
िज ला शासन कायालय सुखत - वत: शासन (Proactive Disclosures) kfgf 1 

नेपाल सरकार  
गृह म ालय  

िज ला शासन कायालय 
सुखत 

२०७७ साल ावण दिेख आि न मिहनास को ैमािसक िववरण  
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचूनाको हकस ब धी िनयमावली, २०६५ को िनयम ३ 

बमोिजम सावजिनक ग रएको िववरण 
   

आ.व. २०७७/०७८ को ावण दिेख आि न स ममा स पादन ग रएको कायह को ैमािसक िववरण 

वत: काशन (Proactive Disclosures) 
 

नपेालको सिंवधानको धारा २७ मा रहकेो नाग रकको सचूनाको हकको भावना बमोिजम सचूनाको 
हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचूनाको हकस ब धी िनयमावली, २०६४ मा यके सावजिनक िनकायल े
आ ना गितिविधह को िववरण ३l३ मिहनामा कािशत गन ु पन काननूी व था छ । सोही बमोिजम यस 
कायालयबाट स पादन भएका २०७७ ावण दिेख आि न स मको मैािसक िववरण काशन ग रएको छ । 

 

(क)  प रचय : 

थानीय शासन ऐन २०२२, मधेश गो ारा ऐन २०१२ काठमा डौ उप यका ल किम र मेिज टको 
सवाल २००९, गौडा गो रा स ब धी शासन (सामािजक) ऐन २०१९, मधेश गो ारा ऐन २०१२ (पहाड 
तफ समेत) लाग ुगन ऐन २०१४ खारेज गरी थानीय शासन ऐन २०२८ जारी भएको हो । थानीय शासन 
स ब धी काननूलाई िवके ीत शासन व था अनु प संशोधन र एक करण गन तथा शाि त र व था कायम 
रा  ऐन ारा मुख िज ला अिधकारीको कायालय रहने व था भएको हो । कायालयको नाम मुख िज ला 
अिधकारीको कायालय, िज ला कायालय दँ ैिज ला शासन कायालयमा पा तरण भएको छ । 

  

(ख) कायालयको व प र कृित :- 

थनीय शासन ऐन २०२८ अनुसार येक िज लामा िज ला शासन कायालय रहने व था बमोिजम 
िज ला शासन कायालयको थापना भएको हो । उ  ऐनले गरेको व था अनुसार नेपाल सरकारको िज ला 
ि थत ितिनधीको पमा रहने मुख िज ला अिधकारीले यस कायालयको मुख शासक य अिधकारीका पमा 
भूिमका िनवाह गरेको छ । िज लाको मुख शास कय िनकाय नुका साथै काननू बमोिजम िविभ  मु ाह को 
शु  कारवाही र कनारा लगाउने यो एक अध याियक िनकाय पिन हो । 

(ग) काम, कत  र अिधकार 

       िज ला शासन कायालयको काम, कत  र अिधकार : 

१. आ त रक सरु ास ब धी नीित, योजना तथा थानीय तरमा काय मको काया वयन; 
२. िज लामा शाि त व था र सरु ा कायम रा ;े 
३. हातहितयार र खरखजानाको इजाजत स ब धी िसफा रस र िनय ण; 
४. िव फोटक पदाथ िसफा रस र िनयमन; 
५. िवदशेी नाग रकको िज लामा उपि थित र गितिविधको िनयमन; 
६. सवारी साधन स ालन स ब धी काननूको काया वयन; 
७. गैरसरकारी, स घ, सं था दता, नवीकरण र िनयमन; 
८. थानीय शासनको स ालन; 


