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.सं. िवधेयकको नाम दता िमित 
टेबुल भएको 

िमित 
सै ाि तक छल 
फल सिकएको 

सशंोधनको 
परेको 

दफावार छलफल ि या सभाबाट पा रत 
िमित 

मािणकरण 
भएको िमित सभा सिमित 

1. कणाली देश आिथक कायिविध िवधेयक, 
२०७४ 

२०७४/१२/९      २०७४/१२/२१ ०७५/०१/०४ 

2. सामािजक संघसं था स चालन तथा 
यव थापन िवधेयक, २०७४ 

२०७४/१२/२३ २०७५/०२/११ २०७५/०२/२० २०७५/०२/२०  २०७५/०२/२५ 0 0 

3. कणाली देश आकि मक कोष स ब धमा 
यव था गन बनेको िवधेयक, २०७५ 

२०७५/०१/०६      २०७५/०२/१८ २०७५/०२/३० 

4. कणाली देशका मु य यायािधव ाको 
काम, कत य र अिधकार तथा सेवाका शत 
स ब धी काननू तजमूा गन बनेको िवधेयक, 
२०७५ 

२०७५/०१/०६   २०७५/०२/१६  २०७५/०२/२० २०७५/०३/२२ २०७५/०४/०९ 

5. आ.व. २०७४/०७५ को सेवा र कायह को 
लािग देश सि चत कोषबाट केही रकम 
खच गन र िविनयोजन गन स ब धमा 
यव था गन बनेको िवधेयक 

२०७५/०१/१३  
 
 
 

   २०७५/०१/१६ २०७५/०१/२३ 

6. देश सभाका पदािधकारी तथा सद यह को 
पा र िमक तथा सिुवधास ब धी िवधेयक, 
२०७५ 

२०७५/०१/१६ २०७५/०७/१३ २०७५/०७/१४    २०७५/०७/१८ २०७५/०८/१० 

7. कणाली देश थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद यह ले पाउने सिुवधा स ब धमा 
यव था गन बनेको िवधेयक, २०७५ 

२०७५/०१/१८      २०७५/०३/१९ २०७५/०३/२४ 

8. कणाली देश सरकारका मु यम ी तथा 
म ीह को पा र िमक तथा 
सिुवधास ब धी ऐन, २०७५ 

२०७५/०१/१९ २०७५/०७/१३ २०७५/०७/१४    २०७५/०७/१८ २०७५/०८/१० 

9. कणाली देश तरका केही सावजिनक 
िलखत मािणकरण कायिविध िवधेयक, 
२०७५ 

२०७५/०१/२४      २०७५/०२/२० २०७५/०२/३० 

10. गाउँ सभा र नगर सभाका काननू िनमाण 
ि याका स ब धमा यव था गन बनेको 

२०७५/०१/२४ २०७५/०२/११ २०७५/०२/१७ २०७५/०२/२०  २०७५/०२/२५ २०७५/०३/२२ २०७५/०४/०४ 
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िवधयेक, २०७५ 

11. कणाली देश िव ीय ह ता तरण 
यव थापन स ब धी िवधेयक, २०७५ २०७५/०२/२० २०७५/०३/०८     २०७५/०३/१८ २०७५/०३/३२ 

12. िज ला सभा स चालनका िनि त यव था 
गन बनकेो िवधेयक, २०७५ २०७५/०२/२१ २०७५/०३/०८     २०७५/०७/१४ २०७५/०८/१० 

13. गाउँ सभा र नगर सभा स चालनको लािग 
यव था गन बनेको िवधेयक, २०७५ 

२०७५/०२/२१ २०७५/०३/०८     २०७५/०७/१३ २०७५/०८/१० 

14. देश सरकारको अथ स ब धी तावलाई 
काया वयन गन बनेको िवधेयक 

२०७५/०३/०१ २०७५/०३/०१  २०७५/०३/०७   २०७५/०३/१८ २०७५/०३/३२ 

15. आिथक वष २०७५/०७६ को सेवा र 
कायह का लािग देश सि चत कोषबाट 
केही रकम खच गन र िविनयोजन गन 
स ब धमा यव था गन बनेको  िवधेयक 

२०७५/०३/०१ २०७५/०३/०१  २०७५/०३/०७   २०७५/०३/१८ २०७५/०३/३२ 

16. कणाली देश ऋण उठाउने अिधकारको 
यव था गन बनेको िवधेयक 

२०७५/०३/०१ २०७५/०३/०१  २०७५/०३/०७   २०७५/०३/१८ २०७५/०३/३२ 

17. कणाली देशमा कर तथा गैरकर राज  
लगाउने र उठाउने स ब धमा यव था गन 
बनेको िवधेयक¸ २०७५ 

२०७५/०३/०४ २०७५/०३/०८     २०७५/०३/१८ २०७५/०३/३२ 

18. कणाली देश सभा सिचवालय स ब धमा 
यव था गन बनेको िवधेयक¸ २०७५ 

२०७५/०३/१९ २०७५/०४/११ २०७५/०४/१८   २०७५/४/२० २०७५/१२/०५ २०७६/०१/०८ 

19. कणाली देश सहकारी िवधेयक, २०७५ २०७५/०३/१९ २०७५/०४/११ २०७५/०४/१८   २०७५/४/२० २०७५/१२/२६ २०७५/२/१४ 

20. शासक य कायिविध िनयिमत गन 
स व धमा यव था गन वनेको िवधयेक, 
२०७५ 

२०७५/०४/१३ २०७५/०४/१८ २०७५/०४/२०    २०७५/०४/२५ २०७५/०४/३१ 

21. कणाली देश सावजिनक शारण 
स ब धमा काननूी यव था गन बनेको 
िवधयेक, २०७५ 

२०७५/११/०९ २०७५/११/१५ २०७५/११/१८   २०७५/११/२६ २०७५/१२/१५ २०७६/२/१४ 
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22. कणाली देशमा सशुासन याभूित गन 
स ब धमा यव था गन बनेको िवधेयक, 
२०७५ 

२०७५/११/१० २०७५/११/१५ २०७५/११/१८   २०७५/११/२६ २०७५/१२/२० २०७६/८/१ 

23. ाङ्गा रक कृिषस ब धी यव था गन 
बनेको िवधेयक, २०७५ 

२०७५/११/१४ २०७५/११/१८ २०७५/११/२७   २०७५/१२/१५ २०७६/०५/२२ २०७६/८/१ 

24. कणाली देश वयंसेवक प रचालन 
स ब धमा यव था गन बनेको िवधेयक 

२०७५/११/१४ २०७५/१२/१५ २०७५/१२/१९   २०७५/१२/२६ २०७६/०५/२९ २०७६/८/१ 

25. देशमा खेलकूदको िवकास स ब धमा 
यव था गन बनेको िवधेयक, २०७५ 

२०७५/११/१४ २०७५/११/२६ २०७५/१२/०४   २०७५/१२/१५ २०७६/०६/०९ २०७६/८/१ 

26. देशमा घरेलु िहसंा िनय ण गन स ब धमा 
यव था गन बनेको िवधेयक 

२०७५/११/१४        

27. खा  उ पादन, अिधकार तथा स भतुा 
सिुनि त गन बनेको िवधेयक, २०७५ 

२०७५/१२/०१ २०७५/१२/०५ २०७५/१२/१५   २०७५/१२/२४   

28. उपभो ा संर ण स ब धमा यव था गन 
बनेको िवधेयक, २०७५ 

२०७५/१२/१० २०७६/०५/२६    २०७६/०६/०९   

29. सावजिनक र िनजी े को साझेदारीको 
स ब धमा यव था गन बनेको िवधेयक 

२०७५/१२/१० २०७५/१२/१५ २०७५/१२/१९   २०७५/१२/२४   

30. कणाली देश आिथक कायिविध िवधेयक, 
२०७४ लाई पिहलो संशोधन गन बनेको 
िवधयेक 

२०७५/१२/१० २०७५/१२/१५ २०७५/१२/२०   २०७५/१२/२६ २०७६/०६/०८ २०७६/८/१ 

31. देश लोक सवेा आयोगको काम, कत य र 
अिधकारको स ब धमा यव था गन बनेको 
िवधयेक 

२०७५/१२/१२ २०७५/१२/१९ २०७५/१२/२४    २०७५/१२/२७ २०७५/०२/२६ 

32. कणाली पवूाधार िवकास ािधकरण ऐन¸ 
२०७६ 

२०७६/२/१२        

33. देश सरकारको अथ स ब धी तावलाई 
काया वयन गन बनेको िवधेयक 
 

२०७६।०३।०१ २०७६।०३।०१     २०७६।०३।२९ २०७६/०४/०७ 

34. आिथक वष २०७६/७७ को सेवा र 
कायह को लािग देश सि चत कोषबाट 

२०७६।०३।०१ २०७६।०३।०१     २०७६।०३।२९ 
२०७६/०४/०७ 
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िवधेयकको अव था 

हाल स म दता भएका िवधेयक सं या : ४१ 
देश मुखबाट मािणकरण भएर आएको िवधेयकको सं या : १-१३, १४, १५, १६, १७¸१९,२०¸ २१¸२२, २३¸ २४¸ २९, ३०¸ ३१,३३¸ ३४ र ३५ : २९ 

सभाबाट पा रत भई मािणकरण हन बाँक  िवधयेकको सं या : 0 
सभाबाट िनणय भई छलफलका लािग िवषयगत सिमितमा पठाएको िवधेयक सं या :  १८, २६, २७¸ २८ र ३७: ५ 

देश सभामा दता भई टेवलु भएको िवधेयकको सं या :३८, ३९,४०,४१: ४ 
देश सभामा दता भई टेवलु हन बाँक  िवधेयक : २५¸ ३२,: २ 

िफता िवधेयक :   ३६,  (कणाली देश िविनयोजन (पिहलो सशंोधन) ऐन¸ २०७६): १ 

केिह रकम खच गन र िविनयोजन गन 
स ब धमा यव था गन बनेको िवधेयक 

35. कणाली देश ऋण उठाउने अिधकारको 
यव था गन बेनको िवधेयक 

२०७६।०३।०१ २०७६।०३।०१     २०७६।०३।२९ 
२०७६/०४/०७ 

36. कणाली देश िविनयोजन (पिहलो 
संशोधन) ऐन¸ २०७६ 

२०७५/०५/१७       
 

37. देशमा वा य सेवा वाह स ब धमा 
यव था गन बनेको िवधेयक, २०७६  २०७६/०५/२४ २०७६/०५/२९  २०७६/०६/१२  २०७६/०६/०९  

 

38. कणाली देशको वातावरण संर ण 
स ब धी यव था गन  बनेको िवधेयक, 
२०७६  

 
२०७६/१०/१९ 

 
२०७६/११/०३ 

२०७६/११/१८ २०७६/११/२०    
 

39. लोक सवेा आयोग ऐन २०७५ (पिहलो 
संशोधन) िवधेयक, २०७६ 

२०७६/११/०२ 
२०७६/११/१८ २०७६/११/१९     

 

40. कणाली देश िभ को राि य वनको 
संर ण र सु यव था गन बनेको 
िवधयेक,२०७६ 

२०७६/११/१४ 
२०७६/११/२०      

 

41. कणाली देश पयटन स ब धमा यव था 
गन बनकेो िवधेयक, २७६ 

२०७६/११/१४ 
२०७६/११/२०      

 


