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मिमि: २०७३/४/५ 

नेपाल सरकार 
कानून, न्याय िथा संसदीय िामिला िन्रालय 

नेपालको संविधानको कायाान्ियनको लामि िौजदुा कानूनिा संशोधन िथा मनिााण सम्बन्धिा प्रिमिको अिस्था    
१.१ देहायका विषयका विधेयकहरु व्यिस्थावपका-संसदबाट पाररि भएका: 

1. िौजदुा ऐनहरुिा रहेका कमिपय व्यिस्थाहरुलाई ित्काल संविधान अनकुुल बनाउन विमभन् न 
१९३ िटा ऐनहरुलाई संशोधन िने िरी व्यिस्थावपकािा पेश भएको "केही नेपाल ऐनलाई 
संशोधन िना बनेको विधेयक"         २०७२।११।१३ 

2. नेपालको संविधान पवहलो संशोधन    २०७२।११।१६ 

3. िाध्यमिक शशक्षा अमनिाया िथा मन:शलु्क बनाउने सम्बन्धिा शशक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, 

२०७३ को विधेयक       २०७३।३।१५  

4. भकूम्पबाट प्रभाविि संरचनाको पनुमनािााण सम्बन्धी विधेयक  २०७२।९।५  

5. पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रमिष्ठान विधेयक    २०७२।१०।१२ 

6. खोप विधेयक      २०७२।१०।१२ 

7. राविय िानि अमधकार आयोिका अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रमिक सम्बन्धिा केही नेपाल ऐनलाई 

संशोधन िना बनेको विधेयक         २०७२।१०।१२ 

8. िेलमिलाप सम्बन्धी  -पवहलो संशोधन विधेयक   २०७२।१०।१२ 

9. िानि अंि प्रत्यारोपण -पवहलो संशोधन_ विधेयक   २०७२।११।१३ 

10. विमनयोजन विधेयक      २०७३।३।३०  

11. साािाजमनक खररद -दोस्रो संशोधन विधेयक    २०७३।३।३०  

12. नेपाल खलुा विश्वविद्यालय विधेयक    २०७३।३।३० 

१.२ देहायका विषयका विधेयकहरु व्यिस्थावपका-संसदिा पेश िररएको : 
1. सिोच्च अदालि ऐनलाई संशोधन िना बनेको विधेयक  
2. न्याय सेिा आयोिको काि, किाव्य, अमधकार र कायााविमधका सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनेको 

विधेयक  
3. न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण िना बनेको विधेयक, 
4. न्याय  पररषदको  काि, किाव्य  र अमधकार  सम्बन्धी  कानूनलाई  संशोधन  र एकीकरण िना 

बनेको  विधेयक   
5. राविय सरुक्षा पररषद्को काि, किाव्य, अमधकार र कायाविमधका सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनेको 

विधेयक 
6. आमथाक विधेयक   
7. ऋण िथा जिानि (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक  
8. राि ऋण उठाउन ेविधेयक  

१.३ देहायका विषयहरुको िस्यौदा व्यिस्थावपका-संसदिा पेश िना नपेाल सरकार िशन्रपररषबाट स्िीकृमि प्राप्त 
भइसकेको:- 
1. लोक सेिा आयोिको काि, किाव्य र अमधकारका सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनेको विधेयक 
2. स्थानीय मनकाय (मनिााचन कायामबमध) ऐनलाई संशोधन िना बनेको विधेयक  
3. राविय दमलि आयोिको सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनेको विधेयक 
4. आददिासी जनजामि आयोिको सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनेको विधेयक 
5. िशुस्लि आयोिको सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनेको विधेयक 
6. िधेसी आयोिको सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनकेो विधेयक 
7. थारु आयोिको सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनकेो विधेयक 
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8. राविय सिािेशी आयोिको सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनेको विधेयक 
१.४ देहायका विषयहरुको िस्यौदा व्यिस्थावपका-संसदिा पेश िना नपेाल सरकार िशन्रपररषदिा स्िीकृमिका लामि 
 पेश भएका/आिश्यक कारबाही अिाडी बढाउन सम्बशन्धि िन्रालयलाई सहिमि ददईएको:- 

1. भाषा आयोिका सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनकेो विधेयक  
2. राविय िवहला आयोि सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनेको विधेयक  
3. संघीय आकशस्िक कोषको व्यिस्था िना बनकेो विधेयक 
4. सािाजमनक सरुक्षा (िेस्रो संशोधन) विधेयक 
5. िस्ि ुविमनिय बजार सम्बन्धी विधेयक 
6. राविय शचवकत्सा शशक्षा सम्बन्धी विधेयक 
7. कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन िना बनकेो विधेयक 

१.५ यस  िन्रालयबाट  िजुािा  िनुा  पने  देहायका  विधेयकहरुको  अिधारणपर  ियार िरी  नपेाल  सरकार , 
िशन्रपररषदबाट  सैद्धाशन्िक सहिमि  प्राप्त  भई प्रारशम्भक िस्यौदा ियार भएको  :- 
१. सिोच्च अदालिका न्यायाधीशहरुको पाररश्रमिक, सवुिधा िथा सेिाको शिा सम्िन्धी विधेयक, 
२. संघीय संसद्का पदामधकारी िथा सदस्यहरुको पाररश्रमिक, सवुिधा िथा सेिाका शिा सम्बन्धी 

विधेयक,  

३. उच्च अदालि िथा शजल्ला अदालिका न्यायाधीशहरुको पाररश्रमिक, सवुिधा िथा सेिाको शिा 
सम्बन्धी विधेयक, 

४. िहान्यायामधबक्ताको काि, कािाव्य र अमधकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण 
िना बनेको विधेयक,  

५. िहामभयोि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण िना बनेको विधेयक, 
६. अपराध पीमडिको हक सम्बन्धी विधेयक 

७. संघीय न्याय सेिा अयोिका किाचारीको पाररश्रमिक, सवुिधा िथा सेिाका शिा              
सम्बन्धी विधेयकको अिधारणापर ियार भइ र सैद्धाशन्िक सहिमि प्राप्त 

८. सरकारी िवकल िथा िहान्यायामधिक्ताको िािहििा रहने अन्य किाचारीहरुको पाररश्रमिक, 
सवुिधा िथा सेिाका शिा सम्बन्धी विधेयकको अिधारणापर ियार भइ र सैद्धाशन्िक सहिमि  
प्राप्त 

९. प्रदेश न्याय सेिा आयोिको िठन िथा काि, किाव्य र अमधकार सम्बन्धी विधेयक 
सम्बन्धिा अिधारणापर ियार 

१.६ देहायका विषयिा नयााँ  विधेयक िजुािा सम्बन्धिा विमभन् न िन्रालयलाई सैद्धाशन्िक सहिमि ददइएको : 
1. विदेशी विमनिय व्यिस्थापन िने विधेयक 

2. सािाजमनक मनजी साझेदारीका आधारिा पूिााधार संरचनाको मनिााण र विकास िने सम्बन्धिा व्यिस्था 
िना बनेको विधेयक  

3. सािाशजक विज्ञान अनसुन्धान पररषद स्थापना िने सम्बन्धी विधेयक   

4. राजस्ि बोडा िठन सम्बन्धी विधेयक 

5. कर संवहिाको विधेयक 

6. राविय प्राकृमिक स्रोि िथा वित्त आयोि विधेयक,  

7. योिदानका आधाररि मनितृ्तभरण कोष स्थापना सम्बन्धी विधेयक,  

8. संघीय संशचि कोषबाट प्रदान िने सशिा, सिपरुक र विशेष अनदुान सम्बन्धी विधेयक 

9. संघीय आमथाक कायाविमध सम्बन्धी विधेयक  

10. संघीय लेखा परीक्षण विधेयक 

11. संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको बजेट घाटा व्यिस्थापन िथा विशत्तय अनशुासन सम्बन्धी  विधेयक   

12. प्रदेश िथा स्थानीय िहको बजेट पेश िने सिय सम्बन्धी विधेयक  

13. शवहद दशरथचन्द स्िास््य विज्ञान प्रमिष्ठान स्थापना र संचालन विधेयक 
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14. प्रयोिशाला सम्बन्धी विधेयक 

15. रािपमि िथा उपरािपमिको पाररश्रमिक िथा अन्य सवुिधा सम्बन्धी विधेयक 

16. संिैधामनक मनकायका पदामधकारीहरुको पाररश्रमिक, सेिाको शिा र सवुिधा सम्बन्धी विधेयक  

17. भ–ूउपयोि सम्बन्धी विधेयक  

18. जनस्िास््य सम्बन्धी विधेयक  

19. विद्यिु उजाा संकट मनिारण विधेयक  

20. संघीय प्रहरी सेिाको िठन, संचालन र सेिाका शिाहरुको व्यिस्था िना बनकेो विधेयक 

21. नेपाल विद्यिु मनयिन आयोि सम्बन्धी व्यिस्था िना बनेको विधेयक  

22. विद्यिु विधेयक 

23. मनिााचन (कसरु र सजाय) सम्बन्धी विधेयक 

24. ििदािा नािािली सम्बन्धी विधेयक  

25. रािपमि िथा उपरािपमिको मनिााचन सम्बन्धी विधेयक 

26. राविय पररचयपर सम्बन्धिा व्यिस्था िना बनकेो विधेयक 

27. अन्िर सरकारी वित्त व्यिस्थापन सम्बन्धी विधेयक 

28. किाचारी सिायोजन िथा व्यिस्थापन विधेयक 

29. संघीय मनजाििी सेिाको िठन, सञ् चालन िथा सेिाका शिा सम्बन्धी विधेयक 

30. स्थानीय िह सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक  

31. मनिााचन क्षेर मनधाारण आयोि सम्बन्धी विधेयक 

32. प्रदेशका िखु्य िन्री र िन्रीहरुको पाररश्रमिक िथा अन्य सवुिधा सम्बन्धी विधेयक 

33. प्रदेश प्रिखुको पाररश्रमिक िथा अन्य सवुिधा सम्बन्धी विधेयक  

34. प्रदेशसभा सदस्य मनिााचन सम्बन्धी विधेयक 

35. प्रमिमनमधसभा सदस्य मनिााचन सम्बन्धी विधेयक 

36. रावियसभा सदस्य मनिााचन सम्बन्धी विधेयक 

37. स्थानीय िह मनिााचन सम्बन्धी विधेयक 

38. राविय शचवकत्सा शशक्षा सम्बन्धी विधेयक 

१.७   यस िन्रालयिा िस्यौदा सहिमिको क्रििा रहेका विधेयकहरु:- 
1. सेफिाडास, एशन्ट डशम्पङ्ग िथा काउण्टर भेमलङ्ग विधेयक 

2. िस्ि ुिथा सेिाको प्रत्यक्ष मबक्री (व्यिस्थापन िथा मनयिन िने) विधेयक 

१.८ संविधान  बिोशजि  मनिााण िनुा  पने  कानूनहरुको  पवहचान िथा  विमभन् न  िन्रालयहरु  विच  सिन्िय  िथा  मनदेशन  
सम्बन्धी काि:  

१. संविधानको कायाान्ियन िना ११० िटा विषयिा संघीय कानून, २२ िटा विषयिा प्रदेश कानून र ६ 
िटा विषयिा स्थानीय कानून बनाउनपुने विषय पवहचान िररएको ।  

२. पवहचान भएका विषयहरुिा कानून मनिााणको लामि प्राथमिकिाक्रि मनधाारण िरी सो बिोशजि प्रवक्रया 
अिाडी बढाइएको। 

३. िौजदुा कानूनहरुिा िनुापने संशोधन िथा संविधान बिोशजि मनिााण िनुा पने कानूनहरुको विषयिा 
सम्बशन्धि िन्रालयलाई कानून िजुािाको काया ित्काल अिाडी बढाउन पटक पटक पराचार िररएको 
र विमभन् न िन्रालयका सम्बद्ध अमधकृि िथा कानून अमधकृिहूससंि िाननीय िन्रीज्यूको 
सिपुशस्थमििा हालसम्ि भए िरेका काया प्रिमि बारे मिमि २०७२।१०।४, २०७२।१०।६, 
२०७२।१०।१०, २०७२।११।१६, २०७२।११।१७ र २०७३।२।१० िा िरी पटक पटक 
छलफल सम्पन् न िररएको।  
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