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सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. १७ 

प्रदेश सूचनाको हक सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेश सयकायका काभ कायफाही रोकतान्त्न्रक ऩद्धमत 
अनरुुऩ खरुा य ऩायदशॉ फनाई नागरयक प्रमत जवापदेही य 
न्त्जम्भेवाय फनाउन, सावनजमनक मनकामभा यहेको सावनजमनक 
भहत्त्वको सूचनाभा आभ नागरयकको ऩहुॉचराई सयर य सहज 
फनाउन, याज्म य नागरयकको हहतभा प्रमतकूर असय ऩाने 
सम्वेदनशीर सूचनाको सॊयऺण गनन य नागरयकको ससूुन्त्चत हनु े
हकराई सॊयऺण य प्रचरन गयाउने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था 
गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायन्त्म्बक 

1. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश 
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०७६" यहेकोछ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा: हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस   
ऐनभा,- 

(क) "अध्मऺ" बन्नारे दपा ११ फभोन्त्जभ 

भनोनीत व्मन्त्ि सम्झन ुऩछन। 

(ख) "तोहकएको" वा "तोहकए फभोन्त्जभ" बन्नारे 

मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभभा तोहकएको 
वा तोहकए फभोन्त्जभ सम्झन ुऩछन। 

(ग) "ऩनुयावेदन समभमत" बन्नारे दपा ११ 
फभोन्त्जभको ऩनुयावेदन समभमत सम्झन ु
ऩछन। 

(घ) "प्रदेश"  बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ु
ऩछन। 

(घ१.) "प्रभखु" बन्नारे सावनजमनक मनकामको 
प्रभखु सम्झन ु ऩछन। 

                                                      
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
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(ङ) "भन्रारम" बन्नारे आन्तरयक भामभरा तथा 
कानून भन्रारम सम्झन ुऩछन। 

(च) "मरखत" बन्नारे मरहऩफद्ध बएको जनुसकैु 

हकमसभको मरखत सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे 
कुनै मन्रको भाध्मभफाट सङ्करन वा 
अद्यावमधक गरयएको वा भदु्रित वा 
ऩनु्प्रस्ततु गनन सहकने श्रव्म-दृश्म साभग्री 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(छ) "सदस्म" बन्नारे दपा ११ फभोन्त्जभ 

भनोनीत व्मन्त्ि सम्झन ुऩछन।  

(ज) "सावनजमनक भहत्त्व" बन्नारे सावनजमनक 

सयोकायको हवषम सम्झन ुऩछन। 

(झ) "सावनजमनक मनकाम" बन्नारे देहाम 

फभोन्त्जभका मनकाम वा सॊस्था सम्झन ुऩछन:- 

(१) सॊहवधान अन्तगनतका मनकाम, 

(२) प्रदेश  ऐनद्वाया स्थाहऩत मनकाम, 

(३) प्रदेश सयकायद्वाया गद्रठत मनकाम, 

(४) कानूनद्वाया स्थाहऩत सावनजमनक सेवा 
प्रदामक सङ्गद्रठत सॊस्था वा प्रमतष्ठान, 

(५) प्रदेश सयकायको ऩूणन वा आॊन्त्शक 
स्वामभत्व वा मनमन्रणभा यहेको वा 
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अनदुानभा सञ्चामरत वा प्रदेश 
सयकायको अनदुान प्राप्त सङ्गद्रठत 
सॊस्था, 

(६) प्रदेश कानूनद्वाया स्थाहऩत मनकामरे 
कुनै सम्झौता गयी गठन गयेको 
सङ्गद्रठत सॊस्था, 

(७) प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रदेश 
सयकाय वा हवदेशी याष्ड वा 
अन्तयाहष्डम सॊघ/सॊस्थाफाट यकभ 
प्राप्त गयेय सञ्चारन बएका 
गैयसयकायी सॊघ/सॊस्थाहरु, 

(८) सॊहवधान तथा सॊघीम कानून फभोन्त्जभ 
प्रदेश सयकायको सभन्वम, सहमोग य 
सहजीकयणफाट सम्ऩन्न गनुन ऩने 
कामनक्रभसॉग सम्फन्त्न्धत प्रदेशमबर 
यहेका नेऩार सयकायका मनकाम, 

(९) सॊहवधान, सॊघीम कानून तथा प्रदेश 
कानून फभोन्त्जभ प्रदेश सयकायको 
सभन्वम, सहमोग य सहजीकयणफाट 
सम्ऩन्न गनुन ऩने नीमत, कानून तथा 
कामनक्रभसॉग सम्फन्त्न्धत प्रदेशभा 
यहेका स्थानीम तह, 
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(१०) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा 
सूचना प्रकाशन गयी सावनजमनक 
मनकाम बनी तोकेका अन्म मनकाम 
वा सॊस्था। 

(ञ) "सूचना" बन्नारे सावनजमनक मनकामफाट 

सम्ऩादन हनुे वा बएको सम्फन्त्न्धत 
नागरयकसॉग सयोकाय याख्न े वा सावनजमनक 
भहत्त्वको काभ, तत्सम्फन्धी कायफाही वा 
मनणनमसॉग सम्फन्त्न्धत कुनै मरखत, साभग्री 
वा जानकायी सम्झन ुऩछन। 

(ट) "सूचना अमधकायी" बन्नारे दपा ६ को 
उऩदपा (१) फभोन्त्जभ तोहकएको व्मन्त्ि 

सम्झन ुऩछन। 

(ठ) "सूचनाको हक" बन्नारे सावनजमनक मनकामभा 
यहेको सावनजमनक भहत्त्वको सूचना भाग्ने य 
ऩाउने अमधकाय सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे 
सावनजमनक मनकामभा यहेको कुनै तथ्म-
तथ्माङ्क, मरखत, साभग्री वा सो मनकामको 
काभ कायफाहीको अध्ममन वा अवरोकन 
गने, त्मस्तो मरखतको प्रभान्त्णत प्रमतमरहऩ 
प्राप्त गने, सावनजमनक भहत्त्वको मनभानण 
कामन बै यहेको स्थरको अनगुभन य 
अवरोकन गने, कुनै साभग्रीको प्रभान्त्णत 
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नभनुा मरने वा कुनै ऩमन हकमसभको 
मन्रभा यान्त्खएको तथ्म-तथ्माङ्क, आॉकडा 
तथा सूचना त्मस्तो मन्र भापन त प्राप्त गने 
अमधकाय सभेतराई जनाउॉछ। 

ऩरयच्छेद-२ 

सूचनाको हक य सूचना प्रवाह सम्फन्धी व्मवस्था 

3. सूचनाको हक हनु:े (१) प्रत्मेक नेऩारी नागरयकराई 
मस ऐनको अधीनभा यही सूचनाको हक हनुछे। 

(२) प्रत्मेक नेऩारी नागरयकराई सावनजमनक 
मनकामभा यहेको सूचनाभा ऩहुॉच हनुेछ। 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया 
रेन्त्खएको बए ताऩमन सावनजमनक मनकामभा यहेको 
देहामको हवषम सम्फन्धी सूचना प्रवाह गरयने छैन:- 

(क) नेऩारको सावनबौभसत्ता, अखण्डता, 
याहष्डम सयुऺा, सावनजमनक शान्त्न्त 

सवु्मवस्था वा अन्तयाहष्डम सम्फन्धभा 
गम्बीय खरर ऩाने, 

(ख) अऩयाधको अनसुन्धान, तहहककात 
तथा अमबमोजनभा प्रत्मऺ असय ऩाने, 

(ग) आमथनक, व्माऩारयक तथा भौद्रिक हहत 
वा फौहद्धक सम्ऩन्त्त्तको सॊयऺण वा 
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फैंहकङ्ग वा व्माऩारयक गोऩनीमताभा 
गम्बीय आघात ऩाने, 

(घ) हवमबन्न जातजामत वा सम्प्रदामफीचको 
ससुम्फन्धभा प्रत्मऺ रुऩभा खरर 
ऩाने, 

(ङ) व्मन्त्िगत गोऩनीमता य व्मन्त्िको 
जीउ, ज्मान, सम्ऩन्त्त्त, स्वास्थ्म, वा 
सयुऺाभा खतया ऩरु् माउन।े 

तय त्मसयी सूचना प्रवाह नगनुन 
ऩने उन्त्चत य ऩमानप्त कायण बएकोभा 
फाहेक त्मस्तो  सूचना प्रवाह गने 
दाहमत्वफाट सावनजमनक मनकाम ऩन्त्न्छन 
ऩाउने छैन। 

(४) सावनजमनक मनकामको अमबरेखभा मस ऐन 
फभोन्त्जभ प्रवाह गनन मभल्ने य नमभल्ने सूचना बए सूचना 
अमधकायीरे प्रवाह गनन मभल्न े सूचना छुट्याएय 
मनवेदकराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

4. सावनजमनक मनकामको दाहमत्व: (१) प्रत्मेक सावनजमनक 
मनकामरे नागरयकको सूचनाको हकको सम्भान य 
सॊयऺण गनुन गयाउन ुऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको रामग 
देहामका काभ गनुन सावनजमनक मनकामको दाहमत्व 

हनुेछ:- 

(क) सूचना वगॉकयण य अद्यावमधक गयी 
सभम सभमभा सावनजमनक, प्रकाशन 

तथा प्रसायण गने, गयाउन,े 

(ख) सूचनाभा नागरयकको ऩहुॉच सयर य 
सहज फनाउन,े 

(ग) आफ्नो काभ कायफाही खरुा य 
ऩायदशॉ रुऩभा गने, 

(घ) आफ्ना कभनचायीको रामग उऩमिु 
तामरभ य प्रन्त्शऺणको व्मवस्था गने। 

(३) सावनजमनक मनकामरे उऩदपा (२) को 
खण्ड (क) फभोन्त्जभ सूचना सावनजमनक, प्रकाशन वा 
प्रसायण गदान हवमबन्न याहष्डम बाषा तथा आभसञ्चायका 
भाध्मभफाट गनन सक्नछे। 

5. सूचनाको अद्यावमधक य प्रकाशन: (१) सावनजमनक 
मनकामरे आफ्नो मनकामसॉग सम्फन्त्न्धत सूचना 
अद्यावमधक गयी याख्न ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ अद्यावमधक सूचना 
सावनजमनक मनकामरे प्रकाशन गदान सो मनकामसॉग 
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सम्फन्त्न्धत देहामका सूचना सभेत सूचीकृत गयी 
चौभामसक रुऩभा अमनवामन प्रकाशन गनुन ऩनेछ। 

(क) मनकामको स्वरुऩ य प्रकृमत, 

(ख) मनकामको काभ, कतनव्म य अमधकाय, 

(ग) मनकामभा यहने कभनचायी सॊख्मा य 
कामन हववयण, 

(घ) मनकामफाट प्रदान गरयन ेसेवा, 

(ङ) सेवा प्रदान गने मनकामको शाखा य 
न्त्जम्भेवाय अमधकायी, 

(च) सेवा प्राप्त गनन राग्न ेदस्तयु य अवमध, 

(छ) मनणनम गने प्रहक्रमा य अमधकायी, 

(ज) मनणनम उऩय उजयुी सनेु्न अमधकायी, 

(झ) सम्ऩादन गयेको काभको हववयण, 

(ञ) सूचना अमधकायी य प्रभखुको नाभ य 
ऩद, 

(ट) ऐन, मनमभ, हवमनमभ वा मनदेन्त्शकाको 
सूची, 

(ठ) आम्दानी, खचन तथा आमथनक कायोफाय 
सम्फन्धी अद्यावमधक हववयण, 
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(ड) हवगतभा सावनजमनक मनकामरे कुनै 
कामनक्रभ वा आमोजना सञ्चारन 
गयेको बए आवश्मकतानसुाय सोको 
हववयण, 

(ढ) तोहकए फभोन्त्जभका अन्म हववयण। 

6. सूचना अमधकायीको व्मवस्था: (१) प्रदेश वा स्थानीम तह 
 अन्तगनतका सावनजमनक मनकामरे आफ्नो 
कामानरमभा यहेको सूचना प्रवाह गने प्रमोजनको रामग 
सूचना अमधकायीको व्मवस्था गनुन ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सूचना प्रवाह गने 
प्रमोजनको रामग प्रभखुरे आफ्नो कामानरमका सूचनाहरु 
मनममभत रुऩभा सूचना अमधकायीराई उऩरब्ध गनुन 
ऩनेछ। 

7. सूचना प्राप्त गने कामनहवमध: (१) मस ऐन फभोन्त्जभ कुनै 
सूचना प्राप्त गनन चाहने नेऩारी नागरयकरे त्मस्तो सूचना 
प्राप्त गनुन ऩने कायण खरुाई सम्फन्त्न्धत सूचना अमधकायी 
सभऺ यीत ऩूवनक मनवेदन द्रदनऩुनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ मनवेदन प्राप्त 
बएऩमछ सूचना अमधकायीरे मनवेदनको जाॉचफझु  गनुन 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभको मनवेदन 
सम्फन्धभा सूचना अमधकायीरे तत्कार उऩरब्ध गयाउन 
सहकने प्रकृमतको सूचना बए तत्कार य तत्कार 
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उऩरब्ध गयाउन नसहकन ेप्रकृमतको सूचना बए मनवेदन 
प्राप्त बएको मभमतरे ऩन्र द्रदनमबर मनवेदकराई सूचना 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ तत्कार सूचना 
उऩरब्ध गयाउन नसहकन े बएभा सूचना अमधकायीरे 
सोको कायण सहहतको जानकायी तरुुन्त मनवेदकराई 
गयाउन ुऩनेछ। 

(५) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको 
बए ताऩमन सूचना अमधकायीरे कुनै व्मन्त्िको जीउ 

ज्मानको सयुऺासॉग  सम्फन्त्न्धत सूचना भाग गयेको 
यहेछ बन े त्मस्तो सूचना भाग गयेको चौफीस घण्टामबर 
मनवेदकराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(६) सूचना अमधकायीरे मनवेदकद्वाया भाग 
बएको सूचना सम्बव बएसम्भ भाग बएको स्वरुऩभा नै 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(७) उऩदपा (6) भा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको 
बए ताऩमन मनवेदकरे भाग गयेको स्वरुऩभा सूचना 
उऩरब्ध गयाउॉदा सूचनाको स्रोत मफमग्रने, बन्त्त्कने वा नष्ट 
हनुे सम्बावना बएभा सूचना अमधकायीरे सोको कायण 
खोरी उऩमिु स्वरुऩभा मनवेदकराई सूचना उऩरब्ध 
गयाउन सक्नछे। 
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(८) कुनै व्मन्त्िरे उऩदपा (१) फभोन्त्जभ कुनै 
मरखत, साभग्री वा काभ कायफाहीको अध्ममन वा 
 अवरोकन गननको रामग मनवेदन द्रदएको बए 
सूचना अमधकायीरे मनवेदकराई त्मस्तो मरखत, साभग्री 
 वा काभ कायफाहीको अध्ममन वा अवरोकनको 
मनमभत्त भनुामसव सभम उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(९) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ प्राप्त बएको 
मनवेदन जाॉचफझु गदान मनवेदकरे भाग गयेको सूचना 
आफ्नो मनकामसॉग सम्फन्त्न्धत नदेन्त्खएभा सूचना 
अमधकायीरे सो कुयाको जानकायी तरुुन्त मनवेदकराई 
द्रदन ुऩनेछ। 

8. सूचना वाऩत राग्न े दस्तयु: (१) दपा ७ फभोन्त्जभ 
सूचना भाग गदान मनवेदकरे तोहकए फभोन्त्जभको दस्तयु 
सम्फन्त्न्धत मनकामभा  फझुाउन ुऩनेछ। 

तय कुनै सूचनाको सन्दबनभा प्रचमरत कानूनभा 
छुटै्ट दस्तयुको व्मवस्था यहेकोभा सोही  फभोन्त्जभ 
हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ दस्तयु तोक्दा 
सूचना  उऩरब्ध गयाउॉदा राग्ने वास्तहवक रागतको 
आधायभा तोहकनछे। 

9. उजयुी द्रदन सक्न:े (१) सूचना अमधकायीरे सूचना 
उऩरब्ध  नगयाएभा, सूचना द्रदन अस्वीकाय गयेभा, 
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आॊन्त्शक रुऩभा सूचना उऩरब्ध गयाएभा वा गरत 
सूचना उऩरब्ध गयाएभा  सम्फन्त्न्धत व्मन्त्िरे त्मसयी 
सूचना नऩाएको वा आॊन्त्शक रुऩभा सूचना ऩाएको मभमतरे 
सात द्रदनमबर प्रभखु सभऺ उजयुी द्रदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ प्राप्त उजयुी 
जाॉचफझु गदान सूचना नद्रदएको वा आॊन्त्शक रुऩभा सूचना 
द्रदएको वा गरत सूचना द्रदएको देन्त्खएभा प्रभखुरे 
मनवेदकद्वाया भाग बए फभोन्त्जभको सूचना 
उऩरब्ध गयाउन सूचना अमधकायीराई आदेश द्रदनछे य 
त्मसयी आदेश बएभा सूचना अमधकायीरे सम्फन्त्न्धत 

मनवेदकराई सूचना उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ जाॉचफझु गदान 
सूचना  अमधकायीरे जानी जानी वा फदमनमतऩूवनक सूचना 
नद्रदएको, सूचना द्रदन अस्वीकाय गयेको वा आॊन्त्शक 
रुऩभा सूचना द्रदएको वा गरत सूचना उऩरब्ध 
गयाएभा देन्त्खएभा प्रभखुरे त्मस्तो सूचना अमधकायीराई 
प्रचमरत कानून फभोन्त्जभ हवबागीम कायफाही गनन 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ जाॉचफझु गदान 
सूचना द्रदन नमभल्ने देन्त्खएभा प्रभखुरे सोही व्महोयाको 
मनणनम गयी सोको कायण सहहतको जानकायी 
मनवेदकराई द्रदन ुऩनेछ। 

                                                      
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
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10. ऩनुयावेदन द्रदन सक्न:े (१) दपा ९ को उऩदपा (४) 
फभोन्त्जभ प्रभखुरे गयेको मनणनम उऩय न्त्चत्त नफझु्न े
व्मन्त्िरे त्मस्तो मनणनमको जानकायी ऩाएको मभमतरे 
ऩैंतीस द्रदनमबर ऩनुयावेदन समभमत सभऺ ऩनुयावेदन गनन 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ प्राप्त बएको 
ऩनुयावेदनको कायफाही य हकनाया गदान सूचना ऩनुयावेदन 
समभमतरे सम्फन्त्न्धत प्रभखु वा सूचना अमधकायीराई आपू 
सभऺ उऩन्त्स्थत गयाई फमान गयाउन, कुनै मरखत ऩेश 
गनन रगाउन, सो सम्फन्धभा साऺी प्रभाण  फझु्न वा 
सावनजमनक मनकामफाट कुनै मरखतको नक्कर भाग गनन 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ ऩनुयावेदनको 
कायफाही य हकनाया गदान ऩनुयावेदन समभमतरे देहाम 
फभोन्त्जभ गनन सक्नेछ:- 

(क) ऩनुयावेदनको व्महोया भनामसव 
देन्त्खएभा सभमावमध तोकी 
ऩनुयावेदकराई मफना शलु्क सूचना 
उऩरब्ध गयाउन ु बनी सम्फन्त्न्धत 
प्रभखुको नाभभा आदेश गनन, 

(ख) ऩनुयावेदन मनयथनक देन्त्खएभा 
ऩनुयावेदन खायेज गनन। 
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(४) ऩनुयावेदन समभमतरे ऩनुयावेदन ऩयेको साठी 
द्रदनमबर सो ऩनुयावेदनको सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही 
गयी अन्त्न्तभ मनणनम गनुन ऩनेछ। 

(५) ऩनुयावेदन समभमतरे मस दपा फभोन्त्जभ 
ऩनुयावेदनको कायफाही गदान अऩनाउन ु ऩने अन्म 
कामनहवमध तोहकए फभोन्त्जभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 

ऩनुयावेदन समभमत सम्फन्धी व्मवस्था 

11. ऩनुयावेदन समभमत सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सूचनाको 
हकको सॊयऺण, सम्फद्धनन य प्रचरन गनन, तथा दपा 9 
फभोन्त्जभ कामानरम प्रभखुरे गयेको मनणनम उऩय 
ऩनुयावेदन तथा अन्म उजयुी य मनवेदन सनु्न  एक 
स्वतन्र ऩनुयावेदन समभमत यहनेछ। 

(२) ऩनुयावेदन समभमतभा अध्मऺ य अन्म 
दईुजना सदस्महरु यहनछेन।् 

(३) उऩदपा (2) फभोन्त्जभ ऩनुयावेदन 
समभमतका अध्मऺ य सदस्मको ऩदभा भनोनीत गनन 
देहाम फभोन्त्जभ एक मसपारयस समभमत यहनछे:- 

(क) भन्री, आन्तरयक भामभरा तथा 

कानून भन्रारम  -अध्मऺ 

(ख) भखु्म न्मामामधविा -सदस्म 
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(ग) अध्मऺ, नेऩार ऩरकाय भहासॊघ, 

प्रदेश समभमत   -सदस्म 

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभको मसपारयश 
समभमतरे उऩदपा (2) फभोन्त्जभका अध्मऺ य 
सदस्महरुको मसपारयस गदान कानून, न्माम, सूचना तथा 
अमबव्मन्त्ि स्वतन्रता, आभ सञ्चाय, सावनजमनक प्रशासन, 
व्मवस्थाऩन, भानव अमधकाय य सूचना प्रहवमधभध्मे कुनै 
ऺेरभा अध्मऺका रामग कम्तीभा दश वषन य सदस्मको 
हकभा कम्तीभा सात वषनको अनबुव हामसर गयेको 
व्मन्त्ि भध्मेफाट कम्तीभा एकजना भहहरा सहहत पयक 
पयक ऺेरफाट प्रमतमनमधत्व हनुे गयी गनुन ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (३) फभोन्त्जभको मसपारयस 
समभमतको मसपारयसभा प्रदेश सयकायरे अध्मऺ य सदस्म 
भनोनीत गनेछ।त्मसयी भनोनीत गदान कम्तीभा एकजना 
भहहराको प्रमतमनमधत्व हनु ेगयी गनुन ऩनेछ। 

12. मोग्मता: ऩनुयावेदन समभमतको अध्मऺ य सदस्मको ऩदभा 
भनोनीत हनु देहाम फभोन्त्जभको मोग्मता ऩगेुको हनु ु
ऩनेछ:- 

(क) नेऩारी नागरयक, 

(ख) प्रचमरत कानूनरे अमोग्म नठहरयएको, 

(ग) भान्मता प्राप्त हवश्वहवद्यारमवाट अध्मऺको 
हकभा कम्तीभा स्नातकोत्तय य सदस्मको 
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हकभा कम्तीभा स्नातक उऩामध हामसर 
गयेको, 

(घ) ........ 

13. अमोग्मता: देहामको व्मन्त्ि ऩनुयावेदन सभमतको अध्मऺ 
य सदस्मको ऩदभा भनोनीत हनु अमोग्म हनुछे:- 

(क) दपा १२ फभोन्त्जभको मोग्मता नबएको, 

(ख) कुनै याजनैमतक ऩदभा फहार यहेको, 

(ग) नैमतक ऩतन देन्त्खने पौजदायी कसूयभा 
अदारतफाट दोषी ठहयी सजाम ऩाएको, 

(घ) सयकायी वा सावनजमनक सॊस्थाको 
फहारवारा कभनचायी बएको, 

(ङ) प्रचमरत कानून फभोन्त्जभ भनोनीत हनु 
अमोग्म बएको। 

14. ऩदावमध: (१) ऩनुयावेदन समभमतको अध्मऺ य सदस्मको 
ऩदावमध चाय वषनको हनुेछ य मनज सो ऩदभा ऩनु: 
भनोनीत हनु सक्नेछैन। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको 
बए ताऩमन सो उऩदपाभा रेन्त्खएको ऩदावमधको अधीनभा 
यही सदस्म अध्मऺको ऩदभा भनोनीत हनु सक्नेछ। 

                                                      
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया हटाइएको । 
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(३) अध्मऺ य सदस्मको ऩदावमध सहकनबुन्दा 
ऩैंतीस द्रदन अगावै दपा ११ को उऩदपा (3) 
फभोन्त्जभको मसपारयस समभमतरे नमाॉ भनोनमनका रामग 
मसपारयस गनुन ऩनेछ। 

15. ऩद रयि हनु:े देहामका अवस्थाभा ऩनुयावेदन सभमतको 
अध्मऺ य सदस्म ऩद रयि बएको भामननछे:- 

(क) मनजको भतृ्म ुबएभा, 

(ख) मनजको उभेय ऩैंसठ्ठी वषन ऩूया बएभा, 

(ग) मनजरे भखु्मभन्री सभऺ मरन्त्खत याजीनाभा 
द्रदएभा, 

(घ) मनजको ऩदावमध ऩूया बएभा, 

(ङ) मनज नैमतक ऩतन देन्त्खने पौजदायी 
कसूयभा अदारतफाट दोषी ठहरयएभा, वा 

(च) मनजराई दपा १६ फभोन्त्जभ आफ्नो 
ऩदफाट हटाएभा। 

16. ऩदफाट हटाउन सक्न:े प्रदेश सबाको सूचना तथा 
सञ्चायसॉग सम्फन्त्न्धत समभमतको सम्ऩूणन सदस्म सॊख्माको 
कम्तीभा दईु मतहाई सदस्म उऩन्त्स्थत बई फसेको 
फैठकको दईु मतहाई फहभुतफाट कामन ऺभताको अबाव 
वा खयाफ आचयण बएको वा ईभान्दायीऩूवनक आफ्नो 
ऩदीम कतनव्मको ऩारना नगयेको आधायभा ऩदभा 
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यहीयहन ुउऩमिु छैन बनी मनणनम बएभा त्मस्तो अध्मऺ 
वा सदस्म ऩनुयावेदन समभमतको ऩदफाट हट्नेछ। 

तय त्मस्तो आयोऩ रागेको अध्मऺ वा 
सदस्मराई आफ्नो सपाइ ऩेश गनन भनामसव भाहपकको 
भौकाफाट वन्त्ञ्चत गरयने छैन। 

17. ऩनुयावेदन समभमतका ऩदामधकायीको सहुवधा: (१) 
ऩनुयावेदन समभमतका ऩदामधकायीरे प्रदेश सयकायका 
सन्त्चव वा सो सयहको ऩदामधकायीरे ऩाए सयह फैठक 
बत्ता ऩाउनेछन।् 

(२) ऩनुयावेदन समभमतको फैठक फस्दा 
समभमतका ऩदामधकायीरे उऩदपा (१) भा उन्त्ल्रन्त्खत 
फैठक बत्ताको अमतरयि सन्त्चवारम यहेको न्त्जल्रा बन्दा 
फाहहयी न्त्जल्रा वा सोही न्त्जल्राको कम्तीभा दश 
हकरोमभटय बन्दा टाढा स्थामी फसोफास गने ऩदामधकायी 
यहेछ बने मनजरे प्रदेश सयकायको सन्त्चव वा सो 
सयहको ऩदामधकायीरे ऩाउने दैमनक तथा भ्रभण बत्ता 
ऩाउनेछ। 

(3) ऩनुयावेदन समभमतका ऩदामधकायीरे ऩाउन े
अन्म सहुवधा तोहकए फभोन्त्जभ हनुेछ। 

18. शऩथ: आफ्नो कामनबाय सभाल्न ु अन्त्घ ऩनुयावेदन 
समभमतको अध्मऺरे भखु्मभन्री य सदस्मरे अध्मऺ 
सभऺ अनसूुची फभोन्त्जभको ढाॉचाभा शऩथ ग्रहण गनुन 
ऩनेछ। 
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19. ऩनुयावेदन समभमतको काभ, कतनव्म य अमधकाय: मस 
ऐनभा अन्मर उन्त्ल्रन्त्खत काभ, कतनव्म य अमधकायको 
अमतरयि ऩनुयावेदन समभमतको काभ, कतनव्म य अमधकाय 
देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ:- 

(क) सावनजमनक मनकामभा यहेको सावनजमनक 
भहत्त्वको सूचना सम्फन्धी अमबरेख, 
मरखत य अन्म साभग्रीको अध्ममन तथा 
अवरोकन गने। 

(ख) त्मस्तो मनकामभा यहेको अमबरेख, मरखत 
वा अन्म साभग्री सम्फन्धी सूचना सचुीकृत 

गयी मभराई याख्न आदेश द्रदने, 

(ग) नागरयकको जानकायीको रामग सूचना 
सावनजमनक गनन सम्फन्त्न्धत सावनजमनक 
मनकामराई आदेश द्रदन,े 

(घ) सभम हकटान गयी मनवेदकरे भाग गयेको 
सूचना द्रदन सम्फन्त्न्धत सावनजमनक 
मनकामराई आदेश द्रदन,े 

(ङ) मस ऐन फभोन्त्जभको दाहमत्व ऩारना गनन, 
गयाउन सम्फन्त्न्धत ऩऺराई आदेश द्रदन,े 

(च) प्रदेश सयकाय तथा सूचना तथा सञ्चायसॉग 
सम्फन्त्न्धत हवमबन्न मनकामहरुराई सूचनाको 
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हकको सॊयऺण य सम्फद्धननका रामग 
आवश्मक सझुाव द्रदन ेवा मसपारयस गने, 

(छ) सूचनाको हकको सॊयऺण, सम्फद्धनन य 
प्रचरन गननको रामग आवश्मक ऩने अन्म 

उऩमिु आदेश द्रदने, 

(ज) प्रदेश सयकायरे प्रदेशमबरका आभ 
जनसभदुाम, जनजामत, भहहरा, दमरत, 
अल्ऩसॊख्मक, सीभान्तकृत य मनम्न फगॉम 
जनसभदुामको हहतभा ल्माएको हवमबन्न 

कामनक्रभहरुराई मोजनावद्ध रुऩभा 
सम्फन्त्न्धत मनकाम भापन त सावनजमनक गयाई 
ससूुन्त्चत गयाउने। 

20. ऩनुयावेदन समभमतको फैठक तथा मनणनम: (1) ऩनुयावेदन 
समभमतको फैठक समभमतभा दतान बएका ऩनुयावेदन, उजयुी 
तथा मनवेदनका आधायभा आवश्मकता अनसुाय फस्नछे। 

(२) ऩनुयावेदन समभमतको फैठकको अध्मऺता 
समभमतको अध्मऺरे गनेछ।मनजको अनऩुन्त्स्थमतभा फैठक 
फस्न ु ऩदान मनमनु्त्ि हुॉदाका फखत कामभ बएको 
मोग्मताक्रभ अनसुाय जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता 
गनेछ। 

(३) ऩनुयावेदन समभमतको फैठक सम्फन्धी अन्म 
कामनहवमध समभमत आपैरे मनधानयण गयेफभोन्त्जभ हनुेछ। 
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21. सन्त्चवारम: (१) ऩनुयावेदन समभमतको सन्त्चवारम प्रदेशको 
याजधानीभा यहनेछ। 

(२) भन्रारमको कानून हेने भहाशाखा प्रभखुरे 
ऩनुयावेदन समभमतको सन्त्चव बई कामन गनेछ। 

(३) भन्रारमफाट हवमनमोन्त्जत फजेट फभोन्त्जभ 
ऩनुयावेदन समभमतको सन्त्चवारम खचन एवॊ व्मवस्थाऩन 
हनुेछ। 

(४) सन्त्चवारमको रामग आवश्मक ऩने 
कभनचायीको व्मवस्था भन्रारमरे गनेछ। 

(५) ऩनुयावेदन समभमतको काभ कायफाहीभा 
सहमोग य सभन्वम गनुन सन्त्चवारम य सो अन्तगनत 
खहटएका कभनचायीको कतनव्म हनुेछ। 

(६) सन्त्चवारम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकए 
फभोन्त्जभ हनुेछ। 

22. अमधकाय प्रत्मामोजन: ऩनुयावेदन समभमतरे आफ्नो दपा 
10 फभोन्त्जभ ऩनुयावेदनको कायफाही य हकनाया गने 
अमधकाय फाहेकका अन्म काभ, कतनव्म य अमधकाय भध्मे 

कुनै काभ, कतनव्म य अमधकाय अध्मऺ, सदस्म वा कुनै 
मनकाम वा अमधकायीराई तोहकएको शतनको अधीनभा 
यही प्रमोग तथा ऩारना गनन ऩाउने गयी प्रत्मामोजन गनन 
सक्नेछ। 
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23. ऩनुयावेदन समभमतराई सहमोग गनुन ऩने: (१) सावनजमनक 
मनकामरे ऩनुयावेदन समभमतको काभ कायफाहीभा सहमोग 
गनुन ऩनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायका सफै मनकाम य स्थानीम 
तहरे प्रदान गयेका सूचनाहरुको हववयण प्रत्मेक तीन 
भहीनाभा सूचना अमधकायीभापन त ऩनुयावेदन समभमतराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

24. वाहषनक प्रमतवेदन: (१) ऩनुयावेदन समभमतरे प्रत्मेक वषन 
आपूरे गयेका काभ कायफाहीको वाहषनक प्रमतवेदन 
भखु्मभन्री भापन त प्रदेश सबाभा प्रस्ततु गनुन ऩनेछ। 

(२) उऩदपा(१)फभोन्त्जभको प्रमतवेदन 
ऩनुयावेदन समभमतरे सवनसाधायणको जानकायीको रामग 

सावनजमनक रुऩभा प्रकाशन गनेछ। 

25. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकन : ऩनुयावेदन समभमतरे प्रदेश 
सयकायसॉग सम्ऩकन  याख्दा सूचना तथा सञ्चायसॉग 
सम्फन्त्न्धत भन्रारम भापन त याख्न ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-४ 

सूचनाको सॊयऺण तथा ऺमतऩूमतन सम्फन्धी व्मवस्था 

26. सूचनाको वगॉकयण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सावनजमनक 
मनकामभा यहेका दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग 
सम्फन्त्न्धत सूचनाको सॊयऺण गननका रामग नीमतगत 
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रुऩभा सूचनाको वगॉकयण गनन देहाम फभोन्त्जभको एक 
समभमत यहनेछ:- 

(क) प्रदेश सयकायको प्रभखु  सन्त्चव      
        -अध्मऺ 

(ख) सम्फन्त्न्धत भन्रारमका सन्त्चव    -सदस्म    

(ग) कामानरम प्रभखु वा अध्मऺरे तोकेको 

सम्फन्त्न्धत हवषमको हवशेषऻ      -सदस्म 

(२) उऩदपा (१) अन्तगनतको समभमतरे 
सूचनाको वगॉकयण गने प्रमोजनको रामग दपा ३ को 
उऩदपा (३) सॉग सम्फन्त्न्धत सूचना कमत वषनसम्भ गोप्म 
याख्न ु ऩने हो, सोको अवमध य सॊयऺण गने तरयका 
सभेतका फायेभा मनन्त्ित भाऩदण्ड मनधानयण गयी सोको 
जानकायी द्रदन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ समभमतरे गयेको 
वगॉकयणभा न्त्चत्त नफझु्न े व्मन्त्िरे त्मस्तो सूचना 
सावनजमनक हनु ु ऩने बनी ऩनुयावेदन समभमतभा 
ऩनुयावरोकनको रामग मनवेदन द्रदन सक्नछे। 

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ ऩयेको मनवेदन 
उऩय ऩनुयावेदन समभमतरे ऩनुयावरोकन गदान सो सूचना 
गोप्म याख्न ु ऩने नदेन्त्खएभा सावनजमनक गनन आदेश 
द्रदनेछ। 
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(५) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ वगॉकयण गरयएको 
सूचना त्मस्तो सूचनाको प्रकृमत अनसुाय फढीभा तीस 
वषनको अवमधसम्भ गोप्म याख्न सहकनेछ। 

(६) उऩदपा (५) भा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको 
बए ताऩमन त्मसयी गोप्म याख्न ुऩने सूचना गोप्म यान्त्खयाख्न ु
ऩने वा नऩने सम्फन्धभा समभमतरे प्रत्मेक ऩाॉच वषनभा 
ऩनुयावरोकन गनेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोन्त्जभ ऩनुयावरोकन गदान 
त्मस्तो सूचना थऩ अवमधसम्भको रामग गोप्म यान्त्ख याख्न ु
ऩने बएभा त्मसयी गोप्म यहन ु ऩने अवमध खरुाई सो 
अवमधसम्भ गोप्म याख्न े गयी य गोप्म याख्न ु नऩने बएभा 
गोप्म याख्न ुनऩने गयी वगॉकयण गनन सक्नेछ। 

27. सूचनाको सॊयऺण: (१) सावनजमनक मनकामरे आपूसभऺ 
यहेका व्मन्त्िगत प्रकृमतका सूचनाहरु अनमधकृत प्रकाशन 
य प्रसायण नहनुे गयी सॊयऺण गयीयाख्न ुऩनेछ। 

(२) सावनजमनक मनकामभा यहेका व्मन्त्िगत 
सूचनाहरु देहामको अवस्थाभा फाहेक सम्फन्त्न्धत 

व्मन्त्िको मरन्त्खत सहभमत मफना प्रमोग गनन हुॉदैन:- 

(क) कुनै व्मन्त्िको जीवन वा 
सवनसाधायणको स्वास्थ्म वा सयुऺाभा 
यहेको गम्बीय खतयाको मनवायण गने 
सम्फन्धभा, 
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(ख) प्रचमरत कानून फभोन्त्जभ प्रकट गनुन 
ऩने हवषम बएभा, 

(ग) भ्रष्टाचाय मनमन्रण गने सम्फन्धभा। 

28. सूचनादाताको सॊयऺण: (१) सावनजमनक मनकामभा बएको 
वा बैयहेको वा हनुसक्न े भ्रष्टाचाय, अमनममभतता य 
प्रचमरत कानून फभोन्त्जभ अऩयाध भामनने कुनै कामनको 
सूचना द्रदन ुसम्फन्त्न्धत सावनजमनक मनकामका कभनचायीको 
दाहमत्व हनुछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सूचना द्रदन े
सूचनादाताको ऩहहचान गोप्म याख्न ु सूचना प्राप्तकतानको 
कतनव्म हनुेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सूचना द्रदएको 
कायणरे त्मस्तो सूचनादाताराई ऩदफाट भिु गनन वा 
कुनै हकमसभको कानूनी दाहमत्व वहन गयाउने गयी 
सजाम गरयने वा हामन नोक्सानी ऩयुम्ाउन ऩाइन ेछैन। 

(४) उऩदपा (३) हवऩयीत हनुे गयी 
सूचनादाताराई सजाम गयेभा वा हामन नोक्सानी 
ऩयुम्ाएभा सूचनादातारे सो मनणनम फदय गयाउन 
ऺमतऩूमतनको भाग सहहत ऩनुयावेदन समभमतभा उजयुी गनन 
सक्नेछ। 

(५) ऩनुयावेदन समभमतरे उऩदपा (४) फभोन्त्जभ 
ऩयेको उजयुीभा जाॉचफझु गदान सूचनादाताराई ऩदभिु 
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गयेको बए त्मस्तो मनणनम फदय गनन य सूचनादाताराई 
कुनै नोक्सानी ऩगेुको यहेछ बने ऺमतऩूमतन बयाउन सभेत 
आदेश द्रदन सक्नेछ। 

29. व्मन्त्िगत सूचना उऩरब्ध गयाउन:े (१) कुनै व्मन्त्िरे 
सावनजमनक मनकामभा फहार यहॉदा सावनजमनक ऩदसॉग 
सम्फन्त्न्धत हवषमको सूचना भाग गयेभा त्मस्तो मनकामरे 
भाग बए फभोन्त्जभ सम्फन्त्न्धत व्मन्त्िराई सूचना उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ। 

(२) कुनै सयोकायवारा व्मन्त्िरे सावनजमनक 
मनकामभा यहेका आपूसॉग सम्फन्त्न्धत हवषमको सूचना 
भाग गयेभा मनजराई सो सूचना उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सूचना भाग गने य 
प्राप्त गने कामनहवमध दपा ७ भा उल्रेख बए फभोन्त्जभ 
हनुेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सूचना मरॉदा दपा 
८ फभोन्त्जभको दस्तयु राग्नछे। 

30. सूचनाको दरुुऩमोग गनन नहनु:े (१) कुनै ऩमन व्मन्त्िरे 
सावनजमनक मनकामफाट प्राप्त गयेको सूचना जनु 
प्रमोजनको रामग प्राप्त गयेको हो, सोही प्रमोजनको रामग 
प्रमोग नगयी दरुुऩमोग गनन हुॉदैन। 

(२) उऩदपा (१) हवऩयीत कुनै व्मन्त्िरे 
सूचनाको दरुुऩमोग गयेभा सम्फन्त्न्धत सावनजमनक 
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मनकामरे सो सम्फन्धभा ऩनुयावेदन समभमत सभऺ उजयुी 
गनन सक्नेछ। 

31. सजाम: (१) सावनजमनक मनकामको प्रभखु वा सूचना 
अमधकायीरे भनामसव कायण मफना सूचना नद्रदएको, द्रदन 
इन्काय गयेको, आॊन्त्शक रुऩभा वा गरत सूचना द्रदएको 
वा सूचना नष्ट गयेको देन्त्खएभा समभमतरे त्मस्तो प्रभखु 
वा सूचना अमधकायीराई एक हजायदेन्त्ख ऩच्चीस हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गयी त्मस्तो प्रभखु वा सूचना 
अमधकायी हवबागीम कायफाही हनुे ऩदभा यहेको बए 
मनजराई हवबागीम सजामको रामग सम्फन्त्न्धत मनकामभा 
रेखी ऩठाउन सक्नेछ। 

(२) सावनजमनक मनकामको प्रभखु वा सूचना 
अमधकायीरे सभमभा द्रदन ु ऩने सूचना मफना कायण 
सभमभा उऩरब्ध नगयाई हढराई गयेभा जमत द्रदन 
हढराई गयेको हो प्रमत द्रदन दईु सम रुऩैमाॉको दयरे 
जयीवाना हनुेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ समभमतफाट 
हवबागीम कायफाहीको रामग रेखी आएभा सावनजमनक 
मनकामरे तीन भहीनामबर त्मस्तो प्रभखु वा सूचना 
अमधकायीराई हवबागीम कायफाही गयी सोको जानकायी 
ऩनुयावेदन समभमतराई द्रदन ुऩनेछ। 

(४) कुनै व्मन्त्िरे सावनजमनक मनकामफाट प्राप्त 
गयेको सूचना जनु प्रमोजनको मनमभत्त प्राप्त गयेको हो 
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सोही प्रमोजनको रामग प्रमोग नगयी दरुुऩमोग गयेको 
देन्त्खएभा ऩनुयावेदन समभमतरे सूचनाको दरुुऩमोगको 
गम्बीयता हेयी त्मस्तो व्मन्त्िराई ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉदेन्त्ख 
ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना  गनन सक्नेछ। 

(५) ऩनुयावेदन समभमतरे मस ऐन फभोन्त्जभ 
गयेको मनणनम वा द्रदएको आदेश ऩारना नगने व्मन्त्िराई 
ऩनुयावेदन समभमतरे दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना 
गनन सक्नेछ। 

32. ऺमतऩूमतन: (१) सावनजमनक मनकामको प्रभखु वा सूचना 
अमधकायीरे मस ऐन फभोन्त्जभ सूचना नद्रदएको, द्रदन 
इन्काय गयेको, आॊन्त्शक रुऩभा वा गरत सूचना द्रदएको 
वा सूचना नष्ट गयेको कायणरे कुनै व्मन्त्िराई हामन 
नोक्सानी ऩनन गएभा त्मस्तो व्मन्त्िरे सूचना नऩाएको, 
आॊन्त्शक रुऩभा वा गरत सूचना ऩाएको वा सूचना नष्ट 
गयेको मभमतरे तीन भहीनामबर ऩनुयावेदन समभमत सभऺ 
ऺमतऩूमतनको रामग मनवेदन द्रदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ प्राप्त मनवेदन 
जाॉचफझु गदान भनामसव देन्त्खएभा ऩनुयावेदन समभमतरे 

मनवेदकराई ऩनन गएको वास्तहवक हामन नोक्सानीराई 
हवचाय गयी भनामसव भाहपकको ऺमतऩूमतन सम्फन्त्न्धत 
मनकामफाट बयाई द्रदन सक्नछे। 

  

                                                      
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ 
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ऩरयच्छेद-5 

हवहवध 

33. सूचना सच्माउन सहकन:े (१) सावनजमनक 
मनकामभा यहेको कुनै हवषमको सूचना गरत छ बने्न 
कुया कुनै व्मन्त्िराई रागेभा त्मस्तो व्मन्त्िरे सो सूचना 
सच्माउनको रामग आवश्मक प्रभाण सहहत सम्फन्त्न्धत 
प्रभखु सभऺ मनवेदन द्रदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ मनवेदन प्राप्त बएभा 
प्रभखुरे सो सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफझु गनेछ य 
त्मसयी जाॉचफझु गदान आफ्नो मनकामभा यहेको सूचना 
गरत बएको देन्त्खएभा मनवेदन ऩयेको सात द्रदनमबर 
त्मस्तो सूचना सच्माई सोको जानकायी मनवेदकराई द्रदन ु
ऩनेछ। 

34. असर मनमतरे गयेको काभको फचाउ: मस ऐनभा अन्मर 
जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩमन प्रभखु वा सूचना 
अमधकायीरे सूचना प्रवाह गने सम्फन्धभा असर मनमतरे 
गयेको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा मनज उऩय कुनै 
प्रकायको भदु्दा चराइने य मनजराई कुनै सजाम गरयन े
छैन। 

35. मसै ऐन फभोन्त्जभ हनु:े मस ऐनभा रेन्त्खए जमत कुयाभा 
मसै ऐन फभोन्त्जभ य अन्मभा प्रचमरत कानून फभोन्त्जभ 
हनुेछ। 

36. मनमभ फनाउन ेअमधकाय: मस ऐनको उद्देश्म कामानन्वमन 
गनन प्रदेश सयकायरे आवश्मक मनमभ  फनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची 
(दपा १8 सॉग सम्फन्त्न्धत) 

शऩथको ढाॉचा 
 

भ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... भरुकु य जनताप्रमत ऩूणन 
फपादाय यही सत्म मनष्ठाऩूवनक प्रमतऻा गछुन÷ईश्वयको नाभभा शऩथ 
मरन्छु हक नेऩारको याजकीम सत्ता य सावनबौभसत्ता नेऩारी 
जनताभा भार मनहहत यहन ु ऩने बनी जनताद्वाया जनआन्दोरन 
भापन त अमबव्मि बावनाराई उच्च सम्भान गदै भरुकुको 
सॊहवधान य कानूनप्रमत मनष्ठावान यही आपूरे ग्रहण गयेको 
ऩनुयावेदन समभमतको अध्मऺ/सदस्म ऩदको न्त्जम्भेवायी य कतनव्म 
कसैको डय, भोराहहजा, ऩऺऩात, दे्वष वा रोबभा नऩयी नागरयकको 
ससूुन्त्चत हनुे हकको सम्भान गदै सूचनाको हक सम्फन्धी 
कानूनको प्रबावकायी प्रचरन य कामानन्वमन गनन हक्रमाशीर 
यहनेछु। 

 

मभमत:- 
हस्ताऺय:- 


