सच
ू नाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३) फभोजिभ प्रस्तुत गरयएको
जिल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङ्िासॉग सम्फजन्धत सार्ािननक वर्र्यण
(२०७४ साउन १ दे खि २०७५ असाय भसान्त सम्भ)
१. ऩरयचम
गण्डकी प्रदे श तथा अञ्चर अन्तगगत ऩने स्माङ्जा जजल्रा एक ऩहाडी जजल्रा हो । मस जजल्राको
सदयभक
ु ाभ

ऩत
ु रीफजाय सभद्र
ु ी सतहफाट ८५० भीटय उचाइभा यहे को

छ । ११६४ वगग कक .मभ. ऺेत्रपर

यहे को मो जजल्रा सभद्र
ु सतहफाट न्मन
ु तभ ३६६ भीटय (केरादी) दे खि अधधकतभ २,५१२ भीटय (ऩञ्चासेको
रेक) सम्भ उचाइभा यहे को

छ । जजल्राको ऩव
ग ा तनहुॊ , ऩजचचभभा गल्
ू भ
ु भी , उत्तयभा ऩवगत य कास्की य

दक्षऺणभा कारीगण्डकी नदीस हहत ऩाल्ऩा जजल्रा ऩदग छन ् ।

सन
ु ौरी ऩोिया जोड्ने मसद्धाथग याजभागगरे

जजल्राराई करयफ फीचफाट ऩव
ू ग य ऩजचचभ गयी ववबाजन गये को छ । सन
ु ौरी
काठभाडौ सम्भ ऩग्ु ने नेऩारको भख्
ु म रोकभागगको रुटभा यहे को
७९ कक .भी. बन्दा राभो सडक ऺेत्र यहे को

—ऩाल्ऩा—स्माङ्जा—ऩोिया—

मस भागगको रम्फाइ स्माङ्जा जजल्राभा

छ । त्मसैरे मातामातको दृजटटकोणरे स्माङ्जा सग
ु भ ऩहाडी

जजल्रा मबत्र ऩदग छ । स्माङ्जा नेऩारको सफै बन्दा ठूरो जर ववद्मत
ु ऩरयमोजना
भेगावाट) सफैबन्दा ठूरो ऩहाडी मसॊचाई मोजना
नेऩारको ऩहहरो नभन
ु ा ग्राभीण ऩमगटन गाउ

(चाऩाकोट टाय मसॊचाई मोजना

—कारीगण्डकी ए (१४४
करयव १००० हे क्टय ),

“ऩञ्चभर
ू को मसरुफायी ”, नेऩार कै नभन
ु ा भाननने ऩाल्ऩा य

स्माङ्जाको मसभानासॉग जोड्ने कारीगण्डकी नदी भाधथ यहे को याम्दीको ऩर
ु

िास ववशेषताहरु हुन ् बने

मसरे दध
ू , सन्
ु तरा, अदव
ु ा य कपी उत्ऩादन गने जजल्राको रुऩभा आफ्नो ऩहहचान स्थावऩत गरयसकेको छ
। याजटिम जनगणना २०६८ , अनस
ु ाय स्माङ्जाको जनसङ्ख्मा २,८९,१४८ यहे को छ । मो जजल्रारे नेऩारको
ऺेत्रपरको ० .७९ प्रनतशत य जनसॊख्माको १ .०९ प्रनतशत अॊश ओगटे को छ । ७५ जजल्रा भध्मे स्माङ्जा
ऺेत्रपरभा ६४ औॊ य जनसॊख्माभा ३३ औॊ स्थानभा यहे को छ ।

२. ऐनतहाससक ऩरयचम
ववमबन्न अमबरेि य जाननपकाय व्मजक्तहरुको कथन सभेतको आधायभा स्माङ्जा जजल्राराई प्राग्
ऐनतहामसक कारभा बग
ु ), श्रवण कुभाय य
ृ ु ऋवषको तऩस्मास्थर (हारको चण्डीबञ््माङ्ग गाववसको बग
ृ तभ
अन्धा अन्धीको ककॊ वदन्तीसॉग जोडडएको आॉधीिोराको उद्गभस्थर अन्धाअन्धी दह य स्वस्थानी
ब्रतकथाभा उल्रेि बए अनस
ु ाय सती दे वीको शेषअॊग ऩतन बएको छाङ्छाङ्दीको छाॉमा ऺेत्र आहदको
बौगोमरक स्वरुऩभा मरन सककन्छ । प्राचीन कारभा हारको स्माङ्जा जजल्राको बफ
ू नोट दक्षऺण य दक्षऺण
ऩजचचभको ऩववत्र धामभगक नदी कारीगण्डकी ककनायका सेतीफेणी , रुरु ऺेत्र , केरादीघाट, याम्दीघाट, छाॉमा
ऺेत्र हुॉदैं उत्तय ऩञ्चासेधाभ (फाराचतद
ु ग शीका हदन भेरा राग्ने स्थान ) वरयऩरयको धामभगक ऩववत्रस्थर बनी
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शास्त्रहरुभा उल्रेि बएको ऩाइन्छ । प्राकृनतक , साॊस्कृनतक य भनोयभ दृचमहरुफाट सौन्दनमगत स्माङ्जा
जजल्रारे, नेऩार एकीकयण ऩव
ू ग चौबफसे या्म अन्तगगत छ टुक्रे यजौटाहरु गह्रौं , बीयकोट, सतौ, नव
ु ाकोट,
ढोय य ऩैंमर
ु े आफ्नो ऐनतहामसक ऩहहचान फोकेको छ । ढोय य ऩैंमक
ु ो धेयै जसो बब
ू ाग क्रभश् तनहुॉ य
ऩवगतभा ववरम बएऩनछ फाॉकी चाय यजौटाफाट शामसत बब
ू ाग नै आधनु नक स्माङ्जा जजल्राको ऩहहचान
फनेय यहे को छ ।

३. जिल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङिाको स्र्रुऩ य प्रकृनत:
जजल्राभा शाजन्त, सयु ऺा य सब्ु मफस्था कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्त्रताको सॊयऺण गनुग
जजल्रा प्रशासन कामागरमको भख्
ु म कामग हो । मस कामागरमका काभ, कतगब्म य अधधकायहरुराई िासगयी
स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ रे ब्मफस्था गये को छ । जजल्राभा ववकास ननभागण कामगहरुको राधग उऩमक्
ु त
वातावयण ननभागण गनग सभन्वम य सहजीकयण, ववऩद् व्मवस्थाऩन, आऩनू तग व्मवस्थाऩन, सेवा प्रवाहको
अनग
ु भन, प्रचमरत कानन
ू भा तोककएका ववषमहरुभा न्माम ननरुऩण, आधथगक अननममभतता एवॊ भ्रटटाचाय
ननमन्त्रण जस्ता कामगहरु सम्ऩादन गयी जजल्राभा सश
ु ासनको प्रत्माबनू तका राधग जजल्रा प्रशासन
कामागरमको भहत्वऩण
ू ग बमू भका यहे को हुन्छ।
जजल्रा प्रशासन कामागरम, स्माङजारे मस जजल्राराई शान्त, सयु क्षऺत य सभन्
ु नत फनाउने दयु दृजटट
(vision) का साथ ववधधको शासन अवरम्वन गयी शाजन्त सयु ऺाको अवस्थाराई सदृ
ु ढ फनाउॉ दै प्रबावकायी
सेवा प्रवाहको भाध्मभद्वाया सश
ु ासनको प्रत्माबनू त गने रक्ष्महरु ( goals) मरएय काभ गरययहे को छ । मी
रक्ष्महरु प्राजततका राधग मस कामागरमरे सयु ऺा ननकामहरुको सभन्वमात्भक ऩरयचारनद्वाया जजल्राभा
शाजन्त सयु ऺाको जस्थनतराई सदृ
ु ढ फनाउने, जजल्राभा ववधधको शासन सनु नजचचत गने, ववऩद्को एकीकृत य
सभन्वमात्भक व्मवस्थाऩन गने, आऩनू तग व्मवस्थाऩनराई चुस्त फनाउने, सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी
फनाउने, भानव अधधकायको सॊयऺण गने य ऩायदमशगता एवॊ जवापदे हहता सनु नजचचत गने उद्दे चमहरु
(objectives) राई आत्भसात गये को छ ।

३.१ जिल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङिाको काभ, कताव्म य अधधकाय :
क) जजल्राभा शाजन्त, सयु ऺा य सव्ु मवस्था कामभ गने,
ि) जजल्राभा सॊचामरत ववकास कामगहरुभा सहमोग य सभन्वम गने,
ग) जजल्राभा यहे का नेऩार सयकायका सम्ऩवत्तहरुको सॊयऺण गने,
घ) जजल्राभा आइऩने ववऩद्हरुको व्मवस्थाऩन गने,
ङ) जजल्राभा वस्तह
ु रुको आऩनू तगराई व्मवजस्थत गने,
च) जजल्राजस्थत सावगजननक ननकामहरुको कामग सम्ऩादनभा सभन्वम गने,
छ) प्रचमरत कानन
ू द्वाया तोककएका ववषमहरुभा न्माम ननरुऩण गने,
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ज) नागरयकताको प्रभाणऩत्र ववतयण गने,
झ) हातहनतमायको इजाजत प्रदान तथा नवीकयण गने,
ञ) याहदानी सम्वन्धी कामग गने,
ट) सॊस्था दताग तथा नवीकयण गने,

ठ) प्रचमरत कानन
ू य नेऩार सयकायको ननदे शन फभोजजभ अन्म ववववध कामगहरु गने।
३.२ जिल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङ्िाभा यहे को कभाचायी दयफन्दी सॊख्मा य कामा वर्र्यण:
मस.नॊ.

ऩद

१.

प्रभि
ु जजल्रा अधधकायी

१

प्रशासकीम अधधकृत

२

२.

दयवन्दी सॊख्मा

सहामक प्रभि
ु जजल्रा अधधकायी

१

नामव सब्ु फा

७

रेिाऩार

१

६.

कम्तमट
ु य अऩये टय

२

७.

सहामक कम्तमट
ु य अऩये टय

०

८.

िरयदाय

४

९.

हरक
ु ा सवायी चारक

२

१०.

कामागरम सहमोगी

७

जम्भा

२७

३.
४.
५.

३.३ जिल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङिाफाट प्रदान गरयने सेर्ा:
क) स्थानीम प्रशासन तथा शाजन्त सयु ऺा सम्वन्धी सेवा:


नाभ थय वा उभेय आहद प्रभाखणत,



नावारकको उभेय प्रभाखणत,



ऩारयवारयक ऩेन्सन, सऩथ ऩत्र य यहरऩहर सम्वन्धी मसपारयस,



दमरत, भधेसी, आहदवासी जनजानत प्रभाखणत,



ऩत्रऩबत्रका दताग,



छाऩािाना दताग,



ऩारयवारयक वववयण प्रभाखणत,



नाता प्रभाखणत,



ववववध कामग,

ि) याहदानी सम्वन्धी सेवा:


याहदानी पायाभ सॊकरन,
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कैकपमत



याजचव जम्भा गनग रगाउने,



द्रत
ु सेवाको राधग अमबरेि प्रभाखणत,



याहदानी ववतयण,



MRP को वववयण सॊशोधनको राधग मसपारयस ।

ग) नागरयकता सम्वन्धी सेवा:


वॊशजको आधायभा नागरयकताको प्रभाण ऩत्र ववतयण,



वैवाहहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाण ऩत्र ववतयण,



नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रनतमरवऩ ववतयण,



साभान्म सॊशोधन,

घ) भद्
ु दा तथा ठाडो उजयु ी सम्वन्धी सेवा:


ऐनद्धाया तोककएका भद्
ु दाहरु,



कामागरमहरु अनग
ु भन तथा ननयीऺक,



गन
ु ासो वा ठाडो उजुयी,



वववाह दताग ।

ङ) हातहनतमाय इजाजत तथा नवीकयण्


हातहनतमाय इजाजत, नाभसायी, नवीकयण य स्वामभत्व हस्तान्तयण ।

च) ऩेन्सन मसपारयस सम्वन्धी सेवा:


ऩारयवारयक ऩेन्सन ‚ सऩथ ऩत्र‚ दइु नाभथय य जन्भ मभनत प्रभाखणत‚ यहरऩरह
सम्वन्धी मसपारयस ।

च) सॊस्था दताग तथा नवीकयण सम्वन्धी सेवा:


सॊस्था दताग,



सॊस्था नवीकयण,



सॊस्थाको ववधान सॊशोधन,



जजल्राभा सॊस्थाको शािा िोल्ने स्वीकृनत,

छ) आऩनू तग व्मवस्था अनग
ु भन सम्वन्धी सेवा:


सहज आऩनू तग व्मवस्थाऩन सनु नजचचत गनगका राधग वजाय अनग
ु भन तथा ननमभन ।

ज) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वन्धी सेवा:


जजल्रा ववऩद् ब्मवस्थाऩन समभनतको वैठक आमोजना,



ववऩद् सम्वन्धी कामगमोजना ननभागण,



ववऩद् न्मन
ू ीकयणका राधग तमायी,



ववऩदभा बएको ऺनतको वववयण सॊकरन,
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ववऩदभा ऩीडडत बएकाहरुराई ऺनतऩनू तग एवॊ याहत ववतयण तथा ऩन
ु :स्थाऩना ।

झ) अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान सम्वन्धी सेवा:



अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग सम्वन्धी प्रातत उजुयी एवॊ ननवेदनहरु उऩय छानववन।

३.४ जिल्रा प्रशासन कामाारम, स्माङिाभा यहे का शािा य जिम्भेर्ाय कभाचायी:
सस.नॊ.

शािाको नाभ

जिम्भेर्ाय कभाचायी

१

स्थानीम प्रशासन , शाजन्त सयु ऺा , हातहनतमाय, ना.सु दीऩनायामण साऩकोटा

कैफपमत

सॊघसॊस्था, ऩेन्सन मसपारयस तथा प्रशासन
शािा

२

याहदानी शािा

क.अ. कभर ऩोख्रेर

३

नमाॊ नागरयकता शािा

५

भद्
ु दा शािा

ना.स.ु याभेचवय ऩौडेर

६

प्रनतमरवऩ नागरयकता शािा

७

रेिा शािा

ना.स.ु रूद्र ऩोख्रेर य ना.स.ु
श्रीप्रकाश ये ग्भी

ना.स.ु अनन्तनायामण अमागर
रे.ऩा. यभेश ढकार

नोट् उजल्रखित सफै शािाभा जजम्भेवाय अधधकायीहरूको रूऩभा प्रशासकीम अधधकृत मादवयाज
शभाग य चुडाभणी बण्डायी तोककनब
ु एको छ ।

३.५ सेर्ा प्राप्त गना राग्ने दस्तुय य अर्धध:
सस.नॊ.

प्रदान गरयने सेर्ा

राग्ने दस्तयु रु

राग्ने अर्धध

१

वॊशजको आधायभा नेऩारी

१०। को हटकट

प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन

२

नागरयकताको प्रनतमरवऩ ववतयण

१३। को हटकट

३

वैवाहहक अॊधगकृत नागरयकताको प्रभाण

१०। को हटकट

प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन

४

याहदानी पायाभ सॊकरन

२५००। नावारक

नागरयकताको प्रभाण ऩत्र ववतयण

ऩत्र ववतयण

(१० फषग भनु नका)

प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन

५०००। साधायण
५

द्रत
ु सेवा अमबरेि प्रभाखणत

६

याहदानी ववतयण

७

गन
ु ासो वा ठाडो उजुयी

१० को हटकट

नाभ, थय उभेय आहद प्रभाखणत

१० को हटकट

नावारकको उभेय प्रभाखणत

१० को हटकट

८
९

याहदानी बफबागफाट
तोककने
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प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
तरु
ु न्त

मथाशीघ्र

प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन

कै

१०

ऩारयवारयक ऩेन्सन, शऩथ ऩत्र य

१० को हटकट

प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन

११

वववाह दताग

१० को हटकट

१५ हदन ऩनछ

१२

सॊस्था दताग

१०००।

१३

सॊस्था नवीकयण

५००।

प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन

१४

सॊस्थाको ववधान सॊशोधन

१० को हटकट

१५

जजल्राभा सॊस्थाको शािा िोल्ने

१० को हटकट

१६

दमरत, भधेशी, आहदवामस मसपारयस

१०। को हटकट

ऩत्रऩबत्रका दताग

दै ननक १०००।

१७

यहरऩहर सम्वन्धी मसपारयस

स्वीकृनत

सातताहहक ५००।

प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन

ऩाक्षऺक ३००।

भामसक २००।
१८

छाऩािाना दताग

१०००।

१९

हातहनतमाय नाभसायी

१०००।

२०

हातहनतमाय जजल्रा मबत्रको नवीकयण

१५०।

२१

हातहनतमाय नेऩार बरयको नवीकयण

३००।

२२

नाभ थय जन्भ मभनत सॊशोधन

१०। को हटकट

२३

नाता प्रभाखणत

१०। को हटकट

२४

ऺनतऩनू तग एवॊ याहत ववतयण

२५
२६
२७

सावगजननक अऩयाध सम्वन्धी भद्
ु दा

१०। को हटकट

अन्म भद्
ु दा

१०। को हटकट

अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग सम्वन्धी भद्
ु दा

१०। को हटकट

प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
प्रकक्रमा ऩग
ु ेकै हदन
कानन
ू वभोजजभ
मथाशीघ्र

मथामशघ्र

३.६ ननणाम गने प्रफिमा य अधधकायी:
क) ननणगम गने प्रकक्रमा: सयकायी ननणगम प्रकक्रमा सयरीकयण ननदे मशका, २०६५ एवॊ सच
ू नाको हक
सम्वन्धी ऐन, २०६४ रगामत प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ।
ि) ननणगम गने अधधकायी:


प्रभि
ु जजल्रा अधधकायी



सहामक प्रभि
ु जजल्रा अधधकायी: प्रभि
ु जजल्रा अधधकायीवाट अधधकाय प्रत्मामोजन बए
फभोजजभ ।

३.७ ननणाम उऩय उिुयी सुन्ने अधधकायी:
प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ।
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३.८ सम्ऩादन गये को काभको वर्र्यणः (२०७४ साउन १ दे खि २०७५ असाय भसान्तसम्भ )
सस.नॊ.

सम्ऩादन गये को काभ

काभको

१

नागरयकता ववतयण (प्रनतमरवऩ वाहे क)

२

नागरयकताको प्रनतमरवऩ ववतयण

७२१६

४

याहदानी मसपारयस

८९९७

५

याहदानी ववतयण

७६५२

६

गुनासो वा ठाडो उजुयी

१२१

७

नाभ थय उभेय आहद प्रभाखणत

३६३७

८

नावारकको उभेय प्रभाखणत

१४३

९

ऩारयवारयक ऩेन्सन, शऩथ ऩत्र य यहरऩहर सम्वन्धी मसपारयस

७१४३

१०

वववाह दताग

२४

११

सॊस्था दताग

१११

१२

सॊस्था नवीकयण

३९४

१३

सॊस्थाको ववधान सॊशोधन

१७

१५

दमरत, भधेशी, आहदवामस मसपारयस

३५२

१६

ऩत्रऩबत्रका दताग

२

१८

हातहनतमाय नाभसायी

३

१९

हातहनतमाय जजल्रा मबत्रको नवीकयण

४४

२०

हातहनतमाय नेऩार बरयको नवीकयण

-

२३

ववऩद् ऩीडडतराई याहत ववतयण

२४

द्वन्द ऩीडडत याहत ववतयण

रु १,१९,२७ऽ६२५।-

२५

द्वन्द्कारभा भत्ृ मु बएका य वेऩत्ता बएकाराई ववतरयत यकभ

रु २२,५०,०००।-

२८

ववदे शभा भत्ृ मु बएका ब्मजक्तका ऩरयवायराइ ऺनतऩूनतग ववतयण

रु २,०२,०२,८९७

२९

गह
ृ भन्त्रारमवाट अधथगक सहामता प्रदान यकभ

रु ४,००,०००।-

३०

सावगजननक अऩयाध सम्वन्धी भद्
ु दा

७४

३१

अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग सम्वन्धी प्रातत उजुयी

११

३२

एकीकृत घुजम्त मशववय आमोजना

३३

फजाय अनुगभन

३४

ववकास आमोजना ननरयऺण

३५

सावगजननक सुनुवाई कामगक्रभहरुको सभन्वम

३६

प्रकोऩ प्रबाववत ऺेत्रहरुको स्थरगत ननरयऺण

३७

याजनीनतक दरहरु, गै.स.स. य नागरयक सभाज सॊगको सभन्वम

ऩरयभाण
११,४८९

रु २,१०,०००।-

११
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आवचकता
अनुसाय

ननयन्तय

कैफपमत
इराका प्रशा.का.फाट
सभेत

३.९ सूचना अधधकायी य प्रभुिको नाभ य ऩद:
क) कामागरम प्रभुि:


नाभ: कोशहरय ननयौरा



ऩद: का.भ.ु प्रभि
ु जजल्रा अधधकायी

ि) सूचना अधधकायी:


नाभ: मादवयाज शभाग



ऩद: प्रशासकीम अधधकृत

३.१० ऐन, ननमभ, वर्ननमभ र्ा ननदे सशकाको सच
ू ी:


स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८



नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३



दै वी प्रकोऩ उद्दाय ऐन, २०३९



रागू औषध (ननमन्त्रण) ऐन, २०३३



हातहनतमाय तथा ियिजना ऐन, २०१८



आवचमक ऩदाथग ननमन्त्रण (अधधकाय) ऐन, २०१७



आवचमक वस्तु सॊयऺण ऐन, २०१२



केही सावगजननक (अऩयाध य सजाम) ऐन, २०२७



भ्रटटाचाय ननवायण ऐन, २०५९



अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोग ऐन, २०४८



याहदानी ऐन, २०२४



सावगजननक सयु ऺा ऐन, २०४६



सॊस्था दताग ऐन, २०३४



उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, २०५४



जग्गा प्राजतत ऐन, २०३४



वववाह दताग ऐन, २०२८



सश
ु ासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४



सच
ू नाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४



सच
ू नाको हक सम्वन्धी ननमभावरी, २०६५



नेऩार नागरयकता ननमभावरी, २०६३
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याहदानी ननमभावरी, २०६७



सॊस्था दताग ननमभावरी, २०३४



वववाह दताग ननमभावरी, २०२८



हातहनतमाय तथा ियिजना ननमभावरी, २०२८



सश
ु ासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ननमभावरी, २०६५



ववऩद् जोखिभ न्मनू नकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४



ववऩद् जोखिभ व्मवस्थाऩन याजटिम यणनीनत, २०६६



गह
ु ढीकयण मोजना, २०६८
ृ प्रशासन सदृ



ननजाभती सेवा ऐन, २०४९



ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५०



कामगस्थरभा हुने मौनजन्म हहॊसा ननवायण ऐन, २०७४



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



िाद्म ऐन, २०२३



जरचय सॊयऺण ऐन, २०१७



फारफामरकासम्फन्धी ऐन, २०४८ तथा ननमभावरी



नागरयकता प्रभाणऩत्र ववतयण कामगववधध ननदे मशका, २०६८



ववऩद् ऩव
ू ग तमायी तथा प्रनतकामग मोजना तजभ
ुग ा भागगदशगन, २०६८



प्रकोऩ ऩीडडत उद्दाय य याहत सम्वन्धी भाऩदण्ड, २०६४



गह
ृ भन्त्रारम य अन्तगगत कामगयत कभगचायीहरुको आचायसॊहहता, २०६९

३.११ आम्दानी, िचा तथा आधथाक कायोर्ायसम्र्न्धी अद्मार्धधक वर्र्यण:

(२०७४ साउन १ दे खि

२०७५ असाय भसान्तसम्भ)


उठे को जम्भा याजचव: रु. १,९५,२३,०५०।



जम्भा िचग: रु. ५,३६,५४,०७१।०१



मस अफधधभा कामभ बएको जम्भा वेरुजु: नबएको ।



पर्छगमौट बएको जम्भा वेरुजु:

रू. १०,५०,०००।

३.१२ तोफकए फभोजिभका अन्म बफफयणः
३.१३ अनिल्रो फर्ाभा सॊचासरत कामािभको बफफयणः
प्रायम्ब बएको ।
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मस कामागरमको बवन ननभागणको कामग

३.१४ जिल्रा प्रशासन कामाारम स्माङिाको र्ेबसाइट य इभेर:

www.daosyangja.moha.gov.np
email: syangjadao.42@gmail.com
३.१५ प्राप्त र्ैदेसशक सहामता, अनद
ु ान, ऋण एर्ॊ प्राबफधधक सहमोगः
प्रातत नबएको ।
३.१६ मस आ.र्.भा सॊचासरत कामािभ य सो को प्रगनत वर्र्यणः मस कामाारमको बर्न
ननभााणको कामा रू. ४,४५,२१,९७९।९९ को रागतभा गत

आ.र्. दे खि प्रायम्ब बएकोभा मस

आ.फ.भा रू. २,०९,०५,६६८।९१ बुक्तानी बएको ।
३.१७ सच
ू नाको हक अन्तगात सच
ू नाको हक भाग्ने य ऩाउनेको वर्र्यण:

२०७४ साउन १

२०७५ असाय भसान्तसम्भ कसैरे ऩनन सूचनाको हक अन्तगगत सूचना भाग गनग नआएको।
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दे खि

