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भमूिका 
 प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रमत उत्तरदायी, जवाफदेही र शजम्िवेारी बनाउन तथा प्रदेश 

सरकारवाट भए गरेका काि कारवाहीलाई सकु्ष्ि ढङ्कले अध्ययन, अनगुिन र िूल्याङ्कन गरी सरकारलाई 
आवश्यक राय सल्लाह वा सझुाव वा मनदेशन ददन प्रदेश सभा मनयिावली (पषहलो संशोधन), २०७४ को 
मनयि १४६ बिोशजि गठन भएको षवमभन्न षवियगत समिमतहरुिध्ये शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमत पमन 
एक हो ।सरकारले पेश गरेको षवधेयक, सरकारको नीमत तथा वाषििक कायिक्रि, प्रदेश सरकारको बजेट 
तथा सरकारले तजुििा गरेको मनयिावली, मनदेशशका, कायिषवमधहरु एवं सरकारको कायिक्रिहरुलाई 
समिमतहरुले संषवधान तथा ऐन बिोशजि  छ छैन हेने, संशोधन गने र समिमतहरुिा भौमतक रुपिा शजम्िवेार 
व्यशिहरुलाई उपशस्थत गराएर छलफल गने र आवश्यक राय सल्लाह वा सझुाव वा मनदेशन ददन सक्न े
भएकोले समिमतहरुलाई Mini Parliament सिते भनेर शिमनन्छ । यस समिमतिा प्राप्त भएका षवधेयकहरु 
िामथ दफावार छलफल हनुे गरेको, दफावार छलफलिा संशोधन पेश गनुिहनु े िाननीय सदस्यहरुलाई 
बैठकिा उपशस्थत गराउने गररएको छ । षवधेयकको उद्देश्य,, नीमत र लक्ष्य प्रामप्तका लामग स्टेक होल्डर 
एवं सविसाधाारण जनताको सिेत भावना सिेषटने गरी समिमतले हालसम्ि एक वटा संशोधन षवधेयक सिेत 
गरी १२ वटा षवधेयक पाररत गरेको छ । तर गएको एक बिििा समिमतले  एउटा पमन षवधेयक प्राप्त गनि 
सकेको छैन । संषवधानत षवकास मनिािणको कायि प्रत्यक्ष रुपिा सरकारसँग सम्बशन्धत षविय हो ।तथाषप 
प्रदेश सरकारको षवमभन्न संयन्त्रले प्रदेश सरकारलाई सषह बाटोिा षहंडाउन, प्रदेशको षवकास मनिािणको 
कायि, िन्त्रालय अन्तगितका शजल्ला शस्थत सेवा कायािलयहरुले प्रवाह गरेका सेवाहरु सशुासन सषहत, मनष्पक्ष 
र षववादरषहत ढंगले तथा सियिान ैसहज रुपिा कायािन्वयन गररएको छ वा छैन भने्न षवियिा मनगरानी 
राख्न ेसाविभौि जनताको प्रमतमनमधिूलक संयन्त्र प्रदेश सभा भएको र सोही प्रयोजनको लामग प्रदेश सभाले यो 
समिमत गठन गरेको हो । प्रदेश सभा र प्रदेश सभाको षवियगत समिमत नेपालको सन्दभििा पषहलो अभ्यास 
हो तथाषप यो समिमत आफ्नो कायि सम्पादनको क्रििा सरकारले सरुु गरेको षवकास मनिािणको कायििा, 
सरकारले उपलव्ध गराउन े सेवा सषुवधािा तथा सिय सियिा पररशस्थमतजन्य अन्य आवश्यक कायििा 
सरकारलाई आवश्यकता अनसुार मनदेशन, राय वा सल्लाह सझुाव ददने कायििा सिेत यो तीन वििको अवमधिा 
यो समिमत सदैव सषक्रय रहेको छ र आगािी ददनहरुिा अझ सषक्रय हनुे षवश्वास ददलाउन िाहन्छु ।  

समिमतले सविसाधरण जनताको स्वच्छन्द वाँच्न पाउन ेिौमलक अमधकारलाई जोड ददंदै कोमभड १९ को 
िहािारीवाट नागरीकलाई बिाउन प्रदेश सरकारले गनुि पने कायिका लामग भच्युिअल बैठकवाट सािाशजक 
षवकास िन्त्रालय िाफि त प्रदेश सरकारलाई घच्घिाई रहेको छ । समिमतले हालसम्ि गरेका कायिहरु, 
िन्त्रालय र िन्त्रालय अन्तगितका मनकायहरुबाट प्राप्त षववरण अध्ययन अनगुिनको आधारिा यो प्रमतवेदन 
तयार गरी प्रदेश सभािा पेश गने मनणिय भए अनसुार यो प्रमतवदेन पेश गरेको छु । यो प्रमतवेदनवाट प्रदेश 
सरकारलाई कायिसम्पादनिा सहयोग पगु्ने षवश्वास मलएको छु ।            



 
 

 समिमतको बैठकिा सषक्रयताका साथ भाग मलई समिमतको कायि सम्पादनिा िहत्वपूणि भमूिका मनवािह गनुि 
हनुे समिमतका िाननीय सदस्यहरुको उच्ि प्रशंसा गदिछु । यस अवमधिा प्रदेश सभाका िाननीय सभािखु 
र िाननीय उपसभािखुबाट आएका राय सझुावको लामग आभार प्रकट गदिछु । यस समिमतको आिन्त्रणािा 
प्रत्यक्ष उपशस्थत भएर वा अप्रत्यक्ष रुपिा सिेत समिमतले िागेको षववरणहरु उपलब्ध गराई सहयोग गनुि 
हनुे प्रदेश सरकारका सम्बशन्धत िन्त्रालय, षवभाग एवं मनकायका पदामधकारी, प्रदेश सभाका सशिव तथा 
समिमतका सशिव लगायतका सम्पूणि किििारीहरु, सम्वद्ध जनसिदुाय, षकसान दाजभुाइ तथा दददी बषहनी र 
समिमतको कािकारवाहीको षवियिा आि नागररकलाई ससूुशित गने सञ्चार जगतलाई सिेत हाददिक धन्यवाद 
व्यि गनि िाहन्छु । 
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पररच्छेद–१ 
 

पषृ्ठभमूि 

१.१ षविय प्रवेश  

षवकास भन्नाले साषवकको अवस्थाबाट सकारात्िक उपलशव्ध सषहत अगामड बढ्न े प्रषक्रया हो । हाम्रो 
सन्दभििा षवकासले लशक्षत गरेका प्रिखु तीन उद्दशे्यहरु नागररकको आधारभतू आवश्यकताहरु पररपूमति गनुि,, 
उनीहरुको जीवनस्तर उठाउन ुर जनताको आमथिक क्रयशशि बढाउन ुहो । कुनै पमन देश षवकमसत हनु 
त्यस देशका जनताको प्रमत व्यशि आय (Per Capita Income) औसत आय,ु जीवनस्तर र राष्ट्रको बाषििक 
आयलाई हेररन्छ । हरेक क्षेत्रको एउटा समुनशित वृषद्धलाई नै षवकास भन्न सषकन्छ ।  

नेपाल एक कृषि प्रधान िलुकु हो । यस कृषि पेशािा अमधकांश िामनसहरु मनभिर रहेकोले नेपालिा सविप्रथि 
कृषि क्षेत्रको षवकास हनु ुजरुरी छ । त्यस्तै गरेर शशक्षा, स्वास््य र अन्य क्षेत्रको षवकास हनु ुपमन त्यमतकै 
जरुरी छ । नेपालिा सविप्रथि षव.स. २०१३ सालबाट पञ्चवषििय योजना शरुु भएको हो । हरेक योजनािा 
कृषि, स्वास््य, शशक्षा क्षेत्रको षवकासको लामग योजनाको खाका तयार भए तापमन आशामतत सफलता प्राप्त 
गनि नसषकरहेको पररप्रके्ष्यिा हािी पन्रौं पञ्चविीय योजना िरणिा छौं । नेपालको संषवधानले संघीय 
लोकतन्त्र सषहतको गणताशन्त्रक व्यवस्थालाई अंमगकार गररसकेपमछ स्थानीय तह हुँदै प्रदेश सभा र प्रमतमनमध 
सभाको मनवाििनद्धारा प्राप्त राजनैमतक उपलशव्धलाई संस्थागत गदै मनयन्त्रण र सन्तलुनको आधारिा प्रदेश 
सभामभत्र षवमभन्न षवियगत समिमतहरुलाई कायािन्वयनिा ल्याइएको छ । 

१.२ शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमत  
        प्रदेश सभाको कािकारबाहीलाई िसु्त, दरुुस्त र यसको प्रभावकाररता वृषद्ध गने उद्देश्यका साथ 
संसद मभतै्रबाट सभाको अमभन्न अंगको रुपिा स्थाषपत संयन्त्र नै संसदीय समिमतहरु हनु,् जसलाई Mini 

Parliament को रुपिा  सिेत पररभाषित गररएको छ ।प्रदेश सभाले सम्पन्न गनि पने िहत्वपूणि, गहन र 
जषटल कायिहरु प्रदेश सभाको सदनिा हनु ेमसमित र औपिाररक छलफल, प्रश्नोत्तर र सरकारी आश्वासनबाट 
िात्र पूरा हनु सक्दैनन ्र प्रदेश सभाको भमूिकािा वस्तपुरक, यथाथिपरक र मनणाियक बनाई जीवन्त राख् न 

तथा प्रदेश सभाको कायि बोझलाई कि गनि प्रदेश सभाको भमूिकािा प्रमतकूल नहनु ेगरी शजम्िेवारी वहन 
गनि यस्ता संसदीय समिमतहरु गठन भएका छन ्। 

       प्रदेश सभािा प्रवशे गरेको कुनै पमन षवियहरु यस्ता संसदीय समिमतहरुिा व्यापक र गहन छलफल 
हनुे, दलीय मनदेशन तथा ितभेदहरु नहनु,े षविय षवज्ञहरुको उपशस्थमतिा छलफल तथा बहस भई मनणियिा 
पगु्न सषकन ेहुँदा यस्ता समिमतहरुको भमूिकाले प्रदेश सभालाई बढी शजम्िेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । 
यस्ता समिमतहरु जनतासँग मनकट सम्बन्ध राख्न े हुँदा प्रदेशको वास्तषवक अवस्था, जनताका सरोकारका 
षवियहरु, िाग र आवश्यकता, सरकारले सािंालन गरेका षवकास मनिािण तथा सेवा सषुवधा, प्रदेशको सिग्र 
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आमथिक अवस्थाको बारेिा प्रत्यक्ष जानकार रहेका हनु्छन ्। प्रदेशको आमथिक तथा सािाशजक षवकास गरी 
ददगो षवकास लक्ष्य हामसल गनि र जनताका आधारभतू आवश्यकताहरु पूरा गदै “सिदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली
” को राषष्ट्रय संकल्पलाई साथिक पररणाििा परु् याउन प्रदेशको क्षेत्र मभत्र हावापानी, िाटो, सहुाउँदो बालीनाली 
लगाउन प्रोत्साहन गनुिपने, िल बीउ षवजन मसंिाईको सियिै व्यवस्थापन हनु ुपने, सहकारीको मनयिन हनु ु
पने, प्राषवमधक शशक्षालयहरु खोल्न पने र सविसलुभ तररकाले औिधोपिारको व्यवस्था लगायत सभावाट 
पाररत भएका कानूनहरुको अक्षरश पालना हनु ुपने देशखन्छ ।समिमतहरुिा जनप्रमतमनमधहरुको प्रमतमनमधत्व 
हनुे तथा षवमभन्न षवियका षवज्ञहरुसंगको छलफल र षविार षविशि तथा समिमत आफैले अनगुिन र अध्ययन 
गरी तयार गरेको प्रमतवेदनले प्रदेशको कृषि, शशक्षा, स्वास््य तथा सहकारी क्षेत्रको षवकासिा िहत्वपूणि 
योगदान परु् याउन सषकन्छ ।यस्ता समिमतहरुले कायिपामलकाबाट सम्पाददत हनुे सबै कायिहरुको मनयमित 
अनगुिन गने, अमनयमित कायिको लेखाजोखा गने, छानषवन, अध्ययन, अनसुन्धान गरी प्रमतवदेन पेश गने, 
समिमतका कायि के्षत्र मभत्रका िन्त्रालयले आफ्नो दाषयत्व पूरा गरेको छ, छैन हेने, प्रदेश सभाबाट पाररत 
नीमत तथा कायिक्रि र बजेटको कायािन्वयन केलाउने र कानून मनिािणको क्रििा प्रदेश सभालाई बढी भन्दा 
बढी प्रभावकारी बनाउने, प्रत्यायोशजत अमधकार अन्तगित बनेका मनयिावली, मनदेशशका ऐनको उदे्यश्य अनरुुप 
छ छैन हेने र सरकारको तफि वाट पेश भएका मलशखत तथा िौशखक सरकारी आश्वासनहरु परुा भएको 
नभएको हेने िहत्वपूणि भमूिका समिमतहरुको रहेको हनु्छ । िन्त्रालयहरुवाट कानूनको पालना भए नभएको, 
जवाफदेषहता र पारदशशिताको षविय सिेत िूल्याङ्कन गने कायि सिेत समिमतको दाषयत्व मभत्र पदिछ । 

शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमतको कायिक्षेत्र, प्रदेशको सिग्र कृषि, शशक्षा, स्वास््य, भमूि व्यवस्था, सहकारी, 
खेलकुद, सािाशजक सरुक्षा (िषहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता) र संस्कृमतसंग सम्बशन्धत 
छ।तसथि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रमत उत्तरदायी बनाउने र आफ्नो कायि क्षते्रमभत्रका मनकायहरुको 
षक्रयाकलापिा पारदशशिता, जवाफदेषहताका साथै पररिालनका लामग यसले मनम्न मलशखत भमूिकाहरु मनवािह 
गदिछ । 

➢ िन्त्रालय, षवभाग र अन्तगितका मनकायहरुको नीमत तथा कायिक्रि, स्रोत पररिालन, 
व्यवस्थापन र अरु यससंग सम्वशन्धत षक्रयाकलापको िूल्याङ्कन गरी सम्वशन्धत मनकायलाई 
आवश्यक मनदेशन ददन ेर सिशुित षटप्पणी, मसफाररश र मनदेशन सषहतको वाषििक प्रमतवेदन 
बैठकिा पेश गने । 

➢ िशन्त्रपररिद्का सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तफि वाट बैठकिा सिय सियिा ददएका 
आश्वासनहरुलाई पूरा गनि प्रदेश सरकारद्वारा के कस्ता कदिहरु उठाइएका छन ् सो 
सम्वन्धिा अध्ययन गरी सम्वशन्धत मनकायहरुलाई आबश्यक मनदेशन ददने र सभाको 
बैठकिा प्रमतवेदन पेश गने । 

➢ षवियसंग सम्वशन्धत सरकारी मनकायको साविजमनक सम्पमतको षहनामिना भए, नभएको 
अध्ययन, अनगुिन र िूल्याङ्कन गरी आवश्यक मनदेशन ददने र प्रमतवेदन पेश गने ।  
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➢ प्रदेश सरकारद्वारा प्रिमलत ऐन मनयि अनरुुप भए गरेका कािकारवाही वारे छलफल गरी 
सम्वशन्धत मनकायलाई आवश्यक मनदेशन ददन े। 

➢ प्रदेश सरकारद्वारा सिय सियिा गठन हनुे छानषवन आयोग र समिमतहरुद्वारा प्रस्ततु 
प्रमतवदेन कायािन्वयनको अनगुिन गरी सम्वशन्धत मनकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र 
मनदेशन ददने । 

➢ िन्त्रालय, षवभाग र अन्य मनकायहरुवाट सम्पादन भएका कािको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
गरी सो सम्वन्धिा आवश्यक मनदेशन ददने । 

➢ बैठकले समु्पेको अन्य काि गने । 

१.३  समिमतको कायिक्षते्र         

बागिती प्रदेशको, प्रदेश सभा मनयिावली, २०७४ को मनयि १४६ को उपमनयि (१) बिोशजि प्रदेश 
सभािा ५ वटा षवियगत समिमतहरु रहन ेप्रावधान बिोशजि शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमत गठन भएको 
छ । यस समिमतको कायि क्षाते्रमभत्र सािाशजक षवकास र भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय 
रहेका छन ्। यस समिमतले आफ्नो कायिक्षेत्र मभत्र पने िन्त्रालय र मनकायसँग सम्बशन्धत प्रत्यायोशजत 
व्यवस्थापन, सरकारी आश्वासन, षवधेयक उपर दफावार छलफल तथा सियसापेक्ष अन्य आवश्यक षविय 
र सरकारले गरेका काि कारवाहीको अध्ययन अनगुिन गरी सो सम्बन्धी प्रमतवेदन सभािा पेश गने व्यवस्था 
गररएको छ । िन्त्रालय, षवभाग र अन्तगितका मनकायहरुको नीमत तथा कायिक्रि, स्रोत पररिालन, व्यवस्थापन 
र यससँग सम्बशन्धत षक्रयाकलापहरुको िूल्यांकन सम्बन्धिा र सभावाट प्रत्यायोशजत गररएको प्रत्यायोशजत 
व्यवस्थापन अमधकार अन्तगित बनेका मनयिावली, मनदेशशका र कायिषवमध सम्वन्धिा, िशन्त्रपररिदका 
सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तफि बाट बैठकिा सिय सियिा ददएका आश्वासनहरुलाई प्रदेश सरकारद्वारा 
पूरा भएको वा नभएको तथा सरकारको काि कारवाही सम्वन्धिा अध्ययन अनगुिन गरी तयार गररएको 
प्रमतवदेनिा औल्याइएको षवियवस्त ुसम्बशन्धत मनकायलाई कायािन्वयन गनि आवश्यक मनदेशन, राय सल्लाह 
सिेत ददन सक्न ेव्यवस्था गररएको छ । 

१.४ समिमतको संरिना 

प्रत्येक षवियगत समिमतिा सभािखुले कायि व्यवस्था परािशि समिमतको परािशििा प्रदेश सभा मनयिावली, 
२०७४ को मनयि १४६ बिोशजि बढीिा २२ जना सदस्यहरु िनोनीत गनि सषकने व्यवस्था रहेको छ । 
प्रदेश सभाको सशिव प्रत्यके समिमतको पदेन सशिव हनुछे र सशिवले आफू िातहतको अमधकृतलाई समिमतको 
सशिवको कायि गनि तोक्न सक्ने व्यवस्था सिते मनयिावलीले गरेको छ । हाल शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि 
समिमतिा सभापमत सषहत २० जना िाननीयहरु सदस्य रहन ुभएकोिा िाननीय सरस्वमत बस्नेत र िाननीय 
डा.रािकुिार अमधकारी क्रिसM सािाशजक षवकास िन्त्री र राज्य िन्त्रीिा मनयशुि हनु ुभएकोले समिमतिा 
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िाननीय सदस्यहरु १८ जना समिमतिा हनुहुनु्छ । समिमतलाई प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय सहयोग गनि 
एक समिमत सशिवालय रहेको छ । यस सम्बन्धी षवस्ततृ षववरण अनसुािूी १ िा उल्लेख गररएको छ । 

 

१.५ अध्ययन षवमध 

  प्रदेश सभा मनयिावली, २०७४ को मनयि १५८ बिोशजि प्रत्यके षवियगत समिमतले आफ्नो वाषििक 
प्रमतवदेन प्रदेश सभा बैठकिा पेश गनुि पने व्यवस्था गरेको छ।यो प्रमतवेदन यस समिमतको तेस्रो प्रमतवदेन 
भएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौ । यस समिमतले षवियगत िन्त्रालयहरुको काि कारबाहीलाई मलएर तथा 
पररशस्थमतजन्य उत्पन्न भएको षवियिा तथा अन्य आवश्यक कायिहरुलाई मलएर सिय सियिा आवश्यक 
मनदेशनहरु सिेत ददने गरेको     छ।षवियगत िन्त्रालयहरुको शजल्ला शस्थत सेवा कायािलयहरु सियिा न ै
स्थापना नहनु,ु भएका षवियगत कायािलयहरुिा सिायोजनका कारण पयािप्त जनशशिको अभावले र कोरोना 
भाईरसको कारण लािो सियको लकडाउनले गदाि आ.व. ०७७।०७८ को नीमत कायिक्रििा प्रस्ताषवत 
योजनाहरुको वास्तषवक अवस्थाको शित्रण गनि सषकएन ।  

पररच्छेद २ 

२.१ समिमतको शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि सम्बन्धी दृषिकोण 

         संसदीय व्यवस्थाको सनु्दर पक्ष भनेको संसदबाट बजेट पास नगरी खिि गनि नपाउने, कर तथा 
राजस्व पमन प्रदेश सभाबाटै सो सम्वन्धी ऐन पाररत गरेर िात्र उठाउन पाउने व्यवस्था छ । बागिती 
प्रदेश सभा अन्तगित गठन भएको शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमतले प्रदेश सरकारको नीमत तथा कायिक्रिहरु 
र सो नीमत तथा कायिक्रिलाई कायािन्वयनको लामग छुट्याइएको बजेट सम्वन्धिा षवस्ततृ छलफल गरी 
सम्वशन्धत मनकायलाई िागि मनदेश गने अमभन्न अंग िध्यकेो एक हो । सािाशजक षवकास र भमूि व्यवस्था, 
कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयसँग सम्बशन्धत प्रदेश सरकारका कायिक्रिहरु र षवमनयोशजत बजेट प्रदेश 
सभाबाट पाररत भै कायािन्वयनको िरणिा प्रवेश गने पररपाटी भए पमन प्रदेश नीमत तथा योजना आयोगले 
प्रस्ताषवत गरेका नीमत तथा आवमधक योजना तथा कायिक्रिहरु पमन प्रदेश सभािा छलफलको षविय बनाई 
जान ेपररपाटी अवलम्बन गनि वाञ्छनीय हनु्छ । पररयोजना बैंकिा प्रषवि हनु ेयोजनाहरुको षवश्लिेण गरी 
वगीकरण गने र क्रमिक रुपिा सम्बोधन गने प्रणालीको शरुुवात गरी आवमधक योजनाहरुिा सिावशे गने 
र वििको अन्त्यिा गररन ेरकिान्तरलाई सिते षवियगत समिमतिा छलफल गनुिका साथै प्रदेश सभािा सिते 
छलफलको षविय बनाउन ुउपयिु हनु्छ । सरकारले कायिक्रि एवं आयोजना प्रस्ताव गदाि सिग्र प्रदेशको 
आमथिक तथा सािाशजक क्षेत्रिा पाने सकारात्िक प्रभावको िूल्यांकन गनुि पदिछ र साथै कायािन्वयनको पमन 
समुनशित गररन ुपदिछ । आयोजना एवं कायिक्रि छनौट गदाि प्रत्यके मनवाििन क्षते्र स्तरीय ठूला, िझौला र 
साना योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी सिानपुामतक बजेट षवतरण प्रणालीलाई अवलम्बन गररन ुपदिछ । 
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रस्ताव गरेका शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती 
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एवं षवकास सम्वन्धी आयोजना एवं कायिक्रिहरुिा दोहोरोपना हनु ु हुँदैन । स्थानीय स्रोत र साधनको 
अमधकति उपयोमगतािा ध्यान ददन पदिछ । आवश्यकताका आधारिा आयोजना एवं कायिक्रि छनौट गदाि 
हावापानी, भगूोल, जनसंख्या, िानव षवकास सूिकांक र कायािन्वयनको सहज पक्षलाई छनौटको आधार बनाइन ु
उपयिु हनु्छ । 

         “षवकासिा ऐक्यवद्धता, राजनीमतिा प्रमतस्पधािको नीमतलाई राजनीमतक संस्कारको रुपिा षवकास गररन ु
पदिछ । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई पठाइने षवमभन्न षकमसिका अनदुानहरुको कायािन्वयन पक्षलाई 
प्रभावकारी बनाउन जरुरी देशखन्छ । शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास 
सम्वन्धी आयोजना एवं कायिक्रि कायािन्वयन गनि स्पि नीमत मनयिको खाँिो, किििारीहरुको अभाव, सियिै 
कायिक्रि तथा अशख्तयारी नपगु्न ुतथा प्रषक्रया परु् याउन पने वाध्यता िखु्य अवरोध रहेका छन ्। नेततृ्वले 
यो कुरालाई सियिै िनन गरी यस्ता अवरोधहरु हटाई कायािन्वयन पक्षिा सधुार गनि आवश्यक छ । 

राज्यको स्रोतले िात्र शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास सम्वन्धी 
आयोजना एवं कायिक्रि कायािन्वयन गनि नसषकने हुंदा षवकासिा साविजमनक–नशाजी–साझेदारी (PPC 

model), साविजमनक नशाजाी–सहकारी (PPC model),  संघ–प्रदेश साझेदारी, प्रदेश–स्थानीय साझेदारी 
तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारीका योजनाहरुलाई उच्ि प्राथमिकता ददई कायािन्वयन गररन ुपदिछ 
। 

कायािन्वयन िरणिा रहेका शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास सम्वन्धी 
आयोजना एवं कायिक्रिहरुलाई सालबसाली, क्रिागत तथा बहवुिीय योजनाका रुपिा मनशित अवमधिा सम्पन्न 
हनुे आधारिा बजेट षवमनयोजन गने व्यवस्था गनुि पदिछ । 

२.२  समिमतले देखेका िनुौमतहरु 

  शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास सम्वन्धी आयोजना एवं 
कायिक्रि कायािन्वयन गरी कृषििा आत्िमनभिर हनु ुतथा कृषििा हनुे आयातलाई षवस्थाषपत गनुि आफैिा 
जषटल र िनुौमतपूणि छ । षवगतिा भएका प्रयासहरु र राज्यले मलएको यस सम्वन्धी नीमतहरुले लक्ष्यिा 
पगेुको देशखदैँन । प्रदेश सरकारको यो नौलो अनभुव भए तापमन षवगतिा भएका शशक्षा, स्वास््य, कृषि, 
पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास सम्वन्धी आयोजना एवं कायिक्रि सम्वन्धी षवकासका 
गमतषवमधहरुलाई िध्यनजर राख्दा र पररवमतित अवस्थािा सिेत सिय सापेक्ष सधुारिा आएको ससु्ततालाई 
ध्यानिा राखेर समिमतले केही षवकासका िनुौमतहरुलाई औल्याईएको छ  – 

➢ गणुस्तरीय र ददगो षवकासको अवधारणा बन्न नसक्न,ु 
➢ िसु्त किििारीतन्त्रको अभाव, 
➢ सषह त्याङ्क नहनु,ु 
➢ प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई षवकास मनिािणको कायििा सररक गराउन पयािप्त सिन्वय नहनु,ु 
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➢ राजनीमत पहुँिको आधारिा षवकास मनिािण योजना तजुििा हनु,ु 
➢ स्थानीय स्रोत र साधन पररिालनको ठोस नीमत नहनु,ु 
➢ सिय सापेक्ष प्रषवमधको प्रयोग नगररन,ु 
➢ षवकासलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्न,ु 
➢ साझा उत्तरदाषयत्वको भावना नहनु,ु 
➢ िूल्यांकन तथा अनगुिन प्रणाली व्यवशस्थत नहनु,ु 
➢ षवकास मनकायहरुवीि सिन्वय नहनुा,ु 
➢ षवकासलाई सािाशजक न्यायसँग जोड्न नसक्न,ु 
➢ कायािन्वयन पक्ष षफतलो हनु,ु 
➢ राजनीमत केवल राजनीमतका लामग िात्र होइन, राजनीमत षवकासका लामग हो भने्न भावना 

कायिशैलीिा नदेशखन,ु 
➢ संषवधान र दस्तावेजहरुिा लेखे बिोशजि कायािन्वयनिा षवगतका कायिशैलीिा सधुार नआउन,ु 
➢ स्पि दृषिकोण नहनु,ु 
➢ सिायोजनको कारण किििारीको अभाव, 
➢ कोरोना १९ को कारण देशिा लाग ुभएको मनिधेाज्ञा 

२.३ समिमतले हालसम्ि गरेको कािहरुको संशक्षप्त षववरण  

         प्रदेश सभाले मिमत २०७४।११।१४ गते प्रदेश सभा मनयिावली, २०७४ पारीत गरे पमछ 
सोही मनयिावलीको मनयि १४६ अनसुार षवियगत समिमतहरु गठन भएका हनु । यस क्रििा शशक्षा, 
स्वास््य तथा कृषि समिमत पमन मिमत २०७४।११।१५ िा गठन भएको मथयो । गठन अवमध देशख 
हालसम्ि समिमतले आफ्नो कायिके्षत्रसँग सम्बशन्धत र सिसािाषयक षवियहरुिा गरी कूल ५७ (सन्ताउन्न  
) बैठकहरु बसी प्रदेश सरकार तथा सम्बशन्धत िन्त्रालयहरुलाई िागि मनदेशन गने कायि गरेको छ । 
आवश्यकता अनसुार उपसमिमत गठन गनि सषकने प्रावधान भएकोले समिमतले सिय सियिा उपसमिमत गठन 
गरेको छ । कानून मनिािण सिते समिमतको कायिक्षेत्र रहेको सन्दभििा यस शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि 
समिमतले आफ्नो कायिक्षेत्र मभत्र परेका षवधाषयकी कायि सिेत गदै आएको छ ।    

  षवधाषयकी कायि अन्तगित समिमतिा हालसम्ि दफावार छलफल भएका षवधेयकहरुको षववरण  

१. प्रदेश दगु्ध षवकास वोडिको स्थापना र व्यवस्थापन गनि बनेको षवधेयक २०७५  
२. प्रदेश स्वास््य सेवा सम्बन्धिा व्यवस्था गनि बनेको षवधेयक २०७५ 

३. प्रदेश प्राषवमधक शशक्षा पररिद् स्थापना र सञ्चालन गनि बनेको षवधेयक २०७५ 

४. प्रदेशिा खेलकुद षवकास गने सम्वन्धिा व्यवस्था गनि बनेको षवधेयक, २०७५  

५. प्रदेश सहकारी सम्वन्धिा व्यवस्था गनि बनेको षवधेयक, २०७६    
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६. प्रदेश बालबामलकाको अमधकार सम्वन्धिा व्यवस्था गनि बनेको षवधेयक, २०७६ 

७.  प्रदेश बीउ षवजन सम्वन्धिा व्यवस्था गनि बनेको षवधेयक, २०७६ 

८.  प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्वन्धिा व्यवस्था बनेको षवधेयक, २०७६     

९.  प्रदेशस्तरिा जलिर संरक्षण र व्यवस्थापन गनि बनेको षवधेयक, २०७६     

१०. िदन भण्डारी स्वास््य षवज्ञान प्रमतष्ठानका सम्वन्धिा व्यवस्था बनेको षवधेयक, २०७६  

११. प्रदेशको यवुा पररिदको सम्वन्धिा व्यवस्था बनेको षवधेयक, २०७६ 

१२. प्रदेश दगु्ध षवकास वोडि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गनि बनेको षवधेयक    

  

गैर षवधाषयकी कायििः  

समिमतले आफ्नो कायि सम्पादनिा आवश्यकता अनसुार िाननीय िन्त्री तथा सशिव र प्रदेश सरकारी 
मनकायका किििारीहरुलाई बैठकिा आिन्त्रण गरी आवश्यक मनदेशन, राय सझुावहरु ददने काि गरेको 
छ। तर कषहलेकाही समिमतले बोलाएको बैठकिा िाननीय िन्त्री तथा सशिव उपशस्थत हनुे नगरेको छ।  

समिमतले गैर षवधाषयकी कायि अन्तगित गरेको िखु्य िखु्य कायिहरु:-   

(क) समिमतको मिमत २०७७।१२।१७ गतेको ५४ औ ं बैठकले दोलखा शजल्ला, मभिेश् वर न.पा. ८ 
वोंझिा भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयवाट मनिािणामधन शशत भण्डारण, दोलखा शजल्ला, मभिशे् वर 
न.पा. ८ िा सञ् िालन हनु लागेको कामलन्िोक गाई फािि, मसन्धपुलाञ्चोक शजल्लाको िेलम्िी नगरपामलका 
र इन्दावती गा.पा. िा सािूषहक खेती अध्ययन मनरीक्षण गनि जाने मनणिय भए अनसुार समिमतका िाननीय 
सभापमतको अध्यक्षतािा देहाय बिोशजिका िाननीय सदस्यहरु अध्ययन अनगुिनिा सहभामगता हनु ुभएको 
मथयो । 

सहभागी िाननीयहरु 

१. िा.घनश्याि दाहाल  - सभापमत 

२. िा.इन्रिाया गरुुङ्ग  - सदस्य 

३. िा.उमििला किाििायि  - सदस्य 

४. िा.कञ् िन खनाल  - सदस्य 

५. िा.केशव प्रसाद पोखरेल  - सदस्य 

६. िा.गोिा भतेुल   - सदस्य 

७. िा.बसन्त प्रसाद िानन्धर  - सदस्य 

८. िा.िैना अछािी   - सदस्य 

९. िा.रजनी अिात्य जोन्छे  - सदस्य 

१०. िा.लालकुिारी पनु  - सदस्य 

११. िा.सरस्वती बाटी  - सदस्य 
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१२. िा.सरस्वती बस्नते  - सदस्य 

१३. िा.मभिसेन खत्री   - सदस्य 

सहभागी किििारी 

१. सनु्दर पन्त  अमधकृत आठौं - समिमत सशिव 

२. िशुिनाथ शघमिरे अमधकृत छैटौं - समिमत सहयोगी 
 

(१) अध्ययन अनगुिन गरी प्रदेश सभािा प्रमतवेदन पेश गने गरी िाननीय सभापमत सषहतको अध्ययन 
अनगुिन टोली २०७८।०१।०५ गते मसन्धपुाल्िोक शजल्लाको इन्रावती गा.पा. वडा नं. ११ 
वोड गाउँिा पगेुको मथयो । फटकशशला कृषि सहकारी र बढुीिौर कृषि सहकारी िाफि त इन्रावमत 
खोलाको षकनारिा कररब ५०० रोपनी, वडा नं. १० ठूलीटारिा ३०० रोपनी र िलेम्िी 
न.पा.१३ मसठुवा बगरिा ४०० रोपनी के्षत्रफलिा स्थानीय तहको ३० प्रमतशत र प्रदेश सरकारको 
७० प्रमतशत अनदुानिा सािूषहक खेती गरेको देशखन्छ ।पषहला वडा नं. १० को वोड गाउँिा 
सािूषहक खेती गररएको स्थानहरुिा िाझीहरुले बाली लगाएर खाने गरेको, खोलाको षकनार 
भएकोले राम्रो उत्पादन हनु ेगरेको र पमछ इन्रावती नदी पसेर बगरिा पररणत भएको हुंदा 
एक्लैले बगरलाई खेती योग्य जमिन बनाउन असम्भव भएकोले सािूषहक खेती गरेको देशखन्छ।   

अध्ययन अनगुिन गदाि देहाय बिोशजिका सिस्याहरु देशखन्छ । 

सिस्या   

(क)  सािूषहक खेती गररने भमनएको के्षत्रफलिा ढुङ्गा र गेग्रन (बगर) िात्र भएको । 

(ख)  इन्रावती खोलाको बाढी पस्न सक्न।े 

(ग)  बरीपरी क्रशर उद्योग भएको हुंदा क्रशर उद्योगले सािूषहक खेतीको जग्गा षवमभन्न तरीकाले 
प्रयोग गनि सक्न।े 

(घ)  जग्गा धनीहरुसंग सहकारीको सम्झौता हनु वाँषक रहेको। 

(ङ)  यन्त्र उपकरण, बीउ मबजन तथा रासायमनक िलको अभाव देशखएको। 

(ि)  सािूषहक खेतीवाट हनु सक्ने फाईदा तथा अन्य बैकशल्पक रोजगारीको बारेिा सहकारीको 
ध्यान नपगेुको। 

सझुाव 

(क)  बगरलाई खेती योग्य जग्गा बनाउन नयाँ िाटो भनि पने। 

(ख)  व्यशिको जग्गा हो भने सहकारीले कररब २० बिि सम्ि उशित िूल्य ददएर मलजिा मलन 
पने। 
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(ग) साविजमनक जग्गा हो भने स्थानीय तहसंग कररब २० बिि सम्ि सम्झौता गरेर मलन पने। 

(घ)  सहकारीको खिि नाफा घाटा पारदशशि हनु पने। 

(ङ)  इन्रावती खोला पस्न नसक्ने गरी बाँध बनाउन पने। 

(ि)  सािूषहक खेतीको लामग याशन्त्रषककरणिा जोड ददन पने। 

(छ)  सािूषहक खेतीको साथसाथै अन्य बैकशल्पक आयश्रोतको व्यवस्थापन गररन ुपने । 

(ज)  अन्यत्र पमन खामल रहेको साविजमनक जग्गािा सहकारी िाफि त सािूषहक खेतीको लामग स्थानीय 
तहसंग छलफल अगाषढ बढाउन पने। 

(झ)  सम्वशन्धत स्थानीय कृषि ज्ञान केन्रले कृषि प्राषवमधक ज्ञान उपलव्ध गराउन पने। 

(ञ)  िन्त्रालयले सिय सियिा अनगुिन गरी आवश्यक मनदेशन ददन पने। 

 

(२) अध्ययन तथा अनगुिन टोली २०७८ साल बैशाख ०६ गते मभिेश् वर न.पा.बडा नं. ८ बोििा 
रहेको कामलञ् िोक गाई फािििा पगेुको मथयो। १५०० रोपनी मनजी जग्गा मलजिा मलएको र 
करीब ३० हजार रोपनी नगरपामलकासंग सम्झौता गरेर मलएको भमनएको उि स्थानिा हाल गाई 
फािि सञ् िालनको लामग संरिना मनिािणको काि लगभग सषकएको छ।राषष्ट्रय दगु्ध षवकास वोडि, 
नगरपामलका र दईु गाउँपामलकाका जनता शयेर होल्डर भमनएको उि गाई फािििा मित्र राष्ट्र 
शिनसंग अनदुानको लामग सम्झौता भएको (अनदुान रोषकएको भमनएको) र आफ्नै लगानीिा उन् नत 
जातको ६०० वटा गाई पाल्न सषकने फािि अशन्ति िरणिा छ । 

सिस्या   

(क)  घाँस दानाको सिस्या 
(ख)  बजेटको सिस्या 
(ग)  षहउँ पने सियिा शिसोको सिस्या 
(घ)  दधु भण्डारण तथा ढुवानीको सिस्या 
(ङ)  प्राषवमधकको सिस्या 
(ि)  उन्नत जातको गाई षवदेशवाट ल्याउन सिस्या 
(छ)  प्रदेश सरकारको ध्यान नपगेुको    

सझुाव 

(क) प्रदेशकै गौरब गनि लायक गाई फािििा प्रदेश सरकारले अनदुान वा सस्तो व्याजिा ऋण 
ददने  व्यवस्था गनि पने । 
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(ख) िीन सरकारसंग पषहलो तथा दोस्रो तहको सम्झौता अनसुार पाउन ुपने अनदुानको रकि 
हालसम्ि पमन िीन सरकारवाट प्राप्त नभएकोिा िीन सरकारसंगको सम्झौताको बारेिा प्रदेश 
सरकारको धारणा आउन पने । 

(ग) प्रदेश सरकारले सहयोग, सिन्वय तथा अन्य आवश्यक सहयोग (िेशशनरी यन्त्र उपकरणिा 
भन्सार छुट आदद) गनुि पने । 

(घ) प्रदेश मभत्रका सबै गाई फाििहरुसंग व्यापक छलफल गनुि पने देशखन्छ । 

(ङ) षवदेशवाट ल्याउने गाईहरुको वारेिा त्यहाँको हावापानी र भ-ू वनोटिा सम्भव छ वा छैन 
षवस्ततृ अध्ययन गनुि पने । 

(ि) व्यशिगत रुपिा भएको खििको षहसाव कसरी गररएको छ त्यसिा सािले भएका सहकारीको 
अवस्था के हो, संिालन कायिषवमध के छ त्यसको सिते अध्ययन गररन ुपदिछ। 

(छ) त्यस ठाउँिा शिसोको कारण घाँसको उपलव्धता कि हुंदा अन्यत्रवाट ल्याउँदा बढी खिि 
हनु जाने अवस्थािा ध्यान ददन ुपने देशखन्छ । 

(ज) षवदेशवाट उच्ि नश् ल जातको गाई नेपालिा नै मभत्राउन सके राम्रो हनु्छ तर कुन हावापानीिा 
हनु सकद्छ षवस्ततृ अध्ययन गरेर िात्र काि अगामड बढाउन ुपदिछ । 

 

 (३)  भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयको ७० प्रमतशत र मतलोतिा षहिाली फुड प्रोडक्सन 
एण्ड ररसिि सेण्टर प्रा.मल.को ३० प्रमतशत लगामनिा दोलखाको मभिेश् वर न.पा. ८ वोििा कररब 
४ करोड ८५ लाखिा २०० िेषिक टन क्षिताको शशत भण्डारण केन्र पमन समिमतले अध्ययन 
अनगुिन गरेको मथयो। 

सझुाव  

(क)  मबजलुीको हाईटेशन लाईन िमुन शशत भण्डारण केन्र बनाउन षवद्यतु प्राषवमधकरणले अनिुमत 
नददने र बनाउँदा िानषवय क्षमत हनुे जोशखि भएकोले उि स्थानिा हाललाई मनिािण कायि 
अगामड नबढाउन िन्त्रालयको ध्यानाकििण गने ।  

(ख)  स्थानीय जनतालाई पायक पने गरी अन्यतै्र जग्गा उपलव्ध गराउन साझेदार संस्थालाई 
िन्त्रालयले मनदेशन ददन ुपने। 

(४) समिमतको मिमत २०७७।७।२५ िा बसेको ५२ औ बैठकले भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी 
िन्त्रालयको आ.व. २०७७/७८ िा पंूजीगत वहवुषििय आयोजनाहरुिा शशत भण्डारण मनिािणको षवियिा 
के कमत कसरी काि भईरहेको छ सो को २ िषहना मभत्र प्रमतवदेन बझुाउन ेगरी िाननीय केशव प्रसाद 
पोखरेलको संयोजकत्विा तपमसल बिोशजिका िाननीयहरु सदस्य रहने गरी एक उप समिमत गठन गररएको 
मथयो ।   
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उप समिमत 

  िाननीय केशव प्रसाद पोखरेल  - संयोजक 

  िाननीय प्रिे बहादरु पलुािी  - सदस्य 

  िाननीय मभिसेन खत्री   - सदस्य 

  िाननीय डा.राि कुिार अमधकारी  - सदस्य 

  िाननीय सरस्वमत वाटी   - सदस्य 

उप समिमतको मिमत २०७७ पिु १ गते बसेको बैठकले भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय 
अन्तगित आ.व.०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ को पूजँीगत वहवुषििय वा एक वषििय शशत भण्डारण 
केन्र कुन कुन शजल्लाको कुन कुन स्थानिा व्यशि, सिूह वा संस्थासंग के कसरी सम्झौता भई मनिािण 
भईरहेको छ सो को षववरण िाग गरेकोिा तपमसल बिोशजिको षववरण प्राप्त भएको छ । 

(क)  बागिती प्रदेश सरकारको आ.व.०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ को बजेट बिव्यको 
क्रिश बुदँा नं. ४९, ८५ र ८० िा उल्लेशखत तरकारी तथा फलफूलको संरक्षण गदै 
कृिकहरुको आय आजिनिा बषृद्ध ल्याई प्रदेश मभत्र १३ वटा स्थानिा शशत भण्डारण स्थापना 
गनि कायिक्रि र बजेटको व्यवस्था गररएको । 

(ख)  Green Engineering Consultancy Pvt.Ltd. िाफि त शशत भण्डारण पूवि सम्भाव्यता अध्ययन 
गररएको  

(ग)  शशत भण्डारण मनिािणको लामग साझेदार छनौटको लामग िशन्त्रपररिदवाट मिमत 
२०७५।८।१९ िा शशत भण्डार मनिािण तथा संिालन कायिषवमध, २०७५ स्वीकृत भएको। 

(घ) कायिषवमधिा व्यवस्था भए बिोशजि िन्त्रालयले तोकेको शजल्लाहरुिा १३ वटा साझेदारीिा 
शशत भण्डार मनिािणको लामग इच्छुक कृषि सहकारी, सिूह कम्पनीलाई प्रस्तावको लामग दैमनक 
गोरखापत्रिा सूिना प्रकाशन भए बिोशजि २२ वटा प्रस्ताव दताि भएको । 

(ङ) प्रस्ताव उपर िूल्याङ्कन तथा स्वीकृमतको लामग मसफाररश गनि िा.िन्त्रीस्तर मनणियवाट िूल्याङ्कन 
समिमत गठन भएको । 

(ि) साझेदार मसफाररश िूल्याङ्कन समिमतको बैठकवाट प्रस्तावहरुको स्थान र अन्य िापदण्डहरुको 
आधारिा स्थलगत अध्ययन गरी प्रमतवदेन पेश गनि िन्त्रालयले ८ वटा छुट्टाछुटै्ट अनगुिन 
टोली गठन गरेको 

(छ)  िूल्याङ्कन समिमतले प्रस्तावपत्रहरु, स्थलगत अध्ययन टोमलले पेश गरेको प्रमतवदेन, स्वीकृत 
िूल्याङ्कन तथा छनौटका िापदण्डहरु एवं शशत भण्डार मनिािणको लामग आ.व.२०७४/७५ को 
स्वीकृत कायिक्रि अनसुार िन्त्रालयले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारिा िूल्याङ्कन गरी 
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प्राथमिकता तोषक िूल्याङ्कन प्रमतवदेन सषहत छनौटको लामग िन्त्रालय सिक्ष मसफाररश गरेको 
र मन.सशिवको अध्यक्षतािा बसेको िहाशाखा प्रिखुहरुको बैठकले मनणाियाथि िा.िन्त्री सिक्ष 
पेश गरेको। 

(ज) मसफाररशको आधारिा स्थानीय तह, कृषि सहकारी संस्था तथा मनजी के्षत्रको सहभामगता हनु े
गरी िा.िन्त्रीवाट स्वीकृत भएको । 

(झ)  प्रस्ताव स्वीकृत भए पश् िात मिमत २०७५।१२।१३ िा िन्त्रालय र साझेदार वीि छुट्टाछुटै्ट 
सम्झौता भएको । 

(ञ) छनौट भएका प्रस्तावहरुको Independent Consulting Firm िाफि त Detail Cost Estimate, 

Design र Drawing सषहतको मडषपआर तयार गनि २०७५।११।९ िा कायािदेश ददई 
िन्त्रालयले मिमत २०७६।०१।२० िा  Detail Cost Estimate, Design र Drawing सषहतको 
मडषपआर स्वीकृत गरी सम्वशन्धत साझेदारहरुसंग सम्झौता गरेर राषष्ट्रय वोलपत्र E-Bidding को 
सूिना आव्हान भएको । 

(ट) E-Bidding िाफि त पेश हनु आएका बोलपत्रहरु स्वीकृत भई िन्त्रालय र साझेदार संस्थावीि 
लागत साझेदारीिा कायि सम्पन्न गनि मनिािणको कायि सिुारु भएको ।  

 

मनिािणामधन शशत भण्डारको षववरण 

क्र.स
. 

साझेदारको 
नाि 

ठेगाना क्षिता 
िे.ट. 

स्वीकृत रकि प्रदेश सरकार साझेदार 

१ साना 
षकसान 
कृषि 
सहकारी 
सं.मल. 

कामलका २ 
रसवुा 
कामलकास्था
न 

३०० ३७०३५३३५.९
६ 

२५९२४७३५.९
६ 

११११०६००.०० 

२ िकुुटेश् वर 
बहउुदे्यशश् य
य कृषि 
स.सं.मल. 

सनुकोशी ५ 
मसन्धलुी 

५०० ५३०८०८३६.७
१ 

३७१५६५८५.७
१ 

१५९२४२५१.०० 

३ मतलोतिा 
षहिाली 
फुड 
प्रोडक्सन 
एण्ड ररसिि 
सेण्टर 

मभिेश् वर ८ 
दोलखा 

२०० 

१०० 
४८५८१९४८.८
९ 

 

३४००७३६४.८
९ 

१४६०००००.०
० 

१४५७४५८४ 

Additional CA 

system षकषवको 
लामग जडान 
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४ गोल्ियुान 
कृषि 
स.स.मल. 

मलसंखपुाखर 
७ 
मसन्धपुाल्िो
क 

५०० ५३५१७८९१.०
९ 

३७४६२५२३.०
९ 

१६०५५३६८.०० 

५ पोखरे साना 
षकसान 
कृषि 
स.सं.मल. 

इन्रावमत 
मसन्धपुाल्िो
क 

५०० ५३५४९१५७.३ ३७४८४४१०.३ १६०६७४७.०० 

६  शजरी कृषि 
स.सं.मल. 

शजरी ५ 
दोलखा 

५०० ५३७१६४५४.२
५ 

३७६०१५१७.२
५ 

१६११४९३७.०० 

७ िन्थमल 
नगरपामल
का 

िन्थमल 
न.पा. 

५०० ५३०९५२३७.८
८ 

३७१६६६६६.८
८ 

१५९२८५०१.०० 

८    ३५२५७६८६२.
१ 

२४६८०३८०४.
१ 

१०५७७२९८८.०
० 

९ श्री साना 
षकसान 
कृषि 
स.सं.मल. 

खैरहनी ६ 
शितवन 

१५०
० 

१२९४४२५५८.
८ 

९०६०९७९१.८
५ 

३८८३२७६७.०० 

१० श्री कृिक 
सधुार 
फलफूल 
तथा 
तरकारी सं. 
मल. 

बेमनघाट 
रोराङ्ग ७ 
धाददङ्ग 

१५०
० 

१२८३७०००३.
८ 

८९८५९००२.८
२ 

३८५११००१.०० 

११    २५७८१२५६२.
७ 

१८०४६८७९४.
७ 

७७३४३७६८ 

१२ षहिालयन 
शशत भण्डार 
प्रा.मल. 

मबदरु न.पा.५ ५००
० 

२१५२८१०४९ १०७६४०५२४.
५ 

१०७६४०५२४.५ 

१३    ४१६५५५९०१ २०८२७७९५०.
५ 

२०८२७७९५०.५ 
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उप समिमतको मिमत २०७८।१।३ गतेको दोस्रो बैठकले प्राप्त भएका षववरणहरुको अध्ययन गदै शीत 
भण्डारणको लामग साझेदारीिा मनिािण भएका शीत भण्डारण १३ स्थानिा मनिािण गने भमनएकोिा ११ 
स्थानको िात्र  षववरण प्राप्त भएकोले बाँकी २ स्थानको जानकारी, शीत भण्डारण कायिक्रिको योजना 
छनौट, बोलपत्रको सूिना, सम्झौताहरुको षववरण, षफशजषवमलषट अध्ययन छनौट र शशत भण्डारणको 
कायिषवमध सिते थप िाग गररएकोिा हालसम्ि पमन प्राप्त नभएकोले पषहल्यै प्राप्त षववरणको आधारिा देहाय 
बिोशजिको मनष्किि उप समिमतले मनकालेको छ। 

१. बागिती प्रदेशको १३ शजल्लाको लामग शशत भण्डारण मनिािण कायिको लामग कुन कुन शजल्लाको 
कुन कुन स्थानिा मनिािण गने भनी पूवि सम्भाव्यता अध्ययन गराउन मनयिानसुार प्रमतस्पधाि गराएको 
देशखएन । 

२. शशत भण्डारण मनिािण तथा संिालन कायिषवमध, २०७५ कुन ऐन अनसुार तजुििा भएको हो स्पि 
भएन । 

३. १३ स्थानिा साझेदारीिा शशत भण्डारण मनिािण गनि प्रस्तावक सम्वन्धी वोलपत्रको सूिना प्रकाशन 
भए बिोशजि २२ वटा प्रस्ताव परेको भनी षववरणिा उल्लेख भएकोले कुन कुन स्थानिा कमत 
कमत साझेदारहरु भए, साझेदारहरुवीि प्रमतस्पधाि भयो भएन स्पि हनु सकेन । 

४. िन्त्रालयद्धारा गठन गररएको साझेदार मसफाररश समिमतले प्रस्तावक (साझेदार) को स्थान र अन्य 
िापदण्डको आधारिा स्थलगत अध्ययन गरी प्रमतवदेन पेश गनि गदठत अनगुिन टोलीले मनष्पक्ष 
भएर शजम्िवेारी बहन गरेको भन्न सषकएन । 

५. छनौट भएका प्रस्तावकहरुको Detail Cost Estimate, Design र Drawing सषहतको मडषपआर तयार 
गनि मनयिानसुार प्रमतस्पधाि गराएको हो वा होईन सो षवियिा स्पि हनु सषकएन । 

 

सझुाव 

(क)  भौगोमलक अध्ययन, जनसंख्या, अन्न, फलफूल एवं तरकारी उत्पादनको अवस्थालाई सिते 
ध्यान ददई   यसवाट कृिकले पाउने लाभको बारेिा िन्त्रालयले गंमभरताको साथ षफल्ड 
अध्ययन गरी शशत भण्डारण मनिािण गनुि पदिछ। 

(ख)  शशत भण्डारण कोल्ड स्टोर मनिािणको ठेक्का प्रषक्रयािा टेण्डर गदाि िन्त्रालयले षवशिे ध्यान 
ददन ुपने  देशखन्छ । 

(ग)  दोलखा शजल्लाको मभिेश् वर न.पा.८ वोििा मतलोतिा षहिाली फुड प्रोडक्सन एण्ड ररसिि 
सेण्टर प्रा.मल.संग साझेदारीिा मनिािणामधन शशत भण्डारणको कायि रोक्न ुपने । 

(घ)  १३ स्थानिा शशत भण्डारण मनिािणको लामग भएको बोलपत्रिा िेशशनरी औजारसिते गाभेर 
सूिना प्रकाशन भएको भनी मिमडयािा सिािार आएकोले साविजमनक खररद ऐन तथा 
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मनयिावली अनसुार छुट्टाछुटै्ट सूिना प्रकाशन गनुि पने हो होईन िन्त्रालय यस्ता षवियिा 
िनाखो हनु पने । 

 

२.४ शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमतको बैठकको मनणियहरु 

➢ षवश् वभरी भयावह रुपिा फैमलएको सलह षकराले नेपालिा पमन अशर गरेको छ र बागिती प्रदेशिा 
पमन केही ददनदेशख यसवाट आि षकसान अत्यन्तै शिशन्तत भएको अवस्थािा बागिती प्रदेश भमूि 
व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयलाई सलह षकरावाट पगु्न े क्षमतलाई न्यूनीकरण गनि 
िन्त्रालयको योजना सम्वन्धिा यथाशशघ्र जानकारी उपलव्ध गराउन मनदेशन ददइएको ।  

➢ कोरोनाले ददन प्रमतददन देशै भरर भयावह रुप मलंदै गईरहेको र संक्रमित तथा ितृ्य ुदर बषढरहेको 
पररप्रके्ष्यिा यसको रोकथाि, मनयन्त्रण र उपिारको लामग उशित व्यवस्थापन गनि स्थानीय तहसंग 
सिन्वय गरेर क्वारेण्टाइनको व्यवस्थापन गनि, आईशोलेशन बेड तयार गनि, र षपमसआर परीक्षणको 
िात्रा बढाउन, संक्रमितहरुको Contact Tracing तरुुन्तै गनि र स्थानीय तहलाई आईशोलेशन बेड 
तयार गनिको मनमित्त प्रदेश सरकारवाट आमथिक सहायता प्रदान गनि प्रदेश सरकार, सम्वशन्धत 
िन्त्रालयको ध्यानाकििण गने । 

➢ कोरोनाको रोकथाि र मनयन्त्रण गनि सािाशजक दरुी कायि गने, िास्क, स्यामनटाईजर र ग्लोब्सको 
प्रयोग, घरिै बस्ने, साबनु पानीले हात धनुे, संक्रमित व्यशिलाई आईशोलेशनिा राख्न,े संक्रमितको 
सम्पकि िा आएकाहरुले पाँि ददन पमछ षपमसआर परीक्षण गराउन जस्ता सूिनाहरु रेमडयो, एफ.एि, 
षटभी तथा सािाशजक सञ्जालवाट व्यापक िात्रािा प्रिारप्रशार गनि सम्वशन्धत िन्त्रालयको ध्यानाकििण 
गने । 

➢  कोरोनादेशख बाहेक अरु ददघि रोग भएका वा अन्य मबरािी िामनसहरुको उपिारको व्यवस्था 
मिलाउन सम्वशन्धत िन्त्रालयको ध्यानाकििण गने । 

➢  भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय अन्तगित रहेको कृषि ज्ञान केन्र र भेटररनरी अस्पताल 
तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्र एषककृत गने हो वा होईन र एषककृत गने भए सो वाट जनतािा पनि 
जाने असरलाई कसरी सम्वोधन गररन्छ भनी भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयसंग 
जानकारी िाग गने । 

➢  देशैभरी रासायमनक िलको हाहाकार भईरहेकोले रासायमनक िलको सहज उपलव्धताको लामग 
पहल गनि भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयको ध्यानाकििण गने ।  
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➢  हालै देशै भरी गएको बाढी पषहरोले ठूलो जनधनको क्षमत भएको छ । यस शशक्षा, स्वास््य तथा 
कृषि समिमत बाढी पषहरोिा परी ितृ्य ुभएका ितृकहरु प्रमत हाददिक श्रद्धान्जमल व्यि गदिछ तथा 
घाईतेहरुको शशघ्र स्वास््य लाभको कािना गदै उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था एवं बेपत्ता 
भएकाहरुको खोशज कायिको लामग प्रदेश सरकारलाई अनरुोध गने । 

➢ िन्त्रालयले रसायमनक िल कारखाना स्थापनाको लामग केन्र सरकारसंग सिन्वय गनि र 
कृिकहरुको लामग सियिै िल उपलव्ध गराउन प्रवन्ध गने । 

➢ िन्त्रालय अन्तगित शजल्ला शस्थत कायािलयहरुको योजना तथा कायिक्रिहरु कायािन्वयन सम्वन्धिा 
अध्ययन तथा अनसुन्धान गनि यस अशघ १३ शजल्लाको लामग गठन भएको िार वटा उप समिमतलाई 
नै आ.व.२०७७।७८ को लामग पमन समिमतिा प्रमतवेदन पेश गने गरी शजम्िेवारी तोक्ने । 

➢ सािूषहक खेती प्रणालीलाई उच्ि प्राथमिकता ददई िन्त्रालयले त्यसको मनरन्तर अनगुिन तथा 
मनयिन गरररहन ुपने । 

➢ छोटो सियिा उत्पादन हनु ेखालको खेतीलाई प्राथमिकता ददने र त्यस्ता उत्पादनिा रोजगारीको 
दृषिकोणलाई सिेत व्यवस्थापन गरी अगाडी बढाउने । 

➢ आत्िमनभिर हनुे पशपुालन, पशपुालन र तरकारी खेतीलाई उच्ि प्राथमिकता ददन े र त्यस्ता 
कायिक्रिहरुिा अनदुान प्रयाप् त िात्रािा ददने र त्यसको सदपुयोग भएको वा नभएको बारेिा मनरीक्षण 
गने 

➢ िन्त्रालयवाट तजुििा भएका ऐन, मनयि, कायिषवमध, मनदेशशका तथा कायिक्रिहरु कडाईका साथ 
पालना गराउन े। 

➢ सािूषहक कृषि, पशपुालन र फलफूल खेतीको लामग आवश्यक पने जग्गा जमिन मलजिा मलन ददन 
िन्त्रालयले सिन्वयात्िक भमूिका मनवािह गनुि पने र त्यस्ता स्थानहरुलाई प्राथमिकता ददई मसंिाइ, 
िल, बीउषवजन तथा अनदुानको व्यवस्था गरी रोजगारी र उत्पादन बषृद्ध गने कायि अगाडी बढाउन े
। 

➢ सहकारीलाई उद्योग, व्यावसाय र उत्पादशशल क्षते्रिा लगानी गने नीमत तजुििा गनुि पने । 

➢ कृिकहरुवाट उत्पाददत सािानहरुको लामग सिूशित बजार व्यवस्थापन गने र षविौमलयाको अन्त्य 
गरी कृिकहरुले उशित िूल्य पाउने व्यवस्था गने । 

➢ भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयको पंूजीगत बहवुषििय आयोजनाहरु मनिािणको षवियिा 
के कसरी कमत काि भईरहेको छ सो को २ (दईु) िषहनामभत्र समिमतिा प्रमतवेदन बझुाउने गरी 
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िाननीय केशव प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्विा तपमसल बिोशजिका िाननीयहरु सदस्य रहने गरी 
एक उप समिमत गठन गने  

➢ दोलखा शजल्ला, मभिेश्वर न.पा. अन्तगित कामलन्िोकिा भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी 
िन्त्रालयको सिेत लगानीिा संिालन हनु लागेको गाई फािि अध्ययन मनरीक्षण तथा दोलखा 
शजल्लाका प्रदेशका िाननीयहरु, शजल्ला सिन्वय समिमत दोलखाका प्रिखु, मभिेश्वर न.पा.का िेयर, 
कृषि ज्ञान केन्र तथा भेटरीनरी प्रिखु तथा सम्वशन्धत सहकारीसंग अन्तरषक्रया कायिक्रि मिमत 
२०७७ पिु १३ गते शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमतद्धारा दोलखा शजल्लािा आयोजना गने । 

➢  उि कायिक्रि संिालन तथा आमथिक व्यवस्थापनको लामग बागिती प्रदेश सभा सशिवालयलाई 
अनरुोध गने    

➢  दोलखा शजल्ला, मभिेश्वर न.पा. अन्तगित भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयको सिेत 
लगानीिा संिालन हनु लागेको कामलञ् िोक गाई फािि र मसन्धपुाल्िोक शजल्ला िलेम्िी न.पा. र 
इन्रावती गा.पा.िा सािूषहक खेती अध्ययन अवलोकन गरी सरोकारवालासंग छलफल गने । 

➢ दोलखा शजल्ला मभिेश् वर नगरपामलका वडा नं. ८ वोििा भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी 
िन्त्रालय र मतलोतिा षहिाली फुड प्रोडक्सन एण्ड ररसिि सेण्टर प्रा.मल. द्धारा साझेदारिा  २०० 
िेषिक टन क्षिताको मनिािणामधन शशत भण्डारण केन्र हाईटेशन लाईन िमुन परेकोले यसवाट 
भषवष्यिा जोशखि बढ्न गई िानषवय क्षमत सिेत हनु सक्ने देशखएकोले बोिको शशत भण्डारणको 
मनिािण कायिक्रिलाई हाल अगामड नबढाउन समिमतले मनदेशन ददने ।   

➢ कोमभड १९ िहािारीवाट ितृ्यवुरण हनु ुभएका सम्पूणििा हाददिक श्रद्धान्जमल, कोमभडक १९ रोगसंग 
जमुधरहन ुभएका सबै मबिारीहरुको शशघ्र स्वास््य लाभको कािना साथै उपिारिा संलग्न डाक्टर, 
नसि लगायत अन्य जनशशिहरुलाई समिमतको तफि वाट धन्यवाद ज्ञापन गने । 

➢ सबै स्थानीय तहको सहकायििा आवश्यक स्वास््य सािाग्री सषहत अस्पताल मनिािण र संिालनिा 
ध्यान ददन पने । 

➢ षपमसआर िेक जाँिलाई सहज बनाई मबस्तार गररन ुपने तथा स्वाव संकलनिा षवशेि सावधामन 
अपनाउन ु  पने । 

➢ लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यकतानसुार राहत सािाग्रीको मबतरण र षवस्तारिा 
िन्त्रालयले आवश्यक पहल गने । 

➢ सरकारी अस्पतालिा िात्र कोमभडका मबरामि उपिार हुंदा मबरािीको िाप थेग्न नसक्ने भई  मबरािीले 
उपिारै नपाई ितृ्य ुहनुे अवस्था आएकोले सबै प्राईभेट अस्पताल, िमेडकल कलेजिा कोमभड १९ 
को मबरािीको उपिार हनुे वातावरण बनाउन िन्त्रालयको ध्यानाकृि गने । 

➢  सबै अस्पतालहरुिा अशक्सजनको अभाव हनु नददन षवशेि पहल गररन ुपने । 

➢ संघीय सरकारसंग छलफल गरी कोमभडको भ्याशक्सन लगाउने वारेिा आवश्यक पहल गनि 
िन्त्रालयको ध्यानाकृि गने। 
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➢ उपिारिा संलग्न डाक्टर नसि लगायत अन्य स्वास््यकिी एवं जनशशिको व्यवस्थापनिा ध्यान 
ददन ुपने  

➢ आवश्यकतानसुार आईशोलेशन वाडि होशल्डङ्ग सेण्टर मनिािण गरी तत्काल संिालनिा ल्याउन 
सािाशजक षवकास िन्त्रालयलाई मनदेशन ददने । 

➢ अनगुिनलाई प्रभावकारी बनाउन पने । 

➢ समिमतले आ.व. २०७७/७८ को आफूले गरेका काि कारवाहीलाई सिेटेर प्रदेश सभािा प्रमतवेदन 
पेश गनुि पने भएकोले समिमत सशिवालयवाट तयार भएको प्रमतवदेनको िस्यौदा अध्ययन गरेर सबै 
िाननीय सदस्यहरुलाई मिमत २०७८ जठे २० गतेसम्ि सझुावहरु मलशखत रुपिा बझुाउन ुहनु 
अनरुोध गने । 

➢ मिमत २०७८ साल जठे २१ गते मबहान ११.०० बज ेप्राप्त भएका सझुावहरुिामथ छलफल गरी 
प्रमतवदेनलाई अशन्ति रुप ददन Zoom प्रषवमधवाट बैठक बस्ने । 

➢ समिमतले आ.व. २०७७/७८ को आफूले गरेका काि कारवाहीलाई सिेटेर प्रदेश सभािा 
पेश गनुि पने प्रमतवेदनिा िाननीय सदस्यहरुवाट प्राप्त भएका सझुावहरु थप गने र 
प्रमतवेदनलाई अशन्ति रुप ददने ।  

➢ अशन्ति रुप ददई तयार भएको प्रमतवेदनको Soft Copy  िाननीय सभापमत लगायत िाननीय 
केशव प्रसाद पोखरेल र िाननीय बसन्त प्रसाद िानन्धरलाई उपलव्ध गराउने।   



शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमत                                तेस्रो वाषििक प्रमतवदेन २०७८ 

19 

उपसमिमतको मनणिय :- 

➢ भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय अन्तगित आ.व.०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ 
को पंूजीगत वहवुषििय वा एक वषििय मनिािण सम्वन्धी शशत भण्डारण केन्र कुन कुन शजल्लाको कुन 
कुन स्थानिा व्यशि, सिूह वा संस्थासंग के कसरी सम्झौता भई मनिािण भईरहेको छ सो को 
षववरण सम्वशन्धत िन्त्रालयसंग िाग गने। 

➢ शीत भण्डारणको लामग साझेदारीिा मनिािण भएका शीत भण्डारण कायिक्रिको १३ स्थानिा मनिािण 
गने भमनएकोिा ११ स्थानको िात्र षववरण प्राप्त भएकोले वांकी २ स्थानको पमन जानकारी िाग 
गने ।  

➢ शीत भण्डारणको लामग साझेदारीिा मनिािण भएका शीत भण्डारण कायिक्रिको योजना छनौट, 
वोलपत्रका सूिना, सम्झौताहरुको षववरण, षफशजषवमलषट अध्ययन छनौट र शशत भण्डारणको 
कायिषवमध सिेत िाग गने। 

  

२.५ समिमतको मनणिय / मनदेशनहरुको कायािन्वयनको अवस्थाािः-  

  प्रदेश सरकारको सांगठमनक संरिना गठन प्रषक्रयािा भएको षढलाससु्ती र सिायोजनका कारण 
आवश्यक जनशशि अभाव, प्रदेशको किििारी सम्वन्धी ऐन नहनु ुतथा लािो सियसम्ि िन्त्री ियन हनु 
नसक्न ुथोरै जनशशिले कायािलय िलाउन पने आदद षवषवध कारणले गदाि समिमतले मनदेशन, राय वा सल्लाह 
ददएका षवियहरुिा सम्बशन्धत सरोकारवाला मनकायहरुले पूणिरुपिा कायािन्वयन गरेको छ भनेर भन्न सषकन े
अवस्था छैन  

पररच्छेद  ३ 

मनश्किि र सझुाव 

३.१ मनश्किि  

       समिमतले प्रदेशको सिग्र शशक्षा, स्वास््य, कृषि (व्यावसाषयक तरकारी खेती, पशपुालन, फलफूल), 
सहकारी तथा खेलकुद क्षेत्रको षवकाससँग सम्बशन्धत षवियहरुिा र षवधेयकको दफावार छलफलिा वा 
अन्य अवस्थािा समिमतको बैठकिा पटक–पटक गहन छलफल िलाएको छ । शशक्षा, स्वास््य, कृषि 
(व्यावसाषयक तरकारी खेती, पशपुालन, फलफूल), सहकारी तथा खेलकुदको षवकासले न ैप्रदेशको िानवीय 
षवकास, आमथिक षवकास, सांस्कृमतक, सािाशजक षवकास लोकतन्त्रको षवकासलाई स्थाषयत्व प्रदान गदिछ । 
तसथि सम्वशन्धत मनकायहरुले योजना तजुििादेशख कायािन्वयनको िरणसम्ि षवशेि ध्यान ददन ु पदिछ । 
राज्यका सबै मनकायहरु बीिको सहकायि र सिन्वयबाट िात्र सम्वृषद्ध हामसल गनि सषकन्छ । 
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बागिती प्रदेशको सिग्र शशक्षा, स्वास््य, कृषि, सहकारी तथा खेलकुदको योजना तथा कायिक्रिहरुको छनौट 
सिानपुामतक षवतरण प्रणालीका िाध्यिबाट गनुि उशित देशखन्छ योजना छनौट प्रषक्रया Bottom to Top 

Apporach का िाध्यिबाट गने पररपाटीको शरुुवात गनुि पदिछ । प्रदेश सरकारको भमूिकालाई प्रत्यक्ष 
देशखने, समुनने र िहसूस हनु ेगरी प्रदेश गौरबका योजनाहरुलाई प्राथमिकता ददइन ुपदिछ । सरकारका तीन ै
तह बीिको आपसी सिन्वय, सहअशस्तत्व र सहकायिबाट िात्र सम्वृद्ध नेपाल मनिािण गनि सषकने हाुादँा 
संषवधान प्रदत्त एकल तथा साझा अमधकारका क्षेत्रहरुलाई प्रभावकारी ढंगले कायािन्वयन गनुि पदिछ । 
आन्तररक स्रोत पररिालनलाई पारदशी बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार वीिको कर तथा राजस्व 
बाडफाँडलाई व्यवशस्थत बनाइन ुपदिछ । प्रदेश सरकार िाफि त स्थानीय सरकारलाई जाने सबै प्रकारका 
अनदुानहरुको षवतरण तथा कायािन्वयन पक्षलाई प्रदेश तहको उपशस्थमत प्रत्यक्षरुपिा अनभुतू हनु ेगरी लागू 
गने व्यवस्था अवलम्बन गररन ुपदिछ ।  

            िामनसलाई नभइ नहनु ेआधारभतू आवश्यकता भनकेो गाँस, वास र कपास नै हो । नेपालको 
संषवधानले सबै नागररकलाई खाद्य र खाद्य सम्प्रभतु्ताको हक प्रदान गरेको छ । नागरीकको उि हकको 
सरुक्षा गनि खाद्यान्न उत्पादन बढाई देशलाई खाद्यान्निा आत्िमनभिर बनाउन सक्न ुपछि । खाद्यान्न तथा अन्य 
कृषि उत्पादनको लामग प्राकृमतक स्रोतको रुपिा रहेको कृषियोग्य भमूिको संरक्षण र सम्वद्धिन गनुि जरुरी 
छ। अषहले राम्रा राम्रा सिथर उब्जाउ कृषि योग्य भमूि आवाश के्षत्र र अन्य भौमतक पूवािधार योजनाको 
षवस्तारले क्षयीकरण भइरहेको छ यो कायिलाई तत्कालै नरोक्ने हो भने हािी खाद्यान्निा पूणि रुपले परमनभिर 
हनुेछौं । अरु कसैको कारणले नभई हािी आफैं ले मसशजित सिस्याले भाषव सन्तमतले अझ बढी सिस्या 
भोग्नेछ । 

   वाषििक बजेटिा सम्वोधन भएका शशक्षा, स्वास््य, कृषि सम्वन्धी आयोजना तथा कायिक्रिको लामग 
अशख्तयारी आमथिक वििको शरुु िषहनािा नै सम्बशन्धत मनकायहरुिा पगु्न र सियिै न ैबोलपत्र प्रषक्रया 
सम्पन्न गने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गनुि पदिछ । साविजमनक खररद ऐनिा उल्लेख भएको न्यूनति 
रकि बोलपत्र सकाने व्यवस्था अन्त्य गरी गणुस्तरीय मनणियको लामग उशित व्यवस्था अवलम्बन गनि कानूनी 
व्यवस्था मिलाईन ुपदिछ । प्रदेश सरकारले पिास लाखसम्िका योजनाहरु उपभोिा समिमत िाफि त संिालन 
गनि सषकन ेव्यवस्थालाई खकुुलो बनाई साविजमनक खररद ऐनिा व्यवस्था भए अनसुार योजनाको प्रकृमतलाई 
हेरी रु एक करोडसम्िका योजना उपभोिा समिमत िाफि त कायािन्वयन गनि सषकने व्यवस्था मिलाउन ु
उपयिु हनु्छ।रु एक करोड भन्दा िामथका योजनाहरुलाई षवस्ततृ अध्ययन प्रमतवदेन DPR को व्यवस्था 
गरी बहवुिीय बजेटको व्यवस्था गररन ुपदिछ ।उपभोिा समिमत िाफि त हनुे कायिहरुलाई पारदशशि, जवाफदेही 
र सशुासनयिु बनाउन अनगुिन प्रणाली र साविजमनक लेखा परीक्षण (Public Audit) लाई अमनवायि गररन ु
पदिछ । 

३.२ सझुावहरुिः 
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➢ शशक्षािा सबै नागररकको सरल षकमसिले षवना भेदभाव पहुंि हनु े नीमत अवलम्वन गररन ु
पदिछ। व्यावसाषयक शशक्षा प्रणालीिा जोड ददन ुपदिछ।शशक्षकहरुलाई तामलि ददई सरकारी, 
सािदुाषयक षवद्यालयको गणुस्तर अमभबषृद्ध गनि षवद्यालय प्रशासनसंग अमभभावकसंगको 
अन्तषक्रि यालाई जोड ददइन ुपदिछ।  

➢ प्रदेशिा सरकारी षवद्यालयको गणुस्तरिा सधुार गररन ुजरुरी देशखन्छ।प्राषवमधक षवद्यालय, षवश्व 
षवद्यालय खोमलन ुपदिछ।  

➢ कोरोना भाईरस मबरुद्धको खोप सबै नेपाली जनताले मनशलु्क लगाउन पाउन े गरी प्रदेश 
सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गनुि पने।कोरोनावाट षविारीहरुको ितृ्य,ु नयाँ संक्रमित, मनको 
भएकाहरुको संख्या, परीक्षण संख्या, उपलव्ध बेड संख्या, खामल भेशण्टलेटर, आईमसय,ु 
क्वारेण्टाइनिा बस्नेको संख्या आददको बारेिा सािाशजक षवकास िन्त्रालयले सिय सियिा 
जनतालाई ससूुशित गनुि पने। 

➢ कोरोनाको षवरािीहरुले सरकारी अस्पताल वा मनजी अस्पतालिा जहाँ उपिार गरे पमन सरकारले 
मनशलु्क उपिारको व्यवस्था मिलाउन ुपने र कोरोनाको कारण ददन ददन ैषवरािीहरुको ितृ्य ु
बषढ रहेकोले सबै अस्पतालहरुिा आवश्यकतानसुार आईमसय,ु भेशण्टलेटर, अशक्सजन लगायत 
अन्य स्वास््य सािाग्रीको आपूमतिको व्यवस्था मिलाउन ुपने। 

➢ कोरोना भाइरस (Covid 19) को संक्रिण बागिती प्रदेश लगायत देशैभर बषढरहेको अवस्थालाई 
ध्यान ददंदै परीक्षणको दायरा फराषकलो बनाउन पने, स्थानीय तह, संघीय एवं प्रदेशका 
िाननीयहरुसंग सिन्वय गरेर बाषहरवाट आएका वा षवदेशवाट आएकाहरुलाई घरिै वा वाषहर 
१४ ददन क्वारेन्टाईनिा अमनवायि बस्न ेव्यवस्था मिलाउन पने र भषवष्यिा पमन यस्ता रोग 
दोहोररन सक्ने दृषिगत गरी यसको रोकथाि, मनयन्त्रण र उपिारको लामग पूवािधारको षवकास 
गदै जान ेनीमत अशख्तयार गनि पने। 

➢ कोरोनाको कारण दबैु आिा बवुा गिुाएका प्रदेशका बालबामलकाहरुको प्रदेश सरकारले 
अमभभावकत्व ग्रहण गनुि पने। 

➢ हाल Covid 19 को कारण देशैभरी बन्दाबन्दीको कारण स्कूल तथा कलेज बन्द भएको 
छ।कमतपय स्कूल तथा कलेजले Online Class संिालन गरेका छन।्यो सबैको पहुंििा 
नभएको र जथाभाषव षकमसिले रकि असलुी रहेकोले यसलाई सबै ठाउँिा Online fee िा 
एकरुपता हनुे नीमत बनाउन पने र कोरोनाको संक्रिण कि भए पमछ भौमतक दरुी कायि गरी 
शशफ्टिा भए पमन कक्षा संिालन गने योजना प्रदेश सरकारको हनु पने। 

➢ मनजी अस्पतालहरुिा कोरोनाको मबरािीहरुलाई जथाभाषव धेरै रकि असूलेको भने्न सिािार 
आएकोले यसको छानषवन गरी त्यस्तो अमनयमितता गने अस्पतालहरुलाई कारवाहीको लामग 
पहल गनुि पने। 

➢ रासायमनक िलको कारखाना देशिै खोल्न प्रदेश सरकारले पहलकदमि मलन पने । 
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➢ देशैभरी खलेुका अमधकांश सहकारीहरु उत्पादन क्षेत्रिा केशन्रत नभै बित तथा ऋृणको 
कारोबारिा िात्र अग्रसर छन।् यसलाई मनयिन, मनयन्त्रण र कानूनको दायरामभत्र ल्याउन ु
पदिछ र सहकारीलाई कृषि तथा अन्य सािषुहक लाभ हनु ेकायििा अग्रसर गराउन ुपदिछ साथै 
सहकारीहरुवीि एषककरण गराउन सहशजकरण र प्रोत्साषहत गनि जरुरी देशखन्छ। 

➢ षकसानहरुलाई सहमुलयत ऋण उपलव्ध गराउन राषष्ट्रय सहकारी बैंक र बित तथा ऋण 
सहकारी संस्थासंग आवश्यक सिन्वय गरेर संभावना भएसम्ि कारोवार गने वातावरण वनाउन ु
पने। 

➢ मनजी के्षत्र, साविजमनक र सहकारीको साझेदारीिा काि गने वातावरण तत्काल बनाउन पने र 
सहकारीहरुलाई पमन देश षवकासको कायिक्रििा सहभामग गराउने नीमत बनाउन ुपने। 

➢ षवकास मनिािणका योजना तथा कायिक्रिहरुको कायािन्वयनिा िाननीय सांसदहरुको भमूिकालाई 
प्रभावकारी बनाउनाे गरी प्रदेश सरकारको नीमत हनु ुपने । 

➢ जनताको दैमनक जीवनसंग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपिा सरोकार राख्न ेषवियहरुको उठान, मनयिन, 

ध्यानाकििण र सिाधानिा समिमतले सिन्वयात्िक र सहयोगात्िक भमूिका खेल्न ुपदिछ । 

➢ कोरोनाको कारण िलुकु षविि पररशस्थमतवाट गशुिरहेको वतििान अवस्थािा भषवष्यिा खाद्य 
संकट आउन सक्ने संभावनालाई िध्यनजर गदै कृषिलाई बढी प्राथमिकता ददन ुपने हनु्छ 
त्यसकारण कृषििा उत्पादकत्व बढाउन, कृषि आयातलाई प्रमतस्थापन गनि, कृषििा आत्िमनभिर 
हनु र षवदेशवाट स्वदेश फकि ने जनशशिलाई उनीहरुले आजिन गरेका ज्ञान शशपलाई सिेत 
ध्यान ददंदै जग्गा बाझो नरहने गरी कृषि नीमत तथा योजना प्रदेश सरकारले ल्याउन पने। 

➢ दोलखा शजल्ला मभिेश् वर नगरपामलका वडा नं. ८ वोििा भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी 
िन्त्रालय र मतलोतिा षहिाली फुड प्रोडक्सन एण्ड ररसिि सेण्टर प्रा.मल. द्धारा साझेदारिा  
२०० िेषिक टन क्षिताको मनिािणामधन शशत भण्डारण केन्र हाईटेशन लाईन िमुन परेकोले 
यसवाट भषवष्यिा जोशखि बढ्न गई िानषवय क्षमत सिेत हनु सक्ने देशखएकोले बोिको शशत 
भण्डारणको मनिािण कायिक्रिलाई हाल अगामड नबढाउन समिमतले मनदेशन ददन।े 

➢ नेपालको रैथाने जातको मबउ षवजन लोपोन्िखु अवस्थािा पमुगसकेको अवस्थालाई िनन गदै 
प्रदेश सरकारले यस्तो रैथान ेवीउ षवजनको बैंक खोल्न ेर कृषि गने सिय सिते भएकोले 
सियिै षवउ षवजन िल पाउने समुनशिता गनुि पने। 

➢ षकसानहरुको सशजलै पहुंि हनुे गरी कृषि, पशपुालन आददिा देशखएका षवमभन्न सिस्या, त्यसको 
मनदान उपिार तथा नयाँ नयाँ प्रषवमध एवं सल्लाह जानकारी उपलव्ध गराउने उद्देश्यले कृषि 
सूिना केन्र स्थापना गनुि पने। 

➢ मसंिाई षवना कृषि असम्भव प्राय भएकोले सम्भव भएसम्िको ठाउँिा षवमभन्न प्रषवमधवाट 
मसंिाइको सषुवधा परु् याउन ुपने। 
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➢ सिूह वा सहकारी िाफि त कृषििा िक्लावशन्द गरी सािूषहक खेती गने, कृषि पेशा व्यावसाषयक 
बनाउने, याशन्त्रकीकरण गने कायिलाई प्रोत्साहन हनुे षकमसिले र कृिकको उत्पादन नमबकेिा 
सरकारले सिथिन िूल्य तोषक खरीद गने, मग्रन हाउस, टनेल, शिस्यान केन्र बनाउन ेसम्वन्धी 
नीमत प्रदेश सरकारको हनु पने। 

➢ कृषि तथा पशपुालनिा ददंदै आएको अनदुानको सषह सदपुयोग नभएको गनुासोलाई षविार गरी 
उत्पादनको आधारिा अनदुान ददने बैज्ञामनक व्यवस्था अपनाउने वा अनदुानको सट्टािा षवना 
मधतो वा मधतो राखी स्थानीय तहको मसफाररशिा अनदुानको रकि हेरेर थोरै व्याजिा अनदुान 
ददने व्यवस्था मिलाउन पने। 

➢ हावा, पानी र िाटो सहुाउँदो एक पामलका एक उत्पादन, तरकारीिा आत्िमनभिर हनुे तथा 
मनिेधाज्ञाका कारण कृिकका तरकारी, दधुले बजार नपाइरहेको सिस्याहरुलाई सिाधान हनुे 
कायिक्रि ल्याउन ुपने  

➢ संघ र स्थानीय तहसंग सिन्वय गरी प्रदेशको बैज्ञामनक भ ूनीमत हनु पने । 

➢ अमधकांश शजल्ला अस्पताल, स्वास््य िौकी तथा केन्रहरुिा दरवशन्द ररि भएकोले मछटो 
छररतो तररकाले पदपूमति गनि केन्रको स्वास््य िन्त्रालयसंग सिन्वय गनुि पने । 

➢ शजल्ला अस्पतालहरुिा अमधकांश षवियका षवज्ञहरुको दरवशन्द ररि रहेकोले यथाशक्य िाँडो 
पदपूमति गनुिपने । 

➢ एक स्थानीय तह एक अस्पतालको अवधारणा ल्याउन पने । 

➢ सबै नागरीकको स्वास््यिा पहुंि परु् याउन ेगरी नीमत बनाउन ुपने र शजल्ला अस्पतालहरुिा 
पाउन पने न्यनुति सेवाहरु उपलव्ध गराउन ल्याव, एक्स रे, मभमडयो एक्स रे, प्रसमुत तथा 
शल्य शिषकत्सा सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था हनु पने । 

➢ शजल्ला स्वास््य कायािलयहरुको स्पि कायि षववरण तोषकन ुपने, शजल्ला स्वास््य कायािलयहरुले 
स्थानीय मनकायका तथा शजल्ला भररका स्वास््य संस्थाहरुसंग सिन्वय गनि, मनजी स्वास््य 
शक्लमनक, औिधी पसल, नमसिङ्ग होिहरुको अनगुिन तथा कारवाही तथा एक स्वास््य िौषकवाट 
अको स्वास््य िौषकिा सरुवा काज गनि सक्ने गरी अमधकार प्राप्त मनकाय बनाउन पने। 

➢ शजल्ला आयवेुद औिधालयहरुको कायिक्रििा बषृद्ध गरर आयवेुद सम्वन्धी जनिेतना फैलाउन 
पने । 

➢ जमडबषुट उत्पादन तथा योगािा षवशेि जोड ददन पने । 

➢ कृषि ज्ञान केन्र र भेटरनरी अस्पताल पश ुसेवा षवज्ञ केन्रलाई नाि अनसुारको कािकाज गने 
कायािलयको रुपिा पररणत गनि कायािलयको कायि षववरण बनाइ षवमभन्न षवियका षवज्ञ तथा 
आवश्यक प्रयोगशालाहरुको स्थापना गरी सेवा संिालन गनुि पने । 

➢ पशपुालन तथा खेती गने षकसानहरुलाई ददन ेअनदुान उत्पादनको आधारिा ददन े बैज्ञामनक 
व्यवस्था गनुि  पने । 
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➢ अनदुान ददने व्यवस्था कि गदै लैजान ेर अनदुानको सट्टा मबमभन्न बैंकहरुवाट सस्तो व्याजदर 
वा मनब्यािजिा षवना झन्झट ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था गने ।  

➢ साना षकसानहरुलाई मनव्यािज रु १० लाख सम्ि, िझौला षकसानहरुलाई २० लाख सम्ि र 
ठूला षकसानहरुलाई २० लाख भन्दा िामथ केही प्रमतशत व्याज मलएर सरकारी बैंकहरुवाट 
ऋण ददने व्यवस्था मिलाउन े। 

➢ िाग बिोशजि अनदुान मलएर अनदुानको सदपुयोग गरे नगरेको सम्वन्धिा अनगुिन गरी 
अनदुानको दरुुपयोग गने षकसानहरुलाई अनदुान रकि भराइ सो षकसानहरुलाई कालो सूिीिा 
राख्न ेव्यवस्था मिलाउन ुपने। 

➢ केन्रहरुिा संिालन गररने कायिक्रि मनदेशनालयवाट जाने भएकोले कायिक्रि तथा अशख्तयारी 
सियिै पगु्ने व्यवस्था मिलाउन पने। 

➢ हाम्रो प्रदेशिा हािी कृषि अन्तगित के के िा आत्िमनभिर हनु सक्छौ त्यसको स्पि नीमत बनाइ 
कायािन्वयनिा जान ुपने। 

➢ सहकारीको पंूजी पररिालनको के्षत्र िखु्य रुपिा कृषि, कृषि उद्यि र उत्पादनको क्षेत्रलाई 
बनाउन   पने। 

➢ षविौररया न्यमुनकरणको लामग उत्पादकलाई उपभोिाको वीििा जोड्ने िाध्यि सहकारीलाई 
बनाउन पने। 

➢ प्राङ्गररक िल, मबउ षवजन, कृषि औजार तथा षकटनाशक औिधी उत्पादन र षवषक्र षवतरणिा 
सहकारीलाई पमन जोड्न ुपने । 

➢ शहरहरुिा सरुु गररएको कौशी तरकारी खेतीलाई मनरन्तरता ददँदै High Tech. प्रषवमधलाई 
प्रोत्साहन गररन ुपने । 

➢ अनवरत रुपिा कृषििा लागेर उत्कृि काि गरेका षकसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्िानको 
व्यवस्था मिलाउन ुपने। 

➢ अव्यवशस्थत बसोबासलाई मनयन्त्रण गरी सकुुम्वासी सिस्या तत्काल हल गनुिपने। 

➢ िषहला तथा बालबामलकाहरुिामथ हनुे जघन्य अपराध तथा बलात्कारका घट्नाहरुबाट षपमडत 
िषहला तथा बालबामलकाको संरक्षणिा षवशेि ध्यान ददन ुपने। 

➢ कायिक्रि कायािन्वयनिा पंूजीगत खििको अनपुात बढाउन िन्त्रालयले ध्यान ददन ुपने। 
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अनसूुिीहरु 

 

 

अनसूुिी–१ 

समिमतका िानमनय सदस्यहरुको नािावली 
 

िा. श्री घनश्याि दाहाल 

सभापमत 

सदस्यहरु 

१. िा. श्री इन्रिाया गरुुङ्ग      २. िा. श्री उमििला किाििायि 
३. िा. श्री कञ्चन खनाल      ४. िा. केशवप्रसाद पोखरे 
५. िा. श्री गोिा भतेुल        ६. िा. श्री प्रकाश शे्रष्ठ 

७. िा. श्री प्रिेबहादरु पलुािी      ८. िा. श्री बलराि पौडेल 

९. िा. श्री षवजया शे्रष्ठ के.सी.      १०. िा. श्री वसन्तप्रसाद 
िानन्धर 
११. िा. श्री िैना अछािी      १२. िा. श्री रजनी अिात्य 
जोन्छे 

१३. िा.डा. श्री राजाराि काकी      १४. िा. श्री लालकुिारी पनु
  

१५. िा. श्री सरस्वती बााटी      १६. िा. श्री सजृना सायज ु
१७. िा. श्री मभिसेन खत्री       
 

समिमतको सशिवालयिा कायिरत किििारीहरु 

१. श्री सनु्दर पन्त, समिमत सशिव, अमधकृत आठौ । 

२. श्री िशुिनाथ शघमिरे, सहयोगी किििारी, अमधकृत छैटौं । 
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अनसूुिी–२ 

समिमतबाट भएका मनणियहरु 

बैठक 
संख्या 

मिमत समिमतले गरेका कायिहरु/ मनणयिहरु 

४७ २०७७।०२।१३ १.समिमतले पेश गनुि पने आ.व.२०७६।७७ को वाषििक प्रमतवदेनको िस्यौदा 
समिमतको सशिवालयलाई शजम्िा ददन ेर सशिवालयले तयार गररसके पमछ 
उि िस्यौदा समिमतका सबै िाननीयहरुको ई िलेिा सझुावको लामग 
पठाउन।े 

२.िाननीय सदस्यहरुको ई िेलिा आएको वाषििक प्रमतवेदनको िस्यौदालाई 
पाँि ददन मभत्र सझुाव सषहत सशिवालयिा पठाउन पने र आएको सझुाव 
सिावशे गरी पनु िाननीयहरुको ई िेलिा  पठाउन ेर आएको सझुावहरु 
सिावशे गरी फाइनल प्रमतवदेन तयार गरी समिमतहरुिा पेश गने । 

३.समिमतिा प्राप्त भएका प्रमतवेदनको िस्यौदालाई समिमतिा अशन्ति छलफल 
गरी सभािा पेश गने ।  

४८ २०७७।०२।३१   िाननीय सदस्यहरुले उपलव्ध गराउन ु भएको सझुावहरु सिेटेर तयार 
गररएको आ.व.२०७६।७७ को समिमतको वाषििक प्रमतवदेनिामथ छलफल 
प्रारम्भ र मिमत २०७६ जठे ३२ गते हनुे सभाको बैठकिा िाननीय 
सभापमतद्धारा प्रमतवेदन पेश गने । 

४९ २०७७।०३।१९   षवश् वभरी भयावहको रुपिा फैमलएको सलह षकराको प्रकोपले यस बागिती 
प्रदेशिा पमन दखु ददएकोिा यसलाई रोक्न तथा यसको क्षमतलाई न्यूनीकरण 
गनि भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयले के कस्तो तयारी गरेको 
छ सो को जानकारी समिमतलाई यथाशशघ्र गराउन मनदेशन ददएको । 

५० २०७७।५।१४   कोरोनाले ददन प्रमतददन देशै भरर भयावह रुप मलंदै गईरहेको र संक्रमित 
तथा ितृ्य ु दर बषढरहेको पररप्रके्ष्यिा यसको रोकथाि, मनयन्त्रण र 
उपिारको लामग उशित व्यवस्थापन गनि स्थानीय तहसंग सिन्वय गरेर 
क्वारेण्टाइनको व्यवस्थापन गनि, आईशोलेशन बेड तयार गनि, र षपमसआर 
परीक्षणको िात्रा बढाउन, संक्रमितहरुको Contact Tracing तरुुन्तै गनि र 
स्थानीय तहलाई आईशोलेशन बेड तयार गनिको मनमित्त प्रदेश सरकारवाट 
आमथिक सहायता प्रदान गनि प्रदेश सरकार, सम्वशन्धत िन्त्रालयको 
ध्यानाकििण गने। 

२. कोरोनाको रोकथाि र मनयन्त्रण गनि सािाशजक दरुी कायि गने, िास्क, 
स्यामनटाईजर र ग्लोब्सको प्रयोग, घरिै बस्ने, साबनु पानीले हात धनुे, 
संक्रमित व्यशिलाई आईशोलेशनिा राख्न,े संक्रमितको सम्पकि िा 
आएकाहरुले पाँि ददन पमछ षपमसआर परीक्षण गराउन जस्ता सूिनाहरु 
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बैठक 
संख्या 

मिमत समिमतले गरेका कायिहरु/ मनणयिहरु 

रेमडयो, एफ.एि, षटभी तथा सािाशजक सञ्जालवाट व्यापक िात्रािा 
प्रिारप्रशार गनि सम्वशन्धत िन्त्रालयको ध्यानाकििण गने । 

३. कोरोनादेशख बाहेक अरु ददघि रोग भएका वा अन्य मबरािी िामनसहरुको 
उपिारको व्यवस्था मिलाउन सम्वशन्धत िन्त्रालयको ध्यानाकििण गने । 

४. भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय अन्तगित रहेको कृषि ज्ञान 
केन्र र भेटररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्र एषककृत गने हो 
वा होईन र एषककृत गने भए सो वाट जनतािा पनि जान ेअसरलाई कसरी 
सम्वोधन गररन्छ भनी भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयसंग 
जानकारी िाग गने। 

५. देशैभरी रासायमनक िलको हाहाकार भईरहेकोले रासायमनक िलको सहज 
उपलव्धताको लामग पहल गनि भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी 
िन्त्रालयको ध्यानाकििण गने ।  

६. हालै देशै भरी गएको बाढी पषहरोले ठूलो जनधनको क्षमत भएको छ । 
यस शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमत बाढी पषहरोिा परी ितृ्य ुभएका 
ितृकहरु प्रमत हाददिक श्रद्धान्जमल व्यि गदिछ तथा घाईतेहरुको शशघ्र 
स्वास््य लाभको कािना गदै उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था एवं बेपत्ता 
भएकाहरुको खोशज कायिको लामग प्रदेश सरकारलाई अनरुोध गने । 

५१ २०७७।६।१४   कोमभड १९ को िहािारीको रोकथाि मनयन्त्रण र संक्रिण फैलन नददन 
प्रदेश सरकारको योजना कायिक्रिको बारेिा सािाशजक षवकास 
िन्त्रालयसंग छलफल गने ।   

५२ २०७७।७।२५ १.िन्त्रालयले रसायमनक िल कारखाना स्थापनाको लामग केन्र सरकारसंग 
सिन्वय गनि र कृिकहरुको लामग सियिै िल उपलव्ध गराउन प्रवन्ध गने 
। 

२.िन्त्रालय अन्तगित शजल्ला शस्थत कायािलयहरुको योजना तथा कायिक्रिहरु 
कायािन्वयन सम्वन्धिा अध्ययन तथा अनसुन्धान गनि यस अशघ १३ शजल्लाको 
लामग गठन भएको िार वटा उप समिमतलाई नै आ.व.२०७७।७८ को लामग 
पमन समिमतिा प्रमतवेदन पेश गने गरी शजम्िवेारी तोक्ने । 

३.सािूषहक खेती प्रणालीलाई उच्ि प्राथमिकता ददई िन्त्रालयले त्यसको 
मनरन्तर अनगुिन तथा मनयिन गरररहन ुपने । 

४.छोटो सियिा उत्पादन हनुे खालको खेतीलाई प्राथमिकता ददने र त्यस्ता 
उत्पादनिा रोजगारीको दृषिकोणलाई सिेत व्यवस्थापन गरी अगाडी बढाउन े
। 
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बैठक 
संख्या 

मिमत समिमतले गरेका कायिहरु/ मनणयिहरु 

५.आत्िमनभिर हनुे पशपुालन, पशपुालन र तरकारी खेतीलाई उच्ि प्राथमिकता 
ददने र त्यस्ता कायिक्रिहरुिा अनदुान प्रयाप् त िात्रािा ददन ेर त्यसको सदपुयोग 
भएको वा नभएको बारेिा मनरीक्षण गने। 

६.िन्त्रालयवाट तजुििा भएका ऐन, मनयि, कायिषवमध, मनदेशशका तथा 
कायिक्रिहरु कडाईका साथ पालना गराउन े 

७.सािूषहक कृषि, पशपुालन र फलफूल खेतीको लामग आवश्यक पने जग्गा 
जमिन मलजिा मलन ददन िन्त्रालयले सिन्वयात्िक भमूिका मनवािह गनुि पने र 
त्यस्ता स्थानहरुलाई प्राथमिकता ददई मसंिाइ, िल, बीउषवजन तथा अनदुानको 
व्यवस्था गरी रोजगारी र उत्पादन बषृद्ध गने कायि अगाडी बढाउने  

८.सहकारीलाई उद्योग, व्यावसाय र उत्पादशशल क्षेत्रिा लगानी गने नीमत 
तजुििा गनुि पने । 

९.कृिकहरुवाट उत्पाददत सािानहरुको लामग सिूशित बजार व्यवस्थापन गने 
र षविौमलयाको अन्त्य गरी कृिकहरुले उशित िूल्य पाउने व्यवस्था गने 
। 

१०.भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयको पंूजीगत बहवुषििय 
आयोजनाहरु मनिािणको षवियिा के कसरी कमत काि भईरहेको छ सो 
को २ (दईु) िषहनामभत्र समिमतिा प्रमतवदेन बझुाउने गरी िाननीय केशव 
प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्विा तपमसल बिोशजिका िाननीयहरु सदस्य 
रहने गरी एक उप समिमत गठन गने  

उप समिमत 

िाननीय केशव प्रसाद पोखरेल    – संयोजक 

िाननीय प्रिे बहादरु पलुािी    - सदस्य 

िाननीय मभिसेन खत्री    - सदस्य 

िाननीय डा.राि कुिार अमधकारी  - सदस्य 

    िाननीय सरस्वमत बाटी   - सदस्य 
५३ २०७७।९।७ १.दोलखा शजल्ला, मभिेश्वर न.पा. अन्तगित कामलन्िोकिा भमूि व्यवस्था, कृषि 

तथा सहकारी िन्त्रालयको सिेत लगानीिा संिालन हनु लागेको गाई फािि 
अध्ययन मनरीक्षण तथा दोलखा शजल्लाका प्रदेशका िाननीयहरु, शजल्ला 
सिन्वय समिमत दोलखाका प्रिखु, मभिशे्वर न.पा.का ियेर, कृषि ज्ञान केन्र 
तथा भेटरीनरी प्रिखु तथा सम्वशन्धत सहकारीसंग अन्तरषक्रया कायिक्रि 
मिमत २०७७ पिु १३ गते शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमतद्धारा दोलखा 
शजल्लािा आयोजना गने । 

२.उि कायिक्रि संिालन तथा आमथिक व्यवस्थापनको लामग बागिती प्रदेश 
सभा सशिवालयलाई अनरुोध गने ।                   
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संख्या 

मिमत समिमतले गरेका कायिहरु/ मनणयिहरु 

५४ २०७७।१२।१७ दोलखा शजल्ला, मभिेश्वर न.पा. वडा नं. ८ िा रहेको कामलञ्चोक गाई फािि 
र भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालयको सिते लगानीिा मनिािणामधन 
शशत भण्डारण तथा मसन्धपुाल्िोक शजल्लाको िलेम्िी र इन्रावतीिा संिालन 
भएको सािूषहक खेती कायिक्रिको अध्ययन अनगुिन गनि जाने । 

५५ २०७७।१२।२५ २०७७।१२।२६ गते मबहान ८.०० बज ेप्रदेश नीमत तथा योजना आयोगसंग 
योजना सम्वन्धिा छलफल गनि सबै िाननीय सदस्यहरु सहभागी हनुे ।  

५६ २०७८।०१।२६ दोलखा शजल्ला मभिशे् वर नगरपामलका वडा नं. ८ वोििा भमूि व्यवस्था, कृषि 
तथा सहकारी िन्त्रालय र मतलोतिा षहिाली फुड प्रोडक्सन एण्ड ररसिि सेण्टर 
प्रा.मल. द्धारा साझेदारिा  २०० िेषिक टन क्षिताको मनिािणामधन शशत 
भण्डारण केन्र हाईटेशन लाईन िमुन परेकोले यसवाट भषवष्यिा जोशखि बढ्न 
गई िानषवय क्षमत सिते हनु सक्न े देशखएकोले बोिको शशत भण्डारणको 
मनिािण कायिक्रिलाई हाल अगामड नबढाउन समिमतले मनदेशन ददने ।   

५७ २०७८।०१।२७ १.कोमभड १९ िहािारीवाट ितृ्यवुरण हनु ु भएका सम्पूणििा हाददिक 
श्रद्धान्जमल, कोमभडक १९ रोगसंग जमुधरहन ुभएका सबै मबिारीहरुको शशघ्र 
स्वास््य लाभको कािना साथै उपिारिा संलग्न डाक्टर, नसि लगायत अन्य 
जनशशिहरुलाई समिमतको तफि वाट धन्यवाद ज्ञापन गने। 

२.सबै स्थानीय तहको सहकायििा आवश्यक स्वास््य सािाग्री सषहत अस्पताल 
मनिािण र संिालनिा ध्यान ददन पने । 

३.षपमसआर िेक जाँिलाई सहज बनाई मबस्तार गररन ु पने तथा स्वाव 
संकलनिा षवशिे सावधामन अपनाउन ुपने । 

४.लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यकतानसुार राहत 
सािाग्रीको मबतरण र षवस्तारिा िन्त्रालयले आवश्यक पहल गने । 

५.सरकारी अस्पतालिा िात्र कोमभडका मबरामि उपिार हुंदा मबरािीको िाप 
थेग्न नसक्ने भई  मबरािीले उपिारै नपाई ितृ्य ुहनु ेअवस्था आएकोले 
सबै प्राईभेट अस्पताल, िेमडकल कलेजिा कोमभड १९ को मबरािीको 
उपिार हनुे वातावरण बनाउन िन्त्रालयको ध्यानाकृि गने। 

६. सबै अस्पतालहरुिा अशक्सजनको अभाव हनु नददन षवशेि पहल गररन ु
पने। 

७.संघीय सरकारसंग छलफल गरी कोमभडको भ्याशक्सन लगाउने वारेिा 
आवश्यक पहल गनि िन्त्रालयको ध्यानाकृि गने। 

८.उपिारिा संलग्न डाक्टर नसि लगायत अन्य स्वास््यकिी एवं जनशशिको 
व्यवस्थापनिा ध्यान ददन ुपने । 

९.आवश्यकतानसुार आईशोलेशन वाडि होशल्डङ्ग सेण्टर मनिािण गरी तत्काल 
संिालनिा ल्याउन सािाशजक षवकास िन्त्रालयलाई मनदेशन ददने । 
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बैठक 
संख्या 

मिमत समिमतले गरेका कायिहरु/ मनणयिहरु 

१०.अनगुिनलाई प्रभावकारी बनाउन पने । 

५८ २०७८२।१७ १.समिमतले आ.व. २०७७/७८ को आफूले गरेका काि कारवाहीलाई सिेटेर 
प्रदेश सभािा प्रमतवेदन पेश गनुि पने भएकोले समिमत सशिवालयवाट तयार 
भएको प्रमतवदेनको िस्यौदा अध्ययन गरेर सबै िाननीय सदस्यहरुलाई 
मिमत २०७८ जेठ २० गतेसम्ि सझुावहरु मलशखत रुपिा बझुाउन ुहनु 
अनरुोध गने। 

२.मिमत २०७८ साल जेठ २१ गते मबहान ११.०० बजे प्राप्त भएका 
सझुावहरुिामथ  छलफल गरी प्रमतवेदनलाई अशन्ति रुप ददन Zoom 

प्रषवमधवाट बैठक बस्ने । 
५९ २०७८।०२।२१ १. समिमतले आ.व. २०७७/७८ को आफूले गरेका काि कारवाहीलाई 

सिेटेर प्रदेश सभािा पेश गनुि पने प्रमतवदेनिा िाननीय सदस्यहरुवाट 
प्राप्त भएका सझुावहरु थप गने र प्रमतवेदनलाई अशन्ति रुप ददन े  

२. अशन्ति रुप ददई तयार भएको प्रमतवदेनको Soft Copy िाननीय 
सभापमत लगायत िाननीय केशव प्रसाद पोखरेल र िाननीय बसन्त 
प्रसाद िानन्धरलाई उपलव्ध गराउने । 

 

अनसूुिी-३ 

समिमतका सदस्यहरुको बैठकिा सहभामगता 
कूल बैठक संख्यािः– ०९ 

मस.नं. बैठक 
संख्या 

मिमत उपशस्थत कैषफयत 

१. ४९ २०७७।०३।१९ १९  
२. ५० २०७७।०५।१४ ११ Zoom प्रषवमधवाट भच्युिअल  
३. ५१ २०७७।०६।१४ १३ Zoom प्रषवमधवाट भच्युिअल  
४. ५२ २०७७।०७।२५ १५ भौमतक उपशस्थमत तथा Zoom प्रषवमध दबैुवाट 
५. ५३ २०७७।०९।०७ ७ Zoom प्रषवमधवाट भच्युिअल  
६. ५४ २०७७।१२।१७ ११  
७. ५५ २०७७।१२।२५ १७  
८. ५६ २०७८।०१।२६ १३ Zoom प्रषवमधवाट भच्युिअल  
९. ५७ २०७८।०१।२७ १३ Zoom प्रषवमधवाट भच्युिअल  
१० ५८ २०७८।२।१७ १२  
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११ ५९ २०७८।२।२१ १५ Zoom प्रषवमधवाट भच्युिअल  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

इन्रावती गा.पा.११ िा सािूषहक खेतीको अध्ययन अवलोकन भ्रिणिा वडा अध्यक्ष सािूषहक खेतीको बारेिा 
जानकारी गराउँदै। 

िाननीय सदस्यहरु सािूषहक खेतीको बारेिा स्थानीयहरुसंग छलफल गदै 
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िाननीय सदस्यहरु सािूषहक खेतीको अध्ययन अवलोकन गदै 

 

िाननीय सदस्यहरु सािूषहक खेतीको अध्ययन अवलोकन गदै 
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सािूषहक खेतीको अध्ययन अवलोकन पिात िाननीय सदस्यहरु फोटो शखंिाउँदै 
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दोलखा शजल्लाको मभिेश् वर न.पा.८ बोििा शशत भण्डारणको लामग भईु ढलान गररएको 

दोलखा शजल्लाको मभिेश् वर न.पा.८ बोििा कामलञ् िोक गाई फािििा िाननीय सदस्यहरु अध्ययन अवलोकन गदै 
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दोलखा शजल्लाको मभिेश् वर न.पा.८ बोििा कामलञ् िोक गाई फािि तयार हुंदै 

दोलखा शजल्लाको मभिेश् वर न.पा.८ बोििा कामलञ् िोक गाई फािि िाननीय सदस्यहरु अवलोकन गदै 
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कामलञ् िोक गाई फािििा किििारी बस्नको लामग बनाइएको काठको घर 



 

  



 

 


