
राष्ट्रिय सूचना आयोगको विज्ञको सूची तयार र संचालन 
गने सम्िन्धी ननरे्दशिका, २०७२ 

आयोगबाट स्वीकृत मितत M २०७२ /०४/१८ 
 

प्रस्तािना : राष्ट्रिय सूचना आयोगिा सूचनाको हक सम्बन्धी ववज्ञहरुको सूची तयार गरी 
त्यस्ता ववज्ञहरुको ववज्ञताको उपयोग गनन वान्छनीय भएकोले सूचनाको हक सम्बन्धी  
तनयिावली, २०६५ को तनयि २५ ले दिएको अधधकार प्रयोग गरी आयोगले यो तनिेमिका 
बनाएकोछ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : 

 (१)  यस तनिेमिकाको नाि "राष्ट्रिय सूचना आयोगको ववज्ञको सूची तयार र  

  संचालन गने सम्वन्धी तनिेमिका, २०७२" रहेको छ । 

 (२)  यो तनिेमिका आयोगवाट स्वीकृत भएको मिततिेखि प्रारम्भ हुनेछ । 

 (३)  यो तनिेमिका प्रारम्भ भएको मिततिेखि पााँच वर्नसम्ि कायि हुनेछ । 

  तर उष्ट्ललखित अवधधमभत्र आयोगले जुनसुकै बित संिोधन, िारेज वा थप 
 सियको लाधग पुन जारी गनन सक्नेछ ।  

२. पररभाषा MM: ववर्य वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेिा यस तनिेमिकािा, 

 (क) "आयोग" भन्नाले राष्ट्रिय सूचना आयोग सम्झनुपछन ।  

 (ि) "प्रिुि सूचना आयुक्त" भन्नाले आयोगको प्रिुि सूचना आयुक्त सम्झनुपछन 
।  

 (ग) "सूचना आयुक्त" भन्नाले आयोगको सूचना आयुक्त सम्झनुपछन ।  



  

 (घ) "ववज्ञ" भन्नाले यस तनिेमिका बिोष्ट्जि आयोगिा सूधचकृत ववज्ञ 
 सम्झनुपछन । 

३. ईच्छापत्र आव्हान गने :   

     (१)  आयोगले सिय सियिा आयोगको ववज्ञको रोरटरिा नाि सिावेि गराउन 
 ईच्छुक व्यष्ट्क्तका लाधग ईच्छापत्र आव्हानको सूचना प्रकािन गनेछ ।      

 (२)  उपिफा (१)  बिोष्ट्जिको सूचना राष्ट्रिय पत्रत्रका वा कुनै सञ्चार 
िाध्यिबाट  सूचना प्रकामित गरी वा आयोगको वेवसाइटबाट सिेत आह्वान गररनेछ ।  

 तर कुनै ईच्छुक व्यष्ट्क्तले जुनसुकै वित पेि गरेको ईच्छापत्रलाई आयोगले 
स्वीकार  गनन सक्नेछ । 

 (३) उपिफा (२) बिोष्ट्जि आह्वान गररएको सूचना बिोष्ट्जि पेि गररएको 
 इच्छापत्रिा ववज्ञको वैयष्ट्क्तक त्रबवरण सिेत िुलाइ पेि गनुन पनेछ ।  

४. आयोगले सूची तयार गने : आयोगले आव्हान गरेको वित परेका इच्छापत्र र अन्य 
सियिा पनन  आएका इच्छापत्र र आयोग स्वयंले उपयुक्त ठहर गरेको व्यष्ट्क्तहरुको 
वैयष्ट्क्तक वववरणको ववश्लेर्ण गरी योग्य र िक्ष ववज्ञको रोरटर तयार गनेछ । 

५. विज्ञको सूची अध्यािधधक गने :  

 (१)  आयोगले आवश्यक परेको ववर्यिा राय, सललाह र सझुाव मलन ववज्ञहरुको  

  रोरटर अध्यावधधक गरी राख्नेछ । 

 (२)   यस्तो अध्यावधधक वववरणिा ववज्ञको वैयष्ट्क्तक त्रबवरण सिावेि गररनछे । 

६. विज्ञ छनौटका िेत्रहरु :  



 (१)  आयोगिा पिाधधकारी र किनचारी भई कायन अनुभव हामसल गरेका 
व्यष्ट्क्तहरु   आयोगको ववज्ञको सूचीिा सिावेि हुन सक्नेछन । 

 (२)  सूचनाको हकका अमभयान्ताहरु, यस क्षेत्रका कानून ववज्ञहरु र 
 संचारकिीहरु   आयोगको ववज्ञको सूचीिा रहन सक्नेछन । 

(३)  संवैधातनक तनकाय र आयोगको कायन अनुभव भएका व्यष्ट्क्तहरु, पूवन 
 प्रिासकहरु र सिाजका अन्य क्षेत्र, पेिा र व्यवसायिा सावनजतनक ख्याती 
आजनन  गरेका व्यष्ट्क्तहरु आयोगको ववज्ञको सूचीिा सूचीकृत हुन सक्नेछन । 

 (४)  आयोगले स्विेिी, वविेिी र गैर आवासीय नेपाली लगायत आयोगको 
 दहत प्रवर्द्ननिा उपयोगी हुने जो सुकैलाई आफ्नो ववज्ञको सूचीिा सिावेि गनन 
 सक्नेछ । 

७. विज्ञिाट परामिश शलने तरीका :   

 (१)  आयोगले सूचीिा सिावेि भएका िध्ये सम्बष्ट्न्धत ववर्यका िईु वा 
 िईुभन्िा ब ी  ववज्ञलाई आयोगको बैठकिा आिन्त्रण गरी राय सुझाव मलन 
 सक्नेछ ।  

  तर प्रिुि सूचना आयुक्त वा कुनै सूचना आयुक्तलाई आयोगको बैठक 
बाहेक अन्य अवस्था र सियिा पतन ववज्ञको राय सुझाव आवश्यक परेिा जुनसुकै 
सियिा पतन ववज्ञ आिन्त्रण गरी राय सुझाव मलन वाधा पने छैन । 

 (२)  ववज्ञहरुवाट प्राप्त मलखित र िौखिक सूझावहरु आयोगले उपयुक्तता र 
 आवश्यकताको आधारिा ग्रहण गनेछ । 

 (३)  वैठकिा आिन्त्रण गररएका ववज्ञहरुलाई प्रचमलत व्यवस्था अनुसार वैठक  
  भत्ता  प्रिान गररनेछ । 

८. विज्ञसंग शलन सककने परामिश र सेिा :   



 (१)  आयोगले कुनै ववर्यिा तनणनय गिान ववर्यको जदटलता र गाम्भीयनतालाई  
    ववचार गरी सूधचकृत सम्बष्ट्न्धत ववर्य ववज्ञको राय पराििन मलन सक्नेछ । 

 (२) यसरी आयोगले राय पराििन िाग गरेिा आयोगको तनणनय प्रक्रियािा  सष्ट्जलो 
     हुने गरी राय पराििन दिनु तनजको कतनव्य हुनेछ ।  

 (३)  आयोगवाट संचालन हुने कायनहरुिा ववज्ञको पराििन र सेवा हामसल गनन  

  सक्रकनेछ । 

 (४)  ववज्ञहरुवाट श्रजृनिील कायनििको िस्यौिा प्रस्ताव प्राप्त गनन 
 सक्रकनेछ ।  

 (५)  ववज्ञहरुवाट सूचनाको हकका के्षत्रिा आयोगसंगको सहकायनिा ववववध  
  रचनात्िक कायनििहरु संचालन हुन सक्नेछ । 

 (६)  आयोगले सम्पािन गने कायनिििा ववज्ञलाई संयोजक,  िूलयांकनकतान,  
  प्रमिक्षक वा उपयुक्त ष्ट्जम्िेवारी दिन सक्रकनेछ । 

 (७)  आयोगले उपयुक्त सम्झेका काि सूधचकृत ववज्ञलाई प्रिान गनन कुनै  वाधा  

  पने छैन । 

९. िाधा अड्काउ फुकाउने : यस तनिेमिकाको कायानन्वयनिा कुनै वाधा-अड्काउ परेिा 
 आयोगको तनणनयबाट अष्ट्न्ति टुङ्गो लगाई कायानन्वयन गररनेछ ।  

 

 

   

 

 



 


