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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, रसुवा 

पररचर्ः 

र्िल्लाको शार्ति सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, 

२०२८ बमोर्िम र्व.सं.२०२८ सालमा र्िल्ला प्रशासन कायाधलयको स्थापना 

भएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भएपर्ि प्रमखु र्िल्ला 

अर्र्कारीको काम किधव्य र अर्र्कार काननूी रुपमा व्यवर्स्थि गररएको ि । 

र्िल्लामा शार्ति सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी िनिाको िीउ र्न र 

स्वितरिाको संरक्षण गनुध स्थानीय प्रशासनको मखु्य उद्देश्य हो । र्िल्ला 

प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई िनिामा सरुक्षाको अनुभरू्ि र्िलाउन र सेवा 

प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सशुासन कायम गनध आफ्नो मािहिका कारागार 

कायाधलय, सरुक्षा र्नकायका रुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र रार्रिय 

अनसुतर्ान र्वभाग अतिगधि र्िल्ला र्स्थि कायाधलय लगायिका स्थानीय 

िहका र्नकायहरु र्ियाशील रहकेा िन । 

दृजिकोणः 

नेपालको संर्वर्ान िथा प्रचर्लि काननुद्वारा प्रत्याभिू नागररक स्वितरिा, 

र्वर्र्को शासन, मानव अर्र्कार लगायि लोकिार्तरक मलू्य र मातयिालाई 

सम्मान गने गरी कायध गनुध गहृ प्रशासनको दृर्िकोण भए अनुरुप सोही दृर्िकोण 

परूा गनध र्िल्ला प्रशासन कायाधलयको स्थापना भएको हो । 

लक्ष्र्ः 

र्िल्लामा िनिाको माग र आर्ारभिू आवश्यकिा अनरुुप स्थानीय 

प्रशासनलाई सञ्चालन गरी र्िल्लामा भरपिो शार्ति व्यवस्था र सरुक्षा प्रिान 

गनुध समिे यस कायाधलयको लक्ष्य रहकेो ि । 

उदे्दश्र्ः 

र्िल्लामा शार्ति व्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी िनिाको िीउ, र्न र 

स्वितरिाको संरक्षण गनुध यस कायाधलयको मलूभिू उद्दशे्य हो । 

सल्लाहकार/संरक्षकः 

हरर प्रसाद पन्त 

प्रमुख जिल्ला अजिकारी 
 

सम्पादक समूहः 

स.प्र.जि.अ.,  दुर्ाा थापा के.सी. 

ना.सु.,  जवष्णु प्रसाद ररमाल 

ना.सु., पूणा भण्डारी 

क.अ., अशोक कुमार चौिरी 
 

कम््रु्िरः  

क.अ., अशोक कुमार चौिरी 

 
प्रमुख जिल्ला अजिकारीको भनाई 

 

र्िल्लामा शार्ति, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गने, 

नागररकिा र्विरण, राहिानी र्सफाररस, संकलन िथा 

र्विरण गने, स्थानीय प्रशासन सम्बतर्ी कायध गने, र्वपि ्

व्यवस्थापन गन,े सशुासन कायम गने, सावधिार्नक 

शार्ति र्वरुद्वका कसरुहरुमा अर्धतयार्यक र्नकायको 

रुपमा शरुु कारवाही र तयार्यक र्नणधय गने साथै र्वकास 

व्यवस्थापनमा समतवय, सहिीकरण गने लगायिका 

प्रमखु कायधहरु यस कायाधलयका मखु्य-मखु्य कायधहरु 

हुन ् । यस कायाधलयबाट सम्पार्िि सम्पणूध कायधहरुका 

बारेमा सरोकारवाला हरुलाई स-ुसरु्चि गराई प्राप्त 

पषृ्ठपोषणका आर्ारमा थप िनमरैी सावधिार्नक 

प्रशासन सञ्चालनका लार्ग आ.व. ०७७।७८ को 

श्रावण-पौषसम्मको कायधसम्पािन अवस्था उल्लेख गरी 

प्रथम प्रयास स्वरुप अर्धबार्षधक ई-बलेुर्टन प्रकाशन 

गररएको ि । यो बलेुर्टन ियारीको काममा संलग्न हुने 

सम्पािक समहूलाई र्वशेष र्तयवाि व्यक्त गिधिु । 

आगामी र्िनमा र्िल्ला प्रशासन कायाधलयले सम्पािन 

गरेका गर्िर्वर्र्हरुका साथै र्िल्लार्स्थि सरकारी 

र्नकायहरुबाट भएका असल अभ्यासहरुलाइ समिे  

समावशे गरी र्नयर्मि रुपमा अर्धवार्षधक बुलेर्टन प्रकाशन गररनेि । सेवाग्राही 

िथा अतय सरोकारवाला व्यर्क्त/र्नकायबाट प्राप्त सझुावका आर्ारमा 

बलेुर्टनमा समावेश गनुधपने र्वषयवस्िहुरु र्नर्ाधरण गररने भएकोले आवश्यक 

पषृ्ठपोषणका लार्ग सम्वद्ध पक्षहरुमा हार्िधक अनरुोर् गिधिु । 

हरर प्रसाि पति 

प्रमखु र्िल्ला अर्र्कारी 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, रसुवाबाि सम्पादन हुने कार्ाहरः 

१   र्िल्लामा शार्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने , 

२   नागररकिा प्रमाणपर र्विरण गन,े 

३   MRP को फमध संकलन, र्सफाररस र र्विरण, 

४   नाबालक पररचयपर र्विरण,  
५    नािा सम्बतर् कायम,  

६   आतिररक सरुक्षासम्बतर्ी नीर्ि, योिना िथा स्थानीय स्िरमा कायधिमको कायाधतवयन, 

७    हािहर्ियार र खरखिानाको इिािि पर र्विरण, नामसारी,  नर्वकरण, 

८ र्वस्फोटक पिाथध पट्काउ सम्बतर्ी इिािि पर र्विरण र्नयमन र र्नयतरण, 

९  र्विशेी नागररकको र्िल्लामा उपर्स्थर्ि र गर्िर्वर्र्को र्नयमन, 

१०  सवारी सार्न सञ्चालन सम्बतर्ी काननूको कायाधतवयन, 

११  गरैसरकारी संघ, संस्था ििाध, नर्वकरण र र्नयमन, 

१२  स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, 

१३  बाल कल्याण िथा बाल अर्र्कारको संरक्षण, 

१४  भ्रिाचार र्नयतरण, 

१५  कायाधलय र्नरीक्षण िथा अनगुमन/सशुासन कायम,  

१६  कल्याण र्न र बेवाररसे र्नको व्यवस्थापन, 

१७  र्चठ्ठा, िवुा आिीको र्नयतरण, र्नयमन, 

१८  सावधिर्नक स्थानमा अवाञ्िनीय व्यवहारको रोकथाम, मािक पिाथध सेवन र अवरै् र्बिी र्विरण र्नयतरण, 

कालाबिारी र्नयतरण लगायि काननूले िोकेको मदु्दाको शरुु कारवाही र र्कनारा, 

१९  र्वपि ्व्यवस्थापन, 

२०  र्िल्ला स्िरमा सावधिर्नक उत्सव संचालनमा समतवय, सरुक्षा व्यवस्था कायम, 

२१  मआुब्िा र्नर्ाधरण/र्विरण, 

२२  परुस्कार िथा सिाय सम्बतर्ी कारवाही र र्सफाररस, 

२३  र्िल्ला र्भर रहकेो नेपाल सरकारको सबै सम्पर्िको रेखिखे, सम्भार िथा ममधि गने गराउने, 

२४  लाग ूऔषर् र्नयतरण र प्रशासन, 

२५  र्िल्ला र्स्थि कारागारको व्यवस्थापन, 

२६  र्िल्ला र्भर बिार अनुगमन, र्नयमन िथा र्नयतरण,अत्यावश्यक वस्ि ुिथा सेवाको आपरू्िध व्यवस्थापन, 

२७  द्वतद्व प्रभार्विको पर्हचान िथा राहि र्विरण, 

२८  र्िल्ला स्िरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग, 

२९  रार्रिय अनसुतर्ानसँगको समतवय सचूना संङ्कलन र र्वशे्लषण, 

३०  र्िल्लामा सञ्चार्लि र्वकास र्नमाधण कायधमा सहयोग/समतवय, 

३१   र्ह ंसक िति ुर्नयतरण र्लने/माने , 

३२   सरकारी वा सावधिर्नक िग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काउने, 

३३   र्िब्बिीयन शरणाथी पररचय–पर नर्वकरण, 

३४    अतिराधर्रिय सीमा प्रशासन । 

३५  तयाय सम्पािन सम्बतर्ी कायध 

३६  र्नवाधचन सम्बतर्ी गहृ मतरालय र र्नवाधचन आयोगको आिशे र्निशेन कायाधतवयन 
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खररिार, रा.प.अनं.र्द्धिीय(प्र./सा.प्र.)  -  ४ 

हलुका सवारी चालक, श्रेणी र्वहीन  -  १ 

कायाधलय सहयोगी, श्रेणी र्वहीन  -  ६ 

िम्मा िरबतिी संख्या    -  २० 

स्वीकृत दरबन्दी तेररि 
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क्र.स.ं शाखाको नाम शाखा प्रमुख सम्पका  न. रु्नासो सुन्ने अजिकारी 

१. स्थानीय प्रशासन, मदु्दा िथा शार्ति सरुक्षा 

शाखा 

र्बरण ुप्रसाि ररमाल  ९८४१८१४२१५  

दुर्ाा थापा के.सी. 

स.प्र.र्ि.अ. 

९८५११६४४२२ 

२. राहिानी िथा र्ितसी ििाध शाखा पणूध भण्डारी ९८५११५४५२४ 

३. नागररकिा  िथा प्रर्िर्लपी शाखा र्बरण ुप्रसाि ररमाल  ९८४१८१४२१५ 

४. गनुासो सनुवुाइ िथा अर्भलेख व्यवस्थापन 

शाखा/कम््यटुर 

अशोक कुमार चौर्री ९८५२८५१०३० 

५ आर्थधक प्रशासन शाखा परुुषोत्तम पौडल ९८४१२७९०२२ 

 

  

क्र.स.ं प्रदान र्ररने सेवा लाग्ने दस्तुर र लाग्ने अवजि 

१ वशंिको आर्ारमा नेपाली 

नागररकिाको प्रमाण पर र्विरण 

रु.१०/– को र्टकट प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

२ नागररकिाको प्रर्िर्लपी र्विरण रु.१५/– को र्टकट प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

३ ववैार्हक अरं्गकृि नागररकिाको 

प्रमाण पर र्विरण 

रु.१०/– को र्टकट प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

४ राहिानी (MRP) रु.२,५००/–नाबालक(५ वषध) 

रु.५,०००/– सार्ारण   

रु.१०,०००/(हराएको, 

च्यार्िएको) 

प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

५ दु्रि सेवा अर्भलेख प्रमार्णि र्न:शलु्क प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

६ राहिानी र्विरण र्न:शलु्क  िरुुति 

७ गनुासो वा ठाडो उिरुी रु.१०/– को र्टकट  यथाशीघ्र 

८ नाम,थर उमरे आिी प्रमार्णि रु.१०/–  को र्टकट  प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

९ नाबालकको उमरे प्रमार्णि रु.१०/–  को र्टकट  प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

१० पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र 

रहलपहल सम्बतर्ी र्सफाररस 

रु.१०/–  को र्टकट  प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

११ नयाँ संस्था ििाध रु.१,०००/– प्रर्िया पगु ेपश्चाि 

१२ संस्था नर्वकरण असोि मर्हनासम्म रु.५००/- 

चैर मर्हनासम्म रु.१०००/- 

असार मसातिसम्म रु.१५००/- 

प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

१३ संस्थाको र्वर्ान संशोर्न १०/– को र्टकट  प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

१४ परपर्रका ििाध िरै्नक १,०००/– 

साप्तार्हक ५००/– 

प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

सेवा प्राप्त र्ना लाग्ने दस्तुर र अवजि 

कार्ाालर्का शाखा र शाखा प्रमुखः 
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क्र.स.ं प्रदान र्ररने सेवा लाग्ने दस्तुर र लाग्ने अवजि 

पार्क्षक ३००/–  

मार्सक २००/–  

१५ िापाखाना ििाध १,०००/– प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

१६ हािहर्ियार नामसारी १,०००/– प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

१७ हा.ह. र्िल्ला र्भरको नर्वकरण १५०/– प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

१८ हा.ह. नेपाल भररको नर्वकरण ३००/– प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

१९ नाम,थर ितम र्मर्ि संशोर्न १०/– को र्टकट प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

२० नािा प्रमार्णि १०/– को र्टकट प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

२१ क्षर्िपरू्िध एवम ्राहि र्विरण १०/– को र्टकट प्रर्िया परु याएर 

२२ सावधिर्नक अपरार् सम्बतर्ी मदु्दा १०/– को र्टकट काननू वमोर्िम 

२३ अर्ख्ियार िरुुपयोग सम्बतर्ी मदु्दा १०/– को र्टकट यथाशीघ्र 

२४ अतय मदु्दा १०/– को र्टकट  यथाशीघ्र 

२५ र्िब्बिीयन शरनाथी पररचयपर 

नर्वकरण 

रु. १००/– प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

२६ र्वरफोटक पिाथध ईिािि–पर र्निःशलु्क यथाशीघ्र 

२७ र्वरफोटक पिाथध ईिािि–पर 

नर्वकरण 

रु. ५०/– प्रकृया पगु ेसोही र्िन, नभए प्रकृया पगुकेो र्िन 

 

 

क्र. सं. सम्पादन र्रेको काम संख्र्ा कैजिर्त 

१ नागररकिा र्विरण  बंशि ४३७  

ववैार्हक अरं्गकृि ०  

प्रर्िर्लपी २२२  

२ राहिानी (MRP) र्सफाररस दु्रि २०१  

र्विरण २३१  

३ गनुासो वा ठाडो उिरुी ९ सबै समयमा नै फि् ध यौट भएको 

४ नाम,थर उमरे आिी प्रमार्णि १४  

५ नाबालक पररचयपर  नयाँ र्विरण ४  

प्रर्िर्लपी ०  

६ पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र रहलपहल सम्बतर्ी र्सफाररस ०  

७ संघसंस्था  नयाँ ििाध १२  

नर्वकरण १०  

र्वर्ान संशोर्न ०  

८ परपर्रका ििाध ०  

९ हािहर्ियार सम्बतर्ी नामसारी ०  

र्स अवजिमा सम्पाजदत मुख्र्-मुख्र् कार्ा प्रर्जत जववरणः 
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क्र. सं. सम्पादन र्रेको काम संख्र्ा कैजिर्त 

नर्वकरण (र्िल्ला र्भर) ०  

नर्वकरण (र्िल्ला र्भर) ०  

१० र्वरफोटक पिाथध 

सम्बतर्ी 

नयाँ इिाििपर २  

इिाििपर नर्वकरण ०  

११ सावधिर्नक अपरार् 

सम्बतर्ी  

नयाँ मदु्दा ििाध ४  

मदु्दा फैसला ०  

१२ संयकु्त बिार अनगुमन ४  

१३ रार्रिय पररचयपर र्ववरण ििाध/संकलन ९१२  

र्विरण ३४  

१४ बैठक र्िल्ला र्वपि ्व्यवस्थापन सर्मर्ि ०  

र्िल्ला सरुक्षा सर्मर्ि ८  

र्िल्लास्िरी कोर्भड संकट व्यवस्थापन 

केतद्र(DCCMC) 

१  

िग्गा मआुब्िा/क्षर्िपरू्िध सम्बतर्ी ५  

कायाधलय प्रमखु ३  

सचूना अर्र्कारी ३  

स्टाफ र्मर्टङ ६  

र्वर्वर् ९  

१५ रािश्व संकलन र्ववरण 

१५ राहिानी वापि ११,०५,०००।०० 

अतय प्रशासर्नक सेवा (संघसंस्था ििाध नर्वकरण) २४,०००।०० 

हािहर्ियारको इिािि पर १२००।०० 

सरकारी सम्पर्त्तको र्बिीबाट ०।०० 

परीक्षा िस्िरु ०।०० 

प्रशासर्नक िण्ड िररवाना िफि ०।०० 

अतय रािश्व ०।०० 

र्रौटी सिर स्याहा ०।०० 

कूल िम्मा १३,९०,२००।०० 

१६ र्रौटी र्ववरण 

१६ मदु्दा र्रौटी  ३२,०००।०० 

अतय ०।०० 

कूल िम्मा ३२,०००।०० 
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र्मर्ि २०७७।०९।१० गते जिल्ला सरुक्षा समिमत, रसवुाको सिन्वयिा जिल्ला प्रशासन कायाालय, नवुाकोटका 
प्रिखु जिल्ला अमिकारी, झंकनाथ ढकालज्यूको नेततृ्विा जिल्ला सरुक्षा समिमत, नवुाकोटका पदामिकारीहरु र जिल्ला 
प्रशासन कायाालय, रसवुाका प्रिखु जिल्ला अमिकारी, श्री हरर प्रसाद पन्तज्यूको नतेतृ्विा जिल्ला सरुक्षा समिमत, 
रसवुाका पदामिकारीहरुको उपजथथमत/सहभामगिा रसवुा जिल्लाको उत्तरगया गाउँ कायापामलका, खाल्टेवगर, 
लहरेपौवाको सभाहलिा अन्तर जिल्ला सिन्वय बैठक सम्पन्न भएको । बैठकिा प्रभावकारी ववपद् व्यवथथापन,  
मसिावती क्षेत्रको सरुक्षा व्यवथथापन सम्बन्ििा, नदीिन्य पदाथाको अवैि उत्खन्न, वन पैदावार तथा वन्यिन्तकुो 
अवैि ओसारपसार, िावन बेचववखन, लागू पदाथा ओसारपसार, तथकरी लगायत संगठठत अपराि, कोमभड-१९ 
संक्रिण रोकथाि तथा मनयन्त्रण, राििागा सरुक्षा र सवारी आवागिन व्यवथथापन सम्बन्िी कायािा सहकाया गने 
मनणाय भएको र सोही अनरुुप मनणाय कायाान्वय भर रहेको   । 

 

कोमभड-१९ संक्रिण, रोकथाि तथा मनयन्त्रण एवि ्संक्रमितहरुको औषिी उपचार लगायतका कायाहरु म टो  ररतो 
रुपले व्यवथथापन गरी यस सम्बन्िी कायालार प्रभावकारी, मितव्ययी र नमतिािलुक बनाउन े उद्धेश्यले गहृ 
िन्त्रालयबाट कोमभड-१९ संक्रिण, रोकथाि तथा मनयन्त्रणका लामग प्राप्त मनदेशन, संरचना र कायाक्षेत्र मभत्र रही 
काया गना  जिल्लाथतरीय कोमभड-१९ संकट व्यवथथापन केन्र, रसवुा (District Crisis Management Center-

DCMC, Rasuwa) गठन भर सञ्चालनिा आएको   । सो केन्रबाट प्राप्त कायाठदशा र मनदेशनहरु यथाशीघ्र 
कायाान्वयन गदै दैमनक रुपिा कोमभड-१९ को संक्रिण, रोकथाि तथा मनयन्त्रण एवि ् संक्रमितहरुको औषिी 
उपचार लगायतका काया सम्बद्ध रणनीमत मनिााण गना एवि ्काया सञ्चालनका लामग बैठक बसी केन्रिा मनयमित 
प्रमतवेदन गने व्यवथथा मिलारएको   । तोवकएको अवमििा DCCMC, Rasuwa को १० पटक बैठकहरु बसी 
िहत्वपूणा मनणायहरु गरी कायाान्वयन भर रहेको   ।   

कोमभड-१९ संक्रिण, रोकथाि तथा मनयन्त्रणका लामग सिय सियिा सूचनाहरु िारी गररएको तथा 
जिल्लाबासीहरु आफू सरुजक्षत रहदै िारी आदेश तथा अनरुोिको पूणा पालना गरी सहयोग गदै आउन ुभएको   । 
साथै, कोमभड-१९ संक्रिण, रोकथाि र मनयन्त्रणका लामग नेपाल सरकार,  प्रदेश सरकार तथा थथानीय तहहरु र सो 
अन्तगातका मनकाय तथा कायाालयहरु, थवाथ्यकिीहरु, जिल्लाजथथत सरुक्षा मनकायहरु, नागररक सिाि, रािनीमतक 
दल, िनप्रमतमनमिहरु, किाचारीहरु थवयंसेवी संथथाहरु, सञ्चार िगत सिेतबाट भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपिा 
सहयोग हुँदै आएको   ।कोमभड-१९ सम्बन्िी दैमनक वववरण गहृ िन्त्रालयको दैमनक प्रमतवेदन प्रणाली र कोमभड-
१९ संकट व्यवथथापन केन्रिा अनलारन अपडेट गने गरेको   । 

  

 

 

 

 

जिल्लास्तरीर् कोजभड-१९ संकि व्र्वस्थापन केन्र जक्रर्ाकलापः 

 

अन्तर जिल्ला समन्वर् बैठक 
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 र्िल्ला िररेट, २०७७ । 

 र्िल्ला प्रशासन कायाधलय, रसुवाको वार्षधक कायधयोिना, २०७७ । 

 Crime map सर्हिको एकीकृि रणनीर्िक र्िल्ला सरुक्षा योिना, २०७७ । 

 िश,ै र्िहार, िठ चाडपवध केर्तद्रि र्वशेष सरुक्षा योिना, २०७७ । 

 सडक(रािमागध) मा हुने अवरोर् हटाउने सम्बतर्ी र्िल्ला कायाधतवयन कायधयोिना, २०७७ । 

 मनसनु आपिकार्लन कायधयोिना, २०७७ । 

 र्वपि ्पवूधियारी िथा प्रर्िकायध योिना(DPRP), २०७७ । 

 र्वपि ्सचेिना सम्बतर्ी कायधर्वर्र्, २०७७ । 

 सरकारी सवारी सार्नहरुको सिपुयोग सम्बतर्ी कायधर्वर्र्, २०७७ । 

 लाग ूऔषर् िवु्यधसन र्नयतरण कायधयोिना, २०७७ । 

 र्हमपाि पवूधियारी कायधयोिना, २०७७ । 

 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 मलुकुी अपरार् संर्हिा, २०७४ 

 नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३ 

 र्वपि ्तयनूीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ 

 लाग ुऔषर्(र्नयतरण) ऐन, २०३३ 

 हािहर्ियार िथा खरखिना ऐन, २०१८ 

 आवश्यक पिाथध र्नयतरण(अर्र्कार) ऐन, २०१७ 

 आवश्यक वस्ि ुसंरक्षण ऐन, २०१२ 

 भ्रिाचार र्नयतरण ऐन, २०५९ 

 अर्ख्ियार िरुुपयोग अनुसतर्ान आयोग ऐन, २०४८ 

 राहिानी ऐन, २०२४ 

 सावधिर्नक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

 संस्था ििाध ऐन, २०३४ 

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 

 िग्गा प्रार्प्त ऐन, २०३४ 

 र्ववाह ििाध ऐन, २०२८ 

 सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सम्बतर्ी ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सम्बतर्ी र्नयमावली, २०६५ 

 नेपाल नागररकिा र्नयमावली, २०६३ 

 राहिानी र्नयमावली, २०६७ 

 संस्था ििाध र्नयमावली, २०३४ 

 र्ववाह ििाध र्नयमावली, २०२८ 

 हािहर्ियार िथा खरखिना र्नयमावली, २०२८ 

 सशुासन(व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) र्नयमावली, २०६५ 

 र्वपि ्िोर्खम व्यवस्थापन रार्रिय रणनीर्ि, २०६६ 

 नागररकिा प्रमाणपर र्विरण कायधर्वर्र् र्निरे्शका, २०६८ 

 र्वपि ्पवूधियारी िथा प्रर्िकायध योिना ििुधमा मागधिशधन, २०६८ 

 प्रकोप पीर्डि उद्दार र राहि सम्बतर्ी मापिण्ड, २०६४ 

 गहृ मतरालय र अतिगधि कायधरि कमधचारीहरुको आचारसंर्हिा, 

२०६९ 

 गहृ प्रशासन सरु्ार कायधयोिना योिना, २०७४ 

 र्िल्ला प्रशासन सरु्ार कायधयोिना, २०७५ 

 र्िल्ला प्रशासन कायाधलय, रसवुाको वार्षधक कायधयोिना, 

२०७७ 
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