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मन्द्तव्र् 

माननीर् सभामखुज्रू्, 

नेपालको संर्वधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई ब्र्वचस्थत गनय प्रदेश सभा 
मनर्मावली बमोचजम र्वमभन्न समममतहरु गठन गनय सक्ने व्र्वस्था रहेको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश 
सभा मनर्मावली, २०७४ को मनर्म १४६ मा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रमत उत्तरदार्ी र 
जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनगुमन गरी आवश्र्क मनदेशन 
तथा रार् सल्लाह ददनका लामग व्र्वस्था गररएका पााँच वटा र्वषर्गत समममतहरु मध्रे् उद्योग, 
पर्यटन तथा वाताबरण समममत पमन एक रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकार अन्द्तगयत रहेको उद्योग, 
वाचणज्र् तथा आपूमतय मन्द्रालर्, संस्कृमत तथा पर्यटन मन्द्रालर् र वन तथा वातावरण मन्द्रालर्लाई 
प्रदेश सभाप्रमत बढी उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन, ती मन्द्रालर्बाट भए गरेका काम कारबाहीको 
अनगुमन र मूल्र्ाङकन गरर आवश्र्क मनदेशन एवम ्रार् सल्लाह समेत ददनका लामग प्रदेश सभामा 
उद्योग, पर्यटन, तथा वातावरण समममत गठन भएको छ। समममतले वषयभरी गरेका कामहरुको 
प्रमतवेदन सभामा पेश गनुयपने व्र्वस्था रहेको छ। 
उद्योग, पर्यटन तथा वाताबरण समममतको पर्हलो वार्षयक प्रमतवेदन र्स सभामा २०७६ साल जेष्ठ 
३१ गते, दोस्रो बार्षयक प्रमतवेदन २०७७ साल जेष्ठ ३१ गते र तेस्रो वार्षयक प्रमतवेदन २०७८ 
साल ज्रे्ष्ठ २८ गते सम्मामनत बागमती प्रदेश सभामा पेश गरेको स्मरण गदै समममतले एक वषयको 
अवमधमा सम्पादन गरेका कार्यहरु समेटी प्रदेश सभा मनर्मावली बमोचजम आज चौथो बार्षयक 
प्रमतवेदन सम्मामनत प्रदेश सभामा पेश गनय पाउाँदा अत्र्न्द्तै गौरवाचन्द्वत महससु गरेको छु। 

माननीर् सभामखु महोदर्, 

र्वमभन्न खालका नीमतगत, राजनीमतक, आमथयक तथा पूवायधारको समस्र्ाबाट गचुिरहेको हाम्रो  उद्योग 
तथा पर्यटन व्र्वसार् क्षेर र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैमलएको कोरोना महामारीका कारण मसचजयत 
बन्द्दाबन्द्दीले झनै थला परेको अवस्था छ। देशको व्र्ापार घाटा ददनानदुदन बर्ढरहेको छ। 
पेट्रोमलर्म पदाथयको बढ्दो मूल्र्का कारण महंगीले गरीब जनताको ढाड सेकेको अवस्था छ। लाखौँ 
र्वुाहरु रोजगारीका लामग र्वदेश पलार्न भएका छन।् देशको अथयतन्द्र जर्टल समस्र्ाबाट गचुिन ु
परेको छ। आमथयक वरृ्िदर न्द्रू्न रहेको छ। र्ी सबै समस्र्ाहरु देशको औद्योमगक र्वकाससाँग 
जोमडएको हनु्द्छ। बागमती प्रदेश देशको राजधानी सहर काठमाडौँ लगार्तका प्रदेश राजधानी हेटौँडा 
र अन्द्र् थपु्रै औद्योमगक प्रमतष्ठानहरु भएको सहरहरु भएको प्रदेश भएका कारण देशको औद्योमगक 



 
 

र्वकास तथा समग्र आमथयक र्वकासमा महत्वपूणय र्ोगदान रहेको छ।त्र्सैले ती समस्र्ाहरु बागमती 
सरकारको लामग चनुौती तथा अवसर पमन हनु।् 

बागमती प्रदेश पर्यटन उद्योगको प्रचरु सम्भावना रहेको प्रदेश पमन हो। र्हााँको भौगोमलक, धाममयक, 
सामाचजक, सााँस्कृमतक र्वर्वधताहरु पर्यटकीर् आकषयणका पक्षहरु हनु।् र्वश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत 
सम्पदाहरु मध्रे् ८ वटा पर्यटकीर् स्थलहरु लगार्त अन्द्र् धेरै पर्यटकीर् गन्द्तव्र्हरु र्स प्रदेशमभर 
रहका छन।् हाम्रो आमथयक र्वकासमा एक महत्वपूणय र्हस्सा ओगट्न सक्ने क्षेर पर्यटन भएको 
कारण र्सको र्वकासमा बागमती प्रदेश सरकारको र्वशेष ध्र्ान जानेछ भने्न र्वश्वास राखेको छु। 

जलवार् ुपररवतयन तथा जैर्वक र्वर्वधताको संरक्षण अर्हलेको र्वश्वको जल्दोबल्दो मदु्दाहरु हनु।् वन 
तथा वातावरणको संरक्षण, र्वपद व्र्वस्थापन लागर्तका पक्षहरु ददगो र्वकासका लक्ष्र्हरुसाँग 
जोमडएका र्वषर्हरु हनु।् भौमतक तथा आमथयक र्वकासका साथै वातावरण संरक्षणको र्वषर्मा पमन 
हाम्रो ध्र्ान जान सकेमा मार ददगो र्वकास सम्भव हनुे भएकोले र्स तफय  सबै सरोकारवालाहरु 
चजम्मेवार हनुपुने कुरा मनवेदन गनय चाहन्द्छु।  

उद्योग-कलकारखाना, पर्यटन व्र्वसार् तथा वाताबरण एक-आपासमा अन्द्तरसम्बचन्द्धत र्वषर्हरु 
हनु।् औद्योमगक उत्पादनहरु पर्यटन व्र्वसार्मा आवश्र्क हनु्द्छन ्भने पर्यटन र्वकासले औद्योमगक 
र्वकासमा महत्वपूणय र्ोगदान गदयछ। पर्यटन व्र्वसार् आफैँ  पमन उद्योग व्र्वसार् पमन हो। 
औद्योमगक र्वकास साँगसाँगै वन तथा वातावरणको संरक्षण र संवियन गनय सके मार ददगो र्वकास 
सम्भव हनु्द्छ। पर्यटन र्वकासको लामग त झन वन तथा वातावरणको संरक्षण र संवियन अमत 
महत्वपूणय हनु्द्छ। 

सभामखु महोदर्, 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतले औद्योमगक र्वकास, पर्यटन र्वकास तथा वातावरण संरक्षण 
र उपभोक्ता र्हत संरक्षणको लामग आफ्नो कार्यक्षरेमभरका मन्द्रालर् तथा मनकार्हरुलाई समर् 
समर्मा मनदेशन तथा सझुावहरु ददएका छन।् ती मध्रे् केही कार्ायन्द्वर्न भएका छन ्भने केही 
कार्ायन्द्वर्न हनु बााँकी रहेका छन।्आगामी ददनमा कार्ायन्द्वर्न भएका सझुाव तथा मनदेशनहरुले 
मनरन्द्तरता पाउने र कार्ायन्द्वर्न हनु बााँकी रहेका मनदेशन तथा सझुावहरु कार्ायन्द्वर्न हुाँदै जाने 
र्वश्वास मलएको छु।   



 
 

अन्द्त्र्मा, 

समममतको हरेक कार्यमा सहर्ोग गदै औपचाररक, अनौपचाररक बैठक र छलफलहरुमा अमूल्र् 
र्वचार ददनहुनुे समममतका सदस्र्हरु प्रमत हाददयक आभार व्र्क्त गनय चाहान्द्छु।उप–समममतको 
चजम्मेवारी सफलता पूवयक मनवायह गने माननीर्ज्रू्हरुलाई र्वशेष धन्द्र्वाद ददन चाहन्द्छु।आगामी 
ददनहरुमा पमन समममतको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन माननीर्ज्रू्हरुको सर्िर् भमूमकाको अपेक्षा 
गदयछु। प्रदेश सभाका माननीर् सभामखुज्रू् तथा उपसभामखुज्रू्बाट मनरन्द्तर प्राप्त भएका मागयदशयन 
प्रमत र्वशेष आभार प्रकट गदयछु।समममत तथा उप-समममतका कामलाई सरल बनाउन भमूमका खेल्न े
प्रदेश सभाका सचचव तथा समममतका सचचव लगार्तका कमयचारीहरुलाई हाददयक  धन्द्र्वाद व्र्क्त 
गदयछु साथै आगामी ददनमा समेत सबैबाट सहर्ोग र उचचत सझुावको अपेक्षा गदयछु। धन्द्र्वाद। 

 

२०७९ साल जेष्ठ मर्हना ३१ गते। 

  रमा आले मगर 
     सभापमत 

बागमती प्रदेश सभा 
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत 

         हेटौँडा, नपेाल                
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1 
चौथो वार्षयक प्रमतवेदन, २०७९       उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत 

पररच्छेद - १ 

प्रारचम्भक 

१.१ पषृ्ठभमूमुः 
कार्यपामलकालाई व्र्वस्थार्पका प्रमत उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन तथा कार्यपामलकाबाट भए 
गरेका हरेक काम कारवाहीको अध्र्र्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनका साथै सरकारले समर् समर्मा 
जनाएका प्रमतबिताहरु कार्ायन्द्वर्नको लामग सरकारको मनगरानी गरर आवश्र्क मनदेशन तथा रार् 
सझुाव ददन व्र्बस्थार्पकामा र्वमभन्न र्वषर्गत समममतहरु गठन हनुे प्रावधान रहेको हनु्द्छ। नेपालको 
संर्वधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्र्वचस्थत गनय प्रदेश सभाले मनर्मावली 
बमोचजम आवश्र्कता अनसुार समममत वा र्वशेष समममत गठन गनय सक्ने व्र्वस्था रहेको छ । साथै 
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा मनर्मावली, २०७४ को मनर्म १४६ मा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश 
सभा प्रमत उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनगुमन 
गरी आवश्र्क मनदेशन वा रार् सल्लाह ददनका लामग व्र्वस्था गररएका पााँच वटा र्वषर्गत 
समममतहरु मध्रे् उद्योग, पर्यटन तथा वाताबरण समममत पमन एक रहेको छ।बागमती प्रदेश सरकार 
अन्द्तगयत रहेको वन तथा वातावरण मन्द्रालर्, उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूमतय मन्द्रालर् र संस्कृमत 
तथा पर्यटन मन्द्रालर्लाई प्रदेश सभाप्रमत बढी उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन प्रदेश मन्द्रालर्बाट 
भए गरेका काम कारवाहीको अनगुमन र मूल्र्ाङकन गरी आवश्र्क मनदेशन एवम ् रार् सल्लाह 
समेत ददनका लामग प्रदेश सभामा उद्योग, पर्यटन, तथा वातावरण समममत गठन भएको छ। 

र्स समममतको कार्यक्षेर अन्द्तगयत वन तथा वातावरण मन्द्रालर्, उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूमतय 
मन्द्रालर् र संस्कृमत तथा पर्यटन मन्द्रालर् साथै अन्द्तगयतका मनकार्हरु रहेका छन।् र्र्नै 
मनकार्हरुको स्रोत पररचालन, व्र्वस्थापन र अरु र्स्तै र्वमभन्न कृर्ाकलापको मूल्र्ाङकन गरी 
सम्बचन्द्धत मनकार्लाई आवश्र्क मनदेशन सर्हतको वार्षयक प्रमतवेदन प्रदेश सभामा पेश गने 
चजम्मेवारी र्स समममतको रहेको छ। 

उद्योग तथा पर्यटन व्र्वसार्लाई जीर्वकोपाजयनको माध्र्म बनाउने तर वातावरण संरक्षणमा ध्र्ान 
नपरु् र्ाउन ेहो भने ददगो र्वकासका लक्ष्र् हामसल गनय सर्कदैन। र्वकास र वातावरणबीच समचुचत 
सन्द्तलुन कार्म गनयका लामग र्वकाससाँगै वातावरणीर् प्रभाव र असरका बारेमा अध्र्र्न, अनगुमन र 
ठोस कार्य गने व्र्वस्था ममलाउन ुपने हनु्द्छ।अचघल्लो वषय कोरोना भाईरस र बन्द्दाबन्द्दीको कारण 
सबैभन्द्दा धेरै असर औद्योमगक क्षेरमा संलग्न मजदरुहरुलाई परेको मथर्ो।हाल कोमभड महामारीको 
सन्द्रास नरहे पमन कोमभड महामारीले थमलएका उद्योग, व्र्वसार् तथा पर्यटन क्षेर उकास्नका लामग 
बागमती प्रदेश सरकारले र्वशेष र्ोजना तजुयमा गरी कार्ायन्द्वर्न गनुयपने देचखन्द्छ।  
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१.२ समममतको गठनुः 
नेपालको संर्वधानको धारा १९३ मा प्रदेशमा र्वषर्गत समममत गठन गने व्र्वस्था भए बमोचजम 
प्रदेश सभा मनर्मावली, २०७४ को मनर्म १४५ र १४६ ले व्र्वस्था गरे अनसुार समममत वा 
र्वशेष समममत गठन गनय सक्नेछ। सोही संवैधामनक व्र्वस्था बमोचजम प्रदेश सभा मनर्मावली, 
२०७४ को मनर्म १४६ अनसुार प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्र्वचस्थत गनय, प्रदेश सरकारलाई 
प्रदेश सभा प्रमत उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङकन गरी आवश्र्क मनदेशन वा रार् सल्लाहका लामग प्रदेश सभामा र्वमभन्न 
र्वषर्गत समममत गठन भएका छन।् त्र्स मध्रे् उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत मममत 
२०७४ फागनु १५ गते बसेको बैठकको सहमती बमोचजम माननीर् सभामखुज्रू्बाट सदस्र्हरुको 
मनोनर्न भए अनसुार गठन भएको छ। हाल र्स समममतमा सभापती माननीर् श्री रमा आले मगर 
सर्हत १५ जना सदस्र्हरु हनुहुनु्द्छ। 

समामखुले कार्यव्र्वस्था परामशय समममतको परामशयमा मनर्म १४६ बमोचजम समममतमा बर्ढमा २२ 
जना सदस्र्हरु प्रदेश सभामा प्रमतमनमधत्व गने राजनीमतक दलका सदस्र् संख्र्ा, मर्हला, दमलत, 
आददवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मचुस्लम, र्पछमडएको क्षेर, खस आर्य तथा अन्द्र् समदुार्को 
सममानपुामतक प्रमतमनमधत्व हनुे गरी मनोनर्न गनुयपने व्र्वस्था रहेको छ। 

 

१.३ समममतको कार्यके्षर, काम, कतयव्र् र अमधकारुः 
प्रदेश सभा मनर्मावली, २०७४ को मनर्म १५१ मा व्र्वस्था गररए बमोचजम उद्योग, पर्यटन 
तथा वातावरण समममतको काम, कतयव्र् र अमधकार मनम्नानसुार  रहेको छ: 

 मन्द्रालर्, र्वभाग र अन्द्तगयतका मनकार्को नीमत तथा कार्यिम, स्रोत पररचालन, व्र्वस्थापन र 
अरू र्स्तै र्िर्ाकलापको मूल्र्ाङ्कन गरी सम्बचन्द्धत मनकार्लाई आवश्र्क मनदेशन ददने र 
समचुचत र्टप्पणी, मसफाररस र मनदेशन सर्हतको वार्षयक प्रमतवेदन बैठकमा पेश गने। 

 मन्द्रालर्, र्वभाग र अन्द्तगयतका मनकार्को राजस्व र व्र्र् सम्बन्द्धी अनमुानको जााँच गरी वार्षयक 
अनमुान तर्ार गने तररका, वार्षयक अनमुानमा मनर्हत नीमतको सट्टा अपनाउन सर्कने वैकचल्पक 
नीमत र वार्षयक अनमुानमा रहेको रकममा के कमत र्कफार्त गनय सर्कन्द्छ भने्न सम्बन्द्धमा 
सम्बचन्द्धत मनकार्लाई आवश्र्क मनदेशन ददन ेर आफ्नो रार् सर्हतको वार्षयक प्रमतवेदन बैठकमा 
पेश गने। 



 
 

3 
चौथो वार्षयक प्रमतवेदन, २०७९       उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत 

 मचन्द्रपररषदका सदस्र्ले बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणसाँग सम्बचन्द्धत रहेर समर्–
समर्मा ददएका आश्वासनलाई पूरा गनय प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन ्सो 
सम्बन्द्धमा अध्र्र्न गरी सम्बचन्द्धत मनकार्लाई आवश्र्क मनदेशन ददन ेर बैठकमा प्रमतवेदन पेश 
गने। 

 उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतसाँग सम्बचन्द्धत सरकारी मनकार्को सावयजमनक सम्पचत्तको 
र्हनाममना भए/नभएको अध्र्र्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क मनदेशन ददने र बैठकमा 
प्रमतवेदन पेश गने। 

 प्रदेश सरकारद्वारा प्रचमलत ऐन, मनर्म अनरुुप काम भए गरेको छ वा छैन भने्न र्वषर्मा 
मूल्र्ाङ्कन गरी सम्बचन्द्धत मनकार्लाई आवश्र्क मनदेशन ददने। 

 प्रदेश सरकारद्वारा समर्–समर्मा गठन हनुे छानमबन आर्ोग, समममत र जााँचबझु आर्ोग, 

समममतद्वारा प्रस्ततु प्रमतवेदन कार्ायन्द्वर्नको अनगुमन गरी सम्बचन्द्धत मनकार्लाई आवश्र्क रार्, 

सल्लाह र मनदेशन ददने। 

 मन्द्रालर्, र्वभाग र अन्द्र् मनकार्बाट सम्पादन भएका कामको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी सो 
सम्बन्द्धमा आवश्र्क मनदेशन ददने। 

 बैठकले समु्पेको अन्द्र् काम गने। 

 समममतको मसफाररसमा सभामखुबाट अनमुोददत बजेट र कार्यिमको अधीनमा रही आफ्नो 
कार्यिम सञ्चालन गने। 

 छलफलमा थप र्वषर्वस्तकुो जानकारी आवश्र्क परेमा र्वज्ञ तथा र्वशेषज्ञहरुलाई आमन्द्रण 
गने। 

 उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण सममतको कार्यक्षेरमभर पने मन्द्रालर् र मनकार्साँग सम्बचन्द्धत 
प्रत्र्ार्ोचजत व्र्वस्थापन सम्बन्द्धी र सभाले दफावार छलफलका लामग पठाएका र्वधेर्क उपर 
दफावार छलफल गरी सो सम्बन्द्धी प्रमतवेदन सभामा पेश गने। 

 समममतले बैठकमा प्रस्ततु गनुय पने वार्षयक प्रमतवेदन वार्षयक अनमुान पेश हनु ु अगावै र अरू 
प्रमतवेदन जनु सकैु समर्मा प्रस्ततु गनय सक्नेछ। 
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१.४ उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतको सचचवालर्ुः 
प्रदेश सभा मनर्मावली, २०७४ को मनर्म १६२ मा समममतको सचचवालर् सम्बन्द्धी व्र्वस्था रहेको 
छ। प्रदेश सभा सचचवालर् अन्द्तगयत समममत सचचवालर् रहनेछ। प्रदेश सभाका सचचव प्रत्रे्क 
समममतको पदेन सचचव हनुेछ। सचचवले आफू मातहतका अमधकृतलाई सभाको कुनै समममतको सचचव 
भई काम गनय तोक्न सक्नेछ। सचचवले समममतको कार्य सम्पादनमा सहर्ोग परु् र्ाउन सम्बचन्द्धत 
मन्द्रालर्, र्वभाग वा मनकार्साँग आवश्र्क जानकारी माग्न सक्नेछ।हाल र्स समममतको 
सचचवालर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको र्ववरण मनम्न बमोचजम रहेका छन।् 

ि .सं.  नाम थर पद सम्पकय  नं. 

१ श्री बाबरुाम मगर समममत सचचव ९८४११४८४२५ 

२ श्री राधेश्र्ाम लाममछाने अमधकृत छैठौँ ९८४५३१६११० 

३ श्री सशुान्द्त महत माइक अपरेटर ९८४५७८२५६० 

४ श्री ररपेश दाहाल क. अपरेटर ९८५५०६७७८२ 

५ श्री सचुशला भट्टराई का .स.  ९८४५२३६७७४ 
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पररच्छेद – २ 

 

समममतको र्वगतका सझुाव तथा मनदेनहरुको कार्यन्द्वर्नको अवस्थाुः  

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतले आफ्नो कार्यक्षेरसाँग सम्बचन्द्धत र्वधेर्कहरु मामथ दफावार 
छलफल गरी कानून तजुयमामा महत्वपूणय भमूमका मनवायह गनुयका साथै कार्यक्षेरमभर पने मन्द्रालर्हरु 
तथा मनकार्हरुको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी र्वमभन्न समर्मा सझुाव र मनदेशनहरु ददाँदै आएको 
छ। समममतले बागमती प्रदेश मभर औद्योमगक र्वकास, पर्यटन र्वकास तथा वातावरणको संरक्षण र 
प्रवियनमा चासो राख्दै आएको छ। प्रदेशमभर रहेका औद्योमगक प्रमतष्ठान तथा पर्यटकीर् क्षेर 
लगार्त वनहरुको समेत अवलोकन भ्रमण गरी सरोकारवालाहरुसाँग वहृत छलफल गरी सझुाव तथा 
मनदेशन सर्हतका प्रमतवेदनहरु गरेको छ।  

र्स समममतको कार्यक्षेर अन्द्तगयत उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूती मन्द्रालर्, संस्कृमत तथा पर्यटन 
मन्द्रालर् र वन तथा वातावरण मन्द्रालर्का साथै उपभोक्ता र्हत संरक्षणका र्वषर्हरु रहेका छन।् 
समममतले आफ्नो काम कारबाहीलाई सरल ढंगले संचालन गनय चार वटा उप-समममतहरुुः उद्योग, 
उपभोक्ता हीत संरक्षण तथा आपूमतय उप-समममत, पर्यटन उप-समममत, वाताबरण तथा र्वज्ञान उप-
समममत र वन उप-समममत गठन गरी कार्य गदै आएको छ। ती उप-समममतहरुले आफ्नो 
कार्यक्षेरमभरका कार्यहरु गदै मत कार्यहरुको प्रमतवेदन समेत गदै आइरहेका छन।् उद्योग, पर्यटन 
तथा वातावरण समममतले वषयभरी सम्पादन गरेका कार्यहरुलाई समेटेर वार्षयक प्रमतवेदन प्रकाशन गदै 
आएको छ। हालसम्म तीन वटा वार्षयक प्रमतवेदन प्रकाशन भएका छन।् र्वगतका ती 
प्रमतवेदनहरुले अन्द्तगयतका मन्द्रालर् तथा मनकार्हरुलाई र्वमभन्न मनदेशन तथा सझुावहरु ददएका 
छन।् समममतले र्ो चौथो वार्षयक प्रमतवेदनको तर्ारी गदै गदाय र्वगतका प्रमतवेदनहरुले औलं्र्ाएका 
सझुावहरु कार्ायन्द्र्न भए वा नभएको बारे पमन सममक्षा गनुय सान्द्दमभयक हनु्द्छ। हालसम्म समममतले 
गरेका महत्वपूणय मनदेशन तथा सझुावहरु र मतनको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था देहार् बमोचजम रहेको 
छ। 
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समममतले र्वगतमा गरेका मनदेशन तथा ददएका सझुावहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था 
 

पर्हलो वार्षयक प्रमतवेदनमा  समार्वष्ट सझुाव तथा  मनदेशनहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्थाुः 
 

मममत २०७५ ज्रे्ष्ठ १३ गतेको मनणयर्बाट मध्रे्वती क्षरे व्र्वस्थापन समममतलाई ददएको मनदेशन तथा 
सझुावहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्थाुः 

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु कार्ायन्द्वर्नको अवस्था कैर्फर्त 

१ घाइतेको उपचार पूणय रुपमा मनुःशलु्क गने 
 क्षमतपूमतयको व्र्वस्था 

भएको 
  

२ समममतमा मर्हलाहरुको प्रमतमनमधत्व समुनचित गने हालसम्म नभएको    

३ 
राप्ती खोलामा गाडी सफा गदाय खोलामा रहेको 
गोहीलाई प्रत्रे्क्ष असर परेकोले सो कार्य रोक्ने 

आंचशक कार्ायन्द्वर्न 
भएको  

  

४ 
मनकुञ्जमा रहेका जनावरबाट मतृ्र् ुभएका अमभभावको 
बालबच्चाको लालनपालन सरकारले गने 

हालसम्म नभएको    

 
  

२०७५ भार २१ गतेको मनणयर्बाट नारा (NARA) लाई ददइएका सझुावहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्थाुः 

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु कार्ायन्द्वर्नको अवस्था कैर्फर्त 

१ नदद सम्बन्द्धी ऐन बनाउने ऐन नबनेको    

२ खोलाको छेउमा रहेका होटलहरु बन्द्द गराउने बन्द्द नभएको    

३ खोलामा फोहोर फ्र्ााँक्न बन्द्द गराउने 
 आंचशक कार्ायन्द्वर्न 

भएको 
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२०७५ भार २९ गतेको मनणयर्बाट पर्यटन व्र्वसार्साँग सम्बचन्द्धत प्रदेश कानून तजुयमा र्वषर्मा 
ददइएका सझुावहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्थाुः 

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु कार्ायन्द्वर्नको अवस्था कैर्फर्त 

१ र्हमाल आरोहण सम्बन्द्धी र्वद्यालर् खोल्न े कार्ायन्द्वर्न नभएको    

२ 
सरकारले र्हमाल आरोहण गाइडलाई 
प्रोत्सार्हत गने कार्यिम बनाउने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

३ 
व्र्वसार्ीले एकद्वार प्रणालीबाट कर मतने 
व्र्वस्था गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

४ पर्यटन ऐन र्थाचशघ्र मनमायण गने मनमायण भएको    

५ 
पर्यटन व्र्वसार्ीहरुले पर्यटन गाइड आचार 
संर्हताको पालना गने 

 आंचशक कार्ायन्द्वर्न 
भएको 

  

    

    

दोस्रो वार्षयक प्रमतवेदनमा समार्वष्ट सझुाव तथा मनदेशनहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था 
मममत २०७६/०९/२२ को मनणयर्बाट उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्द्रालर्लाई ददइएका सझुावको 

सम्बन्द्धमाुः 

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु कार्ायन्द्वर्नको अवस्था कैर्फर्त 

१ भ्रमण वषय २०२० को सन्द्दभयमा  -----  
भ्रमण वषय 
स्थमगत भएको 
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मममत २०७६/१०/२८ गतेको मनणयर्बाट पशपुमतनाथको मचन्द्दरको जलहरी पररवतयनको सन्द्दभयमा 
ददइएको मनदेशनको कार्ायन्द्वर्नको अवस्थाुः  

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु कार्ायन्द्वर्नको अवस्था कैर्फर्त 

१ 

पशपुमत क्षेर र्वकास कोषले पशपुमतनाथको 
मचन्द्दरमा चााँददको जलहरीको सट्टा सनुको 
जलहरी लगाउने कार्य सरुु गरेकोले सो 
सम्बन्द्धमा कोषलाई पराचार गरी कोषका 
पदामधकारीसाँग छलफल गने । 

सनुको जलहरी नै 
लगाइएको  

  

    
मममत २०७७/०१/२५ गते समममतका सभापमत माननीर् रमा आले मगरज्रू्ले बागमती  प्रदेशको 
मखु्र्मन्द्री तथा मचन्द्रपररषदको कार्ायलर् र उद्योग, पटयन, वन तथा वातावरण मन्द्रालर्लाई पराचार 

गरी रार् तथा मनदेशन ददइएको  सम्बन्द्धमाुः 

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु कार्ायन्द्वर्नको अवस्था कैर्फर्त 

१ 

कोरोना महामारीको बन्द्दाबचन्द्दबाट प्रभार्वत 
उद्योग व्र्वसार्लाई अल्पकालीन तथा 
दीघयकालीन राहतको लामग बागमती प्रदेश 
सरकारले संघीर् सरकारमा पहल गनुयपने 

अल्पकालीन राहको 
व्र्वस्था भएको तर 
दीघयकालीन नभएको 
  

  

२ 

पर्यटन क्षेरलाई सघाउ परु् र्ाउन प्रदेश 
सरकारले आन्द्तररक भ्रमण प्र्ाकेज घोषणा 
गनुयपने 

 प्रदेश मनजाममत कमयचारी 
पर्यटन काजको व्र्वस्था 

भएको 
  

३ 
प्रदेशको खमनज पदाथय पर्हचान तथा 
उपर्ोगको लामग कानून मनमायण गने 

उद्योन ऐन माफय त 
आंचशक कार्ायन्द्वर्न 

भएको  
  

४ 
नाङ्गा डााँडाहरुको पर्हचान गरी पाकय  मनमायण 
गने 

अध्र्र्न तथा प्रमतवेदन 
भएको  

  

५ 

स्वास््र् सरुक्षाका लामग सीमानामा कडाइ, 
र्पमसआर टेस्ट गरी सरल ढंगले स्वास््र् सेवा 
पाउने व्र्वस्था गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    
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६ 
प्रदेश राहत कोषको रकम आवश्र्कता र 
मागको आधारमा स्थानीर् तहमा  पठाउन े

 रकम पठाइएको   

७ 
श्रममकको अमभलेखको लामग स्थार्ी अमभलेख 
सजृना गने 

कार्ायन्द्वर्न नभएको    

    

    

दोस्रो वार्षयक प्रमतवेदनले समग्रमा मसफाररस गरेका सझुावहरुुः 

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु कार्ायन्द्वर्नको अवस्था कैर्फर्त 

१ 
सहकारी संस्थाले उद्योग व्र्वसार् संचालन 
गनय सक्ने  

 उद्योग संचालन गनय 
सक्ने  

  

२ उद्योग दतय शलु्क छुट गने  कार्ायन्द्वर्न भएको   

३ 
प्रदेश मभरका मनकार्ले स्वदेशी उत्पादन 
उपभोगका लाग प्राथममकता  ददन े

 कार्ायन्द्वर्न नभएको   

४ 
उद्योग साँग सम्बचन्द्धत कारोबारलाई 
अनलाईन बनाउन े

 आंचशक रुपमा भएको   

५ 
प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा एक उद्योग ग्राम 
मनमायण गने 

 प्रकृर्ामा रहेको   

६ 
उद्योग व्र्वसार्ीलाई अल्पकालीन तथा 
दीघयकालीन राहतको व्र्वस्था गने 

अल्पकालीन भएको 
दीघयकालीन नभएको  

  

७ 
र्वद्यतु गहृका लामग मनमायण भएका 
जलाशर्हरुमा बोर्टङ संचालन गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

८ 
पर्यटन र्वकासका लाग सहर्ोग समममत गठन 
गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

९ 

वन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै 
वनलाई समदुार्को आम्दानीसाँग पमन  मलङ्क 
गने 

सरुुवात भएको    

१० र्वद्यतुीर् गाडीलाई प्रोत्साहन गने कार्ायन्द्वर्न  भएको   

११ 
शहरमा प्रवेश गने गाडी नाकाहरुमा नै धनुे 
व्र्वस्था गने 

कार्ायन्द्वर्न नभएको    
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१२ सवारी प्रदषुण चेक गने व्र्वस्था गने कार्ायन्द्वर्न भएको    

१३ 
प्रदषुण कम गनय उद्योग कलकारखानालाई 
बस्ती भन्द्दा पर स्थानान्द्तरण गने 

 कार्ायन्द्वर्न नभएको   

१४ सडक पेटी हररर्ाली कार्म गने आंचशक रुपमा भएको    

१५ व्र्वचस्थत सहरी पूवायधार र्वकासमा जोड ददने  जोड ददइएको   

१६ फोहोरमैलाको उचचत व्र्वस्थापन गने 
 नीमतगत रुपमा व्र्वस्था 

भएको 
  

१७ 
स्थानीर् स्तरमा सरसफाइ कार्यिम संचालन 
गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

    
    
तेस्रो वार्षयक प्रमतवेदनमा समार्वष्ट सझुाव तथा मनदेशनहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्थाुः 
    

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु 
कार्ायन्द्वर्न भएको/ 

नभएको  
कैर्फर्त 

१ 

मममत २०७७/०३/१९ को मनणयर्बाट 
आ.व. ०७६/७७ र ०७७/७८ मा उद्योग, 
पर्यटन र वन तथा वातारवण मन्द्रालर् 
अन्द्तगयत र्वमनर्ोचजत बजेट मन्द्रालर् साँग 

माग गने  

 र्ववरण माग गररएको   

२ 

मममत २०७७/०५/२८ को मनणयर्बाटुः  

१) कोरोना महामाररको कारण जनजीवन 

कष्टकर हनुे देचखएकोले नागररकलाई सहर्ोग 
परु् र्ाउन प्रदेश सरकारले अर्वलम्ब कानून 

मनमायण गने,  

२) समममत अन्द्तगयतका मन्द्रालर् र 
मनकार्हरुसाँग र्ोजना कार्ायन्द्वर्नको र्वस्ततृ 
कार्यतामलका र कार्य प्रगती र्ववरण माग 
गने,  

३) बाढीपीमडतहरुलाई उचचत राहत सर्हत 
वैकचल्पक बसोबासको व्र्वस्था साथै 
एकीकृत बस्ती मनमायण गरी जोचखमर्कु्त 
बस्तीहरु स्थानान्द्तरण गनय प्रदेश सरकारको 
ध्र्ानाकषयण  गराउने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    
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३ 

मममत २०७७/१२/२३ को मनणयर्बाट संसद 
सचचवालर्मा पसु्तकालर् स्थापना गनय 
सचचलालर्का सचचवलाई मनदेशन गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

४ 

मममत २०७७/१२/२४ को मनणयर्बाट 
मन्द्रालर्को प्रगती प्रमतवेदन मनदेचशका 
मनर्मावली र कार्यर्वमध समममत एवं 
सचचवालर्लाई माग गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

वातावरण उपसमममतका सझुावहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था 

ि.सं. मनदेशन/सझुावहरु 
कार्ायन्द्वर्न भएको/ 

नभएको  
कैर्फर्त 

१ 

सडक खन्ने, ममयत गने, पाइप लाइन 
र्वछ्याउने, र्पच गने जस्ता कार्य गनयका लामग 
अन्द्तरसम्बचन्द्धत मनकार्हरुबीच समन्द्वर्ात्मक 
भमूमका खेल्न एउटा स्थार्ी मनकार् वा छुटै्ट 
सावयजमनक मनमायण र्वभाग स्थापना गने 

कार्ायन्द्वर्न नभएको    

२ 

२० वषे सवारी साधन सञ्चालन गनय मनषधे 
कार्यलाई मनरन्द्तरता ददने र अत्र्मधक धवुााँ 
फाल्ने सवारी साधन र्वना ममयत प्रर्ोग मनषधे 
गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

३ 

फोहोर व्र्वस्थापन गनय जैर्वक-अजैर्वक 
फोहोर छुट्याउने व्र्वस्था गने, उचचत ठाउाँमा 
र्वसजयन गने, प्लार्ष्टक जन्द्र् झोलाहरु प्रर्ोग 
मनषधे गने 

आंचशक कार्ायन्द्वर्न 
भएको  

  

४ 

वातावरण प्रद्षणबाट स्वास््र्मा क्षमत पगु्ने 
व्र्चक्तको सरकारले मनुःशलु्क उपचारको 
व्र्वस्था गने 

 कार्ायन्द्वर्न नभएको   

५ 
सडक र्कनाराम रहेका सरकारी भवन तथा 
खाली जग्गामा अमनवार्य रुपमा वकृ्षारोपण गने 

आंचशक कार्ायन्द्वर्न 
भएको  

  

६ 
र्वद्यतुबाट चल्ने सवारी साधनमा भन्द्सार छुट 
गने 

आंचशक कार्ायन्द्वर्न 
भएको  

  

७ साइकल मैरी सडक मनमायण गने कार्ायन्द्वर्न नभएको    
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पर्यटन उपसमममतका सझुावहरुको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था 
पर्यटन उद्योग व्र्वसार्लाई प्रदान गररने राहत र पर्यटन क्षेरको र्वकास का लामग गनुयपने कार्यहरुुः 

तत्काल गनुयपने कार्यहरु 

१ 
व्र्वसर्ा सञ्चालन गनय मलएको ऋणको 
व्र्ाजदरमा छुट 

कार्ायन्द्वर्न नभएको    

२ 
पर्यटन उद्योग सञ्चालनको लामग थप कजायको 
व्र्वस्था गने 

 व्र्वस्था भएको   

३ कर बझुाउने हदम्र्ाद थप गने कार्ायन्द्वर्न भएको    

४ 
व्र्वसार् नर्वकरणको लामग थप समर्को 
व्र्वस्था गने 

 कार्ायन्द्वर्न भएको   

५ 
पर्यटन व्र्वसार्लाई प्रवियन गनय आन्द्तरर्क 
भ्रमण प्र्ाकेज घोषणा गने 

 कार्ायन्द्वर्न भएको   

दीघयकालमा गनुयपने   

१ बोर्टङको प्रवियन गने कार्ायन्द्वर्न भएको    

२ 
पर्यटन व्र्वसर्ा संचालनका लामग बगर 
बहालमा ददने 

आंचशक कार्ायन्द्वर्न 
भएको  

  

३ 
र्वद्यतु गहृको जलाशर्मा बोर्टङको सञ्चालन 
गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

४ 
सरकारी स्वाममत्वको जग्गाम पर्यटकीर् 
गमतर्वमध सञ्चालन 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

५ स्की सञ्चालनको लामग अध्र्र्न गने कार्ायन्द्वर्न नभएको    

६ अफ-मसजनको लामग प्र्ाकेज सञ्चालन कार्ायन्द्वर्न नभएको   

७ 
धाममयक पर्यटनको लामग उपर्कु्त संर्न्द्र 
मनमायण 

कार्ायन्द्वर्न नभएको    

८ 
पर्यटकीर् क्षेर र्वकासका लामग सहर्ोग 
समममत गठन 

कार्ायन्द्वर्न नभएको    

९ समदुार्लाई चजम्मा 
आंचशक कार्ायन्द्वर्न 

भएको  
  

१० पर्यटक/ औद्योमगक कररडोर मनमायण 
आंचशक कार्ायन्द्वर्न 

भएको  
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११ 
अमधकार सम्पन्न संरचना र एकद्वार 
प्रणालीबाट अनगुमन 

भएको    

१२ 
हररर्ाली सडक मनमायण र पर्यटकको लामग 
सवारी र्ारा 

आंचशक रुपमा 
कार्ायन्द्वर्न भएको  

  

१३ पर्यटन मैरी कानून मनमायण कार्ायन्द्वर्न भएको    

मसन्द्धपुाल्चोकको बाढीपर्हरोको स्थलगत अनगुमन प्रमतवेदनका सझुावहरुको 
कार्ायन्द्वर्नको अवस्था 

१ 

बाह्रर्वसे न.पा. वडा नं. ५ को सबै बस्ती 
अमत जोचखममा रहेकोले तत्काल बस्ती 
स्थानान्द्तरण गनुयपने 

स्थानान्द्तरण भएको    

२ 
राहतमा खाद्यान्न मार नभएर अन्द्र् राहतको 
पमन व्र्वस्था हनुपुने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

३ 

प्रार्वमधक अध्र्र्न तथा मनरीक्षण गरी सो 
स्थान बसोबासको लामग र्ोग्र् भए नभएको 
र्र्कन गने 

कार्ायन्द्वर्न नभएको    

४ 

प्रभार्वत क्षेरका बामसन्द्दाहरुको चशक्षा, 
खाद्यान्न र उचचत बसोबासलाई र्थासमर्मा 
व्र्वस्थापन गरी मानवोचचत जीवन चजउन 
पाउने कुराको प्रत्र्ाभमूत गने 

कार्ायन्द्वर्न भएको    

 

मनश्कषय तथा सझुावहरुुः 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत तथा उप-समममतहरुले र्वगतमा अन्द्तगयतका मन्द्रालर् तथा 
मनकार्हरुको कार्यलाई सूक्ष्म रुपमा अध्र्र्न गरी आवश्र्कता बमोचजम समर् समर्मा मौचखक 
तथा पराचार माफय त मनदेशन तथा सझुावहरु प्रस्ततु गरेका छन।् साथै वार्षयक प्रमतवेदनहरुबाट पमन 
महत्वपूणय सझुाव र मनदेशनहरु ददएका छन।्ती मनदेशन तथा सझुावहरु मध्रे् कमतपर् कार्ायन्द्वर्न 
भएका छन ् भने कमतपर् आंचशक कार्ायन्द्वर्न र कुनै सझुावहरु कार्ायन्द्वर्न भएका छैनन।् 
कार्ायन्द्वर्न भएका मनदेशन र सझुावहरुलाई मनरन्द्तरता ददन तथा कार्ायन्द्वर्न नभएका मनदेशन र 
सझुावहरुलाई कार्ायन्द्वर्न गदै जानपुने देचखन्द्छ। संघीर् शासन व्र्वस्थालाई संस्थागत गदै प्रदेश 
सरकारको औचचत्र् परु्ष्ट गनय तथा दार्र्त्व पूरा गनय आगामी ददनमा र्स समममत अन्द्तरगतका 
मन्द्रालर्हरुले देहार् बमोचजम गनुयपने आवश्र्कता देचखन्द्छ।  
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मन्द्रालर्गत सझुावहरुुः 

उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूती मन्द्रालर्ुः 

 प्रदेशमभर वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन, प्रवाह र आपूमतयलाई सहज र सरल बनाउन आवश्र्क 
व्र्वस्था गने। 

 प्रदेशमभर संचामलत सबै र्कमसमका औद्योमगक प्रमतष्ठानहरुको अध्र्ावमधक त्र्ाङ्क तर्ार 
गने। 

 मन्द्रालर् तथा अन्द्तरगतका मनकार्मा आवश्र्क जनशचक्त व्र्वस्थापन गने, ररक्त दरबन्द्दी 
समर्मा पदपूमतय प्रकृर्ा अगाडी बढाउने। 

 बागमती प्रदेशमभरका तलुनात्मक लाभका क्षेरको पर्हचान गरी उद्योगको र्वकास र 
र्वस्तारद्वारा मनर्ायत प्रवयिन गरी वस्त ुतथा सेवाको बजार र्वर्वमधकरण र र्वस्तार गने। 

 कालाबजारी, एकामधकार, कृमरम अभाव, प्रमतस्पधाय मनर्न्द्रण जस्ता कार्यको अन्द्त्र् गरेर, 

अथयतन्द्रलाई प्रमतस्पधी बनाई ब्र्ापाररक स्वच्छता र अनशुासन कार्म गरेर उपभोक्ता र्हत 
संरक्षण गने, र्सको लामग समर् समर्मा बजार अनगुमन गने, चाडपवयको समर्मा बजारको 
मनर्ममत तथा छड्के अनगुमन गने। 

 स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र वैदेचशक पूाँजी तथा प्रर्वमध लगानीलाई आकर्षयत गने नीमत 
अवलम्बन गने, 

 अन्द्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्द्वर् गरी औद्योमगक कररडोर, र्वशेष आमथयक क्षेर, 

रार्िर् पररर्ोजना र्वदेशी लागनीका पररर्ोजनामा र्वशेष ध्र्ान ददई आमथयक र्वकास गने। 

 उपभोक्ता र्हत संरक्षण गनय आवश्र्क नीमत मनमायण गने तथा भएका नीमत, ऐन, कानूनको 
प्रभावकारी कार्ायन्द्वर्न गने । 

 गणुस्तरहीन वस्त ुतथा सेवाबाट हानी पगेुका उपभोक्तालाई कानून बमोचजम क्षमतपूमतय प्रदान 
गने व्र्वस्था गने।  

 प्रादेचशक अथयतन्द्रलाई आत्ममनभयर, स्वतन्द्र र उन्नतचशल बनाउन आवश्र्क नीमत तथा 
कार्यिम तर् गने। 

 प्रदेशमभर सञ्चामलत औद्योमगक क्षेरमभरका उद्योग प्रमतष्ठानहरुका उत्पादन क्षमता पर्हचान 
गरी पूणय क्षमतामा सञ्चालन माफय त उत्पादन र रोजगारी वरृ्ि गने व्र्वस्था गने। 
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 एक स्थानीर् तथा एक उद्योग ग्राम स्थापनाको कार्यलाई अगाडी बढाउन आवश्र्क 
सहजीकरण तथा समन्द्वर् गने। 

 प्रदेश मभर संचामलत औद्योमगक प्रमतष्ठानहरुको अध्र्र्न, अवलोकन गरी मत प्रमतष्ठानहरुका 
समस्र्ाहरुको पर्हचान र समाधानको लामग आवश्र्क कार्य गने। 

संस्कृमत तथा पर्यटन मन्द्रालर्ुः 

 मन्द्रालर् तथा अन्द्तरगतका मनकार्मा आवश्र्क जनशचक्त व्र्वस्थापन गने, ररक्त दरबन्द्दी 
समर्मा पदपमुतय प्रकृर्ा लगाडी बढाउने। 

 मन्द्रालर्ले प्रदेश मभरका प्रत्रे्क चजल्लाको सांसदसाँगको छलफल, सरोकारपक्षको आशर् 
तथा सवयसाधारण पक्षको मागमा आधाररत सझुावलाई समेटेर आर्ोजना/ कार्यिमको छनौट 
गने। 

 मन्द्रालर्का लामग आवश्र्क भौमतक पूवायधारुः भवन लगार्तको मनमायणको लामग प्रकृर्ा 
अगाडी बढाउने। 

 प्रदेशमभर नर्वन पर्यटकीर् गन्द्तव्र् तथा सम्भाव्र् पर्यटकीर् गमतर्वमधहरुको पर्हचान गरी 
वातावरण  अनकुुल पर्यटन उद्योगको र्वकासमा आवश्र्क पहल गने। 

 प्रदेशमभरका ऐमतहामसक, सांस्कृमतक, धाममयक, परुाताचत्वक र प्राकृमतक सम्पदाहरुको पर्हचान, 

संरक्षण, प्रवियन एवं प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवियन गने।  

 पर्यटन उद्योगको लाभ र्वतरणमा स्थानीर् जनतालाई प्राथममकता ददने । 

 प्रदेशमभरका पर्यटकीर् सम्भाब्र्ता अध्र्र्न गरर नमूना पर्यटकीर् क्षेर मनमायण गने । 

 पटयकीर् गमतर्वमधलाई बढावा ददने र्कमसमका आर्ोजना/कार्यिम सरोकारवालाहरुको समेत 
सहभामगतामा छनौट गने। 

 कोमभड १९ को बन्द्दाबन्द्दीबाट प्रभार्वत पर्यटन उद्योगलाई पनुरुत्थान गनयको लामग 
आवश्र्क कार्यिमहरुको तर् गरी कार्ायन्द्वर्न गने। 

वन तथा वातावरण मन्द्रालर्ुः 

 प्रदेशमभर कार्म रहेको वन जंगलको तथा जैर्वक र्वर्वधताको अवस्था बारे अध्र्ावमधक 
त्र्ाङ्क तर्ार गने। 

 प्रदेशमभरका नांगा डााँडापाखाहरुमा वकृ्षारोपण कार्य संचालन गने र वकृ्षारोपणको लामग 
र्वदेशी रुख र्वरुवालाई भन्द्दा रैथाने प्रजातीका रुखर्वरुवालाई प्राथममकता ददन। 
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 मन्द्रालर्ले प्रदेश मभरका प्रत्रे्क चजल्लाको सांसदसाँगको छलफल, सरोकारपक्षको आशर् 
तथा सवयसाधारण पक्षको मागमा आधाररत सझुावलाई समेटेर आर्ोजना/ कार्यिमको छनौट 
गने। 

 मानव वन्द्र्जन्द्त ुद्बन्द्द कम गनय आवश्र्क उपार्हरुको खोजी गरी कार्ायन्द्वर्न गने। 

 र्ोजना तथा कार्यिम छनौट गदाय वातावरण र्वदहरुको सल्लाह र सझुाव मलई 
वातावरणलाई कम क्षमत हनुे र अमधकतम लाभ प्राप्त हनुे ददगो खालका छनौट गने। 

 वनलाई समदुार्को आमथयक उपाजयनसाँग मलंक गनय आवश्र्क नीमत तर् गने।  

 प्रदेशमभरको जैर्वक र्वर्वधताको संरक्षणमा आवश्र्क कदम चाल्ने। 

 वातावरणीर् सन्द्तलुन कार्म राख्न आवश्र्क भभूागमा वनजंगल कार्म राख्न े।   

 रार्िर् बन, कबमुलर्ती बन, मनजी बन, धाममयक बन, सामदुार्र्क बन, बैज्ञामनक बन क्षेरमा नर्ााँ 
प्रर्वमध सर्हत सचेतनामूलक कार्यिम अपनाई आमथयक उपाजयन हनुे तफय  कार्यिम संचालन 
गने । 

 संरचक्षत प्रजातीका वनष्पमत तथा पशपुञ्छीहरुको चोरी, चशकारी तथा तस्करीको कार्यलाई 
पूणय रुपमा मनर्न्द्रण गनय आवश्र्क पहल कदमी गने। 

 वातावरणीर् प्रदषुण मनर्न्द्रण, र्वर्वध र्कमसमका फोहोरमैला व्र्वस्थापनका लामग आवश्र्क 
नीमत तर् गने तथा स्थानीर् तहसाँग समन्द्वर् गने।  

 औद्योमगक र्वकास तथा भौमतक संरचनाको र्वकास र र्वस्तार गदाय वातावरणीर् प्रमतकुल 
नहनुे गरी गनय सम्बचन्द्धत सबै मन्द्रालर् तथा मनकार्हरुसाँग समन्द्वर् गने। 

 पर्ायवरणीर् ददगो र्वकासका लक्ष्र् तथा सूचकहरुको अवस्थाको सम्बन्द्धमा अध्र्र्न 
अनसुन्द्धान गरी सधुार गनुयपने पक्षहरुमा तरुुन्द्त पहलकमदी चाल्ने। 

 प्रदषुण गनेले सो वापत दार्र्त्व ब्र्होनुय पने नीमतलाई कार्ायन्द्वर्न गने।  

 प्राकृमतक प्रकोपबाट हनुे जोचखम न्द्रू्मनकरण गनय आवश्र्क व्र्वस्था गने। 

 समममतलाई मन्द्रालर्को अद्यावमधक भएको प्रगमत र्ववरण समर्मै उपलब्ध गराई समस्र्ा र 
सामाधानका उपार् अवगत गराउने। 

 सरकारी तथा गैरसरकारी मनकार्बाट मभमरने लगानीलाई प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश 
गने तथा प्रदेश सरकारको पूवय स्वीकृमत मलएर मार कार्यिम संचालन गनय अनमुमत ददने। 
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 मन्द्रालर् तथा अन्द्तरगतका मनकार्मा आवश्र्क जनशचक्त व्र्वस्थापन गने, ररक्त दरबन्द्दी 
समर्मा पदपमुतय प्रकृर्ा लगाडी बढाउने। 

 जलवार् ुपररवतयनबाट प्रदेश मभरका र्वमभन्न पक्षमा परेको असरहरुको अध्र्र्न अनसुन्द्धान 
गरेर र्सको असर कम गने उपार्हरुको खोजी गने तथा अनकूुलनका कार्यिमहरु तर्ार 
गरी लागू गने। 
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पररच्छेद - ३ 

समममतको बैठकको मममत, बैठकको संख्र्ा र छलफलका मनणयर्हरुुः 

ि सं मममत समर् बैठक 
संख्र्ा 

मनणयर्हरु 

१ २०७८/०२/१८ ५४ १. 2077/078 को वार्षयक प्रमतवेदनको बारेमा बहृत 
छलफल पिात माननीर्हरुले ददनभुएको महत्वपूणय 
सझुावहरुलाई समावेश गने गरी सवयसम्मतले पास गने 
मनणयर् गररर्ो। 

२ २०७८/०२/३० 

 

५५ १. संघीर् सरकारले मनणयर् गरेको, ढुङ्गा, मगट्टी, बालवुा 
मनकाल्ने मनणयर् प्रमत उद्योग, पर्यटन तथा बातावरण 
समममतको तफय बाट संघीर् सरकारलाई ध्र्ानाकषयण गराउने 
मनणयर् गररर्ो । 

३ २०७८/०३/०७ 

 
 

५६ १. बागमती प्रदेश अन्द्तगयत रहेको मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लामा 
गत असार १ गते मंगलबार सााँझबाट परेको अर्वरल वषाय 
पिात आएको बाढी तथा पर्हरोको र्वपत्तीबाट भएको 
ठूलो जनधनको क्षमतको र्वषर्मा उद्योग, पर्यटन तथा 
वातावरण समममतका सभापमत माननीर् रमा आले मगरको 
सभापमतत्व तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्द्रालर्, बागमती प्रदेशका माननीर् मन्द्री सरेश 
नेपालज्रू्को प्रमखु आमत्र्ता एवंम ् समममतका माननीर् 
सदस्र्हरुको सहभामगतामा भच ुयअल माध्र्मबाट बैठक 
बसी सो प्रकोपबाट क्षमतग्रस्त मेलम्ची, हेलम्ब ुलगार्तका 
स्थानहरुमा समममतका माननीर् सदस्र्हरुको टोमल 
स्थलगत अनगुमनमा जाने मनणयर् गररर्ो। 

४ २०७८/०३/२० 

४:०० बजे 

५७ १. उद्योग, पर्यटन तथा वाताबरण समममतको तफय बाट २०७८ 
सालमा प्रकाचशत गररएको वार्षयक प्रमतवेदन प्रकाशनमा 
गणुस्तरमा कम देचखएकोले आगामी वार्षयक प्रमतवेदन 
प्रकाशन गदाय गणुस्तरमा सधुार गराउनका लामग प्रदेश 
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सभा सचचव माफय त संसद सचचवालर्लाई मनदेशन ददईर्ो। 

२. बागमती प्रदेश अन्द्तगयत रहेको मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लामा 
असार १ गते मंगलबारबाट परेको अर्वरल वषाय पिात 
आएको बाढी तथा पर्हरोको कारण ज्र्ान गमुाउनेहरुमा 
हाददयक श्रिाञ्जली अपयण गनयका साथै उद्योग, पर्यटन तथा 
वातावरण समममतको बैठकको मनणयर् बमोचजम स्थलगत 
अनगुमन गरी सो अनगुमनबाट तर्ार पाररएको प्रमतवेदनमा 
भएको छलफलमा उठेका सझुावहरु समेटेर प्रमतवेदलाई 
अचन्द्तम रुप ददने मनणयर् गररर्ो । 

५ २०७८/०३/२५ 

१०.३० बजे      
५८ १. मममत २०७८ असार २५ गते उद्योग, पर्यटन तथा 

वातावरण समममतको भच ुयअल बैठक बसी मसन्द्धपुाल्चोक 
चजल्लाका मेलम्ची, हेलम्ब ु लगार्तको क्षेरको स्थलगत 
अनगुमन पछी तर्ार भएको प्रमतवेदनलाई समममतका 
माननीर् सदस्र्हरुको रार् सर्हत पाररत गरी सम्मामनत 
प्रदेश सभामा पेश गने मनणयर् गररर्ो । 

६ २०७८/०३/२८ 

१.०० बजे 

५९ १. उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतमा प्राप्त भएको 
''प्रदेश पर्यटन र्वकास सम्बन्द्धमा व्र्बस्थापन गनय बनेको 
र्वधेर्क'' सम्बन्द्धमा छलफल गररर्ो । 

७ २०७८/०४/०१ 

मबहान ७.००बजे 

६० १. उद्योग,पर्यटन तथा वातावरण समममतमा प्राप्त र्वधेर्क 
सझुाव तथा छलफलको लामग पर्यटन उपसमममतमा 
पठाउने मनणयर् गररर्ो । 

२. जलवार् ुपररवतयन सम्बन्द्धी उच्चस्तररर् अन्द्तरर्िर्ा गोष्ठी 
२०७८/०४/८ र ९ गते काभ्रकेो धमुलखेलमा आर्ोजना 
गने मनणयर् भर्ो  । 

८ २०७८/०४/०९ 

 

६१ १. उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतमा दफावार 
छलफलका लामग प्राप्त र्वधेर्कलाई बागमती प्रदेशका १३ 
वटै चजल्लाहरुमा सम्बचन्द्धत स्थानीर् तह र 
सरोकारवालाहरुसाँग पााँच चरणमा अन्द्तर्िय र्ा तथा 
छलफल गने मनणयर् गररर्ो। 
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९ २०७८/०४/१७ 

सााँझ ६:०० बजे 

६२ १. उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतमा दफावार 
छलफलका लामग प्राप्त र्वधेर्कलाई बागमती प्रदेशका १३ 
वटै चजल्लाहरुमा सम्बचन्द्धत स्थानीर् तह र 
सरोकारवालाहरुलाई ससूुचचत गराउदै रार् सझुाव समेत 
संकलनका लामग छलफल चलाउने सन्द्दभयमा माननीर् 
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्द्री सरेश नेपालज्रू् 
लगार्त मन्द्रालर्का सचचव श्री मसन्द्ध ु प्रसाद ढुङ्गानाज्रू् 
तथा समममतका माननीर् सदस्र्ज्रू्हरुको उपचस्थमतमा 
छलफललाई पााँच क्लष्टरमा आर्ोजना गरेर फेरी २०७८ 
भार ४ गते काठमाण्डौँमा पर्यटन व्र्वसार्ीसाँग सम्बचन्द्धत 
र्वमभन्न मनकार् एवम ् सरोकारवाला सर्हत छलफल 
कार्यिम गने मनणयर् गररर्ो। 

१० २०७८/०७/१७ 

मबहान १०:30 
बजे 

६३ १. समममतको सभापमतको नेततृ्वमा हनुे अन्द्तर प्रदेश अनभुव 
आदान प्रदान कार्यिमका र्वषर्मा थप छलफल सर्हत 
समममतको अको बैठकबाट मनणयर् गने। 

२. समममतको ६४ औ ँबैठक मममत २०७८ कामतयक २३ गते 
मबहान १०:०० बजे बस्न ेमनणयर् गररर्ो। 

११ २०७८/०७/२३ 

मबहान १०:00 
बजे 

 

६४ १. समममतको सभापमतको नेततृ्वमा हनुे अन्द्तर प्रदेश अनभुव 
आदान प्रदान कार्यिम अन्द्तगयत मममत २०७८ मंमसर १३ 
गते देचख लचुम्बनी प्रदेश सभामा जाने मनणयर् गररर्ो। 

२. समममतमा दफावार छलफलमा रहेको र्वधेर्कमामथ अचन्द्तम 
छलफल र मनकय षको लामग उप समममतको बैठक बस्न 
मनदेशन ददइर्ो। 

३. समममतको ६५ औ ँ बैठक २०७८ कामतयक ३० गते 
मबहान ८ बजे प्रदेश सभा सचचवालर् भवनमा बस्न ेमनणयर् 
गररर्ो। 

१२ २०७८/०७/३० ६५ १. समममतमा दफावार छलफलका लामग प्राप्त र्वधेर्क मामथ 
सम्बचन्द्धत संशोधनकताय माननीर्ज्रू्हरु समेतको 
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मबहान 08:00 
बजे 

उपचस्थमतमा दफावार छलफल सम्पन्द् न गररर्ो। 

२.  समममतमा दफावार छलफलका लामग प्राप्त र्वधेर्क मामथ 
सम्बचन्द्धत मन्द्रालर्का सचचवज्रू्हरुको उपचस्थमतमा 
दफावार छलफल सम्पन्द् न गररर्ो। 

१३ २०७८/०७/३० 

ददनको 0२:00 
बजे 

६६ १. समममतमा दफावार छलफलका लामग प्राप्त र्वधेर्क मामथ 
सम्बचन्द्धत संशोधनकताय माननीर्ज्रू्हरु समेतको 
उपचस्थमतमा दफावार छलफल सम्पन्द् न गररर्ो। 

१४ २०७८/०८/01 

मबहान ८:00 
बजे 

६७ १. समममतमा दफावार छलफलका लामग प्राप्त र्वधेर्क मामथ 
सम्बचन्द्धत संशोधनकताय माननीर्ज्रू्हरु समेतको 
उपचस्थमतमा दफावार छलफल सम्पन्द् न गररर्ो। 

२. समममतमा दफावार छलफलका लामग प्राप्त र्वधेर्क मामथ 
सम्बचन्द्धत मन्द्रालर्का सचचवज्रू्हरुको उपचस्थमतमा 
दफावार छलफल सम्पन्द् न गररर्ो । 

१५ २०७८/०८/01 

ददनको २:00 
बजे 

 

६८ १. समममतमा दफावार छलफलका लामग प्राप्त र्वधेर्क मामथ 
सम्बचन्द्धत संशोधनकताय माननीर्ज्रू्हरु समेतको 
उपचस्थमतमा दफावार छलफल सम्पन्द् न गररर्ो। 

२. समममतमा दफावार छलफलमा प्राप्त र्वधेर्क मामथ 
सम्बचन्द्धत मन्द्रालर्का सचचवज्रू्हरुको उपचस्थमतमा 
दफावार छलफल सम्पन्द् न गररर्ो। 

१६ २०७८/०८/02 

मबहान 08:00 
बजे 

६९ १. समममतमा दफावार छलफलमा उपसमममतबाट प्राप्त 
र्वधेर्कमामथ दफावार छलफल सम्पन्द् न गररर्ो। 

१७ २०७८/०८/02 

ददनको २:00 
बजे 

७० १. समममतमा दफावार छलफलमा उपसमममतबाट प्राप्त 
र्वधेर्क मामथ दफावार छलफल सम्पन्न गरर र्वधेर्कको 
प्रमतवेदन माननीर् सभामखु समक्ष पेश गरी प्रदेश सभाको 
आगामी बैठकमा पेश गने मनणयर् गररर्ो। 
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१८ २०७८/०९/0९ 

मबहान 8:00 
बजे 

 

७१ १. समममतका माननीर् सदस्र्हरुको लामग १ ददने क्षमता 
अमभवरृ्ि कार्यिम मममत २०७८/१०/१६ गते 
काभ्रपेलान्द्चोक चजल्लाको  धमुलखेलमा र्वषर् र्वज्ञलाई 

आमन्द्रण गरी कार्यिम गने मनणयर् गररर्ो। 

२. क्षमता अमभवरृ्ि कार्यिम अन्द्तगयत सांसदको भमूमका, 
काम,  र अमधकार लगार्तका र्वषर् समावेश कतयव्र्  
गरी  मनणयर् गररर्ो।र्वषर् र्वज्ञ छनौट गने  

३. प्रत्र्ार्ोचजत व्र्वस्था र सरकारी आश् वासन सम्बन्द्धी 
अन्द्तरर्िर्ा कार्यिम २०७८।०९।२५ गते 

कार्यिम मा र्वषर् र्वज्ञलाई आमन्द्रण गररकाठमाण्डौ 
गने मनणयर् गररर्ो। 

१९ २०७८/०९/१० 

मबहान 9:00 
बजे 

७२ १. समममतका माननीर् सदस्र्हरुको लामग उद्योग, पर्यटन 
तावरण समममतकोतथा वा  आर्ोजना तथा  UNDP को 

सहकार्यमा चचतवनको सौराहामा पमछल्लो बैठकमा मममत 
तर् गने गरी जलवार् ुपररवतयनको कारण र्वश्व लगार्तमा 
नेपालमा परेका समस्र्ाहरुको र्वषर्मा २ ददने अन्द्तर्कय र्ा 
कार्यिमको सम्बन्द्धमा UNDP लाई पराचार गरी 
कार्यिमको तर्ारी सरुु गने मनणयर् गररर्ो। 

 

२० २०७८/०९/२२ 

मबहान १०:00 
बजे 

७३ १. उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतका माननीर् 
सदस्र्हरुको क्षमता अमभवरृ्ि कार्यिम मममत २०७८ 
पौष २८ र २९ गते धमुलखेलको होटल सारथीमा गने 
मनणयर् गररर्ो। 

२. क्षमता अमभवरृ्ि कार्यिममा र्वषर् र्वज्ञको रुपमा डा. 
रर पौडेल र रामचन्द्र अमधकारीज्रू्लाई आमन्द्रण र्वष्णहु

गने मनणयर् गररर्ो। 

३. समममतको माननीर् सदस्र्हरुको क्षमता अमभवरृ्ि 
कार्यिममा र्वषर्वस्तसुाँग अमभरुचच राख्नहुनुे माननीर् 
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रमेश पौड् र्ाल र माननीर् चन्द्र लामाज्रू्लाई कार्यिममा 
सहभामगताको लामग आमन्द्रण गने मनणयर् गररर्ो। 

४. कार्यिममा प्रमखु आमत्र्ताको लामग माननीर् 
सभामखुज्रू्लाई आमन्द्रण गने मनणयर् गररर्ो। साथै सोर्ह 
कार्यिममा र्वशेष आमत्र्ताको लामग माननीर् 
उपसभामखुज्रू्लाई आमन्द्रण गने मनणयर् गररर्ो। 

५. कार्यिममा प्रदेश सभाका सबै र्वषर्गत समममतका 
माननीर् सभापमतज्रू्हरु तथा समममत सचचवज्रू्लाई 
सहभागीताको लामग पराचार गने मनणयर् गररर्ो। 

२१ २०७८/१०/१२ 

ददनको १:00 
बजे 

७४ १. मममत २०७८ पौष २८ र २९ गते धमुलखेलको होटल 
सारथीमा सम्पन्न उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतका 
माननीर् सदस्र्हरुको क्षमता अमभवरृ्ि कार्यिमको 
सममक्षा गरी आगामी कार्यिमहरुलाई थप व्र्वचस्थत गने 
तथा कार्यिम पिात तर्ार गररने, प्रमतवेदनलाई 
प्रभावकारी बनाउन प्रमतवेदन लेखनलाई अचन्द्तम रुप 
ददनअुचघ सबै माननीर्ज्रू्हरुलाई मेल पठाई सझुाव मलने 
मनणयर् गररर्ो। 

२. र्वषर्गत समममतको कार्यक्षेर बमोचजम र्वज्ञ तथा 
सरोकारवालासाँग छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा कार्यिम 
समर् अनकूुलता ममलाई सम्पन्न गने मनणयर् गररर्ो। 

२२ २०७८/१9/09 

मबहान 1१:00 
बजे 

७५ १. समममत अन्द्तगयत गदठत पर्यटन उपसमममतका संर्ोजक 
माननीर् कुसमु कुमार काकीको नेततृ्वमा बागमती प्रदेश 
सरकारको लगानीमा मसन्द्धपुाल्चोक, ,रामेछाप ,दोलखा   र 
न्द्धलुीका र्वमभन्न स्थानहरुमा मनमायणामधनमस   र्हल स्टेशन 

भ्रू् टावरहरुको चैर मसान्द्तमभर स्थलगत अध्र्र्न तथा 
अनगुमन गने मनणयर् गररर्ो।  

२. सो कार्यिममा आवश्र्क सहजीकरण तथा समन्द्वर्का 
लामग बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन र्वकास 
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आर्ोजनालाई पराचार गरी आर्ोजनाका कमयचारीहरुलाई 
सो भ्रमणमा सहभागी गराई आर्ोजनाको सम्बन्द्धमा 
आवश्र्क सहजीकरण र समन्द्वर् तथा जानकारी प्रदानको 
लामग अनरुोध गने मनणयर् गररर्ो। 

२३ 2079/02/15 

ददउाँसो १:०० 
बजे 

७६ १. समममतको चौथो वार्षयक प्रमतवेदन, 2079 तर्ार गरी 
अचन्द्तम रुप ददनका लामग माननीर् मचणराम फुाँ र्ालको 
संर्ोजकत्वमा माननीर् कुसमु कुमार काकी र माननीर् 
र्वराज भक्त शे्रष्ठ सदस्र् रहने गरी तीन सदस्र्ीर् 
प्रमतवेदन लेखन उप-समममत गठन गने मनणयर् गररर्ो। 

२. समममतको सभापमत माननीर् रमा आले मगरले आगामी 
आमथयक वषयको लामग कार्यिमको ड्राफ्ट तर्ार गरी 
समममतको आगामी बैठकमा छलफलका लामग पेश गने 
मनणयर् गररर्ो। 

२४ 2079/02/30 

ददउाँसो २:०० 
बजे  

77 1.प्रदेश सभा मनर्मावली, २०७४ को मनर्म १५१ को 
उपमनर्म (५) बमोचजम समममतको चौथो वार्षयक प्रमतवेदन, 
२०७९ सम्मामनत प्रदेश सभामा मममत २०७९/०२/३१ 
गते पेश गने मनणयर् गररर्ो। 

2.संसद सहर्ोग पररर्ोजनाको सहर्ोगमा “लैंमगक तथा 
सामाचजक समावेशीकरणको सवालमा बजेटुः प्रवचृत्त र 
प्राथममकता” तथा “जलवार्जुन्द्र् सवालमा बजेटुः प्रवचृत्त र 
प्राथममकता” र्वषर्क छलफल कार्यिम समममतका 
माननीर् सदस्र्ज्रू्हरु र चशक्षा, स्वास््र् तथा कृर्ष 
समममतका माननीर्ज्रू्हरु लगार्त अन्द्र् इच्छुक 
माननीर्ज्रू्हरुको सहभामगतामा मममत २०७९/०२/३१ 
गते मबहान ८:०० बजे र्सै बागमती प्रदेश सभा 
सचचवालर्मा समममतले आर्ोजना गने मनणयर् गररर्ो।  
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पररच्छेद - ४ 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतको र्वमभन्न कार्यिमका 
प्रमतवदेनहरुुः 

प्रदेश पर्यटन र्वकास सम्बन्द्धमा व्र्वस्था गनय बनकेो र्वधेर्कको सम्बन्द्धमा  स्थानीर् 
तहका जनप्रमतमनमध तथा सरोकारवाला मनकार्साँगको छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा 
कार्यिमको  प्रमतवेदनुः 
 

1.पररचर्  

 

बागमती प्रदेश सभाको आठौँ अमधवेशनको मममत २०७८ असार २८ गते बसेको प्रदेश सभा 
बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारका माननीर् उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्द्री सरेश नेपालले 
प्रदेश पर्यटन र्वकास सम्बन्द्धमा ब्र्वस्था गनय बनकेो र्वधेर्क सम्मामनत सभामा पेश गनुय भएसाँगै सो 
र्वधेर्क दफावार छलफलका मनचम्त र्स समममतमा सम्मामनत सभाबाट प्राप्त भएको मथर्ो। 
र्वधेर्कमा माननीर्ज्रू्हरुबाट संशोधन प्रस्ताव समेत प्राप्त भएको अवस्थामा र्वधेर्कलाई समममतमा 
संशोधनकताय माननीर्ज्रू्हरुको समेत उपचस्थमत तथा मन्द्रालर्का माननीर् मन्द्री एवम ्मन्द्रालर्का 
सचचव तथा समममतमा रहनभुएका माननीर् सदस्र्हरुमबचमा दफावार छलफलका लामग र्वधेर्क प्राप्त 
भएपश् चात समममतको मममत 2078 श्रावण १७ गते बसेको बैठकले समममतमा प्राप्त र्वधेर्कलाई थप 
पररस्कृत एवम ्प्रभावकारी ढङ्गले छलफल गने मनणयर् गदै र्वधेर्कमामथ थप छलफलका मनचम्त र्स 
समममत अन्द्तगयत बनेको पर्यटन उप-समममतमा पठाउने र सोर्ह उपसमममत माफय त र्वधेर्कलाई 
बागमती प्रदेशका सबै स्थानीर् तहका जनप्रमतमनमधहरुसाँग प्रत्र्क्ष छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा एवम ्
पर्यटन तथा होटल ब्र्वसार्मा संलग्न र्वमभन्न पेशागत संघ संस्थाका प्रमतमनमध तथा पर्यटनसाँग 
सम्बचन्द्धत र्वमभन्न मजदरु संघ तथा संगठनका प्रमतमनमधहरुमबच र्वमभन्न मममतमा छलफल गने 
कार्यिम समममतको बैठकबाट मनणयर् भएको मथर्ो।सोर्ह मनणयर् बमोचजम मममत २०७८ श्रावण २० 
गते काठमाण्डौ, लमलतपरु र भक्तपरु चजल्लाका स्थानीर् तहका प्रमखु तथा उपप्रमखुहरुसाँग चजल्ला 
समन्द्वर् समममतको कार्ायलर्, काठमाण्डौको सभाहलमा तथा मममत २०७८ श्रावण २२ गते 
नवुाकोट, रसवुा र धाददङ चजल्लाका सबै स्थानीर् तहका प्रमखु तथा उपप्रमखु एवम ् सो 
चजल्लाहरुबाट प्रमतमनमधत्व गनुयहनुे माननीर्ज्रू् समेतको सहभामगतामा चजल्ला समन्द्वर् समममतको 
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कार्ायलर्, नवुाकोटमा कार्यिम भएको मथर्ो।र्सैगरी काभ्रपेलाञ् चोक तथा मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाका 
स्थानीर् तहका जनप्रमतमनमध एवम ् सोर्ह चजलाहरुमा माननीर्ज्रू्हरुसमेतको उपचस्थमतमा २०७८ 
श्रावण २४ गते धमुलखेल नगरपामलकाको कार्ायलर्, धमुलखेलमा एवम ् २०७८ श्रावण २७ गते 
मसन्द्धलुीमा मसन्द्धलुी, रामेछाप र दोलखा चजल्लाका स्थानीर् तहका प्रमखु तथा उपप्रमखु एवम ्सो 
चजल्लाहरुबाट प्रमतमनमधत्व गनुयहनुे माननीर्ज्रू्हरुको सहभामगतामा कार्यिम भएको छ। र्सैगरी 
चचतवन र मकवानपरु चजल्लाका स्थानीर् तहका प्रमखु तथा उपप्रमखु एवम ् सो चजल्लाहरुबाट 
प्रमतमनमधत्व गनुयहनुे माननीर्ज्रू्हरुको सहभामगतामा चजल्ला समन्द्वर् समममतको कार्ायलर् चचतवनमा 
२०७८ श्रावण ३१ गते कार्यिम भएको मथर्ो भने २०७८ भार ४ गते नेपाल पर्यटन बोडय, 
भकुृटीमण्डप काठमाण्डौमा पर्यटन व्र्वसार्साँग सम्बचन्द्धत र्वमभन्न संघ संस्थाहरु तथा पर्यटन 
व्र्वसार्साँग सम्बचन्द्धत मजदरुका संघ संगठनका प्रमखु पदामधकारी एवम ्प्रमतमनमधहरुमबच बागमती 
प्रदेश सभाका माननीर् उपसभामखु रामधका तामाङको प्रमखु आमत्र्तामा कार्यिम भएको 
मथर्ो।र्सैगरी कार्यिम अन्द्तगयत भार ११ गते बागमती प्रदेशको चचतवनमा रहेको सौराहा क्षेरका 
होटल ब्र्वसार्ी तथा पर्यटन ब्र्वसार्ीहरुबीच र्वधेर्कमामथको छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा कार्यिम 
सम्पन्न भएको हो।  

 

2.कार्यिमको उद्दशे्र्: 
प्रदेश सभा बागमती प्रदेश तथा अन्द्र् प्रदेशहरु एवम ्संघमा समेत र्वमभन्न ऐन कानूनहरु मनमायण हनु े
िममा र्थाथयलाई ध्र्ानमा राख्दै र्स समममतले समममतमा प्राप्त  र्वधेर्कलाई जनताको कानून 
जनताका प्रमतमनमधको माझबाट बन्द् न सकेमा मार प्रभावकारी ददगो एवम ् र्वश् वसनीर् हनु्द्छ भने्न 
मनश्कषयका साथ र्वधेर्कलाई हरेक स्थानीर् तह र सरोकारवाला मनकार्सम्म परु् र्ाईएको 
छ।बागमती प्रदेशका १३ वटै चजल्लाका सबै स्थानीर् तहका प्रमखु तथा उपप्रमखु एवम ्
काठमाण्डौ र चचतवनमा पर्यटन व्र्वसार्ी, व्र्वसार्ीहरुका छाता संघ संगठन, पर्यटन मजदरुहरुका 
संघसंगठन एवम ् र्वमभन्द् न सरोकारवाला मनकार्हरुका पदामधकारीहरुसाँग अन्द्तर्िय र्ा कार्यिम 
आर्ोजना गररएको मथर्ो। ऐन जनमखुी, जनताको र्हत र सहजता, पर्यटन क्षेरको संरक्षण र 
र्वकास, पर्यटन क्षेरको सम्वरृ्ि, पर्यटन प्रवियन, पर्ायवरण र वातावरण संरक्षण, तीन तहको 
सरकारबीचको सहकार्य तथा समन्द्वर् लगार्तलाई स्थार्पत गदै प्रदेशबाट बनेको कानूनलाई 
कार्ायन्द्वर्नमा प्रभावकारी बनाउन समममतबाट नौलो अभ्र्ास स्वरुप र्ो कार्यिमको आर्ोजना भएको 
हो।   
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3.कार्यिममा भएका गमतर्वमधहरु: 
 र्वमभन्न मममतमा प्रदेशका सबै स्थानीर् तहका जनप्रमतमनमधहरुको सहभामगतामा र्वधेर्कमामथ 

छलफल । 

 काठमाण्डौ तथा चचतवनमा पर्यटन व्र्वसार्साँग सम्बचन्द्धत सरोकारवाला मनकार्हरुबीच 
छलफल। 

 कार्यिममा सहभागीहरुबाट र्वधेर्कमामथ प्राप्त भएका सझुाव एवम ्प्रमतर्िर्ा र्टपोट। 

 कार्यिममा सहभागीहरुबाट र्वधेर्कमामथ सझुाव एवम ् प्रमतर्िर्ाको मभमडर्ो रेकडय तथा 
अमभलेखीकरण। 

 

 

4.मनश्कषयुः 

बागमती प्रदेशबाट बनेको ऐन जनमखुी, प्रदेशवासीको र्हत, पर्यटन क्षेरको संरक्षण र र्वकास, 
पर्यटन क्षेरको सम्वरृ्ि, पर्यटन प्रवियन, पर्ायवरण र वातावरण संरक्षण, तीन तहको सरकारमबचको 
सहकार्य तथा समन्द्वर् लगार्तलाई स्थार्पत गदै प्रदेशबाट बनेको कानूनलाई कार्ायन्द्वर्नमा 
प्रभावकारी बनाउन समममतबाट नौलो अभ्र्ास स्वरुप र्ो कार्यिमको आर्ोजना भएको हो। र्सै 
उदे्दश्र् बमोचजम आर्ोचजत कार्यिममा धारणा राख् नहुदुैँ सहभागीहरुले बागमती प्रदेशबाट भएको र्स 
र्कमसमको कार्यिममा उत्साहपूणय सहभामगता एवम ्धारणा ब्र्क्त गनुयभएको मथर्ो।कानून मनमायणको 
ईमतहासमा नै पर्हलो पटक बागमती प्रदेश सरकारले पेश गरेको र्वधेर्कमामथ र्सरी छलफलमा 
भाग मलन पाएको भन्द्दै धारणा राख् नहुदुैँ सहभागीहरुले समममतको र्स र्कमसमको कार्य मनकै राम्रो, 

धमुलखेल नगरपामलका, काभ्रमेा भएको कार्यिमपमछ मलईएको सामरु्हक तस्बीर 
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प्रभावकारी तथा अनकुरणीर् भएकोमा जोड ददनभुएको छ।र्वधेर्क ऐनको रुपमा आईसकेपमछ 
कार्ायन्द्वर्न पक्ष बमलर्ो भएमा मारै र्सको प्रभावकारीता हनुे भएकाले र्वधेर्कले मलएको लक्ष्र् परुा 
हनु्द्छ भन्ने मान्द्र्तालाई आत्मसाथ गदै भएको र्स कार्यिम उपलचब्धमूलक भएको छ।कार्यिममा 
भएको ब्र्ापक सहभामगता, र्वधेर्कमामथको घमनभतू छलफल र छलफलबाट र्वधेर्कमामथ प्राप्त 
सझुावहरुहरुले समेत र्वधेर्क थप पररस्कृत र प्रभावकारी बन्द् ने भएको छ। र्स कार्यिमबाट प्राप्त 
भएका सझुावहरुलाई समममतमा हनुे दफावार छलफलमा सम्बचन्द्धत मन्द्रालर् र सचचवसमेतको 
सहभामगतामा समावेश गराई र्वधेर्कलाई पाररत गरी ऐनको रुपमा कार्ायन्द्वर्न गराउदााँ प्रदेश 
सरकार प्रमत जनताको र्वश् वास बढ्न गई ऐनको कार्ायन्द्वर्न पक्ष बमलर्ो हनुे र र्वधेर्कले मलएको 
लक्ष्र् पमन प्रामप्त हनुे भएकाले र्स कार्यिम मनकै उपलचब्धमूलक र फलदार्ी रहेको छ। 

 

लचुम्बनी प्रदेशको भ्रमण गरी भएको अन्द्तरप्रदेश अनभुव आदान प्रदान कार्यिमको 
प्रमतवेदनुः 

1.पररचर्ुः 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतको मममत 2078/0७/२३ गते बसेको समममतको बैठकबाट 
समममतका माननीर् सभापमतज्रू्को नेततृ्वमा अन्द्तरप्रदेश भ्रमण कार्यिम अन्द्तगयत लचुम्बनी प्रदेश 
सभाको भ्रमण गने मनणयर् भएको मथर्ो।सोर्ह मनणयर् बमोचजमको तर्ारी भई प्रदेश सभा लचुम्बनी 
प्रदेश सभाका माननीर् सभामखुज्रू्, उपसभामखुज्रू्, लमु्बनी प्रदेश सभाको अथय, पर्यटन तथा 
वातावरण समममतका माननीर् सदस्र्हरुमबच अन्द्तर्िय र्ा तथा अनभुव आदानप्रदान कार्यिमका लामग 
पराचार भई तर्ारी सम्पन्न गरी माननीर् सभापमत रमा आले मगरज्रू्को नतेतृ्वमा मममत 
2078/08/13 गते देखी 1८ गते सम्म लचुम्बनी प्रदेश सभामा अनभुव आदानप्रदान कार्यिमका 
साथै लचुम्बनी प्रदेशका केर्ह पर्यटकीर् क्षेरहरु भ्रमण सम्पन्न भएको छ। 

 

2.कार्यिमका उद्दशे्र्हरुुः 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतको २०७८/०७/२३ गतेको बैठकको मनणयर् बमोचजम तर् 
भएको र्स अन्द्तर प्रदेश अनभुव आदानप्रदान कार्यिमका मनम्न उदे्दश्र्हरु रहेका छन।् 

 लचुम्बनी प्रदेश सभाको अवलोकन भ्रमण गरी सो प्रदेश सभामा भए गरेका काम कारवाही 
तथा गमतर्वमधहरुका र्वषर्मा जानकारी मलन।ु 
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 लचुम्बनी प्रदेश सभामा रहेको अथय, उद्योग तथा  पर्यटन  समममतले गरेका कामकारबाही तथा 
 कार्यसम्पादनको र्वषर्मा जानकारी मलन।ु 

 दबैु समममत मबच सम्बन्द्ध स्थार्पत गराई अनभुव आदानप्रदान कार्यको मनरन्द्तरता ददने। 

 लमु्बनी प्रदेशमा रहेका पर्यटकीर् क्षेरको अवलोकन भ्रमण गनयका साथै पर्यटन प्रवियनमा 
लचुम्बनी प्रदेश सरकारका गमतर्वमधहरुको र्वषर्मा अनभुव मलन।ु 

3.भ्रमणका िममा भएका गमतर्वमधहरु: 

 लचुम्बनी प्रदेशका सभामखु माननीर् पूणय बहादरु घतीज्रू्साँग वहााँको कार्यकक्षमा भेटघाट तथा 
प्रदेश सभा बागमती प्रदेशको तफय बाट टेमलफोन डार्री, प्रदेश सभा  दपयण  तथा समममतको 
वार्षयक  प्रमतवेदन प्रदान। 

 लचुम्बनी प्रदेशका उपसभामखु माननीर् कृष्णी थारुज्रू्साँग वहााँको कार्यकक्षमा भेटघाट तथा 
प्रदेश सभा बागमती प्रदेशको तफय बाट टेमलफोन डार्री, प्रदेश सभा   दपयण तथा समममतको 
वार्षयक  प्रमतवेदन प्रदान। 

 प्रदेश सभा लचुम्बनी प्रदेशको अथय, उद्योग तथा पर्यटन समममतका कार्यवाहक सभापमत 
(समममत ज्रे्ष्ठ सदस्र्) माननीर् तलुाराम घमतय मगर , प्रदेश सभाका सचचव श्री दलुयभ पनु 
मगरज्रू्, उपसचचव श्री रमेश गौतम, अथय, उद्योग तथा पर्यटन समममतका समममत सचचव 
केशव सनुार लगार्त प्रदेश सभा लचुम्बनी प्रदेशका कमयचारीहरुको सहभामगतामा अनभुव 
आदानप्रदान तथा अन्द्तर्िय र्ा कार्यिम सम्पन्द् न। 

 लचुम्बनी प्रदेशमा रहेको भगवान गौतम बिुको पर्वर जन्द्मस्थल लचुम्बनीमा लचुम्बनी र्वकास 
कोषको हलमा लचुम्बनी र्वकास कोषको तफय बाट लचुम्बनी र्वकास गरुुर्ोजनाको र्वषर्मा 
जानकारी प्राप्त तथा लचुम्बनी र्वकास कोषबाट पथ प्रदशयक पररचालन गरी लचुम्बनीको 
ऐमतहामसक स्थानहरुमा अवलोकन भ्रमण सम्पन्द् न। 

 कर्पलवस्त ु चजल्लाको मतलौराकोटमा रहेको भगवान गौतम बिुसाँग सम्बचन्द्धत ऐमतहामसक 
एवम ्परुाताचत्वक क्षेरहरुमा अवलोकन भ्रमण सम्पन्द् न। 
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2.मनष्कषय : 
प्रदेश सभा बागमती प्रदेशमा रहेका र्वमभन्द् न र्वषर्गत समममतहरु मध्रे्को र्स उद्योग, पर्यटन तथा 
वातावरण समममतका माननीर् सभापमतज्रू्को नेततृ्वमा अन्द्तरप्रदेश अनभुव आदान प्रदान भ्रमण 
कार्यिम अन्द्तरगत लचुम्बनी प्रदेश सभा र लचुम्बनी प्रदेश सभाको अथय, उद्योग तथा पर्यटन 
समममतको भ्रमण गररएको छ। संघीर् संरचनाको अभ्र्ासमा प्रदेश सभामा पर्हलो कार्यकालको रुपमा 
रहनभुएका माननीर्ज्रू्हरुबीच आ-आफ्नो प्रदेश सभामा हनुे गरेका कामकारबाहीका र्वषर्मा अनभुव 
आदानप्रदान गरर मसक्ने तथा मसकाउने अमभर्ान अन्द्तगयत भएको र्स भ्रमण उपलब्धीमूलक रहेको 
छ।र्वशेष गरर पर्यटकीर् क्षेरहरुले भररपूणय लचुम्बनी प्रदेश र देशको राजधानी समेत रहेको बागमती 
प्रदेश सभाका माननीर्ज्रू्हरुमबचको र्ो अनभुव आदानप्रदान कार्यिमले दबैु प्रदेशका र्वषर्गत 
समममतहरुबाट सम्पादन भईरहेका कामका र्वषर्मा एक आपसमा अनभुव साटासाट हुाँदा दवैु 
प्रदेशका समममतका माननीर्हरुमा क्षमता अमभवरृ्ि भएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा वातारण समममत 
बागमती प्रदेशले समममतमा प्राप्त र्वधेर्कलाई स्थानीर् तह तथा सम्बचन्द्धत सरोकारवाला मनकार्सम्म 
पमुग गरेको दफावार छलफलबाट अथय, उद्योग तथा पर्यटन समममत लचुम्बनी प्रदेशले र्स प्रकारको 
छलफलको उच्च प्रशंसा गदै अब सो समममतमा प्राप्त र्वधेर्कलाई बागमती प्रदेश सभाको र्स 
समममतको जस्तै अभ्र्ासमा जाने कुरा कार्यिममा सहभागी माननीर्ज्रू्बाट आएको छ।र्सैगरी 
लचुम्बनी प्रदेश सभाबाट समममतमा प्राप्त र्वधेर्कहरु दफावार छलफल प्रर्िर्ाका र्वषर्मा समेत 
जानकारी प्राप्त भएको छ।र्सरी लचुम्बनी प्रदेश सभाको र्स भ्रमणबाट र्वषर्गत समममतका 

अनभुव आदान प्रदान कार्यिम पिात मलईएको सामूर्हक तस्बीर 
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माननीर्हरुबीच भएको अनभुव आदानप्रदान तथा अन्द्तर्िय र्ाबाट र्स समममतलाई धेरै कुराको मसकाई 
हनुकुा साथै र्स समममतबाट समेत लचुम्बनी प्रदेश सभाको अथय, उद्योग तथा पर्यटन समममतबाट धेरै 
कुरा मसक्ने अवसर ममलेकोमा र्स भ्रमण मनकै प्रभावकारी एवम ्उपलब्धीमूलक भएको छ। 

 

बागमती प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतका माननीर् सदस्र्हरुको क्षमता 
अमभवरृ्ि कार्यिम सम्पन्द् न गरी तर्ार पाररएको प्रमतवेदनुः 

१.पररचर्ुः 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतको बैठकबाट र्स समममतमा रहनभुएका माननीर्ज्रू्हरुको 
क्षमता अमभवरृ्िका लामग कार्यिम गने मनणयर् भर्ो।र्वशेष गरर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
क्षेरका कानून मनमायण र प्रदेश सरकारको सो सम्बन्द्धी मन्द्रालर्का काम कारवाहीको अनगुमन 
तथा मनगरानी गने र्स समममतका माननीर् सदस्र्हरुमा सम्बचन्द्धत र्वषर्मा अमधक ज्ञान हामसल 
भएमा समममतको कार्यसम्पादनमा सहज हनुे र समममत थप चजम्मेवार एवम ्कानून मनमायणका काममा 
दक्ष हनुे मनष्कषयका साथ समममतको र्वषर्साँग सम्बचन्द्धत र्वज्ञहरुको सहभागीतामा प्रचशक्षण कार्यिम 
सम्पन्न गनय सकेमा कार्यिम उपलब्धीमूलक र फलदार्ी हनुे हेतलेु र्स कार्यिमको आर्ोजना 
भएको हो।कार्यिम अन्द्तरगत र्वषर् र्वज्ञको रुपमा डा. र्वष्ण ु हरर पौडेल र रामचन्द्र 
अमधकारीज्रू्लाई आमन्द्रण गरी समममतका माननीर् सदस्र्ज्रू्हरुको सहभामगतामा २०७८ पौष २८ 
र २९ गते दईु ददने कार्यिम काभ्रपेलाञ्चोक चजल्लाको धमुलखेलमा आर्ोजना गररएको हो।कार्यिम 
प्रमखु अमतमथको रुपमा प्रदेश सभा बागमती प्रदेशका माननीर् सभामखु सान ु कुमार शे्रष्ठज्रू्लाई 
आमन्द्रण गररएको मथर्ो भने र्वशेष अमतमथको रुपमा माननीर् उपसभामखु रामधका तामाङज्रू्लाई 
आमन्द्रण गररएको मथर्ो।कार्यिममा प्रदेश सभाका सबै र्वषर्गत समममतका माननीर् सभापमतज्रू्हरु 
तथा समममत सचचवहरुलाई समेत आमन्द्रण गररएको मथर्ो भने कार्यिमको र्वषर्वस्तमुा चासो व्र्क्त 
गनुयहनुे अन्द्र् समममतका माननीर् सदस्र्ज्रू्हरुलाई समेत आमन्द्रण गररएको मथर्ो। 

 

2.कार्यिम के्षर 

प्रदेश सभा मनर्मावलीको मनर्म १४५ अनसुार गठन भएको र्स उद्योग पर्यटन तथा वातावरण 
समममतको मनर्म 146 मा उचल्लचखत कार्यक्षेर बमोचजम उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण क्षेर 
रहेकोमा र्स समममतका माननीर् सदस्र्हरुमा कार्यक्षेर बमोचजम क्षमता अमभवरृ्ि कार्यिम अन्द्तगयत 
र्स कार्यिमको आर्ोजना गररएको हो। सम्बचन्द्धत र्वषर्मा र्वज्ञता हामसल गनुय भएका र्वज्ञहरुबाट 
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माननीर् सदस्र्हरुमा नेपालमा उद्योग र पर्यटन क्षेरका अवसर, चनूौमत र समाधानमा सांसदको 
भमूमका र्वषर्मा नपेाल सरकारका सेवा मनवतृ कमयचारी एवम ् र्वषर् र्वज्ञ रामचन्द्र अमधकारीज्रू्ले 
आफ्नो प्रस्तमुतकरणका साथमा सहभागी माननीर् सदस्र्हरुको चजज्ञासाको सम्बोधन गनुय भएको मथर्ो 
भने नेपालमा वन र वातावरण क्षेरका अवसर, चनूौमत र समाधानमा सांसदको भमूमका र्वषर्मा र्वज्ञ 
डा. र्वष्ण ुहरर पौडेलज्रू्ले आफ्नो प्रस्तमुतकरणका साथमा सहभागी माननीर् सदस्र्हरुको चजज्ञासाको 
सम्बोधन गनुय भएको मथर्ो। 

३.कार्यिमका उद्दशे्र्हरु 

र्स र्वषर्गत समममतका माननीर्ज्रू्हरुको कार्यक्षेर बमोचजमको क्षमता अमभवरृ्ि कार्यिमका मनम्न 
उदे्दश्र्हरु रहेका छन।् 

 माननीर्ज्रू्हरुमा र्वज्ञहरुबाट नेपालमा उद्योग  ,पर्यटन ,  वन तथा वातावरण क्षेरलाई  
संरक्षणका साथ थप र्वकास गरी सम्वरृ्ि हामसल गनय सक्ने अवसरहरुका र्वषर्मा  र्थेस्ट 
जानकारी प्रदान  गनुय । 

 माननीर्ज्रू्हरुमा नेपालमा उद्योग ,पर्यटन,  वन तथा वातावरण क्षेरमा रहेका समस्र्ाको 
पर्हचान गरी सो चनूौमतलाई समाधान कसरी गनय सर्कन्द्छ भने्न र्वषर्मा थप ज्ञान प्रदान 
गनुय। 

 माननीर्ज्रू्हरुमा अब बने्न तथा बनेका कानूनहरुमा वन तथा वातावरण क्षेरलाई संरक्षण 
गदै अगाडी बढ्न कसरी काम गनय सर्कन्द्छ भन्ने र्वषर्मा र्वज्ञहरुबाट जानकारी प्रदान गनुय 
। 

 माननीर्ज्रू्हरुमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण  लगार्तका क्षेरहरुका  वतयमान 
अवस्था र ती क्षेरहरुमा बागमती प्रदेश, नेपाल तथा र्वश्वमा समेत चामलएका कदमहरुको 
र्वषर्मा जानकारी प्रदान गनुय। 

 माननीर्ज्रू्हरुमा नेपाल तथा र्वश्वमा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण लगार्तका क्षेरका 
च भएका सचन्द्ध सम्झौता एवम ् भईरहेका रार्िर् मनकार् एवम ् मनर्ोगहरुबीर्वमभन्न अन्द्त

कामहरु तथा अवका ददनमा  गनय सर्कने  सचन्द्ध सम्झौता तथा सहममतका र्वषर्मा 
जानकारी प्रदान  गनुय । 
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४.कार्यिममा भएका गमतर्वमधहरु: 

 कार्यिमका प्रमखु अमतमथ माननीर् सभामखु सान ुकुमार शे्रष्ठज्रू्बाट गमलामा पानी हालेर 
कार्यिमको उद्घाटन। 

 कार्यिमका अध्र्क्ष तथा समममत सभापमत माननीर् रमा आले मगरज्रू्बाट कार्यिम मामथ 
प्रकाश पानुय हदुैँ स्वागत मन्द्तव्र् व्र्क्त। 

 र्वषर् र्वज्ञ डा. र्वष्ण ु हरर खड्काज्रू्बाट  नेपालमा वन तथा वातावरण क्षेरका चनूौमत, 
अवसर र  समस्र्ा समाधानमा सांसदको  भमूमका र्वषर्मा  प्रस्तमुतकरणका साथै 

प्रस्तमुतकरणका  सम्बन्द्धमा माननीर् सदस्र्ज्रू्हरुले उठाउनभुएका चजज्ञासाहरुको जवाफ 
प्रदान। 

 नेपालमा उद्योग र पर्यटन क्षेरका चनुौमत, अवसर  र समस्र्ा सदकोसमाधानमा सां  भमूमका 
र्वषर्मा  र्वषर् र्वज्ञ श्री रामचन्द्र अमधकारीज्रू्बाट प्रस्तमुतकरणका साथमा सहभागी 

माननीर्ज्रू्हरुको चजज्ञासाको जवाफ प्रस्ततु। 

 कार्यिमका प्रमखु अमतमथ माननीर् सभामखु सान ु कुमार शे्रष्ठज्रू्ले मन्द्तव्र् व्र्क्त गनुयहदुैँ 
समममतबाट आर्ोचजत र्स कार्यिमको सान्द्दमभयकता र र्सको महत्वका र्वषर्मा आफ्नो 
भनाई राख् न ुभएको मथर्ो। 

 कार्यिमका अध्र्क्ष तथा समममत सभापमत माननीर् रमा आले मगरज्रू्बाट कार्यिममा 
सहभागीहरुमा धन्द्र्वाद व्र्क्त गनुयहदैु कार्यिमको समापन मन्द्तव्र् राख् न ुभएसाँगै कार्यिम 
सम्पन्द् न। 

५.कार्यिममा प्रस्ततुीकरण : 

५.1.उद्योग तथा पर्यटन र्वषर्मा र्वज्ञ श्री रामचन्द्र अमधकारीज्रू्बाट कार्यिममा  
प्रस्ततु गनुयभएका र्वषर्हरु: 

नपेालमा उद्योग संचालनमा प्राप्त अवसरहरु 

 कृर्ष, तरकारी, फलफुल खेती, पशपुालन  
 कृर्षजन्द्र् उत्पादन (Agro Processing): कृर्षजन्द्र् जममनको 
 जलर्वद्यतु उत्पादन (Hydro Generation) :  पानीको श्रोत तथा ताल ,  तलैर्ा  

 र्हमाली वातावरण : स्र्ाउ खेती, जौँ, उवा, फापर, आल,ु पशपुालन चौरी, र्ाक, भेडा, 
च्र्ाङग्रा 
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 पहाडमा : ठाउाँ अनसुार र्वमभन्न प्रकारका फलफुल जस्तै सनु्द्तला, नासपामत, ओखर मलची, 
ड्रागनफु्रट  

 र्वमभन्न प्रकारका खेती धान, कोदो, मकै  
 र्वमभन्न प्रकारका वाली : मौसम अनसुार साग, काउली, गोलभेडा मसमी आदद  
 नेपाली कागज उद्योग  
 पशपुालन गाई भैसी, भेडावाख्रा  
 जलर्वद्यतु, कटन उद्योग, खाद्य तथा उत्पादनमूलक उद्योग  
 तराईमा  धान खेती, फलफुल अन्द्र् मलची, आाँप, ड्रागन  
 पशपुालन : गाई, भैसी, वाख्रा माछापालन  
 उत्पादनमलुक उद्योग  
 मनमायणजन्द्र् उद्योग (मसमेन्द्ट, इटा, फाइवर उद्योग) 
 कृर्षजन्द्र् उद्योगमा सरकारी अनदुान  
 आर्ामतत कच्चा पदाथय , मेचशनरी औजारमा भन्द्सार छुट  
 प्रर्वमध हस्तान्द्तरणमा वजेट व्र्वस्थापन  
 उद्योगको प्रकृमत अनसुार : मनशलु्क तामलमको व्र्वस्था  
 सरल ऋणमा सहमुलर्त  
 कच्चापदाथय आर्ातमा सरलीकरण  
 उत्पाददत वस्त ुमनर्ायतमा सहमुलर्त  
 औद्योमगक प्रमतष्ठान औद्योमगक क्षेरमा जग्गा तथा ठाउाँ प्राप्तीमा सरल  
 उत्कृष्ट उद्यमीलाई सरकारबाट सम्मान तथा परुस्कारको व्र्वस्था  
 उत्पाददत सामानको र्विी र्वतरणमा सरकारी चजम्मेवारी  

उद्योग सञ्चालनमा चनुौमतुः  

 प्राईवेट फमय, साझेदारी फमय, प्रा.मल. दतायको चनुौमतुः प्रशासमनक झन्द्झट पूरा गनय 
(कागजात, पुाँजी, दस्तरु लगार्त), ज्ञानको कमी  

 उद्योग सञ्चालनमा ज्ञानको कमीवाट आउने समस्र्ा  
 उद्योग स्थापनामा स्थान÷जग्गाको अभाव  
 साँमधर्ारहरुवाट आउने समस्र्ा  
 उद्योग स्थार्र्त्वमा समस्र्ा दीघयकाल र्टकाउन गाह्रो  
 श्रोत साधन, पूाँजी र प्रर्वमधको व्र्वस्थापनमा समस्र्ा  
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 दक्ष जनशचक्त व्र्वस्थापनमा समस्र्ा 
 उत्पाददत सामानको र्विी र्वतरणमा समस्र्ा÷उत्पाददत सामान तत्काल र्विी नहदुा 

उद्योगमा नष्ट गनय पने समस्र्ा  
 सरल बजार पहुाँचको अभाव  
 उत्पाददत सामानको र्वज्ञापनको अभाव  
 मर्हला उद्यमीलाई पाररवाररक सपोटयको समस्र्ा  
 गणुस्तरर्कु्त सामान उत्पादनमा समस्र्ा  
 अचस्थर मनमत, ऐन मनर्मको समस्र्ा  
 भौमतक पवुायधार अभाव  
 अद्योमगक सरुक्षाको अभाव  
 Lack of Inspiring Policy 

 स्थानको असरुक्षा Insecure Land Right  
 सामान सस्तोमा वेच्नपुने  
 उद्योग प्रशासन सम्वन्द्धी सम्पूणय कार्य एउटै मनकार्बाट (One Door) प्राप्त गने व्र्वस्था 

नहनु ु
 घरेल ुकार्ायलर् न.पा. को कार्ायलर् वडा कार्ायलर् आदद मनकार्मा जानपुने झन्द्झटबाट 

मकु्त हनपुने . 

औद्योमगक सधुारका उपार्हरु 

 उद्योग प्रशासन सम्वन्द्धी काम एउटै मनकार्बाट सम्पन्न हनुे व्र्वस्था गनुय पने (दताय, 
नर्वकरण, खारेजी, नामसारी, ठाउाँसारी, पूाँजी वरृ्ि , कर मतने ।  

 औद्योमगक व्र्वसार् सम्वन्द्धी तामलमको व्र्वस्था  
 औद्योमगक क्षेरलाई वातावरणमैरी वनाउनपुने ।  
 नेपालमा उत्पाददत वस्तकुो प्रर्ोगमा प्रोत्साहन । 

 उत्पाददत सामानको र्वज्ञापन, वजार सरल सहज  
 मर्हला उद्यमीलाई प्रोत्साहन  
 औद्योमगक क्षेरमा भौमतक पूवायधारको व्र्वस्था  
 औद्योमगक सरुक्षाको व्र्वस्था  
 उद्योग संचालनमा जग्गा प्राप्तीमा सरल, सहजता  
 सरल औद्योमगक ऋणको व्र्वस्था  
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 कच्चा पदाथयको आर्तमा सरल काननुी व्र्वस्था  
 उत्पाददत सामानको मनर्ायतमा सरल व्र्वस्थापन  
 आर्ात, मनर्ायतमा भन्द्सार छुटको व्र्वस्था  

पर्यटकीर् के्षरमा देचखएका चनुौतीहरुुः 

 र्ातार्ात र सञ्चारको असरु्वधा  
 धाममयक परुाताचत्वक तथा सााँस्कृमतक वस्तहुरुको संरक्षण हनु नसक्न ु 
 मनोरञ्जनको अभाव  
 पर्यटकीर् स्थलहरुको उपर्कु्त व्र्वस्थापनको अभाव  
 पर्यटकीर् सामानहरुको अभाव  
 पर्यटकीर् सरु्वधा र सरुक्षा व्र्वस्थापनको अभाव  
 पर्यटकीर् स्थलको प्रचार प्रसारको अभाव 
 पर्यटकीर् स्थलहरु व्र्वचस्थत सरुचक्षत, वातावरणमैरी छैन, सोको कदठनाई  

सधुार गनुयपने कुराहरुुः 

 पर्यटकीर् स्थललाई वातावरणमैरी बनाउन ुपने  
 सञ्चार सरु्वधामा र्वकास गनुयपने  
 Proper care of floras and faunas 

 हवाई सेवा, होटेल व्र्वस्थापनमा मनचज क्षेरलाई प्रोत्साहन  
 पर्यटकको सेवा सरु्वधा र सरुक्षाको प्रत्र्ाभमूत  
 सरल, सहज हवाई एवं र्ातार्ात सेवा  
 सरल, सहज टुररष्ट गाइडको व्र्वस्था  
 पर्यटन सम्बन्द्धी ऐन, मनर्म, मनतीमा समसामार्र्क सधुार  
 प्रत्रे्क पर्यटकीर् स्थलको आन्द्तरीक र बाह्य मलुकुमा प्रचार प्रसारमा जोड 

 पर्यटकलाई )कठ (स्वागत , सत्कार, सञ्चार, समन्द्वर्, सेवा, सरु्वधा, सहमुलर्त, सरुक्षा कस्तो 
हनु्द्छ भने्न र्वषर्मा स्पष्ट पानय सक्ने व्र्वस्था  

 भाषागत अस्पष्टतामा सधुार ल्र्ाउन ु 
 पर्यटकको आगमन संख्र्ा, वसाई समर् र बर्ढ खचय गने बानीमा सधुार ल्र्ाउने कार्यमा 

जोड  
 र्हमाली पर्यटकलाई पनय सक्ने समस्र्ामा तत्काल रेस्क्रू् गनय सक्ने व्र्वस्था गनुयपने  
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 पर्यटकहरुलाई पाहनुाको रुपमा हेनुयपने वातावरणको र्वकास गनुयपने, साथै पैसा माग्ने, 
लटु्ने, चजस्काउने जस्ता वातावरणलाई पूणय रुपमा हटाउनपुने । 

 खानपान, रहनसहन, सरसफाईमा राम्रो व्र्वस्था (पर्यटकीर्  क्षेरमा फाल्ने गरेका ट्यााँङ्ग , 

गडु्का, प्लार्ष्टकजन्द्र् सामान, पूणय रुपमा हटाउने व्र्वस्थामा पहल गनुयपने) 
 प्रत्रे्क पर्यटकीर् क्षेरको महत्व, त्र्सको प्रभाव, अवस्था वारेमा प्रचार प्रसार  
 पर्यटकीर् मनोरञ्जनलाई ध्र्ान ददने  
 नर्ााँ नर्ााँ गन्द्तव्र् स्थलको खोजी गरी प्रचार प्रसार गने व्र्वस्था ममलाउने  
 नेपालको बहजुाती, बहभुाषी, भेषभषुा, धमय, संस्कृमत, चाडपवय अनसुारको प्रचार प्रसार  
 सम्पूणय सेवा सरु्वधा एउटै मनकार्बाट हनुे व्र्वस्था गनुयपने । 

५.2.वन तथा वातावरण र्वषर्मा र्वज्ञ श्री डा. र्वष्णहुरर पौडेलज्रू्बाट कार्यिममा 
प्रस्ततु गनुयभएका र्वषर्हरु: 

वातावरण व्र्वस्थापन र सधुारमा मखु्र् अवसर र चनुौतीहरुुः 

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणलाई संर्वधानले मौमलक हकको रुपमा व्र्वस्था गनुय 
 वतावरण संरक्षणका ढााँचा र मापदण्ड तर्ार हुाँदै जान ु
 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण सम्वन्द्धी जनचेतना अमभवरृ्ि हनु ु
 अन्द्तरार्िर्, रार्िर् तथा स्थानीर् चासो वढ्न ु

 अन्द्तरार्िर् सचन्द्ध सम्झौतामा नेपाल पक्ष राि हनु ुर सोही अनसुार श्रोत लगानी  
 जैर्वक र्वर्वधता र प्राकृमतक वातावरणलाई सधुादै पर्यटन र्वकास गने 
 वातावरण क्षेरको हालको प्रमखु चनुौती र समस्र्ा 
 प्रत्रे्क नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने हकलाई प्रत्र्ाभतू गराउन ु

ठूलो चनुौती  
 एकीकृत र र्ोजनावि र्वकास नहनु ु
 शहरी क्षेरमा वढ्दो जनसंख्र्ाको चाप र अव्र्वचस्थत शहरीकरण 

 असन्द्तमुलत र्वकास ( वातावरण र र्वकासक  पूवायधार चको असन्द्तलुनबी ) 
 वतावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रकृर्ा र पररणाम र्थाथयपरक नहनु ु
 अस्पताल लगार्तका सेवा र औद्योमगक क्षेरहरुवाट मसचजयत प्रदूषण मनर्न्द्रणमा मापदण्ड 

तथा भएका मापदण्डको कार्ायन्द्वर्नमा समस्र्ा  
 तीन तहका सरकार तथा अन्द्र् सरोकारवालाहरु बीच समन्द्वर् र सहकार्यको अभाव  
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जलवार् ुपररवतयनलाई सम्वोधन गनय प्रमखु चनुौतीुः 

 श्रोतको अभाव  
 प्राप्त भएका श्रोतहरुको सही पररचालन, कार्ायन्द्वर्नमा संस्थागत क्षमतामा कमी 
 र्वश्वस्तरमा आफ्ना एजेण्डाहरु स्पष्ट राख्न नसक्न ु
 अनकूुलन तथा न्द्रू्नीकरणका कार्यहरुवाट प्राप्त हनुे लाभांश वााँडफााँट सही स्थान र 

समदुार्मा पगु्न नसक्न ु
 रेडप्लस कार्ायन्द्वर्न  

 

वन के्षरको नीमत 

 वन श्रोतको ददगो सहभामगतामूलक र उत्तरदार्ी व्र्वस्थापन गने 
 हररत उद्यम र्वकास र रार्िर् समरृ्िमा र्ोगदान गने 

 हररत उद्योग प्रवियन र र्वकासका लामग मनजी, सामदुार्र्क र सहकारी क्षेरको लगानी 
प्रोत्साहन गने ।  

 रार्िर् वन बार्हरका मनजी वन, सावयजमनक जग्गाका वन, सस्ंथागत जग्गाका वन, शहरी वन 
तथा कृर्ष वन र पाररवाररक वनको र्वस्तार, र्वकास र प्रवियन गने । 

 जैर्वक र्वर्वधता संरक्षण गने ।  
 जलाधार, वातावरणीर् सेवा र रेड प्लस लाई वनको व्र्वस्थापनमा एकाकार गने 
 अनसुन्द्धान र क्षमता र्वकास गने 
 सामाचजक सरुक्षा, समावेशीकरण र सशुासन अमभवरृ्ि गने  

रार्िर् वन नीमत कार्ायन्द्वर्नमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको भमूमका 

१. वन क्षेरका कार्यिमहरु कार्ायन्द्वर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीर् तहको समन्द्वर्बाट गररने 
।  

२. संघले वन क्षेरको लामग रार्िर्स्तरको नीमत, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्द्वर्न र मनर्मनका 
र्वषर्हरु मनधायरण गने ।  

३. संघले र्वमभन्न तहका सरकारहरुमबच वन व्र्वस्थापन पिमत कार्ायन्द्वर्नमा आवश्र्क 
सहजीकरण गने ।  
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४. संघले रार्िर् तथा अन्द्तरायर्िर् मापदण्ड अनरुुपका कार्यिम तथा पररर्ोजनाहरु तजुयमा 
गरी तहगत रुपमा कार्ायन्द्वर्नको प्रारुप तर्ार गने ।  

५. प्रदेशले संघ तथा स्थानीर् तहसाँग समन्द्वर् गरी आफ्नो प्रदेशमभरको रार्िर् वन 
व्र्वस्थापनका लामग भमूमका मनवायह गने ।  

६. स्थानीर् तहले संघ तथा प्रदेशसाँग समन्द्वर् गरी आफ्नो सीमामभरका समदुार्मा आधाररत 
वन, मनजी वन, कृर्ष वन तथा वनमा आधाररत उद्योगहरु सञ्चालन तथा व्र्वस्थापनका लामग 
भमूमका मनवायह गनेछन।् 

वन के्षरका प्रमखु सवाल तथा चनुौतीहरु 

 वन क्षेरले रार्िर् अथयतन्द्रमा परु्ायएको र्ोगदानमा कमम 

 वन व्र्वस्थापनको उपर्कु्त ढााँचा के हनुे? (वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापन कार्यर्वमध खारेजी 
पमछको अवस्था) 

 वनको ददगो व्र्वस्थापनका मापदण्ड कस्तो हनुे ? 
 वन क्षेर र्वकासको वाधक  )जल र्वद्यतु आर्ोजना लगार्त(  

 वन क्षेरको अमतिमण (व्र्चक्तगत, संगदठत तथा सरकारी) 
 समदुार्मा आधाररत वन व्र्वस्थापनलाई कसरी सर्िर् वनाउने? र्सको फाइदाको उचचत 

बााँडफााँट कसरी गने? 
 जंगली जनावरको वढ्दो आतंक न्द्रू्न गनुय 
 ममचाहा प्रजातीको प्रकोप मनर्न्द्रण गनुय  
 उपलब्ध वन, वनस्पमत तथा जैर्वक र्वर्वधताको पूणय क्षमतामा सदपुर्ोग गनय नसक्न ु
 वन, जैर्वक र्वर्वधता तथा जलाधार व्र्वस्थापनको कार्यलाई तीन तहका सरकार, वन समूह 

र मनजी क्षेरबीच प्रभावकारी समन्द्वर् र सहकार्यको वातावरण मनमायण गनुय 
 वनक्षेरबाट उत्पाददत बस्त ुतथा सेवाहरुको र्वस्तार र मतनबाट प्राप्त लाभको वगीर्, लैंमगक 

तथा सामाचजक रुपमा समन्द्र्ार्र्क बााँडफााँट गनुय । 
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६.मनष्कषय : 

प्रदेश सभा बागमती प्रदेशमा रहेका र्वमभन्द् न र्वषर्गत समममतहरु मध्रे्को र्स उद्योग, पर्यटन तथा 
वातावरण समममतका माननीर् सदस्र्हरुमा समममतको कार्यक्षेर बमोचजम क्षमता अमभवरृ्ि 
कार्यिमबाट माननीर्हरुमा क्षमता अमभवरृ्िमा मनकै महत्वपूणय उपलचब्ध भएको छ।र्स समममतको 
कार्यक्षेर मभर पने उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण क्षेरको वतयमान अवस्था, र्स क्षेरको सम्भावना 
र चनूौतीहरुका र्वषर्मा माननीर्ज्रू्हरुलाई जानकार बनाउने र समममतबाट सम्पादन हनुे कार्यहरुमा 
चसु्तता, र्वश् वसनीर्, उपलचब्धमूलक बनाउन समेत र्स कार्यिमको भमूमका रहने देचखन्द्छ।नेपाल 
लगार्त र्वश् वका अन्द्र् रािहरुमा र्ी र्वर्वध क्षेरहरुमा भईरहेका काम तथा प्रर्ासहरुका र्वषर्मा 
र्वषर् र्वज्ञहरुबाट प्रस्ततु सामग्रीहरुबाट माननीर्ज्रू्हरुमा र्स क्षेरमा थप ज्ञान हामसल भएको 
छ।प्रदेश सभाबाट बन्द् ने हरेक र्कमसमका कानूनहरुले कुनै न कुनै रुपमा वन र वातावरणको 
क्षेरमा समेत सम्बन्द्ध राख् ने भएकाले र्स कार्यिममा अन्द्र् र्वषर्गत समममतका सभापमत एवम ्
माननीर्ज्रू्हरु तथा समममत सचचवको समेत सहभामगताले र्ो कार्यिम थप प्रभावकारी देचखएको 
छ।वन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन क्षेरको र्वकास र संरक्षणमा भावी ददनहरुमा प्रदेश 
सभाबाट बन्न सक्ने कानूनका सम्बन्द्धमा समेत र्स प्रकारको कार्यिम महत्वपूणय देचखएको 
छ।कार्यिमको थप प्रभावकाररता बढाउन कार्यिमका अवमधहरु थप गनुय पने देचखन्द्छ भने र्वमभन्न 
क्षेरका र्वषर् र्वज्ञहरु थप गरी कार्यिम गनय सकेमा कार्यिम थप उपलचब्धमूलक र प्रभावकारी 
हनुे देचखन्द्छ। 

कार्यिम पिात मलईएको सामूर्हक तस्बीर 
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प्रत्र्ार्ोचजत ऐनहरुको र्वषर्मा मममत 2078 चैर १७ गते काठमाडौंमा भएको 
सरोकारवालसाँग छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा कार्यिमको प्रमतवेदनुः 

१. पररचर्ुः 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतले मममत 2078 चैर 17 गते (एक ददन) प्रदेश सभाका 
माननीर् सभामखु, माननीर् उपसभामखु, अन्द्र् र्वषर्गत समममतका पदामधकारी एवं माननीर् 
सदस्र्हरु, प्रदेश सभाका सचचव, सम्बचन्द्धत मन्द्रालर्का सचचव लगार्त अन्द्र् सरोकारवालाहरुसाँग 
प्रत्र्ार्ोचजत ऐनहरुको र्वषर्मा सरोकारवालसाँग छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा कार्यिम गररएको हो। 

 

2. कार्यिमका उद्दशे्र्हरुुः 

प्रत्र्ार्ोचजत ऐनहरुका सम्बन्द्धमा माननीर् सदस्र्हरुको बझुाईमा एकरुपता ल्र्ाउने र्स कार्यिमको 
उिेश्र् रहेको छ।र्सैगरी बागमती प्रदेश सरकारका र्वमभन्न मन्द्रालर्हरुबाट मनमायण भएका 
प्रत्र्ार्ोचजत ऐनहरु (मनर्मावली, मनदेचशका, मापदण्ड, कार्यर्वमध, आदद)को कार्ायन्द्वर्नको अवस्था 
तथा र्स समन्द्बन्द्धमा प्रदेश सरकारले गरररहेको गमतर्वमधहरुको र्वषर्मा प्रदेश सभाका माननीर् 
सदस्र्हरुलाई जानकारी गराउन समेत र्स कार्यिमको आर्ोजना भएको हो।प्रत्र्ार्ोचजत ऐनहरुका 
सम्बन्द्धमा र्वषर् र्वज्ञको प्रस्ततुीकरण तथा माननीर्हरुसाँग हनुे अन्द्तर्कय र्ाबाट र्स र्वषर्मा रहेका 
चजज्ञासाहरु समाधान गने र्स कार्यिमको मखु्र् उदे्दश्र् रहेका छन।् 

3. कार्यिममा छलफल भएका अन्द्र् र्वषर्हरुुः 

 प्रत्र्ार्ोचजत र्वधार्न बनाउने मनकार्हरु 

 प्रत्र्ार्ोचजत र्वधार्नका स्वरुपहरु 

 प्रत्र्ार्ोचजत र्वधार्न मनमायणमा ध्र्ान ददन ुपने र्वषर्हरु 

 प्रत्र्ार्ोचजत र्वधार्नका सीमाहरु 

 प्रत्र्ार्ोचजत र्वधार्नको कार्ायन्द्वर्नको अवस्था 
 प्रत्र्ार्ोचजत र्वधार्नमा देचखएका समस्र्ाहरु 
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४. मनष्कषय : 

संसदले बनाएको ऐन अन्द्तगयत प्राप्त अमधकार मभर रहेर वा व्र्वस्थार्पकाले प्रत्र्ार्ोजन गरेको 
अचख्तर्ारी र शतय बमोचजम मचन्द्रपररषद्, मन्द्रालर्, बोडय तथा अन्द्र् मनकार्हरुबाट बनेको कानूनलाई 
प्रत्र्ार्ोचजत र्वधार्न भमनन्द्छ।र्सरी बागमती प्रदेश सभाबाट बनेका ऐन अन्द्तगयत र्स समममतको 
कार्यक्षेर मभर पने प्रदेश सरकारका मन्द्रालर्हरुबाट समेत प्रत्र्ार्ोचजत ऐनहरु मनमायण भई 
कार्ायन्द्वर्नमा आईरहेको अवस्थामा हालसम्म ती मनकार् तथा मन्द्रालर्हरुबाट बनेका ऐनहरुको 
र्वषर्मा जानकारी मलनकुा साथै र्वषर्र्वज्ञबाट र्स र्वषर्मा माननीर्ज्रू्हरुमा रहेको चजज्ञासा तथा 
प्रत्र्ार्ोचजत ऐन मनमायण तहमा समेत छलफल र अन्द्तर्िय र्ा हदुााँ र्ो कार्यिम प्रभावकारी बनेको 
छ।प्रत्र्ार्ोचजत अमधकारबाट मनमायण भएका ऐनहरुको कार्ायन्द्वर्नका अवस्था र चनूौमतका र्वषर्मा 
समेत कार्यिममा छलफल हनुाले भर्वष्र्मा समेत कानून मनमायणमा सहज हनुे र कार्यक्षमता समेत 
वरृ्ि हनुे भएकाले र्स कार्यिम उपलचब्धमूलक रहेको छ। 

 कार्यिम आवासीर् प्रचशक्षक तथा र्वज्ञबाट धेरै समर् मलई कार्यिम गनय सकेमा र्स 
कार्यिम थप प्रभावकारी हनुे देचखन्द्छ। र्स्ता कार्यिमबाट माननीर्हरुमा कानून मनमायणका बेला 
अपनाउनपुने र्वमध तथा होमसर्ारी लगार्तका र्वषर्मा ज्ञान प्राप्त हनुाले माननीर्हरुको 
कार्यसम्पादनमा समेत क्षमता अमभवरृ्ि हनुे देचखन्द्छ।अतुः पर्ायप्त बजेटको व्र्वस्था गरेर र्थोचचत 
समर् उपलब्ध गराउन सकेमा र्स र्कमसमका कार्यिमहरु थप उपलचब्धपूणय र प्रभावकारी 
रहन्द्छन।् 

कार्यिममा मन्द्तव्र् राख्नहुदुैँ समममतका माननीर् सभापमत रमा आले मगरज्रू् 
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पररच्छेद - ५ 

उप-समममतका प्रमतवेदनहरुको संपाददत अंसुः 
वन उप-समममत 

बागमती प्रदेशका र्वमभन्न वन के्षरहरुको स्थलगत अध्र्र्न, अनगुमन तथा अवलोकन 
भ्रमण प्रमतवेदनुः 
 

१.पररचर्ुः 
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत अन्द्तगयत बनकेो वन उप-समममतको मममत 2078/1१/२0 
गते बसेको बैठकबाट समममतका माननीर् सभापमतज्रू्को सहभामगतामा बागमती प्रदेश मभरका वन 
क्षेरहरुको स्थलगत अध्र्र्न, अनगुमन तथा अवलोकन भ्रमण गने मनणयर् भएको मथर्ो।सोही मनणयर् 
बमोचजमको तर्ारी गरर बागमती प्रदेश मभर रहेको वन क्षेरहरुको अवस्था, समस्र्ा तथा 
चनुौतीहरुका र्वषर्मा स्थलगत रुपमा अध्र्र्न, अनगुमन तथा अवलोकन भ्रमण गरर सरोकारवाल 
मनकार्, सामदुार्र्क वनका पदामधकारीहरु तथा प्रदेशको वन क्षेर हेने र्वमभन्न मनकार्हरुसाँग 
अन्द्तर्कय र्ा तथा छलफल गरी वन क्षेरको समस्र्ा समाधान तथा वन क्षेरको र्वकासका मनचम्त गनय 
सर्कने प्रर्ासका र्वषर्मा सम्बचन्द्धत मनकार्को ध्र्ानाकषयण गराउने हेतलेु समममतका माननीर् 
सभापमत रमा आले मगरज्रू्को सहभामगतामा वन उप-समममतका माननीर् सदस्र्हरु तथा समममतका 
कमयचारीहरु समेतको सहभामगतामा र्ो कार्यिम सम्पन्न भएको छ।  

ि .स.  मममत चजल्ला भ्रमण गररएका सामदुार्र्क तथा कबमुलर्ती वनहरु 

१. २०७८ चैर १ गते रसवुा  मडमभजन वन कार्ायलर्, रसवुा 
 मछमेरपाखा सामदुार्र्क वन, उत्तरगर्ा गा.पा. - ३ 

२. २०७८ चैर २ गते नवुाकोट  मडमभजन वन कार्ायलर्, नवुाकोट 

 माझीगााँउ सामदुार्र्क वन, नवुाकोट 
३. २०७८ चैर २२ 

गते 
मकवानपरु  राप्ती मडमभजन वन कार्ायलर् ,  मकवानपरु 

 मडपाट सामदुार्र्क वन , मनहरी 
 जरेुली कबमुलर्ती वन समहु, राचक्सराङ गा.पा. 
 मर्हला हररर्ाली कबमुलर्ती वन समहु, राचक्सराङ 

गा.पा. 
 मर्हला जागतृी कबमुलर्ती वन समहु, राचक्सराङ गा.पा. 
 जनशचक्त कबमुलर्ती वन समहु, राचक्सराङ गा.पा.  

४. २०७८ चैर २३ चचतवन  कंकाली सामदुार्र्क वन समहु, खैरहानी- 4   
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गते   चौतारीडााँडा कबमुलर्ती वन 

 चौरदह कबमुलर्ती वन 

 बडहर पाखा कबमुलर्ती वन 

 साउनेपानी कबमुलर्ती वन 

 गोखायली डााँडा कबमुलर्ती वन 

 अरेलीडााँडा कबमुलर्ती वन 

 पधेरीपाखा कबमुलर्ती वन 
५. २०७८ चैर २४ 

गते 
धाददङ  देर्वथान सामदुार्र्क वन, नीलकण्ठ-१४ 

 देउराली कबमुलर्ती वन, नेरावती 
 गपेु्तश्वरी मभर कबमुलर्ती वन समहु , नेरावती 
 धरु्पडााँडा कबमुलर्ती वन समहु, नेरावती 

 

2.कार्यिमका उद्दशे्र्हरु 

वन उप-समममतको २०७८/11/२0 गतेको बैठकको मनणयर् बमोचजम तर् भएको र्स कार्यिमका 
मनम्न उदे्दश्र्हरु छन ्:- 

 बागमती प्रदेश मभरका वन क्षेरहरुको स्थलगत भ्रमण गने। 

 बागमती प्रदेश मभरका वन क्षेरहरुको समस्र्ा तथा चनुौमतहरुका र्वषर्मा स्थानीर् वन 
समूहका पदामधकारी तथा सरकारी मनकार्का कमयचारीहरुसाँग छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा 
गने। 

 बागमती प्रदेश मभरका वन क्षेरहरुको र्वकास, संरक्षण र सम्बियनका लामग स्थानीर् वन 
समूहका पदामधकारी तथा सरकारी मनकार्का कमयचारीहरुको प्रदेश सरकारसाँग रहेको 
अपेक्षाका र्वषर्मा जानकारी मलने तथा सो को र्वषर्मा सम्बचन्द्धत मनकार्मा ध्र्ानाकषयण 
गराउने। 

 

3. भ्रमणका िममा भएका गमतर्वमधहरु: 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतका माननीर् सभापमत रमा आले मगरज्रू्को उपचस्थमतमा 
समममत अन्द्तगयत गदठत वन उप-समममतका संर्ोजक माननीर् कृष्ण भतेुल, माननीर् रामलाल महतो, 
माननीर् र्हरानाथ खमतवडा, समममतका सचचव श्री प्रमतमा सापकोटा तथा समममतका कमयचारी मधरज 
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ढकाल सर्हतको भ्रमण टोलीबाट नवुाकोट रसवुा, मकवानपरु , चचतवन र धाददङ चजल्लाको वन 
क्षेरको अनगुमन भएको हो।  

 

 

 मछमेरपाखा सामदुार्र्क वनको अवलोकनुः  

रसवुा चजल्लाको उत्तरगर्ा गााँउपामलका ३ मा रहेको मछमेरपाखा सामदुार्र्क वन समूहका 
अध्र्क्षज्रू् लगार्त पदामधकारी तथा समूहका सदस्र्हरुमबच अन्द्तर्िय र्ा कार्यिम भएको 
छ। कररब ९० हेक्टर क्षेरफलमा फैमलएको सो वन समहुमा कररब ४०० घरधरुी सदस्र् 
रहेको सो समूहमा र्स वषय कररब ४२००० मबरुवाको वकृ्षारोपण कार्य भएको छ। र्टमरु 
तथा लोठ सल्ला लगार्तका मबरुवाहरुको रोपण भएको वन समहुका अध्र्क्षले 
बताउनभुर्ो।सो वनको क्षेरमभर धेरै खाली जग्गाहरु भएको तथा वकृ्षारोपणको कार्य अपगु 
रहेकाले व्र्ापक मारामा वकृ्षारोपणका कार्यहरु गनुयपने स्थानीर्हरुको माग रहेको 
छ।खलु्ला चरीचरनबाट व्र्ापक क्षमत भईरहेकाले र्स समस्र्ाको समाधानका लामग 
वकृ्षारोपण भएका क्षेरहरुमा तारबारको आवश्र्कता रहेको वन समूहका अध्र्क्षको भनाई 
रहेको छ। वन समूहले आफ्नो आम्दानीको स्रोत नभएको तथा वनको कोषमा संचचत रकम 
समेत नभएकाले प्रदेश सरकारबाट वन समूहको नर्वकरण लगार्तका कार्यहरुमा सहर्ोग 
परु् र्ाउन समूहको माग रहेको छ। 

धाददङको नेरावतीमा रहेको कबमुलर्ती वनका सदस्र्हरुसाँगको अन्द्तर्िय र्ा पमछ मलईएको सामूर्हक तस्बीर। 
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 मडमभजन वन कार्ायलर् धनु्द्चे रसवुामा भएको अन्द्तरर्िर्ा कार्यिमुः 
भ्रमण टोली र मडमभजन वन कार्ायलर् रसवुामबच अन्द्तरर्िर्ा कार्यिम सम्पन्न भएको छ। 
कार्ायलर्का रेन्द्जर बरी प्रसाद ढुङ्गानाज्रू्बाट कार्यिममा प्रस्ततु गनुय भएको मथर्ो। मडमभजन 
वन कार्ायलर् रसवुाका चाल ु कार्यिमहरु तथा वन क्षेरको संरक्षण र प्रवियनका लामग 
आगामी ददनहरुमा गनय सर्कने कामहरुका र्वषर्मा कार्यिम भएको मथर्ो। रसवुा चजल्लामा 
र्वशेष गरी वन क्षेरमा हनुे डढेलो र डढेलो मनर्न्द्रण समर्मा नै हनु नसक्न ु तथा 
वातावरणीर् प्रभाव अध्र्र्न मबना नै कृर्ष सडकहरुको मनमायण अत्र्मधक हनुाले वन क्षेरको 
तीब्र र्वनाश भईरहेको छ।कार्यिममा मडमभजन वन कार्ायलर्बाट प्रस्ततु केर्ह सवालहरु र 
अबको बाटो र्स प्रकार छन।् 

 सवालहरु 

o वातावरणीर् अध्र्र्न मबना कृर्ष सडकको नाममा अनमुमत र्वना सडक मनमायण  
o वन अमतिमण  
o धेरै वषयदेचख वन क्षेर वैज्ञामनक ढंगले मापन नभएकोले वन क्षेरको सीमाना र्र्कन 

गनय समस्र्ा, 
o रार्िर् प्राथममकता प्राप्त आर्ोजना (जल र्वद्यतु आर्ोजना÷प्रसारण)  
o पहुाँच सडक, व्लार्ष्टङ लगार्तबाट हनुे क्षमत र्वषर्मा सम्झौतामा कुनै कुरा उल्लेख 

नभएको  
o गत्लाङ क्षेरमा डढेलोले क्षमत परु् र्ाएको काठको सदपुर्ोग र पनुरुत्पादनको 

व्र्वस्थापन 

 

 अबको बाटो 
o पन्द्चबषीर् कार्यर्ोजनाको म्र्ाद सर्कन लागेकाले नर्ााँ तर्ार गने कार्य भैरहेको, 
o जमडवटुीजन्द्र् प्रजामतको वकृ्षारोपणमा प्राथममकता ददने कार्य भईरहेको,  
o र्वगत वषयमा वकृ्षारोपण गररएका र्वरुवाको गोडमेल लगार्त संरक्षण कार्य, 
o वन उद्यम स्थापनामा सहचजकरण । 

o गत्लाङ क्षेरको डढेलो ग्रस्त वन क्षेरको काठको सदपुर्ोग र पनुरुत्पादन 
व्र्वस्थापन। 

o वन सीमाना र्र्कन गनय मडचजटल म्र्ार्पङ गनुयपने। 
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 मडमभजन वन कार्ायलर् नवुाकोटमा भएको अन्द्तरर्िर्ा कार्यिमुः 

भ्रमण टोली र मडमभजन वन कार्ायलर् नवुाकोटमबच अन्द्तरर्िर्ा कार्यिम भएको छ। 
कार्ायलर्का प्रमखु ददघयनारार्ण कोईरालाज्रू्ले कार्यिममा प्रस्तमुतकरण प्रस्ततु गनुय भएको 
मथर्ो। मडमभजन वन कार्ायलर् नवुाकोटका चालू कार्यिमहरु तथा वन क्षरेको संरक्षण र 
प्रवियनका लामग आगामी ददनहरुमा गनय सर्कने कामहरुका र्वषर्मा कार्यिम भएको मथर्ो। 
मडमभजन वन कार्ायलर् नवुाकोटमा कमयचारीको अभावमा कार्य सम्पादनमा केर्ह समस्र्ा 
रहेको प्रमखु कोईरालाले बताउन ु भर्ो।करीब ३७७ वटा सामदुार्र्क वनहरु रहेको 
नवुाकोट चजल्लामा ८० वटा वन समहुहरु मनचष्िर्  रहेका छन।्MCC Project अन्द्तगयत र्स 
चजल्लामा मारै करीब ५७ हेक्टर वनका करीब ६२ हजार रुख कार्टने अनमुान रहेको 
छ।मडमभजन वन कार्ायलर्ले कम आर् भएका वन समूहहरुको समूह नर्वकरणको कार्य गदै 
आईरहेको छ।र्सैगरी मडमभजन वन कार्ायलर् नवुाकोटले गोडमेल , सम्बियन र पनुरोपण 
कार्यिम समेत संचालन गनय लागेको प्रमखु कोईरालाले जानकारी ददनभुर्ो।कार्ायलर्ले 
अममलो प्रजामतका फलफुल तथा र्टमरु लगार्तका मबरुवा रोपणको कार्यलाई प्राथममतकता 
ददएको छ। 

 माझीगााँउ सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समहु, नवुाकोटमा भएको अन्द्तरर्िर्ा 
कार्यिमुः 

नवुाकोट चजल्लामा रहेको माझीगााँउ सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समूहका अध्र्क्षज्रू् लगार्त 
पदामधकारी तथा समूहका सदस्र्हरुमबच भ्रमण टोमलले अन्द्तर्िय र्ा कार्यिम गरेको 
छ।र्व.सं. 2052 सालमा र्वमधवत ्दताय भएको र्स वनको क्षेरफल करीब ८८.75 हेक्टर 
क्षेरफल रहेको छ।वन समूहको आफ्नै भवन तथा व्र्ावसार्र्क सटरहरु समेत मनमायण 
भएको छ। समूहले हाल पाटी प्र्ालेस समेत बनाउदैँ गरेको छ। वन संरक्षणमा लामगरहेको 
र्ो समूहले व्र्वसार्र्क रुपमा काम गनय चाहाने आफ्ना सदस्र्हरुलाई ऋण उपलब्ध 
गराउने देचख आफ्नै कुटानी र्पसानी ममल समेत स्थापना गरी उपभोक्ताहरुलाई सरु्वधा प्रदान 
गरेको छ।वन समूहमा अमला, बास तथा अमम्रसो लगार्तका मबरुवाहरुको वकृ्षारोपण 
गररएका छन।् पानीको श्रोतहरुको संरक्षण र्ो वन समूहमा मखु्र् चनुौमतको रुपमा रहेको 
छ। 197 जना धरधरुी सदस्र् रहेको र्स वन समूहमा लगाईएका मबरुवाहरुको संरक्षण र 
पानीको सहज व्र्वस्थापनका लागी प्रदेश सरकारमाफय त बजेट र्वमनर्ोजन हनुपुने समूहका 
अध्र्क्ष बाबकुाजी शे्रष्ठले बताउन ुभर्ो। 
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 मडपाट सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समूह, मनहरी )मकवानपरु :(  

मकवानपरु चजल्लाको मनहरी गााँउपामलकामा रहेको मडपाट सामदुार्र्क वन क्षेरमा अध्र्र्न 
टोलीले स्थलगत अनगुमन गरेको छ। वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापनको कार्यिम लागू गरेको 
र्स सामदुार्र्क वन क्षेरमा साल, मससौ, चचलाउन े लगार्तका रुखहरु रहेको देचखर्ो।वन 
समहुले र्वमभन्न क्लस्टर मनमायण गरी रुखहरुको  ग्रे गरी नर्ााँ रुखहरु मडङ  हकुायउने काम 
गरेको छ।वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापनको उत्कृष्ट नमूनाको रुपमा समेत र्ो वन रहेको 
छ।र्वगत १० वषयदेखी वैज्ञामनक वन व्र्वस्थापन गदै आएको वन समूहले वनको संरक्षण 
तथा वनबाट उत्पादन हनुे काठ  ,दाउरा ,  घााँस उपभोक्ताहरुलाई सहज स्र्ाउला लगार्त 

पमा प्रदान गदै आईरहेको छ।वन सरु मूहले  आम्दानीबाट र्वमभन्न सामाचजकआफ्नो   
कामहरुमा पमन सहर्ोग गदै आईरहेको पाईर्ो। 

 कबमुलर्ती वनहरु ,मनहरी )मकवानपरु:(  

 जरेुली कबमुलर्ती वन समहु,  राचक्सराङ गा.पा. 
 मर्हला हररर्ाली कबमुलर्ती वन समहु, राचक्सराङ गा.पा. 
 मर्हला जागतृी कबमुलर्ती वन समहु, राचक्सराङ गा.पा. 
 जनशचक्त कबमुलर्ती वन समहु, राचक्सराङ गा.पा. 

मकवानपरुको राचक्सराङ गााँउपामलकामा रहेको उचल्लचखत कबलुीर्ती वन समूहका सदस्र् 
तथा पदामधकारीहरुमबच समममतका माननीर् सदस्र्हरुले स्थलगत रुपमा भ्रमण तथा 
अन्द्तरर्िर्ा गनुयभएको छ।कबमुलर्ती वनहरुको अवस्था , समस्र्ा तथा चनुौमतहरुका 
र्वषर्मा वन  समूहका सदस्र्हरु तथा सम्बचन्द्धत मडमभजन वन कार्ायलर्का प्रमखुहरुसाँग 

छलफल भएको हो।कबमुलर्ती वन समूहका सदस्र्हरुले कबमुलर्ती वनबाट आफूहरु मनकै 
लाभाचन्द्वत भएका बताएका छन।् ६/७ वटा घरधरुी  सदस्र् रहेका वनबाट सदस्र् 
घरधरुीले  तथा  घााँसदाउरा तथा नगदेबाली समेत उत्पादन तथा र्वर्ि गरेका छन।्घााँस
स्र्ाउलाहरुको सहज उपलब्धताले बाख्रापालन तथा पशपुालनमा सहज भएसाँगै मर्हलाहरु 
आर्आजयनको क्षेरमा समेत सर्िर् रहेका छन।्र्स क्षेरका कबमुलर्ती वनहरुमा अमम्रसो, 
भईुकटहर लगार्तका मबरुवाहरुबाट  सदस्र्हरुले  आम्दानी गरररहेका छन।्स्थानीर् वनमा 
बााँस समेत  पाउने हनुाले  क्षेरका सो सदस्र्हरुले बााँसबाट मनमायण  हनुे मडुा  ,डोको ,  
लगार्त अन्द्र् हस्तकलाका सामानहरु मनमायणको तामलम आवश्र्क रहेको माग गरेका 
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को राम्रो संरक्षणछन।्वन क्षेर  र व्र्वस्थापनले  कबमुलर्ती वनहरु हरीर्ा सो क्षेरका  
देचखएका छन।् 

 

 कंकाली सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समूह, खैरहनी, चचतवन - ४ 

चचतवन चजल्लाको खैरहनी नगरपामलका - ४ मा रहेको कंकाली सामदुार्र्क वनमा र्स 
भ्रमण टोलीले अवलोकन भ्रमण गरेको छ। चचतवन चजल्लामा वन संरक्षणसाँगै पर्ायपर्यटनमा 
समेत चचचयत र्स वन समहुका गमतर्वमध तथा वन संरक्षणको अवस्थाका र्वषर्मा अनगुमन 
टोमलले समूहका पदामधकारी तथा सदस्र्हरुसाँग छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा गरेको हो।वन 
समममतले संचालन गरेको नेपालको एकमार मगर संग्राहालर्का साथै पाकय को समेत टोलीले 
भ्रमण गरेको हो।मनकुञ् जसाँगै रहेको र्स वनमा वन्द्र्जन्द्त ुआतंक रहेका कारण कमतपर् 
अवस्थामा घाईते जनावरको उद्दार लगार्तका कामहरुको लामग तामलमका कार्यिमहरु गनुय 
पने माग रहेको छ।र्सैगरी वन्द्र्जन्द्त ुर मानव द्वन्द्द्व कम गनयका लामग करीब ६ र्क.मी. 

 तारबार गनुयपने आवश्र्कता रहेको समहुको भनाई रहेको छ।सामदुार्र्क वनहरुमा
पर्यटनका कार्यिम संचालनका लामग स्पष्ट  नीमत मनमायणका लामग प्रदेश सरकारको 
ध्र्ानाकषयण    हनुपुने माग रहेको छ। 

 कबमुलर्ती वनहरु ,कामलकानगर चचतवन- ८ 

 चौतारीडााँडा कबमुलर्ती वन 

 चौरदह कबमुलर्ती वन 

 बडहर पाखा कबमुलर्ती वन 

 साउनेपानी कबमुलर्ती वन 

 गोखायली डााँडा कबमुलर्ती वन 

 अरेलीडााँडा कबमुलर्ती वन 

 पधेरीपाखा कबमुलर्ती वन 

 

चचतवन चजल्लाको कामलकानगर-८ मा रहेको उचल्लचखत कबलुीर्ती वन समूहका सदस्र् 
तथा पदामधकारीहरुमबच समममतका माननीर् सदस्र्हरुले स्थलगत रुपमा भ्रमण तथा 
अन्द्तरर्िर्ा गनुयभएको छ।कबमुलर्ती वनहरुको अवस्था, समस्र्ा तथा चनुौमतहरुका   
र्वषर्मा वन  समूहका  सदस्र्हरु तथा सम्बचन्द्धत मडमभजन वन कार्ायलर्का प्रमखुहरुसाँग 

छलफल भएको हो।कबमुलर्ती वन समूहका सदस्र्हरुले कबमुलर्ती वनबाट आफुहरु मनकै 
लाभाचन्द्वत भएका बताएका छन।् ६/७ व स्र् रहेका वनहरुबाट सदस्र्टा घरधरुी सद  
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घरधरुरले घााँसदाउरा  ली समेत उत्पादन तथा र्वर्ि गरेका छन।्घााँस तथा तथा नगदेबा
स्र्ाउलाहरुको सहज उपलबध्ताले बाख्रापालन तथा पशपुालनमा सहज भएसाँगै मर्हलाहरु 
आर्आजयनको क्षेरमा समेत सर्िर् रहेका छन।्र्स क्षेरका कबमुलर्ती वनहरुमा अमम्रसो , 
भईूकटहर, नी गरररहेका रुख कटहर लगार्तका मबरुवाहरुबाट सदस्र्हरुले आम्दा
छन।्कबमुलर्ती वन  समूहका  सदस्र्हरुले  मनर्ममत मामसक बचतका समेत  कार्यिमहरु 

गरररहेका छन।्वनहरुमा प्रशस्त कुरीलोहरु पाईन ेभएपमन र्सको प्रशोधन तथा उपर्ोग र 
बजारीकरण हनु सकेको छैन।स्थानीर् वनमा मनगालो बााँस समेत पाउने हनुाले सो क्षेरका 
सदस्र्हरुले मडुा, डोको टपरी  लगार्त अन्द्र् हस्तकलाका सामानहरु  मनमायणको तामलम 
आवश्र्क रहेको माग गरेका छन।्वन क्षेरको राम्रो संरक्षण र व्र्वस्थापनले सो क्षेरका 
कबमुलर्ती वनहरु हरीर्ा देचखएका छन।् 

 देर्वथान सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समूह ,मनलकण्ठ १४ )धाददङ :(  

धाददङ चजल्लाको मनलकण्ठ नगरपामलका -१४ मा रहेको देर्वथान सामदुार्र्क वनमा र्स 
भ्रमण टोमलले अवलोकन भ्रमण गरेको छ। धाददङ चजल्लाकै उत्कृष्ठ सामदुार्र्क वनको 
रुपमा परुस्कृत र्स सामदुार्र्क वन २०५५ सालमा स्थापना भएको हो। ९२.९२ हेक्टर 

न संरक्षण र वटा घरधरुी सदस्र् रहेका छन।् व१४५ क्षेरफलमा फैमलएको र्स वनमा 
उपर्ोगमा मनकै अब्बल रहेको र्स वन क्षेरमा अलैची ँखेती गनय सर्कने प्रशस्त सम्भावना 
रहेपमन अलैची ँ खेतीका लामग प्रार्वमधक तामलम र र्वरुवा सहर्ोग भएमा वन समहुका 
उपभोक्ताहरुको आर्आजयनमा वरृ्ि हनुे समूहका उपभोक्ताहरुको माग रहेको छ।वन 
क्षेरसाँगै जोमडएका गााँउहरुमा वन्द्र्जन्द्त ुआतंक रहेकाले र्सको मनकारणमा कार्यिम तजुयमा 
हनु ुपनेमा उपभोक्ताहरुको जोड रहेको छ। 

 कबमुलर्ती वनहरु  )धाददङ (  

 देउराली कबमुलर्ती वन, नेरावती 
 गपेु्तश्वरी मभर कबमुलर्ती वन समहु, नेरावती 

 धरु्पडााँडा कबमुलर्ती वन समूह, नेरावती 

धाददङ चजल्लामा रहेको उचल्लचखत कबलुीर्ती वन समूहका सदस्र् तथा पदामधकारीहरुमबच 
समममतका माननीर् सदस्र्हरुले स्थलगत रुपमा भेटघाट तथा अन्द्तरर्िर्ा गनुयभएको छ।कबमुलर्ती 
वनहरुको अवस्था, समस्र्ा तथा चनुौमतहरुका र्वषर्मा वन समूहका सदस्र्हरु तथा सम्बचन्द्धत 
मडमभजन वन कार्ायलर्का प्रमखुहरुसाँग पमन छलफल भएको हो।कबमुलर्ती वन समहुका सदस्र्हरु 
वनबाट मनकै लाभाचन्द्वत भएका छन।् 6/7 वटा घरधरुी सदस्र् रहेका वनहरुबाट सदस्र् घरधरुीले 
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घााँसदाउरा तथा नगदेबाली समेत उत्पादन तथा र्वर्ि गरेका छन।्घााँस तथा स्र्ाउलाहरुको सहज 
उपलब्धताले बाख्रापालन तथा पशपुालनमा सहज भएसाँगै मर्हलाहरु आर्आजयनको क्षेरमा समेत 
सर्िर् रहेका छन।्र्स क्षेरका कबमुलर्ती वनहरुमा अमम्रसो, भईुकटहर, रुख कटहर लगार्तका 
मबरुवाहरुबाट सदस्र्हरुले आम्दानी गरररहेका छन।् स्थानीर् वनमा प्रशस्त मारामा मनगालो बााँस 
समेत पाउने हनुाले सो क्षेरका सदस्र्हरुले मडुा, डोको, टपरी लगार्त अन्द्र् हस्तकलाका 
सामानहरु मनमायणको तामलम आवश्र्क रहेको महससु गरेका छन।्वन क्षेरको राम्रो संरक्षण र 
व्र्वस्थापनले सो क्षेरका कबमुलर्ती वनहरु हररर्ा देचखएका छन।् 

4.मनष्कषय : 

बागमती प्रदेश मभरका १३ वटा चजल्लाहरु मध्रे् नवुाकोट, रसवुा, मकवानपरु, चचतवन र धाददङ 
चजल्लाहरुमा रहेका वन क्षेरको अवलोकन गने कार्यिम अन्द्तगयत उक्न चजल्लामा रहेका 
सामदुार्र्क वनको अवलोकन तथा मडमभजन वन कार्ायलर्हरुमा छलफल र अन्द्तरर्िर्ा गरेको 
छ।कार्यिम अन्द्तगयत नवुाकोट चजल्लाको मडमभजन वन कार्ायलर्, नवुाकोट तथा नवुाकोटामा रहेको 
माझीगााँउ सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समूहको स्थलगत अध्र्र्न र रसवुा चजल्लामा मडमभजन वन 
कार्ायलर्, रसवुा तथा मछमेरपाखा सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समहुको स्थलगत भ्रमण तथा 
अन्द्तर्िय र्ा कार्यिम भएका छन।्र्सैगरी राप्ती मडमभजन वन कार्ायलर्, मकवानपरु तथा सो मडमभजन 
अन्द्तगयतका कबमुलर्ती तथा सामदुार्र्क वनहरु एवं चचतवनको सामदुार्र्क वनहरु तथा धाददङ 
चजल्लामा रहेका सामदुार्र्क वन तथा कबमुलर्ती वनहरुको स्थलगत अनगुमन तथा अवलोकन 
भ्रमण भएका छन।्र्स भ्रमण कार्यिमबाट प्राप्त मनष्कषयहरु र्स अनसुार रहेका छनुः- 

१. बागमती प्रदेश मभर रहेका वन क्षेरहरुको संरक्षण तथा वन क्षेरहरुबाट हनुे उत्पादनहरु 
स्थानीर् उपभोक्ताहरुले प्रर्ोग र उपर्ोग गनय सक्ने गरी कार्यिम लागू गनुय पने। 

२. वन डढेलो तथा वन र्वनाश जस्ता र्िर्ाकलापहरु रोक्न कार्यिम लागू गनुय पने। 

३. वन क्षेरमा वकृ्षारोपण कार्यिम साँगै रोर्पएका मबरुवाहरु हकुायउने तथा सो मबरुवाको 
संरक्षणका लामग तामलम प्रदान गनुय पने। 

४. वन क्षेरमा चररचरन रोक्न तथा वन्द्र्जन्द्त ु मानव द्वन्द्द्व कम गनय तारबार लगाउन बजेट 
र्वमनर्ोजन गनुयपने। 

५. वन क्षेरहरुमा बााँदर आतंक व्र्ापक रहेकोले सरकारले र्स सम्बन्द्धमा उचचत क्षमतपमुतय तथा 
आतंक मनर्न्द्रणका लामग उचचत कार्यिम लागू गनुयपने। 
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६. वन समूहका उपभोक्ताहरुलाई आत्ममनभयर र आर्आजयनका क्षेरमा संलग्न गराउन तामलम   
अनदुान तथा नगदेबाली जस्तै बेत, बााँस, अलैची ँ लगार्तका मबरुवाहरुको  वकृ्षारोपण 
कार्यिम गनुयपने।  

७. वन समहुहरुको कार्यर्ोजना नवीकरणका कामहरुमा प्रदेश सरकारले सहचजकरण र सहर्ोग 
गररददनपुने। 

८. पर्ायपर्यटनका कार्यिमहरु संचालनका लामग प्रदेश सरकारले नीमत मनमायण गनुयपने। 

९. वन्द्र्जन्द्तबुाट हनुे क्षतीको उचचत क्षमतपूमतयको व्र्वस्था हनुपुने। 

१०. वन क्षेरहरुमा रहेका पानीको स्रोतहरुको संरक्षण गनुयपने तथा पोखरीहरु मनमायण गनुयपने ,
वन्द्र्जन्द्तकुा लामग  पानीको व्र्वस्थापन हनुकुा साथै आकचस्मक रुपमा हनुे वन डढेलो 
मनर्न्द्रण गनय समेत सचजलो हनुे। 
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पर्यटन उप-समममतका प्रमतवेदनहरुुः 

पर्यटन उप-समममतका संर्ोजक माननीर् कुसमु कुमार काकीको नतेतृ्वमा भएको 
मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाका पर्यटकीर् के्षरहरुको स्थलगत अध्र्र्न, अनगुमन तथा 
अवलोकन भ्रमण प्रमतवेदन  

1.पररचर्ुः 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत अन्द्तगयत बनेको पर्यटन उप-समममतको मममत 2078/10/२4 
गते बसेको बैठकबाट समममतका माननीर् सभापमतज्रू्को सहभामगतामा मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाका 
पर्यटर्कर् क्षेरहरुको स्थलगत अध्र्र्न, अनगुमन तथा अवलोकन भ्रमण गने मनणयर् भएको 
मथर्ो।सोर्ह मनणयर् बमोचजमको तर्ारी भई बागमती प्रदेश मभर रहेको मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको 
पर्यटकीर् क्षेरको र्वकासको सम्भावनाको र्वषर्मा स्थलगत रुपमा अध्र्र्न, अनगुमन तथा 
अवलोकन भ्रमण गरर सो क्षेरको र्वकासका मनचम्त गनय सर्कने प्रर्ासका र्वषर्मा सम्बचन्द्धत 
मनकार्को ध्र्ानाकषयण गराउने हेतलेु र्ो कार्यिम समममतका माननीर् सभापमत रमा आले 
मगरज्रू्को सहभामगतामा पर्यटन उप-समममतका माननीर् सदस्र्हरु तथा उद्योग, पर्यटन तथा 
वातावरण समममत अन्द्तगयत गदठत अन्द्र् उप-समममतका माननीर् संर्ोजकज्रू् तथा समममतका 
कमयचारीहरु समेतको सहभामगतामा र्ो कार्यिम सम्पन्न भएको छ।  

 

2.कार्यिमका उद्दशे्र्हरुुः 

पर्यटन उप-समममतको २०७८/10/२4 गतेको बैठकको मनणयर् बमोचजम तर् भएको र्स 
कार्यिमका मनम्न उदे्दश्र्हरु छन ्:- 

 मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाका पर्यटकीर् क्षेरहरुको पर्हचान गने। 

 मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लामा रहेका पर्यटकीर् क्षेरहरु र्वकास तथा प्रवियनका र्वषर्मा अध्र्र्न 
गने । 

 लगातार प्राकृमतक प्रकोपहरुबाट क्षमतग्रस्त मसन्द्धपुाल्चोकका पर्यटकीर् क्षेरहरुको पनुमनयमायण 
तथा अन्द्र् अवस्थाका र्वषर्मा अनगुमन गने। 

 मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाका पर्यटकीर् गन्द्तव्र्को र्वकासका लामग अध्र्र्न अवलोकन 
भ्रमणबाट प्राप्त मनष्कषयका आधारमा तर्ार हनुे प्रमतवेदन सम्बचन्द्धत मन्द्रालर् तथा 
सरोकारवाला मनकार्मा परु् र्ाई पर्यटन र्वकासका सम्बन्द्धमा आवश्र्क मनदेशन प्रदान गने। 
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3.भ्रमणका िममा भएका गमतर्वमधहरु: 

 उद्योग, पर्यटन  तथा वातावरण समममतका सभापमत माननीर् रमा आले मगरज्रू्को 
उपचस्थमतमा समममत अन्द्तगयत गदठत पर्यटन उप-समममतका संर्ोजक माननीर् कुसमु कुमार 
काकी तथा वातावरण उप-मसमममतका संर्ोजक माननीर् प्रमतमा शे्रष्ठ तथा पर्यटन उप-
समममतका सदस्र्हरु माननीर् राजेन्द्र गरुुङ, माननीइ नरोत्तम वैद्य, माननीर् पावयती मसलवाल ,
 समममतका सचचव श्री प्रमतमा सापकोटा तथा समममतका कमयचारी मधरज ढकाल सर्हतको 
भ्रमण टोलीबाट मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको बाढीबाट क्षमतग्रस्त मेलम्ची  क्षेरको अनगुमन।  

 भ्रमण टोलीबाट मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको हेलम्ब ु गााँउपामलकाका पर्यटकीर् स्थलहरुको 
स्थलगत भ्रमण । 

 भ्रमण टोलीबाट मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको पााँचपोखरी गााँउपामलकामा रहेको प्रमसि पर्यटकीर् 
क्षेर आमार्ाङ्ग्ग्रीको भ्रमण तथा स्थानीर् पर्यटन क्षेरसाँग सम्बन्द्धी व्र्चक्तहरुसाँग भेटघाट तथा 
सामान्द्र् अन्द्तर्िय र्ा । 

 भ्रमण टोलीबाट मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको ताकेघ्र्ाङ क्षेरका पर्यटन व्र्वसार्ीहरुसाँग सो 
क्षेरको पर्यटनको वतयमान अवस्था तथा पर्यटकीर् क्षेर र्वकासका सम्बन्द्धमा जानकारी मलन े
काम। 

 भ्रमण टोलीबाट स्थानीर् ह्योल्म ु जामतहरुको साँस्कृमत तथा रहनसहन एवम ् परम्पराका 
र्वषर्मा समेत अध्र्र्न अवलोकन तथा ह्योल्म ुजामतहरुको एक महत्वपूणय पवय ह्योल्मो छेच्र् ु
कार्यिममा समेत सहभामगता। 



 
 

55 
चौथो वार्षयक प्रमतवेदन, २०७९       उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत 

 
 

4.मनष्कषय : 
बागमती प्रदेशको एक महत्वपणुय पर्यटकीर् चजल्लाको रुपमा रहेको मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लामा रहेका 
पर्यटकीर् क्षेरको अवलोकन गने कार्यिम अन्द्तरगत मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको मेलम्ची नगरपामलका, 
हेलम्ब ु गााँउपामलका हदुैँ पाचाँपोखरी थाङपाल गााँउपामलकामा पने पर्यटकीर् क्षेरहरुको अवलोकन 
तथा स्थानीर्वासीहरुको संस्कृमतका र्वर्वध आर्ामहरुको र्वषर्मा अध्र्र्न अवलोकन तथा अनगुमन 
गने कार्य सम्पन्न भएको छ।कार्यिम अन्द्तगयत मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको पााँचपोखरी थाङपाल 
गााँउपामलकामा रहेको आमार्ाङ्ग्ग्री र्पकको उपसमममतले भ्रमण, स्थानीर्वासीहरुसाँग अन्द्तर्कय र्ा तथा 
पर्यटन व्र्वसार्ीहरुसाँग र्सको र्वकासका सम्बन्द्धमा जानकारी मलएको छ।र्सैगरी काठमाण्डौबाट 
नचजकै रहेको मेलम्ची, हेलम्ब ुगााँउपामलकामा रहेको ताकेध्र्ाङ र शेमायथाङको समेत उप-समममतले 
भ्रमण गरेको छ।र्स भ्रमण कार्यिम पश् चात भ्रमण टोलीबाट मनम्न मनष्कषय प्रस्ततु गररएको छुः 

१. काठमाण्डौबाट नचजकको पर्यटकीर् स्थलको रुपमा रहेको र्स मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लालाई 
बागमती प्रदेशको पर्यटकीर् चजल्लाको रुपमा र्वकास गरी नीमत तथा कार्यिमहरुमा समेत 
र्स चजल्लामा पर्यटकीर् क्षेर र्वकासका लामग कार्यिमहरु ल्र्ाउन ुपने। 

२. प्राकृमतक प्रकोपबाट उच्च प्रभार्वत र्स चजल्लामा र्वपत्तीहरुबाट क्षमत भएका पर्यटकीर् 
स्थल , मठ मचन्द्दर तथा  गमु्बाहरुको पनुमनयमायणमा  र्सरकार तथा संङ्ग् घी प्रदेश सरकारले 
र्वशेष ध्र्ान परु् र्ाउन ुपने।  

शेमायथाङमा स्थानीर् ह्योल्मो जामतको प्रमखु पवयमा सहभागीता जनाउनहुदुैँ माननीर्हरु 
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३. बागमती प्रदेश सरकारबाट मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाका पर्यटकीर् क्षेरहरुको संरक्षण  ,र्वस्तार 
तथा सो  क्षेरमा पर्ायप्त पूवायधार र्वकासमा ध्र्ान परु् र्ाउन ुपने। 

४. धाममयक तथा ऐमतहामसक महत्व बोकेको पर्यटकीर् स्थल आमार्ाङ्ग्ग्री ३८०० मी  सम्म 
पगु्नका लामग सडक  पूवायधार र्वकास  हनु सकेको खण्डमा सो क्षेर एक  उत्कृष्ट पर्यटकीर् 
गन्द्तव्र्को रुपमा र्वकास गनय सर्कने।  

५. धाममयक तथा ऐमतहामसक महत्व बोकेको पर्यटकीर् स्थल आमार्ाङ्ग्ग्री र्पक ३८०० मी  एक 
कोअत्र्ामधक पर्यटकीर् सम्भावना बोके  गन्द्तव्र् रहेकोले सो पैदल मागयमा   

जानकारीमूलक बोडयहरु तथा ठााँउठााँउमा प्रमतक्षालर्  (आराम घर) मनमायण गनुय पने। 

६. मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लामा रहेको शेमायथाङमा रहेका प्राचचन गमु्बाहरु संरक्षण तथा भकुम्पबाट 
क्षमतग्रस्त रहेको पर्यटकीर् संरचनाहरुको पनुमनयमायण गनुय पने। 

७. आन्द्तररक तथा बाह्य पर्यटक आकषयण गदै पर्यटन माफय त सम्वरृ्िका लामग बागमती प्रदेश 
सरकारले पर्यटनका सम्बन्द्धमा मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लालाई प्राथममकतामा राखेर बजेट 
र्वमनर्ोजन गनुय पने। 

८. आमार्ाङ्ग्ग्री र्पकको आरोहण गदाय र्हााँको वातावरणले र्हमाल नै चढेको जस्तो अनभुतूी 
हनु्द्छ। तर पर्यटकहरुले र्रतर फालेका चकलेट, चाउचाउ, मबस्कुट, पानी लगार्त पेर् 
पदाथयका बोतलहरुले वातावरणीर् प्रदषुण बढ्दै गएको पाइएकोले फोहोर र्वसजयनको लामग 
पैदल मागयको ठाउाँठाउाँमा डोको, सोली वा डस्टर्वन राख्नपुने देचखर्ो। 

९. पैदल मागयमा र्पउने पानीको समस्र्ा रहेको पाइएकोले ठाउाँठाउाँमा र्पउने पानीको धाराहरु 
मनमायण गनुयपने आवश्र्कता रहेको छ। 

१०. पर्यटकहरुको सरु्वधाको लामग पैदल मागयमा सावयजमनक शौचालर्को व्र्वस्था गनय सकेमा 
अत्र्न्द्त उत्तम हनुे देचखर्ो। 
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मसन्द्धपुाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र मसन्द्धलुी चजल्लाका र्हल स्टेशनहरुको स्थलगत 
अध्र्र्न, अनगुमन तथा अवलोकन भ्रमण, 2078 (प्रमतवेदन) 

१. पररचर्ुः 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत अन्द्तगयत गदठत पर्यटन उपसमममतले बागमती प्रदेश सरकारको 
लगानीमा बागमती प्रदेशका मसन्द्धपुाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र मसन्द्धलुी चजल्लामा मनमायणाधीन 
रहेका र्हलस्टेशनहरुको मममत 207८ चैर २६ गते देखी २९ गतेसम्म स्थलगत अध्र्र्न, 
अवलोकन तथा अनगुमन कार्यिम गरेको छ। 

 

2.कार्यिमका उद्दशे्र्हरुुः 

बागमती प्रदेशमा पर्यटन क्षेरको र्वकासका लामग बागमती प्रदेश सरकारले मसन्द्धपुाल्चोक, दोलखा, 
रामेछाप र मसन्द्धलुी चजल्लामा मनमायण गरररहेको र्हलस्टेशन तथा भ्रू् टावरहरुको स्थलगत अध्र्र्न, 
अनगुमन तथा अवलोकन गने उदे्दश्र्ले र्ो कार्यिम भएको हो।बागमती प्रदेशमा पर्यटन र्वकासका 
लामग तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्द्रालर्बाट र्वमभन्न आमथयक वषयहरुमा बजेट 
र्वमनर्ोजन भई मनमायणका कार्य भईरहेका र्हलस्टेशन तथा भ्रू् टावरहरुको मनमायण अवस्थाको 
र्वषर्मा जानकारी मलने र  भ्रू् टावर तथा र्हलस्टेशनबाट पर्यटन र्वकासमा हनु सक्ने टेवा 
लगार्तका र्वषर्मा अध्र्र्न गनुय र्स कार्यिमको उदे्दश्र् रहेको छ। 

3.भ्रमणका िममा भएका गमतर्वमधहरु: 

भ्रमणका िममा बागमती प्रदेश सरकारबाट मसन्द्धपुाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र मसन्द्धलुी चजल्लामा 
मनमायण भईरहेका र्हलस्टेशन तथा भ्रू्टावरहरु स्थलगत अध्र्र्न, अनगुमन तथा अवलोकन 
कार्यिम भएको छ। 

मडेु र्हल स्टेशन (मसन्द्धपुाल्चोक): 

बागमती प्रदेशमा रहेका प्राकृमतक, सााँस्कृमतक तथा साहमसक रुपले संभावनार्कु्त सम्पदालाई र्हल 
स्टेशनको घोषणा गरी पर्यटकीर् भौमतक पूवायधार मनमायण गरी सो स्थानमा एर्ककृत पर्यटन 
प्रवियनका कार्य सञ् चालन गरर स्थानीर् स्तरमा अथयतन्द्रमा टेवा परु् र्ाउने उदे्दश्र्का साथ तत्कालीन 
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्द्रालर्को 2075 साल असार १८ गतेको मचन्द्रस्तरीर् 
मनणयर्बाट मडेु र्हल स्टेशन मनमायणको घोषणा भएको मथर्ो। मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको मलसंखपुाखर 
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गााँउपामलकामा कुल रकम रु. 8,98,16,320/- को लागतमा २ चरणमा र्ो र्हलस्टेशन मनमायण 
भईरहेको छ।पर्हलो चरणमा भ्रू्टावर, सभाहल लगार्तका भौमतक संरचना मनमायण भईसकेका छन ्
भने दोश्रो चरणमा गेट, बगैचा, पखायल, माटो र्फमलङ, पैदल मागय, र्टकट काउन्द्टर, गाडय हाउस 
मनमायण लगार्तका कामहरु भईरहेका छन।् 2077/03/24 गते कार्ायदेश भई मनमायण सरुु 
भएको र्स र्हलस्टेशन 2080/02/10 गते मनमायण सम्पन्न हनुे मममत रहेको छ। 

भ्र् ुटावरबाट मसन्द्धपुाल्चोकको अमधकांश भभूागका साथ गणेश र्हमाल, जगुल र्हमाल, गौररशंकर 
र्हमाल, सगरमाथा , सैलङु्गेश्वर लगार्त दोलखाका समेत र्वमभन्न भभूागहरु देख्न सर्कन्द्छ। र्हाँउ पने 
समर्मा र्स क्षेरमा र्हाँउ पने भएकाले र्ो क्षेरमा सो समर्मा पर्यटकको चाप बढ्ने देचखन्द्छ भने 
अन्द्र् समर्मा समेत काठमाण्डौबाट नचजक भएकाले काठमाण्डौ सर्हत अन्द्र् स्थानहरुबाट 
पर्यटकहरु र्स ठााँउमा आउने गरेका छन।् भ्रू्टावर मनमायण पमछ पर्यटकको संख्र्ा बढ्ने देचखन्द्छ। 

पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेको र्स र्हलस्टेशन सम्म पगु्न सडकको स्तरीकरण गनुय पने 
देचखन्द्छ।पर्यटकहरु सो स्थानमा जााँदा सो स्थानमा केही समर् मबताउनका लामग भ्रू्टावर क्षेरमभर 
क्र्ाफे तथा चमेना गहृको समेत आवश्र्कता रहेको देचखन्द्छ।प्रचारप्रसार तथा पक्की सडकको 
व्र्वस्था हनु सकेमा सो क्षेरमा र्स भ्रू्टावरको मनमायणले सघाउ परु् र्ाउने देचखन्द्छ। पर्यटकको 
संख्र्ा वरृ्िसाँगै स्थानीर् स्तरमा पर्यटन व्र्वसार् र्वस्तार हनुे भएकाले सो क्षेरका जनताहरु रोजगार 
हनुका साथै अन्द्र् आर्आजयनमा सामेल हनु सक्ने देचखन्द्छ।  

कामलन्द्चोक भगवती मचन्द्दर (दोलखा): 
बागमती प्रदेशको दोलखा चजल्लामा रहेको कामलन्द्चोक भगवती मचन्द्दरको समेत र्स उपसमममतले 
भ्रमण गरेको छ। बागमती प्रदेशमा रहेको चचचयत धाममयक स्थलमध्रे् रहेको कामलन्द्चोक भगवती 
मचन्द्दर एक महत्वपूणय स्थल हो। कामलन्द्चोक गााँउपामलकामा रहेको र्ो मचन्द्दर स्वदेशी तथा र्वदेशी 
धाममयक पर्यटकहरुको एक प्रमखु गन्द्तब्र्को रुपमा रहेको छ।मचन्द्दर नचजक रहेको कुरी मभलेज 
तथा र्ो मचन्द्दरमा वषेनी लाखौँको संख्र्ामा पर्यटकहरु आउने गरेका छन।् 

भौगोमलक र्हसाबले उच्च पहाडी क्षेरमा रहेको र्ो मचन्द्दर 3800 मम. उचाईमा रहेको छ। र्ो 
क्षेर धाममयकसाँगै पर्ायपर्यटनको समेत प्रचरु सम्भावना भएको क्षेर हो। 

र्स क्षेरसम्म पगु्ने सडकको अवस्था मनकै नाजकु रहेको छ। दोलखाको सदरमकुाम चरीकोटबाट 
कुरी बजारसम्म पगु्ने अमधकांश सडक जीणय रहेकाले सवारी साधन माफय त सो क्षेर जाने 
पर्यटकहरुलाई समस्र्ा रहेको छ। सडकलाई स्तरीकरण सर्हत र्पच र्ा ढलान गनय सकेमा र्स 
क्षेरमा पर्यटकहरुको संख्र्ा बढ्ने देचखन्द्छ।प्रदेश सरकारले सो क्षेरको सडक मनमायणमा र्थेष्ट बजेट 
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र्वमनर्ोजन गनुयका साथै मचन्द्दर संरक्षणमा ध्र्ान परु् र्ाउन सकेमा बागमती प्रदेशको र्स क्षेर उत्कृष्ट 
पर्यटकीर् गन्द्तव्र्को रुपमा स्थार्पत हनु सक्नेछ। 

खाडााँदेवी भ्रू् टावर (रामेछाप): 
बागमती प्रदेशको रामेछाप चजल्लामा रहेको खााँडादेवी भ्रू् टावरको र्स उपसमममतले भ्रमण गरेको 
छ।रामेछापको खााँडादेवीमा रहेको र्स ५ तल्ले भ्रू्टावर रामेछापको सदरमकुाम मन्द्थलीबाट करीब 
२० र्क.मीको दरुीमा  रहेको छ। 2079/02/20 गते सम्म मनमायण सम्पन्न हनुे र्स भ्रू् 
टावरको लागत १ करोड रहेको छ।मोटरबाटोको सहज पहुाँच रहेको र्स क्षेरको तल्लो भागबाट 
भ्रू् टावरसम्म पगु्न करीब १ र्कलोममटरको पैदल र्ारा गनुय पछय। भ्रू् टावरको मनमायण कार्य 
सम्पन्न भईसकेको छ भने सो स्थानसम्म पगु्ने पैदल र्ाराका खचुट्कलाहरु मनमायण भईरहेका 
छन।्हाईर्कङको समेत राम्रो सम्भावन रहेको र्ो भ्रू्टावरबाट रामेछाप चजल्लाका अमधकाशं 
भभूागका साथै मसन्द्धलुी र दोलखाका भभूागको समेत दृश्र्ावलोकन गनय सर्कन्द्छ। रामेछापको 
प्रमसि मतथयस्थल खााँडादेवी मचन्द्दर जाने सडक साँगै पने र्ो भ्रू् टावरको मनमायण सम्पन्न भएपिात 
र्स क्षेरमा पर्यटकहरुको चहलपहल बढ्ने देचखन्द्छ। 

र्स भ्रू् टावर स्थलमा सरु्वधार्कु्त क्र्ाफे संचालन गनय सर्कने देचखन्द्छ भने करीब एक र्कलोममटर 
पैदलर्ारा माफय त भ्रू्टावर जान ुपने हनुाले बाटोको मबचमबचमा आरामका लामग सेड हाउस मनमायण 
गनुयपने देचखन्द्छ।पर्यटकहरुलाई शिु र्पउने पानी र मबजलुीको सहज व्र्वस्थापन गनुयपने देचखन्द्छ।  

मसद्दबाबा भ्रू् टावर (मसन्द्धलुी): 

बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन प्रवियन तथा पूवायधार र्वकास कार्यिम अन्द्तगयत मसन्द्धलुी 
चजल्लाको च्र्ाउकोट डााँडामा मनमायणाधीन भ्रू् टावरको पर्यटन उप-समममतले भ्रमण गरेको 
छ।2077/05/30 गते कार्य सम्झौता भएको र्स भ्रू् टावर मनमायणको काम 2078/12/30 
मा सम्पन्न हनु ु पनेमा मनमायणस्थलसम्म सडक मनमायण नभएको हदुााँ उक्त सडक ट्रर्ाक खोल्न 
र्ढलाइ हदुााँ मनमायण समर्मै सम्पन्न नभएई २ पटक म्र्ाद थप गरी हाल मनमायणको अचन्द्तम चरणमा 
रहेको छ। 

र्स भ्रू् टावर मसन्द्धलुीको सदरमकुामबाट करीब १५ र्क.मी. टाढा रहेको छ। सदरमकुामबाट 
नचजक तथा प्रमसि मतथयस्थल मसिबाबाको मचन्द्दर साँगै रहेको र्स भ्रू् टावर आन्द्तररक तथा बाह्य 
पर्यटकहरु घमु्न जानका लामग राम्रो गन्द्तव्र्को रुपमा स्थार्पत हनुे देचखन्द्छ। सामान्द्र् ददनहरुमा 
दैमनक करीब २०० जनासम्म तथा मबदा र पवयका समर्मा सो क्षेरमा अत्र्मधक पर्यटकले भ्रमण 
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गने सम्भावना रहेको स्थानीर्को भनाई रहेको छ।भ्रू् टावर मनमायणसाँगै सो क्षेरका स्थानीर्वासीहरु 
उत्सार्हत भएका छन।् 

चजल्लाको सदरमकुामबाट नचजक भएपमन र्स भ्रू् टावर सम्म पगु्ने सडक मनकै कच्ची तथा 
वषायर्ाममा प्रार् बन्द्द रहने गदयछ। उकालो कच्ची बाटोका कारण भ्रू् टावर सम्म पर्यटक पगु्न 
मनकै जोचखम रहेकाले भ्रू् टावर संचालन अगावै सो सडकको स्तरीकरण सर्हत ढलान र्ा र्पच गनुय 
पने देचखन्द्छ।सो क्षेरमा पानीको अभाव रहेकाले र्पउने पानीको सहज उपलब्धताका लामग पूवायधार 
मनमायण तत्काल गनुयपने देचखन्द्छ। 

मसन्द्धलुीगढी दरबार पनुमनयमायण (मसन्द्धलुी): 
बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन प्रवियन तथा पूवायधार र्वकास कार्यिम अन्द्तगयत मसन्द्धलुी 
चजल्लाको ऐमतहामसक क्षरे मसन्द्धलुीगढीमा भईरहेको दरबार पनुमनयमायणको पर्यटन उपसमममतले 
स्थलगत भ्रमण गरेको छ।2077/09/21 गते सम्झौता भई रु 4,38,99,522/- मा 
पनुमनयमायण सरुु भएको र्स र्ोजनाको कार्य सम्पन्न गनुयपने मममत 2079/02/16 गते रहेको 
छ।परुाताचत्वक संरचना भएको हदुााँ परुातत्व र्वभाग, काठमाण्डौँको मडजाईन तथा प्रत्र्क्ष मनगरानीमा 
कार्य सञ् चालन गनुय पने भएकाले समर् व्र्वस्थापनको कदठनाई भएको मनमायण कम्पनीको भनाई 
रहेको छ। 

मसन्द्धलुीगढी एक ऐमतहामसक पर्यटकीर् गन्द्तव्र् रहेकोमा र्स परुाताचत्वक संरचनाको जगेनायको 
साथसाथै सो क्षेरमा आन्द्तररक तथा बाह्य पर्यटकहरुको र्वकाससाँगै चजल्लाको आमथयक र्वकास र 
वरृ्िमा समेत सहर्ोग पगु्ने देचखन्द्छ। 

4.मनष्कषय : 

बागमती प्रदेशमा पर्यटन क्षेरको र्वकासका लामग बागमती प्रदेश सरकारले मसन्द्धपुाल्चोक, दोलखा, 
रामेछाप र मसन्द्धलुी चजल्लामा मनमायण गरररहेको र्हलस्टेशन तथा भ्रू् टावरहरुको स्थलगत अध्र्र्न, 
अनगुमन तथा अवलोकन गने उदे्दश्र् अनरुुप भएको र्स कार्यिम उपलचब्धमूलक रहेको 
छ।बागमती प्रदेशमा पर्यटन र्वकासका लामग तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
मन्द्रालर्बाट र्वमभन्न आमथयक वषयहरुमा बजेट र्वमनर्ोजन भई मनमायणका कार्य भईरहेका र्हलस्टेशन 
तथा भ्रू् टावरहरुको मनमायण अवस्थाको र्वषर्मा जानकारी मलने र भ्रू्टावर तथा र्हलस्टेशनबाट 
पर्यटन र्वकासमा हनु सक्ने टेवा लगार्तका र्वषर्मा अध्र्र्न हदुााँ प्रस्ततु केही सझुावका आधारमा 
भावी ददनहरुमा प्रदेश सरकारबाट र्स्ता पर्यटन पूवायधार मनमायणमा सहज हनुे र र्सबाट आन्द्तररक 
तथा बाह्य पर्यटकको संख्र्ामा उल्लेख्र् मारामा वरृ्ि गनय सर्कने देचखन्द्छ। 
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5.सझुावहरु: 
१. नेपाल एक प्रचरु पर्यटकीर् सम्भावनाको देश रहेको भएपमन पर्ायप्त पर्यटन पूवायधारहरु 

मनमायण नहनु ु तथा प्रचारप्रसारको कमीले गदाय पर्यटनको र्वकास हनु नसकेको अवस्थामा 
बागमती प्रदेश सरकारबाट मनमायण भएका र्हल स्टेशन तथा भ्रू् टावरहरुबाट पर्यटन 
र्वकासमा केर्ह टेवा पगु्न सक्ने र्वश्वास गनय सर्कन्द्छ। 

२. भ्रू् टावर मनमायण तथा संचालन गनुयपूवय पर्ायप्त मारामा अध्र्र्न तथा वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन गनुयपने देचखन्द्छ।अमधकांश संरचनाहरुको मनमायण वन क्षेरहरुमा हनुे भएकाले 
पूवायधार मनमायण साँगसाँगै पर्ायवरणको संरक्षणको काम समेत गनुयपने देचखन्द्छ। 

३. भ्रू् टावरहरुको मनमायण गदाय दृश्र्ावलोकन उदे्दश्र्मा मारै नभई बहउुदे्दचश्र्र् प्रार्ोजनको 
अवधारणाका मनमायण हनुपुदयछ।क्र्ाफे, होटेल, होमस्टे लागर्तका संरचना  समेत 
बनाउनपुछय। र्सले पर्यटकको भ्रमण अवधी बढाउनका  साथै स्थानीर् रोजगारीको समेत 
मसजयना गदयछ।  

४. भ्रू् टार मनमायणसाँगै सो स्थानसम्म पगु्ने सडक संरचना तथा खानेपानी , मबजलुी  , ईन्द्टरनेट 
लगार्तका   पूवायधार पमन मनमायण गररनपुदयछ। 

 

मसन्द्धपुाल्चोकको मडेु र्हलस्टेशन र रामेछापको खााँडादेवी भ्रू् टावर अवलोकन पमछ मलईएको सामरु्हक तस्बीर 
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५. भ्रू् टावर मनमायण गदाय सो स्थानको भौगोमलक  ,सामाचजक ,ऐमतहामसक ,धाममयक ,सााँस्कृमतक 
र्वषर्हरुको संरक्षण तथा महत्व लगार्तका  प्रवियन हनुे गरर मनमायण गररन ुपदयछ।  

६. भ्रू् टावरमा भ्रमण गनय आउने पर्यटकहरुको सरुक्षामा ध्र्ान ददनपुने हनु्द्छ। जोचखमर्कु्त 
संरचनाहरु मनमायण गररनहुनु्न।दृश्र्ावलोकन हनुे स्थानहरुमा अग्ला रेमलङ एवं बार तथा 
भर् र्ाङहरुमा समेत सरुचक्षत र्कमसमका रेमलङहरुको मनमायण गररनपुदयछ।दघुयटना हनु सक्न े
स्थानहरुमा र्वशेष सरुक्षा सावधानीको पोष्टरहरु तथा चेतनामूलक सामग्रीहरु राचखनपुछय। 
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पररच्छेद - ६  

आगामी ददनका लामग ध्र्ान ददन ुपने पक्षहरुुः 

१.गहन छलफलको आवश्र्कताुः 

र्वकास र समरृ्िका लामग आवश्र्क पने सबै प्रकारका स्रोत, साधन हुाँदाहुाँदै पमन जमत मारामा देश 
र्वकास हनु पने हो त्र्मत मारामा हनु सकेको छैन । देश र्वकास र्कन हनु सकेन भनेर सोध्ने हो 
भने, जवाफमा भन्न सर्कन्द्छ हामीले बनाउने नीमत, कार्यिम, र्ोजनाको लामग जमत गर्हराइमा 
छलफल गनुयपने हो, हनु े गरेको पाइाँदैन । दीघयकालीन प्रभाव पाने महत्वपूणय नीमत मनमायण गदाय 
समेत सानो घेरामा बसेर बनाउने गरेका कारण, बने्न र बनाइने नीमत, मनणयर्ले उचचत प्रमतफल ददन 
सक्ने अवस्था रहने कुरै भएन । तसथय ददघयकामलन महत्व राख्न ेर्वषर्मा नीमत मनमायण गदाय, कानून 
मनमायण गदाय, आवश्र्क मनणयर् मलंदा जनप्रमतमनधीहरु, र्वज्ञहरु र सम्बचन्द्धत पक्षहरु समेतको 
सहभामगतामा गहन ढंगको प्रदेश स्तरीर् छलफल हनु जरुरी छ ।नेपालको संर्वधानको धारा 
५१(ञ) को सामाचजक न्द्र्ार् र समावेशीकरण सम्बन्द्धी नीमतको ८ नं ले मनदेचशत गरे बमोचजम 
“आददवासी जनजामतसाँग सरोकार राख्न ेमनणयर्हरूमा सहभागी गराउने” भने्न कुरालाई मबसयन ममल्दैन। 
साथै कुनै पमन र्स समदुार्साँग सम्बचन्द्धत कार्य वा मनणयर्  गनुय परेमा ILO169 र UNDRIP मा 
नेपाल सरकारले गरेको प्रमतविताको पूणय पालना गने भने्न सवाललाई पमन हेक्का राख्न ुपदयछ। 

साथै प्रदेश सरकारले प्रशासमनक कार्य सम्पादन गदाय त्र्स्तो कार्यसम्पादन गने पदामधकारीले 
संर्वधान तथा अन्द्र् प्रचमलत कानूनमा व्र्वस्था भएका कुराहरुको अमतररक्त सशुासन(व्र्वस्थापन 
तथा सञ् चालन) ऐन, २०६४को  दफा ६ (ञ) मा उल्लेचखत जनसहभामगता तथा स्थानीर् स्रोतको 
अमधकतम उपर्ोग  गनुय पने भन्ने प्रावधानलाई व्र्वहारमा कार्ायन्द्वर्न गने तथा प्रदेश सरकारलाई 
गनय गराउन लगाउने । 

२.प्रदेशको औचचत्र् र प्रभावकाररता सम्बन्द्धमाुः 

प्रदेश सरकारका कामको प्रभावकाररतामा नौलोपन, जनउत्तरदार्ी जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश 
सभामा प्रदेश सभाका सदस्र्हरुले खेलेको भमूमकाले नै प्रदेशको औचचत्र् र सान्द्दमभयकता परु्ष्ट गदयछ 
।तर हाम्रा काम कामकारवाही, परम्परागत ढंगका रहेका, संघीर् सरकार र प्रदेश सभाले संघीर् 
संसदको काम कारवाहीको प्रार्ुः हबुह ुनक्कल गरेको कारणले पमन प्रदेशको औचचत्र् र सान्द्दमभयकता 
मामथ प्रश्न उठ्ने ठाउाँ मसजयना भएको देचखन्द्छ। प्रदेशहरु कामकाजी, कामर्ाबी र अमधकार सम्पन्न 
हनु ुपदयछ।अमधकार सम्पन्न प्रदेश अर्हलेको आवश्र्कता हो।जे जमत अमधकार प्राप्त छ, प्राप्त भएका 
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अमधकारको प्रर्ोग मै पमन क्षमता प्रदशयन गनय सर्कन्द्छ, ।काममा र र्वकासका मोडलमा नौलोपन, 

र्ोजना माग्न मन्द्रालर्, मन्द्रालर् धाउन ुपने अवस्थाको अन्द्त्र्, आवश्र्कता र औचचत्र्को आधारमा 
र्वकास र्ोजनाहरुको वााँडफााँट, र्ोजना छनौटमा पारदशी ढंगको मापदण्ड, समरृ्िको स्पष्ट खाका 
लगार्तका र्वषर्हरुले प्रदेशको औचचत्र्ता परु्ष्ट गने नगने कुरा मनभयर गदयछ ।तसथय प्रदेश 
सरकारका काम कारवाहीको ढााँचा र प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्द्धमा र्ढला नगरी 
छलफल चलाउन ुपने अवस्था भने आइसकेको देचखन्द्छ।  

3.प्रदेश सभा सदस्र्हरुको उपचस्थमतुः   

प्रदेश सरकार माफय त स्थानीर् तहलाई जाने सबै प्रकारका अनदुानहरुको र्वतरण तथा कार्ायन्द्वर्नमा 
प्रदेश सभा-सदस्र्हरुको उपचस्थमत प्रत्र्क्ष रुपमा अनभुतू हनुे गरी लागू गने व्र्वस्था अवलम्बन 
गररन ुपदयछ।  

४. समममतको रार् सझुावको सम्बन्द्धमाुः 

प्रदेश सभा र र्वषर्गत समममतहरुले मलचखत रुपमा पेश गरेका रार्, सझुाब समेतलाई सरकारका 
मसिान्द्त र प्राथममकता, नीमत कार्यिममा र्थोचचत सम्बोधन गने इमान्द्दार प्रर्ास गरेको देचखएन । 
समममतले ददएका सझुावलाई छलफल समेत गने गरेको पाइएन । मन्द्रालर्बाट हनुे र्स्ता 
हेलचेिाईका बारेमा आगामी ददनमा समममतले गचम्भर ढंगबाट छलफल गनुय पने अवस्था सजृना 
भएको छ ।  

समममतको काम प्रभार्वत पाने केही पक्षहरु  
 समममतलाई आवश्र्क पने बैठक कक्ष लगार्त आवश्र्क साधनको कमी ।  
 समममतलाई आवश्र्क पने र्वज्ञको सेवा प्राप्त नहनु ु।  
 मन्द्रालर् र समममतको मबचमा छलफल हनु नसक्न ु। 

 पराम्परागत ढंगबाट काम गने प्रवचृत्तको मनरन्द्तरता ।  
 कानून मनमायणमा पर्ायप्त छलफल हनुे अवस्था नहनु ु।  
 महत्वपूणय नीमत मनमायणमा समममतलाई सहभागी गराउने परम्पराको सरुुवात हनु नसक्न ु। 
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अनसूुचचहरुुः 

अनसुचुी - १ 

 

बागमती प्रदेश सभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतको कार्यर्वमध, 
२०७५ 

प्रस्तावनाुः  

प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा मनर्मावली, २०७४ को दफा १५१ को २ ले ददएको अमधकार 
प्रर्ोग गरी उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतको कामलाई प्रभावकारी र ब्र्बचस्थत ढंगबाट 
अगाडी बढाउन तथा समममतमा रहेका सदस्र्हरुको कार्यक्षमतामा समेत अमभबरृ्ि गने उदे्दश्र्ले 
समममतको बैठकले र्ो कार्यर्वमध बनाएको छ । 

  

पररच्छेद - १  

प्रारचम्भक 

 १. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भुः 

(क) र्स कार्यर्वमधको नाम “प्रदेश नम्बर तीन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतको 
कार्यर्वमध २०७५ रहेको छ ।  

(ख) र्ो कार्यर्वमध तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषाुः 

र्वषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्ो कार्यर्वधीमाुः 

(क) “प्रदेश सभा” भन्नाले प्रदेश नं ३ को प्रदेश सभा सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “प्रदेश सरकार” भन्नाले ३ नं प्रदेश सरकार भन्न ेसम्झन ुपदयछ ।  

(ग) “सभामखु भन्नाले” ३ नं प्रदेशको सभामखु भन्न ेसम्झन ुपदयछ । 

(घ) “मन्द्री” भन्नाले ३ नं प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मचन्द्र भन्ने 
सम्झन ुपदयछ ।  
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(ङ) “सभापमत” भन्नाले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममतका सभापमत भने्न सम्झन ु
पदयछ। 

 (च) “प्रदेश सभा सदस्र्” भन्नाले ३ नं प्रदेश सभाका सदस्र् भन्न ेसम्झन ुपदयछ ।  

(छ) “सदस्र्” भन्नाले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत र उपसमममतका सदस्र् भन्ने 
सम्झन ुपदयछ । 

(ज) मन्द्रालर् भन्नाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्द्रालर् भने्न सम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “बैठक” भन्नाले उद्योग,पर्यटन तथा वातावरण समममत तथा गदठत उप–समममतको बैठक 
भने्न सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “उप–समममत” भन्नाले आफ्नो कामलाई ब्र्बचस्थत ढंगबाट सञ्चालन गनय उद्योग, पर्यटन 
तथा वातावरण समममतको बैठकबाट मनचित क्षेरको चजम्मेवारी बहन गने गरी गठन 
गररएको उप–समममत भन्ने सम्झन ुपदयछ ।  

(ट) “तोर्कएको वा तोर्कए बमोचजम” भन्नाले प्रदेश सभाले वा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण 
समममतले तोर्कएको वा तोर्कए बमोचजम भने्न सम्झन ुपदयछ ।  

(ठ) “सचचब” भन्नाले समममत तथा उप–समममतको सचचब भै काम गनय चजम्मेवारी प्राप्त ब्र्चक्त 
सम्झन ुपदयछ ।  

(ड) “स्थानीर् तह” भन्नाले प्रदेश नं ३ मभर रहेका चजल्ला समन्द्वर् समममत, महानगर 
पामलका उपमहानगर पामलका , नगर पामलका र गाउाँ पामलका भने्न सम्झन ुपदयछ । 

 

 

पररच्छेद –२ 

समममतको काम कतयब्र् तथा अमधकारुः 

१) प्रदेश सभा मनर्मावलीको दफा १५१ ले प्रदान गरेको अमधकार प्रर्ोग गने ।  

२) मनर्ममत रुपमा बैठक बसी कार्यर्ोजना मनमायण गनुयका साथै भएका कामका सन्द्दभयमा 
सममक्षा गने ।  

३) आवश्र्क मारामा उप–समममतहरुको गठन गरी सदस्र्हरुको चजम्मेवारी तोक्ने ।  

४) सदस्र्हरु पररचालनको र्ोजना बनाउने ।  
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५) उप–समममतहरुबाट प्राप्त प्रमतवेदन, रार् र र्ोजनामा छलफल गरी मनणयर् ददने ।  

६) उप–समममतहरुबाट प्रस्ततु भएका कार्यर्ोजनामा आवश्र्क पने बजेटको मनणयर् गरी 
प्रदेश सरकारसंग माग गने ।  

 

पररच्छेद –३ 

सभापमत तथा सदस्र्हरुको काम कतयब्र् तथा अमधकार 

क) समममतको सभापमतको काम कतयब्र् तथा अमधकारुः 

 १) समममतको बैठकको अध्र्क्षता गने ।  

२) प्रदेश सभा मनर्मावलीले प्रदान गरेको अमधकार प्रर्ोग गने ।  

३) मनणयर् भएका र्वषर्मा सम्बचन्द्धत मनकार्को ध्र्ानाकषयण तथा कार्ायन्द्वर्न गराउने ।  

४) समममतको तफय बाट अन्द्र् मनकार्संग हनुे काम कावायहीमा नेततृ्वदार्ी भमुमका मनवायह 
गने।  

५) समममतलाई नेततृ्व प्रदान गने ।  

६) प्रचमलत ऐन मनर्म बमोचजम तोर्कएका कार्यहरु गने ।  

ख) सदस्र्हरुको काम, कतयव्र् र अमधकारुः  

१) समममत तथा उप–समममतको बैठकमा सहभामगता जनाउने ।  

२) समममत तथा उप–समममतको आर्ोजनामा वा अन्द्र् संघसंस्थासंगको सहकार्यमा गररने 
कार्यिममा सहभामग हनुे ।  

३) आफुलाई प्रदान गररएको चजम्मेवारी रचनात्मक तथा सजृनात्मक तररकाबाट मनवायह 
गने।  

४) समममत, उप–समममत, सभापमत तथा उपसमममत संर्ोजकले तोकेको अन्द्र् कार्य गने ।  

५) समममत, उप–समममतको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गनय दत्तचचत्त भई काम गने ।  

६) समममत, उप–समममतले गनुय पने कामको सन्द्दभयमा र्ोजना बनाई समममत तथा उप–
समममतको बैठकमा पेश गने ।  
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पररच्छेद –४ 

उप-समममत गठन, काम कतयब्र् र अमधकार 

उप–समममत गठनुः  

समममतले आफ्नो अमधकार क्षेरमभर रहेको कामलाई ब्र्बचस्थत र मछटो छररतो ढंगबाट सञ्चालन गनय 
फरक फरक क्षेरमा काम गने गरी उप–समममत गठन गरी सदस्र्हरुलाई चजम्मेवारी प्रदान गनय 
सक्नेछ । र्सरी उपसमममत गठन गदाय एक संर्ोजक र एक सह–संर्ोजकको ब्र्बस्था गनुय पनेछ 
। उप–समममतका संर्ोजक र सह–संर्ोजक मध्रे् एक मर्हला हनु ुपनेछ । उप–समममतमा मर्हला 
नभएमा परुुष राख्न बाधा हनुे छैन ।  

उप–समममतको काम, कतयब्र् र अमधकारुः 

 १) सम्बचन्द्धत मन्द्रालर् र मनकार्संग सम्बचन्द्धत प्रत्र्ार्ोचजत ब्र्बस्थापन सम्बन्द्धी र र्वधेर्क 
मामथ दफावार छलफलको लामग समममतलाई सहर्ोग गने ।  

२) सम्बचन्द्धत क्षेरमा र्िर्ाचशल मनचज क्षेरसंग सम्बचन्द्धत संघसंस्थासंग छलफलको आर्ोजना गरी 
आवश्र्क रार् सझुाव संकलन गने ।  

३) वार्षयक कार्यर्ोजना मनमायण गरी सदस्र्हरुलाई पररचालन गने ।  

४) वार्षयक र्ोजना तथा र्वशेष कार्यिमको लामग आवश्र्क बजेटको खाका तर्ार गरी समममतमा 
पेश गने ।  

५) उप–समममतको बैठकले कामको प्रकृमत र मछटो छररतो काम सम्पन्न गनय उप–समममतका 
सदस्र्हरुलाई कामको वााँडफााँड गनय सक्नेछ ।  

६) सम्बचन्द्धत क्षेरको र्वकासको लामग उचचत पररर्ोजना तर्ार गरी बजेटको ब्र्बस्था गनय समममत 
माफय त सरकारको ध्र्ानाकषयण गराउने ।  

७) उप–समममतले गरेका काम र संकलन गरेका त्र्, त्र्ांक र र्ववरणको आवश्र्कता अनसुार 
र्वमभन्न माध्र्मिारा सावयजमनक गने ।  

उप–समममतको बैठकुः  

१) आवश्र्कता अनसुार उपसमममतको बैठक बस्न सक्नेछ ।  

२) उपसमममतको बैठक उपसमममतको संर्ोजकले बोलाउनेछ ।  



 
 

69 
चौथो वार्षयक प्रमतवेदन, २०७९       उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समममत 

३) उप–समममतको बैठकमा समममतका सभापमतलाई अमनवार्य रुपमा बोलाउन ुपनेछ । ४) कामको 
प्रकृमत र आवश्र्कताको आधारमा उप–समममतको बैठक उप–समममतले तोकेको स्थानमा बस्न 
सक्नेछ ।  

५) आवश्र्कता अनसुार र्वज्ञ, र्वशेषज्ञ वा सम्बचन्द्धत र्वषर्का जानकार ब्र्चक्तलाई उप–समममतको 
बैठकमा बोलाउन सर्कनेछ ।  

पररच्छेद –५ 

र्वर्वध 

१) उप–समममतमा राचखएका सदस्र्हरुको माग र कामको अनभुवको आधारमा एक पटकको लामग 
सभापमतले चजम्मेवारी हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

२) समममत, उप–समममतमा रहेर चजम्मेवारी परुा नगने सदस्र्हरुको कामको मलु्र्ााँकन गदै सभापमतले 
सम्बचन्द्धत सदस्र्लाई ध्र्ानाकषयण गराउन सक्नेछ ।  

३) उप–समममतका काम कावायहीमा सहर्ोग परु् र्ाउन र प्राप्त चजम्मेवारी परुा गनुय सदस्र्हरुको 
दार्र्त्व हनुेछ ।  

४) सम्बचन्द्धत मन्द्रालर्, मनकार्का काम, गमतर्वधी सम्बन्द्धमा सम्बचन्द्धत र्वषर्का उप–समममतले 
गरेका काम कावायही को र्ववरण समममतको बैठकमा प्रस्ततु गनुय पनेछ ।  

५) समममत तथा उप–समममतले गरेका काम कावायही सम्बन्द्धमा सञ्चार माध्र्म लगार्तमा जानकारी 
गराउन समममतको बैठकले प्रबक्ता तोक्न सक्नेछ ।  

६) समममत, उप-समममतले आवश्र्कता महशसु गरेमा परामशयदाताको सहार्ता मलन सक्नेछ । 
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अनसूुची  २  

माननीर् सदस्र्हरुको बैठकमा उपचस्थमत र्ववरण 

समममतको र्स वषयको बैठक संख्र्ाुः (बैठक संख्र्ा ५४ दचख ७७ सम्म) : जम्मा २४ वटा 
 

ि.सं. मा. सदस्र्हरुको नाम, थर जम्मा उपचस्थमत कैर्फर्त 

१ मा. श्री रमा आले मगर २४  

२ मा. श्री कल्पना नपेाली १५ मममत २०७८/९/१० को बैठक संख्र्ा ७२ सम्म 

३ मा. श्री कुसमु कुमार काकी २२  

४ मा. श्री कृष्ण प्रसाद भतेुल १2  

५ मा. श्री चेतनाथ सञ्जले १2  

६ 
मा. श्री जगत बहादरु 

मसंखडा 
४  

७ मा. श्री नरोत्तम बैद्य २2  

८ मा. श्री मनमा लामा ८ मममत २०७८/७/२३ को बैठक संख्र्ा ६४ सम्म 

९ मा. श्री पावयती मसलवाल २3  

१० मा. श्री प्रमतमा शे्रष्ठ १8  

११ मा. श्री बरी मैनाली ७ मममत २०७८/४/१७ को बैठक संख्र्ा ६२ सम्म 

१२ मा. श्री वसनु्द्धरा हमुागाई १३ मममत २०७८/८/२ को बैठक संख्र्ा ६९ सम्म 

१३ मा. श्री र्वराजभक्त शे्रष्ठ 10  

१४ मा. श्री मचणराम फुाँ र्ाल १3  

१५ मा. श्री राजेन्द्र गरुुङ्ग २2  

१६ मा. श्री राजेश शाक्र् 9  

१७ मा. श्री रामलाल महतो १4  

१८ मा. श्री सीता लामा १7  

१९ मा. श्री र्हरानाथ खमतवडा १4  
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अनसूुची ४ 

र्वमभन्न अवसरमा मलइएका समममतका तस्बीरहरुुः 
प्रदेश पर्यटन र्वकास सम्बन्द्धमा ब्र्वस्था गनय बनकेो र्वधेर्कको सम्बन्द्धमा स्थानीर् 

तहका जनप्रमतमनमध तथा सरोकारवाला मनकार्साँगको छलफल तथा अन्द्तर्िय र्ा 
कार्यिमका तस्बीरहरु: 

 

सनुकोशी गााँउपामलका, मसन्द्धलुीमा भएको कार्यिमपमछ मलईएको सामूर्हक तस्बीर 
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नपेाल पर्यटन बोडय, भकुृर्टमण्डपमा भएको कार्यिमपमछ मलईएको तस्बीर 

 

चजल्ला समन्द्वर् समममत काठमाडौँमा भएको कार्यिम 
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लचुम्बनी प्रदेश भ्रमणको समर्मा मलइएका तस्बीरहरुुः 
 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सभा भवन, लचुम्बनी प्रदेश अगाडी मलईएको सामूर्हक तस्बीर 

 

लचुम्बनी प्रदेश सभाका माननीर् उपसभामखुज्रू्साँग वहााँको कार्यकक्षमा मलईएको तस्बीर 
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धमुलखेलमा सम्पन्न समममतका माननीर् सदस्र्हरुको क्षमता अमभवरृ्ि कार्यिमका 
तस्बीरहरुुः 

 

 

 

 

  

 

 

  

कार्यिम पिात मलईएको सामरु्हक तचस्वर 

 

 

 
गमलामा पानी हालेर कार्यिम उद्घाटन गनुयहदुैँ कार्यिमका प्रमखु अमतमथ माननीर् सभामखु सान ु

कुमार शे्रष्ठज्रू् 
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काठमाडौँमा सम्पन्न प्रत्र्ार्ोचजत ऐनहरुको र्वषर्मा सरोकारवालसाँग छलफल तथा 
अन्द्तर्िय र्ा कार्यिमका तस्बीरहरुुः 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

कार्यिम पमछ मलईएको सामूर्हक तस्बीर 

 

कार्यिमको झलक 
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बागमती प्रदेश मभरका र्वमभन्न वन के्षरहरुको स्थलगत अध्र्र्न, अनगुमन तथा 
अवलोकन भ्रमणको तस्बीरहरुुः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चचतवनको कंकाली सामदुार्र्क वन समूहमा भएको कार्यिम पमछ मलईएको तस्बीर। 

 

मकवानपरुको मनहरीमा रहेको मडपाट सामदुार्र्क वन क्षेरको अवलोकन। 
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मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाका पर्यटकीर् के्षरहरुको स्थलगत अध्र्र्न, अनगुमन तथा 
अवलोकन भ्रमणका तस्वीरहरुुः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पााँचपोखरी थाङपाल गााँउपामलकामा रहेको आमार्ाङ्ग्ग्री र्पकको बेस-क्र्ाम्प (3200मम.) 

 

मसन्द्धपुाल्चोक चजल्लाको हेलम्ब-ु1 मा रहेको पर्यटकीर् क्षरे ताकेघ्र्ाङमा भएको भ्रमण पमछ मलईएको तस्बीर। 
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मसन्द्धपुाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र मसन्द्धलुी चजल्लाका र्हल स्टेशनहरुको स्थलगत 
अध्र्र्न, अनगुमन तथा अवलोकन भ्रमणका तस्बीरहरुुः 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मसद्दबाबा भ्रू् टावर, मसन्द्धलुी 

मसन्द्धलुीगढी दरबार पनुमनयमायणको अवलोकन पमछ मलईएको तस्बीर 
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समममतका माननीर् सदस्र्हरुको उपचस्थमतमा माननीर् सभापती रमा 
आले मगर “समममतको चौथो वार्षयक प्रमतवेदन, २०७९” माननीर् 

सभामखु समक्ष पेश गनुयहुाँदै। 


