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ूदेश ३  
ूदेश सूचनाको हक स.ब0धमा 3यवःथा गन9 बनेको :वधेयक 

ूःतावना: ूदेश सरकारका काम कारबाह= लोकताि0ऽक पBCत अनFुप खलुा र पारदशH बनाई 
नागJरकूCत जवाफदेह= र िज.मेवार बनाउन, साव9जCनक Cनकायमा रहेको साव9जCनक महNवको 
सूचनामा आम नागJरकको पह◌ु◌ँचलाई सरल र सहज बनाउन, राRय र नागJरकको :हतमा ूCतकूल 
असर पानS स.वेदनशील सूचनाको संरVण गन9 र नागJरकको ससूुिचत हनेु हकलाई संरVण र ूचलन 
गराउने स.ब0धमा कानूनी 3यवःथा गन9 वाXछनीय भएकोले, 

ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पJर^छेद-१ 

ूारि.भक 
 

1.  संिV` नाम र ूार.भ : (१) यस ऐनको नाम "ूदेश सूचनाको हक स.ब0धी ऐन, २०७५" 
 रहेको  छ। 

(२) यो ऐन तFु0त ूार.भ हनेुछ । 

2.  पJरभाषा : :वषय वा ूसfले अकg अथ9 नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अhयV" भiाले दफा ११ बमोिजम Cनयjु 3यिj स.झन ुपछ9। 
(ख)  "तो:कएको" वा "तो:कए बमोिजम" भiाले यस ऐन अ0तग9त बनेको Cनयममा 

तो:कएको वा तो:कए बमोिजम स.झन ुपछ9 । 
(ग)  "पनुरावेदन सCमCत" भiाले दफा ११ बमोिजमको ूदेश सूचना पनुरावेदन सCमCत 
 स.झन ुपछ9। 

(घ) "ूदेश" भiाले ूदेश नं. ३ स.झन ुपछ9। 

(ङ) "म0ऽालय" भiाले आ0तJरक माCमला तथा कानून म0ऽलाय स.झन ुपछ9 । 

(च)  "Cलखत" भiाले Cल:पबB भएको जनुसकैु :कCसमको Cलखत स.झन ु पछ9 र सो 
शoदले कुनै य0ऽको माhयमबाट सqलन वा अrावCधक गJरएको वा मsुित वा पनुः 
ूःततु गन9 स:कने ौ3य-wँय साममी समेतलाई जनाउँछ । 

(छ)  "सदःय" भiाले दफा दफा ११ बमोिजम Cनयjु 3यिj स.झन ुपछ9।   

(ज) "साव9जCनक महNव" भiाले साव9जCनक सरोकारको :वषय स.झन ुपछ9। 

(झ)  "साव9जCनक Cनकाय" भiाले देहाय बमोिजमका Cनकाय वा संःथा स.झन ुपछ9:- 

(१)  सं:वधान अ0तग9तका Cनकाय, 
(2) ूदेश  ऐनzारा ःथा:पत Cनकाय, 
(3)   ूदेश सरकारzारा गsठत Cनकाय, 
(4)  कानूनzारा ःथा:पत साव9जCनक सेवा ूदायक सfsठत संःथा वा ूCत|ान, 
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(5)  ूदेश सरकारको पूण9 वा आिंशक ःवाCमNव वा Cनय0ऽणमा रहेको वा 
 अनदुानमा स}ाCलत वा  ूदेश सरकारको अनदुान ूा` सfsठत संःथा, 
(6)   ूदेश कानूनzारा ःथा:पत Cनकायले कुनै स.झौता गर= गठन गरेको सfsठत 
 संःथा, 
(7)  ूNयV वा अूNयV Fपमा ूदेश सरकार वा :वदेशी रा� वा अ0तररा:�य 

संघ÷संःथाबाट रकम ूा` गरेर स}ालन भएका गैरसरकार= संघ÷संःथाहF, 
(8) सं:वधान तथा संघीय कानून बमोिजम ूदेश सरकारको सम0वय, सहयोग र  

  सहजीकरणबाट स.पi गनु9 पनS काय9बमसँग  स.बि0धत ूदेशCभऽ रहेका  
  नेपाल सरकारका Cनकाय, 

(९) सं:वधान, संघीय कानून तथा ूदेश कानून बमोिजम ूदेश सरकारको   
  सम0वय, सहयोग र सहजीकरणबाट स.पi  गनु9 पनS नीCत, कानून तथा  
  काय9बमसँग स.बि0धत ूदेशमा रहेका ःथानीय तह, 

(10)  ू देश सरकारले ूदेश राजपऽमा सूचना ूकाशन गर= साव9जCनक Cनकाय भनी 
तोकेका अ0य Cनकाय वा संःथा । 

 (ञ) "सूचना" भiाले साव9जCनक Cनकायबाट स.पादन हनेु वा भएको स.बि0धत 
नागJरकसँग सरोकार रा� ेवा साव9जCनक महNवको काम, तNस.ब0धी कारबाह= वा 
Cनण9यसँग स.बि0धत कुनै Cलखत, साममी वा जानकार= स.झन ुपछ9 । 

 (ट) "सूचना अCधकार=" भiाले दफा ६ को उपदफा (१) बमोिजम तो:कएको 3यिj 
 स.झन ुपछ9। 
 (ठ)  "सूचनाको हक" भiाले साव9जCनक Cनकायमा रहेको साव9जCनक महNवको सूचना 

मा�ने र पाउने अCधकार स.झन ुपछ9 र सो शoदले साव9जCनक Cनकायमा रहेको कुनै 
Cलखत, साममी वा सो Cनकायको काम कारबाह=को अhययन वा अवलोकन गनS, 
Nयःतो Cलखतको ूमािणत ूCतCल:प ूा` गनS, साव9जCनक महNवको Cनमा9ण काय9 
भैरहेको ःथलको अनगुमन र  अवलोकन गनS, कुनै साममीको ूमािणत नमूना Cलने 
वा कुनै पCन :कCसमको य0ऽमा रािखएको सूचना Nयःतो य0ऽ माफ9 त ूा` गनS 
अCधकार समेतलाई जनाउँछ । 

 
पJर^छेद-२ 

सूचनाको हक र सूचना ूवाह स.ब0धी 3यवःथा 
3.  सूचनाको हक हनेुः (१) ूNयेक नेपाल= नागJरकलाई यस ऐनको अधीनमा रह= सूचना ू`ीको 

 हक हनेुछ। 

(२) ूNयेक नेपाल= नागJरकलाई साव9जCनक Cनकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हनेुछ। 
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(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापCन साव9जCनक 
Cनकायमा रहेको देहायको :वषय स.ब0धी सूचना ूवाह गJरने छैन:- 

(क)  नेपालको साव9भौमस�ा, अख�डता, रा:�य सरुVा, साव9जCनक शाि0त स3ुयवःथा 
 वा अ0तरा9:�य स.ब0धमा ग.भीर खलल पानS, 
(ख) अपराधको अनसु0धान, तह:ककात तथा अCभयोजनमा ूNयV असर पानS, 
(ग) आCथ9क, 3यापाJरक तथा मौsिक :हत वा बौ:Bक स.पि�को संरVण वा बै:qf 
 वा 3यापाJरक गोपनीयतामा ग.भीर आघात पानS, 
(घ)  :वCभi जातजाCत वा स.ूदायबीचको ससु.ब0धमा ूNयV Fपमा खलल पानS, 
(ङ)  3यिjगत गोपनीयता र 3यिjको जीउ, Rयान, स.पि�, ःवाः�य, वा सरुVामा 
 खतर◌ा  प¥ुयाउने । 

तर Nयसर= सूचना ूवाह नगनु9 पनS उिचत र पया9` कारण भएकोमा 
बाहेक Nयःतो सूचना ूवाह गनS दा:यNवबाट साव9जCनक Cनकाय पि0छन पाउने 
छैन । 

(४) साव9जCनक Cनकायको अCभलेखमा यस ऐन बमोिजम ूवाह गन9 Cम�ने र नCम�ने 
सूचना भए सूचना अCधकार=ले ूवाह गन9 Cम�ने सूचना छु�ाएर Cनवेदकलाई उपलoध 
गराउन ुपनSछ । 

4.  साव9जCनक Cनकायको दा:यNव : (१) ूNयेक साव9जCनक Cनकायले नागJरकको सूचनाको 
 हकको स.मान र संरVण गनु9 गराउन ुपनSछ । 

(२) उपदफा (१) को ूयोजनको लाCग देहायका काम गनु9 साव9जCनक Cनकायको 
दा:यNव हनेुछ :- 

(क)  सूचना वगHकरण र अrावCधक गर= समय समयमा साव9जCनक, ूकाशन तथा 
 ूसारण गनS गराउने, 

(ख)  सूचनामा नागJरकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, 

(ग)  आ�नो काम कारबाह= खलुा र पारदशH Fपमा गनS, 
(घ)  आ�ना कम9चार=को लाCग उपयjु ताल=म र ूिशVणको 3यवःथा गनS । 

(३) साव9जCनक Cनकायले उपदफा (२) को ख�ड (क) बमोिजम सूचना साव9जCनक, 

ूकाशन वा ूसारण गदा9 :वCभi रा:�य भाषा तथा आमस}ारका माhयमबाट गन9 स�नेछ । 

5.  सूचनाको अrावCधक र ूकाशन : (१) साव9जCनक Cनकायले आ�नो Cनकायसँग स.बि0धत 
 सूचना अrावCधक गर= रा� ुपनSछ । 

(२ उपदफा (१) बमोिजम अ�यावCधक सूचना साव9जCनक Cनकायले उपदफा (२) 
बमोिजम सूचना ूकाशन गदा9 सो Cनकायसग ँस.बि0धत देहायका सूचना समेत  सूचीकृत गर=  
ूकाशन गनु9पनS छ । 
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(क)  Cनकायको ःवFप र ूकृCत, 

(ख)  Cनकायको काम, कत93य र अCधकार, 

(ग)  Cनकायमा रहने कम9चार= सं�या र काय9 :ववरण, 

(घ)  Cनकायबाट ूदान गJरने सेवा, 
(ङ) सेवा ूदान गनS Cनकायको शाखा र िज.मेवार अCधकार=, 
(च)  सेवा ूा` गन9 ला�ने दःतरु र अवCध, 

(छ)  Cनण9य गनS ू:बया र अCधकार=, 
(ज)  Cनण9यउपर उजरु= सiुे अCधकार=, 
(झ) स.पादन गरेको कामको :ववरण, 

(ञ)  सूचना अCधकार= र ूमखुको नाम र पद, 

(ट)  ऐन, Cनयम, :वCनयम वा CनदS िशकाको सूची, 
(ठ)  आ.दानी, खच9 तथा आCथ9क कारोबार स.ब0धी अrावCधक :ववरण, 

(ड)  तो:कए बमोिजमका अ0य :ववरण ।  
6.  सूचना अCधकार=को 3यवःथा : (१) ूदेश आ0तरगतका साव9जCनक Cनकायले आ�नो 

 काया9लयमा रहेको सूचना ूवाह गनS ूयोजनको लाCग सूचना अCधकार=को 3यवःथा गनु9 
 पनSछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचना ूवाह गनS ूयोजनको लाCग ूमखुले आ�नो 
काया9लयमा सूचनाहF CनयCमत Fपमा सूचना अCधकार=लाई उपलoध गर◌्न ुपनSछ । 

7.  सूचना ूा` गनS काय9:वCध : (१) यस ऐन बमोिजम कुनै सूचना ूा` गन9 चाहने नेपाल= 
 नागJरकले Nयःतो सूचना ूा` गनु9 पनS कारण खलुाई स.बि0धत सूचना अCधकार= समV 
 र=त पूव9क Cनवेदन sदन ुपनSछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम Cनवेदन ूा` भए पCछ सूचना अCधकार=ले Cनवेदनको 
जाँचबझु गनु9पनS छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको Cनवेदन स.ब0धमा सूचना अCधकाकर=ले तNकाल 
उपलoध गराउन स:कने ूकृCतको सूचना भए Cनवेदन ूा` भएको CमCतले प0ी sदनCभऽ 
Cनवेदकलाई सूचना उपलoध गराउन ुपनSछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम तNकाल सूचना उपलoध गराउन नस:कने भएमा सूचना 
अCधकार=ले सोको कारण स:हतको जानकार= तFु0त Cनवेदकलाई गराउन ुपनSछ । 

(५) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापCन सूचना अCधकार=ले कुनै 
3यिjको जीउ-Rयानको सरुVासँग स.बि0धत सूचना माग गरेको रहेछ भने Nयःतो सूचना 
माग गरेको चौबीस घ�टाCभऽ Cनवेदकलाई उपलoध गराउन ुपनSछ । 
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(६) सूचना अCधकार=ले Cनवेदकzारा माग भएको सूचना स.भव भएस.म माग भएको 
ःवFपमा नै उपलoध गराउन ुपनSछ । 

(७) उपदफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापCन Cनवेदकले माग गरेको 
ःवFपमा सूचना उपलoध गराउँदा सूचनाको ॐोत Cबमने, भNकने वा न� हनेु स.भावना भएमा 
सूचना अCधकार=ले सोको कारण खोल= उपयjु ःवFपमा Cनवेदकलाई सूचना उपलoध 
गराउन स�नेछ । 

(८) कुनै 3यिjले उपदफा (१) बमोिजम कुनै Cलखत, साममी वा काम कारबाह=को 
अhययन वा अवलोकन गन9को लाCग Cनवेदन sदएको भए सूचना अCधकार=ले Cनवेदकलाई 
Nयःतो Cलखत, साममी वा काम कारबाह=को अhययन वा अवलोकनको CनCम� मनुाCसव 
समय उपलoध गराउनेछ । 

 (९) उपदफा (२) बमोिजम ूा` भएको Cनवेदन जाँचबझु गदा9 Cनवेदकले माग 
गरेको सूचना आ�नो Cनकायसँग स.बि0धत नदेिखएमा सूचना अCधकार=ले सो कुराको 
जानकार= तFु0त Cनवेदकलाई sदन ुपनSछ । 

8.  सूचना बापत ला�ने दःतरु : (१) दफा ७ बमोिजम सूचना माग गदा9 Cनवेदकले तो:कए 
 बमोिजमको दःतरु स.बि0धत Cनकायमा बझुाउन ुपनSछ । 

तर कुनै सूचनाको स0दभ9मा ूचCलत कानूनमा छु�ै दःतरुको 3यवःथा रहेकोमा सोह= 
बमोिजम हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम दःतरु तो�दा सूचना उपलoध गराउँदा ला�ने वाःत:वक 
लागतको आधारमा तो:कनेछ । 

9.  उजरु= sदन स�नेः (१) सूचना अCधकार=ले सूचना उपलoध नगराएमा, सूचना sदन अःवीकार 
 गरेमा, आिंशक Fपमा सूचना उपलoध गराएमा स.बि0धत 3यिjले Nयसर= सूचना नपाएको 
 वा आिंशक Fपमा सूचना पाएको CमCतले सात sदनCभऽ ूमखु समV उजरु= sदन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा` उजरु= जाँचबझु गदा9 सूचना नsदएको वा आिंशक 
Fपमा सूचना sदएको वा गलत सूचना sदएको देिखएमा ूमखुले Cनवेदकzारा माग भए 
बमोिजमको सूचना उपलoध गराउन सूचना अCधकार=लाई आदेश sदनेछ र Nयसर= आदेश 
भएमा सूचना अCधकार=ले स.बि0धत Cनवेदकलाई सूचना उपलoध गराउन ुपनSछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम जाँचबझु गदा9 सूचना अCधकार=ले जान◌ी-जानी वा 
बदनीयत पूव9क सूचना नsदएको, सूचना sदन अःवीकार गरेको वा आिंशक Fपमा सूचना 
sदएको देिखएमा ूमखुले Nयःतो सूचना अCधकार=लाई ूचCलत कानून बमोिजम :वभागीय 
कारबाह= गन9 स�नेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम जाँचबझु गदा9 सूचना sदन नCम�ने देिखएमा ूमखुले सोह= 
3यहोराको Cनण9य गर= सोको कारण स:हतको जानकार= Cनवेदकलाई sदन ुपनSछ । 
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10. पनुरावेदन sदन स�ने : (१) दफा ९ को उपदफा (४) बमोिजम ूमखुले गरेको Cनण9यउपर 
 िच� नब�ुने 3यिjले Nयःतो Cनण9यको जानकार= पाएको CमCतले प�तीस sदनCभऽ पनुरावेदन 
 सCमCत  समV पनुरावेदन गन9 स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा` भएको पनुरावेदनको कारबाह= र :कनारा गदा9 
सूचना पनुरावेदन सCमCतले स.बि0धत ूमखु वा सूचना अCधकार=लाई आफू समV उपिःथत 
गराई बयान गराउन, कुनै Cलखत पेश गन9 लगाउन, सो स.ब0धमा साVी ूमाण व�ुन वा 
साव9जCनक Cनकायबाट कुनै Cलखतको न�ल माग गन9 स�नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पनुरावेदनको कारबाह= र :कनारा गदा9 पनुरावेदन 
सCमCतले देहाय बमोिजम गन9 स�नेछ :- 

(क) पनुरावेदनको 3यहोरा मनाCसब देिखएमा समयावCध तोक� पनुरावेदकलाई :वना 
 श�ुक सूचना उपलoध गराउन ुभनी स.बि0धत ूमखुको नाममा आदेश गन9, 
(ख) पनुरावेदन Cनरथ9क देिखएमा पनुरावेदन खारेज गन9 । 

(४) पनुरावेदन सCमCतले पनुरावेदन परेको साठ� sदनCभऽ सो पनुरावेदनको स.ब0धमा 
आवँयक कारबाह= गर= अि0तम Cनण9य गनु9 पनSछ । 

(५) पनुरावेदन सCमCतले यस दफा बमोिजम पनुरावेदनको कारबाह= गदा9 अपनाउन ु
पनS अ0य काय9:वCध तो:कए बमोिजम हनेुछ । 

पJर^छेदÑ३ 

पनुरावेदन सCमCत स.ब0धी 3यवःथा 
11. पनुरावेदन सCमCत स.ब0धी 3यवःथा : (१) सूचनाको हकको संरVण, स.बध9न र ूचलन 

 गन9, तथा दफा 9 बमोिजम काया9लय ूमखुले गरेको Cनण9य उपर पनुरावेदन तथा अ0य 
 उजरु= र Cनवेदन सiु  एक ःवत0ऽ पनुरावेदन सCमCत रहनेछ । 

(२) पनुरावेदन सCमCतमा देहाय बमोिजम अhयV र अ0य दईुजना सदःयहF 
रहनेछन।्  

(क) ूदेश काय9Vेऽ बनाइ काय9रत बJर| अCधवjा वा दश वष9 अनभुव ूा` 
 अCधवjा      -अhयV 

(ख) संघीय वा ूदेश 0याय सेवाको कि.तमा राजपऽा:qत szतीय ौेणीबाट 
 सेवा Cनव�ृ 3यिj     -सदःय 

(ग) ूदेश काय9Vेऽ बनाई आमस}ार Vेऽमा कि.तमा दश वष9 अनभुव ूा` 
 3यिj        -सदःय 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पनुरावेदन सCमCतका अhयV र सदःयको पदमा मनोनीत 
गन9 देहाय बमोिजम एक CसफाJरश सCमCत रहनेछ M- 

 (क) म0ऽी, आ0तJरक माCमला तथा कानून म0ऽालय       -अhयV 
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 (ख) म�ुय 0याCधवjा          -सदःय 

 (ग) अhयV, नेपाल पऽकार महासंघ ूदेश सCमCत    -सदःय  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको CसफाJरश सCमCतको CसफाJरशमा ूदेश सरकारले 
अhयV र सदःयको मनोनीत गनSछ।Nयसर= मनोनीत गदा9 स.भव भए स.म समावेशी 
CसBा0तको अनसुरण गनु9 पनSछ। 

     (५) उपदफा (३) बमोिजमको सCमCतले CसफाJरश गदा9 अपनाउने काय9:वCध आफैले 
 Cनधा9रण गरे बमोिजम हनेुछ। 

12. यो�यता : पनुरावेदन सCमCतको अhयV र सदःयको पदमा मनोनीत हनु देहाय बमोिजमको 
 यो�यता पगेुको हनु ुपनSछ:- 

(क) नेपाल= नागJरक, 

(ख) मा0यता ूा` :वंव:वrालयवाट कि.तमा ःनातक उपाCध हाCसल गरको, 
(ग) अhयVको हकमा ूदेश काय9Vेऽ बनाई वJर| अCधवjा वा अCधवjाको 

हैCसयतमा कि.तमा दश वष9 काय9 गरेको,  

(घ)  संघीय वा ूदेश 0याय सेवामा कि.तमा राजपऽा:qत szतीय ौेणी वा सो 
 सरहरको पदमा उले�य काय9 गर= �याती कमाई सेवा Cनव�ृ भएको, 
(ङ)  ूदेश कय9Vेऽ बनाई आम स}ार Vेऽमा कि.तमा दश बष9 काम गरेको ।  

13. अयो�यता : देहायको 3यिj पनुरावेदन समCतको अhयV र सदःयको पदमा मनोनीत हनु 
 अयो�य हनेुछ :- 

(क)  दफा १२ बमोिजमको यो�यता नभएको, 
(ख) कुनै राजनैCतक पदमा बहाल रहेको, 
(ग)  नैCतक पतन देिखने फौजदार= कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहर= सजाय 
पाएको, 
(घ) सरकार= वा साव9जCनक संःथाको बहालवाला कम9चार= भएको, 
(ङ)  ूचCलत कानून बमोिजम मनोनीत हनु अयो�य भएको । 

14. पदावCध : (१) पनुरावेदन समCतको अhयV र सदःयको पदावCध चार वष9को हनेुछ र Cनज 
 सो पदमा पनु:  मनोनीत हनु स�ने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापCन सो उपदफामा लेिखएको 
पदावCधको अधीनमा रह= सदःय अhयVको पदमा मनोनीत हनु स�नेछ । 

(३) अhयV र सदःयको पदावधी स:कन ु भ0दा ३५ sदन अगावै दफा ११ को 
उपदफा (3) बमोिजमको CसफाJरस सCमCतले नयाँ मनोनयनका लाCग CसफाJरस गनु9 पनSछ। 

15. पद Jरj हनेु : देहायका अवःथामा पनुरावेदन समCतको अhयV र सदःय पद Jरj भएको 
 माCननेछ:- 
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(क) Cनजको मNृय ुभएमा, 
(ख) Cनजको उमेर प�स�ी वष9 पूरा भएमा, 
(ग) Cनजले म�ुयम0ऽी समV Cलिखत राजीनामा sदएमा, 
(घ) Cनजको पदावCध पूरा भएमा, 
(ङ) Cनज नैCतक पतन देिखने फौजदार= कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहJरएमा, वा 
(च) Cनजलाई दफा १६ बमोिजम आ�नो पदबाट हटाएमा । 

16. पदबाट हटाउन स�ने : ूदेश सभाको सूचना तथा स}ारसँग स.बि0धत सCमCतको स.पूण9 
 सदःय सं�याको क.तीमा दईु Cतहाई सदःय उपिःथत भई बसेको बैठकको दईु Cतहाई 
 बहमुतबाट काय9Vमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमा0दार=पूव9क आ�नो 
 पद=य कत93यको पालना नगरेको आधारमा पदमा र:हरहन ुउपयjु छैन भनी Cनण9य  भएमा 
 Nयःतो अhयV वा सदःय पनुरावेदन समCतको पदबाट ह नेछ । 

तर Nयःतो आरोप लागेको अhयV वा सदःयलाई आ�नो सफाई पेश गन9 मनाCसब 
मा:फकको मौकाबाट वि}त गJरने छैन । 

17. पनुरावेदन सCमCतका पदाCधकार=को स:ुवधा: (१) पनुरावेदन सCमCतका पदाCधकार=ले ूदेश 
 सरकारका सिचव वा सो सरहको पदाCधकार=ले पाए सरह बैठक भ�ा पाउने छन ्। 

(२) पनुरावेदन सCमCतको बैठक बःदा समCतका पदाCधकार=ले उपदफा (१) मा 
उि�लिखत बैठक भ�ाको अCतJरj सिचवालय रहेको िज�ला भ0दा बा:हर= िज�ला वा सोह= 
िज�लाको कि.तमा दश :कलोCमटर भ0दा टाढा ःथायी बसोबास गनS पदाCधकार= रहेछ भने 
Cनजले ूदेश सरकारको सिचव वा सो सरहको पदाCधकार=ले पाउने दैCनक तथा ॅमण भ�ा 
ूा` पाउनेछ । 

(3) पनुरावेदन सCमCतका पदाCधकार=ले पाउने अ0य स:ुवधा तो:कए बमोिजम हनेुछ। 

18. शपथ: आ�नो काय9भार समा�न ुअिघ पनुरावेदन समCतको अhयVले म�ुयम0ऽी र सदःयले 
 अhयV समV  अनसूुची बमोिजमको ढाँचामा शपथ महण गनु9 पनSछ । 

19. पनुरावेदन सCमCतको काम, कत93य र अCधकार : यस ऐनमा अ0यऽ उ�लि◌िखत काम, कत93य 
 र अCधकारको अCतJरj पनुरावेदन सCमCतको काम, कत93य र अCधकार देहाय बमोिजम 
 हनेुछ:- 

(क)  Nयःतो Cनकायमा रहेको अCभलेख, Cलखत वा अ0य साममी स.ब0धी सूचना 
 सूचीकृत गर= Cमलाई रा� आदेश sदने, 

(ख)  नागJरकको जानकार=को लाCग सूचना साव9जCनक गन9 स.बि0धत साव9जCनक
 Cनकायलाई आदेश sदने, 

(ग)  समय :कटान गर= Cनवेदकले माग गरेको सूचना sदन स.बि0धत साव9जCनक 
 Cनकायलाई आदेश sदने, 
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(घ)  यस ऐन बमोिजमको दा:यNव पालना गन9 गराउन स.बि0धत पVलाई आदेश 
 sदने, 

(ङ)  ूदेश सरकार तथा सूचना तथा स}ारसँग स.बि0धत :वCभi CनकायहFलाई 
 सूचनाको हकको संरVण र स.व£धनका लाCग आवँयक सझुाव sदने वा 
 CसफाJरस गनS, 
(च) सूचनाको हकको संरVण, स.व£धन र ूचलन गन9को लाCग आवँयक पनS 
 अ0य उपयjु आदेश sदने । 

(छ) ूदेश सरकारले ूदेश Cभऽका आम जनसमदुाय, म:हला, दCलत, अ�पसं�यक 
 र Cन.न वगHय जनसमदुायको :हतमा �याएको :वCभi काय9बमहFलाई 
 योजनावB Fपमा स.बि0धत Cनकाय माफ9 त साव9जCनक गराई ससूुिचत 
 गराउने। 

20. पनुरावेदन सCमCतको बैठक तथा Cनण9य: (1) पनुरावेदन सCमतको बैठक सCमCतमा दता9 
 भएका  पनुरावेदन, उजरु= तथा Cनवेदनका आधारमा आवँयjा अनसुार बःनेछ । 

(२) पनुरावेदन समCतको बैठकको अhयVता सCमतको अhयVले गनSछ । Cनजको 
अनपुिःथCतमा बैठक बःन ु पदा9 Cनयिुj हुँदाका बखत कायम भएको यो�यताबम अनसुार 
जे| सदःयले बैठकको अhयVता गनSछ । 

(३) पनुरावेदन सCमतको बैठक स.ब0धी अ0य काय9:वCध सCमCत आफैले Cनणा9रण 
गरेबमोिजम हनेुछ ।  

21. सिचवालय : (१) पनुरावेदन सCमCतको सिचवालय म0ऽालयमा रहनेछ । 

(२) म0ऽालयको कानून हेनS माहाशाखा ूमखुले पनुरावेदन समCतको सिचव भै काय9 
गनSछ । 

(३) म0ऽालयको :वCनयोिजत बजेट बमोिजम पनुरावेदन सCमCतको सिचवालय खच9 
एवं 3यवःथापन हनेुछ। 

(४) सिचवालयको लाCग आवँयक पनS कम9चार=को 3यवःथा म0ऽालयले गनSछ। 

(५) पनुरावेदन सCमCतको काम कारबाह=मा सहयोग र सम0वय गनु9 सिचवालय र सो 
अ0तरगत ख:टएका कम9चार=को कत93य हनेुछ । 

(६) सिचवालय स.ब0धी अ0य 3यवःथा तो:कए बमोिजम हनेुछ । 
22. अCधकार ूNयायोजन : पनुरावेदन सCमCतले आ�नो दफा 10 बमोिजम पनुरावेदनको 

 कारबाह= र :कनारा गनS अCधकार बाहेकका अ0य काम, कत93य र अCधकारमhये कुनै काम, 

 कत93य र अCधकार अhयV, सदःय वा कुनै Cनकाय वा अCधकार=लाई तो:कएको शत9को 
 अधीनमा रह= ूयोग तथा पालना गन9 पाउने गर= ूNयायोजन गन9 स�नेछ । 
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23. पनुरावेदन सCमCतलाई सहयोग गनु9 पनS :(१) साव9जCनक Cनकायले पनुरावेदन सCमCतको काम 
 कारबाह=मा सहयोग गनु9 पनSछ । 

(२) ूदेश सरकारका सवै Cनकाय र ःथानीय तहले ूदान गरेका सूचनाहFको 
:ववरण ूNयेक तीन म:हनामा सूचना अCधकार= माफ9 त पनुरावेदन सCमCतलाई उपलoध 
गराउन ुपनSछ। 

24. वा:ष9क ूCतवेदन : (१) पनुरावेदन सCमCतले ूNयेक वष9 आफूले गरेका काम कारबाह=को 
 वा:ष9क  ू Cतवेदन म�ुयम0ऽी माफ9 त ूदेश सभामा ूःततु गनु9 पनSछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूCतवेदन पनुरावेदन सCमCतले सव9साधारणको 
जानकार=को लाCग साव9जCनक Fपमा ूकाशन गनSछ । 

25. ूदेश सरकारसँग स.पक9  : पनुरावेदन सCमCतले ूदेश सरकारसँग स.पक9  रा�दा सूचना तथा 
 स}ार सग ँस.बि0धत म0ऽालय माफ9 त रा� ुपनSछ । 

 
पJर^छेद-४ 

सूचनाको संरVण तथा VCतपूCत9 स.ब0धी 3यवःथा 
 

26. सूचनाको वगHकरण स.ब0धी 3यवःथा : (१) साव9जCनक Cनकायमा रहेका दफा ३ को 
 उपदफा (३) सँग स.बि0धत सूचनाको संरVण गन9का लाCग नीCतगत Fपमा सूचनाको 
 वगHकरण गन9 देहाय बमोिजमको एक सCमCत रहनेछ :- 

(क) ूदेश सरकारको ूमखु  सिचव     -अhयV 

(ख) स.बि0धत म0ऽालयका सिचव      -सदःय 

(ग)  काया9लय ूमखु वा अhयVले तोकेको स.बि0धत :वषयको :वशेष¤  -सदःय 

(२) उपदफा (१) अ0तग9तको सCमCतले सूचनाको वगHकरण गनS ूयोजनको लाCग 
दफा ३ को उपदफा (३) सँग स.बि0धत सूचना कCत वष9स.म गो¥य रा� ुपनS हो सोको 
अवCध र संरVण गनS तJरका समेतका बारेमा Cनि¦त मापद�ड Cनधा9रण गर= सोको जानकार=  
sदन ुपनSछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सCमCतले गरेको वगHकरणमा िच� नब�ुने 3यिjले 
Nयःतो सूचना साव9जCनक हनु ुपनS भनी पनुरावेदन सCमCतमा पनुरावलोकनको लाCग Cनवेदन 
sदन स�नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम परेको Cनवेदनउपर पनुरावेदन सCमCतले पनुरावलोकन 
गदा9 सो सूचना गो¥य रा� ुपनS नदेिखएमा साव9जCनक गन9 आदेश sदनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोिजम वगHकरण गJरएको सूचना Nयःतो सूचनाको ूकृCत 
अनसुार बढ=मा तीस वष9को अवCध स.म गो¥य रा� स:कनेछ । 
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(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापCन Nयसर= गो¥य रा� ु पनS 
सूचना गो¥य रािखरा� ुपनS वा नपनS स.ब0धमा सCमCतले ूNयेक पाँच वष9मा पनुरावलोकन 
गनSछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम पनुरावलोकन गदा9 Nयःतो सूचना थप अवCध स.मको 
लाCग गो¥य रािखरा� ुपनS भएमा Nयसर= गो¥य रहन ुपनS अवCध खलुाई सो अवCध स.म गो¥य 
रा� ेगर= र गो¥य रा� ुनपनS भएमा गो¥य रा� ुनपनS गर= वगHकरण गन9 स�नेछ । 

27. सूचनाको संरVण : (१) साव9जCनक Cनकायले आफू समV रहेका 3यिjगत ूकृCतका 
 सूचनाहF अनCधकृत ूकाशन र ूसारण नहनेु गर= संरVण गJररा� ुपनSछ । 

(२) साव9जCनक Cनकायमा रहेका 3यिjगत सूचनाहF देहायको अवःथामा बाहेक 
स.बि0धत 3यिjको Cलिखत सहमCत :वना ूयोग गन9 हुँदैन:- 

(क) कुनै 3यिjको जीवन वा सव9साधारणको ःवाः�य वा सरुVामा रहेको गि.भर 
 खतराको Cनवारण गनS स.ब0धमा, 
(ख)  ूचCलत कानून बमोिजम ूकट गनु9 पनS :वषय भएमा, 
(ग)  ॅ�ाचार Cनय0ऽण गनS स.ब0धमा । 

28. सूचनादाताको संरVण : (१) साव9जCनक Cनकायमा भएको वा भैरहेको वा हनुस�ने ॅ�ाचार, 
 अCनयCमतता र ूचCलत कानून बमोिजम अपराध माCनने कुनै काय9को सूचना sदन ुस.बि0धत 
 साव9जCनक Cनकायका कम9चार=को दा:यNव हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचना sदने सूचनादाताको प:हचान गो¥य रा� ु सूचना 
ूा`कता9को कत93य हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सूचना sदएको कारणले Nयःतो सूचनादातालाई पदबाट 
मjु गन9 वा कुनै :कCसमको कानूनी दा:यNव वहन गराउने गर= सजाय गJरने वा हानी 
नो�सानी प¥ुयाउन पाईने छैन । 

(४) उपदफा (३) :वपर=त हनेु गर= सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नो�सानी 
प¥ुयाएमा सूचनादाताले सो Cनण9य बदर गराउन VCतपूCत9को माग स:हतको उजरु= पनुरावेदन 
सCमCतमा गन9 स�नेछ । 

(५) पनुरावेदन सCमCतले उपदफा (४) बमोिजम परेको उजरु=मा जाँचबझु गदा9 
सूचनादातालाई पदमjु गरेको भए Nयःतो Cनण9य बदर गन9 र सूचनादातालाई कुनै नो�सानी 
पगेुको रहेछ भने VCतपूCत9 भराउन समेत आदेश sदनस�नेछ । 

29. 3यिjगत सूचना उपलoध गराउनेः (१) कुनै 3यिjले साव9जCनक Cनकायमा बहाल रहँदा 
 साव9जCनक पदसँग स.बि0धत :वषयको सूचना माग गरेमा Nयःतो Cनकायले माग भए 
 बमोिजम स.बि0धत 3यिjलाई सूचना उपलoध गराउन ुपनSछ । 
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(२) कुनै सरोकारवाला 3यिjले साव9जCनक Cनकायमा रहेका आफूसँग स.बि0धत 
:वषयको सूचना माग गरेमा Cनजलाई सो सूचना उपलoध गराउन ुपनSछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सूचना माग गनS र ूा` गनS काय9:वCध दफा ७ मा 
उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम सूचना Cल◌ँदा दफा ८ बमोिजमको दःतरु ला�नेछ । 

30. सूचनाको दFुपयोग गन9 नहनेु : (१) कुनै पCन 3यिjले साव9जCनक Cनकायबाट ूा` गरेको 
 सूचना  जनु ूयोजनको लाCग ूा` गरेको हो सोह= ूयोजनको लाCग ूयोग नगर= दFुपयोग 
 गन9 हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) :वपर=त कुनै 3यिjले सूचनाको दFुपयोग गरेमा स.बि0धत 
साव9जCनक Cनकायले सो स.ब0धमा पनुरावेदन सCमCत समV उजरु= गन9 स�नेछ ।  

31. VCतपूCत9 : (१) साव9जCनक Cनकायको ूमखु वा सूचना अCधकार=ले यस ऐन बमोिजम सूचना 
 नsदएको, sदन इ0कार गरेको, आिंशक Fपमा वा गलत सूचना sदएको वा सूचना न�  गरेको 
 कारणले कुनै 3यिjलाई हानी नो�सानी पन9 गएमा Nयःतो 3यिjले सूचना नपाएको, आिंशक 
 Fपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना न� गरेको CमCतले तीन म:हनाCभऽ  पनुरावेदन 
 सCमCत समV VCतपूCत9को लाCग Cनवेदन sदन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा` Cनवेदन जाँचबझु गदा9 मनाCसब देिखएमा पनुरावेदन 
सCमCतले Cनवेदकलाई पन9 गएको वाःत:वक हाCन नो�सानीलाई :वचार गर= मनाCसब 
मा:फकको VCतपूCत9 स.बि0धत Cनकायबाट भराई sदन स�नेछ । 

 
पJर^छेदÑ5 

:व:वध 

32. सूचना स^याउन स:कने : (१) साव9जCनक Cनकायमा रहेको कुनै :वषयको सूचना गलत छ 
 भiे कुरा कुनै 3यिjलाई लागेमा Nयःतो 3यिjले सो सूचना स^याउनको लाCग 
 आवँयक ूमाण स:हत स.बि0धत ूमखु समV Cनवेदन sदन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम Cनवेदन ूा` भएमा ूमखुले सो स.ब0धमा आवँयक 
जाँचबझु गनSछ र Nयसर= जाँचबझु गदा9 आ�नो Cनकायमा रहेको सूचना गलत भएको 
देिखएमा Cनवेदन परेको सात sदनCभऽ Nयःतो सूचना स^याई सोको जानकार= Cनवेदकलाई 
sदन ुपनSछ । 

33. असल Cनयतले गरेको कामको वचाउ : यस ऐनमा अ0यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
 तापCन ूमखु  वा सूचना अCधकार=ले सूचना ूवाह गनS स.ब0धमा असल Cनयतले गरेको 
 काम कारबाह=को स.ब0धमा Cनजउपर कुनै ूकारको म§ुा चलाइने र Cनजलाई कुनै  सजाय 
 गJरने छैन । 
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34. यसै ऐन बमोिजम हनेु : यस ऐनमा लेिखए जCत कुरामा यसै ऐन बमोिजम र अ0यमा ूचCलत 
 कानून  बमोिजम हनेुछ । 

35. Cनयम बनाउने अCधकार : यस ऐनको उ§ेँय काया90वयन गन9 ूदेश  सरकारले  आवँयक 
 Cनयम बनाउन स�नेछ । 
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अनसूुची 
(दफा १8 सँग स.बि0धत) 

शपथ 
 
म ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... मलुकु र जनताूCत पूण9 वफादार रह= सNय Cन|ापूव9क 
ूCत¤ा गछु9÷ई¨रको नाममा शपथ Cल0छु:क नेपालको राजक�य स�ा र साव9भौमस�ा नेपाल= 
जनतामा माऽ Cन:हत रहन ु पनS भनी जनताzारा जनआ0दोलन माफ9 त अCभ3यj भावनालाई उ^च 
स.मान गद© मलुकुको सं:वधान र कानूनूCत Cन|ावान रह= आफूले महण गरेको पनुरावेदन सCमCतको 
अhयV/सदःय पदको िज.मेवार= र कत93य कसैको डर, मोला:हजा, पVपात, zेष वा लोभमा नपर= 
नागJरकको ससूुिचत हनेु हकको स.मान गद© सूचनाको हक स.ब0धी कानूनको ूभावकार= ूचलन र 
काया90वयन गन9 :बयाशील रहनेछु । 

CमCत :-  

हःताVर:- 
 


