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;DkfbsLo
नेपालको सं विधानको धारा १०७ तथा सं घीय सं सद सचििालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा
३ बमोचिम सं घीय सं सदको काम कारिाही सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गरी सुिारु रूपले सञ्चालन गनन

सं घीय सं सद सचििालयको स्थापना भएको हो। िनताद्वारा ननिानचित प्रनतनननधहरूले िनताका लानग विनध
ननमानण गने हुुँदा सं घीय सं सद िनताप्रनत उत्तरदायी सािनिननक ननकायका रूपमा रहे को छ।

राज्यका तीन अङ्गहरूमध्ये विधावयकी अङग सञ्चालनका आफ्नै स्थावपत विनध र प्रवियाहरू

छन्। सं सदीय अभ्यास र परम्पराहरूको सं स्थागत स्मरणलाई सुव्यिचस्थत गदै सचििालयले आिनधक
तथा ननयनमत प्रकाशनहरू समेत गदै आएको छ। सूिनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले पररभावित
गरे का सािनिननक ननकायहरूले हरे क तीन मवहनामा आफ्नो ननकायसुँग सम्बचन्धत सूिना अद्यािनधक

गरी प्रकाचशत गने दावयत्य रहन्छ। सोही दावयत्ि पूनतनका सन्दभनमा सो ऐनको दफा ५ तथा सूिनाको
हकसम्बन्धी ननयमािली, २०६५ को ननयम ३ बमोचिमका वििरणहरू समािेश गरी २०७२ सालदे चि
सचििालयले सं सद दपनण त्रैमानसक रूपमा ननयनमत प्रकाशन गदै आएको छ।

प्रकाशनलाई पठनीय बनाउन ऐनले ननधानररत गरे का सूिनाका अनतररक्त प्रस्तुत अङ्कमा सम्ित्

2078 काचत्तकदे चि पुस मसान्तसम्मका सभा एिम् सं सदीय सनमनत तथा सं घीय सं सदका पदानधकारीका
वियाकलापहरू, यस अिनधको आनथनक वििरण, ितनमान नेपालको सं विधानमा हस्ताक्षर गने सं विधान

सभाका माननीय सदस्यहरूको वििरण र वि.स. 2016 सालदे चि हालसम्मको (राविय पञ्चायतकाल
बाहे क) प्रनतनननध सभा र राविय सभामा ननिानचित दलको दलगत वििरण समेविएका छन्।

सं सद दपनणलाई सं ग्रहणीय र थप पठनीय बनाउन ऐन तथा ननयमािलीमा ननधानररत सूिनाका

अनतररक्त हरे क अङ्कमा विशेि सामग्री समािेश गरी प्रकाशन गने िानकारी गराउुँ दै प्रकाशनमा यहाुँहरूको
रिनात्मक सुझाि एिम् सहयोगको अपेक्षा गदनछौं।

२०७८ माघ

प्रकाशन सनमनत
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िण्ड - एक

सं घीय सं सद
सं घीय सं सदका कामकारबाही
सं घीय सं सदमा प्रनतनननध सभा र राविय सभा गरी दुईििा सभा रहे का छन। 20७8 काचत्तक

१ गतेदेचि पुस मसान्तसम्म प्रनतनननध सभा र राविय सभाबाि भएका कामकारबाहीलाई ननम्न अनुसार
प्रस्तुत गररएको छ:-

प्रनतनननध सभा
२०७८ भदौ २३ गतेबाि प्रारम्भ भएको निौँ अनधिेशन काचत्तक ११ गते अन्त्य भयो।

प्रनतनननध सभाको निौँ अनधिेशनको बैठकहरूले ननम्न अनुसार कायन गरे का नथएः-

•

सं घीय सं सद प्रनतनननध सभाको निौँ अनधिेशनको पवहलो बैठक २०७८ साल भदौ २३ गते
बुधबार प्रारम्भ भई २०७८ साल काचत्तक ११ गते नबहीबारसम्म िम्मा ५१ ददन िालु
सं स द
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रह्यो। िसमध्ये १२ ददनमा १३ पिक बैठक बसी िम्मा ५ घण्िा ४० नमनेि ससं दीय

कामकारबाहीमा व्यनतत भयो। अनधिेशन अिनधभरका बैठकहरूमा प्रमुि प्रनतपक्ष नेकपा
एमालेको अिरोध कायम रह्यो।

•

२०७८ काचत्तक ११ गते माननीय कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्री श्री ददलेन्रप्रसाद

बडू ले नेपालको सं विधानको धारा २९४ बमोचिम “राविय दनलत आयोगको िाविनक प्रनतिेदन
आ.ि. २०७७/७८” पेश गनुभ
न यो।

•

सोही ददन प्रनतनननध सभा ननयमािली, २०७५ को ननयम २१० को उपननयम (४) बमोचिम
विविध कारणले लगातार १० िा सो भन्दा बढी बैठकमा अनुपचस्थत ३ िना माननीय
सदस्यहरूको अनुपचस्थनतका सूिनाहरू स्िीकृत गररयो।

•

सम्माननीय रािपनतबाि २०७८ साल काचत्तक १२ गते शुििार रानत १२:०० बिेदेचि

सं घीय सं सदको अनधिेशन अन्त्य भएकोले काचत्तक १२ गते प्रनतनननध सभामा उक्त व्यहोराको
ु ा
सूिना िांस गरी माननीय सदस्यहरूलाई अनधिेशन सोही ददन रानत १२ बिेबाि अन्त्य हुनक
साथै काचत्तक ११ गतेबाि २०७८ काचत्तक २५ गतेको लानग तोवकएको बैठकसमेत स्ितः
अन्त्य भएको िानकारी गराइयो।

िालु रहे को दशौं अनधिेशनमा २०७८ मङनसर २८ गतेदेचि पुस मसान्तसम्ममा

प्रनतनननध सभाका बैठकहरूले ननम्न अनुसार कायन गरे का नथएः-

•

सं घीय सं सद प्रनतनननध सभाको दशौं अनधिेशनको पवहलो बैठक २०७८ साल मङनसर २८
गते प्रारम्भ भई हालसम्म िालु रहे को अिस्था छ। यस अिनधभर ३ ििा बैठकहरू प्रमुि
प्रनतपक्ष नेकपा एमालेको अिरोधका बीि सम्पन्न भएका नथए।

•

मङनसर २८ गते सभामुि तथा उपसभामुिको अनुपचस्थनतमा बैठकको अध्यक्षता गननको लानग
सभामुि तथा उपसभामुिको अनुपचस्थनतमा बैठकको अध्यक्षता गननको लानग ७ िना सदस्य

मनोनयन गररयो। साथै “यौन वहं सा विरूद्धका केही ऐनलाई सं शोधन गने अध्यादे श, २०७८”,
“फौिदारी कसूर तथा फौिदारी कायनविनधसम्बन्धी केही ऐन सं शोधन गने अध्यादे श, २०७८”
“नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कायन सञ्चालन, सुपरीिेक्षण र समन्िय) (पवहलो सं शोधन)

अध्यादे श, २०७८, “तेिाब तथा अन्य घातक रासायननक पदाथन (ननयमन) अध्यादे श, २०७८,
“सामाचिक सुरक्षा (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, “रे ल्िे अध्यादे श, २०७८ प्रस्तुत गररयो।

•

पुि ६ गते माननीय प्रेम सुिालबाि प्राप्त अध्यादे श अस्िीकार गररयोस् भन्ने सूिना अस्िीकृत

गरी “यौन वहं सा विरूद्धका केही ऐनलाई सं शोधन गने अध्यादे श, २०७८” र “फौिदारी कसूर
तथा फौिदारी कायनविनधसम्बन्धी केही ऐन सं शोधन गने अध्यादे श, २०७८” स्िीकृत गररयो।
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•

पुि ७ गते माननीय डा. मीनेन्रप्रसाद ररिालले नेपालको सं विधानको धारा ७७ को उपधारा
(२) को िण्ड (क) बमोचिम रक्षा मन्त्री पदबाि रािीनामा ददनुभएको पत्रको व्यहोरा
सुनाइयो। साथै रक्षा मन्त्रालयको चिम्मेिारी प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर दे उिाले सम्हाल्ने
गरी तोकेको िानकारी गराइयो।

•

पुि ७ गते माननीय प्रेम सुिालबाि प्राप्त अध्यादे श अस्िीकार गररयोस् भन्ने सूिना अस्िीकृत
गरी “नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कायन सञ्चालन, सुपररिेक्षण र समन्िय) (पवहलो सं शोधन)
अध्यादे श, २०७८, “तेिाब तथा अन्य घातक रासायननक पदाथन (ननयमन) अध्यादे श, २०७८,
“सामाचिक सुरक्षा (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, “रे ल्िे अध्यादे श, २०७८ स्िीकृत गररयो।

राविय सभा
२०७८ साल काचत्तक १ गतेदेचि २०७८ पुस मसान्तसम्मको अिनधमा राविय सभाको दशौं र

एघारौँ अनधिेशन सम्बन्धी काम भएका छन्। दशौँ अनधिेशन २०७८ काचत्तक १२ गते शुिबार राती

१२:०० बिेदेचि अन्त्य भई एघारौं अनधिेशनको पवहलो बैठक २०७८ मङनसर २८ गते मंगलबार
ददनको २:०० बिे प्रारम्भ भएको नथयो। यस अिनधमा सभाका २ ििा बैठकहरू बसेका नथए।
एघारौँ अनधिेशनको पवहलो बैठकमा दे हाय बमोचिमका अध्यादे शहरू पेश भएका नथए:

•
•
•
•
•

“सामाचिक सुरक्षा ऐन (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८”,
“नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कायन सञ्चालन, सुरपररिेक्षण र समन्िय) (पवहलो सं शोधन)
अध्यादे श, २०७८”,

“तेिाब तथा अन्य घातक रासायननक पदाथन (ननयमन) अध्यादे श, २०७८”,
“रे ल्िे अध्यादे श, २०७८”,
“फौिदारी कसूर तथा फौिदारी कायनविनधसम्बन्धी केही ऐनलाई सं शोधन गने

अध्यादे श, २०७८” र

•

“यौन वहं सा विरूद्धका केही ऐनलाई सं शोधन गने अध्यादे श, २०७८”।
यस अिनधमा पुस २५ र पुस २७ गतेका राविय सभाका बैठकहरू सूिना िाुँस

गरी स्थनगत भएका नथए।

सं स द

द पन ण | 3

सं सदीय सनमनतका कामकारबाही
सं घीय सं सदका दुिै सभाअन्तगनत रहे का १६ ििा सनमनतहरूमध्ये प्रकाशन सनमनतमा प्राप्त भएका

नमनत 2078 काचत्तकदे चि पुस मसान्तसम्मका वियाकलापहरूलाई दे हाय बमोचिम प्रस्तुत गररएको छ।

प्रनतनननध सभा अन्तगनतका सनमनतका गनतविनध
प्रनतनननध सभामा १0 ििा विियगत सनमनतहरू रहे का छन्। यस अिनधमा ९ ििा सनमनतले

गरे का ननणनय तथा ननदे शनहरू दे हाय बमोचिम रहे का छन्।

१. अथन सनमनत
सनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण:
यस अिनधमा अथन सनमनतका िारििा बैठक बसेका छन्। नमनत 2078/07/16,

् बैठकका मुख्य
2078/08/23, 2078/09/02 र 2078/09/19 बैठकहरू बसेका हुन।
वियाकलाप, ननणनय तथा ददइएका ननदे शनहरू ननम्नानुसार रहे का छन्:

•

आनथनक ऐन, २०७८ मा फलामे डण्डीको कच्िा पदाथन नबलेट्स तथा स्पञ्ि आइरनका
सम्बन्धमा गररएको व्यिस्था र उक्त व्यिस्थाले नेपालको अथनतन्त्रका विनभन्न पक्षहरूमा पाने

प्रभाि लगायतका विियमा स्पञ्ि आइरन र नबलेट्सको प्रयोग गने उद्योगका प्रनतनननधहरूसुँग
छलफल गररएको।

•

अथनतन्त्रको हालको अिस्था, अथन मन्त्रालय र नेपाल राि बैंकले अगानड बढाएका नीनतगत

लगायत अन्य सुधारात्मक कामकारबाही, दे चिएका ि ुनौती तथा यी दुई ननकायबीिको
समन्ियात्मक र कायानत्मक अन्तरसम्बन्ध र भािी योिनाका विियमा माननीय अथनमन्त्री, नेपाल
राि बैंकका गभननर र अथन मन्त्रालयका सचििसुँग छलफल गररएको।

•

नेपालको अथनतन्त्रको ितनमान अिस्था, दे चिएका ि ुनौती र समाधान गनन िाल्नुपने कदम
लगायत विगत बिेि कायानन्ियनका प्रिृचत्त, िालु आनथनक ििनको बिेि कायानन्ियन अिस्था,
ुँ ीगत ििन अपेचक्षत हुन नसक्नुका कारण, बिेि कायानन्ियनका प्रमुि समस्या तथा सुधार
पुि
गनुप
न ने पक्ष र अपनाउनुपने भावि रणनीनत सम्बन्धमा विज्ञहरूसुँग छलफल गररएको।

•

ुँ ीगत ििन अपेचक्षत हुन नसक्नुका कारण,
िालु आनथनक ििनको बिेि कायानन्ियनको अिस्था, पुि
बिेि कायानन्ियनका प्रमुि समस्या तथा सुधार गनुप
न ने पक्ष र अपनाउनुपने भािी रणनीनत
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सम्बन्धमा भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालय र कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका
माननीय मन्त्री र सञ्चार तथा सूिना प्रविनध मन्त्रालय, उिान, िलस्रोत तथा नसुँिाई मन्त्रालय,
भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास
मन्त्रालय र िन तथा िातािरण मन्त्रालयका सचििहरूको उपचस्थनतमा छलफल गररएको।

सनमनतमा विधेयकको अिस्था:

सनमनतमा छलफलको िममा रहे को विधेयक:

•

बीमा सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक, २०७५

सनमनतमा छलफलका लानग प्राप्त विधेयकहरूः

•
•
•
•

बैंक तथा वित्तीय सं स्था सम्बन्धी ऐन, 2073 लाई सं शोधन गनन बनेको विधेयक, २०७६
सािनिननक ऋण व्यिस्थापन विधेयक, 2076
नेपाल राि बैंक ऐन, 2058 लाई सं शोधन गनन बनेको विधेयक, 2076
नधतोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई सं शोधन गनन बनेको विधेयक, २०७६

२. अन्तरानविय सम्बन्ध सनमनत
अन्तरानविय सम्बन्ध सनमनतले यस अिनधमा गरे का वियाकलाप, ननणनय तथा ददएका ननदे शनहरू

ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-

सनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण:
यस अिनधमा सनमनतको िम्मा ४ ििा बैठकहरू बसेका नथए। बैठकहरूमा गररएका मुख्य

वियाकलाप, ननणनय तथा ननदे शनहरू ननम्नानुसार रहे का छन्:नमनत २०७८/०९/०५ गतेः

•

पुरातत्त्ि विभागका महाननदे शक श्री दामोदर गौतमसुँग पुरातत्त्ि विभागको हालसम्मको
कायनप्रगनत र भािी कायनयोिना एिम् विविध विियमा छलफल भयो। त्यस अिसरमा सनमनतका
माननीय सदस्यहरूले ददनुभएका सुझाि र उठाउनुभएका चिज्ञासाको महाननदे शक गौतमले
सम्बोधन गनुभ
न एको नथयो। त्यसपश्िात सनमनतबाि दे हाय बमोचिमका ननणनयहरू भए:
➢

अनानधकृत रूपमा नेपालबाि बावहर गएका िल सम्पदाहरू वफतान ल्याउन विनभन्न क्षेत्रबाि
भइरहे का प्रयासहरूमा राच्िय, अन्तरानच्िय सं घ, सं स्था, व्यचक्त र नमनडयाको महत्िपूणन

योगदान रहे को हुुँदा यस महत्िपूणन कायनमा पररा्ि मन्त्रालयको सहयोगको आिश्यकता
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दे चिएकाले सम्बचन्धत दे शमा कूिनीनतक समन्िय र सहकायन गनन पररा्ि मन्त्रालयलाई
सुझािका साथै ननदे शन ददने।
➢

पररा्ि मन्त्रालय, ददल्लीचस्थत नेपाली रािदुतािास र काठमाडौंचस्थत भारतीय

रािदुतािासका बीि आिश्यक समन्िय र सहकायन गरी साम्राज्येश्िर मचन्दर र पररसरमा
अिचस्थत धमनशाला पुननननमानण गरी समयानुकूल बनाई सञ्िालनमा ल्याउन आिश्यक

पहल गनन िाराणासी विकास प्रानधकरणसुँग आिश्यक समन्िय गनन पररा्ि मन्त्रालयलाई
ननदे शन ददने।
➢

सं घीय सं सद सचििालय पररसरमा रहे को पुरानो सं सद भिनको सरसफाइ एिं उचित
व्यिस्थापन गनन सं घीय सं सद सचििालयलाई ननदे शन ददने।

➢

सनमनतका माननीय सदस्यहरू र सचििालयका कमनिारीहरू सचम्मनलत दुईििा भ्रमण िोली
गठन गरी एक िोलीले भैरहिा, नेपालगञ्ि र धनगढी विमानस्थल तथा अको िोलीले

नसमरा, ननिगढ, िनकपुर र विरािनगर विमानस्थलको विद्यमान अिस्था र कायनप्रगनतको
स्थलगत अनुगमन भ्रमण गने।
नमनत २०७८/०९/०८ गतेः

•

निननयुक्त मवहला, बालबानलका तथा ज्ये्ठ नागररक मन्त्री माननीय श्री उमा रे ग्मी र चशक्षा,
विज्ञान तथा प्रविनध राज्यमन्त्री माननीय श्री बोधमाया कुमारी यादिलाई बधाई तथा शुभकामना
ज्ञापन गररयो। यसका साथै विद्युतीय राहदानी एिं विविध विियमा गृह मन्त्रालयका सचिि श्री
िे कनारायण पाण्डे, पररा्ि मन्त्रालयका सचिि श्री भरतराि पौड्याल, राहदानी विभागका

महाननदे शक श्री डोरनाथ अयानल, राच्िय पररियपत्र तथा पञ्िीकरण विभागका महाननदे शक
श्री नतथनराि भट्टराईसुँग छलफल भयो।

नमनत २०७८/०९/१३ गतेः

•

निननयुक्त सं स्कृनत, पयनिन तथा नागररक उडययन मन्त्री माननीय श्री प्रेमबहादुर आलेलाई
बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गररयो। सो पश्िात् सनमनतबाि सं स्कृनत, पयनिन तथा नागररक

उडययन मन्त्रालयलाई हालसम्म ददइएका सुझाि एिं ननदे शनहरू माननीय मन्त्रीलाई हस्तान्तरण
गररयो। यसका साथै बैठकमा पोिरा क्षेत्रीय अन्तरानविय विमानस्थल ननमानणको कायनप्रगनत, सो
सम्बन्धी समस्याहरू लगायतका विियमा छलफल भयो।

नमनत २०७८/०९/१६ गतेः

•

गतेको बैठकमा रािदूत र महािाचणज्यदूत ननयुचक्त सम्बन्धी मापदण्ड एिम् विविध विियमा

पररा्ि मन्त्रालयका सचिि श्री भरतराि पौड्यालसुँग छलफल भयो। सो पश्िात् छलफललाई
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माननीय पररा्ि मन्त्रीसमेतको सहभानगतामा अको बैठक बस्ने गरी ननरन्तरता ददने ननणनय
भयो।

•

विनभन्न समयमा नेपालमा बनेका पररा्ि नीनतहरूको अध्ययन गनन, कुिनीनत सञ्िालनमा
दे चिएका समस्याहरूको अध्ययन गनन तथा समग्र अन्तरानच्िय सम्बन्ध र कुिनीनतका क्षेत्रमा

आएका पररितननहरूलाई सम्बोधन हुने गरी अध्ययन, अन्तविनया, गो्ठी गनन ३ मवहना समयािनध
रहने गरी माननीय दीपकप्रकाश भट्टको सं योिकत्िमा माननीय पु्पा भुसाल (गौतम), माननीय

ु ा गुरुङ्ग, माननीय सरलाकुमारी यादि र माननीय सुदन वकराती सदस्य रहे को ५ (पाुँि)
रे नक
सदस्यीय पररा्ि नीनत अध्ययन उपसनमनत गठन गने ननणनय भयो।

सनमनतबाि भएको स्थलगत अिलोकन तथा भ्रमण सम्बन्धी वििरण:

सनमनतबाि यस अिनधमा नमनत २०७८/०६/१२ गतेदेचि २०७८/०६/१३ गतेसम्म

भैरहिाचस्थत गौतम बुद्ध अन्तरानच्िय विमानस्थल र पयनिकीय स्थल लुचम्बनी तथा नमनत

२०७८/०९/०९ गतेदेचि २०७८/०९/११ गतेसम्म पोिराचस्थत पोिरा क्षेत्रीय अन्तरानच्िय

विमानस्थल र कास्की चिल्लाचस्थत विनभन्न पयनिकीय स्थलहरूको स्थलगत अिलोकन भ्रमण गररएको

नथयो। उक्त भ्रमणका नसलनसलामा स्थलगत अध्ययन अिलोकनका साथै विमानस्थल ननमानणको कायनप्रगनत
सम्बन्धमा सरोकारिाला व्यचक्त एिं ननकायहरूबीि अन्तविनया/छलफल कायनिम सम्पन्न गरी प्रनतिेदन
समेत पेश गररएको नथयो।

उपसनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण:
सनमनत अन्तगनत गदठत नागररक उडययन सम्बन्धी समस्या समाधान उपसनमनतको िम्मा २ ििा

बैठकहरू बसेका नथए। उक्त उपसनमनतको बैठकमा भएका छलफल तथा गररएका ननणनयहरू ननम्नानुसार
रहे का छन्:

नमनत २०७८/०९/०७ गतेः

•

पोिरा क्षेत्रीय अन्तरानविय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलहरूको स्थलगत अध्ययन अनुगमन
भ्रमण एिं विविध विियमा छलफल भई दे हाय बमोचिमका ननणनयहरू भए:
➢

नसमारा विमानस्थल र ननमानणानधन ननिगढ अन्तरानविय विमानस्थल; नेपालगञ्ि

विमानस्थल र धनगढी विमानस्थल; विरािनगर विमानस्थल; िोमसोम विमानस्थल र

प्रस्तावित िराङ विमानस्थललगायत नेपालभररका सबै विमानस्थलहरूको स्थलगत अध्ययन
अिलोकन भ्रमण गने।
➢

नेपाल िायुसेिा ननगमका अध्ययक्षसुँग नेपाल िायुसेिा ननगमको हालको अिस्थाबारे
िानकारी नलने।
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नमनत २०७८/०९/२३ गतेः

•

गौतम बुद्ध अन्तरानच्िय विमानस्थल र पोिरा क्षेत्रीय अन्तरानच्िय विमानस्थलको स्थलगत
अध्ययन अिलोकन भ्रमणको समीक्षा एिं विविध विियमा छलफल भयो। सो िममा गौतम बुद्ध

अन्तरानच्िय विमानस्थल र पोिरा क्षेत्रीय अन्तरानच्िय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन

अिलोकन भ्रमण सम्बन्धी प्रनतिेदनका प्रारचम्भक मस्यौदा प्रस्तुत भयो। त्यसपश्िात् बैठकबाि
दे हाय बमोचिमका ननणनयहरू भए:
➢

आगामी िैत्र मवहनामा मुस्ताङ चिल्लामा अिचस्थत िोमसोम विमानस्थल र प्रस्तावित िराङ
विमानस्थलको सञ्िालन, स्तरोन्ननत एिं ननमानण कायनको चस्थनत अध्ययन गनन स्थलगत
अिलोकन भ्रमण गने,

➢

सं स्कृनत, पयनिन तथा नागररक उडययन मन्त्रालयसुँग मुस्ताङको प्रस्तावित िराङ
विमानस्थलको ननमानण कायनका लानग िग्गा अनधग्रहण सम्बन्धी कायनको हालसम्मको प्रगनत

र िोमसोम विमानस्थलको स्तरोन्ननत एिं नदी ननयन्त्रण सम्बन्धी कायनको हालसम्मको
प्रगनत वििरणहरू माग गने।
➢

आिश्यकता र माग बमोचिम उपयुक्त समयमा नेपाल सरकार एिं सम्बचन्धत सरोकारिाला
सं घ, सं स्था, व्यचक्तहरूसुँग नागररक उडययन सम्बन्धी अन्तरविया एिं भ्रमण गने।
त्यस्तै

सनमनत अन्तगनत

गदठत

पररा्ि

नीनत

अध्ययन

उपसनमनतको

२०७८/०९/१९ गतेको बैठकमा भएको छलफल तथा ननणनयहरू ननम्नानुसार रहे का
छन्:-

o

उपसनमनत गठनको उद्देश्य, कायनक्षेत्र र आगामी कायनयोिनाका सम्बन्धमा छलफल
भई दे हाय बमोचिमका ननणनय भए:
▪

वि. सं . २०४६ साल यता नेपाल सरकारबाि पररा्ि नीनत ननमानण सम्बन्धमा

बनेका विनभन्न कायनदलले प्रस्तुत गरे का प्रनतिेदनहरू पररा्ि मन्त्रालयसुँग माग
गने।
▪

पररा्ि नीनत ननमानणका लानग विनभन्न कायनदलमा रहे र काम गरे का विज्ञ तथा
कुिनीनतज्ञहरूसुँग उपयुक्त समयमा अन्तविनया कायनिम गने।

3. उद्योग तथा िाचणज्य र श्रम तथा उपभोक्ता वहत सनमनत
उद्योग तथा िाचणज्य र श्रम तथा उपभोक्ता वहत सनमनतको यस अिनधमा भएको कायनप्रगनत

दे हाय बमोचिम रहे का छन्।
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सनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरणः
यस

अिनधमा

सनमनतका

िारििा

बैठक

बसेका

छन्।

नमनत

2078/07/12,

् बैठकबाि
2078/08/07, 2078/09/12 र 2078/09/26 मा बैठकहरू बसेका हुन।
भएका मुख्य ननदे शन तथा ननणनयहरू दे हाय अनुसार रहे का छन्:

•

विद्यमान समयमा दै ननक उपभोग्य िस्तु तथा ननमानण सामग्रीको गुणस्तर िस्कदो र बिार
मूल्यमा ननरन्तर िृवद्ध भईरहेकाले विनभन्न उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गने र सनमनतमा
प्रनतिेदन पेश गने गरी माननीय प्रकाश रसाईली (स्नेही) को सं योिकत्िमा बिार अनुगमन

उपसनमनत गठन भई पनछल्लो पिक 3 (तीन) मवहना म्याद थप गररएकोमा 2078 काचत्तक
11 गते म्याद सवकएको र उपसनमनतको काम बाुँकी नै रहेकोले पुनः 3 (तीन) मवहना म्याद
थप गने।

•

रड उद्योगीहरूको समस्याका सम्बन्धमा अथन, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय र नेपाल
स्िील रोनलङ नमल्सका सदस्यहरू समेतलाई सनमनतको आगामी बैठकमा आमन्त्रण गरी थप
छलफल गने।

•

सनमनतको प.सं . ०७६/७९ ि.नं. ५५ नमनत ०७८/०९/०७ को पत्रबाि िाद्य व्यिस्था तथा
व्यापार कम्पनीलाई कुवहएको िामत ररपोनलनसङ गरी नबिी वितरण गरे को सम्बन्धमा िानकारी
माग गररएकोमा उक्त कम्पनीको प.सं . ०७६/७९ ि.नं. १९३ नमनत २०७६/०९/१४ को

पत्रबाि सनमनत समक्ष पेश भएको ििाफका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भयो। कम्पनीको उक्त
िबाफ चित्तबुझ्दो रहे को नपाईएकोले उक्त विियका सम्बन्धमा ५ (पाुँि) ददननभत्र थप
स्पष्टीकरण पेश गनन उद्योग िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय माफनत िाद्य व्यिस्था तथा व्यापार
कम्पनी नलनमिे डलाई ननदे शन ददने।

•

ु भ तिरबाि
राविय उपभोक्ता मञ्चले सिनसाधारण वकसानहरूलाई सरकारले उचित समयमा सिनसल
मल उपलब्ध गराउन नसकी वकसानहरू मकानमा परे को भनी प्राप्त ननिेदनका सम्बन्धमा सनमनतमा
छलफल भयो। यस सम्बन्धमा नेपालमा मलको आिश्यकता र यसको उपलब्धता तथा समयमै

वकसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारबाि हालसम्म गररएका प्रयासमा दे िा परे का
ि ुनौती र समस्याहरू तथा मल उपलब्ध गराउने कायनयोिना ५ (पाुँि) ददननभत्र उपलब्ध गराउन
कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ननदे शन ददने।

•

िस्तुको प्रत्यक्ष वििी गने फमनहरूलाई ईिाित प्रदान गने सम्बन्धमा सनमनतले ददएका

ननदे शनहरूको कायानन्ियनमा उद्योग िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालयबाि बेिास्ता गररएको
सम्बन्धमा सनमनतको गम्भीर ध्यानाकिनण भयो। मन्त्रालयको प.सं . ०७८/७१ ि.नं. १०५

नमनत २०७८/०९/२० को पत्रको व्यहोरा ननदे शन कायानन्ियन गने सन्दभनमा अल्मल्याउने,
सं स द
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आलिाल गने र चिम्मेिारी पन्छाउने वकनसमको पाईयो। साथै िस्तुको प्रत्यक्ष वििी गने

फमनहरू मध्ये समान अिस्था र शतन पूरा गरे का कम्पनीहरूलाई बदननयतपूिक
न र पक्षपातपूणन

तररकाले कसैलाई ईिाित ददने, कसैलाई प्रविया पूरा गनन लगाउने तर ईिाित नददने र कसैलाई
ननिेदन समेत दतान गनन अस्िीकार गने गरे को पाईयो। तसथन यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य वििरण

सवहत ५(पाुँि) ददननभत्र कारबाही गनुन नपने पयानप्त आधार र कारण भए सो समेत रािी

स्पष्टीकरण पेश गनन उद्योग बाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालयका सचिि (िाचणज्य हे ने) श्री ददनेश
भट्टराईलाई ननदे शन ददने।

•

सनमनतको बैठकमा श्रम रोिगार तथा सामाचिक सुरक्षा मन्त्रालय सचिि, िैदेचशक रोिगार

विभागका महाननदे शकको सहभानगतामा िैदेचशक रोिगारीमा घरे ल ु कामदार पठाउने सम्बन्धी
ननदे चशका, २०७२ मा सं शोधन गनन ननदे शन माग भएको श्रम रोिगार तथा सामाचिक सुरक्षा
मन्त्रालयबाि प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा छलफल भयो र छलफल पश्चात् बैठकले दे हाय बमोचिमका
ननणनय गररयो।

•

सनमनतले नेपाल सरकारलाई घरे ल ु कामदारका रुपमा नेपाली मवहलालाई िैदेचशक रोिगारीमा

पठाउने कायनका सम्बन्धमा ददएका ननदे शनहरू कायानन्ियन गनन आिश्यक नीनतगत, कानूनी र
सं रिनागत बन्दोबस्त गनन ननदे शन ददने।

•

उद्योग िाचणज्य र आपूनतन मन्त्रालयबाि सम्पादन भइरहेका कायनहरूको अध्ययन छलफल
अनुगमन तथा ननरीक्षण गरी तत्सम्बन्धी सम्भािना तथा समस्याका सम्बन्धमा तीन मवहनानभत्र

प्रनतिेदन तयार गरी सनमनतमा पेश गनन माननीय सोमप्रसाद पाण्डेको सं योिकत्िमा माननीय

अमृतादे िी अग्रहरी, माननीय नभमसेनदास प्रधान, माननीय सररताकुमारी नगरी र माननीय
सन्तकुमार थारू सदस्य रहे को उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन उपसनमनत गठन गने। उपसनमनतको

बैठक तथा अनुगमन कायनमा सनमनतका माननीय सभापनत तथा सनमनतका माननीय सदस्यहरूलाई
आिश्यकता अनुसार आमन्त्रण गनन नसवकने।

यस अिनधमा सनमनत अन्तगनतका उपसनमनतहरूका विनभन्न नमनतहरूमा 9 ििा बैठक

सम्पन्न भएका नथए।
स्थलगत अिलोकन:

नमनत 2078/07/26 दे चि 2078/08/03 सम्म माननीय प्रकाश रसाईली (स्नेही) को

सं योिकत्िमा गठन भएको बिार अनुगमन उपसनमनतले विरािनगरदे चि भैरहिासम्मका उद्योगहरूको
स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरे को।
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4. कानून, न्याय तथा मानि अनधकार सनमनत
कानून, न्याय तथा मानि अनधकार सनमनतले यस अिनधमा गरे का वियाकलाप, ननणनय तथा

ननदे शनहरू ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-

सनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण:
यस अिनधमा नमनत २०७८/०९/०८ मा सनमनतको ५६औ ं बैठक बसेको नथयो। बैठकबाि

गररएका मुख्य ननणनय तथा ननदे शनहरू ननम्नानुसार रहे का छन्:

•

दनलत समुदायमानथ श्रृंिलािद्ध रूपमा विभेद र वहं साका घिनाहरू घवित भइरहे को हुुँदा तत्काल

सबै प्रकारका विभेदका स्िरुपहरू र वहं साहरू अन्त्य गनन महानभयान िलाउन, दोिीहरूलाई

कानूनी दायरामा ल्याउन, अनुसन्धान अनधकारीहरूलाई सं िद
े नशील बनाउन र चिल्ला प्रहरी

कायानलयमा छु ट्टै दनलत सेल गठन गनन सनमनतको नमनत २०७७ िेठ २० गते बसेको ४१ औ ँ
बैठकले गृह मन्त्रालयलाई ननदे श गरे कोमा गृह मन्त्रालयका सचििज्यूले उक्त ननणनय

कायानन्ियन भइसकेको िानकारी गराउनुभएको हुुँदा मन्त्रालयलाई धन्यिाद गदै उक्त
सेलकालानग तोवकएको सम्पकन व्यचक्त (Focal Person) का लानग ३ मवहनानभत्र प्रादे चशक स्तरमा
तानलम सञ्चालन गरी यसलाई अझै प्रभािकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

नेपालको सं विधानद्वारा प्रदत्त नागररकता सम्बन्धी अनधकारको कायानन्ियन हुन नसक्दा लािौँ
नेपालीहरूले नागररकता प्राप्त गनन बचञ्चत भई आफ्नो हकको उपभोग गनन असमथन भएको हुुँदा
नागररकता सम्बन्धी सं शोधन विधेयकलाई प्रनतनननध सभाबाि तत्काल पाररत गनन िा अन्य

िैकचल्पक व्यिस्था गरी सं विधान प्रदत्त हकको कायानन्ियनको सुननचश्चतता गनन नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

Universal Periodic Report (UPR) ले नेपाललाई नागररकता सम्बन्धमा ददएका सुझािहरूको
सम्बन्धमा Forum for Women – Law and Development (FWLD) का अनधिक्ता नविन श्रे ष्ठले
सनमनतमा उपचस्थनत भई कायनपत्र प्रस्तुत गनुभ
न एकोमा धन्यिाद व्यक्त गने।

5. कृवि, सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनत
कृवि, सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतले यस अिनधमा गरे का वियाकलाप, ननणनय तथा

ननदे शनहरू ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छःसनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण

यस अिनधमा सनमनतका दुईििा बैठकहरू बसेका छन्। नमनत २०७८/०७/१२ र
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२०७८/०७/१४ बसेका बैठकहरूबाि गररएका मुख्य ननणनय तथा ननदे शनहरू ननम्नानुसार रहे का छन्:-

•

राविय आिास कम्पनी नलनमिे डको अनधकार क्षेत्रनभत्र रहे का फुिकर िग्गाहरू (साविक पुनिानस
कम्पनीले वितरण गरी बाुँकी रही राविय आिास कम्पनी नल. मा दावयत्ि सरे को) मध्ये नापी
हुन नसकेको र पवहलो वकस्ता िुझाईसकेका िसोिासीहरूले समेत ननयमानुसर िग्गा प्राप्त गनन

नसकेकोप्रनत सनमनतको ध्यानाकिनण भएको छ। तसथन, नापी हुन बाुँकी िग्गाहरू मालपोत ऐन,
२०३४ िमोचिम नापी गरी बसोबासीहरूलाई न्यूनतम मूल्यमा िग्गा हस्तान्तरण गनन सहरी
विकास मन्त्रालयको नेतत्ृ िमा भूनम व्यिस्था, सहकारी तथा गररिी ननिारण मन्त्रालय सवहतको

एक कायनदल गठन गरी िग्गा हस्तान्तरणमा दे चिएको समस्याको यथाशीघ्र समाधान गनन सहरी
विकास मन्त्रालयलाई ननदे शन ददने।

•

सनमनतको कायनक्षत्र
े नभत्रका विियहरूलाई अध्ययन गरी सनमनत समक्ष पेश गनन दे हायको कायनदल
गठन गनेि.सं .

नाम, थर

पद

1

मा. पूणक
न ु मारी सुिेदी

सं योिक

2

मा. घनश्याम िनतिडा

सदस्य

3

मा. िन्रकान्त िौधरी

सदस्य

4

मा. दलबहादुर राना

सदस्य

5

मा. भूपेन्रबहादुर थापा

सदस्य

6

मा. रािबहादुर बुढाक्षेत्री

सदस्य

7

मा. सत्यनारायण शमान िनाल

सदस्य

8

मा. शचक्तिहादुर िस्नेत

सदस्य

9

मा. शाचन्तमायाुँ तामाङ पाचिन

सदस्य

सनमनतमा विधेयकको अिस्था
यस अिनधमा सनमनतमा १ ििा विधेयक वििारानधन रहेको छ। सनमनतमा वििारानधन विधेयकको

अिस्था ननम्नानुसार रहेको छ:-

विधे यकको नाम:- पशु स्िास्थ्य तथा पशु सेिा पररिद् विधेयक
प्रस्तुतकतान मन्त्रालयM- कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
छलफलको िरण/अिस्था:-

•
•

विधेयकउपर मन्त्रालयसुँग सैद्धाचन्तक छलफल सम्पन्न भएको।
विधेयकमा सं शोधनकतान माननीय सदस्यहरू र सम्बचन्धत सरोकारिालासुँग प्रारचम्भक
छलफल भएको।
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6. मवहला तथा सामाचिक सनमनत
मवहला तथा सामाचिक सनमनतले यस अिनधमा गरे का वियाकलाप, ननणनय तथा ननदे शनहरू

ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-

•

मवहला वहं सा, लैनगंक वहं साका घिनाहरूलाई सं िेदनशील भई पूिानग्रह नरािी अनुसन्धान गनन

र दोिीलाई कानूनी कारिाहीको दायरामा ल्याउन, मवहला वहं साका सम्बन्धमा परे का

उिूरीहरूलाई रतमागन
बाि चशघ्र कारिाही र वकनारा लगाउन साथै पीनडतहरूको सुरक्षाको
ु
सुननचश्चतता गनन, गराउन राविय मवहला आयोग, गृह मन्त्रालय, मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ
नागररक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कायानलयलाई ननदे श गररएको।

•

न्यायका लानग माईनतघर मण्डलामा धनानमा बसेका मवहलाहरूको स्िास्थ्य परीक्षण गनन, गराउन

र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूनत गरी घर फकनने िातािरण बनाउन राविय मवहला आयोग, गृह
मन्त्रालय, मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कायानलयलाई
ननदे श गररएको।

•

ननकि भवि्यमा मवहला, बालबानलका, ज्येष्ठ नागररकको सन्दभनमा पनछल्लो समय (सं घीयता
प्रारम्भ भए पश्चात्) भए गरे का कामहरू, सरकारको िाविनक नीनत तथा कायनिम एिं सनमनत
ददएका ननदे शनहरूको कायानन्ियन अिस्था, सं स्कारिन्य वहं साको विद्यमानता र सुधारका

क्षेत्रहरू, मवहला बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररकलाई कोनभडले पारे को प्रभाि लगायतका
विियमा सचििालयमा कायनरत कमनिारी सवहतको िोली बनाई मधेश प्रदे श, गण्डकी प्रदे श तथा
सुदूरपचश्चम प्रदे शको स्थलगत अध्ययन, अनुगमन मूल्याङ्कन गने र सोको तयारीका लानग सनमनत
सचििालयलाई ननदे श गने ननणनय गररएको।

7. राज्य व्यिस्था तथा सुशासन सनमनत
राज्य व्यिस्था तथा सुशासन सनमनतले यस अिनधमा गरे का वियाकलाप, ननणनय तथा ननदे शनहरू

ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छःसनमनतमा विधेयकको अिस्था

सनमनत गठन भएपनछ हालसम्म सनमनतमा िम्मा 14 ििा विधेयकहरू प्राप्त भएकामा सबै

विधेयकहरूमानथ दफाबार छलफल भई प्रनतिेदन प्रनतनननध सभामा पेश भइसकेको।
उपसनमनत बैठक सम्बन्धी वििरण

यस अिनधमा प्रत्यायोचित विधायन सम्बन्धी उपसनमनतका बैठक 2078 काचत्तक 28 गते
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बसेको नथयो। उपसनमनतको बैठकबाि गररएका मुख्य ननणनय ननम्नानुसार रहे का छन्:-

•

राज्य व्यिस्था तथा सुशासन सनमनत अन्तगनत गदठत प्रत्यायोचित विधायन सम्बन्धी उपसनमनतको
बैठकमा सुशासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, 2064 को प्रत्यायोचित विधायन सम्बन्धी
अध्ययन कायनदलसुँग हालसम्मको कायनसम्पादनको प्रगनत वििरण सम्बन्धमा छलफल भयो।

•

कायनदलका सं योिकले कायनदलको नमनत 2078 असोि 10 गते बसेको 7 औ ँ बैठकको

ननणनय बमोचिम कायनदलको समयािनध मंनसर मसान्तसम्म थप गनन प्रस्ताि गनुभ
न यो। बैठकमा

तोवकएको समयािनधनभत्र कायनदलले कायन सम्पन्न गरी अध्ययन प्रनतिेदन उपसनमनत समक्ष पेश
गने गरी कायनदलको समयािनध मंनसर मसान्तसम्म थप गने ननणनय भयो।

8. विकास तथा प्रविनध सनमनत
विकास तथा प्रविनध सनमनतले यस अिनधमा गरे का वियाकलाप, ननणनय तथा ननदे शनहरू

ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-

सनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण
यस अिनधमा सनमनतका ६ ििा बैठक बसेका नथए। नमनत २०७८/०७/०७, २०७८/०९/०१,

्
२०७८/०९/१६, २०७८/०९/१९, २०७८/०९/२९ र २०७८/०९/३० गते बैठक बसेका हुन।
सनमनतका बैठकबाि गररएका मुख्य ननणनय तथा ननदे शनहरू ननम्नानुसार रहे का छन् :नमनत २०७८/०7/07 गतेः
नेपाल सरकार, भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, मन्त्रालयका सचिि

तथा सम्बद्ध पदानधकारीहरूसुँग हालैको बाढी पवहरोको कारण दे शका विनभन्न स्थानका सडक तथा
पूलहरूमा पुगेको क्षनतका साथै पु्पलाल (मध्य पहाडी) रािमागनको हालसम्मको कायनप्रगनत र यसको
सडक सीमा ननधानरण (Right of way) सम्बन्धमा छलफल गरी दे हाय बमोचिमको ननणनय भयो।

•

ु ु मारी यादिलाई
नेपाल सरकारका निननयुक्त भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्री माननीय रे नक
सनमनतमा स्िागत तथा बधाई ज्ञापन गदै सफल कायनकालको शुभकामना व्यक्त गने।

•

ु हो। नेपालमा हरे क ििन आउने बाढी
नेपाल प्राकृनतक प्रकोपको उच्ि िोचिममा रहे को मुलक
पवहरोबाि हुने क्षनतलाई न्यूनीकरण गनन दूरगामी महत्िको दीघनकालीन कायनिम र कायनयोिना
बनाएर त्यसको कायानन्ियन गनुन अवहलेको मुख्य आिश्यकता हो। हालैको बेमौसमी ििानका

कारण आएको बाढी पवहरोमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रनत सनमनत हाददनक श्रद्धान्िली तथा

मृतकका पररिारहरूप्रनत समिेदना प्रकि गदै घाइतेहरूको शीघ्र स्िस्थ्य लाभको कामना गदनछ।
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बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उद्दार तथा िोिका कायनलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन
गरी घाइतेहरूको उपिार र बाढी प्रभावितहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन सनमनत नेपाल
सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररिद्को कायानलाय र गृह मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

हालैको ििानका कारण अिरुद्ध भएका सडक तथा पूलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एिं
मनाङ, बझाङ, बािुरा लगायतका चिल्लामा पुग्ने सडकहरू पूणन रुपमा अिरुद्ध भएकाले

अस्थायी रूपमा तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउने व्यिस्था नमलाउन सनमनत नेपाल सरकार,
भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

पु्पलाल (मध्य पहाडी) रािमागन आयोिना आ.ि. २०६४/६५ मा प्रारम्भ भई आ.ि.

२०७४/७५ मा सम्पन्न गने लक्ष्य रहे कोमा अवहले २०७८ सालसम्म आइपुग्दा १४ ििनको
अिनधमा िम्मा ५८ प्रनतशत मात्र भौनतक प्रगनत सम्पन्न भएको अिस्था छ। आयोिनाले हालै

आ.ि. २०७९/८० सम्ममा काम सम्पन्न गने लक्ष्य राचिरहुँदा अबको २ ििनमा ठे क्का लाग्न
बाुँकी िण्डको ठे क्का प्रविया पूरा गरे र तोवकएको समयमा रािमागन ननमानण गनन सवकने विश्वसनीय

तथ्य र आधार स्पष्ट गरी आयोिनाको काम अगानड बढाउन सनमनत नेपाल सरकार, भौनतक
पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

सनमनतको २०७६/०२/१७ गते बसेको ३७ औ ँ बैठकले, "पु्पलाल (मध्य पहाडी)

रािमागनको मागाननधकार (Right of way) ननधानरण गरी िनमनको लगतकट्टा गने व्यिस्था िालु
आ.ि. २०७५/०७६ नभत्रै नमलाउन एिं वहमाल, पहाड र तराई/मधेशको िातािरण/मौसमलाई

मध्यनिर गरी ठे क्का अिनध, सं रिनाको नडिाइन, उपयोग हुने ननमानण सामग्री, सडकको मापदण्ड
र मागाननधकार (Right of way) तोक्न" भनी नेपाल सरकार भौनतक पूिानधार तथा यातायात
मन्त्रालयलाई ददएको ननदे शन प्रभािकारी रुपमा कायानन्ियन गनन पुन: ननदे श गने।

•

ु को विकास ननमानणसुँग सम्बचन्धत पूिानधार ननमानणका कायनहरूलाई ि ुस्त दुरुस्त रुपमा
मुलक
अगानड बढाउन विद्यमान कानूनमा रहे का व्यिस्था र प्रािधानहरूले प्रशस्त मात्रामा अिरोध
नसिनना गरररहे का छन्। विकास ननमानणसुँग सम्बचन्धत यस्ता कायनहरू विकासमैत्री ढङ्गले

ननधानररत समयमा सम्पन्न गने िातािरण सुननचश्चत गननका लानग विद्यमान कानूनका त्यस्ता

प्रािधानहरूमा सं शोधन गने कायन तत्काल अगानड बढाउन नेपाल सरकार भौनतक पूिानधार तथा
यातायात मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

पु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमागन पचश्चम िण्डको स्थलगत अनुगमन प्रनतिेदन, २०७७ सनमनतमा
छलफल भई पाररत गने।
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नमनत २०७८/०९/0१ गतेः
नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, मन्त्रालयका सचिि तथा सम्बद्ध

पदानधकारीहरूसुँग मन्त्रालयबाि सम्पादन भईरहे का कायनहरूको ितनमान अिस्थाको सम्बन्धमा छलफल
गरी दे हाय बमोचिमको ननणनय भयो।

•

नेपाल सरकारका निननयुक्त शहरी विकास मन्त्री माननीय रामकुमारी झािीलाई सनमनतमा
स्िागत तथा बधाई ज्ञापन गदै सफल कायनकालको शुभकामना व्यक्त गने।

•

नेपाल सरकारका सरकारी भिन तथा कायानलयहरू शहरी विकास मन्त्रालयबाि ननमानण हुने

गरी नीनतगत ननणनय भएकोमा हाल सम्िद्ध सं घीय सरकारका सरकारी ननकायहरूले बिेि
ननकासा गरी आफ्ना भिनहरू ननमानण गदान त्यसले िातािरणीय लगायत विविध क्षेत्रमा
नकारात्मक असर परे को र मापदण्ड बमोचिम ननमानण नभएको दे चिएकोले आगामी ददनमा
यस्तो प्रिृचत्तलाई ननरुत्सावहत गदै नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयबािै मापदण्ड र
गुणस्तरयुक्त रुपमा सरकारी भिनहरू ननमानण गने चिम्मेिारी पूणन रुपमा कायानन्ियन गने

व्यिस्था हुन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररिद्को कायानलय र शहरी विकास
मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

पररिनतनत रािनीनतक पररिेशमा नागररकको विकासप्रनतको तीव्र िाहना सम्बोधन गनन विनभन्न

शीिनकहरूमा छररएर रहे का, बिेि अभािका कारणले अलपत्र परे का आयोिनाहरूको तत्काल
ु गने वकनसमको
पवहिान गरी व्यिचस्थत शहरीकरणको अिधारणा अनुरुप नागररकले अनुभत
विकासका आयोिनाहरू अगानड बढाउन नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई ननदे श
गने।

•

शहरी विकास मन्त्रालयले नयाुँ शहर, मेघा नसिी, स्मािन नसिी, मेिो नसिी, व्युिी नसिी, एकीकृत
नमूना िस्ती लगायतका सम्बन्धमा अगानड बढाएको कायनयोिनाका बारे मा विस्तृत छलफल

गननका लानग शहरी विकास मन्त्रालयको तफनबाि सनमनतका सम्पूणन माननीय सदस्यहरू,

विियविज्ञहरू र सनमनतका कमनिारीहरूको सहभानगता रहने गरी ननकि भवि्यमा आिासीय
कायनशाला गोष्ठीको आयोिना गने।

•

नागररक सुरचक्षत आिास कायनिम अन्तगनत चिल्लाका विपन्न नागररकहरूलाई मापदण्ड ननधानरण

गरी फुसको छाना फेरे िापत भुक्तानी हुनपु ने रकम सम्िद्ध सेिाग्राहीले हालसम्म भुक्तानी
नपाएको गुनासो आइरहे कोले त्यसको तत्काल आिश्यक सम्बोधन गने व्यिस्था नमलाउन
सनमनत नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई ननदे श गने।
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नमनत २०७८/०९/१६ गतेः
नेपाल सरकार, भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, सचिि, रक्षा

मन्त्रालयका सचिि, सं घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिि, कणानली कररडोर (िुलालुुन ा-विं कर (कोठधार-विं कर) सडकिण्डको नेपाली सेनाका आयोिना प्रमुि
लैफु-सनलसल्ला) तथा दािल

तथा सम्िद्ध पदानधकारीहरूसुँग उचल्लचित सडकिण्डको ितनमान अिस्थाको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल
भई दे हाय बमोचिमको ननणनय भयो।

•

ुन ा-विं कर सडक िण्डको सडक रे िाङ्कन महाकाली नदीको वकनारमा भएकोले अनधकांश
दािल
स्थानहरूमा ब्लावष्टङ्ग गदान ढुङ्गाका िुिाहरू नसमापारी िाने भएकोले समय-समयमा भारतीय
पक्षबाि अिरोध हुने भएको हुुँदा ियाक ननमानणको कायन प्रभावित हुने दे चिएकोले भारतीय
पक्षसुँग समन्िय गरी ननिानध रुपमा काम गने िातािरण तयार गरीददन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री

तथा मचन्त्रपररिदको कायानलय, रक्षा मन्त्रालय र भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई
ननदे श गने।

•

नेपाली सेनाबाि ननमानणाधीन सडकहरू भौगोनलक रुपमा विकि तथा कडा िट्टानी भीरहरूमा
िोचिमपूणन हुने भएकोले यही आ.ि. दे चि लागू हुने गरी ननमानण कायनमा सं लग्न हुने सकल

दिानहरूलाई प्रोत्साहन स्िरुप िोचिम भत्ताको व्यिस्था गनन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा
मचन्त्रपररिदको कायानलय, अथन मन्त्रालय र भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ननदे श
गने।

•

ुन ा-विं कर (कोठधार-विं कर) सडक िण्डमा आिश्यक बिेि
कणानली कररडोर तथा दािल
विननयोिन गरी ननिानध रुपमा विकास ननमानणका कायनहरू सुिारु गने व्यिस्था नमलाउन एिं

विकास ननमानणका कायनमा िविने िनशचक्तको अभाि दे चिएकोले आिश्यक प्राविनधक

िनशचक्तहरूको तत्काल पदपूनतन गने व्यिस्था समेत नमलाउन अथन मन्त्रालय, सं घीय मानमला
तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

सनमनतबाि स्थलगत अध्ययन अिलोकन भ्रमण भई तयार पाररएको कणानली कररडोर (िुलालु-

ुन ा-विं कर (कोठधार-विं कर) सडक िण्ड स्थलगत अध्ययन
लैफु-सनलसल्ला) तथा दािल
अिलोकन भ्रमण प्रनतिेदन, २०७८ मानथ छलफल भई आिश्यक पररमािननका साथ पाररत गरी

ननददनष्ट गरीएका विियहरू कायानन्ियनका लानग उक्त प्रनतिेदन नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय,
अथन मन्त्रालय, भौनतक पूिानधार तथा यातायत मन्त्रालय र विकास ननमानण ननदे शनालय, नेपाली
सेनालाई पठाउने।
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नमनत २०७८/०९/१९ गतेः
नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूिना प्रविनध मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, सचिि तथा सम्बद्ध

पदानधकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरणका अध्यक्ष तथा सम्बद्ध पदानधकारीहरू र नेपाल िे नलकमका
प्रबन्ध ननदे शक तथा सम्बद्ध पदानधकारीहरूसुँग नेपाल िे नलकमको सेिा प्रभािकाररताका सम्बन्धमा
विस्तृत छलफल भई दे हाय बमोचिमको ननणनय भयो।

•

ु ले तीव्रतर रुपमा फड्को मारररहुँदा हालै कोनभड-१९ ले पारे को
सूिना प्रविनधको क्षेत्रमा मुलक

ु प्रविनधमा आधाररत बनेको छ। सूिना तथा प्रविनध आम नागररकको
प्रभािका कारण मुलक
अनभन्न अङ्ग बननरहुँदा राज्यको सेिा प्रदायकका रुपमा रहे को नेपाल िे नलकमको सेिा प्रभािकारी

हुन सकेको छै न। कोनभड-१९ का कारण हाल धेरैिसो ननिी कम्पनीले घरै बाि इन्िरनेिमाफनत
सेिा सञ्चालन गरे का छन्। स्कूल, कलेि, बैंक तथा वित्तीय सं स्था लगायत विनभन्न सञ्चारका

माध्यमहरू पनन इन्िरनेिमा नै आधाररत भएर सेिा प्रिाह गरीरहे का छन्। यनत हुुँदा हुुँदै पनन

नेपाल िे नलकमले प्रदान गने सेिा प्रभािकारी नभएको गुनासो आमनागररकबाि उदठरहे को
सम्बन्धमा िे नलकमले प्रदान गने सेिा प्रभािकारी, गुणस्तरीय र आमनागररकले अपेक्षा गरे

अनुरुप बनाउन िे नलकमको आगामी कायनयोिना ३० ददननभत्र सनमनतमा पेश गनन सनमनत नेपाल
सरकार, सञ्चार तथा सूिना प्रविनध मन्त्रालय र नेपाल िे नलकमलाई पुन: ननदे श गने।

•

नेपाल िे नलकमले अचघल्लो आनथनक ििनमै सबै स्थानीय तहमा 4G सेिा विस्तार गररसक्ने

कायनयोिना सनमनतमा पेश गररसकेको सन्दभनमा विस्तार हुन बाुँकी रहे का ४३ ििा स्थानीय

तहमा 4G सेिा विस्तार गने कायनयोिना एिं लक्ष्य अनुसार बाुँकी रहे का नेपाल िे नलकमका

२२८ ििा िािर ननमानण कवहलेसम्म सम्पन्न गररने हो सोको कायनयोिना १५ (पन्र) ददननभत्र
सनमनतमा पेश गनन सनमनत नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूिना प्रविनध मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

नेपाल िे नलकमले सेिा विस्तार गरररहे को सन्दभनमा ग्राहकहरूको सं ख्या उल्लेख्य िृवद्ध भइरहे को

िनाएता पनन िे नलकमले प्रदान गनुप
न ने गुणस्तर मात्र होइन पूिानधार ननमानणको कायन समेत
अपेचक्षत रुपमा अगानड बढाउन नसकेको पाइएको हुुँदा िे नलकमलाई आिश्यक पने िनशचक्त
तत्काल पदपूनतन गरी गुणस्तरीय सेिा प्रिाह गने व्यिस्था नमलाउन नेपाल सरकार सञ्चार तथा
सूिना प्रविनध मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

कुनै पनन ननकाय िा सं स्थालाई ननरुत्साहन तथा प्रोत्साहन पुग्ने गरी नभई सं स्थाको वहतमा

हुने गरी कायनविनध तथा ननयमािलीमा सं शोधन गने प्रविया अगानड बढाउुँ दा ध्यान पुर्याउन

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररिद्को कायानलय तथा सञ्चार तथा सूिना प्रविनध
मन्त्रालयलाई ननदे श गने।
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•

सूिना तथा सञ्चार प्रविनधको क्षेत्रमा ननिी क्षेत्रले गुणस्तर तथा पूिानधार सवहत रततर
फड्को
ु
मारररहे को सन्दभनमा नेपाल िे नलकम लगायत मन्त्रालय अन्तगनतका सबै ननकायहरूले पररिनतनत

सन्दभनमा सो अनुकूल सेिा प्रिाह गनन नसकेको पररप्रेक्ष्यमा िे नलकम लगायत आमसञ्चारका

माध्यमहरूलाई प्रभािकारी बनाउन पूिानधारका अन्य सं रिनाहरू थप गरी भइरहे का ऐन, ननयममा
समयानुकूल सं शोधन गरी मन्त्रालय अन्तगनतका ननकायले ददने सेिाको गुणस्तर तथा

प्रभािकाररता अनभिृवद्ध गने व्यिस्था नमलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररिद्को
कायानलय र सञ्चार तथा सूिना प्रविनध मन्त्रालयलाई ननदे श गने।
नमनत २०७८/०९/२९ गतेः
भौनतक पूिानधार विकासका सम्बन्धमा ननमानण व्यिसायमा आिद्ध पदानधकारीहरूसुँग छलफल

भयो। छलफलका िममा िासगरी ननमानण सामग्रीको उपलब्धता, गुणस्तर र सािनिननक िररद ऐन

तथा ननयमािलीमा समयसापेक्ष सं शोधन हुनपु ने विियको उठान भएकाले सम्बचन्धत मन्त्रालयको
सहभानगतामा पुन: बैठक बसी छलफल गने ननणनय भयो।

ननमानण व्यिसायीहरूसुँगको छलफलका िममा मुख्य रुपमा अन्तर मन्त्रालयगत समन्ियको

अभाि, आयोिना बैङ्कहरूबाि प्राथनमकता साथ आयोिना अगानड नबढे को, दबाब तथा प्रभािका आधारमा

आयोिनाहरूको छनौि हुने गरे को, कामको समानुपानतक वितरण नगररएको, २० प्रनतशतसम्म प्रदान
गररदै आएको मोविलाईिेसन घिाइएको, िे न्डर प्रवियामा ननचश्चत समय तोवकएको तर फाइल स्िीकृत

हुन समय लाग्ने गरे को, आयोिनाका सम्बन्धमा परे का उिुरीहरूको फाइल समयमा अगानड नबढे को,

नमलेमतोमा कािे नलङ गरी ठे क्का प्राप्त गने, समयमा भुक्तानीको समस्या, म्याद थपको समस्या, धरौिी र
भ्याि वफतान, विमा अननिायन गराइएको तर सो अनुरुपको क्षनतपूनतन नपाइएको, समयमा आयोिना सम्पन्न

नहुने एिम् ननमानणको कायनमा न्यून गुणस्तर भएको भनी उिुरी परर काम अलपत्र पने लगायतका भौनतक
पूिानधार विकासमा दे चिएका समस्या तथा सुझािहरू प्राप्त भयो।

•

ु मा भईरहे को शहरीकरणलाई व्यिचस्थत गनन एिं शहरी क्षेत्रको भौनतक विकास माफनत
मुलक

ु को आनथनक विकासमा िे िा पुर्याउन, "ददगो पूिानधार विकासका लानग युविनलवि
मुलक
कररडोरको अपररहायनता" विियक अन्तविनया कायनिम सनमनतका माननीय सदस्यहरू एिं

सचििालयका कमनिारीहरू तथा सनमनतको कायनक्षेत्रसुँग सम्बचन्धत विनभन्न मन्त्रालयका
पदानधकारीहरू एिं सम्बचन्धत क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत सहभानगता रहने गरी उपयुक्त समयमा
गने ननणनय भयो।
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नमनत २०७८/०९/३० गतेः
नेपाल सरकार, िानेपानी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, मन्त्रालयका सचिि तथा सम्बद्ध

पदानधकारीहरूसुँग मन्त्रालयको हालसम्मको कायनप्रगनत र आगामी कायनयोिनाको सम्बन्धमा छलफल
गरी दे हाय बमोचिमको ननणनय भयो।

•

नेपाल सरकारका निननयुक्त िानेपानी मन्त्री माननीय उमाकान्त िौधरीलाई सनमनतमा स्िागत
तथा बधाई ज्ञापन गदै सफल कायनकालको शुभकामना व्यक्त गने।

•

हालै मेलम्िी िानेपानी आयोिनाले अस्थायी रुपमा मेलम्िीको पानी काठमाडौ उपत्यकामा
पथान्तरण गने गरी बनाएको कायनयोिना यथाशीघ्र स्िीकृत गरी कायानन्ियनमा लैिान नेपाल
सरकार प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररिद्को कायानलयलाई ननदे श गने।

•

नेपाल सरकार िानेपानी मन्त्रालय अन्तगनतका चिम्मेिार ननकायहरूबाि काठमाडौ उपत्यका
लगायतका विनभन्न स्थानहरूमा िानेपानी सेिा विस्तारका लानग भइरहे का कायनहरूमा अन्य

ननकायहरूबाि आिश्यक समन्िय नगरी क्षनत पुर्याउने कायन भइरहे कोले यसरी तेस्रो पक्षबाि
िानेपानी आयोिनाको काममा पुर्याइएको क्षनतको मूल्याङ्कन गरी क्षनतपूनतन उपलब्ध गराउने

नीनतगत व्यिस्था नमलाउन एिं यस्तो समस्या दोहोररन नददनका लानग utility corridor
विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र सं सदमा पेश गनन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररिद्को
कायानलय, शहरी विकास मन्त्रालय र िानेपानी मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

नेपालमा गररएका विनभन्न अध्ययनहरूले केही दशकयता पानीका मुहानहरू सुक्दै गइरहेको

दे िाएको छ।यसरी पानीका मुहानहरू सुक्दै िाुँदा पानी उपभोगमा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक
असर पुग्ने मात्र नभई िैविक विविधता र पयानिरणमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने हुुँदा अवहले

भइरहे को र भवि्यमा झनै बढ्ने तापमान िृवद्ध र ििानतको फेरबदलले प्रत्यक्ष असर पाने

पानीको मुहान सुक्नुको रहस्य पत्ता लगाई अवहलेदेचि नै मुहानको सं रक्षणको कायनयोिना बनाई
कायानन्ियनमा ल्याउन नेपाल सरकार िानेपानी मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

हालैको बाढीले क्षनतग्रस्त भएको मेलम्िी िानेपानी आयोिना भौगनभनक दृवष्टकोणले िोचिमपूणन
रहे को अिस्थामा काठमाडौ उपत्यकामा पानीको माग धान्न नसक्ने सम्भािना दे चिएकोले

िैकचल्पक आयोिनाको रुपमा प्रस्तावित नसस्नेरी िानेपानी आयोिनालाई कायनयोिना बनाई
यथाशीघ्र कायानन्ियनमा ल्याउन नेपाल सरकार िानेपानी मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

ननमानणाधीन िानेपानी आयोिनाहरूमा २० प्रनतशत िनश्रमदान गनुप
न ने व्यिस्था कायानन्ियन

हुन नसकेकोले धेरै आयोिनाहरू अलपत्र परे का छन्। तसथन यो विियमा ध्यान पुर्याई
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कायानन्ियन हुन सक्ने िैकचल्पक नीनतगत व्यिस्था नमलाई अलपत्र आयोिनाहरूलाई सम्पन्न
गनन नेपाल सरकार िानेपानी मन्त्रालयलाई ननदे श गने।

•

मेलम्िी िानेपानी आयोिनाको ितनमान अिस्था र आयोिनामा उत्पन्न भएका समस्याहरूको
दीघनकालीन समाधानको उपायको सम्बन्धमा सनमनतका माननीय सदस्यहरू एिं सचििालयका

कमनिारीहरू तथा िानेपानी मन्त्रालयका पदानधकारीहरू एिं सम्बचन्धत क्षेत्रका विज्ञहरूको
सहभानगता रहने गरी उपयुक्त समयमा अन्तविनया कायनिम गने।

•

सनमनतले उपयुक्त समयमा मेलम्िी िानेपानी आयोिनाको ितनमान अिस्थाको स्थलगत अध्ययन
अिलोकन भ्रमण गने।

सनमनतबाि भएको स्थलगत अिलोकन तथा भ्रमण सम्बन्धी वििरण
सनमनतबाि यस अिनधमा नारायणघाि-बुििल सडक िण्ड र मदन भण्डारी रािमागन (हे िौडा-

ितरा िण्ड) को स्थलगत अिलोकन भ्रमण गररएको नथयो। स्थलगत अिलोकन भ्रमणका मुख्य गनतविनध
तथा नन्किन ननम्मानुसार रहेको छ:-

•

सनमनतका माननीय सभापनत सवहतको सं सदीय िोलीले नमनत २०७८।०८।५, ६ र ७ गते
नारायणघाि-बुििल सडक िण्डको स्थलगत अध्ययन अिलोकन भ्रमण गरे को नथयो।

•

िोलीले गैडाकोिमा सं चक्षप्त वव्रवफङ नलएको नथयो भने कािासोती र सुनिलमा सम्बद्ध
सरोकारिाला पक्षसुँग अन्तरविया गरे को नथयो।

•

सनमनतका माननीय सभापनत सवहत सं सदीय िोलीले नमनत २०७८।०८।१५-१९ गते मदन
भण्डारी रािमागन (हे िौडा - ितरा) िण्डको स्थलगत अध्ययन अिलोकन भ्रमण गरे को नथयो।

•

िोलीले नसन्धुलीको हररहरपुर गाउुँ पानलका, मररन गाउुँ पानलका, नसन्धुलीको चिल्ला समन्िय
सनमनत, नसन्धुलीको दुधौली नगरपानलका र उदयपुरको गाईघािमा सम्बद्ध सरोकारिाला पक्षसुँग
अन्तरविया गरे को नथयो।

•

ननमानणानधन दुिै सडकमा दे चिएका समस्याहरू समाधान गदै ननमानण कायनलाई यथाशीघ्र सम्पन्न
गरी नागरीकलाई गुणस्तरीय सडकको सुविधा उपलब्ध गराउन सम्िद्ध मन्त्रालय र आयोिना
ननदे शनालय गम्भीर हुनपु ने नन्किन ननकानलएको नथयो।
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9. सािनिननक लेिा सनमनत
सािनिननक लेिा सनमनतले यस अिनधमा गरे का वियाकलाप, ननणनय तथा ननदे शनहरू ननम्नानुसार

प्रस्तुत गररएको छः-

सनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण
यस अिनधमा सनमनतको दुईििा बैठक बसेका छन्। सनमनतको बैठकले गरे का ननणनय र

ननदे शन दे हाय बमोचिम रहे का छन्:
नमनत २०७८/०९/२० गते:

•

उिु वकसानले पाउनुपने बक्यौता भुक्तानीका सम्बन्धमा अथन मन्त्रालय, उद्योग, िाचणज्य तथा
आपूनतन मन्त्रालय र कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचििहरूसुँग छलफल गररएको।

•

ु को ितनमान आनथनक अिस्थाका सम्बन्धमा दे िा परे का समस्याका बारे मा छलफल
मुलक
गररएको।

•

मल्िीडोनर िष्ट फण्डको सहयोगमा सञ्चानलत सािनिननक वित्तीय व्यिस्थापन सुधार कायनिमबाि
प्राप्त ल्यापिपहरू सनमनतका माननीय सदस्यहरू तथा सनमनत सचििालयका कमनिारीहरूलाई
वितरण गने सम्बन्धमा छलफल गररएको।

•

बेरुिु छलफल उपसनमनतहरूको पुनगनठन सम्बन्धमा छलफल गररएको।

नमनत २०७८/०९/२५ गतेः

•

उिु वकसानले पाउनुपने बक्यौता भुक्तानी तथा उिु लगायत अन्य फसलको समथनन मूल्यका

सम्बन्धमा अथन मन्त्रालय, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय र कृवि तथा पशुपंक्षी विकास
मन्त्रालयसुँग छलफल गरी ननम्न अनुसार ननदे शन ददने ननणनय गररयो -

➢ उिु वकसानले पाउनुपने बक्यौता भुक्तानी एक मवहनानभत्र गरी सनमनतलाई िानकारी गराउन
उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय र कृवि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई ननदे शन ददने।

➢ उिु लगायत अन्य कृवि फसलको समयमा नै समथनन मूल्य तोक्न, रकम भुक्तानी समय

तानलका ननधानरण गनन, उिु वकसानको समस्याको दीघनकालीन समाधानका लानग तपशीलका
व्यिस्थाहरू समेिी छु ट्टै ऐन बनाएर कायानन्ियनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई ननदे शन ददने।

o

भुक्तानी समयािनध १५ ददनभन्दा बढी नहुने,
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o

१५ ददन पनछ १५ प्रनतशत थप ब्याि लाग्ने, उिु भण्डारणका लानग िहरा (Shed)
को व्यिस्था गने,

o
o
o

चिनी नमललाई बैंकबाि प्राप्त हुने किानको रकम नसधै वकसानको िातामा िम्मा हुने,
वििाद समाधानका लानग ३ सदस्यीय मध्यस्थ आयोग गठन गने र
बन्द रहे का चिनी नमलहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याउने।

➢ सरकारले उिु वकसानहरूलाई उपलब्ध गराउने २०७५/०२/१५ को अनुदान रकममा

पुनरािलोकन गरी प्रोत्साहन कायनिमहरू तथा उिु फसलको िृवद्धमा सहयोग पुर्याउन
नेपाल सरकारलाई ननदे शन ददने।

➢ समस्याग्रस्त चिनी उद्योगहरूको अनुगमन गरी चिनी उद्योगमा दे चिएका समस्या समाधान
गनन र बन्द रहे का चिनी नमलहरू पुनः सञ्चालन गनन नेपाल सरकारलाई ननदे शन ददने।

•

ु को ितनमान आनथनक अिस्थाका सम्बन्धमा दे िा परे का समस्या समाधान गनन ननम्न
मुलक
अनुसारका सुझािहरू ददने ननणयन गररयो :

➢ विदे शबाि अत्यनधक मात्रामा आयात हुने सुन, िाुँदी, पेिोनलयम पदाथन, सिारी साधनका

पािनपूिान, कच्िा िाने तेल, आददको ननयन्त्रण गरी विदे शी मुराको घट्दो सचञ्चतीलाई
व्यिस्थापन गनन नेपाल राि बैंक तथा अथन मन्त्रालयलाई सुझाि ददने।

➢ राविय गौरिका आयोिनाहरू, दे शमा सञ्चानलत अन्य विकासका पूिानधारका ठू ला
ुँ ीगत ििन िृवद्ध गनन कायनयोिना बनाई कायन
आयोिनाहरूको कायानन्ियनमा नतव्रता ददई पूि
गनन नेपाल सरकारलाई सुझाि ददने।

➢ बैंकहरूको तरलता कम गनन लामो समयदे चि रहे का धरौिीका रकमहरू िाचणज्य बैंकहरूमा
पठाउन र तरलता सुलभका लानग अन्य उपायहरू अपनाउन सुझाि ददने।

➢ उद्योगहरूको क्षमताको आधारमा ती उद्योगहरूलाई सुपारी आयात गनन ददने र अन्यको
हकमा बिार िपतको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी नेपालको आिश्यकतानुसार मात्र सुपारी

आयात गनन सुझाि ददने। यसैगरी मररि, मिर आदद आयातमा ननयन्त्रण गनन सुझाि ददने।
➢ िाचणज्य बैंकहरूको ब्यािलाई केही हदसम्म ननयन्त्रणका लानग नेपाल राि बैंक माफनत
आिश्यक उपायहरू अपनाउन तथा आिश्यक परे हस्तक्षेप समेत गरी सन्तुलन कायम
राख्न सुझाि ददने।

➢ पेिोनलयम पदाथनको अत्यनधक आयातलाई कम गनन र विद्युत िपत बढाउन विद्युतीय ि ुलो,
विद्युतीय सिारी साधन, कृवि, िन, नसं िाईमा प्रयोग हुने पम्प लगायतमा सहुनलयतको
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व्यिस्था गनन अथन मन्त्रालयलाई सुझाि ददने।
➢ भारतमा भन्दा नेपालमा पेिोनलयम पदाथनको मूल्य कम हुुँदा भारततफन अिैध तररकाले

िोरी पैठारी हुने र भारतबाि नेपाल आउने मालबाहक र अन्य सबारी साधनहरूले ठू लो

मात्रामा पेिोनलयम पदाथन उपयोग गरी लैिाने भएकाले त्यसलाई ननयन्त्रण गनन भारतको
उत्तर प्रदे श, नबहार, पचश्चम बंगाल र उत्तरािण्ड राज्यको मूल्यलाई समेत आधार मानी
समान मूल्य कायम गनन सुझाि ददने।

➢ िाचणज्य बैंकहरूको किान लगानी स्प्रेड दर ३ प्रनतशतभन्दा कम हुने गरी व्यिस्था गनन
सुझाि ददने।

➢ लघु वित्त सं स्थाहरूको उत्थानका लानग किानमा ब्यािदर ननधानरण, िेनडि रे विङ, ऋण
पत्र, िनमक बित तथा िाचणज्य बैंकहरूबाि प्रिाह हुने थोक किानको वप्रनमयम सम्बन्धमा
ननम्नानुसारका सुझाि ददने:-

o

बैंक तथा वित्तीय सं स्थाहरूले आफ्नो किान लगानीको कम्तीमा ५ प्रनतशत विपन्न

िगनमा लगानी गनुप
न ने हालको प्रािधान रहे कोमा विपन्न िगन किानको दायरामा विस्तार
भई ती सं स्थाहरू स्ियं ले िुरा लगानी (Retail Lending) को रकम बढाएको अिस्था

र सो रकमलाई समेत गणना गदान हाल विपन्न िगन किानको कूल लगानी कररि ७
प्रनतशत भन्दा बढी भएकोले सो व्यिस्थामा सं शोधन गरी बैंक तथा वित्तीय सं स्थाहरूले

विपन्न िगन अन्तगनत प्रिाह गरे को थोक किान (Wholesale Loan) लाई ५ प्रनतशत नभत्र
समािेश गनन आिश्यक नीनतगत व्यिस्था लागू गनन उपयुक्त हुने।

o

िुरा किान कारोिार गने लघुवित्त सं स्थाहरूको २०७८ काचत्तक मसान्तसम्म लगानीमा
रवहरहे को किान (Loan Outstanding) रु. ३६० अबन रहे को दे चिन्छ भने त्यसको ३९

प्रनतशत मात्र बित ननक्षेपले पूनतन गरररहे को दे चिन्छ। यस्तो अंश २०७७ आिाढमा
४८ प्रनतशत रहे को र बित ननक्षेपको अंश घट्दै िानु तथा लघुवित्त सं स्थाहरू िाचणज्य
बैंकहरूको सापिीमा परननभनर हुुँदै िानुमा यी सं स्थाहरूले सदस्यहरूबाि मात्र बित

ननक्षेप पररिालन गनन पाउने र सदस्यहरू माझ लोकवप्रय िनमक बित (Recurring
Saving) पनछल्लो समयमा िोल्न नपाउने व्यिस्था कारक तत्िको रुपमा दे चिन्छ।

तत्कालका लानग लघुवित्तका सदस्य ग्राहकहरूको छोिो अिनधको (५ ििे) िनमक
बित िाता िोल्न ददएमा बितको अंश केही बढ्न गई लघुवित्त सं स्थाहरूको तरलता
व्यिस्थापनमा केही सहिता हुने भएकोले सो व्यिस्था लागू गनन उपयुक्त हुन।
े

o

लघुवित्त वित्तीय सं स्थाहरूमा २२,६०८ कमनिारीहरू कायनरत रहे को अिस्थामा
ननिहरूको मानसक रुपमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा भुक्तानी अन्य बैंक तथा
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वित्तीय सं स्थामा ननिहरूको बित िातामाफनत मात्र भुक्तानी गनन सवकने व्यिस्था
रहे को छ। कमनिारीहरूको तलि भत्ता तथा सुविधा सम्बचन्धत लघुवित्त वित्तीय

सं स्थामा नै कमनिारी तलिी बित िाता िोल्ने व्यिस्था भएमा तरलता व्यिस्थापनमा
सहयोग पुग्ने भएकोले सो व्यिस्था लागू गनन उपयुक्त हुन।
े

o

हाल थोक किान प्रदायक लघुवित्त सं स्थाहरूले मात्र ऋणपत्र िारी गनन पाउने व्यिस्था

िुरा किान कारोिार गने लघुवित्त वित्तीय सं स्थाहरूलाई पनन उपलब्ध गराइए स्रोतको

विविधीकरण भई तरलता व्यिस्थापनमा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने हुुँदा सो व्यिस्था
लागू गनन उपयुक्त हुन।
े

o

विपन्न िगन किान अन्तगनत िाचणज्य बैंकहरूबाि प्रिावहत हुने थोक किानमा ननचश्चत

वप्रनमयम दर नतोवकुँदा िुरा किानमा िस्तै ५ प्रनतशतसम्म वप्रनमयम लगाइरहे को

अिस्था छ। प्राथनमकता प्राप्त क्षेत्रमा बढीमा २ प्रनतशत वप्रनमयम दर भएको सन्दभनमा
विपन्न िगन अन्तगनत प्रिाह हुने थोक किानको दर अनधकतम एक प्रनतशतसम्म मात्र
नलन पाउने व्यिस्था भएमा लघुवित्त सं स्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रदान गने

किानको व्यािदरलाई िाचञ्छत सीमानभत्र राख्न सवकने भएकोले सो व्यिस्था लागू गनन
उपयुक्त हुन।
े

o

लघुवित्त वित्तीय सं स्थाहरूले आफ्नो ग्राहकहरूलाई लगाउुँ दै आएको व्यािदरलाई
िैज्ञाननक बनाउन अन्य बैंक तथा वित्तीय सं स्था िस्तै लघुवित्त वित्तीय सं स्थाहरूले

पनन आधार दरमा ननचश्चत वप्रनमयम िोडी ननधानरण गनन सक्ने व्यिस्था लागू गनन उपयुक्त
हुने।

o

नेपाल राि बैंकद्वारा क, ि, र ग िगनका इिाितपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय

सं स्थाहरूलाई िारी एकीकृत ननदे चशका, २०७८ मा रु. ५० करोड िा सो भन्दा

बढीको किान उपभोग गने ऋणीलाई किान प्रिाह िा नविकरण गदान ऋणी सं स्थाको
िेनडि रे विङ एिेन्सीबाि गररएको रे विङलाई किान मूल्याङ्कनको आधारका रूपमा
नलनुपने व्यिस्था रहे को छ। लघुवित्त वित्तीय सं स्था नेपाल राि बैंकबाि ननयमन हुने
सं स्था भएकोले 'घ' िगनका लघुवित्त सं स्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय सं स्थाहरूबाि किान

नलं दा िा निीकरण गदान िेनडि रे विङ गनुप
न ने व्यिस्थामा छु ि हुने व्यिस्था गनन
उपयुक्त भएकोले यस सम्िन्धी नीनतगत व्यिस्था उपयुक्त हुने।

o

अन्य वित्तीय सं स्थाहरूबाि तथा बीमा कम्पनीहरूबाि किान पाउने सम्िन्धमा नागररक
लगानी कोि, कमनिारी सञ्चय कोि, बीमा कम्पनीहरूबाि समेत किान पाउन सक्ने
हाल भएको व्यिस्था उपयुक्त भएकोले यस सम्िन्धी नीनतगत व्यिस्था गने।
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•

मल्िीडोनर िष्ट फण्डको सहयोगमा सञ्चानलत सािनिननक वित्तीय व्यिस्थापन सुधार कायनिमबाि
प्राप्त ल्यापिपहरू सनमनतका माननीय सदस्यहरू तथा सनमनत सचििालयका कमनिारीहरूलाई

वितरण गने र त्यसमा व्यचक्तगत पासिडन तथा अन्य डकुमेण्िहरू हिाउन नसवकने हुुँदा िैयचक्तक
सूिनाको गोपनीयता सम्बन्धी हकको सुरक्षाको लानग वफतान गनुन
न पने ननणयन गररयो।

•

बेरुिु छलफल उपसनमनतहरूमा तपनसल अनुसार माननीय सदस्यहरू रहने गरी नौ (९) ििा
उपसनमनतहरू पुनगनठन गनेः
ि.सं .
1.

मन्त्रालय/ननकाय/सचििालय/कायानलय

मा. सदस्यहरूको नाम

पद

प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररिद्को कायानलय

मा. धमनशीला िापागाई

सं योिक

सञ्चार तथा सूिना प्रविनध मन्त्रालय

मा. मोहन आिायन

सदस्य

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालय

मा. मैनाकुमारी भण्डारी

सदस्य

अथन मन्त्रालय

मा. रािेन्रकुमार के.सी.

सं योिक

सं स्कृनत, पयनिन तथा नागररक उडययन मन्त्रालय

मा. प्रददप यादि

सदस्य

मा. शरतनसं ह भण्डारी

सदस्य

कृवि तथ पशुपंक्षी विकास मन्त्राय

मा. ििपाणी िनाल

सं योिक

उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय

मा. विशाल भट्टराई

सदस्य

गृह मन्त्रालय

मा. रघुिीर महासेठ

सं योिक

रक्षा मन्त्रालय

ु ाल िौधरी
मा. तेिल

सदस्य

अचख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

मा. गोकूलप्रसाद बाुँस्कोिा

सदस्य

सिोच्ि अदालत

मा. पािनतीकुमारी नबशुन्के

सं योिक

भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालय

मा. धनबहादुर बुढा

सदस्य

रािपनतको कायानलय
2.

परराि मन्त्रालय
सं घीय सं सद् सचििलाय
3.

लोक सेिा आयोग
न्याय पररिद्
4.

5.
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ि.सं .

6.

मन्त्रालय/ननकाय/सचििालय/कायानलय

मा. सदस्यहरूको नाम

पद

भूनमसुधार, सहकारी तथा गररबी ननिारण मन्त्रालय

मा.

सदस्य

उपरािपनतको कायानलय

राई

राविय योिना आयोग

मा. पािनता नड.सी. िौधरी

सं योिक

चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मन्त्रालय

मा. अमनलाल मोदी

सदस्य

मा. रािेन्रप्रसाद गौतम

सदस्य

ननिानिन आयोग

मा. कृ्णलाल महिनन

सं योिक

स्िास्थ्य तथा िनसं ख्या मन्त्रालय

मा. यज्ञबहादुर बोगिी

सदस्य

सहरी विकास मन्त्रालय

मा. िन्दा िौधरी

सं योिक

राविय मानि अनधकार आयोग

मा. नमना सुब्बा

सदस्य

िानेपानी मन्त्रालय

मा. सूयप्र
न साद पाठक

सं योिक

िन तथा िातािरण मन्त्रालय

मा. गंगाबहादुर तामाङ

सदस्य

सं घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

मोहम्मद

इचश्तयाक

महालेिापरीक्षकको कायानलय
7.

श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरक्षा मन्त्रालय
महान्यायानधिक्ताको कायानलय
8.

ऊिान, िलस्रोत तथा नसं िाई मन्त्रालय
9.

मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय
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राविय सभा अन्तगनतका सनमनतका गनतविनध
राविय सभामा 4 ििा विियगत सनमनतहरू रहे का छन्। ती सनमनतहरूमध्ये 3 ििा सनमनतका

वियाकलाप, ननणनय तथा ननदे शनहरू िमश: प्रस्तुत गररएको छ।

1. विधायन व्यिस्थापन सनमनत
सनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण
यस अिनधमा सनमनतको १७ ििा बैठक बसेका छन्। सनमनतले यस अिनधमा गरे का ननणनयहरू

ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छःनमनत २०७८/०७/२९ गतेः
तथा

माननीय सभापनत परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा माननीय ऊिान, िलस्रोत

नसुँिाई मन्त्री, सचिि र कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रालय सम्बद्व पदानधकारीको

उपचस्थनतमा विद्युत विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा प्रारचम्भक छलफल भयो। बैठकले सनमनतमा
वििाराधीन विधेयकहरूको प्रारचम्भक अध्ययन र विधेयकउपरको छलफललाई थप व्यिचस्थत गदै
सनमनतको ननयनमत कायनसूिी तय गननका लानग दे हाय बमोचिमको कायनदल गठन गयो।
1) मा. सभापनत परशुराम मेघी गुरुङ

– सं योिक

3) मा. ठगेन्रप्रकाश पुरी

– सदस्य

2) मा. िीिन बुढा

4) मा. दे िेन्र दहाल
5) मा. प्रकाश पन्थ

6) मा. प्रनमला कुमारी

– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य

नमनत २०७८ मं नसर १, २, ३, १९, २०, २८ र पुस २, ५, ६ र ९ गतेः
बसेको बैठकले िाद्य स्िच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ उपर दफािार छलफल गररएको

नथयो। पुस ९ गते सनमनतका पदानधकारीका अनतररक्त सं शोधनकतान माननीय सदस्यहरू, कृवि तथा
पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सचिि र सम्बद्व कमनिारी साथै कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रालयका

सम्बद्व कमनिारीको उपचस्थनतमा विधेयकको दफािार छलफल सम्पन्न गरी दे हाय बमोचिम ननणनय गररयो।

•

दफािार छलफलका िममा ननिोड ननकानलए बमोचिम कृवि तथा पशुपंक्षी विकास
मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रालय र सनमनत सचििालयको समन्ियमा
प्रनतिेदन तयार गनन सनमनत सचििालयलाई ननदे शन ददने।
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२०७८ मं नसर ५, पौि १, ७, ८, २९ र ३० गतेः
२०७८ मंनसर ५, पौि १, ७, ८, २९ र ३० गते बसेको सनमनतको बैठकमा विद्युत विधेयक,

२०७७ उपर दफािार छलफल भयो।

सनमनतबाि भएको स्थलगत अिलोकन तथा भ्रमण:
ु ासभाका
सनमनतबाि यस अिनधमा 2078 काचत्तक १० दे चि १७ गतेसम्म सुनसरी र सं िि

विनभन्न स्थानहरूको स्थलगत अिलोकन भ्रमण गररएको नथयो। स्थलगत अिलोकन भ्रमणका मुख्य
वियाकलाप तथा नन्किन ननम्नानुसार रहे का छन् M

•

ु ासभाका कायानलय
सािनिननक िररद ऐन, २०६३ को कायानन्ियन मापनका लानग सुनसरी र सं िि

ु ासभाका ननमानण व्यिसायीहरूसुँग प्रारचम्भक अध्ययनका लानग अन्तविनया
प्रमुिहरू र सं िि

गररयो। यस अध्ययनले ऐन कायानन्ियनमा व्यािहाररक िविलता रहे को र यस सम्बन्धमा
सनमनतले थप अध्ययन गने नन्किन ननकालेको छ।

•

धरानको पानिारी भन्ने स्थानमा रहे का भूनमहीन दनलतहरूलाई सं िैधाननक र कानूनी व्यिस्था
अनुरुप एक पिकका लानग िग्गा उपलब्ध गराउने प्रािधानको कायानन्ियन अिस्थाबारे

प्रारचम्भक अध्ययन गर्यो। यस अध्ययनबाि भूनमहीन दनलतहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन कायन

अद्यािनधक नभएको पाइयो र यस सम्बन्धमा सनमनतले थप अध्ययन गने नन्किन ननकालेको
छ।

उपसनमनत तथा कायनदलको बैठक तथा छलफल:
यस अिनधमा उपसनमनतको १८ ििा बैठक सम्पन्न भएका छन्। बैठकमा विद्युत विधेयक,

२०७७ र िाद्य स्िच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा छलफल गरी प्रनतिेदनको
मस्यौदा तयार पाररएको छ।

सनमनतमा विधेयकको अिस्था
यस अिनधमा सनमनतमा ८ ििा विधेयकहरू वििारानधन रहे का छन्। सनमनतमा वििाराधीन

विधेयकहरूको अिस्था ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ।
ि.सं .

विधेयकको नाम

सनमनतमा प्राप्त

ितनमान अिस्था
207७/०९/0२

1.

अध्यागमन विधेयक, २०७६

2076/12/03

गते

गतेको

सनमनतमा बैठकबाि दफािार छलफल गरी

दफािार छलफलका लानग पठाएइएको तयार

पाररएको

विधेयकको

प्रनतिेदन पाररत (सभामा प्रस्तुत हुन
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ि.सं .

विधेयकको नाम

सनमनतमा प्राप्त

ितनमान अिस्था
बाुँकी)
गतेको

207८/०५/१६
अनुगमन

2.

तथा

मूल्याङ्कन 2077/02/20

विधेयक, २०७६

गते

सनमनतमा

दफािार छलफलका लानग पठाइएको

बैठकबाि दफािार छलफल गरी
तयार

पाररएको

विधेयकको

प्रनतिेदन पाररत (सभामा प्रस्तुत हुन
बाुँकी)
207८/०५/२१ गतेको बैठकबाि

प्रनतनलवप

3.

अनधकार

(पवहलो 2077/03/09

सं शोधन) विधेयक, २०७६

गते

सनमनतमा दफािार

दफािार छलफलका लानग पठाइएको पाररएको

छलफल

गरी

विधेयकको

तयार
प्रनतिेदन

पाररत (सभामा प्रस्तुत हुन बाुँकी)
विद्युत विधेयक, २०७७

4.

207८/0४/२8

गते

सनमनतमा सनमनतमा छलफल िारी

दफािार छलफलका लानग पठाइएको
िाद्य स्िच्छता तथा गुणस्तर 207८/05/18

5.

विधेयक, २०७७
सािनिननक

6.

सेिा

अनभलेि

सं रक्षण

प्रसारण 207८/05/18

सुरक्षण

मुरण

गते

सनमनतमा सनमनतमा वििाराधीन

दफािार छलफलका लानग पठाइएको
(पवहलो 207८/05/18

सं शोधन), विधेयक, २०७७

8.

सनमनतमा सनमनतमा छलफल िारी

दफािार छलफलका लानग पठाइएको

विधेयक, २०७७

7.

गते

सनमनतमा सनमनतमा वििाराधीन

दफािार छलफलका लानग पठाइएको

सम्बन्धी 207८/05/18

विधेयक, २०७७

गते
गते

सनमनतमा सनमनतमा वििाराधीन

दफािार छलफलका लानग पठाइएको

2. प्रत्यायोचित व्यिस्थापन तथा सरकारी आश्वासन सनमनत
सनमनतको बैठक सम्बन्धी वििरण

यस अिनधमा सनमनतको िम्मा 13 ििा बैठकहरू बसेका नथए। बैठकहरूमा गररएका मुख्य

वियाकलाप, ननणनय तथा ननदे शनहरू ननम्नानुसार रहे का छन्:2078 काचत्तक 14 गतेः

•

तनहुुँ दे िघािचस्थत महे श सन्यास आश्रमका अध्यक्षले आश्रमले हाल गरररहे का कायनहरू,
भवि्यको योिना (नेपाली िाङ्मयका प्रािीन पाण्डुनलवप, भोिपत्र, ताम्रपत्रहरूको सं रक्षण,

अध्ययन तथा अनुिाद गने, बृहत् पुस्तकालय र ई–लाइब्रे री व्यिस्थापन) लगायतका विियमा
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आश्रमका अध्यक्षले िानकारी गराउनु भएको नथयो। तत्पश्चात् माननीय सदस्यहरूले आ–आफ्ना
वििारहरू राख्ने िममा आश्रममा रहे का हस्तनलचित ग्रन्थहरूको सं रक्षणका सम्बन्धमा राविय

अनभलेिालय र प्रािीन अनभलेिहरूको नडचििाइिेसन गने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, चशक्षा

तथा विज्ञान प्रविनध मन्त्रालय, सं स्कृनत, पयनिन तथा नागररक उडययन मन्त्रालय र मदन
पुरस्कार पुस्तकालयसुँग समन्िय गरी कायन अगानड बढाउन सवकने।

•

आश्रममा रहे का राविय महत्िका ऐनतहानसक तथा प्रािीन हस्तनलचित अनभलेिहरूको सं रक्षण
र व्यिस्थापन अिस्थाका बारे मा उक्त स्थानको स्थलगत अध्ययन अिलोकन भ्रमण गने र ती
दस्तािेिहरूको सं रक्षणबारे ननणनय गने साथै दे िघािचस्थत आश्रमहरूलाई सं रक्षण गनन नेपाल
सरकारसुँग छलफल गने।

2078 काचत्तक 15 गतेः

•

नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८ अन्तगनत बनेका प्रत्यायोचित विधायनहरूको अध्ययनबाि दे चिएका
वििय सम्बन्धमा अनधिक्ता श्री रािीि पोिरे लले अध्ययन प्रनतिेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गनुन
भएको नथयो। उक्त मस्यौदामानथ माननीय सदस्यहरू, नेपाल कानून आयोगका ननितनमान
अध्यक्ष श्री माधि पौडेल, नेपाल कानून समािका अध्यक्ष एिं विज्ञ श्री नतथनमान शाक्यले ऐनले

प्रत्यायोिन गरे का अनधकारलाई व्यिचस्थत तरीकाले प्रयोग गनन सम्बचन्धत ननकायसुँग छलफल
गनन सवकने, िारी भएका प्रत्यायोचित विधायनहरू सं सदमा पेश गनुप
न ने व्यिस्थाको प्रारम्भ
गररनुपने, िारी भएका सबै प्रत्यायोचित विधायनहरू प्रकाशन भएका छन्, छै नन् भन्ने विियमा

नेपाल राि बैंकको ध्यानाकिनण गनन सवकने, ऐन अन्तगनत िारी हुने प्रत्यायोचित विधायनको
मस्यौदा विधेयकमा नै सं लग्न हुनपु ने, सारिान प्रकृनतका विियहरू पनन प्रत्यायोचित विधायनमा

समािेश गररएको, कनतपय ऐनद्वारा प्रत्यायोिन गररएको विियमा समेत कायनविनधहरू नबनेको,
प्रत्यायोचित अनधकारको पुनः प्रत्यायोिन भएको भनी प्रत्यायोचित विधायनका त्रुिीहरू
औल्याउनुभएको नथयो। यस सम्बन्धमा नेपाल राि बैंकका पदानधकारीसुँग छलफल गनन छु ट्टै
प्रनतिेदन बनाउन प्रत्यायोचित विधायन अध्ययन उपसनमनतलाई चिम्मा ददने।
2078 काचत्तक 25 गतेः

•

नेपाल सरकारको आ.ि. २०७६/०७७, २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को बिेि िक्तव्यमा
व्यापार सहिीकरणका लानग सञ्चालनमा रहे का र ननमानणका िममा रहे का सुख्िा बन्दरगाह,

एकीकृत िाुँि िौकीहरूका सम्बन्धमा व्यक्त सरकारी आश्वासनका सम्बन्धमा नेपाल

इन्िरमोडल यातायात विकास सनमनतका कायनकारी ननदे शक श्री आचशि चघनमरे सुँग िानकारी
नलइयो। कायनकारी ननदे शकले हाल सञ्चालनमा रहे का, ननमानणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययनका
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िरणमा रहे का सुख्िा बन्दरगाहहरूका सम्बन्धमा प्रगनत वििरण बैठक समक्ष पेश गनुह
न ुँद
ु ै

सञ्चालनमा रहे का सुख्िा बन्दरगाह र एकीकृत िाुँि िौकीको अिलोकन गरीददन, सं स्थागत
कायनक्षत्र
े र चिम्मेिारी बढ्दै गएको अिस्थामा ऐनद्वारा नै यस सं स्थालाई व्यिचस्थत गने
सम्बन्धमा सनमनतका माननीय सदस्यहरूसुँग सहयोगको लानग आग्रह गनुभ
न एको।

•

नेपाल इन्िरमोडल यातायात विकास सनमनतका कायनकारी ननदे शकको अनुरोध अनुसार िीरगञ्ज
र भैरहिामा सञ्चानलत सुख्िा बन्दरगाह र एकीकृत िाुँि िौकीको स्थलगत अिलोकन गने
कायनिम र ४ िना माननीय सदस्य नबढ्ने गरी उपयुक्त समयमा माननीय सभापनत र सचििले
नमलाउने, यस सम्बन्धी कानून अध्ययन पनन गने।

•

सनमनतबाि नमनत २०७८/०५/११ मा पाररत कायनयोिना अनुसार प्रत्यायोचित विधायन सम्बन्धी
सातििै प्रदे शहरूमा गने अन्तविया कायनिम अन्तगनत १ नं. प्रदे श सभामा मंनसर मवहनाको
पवहलो हप्तानभत्र अन्तरविया कायनिम आयोिना गने सम्बन्धमा ननयमानुसारको प्रविया पुर्याउने

कायनिम बनाउने र बढीमा ४ िना सदस्यहरूको छनौि गने चिम्मा सनमनत सभापनत र
सचििलाई चिम्मेिारी प्रदान गने।

•

नेपाली सेनाद्वारा ननमानण भइरहे को काठमाडौं तराई रत
ू मागनको अिलोकनको व्यिस्था रक्षा
मन्त्रालयसुँग समन्िय गरी सचििालयले नमलाउने। साथै, यस सनमनतबाि ददएको ननदे शन
कायानन्ियन सम्बन्धमा िानकारी नलने।

•

सनमनत र EPI (Economic Policy Incubator) बीि सहकायन सम्बन्धी प्रस्तािलाई सनमनतको

भूनमकाबारे स्पष्ट पारे र सामान्य पररमािनन गरी अचघ बढाउन सनमनत सचििलाई अचख्तयारी प्रदान
गने।

•

प्रत्यायोचित विधायन सम्बन्धी मस्यौदा विधेयकलाई तिुम
न ाका दृवष्टले आिश्यक पररमािनन

गनुप
न ने दे चिएमा आिश्यक पररमािनन सवहत सं घीय सं सदमा दतान प्रविया अगानड बढाउन कानून,

न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रालयमा मस्यौदा विधेयक पठाउने सनमनतको नमनत
२०७८/0६/0६ को बैठकको ननणनयानुसार कानून मन्त्रालयमा पठाइएकोमा उक्त सम्बन्धमा
भएको प्रगनत वििरण कानून मन्त्रालयबाि मगाउने। साथै, सनमनतको आगामी बैठकहरूमा

उक्त विियका सम्बन्धमा मन्त्रालयका माननीय मन्त्री र सचििलाई आमन्त्रण गरी छलफल
गने।

•

सनमनतको ननणनय र ननदे शन साथै अध्ययन गररएका प्रत्यायोचित विधायन, सरकारी आश्वासन र
अनभलेि व्यिस्थापन सम्बन्धी विियलाई सनमनतको आगामी बैठकहरूमा प्राथनमकतासाथ
छलफल केचन्रत गने।
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2078 मचङ्सर 16 गतेः

•

नेपाल कानून समािको सहयोगमा अध्ययन गररएको नेपाल राि बैङ्क ऐन, 2058, मूल्य
अनभिृवद्ध कर ऐन, 2052 र अननिायन तथा ननःशुल्क चशक्षा सम्बन्धी ऐन, 2075 सम्बन्धी

प्रत्यायोचित विधायनहरूको अध्ययन गरी तयार भएको प्रनतिेदन नेपाल कानून समािका अध्यक्ष

श्री तीथनमान शाक्यले सनमनतका माननीय सभापनतलाई हस्तान्तरण गनुभ
न एको। सो प्रनतिेदन
प्रत्यायोचित व्यिस्थापन अध्ययन उपसनमनतमा पठाउने र उपसनमनतले आिश्यक पररमािनन गरी
सनमनत समक्ष पेश गने।
२078 मचङ्सर 22 गतेः

•

कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिि, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालयका
सचिि, कृवि सामग्री कम्पनी नलनमिे डका प्रबन्ध सञ्चालक तथा साल्ि िे नडङ कपोरे सनका प्रमुि
लगायतका अनधकारीहरूसुँग छलफल हुुँदा िीरगन्ि सुख्िा बन्दरगाहमा बेिाररसे अिस्थामा
रहे को कररब डेढ लाि डी.ए.पी. मलको सुरचक्षत व्यिस्थापन गने विियमा थप छलफल गनन

आिश्यक भएकाले सनमनतको नमनत २०७८/०८/२६ गते बस्ने बैठकमा अथन मन्त्रालयका
सचिि, कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सचिि, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालयका

सचिि साथै साल्ि िे नडङ्ग कपोरे शन नलनमिे डका प्रमुि र कृवि सामाग्री कम्पनी नलनमिे डका
प्रमुिलाई आमन्त्रण गरी उपरोक्त समस्याको समाधान सम्बन्धमा छलफल गने।

•

नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८, अननिायन तथा ननःशुल्क चशक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र मूल्य

अनभिृवद्ध कर ऐन, २०५२ एिम् त्यस अन्तगनत बनेका प्रत्यायोचित विधायनहरूको अध्ययन
भई सनमनतमा प्राप्त प्रनतिेदनलाई छलफलका लानग प्रत्यायोचित व्यिस्थापन उपसनमनतमा पठाउने
र उपसनमनतले यथाशीघ्र अध्ययन गरी सुझािसवहत सनमनतमा पेश गने।
2078 मचङ्सर 26 गतेः

•

िीरगन्ि सुख्िा बन्दरगाहमा अलपत्र अिस्थामा रहे को डी.ए.पी. मलका सम्बन्धमा कृवि तथा
पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिि, अथन मन्त्रालयका सचिि(रािश्व) र उद्योग, िाचणज्य तथा
आपूनतन मन्त्रालयका सचिि(िाचणज्य) साथै कृवि सामाग्री कम्पनी नलनमिे ड र साल्ि िे नडङ्ग

कपोरे शन नलनमिे डका पदानधकारीहरूसुँग दुई ददन छलफल भयो। उक्त डी.ए.पी. मल २०७७

साल भार मवहनामा नै सुख्िा बन्दरगाह र भन्सार क्षेत्रमा िाुँिपासका लानग आईपुगक
े ोमा
सामुन्री आुँधीका कारण मल नभज्न गई गुणस्तरमा केही कमी भएको कारण भन्सार िाुँिपास

हुन नसकेको, कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृवि सामाग्री कम्पनी नलनमिे ड र साल्ि
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िे नडङ कपोरे सनले पिक पत्रािार गरी गुणस्तरमा केही कमी भएतापनन रासायननक मल ननयन्त्रण

आदे श, २०५५ अनुसार व्यिस्थापन गनन सवकने व्यहोरा िनाए तापनन लामो अिनधसम्म भन्सार
िाुँिपास हुन नसकी २०७८ िेठ १६ गतेको सुख्िा बन्दरगाह भन्सार कायानलय नसनसनया
पसानको ननणनय अनुसार उक्त मल िफत गरी नष्ट गने ननणनय भएको पाइएको।

बैठकमा छलफलका िममा उचल्लचित डी.ए.पी. मल नष्ट गनन पनन सचिलो नभएको

हुुँदा पुनः प्रयोग िा िैकचल्पक उपयोग गने सम्बन्धमा कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाि
२०७७ िैत्रसम्म पत्रािार भएको दे चिएको। हाल पुनः प्राविनधक परीक्षण गरी यवकन गनुप
न ने

भन्ने मन्त्रालयको भनाइ रहे तफन हे दान उक्त मल त्यहीं राख्दा प्राकृनतक िातािरणमा प्रनतकूल

असर पने, मानि िस्तीमा नोक्सान पुर्याउने, िेतीपातीमा नोक्सान हुने भन्ने समेत दे चिएको
तथा स्थलगत अिलोकनबाि िररपररका रुि समेत सुक्न थालेको, मानि िस्तीमा पुग्न थालेको
दे चिएको हुुँदा मलको अिस्था िाुँि गराई पुनः प्रयोग हुने अिस्था भएमा िा नष्ट गनुप
न ने भएमा
सो मल अथन मन्त्रालयले आिश्यक एिं उचित ननणनय गरी उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन

मन्त्रालयले शुल्कहरूका बारे मा ननणनय गरी तीनििै मन्त्रालयका सचििहरूको आपसी समन्ियमा
१५ ददननभत्र उक्त मलको व्यिस्थापन गनुन र सनमनतलाई िानकारी गराउनु भनी अथन

मन्त्रालयका सचिि (रािश्व), कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिि साथै उद्योग,
िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालयका सचिि (िाचणज्य)लाई ननदे शन ददने। यस कायनको समन्िय
अथन मन्त्रालयका सचिि (रािश्व) ले गने।
2078 मचङ्सर 27 गतेः
•

राविय ननकुञ्ज तथा िन्यिन्तु सं रक्षण ऐन, 2029 अन्तगनत बनेका प्रत्यायोचित विधायन
सम्बन्धी अध्ययन प्रनतिेदनको प्रस्तुनत भएको। नेपाल कानून समािको अध्ययनबाि दे चिएका
विियहरूमा कानूनविदहरूसुँग थप छलफल गरी अध्ययन प्रनतिेदनको अचन्तम रूप सनमनतसमक्ष
पेश गने।

2078 मचङ्सर 29 गतेः
•

प्रत्यायोचित विधायनलाई व्यिस्थापन गने सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला
मन्त्रालयमाफनत पेश भएको मस्यौदा विधेयकमानथ छलफल भई सनमनतको २०७८ असोि ६

गतेको बैठकले विधेयक तिुम
न ाको दृवष्टले आिश्यक पररमािनन गनुप
न ने दे चिएमा आिश्यक
पररमािनन सवहत सं घीय सं सदमा दतान गने प्रकृया अगानड बढाउन सो मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको
सन्दभनमा भए, गरे को प्रगनत सम्बन्धमा छलफल गनन सनमनतको २०७८/०९/४ गते बस्ने
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बैठकमा कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रीज्यू र सो मन्त्रालयका सचििलाई आमन्त्रण
गने।
•

सनमनत अन्तगनत गदठत प्रत्यायोचित व्यिस्थापन अध्ययन उपसनमनत, सरकारी आश्वासन अध्ययन

उपसनमनत र राविय महत्िका दस्तािेि अनभलेि अध्ययन कायनदलको म्याद २०७८ असोि

मसान्तसम्म रहे को र उपसनमनतका तोवकएका कायनहरू सम्पन्न हुन बाुँकी रहे कोले म्याद समाप्त
भएको नमनतले तीन मवहना अथानत पौि मसान्तसम्म म्याद थप गने।
•

कृवि अनुदानलाई व्यिचस्थत गने लगायत कृवि सम्बन्धी ऐनको आिश्यकता महसुस भई
सनमनतको बैठकद्वारा भएको ननदे शन एिं कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका तत्कानलन

माननीय मन्त्रीज्यूद्वारा नमनत २०७७/०७/०२ प.सं . ०७७/०७८, ि.नं. ३५ मा यस सनमनतमा
प्रेवित पत्रानुसार कृवि ऐनको मस्यौदा तिुम
न ा नेपाल कानून आयोगबाि भईरहे को भन्ने सन्दभनमा
उक्त विियमा हाल के कस्तो प्रगनत भएको छ, साथै कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
अन्तगनत बनेका प्रयायोचित विधायनहरूलाई व्यिचस्थत गने सम्बन्धी विियमा छलफल गनन
सनमनतको आगामी बैठकमा माननीय कृवि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीलाई आमन्त्रण गने।
•

सनमनतद्वारा अध्ययन गररएका चशक्षा ऐन, २०२८ र अननिायन तथा ननःशुल्क चशक्षा सम्बन्धी ऐन,
२०७५ अन्तगनतका प्रत्यायोचित विधायनहरूको अध्ययनबाि दे चिएका विियहरूका सम्बन्धमा

सनमनतको आगामी बैठकमा माननीय चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरी
छलफल गने।
2078 पुस 06 गतेः
•

घरे ल ु वहं सा (कसूर र सिाय) सम्बन्धी ऐन, 2066 अन्तगनत बनेका प्रत्यायोचित विधायन
सम्बन्धी अध्ययन प्रनतिेदनको प्रस्तुनत भएको। यसमा नेपाल कानून समािको अध्ययनबाि
दे चिएका विियहरूमा सम्बन्धी सरोकारिालाहरूसुँग थप छलफल गने ननणनय भएको।

•

सनमनतको िालु आ.ि.को पाररत कायनयोिना बमोचिम प्रत्यायोचित विधायन सम्बन्धी विियमा
सातििै प्रदे श सभाका सदस्यहरूसुँग र प्रदे श मन्त्रालयका सचििहरूसुँग अनुभि आदानप्रदान
गने कायनिम अन्तगनत बाग्मती प्रदे श सभाका सम्बचन्धत सनमनतका माननीय सदस्यहरू,

सनमनतका माननीय सभापनतहरू र प्रदे श मन्त्रालयका सचििहरूबीि पुस मवहनाको तेस्रो हप्ता
मकिानपुर चिल्लामा आिासीय अनुभि आदानप्रदान कायनिम गने। बाग्मती प्रदे शको उक्त

कायनिममा सहभागी हुन िाहनुहन
ु े सबै इच्छु क माननीय सदस्यहरूलाई सहभानगताको अिसर
प्रदान गने गरी ननयमानुसारको प्रविया सनमनत सचििालयले नमलाउने।
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2078 पुस 07 गतेः
•

प्रत्यायोचित व्यिस्थापनलाई व्यिचस्थत गने सम्बन्धी नयाुँ कानूनको आिश्यकता महसुस भई

सो सम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र सं सदमा दतान प्रविया अगानड बढाउन सनमनतको नमनत
२०७८/०६/०६ को बैठकद्वारा कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रालयलाई ददइएको
चिम्मेिारीका सम्बन्धमा भएको प्रगनतका बारे मा कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रालयका
माननीय मन्त्रीज्यू र सो मन्त्रालयका सचििसुँग छलफल भएको। छलफलका िममा माननीय

मन्त्रीज्यूले प्रत्यायोचित व्यिस्थापनलाई व्यिचस्थत गने सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा

सैद्धाचन्तक सहमनतका लानग मचन्त्रपररिद्मा पठाइसवकएकाले प्रवियाहरू पूरा गरी यो विधेयक
सं सदमा पेश गने प्रनतिद्धता व्यक्त गनुन भएको। मन्त्रालयका सचििज्यूले विधायन व्यिस्थापन

र प्रत्यायोचित व्यिस्थापनका दुिै वििय समेिेर विधेयक ल्याउने विियको सैद्धाचन्तक सहमनतका

लानग अचघल्लो हप्ता मचन्त्रपररिद् सचििालयमा गएको, अब विधेयक अगानड बढाउने प्रविया
प्रारम्भ हुने बताउनुभएको। तत्पश्चात सनमनतबाि कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रालयले

उक्त विधेयकलाई अगानड बढाउने सम्बन्धमा कायनतानलका बनाई अगानड बढाउन र भएका

कामकारिाही सनमनतलाई िानकारी गराउन साथै माननीय कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला
मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयको प्रनतिद्धता अनुसार सं घीय सं सदको यसै अनधिेशनमा विधेयक दतान गने
व्यिस्था नमलाउन ननदे शन ददने।
2078 पुस 20 गतेः
•

सनमनतको नमनत २०७८/०७/२५ को ननणनयानुसार सरकारी आश्वासनको कायानन्ियन

अनुगमनका िममा नमनत २०७८/०८/२० मा सनमनतका माननीय सदस्यहरूबाि काठमाडौं–
तराई/मधेश रतमागन
को स्थलगत अिलोकन गरी सो रतमागन
ननमानणका सम्बन्धमा दे चिएका
ु
ु

विियहरूमानथ समीक्षात्मक छलफल भयो। राविय गौरिको आयोिनाका रूपमा ननमानण
भईरहे को ७२ वक.नम.को रतमागन
मध्ये ११ वक.नम. ियाक िोल्न बाुँकी रहे को, िनेल र ८७
ु
ििा अग्ला िविल पुल समेतको कायन सुरु नभएको स्थलगत अिलोकनबाि दे चियो।

नेपालको सािनिननक महत्ि राख्ने उक्त आयोिना नेपाल सरकारको आ.ि.

२०८०/०८१ मा सम्पन्न गने उद्देश्यसवहत सदनमा आश्वासन ददएको स्मरण गदै िनेल ननमानण

कायन प्राविनधक रूपले बढी मेहनत गनुप
न ने अिस्था रहे को। तर कायनस्थलमा थोरै प्राविनधक र
कामदारहरू मात्र रहे को, आिश्यक कामदारहरू आउन बाुँकी रहे को, राविय गौरिका
आयोिनाका रूपमा रहे को रतमागन
आयोिना समयमै सम्पन्न गने िातािरण ननमानणका लानग
ु
आनथनक स्रोतको सुननचश्चतता, िोकना बुङ्गमती इलाकाको िग्गा अनधग्रहण सम्बन्धी वििाद
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समाधान, रुि किान गनुप
न ने अिस्थामा िन तथा िातािरण मन्त्रालय/विभागको सहिीकरण,

सडक रे िांकन अन्तगनत नसस्नेरी Bifurcation पररमािननमा भौनतक पूिानधार तथा यातायात
मन्त्रालय साथै िरपरको ननिी िसर व्यिस्थापनमा उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालयको
सहिीकरण आिश्यक दे चिएकोले यी विियमा छलफल गनन सनमनतको आगामी बैठकमा अथन

मन्त्रालय, भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालय, िन तथा िातािरण मन्त्रालय, उद्योग, िाचणज्य

तथा आपूनतन मन्त्रालय, प्रधामन्त्री तथा मचन्त्रपररिद्को कायानलय र रक्षा मन्त्रालयका सचििलाई
आमन्त्रण गरी छलफल गरी सहिीकरण गनन शीघ्र अको बैठक राख्ने।
2078 पुस 23 गतेः
•

कृवि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिि उपचस्थत बैठकमा कृवि ऐन नछिो भन्दा
नछिो तिुम
न ा गरी सदनमा ल्याउने, कृवि अनुदान वितरण कायनलाई व्यिचस्थत गने, िीरगञ्ज
सुख्िा बन्दरगाहमा रहे को रासायननक मललाई व्यिस्थापन गने तथा सनमनतले ददएका ननदे शन
कायानन्ियन लगायतका विियहरूमा छलफल भएको।

नमनत 2078 पुस 28 गतेः
•

काठमाडौं–तराई÷मधेश रतमागन
को अिलोकन भ्रमणबाि दे चिएका र आयोिना (सेना) बाि प्राप्त
ु

पत्र समेतका समस्याहरू सम्बन्धमा अथन मन्त्रालय, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय,
भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र िन तथा िातािरण मन्त्रालयका
सचिि एिं सचििका प्रनतनननधत्ि गने मन्त्रालयका पदानधकारीसुँग छलफल भएको। राविय

गौरिको उक्त आयोिनाको ननमानणका िममा अथन मन्त्रालयले लागतको पूणन बिेिको
सुननचश्चतता गनुप
न ने, सडक ननमानणको िममा आिश्यक पने विनभन्न सं शोधन एिं सुधारहरूका
लानग भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्कालै ननणनय गरीददनुपने साथै िन तथा

िातािरण मन्त्रालयले सडक ननमानणका िममा गनुप
न ने पूरक िातािरणीय परीक्षण लगायतका
रुि किानका विियहरूमा शीघ्रताका साथ ननणनय र समन्िय गनुप
न ने, आयोिना िररपरर

आयोिनालाई असर पने सबै ननिी िसर उद्योगहरू स्थानान्तरण िा बन्द गरीददन उद्योग,
िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालयले नछिो कायानन्ियन गरी ददनुपने चस्थनत दे चिएको। यस
सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयले चिम्मेिारी बहनमा प्रनतिद्धता िनाउनु भएको। यो आयोिना कुनै

ु कै गौरिको आयोिना भएको सबैले मनन गरी तत् तत्
मन्त्रालयको मात्र गौरि नभई मुलक

विियहरूमा तत् तत् मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको चिम्मेिारी नभत्रका विियमा विलम्ब
नगरी समन्ियात्मक

तिरले

मन्त्रालयहरूलाई ननदे शन ददने।

उच्ि

प्राथनमकता

ददई कायन

गनन, गराउन सम्बचन्धत
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•

राविय गौरिको काठमाण्डौ–तराई÷मधेश रतमागन
ननधानररत समयमै सम्पन्न गनन प्रधानमन्त्री तथा
ु

मचन्त्रपररिद् कायानलयको समन्ियात्मक भूनमका महत्िपूणन हुने हुुँदा उक्त कायानलयबाि
कोनभडको कारण दे िाइ उपचस्थती नभएको र मन्त्रीपररिद्बाि अननिायन सहभागी हुनपु ने कुरामा
सनमनत विश्वास गदनछ। तसथन सनमनतको अको बैठकमा सो कायानलयको अननिायन उपचस्थनतसवहत
यस विियमा छलफल गनन लेिी पठाउने।

सनमनतबाि भएको स्थलगत अिलोकन भ्रमण सम्बन्धी वििरण
सनमनतबाि यस अिनधमा भएका स्थलगत भ्रमणका मुख्य वियाकलाप तथा नन्किन ननम्नानुसार

रहे को छः-

प्रदे शस्तरीय कायनिम (मचङ्सर 07-10, 2078)
सनमनतको िाविनक कायनयोिना अनुसार प्रदे श नं. १ को प्रदे श सभाको विधायन सनमनतका

माननीय सदस्यहरू, विियगत सनमनतका माननीय सभापनतहरू, सनमनत सचििहरू र प्रदे श नं. १ सरकारका
सचििहरूसुँग प्रत्यायोचित विधायन सम्बन्धी विियमा वििार एिं अनुभि आदानप्रदान सम्बन्धी छु ट्टाछु ट्टै

कायनिम गररएको छ। प्रत्यायोचित विधायन ननमानणमा प्रत्यायोचित व्यिस्थापन सम्बन्धी मूलभूत
नसद्धान्तको पूणन पालना हुन नसवकरहे को ितनमान अिस्थामा यो कायनिमले प्रत्यायोचित विधायन तिुम
न ामा
केही हदसम्म सुधार हुने अपेक्षा राचिएको छ।
उपसनमनत बैठक सम्बन्धी वििरण
यस अिनधमा प्रत्यायोचित व्यिस्थापन तथा सरकारी आश्वासन सनमनत अन्तगनत गदठत सरकारी

आश्वासन अध्ययन उपसनमनतको 2078/09/21, 2078/09/22, 2078/09/25

र

2078/09/26 गते गरी िम्मा ४ ििा बैठकहरू बसेका नथए। उपनसनमनतका बैठकहरूमा गररएका
मुख्य ननणनय तथा ननदे शनहरू ननम्नानुसार रहे का छन्:

सरकारले आ.ि. 2077/078 को बिेि िक्तव्यमाफनत सं सदमा व्यक्त कृवि तथा पशुपंक्षी

विकास मन्त्रालय, िन तथा िातािरण मन्त्रालय, भौनतक पूिानधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊिान, िलस्रोत

तथा नसुँिाई मन्त्रालय र स्िास्थ्य तथा िनसं ख्या मन्त्रालयसुँग सम्बचन्धत सरकारी आश्वासनका

विियहरूमानथ छलफल गरी उक्त आश्वासन कायानन्ियनको प्रगनत वििरण सम्बचन्धत मन्त्रालयसुँग माग
गने ननणनय भएको।
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3. राविय सरोकार तथा समन्िय सनमनत
राविय सरोकार तथा समन्िय सनमनतले यस अिनधमा सम्पाददत मुख्य कामकारबाहीहरूको

वििरण ननम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ:-

सनमनतबाि भएको अन्तरविया कायनिम सम्बन्धी िानकारी
सनमनतबाि यस अिनधमा नमनत 2078 पुि 29 र 30 गते "राविय सभामा हाम्रा िार ििन र

साथनक प्रनतनननधत्िको सिाल" विियक अन्तरसं िाद कायनिम धुनलिेलमा सम्पन्न भयो।
उपनमनतबाि भएको स्थलगत अिलोकन तथा भ्रमण सम्बन्धी वििरण

यस सनमनत अन्तगनतका उपसनमनतहरूबाि यस अिनधमा तीन स्थानको स्थलगत अिलोकन तथा

सरोकारिालाहरूसगुँ अन्तरविया कायनिम सम्पन्न भयो, िसको वििरण ननम्नानुसार छ:•

राविय गौरिका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसनमनत 'ि' बाि नमनत 2078/07/10
गतेदेचि 2078/07/14 गतेसम्म पोिरामा पोिरा क्षेत्रीय अन्तरानविय विमानस्थल र मनाङ,
मुस्ताङ लगायतका चिल्लामा कालीगण्डकी कोररडोरको स्थलगत अनुगमन एिं अन्तरविया
कायनिम सम्पन्न भयो।

•

राविय गौरिका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसनमनत 'ग' बाि नमनत 2078/09/06
गतेदेचि 2078/09/10 गतेसम्म दाङमा रहे को हुलाकी रािमागन आयोिना, सुिेतमा रहे को
भेरी बबई डाईभसनन आयोिना, बाुँकेमा रहे को रानीिमरा कूलररया नसिाई आयोिना,
नेपालगन्िमा रहे का नसक्िा नसिाई आयोिना र बबई नसिाई आयोिनाको स्थलगत अिलोकन
एिं अन्तरविया कायनिम सम्पन्न भयो।

•

राविय गौरिका आयोिना अध्ययन तथा अनुगमन उपसनमनत 'ि' बाि लुचम्बनी क्षेत्रको समग्र
विकासका लानग भािी कायनददशा विियक अन्तरविया कायनिम 2078 पुि 18 गतेदेचि 20
गतेसम्म लुचम्बनीमा सम्पन्न भयो।

ु सनमनत
सं घीय सं सद अन्तगनतका सं यक्त
ु सनमनतहरू रहे का छन्:सं घीय सं सद अन्तगनत दे हाय बमोचिम २ ििा सं यक्त

ु ाई सनमनत
१. सं सदीय सुनि
ु ाई सनमनतले यस अिनधमा गरे का ननणनय/ननदे शनहरूको वििरण ननम्नानुसार प्रस्तुत
सं सदीय सुनि

गररएको छः-
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यस सनमनतका २०७८/७/१६ गते १ ििा र २०७८/८/२० गते ३ ििा गरी िम्मा ४

बिा बैठकहरू बसेका नथए। सनमनतका बैठकहरूबाि गररएका मुख्य ननणनय तथा ननदे शनहरू ननम्नानुसार
रहे का छन्।

ु ाईका लानग सनमनतमा प्राप्त सं यक्त
ु अनधराज्य, गणतन्त्र भारत तथा सं यक्त
ु राज्य
सं सदीय सुनि

अमेररकाका लानग प्रस्तावित रािदूतहरूको बारे मा आमनागररकलाई िानकारी ददने तथा उहाुँहरूको

सम्बन्धमा सूिना तथा उिुरी सं कलन गने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाि र इमेल िस्ता विद्युतीय
सञ्चारका माध्यमबाि समेत सूिना सािनिननक गने।

ु ाइका लानग सनमनतमा प्राप्त सं यक्त
ु
ु
सं सदीय सुनि
अनधराज्य, गणतन्त्र भारत र सं यक्त
राज्य

अमेररकाका लानग प्रस्तावित रािदूतहरूका उपर परे का उिूरी िोली उिुरीमा छलफल
रािदूतहरूको कायनयोिना वितरण गने।

र प्रस्तावित

ु
ु
सं यक्त
अनधराज्य, गणतन्त्र भारत र सं यक्त
राज्य अमेररकाका लानग नेपाली रािदूत पदमा

प्रस्तावित व्यचक्तहरूको उपर उिूरी ददने उिूरीकतानसुँग छलफल गरे को।

नेपाल सरकार परराि मन्त्रालयको प.सं . GA/OA/ ०७८/०७९, ि.नं. २७४६, नमनत

ु अनधराज्य, गणतन्त्र भारत र सं यक्त
ु राज्य अमेररकाका लानग
२०७८/०७/१२ को पत्रानुसार सं यक्त

नेपाली रािदूतको पदमा ननयुचक्तका लानग िमशः श्री ज्ञानिन्र आिायन, डा. शंकरप्रसाद शमान तथा प्रा.
ु ाईका लानग
श्रीधर ित्रीलाई प्रस्ताि गरी नेपालको सं विधानको धारा २९२ को बमोचिम सं सदीय सुनि

ु बैठक र सं यक्त
ु सनमनत (कायन सञ्चालन) ननयमािली, २०७५
प्राप्त हुन आएकोमा सं घीय सं सदको सं यक्त

ु ाई सनमनतको कायनविनध, २०७५ बमोचिम प्रस्तावित
को ननयम २५ र २६ तथा सं सदीय सुनि
ु ाई गदान योग्यता, क्षमता र अनुभिको आधारमा उक्त पदका लानग योग्य दे चिनुभएको
व्यचक्तहरूको सुनि

ु बैठक र सं यक्त
ु सनमनत (कायनसञ्चालन) ननयमािली, २०७५ को ननयम २६
हुुँदा सं घीय सं सदको सं यक्त
को उपननयम (५) बमोचिम उचल्लचित पदमा ननयुचक्तका लानग प्रस्तावित श्री ज्ञानिन्र आिायन, डा.
शंकरप्रसाद शमान तथा प्रा. श्रीधर ित्रीको नाम सिनसम्मनतले अनुमोदन गने।

ु का लानग प्रस्तावित व्यचक्तको सं सदीय
नेपालको सं विधानको धारा २९२ बमोचिम विनभन्न मुलक

ु ाईका लानग यस सनमनतमा नामािली पठाउुँ दा नेपालको सं विधानको धारा ४२ को व्यिस्था
सुनि
बमोचिमको समानुपानतक समािेशी नसद्धान्तको ममन र भािनालाई नेपाल सरकारले आत्ससात गरे को

दे चिदै न। सो कुरालाई पिक पिक सनमनतले गम्भीर रुपमा ध्यानकािनण गराउुँ दा समेत कायानन्ियनमा

ु का रािदूतको ररक्त पदमा प्रस्तावित व्यचक्तको
आएको दे चिदै न। तसथन, आगामी ददनमा विनभन्न मुलक
नसफाररस गदान सनमनतको नमनत २०७८/०८/२० को ननणनय बमोचिम अनुमोदन भएका तीन िना
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रािदूतको सङ्ख्यालाई समेत गणनामा समािेश गरी सं विधानको उक्त धारा बमोचिम समािेशी नसद्धान्त

अनुरुप योग्य र सक्षम व्यचक्तलाई पदीय गुणस्तर कायम हुनग
े री नसफाररस गनन नेपाल सरकारको गम्भीर
रुपमा पुनः ध्यानाकिनण गराउने।

2. राज्यका ननदे शक नसद्धान्त, नीनत र दावयत्िका कायानन्ियन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
सनमनत
राज्यका ननदे शक नसद्धान्त, नीनत र दावयत्िका कायानन्ियन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतले

यस अिनधमा िम्मा ३ ििा बैठकहरू बसेका नथए। बैठकहरूिाि गररएका मुख्य ननणनय तथा ननदे शनहरू
ननम्नानुसार रहे का छन्:-

२०७८/०८/१६ गते ः

•

यस सनमनतबाि आमचन्त्रत उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालयका सचिि अिुन
न प्रसाद पोिरे ल
तथा नेपाल आयल ननगम नलनमिे डका कायनकारी ननदे शक सुरेन्रकुमार पौडेलले आिको
कायनसूिीमा परे को वििय नेपालको सं विधानमा व्यिचस्थत िाचणज्य सम्बन्धी नीनत र हाल
भैरहे को पेिोनलयम पदाथनको मूल्यिृवद्ध सम्बन्धी समसामवयक विियका सन्दभनमा सनमनत समक्ष
आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गनुभ
न यो। यसरी प्रस्तुत गनुभ
न एको धारणाउपर माननीय सदस्यहरूले
आ-आफ्ना चिज्ञासा राख्नुभयो।

•

सचिि तथा कायनकारी ननदे शक लगायतले माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका चिज्ञासाहरूको
ििाफ ददुँदै हाल भैरहे को पेिोनलयम पदाथनको मूल्यिृवद्धको मुख्य कारण अन्तरानवियस्तरमै
भएको मूल्यिृवद्ध, अमेररकी डलरसुँग नेपाली रुपैयाुँको विननमयमा आउने उतारिढाि तथा
करका कारणले हुने गरे को हो र नेपाल सरकारले पेिोनलयम पदाथनमा लाग्ने करमा किौती
गरी पेिोनलयम पदाथनको अन्य विकल्पको िोिी गरी लागू गरे मा मात्र िनतालाई सरल, सहि,
ु भ, समान पहुुँि र गुणस्तरीय रुपमा पेिोनलयम पदाथन उपलब्ध गराउन सक्ने धारणा
सिनसल
प्रस्तुत गनुभ
न यो।

•

पेिोनलयम पदाथनमा बेलाबित हुने गरे को मूल्यिृवद्ध करको करणले पनन हुने गरे को हुुँदा
यसलाई व्यिचस्थत गनन अको बैठकमा उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय, नेपाल आयल
ननगम नलनमिे ड तथा अथन मन्त्रालय सवहतको Team बस्ने छलफल गररयो।
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•

दे हाय बमोचिमका ननणनयहरू कायानन्ियनको लानग नेपाल सरकार, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूनतन
मन्त्रालयलाई ननदे शन ददनेः➢ िाचणज्य नीनत बनाई लागु तथा कायानन्ियन गने/गराउने।
➢ पेिोनलयम पदाथनको भण्डारण क्षमतामा अनभिृवद्ध गनन नीनत बनाउने।
➢ पेिोनलयम पदाथनको अन्य विकल्प (िस्तैः- विद्युत लगायत) को िोिी गने नीनत बनाउने।

२०७८/०९/०२ गतेको बैठकका ननणनयहरूः-

•

यस सनमनतबाि आमचन्त्रत श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरक्षा मन्त्रालयका माननीय मन्त्री
कृ्णकुमार श्रे ष्ठज्यू तथा भूनम व्यिस्था सहकारी तथा गररबी ननिारण मन्त्रालयका माननीय
मन्त्री शशी श्रे ष्ठज्यूले आिको कायनसूिीमा परे को वििय नेपालको सं विधानमा व्यिचस्थत
सामाचिक न्याय र समािेशीकरण सम्बन्धी नीनत र उक्त नीनत अन्तगनत रहे का मुक्त कमैया,
कम्हलरी, हरूिा, िरुिा, हनलया तथा भूनमहीनको सम्बन्धमा नेपाल सरकार पक्ष भएका सचन्ध
सम्झौता अनुसार समान कामका लानग समान ज्याला तथा व्यिस्थापनका नननमत्त गररएको नीनत
ननयमको कायानन्ियनको अिस्था र नेपाल सरकारले गरे को घोिणा, सम्झौता र कायानन्ियनको
नीनतगत अिस्था सम्बन्धी समसामवयक विियका सन्दभनमा सनमनत समक्ष आ-आफ्ना धारणा
प्रस्तुत गनुभ
न यो। यसरी प्रस्तुत गनुभ
न एको धारणाउपर माननीय सदस्यहरूले आ-आफ्ना चिज्ञासा
राख्नु भयो।

•

श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरक्षा मन्त्रालयका माननीय मन्त्री तथा भूनम व्यिस्था, सहकारी
तथा गरीबी ननिारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री लगायतले माननीय सदस्यहरूले राख्नु भएका
चिज्ञासाहरूको ििाफ ददुँ दै मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरूिा, िरुिा, हनलया तथा भूनमहीनको
सम्बन्धमा भएका सचन्ध, सम्झौता तथा घोिणा लगातका वििय केही हदसम्म कायानन्ियन भएको
र कायानन्ियन हुन बाुँकी रहेको वििय कायानन्ियन गदै िाने धारणा प्रस्तुत गनुभ
न यो।

•

दे हाय बमोचिमका ननणनय कायानन्ियनका लानग नेपाल सरकार, श्रम, रोिगार तथा सामाचिक
सुरक्षा मन्त्रालय तथा भूनम व्यिस्था, सहकारी तथा गरीबी ननिारण मन्त्रालयलाई ननदे शन ददनेः
➢ मुक्त हुन बाुँकी रहेका कमैया, कम्लरी, हरूिा, िरुिा, हनलया तथा भूनमहीनहरूको िास्तविक
तथ्याङ्क नलने।
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➢ मुक्त हुन बाुँकी रहे का कमैया, कम्लरी, हरूिा, िरुिा, हनलया तथा भूनमहीनलाई यथाशक्य
नछिो मुक्त गराउन नीनतगत व्यिस्थाको कायानन्ियन गने र गराउने।

➢ मुक्तकमैया, कम्लरी, हरूिा, िरुिा, हनलया तथा भूनमहीनको लानग आिास, चशक्षा,

रोिगारमूलक तानलम िा सीप विकास गने लगायतका एकीकृत योिना बनाई लागू गने र
गराउने।

➢ पुनस्थानपना गनन बाुँकी रहे का मुक्त कमैयालाई यथाशक्य नछिो पुनस्थानपना गने र गराउने।
नमनत २०७८।०९।२१ गते बसेको बैठकका ननणनयहरू:-

•
•

विकास सम्बन्धी नीनतको समीक्षा गदै सनमनतको कामका बारे मा अधनिाविनक समीक्षा भयो।
यस सनमनतबाि भएका ननदे शन कायानन्ियनका सम्बन्धमा भए गरे का प्रगनत वििरण सात ददननभत्र
उपलब्ध गराउन सम्बचन्धत ननकायलाई पत्रािार गने।
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सं घीय सं सदका पदानधकारीका गनतविनध
राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष
नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश

प्रसाद नतनमचल्सना दे हायबमोचिमका विनभन्न कायनिमहरूमा सं लग्न रहनुभएको नथयो:
सभा/समारोह/गोष्ठी/अन्तरविया कायनिममा सहभानगता

२०७८ काचत्तक ४ गते : पिनत चिल्लाको मोदी गाउुँ पानलका िडा नं ८ चित्रेमा आयोचित

ु एको नथयो।
अन्तरानविय पिनत समािको तेस्रो महानधिेशनमा प्रमुि अनतनथका रूपमा सहभागी हुनभ

२०७८ काचत्तक १२ गते: बागमती प्रदे श सभाको ननमन्त्रणामा नेपाल भ्रमण आउनुभएका

स्पेनको एक्त्रेमादुरा राज्यका सभामुि नेतत्ृ िको िोलीसुँग नसं हदरबारचस्थत सम्माननीय अध्यक्षको
कायनकक्षमा चशष्टािार भेिघाि गनुभ
न एको नथयो।

२०७८ काचत्तक १४ गते: रूपन्दे हीको भैरहिाचस्थत गौतमबुद्ध अन्तरानविय विमानस्थलको

प्राङ्गणमा स्थावपत िेड स्िोनबाि नननमनत बुद्ध मूनतन अनािरण कायनिममा सम्माननीय रािपनत विद्यादे िी
ु एको नथयो।
भण्डारीज्यूसुँगै सहभागी हुनभ

२०७८ काचत्तक १६ गते: काठमाडौँको माइतीघरमा फोकस नेपालद्वारा शुभ-दीपािली २०७८

को शुभ अिसरमा आयोचित सम्मान प्रदान तथा दे उसी-भैलो विशेि सांस्कृनतक समारोहमा प्रमुि
ु एको नथयो।
अनतनथका रूपमा सहभागी हुनभ

२०७८ काचत्तक १७ गते: िन पुस्तकालय शुक्लागण्डकी नगरपानलका तनहुुँद्वारा आयोचित

ु एको
फूिबल, कविता बािन प्रनतयोनगता र सम्मान कायनिमा प्रमुि अनतनथका रूपमा सहभागी हुनभ
नथयो।

२०७८ काचत्तक २५ गते: लुचम्िनी साुँस्कृनतक नगरपानलकाद्वारा सुनिल नगरपानलका र सुस्ता

गाउुँ पानलका निलपरासी र लुचम्िनी गाडे न फाउण्डेशन स्पेन बीि MOU हस्ताक्षर कायनिममा प्रमुि
अनतनथका रूपमा सहभानगता िनाउनु भएको नथयो।

२०७८ काचत्तक २६ र २७ गते: सं सदीय प्रभािकाररताका लानग सं िारकमीको भूनमका नबियक

धुनलिेलमा आयोचित अन्तरविया कायनिममा सहभानगता िनाउनु भएको नथयो।

२०७८ काचत्तक २८ गते: गैरआिासीय नेपाली सं घ (एनआरएनए) बेचल्ियमको स्माररका

बेचल्ियम दपनण नेपाल हाउस हात्तीसारमा विमोिन गनुन भएको नथयो।

२०७८ मङनसर ३ गते: Nepal Friendship Gathering 2021 मा मेररयि होिल, काठमाडौँमा
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प्रमुि अनतनथका रूपमा सहभागी हुन ु भएको नथयो।
२०७८ मङनसर २२ गते: लक्ष्मीनारायण हनुमान मचन्दरको चशलान्यास कायनिम। स्थानः

लुचम्िनी साुँस्कृनतक नगरपानलका िडा.नं १ भगिानपुर।

२०७८ पुस ६ गते: कालीगण्डकी िेलकुद महोत्सब, २०७८ को िेलकुदको कालीगण्डकी

गाउुँ पानलका ७, नममी िेलमैदानमा समुद्घािन गनुभ
न एको नथयो।

२०७८ पुस ८ गते: लायन्स क्लब अफ पोिरा अनभयानको स्थापना ददिसको अिसरमा

आयोचित स्थापना ददिस सहारोहमा प्रमुि अनतनथका रूपमा सहभागी हुन ु भएको नथयो।

२०७८ माघ २१ गते: सम्माननीय रािपनतद्वारा सं सदमा सनमनत प्रणाली राविय सभा विशेि

पुस्तक विमोिन कायनिममा सहभागी हुन ु भएको।

राविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष
नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म राविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष शचशकला

दाहाल दे हायबमोचिमका कायनिममा सं लग्न रहनुभएको नथयो।
१.

सुदूरपचश्चम प्रदे शको भ्रमण
नमनत २०७८ मङनसर १० गते राविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष शचशकला दाहाल र

सुदूरपचश्चम प्रदे शसभाका माननीय उप-सभामुि ननमनला बडाल िोशीबीि २०७८ मङनसर १०
गते प्रदे शसभा सचििालय धनगढीमा भेिघाि भयो। भेिका िममा उहाुँहरूबीि सं सद
सञ्चालनका समसामवयक विियमा छलफल भयो। साथै माननीय उपसभामुिज्यूले सुदूरपचश्चम

प्रदे श सभाका पनछल्ला गनतविनधका विियमा माननीय उपाध्यक्षज्यूलाई िानकारी गराउनु भयो।
माननीय उपाध्यक्षज्यू सोही ददन प्रदे श सभाले आयोिना गरे को स्िास्थ्य चशविरमा सहभागी
ु यो।
हुनभ

भोनलपल्ि मङनसर ११ गते डडेलधुराका प्रमुि चिल्ला अनधकारी मोहनराि िोशीसुँग

भेिघाि गनुभ
न यो। सोही ददन दहालले ऐनतहानसक अमरगढी वकल्लाको अिलोकन भ्रमण

गनुभ
न यो। सो अिसरमा अमरगढी वकल्लाको रे िदे िको चिम्मेिारी पाउनुभएका ६८ ििनका
नरबहादुर श्रे ष्ठले अमरगढी वकल्लाको इनतहास, पयनिकीय सम्भािना र त्यहाुँको हालको
अिस्थाका विियमा माननीय उपाध्यक्षज्यूलाई िानकारी गराउनुभएको नथयो। मङनसर १२ गते

ुन ाको शैल्यचशिर नगरपानलका- १ बलाुँिमा रहे को िमेनलया िलविद्युत
उपाध्यक्षज्यूले दािल

ुन ाको मानलकािुन
आयोिनाको अिलोकन गनुभ
न यो भने दािल
न का चशक्षक तथा िनप्रनतनननधहरूसुँग
स्थानीय स्तरमा दे चिएको चशक्षा क्षेत्रको समस्याका बारे मा छलफल भयो।
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ुन ाको महाकाली नगरपानलकाका िनप्रनतनननध तथा कमनिारीसुँग
मङनसर १३ गते दािल

छलफल कायनिम भयो। कायनिममा नगरपानलकाका प्रमुि हं सराि भट्टले ४ ििनमा नगरले

गरे का काम, बनाएका कानून, सं घीयताको सिालमा तीन तहका सरकारबीि दे चिएको िविलता

तथा स्थानीय सरकारले भोग्नुपरे को समस्याका विियमा कुरा राख्नुभयो। नगरले िेष्ठ नागररक
तथा विपन्नहरूका लानग सञ्चालन गरे को विशेि अनभयानहरूका विियमा पनन नगरप्रमुि भट्टले
िानकारी गराउनुभयो।

िनप्रनतनननध तथा कमनिारीको कुरा सुननसकेपनछ माननीय उपाध्यक्षज्यूले सं घ, प्रदे श

र स्थानीय सरकारबीि कानून ननमानणदे चि अन्य कनतपय विियमा कुरा नमल्न नसक्दा िविलता
दे चिएको बताउनुभयो। सं घीय सं सदले बनाएका कनतपय कानून समयमा पाररत हुन नसक्दा
पनन काममा बाधा पुगेको भन्दै उहाुँले तीन तहका सरकारबीि विशेि समन्िय आिश्यक रहे को

उल्लेि गनुभ
न यो। सं घीयता कायानन्ियनको सिालमा राविय सभाले िेल्न सक्ने भूनमकामा

आफ्नो तफनबाि सक्दो समन्िय गने पनन उपाध्यक्ष दहालले बताउनुभयो। सोही ददन
उपाध्यक्षज्यू र सुदूरपचश्चमका उपसभामूिज्यूले बाढीले क्षनत गरे को महाकाली नदी छे उको
भूभाग र बाुँधको अिलोकन गनुभ
न यो। उहाुँहरूले महाकाली नदीमा रहे को दुई दे श (नेपाल र
भारत) िोड्ने झोलुङ्गे पुलको अिस्थाका विियमा िानकारी समेत नलनुभयो।
२.

राविय मवहला आयोगको कायनिमलाई सम्बोधन
२०७८ मङनसर २४ गते राविय सभाका उपाध्यक्ष माननीय शचशकला दहालले राविय

मवहला आयोगको ‘िबर गरौं ११४५ हे ल्पलाइन सेिाको िौथो िाविनकोत्सि कायनिमलाई

सम्बोधन गनुभ
न एको छ। कायनिमलाई सम्बोधन गदै उपाध्यक्ष दहालले मवहला वहं साका

स्िरूपहरू बदनलएको भन्दै त्यसलाई समयमै ननरूत्सावहत गनन सबै सिेत हुनपु ने बताउनुभएको
छ।

मवहला वहं सा भनेको बलात्कार र बेिनबिन मात्रै नभएको ििान गदै उपाध्यक्ष दहालले

भन्नुभयो, ‘मवहला वहं सा भन्नेनबचत्तकै हामी बलात्कार, िेलीबेिी बेिनबिनलाई मात्रै बुझ्ने गछौं,

हे दान सानो िस्तो लाग्ने, कायनस्थलमा, सािनिननक स्थलमा हुने दुव्यनिहार र घिनाहरू पनन

मवहला वहं सा नै हुन,् त्यस्ता घिनाहरूको तत्काल प्रनतिाद गरे र ननरूत्सावहत गनुप
न दनछ। सानो
लाग्ने र नपत्याउने िालका घिनालाई िेिास्ता गदान पनछ ठू लो वहं साको रूप नलनसक्ने भन्दै

उपाध्यक्ष दहालले स-साना लाग्ने घिनाहरूलाई ननरूत्सावहत गनन मवहलाहरू आफै सिग
हुनपु नेमा िोड ददनुभयो। पनछल्लो समय वहं सा घिनाहरू हुुँदा उिुरी पने िम बढ्नु सकारात्मक
भएको ििान गदै उपाध्यक्ष दहालले उिुरीहरूको सही ननरूपण र पीनडतलाई न्याय ददलाउन
सबैको सकारात्मक पहल हुन ु आिश्यक रहे को बताउनुभयो।
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मवहला वहं साविरूद्धका थुप्रै कानूनहरू बनेकोतफन स्मरण गराउुँ दै उपाध्यक्ष दहालले

मवहलामैत्री कानून बन्नुमात्रै ठू लो कुरा नभएको र त्यसको कायानन्ियन गनुन मुख्य कुरा भएको

बताउनुभयो। विनभन्न तथ्यांकले पनछल्लो समय मवहला वहं साका विविध प्रकृनतमध्ये घरे ल ु
वहं साका घिनाहरू धेरै भएको भन्दै उपाध्यक्ष दहालले घरपररिार नभत्रबािै हुने मवहला वहं सा
अन्त्य गने िातािरण बनाउन सबैले पहल गनुप
न ने बताउनुभयो।
३.

सं सद सेिा ददिसमा पदक तथा सम्मान वितरण
नमनत २०७८ मङनसर २७ गते राविय सभाका उपाध्यक्ष माननीय शचशकला दहालले

१५ औ ं सं घीय सं सद सेिा ददिसको अिसरमा आयोचित विविध िेलकूद प्रनतयोनगताका
वििेताहरू, रक्तदाता एिं सं घीय सं सद सचििालयमा दीघन सेिा गरे का कमनिारीहरूलाई दीघन

सेिा पदक प्रदान गनुभ
न एको नथयो। सो अिसरमा उपाध्यक्ष दहालले िेलकूदमा विियी कमनिारी
र रक्तदाताहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गदै आगामी ददनमा िेलकूद र समािसेिामा
ननयनमत लानगरहन आग्रह गनुभ
न एको नथयो।

त्यस्तै, सं घीय सं सद सचििालयमा दीघन सेिा गने कमनिारीहरूलाई लामो समयसम्म

सं सदमा सेिा गरे कामा धन्यिाद व्यक्त गनुभ
न एको नथयो। दीघन सेिा गने कमनिारीहरूलाई
सम्बोधन गदै उपाध्यक्ष दहालले तपाईंहरूको योगदान, श्रम र पनसनाले नै सं सद सचििालयको
गररमा बढे को बताउनुभयो।
४.

सहायकस्तरका मवहला कमनिारीसुँग अन्तरविया
नमनत २०७८ मङनसर २९ गते बुधबार राविय सभाका उपाध्यक्ष माननीय शचशकला

दहालले सं घीय सं सद सचििालयमा कायनरत सहायक स्तरका मवहला कमनिारीहरूसुँग अन्तरविया

गनुभ
न एको छ। कायनिममा सहभागी सहायक स्तरका मवहला कमनिारीहरूले आफूले भोग्नुपरे का
समस्या र कायानलय सहयोगी भन्नेनबचत्तकै माननसहरूले फरक दृवष्टकोणले हे ने र सम्मान नगने

परम्परा रहे को भन्दै गुनासो गनुभ
न एको नथयो। समान काम गरे पनन स्थायी र करारका
कमनिारीहरूबीि सेिा सुविधामा विभेद रहे को भन्दै सहभागीहरूले फरक व्यिहार हुन नहुने,

सं सद सचििालयको आफ्नो छु ट्टै चशशु स्याहार केन्र नहुुँदा समस्या भोग्नुपरे कोलगायतका
समस्या रािेका नथए।

मवहला कमनिारीका समस्या सुननसकेपनछ उपाध्यक्ष दहालले तत्काल सम्बोधन गनन

सवकने विियमा आफूले तत्कालै पहल गने र कनतपय विियमा नीनतगत रूपमा छलफल गरे र
अचघ बढ्ने बताउनुभयो। कायानलय सञ्चालनका लानग सहायकस्तरका कमनिारीको भूनमका अझै

महत्िपूणन हुने भन्दै उहाुँले सबैको कामलाई सबैले सम्मान गने सं स्कारको विकास गनुप
न नेमा
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िोड ददनुभयो। कायनिममा सं सद सचििालयमा कायनरत ४८ िना सहायकस्तरका मवहला
कमनिारीहरूमध्ये ४० िनाको उपचस्थनत रहे को नथयो।
५.

हस्तकला सामग्री प्रदशननीको अिलोकन
नमनत २०७८ मङनसर ३० गते राविय सभाका उपाध्यक्ष शचशकला दहालले स्िदे शी

उत्पादनलाई प्राथनमकता र प्रिनद्धन गनुप
न ने बताउनुभएको छ। होिे ल हायत ररिेन्सीमा नेपाल

हस्तकला महासं घले आयोिना गरे को हस्तकला सामग्रीहरूको प्रदशननी अिलोकन गदै उपाध्यक्ष
दहालले स्िदे शी उत्पादनलाई सबैले माया गरी प्रिद्धनन गनुप
न ने बताउनुभएको हो।

कोरोना भाइरस (कोनभड-१९) को विश्वव्यापी महामारीले नेपाली हस्तकला उद्योग

नराम्रोसुँग प्रभावित भएको भन्दै उपाध्यक्ष दहालले विश्वमा नेपालको पवहिान ददने हस्तकला
व्यिसायलाई बिाउन विविध सहुनलयत र राहत प्याकेि ल्याउनुपनेमा िोड ददनुभयो। कोनभड१९ बाि प्रभावित हस्तकला उद्योगको सं रक्षणका लानग सरकारको पहलमा बैंक ब्यािदर

घिाउने, सहुनलयत किान र पुनकनिानको व्यिस्था, कच्िा पदाथनमा भन्सार छु ििस्ता व्यिस्था
हुन सके व्यिसायीलाई सहि हुनेछ, उहाुँले भन्नुभयो, महामारीले प्रभावित भएको हस्तकला
व्यिसायलाई फेरर पवहलेकै अिस्थामा फकानउन मैले सक्दो समन्िय र पहल गनेछु।

नेपाली हस्तकला क्षेत्रले िाविनक १० अबन रूपैयाुँभन्दा बढीको सामग्री ननयानत गरररहे को

र ११ लाि युिाहरूलाई रोिगारी ददइरहे को भन्दै उपाध्यक्ष दहालले नेपालमा उत्पाददत
हस्तकला सामग्रीको विश्व बिारमा आकिनण र माग धेरै भएको बताउनुभयो। विश्व बिारमा
आकिनण र माग भए पनन कोरोना महामारीले हस्तकलाको व्यापार व्यिसाय ठप्प भएकाले

नेपाली हस्तकला क्षेत्रले करोडौंको घािा व्यहोनुन परे को बताउनुभयो। हस्तकला उद्योगका दक्ष
कानलगढहरूलाई पयानप्त सेिा सुविधा र अिसर ददन नसक्दा विदे श पलायन हुने समस्या रहे को

ििान गदै उपाध्यक्षले नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र प्रिद्धननका लानग राज्यले उत्पाददत
सामग्रीको बिार व्यिस्थापनमा विशेि ध्यान ददनुपने बताउनुभयो।
कोरोना

महामारीपनछ

विदे शबाि

फवकनएका

हिारौं

बेरोिगार

युिाहरूलाई

हस्तकलासम्बन्धी सीप नसकाउन राज्यस्तरबािै तानलम र अिसर नसिनना गनुप
न ने बताउनुहुँद
ु ै

ु ा साथै नेपालको पुख्यौली सीप पनन हस्तान्तरण हुने
दहालले स्िदे शी उत्पादनको िृवद्ध हुनक

विश्वास व्यक्त गनुभ
न यो। स्थानीय तहसुँग समन्िय गरे र दे शैभरर हस्तकला महासं घको सञ्जाल

विस्तार गनन र हस्तकला व्यिसायलाई प्रिद्धनन गनन दहालले आग्रह गनुभ
न यो। आफ्नो ४८ औ ं
िाविनकोत्सि तथा निौँ हस्तकला ददिसको अिसरमा नेपाल हस्तकला महासं घले गत मङनसर
२८ गतेदेचि ३० गतेसम्म थापाथलीमा हस्तकला प्रदशननीको आयोिना गरे को नथयो।
48 | सं स द द पन ण

िण्ड - दुई

सं घीय सं सद सचििालय
सं घीय सं सद सचििालय अन्तगनतका गनतविनध
सं घीय सं सद सचििालयको सं गठन सं रिनाअनुसार सचििालयमा महाशािा, सनमनत सचििालय,

शािा, ननिी सचििालय, इकाई लगायतका सं रिनाहरू रहेका छन्। यी सं रिनाहरूले सं घीय सं सदको
कामकारबाहीलाई प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालन गननमा सहयोग गदनछन्। सचििालयको विनभन्न शािाहरूबाि
प्राप्त कामकारबाहीहरूलाई ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छ।

अन्तरानविय सम्पकन तथा समन्िय महाशािा
अन्तरानविय सम्पकन तथा समन्िय महाशािाअन्तगनत अन्तरानविय सम्पकन तथा समन्िय शािा

रहे को छ।
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अन्तरानच्िय सम्पकन तथा समन्िय शािा
अन्तरानविय सम्पकन तथा समन्िय शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म

भए, गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः1. अन्तराच्िय कायनिम/सम्मेलनमा सहभानगता
नस.नं.
1

सहभागी

कायनिम/सम्मेलन
(नाम, स्थान, नमनत)

सं घीय सं सदका सदस्य

• अन्तर-व्यिस्थावपका सं घ

• सम्माननीय सभामुि

(IPU) को १४३ औ ं सम्मेलन
• Madrid, Spain
• 26-30 November, 2021

• मा. दे ि प्रसाद गरूङ्ग

अचग्न प्रसाद सापकोिा

• मा. प्रनमला कुमारी
• मा. अगम प्रसाद
िान्तिा राई

• मा. लक्ष्मी कुमारी

सं घीय सं सद सचििालयका
पदानधकारी र कमनिारी
• डा. भरतराि गौतम, महासचिि
• श्री गोपालनाथ योगी, सचिि

• श्री अिुन
न ित्री के.सी., सम्माननीय
सभामुिज्यूको स्िकीय सचिि

• श्री सुरेशराि सेढाई, कम्प्युिर
अपरे िर

िौधरी

2. चश्िािार भेिघाि
नस.नं.

नमनत

1

207८/0७/१२

2

2078/08/20

वििरण

स्थान

स्पेनको एक्रेमादुरा प्रदे शका सभामुि H.E. Blanca

Martin Delgado र राच्िय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष
श्री गणेशप्रसाद नतनमचल्सनाज्यूबीि चश्िािार भेिघाि

सम्माननीय

अध्यक्षज्यूको

कायनकक्ष, नसं हदरबार

मवहला तथा सामाचिक सनमनत सभापनत मा. ननरूदे िी पाल

सं घीय सं सद

र Olivier De Schutter (Special Rapporteur on Extreme

सचििालय

poverty and human Rights) बीि चश्िािार भेिघाि

३. कूिनीनतक राहदानी नसफाररस
नस.नं.

यस अिनधको

हालसम्मको िम्मा

(2074/11/20 दे चि)

1

प्रनतनननध सभा सदस्य

4

181

2

राच्िय सभा सदस्य

0

40

4

221

कूल िम्मा
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४. अन्य
•

अन्तर-व्यिस्थावपका सं घ (IPU) को सन् 202२ को िाविनक बिेिमा सं घीय सं सद,
नेपालको वहस्साको योगदान CHF 12100 भुक्तानीको लानग पठाइएको।

Association of Secretary General of Parliament (ASGP) को सदस्य

भएिापत बुझाउनुपने सन् २०१८ दे चि २०२१सम्मको सदस्यता शुल्क रकम CHF
1760 भुक्तानीको लानग पठाइएको।

कानूनी परामशन महाशािा
कानुनी परामशन महाशािाअन्तगनत कानूनी परामशन शािा रहेको छ।

कानूनी परामशन शािा
कानूनी परामशन शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म भए,

गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः•

विनभन्न विियहरूका २२ थान ररि ननिेदनको नलचित ििाफ सम्बचन्धत अदालतहरूमा
पठाएको।

•

अन्तररम आदे श छलफलको लानग प्राप्त २ थान ररि ननिेदनमा यस सचििालयको तफनबाि
बहस पैरिी (प्रनतरक्षा) गननका लानग महान्यायानधिक्ताको कायानलयमा पठाइएको।

•

सं घीय सं सदको अनधिेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी २ ििा सूिना कानून, न्याय तथा
सं सदीय मानमला मन्त्रालयबाि सम्पादन गरी नेपाल रािपत्रमा सूिना प्रकाशनाथन मुरण
विभागमा पठाइएको।

•

साथै यस महाशािाबाि सम्पादन हुने अन्य दै ननक कायनहरू ननरन्तर रूपमा सम्पादन
भइरहे को।

कायनव्यिस्था महाशािा (प्रनतनननध सभा)
कायनव्यिस्था महाशािा (प्रनतनननध सभा) अन्तगनत तीनििा शािाहरू रहे का छन्। िसमध्ये

कायनव्यिस्था शािा (प्रनतनननध सभा) र सम्पूणन वििरण शािाको कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत
गररएको छ:-
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कायनव्यिस्था शािा (प्रनतनननध सभा)
कायनव्यिस्था (प्रनतनननध सभा) शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म

भए, गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः-

सं घीय सं सद सचििालयअन्तगनत रहे को कायन व्यिस्था शािा, (प्रनतनननध सभा) सं घीय सं सदले

प्रनतनननध सभा अनधिेशनहरूका बैठक सं िालनाथन सम्माननीय सभामुिलाई आिश्यक सहयोग र समन्िय

गने, सं सदीय कामकारबाहीको अनभलेि राख्ने, बैठकमा पेश हुने प्रस्ताि, कागिात र वििरणहरूको
सङ्कलन, छनौि, सदनमा प्रस्तुत गने प्रकृया तयार गनेलगायतका कायन गदनछ। यसै नसलनसलामा प्रनतनननध
सभाको निौँ र दशौँ अनधिेशन सञ्चालनको विियमा आिश्यक परामशन नलन गदठत कायनव्यिस्था परामशन

सनमनतको नमनत २०७८ मङनसर २८ पुि ६ र ७ गते बसेको बैठकको कायनसूिी, माइन्यूि एिं ननणनय

तयार गरी कायानन्ियनको लानग पत्रािार एिं समन्िय गररयो। यसको अनतररक्त प्रनतनननध सभाको बैठक
सञ्चालनसम्बन्धी विियहरूमा सम्माननीय सभामुि, मन्त्री, मन्त्रालय, माननीय सदस्यहरूसुँग समन्िय
गनुक
न ा साथै बैठक सञ्चालनका विविध कायनमा सहयोग पुर्याइरहे को छ। साथै शािाले यो अिनधमा

माननीय सदस्यहरूबाि प्राप्त अनुपचस्थनतका सूिनाहरू सम्माननीय सभामुि समक्ष स्िीकृताथन पेश गनुक
न ा

साथै सचििालयको स्िीकृत िाविनक कायनिम अन्तगनत प्रनतनननध सभाको कायनिृत्त तयारी र कायनतानलका

अध्ययन सनमनतमाफनत प्रनतनननध सभाको सातौ अनधिेशन, आठौँ अनधिेशनको कायनिृत्त तयार गरी
सचििालयको मुरण तथा प्रकाशन शािामा पठाएको छ। साथै प्रनतनननध सभाको कायनतानलका सम्बन्धमा
अध्ययन गरी तयार भएको प्रनतिेदनमानथको छलफल अचन्तम िरणमा पुगक
े ो छ।

सम्पूणन वििरण शािा (प्रनतनननध सभा)
सम्पूणन वििरण (प्रनतनननध सभा) बाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म भए,

गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः-

पवहलो, दोश्रो, तेस्रो, िौथौ, पाुँिौँ, छै िौँ, सातौँ, अनधिेशन (विशेि),आठौँ र निौँ अनधिेशनको सम्पूणन

•

वििरणसम्बन्धी सबै काम सवकई बुक बाइचन्डङको कामसमेत भइसकेको।

•

िालु दशौँ अनधिेशनको बैठकहरूको काम भइरहे को।

कायनव्यिस्था महाशािा (राविय सभा)
कायनव्यिस्था महाशािा (राविय सभा) अन्तगनत तीनििा शािाहरू रहे का छन्। िसमध्ये

कायनव्यिस्था शािा (राविय सभा) को कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छ:52 | सं स द द पन ण

कायनव्यिस्था शािा (राविय सभा)
कायनव्यिस्था शािाले सभा र कायनव्यिस्था परामशन सनमनतका बैठकहरूको व्यिस्थापन गने,

कायनसूिी, बािनपत्र सूिनापत्र तयार गने, सदस्यहरूलाई बैठकसम्बन्धी सूिना उपलब्ध गराउने, सभामा

पेश गररने सामग्रीहरूको वितरणको व्यिस्थापन हे ने, सभा तथा कायनव्यिस्था परामशन सनमनतका
बैठकहरूको अनभलेि राख्नेलगायतका कायनहरू गनुप
न ने हुनाले यस अिनधमा भएका कायनव्यिस्था परामशन

सनमनतका बैठकको व्यिस्थापनका साथै सभाका २ ििा बैठकहरूमा मानथ उचल्लचित कायनहरू गरे को
ृ , सूिनापत्र र कायनसूिीको सङग्रहसम्बन्धी
नथयो। यसका साथै राविय सभाको दशौ अनधिेशनको कायनित्त
कायनसमेत सम्पन्न गरे को छ।

राविय सभातफनको अनधिेशनगत र बैठकगत सम्पूणन वििरण तयार गने काम सम्पन्न भई

व्यचक्तगत सम्पूणन वििरण तयार गने काम भइरहे को।

प्रशासन महाशािा
प्रशासन महाशािाअन्तगनत िारििा शािाहरू कमनिारी प्रशासन शािा, सूिना तथा अनभलेि

व्यिस्थापन शािा, आनथनक प्रशासन शािा र मयानदापालन तथा सुरक्षा शािा रहे का छन्। यस

महाशािाअन्तगनत कमनिारी प्रशासन शािा, सूिना तथा अनभलेि व्यिस्थापन शािा, आनथनक प्रशासन
शािा र मयानदापालन तथा सुरक्षा शािाका कामकारबाहीहरू ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छ।

कमनिारी प्रशासन शािा
कमनिारी प्रशासन शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म भए, गरे का

कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छःनस.नं.

कामकारिाही

कैवफयत

सचििालयमा ररक्त रा.प. दद्वतीय श्रे णीको उपसचिि पदमा लोक
१.

सेिा आयोगको नमनत २०७८/०९/२३ को नसफाररश (िुला)

तथा सचििालयको नमनत २०७८/०९/२३ को ननणनयानुसार

श्री सुशीला आिायन र श्री नुमराि िनाल शमान ननयुक्त
ु एको।
हुनभ
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नस.नं.

कामकारिाही

कैवफयत

सघ
ं ीय सं सद सचििालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २६

तथा सं घीय सं सद सचििालय कमनिारी प्रशासन ननयमािली,
२०६५ को ननयम ६३ बमोचिम कायनक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा
२.

गररने बढु िाका लानग सहसचिि पद सं ख्या-१, उपसचिि पद
सं ख्या-८, नसननयर इलेक्िोननक्स इचन्िननयर पद सं ख्या-१ र
प्रमुि

पुस्तकालय

ननयमािलीको

ननयम

अनधकृत
६४

पद

सं ख्या-१

बमोचिम

तथा

कायनसम्पादन

सोही

सूिना प्रकाशन

२०७८/०७/३०

तथा

अनुभिको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढु िाको समायोिनतफन उपसचिि
पद सं ख्या-२ मा दरिास्त आह्वान सम्बन्धी सूिना प्रकाशन।

सघ
ं ीय सं सद सचििालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २६

तथा सं घीय सं सद सचििालय कमनिारी प्रशासन ननयमािली,
३.

२०६५ को ननयम ६४ बमोचिम कायनक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा

उपसचिि पद सं ख्या-८, नसननयर इलेक्िोननक्स इचन्िननयर पद

सं ख्या-१ र प्रमुि पुस्तकालय अनधकृत पद सं ख्या-१ मा
भएको बढुिा नसफाररस सम्बन्धी सूिना प्रकाशन।
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सूिना प्रकाशन

२०७८/०९/०४

आनथनक प्रशासन शािा
िालू आ.ि. 2078/79 पौि मसान्तसम्मको ििन अिस्था
आ.ि 2078/79 मा सं घीय सं सद सचििालयको लानग विननयोचित तपचशल बमोचिमका बिेि शीिनकहरूमा आनथनक ििनको 2078 पौि मसान्तसम्म
ििनको अिस्था ननम्न अनुसार रहे को छ।
नस.नं.

बिेि शीिनक

१

202000013

२४,२००,०००.००

5,552,691.60

22.95

२

202000113

824,000,000.00

161,266,473.00

19.57

३

202000123

338,200,000.00

73,940,875.58

21.86

४

202000124

32,000,000.00

4,112,380.99

12.85

५

305011013

३३,११८,०००.००

-

-

६

305011014

५,५९०,०००.००

-

-

1,257,108,000.00

244,872,421.17

कूल िम्मा
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ििन/वित्तीय
सङ्केत नं

ििन/वित्तीय सङ्केतको नाम

२१११२

पाररश्रनमक पदानधकारी

२११३२

अचन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको

यस मवहनाको

यस मवहनासम्मको

ििन

ििन

ििन

बाुँकी बिेि

१४,९००,०००.००

४,३६८,८५३.२१

८९७,०१०.००

५,२६५,८६३.२१

९,६३४,१३६.७९

महं गी भत्ता

७००,०००.००

१६४,०००.००

७६,०००.००

२४०,०००.००

४६०,०००.००

२११४१

पदानधकारी बैठक भत्ता

६००,०००.००

०.००

०.००

०.००

६००,०००.००

२११४२

पदानधकारी अन्य सुनबधा

२,०००,०००.००

१०२,५००.००

११७,२३३.००

२१९,७३३.००

१,७८०,२६७.००

२११४९

पदानधकारी अन्य भत्ता

१००,०००.००

१५,०००.००

३,०००.००

१८,०००.००

८२,०००.००

२२२११

इन्धन (पदानधकारी)

१,१००,०००.००

५०६,४८०.००

१०५,५३०.००

६१२,०१०.००

४८७,९९०.००

२२२१३

सिारी साधन ममनत ििन

९००,०००.००

३६६,६८५.००

३,०००.००

३६९,६८५.००

५३०,३१५.००

२२३११

मसलन्द तथा कायानलय सामग्री

२,७००,०००.००

१,३६०,७८३.५०

५२४,६०७.००

१,८८५,३९०.५०

८१४,६०९.५०

२२६१२

भ्रमण ििन

८००,०००.००

७५०,९०५.००

२९,०९१.००

७७९,९९६.००

२०,००४.००

०

०.००

०.००

०.००

०.००

४००,०००.००

२४३,९०७.३९

०.००

२४३,९०७.३९

१५६,०९२.६१

२४,२००,०००.००

७,८७९,११४.१०

१,७५५,४७१.००

९,६३४,५८५.१०

१४,५६५,४१४.९०

२२६१३
२२७११

विचशष्ट व्यचक्त तथा प्रनतनननध
मण्डलको भ्रमण ििन
विविध ििन
कूल िम्मा
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बिेि शीिनक : २०२०००113 सं घीय सं सद सचििालय
ििन/वित्तीय
सङ्केत नं

ििन/वित्तीय सङ्केतको नाम

अचन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको ििन

यस मवहनाको ििन

यस मवहनासम्मको
ििन

पेश्की

२१११२

पाररश्रनमक पदानधकारी

४३०,१००,०००.००

१६६,४९३,७६३.५१

५०,२१७,०४४.१७

२१६७१०८०७.६८

२११४१

पदानधकारी बैठक भत्ता

४४,०००,०००.००

२२,१२४,८००.००

२४५,९३०.००

२२३७०७३०.००

२१,६२९,२७०.००

२११४२

पदानधकारी अन्य सुनबधा

७०,१००,०००.००

२८,४११,७४१.०६

५,३६०,११७.२०

३३७७१८५८.२६

३६,३२८,१४१.७४

२११४९

पदानधकारी अन्य भत्ता

३,७००,०००.००

१,३८५,४११.२९

३०१,८६६.६७

१६८७२७७.९६

२,०१२,७२२.०४

२२१११

पानी तथा नबिुली

९,३००,०००.००

१०,०००.००

२,०००.००

१२०००.००

९,२८८,०००.००

२२२११

इन्धन (पदानधकारी)

६,५००,०००.००

२,८०७,५१०.००

६१४,२७०.००

३४२१७८०.००

३,०७८,२२०.००

२२२१३

सिारी साधन ममनत ििन

२,६००,०००.००

१,९२५,५९३.४५

३३,५५९.८७

१९५९१५३.३२

६४०,८४६.६८

२२३११

मसलन्द तथा कायानलय सामग्री

१,६००,०००.००

१,५७३,७२४.८५

०.००

१५७३७२४.८५

२२५२२

कायनिम ििन

३०,६००,०००.००

२,८८८,११२.००

१,५७०,७९२.२०

४४५८९०४.२०

११२८७५०

२६,१४१,०९५.८०

२२६११

अनुगमन, मूल्यांकन ििन

३६,८००,०००.००

११,८६५,४१८.३०

१४५,८५८.२०

१२०११२७६.५०

९४८,९८४.३०

२४,७८८,७२३.५०

२२७११

विविध ििन

२०,७००,०००.००

४,९०९,१९४.०४

१,२०७,२३८.००

६११६४३२.०४

२७२१३

औिधी िररद ििन

२८१४२

घर भाडा
कूल िम्मा

९०००००

बाुँकी बिेि
२१३,३८९,१९२.३२

२६,२७५.१५

१४,५८३,५६७.९६

३,०००,०००.००

६८८,३१०.५०

०.००

६८८३१०.५०

२,३११,६८९.५०

१६५,०००,०००.००

२७,०००.००

७२,६७२,०४०.००

७२६९९०४०.००

९२,३००,९६०.००

८२४,०००,०००.००

२४५,११०,५७९.००

१३२,३७०,७१६.३१

३७७,४८१,२९५.३१
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२,९७७,७३४.३०

४४६,५१८,७०४.६९
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ििन/वित्तीय

ििन/वित्तीय सङ्केतको नाम

सङ्केत नं

अचन्तम बिेि

गत मवहनासम्मको
ििन

यस मवहनाको ििन

यस मवहनासम्मको
ििन

पेश्की

बाुँकी बिेि

२११११

पाररश्रनमक कमनिारी

२०३,६००,०००.००

७१,४२३,९५८.१५

११,९१७,२१४.५०

८३,३४१,१७२.६५

१२०,२५८,८२७.३५

२११२१

पोशाक

४,८००,०००.००

०.००

०.००

०.००

४,८००,०००.००

२११३२

महं गी भत्ता

८,०००,०००.००

२,२८७,२५०.००

४५६,६००.००

२,७४३,८५०.००

५,२५६,१५०.००

२११३४

कमनिारीको बैठक भत्ता

१,२००,०००.००

६७४,२७५.००

०.००

६७४,२७५.००

५२५,७२५.००

२११३५

कमनिारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार

३२,३००,०००.००

१७,६५९,९६७.००

३३,९४५.००

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

२,५३३,८६८.५५

३,३६०,१९२.०७

५,८९४,०६०.६२

१३,८०५,९३९.३८

२१२१२

योगदानमा आधाररत ननिृतभरण तथा उपदान
कोि ििन

२२१११

पानी तथा नबिुली

२२११२

सं िार महसुल

७,२००,०००.००

७२७,९६५.७७

४५९,६८४.००

१,१८७,६४९.७७

२२२१२

इन्धन (कायानलय प्रयोिन)

८,६००,०००.००

४,९६७,८३९.५५

९१७,४६६.००

५,८८५,३०५.५५

२२२१३

सिारी साधन ममनत ििन

६,६००,०००.००

४,१४८,६९३.७८

५९८,४८६.९०

४,७४७,१८०.६८

२२२१४

नबमा तथा निीकरण ििन

३,५००,०००.००

१,९१७,३८५.४०

१९,६२०.००

१,९३७,००५.४०

२,३००,०००.००

६००,३९२.००

४२३,५२४.००

१,०२३,९१६.००

२,७००,०००.००

८०९,९१४.९२

६४२,३५६.००

१,४५२,२७०.९२

७००,०००.००

२३४,२२६.४०

०.००

२३४,२२६.४०

२२२२१
२२२३१
२२२९१

मेचशनरी तथा औिार ममनत सम्भार तथा
सञ्चालन ििन

नननमनत सािनिननक सम्पचत्तको ममनत सम्भार
ििन

अन्य सम्पचत्तहरूको सञ्चालन तथा सम्भार
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६,०१२,३५०.२३
१,०००,०००.००

२,७१४,६९४.४५
१,८५२,८१९.३२

१,५०७,५४५.००

१,५६२,९९४.६०
१,२७६,०८४.००

१२५,०५९.२१

१,२४७,७२९.०८
४६५,७७३.६०

ििन/वित्तीय

ििन/वित्तीय सङ्केतको नाम

सङ्केत नं

अचन्तम बिेि

ििन
२२३११

मसलन्द तथा कायानलय सामग्री

२२३१३
२२३१५
२२४११
२२४१२
२२४१३

करार सेिा शुल्क

२२५११

कमनिारी तानलम ििन

२२५२२
२२६११
२२६१२

भ्रमण ििन

२२७११

विविध ििन

गत मवहनासम्मको
ििन

यस मवहनाको ििन

यस मवहनासम्मको
ििन

पेश्की

१८,२००,०००.००

१०,३९९,७७१.२९

२,४६२,३०६.५९

१२,८६२,०७७.८८

पुस्तक तथा सामग्री ििन

८००,०००.००

२८६,८२५.००

१०९,१०६.००

३९५,९३१.००

४०४,०६९.००

पत्रपनत्रका, छपाइ तथा सूिना प्रकाशन ििन

५००,०००.००

१५६,४८०.४०

१३४,३१९.००

२९०,७९९.४०

२०९,२००.६०

सेिा र परामशन ििन

३,३००,०००.००

८४९,६००.००

१७०,०२०.००

१,०१९,६२०.००

२,२८०,३८०.००

सूिना प्रणाली तथा सफ्ििेयर सञ्चालन ििन

१,५००,०००.००

३२३,२४७.८०

०.००

३२३,२४७.८०

१,१७६,७५२.२०

३६,४००,०००.००

१५,०१३,१०४.७५

२,८१९,७७९.००

१७,८३२,८८३.७५

१८,५६७,११६.२५

६००,०००.००

०.००

०.००

०.००

६००,०००.००

कायनिम ििन

३,५००,०००.००

१६९,६८२.८०

-१३,४३०.००

१५६,२५२.८०

३,३४३,७४७.२०

अनुगमन, मूल्यांकन ििन

१,४००,०००.००

३०४,३०५.००

४६५,२९२.००

७६९,५९७.००

६३०,४०३.००

कूल िम्मा

५०,०००.००

बाुँकी बिेि

५,३३७,९२२.१२

१००,०००.००

४०,७४५.००

०.००

४०,७४५.००

२,२००,०००.००

१,५५३,७१८.४७

४७८,६३६.००

२,०३२,३५४.४७

२४,०००.००

१६७,६४५.५३

३७०,२००,०००.००

१३७,०८८,०१७.०३

२५,४५५,११७.०६

१६२,५४३,१३४.०९

२,७०६,६०४.२१

२०७,६५६,८६५.९१
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५९,२५५.००

सं घीय सं सद सचििालय

2078 पौि मसान्तसम्मको ििनको फाुँििारी
आनथनक बिन:- २०७8/७9
बिेि शीिनक : २०२०००0124 सं घीय सं सद सचििालय
ििन/वित्तीय
सङ्केत नं

ििन/वित्तीय सङ्केतको
नाम

३११२१

सिारी साधन

३११२२

मेचशनरी तथा औिार

३११२३

फनननिर तथा वफक्िसन

३११३४
३११७१

अचन्तम बिेि
१००,०००.००

कम्प्युिर सफ्ििेयर

ननमानण तथा िरीद ििन
ुँ ीगत सुधार ििन
पूि
सािनिननक ननमानण

गत मवहनासम्मको
ििन

ििन

यस मवहनासम्मको
ििन

बाुँकी बिेि

०.००

९२,०००.००

८,०००.००

२,६२१,८१६.७५ ५,२६१,७३३.००

७,८८३,५४९.७५

४,९१६,४५०.२५

७,०००,०००.००

३,२१६,३१३.७०

२८९,८४५.००

३,५०६,१५८.७०

३,४९३,८४१.३०

३,३००,०००.००

९०,४००.००

२७१,२००.००

३६१,६००.००

२,९३८,४००.००

८,८००,०००.००

९२२,३०२.७९

०.००

९२२,३०२.७९

७,८७७,६९७.२१

१२,८००,०००.००

कूल िम्मा ३२,०००,०००.००

९२,०००.००

यस मवहनाको

६,९४२,८३३.२४ ५,८२२,७७८.०० १२,७६५,६११.२४ १९,२३४,३८८.७६
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सं घीय सं सद सचििालय

2078 आचश्वन मसान्तसम्मको ििनको फाुँििारी
आनथनक बिन:- २०७8/७9

बिेि शीिनक: सािनिननक वित्तीय व्यिस्थापन सुधार कायनिम ३०५०११०१३

ििन/वित्तीय
सङ्केत नं

ििन/वित्तीय सङ्केतको नाम

अचन्तम बिेि

गत

यस

यस

मवहनासम्मको

मवहनाको

मवहनासम्मको

ििन

ििन

ििन

बाुँकी बिेि

२२३११

मसलन्द तथा कायानलय सामग्री

०

०

०

२२३१३

पुस्तक तथा सामग्री ििन

०

०

०

२२४११

सेिा र परामशन ििन

१०,९०१,०००.००

०

०

०

१०,९०१,०००.००

२२५२२

कायनिम ििन

१९,८७२,०००.००

०

०

०

१९,८७२,०००.००

२२६११

अनुगमन, मूल्यांकन ििन

२,३४५,०००.००

०

०

०

२,३४५,०००.००

३३,११८,०००.००

०

०

०

३३,११८,०००.००

कूल िम्मा
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सं घीय सं सद सचििालय

2078 पौि मसान्तसम्मको ििनको फाुँििारी
आनथनक बिन:- २०78/79

बिेि शीिनक: सािनिननक वित्तीय व्यिस्थापन सुधार कायनिम ३०५०११०१4
ििन/वित्तीय
सङ्केत नं

गत

ििन/वित्तीय सङ्केतको नाम

अचन्तम बिेि

मवहनासम्मको

यस मवहनाको ििन

यस मवहनासम्मको

ििन

३११२२

मेचशनरी तथा औिार

३११२३

फनननिर तथा वफक्िसन

३११३४

८,८९५,०००.००

कम्प्युिर सफ्ििेयर ननमानण तथा
िरीद ििन
कूल िम्मा

ििन

बाुँकी बिेि

०.००

५,७५७,७८६.०७

५,७५७,७८६.०७

३,१३७,२१३.९३

०.००

०.००

०.००

२,७९५,०००.००

०.००

०.००

०.००

२,७९५,०००.००

११,६९०,०००.००

०.००

५,७५७,७८६.०७

५,७५७,७८६.०७

५,९३२,२१३.९३

सं घीय सं सद सचििालय
2078 पौि मसान्तसम्म बेरूिुको एवककृत लगत तथा प्रगनत वििरण
नस.नं.

वििरण

पेश्की

ननयनमत

असूल

िम्मा

1

अ.ल्यासवहतको बाुँकी बेरूिु

7,495,000

534100

8,680,000

21,516,000

2

2078 पौि मसान्तसम्म फर्छ्यौि

3,642,000

3132000

535,000

7,309,000

3

2079 पौि मसान्तसम्म बाुँकी बेरूिु

3,853,000

2209000

8,145,000

14,207,000
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फर्छ्यौि प्रनतशत

33.97%

सूिना तथा अनभलेि व्यिस्थापन शािा
सूिना तथा अनभलेि व्यिस्थापन शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म

भए, गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छ:पररिय पत्र वितरणसम्बन्धी
ि.स.

पररिय पत्रको प्रकार

निीकरण

िम्मा सङ्ख्या

1.

सं विधान सभा सदस्य

-

9

9

2.

स्िकीय सचिि (प्रनतनननध सभा)

2

24

26

3.

स्िकीय सचिि (राविय सभा)

3

15

18

4.

सञ्चारकमी (सं सद प्रेस पास)

30

27

57

35

75

110

कूल िम्मा

•

नयाुँ िारी

यस शािाको व्यिस्थापनमा सं सद र सं सदीय मानमला पत्रकारबीि नमनत २०७८/०७/२६ र २७
गते काभ्रेको धुनलिेलमा अन्तरविया कायनिम आयोिना गररएको नथयो।

कायनिममा प्रनतनननध सभाका सम्माननीय सभामुि, राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,

राविय सभाका माननीय उपाध्यक्ष, सं घीय सं सदका महासचिि, सभाका सचििहरु, तथा सचििालय

सचििको समेतको समेत उपचस्थती भएको नथयो। सो कायनिममा सं घीय सं सद सचििालयका
प्रिक्ता डा. रोिनाथ पाण्डेले सं सदीय सूिना सम्प्रेिणमा सं घीय सं सद सचििालयको भूनमका विियमा,

सं सदीय मानमला पत्रकारहरुको तफनबाि श्री मनोि सत्यालले सं सदीय पत्रकाररताका ि ुनौती र
समाधान विियमा कायनपत्र प्रस्तुत गनुभ
न एको नथयो। सचििालयको कायनपत्रमानथ श्री विनु सुिद
े ीले

विप्पणी गनुभ
न एको नथयो भने पत्रकारको कायनपत्रमानथ सचििालय सचिि (अनुसन्धान) श्री सुदशनन
िड्काले विप्पणी गनुभ
न एको नथयो।

त्यसैगरी पत्रकाररता विियका विज्ञ तथा नत्रभुिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पी. िरे लले

आफ्नो कायनपत्र प्रस्तुत गनुभ
न एको नथयो। सो कायनपत्रमानथ राविय सभाका सचिि श्री रािेन्र

फुयालले विप्पणीकारको रुपमा विप्पणी गनुभ
न ए पश्चात् सामूवहक छलफल भएको नथयो। कायनिममा
सहभागीहरुबाि नसिननात्मक सुझािहरु प्राप्त भएका नथए।

•

अनभलेि व्यिस्थापनका लानग आन्तररक पत्रािार गरी अनभलेिहरू सङ्कलन गने, प्राप्त सामग्रीको
छायाुँ कपी तयार गरे र बाइचन्डङ गनेलगायत सं सद दपनणको 2५ औ ँ अङ्कको लानग सामग्रीहरू
सङकलन, अध्ययन र रूिुसम्बन्धी कायनहरूका साथै अन्य ननयनमत कायनहरू सम्पादन हुुँदै
आइरहे का छन्।
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मयानदापालन तथा सुरक्षा शािा
मयानदापालन तथा सुरक्षा शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म भए,

गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः-

प्रनतनननध सभा, राविय सभा र विनभन्न सनमनतहरूको बैठक सञ्चालन हुदाुँ यस शािाले बम

नडस्पोिल विम र चस्नफर डग विमलाई सिन गराई मयानदापालकहरूलाई ििाउने कायन भइरहे को नथयो।
प्रनतननधी सभा सञ्चालन हुुँदा लगातार रूपमा हरे क बैठक बस्दा प्रमुि प्रनतपक्ष दलबाि िेलमा आई

नबरोध र नाराबािी गरे कोले उपलब्ध फौिको अलिा नेपाल प्रहरीबाि थप 7० िना फौि चझकाई
सुरक्षा ब्यबस्था नमलाइएको नथयो।

मानि सं साधन विकास महाशािा
मानि सं साधन विकास महाशािाअन्तगनत िारििा शािाहरू िनशचक्त योिना तथा सं गठन

विकास शािा, सं सदीय प्रचशक्षण शािा, कमनिारी प्रचशक्षण शािा र प्रदे श सभा सम्पकन तथा समन्िय

शािा रहे का छन्। िसमध्ये कमनिारी प्रचशक्षण शािाबाि सम्पन्न भएका कामकारबाहीहरू ननम्न अनुसार
प्रस्तुत गररएको छ:-

कमनिारी प्रचशक्षण शािा
कमनिारी प्रचशक्षण शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म भए, गरे का

कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः-

१. सचििालयको नमनत 2078/07/28 को ननणनयबमोचिम सं सद सचििालयमा कायनरत श्रे णीविहीन

कमनिारीका लानग पदीय दावयत्िसम्बन्धी अनभमुिीकरण कायनिम सञ्चालन भएको नथयो। उक्त
कायनिममा 98 िना श्रे णीविहीन कमनिारीहरूको सहभानगता रहे को नथयो।

2. नमनत 2078/08/29 गते राविय सभाका माननीय उपाध्यक्षको ननदे शनबमोचिम सचििालयमा
कायनरत श्रे णीविहीन मवहला कमनिारीहरू र राविय सभाका उपाध्यक्षबीि लैवङ्गक सिेतनासम्बन्धी
अन्तरविया कायनिम सञ्चालन भएको नथयो।

3. २०७८ काचत्तक 1 गतेदेचि पुि मसान्तसम्म विनभन्न तानलम कायनिमको लानग भएका मनोनयनको
वििरण यस प्रकार रहे को छ।
तानलमको नाम

स्िीकृत नमनत

JICA द्वारा सञ्चानलत Online program

2078/07/11

ि.सं .

1.
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मनोनीत कमनिारीहरूको पद/नाम,थर
उपसचिि श्री दशरथ धमला

ि.सं .

2.

तानलमको नाम
on capacity enhancement of Human
resources in legal sector
र

ACMD

सेिाकालीन प्रचशक्षण
UNDP को

3.

विियक

PCMD

स्िीकृत नमनत

शािा अनधकृत श्री मेघराि अयानल
२०७8/07/1४

कम्प्युिर अनधकृत श्री अनन्तप्रसाद कोइराला
शािा अनधकृत श्री सावित्रा शमान

Parliament Support

Project द्वारा "सं िेगात्मक बुदद्दमता,
सञ्चार तथा व्यिहारिन्य कौशल"

2078/09/05

अनुस्थापन

पुस्तकालय अनधकृत श्री कमलादे िी शमान
शािा अनधकृत श्री पनिनी राििंशी
शािा अनधकृत श्री लक्ष्मी महिनन

शािा अनधकृत श्री लक्ष्मी दे िी भण्डारी

NATHM द्वारा सञ्चानलत सम्पकन
अनधकृतको

उपसचिि श्री रे िा उपाध्याय िनाल
सहसचिि श्री बनबता नमश्र

विियक तानलम कायनिम

4.

मनोनीत कमनिारीहरूको पद/नाम,थर

तानलम

-

कायनिम

उपसचिि श्री नसिनना बराल

शािा अनधकृत श्री सपना सापकोिा

निननयुक्त रा.प. दद्वतीय श्रे णीका
उपसचिि

5.

कमनिारीहरूलाई

नेपाल

प्रशासननक प्रचशक्षण प्रनतष्ठानमा 7
(सात)

कायनददने

-

उपसचिि श्री सुचशला आिायन
उपसचिि श्री नुमराि िनाल शमान

अनभमुिीकरण

तानलम

6.

PCMD

विियक

सेिाकालीन

प्रचशक्षण

२०७8/09/29

कम्प्युिर अनधकृत श्री सुरेश राि सेढाई
कम्प्युिर अनधकृत श्री िगददश न्यौपाने

प्रदे श सभा सम्पकन तथा समन्िय शािा
प्रदे श सभा सम्पकन तथा समन्िय शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म

भए, गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः-

सं घीय सं सदका महासचिि, प्रनतनननध सभाका सचिि, राच्िय सभाका सचिि, सचििालय सचिि

र सातै प्रदे शका प्रदे श सभा सचििबीि सभा सञ्चालन र सचििालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापनमा दे चिएका
ि ुनौती, समस्या र आगामी कायनददशा बारे मा छलफल र अनुभि आदानप्रदान गनन सं घीय सं सद

सचििालयको आयोिना र लुचम्बनी प्रदे श सभा सचििालयको सहआयोिना र Parliamentary support

Programme (PSP) को व्यिस्थापनमा बुििलमा नमनत 2078/08/01 दे चि 2078/08/04सम्म
Discussion on critical Issues of Parliamentary Business and Secretariat Services विियक अन्तरविया

कायनिम आयोिना गररएको नथयो। कायनिमको तयारीलगायत समन्िय गने कायन सं घीय सं सद, प्रनतनननध
सभा, कायनव्यिस्था महाशािा र शािाले गरे को नथयो।
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यस कायनिममा सबै प्रदे श सभाका सचििहरूले सभाको िस्तुचस्थनत, विधायन समस्या र ि ुनौती,

सं घीय सं सद सचििालयसुँगको अपेक्षालगायतका विियिस्तुहरूमा विस्तृतमा धारणा राख्नुभएको नथयो।

साथै यस छलफल कायनिममा सम्माननीय सभामुिज्यूसवहत सबै प्रदे श सभाका माननीय सभामुि तथा

उपसभामुिसवहतको यसअचघ काठमाडौँमा आयोचित कायनिमले सचििालयले सम्पादन गनुप
न ने भनी
औल्ँ याएका विियिस्तुहरूको कायनन्ियनको अिस्था र सम्पादन हुन बाुँकी कामहरूको लानग थप सहकायन
गने र कायनसम्पादन गने भन्ने विियमा विस्तृतमा छलफल भएको नथयो।

सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशािा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशािाअन्तगनत िारििा शािाहरू सं सदीय अध्ययन तथा

अनुसन्धान शािा, प्रत्यायोचित व्यिस्थापन अध्ययन शािा, नागरीक सम्बन्ध शािा र पुस्तकालय शािा
रहे का छन्। िसमध्ये सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान र पुस्तकालय शािाबाि सम्पन्न भएका काम
कारिाहीहरू ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छ:-

सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शािा
सं सदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म

भए, गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः•

सं सदीय ननगरानीसम्बन्धी अध्ययन कायनका लानग सचििालय सचिि श्री सुदशनन िड्काज्यूको
सं योिकत्िमा पाुँि सदस्यीय एक अध्ययन सनमनत गठन गरी अध्ययन कायन प्रारम्भ भएको,

•

सं घीय सं सदका १६ ििै सनमनतको पररिय झचल्कने छु िाछु ट्टै नलफलेि तयार भइरहेको,

•

सं सद सदस्यहरूलाई आिश्यक विविध तथ्य तथ्याङकहरू ननयनमत रूपमा उपलब्ध गराएको,

•

ु ाइ र महानभयोगसम्बन्धी िानकारीमूलक बुकलेि प्रकाशन गनन अध्ययन कायन
सं सदीय सुनि
भइरहे को,

•

सचििालयको िे नलफोन डाइरे क्िी ननयनमत रूपमा अद्यािनधक गने कायन भइरहे को।
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पुस्तकालय शािा
पुस्तकालय शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म भए, गरे का

कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः-

पुस्तकालयका लानग विनभन्न विियका नयाुँ नयाुँ पुस्तकहरू ११० सं ख्यामा िररद प्रवियाबाि

•

प्राप्त गरे को।

उक्त पुस्तकहरूको िगीकरण, िकनचशि भने, पुस्तक डािािेसमा इचन्ि गने, प्रत्येक पुस्तकमा

•

बारकोड लेिल िाुँस्ने कायन तथा उक्त पुस्तकहरूलाई र्याकमा कोडअनुसार शेल्भीङ गरे को।
वि. सं . २०२१ दे चि २०२४ सालसम्मको राविय पञ्चायतको सम्पूणन वििरण नडचििाइि गरी

•

ई-कपी तयार गरे को।

सम्पूणन वििरणको नडचििाइिेसन कायनका लानग वि. सं . २०१६ सालदे चि २०६९

•

सालसम्मको सबै सम्पूणन वििरणको पृष्ठ सङख्या गणना गरी “सम्पूणन वििरण नडचििाइि
उपसनमनत” समक्ष पेश गरे को।

रािपत्र र पत्रपनत्रकाहरू ननयनमत रूपमा सचििालयका विनभन्न स्थान तथा पदानधकारीहरूकोमा

•

वितरण गने कायन गररएको।

सम्पूणन वििरण, सचििालयका विनभन्न सनमनतका प्रनतिेदनहरू, पत्रपनत्रकाहरू र पुस्तकहरू

•

अध्ययन गनन पुस्तकालयमा आउने सचििालयका कमनिारी तथा माननीयज्यूहरू र अन्य बावहरी
ननकायबाि आउनुहन
ु े पुस्तकालय प्रयोगकतानहरूलाई ननयनमत रूपमा सेिा पुर्याएको।

विनध व्यिस्थापन महाशािा (राविय सभा)
विनध व्यिस्थापन महाशािा (राविय सभा)अन्तगनत विधेयक शािा (राविय सभा) मात्र रहे को छ।

विधेयक शािा (राविय सभा)
विधेयक शािा (राविय सभा) बाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म भए,

गरे का कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छःदतान र वितरण भएका विधेयकहरूः
ि.स.
१

विधेयकको नाम
स्िास्थ्यकमी तथा स्िास्थ्य सं स्थाको सुरक्षासम्बन्धी
(पवहलो सं शोधन) विधेयक, २०७८

दतान नमनत

वितरण नमनत

2078/07/16

2078/07/16
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ि.स.

विधेयकको नाम

दतान नमनत

वितरण नमनत

२

औिनध (तेस्रो सं शोधन)

2078/07/16

2078/07/16

३

कोनभड-१९ सं कि व्यिस्थापन विधेयक, २०७८

2078/07/16

2078/07/16

दतान भएका अध्यादे शहरूः
ि.स.

अध्यादे शको नाम

दतान नमनत

१

यौन वहं सा विरूद्धका केही ऐनलाई सं शोधन गनन बनेको अध्यादे श, २०७८

२०७८/०८/२३

२

फौिदारी कसुर तथा फौिदारी कायनविनधसम्बन्धी केही ऐनलाई सं शोधन

२०७८/०८/२३

३

सामाचिक सुरक्षा (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८

२०७८/०८/२६

४

नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (कायन सञ्चालन, सुपरीिेक्षण र समन्िय)

२०७८/०८/२६

५

तेिाि तथा अन्य घातक रासायननक पदाथन (ननयमन) अध्यादे श, २०७८

२०७८/०८/२६

६

रे ल्िे अध्यादे श, २०७८

२०७८/०८/२७

गनन बनेको अध्यादे श, २०७८

(पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८

सांसद सुविधा व्यिस्थापन महाशािा
सांसद सुविधा व्यिस्थापन महाशािा अन्तगनत दुईििा शािाहरू रहे का छन्। यस महाशािा

अन्तगनतका सांसद सुविधा व्यिस्थापन शािा सं सदीय दल समन्िय शािाको कामकारबाहीहरू ननम्न
अनुसार प्रस्तुत गररएको छ:-

सांसद सुविधा व्यिस्थापन शािा
सांसद सुविधा व्यिस्थापन शािाबाि नमनत 2078 काचत्तक 1 गतेदेचि पुस मसान्तसम्म भए, गरे का

कामकारबाही ननम्न अनुसार प्रस्तुत गररएको छः•

सं घीय सं सद, दुिै सदनको अनधिेशनको सुरुिात गनेसम्बन्धी आिश्यक कायन गरे को (प्रनतनननध
सभाको दशौँ अनधिेशन २०७८/८/२८ र राविय सभाको एघारौँ अनधिेशन २०७८/८/२८
मा सुरू भएको)

•
•

सपथसम्बन्धी कायन गरे को,

माननीयको उपचस्थनत वििरणमा माननीयहरूले स्िीकृत गराउनुभएको नबदालाई हाचिरीमा
िनाउनेसम्बन्धी कायन गरे को,
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•
•

शािामा भएका महत्त्िपूणन फाइलहरूलाई नडचििाइिेशन गने कायन गरे को,

सांसदहरूलाई वितरणका लानग प्राप्त चिठी पत्र तथा सामग्रीहरू सम्बचन्धत पदानधकारीहरूलाई
सहि रूपमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कायनलाई व्यिचस्थत गनन वपिन होलको थप ममनत सं भार
गरे को,

•

सं घीय सं सद भिन, नयाुँ बानेश्वरमा सं घीय सं सदका माननीय सदस्यहरूको हाचिरी र दशनक

पास व्यिस्थापनसम्बन्धी कायन गरी आनथनक प्रशासन शािालगायत सम्बचन्धत अन्य
शािा/सनमनतमा हाचिरी अनभलेि पठाइएको,
•

सांसद तथा सं सदका पदानधकारीहरूको स्िकीय कमनिारीहरूको अनभलेि रािी पररियपत्र
तयारी र वितरण गने कायन गरे को,

•
•

पदानधकारीहरूको सिारी िालकको पररियपत्र तयार र वितरण गने कायन गरे को,
सांसदहरूलाई ददइने

पाररश्रनमक, िे नलफोन, घरभाडा, स्िास्थ्योपिार र यस्तै

सुविधासम्बन्धी कायन गरे को,
•
•

अन्य

सं घीय सं सदका सदस्यहरूले ननयमानुसार पाउने औिधी उपिारको सुविधासम्बन्धी कायन गरे को,
स्िास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी उपकरण तथा औिधीहरूको सुरचक्षत भण्डारण, वितरण तथा सोको
अनभलेि व्यिस्थापन गने कायन गरे को,

•

सं घीय सं सदका माननीय तथा सचििालयका कमनिारीहरूलाई ननयनमत स्िास्थ्य उपिार सेिा
प्रदान गररएको,

•

स्िास्थ्य तथा िनसं ख्या मन्त्रालयसुँग समन्िय गरी सं घीय सं सदका दुिै सदनका माननीय
सदस्यहरू र सम्बचन्धत कमनिारीहरूलाई Booster Dose िोप लगाउने कायन र Antigen Test गने
कायनको व्यिस्थापन गरे को,

•

माननीय तथा कमनिारीहरूको Covid-19 बाि सं िनमत हुन नददन Sanitizer को व्यिस्थापन

गने तथा Mask को व्यिस्थापन गने कायन गरे को,
•

माननीय तथा कमनिारीहरूको लानग स्िास्थ्य इकाइमा िेकिाुँि गने गरे को र आिश्यकता
अनुसार अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा Refer गने र सोको व्यिस्थापन गने कायन गरे को,

•

मेनडकल बोडनबाि माननीयहरूलाई औिधीपिारको रकम प्रदान गनेसम्बन्धी कायन गरे को
िसअन्तरगत १९ िना माननीयहरूलाई प्रदान गररएको।
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िण्ड - तीन

सं सदसम्बन्धी विविध िानकारी
नेपालको सं विधानमा हस्ताक्षर गने सदस्यहरूको वििरण
नेपालको सं िैधाननक विकासिमा नेपाल सरकार िैधाननक कानून, २००४ नेपालमा घोिणा

भएको पवहलो सं विधान हो तर उक्त सं विधान कायानन्ियन हुन सकेन। त्यसैगरी नेपालमा २००७,
२०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ साल गरी हालसम्म िम्मा सातििा सं विधान िारी
भइसकेका छन्। नेपालको सं िैधाननक विकासिममा सं विधान सभाबाि ननमानण भएको पवहलो सं विधान

नेपालको सं विधान (२०७२) हो। सं विधान सभाबाि ननमानण भएको सो सं विधान नमनत २०७२ असोि
३ गते पाररत भएको हो। सं विधान िारी गदान सं विधान सभामा तत्काल कायम ५९८* िना सदस्यहरूमध्ये

*

सं विधान सभाका अध्यक्षसमेत
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५३८ माननीय सदस्यहरूले सं विधानमा हस्ताक्षर गनुन भएको नथयो। उक्त सं विधानमा हस्ताक्षर गने

ु मानुसार ननम्नानुसार रहे को छ। तलको तानलकामा प्रत्यक्ष
माननीय सदस्यहरूको नामािली िणाननि
ननिानचित हुन ु भएको माननीय सदस्यहरूको क्षेत्र नं. प्रस्तुत गररएको छ भने समानुपानतक प्रणालीबाि
ननिानचित सदस्यहरूको कोठा िाली रहे को छ।

qm=;+=
1.
2.
3.
4.
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gfd, y/
df= ;'jf;rGb| g]DjfË -;+ljwfg ;ef cWoIf_
df= cOG› ;'Gb/ g]Djfª
df= clUgk|;fb v/]n
df= cUgL k|;fb ;fksf]6f
df= cho z+s/ gfos
df= ch{'g g/l;+ s]=;L=
df= ch{'g k|;fb hf]zL
df= c~hgL >]i7
df= ctx/ sdfn d';ndfg
df= cGhgf rf}w/L
df= cGhgf tfDnL
df= cgGt k|;fb kf}8]n
df= cgf/snL ldof
df= clgtf s'df/L kl/of/
df= clgtf b]jsf]6f
df= clgns'df/ ?+u6f
df= cg'/fwf yfkfdu/
df= clkmnfn cf]v]8f
df= cAb'n /Hhfs u2L
df= cAb'n xldb l;lWbsL
df= cDd/ axfb'/ yfkf
df= cdg nfn df]bL
df= cd/ zdf{ b]j /fh ef/
df= cd/ l;x k'g
df= 8f= cd/]z s'df/ l;+x
df= cldo s'df/ ofba
df= clDjsf vjf; /fhj+zL
द पन ण

lhNnf
Onfd
kfFry/
emfkf
l;Gw'kfNrf]s
l;/fxf
g'jfsf]6
kj{t
sf7df8f}F
slknj:t'
afFs]
wgs'6f
dsjfgk'/
;Nofg
dxf]Q/L
bfª
k;f{
eQmk'/
aemfË
?kGb]xL
afFs]
b}n]v
df]/Ë
afFs]
/f]Nkf
;nf{xL
l;/fxf
emfkf

If]q g+=
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qm=;+=
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

gfd, y/
df= clDjsf a:g]t
df= cd[t s'df/ cof{n
df= cd[t s'df/ af]x/f
df= cd[t nfn /fha+zL
df= czf]s s'df/ d+8n
df= czf]s sf]O/fnf
df= ci6 nIdL zfSo -jf]x/f_
df= cfª6fjf z]kf{
df= cflbTo gf/fo0f s;f}wg
df= cfgGb k|;fb 9'Fufgf
df= cfgGb k|;fb kf]v/]n
df= cfgGbL kGt
df= 8f= cf/h' /f0ff b]pjf
df= cfzf sf]O/fnf
df= cfzf lj=s=
df= cf;f ofbj
df= OR5f /fh tfdfË
df= OG› axfb'/ jflgof
df= OlZtofs cxdb vfg
df= O{Zj/L Gof}kfg]
df= pbo g]kfnL >]i7
df= pbo zDz]/ hj/f
df= pd]z s'df/ ofba
df= pd]z >]i7
df= piff ls/0f cG;f/L
df= piff u'?Ë
df= Clifs]z kf]v/]n
df= Ps gfy 9sfn
df= cf]ªbL z]kf{
df= cf]g;/L 3tL{
df= cf]d b]jL dNn

lhNnf
sf7df8f}F
df]/Ë
l;Gw'kfNrf]s
emfkf
;Kt/L
df]/Ë
sf7df8f}F
/fd]5fk
?kGb]xL
wg'iff
bf]nvf
s~rgk'/
nlntk'/
uf]/vf
afFs]
l;/fxf
cf]vn9'+uf
dsjfgk'/
?kGb]xL
s}nfnL
wgs'6f
nlntk'/
;Kt/L
nlntk'/
af/f
emfkf
df]/Ë
uf]/vf
tfKn]h'Ë
/f]Nkf
sf7df8f}F
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qm=;+=
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
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gfd, y/
df= s0f{ axfb'/ yfkf
df= s0f{ axfb'/ lj=s=
df= sGrg rG› afb]
df= sdn yfkf
df= sdn k|;fb k+u]gL
df= sdnf s'dfl/ l3ld/]
df= sdnf b]jL dxtf]
df= sdnf b]jL zdf{
df= sdnf bf]ª
df= sdnf kGt
df= sdnf ljZjsdf{
df= sNkgf zdf{ hf]zL
df= sNkgf ;f]k
df= sn;f b]jL dx/f
df= sljtf s'df/L ;/bf/
df= sfGtf e§/fO{
df= sfzL gfy clwsf/L
df= ls/0f ofbj
df= s'= 6]s' g]kfnL
df= s'GtL s'df/L zfxL
df= s'df/ v8\sf
df= s'df/L nIdL /fO{
df= s'n axfb'/ u'?ª
df= s]bf/ k|;fb ;+h]n
df= s]=kL= zdf{ cf]nL
df= s]za s'df/ a'9fyf]sL
df= s]z/L 3tL{ du/
df= s]zj yfkf
df= s]zj k|;fb a8fn
df= sf}z/ zfx
df= s[kf /fd /fgf
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lhNnf
afh'/f
afh'/f
sfe|]knf~rf]s
sf7df8f}F
:ofª\hf
/fd]5fk
;nf{xL
sf:sL
sfe|]knf~rf]s
uf]/vf
u'NdL
sf7df8f}F
8f]6L
s~rgk'/
df]/Ë
sf7df8f}F
tgx'F
dxf]Q/L
:ofª\hf
b}n]v
sf:sL
nlntk'/
Onfd
Onfd
emfkf
emfkf
afun'ª
Onfd
sf7df8f}F
sf7df8f}F
s~rgk'/

If]q g+=
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qm=;+=
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

gfd, y/
df= s[kf;'/ z]kf{
df= s[i0f s'df/ /fO{
df= s[i0f lwtfn
df= s[i0f k|;fb kf}8]n
df= s[i0f k|;fb l;6f}nf
df= s[i0f axfb'/ 5Gt]n yfkf
df= s[i0f axfb'/ dx/f
df= s[i0f eQm kf]v|]n
df= v8\u axfb'/ a:ofn
df= uug s'df/ yfkf
df= uËfb]jL 8fFuL
df= u0f]z s'df/ sfDafË
df= u0f]z s'df/ kxf8L
df= 8f= u0f]z s'df/ d08n
df= u0f]z yfkf
df= u0f]z k|;fb ljdnL
df= u0f]z dfg u'?Ë
df= u0f]zdfg k'g
df= u0f]z l;+x 7u'Ggf
df= lu/L/fh d0fL kf]v/]n
df= uLtf jfUn]
df= uLtf l;+x
df= u'? k|;fb a'nf{sf]6L
df= uf]s0f{ /fh lji6
df= uf]s'n k|;fb 3tL{
df= uf]kfn lu/L
df= uf]kfn dfg >]i7
df= uf]df s'j/
df= uf}/f k|;fO{ -sf]O{/fnf_
df= uf}/L s'df/L cf]nL
df= uf}/L z+s/ rf}w/L

lhNnf
ef]hk'/
;'g;/L
uf]/vf
gjnk/f;L
emfkf
u'NdL
/f]Nkf
lrtjg
;'v{]t
sf7df8f}F
df]/Ë
kfFry/
l;Gw'nL
l;/fxf
dsjfgk'/
t]x|y'd
:ofª\hf
?s'd
bfr{'nf
dxf]Q/L
lrtjg
afFs]
wflbË
u'NdL
/f]Nkf
;f]n'v'Da'
:ofª\hf
h'Dnf
s}nfnL
8f]6L
s}nfnL
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qm=;+=
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

*

gfd, y/
df= u+uf k|;fb ofbj
df= u+uf nfn t'nfw/
df= rl08 k|;fb /fO{
df= rG› sfGt e08f/L
df= rG› k|sfz -;LkL_ d}gfnL
df= rG› axfb'/ s'Fj/
df= rG› axfb'/ u'?Ë
df= rG› dxh{g
df. k|f. 8f. rG› df]xg ofbj
df= rG›f b]jL hf]zL
df= rDkfb]jL v8\sf *
df= lrgsfhL >]i7
df= lrq axfb'/ s]=;L=
df= lrqn]vf ofba
df= r'8fd0fL lj=s= h+unL
df= 5d axfb'/ u'?ª
df= 5]jfª t]Gh]g tdfª
df= hulbZj/ g/l;+x s]=;L=
df= hgsaxfb'/ a'9f
df= hgs/fh hf]zL
df= hgfb{g 9sfn
df= hgfb{g zdf{
df= hldG›dfg 3n]
df= ho b]j hf]zL
df= hoGt rGb
df= hoGtL b]jL /fO{
df= ho k|sfz yf?
df= hfgsL s'df/L ;fpb /fjn

नमनत २०७१÷०१÷०६ गते शपथ ग्रहण गनुभ
न एको। (उपननिानिन माफनत्)
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lhNnf
;Kt/L
wflbË
df]/Ë
u'NdL
sf7df8f}F
ndh'Ë
df]/Ë
nlntk'/
wg'iff
aemfË
afun'ª
uf]/vf
sf7df8f}F
l;/fxf
:ofª\hf
uf]/vf
/;'jf
g'jfsf]6
aemfË
tgx'F
/;'jf
?s'd
ndh'Ë
s~rgk'/
nlntk'/
ef]hk'/
k;f{
c5fd
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qm=;+=
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
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163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

gfd, y/
df= hLt axfb'/ -bhL{_ uf}td
df= hLjg s'df/L l3ld/]
df= hLjg kl/of/
df= hLjg jxfb'/ zfxL
df= hLjg >]i7
df= h'7 axfb'/ 6'x'/] v8\uL
df= h'g}b c+;f/L
df= emngfy vgfn
df= em'n jxfb'/ cfn]
df= l6sf /fd r]Dhf]Ë lnDa'
df= 6's /fh l;Ub]n
df= 6'sfe›f xdfn
df= 6]s axfb'/ u'?ª
df= 6]s axfb'/ j:g]t
df= 6f]k axfb'/ /fodfemL
df= 8Da/Wjh t'DafxfDkm]
df= l8u axfb'/ lnDa'
df= l8NnL k|;fb sfˆn]
df= l8NnL axfb'/ rf}w/L
df= 8f]/ k|;fb pkfWofo
df= tKt axfb'/ lji6
df= tf/f sfGt rf}w/L
df= tf/f b]jL /fO{
df= tf/f dfg u'?Ë
df= tfl/0fL bQ r6f}t
df= lty{ axfb'/ nfdf
df= t'n axfb'/ u'?ª
df= t'n;f /fgf
df= t'nf/fh lji6
df= t]h s'df/L kf}8]n
df= t]h' nfn rf}w/L

lhNnf
emfkf
emfkf
sf:sL
x'Dnf
gjnk/f;L
df]/Ë
k;f{
Onfd
tgx'F
wgs'6f
tgx'F
lrtjg
dgfË
;Nofg
c3f{vf+rL
tfKn]h'Ë
df]/Ë
h'Dnf
bfª
slknj:t'
;'v{]t
;Kt/L
df]/Ë
;+v'jf;ef
s~rgk'/
sfe|]knf~rf]s
sf:sL
kfNkf
sflnsf]6
sf:sL
;Kt/L
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qm=;+=
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

*

gfd, y/
df= bnlht lj=s]= >LkfnL
df= bn axfb'/ ;'gf/
df= bfdf]b/ e08f/L
df= lb3{ /fh ef6
df= lbg]z rG› ofbj
df= lbg]z k|;fb k/;}nf ofbj
df= lbg]z >]i7
df= lbks sfsL{
df= lbks v8\sf
df= lbksk|;fb s'O{s]n *
df= lbks jf]x/f
df= lbk gf/fo0f ;fx
df= lbklzvf zdf{ 9sfn
df= lbn gfy lu/L
df= lbn axfb'/ 3tL{
df= lbndfg kflv|g
df= lbndfof wfdL
df= lbnzf]ef k'g -v8\sf_
df= lblnk vjf; uR5bf/
df= lbjfg l;+x lji6
df= bLks lu/L
df= b'uf{ v'gf
df= b'uf{ kf}8]n
df= 8f= b'dg l;+x yfkf If]qL
df= b'nf/L b]jL
df= b'nf/L xl/hg
df= b]js/0f k|;fb snjf/
df= wg axfb'/ 3n]

नमनत २०७१÷०३÷१२ गते शपथ ग्रहण गनुभ
न एको। (उपननिानिन माफनत्)
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lhNnf
?s'd
afFs]
a}t8L
s}nfnL
afFs]
wg'iff
eQmk'/
emfkf
;+v'jf;ef
sf7df8f}F
?kGb]xL
dxf]Q/L
wg'iff
sf7df8f}F
sf7df8f}F
sf7df8f}F
af/f
u'NdL
df]/Ë
s~rgk'/
bfª
s~rgk'/
slknj:t'
c3f{vf+rL
;nf{xL
gjnk/f;L
gjnk/f;L
wflbË
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qm=;+=
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.

gfd, y/
df= wg axfb'/ a'9f
df= wg axfb'/ /fodfemL
df= wg dfof laZjsdf{ -vgfn_
df= wg/fh u'?Ë
df= wgf kx/L
df= wlg/fd kf}8]n
df= wd{gfy k|;fb ;fx
df= Wofg uf]ljGb /+lht
df= wfgf] dx/f
df= w|'j jfUn]
df= gu]Gb|s'df/ s'dfn
df= ga/fh zdf{
df= g/b]jL k'g du/
df= g/ axfb'/ rGb
df= g/efg sfdL
df= g/ jxfb'/ yfkf du/
df= g/xl/ cfrfo{
df= g/]G› laqmd g]DafË
df= g/]z v/]n
df= gljG› /fh hf]zL
df= gfu]G› k|;fb yf¿
df= 8f= gf/fo0f v8\sf
df= gf/fo0f k|sfz ;fpb
df= gf/fo0f axfb'/ sfsL{
df= gf/fo0f dfg lah'S5]
df= lgd{n k|sfz ;'j]bL
df= lgzf s'df/L ;fx
df= g]hdf cfnd
df= kt{dfg lwdfn
df= kßd gf/fo0f rf}w/L
df= k/z'/fd tfdfª

lhNnf
8f]Nkf
Ko"7fg
wgs'6f
:ofª\hf
a}t8L
lrtjg
sf7df8f}F
sf7df8f}F
l;/fxf
tgx'F
Onfd
DofUbL
DofUbL
a}t8L
88]nw'/f
afun'ª
sf7df8f}F
kfFry/
emfkf
sf7df8f}F
k;f{
pbok'/
s~rgk'/
pbok'/
eQmk'/
ndh'Ë
l;/fxf
af/f
df]/Ë
l;/fxf
wflbË
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qm=;+=
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
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250.
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253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
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gfd, y/
df= kz'klt rf}nfufO{
df= kfj{t u'?ª
df= kfj{tf l8=;L= rf}w/L
df= k'gf/fd yfkf
df= k'?iff]Qd kf}8]n
df= k'is/ cfrfo{
df= k'is/gfy cf]emf *
df= k'ik sdn bfxfn -k|r08_
df= k'ikntf nfdf
df= k"0f{ axfb'/ v8\sf
df= kfFrs0f{ /fO{
df= k]Daf nfdf
df= k]Djf u'?ª -ef]6]_
df= Kof/] nfn /fgf
df= k|sfz Hjfnf
df= k|sfz dfg l;+x
df= k|sfz zdf{ kf}8]n
df= k|sfz z/0f dxt
df= k|ltIff ltjf/L d'lvof
df= k|ef b]jL ah|frfo{
df= k|ldnf b]jL bf;
df= k|ldnf /f0ff
df= k|]d ls;f]/ k|;fb ;fx t]nL
df= k|]d axfb'/ cfn]
df= k|]d axfb'/ lu/L
df= k|]d axfb'/ l;+x
df= k|]d ;'jfn
df= km/d'Nnfx d+;'/

नमनत २०७१÷०३÷२४ गते शपथ ग्रहण गनुभ
न एको। (उपननिानिन माफनत्)
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lhNnf
bf]nvf
bf]nvf
bfª
Ko"7fg
af/f
df]/Ë
s}nfnL
l;/fxf
wg'iff
;'v{]t
vf]6fË
l;Gw'kfNrf]s
afh'/f
s}nfnL
;Nofg
sf7df8f}F
afun'ª
g'jfsf]6
wg'iff
;+v'jf;ef
dxf]Q/L
sf7df8f}F
wg'iff
8f]6L
emfkf
sf7df8f}F
eQmk'/
af/f

If]q g+=
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qm=;+=
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

gfd, y/
df= km'nem/L b]jL
df= a›L k|;fb kf08]
df= an b]j af]x/f
df= an axfb'/ s]=;L=
df= an axfb'/ dxt
df= anaL/ k|;fb rf}w/L
df= an/fd clwsf/L
df= a;'Gw/f /f]sfof
df= axfb'/ l;+x yfkf
df= axfb'/ l;+x nfdf -tfdfª_
df= afbzfx s'ld{
df= 8f= afa'/fd e§/fO{
df= afdb]j uf}td
df= afns[i0f vfF0f
df= laqmd kf08]
df= laZj]G› kf;jfg
df= a'4L ;fu/ rf}w/L
df= 8f= a+zLw/ ld>
df= eQm axfb'/ ljZjsdf{ -vkfËL_
df= eStL k|;fb kf08]
df= e/t s'df/ zfx
df= e/t axfb'/ v8\sf
df= e/t df]xg clwsf/L
df= e/t ;fpFb
df= ejfgL k|;fb vfk'Ë
df= efujt g]kfnL
df= efg' eQm 9sfn
df= ef:s/ e›f
df= led k|;fb cfrfo{
df= eLd axfb'/ /fjn
df= led;]g bf; k|wfg

lhNnf
k;f{
afh'/f
s~rgk'/
;f]n'v'Da'
h'Dnf
af/f
slknj:t'
afh'/f
s~rgk'/
g'jfsf]6
afFs]
uf]/vf
Ko"7fg
?kGb]xL
lrtjg
l;/fxf
s}nfnL
/f}tx6
emfkf
c3f{vf+rL
?kGb]xL
8f]6L
nlntk'/
c5fd
t]x|y'd
bfª
t]x|y'd
df]/Ë
;'g;/L
c5fd
sf7df8f}F
सं स द
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qm=;+=
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.

gfd, y/
df= eLid gfy clwsf/L
df= eLid /fh cfªb]Da]
df= e'k]G› y]a]
df= e]if s'df/L /fpt -e§/fO{_
df= ef]6gL b]jL vaf;
df= dbg s'df/L zfx -ul/df zfx_
df= dbg axfb'/ cdfTo
df= dw' zfxL 7s'/L
df= dg s'df/ uf}td
df= dgdf]xg e§/fO{
df= dgf]x/ gf/fo0f >]i7
df= ddtf lu/L
df= dxfnIdL pkfWofo -l8gf_
df= dlxg lnDa'
df= dx]G› s'df/L lnDa'
df= dx]G› axfb'/ zfxL
df= dx]G› ofbj
df= dx]G› z]/rg
df= dx]z cfrfo{
df= dfwj s'df/ g]kfn
df= dfgk'/ rf}w/L
df= dfg k|;fb vqL
df= dfg axfb'/ yf?
df= dfg axfb'/ ljZjsdf{
df= ld7' dNn
df= ldlynf rf}w/L
df= ldgf b]jL ofbj
df= ldgfIfL emf
df= ldg]G› k|;fb l/hfn
df= ld/f kf]v/]n -Wjf]h'_
df= ldng s'df/L /fhj+zL
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lhNnf
ndh'Ë
kfFry/
tfKn]h'Ë
pbok'/
df]/Ë
s}nfnL
nlntk'/
af/f
sf7df8f}F
eQmk'/
wgs'6f
l;/fxf
sf7df8f}F
wgs'6f
emfkf
sflnsf]6
wg'iff
afun'ª
df]/Ë
/f}tx6
;Kt/L
aemfË
alb{of
c3f{vf+rL
?s'd
;Kt/L
df]/Ë
wg'iff
df]/Ë
sf7df8f}F
emfkf

If]q g+=
@
!

#

!
^
!
!
!
$

qm=;+=
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.

gfd, y/
df= dLg axfb'/ ljZjsdf{
df= dLgf k'g
df= d'Stf s'df/L ofbj
df= d'lQm k|;fb kf7s
df= d]3/fh g]kfnL -lgiffb_
df= d}s' nfn jfNdLsL
df= df]Vtf/ cxdb
df= df]xg s'df/ /fO{
df= df]xg 6'8'
df= df]xg k|;fb j/fn
df= df]xg aflgofF
df= df]xg jxfb'/ j:g]t
df= df]xg l;x /f7f}/
df= df]xDdb hfls/ x';}g
df= d+h' s'df/L rf}w/L
df= ozf]bf s'df/L nfdf
df= o1 axfb'/ yfkf
df= o1 /fh ;'g'jf/
df= o'j /fh 1jfnL
df= of]u]G› tfdfª l3l;ª
df= /Tg b]jL u'?ª
df= /Tg z]/rg
df= /Ghgf s'df/L ;/sf/
df= /Ghgf >]i7
df= /agL rf}w/L
df= /d]z s'df/ nfdf
df= /d]z n]vs
df= /ljG› clwsf/L
df= /ljG› k|tfk zfx
df= /ljg sf]O/fnf
df= /ZdL 7fs'/

lhNnf
ef]hk'/
afun'ª
wg'iff
:ofª\hf
k;f{
afFs]
l;/fxf
ef]hk'/
emfkf
l;Gw'nL
d'u'
l;Gw'kfNrf]s
s}nfnL
;'g;/L
pbok'/
wg'iff
sf:sL
cf]vn9'+uf
bfª
nlntk'/
df]/Ë
afun'ª
;nf{xL
dxf]Q/L
s}nfnL
l;Gw'kfNrf]s
s~rgk'/
sf:sL
sf7df8f}F
emfkf
wg'iff
सं स द

If]q g+=

#

@
!
!
@
@
!
!

$
#
!
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qm=;+=
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.

*

gfd, y/
df= /fh s'df/ cu|jfn
df= /fh s'df/ u'Ktf
df= 8f= /fhg e§/fO{
df= /fhnIdL uf]N5f
df= /fhf/fd :ofªtfg
df= /fhLj ljqmd zfx
df= /fh' vgfn
df= /fh' yfkf
df= /fh]G› cdfTo
df= /fh]G› s'df/ s]=;L=
df= /fh]G› k|;fb kf08]
df= /fh]Zj/L b]jL
df= /fHo nIdL >]i7 -sf7df8f}F_
df= /fHonIdL >]i7 -g'jfsf]6_
df= /fwfs[i0f s8]n
df= /flwsf tfdfª
df= /fw] rG› ofbj
df= /fw]Zofd clwsf/L
df= /fdcof]Wof k|;fb ofbj
df= /fd cjtf/ kf;dfg
df= /fd s'df/ e§/fO{
df= /fd s'df/ /fO{
df= /fd s'df/ ;'Aaf
df= /fds[i0f l3ld/] *
df= /fd s[i0f ofbj
df= /fd rG› rf}w/L
df= /fd rG› kf]v/]n
df= /fdrG› kf}8]n

नमनत २०७१÷०३÷१३ गते शपथ ग्रहण गनुभ
न एको। (उपननिानिन माफनत्)
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lhNnf
k;f{
k;f{
sf7df8f}F
df]/Ë
dsjfgk'/
hfh/sf]6
bfª
:ofª\hf
k;f{
sf7df8f}F
wflbË
;nf{xL
sf7df8f}F
g'jfsf]6
kfNkf
g'jfsf]6
af/f
sf7df8f}F
af/f
wg'iff
/f}tx6
;'g;/L
;'g;/L
lrtjg
wg'iff
;nf{xL
tgx'F
tgx'F

If]q g+=
#
$
@
#
!
!
!)
#

!
@
!
^
$
@
@
@

qm=;+=
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.

gfd, y/
df= /fdrG› ofbj -l;/fxf–@_
df= /fd rG› ofbj -l;/fxf–$_
df= /fdrG› ;fx t]nL
df= /fd bofn d08n
df= /fd b'nf/L rf}w/L
df= /fd gf/fo0f lj8f/L
df= /fddfof af]u6L
df= /fdjL/ dfgGw/
df= 8f= /fdz/0f dxt
df= /fd l;+x ofba
df= /fd xl/ ;'j]bL
df= /fdx/L vltj8f
df= /fd]Zj/ k|;fb 9'Ë]n
df= /fd]Zj/ km'ofn
df= l/tf /fjn
df= /Ltf zfxL
df= ?kf dxh{g >]i7
df= /]vf zdf{
df= /]jtL /d0f e08f/L
df= /]zdaxfb'/ aflgof+
df= /]zd axfb'/ nfdf
df= /f]dL uf}rg ysfnL
df= /+lht s0f{
df= /+h' s'df/L emf
df= nlnt h+u zfxL
df= nlntf s'df/L /]UdL
df= nId0f /fhj+zL
df= nIdL yfkf kf;dfg
df= nIdL b]jL e08f/L
df= nIdL k|;fb kf]v/]n
df= Nxf/Sofn nfdf

lhNnf
l;/fxf
l;/fxf
k;f{
dxf]Q/L
s}nfnL
dsjfgk'/
g'jfsf]6
sf7df8f}F
g'jfsf]6
wg'iff
sfe|]knf~rf]s
cf]vn9'+uf
eQmk'/
sf7df8f}F
hfh/sf]6
x'Dnf
sf7df8f}F
bfª
;'g;/L
DofUbL
sfe|]knf~rf]s
d':tfË
;Kt/L
;Kt/L
h'Dnf
b}n]v
sf7df8f}F
wg'iff
/fd]5fk
b}n]v
l;Gw'kfNrf]s
सं स द

If]q g+=
@
$
#

&
@
@
@
@
#

@
!
!

@
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qm=;+=
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
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gfd, y/
df= nfn axfb'/ u'?ª
df= nfn axfb'/ 3n]
df= nfn axfb'/ /fjn
df= nfnafa' k|;fb ofbj
df= nfnafa' l;x e'Oxf/
df= nfn]G› s'df/ d08n
df= lnnf b]aL >]i7
df= lnnf du/
df= nLnf sf]O/fnf
df= nf]sd0fL 9sfn
df= jljgf df]Qmfg nfjtL
df= ljsfz nD;fn
df= ljqmd vgfn
df= ljqmd axfb'/ yfkf
df= ljrf/L k|;fb ofbj
df= ljb'/ k|;fb ;fksf]6f
df= ljBf b]jL e08f/L
df= ljGbf b]jL cfn] -/fgf_
df= ljgf]b >]i7
df= ljdn]G› lglw
df= lj/ axfb'/ jnfo/
df= lj/fh lji6
df= ljzfn e§/fO{
df= lji0f' k|;fb kf}8]n
df= lji0f' dfof kl/of/
df= lj>fd k|;fb rf}w/L
df= j'l4/fd e08f/L
df= j]b dfof e08f/L -zfSo_
df= j}hgfy rf}w/L yf?
df= zs'Gtnf /fhe08f/L -sfsL{_
df= zlQm axfb'/ a:g]t
द पन ण

lhNnf
ndh'Ë
;'v]{t
aemfË
/f}tx6
af/f
dxf]Q/L
Onfd
nlntk'/
wg'iff
ef]hk'/
kfFry/
kj{t
gjnk/f;L
sf7df8f}F
k;f{
sfe|]knf~rf]s
ef]hk'/
:ofª\hf
sf7df8f}F
wg'iff
8f]6L
nlntk'/
vf]6fË
?kGb]xL
lrtjg
slknj:t'
bfª
;+v'jf;ef
gjnk/f;L
cf]vn9'+uf
hfh/sf]6

If]q g+=
@

@
%
@
$

#
!
@
$
$
$
!

qm=;+=
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.

*

gfd, y/
df= zDe' nfn >]i7
df= zoG› afGtjf
df= zzf+s sf]O/fnf
df= zq'wg dxtf]
df= Zofd s'df/ >]i7 -sfe|]knfGrf]s_
df= Zofd s'df/ >]i7 -/fd]5fk_
df= Zofdk|;fb 9sfn *
df= Zofd ;'Gb/ l6j8]jfn
df= zfGtf dfgjL
df= zfGtL b]jL rf}w/L
df= zf/bf s'df/L ljZjsdf{
df= zf/bf kf}8]n
df= lztn emf
df= lzj s'df/ d08n s]j6
df= lzj s'df/L uf]tfd] -;fsL{_ gu/sf]6L
df= lzj rG› rf}w/L
df= lzjaxfb'/ v8\sf
df= lzj nfn yfkf
df= z'lzn sf]O/fnf
df= z'lznf rf}w/L
df= z'l;nf g]kfn
df= 8f= z]v/ sf]O{/fnf
df= z]/wg /fO{
df= z]/ axfb'/ tfdfË
df= z]/ axfb'/ b]paf
df= z]if gfy clwsf/L
df= z+s/ e08f/L
df= ;snb]j ;'ltxf/
df= ;Togf/fo0f eut ljg

lhNnf
;nf{xL
;'g;/L
gjnk/f;L
wg'iff
sfe|]knf~rf]s
/fd]5fk
alb{of
k;f{
gjnk/f;L
pbok'/
bfª
sf:sL
wg'iff
df]/Ë
lrtjg
wg'iff
/fd]5fk
tgx'F
afFs]
bfª
sfe|]knf~rf]s
df]/Ë
ef]hk'/
l;Gw'kfNrf]s
88]nw'/f
lrtjg
tgx'F
;Kt/L
/f}tx6

If]q g+=
!
!
&
@
!

@
$

#
@
&
@
#
!
@
!
$

नमनत २०७१÷०३÷२४ गते शपथ ग्रहण गनुभ
न एको। (उपननिानिन माफनत्)
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qm=;+=
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.

gfd, y/
df= ;To gf/fo0f d08n
df= ;Gt s'df/ yf?
df= ;Gt s'df/ b/}
df= ;laof k|jL0f
df= ;/jt cf/f vfgd xnjfO{gL
df= ;/:jtL jlhdo
df= ;l/tf k|;fO{
df= ;/f]h zdf{
df= ;fljqL b]jL rf}w/L
df= l;h{gf t/fd' vqL
df= l;tf lu/L -cf]nL_
df= l;tf u'?Ë
df= l;tf b]jL ofbj
df= l;tf/fd e08f/L
df= l;tf/fd dxtf]
df= l;4L nfn l;+x
df= l;Gw' hn];f a'9fyf]sL
df= l;df s'df/L la=s=
df= ;Ltf g]kfnL
df= ;Ltf n'O6]n -1jfnL_
df= ;'htf kl/of/
df= ;'hftf sf]O/fnf
df= ;'lw/ s'df/ l;jfsf]6L
df= ;'lgn axfb'/ yfkf
df= ;'gLn s'df/ ofbj
df= ;'ef; rG› zfx 7s'/L
df= ;"o{b]j bf; p/fj
df= ;'o{ k|sfz jfnf /fO{
df= ;'/]G› s'df/ sfsL{
df= ;'/]G› k|;fb rf}w/L
df= ;'/]G› k|;fb ho;jfn
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lhNnf
;Kt/L
alb{of
lrtjg
afFs]
afFs]
vf]6fË
emfkf
sf7df8f}F
lrtjg
u'NdL
sf:sL
t]x|y'd
l;/fxf
dxf]Q/L
;'g;/L
nlntk'/
gjnk/f;L
?kGb]xL
;'v]{t
sf7df8f}F
Onfd
df]/Ë
emfkf
wgs'6f
/f}tx6
dsjfgk'/
;'g;/L
Onfd
sf7df8f}F
k;f{
/f}tx6

If]q g+=
#

$
#
^
$

@
@
%
@

$

qm=;+=
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.

gfd, y/
df= ;'/]G› k|;fb kf08]
df= ;'/]G› k|;fb ofbj
df= ;'/]G› /fh cfrfo{
df= ;'j0f{ Hjf/rg
df= ;'lzn s'df/ >]i7
df= ;"o{dfg u'?ª
df= ;f]lgof ofbj
df= ;f]d k|;fb kf08]
df= ;+uLtf d08n -wfg's_
df= ;+ho s'df/ uf}td
df= >j0f s'df/ cu|jfn
df= >LsfGtL kf;L
df= >L k|;fb hj]u'
df= >Ldfof ysfnL
df= xs{ jf]n /fO{
df= xl/ r/0f zfx
df= xl/ k|;fb pk|]tL
df= xl/ k|;fb g]kfn
df= xl/nfn 1jfnL
df= xl/jf]n k|;fb uh'/]n
df= x/L axfb'/ /fhj+zL
df= x/]z k|;fb dxtf]
df= lxt/fh kf08]
df= lx/f axfb'/ s]=;L=
df= x[bo/fd yfgL
df= 1fg s'df/L 5GTofn
df= 1fg axfb'/ e'h]n
df= 1fg' b]jL u}/]
df= 1fg]G› axfb'/ sfsL{

lhNnf
lrtjg
;Kt/L
slknj:t'
u'NdL
dxf]Q/L
tfKn]h'Ë
?kGb]xL
kfNkf
dxf]Q/L
alb{of
sf7df8f}F
slknj:t'
kfFry/
d':tfË
cf]vn9'+uf
;nf{xL
;nf{xL
kfNkf
s}nfnL
l;Gw'nL
emfkf
;nf{xL
uf]/vf
Ko"7fg
;'v{]t
afun'ª
wg'iff
88]nw'/f
ef]hk'/

सं स द

If]q g+=
!
^
$

@
@

#
#
#
@
@
@
#
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सं सदमा दलगत प्रनतनननधत्ि
नेपालमा सं सदीय अभ्यासको सुरूिातदे चि हालसम्म सं सदमा दलहरूको प्रनतनननधत्ि कसरी

भएको छ भन्ने विियलाई यस अन्तगनत समािेश गररएको छ। ननिानिन आयोगबाि ननिानिनको पररणाम

घोिणा गदानको अिस्थामा वियिी हुने दलहरूले प्रनतनननध सभा र राविय सभामा प्राप्त गरे को दलगत
वििरणलाई सभागत र समयगत रुपमा िमशः तल प्रस्तुत गररएको छ।

प्रनतनननध सभा
नेपालमा हालसम्म २०१६, २०४८, २०५१, २०56, 2074 गरी पाुँि पिक भएको ननिानिन

माफनत प्रनतनननध सभाको गठन भएको छ भने २०६४ र 2070 मा सं विधान सभा सदस्यको ननिानिन
भएको नथयो। सं विधान सभा कालमा सभाले व्यिस्थावपका-सं सदको समेत काम गरे को नथयो। उल्लेचित
ननिानिनहरूमा दलहरूले प्राप्त गरे को दलगत वििरणलाइ िमशः तल प्रस्तुत गररएको छ।
प्रनतनननध सभा, २०१६
वि.सं . २०१५ साल फागुन ७ गतेबाि प्रारम्भ भई विनभन्न िरणमा सम्पन्न भएको प्रनतनननध

सभाको आमननिानिन िैत २८ गतेसम्म ४५ ददनमा पूरा भएको नथयो, िसको अचन्तम पररणामको घोिणा
२०१६ साल िैशाि २८ गते भएको नथयो। प्रनतनननध सभाको उक्त ननिानिनमा ९ ििा रािनीनतक

दलबाि उम्मेदिारी ददएको भएतापनन ६ ििा रािनीनतक दलका उम्मेदिारले ननिानिनमा विियी हानसल
गरे का नथए। उक्त ननिानिनबाि प्रनतनननध सभामा प्रनतनननधत्ि गने रािनीनतक दलहरूको वििरण दे हाय
बमोचिम रहे को नथयोः
ि.सं .

दलको नाम

प्रनतनननधत्ि

1.

नेपाली काुँग्रस
े

74

2.

नेपाल राििादी गोरिा पररिद्

19

3.

ु प्रिातन्त्र पािी
सं यक्त

5

4.

नेपाल कम्युननष्ट पािी

4

5.

नेपाल प्रिापररिद् (आिायन गुि)

2

6.

नेपाल प्रिापररिद् (नमश्र गुि)

1

7.

स्ितन्त्र

4

hDdf

109

ृ , २०१६, सं घीय सं सद सचििालय
स्रोतः प्रनतनननध सभाको कायनित्त
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प्रनतनननध सभामा, २०४८
नेपाल अनधराज्यको सं विधान, २०४७ प्रारम्भ भए पश्चात् प्रनतनननध सभा सदस्यको २०५ स्थानको

लानग २०४८ साल बैशाि २९ गते प्रथम आमननिानिन सम्पन्न भएको नथयो। उक्त ननिानिनको पररणाम
अनुसार दलगत नसि सं ख्या ननम्नानुसार रहे को नथयोः
नस.नं. रािनीनतक दलको नाम

सदस्य संख्या

1.

नेपाली काुँग्रस
े

११०

2.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

६९

3.

ु िनमोिान, नेपाल
सं यक्त

९

4.

नेपाल सद्भािना पािी

६

5.

राविय प्रिातन्त्र पािी (िन्द)

३

6.

नेपाल मिदुर वकसान पािी

२

7.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (प्रिातन्त्रिादी) २

8.

राविय प्रिातन्त्र पािी (थापा)

१

9.

स्ितन्त्र

३

hDdfM
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प्रनतनननध सभा, २०५१
सम्ित् २०५१ साल काचत्तक २९ गते मङ्गलबारको ददन प्रनतनननध सभाको आमननिानिन सम्पन्न

भएको नथयो। उक्त ननिानिनको पररणाम अनुसार दलहरूले प्राप्त गरे को नसि सं ख्या ननम्नानुसार रहे को
नथयोः

नस.नं.

दलको नाम

सदस्य सं ख्या

1.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

८८

2.

नेपाली काुँग्रस
े

८३

3.

राविय प्रिातन्त्र पािी

२०

4.

नेपाल सद्भािना पािी

३

5.

नेपाल मिदुर वकसान पािी

४

6.

स्ितन्त्र

७
िम्मा
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प्रनतनननध सभा, २०५६
२०५६ को प्रनतनननध सभाको आम ननिानिन दुई िरणमा सम्पन्न भएको नथयो। पवहलो िरणमा

३६ चिल्लाहरूका ९३ ननिानिन क्षेत्रमा २०५६ िैशाि २० गते ननिानिन भएको नथयो भने दोस्रो

िरणमा ३९ चिल्लाहरूका ११२ ननिानिन क्षेत्रमा २०५६ िेष्ठ ३ गते ननिानिन सम्पन्न भएको नथयो।
उक्त ननिानिनको पररणाम अनुसार दलहरूले प्राप्त गरे को नसि सं ख्या ननम्नानुसार रहे को नथयोः
नस.नं.

रािनीनतक दल

सदस्य सं ख्या

1.

नेपाली काुँग्रस
े

111

2.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

71

3.

राविय प्रिातन्त्र पािी

11

4.

नेपाल सद्भािना पािी

5

5.

ु िनमोिान नेपाल
सं यक्त

5

6.

राविय िनमोिान

1

7.

नेपाल मिदुर वकसान पािी

1

जम्मा

205
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पुनस्थानवपत प्रनतनननध सभा, २०६३
२०६२/०६३ को िनआन्दोलनको पररणामस्िरुप २०६३ साल बैशाि ११ गते राती ११

बिे प्रनतनननध सभाको पुनस्थानपना भएको नथयो। सो सभाको २०६३ साल बैशाि १५ गते ददनको ५
बिे पुनस्थानवपत प्रनतनननध सभाको पवहलो बैठक बसेको नथयो।

वि.सं . २०५६ मा सम्पन्न भएको ननिानिनमा ७ ििा ननिानचित दलहरूमध्ये समय समयमा दल

विभािन भई पुनस्थानपना भएको प्रनतनननध सभामा ननम्नानुसारको दलगत प्रनतनननधत्ि रहे को नथयोः
नस.नं.

*

रािनीनतक दल

सं ख्या

1.

नेपाली काुँग्रस
े

73

2.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

68*

3.

नेपाली काुँग्रस
े (प्रिाताचन्त्रक)

40

2060 माघ 19 गते नै नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले) का श्री हेमनारायण यादिको हत्या भई ररक्त रहेको स्थानमा उपननिानिन नभई ररक्त नै रहेकोले
पुनस्थानवपत प्रनतननध सभामा २०४ सदस्य मात्र कायम रहेका नथए।
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नस.नं.

रािनीनतक दल

सं ख्या

4.

राविय प्रिातन्त्र पािी

11

5.

नेपाल सद्भािना पािी

3

6.

नेपाल सद्भािना पािी (आनन्दीदे िी)

2

7.

राविय िनमोिान

3

8.

ु िनमोिान नेपाल
सं यक्त

3

9.

नेपाल मिदुर वकसान पािी

1

जम्मा

204*

स्रोतः संसदीय वििरण पुचस्तका, पुनस्थानवपत प्रनतनननध सभा, २०६३

व्यिस्थावपका-सं सद, २०६३

ुँ े सम्झौतापनछ वि.सं . २०६३ साल माघ १ गते नेपालको
विस्तृत शाचन्त सम्झौता र एघार बुद

अन्तररम सं विधान, २०६३ िारी भएको नथयो। सो सं विधानको अनुसूिी-२ मा सं सदमा दे हाय िमोचिमको
प्रनतनननधत्ि हुने व्यिस्था गररएको नथयोः
नस.नं.

व्यिस्थावपका-सं सदमा प्रनतनननधत्ि

सदस्य

1.

पुनस्थानवपत प्रनतनननध सभाका सदस्य

194

2.

२०६३ सालमा कायम राविय सभाका सदस्य

14

3.

नेपाल कम्यूननष्ट पािी (माओिादी) िाि मनोनीत सदस्य

73

4.

नेपाली काुँग्रस
े िाि मनोनीत सदस्य

10

5.

नेपाल कम्यूननष्ट पािी (एमाले) िाि मनोनीत सदस्य

10

6.

नेपाल कम्यूननष्ट पािी (माओिादी) िाि मनोनीत सदस्य

10

7.

नेपाली काुँग्रस
े (प्रिाताचन्त्रक) िाि मनोनीत सदस्य

6

8.

िनमोिान नेपालिाि मनोनीत सदस्य

3

9.

नेपाल मिदुर वकसान पािीबाि मनोनीत सदस्य

3

10.

नेपाल सद्भािना पािी (आनन्दीदे िी) बाि मनोनीत सदस्य

3

11.

ु िाममोिान, नेपालबाि मनोनीत सदस्य
सं यक्त

3

िम्मा

329*

स्रोतः सं सदीय वििरण पुचस्तका, सं घीय सं सद सचििालय

*

नेपालको अन्तररम सं विधान, २०६३ को धारा ४५ मा सं विधान प्रारम्भ हुनभ
ु न्दा तत्काल अघी कायम रहेको प्रनतनननध सभा र राविय सभाका २०९ िना सदस्यहरू
सवहत ३३० सदस्यीय व्यिस्थावपका-सं सद रहने व्यिस्था गररएको भए तापनन सोही धारासुँग सम्बचन्धत अनुसूिी २ मा प्रनतनननध सभाका १९४ र राविय सभाका
१४ समेत २०८ िना सवहत िम्मा ३२९ िना सदस्यको मात्र नामािली उल्लेि भएको।
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दलगत चस्थनत
नेपालको अन्तररम सं विधान, २०६३ को व्यिस्था िमोचिम व्यिस्थावपका-सं सदको गठन हुुँदा

ननम्नानुसारको दलगत प्रनतनननधत्ि भएको नथयोः
ि.सं .

दलको नाम

सं ख्या

1.

नेपाली काुँग्रस
े

85

2.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

83

3.

नेपाल कम्युननष्ट पािी माओिादी

83

4.

नेपाली काुँग्रस
े (प्रिाताचन्त्रक)

48

5.

राविय प्रिातन्त्र पािी

6

6.

नेपाल सद्भािना पािी (आनन्दीदे िी)

5

7.

नेपाल मिदुर वकसान पािी

4

8.

िनमोिान, नेपाल

4

9.

राविय िनमोिान

3

10.

िाममोिान

3

11.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एकीकृत)

2

12.

राविय िनशचक्त पािी

2

13.

नेपाल सद्भािना पािी

1

िम्मा

329**

सं विधान सभा, २०६४
नेपालको इनतहासमा पवहलो पिक २०६४ साल िैत्र २८ गते सं विधान सभाको ननिानिन सम्पन्न
भएको नथयो। नेपालको अन्तररम सं विधान, २०६३ मा भएको व्यिस्था िमोचिम प्रत्यक्ष एिम्

समानुपानतक प्रवियाबाि ननिानचित सदस्यहरू र नेपाल सरकार, मचन्त्रपररिद्बाि मनोनीत सदस्यहरू गरी
िम्मा ६०१ सदस्यीय सं विधान सभाको गठन भएको नथयो। सो सभाले व्यिस्थावपका-सं सदको समेत
भूनमका भूनमका गरे को नथयो। सं विधान सभामा राविय मान्यता प्राप्त दलहरू २५ रहे का नथए। सं विधान
सभाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा दलहरू एकापसमा गानभने र छु वट्टने गरी ३२ ििा दल मात्र कायम भएका

**

नेपालको अन्तररम सं विधान, २०६३ को धारा ४५ मा सं विधान प्रारम्भ हुनभ
ु न्दा तत्काल अघी कायम रहेको प्रनतनननध सभा र राविय सभाका २०९ िना सदस्यहरू
सवहत ३३० सदस्यीय व्यिस्थावपका-सं सद रहने व्यिस्था गररएको भए तापनन सोही धारासुँग सम्बचन्धत अनुसूिी २ मा प्रनतनननध सभाका १९४ र राविय सभाका
१४ समेत २०८ िना सवहत िम्मा ३२९ िना सदस्यको मात्र नामािली उल्लेि भएको।
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नथए। सं विधान सभाको अन्तसम्ममा सभामा सदस्य सं ख्या ५९४ मात्र कायम रहे का नथए। सं विधान
सभाका] ननिानिनको पररणाम अनुसार दलहरूले प्राप्त गरे को नसि सं ख्या ननम्नानुसार रहे को नथयोः
ि.सं .
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

रािनीनतक दल÷स्ितन्त्र

प्रत्यक्ष

समानुपानतक

िम्मा

120

100

220

37

73

110

33

70

103

30

22

52

9

11

20

-

8

8

-

8

8

सदभािना पािी

4

5

9

5

7

ु
नेकपा सं यक्त

2
-

5

5

-

4

4

राविय िनमोिान

1

3

4

2

4

राविय िनशचक्त पािी

2
-

3

3

-

2

2

नेपाल सदभािना पािी (आनन्दीदे िी)

-

2

2

-

2

2

नेपाली िनता दल

-

2

2

-

2

2

दनलत िनिानत पािी

-

1

1

नेपाः राविय पािी

-

1

1

समाििादी प्रिाताचन्त्रक िनता पािी नेपाल

-

1

1

ि ुरे भािर राविय एकता पािी नेपाल

-

1

1

-

1

1

-

1

1

2

-

2

-

-

26

234

335

601

नेपाल कम्युननष्ट पािी (माओिादी)
नेपाली काुँग्रस
े

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

मधेशी िनअनधकार फोरम नेपाल
तराई मधेश लोकताचन्त्रक पािी
राविय प्रिातन्त्र पािी

नेपाल कम्युननष्ट पािी (माले)
िनमोिान नेपाल
राविय प्रिातन्त्र पािी (नेपाल)
नेपाल मिदुर वकसान पािी
सं घीय लोकताचन्त्रक राविय मञ्च
राविय िनमुचक्त पािी
नेकपा एकीकृत

नेपाल लोकताचन्त्रक समाििादी दल
नेपाल पररिार दल
स्ितन्त्र

मचन्त्रपररिद्बाि मनोनीत

कूल िम्मा

स्रोतः नेपालको ननिानिन इनतहास-१, ननिानिन आयोग, नेपाल

सं स द

द पन ण | 95

सं विधान सभा, २०७०
सं विधान ननमानण नहुुँदै पवहलो सं विधान सभाको विघिन भएकोले २०७० मंनसर ४ गते पुनः दोस्रो

सं विधान सभाको ननिानिन सम्पन्न भएको नथयो। सं विधानमा भएको व्यिस्था िमोचिम प्रत्यक्ष ननिानिन

ु इ पवहलो अनधिेशन
प्रणालीबाि २४० र समानुपानतक ननिानिन प्रणालीबाि ३३५ िना सदस्य ननिानचित हुनभ
सञ्चालन भएको दे चिन्छ। पवहलो सं विधान सभाको झैं यस सं विधान सभाले व्यिस्थावपका-सं सदको समेत कायन

गरे को नथयो। व्यिस्थावपका-सं सदको है नसयतमा बसेको पवहलो अनधिेशन पश्चात २०७१/05/13 दे चि
2071/06/30 सम्म फरक फरक नमनतमा मचन्त्रपररिद्बाि मनोनीत समेत ५९9 सदस्यीय सं विधान
सभाको गठन भएको नथयो। सं विधान सभाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा दलहरू एक आपसमा गानभने र छु वट्टने

गरी 29 ििा दल मात्र कायम भएका नथए। सं विधान सभाको ननिानिनको पररणाम अनुसार दलहरूले प्राप्त
गरे को नसि सं ख्या ननम्नानुसार रहेको नथयोः
ि.सं

रािनीनतक दल÷स्ितन्त्र

सदस्य सं ख्या
प्रत्यक्ष

समानुपानतक

िम्मा

105

91

207

1.

नेपाली काुँग्रस
े

2.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

91

84

183

3.

एकीकृत नेपाल कम्युननष्ट पािी (माओिादी)

26

54

84

4.

मधेशी िनअनधकार फोरम नेपाल (लोकताचन्त्रक)

4

10

25

5.

तराई मधेश लोकताचन्त्रक पािी

4

7

0

6.

राविय प्रिातन्त्र पािी

3

10

12

7.

मधेशी िनअनधकार फोरम नेपाल

2

8

0

8.

नेपाल मिदुर वकसान पािी

1

3

4

9.

सद्भािना पािी

1

5

0

10.

तराई मधेश सद्भािना पािी नेपाल

1

2

0

11.

राविय प्रिातन्त्र पािी नेपाल

0

24

0

12.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (माक्सनिादी लेनननिादी)

0

5

0

13.

सं घीय समाििादी पािी नेपाल

0

5

0

14.

राविय िनमुचक्त पािी

0

4

0

15.

राविय िनमोिान

0

3

0

16.

ु )
नेपाल कम्युननष्ट पािी (सं यक्त

0

3

0

17.

राविय मधेश समाििादी पािी

0

3

0

18.

नेपाल पररिार दल

0

2

0

19.

थरुहि तराई पािी नेपाल

0

2

0

20.

सं घीय लोकताचन्त्रक राविय मञ्च (थरुहि)

0

1

0
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ि.सं

सदस्य सं ख्या

रािनीनतक दल÷स्ितन्त्र

प्रत्यक्ष

समानुपानतक

िम्मा

21.

समाििादी िनता पािी

0

1

0

22.

नेपाली िनता दल

0

1

0

23.

मधेशी िनअनधकार फोरम (गणताचन्त्रक)

0

1

0

24.

नेपाः राविय पािी

0

1

0

25.

सं घीय सद्भािना पािी

0

1

0

26.

िुम्िुिान राविय मोिान, नेपाल

0

1

0

27.

अिण्ड नेपाल पािी

0

1

0

28.

िनिागरण पािी नेपाल

0

1

0

29.

मधेश समता पािी नेपाल

0

1

0

30.

स्ितन्त्र

2

0

2

31.

मनोनीत

24

कूल िम्मा

240

335

575

स्रोतः नेपालको ननिानिन आयोग भाग-१, ननिानिन आयोग, नेपाल

सं घीय सं सद, २०७४ अन्तगनत प्रनतनननध सभा
प्रनतनननध सभा र प्रदे श सभा सदस्यको ननिानिन एकैसाथ २०७४ मंनसर १० र २१ गते दुई िरणमा

सम्पन्न भएको नथयो। उक्त ननिानिनबाि प्रनतनननध सभामा रहने कूल २७५ मध्ये १६५ ननिानिन क्षेत्रबाि

प्रत्यक्ष ननिानिनबाि र समानुपानतक ननिानिनबाि ११० िना सदस्यको ननिानिन भएको नथयो। ननिानिन
पररणाम अनुसार सं घीय सं सद, प्रनतनननध सभामा ननम्नानुसारको दलीय प्रनतनननधत्ि रहेको नथयोः
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

;b:o ;ªVof
k|ToIf ;dfg'kflts
hDdf

रािनीनतक दल

ि.सं

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)
नेपाली काुँग्रस
े

नेपाल कम्युननष्ट पािी (माओिादी केन्र)
राविय िनता पािी नेपाल

सं घीय समाििादी फोरम, नेपाल
राविय प्रिातन्त्र पािी
राविय िनमोिान

नेपाल मिदुर वकसान पािी
नयाुँ शचक्त पािी नेपाल
स्ितन्त्र

कूल िम्मा

80

41

121

23

40

63

36

17

53

11

6

17

10

6

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

165

110

275

स्रोतः नेपालको ननिानिन आयोग भाग-२, ननिानिन आयोग, नेपाल
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राविय सभा
नेपालको सं सदीय अभ्यासको औपिाररक शुरूिात २०१६ सालदे चि भएको हो। नेपालको

पवहलो सं विधान नेपाल सरकार िैधाननक कानून, २००४ ले दुई सदनात्मक सं सद हुने व्यिस्था गरे को

नथयो। वि.सं . २००४ सालको सं विधानमा भारदारी सभा नामको मानथल्लो सदन रहने व्यिस्था
नथयो।यद्यवप उक्त सं विधान कायानन्ियन हुन सकेन। २०१५ सालमा िारी सं विधानमा मानथल्लो सदनको
रुपमा महासभाको व्यिस्था नथयो। त्यसैगरी २०४७ को सं विधानमा मानथल्लो सदनका रुपमा राविय
सभाको अभ्यास भएको नथयो। तर नेपालको व्यिस्थावपका सधैँ दुई सदनात्मक सं सदको रुपमा भने

रहे न। वि.सं . २००७, 2019 र २०६३ सालमा िारी सं विधानमा भने नेपालको एक सदनात्मक

व्यिस्थावपका रहने व्यिस्था नथयो। २०१५ सालमा सं सदको ननिानिनपनछ २०१६ सालमा गठन भएको
महासभा र २०४८ को आमननिानिनपनछ गदठत राविय सभाले भने मानथल्लो सदनका रुपमा काम गरे को

नथयो। हाल नेपालको सं विधानले व्यिस्था गरे को दुई सदनात्मक सं घीय सं सद अन्तगनत मानथल्लो
सदनका रूपमा राविय सभा वियाशील रहे को छ। २०१५ सालदे चि हालसम्मका ननिानिन माफनत गदठत
राविय सभामा भएको दलगत प्रनतनननधत्िलाई समयगत रूपमा िमशः तल प्रस्तुत गररएको छ।
महासभा, २०१६
२०१६ सालको पवहलो सं सदमा मानथल्लो सभाको रुपमा महासभा रहे को नथयो। सो सभामा

प्रनतनननध सभाबाि ननिानचित १८ र रािाबाि मनोनीत १८ गरी ३६ सदस्य रहने व्यिस्था नथयो।
२०१६ आिाढ २६ गते प्रनतनननध सभाको बैठकले महासभाको लानग १८ िना सदस्यको ननिानिन
गरे को नथयो। ननिानचित सदस्यहरूको दलगत सं ख्यात्मक वििरण दे हाय बमोचिम रहे को नथयोः
ि.सं .

दलको नाम

सदस्य सं ख्या

1.

नेपाली काुँग्रस
े

13

2.

नेपाल राििादी गोरिा पररिद्

3

3.

नेपाल कम्युननष्ट पािी

1

4.

ु प्रिातन्त्र पािी, नेपाल
सं यक्त

1

5.

रािाबाि मनोनीत

18
िम्मा

36

स्रोतः नेपालको ननिानिन इनतहास-१, ननिानिन आयोग, नेपाल
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राविय सभा, २०४८
नेपाल अनधराज्यको सं विधान, २०४७ ले ६० सदस्यीय राविय सभालाई स्थायी सभाको रुपमा
व्यिस्था गरे को नथयो। समानुपानतक प्रनतनननधत्िको नसद्धान्तबमोचिम एकल सङ्िमणीय मतको आधारमा
कानूनमा व्यिस्था भएअनुसार ननिानचित हुने कम्तीमा तीन िना मवहला सवहत ३५ िना सदस्यहरू
प्रनतनननध सभाद्वारा ननिानिन हुने व्यिस्था नथयो भने प्रत्येक विकास क्षेत्रका गाउुँ र नगरका स्थानीय

ननकायका प्रमुि र उपप्रमुि तथा चिल्लाका स्थानीय ननकायका प्रमुि, उपप्रमुि र सदस्यहरू मतदाता

भएको ननिानिक मण्डलद्वारा तत् तत् विकास क्षेत्रबाि तीन िनाका दरले एकल सङ्िमणीय मतको
आधारमा कानूनमा व्यिस्था भएअनुसार १५ िना सदस्यहरू ननिानचित हुने व्यिस्था रहे को नथयो।

त्यसैगरी बाुँकी १० िना सदस्यहरू रािाबाि राविय िीिनका विनभन्न क्षेत्रमा विचशष्ट योगदान पुर्याएका
ख्यानतप्राप्त व्यचक्तहरू मध्येबाि मनोनीत हुने व्यिस्था नथयो।

नेपाल अनधराज्यको सं विधान, २०४७ मा प्रत्येक दुई÷दुई ििनमा एक÷एक नतहाइ सदस्यहरूको

पदािनध सवकने र निननिानचित सदस्यहरूको पदािनध प्रारम्भ हुने व्यिस्था नथयो। सोही व्यिस्था िमोचिम
पवहलो पिक गोला प्रथाद्वारा २, ४ र ६ ििन कायानिनध हुने सदस्यको सं ख्या ननधानरण गररएको नथयो।

२०४७ साल असार १२ गते ननिानचित ५० र असार १३ गते १० िना सदस्यहरू मनोनीत

भई राविय सभा, २०४८ को गठन भएको नथयो। ननिानिनबाि भएको दलगत प्रनतनननधत्िको अिस्था
दे हाय िमोचिम रहे को नथयो।
ि.सं .
1.
2.
3.
4.
5.

दलको नाम

सं ख्या

नेपाली काुँग्रस
े

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)
ु िनमोिान नेपाल
सं यक्त
नेपाल सद्भािना पािी
मनोनीत

िम्मा

#!
!^
@
!
!)
^)

स्रोतः नेपालको ननिानिन इनतहास-१, ननिानिन आयोग, नेपाल

राविय सभा, २०५०
२०४८ सालमा गठन भएको राविय सभामा २ ििन कायानिनध समाप्त भएका एक नतहाई अथानत

२० िना सदस्यको लानग प्रनतनननध सभाबाि ननिानचित हुने ३५ सदस्यको ननिानिन २०५० असार १३

गते भएको नथयो। प्रत्येक विकास क्षेत्रबाि ३ िनाको दरले १५ सदस्यको ननिानिन भने २०५० असार

७ गते भएको नथयो। ननिानिनको पररणाम िमोचिम सभामा दे हाय िमोचिमको दलगत प्रनतनननधत्ि भएको
नथयो।
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ि.सं .

दलको नाम

सं ख्या

1.

नेपाली काुँग्रस
े

2.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

3.

स्ितन्त्र

4.

मनोनीत*

!#
#
!
#
@)

hDdf

स्रोतः नेपालको ननिानिन इनतहास-१, ननिानिन आयोग, नेपाल

राविय सभा, २०५२
२०४८ सालमा गठन भएको राविय सभामा ४ ििन कायानिनध समाप्त भएका एक नतहाई अथानत

२० िना सदस्यको लानग प्रनतनननध सभाबाि ननिानचित हुने ३५ सदस्यको ननिानिन २०५२ साल कानतनक
२७ गते भएको नथयो। प्रत्येक विकास क्षेत्रबाि ३ िनाको दरले १५ सदस्यको ननिानिन भने २०५२

असार १३ गते भएको नथयो। ननिानिनको पररणाम िमोचिम सभामा दे हाय िमोचिमको दलगत प्रनतनननधत्ि
भएको नथयो।
ि.सं .

दलको नाम

सं ख्या

1.

नेपाली काुँग्रस
े

10

2.

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

4

3.

राविय प्रिातन्त्र पािी

2

4.

मनोनीत†

4

hDdf

20

स्रोतः नेपालको ननिानिन इनतहास-१, ननिानिन आयोग, नेपाल

राविय सभा, २०५४
२०४८ सालमा गठन भएको राविय सभामा ६ ििन कायानिनध समाप्त भएका एक नतहाई अथानत

२० िना सदस्यको लानग प्रनतनननध सभाबाि ननिानचित हुने ३५ सदस्यको ननिानिन २०५४ असार १३

भएको नथयो। प्रत्येक विकास क्षेत्रबाि ३ िनाको दरले १५ सदस्यको ननिानिन भने २०५५ मंनसर
२९ गते भएको नथयो। ननिानिनको पररणाम िमोचिम सभामा दे हाय िमोचिमको दलगत प्रनतनननधत्ि
भएको नथयो।

*

2050/03/14 मा मनोनयन

† 2052/06/13 र 2052/09/11 मा मनोनयन
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ि.सं .

1.
2.
3.
4.

दलको नाम

सं ख्या

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

8

नेपाली काुँग्रस
े

6

राविय प्रिातन्त्र पािी
मनोनीत

3

*

िम्मा

3

20

स्रोतः नेपालको ननिानिन इनतहास-१, ननिानिन आयोग, नेपाल

राविय सभा, २०५६
२०५० सालमा ननिानचित भएका राविय सभाका एक नतहाई अथानत २० िना सदस्यको ६ ििे कायानिनध
समाप्त भई ररक्त भएका पदहरुका लानग प्रनतनननध सभाबाि ननिानचित हुने ३५ सदस्यको ननिानिन २०५६ असार

२६ भएको नथयो। प्रत्येक विकास क्षेत्रबाि ३ िनाको दरले १५ सदस्यको ननिानिन भने २०५६ असार १३
गते भएको नथयो। ननिानिनको पररणाम िमोचिम सभामा दे हाय िमोचिमको दलगत प्रनतनननधत्ि भएको नथयो।
ि.सं .
1.

दलको नाम

सं ख्या

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)
नेपाली काुँग्रस
े

2.

नेपाल सद्भािना पािी

3.
4.

मनोनीत†

hDdf

(
&
!
#
@)

स्रोतः नेपालको ननिानिन इनतहास-१, ननिानिन आयोग, नेपाल

राविय सभा, २०५८
२०५२ सालमा ननिानचित भएका एक नतहाई सदस्यको ६ ििे कायानिनध पूरा भएपनछ ररक्त पदमा प्रनतनननध
सभाबाि ३५ सदस्यको ननिानिन २०५८ असार १३ भएको नथयो भने विकास क्षेत्रबाि ३ िनाको दरले १५
सदस्यको ननिानिन 2०५८ असार १३ गते भएको नथयो। ननिानिनको पररणाम िमोचिम सभामा दे हाय िमोचिमको
दलगत प्रनतनननधत्ि भएको नथयो।
ि.सं .
1.
2.
3.
4.

दलको नाम

सं ख्या

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

8

नेपाली काुँग्रस
े

7

राविय प्रिातन्त्र पािी

1

मनोनीत‡

4

hDdf

20

स्रोतः संसदीय वििरण पुचस्तका, राविय सभा (2048-2059)

*

2054/04/07 मा मनोनयन

†

2056/03/14 मा मनोनयन

‡

2058/03/13 र 2058/10/26 मा मनोनयन
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२०५९ सालमा रािाबाि प्रनतनननध सभाको विघिन भएपनछ सं सदीय अभ्यासमा अिरोध आयो।

दलहरुले रािाविरुद्ध आन्दोलन गनन थाले। फलतः २०६२÷०६३ को आन्दोलन सफल भई प्रनतनननध
सभाको पुनस्थानपना भयो। राविय सभाको ननरन्तरता भन्दा पनन पुनस्थानवपत प्रनतनननध सभामा राविय सभाका
त्यसिित कायम १४ सदस्यहरुको समेत प्रनतनननधत्ि गराइयो। रािनीनतले मोड पररितनन गदै सं विधानसभा
माफनत सं विधान ननमानणको प्रकृया अगानड बढ्यो।
सं घीय सं सद अन्तगनतको राविय सभा, २०७४
सं विधान सभाले २०७२ सालमा ननमानण गरे को नेपालको सं विधान अनुसार २०७४ सालमा

भएको ननिानिन अनुरुप सं घीय सं सदको गठन भएको छ। सं विधानले ५९ सदस्यीय राविय सभालाई

स्थायी सभाको रुपमा व्यिस्था गरे को छ। ५६ िना सदस्यहरु प्रदे श सभाका सदस्यहरु र नगरपानलका
र गाउुँ पानलकाका प्रमुि र उपप्रमुिहरुबाि ननिानचित हुने र बाुँकी ३ िना सदस्यहरु मचन्त्रपररिद्को

नसफाररसमा रािपनतबाि मनोनीत हुने व्यिस्था छ। सं विधानमा प्रत्येक दुई÷दुई ििनमा एक÷एक नतहाई
सदस्यहरुको पदािनध सवकने र निननिानचित सदस्यहरुको पदािनध प्रारम्भ हुने व्यिस्था छ। सोही

व्यिस्था िमोचिम पवहलो पिक २०७५ असार ३० गते भएको गोला प्रथाद्वारा २, ४ र ६ ििन कायानिनध
हुने सदस्यको सं ख्या ननधानरण गररएको नथयो। सभाको पवहलो ननिानिन २०७४ माघ २४ गते भएको

नथयो भने २०७४ फागुन ८ गते ३ िना सदस्यको मनोनयन भएको नथयो। ननिानिनको पररणाम अनुसार
भएको दलगत प्रनतनननधत्िको अिस्था ननम्नानुसार रहे को नथयो।
ि.सं .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

दलको नाम

सं ख्या

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)
नेपाली काुँग्रस
े

27
13

राविय िनता पािी

2

मनोनीत

3

नेपाल कम्युननष्ट पािी (माओिादी केन्र)

12

सं घीय समाििादी पािी

2
िम्मा

59

स्रोतः ननिानिन आयोग, नेपाल
राविय सभा, २०७६
राविय सभामा पवहलो २ ििे कायानिनध पूरा गरी सदस्यहरूको विदाइ भए पश्चात ररक्त भएका

एक नतहाई अथानत १९ िना सदस्यका लानग २०७६ माघ ९ गते ननिानिन भएको नथयो। उक्त
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ननिानिनको पररणाम अुनसार दे हाय िमोचिमको दलगत प्रनतनननधत्ि भएको नथयो।
ि.सं .

1.

दलको नाम

सं ख्या

नेपाल कम्युननष्ट पािी (ने.क.पा.)

16
2

राविय िनता पािी नेपाल

2.

मनोनीत

3.

1
िम्मा

19

स्रोतः ननिानिन आयोग, नेपाल

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओिादी केन्र) एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्युननष्ट

पािी (ने क पा) बाि 2076 सालको राविय सभाको दोश्रो ननिानिनमा 16 िना सदस्य ननिानचित

भएपनन सिोच्ि अदालतको 2077 फागुन 23 गतेको फैसला अनुसार उक्त दल अलग अलग भई

साविक कै दल कायम भएपनछ एिम् िनता समाििादी पािी नेपालबाि छु वट्टई ननिानिन आयोगको
2078 भदौ 9 को ननणनयबाि लोकताचन्त्रक समाििादी पािी नेपाल नामको अलग दल दतान भएपनछ

र ननिानिन आयोगको 2078 भदौ 9 को ननणनयले नेकपा एमालेबाि छु वट्टई नेपाल कम्युननष्ट पािी

(एकीकृत समाििादी) नामको अलग दल दतान भएपनछ सं सदमा दलहरूको सं ख्यामा हेरफेर भएको
नथयो। 2078 माघ 12 गते सं घीय सं सद अन्तगनतको रावियसभाको तेश्रो ननिानिन भई सदस्यहरूको
कायनकाल शुरू हुन ु अथानत 2078 फागुन 21 गते अचघसम्म सभामा दे हायबमोचिमको दलगत
प्रनतनननधत्ि रहे को नथयो।

२०७८ फागुन २० सम्मको दलगत वििरण

ि.सं .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

दलको नाम

सं ख्या

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

24

नेपाल कम्युननष्ट पािी (माओिादी केन्र)

14

नेपाली काुँग्रस
े

7

िनता समाििादी पािी, नेपाल

2

स्तन्त्र

1

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एकीकृत समाििादी)

7

लोकताचन्त्रक समाििादी पािी नेपाल

1

मनोनीत

3

िम्मा
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राविय सभा, २०७८
पवहलो ४ ििे कायानिनध पुरा गरी ररक्त भएका एक नतहाई अथानत २० िना सदस्य मध्ये १९
िना सदस्यको लानग २०७८ माघ १२ गते ननिानिन भएको नथयो। एक िना सदस्यको भने मनोनयन
हुन बाुँकी रहे को छ। उक्त ननिानिनको पररणाम अुनसार दे हाय िमोचिमको दलगत प्रनतनननधत्ि भएको
नथयो।

ि.सं .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

नेपाली काुँग्रस
े

दलको नाम

सं ख्या

नेपाल कम्युननष्ट पािी (माओिादी केन्र)

6
5

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

1

राविय िनमोिान

1

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एकीकृत समाििादी)

5

िनता समाििादी पािी, नेपाल

1

मनोनयन हुन बाुँकी

1
िम्मा

20

स्रोतः ननिानिन आयोग, नेपाल

2078 माघ 12 गते सं घीय सं सद अन्तगनतको रावियसभाको तेश्रो ननिानिन भई सदस्यहरूको

2078 फागुन 21 गतेदेचि कायनकाल शुरू भएपनछ राविय सभामा हाल दे हायबमोचिमको दलगत
प्रनतनननधत्ि रहे को छ।
ि.सं .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

दलको नाम

सं ख्या

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एमाले)

17

नेपाल कम्युननष्ट पािी (माओिादी केन्र)

15

नेपाली काुँग्रस
े

नेपाल कम्युननष्ट पािी (एकीकृत समाििादी)
िनता समाििादी पािी, नेपाल

लोकताचन्त्रक समाििादी पािी नेपाल

8
3
1

राविय िनमोिान

1

स्ितन्त्र

मनोनीत

10

1

िम्मा

2*
58
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*

एकिना सदस्यको मनोनयन हुन बाुँकी
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