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सामाजिक हवकास सतमति 

प्रदेश सभा 

प्रदेश निं.१, हवराटनगर



१. सामाजिक हवकास सतमतिका माननीय सदस्य रु 

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 ब ादरु 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  साहवत्रा कुमारी रेग्मी 
13. मा. श्री  सीिा थेवे िबेग ु

 

 

  



१. प्रदेश निं १ को प्रदेश सभाको तमति २०७५/४/२३ गिेको दोस्रो अतधवेशनको ३२ औ ँ
बैठकद्वारा '' प्रदेश घरेल ु ह िंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो हवधेयक, २०७५'' सामाजिक 
हवकास सतमतिमा दफावार छलफलका लातग पठाइने तनणनय प्रदेश सभाबाट सवनसम्मि पाररि भएको 
तथयो ।  

२. उक्त हवधेयकमा सतमतिका माननीय सदस्य रुले आफ्नो राय¸ सझुाब राख्दै छलफलमा तमति 
२०७५/४/२८, २०७५/५/१४ र २०७५/५/२० मा छलफल भएको तथयो।उक्त छलफलमा 
उठेका हवषय िथा जिज्ञासामा स्पष्टिा ग्र ण गनन सतमतिको बैठक रुमा सामाजिक तबकास मन्त्री मा. 
श्री जिवन जघतमरे, हवज्ञको रूपमा प्रदेश कानून मस्यौदा सझुाब सतमतिका सिंयोिक, सामाजिक हवकास 
मन्त्रालयका कानूनी सल्ला कार र अन्य आमन्त्रीि सदस्य रू सह िको छलफल पश्चाि तमति 
२०७५/५/२० गिे सतमतिको बैठकको तनणनयको आधारमा यस सतमति तनम्न प्रस्िाव पेश गदनछ 
। 

प्रस्िाव रु  

१. दफा २(ख) मा यस दफा वमोजिम ''घरेल ुसम्बन्ध" भन्नाले "विंशि, हववा  वा......" भनी 
व्यवस्था भएकोमा "पति, पत्नी, छोरा, ब ुारी, छोरी, धमनपतु्र वा धमनपतु्री भएको वा सिंयतु्त 
पररवारको सदस्य, आजश्रि वा घरेल ुकामदारको रुपमा...." भनी उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

२. पररभाषा खण्डमा स्थानीय ि को पररभाषा तनम्न बमोजिम थप गनन प्रस्िाव 

(ड) 'स्थातनय ि ': स्थातनय ि  भन्नाले नेपालको सिंहवधान बमोजिमको स्थानीय ि  सम्झन ु
पछन । 

३. दफा ३ (५) बमोजिम "उपदफा (३) बमोजिम स्वास््य परीक्षण र उपचार गदान लागेको 
खचन ऐन बमोजिम पीडकबाट असलु गररनेछ " भनी भएको व्यवस्थालाई सिंशोधन गरी " 
उपदफा (३) बमोजिम स्वास््य परीक्षण र उपचार गदान लागेको खचन कोषबाट व्य ोरीनेछ र 
त्यसरी खचन गररएको रकम पीडकबाट सरकारी बााँकी सर  असलु उपर गररनेछ " भनी 
उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

४. दफा ३ (५) बमोजिम "....कुनै सामाजिक सिंघ सिंस्थालाई पीतडिको तनवेदन तलन, घटना 
अतभलेख राख्न ....." भनी भएको व्यवस्थालाई सिंशोधन गरी "....घरेल ुह िंसा सम्बन्धी कायन 



गने कुनै सामाजिक सिंघ सिंस्थाले पीतडिलाई स योग गनन रोक लगाएको मातनने छैन..." भनी 
उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

५. दफा ४ (२) (च) बमोजिम "....पीडकलाई घरबाट  टाउन लगाई पीतडिलाई सरुजक्षि 
रुपमा आफ्नो घरमा बस्ने वािावरण बनाउन प ल गने..." भनी भएको व्यवस्थालाई 
सिंशोधन गरी ".... पीतडिलाई सरुजक्षि रुपमा आफ्नो घरमा बस्ने वािावरण बनाउन प ल 
गने..." भनी उल्लेख गनन प्रस्िाव । 

६. दफा ४ (२) (ठ) बमोजिम ".... पीतडि, प्रभाहवि, साक्षी र पीतडिका स योगीको प्रभावकारी 
सरुक्षा गनन प ल गने..." भनी भएको व्यवस्थालाई सिंशोधन गरी "... पीतडि, प्रभाहवि, साक्षी 
र पीतडिका स योगीको प्रभावकारी सरुक्षाको प्रबन्ध तमलाउन.े.." भनी उल्लेख गनन प्रस्िाव  

७. दफा ४ (२) (ड) बमोजिम ".... उपचार खचन असलु गराउन प ल गने..." भनी भएको 
व्यवस्थालाई सिंशोधन गरी "... उपचार खचन असलु गराउने प्रबन्ध गने...." भनी उल्लेख 
गनन प्रस्िाव । 

८. दफा ५ (३) बमोजिम "... सोको व्यवस्था प्रदेश सरकार, स्थानीय ि  र सामाजिक 
सिंस्थासाँग स कायन गरी गनन सहकनेछ... " भनी भएको व्यवस्थालाई सिंशोधन गरी "... सोको 
व्यवस्था प्रदेश सरकार, स्थानीय ि  र सामाजिक सिंस्थासाँग स कायन गरी सिंरक्षण अतधकृिले 
आवश्यक प्रबन्ध गनुन पनेछ ।" भनी उल्लेख गनन प्रस्िाव 

९. दफा ८ (२) बमोजिम गठन  नुे व्यवस्थापन सतमतिमा दे ायका अध्यक्ष र सदस्य र नेछन ् 

क) मन्त्रालयका सजचव –       अध्यक्ष 

ख) सम्बजन्धि स्थानीय ि को उप–प्रमखु –     सदस्य   

ग) आतथनक मातमला  ेने मन्त्रालयका उपसजचव–   सदस्य 

घ) भौतिक पूवानधार  ेने मन्त्रालयका उपसजचव–   सदस्य  
ङ) नागररक समािका एकिना हवज्ञ मह ला–    सदस्य 

च) मन्त्रालयका सम्बजन्धि म ाशाखा प्रमखु–     सदस्य सजचव 

 

भनी उल्लेख भएकोमा सिंशोधन सह ि तनम्न बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रु र ने गरी 
सतमति गठन गनन प्रस्िाव 

 

क) मन्त्रालयले मनोतनि गरेको व्यजक्त  –       अध्यक्ष  
 



ख) सम्बजन्धि स्थानीय ि को उप–प्रमखु –     सदस्य 

ग) आतथनक मातमला  ेने मन्त्रालयका उपसजचव–   सदस्य 

घ) भौतिक पूवानधार  ेने मन्त्रालयका उपसजचव–   सदस्य  
ङ) मन्त्रालयले कजम्िमा दईु िना मह ला सह ि मनोतनि गरेका िीन िना– सदस्य 

च) मन्त्रालयका सम्बजन्धि म ाशाखा प्रमखु–     सदस्य सजचव 

 

१०. दफा ८(४) बमोजिम " उपदफा २ (ङ) बमोजिम मनोतनि सदस्यको कायनकाल २ 
वषनको  नुेछ िर त्यस्िो सदस्य एक पटक पनुः तनयकु्त  नु सक्नेछ "  भनी उल्लेख 
भएकोमा सिंशोधन सह ि "... मनोतनि सदस्यको कायनकाल ३ वषनको  नुेछ " भनी  उल्लेख 
गने प्रस्िाव । 

  ११. दफा ८(५) बमोजिम "...दफा ५ (५) बमोजिम हवस्िार  नुे शाखा सञ्चालनका लातग   
दे ाय बमोजिमको सतमति र नेछ। 

क) सम्बजन्धि स्थानीय ि का उप–प्रमखु वा उपाध्यक्ष 

ख) सम्बजन्धि स्थानीय ि को न्याहयक सतमतिका सदस्य – सदस्य 

ग) मन्त्रालयले मनोनयन गरेको स्थानीय समािसेवी वा अतधकारकमी एक िना – सदस्य 

भनी उल्लेख भएकोमा तनम्न बमोजिमको सतमति गठन गनन प्रस्िाव 

क) सम्बजन्धि स्थानीय ि का उप–प्रमखु वा उपाध्यक्ष – अध्यक्ष 

ख) सम्बजन्धि स्थानीय ि को सामाजिक हवकास कायन क्षेत्र भएको सतमतिका सदस्य–  सदस्य 

ग) मन्त्रालयले मनोनयन गरेको स्थानीय समािसेवी वा अतधकारकमी  मध्यबाट कजम्िमा एक िना मह ला 
सह ि दईु िना – सदस्य 

घ) सम्बजन्धि स्थानीय ि को सामाजिक हवकास कायन  ेने अतधकृि – सदस्य सजचव 

४. यसरी प्रदेश निं १ को सामाजिक हवकास सतमतिले ''प्रदेश सामाजिक हवकास सिंस्थाको सम्वन्धमा 
व्यवस्था गनन बनकेो हवधेयक, २०७५'' मा प्रतिवेदन प्रस्ििु गदै आफ्नो जिम्मेवारी सफलिा पूवनक 
सम्पन्न गरेको छ । 


