सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३) फभोजजभ प्रस्तुत
गरयएको जजल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङ्जासॉग सम्फजन्धत सार्ाजननक
गरयएको वर्र्यण
(२०७५ साउन १ दे जि २०७५ भाघ भसान्त सम्भ)
१. ऩरयचम
गण्डकी प्रदे श तथा अञ्चर अन्तगात ऩने स्माङ्जा जजल्रा एक ऩहाडी जजल्रा हो । मस जजल्राको
सदयभुकाभ
ऺेत्रपर

ऩुतरीफजाय सभुद्री सतहफाट ८५० भीटय उचाइभा यहे को छ । ११६४ र्गा वक .नभ.

यहे को

मो जजल्रा

सभुद्र सतहफाट न्मुनतभ ३६६ भीटय

२,५१२ भीटय (ऩञ्चासेको रेक ) सम्भ उचाइभा यहे को

(केरादी) दे जि अनधकतभ

छ । जजल्राको

गुल्भी, उत्तयभा ऩर्ात य कास्की य दजऺणभा कारीगण्डकी नदीस

ऩूर्भ
ा ा तनहुॊ , ऩजिभभा

वहत ऩाल्ऩा जजल्रा

ऩदाछन् ।

सुनौरी ऩोिया जोड्ने नसद्धाथा याजभागारे जजल्राराई करयफ फीचफाट ऩूर् ा य ऩजिभ गयी वर्बाजन
गये को छ । सुनौरी —ऩाल्ऩा—स्माङ्जा—ऩोिया—काठभाडौ सम्भ ऩुग्ने नेऩारको भुख्म रोकभागाको
रुटभा यहेको स्माङ्जा जजल्राभा हार ७९ वक .भी. बन्दा राभो सडक ऺेत्र यहेको

छ । त्मसै रे

मातामातको दृविकोणरे स्माङ्जा सुगभ ऩहाडी जजल्रा नबत्र ऩदाछ । स्माङ्जा नेऩारको सफै बन्दा
ठू रो जर वर्द्युत ऩरयमोजना —कारीगण्डकी ए (१४४ भेगार्ाट) सफैबन्दा ठू रो ऩहाडी नसॊ चाई मोजना
(चाऩाकोट टाय नसॊ चाई मोजना ९१००० हेक्टय

), नेऩारको ऩवहरो नभुना ग्राभीण ऩमाटन गाउ

“ऩञ्चभूरको नसरुफायी”, नेऩार कै नभुना भाननने ऩाल्ऩा य स्माङ्जाको नसभानासॉग जोड्ने कारीगण्डकी
नदी भानथ यहे को याम्दीको ऩुर

िास वर्शेषताहरु हुन ् बने मसरे

दूध, सुन्तरा, अदुर्ा य कपी

उत्ऩादन गने जजल्राको रुऩभा आफ्नो ऩवहचान स्थावऩत गरयसकेको छ । याविम जनगणना २०६८ ,
अनुसाय स्माङ्जाको जनसङ्ख्मा २,८९,१४८ यहे को छ । मो जजल्रारे नेऩारको ऺेत्रपरको ०.७९
प्रनतशत य जनसॊ ख्माको १ .०९ प्रनतशत अॊ श ओगटे को छ । ७५ जजल्रा भध्मे स्माङ्जा ऺेत्रपरभा
६४ औ ॊ य जनसॊ ख्माभा ३३ औ ॊ स्थानभा यहेको छ ।

२. ऐनतहानसक ऩरयचम
वर्नबन्न अनबरे ि य जाननपकाय व्मजिहरुको कथन सभेतको आधायभा स्माङ्जा जजल्राराई प्राग्
ऐनतहानसक कारभा बृग ु ऋवषको तऩस्मास्थर (हारको चण्डीबञ्ज्माङ्ग गावर्सको बृगतुभ), श्रर्ण कुभाय
1

ॉ ीिोराको उद्गभस्थर अन्धाअन्धी दह य स्र्स्थानी
य अन्धा अन्धीको वकॊर्दन्तीसॉग जोनडएको आध
ब्रतकथाभा उल्रेि बए अनुसाय सती दे र्ीको शेषअॊ ग ऩतन बएको छाङ्छाङ्दीको छाॉमा ऺेत्र
आददको बौगोनरक स्र्रुऩभा नरन सवकन्छ । प्राचीन कारभा हारको स्माङ्जा जजल्राको बूफनोट
दजऺण य दजऺण ऩजिभको ऩवर्त्र धानभाक नदी कारीगण्डकी वकनायका सेतीफेणी
केरादीघाट, याम्दीघाट, छाॉमा ऺेत्र हुॉदैं उत्तय ऩञ्चासेधाभ

, रुरु ऺेत्र ,

(फाराचतुदाशीका ददन भेरा राग्ने स्थान )

र्रयऩरयको धानभाक ऩवर्त्रस्थर बनी शास्त्रहरुभा उल्रे ि बएको ऩाइन्छ । प्राकृनतक , साॊस्कृनतक य
भनोयभ दृश्महरुफाट सौन्दवमात स्माङ्जा जजल्रारे , नेऩार एकीकयण ऩूर् ा चौनफसे याज्म अन्तगात छ
ु े आफ्नो ऐनतहानसक ऩवहचान फोकेको छ
टुक्रे यजौटाहरु गह्रौं, बीयकोट, सतौ, नुर्ाकोट, ढोय य ऩैं मर
ु ो धेयै जसो बूबाग क्रभश् तनहुॉ य ऩर्ातभा वर्रम बएऩनछ फाॉकी चाय यजौटाफाट
। ढोय य ऩैंमक
शानसत बूबाग नै आधुननक स्माङ्जा जजल्राको ऩवहचान फनेय यहे को छ ।

३. जजल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङजाको स्र्रुऩ य प्रकृनत:
जजल्राभा शाजन्त, सुयऺा य सुब्मफस्था कामभ गयी जनताको जीउ , धन य स्र्तन्त्रताको सॊ यऺण गनुा
जजल्रा प्रशासन कामाारमको भुख्म कामा हो

। मस कामाारमका काभ , कताब्म य अनधकायहरुराई

िासगयी स्थानीम प्रशासन ऐन , २०२८ रे ब्मफस्था गये को छ । जजल्राभा वर्कास ननभााण
कामाहरुको रानग उऩमुि र्ातार्यण ननभााण गना सभन्र्म य सहजीकयण , वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन, आऩूनता
व्मर्स्थाऩन, सेर्ा प्रर्ाहको अनुगभन , प्रचनरत कानूनभा तोवकएका वर्षमहरुभा न्माम ननरुऩण
आनथाक अननमनभतता एर्ॊ भ्रिाचाय ननमन्त्रण जस्ता कामाहरु सम्ऩादन गयी जजल्राभा सुशासनको
प्रत्माबूनतका रानग जजल्रा प्रशासन कामाारमको भहत्र्ऩूण ा बूनभका यहे को हुन्छ।
जजल्रा प्रशासन कामाारम , स्माङजारे मस जजल्राराई शान्त , सुयजऺत य सभुन्नत फनाउने दुयदृवि
(vision) का साथ वर्नधको शासन अर्रम्र्न गयी शाजन्त सुयऺाको अर्स्थाराई सुदृढ फनाउॉदै
प्रबार्कायी सेर्ा प्रर्ाहको भाध्मभद्वाया सुशासनको प्रत्माबूनत गने रक्ष्महरु

(goals) नरएय काभ

गरययहेको छ । मी रक्ष्महरु प्रानिका रानग मस कामाारमरे सुयऺा ननकामहरुको सभन्र्मात्भक
ऩरयचारनद्वाया जजल्राभा शाजन्त सुयऺाको जस्थनतराई सुदृढ फनाउने

, जजल्राभा वर्नधको शासन

सुननजित गने , वर्ऩद्को एकीकृत य सभन्र्मात्भक व्मर्स्थाऩन गने , आऩूनता व्मर्स्थाऩनराई च ुस्त
फनाउने, सेर्ा प्रर्ाहराई प्रबार्कायी फनाउने , भानर् अनधकायको सॊ यऺण गने य ऩायदजशाता एर्ॊ
जर्ापदे वहता सुननजित गने उद्देश्महरु (objectives) राई आत्भसात गये को छ ।

३.१ जजल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङजाको काभ, कताव्म य अनधकाय:
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,

क) जजल्राभा शाजन्त, सुयऺा य व्मर्स्था कामभ गने,
ख) जजल्राभा सॊ चानरत वर्कास कामाहरुभा सहमोग य सभन्र्म गने,
ग) जजल्राभा यहे का नेऩार सयकायका सम्ऩजत्तहरुको सॊ यऺण गने,
घ) जजल्राभा आइऩने वर्ऩद्हरुको व्मर्स्थाऩन गने,
ङ) जजल्राभा र्स्तुहरुको आऩूनताराई व्मर्जस्थत गने,
च) जजल्राजस्थत सार्ाजननक ननकामहरुको कामा सम्ऩादनभा सभन्र्म गने,
छ) प्रचनरत कानूनद्वाया तोवकएका वर्षमहरुभा न्माम ननरुऩण गने,
ज) नागरयकताको प्रभाणऩत्र वर्तयण गने,
झ) हातहनतमायको इजाजत प्रदान तथा नर्ीकयण गने ,
ञ) याहदानी सम्र्न्धी कामा गने ,
ट) सॊ स्था दताा, नर्ीकयण तथा ननमभन गने,

ठ) प्रचनरत कानून य नेऩार सयकायको ननदे शन फभोजजभ अन्म वर्वर्ध कामाहरु गने।
३.२ जजल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङ्जाभा यहेको कभाचायी दयफन्दी सॊ ख्मा य कामा वर्र्यण:
नस.नॊ.

ऩद

१.

प्रभुि जजल्रा अनधकायी

१

सहामक प्रभुि जजल्रा अनधकायी

१

प्रशासकीम अनधकृत

२

नामर् सुब्फा

७

रे िाऩार

१

कम््मुटय अऩये टय

२

७.

िरयदाय

४

८.

हरुका सर्ायी चारक

२

९.

कामाारम सहमोगी

७

२.
३.
४.
५.
६.

दयर्न्दी सॊ ख्मा

जम्भा

२७

३.३ जजल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङजाफाट प्रदान गरयने सेर्ा:
क) स्थानीम प्रशासन तथा शाजन्त सुयऺा सम्र्न्धी सेर्ा:


नाभ थय र्ा उभेय आदद प्रभाजणत,



नार्ारकको उभेय प्रभाजणत,
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कैवपमत



ऩारयर्ारयक ऩेन्सन, सऩथ ऩत्र य यहरऩहर सम्र्न्धी नसपारयस,



दनरत, भधेसी, आददर्ासी जनजानत प्रभाजणत,



ऩत्रऩनत्रका दताा,



छाऩािाना दताा,



ऩारयर्ारयक वर्र्यण प्रभाजणत,



नाता प्रभाजणत,



वर्वर्ध कामा,

ख) याहदानी सम्र्न्धी सेर्ा:


याहदानी पायाभ सॊ करन,



याजश्व जम्भा गना रगाउने,



द्रतु सेर्ाको रानग अनबरेि प्रभाजणत,



याहदानी वर्तयण,



MRP को वर्र्यण सॊ शोधनको रानग नसपारयस ।

ग) नागरयकता सम्र्न्धी सेर्ा:


र्ॊशजको आधायभा नागरयकताको प्रभाण ऩत्र वर्तयण,



र्ैर्ावहक अॊ गीकृत नागरयकताको प्रभाण ऩत्र वर्तयण,



नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरवऩ वर्तयण,



साभान्म सॊ शोधन,

घ) भुद्दा तथा ठाडो उजुयी सम्र्न्धी सेर्ा:


ऐनद्धाया तोवकएका भुद्दाहरु,



कामाारमहरु अनुगभन तथा ननयीऺक,



गुनासो र्ा ठाडो उजुयी,



वर्र्ाह दताा ।

ङ) हातहनतमाय इजाजत तथा नर्ीकयण्


हातहनतमाय इजाजत, नाभसायी, नर्ीकयण य स्र्ानभत्र् हस्तान्तयण ।

च) ऩेन्सन नसपारयस सम्र्न्धी सेर्ा:


ऩारयर्ारयक ऩेन्सन ‚ सऩथ ऩत्र ‚ दुइ नाभथय य जन्भ
सम्र्न्धी नसपारयस ।
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नभनत प्रभाजणत ‚ यहरऩरह

च) सॊ स्था दताा तथा नर्ीकयण सम्र्न्धी सेर्ा:


सॊ स्था दताा,



सॊ स्था नर्ीकयण,



सॊ स्थाको वर्धान सॊ शोधन,



जजल्राभा सॊ स्थाको शािा िोल्ने स्र्ीकृनत,

छ) आऩूनता व्मर्स्था अनुगभन सम्र्न्धी सेर्ा:


सहज आऩूनता व्मर्स्थाऩन सुननजित गनाका रानग र्जाय अनुगभन तथा ननमभन ।

ज) वर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्र्न्धी सेर्ा:


जजल्रा वर्ऩद् ब्मर्स्थाऩन सनभनतको र्ैठक आमोजना,



वर्ऩद् सम्र्न्धी कामामोजना ननभााण,



वर्ऩद् न्मू नीकयणका रानग तमायी,



वर्ऩदभा बएको ऺनतको वर्र्यण सॊ करन,



वर्ऩदभा ऩीनडत बएकाहरुराई ऺनतऩूनता एर्ॊ याहत वर्तयण तथा ऩुन:स्थाऩना ।

झ) अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान सम्र्न्धी सेर्ा:

 अजख्तमाय दुरुऩमोग सम्र्न्धी प्राि उजुयी एर्ॊ ननर्ेदनहरु उऩय छानवर्न।
३.४ जजल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङजाभा यहेका शािा य जजम्भेर्ाय कभाचायी:
नस.नॊ.
१

शािाको नाभ

जजम्भेर्ाय कभाचायी

कैवपमत

स्थानीम प्रशासन, शाजन्त सुयऺा, हातहनतमाय, ना.सु. टीकायाभ साऩकोटा
सॊ घसॊ स्था, ऩेन्सन नसपारयस तथा प्रशासन
शािा

२

याहदानी शािा

३

नमाॊ नागरयकता शािा

िरयदाय गोवर्न्द घती

ना.सु दीऩनायामण साऩकोटा
क.अ. नफष्णु चाऩागाइ

५

ना.सु. श्रीप्रकाश ये ग्भी, ना.सु.

भुद्दा शािा

याभेश्वय ऩौडेर य ना
याभप्रसाद ऩोडे र

६

प्रनतनरवऩ नागरयकता शािा

७

रे िा शािा

ना.सु. रूद्र ऩोख्रेर
रे .ऩा.ददनफन्धु ऩोडे र
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.सु.

नोट् उजल्रजित सफै शािाभा जजम्भेर्ाय अनधकायीहरूको रूऩभा प्रशासकीम अनधकृत
मादर्याज शभाा य सुयेश ढकार तोवकनुबएको छ ।

३.५ सेर्ा प्राि गना राग्ने दस्तुय य अर्नध:
नस.नॊ.

प्रदान गरयने सेर्ा

राग्ने दस्तुय रु

राग्ने अर्नध

१

र्ॊशजको आधायभा नेऩारी

१०। को

नागरयकताको प्रभाण ऩत्र वर्तयण

वटकट

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

नागरयकताको प्रनतनरवऩ वर्तयण

१३। को

२

वटकट
३
४

र्ैर्ावहक अॊ नगकृत नागरयकताको

१०। को

प्रभाण ऩत्र वर्तयण

वटकट

याहदानी पायाभ सॊ करन

२५००।

नार्ारक ( १०

कै

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन
प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन
प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

फषा भुननका)
५०००।
साधायण
५
६

द्रतु सेर्ा अनबरेि प्रभाजणत

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

याहदानी वर्तयण

वर्बागफाट

प्राप्त

भएपछछ तुरुन्त

७

गुनासो र्ा ठाडो उजुयी

रु. १० को

मथाशीघ्र

वटकट
८

नाभ, थय उभेय आदद प्रभाजणत

१० को वटकट

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

९

नार्ारकको उभेय प्रभाजणत

१० को वटकट

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

१० को वटकट

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

१०

ऩारयर्ारयक ऩेन्सन ,

शऩथ ऩत्र य

यहरऩहर सम्र्न्धी नसपारयस
१२

सॊ स्था दताा

१०००।

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

१३

सॊ स्था नर्ीकयण

५००। आजश्वन

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

भसान्त ऩिात
तोवकएको थऩ
जरयर्ाना दस्तुय
१४

सॊ स्थाको वर्धान सॊ शोधन

१० को वटकट

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

१५

जजल्राभा सॊ स्थाको शािा िोल्ने

१० को वटकट

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन
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स्र्ीकृनत
१६

दनरत, भधेशी, आददर्ानस नसपारयस

१०। को
वटकट

१७

ऩत्रऩनत्रका दताा

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

दै ननक १०००। प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन
सािावहक
५००।
ऩाजऺक ३००।
भानसक २००।

१८

छाऩािाना दताा

१०००।

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

१९

हातहनतमाय नाभसायी

१०००।

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

२०

हातहनतमाय जजल्रा नबत्रको नर्ीकयण

१५०।

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

२१

हातहनतमाय नेऩार बरयको नर्ीकयण

३००।

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

२२

नाभ थय जन्भ नभनत सॊ शोधन

१०। को

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

वटकट
२३

नाता प्रभाजणत

१०। को
वटकट

२४

ऺनतऩूनता एर्ॊ वर्ऩदको याहत वर्तयण

२५

सार्ाजननक अऩयाध सम्र्न्धी भुद्दा

प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन
प्रवक्रमा ऩुगेकै ददन

१०। को

कानून र्भोजजभ

वटकट
२६

अजख्तमाय दुरुऩमोग सम्र्न्धी भुद्दा

१०। को

मथाशीघ्र

वटकट
२७

अन्म भुद्दा

१०। को
वटकट

मथाजशघ्र

३.६ ननणाम गने प्रवक्रमा य अनधकायी:
क) ननणाम गने प्रवक्रमा: सयकायी ननणाम प्रवक्रमा सयरीकयण ननदे जशका, २०६५ एर्ॊ सूचनाको
हक सम्र्न्धी ऐन, २०६४ रगामत प्रचनरत कानून फभोजजभ।
ख) ननणाम गने अनधकायी:


प्रभुि जजल्रा अनधकायी



सहामक प्रभुि जजल्रा अनधकायी : प्रभुि जजल्रा अनधकायीर्ाट अनधकाय प्रत्मामोजन
बए फभोजजभ ।
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३.७ ननणाम उऩय उजुयी सुन्ने अनधकायी: प्रचनरत कानून फभोजजभ।
३.८ जजल्रा प्रशासन कामाारम स्माङजा सम्ऩादन गये को काभको वर्र्यण् (२०७५ साउन १
दे जि २०७५ भाघ भसान्तसम्भ )
नस.नॊ.

सम्ऩादन गये को काभ

१

नागरयकता वर्तयण (प्रनतनरवऩ र्ाहेक)

२

नागरयकताको प्रनतनरवऩ वर्तयण

४

याहदानी नसपारयस

५

याहदानी वर्तयण

६

गुनासो र्ा ठाडो उजुयी

७

नाभ थय उभेय आदद प्रभाजणत

८

नार्ारकको उभेय प्रभाजणत

९

ऩारयर्ारयक ऩेन्सन ,

१०

वर्र्ाह दताा

काभको
ऩरयभाण

कैवपमत

६२९९

इराका प्रशा

३१६७

,,

सभेत

.का.फाट

,,

४५८१
४१५९
७०
२१२३
१३१

शऩथ ऩत्र य यहरऩहर सम्र्न्धी

नसपारयस

१८५४
२

भाद्र १ गतेदेखख
यस

कायााऱयको

क्षेत्र भभत्र नपरे को

११

सॊ स्था दताा

१२

सॊ स्था नर्ीकयण

१३

सॊ स्थाको वर्धान सॊ शोधन

५४
३१७
१४

१५

दनरत, भधेशी, आददर्ानस नसपारयस

१६

ऩत्रऩनत्रका दताा

१८

हातहनतमाय नाभसायी

१९

हातहनतमाय जजल्रा नबत्रको नर्ीकयण

८

२०

हातहनतमाय नेऩार बरयको नर्ीकयण

-

२३

वर्ऩद् ऩीनडतराई याहत वर्तयण

-

२४

द्धन्द्ध ऩीनडत याहत वर्तयण

-

२५

द्वन्द्कारभा भृत्मु बएका य र्ेऩत्ता बएकाराई वर्तरयत यकभ

-

२८

वर्दे शभा भृत्मु बएका ब्मजिका ऩरयर्ायराइ ऺनतऩूनता वर्तयण

-

२९

गृह भन्त्रारमर्ाट आनथाक सहामता प्रदान यकभ

-

३०

सार्ाजननक अऩयाध सम्र्न्धी भुद्दा

३१०
२ वटा

५०
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३१

अजख्तमाय दुरुऩमोग सम्र्न्धी प्राि उजुयी

४

३२

घुजम्त जशवर्य आमोजना नागरयकता नफतयण टोरी

५

३३

फजाय अनुगभन

७

३४

जजल्राजस्थत सयकायी कामाारम अनुभगन।ननयीऺण

३५

ु ाई कामाक्रभहरुको सभन्र्म
सार्ाजननक सुनर्

३६

प्रकोऩ प्रबावर्त ऺेत्रहरुको स्थरगत ननरयऺण

३७

याजनीनतक दरहरु , गै.स.स. य नागरयक सभाज सॊ गको
सभन्र्म

३.९ सूचना अनधकायी य प्रभुिको नाभ य ऩद:
क) कामाारम प्रभुि:
 नाभ: कोशहरय ननयौरा
 ऩद: प्रभुि जजल्रा अनधकायी
ख) सूचना अनधकायी:
 नाभ: मादर्याज शभाा
 ऩद: प्रशासकीम अनधकृत
३.१० ऐन, ननमभ, वर्ननमभ र्ा ननदे जशकाको सूची:


स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८



नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३



ु ी अऩयाध सॊ वहता ऐन, २०७४
भुरक



ु ी पौजदायी कामावर्नध ऐन, २०७४
भुरक



रागू औषध (ननमन्त्रण) ऐन, २०३३



हातहनतमाय तथा ियिजना ऐन, २०१८



आर्श्मक ऩदाथा ननमन्त्रण (अनधकाय) ऐन, २०१७



आर्श्मक र्स्तु सॊ यऺण ऐन, २०१२



भ्रिाचाय ननर्ायण ऐन, २०५९



अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन, २०४८
9

२४
आर्श्कता
अनुसाय

ननयन्तय



याहदानी ऐन, २०२४



सार्ाजननक सुयऺा ऐन, २०४६



सॊ स्था दताा ऐन, २०३४



जग्गा प्रानि ऐन, २०३४



सुशासन (व्मर्स्थाऩन तथा सॊ चारन) ऐन, २०६४



सूचनाको हक सम्र्न्धी ऐन, २०६४



सूचनाको हक सम्र्न्धी ननमभार्री, २०६५



नेऩार नागरयकता ननमभार्री, २०६३



याहदानी ननमभार्री, २०६७



सॊ स्था दताा ननमभार्री, २०३४



हातहनतमाय तथा ियिजना ननमभार्री, २०२८



सुशासन (व्मर्स्थाऩन तथा सॊ चारन) ननमभार्री, २०६५



वर्ऩद् जोजिभ न्मूननकयण तथा व्मर्स्थाऩन ऐन, २०७४



वर्ऩद् जोजिभ व्मर्स्थाऩन याविम यणनीनत, २०६६



गृह प्रशासन सुदृढीकयण मोजना, २०६८



ननजाभती सेर्ा ऐन, २०४९



ननजाभती सेर्ा ननमभार्री, २०५०



कामास्थरभा हुने मौनजन्म वहॊ सा ननर्ायण ऐन, २०७४



कारो फजाय तथा केही अन्म साभाजजक अऩयाध तथा सजाम ऐन, २०३२



िाद्य ऐन, २०२३



जरचय सॊ यऺण ऐन, २०१७



फारफानरकासम्फन्धी ननमभार्री



नागरयकता प्रभाणऩत्र वर्तयण कामावर्नध ननदे जशका, २०६८



वर्ऩद् ऩूर् ा तमायी तथा प्रनतकामा मोजना तजुभ
ा ा भागादशान, २०६८



प्रकोऩ ऩीनडत उद्दाय य याहत सम्र्न्धी भाऩदण्ड, २०६४

 गृह भन्त्रारम य अन्तगात कामायत कभाचायीहरुको आचायसॊ वहता, २०६९
३.११ आम्दानी, िचा तथा आनथाक कायोर्ायसम्र्न्धी अद्यार्नधक वर्र्यण : (२०७५ साउन १
दे जि २०७५ भाघ भसान्तसम्भ)
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उठे को जम्भा याजश्व: रु. १,४३,६८,५१३।०१



जम्भा िचा: रु. १,८०,६३,३३७।०१(चारूतपा ९०

,२६,०७८।८०,ऩुॊजजगततपा्

९०,३७,२५९)


मस अफनधभा कामभ बएको जम्भा र्ेरुजु: ×

 पर्छ्यौट बएको जम्भा र्ेरुजु: ×
३.१२ तोवकए फभोजजभका अन्म नफफयण्
३.१३ अजघल्रो फषाभा सॊ चानरत कामाक्रभको नफफयण् रू. ४,८४,२७,५२०। को रागतभा
आ.फ. ०७३।७४भा शुरू बएको मस कामाारमको बर्न मस

आ.फ. ०७५।७६ को

हारसम्भ् रू. ९०,३७,२५९। िचा बएको छ ।
३.१४ जजल्रा प्रशासन कामाारम स्माङजाको र्ेबसाइट य इभेर:

www.daosyangja.moha.gov.np
email: syangjadao.42@gmail.com
facebook: daosyangja/facebook.com
twitter: @daosyangja

३.१५ प्राि र्ैदेजशक सहामता, अनुदान, ऋण एर्ॊ प्रानफनधक सहमोग्
प्राि नबएको ।
३.१६ मस आ.र्.भा सॊ चानरत कामाक्रभ य सो को प्रगनत वर्र्यण्
३.१७ सूचनाको हक अन्तगात सूचनाको हक भाग्ने य ऩाउनेको वर्र्यण : २०७५ साउन १
दे जि हारसम्भ भसान्तसम्भ कसै रे ऩनन सूचनाको हक अन्तगात सूचना भाग गना नआएको।
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