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जिल्ला प्रशासन कायाालय, रसुवा 

पररचयः 

र्जल्लाको शार्तत सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, 

२०२८ बमोर्जम र्व.सं.२०२८ सालमा र्जल्ला प्रशासन कायाधलयको स्थापना 

भएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भएपर्छ प्रमखु र्जल्ला 

ऄर्धकारीको काम कतधव्य र ऄर्धकार काननूी रुपमा व्यवर्स्थत गररएको छ । 

र्जल्लामा शार्तत सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको जीई धन र 

स्वततरताको संरक्षण गनुध स्थानीय प्रशासनको मखु्य ईद्देश्य हो । र्जल्ला 

प्रशासनलाइ सबल र सक्षम बनाइ जनतामा सरुक्षाको ऄनुभरू्त र्दलाईन र सेवा 

प्रवाहलाइ प्रभावकारी बनाआ सशुासन कायम गनध अफ्नो मातहतका कारागार 

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

ऄनसुतधान र्वभाग ऄततगधत र्जल्ला र्स्थत कायाधलय लगायतका स्थानीय 

तहका र्नकायहरु र्ियाशील रहकेा छन । 

दृजिकोणः 

नेपालको संर्वधान तथा प्रचर्लत काननुद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्वततरता, 

र्वर्धको शासन, मानव ऄर्धकार लगायत लोकतार्तरक मलू्य र मातयतालाइ 

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

परूा गनध र्जल्ला प्रशासन कायाधलयको स्थापना भएको हो । 

लक्ष्यः 

र्जल्लामा जनताको माग र अधारभतू अवश्यकता ऄनरुुप स्थानीय 

प्रशासनलाइ सञ्चालन गरी र्जल्लामा भरपदो शार्तत व्यवस्था र सरुक्षा प्रदान 

गनुध समते यस कायाधलयको लक्ष्य रहकेो छ । 

उदे्दश्यः 

र्जल्लामा शार्तत व्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको जीई, धन र 

स्वततरताको संरक्षण गनुध यस कायाधलयको मलूभतू ईद्दशे्य हो । 

सल्लाहकार/संरक्षकः 

ईश्वरी प्रसाद ढकाल 

प्रमुख जिल्ला ऄजधकारी 
 

सम्पादक समूहः 

स.प्र.जि.ऄ.,  दुगाा थापा के.सी. 

ना.सु.,  जवष्णु प्रसाद ररमाल 

ना.सु., पूणा भण्डारी 

क.ऄ., ऄशोक कुमार चौधरी 
 

कम््युिरः  

क.ऄ., ऄशोक कुमार चौधरी 

 

प्रमुख जिल्ला ऄजधकारीको भनाई 
 

र्जल्लामा शार्तत, सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गने, 

नागररकता र्वतरण, राहदानी र्सफाररस, संकलन तथा 

र्वतरण गने, स्थानीय प्रशासन सम्बतधी कायध गने, र्वपद ्

व्यवस्थापन गन,े सशुासन कायम गने, सावधजार्नक 

शार्तत र्वरुद्वका कसरुहरुमा ऄधधतयार्यक र्नकायको 

रुपमा शरुु कारवाही र तयार्यक र्नणधय गने साथै र्वकास 

व्यवस्थापनमा समतवय, सहजीकरण गने लगायतका 

प्रमखु कायधहरु यस कायाधलयका मखु्य-मखु्य कायधहरु 

हुन ् । यस कायाधलयबाट सम्पार्दत सम्पणूध कायधहरुका 

बारेमा सरोकारवाला हरुलाइ स-ुसरु्चत गराइ प्राप्त 

पषृ्ठपोषणका अधारमा थप जनमरैी सावधजार्नक 

प्रशासन सञ्चालनका लार्ग अ.व. ०७७।७८ को माघ-

ऄसारसम्मको कायधसम्पादन ऄवस्था ईल्लेख गरी 

ऄधधबार्षधक र्ववरण समरे्टएर इ-बलेुर्टन, २०७८ 

प्रकाशन गररएको छ । यो बलेुर्टन तयारीको काममा 

संलग्न हुने सम्पादक समहूलाइ र्वशेष धतयवाद व्यक्त 

गदधछु । अगामी र्दनमा र्जल्ला प्रशासन कायाधलयले 

सम्पादन गरेका गर्तर्वर्धहरुका साथै र्जल्लार्स्थत 

सरकारी र्नकायहरुबाट भएका ऄसल ऄभ्यासहरुलाइ 

समते  

समावशे गरी र्नयर्मत रुपमा ऄधधवार्षधक बुलेर्टन प्रकाशन गररनेछ । सेवाग्राही 

तथा ऄतय सरोकारवाला व्यर्क्त/र्नकायबाट प्राप्त सझुावका अधारमा 

बलेुर्टनमा समावेश गनुधपने र्वषयवस्तहुरु र्नधाधरण गररने भएकोले अवश्यक 

पषृ्ठपोषणका लार्ग सम्वद्ध पक्षहरुमा हार्दधक ऄनरुोध गदधछु । 

ईश्ववरी प्रसाद ढकाल 

प्रमुख जिल्ला ऄजधकारी 

१ इ-बुलेर्टन, रसवुा                                                ऄधधवार्षधक (अ.व.०७७/७८ माघ-ऄसार, २०७८)                  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, रसुवाबाि सम्पादन हुने कायाहरः 

१   र्जल्लामा शार्तत व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने , 

२   नागररकता प्रमाणपर र्वतरण गन,ेनागररकता प्रमाण परको प्रर्तर्लर्प ईपलब्ध गराईने, 

३   MRP को फमध संकलन, र्सफाररस र र्वतरण, 

४   नाबालक पररचयपर र्वतरण,  
५    नाता सम्बतध कायम,  

६   अततररक सरुक्षासम्बतधी नीर्त, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कायधिमको कायाधतवयन, 

७    हातहर्तयार र खरखजानाको आजाजत पर र्वतरण, नामसारी,  नर्वकरण, 

८ र्बस्फोटक पदाथध पट्काईने सम्बतधी आजाजत पर र्वतरण र्नयमन र र्नयतरण, 

९  र्वदशेी नागररकको र्जल्लामा ईपर्स्थर्त र गर्तर्वर्धको र्नयमन, 

१०  सवारी साधन सञ्चालन सम्बतधी काननूको कायाधतवयन, 

११  गरैसरकारी संघ, संस्था दताध, नर्वकरण र र्नयमन, 

१२  स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, 

१३  बाल कल्याण तथा बाल ऄर्धकारको संरक्षण, 

१४  भ्रिाचार र्नयतरण, 

१५  कायाधलय र्नरीक्षण तथा ऄनगुमन/सशुासन कायम,  

१६  कल्याण धन र बेवाररसे धनको व्यवस्थापन, 

१७  र्चठ्ठा, जवुा अदीको र्नयतरण, र्नयमन, 

१८  सावधजर्नक स्थानमा ऄवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथध सेवन र ऄवधै र्बिी र्वतरण र्नयतरण, 

कालाबजारी र्नयतरण लगायत काननूले तोकेको मदु्दाको शरुु कारवाही र र्कनारा, 

१९  र्वपद ्व्यवस्थापन, 

२०  र्जल्ला स्तरमा सावधजर्नक ईत्सव संचालनमा समतवय, सरुक्षा व्यवस्था कायम, 

२१  म-ुअब्जा र्नधाधरण/र्वतरण, 

२२  परुस्कार तथा सजाय सम्बतधी कारवाही र र्सफाररस, 

२३  र्जल्ला र्भर रहकेो नेपाल सरकारको सबै सम्पर्तको रेखदखे, सम्भार तथा ममधत गराईने, 

२४  लाग ूऔषध र्नयतरण र प्रशासन, 

२५  र्जल्ला र्स्थत कारागारको व्यवस्थापन, 

२६  र्जल्ला र्भर बजार ऄनुगमन, र्नयमन तथा र्नयतरण,ऄत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवाको अपरू्तध व्यवस्थापन, 

२७  द्वतद्व प्रभार्वतको पर्हचान तथा राहत र्वतरण, 

२८  र्जल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग, 

२९  रार्रिय ऄनसुतधानसँगको समतवय सचूना संकलन र र्वशे्लषण, 

३०  र्जल्लामा सञ्चार्लत र्वकास र्नमाधण कायधमा सहयोग/समतवय, 

३१   र्ह  स्रक जतत ुर्नयतरण र्लने/माने , 

३२   सरकारी वा सावधजर्नक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काईने, 

३३   र्तब्बतीयन शरणाथी पररचय–पर नर्वकरण, 

३४    ऄततराधर्रिय सीमा प्रशासन । 

३५  तयाय सम्पादन सम्बतधी कायध 

३६  र्नवाधचन सम्बतधी गहृ मतरालय र र्नवाधचन अयोगको अदशे/र्नदशेन कायाधतवयन 

 

२ इ-बुलेर्टन, रसवुा                                                ऄधधवार्षधक (अ.व.०७७/७८ माघ-ऄसार, २०७८)                  
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तेररि 
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क्र.सं. शाखाको नाम शाखा प्रमुख सम्पका  न. गुनासो सुन्ने ऄजधकारी 

१. स्थानीय प्रशासन, मदु्दा तथा शार्तत सरुक्षा 

शाखा 

र्बरण ुप्रसाद ररमाल  ९८४१८१४२१५  

दुगाा थापा के.सी. 

स.प्र.र्ज.ऄ. 

९८५११६४४२२ 

२. राहदानी तथा र्जतसी दताध शाखा पणूध भण्डारी ९८५११५४५२४ 

३. नागररकता  तथा प्रर्तर्लर्प शाखा र्बरण ुप्रसाद ररमाल  ९८४१८१४२१५ 

४. गनुासो सनुवुाआ तथा ऄर्भलेख व्यवस्थापन 

शाखा/कम््यटुर 

ऄशोक कुमार चौधरी ९८५१३००६१२ 

५ अर्थधक प्रशासन शाखा र्दपक ऄर्धकारी ९८४१८९९९०८ 

 

  

क्र.सं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर र लाग्ने ऄवजध 

१ वशंजको अधारमा नेपाली 

नागररकताको प्रमाण पर र्वतरण 

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

२ नागररकताको प्रर्तर्लर्प र्वतरण रु.१५/– को र्टकट प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

३ ववैार्हक ऄरं्गकृत नागररकताको 

प्रमाण पर र्वतरण 

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

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

रु.५,०००/– साधारण   

रु.१०,०००/(हराएको, 

च्यार्तएको) 

प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

५ दु्रत सेवा ऄर्भलेख प्रमार्णत र्न:शलु्क प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

६ राहदानी र्वतरण र्न:शलु्क  तरुुतत 

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

८ नाम,थर ईमरे अदी प्रमार्णत रु.१०/–  को र्टकट  प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

९ नाबालकको ईमरे प्रमार्णत रु.१०/–  को र्टकट  प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

१० पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र 

रहलपहल सम्बतधी र्सफाररस 

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

११ नयाँ संस्था दताध रु.१,०००/– प्रर्िया पगु ेपश्चात 

१२ संस्था नर्वकरण ऄसोज मर्हनासम्म रु.५००/- 

चैर मर्हनासम्म रु.१०००/- 

ऄसार मसाततसम्म रु.१५००/- 

प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

१३ संस्थाको र्वधान संशोधन १०/– को र्टकट  प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

१४ परपर्रका दताध दरै्नक १,०००/– 

साप्तार्हक ५००/– 

प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र ऄवजध 

कायाालयका शाखा र शाखा प्रमुखः 
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क्र.सं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर र लाग्ने ऄवजध 

पार्क्षक ३००/–  

मार्सक २००/–  

१५ छापाखाना दताध १,०००/– प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

१६ हातहर्तयार नामसारी १,०००/– प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

१७ हा.ह. र्जल्ला र्भरको नर्वकरण १५०/– प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

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

१९ नाम,थर जतम र्मर्त संशोधन १०/– को र्टकट प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

२० नाता प्रमार्णत १०/– को र्टकट प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

२१ क्षर्तपरू्तध एवम ्राहत र्वतरण १०/– को र्टकट प्रर्िया परु् याएर 

२२ सावधजर्नक ऄपराध सम्बतधी मदु्दा १०/– को र्टकट काननू वमोर्जम 

२३ ऄर्ख्तयार दरुुपयोग सम्बतधी मदु्दा १०/– को र्टकट यथाशीघ्र 

२४ ऄतय मदु्दा १०/– को र्टकट  यथाशीघ्र 

२५ र्तब्बतीयन शरनाथी पररचयपर 

नर्वकरण 

रु. ५००/– प्रकृया पगु ेसोही र्दन, नभए प्रकृया पगुकेो र्दन 

२६ र्वरफोटक पदाथध इजाजत–पर र्नःशलु्क यथाशीघ्र 

२७ र्वरफोटक पदाथध इजाजत–पर 

नर्वकरण 

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

 

 

क्र. सं. सम्पादन गरेको काम संख्या कैजियत 

१ नागररकता र्वतरण  बंशज ४०६  

ववैार्हक ऄरं्गकृत ०  

प्रर्तर्लर्प ३७९  

२ राहदानी (MRP) र्सफाररस दु्रत ३४०  

र्वतरण १३५  

३ गनुासो वा ठाडो ईजरुी ६ सबै समयमा नै फछ् ध यौट भएको 

४ नाम,थर, ईमरे अदी प्रमार्णत ३  

५ नाबालक पररचयपर  नयाँ र्वतरण ६  

प्रर्तर्लर्प ०  

६ पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र रहलपहल सम्बतधी र्सफाररस ०  

७ संघसंस्था  नयाँ दताध २९  

नर्वकरण १३  

र्वधान संशोधन ०  

८ परपर्रका दताध ०  

९ हातहर्तयार सम्बतधी नामसारी ०  

यस ऄवजधमा सम्पाजदत मुख्य-मुख्य काया प्रगजत जववरणः 
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क्र. सं. सम्पादन गरेको काम संख्या कैजियत 

नर्वकरण (र्जल्ला र्भर) ४  

नर्वकरण (र्जल्ला र्भर) ०  

१० र्वरफोटक पदाथध 

सम्बतधी 

नयाँ आजाजतपर ०  

आजाजतपर नर्वकरण १६  

११ सावधजर्नक ऄपराध 

सम्बतधी  

नयाँ मदु्दा दताध २२  

मदु्दा फैसला २  

१२ संयकु्त बजार ऄनगुमन ५  

१३ रार्रिय पररचयपर र्ववरण दताध/संकलन ११३४  

र्वतरण १०  

१४ बैठक र्जल्ला र्वपद ्व्यवस्थापन सर्मर्त २  

र्जल्ला सरुक्षा सर्मर्त २८  

र्जल्लास्तरीय कोर्भड संकट व्यवस्थापन 

केतद्र(DCCMC) 

१८  

जग्गा मअुब्जा/क्षर्तपरू्तध सम्बतधी ५  

कायाधलय प्रमखु ३  

सचूना ऄर्धकारी ३  

स्टाफ र्मर्टङ ६  

र्वर्वध २  

१५ राजश्व संकलन र्ववरण 

१५ राहदानी वापत ४,६००.०० 

ऄतय प्रशासर्नक सेवा (संघसंस्था दताध/नर्वकरण) १,२४,२००.०० 

हातहर्तयारको आजाजत पर ४,७००.०० 

सरकारी सम्पर्िको र्बिीबाट ० 

परीक्षा दस्तरु ४,६००.०० 

प्रशासर्नक दण्ड जररवाना जफत २,३००.०० 

ऄतय राजश्व ५००.०० 

धरौटी सदर स्याहा ० 

कूल जम्मा १,४०,९००.०० 

१६ धरौटी र्ववरण 

१६ मदु्दा धरौटी  १,४७,०००.०० 

ऄतय  

कूल जम्मा १,४७,०००.०० 
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र्मर्त २०७७।०९।१० गते र्जल्ला सरुक्षा सर्मर्त, रसवुाको समतवयमा र्जल्ला प्रशासन कायाधलय, नवुाकोटका प्रमखु र्जल्ला ऄर्धकारी, 

झकंनाथ ढकालज्यकूो नेततृ्वमा र्जल्ला सरुक्षा सर्मर्त, नवुाकोटका पदार्धकारीहरु र र्जल्ला प्रशासन कायाधलय, रसवुाका प्रमखु र्जल्ला 

ऄर्धकारी, श्री हरर प्रसाद पततज्यकूो नेततृ्वमा र्जल्ला सरुक्षा सर्मर्त, रसवुाका पदार्धकारीहरुको ईपर्स्थर्त/सहभार्गमा रसवुा र्जल्लाको 

ईिरगया गाईँ कायधपार्लका, खाल्टेवगर, लहरेपौवाको सभाहलमा ऄततर र्जल्ला समतवय बैठक सम्पतन भएको । बैठकमा प्रभावकारी 

र्वपद ् व्यवस्थापन,  र्समावती के्षरको सरुक्षा व्यवस्थापन सम्बतधमा, नदीजतय पदाथधको ऄवधै ईत्खतन, वन पैदावार तथा वतयजततकुो 

ऄवधै ओसारपसार, मावन बेचर्वखन, लाग ूपदाथध ओसारपसार, तस्करी लगायत संगर्ठत ऄपराध, कोर्भड-१९ संिमण रोकथाम तथा 

र्नयतरण, राजमागध सरुक्षा र सवारी अवागमन व्यवस्थापन सम्बतधी कायधमा सहकायध गने र्नणधय भएको र सोही ऄनरुुप र्नणधय कायाधतवय 

भइरहकेो छ । 

 

कोर्भड-१९ संिमण, रोकथाम तथा र्नयतरण एवम ्संिर्मतहरुको औषधी/ईपचार लगायतका कायधहरु र्छटो छररतो रुपले व्यवस्थापन 

गरी यस सम्बतधी कायधलाइ प्रभावकारी, र्मतव्ययी र नर्तजामलुक बनाईने ईदे्धश्यले गहृ मतरालयबाट कोर्भड-१९ संिमण, रोकथाम 

तथा र्नयतरणका लार्ग प्राप्त र्नदशेन, संरचना र कायधके्षर र्भर रही कायध गनध  र्जल्लास्तरीय कोर्भड-१९ संकट व्यवस्थापन केतद्र, रसवुा 

(District Crisis Management Center-DCMC, Rasuwa) गठन भइ सञ्चालनमा अएको छ । सो केतद्रबाट प्राप्त कायधर्दशा र 

र्नदशेनहरु यथाशीघ्र कायाधतवयन गद ैदरै्नक रुपमा कोर्भड-१९ को संिमण, रोकथाम तथा र्नयतरण एवम ्संिर्मतहरुको औषधी ईपचार 

लगायतका कायध सम्बद्ध रणनीर्त र्नमाधण गनध एवम ् कायध सञ्चालनका लार्ग बैठक बसी केतद्रमा र्नयर्मत प्रर्तवेदन गने व्यवस्था 

र्मलाइएको छ । तोर्कएको ऄवर्धमा DCCMC, Rasuwa को १० पटक बैठकहरु बसी महत्वपूणध र्नणधयहरु गरी कायाधतवयन भइ रहकेो 

छ ।   

कोर्भड-१९ संिमण, रोकथाम तथा र्नयतरणका लार्ग समय समयमा सचूनाहरु जारी गररएको तथा र्जल्लाबासीहरु अफू सरुर्क्षत 

रहदँ ैजारी अदशे तथा ऄनरुोधको पणूध पालना गरी सहयोग गद ैअईन ुभएको छ । साथै, कोर्भड-१९ संिमण, रोकथाम र र्नयतरणका 

लार्ग नेपाल सरकार,  प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तहहरु र सो ऄततगधतका र्नकाय तथा कायाधलयहरु, स्वास््यकमीहरु, र्जल्लार्स्थत 

सरुक्षा र्नकायहरु, नागररक समाज, राजनीर्तक दल, जनप्रर्तर्नर्धहरु, कमधचारीहरु स्वयंसेवी संस्थाहरु, सञ्चार जगत समतेबाट भएको 

प्रत्यक्ष र ऄप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग हुदँ ै अएको छ ।कोर्भड-१९ सम्बतधी दरै्नक र्ववरण गहृ मतरालयको दरै्नक प्रर्तवदेन प्रणाली र 

कोर्भड-१९ संकट व्यवस्थापन केतद्रमा ऄनलाइन ऄपडेट गने गरेको छ । 

 

 

 

  

 

 

 

 

जिल्लास्तरीय कोजभड-१९ संकि व्यवस्थापन केन्रका जक्रयाकलापः 

ऄन्तर जिल्ला समन्वय बैठक 
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 र्जल्ला दररेट, २०७८, रसवुा । 

 र्जल्ला प्रशासन कायाधलय, रसुवाको वार्षधक कायधयोजना, २०७८ । 

 Crime map सर्हतको एकीकृत रणनीर्तक र्जल्ला सरुक्षा योजना, २०७८ । 

 दश,ै र्तहार, छठ चाडपवध केर्तद्रत र्वशेष सरुक्षा योजना, २०७८ । 

 सडक(राजमागध) मा हुने ऄवरोध हटाईने सम्बतधी र्जल्ला कायाधतवयन कायधयोजना, २०७८ । 

 मनसनु अपतकार्लन कायधयोजना, २०७८ । 

 र्वपद ्पवूधतयारी तथा प्रर्तकायध योजना(DPRP), २०७८ । 

 र्वपद ्सचेतना सम्बतधी कायधर्वर्ध, २०७८ । 

 सरकारी सवारी साधनहरुको सदपुयोग सम्बतधी कायधर्वर्ध, २०७८ । 

 लाग ूऔषध दवु्यधसन र्नयतरण कायधयोजना, २०७८ । 

 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 मलुकुी ऄपराध संर्हता, २०७४ 

 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

 र्वपद ्तयनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 लाग ुऔषध(र्नयतरण) ऐन, २०३३ 

 हातहर्तयार तथा खरखजना ऐन, २०१८ 

 अवश्यक पदाथध र्नयतरण(ऄर्धकार) ऐन, २०१७ 

 अवश्यक वस्त ुसंरक्षण ऐन, २०१२ 

 भ्रिाचार र्नयतरण ऐन, २०५९ 

 ऄर्ख्तयार दरुुपयोग ऄनुसतधान अयोग ऐन, २०४८ 

 राहदानी ऐन, २०२४ 

 सावधजर्नक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

 संस्था दताध ऐन, २०३४ 

 ईपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 

 जग्गा प्रार्प्त ऐन, २०३४ 

 र्ववाह दताध ऐन, २०२८ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सम्बतधी ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सम्बतधी र्नयमावली, २०६५ 

 नेपाल नागररकता र्नयमावली, २०६३ 

 राहदानी र्नयमावली, २०६७ 

 संस्था दताध र्नयमावली, २०३४ 

 हातहर्तयार तथा खरखजना र्नयमावली, २०२८ 

 सशुासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) र्नयमावली, २०६५ 

 र्वपद ्जोर्खम व्यवस्थापन रार्रिय रणनीर्त, २०६६ 

 नागररकता प्रमाणपर र्वतरण कायधर्वर्ध र्नदरे्शका, २०६८ 

 र्वपद ्पवूधतयारी तथा प्रर्तकायध योजना तजुधमा मागधदशधन, २०६८ 

 प्रकोप पीर्डत ईद्दार र राहत सम्बतधी मापदण्ड, २०६४ 

 गहृ मतरालय र ऄततगधत कायधरत कमधचारीहरुको अचारसंर्हता, 

२०६९ 

 गहृ प्रशासन सधुार कायधयोजना योजना, २०७४ 

 र्जल्ला प्रशासन सधुार कायधयोजना, २०७५ 

 र्जल्ला प्रशासन कायाधलय, रसवुाको वार्षधक कायधयोजना, 

२०७७ 

 

 

 

 

 

अ.व..०७७।७८ का लाजग यस कायाालयबाि तयार गररएका मुख्य-मुख्य कायायोिनाहर  

सम्बजन्धत प्रमुख ऐन, जनयमहरः 
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जिल्ला प्रशासन कायाालयको ऄन्य  जववरण तस्वीरमा 
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