
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, श्रावण १० गते, २०७८ साल (संख्या ५  

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट र्मर्त २०७८।०३।२९ मा स्वीकृत भएको  
"प्रदेश तथ्याङ्क र्नयमावली,  २०७८" सविसाधारणको जानकारीका लार्ग प्रकाशन 
गररएको छ । 

प्रदेश तथ्याङ्क र्नयमावली,  २०७८
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प्रदेश नं. ५ तथ्याङ्क ऐन, २०७५ को दफा ३६ ले ददएको अर्धकार प्रयोग गरी 
प्रदेश सरकारले देहायका र्नयमहरु िनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्बभक 

1. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यी र्नयमहरुको नाम "प्रदेश तथ्याङ्क र्नयमावली,  
२०७८"  रहेको छ ।  

(२)  यो र्नयमावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ । 

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस र्नयमावलीमा,- 
(क) "उत्पम्िकताि" भन्नाले ववद्यतुीय अर्भलेख र्सजिना 

गने, जबमा गने वा सबप्रषेण गने व्यम्ि वा 
र्नकायलाई सबझन ु पछि र सो शब्दले त्यस्तो 
कायि अन्त्य कुनै व्यम्ि वा र्नकायलाई गनि 
लगाउने व्यम्ि वा र्नकाय (इन्त्टरर्मर्डयरी   
वाहेक) समेतलाई जनाउँछ । 

(ख) "ऐन" भन्नाले प्रदेश नं. ५ तथ्याङ्क ऐन, २०७५ 
सबझन ुपछि । 

(ग) "तथ्याङ्क प्रशोधन" भन्नाले कागजी वा ववद्यतुीय 
माध्यमिाट सङ्कलन गररएका कोरा तथ्याङ्कको 
कोर्डङ, इर्डवटङ, डाटा इन्त्री गरी कब्यटुर 
सफ्टवेयर प्रयोग गरी वा नगरी तथ्याङ्कमा रहेका 
असङ्गर्तलाई हटाई अथिपूणि नर्तजा र्नकाल्ने वा 
ववश्लषेणयोग्य िनाउने कायि समेत सबझन ुपछि । 
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(घ) "तथ्याङ्क सङ्कलक" भन्नाले ऐन तथा यस 
र्नयमावली िमोम्जम तथ्याङ्क सङ्कलनका लार्ग 
खवटएको कमिचारी वा व्यम्ि सबझन ुपछि । 

(ङ) "प्रापक" भन्नाले उत्पम्िकतािद्धारा सबप्रषेण 
गररएका ववद्यतुीय अर्भलेख प्राप्त गने व्यम्ि वा 
र्नकाय सबझन ुपछि । 

(च) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क 
ववषय हेने मन्त्त्रालय सबझन ुपछि। 

(छ) "सङ्कलनकताि" भन्नाले प्रचर्लत कानून िमोम्जम 
तथ्याङ्क सङ्कलन गने व्यम्ि वा संस्था सबझन ु
पछि । 

(ज) "सर्मर्त" भन्नाले र्नयम ५ िमोम्जमको तथ्याङ्क 
समन्त्वय सर्मर्त सबझन ुपछि।  

 

 

पररच्छेद-२ 

पररषद् तथा सर्मर्त सबवन्त्धी व्यवस्था 
3. पररषद् सदस्यहरुको योग्यताः (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को 

खण्ड (च) िमोम्जम तोवकने पररषद्का सदस्यहरुको योग्यता देहाय िमोम्जम 
हनुेछः- 

(क) मान्त्यता प्राप्त म्शिण संस्थािाट तथ्याङ्कशास्त्र  

ववषयमा कबतीमा स्नातकोिर तह वा सो सरह 
उिीणि गरेको र तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, 

ववश्लषेण, तथ्याङ्क प्रणालीको ववकास, तथ्याङ्क 
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व्यवस्थापनको िेत्रमा कबतीमा दश वषि सरकारी 
सेवा वा तथ्याङ्कको िेत्रमा अध्ययन, अध्यापन, 

खोजमूलक अनसुन्त्धान तथा ववकास कायिमा 
अनभुव हार्सल गरेको¸ 

(ख) नेपाली नागररक, 

(ग) प्रचर्लत कानून िमोम्जम नैर्तक पतन देम्खने 
कुनै फौजदारी अर्भयोगमा अदालतिाट कसूरदार 
नठहररएको, 

(घ) प्रचर्लत कानून िमोम्जम दामासाहीको अवस्थामा 
नरहेको, 

(२) उपर्नयम (१) िमोम्जमको सदस्यलाई जनुसकैु िखत पदिाट 
हटाउन सवकनछे । 

4. िैठक सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१)  पररषद्को िैठक अध्यिले तोके िमोम्जम 
िस्नेछ  । 

 (२) पररषदमा कबतीमा पचास प्रर्तशत सदस्य उपम्स्थत भएमा 
गणपूरक संख्या पगेुको   मार्ननेछ । 

(३) पररपद्को िहमुतको र्नणिय मान्त्य हनुछे, मत िरािर भएमा 
अध्यिले र्नणाियक मत  ददनेछ । 

 (४) पररषद्को िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायिववर्ध पररषद् आफैं ले 
र्नधािरण गरे िमोम्जम हनुछे । 

5. तथ्याङ्क समन्त्वय सर्मर्तः  (१) प्रदेशमा तथ्याङ्क सबवन्त्धी कायिको 
सहजीकरण, समन्त्वय र मागिदशिन समेतका लार्ग देहायको एक तथ्याङ्क 
समन्त्वय सर्मर्त रहनेछः- 
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(क)  सम्चव, मन्त्त्रालय     
    - संयोजक 

(ख)  सम्चव, मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषदको कायािलय 
    -सदस्य 

(ग) सम्चव, आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालय 
    -सदस्य 

(घ) सदस्य, प्रदेश योजना आयोग (तथ्याङ्क हेने)        
    -सदस्य 

(ङ) कायािलय प्रमखु, कायािलय   
    -सदस्य सम्चव 

(२) उपर्नयम (१) िमोम्जमको सर्मर्तको िैठकमा आवश्यकता 
अनसुार ववज्ञ वा अन्त्य सरोकारवाला पदार्धकारीलाई आमन्त्त्रण गनि सवकनछे 
। 

(३) सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार देहाय िमोम्जम हनुेछः- 

(क) कायािलयिाट प्राप्त हनुे ढाँचा एवम ्प्रश्नावलीलाई 
पररमाजिन गरी स्वीकृर्तका लार्ग र्सफाररश गने, 

(ख) तथ्याङ्क सङ्कलनमा  नेपाल सरकार,  प्रदेश र 
स्थानीय तहका र्नकायसँग आवश्यक सहकायि र 
समन्त्वय गने,  

(ग) तथ्याङ्क सङ्कलनका लार्ग गैर-सरकारी तथा र्नजी 
िेत्रसँग आवश्यक सहकायि र समन्त्वय गने,  

(घ) तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधनमा आवश्यक 
अनगुमन, र्नरीिण,  मूल्याङ्कन गने गराउन,े 

(ङ) तथ्याङ्क सङ्कलन सबवन्त्धमा राय सझुाव ददन,े  
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(च) तथ्याङ्क सबवन्त्धी कायिमा खवटने कमिचारीको 
तार्लम सबवन्त्धी ववषयवस्त ुर मापदण्ड र्नधािरण 
गने, 

(छ) ऐनको दफा ९ िमोम्जम अन्त्तर र्नकाय तथ्याङ्क 
कायि समूह गठनका लार्ग र्सफाररश गने, 

(ज) पररषद्ले तोकेका अन्त्य काम गने । 

6. सर्मर्तको िैठक सबवन्त्धी व्यवस्थाः (१) सर्मर्तको िैठक अध्यिले तोके 
िमोम्जम िस्नेछ । 

(२) सर्मर्तको िैठकमा िहमुत र्नणिय मान्त्य हनुछे र सर्मर्तको 
र्नणिय सदस्य-सम्चवले प्रमाम्णत गनेछ । 

(३) सर्मर्तको िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायिववर्ध सर्मर्त आफैले 
र्नधािरण गरे िमोम्जम हनुछे । 

(४) सर्मर्तको सम्चवालय कायािलयमा रहनेछ । 

 
 

पररच्छेद-३ 
वावषिक प्रर्तवेदन, प्राववर्धक सर्मर्त तथा सेवा समूह सबवन्त्धी व्यवस्था 

7. वावषिक कायि वववरण तथा प्रर्तवेदन पेश गनुि पनेः (१) ऐनको दफा १२ 
िमोम्जम कायािलयले आफूले सबपादन गरेका कायिको वावषिक प्रर्तवेदन 
आर्थिक वषि समाप्त भएको र्मर्तले तीस ददनर्भत्र मन्त्त्रालय समि पेश गनुि 
पनेछ । 

(२) उपर्नयम (१) िमोम्जमको वावषिक प्रर्तवेदन कायािलयले 
वेभसाइटमाफि त साविजर्नक गनुि पनेछ । 



खण्ड ५) संख्या ५ प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त २०७८।०४।१० 

7 

8. प्राववर्धक सर्मर्तको गठन तथा सञ्चालनः (१) ऐनको दफा १३ िमोम्जम 
कायािलयले तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रकृर्त एवम ् ववषयगत कायिहरुका लार्ग 
आवश्यकता अनसुार कृवष, पशपुालन, औद्योर्गक, आर्थिक, व्यापाररक, 

जनगणना, वन लगायतका प्राववर्धक सर्मर्त  गठन गनि सक्नेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) िमोम्जम गठन हनुे प्राववर्धक सर्मर्तको गठन 
गदाि सर्मर्तको कायि िेत्रगत शति तथा सञ्चालन सबवन्त्धी व्यवस्था समेत 
तोक्न ुपनेछ । 

(३) प्राववर्धक सर्मर्तले कायािलयको समन्त्वयमा कायि गनुि पनेछ 
। 

9. सेवा समूह सञ्चालन सबवन्त्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा १५ िमोम्जम 
कायािलयमा रहने जनशम्ि प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे िमोम्जम हनुेछ ।  

(२) स्वीकृत दरिन्त्दीमा प्रदेश सरकारले प्रदेश र्नजामती सेवा, 
सबिम्न्त्धत समूह, उपसमूहका कमिचारीिाट पदपूर्ति गनेछ । 

(३) उपर्नयम (१) िमोम्जम जनशम्िको सेवा, समूह, उपसमूहको 
र्नधािरण तथा सञ्चालन सबवन्त्धी व्यवस्था प्रदेश र्नजामती सेवाको सेवा शति 
सबवन्त्धी कानून िमोम्जम हनुछे । 

 

 

पररच्छेद-४ 

तथ्याङ्क सङ्कलन,  प्रकाशन, अनमुर्त र  गणुस्तर सबिन्त्धी व्यवस्था 
10. वावषिक तथा आवर्धक तथ्याङ्ककीय वियाकलापको तजुिमा तथा कायािन्त्वयनः 

(१) कायािलयले वावषिक तथा आवर्धक कायि तार्लका िमोम्जम उपलब्ध 
साधन स्रोत समेतको आधारमा प्रदेश सरकार वा र्नकायको माग अनसुारको 
तथ्याङ्क उत्पादन गनेछ । 
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(२) कायािलयले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका नीर्त तथा 
कायििमले जनस्तरमा पारेको प्रभाव यवकन गनि हरेक पाँच-पाँच वषिमा 
देहाय िमोम्जमका सवेिण तथा अध्ययन सञ्चालनमा ल्याउन सक्नछेः-  

(क) प्रादेम्शक िहसूुचक क्लस्टर सवेिण, 

(ख) र्नष्ठा र सेवा प्रवाह प्रभावकाररता सवेिण, 

(ग) लघिेुत्र आकँलन वा अनमुान ¸ 

(घ) प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानकेा अन्त्य ववषय ।  

(३) कायािलयले संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्त्वयमा जन्त्म, 

मतृ्य ु (आत्महत्या, दघुिटना समेत), वववाह तथा सबवन्त्ध ववच्छेद जस्ता 
व्यम्िगत घटना सबवन्त्धी तथ्याङ्कको प्रशोधन तथा ववश्लषेण गरी हरेक 
वषिको श्रावण मवहनामा प्रदेशर्भत्रका प्रत्येक स्थानीय तहको म्स्थर्त खलु्न े
तथ्याङ्ककीय प्रर्तवेदन प्रकाशन गनेछ । 

11. प्रचार-प्रसार सबवन्त्धी ब्यवस्थाः (१) कायािलयले तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रार्प्तको 
उद्देश्य, प्रकृर्त, र्िषयगत िते्र, भौगोर्लक िते्र, उिरदाताको प्रकृर्त समेतका 
आधारमा लम्ित वगि पवहचान गरी आवश्यक सूचना वा जानकारी उपयिु 
सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी प्रचार-प्रसार गनि सक्नेछ। 

(२) कायािलयले तथ्याङ्क सङ्कलन सबिन्त्धी गणना, सवेिण वा 
अध्ययन अनसुन्त्धानिाट प्राप्त साविजर्नक महत्वका तथ्याङ्क वा सूचना सन्त्देश 
प्रवाह गनि सरकारी तथा गैर-सरकारी िेत्रसँग आवश्यक समन्त्वय, सहकायि  
वा साझेदारी गनि सक्नेछ । 

12. प्रश्नावली सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) कायािलयले तथ्याङ्कको प्रकृर्त तथा 
आवश्यकता अनसुार तथ्याङ्क उत्पादन हनु ेढाँचामा तथ्याङ्क सङ्कलनका लार्ग 
आवश्यक पने प्रश्नावली तयार गरी  सर्मर्त समि पेश गनुि पनेछ । 
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(२) उपर्नयम (१) िमोम्जम तयार भएको प्रश्नावली मन्त्त्रालयिाट 
स्वीकृत भएपश्चात कायािलयले तथ्याङ्क सङ्कलनको लार्ग प्रयोग गनुि पनेछ । 

(३) यस र्नयममा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए  तापर्न स-साना 
प्रकृर्तका तथ्याङ्क सङ्कलन गनुिपने भनी तोवकएका तथ्याङ्क सङ्कलनका लार्ग 
कायािलय आफैं ले प्रश्नावली स्वीकृत गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ। 

13. तार्लकीकरण तथा ववश्लषेणः (१) कायािलयले तथ्याङ्क प्रकाशन गदाि 
तथ्याङ्कको प्रकृर्त अनसुार खण्डीकृत तथ्याङ्क तार्लकीकरण गनि  सक्नछे । 

(२) उपर्नयम (१) िमोम्जम तयार भएको तार्लकालाई कायािलयले 
तथ्याङ्कको प्रकृर्त समेतका आधारमा आवश्यक ववषयगत तथा िेत्रगत 
ववश्लषेण गरी प्रर्तवेदन तयार गनि सक्नेछ । 

(३) कायािलयले उपर्नयम (२) िमोम्जम तयार भएको प्रर्तवेदन 
साविजर्नक गनि तथा प्रयोगकतािको सहज पहुचँ सरु्नम्श्चत गनि र्लफ्लेट, पोष्टर, 

हातेपमु्स्तका, पसु्तक, नक्सा तथा ववद्यतुीय स्वरुपमा आधाररत ववर्भन्न ववर्ध 
अवलबवन गनि सक्नछे ।  

14. तार्लम सबिन्त्धी व्यवस्था: कायािलयले कमिचारीको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन 
तथा ववश्लषेण लगायतका िमता ववकास गनिका लार्ग आवश्यक तार्लम 
सञ्चालन गनि गराउन सक्नेछ ।  

15. तथ्याङ्कको गणुस्तर कायम गनुिपनेः (१) कायािलयले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, 
ववश्लषेण लगायतका काम गदाि स्थावपत तथ्याङ्कशास्त्रीय मापदण्ड अवलबवन 
गनुि पनेछ ।  

(२) तथ्याङ्क प्रशोधन र प्रकाशन गदाि सबभव भएसबम 
रावियस्तरको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एकरुपता हनु ेगरी गनुि पनेछ । 

(३) उपर्नयम (१) र (२) िमोम्जम गणुस्तर कायम गनिका लार्ग 
आवश्यकतानसुार अनगुमन तथा सपुरीवेिणको व्यवस्था गनि सवकनेछ । 
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(४) उपर्नयम (३) िमोम्जमको कायिमा नेपाल सरकार वा अन्त्य 
सरकारी र्नकायको ववज्ञलाई सहभागी गराउन सवकनछे । 

(५) कायािलयले तथ्याङ्क सबिन्त्धी कायिका लार्ग र्नदेम्शका तयार 
गरी प्रचलनमा ल्याउन सक्नछे । 

16. तथ्याङ्कको अर्धकार: (१) कायािलयले सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेण र प्रकाशन 
गरेका तथ्याङ्कको अर्धकार कायािलयको हनुछे । 

(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न 
र्नधािररत तथ्याङ्कको अर्धकार सबिम्न्त्धत कायािलयलाई हनुेछ ।  

17. र्नधािररत तथ्याङ्क सङ्कलन गने कायािलय सबवन्त्धी व्यवस्थाः (१) र्नधािररत 
तथ्याङ्ककीय कायिका लार्ग प्रदेश सरकारले कुनै सरकारी र्नकाय, स्थानीय 
तह तथा साविजर्नक संस्थालाई तथ्याङ्कको प्रकृर्तको आधारमा र्नधािररत 
तथ्याङ्क कायािलय  भनी तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न कुनै 
र्नधािररत तथ्याङ्क सबवन्त्धी कायि गनिका लार्ग प्रचर्लत कानून िमोम्जम कुनै 
र्नकायलाई तोवकएको रहेछ भने त्यस्तो तथ्याङ्कको सबिन्त्धमा सोही 
र्नकायलाई र्नधािररत तथ्याङ्क कायािलय मार्नन ेछ ।  

 (३) र्नधािररत तथ्याङ्क कायािलयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क 
सबिन्त्धी प्रर्तवेदन तथा सोको ववद्यतुीय प्रर्त त्यस्तो प्रर्तवेदन प्रकाम्शत 
भएको र्मर्तले पन्त्र ददनर्भत्र कायािलयमा पेश गनुि पनेछ । 

(४) र्नधािररत तथ्याङ्क कायािलयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कको 
सवािर्धकार सोही कायािलयलाई हनुेछ । 

18. अनमुर्त सबवन्त्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा १८ िमोम्जम अनमुर्तका लार्ग 
र्नवेदन पेश गदाि अनसूुची िमोम्जमका वववरण र कागजात कायािलयमा पेश 
गनुि पनेछ । 
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(२) उपर्नयम (१) िमोम्जम र्नवेदन पेश हनु आएमा कायािलयले 
आवश्यक छानर्िन तथा अध्ययन गरी स्वीकृर्त ददन उपयिु ठहर् याएमा 
दताि वकतािमा अर्भलेख जनाई दताि नबवर समेत उल्लेख गरी र्नवेदन दताि 
भएको पन्त्र ददनर्भत्र अनमुर्त ददन ुपनेछ । 

(३) उपर्नयम (२) िमोम्जम अनमुर्त प्राप्त भएपर्छ र्नवेदकले 
प्रश्नावली र तथ्याङ्कको प्रकाशन गदाि त्यस्तो अनमुर्त नबिर समेत उल्लेख 
गनुि पनेछ । 

(४) यस र्नयम िमोम्जम अनमुर्त प्राप्त गने व्यम्ि वा संस्थाले 
तोवकएको अवर्धर्भत्र तथ्याङ्क सबवन्त्धी कायि सबपन्न गनुिपनेछ र सोको एक 
प्रर्त प्रर्तवेदन एक मवहनार्भत्र कायािलयमा पेश गनुि    पनेछ । 

(६) कुनै ववदेशी व्यम्ि वा संस्थाले उपर्नयम (१) िमोम्जम 
अनमुर्तका लार्ग र्नवेदन पेश गनुिपूवि संघीय कानून िमोम्जम नेपाल 
सरकारिाट अनमुर्त प्राप्त गरेको र्नस्सा र्नवेदन साथ पेश गनुि पनेछ। 

(७) र्नयम १७ िमोम्जमका र्नकायले यस र्नयम िमोम्जम 
अनमुर्त र्लनपुने छैन । 

 

19. संशोधनका लार्ग अनमुर्त र्लनपुनेः (१) तथ्याङ्क सङ्कलनकतािले र्नयम १८ 
िमोम्जम कायािलयिाट अनमुर्त प्राप्त गरी सकेपर्छ तथ्याङ्क सङ्कलन गने िते्र, 

ववर्ध, अवर्ध, प्रयोजन समेत सिै वा कुनै ववषयमा संशोधन गनि आवश्यक 
परेमा त्यसको औम्चत्य र कारण सवहत संशोधनका लार्ग कायािलयमा 
र्नवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपर्नयम (१) िमोम्जम र्नवेदन प्राप्त हनु आएमा कायािलयले 
आवश्यक छानववन तथा अध्ययन गरी औम्चत्यको आधारमा संशोधनका 
लार्ग स्वीकृर्त ददन सक्नेछ । 
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(३) उपर्नयम (२) िमोम्जम स्वीकृर्त प्रदान गदाि कायािलयले 
आफ्नो दताि वकतािमा संशोधनको व्यहोरा अध्यावर्धक गनुिपने छ । 

20. स-साना अध्ययन सबवन्त्धी व्यवस्थाः कुनै अध्ययन, अनसुन्त्धान, शोध कायि  
समेतका लार्ग गररने स-साना प्रकृर्तका अध्ययन तथा सवेिणका लार्ग 
गररने गणना वा तथ्याङ्क सङ्कलनका लार्ग कायािलय समि अनमुर्त र्लन ुपने 
छैन ।  

स्पष्टीकरणः यस र्नयमको प्रयोजनका लार्ग "स-साना प्रकृर्तका अध्ययन" 
भन्नाले कुनै शैम्िक उपार्ध प्रार्प्तको लार्ग गररने अध्ययन, कुनै वस्तकुो 
िजार सवेिण, कुनै सेवाको प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता सामान्त्य प्रकृर्तका 
अध्ययनलाई सबझन ुपछि ।  

 

 

पररच्छेद-५ 

ववद्यतुीय अर्भलेख  सबवन्त्धी व्यवस्था 
21. ववद्यतुीय अर्भलेखमा पहुँच हनु:े  (१) ऐनको दफा २२ िमोम्जम प्रदेश 

तथ्याङ्क प्रणालीमा आवद्ध र्नकायहरुलाई कब्यटुर नटेवकि को माध्यमिाट 
ववद्यतुीय तथ्याङ्कमा पहुचँ ददने सबवन्त्धी अर्धकार त्यस्तो तथ्याङ्क प्रणाली 
स्थापना गने कायािलयको हनुछे ।  

(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न कुनै 
र्नकायहरु िीच ववद्यतुीय तथ्याङ्कमा पहुचँ आदान-प्रदान गने सबिन्त्धमा छुटै्ट 
सबझौता गनि सवकनेछ र त्यस्तो सबझौता भएकोमा सोही िमोम्जम हनुेछ । 

22. ववद्यतुीय अर्भलेखको आर्धकाररकताः (१) कुनै तथ्याङ्कको कब्यटुर डाटावेश 
तथा ववद्यतुीय अर्भलेखको आर्धकाररकता प्रचर्लत कानून िमोम्जम हनुछे।  
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(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न 
ववद्यतुीय अर्भलेखको आर्धकाररकताको जवाफदेवहता उत्पर्तकतािको हनुेछ । 

(३) ववद्यतुीय अर्भलेखको उत्पर्तकतािको अन्त्य आधार तथा प्रार्प्त 
स्वीकारका आधार सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून िमोम्जम हनुेछ 
। 

23. प्रशोर्धत, अधिप्रशोर्धत तथा कोरा तथ्याङ्कको र्ििीः (१) ऐनको दफा २५ 
िमोम्जम प्रशोर्धत, अधिप्रशोर्धत तथा कोरा ववद्यतुीय तथ्याङ्कको र्ििी ववतरण 
गदाि कायािलयले प्रचर्लत ववद्यतुीय कारोिार सबिन्त्धी कानूनले र्नधािरण 
गरेको सरुिा प्रणालीको सरु्नम्श्चतता गनुिपनेछ। 

(२) उपर्नयम (१) िमोम्जम तथ्याङ्क र्ििी ववतरण गदाि प्रचर्लत 
गोपर्नयता सबिन्त्धी कानून िमोम्जमको गोपर्नयता सतिकता अवलबिन गनुि 
पनेछ र गोपर्नयता कायम गने सबिन्त्धी दावयत्व त्यस्ता ववद्यतुीय तथ्याङ्क वा 
अर्भलेख प्रापकको समेत हनुछे ।  

(३) उपर्नयम (१) र (२) को व्यवस्था र्नधािररत तथ्याङ्ककीय 
कायि गने भनी तोवकएका र्नकायको हकमा समेत लागू हनुेछ ।  

(४) यस र्नयममा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न तथ्याङ्क 
सबिन्त्धमा कायािलयले तयार गरेका प्रकाशनको र्ििीको व्यवस्था 
कायािलयले र्नधािरण गरे िमोम्जम हनुेछ । 

तर, त्यसरी र्ििी गररन े प्रकाशनको मूल्य कायािलयले आफ्नो 
वेभसाइट माफि त साविजर्नक गनुि पनेछ । 
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पररच्छेद-६ 

ववववध 

24. तथ्याङ्क सङ्कलकको काम, कतिव्य र अर्धकारः तथ्याङ्क सङ्कलनको कायिमा 
खवटने तथ्याङ्क सङ्कलकको काम, कतिब्य र अर्धकार देहाय िमोम्जम हनुेछः- 

(क) आफूलाई खटाएको स्थानमा गई तोवकएको 
प्रश्नावली िमोम्जमको वववरण तथा तथ्याङ्क 
सङ्कलन गने, 

(ख) सङ्कर्लत तथ्याङ्कको सूचीकरण तथा उिरदाताको 
गोपर्नयता कायम गने र सोको सरुिा गने,  

(ग) कायििेत्रमा कसैको तथ्याङ्क सङ्कलनमा छुट 
भएको वा दोहोरो गणना भए वा नभएको यवकन 
गने र तोवकएको समयर्भत्र वववरण तथा तथ्याङ्क 
सङ्कलन गने,  

(घ) दैर्नक कायितार्लका िनाई तथ्याङ्क सङ्कलन गने 
र तथ्याङ्कको शदु्धता जाँच गने,  

(ङ) सङ्कर्लत तथ्याङ्कको वववरण र्नयर्मत रुपमा 
सबिम्न्त्धत र्नकायलाई जानकारी गराउन,े  

(च) आफूलाई प्राप्त तथ्याङ्क सङ्कलन पमु्स्तका िमोम्जम 
र्नष्पि भई कायि गने,  

(छ) सबिम्न्त्धत र्नकाय वा सङ्कलनकतािले तोकेका 
अन्त्य कायि गने ।  

25. आचरण सबिन्त्धी व्यवस्थाः तथ्याङ्क सबिन्त्धी वियाकलापमा संलग्न हनु े
व्यम्िले  देहायका पेशागत आचरण पालना गनुि पनेछः- 
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(क) गलत तथ्याङ्क वा वववरण र्लन कसैलाई प्ररेरत 
गनि गराउन नहनु,े 

(ख) तथ्याङ्कदाताको व्यम्िगत वववरण अरु कसैलाई 
देखाउन वा भररएका प्रश्नावलीको प्रर्तर्लवप िनाई 
कसैलाई उपलब्ध गनि गराउन नहनु,े  

(ग) तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेण, भण्डारण र 
प्रकाशन प्रवियालाई दरुुपयोग गनि गराउन 
नहनु,े 

(घ) कायािलयले उपलब्ध गराएको पररचय पत्रको 
मात्र प्रयोग गनुिपने,  

(ङ) उिरदाता र आम नागररकसँग सबमानजनक 
व्यवहार गदै एक अकािप्रर्त सौहादिपूणि र 
म्शष्टतापूविक िोल्ने जस्ता नैर्तक र्नयमको 
पालना गनुिपने, 

(च) आफूलाई तोवकएको म्जबमेवारी सबपादन गनि 
नसक्ने भएमा समयमै सोको जानकारी 
सपुरीवेिकलाई गराउन ुपने,  

(छ) आफूलाई तोवकएको कायि म्जबमेवारी अनर्धकृत 
व्यम्िलाई म्जबमा लगाउन नहनुे,  

(ज) औपचाररक प्रचार-प्रसार तथा पैरवी िाहेक 
उिरदातालाई प्रभाव पाने कुनै पर्न वकर्समका 
गर्तववर्ध गनि गराउन नहनु,े 
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(झ) तथ्याङ्क सबवन्त्धी कायिमा खवटएको अवर्धभर 
अन्त्यत्र कुनै पर्न म्जबमेवारी र्लई कायि गनि 
नहनु,े  

(ञ) िदर्नयतपूविक वा कसैको प्रलोभनमा परी वा 
जानीजानी झटु्ठा वववरण सङ्कलन गनि र आफ्नो 
म्जबमेवारीको काममा हेलचक्र्याइँ एवम ्
लापरवाही गनि नहनु े। 

26. सहयोग र्लन सक्नःे (१) कायािलयले तथ्याङ्क कायिको सञ्चालन र 
व्यवस्थापनमा आवश्यकता अनसुार नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका कुनै 
र्नकाय, स्थानीय तह, साविजर्नक संस्था वा कुनै व्यम्िको सहयोग र्लन 
सक्नेछ  । 

(२) उपर्नयम (१) िमोम्जम कायािलयले सहयोग माग गरेमा 
आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गनुि पनेछ । 

(३) कायािलयले तथ्याङ्क कायिको सङ्कलन, सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापनका लार्ग स्थानीय तहसँग भवन तथा अन्त्य सामग्रीको उपयोग वा 
स्थानीय तहको कमिचारी पररचालन जस्ता ववषयमा साझेदारी गनि सक्नेछ । 

(४) कायािलयले तथ्याङ्क सबवन्त्धी कायिमा सबिम्न्त्धत ववशेषज्ञसँग 
आवश्यक राय परामशि र्लन सक्नेछ । 

27. कायािलयको मकुाम : कायािलयको मकुाम प्रदेश राजधानीमा रहनेछ । 

28. उिरदाताको कतिव्य: (१) उिरदाताले आफूसँग सबिम्न्त्धत सूचना तथ्याङ्क 
सङ्कलकलाई ददन वाध्य हनु छैन। 

(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न कुनै 
प्रश्नावलीको सबिन्त्धमा उिर ददन उिरदाता सहमत भएमा त्यस्तो 
प्रश्नावलीमा समावेश भएको प्रश्नसँग सबिम्न्त्धत सूचना ददन सक्नेछ।  
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 (३) उपर्नयम (२) िमोम्जम सूचना ददँदा यथाथि वववरण समयमै 
उपलब्ध गराउन ुउिरदाताको कतिव्य हनुछे ।  

29. अनसूुची हेरफेर गने अर्धकारः मन्त्त्रालयले अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर गनि 
सक्नेछ । 
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अनसूुची 
(र्नयम १८ को उपर्नयम (१)सँग सबवम्न्त्धत) 

तथ्याङ्क सङ्कलनका लार्ग अनमुर्त माग सबिन्त्धी फाराम 

 

ववषयः- अनमुर्त सबवन्त्धमा । 

श्री कायािलय प्रमखु ज्यू 

तथ्याङ्क कायािलय 

..............। 

मैले / हामीले / हाम्रो संस्थाले र्नबन िमोम्जम तथ्याङ्क सङ्कलन गनि 
आवश्यक भएकोले तपर्सल िमोम्जमको वववरण खलुाई स्वीकृर्तको 
लार्ग यो र्नवेदन पेश गरेको छु/छौः- 

तपर्सल 

1. सङ्कलनकतािको नामः- 
2. संकलनकतािको ठेगानाः- 
3. सङ्कलन गररने तथ्याङ्कको ववषयः- 
4. तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्देश्यः- 

(क) मखु्य उद्देश्यः- 
(ख) गौण उद्देश्यः- 

5. तथ्याङ्क सङ्कलन गनुिपने आवश्यकता र कारणः- (छोटकरीमा 
खलुाउन)े 

6. तथ्याङ्क सङ्कलन गररने िेत्रः- 
7. उिरदाताको प्रकृर्तः- 
8. सङ्कर्लत तथ्याङ्कको प्रयोजनः- 
9. तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रयोग गने भाषाः- 
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10. तथ्याङ्क सङ्कलन गने ववर्ध :- 
11.  तथ्याङ्क सङ्कलन शरुु हनुे र्मर्तः- 
12.  तथ्याङ्क सङ्कलन समाप्त हनुे र्मर्तः- 
13. सङ्कर्लत तथ्याङ्क प्रकाशन गने अनमुार्नत र्मर्तः- 
14. सङ्कलन कायिमा लाग्ने जबमा लागतः- 

रु..............................अिरुपी...................... 
15.  लागत व्यहोने स्रोतः- 
16. अन्त्य कुनै वववरण भए खलुाउनेः- 

 

 

 

आवेदकको नाम/संस्थाको नामः- 
ठेगानाः- 
सबपकि  नः- 
आवेदकको सही/संस्थाको छापः- 
र्मर्तः- 

संलग्न कागजात 

1. र्नणियको प्रर्तर्लवप (संस्थागत भए), 
2. नागररकताको प्रर्तर्लवप/संस्था भए दताि प्रमाण पत्रको प्रर्तर्लवप, 

3. संस्था नवीकरण भएका कागजात/ कर र्तरेको प्रमाणपत्र, 

4. संस्थाको ववर्नयावलीको प्रर्तर्लवप, 

5. तथ्याङ्क सङ्कलनका प्रयोग हनु ेववर्ध प्रश्नावली र सोसँग सबिम्न्त्धत र्नयम, 

6. तथ्याङ्क प्रकाशनको ढाचँा, 
7. गणना ववर्ध/सवेिण अनमुान ववर्ध, 
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8. ववदेशी व्यम्ि वा संस्था भए नेपाल सरकारिाट प्राप्त अनमुर्त पत्रको 
प्रर्तर्लवप  । 

 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) र्नणिय र्मर्त २०७८।०३।२९ 
 

आज्ञाले, 
िावरुाम अर्धकारी 

प्रदेश सम्चव 
 

 

 

  

 

 

 

 

२० 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालय  


