आ.ि. 078/079 को िावषिक प्रगबत प्रबतिेदन 2079
पररच्छे द -1
प्रारम्भभक
1.1 पररचय:नेपालको सं विधानको धारा १९३ र प्रदे श सभा बनयमािली २०७४ को बनयम १३1 िमोम्िम
प्रदे श सभाले आफ्नो प्रादे म्शक अबधकार क्षेत्रबभत्रका कायिहरुलाई सं िैधाबनक र कानूनी दायराबभत्र रहे र

कायिसभपादन गरी िनतामा सुशासन कायम गनि सात िटा विषयगत सबमबतहरु बनमािण गने व्यिस्था
अनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधायन सबमबत गठन भएको हो । अन्य विषयगत सबमबत भन्दा
सं ख्यात्मकमक रुपमा ठू लो सबमबत र कायिक्षेत्रको आधारमा मास सबमबतको रुपमा यो सबमबत रहे को छ ।
यसको कायिक्षेत्र आन्तररक माबमला तथा कानून मन्त्रालय, प्रत्मकयायोम्ित विधायन, मुख्य न्यायाबधिक्ताको
कायािलय समेत रहेको छ ।
1.2 सबमबतको गठन:-

प्रदे श सरकारलाई प्रदे श सभाप्रबत सत्तरदायी र ििाफदे ही िनासन तथा सरकारिाट भए गरे का

काम कारिाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आिश्यक बनदे शन िा राय सल्लाह ददन प्रदे श सभामा
विबभन्न ७ िटा विषयगत सबमबतहरु गठन गने व्यिस्था अनुरुप गठन भएको न्याय प्रशासन तथा
विधायन सबमबत पबन एक हो । २०७४ साल चैत्र २८ गते िसेको प्रदे श सभाको िैठकको सहमबत
िमोम्िम माननीय सभामुखिाट सबमबतका सदस्यहरुको मनोनयन भएको बथयो । सबमबतको गठन पश्चात
िेष्ठ सदस्य माननीय चन्र प्रसाद श्रे ष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा बमबत २०७५ चै त्र २२ गते िैठक िसी

सभापबतको बनिािचन सभपन्न हुुँदा यस सबमबतका सभापबतको रुपमा माननीय इन्रमम्ण परािुली सभापबत
पदमा चयन हुन ु भयो । यस सबमबतका सदस्य माननीय टं क आङ्िुहाङ (बलभिु) को प्रदे श सभा सदस्य

पद ररक्त पबछ सभापबत सवहत हाल १५ िना माननीय सदस्यहरु सबमबतमा रहनु भएको छ । माननीय
सदस्यहरुको वििरण अनुसूची-1 मा रहे को छ ।
1.3. सबमबत सम्चिालय:प्रदे श सभा सम्चिालय अन्तगित न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतको सम्चिालय रहे को छ ।

यस सबमबतमा प्रदे श सभा सम्चि पदे न सदस्य हुने व्यिस्था भएता पबन सम्चिले अबधकृत कमिचारीलाई
सबमबतको सम्चि भई काम गनि तोक्न सक्ने ब्यिस्था भए िमोम्िम कानून अबधकृत श्री प्रमोद वि.क.
सबमबत सम्चिका रुपमा कायिरत रहनु भएको छ । सबमबत सम्चिालयमा कायिरत कमिचारीहरुको वििरण
अनुसूची -2 मा रहे को छ ।

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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1.4. सबमबतको कायिक्षत्र
े :-

नेपालको सं विधानको धारा 193 तथा प्रदे शसभा बनयमािली, 2074 को बनयम 131

िमोम्िम गदठत यस सबमबतको कायिक्षेत्र प्रदे श नं. १ को आन्तररक माबमला तथा कानून मन्त्रालय,
मुख्य न्यायाबधिक्ताको कायािलय र प्रत्मकयायोम्ित विधायन रहे को छ ।
1.5. सबमबतको काम कतिव्य र अबधकार:-

प्रदे श सभा बनयमािली, 2074 को बनयम 136 िमोम्िमको काम, कतिव्य र अबधकार

िाहेक सबमबतले दे हाय िमोम्िमका कायिहरु गरे को छ:
1) सबमबतलाई व्यिम्स्थत िनाई सभा र सं सदीय गबतविबधलाई बनयन्त्रण गनि तथा कानूनको
शासन स्थावपत गनि साथै

कानून बनमािण प्रकृयालाई प्रभािकारी िनासन सबमबतले योिनागत

रुपमा काम गरे को छ ।

2) स्िीकृत िावषिक कायिक्रम अनुसार सबमबतले प्रदे श नं. 1 अन्तगितका सभिम्न्धत म्िल्लाहरुमा
विबभन्न कायिक्रमहरु सं चालन गरे को छ ।

3) प्रदे श नं. १ का स्थानीय तहका िनप्रबतबनबधहरुसुँग कानून बनमािण प्रवक्रया तथा आपसी
समन्िय र सहकायिका लाबग सभिम्न्धत स्थानीय तहमा गएर कायिक्रम सं चालन गरी

अनुसूची - 5 को विषयमा स्थानीय सरकारलाई आफ्ना काम प्रबत सत्तरदायी िन्न प्रबतिद्ध
गराएको छ ।
4) सबमबतको काम कारिाहीलाई प्रभािकारी िनासन सबमबतका माननीय सदस्यहरुका िीच
कायिविभािन गरी आिश्यक अध्ययन अनुसन्धान गने कायि भएको छ ।
5) समग्रमा, सं विधान र सं घीयता कायािन्ियन गदै िनतामा कानूनी शासन, भष्ट्राचार न्यू नीकरण
तथा प्रदे श नं. १ मा सुशासन कायम गनि सबमबत वक्रयाम्शल रहे को छ ।
१.6. सबमबतको िैठक प्रवक्रया िैठक सं चालनको बनम्भत सभापबतको बनदे शन पश्चात सबमबत सम्चिालयले सभपूण ि सदस्यहरुलाई
िैठकको विषय, समय र स्थानको िारे मा सम्चिालयको हातामा सूचना टाुँस गने तथा प्रत्मकयेक माननीय
सदस्यहरुलाई SMS र टे बलफोन माफित सूचना ददने गररन्छ ।सबमबतको िैठक कायिसूची तयार गरी

छलफलका विषयहरु तोवकन्छ । प्रदे श सभा बनयमािली अनुसार सबमबतको िैठकको सभापबतत्मकि
सभापबतले गदै िैठकहरु सञ्चालन भएका छन् । प्रदे श सभा बनयमािली, 2074 को बनयम 139
िमोम्िमको गणपूरक सं ख्याले सबमबतमा बनणिय हुने गरे का छन् । िैठकका बनणियहरुलाई सभापबतले

प्रमाम्णत गरी सबमबत सम्चिालयमा बलम्खत अबभलेखको रुपमा राख्ने गररएको छ । सबमबतको बनणिय
अनुसार सभिम्न्धत बनकायलाई ददइने बनदे शन तथा सुझािहरुलाई तत्मककाल सभिम्न्धत बनकायमा पठासने
व्यिस्था रहेको छ । सबमबतको िैठकमा छलफलको विषयिस्तु अनुसार सभिम्न्धत बनकायका तथा
सरोकारिालाहरु र आिश्यक पदाि विशेषज्ञहरु समेत सपम्स्थत गराई आिश्यक िानकारी बलने गररएको
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छ । सबमबत अन्तगितका सपसबमबतहरुले गरे को बनणियहरुलाई सबमबतको पूण ि िैठकिाट अनुमोदन गरी
कायािन्ियन गने गररएको छ ।
१.7. सबमबतको सीमा:यो प्रबतिेदनमा गत आ.ि. 076/077 को प्रबतिेदन पश्चात् सबमबतको िैठकमा बलइएका
बनणिय र सबमबतिाट भए गरे का वक्रयाकलाप मात्र समेवटएका छन् । त्मकयसैले यसमा सबमबत गठन

भएदे म्ख हालसभमका सिै विषयहरु समािेश छै नन् । त्मकयस्तै सबमबतको छु ट्टै ििेट, दरिन्दी अनुरुप
िनशम्क्त, सूचना प्रविबध र तथयांक, अध्ययन अनुसन्धान, सिै सदस्यहरुको सपम्स्थबत र छलफलमा

सहभाबगता, पयािप्त स्थलगत अिलोकन भ्रमण, सदस्य र कमिचारीको क्षमता अबभिृवद्ध िस्ता पक्षहरु कायि
सभपादनको बसलबसलामा सीमाको रुपमा रहे का छन् । विश्व माहामारीका रुपमा फैबलएको नोिल
कोराना (COVID-19) भाईरसका कारणले सबमबतको आ.ि. 076/77, 2077/78 मा सबमबतको
िावषिक लम्क्षत कायिक्रमहरु प्रभावित भएको दे म्खन्छ ।
1.9. प्रबतिेदन संरचना:-

यो प्रबतिेदनमा िभमा 4 िटा पररच्छे द र ६ िटा अनुसूचीहरु रहे का छन् । िसमध्ये अनुसूची-

1 मा सबमबतका माननीय सदस्यहरुको नामािली, अनुसूची- 2 मा सबमबत सम्चिालयका कमिचारीहरुको

नामािली, अनुसूची - 3 मा सबमबतको िैठकमा माननीयहरुको सपम्स्थबत वििरण, अनुसूची - 4 मा
सबमबतको िैठक वििरण, अनुसूची - 5 मा न्याय प्रशासन तथा विधायन सप-सबमबतको नामािली र

अनुसूची - 6 मा यस सबमबतसुँग सभिम्न्धत प्रदे श सभािाट पास भएका विधेयकको वििरण राम्खएका
छन् ।
पररच्छे द-2
सबमबतका सभपाददत कायि
2.1. सबमबत िैठक तथा बनणियको संम्क्षप्त वििरण:यस आ.ि. 078/79 मा न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतका सभापबत माननीय ईन्रमम्ण
परािुलीज्यू को सभापबतत्मकिमा िभमा 7 िटा सबमबतको िैठक िसी महत्मकिपूण ि बनणियहरु भएका छन् ।
िैठकका महत्मकिपूण ि बनणियहरुको सं म्क्षप्त वििरण :क्र.सं

िैठक सं ख्या र बमबत

1

िैठक सं ख्या:- 33
बमबत:

2078।4/28 गते

बनणियहरु
 प्रदे श सरकारको मन्त्री पदमा बनयुक्त हुन ु हुने यस सबमबतका माननी टं क आङिुहाङ

बलभिु, माननीय रािकुमार ओझालाई सफल कायिकालको िधाई तथा शुभकामना ददने
।

 सबमबतको आ.ि. 077/78 को िावषिक प्रबतिेदन तयार गनि सबमबत सम्चिलाई ददने ।
2

िैठक सं ख्या:

34

 सबमबतको आ.ि. 078/79 को अनुमाबनत िावषिक ििेट तथा कायिक्रम पाररत ।

बमबत:
२०७8/०5/3 गते
3

िैठक सं ख्या: 35
बमबत:

 सबमबतको आ.ि. 078/79 को अनुमाबनत िावषिक ििेट तथा कायिक्रम पाररत ।
1.

गण्डकी प्रदे श

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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२०७8/०8/०7

2.

िागमती प्रदे श

गते

3.

सुदरु पम्श्चम प्रदे श

4.

लुम्भिनी प्रदे श

 प्रदे श सरकार तथा दातृ बनकायका सुँस्थाहरुसुँग समन्िय र सहकायि गरी सबमबतका
िावषिक कायिक्रमहरु गने ।
 प्रदे श सरकारको मन्त्री पदमा बनयुक्त यस सबमबतका सदस्य माननीय ियराम यादि र
माननीय बिष्णु तुभिाहाभफे(सामाम्िक विकास राज्यमन्त्री) लाई िधाई तथा शुभकामना
ददइयो ।
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िैठक सं ख्या: 36
2078/11/15

 आ.ि. 077/78 को िावषिक प्रबतिेदन सभिन्धमा मुख्यन्यायाधीिक्तालाई म्झकाई
छलफल गने ।
 सबमबतको लाबग ल्यापटप खररद गने ।
 प्रदे श सरकारको मन्त्री पदमा बनयुक्त यस सबमबतका सदस्य माननीय म्खनुलङ्िा
बलभिुलाई सफल कायिकालको िधाई तथा शुभकामना ।
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िैठक सं ख्या: 37
2078/12/10

 सबमबतको आ.ि. 077/78 को िावषिक माबथ थपघट तथा सं शोधन गरी प्रबतिेदन
सभामा पेश गने तयारी गने ।
 प्रदे श सरकारले वफताि बलएको केही प्रदे श ऐनलाई सं शोधन गनि िनेको विधेयक,

2078 का सभिन्धमा सभिम्न्धत आन्तररक माबमला तथा कानून मन्त्रीलाई िोलाएर
छलफल गने ।

 मुख्यन्यायाधीिक्ताको आ.ि. 076/77 र 077/78 िावषिक प्रबतिेदनमाबथ छलफल
तथा सठाईएका केही विषयहरुमा सुझाि तथा बनदे शन गने ।

 सबमबतको ३५ औ िैठकिाट तय भएको अन्तरप्रदे श भ्रमण प्राविबधक कारणले हुन
नसेकोले सोही िमोम्िमको भ्रमण बमबत 2079 सालको िेष्ठको पवहलो हप्तामा गने ।
 प्रदे श सरकार तथा सभिम्न्धत मन्त्रालय र कायािलयका प्रत्मकयायोम्ित विधान अध्ययन
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सभिन्धमा सपसबमबतले आिश्यक कायिहरु गने ।
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िैठक सं ख्या: 38
2079/2/31

 आ.ि. 077/78 को सबमबतको िावषिक प्रबतिेदन प्रदे श सभाको आगामी िैठकमा पेश
गने ।
 सबमबतको पूिबि नधािररत ४ िटा अन्तर प्रदे शहरु मध्ये ३ िटा प्रदे श(िागमती, गण्डकी र
लुम्भिनी) को अिलोकन भ्रमण फलदायी, महत्मकिपूणि र सफल भएको समीक्षा सवहत
भ्रमणमा भएको खचिको समथिन गने ।

 आन्तररक प्रदे श सोलुखभु िु र ओखलढुं गा म्िल्लालाई समेटेर पायक पने पाबलकाहरुमा

स्थानीय कानून बनमािण प्रकृया तथा विपद्वव्यिस्थापनको विषयमा म्िल्ला प्रशासन
कायािलय सोलुखभु िुमा अन्तरवक्रया गने ।

7

िैठक सं ख्या: 39
2079/3/20

 प्रदे श सरकारले वफताि बलएको केही प्रदे श ऐनलाई सं शोधन गनि िनेको विधेयक,

2078 का सभिन्धमा सभिम्न्धत आन्तररक माबमला तथा कानून मन्त्री माननीय केदार
काकीलाई सक्त विधेयक वफताि बलनुपने कारणका सभिन्धमा छलफल भएको र
त्मकयसको प्रबतिेदन तयार गरी अको िैठकमा प्रबतिेदन माबथ छलफल गने ।

 सबमबतिाट भएका अन्तर प्रदे श भ्रमण (िागमती, गण्डकी र लुम्भिनी) र आन्तररक
प्रदे श सोलु ओखलढुं गाको कायिक्रममा भएका खचिलाई समथिन गदै अनुमोदन गने ।
 प्रदे श सरकारलाई विपद्वव्यिस्थापनका सभिन्धमा चाुँडो कायािन्ियनको लाबग बनदे शन
प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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ददने ।

2.2 सबमबतको विधायन सभिम्न्ध कायि:न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतमा छलफलका लाबग आएका विधेयकहरुलाई प्रदे श सभा
बनयमािली, 2074 अनुसारको प्रकृया अिलभिन गरी सभिम्न्धत विज्ञ, सरोकारिाल पक्ष तथा
सभिम्न्धत मन्त्रालयका माननीय मन्त्री ज्यू लगायत सभिद्ध व्यम्क्तहरुका विचमा घनीभूत छलफल गरी
प्रबतिेदन साथ सभामा पेश गररने गररएको छ । आ.ि. 077/78 मा छै टौ तथा ििेट अबधिेशनमा
पेश हुन आएको प्रदे श प्रहरीका सभिन्धमा ब्यिस्था गनि िनेको विधेयक, 207७ सभाको छै टौ तथा
ििेट अबधिेशन अबधिेशनमा नै सभािाटै पास गररएको छ ।
यस प्रदे श सभा स्थापना दे म्ख आ.ि. 07८/7९ को विधेयक सभिन्धी अबभले ख रे कडि हे दाि
िभमा 64 (सं शोधन विधे यक सवहत) िटा विधेयक दताि भई यो प्रबतिेदन तयार हुुँदाका िखत सभममा
60 िटा विधेयक पास भै सकेका छन् भने ३ िटा बिधेयक विचाराबधन अिस्थामा रहे का छन् ।
न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतसुँग सभिम्न्धत आ.ि. 2076/77 छै टौ तथा ििेट अबधिेशनमा
प्रदे श प्रहरीका सभिन्धमा व्यिस्था गनि िनेको विधेयक, 2077 समेत गरे र 13 िटा विधेयकहरु पास
भएका छन् ।यस प्रदे श सभाको आठौ तथा वहसुँदे अबधिेशनमा दताि भएको यस सबमबतसुँग सभिम्न्धत
केही प्रदे श ऐनलाई सं शोधन गनि िनेको विधेयक, 2078 सभाको निौ तथा वहसुँदे अबधिेशनको दोश्रो
िैठकिाट सं शोधन सवहत दफािार छलफलको लाबग सबमबतमा पेश भएकोमा सबमबतमा बिचाराबधन
रहेको सक्त विधेयक प्रदे श सरकारले वफताि बलने भएको हुुँदा सोको प्रबतिेदन तयार गरी सभामा पेश
गने सबमबतको बनणिय भएको छ । यसरी यस सबमबतसुँग सभिम्न्धत िभमा १4 िटा विधेयकहरु रहे का
छन् ।
2.3 सबमबतको कायिक्रमको पृष्ठभूबम:प्रदे श सभा सं चालन एिं बिषयगत सबमबतका काम कारिाहीलाई बनयबमत र सुव्यिम्स्थत एिं
प्रभािकारी िनासन न्याय, प्रशासन तथा विधायन सबमबतले कानून बनमािण तथा कायािन्ियनको विषयमा
महत्मकिपूणि काम गरे को छ । नेपालको सं िैधाबनक व्यिस्थामा प्रदे श सरकारको भूबमका

लगायत विविध

विषयमा बिज्ञहरुिाट ताबलम गोष्ठी, अन्तरवक्रया तथा छलफल कायिक्रमहरु सं ञ्चालन गदै स्थानीय तहका
िनप्रतबनबधहरुसुँग समन्िय सहकायि गने कायि यस सबमबतले गरे को छ ।
आ.ि. 077/78 तथा २०७८ को हालसभम कोरोना माहामारीका विबभन्न भेररयनहरुको रुपमा
फैबलएको कोरोना भाईरसका कारण सबमबतको लम्क्षत कायिक्रमहरु सभपन्न गनि नसकेको भएतापबन

यस सबमबतको गत आ.ि. 2077/78 को बिबनयोम्ित ििेटिाट खचि हुने गरी कानून बनमािण प्रकृया
प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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तथा सबमबतको भूबमका एिं बिधेयक तिुम
ि ा गोष्ठी, स्थानीय तह र प्रदे श सभाका िनप्रबतबनबधहरुका िीच
प्रदे श सभािाट िनेका कानून कायािन्ियनको अिस्था एिं प्रत्मकयायोम्ित विधायन सभिन्धमा सपसबमबतको

अध्ययन अिलोकन साथै अन्तरप्रदे श अिलोकन भ्रमण गने िावषिक कायियोिना िनाई प्रस्तावित १९

लाखको कायिक्रम प्रस्ताि स्िीकृत गररयो । कोबभड-19 को प्रमुख कारणले गदाि सल्ले म्खत महत्मकिपूण ि
सपलम्ब्धमुलक कायिकक्रमहरु कुनै पबन सभपन्न गनि सवकएन भने आ.ि. 077/78 का लाबग

अनुमाबनत ििेट तथा लम्क्षत िावषिक कायिक्रममा छलफल र पाररत गररयो । यसै गरी नेपाल कानून

समािले आयोिना गरे को कानून बिद् तथा सरोकारिाल बनकायसुँग प्रदे श सभामा तत्मककाल पेश भएको
केही प्रदे श ऐनलाई सं शोधन गनि िनेको बिधेयकमाबथ भच्युअ
ि ल माध्यमिाट छलफल तथा अन्तरवक्रया
गररएको छ । सबमबतका माननीय सदस्यहरुज्यू हरु प्रदे श सरकारको मन्त्रीमण्डलमा बनयुक्त हुुँदा
सबमबतको िैठक िसी िधाई तथा शुभकामना प्रदान गररएको छ भने आ.ि. 078/79 मा
सपसबमबतलाई वक्रयाम्शल िनासने गरी कायिक्रमहरु तय भएका छन् ।
विश्वमा नोिल कोरोना (Covid-19) भाइरस सं क्रमणको महामारी फैबलरहे को अिस्थामा नेपालमा
2076 चैत्र 11 गते दे म्खको लगातार लकडासन र िन्दािन्दीका कारण सबमबत तथा सप-सबमबतका
लम्क्षत कायिक्रमहरु प्रभावित िन्न पुगेका छन्

। यद्यपी यस सबमबतको गत आ.ि. 2078/79 को

बिबनयोम्ित ििेटिाट खचि हुने गरी खासगरी स्थानीय कानून बनमािण प्रकृया, सबमबतको कायिक्षेत्रबभत्र पने
बिपद्वव्यिस्थापन तथा विबभन्न अपराधमा िेलबभत्र रहे का कैदीिन्दीहरुको अिस्था र अन्तर प्रदे श भ्रमण
अनुगमन, अनुभि आदन प्रदान गने महत्मकिपूण ि कायिक्रमहरु सबमबतले गरे को छ । सल्ले म्खत
कायिक्रमहरुमा सबमबतका विगत आ.ि. मा स्थानीय िनप्रबतबनबधहरुसुँग तथा न्याय प्रशासन तथा
विधायन सपसबमबतले

गरे का प्रत्मकयायोम्ित विधायनको मन्त्रालयगत अध्ययन अनुगमनको बभबडयो

डकुबमन्रीले महत्मकिपूणि िानकारीको स्रोत िनेकोछ भने प्रदे श कानून कायािन्ियनको अिस्था, स्थानीय
कानून बनमािण प्रकृया एिं

प्रत्मकयायोम्ित विधायन सभिन्धमा दोश्रो स्थानीय तहको हालसालै को

बनिािचनिाट निबनिािम्चत प्रदे श नं. १ का केही स्थानीय पाबलकाहरुसुँग गररएको कायिक्रम फलदायी,
समयसान्दबभिक र सपलब्धीमुलक िनेको छ । कोबभड-19 नयाुँ नयाुँ भेररयन्टहरु नेपालमा िेलािेलामा
दे खा परे का कारण आ.ि. 078/79 का सबमबतको कायियोिना अनुसारका सिै कायिक्रमहरु सभपन्न
गनि नसवकएपबछ यस सबमबतले प्रदे श सहयोग कायिक्रम (PSP) तथा प्रदे श तथा स्थानीय शासन सहयोग
कायिक्रम (PLGSP) प्रदे श नं. 1 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री पररषदको कायािलयसुँग समन्िय गरी िसको
सहयोगमा केही महत्मकिपूण ि कायिक्रमहरु गनि सफल भएको यस सबमबतले आगामी आ.ि. 079/80 को
लाबग िभमा 20 लाखको कायिक्रम ििेट प्रस्तावित गररएको व्यहोरा अनुरोध गदिछु ।
2.4 सद्देश्य : कायिक्रमका सद्देश्यहरु दे हायिमोम्िम रहे का छन्1=

प्रदे श सभा,

बिषयगत सबमबतहरु र प्रदे श सभा सम्चिालयको दै बनक काम

कारिाहीमा प्रभािकारीता ल्यासनु ।
प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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2=

प्रदे श सभा एिं बिषयगत सबमबतका माननीय सदस्यहरुलाई कानुन बनमािण प्रकृयाको
िानकारी तथा क्षमता अबभिृवद्ध गरासनु ।

3=

प्रदे श सभाका बिषयगत सबमबतहरुिाट प्रदे श सरकारका काम कारिाहीको बनगरानी
गरी प्रदे श सरकारलाई सिग र सचेत िनासनु ।

4= नेपालको सं विधान र सं घीयता कायािन्ियनमा प्रदे शको भबु मका सभिन्धमा िानकारी
अबभिृवद्ध गनुि ।
5=

स्थानीय िनप्रबतबनबध र प्रदे श सभा सदस्यहरुसुँगको समन्िय सहकायि गरी स्थानी
कानून

प्रकृया

बनमािण

र

प्रत्मकयायोम्ित

विधायन

तथा

कानून

कायािन्ियनमा

प्रभािकारीकता ल्यासनु ।
6=

प्रदे श

सभाले

िनाएका कानून

र ती कानूनद्वारा

बनबमित

प्रत्मकयायोम्ित

कानून

कायािन्ियनका सन्दभिमा प्रदे श सरकारलाई िानकारी एिं आिश्यक सुझाि र
बनदे शन ददनु ।
7=

स्थानीय तहको कानून बनमािण प्रकृया एिं कायािन्ियन पक्षको अध्ययन अिलोकन
गरी राय, सल्लाह सुझाि ददनु ।

8= नेपालको सं विधानको अनुसूचीमा सल्ले ख भएका एकल अबधकार र साझा अबधकार
सूचीका विषयमा कानुन बनमािण प्रकृयालाई एकरुपता कायम गनुि ।
2.5 कायिक्रमको सपलम्ब्ध : कायिक्रम पश्चात दे हायको सपलम्ब्ध भएको अपेक्षा गरीएको छ:1=

स्थानीय

कानून

बनमािण

प्रवक्रय

र

विबधका

िारे मा

स्थानीय

पाबलकाका

िनप्रबतबनबधहरुमा थप िानकारी भएको ।
2=

प्रदे श सरकारका काम कारिाहीको सं सदीय बनगरानी गरी आिश्यक विषयमा राय
सल्लाह, सुझाि तथा बनदे शन ददने कायिमा सबमबत अग्रसर भएको ।

3=
4=

सं विधान र सं घीयता कायािन्ियनमा सबमबतको कामकारिाही अगाबड िढे को ।

प्रदे श कानून बनमािण तथा कायािन्ियनमा प्रदे श सभा सदस्यहरुको भ ुबमकामा
प्रभािकारीता आएको ।

5=

बिषयगत सबमबतहरुका काम कारिाही तथा म्िभमेिारीको प्रभािकारीता िढ्दै गएको
।

6=

प्रदे श सभाले िनाएका ऐनहरु र ती ऐनहरुले प्रत्मकयायोिन गरी िनेका कानूनहरुको
अध्ययन एिं सभिम्न्धत मन्त्रालयका कामकारिाहीहरु कानून अनुकूल भएका छन
िा छै नन् भन्ने विषयको िानकारी प्राप्त भएको ।

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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7=

प्रदे श कानून कायािन्ियनलाई प्रभािकारी ढं गले अडाबग िढासन कानून कायािन्ियन
गने

न्यायीक

तथा

अधिन्यायीक

बनकायसुँग

समन्िय

र

सहकायि

गनुप
ि ने

आिश्यकताको पवहचान भएको छ ।
8=

ऐन तथा प्रत्मकयायोम्ित विधायनको िारे मा अन्तरवक्रया तथा छलफलिाट भािी ददनमा
कानून बनमािण तथा कायािन्ियनमा सल्ले खनीय भूबमका खेल्न सक्ने भएको।

9=

कानूनको महत्मकि तथा आिश्यकताको िारे मा सभिम्न्धत बनकायको भूबमकाका िारे
िानकारी भएको ।

2.6. सबमबतको आ.ि. 078/79 को ििेटिाट खचि हुनग
े री गररएका िावषिक योिनाका कायिकक्रहरु

 प्रदे श सहयोग कायिक्रम (PSP) तथा प्रदे श तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम (PLGSP) को
सहयोगमा कानून बनमािण प्रकृया, प्रत्मकयायोम्ित कानून तथा कानून कायािन्ियनको अिस्था एिं
सं सदीय बनगरानीमा सबमबतको भूबमका बिषयमा महत्मकिपूण ि कायिक्रमहरु भएका छन् ।
 अन्तर प्रदे श भ्रमणका लाबग

िागमती प्रदे श, गण्डकी प्रदे श र लुम्भिनी प्रदे श गरी ३ िटा

प्रदे श सभाहरुमा अनुभि आदानप्रदान तथा विषयगत सबमबत सं चालन एिं व्यिस्थापन सभिन्धमा
अन्तरवक्रया, म्चनिान कायिक्रम सं चालन गने सबमबतको बनणियानुसार कायिक्रम गररयो ।
 सक्त भ्रमणको क्रममा सल्ले म्खत प्रदे शका महत्मकिपूण ि धाबमिक, ऐबतहाबसक तथा पयिटकीय
महत्मकिका क्षेत्रहरुको अनुगमन समेत गररयो ।

 स्थानीय कानून बनमािण प्रकृया र प्रत्मकयायोम्ित विधायनका सभिन्धमा नि बनिािम्चत ओखलढुं गा
ु कुण्ड नगरपाबलकाका
म्िल्लाको मानेभञ्ज्याङ गासुँपाबलकाका र सोलुखभु िु म्िल्लाको सोलुदध
निबनिािम्चत िनप्रबतबनबध तथा कमिचारीहरुिीचमा अन्तरवक्रया कायिक्रम सभपन्न गररयो ।

 सोलुखभु िु म्िल्लाको शान्तीसुरक्षा तथा विपद्वको बिषयमा व्यिस्थापन के कसरी गररदै छ र

विपद्वव्यिस्थापनमा परे का समस्याहरु के-के रहे का छन् ? भन्ने विषयमा अन्तरवक्रया छलफल
कायिक्रम गररयो भने सक्त म्िल्लाको कारागारमा कैद भूक्तान गरीरहे का कैदीिन्दीहरुका समस्या

तथा भिनहरुको भौबतक अिस्था एिं खानेपानीको व्यिस्था आदद विषयमा प्रत्मकयक्ष अनुगमन तथा
छलफल र अन्तरवक्रया गररयो ।

 बभबडयो कन्रेन्स माफित सबमबतसुँग सभिम्न्धत अन्य कायिक्रमहरु समेत गररएको छ ।
 सबमबतका बनयबमत िैठक िसी महत्मकिपूण ि विषयहरुमा छलफल भएका छन् ।

 यस सबमबतमा विचाराबधन रहे को केही प्रदे श ऐनलाई सं शोधन गनि िनेको विधेयक, 2078
सरकारले वफताि बलएको हुुँदा प्रबतिेदनसवहत सभामा पेश गने सबमबतले बनणिय गरे को छ ।

 सबमबतले सं सदीय बनगरानी गने क्रममा प्रदे श सरकारसुँग सभिम्न्ध िनताका आिश्यकतालाई
अनुगमन भ्रमणको माध्यमिाट पवहचान गरी सरकारलाई बनदे शन ददने कायि भएको छ ।
 यस सबमबतिाट गदठत सपसबमबतलाई वक्रयाम्शल िनाई राख्न सपसबमबतका सं योिकज्यूलाई
प्रत्मकयायोम्ित विधायनसुँग सभिम्न्धत रहे र कायि अगाबड िढासने बनणिय भएको छ ।

 सबमबतका माननीय सदस्यहरुज्यू हरु प्रदे श सरकारको मन्त्रीमण्डलमा बनयुक्त हुुँदा सबमबतको
िैठक िसी िधाई तथा शुभकामना ददईएको छ ।

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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 आ.ि. 079/80 मा सबमबत तथा सपसबमबतलाई वक्रयाम्शल िनासने गरी थप महत्मकिपूण ि
कायिक्रमहरु िावषिक कायियोिना बनमािण गररएको छ ।

2.7. सबमबतले प्रदे श सरकारलाई ददएका बनदे शनहरु

प्रदे श सरकार आन्तररक माबमला तथा कानून मन्त्रालयसुँग सभिम्न्धत प्रदे श नं. 1 को विपद्
व्यिस्थापन तथा शान्ती सुरक्षा र कारागार अध्ययन अनुगमन सभिन्धमा सोलुखभु िु म्िल्लाका
प्रमुख म्िल्ला अबधकारी अबनल खनालज्यू को अध्यक्षतामा बमबत 2079/3/10 गते िसेको
िैठकमा सठे का र सठाइएका सो सभिन्धी समस्या समाधान तथा आिश्यक कायि तत्मककाल
गनिका लाबग प्रदे श सरकार आन्तररक माबमला तथा कानून मन्त्रालयलाई तपबसल िमोम्िमको
बनदे शन ददने ।
तपबसल
म्िल्ला प्रशासन कायािलय सोलुखभु िुमा बमबत 2079/3/10 गते विपदव्यिस्थापन तथा
शान्तीसुरक्षा एिं कारागार बनररक्षण तथा अन्तरवक्रयात्मकमक कायिक्रममा सक्त म्िल्लाका सुराक्षा
बनकाय नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी िल, रावष्ट्रय अनुसन्धान तथा प्रमुखम्िल्ला
अबधकारी, सहायक प्रमुख म्िल्ला अबधकारी तथा सभिम्न्धत कारागारका िेलर एिं कमिचारीहरु
तथा त्मकयस भेगमा अहोरात्र सञ्चारको क्षेत्रमा खवट रहने पत्राकारज्यूहरु समेतिाट औल्याइएका
समस्याहरु:

मूल समस्याको रुपमा दै िीप्रकोप सद्वार तथा व्यिस्थापन गनि आिश्यकीय अल्पकाबलन र
दीघिकाबलन विपदव्यिस्थापन सामाग्रीहरुको यथासभिभ चाुँडै व्यिस्थापन गने गरासने ।



सगरमाथाको प्रिेशद्वार नाभचेििारिाट नै त्मकयस्ता एकल यात्री(Free of individual tourist)
लाई त्मकयहाुँभन्दा माबथ िान रोक लगासन नीबतगत रुपमा व्यिस्था बमलासने ।



वहम पवहरोमा परे का, वहम नदीले िगाएका र आगलागी हुुँदा वहमाली म्िल्लामा सद्वार गनि
अत्मकयन्त कदठनाई भएको हुुँदा त्मकयसको विकल्पको कायि अगाबड िढासने ।



सोलुखभु िुको खुभिु क्षेत्रमा भालुको आतङ्किाट सििसाधरणको िीसज्यानको सुरक्षाका लाबग
त्मकयसको बनयन्त्रणका लाबग कायि गने गरासने ।



सद्वारका लाबग आिश्यक सिारी साधन तथा हे बलकप्टर आददको िन्दोिस्त गने गरासने
।



प्रदे श सरकारले High Altitude मा Recue गने Advance Team को व्यिस्था गनुि पने ।



सद्वारमा खवटने कमिचारीहरुले प्रयोग गने सेफ्टीका सिै सामाग्रहरु यथेष्ट सपलब्ध हुन ु
पने ।

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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सोलुखभु िुको फाप्लुमा हिारी सेिालाई बनयबमत तथा सहि िनासन सभिम्न्धत बनकायमा



पहल गदै प्रदे श सरकारिाट हुने व्यिस्थापन गने गरासने ।
सुरक्षा कमीको दरिन्दीमा हाल १२२ िना सुरक्षाकमीको कमी दरिन्दीका विबभन्न



पदहरु ररक्त रहेको हुुँदा पदपूबति हुने व्यिस्था गने गरासने ।
Rape Case, घरे लवु हं सा तथा आत्मकमहत्मकया िस्ता घटनालाई न्यू नीकरण गरी बनमूल
ि िनासन



आिश्यक अबभमुखीकरण कायिक्रमहरु गने गरासने ।
म्िल्ला कारगारको व्यिस्थापन सभिन्धमा आिश्यक पहलका कायिहरु अगाबड िढासने



।
पररच्छे द- 3
सपसबमबतको गठन, िैठक, बनणिय तथा सुझािको सं म्क्षप्त वििरण
3.1 सप-सबमबतको गठन:प्रदे शसभा प्रदे श नं. 1 न्याय, प्रशासन तथा विधायन सबमबतको बमबत 2076/6/28 गते
िसेको िाईसौं िैठकले प्रदे श नं. १ का सभिम्न्धत मन्त्रालयले प्रत्मकयायोम्ित विधायन अन्तरगित िनाएका
कानूनहरुको अिस्थािारे अध्ययन, अनुगमन तथा बनदे शन गने कायिका लाबग प्रदे श सभा बनयमािली,
2074 को बनयम 136(ण) िमोम्िम पाुँच सदस्यीय सप-सबमबत गठन भयो । गदठत सप-सबमबतले
बमबत 2076/7/18 गते पवहलो िैठक िसी सप-सबमबतको काम कारिाहीलाई व्यिम्स्थत िनासन
सपसबमबतको कायिक्षेत्र एिं कायिसंचालन कायियोिना िनाई कामकारिाहीलाई अगाबड िढायो । यस

सन्दभिमा सप-सबमबतले िभमा १5 िटा िैठकहरु सभपन्न गर्यो । सपसबमबतका माननीय सदस्यहरुको
वििरण अनुसूची - 5 मा रहे को छ ।

3.2. सद्देश्य:- प्रदे श सरकारका कामकारिाहीलाई व्यिम्स्थत एिं पारदशी िनासन साथै प्रत्मकयायोम्ित
विधायन अन्तगित के कस्ता कानूनहरु बनमािण गरी िनमुखी सेिाका लाबग सरकारले काम गरे

िा गरे नन् भन्ने विषयको अध्ययन, अनुगमन र मुल्याङ्कन गरी मूल सबमबतमाफित प्रदे श
सरकारलाई आिश्यक सल्लाह, सुझाि एिं बनदे शन ददने ।
3.3. महत्मकि: सबमबतको अत्मकयािश्यक कामहरुलाई बछटो, छररतो र कम समयमा लम्क्षत सपलब्धी
हाबसल गने ।

 प्रत्मकयायोम्ित विधायन अन्तगित िनेका प्रत्मकयायोम्ित कानूनहरुको अध्ययन गररने हुुँदा के

कस्ता कानूनहरुिाट सभिम्न्धत मन्त्रालयका कामकारिाहीहरु भएका छन भन्ने विषयमा
िानकार हुन ।

 मूल सबमबतको कामकारिाहीलाई व्यिम्स्थत एिं पारदशी िनासने ।
 प्रत्मकयायोम्ित विधायनको बसद्धान्त अनुसार प्रत्मकयायोम्ित कानूनहरु बनमािण गने/गरासने ।
प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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 प्रत्मकयायोम्ित विधायनको िारे मा िानकारी तथा यस अन्तगित िन्ने कानूनका सीमा तथा
प्रचलनका िारे िानकार हुन ।

 प्रदे श सरकारका कामकारिाहीलाई व्यिम्स्थत एिं पारदशी िनासन मूल सबमबतमाफित
प्रदे श सरकारलाई प्रदे श सभा र िनता प्रबत सत्तरदायी िनासन आिश्यक सल्लाह,
सुझाि, बनदे शन ददने आदद ।
3.4. सप- सबमबतको मुख्यकायि:प्रदे श

सरकारले

प्रत्मकयायोम्ित

विधायन

अनुसार

बनयमािली,

कायिविबध,

बनदे म्शका,

मापदण्ड, गठन आदे श आदद िनाएका छन् िा छै न भन्ने विषयको अध्ययन अनुसन्धान तथा

प्रदे श कानून कायािन्ियनको अिस्था िारे अध्ययन अनुसन्धान गरी मूल सबमबत माफित प्रदे श
सरकारलाई आिश्यक सल्लाह, सुझाि, बनदे शन ददनु सप-सबमबतको मुख्य कायि रहेको छ ।
3.5. सप-सबमबतको िैठक तथा बनणियहरु:विश्वमा नोिल कोरोना (Covid-19) भाइरस सं क्रमणको महामारी फैबलरहे को अिस्थामा नेपालमा

2076 चै त्र 11 गते दे म्खको लगातार लकडासन र िन्दािन्दीका कारण सप-सबमबतको कुनै पबन
िैठकहरु िस्न सकेनन् । िसले गदाि सपसबमबतका लम्क्षत कायिक्रमहरु प्रभावित िन्न पुगेका छन् ।
पररच्छे द- 4

सबमबतको च ुनौती, भािी रणनीबत, सबमक्षा, सुझाि तथा बनष्कषि
4.1 सबमबतको आ.ि. 078/79 का लाबग िावषिक कायियोिना र अनुमाबनत ििेट वििरण:-

बस.नं
.

१
2

3

कायिक्रमको शीषिक

बनयबमत िैठक
सं चालन
अन्तर प्रदे श
अिलोकन भ्रमण

सं ख्या/
िटा

प्रथम
चौमाबस
क लक्ष

दोश्रो

तेश्रो

चौमा

चौमा

बसक

बसक

लक्ष

लक्ष

अनुमाबनत ििेट

20

10

5

5

2,00,000।-

1

1

0

0

5,50,000।-

कायिक्रम तथा ििेटको श्रोत

सबमबतको स्िीकृत बिबनयोम्ित
ििेटिाट
सबमबतको स्िीकृत बिबनयोम्ित
ििेटिाट

स्टे शनरी, कोबभड

सबमबतको स्िीकृत बिबनयोम्ित

स्िास्थय सामाग्री

ििेटिाट

खररद, प्रबतिेदन

१,००,०००।-

तयारी, छपाई, सं चार
तथा विविध

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतको िावषिक प्रगबत प्रबतिेदन 2079
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सरोकारिाला
बनकायसुँग

4

अन्तरवक्रया÷छलफल÷

5

प्रदे श सरकार मुख्यमन्त्री तथा
1

0

0

1

3,00,000/-

मन्त्री पररषद्वको कायािलय
अन्तगित प्रदे श सहयोग

कायिशाला गोष्ठी

कायिक्रम सुँगको समन्ियिाट

कानून कायािन्ियन

प्रदे श सरकार मुख्यमन्त्री तथा

तथा प्रत्मकयायोम्ित

मन्त्री पररषद्वको कायािलय

कानूनको अध्ययन

1

0

1

0

2,50,000।-

अन्तगित प्रदे श सहयोग
कायिक्रम सुँगको समन्ियिाट

अिलोकन तथा
अनुगमन
स्थानीय तहसुँग
समन्िय, सहकायि,

6

छलफल तथा

1

0

1

0

"

4,00,000/-

अन्तरवक्रया
विधेयक तिुम
ि ा तथा
कानूनका

7

बिज्ञहरुसुँगको

आन्तररक माबमला तथा
1

0

1

0

2,00,000/-

कानून मन्त्रालय प्रदे श नं. 1
सुँगको समन्ियिाट

अन्तरवक्रया छलफल
िभमा

20,00,000/-

4.2 समस्या तथा च ुनौतीहरु 1=

सबमबतका गबतविबधलाई अझ प्रभािकारी रुपमा सं चालन गनि आिश्यक िैठक कक्ष, िनशम्क्त,
आबथिक श्रोत साधन तथा सबमबत व्यिस्थापनका आधारभूत पूिािधार तयार गनुप
ि ने ।

2=

सबमबतका माननीय सदस्य तथा सबमबतका कमिचारीको क्षमता अबभिृवद्ध हुने कायिक्रमहरु
आयोिना गररनु पने ।

3=

प्रदे श सं सदीय बनगरानी एिं सं चालन कायिविबध अनुसार प्रदे श सरकार र स्थानीय तहका काम
कारिाहीिीच सं विधान अनुसार सहकायि र समन्ियात्मकमक भूबमका बनिािह गनि िनप्रबतबनबधहरुसुँग
प्रत्मकयक्ष छलफल र अन्तरवक्रयाका कायिक्रम बनयबमत सं चालन गररनु पने ।

4= प्रदे श सभािाट बनबमित कानून र ती कानूनले प्रत्मकयायोिन गरी िनेका प्रत्मकयायोम्ित कानून
कायािन्ियनको प्रभािकाररकता िढासन सबमबतले सल्ले खनीय कायिक्रम सं चालन गनुप
ि ने ।
5=

सप-सबमबतको काम कारिाहीलाई व्यिम्स्थत र बनरन्तरता ददनुपने ।

6=

सभामा प्रस्तुत विधेयकहरुलाई यस सबमबतको एकपटक अध्ययन छलफल पश्चात अन्य विषयगत
सबमबतले सबमबतमा छलफल गरी प्रबतिेदन पेश हुने व्यिस्था गररनुपने ।

7=

यस आ.ि. 2078/79 को स्िीकृत कायिक्रम खचि अपुग भएको हुुँदा आिश्यक ििेट
व्यिस्था गररनु पने साथै सहयोगी दातृ सुँस्थाको खोिी गरी समन्िय गनुप
ि ने ।

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतको िावषिक प्रगबत प्रबतिेदन 2079
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8= कोरोना भाईरस (COVID-19)

सं क्रमणका कारण विश्वमा अप्ठे रो पररम्स्थबतले गदाि सबमबतका

कायिक्रमहरु प्रभावित भएको हुुँदा आगामी कायिक्रम के-कस्ता विषयमा गररदा प्रभािकारी हुन्छ,
सबमबतले सपलम्ब्धमूलक योिना बनमािण गरी कायि गनुप
ि ने ।

4.3 भािी रणनीबतहरु1=

सबमबतका बनयबमत कामकारिाहीलाई सबमबत सं चालन कायिविबधबभत्र रहे र अगाबड िढाइने ।

2=

सबमबतको िैठक कक्ष तथा आिश्यक पूिािधारहरुको व्यिस्था गने ।

3=

सबमबतको गबतविबधलाई िेिसाईट माफित सभिम्न्धत पक्षलाई सूचना प्रिाह गने ।

4= सबमबतको गत आ.ि. मा छु टे का अन्तर प्रदे श भ्रमण तथा अिलोकन कायिक्रम सवहत अन्य
अन्तरवक्रया छलफल एिं प्रम्शक्षण कायिक्रम यस चालू आ.ि. 078/79 मा गने ।
5=

अन्य विषयगत सबमबतसुँग सहकायि गदै सबमबतका कामकारिाहीको िानकारी बलने ददने।

6=

सबमबतको काम कारिाहीलाई व्यिम्स्थत तथा प्रभािकारी िनासन सबमबतको गबतविबधलाई
अबभलेखीकरण गने ।

7=

क्षमता अबभिृवद्ध तथा सबमबत सं चालन व्यिस्थापनका सभिन्धमा प्रम्शक्षण कायिक्रम गने ।

8= प्रदे श सरकारका कामकारिाहीको सं सदीय बनगरानीलाई प्रभािकारी िनासन अन्य विषयगत
सबमबतसुँग समन्िय गरी कायिक्रमहरु सं चालन गररने ।

9=

सप-सबमबतद्वारा पेश गररएका प्रबतिेदनका सुझािहरुलाई कायािन्ियनको चरणमा लबगने छ ।

10= सप-सबमबतका कामकारिाहीलाई प्रभािकारी तथा वक्रयाम्शल िनासन आिश्यक ििेट व्यिस्था
गररनेछ ।
4.4 सबमक्षा यस सबमबतमा प्राप्त विधेयकहरुको दफािार छलफल एिम् अन्य विषयहरुको िारे मा

छलफल गदाि िैठकमा सबमबतका माननीय सदस्यहरुको सकृय सहभाबगताका साथै रचनात्मकमक भूबमका

रहेको छ िुन यस सबमबतका लाबग खुशीको कुरा हो । साथै सबमबतको बनमन्त्रणालाई स्िीकार गरे र

सबमबतका िैठकमा सपम्स्थत हुन ु हुने माननीय मन्त्री, मन्त्रालयका सम्चिहरु, विषय विज्ञहरु, प्रदे श
सभाका सम्चि, एिम् सबमबतका सभपूण ि कमिचारीहरुको सकरात्मकमक सुझाि सल्लाह तथा परामशिले

सबमबतलाई अगाबड िढासन महत्मकिपूण ि भूबमका खेलेको छ । विश्वमा नोिल कोरोना (Covid-19)
भाइरस सं क्रमणको महामारी फैबलरहे को अिस्थामा नेपालमा 2076 चै त्र 11 गते दे म्खको लगातार
लकडासन र िन्दािन्दीका कारण सबमबत तथा सप-सबमबतका लम्क्षत कायिक्रमहरु प्रभावित िन्न
पुगेका छन्

। यद्यपी भािी ददनमा प्रभािकारी ढं गले लम्क्षत िावषिक कायिक्रम गने साथै सबमबतको

आफ्नो क्षेत्रको कामहरुलाई बतव्रता ददईनेछ । प्रदे श सरकारले कोबभड-19 को कारण दे खाई
बिषयगत सबमबतलाई गत आ.ि. 076/77
घटासुँदै आ.ि. 077/078 का लाबग

सालको तुलनामा क्रबमक रुपमा 20 लाख ििेटिाट

रु. 12 लाख र आ.ि. 078/79 का लाबग रु. 7 लाख

रुपैया ििेटिाट सबमबतका लम्क्षत कायिक्रमहरु सं चालन गने ब्यिस्था गरे को छ । िुन ििेटले

सबमबतका लम्क्षत कायिक्रमहरु पूणरु
ि पले सं चालन हुन नसक्ने हुुँदा केही कायिक्रमहरु प्रभावित हुने
प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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सं भािना दे म्खन्छन् । सबमबतको भूबमकालाई प्रभािकारी िनासन सबमबतले आफ्नो कायिक्षेत्रबभत्र
कानून तथा विधेयक एिं प्रत्मकयायोम्ित कानूनहरुको सुक्ष्म अध्ययन अिलोकन तथा सभिम्न्धत

बनकायसुँग अन्तरवक्रया, छलफल गोष्ठीहरुको आयोिना गनुप
ि ने आिको आिश्यकतालाई मध्यनिर
गदै आ.ि. 078/79 का लाबग यस सबमबतले प्रदे श नं. 1 को मुख्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्वको
कायािलयको मातहतिाट सं चाबलत प्रदे श सहयोग कायिक्रम (PSP) तथा प्रदे श तथा स्थानीय शासन
सहयोग कायिक्रम (PLGSP) सुँग समन्िय गरी िसको सहयोगमा केही कायिक्रमहरु

गने गरी आ.ि.

078/79 को लाबग िभमा 20 लाखको कायिक्रम ििेट प्रस्तावित गररएको छ । यसमा प्रदे श नं.
1 को प्रदे श सरकारिाट थप ििेट व्यिस्था गररनु पने दे म्खन्छ ।
4.5. सबमबतका सुझािहरु
1=

प्रदे श सरकारले कानून बनमािण गदाि तोवकए िमोम्िमको प्रत्मकयायोम्ित व्यिस्थाका विषयलाई
आिश्यकता भन्दा िाहेक ऐनमा नै तोवकददनु पने ।

2=

प्रदे श

सरकारले

हालसभम

बनमािण

गरे का

कानून

कायािन्ियनका

सन्दभिमा

सभिम्न्धत

बनकायहरुको सहकायिमा अनुगमन तथा अिलोकन गनुप
ि ने दे म्खन्छ ।
3=

प्रत्मकयायोम्ित ऐन अथाित मातृकानून विना कुनैपबन प्रत्मकयायोम्ित कानूनहरु(बनयम, बनदे म्शका,
कायिविबध, गठन आदे श, मापदण्ड आदद) बनमािण गररनु नहुने ।

4= स्थानीय तहका लाबग सं विधानमा सल्ले म्खत बिषयमा प्रदे श सरकारले तत्मककाल कानूनहरु बनमािण
गररददनु पने ।
5=

स्थानीयतहले बनमािण गरे का कानूनहरु र कानून कायािन्ियनको अिस्थािारे विज्ञटोली समेतको
सहयोगमा अध्ययन अनुगमन गरी प्रदे शले स्थानीय तहका लाबग नमूना कानून बनमािण गररददनु
पने ।

6=

ऐन बनमािणलाई प्रभािकारी िनासन साथै दीघिकाबलन, िनमुखी कानूनहरु कायािन्ियनका
सन्दभिमा प्रदे श सरकारिाट प्रम्शक्षण कायिक्रमहरु हुनपु ने ।

7=

प्रदे श सरकारले कानून बनमािण पबछको िाुँच परीक्षण (Post Legislative Scrutiny) को थालनी
गरी आिश्यक अध्ययन अनुसन्धान माफित कानूनको प्रभािकारी कायािन्ियनमा िोड ददनुपने

।

8= प्रत्मकयायोम्ित विधायन र सरकारी आश्वासन सभिन्धमा सबमबतले आिश्यक ध्यान ददनुपने ।
9=

सबमबतका

माननीय

सदस्यहरुलाई

कानून

मस्यौदा

तिुम
ि ाका

सभिन्धमा

बनयबमत

रुपमा

विज्ञहरुसुँग अन्तरवक्रया गरासनुपने ।
10=

सबमबतलाई िैदेम्शक अध्ययन, भ्रमण, अन्तरवक्रया, छलफल लगायतका कायिक्रमका लाबग
पयािप्त ििेटको व्यिस्था हुनपु ने ।

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतको िावषिक प्रगबत प्रबतिेदन 2079
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11= सं सदीय

अध्ययन

अनुसन्धानमा

विशेष

िोड

ददइि

सबमबतको

गबतविबधसुँग

सभिम्न्धत

अबभलेखहरुलाई व्यिम्स्थत गनुप
ि ने साथै िेिसाइटमा समेत राम्खनु पने ।
12= यस प्रबतिेदनमा सुझाइएका सूझािहरु प्रदे श सरकाले तदारुकताका साथ कायािन्ियन तफि िोड
ददनु पने ।
4.6 बनष्कषि

ु मा सं सदीय सबमबतलाई सुक्ष्म सं सदको रुपमा
सं सदीय सिोच्चतालाई आत्मकमसाथ गररएको हाम्रो मुलक

बलइन्छ ।सरकारलाई प्रदे श सभा प्रबत सत्तरदायी िनासन सरकारिाट भए गरे का काम कारिाहीको
अनुगमन र मूल्याुँकन गरी आिश्यक बनदे शन िा राय सल्लाह ददनका लाबग गठन भएका विषयगत
सबमबतहरुको कायिको महत्मकि रहे को छ । सबमबतको कायिको प्रभािकाररता िृवद्ध हुने र सं सदीय
सिोच्चताको प्रयोग हुने कायिक्रमहरु गदै िाने लक्ष्य सबमबतको रहे को छ । प्रदे श सरकारद्वारा प्रदे श
सभामा

प्रस्तुत हुन ु अम्घ यस सबमबतका सदस्यहरुसुँग पयािप्त छलफल गने पररपाटी िसाल्न सके अझ

राम्रो हुने सबमबतको ठहर छ । आ.ि. 078/79 मा यस सबमबतले आफ्नो क्षेत्रमा प्रभािकारी िावषिक
कायियोिना िनाई सपसबमबतलाई वक्रयाम्शल गरासुँदै भािी कायिक्रम सं चालन गने छ ।

आगामी ददनमा विषयगत सबमबतलाई थप वक्रयाशील र प्रभािकारी िनासन सबमबतमा रहे का

सदस्यहरुिीच थप सहकायि

र समन्िय हुनपु ने, सबमबत सभापबतहरुसुँगको िैठकलाई बनयबमत गरी

सबमबत समन्ियमा ध्यान ददनुपने, सबमबतका माननीय सदस्य र कमिचारीको क्षमता अबभिृवद्ध गनुप
ि ने,
सबमबतलाई आिश्यक पने आधुबनक पूिािधारयुक्त भौबतक स्रोत साधनको व्यिस्था हुनपु ने र सबमबत र
सरकारिीचको सभिन्धलाई सुमधुर िनाई अगाबड िढ्नु पने आिश्यकता महसुस भएको

छ ।

अन्त्मकयमा, सबमबतले सुझाएका सुझाि र ददएका बनदे शनहरुको प्रदे श सरकारले गने कायािन्ियनिाट
सुन्दर, शान्त, समृद्ध, नमूना प्रदे श बनमािणमा थप टे िा पुग्ने विश्वास बलएको छु ।
प्रबतिेदन पेश गने
..............................
माननीय इन्रमम्ण परािुली
सभापबत
न्याय, प्रशासन तथा विधायन
सबमबत

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतको िावषिक प्रगबत प्रबतिेदन 2079

15

अनुसूचीहरु
अनुसूची-1

पररच्छे द-1 को 1.2 सुँग सभिम्न्धत
न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतका माननीयहरुको वििरण
बस.नं.

माननीयहरुको नाम‚ थर

पद

1

मा. इन्र मम्ण परािुली

सभापबत

2

मा. इम्न्दरा राई

सदस्य

3

मा. म्खनु लङिा (बलभिु)

सदस्य

4

मा. चन्र प्रसाद श्रे ष्ठ

सदस्य

5

मा. ियराम यादि

सदस्य

6

मा. िसन्ती दे िी यादि

सदस्य

7

मा. बिमल काकी

सदस्य

8

मा. विष्णु तुभिाहाभफे

सदस्य

9

मा. रािकुमार ओझा

सदस्य

10

मा. राम्िि कोइराला

सदस्य

11

मा. बलला िल्लभ अबधकारी

सदस्य

12

मा. शान्ता पौडे ल

सदस्य

13

मा. साबित्री िोशी

सदस्य

14

मा. सौभाग्यिती दे िी राई वकराुँत

सदस्य

15

मा. ज्ञानेश्वर राििंशी

सदस्य

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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अनुसूची-2

पररच्छे द-1 को 1.3 सुँग सभिम्न्धत
न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतको सम्चिालयको कमिचारीहरुको नामािली वििरण
बस.नं.
1

कमिचारीहरुको नाम‚ थर

पद

श्री गोपाल प्रसाद परािुली

प्रदे श सभा सम्चि
पदे न सदस्य

2

श्री प्रमोद वि.क. (कानून अबधकृत)

सबमबत सम्चि

3

श्री भक्त िहादुर राििंशी(अबधकृतस्तर छै टौ)

सहायक कमिचारी

अनुसूची-3

पररच्छे द-2 को 2.1 सुँग सभिम्न्धत
क) माननीयहरुको सपम्स्थबत वििरण
बस.नं.

माननीयहरुको नाम‚ थर

पद

सपम्स्थत

1

मा. इन्र मम्ण परािुली

सभापबत

7

2

मा. इम्न्दरा राई

सदस्य

1

3

मा. म्खनु लङिा (बलभिु)

सदस्य

1

4

मा. चन्र प्रसाद श्रे ष्ठ

सदस्य

4

5

मा. ियराम यादि

सदस्य

1

6

मा. िसन्ती दे िी यादि

सदस्य

7

7

मा. बिमल काकी

सदस्य

6

8

मा. विष्णु तुभिाहाभफे

सदस्य

3

9

मा. रािकुमार ओझा

सदस्य

6

10

मा. राम्िि कोइराला

सदस्य

1

11

मा. बलला िल्लभ अबधकारी

सदस्य

3

12

मा. शान्ता पौडे ल

सदस्य

4

13

मा. साबित्री िोशी

सदस्य

6
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14

मा. सौभाग्यिती दे िी राई वकराुँत

सदस्य

4

15

मा. ज्ञानेश्वर राििंशी

सदस्य

7

अनुसूची-4

पररच्छे द-2 को 2.1 सुँग सभिम्न्धत
क) सबमबतको िैठक बमबत तथा िैठक सं ख्या
बमबत

िैठक संख्या

सपम्स्थत (िना)

अनुपम्स्थबत (िना)

िभमा सदस्य

2078/4/28

33

10

5

15

2078/5/3

34

8

7

15

2078/8/7

35

8

7

15

2078/11/15

36

12

3

15

2078/12/10

37

9

6

15

2079/2/31

38

10

5

15

2079/3/20

39

12

3

15

अनुसूची- 5

पररच्छे द-3 को 3.1 सुँग सभिम्न्धत
न्याय प्रशासन तथा विधायन सपसबमबतका माननीय सदस्यहरुको वििरण
बस.नं.

नाम, थर

पद

1

मा. रािकुमार ओझा

2

मा. बिमल काकी

सदस्य

3

मा. म्खनु लङ्िा(बलभिु)

सदस्य

4

मा. शान्ता पौडे ल

सदस्य

5

मा. ियराम यादि

सदस्य

सं योिक

प्रदे श सभा प्रदे श नं.1 बिराटनगर, मोरङ
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अनुसूची- 6

पररच्छे द-2 को 2.2 सुँग सभिम्न्धत

ुँ सभिम्न्धत प्रदे श सभािाट पास भएका विधेयकको वििरण
न्याय प्रशासन तथा विधायन सबमबतसग
1.

प्रदे शको सािििबनक बलखत प्रमाणीकरण (कायिविबध) विधेयक, २०७४

2. गासुँ सभा र नगर सभा सं चालन (कायिविबध)विधेयक, २०७५
3.

म्िल्ला सभाको सं चालनका बनम्भत व्यिस्था गनि िनेको विधेयक, २०७५

4. मुख्य न्यायाबधिक्ताको काम¸कतिव्य र अबधकार तथा सेिा र अन्य शतिका सभिन्धमा व्यिस्था
गनि िनेको विधेयक, २०७५
5. प्रदे श रे बडयो, एफ.एम. र टे बलबभिन प्रसारण सभिन्धमा व्यिस्था गनि िनेको विधेयक¸२०७५
6. अन्तर प्रदे श िाबसन्दाको सुरक्षा सभिन्धमा व्यिस्था गनि िनेको विधेयक¸ २०७५
7. म्िल्ला सभाको काम, कतिव्य र अबधकार सभिन्धमा व्यिस्था गनि िनेको विधे यक¸ २०७५
8. विपद व्यिस्थापनका सभिन्धमा व्यिस्था गनि िनेको विधेयक, २०७५
9. प्रशासकीय कायिविबध (बनयबमत गने) सभिन्धमा िनेको विधेयक¸२०७५
10. प्रदे श सभा सम्चिालय सभिन्धमा व्यिस्था गनि िनेको विधेयक, २०७५
11. प्रदे श सुशासनको प्रत्मकयाभूबत गने सभिन्धमा व्यिस्था गनि िनेको विधेयक¸ २०७५
12. प्रदे श स्िायत्त सं स्था गठन गने सभिन्धमा िनेको बिधेयक, २०७६
13. प्रदे श प्रहरीका सभिन्धमा व्यिस्था गनि िनेको विधेयक, 2077
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