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नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 
उपदफा (३) बमोजिम आठविसकोट नगर काययपाललकाबाट स्िीकृत काययविलधहरु 
सियसाधरणका लालग स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गररएको छ । 

 

आठन्िसकोट नगरपान्िका 

        सचूना तथा अन्भिेख केधरको स्थापना तथा संचािन सम्बधिी कार्यन्िन्ि, २०७७ 

 

प्रस्तािना:  आठविसकोट नगरपाविकाको सचूना तथा अवििेख प्रणािीिाई व्यिवथथत िनाई आवथिक, 

सामाविक, सााँथकृवतक, िनसााँवययक, प्रशासवनक तथा प्राकृवतक स्रोतसाँग सम्बवधित तथ्याङ्कहरुको उत्पादन, 

संकिन, प्रशोिन, संरक्षण र सम्पे्रषण तथा वितरण कायििाई व्यिवथथत गरी थथानीय सेिा प्रिाहिाई नविनतम 

प्रविवियकु्त िनाई व्यिवथथत एिं पारदशी िनाउन िाञ्छनीय िएकोि े प्रशासकीय कायिविवि वनयवमत गने 

ऐन,२०७४  को दफा ४ िे वदएको अविकार प्रयोग गरी नगर कायिपाविकािे यो कायिविवि िारी गरेको छ ।
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पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भ:(१)यस कायिविविको नाम “आठविसकोट नगरपाविका सचूना तथा अवििेख 

केधरको थथापना तथा सञ्चािन सम्बधिी कायिविवि, २०७७” रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवि थथानीय रािपत्रमा प्रकाशन गरेको वमवत दवेख प्रारम्ि हुनेछ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस कायिविविमा:- 

(क) “नगर प्रमखु” िधनाि ेनगरपाविकाको नगर प्रमखु सम्झन ुपदिछ । 

(ख) "ऐन" िधनािे “थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदिछ । 

(ग)  “प्रमखु प्रशासकीय अविकृत” िधनािे आठविसकोट नगरपाविकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अविकृत सम्झन ुपछि । 

 (घ) “कायाििय” िधनाि े आठविसकोट नगर कायिपाविकाको कायाििय सम्झन ुपछि । 

 (ङ) "सचूना तथा अवििेख केधर" िधनािे यस कायिविविको दफा ३ अनुसार थथापना िएको 

केधरिाई सवम्झन ुपदिछ। 

  

पररच्छेद-२ 

स्थापना तथा सञ्चािन 

 

३. सूचना तथा अन्भिेख केधरको स्थापना: (१) कायिपाविकािे आठविसकोट नगरपाविकासाँग 

सम्बवधित सचूना तथा तथ्याङ्कको व्यिवथथत अवििेख तथा संग्रहको िावग रावरिय सचूना तथा प्रविवि 

केधरिे तोकेको मापदण्डको अिीनमा रही कायािियमा एक "सचूना तथा अवििेख केधर" को थथापना 

गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम थथापना िएको केधरमा कायिपाविका अधतगितका 

वििाग/महाशाखा/शाखा/वनकाय एिम ् िडा कायािियबाट उत्पादन प्रशोिन तथा 

वितरण िएका सचूना, तथ्याङ्क तथा अवििेख िण्डारणको व्यिथथा गररनेछ ।  

(३) उपदफा(२)  अनसुार िण्डारण हुने अवििेख तथा सूचनाहरुको िौवतक एिं विद्यतुीय 

प्रवत तयार गरी केधरमा सरुवक्षत रावखनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोविम थथापना हुने केधरमा आिश्यक पने िौवतक तथा मानिीय 

श्रोतको व्यिथथा कायािियिे गने छ।  

४. सूचना तथा अन्भिेख केधरको सञ्चािन: (१) दफा ३ बमोविम थथापना हुने केधरको मयुय सििर 

कायािियमा रहने छ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोविमको सििरबाट कायिपाविका, िडा कायािियहरु र अधतिगतका 

प्रशासवनक ईकाइहरुमा सञ्िािीकरणका माध्यमबाट श्रव्य-दृरय नागररक िडापत्र, गनुासो व्यिथथापन 

सचूना प्रणािी, टोि फ्री नम्िर, श्रव्य सचूना िोडि, टोकन प्रणािी, अधय विविधन व्यिथथापन तथा 

सचूना प्रणािीहरु, नगर पार्श्ि वचत्र, वसवस क्यामेरा, ईमेि, िनसंयया गणना तथ्याङ्क, ि-ूसचूना, 

अनिाईन िैठक सफ्टिेयरहरु र म्यासेविङ समेत एकीकृत रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

(३) सचूना तथा अवििेख केधर सािििवनक विदाका वदन िाहके वनयवमत रुपमा सञ्चािन हुनेछ। 

(४) आठविसकोट नगर कायिपाविकािे वनशलु्क उपिब्ि गराउने िनी तोकेका सचूनाहरु केधरिे 

वनशलु्क उपिब्ि गराउनेछ। 

(५) आठविसकोट नगरकायिपाविकािे थथानीय रािपत्र िगायत वबक्री गने िनी तोकेका अधय 

सचूना, तथ्याङ्क तथा अवििेखहरु अनसुचूी- ३ मा उवल्िवखत दरमा विक्री वितरण गनेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) बमोविम वनशलु्क उपिब्ि गराउाँदा िा शलु्क विएर उपिब्ि गराउाँदा 

त्यथतो सचूना, तथ्याङ्क अवििेख िा प्रकाशनको मिू प्रवत सचूना तथा अवििेख केधरमा 

सरुवक्षत रायने व्यिथथा वमिाउन ुपनेछ। 

५. सबै सुचनाजधर् सामग्रीको अन्भिेन्खकरण गनुय पननाः (१)यस कायिविवि बमोविम थथापना हुने सचूना 

तथा अवििेख केधरमा प्राप्त हुने िौवतक तथा विद्यतुीय सबै सचूना तथ्याङ्क तथा अवििेखिाई उपिब्ि 

प्रवत समेत उल्िेख गरी अनसुचूी -१ बमोविम दताि गरी रायन ुपनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोविम प्राप्त िएका सामग्रीको खचिको अवििेख सचूना अविकारीिे अनसुचूी- २ 

बमोविम रायन ुपनेछ। 

(३)सचूना तथा अवििेख केधरिे थथानीय रािपत्र तथा अधय वबक्री गनुि पने सूचना तथ्याङ्क तथा 

अवििेखहरु अनसुचूी- ३ मा उवल्िवखत दरमा वबक्री गनेछ। 

पररच्छेद -३ 

जनशन्ि सम्बधिी व्र्िस्था 

 

६. सूचना अन्िकारीको व्र्िस्थााः (१) कायािियिे केधरमा रहकेो सचूना प्रिाहगने प्रयोिनको िावग सचूना 

अविकारीको व्यिथथा गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको सचूना अविकारीिाई सहयोग गनि कायािियिे आिश्यकता 

अनसुार थप िनशवक्त खटाउन सक्नेछ।  
 

७. सुचना अन्िकारीको काम, कतयब्र् र अन्िकाराः (१) सचूना तथा अवििेख केधर सञ्चािन गने 

प्रयोिनका िावग सचूना अविकारीको काम, कतिब्य र अविकार दहेाय बमोविम हुनेछ। 

(क) सबै वििाग/महाशाखा/शाखा/एकाइ/केधर र िडा कायािियबाट प्रकावशत सचूना 

तथ्याङ्क तथा अवििेखको सङ्किन गने, 
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(ख) सििसािारणको िावग उपिब्ि गराउन सवकने सचूना तथ्याङ्क तथा अवििेखको 

वििरण तयार गरी सोही अनसुार उपिब्ि सचूना तथ्याङ्क र अवििेखको व्यिथथापन 

गने, 

(ग) सचूना केधरमा आिश्यक पने टेविफोन, इधटरनेट, कम््यटुर, फ्याक्स िथता सञ्चारका 

सािनको वनयवमत व्यिथथा गने, 

(घ) सचूनामा नागररकको पहुाँच सरि र सहि बनाउने। 

(ङ) आठविसकोट नगरपाविकासाँग सम्बवधित सचूना अद्यािविक गरी प्रकाशन गने गराउने. 

 

(२) सचुना अविकारीिे उपदफा (१) अनसुारका सचुना प्रदान गदाि देहायका विषयसाँग सम्बवधित 

सचूना प्रत्येक तीन मवहनामा अद्यािविक गरर प्रकाशन गनेछ। 
 

(क) कायािियमा रहने कमिचारी संयया र कायि वििरण, 

(ख) कायािियबाट प्रदान गररने सेिा, 

(ग) सेिा प्रदान गने महाशाखा/शाखा र विम्मेिार अविकारी, 

(घ) सेिा प्राप्त गनि िाग्ने दथतुर र अिवि, 

(ङ) गनुासो तथा उिुरी सधुने अविकारी, 

(च) ऐन, वनयम,  विवनयम, कायिविवि मापदण्ड र वनदेवशकाको सचूी, 

(छ) आम्दानी, खचि तथा आवथिक कारोबार सम्बधिी अद्यािविक वििरण, 

(ि) कुनै कायिक्रम िा आयोिना  सञ्चािन गरेको िए सोको वििरण, 

(झ) नेपाि सरकारको थिीकृवतमा प्राप्त गरेको िैदेवशक सहायता, ऋण, अनदुान एिं प्राविविक 

सहयोग सम्बधिी वििरण, 

(ञ) िावषिक कायिक्रमको प्रगवत वििरण। 

 

पररच्छेद- ४ 

अन्भिेख तथा संपे्रषण 

 

८. सूचना तथा अन्भिेखहरु उपिब्ि गराउनु पनन: (१)सचूनाको हक सम्बधिी ऐन, २०६४ िे गो्य रायन ु

िनेका िाहके नगरपाविकाका सम्पणूि वनणियहरु, िए गरेका अध्ययन अनसुधिान प्रवतिेदनहरु, प्रकावशत 

थथानीय रािपत्रहरु, र िेखा पररक्षण प्रवतिेदनहरु तथा अधय सम्पणूि अवििेख तथा सचूनाहरु सम्बवधित 

शाखा/महाशाखा िे केधरमा अवनिायि रुपमा पठाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम केधरमा प्राप्त अवििेख तथा सचूनािाइ सािििवनक गनुि पने र 

सािििवनक गनि नवमल्ने।नहुने अवििेख तथा सचूनािाइि छुट्टाछुट्टै  अवििेख ब्यिथथापन गरी केधरिे 
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सािििवनक गनुि पने सचूनािाइ वनयवमत रुपमा प्रकाशन तथा सािििवनवककरण गने ब्यिथथा वमिाउन ु

पनेछ। 

 

९. अन्भिेख तथा सुचना उपिब्ि गराउने प्रकृर्ा:(१) आठविसकोट नगरपाविकासाँग सम्बवधित कुनै 

सचूना प्राप्त गनि चाहने व्यवक्तिे त्यथतो सचूना प्राप्त गनुि पने कारण खिुाई सम्बवधित सचूना अविकारी 

समक्ष वनिेदन वदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम वनिेदन प्राप्त िएमा सचूना अविकारीिे तत्काि उपिब्ि गराउन सवकने 

प्रकृवतको सचूना िए तत्काि र तत्काि उपिब्ि गराउन नसवकने प्रकृवतको सचूना िए वनिेदन 

प्राप्त िएको वमवतिे पधर वदनवित्र वनिेदकिाई सचूना उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम तत्काि सचूना उपिब्ि गराउन नसवकने िएमा सचूना अविकारीिे 

सोको कारण सवहतको िानकारी तरुुधत वनिेदकिाई गराउन ुपनेछ । 

(४) सचूना अविकारीिे वनिेदकद्वारा माग िएको सचूना सम्िि िएसम्म माग िएको थिरुपमा नै

   उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा िेवखएको िए तापवन वनिेदकिे माग गरेको थिरुपमा सचूना 

उपिब्ि गराउाँदा सचूनाको स्रोत वबग्रने, ित्कने िा नष्ट हुने सम्िािना िएमा सचूना 

अविकारीिे सोको कारण खोिी उपयकु्त थिरुपमा वनिेदकिाई सचूना उपिब्ि गराउन सक्नेछ 

। 

(६) सचूना तथा अवििेख केधरिे तोवकएको दथतरु बझुाएको नगदी रवसद िा कायािियको नाममा 

खोविएको तोवकएको बैंक खातामा रकम िम्मा गरेको िौचरको आिारमा यस दफा बमोविम 

सचूना तथ्याङ्क तथा अवििेख उपिब्ि गराउने छ।  

१०. अन्भिेख िा सचूना प्राप्त नभएमा गुनासो सुधने अन्िकारी: (१) प्रमखु प्रशासकीय अविकृतिे 

कायािियमा उपिब्ि िररष्ठ कमिचारीिाई गनुासो सधुने अविकारी तोक्नेछ। 

(२) सम्बवधित पदमा रही गनुि पने कामका अवतररक्त गनुासो सुधने अविकारीिे देहाय 

बमोविमका कायि गनुिपनेछः 

(क)  प्राप्त गुनासोको बगीकरण गरी अवििेख रायने, 

(ख)  प्रमखु प्रशासकीय अविकृत र गुनासोसाँग सम्बवधित पदाविकारी तथा  कमिचारीसाँगको 

समधियमा पनि आएको गुनासोको प्रथम सम्बोिन गने, 

(ग)  अधय वनकायको कायिके्षत्रवित्रको गनुासो िएमा सम्बवधित वनकायमा पठाउने, 

(घ)  मावथल्िो पदाविकारी समक्ष पेश गने गुनासोको वििरण तयार गने, 

(ङ)  गनुासो सम्बोिनको िावग िएका वनणियहरुको अवििेख रायने, 

(च)  गनुासोको सम्बधिमा कायिपाविका तथा प्रमखु प्रशासकीय अविकृतबाट िएको वनणिय 

कायािधियन गनि सहयोग गने, 
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(छ)  पवहिे वनणिय िइसकेका विषयमा गुनासो पनि आएमा सोको िानकारी प्रमखु 

प्रशासकीय अविकृतिाई गराउने, 

 

पररच्छेद-५ 

अनुगमन, मूलर्ांकन तथा प्रन्तिेदन 

 

११. सूचना तथ्र्ाङ्क तथा अन्भिेखको सुरिा गनुयपननाः (१) सचूना अविकारीिे सचूना केधरमा प्राप्त सबै 

सचूना, तथ्याङ्क तथा अवििेखको दताि गरी सुरवक्षत रायन ुपनेछ। 

(२) सचूना अविकारीिे उपदफा (१) बमोविम प्राप्त सचूना, तथ्याङ्क तथा अवििेखिाई घाम 

पानी मसुा कीरा िथता नाशक तत्िबाट सुरवक्षत रायने व्यिथथा वमिाउन ुपनेछ। 

१२. अनुगमन, मूलर्ांकन तथा प्रन्तिेदन:(१)  प्रमखुबाट वनयवमत रुपमा सचूना तथा अवििेख केधरको 

अनगुमन गरी वनरधतर सिुार कायियोिना अनसुार केधरको संचािन गररनेछ।  

(२) केधरको कायिसम्पादनिाइि प्रिािकारी बनाउने प्रमखु कतिव्य केधर सचुना अविकारीको 

हुनेछ।  

(३) सचूना तथा अवििेखको व्यिथथापनिाई प्रिािकारी तथा चथुत दरुुथत बनाउन आिश्यक 

पिूाििार उपिब्ि गराउन एिम ्केधरको प्रिािकारीता अविबवृि गनुि प्रमखु प्रशासकीय अविकृतको 

कतिव्य हुनेछ । 

(४) केधरको कायिसम्पादनको िावषिक प्रवतिेदन कायिपाविकामा पेश गने मयूय विम्मेिारी 

प्रमखु प्रशासकीय अविकृतको हुनेछ।  

  

पररच्छेद-६ 

न्िन्िि 

 

१३. रान्रिर् तथा प्रादेन्शक सूचना तथा तथ्र्ाङ्क राख्नु पननाः (१) कायािियिे नेपाि सरकार तथा प्रदशे 

सरकार र अधय थथानीय तहहरुबाट प्रकाशन िएका सचूना, तथ्याङ्क तथा अवििेख समेत सचूना 

केधरमा रायने व्यिथथा वमिाउने छ। 

(२) सचूना अविकारीिे उपदफा (१) बमोविम प्राप्त सचूना, तथ्याङ्क तथा अवििेखिाई 

सििसािारणिे समेत उपयोग गनि सक्ने व्यिथथा वमिाउने छ। 

१४. इधटरनेट सुन्ििा उपिब्ि गराउनेाः कायािियिे सचूना केधरमा इधटरनेटको सुवििा उपिब्ि गराउने छ। 

१५. सेिाग्राहीिाई सुन्बिा उपिब्ि गराउनु पनेः (१) कायािियिे सचूना केधरमा सेिा विन आउने 

सेिाग्राहीिाई पािो पवखिनेका िावग बथने सवुििा वमिाउनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोविमको सवुििा उपिब्ि गराउाँदा अपाङ्गता िएका व्यवक्त िेष्ठ नागररक 

गिििती मवहिा तथा बािबाविकािाई प्राथवमकता वदन ुपनेछ। 

 

१६. कार्यन्िन्िमा संशोिनाः  यस कायिविविमा संशोिन गनुिपने िएमा संथथागत तथा सशुासन सवमवतको 

वसफाररसमा नगर कायिपाविकािे आिश्यक संशोिन गनि सक्नेछ।  

१७. बािा अडकाउ फुकाउनेाः  यस कायिविविको कायािधियनका क्रममा कुनै बािा अिरोि आएमा नगर 

कायिपाविकािे बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनुसूची १ 

दफा ५ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित 

दताि वकताब 

दताि नं वमवत 

सचूना 

तथ्याङ्क 

तथा 

अवििेखको 

नाम।वििरण 

प्रकाशन गने 

वनकाय/वििाग/महाशाखा/शाखा 
प्रवत 

सचूनाको प्रकृवत 

(गो्य/वनशलु्क/सशलु्क) 

      

      

 

 

 

 

अनुसूची २ 

दफा ५ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित 

 

सचूना तथा अवििेख केधरको खचि वकताब 

वस नं 

सचूना तथ्याङ्क 

तथा अवििेखको 

वििरण 

दताि नं प्रकृवत बवुझविनेको नाम प्रवत रवसद नं 
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अनुसूची ३ 

दफा ६ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित 

सचूना तथा अवििेख केधरबाट वबक्री हुने सामग्रीको वबक्री दर 

 

वस नं वििरण प्रवत एकाइ मलू्य कैवफयत 

१ थथानीय रािपत्र रु १०  

२ वनणियको प्रवतविवप 

५ पेि सम्मको वनशलु्क र 

त्यस िधदा बढीको हकमा 

प्रवत पेिको रु २ 

 

३ चौमावसक तथा िावषिक प्रगवत वििरण वनशलु्क  

४ िावषिक योिना तथा बिेट रु १००  

५ आिविक योिना रु २००  

६ मलू्य उल्िेख िएका सामग्रीहरु तोवकएको मलू्य  

७ कम््यटुरमा रहेको सामग्री प्रवत पेि रु २  

८ 
िेिसाइटमा रावखएको सामग्रीको 

विद्यतुीय प्रवत वपवडएफ फम्यािट 
वनशलु्क  

 

 

 

नगर कार्यपान्िकाबाट स्िीकृत       प्रमान्णकरण भएको  

न्मन्त: २०७७/०५/३० गते              न्मन्त: २०७७/०६/०६ गते 
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