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भमूमका 
प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ बमोशजम प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभा प्रमत उत्तरदायी र 

जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारवाट भए गरेका काम कारवाहीको अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी 
आवश्यक मनदेशन वा राय सल्लाह ददन समेतका लामग प्रदेश सभामा संषविानको िारा १९३ 
बमोशजम गदठत षवमभन्न समममत मध्ये शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममत पमन एक हो।प्रदेश सरकारले 
पेश गरेको षविेयक, सरकारको नीमत तथा वाषििक कायिक्रम, प्रदेश सरकारको बजेट तथा प्रदेश 
सरकारले प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन अन्तगित तजुिमा गरेको मनयमावली, मनदेशशका, कायिषवमिहरु एवं 
सरकारको कायिक्रमहरुलाई समममतहरुले संषविान तथा ऐन बमोशजम छ छैन हेने, संशोिन गने र 
समममतहरुमा शजम्मेवार व्यशिहरुलाई उपशस्थत गराएर छलफल गने र आवश्यक राय सल्लाह, 
सझुाव वा मनदेशन ददन सक्ने भएकोले समममतहरुलाई Mini Parliament समेत भनेर शचमनन्छ।यस 
समममतमा प्राप्त भएका षविेयकहरु मामथ सरोकारवालासंग तथा षवज्ञहरुसंग अन्तरषक्रया कायिक्रम 
संचालन गने गररएको छ।तत्पश् चात षविेयकमामथ दफावार छलफल हनुे गरेको, दफावार 
छलफलमा संशोिन पेश गनुिहनुे माननीय सदस्यहरुलाई बैठकमा उपशस्थत गराउने गररएको छ। 
षविेयकको उदे्दश्य,, नीमत र लक्ष्य प्रामप्तका लामग सरोकारवाला एवं सविसािारण जनताको समेत 
भावना समेषटने गरी समममतले हालसम्म एक वटा संशोिन षविेयक समेत गरी १३ वटा षविेयक 
पाररत गरेको छ। संषविानत षवकास मनमािणको कायि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारसँग सम्बशन्ित षविय 
हो।प्रदेशको षवकास मनमािणको कायि, मन्त्रालय अन्तगितका शजल्ला शस्थत सेवा कायािलयहरुले प्रवाह 
गरेका सेवाहरु सशुासन सषहत, मनष्पक्ष र षववादरषहत ढंगले तथा समयमानै सहज रुपमा कायािन्वयन 
गररएको छ वा छैन भन्ने षवियमा मनगरानी राख्न े साविभौम जनताको प्रमतमनमिमूलक संयन्त्र प्रदेश 
सभा भएको र सोही प्रयोजनको लामग प्रदेश सभाले यो समममत गठन गरेको हो।समममतले आफ्नो 
कायि सम्पादनको क्रममा सरकारले सरुु गरेको षवकास मनमािणको कायिमा, सरकारले उपलव्ि 
गराउने सेवा सषुविामा तथा समय समयमा पररशस्थमतजन्य अन्य आवश्यक कायिमा र समममतले 
अध्ययन अनगुमन गरी सरकारलाई आवश्यकता अनसुार मनदेशन, राय वा सल्लाह, सझुाव ददन े
कायिमा समेत यो समममत सदैव सषक्रय रहेको छ र आगामी ददनहरुमा अझ सषक्रय हनुे षवश्वास 
ददलाउन चाहन्छु। 

समममतले गरेका काम र ददन ुपने सझुावहरु प्रमतवेदनमा षवस्ततृ रुपमा राशखएको छ। यहाँ 
म मखु्य मखु्य कुराहरु वाचन गने अनमुमत चाहन्छु। नेपालको संषविानले समदृ्ध नेपाल सशुख नेपाली 
बनाउने उदे्यश्यका साथ समाजवादको आिार मनमािण गने लक्ष्य मलए बमोशजम पारदशशिता, 
जवाफदेषहता र संघीयताको संस्थागत षवकासको लामग प्रदेश सरकारलाई उशचत ऐन, मनयम र 



 
 

कायिक्रम कायािन्वयन गनि समममतले आफ्नो भमूमका खेमलरहेकै छ।समममतले पटक पटक बैठक बमस 
आएका उजरुी तथा गनुासोको सन्दभिमा पमन उप समममत गठन गरेर प्रमतवेदन तयार गरेको, कमतपय 
उजूरीहरुको छानषवन गनि र जानकारी ददन सम्वशन्ित मन्त्रालयहरुलाई मनदेशन ददइएको अवस्था 
छ। 

समममतले आफ्नो आन्तररक कायिषवमि २०७८ बनाई सोषह अनसुार समममतको बैठक तथा 
अन्य कायिहरु गने गररएको छ। 

सरकारले ऐनले तोषकएको अमिकार अन्तगित रहेर मनयमावली, मनदेशशका, कायिषवमि, मापदण्ड 
तजुिमा भएको छ छैन सो को अध्ययन र आवश्यक मनदेशन ददन प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन उप 
समममत र सरकारी आश्वासन परुा भएको नभएको अध्ययन गरर आवश्यक राय सझुाव ददन सरकारी 
आश्वासन उप समममत बनाई षक्रयाशशल गराइएको छ। 

 ऐन अनसुार मनयमावली नबनाउने, बनाई हाले पमन कायािन्वयन नगने र कायिषवमि बनाई 
आफ्नो सशजलो पाने सरकारको प्रवमृत मौलाउँदै गएको देशखन्छ।समममतले उि षवियहरुलाई 
मन्त्रालयको ध्यानाकििण गराएको पमन छ।ऐन मनयम छलेर कायिषवमि, मनदेशशका र मापदण्डमा 
भरपने प्रवमृत मनरुत्साषहत हनुपुदिछ भन्ने समममतको ठहर छ। 

 समममतका बैठकहरुमा उपशस्थत हनु, समममतले ददएका मनदेशनहरु पालना गनि र उत्तरदाषयत्व 
वोि गने कुरामा कमतपय मन्त्रीज्यूहरु उदामसन बनेको अवस्था छ। समममतले हालसम्म ददएका 
मनदेशन र सझुावहरु के कमत पालना भए भने्न सम्वन्िमा समममत गशम्भर भएको छ। 

 सरकारले षवमनयोशजत बजेट पषहलो चौमामसकमा नै मनकासा ददन नसकेको, ठेक्का प्रषक्रया 
समयमै परुा गनि नसकेको आम रुपमा देशखन्छ।अवको बजेट पमछ सरकार थप सजग हनुपुने 
देशखन्छ। 

यस समममतको कायिक्षेत्रमभत्र षवगतमा सामाशजक षवकास र भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी 
गरी दईुवटा मन्त्रालय मथए। षवगतमा सामाशजक षवकास मन्त्रालयमा रहेको श्रम तथा रोजगारको 
षविय हाल यातायात मन्त्रालयमा छ।हाल फुटाइएका मन्त्रालयहरुमा जनशशिको अभावमा पंूजीगत 
खचि लक्ष्य अनसुार हनु नसकेको र सािारण खचि बढेको देशखन्छ।सरकारले जनशशि व्यवस्थापन 
गरी पंूजीगत खचि बषृद्धमा ध्यान ददन ुजरुरी छ। 

केही समय अगामड उपत्यकाका तीन शजल्ला र केषह ददन अशघ मात्र समममतले 
काभ्रपेलाञ् चोक, मसन्िपुाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र मसन्िलुीको स्थलगत भ्रमण र पंूजीगत क्षेत्रमा 



 
 

खचि भएका षवशेि गरी कृषि र पशपुन्छीपालनको क्षेत्रमा अवलोकन गररएको मथयो।जब खेती सरुु 
हनु्छ मल बीउ पाईन्न, जब पढाई सरुु हनु्छ पाठ्यपसु्तक पाईन्न, जब मामनसहरु मबरामी हनु्छन ्तब 
उपचार पाईन्न भन्ने आवाज अमिकांश जनताहरुको गनुासो छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको उपशस्थमत 
कहाँनेर छ प्रश् नै प्रश् न आईरहेको अवस्था छ। षकसानहरुलाई समयमै रासायमनक मलको सहज 
उपलव्ि गराउन र दीघिकामलन समािानको लामग प्रदेशमै रासायमनक मलको कारखाना स्थापना गनि 
सरकारको ध्यानाकििण गररएको छ।कृषि तथा पशपुन्छीमा ददईने अनदुानले केही क्षेत्रमा सफलता 
ममले पमन बास्तषवक षकसान वा लशक्षत समूहले पाउन नसकेको, अनदुानको सट्टामा सस्तो 
व्याजदरमा ऋणको माग भएको, प्रदेश सरकारले बैंक माफि त उपलव्ि गराउने कजािमा बास्तषवक 
सविसािरण षकसानहरुको पहुँच नभएको र कुन कुन षकसानले कजाि प्राप्त गरेको भने्न त्याङ्क कृषि 
ज्ञान केन्द्र, भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्द्रलाई जानकारी नभएको र यो कजाि ददन े
समममतमा सरकारको तफि वाट कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्द्रलाई 
पमन सहभामग गराउन पने देशखन्छ।सहकारी माफि त संचालन भएको सामूषहक कृषि खेतीलाई समेत 
सलुभ कजाि ददन ुपने देशखन्छ। 

प्रदेश सरकारद्वारा शजल्लाहरुमा मनमािण भएको Cold Store संचालनको लामग आवश्यक 
व्यवस्थापन गनुिपने देशखन्छ। अनदुानमा षवतरण गररएको कृषि यन्त्र उपकरणहरुको गणुस्तरको 
जाँच गने संयन्त्र तयार गनुिपने देशखन्छ।संघीय सरकार मातहतमा संचालन भईरहेको शजरीको गाई 
फामि, दोलखा मडेुको न्यशुक्लयस आल ुअनसुन्िान केन्द्र, हेटौडाको मत्स्य षवकास केन्द्र जस्ता स-
साना यस्ता कायािलयहरु तत्काल प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन प्रदेश सरकारको ध्यान जानपुने 
देशखन्छ। 

नदी आसपासमा खेर गईरहेको षवघौं षवघा जममनहरुको उपयोग भएको छैन। मसन्िपुाल्चोक 
शजल्लाको बगरमा कृषि सहकारीद्वारा सामूषहक खेती गनि थामलएको भएता पमन बाढी पसेर प्रदेशको 
लगानी डुवेको अवस्था छ।जसमा उकास गरेर वाँकी जग्गाहरुलाई उपयोगमा ल्याउने नीमत ल्याउन ु
जरुरी देशखएकोछ। साविजमनक र सरकारी जग्गाहरुको उशचत संरक्षण हनु आवश्यक देशखन्छ। 

मदन भण्डारी स्वास््य षवज्ञान प्रमतष्ठानमा प्रदेश सरकारले िेरै लगानी गररसषकएको देशखएको 
छ। केही समय अगामड उि प्रमतष्ठान संचालनमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सम्वन्िमा 
सम्मामनत सवोच्च अदालतले Stay Order जारी गरेको छ।सो सम्वन्िमा समममतले प्रमतष्ठानका 
पदामिकारीहरुलाई बोलाई षववरण मलने काम गरेको छ।अदालतमा षवचारामिन भएको सन्दभिमा 
समममतले मनष्किि मनकाल्न ु उपयिु नहनुे भएको कारण अध्ययनको क्रममै समममत रहेको पमन 
गररमामय सभामा जानकारी गराउँदछु। 



 
 

यस आ.व.मा समममतमा प्रदेशको उच्च शशक्षा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक मात्र 
प्राप्त भएको छ। हामीले अझ िेरै कानूनहरु तजुिमा गनुिपने देशखन्छ। आवश्यक कानून तजुिमाको 
लामग सरकारले पहलकदमी मलनपुने देशखन्छ। 

उच्च शशक्षा र सामूदाषयक कलेजहरुलाई व्यवशस्थत, गणुस्तररय र सविसलुभ बनाउन योजना 
बनाई प्रभावकारी रुपले संचालन गररनपुने देशखन्छ।प्रदेश सरकारले बदृ्धबदृ्धाहरुको षवमभन्न रोगको 
उपचारको लामग Geriatric Hospital स्थापना गनि अमत आवश्यक देशखन्छ। त्यस्तै गरेर पूवि पशिम 
राजमागिमा हेटौडा पमन जोमडएकोले यहाँ िेरै दघुिटना हनुे गरेको कारण हेटौडामा एउटा Trauma 

Hospital पमन खोमलन ु पदिछ।प्रदेशका अस्पतालहरुमा डाक्टर तथा षवशेिज्ञहरुको ररि दरवशन्द 
तरुुन्त पूरा गनुि पने देशखन्छ। 

समममतले हालसम्म गरेका कायिहरु, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तगितका मनकायहरुबाट प्राप्त 
षववरण र अध्ययन अनगुमनको आिारमा यो प्रमतवेदन तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गने मनणिय भए 
अनसुार यो प्रमतवेदन पेश गरेको छु।यो प्रमतवेदनले प्रदेश सरकारलाई योजना तजुिमामा सहयोग पगु्ने 
षवश्वास मलएको छु। 

समममतको बैठकमा सषक्रयताका साथ भाग मलई समममतको कायि सम्पादनमा महत्वपूणि 
भमूमका मनवािह गनुि हनुे समममतका माननीय सदस्यहरुको उच्च प्रशंसा गदिछु।यस अवमिमा प्रदेश 
सभाका माननीय सभामखु र माननीय उपसभामखुबाट आएका राय सझुावको लामग आभार प्रकट 
गदिछु।यस समममतको आमन्त्रणमा प्रत्यक्ष उपशस्थत भएर वा अप्रत्यक्ष रुपमा समेत समममतले मागेको 
षववरणहरु उपलब्ि गराई सहयोग गनुि हनुे प्रदेश सरकारका सम्बशन्ित मन्त्रालय, षवभाग एवं 
मनकायका पदामिकारी, प्रदेश सभाका सशचव तथा समममतका सशचव लगायतका सम्पूणि कमिचारीहरु र 
समममतको कामकारवाहीको षवियमा आम नागररकलाई ससूुशचत गने सञ्चार जगतलाई समेत हाददिक 
िन्यवाद व्यि गनि चाहन्छु। 

 

िन्यवाद । 
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पररच्छेद–१ 

पषृ्ठभमूम 

१.१ षविय प्रवेश  
षवकास भन्नाले सकारात्मक उपलशव्ि, वृषद्ध तथा प्रगमत सषहत अगामड बढ्न े प्रषक्रया हो।हाम्रो सन्दभिमा 
नागररकको आिारभतू आवश्यकताहरु पररपूमति गनुि,, उनीहरुको जीवनस्तर उठाउन ु र आमथिक क्रयशशि 
बढाउन ुनै षवकास हो।कुनै पमन देश षवकमसत हनु त्यस देशका जनताको प्रमत व्यशि आय, औसत आय,ु 
जीवनस्तर, क्रय शशि र राष्ट्रको बाषििक आयलाई हेररन्छ।हरेक क्षेत्रको एउटा समुनशित वषृद्धलाई नै षवकास 
भन्न सषकन्छ र षवकासमा षवकल्पहरु रहन्छ।  

नेपाल एक कृषि प्रिान मलुकु हो।यस कृषि पेशामा अमिकांश मामनसहरु मनभिर रहेकोले नेपालमा सविप्रथम 
कृषि क्षते्रको षवकास हनु ुजरुरी छ। त्यस्तै गरेर शशक्षा, स्वास््य र अन्य राजनीमतक, सामाशजक आमथिक 
क्षेत्रको षवकास हनु ुपमन त्यमतकै जरुरी छ। नेपालमा सविप्रथम षव.स. २०१३ सालबाट पञ्चवषििय योजना 
शरुु भएको हो।हरेक योजनामा कृषि, स्वास््य, शशक्षा क्षेत्रको षवकासको लामग योजनाको खाका तयार भए 
तापमन आशामतत सफलता प्राप्त गनि नसषकरहेको पररप्रके्ष्यमा हामी पन्रौं पञ्चविीय योजनामा छौं। नेपालको 
संषविानले संघीय लोकतन्त्र सषहतको गणताशन्त्रक व्यवस्थालाई अंमगकार गररसकेपमछ स्थानीय तह हुँदै प्रदेश 
सभा र प्रमतमनमि सभाको मनवािचनद्धारा प्राप्त राजनैमतक उपलशव्िलाई संस्थागत गदै मनयन्त्रण र सन्तलुनको 
आिारमा प्रदेश सभामभत्र षवमभन्न षवियगत समममतहरुलाई कायािन्वयनमा ल्याइएको छ । 

१.२ शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममत  
प्रदेश सभाको कामकारबाहीलाई चसु्त, दरुुस्त र यसको प्रभावकाररता वृषद्ध गने उद्देश्यका साथ संसद 
मभतै्रबाट सभाको अमभन्न अंगको रुपमा स्थाषपत संयन्त्र नै संसदीय समममतहरु हनु,् जसलाई Mini Parliament 
को रुपमा  समेत पररभाषित गररएको छ। प्रदेश सभाले सम्पन्न गनि'पने महत्वपूणि, गहन र जषटल कायिहरु 
प्रदेश सभाको सदनमा हनुे मसममत र औपचाररक छलफल, प्रश्नोत्तर र सरकारी आश्वासनबाट मात्र पूरा हनु 
सक्दैनन ् र प्रदेश सभाको भमूमकामा वस्तपुरक, यथाथिपरक, औशचत्य र आवश्यकताको आिारमा मनणाियक 
बनाई जीवन्त राख् न तथा प्रदेश सभाको कायि बोझलाई कम गनि प्रदेश सभाको भमूमकामा प्रमतकूल नहनु ेगरी 
शजम्मेवारी वहन गनि यस्ता संसदीय समममतहरु गठन भएका छन ्। 

       प्रदेश सभामा प्रवेश गरेको कुनै पमन षविेयक तथा अन्य षवियहरु समममतहरुमा व्यापक र गहन 
छलफल हनुे, दलीय मनदेशन तथा मतभेदहरु नहनुे, षविय षवज्ञहरुको उपशस्थमतमा छलफल तथा बहस भई 
आवश्यकता र औशचत्यको आिारमा मनणियमा पगु्न सषकने हुँदा यस्ता समममतहरुको भमूमकाले प्रदेश 
सरकारलाई बढी शजम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ। यस्ता समममतहरु जनतासँग मनकट सम्बन्ि राख्न े हुँदा 
प्रदेशको वास्तषवक अवस्था, जनताका सरोकारका षवियहरु, माग र आवश्यकता, सरकारले संचालन गरेका 
षवकास मनमािण तथा सेवा सषुविा, प्रदेशको समग्र आमथिक अवस्थाको बारेमा प्रत्यक्ष जानकार रहेका हनु्छन।् 
प्रदेशको आमथिक तथा सामाशजक षवकास गरी ददगो षवकास लक्ष्य हामसल गनि र जनताका आिारभतू 
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आवश्यकताहरु पूरा गदै “समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली” को राषष्ट्रय संकल्पलाई साथिक पररणाममा परु् याउन 
प्रदेशको क्षेत्र मभत्र भगूोल, हावापानी र माटो सहुाउँदो बालीनाली लगाउन प्रोत्साहन गनुिपने, मल, मबउषवजन, 
मसंचाईको समयमै व्यवस्थापन हनुपुने, सहकारीको मनयमन हनुपुने, प्राषवमिक शशक्षालयहरु खोल्नपुने र 
सविसलुभ तररकाले औििोपचारको व्यवस्था लगायत सभावाट पाररत भएका कानूनहरुको अक्षरश पालना 
हनुपुने देशखन्छ।समममतहरुमा जनप्रमतमनमिहरुको प्रमतमनमित्व हनु े तथा षवमभन्न षवियका षवज्ञहरुसंगको 
छलफल र षवचार षवमशि तथा समममत आफैले अनगुमन र अध्ययन गरी तयार गरेको प्रमतवेदनले प्रदेशको 
कृषि, शशक्षा, स्वास््य, सहकारी, पशपुन्छी तथा खेलकुद क्षेत्रको षवकासमा महत्वपूणि योगदान परु् याउन 
सषकन्छ।यस्ता समममतहरुले कायिपामलकाबाट सम्पाददत हनुे सबै कायिहरुको मनयममत अनगुमन गने, अमनयममत 
कायिको लेखाजोखा गने, छानषवन, अध्ययन, अनसुन्िान गरी प्रमतवेदन पेश गने, समममतका कायि क्षेत्र मभत्रका 
मन्त्रालयले आफ्नो दाषयत्व पूरा गरेको छ, छैन हेने, प्रदेश सभाबाट पाररत नीमत तथा कायिक्रम र बजेटको 
कायािन्वयन र कानून मनमािणको क्रममा प्रदेश सभालाई बढी भन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन,े प्रत्यायोशजत 
अमिकार अन्तगित बनेका मनयमावली, मनदेशशका तथा कायिषवमि एवं मापदण्ड ऐनको उदेश्य अनरुुप छ छैन 
हेने र सरकारको तफि वाट पेश भएका मलशखत तथा मौशखक सरकारी आश्वासनहरु परुा भएको नभएको हेने 
महत्वपूणि भमूमका समममतहरुको रहेको हनु्छ। मन्त्रालयहरुवाट कानूनको पालना भए नभएको, जवाफदेषहता र 
पारदशशिताको षविय समेत मूल्याङ्कन गने कायि समेत समममतको दाषयत्व मभत्र पदिछ। 

शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको कायिक्षेत्र, प्रदेशको समग्र कृषि, शशक्षा, स्वास््य, भमूम व्यवस्था, सहकारी, 
खेलकुद, सामाशजक सरुक्षा (मषहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता) र संस्कृमतसंग सम्बशन्ित 
छ।तसथि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रमत उत्तरदायी बनाउन े र आफ्नो कायि क्षेत्रमभत्रका मनकायहरुको 
षक्रयाकलापमा पारदशशिता, जवाफदेषहताका साथै पररचालनका लामग यसले मनम्न मलशखत भमूमकाहरु मनवािह 
गदिछ।  

 मन्त्रालय, षवभाग र अन्तगितका मनकायहरुको नीमत तथा कायिक्रम, स्रोत पररचालन, 
व्यवस्थापन र यससंग सम्वशन्ित षक्रयाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्वशन्ित मनकायहरुलाई 
आवश्यक मनदेशन ददन ेर समशुचत षटप्पणी, मसफाररश र मनदेशन सषहतको वाषििक प्रमतवेदन 
बैठकमा पेश गने। 

 मशन्त्रपररिद्का सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तफि वाट बैठकमा समय समयमा ददएका 
आश्वासनहरुलाई पूरा गनि प्रदेश सरकारद्वारा के कस्ता कदमहरु उठाइएका छन ् सो 
सम्वन्िमा अध्ययन गरी सम्वशन्ित मनकायहरुलाई आबश्यक मनदेशन ददन े र सभाको 
बैठकमा प्रमतवेदन पेश गने। 

 षवियसंग सम्वशन्ित सरकारी मनकायको साविजमनक सम्पमतको षहनाममना भए, नभएको 
अध्ययन, अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक मनदेशन ददने र प्रमतवेदन पेश गने।  

 प्रदेश सरकारद्वारा प्रचमलत ऐन मनयम अनरुुप भए गरेका कामकारवाही वारे छलफल गरी 
सम्वशन्ित मनकायलाई आवश्यक मनदेशन ददने । 
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 प्रदेश सरकारद्वारा समय समयमा गठन हनुे छानषवन आयोग र समममतहरुद्वारा प्रस्ततु 
प्रमतवेदन कायािन्वयनको अनगुमन गरी सम्वशन्ित मनकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र 
मनदेशन ददने । 

 मन्त्रालय, षवभाग र अन्य मनकायहरुवाट सम्पादन भएका कामको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गरी सो सम्वन्िमा आवश्यक मनदेशन ददने । 

 बैठकले समु्पेको अन्य काम गने । 

१.३  समममतको कायिक्षते्र         
बागमती प्रदेशको, प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १४६ को उपमनयम (१) बमोशजम प्रदेश 
सभामा ५ वटा षवियगत समममतहरु रहन ेप्राविान बमोशजम शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममत गठन भएको 
छ। यस समममतको कायि के्षत्रमभत्र सामाशजक षवकास, स्वास््य, कृषि तथा पशपुन्छी षवकास, भमूम व्यवस्था, 
सहकारी तथा गररबी मनवारण र यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेका छन।् यस समममतले आफ्नो कायिक्षेत्र 
मभत्रपने मन्त्रालय र मनकायसँग सम्बशन्ित प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन, सरकारी आश्वासन, षविेयक उपर 
दफावार छलफल तथा समयसापेक्ष अन्य आवश्यक षविय र सरकारले गरेका काम कारवाहीको अध्ययन 
अनगुमन गरी सो सम्बन्िी प्रमतवेदन सभामा पेश गने व्यवस्था गररएको छ। मन्त्रालय, षवभाग र अन्तगितका 
मनकायहरुको नीमत तथा कायिक्रम, स्रोत पररचालन, व्यवस्थापन र यससँग सम्बशन्ित षक्रयाकलापहरुको 
मूल्यांकन सम्बन्िमा र सभावाट प्रत्यायोशजत गररएको प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन अमिकार अन्तगित बनेका 
मनयमावली, मनदेशशका र कायिषवमि सम्वन्िमा, मशन्त्रपररिदका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तफि बाट बैठकमा 
समय समयमा ददएका आश्वासनहरुलाई प्रदेश सरकारद्वारा पूरा भएको वा नभएको तथा सरकारको काम 
कारवाही सम्वन्िमा अध्ययन अनगुमन गरी तयार गररएको प्रमतवेदनमा औल्याइएको षवियवस्त ुसम्बशन्ित 
मनकायलाई कायािन्वयन गनि आवश्यक मनदेशन, राय सल्लाह समेत ददन सक्ने व्यवस्था गररएको छ। 

१.४ समममतको संरचना 
प्रत्येक षवियगत समममतमा सभामखुले कायि व्यवस्था परामशि समममतको परामशिमा प्रदेश सभा मनयमावली, 
२०७४ को मनयम १४६ बमोशजम बढीमा २२ जना सदस्यहरु मनोनीत गनि सषकने व्यवस्था रहेको छ। 
प्रदेश सभाको सशचव प्रत्येक समममतको पदेन सशचव हनुछे र सशचवले आफू मातहतको अमिकृतलाई समममतको 
सशचवको कायि गनि तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत मनयमावलीले गरेको छ। हाल शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि 
समममतमा सभापमत सषहत १८ जना माननीयहरु सदस्य रहन ु भएको छ। समममतलाई प्रशासकीय एवं 
व्यवस्थापकीय सहयोग गनि एक समममत सशचवालय रहेको छ।  

१.५ अध्ययन षवमि 

प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १५८ बमोशजम प्रत्येक षवियगत समममतले आफ्नो वाषििक प्रमतवेदन 
प्रदेश सभा बैठकमा पेश गनुि पने व्यवस्था गरेको छ।यो प्रमतवेदन यस समममतको चौथो प्रमतवेदन भएको 
व्यहोरा अवगत गराउँदछौ।यस समममतले षवियगत मन्त्रालयहरुको काम कारबाहीलाई मलएर तथा 
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पररशस्थमतजन्य उत्पन्न भएको षवियमा तथा अन्य आवश्यक कायिहरुलाई मलएर समय समयमा आवश्यक 
मनदेशनहरु समेत ददने गरेको छ। षवियगत मन्त्रालयहरुको शजल्ला शस्थत सेवा कायािलयहरु समयमा नै 
स्थापना नहनु,ु भएका षवियगत कायािलयहरुमा समायोजनका कारण पयािप्त जनशशिको अभावले र कोरोना 
भाईरसको कारण लामो समयको लकडाउनले गदाि आ.व. २०७७/०७८ को नीमत कायिक्रममा प्रस्ताषवत 
योजनाहरुको वास्तषवक अवस्थाको शचत्रण गनि सषकएन।  
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पररच्छेद २ 

समममतले सम्पादन गरेका मखु्य मखु्य कायिहरु 

२.१ समममतको शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि सम्बन्िी दृषिकोण 

संसदीय व्यवस्थाको सनु्दर पक्ष भनेको राजस्व र व्ययको अनमुान सषहतको बजेट प्रदेश सभाको बैठकबाट 
पाररत नगरी खचि गनि नपाउने, कर तथा राजस्व पमन प्रदेश सभाबाटै सो सम्वन्िी ऐन पाररत गरेर मात्र 
उठाउन पाउने व्यवस्था छ।बागमती प्रदेश सभा अन्तगित गठन भएको शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतले 
प्रदेश सरकारको नीमत तथा कायिक्रमहरु र सो नीमत तथा कायिक्रमलाई कायािन्वयनको लामग छुट्याइएको 
बजेट सम्वन्िमा षवस्ततृ छलफल गरी सम्वशन्ित मनकायलाई मागिमनदेश गने अमभन्न अंग मध्येको एक हो। 
सामाशजक षवकास, स्वास््य, कृषि तथा पशपुन्छी षवकास, भमूम, सहकारी तथा गररबी मनवारण र यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालय सम्बशन्ित प्रदेश सरकारका कायिक्रमहरु र षवमनयोशजत बजेट प्रदेश सभाबाट पाररत भै 
कायािन्वयनको चरणमा प्रवेश गने पररपाटी भए पमन प्रदेश नीमत तथा योजना आयोगले प्रस्ताषवत गरेका नीमत 
तथा आवमिक योजना तथा कायिक्रमहरु पमन प्रदेश सभामा छलफलको षविय बनाई जाने पररपाटी अवलम्बन 
गनि वाञ्छनीय हनु्छ। पररयोजना बैंकमा प्रषवि हनुे योजनाहरुको षवश्लिेण गरी वगीकरण गने र क्रममक 
रुपमा सम्बोिन गने प्रणालीको शरुुवात गरी आवमिक योजनाहरुमा समावेश गने र वििको अन्त्यमा गररन े
रकमान्तरलाई समेत षवियगत समममतमा छलफल गनुिका साथै प्रदेश सभामा समेत छलफलको षविय बनाउन ु
उपयिु हनु्छ। सरकारले कायिक्रम एवं आयोजना प्रस्ताव गदाि समग्र प्रदेशको आमथिक तथा सामाशजक 
क्षेत्रमा पाने सकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन गनुि पदिछ र साथै कायािन्वयनको पमन समुनशित गररन ु
पदिछ।आयोजना एवं कायिक्रम छनौट गदाि प्रत्येक मनवािचन क्षते्र स्तरीय ठूला, मझौला र साना योजनाहरुलाई 
प्राथममकीकरण गरी समानपुामतक बजेट षवतरण प्रणालीलाई अवलम्बन गररन ुपदिछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय 
सरकारले प्रस्ताव गरेका शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास सम्वन्िी 
आयोजना एवं कायिक्रमहरुमा दोहोरोपना हनु ुहुँदैन। स्थानीय स्रोत र सािनको अमिकतम उपयोमगतामा ध्यान 
ददनपुदिछ। आवश्यकताका आिारमा आयोजना एवं कायिक्रम छनौट गदाि हावापानी, भगूोल, जनसंख्या, मानव 
षवकास सूचकांक र कायािन्वयनको सहज पक्षलाई छनौटको आिार बनाइन ुउपयिु हनु्छ। 

षवकासमा ऐक्यवद्धता, राजनीमतमा प्रमतस्पिािको नीमतलाई राजनीमतक संस्कारको रुपमा षवकास गररन ुपदिछ। 
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई पठाइने षवमभन्न षकमसमका अनदुानहरुको कायािन्वयन पक्षलाई प्रभावकारी 
बनाउन जरुरी देशखन्छ। शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती, सहकारी, गररबी मनवारण 
एवं षवकास सम्वन्िी आयोजना एवं कायिक्रम कायािन्वयन गनि स्पि नीमत मनयमको खाचँो, कमिचारीहरुको 
अभाव, समयमै कायिक्रम तथा अशख्तयारी नपगु्न ु तथा प्रषक्रया परु् याउन पने वाध्यता मखु्य अवरोि रहेका 
छन।् नेततृ्वले यो कुरालाई समयमै मनन गरी यस्ता अवरोिहरु हटाई कायािन्वयन पक्षमा सिुार गनि 
आवश्यक छ। राज्यको स्रोतले मात्र शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास 
सम्वन्िी आयोजना एवं कायिक्रम कायािन्वयन गनि नसषकने हुंदा षवकासमा साविजमनक–मनजी–साझेदारी 
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(PPP model), साविजमनक-मनजी–सहकारी (PPC model),  संघ–प्रदेश साझेदारी, प्रदेश–स्थानीय साझेदारी 
तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारीका योजनाहरुलाई उच्च प्राथममकता ददई कायािन्वयन गररन ुपदिछ। 

कायािन्वयन चरणमा रहेका शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास सम्वन्िी 
आयोजना एवं कायिक्रमहरुलाई सालबसाली, क्रमागत तथा बहवुिीय योजनाका रुपमा मनशित अवमिमा सम्पन्न 
हनुे आिारमा बजेट षवमनयोजन गने व्यवस्था गनुि पदिछ। 

२.२  समममतले देखेका चनुौमतहरु 

शशक्षा, स्वास््य, कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती, सहकारी तथा गररबी मनवारण एवं षवकास सम्वन्िी 
आयोजना एवं कायिक्रम कायािन्वयन गरी कृषिमा आत्ममनभिर हनु ुतथा कृषिमा हनुे आयातलाई षवस्थाषपत गनुि 
आफैमा जषटल र चनुौमतपूणि छ। षवगतमा भएका प्रयासहरु र राज्यले मलएको यस सम्वन्िी नीमतहरुले 
लक्ष्यमा पगेुको देशखदैँन। प्रदेश सरकारको यो नौलो अनभुव भए तापमन षवगतमा भएका शशक्षा, स्वास््य, 
कृषि, पशपुालन, फलफूल, तरकारी खेती एवं षवकास सम्वन्िी आयोजना एवं कायिक्रम सम्वन्िी षवकासका 
गमतषवमिहरुलाई मध्यनजर राख्दा र पररवमतित अवस्थामा समेत समय सापेक्ष सिुारमा आएको ससु्ततालाई 
ध्यानमा राखेर समममतले केही षवकासका चनुौमतहरुलाई औल्याईएको छ।  

 गणुस्तरीय र ददगो षवकासको अविारणा बन्न नसक्न,ु 
 चसु्त कमिचारीतन्त्रको अभाव, 
 सषह त्याङ्क नहनु,ु 
 सम्वशन्ित शजल्लाका प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई स्थानीय षवकास मनमािणको कायिमा सररक गराउन 

समन्वय नहनु,ु 
 राजनीमत पहुँचको आिारमा षवकास मनमािण योजना तजुिमा हनु,ु 
 स्थानीय स्रोत र सािन पररचालनको ठोस नीमत नहनु,ु 
 समय सापेक्ष प्रषवमिको प्रयोग नगररन,ु 
 षवकासलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्न,ु 
 साझा उत्तरदाषयत्वको भावना नहनु,ु 
 मूल्यांकन तथा अनगुमन प्रणाली व्यवशस्थत नहनु,ु 
 षवकास मनकायहरुवीच समन्वय नहनुुु, 
 षवकासलाई सामाशजक न्यायसँग जोड्न नसक्न,ु 
 कायािन्वयन पक्ष षफतलो हनु,ु 
 राजनीमत केवल राजनीमतका लामग मात्र होइन, राजनीमत षवकासका लामग हो भने्न भावना कायिशैलीमा 

नदेशखन,ु 
 संषविान र दस्तावेजहरुमा लेखे बमोशजम कायािन्वयनमा षवगतका कायिशैलीमा सिुार नआउन,ु 
 स्पि दृषिकोण नहनु,ु 
 समायोजनको कारण कमिचारीको अभाव, 
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 कोरोना १९ को कारण देशमा लाग ुभएको मनििेाज्ञा, 
 आयोजना वा कायिक्रम प्रमखुहरुसंग कायि सम्पादन सम्झौता हनु नसक्न।ु 

२.३ समममतले हालसम्म गरेको कामहरुको संशक्षप्त षववरण  
         प्रदेश सभाले मममत २०७४।११।१४ गते प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ पारीत गरे पमछ सोही 
मनयमावलीको मनयम १४६ अनसुार षवियगत समममतहरु गठन भएका हनु। यस क्रममा शशक्षा, स्वास््य तथा 
कृषि समममत पमन मममत २०७४।११।१५ मा गठन भएको मथयो।गठन अवमि देशख हालसम्म समममतले 
आफ्नो कायिके्षत्रसँग सम्बशन्ित र समसामाषयक षवियहरुमा गरी कुल ९३ (मत्रयानब्बे) पटक बैठकहरु बसी 
प्रदेश सरकार तथा सम्बशन्ित मन्त्रालयहरुलाई मागि मनदेशन गने कायि गरेको छ। आवश्यकता अनसुार 
उपसमममत गठन गनि सषकन ेप्राविान भएकोले समममतले समय समयमा उपसमममत गठन गरेको छ।कानून 
मनमािण समेत समममतको कायिक्षेत्र रहेको सन्दभिमा यस शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतले आफ्नो कायिक्षते्र 
मभत्र परेका षविाषयकी कायि समेत गदै आएको छ।    

2.3.1 षविाषयकी कायि अन्तगित समममतमा हालसम्म दफावार छलफल भई पाररत भएका 
षविेयकहरुको षववरण 

१. प्रदेश दगु्ि षवकास वोडिको स्थापना र व्यवस्थापन गनि बनेको षविेयक, २०७५  
२. प्रदेश स्वास््य सेवा सम्बन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक, २०७५ 

३. प्रदेश प्राषवमिक शशक्षा पररिद् स्थापना र सञ्चालन गनि बनेको षविेयक, २०७५ 

४. प्रदेशमा खेलकुद षवकास गने सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक, २०७५  

५. प्रदेश सहकारी सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक, २०७६     

६. प्रदेश बालबामलकाको अमिकार सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक, २०७६ 

७.  प्रदेश बीउ षवजन सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक, २०७६ 

८.  प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्िन सम्वन्िमा व्यवस्था बनेको षविेयक, २०७६     

९.  प्रदेशस्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गनि बनेको षविेयक, २०७६     

१०.  मदन भण्डारी स्वास््य षवज्ञान प्रमतष्ठानका सम्वन्िमा व्यवस्था बनेको षविेयक, २०७६  

११.  प्रदेशको यवुा पररिदको सम्वन्िमा व्यवस्था बनकेो षविेयक, २०७६ 

१२.  प्रदेश दगु्ि षवकास वोडि ऐन, २०७५ लाई संशोिन गनि बनेको षविेयक 

१३.  प्रदेश उच्च शशक्षा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक, २०७८    

  

 

2.3.2 गैर षविाषयकी कायििः  
समममतले आफ्नो कायि सम्पादनमा आवश्यकता अनसुार माननीय मन्त्री तथा सशचव र प्रदेश सरकारी 
मनकायका कमिचारीहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी आवश्यक मनदेशन, राय सझुावहरु ददन े काम गरेको 
छ।तर कषहलेकाही समममतले बोलाएको बैठकमा माननीय मन्त्री तथा सशचव उपशस्थत नहनुे गरेको छ।  
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2.3.3 समममतले गैर षविाषयकी कायि अन्तगित गरेको मखु्य मखु्य कायिहरु:-   
(१) समममतमा दफावार छलफलको लामग प्राप्त भएको उच्च शशक्षा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि वनेको 
षविेयक,२०७८  दफावार छलफल हनु ुअगामड षविय षवज्ञ मत्रभवुन षवश् व षवद्यालयका प्राध्यापक डा. रमेश 
प्रसाद भट्टराई र कानूनषवद् डा. यवुराज संग्रौलासंग मममत २०७८ साल भाद्र २० गते अन्तरषक्रया कायिक्रम 
सम्पन् न भएको मथयो।षवियषवज्ञहरुले उि षविेयक सम्वन्िमा ददन ुभएको सझुावहरुलाई षविेयकको दफावार 
छलफलमा समावेश गरर तयार पाररएको षविेयकको प्रमतवेदनमा संलग्न छ।  

(२) अषवरल बिािको कारण आएको बाषढ पषहरोले यस प्रदेशको मसन्िपुाल्चोक शजल्लामा 
परु् याएको अपरुशणय क्षमतलाई समममतले स्मरण गदै समममतको मममत २०७८।०४।२१ गते बसेको 
७२ औ ं बैठकले मसन्िपुाल्चोक शजल्लाको षवशेि गरी इन्द्रावती गाउँपामलका वडा नं. ११ र 
मेलम्ची न.पा. वडा नं. १३ मसठुवा बगरमा फटकशशला कृषि सहकारी र बढुीचौर कृषि 
सहकारीद्वारा संचालन गररएको सामूषहक खेती लगायत जनताको जनिनको क्षमत भएको ठाउँहरुको 
अध्ययन अवलोकन गनि समममत मममत २०७८।०४।२५ गते जाने मनणिय भए बमोशजम समममतका 
माननीय सभापमतज्यूको नेततृ्वमा तपमसल बमोशजमका माननीय सदस्यहरु सहभामग हनु ु भएको 
मथयो। 

तपमसल 

 १. मा. घनश्याम दाहाल - सभापमत 

 २. मा. इन्द्रमाया गरुुङ्ग - सदस्य 

 ३. मा. उममिला कमािचायि - सदस्य 

४. मा. कञ् चन खनाल  - सदस्य 

५. गोमा भतेुल   - सदस्य 

 ६. मा. प्रमे बहादरु पलुामी - सदस्य 

 ७. मा. मबजया शे्रष्ठ के.सी. - सदस्य 

 ८. मा. मैना अछामी  - सदस्य 

 ९. मा. रजमन अमात्य जोन्छे - सदस्य 

 १०. मा. डा. राजाराम काकी - सदस्य 

११. मा. लाल कुमारी पनु - सदस्य 

१२. मा. मभमसेन खत्री - सदस्य 

१३. मा. मभमसेन खत्री - सदस्य 

आमशन्त्रत 

१. मा. यवुराज दलुाल  - बागमती प्रदेश सभा सदस्य 

अध्ययन अवलोकन गरी सम्वशन्ित मन्त्रालयलाई तपमसल बमोशजमको राय एवं सझुाव ददने गरी 
माननीय सभापमत सषहतको अध्ययन अवलोकन टोली २०७८।०४।२५ गते मसन्िपुाल्चोक 
शजल्लाको इन्द्रावती गा.पा. वडा नं. ११ वोड गाउँमा फटकशशला कृषि सहकारी र बढुीचौर कृषि 
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सहकारी माफि त इन्द्रावमत खोलाको षकनारमा कररब ५०० रोपनी र मेलम्ची न.पा. वडा नं. १३ 
मसठुवा बगरमा ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा स्थानीय तहको ३० प्रमतशत र प्रदेश सरकारको ७० 
प्रमतशत अनदुानमा सामूषहक खेती गरेकोमा मममत २०७८।४।१ र २०७८।०४।१७ गतेको 
बाढीले परैु बगरमा पररणत गरेको  देशखन्छ। रोपेको िान सबै परेुर अपरुशणय क्षमत परु् याएको छ। 
फेरर पमन उि स्थानमा सामूषहक खेती गनि िेरै नै मेहनत र बजेटको व्यवस्था गनुि पने देशखन्छ। 

समममत मममत २०७८।०४।२५ गते नै मसन्िपुाल्चोक शजल्लाको मेलम्ची नगरपामलकाको बजार 
रहेको स्थानमा भएको क्षमत अवलोकन गनि पगेुको मथयो। बजार भएको स्थानमा दईु तलासम्म 
बालवुाले परेुको मथयो भन ेएकतले घर परैु डुवाएको देशखयो। ठाउँ ठाउँमा पदक्क पलु र षपच वाटो 
बगाएको र मेलम्ची नगरपामलकाको कमतपय वडाहरुसंग सम्पकि  टुटेको मथयो। 

सझुाव 

(१) सामूषहक खेतीको लामग स्थान छनौट गदाि नदीहरुले जषहले पमन क्षमत परु् याउन सक्ने 
भएकोले त्यस्ता जोशखम क्षेत्रहरुको बारेमा ध्यान परु् याउन ुपने। 

(२) सामूषहक खेतीको लामग उपयिु जग्गा स्थानीय तहले उपलव्ि गराउन प्रदेश 
सरकारले समन्वय गररन ुपने। 

(३) सामूषहक खेतीको लामग कायिषवमि वा मापदण्ड बनाउँदा प्रदेश सरकारको अनदुान खेर 
नजाने गरी बनाउन ुपने।  

(४) सामूषहक खेतीको लामग आवश्यक यन्त्र उपकरण, बीउ मबजन तथा रासायमनक 
मलको आपूमतिमा कमम कमजोरी हनु नददई सामूषहक खेतीलाई बढावा हनुे गरी प्रदेश 
सरकारको नीमत हनु पने। 

(५)  िनजनको क्षमत भएका जनतालाई आवश्यक अनदुानको व्यवस्था गरी केन्द्र 
सरकारसंग समन्वय गरी तत्काल पूनमनमािण जान पने। 

(६) दीघिकामलन रुपमा नदद मनयन्त्रण र वस्ती स्थानान्तरण गने सम्वन्िी षवस्ततृ रुपमा 
अध्ययन गरी कायािन्वयनमा जान ुपने। 

(७) आवगमन तथा सम्पकि वाट षवच्छेद भएका वडाहरुलाई तत्काल अस्थायी रुपमा भए 
पमन आवागमनको व्यवस्था गनुि पने। 

(८) इन्द्रावती र मेलम्ची नदीले बगाएर ल्याएको नदी जन्य पदाथि मगषट, ढुङ्गा, 
वालवुालाई सदपुयोग गरी त्यसवाट आजिन भएको रकमलाई त्यसै क्षेत्रको 
पनुमनमािणमा लगाउन ुपने। 
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(३) समममतको मममत २०७८।०४।२१ गतेको ७२ औ बैठकले सहकारी ऐन र २०७८/०७९ 
को अथि षविेयकमा देशखएको समस्या वारे अध्ययन गरी आवश्यक छलफल गने र कृषि तथा वन 
षवश्वषवद्यालय रामपरु, शचतवनको हातामभत्र मनमािण गने ल्याबको टेण्डर प्रषक्रयामा दोहोर् याएर सूचना 
प्रकाशन गरर िाँिमल गरेको भनी मनवेदन पनि आएको हुंदा उि मनवेदकवालासंग र मन्त्रालयसंग 
छलफल गरी आवश्यक राय सषहत एक मषहनामभत्र प्रमतवेदन बझुाउने गरी देहाय बमोशजमका 
सदस्यहरु रहने गरी एक उप समममत गठन भएको मथयो।  

    उप समममत 

   मा.प्रकाश शे्रष्ठ  - संयोजक 

   मा.कञ् चन खनाल - सदस्य 

   मा.बलराम पौडेल - सदस्य 

उप समममतको मनणिय 

उप समममतको मममत २०७८।०५।०४ गतेको दोस्रो बैठकले कृषि तथा वन षवज्ञान षवश्वषवद्यालय 
रामपरु शचतवनको हातामभत्र मनमािण गने ल्याबको वोलपत्र प्रषक्रयामा मन्त्रालयसंग भएको छलफलमा 
दोस्रो चोषट प्रकाशन भएको बोलपत्रमा ल्याबको गणुस्तरमा कुनै हेरफेर नगरीएको, कुनै एक मसममत 
फमिलाई मात्र वोलपत्र पनिसक्ने मापदण्डलाई अन्त्य गरी प्रमतस्पिाित्मक बनाईएको र साविजमनक 
खररद ऐन तथा मनयमावली अनसुार नै दोस्रो चोषट पनु इ-षवमडङ्ग गराइएको भमनएकोमा सो को 
आमिकाररक पत्रहरु मन्त्रालयसंग माग गरी सोही आिारमा प्रमतवेदन तयार गरी समममत समक्ष पेश 
गने भनी मनणिय भएको। 

सझुाव: 
(१) वोलपत्र प्रकाशन गदाि खररद र दाशखला गने अशन्तम ददन साविजमनक षवदा पने नपने 

अगामडनै षवचार गरी सूचना प्रकाशन गने व्यवस्था ममलाउन पने। 

(२) वोलपत्र प्रकाशशत गररसके पमछ कारणवस पनु:वोलपत्र प्रकाशन गदाि अशघल्लोमा 
उल्लेख भएका स्पेशशषफकेशनहरु संशोिन गदाि मनयमानसुार मनणिय गराएर मात्र गनुि 
गराउन ुपने। 

(३) कृषि तथा वन षवज्ञान षवश्वषवद्यालयको हातामभत्र मनमािण हनु लागेको BSL2+ 
प्रयोगशाला वोलपत्रको ड्रईङ, मडजाईन र स्पेशशषफकेशन अनसुार उच्च गणुस्तरको  
मनमािण गनि लगाउन मन्त्रालयले मनगरामन गनुि पने। 
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उप समममतको मममत २०७८।४।३१ गते बसेको बैठकले प्रदेश सहकारी सम्वन्िमा व्यवस्था गनि 
बनेको ऐन, २०७५ मा संशोिन गनुि पने षवियमा सहकारी संघ संस्थाहरुसंग प्रदेश सहकारी 
षवकास वोडि माफि त राय सझुाव माग गने र प्रदेश आमथिक ऐन, २०७८ ले सहकारी सम्वन्िी 
गरेको कर सम्वन्िी व्यवस्थाले सहकारी संघ संस्थालाई पारेको असर र त्यसलाई समािान गनुिपने 
व्यवस्थाहरुका सम्वन्िमा सहकारी संघ संस्थाहरुसंग प्रदेश सहकारी षवकास वोडि माफि त प्राप्त 
भएका सझुावहरु तत्कामलन भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयमा पठाइएको। 
 

(४) समममतको कायिषवमि तजुिमा गनि माननीय बसन्त प्रसाद मानन्िरको संयोजकत्वमा तपमसल 
बमोशजमको एक उपसमममत गठन भएको मथयो। 

 (क) मा.बसन्त प्रसाद मान्िर - संयोजक 

 (ख) मा.षवजया शे्रष्ठ के.सी. - सदस्य 

 (ग) मा.प्रमे बहादरु पलुामी - सदस्य 

 

उपसमममतले तयार गरी पेश गरेको कायिषवमि समममतमा छलफल भई समममतबाट मममत 
२०७८/०६/१० मा पाररत कायिषवमि देहाय बमोशजम रहेको छ। 

समममतबाट पाररत मममत :- २०७८/०६/10 

शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको आन्तररक कायिषवमि, २०७८ 

प्रस्तावना : समममतको बैठकलाई व्यवशस्थत, प्रभावकारी र मयािददत बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १५१ को उपमनयम (२) बमोशजम 
समममतले यो कायिषवमि बनाएको छ। 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायिषवमिको नाम “शशक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समममतको 
आन्तरीक कायिषवमि¸२०७८” रहेको छ। 

(२) यो कायिषवमि समममतले पाररत गरेको मममत देशख प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभािा: षविय वा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस कायिषवमिमा¸ 
(क) “मनयमावली” भन्नाले बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ सम्झन ु

पछि। 

(ख) “बैठक” भन्नाले शशक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समममतको बैठक सम्झन ुपछि र सो 
शब्दले समममतद्वारा गदठत उपसमममत वा कायिदलको बैठक समेतलाई जनाउँछ। 



शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको बाषििक प्रमतवेदन, २०७९ 12 

(ग) “समममत” भन्नाले शशक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समममत सम्झन ुपछि र सो शब्दले 
समममतद्वारा गदठत उपसमममत वा कायिदललाई समेत जनाउँछ। 

(घ) “सभापमत” भन्नाले शशक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समममतको सभापमत सम्झन ुपछि र 
सो शब्दले सभापमतको अनपुशस्थमतमा समममतको सभापमतको रुपमा काम गने 
अन्य सदस्यलाई समेत जनाउँछ। 

(ङ) “सदस्य” भन्नाले शशक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समममतको सदस्य सम्झन ुपछि। 

(च) “समममत सशचव” भन्नाले शशक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समममतको कायि गनि तोषकएको 
अमिकृत सम्झन ुपछि। 

(छ) “सशचवालय” भन्नाले शशक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समममतको सशचवालय सम्झन ु
पछि। 

३. समममतको बैठक: समममतको बैठक सभापमतले मनिािररत गरेको मममत¸ समय र स्थानमा समममत 
सशचवले बोलाउनेछ। तर मनिािररत समयबाट एक घण्टासम्म पमन बैठक प्रारम्भ हनु 
नसकेमा सभापमतले सो बैठक स्थगन गनि सक्नेछ र तत्काल अको बैठकको मममत र 
समय तोषकनेछ। 

४. बैठकको कायिसूची: सामान्यत: एक ददन अगामड नै सभापमतको मनदेशन बमोशजम बैठकको 
कायिसूची समममतको सशचवले प्रकाशशत गनेछ। षवियको गाशम्भयिता अनसुार तत्काल कुनै 
षविय वस्त ुकायि सूचीमा राख्नपुने भएमा बािा पगेुको मामनने छैन। 

५. उपशस्थमत: बैठकमा सदस्यहरुले वणािनकु्रमानसुार राशखएको पशुस्तकामा उपशस्थमत जनाउन ु
पनेछ। 

६. आसनको क्रम: बैठकमा सभापमतको दायाँ तफि  समममतको कायि क्षेत्रसँग सम्बशन्ित 
मन्त्रालयका मन्त्री¸ बायाँ तफि  पछामड सशचवालयका कमिचारीहरु, बायाँ तफि को खण्डमा 
समममतका सदस्यहरु र दायाँ तफि को अगामडको खण्डमा मन्त्रालयका अन्य पदामिकारी 
तथा आमशन्त्रत सरोकारवाला षवज्ञहरु वस्नेछन।् 

७. छलफलमा वोल्न ेक्रम: (१) समममतको सभापमतको ध्यानाकििण गदै सदस्यले हात उठाई 
सभापमतसँग बोल्नका लामग समय मलनपुनेछ। 

(२) सभापमतले संकेत गरेपमछ मात्र सदस्यले बोल्नपुनेछ। कुनै सदस्यले बोल्न र 
एक आपसमा कुरा गनि पाइनेछैन। 

८. बैठक प्रारम्भ र अन्त्य: (१) सभापमतद्वारा प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा अन्त्यको घोिणा 
हनुेछ। 

(२) समममतको बैठकको मनणिय सभापमतले पढेर सनुाउन ुहनुेछ। 



शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको बाषििक प्रमतवेदन, २०७९ 13 

९. बैठकको सञ्चालन¸ समय ब्यबस्थापन र छलफल: (१) बैठक सञ्चालन, समय व्यवस्थापन र 
छलफल सम्बन्िी अन्य व्यवस्था देहाय बमोशजम हनुेछ, 

(क)  कायिसूचीमा रहेका षवियबस्तकुो प्रकृमत र महत्वलाई ध्यानमा राशख 
बैठकको समयावमि सभापमतले मनिािरण गरे अनसुार हनुेछ, 

(ख)  कुनै पमन सदस्यले छलफलमा भाग मलन वा प्रश्न सोध्न चाहेमा सभापमतको 
पूवि अनमुमत मलन ुपनेछ, 

(ग) छलफलमा भाग मलने सदस्यले सम्बशन्ित षवियमा केशन्द्रत रषह मनिािररत 
समयमभत्र आफ्नो षवचार राख्न ुपनेछ। 

(२) बैठक व्यवस्थापन र संचालनमा सभापमतको मनणिय अशन्तम मामननेछ। 

१०. पूरा समय बैठकमा भाग मलनपुने: सभापमतले अन्यथा अनमुमत ददएको अवस्थामा बाहेक 
बैठकको प्रारम्भदेशख अन्त्यसम्म भाग मलन ुप्रत्येक सदस्यको कतिव्य हनुेछ। 

११. सहयोग पयुािउनपुने: बैठक संचालनमा समममतका सबै सदस्यहरु तथा वैठकमा उपशस्थत 
अन्य व्यशिले सभापमतलाई सहयोग गनुि पनेछ। 

१२. कायि सूची र कागजात उपलब्ि गराउन:े (१) सशचवालयले कायिसूची, सोसँग सम्बशन्ित 
कागजात, सूचना वा जानकारी सदस्यहरुलाई उपलब्ि गराउनेछ। 

(२) समममतले समममतको कुनै कामको मनममत्त आवश्यक कुनै कागजपत्र शझकाउन 
सक्नेछ। 

१३. सूचना प्रकाशशत गने: दफा ३ बमोशजम बोलाइएको बैठकको सूचना बागमती प्रदेश सभाको 
सूचना पाटी, एस.एम.एस., इमेल र वेभसाइटमा प्रकाशशत गररनेछ। 

१४. जनसरोकारको षवियमा केशन्द्रत हनुपुने: (१) सभापमतले उपयुिि सम्झेमा समममतको 
कायिक्षेत्र मभत्र परेका साविजमनक सञ्चार माध्यम, सामाशजक सञ्जालमा प्रकाशशत भएका, 
सरोकारवाला व्यशि वा संस्था, षहत समूह आददवाट प्राप्त षविय लगायत साविजमनक 
सरोकारका षवियहरुमा छलफल गरी आवश्यक मनणिय मलन सक्नेछ। 

(२) समममतले आवश्यक ठानेमा कुनै उजरुीकताि वा सूचकलाई बैठकमा आमन्त्रण 
गरी छलफल गनि सक्नेछ। मनजहरुले आफ्नो सहयोगका लामग कसैलाई बैठकमा ल्याउन 
चाहेमा सभापमतको पूवि अनमुमत मलनपुनेछ। 

(३) मनयमावलीको मनयम १५१ मा उल्लेशखत समममतको काम, कतिव्य र 
अमिकारलाई प्राथममषककरण गरी कायियोजना एवम ् कायितामलका बनाई समममतले कायि 
संचालन गनेछ। समममतको कायिक्षेत्रको पररमिमभत्र रहेका समस्याहरुको पषहचान गरी सो 
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को समािानका लामग समूशचत षटप्पणी, मसफाररस र मनदेशन सषहतको प्रमतवेदन पेश 
गनेछ। 

(४) समममतको कायि क्षते्रसंग सम्बशन्ित प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, मनदेशनालय, 

आयोजना तथा कायािलयहरुको अनगुमनलाई प्राथममकता ददई समयमा कायि सम्पन्न गनि 
सम्बशन्ित मनकायलाई आवश्यक मनदेशन ददन सक्नछे। 

(५) समममतले ददएको मनदेशन कायािन्वयनको अवस्था वा उजरुी सम्वन्िी वा अन्य 
राषष्ट्रय महत्वका षवियमा आवश्यकता अनसुार उपसमममत गठन भएमा उपसमममतले 
आवश्यकतानसुार स्थलगत अनगुमन तथा सममक्षा गरी सो को प्रमतवेदन समममतमा पेश गनुि 
पनेछ। 

१५. प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन: समममतले मनयमावलीको मनयम १६६ (क) मा भएको व्यवस्थाको 
अमतररि आवश्यक परेका षवियहरुमा षवज्ञहरुसंग समेत प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन सम्बन्िी 
छलफल गनि सक्नेछ। 

१६. गोप्य बैठक: (१) समममतले उपयुिि ठानेमा षवियको गाशम्भयितालाई मबचार गरी गोप्य 
बैठक बस्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको गोप्य बैठकमा बागमती प्रदेश सभाका सभामखु, उप-
सभामखु, प्रदेश सभा सशचव, समममत सशचव, सशचवालयमा कायिरत कमिचारीहरु र सरुक्षाका 
लामग खषटएका मयािदापालक तथा आमशन्त्रत व्यशि बाहेक अन्य कुनै पमन व्यशिलाई 
प्रवेश गनि अनमुमत ददइने छैन। 

१७. षवज्ञहरुलाई आमन्त्रण गनि सक्न:े (१) यस समममतले आवश्यक ठानेमा  सम्बशन्ित 
षवियका षवज्ञलाई समममत¸ उपसमममत वा कायिदलको बैठकमा आमन्त्रण गनि सषकनेछ। 

(२) सशचवालयले उपदफा (१) बमोशजमको षवज्ञको रोिर तयार गनुिपनेछ।  

१८. समन्वय एवम ् सहकायि: यस समममतले आवश्यकतानसुार अन्य प्रदेश सभाका सम्वशन्ित 
समममतहरुसंग, बागमती प्रदेश सभाका षवियगत समममतहरुसँग समन्वय र सहकायि गनि 
सक्नेछ। 

१९. छलफल र अन्तरषक्रया: समममतले आवश्यकतानसुार समममतसंग सम्बशन्ित षवियमा 
छलफल तथा अन्तरषक्रया गनि सक्नेछ। 

२०. व्याख्या: यो कायिषवमिको व्याख्या गने अमिकार सभापमतमा मनषहत रहनेछ। 

२१. संसोिन: यस कायिषवमिलाई समममतले आवश्यकतानसुार संसोिन गनि सक्नेछ। 
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(५) मममत २०७८ फागनु ०१ गते बसेको समममतको ८४ औ ंबैठकले समममतको कायि क्षेत्र मभत्रका 
मन्त्रालयहरुको शजल्ला शस्थत कायािलयहरुको काम कारवाहीलाई अध्ययन अनगुमन गरी आवश्यक 
राय, सझुाव वा मनदेशन ददन १३ शजल्लालाई ४ समूहमा षवभाजन गरी काठमाण्डौ, लमलतपरु, र 
भिपरुको लामग माननीय प्रकाश शे्रष्ठको संयोजकत्वमा देहाय बमोशजमको उप-समममत गठन 
गरीएको मथयो। 

 उपसमममत 

क. माननीय प्रकाश शे्रष्ठ  - संयोजक 

ख. माननीय उममिला कमािचायि  - सदस्य 

ग. माननीय मभमसेन खत्री        - सदस्य 

घ. माननीय सरस्वमत वाटी  - सदस्य 

ङ. माननीय सजृना सैयज ु        - सदस्य  

उपसमममत मममत २०७८ साल चैत्र ०४ र ०५ गते अध्ययन अनगुमन गनि समममतका माननीय 
सभापमत केशव प्रसाद पोखरेल सषहत लमलतपरु, काठमाण्डौ र भिपरु शजल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, 
भेटेररनरी पश ु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पश ु सेवा तामलम केन्द्र र भिपरु अस्पतालमा उप-समममत पगेुको 
मथयो।  

उपसमममतले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा षवज्ञ केन्द्रसंग अन्तरषक्रया 
कायिक्रम संचालन गरेको मथयो। अन्तरषक्रया कायिक्रम पश् चात उि केन्द्रहरुवाट अनदुान पाएका 
नपाएका कृिकहरुले गरेको च्याउ खेती, बढुामनलकणठ स्कूलको तरकारी तथा फलफूल खेती, 
तरकारी खेती, वाख्रापालन, कुखरुा पालन फमिहरुको तथा भिपरु अस्पतालको स्थलगत मनरीक्षण 
गररएको मथयो। 

                              
 

 उप समममतले ददएको सझुाव 

 
  कृषि तथा पशपुन्छी मन्त्रालय  

(क) भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा षवज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमा 
दरवशन्द अनसुार कमिचारीहरुको पदपूमति गनुिपने। 

(ख) अनदुानको लामग मनकामलएको सूचनाहरु सविसािारण कृिकहरुले थाहा पाउन े
गरी वडा कायािलयहरुसम्म पगु्ने गरी संयन्त्र बनाउनपुने र सो क्षेत्रका 
माननीय सदस्यहरुको मेलमा समेत सूचनाहरु पठाउने व्यवस्था गनुिपने। 

(ग) नाम अनसुारको सेवा सषुविा ददनको लामग जनशशि, यन्त्र उपकरण, भौमतक 
पूवाििार तथा बजेटको व्यवस्थापन हनुपुने। 

(घ) अनदुान क्रमश: घटाउँदै लैजानपुने र सो को सट्टामा सस्तो व्याजमा वा 
मनब्यािशज ऋण ददने व्यवस्था ममलाउनपुने। 
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 स्वास््य मन्त्रालय 

(क) NICU लगायत अन्य आवश्यक सेवा संचालन गनि भौमतक पूवाििार, बजेट 
तथा दक्ष जनशशिको व्यवस्था गनुिपने। 

(ख) अस्पतालको अन्य सेवालाई समेत प्रभाषवत बनाउने भएकोले करार सेवाका 
जनशशिहरुको म्याद थपको आवश्यक पहल गनुिपने।  

(ग) छात्रवमृतमा पढेका डक्टरहरुले अमनवायि २ विि सेवा बाषहर शजल्लामा गनुि 
पने प्राविानलाई भिपरुमा पमन लागू गराउन मन्त्रालयले केन्द्रको स्वास््य 
मन्त्रालयसंग समन्वय गनुिपने। 

(घ) अस्पतालमा ररि रहेका पदहरु पदपूमति गराउन पहल गनुिपने। 

(ङ) अस्पतालको सरसफाईमा ध्यान ददनपुने। 

(६) समममतको माननीय सभापमत सषहत तपमसलमा उल्लेख भएका माननीय सदस्यहरुको टोली 
काभ्रपेलाञ् चोक, दोलखा, रामेछाप र मसन्िलुी शजल्ला शस्थत कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेररनरी अस्पताल 
तथा पश ु सेवा षवज्ञ केन्द्रका प्रमखुहरुसंग अन्तरषक्रया कायिक्रम संचालन गरी कृषि ज्ञान केन्द्र र 
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा षवज्ञ केन्द्रद्वारा अनदुान ददएका कृषि फामि तथा गाई फामिको 
मममत २०७९।०२।२५ देशख २०७९।०२।२८ सम्म अध्ययन अनगुमन गरेको मथयो। 

 सहभामग माननीयहरु 

 क) मा.केशव प्रसाद पोखरेल - समममत सभापमत 

 ख) मा.सरेश नेपाल  - अध्ययन अनगुमन उपसमममत संयोजक 

 ग) मा. कञ् चन खनाल  - समममत सदस्य 

 घ) मा. उममिला कमािचायि - समममत सदस्य 

 ङ) मा. दावा दोजे लामा - समममत सदस्य 

 च) मा. गोमा भतेुल  - समममत सदस्य 

 छ) मा. मभमसेन खत्री  - समममत सदस्य 

 ज) मा. मैना अछामी  - समममत सदस्य 
 

अध्ययन अनगुमनको क्रममा देशखएका समस्याहरु 

१) साना मसंचाइ, सहकारी कृषि मसंचाई र कृषि सडक लगायतको लागत इषिमेट तथा 
स्पेशशषफकेशन बनाउन प्राषवमिक जनशशिको दरवशन्द नभएको कारण कायिमा वािा 
पगेुको। 

२)  प्राषवमिक जनशशिको दरवशन्द ररि भएको कारण कायिमा अवरोि। 

३)  त्याङ्क व्यवस्थापनको अभाव। 

४) स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर कायिक्रम संचालन गनि कदठनाई। 

५) अनदुान षवतरणको कामदेशख वाहेक अन्य काम गनि कदठनाई। 
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२.४ समममतको मनणियहरु :-  

समममतले कायि सम्पादनका शशलशशलामा गरेका मनणियहरु अनसूुची-२ मा उल्लेख गररएको छ।  

२.५ समममतको मनणिय / मनदेशनहरुको कायािन्वयनको अवस्थािः-  
  प्रदेश सरकारको सांगठमनक संरचना गठन प्रषक्रयामा भएको षढलाससु्ती र समायोजनका 
कारण आवश्यक जनशशि अभाव, सरकारको फेरवदल भईरहन,ु समय समयमा कोरोनाको कारण 
वन्दावशन्दको अवस्था, मन्त्रालयका सशचवहरुको मछटो मछटो सरुवा हनु,ु थोरै जनशशिले कायािलय 
चलाउनपुने आदद षवषवि कारणले गदाि समममतले मनदेशन, राय वा सल्लाह ददएका षवियहरुमा 
सम्बशन्ित सरोकारवाला मनकायहरुले पूणिरुपमा कायािन्वयन गरेको छ भनेर भन्न सषकने अवस्था 
छैन। 
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पररच्छेद  ३ 

मनश्किि र सझुाव 
३.१ मनश्किि  
समममतले प्रदेशको समग्र शशक्षा, स्वास््य, कृषि (व्यावसाषयक तरकारी खेती, पशपुालन, फलफूल), 
सहकारी तथा खेलकुद क्षते्रको षवकाससँग सम्बशन्ित षवियहरुमा र षविेयकको दफावार छलफलमा 
वा अन्य अवस्थामा समममतको बैठकमा पटक–पटक गहन छलफल चलाएको छ। शशक्षा, स्वास््य, 

कृषि (व्यावसाषयक तरकारी खेती, पशपुालन, फलफूल), सहकारी तथा खेलकुदको षवकासले नै 
प्रदेशको मानवीय षवकास, आमथिक षवकास, सांस्कृमतक, सामाशजक षवकास लोकतन्त्रको षवकासलाई 
स्थाषयत्व प्रदान गदिछ। तसथि सम्वशन्ित मनकायहरुले योजना तजुिमादेशख कायािन्वयनको चरणसम्म 
षवशेि ध्यान ददन ुपदिछ। राज्यका सबै मनकायहरु बीचको सहकायि र समन्वयबाट मात्र सम्वषृद्ध 
हामसल गनि सषकन्छ। 

बागमती प्रदेशको समग्र शशक्षा, स्वास््य, कृषि, सहकारी तथा खेलकुदको योजना तथा कायिक्रमहरुको 
छनौट समानपुामतक षवतरण प्रणालीका माध्यमबाट गनुि उशचत देशखन्छ। योजना छनौट प्रषक्रया 
Bottom to Top Apporach का माध्यमबाट गने पररपाटीको शरुुवात गनुिपदिछ। प्रदेश सरकारको 
भमूमकालाई प्रत्यक्ष देशखन,े समुनने र महसूस हनुे गरी प्रदेश गौरबका योजनाहरुलाई प्राथममकता 
ददइन ु पदिछ । सरकारका तीनै तह बीचको आपसी समन्वय, सहअशस्तत्व र सहकायिबाट मात्र 
सम्वदृ्ध नेपाल मनमािण गनि सषकने हुँदा संषविान प्रदत्त एकल तथा साझा अमिकारका क्षेत्रहरुलाई 
प्रभावकारी ढंगले कायािन्वयन गनुिपदिछ। आन्तररक स्रोत पररचालनलाई पारदशी बनाउन प्रदेश 
सरकार र स्थानीय सरकार वीचको कर तथा राजस्व बाडफाँडलाई व्यवशस्थत बनाइन ुपदिछ। प्रदेश 
सरकार माफि त स्थानीय सरकारलाई जाने सबै प्रकारका अनदुानहरुको षवतरण तथा कायािन्वयन 
पक्षलाई प्रदेश तहको उपशस्थमत प्रत्यक्षरुपमा अनभुतू हनुे गरी लागू गने व्यवस्था अवलम्बन गररन ु
पदिछ।  

मामनसलाई नभइ नहनुे आिारभतू आवश्यकता भनेको गाँस, वास र कपास नै हो। नेपालको 
संषविानले सबै नागररकलाई खाद्य र खाद्य सम्प्रभतु्ताको हक प्रदान गरेको छ। नागरीकको उि 
हकको सरुक्षा गनि खाद्यान्न उत्पादन बढाई देशलाई खाद्यान्नमा आत्ममनभिर बनाउन सक्न ु पछि। 
खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादनको लामग प्राकृमतक स्रोतको रुपमा रहेको कृषियोग्य भमूमको 
संरक्षण र सम्वद्धिन गनुि जरुरी छ।अषहले राम्रा राम्रा समथर उब्जाउ कृषि योग्य भमूम आवाश क्षेत्र 
र अन्य भौमतक पूवाििार योजनाको षवस्तारले क्षयीकरण भइरहेको छ यो कायिलाई तत्कालै नरोक्न े
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हो भने हामी खाद्यान्नमा पूणि रुपले परमनभिर हनुछेौं। अरु कसैको कारणले नभई हामी आफैं ले 
मसशजित समस्याले भाषव सन्तमतले अझ बढी समस्या भोग्नेछ। 

   वाषििक बजेटमा सम्वोिन भएका शशक्षा, स्वास््य, कृषि सम्वन्िी आयोजना तथा कायिक्रमको 
लामग अशख्तयारी आमथिक वििको शरुु मषहनामा नै सम्बशन्ित मनकायहरुमा पगु्न र समयमै नै 
बोलपत्र प्रषक्रया सम्पन्न गने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गनुि पदिछ। साविजमनक खररद ऐन, 
२०६३ मा उल्लेख भएको न्यूनतम रकम बोलपत्र सकाने व्यवस्था अन्त्य गरी गणुस्तरीय मनणियको 
लामग उशचत व्यवस्था अवलम्बन गनि कानूनी व्यवस्था ममलाईन ु पदिछ। प्रदेश सरकारले पचास 
लाखसम्मका योजनाहरु उपभोिा समममत माफि त संचालन गनि सषकन े व्यवस्थालाई खकुुलो बनाई 
साविजमनक खररद ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भए अनसुार योजनाको प्रकृमतलाई हेरी रु एक 
करोडसम्मका योजना उपभोिा समममत माफि त कायािन्वयन गनि सषकन ेव्यवस्था ममलाउन ुउपयिु 
हनु्छ। एक करोड भन्दा मामथका योजनाहरुलाई षवस्ततृ अध्ययन प्रमतवेदन DPR को व्यवस्था गरी 
बहवुिीय बजेटको व्यवस्था गररन ु पदिछ। उपभोिा समममत माफि त हनु े कायिहरुलाई पारदशशि, 
जवाफदेही र सशुासनयिु बनाउन अनगुमन प्रणाली र साविजमनक लेखा परीक्षण (Public Audit) 

लाई अमनवायि गररन ुपदिछ। 

३.२ सझुावहरुिः 

१. सामाशजक षवकास मन्त्रालय: 
 शशक्षामा सबै नागररकको सरल षकमसमले षवना भेदभाव पहुंच हनु ेनीमत अवलम्वन गररन ुपदिछ। 

व्यावसाषयक शशक्षा प्रणालीमा जोड ददन ु पदिछ।शशक्षकहरुलाई तामलम ददई सरकारी, सामदुाषयक 
षवद्यालयको गणुस्तर अमभबषृद्ध गनि षवद्यालय प्रशासनसंग अमभभावकसंगको अन्तषक्रि यालाई जोड 
ददइन ुपदिछ।  

 प्रदेशमा सरकारी षवद्यालयको गणुस्तरमा सिुार गररन ु जरुरी देशखन्छ।प्राषवमिक षवद्यालय, षवश्व 
षवद्यालय खोमलन ुपदिछ।  

 कोमभड १९ को कारण कैयौं शशक्षण संस्थाहरु बन्द भएको छ र कमतपय शशक्षण संस्थाहरुले 
सञ् चालन गरेको बैकशल्पक शशक्षा (जमु प्रषवमिवाट भच्युिअल) षवमि भषवष्यमा हनु सक्ने भएकोले 
सबै शशक्षण संस्थाहरुको लामग तयारी अवस्था रहन सामाशजक षवकास मन्त्रालयले ध्यान ददनपुने। 

 स्कूल तथा कलेज पढ्दै गरेका षवद्याथीहरुले बीचैमा पढाई छोड्ने भएकोले उनीहरुलाई पढ्न े
वातावरणको लामग ठोस कायिक्रम संचालन गररनपुने। 

 शशक्षकहरुलाई समय समयमा समयानकूुल तामलमको व्यवस्था ममलाउनपुने। 

 मषहला तथा बालबामलकाहरुमामथ हनु े जघन्य अपराि तथा बलात्कारका घट्नाहरुबाट षपमडत 
मषहला तथा बालबामलकाको संरक्षणमा षवशेि ध्यान ददनपुने। 
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 तहगत रुपमा षवद्यालयमा षवद्याथी संख्याको अनपुातमा षवियगत शशक्षकहरुको दरवशन्द ममलान 
गररनपुने। 

 वालवामलका, ज्येष्ठ नागररक, फरक क्षमता भएका र दृषिषवषहनहरुलाई प्रदेश सरुक्षा सहयोग 
कायिक्रम पामलकास्तरीय सशति योजना संचालनको व्यवस्था ममलाउन ुपने। 

 

२. स्वास््य मन्त्रालय: 
 कोरोना भाईरस र आईपने अन्य महामारी मबरुद्धको खोप सबै नेपाली जनताले मनशलु्क लगाउन 

पाउने गरी प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गनुिपने। कोरोनावाट षवमारीहरुको मतृ्य,ु नयाँ 
संक्रममत, मनको भएकाहरुको संख्या, परीक्षण संख्या, उपलव्ि बेड संख्या, खामल भेशण्टलेटर, 
आईमसय,ु क्वारेण्टाइनमा बस्नेको संख्या आददको बारेमा स्वास््य मन्त्रालयले समय समयमा 
जनतालाई ससूुशचत गनुिपने। 

 कोरोनाको षवरामीहरुले सरकारी अस्पताल वा मनजी अस्पतालमा जहाँ उपचार गरे पमन सरकारले 
मनशलु्क उपचारको व्यवस्था ममलाउनपुने। सबै अस्पतालहरुमा तयारी स्वरुप आईमसय,ु भेशण्टलेटर, 
अशक्सजन लगायत अन्य आवश्यक स्वास््य सामाग्रीको आपूमतिको व्यवस्था ममलाउनपुने। 

 प्रदेशको अस्पतालहरु नभएको शजल्लाहरुमा अस्पतालहरु स्थापना गदै जानपुने र अस्पतालहरुमा 
षवमारीहरुको लामग चाषहने न्यूनतम आिारभतू सेवाहरु संचालनको उशचत व्यवस्थापन गनुिपने। 

 प्रदेशको अस्पतालहरुमा षवशेिज्ञको दरवशन्दहरु ररि रहन गई षवशेिज्ञको सेवावाट जनता वशञ् चत 
भईरहेकोछ। षवशिेज्ञको दरवशन्दहरु तथा शजल्ला स्वास््य कायािलय, स्वास््य चौकी तथा आयवेुद 
केन्द्रहरुमा दरवशन्द ररि भएकोले मछटो छररतो तररकाले पदपूमति गनि केन्द्रको स्वास््य 
मन्त्रालयसंग अषवलम्व समन्वय गनुिपने। 

 आयवेुद औििालय, बैकशल्पक शचषकत्सा पद्धमत, योगा आददको प्रचार प्रसार गररनपुने। 

 सबै अस्पतालहरुमा उच्चस्तरीय ल्याव परीक्षणको व्यवस्था हनुपुने। 

 सबै अस्पतालहरुले आफ्नै फामेसी संचालन गने गरी आवश्यक व्यवस्था ममलाउन ुपने। 

 कोरोनाको वीमाको भिुानीको लामग आवश्यक पहल गनुिपने। 

 

३.कृषि तथा पशपुशन्छ मन्त्रालय :  

 रासायमनक मलको कारखाना प्रदेशमै स्थापना गनि संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय 
गररनपुने। 

 कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन, कृषि आयातलाई प्रमतस्थापन गनि, कृषिमा आत्ममनभिर हनु र 
षवदेशवाट स्वदेश फकि न ेजनशशिलाई उनीहरुले आजिन गरेका ज्ञान शशपलाई समेत ध्यान ददंदै 
जग्गा बाझो नरहने गरी कृषि नीमत तथा योजना तयार गरी कायािन्वयन गने र गराउनपुने। 
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 षकसानहरुलाई सहमुलयत ऋण उपलव्ि गराउन राषष्ट्रय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण 
सहकारी संघसंग आवश्यक समन्वय गरेर संभावना भएसम्म कारोवार गने वातावरण 
वनाउन ुपने। 

 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा षवज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमा दरवशन्द अनसुार 
कमिचारीहरुको पदपूमति गनुिपने। 

 अनदुानको लामग मनकामलएको सूचनाहरु सविसािरण कृिकहरुले थाहा पाउने गरी वडा 
कायािलयहरुसम्म पगु्ने गरी संयन्त्र बनाउन पने र सो क्षेत्रका माननीय सदस्यहरुको 
मेलमा समेत पठाउने व्यवस्था गनुिपने। 

 नाम अनसुारको सेवा सषुविा ददनको लामग जनशशि, यन्त्र उपकरण, भौमतक पूवाििार तथा 
बजेटको व्यवस्थापन हनुपुने। 

 अनदुान क्रमश: घटाउँदै लैजान पने र सो को सट्टामा सस्तो व्याजमा वा मनब्यािशज ऋण 
ददने व्यवस्था ममलाउन ुपने। 

 अनदुानको लामग तजुिमा गररएको कायिषवमि सविसािरण जनताको सशजलै पहुँच पगु्न ेगरी 
तयार गनुिपने।  

 कायिक्रम षपच्छे फरक फरक कायिषवमि लागू गनािले कायािन्वयनमा समस्या देशखएकोले 
सबै कायिक्रमलाई समेट्ने गरी एउटै कायिषवमि तयार गरी लागू गररन ुने। 

 घर मभत्र्याउने बेला भएको कृिकहरुको बाली वाँदरले नाश गने गरेको कृिकहरुको 
गनुासोलाई सम्वोिन हनुे गरी वाँदर मनयन्त्रण गने कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन 
गररन ुने। 

 नेपालको रैथाने जातको मबउ षवजन लोपोन्मखु अवस्थामा पमुगसकेको अवस्थालाई मनन 
गदै प्रदेश सरकारले यस्तो रैथाने वीउषवजनको बैंक खोल्ने र कृषि गने समय समेत 
भएकोले समयमै षवउ षवजन मल पाउने समुनशिता गनुिपने। 

 कृषि तथा हावा, पानी र माटो सहुाउँदो एक पामलका एक उत्पादन, तरकारीमा आत्ममनभिर 
हनुे तथा मनििेाज्ञाका कारण कृिकका तरकारी, दिुले बजार नपाइरहेको समस्याहरुलाई 
समािान हनुे कायिक्रम ल्याउन ुपने। 

 षकसानहरुको सशजलै पहुंच हनुे गरी कृषि, पशपुालन आददमा देशखएका षवमभन्न समस्या, 
त्यसको मनदान उपचार तथा नयाँ नयाँ प्रषवमि एवं सल्लाह जानकारी उपलव्ि गराउने 
उदे्दश्यले कृषि सूचना केन्द्र स्थापना गनुिपने। 

 समूह वा सहकारी माफि त कृषिमा चक्लावशन्द गरी सामूषहक खेती गने, कृषि पेशा 
व्यावसाषयक बनाउने, याशन्त्रकीकरण गने कायिलाई प्रोत्साहन हनुे षकमसमले र कृिकको 
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उत्पादन नमबकेमा सरकारले समथिन मूल्य तोषक खरीद गने, मग्रन हाउस, टनेल, शचस्यान 
केन्द्र बनाउने सम्वन्िी नीमत प्रदेश सरकारको हनुपुने। 

 सहकारीद्वारा संचामलत र प्रदेश सरकारवाट प्रवषद्धत सामूषहक खेतीहरुको स-ुसंचालनमा 
सहमुलयत ऋण प्राप्त गनि समस्या देशखएकोले प्रदेश सरकारले तत्काल ठोस योजना बनाई 
सामूषहक खेतीलाई अगामड बढाउन ुपने। 

 माग बमोशजम अनदुान मलएर अनदुानको सदपुयोग गरे नगरेको सम्वन्िमा अनगुमन गरी 
अनदुानको दरुुपयोग गने षकसानहरुलाई अनदुान रकम भराइ सो षकसानहरुलाई कालो 
सूचीमा राख्न ेव्यवस्था ममलाउन ुपने। 

 

४.भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण मन्त्रालय : 
 अध्ययन कायिदल बनाई बागमती प्रदेश मभत्र व्यवशस्थत (आवाश) बस्ती षवकास कायिक्रम 

लागू गनि एषककृत जग्गा षवकास आयोजना संचालन गररनपुने। 

 प्रदेश भरीको साविजमनक जग्गाहरुको षववरण तयार गनुिपने। 

 बागमती प्रदेश मभत्रका पनु: नापी हनु वाँकी रहेको शजल्लाहरुमा पनु: नापीको लामग 
आवश्यक पहल गररनपुने। 

 भमूमषहन तथा सकुम्वामसहरुको त्याङ्क तयार गनुिपने। 

 संघ र स्थानीय तहसंग समन्वय गरी प्रदेशको बैज्ञामनक भ ूनीमत तयार गरी शहरीवस्ती, 
उद्योग कलकारखाना, बन, कृषि क्षेत्र आदद भमूम तोषकनपुने। 

 अव्यवशस्थत बसोबासलाई मनयन्त्रण गरी सकुुम्वासी समस्या हल गदै लानपुने। 

 देशैभरी खलेुका अमिकांश सहकारीहरु उत्पादन क्षेत्रमा केशन्द्रत नभै बचत तथा ऋृणको 
कारोबारमा मात्र अग्रसर छन।् यसलाई मनयमन, मनयन्त्रण र कानूनको दायरामभत्र ल्याउन ु
पदिछ र सहकारीलाई कृषि तथा अन्य सामषुहक लाभ हनुे कायिमा अग्रसर गराउन ुपदिछ 
साथै सहकारीहरुवीच एषककरण गराउन सहशजकरण र प्रोत्साषहत गनि जरुरी देशखन्छ। 

 मनजी क्षेत्र, साविजमनक र सहकारीको साझेदारीमा काम गने वातावरण तत्काल बनाउन ुपने 
र सहकारीहरुलाई पमन देश षवकासको कायिक्रममा सहभामग गराउने नीमत बनाउन ुपने। 

 गररबी मनवारणको लामग षवमभन्न आय आजिन हनुे षकमसमको तामलम संचालन गनुि पने। 
त्यस्ता गररबीहरुको पषहचान गरी कुषटल व्यवसाय संचालनको लामग षवना मितो थोरै 
व्याजमा ऋण उपलव्ि गराउने व्यवस्था हनुपुने। 

 गररबहरुको पषहचान गरी गररबी पररचयपत्र षवतरणको व्यवस्था गने मतर मन्त्रालयले 
सोच्नपुने। 

 गररबीको पषहचान भएकाहरुको बालबच्चाहरुलाई मनशलु्क शशक्षाको व्यवस्थापन गररनपुने।  
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५.यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय  
 यवुाहरुलाई लशक्षत गरेर प्रदेशको यवुा नीमत तजुिमा गनुिपने। 

 प्रदेशको यवुा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन अनसुार मनयमावली तजुिमा गनुिपने। 

 षवदेशशने यवुाहरुको त्याङ्क संकलन गरी स्वदेशमै रोजगारी उपलव्ि गराउन यवुा लशक्षत 
व्यावसाषयक तामलमहरु संचालन गररनपुने। 

 यवुाहरुलाई राषष्ट्रयता, नैमतकता र देश षवकासमा सररक गराउन सो सम्वन्िी कायिक्रमहरु 
संचालन गररनपुने। 

 प्रदेशको खेलकुद सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन अनसुार आवश्यक मनयमावली तजुिमा 
गनुिपने। पामलकास्तरीय खेलकुद षवकास समममतको व्यवस्था गररनपुने। 

 हरेक शजल्लाहरुमा खेलकुद संचालन गने कायािलय एवं खेलकुद संघहरु गठन गनुिपने। 

 हरेक बिि प्रदेश स्तरीय खेलकुद संचालन गररनपुने। 

 खेलाडीहरुलाई व्यावसाषयक बनाउन आवश्यक शशक्षा, तामलम, प्रशशक्षकको व्यवस्था गरी 
खेलकुदमा लागेर वाँच्न सक्ने वातावरण बनाउन ध्यान ददनपुने।  

 कायिक्रम कायािन्वयनमा पंूजीगत खचिको अनपुात बढाउन मन्त्रालयले ध्यान ददनपुने। 
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समममतको सशचवालयमा कायिरत कमिचारीहरु 

१. श्री सनु्दर पन्त, समममत सशचव, अमिकृत आठौ 

२. श्री शशवराम वोहरा, सहयोगी कमिचारी, अमिकृत छैटौं  

३. श्री रषवन्द्र नाषपत, सहयोगी कमिचारी कम्प्यटुर अपरेटर (पाँचौ) 

४. श्री बल बहादरु तामाङ, हलकुा सवारी चालक 

५. श्री समबना तामाङ, कायािलय सहयोगी 

 

 

 

 

 

 



शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको बाषििक प्रमतवेदन, २०७९ 25 
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समममतबाट भएका मनणियहरु 

बैठक संख्या मममत समममतले गरेका कायिहरु/ मनणयिहरु 

६२ २०७८।०३।१० १.बागमती प्रदेशमभत्र आमाबबुा गमुाएका बालबामलकाहरुको 
त्याङ्क मलई यथाशशघ्र समममतलाई जानकारी गराउन 
मन्त्रालयलाई अनरुोि गने। 

१. ज्येष्ठ नागरीकको अवस्था र हाम्रो प्रदेशमा बदृाश्रम र 
अन्य मानव आश्रमको अवस्था, कसरी संचालन भएको 
छ समममतलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई अनरुोि 
गने। 

२. शशक्षक र बालबामलकालाई कोमभड भ्याशक्सनको 
व्यवस्था गने र ज्येष्ठ नागरीकलाई दोस्रो भ्याशक्सन 
खोपको व्यवस्था गनि मन्त्रालयले पहल गनुि पने। 

३. कोमभडको कारण बालबामलकामा पनि गएको 
मनोबैज्ञामनक असर हल गनि मनोसामाशजक परामशि 
कायिक्रम षवमभन्न माध्यमवाट संचालन गनि मन्त्रालयको 
ध्यानाकििण गने। 

४. ६२ बििदेशख ६४ बिि उमेरकालाई कोमभड भ्याशक्सन 
खोप ददंदा व्यापक दरुुपयोग भएको सम्वन्िमा 
मन्त्रालयले शजल्ला स्वास््य कायािलय माफि त त्याङ्क 
मलई समममतलाई जानकारी गराउन अनरुोि गने। 

६३ २०७८।०३।११ १.रोजगारीको शृ्रजना गनि सक्ने प्राषविक शशक्षालय प्रत्येक 
स्थानीय तहमा कम्तीमा एक एक वटा सञ्लाचनको नीमत 
अवलम्बन गनि ध्यानाकििण गने। 

२.प्राषवमिक शशक्षा सम्वन्िी ऐन कायािन्वयन गनि संघीय 
सरकारसंग आवश्यक छलफल गरी कायािन्वयनमा लैजान 
अनरुोि गने। 

३.कोमभडको कारण अस्तब्यस्त भएको शशक्षा क्षेत्रमा शशक्षक र 
षवद्याथीलाई कोरोनाको खोपको व्यवस्था गदै स्वास््य 
मापदण्ड अपनाएर दईु शशफ्टमा कक्षा सञ्चालन गनि सक्ने 
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सम्भावनाको खोजी गनि अनरुोि गने। 

४.प्रदेशवाट सञ्चालन भएका प्राषवमिक शशक्षालय, 
मा.मब.सञ्चालन भएका तर दरवशन्द नभएकामा मन्त्रालयले 
ददएको एक वटा दरवशन्द र एक स्कूल एक नसि कायिक्रम 
प्रभावकारी सञ्चालन भएको छ छैन अनगुमन गनि अनरुोि 
गने। 

६४ २०७८।०३।१२ १.प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ लाई तत्काल कायािन्वयनमा 
लैजान ु पने र सहकारीसंग भएका पूशँज राषष्ट्रय गौरबका 
आयोजना वा उद्योगिन्दामा लगानी गनिको लामग आवश्यक 
योजना अगामड बढाउन ुपने। 

२.कृषिमा आत्ममनभिर हनु र उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा 
कृषि सहकारी वा समूह मनमािण गरी आवश्यक श्रोत सािन 
सषहत पररचालन गनि मन्त्रालयको ध्यान जान पने। 

३.सहकारी वोडि गठन गदाि सहकारीको ममि र भावना बझेुका 
अनभुबी षविय षवज्ञलाई मनयशुि गरी प्रभावकारी बनाउन ु
पने। 

४.षकसानलाई सहमुलयत ऋण उपलव्ि गराउँदा कानूनमा 
नबाशझने अवस्था रहेमा सहकारीलाई पररचालन गरी 
षकसानलाई ऋण उपलव्ि गराउन सकेमा अझै प्रभावकारी 
हनुेछ र काम नगनेले फाईदा मलने अवस्थाको अन्त्य हनुे 
कुरामा मन्त्रालयको ध्यानाकृि गराउने र सहारी संस्था 
तथा राषष्ट्रय सहकारी बैंक माफि त सहमुलयत ऋण उपलव्ि 
गराउने योजना मन्त्रालयले बनाउन ुपने। 

५.सहकारीहरुले षवमभन्न बैंकवाट ऋण मलई चको व्याजमा 
लगानी गरेको छ। यसको अनगुमन गरी चको व्याज मलने 
सहकारी संस्थाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन 
मन्त्रालयलाई अनरुोि गने। 

७.सहमुलयत ऋण कहाँ कहाँ के कमत षकसानहरुले प्राप्त गनुि 
भयो त्यस बारेमा आगामी बैठकमा समममतलाई जानकारी 
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गराउन मन्त्रालयलाई अनरुोि गने। 
६५ २०७८।३।१३ १.   प्रदेश सरकारको षवशेि योजनामा संचालन भईरहेको र 

संचालनको प्रषक्रयामा रहेका सामूषहक चक्लाबन्दी खेतीमा 
मन्त्रालयको षवशेि ध्यान जान ु आवश्यक देशखन्छ। 
सामूषहक चक्लाबन्दी खेती सफल हुंदा अत्यन्तै सकारात्मक 
प्रभाव पने र कृषिमा गणुात्मक फड्को माने अवस्था छ 
भने असफल हनुे षवमतकै्क िेरै वििसम्म यस्ता खालका 
कायिक्रममा जनतामा षवतषृ्णा पैदा हनुे अवस्थालाई ख्याल 
गदै त्यस्ता समस्या एवं चनुौतीको वारेमा सजग रहंदै 
अगामड बढ्न मन्त्रालयलाई मनदेशन ददने। 

२. अषहले षकसानहरु खेती गने समयको चापाचापमा परररहेको 
यो अवस्थामा अझै पमन षकसानलाई अमत आवश्यक पने 
रासायमनक मल प्राप्त गनि सषकरहेको अवस्था नभएकोले 
मन्त्रालयले संघीय सरकारसंग समन्वय गरी मलको अभाव 
हनु नददन पहल गनि मन्त्रालयलाई अनरुोि गने। 

३. कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन र परमनभिरतालाई कम गनि 
कृषि याशन्त्रषककरणको योजना अत्यन्तै बैज्ञामनक योजना छ 
तर हामीले प्रयोग गरेका उपकरणहरु कमत षटकाउ र 
भरपदो छन,् अनदुानमा उपलव्ि गराएका त्यस्ता 
उपकरणहरुको अवस्था कस्तो रुपमा छ, प्रयोगमा छ छैन 
त्यसको मनगरानी एवं अनगुमन गने गरी अनदुानमा षवतरण 
गररने कृषि याशन्त्रषककरणहरु ई-षवमडङ्ग माफि त टेण्डर गनि 
मन्त्रालयलाई मनदेशन ददन।े 

४. सामूषहक खेतीमा आवद्ध षकसानहरुलाई बेरोजगार हनुे 
समस्यावाट हल गनि सामूषहक खेतीको साथसाथै अन्य 
वैकशल्पक व्यवसायको वारेमा पमन मन्त्रालयले सोच्न ु पने 
देशखन्छ। 

५. बागमती प्रदेशको षवमभन्न शजल्लामा गररएको सामूषहक 
खेतीमा स्थानीय तह र कृषिसंग आवद्ध अन्य संघ संस्थालाई 
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पमन साझेदारीमा लैजान आवश्यक कायिषवमि तजुिमा गनुि 
पने। 

६६ २०७८।३।२० १.समममतको बैठक संख्या ५२ मममत २०७७।७।२५ गते 
बसेको समममतको बैठकको मनणियानसुार भमूम व्यवस्था, कृषि 
तथा सहकारी मन्त्रालयको पंूजीगत बहवुषििय आयोजनाहरु 
मनमािणको षवियमा के कसरी कमत काम भईरहेको छ सो 
को २ (दईु) मषहनामभत्र समममतमा प्रमतवेदन बझुाउने गरी 
माननीय केशव प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गदठत उप 
समममतले बझुाउन ु पने प्रमतवेदन समममतले पेश गरेको 
आ.व.२०७७।७८ को वाषििक प्रमतवेदनमा समेषटएकोले 
उि उप समममत खारेज गने। 

२.समममतको बैठक संख्या ४१ मममत २०७६।१०।१८ गते 
बसेको समममतको बैठकको मनणियानसुार माननीय केशव 
प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गदठत प्रत्यायोशजत 
व्यवस्थापन उप समममत र माननीय प्रमे बहादरु पलुामीको 
संयोजकत्वमा गदठत सरकारी आश् वासन सम्वन्िी उप 
समममतलाई षक्रयाशशल हनु अनरुोि गने। 

६७ २०७८।४।११ १. समममतको कायिषवमि तजुिमा गनि तपमसल बमोशजमको 
एक उप समममत गठन गने। 

२. कायिषवमि तजुिमा उप समममत 

क.  मा. बसन्त प्रसाद मानन्िर   - संयोजक 

ख. मा. मबजया शे्रष्ठ के.सी. - सदस्य 

ग.  मा. प्रमे बहादरु पलुामी  - सदस्य 
६८ २०७८।४।१७ १.दोलखा शजल्ला, मभमेश्वर न.पा. अन्तगित कामलन्चोकमा भमूम 

व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत लगानीमा 
संचालन हनु लागेको गाई फामि अध्ययन मनरीक्षण तथा 
दोलखा शजल्लाका प्रदेशका माननीयहरु, शजल्ला समन्वय 
समममत दोलखाका प्रमखु, मभमेश्वर न.पा.का मेयर, कृषि ज्ञान 
केन्द्र तथा भेटरीनरी प्रमखु तथा सम्वशन्ित सहकारीसंग 
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अन्तरषक्रया कायिक्रम मममत २०७७ पिु १३ गते शशक्षा, 
स्वास््य तथा कृषि समममतद्धारा दोलखा शजल्लामा आयोजना 
गने । 

२.उि कायिक्रम संचालन तथा आमथिक व्यवस्थापनको लामग 
बागमती प्रदेश सभा सशचवालयलाई अनरुोि गने ।                           

६९ २०७८।४।१८ १.समाजमा मषहलामामथ जघन्य अपरािका घट्ना घषटरहेको 
पररप्रके्ष्यमा त्यस्ता घट्नाहरुको अन्त्य गदै षवमभन्न समस्यामा 
परी षवस्थाषपत भएका मषहलाको संरक्षण र पनुस्थािपनामा 
मन्त्रालयको ध्यान जान ुपने। 

२.वाल संरक्षण केन्द्रहरुको अवस्था के कस्तो छ, कसरी 
संचालन भएका छन ् मतनीहरुको सबै षववरण मलई बेला 
बेलामा साविजमनक समेत गनि मन्त्रालयलाई मनदेशन गने 
साथै वाल श्रम शोिण अन्त्यको लामग मन्त्रालयको ध्यान 
जान ुपने। 

३.वदृ्धाश्रमहरु हाम्रो प्रदेशमा के कमत छन ् कसरी संचालन 
भएका छन ्मतनीहरुको त्यांङ्क मन्त्रालयसंग रहन आवश्यक 
छ। बदृ्धाश्रममा आवश्यक सेवा सषुविाको व्यवस्थामा समेत 
मन्त्रालयको ध्यान जान ुआवश्यक देशखन्छ। 

४.गरुुकुल षवद्यालय जनु वामलकालाई आवाश सषहतका छन ्
त्यस्ता संस्था संचालनमा आवश्यक सहयोग गनि मन्त्रालयको 
ध्यानाकििण गने र संस्था देखाएर सरकारी रकम व्यशिगत 
रुपमा प्रयोग गनेको वारेमा मन्त्रालयले अनगुमन गनुि पने। 

५.कोमभड १९ को कारण आमाबवुा गमुाएको वालवच्चाहरुले 
पाउने रकम स्थानीय तह माफि त उपलव्ि गराउने हुंदा के 
कसरी काम भएको छ सो को मन्त्रालयले अनगुमन गनुि 
पने।  

६.मषहला, वालवामलका तथा बदृ्ध नागरीकहरुलाई संरक्षण, 
रेखदेख एवं पालनपोिण गने षवमभन्न संघ संस्थामा मबमभन्न 
स्वदेश तथा षवदेशवाट प्राप्त सहयोग रकम के कसरी खचि 
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भएको छ त्यसको पारदशशिताको वारेमा मन्त्रालयले अनगुमन 
गरी बास्तषवकता साविजमनक गनुि पने।  

७० २०७८।४।१९ १.कोमभड १९ को तेस्रो लहर आईसकेको अवस्थामा जसरी 
मामनसहरुको चहलपहल बषढरहेको छ यसलाई मनयन्त्रण 
गनि मन्त्रालयको ध्यान आकृि गने। 

२.प्रत्येक अस्पतालहरुमा स्वास््य सामग्री, स्वास््यकमी एवं 
अशक्सजन आदीको अभाव हनु नददन मन्त्रालयले तत्कालै 
योजना बनाई कायािन्वयनमा जान मनदेशन ददने। 

३.सरकारी अस्पतालमा मनशलु्क कोमभडका मबरामीको उपचार 
हनुे र मनजी अस्पतालमा शलु्क मलने हुंदा उपचारमा समस्या 
हनुे भएकोले सरकारी अस्पताल वाहेक अन्य अस्पतालमा 
पमन कोमभडका मबरामीको उपचारको लामग वातावरण 
बनाउन मन्त्रालयले संघीय सरकारसंग छलफल गरी 
कायािन्वयनको अवस्था शृ्रजना गनि ध्यान जान ु आवश्यक 
देशखन्छ। 

४.प्रदेशका सबै बामसन्दालाई कोमभडको खोप लगाउन े
वातावरण शृ्रजना गनि मन्त्रालयको ध्यानाकििण गदै र 
तोषकएको उमेर समूहमा लगाउने खोप तोषकएकै 
मामनसलाई लगाउन मन्त्रालयको ध्यान जान आवश्यक 
देशखन्छ।  

५कोमभडले वालवामलकालाई पारेको मनोवैज्ञामनक असर हल 
गनि मन्त्रालयको योजना हनु पने।  

६.नेपालमा उपलव्ि हाल तीनै थररको खोप एउटै व्यशिले 
मलएको हो भने त्यसको मनगरामन गरी त्यसले पाने असरको 
सम्वन्िमा मन्त्रालयले अनसुन्िान गनुि पने। 

७.मसन्िपुाल्चोक शजल्लामा हालसालै आएको प्राकृमतक 
प्रकोपका कारण स्वास््य समस्या आउन सक्ने 
सम्भावनालाई मध्यनजर गदै उि शजल्लामा आवश्यक 
स्वास््यकमी एवं औििीको उशचत व्यवस्थापन गनि मनदेशन 
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ददने।  
७१ २०७८।०४।२० १. दाच ुिला शजल्लामा तइुन दघुिटनामा परी बेपत्ता भएका ३३ 

बषििय जयमसंह िामीको यथाशशघ्र खोजी गदै दोिीमामथ कडा 
कारवाईको माग गने। 

२. प्रदेश बीउ मबजन ऐन, २०७६ तजुिमा भईसकेको 
अवस्थामा उि ऐनलाई कायािन्वयन प्रषक्रयामा सहज 
बनाउन आवश्यक मनयमावली तजुिमा गनुि पने। 

३. रैथाने जातको बीउको संरक्षणमा षवशेि ध्यान ददंदै उन्नत 
जातका बीउ उत्पादन कम्पनीहरुलाई प्रोत्साह गनुि पने जसले 
गदाि परुाना जातको बीउको संरक्षण पमन हनुे र थोरै जममनमा 
िेरै उत्पादन हनुे उन्नत जातको बीउ प्रदेशमै उत्पादन गनि 
मन्त्रालयको ध्यान जान ुपने।। 

४.  िेरैजसो बीउ मबजनहरु षवदेशवाट आयात हनुे भएकोले 
क्रममक रुपमा बीउ मबजनमा आत्ममनभिर हनुे मतर 
मन्त्रालयलाई योजना बनाई लागू गनि मन्त्रालयको ध्यानाकृि 
गने।  

५. बीउ मबजन उत्पादन गने व्यशि, समूह वा 
सहकारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप गत विि मबउमा ददएको प्रमत 
के.शज. २० रुषपयाँ अनदुानको अवस्था कस्तो रह् यो त्यसको 
सममक्षा गरी त्यस्तो कायिको मनरन्तरतामा जोड ददन ुपने।   
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७२ २०७८।०४।२१ १. सहकारी ऐन र ०७८/७९ को अथि षविेयकमा देशखएको 
समस्या वारे अध्ययन गरी आवश्यक छलफल गने र कृषि 
तथा वन षवश्वषवद्यालय रामपरु, शचतवनको हातामभत्र मनमािण 
गने ल्याबको टेण्डर प्रषक्रया वारे मनवेदन पनि आएको हुंदा 
उि मनवेदकवालासंग र मन्त्रालयसंग छलफल गरी 
आवश्यक राय सषहत एक मषहनामभत्र प्रमतवेदन बझुाउने 
गरी देहाय बमोशजमका सदस्यहरु रहने गरी एक उप 
समममत गठन गने। 

  उप समममत 

 मा.प्रकाश शे्रष्ठ - संयोजक 

 मा.कञ् चन खनाल -सदस्य 

 मा.बलराम पौडेल -सदस्य 

२. मसन्िपुाल्चोक शजल्लाको इन्द्रावती र मेलम्ची 
नगरपामलकाको सामूषहक खेती लगायत जनताको 
िनजनको क्षमत भएको ठाउँहरुको अध्ययन अवलोकन 
गनि समममत मममत २०७८।०४।२५ गते षफल्डमा 
जाने। 

३. कानून तजुिमा सम्वन्िी कायिशाला गोष्ठी संचालन गने। 

४. प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन उप समममतमा रहन ु भएका 
सदस्य मा.सरस्वमत बस्नेतको स्थानमा मा.इन्द्रमाया 
गरुुङ्गलाई सदस्यमा चयन गने।  
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७३ २०७८।०५।०३ १ मममतमा दफावार छलफलको लामग प्राप्त भएको प्रदेश 
उच्च शशक्षा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको मबिेयक 
दफावार छलफल हनु ुअगामड षविय षवज्ञ मत्रभवुन षवश्व 
षवद्यालयका प्राध्यापक रमेश प्रसाद भट्टराई, कानूनषवद् 
डा.यवुराज संग्रौला र काठमाण्डौ षवश्व षवद्यालयका पूवि 
उपकूलपमत डा.सरेुशराज शमािसंग काठमाण्डौमा मममत 
२०७८ भाद्र २० गते अन्तरषक्रया कायिक्रम संचालन 
गने। 

२ मममत २०७८ साल श्रावण २५ गते मसन्िपुाल्चोक 
शजल्लामा सामूषहक कृषि लगायत अन्य क्षमतको 
अध्ययन अवलोकन गनि गएको समममतको 
सशचवालयवाट मस्यौदा गररएको प्रमतवेदनमा 
माननीयज्यूहरुवाट प्राप्त सझुावहरु थप गरी समममतको 
अको बैठकमा सशचवालयले पेश गने।  

७४ २०७८।०५।१४ १. मसन्िपुाल्चोक शजल्लामा सञ् चामलत सामूषहक खेती तथा 
अन्य क्षमतको अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रमतवेदनमा 
प्राप्त भएका सझुावहरु थप गरी तयार भएको 
प्रमतवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्वशन्ित मन्त्रालयमा 
पठाउने। 

२. कृषि तथा वन षवश्वषवद्यालय रामपरु, शचतवनको 
हातामभत्र मनमािण गने ल्याबको टेण्डर प्रषक्रया र प्रदेश 
आमथिक ऐन, २०७८ ले सहकारी सम्वन्िी गरेको कर 
सम्वन्िी व्यवस्थाले सहकारी संघ संस्थालाई पारेको 
असर सम्वन्िमा उप समममतले तयार पारी समममत 
समक्ष पेश गरेको प्रमतवेदनमा प्राप्त भएका सझुावहरु 
सम्वशन्ित मन्त्रालयमा कायािन्वयनको लामग लेशख 
पठाउने। 

३. समममतले मममत २०७८ साल भाद्र २० गते 
आईतवारका ददन प्रदेश उच्च शशक्षा सम्वन्िमा 
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व्यवस्था गनि बनेको षविेयकको षवज्ञसंग अन्तरषक्रया 
कायिक्रममा माननीय सभामखु, उपसभामखु, माननीय 
सामाशजक षवकास मन्त्रीलाई प्रमखु अमतमथ, षवशेि 
अमतमथको रुपमा आमन्त्रण गने। 

५. समममतमा भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय 
अन्तगित मनदेशनालय र दगु्ि षवकास वोडि सम्वन्िमा 
अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगमा उजूरी गरी 
यस समममतलाई वोिाथि ददइएकोमा सो उजूरी समममतका 
माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउने।   

७५ २०७८।०६।०९ १. समममतको कायिषवमि तजुिमा गनि गदठत उप समममतले 
पेश गरेको कायिषवमिलाई अझ पररष्कृत गनि सझुावको 
लामग सबै माननीय सदस्यलाई उपलव्ि गराउने।  

७६ २०७८।०६।१० १. समममतको कायिषवमि तजुिमा गनि गदठत उप समममतले 
पेश गरेको कायिषवमिलाई अझ पररष्कृत गनि सझुावको 
लामग सबै माननीय सदस्यलाई उपलव्ि गराइएकोमा 
कायिषवमि दठक छ भने्न सझुाव प्राप्त भएकोले उि 
कायिषवमिलाई पाररत गने मनणिय गररयो। 

७७ २०७८।०८।१९ १. प्रदेश सभाको स्वीकृत आ.व. २०७८/७९ को 
षवियगत समममतका माननीय सभापमतज्यूको 
संयोजकत्वमा समममतको अन्तर प्रदेश अनभुव आदान 
प्रदान वाषििक कायिक्रम अनसुार समममत मममत २०७८ 
साल मंमसर २९ गते देशख पिु ०२ गते सम्म गण्डकी 
र लशुम्बमन प्रदेशमा अनभुव आदान प्रदानको लामग जाने 
मनणिय गररयो । 

७८ २०७८।०८।२० १. समममतको कायि क्षेत्र मभत्रका मन्त्रालयहरुको काम 
कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गनिको लामग 
तपमसल बमोशजमका माननीय सदस्यहरु रहने गरी उप 
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समममत गठन गने।  

(काभ्र,े मसन्िपुाल्चोक, दोलखा र रामेछाप)  

क. माननीय बसन्त प्रसाद मानन्िर - संयोजक  

ख. माननीय इन्द्रमाया गरुुङ्ग  - सदस्य 

ग. माननीय गोमा भतेुल  - सदस्य 

घ. माननीय लालकुमारी पनु    - सदस्य 

(काठमाण्डौ, लमलतपरु, र भिपरु)  

क. माननीय केशव प्रसाद पोखरेल  – संयोजक 

ख. माननीय रजनी अमात्य जोन्छे   - सदस्य 

ग. माननीय मभमसेन खत्री     - सदस्य 

घ. माननीय सजृना सैयज ु        - सदस्य 

(रसवुा, नवुाकोट र िाददङ्ग) 
क. माननीय डा. राजाराम काकी   – संयोजक 

ख. माननीय प्रकाश शे्रष्ठ     - सदस्य 

ग. माननीय उममिला कमािचायि       - सदस्य 

घ. माननीय मैना अछामी     - सदस्य 

 ( मसन्िलुी, मकवानपरु र शचतवन) 
क.माननीय प्रमे बहादरु पलुामी   – संयोजक 

ख.माननीय कञ् चन खनाल       - सदस्य 

ग.माननीय बलराम पौडैल       - सदस्य 

घ.माननीय मबजया शे्रष्ठ के.सी.    – सदस्य 
७९ २०७८।०८।२७ प्रदेशको उच्च शशक्षा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको 

षविेयकको दफावार छलफलमा परेका संशोिनहरु र 
षवज्ञहरुवाट प्राप्त सझुावहरु अध्ययन गरी समममतको मममत 
२०७८ साल मंमसर २८ गते हनुे बैठकमा समममतका माननीय 
सदस्यहरुले आ-आफ्नो सझुावहरु पेश गने। 

८० २०७८।०८।२८ प्रदेशको उच्च शशक्षा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको 
षविेयकको दफावार छलफलमा परेका संशोिनहरु र 
षवज्ञहरुवाट प्राप्त सझुावहरुमा दफावार छलफल समाप्त 



शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको बाषििक प्रमतवेदन, २०७९ 36 

बैठक संख्या मममत समममतले गरेका कायिहरु/ मनणयिहरु 

भएकोले आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा षविेयकको प्रमतवेदन 
पेश गने। 

८१ २०७८।०८।२९ १. समममतको मा.सभापमत घनश्याम दाहाल, मा.सदस्य बसन्त 
प्रसाद मानन्िर र मा.सदस्य इन्द्रमाया गरुुङ्ग मबस्ताररत प्रदेश 
मशन्त्रपररिद्को सदस्य हनु ु भएकोले समममतको तफि वाट 
हाददिक बिाई ज्ञापन गने। 

२. मममत २०७८ पिु ०१ गतेदेशख ०३ गतेसम्म लशुम्बमन र 
गण्डकी प्रदेशमा मा.सभापमतको संयोजकत्वमा समममतको 
अनभुव आदानप्रदान कायिक्रम मनिािरण गररएकोमा षवशेि 
कारणले उि समममतको अनभुव आदानप्रदान कायिक्रम 
मममत २०७८ साल पिु २५ देशख २८ गतेसम्म गने मनणिय 
गररयो। 

३. मा.केशव प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा काठमाण्डौ, 
लमलतपरु र भिपरु शजल्लाशस्थत समममतको कायि 
क्षेत्रमभत्रका सेवा कायािलयहरुको अध्ययन अनगुमन गनि 
गदठत उपसमममतको मममत २०७८ साल पिु ४ देशख ६ 
गतेसम्म उि शजल्लाहरुमा अध्ययन अनगुमन गने मनणिय 
गररयो।  

८२ २०७८।१०।१७ १. प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १४९ को 
उपमनयम (२) र (१०) बमोशजम समममतका ज्येष्ठ सदस्य 
माननीय दावा दोजे लामाको सभापमतत्वमा बसेको समममतको 
आजको बैठकको मनणिय देहाय बमोशजम रहेको छ:- 

प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १४९ को 
उपमनयम (१) बमोशजम शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको 
सभापमतको मनवािचन कायितामलका अन्तगित मममत 
२०७८।१०।१४ गते शकु्रवार षवहान १०:३० बजे देशख 
मममत २०७८।१०।१६ गते आईतवार अपरान्ह ५:०० 
बजे सम्म सोषह मनयमावलीको मनयम १४९ को उपमनयम 
(३) बमोशजम उि समममतको सभापमत पदमा 
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माननीय..........लाई मनवािशचत गररयोस ् भमन उम्मेदवारीको 
सूचना ददने समयावमि तोषकएकोमा मनिािररत मममत र समय 
मभत्र शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको सभापमत पदमा 
माननीय केशव प्रसाद पोखरेललाई मनवािशचत गररयोस भने्न 
प्रस्तावको एउटा मात्र सूचना दताि हनु आएकोले प्रदेश सभा 
मनयमावली, २०७४ को मनयम १४९ को उपमनयम (५) 
बमोशजम शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको सभापमत 
पदमा प्रस्ताषवत माननीय केशव प्रसाद पोखरेल मनषविरोि 
मनवािशचत हनु ुभएको मनणिय गररयो। 

८३ २०७८।१०।१७ १. समममतको आज मममत २०७८ साल माघ १७ गते 
२:०० बजे बसेको समममतको ८२ औ ंबैठकले माननीय 
केशव प्रसाद पोखरेल समममतको सभापमत पदमा मनषविरोि 
मनवािशचत हनु ुभएकोमा उहाँलाई हाददिक बिाई ददने।  

२. समममतको कायि क्षेत्र मभत्र पने षवमभन्न मन्त्रालयहरुको 
आ.व. ०७८/७९ को बजेटमा उल्लेशखत योजना तथा 
कायिक्रमहरुको कायािन्वयन प्रगमत षववरण माग गने।  

३. समममतमा परेको उजूरी सम्वन्िमा समममतको अको 
बैठकमा छलफल गने। 

८४ २०७८।११।०१ १. समममतको मममत २०७८।०८।२० को ७८ औ ं
मनणाियानसुार समममतको कायि क्षेत्र मभत्रका मन्त्रालयहरुको 
शजल्ला शस्थत कायािलयहरुको काम कारवाहीलाई अध्ययन 
अनगुमन गरी आवश्यक राय, सझुाव वा मनदेशन ददन १३ 
शजल्लालाई ४ समूहमा षवभाजन गरी समममतका माननीय 
सदस्यहरु तोषकन ुभएकोमा केही माननीय सदस्यहरु बतिमान 
मशन्त्रपररिदमा सदस्य हनु ु भएको र समममतमा थप नयाँ 
सदस्यहरु समेत आउन ु भएकोले उि ४ समूहमा तपमसल 
बमोशजमका माननीय सदस्यहरु हेरफेर गरी फागनु मषहनामभत्र 
अध्ययन अनगुमन गने मनणिय गररयो। 

(काभ्र,े मसन्िपुाल्चोक, दोलखा र रामेछाप)  
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क. माननीय सरेश नेपाल  - संयोजक  

ख. माननीय गोमा भतेुल - सदस्य 

घ. माननीय लालकुमारी पनु   - सदस्य 

(काठमाण्डौ, लमलतपरु, र भिपरु)  

क. माननीय प्रकाश शे्रष्ठ – संयोजक 

ख. माननीय उममिला कमािचायि - सदस्य 

ग. माननीय मभमसेन खत्री   - सदस्य 

घ. माननीय सरस्वमत वाटी    - सदस्य 

ङ. माननीय सजृना सैयज ु    - सदस्य 

(रसवुा, नवुाकोट र िाददङ्ग) 
क. माननीय डा. राजाराम काकी   – संयोजक 

ख. बदद्र मैनाली       - सदस्य 

ग. माननीय मैना अछामी     - सदस्य 

घ. माननीय डा.राम कुमार अमिकारी  - सदस्य 

 ( मसन्िलुी, मकवानपरु र शचतवन) 
क.माननीय प्रमे बहादरु पलुामी   – संयोजक 

ख.माननीय कञ् चन खनाल        - सदस्य 

ग.माननीय प्रददप कुमार कटुवाल क्षेत्री  - सदस्य 

घ.माननीय षवजय सवेुदी  - सदस्य 

ङ.माननीय मबजया शे्रष्ठ के.सी.  – सदस्य 

च.माननीय दावा दोजे लामा  - सदस्य 

५. शचतवन शजल्ला, राप्ती न.पा. वडा नं. ६ शस्थत भण्डारा 
मा.मब.को नागरीक समाजद्धारा परेको उजूरी सम्वन्िमा 
उजूरीको छायाँप्रमत संलग्न गरी उजूरीमा उल्लेख भए 
अनसुार छानमबन गरी समममतलाई जानकारी ददन ुहनु भनी 
सामाशजक षवकास मन्त्रालयमा लेशख पठाउने। 

६. लमलतपरु महानगरपामलका १६ बस्ने रुक्शना कपालीले 
चक्रवमति हमब एजकेुशन एकाडेमममा ५ बिे 
मब.ए.एल.एल.मब.को वोडि परीक्षामा रशजषे्ट्रशन हनु नसकेको 
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भनी परीक्षा मनयन्त्रण कायािलयमा ददएको मनवेदनको 
समममतलाई वोिाथि ददएकोमा सामाशजक षवकास मन्त्रालयको 
ध्यानाकििण गराई सम्वशन्ित व्यशिलाई जानकारी ददने। 

८५ २०७८।११।०२ १. समममतको मममत २०७८।११।०२ गते मबहान ८.०० 
बजे आ.व.२०७८/७९ को मन्त्रालयको योजना तथा 
कायािक्रमको कायािन्वयन सम्वन्िी समममतको बैठकमा 
मा.सामाशजक षवकास मन्त्रीले समय ददएर पमन अनपुशस्थत 
हनु ुभएकोले समममतको गशम्भर ध्यानाकििण भएको छ।संसद 
र संसदीय समममतको गररमालाई स्मरण गराँउदै अब देशख 
आमशन्त्रत गररएको समममतको बैठकमा उपशस्थमतको लामग 
माननीय मन्त्रीको ध्यानाकििण गराउने। 

२. सामाशजक षवकास मन्त्रालयवाट छुषट्टएको स्वास््य, श्रम 
तथा रोजगार र यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वाषििक 
कायिक्रम तथा बजेट सम्वशन्ित मन्त्रालयमा यथाशशघ्र 
पठाउने व्यवस्था ममलाउन अनरुोि गने। 

३. अवण्डाको रुपमा बजेट षवमनयोजन गने चलनहरुलाई 
क्रमश: मनरुत्साषहत गदै लान पने र अवाण्डाको रुपमा 
राशखसषकएको बजेटलाई वाँडफाँड गदाि समममतका माननीय 
सदस्यहरु समेत उपशस्थमतमा पारदशशिता अपनाई सो 
सम्वन्िी कायिषवमि तयार गरी सोही कायिषवमि अनसुार 
बजेट वाँडफाँड गनुि पने। 

४. मन्त्रालयले कायिक्रम कायािन्वयन गनि माग गररएको 
प्रस्तावहरुको सूचना सम्वशन्ित व्यशि, लशक्षत समूह वा 
दगुिम क्षेत्रमा बसोबास गने सरोकारवाला व्यशिको 
पहुँचसम्म नपगेुको षवियलाई मध्यनजर गदै कुनै पमन 
सूचनाहरु ११९ वटै स्थानीय मनकायको वडासम्म र ६६ 
वटै मनवािचन क्षेत्रको प्रदेशका माननीयहरुसम्म पगु्ने गरी 
सूचनाको प्रचारप्रसार हनु पने। 

५. मन्त्रालयले वहवुषििय योजनाहरुको प्रगमत सममक्षा गरर 
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तत्काल संचालन गराउने र प्रगमत नहनुे वा अनतु्पादक 
देशखएका योजनाहरु पषहचान गरर संशोिन गने तफि  ध्यान 
ददन पने। 

६. ऐन र मनयमका कारण जषटलता उत्पन्न भै कायािन्वयनमा 
समस्या आएको भए आवश्यक संशोिनको प्रषक्रया अपनाई 
पंूजीगत खचि प्रमतशत बढाउने। 

७. प्रदेश सरकारवाट सहयोग भएका आई. मस.षट. षवद्यमुतय 
पसु्तकालय लगायत कायिक्रमहरुको प्रमतफल र पररचालन 
गराउने षवद्यालय र कलेजहरुमा पूणित प्रयोग नभएको भने्न 
गनुासाहरु आईरहेकोले मन्त्रालयले तत्काल अनगुमन गरी 
सो को प्रमतवेदन समममतलाई ददन पने। 

८. बहवुषििय योजनाहरु सबै मनवािचन क्षेत्रमा १/१ वटा 
तजुिमा गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था ममलाउने। 

८६ २०७८।११।०२ १. बागमती प्रदेशका सबै नागररकहरुलाई कोमभड १९ को 
पषहलो, दोस्रो तथा बिुर डोज खोपको लामग आपूमतिको 
आवश्यक व्यवस्था ममलाउन तथा बालबामलकालाई समेत 
खोप लगाउने नीमत तय गनि मन्त्रालयको ध्यानाकििण 
गराउने। 

२. बागमती प्रदेश अन्तगितका सबै शजल्ला अस्पतालहरुमा 
कोमभडको लामग आवश्यक स्वास््यकमी, भेशण्टलेटर, 
अशक्सजन, औििी लगायत षपमसआर चेकको लामग 
आवश्यक मेशशनरी औजार र अन्य रोगको लामग न्यूनतम 
स्वास््य उपचार, अस्पताल सरसफाई आददमा ध्यान ददन 
तथा मनशलु्क डाईलोमससको व्यवस्थापन गनि समेत 
मन्त्रालयले व्यवस्थापन गनुि पने। 

३. अवण्डाको रुपमा बजेट षवमनयोजन गने चलनहरुलाई 
क्रमश: मनरुत्साषहत गदै लान पने र अवण्डाको रुपमा 
राशखसषकएको बजेटलाई वाँडफाँड गदाि माननीयहरु 
समेतको समन्वयमा पारदशशिता अपनाई सो सम्वन्िी 
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कायिषवमि तयार गरी सोही कायिषवमि अनसुार बजेट 
वाँडफाँड गनुि पने। 

४. मन्त्रालय/मनदेशनालय लगायत सेवा केन्द्रले षवमभन्न 
कायिक्रम कायािन्वयन गनि माग गररएको प्रस्तावहरुको 
सूचना सम्वशन्ित व्यशि, लशक्षत समूह वा दगुिम क्षेत्रमा 
बसोबास गने सरोकारवाला व्यशिको पहुँचसम्म नपगेुको 
षवियलाई मध्यनजर गदै कुनै पमन सूचनाहरु ११९ वटै 
स्थानीय मनकायको वडासम्म र ६६ वटै मनवािचन क्षेत्रको 
प्रदेशका माननीयहरुसम्म पगु्ने गरी सूचनाको प्रचारप्रसार 
हनु पने। 

५. मन्त्रालयले वहवुषििय योजनाहरुको प्रगमत सममक्षा गरर 
तत्काल संचालन गराउने र प्रगमत नहनुे वा अनतु्पादक 
देशखएका योजनाहरु पषहचान गरर संशोिन गने तफि  ध्यान 
ददन पने। 

६. ऐन र मनयमका कारण जषटलता उत्पन्न भै कायािन्वयनमा 
समस्या आएको भए आवश्यक संशोिनको प्रषक्रया अपनाई 
पंूजीगत खचि प्रमतशत बढाउन ध्यान ददन पने। 

७. प्रदेश अन्तरगतका अस्पतालहरुको गणुस्तरीय सेवा 
प्रवाहको लामग आवश्यक नीमत बनाउने। 

८७ २०७८।११।०३ १. यथाशशघ्र कृषि षवकास प्रवद्धिन र पोशल्ि सम्न्िी षविेयक 
तजुिमा गरी पेश गनि मन्त्रालयको ध्यानाकििण 
गराउने।(कृषि तथा पशपुन्छी सम्वन्िी प्राषवमिक जनशशि 
उत्पादन गने शशक्षालय, तामलम केन्द्र स्थापना गने नीमत 
तजुिमा गनुि पने) 

२. कृषि तथा पशपुन्छी षवकास मन्त्रालयले समग्र कृषि क्षेत्रको 
षवकासको लामग मनवािहमशुख खेतीलाई व्यवसाषयक खेतीमा 
रुपान्तरण, समयमै रासायमनक मल मबउ मबजन मसचाई, 
भण्डारण, बजारको व्यवस्था, षवचौमलयाको मनयन्त्रणका 
उपाय र कृिकले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार 
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नपाएमा सरकारले खररद गने व्यवस्था ममलाउन मन्त्रालय 
गशम्भर हनु पने।  

३. अवण्डाको रुपमा बजेट षवमनयोजन गने चलनहरुलाई 
क्रमश: मनरुत्साषहत गदै लान पने र अवाण्डाको रुपमा 
राशखसषकएको बजेटलाई वाँडफाँड गदाि समममतका माननीय 
सदस्यहरुको समन्वयमा पारदशशिता अपनाई सो सम्वन्िी 
कायिषवमि तयार गरी सोही कायिषवमि अनसुार बजेट 
वाँडफाँड गनुि पने। 

४. मन्त्रालय/मनदेशनालय/ज्ञान केन्द्र/षवज्ञ केन्द्रले षवमभन्न 
कायिक्रम कायािन्वयन गनि माग गररएको प्रस्तावहरुको 
सूचना सम्वशन्ित व्यशि, लशक्षत समूह वा दगुिम क्षेत्रमा 
बसोबास गने सरोकारवाला व्यशिको पहुँचसम्म नपगेुको 
षवियलाई मध्यनजर गदै कुनै पमन सूचनाहरु ११९ वटै 
स्थानीय मनकायको वडासम्म र ६६ वटै मनवािचन क्षेत्रको 
प्रदेशका माननीयहरुसम्म पगु्ने गरी सूचनाको प्रचारप्रसार 
हनु पने। 

५. मन्त्रालयले वहवुषििय योजनाहरुको प्रगमत सममक्षा गरर 
तत्काल संचालन गराउने र प्रगमत नहनुे वा अनतु्पादक 
देशखएका योजनाहरु पषहचान गरर संशोिन गने तफि  ध्यान 
ददन पने र एक मनवािचन क्षेत्र एक बहवुषििय योजना छनौट 
र कायािन्वयन व्यवस्था ममलाउन सझुाव ददने। 

६. ऐन र मनयमका कारण जषटलता उत्पन्न भै कायािन्वयनमा 
समस्या आएको भए आवश्यक संशोिनको प्रषक्रया अपनाई 
पंूजीगत खचि प्रमतशत बढाउन ध्यान ददन पने। 

७. पंूजीगत खचि कम हनुे र सािरण खचि सय प्रमतशतनै हनु े
कुरालाई दृषिगत गरी सािरण खचि कटौतीमा ध्यान ददन 
पने। 

८८ २०७८।११।०४ १. साविजमनक जग्गा मलजमा मलने र सरुशक्षत बसोवास तथा 
जग्गा एषककरण सम्वन्िी षविेयक सम्वन्िी षविेयक तजुिमा 
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गरी पेश गनि मन्त्रालयको ध्यानाकििण गराउने। 

२. बागमती प्रदेशको गररबीहरुको पषहचानको लामग षवमभन्न 
मापदण्ड मनिािरण गरी गररबी मनवारणको लामग ठोस 
कायिक्रम संचालन गनि मन्त्रालयलाई सझुाव ददने। 

३. बागमती प्रदेशमा सहकारीको संख्या िेरै नै भएकोले 
सहकारीलाई एकीकरण गने नीमत तजुिमा गने, सहकारी 
सम्वन्िमा देशखएका समस्याहरु समािान गनि सहकारी 
सम्वन्िी ऐन मनयमावलीमा संशोिन आवश्यक भए सो 
समेत गनि मन्त्रालयको ध्यानाकििण गराउने।  

४. केन्द्र सरकारको सहकारी ऐनसंग प्रदेश सरकारको सहकारी 
ऐन बाशझएको छ छैन अध्ययन गरी बाशझएको देखेमा 
संशोिनको लामग तयारी गने। 

५. अवण्डाको रुपमा बजेट षवमनयोजन गने चलनहरुलाई 
क्रमश: मनरुत्साषहत गदै लान पने र अवाण्डाको रुपमा 
राशखसषकएको बजेटलाई वाँडफाँड गदाि समममतका माननीय 
सदस्यहरुको समन्वयमा पारदशशिता अपनाई सो सम्वन्िी 
कायिषवमि तयार गरी सोही कायिषवमि अनसुार बजेट 
वाँडफाँड गनुि पने। 

६. मन्त्रालयले षवमभन्न कायिक्रम कायािन्वयन गनि माग गररएको 
प्रस्तावहरुको सूचना सम्वशन्ित व्यशि, लशक्षत समूह वा 
दगुिम क्षेत्रमा बसोबास गने सरोकारवाला व्यशिको 
पहुँचसम्म परु् याउन  कुनै पमन सूचनाहरु ११९ वटै 
स्थानीय मनकायको वडासम्म र ६६ वटै मनवािचन क्षेत्रको 
प्रदेशका माननीयहरुसम्म पगु्ने गरी सूचनाको प्रचारप्रसार 
हनु पने। 

७. मन्त्रालयले वहवुषििय योजनाहरुको प्रगमत सममक्षा गरर 
तत्काल संचालन गराउने र प्रगमत नहनुे वा अनतु्पादक 
देशखएका योजनाहरु पषहचान गरर संशोिन गने तफि  ध्यान 
ददन पने। 
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८. ऐन र मनयमका कारण जषटलता उत्पन्न भै कायािन्वयनमा 
समस्या आएको भए आवश्यक संशोिनको प्रषक्रया अपनाई 
पंूजीगत खचि प्रमतशत बढाउन ध्यान ददन पने। 

९. पनु नापी जग्गा वमगिकरण र वाँझो जग्गामा उत्पादन 
योजना बनाउन मन्त्रालयले संघीय सरकारको ध्यानाकििण 
गराउन पने। 

८९ २०७८।११।०४ १. समममतको मममत २०७८।११।०३ गते ददउँसो १२.०० 
बजे आ.व.२०७८/७९ को यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालयको योजना तथा कायािक्रमको कायािन्वयन सम्वन्िी 
समममतको बैठकमा मा.मन्त्री तथा सशचव अनपुशस्थत हनु ु
भएकोले समममतको गशम्भर ध्यानाकििण भएको छ।संसद र 
संसदीय समममतको गररमालाई स्मरण गराँउदै अब देशख 
आमशन्त्रत गररएको समममतको बैठकमा उपशस्थमतको लामग 
माननीय मन्त्री तथा सशचवको ध्यानाकििण गराउने। 

२. यस अशघ गठन भएको प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन उप-
समममतका संयोजक माननीय केशव प्रसाद पोखरेल 
समममतको सभापमतमा मनवािशचत हनु ु भएकोले उि 
प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन उप समममतलाई पनुगिठन गरी  
मा.प्रकाश शे्रष्ठको संयोजकत्वमा मा. कञ्चन खनाल, मा. 
षवजया शे्रष्ठ के.सी., मा. उममिला कमािचायि र मा. गोमा 
भतेुल रहेको  ५ सदस्यीय उपसमममत गठन गने। 

३. यस अशघ गठन भएको सरकारी आश्वासन उपसमममतका 
माननीय बलराम पौडेल मशन्त्रपररिद्को सदस्य हनु ुभएकोले 
उि समममतलाई पनुगिठन गरी  मा. प्रमे बहादरु पलुामीको 
संयोजकत्वमा मा. सरस्वती वाटी, मा. लाल कुमारी पनु, 
मा. मैना अछामी र मा. मभमसेन खत्री रहेको ५ सदस्यीय 
उपसमममत गठन गने। 

४. मममत २०७८।११।०१ देशख २०७८।११।०३ सम्म 
बसेको समममतको बैठकका मनणियहरुको प्रशे षवज्ञमप्त 
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प्रकाशशत गने। 

९० २०७८।११।३० १.समममतका पदामिकारी र कमिचारीहरुलाई क्षमता अमभवषृद्ध 
गनिको लामग प्रत्यायोशजत अमिकार व्यवस्थापन र समममतले 
खेल्न ु पने भमूमका षवियक १ ददने आवाशशय गोष्ठी 
चन्द्रामगरी षहल ररसोटि वा अन्य उपयिु स्थानमा उपयिु 
समयमा संचालन गने। 

९१ २०७९।०२।१२ १. समममतको कायि क्षेत्र मभत्रका मन्त्रालयहरुको शजल्ला शस्थत 
कायािलयहरुको अध्ययन अनगुमन गरी प्रमतवेदन समममतमा 
पेश गनि गदठत उपसमममतहरुको वाँकी रहेको क्षेत्रहरुको 
जेठ २० र २१ गते काभ्र े र दोलखा, २२ र २३ गते 
मसन्िलुी शचतवन र २४ र २५ गते रसवुा, नवुाकोट र 
िाददङ्गमा अध्ययन अनगुमन गने मनणिय गररयो।    

२.माननीय सदस्यहरुको क्षमता अमभवषृद्ध कायिक्रम असार 
मषहनामा संचालन गने मनणिय गररयो। 

९२ २०७९।२।१५ १. समममतले आफूले गरेको आमथिक विि भररको कामकाज 
समेटेर वाषििक प्रमतवेदन पेश गनुि पने भएकोले समममतको 
आ.व. २०७८/७९ को वाषििक प्रमतवेदन लेखको लामग 
तपमसल बमोशजमको एक उपसमममत गठन गने।  

93 2079।02।3० १. मदन भण्डारी स्वास््य षवज्ञान प्रमतष्ठानका उपकुलपमत 
सषहतका पदामिकारीहरुवाट प्रमतष्ठानको योजना, कायिक्रम 
र प्रगमतको बारेमा जानकारी मलई प्रमतष्ठाले मलएको लक्ष्य, 
उदेश्य र प्रगमत हामसल गनि मनदेशन ददने। 

२. समममतमा उप-मसममतले पेश गरेको समममतको वाषििक 
प्रमतवेदन माथी समममतमा माननीय सदस्यहरुले राख्न ुभएको 
बुदँाहरु थप गरी वाषििक प्रमतवेदन तयार गरी मममत 
२०७९ साल जेठ ३१ गते बस्ने सभाको बैठकमा 
माननीय सभापमत केशव प्रसाद पोखरेलले पेश गने। 
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अनसूुची-३ 

समममतका सदस्यहरुको बैठकमा सहभामगता 
मस.नं. बैठक संख्या मममत उपशस्थत कैषफयत 

१. ६२ २०७८।०३।१०  Zoom प्रषवमिवाट भच्युिअल बैठक 
२. ६३ २०७८।०३।११  Zoom प्रषवमिवाट भच्युिअल बैठक 
३. ६४ २०७८।०३।१२  Zoom प्रषवमिवाट भच्युिअल बैठक 
४. ६५ २०७८।०३।१३  Zoom प्रषवमिवाट भच्युिअल बैठक 
५. ६६ २०७८।०३।२० १६  
६. ६७ २०७८।०४।११  Zoom प्रषवमिवाट भच्युिअल बैठक 
७. ६८ २०७८।०४।१७ १४  
८. ६९ २०७८।०४।१८ १५  
९. ७० २०७८।०४।१९ १४  
१० ७१ २०७८।०४।२० १३  

११ ७२ २०७८।०४।२१ १२  
१२ ७३ २०७८।०५।०३ १६  
१३ ७४ २०७८।०५।१४  Zoom प्रषवमिवाट भच्युिअल बैठक 
१४ ७५ २०७८।०५।३१  Zoom प्रषवमिवाट भच्युिअल बैठक 
१५ ७६ २०७८।०६।१०  Zoom प्रषवमिवाट भच्युिअल बैठक 
१६ ७७ २०७८।०८।१९ १०  

१७ ७८ २०७८।०८।२० ९  

१८ ७९ २०७८।०८।२७ ७  

१९ ८० २०७८।०८।२८ ११  

२० ८१ २०७८।०८।२९ ७  

२१ ८२ २०७८।१०।१७ १२  

२२ ८३ २०७८।१०।१७ ११  

२३ ८४ २०७८।११।०१ १०  

२४ ८५ २०७८।११।०२ ९  

२५ ८६ २०७८।११।०२ ११  

२६ ८७ २०७८।११।०३ ९  

२७ ८८ २०७८।११।०३ ८  

२८ ८९ २०७८।११।०४ ८  

२९ ९० २०७८।११।३० १५  

३० ९१ २०७9।०२।११ १३  

३१ ९२ २०७९।०२।१५ १०  

32 93 2079।02।31 13  



शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको बाषििक प्रमतवेदन, २०७९ 47 

अनसूुची ४ 

प्रदेश उच्च शशक्षा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक, २०७८ 
सम्वन्िी शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको प्रमतवेदन 

 

प्रदेश सभा 
शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममत 

बागमती प्रदेश, हेटौडा 
प्रदेश उच्च शशक्षा सम्वन्िमा व्यवस्था गनि बनेको षविेयक, २०७८ सम्वन्िी शशक्षा, 

स्वास््य तथा कृषि समममतको प्रमतवेदन 

 

१. षविेयकको प्रस्तावनामा संशोिन :-  
(क) षविेयकको प्रस्तावनाको सरुुको हरफमा प्रदेशको भने्न शव्द पमछ "मौमलक सम्भावना 

र चनुौमतलाई मध्यनजर गदै समदुायको ज्ञान, सीप र प्रषवमिलाई शशक्षासंग जोड्न," 
भन्ने शव्दहरु थप गने। 

(ख) षविेयकको प्रस्तावनाको पषहलो हरफमा र पमछ "उपलशव्िमूलक" शव्द हटाई सो 
शव्दको सट्टा "व्यावहाररक" शव्द थप गने।  

(ग) षविेयकको प्रस्तावनाको चौंथो हरफमा "षवकासमा लगानी अमभवषृद्ध" पमछ "राषष्ट्रय भािा 
र संस्कृमतको षवकास गने" थप गने। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

 १. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ:“ यस ऐनको नाम (१) प्रदेश उच्च शशक्षा ऐन, २०७८ ”रहेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. षविेयकको दफा २ को खण्ड (ञ) मा रहेको "सामाशजक षवकास" शव्दको सट्टामा "शशक्षा क्षेत्र 
हेने" शब्द राख्न।े 

३. षविेयकको दफा ३ को उपदफा २ मा संशोिन :-  
(क) खण्ड (ख) मा "सामाशजक षवकास" को सट्टा "मन्त्रालयको" राख्न।े  
(ख) खण्ड (छ) मा "तथा योजना" को सट्टा "हेने" भने्न शव्द राख् ने। 

(ग) खण्ड (ञ) मा "उद्यमी, उद्योग व्यवसायी, व्यापारी तथा समाजसेवी" हटाई "शशक्षा 
क्षेत्रमा महत्वपूणि योगदान परु् याएका समाजसेवीहरु" भनी थप गने।  

४. षविेयकको दफा ८ को उपदफा ४ को दोस्रो हरफमा रहेको "तोषकएको" भन्ने शव्द हटाई 
"अनसूुची १ बमोशजमको" भने्न शव्द राख्न।े  

५. षविेयकको दफा ९ मा संशोिन :-  
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(क) उपदफा (२) को दोस्रो हरफमा रहेको "यस ऐन बमोशजम तोषकएको" शव्दहरु हटाई 
"अनसूुची १ बमोशजमको" भने्न शव्दहरु राख् ने। 

(ख) उपदफा (३) को दोस्रो हरफमा रहेको "संस्थालाई सम्वशन्ित षवश् वषवद्यालयको 
सहममतमा" भने्न शव्दहरु हटाई "संस्थाले अनसूुची १ वमोशजमको मापदण्ड र पूवाििार 
परुा गरेको देशखएमा" भन् ने शव्दहरु राख् ने।साथै उि उपदफाको अशन्तम हरफमा 
रहेको "सञ् चालन गनि" शव्द पमछ "स्वीकृमत ददन" भन्न ेशब्द थप गने। 

(ग) उपदफा (४) को दोस्रो हरफमा रहेको "क्याम्पसलाई" भन् ने शव्द शझषक सो को सट्टा 
"क्याम्पसले अनसूुची १ बमोशजमको मापदण्ड तथा पवुाििार परुा गरेको देशखएमा" 
भन् ने शव्द थप गने।चौथो हरफमा रहेको "षवकास गरी सञ् चालन गनि" भन्ने शव्द 
पछी "स्वीकृत ददन" भन् न ेशव्द थप गने र छैटौं हरफमा रहेको "वा प्रमतष्ठान" भन्न े
शव्द हटाई "तथा प्रमतष्ठान वा आंषङ्गक क्याम्पस" भने्न शव्द थप गने। 

(घ) उपदफा (६) को अशन्तम हरफको अन्त्यमा रहेको "गररनेछ" शव्दको सट्टामा "गनि 
सषकनेछ" भमन राख् ने।  

६. षविेयकको दफा १० को दोस्रो हरफमा रहेको "तोषकए" शव्द शझषक "अनसूुची १" भन्ने शव्द 
राख् न।े 

७. षविेयकको दफा ११ मा संशोिन:- 
(क) उपदफा २ को दोश्रो हरफमा जाँचवझु गदाि पमछ "तोषकए" भने्न शव्द शझषक "अनसूुची 

१" भने्न शब्द राख्न।े 

(ख) उपदफा ३ को पषहलो हरफमा जाँचवझु गदाि पमछ "तोषकएका पूवाििार तथा मापदण्ड" 
शव्द शझषक "अनसूुची १ बमोशजमको मापदण्ड तथा पूवाििार" भने्न शब्द राख्न।े 

 

८. षविेयकको दफा १२ मा संशोिन:- 
(क) उपदफा १ को खण्ड (त) मा रहेको "कायिहरु" शव्द शझषक "षवियहरु" भन्ने शब्द 

राख्न।े 

(ख) उपदफा २ को "षविान" शव्द पमछ "को मस्यौदा प्राप्त हनु आएमा मन्त्रालयले सो 
सम्बन्िमा आवश्यक जाँचबझु गरी षविान स्वीकृमत गनि मनामसब देशखएमा पररिद्को 
मसफाररस सषहत स्वीकृमतको लामग प्रदेश सरकार समक्ष पेश गनेछ।" भन्न ेशब्दहरु थप 
गने। 

(ग) उपदफा ३ को "पररिद् बाट मसफाररस भएपमछ मन्त्रालय माफि त ्प्रदेश सरकार समक्ष" 
भन्ने शव्द हटाई "मन्त्रालयमा पेश गनुि पनेछ।" भन्ने शब्दहरु थप गने। 

 

९. षविेयकको दफा १३ मा संशोिन:- 
(क) उपदफा ४ को दोश्रो हरफमा रहेको "(ङ) र (च)" हटाई  "(ङ), (च) र (ज)" 

राख्न।े तेश्रो हरफमा रहेको "त्यस्तो मनणिय समममत गठन भएपमछ बसेको षवश् वषवद्यालय 
सभाको पषहलो बैठकबाट अनमुोदन हनुपुनेछ।" भने्न शब्दहरु हटाउने। 
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(ख) उपदफा ४ को खण्ड (छ) पमछ खण्ड (ज) थप गरी "प्रदेश सरकारको साविजमनक 
षवश् व षवद्यालयमा उच्च शशक्षा अध्ययनरत षवद्याथीहरुमध्येवाट कम्तीमा एक जना 
छात्रा सषहत दईु जना-सदस्य" राख्न।े  

१०. षविेयकको दफा २६ मा संशोिन:- 
(क) उपदफा १ को अन्तीम हरफमा रहेको "स्वीकृमत ददन सक्नेछ।" भने्न शब्द हटाई  

"प्रदेश सरकार समक्ष मसफाररस गनेछ।" राख्न।े  
(ख) उपदफा ६ को तेश्रो हरफमा रहेको "२४" हटाई  "२३" राख्न।े  

११. षविेयकको दफा २८ मा संशोिन:- 
(क) उपदफा १ को पषहलो हरफमा रहेको "सविसशञ्चत" भने्न शब्द हटाउने।  

 

१२. षविेयकको दफा ३४ मा संशोिन:- 
(क) उपदफा (१) को तेस्रो हरफको सरुुमा रहेको षवपन् न, पमछ "द्वन्द षपमडत," शव्द थप 

गने। 

१३. षविेयकको अशन्तममा तपमसल अनसुारको "अनसूुची -१" थप गने। 

 

अनूसचुी-१ 

(दफा १० र ११ सँग सम्बशन्ित) 

षवश्वषवद्यालय स्थापना गनि चाषहन ेआवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तथा पूवाििार 

 

१. षवश्वषवद्यालय 

भौमतक पूवाििारहरु 

(क) जग्गा/जममन 

१. काठमाडौँ उपत्यका मभत्र कम्तीमा दईु सय रोपनी जग्गा भएको, 
२. पहाडी तथा षहमाली शजल्लामा भए कम्तीमा पाँच सय रोपनी जग्गा भएको, 
३. तराई तथा मभत्री मिेश क्षेत्रमा भए कम्तीमा पचास षवगाहा जग्गा भएको, 
४. माथी उल्लेशखत जग्गा/जममन बढीमा तीन स्थानसम्म करीब बीस षकलोममटरको दूरीमभत्र 

व्यवस्थापन गनि सषकने। 

(ख) भवन 

१. कम्तीमा शैशक्षक, प्रशासकीय, पसु्तकालय र प्रयोगशालाको अलग अलग भवनहरू हनुपुने, 
२. कक्षा सञ्चालनको लामग शैशक्षक भवन कम्तीमा पचास हजार वगि षफट क्षेत्रफलको हनुपुने 

वा हरेक कक्षमा कम्तीमा पचास जनासम्म षवद्याथी अटाउने गरी षवद्याथी संख्याको 
अनपुातमा कक्षा कोठाहरू हनुपुने,  
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३. कम्तीमा शैशक्षक, प्रशासकीय र पसु्तकालयको अलग अलग तीनवटा भवनहरू हनुपुने। 

(ग) छात्रावास 

१. कम्तीमा एक मतहाई षवद्याथीहरूलाई छात्राबास हनुपुने,  

२. मषहला र परुूिको लामग छुट्टाछुटै्ट सषुविाजनक छात्राबासको व्यवस्था हनुपुने,  

३. अन्तरािषष्ट्रय षवद्याथीहरूको लामग अन्तरािषष्ट्रय स्तरको एक छात्राबास हनुपुने, 
४. आवासीय षवश्वषवद्यालयको हकमा सबै षवद्याथीहरूको लामग छात्राबासको व्यवस्था हनुपुने। 

(घ) अन्य भौमतक पूवाििार 

१. पठन पाठन, अनसुन्िान, प्रयोगात्मक कायि आददका लामग षवद्याथी संख्याको अनपुातमा पयािप्त 
फमनिचर र उपकरणहरू सषहतको भौमतक व्यवस्थापन हनुपुने, 

२. मषहला र परुूिका लामग अलग अलग र पयािप्त संख्यामा अपाङ्गमैत्री शौचालयको व्यवस्था 
हनुपुने,  

३. षवद्याथी संख्याको अनपुातमा स्तरीय चमेनागहृको व्यवस्था हनुपुने, 
४. स्वास््य केन्द्र, षपउने पानी, इन्टरनेट, खेल मैदान, बगैँचा आददको व्यवस्था हनुपुने।  

 

शैशक्षक आिारहरू 

(ङ) पसु्तकालय 

१. षवद्याथी संख्याको अनपुातमा पयािप्त संख्यामा आवश्यक स्तरीय पसु्तकहरू सषहतको सषुविा 
सम्पन्न पसु्तकालयको व्यवस्थापनको साथै सबै पाठकहरू बीच सूचना प्रषवमिको पहुँच पगु्न 
सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था हनुपुने,  

२. षवद्यतुीय पसु्तकालय ई-लाइबे्ररी  को व्यवस्था हनुपुने,   

३. आवश्यक व्यवस्थापकीय सषुविा सषहतको अध्ययन कक्षको व्यवस्था हनुपुने। 

(च) प्रयोगशाला 
१. प्राषवमिक षवियसँग सम्बशन्ित षवश्वषवद्यालयको हकमा सम्बशन्ित व्यावसाषयक पररिद्ले तोके 

बमोशजम षवद्याथी संख्याको अनपुातमा पयािप्त उपकरण, औजार तथा रसायनहरू सषहतको 
सषुविायिु प्रयोगशाला भएको हनुपुने। 

 

(छ) शशक्षक/प्राध्यापक 

१. अध्यापन र अनसुन्िान गनिका लामग आवश्यक संख्यामा तोषकएको योग्यता पगेुका 
शशक्षक/प्राध्यापकहरूको व्यवस्था हनुपुने,   

२. सबै शशक्षकहरू पूणिकामलन हनुपुने, 

३. जम्मा शशक्षक संख्यामध्ये कम्तीमा एक मतहाई षवद्यावाररमि उपामि प्राप्त गरेको हनुपुने, 



शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको बाषििक प्रमतवेदन, २०७९ 51 

४. जम्मा शशक्षक संख्या मध्ये कम्तीमा दश प्रमतशत शशक्षक राषष्ट्रय तथा अन्तरािषष्ट्रय मान्यता 
प्राप्त सहकमी समीक्षा )षपयर ररभ्यूड (जनिलमा  लेखहरू प्रकाशन गरेको हनुपुने। 

(ज) कमिचारी 
१ .आवश्यक संख्यामा मनिािररत क्षमता, दक्षता र प्रमतवद्धता सषहतका कमिचारीको व्यवस्था 
हनुपुने। 

(झ) षवद्याथी 
१. सािारण तथा प्राषवमिक षवियमा पठन पाठन तथा अनसुन्िान गने गराउने षवश्वषवद्यालय 

भएमा कम्तीमा पाँच हजार षवद्याथी हनुपुने,   

२. प्राषवमिक षवियका हकमा सम्बशन्ित अमिकार प्राप्त मनकायले मनिािरण गरेको संख्या अनसुार 
हनुपुने। 

तर प्रदेश सरकारले स्थापना गने षवश्वषवद्यालयहरूको लामग यो षवद्याथी संख्या 
अमनवािय आिार हनुे छैन। 

 

(ञ) कोि 

१. सघन षवश्वषवद्यालय भएमा षवश्वषवद्यालयको नाममा कम्तीमा पचास करोड रूपैयाँको अक्षय 
कोि स्थापना भएको हनुपुने, 

२. षवशशषिकृत )षवियगत (षवश्वषवद्यालय भएमा कम्तीमा बीस करोड रूपैयाको अक्षय कोि 
स्थापना भएको हनुपुने, 

३. काठमाडौँ उपत्यका मभत्र स्थापना हनुे षवश्वषवद्यालय भएमा उपरोि रकमहरूमा थप दश 
प्रमतशत रकम सषहतको अक्षय कोिको व्यवस्था गनुिपने,  

४. षवश्वषवद्यालयमा दश करोड रूपैयाको बेग्लै खचि हनुे कोिको स्थापना गरी उि कोिमा 
जम्मा हनुे रकमको सम्भाषवत स्रोतहरू पषहचान भएको हनुपुने। 

अन्य आिारहरू 

(ट) अन्य आवश्यक मापदण्ड र पवुाििार 

१. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमतवेदन अमनवायि हनुपुने, 
२. सामाशजक प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमतवेदन अमनवायि हनुपुने, 
३. सम्भाव्यता अध्ययनको प्रमतवेदन अमनवायि हनुपुने, 
४. षवश्वषवद्यालयमा आन्तररक गणुस्तर समुनशितता केन्द्रको स्थापना भएको हनुपुने, 
५. शचषकत्सा तथा इशन्जमनयररङ जस्ता षवशेि पूवाििारहरू आवश्यक पने उच्च शशक्षा 

षवश्वषवद्यालयका लामग सम्बशन्ित मनयमनकारी मनकायको परामशिमा थप पूवाििारहरू तोक्न 
सषकने। 
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२. मामनत षवश्वषवद्यालय 

 

(क) जग्गा/जममन 

१. काठमाडौँ उपत्यका मभत्र संचामलत मानषवकी, काननु, व्यवस्थापन लगायतका गैर प्रषवमिक 
षवियका मामनत षवश्वषवद्यालयका लामग कम्तीमा २० रोपनी जग्गा/जममन हनुपुने, 

२. प्राषवमिक षवियका मामनत षवश्वषवद्यालय वा प्रमतष्ठानका लामग काठमाडौँ उपत्यका मभत्र 
आवश्यकता अनसुार न्यनुतम २० रोपनी जममन हनु ुपने, 

३. काठमाडौँ उपत्यका बाषहर समेत केन्द्र सञ्चालन गरी सञ्चालनमा रहेका मानषवकी, कानून 
तथा व्यवस्थापन जस्ता षवियका मामनत षवश्वषवद्यालयको हकमा पचास षकलोममटरको पररमि 
मभत्र काठमाडौँ मभत्र र बाषहर गरी कम्तीमा तीस रोपनी जग्गा हनुपुने, 

४. प्राषवमिक षवियका मामनत षवश्वषवद्यालयका लामग काठमाडौँ उपत्यका बाषहर समेत केन्द्र 
राखी सञ्चालन भएको अवस्थामा न्यनुतम ५० रोपनी जममन हनुपुने, 

५. तराई तथा मभत्री मिेश क्षेत्रमा भए कम्तीमा पाँच मबगाहा जग्गा भएको हनुपुने, 
६. उल्लेशखत जममन बढीमा दईु स्थानसम्म कररब पचास षकलोममटरको दरुीमा व्यवस्थापन गनि 

सषकने अवस्थामा हनुपुने, 
७. स्थानीय तहले ददएको जममनलाई यस प्रयोजनका लामग मान्यता हनुेछ। 

(ख) भवन 

१. कम्तीमा शैशक्षक, प्रशासकीय र पसु्तकालयको अलग अलग तीनवटा भवनहरू हनुपुने, 
२. कक्षा सञ्चालनको लामग शैशक्षक भवन कम्तीमा पच्चीस हजार वगि षफट क्षते्रफलको हनुपुने 

वा हरेक कक्षमा कम्तीमा पचास जना सम्म षवद्याथी अटाउने कक्षा कोठाहरू हनुपुने। 

(ग) छात्रावास 

१. कम्तीमा एक मतहाई षवद्याथीहरूलाई छात्राबास हनुपुने,  

२. मषहला र परुूिको लामग छुट्टाछुटै्ट सषुविाजनक छात्राबासको व्यवस्था हनुपुने।  

(घ) अन्य भौमतक पूवाििार 

१. पठन पाठन, अनसुन्िान, प्रयोगात्मक कायि आददका लामग षवद्याथी संख्याको अनपुातमा पयािप्त 
फमनिचर र उपकरणहरू सषहतको भौमतक व्यवस्थापन भएको हनुपुने, 

२. मषहला र परुूिका लामग अलग अलग र पयािप्त संख्यामा अपाङ्गमैत्री शौचालय भएको हनुपुने¸ 
३. स्वास््य केन्द्र, षपउने पानी, इन्टरनेट, खेल मैदान, बगैँचा आददको व्यवस्था हनुपुने। 

 

शैशक्षक आिारहरू 

(ङ) पसु्तकालय 
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१. षवद्याथी संख्याको अनपुातमा पयािप्त संख्यामा आवश्यक स्तरीय पसु्तकहरू सषहतको सषुविा 
सम्पन्न पसु्तकालयको व्यवस्थापनको साथै सबै पाठकहरू बीच सूचना प्रषवमिको पहुँच पगु्न 
सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था हनुपुने,   

२. षवद्यतुीय पसु्तकालय )ई -लाइबे्ररी  (को व्यवस्था हनुपुने,   

३. आवश्यक व्यवस्थापकीय सषुविा सषहतको अध्ययन कक्षको व्यवस्था हनुपुने।  

(च) प्रयोगशाला 
१. प्राषवमिक षवियसँग सम्बशन्ित षवश्वषवद्यालयको हकमा सम्बशन्ित व्यावसाषयक पररिद्ले तोके 

बमोशजम षवद्याथी संख्याको अनपुातमा पयािप्त उपकरण, औजार तथा रसायनहरू सषहतको 
सषुविायिु प्रयोगशालाको व्यवस्था हनुपुने। 

(छ) शशक्षक/प्राध्यापक 

१. अध्यापन र अनसुन्िान गनिका लामग आवश्यक संख्यामा तोषकएको योग्यता पगेुका 
शशक्षक/प्राध्यापकहरू हनुपुने,   

२. सबै शशक्षकहरू पूणिकामलन हनुपुने,  

३. जम्मा शशक्षक संख्यामध्ये कम्तीमा एक मतहाई षवद्यावाररमि उपामि प्राप्त गरेको हनुपुने, 
४. जम्मा शशक्षक संख्या मध्ये कम्तीमा दश प्रमतशत शशक्षक राषष्ट्रय तथा अन्तरािषष्ट्रय मान्यता 

प्राप्त सहकमी समीक्षा )षपयर ररभ्यूड (जनिलमा  लेखहरू प्रकाशन गरेको हनुपुने। 

(ज) कमिचारी 
१. आवश्यक संख्यामा मनिािररत दक्षता र प्रमतवद्धता सषहतका कमिचारी हनुपुने। 

(झ) षवद्याथी 
१. सािारण तथा प्राषवमिक षवियमा पठन पाठन तथा अनसुन्िान गने गराउने षवश्वषवद्यालय 

भएमा कम्तीमा पाँच हजार षवद्याथी हनुपुने,  

२. संचालनमा रषहरहेको कुनै क्याम्पसको स्तरोन्नती गरी षवश्वषवद्यालयमा रूपान्तरण गनि 
लामगएको भएमा उि क्याम्पसमा कम्तीमा दईु हजार षवद्याथीहरू अध्ययनरत भएको, 
स्नातकोत्तर तहमा कम्तीमा पाँच व्याच षवद्याथी ददशक्षत भएको र गणुस्तर समुनशितता तथा 
प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हनुपुने, 

३. प्राषवमिक षवियका हकमा सम्बशन्ित अमिकार प्राप्त मनकायले मनिािरण गरेको संख्या 
अनसुारको षवद्याथी हनुपुने, 

तर प्रदेश सरकारले स्थापना गने षवश्वषवद्यालयहरूको लामग यो षवद्याथी संख्या 
अमनवािय आिार हनुेछैन। 

 

(ञ) कोि 
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१. सघन षवश्वषवद्यालय भएमा षवश्वघषवद्यालयको नाममा कम्तीमा पशच्चस करोड रुपैयाँको अक्षय 
कोि वा खचि नहनुे कोि स्थापना भएको हनुपुने,  

२. षवशशषिकृत )षवियगत (श करोड रूपैयाको अक्षय कोि वा षवश्वषवद्यालय भएमा कम्तीमा द
खचि नहनुे कोि स्थापना भएको हनुपुने, 

३. काठमाडौँ उपत्यका मभत्र स्थापना हनुे षवश्वषवद्यालय भएमा उपरोि रकमहरूमा थप दश 
प्रमतशत रकम सषहतको कोिको व्यवस्था गनुिपने,  

४. षवश्वषवद्यालयमा पाँच करोड रूपैयाको बेग्लै खचि हनुे कोिको स्थापना गरी उि कोिमा 
जम्मा हनुे रकमको सम्भाषवत स्रोतहरू पषहचान भएको हनुपुने, 

५. उपरोि बमोशजमका कोिहरू मामनत षवश्वषवद्यालय स्थापना भएको पाँच विि मभत्र स्थापना 
गरी सक्नपुने। 

अन्य आिारहरू 

(ट) अन्य आवश्यक मापदण्ड र पवुाििार 

१. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमतवेदन अमनवायि हनुपुने, 
२. सामाशजक प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमतवेदन अमनवायि हनुपुने, 
३. सम्भाव्यता अध्ययनको प्रमतवेदन अमनवायि हनुपुने, 
४. षवश्वषवद्यालयमा आन्तररक गणुस्तर समुनशितता केन्द्रको स्थापना भएको हनुपुने, 
५. शचषकत्सा तथा इशन्जमनयररङ जस्ता षवशेि पूवाििारहरू आवश्यक पने उच्च शशक्षाका 

षवश्वषवद्यालयका लामग सम्बशन्ित मनयमनकारी मनकायको परामशिमा थप पूवाििारहरू तोक्ने 
सषकने। 

६. उपरोि बमोशजमका मूल्यङ्कनको कायि एक विि मभत्र समापन गरी प्रमतवेदनको मसफाररस गने 
गरी मामनत षवश्वषवद्यालयको मान्यता ददन प्रदेश सरकारले सक्नेछ। 

३. मामनत षवश्वषवद्यालय एक्लै वा दईु वा दईु भन्दा बढी षवश्वषवद्यालयहरू गाभीइ नया ँषवश्वषवद्यालयमा 
स्थानान्तर भएमा हनुपुने मापदण्ड:- 

१. काठमाडौं उपत्यकामभत्र कम्तीमा दयुि सय रोपनी जग्गा हनुपुने,  

२. पहाडी शजल्लामा भए कम्तीमा पाँचसय रोपनी जममन हनुपुने, 
३. तराई र मभत्री मिेशमा भए कम्तीमा पचास षवगाह जममन हनुपुने, 
४. अन्य मापदण्ड नयाँ षवश्वषवद्यालयलाई तोषकए सरहको हनुपुने। 
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अनसूुची ४ 

समममतको अध्ययन अवलोकन भ्रमणका तशस्वरहरु 

 

कृषि ज्ञान केन्द्र लमलतपरुमा छलफल पमछ मलईएको दृश्य 

  

काठमाण्डौको चन्द्रामगरीमा रहेको च्याउ फामि 
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भिपरु अस्पतालको अनगुमन, मनरीक्षणको क्रममा भएको छलफल कायिक्रमको दृश्य 

भिपरुमा रहेको महामञ् जशु्री कृषि फामिमा भएको अनगुमन 



शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतको बाषििक प्रमतवेदन, २०७९ 57 

काठमाण्डौमा रहेको कौशी खेतीको अवलोकन गनुिहदुैँ माननीयज्यूहरु 

 

काठमाण्डौको बढुामनलकण्ठमा रहेको मषहला समहुले सञ्चालन गरेको माटिको 
अवलोकन गनुिहदुैँ माननीयज्यूहरु 
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बढुामनलकण्ठ उच्च माध्याममक षवध्यालयको अनगुमन मनरीक्षण पिात मलइएको फोटो
 

 
 

काठमाण्डौको बढुामनलकण्ठ स्कुलमा षवद्याथीहरुबाट गररएको तरकारी खेती 
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काभ्रपेलान्चोक शजल्लाको पाचँखालमा रहेको मसला बाली षवकास केन्द्रको मनरीक्षण 

बागमती प्रदेश सरकारले शजरी नगपामलकाको साझेदारीमा मनमािण गरेको कोल्डस्टोर 
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दोलखाको बोचमा रहेको शीतोष्ण फलफूल रुटस्टक षवकास केन्द्रको अवलोकन 
पिातको सामषुहक तशस्वर 

काभ्रपेलान्चवक शजल्लाको पाचँखालमा रहेको बंगरुपालन फमि र  टनलेमा उत्पाददत 
तरकारीको समममतका पदामिकारीहरु अवलोकन गदै 
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कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापमा भएको छलफल र कोल्डस्टोर मनरीक्षण, अवलोकन गदै 

 रामेछाप नगरपामलकामा गररएको हाइटेक प्रषवमि र खलु्ला तरकारी खेती 

 

शखम्ती तामाकोशी गाउँपामलका शखम्तीमा मषहला सहकारीले गरेको मकैखैती 
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कृषि ज्ञान केन्द्र, मसन्िलुीको अनगुमन तथा मनररक्षणको क्रममा मलइएको दृश्यहरु 
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बागमती प्रदेश सभाका माननीय सभामखु श्री सान ुकुमार 
शे्रष्ठज्यूलाई शशक्षा, स्वास््य तथा कृषि समममतका माननीय सभापमत 
श्री केशव प्रसाद पोखरेल र समममतको माननीय सहस्यहरु समममतको 

चौथो वाषििक प्रमतवेदन बझुाउँदै  


