
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जजल्रा प्रशासन कामाारम¸ 

जोभसोभ¸ भसु्ताङ । 

2077/१०/01 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन,२०६४ को दपा ५ को 

उऩदपा ३ फभोजजभ प्रकाजशत विियणहरु 



सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन,२०६४ को दपा ५ को उऩदपा ३ फभोजजभ 
प्रकाजशत विियणहरु 

१.  ननकामको स्िरुऩ य प्रकृती :- 

  नेऩार सयकाय गहृ भन्रारमको भातहतभा यही जजल्रा प्रशासन कामाारमहरुफाट प्रदान गयीने 
शाजन्त सयुऺा¸ अभनचमन¸ सशुासन¸ सेिा प्रिाह¸ साभाजजक सधुाय य रुऩान्तयण¸ विऩद् व्मिस्थाऩन¸ 
सभन्िम¸ सहजीकयण, सदाचाय य आनथाक अनशुासन कामभ रगामतका उदे्दश्महरुराइ ऩयुा गना 
जजल्रा कामाारम, भसु्ताङ नभनत २०२१ भा स्थाऩना बएको हो । जजल्राभा शाजन्त, सयुऺा य 
सबु्मफस्था कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्ितन्रताको सॊयऺण गनुा जजल्रा प्रशासन कामाारमको 
भखु्म कामा हो। जजल्राभा नफकास ननभााण कामाहरुको रानग उऩमकु्त िाताियण ननभााण गना सभन्िम¸ 

सहजीकयण, विऩद् व्मिस्थाऩन, आऩूनता व्मिस्थाऩन, सेिा प्रिाहको अनगुभन, प्रचनरत कानूनभा 
तोवकएका विषमहरुभा न्माम ननरुऩण, आनथाक अननमनभतता एिॊ भ्रष्टाचाय ननमन्रण जस्ता कामाहरु 
सम्ऩादन गयी जजल्राभा सशुासनको प्रत्माबनूतका रानग जजल्रा प्रशासन कामाारमको भहत्िऩूणा बनूभका 
यहेको हनु्छ। 

जजल्रा प्रशासन कामाारम, भसु्ताङरे मस जजल्राराई शान्त, सयुजऺत य सभनु्नत फनाउने 
दयुदृवष्ट (vision) का साथ विनधको शासन अिरम्िन गयी शाजन्त सयुऺाको अिस्थाराई सदुृढ 
फनाउॉदै प्रबािकायी सेिा प्रिाहको भाध्मभद्वाया सशुासनको प्रत्माबनूत गने रक्ष्महरु (Goals) नरएय 
काभ गरययहेको छ। मी रक्ष्महरु प्रानिका रानग मस कामाारमरे सयुऺा ननकामहरुको सभन्िमात्भक 
ऩरयचारनद्वाया जजल्राभा शाजन्त सयुऺाको जस्थनतराई सदुृढ फनाउन,े जजल्राभा विनधको शासन 
सनुनजित गने, विऩद्को एकीकृत य सभन्िमात्भक व्मिस्थाऩन गने, आऩूनता व्मिस्थाऩनराई चसु्त 
फनाउन,े सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी फनाउने, भानि अनधकायको सॊयऺण गने य ऩायदजशाता एिॊ 
जिापदेवहता सनुनजित गने उदे्दश्महरु (objectives) राई आत्भसात गयेको छ। मस कामाारमरे 
जजल्रा जस्थत ऩाचैिटा गाउॉऩानरका (थासाङ गाउॉऩानरका¸ घयऩझोङ गाउॉऩानरका¸ िायागङु भजुक्तऺेर 
गाउॉऩानरका¸ रो-घेकय दाभोदय कुण्ड गाउॉऩानरका य रोभन्थाङ गाउॉऩानरका) सेिाग्राहीहरुराइ सेिा 
प्रदान गरययहेको छ । 

 



२.  जजल्रा प्रशासन कामाारमको उद्दशे्म:- 

 जजल्राभा शाजन्त सवु्मिस्था य सयुऺा कामभ गयी जनताको जजउ, धनको सॊयऺण गनुा  
जजल्रा प्रशासन कामाारमको प्रभखु उदे्दश्म यही आएको छ । मसका साथै जजल्राभा नेऩार 
सयकायको प्रनतनननधको रुऩभा यही सािाजननक सेिा वितयण (Public Service Delivery) राई 
प्रबािकायी फनाई नागरयकराई सशुासनको प्रत्माबनूत गने सभेतका उदे्दश्महरु यहेका छन ्। 

3.  ननकामको काभ, कताब्म य अनधकाय :- 

जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रनतनननधको रुऩभा प्रभखु जजल्रा अनधकायी जजल्रा प्रशासन कामाारमभा 
यहने बएको हुॉदा स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ रगामतका अन्म ऐन कानूनहरुरे तोके फभोजजभ 
जजल्रा प्रशासन कामाारम भसु्ताङरे सम्ऩादन गने भखु्म–भखु्म कामाहरु देहाम फभोजजभ यहेका छन:् 

 शाजन्त सयुऺा य अभनचमन स्थाऩना गने । 

 साभाजजक सधुाय य रुऩान्तयण गने ।  

 विऩद् व्मिस्थाऩन गने । 

 सभन्िम य सहजीकयण गने । 

 सदाचाय य आनथाक अनशुासन कामभ गने। 

 सशुासन य सेिा प्रिाह गने। 

 जजल्रा जस्थत कामाारमहरुको सभन्िम एिॊ अनगुभन । 

 नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩर जायी गने सम्फन्धी कामा तथा प्रनतनरऩी नागरयकता 
प्रभाणऩर जायी गने कामा। 

 याहदानी नसपारयश तथा वितयण । 

 नाफारक ऩरयचमऩर जायी गने  तथा प्रनतनरवऩ ददन ेकामा । 

 सानफकभा जायी बएका नाता प्रभाजणत प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ । 

 हातहनतमाय ईजाजत सम्फन्धी । 

 हातहनतमाय निीकयण, हातहनतमाय ईजाजत प्रनतनरवऩ । 

 सॊस्था, ऩरऩनरका तथा छाऩाखाना सम्फन्धी: सॊस्था दताा य प्रभाण ऩर, सॊस्था नविकयण, 

सॊस्थाको विधान सॊशोधन, जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्िीकृनत, ऩरऩनरका दताा, 
छाऩाखाना सॊचारन स्िीकृनत । 

 नाभ, थय, उभेय पयक ऩयेको नसपारयस । 

 कुनै व्महोया प्रभाजणत गने । 

 फजाय अनगुभन सम्फन्धी कामा । 



 तोवकएका न्मावमक कामा । 

 अन्म ननकामराई नतोवकएका कामाहरु । 

4.  ननकामभा यहन ेकभाचायी सॊख्मा य कामा विियण:- 

 प्र.जज.अ. - १ (स.प्र.जज.अ. तथा शाखा अनधकृतफाट ऩेश बएका विषमभा ननणाम ददने, आपुरे 
ननमाम गना नसक्ने विषमभा याम सवहत प्र. जज. अ. सभऺ ऩेश गने, दैननक प्रशासननक य 
आनथाक कामा गने, कामारम प्रभखुको हैनसमतरे गनुाऩने य प्रभखु जजल्रा अनधकायीफाट 
अनधकाय प्रत्मामोजन बएका सफै कामाहरु गने ) 

 स.प्र.जज.अ. - १ (नागरयकता जायी गने, याहदानी सम्फन्धी कामा गने, आपूरे ननणाम गना 
नसक्ने विषमभा याम सवहत प्र.जज.अ. सभऺ ऩेश गने, प्रभखु जजल्रा अनधकायीफाट अनधकाय 
प्रत्मामोजन बए अनसुायका सफै कामाहरु गने  ) 

 नामफ सबु्िा -४ (पाॉट प्रभखु बइ कामा गने, प्र.जज.अ. य स.प्र.जज.अ. फाट ननदेशन बएका 
कामाहरु गने  ) 

 रेखाऩार - १ (रेखा सम्फन्धी सफै कामा गने  ) 

 कम््मूटय अऩयेटय – १ (कम््मूटय सम्फन्धी सफै कामा गने  ) 

 खरयदाय - ४ ( सहामक कभाचायीको रुऩभा काभ गने ) 
 ह.स.चा.-१ ( कामाारमको आिश्मकतानसुाय सिायी साधन चराउने ) 
 कामाारम सहमोगी -५ (कामाारमको सयसपाइ गने य कामाारम प्रभखु तथा अन्म 

कभाचायीहरुरे राए अह्राएको काभ गने ) 

5.  ननकामफाट प्रदान गरयन ेसेिा:- 

 जजल्राभा शाजन्त सयुऺा य सवु्मिस्था कामभ गने कामा अनरुुऩ कुनै व्मजक्तरे शाजन्त सयुऺा 
भाग गयेभा - विश्लषेण गयी सयुऺा प्रदान गने । 

 नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩर जायी गने । 

 याहदानी नसपारयश तथा वितयण गने । 

 नाफारक ऩरयचमऩर  । 

 नाभ, थय, उभेय पयक ऩयेको नसपारयस । 

 ऩेन्सनयको रानग आिश्मक जशपारयस । 

 कुनै व्महोया प्रभाजणत गने । 

 हातहनतमाय ईजाजत तथा निीकयण । 

 सॊस्था, ऩरऩनरका तथा छाऩाखाना दताा । 



 ठाडो उजयुी सनेु्न य सोको ननणाम ददने । 

 अन्म आफश्मक प्रशासननक कामाहरु । 

6.  सेिा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेिाय अनधकायी:- 

 नागरयकता शाखा - नामफ सबु्िा, स.प्र.जज.अ.। 

 याहदानी नसपारयस - नामफ सबु्िा,  स.प्र.जज.अ.। 

 प्रशासन शाखा - नामफ सबु्िा, स.प्र.जज.अ.। 

 भदु्दा शाखा - नामफ सबु्िा, प्र.जज.अ. । 

 रेखा शाखा - रेखाऩार, प्र.जज.अ. । 

7.  सेिा प्राि गना राग्न ेदस्तयु य अफनध:- 

 दस्तयु:- तोवकएको ननफेदन दस्तयु िाऩतको वटकट फाहेक मस कामाारमफाट उऩरब्ध हनुे 
सेिाभा प्रचनरत कानूनरे तोके फभोजजभ दस्तयु राग्ने । 

 अफधी:- प्रभाण ऩगेुकै ददन सेिा प्रदान गरयने । 

8.  ननणाम गने प्रविमा य अनधकायी:- 

 ननणाम प्रविमा :- तोक आदेश य वट्ऩणी । 

 ननणाम गने अनधकायी :- शाखाफाट ऩेश बएकोभा स प्र. जज. अ. य स. प्र. जज. अ. फाट ऩेश 
बएकोभा प्र. जज. अ.। 

9.  ननणाम उऩय उजयुी सनु्न ेअनधकायी:- 

 स. प्र. जज. अ. फाट ननणाम बएकोभा – प्र. जज. अ. । 

 स. प्र. जज. अ. फाट ननणाम बएकोभा नफषम अनसुाय – सजचि, गहृ भन्रारम िा अजख्तमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग िा अदारत । 

 

 

 

 



10.  सम्ऩादन गयेको काभको विियण:- (आ.फ.२०७७/७८ को प्रथभ रैभानसक) 

सम्ऩाददत काभ २०७६/७७ २०७७/७८      
दोस्रो रैभानसक 

नमाॉ नागरयकता प्रदान 

फॊशज 

िावहक अॊगीकृत  २ 

अॊगीकृत 

२५८४ 

२५४२ 

२ 

× 

३३ 

३३ 

० 

० 
नाफारक ऩरयचमऩर जायी १३ ६ 
प्रनतनरऩी ना.प्र.जायी ४९७ ३२ 
साधायण याहादानी नसपायीस १५५ २४ 
द्रतु याहदानी नसपारयस १६८ १६ 
स्थाननम तहफाट नसपारयस बइ आएको विविध ब्महोया 
प्रभाजणत 

१७६ १ 

ठाडो उजयुी ८ २ 
फजाय अनगुभन ऩटक ६ 4   
कामाारम अनगुभन ४ 3 
 

१1. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद:- 

 सूचना अनधकायी – स.प्र.जज.अ. श्री जगदीश अमाार ।(९८५७६५०१३३) 

 कामाारम प्रभखु – प्र.जज.अ. श्री वहयादेिी ऩौडेर ।(९८५७६३७७७७) 

१2. ऐन, ननमभ, विननमभ य ननदेजशकाको सूची:- 

 नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३ 

 नेऩार नागरयकता ननमभािरी, २०६३ 

 नागरयकता वितयण कामाविधी ननदेजशका, २०६३ 

 स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ 

 याहदानी ऐन, २०२४ 

 राग ुऔषध (ननमन्रण) ऐन¸ 2033 

 सॊस्था दताा ऐन 2064 

 सॊस्था दताा ननमभािरी 2034 

 सशुासन (व्मिस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन¸ 2064 

 सशुासन (व्मिस्थाऩन तथा सॊचारन) ननमभािरी¸ 
2064 

 हातहनतमाय खयखजाना ऐन¸ 2019  

 हातहनतमाय खयखजाना ननमभािरी¸ 2028  

 भरुकुी अऩयाध (सॊवहता) ऐन¸ 2074 



 भरुकुी पौजदायी कामाविनध (सॊवहता) ऐन¸ 2074 

 पौजदायी कसूय (सजाम ननधाायण तथा 
कामाान्िमन) ऐन¸ 2074 

 भरुकुी देिनी (सॊवहता) ऐन¸ 2074 

 भरुकुी देिानी कामाविनध (सॊवहता) ऐन¸ 2074 

 अन्म ऐन  ̧कानून¸ ननमभािरीहरु 

 

 

१3. आम्दानी, खचा तथा आनथाक कायोिाय सम्फन्धी अद्याफनधक विियण  

 

ि.सॊ. 
 

आ.फ. 
जशषाक  

याजश्व 

 

कैवपमत चार ु ऩुॊजीगत 

नफननमोजजत खचा विननमोजजत खचा 
१ २०७६/७७ १¸१३¸८२¸०००।- ८८¸५३¸७००।५३ १¸७६¸००¸००० १¸४१¸७४¸०१८।१०   

२ २०७७/७८ 

दोस्रो रैभानसक 
१¸१९¸२२¸०००।- ११¸९२¸९५१।२० १¸१३¸००¸०००।- ५९¸८७¸४९०।६० 

 

  

 

१4. िेबसाईट को विियण:- 

website: https://daomustang.moha.gov.np 

email: daomustang@gmail.com , daomustang@moha.gov.np  

 

१6. सूचनाहरु प्रकाशन हनु ेअन्म भाध्मभहरुको विियण:- 

Facebook :- जजल्रा प्रशासन कामाारम भसु्ताङ 

Facebook page :- Mustang District Administration 

Tweets :- daomustang 
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