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1. ऐनहरू  

क्र.सॊ. ववषम ऐन नॊ. नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. 
प्रदेश ववननमोजन ऐन,२०७५ (आ.व. 
०७४/०७५) 

१ २०७५।०१।१६  ३ 

2. 

स्थानीम तहका ऩदानधकायी तथा 
सदस्मको सवुवधा सम्फन्त्धी ऐन, 
२०७५ 

२ २०७५।०१।२०  ४ 

३. 
गाउॉ/नगय/शजल्रा सबा सञ्चारन 
(कामयववनध) ऐन,२०७५ ३ २०७५।०१।२०  ५ 

४. प्रदेश ववत्तीम हस्तान्त्तयण ऐन, 
२०७५ ४ २०७५।०३।०५  ७ 

५. प्रदेश आकशस्भक कोष ऐन, २०७५ ५ २०७५।०३।२०  ८ 

६. कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्त्धी 
ऐन, २०७५ ६ २०७५।०३।३२  ९ 

७. प्रदेश आनथयक ऐन,२०७५ ७ २०७५।०३।३२  १० 

८. प्रदेश ववननमोजन ऐन, २०७५ 

(आ.व.०७५/०७६) ८ २०७५।०३।३२  ११ 

९. 
भखु्म न्त्मामनधवक्ताको काभ, कतयव्म 
य अनधकाय तथा सेवाको शतय 
सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

९ २०७५।०५।२९  १४ 

१०. 
भखु्मभन्त्त्री तथा भन्त्त्रीको ऩारयश्रनभक 
तथा अन्त्म सवुवधा सम्फन्त्धी ऐन, 
२०७५  

१० २०७५।०५।२९  १५ 

११. प्रदेश प्रशासननक कामयववनध (ननमनभत 
गने) ऐन, २०७५ ११ २०७५।०५।२९  १३ 

१२. 
प्रदेश सबाका ऩदानधकायी तथा 
सदस्मको ऩारयश्रनभक य सवुवधा 
सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

१२ २०७५।०६।०४  २० 

१३. प्रदेश सबा सशचवारम सम्फन्त्धभा 
व्मवस्था गनय फनेको ऐन, २०७५ १३ २०७५।०६।०४  १६ 

१४. प्रादेशशक दगु्ध ववकास वोडय ऐन, 
२०७५ १४ २०७५।०६।०४  १७ 

१५. प्रदेश ववऩद व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ १५ २०७५।०६।०४  १८ 
१६. प्रदेश स्वास््म सेवा ऐन, २०७५ १६ २०७५।०७।१९  २२ 
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१७. प्रदेश सॊस्था दताय ऐन, २०७५ १७ २०७५।०९।११  २४(क) 

१८. प्रदेश कामय सञ्चारन कोष ऐन, 
२०७५ १८ २०७५।०९।११  २४(ख) 

१९. प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन, २०७५ १९ २०७५।०९।११  २४(ग) 

२०. 
प्रदेश प्राववनधक तथा व्मावसावमक 
शशऺा एवॊ तानरभ ऩरयषद् स्थाऩना य 
सञ्चारन गने ऐन, २०७५ 

२० २०७५।०९।११  २४(घ) 

२१. प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन 
ऐन, २०७५ २१ २०७५।०९।११  २४(ङ) 

२२. प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था 
ऐन, २०७५ २२ २०७५।१०।१८  २६ 

२३. 
प्रदेश स्तयका केही सावयजननक 
नरखत प्रभाणीकयण (ऩवहरो 
सॊशोधन) ऐन, २०७५ 

२३ २०७६।०१।२०  २८ 

2. ननमभावरी तथा आदेशहरु  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. 

प्रदेश सबाका सबाभखु,उऩसबाभखु तथा 
सदस्मको ऩारयश्रनभक य सवुवधा सम्फन्त्धी 
आदेश, २०७५ 

२०७५।०२।०२  ६ 

2. 
भखु्मभन्त्त्री य भन्त्त्रीको ऩारयश्रनभक तथा अन्त्म 
सवुवधा सम्फन्त्धी आदेश, २०७५ 

२०७५।०२।०२  ६ 

३. 
प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोग (गठन तथा 
कामय सञ्चारन) आदेश, २०७५ 

२०७५।०२।२९  ६(क) 

४. 
शजल्रा सभन्त्वम सनभनतको अन्त्म काभ कतयव्म 
य अनधकाय सम्फन्त्धी ननमभावरी, २०७५ 

२०७५।०७।१४  २१ 

५. 

प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोग (गठन तथा 
कामय सञ्चारन)(ऩवहरो सॊशोधन) आदेश, 
२०७५ 

२०७५।०७।१४  २१(क) 

६. 
प्रदेशनबत्रका अस्ऩतारको सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन आदेश, २०७५ 

२०७५।०७।३०  २३ 

७. 
प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोग (गठन तथा 
कामय सञ्चारन)(दोस्रो सॊशोधन) आदेश, 
२०७५ 

२०७५।१२।१३  २५ 

 



प्रदेश याजऩत्र           ऩरयशशष्टाङ्क           २०७५।१२।३० 

 

3 

३. कामयववनधहरु  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. प्रदेश ववऩद् कोष सञ्चारन कामयववनध, २०७५ २०७५।१०।२४  २६(क) 

२. जनता आवास कामयक्रभ कामायन्त्वमन कामयववनध, 
२०७५ 

२०७५।१२।०२  २६(क) 

३. भागभा आधारयत प्रदेश ववकास आमोजना 
(सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामयववनध, २०७५ 

२०७५।१२।२७  २७(क) 

४. ऐन य ननमभावरीको अनसूुचीभा बएको सॊशोधन 

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७५ को अनसूुची 
हेयपेय (ऩवहरो) 

२०७५।०४।१४  १२ 

२. 
प्रदेश सबाका ऩदानधकायी तथा सदस्मको 
सवुवधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ को अनसूुची 
हेयपेय 

२०७५।०९।०९  २४ 

३. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७५ को अनसूुची 
हेयपेय(तेस्रो) 

२०७५।०९।२९  २५ 

४. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७५ को अनसूुची 
हेयपेय(चौथो) 

२०७५।१२।१३  २७ 

५. 
स्थानीम तहका ऩदानधकायी तथा सदस्मको 
सवुवधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ को अनसूुची 
हेयपेय(ऩवहरो) 

२०७५।०७।२६ १  

६. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७५ को अनसूुची 
हेयपेय(दोस्रो) 

२०७५।०९।०२ २  

 

७. 

स्थानीम तहका ऩदानधकायी तथा सदस्मको 
सवुवधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ को अनसूुची 
हेयपेय (दोस्रो) 

२०७५।१०।१४ ३  

५. प्रदेश प्रभखुको कामायरमका सूचनाहरू  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. प्रदेश सबा सशचव ननमशुक्त सम्फन्त्धी सूचना 207५।०७।१९  २२(क) 
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 ६. भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामायरमका सूचनाहरू  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. भशन्त्त्रऩरयषद ववस्ताय सम्फन्त्धी सूचना 207५।०७।१६  २१(क) 
2. शजम्भेवायी सम्हाल्ने सम्फन्त्धी सूचना २०७५।०८।०६  २३(क) 
३. शजम्भेवायी सम्हाल्ने सम्फन्त्धी सूचना २०७५।०८।०९  २३(ख) 

७. आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारमका सूचनाहरू  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. ३ नॊ. प्रदेश सयकाय याजऩत्रको ढाॉचा २०७५।०१।१२ १  

 आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम
     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदु्रित। 

भूल्म रु. ५।- 


