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प्रदेश सभा सचिवालय 
प्रदेश नं. १ 

ववराटनगर, नेपाल 

           मिम िः२०७५/६/२३ 

दोस्रो अमिवेशनिा भए गरेका काि कारवाहीको संचिप्त जानकारी 

१. प्रदेश सभाको दोश्रो अमिवेशन संगै प्रदेश सभाको पवहलो बैठक २०७५ जेष्ठ १७ ग े प्रारम्भ भई आज 
मिम  २०७५ साल असोज २३ ग े िङगलबार सम्ि जम्िा १३० ददन िाल ुरह्यो । जसिध्ये ५२  
बैठकिा  ५८ पटक बैठक बसी जम्िा ६० घण्टा १५ मिनेट संसदीय काि कारवाहीिा व्यम   भयो । 

२. प्रिानिन्त्रीको संबोिन: मिम  २०७५ जेष्ठ २६ ग े सम्िाननीय प्रिानिन्त्री के. पी. ओलीज्यूले प्रदेश सभा 
सिि सम्बोिन गनुभुएको ।  

३. वावषकु नीम   था कायकु्रि: मिम  २०७५ जेष्ठ २७ ग े िाननीय प्रदेश प्रिखु डा. गोववन्त्द बहादरु 
 मु्बाहाङज्यूले आमथकु वष ु२०७५/७६ को लामग प्रदेश सरकारको  रु्बाट प्रदेश सभािा वावषकु नीम  
 था कायकु्रि सम्बोिन गनुभुयो ।  

४. बजेट:  मिम  २०७५ असार १ ग ेको पवहलो बैठकिा आमथकु िामिला  था योजना िन्त्रीले राजस्व र 
व्ययको वावषकु अनिुान प्रस्  ु  था दोस्रो बैठकिा  टेबलु गनु ुभयो ।मिम  २०७५ असार ४ ग े संसदिा 
प्रस्  ु भई सोवह मिम िा आमथकु वविेयक पारर  भएको,  मिम  २०७५ असार १० ग े ववमनयोजन 
वविेयकिा मनददुष्ट गरी राचखएको शीषकुिामथ छलर्ल सिाप्त भइ ववमनयोजन वविेयक पारर  भएको । 

५. पारर  वविेयक:  

 

क्र .
स 

 पारर  मिम  बैठक 
संख्या 

 पारर  वविेयक प्रिाणीकरण भएको मिम  

१ 2075 असार ४ १५ औ ं प्रदेश सरकारको अथ ुसम्बन्त्िी 
प्रस् ावलाई कायाुन्त्वयन गन ुबनेको 
वविेयक, २०७५ 

2075/4/1 

२ 2075 असार 5 १६ औ ं प्रदेश रेमडयो, एर् .एि र टेमलमभजन 
प्रसारण सम्बन्त्ििा व्यवस्था गन ु
वनेको वविेयक,  २०७५ 

2075/4/5 

३ 2075 १०असार  २० औ ं ववमनयोजन वविेयक,२०७५ २०७५/4/1 

प.सं.०७५/७६ 
ि.नं 
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4 २०७५ श्रावण १६ २६ औ ं चजल्लाको काि  ,क वु्य र अमिकार 
सम्बन्त्ििा ब्यवस्था गन ुबनेको 

वविेयक ,२०७५  

२०७५/5/14 

५ २०७५ श्रावण १६ २६ औ ं अन्त् र प्रदेश वामसन्त्दाको सिान 
व्यवहार र सरुिा सम्बन्त्ििा व्यवस्था 
गन ुबनेको वविेयक , २०७५ 

२०७५/5/14 

६ 

 

 

२०७५ भदौ १९ ३७ औ ं ववपद व्यवस्थापनका सम्बन्त्ििा 
व्यवस्था गन ुबनेको वविेयक , २०७५  

२०७५/6/14 

७ २०७५ भदौ २५ ४० औ ं प्रदेश सािाचजक ववकास संस्था 
वविेयक , २०७५ 

२०७५/6/14 

८ २०७५ भदौ २५ ४० औ ं प्रशासकीय कायवुवमि (मनयमि  गने )
सम्बन्त्ििा व्यवस्था गन ुबनेको  

वविेयक ,२०७५  

२०७५/6/14 

९ २०७५ भदौ २६ ४१ औ ं प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
वविेयक , २०७५ 

२०७५/6/19 

१० २०७५ असोज १० ४६ औ ं प्रदेश कर  था गैर कर राजश्व 
लगाउने र उठाउने सम्बन्त्ििा 
व्यवस्था गन ुबनेको वविेयक ,
२०७५  

प्रिाणीकरणको लामग पठाउन 
बााँकी 

११ २०७५ असोज १२ ४७ औ ं प्रदेश घरेल ुवहंसाको सम्बन्त्ििा 
व्यवस्था गन ुबनेको वविेयक , 
२०७५ 

प्रिाणीकरणको लामग पठाउन 
बााँकी 

१२ २०७५ असोज १४ ४८ औ ं मसंिाइ सम्बन्त्ििा व्यवस्था गन ुबनेको 
वविेयक  ,२०७५  

प्रिाणीकरणको लामग पठाउन 
बााँकी 

६. समिम िा रहेका वविेयक 

 प्रदेश सशुासनको प्रत्याभमू  सम्बन्त्ििा व्यवस्था गन ुबनेको वविेयक,  २०७५ 

 प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्त्ििा व्यवस्था गन ुबनेको वविेयक, २०७५ 

७.   संशोिनका लामग सूिना ददइएका वविेयकिः  

 प्रदेशको खेलकुद सम्बन्त्ििा व्यवस्था गन ुबनेको वविेयक, २०७५ 

८.  द ाु भएका वविेयक 

 ववद्य ु सम्बन्त्ििा व्यवस्था गन ुबनेको वविेयक, २०७५ 
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 भवन मनिाुण सम्बन्त्ििा व्यवस्था गन ुबनेको वविेयक, २०७५ 

 प्रदेश सहकारी वविेयक, २०७५ 


