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प्रदेश सभा  

सामाजिक विकास समममिको सजििालय 

कर्ािली प्रदेश 

िीरेन्द्रनगर, सरेु्खि 



सामाजिक विकास समममिका अध्यक्षज्यूको कर्ााली प्रदेश सभामा समममिको  
िावषाक प्रमििेदन प्रस्ििुी मन्िव्य 

सभामखु महोदय,  

मलुकुको ऐन, कानून र नीमि मनमाार् र सिााविर् विकासमा सम्बद्ध संस्था व्यिस्थाविकाको दावयत्ि, 

जिम्मेिारी र भमूमकाबारे हामी सबै जिरिररजिि छौं । विश्वव्यािी मान्यिा अनकूुल कुनै िमन प्रदेश सञ्चालनको 
लामि ऐन कानूनको मनमाार्, सरकारलाई मनदेशन िथा मनयन्रर्, नािररकको प्रमिमनमित्िको साथै िनिा र 
सरकारिीिको माध्यमको रुिमा कायारि वििावयकी संस्था िा संसदले आफ्नो भमूमका मनिााह िरररहेको  
हनु्छ । यमिमार होइन, सरकारको कायाके्षर मभरको आन्िररक सवु्यिस्थाका साथै दैिी वििजिमा समेि 
सरकारी दावयत्ि र मनभाउन ुिने भमूमका संसदको के्षरामिकार भन्दा बावहर हुुँदैन । 

यसैले संसदको क्षमिा, िािरुकिा र काया सम्िादनलाई राज्यका सबै मनकाय र नािररकले मनयाली 
रहेका हनु्छन ्। संसदको उद्देश्य र कायालाई सफलीभिू िानाको लामि संवििान, ऐन, कानूनको िररमिमभर रही 
एउटा छुटै्ट व्यिस्थाविकाको िठन र सञ्चालन प्रविया विश्वभरीका मलुकुहरुमा प्रिमलि रहेको िाइन्छ ।  

हाम्रो देशको सन्दभामा हेने हो भने केन्रमा संघीय संसद र साि प्रदेशहरुमा साि प्रदेशसभाहरु रहेका 
छन ्। यसै िरी सबै संसद िथा प्रदेश सभाको कामकारिाही सञ्चालन र व्यिस्थािनको लामि सजििालयको 
स्थािना भई सञ्चालन हुुँदै आएको छ । सभाको कामिारिाही व्यिजस्थि र प्रभािकारी सम्िादनमा सहयोि 
िरु् याउन कर्ााली प्रदेश, प्रदेश सभा मनयमािलीको िररच्छेद १९ को मनयम १४५ बमोजिम यस सभामा ४ 
िटा विषयिि समममिहरु िठन भएको सिाविददिै छ ।  

िसमा सामाजिक विकास समममि एक महत्ििूर्ा समममि हो । प्रदेशसभाबाट वििेयकमामथ दफािार 
छलफलको लामि समममिमा प्राप्त वििेयकहरुलाई िररमािान िरी िररस्कृि िनुाका साथै प्रदेश सभाका अन्य 
कायाहरुलाई व्यिजस्थि र प्रभािकारी रुिमा सम्िादन िना, प्रदेशका काम कारिाहीप्रमि प्रदेश सभाका 
सदस्यहरुलाई िािरुक, जिम्मेिार िलु्याउन र प्रदेश सरकारलाई िनिाप्रमि उिरदायी बनाउन यो समममिको 
महत्ििूर्ा भमूमका रहन्छ । 

सभामखु महोदय, 

कर्ााली प्रदेश, प्रदेश सभा मनयमािलीको िररच्छेद १९ को मनयम १४५ बमोजिम िदठि यस 
समममिमा हाल ८ िना माननीय सदस्यहरु रहन ुभएको छ । यस समममिको क्षेरमभर सामाजिक विकास 
मन्रालय, भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकारी मन्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानि अमिकारसम्िन्िी 
विषयहरु रहेकाछन ्। 

सभामखु महोदय, 

यस समममिले िि आमथाक िषामा सम्िादन िरेका विमभन्न कायाहरुमा आिाररि िावषाक प्रमििेदन सभा 
समक्ष िेश िने प्राििान बमोजिम यो िररमामय सभा समक्ष सामाजिक विकास समममिको आमथाक िषा 
२०७५÷०७६ को िावषाक प्रमििेदन िेश िना िइरहेको व्यहोरा मनिेदन िदाछु। 

 



सभामखु महोदय, 

यस समममिको िवहलो बैठक २०७५ साल िैशाख १७ ििेदेजख हालसम्म िम्मा ३० िटा बैठक 
सम्िन्न भएका र समममिमा प्राप्त भएका वििेयकहरु मध्ये सहकारी वििेयक छलफल भई िाररि भइसको छ 
भने प्रािाररक कृवषसम्िन्िी वििेयकको दफािार छलफल अजन्िम िरर्मा ििेुको छ । 

 

सभामखु महोदय, 

सामाजिक विकास समममिको बैठकमा काया के्षरसुँि सम्बजन्िि मन्रालयका मन्रीज्यू, सजििज्यू, विषय 
विज्ञहहरुलाई आमन्रर् िरी िी मन्रालयले िरेका काम कारिाही िथा िी मन्रालयहरुबाट प्राप्त 
वििेयकहरुमा छलफल िरी आिश्यकिानसुार मनदेशन ददइएको छ भने, ददइएका मनदेशनहरुको कायाान्ियन 
सम्िन्िमा आिश्यकिानसुार स्थलिि भ्रमर् िररएको मथयो । समममिका काम, कारिाहीहरु अध्ययन 
अनसुन्िानमा आिाररि हनु िने िथा समममिले ददएका मनदेशनहरुको कायाान्ियन प्रभािकारी हनु सके संसदीय 
समममिका मनदेशनहरुबाट सािािमनक के्षरलाई समेि उिरदायी बनाउन सवकन्छ । आिामी ददनमा यस 
प्रकारका अध्ययन, अिलोकन र अनिुमन भ्रमर्हरुला ई अरु प्रभािकारी बनाउन समममि सविय रहन ुिने 
आिश्यकिा महशसु िररएको छ । 

सभामखु महोदय, 

समममिलाई िसु्ि दरुुस्ि र व्यिजस्थि िना समममिको बैठक संिालन कक्षमा अमि आिश्यक सािन 
स्रोिको यथोजिि व्यिस्थािन, आिश्यक बिेटको व्यिस्था, माननीय सदस्य एिम ्सजििालयका कमािारीहरुको 
समयानकूुल क्षमिा अमभबवृद्ध लिायि प्रजशक्षर्को व्यिस्था, समममिको बैठकमा रेकमडिंि प्रर्ाली, प्रत्यक्ष 
अमभलेखीकरर् र सोसम्बन्िी दक्ष िनशजिको व्यिस्थाको साथै समममिमा कायारि कमािारीहरुलाई मबहान 
बेलकुा बैठक बस्दा भिाको व्यिस्था िना आिश्यक देजखएको समेि सभामखुज्यू माफा ि यस सभालाई 
िानकारी िराउन िाहन्छु । 

 

सभामखु महोदय, 

अन्िमा, समममिको काया सम्िादनमा मनरन्िर सहयोि िरु् याउन ुहनुे माननीय सभामखुज्यू, माननीय उि–
सभामखुज्यू, समममिका सम्िूर्ा माननीय सदस्यहरुलाई हाददाक िन्यिाद ददन िाहन्छु । त्यस्िै समममिलाई 
विमभन्न ििरबाट सहयोि िरु् याउन ुहनुे कर्ााली प्रदेश सभाका सजिि श्री िीिराि बढुाथोकी, सामाजिक विकास 
समममिका सजिि श्री रािेन्र िौडल लिायि सजििालयमा कायारि कमािारीहरु एिम ् समममिको कायाके्षर 
मभरका मन्रालय÷आयोि÷सजििालय, विषय विज्ञहरु, सञ्चारकमी, विमभन्न राविय÷अन्िरााविय दाि ृ संघ–संस्थाहरु, 

नािररक समाि लिायि िनसमदुायमा समममिको िफा बाट हाददाक िन्यिाद ददन िाहन्छु । िन्यिाद । 

 

 

 

 

 

 

 

 

(मा. राि ुनेिाली) 
अध्यक्ष 

सामाजिक विकास समममि 

कर्ााली प्रदेश, नेिाल 
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प्रदेश सभा 

कर्ााली प्रदेश 

सामाजिक विकास समममिको 
िावषाक प्रमििेदन, २०७५/०७६ 

 

१. परिचयः 
लोकिाजरिक शासन व्यिस्थामा िाज्य शजिको स्रोि िनिा हनुे ि िनिामा मनवहि सािाभौमसत्ताको 

प्रयोग िनप्रमिमनमिहरुद्वािा गरिरछ । संसदीय शासन प्रर्ालीमा संसदको भमूमकालाई प्रभािकािी बनाई 
मनयममि िथा आकजस्मक कायाहरुलाई मनिरिि अगामि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट िोवकएका 
सदस्यहरु िहने गिी विमभन्न संसदीय समममिहरु गठन गरिरछन ्। 

संसदीय समममिले संसदका गमिविमिहरुलाई सिल िथा मछटोछरििो िलु्याउने एिम ् सिकािलाई 
संसदप्रमि जिम्मेिाि िथा ििाफदेही बनाउन ेकायामा सहििा प्रदान गने हुुँदा यसलाई लघ ु संसद (Mini 

Parliament)  पमन भने्न गरिरछ । कर्ााली प्रदेश, प्रदेश सभा मनयमािलीको परिच्छेद १९ को मनयम १४५ मा 
४ िटा विषयगि समममि िहने व्यिस्था िहेको छ । िी विषयगि समममिहरुमध्ये सामाजिक विकास समममि 
प्रदेश सभाको एउटा महत्िपूर्ा समममि हो ।  

प्रदेश सभाबाट समममिमा आएका वििेयकहरूलाई परिमािान गिी परिस्कृि गनाका साथै प्रदेश सभाका 
अरय कायाहरुलाई व्यिजस्थि ि प्रभािकािी रुपमा सम्पादन गना, प्रदेशका काम काििाहीप्रमि प्रदेश सभाका 
सदस्यलाई िागरुक, जिम्मेिाि िलु्याउन ि प्रदेश सिकािलाई िनिाप्रमि उत्तिदायी बनाउन, िाज्यका हिेक 
नागरिकलाई जशजिि ि स्िस्थ बनाउन सके विकास ि सामाजिक रुपारििर्मा सघाउ पगु्ने हुुँदा सो सरदभामा 
यो समममिको महत्िपूर्ा भमूमका िहरछ ।  

२. समममिको गठन प्रवियाः 
सभामखुद्वािा मनोनयन भएका माननीय सदस्यहरु ि सदस्यहरुले आफूमध्ये छानेको अध्यि समेििाट 

समममि गठन हरुछ िि यस समममिमा हालसम्म िेष्ठ सदस्यले अध्यििा गदै आउन ु भएको छ । 
सभामखुद्वािा सदस्यहरु मनोनयन भएपमछ सभाद्वािा यसको अनमुोदन गरिरछ । सदस्यहरुको मनोनयन गदाा 
सभामा प्रमिमनमित्ि गने िािनीमिक दलको सदस्य संख्या, मवहला, दमलि, आददिासी/िनिामि, खस, आया मिेसी, 
थारु, मसु्लीम, वपछमिएको िेि, अल्पसंख्यक समदुायसमेिको प्रमिमनमित्ि गिाउन ुपने प्राििान प्रदेश सभा 
मनयमािली २०७४ ले गिेको छ ।  

समममिमा देहाय बमोजिम ८ िना माननीय सदस्यहरु िहन ुभएको छ । 

मा० िाि ुनेपाली   अध्यि 

मा० कृष्र्शाह (आचाया)  सदस्य 

मा० कौजशलाििी खिी  सदस्य 

मा० पदमा खड्का  सदस्य 

मा० ठम्मिबहादिु विष्ट  सदस्य 
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मा० यज्ञबहादिु वि.सी.  सदस्य 

मा० िािो कामी   सदस्य 

मा० शमुसल कुमाि थापा  सदस्य 

 

३. समममिको काम, किाव्य ि अमिकाि 

समममिको काम संशोिनको सूचना पिी सभाबाट समममिमा आएका वििेयकहरूलाई संशोिनसवहि 
परिमािान¸ सिुाि गिी परिष्कृि गनुाका साथै सिकािलाई प्रदेश सभाप्रमि जिम्मेिाि िलु्याउन ु ि समममिको 
कायािेि मभिका सिकािका विगि ि ििामानका विमभन्न काम काििाहीहरुको अनगुमन ि मूल्याङ्कन गिी 
आिश्यक मनदेशन ि सल्लाह प्रदान गनुा हो । यसको अमिरिि समममिका काम, किाव्य ि िेिामिकाि 
मनम्नबमोिम िहेका छन ्। 

(१) आफ्नो कायािेि मभि पने मरिालय, आयोग ि मनकायसंग सम्बजरिि मबिेयकहरुमा दफािाि 
छलफल गरि सोको प्रमिबेदन प्रदेश सभामा पेश गने ।  

(२) मरिालय अरिगािका मनकायको नीमि िथा कायािम, स्रोि परिचालन, व्यिस्थापन ि अरु 
यस्िै वियाकलापको मूल्यांकन गिी सम्बजरिि मनकायलाई आिश्यक मनदेशन ददने ि 
समजुचि वटप्पर्ी, मसफारिस ि मनदेशनसवहिको िावषाक प्रमििेदन बैठकमा पेश गने । 

(३)  मरिीले सिकािको िफा बाट बैठकमा समय समयमा ददएका आश्वासनलाई पूिा गना कर्ााली 
प्रदेश सिकािद्वािा के कस्िा कदम उठाइएका छन ्सो सम्िरिमा अध्ययन गिी सम्बजरिि 
मनकायलाई आिश्यक मनदेशन ददने ि बैठकमा प्रमििेदन पेश गने । 

(४) सभाद्वािा प्रत्यायोजिि अमिकाि अरिगाि बनाइएको मनयम संवििान, सम्बजरिि ऐन, प्रचमलि 
कानूनबमोजिम बनेको छ छैन ि सिकािद्वािा प्रचमलि ऐन, मनयम अनसुाि काम भए गिेको 
छ िा छैन भने्न विषयमा मूल्यांकन गिी सम्बजरिि मनकायलाई आिश्यक मनदेशन ददने । 

(५)  मरिालय अरय मनकायबाट सम्पादन भएका कामको अनगुमन िथा मूल्यांकन गिी सो 
सम्िरिमा आिश्यक मनदेशन ददने । 

(६)  बैठकले समु्पेको अरय काम गने । 

(७)  समममिको मसफारिसमा सभामखुबाट अनमुोददि बिेट ि कायािमको अमिनमा िही आफ्नो 
कायािम सञ्चालन गने । 

४. समममिको काया ििेः  

सामाजिक विकास समममिको िेिमभि सामाजिक विकास मरिालय, भमूम व्यिस्था, कृवष िथा 
सहकािी मरिालय, श्रम, सामाजिक रयाय ि मानि अमिकािसम्िरिी िेिामिकाि िहेको छ ।  

िनु मनम्न बमोजिम मरिालयहरु ि सो अरिगािका विभाग िथा मनकायहरु पदाछन ् िसको काया 
विििर् देहाय अनसुाि िहेको छ : 
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क. सामाजिक विकास मरिालय ि अरय मनकायहरुः 
मस.नं. काया जिम्मेिािीहरू 

१ प्रदेशस्ििको विश्वविद्यालय िथा उच्च जशिासम्िरिी नीमि, काननु िथा मापदण्ि ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन 

२ शैजिक पिामशा सेिाको मापदण्ि मनिाािर्, अनमुमि िथा मनयमन 

३ प्रदेशस्ििमा पसु्िकालय, संग्रहालय, अमभलेखालयसम्िरिी नीमि, काननु िथा मापदण्ि ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन 

४ प्रादेजशक जशिा, प्राविमिक िथा व्यिसावयक िामलम ि छाििृजत्तसम्िरिी नीमि, काननु िथा 
मापदण्ि मनिाािर्, कायाारियन ि मनयमन िथा पाठ्यिम, पाठ्यपसु्िक िथा पाठ्यसामग्री 
मनमाार्, उत्पादन ि विििर् 

५ प्रदेशस्ििको मानि संसािनको आिश्यकिा प्रिेपर् िथा शैजिक योिना मनमाार् ि 
कायाारियन 

६ प्रदेशस्ििमा विद्यालय िहको जशिकको सेिा शिा, योग्यिा, िमिा ि जशिक व्यिस्थापनको 
मापदण्ि मनिाािर् ि मनयमन 

७ माध्यममक िहको पिीिा व्यिस्थापन 

८ प्रदेशस्ििमा प्राजज्ञक अनसुरिान िथा शैजिक िथ्याङ्क व्यिस्थापन 

९ स्िास्थ्य सेिा िथा पोषर्सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु, मापदण्ि िथा योिना ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन 

१० प्रदेशस्ििमा आिश्यक पने प्रिाद्धनात्मक, प्रमिकािात्मक, उपचािात्मक िथा पनुास्थापनात्मक 

स्िास्थ्य सेिाको व्यिस्थापन 

११ स्िास्थ्य सेिासम्िरिी प्रदेशस्ििीय प्राजज्ञक, व्यिसावयक ि पेसागि संघ संस्थाको दिाा, 
सञ्चालन अनमुमि ि मनयमन 

१२ प्रदेशस्ििीय स्िास्थ्य सेिाको गरु्स्िि मनिाािर्, अनगुमन ि मनयमन 

१३ िाविय मापदण्ि बमोजिम औषमििरय िथा स्िास्थ्य प्रविमिसम्िरिी सामग्रीको उत्पादन िथा 
संचय, अमिकिम खदु्रा मूल्य मनिाािर्, अजरिम मबसिान, गरु्स्िि िथा मापदण्ि मनिाािर् ि 
त्यस्िा सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दिाा, सञ्चालन, अनमुमि ि मनयमन 

१४ िाविय मापदण्ि अनरुुप अस्पिाल, नमसाङ्ग होम, मनदान केरद्र, उपचाि केरद्र ि अरय स्िास्थ्य 
संस्था िथा प्रयोगशालाको दिाा, सञ्चालन, अनमुमि ि मनयमन 

१५ खानेपानी, ध्िमन ि हािाको गरु्स्िि अनगुमन िथा लेखािोखाको ढाुँचा मनमाार् एिं 
गरु्स्ििको मापदण्ि मनिाािर् ि कायाारियन 

१६ िाविय मापदण्ि बमोजिम स्िास्थ्य बीमा लगायिका सामाजिक स्िास्थ्य सिुिा कायािमको 
व्यिस्थापन िथा मनयमन 

१७ प्रदेशस्ििीय स्िास्थ्य िेिको मानिस्रोि विकास ि व्यिस्थापन 

१८ औषिी मनगिानी (Pharmacy vigilance), औषमिको उजचि प्रयोग ि सकु्ष्म िीि मनिोिक 
प्रमििोि (Antimicrobial Resistance) रयनुीकिर् 

१९ खोप ि परििाि मनयोिन 

२० संिेदनशील औषिी िथा अरय स्िास्थ्य सामग्री खिीद िथा आपूमिा व्यिस्थापन 
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मस.नं. काया जिम्मेिािीहरू 

२१ प्रदेशस्ििमा स्िास्थ्य सेिासम्बरिी अध्ययन िथा अनसुरिान िथा सूचना प्रर्ाली, स्िास्थ्य 
लेखा पद्धमिको संस्थागि व्यिस्थापन, सूचना प्रिाह 

२२ प्रदेशस्ििीय िनस्िास्थ्य मनगिानी (पजललक हेल्थ सभेलेरस) व्यिस्थापन 

२३ स्िास्थ्य ििेमा आपिकालीन अिस्था, विपद् ि महामािी व्यिस्थापन, आकजस्मक स्िास्थ्य 
सेिा प्रिाह, आपिकालीन अिस्थाका लामग औषिी िथा औषिीिरय सामग्रीको प्रादेजशक 
बफिस्टक व्यिस्थापन 

२४ सरूिा िथा नसने िोग मनयरिर् िथा िोकथाम 

२५ िाविय मापदण्ि अनरुुप स्िास्थ्य सेिासम्िरिी भौमिक पूिाािाि विकास िथा व्यिस्थापन 

२६ स्िास्थ्यिरय फोहोि व्यिस्थापनसम्िरिी मापदण्ि मनिाािर्, कायाारियन ि मनयमन 

२७ आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, होममयोप्यामथक, प्राकृमिक जचवकत्सा लगायिका अरय प्रचमलि 

पिम्पिागि स्िास्थ्य उपचाि सेिासम्िरिी प्रदेशस्ििीय मापदण्ि मनिाािर्, कायाारियन, 

अनगुमन ि मनयमन 

२८ प्रदेशस्ििको खानेपानी सिसफाइ िथा स्िच्छिासम्बरिी प्रदेजशक नीमि, काननु िथा मापदण्ि 

ििुामा ि कायाारियन, सेिाको शलु्क मनिाािर्, योिना, आयोिना कायाारियन िथा सञ्चालन, 

सम्भाि ि मनयमन 

२९ खानेपानी िथा सिसफाइ सेिा विस्िािमा मनिी िेिको सहभामगिा प्रिद्धानसम्बरिी नीमि िथा 
मापदण्ि ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

३० सिासािािर्लाई स्िच्छ खानेपानीको उपललििा ि खानेपानी, सिसफाइ िथा स्िच्छिामा 
वपछमिएका िगाको पहुुँच समुनजिििा 

३१ िनसंख्या, बसाइसिाइ ि परििाि मनयोिनसम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु िथा योिना ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन, अध्ययन िथा अनसुरिान, सूचना प्रर्ालीको स्थापना ि सञ्चालन, 

िमिा अमभिृवद्ध ि िाविय संस्थाहरुसुँगको सम्पका  ि समरिय 

३२ मवहला हकसम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु, मापदण्ि िथा योिना ििुामा, कायाारियन ि 
मनयमन 

३३ लैवङ्गक वहंसा, मानि बेचमबखन िथा ओसाि पसािसम्िरिी नीमि िथा कायायोिना ििुामा ि 
कायाारियन िथा अरििाविय सजरि, सम्झौिा ि प्रमििद्धिाको कायाारियन, मनिोिात्मक ि 
संििर्ात्मक उपाय ि पनुस्थाापना 

३४ मवहला सशजिकिर् िथा लैवङ्गक समानिासम्बरिी अध्ययन, अनसुरिान 

३५ लैंमगक उत्तिदायी ििेट ि लैवङ्गक पिीिर् 

३६ बालबामलकाको हकवहि संििर्सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु, मापदण्ि िथा योिना ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन, अध्ययन, अनसुरिान, बालमैिी शासकीय प्रिरि ि सेिा प्रिाह, बाल 
उद्धाि कोष व्यिस्थापन ि बाल सिुाि िथा पनुास्थापना 

३७ प्रदेशस्ििमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गिा भएका व्यजि ि अशि, बालबामलका ि मवहलासम्बरिी 
कायाहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

३८ समाि कल्यार् ि संघ सस्थासम्िरिी कायाहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

३९ यिुासम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु िथा योिना ििुामा, कायाारियन ि मनयमन, यिुा िैज्ञामनक 
प्रोत्साहन 
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४० खेलकूदसम्िरिी प्रादेजशक नीमि, काननु िथा मापदण्ि मनिाािर्, कायाारियन ि मनयमन, 

खेलकूद िथा खेलकूद पूिाािािको विकास ि प्रिद्धान 

४१ खेलकूद प्रशासन ि संघ संस्थाको समरिय ि मनयमन 

४२ िाविय ि प्रादेजशक खेलकुद प्रमियोमगिा िथा कायािम आयोिना ि सहभामगिा 

४३ लोपोरमखु, सीमारिकृि, गरिब, िेष्ठ नागरिक लजिि आिाससम्बरिी नीमि, मापदण्ि िथा 
योिना ििुामा ि कायाारियन 

४४ सामाजिक सिुिासम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु िथा मापदण्िको मनमाार् िथा कायाारियन, 

कोष व्यिस्थापन, मनयमन, िाविय ि प्रादेजशक मनकाय िथा संघ संस्थासुँग सम्पका , समरिय ि 
सहकाया 

४५ प्रदेश मभि िोिगािी प्रिद्धानसम्बरिी नीमि, योिना, कायािम िथा मापदण्ि ििुामा िथा 
कायाारियन ि स्थानीय सिकािसंग समरिय 

४६ विश्व सम्पदा सूचीमा पिेका स्मािक ि पिुािाजत्िक महत्िका स्थलसम्बरिी 
४७ भाषा, मलवप संस्कृमि, लमलिकला ि िमाको संििर् ि प्रयोगसम्िरिी प्रादेजशक नीमि, काननु, 

मापदण्ि िथा योिना ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

४८ ऐमिहामसक, िाममाक, साुँस्कृमिक एिं कला ि िास्ि ुकलात्मक दृवष्टकोर्ले महत्ि बोकेका 
प्रादेजशकस्ििका दििािहरुको संििर्, सम्भाि, अध्ययन, अनसुरिान िथा व्यिस्थापन 

४९ प्रादेजशकस्ििमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

५० प्रदेशस्ििका पिुािाजत्िक महत्िका स्थल, ऐमिहामसक ि िाममाक सांस्कृमिक सम्पदा, प्राजचन 
स्मािक, संग्रहालय, सास्कृमिक ििोहिसम्िरिी नीमि, काननु, मापदण्ि िथा योिना ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन एिम ्संििर्, सम्भाि, अध्ययन, अनसुरिान, उत्खनन िथा पनुामनमाार् 

५१ िमा, पिम्पिा ि गठुी अरिगाि चमलआएका विमभन्न िािा, पिाहरुको सञ्चालन ि व्यिस्थापन 

५२ संस्कृमिको विकाससम्िरिी नीमि िथा काननु ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

५३ िोिगाि प्रिद्धानसम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु िथा मापदण्ि ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

५४ श्रममक एिं श्रममकको सामाजिक सिुिा िथा टे्रि यमुनयनसम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु, 

मापदण्ि ि मनयमन 

५५ श्रमशजि, श्रम बिािसम्बरिी अध्ययन, अनसुरिान ि श्रमशजि योिना 
५६ औद्योमगक वििाद समािान, श्रम सम्बरिमा सिुाि ि रयावयक मनरुपर्  

५७ कायास्थल सिुिा, कािखाना मनिीिर् िथा मनयमन 
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ख.  भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालय 

मस.नं. कायाजिम्मेिािीहरू 

१ कृवष, पश ु विकास िथा खाद्य पोषर्सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु, मापदण्ि ि योिना 
ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

२ कृवष िथा पशपुिीिरय िोग, कीिा एिं महामािी मनयरिर् 

३ कृवष औद्योमगकीकिर् ि पशपुिी उद्योग व्यिसायको विकास िथा प्रबद्धान 

४ कृवष िथा पश ुयाजरिकीकिर् ि उन्नि औिाि विकास िथा विस्िाि 

५ कृवष िथा पश ुिोग मनदान प्रयोगशाला व्यिस्थापन ि मनयमन 

६ कृवष उपि, कृवषिरय बस्ि,ु पशपुिी, पशपुिीिरय पदाथा ि पश ुउत्पादन सामग्री िथा मबउ 
मबिन एिम ् नश्लसम्बरिी सेिा ि प्रविमिको गरु्स्िि मनिाािर्, सम्बद्धिा मनिाािर्, 

स्ििीयकिर्, प्रमार्ीकिर् ि मनयमन 

७ प्रादेजशक खाद्य सिुिा, खाद्य अमिकाि, खाद्य सम्प्रभिुा ि खाद्य गरु्स्िि 

८ कृवष िथा पशपुिी एिं खाद्य प्रविमिसम्िरिी अध्ययन, अनसुरिान एिम ्विकास िथा प्रिद्धान, 

िथ्याङ्क प्रर्ालीको व्यिस्थापन ि स्रोि संििर् 

९ कृवष मल, मबऊ ि मबषादी आपूमिा व्यिस्था ि मनयमन 

१० कृवष प्रसाि, कृषक िामलम िथा िमिा विकास ि सशजिकिर् 

११ कृवष उपिको रयूनिम समथान मूल्य कायाारियन 

१२ कृवष िथा पशपुिी बीमासम्िरिी नीमि िथा योिना ििुामा ि कायाारियन 

१३ कृवष बिाि, पूिाािाि ि कृवष फामा केरद्रहरुको विकास, विस्िाि िथा सञ्चालन 

१४ िाविय नीमि ि मापदण्ि बमोजिम पािाभेटको दिाा, अनमुमि, निीकिर्, खािेिी ि मनयमन 

१५ सामवुहक खेिी िथा कृवष किाि खेिीको कायाारियन ि प्रबद्धान 

१६ चिन िथा खका सम्बरिी प्रादेजशक नीमि िथा काननु ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

१७ कृवषिरय ि पशपुिीिरय औषमि, मबषादी ि सूक्ष्म पोषर्ित्ियिु बस्िकुो उपयोग ि 
व्यिस्थापनसम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु िथा मापदण्ि ििुामा ि  कायाारियन िथा 
उत्पादन, उपयोग ि मबिी विििर्को अनमुमि, अनगुमन ि मनयमन 

१८ भमूम व्यिस्थापन, भमूम प्रशासन ि िग्गा नापिाुँच, भमूमसिुाि, भ-ूउपयोग िथा चक्ला 
बरदीसम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु िथा मापदण्िको ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

१९ मनिी, सिकािी िथा सािािमनक िग्गाको प्रादेजशक अमभलेख व्यिस्थापन 

२० िग्गादिाा, िजििेशन, िग्गािनी प्रमार् पिुाा, दाजखल खािेि, स्िाममत्ि हस्िारििर्सम्बरिी नीमि 
िथा मापदण्ि ििुामा ि कायाारियन 

२१ संघीय सिकािबाट प्राप्त हनुे नक्सा, भौगोमलक सूचना ि अमभलेख िथा प्रदेश मभिको नाप 
नक्सा ि अमभलेखको व्यिस्थापन 

२२ नाप नक्साका मनयरिर् विरदहुरुको सञ्जाल स्थापना 
२३ िमबद्ध वकत्ता नापी ि भमूम लगिसम्िरिी मापदण्ि ि कायाारियन 
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मस.नं. कायाजिम्मेिािीहरू 

२४ भमूमहीन सकुुम्िासी, दमलि, मिु कमैया, हमलया, हििा चििा आदद िगाको बसोबास, 

िीविकोपािान ि पनुस्थाापनासम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु, मापदण्ि िथा योिना ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन 

२५ सिकािी िग्गा भािामा ददनेसम्बरिी नीमि, काननु िथा मापदण्ि ििुामा, कायाारियन ि 
मनयमन 

२६ सिुजिि बसोिास ि िग्गा एकीकिर्सम्बरिी नीमि कायाारियन 

२७ गठुी िथा गठुी िग्गा व्यिस्थापनसम्बरिी नीमि, काननु, मापदण्ि िथा योिना ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन िथा गठुी िथा गठुी िग्गाको संििर्, अमभलेख व्यिस्थापन ि संघीय 
िथा स्थानीय िहसुँग समरिय 

२८ गरििी मनिािर्सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु, मापदण्ि एिम ्योिनाको ििुामा, कायाारियन 
ि मनयमन िथा अध्ययन, अनसुरिान, सिेिर्, सूचना संकलन, गरिब घिपरििाि पवहचान, 

सामाजिक सिुिा ि संििर् 

२९ सहकािी संस्था, सहकािी संघ िथा सहकािी बैंकसम्बरिी प्रादेजशक नीमि, काननु िथा 
मापदण्िको ििुामा ि कायाारियन, सञ्चालन अनमुमि, मनयमन, िथ्याङ्क व्यिस्थापन ि अध्ययन 
अनसुरिान 

३० सहकािी बचि िथा ऋर् परिचालनसम्बरिी प्रादेजशक मापदण्ि मनिाािर् ि मनयमन 

३१ सहकािी सम्बरिमा संघीय, अरिि प्रादेजशक ि स्थानीय िहका संघ संस्थासुँग समरिय ि 
सहकाया 

३२ सहकािी िेिको विकास िथा प्रिद्धान, िमिा अमभिृवद्ध ि परिचालन 

३३ "िलचि िथा िलीय िीिको संििर्, व्यिस्थापन, ददगो उपयोमगिा ि सोबाट प्राप्त 
लाभांशको समरयायीक मबििर्सम्बरिी नीमि, ऐन, मनयम, मापदण्ि, योिना ििुामा ि 
मनयमन" 

 

 

५.  समममिले गिेका हालसम्मका कामकाििाही िथा मनर्ायहरुः  

समममिको गठन यिा हालसम्म िम्मा ३० िटा बैठक सम्पन्न भएका छन ् । िसमध्ये आ.ि. 
२०७४/०७५ मा समममि स्थापना भए पिाि मममि २०७५ िैशाख १७ गिे ि मममि २०७५ आषाढ २० 
गिे गिी िम्मा २ िटा बैठक बसेको मथयो भने आ.ि. २०७५/०७६ मा बैठक संख्या ३ देजख 30 सम्म 
गिी िम्मा २८ िटा बैठकहरु सम्पन्न भएका छन ्। समममिले यस अिमिमा गिेका उल्लेजखि बैठकहरुले 
गिेका काम काििाही िथा मनर्ायहरु मनम्नानसुाि िहेका छन:् 
ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरु/मनर्ायहरु 

१ १ २०७५/०१/१७ १. कर्ााली प्रदेश सभा मनयमािली, २०७४ को मनयम १४५ 
मा यस समममिलाई िोवकएका कायाििेहरुको विषयमा 
माननीय सदस्यहरुबीच छलफल गरियो । समममिलाई 
िोवकएको कायािेिको सम्िरिमा आगामी ददनमा सम्पूर्ा 
सदस्यहरुले आ–आफ्नो िफा बाट सविय भमूमकासवहि 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरु/मनर्ायहरु 

सहभामगिा िनाई काया सम्पादन गने प्रमििद्धिा व्यि 
गरियो ।  

२. यस समममिको अको बैठक अको सूचना नभएसम्मको लामग 
स्थमगि गरियो ।  

२ २ २०७५/०३/२० १.  यस सामाजिक विकास समममिमा सभाबाट छलफलको लामग 
पठाइएको वििेयकका विषयमा आ–आफ्नो िािर्ा िाखी 
छलफल गरियो ।  

२. सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन िथा व्यिस्थापन वििेयक, 
२०७४ को सम्िरिमा संशोिनको सूचना दिाा गनुा भएका 
मा. सदस्यहरुसुँग ि वििेयक टेिलु गनुा भएका मा. 
मरिीलाई आमरिर् गिी आगामी बैठकमा छलफल गने 
मनर्ाय गरियो ।  

३. अको बैठक समममिको अध्यि ि सदस्यबीच समरिय गिी 
िय गरिने मनर्ाय भयो । 

३ ३ २०७५/०४/१७ १. माननीय श्री िीिन बहादिु शाही, विपिी दलको नेिाबाट 
प्राप्त सामाजिक विकास समममिको आरिरिक कायाविमि 
२०७५ को मस्यौदालाई केही परिमािान गिी कायाविमि 
बनाउन माननीय सशुील कुमाि थापा, माननीय पद्मा खड्का 
ि सामाजिक विकास समममिको सजचि िहने गिी ३ (िीन) 
सदस्यीय काया टोली गठन गने मनर्ाय भयो ।  

२. प्रदेश सभाबाट सामाजिक विकास समममिमा पठाइएको ि 
सोमा माननीय सदस्यहरुबाट संशोिनको सूचना पेश गनुा 
भएको कर्ााली प्रदेश सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन िथा 
व्यिस्थापन वििेयक, २०७५ को वििेयकमा समममिका 
पदामिकािी ि आमजरिि सदस्यहरु, माननीय सामाजिक 
विकास मरिी लगायिका बीच संशोिनमा पिेका विषयमा 
बुुँदागि छलफल गिी परिमािान गने, संघको कानून, 
संवििानमा भएको व्यिस्थाका विषय ि ऐन, कानूनसुँग 
बाजझएको विषयहरुमा समरिय गिी काया अगािी बढाउन े
मनर्ाय भयो । साथै उि वििेयकको संशोिनसवहि सभामा 
प्रस्ििु गने मनर्ाय गरियो ।  

३. समममिको अको बैठक समममिको अध्यि ि सदस्यबीच 
समरिय गिी मममि िय गरिने मनर्ाय भयो ।  

४ ४ २०७५/०४/२६ १. यस समममिको मममि २०७५ श्रािर् १७ गिे मबहीबाि 
विहान ८ बिे बसेको बैठकको मनर्ायबाट सामाजिक 
विकास समममिको आरिरिक काया विमि २०७५ को 
मस्यौदालाई छलफल गिी अजरिम रुप ददन समममिका 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरु/मनर्ायहरु 

सदस्य मा. पद्मा खड्का, मा. सशुील कुमाि थापा ि 
समममिका सजचि, सजचि िहने गिी ३ (िीन) सदस्यीय 
टोली गठन भई समममिका सदस्यले ियाि पािेको 
रिपोटालाई अजरिम रुपम ददई २०७५ श्रािर् २६ गिेदेजख 
नै उि आरिरिक कायाविमि कायाारियन गने मनर्ाय  
गरियो ।  

२. कर्ााली प्रदेश सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन िथा 
व्यिस्थापन वििेयक, २०७५ को सम्िरिमा दफाबाि 
छलफल गिी संशोिनसवहि पारिि गरिएको उि 
वििेयकलाई प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा प्रमििेदनसवहि 
प्रस्ििु गने मनर्ाय भयो ।  

३. आगामी बैठक समममिका अध्यि ि सदस्य बीच समरिय 
गिी मममि ि समय िय गने मनर्ाय भयो ।  

५ ५ २०७५/०५/०२ १. प्रदेश सभाबाट सामाजिक विकास समममिमा पठाइएको 
कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मा कर्ााली 
प्रदेशका विमभन्न जिल्लाका सहकािीकमी िथा 
सिोकाििालाहरुसुँग िपमसल बमोजिमको मममि, समय ि 
स्थानमा छलफल िथा अरििविया कायािम सञ्चालन गनेः  

िपमसल 

(क) मममिः २०७५ भाद्र ११ गिे 

जिल्लाः रुकुम 

(ख) मममिः २०७५ भाद्र १४ गिे 

जिल्ला िमु्ला  

६ ६ २०७५/०६/०२ १.  प्रदेश सभाबाट सामाजिक विकास समममिमा पठाइएको 
कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ उपि िनिाको 
िाय िथा पिामशा मलन सखेुि जिल्लामा जिल्ला जस्थि 
सहकािीकमी िथा सिोकाििालाहरुसवहिको िन सहभामगिा 
समुनजिि हनुे गिी UNDP सुँगको सहकायामा िपमसलको 
मममि, समय ि स्थानमा कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, 
२०७५ उपि िनपिामशा कायािम सञ्चालन गने । 
कायािमका लामग आिश्यक सम्पूर्ा Logistic Support ि 
सहजिकिर्का लामग विशेषज्ञ सहयोग UNDP ले गने ि 
समािेशीिाको आिािमा सहभामगहरुको छनौट िथा 
पिाचािका लामग सामाजिक विकास समममिको सजचिालयले 
आिश्यक समरिय गने । 

७ ७ २०७५/०६/१४ १.  समममिमा िहेको कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ 
मामथ मा. सीिा कुमािी नपेाली ि मा. देिी ओलीले पेश 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरु/मनर्ायहरु 

गनुा भएको संशोिन प्रस्िािको सूचना िथा कर्ााली प्रदेशका 
रुकुम (पजिम), िमु्ला ि सखेुिमा सञ्चालन गरिएको सझुाि 
संकलन कायािममा प्राप्त सझुािका सम्िरिमा सामारय 
छलफल गरियो । संशोिन प्रस्िाि िथा सझुािका 
सम्िरिमा थप अध्ययन गिी मममि २०७५ असोि १८ गिे 
मबहान ८ बिे पनुःबैठक बस्ने मनर्ाय गरियो । 

८ ८ २०७५/०६/१८ 

(विहान ८ बिे) 

१.  कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मा संशोिनको 
सूचन पेश गनुा भएका माननीय िथा भमूम व्यिस्था िथा 
कृवष िथा सहकािी मरिालयका प्रमिमनमिसुँग संशोिनका 
सम्िरिमा िाय संकलन िथा छलफल गरियो । 
संशोिनकिाा माननीय सीिा कुमािी नेपालीज्यूसुँग समेि 
उहाुँले पेश गनुा भएका संशोिनका सूचनामा िाय मलन 
समममिको अको बैठक मममि २०७५ असोि २२ गिे 
मबहान ८ बिे बस्ने मनर्ाय गरियो । 

९ ९ २०७५/०६/१८ 

(ददउुँसो ११ बिे) 
१. कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मा संशोिनको 

सूचना पेश गनुा भएका माननीय देिी ओलीज्यूले िाख्न ु
भएको िािर्ा ि मरिालयका प्रमिमनमिले िाख्न ु भएका 
विषयबस्िहुरुमा छलफल गरियो ।  

१० १० २०७५/०६/२२ १. कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मामथ िनिाबाट 
ल्याइएका सझुािहरु, विज्ञका सझुािहरु ि संशोिनका 
सूचना (प्रस्िाि) समेि समेटी वििेयक उपि व्यापक 
छलफल गिी आिश्यक संशोिन प्रस्िाि ियाि गिी 
सभामखुज्यू समि पेश गने मनर्ाय गरियो ।  

११ ११ २०७५/०६/२४ १.  कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मा प्राप्त सझुाि 
िथा संशोिन प्रस्िािहरुका सम्िरिमा छलफल गरियो ।   

१२ १२ २०७५/०८/०१ १.  हमु्ला जिल्लामा सामाजिक पिम्पिा, िाममाक अरिविश्वास 
िथा कुरििीका कािर् हनु े मवहला वहंसासम्िरिी संसदीय 
मनगिानी कायािम आयोिना गनेसम्िरिी माननीय 
अध्यिज्यूले िाख्न ु भएको प्रस्िािमा समममिका माननीय 
सदस्यहरुले आ–आफ्नो िािर्ा िाख्नभुयो । उि कायािमका 
सम्िरिमा ठोस मनर्ाय हनु नसकी बैठक मबना मनश्कषा 
टुवङ्गयो । 

१३ १३ २०७५/११/११ १. कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मा प्राप्त सझुाि 
िथा संशोिन प्रस्िािहरुका सम्िरिमा छलफल गरियो । 

१४ १४ २०७५/११/१२ १.  कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मा प्राप्त सझुाि 
िथा संशोिन प्रस्िािहरुका सम्िरिमा छलफल गरियो । 

१५ १५ २०७५/११/१३ १.  कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मा प्राप्त सझुाि 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरु/मनर्ायहरु 

िथा संशोिन प्रस्िािहरुका सम्िरिमा छलफल गरियो । 

१६ १६ २०७५/१२/०५ १. कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ को सम्िरिमा 
दफाबाि छलफल, िनपिामशा गिी संशोिनसवहि पारिि 
गरिएको उि वििेयकलाई प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा 
प्रमििेदनसवहि पेश गने मनर्ाय गरियो ।  

२. मममि २०७५/१२/०५ गिे उि वििेयकका सम्िरिमा 
गरिएका कामका सम्िरिमा २:३० मा प्रदेशसभा हलमा 
पिकाि सम्मेलन गने मनर्ाय गरियो । 

१७ १७ २०७५/१२/१६ १.  कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ को प्रमििेदनमामथ 
थप छलफल गिी मनश्कषामा पगु्न अको बैठक बस्ने मनर्ाय 
गरियो । 

१८ १८ २०७५/१२/१७ 

(विहान ७:३० बिे) 
१.  कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ मामथ समममिबाट 

पारिि संशोिनसवहिको प्रमििेदन माननीय सभामखुज्यू 
समि पेश गने ।  

१९ १९ २०७५/१२/१७ 

(विहान ९:०० बिे) 
१.  कर्ााली प्रदेश सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन िथा 

व्यिस्थापन वििेयक, २०७४ मामथ छलफल गरियो । 

२० २० २०७५/१२/१८ 

(विहान ७:०० बिे) 

१.  नेपालको संवििानको अनसूुची ६, ७ ि ९ मा उल्लेख 
भएको िमशः प्रदेशको अमिकाि सूची, संघ ि प्रदेशको 
साझा अमिकाि सूची ि संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको साझा 
अमिकािको सूचीमा सामाजिक संघ संस्था उल्लेख भएको 
नदेजखएकोले ि नेपालको संवििानको अनसूुची ५ को िम 
संख्या ३५ मा संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको अमिकािको 
सूचीमा िा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै पमन विषय 
िथा यो संवििान ि संघीय कानूनमा नलेजखएका विषय 
संघको अमिकाि हनु े व्यिस्था भएकोले "सामाजिक संघ 
संस्था सञ्चालन िथा व्यिस्थापन वििेयक, २०७४" प्रदेश 
सभाको िेिामिकाि मभि पनेमा दद्ववििा देजखएको हुुँदा 
सोको मनर्ाय माननीय सभामखुज्यूबाटै हनु समममिमा िहेको 
उि वििेयक वफिाा पठाउन ेमनर्ाय गरियो। 

२१ २१ २०७५/१२/१८ 

(विहान ८:०० बिे) 
१.  कर्ााली प्रदेश प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनकेो 

वििेयक, २०७५ मामथ छलफल भयो । 

२. वििेयक मामथ संशोिनकिाा माननीयज्यूहरुलाई आगामी 
बैठकमा छलफलको लामग आमरिर् गने । 

२२ २२ २०७५/१२/२० १. समममिको बैठक बस्न माननीय सदस्यहरुको गर्पिुक 
संख्या नपगेुकोले बैठक स्थमगि भयो । 

२३ २३ २०७६/०१/११ १. कर्ााली प्रदेश प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्थाप गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मामथ बहृि छलफल गना सम्िजरिि िेि 
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(प्राङ्गारिक कृवष) मा विज्ञिा हामसल गिेका विज्ञहरु बोलाई 
विज्ञहरुसुँग समममिमा छलफल गने मनर्ाय गरियो । 

२. सामाजिक विकास मरिालय ि भमूम व्यिस्था, कृवष िथा 
सहकािी मरिालयमा आ.ि. २०७५/०७६ को हालसम्म 
भए गिेका कामहरुको विििर् माग गने । 

२४ २४ २०७६/०२/०७ १.  सामाजिक विकास समममिलाई आ.ि. २०७६/०७७ का 
लामग आिश्यक पने बिेट सम्िरिमा छलफल भयो । 
सोही सम्िरिमा २०७६ िेष्ठ १५ गिे मभि बिेट मनमाार् 
गने मनर्ाय गरियो । 

२५ २५ २०७६/०२/१६ १. प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मा छलफल भई संशोिनकिाा माननीयज्यूहरुलाई 
२०७६ िेष्ठ १७ गिे मबहान ७ बिे आमरिर् गने । 

२. भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालयका 
सजचिज्यूलाई २०७६ िेष्ठ १७ को बैठकमा आमरिर् गने 
मनर्ाय गरियो ।  

२६ २६ २०७६/०२/१७ १. प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मामथ संशोिनकिाा माननीयज्यूहरु, सम्िजरिि 
मरिालयका सजचि ि कृवष विज्ञहरुसुँग बसी छलफल  

भयो ।  

२. सो सम्िरिमा भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिी 
माननीय मबमला के.सी.ज्यू, सजचिज्यू, संशोिनकिाा 
माननीयज्यहरुलाई मममि २०७६ िेष्ठ १८ गिे ददउुँसो २ 
बिे आमरिर् गिी बैठक बस्ने मनर्ाय गरियो । 

२७ २७ २०७६/०२/१८ १. प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मामथ माननीय कृवष मरिीज्यू, संशोिनकिाा 
माननीयज्यूहरु, कृवष विज्ञहरुसुँग व्यापक छलफल भयो, 
सहममि हनु बाुँकी बुुँदा िथा दफामा अको बैठकमा 
छलफल गने मनर्ाय गरियो । 

२८ २८ २०७६/०३/०२ १. प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मामथ छलफल भयो । समममिको अको बैठकमा 
संशोिनकिाा माननीयज्यूहरुलाई पनुः आमरिर् गिी 
छलफल गने मनर्ाय गरियो ।  

29 २९ २०७६/०३/१७ १. प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मामथ छलफल गने कायासूची िहेकोमा संशोिनकिाा 
माननीयज्यूहरुको समय अभािका कािर् उपजस्थि हनु 
नसक्न ु भएको हुुँदा सो वििेयकको छलफल आिको 
बैठकमा अगािी नबढाउने मनर्ाय गरियो ।  
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२. सामाजिक विकास समममिको आ.ि. २०७५/०७६ को 
हालसम्म भए गिेका काम काििाही ि समममिको बैठकको 
गमिविमि समेटेि ियाि पारिएको प्रमििेदन मामथ छलफल 
भयो । ि, थप छलफल समममिको अको बैठकमा गने 
मनर्ाय गरियो ।  

३. यस समममिको अको बैठक मममि २०७६ असाि १८ गिे 
मबहान ७ बिे बस्ने मनर्ाय गरियो ।   

30 30 २०७६/०३/१८ १. सामाजिक विकास समममिको आ.ि. २०७५/०७६ को 
िावषाक प्रमििेदन मामथ छलफल भइ सो प्रमििेदनलाई 
समममिबाट सिासम्मि पारिि गिी सभा समि पेश गने 
मनर्ाय गरियो ।  

 

६.  समममिमा दफािाि छलफल भई पारिि भएका वििेयकहरु 

 कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ 

o प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ व्यापक रुपमा छलफल 
चमलिहेको ि सो वििेयकको करिि ९० प्रमिशि काया सम्पन्न भइसकेको । 

o कर्ााली प्रदेश सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन िथा व्यिस्थापन वििेयक, २०७४ सभाबाट यस 
समममिमा प्राप्त भएकोमा व्यापक छलफल भई अजरिम चिर्मा िहेको अिस्थामा सो वििेयक प्रदेशको 
िेिामिकािमभि नपने देजखन आएकाले सो वििेयकलाई वफिाा पठाइएको । 

 

७. समममिले सञ्चालन गिेका केही कायािमः 

१.  मममि २०७५ मंमसि ५ गिे साञ्जाली होटल, हमु्लामा सामाजिक पिम्पिा, िाममाक 
अरिविश्वास िथा कुरििीका कािर् हनुे मवहला वहंसासम्िरिी संसदीय मनगिानी 
कायािम 

२. मममि २०७५ भाद्र १० गिेदेजख १७ गिेसम्म रुकुम(पजिम) ि िमु्लामा कर्ााली 
प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ सम्िरिी िनपिामशा कायािमको स्थलगि भ्रमर्  

 

मममि २०७५ भाद्र १० गिेदेजख १७ गिेसम्म रुकुम(पजिम) ि िमु्लामा कर्ााली प्रदेश सहकािी 
वििेयक, २०७५ सम्िरिी िनपिामशा कायािमको स्थलगि भ्रमर्को संजिप्त विििर् 

 

कर्ााली प्रदेश, प्रदेश सभा अरिगाि सामाजिक विकास समममिबाट मममि २०७५ 
भाद्र ११ गिे रुकुम(पजिम), चौििहािी ि २०७५ भाद्र १४ गिे िमु्ला जिल्लाको 
खलङ्गामा आयोजिि कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ उपि सझुाि संकलन 
कायािममा सहभागी भए पमछ कर्ााली प्राविमिक जशिालय ि कर्ााली स्िास्थ्य विज्ञान 
प्रमिष्ठानको स्थलगि भ्रमर् गरियो । कायािमको उद्देश्य भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी 
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मरिालयले मममि २०७५ असाि १९ गिे प्रदेश सभा सजचिालयमा दिाा गिाएको कर्ााली 
प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५, २०७५ श्रािर् ११ गिे सदनमा टेबलु भई २०७५ 
श्रािर् १८ गिे सैद्धाजरिक छलफल सवकई  २०७५ श्रािर् २५ गिे सामाजिक विकास 
समममिमा पठाइएकोमा उि वििेयक समममिमा छलफलको िममा िहेको हुुँदा कर्ााली 
प्रदेशका सखेुि, दैलेख, िाििकोट, सल्यान, रुकुम(पजिम), िमु्ला, मगु ु ि कामलकोट 
जिल्लाका जिल्ला सहकािी संघका अध्यि िथा जिल्लाका अगिुा सहकािीकमीहरुसंग उि 
वििेयक उपि पिामशा गने िहेको मथयो । साथै भ्रमर्का िममा िनपिामशा िथा सझुाि 
संकलनका अमिरिि िमु्ला जिल्लामा िहेका कर्ााली विज्ञान स्िास्थ्य प्रमिष्ठान, कर्ााली 
प्राविमिक जशिालयको अनगुमन गनुाका साथै त्यहाुँका पदामिकािीहरुसंग अरििविया समेि 
गरिएको मथयो ।  

 

 

कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक सम्िरिी सझुाि संकलन कायािम, रुकुम(पजिम), 
चौििहािीः 
 

मममि २०७५ भाद्र ११ गिे रुकुम(पजिम), चौििहािीमा कर्ााली प्रदेश, प्रदेश 
सिकाि अरिगाि सामाजिक विकास समममिको आयोिना, भमूम व्यिस्था कृवष िथा सहकािी 
मरिालयको समिरय िथा यूएनमिपीको सहयोगमा कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ 
सम्िरिी सझुाि संकलन कायािम संचालन गरिएको मथयो । कायािममा दैलेख, सखेुि, 
िाििकोट, सल्यान ि रुकुम(पजिम)का सहकािीकमीहरु संग पिामशा गने भमनएकोमा खिाब 
सिक ि मौसमको प्रमिकूलिाका कािर् सल्यान जिल्लाका सहभागीहरुको उपजस्थमि हनु 
सकेन । दैलेख, सखेुि, िाििकोट, ि रुकुम(पजिम)का करिब एक सय दश िना 
सहभामगहरु िहेको कायािममा सहकािी विभागका पूिा िजिष्टाि सदुशान ढकालले कर्ााली 
प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ का अरििास्िकुा बािेमा िानकािी गिाउनकुा साथै 
सहभागीहरुलाई जिल्लागि चाि समूहमा विभािन गिी वििेयकका िािेमा छलफल गिाई 
सामूवहक प्रस्ििुीकिर् गिाईएको मथयो । कायािम सामाजिक विकास समममिका अध्यि 
माननीय िाि ुनेपालीको अध्यििामा िथा माननीय ठम्मि बहादिु विष्ट, माननीय कौजशलाििी 
खिी, माननीय पद्मा खड्का, माननीय यज्ञ बहादिु मब.सी., माननीय सशुील कुमाि थापा, 
माननीय गोपाल शमाा, माननीय देिी िली, चौििहािी नगिपामलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, प्रदेश 
सभा सजचिालयका मनममत्त सजचि ददनेश नाथ भट्ट, भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी 
मरिालयका उपसजचि गोपाल बिालको आमिथ्यिामा सम्पन्न भएको मथयो ।  

 

कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक सम्िरिी सझुाि संकलन कायािम, िमु्लाः 
 

मममि २०७५ भाद्र १४ गिे िमु्ला, खलङ्गामा कर्ााली प्रदेश, प्रदेश सिकाि 
अरिगाि सामाजिक विकास समममिको आयोिना, भमूम व्यिस्था कृवष िथा सहकािी 
मरिालयको समिरय िथा यूएनमिपीको सहयोगमा कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ 
सम्िरिी सझुाि संकलन कायािम संचालन गरिएको मथयो । कायािममा कामलकोट, िमु्ला 
ि मगु ु जिल्लाका सहकािीकमीहरु संग पिामशा गने भमनएकोमा खिाब सिक ि मौसमको 
प्रमिकूलिाका कािर् मगु ु जिल्लाका सहभागीहरुको उपजस्थमि हनु सकेन । िमु्ला ि 
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कामलकोटका करिब पचास िना सहभामगहरु िहेको कायािममा सहकािी विभागका पूिा 
िजिष्टाि सदुशान ढकालले कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ का अरििास्िकुा बािेमा 
िानकािी गिाउनकुा साथै सहभागीहरुलाई विमभन्न िीन समूहमा विभािन गिी वििेयकका 
िािेमा छलफल गिाई सामूवहक प्रस्ििुीकिर् गिाईएको मथयो । कायािम सामाजिक 
विकास समममिका अध्यि माननीय िाि ुनेपालीको अध्यििामा िथा माननीय ठम्मि बहादिु 
विष्ट, माननीय पद्मा खड्का, माननीय यज्ञ बहादिु मब.सी., माननीय सशुील कुमाि थापा,जिल्ला 
समरिय समममिका संयोिक, प्रमखु जिल्ला अमिकािी, भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी 
मरिालयका अमिकृिद्वय खड्क बहादिु खड्का ि ददपक भण्िािीको आमिथ्यिामा सम्पन्न 
भएको मथयो । 

 

कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक सम्िरिी सझुाि संकलन कायािम सखेुिः 

मममि २०७५ असोि ७ गिे सखेुिमा कर्ााली प्रदेश, प्रदेश सभा अरिगाि सामाजिक 
विकास समममिको आयोिना, भमूम व्यिस्था कृवष िथा सहकािी मरिालय ि जिल्ला सहकािी 
संघ, सखेुिको समिरय िथा यूएनमिपीको सहयोगमा कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, 
२०७५ सम्िरिी सझुाि संकलन कायािम संचालन गरिएको मथयो । कायािमको 
अध्यििा कर्ााली प्रदेश, प्रदेश सभा अरिगाि सामाजिक विकास समममिका अध्यि माननीय 
िाि ुनेपालीले गनुा भएको मथयो भन ेप्रमखु अमिथी कर्ााली प्रदेश, प्रदेश सभाका सभामखु 
माननीय िाि बहादिु शाही िहन ुभएको मथयो । करिब एक सय िना सहभामगहरु िहेको 
कायािममा सहकािी विभागका पूिा िजिष्टाि सदुशान ढकालले विज्ञको रुपमा कर्ााली प्रदेश 
सहकािी वििेयक, २०७५ का अरििास्िकुा बािेमा िानकािी गिाउनकुा साथै वििेयकका 
बािेमा आफ्नो िािर्ासवहिको कायापि प्रस्ििु गनुाभएको मथयो । विज्ञको कायापि पिाि 
सहभागीहरुलाई विषयगि सहकािी संघका आिािमा चाि समूहमा विभािन गिी वििेयकका 
िािेमा छलफल गिाई सामूवहक प्रस्ििुीकिर् गिाईएको मथयो । कायािम भमूम व्यिस्था, 
कृवष िथा सहकािी मरिालयका मरिी माननीय मबमला के.सी., कर्ााली प्रदेश, प्रदेश 
सभाका उपसभामखु माननीय पषु्पा घिी (विष्ट), सामाजिक विकास समममिका सदस्य माननीय 
यज्ञ बहादिु मब.सी., माननीय कृष्र्ा शाह (आचाया), िाविय सहकािी महासंघ नपेालका 
सञ्चालक श्री पदम दाहाल, सहकािी विकास िोिाका सञ्चालक श्री चाुँदनी ढकाल, िाविय 
सहकािी बैंक मलममटेिका सञ्चालक श्री हरिहिनाथ योगी, नेपस्कुनका केरद्रीय सदस्य श्री 
यज्ञप्रसाद ढकाल, मध्यपजिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक िा. ददपबहादिु िािल, 
मध्यपजिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक मललािि मििािी, जिल्ला सहकािी संघ, 

सखेुिका अध्यि श्री अमिृ वि.सी., यूएनमिपी वफल्ि कायाालय सखेुिका प्रमखु पदम वि.क. 
को आमिथ्यिामा सम्पन्न भएको मथयो ।   
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८.  समममिले भोग्न ुपिेका समस्या ि समािानका उपायहरु 

१.  बैठक सञ्चालनको लामग आिश्यक पूिाािाियूि बैठक कि नभएको ि बैठकलाई 
सहजिकिर् गना आिश्यक मािामा कमाचािीको अभाि ।  

२.  बिेटको अभािले समममिको कायािेि संग सम्बजरिि विषयमा स्थलगि अध्यन, अनगुमन गना 
ि सिकािलाई ददएका मनदेशन िथा सझुािहरु कायाारियको अबस्था प्रत्यि अबलोकन गना 
नसवकएकोले समममिले मा. अध्यिज्यूमाफा ि पहल गिी प्रदेश सिकािबाट आिश्यक बिेटको 
लामग पहल गने । 

३.  मा. सदस्य एिं सजचिालयका कमाचािीहरुको समयानकूुल िमिा अमभबवृद्ध लगायिका 
विषयमा अिसिहरु उपललि हनु नसकेको सरदभामा स्िदेश िथा मबदेश भ्रमर् िथा 
प्रजशिर्को व्यिस्था ममलाउने । 

४.  समममिको बैठकमा िेकमििंग प्रर्ाली ि  प्रत्यि अमभलेखीकिर् ि सोसम्बरिी िनशजिको 
अभाि िहेको सरदभामा सजचिालय िथा दाि ृ मनकायको सहयोगसमेिमा समममि 
सजचिालयलाई आिािभिू सवुििा सम्पन्न िलु्याउने । 

५.  समममिका सजचि, मयाादापालक िथा अरय सहयोगी कमाचािीहरूले विहान बेलकुा बैठक बस्दा 
पमन उनीहरूको उत्साहको लामग कुनै वकमसमको सवुििा ि भत्ताको व्यिस्था नभएकोले सो 
को लामग पहल गने ।  

 

९.  उपसंहाि  

प्रभािकािी समममि प्रर्ाली, व्यिस्थापन ि संचालनबाट लोकिरिको विकाश हरुछ भने्नमा दइुमि  
छैन । हामीहरु संसदीय अभ्यासमा िटेुको लामो इमिहास नभए पमन समममिका मनिरिि बैठक 
संचालन, सिकािी कामकाििाहीको अनगुमन ि मनदेशन, समममिमा वििेयक दफािाि छलफलको 
िममा वििेयकमा संशोिन पेश गने ि छलफमा भाग मलने मा. सदस्यहरुको रुची ि मनिरिि 
अभ्यासले समममि प्रर्ालीको विकास हनुकुो साथै यसको महत्ि बवढिहेको भन्न सवकरछ । समममि 
एउटा सामूवहक भािना ि सहयोगमा आिारिि संस्था भएकोले यसमा सबैको सहयोग, चासो ि 
सवियिालाई आगामी ददनमा थप प्रभािकािी बनाउन समममिका पदामिकािी एिं सदस्य सबैको 
समान दावयत्ि बोि हनु ुपदाछ । 

 

 

     
    

 

 

प्रमाजर्ि गने 
मा. िाि ुनेपाली 

अध्यि 

सामाजिक विकास समममि 

ियाि गने 
िािेरद्र पौिेल 
समममि सजचि 

सामाजिक विकास समममि 


