हाल लागू रहेका सं घीय ऐनहरु
अद्यावधिक धिधि : २०७५।६।११
1.

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्िान आयोग ऐन, २०४८

2.

अचल सम्पख्ि अधिग्रहण ऐन, २०१३

3.

अध्यागिन ऐन, २०४९

4.

अधनवायय िथा धनिःशुल्क ख्शक्षा सम्बन्िी ऐन, २०७५

5.

अन्ि शुल्क ऐन, २०५८

6.

अन्िर सरकारी ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४

7.

अन्िराविय एकीकृि पवयिीय ववकास केन्र ऐन, २०४०

8.

अन्िरायविय फाइनान्स कपोरे शनको सदस्यिा प्राप्त गने ऐन, २०२२

9.

अन्िरायविय ववकास एसोधसएशनको सदस्यिा प्राप्त गने ऐन, २०१९

10.

अन्िरायविय वविीय कारोबार ऐन, २०५४

11.

अपराि पीधिि सं रक्षण ऐन २०७५ ,

12.

अपाङ्गिा भएका व्यख्िको अधिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४

13.

अधभलेख सं रक्षण ऐन, २०४६

14.

आददवासी जनजाधि आयोग ऐन, २०७४

15.

आददवासी जनजािी उत्थान राविय प्रधिष्ठान ऐन, २०५८

16.

आन्िररक हुलाक वस्िु (धबिा गने) ऐन, २०१९

17.

आिाको दू िलाई प्रधिस्थापन गने वस्िु (धबक्री वविरण धनयन्रण) ऐन, २०४९

18.

आय विकि दस्िुर ऐन, २०१९

19.

आयकर ऐन, २०५८

20.

आयुवेद ख्चवकत्सा पररषद ऐन, २०४५

21.

आयोधिन युि नुन (उत्पादन िथा धबवक्र वविरण) ऐन, २०५५

22.

आधथयक ऐन‚ २०७५

23.

आधथयक काययववधि ऐन, २०५५

24. आवश्यक पदाथय धनयन्रण (अधिकार) ऐन, २०१७
25.

आवश्यक वस्िु सं रक्षण ऐन, २०१२

26.

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४

27.

आवासको अधिकार सम्बन्िी ऐन २०७५ ,

28. उखिा सम्बन्िी ऐन, २०२१
29.

उच्च अदालि िथा ख्जल्ला अदालिका न्यायािीशहरुको पाररश्रधिक, सुवविा र सेवाका अन्य शिय
सम्बन्िी ऐन, २०७४

30.

उपभोिा सं रक्षण ऐन २०७५ ,

31.

ऋण िथा जिानि ऐन, २०२५
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32.

औद्योधगक व्यवसाय ऐन, २०७३

33.

औद्योधगक व्यवसाय ववकास प्रधिष्ठान ऐन, २०५३

34.

औषधि ऐन, २०३५

35.

किैया श्रि (धनषेि गने) सम्बन्िी ऐन, २०५८

36.

कम्पनी ऐन, २०६३

37.

कर फछयौि आयोग ऐन, २०३३

38.

कणायली स्वास््य ववज्ञान प्रधिष्ठान ऐन, २०६८

39.

कियचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९

40. कियचारी सिायोजन ऐन, २०७४
41.

कसुरजन्य सम्पख्ि िथा सािन (रोक्का, धनयन्रण िथा जफि) ऐन, २०७०

42. काठिाण्िौ ववश्वववद्यालय ऐन, २०४८
43.

काठिाण्िौ उपत्यका ववकास प्राधिकरण ऐन, २०४५

44. कानूनी सहायिा सम्बन्िी ऐन,२०५४
45. कारागार ऐन, २०१९

46. कायय सञ्चालन कोष ऐन, २०४३
47. काययस्थलिा हुने यौनजन्य दुव्ययवहार (धनवारण) ऐन, २०७१

48. कालोबजार िथा केही अन्य सािाख्जक अपराि िथा सजाय ऐन, २०३२
49. कृवष िथा वन ववज्ञान ववश्वववद्यालय ऐन, २०६७

50. केही सावयजधनक धलखि प्रिाणीकरण (काययववधि) ऐन, २०६३
51.

क्षधिपूधिय ऐन, २०१९

52.

खकय जग्गा रावियकरण ऐन, २०३१

53.

ु ा सम्बन्िी ऐन२०७५ ,
खाद्य अधिकार िथा खाद्य सम्प्रभि

54. खाद्य ऐन, २०२३
55.

खानी िथा खधनज पदाथय ऐन, २०४२

56.

खानेपानी िहसुल धनिायरण आयोग ऐन, २०६३

57.

खानेपानी व्यवस्थापन बोिय ऐन, २०६३

58. खेलकुद ववकास ऐन, २०४८
59.

खोप ऐन, २०७२

60.

गरीबी धनवारण कोष ऐन, २०६३

61.

गुठी सं स्थान ऐन, २०३३

62.

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्िी ऐन, २०६४

63.

गैरसै धनक हवाई उिान (धसधभल एधभएशन) ऐन, २०१५

64. गोरखापर सं स्थान ऐन, २०१९
65.

घर जग्गा कर ऐन, २०४९

66.

घरे ल ु वहं सा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६

67.

चन्दा ऐन, २०३०
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68.

चलख्चर (धनिायण, प्रदशयन िथा वविरण ) ऐन, २०२६

69.

ख्चवकत्सा ववज्ञान राविय प्रधिष्ठान ऐन, २०६३

70.

ख्चठ्ठा ऐन, २०२५

71.

छारवृधि सम्बन्िी ऐन २०२१

72.

छापाखाना िथा प्रकाशन सम्बन्िी ऐन, २०४८

73.

छु वाछु ि िथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८

74. जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९
75.

जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४

76.

जनस्वास््य सेवा ऐन२ ,०७५

77.

जन्ि, िृत्यु िथा व्यख्िगि घिना (दिाय गने) ऐन, २०३३

78. जलचर सं रक्षण ऐन, २०१७
79.

जलस्रोि ऐन, २०४९

80. जााँचबुझ आयोग ऐन, २०२६
81.

जीवनाशक ववषादी ऐन, २०४८

82. जेष्ठ नागररक सम्बन्िी ऐन, २०६३
83.

झोरा क्षेरको जग्गा सम्बन्िी ऐन, २०२८

84. ट्रेि यूधनयन ऐन, २०४९
85. ि्याङ्क ऐन, २०१५
86.

ु न ववश्वववद्यालय ऐन, २०४९
धरभव

87. थारु आयोग ऐन, २०७४
88. दाना पदाथय ऐन, २०३३
89. दािासाही सम्बन्िी ऐन, २०६३
90. दूर सञ्चार ऐन, २०५३
91.

धििो पर सम्बन्िी ऐन, २०६३

92.

नगर ववकास ऐन, २०४५

93.

नगर ववकास कोष ऐन, २०५३

94. नागररक लगानी कोष ऐन,२०४७
95.

धनकासी पैठारी (धनयन्रण) ऐन, २०१३

96.

धनक्षेप िथा कजाय सुरक्षण कोष ऐन, २०७३

97.

धनजाििी सेवा ऐन, २०४९

98. धनजी वन जंगल रावियकरण ऐन, २०१३
99. धनजीकरण ऐन, २०५०
100. धनिायण व्यवसाय ऐन, २०५५
101. धनवायचन (कसूर िथा सजाय) ऐन, २०७३
102. धनवायचन आयोग ऐन, २०७३
103. धनवायचन क्षेर धनिायरण ऐन, २०७३
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104. नेपाल इख्न्जधनयररङ्ग पररषद ऐन, २०५५
105. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
106. नेपाल कानून आयोग ऐन,२०६३
107. नेपाल कानून व्यवसायी पररषद ऐन, २०५०
108. नेपाल कानून व्यातया सम्बन्िी ऐन,२०१०

109. नेपाल कृवष अनुसन्िान पररषद ऐन, २०४८
110. नेपाल खानेपानी सं स्थान ऐन, २०४६
111. नेपाल खुला ववश्वववद्यालय ऐन, २०७३
112. नेपाल गुणस्िर (प्रिाण-ख्चन्ह) ऐन, २०३७
113. नेपाल चाियिय एकाउन्िे न्िस ऐन, २०५३
114. नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४
115. नेपाल नधसयङ्ग पररषद ऐन, २०५२
116. नेपाल नागररक उडियन प्राधिकरण ऐन, २०५३
117. नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३

118. नेपाल पययिन बोिय ऐन, २०५३
119. नेपाल पशु ख्चवकत्सा पररषद ऐन, २०५५
120. नेपाल पेट्रोधलयि ऐन, २०४०
121. नेपाल प्रज्ञा प्रधिष्ठान ऐन, २०६४
122. नेपाल प्रशासधनक प्रख्शक्षण प्रधिष्ठान ऐन, २०३९
123. नेपाल फािे सी पररषद ऐन, २०५७
124. नेपाल िेधिकल काउख्न्सल ऐन, २०२०
125. नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८
126. नेपाल लधलिकला प्रज्ञा प्रधिष्ठान ऐन, २०६४
127. नेपाल वायुसेवा धनगि ऐन, २०१९

128. नेपाल ववज्ञान िथा प्रववधि प्रज्ञा-प्रधिष्ठान ऐन, २०४८
129. नेपाल ववद्युि प्राधिकरण ऐन, २०४१
130. नेपाल ववशेष सेवा ऐन, २०४२
131. नेपाल सं ङ्गीि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रधिष्ठान ऐन, २०६४
132. नेपाल सं स्कृि ववश्वववद्यालय ऐन, २०४३
133. नेपाल सख्न्ि ऐन, २०४७
134. नेपाल स्काउि ऐन, २०५०
135. नेपाल स्वास््य अनुसन्िान पररषद ऐन, २०४७
136. नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद ऐन, २०५३
137. नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३
138. नेपालको व्यापाररक पानी जाहाजको झण्िा सम्बन्िी ऐन, २०२७
139. नेपाली पानीजाहाज (प्रिाणपर र रोजनािचा) ऐन, २०२७
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140. नेपाली भाषा प्रकाशन सं स्थान ऐन, २०२१
141. नेपाली िुराको चलन चल्िी बढाउने ऐन, २०१४
142. नोिरी पख्ललक पररषद ऐन,२०६३
143. न्याय पररषद ऐन,२०७३
144. न्याय प्रशासन ऐन,२०७३
145. न्याय सेवा आयोग ऐन,२०७३
146. न्यावयक कोष ऐन, २०४३
147. पययिन ऐन, २०३५
148. पशु विशाला र िासु जााँच ऐन, २०५५
149. पशु स्वास््य िथा पशु सेवा ऐन, २०५५
150. पशुपधि क्षेर ववकास कोष ऐन, २०४४
151. पािन स्वास््य ववज्ञान प्रधिष्ठान ऐन, २०६४
152. पानी कर ऐन, २०२३

153. पानी जहाज दिाय ऐन, २०२७
154. पारस्पररक कानूनी सहायिा ऐन,२०७०
155. पूवायञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०५०
156. पूवायिार सं रचनाको धनिायण िथा सञ्चालनिा धनजी लगानी सम्बन्िी ऐन, २०६३
157. पेिेण्ि धिजाइन र ट्रेििाकय ऐन, २०२२
158. पोखरा ववश्वववद्यालय ऐन, २०५३

159. पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रधिष्ठान ऐन, २०७२
160. प्रधिधनधि सभा सदस्य धनवायचन ऐन, २०७४
161. प्रधिधलपी अधिकार ऐन, २०५९
162. प्रधिस्पिाय प्रव्यन िथा बजार सं रक्षण ऐन, २०६३
163. प्रदे श प्रिुखको पाररश्रधिक िथा सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०७४
164. प्रदे श सभा सदस्य धनवायचन ऐन, २०७४
165. प्रिान न्यायािीश िथा सवोच्च अदालिका न्यायािीशको पाररश्रधिक, सुवविा र सेवाका अन्य शिय
सम्बन्िी ऐन, २०७४
166. प्रिाण ऐन, २०३१
167. प्रशासकीय काययधबिी (धनयधिि गने) ऐन, २०१३
168. प्रहरी ऐन, २०१२
169. प्राइभेि फिय रख्जिेशन ऐन, २०१४
170. प्राचीन स्िारक सं रक्षण ऐन, २०१३
171. प्रादे ख्शक ववकास योजनाहरू (कायायख्न्वि गने) ऐन, २०१३
172. प्राववधिक ख्शक्षा िथा व्यावसावयक िालीि पररषद ऐन, २०४५
173. प्रेस काउख्न्सल ऐन, २०४८
174. फोहोर िैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८
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175. फौजदारी कसूर (सजाय धनिायरण िथा कायायन्वयन) ऐन, २०७४
176. बाल श्रि (धनषेि र धनयधिि गने) ऐन, २०५६
177. बालबाधलका सम्बन्िी ऐन२०७५ ,
178. धबिा ऐन, २०४९
179. धबरुवा सं क्षण ऐन, २०६४
180. धबिाय उन्िूलन ऐन, २०१६
181. धबिायवालले धबिायिा रकि (भट्टी चसाय आदद) लगाई धलन खान नपाउने ऐन, २०१५
182. बीउ धबजन ऐन, २०४५
183. बृहिर जनकपुर क्षेर ववकास पररषद ऐन, २०५५
184. बेपिा पाररएका व्यख्िको छानववन, सत्य धनरूपण िथा िेलधिलाप आयोग ऐन, २०७१
185. बैङ्क िथा वविीय सं स्था सम्बन्िी ऐन, २०७३
186. बैङ्क िथा वविीय सं स्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८
187. बैवङ्कङ्ग कसूर िथा सजाय ऐन, २०६४

188. बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२
189. बोनस ऐन, २०३०
190. ब्रे िन उड्स सम्झौिा ऐन, २०१८
191. भन्सार ऐन, २०६४
192. भवन ऐन, २०५५
193. भाषा आयोग ऐन, २०७४
194. भू िथा जलािार सं रक्षण ऐन, २०३९
195. भूकम्पबाि प्रभाववि सं रचनाको पुनधनयिायण सम्बन्िी ऐन, २०७२
196. भूधि सम्बन्िी ऐन, २०२१
197. भ्रष्टाचार धनवारण ऐन, २०५९
198. ििदािा नािावली ऐन, २०७३
199. िददरा ऐन, २०३१
200. ििेशी आयोग ऐन, २०७४
201. िध्यपख्ििाञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०६७
202. िध्यस्थिा ऐन,२०५५
203. िन्रीहरूको पाररश्रधिक र सुवविा सम्बन्िी ऐन,२०४९
204. िहान्यायाधिविाको पाररश्रधिक सेवाको शिय र सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०५२
205. िहाधभयोग (काययववधि धनयधिि गने) ऐन, २०५९
206. िानव बेचधबखन िथा ओसार पसार (धनयन्रण) ऐन, २०६४
207. िानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (धनयधिि िथा धनषेि) ऐन, २०५५
208. िालपोि ऐन, २०३४
209. िालसािानको बहुववधिक ढु वानी ऐन, २०६३
ु ी अपराि (सं वहिा) ऐन, २०७४
210. िुलक
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ु ी दे वानी (सं वहिा) ऐन, २०७४
211. िुलक

ु ी दे वानी काययववधि (सं वहिा) ऐन, २०७४
212. िुलक

ु ी फौजदारी काययववधि (सं वहिा) ऐन, २०७४
213. िुलक
214. िुख्स्लि आयोग ऐन, २०७४
215. िूल्य अधभवृव् कर ऐन, २०५२
216. िेलधिलाप सम्बन्िी ऐन,२०६८
217. यािना सम्बन्िी क्षधिपुधिय ऐन, २०५३
218. योगदानिा आिाररि सािाख्जक सुरक्षा ऐन, २०७४
219. रकि र सरकारी ठे क्का बन्दोबस्ि ऐन, २०२०
220. राजनीधिक दल सम्बन्िी ऐन, २०७३
221. राजवषयजनक ववश्वववद्यालय ऐन, २०७४

222. राजश्व च ुहावि (अनुसन्िान िथा धनयन्रण) ऐन, २०५२
223. राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१

224. राज्य अदालि उन्िुल ऐन,२०१७
225. राज्य रजौिा ऐन, २०१७
226. राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रधिष्ठान ऐन, २०७४
227. राप्तीदून ववकास क्षेरको जिीनको (धबक्री वविरण) व्यवस्था ऐन, २०२४
228. राि ऋण उठाउने ऐन, २०७५
229. राि ऋण ऐन, २०५९
230. रािपधि िथा उपरािपधिको धनवायचन सम्बन्िी ऐन, २०७४
231. रािपधि र उपरािपधिको पाररश्रधिक िथा सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०७४
232. राविय ख्चया िथा कफी ववकास बोिय ऐन, २०४९
233. राविय दधलि आयोग ऐन, २०७४
234. राविय दुग्ि ववकास बोिय ऐन, २०४८

235. राविय धनकुञ्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षण ऐन, २०२९
236. राविय धनदे शन ऐन, २०१८
237. राविय न्यावयक प्रधिष्ठान ऐन, २०६३

238. राविय प्रकृधि सं रक्षण कोष ऐन, २०३९
239. राविय प्रसारण ऐन, २०४९

240. राविय प्राकृधिक स्रोि िथा ववि आयोग ऐन, २०७४
241. राविय िवहला आयोग ऐन, २०७४
242. राविय िानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
243. राविय युवा पररषद ऐन, २०७२
244. राविय वविा सं स्थान ऐन, २०२५
245. राविय सभा सदस्य धनवायचन ऐन, २०७५
246. राविय सिाचार सधिधि ऐन, २०१९
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247. राविय सिावेशी आयोग ऐन, २०७४
248. राविय सहकारी ववकास बोिय ऐन, २०४९
249. राविय सेवा दल ऐन, २०२७
250. राहदानी ऐन, २०२४
251. रे धियो ऐन, २०१४
252. रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन२०७५ ,
253. लगानी वोिय ऐन, २०६३
254. लागू औषि (धनयन्रण) ऐन, २०३३
255. धलखिहरूको गोप्यिा सम्बन्िी ऐन, २०३९
256. लुख्म्बनी बौ् ववश्वववद्यालय ऐन, २०६३
257. लुख्म्बनी ववकास कोष ऐन, २०४२
258. लेखापररक्षण ऐन, २०४८
259. लोकसेवा आयोग (काययववधि) ऐन, २०६६
260. वन ऐन, २०४९

261. वस्िु ववधनिय बजार सम्बन्िी ऐन, २०७४
262. वस्िुको प्रत्यक्ष धबवक्र (व्यवस्थापन िथा धनयिन गने) ऐन, २०७४
263. वािावरण सं रक्षण ऐन, २०५३
264. वव पी कोइराला िेिोररयल क्यान्सर अस्पिाल ऐन, २०५३
265. वव पी कोइराला स्वास्थ ववज्ञान प्रधिष्ठान ऐन, २०४९
266. ववकास सधिधि ऐन, २०१३
267. वविीय िध्यस्थिाको काि गने सं स्था सम्बन्िी ऐन, २०५५
268. ववदे शिा लगानी गनय प्रधिबन्ि लगाउने ऐन, २०२१

269. ववदे शी राज्य र कूिनैधिक प्रधिधनधिको सुवविा िथा उन्िुख्ि ऐन, २०२७
270. ववदे शी लगानी कर ऐन, २०१९
271. ववदे शी लगानी िथा प्रववधि हस्िान्िरण ऐन, २०४९
272. ववदे शी ववधनिय (धनयधिि गने) ऐन, २०१९
273. ववद्युि ऐन, २०४९
274. ववद्युि चोरी धनयन्रण ऐन, २०५८
275. ववद्युि धनयिन आयोग ऐन, २०७४
276. ववद्युिीय (इले क्ट्रोधनक) कारोबार सम्बन्िी ऐन, २०६३
277. ववधनिेय अधिकारपर ऐन, २०३४
278. ववधनयोजन ऐन, २०७५
279. ववपद जोख्खि न्यू नीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
280. ववफर धनयन्रण ऐन, २०२०
281. ववभूषण ऐन, २०६४
282. ववशेष आधथयक क्षेर ऐन, २०७३
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283. ववश्वववद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
284. ववषेश अदालि ऐन,२०५९
285. ववष्फोिक पदाथय ऐन, २०१८
286. वैदेख्शक रोजगार ऐन, २०६४

287. वैयख्िक गोपनीयिा सम्बन्िी ऐन २०७५ ,
288. व्यवस्थावपका सं सद सख्चवालय सम्बन्िी ऐन, २०६४
289. शहीद गंगालाल राविय हृदय केन्र ऐन, २०५७
290. ख्शक्षा ऐन, २०२८
291. श्रि ऐन, २०७४
292. श्रिजीवी परकार सम्बन्िी ऐन, २०५१
293. सं क्रािक रोग ऐन, २०२०
294. सं ख्क्षप्त काययववधि ऐन,२०२८
295. सं घीय आकख्स्िक कोष ऐन, २०७४

296. सं घीय सं सदका पदाधिकारी िथा सदस्यहरुको पाररश्रधिक र सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०७३
297. सं घीय सं सदका िहासख्चव, प्रधिधनधिसभाका सख्चव िथा रावियसभाका सख्चवको पाररश्रधिक, सेवाको
शिय र सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०७५

ु आवासको स्वाधित्व सम्बन्िी ऐन, २०५४
298. सं यि
299. सं वैिाधनक धनकायका पदाधिकारीहरूको पाररश्रधिक, सेवाका शिय र सुवविा सम्बन्िी ऐन,२०५३
300. सं वैिाधनक पररषद (काि, कियव्य, अधिकार र काययववधि सम्बन्िी) ऐन,२०६६
301. सं स्था दिाय ऐन, २०३४
302. सं स्थान ऐन, २०२१
303. सङ्किापन्न वन्यजन्िु िथा वनस्पधिको अन्िरायविय व्यापार धनयन्रण ऐन, २०७३
304. सङ्गदठि अपराि धनवारण ऐन, २०७०
305. सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८
306. सिक बोिय ऐन, २०५८
307. सपुदयगी ऐन,२०७०
308. सिाज कल्याण ऐन, २०४९
309. सम्पख्ि कर ऐन, २०४७
310. सम्पख्ि शु्ीकरण (िधन लाउन्िररङ्ग) धनवारण ऐन, २०६४
311. सवोच्च अदालि ऐन २०४८
312. सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९
313. सवारी सािान कर ऐन, २०३१
314. सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८
315. सहकारी ऐन, २०७४
316. साझेदारी ऐन, २०२०
317. सािवयक कर असुल ऐन, २०१२
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318. सािाख्जक व्यवहार ऐन (सुिार), २०३३
319. सािाख्जक सुरक्षा ऐन, २०७५
320. सावयजधनक खररद ऐन, २०६३
321. सावयजधनक सिक ऐन, २०३१
322. सावयजधनक सुरक्षा ऐन, २०४६

323. सुदूरपख्ििाञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०६७
324. सुरख्क्षि कारोबार ऐन, २०६३
325. सुरख्क्षि िािृत्व िथा प्रजनन स्वास््य अधिकार ऐन, २०७५
326. सुशासन (व्यवस्थापन िथा सन्चालन) ऐन, २०६४
327. सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४
328. सूधियजन्य पदाथय ऐन (धनयन्रण र धनयिन गने), २०६८
329. सै धनक ऐन, २०६३
330. स्िाण्ििय नाप र िौल ऐन, २०२५
331. स्थानीय िह धनवायचन ऐन, २०७३
332. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
333. स्थानीय ववकास प्रख्शक्षण प्रधिष्ठान ऐन, २०४९
334. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
335. स्वास््य बीिा ऐन, २०७४
336. स्वास््यकिी िथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्िी ऐन, २०६६
337. हािहधियार खरखजना ऐन, २०१९
338. हुलाक ऐन, २०१९
339. होिल व्यवस्था िथा िददराको धबवक्र वविरण ऐन (धनयन्रण), २०२३
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