
                                                           

                                                          

राष्ट्रिय सचूना आयोग द्वारा प्रबर्दन गरेको 
स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली ताललम 

सहयोगी पुष्ट्तिका (PDMS Guide Book) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रिय सूचना आयोग 

देवीनगर बानेश्वर-१० काठमाडौं नेपाल 

 

 



 

 

स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली ताललम ( Proactive Disclosure ) सम्बन्धि व्यवोस्था  

सचूनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ िथा सचूनाको 
हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५ बमोष्ट्िम प्रत्येक 

सावदिननक ननकायले आफूले सम्पार्न गरेको 
कामको वववरण प्रत्येक िीन/िीन महहनामा 
सावदिननक गनुदपने व्यवतथा ऐनको ५ (३) र 
ननयमावलीको ननयम ३ बमोष्ट्िम िोककएका 
ववभिन्न २० वटा शीर्दकमा आफ्ना ननकायका 
गनिववधधहरु ऐनको र्फा ५ (४) बमोष्ट्िम रे्हाय 

अनुसार सावदिननक गनुद पर्दछ । यस वेि साइटमा 
नेपाल सरकारका सावदिननक ननकायहरु ले आफूले 

सम्पार्न गरेको कामको वववरणलाई प्रत्येक 

िीन/िीन महहनामा अद्यावधधक गरर यस प्रणाली 
माफद ि सावदिननक गररने छ । 

 

 



 

 

 

 

 

कायाालयले PDMS प्रयोग गने तररका  
1. गुगलक्रोम, मोष्ट्िल्ला, ओपेराभमनी, सफारी अथवा कुनै पनन ब्राउिर 

खोल्नुहोस र   ठेगाना www.nic.gov.np टाइप गनुदहोस । 

2. आयोगको वेब साइट www.nic.gov.np को र्ाहहने पट्टी रहेको  मा 
िानुहोस र आफुलाइ हर्इएको आइडी र पासवडद राख्नुहोस   | अब Login 

धथच्नुहोस |  

3. Fiscal Year र Period छनोट गनुदहोस | 

 

4. हरेक बुर्ा को EDIT बटन धथच्रै् अब २० बुर्ा िनद थाल्नुस | यसमा 
Unicode मात्र प्रयोग गनुदहोला यहर् नेपालीमा लेख्रै्हुनुहुन्छ िने| यहर् 

Preeti Font मा लेखेर कवप प्येतट गरै्हुनुहुन्छ िने कृपया पहहले unicode 

converter प्रयोग गरर Preeti Font लाई नेपाली Unicode मा convert 

गनुद होला | यसको लाधग िपाई http://www.ashesh.com.np/preeti-unicode/ link 

प्रयोग गनद सक्नुहुन्छ| 

5. यर्ी िपाई Data Initiator मात्र हो िने Approve and Send Email 

For Verification बटन मा धथच्नुहोस, अब verification को लाधग 

सूचना अधधकारी को मा email िान्छ, इमेल पाएपनछ सूचना अधधकारी 

http://www.nic.gov.np/
http://www.nic.gov.np/
http://www.ashesh.com.np/preeti-unicode/


ले आफ्नो  आइडी र पासवडद प्रयोग गरर चेक गनद सक्छन, यहर् सबै हठक छ 

िने Approve and Publish गररहर्न सक्छन हैन िने verification को लाधग 

कायादलय प्रमुख को मा Approve and Send Email For Verification 

बटन धथची इमेल माफद ि कायादलय प्रमुख लाई पठाईहर्न सक्छन, अब 

कायादलय प्रमुख ले सूचना अधधकारी ले ितिै process follow गरेर 
प्रकासन गनद सक्छन | 

6. अब िपाइले आफ्नो प्रकाशन गररएको PDMS सूचना आयोग को वेब 

पेि www.nic.gov.np को आयोग भित्र रहेको PDMS मा गइ हेनद 
सक्नुहुनेछ| 

7. सूचनाको हक सम्वष्ट्न्ध ऐन र ननयमावेलीले िोके वमोष्ट्िम प्रत्येक ३/३ 
महहनामा २० बुर्ा िएको वववरण यहर् िपाइले यस प्रणालीको प्रयोग 

गरर तविःसकक्रय खुलासा गनुद िएको छ िने सूचना अधधकारी वा 
कायादलय प्रमुखले ऐन/ननयमको पालना गरेको मानननेछ | 

 

 

सूचना हर्ने र भलने संष्ट्तक्रनिको ववकास गरौ, सावदिननक ननकायहरु खुला, 
पारर्दशी उत्तरर्ायी र िवाफरे्ही बनौ | सूचनाको ऐन ननयमको पालना गरौ र 
गरऔ 
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राष्ट्रिय सूचना आयोग 

देवीनगर, बानेश्वर-१०, काठमाडौँ 

फोन: +९७७-१-४४९६५४४, ४४६४४१२ 

फ्याक्स: +९७७-१-४४९६५४५ 

Audio Noticeboard: 1618070782426 

website: www.nic.gov.np  

इमेल : info@nic.gov.np, suchanayog@gmail.com 

 

थप जानकारी चाहिएमा वा प्रश्न सोध्न परेमा इमेल गना सक्नु िुनेछ ।  

http://www.nic.gov.np/
mailto:info@nic.gov.np

