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फागभती प्रदेशफाट जायी बई प्रदेश याजऩत्रभा हारसम्भ प्रकाशन बएका ऐन, 
अध्मादेश, ननमभावरी, ववननमभावरी, ननदेशशका, कामयववनध, भाऩदण्ड य आदेशहरुको 

सङ्ख्मा 
 

क्र.स. कानून जायी सङ्ख्मा सॊशोधन सङ्ख्मा जम्भा कैवपमत 

१. ऐन ५० ११ ६१  
२. अध्मादेश ३ - ३ प्रनतस्थाऩन बएको 

। 
३. ननमभावरी २० ९ २९  
४. ववननमभावरी १ १ २  
५. ननदेशशका २ १ ३  
६. कामयववनध १७ २ १९  
७. भाऩदण्ड २ - २  
८. आदेश ७ ४ ११ २ वटा खायेज । 
         जम्भा १०२ २८ १३०  

 
 

                                                    -अद्यावनधक नभनत: २०७८।०४।१५ 
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फागभती प्रदेशफाट जायी बई हारसम्भ प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएका ऐन, 
अध्मादेश, ननमभावरी, ववननमभावरी, ननदेशशका, कामयववनध, भाऩदण्ड य आदेशहरुको 
नाभावरी । 

(क) ऐनहरु (सार फसारी आनथयक ऐन य केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन फाहेक): 
क्र.सॊ. ऐनको नाभ प्रभाणीकयण य प्रदेश 

याजऩत्रभा प्रकाशन 
नभनत 

कैवपमत 

१. प्रदेश आनथयक कामयववनध ऐन, २०७४ २०७४।१२।२१  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

प्रदेश आनथयक कामयववनध )ऩवहरो सॊशोधन(  ऐन, 
२०७७ 

२०७७।०४।०९ 

२. प्रदेश स्तयका केही सावयजननक नरखत 
प्रभाणीकयण ऐन, २०७४ 

२०७४।१२।२१  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । प्रदेश स्तयका केही सावयजननक नरखत 

प्रभाणीकयण )ऩवहरो सॊशोधन(  ऐन, २०७५ 
२०७६।०१।२० 

३. स्थानीम तहका ऩदानधकायी तथा सदस्मको 
सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

२०७५।०१।२०  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । स्थानीम तहका ऩदानधकायी तथा सदस्मको 

सवुवधा सम्फन्धी (ऩवहरो सॊशोधन)  ऐन, २०७६ 
२०७७।०१।०३ 

४. गाउॉ/नगय/शजल्रा सबा सञ्चारन (कामयववनध) 
ऐन, २०७५ 

२०७५।०१।२०  

५. प्रदेश ववत्तीम हस्तान्तयण ऐन, २०७५ २०७५।०३।०५  
६. प्रदेश आकशस्भक कोष ऐन, २०७५ २०७५।०३।२०  
७. कय तथा गैय कय याजस्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ २०७५।०३।३२  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

कय तथा गैय कय याजस्व सम्फन्धी (ऩवहरो 
सॊशोधन)  ऐन, २०७६ 

२०७६।०३।२९ 

८. भु् म न्मामानधवक्ताको काभ, कतयव्म य अनधकाय 
तथा सेवाको शतय  सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

२०७५।०५।२९  

९. भु् मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रनभक तथा अन्म 

सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 
२०७५।०५।२९  

१०. प्रदेश प्रशासकीम कामयववनध (ननमनभत गने) ऐन, 

२०७५ 
२०७५।०५।२९  

११. प्रदेश सबाका ऩदानधकायी तथा सदस्मको 
ऩारयश्रनभक य सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

२०७५।०६।०४  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । प्रदेश सबाका ऩदानधकायी तथा सदस्मको 

ऩारयश्रनभक य सवुवधा सम्फन्धी (ऩवहरो सॊशोधन) 
ऐन, २०७६ 

२०७६।०१।२० 
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१२. प्रदेश सबा सशचवारम सम्फन्धभा व्मवस्था गनय 
फनेको ऐन, २०७५ 

२०७५।०६।०४  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । प्रदेश सबा सशचवारम सम्फन्धभा व्मवस्था गनय 

फनेको (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६ 
२०७६।०५।१९ 

१३. प्रदेश दगु्ध ववकास वोडय ऐन, २०७५ २०७५।०६।०४  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

प्रदेश दगु्ध ववकास वोडय (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, 
२०७६ 

२०७६।१०।२८ 

1४. प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ २०७५।०६।०४  
1५. प्रदेश स्वास््म सेवा ऐन, २०७५ २०७५।०७।१९  
1६. प्रदेश सॊस्था ऐन, २०७५ २०७५।०९।११  
1७. प्रदेश कामय सञ्चारन कोष  ऐन, २०७५ २०७५।०९।११  
१८. प्रदेश खेरकुद ववकास ऐन   ,  २०७५ २०७५।०९।११  
1९. प्रदेश प्राववनधक तथा व्मावसावमक शशऺा एवॊ 

तानरभ ऩरयषद् स्थाऩना  य सञ्चारन गने ऐन, 
२०७५ 

२०७५।०९।११  

२०. प्रदेश सञ्चाय  भाध्मभ  व्मवस्थाऩन  ऐन,  २०७५ २०७५।०९।११  
२१. प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, 

2075 
२०७५।१०।१८  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था (ऩवहरो 

सॊशोधन) ऐन, 207६ 
२०७६।०५।१९ 

२२. प्रदेश  फारफानरका सम्फन्धी ऐन, २०७६  २०७६।०२।१३  
23. १. प्रदेश सहकायी  ऐन, २०७६  २०७६।०२।१३  
24. १. प्रदेश फीउ नफजन ऐन, २०७६ २०७६।०२।३१  
24. १. कृवष व्मवसाम प्रवर्द्यन ऐन, २०७६ २०७६।०२।३१  
26. १. ववबषूण नसपारयस तथा सम्भान य ऩदक 

सम्फन्धी ऐन, २०७६ 
२०७६।०४।०३  

27. १. प्रदेश जरचय सॊयऺण य व्मवस्थाऩन ऐन, 

२०७६ 
2076।05।04  

28. १. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान ऐन, 

२०७६ 
२०७६।०६।०२  

29. १. प्रदेश याविम वन ऐन, २०७६ २०७६।०६।०२  
30. १. प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ २०७६।06।२८  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

२. प्रदेश रोक सेवा आमोग (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, 

२०७६ 
२०७६।११।१९ 

31. १. प्रदेश सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०७६ २०७६।०७।१४  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

२. प्रदेश सूचनाको हक सम्फन्धी (ऩवहरो सॊशोधन) 
ऐन, २०७७ 

२०७७।०२।२६ 
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32. १. सावयजननक, ननजी, सहकायी साझेदायी ऐन, २०७६ २०७६।०७।१४  
33. १. प्रादेशशक व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धी ऐन, 

207६ 
२०७६।०७।२२  

34. १. प्रदेश औद्योनगक  व्मवसाम ऐन, २०७६ २०७६।०९।१८  
35. १. प्रदेश मवुा ऩरयषद् ऐन, २०७६ २०७७।०१।०३  
36. वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७७ २०७७।०४।०९  
37. अन्तय प्रदेश फानसन्दाको सभान सयुऺा, व्मवहाय 

य सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७७ 
२०७७।०४।१३  

38. प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७ २०७७।०४।१६  
39. प्रदेश प्रहयी ऐन, २०७7 २०७७।०५।१५  
४०. प्रदेश सावयजननक सडक ऐन, २०७८ २०७८।०४।१२  

 

(ख) ऐनहरु (सार फसारी आनथयक ऐन य केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन): 
क्र.सॊ. ऐनको नाभ प्रभाणीकयण य प्रदेश 

याजऩत्रभा प्रकाशन 
नभनत 

कैवपमत 

१. प्रदेश ववननमोजन ऐन, २०७५ (आ. व. 
२०७४/७५) 

२०७५।०१।१६  

२. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७५ (आ. व. 
२०७५/७६) 

२०७५।०३।३२  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको ।  प्रदेश आनथयक (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६  

(आ. व. २०७५/७६) 
२०७६।०४।०३ 

३. प्रदेश ववननमोजन ऐन, २०७५ (आ. व. 
२०७५/७६) 

२०७५।०३।३२  

४. प्रदेश ववननमोजन ऐन, २०७६ (आ. व. 
२०७६/७७) 

२०७६।०३।२९  

५. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७६ (आ. व. 
२०७६/७७) 

२०७६।०३।२९  

६. ववननमोजन ऐन, २०७७ (आ. व. २०७७/७८) २०७७।०३।२५  
७. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७७ (आ. व. 

२०७७/७८) 
२०७७।०३।२५  

८. केही प्रदेश ऐन सॊशीधन गने ऐन, २०७७ २०७७।०४।१६  
९. ववननमोजन ऐन, २०७८ (आ. व. २०७८/७९ २०७८।०३।३०  
१०. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७८ (आ. व. 

२०७८/७९) 
२०७८।०३।३०  
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(ग) अध्मादेशहरु् 
क्र.सॊ. अध्मादेशको नाभ प्रभाणीकयण य प्रदेश 

याजऩत्रभा प्रकाशन 
नभनत 

कैवपमत 

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

२०७६।०८।१५ प्रनतस्थाऩन बएको । 

२. वातावयण सॊयऺण अध्मादेश, २०७७ २०७७।०१।२९ प्रनतस्थाऩन बएको । 
३. प्रदेश आनथयक कामयववनध (ऩवहरो सॊशोधन) 

अध्मादेश, २०७७ 
 

२०७७।०२।०२ प्रनतस्थाऩन बएको । 

 

(घ) ननमभावरीहरु् 
क्र.सॊ. ननमभावरीको नाभ प्रदेश याजऩत्रभा 

प्रकाशन नभनत 

कैवपमत 

१. फागभती प्रदेशको प्रदेश सबा ननमभावरी, 
२०७४ 

२०७४।११।१४  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । फागभती प्रदेशको प्रदेश सबा (ऩवहरो सॊशोधन)  

ननमभावरी, २०७६ 
२०७६।०५।१० 

२. प्रदेश सयकाय, फागभती प्रदेश (कामय ववबाजन)  
ननमभावरी, २०७४ 

२०७४।११।१६  

३. शजल्रा सभन्वम सनभनतको अन्म काभ, कतयव्म य 
अनधकाय  सम्फन्धी  ननमभावरी, २०७५ 

२०७५।०७।१४  

४. प्रदेश खेरकुद   ववकास ननमभावरी, २०७६ २०७६।०१।३१  
५. प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, 

२०७६ 
२०७६।०३।०९  

 

दोस्रो ऩटक सॊशोधन 
बएको । प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन (ऩवहरो 

सॊशोधन)   ननमभावरी, २०७७ 
२०७७।०४।२६ 

प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन (दोस्रो 
सॊशोधन)  ननमभावरी, २०७८ 

२०७८।०३।२० 

६. प्रदेश सावयजननक खरयद ननमभावरी, २०७६ २०७६।०४।०६  
 
 

तेस्रो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

प्रदेश सावयजननक खरयद (ऩवहरो सॊशोधन)    
ननमभावरी, २०७६ 

२०७६।०६।०७ 

प्रदेश सावयजननक खरयद (दोस्रो सॊशोधन) 
ननमभावरी, २०७७ 

२०७७।०९।०९ 

प्रदेश सावयजननक खरयद (तेस्रो सॊशोधन) 
ननमभावरी, २०७८ 

 

२०७८।०२।२० 
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७. प्रदेश ऩूवायधाय ववकास साझेदायी कामयक्रभ 
(सञ्चारन कामयववनध) ननमभावरी, २०७६ 

२०७६।०६।१५  
 
 

दोस्रो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

प्रदेश ऩूवायधाय ववकास साझेदायी कामयक्रभ 
(सञ्चारन कामयववनध) (ऩवहरो सॊशोधन) 
ननमभावरी, २०७६ 

२०७६।०८।२३ 

प्रदेश ऩूवायधाय ववकास साझेदायी कामयक्रभ 
(सञ्चारन कामयववनध) (दोस्रो सॊशोधन)  
ननमभावरी, २०७७ 

२०७७।०६।१५ 

८. प्रदेश आनथयक कामयववनध ननमभावरी, २०७६ २०७६।०८।०५  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

प्रदेश आनथयक कामयववनध (ऩवहरो सॊशोधन) 
ननमभावरी, २०७८ 

२०७८।०३।२० 

९. प्रदेश स्वास््म सेवा ननमभावरी, २०७६ २०७६।०९।२७  
१०. प्रदेश सहकायी  ननमभावरी, २०७६ २०७६।१०।२८  
११. प्रदेश रोक सेवा आमोग ननमभावरी, २०७६ 

 
२०७६।१२।०७  

१२. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान 
(ऩदानधकायी व्मवस्थाऩन तथा सेवा सवुवधा 
सम्फन्धी) ननमभावरी, २०७७ 

२०७७।०३।१९  

१३. प्रदेश मवुा ऩरयषद् ननमभावरी, २०७७ २०७७।०४।२१  
१४. प्रदेश सशुासन ननमभावरी, २०७७ २०७७।०७।१७  
१५. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान (आनथयक 

प्रशासन) ननमभावरी, २०७७  
२०७७।०८।१८  

१६ प्रदेश भ्रभण खचय ननमभावरी, २०७७ २०७७।११।१३  
१७. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान 

(अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) 
ननमभावरी, २०७७ 

२०७७।१२।१६  

१८. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान 
(कभयचायी सेवा, शतय य सवुवधा सम्फन्धी)  

ननमभावरी, २०७७ 

२०७७।१२।१९  

१९. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान (शशऺक 
सेवा, शतय य सवुवधा सम्फन्धी)  ननमभावरी, 
२०७७ 

२०७८।०१।२७  

२०. ववद्यतुीम भाध्मभफाट मातामात ऺेत्रको सेवा 
प्रवाह तथा याजस्व बकु्तानी ननमभावरी, २०७८ 

२०७८।०१।२३  
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(ङ) ववननमभावरी: 
क्र.सॊ. ववननमभावरीको नाभ प्रदेश याजऩत्रभा 

प्रकाशन नभनत 

कैवपमत 

१. प्रदेश दगु्ध ववकास फोडय ववननमभावरी, २०७६ २०७६।०८।०५  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

प्रदेश दगु्ध ववकास फोडय (ऩवहरो सॊशोधन) 
ववननमभावरी, २०७७ 

२०७७।०४।२६ 

 

(च) ननदेशशकाहरु् 
क्र.सॊ. ननदेशशकाको नाभ प्रदेश याजऩत्रभा 

प्रकाशन नभनत 

कैवपमत 

१. प्रदेश याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी ननदेशशका, 
२०७६ 

२०७६।०४।०६  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । प्रदेश याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी (ऩवहरो 

सॊशोधन) ननदेशशका, २०७७ 
२०७६।०५।२९ 

२. ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री ववकास ननदेशशका, 
२०७७ 

२०७७।०२।२८  

 

(छ) कामयववनधहरु् 
क्र.सॊ. कामयववनधको नाभ प्रदेश याजऩत्रभा 

प्रकाशन नभनत 

कैवपमत 

१. प्रदेश ववऩद् कोष सञ्चारन कामयववनध, २०७५ २०७५।१०।२४  
२. जनता आवास कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववनध, 

२०७५ 
२०७५।१२।०२  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । जनता आवास कामयक्रभ कामायन्वमन (ऩवहरो 

सॊशोधन) कामयववनध, २०७६ 
२०७६।०८।२३ 

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

२०७५।१२।२७  

४. प्रदेश एकीकृत अनदुान व्मवस्थाऩन कामयववनध, 

२०७६ 
२०७६।०५।०४  

५. प्रदेश ननजाभती कभयचायीको ऩदस्थाऩना, सरुवा 
तथा काज सम्फन्धी कामयववनध, २०७६ 

२०७६।०६।०७  

६. सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्दी व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामयववनध, २०७६ 

२०७६।०६।१५  

७. शजल्रा सभन्वम सनभनतराई उऩरब्ध गयाइन े
फजेट तथा अनदुान यकभ खचय सम्वन्धी 
कामयववनध, २०७६ 

 

२०७६।०७।०५  
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८. भु् मभन्त्री जनता स्वास््म ऩयीऺण कामयक्रभ 
सञ्चारन कामयववनध, २०७६ 

२०७६।०८।२३  

९. कोयोना बाइयस सॊक्रभण, योकथाभ, ननमन्त्रण तथा 
उऩचाय सहमोग कामयववनध, २०७६ 

२०७६।१२।१६  

१०. एकीकृत फस्ती ववकास सम्फन्धी कामयववनध, 
२०७७ 

२०७७।०१।०४  

११. उत्ऩादन तथा योजगायी नसजयनाका रानग 
सहनुरमतऩूणय ऋण रगानी कामयववनध, २०७७ 

२०७७।०६।१९  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । उत्ऩादन तथा योजगायी नसजयनाका रानग 

सहनुरमतऩूणय ऋण रगानी (ऩवहरो सॊशोधन) 
कामयववनध, २०७७ 

२०७७।०८।१५ 

१२. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण कामयववनध, २०७७ २०७७।०८।१५  
१३. प्रदेश ववशषे अनदुान सम्फन्धी कामायववनध, 

२०७७ 
२०७७।०८।२२  

१४. प्रदेश सभऩूयक अनदुान सम्फन्धी कामायववनध, 

२०७७ 

२०७७।०८।२२  

१५. क्मान्सय योग रागेका ववऩन्न नागरयकराई 
औषनध उऩचायभा सहनुरमत प्रदान गने सम्फन्धी 
कामयववनध, २०७७ 

२०७७।०९।०६  

१६. वैकशल्ऩक ऊजाय प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा 
कामय सञ्चारन कामयववनध, २०७७ 

२०७७।१०।१५  

१७. वावषयक मोजना छनौट कामयववनध, २०७८ २०७८।०२।१३  
 

(ज) भाऩदण्डहरु: 
क्र.सॊ. भाऩदण्को नाभ प्रदेश याजऩत्रभा 

प्रकाशन नभनत 

कैवपमत 

१. वनऩैदावायभा आधारयत उद्योग य याविम वन 
नफचको दयुी सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७ 

२०७७।११।०६  

२. सम्भान य ऩदक प्रदान गने भाऩदण्ड, २०७८ २०७८।०३।१०  
 

(झ) आदेशहरु् 
क्र.सॊ. आदेशको नाभ प्रदेश याजऩत्रभा 

प्रकाशन नभनत 

कैवपमत 

१. प्रदेश सबाका सबाभखु, उऩसबाभखु तथा 
सदस्मको ऩारयश्रनभक य सवुवधा सम्फन्धी आदेश, 

२०७५ 

 

२०७५।०२।०२ छुटै्ट ऐन आएकोरे 
खायेज । 
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२. भु् मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रनभक तथा अन्म 
सवुवधा सम्फन्धी आदेश, २०७५ 

२०७५।०२।०२ छुटै्ट ऐन आएकोरे 
खायेज । 

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

२०७५।०२।२९  
 
 
 

तेस्रो ऩटक सॊशोधन 
बएको । 

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

२०७५ 

२०७५।०७।१४ 

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

२०७५।१२।१३ 

प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोग (गठन तथा 
कामय सञ्चारन) (तेस्रो सॊशोधन) आदेश, २०७७ 

२०७७।०५।१० 

४. प्रदेशनबत्रका अस्ऩतारको सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन आदेश, २०७५ 

२०७५।०७।३०  

ऩवहरो ऩटक सॊशोधन 
बएको । प्रदेशनबत्रका अस्ऩतारको सञ्चारन य 

व्मवस्थाऩन (ऩवहरो सॊशोधन)  आदेश, २०७८ 
२०७८।०१।१३ 

५. प्रदेश सशुासन केन्र (स्थाऩना तथा कामय 
सञ्चारन)  आदेश, २०७७  

२०७७।०६।०५  

६. प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडय 
(स्थाऩना तथा कामय सञ्चारन)  आदेश, २०७७ 

२०७७।०८।१८  

७. ववननमोजन ऐन, २०७७ को दपा ११ 
फभोशजभको आदेश, २०७७ 

२०७७।०९।०८  

 

-अद्यावनधक नभनत: २०७८।०४।१५ 
 
 


