
मिमि .................... 

 

 

श्री सूचना अमिकारीज्यू 
शिवपरुी गाउँपामिका 
िेराबगर, नवुाकोट 

 

ववषय: सूचना िथा वववरणको प्रिाशणि प्रमिमिवप पाऊँ भन्न ेबारे। 

 

िहोदय, 
उपयुकु्त सम्बन्ििा ि / हािी मनवेदकिाई यस कायाुियिा रहेका िपमसििा उशलिशिि मबवरण, 
िथ्याङ्क िथा सूचना िेरो/ हाम्रो प्रयोजनको िामग आवश्यक परेको जानकारी गराउन चाहन्छु । उक्त 
सूचना नेपािको अन्िररि संवविान, २०६३ को िारा २७ िथा सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ 
को दफा ३ र ७ अनसुार िी सूचना िथा जानकारीको प्रिाशणि प्रमिमिवप उपिब्ि गराई ददनहुनु यो 
मनवेदन गदुछु ।  
िवपसि 

१. .....................................................................................................................। 
२. .....................................................................................................................। 
३. .....................................................................................................................। 
 

माथि उल्लेखित सूचनाको प्रततललपि तिटो भन्दा तिटो उिलब्ध गराउनु हुन अनुरोध गददिु । उल्ल्लखित 
सूचना उिलब्ध गराउँदा लाग्ने कानून वमोल्िमको शुल्क बुझाउन तयार िु । 
                         

                                                        मनवेदक 
                                                             .................. 
                                                        नाि: 
                                                        ठेगाना: 
                                                        फोन नं.: 
                                                        इिेि: 



श्री सूचना अमिकारी, 
शिवपरुी  गाउँपामिका 
िेराबगर, नवुाकोट 

 

ववषय:- सूचनाको हकसम्बन्िी ऐन, २०६४ अन्िगिु सूचनाको िाग | 
 

िैिे त्यस कायाुिय मिमि ..................िा ववषयिा / कािका िामग मनवेदन ददएको मथए ँ। िेरो 
सो मनवेदनिामथ अवहिेसम्ि सन्िोषजनक कारवाही नभएको हुँदा कृपया ििाई मनम्नमिशिि सूचना 
उपिब्ि गराईददन ुहनु अनरुोि छ । 
 
१. िेरो मनवेदनिामथ अवहिेसम्ि के के कारवाही भयो? कुन मिमििा के गररयो ? 
२. िेरो मनवेदन कुन किचुारी वा पदामिकारी कहाँ पगु्यो ? कुन पदामिकारीको शजम्िा कंमि ददनसम्ि 
िेरो मनवेदन रह्यो ? सम्बशन्िि पदामिकारीहरुिे िेरो मनवेदनिामथ के कारवाही गरे? िी सबै 
पदामिकारीहरुको नाि, पद र फोन नम्बरको जानकारी ददनहुोिा । 
३. िपाईको कायाुिय, ववभाग, मनकायको मनयि, मनदेशिका वा नागररक वडापत्रअनसुार िेरो 
मनवेदनिामथ कमि सियमभत्र कारवाही हनुपुछु ? त्यो मनयि, मनदेशिकाको नक्कि प्रमि उपिब्ि गराईददन ु
होिा । 
४. उक्त मनयि, मनदेशिका पािना नगने पदामिकारीिामथ आफ्नो पदीय दावयत्व परुा नगरेकोिा कारवाही 
हनुे व्यवस्था वक छैन ? िेरो मनवेदनको सम्बन्ििा मनयि, मनदेिनको उलिङ्घन भएको छ वक छैन? 
भएको छ भने कुन मनयि र मनदेिानसुार कस्िो कारवाही हनु्छ, त्यो मनणयु पाउँ । 
५. सम्बशन्िि पदामिकारीहरुिे दावयत्व पूरा नगनाुिे िारीररक र िानमसक पीडा भोग्न ुपरेको छ । 
यो वपडाको िामग सम्बशन्िि पदामिकारी शजम्िेवार छ वक छैन र छ भने त्यसका िामग दण्ड सजायको 
कानूनी के व्यवस्था छ त्यो कानूनको बारे जानकारी पाउँ ? 
६. िेरो मनवेदनिामथ कवहिेसम्ि कारवाही हनु्छ र िेरो िाग / सिस्या कवहिेसम्ि पूरा / सिािान 
हनु्छ ? िामथ िाग गररएका सूचना पाउँ । 

 

तनवेदक 

 
........................       

तनवेदनको नाम: 
ठेगाना: 
फोन नम्बर: 
लमतत: 
 


