सं घीय सं सद

राष्ट्रिय सभा
आठौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट
सम्पादन गररएका मुख्य-मुख्य कामकारवाहीको सं क्षिप्त ष्ट्रववरण

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको आठौं अधिवेशनको पष्ट्रहलो बैठक धमधि २०७८ साल असार १७
गिे धबहीबार अपरान्ह ४:०० बजे प्रारम्भ भई २०७८ साल असार २८ गिे सोमबारसम्म जम्मा १२
ददन चालु रह्यो । यस अवधिमा बैठक बसेका ६ ददनहरुमा ६ वटा बैठक बसी १० घण्टा १५ धमनेट
सभाको काममा व्यिीि भयो ।
सभाको पष्ट्रहलो बैठकमा सम्माननीय अध्यिले लुक्षम्वनी प्रदे श र बागमिी प्रदे शबाट राष्ट्रिय
सभाको लाधग भएको उपधनवााचनबाट धनवााक्षचि सदस्यहरु क्रमश: दृगनारायण पाण्डेय र डा. क्षिमलाल
दे वकोटालाई सभामा स्वागि गनुा भएको धियो भने सोही बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रधिधनित्व गने दलका
नेिाहरुबाट अधिवेशन आह्वानको अवसरमा मन्िव्य राख्नु भएको धियो ।
त्यसैगरी सभाको पष्ट्रहलो बैठकमा दे हाय बमोक्षजमका १६ वटा अध्यादे शहरु पेश भएका धिए:1.

सं वैिाधनक पररषद् (काम, किाव्य, अधिकार र कायाष्ट्रवधि) सम्बन्िी (पष्ट्रहलो
सं शोिन) अध्यादे श, २०७७

2.

शपि सम्बन्िी अध्यादे श, २०७८

3.

नेपाल नागररकिा (पष्ट्रहलो सं शोिन) अध्यादे श, २०७८

4.

नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (काया सञ्चालन, सुपरीवेिण र समन्वय) (पष्ट्रहलो
सं शोिन) अध्यादे श, २०७८

5.

सामाक्षजक सुरिा (पष्ट्रहलो सं शोिन) अध्यादे श, २०७८

6.

िेजाब ििा अन्य घािक रासायधनक पदािा (धनयमन) अध्यादे श, २०७८

7.

स्वास््यकमी ििा स्वास््य सं स्िाको सुरिा सम्बन्िी (पष्ट्रहलो सं शोिन) अध्यादे श,
२०७८

8.

कोधभड-१९ सं कट व्यवस्िापन अध्यादे श, २०७८

9.

औषिी (िेस्रो सं शोिन) अध्यादे श, २०७८

10.

"रे ल्वे अध्यादे श, २०७८"

11.

बेपत्ता पाररएका व्यक्षिको छानबीन, सत्य धनरुपण ििा मेलधमलाप आयोग (िेस्रो
1

सं शोिन) अध्यादे श, २०७७
12.

फौजदारी कसूर ििा फौजदारी कायाष्ट्रवधि सम्बन्िी केही ऐन सं शोिन गने
अध्यादे श, २०७८

13.

यौन ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरुद्धका केही ऐनलाई सं शोिन गने अध्यादे श, २०७८

14.

आधिाक अध्यादे श, २०७८

15.

ष्ट्रवधनयोजन अध्यादे श, २०७८

16.

राि ऋण उठाउने अध्यादे श, २०७८

यस अधिवेशनमा ष्ट्रविायन व्यवस्िापन सधमधिले दफावार छलफल गरी ियार पाररएका
धनम्न धलक्षिि ष्ट्रविेयक सम्वन्िी सधमधिका प्रधिवेदनहरु सभा समि पेश भएका धिए:1.

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ष्ट्रविेयक, 2076

2.

नेपाल नागररक उड्डयन प्राधिकरण ष्ट्रविेयक, 2076

3.

योगमाया आयुवेद ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय ष्ट्रविेयक, २०७६

सम्माननीय अध्यिले अधिवेशन चालु नभएको विि सभाको सदस्य पद ररि भएका
सम्वन्िमा प्रकाक्षशि दुई वटा सूचनाबारे सभालाई जानकारी गराउनु भएको धियो ।
राजनीधिक दल सम्वन्िी ऐन, २०७३ अनुसार नेकपा -माओवादी केन्र_ का राष्ट्रिय
सभाका नेिा ददनानाि शमााले वागमिी प्रदे शबाट धनवााक्षचि सदस्य रामबहादुर िापा र लुक्षम्वनी
प्रदे शबाट धनवााक्षचि सदस्य चन्रबहादुर िड्काले दल त्याग गनुा भएको सम्वन्िमा ददनु भएको
धलक्षिि जानकारी अनुसार क्रमशM धमधि २०७८।१।५ गिे र धमधि ०७८।१।१५ गिे
राजनीधिक दल सम्वन्िी ऐन २०७३ को दफा ३५ को उपदफा -२_ ििा राष्ट्रिय सभा
धनयमावली, २०७५ को धनयम १८६ को उपधनयम -२_ वमोक्षजम सदस्यको स्िान ररि भएका
सम्वन्िी सूचना प्रकाक्षशि भएका धिए ।
त्यसैगरी बाढी पष्ट्रहरो, शाक्षन्ि सुरिा लगायिका समसामष्ट्रयक ष्ट्रवषयमा उपप्रिान ििा
अिा, उद्योग ििा आपूधिा, उजाा, जलस्रोि ििा धसं चाई एवम् गृहमन्री ष्ट्रवष्णुप्रसाद पौडेलले
सभालाई सम्बोिन गनुभ
ा यो ।
सम्माननीय अध्यिले माननीय दृगनारायण पाण्डेयलाई राष्ट्रिय सभा अन्िगािकोो राष्ट्रिय
सरोकार ििा समन्वय सधमधिमा र माननीय क्षिमलाल दे वकोटालाई प्रत्यायोक्षजि व्यवस्िापन
ििा सरकारी आश्वासन सधमधिमा गरे को मनोनयनलाई सभाले अनुमोदन गरे को धियो।
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अधिवेशन

अवधिमा

"राष्ट्रिय

समावेशी

आयोगको

दोस्रो

वाष्ट्रषक
ा

प्रधिवेदन,

२०७६/०७७", “राष्ट्रिय सूचना आयोगको वाष्ट्रषक
ा
प्रधिवेदन, २०७६/०७७”, “लोक सेवा
आयोगको एकसट्ठीऔ ँ वाष्ट्रषक
ा प्रधिवेदन, २०७६/०७७”, महान्यायाधिविाको वाष्ट्रषक
ा प्रधिवेदन,
२०७६/०७७ र “राष्ट्रिय प्राकृधिक स्रोि ििा ष्ट्रवत्त आयोगको दोस्रो वाष्ट्रषक
ा प्रधिवेदन, २०७७”
सभा समि पेश गररएका धिए ।
प्रत्यायोक्षजि व्यवस्िापन ििा सरकारी आश्वासन सधमधिले सधमधिको दोस्रो वाष्ट्रषक
ा
प्रधिवेदन, २०७६/०७७ र राष्ट्रिय सरोकार ििा समन्वय सधमधिले सधमधिको आ.व.
२०७६/०७७ को वाष्ट्रषक
ा प्रधिवेदनसभा समि पेश गरे को धियो ।
कायाव्यवस्िा परामशा सधमधिले िय गरे को कायािाधलका वमोक्षजम एक ददन मार पना
गएको शून्य समयको सदुपयोग गदै ६ जना माननीय सदस्यहरुले बोल्नु भएको धियो भने ४
वटा बैठकमा रहे को ष्ट्रवशेष समयमा दलगि रुपमा ४५ जना माननीय सदस्यहरुले ६ घण्टा
१ धमनेट बोल्नु भएको धियो, जसमध्ये ३९ जना सदस्यले एक/एक पटक, ५ जना सदस्यले
दुई पटक र १ जना सदस्यले िीन पटक बोल्नु भएको धियो ।
यस अधिवेशनको पष्ट्रहलो बैठकमा पूवा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू गंगादत्त जोशी, डा.
शंकरप्रसाद उप्रेिी, ऐश्वयालाल प्रिानाङ्ग, प्रा. ष्ट्रवदुर पौडेल, पूवा प्रधिधनधिसभा सदस्यहरू एकनाि
रानाभाट, कुबेरप्रसाद शमाा, मोधिप्रसाद पहाडी, हररभि अधिकारी, कृष्ण धसं ह पररयार, रत्न
प्रसाद शमाा, योग नारायण यादव एवम् सं ष्ट्रविानसभा सदस्यहरू ददनेशचन्र यादव, अशोक
कोइराला, नष्ट्रवन्रराज जोशी, लक्ष्मीदे वी भण्डारी, मोहम्मदी धसष्ट्रद्धकी, क्षशवबहादुर िड्का, रबनी
चौिरी, िप्तबहादुर ष्ट्रवष्ट र पशुपधि चौलागाईको धनिन भएकोमा शोक प्रस्िावहरु पाररि गररएका
धिए।
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