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सूचनाको हक सम्फन्धी ननवेदनको कायवाही य ककनाया गने आन्तरयक 
कामयकवनध, २०७३ 

स्वीकृत नभनत् २०७३÷०९÷०४ 

प्रस्तावना् 

याज्मको काभ कायवाही सॊघीम रोकतान्त्न्रक गणतन्रात्भक शासन व्मवस्थाको भाध्मभद्वाया खलु्रा य 
ऩायदशी फनाई आभ नागरयक प्रनत जवापदेही य न्त्जम्भेवाय फनाउन , सावयजननक भहत्वको सूचनाभा 
आभ नागरयकको ऩहुॉचराई सयर तथा सहज तरयकारे सूचना प्रवाह गनुय सावयजननक ननकामको 
प्राथनभकताको कवषम बएकोरे सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन २०६४ को दपा ७ फभोन्त्जभको काभ 
कायवाहीराई व्मवन्त्स्थत गनयका रानग याकिम मवुा ऩरयषदरे मो कामयकवनध फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायन्त्म्बक 

१. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयकवनधको नाभ “सूचनाको हक सम्फन्धी ननवेदनको कायवाही 
य ककनाया गने आन्तरयक कामयकवनध, २०७३ यहेको छ । 

(२) मो कामयकवनध याकिम मवुा ऩरयषदफाट स्वीकृत बई प्रभान्त्णत बएको  नभनतदेन्त्ख राग ुहनुेछ । 

 

२. ऩरयबाषा : कवषम वा प्रसगरे अको अथय नरागेभा मस कामयकवनधभा – 

(क) “ऐन ” बन्नारे सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ सम्झन ुऩछय । 

(ख) “ननमभावरी ”  बन्नारे सूचनाको हक सम्वन्धी ननमभावरी , २०६५ सम्झन ु ऩछय । 

(ग) “भन्रारम ” बन्नारे मवुा तथा खेरकुद भन्रारम सम्झन ुऩछय । 

(घ) “ऩरयषद” बन्नारे याकिम मवुा ऩरयषद सम्झन ुऩछय । 

 (च) “सूचना अनधकायी ” बन्नारे सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दपा ६ वभोन्त्जभ याकिम मवुा 
ऩरयषदरे तोकेको कभयचायी सम्झन ुऩछय । 

(छ) “सहामक सूचना अनधकायी ” बन्नारे सूचना अनधकायकको काभभा सहमोग गनय ऩरयषदरे तोकेको 
सूचना अनधकायी बन्दा एक तह भनुीको कभयचायी सम्झन ुऩछय । 
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ऩरयच्छेद –२ 

सचुनाको हक सम्वन्धी ननवेदन य कायवाही ककनाया सम्वन्धी व्मवस्था 

(३) ननवेदन  दताय गने प्रकृमा 

३.१ ननवेदन अनसूुची १ को ढाॉचाभा साभान्म ढाॉचभा ददन ुऩनेछ । 

३.२ ननवेदन सम्फन्त्न्धत व्मन्त्िरे चाहेभा आपै उऩन्त्स्थत बई वा सम्फन्त्न्धत सावयजननक ननकाम वा 
सम्फन्त्न्धत न्त्जल्रा प्रशासन कामायरम वा कुनै हरुाक भापय त ददन सक्नेछ । 

३.३  कुनै व्मन्त्िरे सावयजननक ननकाम वा न्त्जल्रा प्रशासन कामायरम भापय त ननवेदन ददएकोभा 
त्मस्तो कामायरमरे ननवेदन ददने व्मन्त्िराई फझेुको बऩायइ ददई सो ननवेदन ३ (तीन) ददननबर 
ऩरयषदभा ऩठाइददन ुऩनेछ । 

३.४ (३.३) फभोन्त्जभ प्राप्त बएको ननवेदन जाॉचफझु गदाय कानून फभोन्त्जभ देन्त्खएभा त्मस्तो ननवेदन 
ऩरयषदरे दताय गनुय ऩनेछ । 

३.५ (३.४) फभोन्त्जभ जाॉचफझु गदाय प्राप्त ननवेदन रयत ऩूवयक नबएको देन्त्खएभा प्रशासकीम प्रभखुरे 
सोही व्महोया जनाई ननवेदन दयऩीठ गनुयऩनेछ । 

३.६ ननवेदक आपैं  उऩन्त्स्थत हनु नसकेभा ऩरयषदको इभेर ठेगानाभा इभेरद्वाया वा ऩरयषदको  fax 

(फ्माक्स) नम्वयभा फ्माक्सद्वाया ननवेदन गनय सककनेछ । 

३.७ ननवेदनसॊग सॊरग्न गनुयऩने कागजात प्रभाणहरू 

(क) नेऩारको नागरयक देन्त्खन सक्ने कुनै मथेष्ट प्रभाण । 

(ख) हरुाक भापु्य  ननवेदन गयेभा हरुाकको छाऩ रागेको यनसद वा डकुभेन्ट । 

(ग) वारयस याखेकोभा सम्फन्त्न्धत व्मन्त्िरे सहीछाऩ गयेको वारयसनाभा वा भॊजयुीनाभाको कागज । 

४. ननवेदनभा खरुाउन ुऩने कुयाहरू 

क) ननवेदकको नाभ थय वतन य सम्ऩकय  पोन नम्वय 

ख)  वारयस बए ननजको नाभ थय वतन य सम्ऩकय  पोन नम्वय 

ग)  कवऩऺीको नाभ थय वतन सम्बव बए सम्ऩकय  पोन नम्वय 
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घ)  आपूरे भाग गयेको सूचनाको स्ऩष्ट कववयण 

ङ)  सूचना यहेको सावयजननक ननकामभा ननवेदकरे सूचना भाग गनय गए नगएको स्ऩष्ट कववयण 

च.  सूचना यहेको सावयजननक ननकामको कुन ऩदानधकायी वा शाखा उऩशाखाभा सूचना छ सम्बव 
बए खरुाउन े

५.  ननवेदन प्राप्त बएऩनछको प्रकृमा 

२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ ननवेदन प्राप्त बएभा सूचना अनधकायीरे तत्कार उऩरब्ध गयाउन सककने 
प्रकृनतको सूचना बए ननमभावरीको ननमभ ४ वभोन्त्जभको दस्तयु ऩरयषद्को आनथयक प्रशासन शाखाभा 
नगदै जम्भा गनय वा कुनै खास फैंकभा जम्भा गयी सोको बौंचय ऩेश गनय रगाउन वा सो यकभ 
फयावयको कटकट ननवेदनभा टाॊस गनय रगाउनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभको दस्तयु जम्भा गयेको कागजात ऩेश गयेऩनछ सूचना अनधकायीरे 
तत्कार सूचना उऩरव्ध गयाउनेछ । 

(४) उऩदपा (१) वभोन्त्जभ ननवेदकरे भाग गरयएको सूचना तत्कार उऩरब्ध गयाउन नसककने 
प्रकृनतको बएभा सूचना अनधकायीरे कायण सकहत सूचना उऩरव्ध गयाउने सभम तोकी सोको 
जानकायी ननवेदकराई गयाउनेछ । 

तय ऐनरे  सूचना प्रवाह गनय ननभल्ने बनी प्रनतवन्ध रगाइएको सूचना प्रवाह गरयने छैन । 

५.१ ननमभानसुाय प्रकृमा ऩूया गयी मस ऩरयषदभा दताय बएका ननवेदनको सम्फन्धभा ननम्नानसुाय 
क्रभश् कायवाही गरयनेछ । 

(क) दताय बएऩनछ मथा सम्बव नछटो ननणयम हनुेछ । 

(ख) ऩरयषदरे ननवेदनको कायवाही य ककनाया गदाय ननवेदकको भाग दावी , सम्फन्त्न्धत प्रभखुको जवाप 
तथा प्राप्त सफदु प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा गनेछ । 

(ग) ननवेदनको कायवाही य ककनाया गदाय ऩरयषदरे सम्फन्त्न्धत प्रभखु वा सूचना अनधकायीराई आपू 
सभऺ उऩन्त्स्थत गयाई फमान गयाउन , कुनै नरखत ऩेश गनय रगाउन , सो सम्फन्धभा साऺी प्रभाण 
फझु्न वा सावयजननक ननकामफाट कुनै नरखतको नक्कर भाग गनय सक्नेछ । 

५.२ ऩरयषदरे ननवेदन हेनय तथा बएगयेका ननणयमको कामायन्वमन ऩऺ सभीऺा गनय आवश्मकतानसुाय 
कामयकायी सनभनतको फैठक वस्नेछ । 
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६. ऩरयषदको ननवेदन सम्फन्धी ननणयम य आदेशसम्फन्धी कायवाही 

६.१ ननवेदन सम्फन्धी ऩरयषदरे गयेका सफै ननणयमहरू वा आदेशभा प्रशासकीम  प्रभखुको हस्ताऺय 
हनुेछ । त्मस्तो ननणयम वा आदेशको ऩरयषदको सचुना अनधकायीरे  प्रभान्त्णत गनेछ । 

६.२ ऩरयषदफाट  नरन्त्खत रूऩभा ननणयम वा आदेश प्रभान्त्णत बएको नभनतराई नै ऩरयषदको ननणयम वा 
आदेश जायी बएको नभनत भाननने छ । त्मस्तो ननणयम सूचना अनधकायीराई तरुुन्त उऩरब्ध हनुेछ य 
प्राप्त ननणयम वा आदेश प्राप्त बएको नभनतरे ७ (सात) ददननबर आदेश वा ननणयमको छाॉमाप्रनत सॊरग्न 
गयी कामायन्वमनका रानग सम्फन्त्न्धत ऩऺराई ऩराचायको कायवाही हनुे छ । 

७. कायफाही उऩय न्त्चत्त नफझेुभा उजयुी ददन सककने : (१) सूचना भाग कतायराई सूचना अनधकायीरे 
सूचना उऩरब्ध नगयाएभा , सूचना ददन अस्वीकाय गयेभा , आॊन्त्शक रुऩभा वा गरत सूचना ददएभा वा 
सयोकायवारा होइन बनी  सूचना नददएभा सम्वन्त्न्धत व्मन्त्िरे त्मसयी सूचना नऩाएको वा आॊन्त्शक 
रुऩभा सूचना ऩाएको नभनतरे सात ददन नबर ऩरयषदको प्रशासकीम प्रभखु सभऺ अनसुचुी –२ 
फभोन्त्जभको ढाॉचाभा ननवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको ननवेदन प्राप्त बएभा ऩरयषदका प्रशासकीम प्रभखुरे आवश्मक 
जानकायी नरई ऐन तथा ननमभावरीरे प्रनतवन्ध रगाएका कवषम फाहेकका सूचना ऐन तथा ननमभावरी 
वभान्त्जभ उऩरब्ध गयाउन ननदेशन ददनऩुनेछ । 

(३) ऩरयषदफाट ननवेदन सम्फन्धी बएका सफै आदेश एवॊ ननणयमरू सूचना शाखाभा  अनबरेख गयी 
यान्त्खने छ । 

(४) ऩरयषदका ननणयम कामायन्वमनका रानग ऩराचाय गदाय वा ऩरयषदको आदेश ऩठाउॉदा साभान्मतमा 
त्मस्तो आदेश वा ननणयम कामायन्वमन गनुयऩने सभमसीभा सभेत ऩरयषदरे तोककददन ुऩनेछ य त्मस्तो 
आदेश कामायन्वमन गयेको जानकायी मस ऩरयषदभा य सम्फन्त्न्धत ननकामको तारकु ननकामभा सभेत 
तरुुन्त ददन ुऩने छ । 

(५) ऩरयषदरे ददएका आदेश वा ननदेशन तथा ननणयमरू ऩरयषदरे तोककददएको सभम सीभानबर 
कामायन्वमनभा बए नबएको कुयाको अनगुभन ऩरयषदरे गनेछ । अनगुभनका रानग ऩरयषदरे 
टेनरपोन, फ्माक्स, इभेर वा प्रत्मऺ अवरोकन जस्ता भाध्मभ अऩनाउने छ । 

 

ऩरयच्छेद–३ 

कवकवध 
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८.  सूचना अनधकायीराई सूचना उऩरव्ध गयाउनऩुने : (१) ऩरयषदभा बए गयेका काभ कायवाहीको 
कववयण तथा सूचना , सूचना अनधकायी वा सहामक सूचना अनधकायीरे भागेको फखत तत्कारै 
सम्वन्त्न्धत शाखावाट उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ भाग गरयएको सूचना सम्वन्त्न्धत शाखाफाट नतन ददननबर उऩरब्ध 
नबएभा सूचना अनधकायी वा सहामक सूचना अनधकायीरे सोको जानकायी सम्वन्त्न्धत कामायरम 
प्रभखुराई गयाउन ुऩनेछ । 

(३) सम्वन्त्न्धत कामायरम प्रभखुरे त्मस्तो जानकायी प्राप्त बए रगतै भाग गयेको सूचना वा कववयण 
मस कामयकवनध फभोन्त्जभ उऩरब्ध गयाउन ननदेशन ददनऩुनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ सूचना उऩरव्ध गयाउने सम्वन्धभा कुनै सभस्मा आइऩयेभा सम्फन्त्न्धत 
शाखारे प्रशासकीम प्रभखुराई सोको जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

९. ननवेदनको काभ कायफाहीको कववयण सावयजननक गरयने ः् सूचना अकककायी वा सहामक सूचना 
अनधकायीरे सूचनाको हक अन्तगयत ऩरयषदभा ऩयेका ननवेदनहरुको काभ कायवाही सम्वन्धी 
कववयणको अनबरेख अनसुचुी –३ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा ३ ÷३ भकहनाभा गरयने सूचनाको स्वस्पूतय 
प्रकाशन ( Proactive discloser of information) भापय त सावयजननक गयी सोको जानकायी मवुा तथा 
खेरकुद भन्रारम भापय त याकिम सूचना आमोगराई ऩठाइनेछ । 

१०. अन्म व्मवस्था : मस कामयकवनधभा उल्रेख नबएका अन्म व्मवस्था ऐन तथा ननमभावरीभा 
तोककए फभोन्त्जभ हनुेछ । 

११. कामयकवनध स्रशोधन वा खायेजी : 

११.१ ऩरयषदरे आवश्मक देखेभा जनुसकैु वेरा ननणयमगयी मो कामयकवनध ऩूयै वा आॊन्त्शक सॊशोधन वा 
खायेज गनय सक्नेछ तय ऐन तथा ननमभावरी कवऩरयत हनुे गयी मो कामयकवनध सॊशोधन वा खायेज गरयने 
छैन । 

ऩरयषदद्वाया प्रभान्त्णत नभनत् २०७३/१०/०४ गते 
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अनसुचुी–१ 

(दपा ३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्त्न्धत ) 

सूचना भागको रानग ऩरयषदको सूचना अनधकायी सभऺ ददइने ननवेदनको ढाॉचा 

नभनत :  २०.../.../.... 

श्री सूचना अनधकायी ज्मू 

याकिम मवुा ऩरयषद 

नरऩयेुश्वय, काठभाण्डौ । 

कवषम : सूचना तथा कववयणको प्रभान्त्णत प्रनतनरकऩ ऩाऊॉ  बने्न वाये । 

भहोदम, 

उऩमुयि सम्वन्धभा भ÷हाभी ननवेदकराई मस ऩरयषदभा यहेको तऩनसरभा उन्त्ल्रन्त्खत कववयण , तथमाॊक 
तथा सूचना भेयो÷हाम्रो प्रमोजनका रानग आवश्मक ऩयेको जानकायी गयाउन चाहन्छु । उि सूचना 
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन , २०६४ को दपा ३ य ७  अनसुाय प्रभान्त्णत प्रनतनरकऩ उऩरव्ध 
गयाईददनहुनु मो ननवेदन ऩेश गयेको छु । सूचना फाऩत ननमभानसुाय राग्ने दस्तयु फझुाउन भञ्जुय छु 
। 

तऩनसर 

१. .................................... ............................  

२. ................................. ............ ................. 

३. सूचना भाग गनुयको प्रमोजन : ...................................... 

४. ननवेदकको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण–ऩरको प्रनतनरकऩ । 

भानथ उन्त्ल्रन्त्खत सूचनाको प्रभान्त्णत प्रनतनरकऩ नछटो बन्दा नछटो उऩरव्ध गयाउनहुनु अनयुोध गदयछु 
। उन्त्ल्रन्त्खत सूचना उऩरव्ध गयाउॉदा राग्ने काननु फभोन्त्जभको दस्तयु फझुाउन तमाय छु । 

ननवेदकको : 

दस्तखत : 
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नाभथय : ............................................................  

ठेगाना : ............................................................  

सम्ऩकय  न. : .......................................................  

इभेर् ..................................................................  

कामययत कामायरम–सॊस्था (बएभा भार): ........................... 
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अनसुचुी – २ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्त्न्धत ) 

सूचना उऩरव्ध गयाई ऩाऊॉ  बनी ऩरयषदका प्रशासकीम प्रभखु सभऺ ददइने उजयुी ननवेदनको ढाॉचा् 

नभनत : २०.../.../... 

 प्रशासकीम प्रभखुज्मू 

याकिम मवुा ऩरयषद 

नरऩयेुश्वय, काठभाण्डौ । 

कवषम : सूचना उऩरव्ध नगयाउने वा गरत सूचना उऩरव्ध गयाउने सूचना अनधकायी उऩय कायवाही 
गयी भाग गयेको सूचना ऩाऊॉ  । 

भहोदम, 

उऩमुयि सम्वन्धभा भ÷हाभी ननवेदकरे मस ऩरयषदका सचुना अनधकायी ..................... ............. 
राई सम्वोधन गयी नभनत ...... ÷....÷... भा तऩनसरभा उन्त्ल्रन्त्खत कववयण एवॊ तथमाङ्क सूचना भाग 
गयी ननवेदन गयेकोभा सो ननवेदन दताय गनुय बएन ÷ऐनको म्माद १५ ददन नबर सूचना उऩरव्ध 
गायउन ुबएन÷गरत वा अऩयुो सूचना ददएय ननजरे सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन , २०६४ को दपा ३ 
अनसुायको भेयो सूचनाको हकभा आघात ऩु ¥माएकोरे भाग गयेको सूचना उऩरव्ध नगयाउने सूचना 
अनधकायीराई कायवाही गयी भाग गयेको सूचनाको प्रभान्त्णत प्रनतनरकऩ उऩरव्ध गयाई ददनहुनु मो 
ननवेदन ऩेश गयेको छु । 

तऩनसर 

१. .................................... ...................  

२. ................................. .....................  

भानथ उन्त्ल्रन्त्खत सूचनाको प्रभान्त्णत प्रनतनरकऩ नछटो बन्दा नछटो उऩरव्ध गयाउनहुनु अनयुोध गदयछु 
। उन्त्ल्रन्त्खत सूचना उऩरव्ध गयाउॉदा राग्ने काननु फभोन्त्जभको दस्तयु फझुाउन तमाय छु । 

ननवेदकको 

दस्तखत: 
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नाभथय : ...................................................  

ठेगाना : ...................................................  

सम्ऩकय  न. : ................................................  

इभेर्  ................................................................  

कामययत कामायरम–सॊस्था (बएभा भार) : ............................ 
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अनसूुची ३ 

(दपा ६ सॊग सम्फन्त्न्धत) 
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन तथा ननमभावरी अन्तगयत सूचना भाग ननवेदन तथा कायवाही ककनाया सम्फन्धी अनबरेखको ढाॉचा 

क्र..सॊ. ननवेदकको 
नाभथय 

ठेगाना ननवेदन 
ददएको 
नभनत 

पाइर 
नम्फय(सूचना 
अनधकायीको 
कामायरमको) 

ननवेदन भानथ 
तत्कार गरयएको 

ननणयम य कावायहीको 
कववयण(नभनत सकहत) 

सूचना नरन 
राग्ने शलु्कवाये 
जानकायी ददइमो  

उऩरब्ध 
गयाइएको 
सूचनाको 
कववयण 

 कामयस्थर 
अवरोकन 
भ्रभणको 
कववयण 

कटप्ऩणी 
तत्कार 
उऩरब्ध 
गयाइमो  

म्माद 
ददइमो 

सूचना 
नबएको 
जानकायी 
ददइमो 

अन्म ननकामभा 
सूचना बएको 
जानकायी 
गयाइमो 

कैकपमत 

१              

२              

३              

४              

५              

६              

७              

८              

९              

१०              

११              

१२              
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