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सूचनाको हक सम्बन् ीन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन् ीन�नामावको 

ीन�न ३ अनसुार ��ेषत सूचनाहरको �ममरर २०७७ काीतरक देेि २०७७ पौष समन 

मन अनसुबनान तता �ेिशर केबक 

 
 

््रनहा, काठनाण्ौ   
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१. ीनका�को समरप र �क� ीत 

�स केबकमनतता्ातामरर नबनाा�को नातहतना रहेको ्न अनसुबनानतता �ेिशर केबकका रपना 

प�रेचत छ   �स केबकना  �निु रपना  नहाीनद�िक नेत�तमना र �िासकक�  �निुको रपना            

िािा अीनक� त, ४ मटा नहािािाहर र  सो अबत्रत अब�  िािाहर रहेका छनन   �त�ेक 

नहािािाको �निुको रपना सह–सेचम (�ा) रहने व�मसता छ   �स केबकना  जमना ७३ जना 

कनरचारवको दरमबदव रहेको छ    

२. ीनका�को कान, कतरव� र अीनकार 

केबक �निुको का�रशेनना मन अनसुबनानको नाो�न्ाट मद्ो मन �मकास सम्बन् ्प�धु ��मीन 

�मकास ्रव सरोकारमााा ीनका�हरााा सह�ो् पु र �ा्ने र मन  �ोतको सम�शर , नकसााकन ्रव 

तथ�ााहर �कािन ्न� का�र ्दरछ   �स �मसा्का  का�रहर ीनमन छन  

• ्न शेनको  ्बाीनक अो��न अनसुबनान तता सम�शर ्न�   

• रा��� सतरको ्न�ोत सम�शर तता ्ाटा ्ेस त�ार ्न�   

• मन शेनको नकिाान अनामीनक ्न�  

• मन �ोतका नापन, नकसााकन ्न�  

• ��ो्िााा साचाान ्न�  

• मन शेनना का�ररत जनिेधको सन�ानकुुा शनता �ोत�ता अीस्��अको ााी् ताीान 

साचाान ्न�  

• अबतराेसस� दा��तम अबत्रत �मीस  तथ�ााक त�ार ्रव ्ाटा ्पाटन ्रा्ने   

• अनसुबनान नूाक  नीतजाहर र मन ��मीनको �चार �सार ्न�   

३. ीनका�ना रहने कनरचारव सां�ा र का�र �ममरर 

केबकना  हाा कुा दर्बदव ७३ रहेकोना त�स नो�े �ा�मीनक दर्बदव सां�ा ४४ र �िासीनक २९ 

रहेको छ त�स  नो�े  २२ जना सह�ो्् सतरका �ेर्�महवन कनरचारवह रको दर्बदव   का�न रहेको 

छ   �ा�मीनक  तफर  रा.प.�तन ५जना, रा. प. म�त्� ११ जना र रा. प. त�त्� २५जना ्रव ४१ 

र �िासन  तफर  रा. प. त�त्� २ जना सनेत ्रव जमना  ४३ राजपना�ात  पदहर छनन   �स  ्रव 

राजपन अना�कत तफर ३ �ा�मीनक र ५ �िासीनक ्रव ८ पदहर छनन सने २२ पद �ेेर�म�हन  तफर  

रहेका छनन  सेमा सनूह अनसुार केबकना ्पाटन नानम �ोतको आाकान ५ ना सपप ्�ररको छ   
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पदःनहाीनद�िक (रा.प.�.�ा.) 

सेमाः मन, सनहुःफरेप �रसचर 

 

का�र �ममरर  

मन, मनसपीत, ज �मक �म�मनता तता मातामरर शेनको अो��न , अनसुबनान र सम�शर ्न� �मष�  तता 

शेन ीननाररर र �ातीनकककरर सम्बन्  �मसा्   तता  नहािािा, िािाहरको मा�षरक 

का�र् नहरको तजुरना, साचाान, अनु् नन तता नूल�ाान सम्बन्  मन , मनसपीत, ज �मक �म�मनता तता 

मातामरर शेनको अो��न , अनसुबनान र सम�शरको आनारना मन  तता मातामरर नबनाा� र 

सरोकारमााा ीनका�हरााा रा�, सझुाम, �ीत�्�ा मदने सम्बन्  मन , मनसपीत, ज �मक �म�मनता तता 

मातामरर शेनको अो��न , अनसुबनान तता सम�शर का�रना सम्ेबनत सरकारव तता  ्र सरकारव , 

ीनज्, ि ेशक, �ोजना, आ�ोजना आमद ीनका�हर सा् सनबम� ्न� सम्बन्  मन  तता मनसपीत जब� 

प दामारहरको ्तपादकतम ्वा्ने ��मीनको �मकास र �मसतार सम्बन्  मन तता मनसपीतजब� 

प दामारहरको ्तपादकतम ्वा्ने ��मीनको �मकास र �मसतार सम्बन्   मन, मनसपीत, मब�जबत ुर 

स ूतता  जाानार जसता �ाक� ीतक �ोतहरको सारशर , व�मसतापन र ्प�ो्को ीनेमत  ्प�धु 

��मीनको �मकास र �मसतार ्न� सम्बन्  मन , प�ारमरर तता  जामा� ुप�रमतरन ा्ा�तका  

मातामरर्� सनस�ाहरको  ब�ून्करर तता  अनकुुानका समसाव�  ्पा�हरको ्ारेना अो��न 

अनसुबनान सम्बन्   

रा���, �ादेेिक तता सताीन�  सतरना मन  तता मनजब� प दामारहरको नकसााकन, नापन, सम�शर र 

अनु् नन ्न� सम्बन्  का�रशेनसा् सम्ेबनत  �मष�हरना हनुे रा��� र अबतरा���  सतरना हनुे 

ताीान, ्ो�्, ससा, समनेान, अो��न, साझौता आमद का�र् नहरना सा् ीाने र �ीतीनीनतम ्न� 

सम्बन्  अो��न अनसुबनान  तता सम�शर्ाट �ा�  नीतजा रमा तथ�ााकहरााा ाेशत  म्रसमन 

सूचना  �माह ्न�  मन र त�स सा्  सममेबनत तथ�ााक अो�ामीनक ्न� ्रा्ने सम्बन्   
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पदः ्प–नहाीनद�िक (रा.प.�.�ा.) 

नहािािाः ्न �ी्न्  ी्कास नहािािा 

सेमाःमन, सनूहःफरेप �रसचर 

 

का�र �ममरर 

�स पदका  पदाीनकारवाे नहाीनद�िकको सानाब�  ीनद�िनना रहव   मन अनसुबनान सममबन्   का�र ्न�  

्रा्ने ेजमनेमारव महन ्न�   मन अनसुबनान   का�र् नहर तजुरना तता  का�ारबम�न ्न� ्रा्ने   

मन अनसुबनान  का�रााा �सामकारव रपना  साचाान ्नर आमव�क  पूमारनार त�ार ्रव रा� सझुाम 

�सततु ्न�   ्न �ी्न्  ी्कास नहािािाका िािाहर म्च सनबम� ्न� ्रा्ने  नातहत  

कनरचारवहरको का�र  सापादन नूल�ााकन ्रव पनुरामाोकनको ााी्  नहाीनद�िककोना पेि ्न� 

 नातहत कनरचारवहरााा अो��न , ताीान, ्ो�् आमदना  सा् ीान ननोन�नको ााी् ीसफा�रस 

्न� र परुसकार  तता दण् सजा� ्न� रा� स�हत  नहाीनद�िककोना पेि ्न�  नहाीनद�िकको 

सानाब� ीनद�िनना रहव  मन अनसुबनानसा्  सममेबनत रा��� तता  अबतरार��� साससासताहरना  

आमव�क सापकर  का�न ्रव मन अनसुबनानका�र �सामकारव रपाे  साचाान ्न� ्रा्ने   �स 

माहेक सन� सन�ना ्प–नहाीनद�िकको ह ीस�ताे ्नुरपन� �मीस  ीनमदरप का�रहर  साप  ्न� 

्रा्ने    

 

पदः्प–नहाीनद�िक (रा.प.�.�ा.) 

नहािािाःीनीत अनु् नन तता �ोजना नहािािा 

सेमाः मन, सनूहःफरेप �रसचर 

 

का�र �ममरर 

�स पदका पदाीनकारवाे नहाीनद�िकको सानाब� ीनद�िनना रहव मन अनसुबनान सममबन् का�र ्न�  

्रा्ने ेजमनेमारव महन ्न�   मन अनसुबनान का�र् नहर तजुरना तता का�ारबम�न ्न� ्रा्ने   

मन अनसुबनान का�रााा �सामकारव रपना  साचाान ्नर आमव�क पूमारनार त�ार ्रव रा� सझुाम 

�सततु ्न�   ीनीत  अनु् नन तता �ोजना नहािािाका िािाहर तता  अब� िािा नहािािाहर 
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ी्च सनबम� ्न� ्रा्ने  नातहत  कनरचारवहरको का�र सापादन  नूल�ााकन ्रव पनुरामाोकनको 

ााी् नहाीनद�िककोना पेि ्न�  नातहत  कनरचारवहरााा अो��न , ताीान, ्ो�् आमदना  सा् 

ीान ननोन�नको ााी्  ीसफा�रस ्न� र परुसकार तता दण् सजा� ्न� रा� स�हत  

नहाीनद�िककोना पेि ्न�  नहाीनद�िकको सानाब�  ीनद�िनना रहव मन अनसुबनान सा् सममेबनत 

रा��� तता  अबतरार��� सास  सासताहरना आमव�क सापकर  का�न ्रव मन अनसुबनान  का�र 

�सामकारव रपाे साचाान ्न� ्रा्ने   �स माहेक सन� सन�ना ्प–नहाीनद�िकको ह ीस�ताे 

्नुरपन� �मीस  ीनमदरप का�रहर साप  ्न� ्रा्ने    

 

पदः ्प–नहाीनद�िक (रा.प.�.�ा.)  

नहािािाः मन सम�शर तता का्रन अनु् नन नहािािा 

सेमाः मन, सनूहःफरेप �रसचर 

 

का�र �ममरर 

�स पदका  पदाीनकारवाे नहाीनद�िकको सानाब�  ीनद�िनना रहव  मन सम�शर सममबन्  का�र ्न�  

्रा्ने ेजमनेमारव महन ्न�   मन सस�शर  का�र् नहर तजुरना तता  का�ारबम�न ्न� ्रा्ने   

मन सम�शर का�रााा �सामकारव रपना  साचाान ्नर आमव�क  पूमारनार त�ार ्रव रा� सझुाम 

�सततु ्न�   मन सम�शर नहािािाका  िािाहर �मच सनबम� ्न� ्रा्ने  नातहत  

कनरचारवहरको का�र सापादन  नूल�ााकन ्रव पनुरामाोकनको ााी्  नहाीनद�िककोना पेि ्न� 

 नातहतका कनरचारवहरााा अो��न, ताीान, ्ो�् आमदना सा् ीान ननोन�नको ााी् ीसफा�रस 

्न� र परुसकार  तता दण् सजा� ्न� रा� स�हत  नहाीनद�िकको ना पेि ्न�   नहाीनद�िकको 

सानाब� ीनद�िनना रहव  मन सम�शर  सा् सममेबनत रा��� तता  अबतरार��� साससासताहरना  

आमव�क सापकर  का�न ्रव मन सम�शर का�र �सामकारव रपाे  साचाान ्न� ्रा्ने   �स 

माहेक सन� सन�ना ्प–नहाीनद�िकको ह ीस�ताे ्नुरपन� �मीस  ीनमदरप का�रहर  साप  ्न� 

्रा्ने    
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पदः ्प–नहाीनद�िक (रा.प.�.�ा.) 

नहािािाः ्न �ेिशर तता �सार नहािािा 

सेमाः मन, सनूहः जनरा फरेससव  

 

का�र �ममरर 

�स पदका  पदाीनकारवाे नहाीनद�िकको सानाब�  ीनद�िनना रहव  ताावनको पा�्न त�ार ्न� , 

ताावन मदने ट�्सतापन ्न� , मन अनसुबनान सममबन्  का�र ्न�  ्रा्ने ेजमनेमारव महन ्न�   

ताावन तता मन अनसुबनान का�र् नहर तजुरना तता  का�ारबम�न ्न� ्रा्ने   मन अनसुबनान  

तता ताावन मदने का�रााा �सामकारव रपना साचाान ्नर आमव�क पूमारनार त�ार ्रव रा� सझुाम 

�सततु ्न�   ्न �ेिशर तता �सार नहािािा , िािाहर तता अब� िािा नहािािाहर सनबम� 

्न� ्रा्ने  नातहत  कनरचारवहरको का�र सापादन  नूल�ााकन ्रव पनुरामाोकनको ााी्  

नहाीनद�िककोना पेि ्न�  नातहत  कनरचारवहरााा अो��न , ताीान, ्ो�् आमदना  सा् ीान 

ननोन�नको ााी् ीसफा�रस ्न� र परुसकार तता दण् सजा� ्न� रा� स�हत  नहाीनद�िकना पेि 

्न� नहाीनद�िकको सानाब� ीनद�िनना रहव  मन अनसुबनानसा् सममेबनत रा��� तता  अबतरार��� 

सास सासताहरना आमव�क सापकर  का�न ्रव मन अनसुबनान  का�र �सामकारव रपाे  साचाान ्न� 

्रा्ने   �स माहेक सन� सन�ना ्प–नहाीनद�िकको ह ीस�ताे ्नुरपन� �मीस  ीनमदरप का�रहर 

साप  ्न� ्रा्ने   केेबक�  मन पसुतकाा�को साचाान र अअामीनक सम्बन्   

 

 

पदःअनसुानान अीनक� त (रा.प.म�.�ा.) 

नहािािाः मन अनसुबनान 

सेमाः मन, सनूहःफरेप �रसचर 

 

का�र �ममरर 

�स पदका पदाीनकारवाे मन अनसुबनान तफर का ्प–नहाीनद�िकको ीनद�िनना रहव  �ाक� ीतक मन, 

क� �ष मन, म�शसनुार, आीतरक सानाेजक, म�शारोपर नो�े कुन  रक िािाको िािा�निु  सा का�रहर 
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्न� ्रा्ने   नातहत  कनरचारवको कानको सपु�रमेशर र आमव�क  ीनद�िन तता सनबम� ्न� 

्रा्ने   तो�करको िािाको अनसुबनान सममबन्  का�र् न तजुरनाना सह�ो् ्नुरको सात  सम्क� त 

का�र् न साचाानको ेजमनेमारव महन ्न�   का�र साचाानना  आा परेका सनस�ा र व�मनान  

प�हचान ्रव सनानानको ााी् ्प–नहाीनद�िक सनश पेि ्न�   साचाीात अनसुबनान  का�रको 

�्ीत �ममरर  ्पावन ्रा्ने  नातहत  कनरचारवहरको �मदा ीसफा�रस ्न� तता दण् परुसकार 

सममबनना रा�  मदने   ्लाेेित  का�रहरको अाामा नहाीनद�िक तता ्प–नहाीनद�िकमाट 

ीनद� ेित अब� का�रहर सापादन ्न�    

 

पदः सम�शर अीनक� त/दूर सामेदन अीनक� त/नान ेचनर अीनक� त/मा�ोनेसवीस�न/हमाा ेचनर 

अीनक� त (रा.प.म�.�ा)  

नहािािाः मन सम�शर/दूर सामेदन तता �ोजना 

सेमाःमन, सनूहःफरेप �रसचर 

 

का�र �ममरर 

�स पदका  पदाीनकारवाे मन सम�शर तफर का ्प–नहाीनद�िकको ीनद�िनना रहव  आफनो पद 

सममबन् का�र् न जसत  मन सम�शर , नान ेचनर , हमाा ेचनर दूरसामेदन  का�र् नको नो�े कुन  

रक तो�करको मन सम�शर तता नकसााकन सममबन् का�र् न सम्क� त का�र् न साचाानको 

ेजमनेमारव महन ्न�   नातहत कनरचारवको कानको सपुरवमेशर र आमव�क ीनद�िन तता सनबम� 

्न� ्रा्ने   तो�करको िािाको अनसुबनान सममबन्  का�र् न तजुरनाना सह�ो् ्नुरको सात  

सम्क� त का�र् न साचाानको ेजमनेमारव महन ्न�   का�र साचाानना  आा परेका सनस�ा र 

व�मनान प�हचान ्रव सनानानको ााी् ्प–नहाीनद�िक सनश पेि ्न�   साचाीात अनसुबनान  

का�रको �्ीत  �ममरर  ्पावन ्रा्ने  नातहत कनरचारवहरको �मदा ीसफा�रस ्न� तता दण् 

परुसकार सममबनना रा�  मदने   ्लाेेित  का�रहरको अाामा नहाीनद�िक तता ्प–

नहाीनद�िकमाट ीनद� ेित अब� का�रहर सापादन ्न�   
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पदः ताीान अीनक� त (रा.प.म�.�ा) 

सेमाः मन, सनूहः जनरा फरेससव 

का�र �ममरर 

�स पदका पदाीनकारवाे मन अनसुबनान तफर का ्प–नहाीनद�िकको  सनाब� ीनद�िनना रहव ताावन 

को पा�्न त�ार ्न� , ताावन मदने ट�्सतापन ्न� , मन अनसुबनान सममबन् का�र ्न�  िािा 

�निुको ीनद�िनना रहव िािाको अनसुबनान का�र आफु र नातहतका  कनरचारवहरमाट सापादन ्न� 

  का�र साचाानना आापरेका सनस�ा र व�मनान प�हचान ्रव सनानानको ााी् ्प–नहाीनद�िक 

सनश पेि ्न�   साचाीात  ताावन का�रको �्ीत  �ममरर  ्पावन ्रा्ने  नातहत  

कनरचारवहरको �मदा ीसफा�रस ्न� तता दण् परुसकार सममबनना रा�  मदने   ्लाेेित  

का�रहरको अाामा नहाीनद�िक तता ्प–नहाीनद�िकमाट ीनद� ेित  अब� का�रहर सापादन ्न�    

 

पदःसहा�क ताीान अीनक� त (रा.प.त�.�ा) 

सेमाःमन, सनूहःजनरा फरेससव/नेपामााा/समा.क/मोटान् 

 

का�र �ममरर 

�स पदका  पदाीनकारवाे मन अनसुबनान  तफर का ्प–नहाीनद�िकको सानाब�  ीनद�िनना रहव  

ताावन को पा�्न त�ार ्न�, ताावन मदने ट�्सतापन ्न�, मन अनसुबनान सममबन् का�र ्न�  

िािा �निुको ीनद�िनना रहव  िािाको का�र आफु र नातहतका  कनरचारवहरमाट सापादन ्न�   

का�र साचाानना आापरेका सनस�ा र व�मनान  प�हचान ्रव सनानानको ााी्  िािा �निु तता  

्प–नहाीनद�िक सनश पेि ्न�   साचाीात  ताावन का�रको �्ीत  �ममरर  ्पावन ्रा्ने 

 नातहत कनरचारवहरको �मदा ीसफा�रस ्न� तता दण् परुसकार सममबनना रा�  मदने   ्लाेेित 

का�रहरको अाामा नहाीनद�िक तता ्प–नहाीनद�िकमाट ीनद� ेित  अब� का�रहर सापादन ्न�    
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पदःसहा�क �ोजना अीनक� त  (रा.प.त�.�ा.) 

सेमाःमन, सनूहःफरेप �रसचर 

 

का�र �ममरर 

�स पदका पदाीनकारवाे नहाीनद�िक  तता ्प–नहाीनद�िकको ीनद�िन र िािा  �निुको 

ीनद�िनना रहव  केबक अबतर्त �मीस  �ोजना  आ�ोजनाहरको अो��न र �म�षेर ्रव 

�ोजना/का�र् न त�ार ्न�   िािा �निुको ीनद�िनना मा�षरक र आमीनक �ोजनाहरना सनामेि 

्नर आफनो रा� स�हत पेि ्न� तता अबत्रतका आ�ोजनाहरााा आमव�क पन� मा�षरक मजेट तता 

का�र् न त�ार ्रव नहाीनद�िक तता ्पनहाीनद�िक सनश पेि ्न�   �स माहेक �स पदााा 

सन� सन�ना ीनमदरप ्�रने अब� कान कारमाहवहर ्न�, ्रा्ने    

 

पदः सहा�क अनसुबनान अीनक� त  (रा.प.त�.�ा) 

नहािािाः मन अनसुबनान 

सेमाःमन, सनूहःफरेप �रसचर 

 

�स पदका पदाीनकारवाे आ-आफनो िािा तता नहािािा �निुको ीनद�िनना रहव �ाक� ीतक मन 

अनसुबनान, क� �ष मन म�शसनुार अनसुबनान , आीतरक सानाेजक/सूचना, ्�शारोपर अनसुबनान सामबन्  

कुन  िािाना रहव अनसुबनान  का�र ्नुर पन� छ   िािा  �निुको ीनद�िनना रहव  िािाको 

अनसुबनान का�र आफु र नातहतका  कनरचारवहरमाट सापादन ्न�   का�र साचाानना  आापरेका 

सनस�ा र व�मनान प�हचान ्रव सनानानको ााी् िािा तता ्प–नहाीनद�िक सनश पेि ्न�   

साचाीात अनसुबनान  का�रको �्ीत  �ममरर  ्पावन ्रा्ने  नातहत  कनरचारवहरको �मदा 

ीसफा�रस ्न� तता दण् परुसकार सममबनना रा� मदने   ्लाेेित का�रहरको अाामा नहाीनद�िक 

तता ्प–नहाीनद�िकमाट ीनद� ेित  अब� का�रहर सापादन ्न� | 
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पदः िािा अीनक� त  (रा.प.त�.�ा.) 

सेमा सनूहः �िासन 

का�र �ममरर  

�स पदका पदाीनकारवाे नहाीनद�िक तता ्प–नहाीनद�िकको ीनद�िन र ीन�बनरना रहव  कनरचारव 

�िासन सममबन् समपूरर का�रको ेजमनेमारव महन ्नुर पन� छ  �मसा्  अबतर्त का�ारा�का 

कनरचारवहरको ीन�ुेध , सरमा, मवुमा सममबन् का�रहर ीनरर�ानसुार ्नुर ्रा्न ुपन� छ   

कनरचारवहरको अीसाेि त�ार ्�र  रा� ेव�मसता  ीनाा्न ुपन� छ कनरचारवहरको हाेजर , �मदा 

आमदको अीसाेि त�ार ्रव रा� ुपन� छ   अीननसत  कनरचारवहरको का�र समपादन  नूल�ााकन 

त�ार ्रव दण् परुसकार जसता �मसा््� कारमाहवको ााी् ्प–नहाीनद�िक सनश पेि ्नुर पन� 

छ   �स माहेक �स पदााा ीनमदरप ्�रने अब� कान कारमाहवहर ्न�    

 

पदःाेिा अीनक� त(रा.प.त�.) 

सेमा सनूहः �िासन, ाेिा 

 

का�र �ममरर 

�स पदका पदाीनकारवहराे नहाीनद�िक/्पनहाीनद�िकको ीनद�िन र ीन�बनरना रहव ाेिा  तता 

ाेिा प�रशर सममबन् समपूरर का�रको ेजमनेमारव महन ्नुर पन� छ   ीनमदरप सन�ना  आमव�क 

मजेट त�ार ्रव ेसमक� ीतको ााी् सममेबनत  ीनका�ना पठा्ने   ेसमक� त  मजेट अनसुार आीतरक 

ीन�नको प�रीनीसन रहव चौनाीसक  ना् ्न� , आमव�क का�रना िचर ्न�   सन� सन�ना  

तो�करको ीनका��ारा ाेिा परवशर ्रा्ने  ाेिा प�रशरमाट देेिरका मेरजहुर  �ता ि्� 

फछ��ट ्नर आमव�क  का�रहर ्न�   �स माहेक �स पदााा ीनमदरप ्�ररका  अब� कान 

कारमाहवहर  ्न�     
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पदः नाटो रसा�न अीनक� त (रा.प.म�.�ा.),  

सेमा सनूहः इबज्ीन�रव�, केीनप 

 

का�र �ममरर 

�स पदका पदाीनकारवाे नहाीनद�िक र ्प–नहा–ीनद�िकको सानाब�  ीनद�िन र ीन�बनरना मन 

अनसुबनान का�र् नको साचाान ्न� ्नना नाटो सम�शर तता  �म�षेर िािाको िािा  �निुको 

ह ीस�ताे सापूरर ेजमनेमारव महन ्नुर पन� छ   आफनो िािाको का�र् न  त�ार ्रव पेि ्न� र 

सम्क� त का�र् न साचाान ्न�   अबतर्त  कनरचारवााा ीनद�िन र का�र् न  �सामकारव रपना 

का�ारबम�न ्रा्ने   नाटो सम�शर सामबन् �फल् का�र र नाटोको ननूनाहर सम्क� त का�र् न  

ीसन रहव �म�षेर ्रव नीतजा ्पावन ्रा्ने र िािाको �्ीत  �ममरर पेि ्न�   िािाहरको 

सनबम�ना का�र् नहर को आमव�कता र ्प�ोी्ता हेरव नाटो िािा�ारा ्नुर पन� समपूरर का�र 

सापादन ्न�   का�र  साचाानना  आइपरेका सनस�ा र व�मनान  प�हचान ्रव सनानानको ााी्  

्प-नहाीनद�िकको ना पेि ्न�  अबतर्त  कनरचारवको का.स.न.ु सपुरवमेशर र �मदा , परुसकार, 

दण् जसता कुराको ीसफा�रस ्न�   सन� सन�ना  नहाीनद�िक र ्पनहाीनद�िकमाट ीनमदरप 

का�रहर साप  ्न�    

 

पदः सहा�क  ्बाीनक अीनक� त (रा.प.त�.) 

सेमा सनूहः मन, मोटान् 

का�र �ममरर 

�स पदका  पदाीनकारवाे केबकका सूचना  तता �चार �सार िािाना रहव  नहा–ीनद�िक /्प–

नहाीनद�िक अनसुबनान तता सम�शर सममबन्  नीतजाहरको �कािन ्नर समपादन ्रव �मतरर र 

�चार �सार ्न�   िािा  �निुको ीनद�िनना रहव ज �मक ी्ी्नता िािा अबत्रतको दवसरकाावन 

तता अलपकाावन का�र् नहर त�ार ्रव पेि ्न� र ेसमक� त  सर मनोेजन समपूरर ेजमनेमारव ीाा 

का�र् नहरको का�ारबम�न ्न� ्रा्ने   सन� सन�ना ीनमदरप अब� का�रहर सापादन ्न�    
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पदः पसुतकाा� अीनक� त  

सेमा सनूहःेिशा, पसुतकाा� �मबान 

 

का�र �ममरर 

�स पदका  पदाीनकारवाे नहाीनद�िकको ीनद�िनना रहव केबकव�  मन पसुतकाा�को व�मसतापन 

सममबन् समपूरर ेजमनेमारव पूरा ्नुर पन� छ   पसुतकाा�ााा व�मेसतत र आनीुनकककरर ्न� 

्रा्ने   पसुतकाा� स�ुमना सममबन् �रााव �मकास ्न�   पसुतकहरको �ममरर अअामीनक र 

साुस ्रा्ने   पसुतकाा�  सममबन् नमस ाा् ु्न� ्रा्ने   नातहत  कनरचारवहरााा ीनद�िन 

का.स.न.ु सपुरवमेशर ्न�   नातहत कनरचारवााा �मदा, परुसकार दण् जसता कुराको ीसफारवस ्न� 

  अब� ीनमदरप का�रहर ्न�    

 

पदः सहा�क दूरसामेदनअीनक� त (रा.प.त�.�ा.) 

सेमा सनूहः १ इबज्ीन�रव�, ने�ट�ोरोाोज्, २ क� �ष – र�ोनोन्  /समा�ासाइबस 

 

का�र �ममरर 

�स पदका  पदाीनकारवाे नहािािाको का�र् न  मनोेजन ्प–नहाीनद�िक  तता िािा �निुको 

ीनद�िनना रहव दूर सामेदन िािा�ारा ्नुर पन� का�र सापादन ्नुर पन� छ   का�र् न त�ार ्रव पेि 

्न� र ेसमक� त का�र् न नातहत र आफु साातन सा ्न� ्रा्ने   दूरसामेदन  ��मीनमाट सतान र 

्ाावको ्प�ूधता  प�हचान ्न�  क� �षको ााी्  मातामरर्� अो��न  ्न�   ्ाटा  साकान 

�म�षेर र जानकारव �कािन ्न�  आफुाे ्�ररका  कानको जानकारव का�र् न नाफर त सममबन्त 

ीनका�ना परु �ा्ने  का�र् न का�ारबम�ना परेका सनस�ा प�हचान र सनानानको ााी् सझुाम मदने 

  अब� ीनमदरप का�र ्न�    

 

 

 



13 
 

 

पदःकम्�ूटर अपरेटर (रा.प.अ.�.�ा.) 

सेमा सनूहः �म�मन 

 

का�र �ममरर  

�स पदका पदाीनकारवाे ीननाररको नहािािाहरमाट ्�रन ुपन� कानको कम्�ूटर  साचाान र टाइप 

सममबन् का�र सापादन ्नुर पन� छ   कम्�ूटर ��मीन�मकास र साचाानना सह�ो् र सनबम� ्न� 

्ाटा इबसव र �म�षेर सामबन् का�रना सह�ो् परु �ा्ने  अब� ीनमदरप का�रहर सापादन ्न�    

 

पदः ना.स.ु (रा.प.अ. �.)  

सेमा सनूहः �िासन, (सानाब� �िासन) 

का�र �ममरर 

िािा�निुको ीनद�िनना रहव कनरचारव �िासन सामबन्  का�रहर सापादन ्न� ेजमनेमारव �स पदका  

पदाीनकारवको हनुे छ   व�ेध्तफा�ा , हाेजरव रेक्र, �मदातताअब��िासन सामबन्अीसाेि दरुसत 

र अअामीनक रपना  व�मेसतत ्न�  �मसा्को �मीस  �ममरर/पन फा�ा व�मेसतत र सरुेशत  

सात रा� ेव�मसता ्न�   अब�  �िासीनक का�रहर ्न�   सन� सन�ना  ीनमदरप सटोर सामबन्  

अब� का�रहर ्न�   

 

पदःाेिापाा  (रा.प.अ.�) 

सेमा सनूहः �िासन, ाेिा 

 

का�र �ममरर  

ाेिा अीनक� तको ीनद�िन र ीन�बनरना रहव ाेिा  िािा�ारा सापादन ्नुर पन� का�र �स पदका  

पदाीनकारवाे ्नुर पन� छ   ाेिा सामबन् का�र �चीात ीन�न आदेि मनोेजन  सापादन ्न�   

ाेिा सामबन्  फााटमारव तता  अब� �ममररहर अअामीनक र दरुसत रा� े  न्द  तता चेक 
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व�मसतापन सामबन् का�र ्न�   ाेिा परवशर का�र ्रा्ने   मेरजु  फछ��ट सामबन् का�र ्न� 

  ाेिा सामबन् अब� आइपन� सापूरर का�रहर ्न� सन� सन�ना ीनमदरप का�रहर ्न�   

 

४. ीनका�्ाट �दान ्�रने सेमा सेमा �ा� ्नर ाातने िलुक र सेमा �दान ्न� िािा 

�दान ्�रने सेमा �ा� ्दार 
प�ुार्ने ��्�ा 

समपकर  
्नुरपन� िािा 

सेमा �ा� ्नर 
ाातने दसतरु 

का�र समप  
्दार ाातने 
सन� 

ेजमनेमार 
अीनक� त 

पसुतकाा� सेमा समपकर  पसुतकाा� ीनःिलुक सोहव मदन �नेराज अीनकारव 
�कािन सान�्  समपकर /ीनमेदन सूचना िािा ीनःिलुक सोहव मदन �करर कुनार 

पोिरेा 

मन सम्नरन समपकर /ीनमेदन मन सम्नरन 
िािा 
 

ीनःिलुक 

 

१ ह�ा सीुनता ्ाक 

क� �ष मन �ी्न् 
सम्बन् 
जानकारव  

समपकर /ीनममेदन िहरव तता 
क� �ष मन 
िािा 

ीनिलुक १ ह�ा साी्न् अ�ारा 

नाटो प�रशर 
सम्बन् सेमा 

ीनमेदन नाटो िािा सिलुक ३ ह�ा सरोज कुनार 
चौनरव 

दूर सामेदन 
�ी्न् सम्बन् 
जानकारव  

समपकर /ीनमेदन दूर सामेदन 
िािा 

ीनःिलुक १ ह�ा ी्ना कुनार 
आचा�र 

मन �ोत नकसा 
सम्बन् 
जानकारव / सेमा 

समपकर  / 
ीनमेदन 

मन �ोत 
नकिा िािा 

ीनःिलुक १ ह�ा ी्ना कुनार 
आचा�र 

हमाइेचन 
सम्बन् सेमा 

ीनमेदन  सिलुक १ ह�ा मदपेि कुनार 
िनार 

मन �ोत सम�शर 
सम्बन् तथ�ााक 

ीनमेदन मन सम�शर 
तता कामरन 
नापन िािा 

ीनःिलुक १ ह�ा राजकुनार ी्रव 

मन सदपु�ो् समपकर /ीनमेदन मन प दामार ीनःिलुक १ ह�ा न�ु समेुदव 
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सम्बन् 
जानकारव  

सदपु�ो् 
िािा 

्ा�ोनेसव 
सम्बन् 
जानकारव 

समपकर /ीनमेदन ्ा�ोनेसव 
िािा 

ीनःिलुक १ ह�ा ठाकुर समेुदव 

 

५. सेमा सनूह अनसुार ्पाटन नानम �ोतको आाकान 

ीस.

ना. 

पदको नान �ेर् सेमा सनूह kbk'lt{sf] cj:yf 

 दर्

बदव 

पू

ीतर 
�रध 

१ नहाीनद�िक 

रा.प.�. मन फरेसट�रसचर 
१ १   

२ ्प-नहाीनद�िक ३ ३ 
 

३ केबक �नूि रा.प.�. मन ज.फ. १ १ 
 

४ अनसुबनान अीनक� त/सम�शर 

अीनक� त/दरु सामेदन अीनक� त/ 

हमाइ ेचनर अीनक� त/ 

नानेचनर अीनक� त रा.प.�्. 

मन फरेसट�रसचर ७ ६ १ 

 ताीान अीनक� त मन ज.फ. ३ १ २ 

५ नाटो रसा�न अीनक� त इबज् केीनससव १ १ 
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६ 

 

स. अनसुबनान अीनक� त/ स. 

�ोजना अीनक� त/ 

्ा�ोनेसवीस�न/ मन सदपु�ो् 

अीनक� त/ स. सम�शर अीनक� त/ 

स. दरु सामेदन अीनक� त/ स. 

नानेचनर अीनक� त/ स. 

हमाइेचनर अीनक� त 

रा.प.त�. 

मन  
फरेसट�रसचर 

१४ 

 

१

४ 

 

  

  

  

  

 ७ स. ताीान अीनक� त नेपामााा १ १   

८ स. ताीान अीनक� त 
मन 

समा�ाकबजर

सेसन 
१ १ 

 

९ स. ताीान अीनक� त/ स. 

 ्बाीनक 
मन 

्ोटान् 
२ २ 

 

१० स. ताीान अीनक� त मन ज.फ. २ १ १ 

११ िािा अीनक� त 

�िास

न 

सानाब� 

�िासन 
१ १   

१२ ाेिा अीनक� त ाेिा १ १ 
 

१३ स. नाटो रसा�न अीनक� त इबज् केीनससव १ १   

१४ ीसीन�र�ाफटम�ान 
 

सम� १ १   

१५ स.ना.ेच. अीनक� त �म�मन �म�मन १ १   

१६ स. दरु सामेदन अीनक� त क� �ष र�ोनोन् १ ० १ 

१७ पसुतकाा� अीनक� त रा.प.त� 
 

 १ १ 
 

१८ ना.स.ु 
रा.प.अना.�. 

�िास

न 

सानाब� 

�िासन 
४ ३ १ 
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१९ ाेिापाा �िास

न 

ाेिा 
१ १   

२० पसुतकाा� सहा�क ेिशा पसुतकाा� 

ेिशा 
१ १   

२१ कम्�टुर अपरेटर ी्ी्न ी्ी्न   
 

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

२२ ल�ामअीसससाबट 

रा.प.अना.�् 
इबज् केीनससव 

१ १ 
 

२३ ल�ाम सहा�क 

�ेर् �म�हन 

  

४ 
 

करार 

सेमाना 

रहेका 

२४ ह.स.चा. 

�ेर् �म�हन 

�िास

न 

सानाब� 

�िासन ५ २ 

३ 

सीु्ना 

ीारको 

२५ का�ारा� सह�ो्् 

�ेर् �म�हन 

�िास

न 

सानाब� 

�िासन १३ ८ 

७ करार 

सेमाना 

रहेको 

  जमना 
७३ 

५

३ 
२२ 

 

६. ीनरर� ्न� ��्�ा र अीनकारव 

सम्ेबनत िािा्ाट �ट्पर् ्ठाा सम्ेबनत नहािािामाट  ीसफारवस ्रव नहाीनद�िकज�ू्ाट  

ेसमक� त ्रा्ने  �त�ेक कानसा्  सममबन् समपूरर का्जात  तता �ममररहर,सममेबनत िािाका 

िािा �निुाे तोकेको कनरचारवको ेजमनाना रहनेछ र ीनजाे त्  अीसाेिहर आफू कुन  कारर्ाट 

िािाना नरहने सर पेबजका मनाा अीनमा�र रपना ्झुा्न ुपन�छ   हरेक िािा्ाट ्ठान सरका 

ीनरर� फाइा तता ततसममबन् का्जातहरको सूेच पाेजका मना्ने र व�मेसतत ्रव रा� ेेजमना  
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तो�करको फाँटमााा सहा�क  कनरचारवको हनुेछ  ीनरर� ्न� तह्ाट फाइा्पनहाीनद�िक  हदु  

सममेबनत िािाना पठााबछ   ीनरर�को फाइा मा का्जात �ा� सरपीछ  िािा�निुाे त�सको 

जानकारव सरोकारमाााााा मदनपुन�छ    फाइा ेजमना ीाने कनरचारव �मदाना मसेना मा अनपुेसतत 

रहेना कसाे ेजमना ीाने स े कुरा िािाको �निुाे ीाेित रपना तो�क मदन ुपन�छ   फाइा मा 

का्जातको ेजमनेमारव पारको /ीारको कनरचारव अब�न सरमा स  जानपुन� सरना सरमा स  आ्ने 

कनरचारवााा मा तो�करको अब� कनरचारवााा मरमझुारत ्नुर पन�छ   

७. ीनरर� ्पर ्जरु स ुे अीनकारव 

सेमा�ाहवाे ्लाेेित सेमा�ा� ्नर नसकेना  मा कुन  सझुाम सरना नहाीनद�िक मा ्पनहाीनद�िक  

सनशनषाीाेित मा नौेिक ्जरुव ्नर सकनेछ   अतमा �मसा्को ्जरुव पे�टकाना ीाेित ्जरुव  

हालन सकनेछ   

८. �निुको नान र पद 

�न �साद पोिरेा,नहाीनद�िक 

९. सूचना अीनकारव नानरपद 

राजकुनार ी्रव, रा.प.म� (�ा) 

१०. ीन, ीन�न, �मीन�न मा ीनद� ेिकाको सूच ,् 

�स केबकाे ्न अनसुबनान ररन्ीत २०७३, सूचना तता तथ�ााक का�र�मीन २०७३ , ्न न्ीत 

२०७१ तता अबतरवन ीनमष�� �ोजनाहरना  ्लाेेित नेपाा सरकारका मन अनसुबनान  रमा 

सम�शर सम्बन् न्ीत का�ारबम�न ्दरछ   �स केबक सा् �त�शरपना सम्बन् ीन , ीन�न तता 

ीनद� ेिका हाा समन त�ार नसरको तर �स केबकको का�ार�मीन २०६१ अनसुार अो��न 

अनसुबनानको का�र स ाान सरको छ    

११. समपामदत �निु कानहर �स �कार छनन    

• सता्त अनसुबनान इकााहर र अनसुबनान ्ाटहरको सारशर तताव�मसतापन 

• मद्ो तता  ्बाीनक मन ट�्सतापन ाा्ू सरका मन �ोतको प�हचान ्रव �ाी्ीनक 

प�रशर ्�रने मन हरको छनौटका ााी् सम्ेबनत ेजलााहरना पनाचार ्�ररको  

• ्चच �हनााना रहेका सता�् नननुा ्ाटहरको नापन र पनुःनापन समप  सरको  
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• सता�् नननुा ्ाटहरको सतापना तता नापन का�रको ााी् सेमा �दा�क छनौट ्नर RFP 

नूल�ााकन सारहेको | 

• चरेु तता नो� पहा्को मन �ोत सम�शरको तथ�ाक �म�षेर तता �ीतमेदन त�ारव ्नर 

तथ�ााक �नार्करर का�र समप  सरको | 

• �म� �मअाा�को सनबम�ना �म� �मअाा�ना अो��नरत ी्अात�ााा अो��न अनसुबनानका 

ााी् सह�ो् का�र ्नर AFU का ७० र TU  का १८० ्रव २५० जना ी्अात�हरसा् 

�ीत्अता पनना हसताशर सा समझौता सरको | 

• मन शेनाे अब� आीतरक ्पशेनना प�ुाररको �ो्दानको आाकानको �ीतमेदन त�ार सरको  

• |मनको जानकारव ३० (२),२०२० अनााान �कािन सरको | 

• १ मटा रा.प.त�त्� (�ा.) को ३५ मदने सेमा काीान ताीान सारहेको | 

• नेपााको �मीस  �कारका जा्ाना ाातने रो्हरको  FAO को सह�ो्ना ्न अनसुबनान 

तता ताीान केबक र Kerala Forest Research Institute को सा�धु टोावाे �ारेमसक 

अो��न ्रव आरको नननुाहरको प�हचान ्रव �म�षेर का�र स रहेको | 

१२. ्न अनसुबनान तता �ेिशर केबकको website : https://frtc.gov.np/home 

 

 

१३. आमदान ,् िचर तता आीतरक कारोमार सम्बन् अअामीनक �ममरर 

्जेट ्पेिषरक २०७६�ामर –२०७७ पौष नसाबत 
�मीस  ्पेिषरक िचरको �ममरर 

क �फ�त 

्न अनसुबनान तता सम�शर आ�ोजना 
(३२९०४०११३/१४ 

१९६४६२८६|५४/-चाा+ु        
00.00\- पूज््त 

 

्न अनसुबनान तता सम�शर आ�ोजना 
(३२९०४१०१३/१४ 

८,८८,६८,२०६.०३ चाा+ु 
६७,११,११०.४८/- पूज््त 

 

केेबक� मन तता �ेिशर केबक 
३२९०६०११३/१४ 

१०८८४२१ चाा ु+ 
00.00 पूज््त 

 

राजसम आमदान् २३०००\-  
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१४. अब� �ममरर  

 

१५. अीनलाोआ.म.ना ्न अनसुबनान तता �ेिशर केबक्ाट स ाीात का�र् नको �ममरर  

 �ाक� ीतक मन व�मसतापन अनसुबनान 

 नसररव तता म�शारोपर अनसुबनान म�शसनुार अनसुबनान | 

 सूचना तता �कािन | 

 मन�ोत सम�शर | 

 सारशर तता व�मसतापन (्टुमा, तरहरा, हेट�्ा, सिु�त, झबझटपरु, कासे न�र, ्ाँके, ाीातपरु 

ेसतत सता्त अनसुबनान इकाइहर र अनसुबनान ्ाटहरको सारशर तता व�मसतापन ्नर 

) 

 

१६. ्न अनसुबनान तता �ेिशर केबकाे �ा� ्रेको म देेिक सहा�ता, ऋर, अनदुान, रमनन 

�ा�मीनक सह�ो ,् समसौता सम्बन् �ममरर 

�स अमीनना कुन  पीन समझौता/अनदुान �ा� नसरको 

१७. �निु का�र् नको �ममरर र �्ीत �ममरर 

• मनको जानकारवको Website (www.bankojanakari.gov.np) नाफर त Online Article 

Publication को का�र सारहेको   

• मन अनसुबनान  तता सम�शर केबक �ारा स ाीात केेबक� मन पसुतकाा�्ाट Online 

ााा�ेरव सेमा स ाान सारहेको   

सता्त अनसुबनान इकााहर र अनसुबनान ्ाटहरको सारशर तता व�मसतापन 

• मद्ो तता  ्बाीनक मन ट�्सतापन ाा्ू सरका मन �ोतको प�हचान ्रव �ाी्ीनकप�रशर 

्�रने मन हरको छनौटका ााी् सम्ेबनत ेजलााहरना पनाचार ्�ररको | 

• ्चच�हनााना रहेका सता�् नननुा ्ाटहरको नापन र पनुःनापन समप  सरको | 

• सता�् नननुा ्ाटहरको सतापना तता नापन का�रको ााी् सेमा �दा�क छनौट ्नर RFP 

नूल�ााकन सारहेको | 

http://www.bankojanakari.gov.np/
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• चरेु तता नो� पहा्को मन �ोत सम�शरको तथ�ाक �म�षेर तता �ीतमेदन त�ारव ्नर 

तथ�ााक �नार्करर का�र समप  सरको  | 

• �म� �मअाा�को सनबम�ना �म� �मअाा�ना अो��नरत ी्अात�ााा अो��न अनसुबनानका 

ााी् सह�ो् का�र ्नर AFU का ७० र TU का १८० ्रव २५० जना ी्अात�हर  सा् 

�ीत्अता पनना हसताशर सा समझौता सरको | 

• मन शेनाे अब� आीतरक ्पशेनना प�ुाररको �ो्दानको आाकानको �ीतमेदन त�ार सरको| 

• मनको जानकारव ३०(२),२०२० अनााान �कािन सरको ; 

• १ मटा रा.प.त�त्� (�ा.) को ३५ मदने सेमाकाीान ताीान सारहेको | 

• नेपााको �मीस  �कारका जा्ाना ाातने रो्हरको  FAO को सह�ो्ना ्न अनसुबनान 

तता ताीान केबक र Kerala Forest Research Institute को सा�धु टोावाे �ारेमसक 

अो��न ्रव आरको नननुाहरको प�हचान ्रव �म�षेर का�र स रहेको | 

 

१८ सूचनाको मी्रकरर (�मसा्सतरव�)  

्न अनसुबनान  तता �ेिशर केबक  अबत्रत ीसजरना सरका र हनुे अमसताना रहेका  �मीस  

�कीसनका सूचना/तथ�ााहरको ्ी्रकरर ीनमन ्नोेजन ्�ररको छः 

�ारेमसक  सूचना/तथ�ाा (Primary Data/Information) 

्न अनसुबनान तता �ेिशर केबकको ्ा�षरक  ेसमक� त का�र् नना सनामेि सा साकान ्�ररका  

मा �मसा् अबत्रत साचाीात �ोजना /आ�ोजना आमद्ाट �मसा्ााा हसताबतरर सा दा��तम  ीसजरना 

सरका मा �मसा् साातन म�पश्�, ्हपुश्� आ�ोजना/प�र�ोजनाहर्ाट हसताबतरर सा ्पाटन  

हनु आरका मा अब� ीनका�्ाट ि�रद ्रव �ा�  सरका ीनमन ्लाेेित सूचना/तथ�ााहरााा �स 

म्रना सनामेि ्�ररको छ   

 मन सम�शर का�र् न  अबत्रत �फल्ना  Sample Plot मा त�सत  �क� �ा्ाट  Tally Sheet मा 

त�सत  रपना साकान ्रव ल�ाइरका सूचना/तथ�ााहर   

 नसररव, ्�शारोपर शेन, ्�शसनुार, क� �ष मन, �ाक� ीतक मन व�मसतापन, नाटो आमदको 

अनसुबनान ्ाट तता सानाेजक  आीतरक र मातामरर्� पश सम्ेबनत  ��ामाव र 

अबतक�र �ा का�र् न्ाट सोझ  साकान ्रव ल�ाइरका र �म�षेर हनु  ्ाँकक अमसताका 

सूचना/तथ�ााहर   



22 
 

 अनसुबनान इकाइ/्ाटना �त�श  नापजाँच र नकसाान ्रव साकान ्�ररका  

सूचना/तथ�ााहर   

 अब� ीनका�हर्ाट ि�रद ्रव मा  अनदुानना �ा�सरका तर �म�षेर हनु  ्ाँ�क अमसताका 

दरु सामेदनेचनहर जसत  हमाा ेचन (Aerial Photo), सेटेाााट ेचन (Satellite Image)आमद   

 मन अनसुबनान तता सम�शरको ्नना �त�श �फल््ाट साकान ्�ररका तर �म�षेर हनु  

्ाँकक अमसताना रहेका अब� �ारेमसक सूचना/तथ�ााहर   

 

�िोीनत सूचना/तथ�ाा (Processed/Analyzed Data/Information) 

 ्न अनसुबनान  तता �ेिशर केबकको दा��तम  ीसजरना सरका  मा दा��तमना रहेका नाीत  

्लाेेित �ारेमसक सूचना /तथ�ााहरााा �मीस  ्र्त्� , तथ�ाा्�, �म�्�, सानाेजक, 

आीतरक, मातामरर्� आमद द�पकोर्ाट �म�षेर ्रव ीसजरना सरका तर �मसा््ाट 

आीनका�रक रपना �कािन हनु ्ाँकक रहेको अमसताका नीतजा नाुक सूचना/तथ�ााहरााा 

�स म्रना सनामेि ्�ररको छ   

 परानिरदाता ीनका�हर्ाट अो��न अनसुबनान ्राा �ा�  हनु आरका नस�ौदा �ीतमेदन र 

त�सना ्लाेेित सूचना/तथ�ााहरााा पीन �स  म्रना राेिरको छ   केबक साातन 

सरका सात  केबक अबत्रतका �ोजना , आ�ोजना आमद ीनका�्ाट हसताबतरर सा �ा�  

सरका �िोीनत तथ�ााहर पीन �स ीसन पदरछन   

 ्न अनसुबनान तता �ेिशर केबकको ्ा�षरक  ेसमक� त का�र् न अनसुार साकान ्�ररका  

�ारेमसक तथ�ााहरको �म�षेर प ात का�र समप  सरको जानकारव स�हत ेजमनेमार िािा, 

पदाीनकारव ्ाट �मसा्ना पेि हनुे �ीतमेदन, �मीस  अो��न अनसुबनान, अमाोकन, नलु�ाान 

सम्बन् का�रदा/का�रटोाव/सीनीत आमद ्ठन सा सता्त  कानको आनारना �ा�  हनुे 

�ीतमेदन आमदााा पीन �स  म्रना राेिरको छ    

 हमाा ेचन , दूरसामेदन ेचन, ीा्ार ेचन  आमदको आनारना  Geographical Information 

System, Image Analysis Program आमदको ्प�ो् ्रेर मन  तता स–ू् प�ो् शेनको 

�म�षेर ्रव त�ार ्�ररका  �मष�्त तता मी्रक� त (Thematic and Classified) नकसा तता 

तथ�ााहरको नीतजाााा पीन �िोीनत सूचना/तथ�ााहरको सनूहना सनामेि ्�ररको छ    
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�काेित  सूचना/तथ�ााहर (Published Data/Information) 

 �मसा्अारा साकीात मा �ा� हनु आरका �मसा्को दा��तमना रहने �ारेमसक 

सूचना/तथ�ााहरको �म�षेर प ात ीसेजरत नत्जा नूाक �िोीनत तथ�ााहरााा सामरजीनक 

जानकारव तता ्प�ो्को ााी् ीनरर� ्रव �कािन  नाल�ाइने सूचना/तथ�ााहर�स म्रना 

�मसाेजत ्�ररको छ    

 �काेित तथ�ााहरााा दाु म्रना �मसाेजत ्�ररको छ   प�हाो म्रना �मअतु्� 

नाो�न्ाट �काेित पसुतक , पुे सतका, जनरा आमद रहेका छन सने दो�ो म्रना  Hard Copy 

ना �काेित पसुतक, पुे सतका, जनरा आमद पदरछन   ीनरर� ्रव �कािन ्�ररका  मन शेन 

सम्ेबनत GIS/Remote Sensing  ना आना�रत नकसा  तता सूचनाहर पीन �स  अबत्रत 

पदरछन   

१९. सूचनाको �कािन 

 ्न अनसुबनान तता �ेिशर केबक्ाट स ाीात अनसुबनानका�रको नीतजाहर �मसा््ाट 

ीनसकने मनको जानकारवना �काेित ्न� ्�ररको, ्ध जनराााा केबकको Web Site ना 

सनेत राेिरको छ    

 अब� �चार सना�्हरको Leaflet, Booklet, Posters and Journal ा्ा�तका �काेित साना�् 

�मतरर ्�ररको   
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२०. �मसा्ना परेको सूचनाको ीनमेदन र सो को कार्ा�व 

ीनमेदन मदने सासता/ व�ेध ना्ेको सूचनाको �ममरर कारमाहवको �ममरर 

समपूरर सूचना हर websites 

ना रािेकोाे त�हव्ाट 

सेमा�ाहवाे सूचना �ा� ्रेको 

– ६०००(छ हजार जना ाे 
website svisit ्रेको 
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वन�िशक् तथा �सार महाशाखा 
उ.म.िन., रा.प.�. वन/ज.फ-१ 

 

वन �िशक् शाखा 
ता.अ.(रा.प.ि�., वन/ज.फ.)-१ 
स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/ज.फ.)-१ 
स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/सवा.क.)-१ 

(  / े ) १ 
  
  

  
  
  

पा��म िवकास  शाखा 
ता.अ.(रा.प.ि�., वन/ज.फ.)-१ 
स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 
स.ता.अ.(रा.प.त. वन/ज.फ.)-१ 
  
  

  
  
  

जैिवक िविवधता तथा जलाधार अ .शाखा 
अ.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१ 
स.अ.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 
स.व.ैअ. (रा.प.तृ. वन/वोटानी-१ 

वायोमे�ी  शाखा 
अ.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१ 
स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 
वायोमे��िसयन(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 
 
 
 
 
 

महािनद�शक 
रा.प.�. वन/फ.�र.-१ 

 
 
 
 वन �िविध िवकास  महाशाखा 

उ.म.िन.,रा.प.�. वन/फ.�र.-१ 
 (रा.प.�. वन/फ.�र.) 

  
  

वन संवधरन शाखा 
(रोग तथा क�ट िवजान �योगशाला सिहत) 
अ.अ.(रा.प.ि�. वन/फ.�र.)-१ 
स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-२ 
लया.स.(�े्ी िवहीन)-१ 

शहरी तथा कृिष वन शाखा 
अ.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१ 
स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 

 
 
 

दरू संवेदन तथा नकसांकन शाखा 
( दरू संवेदन तथा हवाईिच�्�योगशाला सिहत) 
द.ूसं.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१ 
स.द.ूसं.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 
िस.�ा./नािप अिधकृत (रा.प.तृ. इि�/ सव�)-१ 
स.मानिच�् अिधकृत (रा.प.तृ. िविवध)-१ 
लया.स.(�े्ी िवहीन)-१ 

वन सव�क् तथा कावरन मापन  शाखा 
स.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१ 
स.स.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-२ 
  
  

  
  
  

वन सव�क् तथा कावरनअनुगमन महाशाखा 
उ.म.िन.,रा.प.�. वन/फ.�र-१ 

 (रा.प.�. वन/फ.�र.) 
 

माटो �योगशाला 
मा.र.अ.(रा.प. ि�., इि�/केिम�ी)-१ 
स.मा.र.अ.(रा.प. तृ., इि�/केिम�्)-१ 
लयाा अिस. (रा.प.अनं. ि�.,ईि�/केिम�ी-१ 
लया.स.(�े्ी िवहीन)-१ 
 
  

  
  
  

नीितअनुसनधान तथा योजना महाशाखा 
उ.म.िन.,रा.प.�. वन/फ.�र.-१ 

 (रा.प.�. वन/फ.�र.) 
  

वन पैदावार सदपुयोग शाखा 
(का� िवजान �योगशाला सिहत) 
अ.अ.(रा.प.ि�., वन/फ.�र.)-१ 
स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 
व.स.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 
लया स (�े्ी िवहीन) १ 
 

आ�थक �शासन शाखा 
लेखा अिधकृत (रा.प.तृ. �/लेखा)-१ 
लेखापाल (रा.प.अनं. �., �/लेखा)-१  

�शासन तथा सूचना �शासन शखा 
उपसिचव, रा.प.ि�.(�./सा.�.)-१ 

 ि    
   

   
   

   
  

केन्ीय वन पुसतकालय 
पु.अ. (रा.पतृ. िशका/पु.िव.)-१ 
पु.स. (रा.प.अनं. �. िशका/पु.िव.)-१ 
 
  
  
  

योजना तथा नीित 
काय�म�भाका�रताअधययनशाखा 
ता.अ.(रा.प.ि�., वन/ज.फ.)-१ 
स.यो.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.�र.)-१ 
स.अ.अ. (रा.प.त. वन/फ.�र.)-१ 
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