजी गरी पठिपाठि सुिारु गिे।

•

पीधडत षवद्याथीहरूको कररव तीि मषहिा छु िे को कक्षालाई अधतररक्त कक्षा सिालि गरी
पठिपाठिलाई धियधमत गिे व्यवस्था गिे।

•

स्िषकत्सा स्शक्षा आयोगले गरे को धिणवय र धमधत २०७८/०९/०६ गते मोरङका प्रमुि स्जल्ला
अधिकारीको अध्यक्षतामा थप शुल्क धलएको षवियमा िोबेल मेधडकल कलेजका प्रधतधिधि र
अधभभावकहरूसँग भएको बैठकको धिणवय यथाशीघ्र कायावन्वयि गराउिे।
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१०. साववजधिक ले िा सधमधत
साववजधिक लेिा सधमधतले यस अवधिमा गरे का षियाकलाप, धिणवय तथा धिदे शिहरू
धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छोः-

सधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
धमधत 2078/11/20 गते

•

साववजधिक लेिा सधमधतको एक्काइसौं वाषिवक प्रधतवेदि, 2078 माधथ छलफल गरी सुझावसषहत
प्रधतधिधि सभामा पेश गिव स्वीकृत गिे।

•

Kathmandu Tarai Madhesh Fast Track (Express Way) Road Project को ्याकेज दुई Contract
ID: KTFT/ICB/Works/Tunnel/077/078-2 को

ठे क्का

प्रषियाका

सम्बन्िमा

सधमधतले

2077/12/19 मा ददएको धिदे शिउपर पुिषवविारका लाधग अिुरोि भई आएकोमा उक्त धिमावण
कायवमा सधमधतको धिणवय कायावन्वयि िभई िररद प्रषिया अस्घ बढाएको र दाषयत्व धसजविा भई
सकेको हालको अवस्थामा भषव्यमा यस प्रकारको अवस्था आउि िददिे गरी िररद प्रषिया
सञ्चालि गिव, तत्कालीि सम्बद्ध पदाधिकारीलाई सिेत गराउि र साववजाधिक िररद ऐि एवं
धियामावलीको पालिा गरी धिमावण कायवलाई धिरन्तरता ददई समयमै सम्पन्न गिे गराउिे व्यवस्था
धमलाउि िेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र िेपाली सेिालाई धिदे शि ददिे।

राषिय सभा अन्तगवतका सधमधतका गधतषवधि
राषिय सभामा 4 विा षवियगत सधमधतहरू रहे का छि्। ती सधमधतहरूका षियाकलाप,
धिणवय तथा धिदे शिहरू िमश: प्रस्तुत गररएको छ।

१. ददगो षवकास तथा सुशासि सधमधत
राषिय सभा, ददगो षवकास तथा सुशासि सधमधतले धमधत २०७८ साल माघ १ गतेदेस्ि िैत
मसान्तसम्ममा गरे का काम कारवाही छलफल तथा धिणवयहरू धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छ।
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सधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
यस अविीमा सधमधतका ३ विा वैठक बसेका छि्। बैठकका मुख्य षियाकलाप धिणवय तथा
ददइएका धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का छि्।
धमधत 2078 फागुि १ गते
२०७८ सधमधतको बैठक वसी बैठक पश्चात माििीयज्यूहरू भैंसेपािी स्स्थत धिमावणािीि
सरकारी आवासगृह तथा धसँहदरबार स्स्थत धिमावणािीि सं घीय सं सद भविको अवलोकि तथा
अिुगमिका लाधग त्यसतफव प्रस्थाि गिुभ
व एको।
धमधत २०७८ फाल्गुि १६ गते
•

राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यूको षवशेि उपस्स्थधत रहेको।

•

मषहला बालबाधलका तथा ज्येष्ठ िागरीक मन्त्री मा. उमा रे ग्मी , राषिय योजिा आयोगका सदस्य
मा.सलोिी प्रसाद धसँह एवं प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिदको कायावलय, मषहला बालबाधलका तथा
जेष्ठ िागरीक मन्त्रालय र राषिय योजिा आयोगका सस्िवहरू समेतको उपस्स्थधतमा गैरसरकारी
सं स्थाहरूको योगदाि र धियमिका सम्बन्िमा छलफल भएको।

•

िेपालको सं षविािको िारा ५१ को ञ(१४) मा व्यवस्था भए बमोस्जम िेपाल सरकारको
आवधिक योजिा, िीधतलाई सहयोग पुग्िे गरी एकद्धार प्रणाली अिुसार समाज कल्याण पररिदबाि
षवियगत र भौगोधलक प्राथधमकता तोकी गैर सरकारी सं स्थाको पररयोजिा सं िालि सम्बन्िी
कायवषवधि बिाई लागू गिे गरी कायावन्वयिको व्यवस्था गिव िेपाल सकारलाई धिदे शि ददिे धिणवय
भएको।

•

अन्तरावषिय गैरसरकारी सं स्थाहरूबाि वैदेस्शक सहायता पररिालि गदाव सहायताको षववरण अथव
मन्त्रालयमा रहे को सहायता व्यवस्थापि सूििा प्रणालीमा प्रषवष्टी गिुव पिेछ भन्ने व्यवस्थालाई
कायावन्वयि गिव सम्बस्न्ित धिकायहरूलाई ध्यािाकिवण गराउि िेपाल सरकारलाई धिदे शि ददिे
धिणवय भएको।

•

समाज कल्याण पररिदको सं रििा अधिकारको बाँडफाँड सषहत सं घ प्रदे श र स्थािीय तहसम्म
षवस्तार गिे गरी समाज कल्याण ऐि २०४९ लाई समसामषयक सं शोिि/पररमाजवि गिव िेपाल
सरकारलाई धिदे शि ददिे धिणवय भएको।
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•

ऐि षवपररत कुिैपधि मन्त्रालय/धिकायले धियमावली/धिदे स्शका/कायवषवधि बिाई वैदेस्शक अिुदाि
सहयोग िधलिे व्यवस्था गिव िेपाल सरकारलाई धिदे शि ददिे धिणवय भएको।

•

अन्तराषिय गैरसरकारी सं स्थाको पररयोजिा सहजीकरण कायवषवधि, २०७० सम्बन्िी सम्पूणव
आधिकाररक कागजातहरू तत्काल यस सधमधतमा पेश गिव मषहला बालबधलका तथा जेष्ठ िागरीक
मन्त्रालयलाई धिदे शि ददिे। साथै समाज कल्याण पररिदबाि प्रवाह हुिे सेवाहरू धछिोछररतो
बिाउि दोहोरो प्रशासधिक तहहरू घिाई प्रषवधिमैत्री बिाउि िेपाल सरकारलाई धिदे शि ददिे
धिणवय भएको।

•

समाज कल्याण पररिदको भोगाधिकार रहिे गरी िेपाल सरकारबाि हस्तान्तरण गररएको
भृकुिीमण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्स्थत गरी सञ्चालि गिव वृहत गुरुयोजिा तजुम
व ा गिे कायवलाई तत्काल
अगाधड बढाउि िेपाल सरकारलाई धिदे शि ददिे धिणवय भएको।

•

समाज कल्याण ऐि, २०४९ को दफा ९ बमोस्जम अिुगमि/मुल्यांकिको कायव सम्पादि गिव
आवश्यक बजेि उपलब्ि गराउि िेपाल सरकारलाई धिदे शि ददिे धिणवय भएको।

•

समाज कल्याण पररिद्को लाधग उपयुक्त भवि वा भवि धिमावणको लाधग आवश्यक पिे बजेि
उपलब्ि गराउि िेपाल सरकार, प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिदको कायावलय माफवत शहरी षवकास
मन्त्रालय र मषहला तथा बालबाधलका तथा जेष्ठ िागरीक मन्त्रालयलाई धिदे शि ददिे धिणवय
भएको।

•

लधलतपुरको भैँ सेपािीस्स्थत सरकारी आवासको हकमा धिमावणस्थलको पस्श्चम पट्टी बाषहरी २७०
धमिर सडकको लाधग स्थािीयबासीको घर जग्गा सम्पधतमा हािी िोक्सािी िहुिे गरी ११ धमिर
बािो अधिवायव हुिे गरी वाल कम्पाउण्ड धिमावण गिव िेपाल सरकार माफवत शहरी षवकास
मन्त्रालयलाई धिदे शि ददिे धिणवय भएको।

•

धसँहदरबार धभत्र धिमावणािीि सं सद भवि पररसर धभत्रको स्जणव अवस्थाको िािीगंज भविको
पुिधिवमावण गिुप
व िे भएको दे स्िएको हुँदा हाल भत्काउिु पिे भएको र धिमावणािीि सं सद भवि
पररसर धभत्रको ढल धिकासको धलग के.यु.के.एल./पी.आई.डी.सँग समन्वय गरी सो समस्या
समािाि गिव प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद् कायावलयलाई धिदे शि ददिे धिणवय भएको।

•

जेष्ठ िागरीक ऐि २०६३ को दफा (९) अिुसार जेष्ठ िागरीकहरूलाई यातायात क्षेत्र र स्वास््य
क्षेत्रमा छु ि सुषविाहरू राज्यले प्रदाि गरे कोले उक्त षवियका व्यवस्थाहरू स्वास््य तथा जिसं ख्या

30 | सं स द द पव ण

मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मषहला बालबाधलका तथा जेष्ठ िागरीक मन्त्रालय माफवत यथास्शघ्र
कायावन्वयि गराउि िेपाल सरकारलाई धिदे शि ददिे धिणवय भएको।
धमधत २०७८ फाल्गुि २० गते
•

सधमधतको बैठक बसी राषिय सभाको कायवकाल २०७८।११।२० गते समाप्त हुिे तपधसल
बमोस्जमका सधमधतका सभापधत एवं सदस्यहरूको योगदािको उच्ि मुल्यांकि गदै भावी जीविको
उत्तरोत्तर प्रगतीको कामिा गरी धबदाइ गररयो।
तपधसल :1. माििीय तारादे वी भट्ट सभापती

2. माििीय कषवता बोगिी सदस्य

3. माििीय िि प्रसाद स्िेही सदस्य
4. माििीय ददिािाथ शमाव सदस्य

२. षविायि व्यवस्थापि सधमधत
सधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
धमधत २०७८ माघ १ गते दे स्ि २०७८ िैत मसान्तसम्ममा ३३ विा सधमधत बैठक बसेका

धथए। बैठकहरूमा गररएका मुख्य षियाकलाप, धिणवय तथा धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का छि्:धमधत २०७८ माघ

माघ २, ३, ४, ६, गते िमशोः बसेको बैठकमा षवद्युत षविेयक, २०७७ को सम्बन्िमा
दफावार छलफल भयो।
धमधत २०७८ माघ ०७ गते
माििीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङको सभापधतत्वमा सधमधतका माििीय सदस्यहरू, सं घीय
सं सदका महासस्िव, राषिय सभाका सस्िव, सं घीय सं सद सस्िवालय सस्िव, कािूि, न्याय तथा सं सदीय
माधमला मन्त्रालयका वररष्ठ कमविारीहरू सषहत षविय षवज्ञद्वय श्री मािव पौडेल, श्री तीथवमाि शाक्य
लगायतको उपस्स्थधतमा षविायि सं रििाको पुिरावलोकि तथा षविायि तजुम
व ाको सरलीकरण षवियक
कायवपत्र प्रस्तुधत र अन्तरषिया कायव सम्पन्न भयो।
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श्री मािव पौडेलले उक्त षवियमा कायवपत्र प्रस्तुत गिुव भयो। प्रस्तुधतका िममा षवधभन्न
ु मा भएका व्यवस्था सम्बन्िी अिुभव समेत िुलाउँ दै हाम्रो मुलक
ु को सम्बन्िमा षविायि
मुलक
तजुम
व ालाई सरलीकरण सषहत पररमाजवि गिुव पिे षवियवस्तुका सम्बन्िमा प्रकाश पािुव भयो। तत्पश्चात
षवज्ञ श्री तीथवमाि शाक्यले षयिै षवियका सम्बन्िमा आफ्िा अिुभवसषहत थप प्रकाश पािुव भयो।
धमधत २०७८ माघ ९ गते
माघ ९ गते बसेको बैठकमा षवद्युत षविेयक, २०७७ को सम्बन्िमा दफावार छलफल भयो।
धमधत २०७८ माघ १० र ११ गते
सधमधतको बैठकले अधभलेि सं रक्षण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७७ को सम्बन्िमा
दफावार छलफल भयो।
धमधत २०७८ माघ १२ गते
माििीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङको सभापधतत्वमा बसेको सधमधतको बैठकमा सधमधतमा
माििीय सदस्यहरू, सं शोििकताव माििीय सदस्यहरू, सं स्कृधत पयविि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालय
सस्िव र सम्बद्ध कमविारी साथै कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालयका सम्बद्ध कमविारीको
उपस्स्थधतमा अधभलेि सं रक्षण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७७ उपर प्राप्त सं शोिि प्रस्तावहरू सषहत
भएको दफावार छलफल समाप्त भई तयार गररएको प्रधतवेदिको मस्यौदामाधथ छलफल गरी बैठकले
दे हाय बमोस्जमका धिणवयहरू गयो।
धिणवयोः
•

अधभलेि सं रक्षण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७७ सम्बन्िमा सं लग्ि बमोस्जम प्रधतवेदि पाररत।

•

पाररत उक्त प्रधतवेदि सभाको आगामी बैठकमा पेश गिे।

धमधत २०७८ माघ १३ गते
सधमधतको बैठकमा सुरक्षण मुरण षविेयक २०७७ माधथ दफावार छलफल भयो।
धमधत २०७८ माघ १४ गते
माििीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङको सभापधतत्वमा बसेको सधमधतको बैठकमा सधमधतका
माििीय सदस्यहरू, राषिय सभाका केही अन्य माििीय सदस्यहरू, राषिय सभा सस्िव, कािूि, न्याय तथा
सं सदीय माधमला मन्त्रालयका सस्िव एवं सम्बद्ध पदाधिकारी, सं घीय सं सद सस्िवालय सम्बद्ध
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पदाधिकारी, षविय षवज्ञ वररष्ठ अधिवक्ता तथा सं षविाि सभा सदस्य माििीय स्िमलाल दे वकोिा
लगायतको उपस्स्थधतमा “सं सदीय अिुगमि धिदे स्शका” षवियक कायवपत्र प्रस्तुधत र अन्तरषिया कायव
सम्पन्न भयो।
माििीय स्िमलाल दे वकोिाले सं सदीय अिुगमि धिदे स्शका षवियक कायवपत्र प्रस्तुत गिुव
ु मा भएका व्यवस्था सम्बन्िी अिुभव समेत िुलाउँ दै हाम्रो
भयो। प्रस्तुधतका िममा षवधभन्न मुलक
ु को सन्दभवमा सं सदीय अिुगमि सम्बन्िी धिदे स्शका बिाउि आवश्यक भएको सम्बन्िमा प्रकाश
मुलक
पािुव भयो।
धमधत २०७८ माघ
माघ १६, १७ र १८ गते बसेको सधमधतको बैठकमा सुरक्षण मुरण षविेयक २०७७ माधथ
दफावार छलफल भयो।
धमधत २०७८ माघ २०, गते
माघ २० गते बसेको बैठकमा षवद्युत षविेयक, २०७७ को सम्बन्िमा दफावार छलफल भयो।
धमधत २०७८ माघ २१ गते
माघ २१ गते बसेको बैठकले िाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर षविेयक, २०७७ माधथ छलफल
भई दे हाय बमोस्जम धिणवयहरू गयो।
धिणवयोः
•

िाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर षविेयक, २०७७ सम्बन्िमा सं लग्ि बमोस्जम प्रधतवेदि पाररत।

•

पाररत उक्त प्रधतवेदि सभाको आगामी बैठकमा पेश गिे।

धमधत २०७८ माघ २३ गते
माघ २३ गते बसेको सधमधतको बैठकमा षवद्युत षविेयक, २०७७ को सम्बन्िमा दफावार
छलफल भयो।
धमधत २०७८ माघ
माघ २४ र २५ गते बसेको बैठकमा साववजधिक सेवा प्रसारण षविेयक, २०७७ माधथ
दफावार छलफल भयो।
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धमधत २०७८ फागुि १ गते
फागुि १ गते बसेको सधमधतको बैठकले धिम्ि बमोस्जमका छलफल तथा धिणवयहरू गयो।
छलफलोः

माििीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङको सभापधतत्वमा बसेको सधमधतको बैठकमा माििीय

ऊजाव, जलस्रोत तथा धसँिाइ मन्त्री, सधमधतका माििीय सदस्यहरू, ऊजाव, जलस्रोत तथा धसँिाइ

मन्त्रालयका सस्िव र कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालयका सम्बद्व कमविारीको उपस्स्थधतमा
षवद्युत षविेयक, २०७७ उपर प्राप्त सं शोिि प्रस्तावहरू सषहत भएको दफावार छलफल समाप्त भई
तयार गररएको प्रधतवेदिको मस्यौदामाधथ छलफल सम्पन्न भयो।
धिणवयोः
•

षवद्युत षविेयक, २०७७ सम्बन्िमा सं लग्ि बमोस्जम प्रधतवेदि पाररत।

•

पाररत उक्त प्रधतवेदि सभाको आगामी बैठकमा पेश गिे।

धमधत २०७८ फागुि
फागुि २, ३, गते सधमधतले साववजधिक सेवा प्रसारण षविेयक, २०७७ माधथ दफावार छलफल गयो।

धमधत २०७८ फागुि ४ गते
फागुि ४ गते बसेको सधमधतको बैठकले धिम्ि बमोस्जमका छलफल तथा धिणवयहरू गयो।
छलफलोः
माििीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङको सभापधतत्वमा बसेको सधमधतको आजको बैठकमा
सधमधतमा माििीय सदस्यहरू, सं शोिि प्रस्तावकताव माििीय सदस्यहरू, सञ्चार तथा सूििा प्रषवधि
मन्त्रालयका सस्िव र कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालय सम्बद्व पदाधिकारी लगायतको
उपस्स्थधतमा सुरक्षण मुरण सम्बन्िी षविेयक, २०७७ उपर प्राप्त सं शोिि प्रस्तावहरू सषहत भएको
दफावार छलफल समाप्त भई तयार गररएको प्रधतवेदिको मस्यौदामाधथ छलफल सम्पन्न भयो
धिणवयोः
•
•

सुरक्षण मुरण सम्बन्िी षविेयक, २०७७ सम्बन्िमा सं लग्ि बमोस्जम प्रधतवेदि पाररत।
पाररत उक्त प्रधतवेदि सभाको आगामी बैठकमा पेश गिे।

धमधत २०७८ फागुि ९ गते
फागुि ९ गते सधमधतले साववजधिक सेवा प्रसारण षविेयक, २०७७ माधथ दफावार छलफल गयो।
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धमधत २०७८ फागुि १२ गते
फागुि १२ गते बसेको सधमधतको बैठकले धिम्ि बमोस्जमका छलफल तथा धिणवयहरू गयो।

छलफलोः

माििीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङको सभापधतत्वमा बसेको सधमधतको आजको बैठकमा

सधमधतमा माििीय सदस्यहरू, सं शोिि प्रस्तावकताव माििीय सदस्यहरू, सञ्चार तथा सूििा प्रषवधि
मन्त्रालयका सस्िव र कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालय सम्बद्व पदाधिकारी लगायतको
उपस्स्थधतमा साववजधिक सेवा प्रसारण षविेयक, २०७७ उपर प्राप्त सं शोिि प्रस्तावहरू सषहत भएको
दफावार छलफल समाप्त भई तयार गररएको प्रधतवेदिको मस्यौदामाधथ छलफल सम्पन्न भयो।
धिणवयोः
•
•

साववजधिक सेवा प्रसारण षविेयक, २०७७ सम्बन्िमा सं लग्ि बमोस्जम प्रधतवेदि पाररत।
पाररत उक्त प्रधतवेदि सभाको आगामी बैठकमा पेश गिे।

धमधत २०७८ फागुि १२ र १३ गते
सधमधतले साववजधिक िररद ऐि, २०६३ को कायावन्वयि मापिका लाधग कायवपत्र प्रस्तुधत तथा
छलफल कायविम गयो।
धमधत २०७८ फागुि १५ र १६ गते
सधमधतले भूमीषहि दधलत समुदायको भूमी अधिकार सम्बन्िी कािूिको उत्तरषविाषयकी
परीक्षण कायविम गयो।
धमधत २०७८ फागुि १६ र १८ गते
सधमधतले सधमधतका षवधभन्न अध्ययि प्रधतवेदि माधथ छलफल गयो।
धमधत २०७८ फागुि २० गते
फागुि २० गते बसेको बैठकले सधमधतको हालैका षवधभन्न अध्ययिका धि्किवमाधथ छलफल
र सधमधतको िारविवको कायवको समीक्षा गरी धिम्ि बमोस्जमका छलफल तथा धिणवयहरू गयो।
छलफलोः
माििीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङको सभापधतत्वमा बसेको सधमधतको आजको बैठकमा
षवगतमा सधमधतद्वारा सम्पाददत कायवहरूमध्ये भूधमहीि दधलत समुदायलाई एकपिक जग्गा उपलब्ि
गराउिे कािूिी प्राविाि र साववजधिक िररद ऐिको उत्तरषविायकी परीक्षण, सं सदीय अिुगमिलाई
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प्रभावकारी बिाउिे सम्बन्िमा र षविायि सं रििाको पुिरावलोकि तथा षविायि तजुम
व ा सरलीकरणका
लाधग गिुव पिे कायवहरूका सम्बन्िमा भएका अध्ययिका धि्किव तयार गिे सम्बन्िमा छलफल भयो।
तत्पश्चात् सधमधतको हालसम्मका कायवहरूको समीक्षा गिे िममा माििीय सभापधत सषहत
उपस्स्थत सबै माििीय सदस्यहरू र सधमधत सस्िवको सहभाधगता रहे को धथयो।
यसै िममा सधमधतका माििीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङ, माििीय सदस्यहरू स्िमकुमार
षव.क., जीवि बुढा र ठगेन्रप्रकाश पुरीको राषिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको सन्दभवमा
सववप्रथम माििीय सभापधतले सधमधतको तफवबाि तीिजिा सदस्यहरूलाई र माििीय सभापधतलाई
सधमधतका ज्येष्ठ सदस्य डा. बेदरु ाम भुसाालले सम्मािपत्र सषहत सधमधतको तफवबाि धबदाई गिुव भयो।
धिणवयोः
•

सधमधतद्वारा सम्पाददत कायव भूधमहीि दधलत समुदायलाई एक पिक जग्गा उपलब्ि गराउिे कािूिी
प्राविािको उत्तरषविाषयकी परीक्षणको धि्किव अिुरुप सधमधत सदस्य माििीय सदस्य षवमला राई
पौड्यालसँगको समन्वयमा सधमधत सस्िवालयले िेपाल सरकार, भूधम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी
धिवारण मन्त्रालयलाई सधमधतले गिे धसफाररस तयार गिव सधमधत सस्िवालयलाई धिदे शि।

•

सधमधतद्वारा सम्पाददत साववजधिक िररद ऐिको उत्तरषविायकी परीक्षण सम्बन्िी कायवको धि्किव
अिुरुप सधमधत सदस्य माििीय ठगेन्रप्रकाश पुरीसँगको समन्वयमा िेपाल सरकार, प्रिािमन्त्री
तथा मस्न्त्रपररिद्को कायावलय र साववजधिक िररद अिुगमि कायावलयलाई सधमधतले गिे धसफाररस
तयार गिव सधमधत सस्िवालयलाई धिदे शि।

•

सधमधतद्वारा सम्पाददत कायव सं सदीय अिुगमिलाई प्रभावकारी बिाउिे सम्बन्िमा भएका
अध्ययिको धि्किव अिुरुप सधमधत सदस्य माििीय प्रकाश पन्थसँगको समन्वयमा सधमधत
सस्िवालयले िेपाल सरकार, कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालय र सं घीय सं सद
सस्िवालयलाई सधमधतले गिे धसफाररस तयार गिव सधमधत सस्िवालयलाई धिदे शि।

•

सधमधतद्वारा सम्पाददत कायव षविायि सं रििाको पुिरावलोकि तथा षविायि तजुम
व ा सरलीकरणका
लाधग गिुव पिे कायवहरूका सम्बन्िमा भएका अध्ययिका धि्किव अिुरुप सधमधत सदस्य माििीय
जीवि बुढासँगको समन्वयमा सधमधत सस्िवालयले िेपाल सरकार, कािूि, न्याय तथा सं सदीय
माधमला मन्त्रालय र सं घीय सं सद सस्िवालयलाई सधमधतले गिे धसफाररस तयार गिव सधमधत
सस्िवालयलाई धिदे शि।
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कायवदलको बैठक तथा छलफल सम्बन्िी षववरण
धमधत २०७८ माघ १ गते दे स्ि २०७८ िैत मसान्तसम्ममा २२ विा उपसधमधत बैठक
सम्पन्न भएका छि्। बैठकमा षवद्युत षविेयक, २०७७ र िाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर षविेयक,
२०७७, साववजधिक सेवा प्रसारण षविेयक, २०७७, अधभलेि सं रक्षण (पषहलो सं शोिि), षविेयक, २०७७,
सुरक्षण मुरण सम्बन्िी षविेयक, २०७७ का सम्बन्िमा छलफल तथा प्रधतवेदिको मस्यौदा तयार
गररयो।
सधमधतमा षविेयकको अवस्था
यस अवधिमा सधमधतमा ८ विा षविेयकहरू षविारािीि छि्। सधमधतमा षविारािीि
षविेयकहरूको अवस्था धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छ।
ि.सं .
1.

2.

3.

षविेयकको िाम
अध्यागमि
२०७६

सधमधतमा प्राप्त

षविेयक,

2076/12/03
सधमधतमा

गते 207७/०९/0२ गतेको बैठकबाि दफावार

दफावार छलफल गरी तयार पाररएको षविेयकको

छलफलका लाधग पठाइवएको प्रधतवेदि पाररत (सभामा प्रस्तुत हुि बाँकी)

अिुगमि तथा मूल्याङ्कि
षविेयक, २०७६

2077/02/20
सधमधतमा

गते 207८/०५/१६ गतेको बैठकबाि दफावार
दफावार छलफल गरी तयार पाररएको षविेयकको

छलफलका लाधग पठाइवएको प्रधतवेदि पाररत (सभामा प्रस्तुत हुि बाँकी)

प्रधतधलषप अधिकार (पषहलो
सं शोिि) षविेयक, २०७६

2077/03/09
सधमधतमा

षवद्युत षविेयक, २०७७

गते 207८/०५/२१ गतेको बैठकबाि दफावार
दफावार छलफल गरी तयार पाररएको षविेयकको

छलफलका लाधग पठाइवएको प्रधतवेदि पाररत (सभामा प्रस्तुत हुि बाँकी)
207८/0४/२8

4.

वतवमाि अवस्था

सधमधतमा

गते 207८/११/०१ गतेको बैठकबाि दफावार
दफावार छलफल गरी तयार पाररएको षविेयकको

छलफलका लाधग पठाइवएको प्रधतवेदि पाररत (सभामा प्रस्तुत हुि बाँकी)
5.

6.

7.

िाद्य

स्वच्छता

तथा

गुणस्तर षविेयक, २०७७
साववजधिक सेवा प्रसारण
षविेयक, २०७७

207८/05/18
सधमधतमा

गते 207८/१०/२१ गतेको बैठकबाि दफावार
दफावार छलफल गरी तयार पाररएको षविेयकको

छलफलका लाधग पठाइवएको प्रधतवेदि पाररत (सभामा प्रस्तुत हुि बाँकी)
207८/05/18
सधमधतमा

गते 207८/११/१२ गतेको बैठकबाि दफावार
दफावार छलफल गरी तयार पाररएको षविेयकको

छलफलका लाधग पठाइवएको प्रधतवेदि पाररत (सभामा प्रस्तुत हुि बाँकी)

अधभलेि सं रक्षण (पषहलो 207८/05/18
सं शोिि), षविेयक, २०७७ सधमधतमा

गते 207८/१०/१२ गतेको बैठकबाि दफावार
दफावार छलफल गरी तयार पाररएको षविेयकको
सं स द
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ि.सं .

षविेयकको िाम

सधमधतमा प्राप्त

वतवमाि अवस्था

छलफलका लाधग पठाइवएको प्रधतवेदि पाररत (सभामा प्रस्तुत हुि बाँकी)
8.

सुरक्षण

मुरण

षविेयक, २०७७

सम्बन्िी

207८/05/18
सधमधतमा

गते 207८/११/०४ गतेको बैठकबाि दफावार
दफावार छलफल गरी तयार पाररएको षविेयकको

छलफलका लाधग पठाइवएको प्रधतवेदि पाररत (सभामा प्रस्तुत हुि बाँकी)

३. प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि तथा सरकारी आश्वासि सधमधत
प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि तथा सरकारी आश्वासि सधमधतले धमधत 2078 माघ १ गतेदेस्ि िैत
मसान्तसम्ममा गरे का काम कारबाही, छलफल तथा धिणवयहरू धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छोःसधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
यस अवधिमा सधमधतका 7 विा बैठक बसेका छि्। बैठकका मुख्य षियाकलाप, धिणवय

तथा ददइएका धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का छि्:2078 माघ 20 गते

•

काठमाडौं-तराई/मिेश रतमागव
को अवलोकि भ्रमणबाि दे स्िएका समस्याहरू समािाि गिव
ु
आवश्यक सहजीकरणका धिस्म्त प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद् कायावलयका सस्िवसँग छलफल
भएको।
राषिय गौरवको उक्त आयोजिाको बाँकी धिमावण कायव सम्पन्न गिव आवश्यक बजेिको
सुधिस्श्चतता, आयोजिा सं िालिसँग सम्बस्न्ित कायवषवधि सं शोििका सम्बन्िमा सधमधतबाि भएको
धिदे शि कायावन्वयि, आयोजिा धिमावणसँग सम्बस्न्ित अन्तर मन्त्रालय समन्वय सम्बन्िी षवियका
सम्बन्िमा सधमधतको आगामी बैठकमा राषिय योजिा आयोगका उपाध्यक्ष/सम्बस्न्ित सदस्य, अथव
मन्त्रालयका सस्िव र रक्षा मन्त्रालयका सस्िवसँग छलफल गिे।

2078 माघ 26 गते

•

काठमाडौं-तराई/मिेश रतमागव
आयोजिाको धिमावण कायव समयमै सम्पन्न गिव आवश्यक बजेिको
ु
सुधिस्श्चतता, िीधतगत समन्वय लगायतका षवियमा राषिय योजिा आयोगका उपाध्यक्ष, रक्षा
मन्त्रालयका सस्िव र अथव मन्त्रालयका सहसस्िवसँग छलफल भएको।
बैठकमा उपस्स्थत हुि ु भएका रक्षा मन्त्रालयका सस्िवले आयोजिालाई धतव्रताकासाथ
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सम्पन्न गिव पूणत
व ोः ध्याि ददिे बताउिु भएको धथयो। राषिय योजिा आयोगका उपाध्यक्षले आफ्िो
अध्यक्षतामा रहे को सधमधतले िीधतगत सहजीकरण गिे र अथव मन्त्रालयका सहसस्िवले भौधतक
प्रगधतको आिारमा राषिय गौरवको उक्त आयोजिाको लाधग आवश्यक बजेिको अभाव हुि िददिे
प्रधतवद्धता व्यक्त गिुव भएको।

•

आयोजिाको काम धििावररत समयमा सम्पन्न गिवका लाधग धिस्श्चत रकम साथै ििव भएको रकम र
भौधतक प्रगधत षववरण अथव मन्त्रालयलाई आयोजिाले रक्षा मन्त्रालय माफवत ददिे। साथै,
धतव्रताकासाथ आयोजिाको काम अगाधड बढाउि आगामी आ. व. को लाधग बजेि स्रोत सुधिस्श्चत
गरी यस सधमधतलाई जािकारी गराउिु भिी अथव मन्त्रालयलाई लेस्ि पठाउिे।

•

सधमधतको धमधत २०७८/०७/२५ मा भएको धिणवय अिुसार प्रदे श िं. १ को प्रदे श सभाका
माििीय सदस्यहरू तथा प्रदे श िं. १ सरकारका सस्िवहरूसँग प्रत्यायोस्जत षविायि सम्बन्िी
ु ि
अिुभव आदािप्रदाि सम्बन्िी स्वीकृत कायविममा सहभागी हुिह
ु े मा. सदस्य श्री अगमप्रसाद
वान्तवा राईको सट्टा मा. श्री वीिा पोिरे ल सहभागी हुि ु भएको र धमधत २०७८/०८/०९ गते
प्रदे श िं. १ को इलाम िगरपाधलकाका जिप्रधतधिधिहरूसँग भएको प्रत्यायोस्जत षविायि सम्बन्िी
अिुभव आदािप्रदाि कायविमलाई अिुमोदि गिे।

2078 फागुि 09 गते

•

सधमधतबाि िार विवमा भएका कायवहरू सम्बन्िी सधमधत सस्िवालयबाि तयार गररएको पुस्स्तका
पररमाजविका लाधग आगामी दुई ददिधभत्र माििीय सदस्यहरूले धलस्ित/मौस्िक सुझाव सधमधत
सस्िवालयमा उपलब्ि गराउिु भएपधछ सुझाव सषहतको पररमास्जवत पुस्स्तका तयार गिे।

•

प्रत्यायोस्जत षविायिलाई व्यवस्स्थत गिे

सम्बन्िी मस्यौदा षविेयकका सम्बन्िमा धमधत

२०७८/११/०८ गते कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालयमा भएको छलफलका
बारे मा मा. सभापधतज्यूले बैठकमा जािकारी गराउिु भयो। उक्त मस्यौदा षविेयकमाधथ सधमधतका
तफवबाि सुझाव उपलब्ि गराउिे सम्बन्िमा धमधत २०७८ फागुि ११ गते बस्िे बैठकमा
छलफल गिे।

•

अधभलेि व्यवस्थापिको वतवमाि अवस्था र गररिु पिे सुिार सम्बन्िमा सधमधतका लाधग भएको
अध्ययिबाि दे स्िएका षवियहरू र सुझावका सम्बन्िमा अधभलेि व्यवस्थापिसँग सम्बस्न्ित
साववजधिक धिकायहरू प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्को कायावलय, सवोच्ि अदालत, भूधम व्यवस्था,
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सहकारी तथा गररबी धिवारण मन्त्रालय, परराि मन्त्रालय, कािूि न्याय तथा सं सदीय माधमला
मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सं स्कृधत, पयविि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालय र
राषिय अधभलेिालयका पदाधिकारीहरूसँग २०७८ फागुि १२ गते बस्िे बैठकमा छलफल गिे।

•

यस सधमधतका माििीय सदस्य श्री षविा पोिरे लको ममतामयी माताको धमधत २०७८ फागुि ६
गते धििि भएकोमा दे हाय बमोस्जमको शोक प्रस्ताव पाररत गिे।

शोक प्रस्ताव
राषिय सभा प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि तथा सरकारी आश्वासि सधमधतको यो बैठक यस
सधमधतका माििीय सदस्य श्री षविा पोिरे लको ममतामयी माता ददपरुप पोिरे लको ८१ विवको
उमेरमा धमधत २०७८ साल फागुि ६ गते शुिबार असामषयक धििि भएकोमा ददवंगत आत्माको
िीरशास्न्तको कामिा गदै शोक सन्तप्त पररवारप्रधत हाददवक समवेदिा प्रकि गदवछ।”
2078 फागुि 11 गते
कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालयले तयार गरे को षविायि सम्बन्िमा व्यवस्था गिव
बिेको षविेयकको प्रारस्म्भक मस्यौदामाधथ छलफल हुँदा प्राप्त धिम्ि व्यहोराको सुझावहरू मन्त्रालयमा
पठाउिेोः

•

कुिै धिकायले जारी गरे को प्रत्यायोस्जत षविायि जारी गरे को धमधतले १५ ददिधभत्र सं घीय सं सद
सस्िवालयमा दताव गराउिु पिेछ। दताव िभएको प्रत्यायोस्जत षविायि कायावन्वयिमा आउिे
छै ि भन्ने व्यवस्थालाई षविेयकमा उल्लेि गिुप
व िे।

•

प्रत्यायोस्जत षविायिको धसद्धान्त एवं सो ऐिले तोकेको प्राविाि षवपररत हुिे गरी जारी भएको
दे स्िएमा त्यस्तो प्रत्यायोस्जत षविायि समय तोकी सच्याउि वा धि्प्रभावी गिव वा िारे ज गिव
सं घीय सं सदको सम्बस्न्ित सधमधतले धिणवय गरी धिदे शि ददि सक्िेछ। यस्तो धिणवय वा
धिदे शि सम्बस्न्ित धिकायले पालिा गिुव पिेछ भन्ने व्यहोरा षविेयकमा समावेश गिे।

•

सं घीय सं सदको धियमावलीमा भएका कायवषवधिगत कुिै षविय पधि षविेयकको मस्यौदाबाि
हिाउिे।

•

प्रत्यायोस्जत षविायिको पररभािाधभत्र पिे सबै षविय समेषििे गरी षविेयकमा राख्ने व्यवस्था
धमलाउिे।
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•

अध्यादे श अन्तगवतका प्रत्यायोस्जत षविायि बाहे क षविेयकमा अध्यादे श सम्बन्िी षविय
िराख्ने।

2078 फागुि 12 गते

•

अधभलेि व्यवस्थापिको वतवमाि अवस्था र गररिु पिे सुिार सम्बन्िमा सधमधतबाि भएको
अध्ययिमा दे स्िएका समस्या र सुझावका सम्बन्िमा अधभलेि व्यवस्थापिसँग सम्बस्न्ित
साववजधिक धिकाय प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद् कायावलय, सवोच्ि अदालत, भूधम व्यवस्था,
सहकारी तथा गररबी धिवारण मन्त्रालय, परराि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सं स्कृधत,
पयविि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालय र राषिय अधभलेिालयका प्रमुिसँग षवस्तृत छलफल
भएको।
छलफलको िममा बैठकमा उपस्स्थत हुि ु भएका प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्
कायावलयका सस्िव र भूधम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी धिवारण मन्त्रालयका सस्िव, सवोच्ि
अदालतका रस्जिार, परराि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका सहसस्िवले अधभलेि
सं रक्षण एवं व्यवस्थापिका बारे मा आ-आफ्िो धिकायमा भैरहे को कायवको बारे मा अवगत गराउिु
भएको। राषिय अधभलेिालयका प्रमुिले कुिै पधि साववजधिक धिकायले २५ विव पुरािा
कागजात/अधभलेिहरू राषिय अधभलेिालयमा पठाउिु पिे कािूिी व्यवस्था भएतापधि सो को
कायावन्वयि हुि िसकेको बताउिु भएको। साथै सरकारका सहभागी पदाधिकारीहरूले फैसलाका
अधभलेि वैज्ञाधिक तररकाबाि सुरस्क्षत रुपमा राख्न िसकेको हुँदा कायावन्वयिमा असर परे कोले
केन्रीय अधभलेि राख्ने धिकाय र सं यन्त्र बधलयो हुि आवश्यक भएको र राषिय महत्वका
दस्तावेजको पररभािा गरी सं कलि र सं रक्षण गिुव पषहलो कतवव्य भएको बताउिु भएको।
षव.सं . २०४७ सालभन्दा पधछ अधभलेि राम्रोसँग रास्िएको, त्यस पूवक
व ा दस्तावेज िोज्ि
र धमलाउि बाँकी रहेको, अदालतका अधभलेि डािा सेन्िर माफवत अिोमेसि गरी व्यवस्स्थत गिे
िममा रहे को, िापी षवभागमा दे शको िक्सा राम्रोसँग व्यवस्स्थत गररएको, सहकारी र मालपोत
कायावलयहरूलाई अझ व्यवस्स्थत गिुप
व िे, प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद् कायावलयको अधभलेि
राम्रोसँग रास्िएको बताउिु भएको।

•

साववजधिक धिकायमा रहे को कागजात/अधभलेिहरूको सुरस्क्षत सं रक्षण र व्यवस्थापिका
सम्बन्िमा प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्को कायावलयलाई दे हाय बमोस्जमको सुझाव ददइएकोोःसं स द
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➢ साववजधिक धिकायमा रहे का अधभलेिहरूको आिुधिक प्रषवधि अिुसार Digitalization गिे
कायवमा षवधभन्न धिकायहरूमा एकरुपता िदे स्िएको हुँदा प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्
कायावलयको िेतत्ृ वमा अधभलेि व्यवस्थापिमा एकरुपता ल्याउि आवश्यक कायव गिव।
➢ वतवमाि समयमा अधभलेि सं रक्षण तथा व्यवस्थापिका लाधग अधभलेि सं रक्षण ऐि, २०४६,
साववजधिक धलित प्रमाणीकरण ऐि, २०१३ र सरकारी कागजात िुल्याउिे धियमहरू,
२०२७ कायावन्वयिमा रहे को भए तापधि कािूिको पालिा भैरहे को िदे स्िएको हुँदा २५ विव
पुरािा कागजात/अधभलेिहरू राषिय अधभलेिालयमा अधिवायव पठाउिु पिे, अधभलेि
व्यवस्थापि सम्बन्िी छु ट्टै शािा र सम्पकव व्यस्क्त (Focal Person) को व्यवस्था गिुप
व िे
लगायतका काम कायावन्वयि गिवका लाधग प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्को कायावलय सषिय
हुिपु िे।
2078 फागुि 18 गते
सधमधतको िार विे कायवकालका सम्बन्िमा माििीय सदस्यहरूद्वारा समीक्षा भयो। मा. श्री
रािेश्याम अधिकारीले िारविे अवधिमा सधमधतबाि थुप्रै कामहरू गररएका उदाहरणहरू प्रस्तुत गिुव हुँदै
सधमधतले प्रत्यायोस्जत षविायिहरूको अध्ययि, जिताहरूले सधमधतमा राख्नु भएको उजुरी/गुिासो
सम्बोिि गररएको, यस अवधिमा सधमधत सभापधतको सषियता र सधमधत सस्िवालयबाि मेहितका साथ
कायव सम्पादि गरे कोमा सबैलाई हाददवक िन्यवाद व्यक्त गिुव भएको।
मा. सदस्य िैिकला ओझाले सधमधत माफवत केही कायवहरू गिव सषकएको, आफूले सधमधतलाई
सक्दो सहयोग, योगदाि गरे को स्मरण गिुभ
व यो। माििीय शेरबहादुर कँ ु वरले सधमधत अन्तगवतको
सरकारी आश्वासि अध्ययि उपसधमधतमा रहे र सरकारी आश्वासि कायावन्वयि, अिुगमि, छलफल र
धिदे शि गररएको स्मरण गिुव हुँदै सधमधतको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी गराउि सकेको भन्ने
लाग्दछ भन्ने भिाइ राख्नु भएको। माििीय अगमप्रसाद वान्तवा राई, माििीय शास्न्तकुमारी अधिकारी
स्ज.सी.ले सधमधत माफवत आफूहरूले राषिय सभाको कायवमा योगदाि गिव सषकएको, प्रत्यायोस्जत
षविायि, सरकारी आश्वासि, राषिय महत्वका दस्तावेज अधभलेि व्यवस्थापिमा कायवहरूको शुरुवात र
षवियवस्तुको सम्बन्िमा सरकारी धिकायहरूमा सजगता ल्याउि सषकएको बताउिु भएको।
अन्तमा, सधमधतका माििीय सभापधतज्यूबाि िारविे

कायवकालको समीक्षा गिुव हुँदै

उपसधमधतका सं योजकज्यूहरू र सदस्यज्यूहरूबाि प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गदै हाददवक िन्यवाद व्यक्त
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गिुव भयो। सधमधतको यस अवधिमा सबै माििीय सदस्यहरू र सस्िवालयबाि सहयोग प्राप्त गरे को,
माििीय सदस्यहरूले कषहं कतै पधि दलीय झल्को िदे िाउिु भएको र सबैजसो कायवहरू एकमतमा
गिव सषकएकोले सबै सदस्यज्यूहरूप्रधत आभार र सम्माि व्यक्त गिुव भएको।
यस सधमधतमा सबै कमविारीहरूले क्षमता प्रदशवि गिुव भएको छ। सधमधतमा सं घीय सं सद
सस्िवालयका षवस्शष्ट श्रे णीका सस्िव सुदशवि िड्का सहसस्िव हुँदै सस्िवमा बढुवा भएपधछ पधि यस
सधमधतको सस्िवको रुपमा कायवरत रहिु भयो। त्यसका लाधग म वहाँलाई हाददवक िन्यवाद ददि
िाहन्छु । साथै, उपसस्िव कमला शाक्य सषहत सबै कमविारीहरूलाई िन्यवाद ददि िाहन्छु ।
सधमधतमा षवज्ञ कमविारीको आवश्यकता छ। कािूिमा ज्ञाि भएको कमविारीहरू यस सधमधतका लाधग
आवश्यक हुन्छ भन्नु हुँदै पुिोः सम्पूणव माििीय सदस्यहरूलाई िन्यवाद सषहत सधमधतको धमधत
२०७८/११/२० गते ददिको ३:०० बजे बस्िे बैठकमा पदावधि बाँकी रहिु भएका माििीय
सदस्यहरूबाि समीक्षा गिे कायव जारी रहिे जािकारी गराउँ दै बैठक समापि गिुभ
व यो।
2078 फागुि 20 गते
बैठकमा सधमधतको िार विे कायवकालका सम्बन्िमा माििीय सदस्यहरूद्वारा समीक्षा भयो।
मा. श्री िरपधत लुवारले िारविे अवधिमा प्रत्यायोस्जत षविायिसँग सम्बस्न्ित षवधभन्न कामहरू गिव
सषकएको, मा. सभापधत र प्रत्यायोस्जत षविायि अध्ययि उपसधमधत सं योजकमा अिुभवी कािूिषवद्हरु
रहिु भएकोले िेरै कुरा धसक्िे अवसर पाएको बताउिु भएको।
मा. सुधमत्रा धब.सी.ले षवश्वमा फैधलएको कोरोिा महामारीबाि िेपालमा पधि प्रभाव परे को,
कोरोिाकै कारण लकडाउिले गदाव िेरै काम गिव िसषकएको, सधमधतको काम, कारवाहीमा दलीय
झल्को महसुस िभएको, समावेशी धसद्धान्तको पालिा भएको कुरा बताउिु भयो। मा. गोपाल भट्टराईले
सधमधत सभापधत र प्रत्यायोस्जत षविायि अध्ययि उपसधमधत सं योजकको सहयोगबाि प्रत्यायोस्जत
षविायि सम्बन्िी िेरै कायव भएको, राि धिमावणमा कािूिको महत्वपूणव भूधमका रहिे हुँदा आगामी
ददिमा उहाँहरूको सहयोग आवश्यक पिे कुरा व्यक्त गिुव भएको।
मा. तुलसा कुमारी दाहालले माििीय सभापधतज्यूको षविय षवज्ञताको कारण िेरै कुरा धसक्िे
अवसर पाएको, मा. सभापधत र प्रत्यायोस्जत षविायि अध्ययि उपसधमधत सं योजकको भूधमकामा
कािूिषवद् व्यस्क्तत्वहरू पाएकोले कािूि षवियका महत्वपूणव कुरा धसक्ि सषकएको, सधमधत
सस्िवालयले सधमधतको काम कारवाहीमा हरदम मेहितका साथ काम गरे को र सधमधतको िारविे
कायवकालबाि षवदा हुि लाग्िु भएका मा. सभापधत, प्रत्यायोस्जत षविायि अध्ययि उपसधमधतका
सं स द
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माििीय सं योजक, सरकारी आश्वासि अध्ययि उपसधमधतका माििीय सं योजक लगायत अन्य माििीय
सदस्यहरूको सहयोग आगामी ददिमा पधि प्राप्त हुिे षवश्वास व्यक्त गिुव भएको।

मा. स्िमलाल दे वकोिाले सधमधतले राम्रो पषहिाि बिाउि सफल भएको, िार विे
कायवकालबाि षवदा हुि लाग्िु भएका मा. सभापधत, प्रत्यायोस्जत षविायि अध्ययि उपसधमधतका
माििीय सं योजक, सरकारी आश्वासि अध्ययि उपसधमधतका माििीय सं योजक लगायत अन्य माििीय
सदस्यहरूको सहयोग भषव्यमा आवश्यक पिे

र प्रत्यायोस्जत षविायि, सरकारी आश्वासि

कायावन्वयिका षवियमा सधमधत धिरन्तर लाग्िे कुरा बताउिु भएको।
सस्िवालय सस्िव एवं सधमधत सस्िव सुदशवि िड्काले सधमधतमा रहँदाको अढाई विवको
कायवकाल अषवस्मरणीय रहे को, मा. सभापधतज्यूको िेतत्ृ व क्षमता, माििीय सदस्यज्यूहरूको सषिय
सहभाधगता एवं पररपक्वता, धिणवयमा सववसम्मत हुिे कारणले सधमधतमा रहँदाको सो अवधि
सम्झिलायक सम्झिलायक रहे को कुरा बताउिु भएको।
अन्तमा, मा. सभापधतज्यूले धिष्ठापूवक
व काम गिव पाएकोमा िुशी व्यक्त गिुव हुँदै सधमधत
सस्िवालयमा कायवरत सम्पूणव कमविारीहरूलाई िन्यवाद ददिु भएको धथयो।
उपसधमधतको बैठक सम्बन्िी षववरण
यस अवधिमा प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि तथा सरकारी आश्वासि सधमधत अन्तगवत गदठत
प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि अध्ययि उपसधमधतको 2078/10/03 र 2078/10/05 गते गरी जम्मा 2
विा बैठक बसेका धथए। उपसधमधतका बैठकमा गररएका मुख्य धिणवय धिम्िािुसार रहे का छि्2078 माघ 03 गते
अधिवायव तथा धिोःशुल्क स्शक्षा सम्बन्िी ऐि, 2075 मा रहे का प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि
सम्बन्िी व्यवस्था र सो अन्तगवत धिमावण भएका प्रत्यायोस्जत षविायिहरूको अध्ययिबाि दे स्िएका
षवियहरू समेिी पेश गररएको प्रधतवेदिमाधथको छलफल प्रारम्भ भइव छलफलबाि दे स्िएका
प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापिको धसद्धान्तसँग मेल ििाएका षवियहरू उपसधमधतको प्रधतवेदिमा समावेश गिे
साथै छलफलको काम बाँकी िै रहे कोले उपसधमधतको आगामी बैठकमा छलफल गिे।
2078 माघ 05 गते
अधिवायव तथा धिोःशुल्क स्शक्षा सम्बन्िी ऐि, 2075 मा रहेका प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि सम्बन्िी

व्यवस्था र सो अन्तगवत धिमावण भएका प्रत्यायोस्जत षविायिहरूको अध्ययिबाि दे स्िएका षवियहरू समेिी
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ु ा साथै छलफलबाि दे स्िएका प्रत्यायोस्जत
पेश गररएको प्रधतवेदिमाधथको बाँकी षवियहरूमा छलफल हुिक
व्यवस्थापिको धसद्धान्तसँग मेल ििाएका षवियहरू समेषिएको उपसधमधतको प्रधतवेदि तयार गिे।

४. राषिय सरोकार तथा समन्वय सधमधत
राषिय सभा, राषिय सरोकार तथा समन्वय सधमधतले २०७८ माघ १ गतेदेस्ि २०७८ िैत
समान्तसम्ममा सम्पाददत मुख्य काम कारवाहीहरूको षववरण धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छ।
धमती २०७८/11/१3 गते
राषिय सरोकार तथा समन्वय सधमधतको आजको बैठकमा सधमधतको वाषिवक प्रधतवेदि

कायावन्वयि अिुगमि मूल्याङ्कि प्रधतवेदि तयारीको सन्दभवमा सधमधतको धिणवयािुसार सधमधत

सस्िवालयले सरकारका धिकायहरूसँग माग गरे को सधमधतको धिदे शि कायावन्वयिको अवस्था सम्बन्िी

षववरण सम्बन्िमा छलफल भई प्राप्त भईसकेको सन्दभवमा प्राप्त षववरणको षवस्तृत अध्ययि तथा
षवज्ञसँग समेत अन्तरषिया गरी प्रधतवेदिको ढाँिा धििावरण एवम् मस्यौदा तयार पािव उपयुक्त हुिे

भएकोले सोको लाधग यही धमती २०७८ फाल्गुि १८ र १९ गते काभ्रेको िुधलिेलमा षवज्ञबाि
सुझाव तथा कायवपत्र समेत प्रस्तुत गिे गरी दुई ददिे आवासीय कायविमको आयोजिा गिे र सोको
सम्पूणव व्यवस्थापकीय तयारी गिव सधमधत सस्िवालयलाई धिदे शि ददिे धिणवय भयो।

धसधमधतको धमधत २०७७/०९/२८ गतेको वैठकले गठि गरे का राषिय गौरवका आयोजि

अध्ययि तथा अिुगमि उपसधमधत “क”, “ि” र “ग” मध्ये उपसधमधतले “ग” ले प्रधतवेदि तयारी
गररसकेकोले उपसधमधत “क” र “ि” को लाधग कामकारबाही सम्पन्न गरी सधमधतमा प्रधतवेदि पेश गिव
यही फाल्गुि २० गते सम्मको लाधग म्यादथप गिे धिणवय भयो।

सधमधतको वाषिवक कायवयोजिा धिमावणको सम्बन्िमा NFPPD Nepal सँगको सहकायवमा

सधमधतले िुधलिेलमा आयोजिा गरे को अन्तरषिया कायविममा षवज्ञ श्री कास्शराज दाहालले प्रस्तुत
गरे को कायवपत्र तथा सुझाव तथा माििीय सदस्यहरूको िारण समेतका आिारमा NFPPD Nepal ले

उपलब्ि गराएको कायवयोजिाका लाधग उपयुक्त हुि सक्िे सुझावहरूमाधथ छलफल गरी ती
सुझावहरूलाई दे हाय बमोस्जम पररमाजवि समेत गरी आवश्यकता एवम् सान्दधभवकताका आिारमा
सधमधतका आगामी कायवयोजिाहरूमा ती षवियहरू िमश समावेश गदै जािे धिणवय भयो।
ि.स.
१.

कायविम

अपेक्षीत उपलस्ब्ि
छिौिमा

सहजीकरण

कैषफयत

सं घ, प्रदे श र स्थाधिय तहबीि योजिा

योजिा

भई

धिमावणमा समन्वय र प्राथधमकता धििावरण

योजिामा दोहोरोपि िपिे गरी तहगत
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ि.स.

कायविम

अपेक्षीत उपलस्ब्ि

सम्बन्िमा तहगत सरकारका

प्रतीधिधि,

योजिा आयोग र षवज्ञहरूसँग छलफल र
अन्तरषिया कायविम आयोजिा गिे
२.

िेपालले

अिुमोदि

मािवअधिकार

गरे का

सम्बन्िी

कायावन्वयिको

अन्तराषिय

महासस्न्िहरूको

स्स्थतीका

सम्बस्न्ित

सम्बन्िमा

सरोकारवालाहरूको

सहभाधगतामा

राषिय

स्तरको

कैषफयत

रुपमा योजिा तजुम
व ामा सामन्जस्यता
कायम गिव सहज हुिे
िेपाल

पक्ष

भएको

मािवअधिकार

सम्बन्िी महासस्न्िको कायावन्वयिको
अवस्था बारे समीक्षा भई प्रभावकारी
कायावन्वयिमा सहयोग पुग्िे

गोष्ठी/

अन्तरषिया कायविम आयोजिा गिे
३.

सं षविाि प्रदत्त छु वाछु त तथा भेदभाव

सं षविाि

षवरुद्धको

कायावन्वयिको अवस्था बारे समीक्षा

लगायतका

हक

कायावन्वयिको

तथा

दधलतको

हक

मौधलकहकहरूको

सम्बन्िमा

सम्बस्न्ित

प्रदत्त

मौधलकहकको

भई प्रभावकारी कायावन्वयिमा सहयोग
पुग्िे

धिकाय र सरोकारवाला सँग छलफल र
अन्तरषिया कायविम आयोजिा गिे
४.

धबगतमा गररएका िेपाल राज्यको धसमािा
र प्राकृधतक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको

बाँडफाँि सम्बन्िी सस्न्िहरूको स्स्थधतका

सम्बन्िमा सम्बस्न्ित मन्त्रालय, धिकायहरू

सम्बस्न्ित सस्न्िको स्स्थधतको समीक्षा
भई पारस्पररक षहत हुिे गरी कायव
गिव आवश्यक सुझावहरू ददि सक्िे

र षवज्ञहरूसँग छलफल तथा अन्तरषिया
कायविम आयोजिा गिे
५.

राषिय सुरक्षा िीधत र त्यस सम्बन्िी

राषिय सुरक्षा िीधत र त्यस सम्बन्िी

कािूिको

कािूिको

कायावन्वयिको

स्स्थधतका

सम्बन्िमा सम्बस्न्ित मन्त्रालय, षवभाग

कायावलय पररिद् र षवज्ञहरूसँग छलफल

स्स्थधतको

समीक्षा

भई

सुिारका धिस्म्त आवश्यक सझावहरू
ददि सक्िे

तथा अन्तरषिया कायविम आयोजिा गिे
६.

षपछधडएका
वगवको

क्षेत्र,

उत्थाि

समुदाय,
र

धसमान्तकृत

षवकासका

धिस्म्त

षपछधडएका

धसमान्तकृत

क्षेत्र,
वगवको

समुदाय,
उत्थाि

र

सञ्चाधलत कायविमका षवियमा सम्बस्न्ित

षवकासका धिस्म्त सञ्चाधलत कायविम

मन्त्रालय षवभाग धिकाय र षवज्ञहरूसँग

समीक्षा भई प्रभावकारी कायावन्वयिका

आयोजिा गिे

आवश्यक धिदे शि ददि सक्िे

छलफल

तथा
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अन्तरषिया

कायविम

धिस्म्त गिुप
व िे सुिारका सम्बन्िमा

ि.स.
७.

कायविम

अपेक्षीत उपलस्ब्ि

कैषफयत

धिवावििलाई धमतव्ययी, स्वच्छ, स्वस्थ र

धिवावििलाई धमतव्ययी, स्वच्छ, स्वस्थ

राषिय र प्रदे श

मायावददत

र

बिाउि

गिुप
व िे

८.

षवद्यमाि

सुिारका

अवस्थामा

सम्बन्िमा

धिवाविि

मायावददत

अवस्थामा

बिाउि

षवद्यमाि

स्तरमा

पिे

सुिारका

कायविमको

गिुव

आयोग सरकार पयववेक्षण सं स्था र षवज्ञहरू

सम्बन्िमा आवश्यक धिदे शि ददि

सँग अन्तरषिया कायविम आयोजिा गिे

सक्िे

साववजधिक सेवामा समावेशीकरणको प्रयोग

साववजधिक सेवामा समावेशीकरणको

र उपलस्ब्िका षवियमा लोकसेवा आयोग,

उपलस्ब्िका समबन्िमा समीक्षा भई

सं घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासि

सुिारका धिस्म्त आवश्यक धिदे शि

मन्त्रालय

ददि सक्िे

र

षवज्ञहरूसँग

छलफल

र

समेत

आयोजिा गिे

अन्तरषिया कायविम आयोजिा गिे
९.

राषिय सरोकार तथा समन्वय सधमधतको

समसामषयक

षवियहरूमा राषिय स्तरमा छलफल र

पुग्िे

कायवक्षेत्र अन्तगवतका समसामषयक घििा र

समस्याहरू

घििा

समािाि

र

षवियका

र

षवियका

गिव

सहयोग

गिव

सहयोग

अन्तरषिया कायविम आयोजिा गिे
१०.

राषिय

सरोकार

तथा

समन्वय

अन्तगवतका

समसामषयक

षवियहरूमा

प्रदे श स्तरमा

सधमधत

घििा

र

छलफल र

समसामषयक
समस्याहरू

घििा
समािाि

पुग्िे

अन्तरषिया कायविम आयोजिा गिे

धमधत २०७८/11/१5 गते
राषिय गौरवका आयोजिा अध्ययि तथा अिुगमि उपसधमधतहरूको काम कारवाही सम्बन्िमा

छलफल भयो। राषिय गौरवका आयोजिा अध्ययि तथा अिुगमि उपसधमधत 'ग' का सं योजक माििीय

शेिर कुमार धसं हले राषिय गौरवका आयोजिा अध्ययि तथा अिुगमि उपसधमधत 'ग' को प्रधतवेदि
सधमधतमा पेश गिुभ
व यो।

धमती २०७८/11/१6 गते
बैठक राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यूको गररमामय

उपस्स्थतीमा सम्पन्न भयो।सम्माििीय अध्यक्षज्यूबाि राषिय गौरवका आयोजिाको काम कारवाहीका
साथै सधमधतको कायवक्षेत्रधभत्रका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी विाउि धिदे शि भयो।
•

राषिय गौरवका आयोजिा अध्ययि तथा अिुगमि उपसधमधतहरूको काम कारवाही सम्बन्िमा

उपसधमधत 'क' का सं योजक माििीय रामिन्र राई तथा उपसधमधत 'ि' का सं योजक माििीय

अधिता दे वकोिाले उपसधमधतले सम्पन्न गरे का हालसम्मका कामकारवाही एवं आयोजिा
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द पव ण | 47

कायावन्वयिमा दे िापरे का कदठिाईहरू सधमधतलाई जािकारी गराउिु भयो। त्यसै गरी उपसधमधत
'ग' का सं योजक माििीय शेिर कुमार धसं हले राषिय गौरवका आयोजिा अध्ययि तथा अिुगमि

उपसधमधत 'ग' को तफवबाि धमती २०७८/११/१५ गते सधमधतमा पेश गिुभ
व एको अध्ययि
प्रधतवेदि माधथ छलफल भयो।
•

सधमधतको वाषिवक प्रधतवेदि कायावन्वयि भए िभएको अिुगमि एवं मूल्याङ्कि गरी प्रधतवेदि तयार
गिे सम्बन्िमा छलफल भयो।

धमती २०७८/११/20 गते
•

यही ४ विवको अवधिमा सम्पादि गरे का काम कारवाही सम्पन्न गररएका काम कारवाहीका
सम्बन्िमा समीक्षा भयो।

•

यस सधमधतलाई गतीशील एवं प्रभावकारी बिाउि अमुल्य आफ्िो कायवकाल अवधिमा यस

सधमधतमा महत्वपूणव भूधमका धिवावह गरी धमती २०७८/११/२० गतेबाि कायवकाल समाप्त भई
ु ि
धबदा हुिह
ु े यस सधमधतका सदस्यहरू माििीय उदया शमाव पौडेल, माििीय कोमल वली,

माििीय दृग िारायण पाण्डेय, माििीय राम लिि िमार र माििीय सुमिराज ्याकुरे ललाई
उहाँहरूले सधमधतमा पुयावउिु भएको योगदािको उच्ि कदर गदै सधमधतको तफवबाि धबदाई गररयो।
धमती २०७८/१२/०६ गते
•

सधमधतको वाषिवक प्रधतवेदि कायावन्वयि अिुगमि मूल्याङ्कि सम्बन्िमा षवधभन्न मन्त्रालयबाि प्राप्त
षववरणमाधथ छलफल भयो।

•

ु मा स्िषकत्सा स्शक्षा अध्ययि गिव गएका िेपाली
धमत्रराि िीि लगायत अन्य षवधभन्न मुलक

ु मा
षवद्याथीहरू कोधभड-१९ का कारण िेपाल आउिु परे कोमा हालसम्म पधि अध्ययिरत मुलक

जाि िसकेको कारण हजारौं षवद्याथीहरूले पीधडत हुि ु परे को सन्दभवमा सो को समािािका लाधग
माििीय स्शक्षा, षवज्ञाि तथा प्रषवधि मन्त्री, सस्िव, परराि मन्त्रालयका सस्िव, स्वास््य तथा
जिसं ख्या मन्त्रालयका सस्िव, स्िषकत्सा स्शक्षा आयोगका पदाधिकारीहरू, िेपाल मेधडकल
काउस्न्सलका पदाधिकारीहरू तथा पीधडत षवद्याथीहरूसँग सधमधतको धमती २०७८/१२/०८ गते
ददिको १: ०० वजे बस्िे बैठकमा छलफल गिे धिणवय भयो।
धमती २०७८/१२/07 गते
सधमधतको बाषिवक प्रधतवेदि कायावन्वयि अिुगमि मूल्याङ्कि सम्बन्िमा उद्योग, वास्णज्य तथा

आपूधतव मन्त्रालय, सं घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालय, परराि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय,
भौधतक पूवाविार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तगवतको यातायात व्यवस्था षवभागबाि प्राप्त
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धिदे शि कायावन्वयिको षववरणका साथै राषिय मषहला आयोग, राषिय दधलत आयोग, राषिय समावेशी
आयोग, मुस्स्लम आयोगबाि प्राप्त धिदे शि कायावन्वयिको षववरणमाधथ छलफल भयो।
धमती २०७८/१२/08 गते
ु मा स्िषकत्सा स्शक्षा अध्ययि गिव गएका िेपाली
धमत्रराि िीि लगायत अन्य षवधभन्न मुलक

षवद्याथीहरू कोधभड-१९ को कारण िेपालमा आएर हालसम्म पधि आफु अध्ययिरत षवश्वषवद्यालयमा
जाि िसकेको सन्दभवमा सो को समािािका लाधग स्शक्षा मन्त्रालयका सस्िव, स्वास््य तथा जिसं ख्या

मन्त्रालयका प्रतीधिधि, परराि मन्त्रालयका सस्िव, स्िषकत्सा स्शक्षा आयोगका पदाधिकारीहरू, िेपाल

मेधडकल काउस्न्सलका पदाधिकारीहरू तथा सरोकारवाला षवद्याथीहरूसँग छलफल भई दे हाय बमोस्जम
धिदे शि ददिे धिणवय भयोोः]
•

ु मा स्िषकत्सा स्शक्षामा (MBBS / Post Graduate)
धमत्रराि िीि लगायत अन्य वैदेस्शक मुलक

तहमा अध्ययि गिव गएका िेपाली षवद्याथीहरू कोधभड-१९ का कारण र केही षवद्याथीहरू छु षट्टमा
िेपाल आएको र हालसम्म पधि आफु अध्ययिरत सम्बस्न्ित षवश्वषवद्यालयमा जाि िसकेको

ु मा फषकवएर
कारणले षवद्याथीहरूको भषव्य अन्यौलपूणव भएको हुिाले उक्त अध्ययिरत मुलक

सम्बस्न्ित षवश्वषवद्यालयमा िै उपस्स्थत भई अध्ययिलाई धिरन्तरता ददिे व्यवस्था गिव सम्बस्न्ित
ु सँग कुििीतीक पहल गिव िेपाल सरकार, प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्को कायावलय,
मुलक
परराि मन्त्रालय र स्शक्षा, षवज्ञाि तथा प्रषवधि मन्त्रालयलाई धिदे शि ददिे।
•

ु फकेर आफ्िो अध्ययिलाई धिरन्तरता ददि पाउिे अवस्था हालसम्म सुधिस्श्चतता
सम्बस्न्ित मुलक
हुि िसषकरहे को सन्दभवमा सैद्धास्न्तक कक्षा अध्ययि गरीसकेका षविाथीहरूका सन्दभवमा स्िषकत्सा

स्शक्षाको बाँकी कोसव, प्रयोगात्मक अभ्यास/ ईन्ििवशीप िेपालमै पूरा गिव सक्िे गरी आवश्यक

व्यवस्था धमलाउि िेपाल सरकार स्शक्षा, षवज्ञाि तथा प्रषवधि मन्त्रालय, स्वास््य तथा जिसं ख्या
मन्त्रालय, स्िषकत्सा स्शक्षा आयोग, िेपाल मेधडकल काउस्न्सललाई धिदे शि ददिे।
धमती २०७८/१२/08 गते बसेको दोस्रो बैठक
•

राषिय गौरवका आयोजिा अध्ययि तथा अिुगमि उपसधमधतहरूको काम कारबाही सम्बन्िमा
छलफल भयो। राषिय गौरवका आयोजिा अध्ययि तथा अिुगमि उपसधमधत 'क' का सं योजक
माििीय रामिन्र राईले राषिय गौरवका आयोजिा अध्ययि तथा अिुगमि उपसधमधत 'क' को
प्रधतवेदि सधमधतमा पेश गिुभ
व यो।
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सधमधतको आयोजिामा भएको अन्तरषिया कायविम
धमती २०७८/११/१८ र २०७८/११/१९ गते सधमधतको वाषिवक प्रधतवेदि कायावन्वयिको

अिुगमि मूल्याङ्कि अन्तरषिया कायविम िुधलिेलमा सम्पन्न भएको धथयो।

ु सधमधत
सं घीय सं सद अन्तगवतका सं यक्त
ु सधमधतहरू रहे का छि्:सं घीय सं सद अन्तगवत दे हाय बमोस्जम २ विा सं यक्त

ु ाई सधमधत
1. सं सदीय सुिव
२०७८ साल माघ मषहिा १ गतेदेस्ि २०७८ साल िैत मसान्तसम्म यस सधमधतका धमधत
२०७८/१०/०५ गते १ विा, धमधत २०७८/१०/१४ गते १ विा, धमधत २०७८/११/३० गते
१ विा

र धमधत २०७८/१२/१५

गते २ विा गरी जम्मा ५ बिा बैठकहरु बसेका धथए।

सधमधतका बैठकहरुबाि गररएका मुख्य मुख्य धिणवय तथा धिदे शिहरु धिम्िािुसार रहे का छि्।
धमधत २०७८/१०/०५ गते

•

िेपालको सं षविािको िारा २९२ बमोस्जम सं सदीय सिुवाई गररिुपिे पदमा धियुस्क्तका लाधग िाम
धसफाररस गदाव सं षविािको ममव र भाविा अिुसार समावेशीताको आिारमा गिुभ
व िी सधमधतले पिक
पिक सम्बस्न्ित धिकायको ध्यािाकिवण गराउँ दा पधि व्यवहारमा गररएको िदे स्िएकोले यस
सम्बन्िमा सम्माििीय प्रिािमन्त्रीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गिे।

•

ु ाई सम्बन्िी कािूिी
िेपालको सं षविािको िारा २९२को उपिारा १ बमोस्जम सं सदीय सुिव
व्यवस्था गिव सो सम्बन्िी षविेयक मस्यौदाका सम्बन्िमा कािूि, न्याय तथा सं सदीय माधमलाका
माििीय मन्त्री र िेपाल कािूि आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सस्िव सषहतको षिमलाई
सधमधतको बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गिे।

धमधत २०७८/१०/१४ गते

•

ु ाई सम्बन्िी िेपालको सषविािको िारा २९२(१) बमोस्जमको कािूिी व्यवस्था गिव
सं सदीय सुिव
िेपाल कािुि आयोगले तयार गिव लागेको षविेयकका सम्बन्िमा िेपाल कािूि आयोगका
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सस्िव सषहतका पदाधिकारीहरु सँग छलफल गररयो।

50 | सं स द द पव ण

•

ु ाईको अविारणा प्रारम्भ भएदे स्ि हालसम्मको सं सदीय सुिव
ु ाई सम्बन्िमा
िेपालमा सं सदीय सुिव
ु ाई हुिपु िे
भएका षवधभन्न सं वैिाधिक र कािूिी व्यवस्था तथा धिणवय प्रषिया र धियुस्क्त पूव व सुिव
ु ाई सम्बन्िी षववरण पुस्स्तको मस्यौदा तयार पारी
पदहरुमा प्रस्ताषवत व्यस्क्तहरुको सुिव
सधमधतसमक्ष पेश गिव सधमधत सस्िवालयलाई धिदे शि ददईयो।

धमधत २०७८/११/३० गते
ु ाईका लाधग सधमधतमा प्राप्त सवोच्ि अदालतका न्यायािीशको
सधमधतको बैठकमा सं सदीय सुिव
बारे मा आम िागररकलाई जािकारी ददिे तथा उहाँको सम्बन्िमा सूििा तथा उजुरी सं कलि गिे
उद्देश्यले सरकारी सञ्चार माध्यम र इमेल जस्ता षवद्युतीय सञ्चारका माध्यमबाि समेत सूििा
साववजधिक गिे धिणवय गररयो।
धमधत २०७८/१२/१५ गते

•

सधमधतको पषहलो बैठकको धिणवयािुसार सवोच्ि अदालतको न्यायािीश पदमा प्रस्ताषवत श्री
धतलप्रसाद श्रे ष्ठलाई उक्त पदमा धियुस्क्त गिव उपयुक्त छै ि भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आिार
िोली सधमधत समक्ष १०(दश) ददि धभत्र उजुरी वा सूििा ददि सरकारी सञ्चार माध्यमबाि सूििा
प्रकाशि गररएकोमा तोषकएको समयधभत्र कुिै पधि उजुरी वा सूििा प्राप्त हुि िआएको व्यहोरा
माििीय सभापधतले बैठक समक्ष जािकारी गराउिु भयो।

•

सवोच्ि अदालतको न्यायािीश पदमा प्रस्ताषवत श्री धतलप्रसाद श्रे ष्ठलाई

आजै ददिको ११:४५

ु ाई गिे धिणवय गररएको।
बजे बस्िे सधमधतको दोस्रो बैठकमा सधमधत समक्ष आमन्त्रण गरी सुिव
सधमधतको दोस्रो बैठकमा न्याय पररिद

प.सं . ०७८/०७९, िं

ि. १८५ धमधत

२०७८/११/२७ को पत्रािुसार सवोच्ि अदालतको न्यायािीश पदमा श्री धतलप्रसाद श्रे ष्ठको िाम
ु ाईका लाधग
प्रस्ताव गरी िेपालको सं षविािको िारा २९२ को उपिारा (१) बमोस्जम सं सदीय सुिव
ु
ु
प्राप्त हुि आएकोमा सं घीय सं सदको सं यक्त
बैठक र सं यक्त
सधमधत (कायव सञ्चालि) धियमावली,
ु ाई सधमधतको कायवषवधि, २०७५ बमोस्जम प्रस्ताषवत
२०७५ को धियम २५ र २६ तथा सं सदीय सुिव
ु ाई गदाव योग्यता, क्षमता र अिुभवको आिारमा उक्त पदका लाधग योग्य दे स्ििु भएको
व्यस्क्तको सुिव
ु बैठक र सं यक्त
ु सधमधत (कायवसञ्चालि) धियमावली, २०७५ को धियम
हुँदा सं घीय सं सदको सं यक्त
२६ को उपधियम (५) बमोस्जम सवोच्ि अदालतको न्यायािीश पदमा धियुस्क्तको लाधग प्रस्ताषवत
श्री धतलप्रसाद श्रे ष्ठको िाम सववसम्मधतले अिुमोदि गररयो।
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2. राज्यका धिदे शक धसद्धान्त, िीधत र दाषयत्वका कायावन्वयि अिुगमि तथा मूल्याङ्कि
सधमधत
राज्यका धिदे शक धसद्धान्त, िीधत र दाषयत्वको कायावन्वयि, अिुगमि तथा मूल्याङ्कि सधमधतको
२०७८ साल माघ १ गतेदेस्ि २०७८ साल िैत मसान्तका अवधिमा २०७८/१०/२५ गते,
२०७८/१०/२८ गते र २०७८/१२/०१ गरी जम्मा ३ विा बैठकहरू बसेका धथए। सधमधतका
बैठकहरूबाि गररएका मुख्य धिणवय तथा धिदे शिहरू धिम्िािुसार रहे का छि्:धमधत २०७८/१०/२५ गते बसेको बैठकका धिणवयहरू:•

यस सधमधतबाि आमस्न्त्रत उद्योग, वास्णज्य तथा आपूधतव मन्त्रालयका सस्िव ददिेश भट्टराई तथा

िेपाल आयल धिगम धलधमिे डका कायवकारी धिदे शक सुस्शल भट्टराईले आजको कायवसूिीमा परे को
षविय वास्णज्य सम्बन्िी िीधत र पेिोधलयम पदाथवमा भएको मूल्यवृषद्ध सम्बन्िी समसामषयक
षवियका सन्दभवमा सधमधत समक्ष आ-आफ्िा िारणा प्रस्तुत गिुव भयो। यसरी प्रस्तुत गिुव भएको
िारणाउपर माििीय सदस्यहरूले आ-आफ्िा स्जज्ञासा राख्नु भयो।
•

सस्िव तथा कायवकारी धिदे शक लगायतले माििीय सदस्यहरूले राख्नु भएका स्जज्ञासाहरूको जवाफ
ददँदै पेिोधलयम पदाथवको मूल्यवृषद्धको मुख्य कारण अन्तरावषियस्तरमै भएको मूल्य वृषद्ध तथा

करका कारणले हुिे गरे को हो र िेपाल सरकारले पेिोधलयम पदाथवमा लाग्िे करमा किौती गरी
पेिोधलयम पदाथवको अन्य षवकल्पको िोजी गरी लागु गरे मा मात्र जितालाई सरल, सहज,

ु भ, समाि पहुँि र गुणस्तरीय रूपमा पेिोधलयम पदाथव उपलब्ि गराउि सषकिे िारणा
सववसल
प्रस्तुत गिुव भयो।
•

उद्योग तथा वास्णज्य िीधतमा गिुप
व िे सुिार तथा पेिोधलयम पदाथव माधथको धिभवरता कम गिे

उपायका सम्बन्िमा अध्ययि गिव माििीय दुगाव पौडेलको सं योजकत्वमा माििीय िेमप्रसाद
लोहिी र माििीय लक्ष्मी पररयार रहे को उपसधमधत गठि गिे।
•

ँ ीगत ििव हुि िसक्िुका कारण र समािािका उपायका सम्बन्िमा
षवकास सम्बन्िी िीधत तथा पूज
छलफल गिवका धिधमत्त अको बैठकमा अथव मन्त्रालयका सस्िव, भौधतक पूवाविार तथा यातायात

मन्त्रालयका सस्िव, शहरी षवकास मन्त्रालयका सस्िव तथा साबवजधिक िररद अिुगमि
कायावलयका सस्िव सषहतको समूहको बैठक बस्िे षवियमा छलफल गररयो।
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धमधत २०७८/१०/२८ गते बसेको बैठकका धिणवयहरुोः•

यस सधमधतबाि आमस्न्त्रत अथव मन्त्रालयका सस्िव, भौधतक पूवाविार तथा यातायात मन्त्रालयका
सस्िव तथा साबवजधिक िररद अिुगमि कायावलयका सस्िवहरूले षवकास सम्बन्िी िीधत तथा
ँ ीगत ििव हुि िसक्िुका कारण र समािािका उपायका सन्दभवमा सधमधत समक्ष आ-आफ्िा
पूज
िारणा प्रस्तुत गिुव भयो। यसरी प्रस्तुत गिुव भएको िारणाउपर माििीय सदस्यहरूले आ-आफ्िा
स्जज्ञासा राख्नु भयो।

•

अथव मन्त्रालयका सस्िव, भौधतक पूवाविार तथा यातायात मन्त्रालयका सस्िव तथा साबवजधिक
िररद अिुगमि कायावलयका सस्िव लगायतले माििीय सदस्यहरूले राख्नु भएका स्जज्ञासाहरूको
ँ ीगत ििव हुि िसक्िुका कारण र समािािका
जवाफ ददँदै षवकास सम्बन्िी िीधत तथा पूज
उपायका सन्दभवमा ठे क्का पद्धधतमा सुिार, षवकास धिमावणमा अन्तर धिकायसँगको समन्वय र
सहकायव, षवकास धिमावणको योजिा छिौिमा सुिार, धिमावण व्यवसायीको क्षमतामा सुिार, भुक्तािी
प्रकृयमा सुिार, आयोजिा प्रमुिको िििपिि तथा सरुवाको मापदण्डमा सुिार, मुअब्जा ददिे
कायवमा सुिार, साबवजधिक िररद ऐि, धियम तथा िीधत लगायतमा सुिार तथा पुिरावलोकि गरे मा
ँ ीगत ििवमा सुिार हुिे िारणा प्रस्तुत गिुव भयो। साथै दे हाय बमोस्जमका धिणवयहरू
मात्र पूज
कायावन्वयिको लाधग प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्को कायावलय र साबवजधिक िररद अिुगमि
कायावलयलाई धिदे शि ददिे धिणवय भयो।
ु भररका साववजधिक धिकायले धिमावण ठे क्का ददिासाथ र ठे क्का प्राप्त गरे पधछ भुक्तािी
“मुलक
हुिासाथ साबवजधिक िररद अिुगमि कायावलयमा सूििा प्राप्त भई Database तयार गिे र धिमावण
व्यवसायीले तोषकएको सीमा िघाएर ठे क्का धलएको पाइएमा सो रद्द गिे तथा त्यस्तो ठे क्का धलएका
कारण वेहोिुव परे को क्षधतको क्षधतपूधतव त्यस्तो धिमावण व्यवसायीबाि भराउिे कािूिी व्यवस्था गिे।”

धमधत २०७८/१२/०१ गते बसेको बैठकका धिणवयहरू:•

आजको बैठकमा राषिय सभाबाि िार विे कायवकाल सफलतापूवक
व पूरा गरी जाि लाग्िु भएका
यस सधमधतका माििीय सदस्य श्री दीिािाथ शमाव, माििीय सदस्य श्री रािेश्याम अधिकारी र
माििीय सदस्य श्री रामलिि िमारको सम्माि एवम् धबदाई कायविममा सधमधतका माििीय
सदस्य श्री भीमबहादुर रावल, माििीय सदस्य श्री गणेश धसं ह ठगुन्ना, माििीय सदस्य श्री
िेमप्रसाद लोहिीले आफ्िो धबदाई मन्तव्य राख्दै राजिीधतक यात्रामा सफलताको कामिा गदै
भावी जीवि सुिमय होस् भन्दै शुभकामिा व्यक्त गिुभ
व यो।
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•

राषिय सभाबाि िार विे कायवकाल पूरा गरी धबदाई धलि लाग्िु भएका माििीय श्री दीिािाथ
शमाव र माििीय श्री रािेश्याम अधिकारीले सधमधतले आवश्यकता महशुस गरे मा सधमधतलाई
सहयोग गिे प्रधतबद्धता व्यक्त गिुभ
व यो।

•

सधमधतका सभापधत माििीय श्री धिरादे वी जैरुले आफ्िो कायवकाल पूरा गरी धबदाई धलिु हुिे
माििीय सदस्यहरू श्री दीिािाथ शमाव र श्री रािेश्याम अधिकारीलाई सधमधतकोतफवबाि िादा र
िीका लगाई सधमधतलाई पुर्याउिु भएको योगदािको कदर गदै सम्माि पत्र प्रदाि गिुभ
व यो।

•

सधमधतका सस्िव एवम् सं घीय सं सदका महासस्िव डा. भरतराज गौतमले धबदाई धलि लाग्िु भएका
माििीय सदस्यहरूलाई मायाको स्ििो सषहत सम्माि गिुभ
व यो।
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सं घीय सं सदका पदाधिकारीका गधतषवधि
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष
सं सदीय गधतषवधि: स्शष्टािार भेि
२०७८ फागुि १९
राषिय

सभाका

सम्माििीय

अध्यक्ष

गणेशप्रसाद

धतधमस्ल्सिाज्यूसँग

िेपालका

लाधग

ट्ूधिस्शयाका गैर आवासीय राजदूत H.E.Mrs. Hayet Talbi EP Bilel ले षवहीबार धसं हदरबारमा
स्शष्टािार भेि गिुभ
व एको धथयो। भेिको िममा सम्माििीय अध्यक्षज्यूले दुई दे शबीिको धमत्रतालाई
प्रगाढ बिाउि सं सदीय मैत्री समूह गठि गरी सं सदीय गधतषवधिलाई आपसमा अगाधड बढाउि जोड
ददिु भएको धथयो।
२०७८ फागुि २५
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिासँग िेपाल भ्रमणमा रहे को फ्रान्सको
सं सदीय प्रधतधिधि मण्डलले स्शष्टािार भेिघाि गिुभ
व एको धथयो।
धसं हदरबारस्स्थत कायवकक्षमा फ्रान्स-िेपाल सं सदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोधिक ररयोिि

(Véronique Riotton) िेतत्ृ वको प्रधतधिधि मण्डलले स्शष्टािार भेि गरे को हो। भेिका िममा उहाँले
७३ विव लामो िेपाल-फ्रान्स धमत्रतालाई सुदृढ बिाउि सं सदीय मैत्री समूहले पुर्याएको योगदािको
प्रशंसा गिुव भएको धथयो।
फ्रान्सले िेपालको लोकतास्न्त्रक प्रषियालाई धिरन्तर समथवि गदै आएकोमा िन्यवाद व्यक्त
गदै उहाँले फ्रान्सेली िास्न्तका आिारभूत मूल्यका रूपमा रहे को स्वतन्त्रता, समािता र भातृत्व
िेपालको लोकतास्न्त्रक आन्दोलि र सङ्घिवमा सिैं प्रेरणादायी रहँदै आएको बताउिुभयो।
भेिका िममा उहाँले अषहलेको षवश्वको साझा ि ुिौती भिेको कोरोिा महामारी र जलवायु
पररवतवि रहे को बताउँ दै त्यसको सबै धमलेर सामिा गिुप
व िे िारणा राख्नु भएको धथयो।
फ्रान्सेली प्रधतधिधि मण्डलमा मैत्री समूहका अध्यक्ष ररयोििसँगै सदस्यहरू ग्रास्जयला मेस्ल्ियर

(Greziella Melchior) र धिकोलस फोररधसयर Nicolas Forissier तथा िेपालका लाधग फ्रान्सका
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ु न्ु ्यो।
राजदूत धगल्स बोरबाओ (Gilles Bourbao ) सहभागी हुिह
२०७८ िैत ४
अन्तर व्यवस्थाषपका सं घ तथा इन्डोिेस्शयाको सं सदको आयोजिामा िैत ६ दे स्ि १० िुसा
दुवामा (मािव २०-२४, २०२२) भएको अन्तर व्यवस्थाषपका सं घ (आईपीयू) को १४४ औ ं
सम्मेलिमा भाग धलई राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाको िेतत्ृ वमा िौ
सदस्यीय सं सदीय प्रधतधिधिमण्डल स्वदे श फषकवएको धथयो।
उक्त सम्मेलिमा सम्माििीय अध्यक्षज्यूले 'शून्य उत्सजवि प्राप्त गिव: जलवायु पररवतवि
सम्बन्िी कायवमा सं सदको पररिालि' (Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate

Change) षवियमा िेपालको तफवबाि आफ्िो िारणा व्यक्त गिुभ
व एको धथयो।
सोही अवसरमा गभधिवङ काउस्न्सलको २०९ औ ँ सत्रमा राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्षको
िेतत्ृ वमा अधिता दे वकोिा र भैरव सुन्दर श्रे ष्ठले सहभाधगता जिाउिु भएको धथयो। उक्त अवसरमा

Standing Committee on Peace and International Security, Standing Committee on Democracy
and Human Rights, Standing Committee on Sustainable Development र Standing committee
on United Nations Affairs शीिवकहरूमा भएको छलफल कायविममा प्रधतधिधिमण्डलले सहभाधगता
जिाएको धथयो।
सम्मेलिको धसलधसलामा प्रधतधििीमण्डलले षफिल्याण्ड र कम्बोधडयाका प्रधतधििीमण्डलका
िेता, CTBTO का प्रमुि, इन्डोिेस्शयाका सभामुि Punam Maharow, IPU का प्रमुि Durte

Pacheco सँग दुईपक्षीय भेिवाताव गरे को धथयो।
सभा/समारोह/गोष्ठी/अन्तषिवया कायविममा सहभाधगता
षवधभन्न

धमधत

षवधभन्न

धिकायहरूबाि

आयोजिा

गररएका

दे हाय

बमोस्जमका

सभा/समारोह/गोष्ठी/अन्तषिवया कायविममा सम्माििीय अध्यक्षज्यूको सहभाधगता रहे को धथयोोः
२०७८ माघ २१
सम्माििीय रािपधतद्धारा “सं सदमा सधमधत प्रणाली राषिय सभा” षवशेि पुस्तक षवमोिि
ु एको धथयो।
कायविममा राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू सहभागी हुिभ
२०७८ फागुि ३
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू पषहलोपिक सं सदीय सधमधतको
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ु एको धथयो। सं घीय सं सद राषिय सभा अन्तगवतको षविायि व्यवस्थापि
बैठकमा सहभागी हुिभ
ु एको धथयो। उहाँले समय अिुकूल हुँदा सधमधतको बैठकहरूमा
सधमधतको बैठकमा सहभागी हुिभ
सहभागी हुिे जािकारी ददिुभएको धथयो।
प्रधतधिधि सभामा उत्पधत भएका षविेयक राषिय सभामा पठाएको ६० ददिधभत्र प्रधतधिधि
सभामा षफताव गररसक्िुपिे कािूिी व्यवस्था छ। तर, राषिय सभामा उत्पधत भएर प्रधतधिधि सभाबाि
राषिय सभामा षफताव हुिे समयअवधि धििावरण िहुँदा षविेयक अस्ड्कएर बसेको उहाँले बताउिुभएको
धथयो।
उहाँले सं सदका सधमधतहरूले आफ्िो क्षेत्राधिकार अिुसार काम गरे र आफ्िो प्रभावकाररता
प्रमास्णत गिुप
व िे पधि उहाँले बैठकमा बताउिुभएको धथयो।
२०७८ फागुि ७
राषिय सभामा सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू गण्डकी प्रदे शको पोिरामा
आयोस्जत 'कोधभड-१९ षवरुद्धको िोप सम्बन्िी जोस्िम सञ्चार तथा सामुदाषयक सहभाधगता' सम्बन्िी
ु एको धथयो।
अन्तषिवया कायविममा सहभागी हुिभ
स्वास््य तथा जिसं ख्या मन्त्रालयको आयोजिा र षवश्व स्वास््य सं गठिको सहयोगमा
आयोस्जत सं घीय सं सदको सं योजि, ७ विै प्रदे शका सभामुि, उपसभामुि र प्रदे श सभा सस्िवसँगको
एक ददिे अन्तषिवया कायविममा बोल्िुहँद
ु ै उहाँले कोधभड सम्बन्िी षवधभन्न भेररयन्ि दे स्ििे िम
िरोषकएकाले जिप्रधतधिधि तथा राजिीधतकमीले यसबारे जािकारी राख्नुपिे षविार व्यक्त गिुभ
व एको
धथयो।
२०७८ फागुि १०
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू काठमाडौंमा आयोस्जत 'कोधभड१९ षवरुद्धको िोपसम्बन्िी जोस्िम सञ्चार तथा सामुदाषयक सहभाधगता' सम्बन्िी एक ददिे अन्तषिवया
ु एको धथयो।
कायविममा सहभागी हुिभ
स्वास््य तथा जिसं ख्या मन्त्रालयको आयोजिा, सं घीय सं सदको सं योजि र षवश्व स्वास््य
सं गठिको प्राषवधिक सहयोगमा आयोस्जत राषिय सभाका सदस्यहरूसँगको अन्तषिवया कायविममा
बोल्िुहँद
ु ै उहाँले कोधभड- १९ को सं िमणका षवधभन्न भेररयन्ि दे स्ििे िम िरोषकएकाले जिप्रधतधिधि
तथा राजिीधतकमीले यसबारे जािकारी राख्नुपिे र आफ्िा मतदातालाई स्वास््य आिारसं षहता
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पररपालिा र कोधभड षवरुद्धको िोप लगाउि प्रेररत गिुप
व िे बताउिु भएको धथयो।
२०७८ फागुि १३
राषिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू कणावली प्रदे शको राजिािी सुिेतमा आयोस्जत
'कोधभड-१९ षवरुद्धको िोप सम्बन्िी जोस्िम सञ्चार तथा सामुदाषयक सहभाधगता' षवियक एक ददिे
ु एको धथयो।
अन्तषिवया कायविममा सहभागी हुिभ
स्वास््य तथा जिसं ख्या मन्त्रालयको आयोजिा, सं घीय सं सदको सं योजि र षवश्व स्वास््य
सं गठिको प्राषवधिक सहयोगमा आयोस्जत अन्तषिवया कायविममा बोल्िुहँद
ु ै उहाँले आम िागररकको
आवश्यकता र समस्या बुझ्िे र िस्जकबाि स्िन्ने जिप्रधतधिधि भएकाले कोधभड षवरुद्धको िोप
अषहलेको आवश्यकता भएकाले आ-आफ्िो ठाउँ बाि भूधमका धिवावह गिव आग्रह गिुभ
व एको धथयो।
कणावली प्रदे शका मुख्यमन्त्री, सभामुि, मन्त्रीहरू र प्रदे श सभा सदस्यहरू सहभागी
कायविममा उहाँले सरकारको त्याङ्क हे दाव कोधभड षवरुद्धको िोप उपलब्ि हुँदाहुँदै पधि लगाउि
िमान्ने जिसं ख्या उल्लेख्य रहेकाले िोप लगाउि जाि जितालाई प्रेररत गिुप
व िे बताउिुभएको धथयो।
२०७८ फागुि १५
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू सुदूरपस्श्चम प्रदे शको ििगढीमा
सम्पन्न 'कोधभड-१९ धबरुद्धको िोपसम्बन्िी जोस्िम सञ्चार तथा सामुदाषयक सहभाधगता' षवियक एक
ु एको धथयो।
ददिे अन्तषिवया कायविममा सहभागी हुिभ
स्वास््य तथा जिसं ख्या मन्त्रालयको आयोजिा, सं घीय सं सदको सं योजि र षवश्व स्वास््य
सं गठिको प्राषवधिक सहयोगमा आयोस्जत प्रदे श सभा सदस्यहरूसँगको अन्तषिवया कायविममा बोल्िुहँद
ु ै
उहाँले कोरोिा महामारी अषहले धियन्त्रण उन्मुि रहे को र स्वास््य अिुशासि तथा कोरोिा षवरुद्धको
िोप लगाएर यसलाई परास्जत गिुप
व िे बताउिुभएको धथयो।
२०७८ फागुि १६
राषिय सभाका सम्मािीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू एकैददि राषिय सभा अन्तगवतका
ु एको धथयो।
दुईविा सधमधतको बैठकमा सहभागी हुिभ
अध्यक्ष धतधमस्ल्सिा राषिय सभा अन्तगवतका ददगो षवकास तथा सुशासि सधमधत र राषिय
ु एको हो।
सरोकार तथा समन्वय सधमधतको धियधमत बैठकमा सहभागी हुिभ
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सोही धियधमत बैठकहरूमा सहभागी हुँदै उहाँले सं सद बैठकमा भन्दा सधमधतको बैठकमा कुिै
पधि षवियमा व्यापक र षवस्तृत छलफल हुिे भएकाले सषिय सहभाधगताका लाधग सदस्यहरूलाई
अिुरोि गिवभएको धथयो।
२०७८ फागुि १८
राषिय सभाका सम्मििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू काठमाडौंमा आयोस्जत 'कोधभड१९ षवरुद्धको िोप सम्बन्िी जोस्िम सञ्चार तथा सामुदाषयक सहभाधगता' सम्बन्िी एक ददिे
ु एको धथयो।
अन्तषिवया कायविममा सहभागी हुिभ
राषिय सभा सदस्यहरूसँगको अन्तरषिया कायविममा उहाँले सरकारले सबै जितालाई िोप
लगाउिे लक्ष्य धलएको बताउँ दै त्यसलाई सफल बिाउि आ-आफ्िो ठाउँ बाि भूधमका िेल्ि आग्रह
गिुभ
व एको धथयो।
२०७८ फागुि २०
सं घीय सं सदद्वारा आयोस्जत राषिय सभामा ४ विे कायवकाल पूरा गरी धबदा हुि लागेका २०
ु एको धथयो।
जिा सदस्यहरूको धबदाई कायविममा राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष सहभागी हुिभ
२०७८ फागुि २१
राषिय सभाको २०७८ माघ १२ गते सम्पन्न धिवावििबाि धिवावस्ित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण
गराउिुभएको धथयो। १९ जिा िवधिवावस्ित माििीय सदस्यहरूलाई धसं हदरबारमा स्वागत गदै
सम्माििीय अध्यक्षज्यूले शपथ गराउिु भएको धथयो।
२०७८ फागुि २७
ु ारायण िगरपाधलका भक्तपुरको आयोजिामा बालमैत्री िगरपाधलका घोिणा कायविममा
िाँगि
राषिय सभाका सम्मििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू सहभागी भई बालमैत्री िगर घोिणा गिुव
भएको धथयो।
२०७८ फागुि २७ र २८
सं घीय

सं सद

सस्िवालयको

आयोजिामा

राषिय

सभाका

िवधिवावस्ित

सदस्यहरूलाई

काठमाडौंको िन्राधगरीमा सिालि भएको अधभमुिीकरण कायविममा राषिय सभाका सम्माििीय
ु एको धथयो।
अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू सहभागी हुिभ
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२०७८ िैत १२
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू मिेस प्रदे शको जिकपुरमा
आयोस्जत कोधभड-१९ षवरुद्धको िोप सम्बन्िी जोस्िम सञ्चार र सामुदाषयक सहभाधगता षवियक
अन्तरषिया कायविममा सहभागी हुि ु भएको धथयो।
स्वास््य तथा जिसं ख्या मन्त्रालयको आयोजिा र षवश्व स्वास््य सं गठिको प्राषवधिक
सहयोगमा मिेस प्रदे श सभाका सदस्यहरूसँगको अन्तरषिया कायविममा बोल्दै उहाले मिेस प्रदे शलाई
िोपयुक्त प्रदे श बिाउि जिप्रधतधिधिको भूधमका महत्वपूणव रहे कोले सोही अिुसार लाग्ि जोड
ददिुभएको धथयो।
२०७८ िैत १३
गाउँ पाधलका राषिय महासं घ िेपालको आयोजिामा काठमाडौंमा आयोस्जत गाउँ सभा/िगरसभा
सञ्चालि तथा कािूि धिमावण प्रषिया सम्बन्िी एकीकृत स्रोत पुस्स्तकाको षवमोिि कायविममा राषिय
सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यूले पुस्तकको षवमोिि गिुव भएको धथयो।
२०७८ िैत १४
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिा प्रदे श िं. १ को षवराििगरमा
आयोस्जत कोधभड-१९ षवरुद्धको िोप सम्बन्िी जोस्िम सञ्चार र सामुदाषयक सहभाधगता षवियक
अन्तरषिया कायविममा सहभागी हुि ु भएको धथयो।
स्वास््य तथा जिसं ख्या मन्त्रालयको आयोजिा र षवश्व स्वास््य सं गठिको प्राषवधिक
सहयोगमा १ िं. प्रदे श सभाका सदस्यहरूसँगको अन्तरषिया कायविममा बोल्दै उहाँले १ िं.
प्रदे शलाई िोपयुक्त प्रदे श बिाउि जिप्रधतधिधिको भूधमका महत्वपूणव रहे काले सोही अिुसार लाग्ि जोड
ददिुभएको धथयो।
२०७८ िैत १६
पववत स्जल्लाको मोदी गाउँ पाधलकाद्वारा आयोस्जत िुल्ला पुरुि भधलबल प्रधतयोधगता तथा
साँस्कृधतक कायविममा राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू सहभागी भई
कायविमको उद्घािि गिुभ
व एको धथयो।
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२०७८ िैत १७
तािसेि िगरपाधलका, पाल्पा र लुस्म्बिी गाडे ि फाउन्डेसि स्पेिबीि कृषि, स्वास््य, सूििा
प्रषवधि, बौद्ध दशवि, साँस्कृधतक क्षेत्रको षवकास र पयविि प्रवद्धविको लाधग भएको सम्झौता पत्रमा
हस्ताक्षर (MOU) कायविममा राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिा सहभागी
ु एको धथयो।
हुिभ
२०७८ िैत १९
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू माडी िगरपाधलका वडा-९
ु एको धथयो।
स्ितविमा ज्ञाि महायज्ञ कायविमको समुद्घािि कायविममा सहभागी हुिभ
२०७८ िैत २३
काभ्रेको पिौती िगरपाधलका वडा-५ स्स्थत धबन्िवाधसिी मस्न्दरको उद्घािि एवम् भागवत ज्ञाि
महायज्ञको शुभारम्भ कायविममा राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यूले
सहभाधगता जिाउिुभएको धथयो।
२०७८ िैत २६
काधलका मस्न्दर व्यवस्थापि सधमधत बाग्लुङको आयोजिामा बाग्लुङ िगरपाधलकामा सञ्चालि
भएको िैते दशैँ मेलाको उद्घािि कायविममा राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद
धतधमस्ल्सिाज्यूल सहभागी भई कायविमको उद्घािि गिुव भएको धथयो।
२०७८ िैत २९
राषिय सभाका िव धियुक्त सदस्य माििीय िारायण कमल दाहाललाई राषिय सभाका
सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यूले सं घीय सं सद भवि धसं हदरबारमा शपथ ग्रहण
गराउिुभएको धथयो।
अवलोकि भ्रमण/धिरीक्षण
२०७८ फागुि २३
राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद धतधमस्ल्सिाज्यू पववत स्जल्लाको कुश्मा बजार
िस्जक कालीगण्डकी िदीको िोँिमा बिेको जीपलाइिमा साहधसक िेल 'सुपरम्याि जीपलाइि'को
अवलोकि तथा शयर गिुभ
व एको धथयो।
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िण्ड - दुई

सं घीय सं सद सस्िवालय
सं घीय सं सद सस्िवालय अन्तगवतका गधतषवधि
सं घीय सं सद सस्िवालयको सं गठि सं रििाअिुसार सस्िवालयमा महाशािा, सधमधत सस्िवालय,
शािा, धिजी सस्िवालय, इकाई लगायतका सं रििाहरू रहे का छि्। यी सं रििाहरूले सं घीय सं सदको
कामकारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले

सञ्चालि गिवमा सहयोग गदवछि्। सस्िवालयको षवधभन्न

शािाहरूबाि प्राप्त कामकारबाहीहरूलाई धिम्ि अिुसार प्रस्तुत गररएको छ।

अन्तरावषिय सम्पकव तथा समन्वय महाशािा
अन्तरावषिय सम्पकव तथा समन्वय महाशािाअन्तगवत अन्तरावषिय सम्पकव तथा समन्वय शािा
रहे को छ।
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अन्तरावस््िय सम्पकव तथा समन्वय शािा
अन्तरावषिय सम्पकव तथा समन्वय शािाबाि 2078 साल माघ 1 गते दे स्ि िैत
मसान्तसम्ममा शािाबाि सम्पाददत मुख्य कायवहरूको सं स्क्षप्त षववरण धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छोःअन्तरावस््िय कायविम/सम्मेलिमा सहभाधगता तथा षवदे शी प्रधतधिधिमण्डलको आगमि
धस.िं
1

सहभागी

कायविम / सम्मेलि
(िाम, स्थाि, धमधत)
• अन्तर-व्यवस्थाषपका सं घ
(IPU)

को

१४४

सं घीय सं सद सस्िवालयका

सं घीय सं सदका सदस्य

औं

सम्मेलि
• Nusa Dua, Bali, Indonesia
• 20-24 March, 2022

• सम्माििीय

अध्यक्ष

गणेश प्रसाद धतधमस्ल्सिा

पदाधिकारी र कमविारी
• डा. भरतराज गौतम, महासस्िव

• श्री राजेन्र फुयाल, राषिय सभा सस्िव

• मा. भैरव सुन्दर श्रे ष्ठ

• श्री

• मा. सुरेन्र कुमार काकी

• श्री रे िा उपाध्याय, उपसस्िव

• मा. अधिता दे वकोिा

गोषवन्द

अकेला

सम्माििीय

अध्यक्षज्यूको प्रमुि स्वकीय सस्िव

• मा. उमाशंकर अरगररया
२

• फ्रान्सेली सं सदको फ्रान्स
िेपाल
समूहका

िेतत्ृ वमा

सं सदीय

मैत्री

President
४

को

सदस्यीय

प्रधतधिधिमण्डलको िेपाल
भ्रमण

• President,
Madam
Veronique Riotton
• Hon.
Melchior

Graziella

• Hon. Nicolas Forissier
• Mr. Pascal Marchain

स्श्िािार भेिघाि
धस.िं.

धमधत

षववरण
अन्तरावस््िय सम्बन्ि सधमधतका सभापधत माििीय पषवत्रा

१

207८/10/२5

धिरौला र िेपालका लाधग इजरायलका राजदुत H.E. Mr.

स्थाि
सं घीय सं सद
सस्िवालय

Hanan Goder बीिको स्शष्टािार भेिघाि
रास््िय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद
2

2078/११/१९

धतधमस्ल्सिाज्यू र िेपालका लाधग ट्ुधिधसयाका गैर
आवसीय राजदुत H.E. Mrs. Hayet Talbi EP Bilel बीि
स्श्िािार भेिघाि

सम्माििीय
अध्यक्षज्यूको
कायवकक्ष, धसं हदरबार
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धस.िं.

धमधत

षववरण

स्थाि

रास््िय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद
3

2078/११/२५

धतधमस्ल्सिाज्यू र फ्रान्स–िेपाल सं सदीय सौहादव समूहका

अध्यक्ष Her Excellency Véronique Riotton को िेतत्ृ वमा
फ्रान्सको प्रधतधिधिमण्डल बीिको स्शष्टािार भेिघाि
प्रधतधिधि सभाका सम्माििीय सभामुि श्री अस्ग्ि प्रसाद

4

2078/12/२५

सापकोिाज्यू र िीिको राषिय जिकंग्रेसको स्थायी
सधमधतका महामषहम अध्यक्ष श्री धल िाङ्सुज्यू वीि
ुव ल बैठक
भिअ

सम्माििीय
अध्यक्षज्यूको
कायवकक्ष, धसं हदरबार

सम्माििीय
सभामुिज्यूको
कायवकक्ष, धसं हदरबार

कूििीधतक राहदािी धसफाररस
यस अवधिको

हाल सम्मको जम्मा (2074।11।20 दे स्ि)

प्रधतधिधि सभा सदस्य

2

183

रास््िय सभा सदस्य

२

42

कूल

४

225

कािूिी परामशव महाशािा
कािुिी परामशव महाशािाअन्तगवत कािूिी परामशव शािा रहेको छ।

कािूिी परामशव शािा
शािाबाि २०७८ साल माघ मषहिा १ गतेदेस्ि २०७८ साल िैत मसान्तसम्ममा सम्पाददत
मुख्य कायवहरूको सं स्क्षप्त षववरण धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छ:•

षवधभन्न षवियहरूका २८ विा थाि ररि धिवेदिको धलस्ित जवाफ सम्बस्न्ित अदालतहरूमा
पठाएको।

•

अन्तररम आदे श छलफलका लाधग प्राप्त ५ थाि ररि धिवेदिमा यस सस्िवालयको तफवबाि बहस
पैरवी (प्रधतरक्षा) गिवका लाधग महान्यायाधिवक्ताको कायावलयमा पठाइएको।
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•

सं घीय सं सदको अधिवेशि अन्त्य ( २०७८/१२/०१ मा भएको) सम्बन्िी १ विा सूििा कािूि,
न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालयबाि सम्पादि गरी िेपाल राजपत्रमा सूििा प्रकाशिाथव मुरण
षवभागमा पठाइएको।

•

सम्माधित सवोच्ि अदालतको आदे शबमोस्जम मा. सुरेशिन्र दासको बेपत्ते तामेल भएको ररि
धिवेदि सस्िवालयले म्याद बुझाई भपावइ पठाइएको।

कायवव्यवस्था महाशािा (प्रधतधिधि सभा)
कायवव्यवस्था महाशािा (प्रधतधिधि सभा) अन्तगवत तीिविा शािाहरू रहे का छि्। जसमध्ये
कायवव्यवस्था शािा (प्रधतधिधि सभा) र सम्पूणव षववरण शािाको कामकारबाही धिम्ि अिुसार प्रस्तुत
गररएको छ:-

कायवव्यवस्था शािा (प्रधतधिधि सभा)
सं घीय सं सद सस्िवालय अन्तगवत रहे को कायव व्यवस्था शािा, प्रधतधिधिसभाबाि सं घीय सं सद,
ु
प्रधतधिधिसभा, दुवै सदिको सं यक्त
बैठकको सूििा, बैठक सञ्चालि कायविम धििावरण, कारवाहीको
षववरणका साथै कायवसूस्ि तयार गिव सहयोग गिे, सभाको बैठक सञ्चालि सम्बन्िी कायवमा सहयोग
गरी अधभलेि राख्ने, बैठकमा पेश हुिे प्रस्ताव, कागजात र षववरणहरुको सं कलि, छिौि, सदिमा प्रस्तुत
गिे प्रषिया तयार गिे, प्रस्ताव एवं षविेयकको सम्बन्िमा बैठकमा हुिे मतषवभाजिको िाम सषहतको
षववरण तयार गिे, सभाका पदाधिकारीहरुको धिवाविि कायविम तयार गराउि सहयोग गिे लगायतका
कायव गदवछ। यसै धसलधसलामा प्रधतधिधिसभाको दशौं अधिवेशि सञ्चालिको षवियमा आवश्यक परामशव
धलि गदठत कायवव्यवस्था परामशव सधमधतको षवधभन्न समयमा बसेको बैठकहरुको कायवसूिी, माइन्यूि
एवं धिणवय तयार गरी कायावन्वयिको लाधग पत्रािार एवं समन्वय गररयो। यसको अधतररक्त
प्रधतधिधिसभाको बैठक सं िालि सम्बन्िी षवियहरुमा सम्माििीय सभामुि, माििीय मन्त्री एवं
मन्त्रालय र माििीय सदस्यहरुसं ग समन्वय गिुक
व ा साथै बैठक सं िालिका षवषवि कायवमा सहयोग
पुयावइरहे को छ। यस शािाले यो अवधिमा माििीय सदस्यहरुबाि प्राप्त अिुपस्स्थधतका सूििाहरु
सम्माििीय सभामुि समक्ष स्वीकृताथव पेश गिुक
व ा साथै सस्िवालयको आ.व. २०७८/७९ को
स्वीकृत वाषिवक कायविम अन्तगवत सं षविािसभा, २०७०-०७२ अवधिको व्यवस्थाषपका–सं सदको
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है धसयतमा भए गरे का कामकारवाहीको सं सदीय षववरण तयार गरी प्रकाशि गिे स्तरमा पुगेको छ।
साथै प्रधतधिधिसभाको कायववृत्त तयारी तथा कायवताधलका अध्ययि सधमधतबाि कायवताधलका सम्बन्िमा
अध्ययि गरी तयार भएको प्रधतवेदि श्रीमाि् महासस्िवज्यू समक्ष पेश गिे कायव सम्पन्न भएको छ।

सम्पूणव षववरण शािा (प्रधतधिधि सभा)
सम्पूणव षववरण (प्रधतधिधि सभा) बाि २०७८ माघ मषहिादे स्ि 2078 िैत मषहिासम्म भए,
गरे का कामकारबाही धिम्ि अिुसार प्रस्तुत गररएको छोः•

दशौँ अधिवेशिको सम्पूणव षववरणसम्बन्िी सबै काम सषकई बुक बाइस्न्डङको काम सम्पन्न
भइसकेको।

सम्पूणव षववरण शािा (राषिय सभा)
धमधत 2078 माघ 1 गते दे स्ि िैत मसान्तसम्मको अवधिमा यस शािाबाि सम्पाददत
कामको षववरण दे हायबमोस्जम रहे को छ:-

•

राषिय सभाका सम्माििीय अध्यक्षज्यूबाि 2078 फागुि 20 गते एक कायविमकाबीि
पुस्तकको रुपमा तयार गररएको राषिय सभाको प्रारम्भदे स्ि ४ विवको कायवअवधि पूरा भई धबदा
ु एका राषिय सभा सदस्यहरूको व्यस्क्तगत सम्मपूणव षववरण सम्बस्न्ित सदस्यहरूलाई षवतरण
हुिभ
भएको।

•

राषिय सभाको पषहलोदे स्ि एघारौं अधिवेशिसम्मको सम्पूणव षववरण सम्बन्िी सबै काम सम्पन्न भई
बूक बाईस्न्डङको कामसमेत भइसकेको।

•

राषिय सभाको पषहलोदे स्ि एघारौं अधिवेशिसम्मको सबै माििीय सदस्यहरूको व्यस्क्तगत सम्पूणव
षववरण तयार भएको।

प्रषवधि व्यवस्थापि महाशािा
प्रषवधि व्यवस्थापि महाशािाअन्तगवत िारविा शािाहरू सूििा प्रषवधि शािा, श्रव्यदृश्य
शािा, षवद्युत शािा, मुरण तथा प्रकाशि शािा रहे का छि्। यस महाशािाअन्तगवत सूििा प्रषवधि
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शािा र षवद्युत शािाका कामकारबाहीहरू धिम्ि अिुसार प्रस्तुत गररएको छ।

सूििा प्रषवधि शािा
सूििा प्रषवधि शािाबाि धमधत २०७८ माघ १ गतेदेस्ि िैत मसान्तसम्म भएगरे का काम
कारबाहीको षववरण:•

िेपाल र िीिका सम्माििीय सभामुिज्यूहरूको Virtual Meeting को व्यवस्थापि गरे को,

•

सस्िवालयको वेबसाइि धिरन्तर धिरीक्षण गरी त्यसमा प्रकास्शत सामग्रीहरूलाई थप व्यवस्थापि
गरे को,

•

Centralized email system धियधमत धिरीक्षण गरी सस्िवालयका प्रयोगकतावहरूको email
व्यवस्थापि गरे को,

•

Internet र Network धियधमत ममवत सम्भार तथा आकस्स्मक समस्याहरूको समािाि गरे को।

षवद्युत शािा
षवद्युत शािाबाि धमधत २०७८ माघ १ गतेदेस्ि िैत मसान्तसम्म भएगरे का काम
कारबाहीको षववरण:•

सम्माििीय सभामुिज्यू, सम्माििीय अध्यक्षज्यू, माििीय उपाध्यक्षज्यू, महासस्िवज्यू, सस्िवज्यूहरूको
कायवकक्ष, महाशािाहरू, शािाहरू, सधमधतहरू, सं सदीय दलको कायावलयहरू र सस्िवालय पररसरमा
षवद्युत ममवत तथा सुिार कायव गरे को।

•

सस्िवालयमा जडाि गररएका जेिेरेिरहरूको सधभवधसङ्ग गरे को।

•

षवद्युत आपूधतव िभएको बेलामा जेिेरेिर सं िालि गरे को।

प्रशासि महाशािा
प्रशासि महाशािाअन्तगवत िारविा शािाहरू कमविारी प्रशासि शािा, सूििा तथा अधभलेि
व्यवस्थापि शािा, आधथवक प्रशासि शािा र मयावदापालि तथा सुरक्षा शािा रहे का छि्। यस
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महाशािाअन्तगवत कमविारी प्रशासि शािा, सूििा तथा अधभलेि व्यवस्थापि शािा र आधथवक प्रशासि
शािाका कामकारबाहीहरू धिम्ि अिुसार प्रस्तुत गररएको छ।

कमविारी प्रशासि शािा
काम कारबाही षववरणोः
धस.िं.

काम कारबाही

कैषफयत

सस्िवालयमा ररक्त रा.प. दद्वतीय श्रे णीको उपसस्िव, धसधियर

इलेक्िोधिक्स इस्न्जधियर र प्रमुि पुस्तकालय अधिकृत पदमा
बढु वा सधमधतको धमधत २०७८/०९/०४ को धसफाररश तथा यस
सस्िवालयको

धमधत

२०७८/१०/१०

को

ु एको।
दे हायबमोस्जमका कमविारीहरू धियुक्त हुिभ

धिणवयअिुसार

उपसस्िवोः

1. शािा अधिकृत श्री रामप्रसाद गैरे
2. शािा अधिकृत श्री साधबत्रा शमाव
१.

3. शािा अधिकृत श्री धसं हराज रुम्बा
4. शािा अधिकृत श्री प्रदीप गुरागाई

5. शािा अधिकृत श्री सुलोििा पंज्ञािी
6. शािा अधिकृत श्री सरस्वती मरहट्टा
7. शािा अधिकृत श्री होमिाथ पहाडी

8. कम््युिर अधिकृत श्री िमराज िगरकोिी
धसधियर इले क्िोधिक्स इस्न्जधियरोः

1. इलेक्िोधिक्स इस्न्जधियर श्री रषवन्र ररजाल
प्रमुि पुस्तकालय अधिकृतोः

1. पुस्तकालय अधिकृत श्री कमलादे वी शमाव
सघ
ं ीय सं सद सस्िवालय सम्बन्िी ऐि, २०६४ को दफा २६ तथा
२.

सं घीय सं सद सस्िवालय कमविारी प्रशासि धियमावली, २०६५

को धियम ६४ बमोस्जम कायवक्षमताको मूल्याङ्किद्वारा कम््युिर
प्रोग्रामर पद सं ख्या-१ मा भएको बढु वा धसफाररस सम्बन्िी सूििा
प्रकाशि।
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सूििा प्रकास्शत धमधतोः
२०७८/१०/२६

धस.िं.

काम कारबाही

कैषफयत

सघ
ं ीय सं सद सस्िवालय सम्बन्िी ऐि, २०६४ को दफा ३५ को
३.

कायवसम्पादि तथा अिुभवको मूल्याङ्किद्वारा गररिे बढुवा सम्बन्िी
षवशेि व्यवस्था अिुसार बढु वाका लाधग दरिास्त आह्वाि

सूििा प्रकास्शत धमधतोः
२०७८/१२/०१

सम्बन्िी सूििा प्रकाशि।

सस्िवालयमा ररक्त रा.प. तृतीय श्रे णीको कम््युिर प्रोग्रामर पदमा
४.

बढु वा सधमधतको धमधत २०७८/१०/२६ को धसफाररश तथा यस
सस्िवालयको

धमधत

२०७८/१२/०२

को

धिणवयअिुसार

ु एको।
कम््युिर अपरे िर श्री करिबहादुर भाि धियुक्त हुिभ

सघ
ं ीय सं सद सस्िवालय सम्बन्िी ऐि, २०६४ को दफा २६ तथा
५.

सं घीय सं सद सस्िवालय कमविारी प्रशासि धियमावली, २०६५
को धियम ६३ बमोस्जम कायवक्षमताको मूल्याङ्किद्वारा गररिे

बढु वाका लाधग िायब सुब्बा पद सं ख्या-१ मा दरिास्त आह्वाि

सूििा प्रकास्शत धमधतोः
२०७८/१२/१२

सम्बन्िी सूििा प्रकाशि।
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आधथवक प्रशासि शािा
िालू आ.व. 2078/79 िैत मसान्त सम्मको ििव अवस्था
आ.व 207८/7९ मा सं घीय सं सद सस्िवालयको लाधग षवधियोस्जत तपस्शल बमोस्जमका बजेि शीिवकहरूमा आधथवक विवको 207८ िैत मसान्त
सम्म ििवको अवस्था धिम्िािुसार रहे को छ।
धस.िं.

बजेि शीिवक

१

202000013

२९,०६४,४२१.००

16,296,381.40

56.07

२

202000113

808,200,000.00

553,306,236.80

68.46

३

202000123

372,700,000.00

232,615,969.43

62.41

४

202000124

43,800,000.00

16,890,205.84

38.56

५

305011013

३३,११८,०००.००

९७५००

0.29

६

305011014

११,६९०,०००.००

5,909,206.07

1,298,572,421.00

825,115,499.54

कुल जम्मा

बजेि रु.

पौि मसान्त सम्म ििव रु.

70 | सं स द

द पव ण

ििव प्रधतशत

50.55

सं घीय सं सद सस्िवालय
2078 िैत मसान्त सम्मको ििवको फाँिवारी
आधथवक विव २०७8/७9

बजेि शीिवक : २०२०००013 सं घीय सं सद सस्िवालय
ििव/षवत्तीय
सङ्केत िं

ििव/षवत्तीय सङ्केतको िाम

२१११२

पाररश्रधमक पदाधिकारी

२११३२

अस्न्तम बजेि

गत मषहिा सम्मको
ििव

यस मषहिाको ििव

यस मषहिा सम्मको
ििव

बाँकी बजेि

१४,९००,०००.००

६,९२३,९३५.२१

६४०,५००.००

७,५६४,४३५.२१

७,३३५,५६४.७९

महं गी भत्ता

७००,०००.००

३१४,००१.८५

२८,०००.००

३४२,००१.८५

३५७,९९८.१५

२११४१

पदाधिकारी बैठक भत्ता

६००,०००.००

१२,०००.००

०.००

१२,०००.००

५८८,०००.००

२११४२

पदाधिकारी अन्य सुधबिा

२,०००,०००.००

२५८,५६७.०१

१४,०००.००

२७२,५६७.०१

१,७२७,४३२.९९

२११४९

पदाधिकारी अन्य भत्ता

१००,०००.००

२३,६६६.६७

२,०००.००

२५,६६६.६७

७४,३३३.३३

२२२११

इन्िि (पदाधिकारी)

१,१००,०००.००

८२५,७५३.३३

८२,५००.००

९०८,२५३.३३

१९१,७४६.६७

२२२१३

सवारी सािि ममवत ििव

९००,०००.००

५२२,३३६.७०

२२४,३७८.८४

७४६,७१५.५४

१५३,२८४.४६

२२३११

मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री

३,२००,०००.००

२,१३०,७४७.४०

०.००

२,१३०,७४७.४०

१,०६९,२५२.६०

२२६१२

भ्रमण ििव

१,३००,०००.००

७७९,९९६.००

९२,९५०.००

८७२,९४६.००

४२७,०५४.००

३,३६४,४२१.००

१,३६४,४२१.००

१,८१२,७२०.००

३,१७७,१४१.००

१८७,२८०.००

९००,०००.००

२४३,९०७.३९

०.००

२४३,९०७.३९

६५६,०९२.६१

२२६१३
२२७११

षवस्शष्ट व्यस्क्त

तथा

मण्डलको भ्रमण ििव
षवषवि ििव

प्रधतधिधि

कुल जम्मा २९,०६४,४२१.०० १३,३९९,३३२.५६ २,८९७,०४८.८४ १६,२९६,३८१.४० १२,७६८,०३९.६०
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सं घीय सं सद सस्िवालय
2078 िैत मसान्त सम्मको ििवको फाँिवारी
आधथवक विव २०७8/७9
बजेि शीिवक : २०२०००113 सं घीय सं सद सस्िवालय
ििव/षवत्तीय
सङ्केत िं

ििव/षवत्तीय सङ्केतको
िाम

अस्न्तम बजेि

गत मषहिा सम्मको

यस मषहिा सम्मको

ििव

यस मषहिाको ििव

ििव

४६,९६२,०९२.०८

३२१७५७८६३.८३

पेश्की
६५००००

बाँकी बजेि

२१११२

पाररश्रधमक पदाधिकारी

४३०,१००,०००.००

२७४,७९५,७७१.७५

१०८,३४२,१३६.१७

२११४१

पदाधिकारी बैठक भत्ता

४४,०००,०००.००

२५,९७४,०३०.००

३,७००.००

२५९७७७३०.००

१८,०२२,२७०.००

२११४२

पदाधिकारी अन्य सुधबिा

७०,१००,०००.००

४४,०९०,०४५.२६

४,६८९,५३०.००

४८७७९५७५.२६

२१,३२०,४२४.७४

२११४९

पदाधिकारी अन्य भत्ता

३,७००,०००.००

२,७६७,९५१.२८

७११,०००.००

३४७८९५१.२८

२२१,०४८.७२

२२१११

पािी तथा धबजुली

९,३००,०००.००

१४,०००.००

६९२,१४२.००

७०६१४२.००

८,५९३,८५८.००

२२२११

इन्िि (पदाधिकारी)

६,५००,०००.००

४,७२३,५७३.३२

६०७,१००.००

५३३०६७३.३२

१,१६९,३२६.६८

२२२१३

सवारी सािि ममवत ििव

२,६००,०००.००

२,३५०,१९५.९७

०.००

२३५०१९५.९७

२४९,८०४.०३

२२३११

मसलन्द तथा कायावलय

२,६००,०००.००

१,५७३,७२४.८५

५३०,२४१.००

२१०३९६५.८५

४९६,०३४.१५

सामाग्री
२२५२२

कायविम ििव

३१,३००,०००.००

५,७९३,२१९.१०

२,२७०,५८६.४६

८०६३८०५.५६

२,३१०,५००.००

२३,२३६,१९४.४४

२२६११

अिुगमि, मूल्यांकि ििव

३३,६००,०००.००

१५,३४७,५४८.१०

४,२५७,५५५.५०

१९६०५१०३.६०

६,०२१,६२८.१०

१३,९९४,८९६.४०

२२७११

षवषवि ििव

२०,७००,०००.००

१०,३३९,१९३.६३

१,२१९,६८९.००

११५५८८८२.६३

५३१,१००.००

९,१४१,११७.३७

२७२१३

औििी िररद ििव

३,०००,०००.००

१,८८६,५१४.५०

४१८,५९२.००

२३०५१०६.५०

६९४,८९३.५०

२८१४२

घर भाडा

१५०,७००,०००.००

७२,७१४,०४०.००

२८,५७४,२०१.००

१०१२८८२४१.००

४९,४११,७५९.००

कुल जम्मा

८०८,२००,०००.००

४६२,३६९,८०७.७६

९०,९३६,४२९.०४

५५३,३०६,२३६.८०
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सं घीय सं सद सस्िवालय
2078 िैत मसान्त सम्मको ििवको फाँिवारी
आधथवक विव २०७8/७9
बजेि शीिवक : २०२०००123 सं घीय सं सद सस्िवालय
ििव/षवत्तीय
सङ्केत िं

ििव/षवत्तीय सङ्केतको िाम

अस्न्तम बजेि

गत मषहिा सम्मको
ििव

यस मषहिाको ििव

यस मषहिा सम्मको
ििव

पेश्की

बाँकी बजेि

२०३,६००,०००.००

१०७,०१४,३८५.६६

१३,५६३,४४२.१८

१२०,५७७,८२७.८४

८३,०२२,१७२.१६

पोशाक

४,८००,०००.००

०.००

२,४५०,०००.००

२,४५०,०००.००

२,३५०,०००.००

२११३२

महं गी भत्ता

८,०००,०००.००

३,६४१,०५०.००

४८८,१४४.८७

४,१२९,१९४.८७

३,८७०,८०५.१३

२११३४

कमविारीको बैठक भत्ता

२,०००,०००.००

१,०४०,२७५.००

१८६,३००.००

१,२२६,५७५.००

७७३,४२५.००

२११३५

कमविारी प्रोत्साहि तथा

३२,३००,०००.००

१७,६९३,९१२.००

०.००

१७,६९३,९१२.००

१४,६०६,०८८.००

५००,०००.००

४,८००.००

०.००

४,८००.००

४९५,२००.००

१९,७००,०००.००

६,६५६,५५४.७०

५२१,०००.००

७,१७७,५५४.७०

१२,५२२,४४५.३०
४,५२२,०२०.८३

२११११

पाररश्रधमक कमविारी

२११२१

पुरस्कार
२१२१२

योगदािमा आिाररत धिवृतभरण

२२१११

पािी तथा धबजुली

२२११२

सं िार महसुल

७,२००,०००.००

२,१७७,९७९.१७

५००,०००.००

२,६७७,९७९.१७

२२२१२

इन्िि (कायावलय प्रयोजि)

८,६००,०००.००

७,३३३,७९४.५५

१,२६६,०६४.००

८,५९९,८५८.५५

२२२१३

सवारी सािि ममवत ििव

६,६००,०००.००

६,२९४,७३९.८३

-२३,०००.००

६,२७१,७३९.८३

२२२१४

धबमा तथा िवीकरण ििव

३,५००,०००.००

२,०११,७४५.००

०.००

२,०११,७४५.००

२२२२१

मेस्शिरी

२,३००,०००.००

१,५१४,८२७.००

९०,४००.००

१,६०५,२२७.००

तथा उपदाि कोि ििव

ममवत

तथा
सम्भार

औजार
तथा

सञ्चालि ििव
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९५०,०००.००

१४१.४५
३२८,२६०.१७

०.००

१,४८८,२५५.००
६९४,७७३.००

ििव/षवत्तीय
सङ्केत िं

२२२३१

गत मषहिा सम्मको

अस्न्तम बजेि

धिधमवत

२,७००,०००.००

१,७९१,५६७.७२

१८९,८४०.००

१,९८१,४०७.७२

१,४००,०००.००

४८२,८२६.४०

०.००

४८२,८२६.४०

१९,२००,०००.००

१८,०१३,६०९.८५

१,१०३,३७७.७३

१९,११६,९८७.५८

साववजधिक

ििव

यस मषहिाको ििव

यस मषहिा सम्मको

ििव/षवत्तीय सङ्केतको िाम

ििव

पेश्की
१२५,०५९.२१

बाँकी बजेि
७१८,५९२.२८

सम्पस्त्तको ममवत सम्भार
ििव

२२२९१

अन्य

सम्पस्त्तहरूको

सं िालि

तथा

९१७,१७३.६०

सम्भार

ििव
२२३११

मसलन्द तथा कायावलय

५०,०००.००

८३,०१२.४२

सामाग्री
२२३१३

पुस्तक तथा सामग्री ििव

८००,०००.००

६४६,६६९.००

०.००

६४६,६६९.००

१५३,३३१.००

२२३१५

पत्रपधत्रका, छपाई

५००,०००.००

२९०,७९९.४०

३९,४००.००

३३०,१९९.४०

१६९,८००.६०

३,३००,०००.००

१,३५९,६६०.००

२३०,०२०.००

१,५८९,६८०.००

१,७१०,३२०.००

१,५००,०००.००

४०५,८४७.४१

४७,४६०.००

४५३,३०७.४१

१,०४६,६९२.५९

३६,४००,०००.००

२३,८८९,२३५.०७

४,२२८,०७०.५०

२८,११७,३०५.५७

८,२८२,६९४.४३

६००,०००.००

०.००

४४,२००.००

४४,२००.००

४४,२००.००

५५५,८००.००

३१०,०००.००

१,६५५,९९०.३९

तथा

सूििा प्रकाशि ििव
२२४११

सेवा र परामशव ििव

२२४१२

सूििा

प्रणाली

तथा

सफ्िवेयर सं िालि ििव
२२४१३

करार सेवा शुल्क

२२५११

कमविारी ताधलम ििव

२२५२२

कायविम ििव

३,५००,०००.००

१,६९०,५०९.६१

१५३,५००.००

१,८४४,००९.६१

२२६११

अिुगमि, मूल्यांकि ििव

१,४००,०००.००

१,३९४,९८७.००

०.००

१,३९४,९८७.००

५,०१३.००

२२६१२

भ्रमण ििव

१००,०००.००

४०,७४५.००

०.००

४०,७४५.००

५९,२५५.००

२२७११

षवषवि ििव

२,२००,०००.००

२,०८१,६९१.७१

६५,५३९.०७

२,१४७,२३०.७८

२४,०००.००

५२,७६९.२२

३७२,७००,०००.००

२०७,४७२,२११.०८

२५,१४३,७५८.३५

२३२,६१५,९६९.४३

१,५०३,२५९.२१

१४०,०८४,०३०.५७

कुल जम्मा
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सं घीय सं सद सस्िवालय
2078 िैत मसान्त सम्मको ििवको फाँिवारी
आधथवक बिव:- २०७8/७9
बजेि शीिवक : २०२०००0124 सं घीय सं सद सस्िवालय
ििव/षवत्तीय
सङ्केत िं

ििव/षवत्तीय सङ्केतको िाम

३११२१

सवारी सािि

३११२२

मेस्शिरी तथा औजार

३११२३

अस्न्तम बजेि

गत मषहिा सम्मको ििव

यस मषहिाको ििव

यस मषहिा सम्मको ििव

१,६००,०००.००

९२,०००.००

५६९,२००.००

२१,५००,०००.००

८,३१८,८१४.४५

८९१,५५९.००

फधिविर तथा षफक्िसव

८,६००,०००.००

४,६०६,७५८.४५

९८,३१०.००

४,७०५,०६८.४५

३,८९४,९३१.५५

३११३४

कम््युिर

३,३००,०००.००

३६१,६००.००

०.००

३६१,६००.००

२,९३८,४००.००

३११७१

ँ ीगत सुिार
पूज

८,८००,०००.००

१,८०६,००२.९४

१४५,९६१.००

१,९५१,९६३.९४

६,८४८,०३६.०६

सफ्िवेयर

धिमावण तथा िरीद ििव
साववजधिक धिमावण

ििव

६६१,२००.००

बाँकी बजेि

९३८,८००.००

९,२१०,३७३.४५ १२,२८९,६२६.५५

कुल जम्मा ४३,८००,०००.०० १५,१८५,१७५.८४ १,७०५,०३०.०० १६,८९०,२०५.८४ २६,९०९,७९४.१६
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सं घीय सं सद सस्िवालय

आधथवक बिव:- २०७8/७9

2078 िैत मसान्त सम्मको ििवको फाँिवारी

बजेि शीिवक: साववजधिक षवत्तीय व्यवस्थापि सुिार कायविम (३०५०११०१३)
ििव/षवत्तीय
सङ्केत िं

ििव/षवत्तीय सङ्केतको िाम

२२३११

मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री

२२३१३

पुस्तक तथा सामग्री ििव

२२४११

सेवा र परामशव ििव

२२५२२

कायविम ििव

२२६११

अिुगमि, मूल्यांकि ििव
कुल जम्मा

अस्न्तम बजेि

गत मषहिा

सम्मको ििव

यस मषहिाको
ििव

यस मषहिा

बाँकी बजेि

सम्मको ििव

1000000

०

९७५००

९७५००

९०२५००

500000

०

०

०

५०००००

९,४०१,०००.००

०

०

०

९४०१०००

१३,७७२,०००.००

०

०

०

१३७७२०००

२,३४५,०००.००

०

०

०

२३४५०००

०.०० ९७,५००.००

९७,५००.००

२६,९२०,५००.००

२७,०१८,०००.००
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सं घीय सं सद सस्िवालय
2078 िैत मसान्त सम्मको ििवको फाँिवारी
आधथवक बिव:- २०७8/७9

बजेि शीिवक: साववजधिक षवत्तीय व्यवस्थापि सुिार कायविम (३०५०११०१4)
ििव/षवत्तीय
सङ्केत िं

ििव/षवत्तीय सङ्केतको िाम

३११२२

मेस्शिरी तथा औजार

३११२३

फधिविर तथा षफक्िसव

३११३४

कम््युिर सफ्िवेयर
तथा िरीद ििव

गत मषहिा

अस्न्तम बजेि

सम्मको ििव

८,८९५,०००.००

यस मषहिाको ििव

यस मषहिा सम्मको
ििव

बाँकी बजेि

०.००

५,७५७,७८६.०७

५,७५७,७८६.०७

३,१३७,२१३.९३

०.००

०.००

०.००

०.००

२,७९५,०००.००

०.००

१५१,४२०.००

१५१,४२०.००

२,६४३,५८०.००

कुल जम्मा ११,६९०,०००.००

०.००

५,९०९,२०६.०७

५,९०९,२०६.०७

५,७८०,७९३.९३

धिमावण
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सं घीय सं सद सस्िवालय

2078 िैत मसान्त सम्म
षववरण

बेरुजुको एषककृत लगत तथा प्रगधत षववरण
पेश्की

धियधमत

असूल

जम्मा

अ.ल्या सषहतको बाँकी बेरुजु

7,495,000

5,341,000

8,680,000

21,516,000

2078 िैत मसान्त सम्म फर्छ्यौि

3,784,000

4,226,000

538,000

8,548,000

3,711,000

1,115,000

8,142,000

12,968,000

2079 िैत मसान्त सम्म बाँकी बेरुजु
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फर्छ्यौि प्रधतशत
39.73%

सूििा तथा अधभलेि व्यवस्थापि शािा
सूििा तथा अधभलेि व्यवस्थापि शािाबाि धमधत 2078 माघ 1 गतेदेस्ि िैत मसान्तसम्मा
सम्पन्न गरे का कामकारबाही धिम्िािुसार प्रस्तुत गररएको छ:पररिय पत्र षवतरणसम्बन्िी:
ि.स.

पररिय पत्रको प्रकार

िवीकरण

जम्मा सङ्ख्या

1.

सं षविाि सभा सदस्य

-

6

6

2.

स्वकीय सस्िव (प्रधतधिधि सभा)

5

42

47

3.

स्वकीय सस्िव (राषिय सभा)

11

8

19

4.

सञ्चारकमी (सं सद प्रेस पास)

20

24

44

36

80

116

कूल जम्मा

•

ियाँ जारी

अधभलेि व्यवस्थापिका लाधग षवधभन्न सधमधत, धिजी सस्िवालय तथा शािाहरूमा सम्पकव गरी
अधभलेिहरू सङ्कलि गिे, सं सद दपवणको 26 औ ँ अङ्कको लाधग सामग्रीहरू सङकलि, अध्ययि र
रूजुसम्बन्िी कायवहरूका साथै अन्य धियधमत कायवहरू सम्पादि हुँदै आइरहे का छि्।

मािव सं सािि षवकास महाशािा
मािव सं सािि षवकास महाशािाअन्तगवत िारविा शािाहरू जिशस्क्त योजिा तथा सं गठि
षवकास शािा, सं सदीय प्रस्शक्षण शािा, कमविारी प्रस्शक्षण शािा र प्रदे श सभा सम्पकव तथा समन्वय
शािा रहे का छि्। जसमध्ये सं सदीय प्रस्शक्षण शािा र कमविारी प्रस्शक्षण शािाबाि सम्पन्न भएका
कामकारबाहीहरू धिम्ि अिुसार प्रस्तुत गररएको छ:-

सं सदीय प्रस्शक्षण शािा
यस शािाबाि 2078 माघ 1 गते दे स्ि 2078 िैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न भएका
कामकारबाही सम्बन्िी षववरण:

•

धमधत 2078/11/21 गते राषिय सभाका िवधिवावस्ित माििीयज्यूहरूको लाधग "अिुभव आदाि
सं स द
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प्रदाि तथा अधभमूिीकरण कायविम" सम्पन्न भएको छ।

कमविारी प्रस्शक्षण शािा
कमविारी प्रस्शक्षण शािाबाि २०७८ माघ १ गतेदेस्ि 2078 िैत मसान्तसम्म भएका मुख्य
कामहरूको सं स्क्षप्त षववरण यसप्रकार रहे को छ।

•

सस्िवालयको धमधत 2078/12/04 को धिणवय बमोस्जम सं सद सस्िवालयमा िवधियुक्त
राजपत्राषङ्कत तृतीय श्रे णीका अधिकृत कमविारीका लाधग अधभमुिीकरण कायविम सञ्चालि भएको
धथयो। उक्त कायविममा 16 जिा िवधियुक्त शािा अधिकृत कमविारीहरूको सहभाधगता रहे को
धथयो। कायविम व्यवस्थापिको लाधग रु 79,202.56/- (रु उिासी हजार दुई सय दुई रुपैयाँ
छपन्न पैसा) ििव भएको धथयो।

•

धमधत 2078/12/23 गते दे स्ि धमधत 2078/12/23 गते सम्म मुरण शािाका
कमविारीहरूका लाधग २ ददिे प्राषवधिक धसप व्यवस्थापि सम्बन्िी ताधलम कायविम सञ्चालि
भएको धथयो। उक्त कायविममा 9 जिा कमविारीहरूको सहभाधगता रहे को धथयो। कायविम
व्यवस्थापिको लाधग रु 44,250/- (िौवाधलस हजार दुई सय पिास रुपैया मात्र) ििव भएको
धथयो।

•

२०७८ माघ ०१ गतेदेस्ि िैत मसान्तसम्म षवधभन्न ताधलम कायविमको लाधग भएका
मिोियिको षववरण यस प्रकार रहे को छ।

ि.सं

स्वीकृत धमधत

ताधलमको िाम

मिोिीत कमविारीहरूको पद/िाम,थर
शािा अधिकृत श्री अञ्जिा राई
शािा अधिकृत श्री सदि राई

आिारभूत
1.

प्रस्शक्षण

प्रशासधिक

कायविममा २०७८/१०/२८

सहभगी हुि पठाईएको

शािा अधिकृत श्री जिकराज अधिकारी
शािा अधिकृत श्री षव्णु िौिरी

शािा अधिकृत श्री प्रकाश ज्ञवली
शािा अधिकृत श्री प्रवल पौडेल
शािा अधिकृत

श्री िवीि भट्टराई

शािा अधिकृत

श्री यमुिा सुवेदी

शािा अधिकृत श्री िवीिकुमार बस्िेत
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ि.सं

स्वीकृत धमधत

ताधलमको िाम

मिोिीत कमविारीहरूको पद/िाम,थर
शािा अधिकृत

श्री षवमल पररयार

शािा अधिकृत

श्री षवमला रावल

शािा अधिकृत
शािा अधिकृत
शािा अधिकृत
शािा अधिकृत
शािा अधिकृत
पववतारोहण सम्पकव
2.

अधिकृतका लाधग

मिोियि गररएको
3.

"Australia Awards
Scholarship" मा
मिोियि

२०७८/११/0३

२०७८/११/२५

मुरण प्रषवधि अफसेि प्रेस
4.

सम्बन्िी

ताधलममा २०७८/१२/३०

सहभागी हुि पठाईएको

श्री कषवता भट्टराई
श्री सरस्वती ररजाल
श्री षवकास श्रे ष्ठ

श्री षविुका शेपाव
श्री पवि महत

उपसस्िव श्री धसजविा वराल
सहसस्िव श्री बषवता धमश्र

शािा अधिकृत श्री मेघराज अयावल

शािा अधिकृत श्री सपिा सापकोिा
छषवकार श्री कौशल रत्न बज्रािायव

सं सदीय अध्ययि तथा अिुसन्िाि महाशािा
सं सदीय अध्ययि तथा अिुसन्िाि महाशािाअन्तगवत िारविा शािाहरू सं सदीय अध्ययि तथा
अिुसन्िाि शािा, प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि अध्ययि शािा, िागररक सम्बन्ि शािा र पुस्तकालय
शािा रहे का छि्। जसमध्ये सं सदीय अध्ययि तथा अिुसन्िाि, प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि शािा र
पुस्तकालय शािाबाि सम्पन्न भएका काम कारवाहीहरू धिम्ि अिुसार प्रस्तुत गररएको छ:-

सं सदीय अध्ययि तथा अिुसन्िाि शािा
सं सदीय अध्ययि तथा अिुसन्िाि शािाबाि २०७८ माघ १ गतेदेस्ि २०७८ िैत
मसान्तसम्ममा सम्पादि गररएका मुख्य कायवहरूको सं स्क्षप्त षववरण धिम्िाअिुसार प्रस्तुत गररएको छ:
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सधमधत गठि
•

सं सदीय धिगरािीका औजार एवम् यसको प्रयोग षवियक अध्ययि: सं घीय सं सद सस्िवालयको
वाषिवक कायविम बाँडफाँि षववरण २०७८/७९ ििव शीिवक िं २२५२२ लाइि आइिम
२.७.७.१२, साववजधिक िीधत कायावन्वयि अध्ययि/अिुसन्िाि कायविमअन्तगवत "सं सदीय
धिगरािीका औजार एवम् यसको प्रयोग" सम्बन्िमा अध्ययि सधमधत गठि भई अध्ययिको काम
भइरहे को र प्रारस्म्भक मस्यौदा तयार गररएको।

•

महाधभयोगसम्बन्िी जािकारीमूलक बुकले ि प्रकाशि: सं घीय सं सद सस्िवालयको वाषिवक कायविम
बाँडफाँि षववरण २०७८/७९ ििव शीिवक िं २२५२२ लाइि आइिम २.७.७.१९, सं सदीय
अध्ययि तथा अिुसन्िाि कायविमअन्तगवत "महाधभयोगसम्बन्िी जािकारीमूलक बुकलेि प्रकाशि"
सम्बन्िमा अध्ययि सधमधत गठि भई अध्ययिको काम भइरहे को र प्रारस्म्भक मस्यौदा तयार
गररएको।

•

सं घीय सं सद सस्िवालयमा वाषिवक रूपमा प्रकाशि हुँदै आएको िे धलफोि डाइरे क्िी यस आधथवक
विवमा पधि छपाइका लाधग प्रेसमा पठाइएको।

•

सं घीय सं सद्का सम्पूणव षवियगत सधमधतहरूको छोिकरीमा पररिय ददिे Leaflet तयार पारी
छपाइका लाधग प्रेसमा पठाइएको।

प्रत्यायोस्जत व्यवस्थापि शािा
यस शािाबाि धमधत २०७८ माघ १ गतेदेस्ि िैत मसान्तसम्म भएका काम कारबाहीहरू
धिम्िाअिुसार प्रस्तुत गररएको छोः•

ँ ीगत ििव तफवका
यस शािाको लाधग आ.व. 2079/080 को प्रस्ताषवत कायविमहरू र पूज
आवश्यक िररदको अिुमाधित षववरण (बजेि तथा कायविम) तयार गरी आन्तररक सेवा तथा
योजिा शािामा पठाएको।

•

षवकास सधमधत ऐि, २०१३ को दफा ३ अिुसार िेपाल सरकारबाि जारी गररएका गठि
आदे शहरू प्रत्यायोस्जत षविायिको धसद्धान्त र ममव अिुरुप भए िभएको अध्ययि गरी प्रधतवेदि
पेश गिे प्रयोजिका लाधग धमधत २०७८/११/१६ मा सस्िवािलयको धिणवय (श्रीमाि्
महासस्िवस्तर) अिुसार सस्िव श्री सुदशवि िड्काज्यूको सं योजकत्वमा अध्ययि सधमधत गठि
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भएको धथयो। उक्त सधमधतले षवधभन्न मन्त्रालयहरूबाि शािाले माग गरी प्राप्त भएका गठि
आदे श तथा त्यस अन्तगवत बिेका धियमावलीहरूको अध्ययि कायव जारी रािेको छ।

पुस्तकालय शािा
यस शािाबाि २०७८ माघ १ गतेदेस्ि २०७८ िैत मसान्तसम्ममा सम्पादि गररएका मुख्य
कायवहरूको सं स्क्षप्त षववरण धिम्िाअिुसार प्रस्तुत गररएको छ:•

पुस्तकालयका लाधग षवधभन्न षवियका ियाँ-ियाँ पुस्तकहरू ७६ सं ख्यामा िररद प्रषियाबाि प्राप्त
गरे को।

•

उक्त पुस्तकहरूको वगीकरण, वकवशीि भिे, पुस्तक डािावेसमा इस्न्ि गिे, प्रत्येक पुस्तकमा
बारकोड लेवल िाँस्िे कायव, उक्त पुस्तकहरूलाई र्याकमा कोड अिुसार शेल्भीङ गरे को तथा
सम्पूणव पुस्तक र्याकहरूको धमस््लेस भएको पुस्तकहरूको भेररषफकेसि गरे को।

•

षव. सं . २०४८ दे स्ि २०४९ सालसम्मको सम्पूणव षववरण धडस्जिाइज गरी ई-कषप तयार गरे को।

•

पत्रपधत्रकाहरू धियधमत रुपमा सस्िवालयका षवधभन्न स्थाि तथा पदाधिकारीहरूकोमा षवतरण गिे
कायव गररएको।

•

सम्पूणव षववरण, सस्िवालयका षवधभन्न सधमधतका प्रधतवेदिहरू, पत्रपधत्रकाहरू र पुस्तकहरू अध्ययि
गिव पुस्तकालयमा आउिे सस्िवालयका कमविारी तथा माििीयज्यूहरू र अन्य बाषहरी धिकायबाि
आउिुहि
ु े पुस्तकालय प्रयोगकतावहरूलाई धियधमत रुपमा सेवा पुर्याएको।

षवधि व्यवस्थापि महाशािा (राषिय सभा)
षवधि व्यवस्थापि महाशािा (राषिय सभा)अन्तगवत षविेयक शािा (राषिय सभा) मात्र रहे को छ।

षविेयक शािा (राषिय सभा)
राषिय सभातफवको षविेयक शािाबाि २०७८ माघ १ गतेदेस्ि िैत मसान्तसम्म सम्पाददत
मुख्य-मुख्य कायवहरूको षववरण:
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यस अवधिमा राषिय सभामा दताव भएका दुइ षविेयकहरू षफताव भएका छि्। सभामा धमधत
२०७८ काधतवक १६ मा दताव भएका स्वास््यकमी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्िी (पषहलो
् िेपाल
सं शोिि) षविेयक, २०७८ र औिधि (तेस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७८ षफताव भएका हुि।
सरकार मस्न्त्रपररिद्को २०७८ िैत २४ गतेको धिणवयबमोस्जम माििीय स्वास््य तथा जिसं ख्या श्री
धबरोि िधतवडाले षफताव माग गिवभएको हुँदा सस्िवालयको २०७८ िैत ३० गतेको धिणवयािुसार उक्त
षविेयकहरू सं घीय सं सदको व्यवस्थापि प्रषियाबाि हिाई षफताव गररएको हो।

सांसद सुषविा व्यवस्थापि महाशािा
सांसद सुषविा व्यवस्थापि महाशािा अन्तगवत दुईविा शािाहरू रहे का छि्। यस महाशािा
अन्तगवतको सांसद सुषविा व्यवस्थापि शािाको कामकारबाहीहरू धिम्ि अिुसार प्रस्तुत गररएको छ:-

सांसद सुषविा व्यवस्थापि शािा
सांसद सुषविा व्यवस्थापि शािाले सम्पादि गरे का कायवहरू:•

सं घीय सं सद, दुवै सदिको अधिवेशिको सुरुवात गिे सम्बन्िी आवश्यक कायव गरे को,

•

राषिय सभामा िवधियुक्त धबस (२०) जिा माििीय सदस्यहरूलाई शपथसम्बन्िी सम्पूणव कायव
गरे को,

•

माििीयको उपस्स्थधत षववरणमा माििीयहरूले स्वीकृत गराउिुभएको धबदाको अधभलेि राख्ने कायव
गरे को,

•

माििीय सदस्यहरूको िागररकता तथा धिजका सन्तधतहरूको िागररकता तथा िाबालक पररियपत्र
धसफाररससम्बन्िी कायव गरको,

•

शािामा भएका महत्त्वपूणव फाइलहरूलाई धडस्जिाइजेशि गिे कायव गरे को,

•

शािामा भएका महत्त्वपूणव फाइलहरूलाई थप व्यवस्स्थत गिे कायव गरे को,

•

सांसदहरूलाई षवतरणका लाधग प्राप्त स्िठी पत्र तथा सामग्रीहरू सम्बस्न्ित पदाधिकारीहरूलाई
सहज रूपमा उपलब्ि गराउिेसम्बन्िी कायवलाई व्यवस्स्थत गिव षपजि होलको थप ममवत सं म्भार
गरे को,
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•

सं घीय सं सद भवि, ियाँ बािेश्वरमा सं घीय सं सदका माििीय सदस्यहरूको हास्जरी र दशवक पास
व्यवस्थापिसम्बन्िी कायव गरी आधथवक प्रशासि शािालगायत सम्बस्न्ित अन्य शािा/सधमधतमा
हास्जरी अधभलेि पठाइएको ,

•

सांसद तथा सं सदका पदाधिकारीहरूको स्वकीय कमविारीहरूको अधभलेि रािी पररियपत्र तयारी
र षवतरण गिे कायव गरे को,

•

पदाधिकारीहरूको सवारी िालकको पररियपत्र तयार र षवतरण गिे कायव गरे को,

•

सांसदहरूलाई ददइिे पाररश्रधमक, िे धलफोि, घरभाडा, स्वास््योपिार र यस्तै अन्य सुषविासम्बन्िी
कायव गरे को,

•

सं घीय सं सदका सदस्यहरूले धियमाअिुसार पाउिे औििी उपिारको सुषविासम्बन्िी कायव गरे को,

•

स्वास््य परीक्षणसम्बन्िी उपकरण तथा औििीहरूको सुरस्क्षत भण्डारण, षवतरण तथा सोको
अधभलेि व्यवस्थापि गिे कायव गरे को,

•

सं घीय सं सदका माििीय तथा सस्िवालयका कमविारीहरूलाई धियधमत स्वास््य उपिार सेवा प्रदाि
गररएको,

•

मेधडकल बोडवबाि माििीयहरूलाई औििी उपिारको रकम प्रदाि गिेसम्बन्िी कायव गरे को
जसअन्तगवत २५ जिा माििीयहरूलाई सो सेवा प्रदाि गररएको।
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िण्ड - तीि

सं सदसम्बन्िी षवषवि जािकारी
िेपालमा महाधभयोग प्रस्तावसम्बन्िी सामान्य जािकारी
महाधभयोगको प्रस्ताव
Impeachment अथावत ् महाधभयोग भन्ने शब्द ल्याषिि भािाको impedicare भन्नेबाि साभार
भएको षवश्वास गररन्छ र यसको पषहलो प्रयोग बेलायतमा भएको धथयो। Impeachment अथावत ्
महाधभयोगको मूल आसय साववजधिक पद िारणा गरे को वा पदमा वहाल रहे को व्यस्क्तलाई पद मुक्त
अथावत ् "It generally leads to remove from office" भन्ने कुरालाई जिाउँ छ। कािूिको प्रधसद्ध

Black Law Dictionary ले Impeachment अथावत ् महाधभयोगलाई "The act (by a Legislature)
of calling for the removal from office of a public official" भिी उल्लेि गरे को पाइन्छ।
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साववजधिक पद िारण गिे र राज्य कोिबाि तलब सुषविा ग्रहण गिे राज्यका महत्वपूणव
पदमा

आसीि

हुिे

केही

उच्ि

पदस्थ

पदाधिकारीलाई

जिप्रधतधिधिमूलक

सं स्था

अथावत

व्यवस्थाषपकाप्रधत स्जम्मेवार बिाउिे िममा त्यस्ता पदाधिकारीलाई कायवक्षमताको अभाव वा िराब
आिरणका आिारमा व्यवस्थाषपकाले महाधभयोग प्रस्ताव पाररत गरी हिाउिे लोकतास्न्त्रक प्रषियालाई
महाधभयोगको प्रस्ताव भधिन्छ। यस्तो प्रस्ताव सं सदमा पेश हुन्छ र षवधभन्न प्रषियाहरू पुरा गरी
सं सदको दुई धतहाई बहुमतले पाररत गरे र त्यस्तो पदाधिकारीलाई पदबाि हिाइन्छ। राज्यका त्यस्ता
केही पदमा रहे का पदाधिकारीहरू, जसले कुिै पधि प्रकारको गल्ती गदै िि् भन्ने मान्यता रहे को हुन्छ
र कथमकदास्ित गलत कायव भए अन्य प्रकारले कारवाही गिे प्राविाि िरहिे हुँदा त्यस्ता
पदाधिकारीहरूलाई महाधभयोगको प्रस्ताव पाररत गरी पदबाि हिाउिे अभ्यास रहे को पाइन्छ।

महाधभयोग सम्बन्िी केही अन्तरावषिय अभ्यास
ु मा पधि सं वैिाधिक तथा कािूिी व्यवस्था भएको
महाधभयोग लगाउिे सम्बन्िमा अन्य मुलक
पाइन्छ। अमेररका, बेलायत, भारत, पाषकस्ताि, षफधलषपन्स, दस्क्षण कोररया, ईराि, ब्रास्जल, बुल्गेररया,
ु मा महाधभयोग सम्बन्िी व्यवस्था
जमविी, आयरल्याण्ड, िवे, िेक ररपस्ब्लक, रुस लगायत अन्य मुलक
ु हरूमा सं सदको दुई धतहाई सदस्यहरूले महाधभयोगको पक्षमा मत
रहे को पाइन्छ। प्रायोः सबै मुलक
ु का
ददएमा त्यस्तो प्रस्ताव पाररत हुिे प्रिलि रहे को दे स्िन्छ। महाधभयोगको प्रस्तावद्वारा षवधभन्न मुलक
रािपधत लगायत अन्य सं वैिाधिक धिकायका पदाधिकारीहरूलाई पद मुक्त गिे गरे को पाइन्छ।
ु हरू (अमेररका, वेलायत भारत)
महाधभयोग प्रस्तावका सम्बन्िमा केही प्रजातास्न्त्रक मुलक
हरूमा रहे को व्यवस्थालाई िमशोः प्रस्तुत गररएको छ।
ु
रािपतीय शैलीको राजिीधतक व्यवस्था भएको सं यक्त
राज्य अमेररकामा व्यवस्थाषपका
(कंग्रेस) ले रािपधत, प्रिािन्यायािीश, न्यायािीशहरू र सं वैिाधिक एवं सरकारी पदाधिकारीषवरुद्ध
महाधभयोग लगाउि सक्िे सं वैिाधिक व्यवस्था छ। अमेररकी सं षविािको िारा १, भाग २ (5) र
भाग ३ (६ र ७) मा उल्लेि भए अिुसार महाधभयोग सम्बन्िी सम्पूणव अधिकार अमेररकी कंग्रेस
ु ाईमा भाग
(हाउस अफ ररषप्रजेन्िे षिभ्स र धसिेि) मा धिषहत रहन्छ। महाधभयोग सम्बन्िी सुिव
धलिुअस्घ

धसिेिरहरूले

शपथ

धलिु

पिे

प्राविाि

रहे को

छ।

रािपधतषवरुद्धको

ु ाईमा
सुिव

प्रिािन्यायािीशले अध्यक्षता गिे गदवछि्। कस्म्तमा दुई धतहाई सदस्यहरूको सहमधत धबिा कोही पधि
दोिी ठहररदै िि्। महाधभयोग सम्बन्िी अधभयोगको धिणवयबाि पदमुस्क्तसम्मको सजाय हुिे र त्यस्तो
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ु
अधभयुक्त प्रमास्णत भएको व्यस्क्त सं यक्त
राज्य अमेररका अन्तगवत कुिै पधि धिकायमा लाभको पद
ग्रहण गिव अयोग्य माधिन्छ।
ु
सं यक्त
अधिराज्य (बेलायत) लगायत यस प्रकारको शासि प्रणाली अवलम्वि गरे का
ु हरूमा पधि महाधभयोग सम्बन्िी अभ्यास रहे को पाइन्छ। बेलायतमा धलस्ित सं षविाि िभएको र
मुलक
महाधभयोग सम्बन्िी व्यवस्था सं सदद्वारा धिधमवत कािूिद्वारा व्यवस्स्थत हुिे गरे को दे स्िन्छ। यस
सम्बन्िी प्राविाि सि् १३७६ दे स्ि शुरु भएको पाइन्छ। अथावत ् बेलायतको इधतहासमा सि् १७००
अस्घ तत्कालीि बेलायती पाधलवयामेन्ि क्युरीया रे स्जस (Curia Regis) को न्याषयक अधिकार अन्तगवत
रहे र महाधभयोग लगाइिे गररन््यो भिे हाउस अफ पाधलवयामेन्िको रुपमा हाउस अफ कमन्स र हाउस
अफ लडवस् गरी दुई सदिको व्यवस्था भएपधछ महाधभयोग लगाउिे अधिकार हाउस अफ
पाधलवयामेन्िको अधिकारक्षेत्र अन्तगवत रहे को दे स्िन्छ। सि् १७०१ मा आएको "Settlement Act" ले
उच्ि अदालत र पुिरावेदि अदालतका न्यायािीशहरूलाई सं सदका दुवै सदिबाि हिाउि सक्िे
व्यवस्था गरे को पाइन्छ। हाल यो शस्क्त "Senior Courts Act, 1981" मा व्यवस्स्थत गररएको छ।
भारतमा रािपधत, प्रिािन्यायािीश र न्यायािीशहरूलाई सं सदको दुवै सभा (लोक सभा र
राज्य सभा) माफवत् महाधभयोग लगाउि सषकिे सं वैिाधिक व्यवस्था रहे को छ। भारतको सं वैिाधिक
व्यवस्था अिुसार लोक सभामा एक सय वा सोभन्दा बढी र राज्य सभामा पिास वा सोभन्दा बढी
सांसदले हस्ताक्षर गरे र महाधभयोग प्रस्ताव दताव गिव सक्िे व्यवस्था छ। महाधभयोग प्रस्तावउपर
छािषवि गिव सधमधत गठि गिव सक्िे र सो सधमधतमा सभाध्यक्षले सुषप्रम कोिवका न्यायािीश,
हाइकोिवका मुख्य न्यायािीश जस्ता व्यस्क्तत्व समेत मिोियि गिव सक्दछि्। भारतको सं षविािको
िारा ६१ मा रािपधतलाई सं षविािको उल्लङ्घि गरे को अधभयोगमा महाधभयोग लगाउि सषकिे
प्राविाि रास्िएको छ। सदिको एक िौथाई सदस्यले उक्त प्रस्ताव ल्याउि सक्िे र दुई धतहाई
बहुमतले सो प्रस्ताव पाररत गरे मा रािपधत पदमुक्त हुिे व्यवस्था छ। सवोच्ि अदालतका न्यायािीशको
हकमा िराब आिरण वा असक्षम भएको भिी महाधभयोग प्रस्ताव पेश गिव सषकिे र सं षविािको िारा
१२४ (4) अिुसार सं सदको दुवै सदिबाि महाधभयोग सम्बन्िी धिणवय धलिे व्यवस्था गरे को
दे स्िन्छ।
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िेपालमा महाधभयोग प्रस्ताव सम्बन्िी व्यवस्था
िेपालको सं षविािमा रािपधत, उपरािपधत र िेपालको प्रिािन्यायािीश वा सवोच्ि अदालतका
न्यायािीश, न्याय पररिद्का सदस्य, सं वैिाधिक धिकायका प्रमुि वा पदाधिकारी षवरूद्ध महाधभयोग लाग्ि
सक्िे व्यवस्था रहे को छ। िेपालको सं षविाि, महाधभयोग (कायवषवधि धियधमत गिे) ऐि र प्रधतधिधि सभा
धियमावली, २०७५ र राषिय सभा धियमावली, २०७५ ले यस सम्बन्िमा व्यवस्था गरे को छ।

सं वैिाधिक व्यवस्था
सं षविािको िारा १०१ मा सं षविाि र कािूिकको गस्म्भर उल्लं घि गरे को आिारमा
प्रधतधिधि सभामा तत्काल कायम रहे को सम्पूणव सदस्य सं ख्याको एक िौथाई सदस्यले रािपधत वा
उपरािपधत षवरूद्ध महाधभयोग प्रस्ताव पेश गिव सक्िे र त्यस्तो प्रस्ताव सं घीय सं सदको दवै सदिको
तत्कालीि कायम रहे का सम्पूणव सदस्य सं ख्याको कम्तीमा दुईधतहाई बहुमतबाि पाररत भएमा रािपधत
र उपरािपधत पदबाि मुक्त हुिे व्यवस्था छ।
त्यसैगरी सं षविाि र कािूिको गस्म्भर उल्लं घि गरे को, कायवक्षमताको अभाव वा िराव
आिरण भएको वा इमान्दारीपूवक
व आफ्िो पदीय कतवव्यको पालिा िगरे को वा आिारसं षहताको गस्म्भर
उल्लं घि गरे को कारणले आफ्िो पदीय स्जम्मेवारी पूरा गिव िसकेको आिारमा प्रधतधिधिसभाका
तत्काल कायम रहे का सम्पूणव सदस्य सं ख्याको एक िौथाई सदस्यले िेपालको प्रिािन्यायािीश वा
सवोच्िका

अदालतका

न्यायािीश,

न्यायपररिद्का

सदस्य,

सं वैिाधिक

धिकायका

प्रमुि

वा

पिाधिकारीका षवरुद्ध महाधभयोगको प्रस्ताव पेश गिव सषकिे र त्यस्तो प्रस्ताव प्रधतधिधिसभाको तत्काल
कायम रहे का सम्पूणव सदस्य सं ख्याको कम्तीमा दुई धतहाई बहुमतबाि पाररत भएमा सम्वस्न्ित व्यस्क्त
पदबाि मुक्त हुिे व्यवस्था रहेको छ।
कुिै व्यस्क्तको षवरूद्ध महाधभयोगको प्रस्ताव पेश गिे आिार र कारण षवद्यमाि भए िभएको
छािधबि गरी धसफाररस गिे प्रयोजिका लाधग प्रधतधिधि सभामा एघार जिा सदस्य रहे को एक
महाधभयोग धसफाररस सधमधत रहिे व्यवस्था छ।
महाधभयोगको प्रस्ताव पेश हुिेदेस्ि पाररत गिेसम्मका सम्पूणव प्रषिया प्रधतधिधि सभा
धियमावली, २०७५ र राषिय सभा धियमावली, २०७५ मा व्यवस्था गररएको छ। कुिै पधि
पदाधिकारी षवरुद्धको महाधभयोग प्रस्ताव प्रधतधिधि सभामा मात्र पेश हुि सक्िे व्यवस्था छ। रािपधत र
उपरािपधत षवरुद्धको प्रस्ताव प्रधतधिधि सभाबाि पाररत भएपधछ राषिय सभामा समेत प्रषियामा जािे
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व्यवस्था छ भिे अन्य पराधिकारी षवरुद्धको प्रस्ताव प्रधतधिधि सभाबािै िुं धगिे व्यवस्था छ।

महाधभयोग प्रस्ताव सम्बन्िी सं सदीय प्रषिया
रािपधत वा उपरािपधत र िेपालको प्रिािन्यायािीश वा सवोच्ि अदालतका न्यायािीश, न्याय
पररिद्का सदस्य, सं वैिाधिक धिकायका प्रमुि वा पदाधिकारी षवरूद्धका सम्बन्िमा केही षवियमा
अलग अलग र अधिकांश षवियमा समाि प्रकृधतको व्यवस्था गरे को पाइन्छ।
प्रधतधिधि सभामा तत्काल कायम रहे को सम्पूणव सदस्य सङ्ख्याको एक िौथाई सदस्यले
महाधभयोगको प्रस्ताव पेश गिुव परे को आिार र कारण िुलाई सोको सूििा महासस्िव वा धिजको
अिुपस्स्थधतमा प्रधतधिधि सभाको सस्िवलाई ददि सक्िे व्यवस्था छ। सं वैिाधिक धिकायका प्रमुि वा
पदाधिकारी षवरूद्धको हकमा भिे यसका अधतररक्त दे हाय बमोस्जमको थप प्रषियाबाि समेत
महाधभयोगको प्रस्ताव पेश हुि सक्िे व्यवस्था छोः
प्राप्त सूििा, जािकारी वा उजुरीका आिारमा प्रधतधिधि सभाका कम्तीमा तीि जिा सदस्यले
प्रमास्णत गरी पेश गरे मा महाधभयोग धसफाररस सधमधतले छािधबि गरी प्रारस्म्भक अिुसन्िाि गिे र
महाधभयोग लाग्ि सक्िे मिाधसव र पयावप्त आिार दे िी सधमधतले सभा समक्ष धसफाररस गरे को प्रस्ताव
प्रधतधिधि सभामा तत्काल कायम रहे को सम्पूणव सदस्य सङ्ख्याको एक िौथाई सदस्यले समथवि गरे मा
महाधभयोगको कारबाहीको प्रषिया प्रारम्भ हुिे व्यवस्था छ।
रािपधत वा उपरािपधतको षवरूद्धको प्रस्तावको हकमा महाधभयोग प्रस्ताव दतावपधछ भएको
धमधतले सात ददिधभत्रको कुिै बैठकमा र अन्य पदाधिकारीको हकमा सात ददिपधछको कुिै बैठकमा
छलफल हुिे गरी ददि र समय तोक्िुपिे व्यवस्था छ भिे अधिवेशि िालू िरहेको अवस्थामा
महाधभयोगको प्रस्तावसँगै प्रस्ताव दताव गदाव बढीमा पन्र ददिधभत्र बैठक बस्िे गरी प्रधतधिधि सभाको
अधिवेशिको आह्वािको माग समेत गिुप
व िे र यसरी अधिवेशि आह्वाि भएको ३ ददिधभत्रको कुिैपधि
बैठकमा छलफल हुिग
े री ददि र समय तोक्िुपिे व्यवस्था छ।
सभामुिबाि महाधभयोगको प्रस्तावका सम्बन्िमा छलफलका लाधग तोषकएको ददि र समयमा
बसेको बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले महाधभयोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गिे र धिजले िाहे मा प्रस्ताव
पेश गिुव अस्घ वक्तव्य ददि सक्िे व्यवस्था छ। छलफल समाप्त भएपधछ प्रस्तावक सदस्यले िाहे मा
बैठकको अिुमधत धलई प्रस्ताव षफताव धलि पधि सक्िे व्यवस्था छ।
प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव षफताव िधलएमा रािपधत वा उपरािपधत षवरुद्धको महाधभयोगको
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प्रस्तावको हकमा सभामुिले एघार सदस्यीय एक जाँिबुझ सधमधत गठि गिव प्रस्ताव पेश गरी सधमधत
गठि गिव सक्िे व्यवस्था छ भिे अन्य पदाधिकारी षवरूद्धको महाधभयोगको प्रस्तावको हकमा भिे
महाधभयोग धसफाररस सधमधत समक्ष पठाइिे व्यवस्था छ।
जाँिबुझ सधमधत तथा महाधभयोग धसफाररस सधमधतले आरोषपत व्यस्क्तलाई सफाई पेश गिे
मिाधसव मौका ददई सबै त्यमा षविार गरी महाधभयोग प्रमास्णत हुन्छ वा हुँदैि भन्ने कुराको ठहर
गरी कारण र आिार िुलाई धसफाररस सषहतको प्रधतवेदि तीि मषहिाधभत्र बैठकमा पेश गिुप
व छव।
सभामा पेश भएको प्रधतवेदिमाधथ बैठकमा छलफल हुिे ददिको कम्तीमा दुई ददि अगावै सो
प्रधतवेदि सबै सदस्यलाई षवतरण गिुप
व िे, तोकेको ददि र समयमा सधमधतको प्रधतवेदिमाधथ षविार
गररयोस् भिी बैठकमा प्रस्ताव पेश हुिे र प्रधतवेदिमाधथ छलफल हुिे व्यवस्था छ।
प्रधतवेदिमा सभामुिले उपयुक्त ठहर ्याएको रूपमा सं शोिि पेश गिव वा कुिै षवशेि कुराको
सम्बन्िमा पुिोः छािधबि गिव प्रधतवेदिलाई सधमधतमा षफताव पठाउि समेत सक्िे र षफताव पठाइएको
सम्बन्िमा सधमधतले सात ददिधभत्र पुिोः छािधबि गरी प्रधतवेदि बैठकमा पेश गिुव पिे व्यवस्था छ।
यस्तो प्रधतवेदि उपर कुिै सदस्यले िाहे मा सं शोिि समेत पेश गिव सक्िे, सं शोििमाधथ
सं स्क्षप्त छलफल हुि,े सबै सं शोिि धिणवयको लाधग बैठकमा पेश हुिे र प्रधतवेदिमा उस्ल्लस्ित
धसफाररसलाई सभाको धिणवयका लाधग बैठकमा प्रस्तुत गिे व्यवस्था छ।
महाधभयोगको प्रस्तावमाधथ सभाको धिणवय सदस्यको दस्तित सषहतको मत षवभाजिद्वारा हुन्छ
र प्रधतधिधि सभाको तत्काल कायम रहे को सम्पूणव सदस्य सङ्ख्याको दुई धतहाई बहुमतबाि पाररत
भएमा रािपधत र उपरािपधतको हकमा सो महाधभयोगको प्रस्ताव सन्दे श सषहत राषिय सभामा पठाइन्छ
भिे िेपालको अन्य पदाधिकारीको हकमा प्रधतधिधि सभाबाि प्रषिया िुं धगन्छ र सम्बस्न्ित पदाधिकारी
पदमुक्त हुन्छ।
रािपधत वा उपरािपधत षवरूद्धको महाधभयोग प्रस्ताव पाररत भई प्रधतधिधि सभाबाि राषिय
सभामा प्राप्त हुि आएमा सभाका सस्िवले उक्त प्रस्तावलाई अधिवेशि िालू रहे को अवस्थामा बैठकमा
ु गिुप
िे बल
व िे र सदिको अधिवेशि िालु िरहे को अवस्थामा प्रधतधिधि सभाले त्यस्तो प्रस्ताव पाररत
गरे को धमधतले सात ददिमा िबढ्िे गरी अध्यक्षको धिदे शिमा सस्िवले सभाको बैठक बोलाउिे
ु भएको धमधतले बढीमा सात ददिधभत्र अध्यक्षले उक्त प्रस्ताव
व्यवस्था छ। यसरी सभामा प्रस्ताव िे बल
उपर बैठकमा छलफल हुिे गरी ददि र समय तोक्िे, तोषकएको ददि र समयमा कुिै सदस्यले
महाधभयोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गिे, प्रस्ताव पेश भएपधछ कायवव्यवस्था परामशव सधमधतको
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परामशव धलई अध्यक्षले दधलय प्रधतधिधित्वको आिारमा एघार जिा सदस्य रहे को जाँिबुझ सधमधत गठि
गिव बैठकमा प्रस्ताव पेश गिे, त्यसरी प्रस्ताव पेश गदाव आरोप लागेको रािपधत वा उपरािपधतसँग
स्पष्टीकरण माग्िे, प्रमाण बुझ्िे र सो प्रयोजिका लाधग समाह्वाि जारी गिे लगायतका अधिकार
समेतको प्रस्ताव हुिपु िे, उक्त प्रस्तावमा सं शोिि पेश गिव सक्िे लगायतका व्यवस्थाहरू राषियसभा
धियमावली, २०७५ मा गररएको छ।
अध्यक्षले अन्यथा धिणवय गरे मा बाहे क जाँिबुझ सधमधतले सधमधत गठि भएको धमधतले बढीमा
तीस ददिको मात्र हुिे, तोषकएको म्यादधभत्र पूरा गिव िसकेमा कारण िुलाई म्याद थपको लाधग अध्यक्ष
माफवत बैठकसमक्ष अिुरोि भएमा बैठकले बढीमा पन्र ददिको म्याद थप गिव सक्िे व्यवस्था छ।
राषिय सभाबाि गठि भएको जाँिबुझ सधमधतले प्रधतधिधि सभामा गठि भएको जाँिबुझ
सधमधतले गरे झै सम्पूणव प्रषिया पुरा गरी धसफाररस सषहतको प्रधतवेदि बैठकमा प्रस्तुत गिुव पिे
व्यवस्था छ। यसरी पेश भएको प्रधतवेदि उपर प्रधतधिधि सभामा भएका सबै प्रषियाहरू अवलम्वि
गररन्छि्। कुिै षवशेि कुराको सम्बन्िमा पुिोः छािधबि गिव प्रधतवेदिलाई जाँिबुझ सधमधतमा षफताव
पठाइएमा सधमधतले बढीमा पन्र ददिधभत्र पुिोः छािधबि गरी बैठकमा प्रधतवेदि पेश गिुव पदवछ।
प्रधतवेदिमाधथ छलफल समाप्त भएपधछ वा सधमधतमा पुिोः पठाइएको प्रधतवेदि प्राप्त भएपधछ
प्रधतवेदिमा उस्ल्लस्ित धसफाररस स्वीकृत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुिे र बैठकमा धिणवयाथव प्रस्तुत
गिे व्यवस्था छ।
राषिय सभामा समेत महाधभयोगको प्रस्तावमाधथ धिणवय गदाव सदस्यको दस्तित सषहतको मत
षवभाजिद्वारा हुन्छ। सदिमा तत्काल कायम रहे को सम्पूणव सदस्य सङ्ख्याको दुई धतहाई बहुमतबाि
पाररत भएमा राषिय सभाबाि समेत उक्त प्रस्ताव पाररत भएको माधिन्छ।
सं घीय सं सदको दुवै सदिबाि दुई धतहाई बहुमतबाि पाररत भएमा सम्बस्न्ित रािपधत वा
उपरािपधत स्वतोः पदमुक्त हुिे व्यवस्था छ।
महाधभयोगको प्रस्ताव पाररत भई पदमुक्त भएको रािपधत वा उपरािपधत, िेपालको
प्रिािन्यायािीश वा सवोच्ि अदालतका न्यायािीश, न्यायपररिद्का सदस्य, सं वैिाधिक धिकायका प्रमुि
वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुिै कसूर गरे को भए त्यस्तो कसूरमा सं घीय कािूि बमोस्जम कारबाही
गिव बािा िपिे तथा पदमुक्त भएको व्यस्क्तले त्यस्तो पदबाि पाउिे कुिै सुषविा धलि र भषव्यमा
कुिै पधि साववजधिक पदमा धियुस्क्त वा मिोियि हुि समेत िसक्िे व्यवस्था रहे को छ।
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िेपालमा महाधभयोग प्रस्ताव सम्बन्िी अभ्यास
िेपालको सं सदीय इधतहासमा २०५२ अस्घ महाधभयोगको प्रस्ताव सम्बन्िी अभ्यास भएको

दे स्िं दैि। २०५२ सालमा पषहलो पिक तत्कालीि प्रिािन्यायािीश श्री षवश्विाथ उपाध्याय र
तत्कालीि न्यायिीश श्री सुरेन्र प्रसाद धसं हका षवरुद्ध छु ट्टाछु ट्टै महाधभयोगका प्रस्तावहरु दताव भएका
धथए। त्यसयता सघीय सं सद सस्िवालयको अधभलेि अिुसार दताव भएका महाधभयोग प्रस्तावहरू
धिम्िािुसार रहे का छि्:

पषहलो महाधभयोग प्रस्ताव

•

दताव धमधत: २०५२ असोज १

•

महाधभयोग प्रस्ताषवत व्यस्क्त: तत्कालीि प्रिािन्यायािीश श्री षवश्विाथ प्रसाद उपाध्याय

•

प्रस्तावक र समथवक: माििीय झलिाथ ििाल लगायतका ७४ जिा माििीय सदस्यहरू

•

महाधभयोग प्रस्तावको व्यहोरा : न्यायपाधलकालाई मयावददत तुल्याउि िसकेको र पदीय आिरण
राम्रो िगरे को लगायतका आरोप सषहतको महाधभयोग प्रस्ताव।

•

कारवाही प्रषिया : तत्कालीि सभामुिले उक्त प्रस्ताव प्रषियागत त्रुिी दे िाई अस्वीकृत गिव
िोज्दा षवपक्षी दल तत्कालीि िेकपा एमालेले प्रस्ताव िारे जीको षवरूद्ध केही ददि सदि समेत
अवरुद्ध गरे को धथयो भिे सभामुिले महाधभयोग प्रस्ताव पेश गिे प्रधतधिधि सभाका सदस्यहरूको
षवशेिाधिकार िै भएको र प्रस्तुत प्रस्ताव िारे ज भएपधि सं षविाि र धियमावली अिुरुप महाधभयोग
प्रस्ताव पेश गिे षवशेि अधिकार कायमै रहे को घोिणा समेत गिुव भएपधछ सदि सुिारु भएको
धथयो।

दोस्रो महाधभयोग प्रस्ताव

•

दताव धमधत : २०५२ असोज १

•

महाधभयोग प्रस्ताषवत व्यस्क्त : तत्कालीि न्यायािीश श्री सुरेन्र प्रसाद धसं ह

•

प्रस्तावक र समथवक: दे वी प्रसाद ओझा लगायतका ७६ जिा सदस्यहरू

•

महाधभयोग प्रस्तावको व्यहोरा : न्यायपाधलकालाई मयावददत तुल्याउि िसकेको र पदीय आिरण
राम्रो िगरे को लगायतका आरोप सषहतको महाधभयोग प्रस्ताव।
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•

कारवाही प्रषिया: तत्कालीि प्रिाि न्यायिीश र न्यायिीश षवरुद्ध एकैददि अथावत ् असोज १ गते
एउिै मूल प्रस्तावका साथ छु ट्टाछु ट्टै महाधभयोग प्रस्ताव पेश भएको र उक्त दुवै प्रस्तावहरुमा
लगाइएको आरोप र भए गरे का कारवाही प्रषिया पधि समाि रहे को धथयो। तसथव यस प्रस्तावलाई
पधि पषहलो प्रस्तावमा झैं तत्कालीि सभामुिले उक्त प्रस्तावमा प्रषियागत त्रुिी दे िाई अस्वीकृत
गिव िोज्दा षवपक्षी दल तत्कालीि िेकपा एमालेले प्रस्ताव िारे जीको षवरुद्ध केही ददि सदि
समेत अवरुद्ध गरे को धथयो भिे सभामुिले महाधभयोग प्रस्ताव पेश गिे प्रधतधिधि सभाका
सदस्यहरूको षवशेिाधिकार िै भएको र प्रस्तुत प्रस्ताव िारे ज भएपधि सं षविाि र धियमावली
अिुरुप महाधभयोग प्रस्ताव पेश गिे षवशेि अधिकार कायमै रहे को घोिणा समेत गिुव भएपधछ
सदि सुिारु भएको धथयो।

तेस्रो महाधभयोग प्रस्ताव

•

दताव धमधत : २०५२ असोज १२

•

महाधभयोग प्रस्ताषवत व्यस्क्त : तत्कालीि प्रिािन्यायािीश श्री सुरेन्र प्रसाद धसं ह*

•

प्रस्तावक र समथवक: दे वी प्रसाद ओझा लगायतका ८४ जिा सदस्यहरू

•

महाधभयोग प्रस्तावको व्यहोरा : न्यायपाधलकालाई मयावददत तुल्याउि िसकेको र पदीय आिरण
राम्रो िगरे को लगायतका आरोप सषहतको महाधभयोग प्रस्ताव।
कारवाही प्रषिया: 2052 काधतवक 20 गतेको प्रधतधिधि सभा बैठकमा उक्त महाधभयोग प्रस्ताव
उपर छलफल गिे ददि ितोषकएको र समािाि िोज्ि िलाधगएकाले एमालेले उक्त ददिको बैठक
बषह्कार गरे को र काधतवक 21 गतेको बैठक पधि अिुपस्स्थधतको सूििा ददई िेकपा एमाले
अिुपस्स्थत भएको धथयो ।
2052 काधतवक 24 गतेको प्रधतधिधि सभाको बैठकमा पधि िेकपा एमालेले महाधभयोग
प्रस्ताव उपर छलफल हुि ु पिे माग दोहोयावएको धथयो । काधतवक 25 गतेको बैठकमा िेकपा
एमालेका सदस्य भीमबहादुर रावल सषहत षवपक्षी दलका केही सदस्यहरुले उक्त प्रस्ताव यही
काधतवक 26 गते छलफलमा ल्याउिे सूििा गररएको सम्बन्िमा सदिमा स्पष्ट पाररददि आग्रह

*

तत्कालीि प्रिािन्यायिीश षवश्विाथ प्रसाद उपाध्यायले २०५२ असोज ११ गते रास्जिामा ददएपधछ ररक्त रहेको प्रिािन्यायािीशको पदमा
ु एको ।
सवोच्ि अदालतकै वररष्ठतम न्यायािीश सुरेन्र प्रसाद धसं ह धियुक्त हुिभ
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गिुभ
व एपधछ छलफलकै िममा तत्कालीि सभामुिबाि सो षवियमा कायवव्यवस्था परामशव सधमधत
र बाषहर पधि षवधभन्न िरणमा छलफल भएको र दलहरुबीिको वातावमा उक्त महाधभयोगको प्रस्ताव
हाललाई षफताव धलि सहमधत भएको जािकारी गराउिु भएको धथयो ।
त्यसपधछ सभामुिले दलहरुबीिको धिणवयबमोस्जम प्रस्ताव षफताव धलि आग्रह गरे पधछ
प्रस्तावक सदस्य दे वीप्रसाद ओझाले उक्त महाधभयोगको प्रस्ताव षफताव धलिु भएको धथयो ।

िौथो महाधभयोग प्रस्ताव

•

दताव धमधत : २०७३ काधतवक ३

•

महाधभयोग प्रस्ताषवत व्यस्क्त : अस्ख्तयार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोगका तत्कालीि प्रमुि आयुक्त
श्री लोकमािधसं ह काकी।

•

प्रस्तावक र समथवक : मा. महे न्रबहादुर शाही लगायत १५७ जिा सदस्यहरू प्रस्तावक र
समथवक सदस्य मा. भािुभक्त ढकाल।

•

महाधभयोग प्रस्तावको व्यहोरा : केही स्िषकत्सकहरूलाई सं षविाि षवपररत कारवाही गिव धिदे शि
ददएको, आफ्िो िस्जकको िातेदारको मेधडकल कलेजमा षवद्याथी भिावका लाधग धसि सं ख्या थ्ि
सम्बस्न्ित धिकायलाई दवाव ददएको, काठमाडौं षवश्वषवद्यालयले सं िालि गरे को एम.षव.षव.एसको
परीक्षामा अिावश्यक हस्तक्षेप गरे को, सं षविाि तथा भ्रष्टािार धिवारण ऐि प्रधतकूल षवधभन्न व्यस्क्त
षवरुद्ध भ्रष्टािारको र अिुसन्िािको वहािामा षविा प्रमाण अिावश्यक दुोःि ददएको लगायतका
आरोप सषहतको महाधभयोग प्रस्ताव।

•

छलफलोः प्रस्तावका सम्बन्िमा २०७३ काधतवक ९ गते मङ्गलबारबाि छलफल शुरु भएको
भएको धथयो। उक्त छलफल काधतवक २६ गते शुिबार, काधतवक २९ गते सोमबार, मंधसर ३
गते शुिबार, मंधसर ५ गते आइतबार र २०७३ मंधसर १४ गते मंगलबार गरी जम्मा ६ ददि
भएको धथयो।

• छलफलमा भाग धलिु हुिे सदस्यहरू
1. प्रस्तावक मा. महेन्र
बहादुर शाही

2. समथवक मा. भािुभक्त
ढकाल

3. मा. गगि कुमार थापा (िेपाली
काँग्रस
े )

4. मा. रविन्द्र अधिकारी
(िे.क.पा., एमाले)

5. मा. कुन्ती कुमारी शाही
(रा.प्र.पा., िेपाल)

6. मा. स्जतेन्र िारायण दे व
(मिेशी जिअधिकार फोरम
िेपाल, लोकतास्न्त्रक)
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7. मा. िन्र प्रकाश मैिाली
(िे.क.पा., माले)

8. मा. अिुरािा थापा मगर
(िे.म.षक.पा.)

9. मा. धमिा पुि (राषिय
जिमोिाव)

10. मा. एकिाथ ढकाल
(िेपाल पररवार दल)

11. मा. लक्ष्मण राजवंशी
(िेपाोः राषिय पाषिव)

12. मा. रामहरर िधतवडा
(िे.का.)

ु ार
13. मा. यज्ञराज सुिव
(िे.क.पा., एमाले)

14. मा. योगेन्र तामाङ स्घधसङ
(िे.क.पा., माओबादी)

15. मा. बदर प्रसाद पाण्डे
(िे.का.)

(दधलत जिजाधत पाषिव, िेपाल)

25. मा. धमि बहादुर षवश्वकमाव
(िे.का.)

17. मा. पुरुिोत्तम पौडेल
(िे.क.पा., एमाले)

18. मा. स्शविन्र िौिरी
(िे.क.पा., माले)

19. मा. स्ित्र बहादुर के.धस.
(राषिय जिमोिाव)

20. मा. धमलि कुमारी राजवंशी
(िेपाल पररवार दल)

21. मा. रुकधमणी िौिरी
(सं घीय लोकतास्न्त्रक,
राषिय मञ्च, थरुहि)

22. मा. प्रेम बहादुर धसं ह
(समाजबादी जिता पािी)

23. मा. राम कुमार राई

(िम्बुवाि राषिय मोिाव,
िेपाल)

41. मा. कमला षवश्वकमाव
(िे.क.पा., माले)

42. मा. िारायण बहादुर काषकव
(िे.का.)

26. मा. शेर बहादुर तामाङ

43. मा. अमृत कुमार बोहरा

(िे.क.पा., एमाले)

(िे.क.पा., एमाले)

27. मा. राजाराम स्याङ्ताि
(िे.क.पा., एमाले)

44.मा. स्शव कुमार मण्डल
(िे.क.पा., माओबादी)

28. मा. जगदीश्वर िरधसं ह के.सी.

45. मा. रािेश्याम अधिकारी

29. मा. सुरेन्र प्रसाद िौिरी

46. मा. प्रकाश ज्वाला (िे.क.पा.,

30. मा. सीता धगरी ओली

47. मा. कणव बहादुर थापा

(िे.का.)
(िे.का.)

(िे.क.पा., एमाले)

31. मा. पाँिकणव राई (िे.क.पा.,
एमाले)

32. मा. भरत साउद (िे.क.पा.,
एमाले)

16. मा. ििराज गुरुङ (िे.का.)
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24. मा. यशोदा कुमारी लामा

33. मा. मोहि बहादुर बस्िेत
(िे.का.)

34. मा. युवराज ज्ञवाली (िे.क.पा.,
एमाले)

35. मा. श्यामकुमार श्रे ष्ठ (िे.क.पा.,
माओबादी)

36. मा. स्शवलाल थापा (राषिय
जिमुस्क्त पािी, लोकतास्न्त्रक
िेपाल)

37. मा. रामेश्वर फुयाल (िे.क.पा.,
एमाले)

38. मा. गंगालाल तुलािर
(िे.क.पा., एमाले)

(मिोिीत)
एमाले)
(िे.क.पा., एमाले)

48.मा. ि ुडामस्ण षव.क. जंगली
(िे.क.पा., एमाले)

49. मा. गुरुप्रसाद बुलावकोिी
(िे.क.पा., एमाले)

50. मा. रामहरी सुवेदी (िे.का.)
51. मा. िवराज शमाव (िे.क.पा,
एमाले)

52. मा. मािप्रसाद ित्री (िे.क.पा.,
एमाले)

53. मा. रामवीर मािन्िर (िे.क.पा.,
एमाले)

54. मा. िुकराज धसग्दे ल (िे.क.पा.,
एमाले)

55. मा. जिक बहादुर बुढा
(मिोिीत)

56. मा. ममता धगरी (िे.क.पा.,
एमाले)

39. मा. राजेन्र कुमार के.सी.

57. मा. भवािी प्रसाद िापुङ

40. मा. बुषद्धराम भण्डारी (िे.का.)

58. मा. लालबाबु प्रसाद यादव

(िे.का.)

(िे.क.पा, एमाले)
(मिोिीत)
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59. मा. हकवबोल राई (िे.क.पा,
एमाले)

60. मा. हररप्रसाद उप्रेती
(िे.क.पा, एमाले)

•

61. मा. जधमन्रमाि घले (िे.क.पा,

63. मा. कलशदे वी महरा (िे.क.पा.,

एमाले)

माले)

62. मा. श्याम प्रसाद ढकाल
(िे.क.पा, एमाले)

कारवाही प्रषिया: तत्कालीि व्यवस्थाषपका-सं सदको धमधत २०७३ साल कास्त्तक ३ गते
महाधभयोग धसफाररस सधमधत गठि भएको धथयो। २०७३ पुस २४ गतेको व्यवस्थाषपका-सं सदको
बैठकले उक्त प्रस्तावलाई महाधभयोग धसफाररस सधमधतमा पठाउिे धिणवय गरे को धथयो।

सवोच्ि अदालतबाि भएको फैसला
व्यवस्थाषपका-सं सदले सो महाधभयोगको प्रस्तावलाई अध्ययि गरी प्रधतवेदि पेश गिव सधमधतमा
पठाएकै ददि सवोच्ि अदालतबाि प्रमुि आयुक्त लोकमाि धसं ह काकीको धियुस्क्तको
षवरुद्धमा दायर भएको उत्प्रेिण तथा परमादे श समेतको ररि धिवेदि उपर उत्प्रेिणयुक्त
परमादे श जारी भई धिजको धियुस्क्त तथा शपथ ग्रहण समेत बदर हुिे फैसला भएको धथयो।
सधमधतले २०७३ पुस २९ गतेदेस्ि कायवप्रारम्भ गरे को धथयो। सधमधतले षवस्तृत अध्ययि
गरी प्रधतवेदि पेश गिव माघ १० गते सधमधतका सदस्य ददपक कुईकेल, रामिारायण षवडारी र
रे वतीरमण भण्डारी रहे को तीि सदस्यीय एक उपसधमधत गठि गरे को धथयो।
उपसधमधतले गरे को अध्ययि तथा धसफाररसका आिारमा महाधभयोग धसफाररस सधमधतले
२०७३ फागुि १२ गते आरोषपत व्यस्क्त पदमुक्त भई सकेको सन्दभवमा २१ पृष्ठ लामो छािषवि
ँ ाहरूको षवियमा
प्रधतवेदि पेश गरे को धथयो। प्रधतवेदिमा "महाधभयोग प्रस्तावमा उल्लेस्ित बुद
छािषवि तथा अिुसन्िाि गदाव महाधभयोग लाग्ि सक्िे अवस्था षवद्धमाि भएको पाइए तापधि
सवोच्ि अदालतको फैसलाले प्रमुि आयुक्त पदको धसफाररस, धियुस्क्त र शपथ लगायतका सबै
कामकारवाहीहरू उत्प्रेिणको आदे शद्वारा शुरुदे स्ि िै बदर गरी स्वतोः पदमुक्त भै सकेको र हाल
उक्त फैसलाको कायावन्वयि समेत भएकोले महाधभयोगको प्रस्तावद्वारा पद मुक्त गराउिेतफव
बोधलरहिु पिे अवस्था िरहे को" भिी महाधभयोगको प्रस्ताव सम्बन्िी छािषवि प्रधतवेदि, २०७३
ले दे हायको धसफाररस सषहत प्रधतवेदि पेश गरे को धथयो।
२०७३ िैत १ गते बसेको सभाको बैठकले महाधभयोगको प्रस्ताव सम्बन्िी छािषवि
प्रधतवेदि, २०७३ को धसफाररसकै आिारमा प्रधतवेदिमा उस्ल्लस्ित दे हायको धसफाररश स्वीकृत
गररयोस् भिी रािेको प्रस्तावलाई सववसम्मधतले अिुमोदि गरे को धथयोोः
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•

महाधभयोग धसफाररस सधमधतको प्रधतवेदिमा उल्लेि भएका षवियहरूको सम्बन्िमा िेपाल
सरकार, सम्बद्व सं वैिाधिक एवं अन्य धिकायहरूले प्रिधलत कािूि बमोस्जम अिुसन्िाि गिव
गराउि िेपाल सरकार माफवत् धिदे शि ददिे।

•

यो प्रधतवेदि िेपाल सरकार प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररिद्को कायावलय, सं वैिाधिक पररिद्, र
व्यवस्थाषपका-सं सद सस्िवालयमा अधभलेिको लाधग पठाउिे।

पािौं महाधभयोग प्रस्ताव

•

दताव धमधत : २०७४ वैशाि १७ गते

•

महाधभयोग प्रस्ताषवत व्यस्क्त : तत्कालीि प्रिाि न्यायिीश श्री सुस्शला काकी

•

प्रस्तावक र समथवक : माििीय मीिबहादुर षवश्वकमाव सषहत २४९ जिा माििीय सदस्यहरू र
समथवक माििीय िे क बहादर बस्िेत

•

महाधभयोग प्रस्तावको व्यहोरा : प्रहरी महाधिररक्षक पदमा धियुस्क्त गिे िेपाल सरकारको हकमा
हिि हुिे गरी फैसला गरे को, अधिकारको दुरुपयोग गरे को, न्यायलयको स्वतन्त्रता, स्वच्छतामा
आँि पुर्याएको, शस्क्त पृथकीकरणको धसद्धान्त उल्लं घि गरे को, अदालतमा गुिवन्दीलाई प्रश्रय
ददएको लगायतका आरोप सषहतको महाधभयोग प्रस्ताव।

•

कारवाही प्रषिया: मा. मीिबहादुर षवश्वकमाव सषहत २४९ जिा मा. सदस्यहरूबाि तत्कालीि
प्रिािन्यायािीश शुस्शला काकी षवरुद्ध दताव भएको महाधभयोग प्रस्ताव उपर छलफल गिव २०७४
वैशाि २२ गतेको ददि तोषकएको धथयो। सो ददि अगावै धमधत २०७४ जेठ १५ गते उक्त
प्रस्तावका मुल प्रस्तावक मा. मीिबहादुर षवश्वकमाव र उक्त प्रस्तावका समथवक मा. िे कबहादुर
वस्िेतले “सं षविाि कायावन्वयिको सं वदिशील घडीमा सं षविाि बमोस्जम स्थाषपत राज्यका
अंगहरूले सं षविािको उद्देश्य अिुरुप काम गिुप
व िे वृहत्तर आवश्यकतालाई ध्यािमा राख्दै
सं वैिाधिक अंगहरूको बीिमा, सौहादवता, सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गदै
सम्माििीय प्रिाि न्यायािीश सुस्शला काकी षवरुद्धको महाधभयोग प्रस्ताव षफताव धलि” भिी सूििा
ददिुभएकोले महाधभयोग प्रस्ताव षफताव गिे सम्बन्िी प्रस्तावलाई वैशाि २३ गते बसेको सभाको
बैठकले सहमधत जिाएपधछ उक्त महाधभयोग प्रस्ताव धिस्तेज भएको धथयो।
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सवोच्ि अदालतबाि भएको फैसला

तत्कालीि प्रिाि न्यायाशीश शुस्शला काकी षवरुद्धको महाधभयोगको प्रस्तावको सम्बन्िमा
व्यवस्थाषपका-सं सदलाई प्रधतपक्ष बिाई पेश भएको उत्प्रेिण सम्बन्िी ररि धिवेदिका
सम्बन्िमा २०७४ साल बैशाि मषहिा २२ गते सवोच्ि अदालतबाि दे हाय बमोस्जमको
फैसला भएको धथयोोः
प्रिािन्यायािीश सुशीला काकी षवरुद्ध दताव भएको धमधत 2074/01/17 को
महाअधभयोग प्रस्तावमा सवोच्ि अदालतमा धबिरािीि रहेको प्रहरी महाधिररक्षकको बढुवा
सम्बन्िी मुद्दामा भएको फैसलालाई आिार मािी अन्य अधभयोग लगाइएको दे स्िए पधि
सं षविािको ममव अिुरुपको आिारमा िआएको समेतबाि िेपालको सं षविािको ममव र भाविा
अिुकूल उक्त महाअधभयोगको प्रस्ताव छै ि भन्ने कुरा शुरु िजरमै दे स्िि आयो। सुषविा
सन्तुलिको आिारमा यो धिवेदिको िुङ्गो िलागेसम्म व्यवस्थाषपका-सं सदको सस्िवालयमा
दताव भएको धमधत 2074/01/17 को महाअधभयोगको प्रस्ताव र व्यवस्थाषपका-सं सदको
महासस्िवले जारी गरे को धमधत 2074/01/17 को पत्र समेत यथास्स्थधतमा राख्नु साथै
सम्माििीय प्रिािन्यायािीश श्री सुशीला काकीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्िो पदमा काम
गिव ददिु ददलाउि भिी षवपक्षीहरूको िाउँमा सवोच्ि अदालत धियमावली 2049 को धियम
41(1) बमोस्जम अन्तररम आदे श जारी गररददएको छ। यसको सूििा आजै षवपक्षीहरूलाई
ददई धिस्सा धमधसल सामेल राख्नु।
िोिोः यस फैसलामा "सं षविािको ममव अिुरुपको" भन्ने शब्दहरूको ठाउँ मा "माधथ
उल्लेि गररएको" जस्तो भन्ने शब्द रहे का धथए। फैसलाको व्यहोरा बमोस्जम सहजै बुझ्ि
सहज होस् भिी "सं षविािको ममव अिुरुपको" भन्ने शब्दहरू उपयुक्त हुिे दे स्ि ियि गररएको
छ।)
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•

महाधभयोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गिे सदस्यहरू
िेपाली काँग्रस
े

1.

मा. शेरबहादुर दे उवा

29.

मा. कल्पिा सोब

51.

मा. जीविबहादुर शाही

2.

मा. अजुि
व िरधसं ह के.सी.

30.

मा. कषवताकुमारी

52.

मा. झुलबहादुर आले

3.

मा. अजुि
व प्रसाद जोशी

सरदार

53.

मा. िे कबहादुर गुरुङ

4.

मा. अञ्जािी श्रे ष्ठ

31.

मा. षकरण यादव

54.

मा. धडगबहादुर धलम्बु

5.

मा. अतहर कलाम मुसलमाि

32.

मा. कुमारी लक्ष्मी राई

55.

मा. धडल्लीबहादुर िौिरी

6.

मा. अन्जिा ताम्ली

33.

मा. कुलबहादुर गुरुङ

56.

मा. तप्तबहादुर षवष्ट

7.

मा. अधिता दे वकोिा

34.

मा. केशवकुमार

57.

मा. तारामाि गुरुङ

8.

मा. अधिल कुमार रुङ्गिा

बुढाथोकी

58.

मा. ताररणीदत्त ििौत

9.

मा. अब्दुल रज्जाक

35.

मा. कौशर शाह

59.

मा. तीथवबहादुर लामा

10.

मा. अब्दुल हधमद धसदद्दकी

36.

मा. कृ्णप्रसाद धसिौला

60.

ु ाल िौिरी
मा. तेजल

11.

मा. अमरधसं ह पुि

37.

मा. डा. कृ्ण बहादुर

61.

मा. दीिवराज भाि

12.

मा. डा. अमरे शकुमार धसं ह

छन्तेल

62.

मा. ददिेशप्रसाद प्रसैला यादव

13.

मा. अमीयकुमार यादव

मा. िड्ग बहादुर

63.

मा. ददपक प्रसाद कुइकेल

14.

मा. अस्म्बका बस्िेत

बस्याल

64.

मा. ददपक िड्का

15.

मा. अमृतलाल राजवंशी

39.

मा. डा. गणेश मण्डल

65.

मा. ददपस्शिा शमाव ढकाल

16.

मा. अशोक कोइराला

40.

मा. गणेशप्रसाद षवमली

66.

मा. ददलबहादुर घती

17.

मा. आङ िावा शेपाव

41.

मा. धगता बाग्ले (म.प.

67.

मा. ददलमाि पाख्रीि

18.

मा. आिन्दप्रसाद ढुं गािा

मिोिीत)

68.

मा. ददधलप िवास गच्छदार

19.

मा. डा. आरजु राणा दे उवा

42.

मा. गोपालमाि श्रे ष्ठ

69.

मा. ददवािधसं ह षवष्ट

20.

मा. आशा षव.क.

43.

मा. िन्रबहादुर कँ ु वर

70.

मा. ददपक धगरी

21.

मा. ईश्वरी न्यौपािे

44.

मा. िन्र महजवि

71.

मा. दे वकरण जयसवाल सन्तु

22.

मा. उदयशम्शेर राणा

45.

मा. िन्रादे वी जोशी

72.

मा. ििराज गुरुङ

23.

मा. उमेश श्रे ष्ठ

46.

मा. िम्पादे वी िड्का

73.

मा. ध्यािगोषवन्द रस्ञ्जत

24.

मा. उिा गुरुङ

47.

मा. स्ििकाजी श्रे ष्ठ

74.

मा. र ुव वाग्ले

25.

मा. ओम दे वी मल्ल

48.

मा. स्ित्रलेिा यादव

75.

मा. िगेन्र कुमाल

26.

मा. कञ्चििन्र वादे

49.

मा. जगदीश्वरिरधसं ह

76.

मा. िरबहादुर िन्द

27.

मा. कमलप्रसाद पंगेिी

के.सी.

77.

मा. िरभाि कामी

28.

मा. कमला पन्त

मा. जीवि पररयार

78.

मा. िरे न्रधबिम िेम्वाङ
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38.

50.

79.

मा. िषवन्रराज जोशी

110.

मा. मिु शाही ठकुरी

136.

मा. राजेन्रकुमार के.सी.

80.

मा. डा. िारायण िड्का

111.

मा. मिमोहि भट्टराई

137.

मा. राज्यलक्ष्मी श्रे ष्ठ

81.

मा. िारायाणप्रसाद साउद

112.

मा. मिोहरिारायाण

138.

मा. रािेिन्र यादव

82.

मा. िारायाणबहादुर काकी

श्रे ष्ठ

139.

मा. रािेश्याम अधिकारी

83.

मा. पद्म िारायण िौिरी

मा. महालक्ष्मी

140. मा. रामअयोध्या प्रसाद यादव

84.

मा. पाववता डी.सी. िौिरी

उपाध्याय धडिा

141.

85.

मा. पु्कर आिायव

114.

मा. महेन्रकुमारी धलम्बु

142. मा. रामकृ्ण यादव

86.

मा. पु्करिाथ ओझा

115.

मा. महेन्र यादव

143.

87.

मा. पु्पलता लामा

116.

मा. महेश आिायव

144. मा. रामिन्र पोिरे ल

88.

मा. पूणब
व हादुर िड्का

117.

मा. मािबहादुर

145. मा. रामिन्र पौडेल

89.

मा. ्यारे लाल रािा

षवश्वकमाव

146.

90.

मा. प्रकाशमाि धसं ह

118.

मा. धमठु मल्ल

147. मा. डा. रामशरण महत

91.

मा. प्रकाश शमाव पौडेल

119.

मा. धमिाक्षी झा

148. मा. रामहरर िधतवडा

92.

मा. डा. प्रकाशशरण महत

120.

मा. डा. धमिेन्रप्रसाद

149. मा. रामेश्वरप्रसाद ढु गेल

93.

मा. प्रधमलादे वी दास

ररजाल

150. मा. ररता शाही

94.

मा. प्रेमषकशोरप्रसाद साह तेली

मा. धमिबहादुर

151.

मा. रे शम बािीयाँ

95.

मा. फरमुल्लाह मंसरु

षवश्वकमाव

152.

मा. रोमी गौिि थकाली

96.

मा. बरीप्रसाद पाण्डे

122.

मा. मुक्ताकुमारी यादव

153.

मा. रन्जीत कणव

97.

मा. बलदे व बोहरा

123.

मा. मैकुलाल वाल्मीकी

154. मा. लधलतजंग शाही

98.

मा. बलबहादुर के.सी.

124. मा. मोख्तार अहमद

99.

मा. बहादुरधसं ह थापा

125.

100.

मा. बहादुरधसं ह लामा तामाङ

101.

113.

121.

मा. रामकृ्ण स्घधमरे
मा. रामिन्र िौिरी

मा. रामिन्र यादव

155.

मा. लक्ष्मीदे वी भण्डारी

मा. मोहिकुमार राई

156.

मा. लालबहादुर घले

126.

मा. मोहिप्रसाद बराल

157.

मा. लालवावु धसं ह भुईहार

मा. बादशाह कुमी

127.

मा. मोहिबहादुर बस्िेत

158. मा. लीला कोइराला

102.

मा. बालकृ्ण िाँण

128. मा. यज्ञबहादुर थापा

103.

मा. बीरबहादुर बलायर

129.

104. मा. भरतकुमार शाह
105. मा. भरतबहादुर िड्का

159.

मा. षविम ििाल

मा. रत्न शेरिि

160.

मा. षवन्दादे वी आले रािा

130.

मा. रमेश लेिक

161.

मा. वुषद्धराम भण्डारी

131.

मा. रश्मी ठाकुर

162.

मा. वुषद्धसागर िौिरी

106.

मा. धभमसेिदास प्रिाि

132.

मा. रास्जवषविम शाह

163.

मा. डा. शशांक कोइराला

107.

मा. भी्मराज आङ्दम्वे

133.

मा. राजु ििाल

164.

मा. शास्न्तदे वी िौिरी

108. मा. भोििीदे वी िवास

134.

मा. राजु थापा

165.

मा. डा. शेिर कोइराला

109. मा. मदिबहादुर अमात्य

135.

मा. राजेन्र अमात्य

166.

मा. शेििाथ अधिकारी
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167.

मा. शंकर भण्डारी

175.

मा. धसताराम महतो

182. मा. सूयम
व ाि गुरुङ

168.

मा. सकलदे व सुधतहार

176.

मा. सुजता पररयार

183.

169.

मा. सरस्वती वस्जमय

177.

मा. सुजता कोइराला

184. मा. सञ्जयकुमार गौतम

170.

मा. सररता प्रसाई

178. मा. सुधिरकुमार

171.

मा. साषवत्रीदे वी िौिरी

172.

मा. धसता गुरुङ

179.

173.

मा. धसतादे वी यादव

180. मा. सुरेन्रराज आिायव

174. मा. धसताराम भण्डारी

181.

मा. सं गीता मण्डल िािुक

185. मा. हररप्रसाद िेपाल

स्शवाकोिी

186.

मा. सुरेन्रप्रसाद यादव

187. मा. ह्रदयराम थािी

मा. सुशीला िौिरी

मा. हरे शप्रसाद महतो

188. मा. ज्ञािकुमारी छन्त्याल
189. मा. ज्ञािेन्रबहादुर काकी

िेकपा (माओवादी केन्र)
190. मा. िोप बहादुर रायमाझी
191.

मा. अग्िी प्रसाद सापकोिा

192.

मा. अन्जिा िौिरी

193.

मा. अधिता कुमारी पररयार

194. मा. अमिलाल मोदी

208. मा. जािकीकुमारी साँउद

222.

रावल
209. मा. जुठबहादुर िुहरु े

मा. भेि कुमारीराउत
(भट्टराई)

223.

मा. महेन्रबहादुर शाही

िडगी

224. मा. मािबहादुर थारु

210.

मा. िे कबहादुर बस्िेत

225.

मा. मोहििुडु

195.

मा. अशोक कुमारमण्डल

211.

मा. डोरप्रसाद उपाध्याय

226.

मा. राधिका तामाङ

196.

मा. आशा कोइराला

212.

मा. तुलसा रािा

227.

मा. रामिारायाण षवडारी

197.

मा. उमेश कुमार यादव

213.

मा. तेजकुमारी पौडेल

228. मा. रामधसं ह यादव

198. मा. उिाषकरण अन्सारी

214. मा. ददलमाया िामी

199. मा. ओङदी शेपाव

215.

मा. दुगाव दे वी िुिा

230.

मा. रे िा शमाव

200. मा. कणवबहादुर षव.क.

216.

मा. ििमाया षवश्वकमाव

231.

मा. लधलता कुमारी रे ग्मी

(ििाल)

232.

मा. लालबहादुर गुरुङ

मा. ििा पहरी

233.

मा. लालेन्रकुमार मण्डल

201.

मा. कमला दोङ

202. मा. केशरी घधतवमगर
203.

मा. कृ्ण धिताल

217.

218. मा. धिशाकुमारी साह

204. मा. गणेशमाि पुि

219.

205. मा. धगरीराजमणी पोिरे ल

220. मा. प्रधतक्षा धतवारी

206.

मा. गोमाकँ ु वर

207. मा. छमबहादुर गुरुङ

221.

229. मा. रुपा महजवि (श्रे ष्ठ)

234. मा. वेदमाया भण्डारी

मा. पुिराम थापा

(शाक्य)
235.

मा. शस्क्तबहादुर वस्िेत

मुस्िया

236.

मा. शम्भुलाल श्रे ष्ठ

मा. फुलझरी दे वी

237.

मा. स्शवकुमार मण्डल

238. मा. श्री प्रसाद जवेग ु
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मा. सन्तकुमार थारु

243. मा. सूयप्र
व काश वाला राई

247. मा. षहतराज पाण्डे

240. मा. सन्तु दराई

244. मा. सुरेन्रप्रसाद जयसवाल

248. मा. जिक बुढा

241. मा. धसजविा तरामु ित्री

245. मा. सोधिया यादव

249. मा. राममाया बोगिी

242. मा. सीता िेपाली

246. मा. हररलाल ज्ञवाली

239.

छै िौं महाधभयोग प्रस्ताव

•

दताव धमधत : २०७८ फागुि १ गते

•

महाधभयोग प्रस्ताषवत व्यस्क्त : तत्कालीि प्रिािन्यायािीश िोलेन्र सम्शेर ज.ब.रा

•

प्रस्तावक सदस्योः दे व प्रसाद गुरुङ्ग (प्रमुि सिेतक िेकपा माओवादी केन्र)
पु्पा भुिाल (गौतम) सिेतक, िेपाली कँग्रेस
जीविराम श्रे ष्ठ प्रमुि सिेतक, िेकपा (एकीकृत समाजवादी)

•

समथवक : धमिेन्र प्रसाद ररजाल सषहत 95 जिा मा. सदस्यहरू

•

महाधभयोग प्रस्तावको व्यहोराोः तत्कालीि प्रिािन्यायािीश िोलेन्र सम्शेर ज.ब.रा. ले सं षविाि
षवपररत तथा पददय स्जम्मेवारी षवपररतका कायवहरू गरी धिजले सं षविाि र कािूिको गम्भीर
उल्लं घि गरे को, कायवक्षमताको अभाव भएको, िराब आिरण भएको, इमान्दारीपूवक
व आफ्िो
पददय कतवव्य पालिा िगरे को र आिारसं षहताको गम्भीर उल्लं घि गरे को भिी िेपालको
सं षविािको िारा 101 को उपिारा (2) तथा महाधभयोग (कायावषवधि धियधमत गिे ) ऐि,
2059 को दफा 3 को उपदफा (1) र (2) एवं प्रधतधिधि सभा धियमावली, 2075 को धियम
161 समेत बमोस्जम प्रधतधिधि सभामा तत्काल कायम रहे का एक िौथाई भन्दा बढी
सदस्यहरूबाि हस्ताक्षर गरी महाधभयोगको प्रस्ताव सं घीय सं सद सस्िवालयमा दताव भएको छ।

•

समथवक सदस्यहरू
1. धमिेन्र प्रसाद ररजाल
2. स्जपधछररङ लामा
3.

महेन्र कुमारर धलम्बु

4. धडला सं गौला पंन्त

8. बहादुर धसं ह लामा
(तामाङ्ग)
9. माि बहादुर
षवश्वकमाव

13. ददव्यमस्ण राजभण्डारी
14. मीि बहादुर षवश्वकमाव
15. लाल कास्ज गरुङ्ग
16. मोहि आिायव

5. रं गमती शाही

10. धमिा सुब्बा

ु ाल िौिरी
17. तेजल

6. सरवत आरा िािम हलावाईिी

11. अधभिेक प्रताप शाह

18. सीताराम महतो

7. सुवणव ज्वारिि

12. पद्म िारायण िौिरी

19. गगि कुमार थापा
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20. भीमसेि दास प्रिाि
21. दे व प्रसाद धतमल्सीिा
22. पाववता धड.सी. (िौिरी)
23. राजेन्र कुमार के.सी.

24. सत्यिारायण शमाव ििाल
25. षवमला िेपाली
26. प्रकाशमाि धसं ह

54. िे क बहादुर बस्िेत

88. मेिमणी िौिरी

56. दुगाव कुमारी षव.क.

90. षहरािन्र के.सी.

55. ददल कुमारी साह

57. दुगाव बहादुर रावत
58. िमवस्शला िापागाँई
59. पूणव कुमारी सुवेदी

60. मातृका प्रसाद यादव

27. दे वेन्र राज कडें ल

61. यशोदा गुरुङ्ग सुवेदी

29. िधमता िौिरी

63. रामेश्वर राय यादव

30. षकशोर धसं ह राठौर

64. रे िा शमाव

31. शशांक कोईराला

65. विवमाि पुि

32. स्मृधत िारायण िौिरी

66. षविा मगर

33. सुजाता कोइराला

67. शस्क्त बहादुर बस्िेत

35. लक्ष्मी पररयार

69. श्याम कुमार श्रे ष्ठ

36. प्रकास रसाइली स्िेही

70. सत्य पहाडी

38. षहरा गुरुङ्ग

72. सुदि षकराँती

28. राम बहादुर षवष्ट

34. प्रमोद कुमार यादव

37. सं जय कुमार गौतम

62. रामकुमारी िौिरी

68. स्शव कुमार मण्डल

71. सन्त कुमार थारु

39. अन्जिा षवशंिे

73. सुरेन्र कुमार काकी

41. अमृता थापा

75. सुरेशिन्र दास

40. अमिलाल मोदी
42. इन्दु कुमारी शमाव
43. ओिसरी घती

74. सुरेश कुमार राई

76. हररबोल प्रसाद गजुरेल
77. हररराज अधिकारी

44. कमला रोका

78. षहत बहादुर तामाङ्ग

46. गंगा बहादुर तामाङ

80. गोपाल बहादुर बम

45. कृ्ण बहादुर महरा
47. गजेन्र बहादुर महत

79. हेम कुमार राई

81. कृ्ण लाल महजवि

48. धगररराजमस्ण पोिरे ल

82. कल्याणी कुमारी िड्का

49. ििपाणी ििाल

83. िि बहादुर बुढा

51. ि ुडामणी िड्का

85. सोम प्रसाद पाण्डेय

50. िाँदतारा कुमारी

52. छक्क बहादुर लामा
53. जयपुरी घती
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84. पाववती कुमारी षवशुन्के
86. कधलला िातुि

87. सरला कुमारी यादव

89. पु्पा कुमारी कणव कायस्थ
91. लक्ष्मी कुमारी िौिरी
92. बीिा दे वी बुढाथोकी
93. सधमिा हुसेि

94. मुकुन्द न्यौपािे
95. धिरी दे वी जैरु

•

कारवाहीको प्रकृयाोः धमधत २०७८ फागुि २२ गते बसेको बैठकमा ११ सदस्यीय महाधभयोग
धसफाररस सधमधत गठि भएको धथयो। फागुि २९ गतेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव सभा समक्ष पेश
भएको धथयो र उक्त बैठकमा सम्माििीय सभामुिले यस सम्बन्िी छलफल आगामी बैठकमा हुिग
े री
ददि र समय धििावरण गिुभ
व एको धथयो। यद्दषप २०७८ िैत १ गते सं घीय सं सदको अधिवेशि अन्त
भएको र हाल उक्त प्रस्ताव प्रधतधिधि सभामा षविारािीि रहेको अवस्थामा रहेको छ।

महाधभयोगको लाधग सूििा दताव
िेपालको सं षविािको िारा १०१ को उपिारा (५) मा सं षविािको गम्भीर उल्लङ्घि गरे को
वा कायवक्षमताको अभाव वा िराब आिरण वा पदीय दाषयत्वको पालि इमान्दारीपूवक
व िगरे को वा
आिार सं षहताको गम्भीर उल्लङ्घि गरे को भन्ने आिारमा प्राप्त सूििा, जािकारी वा उजुरी ग्राह्य रहे को
भिी प्रधतधिधि सभाका कम्तीमा तीि जिा सदस्यले प्रमास्णत गरी पेश गरे मा महाधभयोग धसफाररस
सधमधतले त्यस्तो उजुरीमाधथ छािधबि गरी महाधभयोग सम्बन्िी कारबाहीका लाधग सभा समक्ष
धसफाररस गरे मा महाधभयोगको प्रस्ताव पेश हुि सक्िे भन्ने व्यवस्था रहे को छ।
यसै व्यवस्थाका आिारमा एकजिा कािूि व्यवसायी श्री ददिेश िौिरीले २०७३ सालमा
सवोच्ि अदालतका एक न्यायिीश आिन्दमोहि भट्टराई षवरुद्ध महाधभयोग लगाउि सषकिे भन्दै सूििा
गरे बमोस्जम प्रधतधिधि सभाका ३ जिा सदस्यले प्रमास्णत गरी पेश गिुभ
व एको र महाधभयोग धसफाररस
सधमधतले यस षवियमा छािषवि गरे को धथयो।
•

सूििा पेश : २०७३ भदौ

•

महाधभयोगको लाधग सूस्ित व्यस्क्त : सवोच्ि अदालतका न्यायािीश आिन्दमोहि भट्टराई

•

सूििाकतावोः अधिवक्ता श्री ददिेश िौिरी

•

सूििाको व्यहोरा : मुद्धाका फैसलाहरू षढलो गिे गरे को, एक जिा मषहला षवद्याथीलाई पढाईमा
शोिण गरे को लगायतका आरोप।

•

कारवाही प्रषिया: सवोच्ि अदालतका न्यायािीश श्री आिन्दमोहि भट्टराई षवरूद्ध मुद्धाका
फैसलाहरू षढलो गिे गरे को, एक जिा मषहला षवद्याथीलाई पढाईमा शोिण गरे को लगायतका
आरोप सषहत अधिवक्ता श्री ददिेश िौिरीद्वारा ददएको सूििाका आिारमा धमधत २०७३।५।२०
गते व्यवस्थाषपका-सं सदका तत्कालीि सदस्य रामकुमार राई, हररिरण शाह र रुस्क्मणी िौिरीले
प्रमास्णत गरी पेश गिुभ
व एको धथयो। उक्त षवियमा महाधभयोग धसफाररस सधमधतमा छलफल हुँदा
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सूििा गररएको न्यायािीश षवरुद्ध लगाइएको आरोपको यथेष्ट प्रमाण िभेषिएको भिी सधमधतले
उक्त सूििा िै िारे ज गरे को धथयो।

पद अिुकूल आिरण िगरे को सम्बन्िी प्रस्ताव
िेपालको अधिराज्यको सं षविाि २०४७ को िारा ५१ को उपिारा (५) को िण्ड (ग) मा

प्रधतधिधि सभाको सभामुि र उपसभामुिले र िारा ५२ को उपिारा (५) को िण्ड (ग) मा राषिय
सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पद अिुकूल आिरण गरे को छै ि भन्ने प्रस्ताव प्रधतधिधि सभाको सम्पूणव
सदस्य सं ख्याको दुई धतहाई बहुमतबाि पाररत भएमा धिजको पद ररक्त हुिे व्यवस्था रहे को धथयो।

यसै व्यवस्थाका आिारमा २०५५ सालमा िेकपा एमालेका के.पी. शमाव ओलीसषहत ५४

जिा सदस्यहरूले तत्कालीि सभामुि रामिन्र पौडेल षवरुद्ध र िेपाली कांग्रस
े ले तत्कालीि

उपसभामुि धलला श्रे ष्ठ (सुब्बा) षवरुद्ध पद अिुकुल आिरण िगरे को भिी प्रस्ताव दताव गरे कोमा
रामिन्र पौडेल षवरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा ५५ र षवपक्षमा १२३ मत परे कोले प्रस्तावको षवपक्षमै

झण्डै दुईधतहाई बहुमत पुग्ि गई प्रस्ताव अस्वीकृत भएको धथयो भिे प्रधतधिधि सभामा आफु षवरुद्धको
प्रस्ताव दताव भएपधछ तत्कालीि उपसभामुि धलला श्रे ष्ठ (सुब्बा) ले राजीिामा ददिु भएको धथयो।
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राषिय सभाका िवधिवावस्ित सदस्य
राषिय सभा स्थायी सभा हो र सं वैिाधिक व्यवस्था अिुसार प्रत्येक दुई विवमा एक धतहाई
सदस्यको पद ररक्त हुिे र सोही सं ख्यामा धिवावस्ित हुिे व्यवस्था छ। सं वैिाधिक व्यवस्था बमोस्जम
पषहलो पिक गोलाप्रथाबाि ४ विे कायवकाल भएका एक धतहाई अथावत ् २० जिा सदस्यहरुको
२०७८ साल फागुि २१ गते कायवकाल समाप्त भएकाले सो स्थािका लाधग २०७८ माघ १२ गते
धिवाविि भएको धथयो। उक्त दे हाय बमोस्जमका एक धतहाई सदस्यहरुको २०७८ फागुि २१ दे स्ि
कायवकाल शुरु भएको छोः
ि.

सदस्यको िाम

उमेर

धलङ्ग

प्रदे श

समूह

1

मा. जयन्ती दे वी राई

54

मषहला

१

मषहला

2

मा. सोिाम गेल्जेि शेपाव

52

पुरुि

१

3

मा. गोपाल कुमार बस्िेत

76

पुरुि

4

मा. उधमवला अयावल

65

5

मा. मोहमम्द िाधलद

6

सं .

राजिीधतक दल
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)

अपाङ्गता भएका व्यस्क्त वा

िेपाल कम्युधिष्ट पािी

अल्पसङ्ख्यक समुदाय

(एमाले)

१

अन्य

िेपाली काँग्रस
े

मषहला

मिेश

मषहला

52

पुरुि

मिेश

अन्य

मा. गोमा दे वी धतमस्ल्सिा

65

मषहला

बाग्मती

मषहला

7

मा. कृ्ण प्रसाद पौडेल

60

पुरुि

बाग्मती

अन्य

िेपाली काँग्रस
े

8

मा. कमला पन्त

61

मषहला

गण्डकी

मषहला

िेपाली काँग्रस
े

9

मा. भुवि बहादुर सुिार

66

पुरुि

गण्डकी

दधलत

िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(माओवादी केन्र)
जिता समाजवादी पािी
िेपाल
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)

िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(माओवादी केन्र)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

10

मा. सुरेश कुमार आलेमगर

67

पुरुि

गण्डकी

अन्य

11

मा. राजेन्र लक्ष्मी गैरे

54

मषहला

लुस्म्बिी

मषहला

12

मा. तुल प्रसाद षवश्वकमाव

63

पुरुि

लुस्म्बिी

दधलत

राषिय जिमोिाव

13

मा. युवराज शमाव

70

पुरुि

लुस्म्बिी

अन्य

िेपाली काँग्रस
े

14

मा. दुगाव गुरुङ

52

मषहला

कणावली

मषहला

िेपाली काँग्रस
े

(माओवादी केन्र)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)
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ि.
सं .

सदस्यको िाम

उमेर

धलङ्ग

प्रदे श

समूह

राजिीधतक दल

अपाङ्गता भएका व्यस्क्त वा

िेपाल कम्युधिष्ट पािी

अल्पसङ्ख्यक समुदाय

(माओवादी केन्र)

15

मा. िर बहादुर षवष्ट

53

पुरुि

कणावली

16

मा. उदय बहादुर वोक़हरा

64

पुरुि

कणावली

अन्य

52

मषहला

सुदूरपस्श्चम

मषहला

17

मा. मदि कुमारी शाह
(गररमा)

18

मा. जगत बहादुर पाकी

45

पुरुि

सुदूरपस्श्चम

दधलत

19

मा. िारायण दत्त धमश्र

68

पुरुि

सुदूरपस्श्चम

अन्य

िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(माओवादी केन्र)
िेपाली काँग्रस
े

मिोिीत सदस्य
ि.सं .
1.

िाम, थर

उमेर

मा. िारायण प्रसाद दाहाल

धलङ्ग

पुरुि

प्रदे श

समूह

३

मिोिीत

राषिय सभाबाि षवदाई भएका सदस्य
िेपालको सं षविािको िारा ८६ (३) र राषिय सभा धियमावली, २०७५ को धियम २०८ को
व्यवस्था अिुसार २०७५ असार ४ गते भएको गोलाप्रथाबाि ४ विे कायवकाल पुरा भएका एक धतहाई
अथावत ् २० जिा सदस्यहरुको २०७८ साल फागुि २१ गते कायवकाल पुरा भएको धथयो। कायवकाल
पूरा भएका सदस्यहरुको षववरण धिम्िािुसार रहे को छोः
ि.

सदस्यको िाम

धलं ग

समूह

प्रदे श

1.

मा. शस्शकला दाहाल (उपाध्यक्ष)

मषहला

मषहला

२

2.

मा. तारा दे वी भट्ट

मषहला

मषहला

७

3.

मा. रामिारायण षवडारी

पुरुि

4.

मा. परशु राम मेघी गुरुङ

पुरुि

अन्य

१

5.

मा. रािेश्याम अधिकारी

पुरुि

अन्य

३

सं
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हालको राजिीधतक दल
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(माओवादी केन्र)
िेपाली काँग्रस
े
मिोिीत
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(एमाले)
िेपाली काँग्रस
े

ि.
सं

सदस्यको िाम

धलं ग

समूह

प्रदे श

6.

मा. दीिािाथ शमाव

पुरुि

अन्य

४

7.

मा. सुमि राज ्याकुरे ल

पुरुि

अन्य

२

8.

मा. अगम प्रसाद वान्तवा राई

पुरुि

9.

मा. उदया शमाव पौडेल

मषहला

मषहला

३

10.

मा. कषवता बोगिी

मषहला

मषहला

६

11.

मा. कोमल वली

मषहला

मषहला

५

अपाङ्ता भएका व्यस्क्त
वा अल्पसं ख्यक समुदाय

१

12.

मा. स्िम कुमार षव.क.

पुरुि

दधलत

४

13.

मा. िि प्रसाद स्िेही

पुरुि

दधलत

७

14.

मा. दृग िारायण पाण्डेय

पुरुि

अन्य

५

15.

मा. जीवि बुढा

पुरुि

16.

मा. ठगेन्र प्रकाश पुरी

पुरुि

अन्य

६

17.

मा. िैिकला ओझा

मषहला

मषहला

१

18.

मा. राम लिि िमार

पुरुि

दधलत

५

19.

मा. शान्ती कुमारी अधिकारी स्ज.धस.

20.

मा. शेर बहादुर कँ ु वर

अपाङ्ता भएका व्यस्क्त
वा अल्पसं ख्यक समुदाय

६

मषहला

मषहला

४

पुरुि

अन्य

७

हालको राजिीधतक दल
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(माओवादी केन्र)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(एमाले)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(एमाले)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(एमाले)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(एमाले)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(माओवादी केन्र)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(एमाले)
िेपाली काँग्रस
े
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(माओवादी केन्र)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(एमाले)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी
(एमाले)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)
िेपाल कम्युधिष्ट पािी

(एकीकृत समाजवादी)
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सं घीय सं सदमा षविे यकको वतवमाि अवस्था
सं घीय सं सदमा हालसम्म दताव भएका कुल 142 मध्ये ७२ विा षविेयक प्रमाणीकरण भई
ऐि बधिसकेका छि् भिे हाल सं घीय सं सदका दुवै सभा अन्तगवत ५५ विा षविेयकहरू षविारािीि
अवस्थामा रहेका छि्। यी मध्ये धिम्िािुसार प्रधतधिधि सभामा ४२ विा र राषिय सभामा १३ विा
छि्।
षववरण

प्रधतधिधि सभा

राषिय सभा

जम्मा

सभामा पेश हुि बाँकी

1१

३

१४

सभामा षविारािीि

2४

२

२६

7

८

१५

42

1३

5५

सधमधतमा षविारािीि
कुल जम्मा

िोिोः छपाई सम्बन्िी कायव हुँदै गदाव २०७९ जेठ १५ गते अथव सम्बन्िी ४ विा र १६ गते

फौजदारी कसुर सम्बन्िी र यौि षहं सा सम्बन्िी गरी दुई विा षविेयकहरु सस्िवालयमा दताव
भएकाले हाल सं घीय सं सदमा ६१ विा षविेयकहरु षविारिीि अवस्थामा रहे का छि्।

1. सभामा पेश हुि बाँकी षविेयक
सं घीय सं सदका सभाहरुमा पेश हुि बाँकी १४ विा षविेयकमध्ये दे हाय बमोस्जम प्रधतधिधि
सभामा ११ र राषिय सभामा ३ विा छि्:
प्रधतधिधि सभातफव
१. शास्न्त र सुरक्षा षविेयक, २०७५
२. राषिय प्राथधमकताप्राप्त आयोजिाको रततर
धिमावण तथा षवकास सम्बन्िी षविेयक, २०७५
ु
३. राषिय सुरक्षा पररिद् षविेयक, २०७५
४. राषिय मािव अधिकार आयोग (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७५
५. गाँजा िेती (व्यवस्थापि) षविेयक, २०७६ (गैरसरकारी)
६. िेपालको सं षविाि (दोस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७७
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७. िेपालको सं षविाि (दोस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७७
८. िेपालको सं षविाि (दोस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७७
९. िेपालको सं षविाि (दोस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७७
१०. कजाव सूििा षविेयक, २०७७
११. पोिरा स्वास््य षवज्ञाि प्रधतष्ठाि (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७६
राषिय सभामा दताव मात्र भई सभामा पेश हुि ३ विा षविेयकहरू बाँकी रहे का छि् , जुि
धिम्िािुसार रहे का छि्:
१. कोधभड-१९ सङकि व्यवस्थापि षविेयक, २०७८
२. शपथ सम्बन्िी षविेयक, २०७८
३. सामास्जक सुरक्षा (पषहलो सं सोिि) षविेयक, २०७७ (गैरसरकारी) २०७७।०२।२२ मा
सरकारी षविेयक पेश भएकोले अगाधड िबढाउिे सहमधत भएको।

2. सभामा षविारािीि षविेयक
सं घीय सं सदका दुवै सभाका षवधभन्न िरणहरुमा षविारािीि षविेयक २६ विा रहे का छि्।
यीमध्ये २४ विा प्रधतधिधि सभामा र २ विा राषिय सभामा रहे का छि्, जसको षववरण धिम्िािुसार
छोः
(क) सभामा प्रस्तुत मात्र भएर षविारािीि रहेका षविेयक
प्रधतधिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत मात्र भएका षविेयकहरु धिम्िािुसारका १४ विा छि्:
१.

सैधिक (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७६

2.

िेपाल धमधडया काउस्न्सल षविेयक, २०७५ (राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको)

3.

धिकासी पैठारी (धियमि) षविेयक, २०७६

4.

प्रधतस्पिाव प्रवद्धवि तथा बजार सं रक्षण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७६

5.

काठमाडौं उपत्यका साववजधिक यातायात (व्यवस्थापि) प्राधिकरण षविेयक, २०७६ (राषिय
सभामा उत्पस्त्त भएको))

6.

िीधत अिुसन्िाि प्रधतष्ठाि षविेयक, २०७६ (राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको)
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7.

साववजधिक िररद (दोस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७७

8.

भन्सार षविेयक, २०७७

9.

िेपाल िागररक उड्डयि प्राधिकरण षविेयक, २०७६(राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको)

10. िेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण षविेयक, २०७६(राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको)
11. स्िाण्डडव िाप र तौल (पाँिौं सं शोिि) षविेयक, २०७६(राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको)
12. योगमाया आयुवेद षवश्व षवद्यालय षविेयक, २०७६(राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको)
13. त्यांक षविेयक, २०७६(राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको)
14. प्रत्यायाि (एषिधडिे शि) षविेयक, २०७६(राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको)
(ि) सन्दे श पेश हुि बाँकी षविेयक
राषिय सभाले पाररत गरी प्रधतधिधि सभामा सन्दे श सषहत पठाइएका दे हायका ३ विा
षविेयकहरु प्रधतधिधि सभामा पेश गिव बाँकी रहे का छि्:
1. लोक सेवा आयोग षविेयक, २०७५
2. धबरुवा सं रक्षण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७५
3. धबउ धबजि (दोस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७५
(ग) सभामा प्रधतवेदि पेश भई धबिारािीि रहेका षविेयक
सधमधतमा दफावार छलफल भई सभामा सधमधतको प्रधतवेदि पेश भैसकेका ८ षविेयक छि्।
यी मध्ये ६ विा प्रधतधिधि सभामा र २ विा राषिय सभामा रहे का छि्, जो धिम्िािुसार छि्:
प्रधतधिधि सभातफव
1. कारागार षविेयक, २०७६ (प्रधतवेदि पेशोः२०७८/०४/०८)
2. िेपाल इस्न्जधियररङ पररिद् (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७६ (राषिय सभामा उत्पस्त्त
भएको) (प्रधतवेदि पेशोः २०७७/१२/१८)
3. िेपाल

िागररकता

२०७७/०३/०९)
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(पषहलो

सं शोिि)

षविेयक,

२०७५

(प्रधतवेदि

पेशोः

4. ज्येष्ठ िागररक (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७५ (राषिय सभामा उत्पस्त्त भएको))
(प्रधतवेदि पेशोः २०७६/१०/२१)
5. िािेपािी तथा सरसफाइ षविेयक, २०७६ (प्रधतवेदि पेशोः २०७७/०३/०४)
6. मदि भण्डारी षवज्ञाि तथा प्रषवधि षवश्वषवद्यालय षविेयक, २०७६ (प्रधतवेदि पेशोः
२०७७/०२/१४)
राषिय सभातफव
१. अस्ख्तयार दुरुपयोग अिुसन्िाि आयोग (तेस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७६ (प्रधतवेदि
पेशोः२०७७/०३/०८)
२. भ्रष्टािार धिवारण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७६ (प्रधतवेदि पेशोः २०७७/०३/०८)
(घ) सै द्धास्न्तक छलफल मात्र भएका षविेयक
राषिय सभामा उत्पस्त्त भई सन्दे श सषहत प्रधतधिधि सभामा पठाएको िेपाल षवशेि सेवा
षविेयक, २०७६ प्रधतधिधि सभामा सैद्धास्न्तक छलफल भएर षविारिीि अवस्थामा रहे को छ।
3. सधमधतमा षविारािीि षविेयक
सं घीय सं सदका दुवै सभाका षवधभन्न षवियगत सधमधतहरुमा षविारािीि अवस्थामा रहे का
षविेयकहरु १५ विा रहे का छि्। यी मध्ये ७ विा प्रधतधिधि सभा अन्तगवत र ८ विा राषिय सभा
अन्तगवतका सधमधतहरुमा रहे का छि्।
प्रधतधिधि सभा अन्तगवत अथव सधमधतमा ५ विा, षवकास तथा प्रषवधि सधमधत र कृषि, सहकारी
तथा प्राकृधतक स्रोत सधमधतमा एक/एक विा षविेयक षविारािीि अवस्थामा छि्, जसलाई धिम्िािुसार
प्रस्तुत गररएको छोः
१. बीमा षविेयक, २०७५ (अथव सधमधत)
२. साववजधिक ऋण व्यवस्थापि षविेयक, २०७६ (अथव सधमधत)
३. बैङ्क तथा षवत्तीय सं स्था सम्बन्िी (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७६ (अथव सधमधत)
४. िेपाल राि बैङ्क (तेस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७६ (अथव सधमधत)
५. धितोपत्र सम्बन्िी (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७६ (अथव सधमधत)
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६. सूििा प्रषवधि सम्बन्िी षविेयक, २०७५ (षवकास तथा प्रषवधि सधमधत)
७. पशु स्वास््य तथा पशु सेवा पररिद् षविेयक, २०७६ (कृषि, सहकारी तथा प्राकृधतक स्रोत
सधमधत)
त्यसैगरी राषिय सभा अन्तगवतका ८ षविेयकहरु षविायि व्यवस्थापि सधमधतले दफावार
छलफल गरी प्रधतवेदि तयार पारे को छ। यी षविेयकका प्रधतवेदिहरु सभामा पेश हुि बाँकी रहे का
छि्, जो धिम्िािुसार रहे का छि्:
१. अिुगमि तथा मूल्यांकि षविेयक, २०७६

२. प्रधतधलपी अधिकार (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७६
३. षवद्युत षविेयक, २०७७

४. िाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर षविेयक, २०७७
५. साववजधिक सेवा प्रशारण षविेयक, २०७७

६. अधभलेि सं रक्षण (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७७
७. सुरक्षण मुरण सम्बन्िी षविेयक, २०७७
८. अध्यागमि षविेयक, २०७६

सं सदबाि षफताव भएका षविेयक
सघीय सं सदका दुवै सभाबाि हालसम्म दे हायका १० विा षविेयकहरु सरकारको अिुरोिमा
सं घीय सं सदबाि षफताव भएका छि्:
प्रधतधिधि सभामा दताव भएका
प्रधतधिधि सभामा दताव भएका ४ विा षविेयकहरू षफताव भएका छि् । ती दे हाय बमोस्जम

रहे का छि्ː

1. सं घीय धिजामाती सेवा सम्बन्िी षविेयक, २०७५ (सधमधतमा गएपधछ षफताव धमधत
2078/06/22 मा षफताव)

2. सामास्जक सुरक्षा (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७७ (षवतरण पधछ धमधत 2078/08/14
मा षफताव)

3. राषिय स्िषकत्सा स्शक्षा षविेयक, २०७५ (षवतरण पधछ धमधत 2075/03/29 मा षफताव)
4. औद्योधगक व्यवसाय षविेयक, २०७५(षवतरण पधछ धमधत 2075/12/03 मा षफताव)
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राषिय सभामा दताव भएका
राषिय सभामा दताव भएका ६ विा षविेयकहरू षफताव भएका छि् । ती दे हाय बमोस्जम

रहे का छि्ː

1. गुठी षविेयक, २०७५ (सभामा सामान्य छलफलपधछ धमधत २०७६/३/१० मा षफताव)
2. रे ल्वे षविेयक, २०७६ (सभाबाि पाररत भएपधछ धमधत २०७८/६/२५ मा षफताव)

3. यौिषहं सा षवरूद्धका केही िेपाल ऐि सं शोिि षविेयक, २०७८ (षवतरणपधछ धमधत
२०७८/६/२२ मा षफताव)

4. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायवषवधि सम्बन्िी केही िेपाल ऐि सं शोिि षविेयक,
२०७८ (षवतरणपधछ धमधत २०७८/६/२२ मा षफताव)

5. स्वास््यकमी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षासम्बन्िी (पषहलो सं शोिि) षविेयक, २०७८
(षवतरणपधछ धमधत २०७८/१२/३० मा षफताव)

6. औिधि ऐि (तेस्रो सं शोिि) षविेयक, २०७८ (षवतरणपधछ धमधत २०७८/१२/३० मा
षफताव)

सं घीय सं सदमा पेश भएका अध्यादे श
हालसम्म सं घीय सं सदको अधिवेशि िभएका समयमा जारी भई सं घीय सं सदका दुवै सदिमा

दे हाय बमोस्जमका ४९ विा अध्यादे शहरु दताव भएका छि्।
ि.स.
1.

प्रधतधिधि सभा

अध्यादे श

राषिय सभा

अधिवेशि

पेश धमधत

अधिवेशि

पेश धमधत

पषहलो

२०७४/१२/१६

पषहलो

२०७४/१२/१३

पषहलो

२०७४/१२/१२

पषहलो

२०७४/१२/१३

पषहलो

२०७४/१२/१6

पषहलो

२०७४/१२/१6

(पषहलो

दोस्रो

२०७५/०१/२३

दोस्रो

२०७५/०१/२३

राषिय सभा सदस्य धिवाविि अध्यादे श, २०७५

दोस्रो

२०७५/०१/२३

दोस्रो

२०७५/०१/२३

राषिय सभा सदस्यको धिवाविि सम्बन्िमा
व्यवस्था गिव बिेको अध्यादे श, २०७४
बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको छािषवि, सत्य

2.

धिरुपण

तथा

मेलधमलाप

आयोग

(पषहलो

सं शोिि) अध्यादे श, २०७४
3.

राषिय स्िषकत्सा स्शक्षा अध्यादे श, २०७४
बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको छािषवि, सत्य

4.

धिरुपण

तथा

मेलधमलाप

आयोग

सं शोिि) अध्यादे श, २०७५
5.
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ि.स.

प्रधतधिधि सभा

अध्यादे श

राषिय सभा

अधिवेशि

पेश धमधत

अधिवेशि

पेश धमधत

दोस्रो

२०७५/०१/२३

दोस्रो

२०७५/०१/२३

सं घीय सं सदका महासस्िव, प्रधतधिधि सभाका
6.

सस्िव

तथा

राषिय

सभाका

सस्िवको

पाररश्रधमक, सेवाको शतव र सुषविा सम्बन्िी
अध्यादे श, २०७५

7.

राषिय स्िषकत्सा स्शक्षा अध्यादे श, २०७५

दोस्रो

२०७५/०१/२३

दोस्रो

२०७५/०१/२३

8.

कमविारी समायोजि अध्यादे श, २०७५

तेस्रो

२०७५/०९/११

तेस्रो

२०७५/०९/११

छै िौं

२०७७/०१/२६

छै िौं

२०७७/०१/२६

छै िौं

२०७७/०१/२६

छै िौं

२०७७/०१/२६

छै िौं

२०७७/०१/२६

छै िौं

२०७७/०१/२६

सातौं

पेश िभएको

सातौं

२०७७/०९/१७

सातौं

पेश िभएको

सातौं

२०७७/०९/१७

सातौं

पेश िभएको

सातौं

२०७७/०९/१७

सातौं

पेश िभएको

सातौं

२०७७/०९/१७

सातौं

पेश िभएको

सातौं

२०७७/०९/१७

सातौं

पेश िभएको

सातौं

२०७७/०९/१७

सातौं

पेश िभएको

सातौं

२०७७/०९/१७

आठौं

2078/03/17

*सं वैिाधिक

9.

कायवषवधि)

पररिद् (काम, कतवव्य, अधिकार र
सम्बन्िी

(पषहलो

सं शोिि)

अध्यादे श, २०७७
10.

राजिीधतक दल सम्बन्िी (दोस्रो सं शोिि)
अध्यादे श, २०७७
केही अध्यादे श िारे ज गरी िेपाल ऐिको

11.

साषवकको

व्यवस्था

जगाउिे

अध्यादे श,

२०७७
सं वैिाधिक पररिद् (काम, कतवव्य, अधिकार र
12.

कायवषवधि)

सम्बन्िी

(पषहलो

सं शोिि)

अध्यादे श, २०७७
13.

तेजाव तथा अन्य घातक रासायधिक पदाथव
(धियमि) अध्यादे श, २०७७
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कायव सञ्चालि,

14.

सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पषहलो सं शोिि)
अध्यादे श, २०७७

15.
16.
17.
18.

सामास्जक सुरक्षा (पषहलो सं शोिि) अध्यादे श,
२०७७
औििी (तेस्रो सं शोिि) अध्यादे श, २०७७
यौि षहं सा षवरुद्धका केही ऐिलाई सं शोिि
गिे अध्यादे श, २०७७

फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कायवषवधि
सम्बन्िी केही ऐि सं शोिि गिे अध्यादे श
वेपत्ता

19.

पाररएका

व्यस्क्तको

छािषवि,

सत्यधिरुपण तथा मेलधमलाप आयोग (तेस्रो

सातौं

सं शोिि) अध्यादे श

*

रािपधतबाि षफताव भएकोले सभाको जािकारीका लाधग मात्र पेश गररएको।

116 | सं स द द पव ण

सातौंमा पेश
िभएको तर

आठौंमा पेश भएको

ि.स.

प्रधतधिधि सभा

अध्यादे श

अधिवेशि

पेश धमधत

राषिय सभा
अधिवेशि

पेश धमधत

२०७८/०४/०३

सं वैिाधिक पररिद् (काम, कतवव्य, अधिकार र
20.

कायवषवधि)

सम्बन्िी

(पषहलो

सं शोिि)

सातौं

2077/11/२३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

अध्यादे श, २०७७
21.
22.

शपथ सम्बन्िी अध्यादे श, २०७८
िेपाल िागररकता (पषहलो सं शोिि) अध्यादे श,
२०७८
िेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कायव सञ्चालि,

23.

सुपररवेक्षण र समन्वय) (पषहलो सं शोिि)
अध्यादे श, २०७८

24.
25.

सामास्जक सुरक्षा (पषहलो सं शोिि) अध्यादे श,
२०७८
तेजाब तथा अन्य घातक रासायधिक पदाथव
(धियमि) अध्यादे श, २०७८

26.

आधथवक अध्यादे श, २०७८

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

27.

षवधियोजि अध्यादे श, २०७८

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

28.

राि ऋण उठाउिे अध्यादे श, २०७८

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

29.
30.

स्वास््यकमी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा
सम्बन्िी (पषहलो सं शोिि) अध्यादे श, २०७८
कोधभड-१९

सङ्कि

व्यवस्थापि

अध्यादे श,

२०७८

31.

औिधि (तेस्रो सं शोिि) अध्यादे श, २०७८

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

32.

रे ल्वे अध्यादे श, २०७८

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

आठौं

2078/0४/0३

आठौं

2078/03/17

िवौं

२०७८/0५/२३

दशौ

2078/05/25

दशौ

२०७८/0८/२६

एघारौं

२०७८/०८/२८

दशौ

२०७८/0८/२६

एघारौं

२०७८/०८/२८
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41.
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43.
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रे ल्वे अध्यादे श, 2078
यौि षहं सा षवरुद्धका केही ऐिलाई सं शोिि
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