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राष्ट्रिय सूचना आयोगको 

पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने काययष्ट्रवधि, २०७८ 

प्रस्तावना 

 लोकतन्त्रको मूल आदर्यको रूपमा रहेको सूचना प्राप्त गनुय जनताको मौधलक अधिकार हो। राज्यका 
कामकारबाही लोकतान्त्न्त्रक पद्दधत अनरुूप खलुा र पारदर्ी बनाई नागररकप्रधत जवाफदेही र न्त्जम्मेवार बनाउन, 
सावयजधनक धनकायमा रहेको सावयजधनक महत्वका सूचनामा आमनागररकको पहुुँचलाई सरल र सहज बनाउन, 
राज्य र नागररकको ष्ट्रहतमा प्रधतकूल असर पाने संवेदनर्ील सूचनाको संरक्षण गनय र सूचनाको हकको संरक्षण 
र प्रचलन गराउने सम्बन्त्िी कानूनी व्यवस्था गनय र सो सम्बन्त्िी काययष्ट्रवधिमा एकरूपता कायम गनय वाञ्छनीय 
भएकोले; 

 सूचनाको हकसम्बन्त्िी धनयमावली, २०६५ को धनयम ७(२) ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय 
सूचना आयोगले देहायको काययष्ट्रवधि बनाई जारी गरेको छ। 

१. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययष्ट्रवधिको नाम “पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने काययष्ट्रवधि, 
२०७८” रहेको छ। 

(२) यो काययष्ट्रवधि आयोगबाट पाररत भई प्रमान्त्णत भएको धमधतदेन्त्ख लाग ुहनुेछ।  
२. पररभाषाः धबषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययष्ट्रवधिमाः- 

(क) “आयोग” भन्नाले सूचनाको हकसम्बन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोन्त्जम गदित 
“राष्ट्रिय सूचना आयोग” लाई सन्त्म्िन ुपछय। 

(ख) “पनुरावेदन” भन्नाले सूचनाको हकसम्बन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा 
(४) बमोन्त्जम कायायलय प्रमखुले गरेको धनणययउपर न्त्चत्त नबझु्न े व्यन्त्िले त्यस्तो 
धनणययको जानकारी पाएको धमधतले ३५ ददनधभर आयोगसमक्ष ददएको पनुरावेदनलाई 
सन्त्म्िन ुपछय।  

३. पनुरावेदनको दताय गने प्रष्ट्रियाः (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोन्त्जम पनुरावेदन ददन े
व्यन्त्िले अनसूुची बमोन्त्जमको ढाुँचामा आयोग समक्ष पनुरावेदन ददन ुपनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम पनुरावेदन गदाय सम्बन्त्न्त्ित न्त्जल्ला प्रर्ासन कायायलय,  हलुाक वा 

इमेलमाफय त ्पनुरावेदन गनय सष्ट्रकनछे। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम कुनै व्यन्त्िले सावयजधनक धनकाय वा न्त्जल्ला प्रर्ासन कायायलयमाफय त ्
पनुरावेदन ददएकोमा त्यस्तो कायायलयले पनुरावेदन ददने व्यन्त्िलाई बिेुको भपायइ ददई सो 
पनुरावेदन ३ (तीन) ददनधभर यस आयोगमा पिाइ ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम प्राप्त भएको पनुरावेदन जाुँचबिु गदाय ऐनको म्यादधभर परेको देन्त्खएमा 
सन्त्चवले त्यस्तो पनुरावेदन दताय गनय आदेर् ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्त्जम जाुँचबिु गदाय प्राप्त पनुरावेदन ऐनको रीत पूरा नगरी आएको देन्त्खएमा 
सन्त्चवले सोही व्यहोरा जनाई पनुरावेदन दरपीि गनुय पनेछ।  
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(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम सन्त्चवले पनुरावेदन दरपीि गरेको न्त्चत्त नबिेुमा पनुरावेदकले त्यस 
ष्ट्रवरूद्ध आयोग समक्ष धनवेदन गनय सक्नेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोन्त्जम सन्त्चवको दरपीि आदेर् मनाधसब छैन भने्न आयोगलाई लागेमा आयोगले 
दतायका लाधग सन्त्चवलाई आदेर् ददन सक्नेछ। सन्त्चवले उि पनुरावेदन दताय गरी कारबाही 
अगाधि बढाउन ुपनेछ।  

(८) उपदफा (४) र (६) बमोन्त्जम पनुरावेदन दताय गनय पनुरावेदक आफै उपन्त्स्थत हनु नसकेमा 
आयोगको इमेल िेगानामा इमेलद्वारा वा आयोगको फ्याक्स नम्बरमा फ्याक्सद्वारा वा हलुाकबाट 
पधन पनुरावेदन गनय सष्ट्रकने छ। यसरी प्राप्त हनु आएको पनुरावेदन म्यादधभर आएको देन्त्खएमा 
मार आयोगले दताय गनेछ।  

(९) पनुरावेदनसाथ देहायको कागजात संलग्न हनु ुपनेछः- 
(क) नेपालको नागररक देन्त्खन सक्ने कुनै प्रमाण।  
(ख) सूचना अधिकारी र कायायलय प्रमखुसमक्ष धनवेदन गरेको प्रमाणको प्रधतधलष्ट्रप। 

(ग) हलुाकमाफय त सूचना माग गररएको रहेछ भने त्यसरी सूचना माग गरेको धनवेदन र 
कायायलय प्रमखुकोमा उजरुी गररएको पर र हलुाकबाट पिाइएको प्रमाणको प्रधतधलष्ट्रप 
। 

(घ) इमेलमाफय त ्सूचना मागेको वा उजरुी गरेको अवस्थामा त्यस्तो इमेल पिाएको प्रमाण। 

(ङ) वाररस राखेमा सम्बन्त्न्त्ित व्यन्त्िले सहीछाप गरेको वाररसनामा वा मञु्जरीनामाको 
कागज। 

४. पनुरावेदनमा खलुाउन ुपने धबषयहरूः आयोगमा पनुरावेदन गदाय देहायको ष्ट्रववरण स्पष्ट रूपमा खलुाउन ु
पनेछः- 

(क) पनुरावेदकको नाम, थर, वतन, इमेल र सम्पकय  नम्बर।  
(ख) वाररस भए धनजको नाम, थर, वतन, इमेल र सम्पकय  नम्बर।  
(ग) ष्ट्रवपक्षीको नाम, थर, वतन सम्भव भए सम्पकय  नम्बर।  
(घ) आफूले माग गरेको सूचनाको स्पष्ट ष्ट्रववरण।  
(ङ)  सूचना रहेको सावयजधनक धनकायमा पनुरावेदक सूचना माग गनय गएको स्पष्ट ष्ट्रववरण।  
(च) सूचना रहेको सावयजधनक धनकायको कुन पदाधिकारी वा र्ाखा/उपर्ाखामा सूचना छ, 

सम्भव भए खलुाउन।े  
५.  जीउज्यानको सरुक्षासुँग सम्बन्त्न्त्ित सूचनाः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) बमोन्त्जम कुनै व्यन्त्िको 

जीउ ज्यानको सरुक्षासुँग सम्बन्त्न्त्ित सूचना माग गरेको रहेछ भने सूचना अधिकारीले त्यस्तो सूचना माग 
गरेको चौबीस घण्टाधभर धनवेदकलाई उपलब्ि गराउन ुपछय। 

(२) सूचना वगीकरणमा परेको वा अन्त्य कुनै धबर्षे पररन्त्स्थधत परेमा सूचना अधिकारीले ऐनले 
तोकेको अवधिधभर कायायलय प्रमखु समेतसुँग समन्त्वय गरी धनणयय गनुय पनेछ। 

(३) ऐनले तोकेको अवधिधभर सूचना अधिकारीले वा कायायलय प्रमखुले गरेको धनणयय उपर न्त्चत्त 
नबिेु वा तोष्ट्रकएको २४ घण्टाधभर सूचना नपाएमा सूचना मागकताय नागररकले आयोग समक्ष 
पनुरावेदन गनय सक्नेछ। 
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६. पनुरावेदन प्राप्त भएपधछको कारबाहीः (१) धनयमानसुार प्रष्ट्रिया पूरा गरी यस आयोगमा दताय भएका 
पनुरावेदनको सम्बन्त्िमा देहाय अनसुार कारबाही गररने छ। 

(क) आयोगले पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गदाय पनुरावेदकको मागदाबी, सम्बन्त्न्त्ित 
प्रमखुको जवाफ तथा प्राप्त सबदु प्रमाणको मूल्याकंनका आिारमा गनेछ। आयोगले 
आवश्यक िानमेा पनुरावेदनमा माग भएको सूचनाको सावयजधनक चासो परीक्षण 
(Public Interest Test) र हानी परीक्षण (Harm Test) गनय सक्नेछ।  

(ख) पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गदाय आयोगले सम्बन्त्न्त्ित सावयजधनक धनकायको प्रमखु 
वा सूचना अधिकारीलाई आफूसमक्ष उपन्त्स्थत गराई बयान गराउन, कुनै धलखत पेस 
गनय गराउन सो सम्बन्त्िमा साक्षी प्रमाण बझु्न वा सावयजधनक धनकायबाट कुनै धलखतको 
नक्कल माग गनय सक्नछे।  

(२) आयोगले ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) को अवस्था अनरुूप सूचना माग गरेको िहर गरेमा 
पनुरावेदन धलई २४ घण्टाधभर आवश्यक कारबाही प्रकृया अन्त्घ बढाउन आदेर् ददन सक्नेछ। 

(३) पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गनय आवश्यकता अनसुार आयोगको इजलास/बैिक बस्नेछ। 

७. आयोगको पनुरावेदन सम्बन्त्िी धनणयय र आदेर् सम्बन्त्िी कारबाहीः (१) पनुरावेदन सम्बन्त्िी आयोगले 
गरेका सबै धनणययहरूमा आयोगका आयिुहरूको हस्ताक्षर हनुेछ। त्यस्तो धनणयय आयोगको सन्त्चवले 
प्रमान्त्णत गनेछ।  
(२) आयोगबाट धलन्त्खत रूपमा धनणयय प्रमान्त्णत भएको धमधतलाई नै आयोगको धनणयय वा आदेर् 

जारी भएको धमधत माधननेछ। त्यस्तो धनणयय सम्बन्त्न्त्ित सावयजधनक धनकायलाई तरुुन्त्त उपलब्ि 
गराइनेछ। आयोगबाट धनणयय वा आदेर् भएको धमधतले ७ (सात) ददनधभर कायायन्त्वयनको 
लाधग धनणययको छायाुँ प्रधत संलग्न गरी सम्बन्त्न्त्ित पक्षलाई पराचारको कारबाही हनुछे।  

(३) आयोगबाट पनुरावेदन सम्बन्त्िी भएका सबै आदेर् एवं धनणयय अधभलेखबद्ध गरी रान्त्खनेछ। 
त्यस्तो आदेर् वा धनणयय ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट पधन अधभलेखबद्ध गनय सष्ट्रकनेछ।  

(४) आयोगका धनणयय कायायन्त्वयनका लाधग पराचार गदाय वा आयोगको आदेर् पिाउुँदा सामान्त्यतः 
त्यस्तो आदेर् वा धनणयय कायायन्त्वयन गनुयपने समयसीमा समेत आयोगले तोष्ट्रक ददन ुपनेछ। 
त्यस्तो आदेर् कायायन्त्वयन गरेको जानकारी यस आयोगमा र सम्बन्त्न्त्ित धनकायको तालकु 
धनकायमा समेत तरुुन्त्त ददन ुपनेछ।  

(५) आयोगले ददएका आदेर् वा धनदेर्न तथा धनणययहरू आयोगले तोष्ट्रकददएको समयसीमाधभर 
कायायन्त्वयन भए/नभएको अनगुमन आयोगको सन्त्चवालयले गनेछ। अनगुमनका लाधग आयोगले 
टेधलफोन, फ्याक्स, इमेल वा प्रत्यक्ष अवलोकन जस्ता माध्यम अपनाउन सक्नेछ। 

(६) आयोगले आफूसमक्ष परेको पनुरावेदनउपर मागबमोन्त्जम सूचना ददन ुभने्न आदेर् जारी गनुयपूवय 
सम्बन्त्न्त्ित धनकायलाई स्पष्ट्रष्टकरण ददने मौका स्वरुप पनुरावेदकको माग बमोन्त्जमको आदेर् 
जारी गनुय नपने कुनै कारण भए सोको सबदु प्रमाण सष्ट्रहत बाटोको म्याद बाहेक आयोगले 
तोकेको धमधतधभर धलन्त्खत जवाफ पेर् गनूय भने्न आदेर् जारी गनय सक्नछे। 
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(७) आयोगबाट प्रारन्त्म्भक आदेर् जारी भई पराचार गरेको ६ मष्ट्रहना अवधिसम्म पनुरावेदकले 
सूचना नपाएको भनी धनवेदन वा उजरुी वा पनुरावेदन नगरेमा उि धमधसल तामेलीमा राख्न वा 
लगतकट्टा गनय सष्ट्रकने छ। 

८. सावयजधनक चासो परीक्षण र हानी परीक्षण सम्बन्त्िी व्यवस्थाः ऐनको दफा २७ को उपदफा ४ बमोन्त्जम 
पनुरावलोकन गदाय आयोगले त्यस्तो सूचना गोप्य राख्न ुपने वा नपने ष्ट्रवषयमा आदेर् गनुय अगािी त्यस्तो 
सूचनाका सम्बन्त्िमा सावयजधनक चासो परीक्षण (Public Interest Test) वा हानी परीक्षण (Harm 

Test) गनय सक्नेछ। 

९. पनुरावेदन हेने सम्बन्त्िमा आयोग र सन्त्चवालयको समन्त्वयः (१) म्यादधभर दताय भएको पनुरावेदन र 
सोसुँग सम्बन्त्न्त्ित प्रमाणहरू सष्ट्रहतको धमधसल सन्त्चवालयद्वारा यथार्क्य धछटो आयोग समक्ष पेस गनुय 
पनेछ।  
(२) पनुरावेदनको जानकारी आयोगलाई भएपधछ आयोगले त्यसमा संलग्न प्रमाणहरूको प्रारन्त्म्भक 

अध्ययन गनेछ।  
(३) थप प्रमाण र कारण बझु्न आवश्यक देखेमा आयोगले आफूलाई पनुरावेदन प्राप्त भएको 

सम्बन्त्न्त्ित पक्ष वा ष्ट्रवपक्षलाई आवश्यक छलफल वा प्रमाण पेस गनय ओदर् जारी गनय सक्नेछ।  
(४) पनुरावेदन सम्बन्त्िी हरेक इजलास/बैिकमा पनुरावेदन र्ाखाको र्ाखा प्रमखु उपन्त्स्थत हनुेछ। 

पनुरावेदन सम्बन्त्िी बसेको आयोगको इजलास/बैिकले गरेको धनणययको धलन्त्खत व्यहोरा 
पनुरावेदन र्ाखा प्रमखुले आयोगमा पेस गनेछ र आयोगका आयिुहरूबाट धनणययमा हस्ताक्षर 
भएपधछ त्यस्तो धनणयय आयोगको सन्त्चवले प्रमान्त्णत गनेछ। आयोगबाट हनुे पनुरावेदन सम्बन्त्िी 
धनणययहरू सन्त्चवालयले अधभलेखबद्ध गरी राख्नछे।  

(५) पनुरावेदन सम्बन्त्िी धनवेदन र सो सम्बन्त्िमा आयोगबाट भएका कारबाही सम्बन्त्िी मखु्य मखु्य 
ष्ट्रववरण आयोगको बाष्ट्रषयक प्रधतवेदनमा प्रकार्न गररनछे।  

१०. प्रचधलत कानून बमोन्त्जम हनुःे व्यन्त्िगत सूचना पहुुँचका सम्बन्त्िमा प्रचधलत कानूनमा कुनै व्यवस्था 
भएकोमा सोही बमोन्त्जम र अन्त्यमा यस काययष्ट्रवधि बमोन्त्जम हनुेछ। 

११. आयोगको धनणयय अन्त्न्त्तम हनुःे यस काययष्ट्रवधि काययन्त्वयनमा कुनै दद्वष्ट्रविा परेमा आयोगको धनणयय अन्त्न्त्तम 
हनुेछ। 

१२. ष्ट्रवष्ट्रविः आयोगले आवश्यक देखेमा जनुसकैु बेला धनणयय गरी यो काययष्ट्रवधि पूरै वा आनं्त्र्क संर्ोिन वा 
खारेज गनय सक्नेछ।  

१३. खारेजी र बचाउः (१) राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने सम्बन्त्िी काययष्ट्रवधि, 

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

बमोन्त्जम भए गरेका सबै काययहरू यसै काययष्ट्रवधि बमोन्त्जम भएको माधननेछ। 

लाग ुहनुे धमधतः २०७८।०२।२४ 

 


