प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
ऩहहरो फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार फैशाख ३० गते सोभवाय ददनको १.०० फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको १.१० फजे प्रायम्ब बमो । आजको फैठकभा भाननीम सबाभुखरे प्रदे श प्रभुखको
कामाारमफाट मस प्रदे श सबाको चौथो अधधवेशन आव्हान सम्फन्धी ऩत्र ऩढे य सुनाउनु बमो ।
त्मसऩधछ नेऩारको याजनीधतक ऩरयवतान य सॊ घीम रोकताक्षन्त्रक गणतन्त्रको राधग जीवन उत्सगा
गने ऻात अऻात शहहदहरुप्रधत श्रध्दाञ्जरी ्वरुऩ उठे य कक धभनेट भौनधायण गरयमो ।
तत्ऩश्चात् भाननीम सबाभुखरे प्रदे श ्तयका केही सावाजधनक धरखत प्रभाणीकयण ऐन,२०७४ राई
सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक य प्रदे श सबाका ऩदाधधकायी तथा सद्मको ऩारयश्रधभक य सुहवधा
ऐन,२०७५राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक प्रभाणीकयण बै आकको वाये को प्रदे श प्रभुखको कामाारमफाट
प्राप्त ऩत्र ऩढे य सुनाउनु बमो ।
त्मसै गयी भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे र २०७६।१।११ गते देक्षख धभत्र याष्ड चीन भ्रभणभा
जानु हुॉदा उहाॉको अनुऩक्ष्थधतभा भुख्मभन्त्रीरे सम्हाल्दै आउनु बकको दै धनक प्रशासधनक कामा गना
भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे रराई तोहककको व्महोयाको प्रदे श
प्रभुखको कामाारमफाट प्राप्त ऩत्र सभेत ऩढे य सुनाउनु बकको धथमो ।
तदुऩयान्त प्रदे श सबाको चौथो अधधवेशनको सपरताको शुबकाभना ददने काभ बकको धथमो ।
शुबकाभना भन्तब्म ददनु हुनेहरुभा भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ
जम्कट्टे र, प्रभुख प्रधतऩऺी दरका नेता भाननीम श्री इन्रवहादुय वाधनमा, भा.श्री सुयेन्रयाज गोसाई, भा. श्री
ु न्ु ्मो ।
यीता भाझी, भा. श्री यीना गुरुङ य भा. श्री प्रेभवहादुय ताभाङ हुनह
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार वैशाख ३१ गते भॊ गरवाय ददनको ४.०० फ्ने गयी
२.०० फजे ्थधगत बमो ।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
दोस्रो फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार फैशाख ३१ गते भॊ गरवाय ददनको ६.३० फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको ६.४५ फजे प्रायम्ब बमो ।
आजको फैठकभा ने.क.ऩा. का भुख्म सचेतक भाननीम श्री याभेश्वय पुमाररे मस प्रदे शको
याजधानी तोक्ने सम्फन्धभा अऩनाइने कामाहवधध सम्फन्धी प्र्ताव ऩेश गनुा बमो बने मस प्र्तावको सभथान
नेऩारी काॊग्रस
े का प्रभुख सचेतक भाननीम श्री याधा घरे रे गनुा बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम बूधभ व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्री श्री दावा दोजे राभारे प्रदे श ्तयभा
जरचय सॊ यऺण य व्मव्थाऩन गना फनेको हवधेमक ऩेश गनुा बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम
फीउ धफजन सम्फन्धभा

क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतका सबाऩधत श्री घनश्माभ दाहाररे प्रदे श

व्मव्था गना फनेको हवधे मक य प्रादे क्षशक कृहष व्मवसाम प्रफद्र्धन सम्फन्धभा

व्मव्था गना फनेको हवधेमकभाधथ दपावाय छरपर गयी सधभधतरे गये को धनणामको प्रधतवेदन सहहतको
हवधेमक सबाभा ऩेश गनुा बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ १ गते ददनको २.०० फजे फ्ने गयी ६.५५ भा
्थधगत बमो ।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
ते स्रो फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ १ गते फुधवाय ददनको २.०० फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको २.०५ फजे प्रायम्ब बमो ।
आजको फैठकभा भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभक्षण ऩौडे ररे आफ्नो सम्फोधन भापात धभत्रयाष्ड
चीनको भ्रभणभा बकको उऩरक्षब्ध वाये भा सदनराई जानकायी ददनु बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे हवबूषण
धसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धभा कानूनी व्मव्था गना फनेको हवधेमक ऩेश गनुा बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक आजै २.३० फजेसम्भको राधग २.१३ फजे ्थधगत बमो ।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
चौथो फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ १ गते फुधवाय ददनको २.३० फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको २.३५ फजे प्रायम्ब बमो ।
आजको दोस्रो फैठकभा भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री श्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गर
े रे
आ.व.२०७६÷७७ को हवधनमोजन हवधेमकका धसद्धान्त य प्राथधभकता सम्फन्धभा (कय प्र्ताव फाहे क)
को प्र्ताव प्र्तुत गनुा बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे सो प्र्ताव उऩयको छरपर २०७६ सार जेठ २ गते
हवहीवायदे क्षख शुरु गने व्महोयाको जानकायी ददनु
बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ २ गते हवहीवाय ददनको ११.०० फजेसम्भको राधग
३.४० भा ्थधगत बमो ।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
ऩाॉचौं फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ २ गते हवहीवाय ददनको ११.०० फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको ११.०५ फजे प्रायम्ब बमो ।
आजको फैठकभा भाननीम भुख्म भन्त्रीको तपाफाट भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री
श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे आ.व.२०७४÷७५ को भहारे खा ऩयीऺकको फाहषाक प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो
।
त्मसऩधछ भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री श्री कैराश प्रसाद ढुॊ गेररे प्रदे श
सयकायको आ.व.२०७६÷७७ को हवधनमोजन हवधेमकका धसद्धान्त य प्राथधभकताका सम्फन्धभा (कय
प्र्ताव फाहेक) को हवषमभा छरपर गरयमोस् बनी प्र्ताव ऩेश गनुा बकऩधछ सो प्र्तावभाधथ छरपर
प्रायम्ब बमो ।छरपरभा दे हामका भाननीम सद्मरे बाग धरनु बकको धथमो ।
१. भा.श्री ओभवहादुय ग्रान

२. भा.श्री कञ्चन खनार

३. भा.श्री कल्ऩना नेऩारी

४. भा.श्री कुसुभ कुभाय काकी

ु ेर
५. भा.श्री कृष्णप्रसाद बत

६. भा.श्री केशवयाज ऩाण्डे

७. भा.श्री गणेशप्रसाद दुरार

८. भा.श्री गीता वाग्रे

तदनन्तय सबाको फैठक आजै १२.४५ फजे फ्ने गयी १२.०० फजे ्थधगत बमो ।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
छै ठौं फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ २ गते हवहीवाय ददनको १२.४५.फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको दोस्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको १.०० फजे प्रायम्ब बमो
आजको फैठकभा भाननीम श्री याभेश्वय पुमाररे प्रदे शको याजधानी तोक्ने सम्फन्धी कामाहवधधभाधथ
सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
त्मसऩधछ प्रदे शको याजधानी तोक्ने सम्फन्धी प्र्तावभाधथको छरपरभा दे हामका भाननीम
सद्महरुरे बाग धरनु बमो ।
१. भा. श्री प्रबात ताभाङ

२. भा. श्री यत्नप्रसाद ढकार

३. भा. श्री प्रेभवहादुय ऩुराभी

४. भा. श्री ओभवहादुय ग्रान

५. भा. श्री हवयाजबक्त श्रे ष्ठ

६. भा.श्री यभेश ऩौडे र

७. भा.श्री गीता वाग्रे
तदुऩयान्त भाननीम बूधभ व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्री दावा दोजे राभारे प्रदे श फीउ धफजन
सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकभाधथ क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतरे दपावाय छरपर गयी
आफ्नो धनणामको प्रधतवेदन सहहतको हवधेमक सबाभा छरपर गरयमोस् बनी याख्नु बकको प्र्ताव ्वीकृत
बमो ।
मस हवधेमकभाधथको छरपरभा कुनै ऩधन भाननीम सद्मरे बाग नधरनु बककोरे भाननीम बूधभ
व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्रीरे प्रदे श फीउ धफजन सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमक ऩारयत
गरयमोस् बनी याख्नु बकको प्र्ताव ्वीकृत बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम बूधभ व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्री दावा दोजे राभारे प्रदे श कृहष
व्मवसाम प्रफद्र्धन सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकभाधथ

क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतरे

दपावाय छरपर गयी आफ्नो धनणामको प्रधतवेदन सहहतको हवधेमक सबाभा छरपर गरयमोस् बनी याख्नु
बकको प्र्ताव सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।

तत्ऩश्चात् उक्त हवधेमक भाधथको छरपरभा भा.श्री धनभा राभा, भा.श्री प्रबात ताभाङ य भा.श्री
गीता वाग्रेरे आफ्नो अवधायणा याख्नु बमो य छरपरको क्रभभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप भाननीम बूधभ
व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्री दावा दोजे राभारे ददनु बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखको अनुभधतरे बूधभ व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्री दावा दोजे
राभारे प्रदे श कृहष व्मवसाम प्रफद्र्धन सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमक ऩारयत गरयमोस् बनी याख्नु
बकको प्र्ताव सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ ७ गते भॊ गरवाय ददनको २.०० फजे फ्ने गयी
२.०० भा ्थधगत बमो ।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
सातौं फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ ७ गते भॊ गरवाय ददनको २.०० फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको २.१० फजे प्रायम्ब बमो ।
आजको फैठकभा प्रदे श सयकायको आ.व.२०७६÷७७ को हवधनमोजन हवधेमकका धसद्धान्त य
प्राथधभकताका सम्फन्धभा (कय प्र्ताव फाहे क) को हवषमभा छरपर जायी यह्यो । आजको छरपरभा
दे हामका भाननीम सद्महरुरे बाग धरनु बमो ।
१. भा.श्री घनश्माभ दाहार

२. भा.श्री चन्रवहादुय राभा

३. भा.श्री चेतनाथ सञ्जेर

४. भा.श्री जगतवहादुय धसम्खडा

५. भा.श्री जीवन खड्का

६. भा.श्री दीऩक धनयौरा

७. भा.श्री जीवन डॊ गोर

८. भा.श्री नायामणवहादुय धसरवार

९. भा.श्री न्हुच्छे नायामण श्रे ष्ठ

१० भा.श्री धनभा राभा

११. भा.श्री ऩुकाय भहजान
त्मसऩधछ भाननीम बूधभ व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्री श्री दावा दोजे राभारे प्रदे श्तयभा
जरचय सॊ यऺण य व्मव्थाऩन गना फनेको हवधेमकभाधथ हवचाय गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
उक्त हवधेमकभाधथ सैध्दाक्षन्तक छरपरभा दे हामका भाननीम सद्मरे बाग धरनु बमो ।
१. भा.श्री सृजना सामजु

२. भा.श्री यीना गुरुङ

३. भा.श्री भुन ु धसग्दे र

४. भा.श्री यजनी अभात्म जोन्छे

५. भा.श्री याभरार भहतो

ु ेर
६. भा.श्री कृष्णप्रसाद बत

७. भा.श्री हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

८. भा.श्री हवयाज बक्त श्रे ष्ठ

तत्ऩश्चात् हवधेमकका सम्फन्धभा छरपरभा उठे को प्रश्नहरुको जवाप भाननीम बूधभ व्मव्था, कृहष
तथगा सहकायी भन्त्री श्री दावा दोजे राभारे ददनु बमो । हवधेमक भाधथको सै ध्दाक्षन्तक छरपर सम्ऩन्न
बकऩधछ भाननीम भन्त्रीरे सबाभुखको अनुभधतरे उक्त हवधेमकभाधथ हवचाय गरयमोस् बनी याख्नु बकको
प्र्ताव सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।

तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ ८ गते फुधवाय ददनको २.०० फजे फ्ने गयी ३.२०
भा ्थधगत बमो ।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
आठौं फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ ८ गते फुधवाय ददनको २.०० फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको ३.२० फजे प्रायम्ब बमो ।
आजको दे हामका भाननीम सद्महरुरे हवशेष सभमभा आफ्नो धायणा याख्नु बमो ।
१. भा.श्री याभेश्वय पुमार

२. भा.श्री प्रबात ताभाङ

३. भा.श्री यीना गुरुङ

प्रदे श सयकायको आ.व.२०७६÷७७ को हवधनमोजन हवधेमकका धसद्धान्त य प्राथधभकताका (कय
प्र्ताव फाहेक) को सम्फन्धभा छरपर जायी यह्यो । आजको छरपरभा दे हामका भाननीम सद्महरुरे
बाग धरनु बमो ।
१. भा.श्री प्रधतभा श्रे ष्ठ

२. भा.श्री प्रदीऩकुभाय कटु वार ऺेत्री के.सी.

३. भा.श्री प्रबात ताभाङ

४. भा.श्री फरयाभ ऩौडे र

५. भा.श्री वसुन्धया हुभागाई

६. भा.श्री हवयाजबक्त श्रे ष्ठ

७. भा.श्री फेरीभैमा घरे

८. भा.श्री बावना सुवेदी

९. भा.श्री भाधवप्रसाद ऩौडे र

१० भा.श्री भीना ऻवारी नेऩार

११. भा.श्री धभरनवावु श्रे ष्ठ

१२. भा.श्री भैना आछाभी

१३. भा.श्री यजनी अभात्म जोन्छे

१४. भा.श्री यत्नप्रसाद ढकार

१५. भा.श्री यभा आरे भगय

१६. भा.श्री यभेश ऩौडेर
(अऩयान्ह ५.१० भा ्थधगत)

त्मसऩधछ भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे हवबूषण
धसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धभा कानूनी व्मव्था गना फनेको हवधे मकभाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने
प्र्ताव ऩेश गनुा बमो । मस प्र्तावभा दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा बाग धरनु बकको धथमो
।
१. भा.श्री सुयेन्रयाज गोसाई

२. भा.श्री सीता अधधकायी

३. भा.श्री यभेश ऩौडेर

४. भा.श्री नयोत्तभ वैद्य

५. भा.श्री हवयाजबक्त श्रे ष्ठ

६. भा.श्री गीता वाग्रे

७. भा.श्री यीता भाझी

८. भा.श्री हवशार खड्का

९. भा.श्री याभेश्वय पुमार

१०. भा.श्री यीना गुरुङ

११. भा.श्री आशाभामा ताभाङ

१२. भा.श्री जीवन डॊ गोर

१३. भा.श्री केशवयाज ऩाण्डे

१४. भा.श्री हवजमा श्रे ष्ठ के.सी

हवधेमकभाधथको सैध्दाक्षन्तक छरपर सम्ऩन्न बकऩधछ भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून
भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे हवबूषण धसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धभा कानूनी व्मव्था
गना फनेको हवधेमकभाधथ हवचाय गरयमोस् बनी याख्नु बकको प्र्ताव सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम याभेश्वय पुमाररे ऩेश गनुा बकको प्रदे शको ्थामी याजधानी तोक्ने सम्फन्धी
कामाहवधधराई ऩारयत गरयमोस् बनी याख्नु बकको प्र्ताव धनणामाथा ऩेश हुॉदा उक्त प्र्ताव सवासम्भधतरे
्वीकृत बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ ९ गते हवहीवाय ददनको ११.०० फजे फ्ने गयी
५.१० भा ्थधगत बमो ।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ. ३
चौथो अधधवेशन
नवौं फैठक
सूचना ऩत्र
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ ९ गते हवहीवाय ददनको ११.०० फजे
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानुकुभाय श्रे ष्ठको
अध्मऺताभा ददनको ११.०५ फजे प्रायम्ब बमो ।
आजको फैठकभा प्रदे श सयकायको आ.व.२०७६÷७७ को हवधनमोजन हवधेमकका धसद्धान्त य
प्राथधभकताका सम्फन्धी हवषमभा दे हामका भाननीम सद्महरुरे बाग धरनु बमो ।
१. भा. डा. याजेन्रभान श्रे ष्ठ

२. भा.श्री याजेश शाक्म

३. भा.डा. याभकुभाय अधधकायी

४. भा.श्री याभरार भहतो

५. भा.श्री याभेश्वय पुमार

६. भा.श्री यीता भाझी

७. भा.श्री यीना गुरुङ

८. भा.श्री याधा घरे

९. भा.श्री हवजम सुवेदी

१०. भा.श्री हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

११. भा.श्री हवशार बट्टयाई

१२. भा.श्री शशी जॊग थाऩा

१३ भा.श्री सन्तवहादुय प्रजा

१४. भा.श्री सय्वती फ्नेत

१५. भा.श्री सये श नेऩार

१६. भा.श्री सय्वती फाटी

१७. भा.श्री शाक्षन्तप्रसाद ऩौडे र

१८. भा.श्री सीता अधधकायी

१९. शोबा शाक्म

२०. भा.श्री सुयेन्रयाज गोसाई

२१. भा.श्री सृजना सामजु
(१.१५ भा १५ धभनेटको राधग ्थधगत)
२.३० भा शुरु बकको फैठकभा भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री श्री कैराश प्रसाद
ढुॊ गेररे छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ १४ गते २.३० फजे फ्ने गयी ३.१० भा ्थधगत
बमो।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १०
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ १४ गते भॊ गरफाय
प्रदे श सबाको आजको ऩहहरो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
ददनको २:३५ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श सयकायको आ .व.
२०७६÷०७७ को नीधत तथा कामाक्रभको प्रधत भाननीम प्रदे श प्रभुख श्री अनुयाधा कोइयारा सभऺ
प्र्तुत गनुब
ा मो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखको अनुभधतभा भाननीम प्रदे श प्रभुख श्री अनुयाधा कोइयारारे प्रदे श
सयकायको आ.व.२०७६÷७७ को नीधत तथा कामाक्रभ प्र्तुत गयी सम्फोधन गनुब
ा मो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे भाननीम प्रदे श प्रभुखको सम्भानभा क्षचमाऩान कामाक्रभको आमोजना
गरयकको जानकायी गयाउदै आ आफ्नो ्थानभा उधबकय-भाननीम प्रदे श प्रभुखराई धफदाई गनुा हुन भाननीम
सद्महरुराई आग्रह गनुब
ा मो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक २०७६ सार जेठ १४ गते भॊ गरफाय ददनको ५:०० फजे फ्नेगयी
३:५० फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १०
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ १४ गते भॊ गरफाय
प्रदे श सबाको आजको ऩहहरो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
ददनको २:३५ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श सयकायको आ .व.
२०७६÷०७७ को नीधत तथा कामाक्रभको प्रधत भाननीम प्रदे श प्रभुख श्री अनुयाधा कोइयारा सभऺ
प्र्तुत गनुब
ा मो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखको अनुभधतभा भाननीम प्रदे श प्रभुख श्री अनुयाधा कोइयारारे प्रदे श
सयकायको आ.व.२०७६÷७७ को नीधत तथा कामाक्रभ प्र्तुत गयी सम्फोधन गनुब
ा मो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे भाननीम प्रदे श प्रभुखको सम्भानभा क्षचमाऩान कामाक्रभको आमोजना
गरयकको जानकायी गयाउदै आ आफ्नो ्थानभा उधबकय-भाननीम प्रदे श प्रभुखराई धफदाई गनुा हुन भाननीम
सद्महरुराई आग्रह गनुब
ा मो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक २०७६ सार जेठ १४ गते भॊ गरफाय ददनको ५:०० फजे फ्नेगयी
३:५० फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ११
सूचना ऩत्र-२
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ १४ गते भॊ गरफाय
प्रदे श सबाको आजको दोस्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
५:१० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे सबाको फैठकभा भाननीम प्रदे श प्रभुखफाट
गरयकको सम्फोधनको प्रधत टे फर गनुब
ा मो ।
तदुऩयान्त भाननीम प्रदे श प्रभुखराई भाननीम फुहद्धभान भाझीको सभथानभा भाननीम याभेश्वय
पुमाररे ऩेश गनुब
ा कको धन्मवादको प्र्ताव धनणामाथा ऩेश बककोभा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श फारफाधरकाको अधधकाय सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको
धफधेमक य प्रदे श सहकायी सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको धफधेमक प्रभाणीकयण बई आकको प्रदे श
प्रभुखको ऩत्र ऩढे य सुनाउनु बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ १६ गते धफहीफाय ददनको १०:०० फजे फ्नेगयी
५:४५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १२
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ १६ गते धफहीफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
१०:३० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ

फैठकको

प्रायम्बभा

प्रदे श

सयकायको

आ

.व.

२०७६÷०७७

को

नीधत

तथा

कामाक्रभभाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा बाग धरनुबमो ।
1. भा. इन्रफहादुय फाधनमा

10.

भा. ददऩेन्र श्रे ष्ठ

2. भा. रे खनाथ दाहार

11.

भा. केशव ऩाण्डे

3. भा. शक्षशजॊग थाऩा

12.

भा. घनश्माभ दाहार

4. भा. न्हुऺे नायामण श्रे ष्ठ

13.

भा. नयोत्तभ फैद्य

5. भा. शाक्षन्तप्रसाद ऩौडेर

14.

भा. गणेश प्रसाद दुरार

6. भा. प्रदीऩ कुभाय कटु वार ऺेत्री

15.

भा. दे वकी श्रे ष्ठ

7. भा. धबभसेन खत्री

16.

भा. धगता वाग्रे

8. भा. ददऩक धनयौरा

17.

भा. फेरीभैमा घरे

9. भा. सीता अधधकायी

18.

भा. सीता राभा

तदुऩयान्त फैठक १५ धभनेटको राधग ्थधगत बई ऩुन् शुरु बकको फैठकभा प्रदे श सयकायको
आ .व. २०७६÷०७७ को नीधत तथा कामाक्रभभाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा बाग
धरनुबमो ।

1.

भा. फरयाभ ऩौडे र

ु ेर
11. भा. कृष्णप्रसाद बत

2.

भा. सये श नेऩार

12. भा. रयना गुरुङ्ग

3.

भा. सय्वती फाटी

13. भा. फसुन्धया हुभागाई

4.

भा. सुयेन्रयाज गोसाई

14. भा. डा. याजेन्रभान श्रे ष्ठ

5.

भा. नायामण फहादुय धसरवार

15. भा. हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

6.

भा. प्रधतभा श्रे ष्ठ

16. भा. भुन ु धसग्दे र

7.

भा. यभा आरे भगय

17. भा. कञ्चन खनार

8.

भा. यजनी अभात्म जोन्छें

18. भा. हवयाजबक्त श्रे ष्ठ

9.

भा. यभेश ऩौडे र

19. भा. जुनेरी भामा श्रे ष्ठ

10. भा. धभना ऻवारी

20. भा. आशा भामा ताभाङ्ग

तत्ऩश्चात फैठक ३० धभनेटको राधग ्थधगत बई ऩुन् शुरु बकको फैठकभा प्रदे श सयकायको
आ .व. २०७६÷०७७ को नीधत तथा कामाक्रभभाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा बाग
धरनुबमो ।
1.

भा. बावना सुवेदी

9.

भा. यत्नप्रसाद ढकार

2.

भा. फसन्त प्रसाद भानन्धय

10. भा. रक्ष्भण रम्सार

3.

भा. जीवन डॊ गोर

11. भा. याधा घरे

4.

भा. शोबा शाक्म

12. भा. सय्वती फ्नेत

5.

भा. केशवयाज ऩाण्डे

13. भा. ऩावाती धसरवार

6.

भा. फुहद्धभान भाझी

14. भा. याभरार भहतो

7.

भा. धफजुरा फभाा याणा

15. भा. ओभफहादुय ग्रान

8.

भा. सृजना सामजू

16. भा. रयता भाझी

तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ १७ गते शुक्रफाय ददनको ११:०० फजे फ्नेगयी
५:२५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १३
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ १७ गते शुक्रफाय
प्रदे श सबाको आजको ऩहहरो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
ददनको ११:२० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा प्रदे श सयकायको आ .व. २०७६÷०७७ को नीधत तथा कामाक्रभ
भाधथ सॊ शोधन दताा गयाउनुहन
ु े दे हामका भाननीम सद्महरुरे सॊ शोधन प्र्ताव भाधथ आफ्नो धायणा ्ऩष्ट
ऩानुा बमो ।
1.

भा. यभेश ऩौडे र

4.

भा. शोबा शाक्म

2.

भा. रयता भाझी

5.

भा. नयोत्तभ फैद्य

3.

भा. रयना गुरुङ्ग

6.

भा. हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सयकायको आ .व. २०७६÷०७७ को नीधत तथा कामाक्रभ
भाधथको छरपर सभाप्त बकको घोषणा गनुा बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे नीधत तथा कामाक्रभ भाधथ उठे का प्रश्नहरुको
जवाप ददनुबमो ।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सयकायको आ .व. २०७६÷०७७ को नीधत तथा कामाक्रभ
भाधथ सॊ शोधन याख्नुहन
ु े भाननीम सद्महरुराई आफ्नो सॊ शोधन हपताा धरन सभम प्रदान गनुा बककोभा
कुनै ऩधन भाननीम सद्महरुरे हपताा नधरनु बककोरे धनणामाथा ऩेश बककोभा प्रदे श सयकायको आ .व.
२०७६÷०७७ को नीधत तथा कामाक्रभ भाधथको सॊ शोधन फहुभतरे अ्वीकृत बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे

प्रदे श सयकायको आ .व. २०७६÷०७७ को नीधत तथा

कामाक्रभराई धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा फहुभतरे ्वीकृत बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार जेठ १७ गते शुक्रफाय अको फैठक ददनको १२:४५ फजे
फ्नेगयी १२:१५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये

प्रदे श सबाको सक्षचव
प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १४
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ १७ गते शुक्रफाय
प्रदे श सबाको आजको दोस्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
१:१० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम सये श नेऩाररे अथा तथा हवकास सधभधतको, भाननीम
घनश्माभ दाहाररे क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतको य भाननीम न्हुऺे नायामण श्रे ष्ठरे सावाजधनक रेखा
सधभधतको आ .व.२०७५÷०७६ को फाहषाक प्रधतवेदन ऩेश गनुब
ा मो ।
तदुऩयान्त भाननीम बूधभ व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्री दावा दोजे राभारे प्रदे श्तयभा
जरचय सॊ यऺण तथा व्मव्थाऩन गना फनेको धफधे मक दपावाय छरपरका राधग क्षशऺा, ्वा््म तथा
कृहष सधभधतभा ऩठाइमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बककोभा उक्त प्र्ताव सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे हवबषु ण धसपारयस
तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको धफधेमकराई सबाभा दपावाय छरपर गरयमोस्
बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बककोभा कुनै ऩधन भाननीम सद्महरु फोल्न चाहनु नबककोरे उक्त प्र्ताव
सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे हवब ुषण
धसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको धफधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव
ऩेश गनुा बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे हवबषु ण धसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धभा व्मव्था गना
फनेको धफधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा फहुभतरे ्वीकृत बमो ।
तदनन्तय अको सूचना जायी नबक सम्भ आजको फैठक १:३० फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १५
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार जेठ ३१ गते शुक्रफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
२:२५ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम सबाभुखरे आजको फैठकभा शून्म सभमको कामाक्रभ
नयहेको जानकायी भाननीम सद्महरुराई गयाउनु बमो ।
तदुऩयान्त दे हामका भाननीम सद्महरुरे धफशेष सभमभा फोल्नुबमो ।
1. भा. याजकाजी भहजान

8. भा. फसन्तप्रसाद भानन्धय

2. भा. शोबा शाक्म

9.

3. भा. याभेश्वय पुमार

10. भा. नयोत्तभ फैद्य

4. भा. रयता भाझी

11. भा. ऩुकाय भहजान

5. भा. हवयाजबक्त श्रे ष्ठ

12. भा. सन्त फहादुय प्रजा

6. भा. याजेश शाक्म

13. भा. यभेश ऩौड्यार

भा. सये श नेऩार

7. भा. ओभ फहादुय ग्रान
तत्ऩश्चात भाननीम भाधवप्रसाद ऩौडेररे प्रदे श भाधभरा सधभधतको य भाननीम यभा आरे भगयरे
उद्योग, ऩमाटन तथा फातावयण सधभधतको आ .व.२०७५÷०७६ को फाहषाक प्रधतवेदन ऩेश गनुब
ा मो ।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सयकायको आ .फ.२०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको
अनुभान धभधत २०७६ गते अऩयान्ह ०१/०३/५:०० फजे भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना
भन्त्रीरे ऩेश गनुा हुने जानकायी गयाउनु बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार आषाढ १ गते आइतफाय अऩयान्ह ५:०० फजे फ्ने गयी
३:२० फजे ्थधगत बमो ।

याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १६
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ १ गते आइतवाय
प्रदे श सबाको आजको ऩहहरो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
ददनको ५:0० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम सबाभुखरे आजको फैठकभा शू न्म सभम य धफशेष सभमको
कामाक्रभ नयहेको जानकायी भाननीम सद्महरुराई गयाउनु बमो ।
तदुऩयान्त नेऩारको सॊ हवधानको धाया २०७ प्रदे श सबा धनमभावरी, २०७४ को धनमभ १२९ को
उऩधनमभ (१) फभोक्षजभ प्रदे श सयकाय प्रदे श नॊ. ३ को आ.फ. २०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको
अनुभान भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गेररे ऩेश गनुब
ा मो ।
तदनन्तय सबाको अको फैठक २०७६ सार आषाढ १ गते आइतफाय ६:45 फजे फ्नेगयी
६:30 फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १७
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ १ गते आइतवाय
प्रदे श सबाको आजको दोश्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
अऩयान्ह ६:४५ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम सबाभुखरे आजको फैठकभा शू न्म सभम य धफशेष सभमको
कामाक्रभ नयहेको जानकायी भाननीम सद्महरुराई गयाउनु बमो ।
तदुऩयान्त नेऩारको सॊ हवधानको धाया २०७, प्रदे श सबा धनमभावरी, २०७४ को धनमभ १२९ को
उऩधनमभ (१) फभोक्षजभ प्रदे श सयकाय प्रदे श नॊ. ३ को आ.फ. २०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको
अनुभान भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गेररे ऩेश गनुब
ा मो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार आषाढ ५ गते धफहीफाय १:०० फजे फ्नेगयी ६:५५ फजे
्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १८
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ ५ गते धफहीफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको १51:
फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा प्रदे श सयकायको आ२० .व.७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको
अनुभान भाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा बाग धरनुबमो ।
1. भा. याधा घरे

6. भा. भैना अछाभी

11. भा. केशवयाज ऩाण्डे

2. भा. ऩशुऩधत चौरागाईं

7. भा. धनभा राभा

12. भा. बीभसेन खत्री

3. भा. नयोत्तभ वैद्य

8. भा. सये श नेऩार

13. भा.

4. भा. सय्वती फ्नेत

9. भा. सुयेन्रयाज गोसाई

5. भा. जीवन डॊ गोर

10. भा. रे खनाथ दाहार

जीवन

खड्का

ऩीठासीन भाननीम उऩसबाभुख याधधका ताभाङ
तदुऩयान्त फैठक ३० धभनेटको राधग ्थधगत बई ऩुन् शुरु बकको फैठकभा प्रदे श सयकायको
आ .व. २०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको अनुभान भाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा
बाग धरनुबमो।
1. भा. जगतफहादुय धसॊ खडा

5.

भा. जुनेरीभामा श्रे ष्ठ

9.

भा. चेतनाथ सञ्जेर

2. भा. यभेश ऩौड्यार

6.

भा. यभा आरे भगय

10. भा. शाक्षन्तप्रसाद ऩौडे र

3. भा. हहयानाथ खधतवडा

7.

भा. रारकुभायी ऩुन

11. भा. केशवप्रसाद ऩोखये र

4. भा. फदरप्रसाद भैनारी

8.

भा. दे वकी श्रे ष्ठ

12. भा. आशाभामा ताभाङ

तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार आषाढ ६ गते शुक्रफाय ददनको ११:०० फजे फ्नेगयी
५:०५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् १९
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ ६ गते शुक्रवाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
११:1३ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा प्रदे श सयकायको आ .व. २०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको
अनुभान भाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा बाग धरनुबमो ।
1. भा. याभेश्वय पुमार

6. भा. न्हुऺेनायामण श्रे ष्ठ

11. भा. प्रेभफहादुय ऩुराभी

2.

भा. प्रबात ताभाङ

7. भा. सीता अधधकायी

12. भा. कल्ऩना नेऩारी

3.

भा.फसन्तप्रसाद भानन्धय

8. भा. शोबा शाक्म

13. भा. धफनोद खड्का

4.

भा. बावना सुवेदी

9. भा. घनश्माभ दाहार

14. भा. भुन ु धसग्दे र

5.

भा. शक्षशजॊग थाऩा

10. भा. याजकाजी भहजान

ऩीठासीन भाननीम उऩसबाभुख याधधका ताभाङ
तदुऩयान्त फैठक १५ धभनेटको राधग ्थधगत बई ऩुन् शुरु बकको फैठकभा प्रदे श सयकायको
आ .व. २०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको अनुभान भाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा
बाग धरनुबमो।
1. भा. फुदिभान भाझी

7. भा. फेरीभैमा घरे

13.

भा. सीता राभा

2. भा. ददऩेन्र श्रे ष्ठ

8. भा. भाधवप्रसाद ऩौडे र

14.

भा. प्रकाश श्रे ष्ठ

3. भा. हवजम सुवेदी

9. भा. आङदे ण्डी राभा

15.

भा. प्रदीऩकुभाय कटु वार

4. भा. यत्नप्रसाद ढकार

10. भा. ओभफहादुय ग्रान

16.

भा. दीऩक धनयौरा

5. भा. सन्तफहादुय प्रजा

11. भा. ऩुकाय भहजान

6. भा. रक्ष्भण रम्सार

12. भा. यीना गुरुङ्ग

तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार आषाढ ८ गते आइतफाय ददनको १:०० फजे फ्नेगयी
२:४५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २०
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ ८ गते आइतवाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
१:३० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे
प्रदे श सयकायको आ .व. २०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको अनुभान भाधथको छरपरभा उठे का
प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो ।
आ.व.

तदुऩयान्त भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गर
े रे प्रदे श सयकायको
२०७६÷०७७

को

हवधनमोजन

हवधेमक

ऩेश

गनुा

बमो

तदनन्तय सबाको अको फैठक आजै ५ धभनेट ऩधछ फ्ने गयी १:४० फजे ्थधगत बमो ।

याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

।

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २१
सूचना ऩत्र -२
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ ८ गते आइतवाय
प्रदे श सबाको आजको दोस्रो फैठक भाननीम उऩसबाभुख श्री याधधका ताभाङको अध्मऺताभा
ददनको २:०० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम सबाभुखरे प्रदे श प्रभुखको कामाारमफाट प्राप्त बकका दे हाम

फभोक्षजभका हवधेमक प्रभाणीकयणसॉग सम्फक्षन्धत ऩत्रको व्महोया ऩढे य सुनाउनु बमो ।
क्र.सॊ.
१

हवधेमक नॊ.
4÷०७६

हवधेमकको नाभ

प्रभाणीकयण धभधत

प्रदे श फीउ धफजन सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको

२०७६÷०२÷३१

धफधेमक
२

5÷०७६

कृहष व्मवसाम प्रफद्धान सम्फन्धभा व्मव्था गना

२०७६÷०२÷३१

फनेको धफधेमक
तदुऩयान्त क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतका भाननीम सबाऩधत घनश्माभ दाहाररे प्रदे श्तयभा
जरचय सॊ यऺण य व्मव्थाऩन गना फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को प्रधतवेदन ऩेश
गनुा बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार आषाढ ९ गते सोभफाय ददनको २:०० फजे फ्ने गयी
२:१० फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २२
सूचना ऩत्र-२
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ ९ गते सोभवाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
२:२० फजे प्रायम्ब बमो।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे

प्रदे श सयकायको आ.व. २०७६÷०७७ को हवधनमोजन हवधेमकभाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा
बमो।
तदुऩयान्त भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे आधथाक ऐन,

२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक (क,ख,ग) ऩेश गनुा बमो।

तत्ऩश्चात अथा तथा हवकास सधभधतका भाननीम सबाऩधत सये श नेऩाररे कय तथा गैय कय याजश्व
सम्फन्धी ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को प्रधतवेदन
ऩेश गनुा बमो ।
तदनन्तय सबाको अको फैठक आजै १५ धभनेट ऩधछ फ्ने गयी २:२५ फजे ्थधगत बमो।

याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २३
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ ९ गते सोभवाय
प्रदे श सबाको आजको दोस्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
२:५० फजे प्रायम्ब बमो।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री शाधरकयाभ
जम्कट्टे ररे धभधत २०७६ सार जेठ ३२ गते को सबाको फैठकभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनुबमो।

तदुऩयान्त भाननीम बूधभ व्मव्था कृहष तथा सहकायी भन्त्री दावा दोजे राभारे ,प्रदे श्तयभा

जरचय सॊ यऺण य व्मव्थाऩन गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा क्षशऺा्वा््म तथा कृहष सधभधतको

,

प्रधतवेदन सहहतको धफधेमकभाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श्तयभा जरचय सॊ यऺण य व्मव्थाऩन गना फनेको हवधेमकको

सम्फन्धभा क्षशऺा ्वा््म तथा कृहष सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक ,सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने
प्र्ताव ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।

त्मसऩधछ भाननीम बूधभ व्मव्था कृहष तथा सहकायी भन्त्री दावा दोजे राभारे ,प्रदे श्तयभा

जरचय सॊ यऺण य व्मव्थाऩन गना फनेको हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श्तयभा जरचय सॊ यऺण य व्मव्थाऩन गना फनेको हवधेमक
ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार आषाढ १० गते भॊ गरफाय ददनको ११:०० फजे फ्ने गयी
३:०५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २४
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ १० गते भॊ गरवाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
३:०० फजे प्रायम्ब बमो।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा प्रदे श सयकायको आ.व. २०७६÷०७७

को धफधनमोजन धफधेमक

भाधथ भाननीम इन्रफहादुय फाधनमारे छरपरभा बाग धरनुबमो।
तदुऩयान्त फैठक १ घण्टा ३० धभनेट ्थधगत बई ऩुन् शुरु बकको फैठकभा भाननीम आधथाक
भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गेररे भाननीम इन्रफहादुय फाधनमारे उठाउनु बकको प्रश्नको
जवाप ददनु बमो।
तत्ऩश्चात प्रदे श सयकायको आ.व. २०७६÷०७७ को धफधनमोजन धफधेमक भाधथ दे हामका भाननीम
सद्महरुरे छरपरभा बाग धरनुबमो ।
1. भा. नायामणफहादुय धसरवार 4.

भा. न्हुऺेनायामण श्रे ष्ठ

7.

भा. आङदे ण्डी राभा

2.

भा. याधा घरे

5.

भा. यभेश ऩौड्यार

8.

भा. प्रबात ताभाङ

3.

भा. हहयानाथ खधतवडा

6.

भा. ओभफहादुय ग्रान

9.

भा. ददऩेन्र श्रे ष्ठ

तदनन्तय सबाको फैठक २०७६ सार आषाढ ११ गते फुधफाय ददनको ११:०० फजे फ्ने गयी
५:३० फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २५
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ ११ गते फुधवाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
३:१५ फजे प्रायम्ब बमो।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा प्रदे श सयकायको आ.व. २०७६÷०७७

को धफधनमोजन धफधेमक

भाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा बाग धरनु बमो ।
1. भा. दीऩक धनयौरा

12. भा. केशवयाज ऩाण्डे

2.

भा. नयोत्तभ वैद्य

13. भा. याजकाजी भहजान

3.

भा. चन्रफहादुय राभा

14. भा. शोबा शाक्म

4.

भा. सृजना सामजु

15. भा. प्रधतभा श्रे ष्ठ

5.

भा. रक्ष्भण रम्सार

16. भा. जीवन डॊ गोर

6.

भा. धनभा राभा

17. भा. केशवप्रसाद ऩोखये र

7.

भा. यत्नप्रसाद ढकार

18. भा. ऩुकाय भहजान

8.

भा. शाक्षन्त धथङ

19. भा. हवशार खड्का

9.

भा. यीना गुरुङ

20. भा. सन्तफहादुय प्रजा

10. भा. हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

21. भा. याभेश्वय पुमार

11. भा. प्रेभफहादुय ताभाङ
तदनन्तय सबाको अको फैठक आजै १० धभनेट ऩधछ फ्ने गयी ५:४० फजे ्थधगत बमो ।

याभशयण क्षघधभये

प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २६
सूचना ऩत्र-२
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ ११ गते फुधफाय
प्रदे श सबाको आजको दोस्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
ददनको ५:५५ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गेररे कय तथा गैय

कय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा अथा तथा हवकास
सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा बमो।

तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे कय तथा गैय कय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन
गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा अथा तथा हवकास सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक सबाभा
छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।

तत्ऩश्चात भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गेररे कय तथा गैय
कय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव
ऩेश गनुा बमो।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे कय तथा गैय कय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन
गना फनेको हवधेमक ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे आधथाक ऐन,

२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक (क,ख,ग) भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव
प्र्तुत गनुा बमो।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे आधथाक ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक
(क,ख,ग) भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम न्हुऺन
े ायामण श्रे ष्ठरे आधथाक ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको
हवधेमक

(क,ख,ग)

भाधथको

छरपरभा

बाग

धरनु

बमो

।

तदुऩयान्त भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे आधथाक ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक (क,ख,ग) भाधथको छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप
ददनु बमो।
तत्ऩश्चात भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे आधथाक ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक (क,ख,ग) राई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा
बमो।

त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे आधथाक ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक
(क,ख,ग) ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक २०७६ सार बार १२ गते धफहहफाय ददनको ११:०० फजे
फ्ने गयी ६:१५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये

प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २७
सूचना ऩत्र-२
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ १२ गते धफहीफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
११:२५ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ दे हामका भाननीम भन्त्रीहरुरे प्रदे श सयकायको आ.व. २०७६÷०७७ को हवधनमोजन
हवधेमक भाधथको छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।
१. भाननीम साभाक्षजक हवकास भन्त्री मुवयाज दुरार
२. भाननीम बूधभ व्मव्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्री दावा दोजे राभा
३. भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेर
४. भाननीम उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्री अरुणप्रसाद नेऩार
५. भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री शाधरकयाभ जम्कट्टे र
६. भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे र
तदुऩयान्त फैठक १० धभनेट ्थधगत बई ऩुन् शुरु बकको फैठकभा भाननीम सबाभुखरे प्रदे श
सयकायको आ.व. २०७६÷०७७ को हवधनमोजन हवधेमकभा खचा कटौतीको प्र्ताव दताा गनुा हुने
दे हामका भाननीम सद्महरुराई फोल्न सभम ददनु बमो।
१. भा. न्हुऺेनायामण श्रे ष्ठ

४. भा. यभेश ऩौड्यार

२. भा. सृजना सामजु

५. भा. यीना गुरुङ

३. भा. सुयेन्रयाज गोसाई
तत्ऩश्चात

भाननीम

सबाभुखरे

प्रदे श

सयकायको आ.व.

२०७६÷०७७ को

हवधनमोजन

हवधेमकभा खचा कटौतीको प्र्ताव दताा गयाउनु हुने भाननीम सद्महरुराई खचा कटौतीको प्र्ताव
हपताा धरन समभ प्रदान गनुा बमो।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे

प्रदे श सयकायको आ.व. २०७६÷०७७ को हवधनमोजन

हवधेमकभा खचा कटौतीको प्र्तावहरु धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा फहुभतरे अ्वीकृत बमो।
तदुऩयान्त भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गर
े रे प्रदे श सयकायको
आ.व. २०७६÷०७७ को हवधनमोजन हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा बमो।
तत्ऩश्चात

भाननीम

सबाभुखरे

प्रदे श

सयकायको आ.व.

२०७६÷०७७ को

हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा हुॉदा सो प्र्ताव फहुभतरे ऩारयत बमो।

हवधनमोजन

त्मसऩधछ भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे प्रदे श नॊ. ३ को
आ.व. २०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको अनुभानराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा
बमो।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श नॊ. ३ को आ.व. २०७६÷०७७ को याजश्व य व्ममको

अनुभानराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सो प्र्ताव फहुभतरे ऩारयत बमो।

तत्ऩश्चात भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे प्रदे श नॊ. ३ को

आ.व. २०७६÷०७७ को आधथाक हवधेमक भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा
बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श नॊ. ३ को आ.व. २०७६÷०७७ को आधथाक हवधेमक

भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो।

तदनन्तय प्रदे श सबाको अको फैठक आजै १५ धभनेट फ्ने गयी २:०० फजे ्थधगत बमो।

याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २८
सूचना ऩत्र-२
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार आषाढ १२ गते धफहीफाय
प्रदे श सबाको आजको दोस्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
ददनको ३:३० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा दे हामका भाननीमहरुरे प्रदे श नॊ. ३ को आ.व. २०७६÷०७७
को आधथाक हवधेमक भाधथको छरपरभा बाग धरनु बमो ।
1. भा. ऩुकाय भहजान

4. भा. प्रबात ताभाङ

2. भा. नयोत्तभ वैद्य

5. भा. रयना गुरुङ

3. भा. सृजना सामजु
तदुऩयान्त भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे प्रदे श नॊ. ३ को
आ.व. २०७६÷०७७ को आधथाक हवधेमक भाधथको छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।
तत्ऩश्चात भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे प्रदे श नॊ. ३ को
आ.व. २०७६÷०७७ को आधथाक हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो।
त्मसऩधछ

भाननीम

सबाभुखरे

प्रदे श

नॊ. ३

को

आ.व.

२०७६÷०७७

को

आधथाक

हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक अको सूचना बक ऩधछ फ्ने गयी ४:२० फजे ्थधगत बमो ।

याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् २९
सूचना ऩत्र-२
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार ८ गते आइतफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
२:१० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम सबाभुखरे प्रदे श प्रभुखको कामाारमफाट प्राप्त बकका
दे हाम फभोक्षजभका हवधेमक प्रभाणीकयणसॊ ग सम्फक्षन्धत ऩत्रको व्महोया ऩढे य सुनाउनु बमो ।
क्र.सॊ.
१

हवधेमक नॊ.
६÷०७६

हवधेमकको नाभ

प्रभाणीकयण धभधत

आधथाक वषा २०७६÷०७७ को सेवा य कामाहरुको

२०७६÷०३÷२९

राधग प्रदे श सॊ क्षचत कोषफाट केही यकभ खचा गने य
हवधनमोजन गने सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको
धफधेमक
२

७÷०७६

प्रदे श

सयकायको

अथा

सम्फन्धी

प्र्तावराई

२०७६÷०३÷२९

कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ राई

२०७६÷०३÷२९

कामाान्वमन गना फनेको धफधेमक
३

८÷०७६

सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक
४

९÷०७६

हवबूषण धसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धभा

२०७६÷०४÷०३

व्मव्था गना फनेको धफधेमक
५

१०÷०७६

प्रदे श आधथाक ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना

२०७६÷०४÷०३

फनेको धफधेमक
६

११÷०७६

प्रदे श्तयभा जरचय सॊ यऺण य व्मव्थाऩन गना

२०७६÷०५÷०४

फनेको हवधेमक
तदुऩयान्त प्रदे श प्रभुखको कामाारमफाट प्राप्त बकको कामावाहक भुख्मभन्त्रीको क्षजम्भेवायी
आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री भा. शाधरकयाभ जम्कट्टे रराई ददकको सम्फन्धी ऩत्रको व्महोया
ऩढे य सुनाउनु बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे हवशेष सभमभा फोल्न दे हामका भाननीमहरुराई सभम ददनु
बमो।
१. भा.हवशार खड्का

३. भा.रारकुभायी ऩुन

२. भा.सय्वती फ्नेत

४. भा.धनभा राभा

५. भा.केशवयाज ऩाण्डे

६. भा.याजकाजी भहजान

त्मसऩधछ प्रदे श भाधभरा सधभधतका सबाऩधत भा.भाधवप्रसाद ऩौडे ररे प्रदे श सूचनाको हक
सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमक भाधथ सधभधतरे तमाय ऩाये को प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो ।

तदुऩयान्त क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतका सबाऩधत भा.घनश्माभ दाहाररे भदनकुभाय

बण्डायी ्वा््म हवऻान प्रधतष्ठान सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमक भाधथ सधभधतरे तमाय
ऩाये को प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो ।

तत्ऩश्चात धनमभावरी सॊ शोधन सधभधतका सॊ मोजक भा.याभेश्वय पुमाररे प्रदे श सबा धनमभावरी,

२०७४ राई सॊ शोधन गना फनेको प्रदे श सबा (ऩहहरो सॊ शोधन) धनमभावरी, २०७६ को भ्मौदा
प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक ऩेश गनुा बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ,
कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमक ऩेश गनुा बमो ।
तत्ऩश्चात आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री भा. शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे प्रदे श सबा

सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक ऩेश गनुा
बमो ।
त्मसऩधछ आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री भा. कैराश प्रसाद ढु ङ्गेरको तपाफाट आन्तरयक

भाधभरा तथा कानून भन्त्री भा. शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे सावाजधनक नीक्षज सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा
ब्मव्था गना फनेको हवधेमक ऩेश गनुा बमो ।

तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक २०७६ सार बार ९ गते सोभफाय ददनको ११:०० फजे फ्ने
गयी २:५५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३०
सूचना ऩत्र-२
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार ९ गते सोभफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
११:१२ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ भाननीम सबाभुखरे हवशेष सभमभा फोल्न दे हामका भाननीमहरुराई सभम ददनु
बमो।
1. भा.अष्टरक्ष्भी शाक्म

9.

भा.सुयेन्रयाज गोसाई

16. भा.याजेन्रभान श्रे ष्ठ

2. भा.हवजमा के.सी.

10. भा.यत्नप्रसाद ढकार

17. भा.रयना गुरुङ

3. भा.यभा आरे

11. भा.शोबा शाक्म

4. भा.हवजुरा वभाा

12. भा.रक्ष्भण रम्सार

18. भा.चेतनाथ सॊ जेर

19. भा.सन्तफहादुय प्रजा

5. भा.चन्रफहादुय राभा

13. भा.हवनोदकुभाय खड्का

20. भा.प्रददऩकुभाय कटवार

6. भा.यभेश ऩौड्यार

14. भा.हहयानाथ खधतवडा

21. भा.ओभफहादुय ग्रान

7. भा.फरी भैनारी

15. भा.रयता भाझी

22. भा.इन्रभामा गुरुङ

8. भा.वेरी भैमा घरे
तदुऩयान्त उद्योग, ऩमाटन तथा वातावयण सधभधतका सबाऩधत भाननीम यभा आरे भगयरे प्रदे श
धबत्रको याहष्डम वनको सॊ यऺण य सुव्मव्था गना फनेको हवधेमक भाधथ सधभधतरे तमाय ऩाये को
प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो ।
तत्ऩश्चात भा. भुख्मभन्त्री श्री डोयभक्षण ऩौडेररे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक भाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
त्मसऩधछ प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक
भाधथको सैद्घाक्षन्तक छरपरभा भा. यभेश ऩौड्याररे बाग धरनुबमो ।
तदुऩयान्त भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक भाधथ उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनुबमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन
गना फनेको धफधेमक भाधथको छरपर सभाप्त बकको घोषणा गनुा बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन

गना फनेको धफधेमक भाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने प्र्तावराई धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे
ऩारयत बमो ।

तदुऩयान्त भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभक्षण ऩौडेररे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ,
कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमक भाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने
प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
तत्ऩश्चात प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा
व्मव्था गना फनेको हवधेमक भाधथको सै द्घाक्षन्तक छरपरभा दे हामका भाननीम सद्महरुरे बाग
धरनुबमो ।
1. भा.यभेश ऩौड्यार

5. भा.रयता भाझी

2. भा.नयोत्तभ वैद्य

6. भा.सीता अधधकायी

3. भा.नायामण धसरवार

7. भा.याभेश्वय पुमार

4. भा.सृजना सामजु
त्मसऩधछ भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ,
कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमक भाधथ उठे का प्रश्नहरुको
जवाप ददनुबमो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कताव्म, अधधकाय य
कामाहवधधका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमक भाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने प्र्तावराई धनणामाथा
प्र्तुत गनुा हुॉदा सो प्र्ताव सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।

तत्ऩश्चात भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरक याभ जम्कट्टे ररे प्रदे श
सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक
भाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
त्मसऩधछ प्रदे श सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना
फनेको हवधेमक भाधथको सैद्घाक्षन्तक छरपरभा भाननीम यभेश ऩौड्याररे बाग धरनुबमो ।
तदुऩयान्त भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरक याभ जम्कट्टे ररे प्रदे श
सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक
भाधथ उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनुबमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको हवधेमक भाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने प्र्तावराई धनणामाथा प्र्तुत गनुा
हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।

त्मसऩधछ भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री श्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गेरराई
सावाजधनक नीक्षज सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको धफधेमक भाधथ हवचाय गरयमोस
बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
तदुऩयान्त सावाजधनक नीक्षज सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको धफधेमक
भाधथको सैद्घाक्षन्तक छरपरभा दे हामका भाननीम सद्महरुरे बाग धरनुबमो ।
1. भा.सीता अधधकायी

3. भा.सृजना सामजु

2. भा.केशवप्रसाद ऩोखये र

4. भा.रयता भाझी

5. भा.नायामण धसरवार

10. भा.याधा घरे

6. भा.भाधवप्रसाद ऩौडे र

11. भा.यभेश ऩौड्यार

7. भा.नयोत्तभ वैद्य

12. भा. रयना गुरुङ

8. भा.याभेश्वय पुमार
9. भा.हवयाजबक्त श्रे ष्ठ

13. भा.सृजना सामजु
14. भा.न्हुऺेनायामण श्रे ष्ठ

तत्ऩश्चात भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री श्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गेररे सावाजधनक

नीक्षज सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको धफधेमक भाधथ उठे का प्रश्नहरुको जवाप
ददनुबमो ।

तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे सावाजधनक धनजी सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा व्मव्था गना

फनेको धफधेमक भाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने प्र्तावराई धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सो प्र्ताव
सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक २०७६ सार बार १० गते भॊ गरफाय ददनको ११:०० फजे फ्ने गयी
३:०० फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३१
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार १० गते भॊगरफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
११:१० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ भाननीम सबाभुखरे हवशेष सभमभा फोल्न दे हामका भाननीमहरुराई सभम ददनु
बमो।
1. भा.फसन्त भान्धय

6. भा.हवयाजबक्त श्रे ष्ठ

2. भा.ददऩेन्र श्रे ष्ठ

7. भा.नयोत्तभ वैद्य

3. भा.सये श नेऩार

8. भा.फुहद्धभान भाझी

4. भा.न्हुऺेनायामण श्रे ष्ठ

9. भा.गीता वाग्रे

5. भा.जगतफहादुय धसॊ खडा

10. भा.सृजना सामजु

11. भा.जुनेरी श्रे ष्ठ

12. भा.शाक्षन्तप्रसाद ऩौडेर
13. भा.नायामणफहादुय धसरवार
14. भा.याभेश्वय पुमार

तदुऩयान्त भाननीम साभाक्षजक हवकास भन्त्री मुवयाज दुराररे भदन कुभाय बण्डायी ्वा््म

हवऻान प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष
सधभधतरे गये को धनणामको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमकभाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश
गनुा बमो ।

तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे भदन कुभाय बण्डायी ्वा््म हवऻान प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा

व्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतरे गये को धनणामको
प्रधतवेदन सहहतको धफधेमकभाधथ हवचाय गरयमोस बन्ने प्र्तावराई धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा
सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।

त्मसऩधछ भदन कुभाय बण्डायी ्वा््म हवऻान प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको

हवधेमकको सम्फन्धभा क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतरे गये को धनणामको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक
भाधथको छरपरभा दे हामका भाननीम सद्महरुरे बाग धरनुबमो ।
1. भा.दीऩक धनयौरा

4. भा.याभेश्वय पुमार

2. भा.यभेश ऩौड्यार

5. भा.रयता गुरुङ

3. भा.केशवयाज ऩाण्डे
तदुऩयान्त भाननीम साभाक्षजक हवकास भन्त्री मू वयाज दुराररे भदन कुभाय बण्डायी ्वा््म
हवऻान प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष
सधभधतरे तमाय गये को धनणामको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमकभाधथ उठे का प्रश्नहरुको जवाप दददै
भाननीम सद्महरुरे याख्नु बकको ×भदन कुभाय बण्डायी ्वा््म हवऻान प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा

व्मव्था गना फनेको हवधेमक" को धफधबन्न ठाॉउभा यहे का
सट्टा× भदन बण्डायी"

भदन×कुभाय बण्डायी" बन्ने शव्दहरुको

याख्न प्र्ताव याख्नु बमो ।

तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे भदन कुभाय बण्डायी ्वा््म हवऻान प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा

व्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतरे तमाय गये को धनणामको

प्रधतवेदन य भन्त्रीरे ्वीकाय गये को प्र्ताव सहहत धफधेमकको अॊग फनोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत
गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।

त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे भदन बण्डायी ्वा््म हवऻान प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा व्मव्था
गना फनेको हवधेमकको दपा २ दे क्षख ४८ सम्भ का दपाहरु तथा सो सॊ ग सम्फक्षन्धत उऩदपाहरु
हवधेमकको अङ्ग फनोस् बनी धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।

तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे हवधेमकको प्र्तावना य नाभ ऩढे य सुनाउनु बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे हवधेमकको प्र्तावना य नाभ भदन बण्डायी ्वा््म हवऻान
प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकको अङ्ग फनोस् बनी धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा
सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम साभाक्षजक हवकास भन्त्री मू वयाज दुरारराई भदन बण्डायी ्वा््म हवऻान
प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधे मकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा
बमो।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे भदन बण्डायी ्वा््म हवऻान प्रधतष्ठानका सम्फन्धभा व्मव्था

गना फनेको हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा हुॉदा सो प्र्ताव सवासम्भधतरे ऩारयत
बमो ।

तत्ऩश्चात भाननीम याभेश्वय पुमाररे प्रदे श सबा धनमभावरी, २०७४ राई सॊ शोधन गना फनेको

प्रदे श सबा धनमभावरी (ऩहहरो सॊ शोधन), २०७६ को सम्फन्धभा धनमभावरी सॊ शोधन भ्मौदा
सधभधतरे गये को धनणामको प्रधतवेदन भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सबा धनमभावरी, २०७४ राई सॊ शोधन गना फनेको प्रदे श
सबा धनमभावरी (ऩहहरो सॊ शोधन), २०७६ को सम्फन्धभा धनमभावरी सॊ शोधन भ्मौदा सधभधतरे
गये को धनणामको प्रधतवेदन भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे
ऩारयत बमो ।
तदुऩयान्त प्रदे श सबा धनमभावरी, २०७४ राई सॊ शोधन गना फनेको प्रदे श सबा धनमभावरी
(ऩहहरो सॊ शोधन), २०७६ को सम्फन्धभा धनमभावरी सॊ शोधन भ्मौदा सधभधतरे गये को धनणामको
प्रधतवेदन भाधथको छरपरभा दे हामका भाननीम सद्महरुरे बाग धरनुबमो ।
1. भा.रयता भाझी
2. भा.रयना गुरुङ
3. भा.हवयाज बक्त श्रे ष्ठ
4. भा.यभेश ऩौड्यार

तत्ऩश्चात भाननीम याभेश्वय पुमाररे प्रदे श सबा धनमभावरी, २०७४ राई सॊ शोधन गना फनेको
प्रदे श सबा धनमभावरी (ऩहहरो सॊ शोधन), २०७६ को सम्फन्धभा धनमभावरी सॊ शोधन भ्मौदा
सधभधतरे गये को धनणामको प्रधतवेदन भाधथ सबाभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनुबमो ।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सबा धनमभावरी, २०७४ राई सॊ शोधन गना फनेको प्रदे श
सबा धनमभावरी (ऩहहरो सॊ शोधन), २०७६ को सम्फन्धभा धनमभावरी सॊ शोधन भ्मौदा सधभधतरे

गये को धनणामको प्रधतवेदन हवधेमकको अॊग फनोस बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत
बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सबा धनमभावरी, २०७४ राई सॊ शोधन गना फनेको प्रदे श
सबा धनमभावरी (ऩहहरो सॊ शोधन), २०७६ ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा
सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक २०७६ सार बार ११ गते फुधफाय ददनको ११:००

फजे

फ्ने गयी १:१० फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३२
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार ११ गते फुधफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
११:१० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ भाननीम सबाभुखरे शू न्म सभमभा फोल्न दे हामका भाननीमहरुराई सभम ददनु बमो।
1. भा.ओभ फहादुय ग्रान

5. भा.जगतफहादुय धसॊ खडा

9. भा.धफयाजबक्त श्रे ष्ठ

2. भा.गणेशप्रसाद दुरार

6. भा.दीऩक धनयौरा

10. भा.गीता वाग्रे

3. भा.चेतनाथ सञ्जेर

7. भा.नयोत्तभ वैद्य

11. भा.प्रेभफहादुय ऩुराभी

4. भा.धछरयङ दोजे राभा

8. भा.न्हुऺे नायामण श्रे ष्ठ

तदुऩयान्त उद्योग, ऩमाटन तथा वातावयण सधभधतका सबाऩधत भाननीम यभा आरे भगयरे
प्रादे क्षशक व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा सधभधतको
प्रधतवेदन सबाभा ऩेश गनुा बमो ।

तत्ऩश्चात क्षशऺा, ्वा््म तथा कृहष सधभधतका भाननीम सबाऩधत भाघनश्माभ दाहाररे . धसन्धुरी

य क्षचतवन क्षजल्राको साभुहहक कृहष य भत््मऩारनको अध्ममन प्रधतवेदन सबाभा ऩेश गनुा बमो ।

त्मसऩधछ भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे प्रदे श
सूचनाको हक सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा प्रदे श भाधभरा सधभधतको
प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सूचनाको हक सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकको
सम्फन्धभा प्रदे श भाधभरा सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव
ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।

तत्ऩश्चात दे हामका भाननीमहरुरे प्रदे श सूचनाको हक सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको
हवधेमकको सम्फन्धभा प्रदे श भाधभरा सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथको छरपरभा बाग
धरनु बमो ।
1. भा.यभेश ऩौड्यार

4. भा.याभेश्वय पुमार

7. भा.फरयाभ ऩौडे र

2. भा.रयना गुरुङ

5. भा.सीता राभा

ु ेर
8. भा. कृष्णप्रसाद बत

3. भा.रयता भाझी

6. भा.नयोत्तभ वैद्य

9. भा. हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

त्मसऩधछ भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे प्रदे श
सूचनाको हक सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा प्रदे श भाधभरा सधभधतको
प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथको छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।

तदुऩयान्त भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे प्रदे श
सूचनाको हक सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा
बमो।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सूचनाको हक सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमक
ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम उद्योग ऩमाटन वन तथा वातावयण भन्त्री श्री अरुण प्रसाद नेऩाररे

प्रदे श

धबत्रको याहष्डम वनको सॊ यऺण य सुव्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा उद्योग ऩमाटन तथा
वातावयण सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत
गनुा बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श धबत्रको याहष्डम वनको सॊ यऺण य सुव्मव्था गना फनेको
हवधेमकको सम्फन्धभा उद्योग ऩमाटन तथा वातावयण सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक सबाभा
छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम उद्योग ऩमाटन वन तथा वातावयण भन्त्री श्री अरुण प्रसाद नेऩाररे

प्रदे श

धबत्रको याहष्डम वनको सॊ यऺण य सुव्मव्था गना फनेको हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश
गनुा बमो।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श धबत्रको याहष्डम वनको सॊ यऺण य सुव्मव्था गना फनेको
हवधेमक ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सो प्र्ताव सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक २०७६ सार बार १२ गते धफहहफाय ददनको ११:०० फजे
फ्ने गयी १२:३० फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३३
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार १२ गते धफहहफाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
११:२० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ भाननीम सबाभुखरे शू न्म सभमभा फोल्न दे हामका भाननीमहरुराई सभम ददनु बमो।
सवाप्रथभ भाननीम सबाभुखरे शू न्म सभमभा फोल्न दे हामका भाननीमहरुराई सभम ददनु बमो।
1. भा.धभना ऻवारी नेऩार

8. भा.रारकुभायी ऩुन

15. भा.याजेन्र गुरुङ

2. भा. भैना अछाभी

9. भा.शक्षशजॊग थाऩा

16. भा.याधा घरे

3. भा.यत्नप्रसाद ढकार
4. भा.यभेश ऩौड्यार
5. भा.याभरार भहतो
6. भा.रयता भाझी
7. भा.रयना गुरुङ

10. भा.सय्वती फ्नेत
11. भा.सुयेन्रयाज गोसाई
12. भा.सृजना सामजू

13. भा.याभेश्वय पुमार

17. भा.रेखनाथ दाहार
18. भा.हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.
19. भा.सये श नेऩार

14. भा.यजनी अभात्म जोन्छे

तदुऩयान्त भाननीम उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्री अरुण प्रसाद नेऩाररे प्रादे क्षशक
व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धी हवधेमकको सम्फन्धभा उद्योग, ऩमाटन तथा वातावयण सधभधतको
प्रधतवेदन सहहतको धफधेमकभाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रादे क्षशक व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धी हवधेमकको सम्फन्धभा
उद्योग, ऩमाटन तथा वातावयण सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमकभाधथ सबाभा छरपर गरयमोस्
बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।

त्मसऩधछ भाननीम उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्री अरुण प्रसाद नेऩाररे प्रादे क्षशक
व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धी हवधेमक ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रादे क्षशक व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धी हवधेमक ऩारयत
गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक आजै ददनको १:३० फजे फ्ने गयी ११:५० फजे ्थधगत बमो
।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३४
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार १२ गते धफहहफाय
प्रदे श सबाको आजको दोश्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
ददनको १:४० फजे प्रायम्ब बमो ।

सवाप्रथभ भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभणी ऩौडेररे धभधत २०७६ बार ८, ९,१०,११ य १२

गतेको प्रदे श सबाको फैठकको हवशेष सभम य शू न्म सभमभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभणी ऩौडेररे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक भाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा
बमो।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन

गना फनेको धफधेमकभाधथ सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत
बमो।
त्मसऩधछ दे हामका भाननीमहरुरे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन, २०७५ राई
सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक भाधथको छरपरभा बाग धरनु बमो ।
1.

भा. रयता भाझी

2.

भा. यभेश ऩौड्यार

3.

भा. धफयाजबक्त श्रे ष्ठ

तदुऩयान्त भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभणी ऩौडेररे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक भाधथको छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।
तत्ऩश्चात उक्त हवधेमक भाधथ सॊ शोधनको प्र्ताव ऩेश गनुा हुने भाननीम भा .रयता भाझी य भा .

यभेश ऩौड्यारको सॊ शोधनको प्र्ताव सबाभा धनणामाथा ऩेश गदाा फहुभतरे अ्वीकृत बमो ।

त्मसऩधछ भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभणी ऩौडेररे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन

गना फनेको धफधेमक ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे प्रदे श
सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक भाधथ
सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव प्र्तुत गनुा बमो ।

त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन,

२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा हुॉदा
सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।

तदुऩयान्त दे हामका भाननीमहरुरे प्रदे श सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक भाधथको छरपरभा बाग धरनु बमो ।
1. भा.यभेश ऩौड्यार

3. भा. हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

2. भा. धफयाजबक्त श्रे ष्ठ

4. भा. रयना गुरुङ

तत्ऩश्चात भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे प्रदे श
सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक
भाधथको छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।
त्मसऩधछ भाननीम आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्री श्री शाधरकयाभ जम्कट्टे ररे प्रदे श
सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक
ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको ऐन,
२०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा
फहुभतरे ्वीकृत बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभणी ऩौडे ररे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ,
कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधे मक भाधथको दपावाय
छरपरका राधग प्रदे श भाधभरा सधभधतभा ऩठाइमोस बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कताव्म, अधधकाय य
कामाहवधधका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमक प्रदे श भाधभरा सधभधतभा ऩठाइमोस बन्ने प्र्ताव
धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा फहुभतरे ऩारयत बमो ।
तदुऩयान्त भाननीम आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री कैराश प्रसाद ढु ङ्गर
े रे सावाजधनक
नीक्षज सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको धफधेमक भाधथ दपावाय छरपरका राधग
अथा तथा हवकास सधभधतभा ऩठाईमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे सावाजधनक नीक्षज सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा व्मव्था गना
फनेको धफधेमक भाधथ दपावाय छरपरका राधग अथा तथा हवकास सधभधतभा ऩठाईमोस् बन्ने प्र्ताव
धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।
तदनन्तय प्रदे श सबाको फैठक अको सूचना बक ऩधछ फ्ने गयी २:३५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
प्रदे श सबाको सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३५
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार २३ गते सोभवाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
२:१० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकको प्रायम्बभा भाननीम सबाभुखरे प्रदे श प्रभुखको कामाारमफाट प्राप्त बकका
दे हाम फभोक्षजभका हवधेमक प्रभाणीकयणसॊ ग सम्फक्षन्धत ऩत्रको व्महोया ऩढे य सुनाउनु बमो ।
क्रस.ंॊ.

हवधेमक नॊ.

हवधेमकको नाभ

प्रभाणीकयण धभधत

१

१२÷०७६

प्रदे श सबा सक्षचवारम सम्फन्धभा व्मव्था गना

२०७६÷०५÷१९

फनेको ऐन, २०७५ राई सॊ शोधन गना फनेको
धफधेमक

२

१३÷०७६

प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मव्था ऐन, २०७५

२०७६÷०५÷१९

राई सॊ शोधन गना फनेको धफधेमक
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रभुख प्रधतऩऺी दरका नेता भाननीम इन्रफहादुय फाधनमाॉराई
धफशेष सभमभा फोल्न सभम ददनु बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभणी ऩौडेररे आ को ०७६/२०७५ .फ.भुख्म
न्मामाधधवक्ताको फाहषाक प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो।
त्मसऩधछ प्रदे श भाधभरा सधभधतका भाननीम सबाऩधत भाधवप्रसाद ऩौडे ररे प्रदे श रोक सेवा
आमोगको गठन, काभ, कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा व्मव्था गना फनेको हवधेमकका
सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो ।

तदुऩयान्त भाननीम याभेश्वय पुमाररे दे हाम फभोक्षजभको जरुयी सावाजधनक भहत्वको प्र्ताव

ऩेश गनुा बमो।

×केही सभमदे क्षख प्रदे श नॊ ३ का हवधबन्न क्षजल्राहरुभा दे क्षखकको डेंग ु योगको प्रकोऩवाट आभ

सवासाधायणऩीधडत बकको अव्थाभा मसको प्रबावकायी योकथाभ य धनमन्त्रण बकको नऩाइककोरे

ु ो असय य मसको योकथाभको राधग प्रदे श
मसको भहाभायी पैधरने अव्था दे खा ऩये को छ। तसथा डेंगक
सयकायफाट तत्कारै प्रबावकायी कदभ चाधरमोस् बनी मो जरुयी सावाजधनक भहत्वको प्र्ताव सदनभा
छरपर गरयमोस बधन ऩेश गदाछु।"

तत्ऩश्चात भा.याधा घरे य भा.कञ्चन खनाररे उक्त प्र्तावको सभथान गनुा बमो ।
त्मसऩधछ दे हामका भाननीम सद्महरुरे
छरपरभा बाग धरनु बमो ।

जरुयी सावाजधनक भहत्वको प्र्ताव भाधथको

१. भा.गीता वाग्रे

२. भा. धफयाजबक्त श्रे ष्ठ
३. भा.फसन्त भानन्धय
४. भा. याजेन्रप्रसाद ऩाण्डे
५. भा.बीभसेन खत्री

८. भा.जीवन खड्का

९. भा.फरयाभ ऩौडे र

१५. भा.यीना गुरुङ्ग

१६. भा.नयोत्तभ वैद्य

१०. भा.हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

१७. भा.डा.याजेन्रभान श्रे ष्ठ

१२. भा.कृष्ण प्रसाद शभाा खनार

१९. भा. सय्वती फाटी

११. भा.सुयेन्रयाज गोसाई

६. भा.शोबा शाक्म

१३. भा.इन्रभामा गुरुङ

७. भा.रयता भाझी

१४. भा.प्रेभफहादुय ऩुराभी

१८. भा.याजेन्र गुरुङ्ग

तदुऩयान्त भाननीम साभाक्षजक हवकास भन्त्री श्री मू वयाज दुराररे छरपरभा उठे का
प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।
तदनन्तय फैठक २०७६ सार बार २४ गते भॊ गरफाय ददनको ११:००

फजे फ्ने गयी

३:४५ फजे ्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३६
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार २४ गते भॊ गरवाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
११:१५ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ फैठकभा भाननीम भुख्मभन्त्री श्री डोयभणी ऩौडेररे धभधत २०७६ बार २३ गते को
धफशेष सभमभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।
तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रभुख प्रधतऩऺी दरका नेता भाननीम इन्रफहादुय फाधनमाॉराई
धफशेष सभमभा फोल्न सभम ददनु बमो ।
तत्ऩश्चात अथा तथा हवकास सधभधतका भाननीम सबाऩधत सये श नेऩाररे सावाजधनक धनजी
सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को
प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो।
तदनन्तय प्रदे श सबाको अको फैठक आजै ददनको २:०० फजे फ्ने गयी ११:२२ फजे
्थधगत बमो ।
याभशयण क्षघधभये
सक्षचव

प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३७
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार २४ गते भॊ गरवाय
प्रदे श सबाको आजको दोश्रो फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा
ददनको २:१० फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ उद्योग, ऩमाटन तथा वातावयण सधभधतका भाननीम सबाऩधत यभा आरे भगयरे प्रदे श
धबत्र औद्योधगक व्मवसाम ्थाऩना तथा सञ्चारन गना फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय
ऩाये को प्रधतवेदन ऩेश गनुा बमो।
तदुऩयान्त भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ,
कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा प्रदे श भाधभरा
सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक सबाभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कताव्म, अधधकाय य
कामाहवधधका सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा प्रदे श भाधभरा सधभधतको प्रधतवेदन
सहहतको धफधेमकराई धनणामाथा ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो ।

त्मसऩधछ प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा
ब्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा प्रदे श भाधभरा सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथ
दे हामका भाननीम सद्महरुरे छरपरभा बाग धरनु बमो ।
१.

भा.न्हुऺेनायामण श्रे ष्ठ

3.

2.

भा.नयोत्तभ वैद्य

4.

भा.केशवयाज ऩाण्डे
भा.दीऩक धनयौरा

तदुऩयान्त भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ,
कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकको सम्फन्धभा प्रदे श भाधभरा
सधभधतको प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथ छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।
तत्ऩश्चात भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभक्षण ऩौडे ररे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ,
कताव्म, अधधकाय य कामाहवधधका सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने
प्र्ताव ऩेश गनुा बमो।

त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कताव्म, अधधकाय य
कामाहवधधका सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमक ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा
हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो

तदनन्तय सबाको अको फैठक २०७६ सार बार २५ गते फुधवाय ददनको २:०० फजे फ्ने
गयी २:४० फजे ्थधगत बमो।
याभशयण क्षघधभये

सक्षचव
प्रदे श सबा
प्रदे श नॊ३ .
चौथो अधधवेशन
फैठक सॊख्मा् ३८
सूचना ऩत्र- २
(फैठकको कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण)
२०७६ सार बार २५ गते फुधवाय
प्रदे श सबाको आजको फैठक भाननीम सबाभुख श्री सानु कुभाय श्रे ष्ठको अध्मऺताभा ददनको
२:१८ फजे प्रायम्ब बमो ।
सवाप्रथभ आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री भाननीम कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे सावाजधनक धनजी

सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को
प्रधतवेदन सबाभा छरपर गरयमोस बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।

तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे सावाजधनक धनजी सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा ब्मव्था गना
फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को प्रधतवेदन सबाभा छरपर गरयमोस बन्ने प्र्ताव
धनणामाथा ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो।

तत्ऩश्चात सावाजधनक धनजी सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकका
सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथ दे हामका भाननीम सद्महरुरे
छरपरभा बाग धरनु बमो ।
१.

भा.रयना गुरुङ्ग

2.

भा.नायामण धसरवार

3.

भा.हवजमा श्रे ष्ठ के.सी.

त्मसऩधछ आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री भाननीम कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे सावाजधनक धनजी

सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को
प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथ छरपरभा उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।

तदुऩयान्त आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री भाननीम कैराशप्रसाद ढु ङ्गेररे सावाजधनक धनजी

सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा ब्मव्था गना फनेको हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा
बमो।

तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे सावाजधनक धनजी सहकायी साझेदायी सम्फन्धभा ब्मव्था गना

फनेको हवधेमक ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो।

त्मसऩधछ उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्री भाननीम अरुणप्रसाद नेऩाररे प्रदे श धबत्र
औद्योधगक व्मवसाम ्थाऩना तथा सञ्चारन गना फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को
प्रधतवेदन सबाभा छरपर गरयमोस बन्ने प्र्ताव ऩेश गनुा बमो ।

तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे प्रदे श धबत्र औद्योधगक व्मवसाम ्थाऩना तथा सञ्चारन गना
फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को प्रधतवेदन सबाभा छरपर गरयमोस बन्ने प्र्ताव
धनणामाथा ऩेश गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ्वीकृत बमो।

तत्ऩश्चात प्रदे श धबत्र औद्योधगक व्मवसाम ्थाऩना तथा सञ्चारन गना फनेको हवधेमकका
सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को प्रधतवेदन सहहतको धफधेमक भाधथको छरपरभा भा.रयना गुरुङ्गरे
बाग धरनु बमो।
त्मसऩधछ उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्री भाननीम अरुणप्रसाद नेऩाररे प्रदे श धबत्र
औद्योधगक व्मवसाम ्थाऩना तथा सञ्चारन गना फनेको हवधेमकका सम्फन्धभा सधभधतरे तमाय ऩाये को
प्रधतवेदन भाधथको छरपर उठे का प्रश्नहरुको जवाप ददनु बमो।
तदुऩयान्त उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्री भाननीम अरुणप्रसाद नेऩाररे प्रदे श धबत्र
औद्योधगक व्मवसाम ्थाऩना तथा सञ्चारन गना फनेको हवधेमकराई ऩारयत गरयमोस् बन्ने प्र्ताव ऩेश
गनुा बमो।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श धबत्र औद्योधगक व्मवसाम ्थाऩना तथा सञ्चारन गना

फनेको हवधेमक ऩारयत गरयमोस बन्ने प्र्ताव धनणामाथा प्र्तुत गनुा हुॉदा सवासम्भधतरे ऩारयत बमो।

त्मसऩधछ भाननीम सबाभुखरे दे हामका भाननीम सद्महरुको सबाको फैठकभा अनुऩक्ष्थधतको

सूचनाराई सबाको ्वीकृधतका राधग ऩेश गनुा बमो ।
१. भा.डा.अजम क्राक्षन्त शाक्म

८. भा.धफयाजबक्त श्रे ष्ठ

२. भा.इन्रभामा गुरुङ्ग

९. भा.मोगेन्रयाज सॊ ग्रौरा

३. भा.कल्ऩना नेऩारी

१०. भा.यचना खड्का

४. भा.केशव ्थाहऩत

११. भा.डा.याजायाभ काकी

५. भा.गीता वाग्रे

१२. भा.याजेन्र गुरुङ्ग

६. भा.ददनेश भहजान

१३. भा.याजेन्रप्रसाद ऩाण्डे

७. भा.धफजुरा फभाा याणा

१४. भा.हहभारी गोरे

तदुऩयान्त भाननीम सबाभुखरे सबाको चौथो अधधवेशनको काभ कायवाहीको सॊ क्षऺप्त हववयण
जानकायी गयाउनु बमो।
तत्ऩश्चात भाननीम सबाभुखरे प्रदे श प्रभुखको कामाारमफाट प्राप्त दे हाम फभोक्षजभको ऩत्रको
व्महोया ऩढे य सुनाउनु बमो।
×प्रदे श नॊ. ३, भक्षन्त्रऩरयषदको धसपारयश फभोक्षजभ नेऩारको सॊ हवधानको धाया १८३ को उऩधाया
२ फभोक्षजभ प्रदे श नॊ. ३, प्रदे श सबाको चारु अधधवेशन धभधत २०७६ बार २५ गते फुधवाय यातको
१२.00 फजे दे क्षख अन्त्म गये को छु ।
धभधत २०७६/०५/२४

अनुयाधा कोइयारा
प्रदे श प्रभुख"

तदनन्तय सबाको धभधत २०७६ सार बार २५ गते फुधवाय यातको १२:०० फजेदे क्षख प्रदे श
सबाको चारु अधधवेशन अन्त्म हुने गयी आजको फैठक २:५५ फजे ्थधगत बमो।

याभशयण क्षघधभये
सक्षचव

