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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्ततु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, 
स्र्ाङिासगँ सम्बजन्धत सार्ािननक वर्र्िण  

 (२०७9 कानताक १ देजि २०79 पौष मसान्त सम्म) 

१. परिचर्  

गण्डकी प्रदेश अन्तगात पने स्र्ाङ्िा जिल्ला एक पहाडी जिल्ला हो। र्स जिल्लाको सदिमकुाम  
पतुलीबिाि समदु्री सतहबाट ८५० मीटि उचाइमा िहेको छ । समदु्र सतहबाट न्र्नुतम ३६६ मीटि 
(केलादी) देजि अनधकतम २,५१२ मीटि (पञ्चासेको लेक) सम्म उचाइमा िहेको जिल्लाको पूर्ामा तनहुुं, 
पजिममा गलु्मी, उत्तिमा पर्ात ि कास्की ि दजिणमा कालीगण्डकी नदीसवहत पाल्पा जिल्ला िहेका छन।् 
सनुौली पोििा िोड्ने नसद्धार्ा िािमागाले जिल्लालाई करिब बीचबाट पूर्ा ि पजिम गिी वर्भािन गिेको 
छ। सनुौली—पाल्पा—स्र्ाङ्िा—पोििा—काठमाडौ सम्म पगु्ने नेपालको मखु्र् लोकमागाको रुटमा िहेको 
स्र्ाङ्िा जिल्लामा हाल ७९ वक.मी. भन्दा लामो सडक िेत्र िहेको छ। र्हाँ पवहलो नमनुा ग्रामीण 
पर्ाटन गाउ “पञ्चमूलको नसरुबािी”, छ भने दूध, सनु्तला, अदरु्ा ि कफी उत्पादन गने जिल्लाको रुपमा 
समेत परिजचत छ। िाविर् िनगणना २०78 को प्रािजम्भक तथ्र्ाङ्क अनसुाि स्र्ाङ्िाको िनसङ्ख्र्ा 
२,54,965 िहेको छ। र्स जिल्लाले नेपालको िेत्रफलको 1164 र्गा वक.नम. (०.७९ प्रनतशत) भ-ू
भाग समेटेको छ। ७7 जिल्ला मध्रे् स्र्ाङ्िा जिल्ला िेत्रफलका आधािमा ६४ औुं स्र्ानमा िहेको छ। 

२. ऐनतहानसक परिचर् 

वर्नभन्न अनभलेि ि िाननफकाि व्र्जिहरुको कर्न समेतको आधािमा स्र्ाङ्िा जिल्लालाई प्रागः 
ऐनतहानसक कालमा भगृ ुऋवषको तपस्र्ास्र्ल (हालको चण्डीभञ्ज्र्ाङ्ग गावर्सको भगृतमु), श्रर्ण कुमाि ि 
अन्धाअन्धीको वकुं र्दन्तीसुंग िोनडएको आधँीिोलाको उद्गमस्र्ल अन्धाअन्धी दह ि स्र्स्र्ानी ब्रतकर्ामा 
उल्लेि भए अनसुाि सती देर्ीको शषेअुंग पतन भएको छाङ्छाङ्दीको छाँर्ा िेत्र आददको भौगोनलक 
स्र्रुपमा नलन सवकन्छ। प्राचीन कालमा हालको स्र्ाङ्िा जिल्लाको भबूनोट दजिण ि दजिण पजिमको 
पवर्त्र धानमाक नदी कालीगण्डकी वकनािका सेतीबेणी, रुरु िेत्र, केलादीघाट, िाम्दीघाट, छाँर्ा िेत्र हुदँ  
उत्ति पञ्चासेधाम (बालाचतदुाशीका ददन मेला लाग्ने स्र्ान) र्रिपरिको धानमाक पवर्त्रस्र्ल भनी शास्त्रहरुमा 
उल्लेि भएको पाइन्छ। प्राकृनतक, साुंस्कृनतक ि मनोिम दृश्र्हरुबाट सौन्दवर्ात स्र्ाङ्िा जिल्लाले नेपाल 
एकीकिण पूर्ा चौनबसे िाज्र् अन्तगात 6 टुके्र ििौटाहरु गह्रौं, भीिकोट, सतौ, नरु्ाकोट, ढोि ि प र्लेु 
आफ्नो ऐनतहानसक पवहचान बोकेको छ। ढोि ि प र्कुो धेिै िसो भभूाग क्रमशः तनहुँ ि पर्ातमा वर्लर् 
भएपनछ बाँकी चाि ििौटाबाट शानसत भभूाग नै आधनुनक स्र्ाङ्िा जिल्लाको पवहचान बनेि िहेको छ।  

  



 
 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, स्र्ाङिाको परिचर्: 

जिल्लामा शाजन्त, सिुिा ि सयुबर्बस्र्ा कार्म गिी िनताको िीउ, धन ि स्र्तन्त्रताको सुंििण गनुा 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को मखु्र् कार्ा हो। र्स कार्ाालर्का काम, कतायबर् ि अनधकािहरुलाई िासगिी 
स्र्ानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ मा आधारित छन।् जिल्लामा नबकास ननमााण कार्ाहरुको लानग उपर्िु 
र्ातार्िण ननमााण गना समन्र्र् ि सहिीकिण, वर्पद् व्र्र्स्र्ापन, आपूनता व्र्र्स्र्ापन, सेर्ा प्रर्ाहको 
अनगुमन, प्रचनलत कानूनमा तोवकएका वर्षर्हरुमा न्र्ार् ननरुपण, आनर्ाक अननर्नमतता एर्ुं भ्रष्टाचाि 
ननर्न्त्रणमा सहकार्ा िस्ता कार्ाहरु सम्पादन गिी जिल्लामा सशुासनको प्रत्र्ाभनूतका लानग जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को महत्र्पूणा भनूमका िहेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, स्र्ाङिाले र्स जिल्लालाई शान्त, सिुजित ि समनु्नत बनाउने दिुदृवष्ट (vision) 

का सार् वर्नधको शासन अर्लम्र्न गिी शाजन्त सिुिाको अर्स्र्ालाई सदुृढ बनाउँदै प्रभार्कािी सेर्ा 
प्रर्ाहको माध्र्मद्वािा सशुासनको प्रत्र्ाभनूत गने लक्ष्र्हरु (goals) नलएि काम गरििहेको छ। र्ी लक्ष्र्हरु 
प्रानिका लानग र्स कार्ाालर्ले सिुिा ननकार्हरुको समन्र्र्ात्मक परिचालनद्वािा जिल्लामा शाजन्त 
सिुिाको जस्र्नतलाई सदुृढ बनाउने, जिल्लामा वर्नधको शासन सनुनजित गने, वर्पद्को एकीकृत ि 
समन्र्र्ात्मक व्र्र्स्र्ापन गने, आपूनता व्र्र्स्र्ापनलाई चसु्त बनाउने, सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कािी बनाउने, 
मानर् अनधकािको सुंििण गने ि पािदजशाता एर्ुं िर्ाफदेवहता सनुनजित गने उद्दशे्र्हरु (objectives) लाई 
आत्मसात गिेको छ। 

३.१ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, स्र्ाङिाको काम, कताव्र् ि अनधकाि: 

क) जिल्लामा शाजन्त, सिुिा ि सयुबर्बस्र्ा कार्म गने, 
ि) जिल्लामा सुंचानलत वर्कास कार्ाहरुमा सहर्ोग ि समन्र्र् गने, 
ग) जिल्लामा िहेका नेपाल सिकािका सम्पजत्तहरुको सुंििण गने, 
घ) जिल्लामा र्स्तहुरुको आपूनतालाई यबर्बजस्र्त गने, 
ङ) जिल्लाजस्र्त सार्ािननक ननकार्हरुको कार्ा सम्पादनमा समन्र्र् गने, 
च) प्रचनलत कानूनद्वािा तोवकएका वर्षर्हरुमा न्र्ार् ननरुपण गने, 
छ) नागरिकताको प्रमाणपत्र वर्तिण गने, 
ि) हातहनतर्ािको इिाित प्रदान तर्ा नर्ीकिण गने, 
झ) िाहदानी सम्र्न्धी कार्ा गने, 
ञ) सुंस्र्ा दताा तर्ा नर्ीकिण गने, 
ट) िाविर् परिचर् पत्रको वर्र्िण दताा ि वर्तिण, 
ठ) िानत, िनिानत प्रमाजणत,  

ड) नाबालक परिचर्पत्र वर्तिण गने, 
ढ) नाता प्रमाजणत गने, 
ण) िग्गा प्रानिका कार्ाहरू गने, 
त) रै्देजशक िोिगािीमा ठगी सम्बन्धी प्राि हनुे उििुी सम्बन्धमा, 



 
 

र्) पत्रपनत्रका तर्ा छापािाना दताा, 
द) जिल्लामा ज्र्ालाको दििेट ननधाािण गने, 
ध) प्रचनलत कानून ि नेपाल सिकािको ननदेशन बमोजिम अन्र् वर्वर्ध कार्ाहरु गने। 

३.२ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, स्र्ाङिामा िहेको कमाचािी दिबन्दी सुंख्र्ा: 

नस.नुं. पद दिर्न्दी सुंख्र्ा कैवफर्त 

१ प्रमिु जिल्ला अनधकािी १  

२  सहार्क प्रमिु जिल्ला अनधकािी १  

३  प्रशासकीर् अनधकृत २  

४ नार्र् सवु्र्ा ७  

५ लेिापाल १  

६ कम््र्टुि अपिेटि 2  
७ िरिदाि ४  
८ हलकुा सर्ािी चालक २  
९ कार्ाालर् सहर्ोगी ७  
 िम्मा २७  
 

३.३ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, स्र्ाङिाबाट प्रदान गरिन ेसेर्ाको वर्र्िण: 

क) स्र्ानीर् प्रशासन तर्ा शाजन्त सिुिा सम्र्न्धी सेर्ा: 
 नाम र्ि र्ा उमेि आदद प्रमाजणत, 
 नार्ालकको उमेि प्रमाजणत, 
 पारिर्ारिक पेन्सन, शपर् पत्र ि िहलपहल सम्र्न्धी नसफारिस, 
 दनलत, मधेसी, आददर्ासी िनिानत प्रमाजणत, 
 पत्रपनत्रका दताा, 
 छापािाना दताा, 
 पारिर्ारिक वर्र्िण प्रमाजणत, 
 वर्वर्ध कार्ाः तोवकए बमोजिमका अन्र् कार्ाहरु। 

ि) िाहदानी सम्र्न्धी सेर्ा: 
 िाहदानी फािाम सुंकलन ि प्रमाजणत, 
 द्रतु सेर्ाको लानग अनभलेि प्रमाजणत, 
 िाहदानी वर्तिण। 

ग) नागरिकता सम्र्न्धी सेर्ा: 
 र्ुंशिको आधािमा नागरिकताको प्रमाण पत्र वर्तिण, 
 रै्र्ावहक अुंगीकृत नागरिकताको प्रमाण पत्र वर्तिण, 
 नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप वर्तिण, 



 
 

 सामान्र् सुंशोधन। 

घ) मदु्दा तर्ा ठाडो उििुी सम्र्न्धी सेर्ा: 
 गनुासो र्ा ठाडो उििुी। 

 मदु्दा सम्बन्धी वर्नभन्न कामकािर्ाही। 

ङ) हातहनतर्ाि इिाित तर्ा नर्ीकिणः  

   हातहनतर्ाि इिाित, नामसािी, नर्ीकिण ि स्र्ानमत्र् हस्तान्तिण। 

      च) पेन्सन नसफारिस सम्र्न्धी सेर्ा: 
            पारिर्ारिक पेन्सन‚शपर् पत्र‚ दइु नामर्ि ि िन्मनमनत प्रमाजणत सम्र्न्धी नसफारिस 

छ) सुंस्र्ा दताा तर्ा नर्ीकिण सम्र्न्धी सेर्ा:  

 सुंस्र्ा दताा तर्ा नर्ीकिण, 
 सुंस्र्ाको वर्धान सुंशोधन, 
 जिल्लामा सुंस्र्ाको शािा/सम्पका  कार्ाालर् िोल्ने अनमुनत। 

ि) आपूनता व्र्र्स्र्ा अनगुमन सम्र्न्धी सेर्ा: 
 सहि आपूनता व्र्र्स्र्ापन सनुनजित गनाका लानग र्िाि अनगुमन तर्ा ननर्मन। 

झ) वर्पद् व्र्र्स्र्ापन सम्र्न्धी सेर्ा: 
 जिल्ला वर्पद् यबर्बस्र्ापन सनमनतको रै्ठक आर्ोिना, 
 वर्पद् सम्र्न्धी कार्ार्ोिना ननमााण, 
 वर्पद् भएको िनत वर्र्िण सुंकलन, 
 वर्पद् पीनडत भएकाहरुलाई िनतपूनता एर्ुं िाहत वर्तिण तर्ा पनु:स्र्ापना। 

ञ) अजख्तर्ाि दरुुपर्ोग अनसुन्धान सम्र्न्धी सेर्ा: 
 अजख्तर्ाि दरुुपर्ोग सम्र्न्धी प्राि उििुी एर्ुं ननरे्दनहरु उपि छानर्ीन। 

ट) िग्गा प्रानि सम्बन्धी सेर्ाः 
 सूचना प्रकाशन, 
 मूल्र् ननधाािण, 
 िग्गा प्रानि । 

३.४ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, स्र्ाङिामा िहेका शािा ि जिम्मेर्ाि कमाचािी: 
नस.नुं. शािाको नाम जिम्मेर्ाि कमाचािी कैवफर्त 

१ स्र्ानीर् प्रशासन, शाजन्त सिुिा, हातहनतर्ाि, 
सुंघसुंस्र्ा, पेन्सन नसफारिस तर्ा प्रशासन शािा 

िरिदाि. मोती प्रसाद आचार्ा  

२ िाहदानी शािा िरिदाि गोवर्न्द बहादिु घती  

३ नर्ाँ नागरिकता शािा क.अ. वर्ष्ण ुप्रसाद चापागाईं  

५ मदु्दा शािा ना.स.ु िाम प्रसाद पौडेल  

६ प्रनतनलवप नागरिकता शािा ना.स.ु ददनेश शमाा  

७ लेिा शािा ले.पा. प्रमे नािार्ण अर्ााल  

नोटः उजल्लजित सबै शािामा जिम्मेर्ाि अनधकािीहरूको रूपमा प्रशासकीर् अनधकृत भितिाि पाण्डे ि 
कृष्णप्रसाद पौडेल तोवकनभुएको छ। 
  

 



 
 

3.5 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, स्र्ाङ्िामा कार्ाित कमाचािीको वर्र्िण। 

कोठा न.ं फाट कर्मचारीको वििरण र्ोिाइल नं.  फोन नं. कै 
२०१ प्र.जि.अ. गुंगा बहादिु िेत्री ९८५६०४७७७७ ०63-४२०२७०  

२०५ स.प्र.जि.अ. ननमता िेग्मी ९८५६०५२४४४ ०६३-४२०१३३  

2०९ प्र.अ. चडुामणी  भण्डािी ९८५६०८८७७७ ०६३-४२०४७७ 

  
  

काि 

१०9 प्र.अ. भितिाि पाण्डेर् 9847660674  

 105 प्र.अ. कृष्णप्रसाद पौडेल 9856055619 
 

२०३ आनर्ाक प्रशासन प्रमे नािार्ण अर्ााल ९८५६०४७७८१ ०६३-४२१२१०  

१०६ प्रशासन  मोती प्रसाद आचार्ा ९८४६२६०३६८ ०६३-४२०२11  

  
 सिीता र्ापा ९८४६००६४६६   

  िेश्मी िाि न्र्ौपाने 9846601200    

१०२ िाहदानी 
गोवर्न्द बहादिु घती ९८५७६३२१३६    

देर्ीचन्द्र पौडेल 9846311496   

१०१ नागरिकता ददपनािार्ण सापकोटा ९८४६०५२४३० ०६३-४२१०६४  
    वर्ष्ण ुप्रसाद चापागाई ९८४६०७३१०२    

१०३ प्रनतनलवप बवुद्ध प्रसाद शमाा ९८४६०७२०६८    

    ददनेश शमाा ९८४७०५९५९४    

204 मदु्दा 
िाम प्रसाद पौडेल ९८५६०४०३३९ ०६३-४२१२१०  

मोहनिाि पौडेल ९८४९६४५३४२   

    112 
िाविर् 

परिचर्पत्र 

मनमता भषुाल ९८४६२२४५७८    

सवृष्ट ढकाल ९८०४११३७५८    

अनपु भण्डािी 9863418271   

१०८ अनभलेि पनुम भण्डािी ९८४६९१०७२५    

  हसचा नवर्न पौडेल ९८४६२९३९१९   
 

    िमाकान्त अर्ााल 9841012237   
 

१०८ दताा चलानी ज्ञानेद्र ढकाल ९८४६५४५८५३   
 

  का.स िामचन्द्र नगिी ९८४६२३८३४६   
 

    प्रकाश पौडेल ९८४६३१००४९   
 

    जिर्न लानमछान े ९८४६२७७९८७   
 

    िर्ा पुंगेनी ९८४६९१०१३१   
 

    िेिा साकी ९८६३४१८६६५   
 

  pso निेन्द्र ब. घती ९८४६५७२७४४   
 

web: daosyangja.moha.gov.np facebook:www.facebook.com/daosyangja  

email: syangjadao.42@gmail.com 
daosyangja@moha.gov.np 

abhilekhsyangja@gmail.com twitter: www.twitter.com/@daosyangja 

 

 

mailto:syangjadao.42@gmail.com


 
 

३.6 सेर्ा प्राि गना लाग्न ेदस्तिु ि अर्नध: 

नस.
नुं. 

प्रदान गरिने सेर्ा लाग्ने दस्तिु रु लाग्ने अर्नध  कै 

१ र्ुंशिको आधािमा नेपाली 
नागरिकताको प्रमाण पत्र वर्तिण 

१०। को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

२ नागरिकताको प्रनतनलवप वर्तिण २०। को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

३ रै्र्ावहक अुंनगकृत नागरिकताको 
प्रमाण पत्र वर्तिण 

१०। को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

४ िाहदानी फािाम सुंकलन २५००। नार्ालक 
(१०बषा मनुीका) 
५०००। साधािण 

प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

५ द्रतु सेर्ा अनभलेि प्रमाजणत  प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

६ िाहदानी वर्तिण  तरुुन्त  

७ गनुासो र्ा ठाडो उििुी १० को वटकट र्र्ाशीघ्र  

८ नाम र्ि उमेि आदद प्रमाजणत १० को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

९ नार्ालकको उमेि प्रमाजणत १० को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

१० पारिर्ारिक पेन्सन, शपर् पत्र ि 
िहलपहल सम्र्न्धी नसफारिस 

१० को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

११ सुंस्र्ा दताा १०००। प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

१२ सुंस्र्ा नर्ीकिण ५००।  प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

१३ सुंस्र्ाको वर्धान सुंशोधन १० को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

१४ जिल्लामा सुंस्र्ाको शािा/सम्पका  
िोल्ने स्र्ीकृनत 

१० को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

१५  दनलत, मधेशी, आददर्ानस नसफारिस १०। को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

१६ पत्रपनत्रका दताा दैननक १०००। 

सािावहक ५००। 

पाजिक ३००। 

मानसक २००। 

 

प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन 

 
 

१७ छापािाना दताा १०००। 

 
प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

१८ हातहनतर्ाि नामसािी 1०००। 

 
प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

१९ हा.ह. जिल्ला नभत्रको नर्ीकिण 300०। 

 
प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

२० हा.ह. नेपाल भरिको नर्ीकिण 20००। प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

२१ नाम र्ि िन्म नमनत सुंशोधन १०। को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

२२ नाता प्रमाजणत १०। को वटकट प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

 

 



 
 

२३ िनतपूनता एर्ुं िाहत वर्तिण  प्रवक्रर्ा पगेुकै ददन  

२४ सार्ािननक अपिाध सम्र्न्धी मदु्दा १०। को वटकट कानून र्मोजिम  

२५ अजख्तर्ाि दरुुपर्ोग सम्र्न्धी मदु्दा १०। को वटकट र्र्ाशीघ्र  

२६ अन्र् मदु्दा १०। को वटकट र्र्ाजशघ्र  

 

 

३.7 ननणार् गने प्रवक्रर्ा ि अनधकािी: 

क) ननणार् गने प्रवक्रर्ा: सिकािी ननणार् प्रवक्रर्ा सिलीकिण ननदेजशका, २०६५ एर्ुं सूचनाको 
हक सम्र्न्धी ऐन, २०६४ लगार्त प्रचनलत कानून बमोजिम। 

ि) ननणार् गने अनधकािी: 
 प्रमिु जिल्ला अनधकािी। 

 सहार्क प्रमिु जिल्ला अनधकािी: प्रमिु जिल्ला अनधकािीर्ाट अनधकाि प्रत्र्ार्ोिन 
भए बमोजिम। 

 प्रशासकीर् अनधकृतः प्रमिु जिल्ला अनधकािीर्ाट अनधकाि प्रत्र्ार्ोिन भए 
बमोजिम। 

३.8 ननणार् उपि उििुी सनु्न ेअनधकािी:  

सहार्क प्रमिु जिल्ला अनधकािी 

  



 
 

३.9 सम्पादन गिेको कामको वर्र्िणः २०७9 कानताक १ देजि २०७9 पषु मसान्तसम्म 

नस.नुं सम्पादन गिेको काम कामको परिमाण कैवफर्त 

१ नागरिकता वर्तिण (प्रनतनलवप र्ाहेक) 2379 इलाका प्रशासन कार्ाालर् र्ानलङ समेत 

२ रै्र्ावहक अुंनगकृत नागरिकता 2 इलाका प्रशासन कार्ाालर् र्ानलङ समेत 

३ िाविर् परिचर् पत्र वर्र्िण सुंकलन 3314  

४ पिुानो नागरिकताको अनभलेजिकिण 0  

५ नागरिकताको प्रनतनलवप वर्तिण 2398 इलाका प्रशासन कार्ाालर् र्ानलङ समेत 

६ िाहदानी नसफारिस 4242 इलाका प्रशासन कार्ाालर् र्ानलङ समेत 

७ िाहदानी वर्तिण 4314 इलाका प्रशासन कार्ाालर् र्ानलङ समेत 

८ गनुासो र्ा ठाडो उििुी 37  

९ नाम र्ि उमेि आदद प्रमाजणत 117  

१० नार्ालकको उमेि प्रमाजणत 149 इलाका प्रशासन कार्ाालर् र्ानलङ समेत 

११ छापािाना दताा नभएको  

१२ पारिर्ारिक पेन्सन, शपर् पत्र ि िहलपहल 
सम्र्न्धी नसफारिस 

659  

१३ सुंस्र्ा दताा 5  

१४ सुंस्र्ा नर्ीकिण 309  

१५ सुंस्र्ाको वर्धान सुंशोधन 4  

१६ दनलत, मधेशी, आददर्ानस नसफारिस 96  

१७ पत्रपनत्रका दताा नभएको  

१८ हातहनतर्ाि नामसािी नभएको  

१९ हातहनतर्ाि जिल्ला नभत्रको नर्ीकिण 2  

२० हातहनतर्ाि नेपाल भरिको नर्ीकिण 8  

२१ वर्पद् पीनडतलाई िाहत वर्तिण रु 200000/-  

२२ द्वन्द पीनडतलाई िाहत िकम रु 237000/-  

२३ वर्देशमा मतृ्र् ुभएका व्र्जिका परिर्ािलाई 
िनतपूनता वर्तिण 

रु 1028710/-  

२४ सार्ािननक अपिाध सम्र्न्धी मदु्दा 3 दताा 8 फैसला 
२५ अ.द.ुअ.आ. तर्ा मानर्ल्लो ननकार्बाट प्राि 

उििुी 
र्स तै्रमानसकमा प्राि 

नभएको 
 

२६ एकीकृत घजुम्त जशवर्ि आर्ोिना नभएको  

२७ र्िाि अनगुमन 4 पटक  

२८ वर्कास आर्ोिना ननरििण ननर्नमत  

२९ सार्ािननक सनुरु्ाई कार्ाक्रमहरुको समन्र्र् -  

३० प्रकोप प्रभावर्त िेत्रहरुको स्र्लगत 
ननरििण 

-  

३१ सेर्ाग्राही सन्तवुष्ट स्तिको मापन ननिन्ति  

३२ िािनीनतक दलहरु, गै.स.स. ि नागरिक 
समाि सुंगको समन्र्र् 

ननिन्ति  



 
 

 

३.10 सूचना अनधकािी ि प्रमिुको नाम ि पद: 

क) कार्ाालर् प्रमिु: 
 नाम: गुंगा बहादिु िेत्री 

पद: प्रमिु जिल्ला अनधकािी 
ि) सूचना अनधकािी:  

 नाम: ननमता िेग्मी 
पद: सहार्क प्रमिु जिल्ला अनधकािी 

३.11 ऐन, ननर्म, वर्ननर्म र्ा ननदेजशकाको सूची: 

 स्र्ानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ 

 दैर्ी प्रकोप उद्दाि ऐन, २०३९ 

 लाग ुऔषध (ननर्न्त्रण) ऐन, २०३३ 

 हातहनतर्ाि तर्ा ििििना ऐन, २०१८ 

 आर्श्र्क पदार्ा ननर्न्त्रण (अनधकाि) ऐन, २०१७ 

 आर्श्र्क र्स्त ुसुंििण ऐन, २०१२ 

 भ्रष्टाचाि ननर्न्त्रण ऐन, २०५९ 

 अजख्तर्ाि दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग ऐन, २०४८ 

 िाहदानी ऐन, २०२४ 

 सार्ािननक सिुिा ऐन, २०४६ 

 सुंस्र्ा दताा ऐन, २०३४ 

 िग्गा प्रानि ऐन, २०३४ 

 सशुासन (व्र्र्स्र्ापन तर्ा सुंचालन) ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्र्न्धी ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्र्न्धी ननर्मार्ली, २०६५ 

 नेपाल नागरिकता ननर्मार्ली, २०६३ 

 िाहदानी ननर्मार्ली, २०६७ 

 सुंस्र्ा दताा ननर्मार्ली, २०३४ 

 हातहनतर्ाि तर्ा ििििना ननर्मार्ली, २०२८ 

 सशुासन (व्र्र्स्र्ापन तर्ा सुंचालन) ननर्मार्ली, २०६५ 

 वर्पद् िोजिम न्रू्ननकिण तर्ा यबर्बस्र्ापन ऐन, २०७४ 

 वर्पद् िोजिम व्र्र्स्र्ापन िाविर् िणनीनत, २०६६ 

 गहृ प्रशासन सदुृढीकिण र्ोिना, २०६८ 

 



 
 

 नागरिकता प्रमाणपत्र वर्तिण कार्ावर्नध ननदेजशका, २०६८ 

 वर्पद् पूर्ातर्ािी तर्ा प्रनतकार्ा र्ोिना तिुामा मागादशान, २०६८ 

 प्रकोप पीनडत उद्दाि ि िाहत सम्र्न्धी मापदण्ड, २०६४ 

 गहृ मन्त्रालर् ि अन्तगात कार्ाित कमाचािीहरुको आचािसुंवहता, २०६९ 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ननर्मार्ली, २०६५ 

३.१3 तोवकए बमोजिमका अन्र् नबबिणः 

३.१4 अजघल्लो बषामा सुंचानलत कार्ाक्रमको नबबिणः  

३.१5 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् स्र्ाङिाको रे्भसाइट, इ.मेल, फेसबकु, जवर्टि 

  website: daosyangja.moha.gov.np 

  email: daosyangja@moha.gov.np/syangjadao.42@gmail.co/abhilekhsyangja@gmail.com 

     facebook: www.facebook.com/daosyangja 

       twitter: www.twitter.com/@daosyangja 

३.१6 प्राि रै्देजशक सहार्ता, अनदुान, ऋण एर्ुं प्रानबनधक सहर्ोगः 
     प्राि नभएको । 

३.१7 सूचनाको हक अन्तगात सूचनाको हक माग्न ेि पाउनकेो वर्र्िण:  

२०७9 कानताक १ देजि २०७9 पषु मसान्तसम्म सूचनाको हक अन्तगात माग भएको सूचना उपलयबध 
गरिएको। 

 

 

http://www.daosyangja.moha.gov.np/
http://www.facebook.com/daosyangja

