
दता 

नं.
दता म त वधेयकको नाम

मूल/ 

संशोधन
 पा रत माणीकरण कै फयत

1 2074।12।06 देश आ थक काय व ध वधेयक, 2074 मूल 2074।12।14 2074।12।29 पा रत 

2 2074।12।21

दश नं.२ को मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार 

तथा सेवाका शत स ब धी कानूनी यव था गन बनेको वधेयक, 

2074

मूल 2075।०5।15 2075।०6।25 पा रत 

3 2075।०1।7
देश सावज नक लिखत मािणकरण काय व धको स ब धमा 

यव था गन बनेको वधेयक, 2074
मूल 2075।०2।15 2075।०2।30 पा रत 

4 2075।०1।०7
देश नं.२ का थानीय तहका पदा धकार  तथा सद यह ले पाउने 

सु वधाको स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक, 2075
मूल 2075।०3।13 2075।०3।32 पा रत 

5 2075।1।10 व नयोजन वधेयक, 2075 मूल 2075।1।21 2075।1।21 पा रत 

6 2075।1।7
मु यम ी तथा म ीह को पा र मक र सु वधा स ब धमा 

यव था गन बनेको वधेयक, 2075
मूल 2075।3।1 2075।०3।17 पा रत 

7 2075।1।7
देश सभाका पदा धकार  तथा सद यह को पा र मक र सु वधा 

स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक, 2075
मूल 2075।3।1 2075।०3।17 पा रत 

8 2075।०2।22
देश नं.२ को गाउँ, नगर र िज ला सभा स ालन (काय व ध) 

वधेयक, 2075
मूल 207७।०३।१४ 207७।०5।०३ पा रत 

9 2075।०2।22
देश नं.२ को नी त आयोगको गठन तथा काय संचालनको 

स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक, 2075
मूल 2075।०3।27 2075।०4।25 पा रत 

10 2075।०3।०1 आ थक वधेयक, 2075 मूल 2075।०3।15 2075।०3।32 पा रत 

11 2075।०3।०1 देश व नयोजन वधेयक, 2075 मूल 2075।०3।15 2075।०3।29 पा रत 

माणीकरण भएका वधेयकह को ववरण



12 2075।०3।०1
देश व ीय ह ता तरण यव थापन 

वधेयक, 2075
मूल 2075।०3।27 2075।०3।32 पा रत 

13 2075।०3।10
देश हर  सेवा स ब धी यव था 

गन बनेको वधेयक, 2075
मूल 2075।०6।27 2075।०9।15 पा रत 

14 2075।०3।27
देश नं.२ को वपद यव थापन 

गन बनेको वधेयक, 2075
मूल 2075।०5।16 2076।०6।26 पा रत 

15 2075।०4।०7 आकि मक कोष संचलान वधेयक, 2075 मूल 2075।०5।14 2075।०6।24 पा रत 

16 2075।05।18
देश नं.२ को देश सभा संचालन 

स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक
मूल २०७९।०३।२५ २०७९।०६।१४ पा रत

17 2075।०5।29
गाउँ सभा र नगर सभाको कानून नमाण याको स ब धमा 

यव था गन बनेको वधेयक, 2075
मूल २०७७।०३।२२ २०७७।०४।०५ पा रत 

18 2075।०6०।5
देश नं.२ को सावज नक शासनका 

ला ग करारमा कमचार  भना स ब धी वधेयक, 2075
मूल 2075।०8।10 2075।०9।०1 पा रत 

19 2075।०6।०5
शासक य काय वधी ( नय मत गन) 

वधेयक, 2075
मूल 2075।०6।27 2075।०9।०1 पा रत 

20 2075।०6।०5
देश नं.२ मा सशुासनको याभू त 

गन स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक, 2075 (जनलोकपाल)
मूल 2076।12।०1 2077।०5।०3 पा रत 

21 2075।०7।20
द लत सशि करण स ब धमा यव था 

गन वनेको वधेयक, 2075
मूल 2076।7।25 2076।8।24 पा रत 

22 2075।०7।25 ादेिशक व तु स ब धी वधेयक, 2075 मूल 207६।12।02 207७।०६।2५ पा रत 

23 2075।०8।16
वालवा लकाको हक अ धकारको 

स ब धका यव था गन वनेको वधेयक, 2077
मूल २०७७।०७।३ 2077।०9।२९ पा रत 



24 2075।०9।9
ादेिशक दु ध वकास बोडको थापना 

र यव थापन गन वनेको वधेयक, 2075
मूल २०७७।०६।२७ 207७।०७।४ पा रत 

25 2075।10।02
देश लोकसेवा आयोगको काम, कत य, 

अ धकारका स ब धमा यव था गन वनेको वधेयक,2075
मूल 2076।०4।22 2076।०5।4 पा रत 

26 2075।12।14
सं था दता स ब धमा यव था गन 

बनेको वधेयक, 207५
मूल २०७९।०३।२४ २०७९।०५।०६

27 2075।12।17
वा य सेवा स ब धमा यव थापन 

गन बनेको वधेयक
मूल 207७।६।2६ २०७८।०८।१० पा रत 

28 2076।०1।20
देश स ारका स ब धमा यव था गन 

वनेको वधेयक
मूल २०७७।०३।१३ २०७७।०५।०३ पा रत

29 2076।०1।20
देश एफ.एम. रे डयो र टे ल भजनको 

स ालनका स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक
मूल २०७७।०३।१५ २०७७।०४।०५ पा रत

30 2076।०1।31
देश नजाम त सेवाको गठन, स ालन र 

सेवाका शत स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक, 2076
मूल २०७७।०७।०३ 2077।10।28 पा रत 

31 2076।०2।०1
ादेिशक सडक नमाण संभार तथा 

व तार गन स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक, 2075
मूल 2076।०4।24 2076।०7।०6 पा रत 

32 2076।2।18
देश आ थक काय व ध ऐन, 2074 

लाई संशोधन गन बनेको वधेयक
संशोधन 2076।2।27 2076।2।31 पा रत 

33 2076।2।26
देश ा व धक िश ा प रष  थापना 

र स ालन गन बनेको वधेयक
मूल २०७९।०३।२० २०७९।५।०६ पा रत

34 2076।३।1 आ थक वधेयक, 2076 मूल 2076।3।29 2076।3।31 पा रत 

35 2076।3।1 व नयोजन वधेयक, 2076 मूल 2076।3।31 2076।3।31 पा रत 



36 2076।3।27

देश सभाका पदा धकार  तथा 

सद यह को पा र मक र सु वधा स ब धी ऐनलाई संशोधन गन 

बनेको वधेयक, 2076

संशोधन 2076।3।30 2076।3।31 पा रत 

37 2076।3।29
देश नं.२ को वन स ब धमा यव था 

गन बनेको वधेयक
मूल 207७।६।2७ 2077।9।1 पा रत 

38 2076।3।29
देश उ ोग यव थापनका स ब धमा 

यव था गन बनेको वधेयक, 2077
मूल 207७।७।२ 2077।9।२९ पा रत 

39 2076।4।24
देश सहकार  स ब धमा यव था गन 

बनेको वधेयक, 2076
मूल २०७८।१२।१४ 207९।०६।०९

40 2076।8।19

देश नं.२ को जाँचबझु आयोगको 

गठन तथा काम, कत य र अ धकारको स ब धमा यव था गन 

बनेको वधेयक, 2076

मूल 207८।१०।२६ 207८।१२।१४

41 2076।8।19 देश पदक स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक, 2076 मूल 207७।०६।२२ 207८।०७।१६ पा रत 

42 2076।8।19
देश अनसु धान यरुोको थापना, काम, कत य र अ धकार 

स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक, 2076
मूल 207७।०६।२६ 207७।७।४ पा रत 

43 2076।10।23
कर तथा गैरकर राज व लगाउने स ब धमा यव था गन बनेको 

वधेयक
मूल २०७९।०३।२६ २०६९।०६।०९

44 2077।3।1 आ थक वधेयक, 207७ मूल २०७६।03।३1 २०७६।03।३1 पा रत 

45 2077।3।1 व नयोजन वधेयक, 207७ मूल २०७7।03।२८ २०७7।03।३1 पा रत 

46 2077।3।८
था नय तहका पदा धकार  र सद यले पाउने सु वधाको स ब धमा 

यव था गन बनेको वधेयक, २०७७
मूल २०७7।03।२३ २०७7।03।३1 पा रत 

47 2077।3।१६
जनकपरु वा य व ान त ान स ब धमा यव था गन बनेको 

वधेयक
मूल २०७७।७।२ २०७७।७।२५ पा रत 



48 2077।७।२ खोप सेवा संचालन गन स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक मूल २०७९।३।२१ २०७९।५।३०

49 2078।०3।०२ आ थक वधेयक मूल २०७८।०३।२६ २०७८।०३।३१ पा रत 

50 2078।०3।०२ व नयोजन वधेयक मूल २०७८।०३।२९ २०७८।०३।३१ पा रत 

51 2078।10।०2 कृ ष व व ालय अ यादेश, २०७८ को त थापन वधेयक २०७९।०१।१४

52 2078।10।०2 ा व धक व व ालय अ यादेश, २०७८ को त थापन वधेयक २०७९।०१।१४

53 २०७९।०२।२३ 
देश सचार स ब धी ऐन, 2077 लाई संशोधन गन बनेको 

वधेयक
संशोधन २०७९।०३।२४ २०७९।०५।०६ पा रत

54 २०७९।०३।०१ 
मधेश देश सरकारको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन 

बनेको वधेयक, २०७९
मूल २०७९।०३।२६ २०७९।०३।३१ पा रत

55 २०७९।०३।०१
आ थक बष २०७८।०७९ को देश संि  चत कोषबाट के ह रकम 

खच गन र व नयोजन गन बनेको वधेयक
मूल २०७९।०३।२५ २०७९।०४।०१ पा रत


