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.सं. िवधेयकको नाम दता िमित टेबुल भएको िमित 
सै ाि तक 
छलफल 
सिकएको 

संशोधनको 
सूचना परेको 

दफावार छलफल ि या 
सभाबाट पा रत 

िमित 
मािणकरण भएको 

िमित स
भा 

सिमित 

1. कणाली दशे आिथक कायिविध िवधयेक २०७४/१२/९      २०७४/१२/२१ ०७५/०१/०४ 

2. सामािजक संघसं था स चालन तथा यव थापन 
िवधयेक 

२०७४/१२/२३ २०७५/०२/११ २०७५/०२/२० २०७५/०२/२०  २०७५/०२/२५ ० फता भएको 

3. कणाली दशे आकि मक कोष स ब धमा 
यव था गन बनकेो िवधयेक 

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

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

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

5. आ.व. २०७४/०७५ को सवेा र कायह को लािग 
दशे सि चत कोषबाट केही रकम खच गन र 

िविनयोजन गन स ब धमा यव था गन बनेको 
िवधयेक 

२०७५/०१/१३  
 
 
 

   २०७५/०१/१६ २०७५/०१/२३ 

6. दशे सभाका पदािधकारी तथा सद यह को 
पा र िमक तथा सिुवधास ब धी िवधयेक २०७५/०१/१६ २०७५/०७/१३ २०७५/०७/१४    २०७५/०७/१८ २०७५/०८/१० 

7. कणाली दशे थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद यह ले पाउने सिुवधा स ब धमा यव था गन 
बनेको िवधयेक 

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

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

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

9. कणाली दशे तरका केही सावजिनक िलखत 
मािणकरण कायिविध िवधयेक 

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 िवधयेक 

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

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

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

13. गाउँ सभा र नगर सभा स चालनको लािग यव था २०७५/०२/२१ २०७५/०३/०८     २०७५/०७/१३ २०७५/०८/१० 
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गन बनकेो िवधयेक 

14. दशे सरकारको अथ स ब धी तावलाई 
काया वयन गन बनेको िवधयेक 

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 दशे सि चत कोषबाट केही रकम खच गन 
र िविनयोजन गन स ब धमा यव था गन बनेको  
िवधयेक 

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

16. कणाली दशे ऋण उठाउने अिधकारको यव था 
गन बनकेो िवधयेक 

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

17. कणाली दशेमा कर तथा गरैकर राज  लगाउने र 
उठाउने स ब धमा यव था गन बनकेो िवधयेक 

२०७५/०३/०१ २०७५/०३/०८     २०७५/०३/१८ २०७५/०३/३२ 

18. कणाली दशे सभा सिचवालय स ब धमा 
यव था गन बनकेो िवधयेक 

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

19. कणाली दशे सहकारी िवधयेक 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 वनकेो िवधयेक 

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

21. कणाली दशे सावजिनक शारण स ब धमा 
काननूी यव था गन बनेको िवधयेक २०७५/११/०९ २०७५/११/१५ २०७५/११/१८   २०७५/११/२६ २०७५/१२/१५ २०७६/२/१४ 

22. कणाली दशेमा सुशासन याभूित गन स ब धमा 
यव था गन बनकेो िवधयेक 

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 बनकेो 
िवधयेक 

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

24. कणाली दशे वयंसेवक प रचालन स ब धमा 
यव था गन बनकेो िवधयेक 

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

25. दशेमा खेलकूदको िवकास स ब धमा यव था 
गन बनकेो िवधयेक 

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

26. दशेमा घरेल ुिहसंा िनय ण गन स ब धमा 
यव था गन बनकेो िवधयेक 

२०७५/११/१४       फता भएको 

27. खा  उ पादन, अिधकार तथा स भुता सिुनि त 
गन बनकेो िवधयेक 

२०७५/१२/०१ २०७५/१२/०५ २०७५/१२/१५   २०७५/१२/२४ २०७७/०२/२८ २०७७/०३/२९ 

28. उपभो ा संर ण स ब धमा यव था गन बनेको 
िवधयेक 

२०७५/१२/१० २०७६/०५/२६    २०७६/०६/०९ २०७८/१०/२५ फता भएको 

29. सावजिनक र िनजी े को साझेदारीको स ब धमा 
यव था गन बनकेो िवधयेक 

२०७५/१२/१० २०७५/१२/१५ २०७५/१२/१९   २०७५/१२/२४ २०७७/०३/०८ २०७७/०४/०८ 
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30. कणाली दशे आिथक कायिविध िवधयेक, 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. दशे लोक सेवा 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 िवधेयक 
२०७६/०१/२९        

33. दशे सरकारको अथ स ब धी तावलाई 
काया वयन गन बनेको िवधयेक २०७६।०३।०१ २०७६।०३।०१     २०७६।०३।२९ २०७६/०४/०७ 

34. आिथक वष २०७६/७७ को सवेा र कायह को 
लािग दशे सि चत कोषबाट केिह रकम खच गन 
र िविनयोजन गन स ब धमा यव था गन बनेको 
िवधयेक 

२०७६।०३।०१ २०७६।०३।०१     २०७६।०३।२९ 

२०७६/०४/०७ 

35. कणाली दशे ऋण उठाउने अिधकारको यव था 
गन बेनको िवधयेक 

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

36. कणाली दशे िविनयोजन  ऐन (पिहलो संशोधन) 
िवधयेक   

२०७५/०५/१७       
फता लइएको 

37. दशेमा वा य सेवा वाह स ब धमा यव था 
गन बनकेो िवधयेक  २०७६/०५/२४ २०७६/०५/२९  २०७६/०६/१२  २०७६/०६/०९ २०७८/१०/२५ 

२०७८/१२/६ 

38. कणाली दशेको वातावरण संर ण स ब धी 
यव था गन  बनेको िवधयेक 

 

    २०७६/१०/१९ २०७६/११/०३ २०७६/११/१८ २०७६/११/२०  २०७६/११/२७ २०७७/०३/०८ 

२०७७/०३/१८ 

39. लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ (पिहलो संशोधन) 
िवधयेक 

२०७६/११/०२ 

२०७६/११/१८ २०७६/११/१९ २०७६/११/२१  २०७६/११/२७ २०७७/०२/३० 

२०७७/०३/१८ 

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

२०७६/११/१४ 

२०७६/११/२० २०७६/११/२३ २०७६/११/२५  २०७६/११/२७ २०७८/१०/२४ 

२०७८/१२/६ 

41. कणाली दशे पयटन स ब धमा यव था गन 
बनेको िवधयेक 

२०७६/११/१४ 

२०७६/११/२० २०७६/११/२३ २०७६/११/२५  २०७६/११/२७ २०७८/१०/२४ 

२०७८/१२/६ 

42. दशे औ ोिगक यवसायका स ब धमा यव था 
गन बनकेो िवधयेक 

२०७७/०२/२३ 

२०७७/०२/३० २०७७/०३/०७ २०७७/०३/०७   २०७८/१०/२५ 

२०७८/१२/६ 

43. कणाली दशेमा यापार- यवसायको दता तथा 
स चालन स ब धमा यव था गन बनेको िवधेयक 

२०७७/०२/२३ 
२०७७/०२/३० २०७७/०३/०८    २०७८/१०/२५ 

२०७८/१२/६ 
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44. कणाली दशे सरकारको अथ स ब धी तावलाई 
काया वयन गन बनेको िवधयेक 

२०७७/०३/०१ 

२०७७/०३/०१     २०७७/०३/२४ 

२०७७/०३/३१ 

45. आिथक वष २०७७/७८ को सेवा र कायह को 
लािग दशे सि चत कोषबाट केिह रकम खच गन 
र िविनयोजन गन स ब धमा यव था गन बनेको 
िवधयेक 

२०७७/०३/०१ 

२०७७/०३/०१     २०७७/०३/२४ 

२०७७/०३/३१ 

46. थानीय तहका पदािधकारी तथा सद यह ले 
पाउने सिुवधा स ब धी काननूलाई संशोधन र 
एिककरण गन बनेको िवधयेक 

२०७७/०३/०५ 

२०७७/०३/२० २०७७/०३/२७    २०७७/०३/२७ 

 
 
 

२०७७/०३/३० 

47. कणाली दशे हरी सेवा स ब धमा यव था गन 
बनेको िवधयेक 

२०७७/०६/२७ 

२०७८/१/१३ २०७८/१/१४   २०७८/१०/२३  

 

48. कणाली दशे सहकारी ऐन, २०७५ लाई पिहलो 
संशोधन गन बनेको िवधेयक 

२०७७/०७/२१ 

२०७८/१/१४ २०७८/१०/२६   २०७८/११/१८  

२०७९/४/३१ 

49. कणाली सचूना िविध तथा आम स चार ित ान 
थापना स ब धी यव था गन बनेको िवधयेक 

२०७७/०७/२५ 

२०७८/१/१४ २०७८/१०/२६   २०७८/११/१९  

 

50. पवतीय िव ान तथा िविध िव िव ालयको 
थापना, यव थापन र स चालन गन बनेको 

िवधयेक 

२०७७/०७/२५ 

२०७८/१/१३ २०७८/१/१४   २०७८/१०/२३  

 

51. शाि त तथा पनु थापना के  थापना गन बनेको 
िवधयेक 

२०७७/०९/२९ 

२०७८/१/१४ २०७८/१०/२७   २०७८/११/१८  

 

52. कृिष यवसाय व न स ब धमा यव था गन 
बनेको िवधयेक 

२०७७/१२/०१ 

२०७८/१/१४ २०७८/१०/२७   २०७८/११/१९  

२०७९/४/३१ 

53. दशे लोकसेवा आयोग ऐन  (दो ो सशंोधन) 
अ यादशे, २०७७ 

२०७८/०१/०२ 

२०७८/१/३     २०७८/१/१३ 

 

54. शासिकय कायिविध िनयिमत गन ऐन २०७५ 
लाई संशोधन गन बनकेो अ यादशे  

२०७८/०१/०२ 

२०७८/१/३     २०७८/१/१३ 

 

55. देश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई 
संशोधन गन बनेको वधेयक 

२०७८/०२/०३ 

      
फता ग रएको 
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56. शासिकय कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७५ 
लाई संशोधन गन बनकेो िवधयेक 

२०७८/०२/०७ 

      
फता ग रएको 

57. कणाली दशे आिथक कायिविध (दो ो सशंोधन) 
अ यादशे, २०७८ 

२०७८/०२/२४ 

२०७८/२/२७      

 

58. कणाली दशे आिथक िवधयेक, २०७८ २०७८/३/१ 
२०७८/३/१      

फता ग रएको 
२०७८/३/३० 

59. कणाली दशे िविनयोजन िवधयेक, २०७८ २०७८/३/१ 
२०७८/३/१      

फता ग रएको 
२०७८/३/३० 

60. स ा स यता संर ण तथा वकास 
वधेयक 

2078/6/10 
२०७८/१०/२४ २०७८/१०/२५   २०७८/११/१८  

 

61. देश लोकसेवा आयोग (दो ो 
संशोधन) अ यादेश, 2078  

2078/09/26 
२०७८/९/२८     २०७८/१०/१८ 

 

62. देश लोकसेवा आयोगका 
पदा धकार को पा र मक, सेवाका शत 
र सु वधा स ब धी अ यादेश, 2078 

2078/09/26 

२०७८/९/२८     २०७८/१०/१८ 

 

63. कणाल  नव- वतन, अ वेषण तथा 
आ व कार त ान वधेयक, 2078  

2078/09/26 
      

 

64. कणाल  देश व नयोजन अ यादेश, 
2078  

2078/09/27 
२०७८/९/२८     २०७८/१०/१८ 

 

65. कणाल  देश आ थक अ यादेश, 
2078 

2078/09/27 
२०७८/९/२८     २०७८/१०/१८ 

 

66. कणाल  देश खेलकुद वकास (प हलो 
संशोधन) अ यादेश, 2078 

2078/09/27 
२०७८/९/२८     २०७८/१०/१८ 

 

67. कणाल  देश सरकारको अथ स ब धी 
तावलाई काया वयन गन बनेको 

वधेयक ( त थापन वधेयक) 

2078/11/03 

२०७८/११/१८   

२
०
७
८
/१

१
/२

४
  २०७८/११/२४ 

 
 
 

२०७८/११/२६ 
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68. आथक वष २०७८/०७९ को सेवा र 
कायको ला ग कणाल  देश सि त 
कोषबाट केह  रकम खच गन र 
व नयोजन गन स ब धमा यव था गन 
बनेको त था पत वधेयक 

2078/11/03 

२०७८/११/१८ 
 

  

२
०
७
८
/१

१
/१

९
,२
३

,२
४
 

 २०७८/११/२४ 

 
 
 
 
 

२०७८/११/२६ 

69. देश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ 
लाई संशोधन गन बनेको वधेयक 
( त थापन वधेयक) 

2078/11/03 

      

 

70. देश लोकसेवा आयोगका 
पदा धकार को पा र मक, सेवाका शत 
र सु वधा स ब धमा यव था गन 
बनेको वधेयक ( त थापन वधेयक) 

2078/11/03 

      

 

71. देश सभा सिचवालयस ब धी ऐन, 
२०७५ लाई संशोधन गन बनेको 
वधेयक 

2078/11/03 

२०७८/११/१८ २०७८/११/२५   २०७८/१२/७ २०७९/२/२८ 

२०७९/४/२३ 

72. कणाल  देश खेलकुद वकास 
ऐन,2076 लाई संशोधन गन बनेको 
त थापन वधेयक 

2078/11/11 

२०७८/११/१९      

 

73. शासक य काय व ध ( नय मत गन) 
ऐन, 2075 लाई संशोधन गन बनेको 
वधेयक 

2078/11/15 

२०७८/११/२५   

२
०
७
८
/१

२
/७

 

२०७८/१२/२१ २०७८/१२/२१ 

 
 
 

२०७९/१/१६ 

74. कणाली दशे आिथक  कायिविध (दो ो संशोधन)  
िवधयेक 

२०७८/११/२६ 

२०७८ / १२  /७   

२
०
७
८
/१

२
/२

१
 

 
 
 

२०७८/१२/२५ 
२०७९/२/११ 

 
 
 
 

२०७९/२/११ 

75. दशे लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ लाई लाई 
संशोधन गन बनेको िवधेयक  

२०७८/१२/४ 

२०७८/१२/२१  २०७८/१२/२५ 

२
०
७
८
/१

२
/२

१
 

२०७८/१२/२५ २०७९/४/९ 

२०७९/४/२६ 
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वधेयकको अव था 

हाल स म दता भएका  ज मा िवधेयक सं या: ८३  वटा    ( अ यादेश ८ वटा, िफता िवधेयक ८ वटा,  िन कृय िवधयेक ३ वटा समेत) 

76. दशे लोक सेवा आयोगका पदािधकारीको 
पारी िमक सेवाका सत र सिुवधा स व धमा 
यव था गन बनकेो िवधयेक  

२०७८/१२/४ 

२०७८/१२/२१ २०७८/१२/२२ २०७८/१२/२२ 

२
०
७
८
/१

२
/२

१
 

२०७८/१२/२५ २०७९/४/९ 

२०७९/४/२५ 

77. मु य यायािधव ाको काम कत य र अिधकार 
तथा सेवाका सत स ब धी ऐन २०७५ लाई 
संशोधन गन बनेको िवधेयक 

२०७८/१२/१० 

२०७८/१२/२१ २०७८/१२/२२ २०७८/१२/२२ 

२
०
७
८
/१

२
/२

१
 

२०७८/१२/२५ २०७९/४/९ 

२०७९/४/२३ 

78. कणाली दशे िनजामती सेवाको गठन, स चालन र 
सेवाका सत स ब धका यव था गन बनेको 
िवधयेक 

२०७८/१२/२४ 

२०७९/२/११ २०७९/२/१८ २०७9९/२/१८  २०७९/३/२४  

 

79. कणाली दशे िविनयोजन िवधयेक २०७९ २०७९/३/१ 
२०७९/३/१     २०७९/३/२७ 

२०७९/३/३१ 

80. कणाली दशे आिथक िवधयेक २०७९ २०७९/३/१ 
२०७९/३/१     २०७९/३/२७ 

२०७९/३/३१ 

81. कणाली दशे खेलकुद िवकास ऐन २०७६ लाई 
गन बनकेो िवधयक  

२०७९/३/२८ 
२०७९/४/९      

 

82. दिलत अिधकार व न सशि करण र िवकास गन 
स ब धमा बनेको िवधेयक   

२०७९/४/१३ 
      

 

83. कणाली दशेको िवधतु स ब धमा यव था गन 
बनेको िवधयेक 

२०७९/४/१८ 
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खुद िवधेयक सं या: ६४  वटा  (अ यादेश, िफता िवधेयक र  िन कृय िवधयेकको लगत क ापछी ) 
देश मुखबाट माणीकरण भएको िवधेयकको सं या : १,३-२५, २७, २९, ३०¸ ३१, ३३¸ ३४, ३५,३७-४६, ४८,५२,६७ ,६८, ७१, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७९, ८० : ५३ 

सभाबाट पा रत भई मािणकरण हन बाँक  िवधेयकको सं या:  : ००  
सभाबाट िनणय भई छलफलका लािग िवषयगत सिमितमा पठाएको िवधेयक सं या : ४७,४९,५०,५१,६०,७८:६ 

देश सभामा दता भई टेबुल हन बाँक  िवधेयक सं याः ३२,६३,८२,८३ : ४ 
देश सभा टेबुल भई कारबाही ि यामा रहेका िवधेयक सं याः ८१ : १ 

सभाबाट वीकृत भएका अ यादेश सं या: ५३,५४,५७,६१,६२,६४,६५,६६: ८ 
िन कृय िवधेयक: ६९, ७०, ७२: ३ 

फता वधेयक: ८ वटा 
सामािजक सघं सं था स चालन तथा यव थापन िवधेयक: २ 
कणाली देश िविनयोजन िवधयेक (पिहलो सशंोधन¸२०७६): ३६ 
देश लोकसेवा आयोग ऐन,२०७५ लाई संशोधन गन बनेको वधेयक: ५५ 

कणाली देश आिथक िवधयेक, २०७८ : ५८ 
कणाली देश िविनयोजन िवधेयक, २०७८: ५९ 
उपभो ा संर ण स ब धमा यव था गन बनेको िवधयेक: २८  

देशमा घरेलु िहसंा िनय ण गन स ब धमा यव था गन बनेको िवधेयकः२६ 
शासिकय कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गन बनेको ित थापन िवधेयक : ५६ 

 


