
 

 

कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा सहमति प्रदान भई संघीय संसदमा पेश हनु बााँकी विधेयकहरु 

(तमति २०७5।09।२९ गिेसम्मको अद्याितधक) 
 

क्र.स. विधेयकको नाम सम्बन्न्त्धि मन्त्रालय सहमति ददइएको 
तमति 

1.  सामान्िक व्यिहार सधुार सम्बन्त्धी विधेयक गहृ मन्त्रालय २०७५।०२।२९ 

2.  यािना ददन े िथा तनममम, अमानिीय िा 
अपमानिनक व्यिहार गने कायमलाई तनयन्त्रण 
गने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनम बनेको विधेयक  

गहृ मन्त्रालय २०७५।०४।०३ 

3.  सङ्घीय तनिामिी सेिाको गठन, सञ्चालन र 
सेिाका शिमहरुको व्यिस्था गनम बनेको विधेयक 

सङ्घीय मातमला िथा 
सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 

२०७५।०५।०७ 

4.  राविय यिुा पररषद् (पवहलो संशोधन) ऐन, 
2075 

यिुा िथा खेलकूद 
मन्त्रालय 

२०७५।०५।२६ 

5.  िेष्ठ नागररक सम्बन्त्धी ऐन, २०६३ लाई 
संशोधन गनम बनकेो विधेयक 

मवहला, बालबातलका िथा 
िेष्ठ नागररक मन्त्रालय 

२०७५।०७।११ 

 
6.  सेफगार्म, एण्टी र्न्म्पङ्ग िथा काउण्टरभेतलङ्ग 

सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनम बनकेो विधेयक 

उद्योग, िान्णज्य िथा 
आपूतिम मन्त्रालय 

२०७५।०८।१७ 

7.  प्रहरी कममचारीलाई नेपाल प्रहरी िथा प्रदेश 
प्रहरीमा समायोिन गने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनम 
बनेको अध्यादेश 

गहृ मन्त्रालय २०७५।०८।१७ 

8.  नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गने 
कायमको सञ्चालन, सपुरीिेक्षण र समन्त्िय 
सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनम बनकेो अध्यादेश 

गहृ मन्त्रालय २०७५।०८।१७ 

9.  आन्त्िररक शान्न्त्ि र सवु्यिस्था सम्बन्त्धी 
विधेयक 

गहृ मन्त्रालय २०७५।०८।१७ 

10.  खेलकूद विकास सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनम 
बनेको विधेयक 

यिुा िथा खेलकूद 
मन्त्रालय 

२०७५।०८।२८ 

11.  राविय मानब अतधकार आयोग (पवहलो संशोधन) 
ऐन, २०७५ 

प्रधानमन्त्री िथा 
मन्न्त्रपररषद्को कायामलय 

२०७५।०९।०४ 

12.  विदेशी वितनमय व्यिस्थापन विधेयक अथम मन्त्रालय २०७५।०९।०६ 
13.  विपद् िोन्खम न्त्यूनीकरण व्यिस्थापन (पवहलो 

संशोधन) विधेयक 
गहृ मन्त्रालय (यो विषय संघीय 
संससदमा पेश भएको केही नेपाल ऐनलाई 
संशोधन गनम बनेको विधेयकमा समािेश 
भएको) 

२०७५।०९।०६ 

14.  सूचना प्रवितध सम्बन्त्धी विधेयक सञ्चार िथा सूचना प्रवितध 
मन्त्रालय 

२०७५।०९।१६ 

15.  न्शक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन 
गनम बनेको विधेयक 

न्शक्षा, विज्ञान िथा प्रवितध 
मन्त्रालय 

२०७५।०९।१७ 



 

 

16.  सङ्घीय आतथमक कायमवितध िथा वित्तीय 
व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनम बनकेो 
विधेयक 

अथम मन्त्रालय २०७५।०९।२० 

17.  औधोतगक व्यिसायी विकास प्रतिष्ठान ऐन, 
२०५३ लाई संशोधन गनम बनेको विधेयक 

उद्योग, िान्णज्य िथा 
आपूतिम मन्त्रालय 

२०७५।०९।२० 

18.  नेपाल इन्न्त्ितनयररङ्ग पररषद् ऐन, २०५५ लाई 
संशोधन गनम बनकेो विधेयक 

भौतिक पूिामधार िथा 
यािायाि मन्त्रालय 

२०७५।०९।२० 

19.  विदेशी लगानी िथा प्रवितध हस्िािरण सम्बन्त्धी  
कानूनलाई संशोधन िथा एकीकरण गनम बनेको  
विधेयक 

उद्योग, िान्णज्य िथा 
आपूतिम मन्त्रालय 

2075।09।26 

20.  राविय सरुक्षा पररषदको काम, किमव्य र 
अतधकार सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनम बनकेो 
विधेयक 

रक्षा मन्त्रालय 2075।09।26 

21.  भतूम सम्बन्त्धी ऐन, 202  लाई संशोधन गनम 
बनेको विधेयक 

भतूम व्यिस्था, सहकारी 
िथा गररबी तनिारण 
मन्त्रालय 

2075।09।26 

22.  कृवष व्यिसाय प्रिर्द्मन सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनम 
बनेको विधेयक 

कृवष िथा पशपंुक्षी विकास 
मन्त्रालय 

2075।09।26 

23.  नेपाल पयमटन अध्ययन प्रतिष्ठान सम्बन्त्धमा 
व्यिस्था गनम बनेको विधेयक 

संस्कृति, पयमटन िथा 
नागररक उड्डयन मन्त्रालय 

2075।09।26 

 


