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प्रदेश सभा 
प्रदेश माममला समममि 

बागमिी प्रदेश 
हेटौंडा, मकवानपरु 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

  सबिप्रथम, बागमिी प्रदेश सभा सदस्य माननीय पशपुमि िौलागाईको कोरोना 
भाइरस संक्रमणका कारण मममि २०७८ साल बैशाख २८ गिे मंगलबारका ददन भएको 
अकल्पनीय एवं असामर्यक मनिनले समममि अत्यन्द्ि ममािर्हि एवं स्िब्ि भएको ि।यस द:ुखद 
घडीमा माननीय पशपुमि िौलागाई प्रमि समममिको िर्ि बाट हाददिक श्रिान्द्जली अपिण गदििु। साथै 
कोमभड- १९ को महामारीले हालसम्म ज्यान गमुाएका सबैमा श्रिान्द्जली व्यक्त गदै यस रोगको 
संक्रमणमा परर उपिार गराइरहनभुएका सबै नेपालीको शीघ्र स्वास््यलाभको कामना गदििु। 
 

प्रदेश माममला समममिले समममिको पर्हलो वार्षिक प्रमिवेदन यस सभामा मममि २०७६ 
साल जेठ ३१ गिे, दोश्रो वार्षिक प्रमिवेदन २०७७ जेठ ३२ गिे पेश गरेको मथयो र त्यसको 
एक वषिपिी आज समममिको िेश्रो वार्षिक प्रमिवेदनमा समममिले यो एक वषिको अवमिमा सम्पादन 
गरेका कायिहरु समेटी प्रदेश सभा मनयमावली वमोचजम वार्षिक प्रमिवेदन पशे गनि गई रहेको 
व्यहोरा मनवेदन गदििु। प्रदेश सभा मनयमावलीले मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलय र 
आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालयको काम कायिवाहीका साथै महालेखा पररक्षक र 
प्राकृमिक श्रोि िथा र्वत्त आयोग वाहेकका संवैिामनक आयोगका र्वषय मामथ संसदीय मनगरानी 
गने िथा सरकारवाट पेश भएका र्विेयकहरु मामथ िलर्ल िथा र्वशेषज्ञको सझुाव समेि समेर्ट 
सभामा प्रमिवेदन पेश गने, ऐनवाट मनदेचशि गरेका मनयमावली, मनदेचशका, आदेश आदद 
प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन िथा सरकारी आश्वासन सम्वन्द्िी कायिहरुका साथै मन्द्िालय िथा 
मनकायहरुको नीमि िथा कायिक्रम, स्रोि पररिालन, राजश्व र व्यय सम्बन्द्िी अनमुान ियार गने 
िररका, साविजमनक सम्पचत्तको र्हनाममना हनु नददन ेसाथै प्रिमलि ऐन, मनयम बमोचजम भए गरेका 
काम कारवाहीहरुलाई पारदशी र जनिाप्रमि उत्तरदायी बनाउने चजम्मेवारी प्रदान गरे बमोचजम 
समममिले आफ्ना िलर्ल र काम कायिवाहीहरुलाई केन्द्रीि गरेको ि।  

माननीय सभामखु महोदय, 
हामी िीन िह सर्हिको संघीय, समावेशी, लोकिाचन्द्िक गणिन्द्िात्मक शासन व्यवस्था 

कायािन्द्वयन गनि प्रदेश िहलाई संर्विानमा व्यवस्था गरेको काम कििव्य र अमिकारलाई स्थार्पि 
गने िरणमा िौं र यमि वेला हामी सवैले आ-आफ्नो ठाउंवाट सशुासन, पारदचशििा, जवार्देर्हिा र 



  

संवेदनशीलिा िथा भ्रष्टािार प्रमि शून्द्य सहनशीलिाको नीमिलाई कडाई पूविक कायािन्द्वयन गरी 
सीममि सािन र श्रोिको अमिकिम सदपुयोग गरी आमथिक समरृ्ि र ददगो र्वकासको गमिलाई 
अगामड वढाउन ुपने िनुौिी आएको ि।यसको लामग कडा आमथिक अनशुासन र कानूनी प्रकृयाको 
पालना गनुि गराउन ुआवश्यक देख्दिु। 

माननीय सभामखु महोदय, 
प्रदेशमा सशुासन कायम गनि जनिालाई सहज हनुगेरी चजल्ला चजल्लामा एर्ककृि प्रशासमनक 

संरिनाहरु मनमािण गरी प्रदेशको झण्डाको रुपमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई वर्ढ भन्द्दा 
वर्ढ पररिामलि हनुे कानून मनमािण गने िथा आवश्यक मािामा दक्ष कमििारीको व्यवस्थापन 
गनि, प्रदेशको भौमिक र्वकासको गमिलाई अगामड वढाउन, आवश्यक कानूनहरु समयमै मनमािण 
सम्पन्न गनि िथा हाल र्वश्वय्यार्प रुपमा देचखएको कोरोना (Covid 19), यसको दोश्रो एवमं िेश्रो 
भेररयन्द्टको महामारी र्वरुि प्रभावकारी रुपमा लड्नकोलामग केचन्द्रय सरकार, स्थानीय िह र 
प्रदेशमा अन्द्िर मन्द्िालय समन्द्वयका साथ कायि गनि जरुरी ि। र्यनै समस्याहरुको र्वषयमा 
समममिले मन्द्िालयहरुलाई आवश्यक मनदेशन ददने र राय सझुाव उपलब्ि गराउने कायि गरेको 
मथयो। समममिले वार्षिक रुपमा सम्पादन गरेका कायिहरुका साथै मन्द्िालयहरुको नीमिगि 
मूल्याङ्कनमा देचखएका समस्याहरु र मिनको समािानका लामग सझुावहरुका साथै र्वशेषगरी 
र्वद्यमान कोमभड- १९ को महामारीको रोकथाम र मनयन्द्िणको लामग आवस्यक सझुाव यस 
प्रमिवेदनमा मसर्ाररस गररएको ि। समममिको यस अवमिमा र्वर्वि कारणले संसदीय मनगरानी 
सम्वन्द्िी कायिको अपेचक्षि भमूमका मनवािह गनि नसकेिापमन थपु्रै अनभुवहरु हामसल भएका िन।् 
आगामी ददनमा अझ गचम्भर रुपले मेहनि गनुिपने हामी सबैलाई महशसु भएको ि। र्वमभन्न 
मममिमा गरी समममिको बैठक जम्मा १६ पटक वसेको मथयो भने समममिले र्वमभन्न समयमा 
र्वज्ञहरुको सहयोग र सहभामगिामा र्वमभन्न र्वषयमा अन्द्िरर्क्रया गरेको मथयो। 
 

माननीय सभामखु महोदय, 
र्विेयक वाहेकका अन्द्य र्वषयहरुमा प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १५१ मा 

व्यवस्था भए अनसुार र्वषयगि समममिहरुले ददएका सझुाव िथा मनदेशनहरु अमनवायिरुपमा पालना 
गनुिपने व्यवस्था ि, िर यस अवमिमा समममिले आफ्नो कायिक्षेिको पररमिमभि रही र्वशेषगरी 
प्रदेश सरकारले गरेका मनणियहरु प्रदेश सभाका सवै माननीय सदस्यहरुलाई ई-मेल मार्ि ि 
समयमानै जानकारी गराउने व्यवस्था ममलाउन, प्रदेश सरकार मार्ि ि सम्पादन हनुे सवै कायिको 
सहचजकरण िथा अनगुमनको लामग प्रत्येक मनवाििन क्षेिमा प्रत्यक्ष मनवािचिि माननीयको 
संयोजकत्वमा सवै सभानपुामिक प्रणामलवाट मनवािचिि माननीय सदस्य समेि रहेको एक अनगुमन 
समममि गठन गनि, प्रदेशको अमिकारलाई व्यवचस्थि ढंगले कायािन्द्वयन गनिकोलामग बागमिी प्रदेश 
सरकारलाई के-कमि कानून आवस्यक पदिि सोको र्ववरण उपलब्ि गराउन, सरकारले 
र्वमनयोजन गरेको बजेट िथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्द्वयन िथा बजेट खिि उिेश्यमूलक 
िथा प्रभावकारी बनाउन सम्बचन्द्िि क्षेिका प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई समेि सर्क्रय बनाउन 



  

आवस्यक कायिर्वमि मनमािण गरी लागू गनि, प्रदेश लोकसेवा आयोग बाहेकका संबैिामनक 
मनकायको प्रगमिका सम्बन्द्िमा समममिलाई प्रमिवेदन उपलब्ि गराउने, लगायिका समममिका 
कमिपय मनदेशनहरु सरकारले पालना नगरेको, प्रष्टरुपमा जवार् समेि नआएको िथा समममिले 
माग गरेका र्ववरणहरु समयमा नआएको सम्बन्द्िमा पमन सम्मामनि सभालाई जानकारी गराउन 
िाहन्द्िु। साथै प्रदेश सभामा सरकारका कामकारवाहीका सम्बन्द्िमा ममसनो ढंगले िलर्ल हनु 
नसक्ने भएकाले र्वषयगि समममिका वार्षिक प्रमिवेदनमामथ सभामा व्यापक िलर्लगरर सभाको 
गररमालाई अझ बढाउनपुने आवश्यकिा देख्दिु। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 
 प्रदेश सभामा सरकारका कामकारवाहीका सम्बन्द्िमा संसदीय मनगरानी गनि, सरकारवाट 
पेश भएका र्विेयकहरु मामथ िलर्ल एवं र्वशेषज्ञको सेवा िथा परामशि मलन, अन्द्िर प्रदेश िथा 
केन्द्रका र्वमभन्न मनकायहरुले गरेका अभ्यासको अनभुव मलने जस्िा कायिकालामग सवै र्वषयगि 
समममिहरुलाई आवस्यकिा अनसुारको वजेट र्वमनयोजन हनुपुदिि।समममिका गमिर्वमि प्रभावकारी 
ढंगले संिालनहुुँदा सरकारलाईनै र्ाइदा पगु्दि।िर वागमिी प्रदेश सभाका र्वषयगि 
समममिकोलामग र्वमनयोजन गरेको वजेट हेदाि समममिहरुले कुन ै र्वषयमा दईु ददनको आवाशीय 
सरु्विा सर्हिको कायिक्रम संिालन गनि कुनै गैह्रसरकारी संस्थालाई गहुानुिपने अवश्था ि। िसथि 
यसमा सरकारलाई यथोचिि ध्यान पयुािउन आग्रह गदििु। 

माननीय सभामखु महोदय, 
अन्द्िमा समममिको कायि सम्पादनमा सहयोग पयुािउनहुनुे प्रदेश सभाका माननीय सभामखुज्यू, 

माननीय उपसभामखुज्यू, सम्वचन्द्िि मन्द्िालयका माननीय मन्द्िीज्यू, आ-आफ्नो चजम्मेवारी मनवािह 
गरी समममिलाई र्वशेष सहयोग पयुािउनहुनुे समममिका सम्पणुि माननीय सदस्यहरु िथा र्विेयकका 
संशोिनकिाि माननीय सदस्यहरु, प्रदेश सभाका सचिव, मन्द्िालयका सचिव, समममि सचिव, 
लगायि सचिवालयमा कायिरि सबै कमििारीहरुलाई हाददिक िन्द्यवाद ददन िाहन्द्िु। त्यसैगरी 
र्वज्ञ, सरोकारवाला एवं सहयोगीहरु, उपभोक्ताकमीहरु, सञ्चारकमीहरु िथा सरुक्षाकमीहरु 
सवैलाई िन्द्यवाद दददै प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १५१ ले प्रदान गरेको 
चजम्मेवारी वमोचजमको प्रमिवेदन सोही मनयमावलीको मनयम १५८ बमोचजम सम्मामनि सदनमा 
प्रस्ििु गदििु। 
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पररच्िेद-१ 

प्रारचम्भक 

१.१  पषृ्ठभमूमः 
शचक्तपथृकीकरणको मसिान्द्ि बमोचजम कायिपामलकालाई व्यवस्थार्पकाप्रमि उत्तरदायी र 

जवार्देही बनाउन िथा कायिपामलकावाट भएगरेका काम कारबाहीको अध्ययन अनगुमन र मूल्यांकन, 
प्रत्यायोचजि व्यवस्थापन सम्वचन्द्ि कायि िथा सरकारले समय समयमा जनाएका प्रमिवििाको 
कायािन्द्वयन साथै नागररकमा प्रवाह गररएको सेवाको गणुस्िर िथा प्रभावकारीिा समेिको अध्ययन 
िथा मनगरानी गरी आवश्यक मनदेशन वा राय सझुाव ददन व्यवस्थार्पकामा र्वमभन्न र्वषयगि िथा 
र्वशेष समममिहरु गठन हनुे प्राविान रहेको ि। 

सोही अनसुार प्रदेशसरकारलाई प्रदेश सभा प्रमि उत्तरदायी र जवार्देही बनाउन, प्रदेश 
सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनगुमन र मूल्याङ्कनगरी आवश्यक मनदेशन वा रायसल्लाहददन 
समेिका लामग प्रदेश सभामा गठन गररएका र्वमभन्न र्वषयगि समममिहरुको रुपमा प्रदेश माममला 
समममिको गठन भएको हो। समममिको कायिक्षेि अन्द्ििगि रहेका मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को 
कायािलय, आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालय िथा अन्द्िगििका मनकायहरुका सम्वन्द्िमा नीमि 
िथा कायिक्रम, स्रोिपररिालन, व्यवस्थापन र अरु यस्िै र्क्रयाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बचन्द्िि 
मनकायलाई आवश्यक मनदेशन ददने र समचुिि र्टप्पणी, मसर्ाररस र मनदेशनसर्हिको वार्षिक प्रमिवेदन 
सभामा पेश गने चजम्मेवारी यस समममिको रहेको ि। 

संर्विानिः सरकार र संसद एकअकािका पररपूरकका रुपमा रहेका िन।् राज्यका यी दईु 
अङ्ग शचक्तपथृकीकरण एवं शचक्त सन्द्िलुन र मनयन्द्िणका मसिान्द्ि अनरुुप एक आपसमा मनयचन्द्िि र 
सन्द्िमुलि रुपमा कायि गदििन। संसदले सरकार बनाउुँन े हुुँदा सरकार सदैव संसद प्रमि उत्तरदायी 
रहन्द्ि भन ेसंसद पमन आरू्लेनै सरकार वनाएको हुुँदा उसका र्क्रयाकलापहरुप्रमि सिेि र चजम्मेवार 
रहन्द्ि।बस्ििुः संसदीय समममिहरु मार्ि िनै सरकारको संसदप्रमिको उत्तरदार्यत्व मनरुपण गदिि र 
सरकारका नीमि िथा कायिक्रम र र्क्रयाकलापहरुलाई र्वद्यमान नीमि, मनयम र ऐन कानूनको कसीमा 
जाुँि गरी कायिक्रमहरुको लागि, लाभ र उपलचब्िका दृर्ष्टकोणले समेि समग्र प्रभावको संसदीय 
मनगरानी समममिले गने क्रममा यस समममिले मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलय, आन्द्िररक 
माममला िथा कानून मन्द्िालय िथा महालेखा पररक्षकको कायािलय र प्राकृमिक स्रोि िथा र्वत्त 
आयोग वाहेकका संवैिामनक मनकायहरुको संसदीय मनगरानी गरररहेको ि। 
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१.२  समममिको गठनः 

नेपालको संमबिानको िारा १९३ बमोचजम प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १४५ 
मा व्यवस्था भए अनसुार प्रदेश सभाको मममि २०७४ र्ागनु १५ गिे बसेको बैठकको सहममि 
बमोचजम माननीय सभामखुबाट यस समममिका सदस्यहरुको मनोनयन भएको मथयो। माननीय 
सभामखुले प्रदेश सभाको सहममि मलई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा बाइस जना सदस्यहरु मनोनयन 
गने कानूनी व्यवस्था अनसुार यस समममिमा सभापमि सर्हि वीस जना माननीय सदस्यहरु 
रहनभुएकोमा माननीय सभामखुले प्रदेश सभाको सहममि मलई माननीय कृष्णप्रसाद शमाि खनाल र 
माननीय शामलकराम जम्कटे्टल लाई समममिको सदस्यमा मनयकु्त गरेपमि समममिमा सभापमि सर्हि २२ 
जना सदस्य कायम रहेको मथयो, िथार्प बागमिी प्रदेश सरकारका मखु्यमन्द्िी माननीय डोरमणी 
पौडेलले मममि २०७८ वैशाख १५ गिे गनुिभएको मचन्द्िपररषद् पनुगिठनमा यस समममिका माननीय 
सदस्य श्री केशव राज पाण्डे आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िीमा मनयकु्त भएसंगै समममिमा हाल 
सभापमि सर्हि एक्काईस जना माननीय सदस्यहरु कायम रहेको ि।  

१.३ समममिको कायि क्षिे,  काम, कििव्य र अमिकारः 

प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १४६ (१) बमोचजम समममिको कायि क्षेि मनम्न 
बमोचजम रहेको ि। 

समममिको कायिक्षेि मभि बागमिी प्रदेश सरकारका २ मन्द्िालयहरु मखु्यमन्द्िी िथा 
मचन्द्िपररषद्को कायािलय, आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालय र उपभोक्ताको र्हिको सवाल 
रहेकोमा प्रदेश सभा मनयमावलीको पर्हलो संशोिनले उपभोक्ता र्हि सम्वचन्द्ि कायि हटाई महालेखा 
पररक्षकको कायािलय र प्राकृमिक स्रोि िथा र्वत्त आयोग वाहेकका सवै संवैिामनक आयोगहरु समेि 
यस समममिको कायिक्षेि अन्द्िगिि रहेका िन।् 

१.३.१ मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलयको कायिक्षिेः 

1. प्रदेश मचन्द्ि पररषद् िथा मखु्यमन्द्िीको कायािलय सम्वन्द्िी , 
2. प्रदेश मभिको शासन व्यवस्थाको सामान्द्य मनदेशन¸मनयन्द्िण र सञ्चालन, 
3. प्रदेश सरकारको कायि र्वभाजन िथा कायि सञ्चालन, 
4. प्रदेश सरकारको नीमि िजुिमा, स्वीकृमि, कायािन्द्वय,अनगुमन र मूल्याङ्कन, 
5. प्रदेश सरकारको कायिसम्पादन मनयमावली िजुिमा र कायािन्द्वयन, 
6. प्रदेश मन्द्िालयहरुको कायिको समन्द्वय, सपुररवेक्षण, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र मनयन्द्िण, 
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7. प्रदेश मचन्द्िपररषद्का मनणियको कायािन्द्वयन र अनगुमन, 
8. प्रदेश मचन्द्िपररषदमा पेश हनुे मनयम आदेशको िजुिमा, स्वीकृमि िथा प्रमाणीकरण, 
9. प्रदेश मभिको राजनीमिक, आमथिक, सामाचजक, शाचन्द्ि सवु्यवस्था एवं प्रशासमनक 

गमिर्वमिहरुको अद्यावमिक जानकारी र त्यसको सम्बोिन, 
10. मानव अमिकार संरक्षण र प्रवििन, 
11. सशुासन¸ भ्रष्टािार मनयन्द्िण र प्रशासन सिुार, 
12. संवैिामनक मनकाय िथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र संघीय िथा प्रदेचशक 

आयोगसुँगको सम्पकि  र समन्द्वय, 
13. संघीय सरकारको स्वीकृमि बमोचजम दिपक्षीय वा वहपुक्षीीय स्िरमा भएका सचन्द्ि, सम्झौिा 

वा सहममि कायािन्द्वयन, 
14. प्रदेश प्रमखुको सम्पकि  सम्वन्द्िी र्वषय (प्रमिवेदन समेि), 
15. अन्द्िर प्रदेश पररषद् र संघ िथा अन्द्य प्रदेश र स्थानीय िहसुँगको समन्द्वय र अन्द्िरसम्बन्द्ि, 
16. प्रदेशस्िरका आयोग िथा मनकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदामिकारीहरुको मनयचुक्त एवं 

सेवा¸ सरु्विासम्वचन्द्ि नीमि िथा कानूनको िजुिमा र कायािन्द्वयन, 
17. मनवाििन कायिमा सहयोग र समन्द्वय, 
18. प्रदेशस्िरीय मानव संशािन र्वकास योजना िजुिमा र कायािन्द्वयन, 
19. प्रदेश मनजामिी सेवा र अन्द्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन नीमि¸कानून िथा मापदण्ड िजुिमा 

एवं कायािन्द्वयन र अमभलेख व्यवस्थापन, 
20. प्रदेशस्िरका सरकारी मनकायको सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण, 
21. प्रदेशस्िरीय िामलम नीमि िथा मापदण्ड मनिािरण र स्िरीकरण िथा रार्िय र प्रदेशस्िरका 

िामलम केन्द्रसुँगको सम्पकि  एवं समन्द्वय, 
22. प्रदेश स्िरमा साविजमनक सेवा र्विरणको न्द्यूनिम मापदण्ड मनिािरण र सेवाग्राही सन्द्िरु्ष्ट िथा 

सेवा प्रवाहको अनगुमन, 
23. गाउुँपामलका र नगरपामलकाको कमििारी र कायािलयको व्यवस्था सम्बन्द्िी कानून िजुिमा। 

 

१.३.२ आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालयको कायिक्षिेः 

१. प्रदेश शाचन्द्ि सरुक्षा र सवु्यवस्था सम्वन्द्िी नीमि, कानून, मापदण्ड र योजना िजुिमा िथा 
कायािन्द्वयन, मनयमन, सूिना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रमिवेदन िथा संघसीुँगको समन्द्वय र 
सहकायि, 
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२. अमि र्वचशष्ट व्यचक्त, महत्वपूणि भौमिक संरिना, संवेदनशील साविजमनक स्थल िथा समारोहको 
सरुक्षा, 

३. संघीय र प्रदेश सरुक्षा मनकायसीुँगको सम्पकि , सम्बन्द्ि, सूिना आदान प्रदान र समन्द्वय, 
४. संघीय कानून बमोचजम प्रदेश प्रहरी संिालन, व्यवस्थापन र मनयमन, 
५. प्रदेश मभिको अपराि अनसुन्द्िान, सूिना संकलन, रोकथाम, मनयन्द्िणिथा समन्द्वय, 
६. कानून, न्द्याय िथा प्रदेश सभा माममला सम्वन्द्िी, 
७. प्रदेशसभामा पेश हनुे र्विेयक िजुिमा र प्रमाणीकरण  सम्वन्द्िी, 
८. अन्द्िरािर्िय सीमा क्षेिमा हनुे अपराि र गमिर्वमिको सूिना संकलन, र्वश्लषेण र उपयोग िथा 

अन्द्िरािर्िय सीमा सरुक्षामा सहयोग, 
९. आिारभिू मानव अमिकारको संरक्षण, नागररक स्विन्द्ििाको रक्षा  िथा प्रबििन सहयोग, 
१०. प्रादेचशक कारागार िथा र्हरासिको व्यवस्थापन र सरुक्षा, थनुवुा िथा कैदीहरूको मानव 

अमिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अमभयकु्त, थनुवुा वा कैदीको स्थानान्द्िरण 
सम्बन्द्िी, 

११. सामदुार्यक प्रहरी, 
१२. प्रदेश मभिको सडक सरुक्षा िथा ट्रार्र्क व्यवस्थापन र यािायाि क्षेिको मसचन्द्डकेट िथा 

काटेमलङ्ग मनयन्द्िण, 
१३. प्रदेश मभि न्द्यार्यक र अिि न्द्यार्यक मनकायले गरेका रै्सला कायािन्द्वयन, 
१४. प्रदेशमभिका गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुको अमभलेख र समन्द्वय, 
१५. गनुासो र र्ववाद ब्यवस्थापन, 
१६. संघीय मापदण्ड बमोचजम हािहमियार, खरखजाना िथा र्वष्र्ोटक पदाथिको मनयमन, 
१७. र्ौजदारी कायिर्वमि कानूनको कायािन्द्वयन, 
१८. अपराि िथा यािना पीमडिको पनुस्थािपना र क्षमिपूमिि, 
१९. मनवारक नजरबन्द्द र स्थानहद सम्बन्द्िी, 
२०. अन्द्िरप्रदेश सरुक्षा सम्वन्द्ि, 
२१. सरकारी प्रयोजनका लामग जग्गा अमिग्रहण िथा सम्पचत्त प्रामि सम्बन्द्िी प्रादेचशक नीमि िथा 

कानीनू िजुिमा , कायािन्द्वयन र मनयमन िथा जग्गा र्ववाद समािान, 
२२. स्थानीय प्रशासन संिालन, ब्यवस्थापन र समन्द्वय, 
२३. पाररवाररक माममला (र्ववाह, सम्पचत्त हस्िान्द्िरण, सम्बन्द्ि र्वच्िेद, टुहरुा, िमिपिु, िमिपिुी 

उत्तरामिकार र संयकु्त पररवार) सम्बन्द्िी नीमि, कानून र मापदण्डको कायािन्द्वयन र मनयमन, 
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२४. र्वपद् व्यवस्थापन, जोचखम न्द्यूनीकरण र र्वपद् प्रमिकायि,  प्रादेचशक र्वपद् कोष स्थापना 
र संिालन, स्थानीय र्वपद् कोषमा सहयोग,  र्वपद् ि्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन 
िथा अनसुन्द्िान,  र्वपद् जोचखम क्षेि नक्शांकन र बस्िी स्थानान्द्िरण सम्बन्द्िी  प्रादेचशक 

नीमि, कानून कायािन्द्वयन, मापदण्ड र योजना िजुिमा, कायािन्द्वयन र मनयमन, 
२५. उपामि, सम्मान िथा र्वभषूणको मसर्ाररस, 
२६. प्रदेशस्िरमा साविजमनक मबदा, उत्सव, उदी आददको व्यवस्थापन, 
२७. प्रदेशस्िरमा ददगो शाचन्द्ि व्यवस्थापन िथा द्वन्द्द्वबाट पीमडि िथा र्वस्थार्पि व्यचक्तको 

स्थापना सम्वन्द्िी, 
२८. सत्यमनरुपण िथा मेलममलाप र वेपत्ता पाररएका ब्यचक्त सम्वन्द्िी, 
२९. प्रदेशस्िरको र्वद्यिुीय संिार माध्यम संिालन (रेमडयो, एर्. एम. िथा टेमलमभजन 

समेि) सम्बन्द्िी नीमि, कानून  र मापदण्ड िजुिमा,  कायािन्द्वयन र मनयमन िथा अनमुमि, इजाजि 
र नवीकरण, 

३०. प्रदेशस्िरमा िारयकु्त र िार रर्हि ब्रोडब्याण्ड पूवाििारको र्वकास, व्यवस्थापन र मनयमन, 
३१. प्रदेशस्िरमा सूिना प्रर्वमिको प्रवििन, सूिना प्रर्वमि पाकि को मनमािण, सञ्चालन र मनयमन, 
३२. प्रदेशमभि टेमलसेन्द्टर संिालन, व्यवस्थापन र मनयमन, 
३३. प्रदेश स्िरका इन्द्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्द्य प्रर्वमिमा आिाररि संिार माध्यमको 

दिाि, अमभलेख, अनमुमि, नवीीकरण, अनगुमन र मनयमन, 
३४. साइवर सरुक्षा अनगुमन, 
३५. िापा सञ्चार माध्यमको दिाि,  अनमुमि,  आिार संर्हिा मनिािरण र 

अनगुमन,  अमभलेखाङ्कन,  बगीकरण,  सञ्चालन र मनयमन, 
३६. प्रसे सूिना प्रवाह, सूिना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र र्विरण, 
३७. श्रमजीवीी सञ्चारकमीहरुको न्द्यूनिम पाररश्रममक अनगुमन, 
३८. प्रदेशस्िरीय प्रसे रचजिार सम्बन्द्िी, 
३९. केबलु र्विरणको इजाजि, नवीकरण र मनयमन, 
४०. सूिनाको हक सम्बन्द्िी प्रादेचशक नीमि, कानून िथा मापदण्डको िजुिमा र कायािन्द्वयन, 
४१. िलचिि मनमािण, हल संिालन िथा प्रदशिन अनमुमि र मनयमन, 
४२. प्रदेश सरकारले गनुि पने िर कुनै मन्द्िालयलाइि निोर्कएको कायि। 
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१.३.३ प्रदेश सभा मनयमावली, २०७४ को मनयम १५१ बमोचजम प्रदेश माममला समममिको काम, 
कििव्य र अमिकार देहाय बमोचजम रहेको िः- 

1. मन्द्िालय, र्वभाग र अन्द्िगििका मनकायहरूको नीमि िथा कायिक्रम, स्रोिपररिालन, व्यवस्थापन 
र अरू यस सुँग सम्बचन्द्िि र्क्रयाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बचन्द्िि मनकायलाई आवश्यक 
मनदेशन ददने र समचुिि र्टप्पणी, मसर्ाररस र मनदेशन सर्हिको वार्षिक प्रमिवेदन बैठकमा पशे 
गने, 

2. मन्द्िालय, र्वभाग र अन्द्िगििका मनकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्द्िी अनमुानको जाुँि गरी 
वार्षिक अनमुान ियार गने िररका, वार्षिक अनमुानमा मनहीि नीमिको सट्टा अपनाउन सर्कन े
वैकचल्पक नीमि र वार्षिक अनमुानमा रहेको रकममा के कमि र्कर्ायि गनि सर्कन्द्ि भन्न े
सम्बन्द्िमा सम्बचन्द्िि मनकायलाई आवश्यक मनदेशन ददने  र आफ्नो राय सर्हिको वार्षिक 
प्रमिवेदन बैठकमा पेश गने, 

3. मचन्द्िपररषदका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको िर्ि बाट बैठकमा समय–समयमा ददएका 
आश्वासनहरूलाई पूरा गनि प्रदेश सरकारद्वारा के-कस्िा कदमहरू उठाइएका िन ् सो 
सम्बन्द्िमा अध्ययन गरी सम्बचन्द्िि मनकायलाई आवश्यक मनदेशन ददन ेर बैठकमा प्रमिवेदन 
पेश गने, 

4. र्वषयसुँग सम्बचन्द्िि सरकारी मनकायको साविजमनक सम्पचत्तको र्हनाममना भए, नभएको 
अध्ययन, अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक मनदेशन ददने र बैठकमा प्रमिवेदन पेश गने, 

5. प्रदेश सरकारद्वारा प्रिमलि ऐन, मनयम अनरुुप भए गरेका काम कारबाही बारे िलर्लगरी 
सम्बचन्द्िि मनकायलाई आवश्यक मनदेशन ददन,े 

6. प्रदेश सरकारद्वारा समय-समयमा गठन हनु े िानमबन आयोग, समममि र जाुँिबझु आयोग, 
समममिहरूद्वारा प्रस्ििु प्रमिवेदन कायािन्द्वयनको अनगुमन गरी सम्बचन्द्िि मनकायलाई 
आवश्यक राय, सल्लाह र मनदेशन ददने, 

7. मन्द्िालय, र्वभाग र अन्द्य मनकायहरूबाट सम्पादन भएका कामको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 
गरी सो सम्बन्द्िमा आवश्यक मनदेशन ददने, 

8. बैठकले समु्पेको अन्द्य काम गने, 

9. समममिको मसर्ाररसमा सभामखुबाट अनमुोददि बजेट र कायिक्रमको अिीनमा रही आफ्नो 
कायिक्रम सञ्चालन गने,  र 

10. िोर्कए बमोचजम कायि सम्पादन गदाि सम्बचन्द्िि मन्द्िालय िथा र्वभागका प्रमिमनमिहरू र 
आवश्यक परे िि ्िि ्र्वषयका र्वशेषज्ञहरू सुँग समेि र्विारको आदान-प्रदान गने। 
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१.४ समममिको कायिर्वमिः 

 समममिले आरू्लाई िोर्कएको चजम्मेवारी सम्पादन गनि देहाय बमोचजमको कायिर्वमि 
अपनाएको मथयो। 

1. आफ्नो कायि क्षेि सुँग सम्वचन्द्िि र्वषयमा र्वमभन्न मन्द्िालय, र्वभाग र मनकाय एवं 
सरोकारवालाहरु सुँग समममिको कायिकक्षमा िलर्ल र अन्द्िरर्क्रया। 

2. मन्द्िालय िथा अन्द्िगििका मनकायहरुको काम कारवाही एवं प्रगमि र्ववरणका सम्बन्द्िमा 
आवश्यक कागजािको अध्ययन। 

3. आवश्यकिा अनसुार भि ुिअल बैठक िथा अन्द्िरर्क्रया। 

4. आवश्यकिा अनसुार उपसमममि गठन गरी अध्ययन अनसुन्द्िान। 

१.५ सीमाः 

संघीयिाको पर्हलो अभ्यास अन्द्िगिि प्रदेश सभाको गठन हुुँदा यस प्रदेशको राजिानी 
हेटौडामा प्रदेश सभाकोलामग उपयकु्त भौमिक पवुाििारहरु नहनु,ु यस प्रदेशमा पमन लामो 
समयसम्म प्रदेशको स्थायी राजिानीको टंुगो नलाग्दा भौमिक पवुाििारको पयािि र्वकास गनि 
नसक्न ु लगायिका समस्या रहेकोमा बागमिी प्रदेशको स्थायी राजिानी हेटौंडामा िोर्कएपमि 
पमन गि वषि जस्िै यस वषि पमन र्वश्वव्यार्प रुपमा रै्मलएको कोमभड १९ को नुँया भेररयन्द्ट 
सर्हिको दोस्रो लहरका कारणले समममिको मनयममि बैठक संञ्चालन लगायि समममिको अन्द्य 
गमिर्वमिमा समेि समस्या उत्पन्न हनु गएको ि। प्रदेशको आफ्नो संरिनाको प्रष्ट खाका र 
कायािलयको स्थापना नहनु,ु मन्द्िालयको कायि चजम्मेवारीमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको 
स्पष्ट खाका आउन नसक्न,ु प्रदेश सरकारका आफ्ना कायिक्रम िथा सञ्चामलि आयोजना िथा 
पररयोजनाको कमी हनु,ु संघ र प्रदेशको कायि क्षिेको दोहोरोपना रहन,ु सीममि स्रोि सािन र 
जनशचक्त समेिले समममिको प्रभावकारी कायि सम्पादनमा असहजिा हनु ुयस अमिल्लो वषि जस्िै 
यस वषि पमन प्रमिवेदनको सीमाका रुपमा मलन सर्कन्द्ि। 
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पररच्िेद-२ 

समममिबाट सम्पाददि मखु्यकायिहरुः 
 

२.१ मन्द्िालयसंग सम्वचन्द्िि कायिहरुः 

  समममिको कायिक्षेि मभि रहेको मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलय, आन्द्िररक 
माममला िथा कानून मन्द्िालय, महालेखा पररक्षकको कायािलय र प्राकृमिक स्रोि िथा र्वत्त 
आयोग वाहेकका सवै संवैिामनक आयोगहरु सम्वन्द्िी र्वषयमा केचन्द्रि रही समममिले र्वमभन्न 
िलर्लहरु गरेको ि। साविजमनक िासोका र्वषयहरुका साथै मन्द्िालय िथा अन्द्िगििका मनकाय 
मार्ि ि हनुपुने कायिहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरी मन्द्िालय र अन्द्िगिि मनकायहरुको 
कामकारवाहीलाई जनिाप्रमि उत्तरदायी िलु्याउन िलर्ल र आवश्यक मनदेशन ददइएकोि। 
समममिको चजम्मेवारी मभि रहेको र्वषयलाई गहन रुपमा हेने गरी र्वमभन्न समयमा 
कायिशाला/परामशि, सेममनार र गोर्ष्ठहरु सञ्चालन गररएको मथयो। 

२.२ र्विायन सम्वन्द्िी कायिहरुः 

प्रदेश माममला समममिले आफ्नो पर्हलो वार्षिक प्रमिवेदन पेश गने समय सम्ममा ११ वटा 
र्विेयकमामथ दर्ावार िलर्ल सम्पन्न गरी सभामा आफ्नो प्रमिवेदन पेश गरेको मथयो भने एउटा 
र्विेयक दर्ावार िलर्लको क्रममा रहेको मथयो । यस समममिको दोश्रो वषिमा ६ वटा 
र्विेयकमामथ समममिमा दर्ावार िलर्ल गरी आवश्यक पररमाजिनको मसर्ाररस सर्हिको 
प्रमिवेदन सभामा पेश गरेको मथयो भने यस वषि अथािि िेस्रो वषिमा िपमसलमा उल्लेख 
भएबमोजमका थप ३ वटा र्विेयकमामथ समममिमा दर्ावार िलर्ल गरी आवश्यक पररमाजिनको 
मसर्ाररस सर्हिको प्रमिवेदन सभामा पेश गरेको मथयो। 

➢ अन्द्िर प्रदेश बामसन्द्दाको समान सरुक्षा, व्यवहार र सरु्विा सम्बन्द्िमा व्यवस्था गनि 
वनेको र्विेयक, २०७७ 

➢ प्रदेश मभि सशुासनको प्रत्याभमूि गने सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, 
२०७७ 

➢ प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्द्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, २०७७ 
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२.३ समममिले ददएका मनदेशनहरुः 

1. प्रदेश सरकार मार्ि ि सम्पादन हनुे सवै कायिको सहचजकरण िथा अनगुमनको लामग प्रत्येक 
मनवाििन क्षेिमा प्रत्यक्ष मनवािचिि माननीयको संयोजकत्वमा सवै सभानपुामिक प्रणामलवाट 
मनवािचिि माननीय सदस्य समेि रहेको एक अनगुमन समममि गठन सम्वन्द्िमा आवश्यक 
कायिर्वमि वनाई लाग ुगनि प्रदेश सरकारलाई मनदेशन ददने। 

2. महामारीको प्रभावकारी रोकथामकोलामग प्रदेश सभा सदस्य समेिको सहभामगिामा एक 
प्रभावकारी अनगुमन समममि वनाउन ुपने। 

3. प्रदेश सरकारवाट कोरोना रोकथाम सम्वन्द्िमा भएका भौमिक, आमथिक लगायिका अन्द्य 
कायिक्रमहरुमा समेि प्रदेश सभाका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सहभामगिा सूमनचिि गने। 

4. प्रदेशमा शाचन्द्ि सरुक्षा कायम गने प्रमखु चजम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो िर हालसम्म पमन 
प्रहरी कमििारीहरुको प्रदेशमा समायोजन कायि भइनसकेको अवस्था ि। यस्िो अवस्थामा 
र्वद्यमान शाचन्द्ि सरुक्षा कायम गने संयन्द्ि प्रदेश सरकार भन्द्दा केचन्द्रय सरकारसंग नै बढी 
उत्तरदायी देचखन्द्ि। िसथि समस्या समािान गनि केचन्द्रय सरकारको ध्यानाकषिण गनि 
मन्द्िालयलाई मनदेशन ददन।े 

5. संघीय शासन प्रणाली अनरुुप प्रदेशको अमिकारलाई व्यवचस्थि ढंगले कायािन्द्वयन 
गनिकोलामग बागमिी प्रदेश सरकारलाई के-कमि कानून आवस्यक पदिि सोको अध्ययन गरी 
समममिलाई र्ववरण उपलब्ि गराउन मन्द्िालयलाई मनदेशन ददने। 

6. कानूनिारा प्रत्यायोचजि मनयम र कायािर्वमि मनमािण गदाि सकेसम्म मनमािण अगावै समममिसंग 
पमन परामशि मलने व्यवस्था ममलाउने। 

7. प्रदेश सरकारले र्वमनयोजन गरेको बजेट िथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्द्वयन िथा 
बजेट खिि उिेश्यमूलक िथा प्रभावकारी बनाउन सम्बचन्द्िि क्षेिका प्रदेश सभाका 
सदस्यहरुलाई समेि सर्क्रय बनाउन आवस्यक कायिर्वमि मनमािण गरी लागू गनि मनदेशन 
ददने।  

8. सरकारको आगामी कायिक्रममा लैर्ङ्गक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गनि ध्यानाकषिण गने। 

9. संघीय शासन प्रणालीको उिेश्य अनरुुप प्रदेश सरकारले आफ्ना नागररकहरुप्रमि गररने सेवा 
प्रवाहलाई व्यवचस्थि बनाउन स्थानीय िहका प्रमिमनिी िथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको 
प्रमिमिमित्व समुनचिि हनुे र्कमसमको कायिर्विी बनाइ लागू गने। 

10. प्रदेश सरकारले गरेका मनणियहरु प्रदेश सभाका सवै माननीय सदस्यहरुलाई ई-मेल मार्ि ि 
समयमानै जानकारी गराउने व्यवस्था ममलाउन मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलयलाई 
मनदेशन ददने। 
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11. स्थानीय िहको बजेट कायािन्द्वयन र अन्द्य गमिर्वमिको प्रमिवेदन अमनवायि रुपमा सम्बचन्द्िि 
स्थानीय िहले प्रदेश सरकारलाई पठाउनपुने, नपठाएको खण्डमा अनदुान रोक्का गने सम्मको 
व्यवस्था कायािन्द्वयनमा ल्याउन मनदेशन गने। 

12. प्रदेश लोकसेवा आयोग बाहेकका संबैिामनक मनकायको प्रगमिका सम्बन्द्िमा समममिलाई 
प्रमिवेदन उपलब्ि गराउने। 

13. समपरुक, समामनकरण, शसिि र र्वशेष अनदुानका र्विरणका सम्बन्द्िमा स्पष्ट कायिर्विी 
मनमािण गरी कायािन्द्वयनमा ल्याउन मनदेशन गने 

14. हाल र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोमभड- १९ को प्रकोपबाट बागमिी प्रदेश पमन 
अिुिो हनु सकेन। यस महामारीलाई मनयन्द्िण एवं व्यवस्थापन गनि प्रदेश मभिका सबै 
जनप्रमिमनिी िथा कमििारीहरुलाई आवश्यक चजम्मेवारी ददने हो भने मनियनै यस 
महामारीलाई सचजलै परास्ि गनि सर्कन्द्ि, िसथि यस र्वपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सभाका 
सदस्यहरुको प्रभावकारी भमूमका मनिािरण हनुे ढंगको कायिर्वमि मनमािणगरी कायािन्द्वयनमा 
ल्याउन मन्द्िालयलाई मनदेशन ददने। 

15. चििवन मकवानपरु र काडमाडौं उपत्यका जस्िा वर्ढ जनघनत्व भएका चजल्ला र कम 
जनघनत्व भएका चजल्लामा र्रक मापदण्ड वनाई मनशेिाज्ञा लाग ुगनुिपने। 

16. लकडाउन/ मनषेिाज्ञा सिै गरेर हुुँदैन त्यसैले कोरोना रोकथाम सम्वन्द्िमा जनिेिना 
अमभवरृ्ि गने कायिका साथै र्प.मस.आर परीक्षणको दायरा वढाई र्वकास मनमािण िथा उद्योग 
व्यवसायहरु क्रममक रुपले सिुारु गने कायि गने। 

17. केचन्द्रय कारागार लगायि वागमिी प्रदेश अन्द्ििगि रहेका सवै वन्द्दीगहृहरुमा सवोच्ि 
अदालिको रै्सलालाई समेि ध्यानमा राखी वचन्द्दगहृ सरुक्षीि गने कायि गने।  

18. र्प.मस.आर परीक्षणको ररपोटि २४ घण्टा मभि उपलब्ि हनुे व्यवस्था ममलाउने। 

19. एर्. एम. िथा टेमलमभजन लगायि सामाचजक सञ्जालवाट समेि कोरोना सम्वचन्द्ि 
िेिनामलुक कायिक्रम सञ्चालन गरी नागररकमा जनिेिना रै्लाउनपुने। 

20. सेवा प्रवाह गने साविजमनक मनकाय िथा सामदुार्यक स्थलहरुमा कोरोना रोकथाम सम्वचन्द्ि 
सामाचजक दरुी कायम गने िथा सूिना प्रवाह सम्वचन्द्ि कायि गने  

21. कोरोनाका कारण सभा िथा समममिका वैठकहरु प्रत्यक्ष रुपमा उपचस्थि भै गनि सर्कन े
अवस्था नभएकोले भि ुिअल (Video Conference)बैठकलाई मान्द्यिा ददने कायि अगामड 
वढाउने। 

22. महामारी, भकुम्प, िट्याङ्ग, बाढी, पर्हरो जस्िा र्वपदमा र्वपद व्यवस्थापन गने प्रयोजनाथि 
स्थानीय िहलाई प्रदेश सरकार मार्ि ि प्रदान गररने रकमको अनगुमन िथा व्यवस्थापनमा 
सम्बचन्द्िि प्रदेश सभाका सदस्य समेिको सर्क्रय संलग्निा देचखने गरी कायिर्वमि बनाइ लागू 
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गने। साथै त्यस्िा र्वपदले यस प्रदेशमा पारेको असरप्रमि संबेदनशील भइ आगामी बजेटमा 
व्यवचस्थि कायियोजना बनाइ कायािन्द्वयनमा ल्याउने। 

२.४ समममिले आयोजना गरेका अन्द्िर्क्रि या कायिक्रमः 

क) प्रदेश माममला समममि बागमिी प्रदेश र International Republican Institute (IRI) Nepal को 
प्रार्वमिक सहयोगमा आयोचजि नेपालको र्वपद्को अवस्था, काननुी व्यवस्था र प्रदेश सरकारको 
भमुमका सम्वचन्द्ि मममि २०७७ अशोज ६ गिे भि ुिअल र्वमिबाट अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम सञ्चालन। 

कायिक्रमको पररियः 

प्रदेश माममला समममि, बागमिी प्रदेश र International Republican Institute (IRI) Nepal को 
प्रार्वमिक सहयोगमा आयोचजि नेपालको र्वपद्को अवस्था, काननुी व्यवस्था र प्रदेश सरकारको 
भमुमकाः सम्वचन्द्ि अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम मममि २०७७असोज ६ गिे र्वपद् सम्वचन्द्ि र्वज्ञ श्री सूयि 
वहादरु थापाले प्रस्ििु गनुिभएको कायिपिमामथको अन्द्ििर्क्रया कायिक्रममा कोरोना महामारीको 
कारणले प्रत्यक्ष सहभामग भई कायिक्रम गनि नसर्कने अवस्था रहेकोले भि ुिअल र्वमिबाट 
कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 

कायिक्रमको उद्दशे्यः  

 नेपालको र्वपद्को अवस्था कस्िो रहेको ि। र्वपद् व्यवस्थापनका लामग संघ प्रद्श र स्थामनय 
िहमा भएकाकाननुी व्यवस्था र प्रदेश सरकारको भमुमका सम्वन्द्िमा प्रष्ट पानुि िथा देचखएका 
कानूनी समस्या समािान गने।  

कायिक्रमका सहभामगः 

यस कायिक्रममा देहायका माननीय सदस्य िथा अन्द्य आमचन्द्िि व्यचक्तत्वहरुको सहभामगिा रहेको 
मथयो। 

प्रदेश माममला समममिः 

1. माननीय सभापमि मािव प्रसाद पौडेल (प्रदेश माममला समममि) 

2. माननीय सभापमि न्द्हकु्षे नारायण शे्रष्ठ (साविजमनक लेखा समममि) 

3. माननीय सभापमि रमा आले मगर (उद्योग, पयिटन िथा विावरण समममि) 

4. माननीय अष्टलक्ष्मी शाक्य (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 
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5. माननीय केशव राज पाण्डे (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

6. कृष्ण प्रसाद शमाि खनाल (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

7. माननीय मिररङ्ग दोजे लामा (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

8. माननीय जनुेली माया शे्रष्ठ (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

9. माननीयडा. राजेन्द्र मान शे्रष्ठ (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

10. माननीय प्रददप कुमार कटुवाल क्षेिी (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

11. माननीय भावना सवेुदी (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

12. माननीय ममलन वाव ुशे्रष्ठ (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

13. माननीय योगेन्द्रराज संग्रौला (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

14. माननीय रिना खड्का (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

15. माननीय रािा िले (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

16. माननीय ररना गरुुङ्ग (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

17. माननीय सरेुन्द्रराज गोसाई(सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

18. माननीय ज्ञानेन्द्र शाक्य (सदस्य, प्रदेश माममला समममि) 

19. श्री कृष्णहरी खड्का (सचिव, प्रदेश सभा) 

20. श्री मबनोद पौडेल (प्रदेश माममला समममि, सचिव) 

21. श्री मिपरुारी वख्रले (प्रदेश माममला समममि) 

आमचन्द्िि 

22.माननीय शामलकराम जम्कटे्टल मन्द्िी, आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालय, 

23. श्री रामिका अयािल, सचिव, म.ुम. िथा म.प.को कायािलय, 

24. श्री नारायण प्रसाद पोख्रले, मन. सचिव, आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालय, 

25. श्री मदन प्रसाद पोख्रले, उपसचिव, म.ुम. िथा म.प.को कायािलय। 

International Republican Institute: 

1. श्री प्रमेा थापा , 
2. श्री रोचजना मसटौला। 

 

3. र्वषय प्रस्िोिाः 
श्री सयुि वहादरु थापा 
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ख) प्रदेश माममला समममि, बागमिी प्रदेश र कानून समाज नेपालको प्रार्वमिक सहयोगमा आयोचजि 
समममिको कायिक्षिे अन्द्िगिि बनेका कानूनको कायािन्द्वयनको अवस्था र प्रत्यायोचजि र्विायन 
सम्बन्द्िी अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम मममि २०७७ अशोज १६ गिे भि ुिअल र्वमिबाट अन्द्िर्क्रि या 
कायिक्रम सञ्चालन। 

कायिक्रमको पररियः 

 प्रदेश माममला समममि, बागमिी प्रदेश र कानून समाज नेपालकोको प्रार्वमिक सहयोगमा आयोचजि 
यस समममिको कायिक्षेि अन्द्िगिि बनेका कानूनको कायािन्द्वयनको अवस्था र प्रत्यायोचजि र्विायन 
सम्बन्द्िी अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम मममि २०७७असोज १६ गिे र्वज्ञ कानून सिुार आयोगका अध्यक्ष 
श्री मािव पौडेल र नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष श्री मिथिमान शाक्यले प्रस्ििु गनुिभएको 
कायिपिमामथको अन्द्ििर्क्रया कायिक्रममा सम्बन्द्िीि मन्द्िालयका प्रमिमनिीले बागमिी प्रदेशमा 
र्वद्यमान कानूनको कायािन्द्वयनका सम्बन्द्िमा जानकारी गराई यसभि ुिअल कायिक्रम सम्पन्न 
गररएको। 

कायिक्रमको उद्दशे्यः  

बागमिी प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कायािन्द्वयनको अवस्था कस्िो रहेको ि ? नयाुँ बन्न ु
पने कानूनको पर्हिान गरी यथासक्य मिटो बनाउनपुने ऐन िथा बनेका ऐनको आवश्यकिा 
अनशुार संशोिन भए नभएको, प्रत्यायोचजि अमिकार प्रयोग गरर के कस्िा मनयमावली, मनयम 
र्वमनयम, मनदेचशका, आदेश, गठन आदेश, कायिर्वमि िथा मापदण्ड बनेका  िन ् ? ऐन 
कायािन्द्वयनमा कस्िा समस्याहरु रहेको ि ?सो सम्वन्द्िमा प्रष्ट पानुि िथा देचखएका कानूनी 
समस्या समािान गने। 

कायिक्रमका सहभामगः 

यस कायिक्रममा देहायका माननीय सदस्य िथा अन्द्य आमचन्द्िि व्यचक्तत्वहरुको सहभामगिा रहेको 
मथयो। 

प्रदेश माममला समममिः 

१. मा. श्री सभापमि मािव प्रसाद पौडेल(प्रदेश माममला समममि) 
२. मा. श्री अष्टलक्ष्मी शाक्य(प्रदेश माममला समममि) 
३. मा. श्री केशवराज पाण्डे(प्रदेश माममला समममि) 
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४. मा. श्री कृष्ण प्रसाद शमाि खनाल(प्रदेश माममला समममि) 
५. मा. श्री मिररङ्ग दोजे लामा(प्रदेश माममला समममि)  

६. मा. श्री जनुेली माया शे्रष्ठ(प्रदेश माममला समममि) 
७. मा. श्री प्रदीप कुमार कटुवाल क्षेिी के.सी. (प्रदेश माममला समममि) 
८. मा. श्री बरु्िमान माझी (प्रदेश माममला समममि) 
९. मा. श्री भावना सवेुदी (प्रदेश माममला समममि) 
१०. मा. श्री ममलनबाब ुशे्रष्ठ (प्रदेश माममला समममि) 
११. मा. श्री योगेन्द्रराज संग्रौला (प्रदेश माममला समममि) 
१२. मा. श्री रिना खड्का (प्रदेश माममला समममि) 
१३. मा.डा. राजेन्द्रमान शे्रष्ठ (प्रदेश माममला समममि) 
१४. मा. श्री रािा घले (प्रदेश माममला समममि) 
१५. मा. श्री ररना गरुुङ्ग (प्रदेश माममला समममि) 
१६. मा. श्री ज्ञानेन्द्र शाक्य (प्रदेश माममला समममि)  

१७. श्री मिपरुारी वख्रले (सचिव-प्रदेश माममला समममि) 
१८. श्री गोमबन्द्द अमिकारी  

१९. श्री कृष्ण कुमारी खरेल 

२०. श्री मिरज ढकाल 

आमचन्द्िि 

2१. मा. सभामखु श्री सानकुुमार शे्रष्ठ 

2२. मा. उपसभामखु श्री रामिका िामाङ्ग 

2३. मा. ओम थपमलया, मखु्यन्द्यायमिवक्ता 
2४. श्री मान बहादरु वीके, प्रमखु सचिव, म.ुम िथा म.पको कायािलय 

2५. श्री कृष्ण हरर खड्का, सिीव, प्रदेश सभा 
2६. श्री मदन भजेुल, सचिव, आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालय 

२७. श्री रेविी सापकोटा, संिार रचजिार 

२८. श्री मािव पौडेल, अध्यक्ष, कानून सिुार आयोग 

२९. श्री मिथिमान प्रिान, अध्यक्ष, कानून समाज नेपाल 

३०. श्री कृष्णमान प्रिान, कायिकारी मनदेशक,कानून समाज नेपाल 

३१. श्री रघनुाथ खराल, प्रदेश प्रमखु नागररक संवाद केन्द्र, बागमिी प्रदेश 
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३२. श्री हेमन्द्ि ढंुगेल, प्राध्यापक 

3३. श्री डा. याम मसलवाल, सहायक क्याम्पस प्रमखु, मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस 

3४. श्री ह्याग्रचीक आिायि, वररष्ठ सार्हत्यकार 

3५ श्री रममला सापकोटा, का.वा अध्यक्ष, गैर सरकारी महासंघ 

3६. श्री मनोज ढोडारी, पिकार 

र्वषय प्रस्िोिाः 
३७. श्री मािव पौडेल, अध्यक्ष, कानून सिुार आयोगका र अध्यक्ष  

३८. श्री मिथिमान शाक्य, अध्यक्ष, नेपाल कानून समाज 

 

ग) प्रदेश माममला समममि  बागमिी प्रदेश र Forum of Federation को प्रार्वमिक सहयोगमा 
आयोचजि क्षिेीय र्वकासमा अिेमलयाको अनभुव सम्बन्द्िी अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम मममि २०७७ 
कामििक ६ गिे भि ुिअल र्वमिबाट अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम सञ्चालन। 

कायिक्रमको पररियः 
➢ प्रदेश माममला समममि, बागमिी प्रदेश र Forum of Federation को प्रार्वमिक सहयोगमा 

आयोचजि क्षेिीय र्वकासमा अिेमलयाको अनभुव सम्बन्द्िी अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम मममि २०७७ 
कामििक ६ गिे मबर्हवार प्रदेश माममला समममिका माननीय सभापमि श्री मािव प्रसाद पौडेलको 
सभापमित्वमा र्ोरम अर् र्र्डरेशनका श्री परुुषोत्तम नपेालले संिालन गनुिभएको यस कायिक्रममा 
अिेमलयन र्वज्ञ Mr. Jason Tabarias र Forum of Federation का बररष्ठ  सल्लाहकार डा. 
सूयि ढुङ्गेलले प्रस्ििु गनुिभएको कायिपिमामथको अन्द्ििर्क्रया कायिक्रममा क्षेिीय र्वकासमा 
अिेमलयाको अनभुव सम्बन्द्िमा जानकारी गराई यस भि ुिअल कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 

कायिक्रमको उद्दशे्यः  

१२० बषिको लामो संघीयिाको अभ्यास गरेको अिेमलयाको संघीयिा कायािन्द्वयनको अवस्था 
कस्िो रहेकोि? संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िह वीि हनुपुने समन्द्वयका सम्बन्द्िमा कस्िा 
समस्याहरु रहेका िन ्? िथा बागमिी प्रदेश सरकारले Donor State बन्न गनुिपने कामको 
पर्हिान िथा सो सम्वन्द्िमा प्रष्ट पानुि न ैयस कायिक्रमको उिेश्य रहेको ि। 

➢ कायिक्रमका सहभामगः 
यस कायिक्रममा देहायका माननीय सदस्य िथा अन्द्य आमचन्द्िि व्यचक्तत्वहरुको सहभामगिा रहेको 
मथयो। 

➢ प्रदेश माममला समममिः 

१. मा. सभापमि मािव प्रसाद पौडेल (प्रदेश माममला समममि) 

२. मा. श्री अष्टलक्ष्मी शाक्य (प्रदेश माममला समममि) 
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३. मा. श्री केशवराज पाण्डे (प्रदेश माममला समममि) 

४. मा. श्री मिररङ्ग दोजे लामा (प्रदेश माममला समममि)  

५. मा. श्री भावना सवेुदी (प्रदेश माममला समममि) 

६. मा.डा. राजेन्द्रमान शे्रष्ठ (प्रदेश माममला समममि) 

७. मा. श्री ररना गरुुङ्ग (प्रदेश माममला समममि)  

८. श्री मिपरुारी वख्रले (सचिव-प्रदेश माममला समममि) 

९. श्री गोमबन्द्द अमिकारी  

१०.श्री कृष्ण कुमारी खरेल 

११.श्री मिरज ढकाल 

आमचन्द्िि  
१२. मा. सभापमि श्री न्द्हकु्षे नारायण शे्रष्ठ, साविजमनक लेखा समममि 
१३. मा. सभापमि श्री सरेश नेपाल, अथि िथा र्वकास समममि 
१४. श्री परुुषोत्तम नेपाल, र्ोरम अर् र्र्डरेशन 
१५. श्री राम गरुागाई, NFPPD 

१६. श्री मभष्म अमिकारी, NFPPD 

१७. श्री पल्लभी पायल, र्ोरम अर् र्र्डरेशन 
सहकायि, र्ोरम अर् र्र्डरेशन 
१८.श्री डा. सूयि ढुङ्गेलले 
र्वषय प्रस्िोिाः 
२९. Mr. Jason Tabarias,अिेमलयन र्वज्ञ 

 

घ) प्रदेश माममला समममि ,बागमिी प्रदेश र International Republican Institute (IRI) Nepal को 
प्रार्वमिक सहयोगमा आयोचजि प्रदेश माममला समममिको िेस्रो वार्षिक प्रमिवेदन िथा प्रमिवेदन 
लेखन सम्वन्द्िीी अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम 

मममि २०७८ जेठ १५ गिे, शमनवार 

कायिक्रमको पररियः 

प्रदेश माममला समममि, बागमिी प्रदेश र International Republican Institute (IRI) Nepal को 
प्रार्वमिक सहयोगमा आयोचजि प्रदेश माममला समममिको िेस्रो वार्षिक प्रमिवेदन िथा प्रमिवेदन 
लेखन सम्वचन्द्ि अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम मममि २०७८ जेठ १५ गिे, शमनवार र्वज्ञ श्री सोम वहादरु 
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थापाले प्रस्ििु गनुिभएको कायिपिमामथको अन्द्ििर्क्रया कायिक्रममा कोरोना महामारीको कारणले 
प्रत्यक्ष सहभामग भई कायिक्रम गनि नसर्कने अवस्था रहेकोले भि ुिअल कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 

कायिक्रमको उद्दशे्यः  

 बागमिी प्रदेश सरकारको आ.व. ०७८/७९ को नीमि िथा कायिक्रम र बजेट मनमािणको 
ियारी भइरहेको अवस्थामा सरकारलाई मनदेचशि गने समममिको वार्षिक प्रमिवेदन प्रदेश माममला 
समममि लगायि अन्द्य र्वषयगि समममिहरुले पमन आफ्नो िस्रो वार्षिक प्रमिवेदन मनमािणको समयमा 
प्रमिवेदन लेखनकायिलाई सहज एवं उिेश्यमूलक बनाउन सघाउ पयुािउने।  

कायिक्रमका सहभामगः 

यस कायिक्रममा देहायका माननीय सदस्य िथा अन्द्य आमचन्द्िि व्यचक्तत्वहरुको सहभामगिा रहेको 
मथयो। 

 

प्रदेश माममला समममिः 

1. माननीय सभापमि मािव प्रसाद पौडेल (प्रदेश माममला समममि) 

2. माननीय अष्टलक्ष्मी शाक्य (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

3. माननीय मगिा वाग्ले (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

4. माननीय मिररङ्ग दोजे लामा (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

5. माननीय जनुेली माया शे्रष्ठ (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

6. माननीय डा. राजेन्द्रमान शे्रष्ठ (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

7. माननीय प्रददप कुमार कटुवाल क्षेिी (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

8. माननीय भावना सवेुदी (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

9. माननीय ममलन वाव ुशे्रष्ठ (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

10. माननीय रािा घले (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

11. माननीय ररना गरुुङ्ग (प्रदेश माममला समममि) 

12. माननीय सरेुन्द्रराज गोसाई(प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

13. माननीय ज्ञानेन्द्र शाक्य (प्रदेश माममला समममि ,सदस्य) 

14. श्री मिपरुारी वख्रले (प्रदेश माममला समममि ,सचिव) 
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आमचन्द्िि 

15. माननीय सभापमि न्द्हकु्षे नारायण शे्रष्ठ (साविजमनक लेखा समममि) 

16. माननीय सभापमि घनश्याम दाहाल(स्वास््य िथा कृर्ष समममि ,चशक्षा) 

17. माननीय सभापमि रमा आले मगर (पयिटन िथा विावरण समममि ,उद्योग) 

18. माननीय सीिा अमिकारी (साविजमनक लेखा समममि ,सदस्य) 

19. श्री कृष्णहरी खड्का (प्रदेश सभा ,सचिव) 

International Republican Institute: 

१. श्री प्रमेा थापा , 
२. श्री यवुराज आिायि 

श्रोि व्यचक्तः 

३. श्री सोम वहादरु थापा 
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पररच्िेद-३ 

समममिका मनणिय एवं मनदेशनहरु 

३.१ समममिका र्वमभन्न बैठकका मनयियहरुः 

बैठक संख्याः ५२ 

मममिः- २०७७/३/१ 

िलर्ल एवं मनणियः 
 

१ समममिमा दर्ावार िलर्लको लामग प्राि भएको अन्द्िर प्रदेश वामसन्द्दाको समान सरुक्षा ,
व्यवहार र सरु्विा सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको र्विेयका सम्वन्द्िमा दर्ावार िलर्ल 
प्रारमभ् गरी आजै समाि भयो। 

२. र्विेयकका सम्वन्द्िमा उठेका र्वषयहरु  ,संशोिन किाि माननीय सदस्यले   उठायका र 
समममिले स्वीकार गरेका र्वषय िथा समममिका माननीय सदस्यले उठायका र्वषयमा 
समममिले पारीिगरेका वुंदाहरु समेटी समममिको प्रमिवेदन ियार पानि समममिको 
सचिवालयलाई मनदेशन ददने। 

३. माननीय सभापमिसंगको समन्द्वयमा समममिको सचिवालयले ियार पारेको समममिको 
प्रमिवेदन भोमल मममि २०७७।३।२ गिे बस्ने प्रदेश सभाको वैठकमा पेश गने।  

 

बैठक संख्याः ५३ 

मममिः- 207७/३/१४ 

िलर्ल एवं मनणियः 
 

1. समममिमा दर्ावार िलर्लको लामग प्राि भएको प्रदेश मभि शसुासनको प्रत्याभमुि गने 
सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको र्विेयक र प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि 
वनेको र्विेयक मामथ कसरी िलर्ल अगामड वढाउने भने्न सम्वन्द्िमा िलर्ल भयो। 

2. समममिमा रहेका दईु वटा र्विेयक मध्ये माननीय मखु्यमन्द्िीको कायि व्यस्ििाको कारणले 
प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको र्विेयक मामथको दर्ावार िलर्ल 
पर्हले अगामड वढाउने।   
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बैठक संख्याः ५४ 

मममिः 207७/३/१५ 
िलर्ल एवं मनणियः 

1. समममिमा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको र्विेयकका सम्वन्द्िमा माननीय 
आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िीले जानकारी गराउन ुभयो। 

2. यसै सम्वन्द्िमा र्विेयकमा संशोिन राख्नहुनुे माननीय सदस्यहरुले आफ्नो संशोि प्रस्ििु 
गनुिका साथै सशोिन राख्नपुनािको कारण समेि प्रस्ििु गनुिभयो । 

3. प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको र्विेयकमाथी दर्ावार िलर्लकोलामग 
माननीय सभापमिले उपयकु्त समयमा अको वैठक राखी सोही वैठकमा िलर्ल गने। 

 

बैठक संख्याः ५५ 

मममिः 207७/३/३१ 
िलर्ल एवं मनणियः 

1. समममिमा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको र्विेयकका सम्वन्द्िमा दर्ावार 
िलर्ल प्रारंभ भयो। 

2. र्विेयकका सम्वन्द्िमा संशोिनकिाि माननीय सदस्य र समममिका मानीय सदस्यहरुले 
दर्ावार िलर्लको क्रममा उठेका प्रश्नको जवार् आन्द्िररक माममला िथा कानून 
मन्द्िीले ददनभुयो। 

3. आजको दर्ावार िलर्लमा र्विेयकको दर्ा १ देचख दर्ा ९ सम्मको िलर्ल समाि 
भयो। 

 
 

बैठक संख्याः ५६ 

मममिः 207७/४/१ 
िलर्ल एवं मनणियः 

1. समममिको मममि २०७७।३।३१ गिेको वैठकमा िलर्ल हनु वाुँकी प्रदेश प्रहरी सेवा 
सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको र्विेयकको दर्ा १० देचख वाुँकी सवै (१०५) सम्मको 
दर्ावार िलर्ल समाि भयो। 

2. वैठकमा माननीय सदस्यले उठाउनभुएका िथा समममिले पाररि गरेका र्वषयवस्िहुरु 
समेटी समममिको प्रमिवेदन ियार गनि समममिको सचिवालयलाई मनदेशन ददन।े 

3. समममिको सचिवालयले ियार पारेको प्रमिवेदन भोमल मममि २०७७।३।२ गिे र्वहान 
वस्ने बैठकमा पेश गने । 
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बैठक संख्याः ५७ 

मममिः 207७/४/२ 
िलर्ल एवं मनणियः 

1. समममिको मममि २०७७।४।१ गिेको वैठकले ददएको मनदेशन वमोचजम समममिको 
सचिवालयले ियार पारेको प्रमिवेदनमामथ िलर्ल सर्हि पाररि भयो। 

2. समममिले पाररि गरेको उक्त प्रमिवेदन माननीय सभामखुसंग अनमुमि मलई सभामा पेश 
गने। 

बैठक संख्याः ५८ 

मममिः 207७/४/३ 

समममिको आजको बैठकमा भएको मनणियः 

1. प्रदेश मभि सशुासनको प्रत्याभमूि गने सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको र्विेयकमामथ 
दर्ावार िलर्ल भयो।  

2. वैठकमा माननीय सदस्यले उठाउनभुएका िथा समममिले पाररि गरेका र्वषयवस्िहुरु 
समेटी समममिको प्रमिवेदन ियार गनि समममिको सचिवालयलाई मनदेशन ददन।े 

3. समममिको सचिवालयले ियार पारेको प्रमिवेदन भोमल मममि २०७७।३।४ गिे वस्ने 
सभाको बैठकमा पेश गने । 

 

बैठक संख्याः ५९ 

मममिः २०७७/५ /१८ 

िलर्ल एवं मनणियः 
1. चििवन, मकवानपरु र काडमाडौं उपत्यका जस्िा वर्ढ जनघनत्व भएका चजल्ला र कम 

जनघनत्व भएका चजल्लामा र्रक मापदण्ड वनाई मनशेिाज्ञा लाग ुगनुिपने। 

2. लकडाउन सिै गरेर हुुँदैन त्यसैले कोरोना रोकथाम सम्वन्द्िमा जनिेिना अमभवरृ्ि गने 
कायिका साथै र्प.मस.आर पररक्षणको दायरा वढाइ र्वकास मनमािण िथा उद्योग व्यवसायहरु 
क्रममक रुपले सिुारु गने कायि गने। 

3. केचन्द्रय कारागार लगायि वागमिी प्रदेश अन्द्ििगि रहेका सवै वन्द्दीगहृहरुमा सवोच्ि 
अदालिको रै्सलालाई समेि ध्यानमा राखी वचन्द्दगहृ सरुक्षीि गने कायि गने।  

4. र्प.मस.आर परीक्षणको ररपोटि २४ घण्टा मभि उपलब्ि हनुे व्यवस्था ममलाउने। 

5. महामारीको प्रभावकारी रोकथामकोलामग प्रदेश सभा सदस्य समेिको सहभामगिामा एक 
प्रभावकारी अनगुमन समममि वनाउन ुपने। 
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6. एर्. एम. िथा टेमलमभजन लगायि सामाचजक सञ्जालवाट समेि कोरोना सम्वचन्द्ि 
िेिनामलुक कायिक्रम सञ्चालन गरी नागररकमा जनिेिना रै्लाउनपुने। 

7. प्रदेश सरकारवाट कोरोना रोकथाम सम्वन्द्िमा भएका भौमिक, आमथिक लगायिका अन्द्य 
कायिक्रमहरुमा समेि प्रदेश सभाका सदस्यहरको प्रत्यक्ष सहभामगिा सूचिचिि गने। 

8. सेवा प्रवाह गने साविजमनक मनकाय िथा सामदुार्यक स्थलहरुमा कोरोना रोकथाम सम्वचन्द्ि 
सामाचजक दरुी कायम गने िथा सूिना प्रवाह सम्वचन्द्ि कायि गने  

9. कोरोनाका महामारीका कारण सभा िथा समममिका वैठकहरु प्रत्यक्ष रुपमा उपचस्थि भइ 
गनि सर्कने अवस्था नभएकोले भि ुिअल (Video Conference) बैठकलाई मान्द्यिा ददन े
कायि अगामड वढाउने। 

 

बैठक संख्याः ६० 

मममिः २०७७/०५/३० 

िलर्ल एवं मनणियः 
1. मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलयले हालसम्म वनाएका ऐन र अन्द्िगिि मनमािण 

गरेका कानूनहरुको कायािन्द्वयनको अवस्थाका सम्वन्द्िमा अध्ययन गरी समममिमा प्रमिवेदन 
पेश गनि देहाय वमोचजमका उपसमममि गठन गने। 

क. मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलयअन्द्िगिका कानून अध्ययन उपसमममिः 
अ. यस उपसमममिमा रहने माननीय सदस्यहरुः 

१. मा. कृष्ण प्रसाद शमाि खनाल, 
२. मा. मिररङ्ग दोजे लामा 
३. मा .माननीय रिना खड्का, 
४. मा .डा .राजेन्द्र मान शे्रष्ठ , 
५. मा .सरेुन्द्रराज गोसाई 

आ. आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालय अन्द्िगिका कानून अध्ययन उपसमममिः 
१. मा. केशव राज पाण्डे, 
२. मा .र्वशाल खड्का, 
३. मा .ममलन वाव ुशे्रष्ठ, 
४. मा .रािा िले , 
५. मा .ररना गरुुङ्ग 

ख. उपसमममिको कायािवमि १ मर्हनाको हनुेि, 
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ग. उपसमममिले आ-आफ्नो मन्द्िालय अन्द्िगिि वनेका कानूनहरु, मनयम, ऐन,  
कायिर्वमि, र्वमनयम, आदेश, सूिना िथा मनणिय) हरुको अध्ययन गने, 

घ.  कानून कायािन्द्वयनको चस्थमि, 
ङ. मनममिि कानून मार्ि ि हालसम्म सम्पादन गररएका कायिहरुको अनगुमन , 
ि. कानून कायािन्द्वयनमा देचखएका समस्याहरु सम्वन्द्िमा अध्ययन गरी समममिमा 

प्रमिवेदन पेश गने। 

2. प्रदेश सरकारले गरेका मनणियहरु प्रदेश सभाका सवै माननीय सदस्यहरुलाई ई-मेल 
मार्ि ि समयमानै जानकारी गराउने व्यवस्था ममलाउन मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को 
कायािलयलाई नेदेशन ददन।े 

3. प्रदेश सरकारक मार्ि ि सम्पादन हनुे सवै कायिको सहचजकरण िथा अनगुमनको लामग 
प्रत्यक मनवाििन क्षेिमा प्रत्यक्ष मनवािचिि माननीयको संयोजकत्वमा सवै सभानपुामिक 
प्रणामलवाट मनवािचिि मानमनय सदस्य समेि रहेको एक अनगुमन समममि गठन सम्वन्द्िमा 
आवश्यक कायिर्वमि वनाई लाग ुगने। 

4. समममिको मममि २०७७।१।८ गिे र मममि २०७७।५।१८ को वैठकको मनणिय 
समेि कायािन्द्वयनकोलामग सम्वचन्द्िि मन्द्िालयमा पनुः पठाउने। 

 
 

बैठक संख्याः ६१ 

मममिः 207७/६/६ 

िलर्ल एवं मनणियः 
      प्रदेश माममला समममि, बागमिी प्रदेश र International Republican 

Institute(IRI)Nepal को प्रार्वमिक सहयोगमा मा आयोचजि नेपालको र्वपद्को अवस्था, 
काननुी व्यवस्था र प्रदेश सरकारको भमुमका सम्वन्द्िी अन्द्िर्क्रि या कायिक्रम र्वपद् सम्बन्द्िी 
र्वज्ञ श्री सूयि बहादरु थापाले प्रस्ििु गनुिभएको कायिपिमामथको कायिक्रममा कोरोना 
महामरीको कारणले प्रत्यक्ष सहभागी भई कायिक्रम गनि नसर्कने अवस्था रहेकोले भि ुिअल 
अन्द्िरर्क्रयात्मक बैठक सम्पन्न गररयो।   
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बैठक संख्याः ६२ 

मममिः 207७/६/१६ 

  

िलर्ल एवं मनणियः 
      प्रदेश माममला समममि,बागमिी प्रदेश र कानून समाज नेपालको प्रार्वमिक सहयोगमा 

मा आयोचजि यस समममिको कायिक्षेि अन्द्िगिि बनकेा कानूनको कायािन्द्वयनको अवस्था र 
प्रत्यायोचजि र्विायन सम्बन्द्िी र्वज्ञ कानून सिुार आयोगका अध्यक्ष श्री मािव पौडेल र 
नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष श्री मिथिमान शाक्यले प्रस्ििु गनुिभएको कायिपिमामथको 
कायिक्रममा सम्बन्द्िीि मन्द्िालयका प्रमिमनिीले बागमिी प्रदेशमा र्वद्यमान कानूनको 
कायािन्द्वयनका सम्बन्द्िमा जानकारी गराई यसभि ुिअल अन्द्िरर्क्रयात्मक बैठक सम्पन्न 
गररयो ।  

बैठक संख्याः ६३ 

मममिः 207७/७/६ 

िलर्ल एवं मनणियः 
      प्रदेश माममला समममि,बागमिी प्रदेश र र्ोरम अर् र्र्डरेशनको प्रार्वमिक सहयोगमा 

मा आयोचजि क्षेिीय र्वकास सम्बन्द्िमा अिेमलयाको अनभुव सम्बन्द्िी अन्द्िरर्क्रया 
अिेमलयन र्वज्ञ Mr. Jason Tabarias र र्ोरम अर् र्र्डरेशनका बररष्ठ सल्लाहकार डा. 
सूयि ढुङ्गेलले प्रस्ििु गनुिभएको कायिपिमामथको कायिक्रममा सहभागी प्रमिमनिीले क्षेिीय 
र्वकास सम्बन्द्िमा अिेमलयाको अनभुव सम्बन्द्िमा जानकारी आदान प्रदान गराई यस 
भि ुिअल अन्द्िरर्क्रयात्मक बैठक सम्पन्न गररयो ।   

बैठक संख्याः ६४ 

मममिः 207७/१२/२६ 
िलर्ल एवं मनणियः 

1. मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्ि पररषद्को कायािलय र आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालयबाट 
प्राि आ.व. ०७७/७८ को दोस्रो िौमामसक प्रगमि र्ववरणका सम्बन्द्िमा सामान्द्य 
िलर्ल भयो र थप अध्ययन पिाि आगामी बैठकमा उक्त प्रगमि र्ववरणका सम्बन्द्िमा 
सममक्षा एवं आवश्यक मनणिय गने।   

2. प्रदेश माममला समममिको बार्षिक प्रमिवेदन,२०७८ को सम्बन्द्िमा मममि २०७८ साल 
बैशाख मसान्द्िमभि समममि समक्ष प्रमिवेदन पेश गने गरी माननीय राजेन्द्रमान शे्रष्ठको 
संयोजकत्वमा िपमसल बमोचजमको पाुँि सदस्यीय बार्षिक प्रमिवेदन मस्यौदा उपसमममि 
गठन गने मनणिय गररयो। 
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िपमसल 

१ मा. राजेन्द्रमान शे्रष्ठ   - संयोजक 

२ मा. मिररङ्ग दोजे लामा   - सदस्य 

३ मा. राजकाजी महजिन   - सदस्य 

४ मा. सुरेन्द्र राज गोसाई   -   सदस्य 

५ मा. ज्ञानेन्द्र शाक्य    - सदस्य 

 

बैठक संख्याः ६५ 

मममिः 207८/०१/१५ 

िलर्ल एवं मनणियः 
1. मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्ि पररषद्को कायािलय र आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालयबाट 

प्राि आ.व. ०७७/७८ को दोस्रो िौमामसक प्रगमि र्ववरणका सम्बन्द्िमा समममि र 
मन्द्िालयका सचिवहरु वीि सममक्षात्मक िलर्ल भयो र सो सम्बन्द्िमा मन्द्िालयहरुलाई 
िपमसलका र्वषयहरु कायािन्द्वयनका लामग मनदेशन ददने मनणिय गररयो।  

िपमसलः- 
आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालय 

क. प्रदेशमा शाचन्द्ि सरुक्षा कायम गने प्रमखु चजम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो िर हालसम्म 
पमन प्रहरी कमििारीहरुको प्रदेशमा समायोजन कायि भइनसकेको अवस्था ि। यस्िो 
अवस्थामा र्वद्यमान शाचन्द्ि सरुक्षा कायम गने संयन्द्ि प्रदेश सरकार भन्द्दा केचन्द्रय 
सरकारसंग नै बढी उत्तरदायी देचखन्द्ि। िसथि समस्या समािान गनि केचन्द्रय सरकारको 
ध्यानाकषिण गनि मन्द्िालयलाई मनदेशन ददने। 

ख. हाल र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोमभड - १९ को प्रकोपबाट बागमिी प्रदेश पमन 
अिुिो हनु सकेन। यस महामारीलाई मनयन्द्िण एवं व्यवस्थापन गनि प्रदेश मभिका सबै 
जनप्रमिमनिी िथा कमििारीहरुलाई आवश्यक चजम्मेवारी ददने हो भने मनियन ै यस 
महामारीलाई सचजलै परास्ि गनि सर्कन्द्ि  ,श सभाका िसथि यस र्वपद् व्यवस्थापनमा प्रदे
सदस्यहरुको प्रभीावकारी भमूमका मनिािरण हनुे ढंगको कायिर्वमि मनमािणगरी कायािन्द्वयनमा 
ल्याउन मन्द्िालयलाई मनदेशन ददने। 

ग. संघीय शासन प्रणाली अनरुुप प्रदेशको अमिकारलाई व्यवचस्थि ढंगले कायािन्द्वयन 
गनिकोलामग बागमिी प्रदेश सरकारलाई के-कमि कानून आवस्यक पदिि सोको अध्ययन 
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गरी एक मर्हना मभि यस समममिलाई र्ववरण उपलब्ि गराउन मन्द्िालयलाई मनदेशन 
ददने। 

घ. महामारी ,भकुम्प ,िट्याङ्ग ,बाढी ,पर्हरो जस्िा र्वपदमा र्वपद व्यवस्थापन गने प्रयोजनाथि 
स्थानीय िहलाई प्रदेश सरकार मार्ि ि प्रदान गररन ेरकमको अनगुमन िथा व्यवस्थापनमा 
सम्बचन्द्िि प्रदेश सभाका सदस्य समेिको सर्क्रय संलग्निा देचखने गरी कायिर्वमि बनाइ 
लागू गने। साथै त्यस्िा र्वपदले यस प्रदेशमा पारेको असरप्रमि संबेदनशील भइ आगामी 
बजेटमा व्यवचस्थि कायियोजना बनाइ कायािन्द्वयनमा ल्याउने। 

ङ. कानूनिारा प्रत्यायोचजि मनयम र कायािर्वमि मनमािण गदाि सकेसम्म मनमािण अगावै 
समममिसंग पमन परामशि मलने व्यवस्था ममलाउने। 

 

 

मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलयः 

क. प्रदेश सरकारले र्वमनयोजन गरेको बजेट िथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्द्वयन िथा 
बजेट खिि उिेश्यमूलक िथा प्रभावकारी बनाउन सम्बचन्द्िि क्षेिका प्रदेश सभाका 
सदस्यहरुलाई समेि सर्क्रय बनाउन आवस्यक कायिर्वमि मनमािण गरी लागू गनि मनदेशन 
ददने।  

ख. सरकारको आगामी कायिक्रममा लैर्ङ्गक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गनि  ध्यानाकषिण 
गने। 

ग. संघीय शासन प्रणालीको उिेश्य अनरुुप प्रदेश सरकारले आफ्ना नागररकहरुप्रमि गररन े
सेवा प्रवाहलाई व्यवचस्थि बनाउन स्थानीय िहका प्रमिमनिी िथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको 
प्रमिमिमित्व समुनचिि हनुे र्कमसमको कायिर्विी बनाइ लागू गने। 

घ. समपरुक ,समामनकरण ,शसिि र र्वशेष अनदुानका र्विरणका सम्बन्द्िमा स्पष्ट कायिर्विी 
मनमािण गरी कायािन्द्वयनमा ल्याउन मनदेशन गने साथै स्थानीय िहको बजेट कायािन्द्वयन र 
अन्द्य गमिर्वमिको प्रमिवेदन अमनवायि रुपमा सम्बचन्द्िि स्थानीय िहले प्रदेश सरकारलाई 
पठाउनपुने  ,नपठाएको खण्डमा अनदुान रोक्का गने सम्मको व्यवस्था कायािन्द्वयनमा ल्याउन 
मनदेशन गने। 

ङ. प्रदेश लोकसेवा आयोग बाहेकका संबैिामनक मनकायको प्रगमिका सम्बन्द्िमा एक मर्हना 
मभि समममिलाई प्रमिवेदन उपलब्ि गराउने। 
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2. र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोमभड- १९ को प्रकोप बागमिी प्रदेशमा पमन 
डरलाग्दो रुपमा रै्मलरहेको ि। बागमिी प्रदेश मभि महामारीको अवस्था कस्िो रहेको 
ि? रोगीको उपिारका सम्बन्द्िमा के कस्िा व्यबस्थापकीय कमजोरी रहेका िन?् यस 
महामारीलाई मनयन्द्िण एवं व्यवस्थापन गनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय िहको भमूमका 
आददका सम्बन्द्िमा अध्ययन गनि संभव भएसम्म प्रदेश मभिका सबै चजल्लामा सम्बचन्द्िि 
चजल्लाका समममिका माननीय सदस्यले र समममिका सदस्य नभएको चजल्लामा माननीय 
सभापमिज्यूको संयोजनमा र्ववरण संकलन गरी एक मर्हना मभि स्थलगि र्ववरण पेश गने 
मनणिय भयो।                                                   

 
 

                                                                                  बैठक संख्याः ६६ 

मममिः 207८/०२/१५ 

िलर्ल एवं मनणियः 
 

प्रदेश माममला समममि, बागमिी प्रदेश र International Republican Institute (IRI) Nepal को 
प्रर्वमिक सहयोगमा आयोचजि प्रदेश माममला समममिको िेस्रो वार्षिक प्रमिवेदन िथा प्रमिवेदन 
लेखन सम्वचन्द्ि अन्द्िर्क्रि या कायिक्रममा र्वज्ञ श्री सोम वहादरु थापाले प्रस्ििु गनुिभएको 
कायिपिमामथको कायिक्रममा सहभागी प्रमिमनिीले प्रदेश माममला समममि लगायि अन्द्य 
र्वषयगि समममिहरुले पमन आफ्नो िस्रो वार्षिक प्रमिवेदन मनमािणको समयमा प्रमिवेदन 
लेखनकायिलाई सहज एवं उिेश्यमूलक बनाउने सम्बन्द्िमा जानकारी आदान प्रदान गराई यस 
भि ुिअल भि ुिअल अन्द्िरर्क्रयात्मक बैठक सम्पन्न गररयो।  
          

                                                         बैठक संख्याः ६७ 

मममिः 207८/०२/२० 

िलर्ल एवं मनणियः 
१ प्रदेश सभाको मममि २०७८/०२/१७ गिेको बैठकले समममि सदस्य थपघट सम्बचन्द्ि गरेको 

मनणिय बमोचजम यस समममिमा थप हनुभुएकीा माननीय सदस्य श्री शामलकराम जम्कटे्टललाई 
स्वागि गररयो। 

२ प्रदेश माममला समममिको िेस्रो बार्षिक प्रमिवेदन, २०७८ को मस्यौदा उपसमममिका संयोजक 
माननीय डा. राजेन्द्रमान शे्रष्ठिारा समममिमा हस्िान्द्िरण भएपिाि प्रमिवेदनको मस्यौदा उपर 
सामान्द्य िलर्ल भयो र िलर्लमा उठेका र्वषयवस्ि ु समेटेर प्रदेश सभाको आगामी 
बैठकमा समममिको वार्षिक प्रमिवेदन पेश गने मनणिय गररयो। 
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पररच्िेद-४ 
समममिको मूल्याङ्कन एवं देचखएका समस्याहरु 

४.१.  मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलय संग सम्बचन्द्िि नीमि िथा कायिक्रम मूल्याङ्कन 

प्रदेश मचन्द्िपररषद्को कायािलयको रुपमा रहेको मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलयको 
कायि चजम्मेवारी अन्द्िगिि प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) मनयमावली, २०७४ अनसुार २३ वटा 
वुंदामा समेर्टएको ि। त्यस्िै संर्विानको अनसूुिीमा भएको व्यवस्था अनसुार अनसूुिी-६ मा 
प्रदेशको अमिकारका २१ वटा सूिी, अनसूुिी -७ मा संघ र प्रदेशको साझा अमिकारको सूिी 
िथा अनसूुिी -९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको साझा अमिकारका सूिी रहेका िन। 

प्रदेश सरकारको िीेस्रो वषिको कायिकाल व्यमिि हुुँदा सम्म पमन यस प्रदेशले ठोस रुपमा 
देचखने कायि गनि सकेको िैन। र्वगि वषिहरु जस्िै यस वषि पमन संघ र प्रदेशको साझा 
अमिकारको सूिी अन्द्िगिि परेका र्वषयहरुमा समेि केन्द्रसुँग समन्द्वय गरेर आफ्नो अमिकार 
क्षेि प्रभावकारी बनाउने िर्ि  कुनै कदम िालेको पाुँईदैन ,स्थानीय िहसंगको साझा अमिकारको 
सूिीमा प्रदेशको अमिकार समुनचिि गनि नसक्दा स्थानीय िहवाट प्राि हनु ुपने राजश्व समेि प्राि 
हनु सकेको िैन।संर्विानलेनै प्रदेश सरकारलाई र्कटानी गरेर ददएको अमिकार समेि प्रयोग 
हनु सकेको िैन। प्रदेश सभाका सवै र्वषयगि समममिहरुले आ-आफ्नो कायिक्षेि अन्द्िगििको 
भमूमका मनवािह गरररहेका िन।् र्वषयगि समममिले ददएका मनदेशन कायािन्द्वयन गनुि मन्द्िालयको 
बाध्यकारी दार्यत्व हनुे गदिि। िर मन्द्िालयले ददएको कमिपय मनदेशन पालना नगने िथा माग 
गरेका र्ववरण समेि उपलब्ि गराउन िासो नददने गरेको ि। 

समग्ररुपमा मन्द्िालयको कायिहरुलाई बुुँदागि रुपमा देहाय वमोचजम प्रस्ििु गररएको ि। 

१. यस वषि देचख प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना पिाि र्वमभन्न िहका प्रार्वमिक िथा 
अप्रार्वमिक पदहरुको र्वज्ञापन गरी साविजमनक मनकायहरुमा पदपूमििको थालनी गरेको ि।  

२. साविजमनक क्षेिमा कामगने कमििारी एवं मनवािचिि पदामिकारीको क्षमिा अमभवरृ्िगनि 
लमलिपरुको जावलाखेलमा प्रदेश र स्थानीय िहको पदामिकारी िथा कमििारीको क्षमिा 
अमभवरृ्िगनि सशुासन अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइ कायि थालमन भएको ि। 

३. सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षणबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय िहमा कायिरि कमििारीहरुको 
अमभलेख व्यवस्थापन गनि प्रदेश कमििारी अमभलेख केन्द्रको स्वीकृि गरी सञ्चालनको ियारी 
अवस्थामा रहेको। 
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४. उत्कृष्ट कायि सम्पादन गने प्रदेश कमििारीहरुलाई प्रदेश सरकार स्थापना ददवशको अवसरमा 
परुस्कृि गरी कामप्रमि उत्प्ररेरि गने कायि गररएको िथा कमििारीलाई कायि र्वभाजन गरी 
कामको बाुँडर्ाुँड गरी कायि चजम्मेवारी िोर्कएको। 

५. माननीय मखु्यमन्द्िी र सम्बचन्द्िि मन्द्िालयका मन्द्िी वीि कायि सम्पादन करार गरी अन्द्य 
पदामिकारी वीिको ढाुँिा ियार गरी सम्बचन्द्िि मन्द्िालयमा पठाइएको िथा मखु्यमन्द्िी िथा 
प्रदेश सचिव वीि कायि सम्पादन कारार गरी अन्द्य वीि गररने सम्झौिा ियार गररएको।  

६.  प्रदेश सशुासन ऐन जारी गरी कायािन्द्वयनमा रहेको। 

७. प्रदेश मभिका सबै चजल्लामा चजल्ला समन्द्वय समममि सहयोग कायिक्रम र प्रदेश र्वकास 
कायिक्रम अन्द्िगिि प्रदेशका र्वमभन्न स्थानीय िहमा कायिर्वमि अनरुुप बजेट हस्िान्द्िरण 
गररएको। 

८. व्यवस्थापन परीक्षण मनदेचशका िथा शासकीय सिुार िथा व्यवस्थापन कायिर्विी  मनदेचशका 
ियार गरी कायािन्द्वयनको क्रममा रहेको। 

९. केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा समायोजन भइ आएका कूल कमििारी संख्या ३७६४ मा 
नबढ्ने गरी दरबन्द्दी हेररे्र सर्हिको सङ्गठन सवेक्षण गरी संरिना ियार गरी पद ममलान 
गरीएको। 

१०. प्रदेश िथा स्थानीय िहका जनप्रमिमनमिहरुको सम्पचत्त र्ववरण प्राि गरी संरक्षण िथा 
अमभलेखीकरण गने कायिलाई थप प्रभावकारी बनाइने कायि प्रर्क्रयामा रहेको। 

११. िनौटमा परेका केही स्थानीय िहको मौजदुा ऐन र कानूनको सममक्षा गररएको। 

१२. प्रदेशका र्वमभन्न मन्द्िालय िथा मनकायका साविजमनक खररद सम्बचन्द्ि कायिमा संलग्न 
कमििारीहरुलाई सो सम्बन्द्िी िामलम ददनेकाम सम्पन्न भएको। 

१३. प्रदेश सरकारमा सूिना प्रर्वमिको प्रवििन गनि ७ जना सूिना प्रर्वमि अमिकृि मनयकु्त गरी सबै 
मन्द्िालयमा खटाइएको। 

१४. प्रदेश साविजमनक सेवा प्रवाह सम्बचन्द्ि अमभमचुखकरण कायिक्रम चििवनमा सम्पन्न गररएको। 

१५. दोलखा, रामेिाप, मसन्द्िलुी र मसन्द्िपुाल्िोक चजल्लामा प्रमखु सचिवको नेितृ्वमा योजना 
कायािन्द्वयन िथा प्रदेश सरकारको कायािलयहरुबाट प्रवाह भएको सेवाको अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कन एवं स्थानीय सरकार संग योजना िजिमा िथा कायािन्द्वयन सम्बन्द्िी कायिक्रम 
भएको। 

१६. मकवानपरुको राचक्सराङ्ग, कैलाश र मनहरी गाउुँपामलकासंग प्रदेश सरकार र स्थानीय 
सरकारका कायिक्रमको सम्बन्द्िमा प्रमखु सचिवको नेििृवमा अनगुमन भ्रमण सम्पन्न भएको। 



 

प्रदेश माममला समममि                                                िेस्रो वार्षिक प्रमिवदेन २०७८                                                                                                
30 

 

४.२ आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालयसंग सम्बचन्द्िि नीमि िथा कायिक्रम मूल्याङ्कन 

प्रदेशको शाचन्द्ि सरुक्षाको मखु्य चजम्मेवारी रहेको आन्द्िररक माममला िथा कानून मन्द्िालयको 
चजम्मेवारी प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) मनयमावली, २०७४ अनसुार ४२ वटा बुुँदामा  
समेर्टएको ि। नेपालको संर्विानको अनसूुिी ६ मा उल्लेचखि प्रदेशको एकल अमिकारको 
सूिी अन्द्िगिि प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाचन्द्ि सरुक्षा िथा प्रदेश अनसुन्द्िान व्यरुो जस्िा 
संवेदनशील कायिहरुको मखु्य चजम्मेवारी िथा कानून मनमािण कायिको समेि चजम्मेवारी िथा 
रेमडयो, एर्.एम., टेमलमभजन सञ्चालन जस्िा र्वषयहरु यस मन्द्िालयको कायि चजम्मेवारी 
अन्द्िगिि समेर्टएको भए िापमन प्रदेश प्रहरी स्थापना सम्वन्द्िी कायि अगामड वढ्न नसक्न ु,
प्रहरी कमििारीहरुको प्रदेशमा समायोजन कायि भइसकेको िैन। यस्िो अवस्थामा र्वद्यमान 
शाचन्द्ि सरुक्षा कायम गने संयन्द्ि प्रदेश सरकार भन्द्दा केचन्द्रय सरकारसंग नै बढी उत्तरदायी 
देचखन्द्ि। मन्द्िालयले समस्या समािानिर्ि  ध्यान ददन नसक्न ु ,बागमिी प्रदेशमभिका ११९ 
वटै पामलकामा रहेको र्वपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार िथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको 
भमूमका सम्वन्द्िमा कुनै वैिामनक व्यवस्था नरहन,ु सूिना िथा सञ्चारको क्षेिमा समेि अपेचक्षि 
कायि प्रगमि हनु सकेको देचखंदैन। 

यस मन्द्िालयसंग सम्वचन्द्िि र्वषयहरुलाई देहाय वमोचजम वुुँदागि रुपमा प्रस्ििु गररएको ि। 

१. प्रदेश शाचन्द्ि सरुक्षा, अपराि अनसुन्द्िान, र्वचशष्ट व्यचक्तहरु लगायि महत्वपूणि भौमिक 
संरिनाहरुको सरुक्षा जस्िा महत्वपूणि कायिहरु सम्पादन गने प्रदेश प्रहरी सम्वचन्द्ि कानून 
मनमािण सम्पन्न भइसकेको।  

२. िाल ुआ.ब. को र्वमनयोचजि वजेटमा ४६ वटा प्रदेश प्रहरी कायािलय मध्ये २० वटा मनमािण 
सम्पन्न भइसकेको र बाुँर्कको काम ९०% सम्पन्न हनु ुसखुद पक्ष हो। 

३. ५ वटा पाकि  िनौट भइ उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरइ मन्द्िालय अन्द्िगििको पयिटन 
र्वकास आयोजना मार्ि ि कायािन्द्वयन भइरहेको। 

४. काभ्र ेर नवुाकोटमा आपिकामलन ्गोदामघर मनमािणकोलामग बोलपि आह्वान भइ मूल्याङ्कनको 
िरणमा रहेको। 

५. र्वपद् व्यवस्थापन सम्बचन्द्ि कायिक्रम संिालन भएको।  

६. र्वपद् उिार सामाग्री खररद गनि बोलपि मूल्याङ्कन भइ सम्झौिा भएको। 

७. िन्द्द र्पमडि िथा र्वस्थार्पि पररवारकालामग सहायिा र्विरण लगायिका कायिक्रम भएको।  

८. प्रदेश अनशुन्द्िान ब्यरुो गठन, स्थापनाकोलामग ऐनको मस्यौदा ियार भएको। 
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९. चििवनको माडी र काभ्रकेो िमुलखेलमा २५/२५ जना पिकारहरुकोलामग मचल्टमममडया 
िामलम संिालन भएको। 

१०. प्रदेश सूिना बैङ्क मनमािणको कायि भइरहेको। 

११. सञ्चार माध्यमहरुको अनलाइन दिाि, नवीकरण, अमभलेखीकरण, प्रसारण इजाजिको लामग 
सफ्टवेयर मनमािणकायि भइरहेको। 

१२. साविजमनक सूिना केन्द्र मनमािणको प्रर्क्रयामा रहेको। 
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पररच्िेद-५ 

सझुावहरु  एवं  मनष्कषि 

५.१ मनष्कषिः 

र्वगि वषिहरु भन्द्दा यस वषि समममिको र्विार्यकी कायि र समममिको मनयमनकारी कायि 
सम्पादनमा केही कमी भएको देखीन्द्ि।यसका बावजदु समममिले यस अवमिमा १६ वटा वैठक वसी 
३ वटा र्विेयकको सम्वन्द्िमा समममिले दर्ावार िलर्ल, र्वमभन्न अन्द्िरर्क्रया गरर समममिको सझुाव 
सर्हिको प्रमिवेदन सभामा पेश गरेको मथयो। 

प्रदेश सरकारको पर्हलो कायिकाल सर्कन लगभग डेढ वषिको अविी बाुँर्क ि। प्रदेश 
सरकारले गनुिपनेकाम िेरै बाुँर्क ि। काम कायिवाही र्वकास मनमािणिर्ि  अगामड वढ्ने समयमा 
र्वश्वव्यार्प रुपमा देखापरेको कोरोनाको पर्हलो र दोस्रो लहरका कारणले सरकारको प्राथममकिा 
स्वास््य संकट समािान िर्ि  मोमडनपुने अवस्था आयो। यस्िो अवस्थामा समेि सरकारले यस 
आ.व.को लामग िय गरेका कायिक्रमहरु यथावि सञ्चालनमा ल्याउन,ु सुँगसंगै कोरोना संग लड्न ुयस 
अवमिका सकारात्मक पक्षको रुपमा मलन सर्कन्द्ि। 

प्रदेश सरकारको काम कायिवाहीको मनगरानी गने क्रममा समममि जनुरुपमा िनाखो भएर 
लाग्नपु्यो त्यसो हनु सकेन। र्वद्यमान राजमनमिक पररचस्थमि िथा कोमभड- १९ को प्रकोपका 
बावजिु पमन प्रदेश सरकारका हरेक र्क्रयाकलापको अनगुमन िथा सकारात्मक र नकारात्मक 
कुराको लेखाजोखा गरी समममिले संर्विान र प्रदेश सभा मनयमावलीले िोर्कददएको अमिकार क्षेि मभि 
रही सरकारको काम कारवाही िथा र्विेयक मनमािणमा गहन सझुाव ददएर समममि मार्ि ि महत्वपूणि 
भमूमका मनबािह गरेका िौं। 

आगामी ददनहरुमा समेि प्रदेश सरकारका कायिको अनगुमन र मूल्याङ्कन मािै नभई संर्विान र 
ऐन काननुको कसीमा परीक्षण गरी सरकारको कायिमा प्रभावकाररिा ल्याउन समेि यस समममिले 
सहयोगी भमूमका खेल्ने ि। 

५.२. मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलयसंग सम्बन्द्िीि सझुावः 

१. संर्विान प्रदत्त एकल अमिकारको सूिीका र्वषयहरुसंग सम्वचन्द्िि बन्न बाुँकी कानून 
मनमािण कायि सम्पन्न गनेिर्ि  अगामड वढ्ने। 
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२. साझा अमिकारको सूिी अन्द्िगिि संघ, प्रदेश र स्थानीय िहसंग सम्बचन्द्िि र्वषयहरुको 
सम्वन्द्िमा केन्द्र सरकारसंगको समन्द्वयमा कानून मनमािणमा अग्रसर हनुे। 

३. प्रदेश सरकारले गरेका मनणियहरु प्रदेश सभाका सवै माननीय सदस्यहरुलाई ई-मेल 
मार्ि ि समयमानै जानकारी गराउने व्यवस्था ममलाउने।  

४. प्रदेश सरकार मार्ि ि सम्पादन हनुे सवै प्रकारका कायिको सहचजकरण िथा अनगुमनको 
लामग प्रत्येक मनवाििन क्षेिमा प्रत्यक्ष मनवािचिि माननीयको संयोजकत्वमा सवै 
सभानपुामिक प्रणामलवाट मनवािचिि माननीय सदस्य समेि रहेको एक अनगुमन समममि 
गठन गने। 

५. प्रदेश सरकारले र्वमनयोजन गरेको बजेट िथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्द्वयन िथा 
बजेट खिि उिेश्यमूलक िथा प्रभावकारी बनाउन सम्बचन्द्िि क्षेिका प्रदेश सभाका 
सदस्यहरुलाई समेि सर्क्रय बनाउन आवस्यक कायिर्वमि मनमािण गरी लागू गने।  

६. प्रदेश सरकारको आगामी कायिक्रममा लैर्ङ्गक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गने। 

७. संघीय शासन प्रणालीको उिेश्य अनरुुप प्रदेश सरकारले आफ्ना नागररकहरुप्रमि गररने 
सेवा प्रवाहलाई व्यवचस्थि बनाउन स्थानीय िहका प्रमिमनिी िथा प्रदेश सभा 
सदस्यहरुको प्रमिमिमित्व समुनचिि हनुे र्कमसमको कायिर्विी बनाइ लागू गने। 

८. समपरुक, समामनकरण, शसिि र र्वशेष अनदुानका र्विरणका सम्बन्द्िमा स्पष्ट कायिर्विी 
मनमािण गरी कायािन्द्वयनमा ल्याउने साथै स्थानीय िहको बजेट कायािन्द्वयन र अन्द्य 
गमिर्वमिको प्रमिवेदन अमनवायि रुपमा सम्बचन्द्िि स्थानीय िहले प्रदेश सरकारलाई 
पठाउनपुने, नपठाएको खण्डमा अनदुान रोक्का गने सम्मको व्यवस्था कायािन्द्वयनमा 
ल्याउने। 

९. स्थानीय िहसंगको राजस्वको वाुँडर्ाुँटको कायिको लामग स्थानीय िहसंग सहकायि गने 
गराउने, 

१०. सभानपुामिक र प्रत्यक्ष मनवािचिि प्रदेश सभा सदस्यको र्विमा र्वभेद नहनुेगरी नीमि िथा 
कायिक्रम वनु्नपने। 

११. सरकारी भौमिक सम्पचत्तको सरुक्षा िथा समचुिि प्रयोगमा ध्यान ददनपुने।  

१२. आयोजना बैंक मार्ि ि आयोजनाको प्राथममर्ककरण गनुिपने साथै प्रदेशको र्वकास 
मनमािणका लामग आयोजना िनौट गदाि आयोजना बैंक मार्ि ि गने व्यवस्था अमनवायि 
गने। 
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१३. प्रदेशको स्थायी राजिानी िोर्कएको अवस्थामा अस्थायी भौमिक संरिनामा खिि नगरी 
मन्द्िालयहरुको आवश्यक गरुुयोजनाकासाथ स्थायी संरिना मनमािणिर्ि  अगामड 
वढ्नपुने। 

१४. केर्ह वैदेचशक प्रान्द्िीीय सरकारहरुसंग औपिाररक िलर्ल िथा सम्बन्द्ि कायम गरी 
प्रदेशको समग्र र्वकासमा अनभुवको आदान प्रदान गने व्यवस्था ममलाउन पहल गने। 

१५. अमभलेख राख्न ेिथा मनयमन गने कायािलय नभएको कारण अमभलेखको सरुक्षा जोचखममा 
रहेको ि। त्यसकारण अमभलेख राख्न ेकायािलय स्थापना गनुिपने वा रार्िय अमभलेखालय 
संग सहकायि गरी प्रदेशको अमभलेख सरुचक्षि गने व्यवस्था ममलाउन ुपने। 

१६. सशुासन कायम गनिको लामग प्रभावकारी कदम िाल्नपुने। नीमिगि भ्रष्टािार मनयन्द्िण 
िर्ि  प्रभावकारी कदम िाल्नपुने। 

१७. जनमखुी िथा संघात्मक ढाुँिाका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनुिपने। 

१८. कानून मनमािण, नीमि मनयम, कायिर्वमि मनमािणका समयमा प्रशस्ि मिरहरु राख्न ेर प्वाल 
पाने प्रवचृत्त हावी ि। समस्याको समािान होइन, जटीलिामिर लम्कने र काम हनुै 
नददने चस्थमि ि। सशुासनको भाषणमा होइन, कानून मनमािण र मनभियका साथ कठोर 
कायािन्द्वयनमा उमभन ुपदिि। 

१९. काममा हनुे र्ढलासचुस्ि हटाउन प्रदेश सरकारको आफ्नै अनगुमनकारी मनकाय हनुपुने। 

२०. एउटा ठेकेदारले मनचिि ठेक्का माि मलनपाउन ेव्यवस्था ममलाउन ुपने। कायि सम्पादन 
प्रर्मेन्द्स ८० प्रमिशि नभएका ठेकेदारले ठेक्का प्रर्क्रयामा भाग मलन नपाउने व्यवस्था 
ममलाउन पहल गनुिपने। 

२१. र्विेयकमा प्रस्ििु भए अनसुारका कायिर्वमि, मनयमावली, गठन आदेश, िोर्कए बमोचजम 
भमनएका र्वषयहरु सभालाई जानकारी गराउन ुपने। 

२२. मानव अमिकार संरक्षण र प्रवििनका सम्वन्द्िमा प्रदेशको िुटै्ट कायिक्रमको व्यवस्था 
गने। 

२३. केन्द्र मािहिका सवै आयोगले गरेका काम, कायिवाही िथा मनणियको जानकारी प्रदेश 
सरकारले पाउने व्यवस्था ममलाउन केन्द्रसंग समन्द्वय गरी मखु्यमन्द्िी िथा 
मचन्द्िपररषद्को कायािलयमा िुटै्ट संयन्द्ि मनमािण गने। 

२४. संघीय सरकारको स्वीकृमि वमोचजम हनुे दिपक्षीय वा वहपुक्षीय सचन्द्ि, सम्झौिा वा 
सहममि गने कायिका लामग आवश्यक कानूनको मनमािण कायि अगामड वढाउने। 
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२५. सघ, प्रदेश, स्थानीय िथा अन्द्िर प्रदेश समन्द्वय सम्वन्द्िमा आवश्यक कायियोजना 
वनाउने।यसको लामग अन्द्िर प्रदेश समन्द्वय सम्बन्द्िी ऐन कायािन्द्वयनकोलामग प्रदेशमा 
आफ्नो िुटै्ट कायियोजना मनमािण गने।   

२६. प्रदेश मनजामिी सेवा गठन र व्यवस्थापन सम्वन्द्िमा आवश्यक कानून मनमािण कायि 
अगामड वढाउने। 

२७. जनप्रमिमनमि र कमििारीहरुको क्षमिा अमभवरृ्ि सम्वचन्द्ि कायिक्रमहरु ल्याउन ुपने। 

२८. जनप्रमिमनमि र कमििारीहरुको क्षमिा अमभवरृ्िका लामग प्रदेश स्िरमा िामलम केन्द्र 
स्थापना गने। 

२९. प्रदेश साविचजनक सेवा र र्वकास मनमािण सम्वन्द्िी आवश्यक कायि प्रभावकारी ढंगबाट 
अगामड वढाउने। 

३०. हाल र्वश्वव्यार्प रुपमा देखापरेको कोरोना भाईरस (कोमभड-१९) को प्रभावकारी 
रोकथाम िथा मनयन्द्िणमा प्रदेश सरकारका मन्द्िालयहरुलाई मनयममि र्िर्र्ङ्ग िथा 
आपमस समन्द्वयकोलामग पहल गनुिपने। 

३१. कोमभड- १९ को महामारी कुन िरणसम्म पगु्न ेहो मनचिि िैन, िसथि प्रदेश मभिका 
सबै चजल्लाहरुमा अचक्सजन सर्हिको आइसोलेशन सेन्द्टर स्थापनागरी चजल्ला 
अस्पिालहरुमा आइ.मस.य.ु र भेचन्द्टलेटरको क्षमिा बरृ्ि गररनपुने। 

५.३ आन्द्िररक माममला िथा कानून मिालयसंग सम्बन्द्िीि सझुावः 

१. प्रदेश सरकारले मनमािण गररसकेका कानूनको प्रभावकारी कायािन्द्वयन िथा मनमािण हनु वाुँकी 
कानूनहरुको मनमािणमा मिििा ददने, 

२. सरकारवाट कोरोना रोकथाम सम्वन्द्िमा भएका भौमिक, आमथिक लगायिका अन्द्य 
कायिक्रमहरुमा समेि प्रदेश सभाका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सहभामगिा सूमनचिि गने। 

३. सेवा प्रवाह गने साविजमनक मनकाय िथा सामदुार्यक स्थलहरुमा कोरोना रोकथाम सम्वचन्द्ि 
सामाचजक दरुी कायम गने िथा सूिना प्रवाह सम्वचन्द्ि कायि गने  

४. शाचन्द्ि सरुक्षा कायम गने प्रमखु चजम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो िर हालसम्म पमन प्रहरी 
कमििारीहरुको प्रदेशमा समायोजन कायि भइनसकेको र यस्िो अवस्थामा शाचन्द्ि सरुक्षा 
कायम गने संयन्द्ि प्रदेश सरकार भन्द्दा केचन्द्रय सरकारसंग नै बढी उत्तरदायी हनुे हनुाले 
प्रहरी कमििारीहरुको प्रदेशमा समायोजन कायि गनि केचन्द्रय सरकारको ध्यानाकषिण गने।  
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५. र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोमभड-१९ को प्रकोपलाई मनयन्द्िण एवं  दव्यवस्थापन 
गनि प्रदेश मभिका सबै जनप्रमिमनिी िथा कमििारीहरुलाई आवश्यक चजम्मेवारी ददइ महामारी 

का मनिािरण हनुेव्यवस्थापन िथा मनयन्द्िणमा प्रभावकारी भमूम   ढंगको कायिर्वमि मनमािणगरी 
कायािन्द्वयनमा ल्याउने। 

६. कोमभड- १९ को प्रकोपलाई मनयन्द्िण एवं व्यवस्थापन गनि वागमिी प्रदेश सरकारको 
प्रभावकारी उपचस्थमि देचखएन िसथि त्यसिर्ि  ध्यान ददने।साथै उक्त महामारीको प्रभावकारी 
रोकथाम िथा मनयन्द्िणमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु र प्रदेश सरकारका 
मन्द्िालयहरुवीि अन्द्िर मन्द्िालय समन्द्वय गरी कायि अगामड वढाउनपुने। 

७. संघीय शासन प्रणाली अनरुुप प्रदेशको अमिकारलाई व्यवचस्थि ढंगले कायािन्द्वयन गनिकोलामग 
बागमिी प्रदेश सरकारलाई के-कमि कानून आवस्यक पदिि सोको अध्ययन गरी आवश्यक 
कायि गने। 

८. र्वपद व्यवस्थापनको लामग र्वपद जोचखमयकु्त स्थान र र्वमभन्न प्रकृमिका र्वपद्हरु जस्िै 
वाढी, पर्हरो, िट्याङ्ग, र्हमिाल र्वष्र्ोट लगायिका जोचखमहरुको न्द्यूनीकरणको लामग प्रदेश 
मभिका सबै चजल्लामा र्वपद सम्बन्द्िी सिेिना कायिक्रम लगायि आवश्यक कायि गने। 

९. प्रदेश मभि हरेक वषि वषाििको समयमा वाढी, पर्हरो, िट्याङ्ग लयायिका प्राकृमिक 
र्वपद्हरुले ठूलो मािामा िनजनको क्षमि गरररहेको ि। िसथि प्रदेश सरकारले स्थानीय 
िहसंग समन्द्वय गरेर र्वपद व्यवस्थापनिर्ि  समयमै ध्यान पयुािउने। 

१०. महामारी, भकुम्प, िटयाङ्ग, बाढी, पर्हरो जस्िा र्वपदमा र्वपद व्यवस्थापन गने प्रयोजनाथि 
स्थानीय िहलाई प्रदेश सरकार मार्ि ि प्रदान गररन े रकमको अनगुमन िथा व्यवस्थापनमा 
सम्बचन्द्िि प्रदेश सभाका सदस्य समेिको सर्क्रय संलग्निा देचखने गरी कायिर्वमि बनाइ लागू 
गने। साथै त्यस्िा र्वपदले यस प्रदेशमा पारेको असरप्रमि संबेदनशील भइ आगामी बजेटमा 
व्यवचस्थि कायियोजना बनाइ कायािन्द्वयनमा ल्याउने। 

११. कानूनिारा प्रत्यायोचजि मनयम र कायािर्वमि मनमािण गदाि सकेसम्म मनमािण अगावै र्वषयगि 
समममिसंग पमन परामशि मलने व्यवस्था ममलाउने। 

१२. प्रदेशमा साविजमनक र्वदा सम्वन्द्िमा वार्षिक कायििामलका वनाई लागू गनुिपने। 

१३. प्रादेचशक र्वपद् कोषको स्थापना र संिालन, ि्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्द्िान, र्वपद् 
जोचखम क्षेि नक्साङ्कन र वस्िी स्थानान्द्िरण सम्वन्द्िी कायिहरुलाई प्राथममकिामा राखी कायि 
गने। 

१४. र्वपद्को पूवि ियारी र नागररक सिेिना िथा िामलम कायिक्रमहरु व्यापक रुपले नागररक 
स्िरसम्म सहज पगु्ने गरी सञ्चालन गनुिपने। 
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१५. प्रदेश र स्थानीय मनकायले सञ्चालन गने र्वपद् व्यवस्थापन सम्वचन्द्ि स्पष्ट कायिर्वमि 
आउनपुने। 

१६. प्रदेश मभिको संञ्चार व्यवचस्थि गने कायिका लामग प्रदेश सञ्चार रचजिारको कायािलयमा 
आवश्यक पने जनशचक्तको व्यवस्था गने। 

१७. प्रदेश स्िरमा रहेका कारागारहरुको अनगुमन गरर भएका समस्या पर्हिान िथा सिुारका 
कायिहरु गने। मभमरे्दीमा स्थापना गररएको जस्िै मर्हला कारागारको व्यवस्था अन्द्य 
चजल्लामा कारागाहरुमा समेि गनुिपने। 

१८. र्वपद ब्यवस्थापन कोष वाट गररने खििको र्विरण प्रणाली सहज, पारदशी र न्द्यायमूलक 
बनाउनपुरन्े। 

१९. संघ संग समन्द्वयको लामग आवश्यक संरिना र कायिर्वमि मनमािणको लामग पहल गनुिपने। 

२०. प्रदेशका महत्वपूणि भौमिक संरिना र संवेदनचशल साविजमनक स्थल पर्हिान गरी संरक्षण र 
व्यवस्थापन गनुिपने। 

२१. प्रदेश मभिको अपराि अनसुन्द्िान, सूिना संकलन, मनयन्द्िण सम्वन्द्िी आवश्यक संरिना र 
कायिर्वमि मनमािणि गनुिपने। 

२२. अन्द्िरािर्िय मसमाक्षेिमा हनुे आपरामिक गमिर्वमिको सूिना संकलन र उपयोगको लामग 
आवश्यक रणनीमि ियार गने। 

२३. सामदुार्यक प्रहरी स्थापना र सञ्चालन सम्वन्द्िमा आवश्यक कायियोजना मनमािण गने। 

२४. न्द्यार्यक र अििन्द्यार्यक मनकायका रै्सला कायािन्द्वयनका लामग आवश्यक कायियोजना िजुिमा 
गनुिपने। 

२५. सरकारी कामका लामग जग्गा व्यवस्थापन सम्वन्द्िी कानून मनमािणमा अगामड वढ्नपुने। 

२६. प्रदेश सरकारले मनमािण गनि लागेका पाकि हरुको आवश्यकिा, माग, स्थान िनौट गने प्रर्क्रया, 
त्यसले ददने उपलचब्ि वारेमा उचिि कायिर्वमि वनाई सोही अनरुुप कायिगनुिपने। 

२७. वषाियाम शरुु भएको अवस्था ि, यस्िो अवस्थामा र्वपद् सम्भाव्य स्थानहरुको पर्हिान गरी 
समयमै आवश्यक उिार िथा राहि रणनीमि ियार गरी सोही अनरुुपको उिार िथा राहि 
कायिका लामग िसु्ि, दरुुस्ि प्रशासमनक संगठन ियार पाने।  

२८. स्थानीय िहले मनमािण गरेका कानूनहरुको अध्ययन गने, र्वश्लषेण गने र प्रदेश िथा संघीय 
कानूनसंग वाचझएको हदसम्म खारेज गनि मनदेशन ददने िथा आर्ीलेू मनमािण गरेको कानून 
कायािन्द्वयनमा आए नआएका अबलोकन गने र मनदेशन ददने कायि गनुिपने। 
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अनसुिुी १ 
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अनसूुिी-२ 

समममिले सभामा पेश गरेका र्विेयकको प्रमिवेदन 

“अन्द्िर प्रदेश बामसन्द्दाको समान सरुक्षा, व्यवहार र सरु्विा सम्बन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको 
र्विेयक”सम्बन्द्िी प्रमिवेदन, २०७७ 

 

अन्द्िर प्रदेश बामसन्द्दाको समान सरुक्षा, व्यवहार र सरु्विा सम्बन्द्िमा व्यवस्था गनि वनेको 
र्विेयक, यसपमि र्विेयक भमनएको, 

(१) र्विेयकको प्रस्िावनामा रहेको "प्रदेश सभाले" भन्ने शब्दावलीको अगाडी "बागमिी 
प्रदेशको" भन्ने शब्दावली थप गने। 

(२) र्विेयकको दर्ा ८ को उपदर्ा )२  (मा  रहेको "चजल्ला अदालिले गरेको मनयिण" 
भन्ने शब्दावली पिाडी "चित्त नवझेुमा सो मनयिण" भन्ने शव्दावली थप गने। 

(३) र्विेयकको दर्ा ९मा रहेको "वामसन्द्दालाई" भन्न ेशब्दको अगाडी "स्थायी"भन्ने शव्द 
थप गने। 

(४) र्विेयकको दर्ा ९मा रहेको "कानूनमा भएको व्यवस्थाको अमिररक्त प्रदेश सरकारले" 
भन्ने शब्दावली सट्टा "कानून बमोचजम" भने्न शव्दावली राख्न।े 

 



 

प्रदेश माममला समममि                                                िेस्रो वार्षिक प्रमिवदेन २०७८                                                                                                
44 

 

“प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्द्िमा व्यवस्था गनिबनेको र्विेयक”सम्बन्द्िी प्रमिवेदन, २०७७ 

 

प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्द्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, यसपमि र्विेयक भमनएको, 
 

1. र्विेयकको प्रस्िावनामा रहेको "रोकथाम र मनयन्द्िण" भन्ने शब्दावलीको पिाडी 
", यािायाि व्यवस्थापन" भन्न ेशब्दावली थप गने। 

2. र्विेयकको दर्ा ७ को उपदर्ा )६ (र उपदर्ा  ७ (को सट्टा देहायको उपदर्ा )६ (
र उपदर्ा(७) राख्न।े 

"(६) चजल्लामभि शाचन्द्ि सरुक्षा कायम गनिको लामग मन्द्िालयले सम्वचन्द्िि चजल्लाको 
प्रदेश प्रहरी पररिालन गनि प्रमखु चजल्ला अमिकारीलाई मनदेशन ददन सक्नेि र 
यसरी पररिालन गरेको अवस्थामा सम्बचन्द्िि चजल्लाको प्रदेश प्रहरीले प्रमखु 
चजल्ला अमिकारीको प्रत्यक्ष मनदेशनमा रही काम गनुि पनेि। 

(७) उपदर्ा (६) बमोचजमको प्रदेश प्रहरी पररिालन गनुिपदाि प्रमखु चजल्ला 
अमिकारीले प्रदेश मन्द्िालयको प्रत्यक्ष मनदेशनमा रही काम गनुि पनेि।"  

(३) र्विेयकको दर्ा ९ को उपदर्ा (२) मा रहेको "र दज्यािनी चिन्द्ह" भन्न े
शब्दावलीको सट्टा ",  दज्यािनी चिन्द्ह र प्रदेश प्रहरीको चिन्द्ह (लोगो ") शव्दावली 
राख्न।े 

(४) र्विेयकको दर्ा ९ को उपदर्ा (४) को अचन्द्िममा रहेको "सरहको हनुेि" भन्न े
शब्दावलीको सट्टा "भन्द्दा कम हनुे िैन"भने्न शव्दावली राख्न।े 

(५) र्विेयकको दर्ा १०मा रहेको दर्ाको क्रम संख्या "१०" लाई "१२"वनाई 
दर्ाक्रम ममलाउने। 

(६) र्विेयकको दर्ा १० दर्ा क्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा १२ को उपदर्ा 
)९ (को खण्ड )ख (को सरुुमा " मर्हला िथा"भन्ने शव्दावली थप गने। 

(७) र्विेयकको दर्ा १० दर्ा क्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा १२ को उपदर्ा 
)१० (को खण्ड  )ख (मा रहेको  " भन्द्दा वढी" भन्न ेशब्दावलीको पिाडी "समावेशी" 

भन्न ेशब्द थप गने। 

(८) र्विेयकको दर्ा १२ मा रहेको दर्ाको क्रम संख्या "१२" लाई "१०"वनाई 
दर्ाक्रम ममलाउने। 
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(९) र्विेयकको दर्ा १२ दर्ा क्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा १० को उपदर्ा 
)४ (पिामड रहेको उपदर्ाको उपदर्ाक्रम लाई  )५ (वनाई  " समममिका"भन्न े

शव्दको सट्टा "समममिको अन्द्य"भने्न शव्दावली राख्ने। 

(१०) र्विेयकको दर्ा १५ को उपदर्ा )१( मा रहेको "खलु्ला प्रमियोमगिाद्वारा पदपूमिि 
हनुे पदमा पदपूमिि समममिको मसर्ाररस बमोचजम नयाुँ" भन्ने वाक्यांशको सट्टा "प्रदेश 
प्रहरी सेवाका र्वमभन्न पदमा"भने्न वाक्यांश राख्न।े 

(११) र्विेयकको दर्ा १६ को उपदर्ा )१( मा रहेको "आिारभिू िामलम सम्पन्न 
भएपमि" भन्ने वाक्यांशको सट्टा "मनयूचक्त मलएको मममि देखी लाग ु हनुेगरी"भन्न े
वाक्यांश राख्न।े 

(१२) र्विेयकको दर्ा २७ को खण्ड )क (मा रहेको  " िार"भन्ने शव्दको सट्टा "पाुँि"भन्न े
शव्द राख्न।े 

(१३) र्विेयकको दर्ा २७ को खण्ड )ख (मा रहेको  " आठ"भन्ने शव्दको सट्टा "दश"भन्न े
शव्द राख्न।े 

(१४) र्विेयकको दर्ा २७ को खण्ड )ग (मा रहेको  " िार"भन्ने शव्दको सट्टा "पाुँि"भन्न े
शव्द राख्न।े 

(१५) र्विेयकको दर्ा ३० को उपदर्ा )१ (मा रहेको  " गनि"भन्ने शव्दको सट्टा "गदाि 
मनजको कायिसम्पादन स्िर , मसजिनचशलिा र लगनचशलिा , िनुौिी वा र्वशेष चजम्मेवारी 
वहन गरेको स्िर , सेवाग्राही एवं संगठन प्रमिको व्यवहार , कायािलय र ईकाई संगको 
समन्द्वय समेिलाई आिारमानी"भने्न वाक्यांश राख्न।े 

(१६) र्विेयकको दर्ा३४ को उपदर्ा )१ (मा  रहेको "िाममम"भन्ने शव्दको सट्टा 
"िामलम"भने्न शव्द राख्न।े 

(१७) र्विेयकको दर्ा ३७ को उपदर्ा )४ (मा रहेको  " बाह्र"भन्ने शव्दको सट्टा 
"दश"भने्न शव्द राख्न।े 

(१८) र्विेयकको दर्ा ४० को खण्ड )क (मा रहेको  " मन्द्िालयको मसर्ाररसमा"भन्न े
शव्दावली हटाउने। 

(१९) र्विेयकको दर्ा ४० को खण्ड )घ पमि देहायको खण्ड )ङ (थप गरी खण्डक्रम 
ममलाउने। 
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"(ङ) प्रहरी नायव मनररक्षक िथा प्रहरी सहायक मनररक्षक लाई प्रदेश प्रहरी कायािलयको 
प्रहरी वररष्ठ उपररक्षकले" 

(२०) र्विेयकको दर्ा ४० को खण्ड (ङ) खण्डक्रम ममलाउदा हनु आउने (ि) मा "प्रहरी 
नायव मनररक्षकसम्म"भन्न े शव्दावलीको सट्टा"प्रहरी हवल्दारसम्मका"भन्ने शव्दावली 
राख्न।े 

(२१) र्विेयकको दर्ा ४४ को उपदर्ा )३( को खण्ड )ट (पमि देहायको खण्ड  )ठ (
थप गरी खण्डक्रम ममलाउने। 

"(ठ) महामारी र अन्द्य र्वपद् मा मतृ्यू भएका शवको व्यवस्थापन।" 

(२२) र्विेयकको दर्ा ४५ को उपदर्ा )३( पमि देहायको उपदर्ा )४ (र उपदर्ा )५ (
थप गरी उपदर्ाक्रम ममलाउने। 

" )४(  यस ऐन वमोचजमको प्रहरी कमििारीले अपराि अनसुन्द्िानको मसलमसलामा अन्द्य 
प्रदेशमा गई कुनै अमभयकु्तलाई ित्काल पक्राउ गनुि पने भएमा सम्वचन्द्िि प्रदेश 
प्रहरी कायािलयको समन्द्वयमा र अपरािको अनसुन्द्िान गनुि परेमा सम्वचन्द्िि 
प्रदेशको सरुक्षा हेने मन्द्िालय वा मनकायसंग समन्द्वयगरी गनुि पनेि। 

(५)  अन्द्य प्रदेशको प्रहरी कमििारीले यस प्रदेशमा आई कुनै अमभयकु्तलाई ित्काल 
पक्राउ गनुि पने वा अपरािको अनसुन्द्िान गनुिपने भएमा समेि उपदर्ा )४ (    
वमोचजमकै  प्रकृया अपनाउन ुपनेि।" 

(२३) र्विेयकको दर्ा ४५ को उपदर्ा )४( उपदर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउन े
उपदर्ा )६ (मा रहेको  " वा )३ ("  को सट्टा "), ३ ) ,(४ (वा  )५(" राख्न।े 

(२४) र्विेयकको दर्ा ४७ को उपदर्ा (१) को अचन्द्िममा रहेको "प्रदेश सरकारले िोके 
वमोचजम हनुेि" भन्ने शब्दावलीको सट्टा "नेपाल प्रहरीका अमिकृि िथा जवानको 
भन्द्दा कम हनुे िैन"भने्न शव्दावली राख्न।े  
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प्रदेश मभि सशुासनको प्रत्याभमूि गने सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक सम्बन्द्िी प्रमिवेदन, 

२०७७ 

प्रदेश मभि सशुासनको प्रत्याभमूि गने सम्वन्द्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, यसपमि 
र्विेयक भमनएको, 

(१) र्विेयकको प्रस्िावनामा रहेको "प्रदेश सभाले" भन्ने शब्दावलीको अगाडी "बागमिी 
प्रदेशको" भन्ने शब्दावली थप गने। 

(२) र्विेयकको दर्ा १ मा रहेको "२०७६"को सट्टा "२०७७"राख्न।े 

(३) र्विेयकको दर्ा ५ मा रहेको "आवश्यकिा"भन्न ेशव्दको पिाडी "र औचित्यिा"भन्न े
शव्द थप गने। 

)४( र्विेयकको दर्ा ७ को खण्ड  )ख (पमि देहायको खण्ड  )ग (थप गरी खण्डक्रम 
ममलाउने, "  (४) रोजगारी सजृना ,"  

(५) र्विेयकको दर्ा ७ को खण्ड (ग) खण्डक्रम ममलाउदा कायम हनुआउने खण्ड (घ) मा 
रहेको "उदारीकरण" भन्ने शव्द पिाडी "बजार व्यवस्थापन िथा अनगुमन" भन्न े
शव्दावली थप गने। 

(६) र्विेयकको दर्ा ७ को खण्ड (ि) खण्डक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने खण्ड         
(ि) पमि देहायको खण्ड(ज) राखी खण्डक्रम ममलाउने।   

")ज ( उपभोक्ताको हकर्हि संरक्षण ,"  

(७) र्विेयकको दर्ा ११ को खण्ड (ग) मा रहेको "नीमिगि" भन्न ेशव्दावली पमि "िथा 
कानूनी" भन्ने शव्दावली थप गने।  

(८) र्विेयकको दर्ा २५ को दर्ा चशषिकको सरुुमा "क्षमिपूमिि सर्हिको"भन्न े शव्दावली  
थप गने।  

(९) र्विेयकको दर्ा २५ पमि देहायको दर्ा २६ थप गरी दर्ाक्रम ममलाउने, 
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"२६ .प्रत्येक चजल्लामा कायािलय रहने:  (१) प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
वनाउन मखु्यमन्द्िी िथा मन्द्िीपररषद्को कायािलय अन्द्िगिि प्रत्येक चजल्लामा एउटा 
कायािलय रहेनि। 

िर काठमाडौ उपत्यकामा एउटा कायािलयमाि स्थापना गनि सर्कनेि। 

(२) उपदर्ा (१) वमोचजमको कुनै चजल्लाको कायािलयलाई प्रदेश सरकारको र्वषयगि 
मन्द्िालय अन्द्िगििको कायि समेि गनेगरी चजम्मेवारी िोक्न सर्कनेि।" 

(१०) र्विेयकको दर्ा २७ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा २८ को 
उपदर्ा )२ (मा रहेको  " बामसन्द्दालाई अन्द्य इलाकाका बामसन्द्दालाई भन्द्दा सहमुलयि 
हनुे गरी िोर्कए बमोचजम"भन्ने वाक्यांशको सट्टा "बामसन्द्दा वा अपाङ्गिा भएका व्यचक्त 
वा अमि मसमान्द्िकृि समदुायका सेवाग्राहीलाई सहमुलयि हनुेगरी"भन्ने शव्दावली थप 
गने।  

(११) र्विेयकको दर्ा ३१ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ३२ को 
उपदर्ा )७(  " मा रहेको /केन्द्रीय मनकाय"भन्ने शव्दावली हटाउने। 

(१२) र्विेयकको दर्ा ३१ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ३२को उपदर्ा 
(७) पमि देहायको उपदर्ा(८) राखी उपदर्ा क्रम ममलाउने। 

"(८) गनुासो व्यवस्थापन कायिकोलागी मखु्यमन्द्िी िथा मचन्द्िपररषद्को कायािलयमा हेलो 
मखु्यमन्द्िी कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याईनेि" 

(१३) र्विेयकको दर्ा ३४ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ३५ को उपदर्ा ( 
४)पमि देहायको उपदर्ा (5) थप गने 

"(५) यस दर्ा वमोचजम हनुे सल्लाहकारको मनयचुक्त प्रदेश सरकार , मचन्द्िपररषद्ले गनुि 
पनेि।" 

(१४) र्विेयकको दर्ा ३६ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ३७ को दर्ा 
चशषिकमा रहेको "मनकायले"भन्ने शव्दको सट्टा "िहले"भने्न शव्द राख्न।े 

(१५) र्विेयकको दर्ा ३७दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ३८ को उपदर्ा 
(१  (पमि देहायको उपदर्ा ) २) थप गरेर उपदर्ाक्रम ममलाउने, 
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(२  ) प्रदेश सरकारले उपलब्ि गराउने कुनै सेवालाई भरपदो , सरल , सलुभ र 
प्रभावकारी वनाउन र्वद्यमुिय सशुासन प्रणामलको उपयोग गनि सक्नेि।" 

(१६) र्विेयकको दर्ा ३८ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ३९ को उपदर्ा 
(१) मा रहेको केन्द्रीय"भने्न शव्द हटाउने। 

(१७) र्विेयकको दर्ा ३८ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ३९ को उपदर्ा 
(३) मा रहेको  केन्द्रीय"भने्न शव्द हटाउने। 

(१८) र्विेयकको दर्ा ३८ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ३९ को उपदर्ा 
(४)  मा रहेको केन्द्रीय"भने्न शव्द हटाउने। 

(१९) र्विेयकको दर्ा ४१ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ४२ को 
उपदर्ा(१)  मा रहेको  " िथा अन्द्य केन्द्रीय स्िरका सरकारी मनकाय"भन्न े वाक्यांश 
हटाउने। 

(२०) र्विेयकको दर्ा ४२ दर्ाक्रम ममलाउदा कायम हनु आउने दर्ा ४३ मा रहेको 
"कुनै"भन्ने शव्द पिामड "कायािलय वा"भन्ने शव्दावली थप गने। 
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अनसूुिी - ३ 

प्रदेश माममला समममिले गरेको अन्द्िरर्क्रया कायिक्रममा प्रस्ििु भएको कायिपिहरुः- 
नेपालको र्वपद्को अवस्था, काननुी व्यवस्था र प्रदेश सरकारको भमुमका 

र्वषय प्रस्िोिाः- 

श्री सयुि वहादरु थापा 
र्वपद भनेको के हो ? 

कुनै पमन स्थानमा आपत्कामलन अवस्था सजृना भई जन वा िनको क्षमिको साथ जीवनयापन 
र वािावरणमा प्रमिकुल असर पादिि भने त्यसलाई र्वपद् भमनन्द्ि। र्वपद प्राकृमिक र गैर 
प्राकृमिक गरर दईु र्कमसमका हनु्द्िन।् 

प्राकृमिक र्वपद् भन्नाले र्हमपाि, अमसना, र्हमपर्हरो, र्हमिाल, र्वस्र्ोटन, अमिवरृ्ष्ट, अनावरृ्ष्ट, बाढी, 
पर्हरो िथा भ-ूस्खलन, डुवान, खडेरी, आुँिी हरुी, बिास, शीिलहर, िािो हावाको िहर, िट्याङ्ग, 

भकूम्प, ज्वालामखुी र्वस्र्ोट, डढेलो वा यस्िै अन्द्य प्राकृमिक प्रकोपबाट उत्पन्न जनु सकैु र्वपद् 
भने्न वचुझन्द्ि। 

गैर प्राकृमिक र्वपद भन्नाले महामारी, अमनकाल, डढेलो, सकु्ष्म जीवण,ु आिङ्क, पश ु िथा 
िरािरुुङ्गीमा हनुे फ्ल,ु प्यान्द्डाममक फ्ल,ु सपिदंश, जनावर आिङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा 
औिोमगक दघुिना, आगलागी, र्वषाक्त ग्याुँस, रसायन वा र्वर्करण िहुावट, ग्याुँस र्वस्र्ोटन, 

र्वषक्त खाद्य सेवन, वािावरचणय प्रदषुण, वन र्वनास वा भौमिक संरिनाको क्षमि िथा प्रकोप 
उिार कायिमा हनुे दघुिटना वा यस्िै अन्द्य गैर प्राकृमिक प्रकोपबाट उत्पन्न हनुे जनुसकैु र्वपद् 
भन्न ेबचुझन्द्ि। 

नेपालमा र्वपद्को अवस्था 

नेपालको भौगोमलक सामाचजक र आमथिक अवस्थाले गदाि मबमभन्न प्रकोपका कारण सचृजि हनु े
र्वपद्ले गदाि हरेक वषि नेपालले ठुलो मािामा जनिनको क्षमि व्यहोदै आइरहेको ि। 
र्वपद्का कारण नेपालको र्वकासको प्रर्क्रयामा समेि ठूलो क्षमि हनु पमुगरहेको ि। र्वशेषि 
नेपालले हरेक साल बाढी, पर्हरो, आगलागी, िट्याङ, हावाहरुी, सीिलहर, र्हमपाि, महामारी, सडक 
दघुिटना जस्िा र्वपद् कारण ठुलो मािमा जनिनको क्षमि ब्यहोनुि परररहेको ि। 
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यसको अलवा लामो समयको अन्द्िरालमा आउने भकूम्पका कारण झनै ठूलो मािामा 
जनिनको क्षमि हनु ेगरेको ि। र्वश्व पररदृश्यमा नेपाल मबपद् जोखीम संबेदनचशल २० औ 
स्थानमा, जलबाय ुपरीबििनको जोखीम र्हसावले िौथौ स्थान, भकूम्पीय जोखीममा एघारौं स्थान, 

बाढीजन्द्य जोखीममा िीसौं स्थान र भकूम्पीय जोखीमको कारण खिरामा रहेका मबश्वका २१ 
शहर मध्य काठमान्द्डौ पर्हलो र सडक दघुिटनाको कारण मतृ्य ु हनुेमा नेपाल ५० औ 
स्थानमा रहेको ि। 

र्वपद् पमिका आवश्यकिा आुँकलन प्रमिबेदन अनसुार भकूम्पबाट ७ खबि ६ अबि रुर्पयाुँ 
बराबरको क्षमि भएको मथयो। हाम्रो जस्िो गररब मलुकुको लामग यमि ठूलो मािामा आमथिक 
नोक्सानी हनु ु भनेको बहिैु गचम्भर र्वषय हो। यस्िा  र्वपद्का घटनाले हाम्रो र्वकासका 
प्रर्क्रयालाई नै पिामड िकेली ददने गरेकोि।नेपाल उच्ि भकूम्पीय जोचखमको अवस्थामा 
रहेको ि। कुनै पमन समयमा भकूम्प जान सक्दछ्। हामीले मनमािण गरेका भौमिक 
संरिनाहरु पमन कमजोर अवस्थामा रहेका िन।् २०७२ सालको जस्िै भकूम्प गएमा रे्री 
पमन ठुलो मािामा जनिनको क्षमि हनु सक्दि। 

अर्हले र्वश्व भररनै रै्मलरहेका कोमभड-१९को संक्रमण नेपालमा पमन मिि रुपमा रै्मलरहेको 
ि। संक्रमणको रोगथाम, उपिार र मनयन्द्िणका लामग मिि प्रयासहरु भए पमन पयािि हनु 
सकेका िैनन। यसको थप संक्रमण रै्मलन नददनको लामग नेपाल सरकारले २०७६ साल 
िैि ११ गिे देचख शरुु गरेको लकडाउन हालसम्म पमन पूणि िथा आुँचशक रुपमा गदै 
आएको ि। अन्द्य मलुकुमा जस्िै  नेपालमा पमन बहृत्तर रुपमा सक्रमण रै्मलएला भने्न डरले 
आमजनिा िासमा रहेका िन।् सरकारको िर्ि बाट थप संक्रमण रै्मलन नददनको लामग 
पहल भईरहेिा पमन पयािि हनु सर्करहेका िैन। कोमभड-१९ का कारण सामाचजक िथा 
आमथिक र्वकासका क्षेिमा समेि ठूलो असर परररहेको ि। गररबी, बेरोजगारी र र्वर्वि 
मानमसक िनावका कारण आत्म हत्या गनेहरुको संख्या बर्ढरहेको ि। नेपाल प्रहरीको 
प्रमिवेदन अनसुार यर्ह बन्द्दाबन्द्दी अवमिमा िैि र वैशाख मर्हनाको ६० ददनको अवमद्यमा 
१०६१ जनाले आत्महत्या गरर दैमनक कररव १७ जनाको मतृ्य ुभईरहेको ि। आत्महत्याले 
पाररवाररक िथा सामाचजक शाचन्द्ि र व्यवस्थालाई खलल परु् याइ आचश्रि पररवार सडकमा 
आउने खिरा वढ्दै गएको ि। यो संख्या कोमभड-१९ को कोरोना भाइरसबाट मनेको संख्या 
भन्द्दा बढी रहेको ि। 
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वागमिी प्रदेशको र्वपद्को अवस्था 

बागमिी प्रदेशका १३ चजल्ला र ११९ वटा स्थानीय िहहरुमा करीब ५५ लाख मामनस 
बसोबास गििन ् जनु रार्िय जनसंख्याको २०.८७ प्रमिशि हो। भगूोल अनसुार प्रदेशलाई 
र्हमाल, पहाड र मभिी मिेश गरी ३ वटा क्षेिहरुमा र्वभाजन गनि सर्कन्द्ि। यस प्रदेशको 
करीब २३ प्रमिशि भभूाग कमजोर िरेु क्षेिमा पदिि। 

  िरेु क्षेिमा वषेनी भकू्षय, पर्हरो र िीब्र बाढी हनुे गदिि। कोशी, बागमिी, कमला र नारायणी 
यस प्रदेशका प्रमखु नदीहरु हनु।् यी नदीहरुले वषेनी मनसूनको समयमा बाढी र कटानको 
समस्या मनम्त्याउुँिन।्  

सन ् १९७१ देचख २०१८ सम्मको ४८ वषि  को अवमिमा बागमिी प्रदेशमा १५,००० 
भन्द्दा बढी व्यचक्तहरूले र्वपद्का कारण आफ्नो ज्यान गमुाएका िन।् उच्ि मतृ्य ु दरको 
अलावा, उक्त अवमिमा ३५,००० भन्द्दा बढी व्यचक्तहरू घाइिे भएका िन्द्भनेलगभग 
७,००,००० प्रभार्वि बनकेा िन।् 

२०७२ को भकूम्पमा यो प्रदेश सबैभन्द्दा बढी प्रभार्वि हनु पगुको मथयो। यस प्रदेशका १३ 
चजल्लाहरुमध्ये नौ चजल्ला पर्हरोको उच्ि जोचखममा, पहाडी भाग पर्हरो र भूक्षयको जोचखममा 
ि भने िरेु क्षेि भकू्षय, पर्हरो, िीब्र बाढी, खडेरी, आगलागी र महामारीको जोचखममा रहदै 
आएको ि। 

र्हमाली क्षेिमा र्हमपर्हरो र र्हमिाल र्वस्र्ोटन बाढीको खिरा ि। यस प्रदेशको परैु भभूाग 
सर्क्रय भकूम्पीय क्षेिमा पने हनुाले पहाडी र र्हमाली क्षेिका बस्िीहरू उच्ि भकूम्पीय 
जोचखममा िन।् 

जलवाय ुपररवििनका कारण आुँिीबेहरीको आवचृत्त र िीििामा बरृ्िले गदाि नेपालमा िट्याङ्गको 
जोचखम अझ बढ्ने सम्भावना ि। ि्याङ्क हेदाि नेपालमा बाढीबाट भन्द्दा िट्याङ्गबाट बढी 
मामनसहरु मरेको देचखन्द्ि। 

र्वगि १० वषिमा बागमिी प्रदेशमा िट्याङ्गबाट मािै २३१ जनाले ज्यान गमुाएको र ६२३ 
जना घाईिे भएको देचखन्द्ि। बागमिी प्रदेशमा मकवानपरु चजल्ला िट्याङ्गबाट सबैभन्द्दा 
प्रभार्वि चजल्ला हो जहाुँ र्वगि ५ वषिमा ५४ जनाले ज्यान गमुाएका र २४५ जना घाईिे 
भएका मथए। 

मसन्द्िलुी, काभ्रपेलाञ्चोक, दोलखा, मसन्द्िपुाल्िोक, नवुाकोट र िाददङ्ग चजल्लाहरु पमन िट्याङ्गबाट 
िेरै नै प्रभार्वि िन।्पशहुरुको िट्याङ्गबाट हनुे मतृ्यदुर मामनसहरुको भन्द्दा उच्ि ि। 
मामनसहरु भन्द्दा पशहुरु िट्याङ्गबाट मने सम्भावना पाुँि गणुा बढी हनु्द्ि। 
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अमनयोचजि शहरीकरण, नदी र्कनाराको अमिक्रमण, पयािि ढल मनकास प्रणालीको अभाव र 
जनसंख्या बरृ्िले शहरी क्षेिहरुमा बाढीको समस्या बढाएको ि। बागमिी प्रदेशमा र्वगि 
१० वषिमा बाढीको कारण १०६ जनाले ज्यान गमुाएका मथए भने ३३ जना घाईिे भएको 
देचखन्द्ि। र्वगि १० वषिमा यस प्रदेशमा आगलागीका कारण १७० जनाले ज्यान गमुाएको र 
४४६ जना घाईिे भएको देचखन्द्ि। 

 र्वगि १० वषिमा बागमिी प्रदेशमा भारी वषािको कारण १३ जनाले ज्यान गमुाएको र ३६ 
जना घाईिे भएको देचखन्द्ि।र्हमपाि िथा र्हमपर्हरो बागमिी प्रदेशका र्हमाली क्षेिका 
चजल्लाहरु र्हमपाि र र्हमपर्हरोबाट प्रभार्वि िन।् 

यी मामथ उल्लेचखि ि्याङ्कहरुले वाग्मिी  पदेश र्वपदका अमि जोचखम, संकटासन्न र 
संवेदनशील अवस्थामा रहेको ि भने्न कुराको परु्ष्ट गदिि। 

र्वपद् व्यवस्थापन सम्वचन्द्ि कानूनी व्यवस्था 

दैवी प्रकोप (उिार) ऐन, २०३९ कायािन्द्वयन भए सुँगै नेपालमा र्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्िी 
संस्थागि कायिको थालनी भएको मथयो। यस ऐनले गहृ मन्द्िालयलाई र्वपद् पिािको उिार 
िथा राहि मार्ि ि जनिनको सरुक्षा गने कायिको समन्द्वय गनि केन्द्रीय मनकायको रूपमा 
स्थार्पि ग¥यो। यसै गरी अन्द्य मन्द्िालय, र्वभाग, प्रमिष्ठान, र्वकास साझेदार, संयकु्त राि संघीय 
मनकाय, अन्द्िरािर्िय मानवीय सहयोग मनकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू र नागरीक समाजलाई 
सहयोगीको रूपमा िय ग¥यो। ऐनलेनीमि मनमािण र कायािन्द्वयन गनि केन्द्रीय स्िरमा केन्द्रीय 
दैवी प्रकोप उिार समममि र समन्द्वय एवं कायािन्द्वयनका लामग क्षेिीय, चजल्ला र स्थानीय 
स्िरमा दैवी प्रकोप उिार समममिहरू गठनका लामग अमिकार प्रदान गरेको मथयो। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ११ को उपदर्ा २(न) ले गाउुँपामलका िथा 
नगरपामलकाको काम, कििव्य र अमिकार मभि र्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्िी सबै िरणका 
कायिहरू समावेश गरेको ि। यस ऐनले रार्िय भवन संर्हिा िथा मापदण्ड बमोचजम भवन 
मनमािण अनमुमि, अनगुमन र मनयमनका सम्बन्द्िी कायिहरूका साथै सरुचक्षि बस्िी र्वकास 
सम्बन्द्िी नीमि, योजना, कायिक्रम िजुिमा, कायािन्द्वयन, अनगुमन, मनयमन र मूल्याङ्कन आदद 
कायिलाई समेि गाउुँपामलका िथा नगरपामलकाको काम, कििव्य र अमिकार मभि समेटेको 
ि। 

र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

र्वपद् व्यवस्थापनका क्षिेमा र्क्रयाशील संघसंस्था र अमभयन्द्िाहरूको लामो समयदेचखको 
मनरन्द्िर वकालि र पैरवी र संघीय सांसदहरुको प्रयासका र्लस्वरूप अमिकारमखुी 
अविारणामा आिाररि भई र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िजुिमा भई 
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लागू भएको ि। नेपालमा आएको गोखाि भकूम्प, २०७२ ले यस ऐनलाई जारी गराउन एक 
महत्वपूणि दवावको रुपमा काम गरेको मथयो। 

यस ऐनले नपेाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय िहलाई र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरण िथा 
व्यवस्थापनका लामग योगदान गनि केही महत्वपूणि अवसर प्रदान गनुिको साथै काम, कििव्य र 
अमिकारहरू िोकी िहगि भमूमकालाई स्पष्ट समेि पारेको ि। जस अनसुार नेपाल सरकारले 
र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन रार्िय पररषद, प्रामिकरण, कायिकारी सममिी र 
र्वषयगि मन्द्िालयहरु, प्रदेश सरकारले प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन पररषद र प्रदेश र्वपद् 
व्यवस्थापन कायिसमममि र चजल्ला िहमा चजल्ला र्वपद् व्यवस्थापन समममि र स्थानीय िहमा 
स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन समममिको आ‐आफ्नो भमूमकालाई प्रष्ट पारेको ि। 

प्रिानमन्द्िीका अध्यक्षिामा गठन  हनुे र्वपद् जोचखम न्द्यनुीकरण िथा व्यवस्थापन पररषदलाई 
रार्िय नीमि िथा योजनाको स्बीकृमि, मनयन्द्िण र प्रदेश िथा पामलकालाई मागिदशिन र 
कायिकारी समममि र प्रामिकरणलाई मनयन्द्िण िथा मनदेशन गने मखु्य काम कििव्य र अमिकार 
रहेको ि। त्यस्िै प्रदेशको मखु्य मचन्द्िको अध्यक्षिामा गठन हनु े प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन 
पररषदले प्रादेचशक नीमि र योजना ियार गरर प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन समममिलाई मागिदशिन 
िथा मनदेशन गने अमिकार रहेको ि। 

गहृमन्द्िीको अध्यक्षिामा गठन हनुे कायिकारी समममिको नीमि र योजना िजुिमा कायािन्द्वयन र 
प्रामिकरणको पररिालन, श्रोि व्यवस्थापन,अन्द्य मनकायसंग समन्द्वय, जोचखम नक्साङ्कन र 
जोचखमयकु्त वचस्ि स्थान्द्िरण गने मखु्य काम रहेको ि भने प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन 
कायिकारी समममिको मखु्य काममा पूविियारी, र्वशेष उिारमा समन्द्वय, जोचखम न्द्यूनीकरण 
पनुलािभ समेिका प्रदेशको कानूनले िोकेवमोचजम अन्द्य कायि गनि अमिकार ि। प्रदेश स्िरमा 
आन्द्िररक माममला सवचन्द्ि हेने मन्द्िीको अध्यक्षिामा प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन कायिकारी 
समममिको गठन गने व्यवस्था गरेको ि। साथै प्रदेश कायिकारी समममिको काम कििव्य 
अमिकार समेि िोकेको ि। 

प्रमखु चजल्ला अमिकारीको अध्यक्षिामा गठन हनुे चजल्ल्ला र्वपद् जोचखम व्यवस्थापन 
समममिको प्रमिकायि केन्द्रीि कायि, सरुक्षाकमी पररिालन, खोज िथा उद्दार र राहि कायिमा 
जोड, आश्रयस्थलको संिालन, चजल्ला चस्थि र्वषयगि मनकाय र स्थानीय िहसंगको समन्द्वयको 
कायि गने अमिकार रहेको ि। पामलकाको प्रमखु वा अध्यक्षिामा गठन हनुे स्थानीय र्वपद् 
व्यवस्थापन समममिको स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापना लामग मापदण्ड मनमािण गने, जोचखम 
न्द्यूनीकरण, प्रमिकायि,  र्वपद् प्रभार्विको पररियपि, क्याम्प सञ्चालन, पनुलािभ, पनुस्थापना र गैर 
सरकारी िथा नीचज क्षेिको अनगुमन समेिका मखु्य कायि गने अमिकार स्थानीय पामलकाको 
रहेको ि। 
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र्वपद् व्यवस्थापको मखु्य कायिकारी भमूमका रहेको र्वपद जोचखम न्द्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन 
प्रामिकरण कानून मनमािण भएको दईु वषि पमि २०७६ सालमा आएर गठन भइ कामको 
सरुुवाि हनु खोचज रहेको देचखन्द्ि। यिपी उक्त प्रामिकरणले के कसरी आफ्नो कायिहरु 
अगाडी बढाउने ि भनेर हेनि भने बाकी ं नै रहेकोि। 

र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन रणनीमिक कायियोजनाः २०७५-२०८७   

ह्योगो कायिढाुँिाको मसकाइ, कमी कमजोरी को पर्हिान र भार्व िनुौिीलाई सामना गने 
उदेश्यले िेश्रो संयकु्त रार्िय र्वश्व सम्मेलबाट पाररि र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरणका लामग 
सेन्द्डाई कायिढाुँिा (२०१५-२०३०) र्वपद् व्यवस्थापनको क्षेिमा र्वश्व समदुायका लामग नै 
एउटा अन्द्िरािर्िय मागिदशिन गने र्वश्वव्यापी दस्िावेज हो। 

यसैलाई आिारमामन पमिल्लो पटक २०७२ सालको र्वनाशकारी भकूम्प र २०७१ र 
२०७४ को बाढीमा भोग्न ुपरेको पीडा र अन्द्य र्वपद्हरूको ि्य ि्यांक अनभुवबाट हामीले 
मसकेका पाठहरू कायियोजनाका हाम्रा व्यावहाररक मागिदशिन भएको कायियोजनामा उल्लेख 
ि। 

रणनीमिक कायियोजनाका हरेक प्राथममकिा प्राि कायि अन्द्िगिि अल्पकालीन (सन ्
२०१८-२०२०), मध्यकालीन(सन ्२०१८-२०२५) र दीघिकालीन (सन ्२०१८-२०३०) 
रणनीमिक र्क्रयाकलापहरू संघ प्रदेश िथा स्थानीय सरकार र मिनका सरोकारवाला सम्बि 
मनकायहरूबीिको आपसी सहयोग, समन्द्वय र सहकायिमा सञ्चालन गनुिपने प्रस्िाव गररएका 
िन।् 

यसरी रणनीमिक कायियोजनाले मलएका िारवटा प्राथममकिाका क्षेि, अठार कायिहरू र २७२ 
वटा मिनको रणनीमिक र्क्रयाकलापहरूको प्रभावकारी कायािन्द्वयनबाट र्वपद् जोचखम 
न्द्यूनीकरणको रार्िय लक्ष्य हामसल गनिमा योगदान परु् याउन ुसंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका 
लामग िनुौिी रहेको ि। 

वागमिी प्रदेशको र्वपद् व्यवस्थापन सम्वन्द्िी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु 

प्रदेश स्िररय र्वपद् व्यवस्थापनको कायिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि र गराउनका 
लामग र सविसािारणको जीउज्यान र साविजमनक, मनजी िथा व्यचक्तगि सम्पचत्तहरुको सरुक्ष 
गनिका मनममत्त बागमिी प्रदेश सभाले प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ स्वीकृि गरर लाग ु
गररएको ि। 

उक्त ऐनको पररच्िेद- २ मा प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन मनदेशक समममिको गठनको व्यवस्था 
गररएको ि। 
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समममिलाई र्वपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन गनिको लामग यस ऐनको सीमामा रहेर नीमिहरु 
बनाउन,े योजना िथा मनदेचशकाहरु वनाउने अमिकार हनुे व्यवस्था ि। 

पररच्िेद -३ मा प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन समममिको मनदेशन कायािन्द्वयन िथा र्वपद् 
व्यवस्थापन कायिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनिको लामग आन्द्िररक माममला िथा काननु 
मन्द्िीको अध्यक्षिामा  कायिकारी समममिको गठन हनुे व्यवस्था गरेको ि। 

प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन समममिले आफ्नो कायिक्षेि अन्द्िगििका र्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्िी 
सम्पूणि कायिको अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी सोको वार्षिक प्रमिवेदन प्रामिकरण मार्ि ि पररषद्मा 
पठाउन ुपने व्यवस्था ि। 

आन्द्िररक माममला िथा काननु मन्द्िालयले र्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्िी नीमि योजना िथा 
कायिक्रmम िजुिमा गनि िथा र्वपद् सम्बन्द्िी अध्यन अनसुन्द्िान गनि र सल्लाह सझुाव उपलब्ि 
गराउनका लामग भगुभि र्वज्ञ, र्वशेषज्ञ, चिर्कत्सक, र्वपद् व्यवस्थापन, र्वज्ञ वािावरण र्वज्ञको 
पवुाििार र्वज्ञ रहेको बढीमा पाुँि सदमसय र्वशेषज्ञ गठन गनि सक्ने व्यवस्था पमन गरेको ि। 

यसै गरर पररच्िेद - ४ मा र्वपद् व्यवस्थापन कोषको समेि स्थापना गररएको ि। 

पररच्िेद - ५ मा चजल्ला िथा स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन समममि सम्बन्द्िी व्यवस्था गररएको 
ि। दवैु समममिले ऐन बमोचजम िोर्कएको आ–आफ्नो कायिहरु गने िन।् यसको अलवा 
प्रदेश समममिबाट स्वीकृि नीमि, योजना िथा कायिक्रम कायािन्द्वयन गनि सहयोग गनुि पने ि। 
यसको साथै समममिले प्रत्येक आमथिक बषिमा गरेको कामको र्ववरण सर्हि बार्षिक प्रमिवेदन 
ियार गरर प्रदेश स्िररय र्वपद् व्यवस्थापन कायिकारी समममिमा पेश गनुि पनेि। 

र्वपद् व्यवस्थापन कायािन्द्वयनमा देचखएका केही अन्द्िरहरुः 

प्रदेश, चजल्ला र स्थानीय िहहरुमा सहकायि, समन्द्वय, सिुना प्रवाहमा देचखएका केही अन्द्िरहरु 
मनम्न वमोचजम रहेको देचखन्द्ि। 

१.  स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन समममिमा सम्बचन्द्िि नगरपामलका वा गाउुँपामलका क्षेि मभिका 
संचघय िथा प्रदेश स्िरका मानमनय सांसदहरुको सहभामगिा जनाउने खालको व्यवस्था 
नभएको। 

२.  चजल्ला र्वपद् व्यवस्थापन समममिमा पमन सो क्षेिका संचघय सांसद र प्रदेश सांसदको 
सहभामगिा रहने व्यवस्था नभएको। 
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३.  स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन समममिले प्रत्येक आमथिक वषिमा गरेको कामको र्ववरण सर्हिको 
वार्षिक प्रमिवेदन ियार गरर प्रदेश स्िरको र्वपद व्यवस्थापन कायि समममि र चजल्ला र्वपद् 
व्यवस्थापन समममिमा पेश गने बाहेक अरु खालको योजना कायािन्द्वयन, सहयोग, सहजीकरण, 

समन्द्वय िथा सिुना आदान-प्रदान गने संयन्द्िको व्यवस्था भएको देचखएन। 

४ संचघय ऐन वमोचजम पररच्िेद - ७ िारा १६ को (२) को (र्) मा चजल्ल्ला र्वपद् 
व्यवस्थापन समममिको काम कििव्य र अमिकारमा उिार िथा राहि कायिक्रमको प्रगमि 
र्ववरण प्रामिकरणमा पठाउने भनेको ि िर त्यो सिुना िथा जानकारी प्रदेश  समममिमा 
पठाउने सम्वचन्द्ि व्यवस्था नभएको पाइयो। 

५ र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन अनसुार प्रदेशमा मखु्यमन्द्िीको अध्यक्षिामा 
र्वपद् व्यवस्थापन पररषद गठन गने व्यवस्था गररएको ि। सो वमोचजम वागमिी प्रदेशमा 
मखु्यमन्द्िीको अध्यक्षिामा प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन मनदेशक समममिको गठन गररएको ि। 
उक्त मनदेशक समममिमा प्रदेश मभिका चजल्ला समन्द्वय समममि, नगरपामलका र 
गाउुँपामलकाको अध्यक्षको पदेन सहभामगिा हनुे व्यवस्था देचखएन। 

६. प्रदेश स्िरमा रहेका सरुक्षा मनकाय र प्रमखु चजल्ला अमभकारीको पमन सहभामगिाको व्यवस्था 
गरेको देचखएन। जनु कुरा समन्द्वय र सहकायिका लामग अमि नै आवश्यक रहको ि। 
प्रदेश मखु्यमन्द्िीको केचन्द्रय र्वपद् व्यवस्थापन पररषदमा पदेन सहभामगिा रहुँदा समन्द्वय र 
सहकायिको लामग सहयोग पमुगरहेको देचखन्द्ि। 

७. र्वपद् जोचखम न्द्यनुीकरण िथा व्यवस्थापन कोषलाई ददगो वनाउन हरेक र्वकासका 
आयोजनामा बार्षिक बजेट र्वमनयोजन गदाि मनचिि अंक कचम्िमा १ प्रमिशि र्वपद जोचखम 
न्द्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हनुे गरर बजेट र्वमनयोजन गररनपुने नीमिगि 
व्यवस्था गरी उक्त कोषको बजेटलाई र्वपद पूवि ियारी र जोचखम न्द्यूनीकरणमा र्वशेष 
प्राथममकिाका साथ खिि गनुि उपयकु्त हनुे। 

८.   र्वपद जोचखम न्द्यूनीकरण िथा व्यवस्थापनका लामग बार्षिक बजेट र्वमनयोजन गने समयमा 
मनचिि आिार र मापदण्ड िोकेर सोको आिारमा आवश्यक बजेट र्वमनयोजन गने व्यवस्था 
हुुँदा उपयकु्त देचखन्द्ि। यस्िो प्रर्क्रया अपनाउदा व्यवहाररक, औचित्यपणूि, बैज्ञामनक र 
पारदचशि हनुे। 

१२. र्वपद व्यवस्थापनको काममा दोहोरपना हनु नददनका लामग र र्वमभन्न संघ संस्था र 
कायािलयहरु बीि सहकायि समन्द्वय र साझेदारी र प्रभावकारी सूिना प्रवाहका लामग 
एकिार प्रणाली कायम गने व्यवस्था गररनपुने। 

 



 

प्रदेश माममला समममि                                                िेस्रो वार्षिक प्रमिवदेन २०७८                                                                                                
58 

 

प्रभावकारी र्वपद् व्यवस्थापन लामग गनपुने कामहरु 

१.  संघीय ऐनमा व्यवस्था भए अनसुार प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन पररषद गठन गरी संचघय ऐनसंग 
नाममा एकरुपिा एवंम सामन्द्जस्यिा गदाि उपयकु्त हनुे। 

२. प्रभावकारी समन्द्वय र सहकायिमा सहयोग पगुोस भन्नाका लमग लामग र्वपद व्यवस्थापन 
मनदेशक समममिमा प्रदेश मभिका नगर िथा गाउुँपामलका अध्यक्षहरु, चजल्ला समन्द्वय 
सममिका प्रमखु िथा पामलकाकाका प्रमखुलाई पदेन सदस्यको रुपमा आमन्द्िण गने व्यवस्था 
गनुिपने। 

२.  आफ्नो मनवाििन क्षेिमा संघ िथा प्रदेशका सांसदहरुको भमूमकालाई प्रभावकारी बनाउन 
चजल्ला र्वपद् व्यवस्थापन समममि र स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन समममिमा सम्बचन्द्िि क्षेिको 
संचघय र प्रदेश सभाको सांसदलाई स्थायी आमचन्द्िि सदस्यको रुपमा आमन्द्िण गने  
व्यवस्था ममलाउदा उपयकु्त हनुे। 

३.  प्रदेश ऐनले उप समममिहरु गठन गने सम्वचन्द्ि व्यवस्था गरेको हनुाले र्वपद् सुँग सम्बचन्द्िि 
र्वमभन्न उपसमममिहरु गठन गरर सांसद िथा प्रदेशमा रहेका र्वज्ञहरुलाई र्वपद् व्यवस्थापन 
क्षेिको काममा र्क्रयाचशल बनाउन ुउपयकु्त हनुे। 

४.  प्रदेश ऐन अनसुार प्रदेश मनदेशक समममिको र कायिकारी समममिको काम कििव्य र 
अमिकारहरुलाई कायियोजना बनाएर प्रभावकारी रुपमा कायािन्द्वयन गनुि पने। 

५.  प्रदेश मनदेशक समममि र कायि समममिले वार्षिक योजना, नीमि मनमािण ियार गदाि स्थानीय िह 
र चजल्लाको र्वपद् व्यवस्थापन समममिको कायि योजनासुँग िालमेल, समन्द्वय र सहकायि गने 
गरर योजना मनमािण र सञ्चालन गने व्यवस्था हनु सकेमा उपयकु्त हनु।े जसले गदाि 
कायिक्रममा दोहोरोपना हट्नकुो साथै प्रभावकारी नमिजा प्राि हनु सक्दि। 

६.  संघीय काननुको पररच्िेद - ४ दर्ा १० को उपदर्ा ३ मा आवश्यकिा अनसुार अन्द्य 
स्थानमा कायािलय स्थापना गनि सक्ने ि भमन उल्लेख गररएको हुुँदा प्रदेश स्िरमा पमन र्वपद् 
जोचखम न्द्यूनीकरण  िथा व्यवस्थापन प्रामिकारणको स्थापना गरर र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरण  
व्यवस्थापनको कामलाई प्राथममकिाकासाथ मनयममि रुपमा प्रभावकारी रुपमा अगाडी 
बढाउन उपयकु्त हनुे देचखन्द्ि। 

७.  र्वपद् व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनको लामग िीनै िह बीि 
प्रभावकारी समन्द्वय, सिुना िथा जानकारी आदान प्रदान र कायिक्रममा समेि सहकायि 
समन्द्वय र साझेदारी हनुे व्यवस्था गनुि उपयकु्त हनुेि। 
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८ र्वज्ञहरुको पररिालन, सामाचजक क्षेि, नीजी क्षेि, प्रदेश स्िरमा रहेका, सञ्चार क्षेि, र्वश्व 
र्वद्यालय र कलेजहरुलाई समेि पररिालन गने योजना िथा रणनीमि बनाएर काम गदाि 
उपयकु्त हनुे। 

९. गहृ मन्द्िालय र्वपद् व्यवस्थापन महाशाखाले र्वमभन्न सरोकारवालाहरुसुँग िलर्ल गरर ियार 
पाररएको र्वपद् जोचखम न्द्यूनीकरण रार्िय रणनीमिक कायि योजना (२०१८-२०३०) 
अनसुार प्रदेश स्िरको पमन रणनीमिक कायि योजना बनाएर काम गनि सकेमा उपयकु्त हनुे। 

१० .चजम्मेवार मलएको व्यचक्तको लापरवाही वा उसले आफ्नो कििव्य इमान्द्दारीिापवुिक पालना 
नगरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी उत्तरदायी वनाउनपुने। 
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समममिको कायिक्षिे अन्द्िगिि बनेका कानूनको कायािन्द्वयनको अवस्था र प्रत्यायोचजि र्विायन 
सम्बन्द्िी 

प्रस्ििुीः 

श्री मािव पौडेल 

प्रदेश ऐन कायािन्द्वयको मूल्याकंन 

प्रदेश ऐनको प्रारम्भ, प्रदेश ऐनको कायािन्द्वयन 

१. वागमिी प्रदेश सभाबाट कररब अढाई वषिको अवमिमा पाुँि दजिन ऐन पाररि भई 
कायािन्द्वयनमा आएका, 

२. उल्लेख्य रुपमा मनयमावली, मनदेचशका र कायिर्वमि मनमािण भई कायािन्द्वयनमा       आएका, 

३. कररब अढाई वषिको अवमिमा भएका र्विार्यकी कामको कायािन्द्वयनको सममक्षा हनु 
आवश्यक, 

४. मखु्यमन्द्िी कायािलयसंग सम्बचन्द्िि कररब ११ र आन्द्िररक माममला मन्द्िालयसंग कररब ९ 
ऐनको कायािन्द्वयनको लेखाजोखा हनु आवश्यक। 

प्रदेश ऐन कायािन्द्वयन : सैिाचन्द्िक ििाि  

१. प्रदेश सभाले पाररि गरेको ऐन प्रारम्भ भए पमि कायािन्द्वयनमा आएको मामनन,े 

२. ऐन प्रारम्भ हनु ुर कायािन्द्वयन हनु ुर्रक-र्रक र्वषयहनु,े 

3. ऐन प्रारम्भ भए पमन कर्हले कही ंपूणिरुपमा ऐन कायािन्द्वयन हनु नसक्न े

४. ऐन कायािन्द्वयन भयो वा भएन त्यसको आवमिक मूल्यांकन हनु आवश्यक 

५. ऐन कायािन्द्वयनको मूल्यांकन भनेको ऐन कायािन्द्वयन को मापन हो। 

ऐन मनमािण प्रर्क्रया र यसको पारदचशििा 

१. शचक्तपथृर्ककरणको मसिान्द्ि र कानून मनमािणको अभ्यास, 

२. राज्यका प्रत्येक अंगले कानून मनमािण गने अभ्यास, 

३. व्यवस्थापन र्वमिका र्वमभन्न िरण- 

 र्विेयक संसदमा प्रवेश हनु ुपूविको िरण  (Pre-Legislative Phase) (पूवि र्विार्यकी िरण) 
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 र्विेयक पाररि गदािको िरण (Legislative Phase) (र्विार्यकी िरण) 

र्विेयक पाररि भए पमिको िरण (Post-Legislative Phase) (उत्तर र्विार्यकी िरण) 

४.  र्विेयक पाररि भई प्रमाचणकरण भएपमि ऐन प्रारंभ हनुे र भईसकेपमि यसको मूल्यांकन हनुे 
हदुा उत्तर र्विार्यकी परीक्षण (Post- Legislation Scrutiny) भमनएको 

५  र्विेयक पाररि हदैुमा प्रदेश सभाको कायि सम्पन्न हदैुन र त्यसको प्रभाव मूल्यांकन हनु ु

पदिि। 

6 र्विेयक पाररि भई प्रमाचणकरण भएपमि ऐनको रुप िारण गने र सन्द्दभिले उत्तर र्विार्यकी 
परीक्षण भन्नाले नेपालको सन्द्दभिमा ऐन कायािन्द्वयन मापन मामनन्द्ि । 

 

र्विेयक पाररि भएपमिको मापन (उत्तर र्विार्यकी परीक्षण)को अविारणा 

१.  Westminster Foundation for Democracy (WFD) को अनसुार र्विेयक पाररि 
भएपमिको (ऐनको) मापनको अथि यसका प्राविान कायािन्द्वयन भएका िन ्र्क िैनन ्
त्यसलाई संसदले परीक्षण गने माध्यम हो । 

२. प्रदेश सभाले (र्विार्यका) ले यसरी परीक्षण गदाि देहायका प्रश्न अध्ययन गनुि पदिि : 

ऐनमा लचक्षि नीमिगि उदे्दश्य हामसल भयो वा भएन ?  

ऐनको कायािन्द्वयन र सेवाका क्षेिमा सिुार गनि सर्कन्द्ि वा सर्कन्न ? 

ऐनको कायािन्द्वयनबाट कुनै सवोत्तम अभ्यास (best practice) पर्हिान गनि सर्कन्द्ि वा 
सर्कन्न ? 

3 प्रदेश सभाले (र्विार्यका) ऐनको परीक्षण गदाि उपयकु्त दबैु आयामको अध्ययन गनुिपने 
हनु्द्ि। िसथि PLS वा ऐन कायािन्द्वयनको मापन भनकेो ऐन कायािन्द्वयनको अनगुमन, 

मूल्यांकन र परीक्षण गने एक अभ्यास हो । 

र्विेयक पाररि भए पमिको मापन र्कन ? 

१. कानूनको कायािन्द्वयन एक जर्टल प्रर्क्रया भएकोले यो स्विः सम्भव नहनुे, 

२. कुनै पमन ऐनको कायािन्द्वयन देहायका कुरामा मनभिर रहने हनु्द्ि : 

  - पाररि ऐनको स्पष्टिा, 
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 - संर्विान, प्रिमलि कानून र अन्द्िरािर्िय दार्यत्वको अनकूुलिा, 

 - ऐन कायािन्द्वयन गने संस्थागि क्षमिा, स्रोि (मानव िथा आमथिक स्रोि), 

 - दोस्रो/सहायक र्विायनको उपलब्ििा, 

 - कानून कायािन्द्वयन गने अमिकारीको ऐनमा पहुुँि । 

३. पाररि र्विेयकको उदे्दश्य अनरुुप नै कायािन्द्वयन भए वा नभएको र यसको अपेचक्षि प्रभाव 
भए वा नभएको त्यसको अनगुमन र परीक्षण गने चजम्मेवारी र्विार्यकाको हनुे । 

 

 ऐन कायािन्द्वयन मापन  : सैिाचन्द्िक ििाि 

१  ऐन कायािन्द्वयन मापन: ऐन कायािन्द्वयनको संस्थागि आंकलन र परीक्षण, 

२ .ऐन कायािन्द्वयन मापन: र्विेयक पाररि भएपमिको िरणमा ऐनको कायािन्द्वयन मापन, 

३ . ऐन कायािन्द्वयन मापन गदाि र्विार गररने र्वषय :ऐन प्रारम्भ भएपमि कायािन्द्वयन 
परीक्षण, 

४ .Westminster Foundation for Democracy (WFD)ले पर्हिान गरेका मापन गदाि र्विार 
गररने र्वषय: 

क. कायािदेश (Mandate)   र्कन मापन गने) ?) (Why PLS ?) 

ख. कायिक्षेि (Scope) कायािन्द्वयन मापन क्षेि भनकेो के हो)?) (What is PLS ?) 

ग. सहभागी (Participants) कायािन्द्वयन मापन कसले गने) ?) (Who is PLS ?) 

घ. प्रर्क्रया (Process) कसरी कायािन्द्वयन मापन गने) ?) (How to PLS ?) 

ङ. मापन समयावमि (Timing) कर्हले कायािन्द्वयन मापन गने) ?) (When PLS ?) 
 

ऐन कायािन्द्वयन मापनको महत्व :ऐन कायािन्द्वयन मापन र्कन ? 

 

१ . ऐन व्यवहारमा कायािन्द्वयन भए वा नभएको पत्ता लगाउन र ऐन व्यवहारमा कायािन्द्वयन 
नभएको भए त्यसको कारण पत्ता लगाई यथाचशघ्र त्यसलाई सम्बोिन गनि, 

२. गणुस्िरीय र्विायनको माग सम्बोिन गनि, 
३. कानूनको अस्पष्टिा (ambiguity) िथा कानूनको अर्वश्वास (distrust) हटाउन, 

४. कायिकारीणी उपर संसदीय सपुरीवेक्षण (oversight) कायम गरी चजम्मेवारी   बनाउन, 
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५. कानूनको शासन समुनचिि गनि, 
६. परीक्षणबाट ऐन मनमािणगदाि राचखएको लक्ष्य हामसल गनि,  

७. ऐनमा रहेका अस्पष्टिा र जर्टलिा प्रत्यायोचजि र्विायनबाट सम्वोिन हनु सक्ने, 
८. ऐन कायािन्द्वयन मापनमा संसदीय भमूमका र सवोच्ििा स्थापना गनि । 

 

ऐन कायािन्द्वयन मापन : बेलायिको दृष्टान्द्ि 

 

१ . ऐन कायािन्द्वयन मापन बेलायिको कानून प्रणाली र संसदीय अभ्यासको अमभन्न अंग, 

२. समानिा ऐन, २०१० को मापन, 

३ . समममि २०१५ मा गठन गररएको मथयो र २०१६ मा प्रमिवेदन आएको मथयो,  
४ . समानिा ऐन २०१० ले सबै खालको समानिा मलंग), उमेर, वणि, अपाङ्गिा, इत्याददलाई 

समेट्दि। 

५ . एक बषि मभि प्रमिवेदन ददन ुएउटा समममिका लामग िेरै वहृद र्वषय भएकाले यसको 
मनरीक्षण अपाङ्गिामा मसममि गररयो ।  

६ प्रमिउत्तर पायो। १४४ सूिनाका लामग गररएको आह्वानले।  

७. सरकारले ियार पारेको स्ममृिपि लगायि सबै सूिना वेवसाइटमा प्रकाचशि गररयो ।  

८. बैठकमा साविजमनक सनुवुाइ गरी त्यसलाई १३ जना सरोकारवालाहरुवीि ५३ शब्दमा 
उिारी प्रकाचशि गररयो।  

९. आचखरी पररणामः ऐनले अपाङ्गिा भएको मामनसलाई कसरी प्रभार्वि पारेको ि भने्न 
१७० भन्द्दा बढी पषृ्ठको वहृद प्रमिवेदन  

 

ऐन  कायािन्द्वयन मापन : बेलायिको दृष्टान्द्ि 

समानिा ऐन, २०१० को मापनको दृष्टान्द्िः ट्याक्सी यािायाि 

 

- सरकारको अनसुन्द्िानले भन्द्ि, समानिा ऐन २०१० को दर्ा १६५ प्रयोगमा आएन  

- उक्त दर्ामा ट्याक्सी िालकले चव्िचिरमा भएका यािलुाई थप शलु्क नमलई िढाएर 
सघाउन ुपने उल्लेख ि ।  

- िर, सरोकारवालाहरुले भने अनसुार ट्याक्सीवालाहरुले दह्वलचियरमा भएकालाई िढाउन 
मनयममि रुपमा अस्वीकार गरेका मथए ।  

- समममिले चजम्मेवार मन्द्िीलाई प्रश्न ग¥यो, र अन्द्ििः उक्त प्राविान लागू गररन ुपिि भनी 
मसर्ाररस ग¥यो ।  
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- जवार्मा सरकारले यसलाई पालना गनि मञ्जुर गयो र अर्हले त्यो गरेको पमन ि । 

ऐन कायािन्द्वयन मापन : नेपालका अभ्यास 

१. नेपालमा केन्द्रीय स्िरमा माि संसदले बनाएका कररब ३५० ऐन रहेका, 
२. ऐन कायािन्द्वयनको अवस्था अत्यन्द्ि कमजोर रहेको, 
३. ऐन कायािन्द्वयन हनु नसक्नकुा कारण : 

 क. मापन क्षमिा अभाव, 

 ख. मापनको कायािदेश अभाव, 

 ग. कमजोर कानून कायािन्द्वयन अमिकारी, 
 घ. राजनैमिक इच्िाशचक्तको अभाव । 

४. ऐन कायािन्द्वयन मापन (PLS) लाई हालसम्म नअपनाइएको िर जनदवाव व्यापक रहेको, 
५. नेपालमा ऐनको संशोिन मापनबाट भन्द्दा अन्द्य कारणबाट हनुे  

ऐन कायािन्द्वयन मापन: नपेालको सन्द्दभिमा 
१. ऐन कायािन्द्वयन मापनको र्वषयमा र्वगिमा कानूनी व्यवस्था नभएको, 
२.अविारणा नयाुँ नभएको, 

- संसद 

- महालेखा परीक्षक 

- अचख्ियार दरुुपयोग अनसुन्द्िान आयोग 

- सवोच्ि अदालि 

३. र्वगिमा प्रत्यायोचजि व्यवस्थापनबाट ऐनको कायािन्द्वयन मापन गररन्द्थयो । 

४. रार्िय सभा मनयमावली, २०७५ को मनयम १४७ को मनयम (१) को प्रकरण २ बमोचजम 
रार्िय सभा र्विायन व्यवस्थापन समममिको कायिक्षिे िोर्कएको, 

५. रार्िय सभा र्विायन व्यवस्थापन समममिको २०७५ साल मंमसर १९ गिेको बैठकबाट 
कायिर्वमि पाररि, 

६. ऐन कायािन्द्वयन मापन नेपालको र्विायन व्यवस्थापनको एक आयाम थर्पएको । 

ऐनको प्रारम्भ: नेपालको सन्द्दभिमा 

• िरुुन्द्ि प्रारम्भ हनु े

- जनु ददन र जनु बखि ऐनको प्रमाचणकरण हनु्द्ि सोही ददन र सोही बखि ऐन प्रारम्भ हनुे 
- कानूनको अनमभज्ञिा क्षम्य नहनुे  

•  कुनै मनचिि ददनदेचख प्रारम्भ हनुे,  
- प्रमाण ऐन, २०३१ ,  

- २०७५ साल भार १ गिेदेचख प्रारम्भ भएका र्वमभन्न िार संर्हिाहरु   
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• नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूिना प्रकाशन गरी िोकेको ददन देचख प्रारम्भ हनु, 

कायािन्द्वयनमा नआएको  

- स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दर्ा ३३ र १०, 

- मलखिहरुको गोप्यिा सम्बन्द्िी ऐन, २०३९  

- न्द्यार्यक कोष ऐन, २०४३  

• कायािन्द्वयनमा आए िापमन  ऐनको प्रभावकाररिा  अनभुमूि गनि सकेका  

- सामाचजक व्यवहार ऐन (सिुार), २०३३,  

- क्षमिपमूिि ऐन, २०१९ , िथा 
- प्रादेचशक र्वकास योजनाहरु ऐन (कायािचन्द्वि गने), २०१३ 

ऐन कायािन्द्वयन मापनः प्रदेश सभाको भमूमका 

१. ऐन कायािन्द्वयन मापनका कारणहरु (मब्रर्टश कानून आयोग आयोगको सझुाव) 

(क) जनु मनसायले ऐन मनमािण भएको मथयो सोही बमोचजम कायािन्द्वयन भएको वा नभएको 
सो कुरा दृर्ष्टगि गनि, 

(ख) अझ राम्रो मनयमावली (दोस्रो र्विायन) बनाउन योगदान ददन, 

(ग) ऐनका नीमिगि लक्ष्यको कायािन्द्वयन र कायिसम्पादनको सिुारमा केचन्द्रि हनु, 

(घ) अशल अभ्यासको पर्हिान र जानकारी गराउन जसले गदाि ऐन कायािन्द्वयनको आंकलन 
गने कायिबाट प्रष्ट भएका सर्लिा र असर्लिाको पाठ मलन सर्कयोस। 

ऐन कायािन्द्वयन मापनः उद्देश्य, कायिर्वमि र समयावमि 

 

१. ऐन कायािन्द्वयन मापनको उिेश्य (उदाहरणका लामग) - 
- प्रदेश सभासंसदबाट सवल, प्रभावकारी र जनपक्षीय ऐन मनमािण हनुे, 
 -अनावश्यक र दोहोरपन भएका ऐन मनमािण नहनुे, 
 -जनिाका आंकाक्षा र अपेक्षा पूरा हनु सक्ने,  
 -ऐन बमोचजम बनाउन ुपने मनयमावली समयमा नै मनमािण हनुे, 
 -समाजलाई नकरात्मक प्रमाव पाने ऐनको समयमा नै सिुार वा संशोिन हनुे, 
 -ऐन प्रारम्भ र ऐन कायािन्द्वयन बीिको दरुी कम हनुे, 
 -अप्रभावकारी र र्वभेदपूणि ऐनको कायािन्द्वयन िरुुन्द्ि रोक्न सर्कने, 
 -ऐन कायािन्द्वयनमा सरकार िथा अन्द्य सम्बि मनकाय बढी चजम्वेवार हनुे, आदद। 

२ प्रदेश सभा र्विायन समममिबाट पाररि कायिर्वमि मनिािरण ., 
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३ ऐन कायािन्द्वयन मापनको समयाविी, 
४ ऐन कायािन्द्वयन मापन कायिअवमि समय मनिािरण  

ऐन कायािन्द्वयन मापनः कायिर्वमि 

(१) प्रदेश सभा र्विायन समममिले आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट उपसमममि वा िुटै्ट र्वशेषज्ञको 
समूह गठन गरी ऐन कायािन्द्वय मापन गनि सक्ने, 

(२) ऐन कायािन्द्वयन मापन गदाि प्रदेश सभा र्विायन व्यवस्थापन समममिको कायिक्षेि 
प्रमिकूल नहनुे गरी कायािन्द्वयनसुँग सम्बचन्द्िि मनयमावली, र्वमनयमावली, मनदेचशका, 
कायिर्वमि, आदेश, मापदण्डको पमन मापन गनि सक्ने, 

(३) ऐन कायािन्द्वयनको मापन गदाि मापन गने प्रयोजनका लामग नपेाल सरकारका उपयकु्त 
अमिकारीसुँग जनुसकैु मलखि, र्ववरण वा कागजाि माग गनि सक्ने, 

(४) ऐन कायािन्द्वयन मापन गदाि मापन गने अमिकारीले सरोकारवाला–सरकारी अमिकारी, 
न्द्यायिीश, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, नागररक समाजका प्रमिमनमिसुँग परामशि वा 
िलर्ल गनि सक्ने, 

(५) ऐन कायािन्द्वयन मापन गने अमिकारीले मापनबाट प्राि मनष्कषिको प्रमिवेदन प्रदेश सभा 
र्विायन समममिमा पेश गने । 

 

र्विायन व्यवस्थापन समममिबाट पाररि कायिर्वमिमा मापनर्वमि मनिािरण 

मापनका र्वमिः समममिले ऐन कायािन्द्वयन मापनको सम्बन्द्िमा देहायका र्वमिहरु अवलम्बन 
गनि सक्नेि -: 
१. नेपाल सरकारः- प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा अन्द्य सरोकारवालाहरुसुँग िलर्ल 

िथा अन्द्िरर्क्रया,  
२.  स्थलगि अनगुमन, अवलोकन वा अन्द्य सम्बि र्वमिद्वारा जाुँि,(ग) 

३.  नेपाल सरकारको कुनै मन्द्िालय, मनकाय वा िी सम्बि  पदामिकारी वा कमििारीसुँग 
िलर्ल,  

४. नागररक समाज वा सम्बचन्द्िि मनकायसंगको िलर्ल, नागररक समाज वा 
५. र्वषय र्वज्ञ वा र्वज्ञको समूहसंग िलर्ल,    

६. र्वमभन्न र्वश्वर्वद्यालय वा अध्ययन अनसुन्द्िान गने संस्था वा मनकायसुँग िलर्ल, 
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ऐन कायािन्द्वयन मापनका औजारहरुीः- 
(१) सम्बचन्द्िि मन्द्िी िथा अन्द्य सरकारी अमिकारीसुँगको िलर्ल िथा अन्द्िरर्क्रयाः 
(२) प्रमिवेदन व्यवस्था  

(३) स्थलगि भ्रमण/स्थलगि सभेक्षण 

(४) सेवाग्राही िथा नागररक समाजका प्रमिमनमिसुँगको िलर्ल ÷परामशि  

(५) साविजमनक सनुवुाई 

 (६) अदालि वा अन्द्य न्द्यार्यक मनकायको मनणिय  

(७) संिार क्षेिबाट संम्प्रषेण हनुे सूिना  

ऐन कायािन्द्वयन मापनका र्वषयवस्ि ुर आिारः प्रदेश सभाको सन्द्दभिमा 
१. ऐन बमोचजम बनाउनपुने मनयमावनली िथा मनदेचशका समयमा नै बनाइएको वा 

नबनाइएको, 
२. ऐन प्रारम्भ भएपमि मौजदुा शासर्कय प्रणालीमा सिुार हनु सकेको वा नसकेको, 
 ३. ऐन कायािन्द्वयनमा सेवाग्राही िथा सविसािारणको पहुुँि, सगुमिा र सहजिा समुनचिि हनु 

सकेको वा नसेकेको, 
४. ऐनको उिेश्य, प्रयोजन र मनसाय बमोचजम ऐन कायािन्द्वयन भएको वा र्रक ढुँगबाट 

भएको, 
५. सम्बचन्द्िि ऐन मनमािण भएको भए ऐन कायािन्द्वयन भएपमि राजश्व संकलनमा बरृ्ि भएको 

वा नभएको, 
६. कुनै कायिलाई र्ौजदारीकरण गने गरी ऐन मनमािण भएको भए त्यस्िो कामले समाजमा 

सकारात्मक प्रभाव पारेको वा नपारेको, 
७. ऐनले प्रस्िाव गरेको जररवाना उपयकु्त भएको वा नभएको र कायािन्द्वयन भए वा नभएको, 
८. ऐनले कुनै मनयमनकारी मनकाय वा अमिकारीको व्यवस्था गरेको भए त्यसले गरेको 

मनयमन प्रभावकारी हनु सकेको वा नसकेको,  

९. ऐनमा दोहोरोपना र परस्परव्यापी व्यवस्था भै कायािन्द्वयनमा जर्टलिा भए वा नभएको, 
१०. र्वभेदकारी भए वा नभएको.ऐनको कायािन्द्वयन भेदभावपूणि वा र्वभेदकारी भए वा नभएको, 
११. अन्द्िरार्िय दार्यत्व परुा गनि ऐन मनमािण भएको भए त्यस्िो दार्यत्व परुा भएको वा 

नभएको वा अन्द्िरार्िय कानूनको आन्द्िररकीकरण उपयकु्त ढंगबाटभए वा नभएको, 
१२. र्विायन व्यवस्थापन समममिवाट पाररि कायिर्वमि बमोचजम आिार िय भए वा नभएको, 
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ऐन कायािन्द्वयन मापनको प्राथममकीकरणः कायिर्वमिको व्यवस्था (दर्ा- ७) 

मापनको प्राथममकीकरणः समममिले कुनै ऐनको मापन गनुि अचघ मापन गररने ऐनको 
प्राथममकिा देहायको कुनै आिारमा िोक्न सक्नेिः- 

  (क) साविजमनक वा जन सरोकारसुँग सम्बचन्द्िि, 

  (ख)सशुासन, न्द्याय, स्विन्द्ििा, नागररकिा िथा नागररक अमिकारसुँग  सम्बचन्द्िि, 

 (ग) प्राकृमिक स्रोि सािनको उपयोगसुँग सम्बचन्द्िि, 

(घ)उपभोक्ता र्हि िथा आपूमिि व्यवस्थासुँग सम्बचन्द्िि, 

(ङ)खानेपानी, चशक्षा िथा स्वास््यसुँग सम्बचन्द्िि, 

(ि)मर्हला, बालबामलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा, समावेशी लगायि समाज कल्याणसुँग 
सम्बचन्द्िि, 

(ि) कृर्ष, उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी िथा श्रम व्यवस्थापनसुँग सम्बचन्द्िि, 

(ज) पयिटन, नागररक उडड्नको व्यवस्थापनसुँग सम्बचन्द्िि, 

 (झ)शहरी र्वकास, सडक िथा पूवाििार र्वकास लगायि अन्द्य र्वषयसुँग सम्बचन्द्िि, 

(ञ) समममिले आवश्यक ठानेका अन्द्य । 

  

श्री मिथिमान शाक्य 
 

प्रत्यायोचजि र्विायनको  मनयन्द्िणमा  संसदीय  समममिको  भमूमका, टाउनहल बैठक र अपेक्षा 
संसदका कायिहरुः  

- ऐन कानून बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी िलु्याउने, सरकार बनाउने, राजस्व उठाउने र 
खििको स्वीकृमि ददने अथािि बजेट पाररि गने आदद मखु्य काम हनु ्।  

- यी कायिहरु संसद र समममिहरु मार्ि ि सम्पन्न हनु्द्िन ्।  

- ऐन बनाउुँदा सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको अमिकारको दठक ढङ्गले प्रयोग भयो भएन 
भमन संसदले जाुँि गनुि पदिि ।  

- यो जाुँि गने कायि प्रत्यायोचजि र्विायन समममिले गदिि । 

प्रत्यायोचजि र्विायन के हो ? 

संसद बाहेक अन्द्य कुनै मनकायले ऐनद्वारा प्राि अमिकार अन्द्िरगि बनाएको कानून, 

व्यवस्थार्पकाले प्रत्यायोजन गरेको अचख्ियारी र शिि बमोचजम बनाइएको कानून, मनयम, 

र्वमनयम, मनदेचशका, कायिर्वमि, मापदण्ड, कायिकारी आदेश, गठन आदेश, मनदेशन, पररपि  आदद 
प्रत्यायोचजि र्विायनका स्वरुप हनु।्  
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संसदले गने अमिकार प्रत्यायोजन 

पश ुस्वास््य िथा पश ुसेवा पररषद सम्बन्द्िमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन  

क्वारेन्द्टाइन िेकपोष्टको स्थापना  

नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूिना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पमन क्षेिमा स्थायी वा 
अस्थायी प्रकृमिको क्वारेन्द्टाइन िेकपोष्ट स्थापना गनेि । 

३९) मनयम बनाउने अमिकार 

 यो ऐनको कायािन्द्वयन गनि नेपाल  सरकारले पररषदको परामशि मलई आवश्यक मनयम 
बनाउन सक्नेि 

४०) र्वमनयम बनाउने अमिकारः 
 पररषदले कमििारीको भनाि सेवाका शिि िथा सरु्विा सम्बन्द्िी र्वषय  र पररषदको  
कायि सञ्चालन सम्बन्द्िी  र्वषयमा आवश्यक र्वमनयम बनाउन सक्नेि ।  

४१) मनदेचशका िथा कायिर्वमिः 
 यो ऐन िथा यस ऐन अन्द्िगिि बनेको मनयमको अमिनमा रही पररषदले मन्द्िालयको 
स्वीकृमि मलई आवश्यक मनदेचशका िथा कायिर्वमि बनाउन सक्नेि ।  

प्रत्यायोचजि र्विायन बनाउने मनकाय 

• नेपाल सरकार 

• र्वषयगि मन्द्िालय/र्वभाग 

• न्द्यायपामलका 
• संवैिामनक मनकायहरु  

• प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार 

• र्वकास समममि अन्द्िगिि गदठि संस्था 
• स्वायत्त संस्था 

प्रत्यायोचजि र्विायनको सीमा 

• संर्विान र्वपरीि बनाउन नहनुे, 
• मूल ऐनको भावना, उदे्दश्य र्वपरीि बनाउन नहनुे, 
• न्द्यायका मान्द्य मसिान्द्ि र्वपरीि बनाउन नहनुे, 
• ऐनले नददएको अमिकार मलन नहनुे, 
• कुनै कर र दण्ड सजाय िोक्न नहनु े

• अदालिको क्षेिामिकार हनन हनुे गरी बनाउन नहनुे, 
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• भिू प्रभावी हनुे गरी बनाउन नहनुे, 

प्रत्यायोचजि र्विायनवारे संसदको दार्यत्व 

• प्रत्यायोचजि र्विायन मनयन्द्िणमा संसदको दोहोरो चजम्मेवारी हनु्द्ि । पूवि मनयन्द्िण र 
पिाि मनयन्द्िण । 

• शचक्तपथृकीकरण एवं मनयन्द्िण र सन्द्िलुनको मसिान्द्िको उलंघन गनि हदैुन । 

• संर्विान र काननुको सीमा उलंघन गनि हदैुन ।  

• लोकिन्द्िको ममि र्वरुि जान ददन ुहदैुन । 

• स्वेच्िािारी शासनको आिार वन्न हदैुन । 

• सीममि सरकार भन्ने मान्द्यिाका आिार मलन ुजरुरी ि । 

• प्रत्यायोचजि र्विायनको पररक्षण मार्ि ि मनगरानी अमनवायि ि। 

प्रत्यायोचजि र्विायन समममिको भमूमका 

समममिले देहायका र्वषयहरु ध्यान ददन ुपदिि ।  

(क) ऐनद्वारा प्रत्यायोचजि अमिकार अन्द्िगिि सरकारले बनाउन ुपने मनयम, मनदेचशका, कायिर्वमि, 

र्वमनयम र आदेश आदद बनाएको ि वा िैन, 

(ख) संर्विान वा ऐनको उदे्दश्य अनरुुप बनेको ि वा िैन, 

(ग) ऐनले िोके बमोचजमका र्वषयहरु परेका िन ्वा िैनन,् 

(घ) कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा परेको ि वा िैन, 

(ङ) अदालिको क्षेिामिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्िक्षेप गिि वा गदैन, 

(ि) संर्विान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्िो कुनै अमिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको 
सम्बन्द्िमा मनयम पूविप्रभावी ि वा िैन, 

(ि) संचिि कोष वा अन्द्य सरकारी कोषबाट कुनै खिि व्यहोनुि पिि वा पदैन, 

(ज) संर्विान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अमिकारको सीमामभि ि वा िैन । 

(झ) त्यस्िो मनयम, मनदेचशका, कायिर्वमि, र्वमनयम र आदेश आदद प्रकाशन गनि र संघीय संसद 
सचिवालय समक्ष पेश गनिमा अनावश्यक र्ढलाइ गररएको ि वा िैन, र 

(ञ) त्यस्िो मनयम, मनदेचशका, कायिर्वमि, र्वमनयम र आदेश आददको अमभप्राय स्पष्ट गनिका लामग 
कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पिि वा पदैन । 

- प्रत्यायोचजि अमिकार पनुः प्रत्यायोजन गनि नहनुे, 
- कायिर्वमिगि र्वषय माि बनाउनपुने, 

- र्विार्यकाले बनाएको ऐनमा जनु जनु र्वषयमा मनयम बनाउन ुभनेको ि त्यर्ह र्वषयमा माि 
मनयम बनाउनपुने, 

- जनु मनकाय वा संस्थालाई मनयम बनाउन अमिकार ददएको ि त्यर्ह मनकाय वा संस्थाले माि 
बनाउनपुने । 
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प्रत्यायोचजि र्विायनमा देचखएका समस्या 

• प्रत्यायोचजि र्विायनका मसद्वान्द्ि अनरुुप नबनेका । 

• ऐन नै उल्लेख नगरी प्रत्यायोचजि र्विायनहरु बनेका । 

• अप्रासांमगक ऐनहरु उल्लेख गरी मनयमावली र मनदेचशका बनेका । 

• कुन ऐनको कुन दर्ाले ददएको अमिकार अन्द्िरगि बनाइएको हो सो नखलुाइएको ।  

• प्रत्यायोचजि अमिकार पनुः प्रत्यायोजन भएको । 

• करोडौं अनदुान प्रदान गने र्वषय पमन मनदेचशकाको भरमा प्रदान गररएको ।  

• मन्द्िालयको नेितृ्व पररवििन भए र्पच्िे मापदण्डहरु रे्रबदल हनुे गरेको । 

 “Necessary Evil” 

Delegated legislation is described as a “necessary evil”. 

• यो शचक्त पथृकीकरणको मसिान्द्ि र्वपररि िर आवश्यक कायि मामनन्द्ि । र्कनर्क  
काननु वनाउने काम व्यवस्थार्पकाको हो । सबै कानून बनाउन व्यवस्थार्पकाले र्वमभन्न 
कारणले सम्भव हुुँदैन ।  

• प्रत्यायोचजि र्विायनको मान्द्यिा वमोचजम काननु वनाउने अमिकार र्वमभन्न कारणले कुन ै
व्यचक्त वा मनकायलाई प्रदान गररएिापमन संसदकोचजम्मेवारी रहन्द्ि । 

समममिको अपेक्षा 

जनस्वास्थ सम्बन्द्िी ऐनको उदे्दश्य बमोचजम हनु ुपने र देचखएको अवस्था सम्बन्द्िमा र्वज्ञले 
प्रस्ििु गनुि हनुे र्वषयका सम्बन्द्िमा सहभागी  महानभुावहरु बाट सैिाचन्द्िक र व्यवहाररक पषृ्ठ 
पोषण प्राि गने  ।  

• सो बमोचजम प्राि भएका सझुावहरुलाई प्रमिवेदनमा समावेश गने ।  

• पषृ्ठपोषण सर्हिको प्रमिवेदन मामथ समममिमा िलर्ल गने ।  

• संर्विानको भावना र ऐनको प्राविान अनसुार सिुार हनु ु पने र्वषयको पर्हिान गरी 
समममििारा रार्िय सभामा प्रमिवेदन पेश  गने । 
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(ग) क्षिेीय र्वकासमा अिेमलयाको अनभुव सम्बन्द्िी अन्द्िर्क्रि या कायिक्रमीः- 

 प्रस्ििुीः 

 Mr. Jason Tabarias,अिेमलयन र्वज्ञ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संघमा प्रान्तीय नेततृ्वः अस्ट्रेलियाको नमूना 

बागमती प्रदेश 

अक्टूबर २०२० 

औपचाररक अन्द्तर सरकारी सम्बन्द्ध 

• संघीय, प्रान्द्तीय र स्थानीय सरकारका मन्द्रीहरू र अधधकारीहरू बीचको ननरन्द्तर समन्द्वय 

• केन्द्रीयः पहहलो मन्द्री, कोषाध्यक्ष र अथथ मन्त्न्द्रहरू 

• क्षेरगतः प्राथममकतााका क्षेरहरू जस्तै स्वास््य, मशक्षा, आधथथक ववकास, कृवष आहद । 

 केन्द्रीय
 अंतर

 सरकारी सम्बन्द्ध
 

पहहलो मन्द्रीहरुको  फोरम 
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केन्द्रीय अन्द्िर सरकारी सम्बन्द्िमा अवसरहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अथथमन्द्री फोरम 

मशक्षा फोरम स्वास््य फोरम आधथथक फोरम s[lif kmf]/d cflb  

 

अष्ट्रेलियामा के हुन्छ 

• राष्ट्ष्ट्रय मष्ट्न्िपररषद् (मन्िीहरू पहहिो)  

• संघीय ववत्तीय सम्बन्ध सम्बन्धी 
काउष्ट्न्सि (मन्िी अर्थ र कोषाध्यक्ष)  

• क्षेिीय सुधार सलमततहरु 

– ग्रामीण र क्षेिीय अष्ट्रेलिया 
– सीप 

– उर्ाथ 
– पूवाथधार र यातायात 

– र्नसंख्या र माइग्रेसन 

– स्ट्वास्ट््य आहि 

 

 

 

प्रदेशहरूका लाधग अवसरहरू 

ववषयगत सममनतहरुको प्रस्ताव 

केन्द्रीय अन्द्तर सरकारी सरकारी 
सम्बन्द्ध द्वारा ववचारका लाधग एजेन्द्डा 
प्रस्ताव गनुथहोस ्(रान्त्रिय समन्द्वय 

पररषद, रान्त्रिय प्राकृनतक स्रोत र ववत्तीय 

सममनत 

प्रमाण देखाउनुहोस ्ककन वतथमान 

न्त्स्थनत काम गरररहेको छैन र उधचत छैन 

सदस्य 

संघीय 

सदस्य 

संघीय 

 

सदस्य 

संघीय 

 

सदस्य 

संघीय 

 

सचिवालय स्वतन्त्र 
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अध्यक्ष प्रदेश क 

सचिवालय स्विन्द्ि 

सदस्य 

संघीय 

सदस्य 

प्रदेश ख 

 

सदस्य 

प्रदेश ग 

 

सदस्य 

प्रदेश घ 

 

के्षत्रगत अन्तर सरकारी सम्बन्ध 

 

• प्रिेशहरू र संघीय सरकार बीच प्रचलित मुद्िाहरूको समन्वय 

 

• केन्रीय अन्तर सरकारी सम्बन्ध ववचार र कोषका िागि नीतत र सुधार ववकास िने 
 

• प्रिेशको नेततृ्वको िागि ठूिो अवसरहरू 

क्षेिित अन्तर सरकारी सम्बन्धमा अवसरहरू 

अष्ट्रेलियामा के हुन्छः 

• संघीय सरकारिे प्रायःऔपचाररक क्षेिित अन्तर(सरकारी सम्बन्धमा प्रभुत्व र्माउँछ 

• यद्यवप केही क्षेिहरूमा राज्यहरू  ( प्रिेशहरू )िीडर हुन 

• उिाहरण लशक्षाफोरम 

• यसमा अगधकारीहरूिे कडा भूलमका खेल्छन समन्वय र सुधारमा 
• क्षेिित अन्तर ्सरकारी सम्बन्धिे नािररकहरूको संिग्नता तनम्त्याउँछ र फेडरेशनिाई 

समर्थन ििथछ 

प्रदेशहरूको लामग अवसर :  

िपाईको मदु्दाहरूलाई रार्िय प्राथममकिा बनाउनहुोस ्

अन्द्य समान प्रदेशहरुसुँग समन्द्वय गनुिहोस ्

िपाईंको केस बनाउनको लामग यस क्षिेका अन्द्य समूहहरूसुँग संग्लग्न रहनहुोस ्(उदाहरणका 
लामग ब्यापार समूह, मममडया, सामाचजक समूहहरू, एनजीओहरू) 



 

प्रदेश माममला समममि                                                िेस्रो वार्षिक प्रमिवदेन २०७८                                                                                                
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  संघीय सरकारिे सबै राज्यहरुमा कर उठाउँिछ र आठ राज्यहरु िाई पुनः   ववतरण िछथ  

 िईु प्रिेशहरु िे संघीय सरकारिाई उनीहरूिे भन्िा बढी रार्स्ट्व िान िछथन ्

 िईु प्रिेशहरु िाता र ररसीभर हुनुको बीचमा उतार)चढाव हुन्छ –खानी प्रिेशहरु) 

बाँकी चार प्रिेशहरु प्राप्तकताथहरू हुन ्

वास्ट्तववकतामा, सबै प्रिेशहरु 

प्राप्तकताथहरू हुन 

संघीय सरकारिे अष्ट्रेलियामा रार्स्ट्व 

संकिनमा प्रभुत्व र्माएको छ 

२५ प्रततशत आफ्नै रार्स्ट्व )िाता प्रिेशहरूमा, 
कम कहीीँ ) 

प्रिेश आयको २५ प्रततशत वस्ट्तु र सेवाकर 
)भ्याट) को ववतरणबाट आउँछ। 
५० प्रततशत संघीय सरकारबाट स्ट्र्ानान्तरण 

 

 

 

अगधकववत्तीय स्ट्वायत्तता अगधकनीतत स्ट्वायत्तता 

आफ्नै स्रोत रार्स्ट्वको २५ प्रततशत संकिनििाथ 
पतन महत्त्वपूणथ फाइिाहरू छन ्

र्ब र्ीएसटी रार्स्ट्वसँि लमल्छ, संघीय सरकारमा 
तनभथरता बबना आफ्नै नीततहरू अनुसरण िनथ 
पयाथप्त हुन्छ। 

नेततृ्व प्रणािी सुधार, कोष सामाष्ट्र्क सुधार, 

राज्यका प्रार्लमकताहरू 

अषे्टचलयामा दुई डोनर राज्यहरु छन् । 

प्रािकिाि प्रदेशहरुमा बढी समस्या हनु्द्ि। 

प्राप्तकताथहरूिे अगधक संघीय रकम प्राप्त िछथन ्

अष्ट्रेलियािी संघीय सरकारिे ररसीभर राज्यहरूमा ध्यान केष्ट्न्रत ििथछ। 

• प्राप्तकताथ प्रदेशहरूसँगआफ्नै राजस्व बढाउन कम क्षमता हुन्द्छ 

• संघीय कोषले नीनत र सेवाहरूको ननयन्द्रण खरीद गदथछ । 

कम गुणस्तर सेवाहरू, 

अधधक गरीबी आहद 

सावथजननक संघीय हस्तक्षेप स्वीकार गछथ  

िाताप्रिेशहरुको महत्वपूणथ नीततमा स्ट्वायत्तता हुञ्छ. 
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डोनर स्ट्टेटहरु महत्वपूणथ नीतत स्ट्वायत्तता हुन्छ 

 

 

संघीय सरकारिे रार्स्ट्व संकिनमा प्रभुत्व 

र्माउँछ । 

िाता प्रिेशहरु संिः 

 २५ प्रततशत आफ्नै रार्स्ट्व 

 २५ प्रततशत सामान र सेवा करबाट )संघीय 

सरकार द्वारा संकलित) 

 संघीय सरकारबाट ५० प्रततशत स्ट्र्ानान्तरण 

 

 

 

अनतररक्त आफ्नै स्रोत राजस्वको एक 

सानो रामशले महत्त्वपूणथ स्वायत्तता 
ल्याउँदछ  

जीएसटी राजस्वसँग ममलेपनछ , २५ 

प्रनतशत संघीय सरकारमा ननर्थरता 
बबना आफ्नै नीनतहरू अनुसरण गनथ 
पयाथप्त हुन्द्छ 

वास्तववकतामा, सबै प्रदेशहरू 

प्राप्तकताथहरू हुन 
ववत्तीय र नीनत स्वायत्तता 

अष्ट्रेलियाका िाता प्रिेशहरु लिडर हुन ्

 

 

 

 

उदाहरणको लाधग, सेवाहरू सुधार गने र 

अस्पतालहरूमा लागत घटाउने 

 उदाहरण, प्रारन्त्म्र्क मशक्षा ववस्तार 

कायथस्थल सुरक्षा र बीमा 

 

 

 

 

उदाहरण को लागी, मानवअधधकार को चाटथर 

उदाहरण को लागी, आहदवासी अरिेमलयाली 
सन्त्न्द्ध 

 उदाहरण को लाधग, स्वैन्त्छछक इछछा मतृ्यु 
को वैधाननकरण 

प्रिेशका सेवाहरू सुधार िनुथहोस ्ताकक 

अन्य राज्यहरूिे सष्ट्र्िै अपनाउन 

सक्छन 

संघीय सरकारिे निन ेसुधारहरू 

प्रिेशमा िन े
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बागमती प्रदेशका लाचग मुख्य अवसर र सुझाव 

बागमिी प्रदेशको आफ्नै स्रोि अन्द्िगििको राजश्वका क्षिेमा सिुार गदाि प्रदेश सबल 
हनु्द्ि। 

बागमती प्रदेशमा आफ्नै स्रोत राजस्व बढाउनको लाधग धेरै उछच क्षमता छ 

जग्गा र घर रेन्त्जरिेसन शुल्क, सवारी कर, मनोरन्द्जन कर, ववज्ञापन कर, पयथटन र कृवष आयमा लाग्ने 
कर, सेवा शुल्क र जररवाना (नेपाल संववधान) 

आफ्नै स्रोत राजस्व ववकास बागमतीको लाधग प्राथममकता हुनुपदथछ 

• प्राथममकताहरू पालना गनथ बागमती प्रदेशलाइ अवसरलाई अनुमनत हदन्द्छ 

• बागमतीले स्थानीय सरकारमा आफ्नो प्रर्ाव सुधार गनथ सक्छ 

• संघीय स्थानान्द्िरणमा मनभिरिा कम गदिि 

• प्रादेचशक सिुारको र्वकास गनि संघीय सरकारमा मनभिरिा कम गदिि 
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(घ)  प्रदेश माममला समममिको िेस्रो वार्षिक प्रमिवेदन िथा प्रमिवेदन लेखन सम्वन्द्िी 
अन्द्िरर्क्रया 

प्रस्ििुीीः 
श्री सोम वहादरु थापा 
पूवि सचिव 

१.पषृ्ठभमूमः 
वागमिी प्रदेश सभा प्रदेश माममला समममिको कायिक्षेिमा प्रदेश सरकारले वनाउने साविजमनक 
नीमि, र्वमि, वजेट, कायिक्रम िथा योजनाको समग्र अध्ययन अनगुमन गने शाचन्द्ि सवु्यवस्था र 
अमन ियन कायम गने िथा जनिाको हक अमिकार र सम्पचत्त िथा मानव अमिकारको 
संरक्षण भएको नभएको जांि गने एवं अमिनस्थ र्विायनको पमन पनुरावलोकन गरी  प्रदेश 
सरकारलाई मनदेशन िथा सझुाव ददने भएकाले  देशमा सशुासन कायम गनि,आमथिक समचृध्द 
ल्याउन िथा प्रदेशको समग्रक्षेिको ददगो र्वकास गनि गराउन यस समममिको भमूमका अत्यन्द्ि 
महत्वपूणि देचखन्द्ि । 

प्रदेशमा सरकारी मनकायवाट कानूनी शासनको प्रत्याभमूि ददन सके नसकेको िथा साविजमनक 
सािन र श्रोिको अमिक्तम उपयोग गनि सके नसकेको िर्ि  पमन अनगुमन र मूल्यांकन गने 
चजम्मेवारी यस समममिलाई ददईएको देचखन्द्ि । 

कीोमभड-१९ को वििमान महामारीको सन्द्दभिमा र  उपेचक्षि र सीमान्द्िकृि िथा मनम्न आय 
भएका वगिको र्हि र सरोकारमा यस समममिले र्वशषे भमूमका खेल्न पने देचखन्द्ि । 

समग्रमा यो समममि िेरै महत्वपूणि चजम्मेवारी पाएको समममि हो र यस्ले  साविजमनक नीमि, 

कायिक्रम िथा योजना र कानूनको कायािन्द्वयन चस्थमिको मनष्पक्ष र मनमभिक भएर अनगुमन र 
मूल्यांकन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभा प्रमि उत्तरदायी वनाउन ठूलो भमूमका खेल्न पने 
देचखन्द्ि र यस्का लामग समममिले आर्ना कामकारवाहीहरुलाई चजम्मेवार, ईमान्द्दार र 
प्रभावकारी रुपमा सम्पादन  गनि पने देचखन्द्ि । 

२. समममिको उिेश्य र कायिक्षिेः 

उिेश्यीः 
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सशुासन कायम गने, आमथिक समचृध्द ल्याउने, शाचन्द्ि सवु्यवस्था, मेलममलापको वािावरण, 

जनिाको हक अमिकार र चजउ िन िथा मानव अमिकारको संरक्षण । 

 

कीायिक्षिेीः 

प्रदेश सरकार, आन्द्िररक माममला  िथा कानून र गहृ मन्द्िालय,अमिनस्थ र्वद्यायन, 

सवैिामनक अंग र समममि िथा अन्द्य आयोगको प्रमिवेदन ) 

➢ उपयकु्त नीमि र र्वमि मनमािण र पनुरावलोकन, 

➢ मनमि कायािन्द्वयनको अनगुमन र मूल्याङ्कन, 

➢ सशुासन स्थापना र र्वकास, 

➢ शाचन्द्ि सवु्यवस्था, 
➢ जनिाको मौमलक हक अमिकार र सम्पचत्तको संरक्षण, 

➢ साविजमनक सािन र श्रोि िथा सम्पचत्तको संरक्षण र  सदपुयोग, 

➢ ददगो र्वकास र सन्द्िमुलि र्वकासको लक्ष्य मनिािरण र पररपूमिि, 
➢ साविजमनक सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा, 
➢ सामाचजक न्द्याय र र्वमिको शासनमा जोड , 
➢ सरकारी आश्वासन र प्रत्याोचजि व्यवस्थापन , 
➢ र्विी, साविजमनक नीमि मनमािण, नीमि, कायिक्रम र वजेट एवम कानून कायािन्द्वयनको 

अनगुमन र मूल्यांकन र पनुरावलोकन, 

➢ प्रदेश स्िरीय सरकारी कायािलय िथा मनकायहरुको कामको अनगुमन, मूल्यांकन िथा 
जािं , 

➢ प्रदेश सभामा प्रमिवेदन पशे, 
➢ प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभा प्रमि उत्तरदायी वनाउने । 

३. संसदीय समममिको प्रमिवेदनको पररभाषा र उिशे्य िथा महत्वः 

 प्रमिवेदनको पररभाषाीः   

➢ कामको प्रगमि मामथल्लो मनकाय वा पदामिकारीलाई  ददन ुहो, 
➢ घरव्यवहारमा पमन ददन ददनै प्रमिवेदन ददने गररन्द्ि र साविजमनक मनकायमा यो व्यवस्था 

अत्यन्द्ि आवश्यक ि , 
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➢ संसदीय समममिहरुले सम्पन्न  गरेको कामको प्रदेश सभामा पेश गने प्रमिवेदन नै संसदीय 
समममिको प्रमिवेदन हो,  

➢ प्रमिवेदनमा अध्ययन गरेको र्वषयको  र्वमिपूविक अध्ययन गरी  समस्याको पर्हिान गरी 
सिुारको लामग आवश्यक र उपयकु्त सझुाव िथा मनदेशन ददन ुआवश्यक मामनन्द्ि । 

प्रमिवेदनको उिशे्य िथा महत्वीः 

उिेश्यीः 

➢ मनष्पक्ष , सत्य ि्ययकु्त र आिार प्रमाणयकु्त र र्वश्वासनीय प्रमिवेदन, 

➢ अध्ययनको  सविस्वीकृि र्वमि र प्रकृयाको अवलम्वन,  

➢ समस्याको पर्हिान गरी समस्या समािानका लामग मनदेशन र सझुाव, 

➢ समािान गरी सशुासन कायम गनि िथा जनिालाई सेवा र सरु्विा प्रवाहमा सहजिा ल्याउने, 

महत्वीः 

➢ प्रमिवेदन न ैसमममिको समग्र कामको  प्रगमि र्ववरण हो र यसवाट नै समममिको कामको 
मूल्यांकन गने गररन्द्ि, 

➢ प्रमिवेदन मलचखि र ऐमिहामसक प्रमाण  हो ।यस्लाई नष्ट नहनुे गरी सरुचक्षि राचखन ुपिि  
➢ प्रमिवेदन सिुारमखुी, लक्षमखुी, उत्तरदायी,कानून सम्मि र मनष्पक्ष र र्वश्वासनीय हनुपुिि ,  
➢ िेरै साविानी र संयमिा अपनाएर ियार गररने भएकाले  राजनीमिक, प्रशासमनक , शैचच्िक,  

लगायि सवै क्षेिको  लामग अध्ययनको र्वषय वन्द्ि , 
➢ साविजमनक नीमि मनमािणमा यसको महत्व र भमूमका मनकै ठूलो हनु्द्ि , 
➢ प्रमिवेदनमा उल्लेख गररएका सझुावहरुको  कायािन्द्वयनले सशुासन कायम गनि, ददगो आमथिक 

र्वकासका लक्ष्य हमसल गनि , शाचन्द्िसवु्यवस्था कायम गनि र असल नीमि र कानून मनमािण 
गनि र्वशेष भमूमका खेल्ि। समममिको प्रभावकाररिा र कायिदक्षिाको मापनको माध्यम न ै
प्रमिवेदन हो ।  

४ प्रमिवेदनका  र्वशेषिाहरुीः 

असल र राम्रो प्रमिवेदनमा हनु ुपने आिारभिू कुराहरुीः 

➢ र्वषयसंग ममल्दो चशषिक हनु ुपने, 

➢ प्रमिवेदन लेख्दा सवैले वझुने गरी सरल र स्पष्ट भाषा िथा सहजरुपमा वचुझने गरी  लेख्न ु
पने, 
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➢ प्रमिवेदन अनसुन्द्िान सम्वन्द्िी मनदेचशका अनसुार लेचखन ुपने  र प्रमाण र ि्यवाट परु्ष्ट हनु े
गरी लेचखन ुपने, 

➢ सम्वध्द सार्हत्य िथा श्रोिको अध्ययन र र्वश्लषेण  गरी प्रमिवेदन लेचखएको हनु ुपने , 
➢ जांि र अनगुमन सम्वन्द्िी प्रमिवेदन ियार गदाि सविस्वीकृि अनसुन्द्िानका िौर िरीकाहरुको 

अवलम्वन हनु ुपने, 

➢ प्रमिवेदन लेख्दा मनष्पक्षिा, ईमान्द्दाररिा, स्वच्ििा, नैमिकिा र जवार्देर्हिाको ख्याल गरर 
लेख्न पने, 

➢ प्रमिवेदनमा प्रयोग हनुे भाषा, शैली र शव्दमा एकरुपिा देचखन ुपने, 

➢ प्रमिवेदन संचक्षि र स्पष्ट हनुपुने, 

➢ समस्याको पर्हिान हनु ुपने,र समािानको उपाय र सझुाव िथा मनष्कषि राचखन ुपने, 

➢ कायािन्द्वयनको िरण र िामलका संभव भए राचखन ुपने ,  
➢ प्रमिवेदनमा सही सूिना मािै प्रयोग हनुपुने, 

➢ प्रमिवेदन समयमै ियार गरी पेश गनि पने ,  
➢ प्रमिवेदन कायािन्द्वयन योग्य हनुपने , 
➢ प्रमिवदेनमा  कुन कानूनको पालना भएन र र्कन भएन िथा के कस्िो क्षमि भयो भने्न कुरा 

पमन ि्यगि रुपमा उल्लेख गनि पने ,  
➢ प्रदेश सरकारलाई सभा र जनिा प्रमि उत्तरदायी वनाउन र्वशेष जोड ददन पने , 

५. प्रमिवेदनको खाकाः  

प्रमिवेदनको एउटै र सविमान्द्य खाका पाईदैन। प्रमिवेदनको खाकाले प्रमिवेदन कस्िो ि भने्न 
स्पष्ट देखाउंि र प्रमिवेदनको मनम्नानसुारको खाका हनु ुराम्रो मामनन्द्िीः 

प्रमिवेदनका  िीन भागीः भाग, मध्य भाग र अचन्द्िम भाग । 

१. अग्रभागमा रहने र्वषयः  

➢ वार्हरी पाना, 
➢ प्रमिवेदन सम्वचन्द्ि व्यहोरा, 
➢ समममिका पदामिकारीको नाम र गठन मममि, 

➢ सचिवालयमा कायिरि कमििारीहरुको नाम र पद सर्हिको र्ववरण, 

➢ पषृ्ठभमूम,  

➢ सभापमिको मन्द्िव्य, 

➢ समममिको कायिक्षेि र काम कििव्य र अमिकार सम्वन्द्िी व्यवस्था , 
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➢ समममिको कायिर्वमि सम्वन्द्िी व्यवस्था, 
➢ समममिले प्रदेश सरकारलाई ददएका मखु्य मखु्य सझुाव र मनदेशन िथा कायािन्द्वयनको 

अवस्था , 
➢ समममि र उपसमममि गठन र्ववरण, वैठकर्ववरण र कायि सम्पन्न र्ववरण, 

➢ संचक्षि शव्दावलीको र्ववरण, 

➢ र्वषय सूचिः 

२. मध्य भागीः 

➢ र्विार्यकी काम सम्वन्द्िी प्रमिवेदन , 
➢ अनगुमन , मूल्यांकन िथा मनगरानी र जांि सम्वचन्द्ि प्रमिवेदन, 

➢ अमिनस्थ र्विायनको अनगुमन र जांि सम्वन्द्िी प्रमिवेदन, 

➢ अन्द्य काम सम्वन्द्िी प्रमिवेदन, 
➢ र्ोटो िथा अन्द्य  प्रमाणका कुरा 

३ अचन्द्िम भागीः 

➢ अनसूुचिहरु, 

➢ सन्द्दभिसामाग्रीहरु । 

 

६ प्रमिवेदनको मनष्कषिीः 

प्रदेश माममला समममि ज्यादै महत्वपूणि चजम्मेवारी पाएको समममि हनुाले प्रदेश सरकारका 
कामकारवाहीहरुलाई मनयममि, व्यवचस्थि, स्वच्ि, ममिव्ययी, काननु सम्मि,प्रभावकारी, दक्ष, पारदशी 
र जनउपयोगी वनाउन यो समममिको र्वशेष भमूमका रहेको ि। उपरोक्त कुराहरु गनि सचजलो 
हुंदैन िर समममि आर्ैं  मनयममि, व्यवचस्थि, मनष्पक्ष, दक्ष,सक्षम भए उपरोक्त काम गनि नसर्कने 
हुंदैन । यस्का लामग समममिले आर्नो सोि, दृर्ष्टकोण,  आिरण र व्यवहार िथा कायैशलीमा पमन 
सिुार र पररमाजिन गदै लान ुपने  देचखन्द्ि ।      

i.  
मन
ष्क
षिः 
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अनसूुिी-४ 

समममिको बैठकमा माननीय सदस्यको उपचस्थमि र्ववरण 

 

क्र.सं. नाम थर बैठक संख्या उपचस्थमि 

१. मा. मािव प्रसाद पौडेल १६ १६ 

२. मा. अष्टलक्ष्मी शाक्य १६ ९ 
३. मा. ईन्द्र बहादरु बामनया १६ २ 

४. मा. केशव राज पाण्डे (२०७८ वैशाख १५ गिे सम्म) १६ १० 
५. मा. कृष्ण प्रसाद शमाि खनाल १६ ५ 
६. मा. गीिा वाग्ले १६ ४ 

७. मा. मिररङ्ग दोजे लामा १६ ११ 

८. मा. जनुेली माया शे्रष्ठ १६ ११ 

९. मा. प्रदीप कुमार कटुवाल क्षेिी के. सी. १६ १३ 

१०. मा. बरु्िमान माझी १६ ११ 

११. मा. भावना सवेुदी १६ १५ 

१२. मा. ममलनबाब ुशे्रष्ठ १६ १३ 

१३. मा. योगेन्द्रराज संग्रौला १६ ५ 

१४. मा. रिना खड्का १६ ७ 

१५. मा. राजकाजी महजिन १६ ८ 

१६. मा. डा. राजेन्द्रमान शे्रष्ठ १६ १३ 

१७. मा. रािा घले १६ १५ 

१८. मा. ररना गरुुङ्ग १६ १४ 

१९. मा. र्वशाल खड्का १६ ७ 

२०. मा. सरेुन्द्रराज गोसाई १६ ९ 

२१. मा. ज्ञानेन्द्र शाक्य १६ ११ 
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अनसूुिी- ५ 
प्रदेश माममला समममिका सदस्यहरुको र्ववरणः 

लस. न. नाम र्र ष्ट्र्ल्िा सम्पकथ  नं./ ईमेि 

१ माधव प्रसाि पौडेि लमलतपुर 
9841245969 

madhavpaudel123@gmail.com  

२ अरटलक्ष्मी शाक्य(बोहोरा) काठमाडौं 9841500348 

astalaxmi2015@gmail.com  

३ ईन्द्र बहादरु बाननयाँ मकवानपुर 
9855068181 

baniyaindra13@gmail.com 
indrabaniya753@gmail.com 

४ कृरण प्रसाद शमाथ खनाल धचतवन 
9851241966, 9845043966 

krishnakhanal918@gmail.com  

५ गीता वाग्ले धचतवन 
9855058377 
 

६ नछरीङ्ग दोज ेलामा काठमाडौं 9851097429 

tseringg@gmail.com  

७ जुनेली मायाँ शे्रर ठ मकवानपुर 
9855029175 

junelishrestha@yahoo.com  

८ प्रहदप कुमार कटुवाल क्षेरी (के.सी.) मसन्द्धुली 9851095560 

pkatuwal696@gmail.com  

९ र्ावना सुवेदी धचतवन 
9841712102 

subedibhabana58@gmail.com  

१० ममलन वावु शे्रर ठ धचतवन 
9855055620 

85ilan_b_Shrestha@hotmail.com  

११ योगेन्द् र राज संग्रौला काठमाडौं 9851021334 

yogendrarsangroula@gmail.com  

१२ रचना खड् का दोलखा 9851182911 

kdkrachu@gmail.com  

१३ राज काजी महजथन लमलतपुर 
9851100934 

rajkaji_2008@yahoo.com  

१४ डा. राजेन्द्र मान शे्रर ठ र्क्तपुर 
9851082080 

rajenmanshr@gmail.com  

१५ राधा घले काठमाडौं 9851001565 

radha.ghale7@gmail.com  

१६ रीना गुरुङ्ग धचतवन 
9855055456 

reenamtr@gmail.com  

१७ र्वशाल खड् का दोलखा 9851113738 

bishalkdk35@gmail.com  

१८ बुद्धधमान माझी मसन्द्धुली 9854041046 

majhibsnta@gmail.com  

१९ शामलकराम जम्कटे्टल िाददङ्ग 
9851100109 

shalikram81@gmail.com  

२० 
 

सुरेन्द्र राज गोसाई 
र्क्तपुर 

9851131591 

yashraj2069@gmail.com  

२० ज्ञानेन्द्र शाक्य लमलतपुर 
9849189255 

gyanendrapatan@gmail.com 
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अनसूुिी- ६ 

समममिले गरेका बैठक िथा अन्द्य गमिर्वमिका िस्वीरः  

 

समममिले आफ्नो कायिक्षेि बमोचजमका मन्द्िालयका प्रमिमनिीहरुसंग आ.व. २०७७/७८ को प्रगमि 
सममक्षाका सम्बन्द्िमा भि ुिअल सर्हिको िलर्ल 

 

समममिले आफ्नो कायिक्षेि बमोचजमका मन्द्िालयका प्रमिमनिीहरुसंग आ.व. २०७७/७८ को प्रगमि 
सममक्षाका सम्बन्द्िमा िलर्ल 
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समममिले आफ्नो कायिके्षि बमोचजमका मन्द्िालयका प्रमिमनिीहरुसंग आ.व. २०७७/७८ को प्रगमि सममक्षाका 
सम्बन्द्िमा िलर्ल

 

मा.सभामखु समक्ष अन्द्िरप्रदेश बामसन्द्दाको समान सरुक्षा,ब्यवहार र सरुक्षा सम्बन्द्िमा ब्यवस्था गनि बनकेो 
र्विेयक,२०७७ को प्रमिवदेन पेश गदै माननीय सभापमि 
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मा.सभामखु समक्ष प्रदेश मभि सशुासनको प्रत्याभमूि गने सम्बन्द्िमा ब्यवस्था गनि बनेको र्विेयक,२०७७ को 
प्रमिवदेन पेश गदै माननीय सभापमि 

 

मा.सभामखु समक्ष प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्द्िमा ब्यवस्था गनि बनेको र्विेयक,२०७७ को प्रमिवेदन पेश गदै 
माननीय सभापमि



 
 

 

  



 
 

 


