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खण्ड -१
सभा र समितिका गतिविधि

१.	पष्ठृ भूमि

नेपालको सं विधानको धारा ५६ को उपधारा (१) मा सं घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल
सं रचना सं घ, प्रदे श र स्थानीय तह गरी तीन तहमा रहने व्यवस्था छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँड अनुसार
सं विधानको अनुसूची-५ मा सं घको, अनुसूची-६ मा प्रदे शको र अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको एकल
अधिकारका सूचीहरू रहे का छन् भने अनुसूची-७ मा सं घ र प्रदे शको तथा अनुसूची-९ मा सं घ, प्रदे श र
स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची रहे का छन् । सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको अधिकार र साझा
अधिकारको सूचीमा उल्लेख नभएका वा सं विधानले कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषय सं घको
अधिकार क्षेत्रमा हुने व्यवस्था छ ।
प्रदे शको एकल अधिकारको सूचीमा प्रदे श प्रहरी र शान्ति सुरक्षादे खि गुठी व्यवस्थापनसम्म २१ वटा
विषय रहे का छन् । सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहका एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीमा रहे का
विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग(क) सं घले सं विधान र सं घीय कानून बमोजिम,
(ख) प्रदे शले सं विधान र प्रदे श कानून बमोजिम,
(ग)

सं घ र प्रदे शको साझा अधिकारको सम्बन्धमा सं विधान, सं घीय कानून र प्रदे श कानून
बमोजिम,

(घ) स्थानीय तहले सं विधान र गाउँ सभा/नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम र
(ङ)

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सम्बन्धमा सं विधान, सं घीय कानून, प्रदे श

कानून र गाउँ सभा/नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम गर्नु पर्दछ ।

साझा अधिकारको विषयमा कानून बनाउँदा माथिल्लाे तहको कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने हुँदा
सं घले नबनाइ प्रदे शले बनाउन नसक्ने र सं घ र प्रदे शले नबनाइ स्थानीय तहका गाउँ सभा/नगर सभाले
कानून बनाउन नसक्ने

दे खिन्छ ।

प्रदे शमा कानून बनाउने अंगको रूपमा रहे को प्रदे श सभाको सम्बन्धमा सं विधानको धारा १७५ दे खि
१९६ सम्म प्रदे श व्यवस्थापिका सम्बन्धी, धारा १९७ दे खि २०२ सम्म प्रदे श व्यवस्थापन कार्यविधि र
धारा २०३ दे खि २१३ सम्म प्रदे श आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

२.

प्रदेश नं ३ को सक्ं षिप्त विवरण
नेपालको कुल भौगोलिक क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलो मिटरमध्ये २०,३०० वर्ग किलोमिटर (१४
प्रतिशत) भूभाग प्रदे श नं. ३ ले ओगटे को छ । नेपालको सं विधानको अनुसूची-४ मा उल्लेख भए
अनुसार प्रदे श नं. ३ मा १३ वटा जिल्लाहरु रहे का छन् । जस अन्तर्गत दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली,
काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र
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१

काठमाडौं पर्छन् । यस प्रदे शमा महानगरपालिका ३, उपमहानगरपालिका १,

नगरपालिका ४१ र

गाउँपालिका ७४ गरी कुल ११९ वटा स्थानीय तह रहे का छन् । नेपालको पछिल्लो जनगणना, २०६८
अनुसार नेपालको २ करोड ५६ लाख कुल जनसं ख्यामध्ये यस प्रदे श अन्तर्गतका १३ जिल्लाहरुमा ४५
लाख २३ हजार (१८ प्रतिशत) जनसं ख्या रहे को तथ्याङ्क छ । यसको अलावा यस प्रदे शमा नेपालको
सं घीय राजधानी समेत भएकोले यसको छु ट्टै महत्व छ ।

क)

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व:
•

नेपालको सं विधानले गरे को व्यवस्था बमोजिमको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार २०७४
साल मं सिर १० र २१ गते भएको निर्वाचन परिणाम अनुसार यस प्रदे श सभामा पहिलो हुने
निर्वाचित हुने प्रणालीबाट ६६ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४४ जना गरी ११०
जना सदस्यहको प्रतिनिधित्व रहे को छ ।

•

यस प्रदे श सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको दलगत स्थिति निम्नानुसार छः–
 तत्कालीन नेकपा एमाले 			

५८ जना,

 तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र		

२३ जना,

 नेपाली कांग्स
रे

२१ जना,

				

 विवेकशील साझा पार्टी 			

३ जना,

 नेपाल मजदुर किसान पार्टी

२ जना ,

 रा.प्र.पा.		

२

		

			

१ जना,

 रा.प्र.पा. प्रजातान्त्रिक				

१ जना,

 स्वतन्त्र (नयां शक्ति पार्टी)

१ जना
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ख)

शपथ ग्रहण र अधिवेशन प्रारम्भ :
•

२०७४ साल माघ ७ गते प्रदे श सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य श्री डोरमणि पौडेललाई माननीय प्रदे श

प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सपथ ग्रहण गराउनु भयो । तत् पश्चात ज्येष्ठ सदस्य श्री डोरमणि पौडेलले
प्रदे श सभाका अरु सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो ।

•

माननीय प्रदे श प्रमुखले नेपालको सं विधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम आव्हान गर्नु भए
अनुसार २०७४ साल माघ १८ गते प्रदे श सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक माननीय डोरमणि
पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

माननीय सदस्यहरुकाे शपथ ग्रहण

		

	माननीय ज्येष्ठ सदस्य डाेरमणी पाैडेलबाट पहिलाे बैठकको अध्यक्षता
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प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

७

#= k|b]z ;efaf6 eP u/]sf sfdsf/jfxLsf] ljj/0f
s_ klxnf] clwj]zgdf
a}7s
;+Vof
!

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f

@)&$÷!)÷!*

dfggLo ;efd'vn] k|b]z k|d'vjf6 k|b]z ;efsf] klxnf] clwj]zg cfJxfgsf] kq

k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
k|b]z g+ tLgsf] k|b]z ;ef sfo{;~rfng cGtl/d sfo{ljlw @)&$ kfl/t ePsf] .
k|b]z ;efsf] ;efd'vsf] lgjf{rg @)&$ df3 @& ut] x'g] u/L ldlt lgwf{/0f .

@

@)&$÷!)÷@&

k|b]z gDa/ tLgsf] k|b]z ;efsf] ;efd'v kbdf dfggLo >L ;fg'' s'df/ >]i7

lglj{/f]w lgjf{lrt x'g' ePsf] 3f]if0ff . o;df dfggLo >L zflns/fd hds§]nn]
k|:tfj ug'{ e} dfggLo >L /fd]Zj/ km'ofnn] ;dy{g ug'{ ePsf] lyof] .
k|b]z gDa/ tLgsf] k|b]z ;efsf] pk;efd'vsf] lgjf{rgsf] ldlt @)&$ df3 @*ut]
ug]{ u/L ldlt lgwf{/0f .
#

@)&$÷!)÷@*

k|b]z gDa/ tLgsf] k|b]z ;efsf] pk;efd'v kbdf dfggLo

$

@)&$÷!)÷@*

k|b]z gDa/ tLgsf] k|b]z ;efsf] ;efd'v kbdf dfggLo >L ;fg's'df/ >]i7 /

/flwsf tfdfË
lglj{/f]w lgjf{lrt ePsf] 3f]if0ff . o;df dfggLo >L 8f]/dl0f kf}8]nn] k|:tfj ug{‘
e} dfggLo >L s'df/L d'Stfgn] ;dy{g ug'{ ePsf] lyof] .

pk;efd'v kbdf dfggLo >L /flwsf tfdfË lgjf{lrt x'g' ePsf]df awfO{ tyf
z'esfdgf k|bfg .
 ;+ljwfgsf] wf/f !($ adf]lhd k|b]z ;ef sfo{;~rfng lgodfjnL agfpg]
k|of]hgsf] nflu df= >L /fh]Gb|k|;fb kf08], df >L s~rg vgfn, df=>L s]zj/fh
kf08], df=>L dLgf 1jfnL g]kfn, df=>L /d]z kf}8]n, df=>L /fd]Zj/ km'ofn, df=>L
/fwf 3n] / df=>L ;'/]Gb|/fh uf];fO{ ;b:o /xg' ePsf] k|b]z ;ef lgodfjnL
d:of}bf ;ldlt u7g ePsf] . ;ldltsf] ;efklt ;ldltsf ;b:ox¿n] cfkm"dWo]
af6 rog ug]{ .
lgodfjnL d:of}bf ;ldlt u7gsf k|:tfjsdf df=> s]zj/fh kf08] / ;dy{sdf
df= >L s'df/L df]Stfg / df=>L OGb|jxfb'/ jflgof x'g'x'GYof] .
%

@)&$÷!!÷!#

 dfggLo ;efd'vn] dfggLo k|b]z k|d'vaf6 g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !^* sf]

pkwf/f -!_ adf]lhd dfggLo 8f]/dl0f kf}8]nnfO{ k|b]z gDa/ tLgsf] d'VodGqLdf
lgo'lSt ug'{ ePsf] / g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !^* sf] pkwf/f -(_ adf]lhd
dlGqkl/ifb u7g / sfo{ ljefhg ;DaGwL k|fKt kq ;efnfO{ hfgsf/L u/fpg'
ePsf] M
-!_ dfggLo d'VodGqL >L 8f]/dl0f kf}8]n— d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf]
sfof{no, cfly{s dfldnf tyf of]hgf, ;fdflhs ljsf;, pBf]u, ko{6g, jg
tyf jftfj/0f / e"ld Joj:yf, s[lif tyf ;xsf/L .
-@_ dfggLo >L s]zj :yflkt— dGqL, ef}lts k"jf{wf/ ljsf; .
-#_ dfggLo >L zflns/fd hds§]n— dGqL, cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g .
 k|b]z ;ef lgodfjnL d:of}bf ;ldltsf ;efklt df=>L /fh]Gb|k|;fb kf08]n]
k|b]z ;ef lgodfjnL @)&$ sf] d:of}bf k|ltj]bg k]z ug'{ ePsf] .
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a}7s
;+Vof
^

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f
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k|b]z ;ef lgodfjnL d:of}bf ;ldltsf ;efklg df=>L /fh]Gb|k|;fb kf08]n] k|b]z

;ef lgodfjnL @)&$ sf] d:of}bfdflysf] 5nkmn ;efdf ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t e} ;efdf 5nkmn ePsf] .

k|b]z ;ef lgodfjnL d:of}bf ;ldltsf ;efklt df=>L /fh]Gb|k|;fb kf08]n]
k|b]z ;ef lgodfjnL @)&$ sf] d:of}bfnfO{ kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj ;j{;Ddltn] kfl/t ePsf] .
&

@)&$÷!!÷!%

 dfggLo ;efd'vn] dlGqkl/ifb lj:tf/ / k'gu{7g u/L sfo{ ljefhg ePsf] k|fKt

kq ;efnfO{ hfgsf/L u/fpg' ePsf] .
k|b]z ;ef lgodfjnLsf] lgod !# adf]lhd dfggLo ;efd'v cWoIf /
dfggLo pk;efd'v pkfWoIf, dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L
zflns/fd hds§]n, dfggLo >L s~rg vgfn, dfggLo >L u0f]z b'nfn,
dfggLo >L l5l/Ë bf]h]{ nfdf, dfggLo >L k'sf/ dxh{g, dfggLo >L a'l4dfg
dfemL, dfggLo >L /fh]Gb|k|;fb kf08], df=>L /fd]Zj/ km'ofFn, df=>L /Ltf dfemL,
df=>L /Lgf u'?Ë / df= >L ;'/]Gb|/fh uf];fO{ ;b:o /xg' ePsf] sfo{ Joj:yf
k/fdz{ ;ldlt u7g ePsf] .
 k|b]z dfldnf, cy{ tyf ljsf;, ;fj{hlgs n]vf, lzIff :jf:Yo tyf s[lif,
pBf]u, ko{6g tyf jftfj/0f ;ldlt u7g e} ;ldltsf] ;efkltsf] lgjf{rgsf]
ldlt @)&$ r}q !% ut]sf] nflu lgwf{/0f .
 dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL dfggLo >L zflns/fd hds§]nn]
æk|b]z:t/sf s]xL ;fj{hlgs lnvt k|df0fLs/0f ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf]
ljw]osÆ k]z ug'{ ePsf] .
dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] æk|b]z
;/sf/sf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:yt ug{ jg]sf] ljw]osÆ k]z ug'{
ePsf] .
*
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 dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn] k|b]z:t/sf

s]xL ;fj{hlgs lnvt k|df0fLs/0f ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]os ljrf/
ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[lt e} ;f] ljw]osdfly ;fdfGo 5nkmn
ePsf] .
dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] k|b]z ;/sf/sf]
cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:yt ug{ jg]sf] ljw]os ljrf/ ul/of];\ egL
/fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} pSt ljw]osdfly ;fdfGo 5nkmn ePsf] .
o'=o;= j+unf ljdfg b'3{6gfdf Hofg u'dfpg' x'g] :jb]zL tyf ljb]zL gful/sk|lt
>åfGhnL ck{0f tyf d[tssf kl/jf/hg k|lt ulx/f] ;dj]bgf JoQm .
k|b]z:t/sf s]xL ;fj{hlgs lnvt k|df0fLs/0f ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf]

ljw]osdfly ;efdf g} bkmfjf/ 5nkmn e} ;f] ljw]os ;j{;Ddltn] kfl/t .
k|b]z ;/sf/sf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:yt ug{ jg]sf] ljw]osdfly
;efdf g} bkmfjf/ 5nkmn e} ;f] ljw]os ;j{;Ddltn] kfl/t .
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a}7s
;+Vof
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;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f
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ljz]if ;dodf df= ;b:ox¿jf6 ljleGg ljifox¿df cfˆgf] wf/0ff k|:t't .
dfggLo ;efd'vn] k|b]z:t/sf s]xL ;fj{hlgs lnvt k|df0fLs/0f ;DjGwdf

!@
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Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]os / k|b]z ;/sf/sf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf
Jojl:yt ug{ jg]sf] ljw]os ;DjGwdf k|b]z k|d'vsf] sfof{nojf6 k|fKt ljw]os
k|df0fLs/0f ;DjGwL kq k9]/ ;'gfp0g' ePsf] .
dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn]
ufFp÷gu/÷lhNnf ;ef ;+rfng -sfo{ljlw_ ;DaGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]os
k]z ug'{ ePsf] .
dfggLo d'VodGqL >L 8f]/dl0f kf}8]nn] d'VodGqL tyf dGqLx¿sf] kfl/>lds tyf
;'ljwf ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]os k]z ug'{ ePsf] .
dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn] :yfgLo txsf
kbflwsf/L tyf ;b:on] kfpg]] ;'ljwfsf] ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]os
k]z ug'{ ePsf] .
dfggLo d'VodGqL >L 8f]/dl0f kf}8]nn] k|b]z ;efsf kbflwsf/L tyf ;b:ox¿sf]
kfl/>lds / ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]os k]z ug'{ ePsf] .
dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL dfggLo >L zflns/fd hds§]
nn] ufFp÷gu/÷lhNnf ;ef ;+rfng -sfo{ljlw_ ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf]
ljw]osdfly ljrf/ ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} ;f] ljw]osdfly
;fdfGo 5nkmn ePsf] .
 dfggLo d'VodGqL >L 8f]/dl0f kf}8]nn] d'VodGqL tyf dGqLx¿sf] kfl/>lds tyf
;'ljwf ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]osdfly ljrf/ ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t e} ;f] ljw]osdfly ;fdfGo 5nkmn ePsf] .
 dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn] :yfgLo
txsf kbflwsf/L tyf ;b:on] kfpg]] ;'ljwfsf] ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf]
ljw]osnfO{ ljrf/ ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} ;f] ljw]osdfly
;fdfGo 5nkmn ePsf] .
 k|b]z ;efsf kbflwsf/L tyf ;b:ox¿sf] kfl/>lds / ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf
ug{ jg]sf] ljw]osdfly ;fdfGo 5nkmn .
dfggLo ;efd'vn] g]kfn ;/sf/n] lgwf{/0f u/]sf] dof{bfs|d pk/ k|b]z ;ef
;b:ox¿sf] Wofgfsif{0f tyf o; ;DaGwdf g]kfn ;/sf/;+u ;dGjo u/L ljz]if
kxn ug{ k|b]z ;/sf/nfO{ lgb]{zg lbg' ePsf] .
dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn]

ufFp÷gu/÷lhNnf ;ef ;+rfng -sfo{ljlw_ ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf]
ljw]osnfO{ bkmfjf/ 5nkmnsf nflu ;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\ egL /fVg'
ePsf] k|:tfj :jLs[t .
dfggLo d'VodGqL >L 8f]/dl0f kf}8]nn] d'VodGqL tyf dGqLx¿sf] kfl/>lds tyf
;'ljwf ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]osnfO{ bkmfjf/ 5nkmnsf nflu ;DalGwt
;ldltdf k7fOof];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn] :yfgLo
txsf kbflwsf/L tyf ;b:on] kfpg]] ;'ljwfsf] ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]
osnfO{ bkmfjf/ 5nkmnsf] nflu ;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t .
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a}7s
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ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f
dfggLo d'Vo dGqL >L 8f]/dl0f kf}8]nn] k|b]z ;efsf kbflwsf/L tyf ;b:ox¿sf]

!$
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kfl/>lds / ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]osnfO{ bkmfjf/ 5nkmnsf
nflu ;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
dfggLo k|b]z k|d'v >L cg'/fwf sf]O/fnfaf6 k|b]z ;efnfO{ ;Daf]wg ug'{ ePsf] .

!%
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dfggLo k|b]z k|d'v >L cg'/fwf sf]O/fnfaf6 k|b]z ;efnfO{ ;Daf]wg ug'{ ePsfdf

!^
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;Djf]wgsf nflu wGojfb 1fkg .
 dfggLo ;efd'vaf6 k|b]z ;efdf p7]sf ljifox¿df hjfkm lbg k|b]z ;/sf/nfO{
lgb]{zg lbg' ePsf] .
 k|b]z dfldnf ;ldltsf ;efklt df= >L dfwjk|;fb kf}8]naf6 æufpF÷gu/÷lhNnf
;ef ;~rfng-sfo{ljlw_ ;DaGwL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ dflysf] ;ldltsf]
k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os k]z ug'{ ePsf] .
 k|b]z dfldnf ;ldltsf ;efklt df= >L dfwjk|;fb kf}8]naf6 æ:yfgLo txsf
kbflwsf/L tyf ;b:on] kfpg]] ;'ljwfsf] ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]os
Ædflysf] ;ldltsf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os k]z ug'{ ePsf] .
 df= >L /fd]Zj/ km'ofnn] k|:tfj ug'{ e} df= >L a'l4dfg dfemLn] ;dy{g ug'{ ePsf]
k|b]z ;ef lgodfjnLsf s]xL lgodx¿ lgnDagsf] k|:tfj ;j{;Ddltn] kfl/t .
 dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]naf6 k|b]z
;/sf/sf] cf=j= @)&$÷)&% sf] cfo / Joosf] cg'dfg k]z .
 k|b]z ;/sf/sf] cf=j= @)&$÷)&% sf] cfo / Joosf] cg'dfg ;j{;Ddltn] kfl/t .
 dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] k|b]z ;/sf/sf]

cf=j=@)&$÷)&% sf] ljlgof]hg ljw]os 6]jn ug'{ ePsf] .
 k|b]z ;efsf] ljlgof]hg ljw]os dfly 5nkmn .
 dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] @)&$÷)&% sf]
ljlgof]hg ljw]os kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj ;j{;Ddltn] kfl/t .
 ufFp÷gu/÷lhNnf ;ef ;+rfng -sfo{ljlw_ ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]os

dfly k|b]z dfldnf ;ldltsf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os dfly ;efdf 5nkmn e}
pSt ljw]os ;j{;Ddltn] kfl/t .
 æ:yfgLo txsf kbflwsf/L tyf ;b:on] kfpg]] ;'ljwfsf] ;DjGwdf Joj:yf
ug{ jg]sf] ljw]osÆ dfly k|b]z dfldnf ;ldltsf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os dfly
;efdf 5nkmn e} pSt ljw]os ;j{;Ddltn] kfl/t .
 k|b]zsf] /fhwfgLsf] ;DefJotf cWoog u/L $% lbg leq k|ltj]bg k]z ug{ df= >L
bLks lg/f}nf, df=>L /fds'df/ clwsf/L, df=>L ;/:jtL j:g]t, df=>L ljho
;'j]bL, df=>L j;Gt dfgGw/, df=>L l5l/Ë bf]h]{ nfdf, df=>L k|eft tfdfË,
df=>L hutjxfb'/ l;Dv8f, df=>L ljzfn v8\sf, df=>L lj/fheSt >]i7, df=>L
;'/]Gb|/fh uf];fO, df= >L /Ltf dfemL, df=>L /Lgf u'?Ë ;b:o /xg' ePsf] ljz]if
;ldlt u7g . ;ldltsf] ;efklt ;ldltsf ;b:ox¿n] cfkm"dWo]af6 rog ug]{ .
 ælghL If]qdf Joj;foLx¿ dfly a+}s tyf ljQLo ;+:yfn] dgf]dfgL 9+un] lnPsf]
clgoldt / clgolGqt Jofh b/Æ eGg] ;fj{hlgs dxTjsf] k|:tfj csf]{ a}7sdf
k]z x'g] hfgsf/L k|bfg .
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a}7s
;+Vof

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f
 ;efdf ljz]if ;dodf p7]sf ;jfnx¿sf] dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]naf6

hjfkm .
 dfggLo ;efd'vsf] 5f]6f] dGtJo ;lxt k|b]z k|d'vsf] sfof{nojf6 k|fKt kq jdf]
lhd k|b]z g+ # sf] k|b]z ;efsf] k|yd clwj]zg @)&% j}zfv !$ ut] /flt !@ jh]
b]lv cGTo x'g] u/L a}7s :ylut .

v_ bf];|f] clwj]zgdf
a}7s
;+Vof
!

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f

@)&% h]7 ! ut]

-!_ k|b]z k|d'vsf] sfof{noaf6 k|fKt k|b]z ;efsf] bf];|f] clwj]zg cfJxfg ;DaGwL
kq df=;efd'vaf6 k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-@_ df= k|b]z k|d'vsf] sfof{noaf6 b]xfosf ljw]osx¿ k|df0fLs/0f e} cfPsf]
;DaGwL kqx¿ df=;efd'vaf6 k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-s_ k|b]z ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os,

@

@)&% h]7 ! ut]

#

@)&% h]7 @ ut]

$

@)&% h]7 # ut]

%

@)&% h]7 $

१२

-v_ :yfgLo txsf kbflwsf/L tyf ;b:on] kfpg] ;'ljwfsf] ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-u_ ufpF÷gu/÷lhNnf ;ef ;~rfng -sfo{ljlw_ ;DaGwdf Joj:yf ug{
ag]sf] ljw]os .
-!_=df=cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfz k|;fb 9'Ë]naf6 ljlgof]hg ljw]
ossf l;4fGt / k|fyldstfsf ;DaGwdf -s/ k|:tfj afx]s_ k|:tfj 6]an ug'{
ePsf] .
-@_ df=;efd'vaf6 k|b]z ;ef k|b]z g+ # sf dfggLo ;b:o :j= xl/z/0f nfld5fg]
sf] c;fdlos lgwgsf] hfgsf/L lbg' ePsf] .
!= o; ;efsf dfggLo ;b:o xl/z/0f nfld5fg]sf] pkrf/sf] qmddf @)&% ;fn
a}zfv #! ut] ;f]daf/ lgwg ePsf]df df=;efd'vaf6 ulx/f] zf]s k|s6
ub}{ a}7s :ylut ug'{ ePsf] .
-!_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]naf6 k|b]z g+ #
sf] cf=j )&%÷&^ sf] ljlgof]hg ljw]ossf l;4fGt / k|fyldstfsf ;DaGwdf
-s/ k|:tfj afx]s_ k|:t't .
-@_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]naf6 k|b]z g+ #
sf] cf=j )&%÷&^ sf] ljlgof]hg ljw]ossf l;4fGt / k|fyldstfsf ;DaGwdf
-s/ k|:tfj afx]s_ 5nkmn ul/of]; eGg] k|:tfj k|:t't .
-!_ df=k|eft tdfªn] k]z ug'{ ePsf] tyf df= l5l/Ë bf]h]{ nfdf / df= lgdf nfdfn]
;dy{g ug'{ ePsf] ;fj{hlgs dxTjsf] ælghL If]qsf Joj;foLx¿ dfly
a}+s tyf ljQLo ;+:yfn] dgf]dfgL 9+uaf6 lnPsf] clgoldt / clgolGqt
Aofhb/Æ laifos k|:tfjdfly 5nkmn ePsf] .
-@_ k|b]z g+ # sf] cf=j )&%÷&^ sf] ljlgof]hg ljw]ossf l;4fGt / k|fyldstfsf
;DaGwdf -s/ k|:tfj afx]s_ 5nkmn ePsf] .

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

a}7s
;+Vof
^

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f

@)&% h]7 !# ut]

&

@)&% h]7 !$ ut]

*

@)&% h]7 !$ ut]

(

@)&% h]7 !& ut]

dfggLo ;efd'vn] k|b]z ;efsf dfggLo ;b:o :j=xl/z/0f nfld5fg]sf] lgwg
kl5sf] :yfg l/Sttfsf] hfgsf/L u/fpg' ePsf] .
df=d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] d'Vo GofoflwjQmfsf] sfd,st{Jo / clwsf/ tyf
;]jfsf zt{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os ;efdf k|:t't .
df=d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] d'Vo GofoflwjQmfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ tyf
;]jfsf zt{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly ljrf/ ul/of];\Æ egL
/fVg' ePsf] k|:tfj k|:t't ug'{ e} pSt ljw]os dfly ;fdfGo 5nkmn ePsf] .
-!_ ldlt @)&% h]7 !# / h]7 !$ ut] a;]sf] a}7ssf] qmddf laz]if ;dodf p7]
sf k|Zgx¿sf] hjfkm dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd
hDs§]nn] lbg' ePsf] .
-@_ d'Vo GofoflwjStfsf] sfd, sTf{Jo / clwsf/ tyf ;]jfsf zt{ ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dflysf] bkmfjf/ 5nkmn ;efdf ul/of];\ egL
/fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} ;f] ljw]ossf] bkmfjf/ 5nkmn ;efdf ePsf] .
dfggLo k|b]z k|d'v >L cg'/fwf sf]O/fnfaf6 k|b]z ;/sf/sf] cf=j=@)&%÷&^ sf]
gLlt / sfo{s|d k|:t't u/L k|b]z ;efnfO{ ;Daf]wg ug'{ ePsf] .
df) k|b]z k|d'vn] ;efdf k|:t't ug'{ ePsf] cf=j @)&%÷)&^ gLlt tyf sfo{qmd
k|:t't u/L ug'{ ePsf] ;Daf]wgsf] nflu df=;efd'våf/f k|b]z k|d'vnfO{ wGoafb
1fkg .
df) cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfz k|;fb 9'+u]nn] æk|b]z ljQLo
x:tfGt/0f Joj:yfkg ljw]os,@)&%Æ ;efdf k|:t't ug'{ ePsf] .
df) cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfz k|;fb 9'+u]nn] k]z ug'{ ePsf]
æk|b]z ljQLo x:tfGt/0f Joj:yfkg ljw]os,@)&%Æ dfly ;fdfGo 5nkmn
ePsf] .

!)

@)&% h]7 !* ut]

!!

@)&% h]7 !* ut]

!@

@)&% h]7 !( ut]

!#

@)&% h]7 !( ut]

!$

@)&% h]7 @) ut]

!%

@)&% h]7 @) ut]

!^

@)&% h]7 @! ut]]

!&

-@)&% h]7 @@ ut]_

!*

@)&% h]7 @@ ut]

df) cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfz k|;fb 9'+u]nn] æk|b]z ljQLo
x:tfGt/0f Joj:yfkg ljw]os,@)&%Æ bkmfjf/ 5nkmnsf] nflu ;DalGwt
;ldltdf k7fOof];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .

!(

@)&% h]7 @# ut]

@)

@)&% h]7 @# ut]

k|b]z g+ # sf] k|b]z ;/sf/sf] cf=j @)&%÷&^ sf] gLlt tyf sfo{qmd dfly
5nkmn .
æk|b]z cfsl:ds sf]if ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] law]os, @)&%Æ bkmfjf/
5nkmnsf] nflu ;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .

प्रदे श सभा दर्पण

df) cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfz k|;fb 9'+u]nn] æk|b]z cfsl:ds
sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os,@)&%Æ ;efdf k|:t't ug'{ ePsf] .
df) cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfz k|;fb 9'+u]nn] k]z ug'{ ePsf]
æk|b]z cfsl:ds sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os,@)&%Æ dfly ;fdfGo
5nkmn ePsf] .
k|b]z gDa/ tLgsf] k|b]z ;efnfO{ ;DdfggLo k|wfgdGqL s]=kL zdf{ cf]nLn]
;Daf]wg ug'{ ePsf] . ;efnfO{ ;Daf]wg ug'{ ePsf]df ;DdfggLo k|wfgdGqLnfO{
wGojfb 1fkg .
k|b]z g+ # sf] cf=j @)&%÷&^ sf] gLlt tyf sfo{qmd dfly 5nkmn .

(स्मारिका विशेषाङ्क)

१३

a}7s
;+Vof
@!

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f

@)&% h]7 @$ ut]

-!_ k|b]z ;/sf/sf] cf=j= @)&%÷)&^ sf] gLlt tyf sfo{qmd dflysf] 5nkmndf p7]
sf k|Zgx¿sf] hjfkm df) d'VodGqLn] lbg' ePsf] .
-@_ dfggLo ;efd'vn] k|b]z ;/sf/sf] cf=j= @)&%÷)&^ gLlt tyf sfo{qmdnfO{
lg0f{ofy{ ;efdf k|:t't ug'{ x'Fbf ;f] gLlt / sfo{s|d kfl/t ePsf] .
-!_ cy{ tyf ljsf; ;ldltsf ;efklt df=>L ;/]z g]kfnn] k|b]z cfsl:ds
sf]if ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os,@)&% / k|b]z ljQLo x:tfGt/0f
Joj:yfkg ljw]os,@)&% sf ;DaGwdf cy{ tyf ljsf; ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf]
k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os k]z ug'{ ePsf] .
-@_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] s/ tyf
u}/s/ /fhZj nufpg] / p7fpg] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os, @)&%
k|:t't .

@@

@)&% h]7 #) ut]

@#

@)&% h]7 #) ut]

@$

@)&% h]7 #! ut]

@%

@)&% c;f/ ! ut]

@^

@)&% c;f/ ! ut]

@&

@)&% c;f/ ! ut]

dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfz k|;fb 9'Ë]nn] ldlt @)&%
c;f/ ! ut] k|:t't ug'{ ePsf] cf=j @)&%÷&^ sf] /fh:j / Joosf] cg'dfg
dfly 5nkmn k|f/De .

@*

@)&% c;f/ $ ut]

dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqLn] ldlt @)&% c;f/ ! ut] k|:t't
ug'{ ePsf] cf=j @)&%÷&^ sf] /fh:j / Joosf] cg'dfg dflysf] 5nkmn hf/L .

१४

dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] s/ tyf u}/s/
/fhZj nufpg] / p7fpg] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% dfly
ljrf/ ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} ;f] ljw]os dfly ;fdfGo
5nkmn ePsf] .
-!_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] æk|b]z ljQLo
x:tfGt/0f Joj:yfkg ljw]os, @)&% sf ;DaGwdf cy{ tyf ljsf; ;ldltsf]
k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]osdfly ;efdf 5nkmn ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf]
k|:tfjdfly 5nkmn e} ;f] ljw]os kfl/t ePsf] .
-@_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfz k|;fb 9'Ë]nn] æk|b]z
cfsl:ds sf]if ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os, @)&%Æ dfly cy{ tyf
ljsf; ;ldltsf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]osdfly ;efdf 5nkmn ePsf] .
-#_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfz k|;fb 9'Ë]nn] æk|b]z
cfsl:ds sf]if ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os, @)&%Æ nfO{ kfl/t ul/
of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t .
dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfz k|;fb 9'Ë]nn] k|b]z ;/sf/sf]
cf=j @)&%÷&^ sf] /fh:j tyf Joosf] cg'dfg k]z ug'{ ePsf] .
-!_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfz k|;fb 9'Ë]nn] k|b]z ;/
sf/sf] cf=j= @)&%÷&^ sf] /fh:j tyf Joosf] cg'dfg 6]a'n ug{‘ ePsf] .
-@_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfz k|;fb 9'Ë]nn] cfly{s
ljw]os,@)&% k|:t't ug'{ ePsf] .

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

a}7s
;+Vof
@(

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f

@)&% c;f/ ^ ut]

-!_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'+u]nn] k|b]z ;/sf/
sf] æcf=j @)&%÷&^ sf] ljlgof]hg ljw]osÆ k|:t't .
-@_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfzk|;fb 9'+u]nn]] æcf=j @)&%÷&^
sf] ljlgof]hg ljw]os dfly ljrf/ ul/of];\ Æ eGg] k|:tfj k|:t't .

#)

@)&% c;f/ &ut]

#!

@)&% c;f/ !% ut]

dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'+u]nn] k|b]z ;/sf/
sf] æs/ tyf u}/s/ /fhZj nufpg] / p7fpg] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]
sf] ljw]os,@)&% bkmfjf/ 5nkmnsf nflu ;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\Æ egL
/fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-!_ dfggLo ;efd'vn] k|b]z k|d'vsf] sfof{noaf6 k|b]z ljQLo x:tfGt/0f ljw]os
k|df0fLs/0f e} cfPsf] ;DaGwL kqsf] Joxf]/f k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-@_ sfo{Joj:yf k/fdz{ ;ldltsf] k/fdz{df k|b]z /fhwfgLsf] ;+efJotf cWoog
;ldltsf] Dofb !% lbg yk ul/Psf] .

#@

@)&% c;f/ !^ ut]

k|b]z ;/sf/sf] cf=j @)&%÷&^ sf] lalgof]hg ljw]os dflysf] 5nkmn k|f/De .

##
#$

@)&% c;f/ !&ut]
@)&% c;f/ !( ut]

k|b]z ;/sf/sf] cf=j @)&%÷&^ sf] lalgof]hg ljw]os dflysf] 5nkmn hf/L .
k|b]z ;/sf/sf] cf=j @)&%÷&^ sf] lalgof]hg ljw]os dflysf] 5nkmndf p7]sf
k|Zgx¿sf] hjfkm ;DalGwt dGqfnosf dfggLo dGqLx¿n] lbg' ePsf] .

#%

@)&% c;f/ !( ut]

-!_ k|b]z ;/sfsf] cf=j @)&%÷&^ sf] ljlgof]hg ljw]os dfly df=>L g/f]Qd
j}Bn] kf7]3/sf] d'vdf SofG;/ l:s|lgË / pkrf/sf] nflu d]lzg ;lxtsf] ;]
t VIA SET vl/b vr{ /sddf Ps ;o ?k}of 36fOof];\, df= >L Gx'R5]gf/fo0f
>]i7n] k|b]z ;/sf/sf] gLlt tyf sfo{s|d kfl/t kl5 ul/g] /flq ef]h sfo{s|dsf]
vr{ /sd 36fO{ Ps ?k}of ul/of];\, df= >L /fwf 3n]n] cfly{s dfldnf tyf
of]hgf dGqfnosf] ;+;beGbf aflx/ 5nkmn ug{ cfjZos gePsf]n] To;df
5'6\ofOPsf] /sdnfO 36fO{ Ps ?k}of ul/of];\, df= >L ;[hgf ;foh'n] jg
h+un s6fgL cg';f/ j[Iff/f]k0f gul/Psf], xl/of] jg t:s/sf] wg agfPsf],
hnfwf/ If]q 3f]if0ff u/L vfg]kfgLsf] ;|f]t ;+/If0f gu/]sf], jg h+undf x'g]
cfunfuL lgoGq0f jf/] gaf]n]sf], ef/t t:s/L eO/x]sf] g]kfnL ;fnsf] sf7
/f]Sg] k|lta4tf gcfPsf], sf7df8f} pkTosf nufot k|d'v ;x/sf] k|b"if0f /f]
Sg] Jojxfl/s sfo{s|d gcfPsf], hg;+Vof ljsf; / jftfj/0f aLr tfbfTDotf
sfod ug{ g;s]sf], jg pkef]Stf ;ldltsf] gfddf eO/x]sf] jg ljgf; /
sf7 rf]/L lgoGq0f ug]{ k|lta4tf grfx]sf] eGg] ;+zf]wg, df= >L ;'/]Gb|/fh
uf];fO{n] lhNnf lhNnfdf kIfkftk"0f{ 9+un] jh]6 ljt/0f u/]sf], jh]6sf] ljj/0f
a}7ssf] d'vdf dfq ljt/0f u/]sf], c;f/ dlxgfdf @) k|ltzt dfq k"FhLut vr{
ug]{ ;/sf/L gLlt pNn+3g u/]sf], ;8s lgdf{0fdf e|i6frf/ /f]Sg g;s]sf],
7uL sfo{df ;+nUg 7]s]bf/nfO{ sf/jfxL gu/]sf], ;8s sfnf]kq ePsf] s]xL
;dokl5 g} eTsfpg] laufg]{ sfd u/]sf], lxdfnL / kxf8L lhNnfnfO{ /~h' dfu{
-/f]k j]_ af6 hf]8\g] of]hgf gNofPsf] eGg] ;+zf]wg k|:tfj / s[lif pTkfbg a9fP/
vfBfGg lgof{t k|lt:yfkg ug{ k|lta4tf gcfPsf], pGgt ljpjLhg ljsf; ug{
g;s]sf], :yfgLo ljpjLhg ;+/If0f / k|a4{g ug]{ of]hgf gePsf], hf]tfxfnfO{
hldg ljt/0f u/L s[lif pTkfbg of]hgf gNofPsf],

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

१५

a}7s
;+Vof

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f
;/sf/L, ;fj{hlgs / klt{ hUuf tyf kf]v/Lsf] clen]v /fvL ;+/If0f ug]{ of]
hgf gNofPsf], 5f8f rf}kfof÷hgfj/nfO{ lgoGq0f ug]{ of]hgf gePsf], b"w,
b"whGo kbfy{, df;', km'n pTkfbgdf cfTdlge{/ agfpg] / ;j{;fwf/0f hgtfdf
s'kf]if0f x6fpg] of]hgf tyf gLlt gePsf], sd}of, x¿jf, r?jf, uf]7fnfnfO{
hf]tfxf xs lbg] k|lta4tf gePsf], s[lif pTkfbsTj ga9fO{ jif]{gL b'O{ vj{sf]
vfBfGg cfoft eO/x]sf] eGg] ;+zf]wg k|:tfjx¿ lg0f{ofy{ k]z x'Fbf pSt
k|;tfjx¿ jx'dtn] c:jLs[t ePsf] .
-@_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'+u]nn] k|b]z ;/sf/
sf] cf=j @)&%÷&^ sf] ljlgof]hg ljw]osnfO{ kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj kfl/t ePsf] .

#^

@)&% c;f/ @) ut]

#&
#*

@)&% c;f/ @) ut]
@)&% c;f/ @) ut]

#(

@)&% c;f/ @! ut]

$)

@)&% c;f/ @! ut]

-#_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'+u]nn] k|b]z ;/
sf/sf] cf=j @)&%÷&^ sf] /fh:j / Joosf] cg'dfgnfO{ kfl/t ul/of];\ egL
/fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t ePsf] .
dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL >L s}nfzk|;fb 9'+u]nn] æk|b]z g+ # sf]
cf=j @)&%÷&^ sf] cfly{s ljw]os dflysf] 5nkmn k|f/De ul/of];\Æ eGg] k|:tfj
k]z ug'{ ePsf] .
k|b]z g+ # sf] cf=j @)&%÷&^ sf] cfly{s ljw]os dfly 5nkmn .
= cy{ tyf ljsf; ;ldltsf ;efklt df=>L ;/]z g]kfnn] k|b]z ;/sf/sf] æs/
tyf u}/s/ /fhZj nufpg] / p7fpg] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os,
@)&%Æ sf] ;DaGwdf cy{ tyf ljsf; ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf]
ljw]os ;efdf k]z ug'{ ePsf] .
-!_ laz]if ;dodf ljkIfL bnsf g]tf OGb| axfb'/ aflgofn] ;do dfu u/L
af]Ng' ePs]f .
-@_ dfggLo Gx'If] gf/fo0f >]i7n] æk|b]z g+ # sf] k|b]z ;ef lgodfjnL, @)&$ sf]
lgod @!^ sf] pklgod -#_ adf]lhd lgodfjnL ;+zf]wg d:of}bf ;ldlt u7g
ul/of]; eGg] k|:tfj k]z ug'{ ePsf] .
-#_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] k|b]z ;/sf/sf]
cf= j= @)&%÷&^ sf] cfly{s ljw]ossf] 5nkmnsf] qmddf p7]sf k|Zgx¿sf]
hjfkm lbg' ePsf] .
-$_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] k|b]z ;/sf/sf]
cf= j @)&%÷&^ sf] cfly{s ljw]os kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj
kfl/t ePsf] .
-!_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] s/ tyf u}/s/
/fhZj nufpg] / p7fpg] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% sf
;DaGwdf dfly cy{ tyf ljsf; ;ldltsf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf
5nkmn ul/of]; egL /fVg' ePsf] k|:tfj l:js[t .
-@_

१६

dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfzk|;fb 9'Ë]nn] s/ tyf
u}/s/ /fhZj nufpg / p7fpg] ;DAfGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os, @)&%
nfO{ kfl/t ul/of]; egL /fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t ePsf] .
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-!_ dfggLo ;efd'vn] k|b]z k|d'vs]f sfof{noaf6 ljw]os k|df0fLs/0f e} cfPsf
b]xfosf ljw]osx¿sf] ;DaGwdf k|fKt kq ;efdf k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-s_ s/ tyf u}/s/ /fh:j kl/rfng ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-v_ k|b]z ;/sf/sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] ljw]os .
-u_ cfly{s jif{ @)&%÷&^ sf] ;]jf / sfo{x¿sf] nflu k|b]z ;l~rt sf]ifaf6
s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]
ljw]os .
-@_ k|b]z dfldnf ;ldltsf ;efklt dfggLo dfwjk|;fb kf}8]nn] d'VodGqL tyf
dGqLsf] kfl/>lds tyf ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]ossf
;DaGwdf k|b]z dfldnf ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os
;efdf k|:t't ug'{ ePsf] .
-#_ k|b]z g+ # sf] /fhwfgL ;+efJotf cWoog ;ldltsf ;efklt df= >L bLks
lg/f}nfn] k||b]z g+ # sf] /fhwfgL ;+efJotf cWoog k|ltj]bg k]z ug'{ ePsf] .

$@

@)&% ;fpg @*ut]

-!_ k|b]z dfldnf ;ldltsf ;efklt dfggLo dfwjk|;fb kf}8]nn] æd'VoGofoflwjQmfsf]
sfd,st{Jo / clwsf/ tyf ;]jfsf] zt{ ;'ljwfsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]
sf] ljw]osÆ dfly ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf k]
z ug'{ ePsf] .
-@_ e"ld Joj:yf, s[lif tyf ;xsf/L dGqL df= bfjf bf]h]{ nfdfn] æk|b]z b'Uw ljsf;
af]8{sf] :yfkgf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k|:t't ug'{ ePsf] .
-#_ cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL df=zflns/fd hDs§]nn]æk|b]z ;ef ;lrjfno
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k|:t't ug'{ ePsf] .
-$_ la/f]wsf] k|:tfj
dfggLo /d]z kf}8\ofn tyf dfggLo /fwf 3n]n] æk|b]z k|zf;sLo sfo{ljlwlgoldt ug]{_ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;DAfGwdf btf{ u/fpg'
ePsf] ljw]osdf lj/f]wsf] k|:tfj k]z ug'{ ePsf] .
-%_ cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL df=zflns/fd hDs§]nn] æk|b]z k|zf;sLo
sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k|:t't
ug'{ ePsf] .
-^_ df=;efd'vn] lgodfjnL ;+zf]wg d:of}bf ;ldltsf] Dofb yk af/]] hfgsf/L lbg'
ePsf] .

$#

@)&% ;fpg @* ut]

-!_ e"ld Joj:yf,s[lif tyf ;xsf/L dGqL df= bfjf bf]h]{ nfdfn] æk|b]z b"Uw ljsf;
af]8{sf] :yfkgf ug{ ag]sf] ljw]osÆ dfly ljrf/ ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t e} pSt ljw]os dfly ;fdfGo 5nkmn ePsf] .
-@_ cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL df=zflns/fd hDs§]nn] æk|b]z ;ef
;lrjfno ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ dfly ljrf/ ul/of];\ egL
/fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} ;f] ljw]os dfly ;fdfGo 5nkmn ePsf] .
-#_ cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL df=zflns/fd hDs§]nn] æk|b]z k|zf;sLo
sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ dfly ljrf/ ul/
of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} pSt ljw]os dfly ;fdfGo 5nkmn
ePsf] .
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-!_ laz]if ;dosf] sfo{qmd ;DkGg
-@_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] d'Vo GofoflwjQmfsf] sfd, st{Jo / clwsf/
tyf ;]jfsf zt{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly k|b]z dfldnf
;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf 5nkmn ul/of];\ egL
/fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-#_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] d'Vo GofoflwjQmfsf] sfd, st{Jo / clwsf/
tyf ;]jfsf zt{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os kfl/t ul/of];\ egL
/fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t .

$%
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@)&% efb| ! ut]

-!_ ldlt @)&%÷$÷@( ut] a;]sf] rjfnL;f} a}7ssf] laz]if ;dodf p7]sf
k|Zgx¿sf] hjfkm dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd
hDs§]nn] lbg' ePsf] .
-@_ dfggLo e"ld Joj:yf,s[lif tyf ;xsf/L dGqL >L bfjf bf]h]{ nfdfn]
æk|b]z b"Uw lasf; af]8{sf] :yfkgf ug{ ag]sf] ljw]os bkmfjf/ 5nkmnsf]
nflu ;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-#_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd hDs§]nn] æk|b]z ;ef
;lrjfno ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os bkmfjf/ 5nkmnsf] nflu
;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-$_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] æk|b]z k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt
ug]{_ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os bkmfjf/ 5nkmnsf] nflu ;DalGwt
;ldltdf k7fOof];\,Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-!_ k|b]z dfldnf ;ldltsf ;efklt df+ >L dfwjk|;fb kf}8]nn] æk|b]z ;efsf
kbflwsf/L tyf ;b:osf] kfl/>lds / ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]
ljw]osÆsf ;DaGwdf k|b]z dfldnf ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf]
ljw]os ;efdf k]z ug'{ ePsf] .
-@_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] æk|b]z ;efsf kbflwsf/L tyf ;b:osf]
kfl/>lds / ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ dfly k|b]z dfldnf
;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf 5nkmn ul/of];\Æ
eGg] k|:tfj k]z ug'{ ePsf] .
-#_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] æk|b]z ;efsf kbflwsf/L tyf ;b:osf]
kfl/>lds / ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] law]]osÆ kfl/t ul/of];\
egL /fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t .
-$_ k|b]z dfldnf ;ldltsf ;efklt df+ >L dfwjk|;fb kf}8]nn] æd'VodGqL tyf
dGqLsf] kfl/>lds tyf ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆsf
;DaGwdf k|b]z dfldnf ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os k]z
ug'{ ePsf] .
-%_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] æd'VodGqL tyf dGqLsf] kfl/>lds tyf
;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆsf ;DaGwdf k|b]z dfldnf
;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf 5nkmn ul/of];\Æ
egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-^_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] æd'VodGqL tyf dGqLsf] kfl/>lds tyf
;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj kfl/t .
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-&_ k|b]z dfldnf ;ldltsf ;efkltdf >L dfwjk|;fb kf}8]nn] æk|b]z k|zf;sLo
sfo{ljlw -lgoldt_ ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ sf ;DaGwdf
k|b]z dfldnf ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os k]z ug'{
ePsf] .
-*_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL zflns/fd hds§]nn] æk|b]z
k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt_ ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆsf
;DaGwdf k|b]z dfldnf ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os
;efdf 5nkmn ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t .
-(_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn] æk|b]
z k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt_ ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ
kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t .
-!)_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn] æk|b]z
;+:yf btf{ ;DaGwL sfg"gL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os k|:t't u/L ;f] law]os
dfly ljrf/ ul/of];\Æ eGg] k|:tfj k]z ug{‘ ePsf] .
-!!_ dfggLo ;fdflhs ljsf; dGqL >L o"j/fh b'nfnn] æk|b]z :jf:Yo ;]jf
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] law]os k|:t't u/L ;f] law]os dfly ljrf/
ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-!@_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL >L zflns/fd hds§]nn]
æk|b]z ljkb Joj:yfkg ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osnfO{ k|:t't u/L
;f] ljw]osdfly ljrf/ ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t ePsf] .
-!_ k|b]z dfldnf ;ldltsf ;efklt df) dfwjk|;fb kf}8]nn] k|b]z ;ef ;lrjfno
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% sf ;DaGwdf ;ldltn] u/]sf]
lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os k]z ug{‘ ePsf] .
-@_ lzIff, :jf:Yo tyf s[lif ;ldltsf ;efklt df) 3gZofd bfxfnn] k|b]z b'Uw
ljsf; af]8{sf] :yfkgf / Joj:yfkg ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% sf ;DaGwdf
;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os k]z ug{‘ ePsf] .
-#_ cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL dfggLo zflns/fd hDs§]nn] k|b]z ;+:yf
btf{ ;DaGwdf sfg"gL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os,@)&% bkmfjf/ 5nkmnsf
nflu ;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-$_ cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL dfggLo zflns/fd hDs§]nn] k|b]z ljkb
Joj:yfkg ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% bkmfjf/ 5nkmnsf
nflu ;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t .
-%_ ;fdflhs ljsf; dGqL dfggLo o'j/fh b'nfnn] k|b]z :jf:Yo ;]jf ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os,@)&% bkmfjf/ 5nkmnsf nflu ;DalGwt ;ldltdf
k7fOof];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t ePsf] .
Dofb yk ;DaGwdf
-^_ dfggLo ;efd'vn] lgodfjnL ;+zf]wg d:of}bf ;ldltsf] Dofb yksf] hfgsf/L
lbg' eof] .
-!_ laz]if ;dosf] sfo{qmddf dfggLo ;b:ox¿n] ljleGg ljifodf cfˆgf] s'/f
/fVg' ePsf] .
-@_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL >L zflns/fd hds§]nn] k|b]z
b"Uw ljsf; af]8{sf] :yfkgf / Joj:yfkg ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% lg0f{ofy{
k]z ug{‘ ePsf] .
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k|b]z ;ef lgodfjnLsf s]xL lgodx¿ lgnDagsf] k|:tfj k]z ePsf] .
k|b]z ljkb Joj:yfkg ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os @)&% dfly k|b]
z dfldnf ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os lg0f{ofy{ k|:t't
ePsf] .
lzIff :jf:Yo tyf s[lif ;ldltsf ;efklt dfggLo 3gZofg bfxfnn]
æk|b]z :jf:Yo ;]jf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] law]osÆ dfly lzIff
:jf:Yo tyf s[lif ;ldltn] agfPsf] k|ltj]bg ;efdf k]z ug'{ eof] .
lgodfjnL ;+zf]wg d:of}bf ;ldltsf ;efklt dfggLo /fd]Zj/ km'ofnn]
lgodfjnL ;+zf]wg ;DaGwdf agfPsf] k|ltj]bg ;efdf k]z ug{‘ ePsf] .
cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL dfggLo s}nfz k|;fb 9'+u]nn] æk|b]z sfo{
;~rfng sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] law]osÆ ;efdf k]z ug'{ ePsf] .
cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL dfggLo zflns/fd hDs§]nn]
ldlt @)&%÷%÷!* ut] a;]sf] c9\rfnL;f} a}7ssf] laz]if ;dodf p7]sf
k|Zgx¿sf] hjfkm lbg' ePsf] .		

-!_ cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL dfggLo s}nfz k|;fb 9'+u]nn] æk|b]z sfo{
;~rfng sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] law]os dfly ljrf/ ul/of];\Æ eGg]
k|:tfj k]z ug'{ePsf] .
-@_ æk|b]z sfo{ ;~rfng sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] law]osÆ dfly ;}4flGts
5nkmn ePsf] .
-!_ laz]if ;dosf] sfo{qmd ;DkGg .
-@_ dfggLo ;efd'vn] b]xfosf] ljw]os k|df0fLs/0f ;DaGwL k|b]z k|d'vsf]
sfof{noaf6 k|fKt kqsf] Joxf]/f k9]/ ;'gfpg'ePsf] .
-s_ d'VoGofoflwjQmfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ tyf ;]jf ;'ljwfsf zt{
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-v_ d'VodGqL tyf dGqLsf] kfl/>lds / ;'ljwf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]
sf] ljw]os .
-u_ k|b]z k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]
ljw]os .
-#_ ;fdflhs ljsf; dGqL dfggLo o'j/fh b'nfnn] æk|b]z v]ns'b ljsf; ug]{
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k|:t't ug'{ ePsf] .
-$_ ;fdflhs ljsf; dGqL dfggLo o'j/fh b'nfnn] æk|b]z k|fljlws lzIff kl/ifb\
:yfkgf / ;~rfng ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k|:t't ug'{ ePsf] .
-!_ ;fdflhs ljsf; dGqL dfggLo o'j/fh b'nfnn] k|b]z v]ns'b ljsf; ug]{
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly ljrf/ ul/of]; egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t e} pSt ljw]os dfly ;fdfGo 5nkmn ePsf]] .
-@_ ;fdflhs ljsf; dGqL dfggLo o'j/fh b'nfnn] æk|b]z k|fljlws lzIff kl/ifb
:yfkgf / ;~rfng ug{ ag]sf] ljw]osÆ dfly ljrf/ ul/of]; eGg] k|:tfj
k]z tyf pSt ljw]os dfly ;}4flGts 5nkmn ePsf] .
-#_ ;fdflhs ljsf; dGqL dfggLo o'j/fh b'nfnn] æk|b]z :jf:Yo ;]jf ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] law]ossf ;DaGwdf lzIff, :jf:Yo tyf s[lif ;ldltsf]
k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf 5nkmn ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj
:jLs[t ePsf] .
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-$_ ;fdflhs ljsf; dGqL dfggLo o'j/fh b'nfnn] æk|b]z :jf:Yo ;]jf ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] law]os kfl/t ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t
ePsf] .
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-!_ dfggLo ;efd'vn] k|b]z k|d'vsf] sfof{noaf6 ljw]os k|df0fLs/0f ;DaGwL
k|fKt kq k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-s_ k|b]z ;efsf kbflwsf/L tyf ;b:osf] kfl/>lds / ;'ljwf ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-v_ k|b]z ;ef ;lrjfno ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-u_ k|b]z b'Uw ljsf; af]8{sf] :yfkgf / Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-3_ k|b]z ljkb Joj:yfkg ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-@_ ldlt @)&%÷)^÷)@ ut] ;efsf] afpGgf} a}7ssf] laz]if ;dodf p7]sf k|Zgx¿sf]
hjfkm dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL zflns/fd hDs§]nn] lbg'
ePsf] .
-#_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfzk|;fb 9'+u]nn] æk|b]z sfo{
;~rfng sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os bkmfjf/ 5nkmnsf nflu
;DalGwt ;ldltdf k7fOof];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t ePsf] .
-$_ dfggLo ;fdflhs ljsf; dGqL o'j/fh b'nfnn] æk|b]z v]ns'b ljsf;
ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os bkmfjf/ 5nkmnsf nflu ;DalGwt
;ldltdf k7fOof];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t ePsf] .
-%_ dfggLo ;fdflhs ljsf; dGqL o'j/fh b'nfnn] æk|b]z k|fljlws lzIff kl/ifb\
:yfkgf / ;~rfng ug{ ag]sf] ljw]os bkmfjf/ 5nkmnsf nflu ;DalGwt
;ldltdf k7fOof];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t ePsf] .
-^_ dfggLo ef}lts k"jf{wf/ tyf ljsf; dGqL s]zj :yflktn] æk|b]z ;jf/L tyf
oftfoft ;DaGwL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k|:t't ug'{ ePsf] .
-&_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL zflns/fd hDs§]nn] æk|b]z
;~rf/ dfWod Joj:yfkg ;DAfGwL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf
k|:t't ug'{ ePsf] .

%%

@)&% cflZjg @! ut]

-!_ dfggLo ef}lts k"jf{wf/ tyf ljsf; dGqL s]zj :yflktn] æk|b]z ;jf/L tyf
oftfoft ;DaGwL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly ljrf/ ul/of];\Æ egL /fVg'
ePsf] k|:tfj :jLs[t e} pSt ljw]osdfly ;fdfGo 5nkmn ePsf] .
-@_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd hDs§]nn] æk|b]z
;~rf/ dfWod Joj:yfkg ;DaGwL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osdfly ljrf/
ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} ;f] ljw]os dfly ;fdfGo
5nkmn ePsf] .

%^

@)&% cflZjg @@ ut]

-!_ laz]if ;dodf dfggLo ;b:ox¿n] cfˆgf] wf/0ff /fVg' ePsf] .
-@_ k|b]z /fhwfgL ;DefJotf cWoog laz]if ;ldltsf ;efklt dfggLo >L bLks
lg/f}nfn] ;ldltsf] k|ltj]bg ;efdf k]z ug'{ ePsf] .
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a}7s
;+Vof
%&

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f

@)&% d+l;/ !)ut]

%*

@)&% d+l;/ !! ut]

-!_ dfggLo s]zj :yflktnfO{ dGqL kbaf6 kbd'St u/]sf] ;DaGwL d'VodGqL tyf
dlGqkl/ifbsf] sfof{noaf6 k|fKt kq df=;efd'vn] k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-@_ dfggLo ;efd'vn] >L /fdz/0f l3ld/]nfO{ k|b]z ;ef ;lrj kbdf lgo'lQm ul/
Psf] ;DaGwL k|b]z k|d'vsf] sfof{noaf6 k|fKt kq k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-#_ df=;efd'vn] k|b]z k|d'vsf] sfof{noaf6 k|b]z :jf:Yo ;]jf ;DaGwdf Joj:yf
ug{ ag]sf] ljw]os k|df0fLs/0f ;DaGwL k|fKt kq k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-$_ dfggLo ;efd'vn] dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL >L zflns/
fd hds§]nnfO{ sfo{afxs d'VodGqLsf] lhDd]jf/L tf]lsPsf] ;DaGwL k|b]z
k|d'vsf] sfof{noaf6 k|fKt kq k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-%_ k|b]z ;+:yf btf{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly k|b]z dfldnf
;ldltn] agfPsf] k|ltj]bg ;ldltsf ;efklt df=dfwj k|;fb kf}8]nn] ;efdf
k]z ug'{ ePsf] .
-^_ k|b]z v]ns"b ljsf; ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly
lzIff,:jf:Yo tyf s[lif ;ldltn] agfPsf] k|ltj]bg ;ldltsf ;efklt
df=3gZofd bfxfnn] ;efdf k]z ug'{ ePsf] .
-&_ k|b]z sfo{ ;~rfng sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly cy{ tyf ljsf;
;ldltn] agfPsf] k|ltj]bg ;ldltsf ;efklt df=;/]z g]kfnn] ;efdf k]z ug'{
ePsf] .
-*_ k|b]z k|fljlws lzIff kl/ifb\ :yfkgf / ;~rfng ug{ ag]sf] ljw]os dfly
lzIff,:jf:Yo tyf s[lif ;ldltn] agfPsf] k|ltj]bg ;ldltsf ;efklt
df=3gZofd bfxfnn] ;efdf k]z ug'{ ePsf] .
-(_ k|b]z ;~rf/ dfWod Joj:yfkg ;DaGwL ljw]os dfly k|b]z dfldnf ;ldltn]
agfPsf] k|ltj]bg ;ldltsf ;efklt dfggLo dfwjk|;fb kf}8]nn] ;efdf k]z
ug'{ ePsf] .
-!_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd hDs§]nn] æk|b]z ;+:yf
btf{ ;DaGwL sfg'gL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ dfly k|b]z dfldnf ;ldltn]
agfPsf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf 5nkmn ul/of]; egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t .
-@ _ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd hDs§]nn] æk|b]z ;+:yf
btf{ ;DaGwL sfg'gL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efaf6 kfl/t ul/of]; egL
/fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t ePsf] .
-#_ ;fdflhs ljsf; dGqL dfggLo o'j/fh b'nfnn] æk|b]z v]ns'b ljsf; ug]{
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly lzIff :jf:Yo tyf s[lif ;ldltn]
agfPsf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf 5nkmn ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t . .
-$_ ;fdflhs ljsf; dGqL o'j/fh b'nfnn] æk|b]z v]ns'b ljsf; ug]{ ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ nfO{ kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj
kfl/t ePsf] .
-%_ cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL dfggLo s}nfzk|;fb 9'u]nn] æk|b]z sfo{
;~rfng sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ dfly cy{ tyf ljsf; ;ldltn]
agfPsf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf 5nkmn ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t .
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a}7s
;+Vof

ldlt

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f
-^_ dfggLo cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL s}nfz k|;fb 9'Ë]nn] k|b]z sfo{
;~rfng sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj kfl/t ePsf] .
-&_ dfggLo ;fdflhs ljsf; dGqL o'j/fh b'nfnn] k|b]z k|fljlws lzIff kl/ifb\
:yfkgf / ;~rfngsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]ossf ;DaGwdf
lzIff, :jf:Yo tyf s[lif ;ldltsf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os 5nkmn
ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t ePsf] .
-*_ dfggLo ;fdflhs ljsf; dGqL o'j/fh b'nfnn] k|b]z k|fljlws lzIff kl/ifb\
:yfkgf / ;~rfng ug{ ag]sf] ljw]os kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj kfl/t eof] .
-(_ dfggLo cflGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd hDs§]nn] k|b]z ;~rf/
dfWod Joj:yfkg ;DaGwL ljw]ossf] ;DaGwdf k|b]z dfldnf ;ldltsf] k|ltj]
bg ;lxtsf] ljw]os 5nkmn ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t eof] .
-!)_ dfggLo cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd hDs§]n k|b]z ;~rf/
dfWod Joj:yfkg ;DaGwL ljw]os kfl/t ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj
kfl/t ePsf] .

%(

@)&% kf}if !!ut]

-!_ cy{ tyf ljsf; ;ldltsf ;efklt dfggLo ;/]z g]kfnn] æk|b]z ;jf/L
tyf oftfoft ;DaGwL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;Gbe{df cy{ tyf
ljsf; ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf]] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf k]z ug'{
ePsf] .
-@_ pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqL dfggLo c?0fk|;fb g]kfnn] æk|b]z
leqsf] /fli6«o jgsf] ;+/If0f / ;'Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k]z
ug'{ ePsf] .
-#_ e"ld Joj:yf,s[lif tyf ;xsf/L dGqL dfggLo bfjf bf]h]{ nfdfn] æk|b]z ;xsf/L
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k]z ug'{ ePsf] .
-$_ pBf]u,ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqL dfggLo c?0fk|;fb g]kfnn] æk|b]z leq
cf}Bf]lus Joj;fo :yfkgf tyf ;~rfng ug{ ag]sf] ljw]osÆ ;efdf k]z
ug'{ ePsf] .

^)

@)&% kf}if !@ ut]

-!_ dfggLo ;efd'vn] b]xfosf law]os k|df0fLs/0f ;DaGwL k|b]z k|d'vsf]
sfof{noaf6 k|fKt kqsf] Joxf]/f k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-s_ k|b]z ;+:yf btf{ ;DaGwL sfg'gL Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-v_ k|b]z sfo{ ;~rfng sf]ifsf] Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-u_ k|b]z v]ns'b ljsf; ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os .
-3_ k|b]z k|fljlws lzIff kl/ifb\ :yfkgf / ;~rfng ug{ ag]sf] ljw]os .
-ª_ k|b]z ;~rf/ dfWod Joj:yfkg ;DaGwL ljw]os .
-@_ pBf]u,ko{6g,jg tyf jftfj/0f dGqL dfggLo c?0fk|;fb g]kfnn] æk|b]z
leqsf] /fli6«o jgsf] ;+/If0f / ;'Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osdfly ljrf/ ul/
of];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} pSt ljw]osdfly ;fdfGo 5nkmn
ePsf] .
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a}7s
;+Vof

ldlt

^!

$=

@)&% kf}if !@ut]

;efdf ePsf] sfdsf/afxLsf] laj/0f
-#_ e"ld Joj:yf,s[lif tyf ;xsf/L dGqL dfggLo bfjf bf]h]{ nfdfn] æk|b]z ;xsf/L
;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os dfly ljrf/ ul/of];\Æ egL /fVg' ePsf]
k|:tfj :jLs[t e} pSt ljw]osdfly ;fdfGo 5nkmn ePsf] .
-$_ pBf]u,ko{6g,jg tyf jftfj/0f dGqL dfggLo c?0fk|;fb g]kfnn] æk|b]zleq cf}
Bf]lus Joj;fo :yfkgf tyf ;~rfng ug{ ag]sf] ljw]osdfly ljrf/ ul/
of];\Æ egL /fVg' ePsf] k|:tfj :jLs[t e} pSt ljw]osdfly ;fdfGo 5nkmn
ePsf] .
-!_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] k|b]z ;jf/L tyf oftfoft ;DaGwL Joj:yf
ug{ ag]sf] ljw]os dfly cy{ tyf ljsf; ;ldltn] agfPsf] k|ltj]bg ;lxtsf]
ljw]os ;efdf 5nkmn ul/of];\ egL /fVg' ePsf] k|:tfj l:js[t ePsf] .
-@_ dfggLo d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] k|b]z ;jf/L tyf oftfoft ;DaGwL Joj:yf
ug{ ag]sf] ljw]os dfly cy{ tyf ljsf; ;ldltn] agfPsf] k|ltj]bg ;lxtsf]
ljw]os ;efaf6 kfl/t ul/of]; egL /fVg' ePsf] k|:tfj kfl/t ePsf] .
-#_ dfggLo ;efd'vn] k|b]z k|d'vsf] sfof{noaf6 k|fKt clwj]zg cGTo;DaGwL
kqsf] Joxf]/f k9]/ ;'gfpg' ePsf] .
-$_ tTkZrft\ dfggLo ;efd'vn] cfˆgf] dGtAo ;lxt k|b]z gDa/ tLgsf] k|b]z
;efsf] bf];|f] clwj]zg ;Dat\ @)&% ;fn kf}if !@ ut] ljxLjf/ /flt !@=)) ah]
cGTo x'g] u/L a}7s :ylut ug'{ eof] .

ljw]os ;DaGwL
k|b]z ;efsf] klxnf] clwj]zg b]lv xfn ;Dd @* j6f ljw]os k|b]z ;ef ;lrjfnodf btf{ ePsf dWo] @$ j6f kfl/t
eO{ @# j6f k|b]z k|d'vaf6 k|df0fLs/0f ;d]t eO;s]sf 5g\ . tLgj6f ljw]os ;efdf k]z eO ;fdfGo 5nkmn
;DkGg eO ;+zf]wg k]z ug]{ ;dofjlw ;Dddf k|b]z leqsf] /fli6«o jgsf] ;+/If0f / ;'–Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osdf
!) j6f, k|b]z ;xsf/L ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]osdf !@ j6f / k|b]z leq cf}Bf]lus Joj;fo :yfkgf tyf
;~rfng ug{ ag]sf] ljw]osdf ^ j6f ;+zf]wg k|flKt ePsf 5g\ . o; ;efdf btf{, kfl/t / k|df0fLs/0f ePsf ljw]
osx?sf] ljj/0f cg';"rL # df pNn]v ul/Psf] 5 .

%=

k|b]z ;efsf ljifout ;ldltx¿ ;DaGwL
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !(# cg';f/ k|b]z ;efsf] sfo{ k|0ffnLnfO{ Jojl:yt ug{ k|b]z ;ef lgodfjnL adf]lhd
cfjZostfg';f/ ;ldlt jf ljz]if ;ldlt u7g ug{ ;Sg] Joj:yf ul/Psf] 5 . oxL ;+ljwfgn] lbPsf] clwsf/
k|of]u u/L k|b]z ;ef lgodfjnLsf] lgod !$^ adf]lhd k|b]z ;/sf/nfO{ k|b]z ;efk|lt pQ/bfoL / hjfkmb]xL
agfpg ;/sf/af6 eP u/]sf sfd sf/jfxLsf] cg'udg / d"Nof+sg u/L cfjZos lgb]{zg jf /fo ;Nnfx lbg] k|of]
hgsf] nflu b]xfosf ;ldlt / sfo{If]q /xg] Joj:yf ul/Psf] 5 .
l;=g+
;ldltsf] gfd
!
k|b]z dfldnf ;ldlt

sfo{ If]q
d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfo{no, cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqfno,
pkef]Stf lxt ;DaGwL .
cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno, ef}lts k"jf{wf/ tyf ljsf; dGqfno .
;fj{hlgs n]vf ;DaGwL .

@
#

cy{ tyf ljsf; ;ldlt
;fj{hlgs n]vf ;ldlt

$

lzIff, :jf:Yo tyf s[lif e"ld, s[lif tyf ;xsf/L dGqfno, ;fdflhs ljsf; dGqfno
;ldlt
pBf]u,
ko{6g
tyf pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
jftfj/0f ;ldlt

%
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k|b]z ;efsf ljifout ;ldltx?sf] ljj/0f cg';"rL – @ df pNn]v ul/Psf] 5 .
k|b]z ;ef lgodfjnL, @)&$ sf] lgod !%! sf] pklgod -!_ sf] v08 -s_ b]lv v08 -h_ ;Dd ;ldltsf sfd st{Jo
/ clwsf/ tf]lsPsf] 5 . tf]lsPsf sfo{x¿dWo] ;ldltx¿af6 xfn;Dd eP u/]sf sfo{x¿df dGqfnosf gLlt tyf
sfo{s|dsf] k|ult ljj/0fdfly 5nkmn ug]{, ;ldltsf] sfo{ Ifdtf clea[l4sf] nflu tflnd uf]i7L ;~rfng ug]{, cfˆgf]
sfoof]hgf agfpg] / ;efn] bkmfjf/ 5nkmnsf] nflu k7fPsf ljw]osx¿df bkmfjf/ 5nkmn u/L ljw]ossf ;DaGwdf
;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] k|ltj]bg ;lxtsf] ljw]os ;efdf k]z ug]{ sfo{x¿ ub{5 .
k|b]z ;efsf ljifout ;ldltx¿sf] k|f/lDes ljj/0f

qm=
;+=

!=
@=
#=

$=
%=

;ldltsf] gfd

k|yd a}7s

k|b]z dfldnf ;ldlt
;fj{hlgs n]vf ;ldlt
pBf]u ko{6g tyf
jftfj/0f ;ldlt
cy{ tyf ljsf; ;ldlt
lzIff :jf:Yo tyf s[lif
;ldlt

h]i7 ;b:o

bf]>f] a}7s

;efklt rog

@)&$ r}q !% ut]
@)&$ r}q !% ut]
@)&$ r}q !% ut]

df= 1fg]G› zfSo
b]jsL >]i7
g/f]Qd a}B

@)&$ r}q !^ ut] df= dfwj k| kf}8]n
@)&$ r}q !^ ut] df= Gx'If] gf/fo0f >]i7
@)&$ r}q !^ ut] df= /df cfn] du/

@)&$ r}q !% ut]
@)&$ r}q !% ut]

cfª b]08L nfdf
/fhf /fd sfsL{

@)&$ r}q !^ ut] df= ;/]z g]kfn
@)&$ r}q !^ ut] df= 3gZofd bfxfn

;ldltx¿af6 eP u/]sf sfo{x¿sf] sfo{ k|ult ljj/0f cg';"rL % df lbOPsf] 5 .
^=

k|b]z ;ef / k|b]z ;ef ;lrjfnoaf6 ePsf sfo{qmdx¿
-s_ cGt/ k|b]z ;ef cg'ej cbfg k|bfg tyf cGt/lqmof sfo{qmdM
k|b]z ;ef tLgsf] k|b]z ;efsf] cfof]hgfdf @)&% ;fn d+l;/ @* ut]b]lv kf}if ! ut];Dd lrtjgsf] ;f}/fxfdf ;ft}
k|b]zsf ;efd'v / pk;efd'vx¿ aLr cGt/ k|b]z ;ef cg'ej cfbfg k|bfg tyf cGt/lqmof sfo{qmd ePsf] lyof] .
o; sfo{qmdsf k|d'v cltly k|ltlglw ;efsf ;DdfggLo ;efd'v >L s[i0fjxfb'/ dx/f x'g'x'GYof] eg] ljlzi6 cltlydf
/fli6«o ;efsf ;DdfggLo cWoIf >L u0f]zk|;fb ltldlN;gf x'g'x'GYof] . sfo{qmddf k|ltlglw ;efsf dfggLo pk;efd'v
8f= lzjdfof t'Dafxfªkm], /fli6«o ;efsf dfggLo pkfWoIf >L zlzsnf bfxfn, ;ft} k|b]zsf dfggLo ;efd'v tyf
pk;efd'v, ;lrj jf ;lrjsf] sfo{ ul//xg' ePsf clws[t nufotsf sd{rf/Lx¿sf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .
o"=Pg=8L=kL=sf] ;+;b ;xof]u kl/of]hgf sfo{qmdsf] ;xsfo{df ePsf] of] sfo{qmd ;DkGg ePkl5 cGt/ k|b]z dfggLo
;efd'v tyf pk;efd'vsf] ;f}/fxf sfo{qmdsf] lgZsif{ lgsflnPsf] lyof], h'g cg';"rL–^ df lbOPsf] 5 .

cGt/ k|b]z ;efd'v, pk;efd'v cg'ej cfbfg k|bfg sfo{qmdsf] emns

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)
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;efd'v, pk;efd'vx¿sf] ;fd'lxs t:jL/

cGt/ k|b]z ;efd'v, pk;efd'v cg'ej cfbfg k|bfg sfo{qmdsf] emns
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प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

-v_ k|b]z ;ef ;lrjfnoaf6 ePsf tflnd tyf cGt/lqmof sfo{qmdsf] ljj/0f M
l;=g+=
sfo{qmdsf] gfd
!=
k|b]z ;fj{hlgs n]vf
;ldltsf] sfd st{Jo
/ clwsf/ ;DaGwL
ljifodf cGt/lqmof
sfo{qmd

;+rfng ePsf]
ldlt
@)&%.@.%

•

•

•
•
•

@=

sd{rf/L k'gtf{hsL
tflnd

#=

tgfj Joj:yfkg tflnd @)&%.*.!^ / !& ut]

प्रदे श सभा दर्पण

@)&%.#.@@ / @# ut]

(स्मारिका विशेषाङ्क)

•
•
•

sfo{qmdsf ljifoj:t'x¿
;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] k[i7e"ld / If]qflwsf/, ;ldlt
;+rfng / ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] k|f/lDes cg'ej
af/] k|:t'lt
;fj{hlgs n]vf k/LIf0f, dxfn]vfsf] jflif{s k|ltj]bg Pj+
dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no / ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf]
cGt/;DaGwsf af/]df k|:t'lt Pj+ 5nkmn
k|b]z ;/sf/sf] cfoJoo, ;fj{hlgs v/Lb Joj:yf, vr{
Joj:yfkg / ldtJolotf af/]df k|:t'lt Pj+ 5nkmn
kf/blz{tf / e|i6frf/ lgoGq0f ;DaGwdf k|:t'lt Pj+
5nkmn
;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] /fli6«o cGt/f{li6«o cEof;,
k|efjsfl/tf / a]?h' km5of}{6 af/] k|:t'lt Pj+ 5nkmn
sd{rf/L pTk|]/0ff, dgf]jn / ;sf/fTds ;f]r,
;+;bLo d"No dfGotf , ljlw / k|lqmof
k|b]z ;ef ;lrjfnosf] sfo{x¿ / oL sfo{x¿jLrsf]
;dGjo, ;xsfo{ Pj+ ;+of]hg
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खण्ड २
लेख रचना
प्रदेश सभाका विषयगत समितिका कार्य र प्रक्रियाहरू
–रामशरण घिमिरे
लोकतन्त्र, व्यवस्थापिका र यसका समितिहरूको व्यवस्था हामीले अहिले मात्र अपनाएको होइनौ । वैदिककालदे खिको

निरन्तरता हो । वैदिक साहित्य र वैदिक धर्मग्रन्थको अध्ययनको आधारमा भन्न सकिन्छ— वैदिक कालमा आर्यहरूको
व्यवस्थापिकीय कार्य सम्पादनको लागि सभा र समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिखेर समितिका सदस्यहरूलाई
सामिप्य भनिन्थ्यो भने समितिव्दारा निर्धारित नीतिलाई मन्त्र (सल्लाह वा निर्णय) भनिन्थ्यो । वैदिक कालमा मन्त्रद्रष्टालाई
मन्त्री भनिन्थ्यो । आजको मन्त्री भन्ने शब्द यसै को उपज हो । वैदिककालीन समितिले राज्यको नीति निर्धारण,
योजनामा विचार र कार्यान्वयनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने काम गर्दथ्यो ।
समिति भनेको ठू लो समूह वा सं गठनको प्रतिनिधित्व गरी योजना बनाउने वा निर्णय गर्ने सानो आकारको समूह वा
सं गठन हो । कुनै पनि विषयमा मसिनो र गहिरो किसिमले अध्ययन गरी विषयबस्तुको निचोडमा पुग्न ठू लो आकारको
सभाबाट सं भव हुँदैन । त्यसै ले सरकारलाई सं सदप्रति उत्तरदायी र जवाफदे ही बनाउन, सरकारबाट भए गरे का काम
कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने प्रयोजनको लागि सं सदीय समितिहरू गठन
गरिएका हुन्छन् । सं घीय व्यवस्था अपनाएका दे शहरूमा सं घमा जस्तै प्रदे शको व्यवस्थापिकामा पनि प्रदे श सभाको कार्य
प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र सघाउ पुरय् ाउन समितिहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सं घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको
लागि नेपाललाई सातवटा प्रदे शमा विभाजन गरिएको छ । सातै प्रदे शमा व्यवस्थापिकाको रूपमा प्रदे श सभा रहे को
छ । प्रदे श सभाले समितिहरूले गर्ने काम, कर्तब्य र अधिकार सहितका विषयगत र विशेष समितिहरू गठन गरे का
हुन्छन् । प्रदे श नम्बर तीनको प्रदे शसभा नियमावली अनुसार हालसम्म प्रदे श सभाले गठन गरे का विशेष समितिहरूः
प्रदे श सभा नियमावली मस्यौदा समिति, प्रदे शको राजधानी सं भाव्यता अध्ययन समिति र नियमावली सं शोधन मस्यौदा
समिति छन् । यी चाहिं अस्थायी प्रकृतिका समिति हुन ् । स्थायी प्रकृतिका विशेष समितिहरूमा कार्य व्यवस्था परामर्श
समिति र आचरण अनुगमन समिति रहे का छन् । प्रदे श सरकारलाई प्रदे श सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदे ही बनाउन,
सरकारबाट भए गरे का काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने प्रयोजनको
लागि प्रदे श सभामा पाँचवटा विषयगत समितिहरू गठन भएका छन् । ती विषयगत समिति र यिनीहरूको कार्यक्षेत्र

निम्नानुसार रहे को छः

सि.नं.

समितिको नाम

कार्य क्षेत्र

१

प्रदे श मामिला समिति

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा
कानून मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्धी ।

२

अर्थ तथा विकास समिति

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा
विकास मन्त्रालय ।

३

सार्वजनिक लेखा समिति

सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी ।

४

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति

भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय ।

५

उद्योग
समिति

पर्यटन

तथा

वातावरण उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

समितिको कार्यविधि
समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकतानुसार बोलाउने व्यवस्था छ । सभापतिको आदे शानुसार सचिवले बैठक बस्ने

मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूची (एजेण्डा) सहितको सूचना सदस्यहरूलाई दिनु पर्दछ । समितिको बैठकमा हुने

छलफलको कार्यसूची सभापतिको निर्देशानुसार सचिवले तयार गर्नु पर्दछ ।

२८

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

समितिको बैठकको गणपूरक सं ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य सं ख्याको एक चौथाइ हुन्छ । बहुमतको निर्णय समितिको

निर्णय मानिन्छ । सामान्यतया सभापतिलाई मत दिने अधिकार हुँदैन तर मत बरावर भएमा सभापतिलाई निर्णायक मत
दिने अधिकार हुन्छ ।

समितिका कार्यहरू र कार्य सम्पादनका प्रक्रियाहरूः
सि.
नं.

1

समितिका कार्यहरू

कार्य सम्पादन प्रक्रिया

मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति

(1) प्रदे श

यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापको मूल्यांकन

(2) प्रदे श सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभाग र

तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र

गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने

र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको

बार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने ।
2

मन्त्रालय,

विभाग

र

अन्तर्गतका

निकायहरूको

राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक
अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित

नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने बैकल्पिक नीति र
बार्षिक अनुमानमा रहे को रकममा के कति किफायत

सरकारको

नीति

कार्यक्रम

व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने ।

र

स्रोत

अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्ययको

अनुमानको अध्ययन गर्ने ।

(3) सम्बध्द मन्त्रालय र अन्तर्गतका पदाधिकारी र

विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने ।

(4) प्रतिवेदन तयार गरी छलफल गर्ने र पारित गर्ने।

(5) समितिको

प्रतिवेदन

सभापति

वा

सभापतिको

अनुपस्थितिमा निजले तोकेको समितिको कुनै

सदस्यले सं क्षिप्त बक्तब्य सहित बैठकमा पेश गर्न
सक्ने ।

गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायला

(6) सभामा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले

बार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने ।

(7) समितिले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन

आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको

कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

भए नभएको अनुगमन एवं मूल्यांकन गरी सभामा
प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने ।

(8) समितिले वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश
गर्नु अगावै पेश गर्नु पर्छ ।

(9) अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन र सभाले
सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा सभामा पेश गरे को
प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित
समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेश गरे मा सो
गरे को दुइ दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई
दिन सक्ने ।
(10) यसरी सूचना प्राप्त भएमा दुइ दिनपछिको कुनै
बैठकमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न
सभामुखले सभापतिलाई अनुमति दिनु हुने ।
(11) प्रस्ताव पेश गर्दा सभापतिले सं क्षिप्त बक्तब्य
दिन सक्ने र त्यसपछि सभामुखले छलफलको
लागि समयावधि निर्धारण गर्नु हुने ।
(12) छलफलमा
उठे का
प्रश्नहरूको
जवाफ
सम्बन्धित

मन्त्रीले

भएको मानिने ।

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

दिएपछि छलफल समाप्त
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सि.
नं.

३

समितिका कार्यहरू

कार्य सम्पादन प्रक्रिया

मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले प्रदे श सरकारको तर्फबाट

(1) प्रदे श सभा सचिवालयले सभाका बैठकहरूको सम्पूर्ण

सभामा

समय

समयमा

दिएका

आश्वासनहरूलाई

पूरा गर्न प्रदे श सरकारव्दारा के कस्ता कदमहरू

उठाइएका

छन्

सो

सम्बन्धमा

अध्ययन

गरी

सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र

बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

विवरण तयार गर्ने र त्यसबाट मन्त्रिपरिषद्का

सदस्यहरूले दिएका अश्वासनका विवरणहरू तयार

गरी सम्बन्धित समितिमा पठाउने ।

(2) समिति

सचिवहरूले

अश्वासनका

समितिको बैठकमा पेश गर्ने ।

विवरणहरू

(3) त्यसपछि समितिमा छलफल हुन्छ । छलफलमा
समितिले

सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग विचार

विमर्श गर्न सक्ने र छलफल र विचार विमर्शको
अधारमा निश्कर्ष निकाल्ने ।

४

विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक

(1) समितिको कार्य क्षेत्रिभत्र पर्ने मन्त्रालय, विभाग

र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा

सं रक्षण र सदुपयोगको स्थितिको अध्ययन गर्ने र

सम्पतिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन
प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

तथा

कार्यालयहरूबाट

सार्वजनिक

सम्पतिको

सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग विचार विमर्श गरी
त्यसको अधारमा निश्कर्ष निकाल्ने ।

(2) यसमा विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समितिले यो
कार्य गर्दा उपयुक्त हुने ।

५

प्रदे श सरकारबाट प्रचलित ऐन, नियम अनुरूप भए

गरे का काम कारवाहीको अध्ययन र छलफल गरी
सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

(1) प्रदे श सरकारबाट भए गरे का काम कारवाहीहरू
कानून बमोजिम भएका छन, छै नन् तिनको

अध्ययन अनुगमन गर्ने ।

(2) प्रदे श सभाले बनाएको ऐनले दिएको अधिकार
प्रयोग गरी नियम, विनियमहरू बनाइएका

छन्, छै नन्

र बनेका नियम विनियमहरू

ऐनको भावना अनुरूप छ, छै न अध्ययन गर्ने

र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग विचार विमर्श
गरी त्यसको अधारमा निश्कर्ष निकाल्ने ।
६

प्रदे श सरकारव्दारा समय समयमा गठन हुने छानविन सम्बन्धित निकायसँग प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको प्रगति

वा जाँचबझु आयोग/समितिहरूव्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन विवरण माग गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग विचार

कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई विमर्श गरी त्यसको अधारमा निश्कर्ष निकाल्ने ।
आवश्यक राय सल्लाह र निर्देशन दिने ।

७

मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूबाट सम्पादन
भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो
सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।

८

समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट
र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने ।

३०

मन्त्रालय,

विभाग

र

अन्य

निकायहरूको

वार्षिक

कार्यक्रमको कार्य प्रगति माग्ने र अध्ययन, छलफल

र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग विचार विमर्श गरी
त्यसको अधारमा निश्कर्ष निकाल्ने ।

समितिले आफ्नो कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका

बनाइ त्यसै अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

सि.
नं.

९

समितिका कार्यहरू
माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्यसम्पादन
गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू

र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसँग
समेत विचारको आदान प्रदान गर्ने ।

कार्य सम्पादन प्रक्रिया
(1) समितिको
मन्त्रालय

आदे शानुसार

तथा

समितिका

विभागका

सचिवले

प्रतिनिधिहरू

र

सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूलाई छलफलको
लागि आमन्त्रण गर्ने ।

(2) पदाधिकारी र विशेषज्ञहरूले समितिमा दिएका
ँ ाहरू टिपोट गर्ने ।
उल्लेखनीय बुद

१०

आफ्नो कार्य क्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित यसको लागि समितिले उपसमिति गठन गर्न सक्ने ।
ढं गले वहन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि, यसमा समिति सचिवालयले सहयोग गर्ने ।
कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाइ लागू गर्न सक्ने ।

११

समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका समितिले अध्ययन र बैठकमा भएको छलफलको

सदस्यहरूले सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिइ आवश्यक क्रममा कुनै स्थानको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन

स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने ।

पेश गर्न उपसमित गठन गर्न सक्ने ।

यसरी उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नु पर्ने काम
र समयावधि तोक्नु पर्छ ।

१२

आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायसँग सभाव्दारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम बनाइएका
सम्बन्धित प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य नियम, विनियम, जारी गरिएका आदे श वा सूचनाहरू
प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यस्ता नियम, विनियम,

गर्ने ।

जारी गरिएका आदे श वा सूचनाहरू आवश्यक सं ख्यामा

सम्बन्धित मन्त्रीले सभाको सचिवालयलाई उपलब्ध
ु र
गराउनु पर्छ । यसमा सम्बन्धित समितिले जाँचबझ
अध्ययन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्छ ।

ु र अध्ययन गर्दा आवश्यक दे खेमा
समितिले जाँचबझ

सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो
निर्देशनको पालना गर्नु प्रदे श सरकार एवं सम्बन्धित
मन्त्रालयको दायित्व हुन्छ ।

१३

सभाले दफावार छलफलको लागि विधेयक समितिमा
पठाएमा त्यस्तो विधेयकउपर दफावार छलफल गरी
सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने ।

(1) विधेयक शाखाबाट विधेयकको फाइल लिने,
(2) सभामुखबाट

स्वीकृत

सं शोधनको

एकीकृत

विववरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
र सम्बन्धित मन्त्रालयमा

पठाउने,

(3) सभापतिको निर्देशानुसार समितिको बैठक बोलाउने,
(4) बैठकमा सं शोधनकर्ताहरूलाई समेत आमन्त्रण
गर्ने,

(5) विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दा विधेयक

प्रस्तुतकर्ता विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य

हुन ु पर्ने ।

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

३१

समितिका सचिवको दायित्वः
•

समितिले गरे को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग गर्ने र समितिको बैठकमा

पेश गर्ने ।
•

समितिको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग
गर्ने ।

•
•
•

सभापतिको अनुमति लिइ बैठकको विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्ने ।

समितिका सदस्यहरूलाई सूचनाहरू उपलब्ध गराउने ।

समितिबाट भए गरे का कार्यहरूको अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने ।

निश्कर्ष
व्यवस्थापिका भनेको सरकारको कानून बनाउने अंग हो । कानून बनाउने कार्यका अतिरिक्त यसले सरकारमाथि नियन्त्रण

गर्ने, आफ्ना पदाधिकारीहरूको निर्वाचन आफैं गर्ने, आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आफैं कार्यविधि बनाउने र सं वैधिनक

अंगका पदिधकारी विरूध्दको महाअभियोग र विशेषाधिकार उलं घन सम्बन्धी विषयमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्य पनि

गर्दछ । सं घीय व्यवस्था अपनाएका दे शहरूमा प्रान्तीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिको व्यवस्था
गरिएको हुन्छ । सं घीय व्यवस्था अपनाएपछि नेपालमा पनि प्रदे श तहमा व्यवस्थापिकाको रूपमा प्रदे श सभा रहे को

छ । प्रदे श तहका प्रदे श सभाले पनि उल्लिखित कार्यहरू गर्छ । प्रदे श सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, प्रदे श

सरकारलाई प्रदे श सभाप्रति उत्त्तरदायी र जवाफदे ही बनाउन, प्रदे श सरकारबाट भए गरे का काम कारवाहीको अनुगमन
र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन विषयगत समिति र विशेष समिति रहने व्यवस्था छ । प्रदे श
नम्बर तीनको प्रदे श सभामा पनि उक्त कार्यहरू गर्न विभिन्न विषयगत समितिको रूपमा प्रदे श मामिला समिति, अर्थ तथा
विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहे का

छन् भने विशेष समितिमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, विशेषाधिकार समित र आचरण अनुगमन समिति रहे का छन् ।
प्रदे श सभाका विषयगत समितिहरू जति प्रभावकारी हुन्छन्, त्यति नै प्रदे श सरकार प्रदे श सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदे ही

हुन्छ । त्यसै ले प्रदे श सभाका विषयगत समितिहरू प्रभावकारी हुन ु पर्छ । समितिहरू प्रभावकारी हुन प्रदे श सभा
नियमावलीको नियम १५१ मा उल्लेख भएका कार्यहरूको प्रभावकारी रूपमा गिरने कार्य सम्पादन नै हो । साथ साथै

समितिहरूबाट भए गरे का कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदे श सरकारको तर्फबाट सभामा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश

गर्नु अगावै पेश गर्ने परिपाटी बसाल्नु पनि उपयुक्त दे खिन्छ ।

३२

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

खण्ड ३
अनुसच
ू ीहरु
अनुसच
ू ी१
प्रदेश सभा प्रदेश नं. ३ का माननीय सदस्यहरुको विवरण
क्र.
स.ं

नाम
थर

१

मा.

२

जिल्ला

राजनीतिक दल

सम्पर्क नम्बर

ईमेल

डा. अजय क्रान्ति शाक्य

काठमाडौं

ने.क.पा.

9860128186

ajayakranti@gmail.com

मा.

अरुण प्रसाद नेपाल

सिन्धुपाल्चोक

ने.क.पा.

9851115615

nepal.arun@gmail.com

३

मा.

अष्ट लक्ष्मी शाक्य

काठमाडौं

ने.क.पा.

9841500348

astalaxmi2015@gmail.com

४

मा.

आङ दे ण्डी लामा

दोलखा

ने.क.पा.

9851071100

Angdendi819@gmail.com

५

मा.

आशामाया तामाङ

नुवाकोट

ने.क.पा.

9849784325

६

मा.

इन्द्र माया गुरुङ्ग

सिन्धुपाल्चोक

ने.क.पा.

9843370876

IndramayaGurung9@gmail.com

७

मा.

ईन्द्र बहादुर बानियाँ

मकवानपुर

नेपाली कांग्स
रे

9855068181

indrabaniya@baniyagroup.com.np

८

मा.

उर्मिला कर्माचार्य

काठमाडौं

ने.क.पा.

9841409225

urmilakarmacharya@gmail.com

९

मा.

मकवानपुर

ने.क.पा.

9845436972

pwalachan@gmail.com

१०

मा.

कञ्चन खनाल

चितवन

ने.क.पा.

9846024124

khanalkanchan10@gmail.com

११

मा.

कल्पना नेपाली

नुवाकोट

नेपाली कांग्स
रे

9741145769,
9841595454

krishkalpu14@gmail.com

१२

मा.

कुमारी मुक्तान

मकवानपुर

ने.क.पा.

9855077622

१३

मा.

कुसुम कुमार कार्की

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851115555

kusukarki@yahoo.com

१४

मा.

कृष्ण प्रसाद भ ुर्तेल

चितवन

ने.क.पा.

9855066369

krishnabhurtel1965@gmail.com

१५

मा.

चितवन

ने.क.पा.

9851241966,
9845043966

krishnakhanal918@gmail.com

१६

मा.

केशव प्रसाद पोखरे ल

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851087093

kpokharel99@gmail.com

१७

मा.

केशव राज पाण्डे

नुवाकोट

ने.क.पा.

9851025608

keshavpndy@gmail.com

१८

मा.

केशव स्थापीत

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851038092

१९

मा.

कैलाश प्रसाद ढु ङ्गेल

रामेछाप

ने.क.पा.

9854040147

२०

मा.

गणेश प्रसाद दुलाल

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851060459

२१

मा.
मा.

गीता वाग्ले
गोमा भ ुर्तेल

चितवन
काभ्रे

नेपाली कांग्स
रे
ने.क.पा.

9855058377

२२
२३

मा.

ओम बहादुर ग्लान
(प्रदीप वालाचन)

कृष्ण प्रसाद शर्मा
खनाल

घनश्याम दाहाल

चितवन

ने.क.पा.

9841830204
9855058393

२४

मा.

चन्द्र बहादुर लामा

काभ्रेपलान्चोक

ने.क.पा.

9851018521,
9801018521

chandra9851018521@gmail.com

२५

मा.

चेतनाथ सं जेल

ललितपुर

ने.क.पा.

9841335279

chetnathsanjel@gmail.com

२६

मा.

छिरीङ्ग दोर्जे लामा

काठमाडौं

नेपाली कांग्स
रे

9851097429

tseringg@gmail.com

२७

मा.

जगत ब. सिम्खडा

धादिङ्ग

ने.क.पा.

9851029560

Jagatsimkhada@yahoo.com

२८

मा.

जिवन खड्का

ललितपुर

ने.क.पा.

9841150839

khadkaj405@gmail.com

२९

मा.

जीवन डं गोल

काठमाडौं

नेपाली कांग्स
रे

9841489588

jeedangol@gmail.com

३०

मा.

जुनेली मायाँ श्रे ष्ठ

मकवानपुर

ने.क.पा.

9855029175

junelishrestha@yahoo.com

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

३३

क्र.
स.ं

नाम
थर

३१

मा.

३२

जिल्ला

राजनीतिक दल

सम्पर्क नम्बर

डोरमणि पौडेल

मकवानपुर

ने.क.पा.

9855067576

मा.

दावा दोर्जे लामा

चितवन

ने.क.पा.

9855055428

३३

मा.

दिनेश महर्जन (दिपेश)

ललितपुर

ने.क.पा.

9851142302

३४

मा.

दिपेन्द्र श्रे ष्ठ

काठमाडौं

नेपाली कांग्स
रे

9851051725

३५

मा.

दीपक निरौला

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851140123

nirauladeepak.ktm@gmail.com

३६

मा.

्
दे वकी श्रे षठ

ललितपुर

ने.क.पा.

9841568825

devakistha50@gmail.com

३७

मा.

नरोत्तम वैद्य

काठमाडौं

9841269583,
9818268157

narottambaidya5@gmail.com

३८

मा.

नारायण बहादुर
सिलवाल

नेपाली
कांग्स
रे

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851181263

nasilwal@gmail.com

३९

मा.

निमा लामा

सिन्धुपाल्चोक

नेपाली कांग्स
रे

9801051887,
9851051887

nima.lama@gmail.com

४०

मा.

न्हुक्षे नारायण श्रे ष्ठ

काठमाडौं

नेपाली कांग्स
रे

9851038819

nhuche.Shrestha@gmail.com

४१

मा.

पशुपति चौलागाई

दोलखा

ने.क.पा.

9851101026

ppc53.chaulagain@gmail.com

४२

मा.

पार्वती सिलवाल

चितवन

ने.क.पा.

9855081340

Silwalparbati340@gmail.com

४३

मा.

पुकार महर्जन

काठमाडौं

नेपाली कांग्स
रे

9841622749

maharjanpukar15@gmail.com

४४

मा.

प्रकाश श्रे ष्ठ

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851066627

prakashshrestha@gmail.com

४५

मा.

प्रतिमा श्रे ष्ठ

भक्तपुर

ने.क.पा.

9851100421

Pratimashrestha421@gmail.com

४६

मा.

प्रदिप कुमार कटु वाल
क्षेत्री

सिन्धुली

ने.क.पा.

9851095560

pkatuwal696@gmail.com

४७

मा.

प्रभात तमाङ

रसुवा

नेपाली कांग्स
रे

9851061633

Prabhat_Lama@yahoo.com

४८

मा.

प्रेम बहादुर तामाङ

रसुवा

नयाँ शक्ति
पार्टी नेपाल

9851151415

४९

मा.

प्रेम बहादुर पुलामी

मकवानपुर

ने.क.पा.

9855067899

Prempulami@gmail.com

५०

मा.

बद्री मैनाली

नुवाकोट

ने.क.पा.

9851025767

Badrimainali38@gmail.com

५१

मा.

वलराम पौडेल

चितवन

नेपाली कांग्स
रे

9855047955

५२

मा.

बसुन्धरा हुमागाई

काभ्रेपलान्चोक

ने.क.पा.

9841514308,
9851114308

basundharah@gmail.com

५३

मा.

विजुला वर्मा राणा

सिन्धुली

नेपाली कांग्स
रे

9841588327

bijulaburma3@yahoo.com

५४

मा.

बिराज भक्तश्रे ष्ठ

काठमाडौं

विवेकशील
साझा पार्टी

9841308754

biraj.province@gmail.com

५५

मा.

वेली मैया घले

काठमाडौं

ने.क.पा.

9841310829

belighale@gmail.com

५६

मा.

भावना सुवेदी

चितवन

ने.क.पा.

9841712102

subedibhabana58@gmail.com

५७

मा.

भिमसेन खत्री

काठमाडौं

नेपाली कांग्स
रे

9841473100

५८

मा.

मणिराम फुयाल

काठमाडौं

ने.क.पा.

9841344942

phuyalmaniram@gmail.com

५९

मा.

माधव प्रसाद पौडेल

ललितपुर

ने.क.पा.

9841245969

madhavpaudel123@gmail.com

६०

मा.

मीना ज्ञवाली नेपाल

काठमाडौं

ने.क.पा.

9841236066

minagyawali2011@gmail.com

६१

मा.

मिलन वावु श्रे ष्ठ

चितवन

नेपाली कांग्स
रे

9855055620

milan_b_Shrestha@hotmail.com

३४

ईमेल

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

क्र.
स.ं

नाम
थर

६२

मा.

६३

जिल्ला

राजनीतिक दल

सम्पर्क नम्बर

ईमेल

मुन ु सिग्देल

मकवानपुर

ने.क.पा.

9855072508

sigdelmunu9@gmail.com

मा.

मैना आछामी

ललितपुर

ने.क.पा.

9841622657

६४

मा.

युवराज दुलाल शरद

सिन्धुपाल्चोक

ने.क.पा.

9851222111

yubaraj@yatriyo.com

६५

मा.

् राज सं ग्रौला
योगेनद्र

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851021334

yogendrarsangroula@gmail.com

६६

मा.

रचना खड्का

दोलखा

ने.क.पा.

9851182911

kdkrachu@gmail.com

६७

मा.

रजनी अमात्य जोन्छे

भक्तपुर

नेपाली कांग्स
रे

9841334256

rajanijunchhe@gmail.com

६८

मा.

रत्न प्रसाद ढकाल

काभ्रेपलाञ्चाेक

ने.क.पा.

9851111931

ratnadhakal7@gmail.com

६९

मा.

रमा आले मगर

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851132808

alemagar_rama@yahoo.com

७०

मा.

रमेश पौड्याल

सिन्धुपाल्चोक

विवेकशील
साझा पार्टी

9851004297

rameshpaudyal@gmail.com

७१

मा.

राज काजी महर्जन

ललितपुर

ने.क.पा.

9851100934

rajkaji_2008@yahoo.com

७२

मा.

डा. राजा राम कार्की
क्षेत्री

धादिङ

नेपाली कांग्स
रे

9851027950

doctorrajaramkarki@gmail.com

७३

मा.

राजेन्द्र गुरुङ्ग

काठमाडौं

नेपाली कांग्स
रे

9851084542

rajen123grg@gmail.com

७४

मा.

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे

धादिङ्ग

ने.क.पा.

9851029201

rajendrapande2011@gmail.com

७५

मा.

डा. राजेन्द्र मान श्रे ष्ठ

भक्तपुर

ने.क.पा.

9851082080

rajenmanshr@gmail.com

७६

मा.

राजेस शाक्य

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851187775

Rajeshmira11@gmail.com

७७

मा.

राधा घले

काठमाडौं

नेपाली कांग्स
रे

9851001565

radha.ghale7@gmail.com

७८

मा.

राधिका तामाङ

नुवाकोट

ने.क.पा.

9843678271

radhikalo.kanchhi@yahoo.com

७९

मा.

धादिङ

ने.क.पा.

9851015528

drradhikari@gmail.com

८०

मा.

डा. राम कुमार
अधिकारी
रामलाल महतो

चितवन

ने.क.पा.

9845068041

ramlalmahato51@gmail.com

८१

मा.

रामेश्वर फुयाल

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851008908,
9810153434

rameshwarphuyal@hotmail.com

८२

मा.

रिता माझी

रामेछाप

राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टी

9843242905

ritamajhi97@gmail.com

८३

मा.

रीना गुरुङ्ग

चितवन

9855055456

reenamtr@gmail.com

८४

मा.

लक्ष्मण लम्साल

काभ्रे

राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टी,
प्रजातान्त्रिक

ने.क.पा.

9841243296,
9851243296

LLamsal100@gmail.com

८५

मा.

लाल कुमारी पुन

रोल्पा

ने.क.पा.

9841552515

LSSPunmagar2014@gmail.com

८६

मा.

लेखनाथ दाहाल

सिन्धुली

ने.क.पा.

9854041202

rajandahal008@gmail.com

८७

मा.

वसन्त प्रसाद मानन्धर

काठमाडौं

ने.क.पा.

9841528519

mdr.basanta123@gmail.com

८८

मा.

विजय सुवेदी

चितवन

ने.क.पा.

9855054444

vijaysubedi2020@gmail.com

८९

मा.

विजया श्रे ष्ठ के.सी.

ललितपुर

नेपाली कांग्स
रे

9851089579

kc.bijaya@gmail.com

९०

मा.

विनोद कुमार खड्का

सिन्धुली

ने.क.पा.

9844040190

९१

मा.

विशाल खड्का

दोलखा

ने.क.पा.

9851113738

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

bishalkdk35@gmail.com

३५

क्र.
स.ं

नाम
थर

९२

मा.

९३

जिल्ला

राजनीतिक दल

सम्पर्क नम्बर

ईमेल

बुद्धिमान माझी

सिन्धुली

ने.क.पा.

9854041046

majhibsnta@gmail.com

मा.

शशि जं ग थापा

भक्तपुर

ने.क.पा.

9851069158

medispera.np@gmail.com

९४

मा.

शान्ति थिङ्ग

रसुवा

ने.क.पा.

Kanchha.tmg@gmail.com

९५

मा.

शान्ति प्रसाद पौडेल

रामेछाप

ने.क.पा.

9843683109,
9741202843
9851003876,
9854040148

९६

मा.

शालिकराम जम्कट्टे ल

धादिङ्ग

ने.क.पा.

9851100109

shalikram81@gmail.com

९७

मा.

शोभा शाक्य

ललितपुर

विवेकशील
साझा पार्टी

9841214682

Shovashakya48@gmail.com

९८

मा.

सन्त बहादुर प्रजा

मकवानपुर

नेपाली कांग्स
रे

9855070539

९९

मा.

सरस्वती बस्नेत

दोलखा

ने.क.पा.

9851017390

saraswati2018@gmail.com

१००

मा.

सरस्वती बाटी

भक्तपुर

ने.क.पा.

9841604845
9841304274

madanmaha75@gmail.com

१०१

मा.

सरे श नेपाल

सिन्धुपाल्चोक

ने.क.पा.

9851013423

sareshnepal@gmail.com

१०२

मा.

सानु कुमार श्रे ष्ठ

काठमाडौं

ने.क.पा.

9851145215

mail.sanuks@gmail.com

१०३

मा.

सीता लामा

काठमाडौं

ने.क.पा.

9841428753

sitalama997@gmail.com

१०४

मा.

सीता अधिकारी

चितवन

ने.क.पा.

9841510245

sdadhikari@gmail.com

१०५

मा.

सुरेन्द्र राज गोसाई

भक्तपुर

नेपाल मजदुर
किसान पार्टी

9851131591

yashraj2069@gmail.com

१०६

मा.

सृजना सायजू

भक्तपुर

नेपाल मजदुर
किसान पार्टी

9849728060

srijanasainju48@gmail.com

१०८

मा.

हिमाली गोले

दोलखा

ने.क.पा.

9744027209

golehimali@gmail.com

१०९

मा.

हिरानाथ खतिवडा

नुवाकोट

ने.क.पा.

9851158200

trichandra.nuwakot1@gmail.com

११०

मा.

ज्ञानेन्द्र शाक्य

ललितपुर

ने.क.पा.

9849189255

gyanendrapatan@gmail.com

३६

Shantipaudelrch@gmail.com

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

अनुसच
ू ी२
समिति तथा समितिका सदस्यहरुको सच
ू ी
मा. अष्ट लक्ष्मी शाक्य (बोहोरा)

प्रदेश मामिला समिति
मा. सभापति माधव प्रसाद पौडेल

मा. ईन्द्र बहादुर बानियाँ

मा. रचना खड्का

मा. राज काजी महर्जन

मा. डा. राजेन्द्र मान श्रे ष्ठ

मा. केशव राज पाण्डे

मा. राधा घले

मा. गीता वाग्ले

मा. रामेश्वर फुयाल

मा. छिरीङ्ग दोर्जे लामा
मा. जुनेली मायाँ श्रे ष्ठ

मा. प्रदिप कुमार कटु वाल

मा. भावना सुवेदी

मा. रीना गुरुङ्ग

मा. विशाल खड्का
मा. बुद्धिमान माझी

मा. सुरेन्द्र राज गोसाई

मा. मिलन वावु श्रे ष्ठ

मा. ज्ञानेन्द्र शाक्य

मा. योगेन्द्र राज सं ग्रौला

अर्थ तथा विकास समिति
मा. सभापति सरेश नेपाल
मा. डा. अजय क्रान्ति शाक्य
मा. आङ दे ण्डी लामा

मा. मीना ज्ञवाली नेपाल

मा. आशामाया तामाङ

मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे

मा. दिनेश महर्जन (दिपेश)

मा. लेखनाथ दाहाल

मा. कुमारी मुक्तान
मा. दिपेन्द्र श्रे ष्ठ

मा. नारायण बहादुर सिलवाल
मा. पुकार महर्जन

मा. लक्ष्मण लम्साल
मा. विजय सुवेदी

मा. शशि जं ग थापा
मा. शान्ति थिङ्ग

मा. शान्ति प्रसाद पौडेल

मा. प्रभात तमाङ

मा. शोभा शाक्य

मा. विजुला वर्मा राणा

सार्वजनिक लेखा समिति
मा. सभापति न्हुक्षे नारायण श्रेष्ठ
मा. ओम बहादुर ग्लान

मा. वेली मैया घले

मा. गणेश प्रसाद दुलाल

मा. मुन ु सिग्देल

मा. जिवन खड्का

मा. रमेश पौड्याल

मा. कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल

मा. रत्न प्रसाद ढकाल

मा. चन्द्र बहादुर लामा

मा. रिता माझी

मा. जीवन डं गोल

मा. विनोद कुमार खड्का

मा. दीपक निरौला

मा. सन्त बहादुर प्रजा

मा. दे वकी श्रे ष्ठ

मा. सीता अधिकारी

मा. पशुपति चौलागाई

मा. हिमाली गोले

मा. प्रेम बहादुर तामाङ

प्रदे श सभा दर्पण

मा. भिमसेन खत्री

(स्मारिका विशेषाङ्क)

३७

शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति
मा. सभापति घनश्याम दाहाल
मा. इन्द्र माया गुरुङ्ग

मा. रजनी अमात्य जोन्छे

मा. कञ्चन खनाल

मा. डा. राम कुमार अधिकारी

मा. उर्मिला कर्माचार्य

मा. केशव प्रसाद पोखरे ल
मा. गोमा भ ुर्तेल

मा. प्रकाश श्रे ष्ठ

मा. डा. राजा राम कार्की क्षेत्री
मा. लाल कुमारी पुन

मा. वसन्त प्रसाद मानन्धर
मा. विजया श्रे ष्ठ के.सी.

मा. प्रेम बहादुर पुलामी

मा. सरस्वती बस्नेत

मा. मैना आछामी

मा. सृजना सायजू

मा. वलराम पौडेल

मा. कल्पना नेपाली

मा. कुसुम कुमार कार्की

मा. कृष्ण प्रसाद भ ुर्तेल

मा. चेतनाथ सं जेल

मा. जगत ब. सिम्खडा
मा. नरोत्तम वैद्य

मा. निमा लामा

क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

१०
११
१२
१३

१४

३८

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति
मा. सभापति रमा आले मगर
मा. बद्री मैनाली

मा. बसुन्धरा हुमागाई
मा. बिराज भक्त श्रे ष्ठ
मा. मणिराम फुयाल
मा. राजेन्द्र गुरुङ्ग
मा. राजेस शाक्य

मा. पार्वती सिलवाल
मा. प्रतिमा श्रे ष्ठ

मा. सरस्वती बाटी

मा. रामलाल महतो
मा. सीता लामा

मा. हिरानाथ खतिवडा

कार्य व्यवस्था परामर्श समिति

df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=

;efd'v ;fg' s'df/ >]i7
pk;efd'v /flwsf tfdfË
cfGtl/s dfldnf tyf sfg'g dGqL zflns/fd hDs§]n
>L s~rg vgfn
>L u0f]z b'nfn
>L l5l/Ë bf]h]{ nfdf
>L k'sf/ dxh{g
>L a'l4dfg dfemL
>L /fh]Gb| k|;fb kf08]
>L /fd]Zj/ km'ofn
>L /Ltf dfemL
>L /Lgf u'?Ë
>L zf]ef zfSo
>L ;'/]Gb| /fh uf];fO{

– cWoIf
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o
– ;b:o

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

अनुसच
ू ी–३
(प्रदेश सभा प्रदेश नं. ३ मा दर्ता, पारित तथा प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरु)
विधेयक
संख्या
१.

विधेयक दर्ता मिति

विधेयकको नाम

२०७४।१२।२

प्रदे श सरकारको आर्थिक

प्रदेश सभाबाट पारित
मिति

प्रदेश प्रमख
ु बाट
प्रमाणीकरण मिति

२०७४।१२।१६

२०७४।१२।२१

२०७४।१२।१६

२०७४।१२।२१

२०७५।०१।१४

२०७५।०१।२०

२०७५।५।१

२०७५।०५।२९

२०७५।५।१

२०७५।६।४

२०७५।०१।१४

२०७५।०१।२०

२०७५।०१।१३

२०७५।०१।१६

२०७५।४।२९

२०७५।०५।२९

२०७५।०२।३१

२०७५।०३।०५

कै फियत

कार्यविधि नियमित तथा
ब्यवस्थित गर्न बनेको
ऐन,२०७४
२.

२०७४।१२।०२

प्रदे श स्तरका केहि
सार्वजानिक लिखत

प्रमाणीकरण ऐन, २०७४
३.

२०७४।१२।१८

गाउँ/ नगर / जिल्ला सभा
सञ्चालन (कार्यविधि)

सम्बन्धि विधेयक , २०७४
४.

२०७४।१२।२०

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीको
पारिश्रमिक तथा सुविधा

सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न

बनेको विधेयक, २०७४
५.

२०७४।१२।२०

प्रदे श सभाका पदाधिकारी

तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक
र सुविधा सम्बन्धमा ब्यवस्था

गर्न बनेको विधेयक, २०७४
६.

२०७४।१२।२०

स्थानिय तहका पदाधिकारी
तथा सदस्यले पाउने

सुवाधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था

गर्न बनेको विधेयक , २०७४
७.

२०७५।०१।१२

प्रदे श विनियोजन
२०७५

८.

२०७५।०२।०२

विधेयक ,

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,

कर्तव्य अधिकार तथा सेवाका
शर्त सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक , २०७५

९.

२०७५।०२।१४

प्रदे श वित्तीय हस्तान्तरण

ब्यवस्थापन विधेयक,२०७५

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

३९

विधेयक
संख्या
१०.

विधेयक दर्ता मिति
२०७५।०२।१४

विधेयकको नाम

प्रदेश सभाबाट पारित
मिति

प्रदेश प्रमख
ु बाट
प्रमाणीकरण मिति

कै फियत

२०७५।०२।३१

२०७५।०३।२०

२०७५।०३।२१

२०७५।०३।३२

प्रदे श आर्थिक

२०७५।०३।२१

२०७५।०३।३२

प्रदे श विनियोजन

२०७५।०३।१९

२०७५।०३।३२

२०७५।०५।१८

२०७५।६।४

प्रदे श आकस्मिक कोष

सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक,२०७५

११.

२०७५।०२।२५

कर तथा गैरकर राजस्व

लगाउने र उठाउने

सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक,२०७५

१२.
१३.

२०७५।०३।०१
२०७५।०३।१९

विधेयक,२०७५
विधेयक,२०७५

१४.

२०७५।०४।१५

१५.

२०७५।०४।१७

प्रदे श सभा सचिवालय
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक

२०७५।०५।१८

२०७५।६।४

१६.

२०७५।०४।२२

प्रदे श प्रशासकिय कार्यविधि
नियमित गर्ने) सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,

२०७५।०५।१

२०७५।०५।२९

१७.

२०७५।०४।२९

प्रदे श सं स्था दर्ता सम्बन्धी

२०७५।८।११

२०७५।९।११

२०७५।०६।२

२०७५।७।१९

२०७५।०५।१८

२०७५।६।४

प्रदे श कार्य सं चालन कोषको

२०७५।८।११

२०७५।९।११

प्रदे श खेलकुद विकास गर्ने

२०७५।८।११

२०७५।९।११

् विकास बोर्डको
प्रदे श दुगध
स्थापना र व्यवस्थापन गर्न
बनेको विधेयक

कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक,
१८.

२०७५।४।३१

प्रदे श स्वास्थय सेवा

सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक,

१९.

२०७५।४।३१

प्रदे श विपद् व्यवस्थापन

सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधयेक
२०.

२०७५।०५।२५

व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
२१.

२०७५।०५।२९

सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक,

४०

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

विधेयक
संख्या
२२.

विधेयक दर्ता मिति

विधेयकको नाम

२०७५।०५।२९

प्रदे श प्राविधिक शिक्षा परिषद्

प्रदेश सभाबाट पारित
मिति

प्रदेश प्रमख
ु बाट
प्रमाणीकरण मिति

२०७५।८।११

२०७५।९।११

कै फियत

स्थापना र सञ्चालन गर्न
बनेको विधेयक,
२३

२०७५।०६।०५

प्रदे श सवारी तथा यातायात

२०७५।९।१२

सम्बन्धी व्यबस्था गर्न वनेको

विधेयक
२४.

२०७५।०६।१०

प्रदे श सञ्चार माध्यम

२०७५।८।११

२०७५।९।११

व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक
२५.

२०७५।०८।११

प्रदे श भित्रको राष्ट्रिय वनको

सभामा पेश

बनेको विधेयक

छलफल

सं रक्षण र सुव्यवस्था गर्न

२६.

२०७५।०८।१३

प्रदे श सहकारी सम्बन्धमा

व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

भई सामान्य
भएको
सभामा पेश

भई सामान्य
छलफल
भएको

२७.

२०७५।०९।५

प्रदे श भित्र औद्योगिक

सभामा पेश

सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक,

छलफल

व्यवसाय स्थापना तथा

२८.

२०७५।९।९

भई सामान्य
भएको

प्रदे श सभाका पदाधिकारी

तथा सदस्यको पारिश्रमीक र
सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५
लाई सं शोधन गर्न बनेको

विधेयक,

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

४१

अनुसच
ू ी-४
प्रदेश सभाका पदािधकारी तथा सचेतकहरु
क) प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरु:
सभामुख			

:

माननीय सानु कुमार श्रे ष्ठ,

उपसभामुख		

:

माननीय राधिका तामाङ,

बहुमत प्राप्त		

:

सं सदीय दलका नेतामा माननीय डोरमणि पौडेल,

विपक्षी दलका नेता

:

माननीय इन्द्र बहादुर बानिया,

मुख्य सचेतक		

:

माननीय रामेश्वर फुयाल,

प्रमुख सचेतक		

:

माननीय राधा घले

ख) सचेतकहरु :
तत्कालिन नेकपा एमाले 			माननीय दीपक निरौला,
तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र 		माननीय बुद्धीमान माझी,
नेपाली कांग्स
रे 				माननीय छिरिङ दोर्जे लामा,
विवेकशील साझा पार्टी 			माननीय रमेश पौडेल,
नेपाल मजदुर किसान पार्टी 			माननीय सुरेन्द्र गोसाइ,
राप्रपा 						माननीय रिता माझी,
राप्रपा प्रजातान्त्रिक 				माननीय रिना गुरुङ

४२

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

अनुसच
ू ी-५
समितिहरुबाट भएका काम कारवाहीको विवरण
क) प्रदेश मामिला समिति
बैठक
सख
ं ्या
१

मिति

निर्णय

२०७४/१२/१५

समितिका ज्येष्ठ सदस्य माननीय ज्ञानेन्द्र शाक्यको सभापतित्वमा बैठक बसी माननीय

माधव प्रसाद पौडेललाई प्रदे श मामिला समितिको सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचन गर्ने
निर्णय गरे को ।

२

२०७४/१२/१६

समितिका सभापति मा. माधव प्रसाद पौडेलको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा नव

निर्वाचित सभापतिलाई बधाई तथा शुभकामना दिं दै बिभिन्न बिषयका समस्याको सम्बोधन

र कानून निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय
गरियो ।
३

२०७४/१२/२६

५

२०७५/१/०७

४

२०७५/१/०५

बिभिन्न बिषयमा छलफल गरिएको ।
बिभिन्न बिषयमा छलफल गरिएको ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको

विधेयक, २०७४ र प्रदे श सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा
सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ ।

६

२०७५/१/०९

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको

विधेयक, २०७४ र प्रदे श सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा

सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथिको दफावार छलफल जारी ।

७

२०७५/१/१२

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको

विधेयक, २०७४ र प्रदे श सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा

सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथिको दफावार छलफल जारी ।

८

२०७५/०२/०३

समितिका सभापति मा० माधव प्रसाद पौडेलले पेश गर्नु भएको आ.व.

२०७५।०७६ को बार्षिक कार्य योजना तथा अनुमानीत खर्च विबरण माथि

समितिका सदस्यहरुबाट छलफल हुंदा उक्त प्रस्तावमा केही वुंदाहरु तथा रकमको
सम्बन्धमा परिमार्जन गरी उक्त प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय गरियो ।

९

२०७५/०२/१८

मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तको सम्बन्धमा व्यबस्था

१०

२०७५/०३/०४

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको

गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफल जारी ।

विधेयक, २०७४ को मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल तथा प्रदे श सभाका पदाधिकारी

तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक

२०७४ माथि प्राप्त सं शोधनमा छलफल ।
११

२०७५/०४/०३

मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तको सम्बन्धमा व्यबस्था
गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक
सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

१२

२०७५/०४/२८

प्रदे श सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था
गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि

दफावार छलफल सम्पन्न भै समितिले गरे को

निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

४३

बैठक
सख
ं ्या
१३

मिति

निर्णय

२०७५/०५/०१

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा र प्रदे श सभाका पदाधिकारी तथा

सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४
र प्रदे श प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने विधेयक माथि समितिले गरे को निर्णयको

प्रतिवेदन सहितका विधेयकहरु पारितको लागि प्रदे श सभा नियमावली २०७४ को
नियम ११९ बमोजिम सभामा पेश गर्ने निर्णय ।
१४

२०७५/०५/१६

प्रदे श सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि पर्न आएको

सं शोधनमा छलफल गरी समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा

पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
१५

२०७५/०५/१८

प्रदे श विपद् व्वस्थापन सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि पर्न
आएको सं शोधनमा छलफल गरी समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक

सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
१६

२०७५/०६/०१

१७

२०७५/०८/०४

प्रदे श सं स्था दर्ता

सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि पर्न आएको

सं शोधनमा छलफल जारी ।

प्रदे श सं स्था दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि पर्न आएको
सं शोधनमा छलफल गरी समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा

पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
१८

२०७५/०८/११

प्रदे श सञ्चार माध्यम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार
छलफल सम्पन्न भै समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश

गर्ने निर्णय गरियो ।

ख) अर्थ तथा विकास समिति
बैठक
सख
ं य् ा

१

मिति
२०७४।१२।१५

निर्णय
प्रदे श सभा, प्रदे श नं ३ अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिको सभापति पदमा

माननीय सरे श नेपाललाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना एउटामात्र

प्राप्त भएकोले प्रदे श सभा नियमावली, २०७४ के नियम १४९ के उपनियम (५)

बमोजिम अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिको पदमा माननीय सरे श नेपाल
ु एको ।
निर्विरोध निर्वाचित हुनभ

२

२०७४।१२।१६

•

मा. मन्त्री कैलाश प्रसाद ढु ङ्गेलबाट आगामी प्रदे शस्तरीय भिजन एवं
जिल्लागत सं रचना सम्वन्धमा छलफल गरियो ।

•

अर्थ तथा विकास समितिको सभापति माननीय सरे श नेपालवाट समितिको
काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार सम्वन्धमा ब्रिफिङ भयो ।

•

मा. सदस्यहरुबाट माग भएवमोजिम समितिको क्षेत्राधिकार यकिन गरिने

निर्णय गरियो ।

४४

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

बैठक
सख
ं य् ा

३

मिति

निर्णय

२०७४।१२।२८

•

समितिको कार्यक्षेत्र अर्न्तगत पर्ने जिल्लागत निकाय र क्षेत्रहरुमा अनुगमन

गर्ने
•

प्रदे श योजना आयोग गठन प्रक्रिया अघि वढाउन प्रदे श सरकारलाई
निर्देशन दिने ।

•

अस्थायी प्रकृतिको मानसिकतालाई समाधान गर्न राजधानीको विषयलार ्इ

यथाशक्य चाडो टु ङ्गो लगाउन प्रदे श सरकारलार ्इ ध्यानाकर्षण गराउने

•

प्रदे श नं ३ अर्न्तगत पर्ने जिल्लाहरुमा दर्ता भएका सवारी साधनहरु अन्य

प्रदे श मार्फत कर सं कलन भर ्इरहे को हुँदा ३ नं प्रदे श मार्फत नै कर
सं कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने

•

सं वैधानिक वित्त आयोग गठन गर्न सरकार मार्फत सं घीय सरकारको
ध्यानाकर्षण गराउने ।

४

२०७५।१।१२

•

अर्थ तथा विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आर्थिक मामिला तथा
योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयहरुले तयार

गर्नु पर्ने विधेयक मिति २०७५ आषाढ मसान्तभित्र प्रदे श सभामा दर्ता
गर्न निर्देशन गर्ने ।

५

२०७५।२।४

•

प्रदे शको औचित्य र सार्न्दभिकता पुष्टी हुने गरी रोजगार मूलक कार्यक्रम

तथा योजना छनौट गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयलार ्इ सुझाव

•

दिने ।

योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्ने सम्वन्धमा अर्थविद् तथा योजनिवद्हरुको
सल्लाह र सुझावमा गर्न सुझाव दिने ।

•

सरकारले छिटोभन्दा छिटो विज्ञसहितको योजना आयोग गठन गर्न सुझाव
दिने ।

•

अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लाको सांसदसँग छलफल गरे र

छलफलवाट प्राप्त सुझावलार ्इ समेटेर एकीकृत बजेट निर्माण गर्न

अग्रसरता लिने ।

•
•

प्रदे श स्तरीय गौरवका आयोजना छनौट गर्नको लागि सुझाव दिने

प्रदे शभित्र सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता
पहिचान गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने
क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिने ।

•

प्रदे श भित्रका जिल्लाहरूको भौगोलिक विशेषता तथा उपलव्ध स्रोत
साधनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी प्रदे श विशेष कार्यक्रम (मेघा

प्रोजेक्ट) सं चालन गर्न सुझाव दिने ।

•

विकास वजेट खर्च नहुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न वजेट छरपष्ट विभाजन

नगरी प्रदे श सरकारसँग उपलव्ध स्रोत साधन तथा प्रदे शले प्रयोग गर्न
सक्ने कानूनी अधिकार अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न सकिने तथा उपलव्धि

हासिल हुने विकास योजनामा मात्र वजेट विनियोजन गर्ने ।

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

४५

बैठक
सख
ं य् ा

मिति

निर्णय
•

अर्थ मन्त्रीले पेश गरे को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका

सम्वन्धमा पेश गरे को प्रस्तावमा उल्लेखित विषयवस्तुमा विषयगत

मन्त्रालयहरूले पर्याप्त गृहकार्य नगर्नाले समेट्नु पर्ने धेरै विषयवस्तु गौण

भएको पाइएकोले मन्त्रालयहरूलाई थप गृहकार्य गरे र कार्यक्रम तथा

वजेट वनाउन सुझाव दिने ।

•

ँ ीको ऋणात्मक उत्पादकत्वलाई कम गर्ने गरी
कृषिमा भएको श्रम र पूज

व्यवसायिक कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण

गराउने ।
•

प्रदे शभित्रको भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको उपलव्धता, जनताको

चेतनाको स्तर, उपलव्ध भौतिक पूर्वाधार समेतको सुक्ष्म अध्ययन गरी
आवश्यकताका आधारमा विकास वजेटलाई प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन
गर्न सुझाव दिने ।

•

सरकारी तथा गैर सरकारी निकायवाट भित्रने लगानीलाई प्रदे श सरकारको

वजेटमा समावेश गर्ने तथा प्रदे श सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र

कार्यक्रम सं चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिने।
२०७५।२।२०

६

•

प्रदे श सरकारले प्रदे श सभामा पेश गरे को नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा
समितिको बैठकमा छलफल गरिएको ।

•

सरकारले आगामी वजेटमा सं लग्न गर्नुपर्ने विषयवस्तु सम्वन्धमा मिति
२०७५।०२।०४ को वैठकमा छलफल गरी मन्त्रालयहरुलार ्इ दिइएको

सुझावहरु कार्यान्वयनको अवस्था सम्वन्धमा समितिको बैठकमा छलफल
भएको ।
•

अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरुले खेल्न सक्ने भूमिका सम्बन्धमा

सं घीय सं सदको सम्वन्धित समितिमा रहे र अनुभव हासिल गर्नु भएका

माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिमा अन्तर्क्रि या तथा छलफल गर्ने ।
२०७५।२।२४

७

•

प्रदे श वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ माथि परे का

सं सोधन समेतका आधारमा समितिको वैठकमा दफावार छलफल गरी
समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्ने

निर्णय गरिएको ।

•

प्रदे श आकष्मिक कोष सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक,२०७५ को

सम्वन्धमा परे का सं सोधन समेतका आधारमा समितिको वैठकमा दफावार
छलफल गरी समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा

पेश गर्ने निर्णय गरिएको ।
२०७५।०३।०८

८

•

कर गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको

विधेयक, २०७५ माथि परे का सं सोधनहरु समेतको आधारमा दफावार
छलफल प्रारम्भ भएको ।

४६

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

बैठक
सख
ं य् ा
९

मिति

निर्णय

२०७५।०३।१५

कर गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको

•

विधेयक, २०७५ माथि परे का सं सोधनहरु सम्वन्धमा विज्ञहरु सहित
समितिको बैठकमा थप छलफल भएको ।

१०

२०७५।०३।२०

कर गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको

•

विधेयक, २०७५ माथिको

दफावार छलफल सम्पन्न गरी समितिले

गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्ने निर्णय
भएको ।

११

२०७५।०८।०२

•

१२

२०७५।०८।०३

•

प्रदे श कार्यसञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक माथि परे का

सं शोधन समेतका आधारमा समितिको बैठकमा दफावार छलफल भएको ।
प्रदे श कार्यसञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक माथि परे का

सं शोधन समेतका आधारमा समितिको वैठकमा दफावार छलफल गरी
समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्ने
निर्णय भएको ।

१३

२०७५।०८।०४

•

१४

२०७५।०८।०५

•

प्रदे श सवारी तथा यातायात सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि
दफावार छलफल प्रारम्भ ।

प्रदे श सवारी तथा यातायात सम्वन्धी वनेको विधेयकमाथि परे का सं शोधन
समेतका आधारमा समितिको बैठकमा दफावार छलफल गरी समितिले

गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्ने निर्णय
भएको ।

u_ ;fj{hlgs n]vf ;ldlt
klxnf] clwj]zgdf
a}7s ;+Vof

ldlt

!

@)&$÷!@÷!%

@

@)&$÷!@÷!^

#

@)&$÷!@÷@^

प्रदे श सभा दर्पण

lg0f{o ;+If]k

;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] ;efkltdf dfggLo Gx'If] gf/fo0f >]i7nfO{ lglj{/f]
w lgjf{lrt ug]{ lg0f{o ePsf] .
;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] efjL sfo{lbzf tof/ ug{ cled'lvs/0f tflndsf]
nflu % ;b:oLo pk;ldlt u7g ul/Psf] .
df= bLks lg/f}nf
– ;+of]hs
df=u0f]z b'nfn
– ;b:o
df=rGb| nfdf
– ;b:o
df=;Ltf clwsf/L
– ;b:o
df=;Gt axfb'/ k|hf – ;b:o
;fj{hlgs n]vf ;ldltn] efjL sfo{lbzf lgSof}{n ug{ ul7g pk;ldltsf]
a}7s a;L ;+;b ;lrjfnon] k|fof]hgf u/L df=;efd'vsf] k|d'v cfltYotfdf
cled'vLs/0f tyf cGt/lqmof sfo{qmd cfof]hgf ug]{ lg0f{o ul/of] .

(स्मारिका विशेषाङ्क)

४७

l4lto clwj]zgdf

!

@)&%÷@÷@

– jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 lgdf{0fsf] vfsf tof/ ug{ lgDg kfFr ;b:oLo
pk;ldlt u7g ePsf]
df=/d]z kf}8\ofn – ;+of]hs
df=hLjg 8+uf]n
– ;b:o
df=a]nLd}of 3n]
– ;b:o
df=d'g' l;Ub]n
– ;b:o
df=/Tg k|;fb 9sfn – ;b:o
– df=cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL;Fu ldlt @)&% j}zfv !$ ut] ;efdf k]z
eO{ kfl/t ePsf] cfoJoosf] ljj/0fdf e}k/L cfpg] rfn' vr{, e}k/L k"FhLut
vr{ tyf ljljw zLif{ssf vr{ af/]sf] k'i6\ofO{ ;lxt ldlt @)&% ;fn h]7 $
ut] a}7sdf 5nkmn ul/g] .

@

@)&%÷@÷#

#

@)&%÷@÷$

$

@)&%÷@÷!$

%

@)&%÷#÷&

^

@)&%÷$÷@(

– ;ldlt ;~rfng sfo{ljlw, @)&% lgdf{0f ug{ ul7t pk;ldltsf] Dofb Ps
dlxgf yk,
– cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfnoaf6 k|fKt cf=j )&$÷&% sf] vr{ ljj/0f
;lxt cfufdL a}7sdf 5nkmn ug]{,

&

@)&%÷*÷$

– cf=j )&$÷&% sf] vr{sf] ljj/0f ;DaGwdf k|b]z g+ # sf dGqfnoaf6 ut
cf=j sf] cj08f zLif{sdf /x]sf] ah]6nfO{ cf=j )&%÷&^ sf] ah]6df ;dflji6
ul/Psf ;fy} kF"hLut vr{nfO{ k|efjsf/L agfpg lgb]{zg,
– k|b]zsf] OGwgsf] 5fgljg ug{ df=/d]z kf}8\ofnsf] ;+of]hsTjdf ul7t
pk;ldltnfO{ k|ltj]bg a'emfpg !% lbgsf] ;do tf]lsPsf] .

४८

;ldltåf/f ul7t pk;ldltn] cfufdL lbgdf cled'vLs/0f ufi7L, e|d0f sfo{qmd,
;ldlt ;lrjfno, pk;ldlt Joj:yfkg, k|b]zsf] vl/b Joj:yfkg, cfsl:ds cjnf]
sg e|d0f tyf sfo{qmd Joj:yfkg k|f]kmfO{n 5kfO{sf laifodf cfjZos 5nkmn /
lg0f{ox¿ ul/Psf] .
df=cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqL4f/f ldlt @)&% j}zfv !$ ut] ;efdf k]z eO{
kfl/t ePsf] cfoJoosf] ljj/0fdf e}k/L cfpg] rfn' vr{, e}k/L k'FhLut vr{ tyf ljljw
zLif{ssf vr{ af/]sf] k'i6\ofO{ ;lxt 5nkmn,
df=cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqLåf/f ldlt @)&% j}zfv !$ ut] ;efdf k]z eO{
kfl/t ePsf] cfoJoosf] ljj/0fdf e}k/L cfpg] rfn' vr{,e}k/L k'FhLut vr{ tyf ljljw
zLif{ssf vr{ af/]sf] k'i6\ofO{ ;lxt yk 5nkmn,
;fj{hlgs n]vf ;ldltsf sfdsf/afxLnfO{ Jojl:yt tyf dof{lbt agfpg % hgf
df=;b:o /xg' ePsf] pk;ldlt u7g,
df=d'g' l;Ub]n – ;+of]hs
df=/d]z kf}8\ofn – ;b:o
df=;Ltf clwsf/L – ;b:o
df=/Ltf dfemL – ;b:o
df=eLd;]g vqL – ;b:o

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

घ) शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति
बैठक सख
ं ्या

१

मिति
२०७४।१२।१५

निर्णय सक्षेप
ं

ज्येष्ठ सदस्य मा. श्री राजाराम कार्कीको सभापतित्वमा बसेको बैठक शिक्षा,

स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सभापति पदमा माननीय श्री घनश्याम दाहाललाई
निर्विरोध निर्वाचित गर्ने निर्णय गरे को।

२

२०७४।१२।१६

नवनिर्वाचित सभापति मा. घनश्याम दाहाललाई बधाई ज्ञापन तथा सभापतिबाट

३

२०७४।१२।२६

सम्बन्धित मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धित नीति निर्माणको क्रममा समितिको

४

२०७५।१।१४

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दे खापरे का समस्याहरु सम्बन्धमा सम्बन्धित

सबै माननीय सदस्यहरुलाई धन्यबाद ज्ञापन ।

बैठकबाट आएको कुराहरु समेटन लगाउन अनुरोध गर्ने ।

(सामाजिक विकास मन्त्रालय) ले गम्भीरताका साथ लिई नीति निर्माणको
क्रम्मा र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिई यसलाई सुधार गर्ने ।

५

२०७५।२।१८

भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारीको क्षेत्रमा दे खिएको तमाम समस्याहरुलाई

दिगो समाधान सहित कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण हुने गरी नीति निर्माण गरी

भूमिहीनको समस्या छिटो हल गर्ने योजना निर्माण गर्न आवश्यक विधेयक
छिटो सदनमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

६

२०७५।३।७

यस समितिले २०७५।३।१३ गते महिला माननीय सांसदहरु र यस

समितिका सबै माननीय सदस्यहरुलाई एक दिने Gender Budget Auditing
तालिम दिने ।

७

२०७५।४।३०

नेततृ ्व विकास र लै ङ्गिक सवाल विषयक गोष्ठी समायोजन भएकोमा माननीय

सभामुखलाई धन्यवाद दिने र यस विषयमा समीक्षा र सहकारी सम्बन्धी

कार्यशाला गोष्ठी चाँडै सञ्चालन गर्न मा. केशवप्रसाद पोख्रेललाई जिम्मा
८

२०७५।५।१३

९

२०७५।५।१४

१०

२०७५।५।१७

दिने ।
प्रदे श दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकका

सम्बन्धमा दफावार छलफल प्रारम्भ ।

प्रदे श दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक

सम्बन्धमा परे का एकीकृत सं शोधन माथि बुंदागत रुपमा छलफल गरी
प्रतिवेदन तयार गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रदे श दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकका

सम्बन्धमा समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश
गर्ने निर्णय भएको ।

११

२०७५।५।३०

प्रदे श स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि

१२

२०७५।५।३१

प्रदे श स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि

१३

२०७५।७।११

प्रदे श खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि

१४

२०७५।७।१२

प्रदे श खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि

प्रदे श सभा दर्पण

दफावार छलफल प्रारम्भ ।
दफावार छलफल जारी ।

दफावार छलफल प्रारम्भ ।
दफावार छलफल जारी

(स्मारिका विशेषाङ्क)

४९

बैठक सख
ं ्या

मिति

१५

२०७५।७।१३

१६

२०७५।८।९

निर्णय सक्षेप
ं

प्रदे श प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक माथि

दफावार छलफल सम्पन्न ।

प्रदे श प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका

सम्बन्धमा समितिले गरे को निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश
गर्ने निर्णय भएको।

ª_ pBf]u, ko{6g tyf jftfj/0f ;ldlt
a}7s
;+Vof

ldlt

!

@)&$÷!@÷!%

@

@)&$÷!@÷!^

#

@)&%÷!÷!@

$

@)&%÷@÷$

%

@)&%÷@÷!@

^

@)&%÷#÷!*

lg0f{o ;+If]k
pBf]u,ko{6g tyf jftfj/0f ;ldltsf] ;efkltdf dfggLo /df cfn] du/nfO{ lglj{/f]w
lgjf{lrt ul/Psf] .
;ldltsf df=;efkltaf6 ;ldltsf dfggLo ;b:ox¿nfO{ wGojfb 1fkg tyf kl/
rofTds sfo{qmd .
– k|b]z If]qflwsf/leq kg]{ jg ;DaGwL lgdf{0f ug'{kg]{ sfg"gsf ;DaGwdf ldlt
@)&%÷!÷!# ut] jg dGqfnon] cfof]hgf u/]sf] sfo{qmddf ;ldltsf dfggLo
;b:ox¿n] efu lng],
– ;g\ @)!* sf] jftfj/0f lbj; dgfpg cfjZos sfo{qmdx¿ af/] cfufdL
a}7sn] to ug]{ .
ldlt @)&%÷!÷#) ut] eStk'/sf df=;b:o xl/z/0f nfld5fg]sf] c;fdlos lgwg
ePsfn] zf]s k|s6 .
– ;ldltn] jg, ko{6g tyf jftfj/0f dGqfnon] cfufdL aif{sf] gLlt tyf
sfo{qmdx¿ ;dfj]z u/]sf] Joj:yf af/] 5nkmnsf] cfof]hgf ug]{,
– df=:j xl/z/0f nfld5fg]sf] pkrf/sf] vr{sf] qmddf ePsf] pkrf/ vr{,kl/
jfl/s j[lt,;Gtlt z}lIfs j[lt laifos k|b]z dGqL kl/ifbdf dfu k]z .
– cfufdL cf=j @)&%÷&^ sf] cg'dflgt ah]6 laifos 5nkmn
;ldltsf df=;efkltn] cfufdL lbgdf sfo{of]hgf agfO{ cl3 a9\g lgDg pk;ldlt
u7g ul/of] .
s_ pBf]u jfl0fHo cfk”lt{ pk;ldlt
df= g/f]Qd a}B – ;+of]hs
df= ;Ltf nfdf – ;x;+of]hs
df= r]tgfy ;+h]n – ;b:o
df= /fdnfn dxtf] – ;b:o
df= ab|L d}gfnL – ;b:o
df= sNkgf g]kfnL – ;b:o
v_ ko{6g pk;ldlt
df= s';'d s'df/ sfsL{ – ;+of]hs
df= k|ltdf >]i7 – pk;+of]hs

df=
df=
df=
df=

५०

lgdf nfdf – ;b:o
j;'Gw/f x'dfufO{ – ;b:o
/fh]Gb| u'?Ë – ;b:o
hut axfb'/ l;Dv8f– ;b:o

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

a}7s
;+Vof

&

ldlt

lg0f{o ;+If]k

u_ jg tyf jftfj/0f pk;ldlt
df= s[i0f k|;fb e't]{n –;+of]hs
df= kfj{tL lznjfn – pk;+of]hs
df= dl0f/fd km'ofn – ;b:o
df= /fh]z zfSo
– ;b:o
df= lj/fheSt >]i7 – ;b:o
df= lx/fgfy vltj8f – ;b:o

*

@)&%÷#÷@!
@)&%÷$÷!!

;ldlt;Fu ;DalGwt ljifodf 5nkmn ePsf] .
– k|b]z leqsf lhNnfx¿df :ynut cWoog, e|d0f ug]{ sfo{ aiff{sf]
;dflKtkl5 ug]{,
– :ynut cWoog ug{ hfg] If]qdf :yfgLo hgk|ltlglwx¿;Fu cfjZos
;dGjo ug]{,

(

@)&%÷$÷#)

– k|b]zleq kmnkm"n jif{ dgfpg] ;Gbe{df kmnkm"n tyf h8La'6L If]q klxrfg
u/L k|fljlws ;lxtsf] 6f]nLn] dGqfno;Fu ;dGjo ug]{,
– k|b]z leqsf jg, /fli6«o lgs'~h k|b]z ;/sf/ dftxt x'g'kg]{,
– jGohGt'sf sf/0f ePsf] Iflt :j?k :yfgLox¿nfO{ Ifltk"lt{sf] Joj:yfsf]
nflu cfsl:ds sf]ifsf] Joj:yf ug]{ .

!)

@)&%÷^÷@

– pBf]u, ko{6g tyf jftfj/0f ;ldltsf] sfo{ljlw,@)&% ;j{;Ddtn] kf;
ul/of],
– ldlt @)&% c;f]h & ut] g'jfsf]6sf] a6f/df pBf]u Joj:yfkg ;DaGwdf
;ldltsf ;b:o tyf ;/f]sf/afnf aLr 5nkmn ug]{,

!!

@)&%÷*÷!@

– lhNnf ;dGjo ;ldltsf k|d'vsf] cWoIftfdf ag]sf] hgk|ltlglwx¿sf]
Joj:yfkg ;ldlt tyf pBf]u,ko{6g tyf jftfj/0f ;ldltsf] cfof]hgfdf
ldlt @)&% kf}if %,^,& ut] u/L tLg lbg] ko{6g ;Defljt If]qx¿sf]
klxrfg tyf ljsf; / PsLs[t of]hgf lgdf{0f ug]{,
– ko{6g If]qdf lqmofzLn ;+3 ;+:yfx¿ / cGo jfl0fHo ;+3 ;:yfsf
k|ltlglwx¿, jg jftj/0f ;+3 ;DalGwt ;+3 ;:yfx¿aLr PsLs[t ?kdf
5nkmn ug]{,

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

५१

अनुसच
ू ी-६
अन्तरप्रदेश माननीय सभामुख तथा उपसभामुखको सौराहा कार्यक्रमको निश्कर्ष

५२

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

अनुसच
ू ी-७
प्रदेश सभा सचिवालयको सगं ठन सरं चना

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

५३

अनुसच
ू ी-८
प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स.
1
2

पद
प्रदे श सभा सचिव

उपसचिव

नाम, थर

सम्पर्क नम्बर

श्री रामशरण घिमिरे

9860310610

श्री निर्मला थापा

9855089914

3

प्र.म.वि.अ.

श्री विष्णु कुमारी लामिछाने

9845471356

4

कम्प्युटर अधिकृत

श्री निर्मलराज कणेल

9841410387

5

स.जि.न्यायाधिवक्ता

्
श्री गोपीकृष्ण श्रे षठ

9845373102

6

शाखा अधिकृत

श्री सुनिता कुमारी गजुरेल

9855071532

7

कानून अधिकृत

श्री विनोद अमात्य

9845076714

8

शाखा अधिकृत

श्री इन्दिरा पौडेल

9845614079

9

लेखा अधिकृत

श्री सुस्मा गौतम

9845288321

10

शाखा अधिकृत

श्री भिमलाल महर्जन

9845124379

11

सि.अ.हे .व.

श्री तोयानाथ ढुं गेल

9855072558

12

प्राविधिक अधिकृत

श्री जयनारायण कुशवाहा

9845097499

13

लेखापाल

श्री नकुल प्रसाद गौतम

9855068368

14

ना.सु.

श्री भगवान प्रसाद आचार्य

9845071801

15

ना.सु.

श्री रामशरण प्रसाद विडारी

9804231548

16

ना.सु.

श्री कृष्ण कुमारी खरे ल

9845136995

17

ना.सु.

श्री राजु प्रसाद मैनाली

9845464847

18

ना.सु.

श्री मेगेन्द्र न्यौपाने

9843033582

19

ना.सु.

श्री केदार प्रसाद मैनाली

9854042495

20

ना.सु.

श्री विष्णु प्रसाद खतिवडा

9855068694

21

कम्प्युटर अपरे टर

श्री विद्याचन्द्र शिवहरे

9844099588

22

खरिदार

श्री प्रदिप गौतम

9852660442

23

खरिदार

श्री अमृता खनाल

9845621250

24

का.स.

श्री दे वशकंर अधिकारी

9845106920

25

का.स.

श्री गोकर्ण लामिछाने

9865408401

26

का.स.

श्री डिल्ली प्रसाद तिमल्सिना

9845148009

27

का.स.

श्री निशा पाण्डे

9841220675

28

ह.स.चा. (करार)

श्री बल बहादुर तामाङ

9869777315

29

इलेक्ट्रिशियन (करार)

श्री चन्द्र प्रसाद घिमिरे

9855086309

५४

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

अनुसच
ू ी-९
सन्दर्भ सामग्री
१.

नेपालको सं विधान

३.

सं घीय सं सद दर्पण

२.
४.
५.

प्रदे श सभा नियमावली, २०७४
प्रदे श सभाको विभिन्न शाखाहरुबाट प्राप्त विवरण
प्रदे श वस्तुस्थिति विवरण, २०७५

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

५५

प्रदे श सभा सचिव श्री रामशरण घिमिरे ज्यूको शपथ ग्रहण

प्रदे श सभा सचिव श्री भरतकुमार बुढाथोकीको विदाइको झलक

नवनियुक्त प्रदे श सभा सचिव श्री रामशरण घिमिरे को स्वागतका झलक

Orange the world कार्यक्रमको झलक

प्रदे श सभा सचिवालय परिवार

५७

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

प्रदे श सभा दर्पण

(स्मारिका विशेषाङ्क)

