
 

                   सभा / कार्ाापालिकािे बनाएको स्थानीर् कानून 

 

   तपलििको उल्िेखित विषर् सुचीहरु सभा/कार्ाापालिकािे बनाएको स्थानीर् कानून रहेको छ । 

१. अनाथ तथा जोखिमर्तु्ता बािबालिकाका िागि सामाजजक सुरक्षा कार्ाक्रम संचािन कार्ाविगि सम्बन्िमा व्र्िस्था 
िना बनकेो वििेर्क । 

२. िाउँ कार्ापालिकाका (कार्ा विभाजन) ननर्मििी, २०७६ । 

३. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको आगथाक कार्ाविगि ननर्लमत तथा व्र्िजस्थत िना बनकेो काननू २०७६ । 

४. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको पुिाािार व्र्िस्थापन ऐन २०७६ । 

५. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको प्रिसकीर् कार्ाविगि (ननर्लमत िने) ऐन २०७६ । 

६. आिारभूत तथा माध्र्लमक लिक्षा ऐन २०७६ । 

७. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको स्थानीर् स्रोत सािन उपर्ोि तथा व्र्िस्थापन िना बनकेो ऐन २०७६ । 

८. िे- फोक्सुण्डो िाउँपालिकामा विपद जोखिम न्र्ूनीकरण तथा व्र्िस्थापन िना बनकेो ऐन , २०७६ । 

९. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ । 

१०. िे-फोक्सुण्डो िाउँ सभामा रहने सलमनतको कार्ा संचािन ननर्माििी २०७६ । 

११. िे- फोक्सुण्डो िाउँपालिका स्थाननर् जिस्रोत ऐन, २०७६ । 

१२. न्र्ानर्क सलमनतिे उजुरीको कारिाही ककनारा िदाा अपनाउनुपने कार्ाविगिका सम्बन्िमा व्र्िस्था िना बनकेो वििरे्क 
२०७६ । 

१३. लिक्षा ननर्माििी । 

१४. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको (कार्ासम्पादन) ननर्माििी २०७६ । 

१५. स्िास््र् तथा सरसफाई ऐन २०७६ । 

१६. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको कृवष व्र्िसार् प्रिदे्रन सम्बन्िमा व्र्िस्था िना बनकेो वििेर्क २०७६ । 

१७. अनदुानमा आिाररत कृवष उत्पादन कार्ाक्रम संचािन कार्ाविगि २०७६ । 

१८. अनदुानमा आिाररत पिु विकास कार्ाक्रम संचािन कार्ाविगि २०७६ । 

१९. अपाङ्िता भएको व्र्कवत्तको पररचर् पत्र वितरण कार्ाबबगि २०७६ । 

२०. उपाध्र्क्षसंि महहिा बािबालिका कार्ाक्रम संचािक कार्ाविगि २०७६ । 

२१. एफ.एम. रेडडर्ो (व्र्िस्थापन तथा संचािन) कार्ाविगि २०७६ । 

२२. जहिि प्रकृनतका असाध्र्रोि िािेमा िररने आगथाक सहर्ोि (पोषणर्ुत्ता िाना तथा र्ातार्ात िचा िापत ) सम्बजन्ि 
कार्ाविगि २०७६ । 
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२३. िाउँ सभा संचािन कार्ाबबगि २०७६ । 
२४. िे- फोक्सुण्डो िाउँपालिकामा लिक्षा सचंािन, व्र्िस्थापन तथा ननर्मन कार्ाविगि २०७६ । 
२५. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिका उजाा विकास सम्बन्िी ननदेलिका २०७६ । 
२६. िररबी ननिारणका िागि ििु उिम विकास कार्ाक्रम (मेडपा) संचािन कार्ाविगि २०७६ । 
२७. िैर सरकारी ससं्था पररचािन तथा व्र्िस्थापन कार्ाविगि २०७६ । 
२८. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकामा "घ" ििाको ननमााण व्र्िसार्ी इजाजत पत्र सम्बन्िी कार्ाविगि २०७६ । 
२९. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको िोि विकास संस्था सचंािन कार्ाविगि २०७६ । 
३०. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको स्काभेिर डोजर र मलेिनरी औजार प्रर्ोि तथा संचािन सम्बन्िी कार्ाविगि २०७६ । 
३१. िे-फोक्सुण्डो िाउँ पालिकाको ननणार् िा आदेि र अगिकार पत्रको प्रमाखणकरण (कार्ाविगि) ननर्माििी २०७६ । 
३२. पेिा व्र्िसार् दताा तथा सुगचकृत सम्बन्िी कार्ाविगि २०७६ । 
३३. िे-फोक्सुण्डो िाउँ कार्ापालिकाको बैठक सचंािन सम्बन्िी कार्ाविगि २०७६ । 
३४. ि-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाका पदागिकारीहरुको आचारसंहहता २०७६ । 
३५. सम्पवत्त कर व्र्िस्थापन कार्ाविगि २०७६ । 
३६. सामाजजक सुिार तथा िचा लमतव्र्नर्ता सम्बन्िी कार्ाविगि २०७६ । 
३७. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकाको उपभोक्ता सलमनत िठन, पररचािन तथा व्र्िस्थापन सम्बन्िी कार्ाविगि २०७६ । 
३८. स्थाननर् राजपत्र प्रकािन सम्बन्िी कार्ाबबगि २०७६ । 
३९. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकामा करारमा प्राविगिक कमाचारी व्र्िस्थापन िने सम्बन्िी कार्ाविगि २०७६ । 
४०. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिका विपद व्र्िस्थापन कोष (संचािन) कार्ाविगि २०७६ । 
४१. िे-फोक्सुण्डो िाउँपालिकामा होमस्िे सचंािन कार्ाविगि २०७६ । 
४२. एक घर एक व्र्िसार् सचंािन सम्बन्िी कार्ाविगि २०७६ । 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

         ko{6g, hn;|f]t, kz'kfng / hl8a'6L z]–kmf]S;'08f]sf] cfwf/ 
lb3{sfnLg b[li6sf]0f, dfgj ljsf;, u'0f:t/Lo k'jf{wf/, ul/jL lgjf/0f / /f]huf/ ¤ 

        Contact : +977-9851061166, 9858390117  |  Email : shephoksundomun1@gmail.com  |  Website : www.shephoksundomun.gov.np  


