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1. ऐन तथा अध्मादेशहरू  

क्र.सॊ. ववषम 
ऐन 
नॊ. 

अध्मादेश 
नॊ. नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. 

प्रदेश सबाका ऩदानधकायी  तथा 
सदस्महरुको ऩारयश्रनभक य 
सवुवधा सम्फन्त्धी (ऩवहरो 
सॊशोधन) ऐन,२०७६ 

१  २०७६।०१।२० 

 

१ 

2. 
प्रदेश फारफानरका सम्फन्त्धी 
ऐन,२०७६ २  २०७६।०२।१३ 

 
३ 

३. प्रदेश सहकायी ऐन,२०७६ ३  २०७६।०२।१३  ४ 
४. प्रदेश फीउ नफजन ऐन,२०७६ ४  २०७६।०२।३१  ५ 

५. कृवष व्मवसाम प्रवर्द्यन 
ऐन,२०७६ ५  २०७६।०२।३१ 

 
६ 

६. 
प्रदेश ववननमोजन 
ऐन,२०७६(आ.व.२०७६/०७
७) 

६  २०७६।०३।२९ 
 

८ 

७. प्रदेश आनथयक ऐन,२०७६ ७  २०७६।०३।२९  ९ 

८. 
कय तथा गैय कय याजस्व 
सम्फन्त्धी (ऩवहरो सॊशोधन) 
ऐन,२०७६ 

८  २०७६।०३।२९ 
 

१० 

९. ववबषूण नसपारयस तथा सम्भान 
य ऩदक सम्फन्त्धी ऐन,२०७६ ९  २०७६।०४।०३ 

 
११ 

१०. प्रदेश आनथयक (ऩवहरो 
सॊशोधन) ऐन,२०७६ १०  २०७६।०४।०३ 

 
१२ 

११. प्रदेश जरचय सॊयऺण य 
व्मवस्थाऩन ऐन,२०७६ 

११  २०७६।०५।०४ 
 

१४(क) 

१२. 
प्रदेश सबा सशचवारम 
सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनय फनकेो 
(ऩवहरो सॊशोधन) ऐन,२०७६ 

१२  २०७६।०५।१९ 
 

१६ 

१३. प्रदेश सवायी तथा मातामात 
(ऩवहरो सॊशोधन) ऐन,२०७६ १३  २०७६।०५।१९ 

 
१७ 

१४. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान 
प्रनतष्ठान ऐन,२०७६ १४  २०७६।०६।०२ 

 
१८(अ) 

१५. प्रदेश यावष्डम फन ऐन,२०७६ १५  २०७६।०६।०२  १८(क) 
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१६. प्रदेश रोक सेवा आमोग 
ऐन,२०७६ १६  २०७६।०६।२८ 

 
२३ 

१७. प्रदेश सूचनाको हक सम्फन्त्धी 
ऐन,२०७६ १७  २०७६।०७।१४ 

 
२५ 

१८. सावयजननक, ननजी, सहकायी 
साझेदायी ऐन,२०७६ १८  २०७६।०७।१४ 

 
२६ 

१९. प्रादेशशक व्माऩाय व्मवसाम 
सम्फन्त्धी ऐन,२०७६ १९  २०७६।०७।२२ 

 
२७ 

२०. 
प्रदेश औधोनगक व्मवसाम 
ऐन,२०७६ २०  २०७६।०९।१८ 

 
३१ 

२१. प्रदेश दगु्ध ववकास वोडय 
(ऩवहरो सॊशोधन) ऐन,२०७६ २१  २०७६।१०।२८ 

 
३६(क) 

२२. 
प्रदेश रोक सेवा आमोग 
(ऩवहरो सॊशोधन) 
अध्मादेश,२०७६ 

 १ २०७६।०८।१५ 
 

२८ 

२३. प्रदेश रोक सेवा आमोग 
(ऩवहरो सॊशोधन) ऐन,२०७६ २२  २०७६।११।१९ 

 
३८ 

२४. प्रदेश मवुा ऩरयषद ऐन,२०७६ २३  २०७७।०१।०३  ४१(क) 

२५. 
स्थानीम तहका ऩदानधकायी 
तथा सदस्मको सवुवधा सम्फन्त्धी 
(ऩवहरो सॊशोधन) ऐन,२०७६ 

२४  २०७७।०१।०३ 
 

४२ 

2. ननमभावरीहरु  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. प्रदेश खेरकुद ववकास ननमभावरी, २०७६ २०७६।०१।३१  २ 

2. 
प्रदेश सञ्चायभाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, 
२०७६ 

२०७६।०३।०९ 
 

७ 

३. प्रदेश सावयजननक खरयद ननमभावरी, २०७६ २०७६।०४।०६  १३(क) 

४. 
प्रदेश सावयजननक खरयद(ऩवहरो सॊशोधन) 
ननमभावरी, २०७६ 

२०७६।०६।०७ 
 

१९ 

५. प्रदेश ऩूवायधाय ववकास साझेदायी कामयक्रभ 
(सञ्चारन कामयववनध) ननमभावरी, २०७६ २०७६।६।१५ 

 
२२ 

६. प्रदेश आनथयक कामयववनध ननमभावरी, २०७६ २०७६।०८।०५  २७(ख) 
७. प्रदेश ऩूवायधाय ववकास साझेदायी २०७६।०८।२३  ३० 
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कामयक्रभ(सञ्चारन कामयववनध) (ऩवहरो सॊशोधन) 
ननमभावरी, २०७६ 

८. प्रदेश स्वास््म सेवा ननमभावरी, २०७६ २०७६।०९।२७  ३४ 
९. प्रदेश रोक सेवा आमोग ननमभावरी, २०७६ २०७६।१२।०७  ४०(क) 

३. ननदेशशका तथा कामयववनधहरु  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. 
प्रदेश याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्त्धी ननदेशशका, 
२०७६ 

२०७६।०४।०६ 
 

१३ 

२. प्रदेश एकीकृत अनदुान व्मवस्थाऩन कामयववनध, 
२०७६ २०७६।०५।०४ 

 
१४(ग) 

३. 
प्रदेश ननजाभती कभयचायीको ऩदस्थाऩन,सरुवा 
तथा काज सम्फन्त्धी कामयववनध, २०७६ 

२०७६।०६।०७ 
 

२० 

४. सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्त्दी व्मवस्थाऩन 
सम्फन्त्धी कामयववनध, २०७६ २०७६।०६।१५ 

 
२१ 

५. 

शजल्रा सभन्त्वम सनभनतराई उऩरब्ध गयाइने 
फजेट तथा अनदुान यकभ खचय सम्फन्त्धी 
कामयववनध, २०७६ 

२०७६।०७।०५ 

 

२४ 

६. जनता आवास कामयक्रभ कामायन्त्वमन(ऩवहरो 
सॊशोधन) कामयववनध, २०७६ २०७६।०८।२३ 

 २९ 

 

७. भखु्मभन्त्त्री जनता स्वास््म ऩयीऺण कामयक्रभ 
सञ्चारन कामयववनध, २०७६ २०७६।०८।२३ 

 
३०(क) 

८. कोयोना बाइयस सॊक्रभण,योकथाभ,ननमन्त्त्रण तथा 
उऩचाय सहमोग कामयववनध, २०७६ २०७६।१२।१६ 

 
४१ 

४. ऐन य ननमभावरीको अनसूुचीभा बएको सॊशोधन 

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. भखु्मभन्त्त्री तथा भन्त्त्रीको ऩारयश्रनभक य सवुवधा 
सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ अनसूुची हेयपेय २०७६।०४।१४  १४(क) 

२. प्रदेश सबाका ऩदानधकायीको सवुवधा सम्फन्त्धी 
ऐन, २०७५ को अनसूुची हेयपेय सम्फन्त्धी सूचना २०७६।०७।२९  २७(क) 
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५. प्रदेश प्रभखुको कामायरमका सूचनाहरू  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. भखु्म न्त्मामानधवक्ता ननमशुक्त सम्फन्त्धी सूचना 207६।०४।०८  १४ 

२. प्रदेश रोक सेवा आमोग अध्मऺ ननमशुक्त 
सम्फन्त्धी सूचना २०७६।०७।२९  २७(ख) 

३. प्रदेश रोक सेवा आमोग सदस्म ननमशुक्त सम्फन्त्धी 
सूचना २०७६।१०।०५  ३५ 

४. भशन्त्त्रऩरयषद्को ऩनुगयठन सम्फन्त्धी सूचना २०७६।११।०५  ३७ 

५. फागभती प्रदेश सबाको प्रदेश सशचव ननमशुक्त 
सम्फन्त्धी सूचना २०७६।११।२१  ३९ 

६. भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामायरमका सूचना  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. कामायरमको नाभ,रेटय प्माड य छाऩ सम्फन्त्धी 
सूचना २०७६।१०।२८  ३६ 

७. प्रदेश सबा सशचवारमका सूचनाहरू  

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. प्रदेश सबाको चौथो अनधवशेन अन्त््म सम्फन्त्धी 
सूचना 207६।०५।२५  १८ 

2. प्रदेशको नाभाकयण गने य याजधानी तोक्ने 
सम्फन्त्धी सूचना  २०७६।०९।२७  ३२ 

३. प्रदेश सबाको ऩाॉचौ अनधवशेन आव्हान सम्फन्त्धी 
सूचना 

२०७६।०९।१६ १  

४. प्रदेश सबाको चारू ऩाॉचौ अनधवशेन अन्त््म 
सम्फन्त्धी सूचना २०७६।१२।०६  ४० 

८. साभाशजक ववकास भन्त्त्रारमका सूचना 

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क. 

1. खेरकुद ववकास ऩरयषद्को ऩदभा भनोनमन 
सम्फन्त्धी सूचना 207६।०३।०९  ७(क) 
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९. उद्योग ऩमयटन फन तथा वातावयण भन्त्त्रारमका सूचनाहरू 

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. अनसुन्त्धान तथा तहवककात गनय कभयचायी तोक्न े
सम्फन्त्धी सूचना 207६।०९।२३ २ 

 

2. ननयीऺण अनधकृतको रुऩभा काभ गनय तोक्न े
सम्फन्त्धी सूचना २०७६।१२।१९ ४ 

 

१०. आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारमका सूचना 

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क. 
1. सावयजननक ववदा सम्फन्त्धी सूचना 207६।०९।२७  ३३ 

११. बरूसधुाय 

क्र.सॊ. ववषम नभनत सङ्खख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. बरू सधुाय सम्फन्त्धी सूचना २०७६।१०।२२ ३  

                                    आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम 

 
 

आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदु्रित। 

भूल्म रु. ५।- 


