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याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोगको
सञ्चाय तथा िाह्य ऩहॉच
ङ्ट यणनीङ्झत, २०७९
१. ऩङ्चयचम
१.१ ऩृष्ठबूङ्झभ
नेऩारको सॊ ङ्जिधान (२०७२) कामाान्िमनभा आएसॉगै याज्मरे सङ्घीम र्ासन प्रणारी अिरम्फन गये को
सन्दबाभा सॊ ङ्जिधानको धाया ५७ फभोङ्ञजभको याज्म र्ङ्ञिको फाॉडपाॉट, धाया ५९ फभोङ्ञजभको आङ्झथक
ा
अङ्झधकाय य धाया ६० फभोङ्ञजभको याजस्ि स्रोतको फाॉडपाॉडका ङ्जिषमभा ङ्झसपाङ्चयस गना, आधाय तमाय गना,
ढाॉचा ङ्झनधाायण गना, सङ्टझाि ङ्छदन य सङ्घीम इकाईहरूफीचको ङ्जििाद सभाधान गना धाया २५१ फभोङ्ञजभको
काभ, कताव्म य अङ्झधकाय यहने गयी धाया २५० फभोङ्ञजभ याङ्जिम
ि प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोगको
गठन बएको छ।
सॊ िैधाङ्झनक व्मिस्था फभोङ्ञजभ गङ्छठत आमोगरे याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग ऐन २०७४ य
ङ्झनमभािरी २०७६, अन्तयसयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन २०७४, याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त
आमोगका ऩदाङ्झधकायी एिॊ कभाचायीहरूको आचाय सॊ ङ्जहता २०७६ य अन्म सम्फङ्ञन्धत ऐन कानूनको
अधीनभा यही कामासम्ऩादन गदाछ।
आमोगरे सम्ऩादन गने भङ्टख्म कामाहरूभा सॊ िैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेिायी फभोङ्ञजभका कामासम्ऩादन गना प्रदे र् य स्थानीम
तहको राङ्झग िचाको आिश्मकता य याजस्िको ऺभताको आधायभा ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदानको ऩङ्चयभाण, सफै
तहभा याजस्ि असूरीभा सङ्टधाय गने उऩामहरू, सभङ्जिगत आङ्झथक
ा सन्तङ्टरन कामभ हङ्टने गयी आन्तङ्चयक ऋणको
ङ्झसभा य प्राकृङ्झतक स्रोत ऩङ्चयचारनभा सम्बाव्म ङ्जििाद ङ्झनिायणका उऩामहरूको िस्तङ्टङ्झनष्ठ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्ट;ा प्रदे र् य
स्थानीम तहको स्िामत्तता, अङ्झधकाय य स्रोत सम्बाव्मता फीच सन्तङ्टरन कामभ गदै साभाङ्ञजक सभता, गङ्टणस्तयीम
सेिा प्रिाह य सन्तङ्टङ्झरत ङ्जिकास हङ्टने गयी याजस्िको फाॉडपाॉट गने ङ्जिस्तृत आधाय य ढाॉचा ङ्झनधाायण गनङ्ट;ा याङ्जिम नीङ्झत
तथा कामाक्रभ, भानक, ऩूिााधायको अिस्थाका आधायभा प्रदे र् य स्थानीम सयकायराई उऩरब्ध गयाउने सर्ता
अनङ्टदान, प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारनका राङ्झग तीनै तहका सयकायको रगानी तथा प्रङ्झतपरको ङ्जहस्सा ङ्झनधाायण य
याजस्ि तथा प्राकृङ्झतक स्रोत ऩङ्चयचारनका राङ्झग ङ्जिस्तृत िस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय तमाय गनङ्ट;ा य आमोगरे सॊ स्थागत ऺभता
ङ्जिकास भापात

ङ्जित्तीम

सङ्घीमताका

ङ्जिङ्झबङ्ङ

आमाभहरूको

अध्ममन

अनङ्टसन्धान

गयी

सयोकायिारा

ङ्झनकामहरूराई सङ्टझाि ङ्छदने तथा आिश्मक सहमोग, सभन्िम, सहजीकयण य सञ्चाय कामा ऩदाछन्।
उङ्ञलरङ्ञित कामाहरू प्रबािकायी रूऩभा सम्ऩादन गने उद्देश्म यािी आमोगरे उऩमङ्टि, साभङ्जमक य
प्रबािकायी सञ्चाय व्मिस्थाऩनराई सभग्र ङ्जित्तीम सङ्घीमताको एक भहत्िऩूणा औजायको रूऩभा ङ्झरॊदै सञ्चाय
तथा िाह्य ऩहङ्टॉच यणनीङ्झत तजङ्टभ
ा ा गये को छ।
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१.२ सॊिैधाङ्झनक तथा कानूनी व्मिस्था
क. नेऩारको सॊङ्जिधान (२०७२)
सॊ ङ्जिधानको बाग ३ भौङ्झरक हक य कताव्म अन्तगात धाया २७ भा सूचनाको हकसम्फन्धी व्मिस्था छ।
जस अनङ्टसाय "प्रत्मेक नागङ्चयकराई आफ्नो िा सािाजङ्झनक सयोकायको कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जिषमको सूचना भाग्ने य
ऩाउने हक" हङ्टन्छ।
ि. सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) भा प्रत्मेक नेऩारी नागङ्चयकराई ऐनको अधीनभा
यही सूचनाको हक हङ्टने कङ्टया उलरेि छ। सोही दपाको उऩदपा (२) भा “प्रत्मेक नेऩारी नागङ्चयकराई
सािाजङ्झनक ङ्झनकामभा यहेको सूचनाभा ऩहङ्टॉच हङ्टनछ
े ” बङ्ङे व्मिस्था गङ्चयएको छ।
दपा ४: सािाजङ्झनक ङ्झनकामको दाङ्जमत्ि्
(१) प्रत्मेक सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे नागङ्चयकको सूचनाको हकको सम्भान य सॊ यऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग दे हामका काभ गनङ्टा सािाजङ्झनक ङ्झनकामको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ्
(क) सूचनाको िगॉकयण य अद्यािङ्झधक गयी सभम सभमभा सािाजङ्झनक रूऩभा प्रकार्न तथा
प्रसायण गयाउने।
ॉ सयर य सहज फनाउने।
(ि) सूचनाभा नागङ्चयकको ऩहङ्टच
(ग) आफ्नो काभ कायिाही िङ्टरा य ऩायदर्ॉ रूऩभा गने।
(घ) आफ्ना कभाचायीको राङ्झग उऩमङ्टि ताङ्झरभ य प्रङ्ञर्ऺणको व्मिस्था गने।
दपा ५: सूचनाको अद्यािङ्झधक य प्रकार्न्
(१) सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे आफ्नो ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना अद्यािङ्झधक गयी याख्नङ्ट ऩनेछ।
दपा ६: सूचना अङ्झधकायीको व्मिस्था्
(१) सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे आफ्नो कामाारमभा यहेको सूचना प्रिाह गने प्रमोजनका राङ्झग सूचना
अङ्झधकायीको व्मिस्था गनेछ।
दपा ३५: सूचना सच्माउन सङ्जकने्
(१) सािाजङ्झनक ङ्झनकामभा यहेको कङ्टनै ङ्जिषमको सूचना गरत छ बङ्ङे कङ्टया कङ्टनै व्मङ्ञिराई रागेभा
त्मस्तो व्मङ्ञिरे सो सूचना सच्माउनका राङ्झग आिश्मक प्रभाण सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत कामाारमको
प्रभङ्टि सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ।
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ग. सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभािरी, २०६५
३. सूचना प्रकार्न गनङ्टा ऩने
सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे ऐनको दपा ५ को उऩदपा (३) भा रे ङ्ञिएको अङ्झतङ्चयि दे हामका सूचना सभेत
सूचीकृत गयी प्रकार्न गनङ्टा ऩनेछ :(क) अङ्ञघलरो आङ्झथक
ा िषाभा सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे कङ्टनै कामाक्रभ िा आमोजना सञ्चारन गये को बए
सोको ङ्जिियण,
(ि) सािाजङ्झनक ङ्झनकामको िेबसाईट बए सोको ङ्जिियण,
(ि१) सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे प्राप्त गये को िैदेङ्ञर्क सहामता, ऋण, अनङ्टदान एिॊ प्राङ्जिङ्झधक सहमोग य
सम्झौता सम्फन्धी ङ्जिियण,
(ि२) सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे सञ्चारन गये को कामाक्रभ य सो को प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन,
(ि३) सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे िगॉकयण तथा सॊ यऺण गये को सूचनाको नाभािरी य त्मस्तो सूचना
सॊ यऺण गना तोङ्जकएको सभमािङ्झध,
(ि४) सािाजङ्झनक ङ्झनकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्धी ङ्झनिेदन य सो उऩय सूचना ङ्छदइएको ङ्जिषम,
(ग) सािाजङ्झनक ङ्झनकामका सूचनाहरू अन्मत्र प्रकार्न बएका िा हङ्टने बएको बए सोको ङ्जिियण।
घ. सङ्टर्ासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ य सङ्टर्ासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ङ्झनमभािरी,
२०६५
सङ्टर्ासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ को दपा ६ भा उङ्ञलरङ्ञित प्रर्ासङ्झनक कामा सञ्चारनका
ङ्जिङ्झबङ्ङ आधायहरू भध्मे याि य जनताको िृहत्तय ङ्जहत, सभन्माम य सभािेर्ीकयण, भानि अङ्झधकायको
प्रत्माबूङ्झत, ऩायदङ्ञर्त
ा ा, िस्तङ्टङ्झनष्ठता, जिापदे ङ्जहता तथा इभान्दाङ्चयता, आङ्झथक
ा अनङ्टर्ासन एिॊ भ्रिाचायभङ्टि, च ङ्टस्त
य जनभङ्टिी प्रर्ासन, प्रर्ासन सॊ मन्त्रको तटस्थता तथा ङ्झनष्ऩऺता, प्रर्ासङ्झनक सॊ मन्त्रभा य ङ्झनणामभा
सिासाधायणको ऩहङ्टॉच, जनसहबाङ्झगता तथा स्थानीम स्रोतको अङ्झधकतभ उऩमोग गनङ्टा ऩने जस्ता ङ्जिषमहरू
सभािेर् छन्।
त्मसै गयी ऐनको दपा १६ रे “प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गना ऩाउने अङ्झधकायीरे कङ्टनै ङ्जिषमभा
ङ्झनणाम गदाा ऩायदर्ॉ ढङ्गफाट गनङ्टा ऩनेछ” बङ्ङे व्मिस्था गये को छ बने सङ्टर्ासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन)
ङ्झनमभािरी, २०६५ को ङ्झनमभ १० रे ऐनको दपा १६ फभोङ्ञजभ बएको कङ्टनै ङ्झनणाम सािाजङ्झनक ङ्जहतको
सयोकायसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेछ बने त्मस्तो ङ्झनणाम जानकायीको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको सूचना ऩाटीभा
टाॉसी िेफसाइट िा अन्म उऩमङ्टि भाध्मभफाट सभेत प्रचाय प्रसाय गङ्चयनेछ बङ्ङे व्मिस्था गये को छ।
ऐनको दपा ३५ रे प्रििा तोक्नङ्ट ऩने व्मिस्था गये को छ। तदनङ्टरूऩ प्रत्मेक भन्त्रारम, ङ्जिबाग तथा
सयकायी ङ्झनकाम एिॊ कामाारमरे आफ्नो भन्त्रारम, ङ्जिबाग तथा सयकायी ङ्झनकाम एिॊ कामाारमको
काभकायफाहीको ङ्जिषमभा सयोकायिाराराई सािाजङ्झनक रूऩभा जानकायी ङ्छदन भन्त्रारम, ङ्जिबाग तथा
3

सयकायी ङ्झनकाम एिॊ कामाारमको कङ्टनै अङ्झधकृतराई प्रििा तोक्नङ्ट ऩदाछ। तत्सम्फन्धभा ङ्झनमभािरीको
ङ्झनमभ २४ रे प्रििाको काभ, कताव्म य अङ्झधकायको उलरेि गदै प्रििारे आपू कामायत ङ्झनकामभा
यहेका सािाजङ्झनक गनङ्टा ऩने सूचना प्राप्त गने, सािाजङ्झनक गनङ्टा ऩने ङ्जिषमका सूचनाहरू आपूबन्दा एक तह
भाङ्झथको अङ्झधकायीको स्िीकृङ्झत ङ्झरई ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सािाजङ्झनक गने रगामतका व्मिस्था गये को छ।
त्मस्तै ङ्झनमभ २५ रे सूचना प्रङ्जिङ्झधराई व्मिहायभा लमाउनङ्ट ऩने कङ्टयाभा जोड ङ्छदएको छ। त्मसको राङ्झग
आपूसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना य तथ्माङ्कहरू मथासम्बि कम््मूटयभा व्मिङ्ञस्थत रूऩभा याख्ने य आफ्नो
कामाारमको मथासम्बि िेफऩेज ङ्झनभााण गयी सो िेफऩेजभा नागङ्चयक िडाऩत्र, कामासञ्चारन कामाङ्जिङ्झध,
कामाारमसॉग सम्फङ्ञन्धत पायाभ तथा प्रकार्नहरू य कामाारमसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचनाहरू याख्ने व्मिस्था
गनङ्टऩ
ा ने उलरेि गये को छ।
ङ. याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग ङ्झनमभािरी, २०७६
याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग ङ्झनमभािरीको ङ्झनमभ २२ भा “आमोगरे आपूरे सम्ऩादन गये का
काभ कायिाही सम्फन्धी जानकायी आमोगको प्रििा, सूचना अङ्झधकायी, िेफसाइट िा अन्म भाध्मभ भापात
सभम सभमभा सािाजङ्झनक गना िा गयाउन सक्नेछ” बङ्ङे व्मिस्था छ।
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२. सञ्चाय यणनीङ्झत
२.१ दूयदृङ्जि

गङ्झतर्ीर ङ्जित्तीम सङ्घीमताको आधाय् ङ्जिश्वसनीम य प्रबािकायी सञ्चाय
२.२ रक्ष्म
क. भूर रक्ष्म
आमोगरे ङ्झनधाायण गये का ढाॉचा, आधायहरू, ङ्झसपाङ्चयसहरू, सङ्टझािहरू य अध्ममनका ङ्झनष्कषाहरूभा
सयोकायिाराहरूफीच सभान फङ्टझाई हङ्टने गयी ङ्झछटो तथा प्रबािकायी ढङ्गरे सञ्चाय गने।
ि. यणनीङ्झतक रक्ष्महरू


आमोगको कामा प्रणारी सम्फन्धी ऩमााप्त, सान्दङ्झबक
ा
य सभमोङ्ञचत जानकायी उऩरब्ध गयाउॉदै
सयोकायिारा ङ्झनकामहरू य आमोगफीचको सभन्िम, सहजीकयण य सहकामाका राङ्झग सूचना य सञ्चाय
सम्फन्धराई सङ्टदृढ फनाउने।



आमोग, सङ्घीम इकाईहरू य सयोकायिारा ङ्झनकामहरूफीच अन्तयसयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
ङ्जिङ्झबङ्ङ आमाभहरूभा सभान फङ्टझाईको अिस्था ङ्झसजाना गने।



आमोग, आभसञ्चाय एिॊ अन्म सािाजङ्झनक सयोकायिाराहरूकाफीच प्रबािकायी सञ्चाय सञ्जार ङ्झनभााण
गयी कामादऺताभा िृङ्जद्ध गने।



प्रबािकायी सञ्चायराई आमोग सम्फद्ध ङ्जक्रमाकराऩहरूको अनङ्टगभन, भूलमाङ्कन, उत्तयदाङ्जमत्ि य ङ्झनयन्तय
ङ्झसकाई (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning - MEAL) को उऩकयणको रूऩभा
प्रमोग गने।

२.३ उद्देश्महरू
आमोगको सञ्चाय यणनीङ्झतका कैमौं तत्िहरू ऩङ्चयभाङ्ञजत
ा हङ्टॉदै जान सक्छन् तय ऩङ्झन सङ्गङ्झतऩूण,ा स्थामी य
बयऩदो तङ्चयकारे सूचनाप्रद यहनङ्ट आमोगको भङ्टख्म उद्देश्म यहनेछ। सञ्चाय यणनीङ्झतफाट दे हामका उद्देश्म
हाङ्झसर हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ्
१. आमोगका भूरबूत कामाहरूका सम्फन्धभा गङ्टणस्तयीम, ङ्जिश्वसनीम तथा सभमोङ्ञचत सूचना प्रिाह गना
आन्तङ्चयक य फाह्य सञ्चायको गङ्झतर्ीर मोजनाराई भागा ङ्झनदे र् गने।
२. सञ्चायको सङ्गङ्छठत आधायर्ीरा तमाय ऩायी ङ्जिङ्झबङ्ङ तहका सयोकायिाराहरूसॉगको सञ्चाय मोजना
प्रङ्जक्रमाराई भागादर्ान गने।
३. सङ्घीम इकाईहरू, सयोकायिाराहरू य आभ नागङ्चयकहरूकाफीच आमोगप्रङ्झतको ङ्जिश्वासराई थऩ सङ्टदृढ
ऩाने।
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२.४ भागादर्ाक ङ्झसद्धान्तहरू
सञ्चाय सम्फन्धी दृङ्जिकोण आमोगको यणनैङ्झतक मोजनाभा उङ्ञलरङ्ञित नङ्झतजाभा–आधाङ्चयत ङ्जक्रमाकराऩका
श्रृङ्खरा तथा भूलमहरूको प्रबािकायी कामाान्िमन गने ङ्छदर्ाभा ङ्झनदे ङ्ञर्त हङ्टन ङ्ट आिश्मक हङ्टन्छ। तसथा
आमोगको सञ्चाय यणनीङ्झत ङ्झनम्न फभोङ्ञजभका भूरबूत भागादर्ाक ङ्झसद्धान्तहरूफाट अनङ्टप्राङ्ञणत हङ्टनेछ्
●

ङ्जिश्वासको िाताियण ङ्झसजाना गने् आमोगको सञ्चाय यणनीङ्झतरे आमोगको ङ्झनणामफाट प्रबाङ्जित हङ्टने सङ्घीम
इकाईहरू य आमोगफीच ङ्जिश्वासको िाताियण ङ्झसजाना गनङ्टऩ
ा छा। त्मसका राङ्झग जेजस्ता सूचना प्रिाह
गङ्चयन्छ, ती ङ्जिश्वसनीम य सफैका राङ्झग फङ्टङ्ञझने फनाउन आमोगरे सफैिारे प्रमास गनेछ। आमोगरे
उच्चस्तयको सत्मङ्झनष्ठता सङ्जहत ङ्जिश्वसनीम सूचनाको उत्ऩादन ङ्जिकास य प्रसाय गनेछ। त्मसको साथै
आमोगरे गने ङ्झसपाङ्चयस, ङ्छदने याम सङ्टझाि तथा उऩरब्ध गयाउने सहमोग, सभन्िम, सहजीकयण
प्रकृमाभा प्रबािकायी सञ्चायभापात जनङ्जिश्वास आजान गना आिश्मक कदभहरु चालनेछ।

●

सहबाङ्झगताराई प्रोत्साहन गने् सञ्चाय प्रकृमाराई ङ्झछटो, च ङ्टस्त य प्रबािकायी फनाउन सयोकायिाराहरूको
सङ्जक्रम सहबाङ्झगताराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ।

●

ऩायदर्ॉ हङ्टन्े ङ्जिश्वासको िाताियण ङ्झसजाना गना, सयोकायिाराहरूराई प्रोत्साङ्जहत गना य ऩृष्ठऩोषणफाट
ङ्झसक्न आमोगका ङ्जक्रमाकराऩभा ऩायदङ्ञर्त
ा ा अऩनाइने छ।

●

सभान फङ्टझाईको अिस्था ङ्झसजाना गने् आमोगरे ङ्जिश्वासको िाताियण ङ्झसजाना गना सयकायी ङ्झनकामहरू,
सयकायका ङ्जिङ्झबङ्ङ तह, प्राङ्ञऻक ऺेत्र य नागङ्चयक सभाजफीच ङ्झनयन्तय अन्तङ्जक्रामा गनेछ। अन्तङ्जक्रामा य
ऩङ्चयसॊ िादका ङ्जिषमहरूभा आमोगको कामासम्ऩादन प्रकृमा, नङ्झतजा उन्भङ्टिताभा ङ्छदइएको प्राथङ्झभकता,
िृहत आङ्झथक
ा ङ्ञस्थयता सङ्जहतको सम्िृङ्जद्ध य रम्फीम तथा अनङ्टप्रस्थ सभता (Vertical and Horizontal
Equity) का राङ्झग स्रोतको न्मामोङ्ञचत ङ्जितयणका सम्फन्धभा गङ्चयने ङ्झसपाङ्चयस, िचाको आिश्मकता य
याजस्िको ऺभताङ्झफचको अन्तयको (Gap) गणना गने ङ्जिङ्झध य प्रकृमा, सङ्घीम इकाईहरूफीचको ङ्जित्तीम
सम्फन्ध स्थाङ्जऩत गने प्रमास, उऩरब्ध गयाउने सङ्टझाि य तमाय गने आधाय आङ्छद हङ्टनेछन्। सङ्जक्रम य
प्रबािकायी सञ्चायफाट सयोकायिाराहरूफीच ङ्जित्तीम सङ्घीमताका उऩमङ्टि
ा
ङ्जिषमभा सभान धायणा फङ्ङे
िाताियणको ङ्झसजाना गना ङ्झनयन्तय प्रमत्न गङ्चयनेछ।



सूचनाको सदाचाङ्चयता (Integrity of Information): सूचनाहरूको रमिद्धता (Rhythmicity), सङ्टसङ्गङ्झत
(Consistency), ऩायदङ्ञर्त
ा ा (Transparency), ङ्जिश्वसनीमता (Realibility), स्ऩिता (Clarity) य ङ्झनङ्ञितता
(Certainity) कामभ गदै मसको सम्प्रेषणभा सभेत सदाचाङ्चयता अऩनाइनेछ।



ॉ ् आमोगको सूचनाभा सफै नेऩारी नागङ्चयकहरूको सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गना,
सूचनाभा सहज ऩहङ्टच
ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभको भहत्तभ प्रमोग गदै प्रििा तथा सूचना अङ्झधकायीको बूङ्झभकाराई अझ जनभैत्री
फनाउने रगामतका यणनीङ्झत ङ्झरइनेछ।



सूचनाको ऩमााप्तता् आमोगरे सूचना प्रिाह गदाा नेऩारको सॊ ङ्जिधान य सूचनाको हक सम्फन्धी ऐनरे
प्रत्माबूत गये का ङ्जिषमहरूभा ऩमााप्त सूचना उऩरब्ध गयाउने छ।

6



सूचनाको िोधगम्मता् सम्प्रेङ्जषत सूचनाहरूभा सकेसम्भ सयर बाषाको प्रमोग गङ्चयनेछ। सूचनाराई
िोधगम्म फनाउन सम्बि बए सम्भ ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रादे ङ्ञर्क बाषाभा अनङ्टिाद गने, श्रव्मसॉगै सम्बि बएसम्भ
दृश्म साभग्री सभेत प्रमोग गने य आर्म मथाित यहने गयी अनौऩचाङ्चयक सॊ िादभापात सञ्चाय गने
ङ्जिकलऩहरूको सभेत प्रमोग गङ्चयनेछ।



ऻान (Knowledge), सन्दे र् (Message) य रङ्ञऺत िगा (Target Group) को स्तयगत रमिद्धता् सञ्चाय
गदाा ङ्जिषमिस्तङ्ट, सन्दे र् य रङ्ञऺत िगाफीचको सन्तङ्टरन कामभ गदै रङ्ञऺत िगारे फङ्टझ्ने बाषाभा, ङ्झछटो
भाध्मभफाट, ऩमााप्त सञ्चाय गङ्चयनेछ। साॊस्कृङ्झतक, र्ाङ्ञब्दक य प्राङ्जिङ्झधक अियोधहरूराई हटाउॉदै सञ्चाय
प्रकृमाराई प्रबािकायी फनाइने छ।



अियोधयङ्जहत सञ्चाय् सफै िारे सञ्चायका अियोधहरूको ऩङ्जहचान गयी ती अियोध हटाउॉदै सञ्चायराई
प्रबािकायी फनाइने छ।
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३. आन्तङ्चयक तथा फाह्य सञ्चाय मोजना
३.१ आन्तङ्चयक सञ्चाय
आमोग ङ्झबत्रको आन्तङ्चयक सञ्चाय सफर, सङ्टदृढ, प्रबािकायी य सङ्गङ्झतऩूणा नबै आमोगको कामासम्ऩादनराई
प्रबािकायी फनाउन सङ्जकॉदै न। आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरू य सङ्ञचिारमफीच हङ्टने गङ्टणस्तयीम सञ्चायरे
आमोगको कामासम्ऩादनभा सहजता कामभ गनङ्टक
ा ा साथै ङ्ञजम्भेिायी य उत्तयदाङ्जमत्ि ङ्झनिााह गदै आमोगका
गङ्झतङ्जिङ्झधहरू सकायात्भक ङ्जहसाफरे नङ्झतजाउन्भङ्टि फनाउन, निीन िोज य अनङ्टसन्धानराई प्रोत्साहन गना,
ङ्जित्तीम सङ्घीमता य प्राकृङ्झतक स्रोत सम्फन्धी ऻानको हस्तान्तयण तथा ङ्जिकासको िाताियण तमाय गना
सहमोग ऩङ्टर्माउॉछ। आन्तङ्चयक सञ्चायभा ऩङ्झन कङ्जहरे काङ्जहॉ अनौऩचाङ्चयक सञ्चायका उऩामहरू प्रबािकायी हङ्टन
सक्छन्। आमोग य आमोगको सङ्ञचिारमफीचको औऩचाङ्चयक तथा अनौऩचाङ्चयक सञ्चाय दे हामको ढाॉचाभा
हङ्टनेछ।
३.१.१ औऩचाङ्चयक सञ्चाय ढाॉचा
आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरू य सङ्ञचिारमका कभाचायीहरूफीच अत्मन्तै ऩातरो सीभाङ्कन सङ्जहतको घण्ट
आकायको

(Bell-shaped) सङ्गठन

सॊ यचना

हङ्टने

हङ्टॉदा

आमोगका

ऩदाङ्झधकायीहरू

य

सङ्ञचिारमका

कभाचायीहरूफीचको औऩचाङ्चयक सञ्चायरे ऩदसोऩानभा आधाङ्चयत (Hierarchical) तहगत सञ्चाय अनङ्टसयण
गदाछ।

मस

ढाॉचा

अन्तगात

आदे र्,

ङ्झनदे र्न,

अन्तङ्जक्रामा, प्रङ्झतिेदन

आदानप्रदान औऩचाङ्चयक य रम्फीम (Formal and Vertical) ढाॉचाभा हङ्टन्छ।
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(Reporting)

य

सूचनाको

३.१.२ अनौऩचाङ्चयक सञ्चाय ढाॉचा
आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरू य सङ्ञचिारमका कभाचायीहरूफीच अनौऩचाङ्चयक छरपर, अन्तङ्जक्रामा सम्िाद य
सूचनाको आदान प्रदानरे कामासम्ऩादनभा र्ीघ्रता आउनङ्टका साथै अन्तयिैमङ्ञिक सम्फन्ध सभेत स्थाङ्जऩत
हङ्टन्छ। मसरे आमोग ऩङ्चयिायका सदस्महरूफीच एकअकााको भनोबािना फङ्टझ्न, अन्तङ्झनङ्जा हत ऺभताको
ऩङ्जहचान गना य एकाऩसभा अऩनत्ि फढाउन सभेत सहमोग ऩङ्टग्दछ। कङ्झतऩम अिस्थाभा अनौऩचाङ्चयक
सूचनाहरू सभेत सङ्करन गना मस्तो सञ्चाय ढाॉचारे सहमोग ऩङ्टग्दछ। अनौऩचाङ्चयक सञ्चाय ढाॉचाराई
ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ।

अनौऩचाङ्चयक सञ्चाय गदाा अनािश्मक हलरा, तोडभोड गङ्चयएका सूचना य एकाऩसभा द्वन्द्व फढाउने िारको
सञ्चाय नहोस् बङ्ङे कङ्टयाभा आमोग सचेत यहनङ्ट ऩदाछ।

३.१.३ आन्तङ्चयक सञ्चाय यणनीङ्झतहरू

1) आमोगका अध्मऺ एिॊ सदस्महरूफीच हप्ताभा कम्तीभा दङ्टईऩटक अनौऩचाङ्चयक छरपर य ङ्जित्तीम
सङ्घीमताका सभसाभङ्जमक सिारहरूभा सभीऺा गङ्चयनेछ।
ङ्टा र फैठक तथा अन्तय-भहार्ािा
2) आन्तङ्चयक सञ्चायराई प्रबािकायी फनाउन ईभेर, ङ्झभङ्जटङ्ग नोट, बचअ
सञ्चाय प्रणारीको प्रमोग गङ्चयनेछ।

3) आमोगको ङ्झनमङ्झभत तथा अन्म कामा प्रगङ्झत सम्फन्धभा प्रत्मेक ह्ता छरपर गङ्चयनेछ।
4) प्रबािकायी आन्तङ्चयक सञ्चायका राङ्झग औऩचाङ्चयक य अनौऩचाङ्चयक उऩामहरू अिरम्फन गङ्चयनेछ।
३.२ िाह्य सञ्चाय
आमोगरे प्रङ्झतिेदन गने ङ्झनकाम, सॊ सदीम सङ्झभङ्झतहरू, आमोगका ङ्झसपाङ्चयस य सङ्टझािसॉग सयोकाय याख्ने
आमोग, नेऩार सयकायका ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्त्रारम, ङ्जिबाग य कामाारमहरू, प्रदे र् तथा स्थानीम सयकायहरू,
प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारन तथा उऩमोगसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताा बै याजस्ि सङ्करन
तथा ऩङ्चयचारनको अङ्झधकाय ऩाएका ङ्झनकामहरू, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम, प्रङ्ञर्ऺण प्रङ्झतष्ठान, अनङ्टसन्धान केन्रहरू,
र्ोध तथा अनङ्टसन्धानसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म दे र्का ङ्जिश्वङ्जिद्यारम तथा अनङ्टसन्धान केन्रहरू, आमोगको
काभको प्रकृङ्झतसॉग ङ्झभलदोजङ्टलदो कामा गने ङ्जिदे र्का ङ्झनकामहरू, ङ्जिकास साझेदायहरू तथा दे र्ङ्जिदे र्ङ्ञस्थत
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ॉ ऩङ्चयच्छे द ६ फभोङ्ञजभका भङ्टख्म सयोकायिारा, ङ्झनकटितॉ सयोकायिारा य
सञ्चाय भाध्मभहरू रगामतसग
ॉ आमोगरे सञ्चाय गदाा औऩचाङ्चयक तथा अनौऩचाङ्चयक सम्फन्ध कामभ गदै
प्रङ्झतिेर्ी सयोकायिाराहरूसग
औऩचाङ्चयक सञ्चायराई फढािा ङ्छदनङ्ट उऩमङ्टि हङ्टन्छ।
आमोगको यणनीङ्झतक मोजना फभोङ्ञजभ ङ्जित्तीम सङ्घीमताका ङ्जिङ्जिध ङ्जिषमहरू तथा प्राकृङ्झतक स्रोतको
ऩङ्चयचारन, उऩमोग, सॊ यऺण, फाॉडपाॉट, ङ्जििाद ङ्झनिायण, िाताियणीम प्रबाि, रगानीका ङ्जिषम तथा ऺेत्रभा
सम्फङ्ञन्धत तहभा अन्तङ्जक्रामा छरपर एिॊ अङ्झबभङ्टिीकयण चराई सयोकायिाराहरूराई सङ्टसूङ्ञचत गङ्चयनेछ।
आमोगरे सङ्घीम इकाईहरू य अन्तयााङ्जिम सयोकायिारा ङ्झनकामहरूसॉग सञ्चाय कामभ गना दे हामका
उऩामहरू अिरम्फन गनेछ:-

1) नेऩार सयकायका ङ्झनकामसॉग गङ्चयने सञ्चाय यणनीङ्झत


नेऩार सयकायराई आमोगरे गने ङ्झसपाङ्चयसहरू अथा भन्त्रारम भापात गङ्चयनेछ।



ॉ
आमोगसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा सञ्चाय गना सङ्घीम ङ्जिषमगत भन्त्रारमहरूका सम्ऩका ङ्जिन्दङ्टसग
सम्ऩका स्थाङ्जऩत गङ्चयने छ।



आमोगरे गने ङ्झसपाङ्चयसका राङ्झग आिश्मक ऩने तथ्माङ्क तथा सूचनाहरू सङ्घीम ङ्जिषमगत
भन्त्रारमफाट सङ्करन गना सम्ऩका ङ्जिन्दङ्टहरूराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ।



याङ्ञष्िम नीङ्झत य आिश्मकता, भानक तथा ऩूिााधायको अिस्था रगामतका सर्ता अनङ्टदानका
आधायका सम्फन्धभा सङ्घीम ङ्जिषमगत भन्त्रारमहरूसॉग छरपर गङ्चयनेछ।



ॉ
आमोगरे अथा भन्त्रारम य याङ्जिम मोजना आमोगसग
ङ्झनयन्तय सघन औऩचाङ्चयक तथा
अनौऩचाङ्चयक सॊ िाद तथा छरपर आमोजना गयी ङ्जित्तीम हस्तान्तयण (ङ्जित्तीम सभानीकयण,
सर्ता, सभऩूयक तथा ङ्जिर्ेष अनङ्टदान य याजस्ि फाॉडपाॉट) य प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊ यऺण,
ऩङ्चयचारन, रगानी तथा राबको फाॉडपाॉट प्रकृमाराई प्रबािकायी फनाउॉदै सभन्माङ्जमक
ङ्जिकासभा सभान धायणा फनाउने प्रमास गनेछ।

2) प्रदे र् सयकायसॉग गङ्चयने सञ्चाय यणनीङ्झत


प्रदे र्सम्फद्ध नीङ्झतगत भाङ्झभराभा प्रदे र्को आङ्झथक
ा भाङ्झभरा हेने भन्त्रारमसॉग छरपर तथा
सञ्चाय गङ्चयनेछ। प्रदे र् सयकायसॉग गङ्चयने सञ्चायका राङ्झग सम्ऩका ङ्जिन्दू तोकी ऩठाउन रेिी
ऩठाइनेछ।



आमोगफाट प्रदे र् सयकायराई गङ्चयने ङ्झसपाङ्चयसको जानकायी प्रदे र् आङ्झथक
ा
भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारम भापात प्रदे र् सयकायराई ङ्छदइनेछ।



प्रदे र् सयकायरे गये को याजस्ि ऩङ्चयचारन सम्फन्धी औऩचाङ्चयक जानकायी प्रदे र् आङ्झथक
ा
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम भापात प्रा्त गङ्चयनेछ।
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ङ्जित्तीम सङ्घीमता य प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारनसम्फन्धी ङ्जिषमभा प्रदे र् स्तयभा आमोगको
यणनीङ्झतक मोजना फभोङ्ञजभ अङ्झबभङ्टिीकयण, अन्तङ्जक्रामा तथा छरपर कामाक्रभहरू स्चारन
गङ्चयनेछ।



आमोगरे प्रदे र् सयकाय य प्रदे र् नीङ्झत तथा मोजना आमोगसॉग ङ्झनयन्तय सघन औऩचाङ्चयक तथा
अनौऩचाङ्चयक सॊ िाद तथा छरपर आमोजना गयी ङ्जित्तीम हस्तान्तयण (ङ्जित्तीम सभानीकयण,
सर्ता, सभऩूयक तथा ङ्जिर्ेष अनङ्टदान य याजस्ि फाॉडपाॉट) य प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊ यऺण,
ऩङ्चयचारन, रगानी तथा राबको फाॉडपाॉट प्रकृमाराई प्रबािकायी फनाउने प्रमास गनेछ।

3) स्थानीम सयकाय सॉगको सञ्चाय यणनीङ्झत


स्थानीम सयकायसॉग सञ्चाय गनाका राङ्झग सॊ बाङ्जित सफै भाध्मभहरू अिरम्िन गङ्चयनेछ।
त्मसको

अङ्झतङ्चयि

ङ्ञजलरा सभन्िम

सङ्झभङ्झत,

ङ्ञजलरा सभन्िम

सङ्झभङ्झत

भहासङ्घ, नेऩार

नगयऩाङ्झरका सङ्घ य गाउॉऩाङ्झरका याङ्जिम भहासङ्घ नेऩारसॉग सूचना आदानप्रदानभा सहकामा
गङ्चयनेछ।
सङ्घीम इकाईहरू फाहेकका व्मिस्थाङ्जऩका अन्तगातका ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरू, ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊ िैधाङ्झनक आमोगहरू,
र्ोध अनङ्टसन्धानभूरक सॊ स्थाहरू, व्मिसाङ्जमक तथा सािाजङ्झनक सॊ स्थाहरू, नागङ्चयक सभाज, ङ्जिदे र्ङ्ञस्थत
सभान कामाप्रकृङ्झतका आमोग/सािाजङ्झनक सॊ स्थाहरू, ङ्जिश्वङ्जिद्यारमहरू तथा आभ सञ्चायभाध्मभभा सञ्चाय गने
ङ्जिषमहरू य सो को भाध्मभ ताङ्झरका नॊ २ भा सभािेर् गङ्चयएको छ। सो को अङ्झतङ्चयि आभ
नागङ्चयकसम्भ आमोगरे प्रबािकायी सञ्चाय सम्फन्ध स्थाङ्जऩत गना दे हामको नीङ्झत अिरम्फन गनेछ:

नेऩारभा ङ्जित्तीम सङ्घीमताको अभ्मास सम्फन्धभा जानकायी ङ्झरन इच्छङ्ट क व्मङ्ञिहरूका राङ्झग
ङ्जिङ्झबन्न प्रकार्नहरू छऩाई तथा ङ्जितयण गना रागतप्रबािी उऩाम अऩनाइनेछ।



आमोगको कामाप्रगङ्झतका सम्फन्धभा िाङ्जषक
ा प्रङ्झतिेदन तमाय गयी प्रकार्न गङ्चयनेछ।



नेऩारभा ङ्जित्तीम सङ्घीमताको अभ्मास य मसभा प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोगको बूङ्झभका
सम्फन्धभा आभ नागङ्चयकराई सङ्टसूङ्ञचत गना आभ सञ्चायका भाध्मभ य साभाङ्ञजक सञ्जारको
प्रमोग गङ्चयनेछ।



मस आमोगको िेिसाईटराई ङ्झनयन्तय अध्मािङ्झधक गयी च ङ्टस्त याङ्ञिनेछ। आमोगका भहत्िऩूणा
ङ्झनणामहरू, प्रकार्न य भहत्त्िऩूणा अध्ममन प्रङ्झतिेदनहरू िेिसाइट भापात सािाजङ्झनक गङ्चयनेछ।

त्मसै गयी अन्तयााङ्ञष्िम सयोकायिाराहरूसॉग सञ्चाय गदाा:


ङ्जिकास साझेदाय, अन्तयााङ्ञष्िम ङ्जिऻ सभङ्टह, सभान प्रकृङ्झतको कामा ङ्ञजम्भेिायी बएका ङ्जिदे र्ङ्ञस्थत
सािाजङ्झनक ङ्झनकाम तथा आमोगहरू, ङ्जिश्वङ्जिद्यारमहरू तथा र्ोध अनङ्टसन्धानभूरक ङ्झनकामहरू
य अन्म सम्फद्ध अन्तयााङ्ञष्िम सभङ्टदामभा सूचना प्रिाह गदाा आमोगका भङ्टख्म भङ्टख्म दस्तािेजहरू
अॊग्रज
े ी बाषाभा आमोगको िेिसाइटभा प्रकार्न गङ्चयनेछ।



ॉ
ङ्जिद्यभान नीङ्झत तथा प्रकृमा फभोङ्ञजभ ङ्जिकास साझेदाय तथा अन्तयााङ्ञष्िम ङ्जिऻ सभङ्टदामसग
सॊ िाद य सहकामाका राङ्झग गोष्ठी तथा कामार्ाराहरूको आमोजना गङ्चयनेछ।
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सूचना तथा सञ्चाय व्मिस्थाऩनको कामा ऩङ्चयच्छे द ४.४ फभोङ्ञजभको सञ्चाय सङ्झभङ्झतरे तोकेको भहार्ािा/
र्ािारे गनेछ।
३.३ रङ्ञऺत िगा तथा सयोकायिाराहरू
आमोगरे ङ्जिङ्झबन्न ङ्झनकामहरूसॉग ङ्झनयन्तय सहकामा य सॊ िाद गनङ्टा ऩने हङ्टन्छ। सयोकायिाराहरूराई
आमोगको उनीहरूसॉगको सहकामाको प्रकृङ्झत हेयेय सञ्चाय प्रमोजनका राङ्झग भङ्टख्म सयोकायिारा (Core
Stakeholders),

ङ्झनकटितॉ

सयोकायिारा

(Adjoining

Stakeholders),

य

प्रङ्झतिेर्ी

सयोकायिारा

(Surrounding Stakeholder) गयी तीन तहभा िगॉकयण गङ्चयएको छ। ङ्झनमङ्झभत य औऩचाङ्चयक सम्फन्ध
याख्नङ्ट ऩने ङ्झनकामहरूराई भङ्टख्म सयोकायिाराभा सभािेर् गङ्चयएको छ बने आिङ्झधक रूऩभा सम्ऩका य
सञ्चाय सम्फन्ध याख्नङ्टऩने सयोकायिाराहरूराई ङ्झनकटितॉ तथा प्रङ्झतिेर्ी सयोकायिारा सभूहभा याङ्ञिएको
छ। कङ्झतऩम सयोकायिाराहरू भूर िा ङ्झनकटितॉभा िगॉकयण गना स्ऩि ङ्झसभाङ्कन ये िा नबएकोरे कामा
सम्ऩादनको प्रकृङ्झत य ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत फभोङ्ञजभ आमोगसॉगको ङ्झनकटता स्थाङ्जऩत हङ्टने हङ्टन्छ।
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४. सन्दे र् ङ्जिकास (Content Development), प्रचाय प्रसाय य सञ्चाय
व्मिस्थाऩन
४.१ एकद्वाय नीङ्झत
सञ्चाय गङ्चयने सफै सन्दे र्हरू आमोग सम्फद्ध कानून, आमोगका कभाचायी तथा ऩदाङ्झधकायीहरूको आचाय
सॊ ङ्जहता तथा आमोगको यणनीङ्झत अनङ्टसाय हङ्टन ङ्ट ऩदाछ। आमोगको सञ्चाय सङ्झभङ्झतको भागा ङ्झनदे र्नभा सञ्चाय
कामासभूहरे सूचनाको ङ्जिकास य प्रचाय प्रसाय सम्फन्धी कामा गनेछ। सफै सञ्चाय साभग्रीको तमायी य
ू ा आमोगको सञ्चाय सङ्झभङ्झतरे जाॉच गयी स्िीकृङ्झतको प्रङ्जक्रमा अिरम्फन गनेछ।
प्रचायप्रसाय गनङ्टऩ
ा ि
ङ्जित्तीम सङ्घीमतासॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना प्रसायका सम्फन्धभा आमोगरे आभ सञ्चायका भाध्मभहरू, ङ्ञजलरा
ॉ
सभन्िम सङ्झभङ्झत याङ्जिम भहासङ्घ, नेऩार नगयऩाङ्झरका सङ्घ य गाउॉऩाङ्झरका याङ्जिम भहासङ्घ, नेऩारसग
सभन्िम य सहकामा गना सक्नेछ। आमोगफाहेक फाह्य ङ्झनकामफाट सूचना प्रसायका हकभा आमोगरे सङ्घीम
ॉ
इकाईहरू, आमोगको कामासम्ऩादन सम्फन्धभा ताङ्झरभ, अनङ्टङ्ञर्ऺण िा सचेतना अङ्झबिृङ्जद्धका राङ्झग आमोगसग
सम्झौता गयी कामाान्िमन गने ङ्झनकामहरू तथा सम्फद्ध सयोकायिाराहरू रगामत अन्म साझेदायहरूराई मो
प्रङ्जक्रमाभा

भागा ङ्झनदे र्न

गना

सक्नेछ।

फङ्टझाइभा

एकरूऩताका

राङ्झग

सन्दे र्

ङ्जिकास (Content

Development) य सञ्चायभा आमोगरे एकद्वाय नीङ्झत अिरम्फन गनेछ।
४.२ सञ्चायका भाध्मभहरू
सञ्चायका भाध्मभहरुको प्रमोग भूरत् हाङ्झसर गनङ्टऩ
ा ने उद्देश्महरू, रङ्ञऺत िगा य सम्ऩादन गनङ्टऩ
ा ने
ङ्जक्रमाकराऩहरुको ऺेत्रभा ङ्झनबाय गदाछ। आमोगरे प्रमोग गना सक्ने भङ्टख्म सञ्चायका भाध्मभहरूको सूची
ङ्झनम्नानङ्टसाय उलरेि गङ्चयएको छ तथाङ्जऩ मो सूची प्रत्मेक उद्देश्म य गङ्झतङ्जिङ्झधको आिश्मकताअनङ्टसाय पयक
हङ्टन सक्दछ्


श्रव्म दृश्म साभग्रीको ङ्जिद्यङ्टतीम तथा छाऩा भाध्मभफाट प्रसायण तथा प्रकार्न।



भोफाइर, ङ्झडङ्ञजटर एिॊ साभाङ्ञजक सञ्जारको भाध्मभ।



व्मङ्ञि–व्मङ्ञिफीच सम्िाद।



साभङ्टदाङ्जमक छरपर, फैठक तथा सािाजङ्झनक फहस रगामतका अन्म प्रत्मऺ भाध्मभहरू।



टे ङ्झरपोन सूचना सम्ऩकाहरू (प्रत्मऺ य स्िचाङ्झरत)।



तेस्रो ऩऺका सूचना िैधकतााहरू य सञ्चाय सॊ िाहकहरू।



आमोगरे आिश्मक य प्रबािकायी ठानेका अन्म भाध्मभहरू।

४.३ अनङ्टगभन य ङ्झसकाई
सञ्चायका रङ्ञऺत िगाराई आिश्मक ऩने सूचना य ङ्जिङ्झबङ्ङ सञ्चाय गङ्झतङ्जिङ्झधको प्रबािका फाये भा भूलमाङ्कन
गना याङ्जििम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोगको सञ्चाय व्मिस्थाऩन र्ािारे सङ्घीम इकाईहरू य अन्म
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सयोकायिाराहरूसॉग ङ्झनयन्तय अन्तङ्जक्रामा गयी अग्रऩोषण य ऩृष्ठऩोषण ङ्झरनेछ। त्मसफाट प्राप्त ङ्झनष्कषाराई
सूचना तथा सञ्चाय कामामोजनाभा सभािेर् गयी कामाान्िमन गदै रङ्झगनेछ।
४.४ सञ्चाय व्मिस्थाऩन
आमोगको सञ्चाय कामा सभूहरे तत्कार जिाप ङ्छदनङ्टऩने (Immediate Response) य ऩमााप्त ऩयाभर्ा गयी
जिाप ङ्छदनङ्टऩने (Responding after Sufficient Consultation) ङ्जिषमहरू छङ्ट ट्याउने छ। आमोगभा ऩयाभर्ा
गयी जिाप ङ्छदनङ्टऩने ङ्जिषमभा ऩङ्झन आमोगको ङ्झनणामफाट जिाप ङ्छदने य प्रर्ासङ्झनक ङ्झनणामफाटै जिाप ङ्छदन
सङ्जकने ङ्जिषमहरू ऩङ्झन ङ्झनक्मौर गनेछ। स्ऩि हङ्टन फाॉकी नीङ्झतगत तथा कानूनी प्रश्नहरूभा आमोगको
ङ्झनणामफाट भात्र सोङ्झधएका सिारको जिाप ङ्छदइने छ बने मस अगािै स्ऩि बएका ङ्जिषमहरूभा आमोगका
प्रििा सूचना, अङ्झधकायी िा सम्फङ्ञन्धत ऺेत्र हेन ा ङ्ञजम्भेिाय अङ्झधकायीफाट सूचना सॊ प्रष
े ण गना सङ्जकने
छ।मसका राङ्झग आमोगरे सञ्चाय सङ्झभङ्झत गठन गने छ।
सञ्चायको प्रबािकाङ्चयता सङ्टङ्झनङ्ञित गना आमोगरे सूचना तथा सञ्चाय र्ािा य आिश्मकतानङ्टसाय सूचना तथा
सञ्चाय डे क्स स्थाऩना गना सक्नेछ। मो सॊ यचनाको भङ्टख्म कामा प्राङ्झधकाय(authority)द्वाया फनाइएका कानून
नीङ्झत तथा कामाङ्जिङ्झधसॉग सम्फङ्ञन्धत भहत्िऩूणा सन्दे र्हरू प्रचायप्रसाय गने तथा सञ्चाय यणनीङ्झत य सम्फद्ध
कामामोजनाको कामाान्िमन सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टा हङ्टनछ
े ।
आमोगको बािी ङ्छदर्ा रगामतका नीङ्झतगत ङ्जिषमभा आमोगका अध्मऺरे य अन्म ङ्जिषमभा प्रििारे सञ्चाय
भाध्मभभा सूचना सम्प्रेषण गनङ्टा ऩनेछ। अध्मऺको अनङ्टभङ्झतरे आमोगका ङ्जिषमङ्जिऻ सदस्महरू िा सङ्ञचिको
अनङ्टभङ्झतरे प्रििा तथा भहार्ािा प्रभङ्टिहरूरे ऩङ्झन आफ्नो कामाऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा सूचना सम्प्रेषण
गना सक्नेछन्। आमोगभा एक जना प्रििा (सञ्चाय प्रभङ्टिका रूऩभा), एक जना सहामक प्रििा, एक
सूचना अङ्झधकायी तथा ङ्झडङ्ञजटर तथ्माङ्क य ङ्जपलडस्तयको सञ्चायको ङ्ञजम्भेिायीभा सहमोग ऩङ्टर्माउन प्राङ्जिङ्झधक
कभाचायी/तथ्माङ्क हेने अङ्झधकायीको व्मिस्थाऩन गङ्चयनेछ। आमोगसॉग सम्फद्ध सूचना तथा सञ्चाय साभग्रीको
उत्ऩादन गदाा सञ्चाय सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ।
यणनीङ्झतक तहभा सन्दे र्हरूको ङ्जिकास तथा प्रचाय प्रसाय प्रङ्जक्रमाराई भागाङ्झनदे र्न गना आमोगका अध्मऺ
िा अध्मऺरे तोकेको सदस्मको नेतत्ृ िभा ङ्झनम्नानङ्टसायको सञ्चाय सङ्झभङ्झत यहने छ।सञ्चाय सङ्झभङ्झतको भङ्टख्म
कामा आमोगरे ङ्झनभााण तथा प्रिद्धान गनङ्टऩ
ा ने भङ्टख्म सन्दे र्हरूका साथसाथै नीङ्झत तथा कामासम्ऩादन
कामाङ्जिङ्झधहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत भहत्िऩूणा सन्दे र्हरूको प्रसायका राङ्झग सभन्िम गना सञ्चाय सभूहराई
भागाङ्झनदे र्न गनङ्टा हङ्टनेछ। मो सङ्झभङ्झतरे सञ्चाय यणनीङ्झत तथा सम्फद्ध कामामोजनाको कामाान्िमन सङ्टङ्झनङ्ञित
गनेछ। मसरे सञ्चायसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै गङ्झतङ्जिङ्झधहरूका राङ्झग प्राङ्झधकायको रुऩभा कामा गनेछ। मसभा
आिश्मकतानङ्टसाय आमोगका कभाचायी, आमोगरे सञ्चाय प्रमोजनका राङ्झग कामाङ्ञजम्भेिायी तोकेका सॊ स्थाहरू
य सञ्चाय ङ्जिऻहरू सॊ रग्न गना सङ्जकने छ। मो सङ्झभङ्झतको फैठक आिश्मकताअनङ्टसाय फस्नेछ। सञ्चाय
सङ्झभङ्झतको सॊ यचना ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टनेछ्
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सञ्चाय सङ्झभङ्झत
अ)

आमोगका अध्मऺ िा अध्मऺरे तोकेको एकजना सदस्म

अध्मऺ

आ) सङ्ञचि, याङ्जििम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग

सदस्म

इ)

भहार्ािा प्रभङ्टि, ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन भहार्ािा

सदस्म

ई)

भहार्ािा प्रभङ्टि प्राकृङ्झतक स्रोत ऩङ्चयचारन तथा योमलटी फाॉडपाॉट भहार्ािा

सदस्म

उ)

प्रििा/ भहार्ािा प्रभङ्टि, नीङ्झत ङ्जिश्लेषण तथा व्मिस्थाऩन भहार्ािा

सदस्म सङ्ञचि

त्मसै गयी, प्रििाको नेतत्ृ िभा सञ्चाय कामा सभूह यहने छ जसरे सम्फङ्ञन्धत सञ्चाय साभग्रीको उऩमङ्टिताको
आिश्मक

जाॉच

गने,

उऩमङ्टि

भाध्मभफाट

सम्प्रेषण

गने

कामाको

अगङ्टिाई

गने

य

आमोगको

सयोकायिाराहरूसॉगको प्रबािकायी सञ्चायराई सङ्टङ्झनङ्ञित गनेछ। सञ्चाय कामा सभूहको सॊ यचना ङ्झनम्नानङ्टसाय
हङ्टनेछ्
सञ्चाय कामा सभङ्टह
अ)

प्रििा, याङ्जििम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग (सह–सङ्ञचि)

सॊ मोजक

आ)

र्ािा प्रभङ्टि, मोजना, अनङ्टगभन तथा कामाक्रभ र्ािा

सदस्म

इ)

ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन भहार्ािा प्रभङ्टिरे तोकेको एकजना उऩसङ्ञचि

सदस्म

ई)

प्रा. स्रो. ऩ. तथा यो. फाॉ. भहार्ािा प्रभङ्टिरे तोकेको एकजना उऩसङ्ञचि

सदस्म

उ)

र्ािा प्रभङ्टि, सूचना तथा सञ्चाय र्ािा/तथ्माङ्क ङ्जिश्लेषण र्ािा

सदस्म

ऊ)

उऩसङ्ञचि, कानून र्ािा

सदस्म

ऋ)

सह–प्रििा, याङ्जििम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग (उऩसङ्ञचि)

सदस्म–सङ्ञचि

आमोगरे आिश्मकतानङ्टसाय कामा सभङ्टहभा ङ्जिऻ तथा सञ्चाय / ङ्झभङ्झडमा ऺेत्रका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई सदस्मको
रुऩभा आभङ्ञन्त्रत गना सक्नेछ
मो यणनीङ्झतको कामाान्िमन गना प्रत्मेक आङ्झथक
ा िषाका राङ्झग सञ्चाय सङ्झभङ्झतरे िाङ्जषक
ा कामामोजना (Annual
Implementation Plan) तजङ्टभ
ा ा गयी/गयाई स्िीकृत गनेछ।
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५. जोङ्ञिभ तथा च ङ्टनौतीहरु
आमोगको सञ्चाय यणनीङ्झतको कामाान्िमनका क्रभभा दे हामका जोङ्ञिभ तथा च ङ्टनौतीहरूको साभना गनङ्टऩ
ा ने हङ्टनसक्छ्
जोङ्ञिभ तथा च ङ्टनौतीका प्रकाय

क्र.सॊ .

अनङ्टकूरनका उऩाम

१.

सञ्चाय यणनीङ्झत तथा मोजनाराई सहमोग अथा भन्त्रारमरे फजेट तजङ्टभ
ा ा/मोजना गये य सञ्चाय यणनीङ्झत य मोजनाको कामाान्िमनभा सहमोग गना
गना आङ्झथक
ा स्रोतको अऩमााप्तता

ङ्जित्तीम स्रोत उऩरब्ध गयाउने।

२.

अऩमााप्त जनर्ङ्ञि तथा सञ्चाय साभग्री ।
(Insufficient human resources and
communication logistics)

 आमोगरे आफ्नो सञ्चाय यणनीङ्झत य मोजनाको नेतत्ृ ि गना ऩूणक
ा ारीन सयकायी अङ्झधकायी िटाउने,

 कामामोजनाराई कामाान्िमन गना आमोगको सञ्चाय नेतत्ृ िराई सहमोग गने गयी आमोगको

जोङ्ञिभ– स्तय
उच्च
उच्च

सङ्ञचिारमरे ऩूणक
ा ारीन सञ्चाय सभूह गठन गने,

 सञ्चाय सभूहका सदस्महरुको सञ्चाय सीऩ य ऺभता ङ्जिकास गना ताङ्झरभका अिसयहरुभा ऩहङ्टॉच
उऩरब्ध गयाउने।

 भोफाइर पोन ग्रऩङ्ट भेसेङ्ञजङ्ग साभाङ्ञजक सञ्जार य सञ्चायका अन्म निीनतभ प्रङ्जिङ्झधहरूको िैकङ्ञलऩक
प्रमोग गना सक्ने जनर्ङ्ञि तमाय गने।

३.

प्रबािकायी

सञ्चायका

राङ्झग

अऩमााप्त

साङ्गठङ्झनक एिॊ सॊ यचनागत सभथान।

 आमोगका अध्मऺ तथा सदस्महरूरे सञ्चायको भहत्िका फाये भा आभसहभङ्झत ङ्झनभााण गने य ङ्जित्तीम
सङ्घीमता, अन्तयसयकायी ङ्जित्तीम हस्तान्तयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊ यऺण, ऩङ्चयचारन, फाॉडपाॉट,

र्ङ्टन्म

ॉ सम्फङ्ञन्धत सन्दे र्हरूको प्राथङ्झभकता साथ प्रबािकायी सञ्चाय गना
उऩमोग य ङ्जििाद सभाधानसग
सञ्चाय सङ्झभङ्झत सदस्मरे नेतत्ृ ि ङ्झरने।

 आमोगको सञ्चाय प्रकृमभापात सयोकायिारासम्भ आफ्नै सङ्जक्रमताभा दृश्मगोचय (proactive
visibility) हङ्टने गयी प्रबािकायी सञ्चाय गना सहभत हङ्टन।
े

४.

सम्फङ्ञन्धत सयोकायिाराहरूराई सभमभै

 आमोगको यणनीङ्झतक मोजनाको कामाान्िमनभा प्रबािकायी सञ्चायराई एक अङ्झनिामा ङ्जहस्साको

ङ्जित्तीम

 यणनैङ्झतक मोजना अन्तगातका ङ्जक्रमाकराऩहरू य िाङ्जषक
ा कामाक्रभ कामामोजनाभा सञ्चायको ङ्जिषम,

ॉ ा आमोगको
य प्रबािकायी सञ्चाय नहङ्टद
सङ्घीमताको

सॊ यऺकको

आमोगको बूङ्झभका ओझेर ऩने।

रूऩभा

रूऩभा सॊ रग्न गने।

सञ्चायको तङ्चयका य सभमसीभा सभेत सभािेर् गने।
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उच्च

क्र.सॊ .

जोङ्ञिभ तथा च ङ्टनौतीका प्रकाय

अनङ्टकूरनका उऩाम

जोङ्ञिभ– स्तय

५.

ॉ ा सञ्चायको भहत्िको
नेतत्ृ ि ऩङ्चयितान हङ्टद

 नेतत्ृ िभा ऩङ्चयितान बएको अिस्थाभा सभेत मसको भहत्िराई आत्भसात गना गयाउन सञ्चाय

भध्मभ

६.

गरत/अऩमााप्त

 आमोगका ङ्झसपाङ्चयस ढाॉचा याम सङ्टझाि कामासम्ऩादन सूचक तथा प्रङ्झतिेदनहरू सम्फङ्ञन्धत

उच्च

फङ्टझाई ङ्झबङ्ङ हङ्टनसक्ने।

सूचनाका

कायण

सङ्घीम

इकाईहरूको ङ्जित्त व्मिस्थाऩनभा सभस्मा
हङ्टन सक्ने।

सङ्झभङ्झत य सञ्चाय कामा सभूहरे आिश्मक बूङ्झभका िेलने।

ङ्झनकामभा ङ्झछटो भाध्मभद्वाया एकबन्दा फढी सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग गये य सञ्चाय गने।

 सयोकायिाराहरूसॉग आिङ्झधक रूऩभा अन्तङ्जक्रामा, फहस, छरपर य सहकामा गने।
 सञ्चाय सहजकतााहरूको सहमोग ङ्झरने।

 सञ्चाय भाध्मभभा आिङ्झधक रूऩभा ङ्झनङ्ञित कामाक्रभ सञ्चारन गयी आमोगरे सञ्चाय सङ्जक्रमता
दे िाउने तथा ये ङ्झडमो, टे ङ्झरङ्झबजनभा फहस चराउने।

७.

कभजोय सभन्िमको अिस्था ङ्झसजाना हङ्टन
सक्ने।

 आमोग य सङ्घीम इकाईहरूफीच ङ्जित्तीम सङ्घीमताका ङ्जिषमभा सभान धायणा फङ्ङे गयी सञ्चायका
भाध्मभहरूको प्रमोगराई सर्ि फनाउन सङ्टदृढ सभन्िम सॊ मन्त्र सङ्टङ्झनङ्ञित गने।
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भध्मभ

६. याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग य सयोकायिाराहरूफीच सञ्चाय सभन्िम
आमोगरे ङ्जिङ्झबङ्ङ सयोकायिाराहरूसॉग यणनीङ्झतक सञ्चाय गने प्रमोजनका राङ्झग साझेदायहरू/सयोकायिाराहरूको िगॉकयण गङ्चयएको छ। मसभा उङ्ञलरङ्ञित साझेदायहरूको
िगॉकयण स्थामी प्रकृङ्झतको नबै आिश्मकतानङ्टसाय उही सयोकायिारा कङ्जहरे ङ्झनकटितॉ, कङ्जहरे प्रङ्झतिेर्ी त कङ्जहरे भङ्टख्म सयोकायिारा सभेत हङ्टन सक्दछ। तथाङ्जऩ
आमोगसॉगको सम्ऩका य सम्फन्धको तीव्रता (frequency of contact)का आधायभा भङ्टख्म सयोकायिाराहरू, ङ्झनकटितॉ सयोकायिाराहरू य प्रङ्झतिेर्ी सयोकायिाराहरू
ङ्झनम्नानङ्टसाय छन् –
ताङ्झरका नॊ १: सयोकायिाराहरूको िगॉकयण
भङ्टख्म सयोकायिाराहरू (Core Stakeholders)















यािऩङ्झतको कामाारम

प्रदे र् प्रभङ्टिको कामाारम

ङ्झनकटितॉ सयोकायिाराहरू (Adjoining Stakeholders)



प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम
अथा भन्त्रारम

िानेऩानी भन्त्रारम

िन तथा िाताियण भन्त्रारम
याङ्जिम मोजना आमोग

भहारे िा ङ्झनमन्त्रकको कामाारम
प्रदे र् सयकाय

स्थानीम सयकाय

केन्रीम तथ्माङ्क ङ्जिबाग
ऩमाटन ङ्जिबाग

सङ्घीम

सङ्झभङ्झत


सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रर्ासन भन्त्रारम 
उजाा, जरस्रोत तथा ङ्झसॉचाई भन्त्रारम

सङ्घीम सॊ सदको अथा सङ्झभङ्झत











सॊ सदको

प्राकृङ्झतक

प्रङ्झतिेर्ी सयोकायिाराहरू (Neighboring Stakeholders)


स्रोत

तथा

िाताियण 


याङ्जिम सयोकाय तथा सभन्िम सङ्झभङ्झत - याङ्जिम सबा



भहारे िा ऩयीऺकको कामाारम

याजस्ि ऩयाभर्ा सङ्झभङ्झत
नेऩार ऩिातायोहण सङ्घ

याङ्जिम प्रकृङ्झत सॊ यऺण कोष

सेिाभूरक तथा व्मिसाङ्जमक सॊ स्थाहरू् स्ितन्त्र उजाा
उत्ऩादकहरूको

याङ्जिम सूचना आमोग

एर्ोङ्झसएन,

ङ्जिषमगत भन्त्रारमहरू

सॊ स्था,

काठभाडौं

नेऩार

उऩत्मका

(IPPAN),
िानेऩानी

ङ्झसभेन्ट

(KUKL), िानेऩानी उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरू

ङ्जिकास साझेदायहरू



नीङ्झत अनङ्टसन्धान प्रङ्झतष्ठान, प्रदे र् नीङ्झत आमोग
अन्म सॊ िैधाङ्झनक आमोगहरू

सािाजङ्झनक ऋण व्मिस्थाऩन कामाारम
नेऩार याि फैङ्क






सूचना प्रङ्जिङ्झध ङ्जिबाग/ याङ्जिम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्र

ङ्ञजलरा सभन्िम सङ्झभङ्झत भहासङ्घ, गाउॉऩाङ्झरका याङ्जिम 
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ङ्झर.

सूचना प्रङ्जिङ्झध ङ्जिऻहरू

नागङ्चयक सभाज तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थाहरू

अन्म दे र्का सभान प्रकृङ्झतको कामा गने सॊ स्थाहरू
ऩङ्टस्तकारम प्रमोगकतााहरू

र्ोध अनङ्टसन्धान तथा इन्टनाङ्ञर्ऩका राङ्झग छात्रिृङ्ञत्त
ऩाउने ङ्जिद्याथॉहरू

रे िाऩयीऺण सॊ स्था







िानी तथा बूगबा ङ्जिबाग

भहासङ्घ नेऩार, नेऩार नगयऩाङ्झरका सङ्घ

िन ङ्जिबाग



ङ्जिद्यङ्टत ङ्जिकास ङ्जिबाग



याङ्जिम ङ्झनकङ्टञ्ज तथा िन्मजन्तङ्ट सॊ यऺण ङ्जिबाग
िाताियण ङ्जिबाग

ताङ्झरभ प्रदामक सॊ स्थाहरू



ङ्जिश्वङ्जिद्यारमहरू, र्ोध अनङ्टसन्धानभूरक ङ्झनकामहरू.
ङ्जिऻहरू



नेऩार ऩत्रकाय भहासङ्घ/ प्रेस काउङ्ञन्सर
आभ सञ्चाय भाध्मभ

भाङ्झथको ताङ्झरका फभोङ्ञजभका सयोकायिाराहरूसॉग आमोगरे दे हामका सहकामाका ऺेत्रहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत सञ्चायका ङ्जिषमहरूभा ङ्जिङ्झबङ्ङ सञ्चाय उऩकयणको प्रमोग गयी ङ्झनयन्तय
सञ्चाय, सॊ िाद य सहकामा गनेछ।ताङ्झरकाभा जे सङ्टकै उलरेि गङ्चयएको बएताऩङ्झन उऩरब्धभध्मे सफैबन्दा प्रबािकायी सञ्चायका भाध्मभको प्रमोग गयी आमोगको सञ्चाय
प्रकृमाराई अथाऩूण,ा तीव्र य रागतप्रबािी फनाइनेछ।
ॉ को सञ्चाय
ताङ्झरका नॊ २: सयोकायिाराहरूसग
क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

सञ्चायका उऩकयणहरू

सभमािङ्झध

भङ्टख्म सयोकायिाराहरू
१

प्रदे र् सयकाय

प्राकृङ्झतक

स्रोतको

योमलटी

रगामत

ङ्जित्तीम

स्रोतको

फाॉडपाॉटको आधाय य ढाॉचा ङ्झनधाायण गयी ङ्झसपाङ्चयस गने,
प्राकृङ्झतक स्रोतको रगानीको ङ्जहस्सा ङ्झनधाायणको ङ्झसपाङ्चयस
गने, सभानीकयण अनङ्टदान ङ्झसपाङ्चयस, याजस्ि फाॉडपाॉट,

सर्ता अनङ्टदानको आधायभा सङ्टझाि, आन्तङ्चयक ऋणको

सीभा ङ्झनधाायण गयी ङ्झसपाङ्चयस गने, प्राकृङ्झतक स्रोतको
उऩमोगभा उत्ऩन्न ङ्जििादभा सहजीकयण, प्रादे ङ्ञर्क ङ्जित्तीम

दामया (fiscal space) फढाउन प्राङ्जिङ्झधक सहमोग, ङ्जित्तीम

सङ्घीमताको ऺेत्रभा र्ोध अनङ्टसन्धान तथा ऺभता ङ्जिकासभा
सघाउने, आमोगराई

आिश्मक

सूचना

तथा

तथ्माङ्क
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आमोगका

ङ्झसपाङ्चयसहरू,

सहजीकयणका राङ्झग गङ्चयने

फैठक छरपर य त्मसको
दस्तािेज,

प्राङ्जिङ्झधक

सहमोगको

राङ्झग

गङ्चयने

सॊ िाद य सहकामा, र्ोध
अनङ्टसन्धानफाट
नङ्झतजा,
तथ्माङ्क

सूचना

आदान

कामासम्ऩादन

प्राप्त

तथा

प्रदान,

सूचकको

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई
गङ्चयएको

ऩत्राचाय,

इभेर,

आमोगको

ऩोटार,

ऩत्रकाय

िेिसाइट,

आमोगको

सम्भेरन,

आमोगका

अन्तङ्जक्रामा,

अनराइन

प्रङ्झतिेदनहरू,

गोष्ठी,

ङ्झसकाई ऩोटार (online
learning
portals)
आङ्छद।

ङ्झनयन्तय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

उऩरब्ध गयाउने, प्रदे र् तहहरूभा आमोगरे सञ्चारन गने

प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन य त्मसको

कामाक्रभभा सहजीकयण, कामासम्ऩादन भाऩनका सूचकको
प्रगङ्झत ङ्जिियण उऩरब्ध गयाउने आङ्छद।
२

स्थानीम सयकाय

प्राकृङ्झतक स्रोतको फाॉडपाॉटको आधाय य ढाॉचा ङ्झनधाायण

गयी ङ्झसपाङ्चयस, प्राकृङ्झतक स्रोतको रगानीको ङ्जहस्सा ङ्झनधाायण
गयी

ङ्झसपाङ्चयस,

प्राकृङ्झतक

स्रोतफाट

प्राप्त

योमलटी

फाॉडपाॉटको ङ्झसपाङ्चयसको जानकायी गयाउने, आन्तङ्चयक

ऋणको सीभा ङ्झनधाायण गयी ङ्झसपाङ्चयस, प्राकृङ्झतक स्रोतको
उऩमोगभा उत्ऩन्न ङ्जििाद ङ्झनिायणभा सहजीकयण, स्थानीम
ङ्जित्तको दामया फढाउन प्राङ्जिङ्झधक सहमोग, सािाजङ्झनक ङ्जित्त
व्मिस्थाऩनभा

ऺभता

ङ्जिकासभा

सहमोग, आमोगराई

आिश्मक तथ्माङ्क य सूचना उऩरब्ध गयाउने, स्थानीम
ऺेत्रभा

आमोगको

कङ्टनै

कामाभा

सहजीकयण

गने,

कामासम्ऩादन भाऩनका सूचकको प्रगङ्झत ङ्जिियण उऩरब्ध

यािऩङ्झतको कामाारम

प्रदे र्

कामाारम

ङ्झसपाङ्चयसहरू,

सहजीकयणका राङ्झग गङ्चयने
फैठक,

त्मसको

छरपर

य

दस्तािेज,

प्राङ्जिङ्झधक सहमोगको राङ्झग

गङ्चयने सॊ िाद य सहकामा,

र्ोध अनङ्टसन्धानफाट प्राप्त
नङ्झतजा,
तथ्माङ्क

सूचना

आदान

कामासम्ऩादन

तथा

प्रदान,

सूचकको

प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन य त्मसको

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई
गङ्चयएको

िेिसाइट,

ऩत्रकाय

सम्भेरन,

आमोगको
इभेर,

प्रङ्झतिेदनहरू,

अनराइन

ङ्झसकाई

ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि

प्रभङ्टिको नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २९४ को उऩधाया (३)

फभोङ्ञजभ आमोगको प्रदे र्गत िाङ्जषक
ा
प्रङ्झतिेदन भाननीम
प्रदे र् प्रभङ्टि सभऺ ऩेर् गने कामाको व्मिस्थाऩन।
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आमोगका

र्ऩथग्रहण

ऩत्र, र्ऩथ
आमोगको

िाङ्जषक
ा प्रङ्झतिेदन

प्रदे र्गत

गोष्ठी,

अङ्झबभङ्टिीकयण,

कामाको व्मिस्थाऩन, आमोगका अध्मऺ एिॊ सदस्महरूको

प्रङ्झतिेदन,

आमोगका

ताङ्झरभ,

िाङ्जषक
ा

ङ्झनयन्तय

ऩोटार,

अन्तङ्जक्रामा,

आमोगको

िाङ्जषक
ा

ऩत्राचाय,

आमोगको

नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २९४ फभोङ्ञजभ आमोगको

उऩामहरू

ङ्झनमङ्टङ्ञि तथा र्ऩथ ग्रहण।
४

आमोगका

नङ्झतजा, ऺभता ङ्जिकासका

िाङ्जषक
ा
प्रङ्झतिेदन सम्भाननीम यािऩङ्झत सभऺ ऩेर् गने

सभमािङ्झध

नङ्झतजा आङ्छद।

ऩोटार
learning
आङ्छद।

गयाउने आङ्छद।
३

सञ्चायका उऩकयणहरू

(online
portals)
प्रङ्झतिेदन, असौज

भसान्तङ्झबत्र।

 ङ्झनमङ्टङ्ञिको
सभमभा।

ऩेर् गने

िषाभा
ऩटक

एक

(ऩङ्टषदे ङ्ञि

पागङ्टन ङ्झबत्रभा)

क्र.सॊ.
५

सयोकायिाराहरू
प्रधानभन्त्री

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
कामाारम

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

तथा सङ्घीमता सम्फन्धी कानङ्टन तथा नीङ्झत तजङ्टभ
ा ाभा सहजीकयण
तथा

भाऩदण्ड

अन्तयप्रदे र्

ङ्झनधाायण,

सभन्िम

सङ्घीम

र्ासन

सम्फन्धी

प्रणारी

कामा,

य

आमोगका

ङ्झसपाङ्चयसहरू कामाान्िमनको ङ्झनणाम गयी कामाान्िमनभा
रै जाने, अन्तय प्रदे र् ऺेत्राङ्झधकायका ङ्जििादको सभमभै
ङ्झनरुऩण

गनाभा

सहजीकयण

कामाान्िमन सहज ऩाने आङ्छद।
६

अथा भन्त्रारम

गयी

ङ्जित्तीम

सङ्घीमताको

स्थानीम

ऩङ्चयभाण

उऩरब्ध

य प्रदे र् तहभा जाने
ङ्झनधाायण

सहमोगका

गयाउने,

आदानप्रदान,
आमोगराई

ङ्जित्तीम

गने, आमोगराई
आमोगसॉग

कामाक्रभहरूभा
आमोगको

आिश्मक

हस्तान्तयणको

आिश्मक

सम्फङ्ञन्धत

सहजीकयण,

सम्ऩका

सहमोग

भन्त्रारमको
उऩरब्ध

फजेट

िैदेङ्ञर्क

सूचनाको
रूऩभा

गयाउने,

आमोगसॉग सम्फङ्ञन्धत कानङ्टन ङ्झनभााण य आमोगको सङ्गठन
ऩङ्टनसंयचनाभा आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउने आङ्छद।

मोजना स्रोत अनङ्टभानभा सहजीकयण गने, आिङ्झधक मोजनारे
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याङ्जिम

तथा

आमोगका

ङ्झसपाङ्चयसहरू,

ङ्जिषमगत

भन्त्रारमको

ङ्जिस्तृतीकयण आङ्छद

स्रोतको

प्राकृङ्झतक स्रोतको ङ्जहस्साको फाॉडपाॉटको ङ्झसपाङ्चयस गने,

भस्मौदा,

भानक

स्तय,

ङ्झनधाायणको ङ्झसपाङ्चयस गने, याजस्ि तथा िचा प्रणारीको

गने, सङ्घीम सयकायरे ङ्झरने आन्तङ्चयक ऋणको सीभा

प्रस्ताि,

भाऩदण्ड,

अन्तय

आमोगसॉग भाग बएको ङ्जिषमभा सूचना उऩरब्ध गयाउने,

याङ्जिम

नीङ्झतगत

ङ्जित्तीम हस्तान्तयणको ङ्जहस्सा, आधाय य ढाॉचा ङ्झसपाङ्चयस

सङ्टधायका राङ्झग सङ्टझाि उऩरब्ध गयाउने, नेऩार सयकायफाट

७

कानूनको

सयकायी

कामा

ङ्जित्तीम

हस्तान्तयण तथा प्राकृङ्झतक

फाॉडपाॉट

सम्फन्धभा
ङ्झसपाङ्चयस,

सङ्टझािहरू,
भस्मौदाभा

आमोगका

याम

तथा

अथा ङ्जिषमक

अथा

भन्त्रारमको

याम,

आमोगका

राङ्झग

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट, सङ्गठन
तथा

व्मिस्थाऩनभा

सहजीकयणको
आङ्छद

तङ्चयका

सञ्चायका उऩकयणहरू

सभमािङ्झध

भन्त्रीऩङ्चयषदभा प्रस्ताि

आिश्मकतानङ्टसाय

ऩेर्

गने,

ङ्जिषमगत

भन्त्रारमहरूसॉग

ङ्झनयन्तय

सभन्िम,

सहजीकयण

आमोगका

ङ्झसपाङ्चयस

अन्तयसयकायी

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामका

हस्तान्तयणको

सम्फन्धी दस्तािेजहरू

सम्फन्धी

ऩत्रहरू,

िेिसाइटहरू,

आमोगका सङ्टझािहरू,

ङ्जित्तीम हस्तान्तयणको
ङ्जिियण
याजस्ि

ङ्झडङ्ञजटर

ऩङ्टङ्ञस्तका,

फाॉडपाॉटको

प्रकाङ्ञर्त

तथा

ङ्जिियण,

ङ्जित्तीम
हकभा

कानूनरे

फभोङ्ञजभ
अन्मको

प्रचङ्झरत

तोके

य

हकभा

आिश्मकतानङ्टसाय
ङ्झनयन्तय।

फजेट ऩङ्टङ्ञस्तका, अथा
ङ्जिषमक
यामको

व्मिस्थाऩन

भस्मौदाभा
ऩत्र,

सूचना

प्रणारीहरू, आङ्छद
तथ्माङ्कहरू, स्रोत सङ्झभङ्झतभा

आमोगका सङ्टझाि तथा

आिश्मकतानङ्टसाय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू
आमोग

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

तोकेको रक्ष्महरू हाङ्झसर गनाका राङ्झग आिश्मक ङ्जित्तीम

छरपरका

सङ्टझाि ङ्छदने, मोजना तथा कामाक्रभसॉग सम्फङ्ञन्धत आिङ्झधक

आधायहरू

हस्तान्तयणको ढाॉचा य ऩङ्चयभाण सम्फन्धभा आिश्मक

तथा िाङ्जषक
ा
प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन उऩरब्ध गयाउने, ऺभता

सञ्चायका उऩकयणहरू

ङ्जिषमहरू,

सर्ता

अनङ्टदानका

ङ्झसपाङ्चयस,

सभमािङ्झध

इभेर

ङ्झरङ्ञित,

ऩत्राचाय,

छरपरका ङ्जटऩोट,

ङ्जिकासभा सहकामा गने , सूचना तथा ङ्जिियण आदानप्रदान
गने आङ्छद ।
८

९

भहारे िा

ङ्जित्तीम हस्तान्तयणको रेिाङ्कन य प्रङ्झतिेदन, कोषहरू तथा

कामा सम्ऩादन

कामाारम

रगामतका

हस्तान्तयण

ङ्झनमन्त्रकको

ङ्जिबाज्म कोषहरूको व्मिस्थाऩन, याजस्ि, िचा, धयौटी
ङ्जित्तीम

व्मिस्थाऩन

सञ्चारन, सभन्िम य व्मिस्थाऩन।

सूचना

प्रणारीहरूको

भन्त्रारम

प्रर्ासन कभाचायी

प्रर्ासन

सम्फन्धी

कामाभा

सहजीकयण

गने,

स्थानीम तहको ऺभता ङ्जिकासभा सहकामा गने, ङ्जित्तीम

सङ्घीमताको ऺेत्रभा प्राङ्जिङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने,
भाऩदण्ड ङ्झनभााण रगामतका ङ्जिषमभा सहमोग आदान

प्रदान गने, आमोगफाट भाग गङ्चयएका सूचना तथा तथ्माङ्क
उऩरब्ध गयाउने, आमोगको कभाचायी व्मिस्थाऩन तथा
सङ्ञचिारमको

सहजीकयण।
१०

केन्रीम

सङ्गठन

ऩङ्टन्सॊ यचनभा

तथ्माङ्क

ङ्जित्तीम

य

िचाको

ङ्जिियण ङ्जिबाज्म कोषको

व्मिस्थाऩन, याजस्ि तथा

सङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम तहसॉग सम्ऩका भन्त्रारमको रूऩभा कामा गने,
साभान्म

प्रगङ्झत

सूचकको

सहमोग

उऩरब्ध

योमलटी
सङ्घीम

इकाईहरूराई

ङ्जित्तीम

सङ्घीमता

कामाान्िमनभा सहजीकयण
गना

गङ्चयने

सभन्िमका

ऩत्राचाय,

राङ्झग

गङ्चयएका नभूना कानूनका
भस्मौदाहरू,
व्मिस्थाऩन
ऩत्रहरू,

कभाचायी
सम्फन्धी

भाऩदण्ड

य

आङ्झथक
ा , साभाङ्ञजक

तथा

सूचकहरू आङ्छद।

तथ्माङ्क सयकायका ङ्जिङ्झबङ्ङ तहभा तथ्माङ्क व्मिस्थाऩन य तथ्माङ्कको
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तमाय

आमोग

भ.रे.ङ्झन.का.का
व्मिस्थाऩन
प्रणारीहरू/
ऩोटारहरू,
ऩत्राचाय

सभन्िम

कानूनी

अनराइन
ङ्झरङ्ञित

इभेर,

िेिसाइट

ङ्झनयन्तय

सूचना

फैठक,

ऩत्राचाय,
ङ्जिद्यङ्टतीम

य

ङ्झनयन्तय

तथा

ऩोटारहरू,

भाऩदण्ड

सूचकहरूको

य

भस्मौदा

तथा ढाॉचा, अनङ्टङ्ञर्ऺण
गोष्ठी

तथा

कामार्ाराहरू आङ्छद।

प्रकार्नहरू, ऩत्राचाय,

ङ्झनयन्तय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू
ङ्जिबाग

सहकामाका ऺेत्र
ऺेत्रभा

ऺभता

आिश्मक

ङ्जिकासभा

तथ्माङ्क

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

सहकामा

तथा

सूचना

गने,

उऩरब्ध

आमोगराई
गयाउने,

तथ्माङ्कसॉग सम्फङ्ञन्धत आमोगराई आिश्मक जनर्ङ्ञि
उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण गने तथा तथ्माङ्क सेिाका
कभाचायीको ऺभता ङ्जिकास कामाक्रभ सञ्चारन गने आङ्छद।

जनसाॊङ्ञख्मक

ङ्जिषम

ऩमाटन ङ्जिबाग

अथातन्त्रका

स्तयीकृत

तथ्माङ्क,

अिस्था

झलकाउने

जनर्ङ्ञिको
य

ऺभता

ऩिातायोहण हङ्टने ऺेत्रको नक्साङ्कन, ऩिातायोहण योमलटी

ऩिातायोहण

सम्फन्धी

िाताियणीम

उठ्ने

ऺेत्रको

व्मिस्थाऩन,

नक्साङ्कन,िाताियणीम

कामाहरू,

ऩिातायोहण

रस्कय

भागाको

प्रबाि

सम्फन्धी

नक्साङ्कन,

भूलमाङ्कन

तथ्माङ्क

ऩिातायोहणभा

आङ्ञश्रत य प्रबाङ्जित जनङ्ख्मा मङ्जकन गने, आमोगराई
आिश्मक

ऩिातायोहण

सूचना

तथा

योमलटीको

तथ्माङ्क

उऩरब्ध

ङ्जिियण

उऩरफध

गयाउने,

गयाउने,

ऩिातायोहण योमलटीको ङ्जितयणको आधाय य ढाॉचा ङ्झनधाायण
गना

आमोगराई

प्राङ्जिङ्झधक

रूऩभा

सहमोग

उऩरब्ध

य

सभङ्जिगत

आिश्मकता

ङ्जिषमहरू आङ्छद।
११

सञ्चायका उऩकयणहरू

ङ्जिकासका

तथा

रस्कय

भागाको ऺेत्रका नक्साहरू
भूलमाङ्कन

प्राङ्जिङ्झधक

प्रबाि

प्रङ्झतिेदन,

सहमोगका

ङ्जिषमहरू सङ्कङ्झरत योमलटी
यकभ य सो को ङ्जहस्सा
फाॉडपाॉटको ङ्जिियण

ङ्जििाद

उत्ऩन्न

बएभा

सो

को

सहजीकयणका

आमोगराई सहमोग उऩरब्ध गयाउने आङ्छद।

१२

िानी

ङ्जिबाग

तथा

बूगबा िानीसॉग

सम्फङ्ञन्धत

स्रोतको

नक्साङ्कन,

ॉ
आिश्मक सूचना य तथ्माङ्क उऩरब्ध गयाउने, िानीसग
सम्फङ्ञन्धत

आमोगराई

आिश्मक

जनर्ङ्ञि

उऩरब्ध

गयाउन य ऺभता ङ्जिकासभा सहजीकयण गने, िानीको
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ङ्जिद्यङ्टतीम
फैठक,

ऩोटारहरू,
गोष्ठी,

अन्तङ्जक्रामा, कामार्ारा
आङ्छद।

ङ्झडङ्ञजटर

छाङ्जऩएका

तथा

नक्साहरू,

आिश्मकतानङ्टसाय

सङ्कङ्झरत योमलटी यकभ

य सो को फाॉडपाॉटको
ङ्झसपाङ्चयस

ङ्जिियण,

िेिसाइट

तथा

ऩत्राचाय,
ङ्जिद्यङ्टतीम

इभेर,

ऩोटारहरू,
गोष्ठी,

अन्तङ्जक्रामा, कामार्ारा

राङ्झग

आमोगराई

इभेर, िेिसाइट तथा

फैठक,

गयाउने, ऩिातायोहण प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोगभा कङ्टनै

सभमािङ्झध

आङ्छद।
िानी

नक्साहरू

ऺेत्रका

स्रोत

िाताियणीम

प्रबाि भूलमाङ्कन प्रङ्झतिेदन,
प्राङ्जिङ्झधक

सहमोगका

ङ्झडङ्ञजटर

छाङ्जऩएका

नक्साहरू,

तथा

स्रोत

सङ्कङ्झरत

योमलटी यकभ य सो

आिश्मकतानङ्टसाय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

योमलटी फाॉडपाॉटको राङ्झग प्राङ्जिङ्झधक सूचना उऩरब्ध

ङ्जिषमहरू सङ्कङ्झरत योमलटी

को

राङ्झग प्राङ्जिङ्झधक सूचना उऩरब्ध गयाउने आङ्छद।

फाॉडपाॉटको

ऩत्राचाय,

गयाउन, िानीसॉग

सम्फङ्ञन्धत

ङ्झफिादको

सहजीकयणको

सञ्चायका उऩकयणहरू

यकभ य सो को ङ्जहस्सा

ङ्जिियण,

ङ्जििाद सभाधानका राङ्झग
सहजीकयण

गनङ्टा

ङ्जिषमहरू, आङ्छद।

ऩने

ङ्झसपाङ्चयस

सभमािङ्झध

फाॉडपाॉटको

ङ्जिियण,
इभेर,

िेिसाइट

तथा

ङ्जिद्यङ्टतीम

प्रङ्झतिेदनहरू,
अन्तङ्जक्रामा,

ऩोटारहरू,
फैठक,

कामार्ारा आङ्छद।
१३

िन ङ्जिबाग

िाताियणीम सिारहरू, िन ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा िन

िन

नक्साङ्कन

प्रबाि भूलमाङ्कन प्रङ्झतिेदन,

सम्फन्धी तथ्माङ्क व्मिस्थाऩन, िनको योमलटी उठ्ने ऺेत्रको
एिॊ

योमलटीको

ङ्जिियण, िनको

योमलटीको

ङ्जितयणको आधाय य ढाॉचा ङ्झनधाायण गना आमोगराई

प्राङ्जिङ्झधक रूऩभा सहमोग उऩरब्ध गयाउने, िाताियण
प्रबाि भङ्टलमाङ्कन सम्फन्धी कामाहरू, आमोगभा कामायत िन
सेिाको कभाचायीको ऺभता ङ्जिकासभा सहमोग गने, िनको
प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोगभा कङ्टनै ङ्जििाद उत्ऩन्न बएभा
सो को सहजीकयणका राङ्झग आमोगराई सहमोग उऩरब्ध
गयाउने।

१४

नक्साहरू

ऺेत्रका

प्राङ्जिङ्झधक

स्रोत

िाताियणीम

सहमोगका

ङ्जिषमहरू सङ्कङ्झरत योमलटी
यकभ य सो को ङ्जहस्सा
फाॉडपाॉटको

ङ्जिियण,

ङ्जििाद सभाधानका राङ्झग
सहजीकयण

गनङ्टा

ऩने

ङ्जिषमहरू, रगानीका ऺेत्र
आङ्छद।

ङ्झडङ्ञजटर

छाङ्जऩएका

को

ङ्झसपाङ्चयस

ङ्जिद्यङ्टतीम

प्रङ्झतिेदनहरू,
अन्तङ्जक्रामा,

ङ्जिियण,
इभेर,
तथा

ऩोटारहरू,
फैठक,

कामार्ारा आङ्छद।

ङ्जिषमहरू, सङ्कङ्झरत योमलटी

नक्साहरू,
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फाॉडपाॉटको

िेिसाइट

ङ्जिबाग

ऺेत्रको नक्साङ्कन एिॊ योमलटी ङ्जिियण, सॊ यङ्ञऺत ऺेत्रको

सङ्कङ्झरत

ऩत्राचाय,

ङ्झडङ्ञजटर

प्राङ्जिङ्झधक

आिश्मकतानङ्टसाय

योमलटी यकभ य सो

सॊ यङ्ञऺत ऺेत्रका नक्साहरू,

सॊ यऺण तथ्माङ्क उऩरब्ध गयाउने, सॊ यऺण ऺेत्रको योमलटी उठ्ने

स्रोत

नक्साहरू,

याङ्जिम ङ्झनकङ्टञ्ज तथा सॊ यङ्ञऺत ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा सॊ यङ्ञऺत ऺेत्र सम्िन्धी
िन्मजन्तङ्ट

तथा

सहमोगका

छाङ्जऩएका

तथा

स्रोत

सङ्कङ्झरत

आिश्मकतानङ्टसाय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र
ऺेत्र) योमलटी ङ्जितयणको आधाय य ढाॉचा

(भध्मितॉ
ङ्झनधाायण

गना

आमोगराई

उत्ऩङ्ङ

बएभा

प्राङ्जिङ्झधक

रूऩभा

सहमोग

उऩरब्ध गयाउने, सॊ यऺण ऺेत्रको स्रोतको उऩमोगभा कङ्टनै
ङ्जििाद

सोको

सहजीकयणका

राङ्झग

आमोगराई सहमोग उऩरब्ध गयाउने ।

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

सञ्चायका उऩकयणहरू

यकभ य सो को ङ्जहस्सा

योमलटी यकभ य सो

ढाॉचा

ङ्झसपाङ्चयस

फाॉडपाॉटको

आधाय

सम्फन्धी

य

ङ्जिियण,

ङ्जििाद सभाधानका राङ्झग
सहजीकयण

गनङ्टा

ऩने

ङ्जिषमहरू,, रगानीका ऺेत्र
ऩङ्जहचान आङ्छद।

को

सभमािङ्झध

फाॉडपाॉटको

ङ्जिियण,

ऩत्राचाय,

इभेर,

िेिसाइट

तथा

ङ्जिद्यङ्टतीम

प्रङ्झतिेदनहरू,

ऩोटारहरू,

अन्तङ्जक्रामा,

कामार्ारा।
१५

ङ्जिद्यङ्टत

ङ्जिबाग

ङ्जिकास ङ्जिद्यङ्टत आमोजना ऺेत्रको नक्साङ्कन, ङ्जिद्यङ्टत योमलटी उठ्ने
ऺेत्रको नक्साङ्कन, ङ्जिद्यङ्टत सम्फन्धी तथ्माङ्क व्मिस्थाऩन तथा

आमोगराई आिश्मक सूचना य तथ्माङ्क उऩरब्ध गयाउने,
ङ्जिद्यङ्टत

योमलटीको

योमलटीको

ङ्जिियण

ङ्जितयणको

आधाय

उऩरब्ध
य

ढाॉचा

गयाउने,

ङ्झनधाायण

ङ्जिद्यङ्टत

गना

आमोगराई प्राङ्जिङ्झधक रूऩभा सहमोग उऩरब्ध गयाउने,
ङ्जिद्यङ्टत प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोगभा कङ्टनै ङ्जििाद उत्ऩन्न
बएभा सो को सहजीकयणका राङ्झग आमोगराई सहमोग

उऩरब्ध गयाउने, आमोगभा कामायत इङ्ञन्जङ्चयमङ्चयङ्क सेिा,
ङ्झसङ्झबर सभूह, हाइड्रोऩािय उऩसभूहको कभाचायीको ऺभता

ङ्जिकासभा सहमोग गने, िाताियण प्रबाि भङ्टलमाङ्कन सम्फन्धी
कामाहरू आङ्छद।

जरङ्जिद्यङ्टत

बौगोङ्झरक

नक्साहरू,

िाताियणीम

प्रबाि

भूलमाङ्कन

प्रङ्झतिेदन,

प्राङ्जिङ्झधक

सहमोगका

ङ्जिषमहरू,

सङ्कङ्झरत

योमलटी यकभ य सो को
फाॉडपाॉटको
ढाॉचा

आधाय

सम्फन्धी

य

ङ्जिियण,

ङ्जििाद सभाधानका राङ्झग
सहजीकयण
ङ्जिषमहरू,

व्मिस्थाऩनका
आङ्छद।
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आमोजनाका

गनङ्टा

ऩने

जनर्ङ्ञि

ङ्जिषम,

ङ्झडङ्ञजटर

तथा

छाङ्जऩएका

स्रोत

नक्साहरू,

सङ्कङ्झरत

योमलटी यकभ य सो
को

ङ्झसपाङ्चयस

फाॉडपाॉटको

ऩत्राचाय,

िेिसाइट
ङ्जिद्यङ्टतीम

प्रङ्झतिेदनहरू,
अन्तङ्जक्रामा,
कामार्ारा,

ङ्जिियण,
इभेर,
तथा

ऩोटारहरू,
फैठक,

कभाचायी

ऺभता ङ्जिकास ताङ्झरभ
आङ्छद।

आिश्मकतानङ्टसाय

क्र.सॊ.
१६

सयोकायिाराहरू
िाताियण ङ्जिबाग

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

प्राकृङ्झतक स्रोतको फाॉडपाॉटसॉग सम्फङ्ञन्धत िाताियणीम

प्राकृङ्झतक

अनङ्टसन्धानभा सहमोग उऩरब्ध गयाउने, प्राकृङ्झतक स्रोतको

िाताियणीम

प्रबाि

भूलमाङ्कन

सम्फन्धभा

आिश्मक

अध्ममन

योमलटी ङ्जितयणको आधाय य ढाॉचा ङ्झनधाायणभा आमोगराई

आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउने, िाताियणीम प्रबाि
भूलमाङ्गन

प्रङ्झतिेदन

कामाान्िमन

अनङ्टऩारना

अनङ्टगभन

सम्फन्धी अध्ममनभा आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउने,
िाताियणीम सचेतता एिॊ जनचेतना अङ्झबिृङ्जद्ध कामाक्रभ
कामाान्िमन
प्राकृङ्झतक

गयी

स्रोतसॉग

फाताियण

सम्फङ्ञन्धत

सॊ यऺणभा

आिश्मक

सहमोग

गने,

िाताियणीम

तथ्माङ्क एिॊ सूचना उऩरब्ध गयाउने, आमोगराई आिश्मक
िाताियणसॉग सम्फङ्ञन्धत जनर्ङ्ञि उऩरब्ध गयाउन तथा
ऺभता ङ्जिकासभा सहजीकयण गने आङ्छद।

स्रोत

बौगोङ्झरक

सञ्चायका उऩकयणहरू

सम्फन्धी

नक्साहरू,
प्रबाि

भूलमाङ्कन

प्रङ्झतिेदन,

प्राङ्जिङ्झधक

सहमोगका

ङ्जिषमहरू,
अङ्झबिृङ्जद्ध

जनचेतना

गने

िाताियण

ङ्जिषमहरू,

सॊ यऺण

सम्फन्धी सङ्घीम इकाईका
कामाक्रभहरू,

ङ्जििाद

सभाधानका

सहजीकयण

राङ्झग

गनङ्टा

ङ्जिषमहरू,

ऩने

जनर्ङ्ञि

व्मिस्थाऩनका

ङ्जिषम,

आङ्छद।

ङ्झडङ्ञजटर

छाङ्जऩएका

नक्साहरू,
सॊ यऺण

तथा

स्रोत

सभमािङ्झध
आिश्मकतानङ्टसाय

िाताियण
सम्फन्धी

ङ्जिङ्झबङ्ङ तहका सङ्घीम

इकाईका फजेट तथा
कामाक्रभको
ऩत्राचाय,

िेिसाइट
ङ्जिद्यङ्टतीम

प्रङ्झतिेदनहरू,
अन्तङ्जक्रामा,
कामार्ारा,

ऩङ्टङ्ञस्तका,
इभेर,
तथा

ऩोटारहरू,
फैठक,
ऺभता

ङ्जिकास ताङ्झरभ आङ्छद।

ङ्झनकटितॉ सयोकायिाराहरू
१७

१८

भहारे िा ऩयीऺकको आमोगको ङ्झसपाङ्चयस कामाान्िमन तथा ङ्जित्तीम अनङ्टर्ासन
कामाारम
अथा

कामभ गना मोगदान ऩङ्टर्माउने।

सङ्झभङ्झत

सॊ सदीम सङ्झभङ्झत

∕ कानून

तथा

नीङ्झत

ङ्झनभााणभा

िाङ्जषक
ा

प्रङ्झतिेदनभा

आमोगसॉग प्रङ्झतङ्जक्रमा भाग गने।

ङ्जित्तीम

हस्तान्तयण

ङ्जिषमहरू।
सहमोग, अध्ममन

तथा

अनङ्टसन्धानभा सहकामा, आमोगको कामाभा फहस य ऩैयिी,
आमोगको

ङ्जित्तीम

उङ्ञलरङ्ञित

ङ्जिषमहरूभा
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कानून

अनङ्टर्ासनका

तथा

भस्मौदाहरू

य

नीङ्झतका
यािऩङ्झत

कामाारम भापात सङ्झभङ्झतभा
प्राप्त

आमोगका

रे िाऩयीऺण

ङ्झनयन्तय।

प्रङ्झतिेदन।
सॊ सदीम

आिश्मक

सङ्झभङ्झतरे

ठानेका

ङ्जिषमभा हङ्टने छरपर

तथा आमोगका राङ्झग

आिश्मकतानङ्टसाय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू
प्रङ्झतिेदनहरू

कामासम्ऩादनभा

सञ्चायका उऩकयणहरू

आमोगको

सहजीकयणका राङ्झग ऩैयिी
१९

ङ्जिषमगत

भन्त्रारमहरू

सर्ता अनङ्टदान हस्तान्तयणका राङ्झग आधायको रूऩभा

िचाको

सञ्चाय गने, आमोगको कामाऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रगत

सर्ता

केन्रीम भानक, रक्ष्म, अन्तयााङ्जिम प्रङ्झतिद्धता ङ्जिषमभा
नीङ्झत

तथा

कानूनको

भस्मौदाभा

सान्दङ्झबक
ा ता

य

आिश्मकतानङ्टसाय याम सङ्टझाि ङ्छदने सङ्घीम इकाईहरूरे

सम्ऩादन गने सॊ ङ्जिधान य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभका
कामाहरूका

राङ्झग

िचाको

आिश्मकता

य

याजस्िको

ऺभताको गणना गयी ङ्जित्तीम अन्तय आमोगराई उऩरब्ध
गयाउने आङ्छद।

आिश्मकता

य

याजस्ि ऺभताको गणना,
केन्रीम

अनङ्टदान

भाऩदण्डका
ङ्जिङ्झबङ्ङ

सम्फन्धी

भानक

य

ङ्जिषमहरू,

नीङ्झतगत

तथा

कानूनी ङ्जिषमभा ङ्जिषमगत
भन्त्रारमफाट

भाग

याम सङ्टझाि आङ्छद।

हङ्टने

कानून

तथा

नीङ्झतको

भस्मौदाभा

िहस

आङ्छद।
ङ्जित्तीम

अन्तय

सम्फन्धी

तथ्माङ्क,ङ्झनधााङ्चयत
भाऩदण्ड

सभमािङ्झध

आिश्मकतानङ्टसाय
ङ्झनयन्तय

सम्फन्धी

प्रकार्नहरू,

याम

सङ्टझाि, ऩत्राचाय, इभेर,
िेिसाइट

तथा

ङ्जिद्यङ्टतीम

प्रङ्झतिेदनहरू,

ऩोटारहरू,

अन्तङ्जक्रामा,

फैठक,

अनराइन

कामार्ारा, आङ्छद।
२०

आभ सञ्चायका ऺेत्र

याजस्ि फाॉडपाॉट, ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान, आन्तङ्चयक

आमोगको कामासम्ऩादनका

ऩत्रऩङ्झत्रका,

प्राकृङ्झतक स्रोत ऩङ्चयचारनभा हङ्टने ङ्जििाद न्मङ्टनीकयण, ङ्जिर्ेष

अन्तयसयकायी

प्रङ्झतिेदनहरू,

ऋणको सीभा, िृहत आङ्झथक
ा ङ्ञस्थङ्झत झलकाउने सूचकहरू,
अध्ममन, कयभा

गङ्चयने

सङ्टधाय,

रगामतका

ङ्जिषमहरू,

आमोगको कामाप्रगङ्झत सम्फन्धी सूचनाको सम्प्रेषण तथा

आमोगरे गये को कामाभा फहस य ऩैयिी, अध्ममन तथा
अनङ्टसन्धानभा सहमोग, नागङ्चयक ङ्ञर्ऺा आङ्छद।

सभग्र

ङ्जिषमहरू,

सम्फन्धका

ङ्जिषमहरू,

ङ्जित्तीम

हस्तान्तयणको

उऩमोग य प्रबािकाङ्चयताका
ङ्जिषमहरू,

सङ्घीमताराई
िस्तङ्टङ्झनष्ठ
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ङ्जित्तीम

सफर

ङ्जित्तीम
ऩाने

उऩामहरू

सभाचाय ऩोटार, इभेर,
ऩत्रकायसॉग अन्तङ्जक्रामा,
आिङ्झधक प्रकार्नहरू,
आमोगका
सूचना
सूचना

िेिसाइट

प्रििा

य

अङ्झधकायीफाट

सम्प्रेषण,
तथा

आिश्मकतानङ्टसाय
ङ्झनयन्तय।

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू
आङ्छद।

सञ्चायका उऩकयणहरू
ङ्जिद्यङ्टतीम

ऩोटारहरू,

ये ङ्झडमो

तथा

टे ङ्झरङ्झबजनभा

गङ्चयने

फहस आङ्छद।
२१

ङ्जिङ्झबङ्ङ

आमोगहरू

सॊ िैधाङ्झनक सभन्माङ्जमक, सन्तङ्टङ्झरत य िस्तङ्टङ्झनष्ठ ङ्जित्तीम हस्तान्तयणको
ङ्जिषमहरू तथा ङ्जित्तीम सङ्टर्ासन प्रिद्धानभा सहकामा गने।

गङ्चयफी, रै ङ्जङ्गक, सभाङ्ञजक

आमोगहरूफीच

कभ

अनौऩचाङ्चयक छरपर

तथा

ऺेत्रीम
गने

ङ्जित्तीम

प्रिद्धानका
आङ्छद।
२२

याङ्जिम सूचना आमोग सूचनाको हक सम्फन्धी ऐनका प्रािधानहरूको प्रबािकायी
कामाान्िमन तथा सङ्जक्रम सूचना प्रिाहका उऩामहरूभा
सहकामा गने।

ङ्जित्तीम

ङ्जिषमहरू,

असभानता
उऩामहरू,
अनङ्टर्ासन

ङ्जिषमहरू,

सम्फन्धका
ङ्जित्तीम

हस्तान्तयणको उऩमोग य

प्रबािकाङ्चयताका ङ्जिषमहरू,
ङ्जित्तीम सङ्घीमताराई सफर
ऩाने

िस्तङ्टङ्झनष्ठ

आङ्छद।

उऩामहरू

ऩत्राचाय,

सूचना

प्रणारीहरू

ऩत्रऩङ्झत्रका,

अनराइन

सभाचाय

ऩोटार,

आमोगको

इभेर,

िेिसाइट

तथा

ङ्जिद्यङ्टतीम

प्रङ्झतिेदनहरू,

ऩोटारहरू,

ऩत्रकायसॉग अन्तङ्जक्रामा,
आिङ्झधक प्रकार्नहरू,
आमोगका
सूचना

ङ्जिङ्झबङ्ङ

प्रििा

य

अङ्झधकायीफाट

भाध्मभफाट

सम्प्रेषण, आङ्छद।
28

आिश्मकतानङ्टसाय

औऩचाङ्चयक
य

सभमािङ्झध

सञ्चाय

सूचना

आिश्मकतानङ्टसाय
ङ्झनयन्तय।

क्र.सॊ.
२३

सयोकायिाराहरू
ङ्जिकास साझेदायहरू

सहकामाका ऺेत्र
आमोगका

कभाचायीहरूको

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

ऺभता

ङ्जिकास

य

ङ्जिऻता

अन्तयााङ्जिम

ङ्जित्तीम

सॊ स्था

उऩमोगको राङ्झग सहकामा य सहजीकयण, आमोगसॉग सभान
कामा

प्रकृङ्झत

ङ्जिदे र्ङ्ञस्थत

बएका

सयकायी

ङ्झनकामसॉग

ङ्झसकाइ

य

आदानप्रदान,

ङ्जिदे र्ङ्ञस्थत ङ्जिश्वङ्जिद्यारम य र्ोध तथा अनङ्टसन्धानभूरक
सॊ स्थासॉग र्ोध अनङ्टसन्धानभा सहकामा गना सहजीकयण,
प्रदे र् तथा स्थानीम तहभा भानि सॊ र्ाधन ङ्जिकास तथा

ङ्जित्तीम
ऩाना

आमोग

सङ्घीमता

गङ्चयने

कभाचायीको
ङ्जिकासका
आङ्छद।

य

सफर

उऩामहरू,
आमोगका
ऺभता

ङ्जिषमहरू,

सञ्चायका उऩकयणहरू
अथा

गङ्चयने

भन्त्रारमभापात

आमोगका

ऩत्राचाय,

आिश्मकतानङ्टसाय

इभेर,

िेिसाइट य ङ्जिद्यङ्टतीम
ऩोटारहरू

साझेदायका

ङ्जिकास

सञ्चाय

भाध्मभहरू।

सॊ स्थागत ऺभता अङ्झबिृङ्जद्धका ङ्जिषमहरू सहकामा य सहमोग

सभमािङ्झध

गने।
२४

नीङ्झत

प्रङ्झतष्ठान,

अनङ्टसन्धान नीङ्झत अनङ्टसन्धानभा सहकामा गने, याजस्ि व्मिस्थाऩनका
याजस्ि ङ्जिषम य ऺभता ङ्जिकासभा सहकामा गने।

ऩयाभर्ा सङ्झभङ्झत, प्रदे र्
नीङ्झत आमोग

अनङ्टसन्धानको नङ्झतजा तथा

अनङ्टसन्धान

सङ्टझािहरू, आङ्छद।

सङ्टझाि

ङ्झनष्कषा,

ङ्झसपाङ्चयसहरू,

प्रङ्झतिेदनहरू,
सम्फङ्ञन्धत
इभेर,

याम

ऩत्रहरू

ङ्झनकामका

िेिसाइट

ङ्जिद्यङ्टतीम ऩोटारहरू।
२५

सािाजङ्झनक

व्मिस्थाऩन
कामाारम

ऋण आन्तङ्चयक ऋणको सीभा ङ्झनधाायणको ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धभा
सूचना प्राप्त गने।

सािाजङ्झनक ऋणको सङ्ञञ्चत

अङ्क य प्रिाहको तथ्माङ्क
(stock
and
flow),
आन्तङ्चयक ऋण उठाउने

ऩत्राचाय,

अन्तङ्जक्रामा,

ङ्झनयन्तय

य

छरपर,
अध्ममन

आिश्मकतानङ्टसाय

प्रङ्झतिेदन आङ्छद।

उऩकयणहरू, आङ्छद।
२६

नेऩार याि फैङ्क

आन्तङ्चयक ऋणको सीभा ङ्झनधाायणको ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धभा
सूचना

प्राप्त

आन्तङ्चयक

गने।

ऋणको

सङ्घीम

सीभा

इकाईहरूरे

ङ्झसपाङ्चयस

गना

ङ्झरन

सक्ने

आिश्मक
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सािाजङ्झनक ऋणको सङ्ञञ्चत

अङ्क य प्रिाहको तथ्माङ्क
(stock
and
flow),

ऩत्राचाय,

अन्तङ्जक्रामा,

छरपर,
अध्ममन

प्रङ्झतिेदन आङ्छद।

आिश्मकतानङ्टसाय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

सभङ्जिगत आङ्झथक
ा
ऩङ्चयसूचकहरू य आन्तङ्चयक ऋणका

आन्तङ्चयक ऋणको सीभा

ङ्जिश्लेषण गने।

उऩकयणहरू,

उऩकयणहरूको प्रमोग य प्रबािकाङ्चयताफाये अध्ममन तथा

तथा

ऋण

आङ्झथक
ा

प्रङ्जिङ्झध आमोगका इभेर, िेिसाइट, अनराइन ऩोटार, साइफय

ङ्जिबाग/ याङ्जिम सूचना सेक्मूङ्चयटी, ङ्झडङ्ञजटर नेऩार कामाान्िमन य सूचना प्रङ्जिङ्झध
प्रङ्जिङ्झध केन्र

व्मिस्थाऩन।

उठाउने

सभङ्जिगत

प्रङ्झतिेदनहरू

आङ्छद।
सूचना

आमोगका

इभेर,

िेिसाइट,

अनराइन

ऩोटार, साइफय सेक्मूङ्चयटी,
ङ्झडङ्ञजटर

नेऩार

कामाान्िमन

प्रबािकायी

फनाउने,

रे िाऩयीऺण।
२८

ङ्ञजलरा
सङ्झभङ्झत

सभन्िम आमोग य ऩाङ्झरकाहरूफीचको सभन्िमभा सहकामा गने।
भहासङ्घ

नेऩार,

नगयऩाङ्झरका

याङ्जिम

भहासङ्घ

सङ्घ,

गाउॉऩाङ्झरका

नेऩार
२९

ङ्जिश्वङ्जिद्यारमहरू,
ङ्जिऻहरू,

अनङ्टसन्धानभूरक
ङ्झनकामहरू

र्ोध प्राकृङ्झतक

स्रोतको

फाॉडपाॉटसॉग

सम्फङ्ञन्धत

ङ्जिऻहरूको

सञ्जार ङ्झनभााण, आमोगफाट सम्ऩादन हङ्टने काभ कायिाही

सम्फन्धभा सङ्टझाि तथा ऩृष्ठऩोषण, आमोगको ङ्झसपाङ्चयस,
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ङ्झडङ्ञजटर

िेिसाइट,
ऩोटार,

इभेर,

हस्ऺाय,

अनराइन

प्रणारी

रे िाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन
आङ्छद।

ङ्टा र
बौङ्झतक तथा बचअ

सञ्चाय

अन्तङ्जक्रामा,

ऩाङ्झरकाहरूरे आमोगसम्भ
गनङ्टऩ
ा ने

ङ्जिषमहरू।
आमोगको ऺभता ङ्जिकासभा सहकामा, ङ्जित्तीम सङ्घीमता य

प्रणारी

ऩत्राचाय,

आमोगरे ऩाङ्झरकासम्भ य

सङ्घीमता

र्ोध

सभमािङ्झध

सूचकहरू,

अध्ममन
२७

सञ्चायका उऩकयणहरू

ङ्जित्तीम

सम्फन्धी

अनङ्टसन्धानका

ङ्झनष्कषा तथा सङ्टझािहरू

भाध्मभफाट
ऩत्राचाय

र्ोध

गङ्चयने

इभेर

य

अनङ्टसन्धान

प्रङ्झतिेदन, प्रस्तङ्टङ्झतकयण,

कामार्ारा गोष्ठी, र्ोध
जनारभा

प्रकाङ्ञर्त

आिश्मकतानङ्टसाय
ङ्झनयन्तय

ङ्झनयन्तय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

सञ्चायका उऩकयणहरू

सङ्टझाि कामाान्िमनको अिस्था य प्रबािकाङ्चयताको अध्ममन

रे ि

आमाभहरूभा अध्ममन ङ्जिश्लेषण तथा सङ्टझाि उऩरब्ध

गङ्चयएको सभझदायीऩत्र

अनङ्टसन्धान तथा ङ्जिश्लेषण गने, ङ्जित्तीम सङ्घीमताका ङ्जिङ्झबङ्ङ

यचनाहरू, र्ोध

अनङ्टसन्धानका

गयाउने, आमोगको यणनीङ्झतक मोजना फभोङ्ञजभका ङ्जिषमभा

सभमािङ्झध

राङ्झग

आङ्छद।

र्ोध तथा अनङ्टसन्धान गने, आङ्छद।
प्रङ्झतिेर्ी सयोकायिाराहरू
३०

३१

भहारे िा ऩयीऺकको आमोगको ङ्झसपाङ्चयस कामाान्िमन तथा ङ्जित्तीम अनङ्टर्ासन
कामाारम
नेऩार
सङ्घ

कामभ गना मोगदान ऩङ्टर्माउने।

ङ्जित्तीम
ङ्जित्तीम

हस्तान्तयण

ङ्जितयणको आधाय, ढाॉचा य यकभ ङ्झसपाङ्चयस गने, योमलटी
ङ्जितयणको ङ्झसपाङ्चयसराई प्रबािकायी फनाउन अग्रऩोषण
तथा ऩृष्ठऩोषण प्राप्त गने, आङ्छद।

ऩिातायोहण
स्रोत

तथा

याङ्जिम

फाॉडपाॉटको
रगानीका

सॊ यऺण कोष

प्रकृङ्झत प्रकृङ्झत सॊ यऺण य मसको दीगो उऩमोगका ङ्जिषमहरू।

योमलटीको
सङ्कङ्झरत

यकभको ङ्जिियण, योमलटी

आङ्छद।
३२

अनङ्टर्ासनका

ङ्जिषमहरू।

ऩिातायोहण सङ्कङ्झरत योमलटी यकभको ङ्जिियण प्राप्त गयी सो को

य

ऺेत्र

ङ्झसपाङ्चयस,
ऩङ्जहचान

रे िाऩयीऺण
प्रङ्झतिेदन।
आमोगको
सम्फन्धी

ऩत्राचाय,

िेिसाइट,

सेिाभूरक

तथा स्थानीम ङ्जििाद व्मिस्थाऩन, िाताियण सॊ यऺण, अध्ममन

सॊ स्थाहरू्

स्ितन्त्र सहमोग, िाताियण सॊ यऺणभा सहमोग, स्थानीम ङ्जििाद

व्मिसाङ्जमक

अनङ्टसन्धानभा सहमोग, सूचना तथा तथ्माङ्क सङ्करनभा
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ङ्झसपाङ्चयस

ऩत्र,

अन्म

इभेर,

ऩत्राचाय,

ङ्जिषमहरू।

सयोकायिाराहरूफीच

उऩमोगका

स्थानीम

व्मिस्थाऩनका

िेिसाइट,

अन्तङ्जक्रामा,

िाताियण

इभेर,

आिश्मकतानङ्टसाय
ङ्झनयन्तय

छरपर,

ङ्जििाद

ऩत्राचाय,

इभेर,

सॊ यऺण

छरपर

तथा

उऩामहरू,

ङ्झनयन्तय

छरपर,

प्रकृङ्झत सॊ यऺण य मसको
दीगो

आिश्मकतानङ्टसाय

अन्तङ्जक्रामा, आङ्छद।

आङ्छद।
३३

ङ्झनयन्तय।

सयोकायिाराहरूफीच

आिश्मकतानङ्टसाय
ङ्झनयन्तय

क्र.सॊ.

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

सञ्चायका ङ्जिषमहरू

उजाा उत्ऩादकहरूको सभाधानभा सहजीकयण तथा सहमोग, नीङ्झतगत ङ्ञस्थयताभा
सॊ स्था,

(IPPAN),

नेऩार सहजीकयण, रगानी भैत्री िाताियणको ङ्झसजाना, आङ्छद।

ङ्झसभेन्ट

एर्ोङ्झसएन, काठभाडौं
उऩत्मका
ङ्झर.

ङ्जिङ्झबङ्ङ

सम्फन्धी

कामाक्रभहरू,

गङ्चयएका

सहकामाका

अध्ममन

अनङ्टसन्धानभा

ङ्जिषमहरू,

िानेऩानी

सञ्चायका उऩकयणहरू

सूचना

तथा

तथ्माङ्क, नीङ्झतगत फहस य

(KUKL),
उऩबोिा

ङ्ञस्थयताका

ङ्जिषमहरू,

ङ्झसजाना

अिरम्फन

रगानी भैत्री िाताियणको

सङ्झभङ्झतहरू, आङ्छद।

गङ्चयएका

गना

नीङ्झत

तथा

अन्तङ्जक्रामा,

िाताियण

उऩामहरूको

अध्ममन

सॊ यऺणका
प्रङ्झतिेदन,
ढाॉचाभा

तथ्माङ्कहरू,

सभमािङ्झध

ङ्जिङ्झबङ्ङ
यहेका

याङ्जिम

ङ्जहतका

सिारभा

सभग्र

ङ्जिद्यङ्टतीम

चराइने फहस, आङ्छद।

यणनीङ्झतहरू, सयोकायिाराफीचको सहकामा, आङ्छद।
३४

सूचना

३५

नागङ्चयक

प्रङ्जिङ्झध आमोगको कामासम्ऩादनराई सूचना प्रङ्जिङ्झधभैत्री फनाउन

सॊ स्थाहरु/ ङ्जिऻहरू
साभङ्टदाङ्जमक
सॊ स्थाहरू

सभाज

सहमोग ऩङ्टर्माउने।

य याजस्ि फाॉडपाॉट, ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान, आन्तङ्चयक
ऋणको सीभा, िृहत आङ्झथक
ा
ङ्ञस्थङ्झत, प्राकृङ्झतक स्रोत
ऩङ्चयचारनभा हङ्टने ङ्जििाद न्मङ्टनीकयण, कयभा गङ्चयने सङ्टधाय

रगामतका ङ्जिषमहरू, आमोगको कामासम्ऩादन रगामतफाट
आभ नागङ्चयकभा ऩना गएको असय य प्रबािफाये फहस य
ऩैयिी,

सङ्घीम

इकाईहरूरे

सॊ ङ्जिधानको

अनङ्टसूचीभा

उङ्ञलरङ्ञित ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र यही काभ गये नगये को ङ्जिषमभा
ङ्झनगयानी, नागङ्चयक ङ्ञर्ऺा, आङ्छद।

सूचना

अिरम्फनका ङ्जिषमहरू

र्ासनका भाध्मभहरू

आमोगको कामासम्ऩादनका

नागङ्चयक

अन्तयसयकायी

सयोकायिाराहरूसॉगको

सभग्र

ङ्जिषमहरू,

सम्फन्धका

ङ्जिषमहरू,

ङ्जित्तीम

ङ्जित्तीम

हस्तान्तयणको

उऩमोग य प्रबािकाङ्चयताका
ङ्जिषमहरू,

सङ्घीमताराई
िस्तङ्टङ्झनष्ठ
आङ्छद।
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प्रङ्जिङ्झधको

सफर

ङ्जित्तीम
ऩाने

उऩामहरू

सभाजद्वाया

हङ्टने फहस ऩैयिी तथा
छरपर

अन्तङ्जक्रामा, आङ्छद।

तथा

ङ्झनयन्तय
आिश्मकतानङ्टसाय
ङ्झनयन्तय।

क्र.सॊ.
३६

सयोकायिाराहरू

सहकामाका ऺेत्र

अन्म दे र्का सभान ऩायस्ऩङ्चयक

ङ्झसकाई

प्रकृङ्झतको कामा गने ङ्जिकास।
आमोग

तथा

ऻान

सञ्चायका ङ्जिषमहरू
हस्तान्तयण,

ऺभता

तथा

सािाजङ्झनक सॊ स्थाहरू
३७

ङ्जित्तीम सङ्घीमताराई सफर

औऩचाङ्चयक

ङ्झसकाईका ङ्जिषमहरू।

सञ्चाय,

ऩाने ङ्जिषमहरू, ऩायस्ऩङ्चयक

प्रत्मऺ

ऩायस्ऩङ्चयक

ङ्झसकाईका

ङ्जित्तीम सङ्घीमता सम्फन्धी

आमोगको ऩङ्टस्तकारम,

कतााहरू

ङ्झडङ्ञजटर

ऩोटार,

सॊ स्थाहरु

र्ोध

/प्रमोग भाध्मभभा प्रकाङ्ञर्त सन्दबा साभग्रीहरूको उऩमोग।

श्रव्म

दृश्म,

प्रकाङ्ञर्त

अनङ्टसन्धानका ङ्जित्तीम

सङ्घीमताको

प्रबािकायी

कामाान्िमन,

ङ्जित्तीम

हस्तान्तयणका

ङ्जिषमभा

प्राकृङ्झतक

राङ्झग र्ोधिृङ्ञत्त तथा स्रोतहरुको दीगो रूऩभा उऩमोग य सॊ यऺण तथा अन्तयछनौट

ङ्जिद्याथॉहरू
ताङ्झरभ

सॊ स्थाहरू

ङ्झनयन्तय

सभझदायीऩत्र,

ऩङ्टस्तकारम सम्फङ्ञन्ध ङ्जित्तीम सङ्घीमता सम्फन्धी श्रव्म दृश्म, छाऩा िा ङ्झडङ्ञजटर

प्रङ्ञर्ऺाथॉको

३९

सहकामाफाट

ऩत्राचाय,

सभमािङ्झध

दस्तािेजहरू, आङ्छद।

रूऩभा सयकायी

हङ्टने ऩृष्ठऩोषणका

राङ्झग

गनङ्टऩ
ा ने

कामाहरूभा मोगदान गने।

अध्ममन

आमोगराई

अनङ्टसन्धानका

ङ्जित्तीम

अन्तयसयकायी
सम्फन्ध,

ङ्झसपाङ्चयसको

कामाान्िमनको
आङ्छद।

प्रदामक आमोगका कभाचायीहरू तथा सङ्घीम इकाईभा कामायत
कभाचायी य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको ऺभता ङ्जिकासभा सघाउ
ऩङ्टर्माउने।

ङ्जित्तीम

अन्तयसयकायी
सम्फन्ध,

ङ्झसपाङ्चयसको

कामाान्िमनको
आङ्छद।
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छाऩा

िा

भाध्मभभा

ङ्जिङ्झबङ्ङ

साभग्रीहरू।
३८

सञ्चायका उऩकयणहरू

सन्दबा

सङ्घीमता,
ङ्जित्तीम

आमोगका
अिस्था
सङ्घीमता,
ङ्जित्तीम

आमोगका
अिस्था

िेिसाइट,

अनराइन

इन्टयनेट,

र्ोध

इभेर,

जनारहरू आङ्छद।
र्ोधकताा

प्रङ्ञर्ऺाथॉफाट

य

प्राप्त

र्ोध अनङ्टसन्धान तथा
अध्ममन प्रङ्झतिेदन।

अनङ्टङ्ञर्ऺण, कामार्ारा,
गोष्ठी, प्राङ्जिङ्झधक सीऩ
हस्तान्तयण,
ऩायस्ऩङ्चयक
आङ्छद।

ङ्झनयन्तय

ङ्झसकाई,

िाङ्जषक
ा
तथा

फजेट

कामाक्रभ

अनङ्टसाय।

ङ्झनयन्तय।

