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नेऩार सयकाय 

याष्ट्रिम सूचना आमोग 

ऩेयीसडाॉडा, कोटेश्वय 

सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) फभोष्ट्जभ प्रकाशित वववयण आ.व. २०७१÷०७२ 
(२०७१ श्रावण देखि २०७१ आष्ट्श्वन भसान्त) सम्भ 

क.  ननकामका स्वरुऩ य प्रकृनत 

  सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसाय याष्ट्रिम सूचना आमोगको स्थाऩना 
बएको हो । मो आमोगभा एक जना प्रभुि सूचना  आमुक्त य  दइु जना सूचना आमुक्त यहन े
व्मफस्था   छ । नेऩार सयकायको ववशिरट शे्रणीको अधधकृत आमोगको प्रिासककम प्रभुि यहने 
व्मफस्था छ ।  मो आमोग अधध न्मानमक ननकाम हो । मसरे सावधजननक ननकामभा यहेका सूचना 
नागरयकको ऩहुॉचभा ऩु÷माउन, िरुा य ऩायदिी फनाउने, ष्ट्जम्भेवाय  तथा जवापदेही फनाउने, 
सूचना सावधजननक गयाउन सम्फष्ट्न्धत  ननकामराई आदेि ददने काभ गनधका साथ ै सावधजननक 
ननकामका  प्रभुि वा  सूचना अधधकायीरे त्मस्तो सावधजननक गनुध ऩने सूचना सावधजननक नगये वा 
भागकताधराई नददएभा उजुयी, ऩुनयावेदन सुन्ने तथा सजाम सभेत  गदधछ । हार आमोगको 
केन्रीम कामाधरम काठभाण्डौभा यहेको छ । 
ि. ननकामको  काभ, कतधव्म य अधधकाय 

  १. आमोग सभऺ ऩयेको ऩुनयावेदन, ननवेदन, उजुयी सुन्ने य तत्सम्फन्धी  
   ननणधम य आदेि ददने, 
  २. सूचनादाताको सॊयऺण गने,  

  ३. सावधजननक ननकामको प्रभुि वा सूचना अधधकायीरे भनाशसव कायणववना  
   सूचना नददएको वा ददन इन्काय गयेको, आॊशिक रुऩभा वा गरत सूचना  
   ददएको वा सूचना नरट गयेको देखिएभा आमोगरे त्मस्तो प्रभुि वा सूचना  
   अधधकायीराई एक हजायदेखि ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गयी  
   त्मस्तो प्रभुि वा सूचना अधधकायी ववबागीम कायफाही हुन ेऩदभा यहेको  
   बए ननजराई ववबागीम सजामको राधग  सम्फष्ट्न्धत  ननकामभा  रेिी  
   ऩठाउन सक्न,े 

  ४. ऺनतऩूनत धको राधग प्राप्त ननवेदन उऩय वास्तववक हानन नोक्सानीराई ववचाय 
   गयी भनाशसफ भाकपकको ऺनतऩूनत ध सम्फष्ट्न्धत ननकामफाट बयाई ददन  

   सक्न,े    

  ५. सावधजननक ननकामभा यहेको सावधजननक भहत्वको सूचना सम्फन्धी   

   अशबरेि, शरित तथा अन्म साभग्रीको अध्ममन तथा अवरोकन गने, 
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  ६. त्मस्तो ननकामभा यहेका अशबरेि शरित तथा वा अन्म साभग्री सम्फन्धी  

   सूचना सूचीकृत गयी शभराइ  याख्न आदेि ददने, 
  ७. नागरयकको जानकायीको  राधग सूचना सावधजननक गनध सम्फष्ट्न्धत   

   सावधजननक ननकामराई आदेि ददने, 
  ८. सभम ककटान गयी ननवेदकरे भाग गयेको सूचना ददन सम्फष्ट्न्धत   

   सावधजननक ननकामराई आदेि ददने, 
  ९. मस ऐन फभोष्ट्जभको दानमत्व ऩारना गनध, गयाउन सम्फष्ट्न्धत ऩऺराई  

   आदेि ददने, 
  १०. नेऩार सयकाय तथा सॊचायसॉग सम्फष्ट्न्धत ववशबन्न ननकामहरुराई सूचनाको 
   हकको सॊयऺण य सम्फद्र्धनका राधग आवश्मक सुझाव ददने वा शसपारयस  

   गने, 
  ११. सूचनाको हकको सॊयऺण, सम्फद्र्धन य प्रचरन गनधका राधग आवश्मक ऩने  

   अन्म उऩमुक्त आदेि ददने, आदद । 
ग.  ननकामभा यहने कभधचायी सॊख्मा य कामध वववयण — आमोगराई आवश्मक ऩने कभधचायी 
 नेऩार सयकायरे व्मफस्था गदधछ । हार आमोगभा आमुक्तहरु फाहेक ३१ जना कभधचायीहरु  
 छन ्। 
   स्वीकृत कभधचायी दयवन्दी सॊख्मा   ३१ जना 
   स्थामी कभधचायी दयफन्दी सॊख्मा    १९ जना 
   कयाय सेवा कभधचायी      १२ जना  

   जम्भा कभधचायी सॊख्मा      ३१ जना 
   याष्ट्रिम सूचना आमोग सॊगठन चाटध ऩरयशिरट ―आ‖ भा उल्रेि गरयएको छ । 
   कामध वववयण अनुसाय, आमोगभा ननम्न फभोष्ट्जभ िािाहरू यहेका छन ् 

 

 ऩुनयावेदन िािा 
  — सावधजननक ननकामको प्रभुिरे गयेको ननणधमउऩय धचत्त नफुझ्न े व्मष्ट्क्तरे 
३५    ददनशबत्र आमोगसभऺ ददएको ऩुनयावेदनको कायवाही य ककनाया गदाध  

   आमोगरे सम्फष्ट्न्धत प्रभुि वा सूचना अधधकायीराई आपू सभऺ उऩष्ट्स्थत 
   गयाई फमान गयाउन,े कुनै शरित ऩेि गनध रगाउन, सो सम्फन्धभा साऺी  

   प्रभाण फुझ्न वा सावधजननक  ननकामफाट कुन ैशरितको नक्कर भाग गन,े 

  —  ऩुनयावेदनको व्महोया भनाशसफ देखिएभा सभमावधध तोकी ऩुनयावेदकराई  

   ववना िुल्क सूचना उऩरब्ध गयाउन ु बनी सम्फष्ट्न्धत ननकामको प्रभुिको  

   नाभभा आदेि गने 
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  —  ऩुनयावेदन ननयथधक देखिएभा िायेज गने, 
  —  सो ऩुनयावेदनको सम्फन्धभा आवश्मक कायवाही गयी अष्ट्न्तभ ननणधम गने । 

 प्रिासन िािा 
  —  कभधचायी प्रिासन सम्फन्धी काभ गने सो अन्तगधत कभधचायीको व्मष्ट्क्तगत  

   वववयण, ववदा, सरुवा, फढुवा जस्ता कामध गने गयाउने, 
   —  आन्तरयक प्रिासन सम्फन्धी काभ गने, 
   —  कामाधरम सयसपाई, ववजुरी ऩानी,  टेशरपोन, भभधत सॊबाय रगामतका कामध  

   गने, गयाउने । 
 

 मोजना िािा  

  —  मोजना तथा प्रवद्र्धन िािा प्रभुिरे रेिा िािा सभेतको याम शरई  

   वावषधक रुऩभा सॊचारन गने कामधक्रभको ढाॉचा तमाय गन े

  —  स्वीकृत वावषधक कामधक्रभ अनुसाय गनुधऩने काभहरुको फजेट, कामधक्रभ य  

   औधचत्म सभेत ववचाय गयी कामधक्रभ  सॊचारनको राधग ऩेि गने, 
  —  ननणधम बए अनुसाय कामधक्रभ सॊचारन गने य सोही अनुसाय कामधक्रभ  

   सॊचारन गने 
  — सूचनाको हकको राधग प्रवद्र्धनात्भक कामधहरु गने । 

 रेिा िािा 
  —  फजेट अनुभान तमाय गन े

  — कोष तथा रेिा ननमन्त्रक कामाधरमसॊग सभन्वम गयी ननकासा प्राप्त गने 
  — कभधचायीहरुको तरफ, बत्ता रगामत ननणधम अनुसाय बएको कामधक्रभको  

   बुक्तानी सभेत ददने । 
 अनुगभन भूल्माङ्कन िािा 

  — सूचनाको हक कामाधन्वमन सम्फन्धभा बए गयेका अनुगभन भूल्माॊकन तथा 
   कामधक्रभहरुको अशबरेि यािी वावषधक प्रनतवेदन तमायको सभेत कामध गने । 

 स्टोय िािा 
  — आमोगको ष्ट्जन्सी साभग्रीको अशबरेि याख्ने 
  — टुटेपुटेको साभाग्रीको रगत तमाय गयी िचध शभनाहा तथा शरराभभा  

   ऩठाउनु ऩने बए सो को वववयण तमाय गयी  ऩेि गने । 
घ. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा — 

 सावधजननक ननकामफाट सूचना नऩाएको, गरत वा अधयुो सूचना ऩाएको सम्फन्धभा 
 ऩुनयावेदन उऩय कायवाही गने 
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  — मोजना प्रद्र्धधन तथा अनुगभन गन े

  — सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को सम्फन्धभा     
  — अन्र्तकक्रमा  

  — प्रशिऺक प्रशिऺण 

  — एड्बान्स प्रशिऺक प्रशिऺण 

  — छरपर÷गोरठी 
  — अशबभुखिकयण÷प्रशिऺण सॊचारन गने । 
  — उच्च भा.वव.। क्माऩम्सका ववद्माथीहरुसॊग छरपर । 
 

ङ. सेवा प्रदान गने ननकामको िािा य ष्ट्जम्भेवाय अधधकायी, सम्फष्ट्न्धत िािा प्रभुि 

  १. ऩुनयावेदन िािा   

    — िािा प्रभुि उऩ  सधचव श्री फाफुयाजा शे्ररठ 

    —  िािा अधधकृत श्री सुयज शे्ररठ 

    — नामव सुब्फा श्री ववरणु प्रसाद अमाधर । 
  २. प्रिासन िािा 
    — िािा प्रभुि उऩ सधचव श्री गौरोचन सैंजू 

    — िािा अधधकृत श्री िड्ग याज याई  

    — नामव सुब्फा श्री भोहन फहादयु फुढाथोकी 
  ३. मोजना तथा प्रवद्र्धन िािा 
    — िािा प्रभुि उऩ सधचव श्री फेदननधध अधधकायी 
    — िािा अधधकृत श्री सन्तोष ऩोियेर 

  ४. रेिा िािा 
    — रेिा अधधकृत श्री िशभधरा थऩशरमा 
 

च. सेवा प्राप्त गनध राग्ने दस्तुय य अवधध ननमभानुसाय 

  सूचना १० ऩेज सम्भको नन:िुल्क सो बन्दा भाधथ बएभा प्रनत ऩेज रु ५।— दस्तुय 
  राग्ने, सूचनाको प्रकृनत हेयी फढीभा १५ ददन  सम्भको अवधध राग्ने । 
छ. उजुयी, ननवेदन उऩय ननणधम गने प्रकक्रमा य अधधकायी, 
  याष्ट्रिम सूचना आमोगका का.भु. सधचव श्री जीवन प्रबा राभा 
ज. ननणधम उऩय उजुयी सुन्ने अधधकायी,   
  प्रिासकीम ननणधम उऩय का.भु. सधचव श्री जीवन प्रबा राभा 
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आमोगको ननमशभत कामधक्रभ तपध  
ववद्मारमस्तयीम अन्तयकक्रमा÷छरपर कामधक्रभ 

 

  शस.नॊ.  ष्ट्जल्रा  ववद्मारमको नाभ     ववद्माथी सॊख्मा 
  १. सुनसयी  जनता उच्च भा.वव, शसॊधगमा   २१२ 

  २. स्माङ्जा  शसद्धाथध उच्च भा. वव. पेददिोरा  १६१ 

  ३. गोयिा  िष्ट्क्त उच्च भा.वव. ,गोयिा फजाय  १६१ 

        जम्भा   ५३४ 

 

 

 

अनुगभन     

 

  शस.नॊ.     ष्ट्जल्रा    ननकामको सख्मा 
   १.  स्माङ्जा      १८ 

   २.  गोयिा       १५ 

      जम्भा     ३३ 

 

सूचना ऩरयमोजना  

 

 सूचना : नेऩारभा सूचनाको हकको कामाधन्वमनका  राधग याष्ट्रिम ऺभता अशबववृद्ध 

  कामधक्रभ प्रायम्ब २०७१ श्रावण १ देखि २०७२ आषाढ भसान्तसम्भ 

  ऩरयमोजनाको राधग श्रोत व्मवस्थाऩन 

   नेऩार सयकाय  (GoN) रु. १५,६६,०००।– 

    सुिासन सॊस्था  (GF)  रु. ३,२४,९१,५७५।– 

    कुर सहामता यकभ   रु. ३,४०,५७,५७५।– 

   प्रथभ चौभाशसक राधग छुट्टम्ाईएको कूर फजेट रु ८८,२५,५७५।– 

   हारसम्भ बएको कूर िचध  रु ७,२९,०५०।– 

मस अवधधभा ऩरयमोजनाफाट बएका भुख्म भुख्म काभहरु   

 कामाधरम व्मवस्थाऩन (सेप्टेम्फय २०१४ देखि) 
 कभधचायी छनौट प्रकक्रमा सम्फन्धी TOR तमाय गरयएको  

 वावषधक कामधमोजना तथा कामधक्रभ तमाय गरयएको 
 सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन कामाधन्वमन य अनुगभन सम्वन्धी कामधववधध, २०७१ तमाय 

गरयएको 
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 सावधजननक ननकामराई Proactive Disclosure तमाय गनध सूचना गरयएको  

 अन्तयाधष्ट्रिम थाहा ददवस (Right to Know Day -September 28)असोज १२ गते गोरठी 
रगामतका ववशबन्न प्रवद्र्धनात्भक कामधक्रभहरु गयी भनाइएको 

 ऩरयमोजनाको सॊक्षऺप्त ऩरयचम (Brouchure) तमाय गरयएको 
 अन्म ननमशभत गनतववधधहरु सञ्चारन बएको । 

 

सूचना अधधकाय केन्र —    

  सूचनाको हकको फायेभा फुझ्न तथा प्रमोग गनध चाहने व्मष्ट्क्तराई सेवा प्रदान गनध 
मस आमोगरे सूचनाको हकको राधग नागरयक अशबमान (CCRI) सॊगको सहकामधभा ―सूचना 
अधधकाय केन्र‖ को स्थाऩना गरयएको छ । उक्त केन्रको उद्घाटन नेऩार सयकायका भुख्म 
 सधचव श्री रीराभखण ऩौड्मारज्मूफाट शभनत २०६९।५।५ गते गनुध बएको धथमो । मस 
केन्रफाट सूचनाको हकको प्रमोग गनध चाहेको व्मष्ट्क्तरे मस हकसम्फन्धी जानकायीको राधग तथा 
सूचनाको हक प्रमोग गदाध सभस्मा ऩयेका कुन ैऩनन व्मष्ट्क्तरे सेवा य सल्राहका राधग सम्र्ऩक 
गनध सक्छन ्। 
 केन्रको आवश्मकता तथा उदे्दश्म ननम्नानुसाय छन ्— 

  १. सूचनाको हकको प्रबावकायी कामाधन्वमनभा सहमोग गने । 
  २. सूचनाको हक य मसको उऩमोधगताको फायेभा जानकायी शरन चाहने   

   व्मष्ट्क्तराई आवश्मक जानकायी उऩरब्ध गयाउने । 
  ३. िोजेको सूचना कहाॉ य कसयी प्राप्त गने बन्ने फायेभा अन्मोर बएका  

   व्मष्ट्क्तराई आवश्मक सेवा तथा सल्राह  ददने । 
  ४. सूचनाको हकको प्रमोग य प्रचरन फढाउनको राधग आवश्मक सहमोग गने  
  ५. जागरुक सभाजको ननभाणध भापध त ्याज्मराई ऩायदशिध तथा जवापदेही  

   फनाउनको राधग बूशभका ननवाधह गने । 
 

 केन्रफाट ननम्न शरखित सेवा उऩरब्ध गयाउॊ दछन ्— 

  १. सूचनाको हक बनेको  ? मसको उऩमोधगता के छ ? कुनकुन ननकामभा  

   कस्ता कस्ता ववषमभा सूचना भाग गनध सककन्छ बन्ने फायेभा जानकायी  

   शरन चाहने व्मष्ट्क्तराई आधायबूत जानकायी ददने । 
  २. सावधजननक ननकामफाट सूचना भाग गदाध के के प्रकक्रमा ऩूया गनुध ऩदधछ ?  

   कनत सभम राग्छ ? कुन व्मष्ट्क्तसॊग सम्ऩकध  गनुध ऩदधछ ? सूचना भाग गनध 
   के कस्तो तमायी गनुध ऩदधछ बन्ने फायेभा प्रकक्रमागत सल्राह य सुझाव  

   उऩरब्ध गयाउने । 
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  ३. सूचना भाग गनधको राधग िुरुभा दताध गनुध ऩने ननवेदन, उजुयी तथा   

   आमोगभा दताध गनुध ऩने ऩुनयावेदनको ढाॉचा उऩरब्ध गयाउने, रेख्न सहमोग 
   गने तथा आवश्मकता अनुसाय ननवेदन, उजुयी य ऩुनयावेदन रेिेय उऩरब्ध  

   गयाउने । 
  ४. आपूरे भाग गयेअनुरुऩ वा सही एवॊ ऩूणध सूचना नऩाएभा कुन प्रकक्रमा  

   अऩनाउने, कहाॉ उजुयी गने, सावधजननक ननकामफाट सूचना नऩाएभा   

   आमोगभा कसयी ऩुनयावेदन गने बन्ने फायेभा सल्राह ददने । 
  ५. सूचना भागकताधराई ऩयेको कुनै ऩनन कानूनी, सैद्धाष्ट्न्तक तथा व्मावहारयक  

   सभस्माको उऩचायका राधग सल्राह ददने तथा प्रकक्रमाभा आवश्मकता  

   अनुसाय सहमोग गने । 
 

सूचना अधधकाय केन्रफाट २०७१ सारको श्रावण, बार य आष्ट्श्वन भदहनाभा  प्रदान गरयएको सेवा 
तथा सहमोगको (त्रभैाशसक) प्रनतवेदन 

 सेवाग्रहीरे केन्रभा प्रत्मऺ सम्ऩकध  गयेय प्राप्त गयेका सेवाहरु 

 सूचना प्राप्तको रागी ननवेदन – ५७ 

 उजुयीको भस्मौदा य दताध (मस आमोग य अन्म कामाधरमका प्रभुि सभऺ) – ४१ 

 द्टेशरपोन भापध त प्रदान गयेका सेवा 
 ड्जम्भा प्राप्त पोन सॊख्मा – १७६ 

 केन्रफाट पोन भापध त सेवा – ४३ (कामाधरम फन्द बएको सभमभा टोर कि नम्फयभा गयेको 
पोन भोफाइरभा जाने व्मवस्था शभराएको य कामाधरम सभमभा केन्रफाट पोन गने 
गरयएको ) 

 एस.एभ.एस. ऩठाउनेराई गयेको पोन – ४४ 

 एस.एभ.एस सेवा 
 प्राप्त एस.एभ.एस – ४४ 

 इभेर भापध त सेवा 
 प्राप्त गयेको इभेर – १३ (सूचनाको हक सॉग सम्फष्ट्न्धत) 
 इभेर ऩठाएको – ३६ (सूचना प्राप्त गने ननवेदन तथा उजुयी सदहत ऩठाएको) 
 फ्माक्स भापध त सेवा – ४ (३ सूचना भाग्ने ननवेदन÷उजूयी सदहत ऩठाएको, १ आमोगभा 

दताध गनधको रागी प्राप्त गयेको ) 
 केन्रको प्रत्मऺ भ्रभण – ९० (जानकायी एवॊ केन्रफाट सहमोग प्राप्तको ननशभत्त) 
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 नोदटस वोडध सेवा स्थाऩना गयेको देहामको नम्फयभा पोन गयी ०१—१६१८—४६०१२१२ 
आमोगफाट बईयहेको काभकायवाहीको सूचना प्राप्त गनध सककने । 
ववशबन्न कामधक्रभ सञ्चारन गयेको  नागरयक जागयण कामधक्रभ, ष्ट्जल्रागत अन्तयकक्रमा 
कामधक्रभ, ऩत्रऩत्रत्रका वेवसाईट नेटवककध ङ ववकास÷भभधत, कभधचायी दऺता अशबफवृद्ध कामधक्रभ, 

सूचनाको हक सम्फन्धभा याष्ट्रिम तथा अन्तयाधष्ट्रिम प्रनतष्ट्रठत व्मष्ट्क्तहरुसॊग अन्तयकक्रमा 
तथा छरपर कामधक्रभ य जनचतेना कामधक्रभ अनुगभन तथा भूल्माॊकन कामधक्रभ । 

 

सूचना अधधकायी य प्रभुिको नाभ य ऩद, 

  १. सूचना अधधकायी श्री गौरोचन सैंजू, उऩ सधचव  

  २. प्रभुि सूचना अधधकायी का.भ.ुसधचव श्री जीवन प्रबा राभा 
ठ. सूचना अधधकायी सभऺ शरखित रुऩभा सूचना भाग गयेको सॊख्मा — ०२ 

 

ड. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेशिकाको सूची, 
 ननदेशिका 
 सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हकसम्फन्धी ननमभावरी, २०६५, 

 आमोगको फैठक व्मवस्था कामधववधध, 

 ननवेदनको कायवाही ककनाया गने सम्फन्धी कामधववधध य 

 उजुयी कायवाही ककनाया गने सम्फन्धी कामधववधध सदहत । 
 सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ य ननमभावरी, २०६५ को थाहा ऩाउने 

अधधकाय 

 ब्रोशसमय 

 फ्ल्माक्स वप्रन्ट 

 Web site : www.nic.gov.np 

 Email : info@nic.gov.np 

 

ढ. आम्दानी, िचध तथा आधथधक कायोफाय सम्फन्धी अद्मावधधक वववयण 

 १. फावषधक स्वीकृत फजेट रु २,३३,००००।— 

 २. स्वीकृत फजेट भध्मे कामधक्रभ िचध रु ४५,१०,०००।— 

 ३. अनुगभन भुल्माॉकन रु ९,३०,०००।— 

आ.व. २०७१÷०७२ भा आमोगको कुर फजेट रु २,३३,००,०००।— यहेकोभा चारु  िचध        
रु २,२४,७१,०००।— य  ऩूॉजीगत िचध रु ८,२९,०००।— यहेको छ । चारु फजेट तपध   कामधक्रभ 
िचधभा रु ४५,१०,०००।— य अनुगभन भुल्माॉकन िचधभा रु ९,३०,०००।— यहेको  छ । ऩदहरो 
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त्रभैाशसकभा चारु िचध तपध  कामधक्रभभा रु ८३,८१४।— य  अनुगभन भुल्माॉकनभा रु २३,१५७।— 

भात्र िचध बएको छ । य ऩूॉजीगत िचध हुन सकेको छैन । चारु िचध तपध  मो त्रभैाशसकभा जम्भा 
ववननमोजन फजेटभध्मे रु २६,७१,०८०।— भात्र िचध बएको य उक्त कुर िचध यकभ कुर 
ववननमोजन यकभको ११.४७ प्रनतित भात्र हुन आउछ । 

 
आ.व. २०७१÷०७२ को ऩदहरो चौभाशसक  (श्रावण देखि आष्ट्श्वन भसान्तसम्भ) को ननकासा तथा 

िचध सम्फन्धी वववयण 

३५८०१५३ चारु िचध 
आष्ट्श्वन भदहना 
सम्भको ननकासा 

िचध सॊकेत 
नम्फय 

िचध÷ववष्ट्त्तम शिषधक अष्ट्न्तभ फजेट आष्ट्श्वन भदहना 
सम्भको िचध 

फाॉकी फजेट 

९६५३३।०० २११११ तरफ ७३७४०००।०० ९६५३३।०० ६४०८७६।०० 

२७७५०।०० २१११९ अन्म बत्ता २४००००।०० २७७५०।०० २१२२५०।०० 

०।०० २११२१ ऩोिाक १२८०००।०० ०।०० १२८००००।०० 

०।०० २११२३ औषधी उऩचाय १२१०००।०० ०।०० १२१०००।०० 

२२४०५।०० २२१११ ऩानी तथा ववजुरी २५३०००।०० २२४०५।०० २३०५९५।०० 

३०९३५।०० २२११२ सॊचाय भहसुर ३०२०००।०० ३०९३५।०० २७१०६५।०० 

४६२०००।०० २२१२१ घय बाडा २२६९०००।०० ४६२०००।०० १८०७०००।०० 

२१३४४७।०० २२२११ इन्धन ९८८०००।०० २१३४४७।०० ७७४५५३।०० 

७८३०६।०० २२२१२ सॊचारन तथा भभधत ४३८०००।०० ७८३०६।०० ३५९७९।०० 

०।०० २२२१३ ववभा ६००००।०० ०।०० ६००००।०० 

३६५२८६।०० २२३११ कामाधरम सॊ. िचध १२७६०००।०० ३६५२८६।०० ९१०७१४।०० 

०।०० २२३१४ ऩुस्तक तथा साभाग्री ३५०००।०० ०।०० ३५०००।०० 

१२८२५।०० २२४१४ इन्धन अन्म प्रमोजन ५०००००।०० १२८२५।०० ४८७१७५।०० 

३२९००४।०० २२४११ सेवा य ऩयाभिध २३३०००।०० ३२९००४।०० २०००९९६।०० 

८३८१४।०० २२५२२ कामधक्रभ िचध ४५१०००।०० ८३८१४।०० ४४२६१८६।०० 

२३१५७।०० २२६११ अनुगभन िचध ९३००००।०० २३१५७।०० ९०६८४३।०० 

७००।०० २२६१२ भ्रभण िचध ३७५०००।०० ७००।०० ३७४३००।०० 

५६२२१।०० २२७११ ववधध िचध ३४२०००।०० ५६२२१।०० २८५७७९।०० 

२६७१०८०।०० जम्भा २२४७१०००।०० २६७१०८०।०० १९७९९९२०।०० 

 

#%)!%$ k'hLut 

आष्ट्श्वन भदहना 
सम्भको ननकासा 

िचध सॊकेत नम्फय िचध÷ववष्ट्त्तम 
शिषधक 

अष्ट्न्तभ फजेट आष्ट्श्वन भदहना 
सम्भको िचध 

फाॉकी फजेट 

०।०० २९३११ पननधचय तथा 
कपक्र्चसध 

२४००००।०० ०।०० २४००००।०० 

०।०० २९४११ सवायी साधन ३७४००००।०० ०।०० ३७४००००।०० 

०।०० २९५११ भेशसनयी औजाय २१५०००।०० ०।०० २१५०००।०० 



10 

 

०।००  जम्भा ८२९०००।०० २६७१०८०।०० ८२९०००।०० 

२६७१०८०।०० कुर जम्भा २३३०००००।०० २६७१०८०।०० २०६२८९०।०० 

 

 

ण. तोककए फभोष्ट्जभका अन्म वववयण —  

 १) आ.व. २०७१।०७२ (श्रावण। बार य आष्ट्श्वन) भा  

  ननवेदन य उजुयी ऩयेको सॊख्मा     ३० वटा  
 २) अगाडीफाट ष्ट्जम्भेवायी सयी आएका पाईरहरु   ३१४ वटा 
         जम्भा ३४४ वटा 
 प्रायष्ट्म्बक आदेि बएका पाईर      ३२२ वटा 
 प्रायष्ट्म्बक आदेि हुन फाॉकी पाईर(ऩुनयावेदन ८ वटा अन्म ४ वटा) १ २ वटा   

           जम्भा      ३४४  वटा 
    पछ्र्मौट प्रनतित    ९६.५१  % 

 

प्रस्तुत वववयण आमोगका फेवसाईट www.nic.gov.np भा हेनध सककने छ । 
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सङ्गठन चार्ट 

 


