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हलुाक सेवा ववभाग र मातहतका ननकायहरूद्वारा आ.व. २०७५/७६ को वावषिक (चौथो तै्रमानसक 
सवहतको) सम्पादित कायिहरूको संक्षिप् त वववर  

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को िफा ५ (२) र ननयमावली २०६५ को ननयम ३ बमोक्षिमको वववर  िेहाय बमोक्षिम रहेको 
व्यहोरा सम्बक्षन्धत सबैको िानकारीका लानग अनरुोध छ । 

१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत:  

 

हलुाक सेवा ववभाग केन्रीय स्तरको ननकाय रहेको । यस अन्तगित हलुाक सेवालाई 
व्यवस्थापन गने गोश् वारा हलुाक कायािलय, केन्रीय धनािेक कायािलय, हलुाक प्रक्षकि  केन्र, 
वफलाटेनलक तथा हलुाक वटकट व्यवस्थापन कायािलय गरी ४ वटा केन्रीय स्तरका ननकाय 
रहेका, ४ वटा हलुाक ननिेकनालय रहेका, ७० वटा क्षिल्ला हलुाक कायािलय, ८४२ वटा 
इलाका हलुाक कायािलयहरु र ३०७४ अनतररक्त हलुाक कायािलयहरु रहेका छन ्। 

२. ननकायको काम कतिव्य अनधकार: हलुाक सेवालाई संचालन व्यवस्थापन र समयसापेिा पररमाििन गने हलुाक सेवाको अ्ययन, 
नीनतगत सझुाव, कमिचारी व्यवस्थापन, हलुाक सेवाको व्यवस्थापनको लानग आवश् यक नन िय 
गने, मातहतका कायािलयहरुको ननरीि  अनगुमन गने, मातहतका कायािलयहरुलाई ननिेकन 
गने ववभाग अन्तगित भएका कामहरुको प्रगनतको मानथल्लो ननकायमा प्रनतविेन गने ।  

३. ननकायमा रहेका कमिचारी संख्या र 
वववर  

महाननिेकक-१ 

ननिेकक-२ 

काखा अनधकृत-६ 

कला अनधकृत-१ 
लेखा अनधकृत-१ 
नायव सवु्वा-५ 
कम्प्यटुर अपरेटर-३ 
टा.ना.स-ु१ 
खररिार-३ 
नस.नमस्त्री-२ (१ िना फाक्षिलमा) 
हलकुा सवारी चालक-३ (करार २ िना) 
का.स.-१० (करार ७ िना) 
स्वीपर-१ (करारमा) 
बेरुि ुसम्बन्धी कायि गनि-२ (करारमा) 
सरुिा गार्ि-१ (करारमा) 

४.  ननकायवाट प्रिान गररने सेवा कमिचारीको सरुवा बढुवा लगायत व्यवस्थापन । 
UPU, APPU लगायत अन्तरािविय हलुाक सेवा सम्बक्षन्धत संस्थाहरु सँग सहकायि । 
हलुाक सेवाको आवश्यकता र माग बमोक्षिम कायािलय व्यवस्थापन, अ् ययन तथा र्ाँक 
रेखा पनुरावलोकन आिी । 

५. सेवा प्रिान गने ननकायको काखा र 
क्षिम्मेवार  अनधकारी – प्रकासन 
काखा 

काखा अनधकृत, भावना पोखरेल 

योिना, वटकट तथा नर्िाइन काखा कला अनधकृत, पू िकला नलम्ब ु
काखा अनधकृत, केखर रत् न का्य 

कायिकाला काखा काखा अनधकृत, करि कुमार िाहाल 
अन्तरावििय र्ाँक लेखा तथा 
अनसुन्धान काखा 

काखा अनधकृत, राक्षिव पन्थी 
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अन्तरावििय सम्बन्ध तथा 
इ.एम.एस./आन्तररक र्ाँक तथा 
कायिकाला काखा 

काखा अनधकृत, रमेक कुमार कटुवाल 

आनथिक प्रकासन काखा लेखा अनधकृत, क्षकवराि ढंुगाना 
6. सेवा प्राप् त गने ला्ने िस्तरु र 

अवधी 
िस्तरु: ननकलु्क 
अवनध: तरुुन्त प्रकृया अक्षि बढाइने छ 

७. प्रकासन तथा योिना काखा/सूचना 
अनधकारी 

उप-सक्षचव/ननिेकक, मैयािेवी धमला 

८. र्ाँक तथा अन्तरािविय सम्बन्ध 
काखा 

उप-सक्षचव/ननिेकक, ववनोि प्रसाि उपा् याय 

९. ननकाय उपर उिरुी सनु् ने अनधकारी महाननिेकक 
१०. सम्पािन गरेको कामको वववर  १. मातहतका कायािलयहरुको ननरीि  अनगुमन 

२. Universal Postal Union ले इथोवपयामा आयोिना गरेको कंग्रसेमा माननीय सञ् चार 
तथा सूचना प्रववनध मन्त्रीज्यूको नेततृ्वमा नमनत २०७५/०५/१७ िेक्षख 
२०७५/०५/२४ सम्म प्रत्यि सहभानगता भएको । 

३. नयाँ िरबन्िी संरचना हलुाक सेवा ववभाग अन्तगितका कायािलयहरूमा लाग ुगररएको । 

४. नमनत २०७५/०९/१५ मा माननीय सञ् चार तथा सूचना प्रववनध मन्त्रीज्यू समि हलुाक 
सधुार कायििलले हलुाक सधुारका लानग अ्ययन गरी तयार पारेको प्रनतवेिन पेक 
गररएको ।  

५. राम प्रसाि राईको हलुाक वटकटको प्रथम दिवसीय आवर मा माननीय सञ् चार तथा 
सूचना प्रववनध मन्त्रीज्यूबाट नमनत २०७५/०९/१५ मा टाँचा लगाइएको । 

६. इन्र्ोनेनसया क्षस्थत वटकट छाप् ने कम्पनी पेरुम पेरुरी (Perum Peruri) संग सन ्२०१९ 
को January 17 मा 1st January 2019 िेक्षख 31st May 2019 सम्म पाँच मवहनाको लानग 
म्याि थप गररएको । 

७. नेपाल हलुाकले प्रयोग गिै आएको IPS light software बाट IPS post मा migrate गनिका 
लानग ववश् व हलुाक संिको Operational Readiness for E-commerce project (ORE) 

2017-2020 कायािन्वयनको चर मा रहेको छ । २०७५ मंनसर २४ िेक्षख मंनसर २८ 
सम्म ववश् व हलुाक संि र एनसया प्रकान् त िेत्रीय हलुाक संिका प्रनतनननधबाट नेपाल 
हलुाकको समग्र on-site process review गरी नेपाल हलुाकले कायािन्वयन गनुिपने 
कामहरू समयसीमा समेत तोकी ननिेकन गरेको । सो कामको लानग श्रीमान ्
महाननिेककज्यूको संयोिकत् वमा ORE ननिेकक सनमनत गठन भएको । 

८. नेपाल हलुाकले EMS, Parcel Post, Air conveyance िनतपूनति लगायतको भकु्तानीको 
लानग प्रनत SDR रु. १३०/- नेपाली रुपैयाको िरले ग ना गिै आएकोमा सन ्2019 

January िेक्षख लागू हनुे गरी नेपाल राष्ट र बोकको परामकिमा प्रनत SDR रु. १५०/- 
नेपाली रुपैया कायम हनुे नन िय गररएको छ । 

९. माननीय मन्त्रीस्तर, सञ् चार तथा सूचना प्रववनध मन्त्रालय नमनत २०७५ भिौ ४ को 
नन ियबाट गदठत हलुाक सेवा सधुार कायििलले E-commerce समेतको थवपएको कायि र 
समय सीमा नभत्र २०७५ पषु १५ गते सञ् चार तथा सूचना प्रववनध मन्त्रालयमा आ नो 
प्रनतवेिन बझुाएको छ । 

१०. िोस्रो चौमानसक प्रगनत प्रनतवेिन सञ् चार तथा सूचना प्रववनध मन्त्रालयमा पेक गररएको 
तथा समीिा सम्पन्न भएको । 
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११. कमिचारी समायोिन ऐन, २०७५ बमोक्षिम संिमा समायोिन गररएका कमिचारीहरूम्ये 
संिीय मानमला तथा सामान्य प्रकासन मन्त्रालयबाट सञ् चार तथा सूचना प्रववनध मन्त्रालय 
वा अन्तगित पिस्थापन गररएका ववनभन्न कमिचारीहरू म्ये उक्त सञ् चार मन्त्रालयबाट 
यस ववभाग वा अन्तगित पिस्थापन गराउनहुनु भनन लेक्षख आएका कमिचारीहरूको 
पिस्थापनको कायि ननरन्तर भइरहेको । 

 १२. कायिकाला काखाको कामहरू: 
१२.१. हलुाक टाँचा, नाइलन र्ाँक थैला, पोष्टल फारम, प्लाक्षस्टक नसल र प्लाक्षस्टक 

ट्याग, नलर् नसल, सतु्ली र्ोरी र कालो लाहा खररिको काम सम्पन्न भएको । 
 १३. अन्तरािविय र्ाँक लेखा/अन्तरािविय सम्बन्ध तथा EMS काखाको कामहरू:  

१३.१. EMS Co-operative सिस्यता नववकर  पनछ सिस्यता ननलम्बन फुकुवा भइ 
नेपाल हलुाक EMS Co-operative को सिस्य भएको । 

१३.२. ववश्व हलुाक संि (UPU) को Third Extra Ordinary Congress िेनेभामा गने 
पिमा नेपालले समेत मतिान गरेको र सो सम्मेलन हनुे तयारीमा रहेको । 

१३.३. IPS.Post मा migrate हनुका लानग GPO सनु्धारामा सो सम्बन्धी तानलम 
सञ् चालन गरेको । 

१३.४. अन्तरािविय हवाइ र्ाँक ढुवानी सम्बन्धमा अन्तरािवियस्तरको हवाइ र्ाँक ढुवानी 
Tender तथा re-tender गरेको । 

 १४. वटकट काखाको कामहरू: 
१४.१. आनथिक वषि सन ्२०१९ र २०२० को ननक्षम्त International Tender आव्हान 

गररयो, February 1, 2019 (45 days duration) । 

१४.२. प्रकारका हलुाक वटकट नर्िाइन मरु को ननक्षम्त पठाइएको । 

१४.३. तेमाल िाती सम्बन्धी हलुाक वटकट प्रकाकनको ननक्षम्त तयारी भईरहेको । 

१४.४. सन ्२०२० को वफलाटेनलक कायिक्रमको सूचना प्रकाकन िेठ १४ २०७६ 
(३० दिने म्यािले) । 

१. नीनत तथा कायिक्रम र बिेट वक्तव्यको बुिँामा उल्लेक्षखत कायिक्रम तथा प्रगनत 

क्र. 
सं. 

नीनत तथा कायिक्रम 
र बिेट वक्तव्यको 
बुिँामा उल्लेक्षखत 
कायिक्रम 

नीनत तथा 
कायिक्रम र बिेट 
वक्तव्यको बुिँामा 
उल्लेक्षखत 
वक्रयाकलाप 

ववननयोक्षित 
बिेट (रु. 
हिारमा) 

कायियोिनामा 
उल्लेक्षखत वक्रयाकलाप 
बमोक्षिमको माईलस्टोन 

समय 
सीमा 

िेठ सम्मको प्रगनत प्रगनत  प्रगनत कम 
हनुकुा 
कार हरु 

1 हलुाक सेवाबाट 
प्रिान गररन े
सेवालाई प्रनतस्पधी, 
व्यवसावयक र 
ववश् वसनीय 
बनाइनछे। 

१.  PITS (Postal 

Internal Tracking 

System) सबै 
क्षिल्लामा 
परु् याईनेछ। 

  १) सबै क्षिल्लाहरुमा 
आवश्यक पूवािधार 
(िनकक्षक्त, मेक्षकनरी, 
फननिचर) को व्यवस्था 
गने 

207५ 
कानतिक 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

२) ७5 क्षिल्ला 
हलुाक कायािलयमा 
PITS (Postal Internal 

Tracking System) 
सञ् चालन गने 

2076 
असार 
मसान्त 

सबै क्षिल्लामा PITS तानलम 
दिई संचालनमा ल्याइएको। 
तालीम ननरन्तर भइरहेको।  

100%   

२.  ववद्यमान र्ाकँ 
रेखाहरुको 
अ्ययन गरी 
सर्क सञ् िाल 
पगेुको नयाँ 
स्थानहरुमा सवारी 

  1) र्ाँक रेखा 
पनुरावलोकनको लानग 
हलुाक 
ननिेकनालयहरुले 
अ्ययन गरी ववभागमा 
पेक गने । 

2075 
फागनु 
मसान्त सर्क सञ्जाल पगेुका नया ँ

स्थानहरुमा र्ाँक रेखा 
पनुरावलोकन भएको।   

100%   
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क्र. 
सं. 

नीनत तथा कायिक्रम 
र बिेट वक्तव्यको 
बुिँामा उल्लेक्षखत 
कायिक्रम 

नीनत तथा 
कायिक्रम र बिेट 
वक्तव्यको बुिँामा 
उल्लेक्षखत 
वक्रयाकलाप 

ववननयोक्षित 
बिेट (रु. 
हिारमा) 

कायियोिनामा 
उल्लेक्षखत वक्रयाकलाप 
बमोक्षिमको माईलस्टोन 

समय 
सीमा 

िेठ सम्मको प्रगनत प्रगनत  प्रगनत कम 
हनुकुा 
कार हरु 

साधनबाट ढुवानी 
गने व्यवस्था 
नमलाउने । 

2) र्ाँक रेखा 
पनुरावलोकन गने । 

2076 
असार 
मसान्त 

  

२ हलुाक बचत 
बैँकलाई खारेि 
गरी संक्षचत रकम 
वाक्ष ज्य बैँकहरुमा 
खाता सवहत 
हस्तान्तर  गने 
व्यवस्था 
नमलाईनेछ।  
(200) 

हलुाक बचत 
बैँकलाई खारेि 
गरी संक्षचत रकम 
वाक्ष ज्य बैँकहरुमा 
खाता सवहत 
हस्तान्तर  गने 
व्यवस्था नमलाउन े

  १) हलुाक बचत 
बैँकलाई खारेि गरी 
संक्षचत रकम वाक्ष ज्य 
बैँकहरुमा खाता सवहत 
हस्तान्तर  गनि 
कायििलले अ्ययन 
गरी प्रनतविेन दिने। 

207५ 
कानतिक 
मसान्त 

मन्त्रालयमा प्रनतविेन पेक 
गररएकोमा "...नेपाल 
सरकारले हलुाक सेवालाई 
सबल र सिम बनाउन 
प्रानधकर  बनाउने गरी 
हलुाक सेवा सम्बन्धी  
ववधेयकको मस्यौिा 
सहमनतका लानग अथि 
मन्त्रालय पठाइएको र सो 
ववधेयकमा प्रानधकर ले बचत 
बैक संचालन गने गरी 
प्रस्ताव गररएको अवस्थामा 
यस व्यवस्था कायािन्वयन गनुि 
पने अवस्था निेक्षखएको।" 
भनन नन िय भएको।   

100%   

2) ववनध तय गरी 
राक्षष्ट रय वाक्ष ज्य बैँक 
र हलुाक सेवा 
ववभागबीच समझिारी 
पत्रमा हस्तािर गने । 

207५ 
असार 
मसान्त  

ववनध तय गरी राक्षष्ट रय 
वाक्ष ज्य बैँक र हलुाक सेवा 
ववभागबीच समझिारी पत्रमा 
हस्तािर गने तयारीमा अथि 
मन्त्रालयको सहमनत 
मानगएको ।  

  

३) हस्तान्तर  
Modality तय गरी 
खातावालाहरुको बचत 
तथा ऋ को 
व्यवस्थापन गने। 

2075 
असार 
मसान्त  

हलुाक सेवामा बचत बोकको 
प्रभावकारी व्यवस्थापनका 
सन्िभिमा अन्तरािविय अभ्यास 
हेिाि यसलाई तत्काल खारेि 
नगनि उपयकु्त हनुे 
ववकल्पबारे परामकि 
भइरहेको। हलुाक बचत 
बैकको ववकल्प बारेमा सधुार 
कायियोिना पेक भएको। 

  

2. वावषिक बिेटमा उल्लेख कायिक्रम तथा प्रगनत 

क्र.
सं. 

वावषिक बिेटको 
बुिँामा उल्लेक्षखत 
कायिक्रम 

वावषिक बिेटकोको 
बुिँामा उल्लेक्षखत 
वक्रयाकलाप 

ववननयोक्षित 
बिेट 
(रु.हिारमा) 

कायियोिनामा 
उल्लेक्षखत वक्रयाकलाप 
बमोक्षिमको 
माईलस्टोन 

समय 
सीमा 

असार १५ सम्मको प्रगनत प्रगनत  प्रगनत कम 
हनुकुा 
कार हरु 

हलुाक सेवा ववभाग 
१ वपकअप क्षिप - 1 

क्षिप - 1 
मोटरसाईकल/स्कुट
र - 6 
खररि गने 

  9600   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

२ Barcode Reader, 
बारकोर् ररबन, 
बारकोर् क्षस्टकर 
खररि गने 

  3000   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   
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क्र.
सं. 

वावषिक बिेटको 
बुिँामा उल्लेक्षखत 
कायिक्रम 

वावषिक बिेटकोको 
बुिँामा उल्लेक्षखत 
वक्रयाकलाप 

ववननयोक्षित 
बिेट 
(रु.हिारमा) 

कायियोिनामा 
उल्लेक्षखत वक्रयाकलाप 
बमोक्षिमको 
माईलस्टोन 

समय 
सीमा 

असार १५ सम्मको प्रगनत प्रगनत  प्रगनत कम 
हनुकुा 
कार हरु 

३ वावषिक कायिकाला 
गोष्ट ठी गने 

वावषिक कायिकाला 
गोष्ट ठी गने 

400   2076 
असार 
मसान्त  

  कायिक्रम 
संसोधन 
भएको। 

४ ववश् व हलुाक दिवस 
मनाउने 

ववश् व हलुाक 
दिवस मनाउन े

200   207५ 
असोि 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

५ 
  
  

हलुाक सेवाको 
पनुसंरचना गनिका 
लानग अ्ययन गरी 
नयाँ संरचना लाग ु
गने 

१. सनमनत गठन 
गने 

500   207५ 
असोि 
मसान्त 

मन्त्रालयमा प्रनतविेन पेक 
भएको। 

100%   

२. नया ँऐनको 
मस्यौिा सवहत 
प्रनतविेन तयार 
गने 

  207५ 
पसु 
मसान्त 

मन्त्रालयमा प्रनतविेन पेक 
भएको। 

100%   

३.  ऐनमा 
छलफल गरी 
स्वीकृत गने 

  207६ 
असार 
मसान्त 

      

६ हलुाक सेवाको E-

commerce को 
अ्ययन गने 

1. e-commerce 
को अ्ययन 
सनमनत बनाउन े

500   207५ 
कानतिक 
मसान्त 

मन्त्रालयमा प्रनतविेन पेक 
भएको। 

100%   

२. अ्ययन 
प्रनतविेन तयार 
गने 

  20७५ 
पसु 
मसान्त 

मन्त्रालयमा प्रनतविेन पेक 
भएको। 

100%   

३.  प्रनतविेन 
छलफल गरी 
स्वीकृत गने 

  207६ 
असार 
मसान्त 

      

७ मातहतका 
कायािलयको 
अनगुमन गने 

मातहतका 
कायािलयको 
अनगुमन गने 

1400   207६ 
असार 
मसान्त 

ननरन्तर     

गोश् वारा हलुाक कायािलय 
१ पोष्ट टल म्यकु्षियम 

ननमाि , लाईवटङ्ग, 
फननिनसङ्ग तथा ममित 
संभार 

  1500   207६ 
असार 
मसान्त 

    कायािलय सने 
हनुाले खचि 
नभएको  

२ Barcode 

Reader/Printer/Bill 

Printer 

  300   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

३ कमिचारीका लानग 
सटवयेर संचालन 
सम्बक्षन्ध तानलम 

कमिचारीका लानग 
सटवयेर संचालन 
सम्बक्षन्ध तानलम 

1500 ७5 क्षिल्ला हलुाक 
कायािलयमा PITS 

(Postal Internal 

Tracking System) 
सञ् चालन गने 

207६ 
असार 
मसान्त 

सबै क्षिल्लामा PITS तानलम 
दिई संचालनमा ल्याइएको। 
तालीम ननरन्तर भइरहेको।  

100%   

४ पुिँीगत सधुार  गोश् वारा 1000   2076 
असार 
मसान्त 

    कायािलय सने 
हनुाले खचि 
नभएको  

हलुाक प्रक्षकि  केन्र 
१ 1३ वटा कमिचारी 

तानलम 
  7000   207५ 

असार 
मसान्त 

11 वटा सम्पन्न भएको।     
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क्र.
सं. 

वावषिक बिेटको 
बुिँामा उल्लेक्षखत 
कायिक्रम 

वावषिक बिेटकोको 
बुिँामा उल्लेक्षखत 
वक्रयाकलाप 

ववननयोक्षित 
बिेट 
(रु.हिारमा) 

कायियोिनामा 
उल्लेक्षखत वक्रयाकलाप 
बमोक्षिमको 
माईलस्टोन 

समय 
सीमा 

असार १५ सम्मको प्रगनत प्रगनत  प्रगनत कम 
हनुकुा 
कार हरु 

२ पूिँीगत सधुार   100   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

३ फननिचर खररि   100   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

केन्रीय धनािेक कायािलय 
१ Barcode Reader 

मेक्षकनरी औिार 
खररि गने 

  2000   2075 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

वफलाटेनलक तथा हलुाक वटकट व्यवस्थापन कायािलय 
१ वपकअप क्षिप खररि 

गने 
  4700   207५ 

फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको।  100%   

२ फननिचर खररि   100   207५ 
फागनु 
मसान्त 

    कायािलय सने 
हनुाले खचि 
नभएको  

३ पूिँीगत सधुार   100   207६ 
असार 
मसान्त 

    कायािलय सने 
हनुाले खचि 
नभएको  

हलुाक ननिेकनालय  
१ ह.ुनन. पोखराको 

भवन सम्पन् न गने 
ह.ुनन. पोखराको 
भवन सम्पन् न गने 

10000   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

२ ममित संभार भवन 
तफि को  

2 क्षिल्ला 700   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

३ फननिचर खररि गने  ३ क्षिल्ला ८००   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

४ पानीट्याङ्कको ननमाि  
गने  

पोखरा 500   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

५ वावषिक कायिकाला 
गोष्ट ठी गने 

वावषिक कायिकाला 
गोष्ट ठी ४ वटा 
गने 

१६००   207५ 
कानतिक 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

६ मातहतका 
कायािलयको 
अनगुमन गने 

मातहतका 
कायािलयको 
अनगुमन गने 

1600   207६ 
असार 
मसान्त 

ननरन्तर     

क्षिल्ला हलुाक कायािलय 
१ क्षि.ह.ुका. भवन 

ननमाि  ३८५00 
 6 क्षिल्ला 8500   2075 

असार 
मसान्त 

सबै क्षिल्लाहरुको भवन 
ननमाि  सम्पन्न भएको  

      

२ पुिँीगत सधुार    9 क्षिल्ला ४९००   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   

३ फननिचर खररि  १2 क्षिल्ला ४३००   207५ 
फागनु 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   
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३. बिेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको कायिक्रम बाहेक अन्य नवप्रवितनात्मक कायिक्रमहरुको प्रगनत 

क्र.
सं. 

 कायिक्रम वक्रयाकलाप ववननयोक्षित 
बिेट 
(रु.हिारमा) 

वक्रयाकलाप 
बमोक्षिमको 
माईलस्टोन 

समय 
सीमा 

असार १५ सम्मको प्रगनत प्रगनत  प्रगनत कम 
हनुकुा 
कार हरु 

१ ORE को कायियोिना 
साथ On-Site 

Review को तयारी 

      207५ 
मंसीर 
मसान्त 

सम्पन्न भएको। 100%   



 

    
 

सूचनाको हक कायािन्वयन सम्बन्धी 
चौथो तै्रमानसक प्रनतवेिन, २०७6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हलुाक सेवा ववभाग 

नर्क्षल्लबिार, काठमाण्र्ौं 
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िेकमा सकुासन प्रबर्द्िन गनि सूचनाको हक कायािन्वयन अत्यन्तै महत्वपू ि पि हो । यथाथिमा यो िवटलमात्र नभइ संवेिनकील ववषय 
पनन हो । सूचनाको हक कायािन्वयनबाट सावििननक प्रकासनमा पारिक्षकिता र िवाफिेहीता प्रबर्द्िन हनु गई प्रकासननक स्वच्छता कायम 
गनि सिाउ पु् िछ । 

नागररकको ससूुक्षचत हनु पाउने अनधकारमा िोर् दििै सञ् चार तथा सूचना प्रनबनध मन्त्रालयले हलुाक सेवा ववभागलाई नेपाल सरकारका 
ववभागहरु र क्षिल्ला हलुाक कायािलय माफि त क्षिल्ला स्तरका सावििननक ननकायहरुमा सूचानाको हक कायािन्वयनको अनगुमन गनि 
लगाउने र सोको वववर  संकलन गने क्षिम्मेवारी दिएको छ । िसअनरुुप हलुाक सेवा ववभागले नेपाल सरकारका अन्य ववभागमा 
सूचना अनधकारी तोके/नतोकेको अनगुमन गरी नतनको वववर  संकलन गने र सूचनाको हक कायािन्वयनको प्रगनत वववर  सावििननक 
गरे/नगरेको अनभलेख राख् ने कायि गिै आएको छ।त्यस्तै यसले आनो मातहत रहेका क्षिल्ला हलुाक कायािलयहरु माफि त उक्त कायि 
गराउँिै आएको छ। 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भए बमोक्षिम प्रत्येक सावििननक ननकायले ३/३ मवहनामा सूचनाको हक कायािन्वयनको 
प्रगनत वववर  सावििननक गनुिपने हनु्छ।यसैका लानग हलुाक सेवा ववभागले र अन्तगितका क्षिल्ला हलुाक कायािलयहरु माफि त संकलन 
गरेका उक्त वववर  समेटी एकीकृत वववर  तयार पारेको छ।त्यसैगरी नेपाल सरकारका ववभाग स्तरीय कायािलयहरुको समेत सूचनाको 
हक कायािन्वयन सम्बन्धी वववर  संकलन गरी एकीकृत गररएको छ।आका छ यस्तो प्रयासले सूचनाको हक कायािन्वयनमा टेवा 
परु् याउने छ । 

 

         

मैयािेवी धमला 
ननिेकक/सूचना अनधकारी 
हलुाक सेवा ववभाग 
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ववषयसूचीीः 

 1. सूचनाको हक       

 2. सूचनाको हक र पारिकीता 

 3. आवश्यकता र महत्त्व 

 4. क्षिल्ला स्तरका सावििननक ननकायहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको 
         चौथो तै्रमानसक अवस्था (आ.व. २०७५/७६) 

5. नेपाल सरकारका ववभाग  स्तरका कायािलयहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको  

         चौथो तै्रमानसक अवस्था (आ.व. २०७५/७६) 

 6. सूचनाको हक कायािन्वयनका चनुौनतहरु एवं सम्भावना 
 7. सझुाव तथा ननष्टकषि  
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१. सूचनाको हक 

सूचना भन् नाले सावििननक ननकायहरुबाट नलक्षखत, मौक्षखक वा अन्य कुनै प्रववनधको प्रयोग गरी प्राप् त हनुे त्याङ्क, िानकारी वा सूचनालाई 
बझुाउँछ । सूचना सावििननक सरोकारका नबषयसँग सम्बक्षन्धत तथा नागररकको ननिी वा व्यक्षक्तगत नबषयसँग सम्बक्षन्धत पनन हनु 
स्िछ । कानून बमोक्षिम गोप्य राख् नपुने सूचना बाहेक सावििननक ननकायहरुबाट सावििननक सरोकार र आफूसँग सम्बक्षन्धत नबषयका 
सूचना एवं िानकारीहरु नागररकले सरल र सहि रुपमा प्राप् त गनि स्ने अनधकार/व्यवस्था नै सूचनाको हक हो । 

नेपालको बतिमान संववधानको धारा-२७ मा सूचनाको हकलाई संवैधाननक उपचार सवहत मौनलक हकको रुपमा अंनगकार गररएको छ। 
िसमा 'प्रत्येक नागररकलाई आनो र सावििननक सरोकारको नबषयको पनन सूचना मा्ने र पाउने हक हनुे छ तर कानून बमोक्षिम 
गोप्य राख् न ुपने सूचनाको िानकारी दिन कसैलाई बा्य पाररने छैन' भनी उल्लेख गररएको छ । 

सूचनाको हक सम्बक्षन्ध ऐन, २०६४ को िफा २ (ङ) मा सूचनाको हकलाई यसरी पररभावषत गररएको छ: 

'सूचनाको हक भन् नाले सावििननक ननकायमा रहेको सावििननक महत्वको सूचना मा्ने र पाउने अनधकार सम्झन ुपछि र सो कदलिले 
सावििननक ननकायमा रहेको कुनै नलखत, सामग्री वा सो ननकायको काम कारबाहीको अ्ययन वा अवलोकन गने, त्यस्तो नलखतको 
प्रमाक्ष त प्रनतनलपी प्राप् त गने, सावििननक महत्वको ननमाि  कायि भईरहेको स्थलको ्रमम  र अवलोकन गने, कुनै सामग्रीको प्रमाक्ष त 
नमूना नलने वा कुनै पनन वकनसमको यन्त्रमा राक्षखएको सूचना त्यस्तो यन्त्र माफि त प्राप् त गने अनधकार समेतलाई िनाउछ।' 

२. सूचनाको हक र पारिकीता 

सूचनाको हक सावििननक ननकायहरुको काम कारबाहीमा पारिकीताको पूवि सति हो । सूचनाको हकले सावििननक चासोका ववषयको 
सूचना प्राप् त गने नागररकको अनधकारलाई बझुाउछ । यसले सावििननक ननकायहरुका पिानधकारीलाई िनता प्रनत उत्तरिायी र क्षिम्मेवार 
बन् न बा्य पाििछ । पारिकीता सावििननक ननकायको पिानधकारीहरुको िावयत्वको नबषय हो । सूचनाको हक र पारिकीता िवैुको 
उद्देश्य नागररक एवं राज्यप्रनत क्षिम्मेवार एवं उत्तरिायी सावििननक ननकाय ननमाि  गने हो । सावििननक ननकायहरु पारिकी छौँ भनी 
िेखाउन सूचनाको प्रत्याभतूी िनतालाई कसरी दिइरहेका छन भन् ने नबषयबाट नै मूल्याङ्कन गने सवकन्छ । सूचनाको हक एवं पारिकीता 
िवैु सकुासन कायम गनि आवश्यक तत्वहरु हनु । २१ औ ंकताक्षदलिको कासन व्यवस्था सकुासनको अभावमा वट्न स्िैन । िनतालाई 
कासन होइन सकुासन दिन स्न ुपछि। यसका लानग कानूनको कासन, िनसहभानगता, उत्तरिावयत्व, पारिकीता एवं सूचनाको हकको 
प्रत्याभनूत आवश्यक हनु्छ । अत: सकुासन कायम गने महत्वपू ि तत्व सूचनाको हक र पारिकीता नबच गवहरो सम्बन्ध रहेको िेख् न 
सवकन्छ ।  

३. आवश् यकता र महत्व 

सूचनाको हक सकुासनको आधार स्तम्भ हो। यसले कानूनको कासनको अभ्यासमा महत्वपू ि योगिान परु् याउछ। सूचनाको हकको 
कायािन्वयनबाट लोकतन्त्रको सबलीकर  हनु पु् िछ । यसले सावििननक ननकायको काम कारबाहीमा पारिकीता, उत्तरिावयत्व र 
िनसहभानगता अनभबवृर्द् गििछ । यसबाट प्रकासननक स्वच्छता, कायिििता र प्रभावकारीता अनभबवृर्द् गनि मद्दत पु् िछ ।  

सूचनाको हकको आवश्यकता र महत्वलाई ननम्न बमोक्षिम उल्लेख गनि सवकन्छ : 

क. खलुा र पारिकी समािको ननमाि  गनि ।  

ख. सरकार एवं सावििननक ननकायलाई िनताप्रनत उत्तरिायी र िवाफिेही बनाउन । 

ग. लोकतन्त्रको सबलीकर  गनि । 

ि. सकुासन प्रबिधन गनि । 

ङ. सरकारको काम कारबाहीको वस्तनुनष्ठ मूल्याङ्कन गनि । 

च. सभ्य र खलुा सामाक्षिक संस्कृनतको ववकास गनि । 

छ. भिाचार ननयन्त्र  गरी िेकको रािनीनतक आनथिक ववकास गनि । 

ि. प्रकासननक सिमता अनभबवृर्द् गनि । 
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झ. समयसापेि पररवतिनलाई आत्मसाथ गनि । 

ञ. ज्ञानमा आधाररत समािको ननमाि  गनि । 

४. क्षिल्ला स्तरका सावििननक ननकायहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमानसक अवस्था (आ.व. २०७५/७६) 

हाल नेपालको प्रकासननक संरचना ७ प्रिेक र ७७ क्षिल्लामा ववभािन गररएको छ । ७७ वटै क्षिल्लामा ववनभन् न संख्यामा सावििननक 
ननकायहरु रहेका छन ्। तर नवलपरासी र रुकुम क्षिल्ला टुक्राएर बनाइएका क्षिल्लाहरुमा नयाँ संरचना गररएका ननकायहरु बाहेक 
अन्य सरकारी कायािलयहरु परुानै यथावत रही िवैु क्षिल्लाका लानग कामकाि गिै आएका छन ्। 

क्षिल्ला स्तरका सावििननक ननकायहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको अनगुमन सम्बक्षन्धत क्षिल्ला हलुाक कायािलयहरुले गििछन ्र प्राप् त 
िानकारी एवं वववर  हलुाक सेवा ववभाग र सूचना आयोगमा पठाउिछन ्।यसरी ववनभन् न क्षिल्ला हलुाकहरुबाट चौथो मानसक रुपमा 
प्राप् त िानकारी एवं वववर को आधारमा िेकभर सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमानसक अवस्था िेहायबमोक्षिम प्रस्ततु गनि 
सवकन्छ। 

(क) सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमनसक एकीकृत वववर  (आ.व. २०७५/७६) 

क्र.सं प्रिेक क्षिल्ला समन्वय गने सूचना अनधकारी (सम्बक्षन्धत 
क्षि.ह.ुका.) को 

अनगुमन 
गररएका 
सावििननक 
ननकायहरु
को  

संख्या 

सूचना अनधकारी स्वत: प्रकाक्षकत 
गनुिपने तै्रमानसक 
प्रगनत नबवर  

सावििननक 

कैवफयत 

नाम, थर सम्पकि  नं. तोकेको नतोकेको गरेको नगरेको 

1 प्रिेक  

१ 

ताप्लेिङु        अप्राप् त 

2 पाँचथर िेवी प्रसाि 
अनधकारी 

    गरेको   

3 इलाम ग ेक क्षिनमरे 9844616619 51 46 5 - -  

4 झापा सबुास कुमारी वव.क 9846588020 63 63 - 9 5  

5 संखवुासभा खगने्र थापा 9862009842 41 39 2 - -  

6 तेह्रथमु        अप्राप् त 

7 धनकुटा कोवपला गरुागाईं        

8 भोिपरु रेवत ब. प्रधान 9852052416 39 34 5 29 10  

9 मोरङ रािकुमार सवेुिी 9842029284 67 67 - - -  

10 सनुसरी राि ुकटुवाल शे्रत्री 9842082881 52 46 6 - -  

11 सोलखुमु्ब ु रमन राई 984९३५१७०१ 19 17 2 7 12  

12 ओखलढुङ्गा सकु्षकला कटवाल 9866811800       

13 खोटाङ सरोि खनतवर्ा 9842951055 39 39 - - -  

14 उियपरु प्रवव  पोखरेल 9852836501 30 30 - -   

15 प्रिेक 

२ 

नसराह        अप्राप् त 

16 सप् तरर रमेक कुमार राय 9807721893 51 51 - -   

17 धनषुा         अप्राप् त 

18 सलािही मोती प्र. परािलुी 9849918878 16 16 - -   

19 महोत्तरी दिपक वली 9867763502 42 42 - -   

20 बारा बलीराम प्र. कुनमि 9855045462 53 53 - -   

21 पसाि        अप्राप् त 

2२ रौतहट नबरेन्र खड्का  3 3 - -   

2३ प्रिेक 

3 

िोलखा        अप्राप् त 

२४ रामेछाप महेक कु. शे्रष्ठ 9866023026 27 26 1 21 5  

2५ नसन्धलुी सूयि व. थापा मगर 9844156176 38 38 - -   

26 क्षचतवन नन्िा पौरे्ल 9845070453       

27 मकवानपरु साधना कोइराला 9845577262 55 44 11    

28 रसवुा हरर नमिार रम्तेल 9863195120       
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29 नवुाकोट कम्भ ुप्रसाि िोकी 9841150208 46 46 - -   

30 धादिङ उद् गम नतनमल्सेना 9841983339       

31 नसन्धपुाल्चोक प्रकासन ओली 9840070753 50 50 - - -  

32 का्रम े हरीकृष्ट  चौलागाईं 9849652836 29 29 - -   

33 काठमाण्र्ौ        अप्राप् त 

34 लनलतपरु  वासिेुव िाहाल  9851237308 44 40 4 36 8  

35 भक्तपरु खेमराि पाण्रे् 9851209641 32 32 - 32   

36 प्रिेक 

४ 

मनाङ उमाकान्त रे्मी 9846139665 28 28 - -   

37 गोरखा नभमकान्त भट्टराई 9847428138 50 50 - -   

38 स्याङ्िा ज्ञनेन्र ढकाल 9846623293 53 53 - - -  

39 कास्की धवु्र ररिाल 9857677888 68 67 1 68 24  

40 लमिङु गंगा कुमारी भिेुल 9846072889 93 39 54 -   

41 तनहुँ िगत ब. शे्रष्ठ 9846025111 46 46 - -   

42 म्या्िी मन्ि ुकमाि 9847669180 30 30 - 30 -  

43 मसु्ताङ दिपक चापागाईं 9857634470 42 42     

44 बा्लङु चन्र ित्त सापकोटा 9857622291 20 20 - 20 -  

45 पवित गोपाल कमाि 
अनधकारी 

9847624753 41 4१ - 5 36  

46 पू.नवलपरासी         

47 प्रिेक 

5 

प.नवलपरासी हेम प्रसाि पाण्रे्य 9847545412 30 30 -    

48 पू. रुकुम तेि ब. खत्री 9844949977 9 8 १ -   

49 रोल्पा नन्िलाल कुवर 9847850850 37 37 - -   

50 प्यूठान कूल प्र. र्ाँगी 9847309213       

51 िाङ श्याम एम.सी. 9757834153 63 63 - 40 23  

52 पाल्पा हररहर गैरे 9857060138 61 61 -    

53 गलु्मी रुकमाङ्गत आचायि 9804702701 51 51 49 2 -  

54 अिािखाँची बलराम नमश्र 9857061000 17 17 - 7 10  

55 रुपन्िेही         अप्राप् त 

56 कवपलवस्त ु गडु्ड ुकोरी 984471693 35 31 4    

57 बाँके गगन ब. थापा 9868949207 20 20 - 18 2  

58 बदििया िीवन ज्ञवाली 9848102732 39 39 - -   

59 क ािली सखेुत साववत्री कु. रे्मी 9848063040       

60 िैलेख        अप्राप् त 

61 िािरकोट झलक वली 9844884228       

62 हमु्ला        अप्राप् त 

63 मगु ु नागमल काही 9858320450 34 34 - - -  

64 र्ोल्पा ग ेक ओली 9868698106 26 26 - -   

65 िमु्ला रत् नचन्र गौतम 9848368324 29 29     

66 कानलकोट केिार प्र. अनधकारी 9824559330 28 28 - -   

67 रुकुम(पक्षिम) तेि ब. खत्री 9844949977 3१ 3१ - -   

68 सल्यान रेकम प्रकाक कमाि 9847844845 43 42 - - -  

69 सिुरुपक्षिम बझाङ रनबन्र कुमार रावल 9849421788 24 24 - -   

70 बािरुा िंगनबर सनुार 9749011206 37 37 - -   

71 र्ोटी पषु्टपराि भट्ट 9858488242 24 24 -    

72 कैलाली दिनेक कु. चौधरी 9848539934 28 28 - -   

73 अछाम पषु्टपा कुमारी भट्ट 9868555246 17 17 - 17 -  

74 िाच ुिला        अप्राप् त 
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75 वैतर्ी        अप्राप् त 

76 र्रे्लधरुा        अप्राप् त 

77 कन्चनपरु रे्न नसं सामल 9749012006 62 62 - 23 39  

 

       स्रोतीः क्षिल्ला हलुाक कायािलयहरुबाट प्राप् त वववर हरु 
(ख) सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमानसक सनमिा (आ.व. २०७५/७६) 

िेकभरका क्षिल्ला स्तरीय सावििननक ननकायहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको सनमिा गनिका लानग ववनभन् न क्षिल्ला हलुाक 
कायािलयहरुबाट प्राप् त वववर लाई आधार बनाइएको छ ।यसका लानग तानलकीकर , प्रनतकत, नबस्तार िस्ता 
गक्ष तीय औिारहरुको समेत प्रयोग गररएको छ । आ.व. २०७५/७६ को सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमानसक 
सनमिा िेहाय बमोक्षिम उप-क्षकषिकमा प्रस्ततु गररएको छ।  

(१) सूचनाको हक कायािन्वयन सम्बक्षन्ध वववर को प्राक्षप् तीः 
सूचनाको हक कायािन्वयनको सनमिाका लानग सावििननक ननकायहरुमा सूचना अनधकारी ननयकु्षक्तको वववर , सूचना माग 
र फर्छ्यौटको वववर , श् वतीः प्रकाकन गनुिपने तै्रमानसक वववर  सावििननक गरे/नगरेको वववर , सूचना प्रिान गने 
मा्यमहरुको वववर  िस्ता वववर हरु प्राप् त गनुिपने हनु्छ।हलुाक सेवा ववभागले अन्तगितका क्षिल्ला हलुाकहरुबाट 
सम्बक्षन्धत क्षिल्लाका सावििननक ननकायहरुसँग सम्बक्षन्धत ती वववर हरु प्राप् त गने गििछ ।सूचनाको हक कायािन्वयनको 
लानग यो एक महत्वपू ि र प्रथम कायि हो ।यसले सूचनाको हक कायािन्वयनको अवस्थालाई छलिङ्ग पाििछ । अतीः यो 
सूचनाको हक कायािन्वयन भए नभएको िानकारी दिने अत्यावश्यक सूचना समेत हो ।  

हलुाक सेवा ववभागले ती वववर हरु क्षिल्ला हलुाकहरुबाट र्ाँकमाफि त वा ई-मेल माफि त सोझै प्राप् त गने गरेको छ। यस 
क्रममा धेरै क्षिल्लाहरुबाट र्ाँक माफि त र केही क्षिल्लाहरुबाट ई-मेल माफि त प्राप् त गरेको छ भने केही क्षिल्लाहरुबाट ती 
वववर हरु कुनै पनन प्राप् त भएका छैनन।् 

नेपालमा हाल ७७ क्षिल्ला रहेकामा िम्मा चौथो तै्रमानसक अवनधभर िम्मा 6४ क्षिल्लाहरुबाट मात्र सूचनाको हक 
कायािन्वयनसँग सम्बक्षन्धत वववर हरु प्राप् त भएका छन ्भने १३ क्षिल्लाहरुबाट ती वववर हरु प्राप् त हनु सकेका छैनन ्
।यसबाट के बझु्न सवकन्छ भने यदि क्षिल्लाको संख्यालाई आधार मान् ने हो भने नेपालमा सूचनाको हक कायािन्वयनमा 
कररब ७६ प्रनतकत मात्र चासो दिइएको छ वा नेपालको ७६ प्रनतकत भभूागमा सूचनाको हक कायािन्वयनको चर मा छ 
भने कररब २४ प्रनतकत भभूागमा रहेका सावििननक ननकायहरु सूचनाको हक कायािन्वयनबाट बेखबर बनेका छन।्   

तर तेस्रो तै्रमानसक अवनधमा सूचनाको वववर  संकलन गने र पठाउने केही क्षिल्लाहरुले चौथो तै्रमानसक अवनधमा 
नपठाएको र तेस्रो तै्रमानसक अवनधमा सूचनाको वववर  संकलन गने र  पठाउन ेकायि नगरेका केही क्षिल्लाहरुले चौथो 
तै्रमानसक अवनधमा सूचनाको वववर  पठाएका छन।् 

(२) सावििननक ननकायहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयन अनगुमनको अवस्थाीः 
क्षिल्ला स्तरका सावििननक ननकायहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको अनगुमन सम्बक्षन्धत क्षिल्ला हलाक कायािलयहरु 
माफि त गररन्छ। प्राप् त वववर लाई अधार मान् ने हो भने 6४ वटा क्षिल्लाका सावििननक ननकायहरुमा अनगुमन गररएको 
छ भने बाँकी 1३ वटा क्षिल्लामा यस खालको अनगुमनको अभ्यास िेक्षखिैन। अथाित अनगुमन नै कतप्रनतकत भएकों 
छैन। क्षिल्ला संख्यालाई आधार मान् न ेहो भने कररब ७६ प्रनतकत अनगुमन भएको छ भन े२४ प्रनतकत अनगुमन नै हनु 
सकेको छैन। 

यसरी सूचनाको हक कायािन्वयनको अनगुमन नै हनु नसकेको क्षिल्लाहरुमा ताप्लेिङु, तेह्रथमु,  नसराह, धनषुा, पसाि, 
िोलखा, क्षचतवन,  काठमाण्र्ौं, रुपन्िेही, िैलेख, हमु्ला, िाच ुिला, वैतर्ी र र्रे्लधरुा रहेका छन।् यसका पछार्ी ववववध 
कार हरु रहेका हनु स्छन।् िस्तैीः हलुाक कायािलयहरुलाई अनगुमनको स्वरुप, प्रवक्रया र र नीनतको बारेमा िानकारी 
नहनु ुवा तानलम नहनु,ु हलुाक कायािलयले गने अनगुमनलाई अन्य कायािलयले महत्त्व नदिन,ु अनगुमनका लानग पयािप् त 
बिेट नहनु ुआदि आदि। 

अनगुमन गररएका क्षिल्लाहरुलाई हेने हो भने पनन हामी अनगुमनको प्रभावकाररतालाई प्रष्ट बझु्न स्छौँ। िम्मा 6४ वटा 
क्षिल्लाहरुमा अनगुमन गररएकामा अनधकांक क्षिल्लामा अनगुमन गररएका सावििननक ननकायहरुको संख्या न्यून छ। यदि 
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सबै क्षिल्लामा रहेका सावििननक ननकायहरुको औषतलाई ४० मान् न ेहो भने ३१ वटा क्षिल्लाहरुमा औषत भन्िा कम 
सावििननक ननकायहरुको अनगुमन गररएको छ भने ३३ वटा क्षिल्लाहरुमा यस्तो अनगुमन औषत भन्िा मानथ रहेको 
िेक्षखन्छ। िसबाट के थाहा हनु्छ भने अनगुमन गररएका 6४ क्षिल्ला म्ये कररब ४७ प्रनतकत क्षिल्लाहरुमा अनगुमन 
प्रभावकारी नभएको मान् न सवकन्छ भने 5२ प्रनतकत क्षिल्लामा अनगुमन केही सन्तोषिनक िेक्षखन्छ।कूल क्षिल्लालाई 
आधार मान्िा िम्मा ३५ प्रनतकत क्षिल्लामा मात्र अनगुमन सन्तोषिनक रहेको िेक्षखन्छ।अथाित सूचनाको हक कायािन्वयन 
सम्बन्धी अनगुमनको प्रभावकाररता नेपालमा ३५ प्रनतकत मात्र िेक्षखन्छ। यसको अथि नेपालमा कररब ३५ प्रनतकत 
सूचनामानथ मात्र िनताको पहुँच सहि छ। 

सचुनाको हक कायािन्वयनको अनगुमन सरकारी कायािलयहरुमा मात्र केक्षन्रत िेक्षखन्छ। क्षिल्लाहरुबाट प्राप् त वववर हरुको 
अ्ययन गिाि अनगुमन गररएका कायािलयहरुम्ये ९8 प्रनतकत भन्िा मानथ सरकारी कायािलयहरु रहेका छन ्भने अन्य 
सावििननक संस्थाहरुको अनगुमन 2 प्रनतकत भन्िा कम िेक्षखन्छ। अथाित सरकारी कायिलयहरु बाहेकका सावििननक 
ननकायहरु िस्तै गैह्र सरकारी संस्थाहरु, सरुिा ननकायहरु, कैक्षिक संस्थाहरु, बोक तथा ववत्तीय संस्थाहरु तथा 
व्यापाररक/औद्योनगक प्रनतष्ठानहरु आदिको अनगुमन नभएको वा अत्यन्तै न्यून संख्यामा भएको िेक्षखन आएको छ ।यसबाट 
प्रष्ट हनु्छ की सरकारी इतरका सावििननक संस्थाहरु सूचना प्रवाहबाट पक्षन्छन खोिेको िेक्षखन्छ।  

(३) सावििननक ननकायहरुमा सूचना  अनधकारीहरुको व्यवस्थाीः   
कुनै पनन सावििननक ननकायमा सूचना अनधकारीको ननयकु्षक्त नभएमा उक्त ननकायबाट प्रबाह हनुपुने सूचनामा िनताको 
पहुँच कमिोर बन्िछ। त्यसकार  सावििननक ननकायहरुले सूचना अनधकारीको ननयकु्षक्त गनुि अनत आवश्यक िेक्षखन्छ। 
यसले सूचनाको हक कायािन्वयनमा महत्त्वपू ि भनूमका खेल्िछ। 

हलुाक सेवा ववभागमा वववर  प्राप् त भएका 6४ वटा क्षिल्लाहरुमा अनगुमन गररएका सावििननक ननकायहरुम्ये प्राय 
सबैमा सूचना अनधकारीहरुको व्यवस्था गररएको िेक्षखन्छ।यद्यवप नछटफुट रुपमा कुनै कुनै सावििननक ननकायहरुले सूचना 
अनधकारी ननयकु्षक्त नगरेको समेत पाइयो। 6४ क्षिल्लामा अनगुमन गररएका सावििननक ननकायहरुको संख्यालाई कतप्रनतकत 
मान् न े हो भने कररब 1 प्रनतकत सावििननक ननकायहरुले सूचना अनधकारी तोकेको िेक्षखिैन भने बाँकी ९9 प्रनतकत 
सावििननक ननकायहरुमा सूचना अनधकारी तोवकएको छ । 

यसबाट प्रष्ट हनु्छ की सावििननक ननकायहरु सूचना अनधकारीको व्यवस्था गनि र सूचना प्रवाह गनि त्यनत अनिुार िेक्षखिैनन ्
तर प्रभावकारी अनगुमनववना यसले न त गनत नलन नै स्छ न त िनताको सूचनाको हक मानथको पहुँच स्थावपत हनु नै 
स्िछ। 

(४) चौथो तै्रमानसक प्रगनत वववर  सावििननक गरे/नगरेको अवस्थाीः 
सूचनाको हक कायािन्वयनको यो अनत महत्त्वपू ि र अक्षन्तम चर  हो। तीन/तीन मवहनामा सूचना प्रकाक्षकत गरररहनपुने 
भएकाले यो ननरन्तर चल्ने प्रवक्रया समेत हो। यसले नै सावििननक ननकायहरुबाट प्राप् त हनुे सूचनामा िनताको पहुँच 
स्थावपत हनुे नहनुे कुराको नन्यौल गििछ। 

क्षिल्लाहरुबाट प्राप् त चौथो तै्रमानसक वववर  अनसुार 6४ वटा क्षिल्लामा अनगुमन गररएका म्ये 4४ क्षिल्लाका सावििननक 
ननकायहरुमा श् वतीः प्रकाकन गनुिपने वववर  सावििननक नगरेको िेक्षखन आएको छ भने िम्मा 1७ क्षिल्लामा मात्र यसको 
अभ्यास गरेको िेक्षखन्छ।अनगुमन गरेको 6४ क्षिल्लालाई आधार मान्िा कररब 7६ प्रनतकत सावििननक ननकायहरुले 
यसको अभ्यास गरेको िेक्षखिैन भने िम्मा ३० प्रनतकतले तै्रमानसक रुपमा श् वतीः प्रकाक्षकत गनुिपने सूचनाहरु सावििननक 
गिै आएका छन।् यसबाट नेपालमा सावििननक ननकायहरुको बन्ि संस्कृनत रहेको सहिै अनमुान लगाउन सवकन्छ िनु 
धेरै ववकराल िेक्षखन्छ भने समावेकी लोकतन्त्रको लानग ठूलो चनुौनतको रुपमा समेत खर्ा भएको छ। 

अव श् वतीः प्रकाक्षकत गनुिपने प्रगनत वववर /सूचना तीन/तीन मवहनामा सावििननक गने १5 क्षिल्लाका सावििननक 
ननकायहरुको त्याङ्क ववश् लेष  गरौं। नेपालका िम्मा ७७ क्षिल्ला म्ये झापा, भोिपरु, सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा, कास्की, 
म्या्िी, बा्लङु, अिािखाँची, िाङ, बाँके, अछाम, नवलपरासी(पूवि र पक्षश् चम) र कञ् चनपरु िम्मा 15 क्षिल्लाका सावििननक 
ननकायहरुबाट मात्र श् वतीः प्रकाक्षकत गनुिपने सूचना सावििननक गने गरेको त्याङ्क प्राप् त भएको छ।ती क्षिल्लाहरुमा पनन 
सबै सावििननक ननकायहरुले यस्तो सूचना प्रकाक्षकत गने गरेको पाइँिैन। यदि ती क्षिल्लाहरुमा अनगुमन गररएका सावििननक 
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ननकायहरुको संख्यालाई कतप्रनतकत मान् ने हो भने ती क्षिल्लाहरुमा 43 प्रनतकत सावििननक ननकायहरुले श् वतीः प्रकाक्षकत 
गनुिपने सूचना सावििननक गने गरेका छैनन ्भने 57 प्रनतकत सावििननक ननकायहरुले भने सूचना सावििननक गने गरेको 
िेक्षखन्छ। यसबाट के पवुष्ट हनु्छ भने ती क्षिल्लाहरुमा िनताको सूचनाको हकमानथको पहुँच 57 प्रनतकत सम्म सहि 
छ। 

५. नपेाल सरकारका ववभाग  स्तरका कायािलयहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमानसक अवस्था (आ.व. २०७५/७६) 

ववभाग स्तरका सावििननक ननकायहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको अनगुमन हलुाक सेवा ववभागबाट हनुे गििछ र प्राप् त िानकारी 
एवं वववर  एकीकृत गरी छलफलका लानग तालकु मन्त्रालयमा पेक गररन्छ।यसरी ववनभन् न ववभागहरुबाट तै्रमानसक रुपमा प्राप् त 
िानकारी एवं वववर को आधारमा िेकभर सूचनाको हक कायािन्वयनको दद्वतीय तै्रमानसक अवस्था िेहायबमोक्षिम प्रस्ततु गनि सवकन्छ । 

(क) सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमनसक एकीकृत वववर  (आ.व. २०७५/७६) 

क्र.सं
. 

अनगुमन गररएका 
ववभागहरु 

      सूचना अनधकारीको श् वतीः प्रकाक्षकत 
गनुिपने तै्रमानसक 
प्रगनत वववर  
सावििननक 

कैवफयत 

 

नाम, थर सम्पकि  ई-मेल गरेको नगरेको 
१. सूचना तथा प्रकार  ववभाग, 

नतलगंगा, काठमाण्र्ौं 
समुन बज्राचायि, 
ननिेकक 

- - गरेको -  

२. राहिानी ववभाग, 
नाराय वहटी, काठमाण्र्ौं 

नतथिराि अयािल, 
ननिेकक 

- - गरेको -  

3. कन्सलुर सेवा ववभाग, 
काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

४. केन्रीय पक्षन्िकर  ववभाग, 
बबरमहल, काठमा र्ौं 

     अप्राप् त 

5. व्यावसावयक तथा सीप 
ववकास तानलम केन्र, 
भोसेपाटी, लनलतपरु 

     अप्राप् त 

6. अ्यागमन 
ववभाग,कानलकास्थान, 
काठमाण्र्ौं 

ववष्ट हुरी 
उपा्याय, 
ननिेकक 

01-4429659 mail@nepalimmigration.gov
.np 

गरेको -  

7. आयवेुि तथा वैकक्षल्पक 
क्षचवकत्सा ववभाग, टेकु, 
काठमाण्र्ौं 

र्ा. मनुक ि 
थापा, 
कन्सल्टेन्ट 
आयवेुि ववज्ञ 

9841447638 - गरेको -  

8. कहरी ववकास तथा भवन 
ननमाि  ववभाग, बबरमहल, 
काठमाण्र्ौं 

चन्रकेखर 
महतो, नस.नर्.ई. 

9841355497 mahpocs@gmail.com गरेको -  

9. औषनध व्यवस्था 
ववभाग,वविलुीबिार, 
काठमाण्र्ौं 

सन्तोष के.सी., 
बररष्ट ठ औषनध 
व्यवस्थापक 

9851182087 santosh.kc@nepal.gov.np - नगरेको  

10. उद्योग ववभाग, नत्रपरेुश्वर, 
काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

11. कम्पनन रक्षििारको 
कायािलय, नत्रपरेुश्वर, 
काठमाण्र्ौं 

  
 
 
 
 

   अप्राप् त 

१२. आन्तररक रािश् व ववभाग, 
लाक्षिम्पाट, काठमाण्र्ौं 

यज्ञप्रसाि ढुङ्गेल, 
उप-महाननिेकक 

- - गरेको -  
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१३. कारागार व्यवस्थापन 
ववभाग, कानलकास्थान, 
काठमाण्र्ौं 

कृष्ट  बहािरु 
कटुवाल, 
उपसक्षचव 

9841360598 kbkatuwal@hotmail.com गरेको -  

14. कृवष 
ववभाग,पलु्चोक,लनलतपरु 

राम कृष्ट  शे्रष्ठ 

बररष्ठ कृवष 
प्रसार अनधकृत    

9851212550 rksathio5@gmail.com गरेको -  

15. केन्रीय त्याङ्क ववभाग, 
थापाथनल, काठमाण्र्ौं 

नतथिराि 
चौलागाई, 
ननिेकक 

9841479826 trchaulagain@gmail.com गरेको -  

16. यातायात व्यवस्था ववभाग, 
नमनभवन,काठमाण्र्ौं 

गोक ि प्रसाि 
उपा्याय, 
ननिेकक 

9851142725 gpupadhyay@gmail.com गरेको -  

17. भनूम व्यवस्थापन तथा 
अनभलेख ववभाग, बबरमहल, 
काठमाण्र्ौं 

चन्रलाल 
रं्गोल, का.अ. 

९८४१८६४९५० khokana_dangol@yahoo.co
m 

गरेको -  

18. भन्सार ववभाग, नत्रपरेुश्वर, 
काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

19. परुातत्त्व ववभाग, 
रामकाहपथ, काठमाण्र्ौं 

सरेुक सरुस शे्रष्ठ 
परुात्त्व अनधकृत 

984१३६३८35 sureshsuras@yahoo.com - नगरेको  

20. नेपाल ग ुस्तर तथा 
नापतौल ववभाग, बालाि,ु 
काठमाण्र्ौं 

दिपक ज्ञवाली, 
ननिेकक 

9841379692 nbsminfooficer@gmail.com गरेको -  

21. ननिामनत वकताबखाना, 
हररहरभवन, काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

22. नापी ववभाग, नमनभवन, 
काठमाण्र्ौं 

िामोिर ढकाल, 
ननिेकक 

9851070878 - गरेको -  

23. सहकारी ववभाग, नया ँ
बानेश् वर, काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

24. िल तथा मौसम ववज्ञान 
ववभाग, नागपोखरी, 
काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

25. खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन ववभाग, 
पानीपोखरी, महारािगंि 

रत् न प्रसाि 
लानमछाने, 
नस.नर्.ई. 

9841454600 - - नगरेको  

26. खानी तथा भ-ूगभि ववभाग, 
लैनचौर, काठमाण्र्ौं 

कृष्ट  िेव झा, 
नस.नर्.मेटा.ई. 

- - गरेको -  

27. स्थानीय पूबािधार ववभाग, 
पलु्चोक, लनलतपरु 

     अप्राप् त 

28. िरेल ुतथा साना उद्योग 
ववभाग, नत्रपरेुश्वर, 
काठमाण्र्ौं 

- - - - - अप्राप् त 

29. भ-ूतथा िलाधार संरि  
ववभाग, बबरमहल, 
काठमाण्र्ौं 

- - - - - अप्राप् त 

30. वैिेक्षकक रोिगार ववभाग, 
बरु्द्नगर, काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

31. सूचना प्रनबनध ववभाग, नयाँ 
बानेश् वर, काठमाण्र्ौं 

लोकराि कमाि, 
ननिेकक 

9851165963 sharmalokraj@yahoo.com गरेको -  
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32. वन अनसुन्धान तथा 
प्रक्षकि  केन्र, बबरमहल, 
काठमाण्र्ौं 

वकर  कुमार 
पोखरेल, 
सहायक 
अनसुन्धान 
अनधकृत 

9841786573 kiran_pokh@yahoo.com गरेको -  

33. भनूम व्यवस्थापन प्रक्षकि  
केन्र,का्रम े                                                                                                                                                                               

     अप्राप् त 

34. रेल ववभाग, ववकालनगर, 
काठमाण्र्ौं 

अमन क्षचत्रकार 9841539233 Chitrakaraman@gmail.com  नगरेको  

35. श्रम तथा व्यवसायिन्य 
सरुिा ववभाग, नमनभवन, 
काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

36. क्षकिा ववभाग, सानोदठमी, 
भक्तपरु 

     अप्राप् त 

37. खाद्य प्रनबनध तथा ग ुस्तर 
ननयन्त्र  ववभाग,बबरमहल, 
काठमाण्र्ौं 

चपला पोखरेल ९८49265779 chapalapokharel@gmail.co
m 

- नगरेको  

38. प्रहरी वकताबखाना, लैनचौर 
काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

39. सम्पक्षत्त करु्द्ीकर  
अनसुन्धान ववभाग, पलु्चोक, 
लनलतपरु 

ववनोि 
लानमछाने, 
ननिेकक 

9851१98836 binodlamichane@dmli.gov.n
p 

गरेको -  

40. राविय पररचयपत्र 
व्यवस्थापन केन्र 

     अप्राप् त 

41. रािश्व अनसुन्धान ववभाग, 
हररहरभवन, लनलतपरु 

     अप्राप् त 

42. वातावर  ववभाग, 
कुपण्र्ोल, लनलतपरु 

कंकर प्रसाि 
पौरे्ल, नस.नर्.के 

9841583743 - गरेको -  

43. पयिटन ववभाग, 
भकुृटीमण्र्प,काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

44. राक्षष्ट रय ननकुञ् ि तथा 
वन्यिन्त ुसंरि  ववभाग, 
बबरमहल, काठमाण्र्ौं 

ववष्ट  ुप्रसाि 
शे्रष्ठ, 

  गरेको -  

45. ववद्यतु ववकास 
ववभाग,अनामनगर, 
काठमाण्र्ौं 

ननका ररिाल, 
नस.नर्.ई. 

9841984201 nisha_rijal@hotmail.com गरेको -  

46. पक ुसेवा ववभाग, 
हररहरभवन, लनलतपरु 

     अप्राप् त 

47. वनस्पनत ववभाग, थापाथली, 
काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

48. वाक्ष ज्य, आपूनति तथा 
उपभोक्ता संरि  ववभाग, 
बबरमहल, काठमाण्र्ौं 

रिनुाथ महत, 
ननिेकक 

9851032181 - गरेको -  

49. सर्क ववभाग, 
चाकुपाट,लनलतपरु 

     अप्राप् त 

50. िलस्रोत तथा नसंचाइ 
ववभाग, िावलाखेल, 
लनलतपरु 

     अप्राप् त 



 

पाना नं. 19 

५१. स्वास््य सेवा ववभाग, टेकु, 
काठमाण्र्ौं 

     अप्राप् त 

52. मवहला तथा बालबानलका 
ववभाग, पलु्चोक, लनलतपरु 

     अप्राप् त 

53. मरु  ववभाग, नसंहिरबार      अप्राप् त 

54. सावििननक ववत्त व्यवस्थापन 
तानलम केन्र, हररहरभवन, 
लनलतपरु 

बाबरुाम ज्ञवाली, 
बररष्ट ठ प्रक्षकिक 

9849056833 - गरेको -  

55. वन तथा भ-ूसंरि  ववभाग िीवनाथ पौरे्ल, 
व्यवस्थापन 
अनधकृत 

  गरेको   

 

         स्रोतीः हलुाक सेवा ववभागद्वारा संकनलत वववर हरु 

 

(ख) सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमानसक सनमिा (आ.व. २०७५/७६) 
नेपाल सरकारका ववभागस्तरका कायािलयहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमानसक अवस्था अनगुमन गरी आवस्यक 
िानकारी, सूचना एवं वववर  संकलन गने काम सम्पन् न भएको छ। ती वववर हरु 5(क) मा तानलकीकर  गरी प्रस्ततु 
गररएको छ। उक्त तानलकाको आधारमा सूचनाको हक कायािन्वयनको चौथो तै्रमानसक सनमिा तयार पाररएको हो। 

नेपाल सरकारका ५५ वटा ववभाग स्तरका कायािलयहरुमा अनगुमन गररएकामा 28 वटा ववभागहरुबाट सूचनाको हक 
कायािन्वयन सम्बक्षन्ध कुनै पनन त्य, त्याङ्क एवं वववर हरु प्राप् त हनु सकेन। ती ववभागहरु मानथ ५(क) मा उल्लेख 
गररएको छ। ती कायािलयहरुबाट सूचना अनधकारी तोके/नतोकेको र श् वतीः प्रकाक्षकत गनुिपने तै्रमानसक प्रगनत वववर  
सावििननक गरे/नगरेको िस्ता सूचनाको हक कायािन्वयनसँग सम्बक्षन्धत कुनै पनन िानकारी प्राप् त हनु सकेन। यी बाहेक 
27 वटा ववभागहरुबाट भने सूचनाको हक कायािन्वयनसँग सम्बक्षन्धत वववर , िानकारी, त्य एवं त्याङ्कहरु कुनै न कुनै 
रुपमा प्राप् त भएका छन।् यसबाट के प्रष्ट ट हनु्छ भने नेपाल सरकारका ववभागहरुबाट प्राप् त सूचनामा नागररकको पहुँच कुनै 
न कुनै वा आंक्षकक रुपमा भए पनन कररब 50 प्रनतकतसम्म रहन स्ने िेक्षखन्छ भने चौथो तै्रमानसक अवनधभर बाँकी 50 
प्रनतकत ववभागहरु सूचनामा पहुँचयो्य िेक्षखएनन।् 

हलुाक सेवा ववभागबाट भएको छररतो र संक्षिप् त अनगुमनका क्रममा केही ववभागहरुले ववनभन् न कार  िेखाएर सूचना 
उपलदलध गराउन अनिुार भएको पाइयो। ती म्ये कुनै कायािलयमा हड्ताल रहेको, कुनै कायािलयमा सचुना अनधकारी 
ननयकु्त नभएको, कुनैमा सचुना अनधकारी अनपुक्षस्थत रहेको, कुनैले हलुाकलाई वकन सूचना दिने भन् न ेिवाफ दिएको र 
कुनैले पनछ आफैँ ले सूचना पठाउने िस्ता कार  िेखाएको पाइयो। तर 50 प्रनतकत ववभागहरुले यस्ता सूचनाहरु उपलदलध 
गराएको यथाथि मानथको तानलकाबाट पषु्ट टी हनु्छ। 

अनगुमन गररएका ५५ वटा ववभागहरुम्ये २७ वटा ववभागहरुमा सूचना अनधकारी तोवकएको छ भने 28 वटा ववभागहरुबाट 
सूचना अनधकारी तोके/नतोकेको िानकारी प्राप् त हनु सकेन। सूचना अनधकारी तोकेका 27 वटा ववभाग म्ये 6 वटा 
ववभागले सूचना अनधकारीको सम्पकि  नम्बर र 12 वटा ववभागले सूचना अनधकारीको ई-मेल उपलदलध गराएका छैनन।् 

नेपाल सरकारका 55 वटा ववभागहरुम्ये २२ वटा ववभागहरुले श् वतीः प्रकाकन गनुिपने तै्रमानसक प्रगनत वववर  सावििननक 
गने गरेको, 5 वटा ववभागले सो वववर  सावििननक गरेको नपाइएको र 28 वटा ववभागहरु यस कायिमा वेखबर रहेका 
छन।् यस त्यलाई आधार मान्िा चौथो तै्रमानसक अवनधभर नेपाल सरकारका ववभागहरुबाट सावििननक हनुपुने सूचनाहरु 
कररब ४0 प्रनतकत मात्र सावििननक भएका छन ्भने 60 प्रनतकत सूचनाहरु ववभागहरुले सावििननक गने गरेका छैनन।् 
यसबाट के अवगत हनु्छ भने ववभागहरुमा सूचना अनधकारी तो्ने काम िेखावटी मात्र भएको छ र यस्तो व्यवस्थाबाट 
सूचनाको हक कायािन्वयनमा िनत योगिान हनुपु्यो सो सन्तोषिनक नरहेको क्षस्थनत िेक्षखन्छ। 

६. सूचनाको हक कायािन्वयनका चनुौनतहरु एवं सम्भावना  

वतिमान पररप्रके्ष्यमा सूचनाको हक कायािन्वयनका चनुौनतहरु एवं सम्भावना िवैु उक्षत्तकै रहेको िेक्षखन्छ।यसका चनुौनत एवं 
सम्भावनालाई िेहायबमोक्षिम प्रस्ततु गनि सवकन्छ। 
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क. चनुौनतहरु 

सूचनाको हक कायािन्वयन एक िवटल ववषय हो । अझ बन्ि एवं रुवढवािी नेपाली समािमा यसको कायािनव्यन कदठन साववत 
भएको छ । नेपालमा सूचनाको हक कायािन्वयनमा ववनभन् न चनुौनतहरु िेखा परेका छन ्। िनु यस प्रकार छ : 

१. रुवढवािी समाि एवं कमिोर नागरीक चेतनाको स्तर । 

२. अक्षस्थर कासन व्यवस्थान । 

३. भिाचारयकु्त प्रकासन संयन्त्र । 

४. साधन स्रोतको िरुुपयोग । 

५. काक्षन्त सरुिाको खस्किो अवस्था । 

६. सावििननक सूचनाहरुको वैज्ञाननक वनगिकर  गने नसवकएको अवस्था । 

7. सूचनामैत्री नभई गोपननयता कायम राख् ने संस्कृनतको ववकास । 

८. कमिचारीलाई सपथ गराईिा पि तथा गोपननयताको मात्र सपथ गराईने व्यवस्था । 

९. न्यून िनसहभानगताको अवस्था । 

१०. पारिकीताको नसमाहरु प्रष्ट वकटान गनि नसवकएको अवस्था । 

ख. सम्भावनाहरु : 
उिार एवं खलुा समािको अवधार ा ववकास हिैु िाँिा सूचनाको हक कायािन्वयनको सम्भावना पनन िररलो बन्िै गएको िेक्षखन्छ 
। सूचनाको हक कायािन्वयनको सम्भावनाहरुलाई िेहाय बमोक्षिम उल्लेलख गनि सवकन्छ। 

१. नागररकको चेतनाको स्तर दिन प्रनत दिन बढ्िै गएको छ । 

२. नेपाली समाि रुवढवािी चर बाट उिार एंव खलुा समािमा पररवतिन हिैु गएको छ ।  

३. संवैधाननक एवं कानूनी व्यवस्था गरेर सूचनाको हक कायािन्वयनमा िोर् दिइएको छ ।  

४. सावििननक ननकायहरुले सूचना अनधकारी तो्ने एवं प्रत्येक ३/३ मवहनामा (Proactive disclosure) सावििननक गने संस्कारको 
ववकास हिैु गएको छ । 

५. िनतपूनति सवहतको नागरीक वर्ापत्रको अवधार ा लाग ुगररएको छ ।  

६. सूचनाको हक कायािन्वयनको अनगुमन एवं मलु्याङ्कनका लानग राविय सूचना आयोगको स्थापना गररएको छ । 

७. ववभाग स्तरका कायािलयहरुमा सूचना हक कायािन्वयनको अनगुमन हलुाक सेवा ववभागले र क्षिल्लास्तरका कायािलयहरुमा सो 
को अनगुमन सम्बक्षन्धत क्षिल्ला हलुाक कायािलयहरुले गिै आएका छन ्। 

८. मन्त्रालय, ववभाग एवं अन्य सावििननक ननकायहरुमा सूचनाको हक कायािन्वयनको अवस्थाको मलु्याङ्कन गने, अङ्क दिने, उत्कृष्ट 
कायािलय छनौट गने िस्ता कायिहरु थालनी गररएको छ ।  

९. पारिकीता, ववनधको कासन, िवाफिेहीता, िनसहभागीता एवं सकुासनको लानग सूचनाको हक कायािन्वयनमा िोर् दिन थानलएको 
छ ।  

10. मक्षन्त्रपररषिका नन ियहरु व्यवक्षस्थत रुपमा प्रवाह गने कायिको थालनी भएको छ। 

७. सझुाव तथा ननष्टकषि 
सूचनाको हक प्रभावकारी कायािन्वयनका लानग सझुावहरु: 
नेपालमा सूचनाको हक कायािन्वयन गनि थानलए पनन प्रभावकारी हनु सकेको िेक्षखिैन । सूचनाको हक कायािन्वयनका लानग 
संवैधाननक एवं कानूनी व्यवस्था गररएका छन ्। राविय सूचना आयोगको स्थापना गररएको छ तर सूचनाको हक प्रभावकारी 
कायािन्वयनको लानग यक्षत्तले मात्र पु् िैन । यसका लानग सवै सावििननक ननकायहरुनबच सहकायि एवं समन्वयात्मक प्रयासको खाचो 
िेक्षखन्छ ।  

सूचनाको हक प्रभावकारी कायािन्वयनका लानग ननम्न बमोक्षिम उपायहरु अवलम्वन गनि सवकन्छ: 

१. सूचनाका हकका  नसमाहरु प्रष्ट वकटान गरी बाँकी नबषयका सूचनाहरु ननीःसति सावििननक गने कानूनी व्यवस्था गनुिपने िेक्षखन्छ। 
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२. नबस्ततृ व्यक्षक्तगत िानकारी (िैववक, आनथिक तथा अन्य) समेवटएका राविय पररचयपत्र िारी गरी प्रभावकारी रुपले कायािन्वयनमा 
ल्याउने । 

३. िनतपूनति सवहतका नागरीक वर्ापत्रको अवधार लाई कर्ाईका साथ प्रभावकारी कायािन्वयन गने। 

४. सावििननक ननकायहरुद्वारा प्रववनधको उच्चतम प्रयोगलाई िोर् दिने । 

५. सूचनाको हक कायािन्वयन सम्बन्धमा सूचना अनधकारीहरुलाई प्रभावकारी तानलमको व्यवस्था गने । 

६. सूचनाको हक कायािन्वयनको अनगुमन गने अनधकारीहरुलाई ववकेष तानलमको व्यवस्था गने । 

७. सूचनाको हक कायायािन्वयनको अनगुमनका स्वरुपहरु ननधािर  गनुिपने र प्रभावकारी अनगुमनका लानग बिेट थप् नपुने। 

८. सावििननक गनुिपने सूचना लकुाउने कमिचारी एवं ननकायलाई हिैसम्म कारवाहीको व्यवस्था गने । 

९. सूचनाको हकप्रनत नागरीकको चेतनास्तर उकास्न ववनभन् न कायिक्रमहरु बनाई प्रभावकारी रुपले सञ् चालन गने। 

ननष्टकषिीः 
सूचनाको हक कायािन्वयन सकुासनको प्रथम खकु्षककलो हो। सूचनाको हकनबना िेकको सावििननक प्रकासन संयन्त्रमा पारिक्षकिता कायम 
गनि सवकिैन। सूचनाको हकको व्यवस्था नभए गोप्यतावािी संस्कृनत मौलाउिै िान्छ। आिको ववश् व सूचना/ज्ञानको ववश् व हो।सूचनालाई 
आिभोनल ववचारको लानग इन्धन र अननयनमतता ववरुर्द्को अस्त्रको रुपमा नलइने हुँिा यसले अननयनमतता, ्रमिाचार, वढलाससु्ती, अरािकता 
र मनोमानीिस्ता ववकृनतहरु िटाउँछ। त्यसकार  िेकमा ववनधको कासन, प्रकासननक श् वच्छता, कामकारवाहीमा प्रभावकाररता, 
उत्तरिावयत्त्व, अथिपू ि िनसहभानगता आदि प्रब्ििन गरी सकुासन माफि त िेक ववकासको गनत बढाउन सूचनाको हकको कायािन्वयन एक 
महत्त्वपू ि उपाय बन् न स्िछ । 


