सूचना को हको सूम्बन्धी ऐना, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनासू रको प्रयो जनाको ला गि"
र ष्ट्रि$%यो दगिलात आयो "सू(" सूम्बष्ट्रिन्धीत २०७६ को गित*को, मं, गिसूर र पष मंहिहना सूम्मंको हि//रणहरु
उपदफा (४) बमं ष्ट्रिजमं अद्या /गिधीको "र3 प्रको शना "रिरएको छ ।

(को)

आयो "को स्/रुप र प्रको:गित :- र ष्ट्रि$%यो दगिलात आयो " २०५८ सू लामं "ठना भई दगिलात

सूमंद योको मं ना/ अगिधीको र सू, रक्षण र सूशष्ट्रि@कोरण सूम्बन्द3 को यो* "दA आएको गिBयो

। नाCप लाको

सू, हि/धी ना ज र3 ह(द आयो "लाC सू, /Dधी गिनाको गिनाको योको हD गिसूयोत ग्रहण "रC को ह । नाCप लाको सू, हि/धी नाको
धी र २५५ मं र ष्ट्रि$%यो दगिलात आयो "को "ठना , को मं, कोत*व्यो र अगिधीको रको सूम्बन्धीमं
"रिरएको छ । योसू आयो "मं एको अध्योक्ष र अन्यो च र जना सूदश्यो रहनाC

व्यो/स्B

व्यो/स्B रहC को छ ।

आयो "को को यो*क्षCत्र अन्त"*त दगिलात सूमंद योको सूमंग्र ष्ट्रिस्Bगितको अध्योयोना तB अन्/Cषण "र3 ना गित"त ,
को नाना र सू, स्B "त सूधी रको हि/षयो पह3च ना "र3 नाCप ला सूरको रला ई गिसूफा रिरसू "नाJ र ज त यो
छ/ छत तB हि/भCदको

अन्त्यो "ना* तज*मं भएको ना गित तB को यो*क्रमं ए/, दगिलात हिहतसू(" सूम्/गिधीत

को नाना ए/, को यो*क्रमं को यो *न्/योना भए नाभएको अना"मंना र मंल्यो ,कोना "नाJ सू, /Dधी गिनाको र को नाना
व्यो/स्B छ । दगिलात सूमंद योको सूम्बन्धीमं नाCप ला पक्ष भएको सूष्ट्रिन्धी / सूम्झौOत को यो *न्/योना भए
नाभएको अना"मंना "र3 नाCप लालाC पठउना पनाJ
सूझौ / दिदनाC ए/, दगिलातको

प्रगित/Cदना तयो र3को सूम्बन्धीमं नाCप ला सूरको रला ई

हकोप्रयो " "ना* नादिदएको / /ष्ट्रिन्चत "रC को हि/षयोमं प्र प्त उजर3 उपर

छ ना/ ना "र3 मंद्दा द योर "ना* पनाJ दC ष्ट्रिSएमं मं ह न्यो यो गिधी/@ सूमंक्ष गिसूफा रिरसू "नाJ सूमंCत आयो "को
को यो* क्षCत्र गिभत्र पद*छ । आयो "को को यो* सू, च लानाको ला गि" नाCप ला

सूरको रब ट त सू जना जनाशष्ट्रि@

रहनाC व्यो/स्B "रिरएको छ ।
नाCप लाको सू, हि/धी नाको धी र २५५ अनासू र नाCप लामं एको र ष्ट्रि$%यो दगिलात आयो " रहनाC छ । जसूमं
अध्योक्ष र अन्यो च र जना सूदस्यो रहनाC सू, /Dधी गिनाको व्यो/स्B रहC को छ । सूम्मं नाना यो र $%पगितलाC
सू, /Dधी गिनाको परिरषदको गिसूफा रिरसूमं र ष्ट्रि$%यो दगिलात अयो "को अध्योक्ष र सूदस्योको गिनायोष्ट्रि@ हनाC ए/,
अध्योक्ष तB सूदस्योको पद /गिधी गिनायोष्ट्रि@ भएको गिमंगितलाC ६ /ष*को हनाC व्यो/स्B रहC को छ ।

1

(S)

आयो "को को मं, कोत*व्यो र अगिधीको र :- नाCप लाको सू, हि/धी नाको धी र २५६ र ष्ट्रि$%यो दगिलात
आयो "को को मं, कोत*व्यो र अगिधीको र :



दगिलात सूमंद योको सूमंग्र ष्ट्रिस्Bगितको अध्योयोना तB अन्/Cषण "र3 तत्सूम्बन्धीमं "ना* पनाJ
ना गित"त, को नाना र सू, स्B "त सूधी रको हि/षयो पहिहच ना "र3 नाCप ला सूरको रला ई गिसूफा र3सू "नाJ,



ज त यो छ/ छत, उत्प डना र हि/भCदको अन्त्यो "र3 दगिलात उत्B ना र हि/को सूको ला गि" दगिलात
( सूर को र र ख्नेC र ष्ट्रि$%यो ना गित तB को यो*क्रमंको तज*मं "र3 को यो *न्/योनाको ला गि"
हिहत सू"
नाCप ला सूरको र सूमंक्ष पCश "नाJ,



दगिलात सूमंद योको उत्B ना तB हिहतमं भएको हि/शCष व्यो/स्B ला" योत दगिलात हिहतसू("

सूम्/ष्ट्रिन्धीत को नानाको प्रभ /को र3 रुपमं प लाना भए / नाभएको हि/षयोमं अना"मंना "र3 प लाना
/ को यो *न्/योना नाभएको भए सू को प लाना / को यो *न्/योनाको ला गि" नाCप ला सूरको रला ई सूमंक्ष
सूझौ / दिदनाC,


दगिलात सूमंद योको अगिधीको रसू(" सूम्बष्ट्रिन्धीत नाCप ला पक्ष भएको अन्तर ष्ट्रि$%यो सूष्ट्रिन्धी /

सूम्झौOत मं भएको व्यो/स्B बमं ष्ट्रिजमं नाCप लालाC पठ उना पनाJ प्रगित/Cदना तयो र3को सूम्बन्धीमं
नाCप ला सूरको रला ई सूझौ / दिदनाC,


दगिलात सूमंद योला ई र ष्ट्रि$%यो हि/को सूको मंला प्र/ हमं सूमं हिहत "ना* तB र ज्योको सूबD
अ, "हरुमं सूमं नाप गितको सूहभ गि"त सूगिनाष्ट्रिश्चत "ना* मंOजद ना गित तB को यो*क्रमंको सूगिमंक्ष ,

अना"मंना तB मंल्यो ,कोना "नाJ र सू को प्रभ /को र3 को यो *न्/योनाको ला गि" नाCप ला सूरको रला ई
गिसूफा रिरसू "नाJ,


ज त यो भCदभ / तB छ/ छत / सू मं ष्ट्रिजको कोर3गितब ट प गिडत भएको / दगिलातको हको
प्रयो " "ना* नादिदएको कोनाD व्योष्ट्रि@ / सू, स्B हि/रुद्ध मंद्दा द योर "ना* पनाJ आ/श्योकोत दC ष्ट्रिSएमं
को नाना बमं ष्ट्रिजमं अद लातमं मंद्दा द योर "ना* सूम्बष्ट्रिन्धीत गिनाको यो सूमंक्ष गिसूफा रिरसू "नाJ ।

र ष्ट्रि$%यो दगिलात आयो " ऐना, २०७४ को दफा ३ मं उल्लाCष्ट्रिSत आयो "को को मं, कोत*व्यो र अगिधीको र
:


दगिलात सूमंद योसू(" सूम्बष्ट्रिन्धीत ना गित तB को यो*क्रमंको सूमं क्ष , अना"मंना र मंलायो ङ्कना "नाJ,



दगिलात सूमंद योको हको, हिहतको सू, रक्षण र सूम्/द्दा*ना तB सू सूमंद योको सूश@ कोरणको ला गि"
दगिलातसू(" सूम्भष्ट्रिन्धीत प्रचगिलात को नाना व्यो/स्B को अध्योयोना, अनासून्धी ना "र3 त्यो स्त को नानामं
"ना* पनाJ सूधी रमं सूम्बन्धीमं नाCप ला सूरको रला ई गिसूफा र3सू "नाJ ,



दगिलात सूमंद योको हको हिहतको सू, रक्षण र सूम्/द्दा*ना तB सू सूमंद योको सूश@ कोरणको
सूम्बन्धीमं नाCप ला सूरको रला ई गिसूफा रिरसू "नाJ ,

2



कोनाD ज त, ज गित / उत्पष्ट्रिZमं व्यो ष्ट्रि@ / सूमंद योको उच गिनाच दश *उनाC, ज त, ज गितको
आधी रमं सू मं ष्ट्रिजको हि/भCद न्यो यो ष्ट्रिचत ठहर उनाC / ज त यो सू/[च्चत / घृ:ण मं आधी रिरत

हि/च र, व्यो/ह र, अभ्यो सू / ज त यो भCदभ /, छ/ छत / सू मं ष्ट्रिजको कोर3गित हि/रुद्दा सू मं ष्ट्रिजको
सूचCतना अगिभ/:ष्ट्रिद्दा "नाJ र त्यो स्त को यो*को ला गि" प्रच र प्रसू र सू मंग्र तयो र "र3 हि/तरण "नाJ ,


दगिलात सूमंद योको हको हिहतको सू, रक्षण र सूम्/द्दा*ना तB त्योसूत सूमंद योको सूश@ कोरणको
ला गि" आ/श्योको सूचना , ज नाको र3 ए/, चCतना मंलाको को यो*क्रमं तज*मं "र3 को यो *न्/योना "नाJ,



दगिलात सूमंद योको सूम्बन्धीमं नाCप ला पक्ष भएको अन्त्रर ष्ट्रि$%यो

सूष्ट्रिन्धी-सूम्झौOत को यो *न्/योना भए

नाभएको अना"मंना "र3 नाCप ला सूरको रला ई को यो *न्/योनाको ला गि" आ/श्योको गिसूफा रिरसू "नाJ /
सूझौ ब दिदनाC,


दगिलात सूमंद योको पहिहच नाको सूम्बन्धीमं हि/स्त:त अध्योयोना र अनासून्धी ना "र3 Bर सूच को:त
"ना* नाCप ला सूरको रला ई गिसूफा रिरसू "नाJ,



दगिलात सूमंद योको हको हिहतको सू, रक्षण, सूम्/द्दा*ना र सूश@ कोरणको ला गि" नाCप ला सूरको र र
अनायो सू, " सू, स्B हरुलाC सूञ्चा लाना "नाJ चCतना मंलाको को यो*क्रमंहरुको सूमं क्ष , अना"मंना तB
मंलायो ङ्कना "नाJ,



आयो "लाC "रC को गिसूफा रिरसूको को यो *ना/योनाको अ/स्B को अना"मंना "नाJ, "र उनाC,



अध्योक्ष, सूदस्यो तB आयो "को कोमं*च र3को ला गि" आच रसू, हिहत बना ई ला " "नाJ / "र उनाC ,


(")

आयो "को / हिष*को को यो*क्रमं स्/ को:त "नाJ ।

आयो "मं रहनाC कोमं*च र3 सू, ख्यो र को यो* हि//रण :सू, "ठना त्मंको सू, रचना :

3

(र .प.प्र./प्रश सूना-१

र ष्ट्रि$%यो दगिलात आयो "
दरबन्द3 तCरिरज (श्रेC ण अनासू र)
गिसू.ना,. पद
1

सूष्ट्रिच/

श्रेC ण
र .प.प्रBमं

सूC/

सूमंह/

स्/ को:त
दरबन्द3

नाCप ला

उपसूमंह
सू मं न्यो

पगित*

रिर@

१

१

-

२

२

-

२

२

-

८

५

३

१

१

-

८

४

४

कोDहिफायोत

प्रश सूना
2

उप-सूष्ट्रिच/

र .प.ष्ट्रिcत यो

नाCप ला

प्रश सूना प्रश सूना
3

शS

अगिधीको:त
4
5
6

र .प. त:त यो

नाCप ला

सू मं न्यो

प्रश सूना प्रश सूना

ना योब

र .प.अना,.

नाCप ला

सूब्ब

प्रBमं

प्रश सूना प्रश सूना

लाCS प ला

र .प.अना,.

नाCप ला

प्रBमं

प्रश सूना
-

ह.सू.च .

श्रेC ण

सू मं न्यो
लाCS

हि/हिहना

सूC/
कोर र

4

7

को .सू.

श्रेC ण

-

-

८

७

१

हि/हिहना

सूC/
कोर र

जम्मं

३०

२२

८

र ष्ट्रि$%यो दगिलात आयो "को प्रस्त हि/त सू, "ठना, श S हरुको को यो* हि//रण
(को) प्रश सूना तB यो जना श S ब ट सूम्प दना भएको को यो*हरुको हि//रण :
१. आयो "को को मं*च र3 प्रश सूना र सू मं न्यो प्रश सूना सूम्बष्ट्रिन्धी को यो*,
2. आयो "को जनाशष्ट्रि@ यो जना र व्यो/स्B पना सूम्बष्ट्रिन्धी को यो*,

3. आयो "मं परC को गिना/Cदना मं गिB आ/श्योको पत्र च र सूम्बष्ट्रिन्धी को यो*,

4. आयो "को ला गि" आ/श्योको परC को सू मं नाहरुको आपगित* तB व्यो/स्B पना सूम्बष्ट्रिन्धी को यो*,
5. जनासूम्पको*, सू धीपछ, "ना सू व्यो/स्B पना र दत * चला ना को व्यो/स्B सूम्बष्ट्रिन्धी को यो*,
6. को मं*च र3हरुको को यो* हि//रण सूम्बष्ट्रिन्धी को यो* ।

(S) अगिधीको र प्र/द्ध*ना तB सूशष्ट्रि@कोरण श S ब ट सूम्प दना भएको को यो*हरुको हि//रण :

१. दगिलात अगिधीको र ए/, दगिलात सू/ ला तB सू, यो@ र $%सू, घृ यो हि/श्/व्यो प आ/गिधीको सूमं क्ष सूम्बष्ट्रिन्धी
सूर को र/ ला सू(" अन्तरहिक्रयो को यो*क्रमं,

2. दगिलात अगिधीको र सूम्बष्ट्रिन्धी ऐना गिनायोमंको प्रच र-प्रसू र सूम्बष्ट्रिन्धी को यो* ।

3. र ष्ट्रि$%यो दगिलात आयो " र दगिलात सूमंद योको हको अगिधीको रसू(" सूम्बष्ट्रिन्धीत जनाचCतना मंलाको सू मं ग्र को
छप इ तB हि/तरण सूम्बष्ट्रिन्धी को यो* ।

(") आगिB*को प्रश सूना श S ब ट सूम्प दना भएको को यो*हरुको हि//रण :

5

6

7

8

आयो "को प्रमंS, प्र/@ र सूचना अगिधीको र3को ना मं र पद :

सूश ला ढको ला

ट, को प्रसू द फायोला

सूष्ट्रिच//प्रमंS

उप-सूष्ट्रिच//प्र/@

भ जर ज श्रे प इला3

श S अगिधीको:त/सूचना अगिधीको र3

ऐना, गिनायोमं, ना गित / को यो*हि/गिधीहरुको सूच :
(को) ऐनाहरुको सूच :
- र $%यो दगिलात आयो " ऐना, २०७४

- ज त यो तB अन्यो सू मं ष्ट्रिजको छ/ छत र भCदभ / (कोसूर र सूज यो) ऐना, २०६८
(S) गिनायोमं /ला3हरुको सूच :
- ज त यो भCदभ / तB छ/ छत (कोसूर र सूज यो) गिनायोमं /ला3, २०७४
(") ना गितहरुको सूच :
- लाD ष्ट्रिgको सूमं नात तB सू मं ष्ट्रिजको सूमं /Cश कोरण ना गित, २०७१

- मं ना/ सू, सू धीना हि/को सू ना गित, को यो*ना गित र को:यो कोला प, २०७०
(घृ) को यो*हि/गिधीहरुको सूच :
- ज त यो भCदभ / र छ/ छत अन्त्यो तB दगिलात अगिधीको र प्र/द्ध*ना सूम्बन्धी को यो*हि/गिधी,
२०७३

गिमंगित २०७६ मं घृ १६ "तC ।
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