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नेपालको संिबधान को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौिलक हकको पमा ाभूत गरीएको छ 
| संिबधानमा ेक नागिरकलाई आफ्नो वा साबर्जिनक सरोकारको कुनै पिन िबषयको सूचना मागे्न वा 
पाउने हक हुनेछ भ े वस्था रहकेो छ |  

संबैधािनक वस्थाको अिधनमा रही सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा पर्त्येक नेपाली	
नागिरकलाई यस ऐनको अिधनमा रही सूचनाको हक हुने तथा साबर्जिनक िनकायमा रहकेा सूचनामा 
पहुचँ हुनेछ भ े वस्था गरीएको छ | 

नेपाली नागिरकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बधर्न र पर्चलन गन कामका लािग एक स्वतन्तर् राि य 
सूचना आयोगको वस्था गरीएको छ | राि य सूचना आयोगको स्थापना २०६५ बैशाख २२ गते भएको 
हो | आयोगमा सूचना आयुक्त र दइुजना आयुक्त रहने वस्था छ |  

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पर्भावकारी कायर्न्वयनले राज्यका काम कारबाहीलाई लोकतािन्तर्क प ित 
अनुरुप खुल्ला र पारदश  बनाइ नागिरक पर्ित जवाफदहेी र िजम्मेवार बनाउन, साबर्जिनक िनकायमा 
रहकेा साबर्जिनक महत्वको सूचनामा आम नागरीकको पहुचँलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र 
नागिरकको िहतमा पर्ितकूल असर पन सम्बेदनशील सूचनाको संरक्षण गनर् र नागिरकको सुसुिचत हुने 
अिधकारलाई संरक्षण र पर्चलन गराउन सहयोग गदर्छ | राि य सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी 
संबैधािनक बस्था तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को पर्ाबधान अनुरुप कायार्न्वयनको अवस्था 
अनुगमन गन, साबर्जिनक िनकायलाई आवस्यक आदशे तथा िनदशन िदने तथा सूचनाको हक अनुसार 
पुनराबेदनको सुनुवाई गन काम गद आएको छ | पर्ब र्नात्मक कायर् अन्तगर्त नागरीकलाई सूचनाको 
हकसम्बन्धमा सुसूिचत गन तथा साबर्जिनक िनकाय सँग सूचना माग गनर् उत्पर्ेिरत गनुर्को साथै साबर्जिनक 
िनकायलाई सूचनाको पर्बाह िनयिमत गरी नागिरकको हक सुिनिस्चत गनर् सबलीकरण सम्बन्धी कायर्कर्म 
गद आएको छ | जस अन्तगर्त  िव ुतीय माध्यमको पर्योग गरी सूचना माग गनर् िवकास गरेको ब्यबस्थापन 
सूचना र Management Information System अथार्त MIS पर्णाली पिन एक हो |  

इन्टरनेटको माध्यमबाट घरमै बिसबिस	 सावर्जिनक िनकाय सँग नागिरकले आफ्नो आबश्यकता, 
सावर्जिनक वा िक्तगत चासो र सरोकारको िबषयमा सूचना माग गनर् सकनु हुनेछ | यो पर्णाली माफर् त 
सूचना माग गदार् राि य सूचना आयोगले पिन अनगुमन गरीरहने हुनाले सूचना पर्ा  गन सम्भावना  बढी 
हुन्छ र नागिरकले सूचना माग गनर्का लािग पुनराबेदन गरीरहन नपन पिन हुन सक्छ | 

यस पर्णालीको माध्यमबाट नेपाली नागिरकले online सूचना माग गनर् र सूचना अिधकारी तथा 
कायार्लय पर्मुखले सूचना माग कतार् लाइ सूचना िदन सकनछेन् | सूचना अिधकारी समक्ष माग गरेको 
आवस्यकता अनुसार तत्कालै र १५ िदन िभतर् सूचना नपाएमा यदी पर्णाली पर्योग गिर कायार्लय पर्मुख 
समक्ष उजुरी गनर् पिन सिकनेछ | कायार्लय पर्मुख ले पिन ७ िदन िभतर् सूचना निदएमा राि य सूचना 
आयोगमा पनुरावेदन िदन पिन सिकनेछ | पर्स्तुत online पर्णालीको पर्योग गिर नेपाल िभतर् वा िवदशे 
बाट पिन नेपाली नागिरकले सूचना माग गनर् र पर्ा  गनर् सके्नछन् |  

 

 



नागरीकल ेसचूना माग गन प ित 

1. गुगलकर्ोम, मोिजल्ला, ओपेरािमनी, सफारी अथवा कुनै पिन बर्ाउजर खोल्नुहोस र   ठेगाना 
www.nic.gov.np टाइप गनुर्होस । 

2. आयोगको वेब साइट www.nic.gov.np को दािहने प ी रहकेो  मा 
जानुहोस र कुन कायार्लय संग सूचना मग्न खोज्नुभको हो त्यो छनोट गनुर्होस, तेस्तै Description 

मा तपाइले मग्न खोज्नु भएको सूचना के हो त्यो लेख्नुहोस, कुनै फाइल छ भने त्यो छनोट गरेर 
पिन राख्न सकु्नहुन्छ Attach मा गएर, आफ्नो केिह सुझाब छ भने Comments मा लेख्न स ुहुन्छ 
| अब Next िथच्नुहोस |  

3. पर्योगकतार्को पुरा नाम राख्नुहोस, आफ्नो लग्गीकता छनोट गनुर्होस, आफ्नो इमेल,फोन, जात 
राख्नुहोस | अब Next िथच्नुहोस | 

4. आफ्नो पिरचय पतर् को िववरण छनोट गनुर्होस र पिरचय पतर् Upload गनुर्होस |  

5. अब तपाईले माग गरेको  सूचना सम्बिन्धत अिफसले	इमेल माफर् त पाउनेछन | 
6. जब तपाईले Submit मा िथच्नु हुन्छ तब तपाइलाई एउटा Case ID िदईनेछ, यो Case ID 

सुरि◌क्षत राखु्नहोला, तपाइको सुचनाको थप जानकारी हामर्ो वेब साइट www.nic.gov.np मा 
गइ	Case ID सचर् गिर पाउन स ूहुनेछ |   

7. सूचना अिधकारीले १५ िदन िभतर् सूचना निदएमा, सूचना िदन इन्कार गरेमा, आंिशक वा अपूणर् 
वा गलत 

सूचना िदएमा वा सूचना न  गरेमा मािथ उिल्लिखत पर्िकर्या अनुसार पुनः सोिह कायार्लयमा 
कायार्लय पर्मुख       

      समक्ष उजुरी िदन स ू नेछ	।सोको लािग त्यिह मु ाको details मा िक्लक गनुर्होस र उजुरीको 

कारण खुलाई              बाकसमा िक्लक गनुर्होस ।  

 
 



a. त्यसैगरी पुनरावेदन गनर्को लािग पुनरावेदन tab मा click गरी पुनरावेदन गनर् सकु्न 
हुनेछ ।  

 

 

 

सचूना अिधकारी तथा कायार्लय पर्मखुल े िनवेदन/उजरुी उपर 
सचूना पर्बाह गन प ित 

1. गुगलकर्ोम, मोिजल्ला, ओपेरािमनी, सफारी अथवा कुनै पिन अरु बर्ाउजर खोल्नुहोस र 
www.nic.gov.np  ठेगाना टाइप गनुर्होस | तपाई राि य सूचना आयोगले पर्ब र्न गरेको 
ब्यबस्थापन सूचना पर्णालीको गृह पृ मा पर्वेश गनुर्हुनेछ ।  

 

2. त्यसपिछ आफ्नो इमेल र पासवडर् राख्नहुोस । 
3. अब तपाई सूचना अिधकारीको तल दखेाइए अनुसारको  होमपेजमा पुगु्न हुनेछ, जहाँ सूचना माग 

गरीएका िववरणहरु दिेखनेछन् । 



 

 

i. मािगएको सचूनाको िवस्तृत िववरण हनेर्को लािग मु ाको अिन्तम column मा रहकेो   

मा िक्लक गनुर्होस । त्यसपछी तपाईल ेतल िदइए जस्तो िववरण दखे्न सकु्नहुन्छ । 

 

ii. मािथको तिस्बरमा रहकेो General button िक्लक गरी सूचनाको category राख्नुहोस अथवा 
िनबेदन कतार्ले पठाएको िनबेदनमा सिह क्याटागोरी उल्लेख नगरीएको भए सो category 

आयोगसंग General मेनुमा िक्लक गरी िसफािरश गनुर्होस ।  



 
iii. पूणर् िववरण हनेर् तथा त्यस माग उपर पर्िकर्या आगािड बढाउन, िटप्पणी, आदशे अथवा िपर्न्ट 

गनर् परेमा "Detail" बाकसमा िक्लक गनुर्होस । 
 
 

iv.  पर्त्यु र/जवाफको तलको बाकसमा माग गरीएको सूचनाको कारबाहीलाई अगािड बढाउनुहोस 
।  

v.  
यो बक्समा सो उजुरी/िनवदनेका सम्बन्धमा के कारबाही ग रयो िक्लक गरी उक्त िववरण 
छा ुहोस ।  

vi. कुनै िववरण संलग्न गनुर् परेमा  मा िक्लक गरी संलग्न गनर् 
सकु्न हुनेछ । 

vii. पर्िकर्या पुरा भए पिछ  मा िक्लक गनुर् होस । अब सूचना 
मागकतार्ले सूचना पर्ा  गनछन ।  

4. सूचना अिधकारी पिरवतर्न हुदँा वा पर्योगकतार्को नाम पिरवतर्न हुदँा, फोन, इमेल, पासवडर् पिरवतर्न 

गनुर् पदार्  मा िक्लक गनुर् होस सूचना अिधकारीको पिरबितर्त िववरण 
भनुर्होस । 

5. पासवडर् पिरवतर्नको लािग  मा िक्लक गनुर्होस | पासवडर् पिरवतर्न 
भएपिछ सुरिक्षतरूपमा राख्नुहोस र सम्झनु होस ।  

6. पर्योग सिकएपिछ आफ्नो पर्ोफाइल सुरक्षाको लािग अिनवायर् रूपमा बािहर िनस्कनको लािग 

 बाकसमा िक्लक गनुर्होस । 
7. सूचना अिधकारीले गरेको कामको िनरीक्षण कायार्लय पर्मुखले जुनसुकै समयमा गनर् स े छन्  ।  



8. राि य सूचना आयोगले पिन समय समयमा उक्त कायर्को अनुगमन तथा  सुपरीवेक्षण गरी रहन स े 
वस्था छ । राि य सूचना आयोगले सूचना अिधकारीको सम्बन्धमा अनुगमन गनर् यही िववरण 

पर्योग गन भएकोले यो िववरण चुस्त र अध्याविधक राख्नुहोला । 

 

 

 

सचूना वस्थापन पर्णाली (Management Information System) MIS पर्योग गरी online 

सचूना माग गन र सचूना िदन ेतिरका बारे जानकारी राख्नहुोस ।NIC को website मािथल्लो भागमा 
रहकेो MIS बटनमा िथच्नहुोस । 

 

सचूना माग गन र िदन ेससं्कृितको िवकास गर , सचूना पर्बाह न ैसशुासनको आधार हो भ  ेनभलुौ | 
नागरीक पर्ितको दाियत्व पालन गर  र गराऔ,ँ पारदिशर्ता, उ रदाियत्व र जवाफदहेी बन  र बनाऔ ँ। 

 

राि य सचूना आयोग 

दवेीनगर, बाने र-१०, काठमाडौ ँ

फोन: +९७७-१-४४९६५४४, ४४६४४१२ 

फ्याक्स: +९७७-१-४४९६५४५ 

Audio Noticeboard: 1618070782426 

website: www.nic.gov.np  

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

 

थप जानकारी चािहएमा वा पर्  सो  परेमा इमले गनर् सकु्न हुनछे ।  


