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सामाजिक विकास समममिका अध्यक्षज्यूको कणायली प्रदेश सभामा  
समममिको िावषयक प्रमििेदन प्रस्ििुी मन्द्िव्य 

सभामखु महोदय, 

मलुकुमा िन आन्द्दोलन र सशस्त्र संघषयबाट स्थावपि संघीय लोकिाजन्द्त्रक गणिन्द्त्रात्मक शासन 
व्यबस्थाको माध्यमद्वारा समािमा शाजन्द्ि सवु्यिस्था कायम गनय, विकास र समवृिको आकांक्षा पूरा गनय 
प्रदेश सभाबाट विमभन्न नीमि, ऐन, कानून मनमायणमा प्रदेश सभा व्यिस्थावपका संसदको महत्ि, जिम्मेिारी, 
दावयत्ि र भमूमका रहेको बारेमा हामी सबै पररजचि नै छौं । अन्द्िरायविय संसदीय मूल्य मान्द्यिा र 
अभ्यास, नपेालको संवििान २०७२ को ममय र भािना अनसुार मनमायण भएका संघीय कानूनहरूको 
पररमिमा रही प्रदेश सञ्चालनका लामग आिश्यक कानून मनमायण गने, कानून बमोजिम सशुासन, पारदजशयिा 
िथा ििाफदेहीिाका लामग सरकारलाई मनदेशन ददने, मनयन्द्त्रण गने, िनिा र सरकारबीचको सम्बन्द्िलाई 
कानूनी रूपमा िीमबि राख्न ेमाध्ययमको रूपमा काययरि प्रदेश व्यबस्थावपका संसदको आफ्नो छुटै्ट भमूमका 
र महत्ि रहेको सिय विददिै छ । िनिाका आिारभिू आिश्यकिाहरू सलुभ र छररिो ढंगबाट पररपूमिय 
गराउन पमन संसदीय समममिको भमूमका उजिकै महत्िपूणय रहेको छ । 

त्यसैले संसदको सक्षमिा, िागरूकिा, काययकुशलिा र कायय सम्पादनलाई राज्यका सबै मनकाय र 
नागररकहरूले गवहरो गरी मनयाली रहेका हनु्द्छन ्। संसदको उदे्दश्य र कामलाई सफल पानयको लामग 
संिैिामनक र कानूनी व्यिस्था अनसुारको पररमिमभत्र रही एउटा छुटै्ट व्यिस्थावपका संसदको गठन र 
सञ्चालन प्रवक्रया विश्वभरीका मलुकुहरूमा प्रचमलि रहेको पाइन्द्छ ।  

नेपालको सन्द्दभयमा पमन हेने हो भने केन्द्रमा संघीय संसद र प्रदेशहरूमा व्यिस्थावपका संसदको 
रूपमा प्रदेशसभाहरू रहेकाछन ्। यसै गरी प्रदेश सभाको कामकारिाही सञ्चालन र व्यिस्थापनको लामग 
सजचिालयको स्थापना भई सञ्चालन हुाँदै आएको छ । प्रदेश सभाको कामिारिाही व्यिजस्थि र 
प्रभािकारी रूपमा सम्पादन गनय सहयोग परु् याउन कणायली प्रदेशको प्रदेश सभा मनयमािलीको पररच्छेद 
१९ को मनयम १४५ बमोजिम यस सभामा ४ िटा विषयगि समममिहरू गठन भएको सियविददिै छ ।  

िी समममिहरू मध्य सामाजिक विकास समममि एक महत्िपूणय समममि हो । सभाबाट समममिमा 
दफािार छलफलको लामग प्राप्त भएका वििेयकहरूलाई पररमाियन गरी पररस्कृि गनुयका साथै सभाका 
अन्द्य काययहरूलाई व्यिजस्थि र प्रभािकारी रूपमा सम्पादन गनय, प्रदेशका काम कारिाहीप्रमि सभाका 
सदस्यज्यूहरूलाई वक्रयाशील, जिम्मेिार िलु्याउन र सरकारलाई िनिाप्रमि उिरदायी बनाउन यो 
समममिको महत्िपूणय भमूमका रहेको छ । 

सभामखु महोदय, 

कणायली प्रदेश, प्रदेश सभा मनयमािलीको पररच्छेद १९ को मनयम १४५ बमोजिम गदठि यस 
समममिमा हाल ८ िना माननीय सदस्यज्यूहरू रहन ु भएको छ । यस समममिको क्षेत्रमभत्र सामाजिक 
विकास मन्द्त्रालय, भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकारी मन्द्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्द्याय र मानि 
अमिकारसम्िन्द्िी विषयहरू रहेकाछन ्। 



सभामखु महोदय, 

यस समममिले गि आमथयक िषयमा सम्पादन गरेका विमभन्न कामहरूमा आिाररि िावषयक प्रमििेदन 
सभा समक्ष पेश गनुय पने व्यिस्था भए बमोजिम यो गररमामय सभा समक्ष सामाजिक विकास समममिको 
आमथयक िषय २०७६÷०७७ को िावषयक प्रमििेदन पेश गनय गइरहेको व्यहोरा मनिेदन गदयछु। 

सभामखु महोदय, 

यस समममिको पवहलो बैठक २०७५ साल िैशाख १७ बसेको भन ेआ.ि. २०७६/०७७ मा 
िम्मा ७५ िटा बैठकहरू सम्पन्न भएका मथए । समममिमा प्राप्त भएका वििेयकहरूमध्ये कणायली प्रदेश 
सहकारी वििेयक, प्राङ्गाररक कृवषसम्िन्द्िी व्यिस्था गनय बनेको वििेयक, प्रदेशमा खेलकुदको विकास 
सम्िन्द्िमा व्यिस्था गनय बनेको वििेयक, कणायली प्रदेश स्ियम ्सेिक पररचालन सम्िन्द्िमा व्यिस्था गनय 
बनेको वििेयक, खाद्यअमिकार िथा सम्प्रभिुा समुनजिि गनय बनेको वििेयकसवहि ५ िटा वििेयकहरू 
सभाबाट पाररि भैसकेका छन ्। कणायली प्रदेश सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन िथा व्यिस्थापन गनय 
बनेको वििेयक, २०७४ समममिमा प्राप्त भएकोमा व्यापक छलफल भई अजन्द्िम चरणमा रहेको अिस्थामा 
सो वििेयक प्रदेशको क्षेत्रामिकारमभत्र नपने देजखन आएकाले सो वििेयकलाई सम्िजन्द्िि मन्द्त्रालयको 
स्िीकृिीमा वफिाय पठाइएको मथयो ।  
सभामखु महोदय, 

समममिले वििेयकहरू मामथ िनपरामशय गने, दफािार छलफल गने, र वििेयकलाई पररमाियन गरी 
प्रमििेदनसवहि सभामा पेश गनुयका साथै संसदीय मनगरानीका कामहरूपमन प्राथममकिा र महत्िका साथ 
गदै आइरहेको व्यहोरा िानकारी गराउन चाहन्द्छु ।  
सभामखु महोदय, 

समममिलाई चसु्ि दरुूस्ि र व्यिजस्थि गनय समममिको बैठक सञ्चालन कक्षमा अमि आिश्यक 
सािन स्रोिको यथोजचि व्यिस्थापन, आिश्यक बिेटको व्यिस्था, माननीय सदस्यज्यूहरू, सजचिालयका 
कमयचारीहरूको समयानकूुल क्षमिा अमभबवृि लगायि सम्िजन्द्िि विषयमा प्रजशक्षणको व्यिस्था गनुय पने, 

समममिको बैठकलाई प्रत्यक्ष अमभलेखीकरण गनय विषयगि दक्ष िनशजिको व्यिस्था गनुय पने, वििेयक 
लगायि अन्द्य विविि विषयमा विज्ञहरुको राय, सल्लाह मलनको लामग विज्ञहरूको व्यिस्था गनुय पने 
देजखएको छ ।  

सभामखु महोदय, 

समममिलाई अझ प्रभािकारी र व्यिजस्थि रुपमा सञ्चालन गनयको लामग समममिको िावषयक 
कायययोिना ियार गरी कामहरू गदै आइरहेको िानकारी गराउन चाहन्द्छु । िावषयक कायययोिनालाई 
कायायन्द्ियन गने क्रममा समममिको सजचिालयमा बिेटको व्यिस्था हनु नसक्दा स-साना कुराहरूमा पमन 
सजचिालयमा मलन ुपने भएका कारण थप समस्या सिृना भैरहेका छन ्। यस्िा समस्याहरूलाई समािान 
गनय समममि सजचिालयको आफ्नै बिेट भएमा समममिको कामकारिाही अझ प्रभािकारी हनुे मथयो । 
त्यस्िै समममिमा काययरि कमयचारी र मयायदापालकहरूलाई कायायलय समयका अमिररि समय बैठक 
बस्दाको समयमा काम गरे बापि मनयमानसुार उजचि प्रोत्साहनको ब्यबस्था गनुय पने अिश्यकिा देजखएको 
व्यहोरा सभामखुज्यूमाफय ि यस सम्मामनि सभा समक्ष िानकारी गराउन चाहन्द्छु । 



सभामखु महोदय, 

अन्द्िमा, समममिको कायय सम्पादनमा मनरन्द्िर सहयोग परु् याउन ुहनुे माननीय सभामखुज्यू, माननीय 
उप–सभामखुज्यू, समममिका सम्पूणय माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आभारसवहि हाददयक िन्द्यिाद ददन  
चाहन्द्छु ।  

त्यस्िै समममिलाई विमभन्न िररकाले सहयोग परु् याउन ुहनुे कणायली प्रदेश सभाका सजचि, सामाजिक 
विकास समममिका सजचि लगायि सजचिालयमा काययरि कमयचारीहरू, मयायदापालकहरू एिम ् समममिको 
काययक्षेत्र मभत्रका मन्द्त्रालय÷आयोग÷सजचिालय, विषय विज्ञहरू, सञ्चारकमी, विमभन्न राविय÷अन्द्िरायविय दाि ृ
संघ–संस्थाहरू, नागररक समाि लगायि िनसमदुायमा समममिको िफय बाट आभारसवहि हाददयक िन्द्यिाद 
ददन चाहन्द्छु ।  
सभामखु महोदय, 

कणायली प्रदेश सभा मनयमािली, २०७४ को मनयम १५७ बमोजिम आमथयक िषय २०७६/०७७ 
को सामाजिक विकास समममिको िावषयक प्रमििेदन माननीय सभामखुज्यूमाफय ि यस सभामा पेश गदयछु ।  

िन्द्यिाद । 

 

 

 

देिी ओली 
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प्रदेश सभा 

कर्ााली प्रदेश 

सामाजिक विकास समममिको 
िावषाक प्रमििेदन, २०७6/०७7 

 

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

प्रयोग िनप्रमिमनमिहरूद्वािा गरिरछ । संसदीय शासन प्रर्ालीमा संसदको भमूमकालाई प्रभािकािी बनाई 
मनयममि िथा आकजस्मक कायाहरूलाई मनिरिि अगामि बढाउन संसदका सदस्यहरू मध्येबाट िोवकएका 
सदस्यहरू िहने गिी विमभन्न संसदीय समममिहरू गठन गरिरछन ्। 

संसदीय समममिले संसदका गमिविमिहरूलाई 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 समममिहरूमध्ये सामाजिक विकास समममि 
प्रदेश सभाको एउटा महत्िपूर्ा समममि हो ।  

प्रदेश सभाबाट समममिमा आएका वििेयकहरूलाई परिमािान गिी परिस्कृि गनाका साथै प्रदेश सभाका 
अरय कायाहरूलाई 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 सदस्यहरू ि सदस्यहरूले आफूमध्ये छानेको अध्यि 

समेिबाट समममि गठन हरुछ । यस समममिको स्थापनादेजख २०७७ असाि २७ गिेसम्म िेष्ठ सदस्यले 
अध्यििा गदै आउन ुभएको मथयो भन े मममि २०७७ असाि २८ गिे मनिााचन भइ अध्यि चयन भएको 
मथयो । सभामखुद्वािा सदस्यहरू मनोनयन भएपमछ सभाद्वािा यसको अनमुोदन गरिरछ । सदस्यहरूको 
मनोनयन गदाा सभामा प्रमिमनमित्ि गने िािनीमिक दलको सदस्य संख्या, मवहला, दमलि, आददिासी/िनिामि, 

खस, आया मिेसी, थारू, मसु्लीम, वपछमिएको िेि, अल्पसंख्यक समदुायसमेिको प्रमिमनमित्ि गिाउन ु पने 
प्राििान प्रदेश सभा मनयमािली २०७४ ले गिेको छ ।  

समममिमा देहाय बमोजिम ८ िना माननीय सदस्यहरू िहन ुभएको छ । 

मा० िाि ुनेपाली  अध्यि (समममिको सरुूिािदेजख मममि २०७७ असाि २७ गिेसम्म) 
मा० देिी ओली  अध्यि (मममि २०७७ असाि २८ गिेबाट) 
मा० कृष्र्ा शाह (आचाया)  सदस्य 
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मा० कौजशलाििी खिी  सदस्य 

मा० पद्मा खड्का  सदस्य 

मा० ठम्मि बहादिु विष्ट  सदस्य 

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 परिस्कृि गनुाका साथै सिकािलाई प्रदेश सभाप्रमि जिम्मेिाि िलु्याउन ु ि समममिको 
कायािेि मभिका सिकािका विगि ि ििामानका विमभन्न काम काििाहीहरूको 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 वििेयकहरूमा दफािाि 
छलफल गरि सोको प्रमिबेदन प्रदेश सभामा पेश गने ।  

(२) मरिालय अरिगािका मनकायको नीमि िथा कायािम, स्रोि परिचालन, व्यिस्थापन ि अरू 
यस्िै वियाकलापको मूल्याङ्कन 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 मनयमहरू संवििान, सम्बजरिि ऐन, 

प्रचमलि कानूनबमोजिम बनकेो छ छैन ि सिकािद्वािा प्रचमलि ऐन, मनयम अनसुाि काम भए 
गिेको छ िा छैन भने्न विषयमा मूल्याङ्कन गिी सम्बजरिि मनकायलाई आिश्यक मनदेशन  
ददने । 

(५)  मरिालय ि मरिालय मािहिका कायाालय/मनकायबाट सम्पादन भएका कामको अनगुमन 
िथा मूल्याङ्कन गिी सो सम्िरिमा आिश्यक मनदेशन ददन े। 

(६)  बैठकले समु्पेको अरय काम गने । 

(७)  समममिको मसफारिसमा सभामखुबाट अनमुोददि बिेट ि कायािमको अमिनमा िही आफ्नो 
कायािम सञ्चालन गने । 
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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 मरिालयहरू ि सो अरिगािका मनदेशनालय, कायाालय िथा मनकायहरू पदाछन ्
िसको काया विििर् देहाय अनसुाि िहेको छ : 

क. सामाजिक विकास मरिालय ि अरय मनकायहरूः 
मस.नं. काया जिम्मेिािीहरू 

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

२ शैजिक  पिामशा सेिाको मापदण्ि मनिाािर्, अनमुमि िथा मनयमन 

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

४ प्रादेजशक जशिा, प्राविमिक िथा व्यिसावयक िामलम ि छाििृजत्तसम्िरिी नीमि, कानून ि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 स्िास्थ्यसेिा िथा पोषर्सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, कानून, 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 
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मस.नं. काया जिम्मेिािीहरू 

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

१७ प्रदेशस्ििीय स्िास्थ्य िेिको मानि स्रोि 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 

२१ प्रदेशस्ििमा स्िास्थ्य सेिासम्बरिी अध्ययन िथा अनसुरिान िथा सूचना प्रर्ाली, 
स्िास्थ्यलेखा 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 व्यिस्थापन सम्िरिी 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 स्िच्छिा सम्बरिी प्रदेजशक नीमि, कानून िथा 
मापदण्ि ििुामा ि कायाारियन, सेिाको शलु्क मनिाािर्, योिना, आयोिना कायाारियन िथा 
सञ्चालन, सम्भाि ि मनयमन 

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

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

३१ िनसंख्या, बसाइसिाई ि परििाि मनयोिन सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, कानून िथा योिना 
ििुामा, कायाारियन ि मनयमन, अध्ययन िथा अनसुरिान, सूचना प्रर्ालीको स्थापना ि 
सञ्चालन, िमिा अमभिवृद्ध ि िाविय संस्थाहरूसुँगको सम्पका  ि समरिय 

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

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

३४ मवहला सशजिकिर् िथा लैवङ्गक समानिा सम्बरिी अध्ययन, अनसुरिान 

३५ लैंमगक उत्तिदायी ििेट ि लैवङ्गक पिीिर् 
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मस.नं. काया जिम्मेिािीहरू 

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

३७ प्रदेशस्ििमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गिा भएका व्यजि ि अशि, बालबामलकाि मवहलासम्बरिी 
कायाहरूको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

३८ समाि कल्यार् ि संघ सस्थासम्िरिी कायाहरूको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

३९ यिुा सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, कानून िथा योिना ििुामा, कायाारियन ि मनयमन, यिुा 
िैज्ञामनक प्रोत्साहन 

४० खेलकूद सम्िरिी प्रादेजशक नीमि, कानून िथा मापदण्ि मनिाािर्, कायाारियन ि मनयमन, 

खेलकूद िथा खेलकूद पूिाािािको विकास ि प्रिद्धान 

४१ खेलकूद प्रशासन ि संघ संस्थाको समरिय ि मनयमन 

४२ िाविय ि प्रादेजशक खेलकूद प्रमियोमगिा िथा कायािम आयोिना ि सहभागीिा 

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

४४ सामाजिक सिुिासम्बरिी प्रादेजशक नीमि, कानून िथा मापदण्िको मनमाार् िथा कायाारियन, कोष 
व्यिस्थापन, मनयमन, िाविय ि प्रादेजशक मनकाय िथा संघ संस्थासुँग सम्पका , समरिय ि सहकाया 

४५ प्रदेशमभि िोि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, कानून, 

मापदण्ि िथा योिना ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

४८ ऐमिहामसक, िाममाक, साुँस्कृमिक एिं कला ि िास्ि ुकलात्मक दृवष्टकोर्ले महत्ि बोकेका 
प्रादेजशकस्ििका दििािहरूको 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, कानून, मापदण्ि िथा योिना ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन एिम ्संििर्, सम्भाि, अध्ययन, अनसुरिान, उत्खनन िथा पनुामनमाार् 

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

५२ संस्कृमिको विकाससम्िरिी नीमि िथा कानून ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

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

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

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.  भमूमव्यिस्था, कृवष िथा सहकािीमरिालय 

मस.नं. काया  जिम्मेिािीहरू 

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

२ कृवष िथा पशपुिीिरय िोग, कीिा एिं महामािी मनयरिर् 

३ कृवष औद्योमगकीकिर् ि पशपंुिी उद्योग व्यिसायको विकास िथा प्रबद्धान 

४ कृवष िथा पश ुयाजरिकीकिर् ि उन्नि औिाि विकास िथा विस्िाि 

५ कृवष िथा पशिुोग मनदान प्रयोगशाला व्यिस्थापन ि मनयमन 

६ कृवष उपि, कृवषिरय बस्ि,ु पशपुिी, पशपुिीिरय पदाथा ि पश ुउत्पादन सामग्री िथा िीउ 

मबिन एिम ् नश्लसम्बरिी सेिा ि प्रविमिको गरु्स्िि मनिाािर्, सम्बद्धिा मनिाािर्, 

स्ििीयकिर्, प्रमार्ीकिर् ि मनयमन 

७ प्रादेजशक खाद्य सिुिा, खाद्य अमिकाि, खाद्य सम्प्रभिूा ि 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 आपूमिाव्यिस्था ि 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 केरद्रहरूको 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 कानून ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

१७ कृवषिरय ि पशपुिीिरय औषमि, मबषादी ि सूक्ष्म पोषर्ित्ियिु बस्िकुो उपयोग ि 
व्यिस्थापन सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, कानून िथा मापदण्ि ििुामाि कायाारियन िथा 
उत्पादन, उपयोग ि मबिी विििर्को अनमुमि, अनगुमन ि मनयमन 

१८ भमूम व्यिस्थापन, भमूम प्रशासन ि िग्गा नापिाुँच, भमूमसिुाि, भ-ूउपयोग िथा चक्लाबरदी 
सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, कानून िथा मापदण्िको ििुामा, कायाारियन ि मनयमन 

१९ मनिी, सिकािी िथा सािािमनक िग्गाको प्रादेजशक अमभलेख व्यिस्थापन 

२० िग्गा दिाा, िजििेशन, िग्गािनी प्रमार् पूिाा, दाजखल खािेि, स्िाममत्ि हस्िारििर् सम्बरिी 
नीमि िथा मापदण्ि ििुामा ि कायाारियन 

२१ संघीय सिकािबाट प्राप्त हनु े नक्सा, भौगोमलक सूचना ि अमभलेख िथा प्रदेशमभिको नाप 
नक्सा ि अमभलेखको व्यिस्थापन 
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मस.नं. काया  जिम्मेिािीहरू 

२२ नाप नक्साका मनयरिर् विरदहुरूको सञ्जाल स्थापना 
२३ िमबद्ध वकत्ता नापी ि भमूम लगिसम्िरिी मापदण्ि ि कायाारियन 

२४ भमूमहीन, सकुुम्िासी, दमलि, मिु कमैया, हमलया, हििा चििा आदद िगाको बसोबास, िीविको 
पािान ि पनुस्थाापना सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, कानून, मापदण्ि िथा योिना ििुामा, 
कायाारियन ि मनयमन 

२५ सिकािी िग्गा भािामा ददने सम्बरिी नीमि, कानून िथा मापदण्ि ििुामा, कायाारियन ि 
मनयमन 

२६ सिुजिि बसोिास ि िग्गा एकीकिर्सम्बरिी नीमि कायाारियन 

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

२८ गरििी मनिािर्सम्बरिी प्रादेजशक नीमि, कानून, 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, कानून ि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 आ.ि.२०७६/०77 मा गिेका कामकाििाही िथा मनर्ायहरूः  

समममिको गठन यिा २०७७ असाि मसारिसम्म िम्मा ७५ ि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 २ िटा बैठक बसेको मथयो भन ेआ.ि. २०७५/०७६ मा बैठक संख्या ३ 
देजख 30 सम्म ि आ.ि. २०७६/०७७ मा बैठक संख्या ३१ देजख ७५ सम्म गिी िम्मा ४५ िटा 
बैठकहरू सम्पन्न भएका छन ् । समममिको यस अिमिमा भएका बैठकहरू, बैठकले गिेका मनर्ायहरू ि 
समममिले गिेका काम काििाहीहरू मनम्नानसुाि िहेका छन:् 
ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

1 31 २०७६/०४/१३ १. प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मामथको दफाबाि छलफल समाप्त भयो । 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

२. उि वििेयकलाई अजरिमरुप ददनका लामग भोमल मममि 
२०७६/०४/१४ गिे समममिको बैठक बस्ने मनर्ाय  
गरियो । 

2 3२ २०७६/०४/१४ १. प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मामथ समममिबाट पारिि संशोिनसवहिको प्रमििेदन 
माननीय सभामखुज्यू समि पेश गने मनर्ाय गरियो ।  

3 3३ २०७६/०४/१५ १. कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था 
गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ छलफल सरुू भयो ।  

२. उि वििेयकको मूल प्रमि पूर्ारुपमा प्राप्त नभएकाले सो 
प्राप्त गना सामाजिक विकास मरिालयमा पिाचाि गने मनर्ाय 
गरियो । 

३. वििेयकमामथ संसोिनकिाा माननीयज्यूहरूलाई सम्पका  गिी 
बोलाउने मनर्ाय गरियो ।  

४. समममिको अको बैठक संशोिनकिाा माननीयज्यू ि 
अध्यिज्यूसुँगको छलफलबाट िय गने मनर्ाय गरियो ।   

4 3४ २०७६/०४/१६ १. कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था 
गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ संशोिन दिाा गिाउन ु
भएका सबै माननीयज्यूहरूलाई एकैपटक समममिको बैठकमा 
बोलाउने मनर्ाय गरियो । 

२. सामाजिक विकास मरिालय ि भमूम व्यिस्था, कृवष िथा 
सहकािी मरिालयले आ.ि. २०७५/०७६ मा सम्पन्न 
गिेका योिनाहरूको विििर् माग गने मनर्ाय गरियो ।  

5 3५ २०७६/०५/०१ १. प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मामथ व्यापक छलफल भई समममिबाट 
संशोिनसवहि पारिि भएको सोको प्रमििेदन माननीय 
सभामखुज्यू समि आि मममि २०७५/०५/०१ गिे पेश 
गने मनर्ाय गरियो ।  

6 3६ २०७६/०५/०८ १. समममिको बैठक बस्न माननीय सदस्यहरूको गर्पूिक 
संख्या नपगेुकोले बैठक स्थमगि भयो ।  

7 ३७ २०७६/०५/०९ १. कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था 
गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ पिेको संशोिन ि 
दफाबाि छलफल व्यापक रुपमा भयो ।   

8 ३८ २०७६/०५/१० १. कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था 
गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ छलफल भयो । 

9 ३९ २०७६/०५/१३ १. कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था 
गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ बहृि छलफल भयो । 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

10 ४० २०७६/०५/१४ १. कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था 
गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ थप छलफल भयो । 

11 ४१ २०७६/०५/१५ १. कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था 
गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ थप छलफल भयो । 

२. सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन िथा व्यिस्थापन वििेयक, 
२०७४ लाई सभामा वफिाा पठाउन े विषयमा मममि २०७५ 
चैि १८ गिेको समममिको बैठकमा मनर्ाय भए अनसुाि 
सोको प्रमििेदन सभा समि पेश गने मनर्ाय गरियो । 

12 ४२ २०७६/०५/१७ १. कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था 
गना बनेको वििेयक, २०७५ मामथ व्यापक छलफल भई 
समममिबाट सिासम्मि संशोिनसवहि पारिि भएकाले सोको 
प्रमििेदन माननीय सभामखुज्यू समि पेश गने मनर्ाय भयो । 

२. प्रदेश खेलकूदको विकास सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मामथ छलफल सरुू गने मनर्ाय भयो ।  

३. यस समममिको िेिामिकाि मभि पने मरिालयहरूको गि 
आ.ि. २०७५/०७६ मा भए गिेका कामहरूको जिल्ला 
िथा मनिााचन ििेगि विििर् माग गने ि उि विििर् 
सम्िजरिि मरिीज्यूले समममिमा िानकािी गिाउनका लामग 
लेजख पठाउने मनर्ाय भयो ।  

४. सामाजिक विकास समममिको अको बैठक मममि २०७६ 
साल भाद्र २३ गिे मबहान ८ बिे बस्ने मनर्ाय भयो ।  

13 ४३ २०७६/०५/२३ 

(विहान ८ बिे) 
१. प्रदेशमा खेलकूदको विकास सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 

वििेयक, २०७५ मामथ थप छलफल भयो । 
14 ४४ २०७६/०५/२३ 

(ददउुँसो १ बिे) 
१. प्रदेशमा खेलकूदको विकास सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 

वििेयक, २०७५ मामथ पिेको संशोिनका विषयमा ि 
वििेयकको दफा–दफामा व्यापक रुपमा छलफल भयो । 

15 ४५ २०७६/०५/२५ १. प्रदेशमा खेलकूदको विकास सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मामथ पिेको संशोिनका विषयमा ि 
वििेयकको दफा–दफाहरूमा छलफल गने काया समाप्त 
भयो । 

16 ४६ २०७६/०५/२७ १. प्रदेशमा खेलकूदको विकास सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७५ संशोिनसवहि पारिि भएको प्रमििेदन 
माननीय सभामखुज्यूमाफा ि सभा समि पेश गने मनर्ाय 
गरियो ।  

२. यस समममिबाट सामाजिक विकास मरिालय ि भमूम 
व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालयबाट आ.ि. 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

२०७५/०७६ मा भए गिेका कामहरूको अनगुमनको 
लामग हमु्ला ि िोल्पा जिल्लामा िाने मनर्ाय गरियो ।  

17 ४७ २०७६/०५/३० २. खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक,२०७५मामथ प्रािजम्भक छलफल सरुू भयो । 

18 ४८ २०७६/०६/०७ १. मममि २०७६ साल असोि ९ गिे मबहान ८ बिे भमूम 
व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालय/मािहिको 
मनकायहरूबाट वििरिि अनदुानबाट िीिेरद्रनि–१, 
ढोिेखालीमा सञ्चामलि भैंसी फामाको सम्िजरिि मरिालयका 
कमाचािीसवहि अनगुमन गने मनर्ाय गरियो ।  

२. मममि २०७६ साल असोि १० गिे विहान १० बिेदेजख 
अमिज्योमि माध्यममक विद्यालय, निेािे ि किेखोला 
नलखोला कृवष सिकको अनगुमन गने । 

३. मममि २०७६ साल असोि १३ गिे प्रदेश अस्पिाल ि 
आयिेुद अस्पिालको अनमुगन गने मनर्ाय गरियो । 

19 ४९ २०७६/०६/२७ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७६ यस समममिमा प्राप्त भएको विषयमा 
िानकािी भयो ।  

२. सिृनशील कृषक समूह िीिेरद्रनगि नगिपामलका ििा नं. 
१, सखेुि अमिज्योमि नमूना मा.वि. नेिािे ि किेखोला 
नलखोला कृवष सिक कायािमको गि आ.ि. 
२०७५/०७६ को विस्ििृ विििर् ि सो सम्िरिमा िकम 
भिुानी भएका सम्पूर्ा कागिािको फोटोकपी प्रमाजर्ि गिी 
उललि गिाउन सम्िजरिि मरिालयमा पिाचाि गने मनर्ाय 
गरियो ।  

३. सखेुि जिल्लाका भेिी गंगा नपा, बिाहिाल गापा ि गिुााकोट 
नपामा ि दैलेख जिल्लाका सम्पूर्ा गापा ि नपाको भमूम 
व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालय ि सामाजिक विकास 
मरिालय िा मनकायहरूबाट आ.ि. २०७५/०७६ मा 
सञ्चालन भएको कायािमहरूको विििर् माग गने मनर्ाय 
गरियो । 

४. यस समममिबाट अनगुमनमा िाुँदा सम्िजरिि मरिालयका 
प्राविमिक कमाचािीलाई पमन सुँगै लैिाने मनर्ाय गरियो । 

५. अनगुमनमा िाुँदा पिकाि महासंघ सखेुि शाखामा पिाचाि 
गिी पिकािलाई पमन सुँगै लैिाने मनर्ाय भयो । 

६. समममिको अको बैठक २०७६ असोि ३० गिे मबहान ८ 
बिे बस्ने मनर्ाय गरियो ।  
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

20 ५० २०७६/०७/१८ १. मममि २०७६ कामिाक १९ गिे विहान ८ बिे भमूम 
व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालय/मािहिको 
कायाालयबाट अनदुान प्राप्त गिेका मनम्नमलजखि संस्थाहरूमा 
अनगुमन गने मनर्ाय गरियोः 
क) हािेमालो कृवष िथा पश ु सहकािी संस्था मल. 

बिाहिाल–८, सखेुि । 

ख) िनज्योमि कृवष िथा पशपुालन सहकािी संस्था मल. 
बिाहिाल–८, सखेुि । 

ग) सरुद्वािी दगु्ि उत्पादन िथा विििर् कृषक समूह, 
बिाहिाल–५, सखेुि । 

२. प्रदेश सभाबाट यस समममिमा पठाइएको खाद्य उत्पादन, 
अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, 
२०७५ मामथ अरििविया िथा सझुाि संकलन कायािम 
मममि २०७६ साल कामिाक २९ गिे िोल्पा जिल्लाको 
सदिमकुाम दनैुमा गने मनर्ाय गरियो ।  

21 ५१ २०७६/०८/०३ १. मममि २०७६ कामिाक २९ गिे िोल्पा जिल्लाको दनैुमा 
खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५मामथ िाय, सझुाि संकलन िथा 
अरििविया कायािम सफलिापूिाक सम्पन्न भएकोमा 
सिोकाििाला सबैलाई िरयिाद ज्ञापन गने मनर्ाय गरियो । 

२. उि कायािमको सम्िरिमा बहृि ्समीिा हनुकुो साथै प्राप्त 
भएका िाय, सझुािका सम्िरिमा व्यापक छलफल भयो ।  

22 ५२ २०७६/०८/१५ १. खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५मामथ िनपिामशा िथा सझुाि संकलनका 
लामग कहाुँ, कवहले िान े भने्न विषयमा समममि सजचिले 
अध्यिज्यूसुँग पिामशा गिी कायािम िय गने मनर्ाय  
गरियो । 

२. संसदीय अनगुमनको कामलाई अझ िीव्रिा ददनका लामग 
सखेुि जिल्लाभरदा बावहिका जिल्लामा गई अनगुमन गनुापने 
देजखएकोले सोको लामग आिश्यक व्यिस्थापन गने मनर्ाय 
गरियो ।  

23 ५३ २०७६/०९/२९ १. समममिको बैठक बस्न माननीय सदस्यहरूको गर्पूिक 
संख्या नपगेुकोले बैठक स्थमगि भयो ।  

24 ५४ २०७६/१०/०२ १. यस समममिमा विचािामिन िहेको खाद्य उत्पादन, अमिकाि 
िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५मामथ 
अरििविया, िनपिामशा िथा सझुाि संकलनका लामग 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

२०७६ साल माघ १३ गिे मगु ु जिल्लाको सदिमकुाम 
गमगढीमा कायािम गने मनर्ाय गरियो ।  

२. उि कायािमको लामग आिश्यक सम्पूर्ा ियािीका लामग 
समममि सजचिालयलाई मनदेशन ददने मनर्ाय गरियो । 

25 ५५ २०७६/१०/२६ १. मममि २०७६ माघ १३ गिे मगु ुजिल्लाको गमगढीमा खाद्य 
उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मामथ िनपिामशा अरििगि िाय, सझुाि 
संकलन िथा अरििविया कायािम सफलिापूिाक सम्पन्न 
भएकोमा सिोकाििाला सम्पूर्ामा िरयिाद ज्ञापन गने मनर्ाय 
गरियो ।  

२. उि कायािमको सम्िरिमा बहृि छलफलसवहि समीिा 
हनुकुो साथै प्राप्त भएका िाय, सझुािका सम्िरिमा व्यापक 
छलफल भयो ।  

३. प्रत्यायोजिि अमिकाि अरििगि बनेका विमनयम, मनयम, 
मनदेजशका, कायाविमिहालसम्म के कमि बनेका छन ् सोको 
सफ्टकपीसवहि एक/एक प्रमि प्रमाजर्ि प्रमिमलवप माग गने 
मनर्ाय गरियो । 

४. मरिालयबाट चाल ुआ.ि. २०७६/०७७ को हालसम्मको 
प्रगमि विििर् माग गने मनर्ाय गरियो । 

५. मममि २०७६ माघ २७ गिे मबहान ८ बिे समममिको बैठक 
बस्ने ि सो बैठकमा समममिले हालसम्म गिेको संसदीय 
अनगुमनको प्रमििेदन ियाि गने मनर्ाय भयो । 

26 ५६ २०७६/१०/२७ १. यस समममिबाट विमभन्न मममिमा सखेुि जिल्लाका विमभन्न 
स्थान ि मगु ु जिल्लाको सदिमकुाममा गिेको संसदीय 
मनगिानी/अनगुमनको िममा देजखएका विषयिस्िहुरू समेटेि 
ियाि गरिएको प्रमििेदनमा व्यापक छलफल भयो । उि 
प्रमििेदनलाई थप अध्यनन गिी अको बैठकमा पारिि गने 
मनर्ाय गरियो । 

२. खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मामथ छलफल भयो । 

27 ५७ २०७६/१०/२९ १. समममिले ियाि पािेको संसदीय अनगुमनको प्रमििेदनमामथ 
थप छलफल गरियो । 

२. खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मामथ छलफल भयो । 

28 ५८ २०७६/११/१९ १. खाद्य उत्पादन अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मामथ दफािाि छलफल भयो । मममि 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

२०७६ फागनु २० गिे  मबहान ८ बिे पनुः छलफल गने 
गिी आिको बैठक स्थमगि भयो । 

29 ५९ २०७६/११/२० १. खाद्य उत्पादन अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मामथ िृहि रुपमा दफािाि छलफल  
भयो । भोमल मममि २०७६ फागनु २१ गिे बेलकुा फेिी 
बस्ने गिी स्थमगि भयो ।  

30 ६० २०७६/११/२१ १. खाद्य उत्पादन अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ उपि संसोिनकिाा मानीयज्यू, सम्िजरिि 
मरिीज्यू, सजचिज्यूसवहिको बैठकबाट व्यापक रुपमा 
दफािाि छलफल भइ संशोिनसवहि पारिि भयो । 

31 ६१ २०७६/११/२५ १. बैठक बस्न माननीय सदस्यहरूको गर्पूिक संख्या अपगु 
भएकाले बैठक बस्न नसकी स्थमगि भयो ।  

32 ६२ २०७६/११/२८ १. खाद्य उत्पादन अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ मा संशोिनसवहि पारिि भएको प्रमििेदन 
माननीय सभामखुज्यू माफा ि सभामा पेश गने मनर्ाय  
गरियो ।  

२. यस समममिको कायािेिमभि पने मरिालयहरूले गि आ.ि. 
२०७५/०७६ ि चाल ु आ.ि. २०७६/०७७ को दोस्रो 
चौमामसक अिमिको योिना कायाारियन के कस्िो भएको छ 
भने्न विषयमा िपमसलमा उल्लेजखि जिल्लाहरूमा अनगुमनमा 
िाने मनर्ाय गरियो ।  

िपमसलः 
(क)  दैलेख, मममिः २०७६ चैि ४ गिे । 

(ख)  िाििकोट, मममि २०७६ चैि ८ गिे । 

३. यस समममिमा प्राप्त भएको प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह 
गना बनेको वििेयक, २०७६ मामथ मभमियो 
करफिेरसको प्रयोग गिी िाििकोट जिल्लामा िहन ु
भएका सिोकाििालाहरूसुँग छलफल िथा अरििविया 
कायािम िपमसलको मममि, समय ि स्थानमा गने मनर्ाय 
गरियो ।  

िपमसल 

(क) मममिः २०७६ चैि ७ गिे । 

(ख) समयः विहान ११ बिेदेजख । 

(ग) स्थानः जिल्ला समरिय समममिको सभाहल,  
िाििकोट । 

33 63 २०७7/02/17 १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
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वििेयक, २०७६ का सरदभामा समममिका माननीय 
सदस्यज्यूहरू, संशोिनकिाा माननीयज्यूहरू ि विषय विज्ञहरू 
िा. विवपन अमिकािी ि िा. पदमबहादिु चरदसुँग प्राविमिको 
प्रयोग गिी छलफल गरियो ।  

34 64 २०७7/02/२३ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७६ का सरदभामा विषय विज्ञहरू, िरिष्ठ 
जचवकत्सकहरू, स्िास्थ्य िेिमा वियाशील संघसंस्था ि 
स्िास्थ्यकमीहरू, सञ्चािकमी िथा कानून व्यिसायी लगायि 
अरय सिोकािालाहरूसुँग प्रविमिको प्रयोग गिी वििेयकमा 
भएका प्राििानका सम्िरिमा िानकािी ददने ि वििेयकलाई 
अझ थप प्रभािकािी बनाउनका लामग िाय, सझुाि संकलन 
(िनपिामशा) गने कायािम सम्पन्न भयो । कायािम सम्पन्न 
पिाि ्बसेको बैठकबाट सहभागी सबैमा िरयिाद ज्ञापन गने 
मनर्ाय भयो ।  

35 65 २०७7/02/२५ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७६ मामथ छलफल भयो ।  

36 66 २०७7/02/२६ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७६ मामथ छलफल पिाि ् संशोिनकिाा 
माननीयज्यू ि वििेयक टेिलु गनुा भएका माननीय 
मरिीज्यूलाई आमरिर् गिी वििेयक मामथ पिेको 
संशोिनसवहि छलफल गने मनर्ाय भयो ।  

२. मममि २०७७ साल िेठ २७ गिे मबहान ८:०० बिे बस्ने 
समममिको बैठकमा माननीय सामाजिक विकास मरिीज्यूलाई 
बोलाई नोिेल कोिोना भाइिस (COVID-19) का सरदभामा 
मरिालयबाट हालसम्म भए गिेका कामकाििाही ि सो 
सम्िरिमा मरिालयको आगामी िर्नीमि लगायिका विषयमा 
िानकािी मलने मनर्ाय भयो ।   

37 67 २०७7/02/२७ १. सामाजिक विकास मरिी मा. दल िािलसुँग नोिेल कोिोना 
भाइिस (कोमभि–१९) महामािी मनयरिर्का लामग 
सामाजिक विकास मरिालयबाट हालसम्म भए, गिेका काम 
काििाही, उपललिी ि सो सम्िरिमा मरिालयको ियािी, 
आगामी िर्नीमि लगायिका विषयमा छलफल भई यस 
विषयमा मरिालयलाई थप आिश्यक ियािीका लामग 
मनदेशन ददइयो ।  

38 68 २०७7/02/२९ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७७ का सम्िरिमा गरिएको िनपिामशा 
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कायािम (विद्यिुीय प्रविमि) बाट प्राप्त भएका िाय, सझुािका 
सम्िरिमा व्यापक छलफल भयो । 

२. नोिेल कोिोना भाइिस (COVID-19) महामािीका सम्िरिमा 
के कस्िा प्रििानात्मक कायािम गना सवकरछ, कर्ााली 
प्रदेशको हकमा त्यसको व्यिस्थान, मनरूपर् ि िोकथामको 
सम्िरिमा WHO का विज्ञहरूसुँग छलफल कायािमको 
आयोिना गने । 

39 69 २०७7/0३/०८ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७६ मा संशोिनकिाा माननीयज्यूहरूसुँग 
वििेयकमा पिेका संशोिनहरूका विषयमा व्यापक छलफल 
भयो ।  

२. समममिको अको बैठक मममि २०७७ साल असाि ९ गिे 
मंगलिाि विहान ८:०० बिे बस्ने मनर्ाय भयो ।   

40 70 २०७7/0३/०९ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेि प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७६ मामथ प्रविमिमा िोमिएि गरिएको 
िनपिामशा कायािममा विषय विज्ञहरू, िनपिामशा 
कायािममा सहभागी सिोकाििालाहरू, कानून 
व्यिसायीहरूसुँग भएको छलफलबाट प्राप्त भएका 
सझुािहरूका सम्िरिमा सामाजिक विकास मरिीज्यू ि 
सामाजिक विकास मरिालयका सजचि, मनदेशक लगायिका 
कमाचािीहरूसुँग छलफल भयो ।  

41 71 २०७7/0३/१७ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७६ को प्रािजम्भक प्रमििेदनमामथ छलफल  
भयो ।  

२. समममिको आ.ि. २०७६/०७७ को िावषाक प्रमििेदन लेखन 
सम्िरिमा प्रािम्भीक छलफल भयो ।  

३. भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालयबाट प्राप्त भएको 
"कृवष विकास कायािम सञ्चालन िथा खचा मापदण्ि 
मनदेजशका, २०७७"  को ड्राफ्ट मामथ छलफल भयो ।  

42 72 २०७7/0३/२३ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 
वििेयक, २०७६को दफा ११ को उपदफा ४ मा सिकािी 
स्िास्थ्य संस्थाको प्रभािकािी रुपमा सञ्चालन गना एक 
व्यिस्थापन समममि िहनेछ भने्न विषय माि उल्लेख छ ।यस 
व्यिस्थापन (विकास) समममिको गठन, काम, किाव्य ि 
अमिकािका विषय वििेयकमा थप गदाा उपयिु हनुेदेजख 
सोको प्रयोिनका लामग थप गने विषयिस्िमुामथ (सम्िजरिि 
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मरिालयले गिेको ड्राफ्टमा) छलफल भयो । 
43 73 २०७7/0३/२४ १. प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको 

वििेयक, २०७६को दफा ११ को उपदफा ४ पमछ विकास 
समममिको गठन, काम, किाव्य ि अमिकािका विषयमा 
वििेयकमा थप गदाा उपयिु हनुेदेजख मरिालयबाट प्राप्त 
भएको मस्यौदामा छलफल गिी मनम्न दफाहरू (परिच्छेद ३ 
दफा १२, १३, १४ ि १५) थप गने विषयमा छलफल 
भयो ।   

44 74 २०७7/0३/२८ 

(ददउुँसो १:०० 
बिे) 

१. यस समममिमा प्रदेशसभाबाट सदस्य हेिफेि भई आउन ुभएका 
प्रदेशसभा सदस्य माननीय देिी ओलीज्यूलाई समममिमा 
स्िागि गरियो ।  

१. माननीय सशुील कुमाि थापा प्रस्िािक ि माननीय िािो कामी 
समथाक िहन ुभई माननीय देिी ओलीज्यूलाई अध्यि पदमा 
मनिााजचि गरियोस ्भने्न प्रस्िािको एउटा माि सूचना प्राप्त हनु 
आएकाले बैठकको अध्यििा गनुा भएका समममिका िेष्ठ 
सदस्य माननीय यज्ञबहादिु वि.सी.ले माननीय देिी 
ओलीज्यूलाई सामाजिक विकास समममिको अध्यि पदमा 
मनविािोि मनिााजचि हनु ुभएको घोषर्ा गनुा भयो ।  

२. समममिका सबै माननीय सदस्यहरूले अध्यि पदमा मनविािोि 
मनिााजचि हनु ुभएका माननीय देिी ओलीज्यूलाई बिाई िथा 
सफल कायाकालको शभुकामना व्यि गनुा भयो । 

45 75 २०७7/0३/२८ 

(ददउुँसो ५:०० 
बिे) 

१. सामाजिक विकास समममिको अध्यि पदमा मनिााजचि माननीय 
देिी ओलीज्यूले सभामखुज्यूबाट सपथ ग्रहर् गनुा भयो । सो 
पिाि समममि सजचिालयमा स्िागि गरियो ि पदभाि ग्रहर् 
गनुाभयो।  

२. माननीय अध्यि देिी ओलीज्यूले सामाजिक विकास समममिको 
अध्यि पदमा मनविािोि मनिााजचि गनुा भएकोमा समममिका 
माननीय सदस्यहरूलाई िरयिाद ददनभुयो ।  

३. यस समममिका ित्कामलन अध्यि माननीय िाि ु नेपालीले 
समममिमा परु् याउन ुभएको योगदानलाई सम्मान गदै िरयिाद 
ज्ञापन गरियो ।  

४. अध्यिज्यूले सामाजिक विकास समममिको हालसम्मको 
कामकाििाही ि भािी कायािमहरू बािे िानकािी मलन ु 
भयो । 
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कोमभि–१९ को कािर्ले विश्वव्यावप रुपमा सिृना गिेको महामािीको प्रभािले समममिका सबै माननीय 
सदस्यहरू एकैठाउुँमा बसी समममिको बैठक बस्न सक्न े अिस्था नभएको ि समममिको बैठक बस्न ु पने 
आिश्यकिा भएको हुुँदा सामाजिक विकास समममिको भच ुाअल (विद्यिुीय माध्यमबाट) बैठक बसी समममिका 
कायाहरू अगामि बढाउन ेकाम भएको मथयो । उि भच ुाअल बैठकका मनर्ायहरू िपमसल अनसुाि िहेको छः 

ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

१ १ २०७७/०१/२४ १. समममिको आिको भच ुाअल (विद्यिुीय माध्यम) बैठकमा 
मनम्नानसुािको मनर्ाय भयोः 

(क) समममिमा विचािामिन िहेको प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह 
गना बनेको वििेयक, २०७६ मा विज्ञसुँग पिामशा  
गने । यसका लामग अध्यि ि समममि सजचिालयलाई 
पहल गने जिम्मा ददने । 

(ख) Covid-19 का सम्िरिमा विषयगि मरिालयका माननीय 
मरिीज्यूहरूसुँग अको बैठकमा छलफल गने । 

(ग) प्रत्यायोजिि वििानका सम्िरिमा छलफल भयो । 

२ २ २०७७/०१/२८ आिको समममिको भच ुाअल (विद्यिुीय माध्यम) बैठकमा मनम्न 
बमोजिम छलफल भयो । 

१. आिको बैठकमा सामाजिक विकास मरिी माननीय दल 
िािलज्यूले समय उपललि गिाउन ु भएकोमा उहाुँ 
आकजस्मक रुपमा स्िास्थ्य सामग्री मलएि िलु्ला िान ु
भएकाले उहाुँसुँग िय गरिएको छलफल हनु सकेन ।  

२. ििामान परििेशका सरदभामा विविि विषयमा छलफल  
भयो ।  

३. बैठकबाट सामाजिक विकास मरिालय ि भमूम व्यिस्था 
कृवष िथा सहकािी मरिालयका माननीय मरिीज्यूहरूसुँग 
अको बैठकमा छलफल गने मनर्ाय गरियो । 

३ ३ २०७७/०१/२८ समममिको आि बसेको भच ुाअल बैठकबाट सम्िजरिि 
मरिालयलाई िपमसल बमोजिम मनदेशन ददने मनर्ाय भयो ।  

िपमसल 
१. कर्ााली प्रदेशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृवष िेिको 

योगदान करिब ३३ प्रमिशि िहेको ि िीिनयापनको प्रमखु 
स्रोि पमन कृवष नै िहेकाले यस प्रदेशलाई कृवषमा 
आत्ममनभाि बनाउन आगामी आ.ि. २०७७/०७८ को 
बिेटमा कृवष िेिलाई प्रयाप्त मािामा बिेट मबमनयोिन 
गनुापने ।   

२. विश्वव्यावप महामािीका रूपमा फैमलएको कोमभि–१९ बाट 
यस प्रदेशको कृवष ि सोको अथािरिमा पने प्रभािलाई 
अिसिको रूपमा मलई आगामी आ.ि.को नीमि, कायािम 
िथा बिेटलाई सोिफा  केजरद्रि गनुापने ।  

३. वकसानहरूलाई बीउ, मल, कृवष औिाि उपकिर् लगायिको 
अभाि हनु नददन आपूमिा िथा विििर्लाई सिासलुभ िथा 
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ि.सं. बैठक संख्या मममि काम काििाहीहरू/मनर्ायहरू 

प्रभािकािी बनाउन नीमि िथा योिना ििुामा गनुापने ि 
सोको कायाारियनका लामग कृवष सहकािी माफा ि 
कायािमहरू सञ्चालन गनुापने । 

४. कोमभि–१९ को कािर्ले समग्र प्रदेश नै लकिाउन हनु 
गई समयमा नै वकसानहरूले बाली लगाउन ि मभत्र्याउन 
नसकेको कािर् कृवषमा गम्भीि असि पना गई खाद्य संकट 
िथा भोकमिीको समस्या आउने खििा देजखएकाले यस्िा 
समस्याको समािानका लामग आिश्यक व्यिस्था गनुापने । 

५. बैदेजशक िोिगािीका जशलजशलामा भाििलगायि अरय 
मलुकुमा गएका नागरिकहरू िोिगािी गमुाएि स्िदेश 
फका न ु पने बाध्यिालाई ध्यानमा िाखी उनीहरूलाई 
स्िदेशमा नै िोिगािी सिृना गना कृवष ि िोिगािीलाई 
िोड्ने गिी स्ििोिगािमूलक स्पष्ट योिना िथा कायािम 
ल्याउन ुपने ।  

६. कोमभि–१९ बाट कृवष िेिमा पना गएको असि ि त्यसले 
पाने प्रभािको गजम्भि समीिा गिी त्यसबाट सबैभरदा बढी 
प्रभाविि िेि ि वकसानहरूको विििर् संकलन गिी के 
कस्िो िमिपूिी, िाहि िथा अनदुानको व्यिस्था गना 
सवकरछ, त्यसको बािेमा स्थानीय िहसुँग समरिय गिी 
आिश्यक पहल गनुापने ।  

४ ४ २०७७/०१/३१ समममिको आि बसेको भच ुाअल बैठकबाट कोिोना भाइिस 
(कोमभि–१९) ले पािेको प्रभाि, यसले हाम्रो प्रदेशमा पाना सक्न े
िोजखम आददका विषयमा माननीय मरिी दल िािलसुँग व्यापक 
छलफल भयो, छलफलमा समममिका माननीय सदस्यज्यूहरूले 
िपमसल बमोजिमको सझुाि ददनभुएको छ ।  

िपमसल 
१. विश्वव्यावप महामािीका रूपमा फैमलएको कोमभि–१९ 

लगायि अरय िोगहरूलाई ध्यान ददई प्रदेशभि स्िास्थ्यका 
संिचनाहरूको स्ििोन्निी गना आगामी बिेटमा व्यिस्था  
गने । 

२. प्रदेश अस्पिाल ि जिल्ला अस्पिालहरूमा प्रयाप्त मािामा 
औषमि, स्िास्थ्यकमी ि मेजशन उपकिर्को व्यिस्था  

गने । 

३. प्रदेश भि कोिोना भाइिस (कोमभि–१९) को वपमसआि 
विमिबाट पिीिर् गना प्रयाप्त मािामा कीटको प्रिरि 
ममलाउने । 

४. प्रदेश मभमिने नाकाहरूमा व्यिजस्थि क्िािेरटाइनको मनमाार् 
गने ि त्यसको प्रयोगमा िोि ददने । 

५. कर्ााली प्रदेशलाई कोमभि–१९ मिु बनाइ िाख्न 
अमिकिम ्प्रयास गने । 
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६.  समममिको प्रथम बैठकदेजख २०७७ असािमसारिसम्म (िम्मा बैठक संख्या ७५) समममिको 
बैठकमा माननीयज्यूहरूको उपजस्थमि अिस्थाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(यो ग्राफमा अध्यि माननीय देिी ओलीज्यूको उपजस्थमि समािशे गरिएको छैन ।) 

 

७.  समममिमा दफािाि छलफल भई पारिि भएका वििेयकहरू 

 कर्ााली प्रदेश सहकािी वििेयक, २०७५ 

 प्राङ्गारिक कृवषसम्िरिी व्यिस्था गना बनेको वििेयक, २०७५  

 प्रदेशमा खेलकूदको विकास सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको वििेयक, २०७५ 

 कर्ााली प्रदेश स्ियम ्सेिक परिचालन सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको वििेयक, २०७५ 

 खाद्यअमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५ 

 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 सम्िजरिि मरिालयको 
स्िीकृमिमा वफिाा पठाइएको । 
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८. समममिमा विचािामिन वििेयकः 
 प्रदेशमा स्िास्थ्य सेिा प्रिाह सम्िरिमा व्यिस्था गना बनेको वििेयक, २०७६ (दफािाि 

छलफल सम्पन्न भई प्रमििेदन अजरिमको ियािी भैिहेको) 

 

९. समममिले सञ्चालन गिेका केही कायािमः 

१. मममि २०७६ साल असोि ९ गिे मबहान ८ बिे भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी 
मरिालय/मािहिको मनकायबाट  वििरिि अनदुानबाट िीिेरद्रनि–१, ढोिेखालीमा 
सञ्चामलि भैंसी फामाको सम्िजरिि मरिालयका कमाचािीसवहि अनगुमन गिेको मथयो ।  

२. मममि २०७६ साल असोि १० गिे विहान १० बिेदेजख अमिज्योिी माध्यममक 
विद्यालय, नेिािे ि किेखोला नलखोला कृवष सिकको अनगुमन गिेको मथयो ।  

३. मममि २०७६ साल असोि १३ गिे प्रदेश अस्पिाल ि आयिेुद अस्पिालको अनगुमन 
गिेको मथयो ।  

४. मममि २०७६ कामिाक १९ गिे भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालय/मािहिको 
कायाालयबाट अनदुान प्राप्त गिेका मनम्नमलजखि संस्थाहरूमा संसदीय अनगुमन गरिएको  

मथयो ।  

क) हािेमालो कृवष िथा पश ुसहकािी संस्था मल. बिाहिाल–८, सखेुि । 

ख) िनज्योमि कृवष िथा पशपुालन सहकािी संस्था मल. बिाहिाल–८, सखेुि । 

ग) सरुद्वािी दगु्ि उत्पादन िथा विििर् कृषक समूह, बिाहिाल–५, सखेुि । 

५. प्रदेश सभाबाट यस समममिमा पठाइएको खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा 
समुनजिि गना बनेको वििेयक,२०७५मामथ अरििविया िथा सझुाि संकलन कायािमको 
लामग २०७६ साल कामिाक २९ गिे िोल्पा जिल्लाको दनैुमा िनपिामशा िथा सझुाि 
संकलन कायािम सम्पन्न गरिएको मथयो ।  

६. मममि २०७६ मंमसि १८ गिे भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालय/मािहिको 
कायाालयबाट गएको बिेटबाट मनममाि किेखोला नलखोला कृवष सिकको पनुः अनगुमन 
गिेको मथयो । 

७. मममि २०७६ माघ २ गिेका ददन सामाजिक विकास समममिको टोलीले आ.ि. 
२०७५/०७६ मा भमूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालय/मािहिको 
कायाालयबाट गएको अनदुानबाट सञ्चामलि भैसी फामा ि बिशाला मनमाार् सम्िरिमा 
गभुााकोट गाउुँपामलकामा अनगुमन गिेको मथयो । 

८. मममि २०७६ माघ १२ गिेका ददन सामाजिक विकास समममिको टोलीले आ.ि. 
२०७५/०७६ मा मगु ुजिल्लाको गमगिीमा मनममाि विमभन्न ििस्थल ि मासपुसलहरूको 
अनगुमन गिेको मथयो । 
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९. प्रदेश सभाबाट यस समममिमा पठाइएको खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा 
समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५मामथ अरििविया िथा सझुाि संकलन 
कायािमको लामग २०७६ साल माघ १३ गिे मगु ु जिल्लाको गमगिीमा िनपिामशा 
िथा सझुाि संकलन कायािम सम्पन्न गरिएको मथयो । 

१०. मममि २०७६ माघ २८ गिेका ददन समममिको टोलीले आ.ि. २०७५/०७६ मा भमूम 
व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी मरिालय/मािहिको कायाालयबाट गएको अनदुानबाट 
सञ्चामलि के.पी. व्यिसायी सेिा प्रा.मल.को छािा चैपाया व्यिजस्थि गना ियाि गरिएको 
गाई फामाको अनगुमन गिेको मथयो । 

 
 

मममि २०७६ कामिाक २९ गिे खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७६ 
सम्िरिी िनपिामशा कायािमको स्थलगि भ्रमर्को संजिप्त विििर् 

 

कर्ााली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समममिबाट मममि २०७६ कामिाक २९ गिे िोल्पा जिल्लाको दनैुमा 
आयोजिि खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५ उपि िनिाको िाय 
िथा पिामशा मलन िोल्पाको दनैुमा खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, 
२०७५ उपि सझुाि संकलन कायािम सम्पन्न भएको मथयो ।  

 

खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गने काया सम्पादन गना भमूम व्यिस्था, कृवष िथा 
सहकािी मरिालयले मममि २०७५ चैि १ गिे "खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ "प्रदेश सभा सजचिालयमा दिाा गिाएको मथयो । उि वििेयक २०७५ चैि ५ गिे 
सदनमा टेबलु भई  चैि १५ गिे सैद्धाजरिक छलफल सवकई चैि २४ गिे सामाजिक विकास समममिमा 
पठाइएकोमा उि वििेयक समममिमा छलफलको िममा िहेको हुुँदा िोल्पा जिल्लाका वििेयकसुँग सम्िजरिि 
संघसंस्था िथा व्यजिहरूबीच उि वििेयक उपि पिामशा गने िहेको मथयो । यस प्रमििेदनमा उि 
कायािममा जिल्लाका अगिुा व्यजित्ि ि  कायािमका सहिकिााद्वािा खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा 
समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५ का सम्िरिमा सझुाइएका सझुािहरू समेटी ियाि गरिएको छ ।  

 

मममि २०७५ कामिाक २९ गिे िोल्पाको दनैुमा सामाजिक विकास समममिको आयोिना ि 
यूएनमिपीको सहयोगमा खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५ 
सम्िरिी सझुाि संकलन कायािम संचालन गरिएको मथयो । कायािमको अध्यििा कर्ााली प्रदेश सभा 
सामाजिक विकास समममिका अध्यि माननीय िाि ु नपेालीले गनुा भएको मथयो  । करिब सत्तिी िना 
सहभागीहरू िहन ु भएको कायािममा सेिा नेपाल िोल्पाका श्री सकुिीि िोकायले विज्ञको रुपमा खाद्य 
उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनकेो वििेयक, २०७५ का अरििास्िकुा बािेमा िानकािी 
गिाउनकुा साथै वििेयकका बािेमा आफ्नो िािर्ासवहिको कायापि प्रस्ििु गनुाभएको मथयो । विज्ञको 
कायापि पिाि सहभागीहरूलाई वििेयकमा िहेको परिच्छेदका आिािमा िीन समूहमा विभािन गिी 
वििेयकका िािेमा छलफल गिाई सामूवहक प्रस्िमुिकिर् गिाईएको मथयो ।  
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उि कायािममा सामाजिक विकास समममिका सदस्य माननीय कृष्र्ा शाह (आचाया), माननीय  
ठम्मिबहादिु विष्ट, माननीय पद्मा खड्का, माननीय यज्ञ बहादिु मब.सी., िोल्पा जिल्लाका जिल्ला समरिय 
समममिका प्रमखु शेिबहादिु बढुा, उपप्रमखु निबहादिु बढुा, मिपिुासरुदिी नगिपामलकाका प्रमखु ओमबहादिु 
बढुा, प्रमखु जिल्ला अमिकािीज्यू, प्रहिी प्रमखुज्यू, जिल्ला कृवष विकास कायाालयका प्रमखु, सामाजिक विकास 
कायाालयका प्रमखु लगायि जिल्ला जस्थि अरय कायाालयका प्रमखु िथा प्रमिमनमिहरू, यूनमिपी ि 
िललएुफपीका प्रमिमनमि लगायिको आमिथ्यमा कायािम सम्पन्न भएको मथयो ।  

 

 

मममि २०७६ माघ १३ गिे मगुकुो गमगढीमा खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७६ सम्िरिी िनपिामशा कायािमको स्थलगि भ्रमर्को संजिप्त विििर् 

खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गने काया सम्पादन गना भमूम व्यिस्था, कृवष िथा 
सहकािी मरिालयले मममि २०७५ चैि १ गिे "खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको 
वििेयक, २०७५ "प्रदेश सभा सजचिालयमा दिाा गिाएको मथयो । २०७५ चैि २४ गिे सामाजिक विकास 
समममिमा पठाइएकोमा उि वििेयक समममिमा छलफलको िममा िहेको बखि मगु ुजिल्लाका वििेयकसुँग 
सम्िजरिि संघसंस्था िथा व्यजिहरूबीच उि वििेयक उपि पिामशा गने उद्दशे्य िहेको मथयो । यस 
प्रमििेदनमा उि कायािममा जिल्लाका अगिुा व्यजित्ि ि कायािमका सहिकिााद्वािा खाद्य उत्पादन, 

अमिकाि िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५ का सम्िरिमा सझुाइएका सझुािहरू समेटी 
ियाि गरिएको छ ।  

 

मममि २०७५ माघ १३ गिे मगुमुा कर्ााली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समममिको आयोिना ि 
यूएनमिपी संसद सहयोग परियोिना िथा विश्वखाद्य कायािम नेपालको सहयोगमा खाद्य उत्पादन, अमिकाि 
िथा सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५ सम्िरिी सझुाि संकलन कायािम सञ्चालन गरिएको 
मथयो । कायािमको अध्यििा कर्ााली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समममिका अध्यि माननीय िाि ु
नेपालीले गनुा भएको मथयो । करिब सिहत्ति िना सहभागीहरू िहन ुभएको कायािममा भमूम व्यिस्था, कृवष 
िथा सहकािी मरिालयका उपसजचि श्री हरिप्रसाद पजण्ििले विज्ञको रुपमा खाद्य उत्पादन, अमिकाि िथा 
सम्प्रभिूा समुनजिि गना बनेको वििेयक, २०७५ का अरििास्िकुा बािेमा िानकािी गिाउनकुा साथै 
वििेयकका बािेमा आफ्नो िािर्ा सवहिको कायापि प्रस्ििु गनुाभएको मथयो । विज्ञको कायापि पिाि 
सहभागीहरूलाई वििेयकमा िहेको परिच्छेदका आिािमा िीन समूहमा विभािन गिी वििेयकका िािेमा 
छलफल गिी सामूवहक प्रस्िमुिकिर् गरिएको मथयो ।  

उि कायािमको मभमियो कररेरस माफा ि मगु ु जिल्लामा भएको िनपिामशा कायािमको प्रत्यि 
प्रशािर् प्रदेशसभामा िहेको मभमियो कररेरस हलमा देखाइएको मथयो । मभमियो कररेरस मसस्टमबाट 
माननीय सभामखु िािबहादिु शाहीज्यूबाट िनपिामशा कायािमको सफलिाको शभुकामना व्यि गनुा भएको 
मथयो ।  



23 
 

कायािममा सामाजिक विकास समममिका सदस्य माननीय कौजशलाििी खिी, माननीय यज्ञबहादिु 
वि.सी., माननीय िािो कामी, मगु ु जिल्लाका िनप्रमिमनमिहरू, मन. जिल्ला समरिय अमिकािी मन. प्रमखु 
जिल्ला अमिकािीज्यू, मन. प्रहिी प्रमखुज्यू, जिल्ला कृवष विकास कायाालयका प्रमखु, सामाजिक विकास 
कायाालयका प्रमखुलगायि जिल्ला जस्थि अरय कायाालयका प्रमखु िथा यूनमिपी ि िललएुफपीका प्रमिमनमि 
लगायिको आमिथ्यमा कायािम सम्पन्न भएको मथयो ।  

मगु ु जिल्लामा िहुँदा समममि अध्यिज्यू लगायि माननीयज्यूहरूबाट भमूम व्यिस्था, कृवष िथा 
सहकािी मरिालयबाट गि आ.ि. २०७५/०७६ मा विििर् गरिएको अनदुानबाट भए गिेका कामहरूको 
अनगुमन सम्पन्न भएको मथयो । उि अनगुमनबाट छायाुँनाथ नगिपामलकाको ििा नम्िि १ ि २ मा 
सञ्चालन भएको कर्ााली एकीकृि मवहला विकास मञ्चबाट सञ्चामलि मास ुपसल, भम्मल बोहोिा मास ुपसल ि 
िािि मास ुपसल आदीको स्थलगि अिलोकन काया सम्पन्न भएको मथयो ।  
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१०.  समममिले भोग्न ुपिेका समस्या ि समािानका उपायहरू 

१.  बैठकलाई सहजिकिर् गना आिश्यक मािामा कमाचािीको अभाि ।  

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

३.  मा. सदस्य एिं सजचिालयका कमाचािीहरूको समयानकूुल िमिा अमभबवृद्ध लगायिका 
विषयमा अिसिहरू 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 कमाचािी ि मयाादापालकहरूले विहान बेलकुा बैठक बस्दा उनीहरूको 
उत्साहको लामग सवुििा ि भत्ताको व्यिस्था भएमा समममिको कामकािािहीमा अझ बढी 
प्रभािकािीिा हनेु । 

९.  उपसंहाि  

प्रभािकािी समममि प्रर्ाली, व्यिस्थापन ि सञ्चालनबाट लोकिरिको विकाश हरुछ भने्नमा दईुमि  
छैन । हामीहरू संसदीय अभ्यासमा िटेुको लामो इमिहास नभए पमन समममिका मनिरिि बैठक 
सञ्चालन, सिकािी कामकाििाहीको अनगुमन ि मनदेशन, समममिमा वििेयक मामथ दफािाि 
छलफलको िममा वििेयकमा संशोिन पेश गने ि छलफमा भाग मलने मा. सदस्यहरूको रूची 
ि मनिरिि अभ्यासले समममि प्रर्ालीको विकास हनुकुो साथै यसको महत्ि बवढिहेको छ 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 । 

 

         

देिी ओली 
अध्यि 

सामाजिक विकास समममि 



 
 

 

  

"प्रदेशमा स्वास््य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको 
ववधेयक, २०७६" माथथको संशोधर् प्रस्तावमा संशोधर्कतान 
मार्र्ीयज्यूहरू, सामाजिक ववकास मन्री मार्र्ीय दल रावलज्यू 
सथमथतमा छलफल गर्ननहनुँदै ।  

 

"खाद्य उत्पादर्, अथधकार तथा सम्प्रभतूा सनथर्जित गर्न बर्ेको 
ववधेयक २०७५" माथथको संशोधर् प्रस्तावमा संशोधर्कतान 
मार्र्ीयज्यूहरू, भथूम व्यवस्था, कृवि तथा सहकारी मन्री मार्र्ीय 
ववमला के.सी.ज्यू सथमथतमा छलफल गर्ननहनुँदै ।  

 

"खाद्य उत्पादर्, अथधकार तथा सम्प्रभतूा सनथर्जित गर्न बर्ेको 
ववधेयक २०७५" माथथको संशोधर् प्रस्तावमा संशोधर्कतान 
मार्र्ीयज्यूहरू, भथूम व्यवस्था, कृवि तथा सहकारी मन्री मार्र्ीय 
ववमला के.सी.ज्यू, मन्रालयका सजिवज्यू सथमथतमा छलफल गर्ननहनुँदै।  

 

"खाद्य उत्पादर्, अथधकार तथा सम्प्रभतूा सनथर्जित गर्न बर्ेको 
ववधेयक २०७५" मा डोल्पा जिल्लाको सदरमनकाम दनरै्मा 
आयोिर्ा गररएको िर्परामशन कायनक्रममा समूह ववभािर् गरी 
छलफल हनुँदै । 

 

"खाद्य उत्पादर्, अथधकार तथा सम्प्रभतूा सनथर्जित गर्न बर्ेको 
ववधेयक २०७५" मा डोल्पा जिल्लाको सदरमनकाम दनरै्मा 
आयोिर्ा गररएको िर्परामशन कायनक्रममा समूह ववभािर् गरी 
छलफल हनुँदै । 

 

"प्रदेशमा स्वास््य सेवा प्रवाह सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको 
ववधेयक, २०७६" माथथ सथमथतका मार्र्ीय सदस्यज्यूहरू, 

संशोधर्कतान मार्र्ीयज्यूहरू र वविय ववज्ञहरूसवहतको भि ननअल 
छलफल कायनक्रम । 

 



 
 

 

 

  

मनगन जिल्लाको गमगडीमा आयोजित सनझाव संकलर् कायनक्रममा 
थभथडयो कन्रेन्स माफन त प्रदेश सभा सजिवालय, सनखेतबाट 
सम्बोधर् गर्ननहनुँदै सभामनख मा० रािबहादनर शाही लगायत 
मार्र्ीय सदस्यहरु । 

 

भथूम व्यवस्था, कृवि तथ सहकारी मन्री मार्र्ीय थबमला 
के.सी.ज्यूसुँग श्रव्यदृश्य प्रववथधको प्रयोग गरी कोथभड–१९ को 
कारणबाट सिृर्ा गरेको समस्या र मन्रालयबाट िाल्र्न परे् कदम 
लगायतका ववियमा सथमथतका मार्र्ीय सदस्यहरूले सनझाव ददर्न 
हनुँदै । 

मनगन जिल्लाको गमगडीमा थर्थमनत ववथभन्न वधस्थल तथा 
मासनपसलहरूको अर्नगमर् गदै सथमथतका मार्र्ीयज्यू र 
कमनिारीहरु । 

"खाद्य उत्पादर्, अथधकार तथा सम्प्रभतूा सनथर्जित गर्न बर्ेको 
ववधेयक २०७५" मा मनगन जिल्लाको सदरमनकाम गमगडीमा 
आयोिर्ा गररएको िर्परामशन कायनक्रममा सहभागीहरू । 

 

सामाजिक ववकास मन्री मार्र्ीय दल रावलसुँग र्ोवेल कोरोर्ा 
भाइरस (कोथभड–१९) महामारी थर्यन्रणका लाथग सामाजिक 
ववकास मन्रालयबाट भए गरेका कामकारवाही, उपलब्धी र सो 
सम्वन्धमा मन्रालयको तयारी, आगामी रणर्ीथत लगायतका 
ववियमा छलफल भई मन्रालयलाई थप आवश्यक तयारीका 
लाथग थर्देशर् ददर्नहनुँदै ।  

प्रदेश आयनवेद औिधालयको अर्नगमर्को क्रममा औिधालय 
व्यवस्थापर् सथमथतका अध्यक्ष श्री ववर्ोद ढकालज्यूले 
औिधालयको व्यवस्थापकीय ववियमा िार्कारी ददर्नहनुँदै । 



 
 

भथूम व्यवस्था, कृवि तथ सहकारी मन्रालयबाट थर्मानण गररएको 
करेखोला र्लखोला कृवि सडकको अर्नमगर् गरे् क्रममा 
सम्वजन्धत पक्षबाट िार्कारी थलर्नहनुँदै मार्र्ीयज्यूहरू । 

मार्र्ीय अध्यक्ष देवी ओलीज्यू सामाजिक ववकास सथमथतको 
अध्यक्ष पदमा थर्ववनरोध थर्वानजित भए पिात ् बधाइ तथा 
कायनकाल सफलताको शनभकामर्ा ददर्नहनुँदै मार्र्ीयज्यूहरू । 
 

 

िर्ज्योती कृवि तथा पशनपालर् सहकारी संस्था थल बराहताल-8, 
सनखेतको अर्नगमर्का क्रममा सम्वजन्धत पक्षबाट िार्कारी 
थलर्नहनुँदै मार्र्ीयज्यूहरू 

 

मार्र्ीय अध्यक्ष देवी ओलीज्यू सामाजिक ववकास सथमथतको 
अध्यक्ष पदमा थर्ववनरोध थर्वानजित भए पिात ् यस सथमथतका 
थर्वतनमार् अध्यक्ष मार्र्ीय रािन र्ेपालीलाई हालसम्म सथमथतमा 
पनर् याउर्न भएको योगदार्को सम्मार् गदै धन्यवाद ज्ञापर् गर्ननहनुँदै । 

 

भथूम व्यवस्था, कृवि तथ सहकारी मन्रालयबाट ववतरण गररएको 
अर्नदार्बाट थर्मानण हनुँदै गरेको हातेमालो कृवि तथा पशन सहकारी 
संस्था थल बराहताल-8, सनखेतको अर्नगमर्का क्रममा सम्वजन्धत 
पक्षबाट िार्कारी थलर्नहनुँदै मार्र्ीयज्यूहरू । 

 



 
 

 

 

 


