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प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेश सरकारका काम कारबाही लोकतान्त्न्रक पद्धमत अनरुूप 
खुला र पारदशी बनाई नागररक प्रमत जवाफदेही र न्त्जम्मेवार बनाउन, 
सावनजमनक मनकायमा रहेको सावनजमनक महत्त्वको सूचनामा आम नागररकको 
पहुुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागररकको हहतमा प्रमतकूल असर 
पाने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण गनन र नागररकको ससूुन्त्चत हनेु हकलाई 
संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय 
भएकोले, 

 प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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पररच्छेद- १ 

प्रारन्त्म्भक 

1. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन, २०७६" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

2. पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "अध्यक्ष" भन्नाले दफा ११ बमोन्त्जम मनोनीत 

व्यन्त्ि सम्झन ुपछन। 

(ख) "तोहकएको" वा "तोहकए बमोन्त्जम" भन्नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयममा तोहकएको वा तोहकए 
बमोन्त्जम सम्झन ुपछन। 

(ग) "पनुरावेदन समममत" भन्नाले दफा ११ बमोन्त्जमको 
पनुरावेदन समममत सम्झन ुपछन। 

(घ) "प्रदेश"  भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछन। 

(घ१.) "प्रमखु" भन्नाले सावनजमनक मनकायको प्रमखु 
सम्झन ु  पछन। 

(ङ) "मन्रालय" भन्नाले आन्तररक माममला तथा कानून 
मन्रालय सम्झन ुपछन। 

(च) "मलखत" भन्नाले मलहपबद्ध भएको जनुसकैु 
हकमसमको मलखत सम्झन ुपछन र सो शब्दले कुनै 
यन्रको माध्यमबाट सङ्कलन वा अद्यावमधक 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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गररएको वा मदु्रित वा पनुःप्रस्ततु गनन सहकने श्रव्य-
दृश्य सामग्री समेतलाई जनाउुँछ। 

(छ) "सदस्य" भन्नाले दफा ११ बमोन्त्जम मनोनीत 
व्यन्त्ि सम्झन ुपछन।  

(ज) "सावनजमनक महत्त्व" भन्नाले सावनजमनक सरोकारको 
हवषय सम्झन ुपछन। 

(झ) "सावनजमनक मनकाय" भन्नाले देहाय बमोन्त्जमका 
मनकाय वा संस्था सम्झन ुपछन:- 

(१) संहवधान अन्तगनतका मनकाय, 

(२) प्रदेश ऐनद्वारा स्थाहपत मनकाय, 

(३) प्रदेश सरकारद्वारा गद्रित मनकाय, 

(४) कानूनद्वारा स्थाहपत सावनजमनक सेवा प्रदायक 
सङ्गद्रित संस्था वा प्रमतष्ठान, 

(५) प्रदेश सरकारको पूणन वा आंन्त्शक स्वाममत्व वा 
मनयन्रणमा रहेको वा अनदुानमा सञ्चामलत वा 
प्रदेश सरकारको अनदुान प्राप्त सङ्गद्रित संस्था, 

(६) प्रदेश कानूनद्वारा स्थाहपत मनकायले कुनै सम्झौता 
गरी गिन गरेको सङ्गद्रित संस्था, 

(७) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकार वा 
हवदेशी राष्ट्र वा अन्तराहष्ट्रय संघ/संस्थाबाट रकम 
प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी 
संघ/संस्थाहरु, 
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(८) संहवधान तथा संघीय कानून बमोन्त्जम प्रदेश 
सरकारको समन्वय, सहयोग र सहजीकरणबाट 
सम्पन्न गनुन पने कायनक्रमसुँग सम्बन्त्न्धत 
प्रदेशमभर रहेका नेपाल सरकारका मनकाय, 

(९) संहवधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानून 
बमोन्त्जम प्रदेश सरकारको समन्वय, सहयोग र 
सहजीकरणबाट सम्पन्न गनुन पने नीमत, कानून 
तथा कायनक्रमसुँग सम्बन्त्न्धत प्रदेशमा रहेका 
स्थानीय तह, 

(१०) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी सावनजमनक मनकाय भनी तोकेका अन्य 
मनकाय वा संस्था। 

(ञ) "सूचना" भन्नाले सावनजमनक मनकायबाट सम्पादन 
हनेु वा भएको सम्बन्त्न्धत नागररकसुँग सरोकार राखे्न 
वा सावनजमनक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी 
कारबाही वा मनणनयसुँग सम्बन्त्न्धत कुनै मलखत, 
सामग्री वा जानकारी सम्झन ुपछन। 

(ट) "सूचना अमधकारी" भन्नाले दफा ६ को उपदफा 
(१) बमोन्त्जम तोहकएको व्यन्त्ि सम्झन ुपछन। 

(ि) "सूचनाको हक" भन्नाले सावनजमनक मनकायमा 
रहेको सावनजमनक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने 
अमधकार सम्झन ु पछन र सो शब्दले सावनजमनक 
मनकायमा रहेको कुनै तथ्य-तथ्याङ्क, मलखत, सामग्री 
वा सो मनकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा 
अवलोकन गने, त्यस्तो मलखतको प्रमान्त्णत 
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प्रमतमलहप प्राप्त गने, सावनजमनक महत्त्वको मनमानण 
कायन भै रहेको स्थलको अनगुमन र अवलोकन 
गने, कुनै सामग्रीको प्रमान्त्णत नमनुा मलने वा कुनै 
पमन हकमसमको यन्रमा रान्त्खएको तथ्य-तथ्याङ्क, 
आुँकडा तथा सूचना त्यस्तो यन्र माफन त प्राप्त गने 
अमधकार समेतलाई जनाउुँछ। 

पररच्छेद- २ 

सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था 

3. सूचनाको हक हनेु: (१) प्रत्येक नेपाली नागररकलाई यस ऐनको 
अधीनमा रही सूचनाको हक हनेुछ। 

(२) प्रत्येक नेपाली नागररकलाई सावनजमनक मनकायमा 
रहेको सूचनामा पहुुँच हनेुछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए 
तापमन सावनजमनक मनकायमा रहेको देहायको हवषय सम्बन्धी सूचना 
प्रवाह गररने छैन:- 

(क) नेपालको सावनभौमसत्ता, अखण्डता, राहष्ट्रय सरुक्षा, 
सावनजमनक शान्त्न्त सवु्यवस्था वा अन्तराहष्ट्रय 
सम्बन्धमा गम्भीर खलल पाने, 

(ख) अपराधको अनसुन्धान, तहहककात तथा 
अमभयोजनमा प्रत्यक्ष असर पाने, 

(ग) आमथनक, व्यापाररक तथा मौद्रिक हहत वा बौहद्धक 
सम्पन्त्त्तको संरक्षण वा बैंहकङ्ग वा व्यापाररक 
गोपनीयतामा गम्भीर आघात पाने, 
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(घ) हवमभन्न जातजामत वा सम्प्रदायबीचको ससुम्बन्धमा 
प्रत्यक्ष रूपमा खलल पाने, 

(ङ) व्यन्त्िगत गोपनीयता र व्यन्त्िको जीउ, ज्यान, 
सम्पन्त्त्त, स्वास्थ्य, वा सरुक्षामा खतरा परु् याउने। 

तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगनुन पने उन्त्चत 
र पयानप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो  सूचना 
प्रवाह गने दाहयत्वबाट सावनजमनक मनकाय पन्त्न्छन 
पाउने छैन। 

(४) सावनजमनक मनकायको अमभलेखमा यस ऐन बमोन्त्जम 
प्रवाह गनन ममल्ने र नममल्ने सूचना भए सूचना अमधकारीले प्रवाह गनन 
ममल्ने सूचना छुट्याएर मनवेदकलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

4. सावनजमनक मनकायको दाहयत्व: (१) प्रत्येक सावनजमनक मनकायले 
नागररकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गनुन गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग देहायका काम गनुन 
सावनजमनक मनकायको दाहयत्व हनेुछ:- 

(क) सूचना वगीकरण र अद्यावमधक गरी समय 
समयमा सावनजमनक, प्रकाशन तथा प्रसारण गने, 
गराउने, 

(ख) सूचनामा नागररकको पहुुँच सरल र सहज 
बनाउने, 

(ग) आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदशी रूपमा 
गने, 

(घ) आफ्ना कमनचारीको लामग उपयिु तामलम र 
प्रन्त्शक्षणको व्यवस्था गने। 
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(३) सावनजमनक मनकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) 
बमोन्त्जम सूचना सावनजमनक, प्रकाशन वा प्रसारण गदान हवमभन्न राहष्ट्रय 
भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गनन सक्नेछ। 

5. सूचनाको अद्यावमधक र प्रकाशन: (१) सावनजमनक मनकायले आफ्नो 
मनकायसुँग सम्बन्त्न्धत सूचना अद्यावमधक गरी राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम अद्यावमधक सूचना सावनजमनक 
मनकायले प्रकाशन गदान सो मनकायसुँग सम्बन्त्न्धत देहायका सूचना 
समेत सूचीकृत गरी चौमामसक रूपमा अमनवायन प्रकाशन गनुन पनेछ। 

(क) मनकायको स्वरूप र प्रकृमत, 

(ख) मनकायको काम, कतनव्य र अमधकार, 

(ग) मनकायमा रहने कमनचारी संख्या र कायन हववरण, 

(घ) मनकायबाट प्रदान गररने सेवा, 

(ङ) सेवा प्रदान गने मनकायको शाखा र न्त्जम्मेवार 
अमधकारी, 

(च) सेवा प्राप्त गनन लाग्ने दस्तरु र अवमध, 

(छ) मनणनय गने प्रहक्रया र अमधकारी, 

(ज) मनणनय उपर उजरुी सनेु्न अमधकारी, 

(झ) सम्पादन गरेको कामको हववरण, 

(ञ) सूचना अमधकारी र प्रमखुको नाम र पद, 

(ट) ऐन, मनयम, हवमनयम वा मनदेन्त्शकाको सूची, 

(ि) आम्दानी, खचन तथा आमथनक कारोबार सम्बन्धी 
अद्यावमधक हववरण, 
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(ड) हवगतमा सावनजमनक मनकायले कुनै कायनक्रम वा 
आयोजना सञ्चालन गरेको भए आवश्यकतानसुार 
सोको हववरण, 

(ढ) तोहकए बमोन्त्जमका अन्य हववरण। 

6. सूचना अमधकारीको व्यवस्था: (१) प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तगनतका 
सावनजमनक मनकायले आफ्नो कायानलयमा रहेको सूचना प्रवाह गने 
प्रयोजनको लामग सूचना अमधकारीको व्यवस्था गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना प्रवाह गने प्रयोजनको 
लामग प्रमखुले आफ्नो कायानलयका सूचनाहरु मनयममत रूपमा सूचना 
अमधकारीलाई उपलब्ध गनुन पनेछ। 

7. सूचना प्राप्त गने कायनहवमध: (१) यस ऐन बमोन्त्जम कुनै सूचना प्राप्त 
गनन चाहने नेपाली नागररकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गनुन पने कारण 
खुलाई सम्बन्त्न्धत सूचना अमधकारी समक्ष रीत पूवनक मनवेदन 
द्रदनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम मनवेदन प्राप्त भएपमछ सूचना 
अमधकारीले मनवेदनको जाुँचबझु गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको मनवेदन सम्बन्धमा सूचना 
अमधकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सहकने प्रकृमतको सूचना भए 
तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसहकने प्रकृमतको सूचना भए 
मनवेदन प्राप्त भएको मममतले पन्र द्रदनमभर मनवेदकलाई सूचना 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम तत्काल सूचना उपलब्ध 
गराउन नसहकने भएमा सूचना अमधकारीले सोको कारण सहहतको 
जानकारी तरुुन्त मनवेदकलाई गराउन ुपनेछ। 
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(५) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन 
सूचना अमधकारीले कुनै व्यन्त्िको जीउ ज्यानको सरुक्षासुँग 
सम्बन्त्न्धत सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको 
चौबीस घण्टामभर मनवेदकलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(६) सूचना अमधकारीले मनवेदकद्वारा माग भएको सूचना 
सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन 
मनवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउुँदा सूचनाको 
स्रोत मबमग्रने, भन्त्त्कने वा नष्ट हनेु सम्भावना भएमा सूचना अमधकारीले 
सोको कारण खोली उपयिु स्वरूपमा मनवेदकलाई सूचना उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ। 

(८) कुनै व्यन्त्िले उपदफा (१) बमोन्त्जम कुनै मलखत, 
सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गननको लामग 
मनवेदन द्रदएको भए सूचना अमधकारीले मनवेदकलाई त्यस्तो मलखत, 
सामग्री  वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको मनममत्त 
मनुामसव समय उपलब्ध गराउनेछ। 

(९) उपदफा (२) बमोन्त्जम प्राप्त भएको मनवेदन जाुँचबझु 
गदान मनवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो मनकायसुँग सम्बन्त्न्धत 
नदेन्त्खएमा सूचना अमधकारीले सो कुराको जानकारी तरुुन्त 
मनवेदकलाई द्रदन ुपनेछ। 

8. सूचना वापत लाग्ने दस्तरु: (१) दफा ७ बमोन्त्जम सूचना माग गदान 
मनवेदकले तोहकए बमोन्त्जमको दस्तरु सम्बन्त्न्धत मनकायमा बझुाउन ु
पनेछ। 

तर कुनै सूचनाको सन्दभनमा प्रचमलत कानूनमा छुटै्ट दस्तरुको 
व्यवस्था रहेकोमा सोही बमोन्त्जम हनेुछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम दस्तरु तोक्दा सूचना उपलब्ध 
गराउुँदा लाग्ने वास्तहवक लागतको आधारमा तोहकनेछ। 

9. उजरुी द्रदन सक्ने: (१) सूचना अमधकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, 
सूचना द्रदन अस्वीकार गरेमा, आंन्त्शक रूपमा सूचना उपलब्ध 
गराएमा वा गलत सूचना उपलब्ध गराएमा सम्बन्त्न्धत व्यन्त्िले 
त्यसरी सूचना नपाएको वा आंन्त्शक रूपमा सूचना पाएको मममतले 
सात द्रदनमभर प्रमखु समक्ष उजरुी द्रदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त उजरुी जाुँचबझु गदान 
सूचना नद्रदएको वा आंन्त्शक रूपमा सूचना द्रदएको वा गलत सूचना 
द्रदएको देन्त्खएमा प्रमखुले मनवेदकद्वारा माग भए बमोन्त्जमको सूचना 
उपलब्ध गराउन सूचना अमधकारीलाई आदेश द्रदनेछ र त्यसरी आदेश 
भएमा सूचना अमधकारीले सम्बन्त्न्धत मनवेदकलाई सूचना उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम जाुँचबझु गदान सूचना 
अमधकारीले जानी जानी वा बदमनयतपवूनक सूचना नद्रदएको, सूचना 
द्रदन अस्वीकार गरेको वा आंन्त्शक रूपमा सूचना द्रदएको वा गलत 
सूचना उपलब्ध गराएमा देन्त्खएमा प्रमखुले त्यस्तो सूचना 
अमधकारीलाई प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हवभागीय कारबाही गनन 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोन्त्जम जाुँचबझु गदान सूचना द्रदन 
नममल्ने देन्त्खएमा प्रमखुले सोही व्यहोराको मनणनय गरी सोको कारण 
सहहतको जानकारी मनवेदकलाई द्रदन ुपनेछ। 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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10. पनुरावेदन द्रदन सक्ने: (१) दफा ९ को उपदफा (४) बमोन्त्जम 
प्रमखुले गरेको मनणनय उपर न्त्चत्त नबझु्ने व्यन्त्िले त्यस्तो मनणनयको 
जानकारी पाएको मममतले पैँतीस द्रदनमभर पनुरावेदन समममत समक्ष 
पनुरावेदन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त भएको पनुरावदेनको 
कारबाही र हकनारा गदान सूचना पनुरावेदन समममतले सम्बन्त्न्धत प्रमखु 
वा सूचना अमधकारीलाई आफू समक्ष उपन्त्स्थत गराई बयान गराउन, 
कुनै मलखत पेश गनन लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बझु्न वा 
सावनजमनक मनकायबाट कुनै मलखतको नक्कल माग गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम पनुरावेदनको कारबाही र 
हकनारा गदान पनुरावेदन समममतले देहाय बमोन्त्जम गनन सक्नेछ:- 

(क) पनुरावेदनको व्यहोरा मनामसव देन्त्खएमा 
समयावमध तोकी पनुरावदेकलाई मबना शलु्क 
सूचना उपलब्ध गराउन ुभनी सम्बन्त्न्धत प्रमखुको 
नाममा आदेश गनन, 

(ख) पनुरावेदन मनरथनक देन्त्खएमा पनुरावदेन खारेज 
गनन। 

(४) पनुरावेदन समममतले पनुरावेदन परेको सािी द्रदनमभर 
सो पनुरावदेनको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी अन्त्न्तम मनणनय 
गनुन पनेछ। 

(५) पनुरावेदन समममतले यस दफा बमोन्त्जम पनुरावेदनको 
कारबाही गदान अपनाउन ु पने अन्य कायनहवमध तोहकए बमोन्त्जम 
हनेुछ। 
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पररच्छेद- ३ 

पनुरावेदन समममत सम्बन्धी व्यवस्था 
11. पनुरावेदन समममत सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सूचनाको हकको संरक्षण, 

सम्बद्धनन र प्रचलन गनन, तथा दफा 9 बमोन्त्जम कायानलय प्रमखुले 
गरेको मनणनय उपर पनुरावेदन तथा अन्य उजरुी र मनवेदन सनु्न एक 
स्वतन्र पनुरावेदन समममत रहनेछ। 

(२) पनुरावेदन समममतमा अध्यक्ष र अन्य दईुजना सदस्यहरु 
रहनेछन।् 

(३) उपदफा (2) बमोन्त्जम पनुरावेदन समममतका अध्यक्ष 
र सदस्यको पदमा मनोनीत गनन देहाय बमोन्त्जम एक मसफाररस 
समममत रहनेछ:- 

(क) मन्री, आन्तररक माममला तथा 
कानून मन्रालय  -अध्यक्ष 

(ख) मखु्य न्यायामधविा   -सदस्य 
(ग) अध्यक्ष, नेपाल परकार महासंघ, 

प्रदेश समममत     -सदस्य 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जमको मसफाररश समममतले उपदफा 
(2) बमोन्त्जमका अध्यक्ष र सदस्यहरुको मसफाररस गदान कानून, 
न्याय, सूचना तथा अमभव्यन्त्ि स्वतन्रता, आम सञ्चार, सावनजमनक 
प्रशासन, व्यवस्थापन, मानव अमधकार र सूचना प्रहवमधमध्ये कुनै 
क्षेरमा अध्यक्षका लामग कम्तीमा दश वषन र सदस्यको हकमा 
कम्तीमा सात वषनको अनभुव हामसल गरेको व्यन्त्ि मध्येबाट 
कम्तीमा एकजना महहला सहहत फरक फरक क्षेरबाट प्रमतमनमधत्व 
हनेु गरी गनुन पनेछ। 
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(५) उपदफा (३) बमोन्त्जमको मसफाररस समममतको 
मसफाररसमा प्रदेश सरकारले अध्यक्ष र सदस्य मनोनीत गनेछ। 
त्यसरी मनोनीत गदान कम्तीमा एकजना महहलाको प्रमतमनमधत्व हनेु 
गरी गनुन पनेछ। 

12. योग्यता: पनुरावदेन समममतको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा मनोनीत 
हनु देहाय बमोन्त्जमको योग्यता पगुकेो हनु ुपनेछ:- 

(क) नेपाली नागररक, 

(ख) प्रचमलत कानूनले अयोग्य निहररएको, 

(ग) मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयवाट अध्यक्षको हकमा 
कम्तीमा स्नातकोत्तर र सदस्यको हकमा कम्तीमा 
स्नातक उपामध हामसल गरेको, 

(घ) ........ 

13. अयोग्यता: देहायको व्यन्त्ि पनुरावदेन सममतको अध्यक्ष र सदस्यको 
पदमा मनोनीत हनु अयोग्य हनेुछ:- 

(क) दफा १२ बमोन्त्जमको योग्यता नभएको, 

(ख) कुनै राजनैमतक पदमा बहाल रहेको, 

(ग) नैमतक पतन देन्त्खने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट 
दोषी िहरी सजाय पाएको, 

(घ) सरकारी वा सावनजमनक संस्थाको बहालवाला कमनचारी 
भएको, 

(ङ) प्रचमलत कानून बमोन्त्जम मनोनीत हनु अयोग्य भएको। 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा हटाइएको। 
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14. पदावमध: (१) पनुरावेदन समममतको अध्यक्ष र सदस्यको पदावमध 
चार वषनको हनेुछ र मनज सो पदमा पनु: मनोनीत हनु सक्नेछैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन 
सो उपदफामा लेन्त्खएको पदावमधको अधीनमा रही सदस्य अध्यक्षको 
पदमा मनोनीत हनु सक्नेछ। 

(३) अध्यक्ष र सदस्यको पदावमध सहकनभुन्दा पैँतीस द्रदन 
अगावै दफा ११ को उपदफा (3) बमोन्त्जमको मसफाररस समममतले 
नयाुँ मनोनयनका लामग मसफाररस गनुन पनेछ। 

15. पद ररि हनेु: देहायका अवस्थामा पनुरावदेन सममतको अध्यक्ष र 
सदस्य पद ररि भएको मामननेछ:- 

(क) मनजको मतृ्य ुभएमा, 

(ख) मनजको उमेर पैंसठ्ठी वषन पूरा भएमा, 

(ग) मनजले मखु्यमन्री समक्ष मलन्त्खत राजीनामा द्रदएमा, 

(घ) मनजको पदावमध पूरा भएमा, 

(ङ) मनज नैमतक पतन देन्त्खने फौजदारी कसूरमा 
अदालतबाट दोषी िहररएमा, वा 

(च) मनजलाई दफा १६ बमोन्त्जम आफ्नो पदबाट 
हटाएमा। 

16. पदबाट हटाउन सक्ने: प्रदेश सभाको सूचना तथा सञ्चारसुँग 
सम्बन्त्न्धत समममतको सम्पूणन सदस्य संख्याको कम्तीमा दईु मतहाई 
सदस्य उपन्त्स्थत भई बसेको बैिकको दईु मतहाई बहमुतबाट कायन 
क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमान्दारीपूवनक आफ्नो 
पदीय कतनव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रहीरहन ुउपयिु 
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छैन भनी मनणनय भएमा त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्य पनुरावेदन 
समममतको पदबाट हट्नेछ। 

तर त्यस्तो आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो 
सफाइ पेश गनन मनामसव माहफकको मौकाबाट वन्त्ञ्चत गररने छैन। 

17. पनुरावेदन समममतका पदामधकारीको सहुवधा: (१) पनुरावेदन 
समममतका पदामधकारीले प्रदेश सरकारका सन्त्चव वा सो सरहको 
पदामधकारीले पाए सरह बैिक भत्ता पाउनेछन्। 

(२) पनुरावेदन समममतको बैिक बस्दा समममतका 
पदामधकारीले उपदफा (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत बैिक भत्ताको अमतररि 
सन्त्चवालय रहेको न्त्जल्ला भन्दा बाहहरी न्त्जल्ला वा सोही न्त्जल्लाको 
कम्तीमा दश हकलोममटर भन्दा टाढा स्थायी बसोबास गने 
पदामधकारी रहेछ भने मनजले प्रदेश सरकारको सन्त्चव वा सो सरहको 
पदामधकारीले पाउने दैमनक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ। 

(3) पनुरावेदन समममतका पदामधकारीले पाउने अन्य सहुवधा 
तोहकए बमोन्त्जम हनेुछ। 

18. शपथ: आफ्नो कायनभार समाल्न ुअन्त्घ पनुरावेदन समममतको अध्यक्षले 
मखु्यमन्री र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनसूुची बमोन्त्जमको ढाुँचामा 
शपथ ग्रहण गनुन पनेछ। 

19. पनुरावेदन समममतको काम, कतनव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर 
उन्त्ल्लन्त्खत काम, कतनव्य र अमधकारको अमतररि पनुरावेदन 
समममतको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोन्त्जम हनेुछ:- 

(क) सावनजमनक मनकायमा रहेको सावनजमनक महत्त्वको 
सूचना सम्बन्धी अमभलेख, मलखत र अन्य सामग्रीको 
अध्ययन तथा अवलोकन गने, 
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(ख) त्यस्तो मनकायमा रहेको अमभलेख, मलखत वा अन्य 
सामग्री सम्बन्धी सूचना सचुीकृत गरी ममलाई राख्न 
आदेश द्रदने, 

(ग) नागररकको जानकारीको लामग सूचना सावनजमनक गनन 
सम्बन्त्न्धत सावनजमनक मनकायलाई आदेश द्रदने, 

(घ) समय हकटान गरी मनवेदकले माग गरेको सूचना द्रदन 
सम्बन्त्न्धत सावनजमनक मनकायलाई आदेश द्रदने, 

(ङ) यस ऐन बमोन्त्जमको दाहयत्व पालना गनन, गराउन 
सम्बन्त्न्धत पक्षलाई आदेश द्रदने, 

(च) प्रदेश सरकार तथा सूचना तथा सञ्चारसुँग सम्बन्त्न्धत 
हवमभन्न मनकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र 
सम्बद्धननका लामग आवश्यक सझुाव द्रदने वा मसफाररस 
गने, 

(छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्धनन र प्रचलन गननको 
लामग आवश्यक पने अन्य उपयिु आदेश द्रदने, 

(ज) प्रदेश सरकारले प्रदेशमभरका आम जनसमदुाय, 
जनजामत, महहला, दमलत, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र 
मनम्न बगीय जनसमदुायको हहतमा ल्याएको हवमभन्न 
कायनक्रमहरुलाई योजनावद्ध रूपमा सम्बन्त्न्धत मनकाय 
माफन त सावनजमनक गराई ससूुन्त्चत गराउने। 

20. पनुरावेदन समममतको बैिक तथा मनणनय: (1) पनुरावदेन समममतको 
बैिक समममतमा दतान भएका पनुरावेदन, उजरुी तथा मनवेदनका 
आधारमा आवश्यकता अनसुार बस्नेछ। 
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(२) पनुरावेदन समममतको बैिकको अध्यक्षता समममतको 
अध्यक्षले गनेछ। मनजको अनपुन्त्स्थमतमा बैिक बस्न ुपदान मनयनु्त्ि 
हुुँदाका बखत कायम भएको योग्यताक्रम अनसुार जेष्ठ सदस्यले 
बैिकको अध्यक्षता गनेछ। 

(३) पनुरावेदन समममतको बैिक सम्बन्धी अन्य कायनहवमध 
समममत आफैले मनधानरण गरेबमोन्त्जम हनेुछ। 

21. सन्त्चवालय: (१) पनुरावदेन समममतको सन्त्चवालय प्रदेशको 
राजधानीमा रहने छ। 

(२) मन्रालयको कानून हेने महाशाखा प्रमखुले पनुरावेदन 
समममतको सन्त्चव भई कायन गनेछ। 

(३) मन्रालयबाट हवमनयोन्त्जत बजेट बमोन्त्जम पनुरावेदन 
समममतको सन्त्चवालय खचन एवं व्यवस्थापन हनेुछ। 

(४) सन्त्चवालयको लामग आवश्यक पने कमनचारीको 
व्यवस्था मन्रालयले गनेछ। 

(५) पनुरावेदन समममतको काम कारबाहीमा सहयोग र 
समन्वय गनुन सन्त्चवालय र सो अन्तगनत खहटएका कमनचारीको कतनव्य 
हनेुछ। 

(६) सन्त्चवालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोन्त्जम 
हनेुछ। 

22. अमधकार प्रत्यायोजन: पनुरावदेन समममतले आफ्नो दफा 10 बमोन्त्जम 
पनुरावेदनको कारबाही र हकनारा गने अमधकार बाहेकका अन्य 
काम, कतनव्य र अमधकार मध्ये कुनै काम, कतनव्य र अमधकार 
अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै मनकाय वा अमधकारीलाई तोहकएको शतनको 
अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गनन पाउने गरी प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ। 
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23. पनुरावेदन समममतलाई सहयोग गनुन पने: (१) सावनजमनक मनकायले 
पनुरावेदन समममतको काम कारबाहीमा सहयोग गनुन पनेछ। 

(२) प्रदेश सरकारका सबै मनकाय र स्थानीय तहले प्रदान 
गरेका सूचनाहरुको हववरण प्रत्येक तीन महीनामा सूचना 
अमधकारीमाफन त पनुरावदेन समममतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

24. वाहषनक प्रमतवदेन: (१) पनुरावदेन समममतले प्रत्येक वषन आफूले 
गरेका काम कारबाहीको वाहषनक प्रमतवेदन मखु्यमन्री माफन त प्रदेश 
सभामा प्रस्ततु गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१)बमोन्त्जमको प्रमतवेदन पनुरावेदन समममतले 
सवनसाधारणको जानकारीको लामग सावनजमनक रूपमा प्रकाशन 
गनेछ। 

25. प्रदेश सरकारसुँग सम्पकन : पनुरावदेन समममतले प्रदेश सरकारसुँग 
सम्पकन  राख्दा सूचना तथा सञ्चारसुँग सम्बन्त्न्धत मन्रालय माफन त 
राख्न ुपनेछ। 

पररच्छेद- ४ 

सूचनाको संरक्षण तथा क्षमतपूमतन सम्बन्धी व्यवस्था 

26. सूचनाको वगीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सावनजमनक मनकायमा 
रहेका दफा ३ को उपदफा (३) सुँग सम्बन्त्न्धत सूचनाको संरक्षण 
गननका लामग नीमतगत रूपमा सूचनाको वगीकरण गनन देहाय 
बमोन्त्जमको एक समममत रहनेछ:- 

(क) प्रदेश सरकारको प्रमखु  सन्त्चव  -अध्यक्ष 

(ख) सम्बन्त्न्धत मन्रालयका सन्त्चव  -सदस्य    

(ग) कायानलय प्रमखु वा अध्यक्षले तोकेको 

सम्बन्त्न्धत हवषयको हवशेषज्ञ    -सदस्य 
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(२) उपदफा (१) अन्तगनतको समममतले सूचनाको वगीकरण 
गने प्रयोजनको लामग दफा ३ को उपदफा (३) सुँग सम्बन्त्न्धत 
सूचना कमत वषनसम्म गोप्य राख्न ुपने हो, सोको अवमध र संरक्षण 
गने तररका समेतका बारेमा मनन्त्ित मापदण्ड मनधानरण गरी सोको 
जानकारी द्रदन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम समममतले गरेको वगीकरणमा 
न्त्चत्त नबझु्ने व्यन्त्िले त्यस्तो सूचना सावनजमनक हनु ु पने भनी 
पनुरावेदन समममतमा पनुरावलोकनको लामग मनवेदन द्रदन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम परेको मनवेदन उपर पनुरावेदन 
समममतले पनुरावलोकन गदान सो सूचना गोप्य राख्न ुपने नदेन्त्खएमा 
सावनजमनक गनन आदेश द्रदनेछ। 

(५) उपदफा (२) बमोन्त्जम वगीकरण गररएको सूचना 
त्यस्तो सूचनाको प्रकृमत अनसुार बढीमा तीस वषनको अवमधसम्म 
गोप्य राख्न सहकनेछ। 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन 
त्यसरी गोप्य राख्न ुपने सूचना गोप्य रान्त्खराख्न ुपने वा नपने सम्बन्धमा 
समममतले प्रत्येक पाुँच वषनमा पनुरावलोकन गनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोन्त्जम पनुरावलोकन गदान त्यस्तो 
सूचना थप अवमधसम्मको लामग गोप्य रान्त्ख राख्न ुपने भएमा त्यसरी 
गोप्य रहन ुपने अवमध खुलाई सो अवमधसम्म गोप्य राखे्न गरी र 
गोप्य राख्न ु नपने भएमा गोप्य राख्न ु नपने गरी वगीकरण गनन 
सक्नेछ। 



 

20 

27. सूचनाको संरक्षण: (१) सावनजमनक मनकायले आफूसमक्ष रहेका 
व्यन्त्िगत प्रकृमतका सूचनाहरु अनमधकृत प्रकाशन र प्रसारण नहनेु 
गरी संरक्षण गरीराख्न ुपनेछ। 

(२) सावनजमनक मनकायमा रहेका व्यन्त्िगत सूचनाहरु 
देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्त्न्धत व्यन्त्िको मलन्त्खत सहममत 
मबना प्रयोग गनन हुुँदैन:- 

(क) कुनै व्यन्त्िको जीवन वा सवनसाधारणको स्वास्थ्य 
वा सरुक्षामा रहेको गम्भीर खतराको मनवारण गने 
सम्बन्धमा, 

(ख) प्रचमलत कानून बमोन्त्जम प्रकट गनुन पने हवषय 
भएमा, 

(ग) भ्रष्टाचार मनयन्रण गने सम्बन्धमा। 

28. सूचनादाताको संरक्षण: (१) सावनजमनक मनकायमा भएको वा भैरहेको 
वा हनुसक्ने भ्रष्टाचार, अमनयममतता र प्रचमलत कानून बमोन्त्जम 
अपराध मामनने कुनै कायनको सूचना द्रदन ु सम्बन्त्न्धत सावनजमनक 
मनकायका कमनचारीको दाहयत्व हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना द्रदने सूचनादाताको 
पहहचान गोप्य राख्न ुसूचना प्राप्तकतानको कतनव्य हनेुछ। 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना द्रदएको कारणले त्यस्तो 
सूचनादातालाई पदबाट मिु गनन वा कुनै हकमसमको कानूनी दाहयत्व 
वहन गराउने गरी सजाय गररने वा हामन नोक्सानी परुय्ाउन पाइने 
छैन। 

(४) उपदफा (३) हवपरीत हनेु गरी सूचनादातालाई सजाय 
गरेमा वा हामन नोक्सानी परुय्ाएमा सूचनादाताले सो मनणनय बदर 
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गराउन क्षमतपूमतनको माग सहहत पनुरावेदन समममतमा उजरुी गनन 
सक्नेछ। 

(५) पनुरावेदन समममतले उपदफा (४) बमोन्त्जम परेको 
उजरुीमा जाुँचबझु गदान सूचनादातालाई पदमिु गरेको भए त्यस्तो 
मनणनय बदर गनन र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पगुेको रहेछ भने 
क्षमतपूमतन भराउन समेत आदेश द्रदन सक्नेछ। 

29. व्यन्त्िगत सूचना उपलब्ध गराउने: (१) कुनै व्यन्त्िले सावनजमनक 
मनकायमा बहाल रहुँदा सावनजमनक पदसुँग सम्बन्त्न्धत हवषयको सूचना 
माग गरेमा त्यस्तो मनकायले माग भए बमोन्त्जम सम्बन्त्न्धत व्यन्त्िलाई 
सूचना उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(२) कुनै सरोकारवाला व्यन्त्िले सावनजमनक मनकायमा 
रहेका आफूसुँग सम्बन्त्न्धत हवषयको सूचना माग गरेमा मनजलाई सो 
सूचना उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना माग गने र प्राप्त गने 
कायनहवमध दफा ७ मा उल्लेख भए बमोन्त्जम हनेुछ। 

(४) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना मलुँदा दफा ८ 
बमोन्त्जमको दस्तरु लाग्नेछ। 

30. सूचनाको दरुूपयोग गनन नहनेु: (१) कुनै पमन व्यन्त्िले सावनजमनक 
मनकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जनु प्रयोजनको लामग प्राप्त गरेको हो, 
सोही प्रयोजनको लामग प्रयोग नगरी दरुूपयोग गनन हुुँदैन। 

(२) उपदफा (१) हवपरीत कुनै व्यन्त्िले सूचनाको 
दरुूपयोग गरेमा सम्बन्त्न्धत सावनजमनक मनकायले सो सम्बन्धमा 
पनुरावेदन समममत समक्ष उजरुी गनन सक्नेछ। 

31. सजाय: (१) सावनजमनक मनकायको प्रमखु वा सूचना अमधकारीले 
मनामसव कारण मबना सूचना नद्रदएको, द्रदन इन्कार गरेको, आंन्त्शक 
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रूपमा वा गलत सूचना द्रदएको वा सूचना नष्ट गरेको देन्त्खएमा 
समममतले त्यस्तो प्रमखु वा सूचना अमधकारीलाई एक हजारदेन्त्ख 
पच्चीस हजार रूपैयाुँसम्म जररबाना गरी त्यस्तो प्रमखु वा सूचना 
अमधकारी हवभागीय कारबाही हनेु पदमा रहेको भए मनजलाई 
हवभागीय सजायको लामग सम्बन्त्न्धत मनकायमा लेखी पिाउन 
सक्नेछ। 

(२) सावनजमनक मनकायको प्रमखु वा सूचना अमधकारीले 
समयमा द्रदन ु पने सूचना मबना कारण समयमा उपलब्ध नगराई 
हढलाई गरेमा जमत द्रदन हढलाई गरेको हो प्रमत द्रदन दईु सय रूपैयाुँको 
दरले जरीवाना हनेुछ। 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम समममतबाट हवभागीय 
कारबाहीको लामग लेखी आएमा सावनजमनक मनकायले तीन महीनामभर 
त्यस्तो प्रमखु वा सूचना अमधकारीलाई हवभागीय कारबाही गरी सोको 
जानकारी पनुरावेदन समममतलाई द्रदन ुपनेछ। 

(४) कुनै व्यन्त्िले सावनजमनक मनकायबाट प्राप्त गरेको 
सूचना जनु प्रयोजनको मनममत्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लामग 
प्रयोग नगरी दरुूपयोग गरेको देन्त्खएमा पनुरावेदन समममतले 
सूचनाको दरुूपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यन्त्िलाई पाुँच हजार 
रूपैयाुँदेन्त्ख पच्चीस हजार रूपैयाुँसम्म जररबाना  गनन सक्नेछ। 

(५) पनुरावेदन समममतले यस ऐन बमोन्त्जम गरेको मनणनय 
वा द्रदएको आदेश पालना नगने व्यन्त्िलाई पनुरावेदन समममतले 
दश हजार रूपैयाुँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ। 

32. क्षमतपूमतन: (१) सावनजमनक मनकायको प्रमखु वा सूचना अमधकारीले 
यस ऐन बमोन्त्जम सूचना नद्रदएको, द्रदन इन्कार गरेको, आंन्त्शक 
रूपमा वा गलत सूचना द्रदएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
 



 

23 

व्यन्त्िलाई हामन नोक्सानी पनन गएमा त्यस्तो व्यन्त्िले सूचना 
नपाएको, आंन्त्शक रूपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट 
गरेको मममतले तीन महीनामभर पनुरावेदन समममत समक्ष क्षमतपूमतनको 
लामग मनवेदन द्रदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त मनवेदन जाुँचबझु गदान 
मनामसव देन्त्खएमा पनुरावेदन समममतले मनवेदकलाई पनन गएको 
वास्तहवक हामन नोक्सानीलाई हवचार गरी मनामसव माहफकको 
क्षमतपूमतन सम्बन्त्न्धत मनकायबाट भराई द्रदन सक्नेछ। 

पररच्छेद- 5 

हवहवध 

33. सूचना सच्याउन सहकने: (१) सावनजमनक मनकायमा रहेको कुनै 
हवषयको सूचना गलत छ भने्न कुरा कुनै व्यन्त्िलाई लागमेा त्यस्तो 
व्यन्त्िले सो सूचना सच्याउनको लामग आवश्यक प्रमाण सहहत 
सम्बन्त्न्धत प्रमखु समक्ष मनवेदन द्रदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम मनवेदन प्राप्त भएमा प्रमखुले 
सो सम्बन्धमा आवश्यक जाुँचबझु गनेछ र त्यसरी जाुँचबझु गदान 
आफ्नो मनकायमा रहेको सूचना गलत भएको देन्त्खएमा मनवेदन परेको 
सात द्रदनमभर त्यस्तो सूचना सच्याई सोको जानकारी मनवेदकलाई 
द्रदन ुपनेछ। 

34. असल मनयतले गरेको कामको बचाउ: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु 
कुरा लेन्त्खएको भए तापमन प्रमखु वा सूचना अमधकारीले सूचना प्रवाह 
गने सम्बन्धमा असल मनयतले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
मनज उपर कुनै प्रकारको मदु्दा चलाइने र मनजलाई कुनै सजाय गररने 
छैन। 
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35. यसै ऐन बमोन्त्जम हनेु: यस ऐनमा लेन्त्खए जमत कुरामा यसै ऐन 
बमोन्त्जम र अन्यमा प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनेुछ। 

36. मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन प्रदेश 
सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची 

(दफा १8 सुँग सम्बन्त्न्धत) 

शपथको ढाुँचा 

म ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... मलुकु र जनताप्रमत पूणन बफादार 
रही सत्य मनष्ठापूवनक प्रमतज्ञा गछुन/ईश्वरको नाममा शपथ मलन्छु हक नेपालको 
राजकीय सत्ता र सावनभौमसत्ता नेपाली जनतामा मार मनहहत रहन ुपने भनी 
जनताद्वारा जनआन्दोलन माफन त अमभव्यि भावनालाई उच्च सम्मान गदै 
मलुकुको संहवधान र कानूनप्रमत मनष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको पनुरावदेन 
समममतको अध्यक्ष/सदस्य पदको न्त्जम्मेवारी र कतनव्य कसैको डर, मोलाहहजा, 
पक्षपात, दे्वष वा लोभमा नपरी नागररकको ससूुन्त्चत हनेु हकको सम्मान गदै 
सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी प्रचलन र कायानन्वयन गनन 
हक्रयाशील रहनेछु। 

मममत:- 

हस्ताक्षर:- 
 


