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प्रकाशन मिमि : २०७७।१२।29 

राष्ट्रिय सूचना आयोगको 

पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने काष्ट्रयिष्ट्रवमि, २०७७ 

प्रस्िावना 

 लोकिन्त्रको िूल आदशिको रूपिा रहेको सूचना प्राप्त गनुि जनिाको िौमलक अमिकार हो। राज्यका 
काि कारबाही लोकिान्त्न्त्रक पद्दमि अनरुूप खलुा र पारदन्त्शि बनाई नागररक प्रमि जवाफदेही र न्त्जम्िेवार 
बनाउन, साविजमनक मनकायिा रहेको साविजमनक िहत्वका सूचनािा आि नागररकको पहुुँचलाई सरल र सहज 
बनाउन, राज्य र नागररकको ष्ट्रहििा प्रमिकूल असर पाने संवदेनशील सूचनाको संरक्षण गनि र सूचनाको हकको 
संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्त्िी कानूनी व्यवस्था गनि र सो सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवमििा एकरूपिा कायि गनि 
वान्त्छनीय भएकोले; 

 सूचनाको हकसम्बन्त्िी मनयिावली, २०६५ को मनयि ७(२) ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय 
सूचना आयोगले देहायको कायिष्ट्रवमि बनाई जारी गरेको छ। 

१. संन्त्क्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो कायिष्ट्रवमिको नाि “पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने कायिष्ट्रवमि, 
२०७७” रहेको छ। 

(२) यो कायिष्ट्रवमि आयोगबाट पाररि भई प्रिान्त्णि भएको मिमिदेन्त्ख लागू हनुेछ।  
२. पररभाषाः मबषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा यस कायिष्ट्रवमििा; 

(क) “आयोग” भन्नाले सूचनाको हकसम्बन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा ११ बिोन्त्जि गदिि 
“राष्ट्रिय सूचना आयोग” लाई सन्त्म्िन ुपनेछ। 

(ख) “पनुरावदेन” भन्नाले दफा ९ को उपदफा (४) बिोन्त्जि प्रिखुले गरेको मनणिय उपर 
न्त्चत्त नबझु्ने व्यन्त्िले त्यस्िो मनणियको जानकारी पाएको मिमिले ३५ ददनमभर आयोग 
सिक्ष ददएको पनुरावेदनलाई सन्त्म्िन ुपनेछ।  

३. पनुरावेदनको दिाि गने प्रष्ट्रियाः (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बिोन्त्जि पनुरावेदन ददन े
व्यन्त्िले अनसूुची बिोन्त्जिको ढाुँचािा आयोग सिक्ष पनुरावेदन ददन ुपनेछ।  
(२) उपदफा (१) बिोन्त्जि पनुरावेदन गदाि सम्बन्त्न्त्िि न्त्जल्ला प्रशासन कायािलय, कुनै हलुाक वा 

इिले िाफि ि पनुरावेदन गनि सष्ट्रकनछे। 

(३) उपदफा (२) बिोन्त्जि कुन ैव्यन्त्िले साविजमनक मनकाय वा न्त्जल्ला प्रशासन कायािलय िाफि ि 
पनुरावेदन ददएकोिा त्यस्िो कायािलयले पनुरावदेन ददने व्यन्त्िलाई बिेुको भपािई ददई सो 
पनुरावेदन ३ (िीन) ददनमभर आयोगिा पिाई ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोन्त्जि प्राप्त भएको पनुरावदेन जाुँचबिु गदाि ऐनको म्यादमभर परेको देन्त्खएिा 
सन्त्चवले त्यस्िो पनुरावेदन दिाि गनि आदेश ददन ुपनेछ।  
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(५) उपदफा (४) बिोन्त्जि जाुँचबिु गदाि प्राप्त पनुरावदेन ऐनको रीि पूरा नगरी आएको देन्त्खएिा 
सन्त्चवले सोही व्यहोरा जनाई पनुरावेदन दरपीि गनुि पनेछ।  

(६) उपदफा (५) बिोन्त्जि सन्त्चवले पनुरावदेन दरपीि गरेको न्त्चत्त नबिेुिा पनुरावदेकले त्यस 
ष्ट्रवरूद्ध आयोग सिक्ष मनवेदन गनि सक्नेछ।  

(७) उपदफा (६) बिोन्त्जि सन्त्चवको दरपीि आदेश िनामसब छैन भने्न आयोगलाई लागेिा दिािका 
लामग सन्त्चवलाई आदेश ददन सक्नेछ। सन्त्चवले उि पनुरावेदन दिाि गरी कारबाही अगामि 
बढाउन ुपनेछ।  

(८) उपदफा (४) र (६) बिोन्त्जि पनुरावेदन दिाि गनि पनुरावेदक आफै उपन्त्स्थि हनु नसकेिा 
आयोगको इिेल िेगानािा इिेलद्वारा वा आयोगको फ्याक्स नम्बरिा फ्याक्सद्वारा पमन पनुरावेदन 
गनि सष्ट्रकने छ। यसरी प्राप्त हनु आएको पनुरावेदन प्राप्त भएपमछ म्यादमभर देन्त्खएिा िार 
आयोगले दिाि गनेछ।  

(९) पनुरावेदनसाथ देहायको कागजाि संलग्न हनु ुपनेछः- 
(क) नेपालको नागररक देन्त्खन सक्ने कुनै प्रिाण।  
(ख) सादा कागजिा सूचना अमिकारी र कायािलय प्रिख सिक्ष मनवदेन गरेको प्रिाणको 

प्रमिमलष्ट्रप। 

(ग) हलुाकिाफि ि पनुरावेदन गरेिा हलुाकको छाप लागेको रमसद वा िकुिने्त्ट। 

(घ) वाररस राखेिा सम्बन्त्न्त्िि व्यन्त्िले सहीछाप गरेको वाररसनािा वा िञु्जरीनािाका 
कागज। 

४. पनुरावेदनिा खलुाउन ुपने कुराहरूः आयोगिा पनुरावेदन गदाि देहायको ष्ट्रववरण स्पष्ट रूपिा खलुाउन ु
पनेछः- 

(क) पनुरावेदकको नाि, थर, विन र सम्पकि  नम्बर।  
(ख) वाररस भए मनजको नाि, थर, विन र सम्पकि  नम्बर।  
(ग) ष्ट्रवपक्षीको नाि, थर, विन सम्भव भए सम्पकि  नम्बर।  
(घ) आफूले िाग गरेको सूचनाको स्पष्ट ष्ट्रववरण।  
(ङ)  सूचना रहेको साविजमनक मनकायिा पनुरावदेक सूचना िाग गनि गएको स्पष्ट ष्ट्रववरण।  
(च) सूचना रहेको साविजमनक मनकायको कुन पदामिकारी वा शाखा/उपशाखािा सूचना छ, 

सम्भव भए खलुाउन।े  
५.  सूचना अमिकारीको काि, कििव्य र अमिकारः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) िा सूचना 

अमिकारीले कुनै व्यन्त्िको जीउ ज्यानको सरुक्षासुँग सम्बन्त्न्त्िि सूचना िाग गरेको रहेछ भने त्यस्िो 
सूचना िाग गरेको चौमबस घण्टामभर मनवदेकलाई उपलब्ि गराउन ुपछि। 

(२) सूचना बगीकरणिा परेको वा अन्त्य कुनै मबशेष पररन्त्स्थमि परेिा सूचना अमिकारीले ऐनले 
िोकेको अबमिमभर कायािलय प्रिखु सििेसुँग सिन्त्वय गरी मनणयि गनुि पनेछ। 

(३) ऐनले िोकेको अबमिमभर सूचना अमिकारीले वा कायािलय प्रिखुले गरेको मनणिय उपर न्त्चत्त 
नबिेु वा िोष्ट्रकएको २४ घण्टामभर सूचना नपाएिा सूचना िागकिाि नागररकले आयोग सिक्ष 
पनुरावेदन पेश गनि सक्नेछ। 
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६. पनुरावेदन प्राप्त भएपमछको कारबाहीः (१) मनयिानसुार प्रष्ट्रिया परुा गरी यस आयोगिा दिाि भएका 
पनरुावेदनको सम्बन्त्ििा देहाय अनसुार कारबाही गररने छः- 

(क) आयोगिा दिाि भएको पनुरावेदनको कारबाही ६० ददनमभर मनणिय गररसक्न ुपनेछ। 
िर ष्ट्रवषेश पररन्त्स्थमििा आयोगको आदेश अनसुार हनु सक्नेछ। 

(ख) आयोगले पनुरावदेनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गदाि पनुरावदेकको िागदाबी, सम्बन्त्न्त्िि 
प्रिखुको जवाफ िथा प्राप्त सबदु प्रिाणको िूल्याकंनका आिारिा गनेछ।  

(ग) पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गदाि आयोगले सम्बन्त्न्त्िि प्रिखु वा सूचना 
अमिकारीलाई आफू सिक्ष उपन्त्स्थि गराई बयान गराउन, कुन ैमलखि पेस गनि गराउ 
सो सम्बन्त्ििा साक्षी प्रिाण बझु्न वा साविजमनक मनकायबाट कुनै मलखिको नक्कल िाग 
गनि सक्नेछ।  

(२) आयोगले ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) को अवस्था अनरुूप सूचना िाग गरेको िहर गरेिा 
पनुरावेदन मलई २४ घण्टामभर आवश्यक कारबाही प्रकृया अन्त्घ बढाउन आदेश ददन सक्नेछ। 

(३) पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गनि आवश्यकिा अनसुार आयोगको बैिक बस्नेछ। 

६. आयोगको पनुरावेदन सम्बन्त्िी मनणिय र आदेश सम्बन्त्िी कारबाहीः (१) पनुरावदेन सम्बन्त्िी आयोगले 
गरेका सबै मनणियहरूिा आयोगका आयिुहरूको हस्िाक्षर हनुेछ। त्यस्िो मनणियको प्रिान्त्णि आयोगको 
सन्त्चवले गनेछ।  
(२) आयोगबाट मलन्त्खि रूपिा मनणिय प्रिान्त्णि भएको मिमिलाई न ैआयोगको मनणिय वा आदेश 

जारी भएको मिमि िामननेछ। त्यस्िो मनणिय सम्बन्त्न्त्िि साविजमनक मनकायलाई िरुुन्त्ि उपलब्ि 
गराइनेछ। आयोगबाट मनणिय वा आदेश भएको मिमिले ७ (साि) ददनमभर कायािन्त्वनको लामग 
मनणियको छायाुँ प्रमि संलग्न गरी सम्बन्त्न्त्िि पक्षलाई पराचारको कारबाही हनुेछ।  

(३) आयोगबाट पनुरावेदन सम्बन्त्िी भएका सबै आदेश एवं मनणिय अमभलेखबद्ध गरी रान्त्खनेछ।  
(४) आयोगका मनणिय कायािन्त्वयनका लामग पराचार गदाि वा आयोगको आदेश पिाउुँदा सािान्त्यिः 

त्यस्िो आदेश वा मनणिय कायािन्त्वयन गनुिपने सियसीिा सिेि आयोगले िोष्ट्रक ददन ुपनेछ। 
त्यस्िो आदेश कायािन्त्वयन गरेको जानकारी यस आयोगिा र सम्बन्त्न्त्िि मनकायको िालकु 
मनकायिा सििे िरुुन्त्ि ददन ुपनेछ।  

(५) आयोगले ददएका आदेश वा मनदेशन िथा मनणियहरू आयोगले िोष्ट्रकददएको सियसीिामभर 
कायािन्त्वयन भए/नभएको अनगुिन आयोगको सन्त्चवालयले गनेछ। अनगुिनका लामग आयोगले 
टेमलफोन, फ्याक्स, इिेल वा प्रत्यक्ष अवलोकन जस्िा िाध्यि अपनाउनछे। 

(६) आयोगले आफू सिक्ष परेको पनुरावेदन उपर िाग बिोन्त्जि सूचना ददन ुभने्न आदेश जारी 
गनुिपूवि सम्बन्त्न्त्िि मनकायलाई स्पष्ट्रष्टकरण ददने िौका स्वरुप पनुरावदेकको िागबिोन्त्जिको 
आदेश जारी गनुि नपने कुनै कारण भए सोको सबदु प्रिाण सष्ट्रहि बाटोको म्याद बाहेक आयोगले 
िोकेको मिमिमभर मलन्त्खि जवाफ पेश गनूि भने्न आदेश जारी गनि सक्नछे। 

(७) आयोगबाट प्रारन्त्म्भक आदेश जारी भै पराचार गरेको ६ िष्ट्रहना अबमिसम्ि पनुरावदेकले सूचना 
नपाएको भनी पनुः मनवेदन वा उजरुी वा पनुरावेदन नगरेिा उि मिमसलको लगिकट्टा गनि 
सष्ट्रकने छ।  
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७. पनुरावेदन हेने सम्बन्त्ििा आयोग र कायािलयको सिन्त्वयः (१) म्यादमभर दिाि भएको पनुरावदेन र 
सोसुँग सम्बन्त्न्त्िि प्रिाणहरू सष्ट्रहिको मिमसल कायािलयद्वारा यथाशक्य मछटो आयोग सिक्ष पेस गनेछ।  
(२) पनुरावेदनको जानकारी आयोगलाई भएपमछ आयोगले त्यसिा संलग्न प्रिाणहरूको प्रारन्त्म्भक 

अध्ययन गनेछ।  
(३) थप प्रिाण र कारण बझु्न आवश्यक देखेिा आयोगले आफूलाई पनुरावदेन प्राप्त भएको 

सम्बन्त्न्त्िि पक्ष वा ष्ट्रवपक्षलाई आवश्यक छलफल वा प्रिाण पेस गनि ओदश जारी गनि सक्नेछ।  
(४) पनुरावेदन सम्बन्त्िी हरेक बैिकिा आयोग र कायािलयका कम्िीिा १ (एक) जना अमिकृि 

उपन्त्स्थि हनुेछ। पनुरावदेन सम्बन्त्िी बसेको आयोगको बैिकले गरेको मनणियको मलन्त्खि 
अमिकृिले आयोगिा पेस गनेछ र आयोगका आयिुहरूबाट मनणियिा हस्िाक्षर भएपमछ त्यस 
मनणियको प्रिान्त्णि आयोगको सन्त्चवले गनेछ। आयोगबाट हनुे पनुरावदेन सम्बन्त्िी मनणियहरू 
कायािलयले अमभलेखबद्ध गरी राख्नछे।  

(५) पनुरावेदन सम्बन्त्िी हरेक मनवेदन र सो सम्बन्त्ििा आयोगबाट भएका कारबाही सम्बन्त्िी ष्ट्रववरण 
आयोगको बाष्ट्रषिक प्रमिवदेनिा प्रकाशन गररनछे।  

८. प्रचमलि कानून बिोन्त्जि हनुेः मनजी सूचना पहुुँचका सम्बन्त्ििा प्रचमलि कानूनिा कुन ैव्यवस्था भएकोिा 
सोही बिोन्त्जि र अन्त्यिा यस कायिष्ट्रवमि बिोन्त्जि हनुेछ। 

९. आयोगको मनणिय अन्त्न्त्िि हनुःे यस कायिष्ट्रवमि कायिन्त्वयनिा कुन ैदद्वष्ट्रविा परेिा आयोगको मनणिय अन्त्न्त्िि 
हनुेछ। 

१०. ष्ट्रवष्ट्रविः आयोगले आवश्यक देखेिा जनुसकैु बेला मनणिय गरी यो कायिष्ट्रवमि पूरै वा आंन्त्शक संशोिन वा 
खारेज गनि सक्नेछ।  

११. खारेजी र बचाउः (१) राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनुरावदेनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवमि, 

२०७२ खारेज गररएको छ।  
(२) राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवमि, २०७२ 

बिोन्त्जि भए गरेका सबै कायिहरू यसै कायिष्ट्रवमि बिोन्त्जि भएको िामननेछ।  
 

आयोगद्वारा प्रिान्त्णि मिमि २०७७ चैि १५ गिे। 


