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सामाजिक ववकास सतमति 

प्रदेश सभा 

प्रदेश नं.१, ववराटनगर 



१. सामाजिक ववकास सतमतिका माननीय सदस्यहरु 

1. मा. श्री  अगम लाल चौधरी 
2. मा. श्री  अजम्बका थापा 
3. मा. श्री  कल्पना कुमारी सरदार 

4. मा. श्री  कृष्ण कुमारी राई 

5. मा. श्री  केदार काकी 
6. मा. श्री  गणेश कुमार काम्बाङ्ग 

7. मा. श्री  झलक बहादरु मगर 

8. मा. श्री  तनरन राई 

9. मा. श्री  रािेन्र कुमार राई 

10. मा. श्री  राम चन्र तलम्ब ु

11. मा. श्री  लछुमन तिवारी 
12. मा. श्री  साववत्रा कुमारी रेग्मी 
13. मा. श्री  सीिा थेवे िबेग ु

 

 

  



१. प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको दोस्रो अतधवेशनको ३२ औ ँबैठकद्वारा ''प्रदेश सामाजिक ववकास 
संस्थाको सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक, २०७५'' सामाजिक ववकास सतमतिमा दफावार 
छलफलका लातग पठाइन ेतनणनय प्रदेश सभाबाट सवनसम्मि पाररि भएको तथयो ।  

२. उक्त ववधेयकमा सतमतिका माननीय सदस्यहरुले आफ्नो राय¸ सझुाब राख्दै छलफलमा तमति 
२०७५/5/1४, २०७५/५/१७ र २०७५/५/१९ मा छलफल भएको तथयो।उक्त छलफलमा 
उठेका ववषय िथा जिज्ञासामा स्पष्टिा ग्रहण गनन सतमतिको बैठकहरुमा सामाजिक तबकास मन्त्री मा. 
श्री जिवन जितमरे र ववज्ञको रूपमा प्रदेश कानून मस्यौदा सझुाब सतमतिका संयोिक रेविी रमण 
भण्डारी र सामाजिक ववकास मन्त्रालयका कानूनी सल्लाहकार कोषराि न्यौपाने सवहिको छलफल 
पश्चाि तमति २०७५/५/१९ गिे सतमतिको बैठकको तनणनयको आधारमा यस सतमति तनम्न प्रस्िाव 
पेश गदनछ । 

प्रस्िावहरु  

१. दफा ५(८) मा यस दफा वमोजिम ''........ पूवन स्वीकृि तलन ुपने छैन िर योिना सञ्चालन 
गनुन पूवन मन्त्रालयसँग समन्वय गनुन पनेछ'' भनी 'योिना सञ्चालन गनुन पूवन' वाकयांश थप गनन 
प्रस्िाव । 

२. दफा ६(१) मा प्रतिवेदन प्रत्यक मवहना पेश गनुनपने भएकोमा सशोधनमा ६ मवहना र ४ 
मवहना प्रस्िाव गररएकोमा ३ मवहना राख्न ुउपयकु्त हनुे साथै ६ मवहना भन्दा कम समयका 
योिना भएमा कायन सम्पन्न भएको ७ ददन तभत्र प्रतिवेदन बझुाउन ु पने उल्लेख भएकोमा 
सशोधनमा प्रस्िाववि १५ ददन राख्न ेप्रस्िाव । 

३. दफा ६(२) मा प्रस्िाववि सशोधन अव्यवहाररक हनुे भएकोले ववदे्ययकमा गररएको व्यवस्था 
बमोजिम प्रतिवेदनको अध्ययन गरर पररषदले संस्थालाई आवश्यक तनदेशन ददन सकनेछ । 
त्यस्िो तनदेशनको पालना गनुन सम्बजन्धि संस्थाको किनव्य हनुेछ र तनदेशन पालना नगने 
संस्थाको हकमा िोवकए बमोजिम हनुेछ भनी उल्लेख गने प्रस्िाव । 

४. दफा ७.२(छ) मा परेका संशोधनमा गहन छलफल पश्चाि ''समावेशी तसद्धान्ि वमोजिम 
कजम्िमा दईु मवहला पने गरी प्रतिविि समािसेवी/ववज्ञ मध्येबाट प्रदेश सरकारद्धारा मनोतनि 
बढीमा ४ िना सदस्य'' भनी उल्लेख गनन प्रस्िाव । 



५. दफा ७.२(ि) मा भएका व्यवस्थामा परेको संशोधनमा गहन छलफल पश्चाि ''सामाजिक 
ववकास संस्थाहरुको प्रादेजशक संगठनको प्रतितनतधत्व हनुे गरी एक मवहला सवहि २ िना'' 
उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

६. दफा ७.२(ञ) मा प्रदेश सभामा प्रतितनतधत्व गनन प्रमखु प्रतिपक्ष दलका नेिा वा प्रतितनतध 
सदस्य रहने भनी प्रस्िाववि सशोधन थप नगनन प्रस्िाव । 

७. दफा ७(३) मा परेको संशोधन अव्यवहाररक हनुे भएकाले ववधेयकमा गररएको व्यवस्था 
बमोजिम ''िर तनिको कायन सन्िोषिनक नभएमा िोवकएको पदावधी अगावै प्रदेश सरकारले 
पदमकु्त गनन सकनेछ । त्यसरी पदमकु्त गनुनअजि तनिलाई सफाई पेश गने मौका ददइने छ'' 
भनी यथावि उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

८. दफा १०(१) मा परेको संशोधन अव्यवहाररक हनुे भएकोले ववधेयकमा गररएको व्यवस्था 
वमोजिम ''पररषदको बैठक अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र स्थानमा सामान्यिया कम्िीमा 
वषनको ४ पटक बस्नेछ'' भनी यथावि उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

९. दफा १० (३) मा परेको संशोधन अनसुार ''पररषद्का बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले 
गनेछ । अध्यक्षको अनपुजस्थतिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ'' भनी 
उल्लेख भएकोमा सोही संशोधनलाई ग्रहण गने प्रस्िाव । 

१०. दफा १४(२) मा भएको व्यवस्थामा परेको सशोधनमा गहन छलफल पश्चाि 
स्पवष्टकरण व्यवस्थामा ''प्रमखु पद भन्नाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासजचव, सजचव ,सहसजचव, 
कोषाध्यक्ष, प्रमखु कायनकारी अतधकृि पद भने्न बझु्न ुपनेछ'' भनी उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

११. दफा २२(२) मा संस्थाका पदातधकारीको कायन अवतध चार वषनको हनुेछ । िर एकै 
व्यजक्त दईु पटक भन्दा बढी अध्यक्ष हनु सकने छैन उल्लेख भएकोमा एकै व्यक्ती पतछ 
''लगािार'' शब्द थप गनन प्रस्िाव । 

१२. दफा २२(३) मा स्पष्टीकरणमा यस दफाको प्रयोिनको लातग पररवार भन्नाले बाब,ु 
आमा, बािे, बज्यै, सासू, ससरुा, पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बहुारी, ज्वाई, िेठाँन, 
सहोदर दाि/ुभाई-दददी/ववहनी, धमनपतु्र, धमनपतु्री, सौिेनी आमा'' उल्लेख गनन प्रस्िाव 
। 

१३. दफा २२(४) मा परेको संशोधनमा गहन छलफल पश्चाि ववधेयकमै भएको व्यवस्था 
बमोजिम ''संस्थाको कायन सतमतिमा सरकारी कोषबाट तनयतमि पाररश्रतमक तलने पदातधकारी 
वा कमनचारी रहन पाउने छैनन'्' भनी यथावि उल्लेख गनन प्रस्िाव । 



१४. दफा २३(२) मा सो दफा हटाउन ु पने भनी राजखएको संशोधनमा सोही व्यवस्था 
बमोजिम ''कुनै संस्थाको अध्यक्ष भईसकेको व्यजक्तले तनिको कायनकाल समाप्त भएपतछ सोही 
संस्थाबाट तनयतमि िलब–भत्ता पाउने कायनकारी प्रमखु वा कमनचारीका रुपमा तनयजुक्त तलन 
पाउने छैन। िर यस व्यवस्थाले ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गनन र सो वापि पाररश्रतमक वा भत्ता 
वापि िोवकएको रकम तलन भने वाधा पगु्नेछैन'' भने्न यथावि राख्न ेप्रस्िाव । 

१५. दफा २४(२) मा परेको संशोधनमा गहन छलफल पश्चाि ववधेयकमा भएको 
व्यवस्था बमोजिम ''आरक्षण, खलु्ला प्रतियोगीिात्मक तलजखि, मौजखक र प्रयोगात्मक 
पररक्षाबाट तनयकु्ती गररने व्यवस्था समेि समावेश हनुपुनेछ'' भनी यथावि राख्न प्रस्िाव । 

१६. दफा २४(३) मा परेको संशोधनमा छलफल पश्चाि ववधयेकमा भएको व्यवस्था 
बमोजिम “पररवार”भन्नाले बाब,ु आमा, बािे, बज्यै, सासू, ससरुा, पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बहुारी, 
ज्वाईं, िेठान, दाि,ु भाई, दददी, बवहनी, मामा माइिू, भाञ्जा, भाञ्जी, काका, काकी, धमनपतु्र, धमनपतु्री, 
सौिेनी आमा समेिलाई सम्झनपुछन भनी यथावि राख्न प्रस्िाव । 

१७. दफा २७(१) मा परेको संशोधनलाई अझ पररस्कृि पादै ''प्रदेशमा कायन गरी 
महत्वपूणन योगदान पयुानउने संस्थाहरूमध्ये छनौट प्रकृयाबाट सवोत्कृष्ट प्रदेश सरकारले छनौट 
सतमतिको तसफाररसको आधारमा प्रत्येक वषन नगद रकम सवहि सम्मान गनन सकनेछ'' भनी 
उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

१८. दफा २९. १ (ख) मा परेको संशोधनलाई अझ पररष्कृि पादै ''क्षेत्रीय, िाििािी, 
धमन सस्कृिी, लैवङ्गक ववभेद र समदुाय बीचको सम्बन्धमा खलल पयुानउने गतिववतध गरेमा'' 
भने्न उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

१९. दफा २९. १ (ङ) मा संशोधनमा उल्लेख भए वमोजिम ''लगािार ३ वषनसम्म 
नववकरण नभएमा'' भनी उल्लेख भए बमोजिम '३ वषनलाई' ग्रहण गने प्रस्िाव । 

२०. दफा ३०(४) मा परेको संशोधनलाई मध्ये निर गदै ''त्यसरी तनयकु्त गदान 
समावेशीिालाई ध्यान ददन ुपनेछ'' भनी थप गनन प्रस्िाव । 

४. यसरी प्रदेश नं १ को सामाजिक ववकास सतमतिले ''प्रदेश सामाजिक ववकास संस्थाको सम्वन्धमा 
व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक, २०७५'' मा प्रतिवेदन प्रस्ििु गदै आफ्नो जिम्मेवारी सफलिा पूवनक 
सम्पन्न गरेको छ । 


