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1. ऐन तथा अध्मादेश  

क्र.सं. ववषम 
ऐन 
नं. 

अध्मादेश 
नं. नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. 
प्रदेश सूचनाको हक सम्फन्त्धी 
(ऩवहरो  संशोधन) ऐन, २०७७ 

१  २०७७।०२।२६  ५ 

2. ववननमोजन ऐन, २०७७ २  २०७७।०३।२५  ६ 
३. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७७ ३  २०७७।०३।२५  ७ 

४. 
प्रदेश आनथयक कामयववनध 
(ऩवहरो संशोधन) ऐन, २०७७ ४  २०७७।०४।०९  ९ 

५. वातावयण संयऺण ऐन, २०७७ ५  २०७७।०४।०९  १० 

६. 
अन्त्तय प्रदेश फानसन्त्दाको सभान 
सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा 
सम्फन्त्धी ऐन, २०७७ 

६  २०७७।०४।१३  ११ 

७. केही प्रदेश ऐन संशोधन गने 
ऐन, २०७७ ७  २०७७।०४।१६  १२ 

८. प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७ ८  २०७७।०४।१६  १३ 
९. प्रदेश प्रहयी ऐन, २०७७ ९  २०७७।०५।१५  १४ 

10. वातावयण संयऺण अध्मादेश, 

२०७७  १ 2077।0१।२९  २ 

11. 
प्रदेश आनथयक कामयववनध ऐन 
(ऩवहरो संशोधन) अध्मादेश, 

२०७७ 
 २ 2077।02।02  ३ 

2. ननमभावरी तथा आदेश 

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

*1. 
प्रदेश सबा (ऩवहरो संशोधन) ननमभावरी, 
२०७६ २०७६।०५।१०  १५ 

*2. 
प्रदेश सहकायी ननमभावरी, २०७६ 2076।१०।२८  ३६(ख) 

३. 
भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान 
(ऩदानधकायी व्मवस्थाऩन तथा सेवा सवुवधा 
सम्फन्त्धी) ननमभावरी, २०७७ 

२०७७।०३।१९  ५(ख) 

४. प्रदेश मवुा ऩरयषद् ननमभावरी, २०७७ 2077।04।2१ 6  

५. प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन (ऩवहरो 2077।04।26 8  
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संशोधन) ननमभावरी, २०७७ 

६. 
प्रदेश ऩूवायधाय ववकास साझेदायी कामयक्रभ 
(सञ्चारन कामयववनध) (दोस्रो संशोधन) 
ननमभावरी, २०७७ 

2077।06।15 13  

७. प्रदेश सशुासन ननमभावरी, २०७७ 2077।07।17 15  

८. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान (आनथयक 
प्रशासन) ननमभावरी, २०७७ 2077।08।18 18  

९. प्रदेश सावयजननक खरयद (दोस्रो संशोधन) 
ननमभावरी, २०७७ 2077।09।09 23  

10. प्रदेश भ्रभण खचय ननमभावरी, २०७७ 2077।11।१३ 30  

1१. 
भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान 
(अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) 
ननमभावरी, २०७७ 

2077।12।16 31  

१२. 
भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान (कभयचायी 
सेवा, शतय य सवुवधा सम्फन्त्धी) ननमभावरी, 
२०७७ 

2077।12।1९ 32  

१३. प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोग (गठन तथा 
कामय सञ्चारन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ 2077।05।10 9  

१४. प्रदेश सशुासन केन्त्र (स्थाऩना तथा कामय 
सञ्चारन) आदेश, २०७७ 2077।06।05 12  

१५. प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडय 
(स्थाऩना तथा कामय सञ्चारन) आदेश, २०७७ 2077।08।18 19  

१६. ववननमोजन ऐन, २०७७ को दपा ११ 
फभोशजभको आदेश, २०७७ 2077।09।08  15 

*२०७७ सारभा प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशशत बएको । 

३. ववननमभावरी 

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

*१. प्रदेश दगु्ध ववकास फोडय ववननमभावरी, २०७६ २०७६।०८।०५  २७(ग) 

२. प्रदेश दगु्ध ववकास फोडय (ऩवहरो संशोधन) 
ववननमभावरी, २०७७ 2077।04।26 ७  

*२०७७ सारभा प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशशत बएको । 
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४. ननदेशशका, कामयववनध य भाऩदण्ड  

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

1. 
एकीकृत फस्ती ववकास सम्फन्त्धी कामयववनध, 
२०७७ २०७७।०१।०४  १ 

२. ऩाठ्यक्रभ  तथा ऩाठ्यसाभग्री ववकास ननदेशशका, 
२०७७ 

2077।02।28  5(अ) 

3. प्रदेश याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्त्धी (ऩवहरो 
संशोधन) ननदेशशका, २०७७ 2077।05।29 11  

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

2077।06।19 14  

५. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण कामयववनध, २०७७ 2077।08।15 16  

६. 
उत्ऩादन तथा योजगायी नसजयनाका रानग 
सहनुरमतऩूणय ऋण रगानी (ऩवहरो संशोधन) 
कामयववनध, २०७७ 

2077।08।15 17  

७. प्रदेश ववशेष अनदुान सम्फन्त्धी कामायववनध, २०७७ 2077।08।22 20  

८. प्रदेश सभऩूयक अनदुान सम्फन्त्धी कामायववनध, 

२०७७ 2077।08।22 21  

9. 
क्मान्त्सय योग रागेका ववऩन्न नागरयकराई औषनध 
उऩचायभा सहनुरमत प्रदान गने सम्फन्त्धी 
कामयववनध, २०७७ 

2077।09।06 22  

10. वैकशपऩक ऊजाय प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा 
कामय सञ्चारन कामयववनध, २०७७ 2077।10।15 27  

1१. वनऩैदावायभा आधारयत उद्योग य यावष्डम वन 
नफचको दयुी सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७७ 2077।11।06 २9  

५. ऐन य ननमभावरीको अनसूुचीभा बएको संशोधन 

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

*१. भु् मभन्त्त्री तथा भन्त्त्रीको ऩारयश्रनभक य सवुवधा 
सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ अनसूुची हेयपेय २०७६।०७।२९  २७(क२) 

२. प्रदेश सयकाय (कामय ववबाजन) ननमभावरी, 
२०७४ अनसूुची हेयपेय 2077।03।29  ५(क) 

*२०७७ सारभा प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशशत बएको । 
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६. प्रदेश प्रभखुको कामायरमको सूचना 

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. भन्त्त्रारमको शजम्भेवायी तोवकएको सूचना 2077।09।10  16 

७. प्रदेश सबा सशचवारमको सूचना 

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. 
प्रदेश सबाको छैठौं अनधवशेन आव्हान सम्फन्त्धी 
सूचना 2077।02।0५  4 

२. प्रदेश सबाको चारू छैठौं अनधवशेन अन्त्त्म 
सम्फन्त्धी सूचना 2077।04।0८  8 

३. प्रदेश सबाको सातौं अनधवशेन आव्हान सम्फन्त्धी 
सूचना 2077।09।23 25  

८. आनथयक भानभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको सूचना 

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. प्रदेश आनथयक ऐन, २०७७ को दपा १२ 
फभोशजभ छुट ददने सम्फन्त्धी सूचना 

2077।10।15 28  

९. उद्योग, ऩमयटन, वन तथा वातावयण भन्त्त्रारमको सूचना 

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. नवीकयण गदाय राग्ने जरयवाना/ववरम्फ शपुक 
छुट ददन ेसम्फन्त्धी सूचना 2077।05।24 10  

१०. बरूसधुायको सूचना 

क्र.सं. ववषम नभनत सङ्ख्मा अनतरयक्ताङ्क 

१. अनतरयक्ताङ्क सम्फन्त्धी बरूसधुाय सम्फन्त्धी सूचना  2077।02।१४ 5  

२. प्रदेश फारफानरका ऐन, २०७६ को बरू सधुाय 
सम्फन्त्धी सूचना 2077।05।22 9(क)  

३. याजऩत्रभा गते पयक ऩयेको बरूसधुाय सम्फन्त्धी 
सूचना 2077।09।13 24  
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४. 

भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रनतष्ठान 
(ऩदानधकायी व्मवस्थाऩन तथा सेवा सवुवधा 
सम्फन्त्धी) ननमभावरी, २०७७ को बरूसधुाय 
सम्फन्त्धी सूचना 

2077।10।12 26  

आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम 

 

 
 

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

भूपम रु. ५।- 


