सं घीय सं सद
राष्ट्रिय सभा
नवौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट
सम्पादन गररएका मुख्य-मुख्य कामकारवाहीको सं क्षिप्त ष्ट्रववरण
सं घीय सं सद, राष्ट्रिय सभाको नवौँ अधिवेशनको पष्ट्रहलो बैठक धमधि २०७८ साल साउन ३
गिे आइिवार अपरान्ह ४:०० बजे प्रारम्भ भई २०७८ साल साउन ३२ गिे सोमवारसम्म जम्मा
३० ददन चालू रह्यो। यस अवधिमा बैठक बसेका १२ ददनहरूमा १२ वटा बैठक बसी जम्मा २१
घण्टा ४८ धमनेट सभाको काममा व्यिीि भयो।
सभाको पष्ट्रहलो बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रधिधनित्व गने दलका नेिाहरूले अधिवेशन आह्वानको
अवसरमा मन्िव्य राख्नु भएको धियो।
यस अधिवेशनमा दे हाय बमोक्षजमका ष्ट्रविेयकहरू पाररि गरी प्रधिधनधि सभामा सन्दे श सष्ट्रहि
पठाइएको छः1. नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ष्ट्रविेयक, 207८
2. नेपाल नागररक उड्डयन प्राधिकरण ष्ट्रविेयक, 207८
3. योगमाया आयुवेद ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय ष्ट्रविेयक, २०७८
4. िथ्याङ्क ष्ट्रविेयक, २०७८

5. स्टाण्डडड नाप र िौल (पााँचौं सं शोिन) ष्ट्रविेयक, २०७८
6. रे ल्वे ष्ट्रविेयक, २०७८
7. प्रत्यायन ष्ट्रविेयक, २०७८
यसै अधिवेशनमा ष्ट्रवद्युि ष्ट्रविेयक, २०७७ र प्रधिधनधि सभाबाट सन्दे श सष्ट्रहि प्राप्त लोक सेवा
आयोग ष्ट्रविेयक, २०७५ का सम्बन्िमा दफावार छलफलको लाधग ष्ट्रविायन व्यवस्िापन सधमधिमा
पठाइएका धिए। सािै खाद्य स्वच्छिा ििा गुणस्िर ष्ट्रविेयक, २०७७, अधभलेख सं रिण (पष्ट्रहलो
सं शोिन) ष्ट्रविेयक, २०७७, सुरिण मुद्रण सम्बन्िी ष्ट्रविेयक, २०७७ र सावडजधनक सेवा प्रसारण
ष्ट्रविेयक, २०७७ माधि सभामा सैद्धाक्षन्िक छलफल भएको धियो।
त्यसैगरी यसै अधिवेशनमा माननीय गृह मन्री बालकृष्ण खाणले िुइनबाट महाकाली नदी िने
ुड ाका जयधसं ह िामीको खोजी कायड सम्बन्िी ष्ट्रवषय, िनुषाका पल्टु
क्रममा बेपत्ता भएका दाचल
i

रष्ट्रवदासको ष्ट्रहरासिमा मृत्यु भएको ष्ट्रवषय, मनसुनजन्य घटनाको िधिष्ट्रववरण सम्बन्िी ष्ट्रवषय, दे शको
शाक्षन्ि सुरिा लगायि अन्य समसामष्ट्रयक ष्ट्रवषयमा र माननीय अिड मन्री जनादडन शमाडले दे शको
विडमान आधिडक अवस्िाको बारे मा सभामा जानकारी गराउनुभएको धियो।
यसै अधिवेशन अवधिमा दे हाय बमोक्षजमका वाष्ट्रषक
ड
प्रधिवेदनहरू सभा समि पेश गररएका
धिएः(क) न्याय पररषद् र न्याय सेवा आयोगको वाष्ट्रषक
ड प्रधिवेदन, २०७६/०७७
(ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वाष्ट्रषक
ड प्रधिवेदन, २०७६/०७७
(ग) अक्षख्ियार

दुरुपयोग

अनुसन्िान

आयोगको

िीसौँ

वाष्ट्रषक
ड

प्रधिवेदन,

२०७६/०७७
(घ) धनवाडचन आयोग, नेपालको वाष्ट्रषक
ड प्रधिवेदन, २०७६/०७७
(ङ) नेपाल सरकारको आधिडक वषड २०७६/०७७ को वाष्ट्रषक
ड प्रधिवेदन

यसै

अधिवेशन

अवधिमा

राष्ट्रिय

सरोकार

ििा

समन्वय

सधमधिले

सधमधिको

आ.व.

२०७७/०७८ को वाष्ट्रषक
ड प्रधिवेदन सभा समि पेश गरे को धियो।
त्यसैगरी कायडव्यवस्िा परामशड सधमधिले िय गरे को कायडिाधलका वमोक्षजम ७ ददन पनड गएको
शून्य समयमा ३६ जना माननीय सदस्यहरूले बोल्नु भएको धियो भने ९ वटा बैठकमा रहे को ष्ट्रवशेष
समयमा दलगि रुपमा ४६ जना माननीय सदस्यहरूले १२ घण्टा ५१ धमनेट बोल्नु भएको धियो,
जसमध्ये १७ जना सदस्यहरूले एक पटक, १२ जना सदस्यहरूले दुई पटक, १३ जना सदस्यहरूले
िीन पटक र ४ जना सदस्यहरूले चार पटक बोल्नु भएको धियो।
यस अधिवेशनमा पूवड प्रधिधनधि सभा सदस्यद्वय अकबरबहादुर धसं ह र ष्ट्रवष्णु बहादुर िामाङको
धनिन भएकोमा शोक प्रस्िावहरू पाररि गररएका धिए।
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२०७५/११/२६
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२०७६/०९/१४
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3
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4
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२०७६/१२/०२

ष्ट्रविेयक, २०७६
5

नेपाल ष्ट्रवशेष सेवा प्राधिकरण ष्ट्रविेयक, २०७६

२०७७/०२/०७

6

नीधि अनुसन्िान प्रधिष्ठान ष्ट्रविेयक, २०७६

२०७७/०२/१३

7

नेपाल नागररक उड्डयन प्राधिकरण ष्ट्रविेयक, २०७६
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नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ष्ट्रविेयक, २०७६
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9

योगमाया आयुवेद ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय ष्ट्रविेयक, २०७६
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10

िथ्यांक ष्ट्रविेयक, २०७६
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स्याण्डडड नाप र िौल (पााँचौं सं शोिन) ष्ट्रविेयक, २०७६
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