सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजजम प्रस्तुत गररएको जजल्ला
प्रशासन कायाालय जुम्लासंग सम्बजन्धत स्वत:प्रकाशन
(Pro-active Disclosure)

२०७५ माघ ०१ गतेदेजि २०७५ चैत्र मसान्तसम्म
१. जजल्ला प्रशासन कायाालय, जुम्लाको स्वरुप र प्रकृजत :
जजल्लामा शाजतत, सरु क्षा र सव्ु यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वततरताको संरक्षण गनु जजल्ला
प्रशासन कायाुलयको मख्ु य कायु हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले जजल्लाको शाजतत र व्यवस्थालाई
प्रभावकारी रुपमा संचालन गनु तथा जजल्लाको सामातय प्रशासन संचालन गनु प्रत्येक जजल्लामा एउटा जजल्ला
प्रशासन कायाुलय रहने साथै जजल्ला प्रशासन कायाुलयको प्रमख
ु प्रशासकीय अजधकारीको रुपमा प्रमख
ु जजल्ला
अजधकारी रहने व्यवस्था गरे को छ । जजल्लामा जवकास जनमाुण कायुहरुको लाजग उपयक्त
ु वातावरण जनमाुण गनु
समतवय र सहजीकरण, जवपद् व्यवस्थापन, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपजू तु व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको
अनगु मन, प्रचजलत काननू मा तोजकएका जवषयहरुमा तयाय जनरुपण, आजथुक अजनयजमतता एवं भ्रष्टाचार जनयतरण
जस्ता कायुहरु सम्पादन गरी जजल्लामा सश
ु ासनको प्रत्याभजू तका लाजग जजल्ला प्रशासन कायाुलयको महत्वपणू ु
भजू मका रहेको हुतछ।
जजल्ला प्रशासन कायाुलय, जम्ु लाबाट यस जजल्लामा शाजतत सरु क्षा/आपराजधक गजतजवजध जनयतरण, जवपद
व्यवस्थापन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, जवकासात्मक गजतजवजधहरुमा समतवय तथा सश
ु ासन लगायतका जवषयमा
कायु गरीदै आएको छ ।

२. जजल्ला प्रशासन कायाालय, जुम्लाको काम, कताव्य र अजधकार :
१.
२
३
४
५
६
७
८

जजल्लामा शाजतत व्यवस्था र सरु क्षा कायम राख्ने ,
नागररकता प्रमाणपर जवतरण गने,
MRP राहदानीको फमु संकलन तथा जसफाररस
नावालक पररचयपर जारी गने
आजदवासी जनजाती, दजलत जसफाररस
नाता प्रमाजणत गने
आततररक सरु क्षासम्बतधी नीजत, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कायुक्रमको कायाुतवयन
हातहजतयार र खरखजानाको इजाजत सम्बतधी जसफाररस र जनयतरण
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९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६

जवस्फोटक पदाथु जसफाररस र जनयमन
जवदेशी नागररकको जजल्लामा उपजस्थजत र गजतजवजधको जनयमन
सवारी साधन सञ्चालन सम्बतधी काननू को कायाुतवयन
गैरसरकारी सङ्घ, सस्ं था दताु, नवीकरण र जनयमन
स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन
बाल कल्याण तथा बाल अजधकारको संरक्षण
भ्रष्टाचार जनयतरण गरी सश
ु ासन कायम गने
कायाुलय जनरीक्षण तथा अनगु मन/सश
ु ासन कायम
कल्याण धन र बेवाररसी धनको व्यवस्थापन
जचठ्ठा, जवु ा आजदको जनयतरण
सावुजजनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथु, सावुजजनक अपराध आजदको
जनयतरण
जवपद् व्यवस्थापन
जजल्ला स्तरमा सावुजजनक उत्सव
मआ
ु ब्जा जनधाुरण तथा जवतरण
परु स्कार तथा सजाय सम्बतधी कारवाही र जसफाररस
जजल्ला जभर रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रे खदेख, सम्भार तथा ममुत गने गराउने
लागू औषध जनयतरण र प्रशासन
जजल्ला जस्थत कारागारको व्यवस्थापन
जजल्ला जभर बजार अनगु मन, जनयमन तथा जनयतरण,अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपजू तु व्यवस्थापन
द्वतद्व प्रभाजवतको पजहचान तथा राहत जवतरण
जजल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग
राजरिय अनसु तधानसँगको समतवय सचू ना सङ्कलन र जवश्ले षण
जजल्लामा सञ्चाजलत जवकास जनमाुण कायाुमा सहयोग ।
काननू बमोजजम तोजकए अनसु ार जवजभतन मद्दु ाको सरुु कारवाही र जकनारा गने ।
जहसक जततु माने ।
सरकारी वा सावुजजनक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काउने ।
जतब्बतीयन शरणाथी पररचय–पर नजवकरण ।
अततराजरिय सीमा प्रशासन
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३७
३८

तयाय सम्पादन सम्बतधी कायु
जनवाुचन सम्बतधी गृह मतरालय र जनवाुचन आयोगको आदेश जनदेशन कायाुतवयन

३. जजल्ला प्रशासन कायाालय, जुम्लाको स्वीकृत दरबन्दी जववरण र कायाजववरण :
जस.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८

पद
दरवन्दी संख्या पदपुजता
१
१
प्रमख
ु जजल्ला अजधकारी
१
१
सहायक प्रमख
ु जजल्ला अजधकारी
४
२
नायव सव्ु वा
१
१
लेखापाल
२
०
कम््यटु र अपरे टर
४
२
खररदार
१
१
हलक
ु ा सवारी चालक
६
६
कायाुलय सहयोगी
२०
१४
जम्मा

कै जफयत

२ काज (स्थानीयमा समायोजन)
२ ररक्त
२ ररक्त
१ (भातछे समेत)

४. जजल्ला प्रशासन कायाालय, जुम्लाबाट प्रदान गररने सेवा :
क) स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी सेवा :
 नाम,थर वा उमेर आजद प्रमाजणत ।
 नावालकको उमेर प्रमाजणत ।
 पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र रहलपहल सम्वतधी जसफाररस ।
 दजलत, आजदवासी जनजाजत प्रमाजणत ।
 परपजरका दताु ।
 छापाखाना दताु ।
 पाररवाररक जववरण प्रमाजणत ।
 नाता प्रमाजणत ।
 जवजवध कायु ।
ि) राहदानी सम्वन्धी सेवा:
 राहदानी फाराम सक
ं लन ।
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 द्रुत सेवा अजभलेख प्रमाजणत ।
 राहदानी जवतरण ।
 MRP को जववरण संशोधन ।
ग) नागररकता सम्वन्धी सेवा:
 वंशजको आधारमा नागररकताको प्रमाण पर जवतरण ।
 वैवाजहक अगं ीकृ त नागररकताको प्रमाण पर जवतरण ।
 नागररकताको प्रमाण परको प्रजतजलजप जवतरण ।
 नाम थर जतम जमजत संशोधन ।
घ) मुद्दा तथा ठाडो उजुरी सम्वन्धी सेवा:
 गनु ासो वा ठाडो उजरु ी ।
 जववाह दताु ।
ङ) हातहजतयार इजाजत तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा:
 हातहजतयार इजाजत, नामसारी, नवीकरण र स्वाजमत्व हस्ताततरण ।
च) संस्था दताा तथा नवीकरण सम्वन्धी सेवा:
 सस्ं था दताु ।
 सस्ं था नवीकरण ।
 संस्थाको जवधान संशोधन ।
 जजल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृ जत तथा अनजु मत ।
छ) आपजू ता व्यवस्था अनगु मन सम्वन्धी सेवा:
 सहज आपजू तु व्यवस्थापन सजु नजित गनुका लाजग वजार अनगु मन तथा जनयमन ।
ज) जवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सेवा:
 जजल्ला जवपद व्यवस्थापन सजमजतको वैठक व्यवस्थापन ।
 जवपद् सम्वतधी कायुयोजना जनमाुण ।
 जवपद् तयनू ीकरणका लाजग कायु।
 जवपद् भएको क्षजत जववरण र संभाजवत क्षजतको संकलन ।
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 जवपद् पीजडत भएकाहरुलाई क्षजतपजू तु एवं राहत जवतरण तथा पनु :स्थापना ।
झ) अजख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्वन्धी सेवा:
अजख्तयार दरुु पयोग सम्वतधी उजरु ी एवं जनवेदनहरु उपर छानजबन।
ञ) सुशासन/ सावाजाजनक सेवा प्रवाह सम्बजन्ध सेवाहरु
 सेवाग्राही हरुका लाजग शुद्व िानेपानीको जनशुल्क सजु वधा
सेवाग्राही मैरी कायाुलय वातावरण जनमाुणका लाजग २०७५ फागनु मजहना देजख कायाुलयमा शद्वु
खानेपानी(तातो,जचसो,मनतातो) व्यवस्था जमलाइएको छ । सेवाग्राहीहरुले सेवा प्राजिको क्रममा
गनुपने प्रजतक्षाको समय व्यवस्थापनका लाजग उक्त सेवा प्रयोग गने गरे का छन् ।
 सजु वधायुक्त प्रजतक्षालय
कायाुलय पररसरमा रहेको प्रजतक्षालयको व्यवस्था गररएको छ ।
 कायाालयका गजतजवजधहरु Web site/Facebook page / twitter माफात जनयजमत रुपमा
अद्यावजधक
कायाुलयका सम्पणू ु गजतजवजध, सचू ना, जानकारीहरुलाइ कायाुलयको Web site/Facebook
page, twitter माफु त जनयजमत रुपमा अद्यावजधक गरी सावुजाजनक गने गररएको छ । जसबाट
सेवाग्राहीहरुको सचू नाको हक कायाुतवयनमा सजु नजित भएको छ । जजल्ला प्रशासन कायाुलयका
अजतररक्त जजल्लामा रहेका सबै सरकारी कायाुलयहरुको facebook पेज सञ्चालन र सचु ना
अजधकारीहरूको नाम सावुजजनक गररएको छ ।
 कायाालयको जववरण सावाजजनक गना Web Site
कायाुलयले माजसक रुपमा सम्पादन गरे का कायुहरुको संख्यात्मक जववरण कायाुलयको Web site
माफु त सावुजाजनक गने कायु २०७५ जेष्ठ मसातत देजख सरुु वात गररएको छ । जसबाट कायाुलयको
कायुसम्पादन अवस्थाका बारे मा सरोकारवालाहरु लाइ जानकारी हुनेछ ।
 SMS Alert system सञ्चालन
जवपद सम्बजतध घटनाको जानकारी प्राि हुनासाथ सो को जानकारी जजल्ला जवपद् व्यवस्थापन
सजमजतका पदाजधकारीहरु, माननीय सभासदज्यहू रु, जजल्ला जस्थत राजनैजतक दलका प्रमख
ु हरु,
स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, सरकारी कायाुलयका प्रमख
ु , स्थानीय प्रहरी
चौकीका प्रमख
ु तथा परकारहरुलाइ गराइदै आएको छ । जसवाट जजल्लामा घटेका जवपदक
् ा
घटनाहरुको वारे मा सरोकारवालाहरुलाइ जानकारी हुनक
ु ा साथै जवपद् पवू ुतयारी,प्रजतकायु तथा
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पनु लाुभको जजम्मेबारी पाएका सरकारी जनकाय तथा गैरसरकारी जनकायहरुलाइ आफ्नो तयारी तथा
सतकु रहन सहयोगी भएको छ ।
 सबै सरकारी कायाालयमा सूचना अजधकारीको व्यवस्था
जजल्लाजस्थत सबै सरकारी कायाुलयहरुबाट आफ्नो कायाुलयसग सम्बजतधत सचू ना सम्प्रेषण गनुका
लाजग जजम्मेबार कमुचारीलाइ सचू ना अजधकृ त तोकीएको छ । साथै सबै सचू ना अजधकारीहरुको
जववरण जजल्ला प्रशासन कायाुलयको Web Site मा अद्यावजधक गरी राजखएको छ । जसबाट
सेवाग्राहीहरुको एउटै स्रोतबाट जजल्लाका सबै सचू ना अजधकारीहरुको सम्पकु जववरण पाउने र
सचू ना प्राि गनु सहयोग भएको छ ।

 जवद्युतीय (ई) हाजजरी सञ्चालन
जजल्ला प्रशासन कायाुलयले २०७३ साल देजख कायाुलयका सबै कमुचारीहरुको
ई - हाजजरी सरुु गरे को छ । त्यस्तै जजल्लामा रहने सबै कायाुलयहरुले जवद्यतु ीय हाजजरीको सरुु वात
गनुका लाजग अनरु ोध गररएको छ ।
 सरकारी सवारी साधन सञ्चालन कायाजवजध २०७५ तजामु ा तथा कायाान्वयन
जजल्लामा रहेका सरकारी तथा स्थाजनय जनकायका सवारी साधनहरुको व्यवजस्थत उपयोगका लाजग
सरकारी सवारी सधान सदपु योग सम्बजतध कायुजवजध २०७५ जारी गररएको छ । सावुजाजनक जवदाका
जदन कायाुलयको काम बाहेक सवारी सञ्चालन गनु नपाइने साथै एक भतदा वढी कायाुलयका
प्रमख
ु /कमुचारी एउटै गततव्यमा जानपु दाु सम्भव भएसम्म एउटै सवारी साधन प्रयोग गने लगायतका
व्यवस्थाहरुको कायाुतवयन गनु अनरु ोध गररएको छ ।
 व्यवस्थापन परीक्षण
आ.व. २०७४/७५ मा जजल्ला प्रशासन कायाुलयको नव जनमाुणजधन भवन जम्ु लाको व्यवस्थापन
परीक्षण गररएको छ । व्यवस्थापन परीक्षणका क्रममा उक्त कायाुलयको संगठनात्मक नीजत र
व्यवहार, सगं ठन सँरचना, कायुप्रजक्रया र कायाुलय जवतयास, कमुचारी तथा जशक्षक व्यवस्थापन र
अजभलेख, आजथुक प्रशासन तथा जजतसी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र पारदजशुता, सचू ना प्रजवजधको
प्रयोग, गनु ासो व्यवस्थापन लगायतका पक्षहरुमा स्थलगत अवलोकन तथा जवश्ले षण गरीएको छ ।
पररक्षण पिात जवजभतन सधु ारात्मक पक्षहरु औल्याएको छ ।

 वजार अनुगमन
जजल्लाका मख्ु य वजार क्षेर खलङ्गा, पातारासी, तातोपानी, कुडारी, राराजलही, नराकोट,
गोठीज्यल
ु ामा समय समयमा जवजभतन पसल तथा होटलहरुको अनगु मन गररएको छ । अनगु मनका
क्रममा प्रचजलत वजार मल्ू य अनसु ार मालवस्तु वेचजवखन भए नभएको,अखाद्य वस्तहु रुको
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वेचजवखन भए नभएको जनरीक्षण गनुका साथै उपभोग्य अवजध सजकएका मालवस्तहु रु वरामद तथा
नष्ट गरीएको छ । साथै व्यावसाजयक नैजतकताका बारे मा व्यापारीहरुलाइ अजभमजु खकरण समेत
गररएको छ ।
 सामाजजक अपराध न्यूजनकरणका लाजग सचेतना अजभवृजद्व
सामाजजक अपराध तयजू नकरणमा स्थानीय तहको भजु मका जवषयक अततजक्रुया कायुक्रम जतला
गाउँपाजलकामा सचं ालन भएको छ । यस कायुक्रमका माध्यमबाट सामाजजक अपराधका क्षेर,काननु ी
व्यवस्था तथा स्थानीय तहको भजु मका जवषयमा छलफल गररएको जथयो । आगामी जदनमा सबै
गाँउपाजलकामा उक्त कायुक्रम सञ्चालन गने लक्ष्य रहेको छ ।

५. जजल्ला प्रशासन कायाालय, जुम्लामा रहेका शािा र जजम्मेवार अजधकारी :
जस.न.ं
१.
२.
३.
४.
५
६
७

शािाको नाम
राहदानी तथा जजतसी दताु शाखा
नागररकता तथा प्रजतजलपी शाखा
स्थानीय प्रशासन,मद्वु ा तथा शाजतत सरु क्षा शाखा
गनु ासो सनु वु ाइ तथा अजभलेख ब्यवस्थापन
शाखा
आजथुक प्रशासन शाखा
जजल्ला आपतकाजलन कायु सचं ालन शाखा
कम्पयटु र शाखा

जजम्मेवार अजधकारी
कजवदत्त तयौपाने
जबरणु बहादरु महत
रामकृ रण पाण्डे
कजवदत्त तयौपाने

सम्पका न.
9858320301
9868382528
9848097732
9858320301

हसं बहादरु खरी
कजवदत्त तयौपाने
जवशाल जंग शाही

9848313113
9858320301
9866215361

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अवजध :
जस.न.ं
प्रदान गररने सेवा
१ वश
ं जको आधारमा नेपाली नागररकताको
प्रमाण पर जवतरण
२ नागररकताको प्रजतजलजप जवतरण
३ वैवाजहक अंजगकृ त नागररकताको प्रमाण पर
जवतरण
४ राहदानी फाराम संकलन
५ द्रुत सेवा अजभलेख प्रमाजणत
६ राहदानी जवतरण

लाग्ने दस्तुर रु
रु. १०/– को जटकट

लाग्ने अवजध कै जफयत
प्रजक्रया पगु ेकै जदन

रु. १५/– को जटकट
रु. १०/– को जटकट

प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन

५,०००/– साधारण
–
–

प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
तरुु तत
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७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

गनु ासो वा ठाडो उजरु ी
नाम,थर उमेर आजद प्रमाजणत
नावालकको उमेर प्रमाजणत
पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र रहलपहल
सम्वतधी जसफाररस
संस्था दताु
संस्था नवीकरण
संस्थाको जवधान संशोधन
जजल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृ जत
दजलत, आजदवासी/जनजाती जसफाररस
परपजरका दताु

१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८

छापाखाना दताु
हातहजतयार नामसारी
हा.ह. जजल्ला जभरको नवीकरण
हा.ह. नेपाल भररको नवीकरण
नाम,थर जतम जमजत संशोधन
नाता प्रमाजणत
क्षजतपजू तु एवं राहत जवतरण
सावुजजनक अपराध सम्वतधी मद्दु ा
अजख्तयार दरुु पयोग सम्वतधी मद्दु ा
अतय मद्दु ा
जवरफोटक पदाथु ईज्जात–पर
जवरफोटक पदाथु ईज्जात–पर नजवकरण

१०/– को जटकट
१०/– को जटकट
१०/– को जटकट
१०/– को जटकट

यथाशीघ्र
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन

१,०००/–
५००/–
१०/– को जटकट
१०/– को जटकट
दैजनक १,०००/–
सािाजहक ५००/–
पाजक्षक ३००/–
माजसक २००/–
१,०००/–
१,०००/–
१५०/–
३००/–
१०/– को जटकट
१०/– को जटकट
१०/– को जटकट
१०/– को जटकट
१०/– को जटकट
१०/– को जटकट
रु. ५०/–

प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
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प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
प्रजक्रया पयु ाुएर
काननू वमोजजम
यथाशीघ्र
यथाजशघ्र
यथाजशघ्र
प्रजक्रया पगु ेकै जदन
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७. जनणाय गने प्रजिया र अजधकारी :
क) जनणाय गने प्रजिया : सरकारी जनणुय प्रजक्रया सरलीकरण जनदेजशका, २०६५ एवं सचू नाको हक सम्वतधी
ऐन, २०६४ लगाएत प्रचजलत काननू बमोजजम ।
ि) जनणाय गने अजधकारी :
 प्रमख
ु जजल्ला अजधकारी ।
 सहायक प्रमख
ु जजल्ला अजधकारी: प्रमख
ु जजल्ला अजधकारीवाट अजधकार प्रत्यायोजन भए बमोजजम
८.

९.

जनणाय उपर उजुरी सुन्ने अजधकारी : प्रचजलत काननू बमोजजम ।
सम्पादन गरेको कामको जववरण : (२०७५ माघ देजि चैत्र मसान्त सम्मको)
जस.नं.

सम्पादन गरे को काम

कामको पररमाण कै जफयत

१
२
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

नागररकता जवतरण
नागररकताको प्रजतजलजप जवतरण
राहदानी जसफाररस
राहदानी जवतरण
गनु ासो वा ठाडो उजरु ी
नाम,थर उमेर आजद प्रमाजणत
नावालकको उमेर प्रमाजणत
पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र रहलपहल सम्वतधी जसफाररस
संस्था दताु
संस्था नवीकरण
संस्थाको जवधान संशोधन
दजलत, आजदवासी/जनजनती जसफाररस
परपजरका दताु
हातहजतयार नामसारी
हातहजतयार जजल्ला जभरको नवीकरण
हातहजतयार नेपाल भररको नवीकरण
जवरफोटक पदाथु इजाजतपर
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३१०
४४०
१४८
५७
५
०
५
०
१
१
०
२२
०
०
०
०
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सम्पादन गरे को काम

जस.न.ं
१९
२०
२१
२२
२३

कामको पररमाण कै जफयत
०
२
१३
०
२

जवरफोटक पदाथु इजाजतपर नजवकरण
सावुजजनक अपराध सम्वतधी मद्दु ा दताु
सावुजजनक अपराध मद्दु ा फछे ट
एकीकृ त घजु म्त जशजवर आयोजना
वजार अनगु मन

१०. सूचना अजधकारी र प्रमुिको नाम र पद :
क) कायाालय प्रमुि :
 नाम: दगु ाु बञ्जाडे
 पद: प्रमख
ु जजल्ला अजधकारी
ि) सच
ू ना अजधकारी :
 नाम: देवेतद्र प्रसाद श्रेष्ठ
 पद: सहायक प्रमख
ु जजल्ला अजधकारी

११. ऐन, जनयम, जवजनयम वा जनदेजशकाको सूची :
 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३
 जवपद तयजू नकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४
 लागु औषध (जनयतरण) ऐन, २०३३
 हातहजतयार तथा खरखजना ऐन, २०१८
 आवश्यक पदाथु जनयतरण (अजधकार) ऐन, २०१७
 आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२
 के ही सावुजजनक अपराध (जनयतरण) ऐन, २०२७
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 भ्रष्टाचार जनयतरण ऐन, २०५९
 अजख्तयार दरुु पयोग अनसु तधान आयोग ऐन, २०४८
 राहदानी ऐन, २०२४
 सावुजजनक सरु क्षा ऐन, २०४६
 सस्ं था दताु ऐन, २०३४
 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
 जग्गा प्राजि ऐन, २०३४
 जववाह दताु ऐन, २०२८
 सश
ु ासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
 सचू नाको हक सम्वतधी ऐन, २०६४
 सचू नाको हक सम्वतधी जनयमावली, २०६५
 नेपाल नागररकता जनयमावली, २०६३
 राहदानी जनयमावली, २०६७
 संस्था दताु जनयमावली, २०३४
 जववाह दताु जनयमावली, २०२८
 हातहजतयार तथा खरखजना जनयमावली, २०२८
 सश
ु ासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) जनयमावली, २०६५
 जवपद् जोजखम व्यवस्थापन राजरिय रणनीजत, २०६६
 नागररकता प्रमाणपर जवतरण कायुजवजध जनदेजशका, २०६८
 जवपद् पवू ुतयारी तथा प्रजतकायु योजना तजुमा मागुदशुन, २०६८
 प्रकोप पीजडत उद्दार र राहत सम्वतधी मापदण्ड, २०६४

 गृह मतरालय र अततगुत कायुरत कमुचारीहरुको आचारसंजहता, २०६९
 गृह प्रशासन सधु ार कायुयोजना योजना, २०७४

 जजल्ला प्रशासन सधु ार कायुयोजना जम्ु ला २०७५
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१२. आम्दानी, िचा तथा आजथाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावजधक जववरण :
 ३ मजहनामा कायम भएको जम्मा वेरुज:ु नभएको ।
 ३ मजहनामा फर्छ्यौट भएको जम्मा वेरुज:ु नभएको ।
 आ.व. २०७५।७६ को जम्मा राजश्व: रु. ..११,७९,८०८ / आ.व. २०७५।७६ को कायाुलय सञ्चालन खचु, २,५०,००० / आ.व. २०७५।७६ को जवपद व्यवस्थापन खचु, ९,४३,३०६ / आ.व. २०७५।७६ को द्वतद जपजडत अपाङग असक्त, टुहुरा खचु, ५,२०,८०० / आ.व. २०७५।७६ को जनवाुचन सञ्चालन, खचु, नभएको ।
 आ.व. २०७५।७६ को उभपोक्ता हीत खचु, नभएको ।
 आ.व. २०७५।७६ को संरक्षण लगायत खचु, नभएको ।
 आ.व. २०७५।७६ को कमुचारीको तलब भत्ता खचु, ४०,१६,२७६ / आ.व. २०७५।७६ को दैजनक भ्रमण भत्ता खचु, २,००,०००/ आ.व. २०७५।७६ को जवजवध खचु, १,००,००० / आ.व. २०७५।७६ को चाड पवु खचु, ३,७९,०००/१३. सूचनाको हक अन्तगात सूचनाको हक माग्ने र पाउनेको जववरण :
२०७५ बैशाख १ देजख २०७५ आषाढ मसाततसम्म कसैले पजन सचू नाको हक अततगुत सचू ना माग गनु
नआएको । स्थानीय सञ्चार माध्यम/परकारहरुसगं जनयजमत रुपमा भेटघाट,अततजक्रुया हुनेगरे को ।
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