सं घीय सं सद

राष्ट्रिय सभा
सूचनापत्र-2

दसौँ अधिवेशन अवधि अन्तर्गत धिधत
२०७८ भदौ 23 दे खि असोज 25
सम्िका सूचनापत्र

1

सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –1

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 भदौ 23, िङ्गलवार

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको पष्ट्रहलो बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा अपराह्न 4:00 बजे प्रारम्भ भयो।
सवगप्रथि सम्िाननीय अध्यिले दशौँ अधिवेशनको पष्ट्रहलो बैठकिा पासनुभएका सम्पूणग िाननीय सदस्यहरूलाई
स्वार्त र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय रािपधतबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्ििा प्राप्त पत्रको बेहोरा
पढे र सुनाउनुभयो :
“सम्िाननीय अध्यि,

राष्ट्रिय सभा,

धसं हदरबार, काठिाडौँ।

नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ९३ को उपिारा (१) बिोखजि सं वत् २०७८ साल भदौ २३ र्ते बुिवारका

ददन १६:०० बजे अन्तरागष्ट्रिय सम्िेलन केन्र, नयााँ बानेश्वरिा सं घीय सं सदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान
र्रे को िु ।
(ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारी)”

त्यसपधि सभाले लोकतन्त्र प्राधप्तका लाधर् जीवन उत्सर्ग र्ने ज्ञात-अज्ञात शहीदहरूप्रधत श्रद्धाञ्जली अपगण र्नग
दुई धिनेट उठे र िौन िारण र्र्यो।
लर्त्तै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू उठ्नुभयो र प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय खिि लाल
भट्टराईले सिय िार्ेर बोसनु हुाँदै बैठक चसन नसक्ने भनाइ व्यक्त र्नुभ
ग यो।
सम्िाननीय अध्यिले बारम्बार आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू नबस्नु

भएपधि सम्िाननीय अध्यिले अपराह्न 4:30 बजे 30 धिनेटका लाधर् सभाको बैठक स्थधर्त भएको जानकारी
र्राउनुभयो।

30 धिनेटका लाधर् स्थधर्त सभाको बैठक अपराह्न 5:50 बजे सुरु भयो।
प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू पुनः उठ्नुभयो र पुनः बस्न आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत िाननीय
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सदस्यहरू नबस्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले कायगसूचीको क्रिसष्या २ र ३ िा रहेका ष्ट्रवषयहरू हटाइएको
जानकारी र्राउनुभयो।
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत २०७८ साल भदौ 25 र्ते शुक्रवार ददनको
१:०० बजे बस्ने र्री अपराह्न 5:5२ बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)

सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –2

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 भदौ 25, शुक्रवार

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा ददनको 1:00 बजे प्रारम्भ भयो।
ू ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग व
भएपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय दे वन्े र दाहाललाई आफ्ना भनाइ रा्न
सिय उपलब्ि र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले कायगसूचीिा सिावेश भएका ष्ट्रवषयहरूको क्रिलाई हे रर्ेर र्ररएको
जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले धिधत २०७८ भदौ २३ र्ते राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको पष्ट्रहलो
बैठकिा पेस र्ने र्री कायगसूचीिा सिावेश र्ररएको “राजनीधतक दल सम्बन्िी (दोस्रो सं शोिन) अध्यादे श, २०७८”
लाई सदनिा तत्काल उत्पन्न पररखस्थधतका कारण कायगसूचीबाट हटाउनु परे काले उक्त कायगसूचीलाई यसै बैठकिा
धनरन्तरता ददइएको जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय र्ृह िन्त्री बालकृष्ण िाणलाई “राजनीधतक दल सम्बन्िी (दोस्रो
सं शोिन) अध्यादे श, २०७८” पेस र्नग सिय उपलब्ि र्राउनुभयोो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले कायगसूचीिा सिावेश भएको साष्ट्रवकको क्रिसष्या १ को ष्ट्रवषयलाई
कायगसूचीबाट हटाएको बेहोरा जानकारी र्राउनुभयो। सम्िाननीय अध्यिले उक्त बेहोरा जानकारी र्राउनु भई
बस्न आग्रह र्नुग भएपधि प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू आआफ्ना आसनिा बस्नुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सं ष्ट्रविान सभा सदस्यद्वय जुठबहादुर िड्र्ी (जे.बी. टु हरु े ) र िहेन्र
शेरचनको धनिन भएकािा धनम्नधलखित शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत र्नुभ
ग यो :
शोक प्रस्ताव
1.

“२०७० सालको सं ष्ट्रविान सभा सदस्य जुठबहादुर िड्र्ी (जे.बी. टु हरु े ) को धिधत २०७८
साल भदौ १0 र्ते धबहीबारका ददन धनिन भएकोिा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक र्ष्ट्रहरो शोक
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प्रकट र्दगि।
जनर्ायक स्व. िड्र्ी तत्कालीन एकीकृत नेकपा (िाओवादी) को तर्गबाट सं ष्ट्रविान सभा
ु न्ु ्यो।
सदस्य हुनह

यो बैठक स्व. जुठबहादुर िड्र्ी (जे.बी. टु हरु े ) प्रधत श्रद्धाञ्जली व्यक्त र्दै शोक-सन्तप्त
पररवारजनप्रधत हाददगक सिवेदना प्रकट र्दगि।”
2.

“२०७० सालको सं ष्ट्रविान सभा सदस्य िहे न्र शेरचनको धिधत २०७८ साल भदौ २ र्ते
बुिवारका ददन धनिन भएकोिा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक र्ष्ट्रहरो शोक प्रकट र्दगि।

सञ्चार उद्यिी स्व. शेरचन तत्कालीन नेकपा (एिाले) को तर्गबाट िुस्ताङ खजसलाबाट २०७०
ु न्ु ्यो।
सालको सं ष्ट्रविान सभा सदस्य हुनह

यो बैठक स्व. िहे न्र शेरचनप्रधत श्रद्धाञ्जली व्यक्त र्दै शोक-सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददगक
सिवेदना प्रकट र्दगि।”

त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले उखसलखित शोक प्रस्तावहरूलाई पाररत र्ररददन अनुरोि र्नुग हुाँदा
सवगसम्िधतले पाररत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सभाले सं ष्ट्रविान सभा सदस्यद्वय जुठबहादुर िड्र्ी (जे.बी. टु हरु े ) र िहे न्र शेरचनको धनिनप्रधत
शोक व्यक्त र्नग उठे र एक धिनेट िौन िारण र्र्यो।
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत २०७८ साल भदौ 28 र्ते सोिवार ददनको
१:०० बजे बस्ने र्री ददनको 1:15 बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)

सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –3

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 भदौ 28, सोिवार (पष्ट्रहलो बैठक)

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा ददनको 1:00 बजे प्रारम्भ भयो।
ू ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग व
भएपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय भैरव सुन्दर श्रे ष्ठलाई आफ्ना भनाइ रा्न
सिय उपलब्ि र्राउनुभयो। िाननीय भैरव सुन्दर श्रे ष्ठले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने
बताउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय सदस्यहरूले रािेका िार्का सम्बन्ििा सबैको ध्यानाकषगण
भइसकेको जानकारी र्राउनु हुाँदै सभा सञ्चालनका लाधर् आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय
सदस्यहरू नबस्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले कायगसूचीको क्रि सष्या १ को (ि) र क्रि सष्या २ को
(क) दे खि (घ) सम्िका ष्ट्रवषयहरूलाई कायगसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतका िाननीय सभापधत परशुराि िेघी र्ुरुङका
तर्गबाट िाननीय ठर्ेन्र प्रकाश पुरीलाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे शसष्ट्रहत प्राप्त “लोक सेवा आयोर् ष्ट्रविेयक,
२०७५ सम्बन्िी सधिधतको प्रधतवेदन” सभा सिि पेश र्नग सिय उपलब्ि र्राउनुभयो।
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक १५ धिनेटपधि बस्ने र्री ददनकोो 1:15 बजे
बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –4

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 भदौ 28, सोिवार (दोस्रो बैठक)

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको चौथो बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा ददनको 1:30 बजे प्रारम्भ भयो।
ू ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग व
भएपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय कोिल वलीलाई आफ्ना भनाइ रा्न
सिय उपलब्ि र्राउनुभयो। िाननीय कोिल वलीले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने बताउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय सदस्यहरूले रािेका िार्का सम्बन्ििा सबैको ध्यानाकषगण
भइसकेको जानकारी र्राउनु हुाँदै सभा सञ्चालनका लाधर् आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय
सदस्यहरू नबस्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय प्रिानिन्त्री शेरबहादुर दे उवाका तर्गबाट िाननीय
कानून, न्याय तथा सं सदीय िाधिला िन्त्री ज्ञानेन्र बहादुर काकीलाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त
ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतको प्रधतवेदन सष्ट्रहतको “लोक सेवा आयोर् ष्ट्रविेयक, २०७५ िाधथ िलर्ल र्ररयोस्”
भन्ने प्रस्ताव पेश र्नग सिय उपलब्ि र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा बहुितले स्वीकृत
भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतको
प्रधतवेदन सष्ट्रहतको “लोक सेवा आयोर् ष्ट्रविेयक, २०७५” िाधथ िलर्ल प्रारम्भ भएको जानकारी र्राउनु हुाँदै
िलर्लिा सधिधतको प्रधतवेदन र सो सम्बन्िी ष्ट्रविेयकका दर्ाहरू तथा आनुषष्ट्रङ्गक अन्य दर्ाहरूिा िात्र
िलर्ल र्नग सष्ट्रकने बेहोोरा सिेत जानकारी र्राउनुभयो। सम्िाननीय अध्यिले िलर्लिा भार् धलन चाहनु
हुने िाननीय सदस्यहरूलाई सिय उपलब्ि र्राउनु हुाँदा कुनै पधन िाननीय सदस्यले भार् नधलनु भएपधि उक्त
प्रस्ताविाधथको िलर्ल सिाप्त भएको जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय प्रिानिन्त्री शेरबहादुर दे उवाका तर्गबाट िाननीय कानून,
न्याय तथा सं सदीय िाधिला िन्त्री ज्ञानेन्र बहादुर काकीलाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त “लोक सेवा
आयोर् ष्ट्रविेयक, २०७८ लाई पाररत र्ररयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नग सिय उपलब्ि र्राउनु भई उक्त
प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
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त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले राष्ट्रिय सभाका पूव ग सदस्य रुक्ि शम्शेर ज.ब.रा. को धनिन भएकािा
धनम्नधलखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत र्नुभ
ग यो :
शोक प्रस्ताव

“२०४८ सालको राष्ट्रिय सभाका सदस्य रुक्ि शम्शेर ज.ब.रा. को धिधत २०७८ साल भदौ
२६ र्ते शधनवारका ददन ८६ वषगको उिेरिा धनिन भएकोिा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक र्ष्ट्रहरो शोक
प्रकट र्दगि।
भारतका लाधर् पूव ग राजदूत, राष्ट्रिय िेलकुद पररषद्को पूव ग सदस्य सखचव एवि् नेपाल ओलखम्पक
कधिटीको पूव ग अध्यि सिेत रहनुभएका स्व. ज.ब.रा. २०४८ सालको राष्ट्रिय सभा सभािा िनोनीत
सदस्यका रूपिा रहनुभएको धथयो।
यो बैठक स्व. रुक्ि शम्शेर ज.ब.रा. प्रधत श्रद्धाञ्जली व्यक्त र्दै शोक-सन्तप्त पररवारजनप्रधत
हाददगक सिवेदना प्रकट र्दगि।”
त्यसपधि सभाले उखसलखित शोक प्रस्तावलाई सवगसम्िधतले पाररत र्दै राष्ट्रिय सभा पूव ग सदस्य रुक्ि
शम्शेर ज.ब.रा. को धनिनप्रधत शोक व्यक्त र्नग उठे र एक धिनेट िौन िारण र्र्यो।
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत २०७८ साल भदौ ३० र्ते बुिवार धबहान
११:०० बजे बस्ने र्री ददनकोो 1:45 बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –५

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 भदौ 30, बुिवार

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको पााँचौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा धबहान 11:00 बजे प्रारम्भ भयो।
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु भएपधि
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग ूव ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय भर्वती न्यौपानेलाई आफ्ना भनाइ रा्न सिय उपलब्ि
र्राउनुभयो। िाननीय भर्वती न्यापानेले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने बताउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय सदस्यहरूले रािेका िार्का सम्बन्ििा सबैको ध्यानाकषगण भइसकेको
जानकारी र्राउनु हुाँदै सभा सञ्चालनका लाधर् आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू नबस्नु
भएपधि सम्िाननीय अध्यिले कायगसूचीको क्रि सष्या 1 र 2 का ष्ट्रवषयहरूलाई कायगसूचीबाट हटाइएको जानकारी
र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सं ष्ट्रविान सभा सदस्य िानबहादुर िहतोको धनिन भएकािा धनम्नधलखित शोक
प्रस्ताव प्रस्तुत र्नुभ
ग यो :
शोक प्रस्ताव
“२०६४ सालको सं ष्ट्रविान सभा सदस्य िानबहादुर िहतोको धिधत २०७८ साल भदौ २७ र्ते
आइतवारका ददन ७२ वषगको उिेरिा धनिन भएकोिा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक र्ष्ट्रहरो शोक प्रकट
र्दगि।
नेपाली कााँग्रस
े का नेता स्व. िहतो २०६४ सालको सं ष्ट्रविान सभािा सदस्यको रूपिा
रहनुभएको धथयो।
यो बैठक स्व. िानबहादुर िहतोप्रधत श्रद्धाञ्जली व्यक्त र्दै शोक-सन्तप्त पररवारजनप्रधत
हाददगक सिवेदना प्रकट र्दगि।”
त्यसपधि सभाले उखसलखित शोक प्रस्तावलाई सवगसम्िधतले पाररत र्दै सं ष्ट्रविान सभा सदस्य िानबहादुर
िहतोको धनिनप्रधत शोक व्यक्त र्नग उठे र एक धिनेट िौन िारण र्र्यो।
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तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत २०७८ साल असोज 05 र्ते िषर्लवार ददनको
१:०० बजे बस्ने र्री धबहान 11:10 बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –6

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 असोज 05, िषर्लवार (पष्ट्रहलो बैठक)

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको िै टौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा ददनको 1:00 बजे प्रारम्भ भयो।
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु भएपधि
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग ूव ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय दे वेन्र दाहाललाई आफ्ना भनाइ रा्न सिय उपलब्ि
र्राउनुभयो। त्यसपधि प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू बस्नुभयो र िाननीय दे वेन्र दाहालले आफ्ना भनाइ
राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने बताउनुभयो।
प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू पुनः उठ्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय सदस्यहरूले
रािेका िार्का सम्बन्ििा सबैको ध्यानाकषगण भइसकेको जानकारी र्राउनु हुाँदै सभा सञ्चालनका लाधर् आग्रह र्नुग
हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू नबस्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले कायगसूचीको क्रि सष्या
2 र 3 का ष्ट्रवषयहरूलाई कायगसूचीबाट हटाइएको जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले राष्ट्रिय सभाका सखचव राजेन्र र्ुयाललाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत
ु र्नग सिय उपलब्ि र्राउनुभयो।
प्राप्त "ष्ट्रवधनयोजन ष्ट्रविेयक, 2078" लाई सभा सिि टे बल
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक 15 धिनेटपधि बस्ने र्री ददनको 1:10 बजे बैठक
स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –७

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 असोज 05, िषर्लवार (दोस्रो बैठक)

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको सातौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा ददनको 1:25 बजे प्रारम्भ भयो।
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु भएपधि
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग ूव ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय भैरव सुन्दर श्रे ष्ठलाई आफ्ना भनाइ रा्न सिय
उपलब्ि र्राउनुभयो। त्यसपधि प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू बस्नुभयो र िाननीय भैरव सुन्दर श्रे ष्ठले
आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने बताउनुभयो।
प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू पुनः उठ्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय सदस्यहरूले
रािेका िार्का सम्बन्ििा सबैको ध्यानाकषगण भइसकेको जानकारी र्राउनु हुाँदै सभा सञ्चालनका लाधर् आग्रह र्नुग
हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू नबस्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय अथग िन्त्री
जनादगन शिागलाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "ष्ट्रवधनयोजन ष्ट्रविे यक, 2078 िाधथ ष्ट्रवचार र्ररयोस्" भन्ने
प्रस्ताव पेस र्नग सिय उपलब्ि र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "ष्ट्रवधनयोजन ष्ट्रविेयक, 2078 िाधथ
ष्ट्रवचार र्ररयोस्" भन्ने प्रस्ताविाधथ िलर्ल प्रारम्भ भएको जानकारी र्राउनु हुाँदै िलर्लिा ष्ट्रविेयकको सैद्धाखन्तक
पििा िात्र िलर्ल हुने बेहोोरा सिेत जानकारी र्राउनुभयो। सम्िाननीय अध्यिले िलर्लिा भार् धलन चाहनु
हुने िाननीय सदस्यहरूलाई सिय उपलब्ि र्राउनु हुाँदा कुनै पधन िाननीय सदस्यले भार् नधलनु भएपधि उक्त
प्रस्ताविाधथको िलर्ल सिाप्त भएको जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "ष्ट्रवधनयोजन ष्ट्रविेयक, 2078 िाधथ
ष्ट्रवचार र्ररयोस्" भन्ने प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "ष्ट्रवधनयोजन ष्ट्रविे यक, 2078" का
ष्ट्रवधभन्न शीषगकहरूिाधथ सिूहीकृत रूपिा िलर्ल र सम्बखन्ित िन्त्रीबाट जबार् ददनका लाधर् धिधत 2078 असोज
7 र्तेको ददन र सिय धनिागरण र्ररएको जानकारी र्राउनु हुाँदै उक्त िलर्लिा भार् धलन चाहनु हुने िाननीय
ु न्दा 1 ददन अर्ावै कायग व्यवस्था शािा (राष्ट्रिय सभा) िा नाि
सदस्यहरूलाई दलीय आिारिा बैठक सुरु हुनभ
उपलब्ि र्राउन सिेत जानकारी र्राउनुभयो।
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तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत 2078 असोज 7 र्ते धबहीवार ददनको 2:00
बस्ने र्री ददनको 1:45 बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –८

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 असोज 7, धबहीवार

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको आठौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा ददनको 2:00 बजे प्रारम्भ भयो।
ू ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग व
भएपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय कोिल वलीलाई आफ्ना भनाइ रा्न
सिय उपलब्ि र्राउनुभयो। िाननीय कोिल वलीले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने बताउनुभयो।
सम्िाननीय अध्यिले िाननीय सदस्यहरूले रािेका िार्का सम्बन्ििा सबैको ध्यानाकषगण भइसकेको
जानकारी र्राउनु हुाँदै सं वादका िाध्यिबाट सिस्या सिािान र्नग प्रिानिन्त्रीलाई आग्रह सिेत र्नुभ
ग यो।
सम्िाननीय अध्यिले सभा सञ्चालनका लाधर् आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू
नबस्नु भएपधि कायगसूचीको क्रि सष्या 2 र 3 िा सिावेश र्ररएका ष्ट्रवषयहरू कायगसूचीबाट हटाइएको
बेहोरा जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले रािपधतको कायागलयबाट प्राप्त िखन्त्रपररषद्को र्ठन सम्बन्िी पत्रको
बेहोरा पढे र सुनाउनुभयो :
“
धिधत 207८/६/६
ष्ट्रवषय : िखन्त्रपररषद्को र्ठन सम्बन्ििा।
सम्िाननीय रािपधत श्रीिती ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारीज्यूले सम्िाननीय प्रिानिन्त्री श्री शेरबहादुर दे उवाज्यूको नेतत्ृ विा

धिधत 207८/०३/२९ र्ते र्दठत िौजुदा िखन्त्रपररषद्िा नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा 7६ को उपिारा (९)
बिोखजि सम्िाननीय प्रिानिन्त्रीज्यूको धसर्ाररसिा डा. नारायण िड्कालाई िन्त्री पदिा धनयुक्त र्री हाल
सम्िाननीय प्रिानिन्त्रीज्यूले सम्हाली आउनुभएको परराि िन्त्रालयको कायगभार सम्हासने र्री तोक्नु भएको
व्यहोरा अनुरोि र्दगिु।

(तोयनारायण ज्ञवाली)
सखचव"
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त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त ष्ट्रवधनयोजन ष्ट्रविेयक, २०७८ िा
उखसलखित शीषगकहरूिाधथ सिूहीकृत रूपिा िलर्ल प्रारम्भ भएको जानकारोी र्राउनु हुाँदै िलर्लिा भार्
धलन कुनै पधन दलबाट िाननीय सदस्यहरूको नाि प्राप्त हुन नआएकाले उक्त िलर्ल सिाप्त भएको जानकारी
र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय अथग िन्त्री जनादगन शिागलाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत
प्राप्त “ष्ट्रवधनयोजन ष्ट्रविेयक, २०७८ लाई पाररत र्ररयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नग सिय उपलब्ि र्राउनु भई
उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्री बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत 2078 असोज 8 र्ते शुक्रवार धबहान 1१:00
बस्ने र्री ददनको 2:10 बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –9

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 असोज 8, शुक्रवार (पष्ट्रहलो बैठक)

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको नवौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा धबहान 11:00 बजे प्रारम्भ भयो।
ू ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग व
भएपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय खिि लाल भट्टराईलाई आफ्ना भनाइ
रा्न सिय उपलब्ि र्राउनुभयो। िाननीय खिि लाल भट्टराईले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने
बताउनुभयो।
सम्िाननीय अध्यिले िाननीय सदस्यहरूले रािेका िार्का सम्बन्ििा सबैको ध्यानाकषगण भइसकेको
जानकारी र्राउनु हुाँदै सभा सञ्चालनका लाधर् आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू
नबस्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले कायगसूचीको क्रि सष्या 3 र 4 िा सिावेश र्ररएका ष्ट्रवषयहरू
कायगसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी र्राउनुभयो।
सम्िाननीय अध्यिले रािपधतको कायागलयबाट ष्ट्रविेयक प्रिाणीकरण सम्बन्िी प्राप्त पत्रको बेहोरा पढे र
सुनाउनुभयो :
“

धिधतः २०७८/०६/०७
ष्ट्रवषयः ष्ट्रविेयक प्रिाणीकरण र्री पठाइएको।
सं घीय सं सदको दुवै सदनको बैठकबाट पाररत भई नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११३ को उपिारा (१)
बिोखजि

प्रिाणीकरणको

लाधर्

पेस

हुन

आएको

दे हाय

बिोखजिको

ष्ट्रविेयक

सम्िाननीय रािपधत श्रीिती ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारीज्यूबाट नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११३ को उपिारा (२)
बिोखजि प्रिाणीकरण भएकोले सोको प्रिाणीकृत प्रधत थान १ (एक) यसैसाथ सं लग्न रािी पठाइएको
व्यहोरा अनुरोि र्दगिु ।
क्र.सं .

ष्ट्रविेयक नं.

१

१

ष्ट्रववरण
ष्ट्रवधनयोजन ष्ट्रविेयक, २०७८
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प्रिाणीकरण धिधत
२०७८/०६/०७

(तोयनारायण ज्ञवाली)
सखचव”

त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले राष्ट्रिय सभाका सखचव राजेन्र र्ुयाललाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत
ु र्नग सिय
प्राप्त “आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८” र “राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८” लाई सभा सिि टे बल
उपलब्ि र्राउनुभयो
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक 1० धिनेटपधि बस्ने र्री धबहान 11:05 बजे बैठक
स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –१०

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 असोज 8, शुक्रवार (दोस्रो बैठक)

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको दशौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा धबहान 11:15 बजे प्रारम्भ भयो।
ू ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू टे बल
ु ढ्यापढ्याप र्दै उठ्नु
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग व
भएपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय खिि लाल भट्टराईलाई आफ्ना भनाइ
रा्न सिय उपलब्ि र्राउनुभयो। िाननीय खिि लाल भट्टराईले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने
बताउनुभयो।
सम्िाननीय अध्यिले िाननीय सदस्यहरूले रािेका िार्का सम्बन्ििा सबैको ध्यानाकषगण भइसकेको
जानकारी र्राउनु हुाँदै सभा सञ्चालनका लाधर् आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू
नबस्नु भएपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय अध्यिले िाननीय अथगिन्त्री जनादगन शिागलाई प्रधतधनधि
सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त “आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८ िाधथ ष्ट्रवचार र्ररयोस्” भन्ने प्रस्ताव पेस र्नग सिय
उपलब्ि र्राउनुभयोो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "आधथगक ष्ट्रविेयक, 2078 िाधथ
ष्ट्रवचार र्ररयोस्" भन्ने प्रस्ताविाधथ िलर्ल प्रारम्भ भएको जानकारी र्राउनु हुाँदै िलर्लिा ष्ट्रविेयकको
सैद्धाखन्तक पििा िात्र िलर्ल हुने बेहोोरा सिेत जानकारी र्राउनुभयो। सम्िाननीय अध्यिले िलर्लिा
भार् धलन चाहनु हुने िाननीय सदस्यहरूलाई सिय उपलब्ि र्राउनु हुाँदा कुनै पधन िाननीय सदस्यले भार्
नधलनु भएपधि उक्त प्रस्ताविाधथको िलर्ल सिाप्त भएको जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "आधथगक ष्ट्रविेयक, 2078 िाधथ
ष्ट्रवचार र्ररयोस्" भन्ने प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय अथगिन्त्री जनादगन शिागलाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत
प्राप्त “राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८ िाधथ ष्ट्रवचार र्ररयोस्” भन्ने प्रस्ताव पेस र्नग सिय उपलब्ि
र्राउनुभयोो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त “राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक,
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२०७८ िाधथ ष्ट्रवचार र्ररयोस्” भन्ने प्रस्ताविाधथ िलर्ल प्रारम्भ भएको जानकारी र्राउनु हुाँदै िलर्लिा
ष्ट्रविेयकको सैद्धाखन्तक पििा िात्र िलर्ल हुने बेहोोरा सिेत जानकारी र्राउनुभयो। सम्िाननीय अध्यिले
िलर्लिा भार् धलन चाहनु हुने िाननीय सदस्यहरूलाई सिय उपलब्ि र्राउनु हुाँदा कुनै पधन िाननीय सदस्यले
भार् नधलनु भएपधि उक्त प्रस्ताविाधथको िलर्ल सिाप्त भएको जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त “राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक,
२०७८ िाधथ ष्ट्रवचार र्ररयोस्” भन्ने प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा
र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले “आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८” र “राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८”
िाधथ सुझाव पेस र्नग चाहनु हुने िाननीय सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभा धनयिावली, २०७५ को धनयि १३२ को
उपधनयि (४) बिोखजि ष्ट्रविेयक शािा (राष्ट्रिय सभा) िा सुझाव सष्ट्रहतको सूचना ददन सक्ने बेहोरा जानकारी
र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त “आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८” र
“राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८” िाधथ दर्ावार िलर्लका लाधर् धिधत २०७८ असोज ११ र्तेको ददन
र सिय धनिागरण र्ररएको जानकारी र्राउनु हुाँदै उक्त िलर्लिा भार् धलन चाहनु हुने िाननीय सदस्यहरूलाई
ु न्दा १ ददन अर्ावै कायग व्यवस्था शािा (राष्ट्रिय सभा) िा नाि उपलब्ि
दलीय आिारिा बैठक सुरु हुनभ
र्राउन जानकारी र्राउनुभयो
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत २०७८ साल असोज ११ र्ते सोिवार धबहान
११:०० बजे बस्ने र्री धबहान 11:25 बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा

दशौँ अधिवेशन
बैठक –११

सूचनापत्र -2

(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)

२०७8 असोज ११, सोिबार

सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको एघारौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद
धतधिखससनाको अध्यितािा धबहानको ११:00 बजे प्रारम्भ भयो।
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग ूव ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू उठ्नु भएपधि सम्िाननीय
अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय परशु राि िेघी र्ुरुङ्गलाई आफ्ना भनाइ रा्न सिय उपलब्ि
र्राउनुभयो। िाननीय परशु राि िेघी र्ुरुङ्गले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने बताउनुभयो।
सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरुलाई बसेर बैठकको कारवाही अर्ाडी
बढाउाँ न सहयोर् र्नग आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू नबस्नु भएपधि कायगसूचीको
क्रि सष्या १ र २ िा सिावेश र्ररएका ष्ट्रवषयहरू कायगसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले िाननीय अथग िन्त्री जनादगन शिागलाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत
प्राप्त "आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८ िाधथको दर्ावार िलर्ल सदनिा र्ररयोस" भन्ने प्रस्ताव पेश र्नग सिय
उपलब्ि र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुह
ग ाँद
ु ा सभाको बहुितले स्वीकृत र्रे कोले उक्त प्रस्ताव
बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।सम्िाननीय अध्यिले उक्त प्रस्ताव िाधथ सदनिा दर्ावार िलर्ल
प्रारम्भ भएको जानकारोी र्राउनु हुाँदै िलर्लिा भार् धलन सिय उपलब्ि र्राउनुहाँद
ु ा कुनै पधन दलबाट
िाननीय सदस्यहरूको नाि प्राप्त हुन नआएकाले उक्त िलर्ल सिाप्त भएको जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले ष्ट्रविेयकको दर्ा २ दे खि ४५ सम्ि र सोसाँर् सम्बखन्ित अनुसूची १
दे खि ४ सम्ि प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८ को अङ्ग बनोस्" भनी धनणगयाथग
प्रस्तुत र्नुह
ग ाँद
ु ा सभाको बहुितले स्वीकृत र्रे कोले उक्त प्रस्ताव बहुितले स्वीकृत भई अङ्ग बनेको घोषणा
र्नुभ
ग यो।
ु ाँद
तत्पश्चात, सम्िाननीय अध्यिले ष्ट्रविेयकको प्रस्तावना र नाि पढे र सुनाउाँ नह
ु ै उक्त प्रस्तावना र नाि
प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त “आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८ को अङ्ग बनोस्” भनी धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुह
ग ाँद
ु ा
सभाको बहुितले स्वीकृत र्रे कोले उक्त प्रस्ताव बहुितले अङ्ग बनेको घोषणा र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि, सम्िाननीय अध्यिले िाननीय अथग िन्त्री जनादगन शिागलाई “प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत
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प्राप्त आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८ लाई िूल रूपिै (सुझाव धबना) पाररत र्री प्रधतधनधि सभािा ष्ट्रर्ताग पठाइयोस्”
भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नग सिय उपलब्ि र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुह
ग ाँद
ु ा सभाको बहुितले
स्वीकृत र्रे कोले उक्त प्रस्ताव बहुितले पाररत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
तत्पश्चात, सम्िाननीय अध्यिले अथग िन्त्री जनादगन शिागलाई प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त
"राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८ िाधथको दर्ावार िलर्ल सदनिा र्ररयोस्" भन्ने प्रस्ताव पेश र्नग सिय
उपलब्ि र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुह
ग ाँद
ु ा सभाको बहुितले स्वीकृत र्रे कोले उक्त प्रस्ताव
बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।सम्िाननीय अध्यिले उक्त प्रस्ताव िाधथ सदनिा दर्ावार िलर्ल
प्रारम्भ भएको जानकारोी र्राउनु हुाँदै िलर्लिा भार् धलन सिय उपलब्ि र्राउनुहाँद
ु ा कुनै पधन दलबाट
िाननीय सदस्यहरूको नाि प्राप्त हुन नआएकाले उक्त िलर्ल सिाप्त भएको जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि, सम्िाननीय अध्यिले "राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८ को दर्ा २ लाई प्रधतधनधि
सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८ को अङ्ग बनोस्" भनी धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुह
ग ाँद
ु ा
सभाको बहुितले स्वीकृत र्रे कोले उक्त प्रस्ताव बहुितले अङ्ग बनेको घोषणा र्नुभ
ग यो।
ु ाँद
तत्पश्चात, सम्िाननीय अध्यिले ष्ट्रविेयकको प्रस्तावना र नाि पढे र सुनाउाँ नह
ु ै उक्त प्रस्तावना र नाि
प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत प्राप्त "राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८ को अङ्ग बनोस्” भनी धनणगयाथग
प्रस्तुत र्नुह
ग ाँद
ग यो।
ु ा सभाको बहुितले स्वीकृत र्रे कोले उक्त प्रस्ताव बहुितले अङ्ग बनेको घोषणा र्नुभ
त्यसपधि, सम्िाननीय अध्यिले िाननीय अथग िन्त्री जनादगन शिागलाई “प्रधतधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहत
प्राप्त राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८ लाई िूल रूपिै (सुझाव धबना) पाररत र्री प्रधतधनधि सभािा ष्ट्रर्ताग
पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नग सिय उपलब्ि र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुह
ग ाँद
ु ा सभाको
बहुितले स्वीकृत र्रे कोले उक्त प्रस्ताव बहुितले पाररत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत 2078 असोज १७ र्ते आइतवार ददनको
१:00 बस्ने र्री ददनको ११:२५ बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।

(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा
दशौँ अधिवेशन
बैठक –१२
सूचनापत्र -2
(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)
२०७8 असोज १८, सोिबार
सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको बाह्रौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको
अध्यितािा धबहान ११:00 बजे प्रारम्भ भयो।
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग ूव ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू उठ्नु भई िाननीय ददल कुिारी
रावल थापा (पावगती) ले सिय िार् र्नुग भएपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट िाननीय
ददल कुिारी रावल थापा (पावगती) लाई आफ्ना भनाइ रा्न सिय उपलब्ि र्राउनुभयो। िाननीय ददल कुिारी
रावल थापा (पावगती) ले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने बताउनुभयो।
लर्त्तै िाननीय खिि लाल दे वकोटाले बोसन सिय िार् र्नुग भएपधि सम्िाननीय अध्यिले बोसन सिय
उपलब्ि र्राउनु हुाँदा िाननीय खिि लाल दे वकोटाले सवोच्च अदालतिा ष्ट्रवचारािीन ष्ट्रवषयहरू सं सदिा िलर्ल
हुन नहुने भन्दै धनयिापखत्त जनाउाँ दा सम्िाननीय अध्यिले सवोच्च अदालतिा ष्ट्रवचारािीन कुनै पधन ष्ट्रवषयहरू
राष्ट्रिय सभाको सदनिा िलर्ल नभएको र कायगसूचीिा सिावेश नभईकन सदनिा िलर्लको ष्ट्रवषय नबन्ने
बेहोरा जानकारी र्राउनु हुाँदै िाननीय खिि लाल दे वकोटाले जनाउनु भएको धनयिापखत्त िारे जयोग्य भएको
जानकारी र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरूलाई बसेर बैठकको कारवाही
अर्ाधड बढाउन सहयोर् र्नग आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू नबस्नु भएपधि
कायगसूचीको क्रि सष्या ३ र ४ िा सिावेश र्ररएका धनम्न ष्ट्रवषयहरू कायगसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी
र्राउनुभयो :
“3. ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतका िाननीय सभापधत परशुराि िेघी र्ुरुङले “अध्यार्िन ष्ट्रविेयक,
२०७६” सम्बन्िी सधिधतको प्रधतवेदन सभा सिि पेश र्नुह
ग न
ु े।
4. िाननीय कानून, न्याय तथा सं सदीय िाधिला िन्त्री ज्ञानेन्र बहादुर काकीले तपधसल बिोखजिका
ष्ट्रविेयकहरूलाई सभा सिि पेश र्नुह
ग न
ु े :-

(क) र्ौजदारी कसूर तथा र्ौजदारी कायगष्ट्रवधि सम्बन्िी केही ऐन सं शोिन र्ने ष्ट्रविेयक, २०७८
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(ि) यौन ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरुद्धका केही ऐनलाई सं शोिन र्ने ष्ट्रविेयक, २०७८”
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय रािपधतबाट ष्ट्रविेयक प्रिाणीकरण र्री पठाइएको सम्बन्ििा
प्राप्त पत्रको धनम्नानुसारको बेहोरा पढे र सुनाउनुभयो :
"सं घीय सं सदको दुवै सदनका बैठकबाट पाररत भई नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११३ को उपिारा (१)
बिोखजि

प्रिाणीकरणको

लाधर्

पेस

हुन

आएका

दे हाय

बिोखजिका

ष्ट्रविेयकहरू

सम्िाननीय रािपधत श्रीिती ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारीज्यूबाट नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११३ को उपिारा (२) बिोखजि
प्रिाणीकरण भएकोले सोको प्रिाणीकृत प्रधतहरु थान २ (दुई) यसैसाथ सं लग्न रािी पठाइएको व्यहोरा अनुरोि
र्दगिु ।

क्र.सं .

ष्ट्रविेयकको नाि

१

आधथगक ष्ट्रविेयक, २०७८

२

राि ऋण उठाउने ष्ट्रविेयक, २०७८

प्रिाणीकरण धिधत
२०७८/०६/१३
२०७८/६/१३
(तोयनारायण ज्ञवाली)
सखचव"

त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले रािपधतको कायागलयबाट प्राप्त अध्यादे श िारे ज सम्बन्िी पत्रको धनम्नानुसारको
बेहोरा पढे र सुनाउनुभयो :
"सम्िाननीय रािपधत श्रीिती ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार, िखन्त्रपररषद्को धसर्ाररसिा
नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११४ को उपिारा (२ (को िण्ड (ि) बिोखजि राजनीधतक

दलसम्बन्िी (दोस्रो

सं शोिन) अध्यादे श, २०७८ धिधत २०७८/६/११ र्ते िारे ज र्नुभ
ग एको व्यहोरा जानकारीका लाधर् अनुरोि
र्दगिु।
(तोयनारायण ज्ञवाली)
सखचव"
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय प्रिानिन्त्री शेरबहादुर दे उवाका तर्गबाट िाननीय कानून,
न्याय तथा सं सदीय िाधिला, िन्त्री ज्ञानेन्र बहादुर काकीलाई “िहाले िापरीिकको अन्ठाउन्नौं वाष्ट्रषक
ग प्रधतवेदन,
२०७८” सभा सिि पेश र्नग सिय उपलब्ि र्राउनुभयो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय प्रिानिन्त्री शेरबहादुर दे उवाका तर्गबाट िाननीय कानून,
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न्याय तथा सं सदीय िाधिला िन्त्री ज्ञानेन्र बहादुर काकीलाई “िाद्य स्वच्िता तथा र्ुणस्तर ष्ट्रविेयक, २०७७
लाई दर्ावार िलर्लका लाधर् ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतिा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नग सिय
उपलब्ि र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा सभाको बहुित भएकाले सो प्रस्ताव बहुितले
स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय प्रिानिन्त्री शेरबहादुर दे उवाका तर्गबाट िाननीय कानून,
न्याय तथा सं सदीय िाधिला िन्त्री ज्ञानेन्र बहादुर काकीलाई “सावगजधनक सेवा प्रसारण ष्ट्रविेयक, २०७७ लाई
दर्ावार िलर्लका लाधर् ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतिा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नग सिय उपलब्ि
र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा सभाको बहुित भएकाले सो प्रस्ताव बहुितले स्वीकृत
भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय प्रिानिन्त्री शेरबहादुर दे उवाको तर्गबाट िाननीय कानून,
न्याय तथा सं सदीय िाधिला िन्त्री ज्ञानेन्र बहादुर काकीलाई “अधभले ि सं रिण (पष्ट्रहलो सं शोिन) ष्ट्रविेयक,
२०७७ लाई दर्ावार िलर्लका लाधर् ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतिा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नग
सिय उपलब्ि र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा सभाको बहुित भएकाले सो प्रस्ताव
बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय प्रिानिन्त्री शेरबहादुर दे उवाको तर्गबाट िाननीय कानून,
न्याय तथा सं सदीय िाधिला िन्त्री ज्ञानेन्र बहादुर काकीलाई “सुरिण िुरण सम्बन्िी ष्ट्रविेयक, २०७७ लाई
दर्ावार िलर्लका लाधर् ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतिा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नग सिय उपलब्ि
र्राउनु भई उक्त प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा सभाको बहुित भएकाले सो प्रस्ताव बहुितले स्वीकृत
भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।
तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक धिधत २०७८ साल असोज २४ र्ते आइतवार
ददनको २:०० बजे बस्ने र्री धबहान ११:२५ बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।

(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा
दशौँ अधिवेशन

बैठक प्रारम्भ : १:०० बजे
बैठक अन्त्य : १:२५

बैठक –१३
सूचनापत्र -2
(बैठकको कारबाहीको सखषिप्त ष्ट्रववरण)
२०७8 असोज २५, सोिबार
सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठक सम्िाननीय अध्यि र्णेशप्रसाद धतधिखससनाको

अध्यितािा ददनको १:00 बजे प्रारम्भ भयो।

ू ग नै प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू उठ्नु भई िाननीय खििलाल
कायगसूचीिा प्रवेश र्नुप
ग व

भट्टराईले सिय िार् र्नुग भएपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका तर्गबाट आफ्ना भनाइ रा्न

सिय उपलब्ि र्राउनुभयो। िाननीय खििलाल भट्टराईले आफ्ना भनाइ राख्नु हुाँदै सदन चसन नसक्ने
बताउनुभयो।

त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरूलाई बसेर बैठकको कारवाही

अर्ाधड बढाउन सहयोर् र्नग आग्रह र्नुग हुाँदा सिेत प्रिुि प्रधतपि दलका िाननीय सदस्यहरू नबस्नु भएपधि

कायगसूचीको क्रि सष्या २ र ३ िा सिावेश र्ररएका धनम्न ष्ट्रवषयहरू कायगसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी
र्राउनुभयो :

“२. सम्िाननीय प्रिानिन्त्री शेरबहादुर दे उवाले तपधसल बिोखजिका प्रधतवेदनहरू सभा सिि पेश
र्नुह
ग न
ु े:(क)

राष्ट्रिय दधलत आयोर्को वाष्ट्रषक
ग प्रधतवेदन, २०७७/०७८

(र्)

िुखस्लि आयोर्को वाष्ट्रषक
ग प्रधतवेदन, २०७६/०७७

(ि)

ििेशी आयोर्को वाष्ट्रषक
ग प्रधतवेदन २०७७/०७८

“3. ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधिधतका िाननीय सभापधत परशुराि िेघी र्ुरुङले “अध्यार्िन ष्ट्रविेयक,
२०७६” सम्बन्िी सधिधतको प्रधतवेदन सभा सिि पेश र्नुह
ग न
ु े।

त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सम्िाननीय रािपधतबाट िखन्त्रपररषद्को र्ठन सम्बन्ििा प्राप्त पत्रको

धनम्नानुसारको बेहोरा पढे र सुनाउनुभयो :

“

सम्िाननीय रािपधत श्रीिती ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारीज्यूले नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ७६ को उपिारा (९)

तथा िारा ७८ को उपिारा (१) बिोखजि सम्िाननीय प्रिानिन्त्री श्री शेरबहादुर दे उवाज्यूको धसर्ाररसिा धिधत
२०७८/६/२२ र्ते दे हायअनुसार धनयुखक्त, हे रर्ेर र कायगष्ट्रवभाजन र्री दे हायबिोखजि िखन्त्रपररषद् र्ठन
र्नुभ
ग एको व्यहोरा अनुरोि र्दगिु।

25

क्र.सं .

नाि, थर

पदनाि

कायगष्ट्रवभाजन

1

श्री शे र बहादुर दे उ वा

प्रिानिन्त्री

2

श्री बालकृ ष्ण िााँ ण

िन्त्री

र्ृ ह

3

श्री ज्ञाने न्रबहादुर काकी

िन्त्री

सञ्चार तथा सू च ना प्रष्ट्रव धि

4

श्री पम्र्ा भुसाल

िन्त्री

ऊजाग , जलस्रोत तथा धसाँ चाई

5

श्री राजे न्रप्रसाद श्रे ष्ठ

िन्त्री

सङ्घीय िाधिला तथा सािान्य प्रशासन

6

श्री ष्ट्रव रोि िधतवडा

िन्त्री

स्वास््य तथा जनसङ ्या

7

श्री जनादग न शिाग

िन्त्री

अथग

8

डा. िीने न्रप्रसाद ररजाल

िन्त्री

रिा

9

श्री उिाकान्त चौिरी

िन्त्री

िाने पानी

10

डा. नारायण िड्का

िन्त्री

परराि

11

श्री रे णुकु िारी यादव

िन्त्री

भौधतक पू वाग िार तथा यातायात

12

श्री प्रे ि बहादुर आले

िन्त्री

सं स्कृ धत, पयगट न तथा नार्ररक उड्डयन

13

श्री ददले न्रप्रसाद बडू

िन्त्री

कानुन , न्याय तथा सं स दीय िाधिला

14

श्री दे वे न्र पौडे ल

िन्त्री

खशिा, ष्ट्रव ज्ञान तथा प्रष्ट्रव धि

15

श्री िष्ट्रह न्र राय यादव

िन्त्री

कृ ष्ट्रष तथा पशुपं िी ष्ट्रव कास

16

श्री उिा रे ग्िी

िन्त्री

िष्ट्रह ला, बालबाधलका तथा ज्ये ष्ठ नार्ररक

17

श्री शशी श्रे ष्ठ

िन्त्री

भूधि व्यवस्था, सहकारी तथा र्ररबी धनवारण

18

श्री रािकु िारी झाक्री

िन्त्री

सहरी ष्ट्रव कास

19

श्री र्जे न्रबहादुर हिाल

िन्त्री

उद्योर्, वाखणज्य तथा आपू धतग

20

श्री रािसहाय प्रसाद यादव

िन्त्री

वन तथा वातावरण

21

श्री कृ ष्णकु िार श्रे ष्ठ

िन्त्री

श्रि, रोजर्ार तथा सािाखजक सुर िा

22

श्री िहे श्वरजं र् र्हतराज

िन्त्री

युवा तथा िे ल कु द

23

श्री उिे श श्रे ष्ठ

राज्यिन्त्री

प्रिानिन्त्री तथा िखन्त्रपररषद्को कायाग ल य

24

श्री भवानीप्रसाद िापुङ

राज्यिन्त्री

स्वास््य तथा जनसङ ्या

25

श्री बोििायाकु िारी यादव

राज्यिन्त्री

खशिा, ष्ट्रव ज्ञान तथा प्रष्ट्रव धि

(तोयनारायण ज्ञवाली)

सखचव”
त्यसपधि सम्िाननीय अध्यिले सिय उपलब्ि र्राएपधि िाननीय कानून, न्याय तथा सं सदीय िाधिला
िन्त्री ददलेन्र प्रसाद वडुलाइ “राष्ट्रिय सभािा उत्पखत्त भई प्रधतधनधि सभािा ष्ट्रवचारािीन रहे को रे सवे ष्ट्रविेयक,
२०७६ लाई ष्ट्रर्ताग र्ने सम्बन्ििा राष्ट्रिय सभाको सहिधतको लाधर् प्रधतधनधि सभाबाट प्राप्त भएको धसर्ाररस
अनुसार सभाबाट सहिधत ददइयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र्नुग र उक्त प्रस्ताविाधथ ष्ट्रवरोि सम्बन्िी प्रस्ताव राख्न
चाहानुहन
ु े िाननीय सदस्यहरुलाई आ-आफ्नो नाि अध्यिको ड्याससाँर्ै बसेका सखचवालयका किगचारीलाई
उपलब्ि र्राइददनु हुन सम्िाननीय अध्यिले अनुरोि र्नुह
ग ाँद
ु ा कसैले पधन ष्ट्रवरोिको प्रस्ताव नरािेकाले उक्त
प्रस्ताविाधथ कुनैपधन िाननीय सदस्यबाट ष्ट्रवरोि सम्बन्िी प्रस्ताव प्रस्तुत नभएको जानकारी र्राउनुभयो।
तत्पश्चात, सम्िाननीय अध्यिले “राष्ट्रिय सभािा उत्पखत्त भई प्रधतधनधि सभािा ष्ट्रवचारािीन रहे को रे सवे
ष्ट्रविेयक, २०७६ लाई ष्ट्रर्ताग र्ने सम्बन्ििा राष्ट्रिय सभाको सहिधतको लाधर् प्रधतधनधि सभाबाट प्राप्त भएको
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धसर्ाररस अनुसार सभाबाट सहिधत ददइयोस्” भन्ने प्रस्तावलाई धनणगयाथग प्रस्तुत र्नुग हुाँदा सभाको बहुित भएकाले
सो प्रस्ताव बहुितले स्वीकृत भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।

तदनन्तर सम्िाननीय अध्यिले सभाको अको बैठक अको सूचनाद्बारा तोष्ट्रकने धिधत र सियिा बस्ने र्री

ददनको १:२५ बजे बैठक स्थधर्त भएको घोषणा र्नुभ
ग यो।

(डा. भरतराज र्ौति)
सं घीय सं सदको िहासखचव
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