
  

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, कार्तिक 1४ गते, २०७६ सार (अर्तरयक्ताङ्क २५ 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सविसाधायणको जानकायीको रार्ग प्रकाशन गरयएको छ। 
 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. १७
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प्रदेश सूचनाको हक सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन 

 

प्रस्तावना: प्रदेश सयकायका काभकायवाही रोकताशन्त्रक ऩद्धर्त अनरुुऩ खरुा 
य ऩायदशॉ फनाई नागरयक प्रर्त जवापदेही य शजम्भेवाय फनाउन, साविजर्नक 
र्नकामभा यहेको साविजर्नक भहत्त्वको सूचनाभा आभ नागरयकको ऩहुॉचराई 
सयर य सहज फनाउन, याज्म य नागरयकको हहतभा प्रर्तकूर असय ऩाने 
सम्वेदनशीर सूचनाको सॊयऺण गनि य नागरयकको ससूुशचत हनेु हकराई 
सॊयऺण य प्रचरन गयाउने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनि वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सूचनाको हक 

 सम्फन्धी ऐन, २०७६" यहेकोछ। 

  (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ। 

2. ऩरयबाषा: हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) "अध्मऺ" बन्नारे दपा ११ फभोशजभ भनोनीत 

व्मशक्त सम्झनऩुछि। 
(ख) "तोहकएको" वा "तोहकए फभोशजभ" बन्नारे मस ऐन 

अन्तगित फनेको र्नमभभा तोहकएको वा तोहकए 
फभोशजभ सम्झन ुऩछि। 

(ग) "ऩनुयावेदन सर्भर्त" बन्नारे दपा ११ 
फभोशजभको ऩनुयावेदन सर्भर्त सम्झनऩुछि। 

(घ) "प्रदेश"  बन्नारे प्रदेशनॊ. ३ सम्झनऩुछि। 
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(ङ) "भन्त्रारम" बन्नारे आन्तरयक भार्भरा तथा 
कानून भन्त्रारम सम्झन ुऩछि। 

(च) "र्रखत" बन्नारे र्रहऩफद्ध बएको जनुसकैु 

हकर्सभको र्रखत सम्झनऩुछि य सो शब्दरे कुनै 
मन्त्रको भाध्मभफाट सङ्करन वा अद्यावर्धक 
गरयएको वा भदु्रित वा ऩनु्प्रस्ततु गनि सहकने 
श्रव्म-दृश्म साभग्री सभेतराई जनाउॉछ। 

(छ) "सदस्म" बन्नारे दपा ११ फभोशजभ भनोनीत 

व्मशक्त सम्झनऩुछि।  

(ज) "साविजर्नक भहत्त्व" बन्नारे साविजर्नक 

सयोकायको हवषम सम्झनऩुछि। 

(झ) "साविजर्नक र्नकाम" बन्नारे देहाम फभोशजभका 
र्नकाम वा सॊस्था सम्झनऩुछि:- 
(१) सॊहवधान अन्तगितका र्नकाम, 
(२) प्रदेश  ऐनद्वाया स्थाहऩत र्नकाम, 
(३) प्रदेश सयकायद्वाया गद्रठत र्नकाम, 
(४) कानूनद्वाया स्थाहऩत साविजर्नक सेवा 

प्रदामक सङ्गद्रठत सॊस्था वा प्रर्तष्ठान, 
(५) प्रदेश सयकायको ऩूणि वा आॊशशक 

स्वार्भत्व वा र्नमन्त्रणभा यहेको वा 
अनदुानभा सञ्चार्रत वा प्रदेश सयकायको 
अनदुान प्राप्त सङ्गद्रठत सॊस्था, 

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

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

(८) सॊहवधान तथा सॊघीम कानून फभोशजभ 
प्रदेश सयकायको सभन्वम, सहमोग य 
सहजीकयणफाट सम्ऩन्न गनुि ऩने 
कामिक्रभसॉग सम्फशन्धत प्रदेशर्बत्र यहेका 
नेऩार सयकायका र्नकाम, 

(९) सॊहवधान, सॊघीम कानून तथा प्रदेश कानून 
फभोशजभ प्रदेश सयकायको सभन्वम, 
सहमोग य सहजीकयणफाट सम्ऩन्न  गनुि 
ऩने नीर्त, कानून तथा कामिक्रभसॉग 
सम्फशन्धत प्रदेशभा यहेका स्थानीम तह, 

(१०) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी साविजर्नक र्नकाम बनी 
तोकेका अन्म र्नकाम वा सॊस्था। 

(ञ) "सूचना" बन्नारे साविजर्नक र्नकामफाट सम्ऩादन 
हनेु वा बएको सम्फशन्धत नागरयकसॉग सयोकाय 
याख्न ेवा साविजर्नक भहत्त्वको काभ, तत्सम्फन्धी 
कायवाही वा र्नणिमसॉग सम्फशन्धत कुनै र्रखत, 

साभग्री वा जानकायी सम्झन ुऩछि। 

(ट) "सूचना अर्धकायी" बन्नारे दपा ६ को उऩदपा 
(१) फभोशजभ तोहकएको व्मशक्त सम्झनऩुछि। 

(ठ) "सूचनाको हक" बन्नारे साविजर्नक र्नकामभा 
यहेको साविजर्नक भहत्त्वको सूचना भाग्ने य 
ऩाउने अर्धकाय सम्झन ु ऩछि य सो शब्दरे 
साविजर्नक र्नकामभा यहेको कुनै तथ्म-तथ्माङ्क, 
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र्रखत, साभग्री वा सो र्नकामको काभ 
कायवाहीको अध्ममन वा अवरोकन गने, त्मस्तो 
र्रखतको प्रभाशणत प्रर्तर्रहऩ प्राप्त गने, 

साविजर्नक भहत्त्वको र्नभािण कामि बै यहेको 
स्थरको अनगुभन य अवरोकन गने, कुनै 
साभग्रीको प्रभाशणत नभूना र्रने वा कुनै ऩर्न 
हकर्सभको मन्त्रभा याशखएको तथ्म-तथ्माङ्क, 
आॉकडा तथा सूचना त्मस्तो मन्त्र भापि त प्राप्त 
गने अर्धकाय सभेतराई जनाउॉछ। 

ऩरयच्छेद-२ 

सूचनाको हक य सूचना प्रवाह सम्फन्धी व्मवस्था 

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

  (२) प्रत्मेक नेऩारी नागरयकराई साविजर्नक र्नकामभा 
 यहेको सूचनाभा ऩहुॉच हनेुछ। 

  (३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको 
 बए ताऩर्न साविजर्नक र्नकामभा  यहेको  देहामको हवषम सम्फन्धी 
 सूचना प्रवाह गरयने छैन:- 

(क) नेऩारको साविबौभसत्ता, अखण्डता, याहष्डम सयुऺा, 
साविजर्नक शाशन्त सवु्मवस्था वा अन्तयाहष्डम 
सम्फन्धभा गम्बीय खरर ऩाने, 

(ख) अऩयाधको अनसुन्धान, तहहककात तथा 
अर्बमोजनभा प्रत्मऺ असय ऩाने, 
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(ग) आर्थिक, व्माऩारयक तथा भौद्रिक हहत वा 
फौहद्धक सम्ऩशत्तको सॊयऺण वा फैंहकङ्ग वा 
व्माऩारयक गोऩनीमताभा गम्बीय आघात ऩाने, 

(घ) हवर्बन्न जातजार्त वा सम्प्रदामफीचको 
ससुम्फन्धभा प्रत्मऺ रुऩभा खरर ऩाने, 

(ङ) व्मशक्तगत गोऩनीमता य व्मशक्तको जीउ, ज्मान, 

सम्ऩशत्त, स्वास्थ्म, वा सयुऺाभा खतया ऩरु् माउने। 
तय त्मसयी सूचना प्रवाह नगनुि ऩने उशचत 

य ऩमािप्त कायण बएकोभा फाहेक त्मस्तो  सूचना 
प्रवाह गने दाहमत्वफाट साविजर्नक र्नकाम 
ऩशन्छन ऩाउने छैन। 

  (४) साविजर्नक र्नकामको अर्बरेखभा मस ऐन फभोशजभ 
 प्रवाह गनि र्भल्ने य नर्भल्ने सूचना बए सूचना अर्धकायीरे प्रवाह 
 गनि र्भल्ने सूचना छुट्याएय र्नवेदकराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

4. साविजर्नक र्नकामको दाहमत्व: (१) प्रत्मेक साविजर्नक र्नकामरे 
 नागरयकको सूचनाको हकको सम्भान य सॊयऺण गनुि गयाउन ु
 ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको रार्ग देहामका काभ 
 गनुि साविजर्नक र्नकामको दाहमत्व हनेुछ:- 

(क) सूचना वगॉकयण य अद्यावर्धक गयी सभम 
सभमभा साविजर्नक, प्रकाशन तथा प्रसायण गने, 
गयाउने, 

(ख) सूचनाभा नागरयकको ऩहुॉच सयर य सहज 
फनाउने, 

(ग) आफ्नो काभ कायवाही खरुा य ऩायदशॉ रुऩभा 
गने, 
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(घ) आफ्ना कभिचायीको रार्ग उऩमकु्त तार्रभ य 
प्रशशऺणको व्मवस्था गने। 

  (३) साविजर्नक र्नकामरे उऩदपा (२) को खण्ड (क) 
 फभोशजभ सूचना साविजर्नक, प्रकाशन वा प्रसायण गदाि हवर्बन्न याहष्डम 
 बाषा तथा आभसञ्चायका भाध्मभफाट गनि सक्नेछ। 

5. सूचनाको अद्यावर्धक य प्रकाशन: (१) साविजर्नक र्नकामरे आफ्नो 
 र्नकामसॉग सम्फशन्धत सूचना अद्यावर्धक गयी याख्न ुऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ अद्यावर्धक सूचना साविजर्नक 
 र्नकामरे प्रकाशन गदाि सो र्नकामसॉग सम्फशन्धत देहामका सूचना 
 सभेत सूचीकृत गयी चौभार्सक रुऩभा अर्नवामि प्रकाशन गनुिऩनेछ। 

(क) र्नकामको स्वरुऩ य प्रकृर्त, 

(ख) र्नकामको काभ, कतिव्म य अर्धकाय, 
(ग) र्नकामभा यहने कभिचायी सॊख्मा य कामि हववयण, 

(घ) र्नकामफाट प्रदान गरयने सेवा, 
(ङ) सेवा प्रदान गने र्नकामको शाखा य शजम्भेवाय 

अर्धकायी, 
(च) सेवा प्राप्त गनि राग्ने दस्तयु य अवर्ध, 

(छ) र्नणिम गने प्रहक्रमा य अर्धकायी, 
(ज) र्नणिम उऩय उजयुी सनेु्न अर्धकायी, 
(झ) सम्ऩादन गयेको काभको हववयण, 

(ञ) सूचना अर्धकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद, 

(ट) ऐन, र्नमभ, हवर्नमभ वा र्नदेशशकाको सूची, 
(ठ) आम्दानी, खचि तथा आर्थिक कायोफाय सम्फन्धी 

अद्यावर्धक हववयण, 
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(ड) हवगतभा साविजर्नक र्नकामरे कुनै कामिक्रभ वा 
आमोजना सञ्चारन गयेको बए आवश्मकतानसुाय 
सोको हववयण, 

(ढ) तोहकए फभोशजभका अन्म हववयण। 
6. सूचना अर्धकायीको व्मवस्था: (१) प्रदेश वा स्थानीम तह 
 अन्तगितका साविजर्नक र्नकामरे आफ्नो कामािरमभा यहेको सूचना 
 प्रवाह गने प्रमोजनको रार्ग सूचना अर्धकायीको व्मवस्था गनुि 
 ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना प्रवाह गने प्रमोजनको 
 रार्ग प्रभखुरे आफ्नो कामािरमका सूचनाहरु र्नमर्भत रुऩभा 
 सूचना अर्धकायीराई उऩरब्ध गनुि ऩनेछ। 

7. सूचना प्राप्त गने कामिहवर्ध: (१) मस ऐन फभोशजभ कुनै सूचना प्राप्त 
 गनि चाहने नेऩारी नागरयकरे त्मस्तो सूचना प्राप्त गनुि ऩने कायण 
 खरुाई सम्फशन्धत सूचना अर्धकायी सभऺ यीत ऩूविक र्नवेदन 
 द्रदनऩुनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ र्नवेदन प्राप्त बएऩर्छ सूचना 
 अर्धकायीरे र्नवेदनको जाॉचफझु  गनुिऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभको र्नवेदन सम्फन्धभा सूचना 
 अर्धकायीरे तत्कार उऩरब्ध गयाउन सहकने प्रकृर्तको सूचना बए 
 तत्कार य तत्कार उऩरब्ध गयाउन नसहकने प्रकृर्तको सूचना बए 
 र्नवेदन प्राप्त बएको र्भर्तरे ऩन्र द्रदनर्बत्र र्नवेदकराई सूचना 
 उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभ तत्कार सूचना उऩरब्ध 
 गयाउन नसहकने बएभा सूचना अर्धकायीरे सोको कायण सहहतको 
 जानकायी तरुुन्त र्नवेदकराई गयाउन ुऩनेछ। 
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  (५) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩर्न 
 सूचना अर्धकायीरे कुनै व्मशक्तको जीउ ज्मानको सयुऺासॉग 
 सम्फशन्धत सूचना भाग गयेको यहेछ बने त्मस्तो सूचना भाग गयेको 
 चौफीस घण्टा र्बत्र र्नवेदकराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

  (६) सूचना अर्धकायीरे र्नवेदकद्वाया भाग बएको सूचना 
 सम्बव बएसम्भ भाग बएको स्वरुऩभा नै उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

  (७) उऩदपा (6) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩर्न 
 र्नवेदकरे भाग गयेको स्वरुऩभा सूचना उऩरब्ध गयाउॉदा सूचनाको 
 स्रोत र्फर्ग्रने, बशत्कने वा नष्ट हनेु सम्बावना बएभा सूचना 
 अर्धकायीरे सोको कायण खोरी उऩमकु्त स्वरुऩभा र्नवेदकराई 
 सूचना उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

  (८) कुनै व्मशक्तरे उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै र्रखत, 

 साभग्री वा काभ कायवाहीको अध्ममन वा अवरोकन गनिको रार्ग 
 र्नवेदन द्रदएको बए सूचना अर्धकायीरे र्नवेदकराई त्मस्तो र्रखत, 
 साभग्री  वा काभ कायवाहीको अध्ममन वा अवरोकनको र्नर्भत्त 
 भनुार्सव सभम उऩरब्ध गयाउनेछ। 
  (९) उऩदपा (२) फभोशजभ प्राप्त बएको र्नवेदन जाॉचफझु 
 गदाि र्नवेदकरे भाग गयेको सूचना आफ्नो र्नकामसॉग सम्फशन्धत 
 नदेशखएभा सूचना अर्धकायीरे सो कुयाको जानकायी तरुुन्त 
 र्नवेदकराई द्रदन ुऩनेछ। 

8. सूचना वाऩत राग्ने दस्तयु: (१) दपा ७ फभोशजभ सूचना भाग 
 गदाि र्नवेदकरे तोहकए फभोशजभको दस्तयु सम्फशन्धत र्नकामभा 
 फझुाउन ुऩनेछ। 

  तय कुनै सूचनाको सन्दबिभा प्रचर्रत कानूनभा छुटै्ट 
 दस्तयुको व्मवस्था यहेकोभा सोही  फभोशजभ हनेुछ। 
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  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ दस्तयु तोक्दा सूचना 
 उऩरब्ध गयाउॉदा राग्ने वास्तहवक रागतको आधायभा तोहकनेछ। 

9. उजयुी द्रदन सक्ने: (१) सूचना अर्धकायीरे सूचना उऩरब्ध 
 नगयाएभा, सूचना द्रदन अस्वीकाय गयेभा,आॊशशक रुऩभा सूचना 
 उऩरब्ध गयाएभा सम्फशन्धत व्मशक्तरे त्मसयी सूचना नऩाएको वा 
 आॊशशक रुऩभा सूचना ऩाएको र्भर्तरे सात द्रदनर्बत्र प्रभखु सभऺ 
 उजयुी द्रदन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त उजयुी जाॉचफझु गदाि 
 सूचना नद्रदएको वा आॊशशक रुऩभा सूचना  द्रदएको वा गरत सूचना 
 द्रदएको देशखएभा प्रभखुरे र्नवेदकद्वाया भाग बए फभोशजभको सूचना 
 उऩरब्ध गयाउन सूचना अर्धकायीराई आदेश द्रदनेछ य त्मसयी 
 आदेश बएभा सूचना अर्धकायीरे  सम्फशन्धत र्नवेदकराई सूचना 
 उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ जाॉचफझु गदाि सूचना 
 अर्धकायीरे जानी जानी वा फदर्नमतऩूविक सूचना नद्रदएको, सूचना 
 द्रदन अस्वीकाय गयेको वा आॊशशक रुऩभा सूचना द्रदएको देशखएभा 
 प्रभखुरे त्मस्तो सूचना अर्धकायीराई प्रचर्रत कानून फभोशजभ 
 हवबागीम कायवाही गनि सक्नेछ। 

  (४) उऩदपा (२) फभोशजभ जाॉचफझु गदाि सूचना द्रदन 
 नर्भल्ने देशखएभा प्रभखुरे सोही व्महोयाको र्नणिम गयी सोको कायण 
 सहहतको जानकायी र्नवेदकराई द्रदन ुऩनेछ। 

10. ऩनुयावदेन द्रदन सक्ने: (१) दपा ९ को उऩदपा (४) फभोशजभ 
 प्रभखुरे गयेको र्नणिम उऩय शचत्त नफझु्ने व्मशक्तरे त्मस्तो र्नणिमको 
 जानकायी ऩाएको र्भर्तरे ऩैंतीस द्रदनर्बत्र ऩनुयावेदन सर्भर्त सभऺ 
 ऩनुयावेदन गनि सक्नेछ। 
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  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त बएको ऩनुयावेदनको 
 कायवाही य हकनाया गदाि सूचना ऩनुयावदेन सर्भर्तरे सम्फशन्धत 
 प्रभखु वा सूचना अर्धकायीराई आपू सभऺ उऩशस्थत गयाई फमान 
 गयाउन, कुनै र्रखत ऩेश गनि रगाउन, सो सम्फन्धभा साऺी प्रभाण 
 फझु्न वा साविजर्नक र्नकामफाट कुनै र्रखतको नक्कर भाग गनि 
 सक्नेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩनुयावेदनको कायवाही य 
 हकनाया गदाि ऩनुयावेदन सर्भर्तरे देहाम फभोशजभ गनि सक्नेछ:- 

(क) ऩनुयावेदनको व्महोया भनार्सव देशखएभा 
सभमावर्ध तोकी ऩनुयावेदकराई र्फना शलु्क 

सूचना उऩरब्ध गयाउन ु बनी सम्फशन्धत 
प्रभखुको नाभभा आदेश गनि, 

(ख) ऩनुयावेदन र्नयथिक देशखएभा ऩनुयावेदन खायेज 
गनि। 

  (४) ऩनुयावेदन सर्भर्तरे ऩनुयावदेन ऩयेको साठी द्रदनर्बत्र 
 सो ऩनुयावेदनको सम्फन्धभा आवश्मक कायवाही गयी अशन्तभ 
 र्नणिम गनुि ऩनेछ। 

  (५) ऩनुयावेदन सर्भर्तरे मस दपा फभोशजभ ऩनुयावेदनको 
 कायवाही गदाि अऩनाउन ु ऩने अन्म कामिहवर्ध तोहकए फभोशजभ 
 हनेुछ। 

 

ऩरयच्छेद-३ 

ऩनुयावदेन सर्भर्त सम्फन्धी व्मवस्था 

11. ऩनुयावदेन सर्भर्त सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सूचनाको हकको 
 सॊयऺण, सम्फद्धिन य प्रचरन गनि, तथा दपा 9 फभोशजभ कामािरम 
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 प्रभखुरे गयेको र्नणिमउऩय ऩनुयावेदन तथा अन्म उजयुी य र्नवेदन 
 सनु्न  एक स्वतन्त्र ऩनुयावेदन सर्भर्त यहनेछ। 

  (२) ऩनुयावेदन सर्भर्तभा अध्मऺ य अन्म दईुजना 
 सदस्महरु यहनेछन।् 

  (३) उऩदपा (2) फभोशजभ ऩनुयावेदन सर्भर्तका अध्मऺ 
 य सदस्मको ऩदभा भनोनीत गनि  देहाम फभोशजभ एक र्सपारयस 
 सर्भर्त यहनेछ:- 

(क) भन्त्री, आन्तरयक भार्भरा तथा 
कानून भन्त्रारम        -अध्मऺ 

(ख) भखु्म न्मामार्धवक्ता         -सदस्म 

(ग) अध्मऺ, नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ, 
प्रदेश सर्भर्त         -सदस्म 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभको र्सपारयश सर्भर्तरे 
 उऩदपा (2) फभोशजभका अध्मऺ य सदस्महरुको र्सपारयस गदाि 
 कानून, न्माम, सूचना तथा अर्बव्मशक्त स्वतन्त्रता, आभ सञ्चाय, 
 साविजर्नक प्रशासन, व्मवस्थाऩन, भानव अर्धकाय य सूचना 
 प्रहवर्धभध्मे कुनै ऺेत्रभा अध्मऺका रार्ग कम्तीभा दश वषि य 
 सदस्मको हकभा कम्तीभा सात वषिको अनबुव हार्सर गयेको 
 व्मशक्त भध्मेफाट कम्तीभा एकजना भहहरा सहहत पयक पयक 
 ऺेत्रफाट प्रर्तर्नर्धत्व हनेुगयी गनुि  ऩनेछ। 

  (५) उऩदपा (३) फभोशजभको र्सपारयस सर्भर्तको 
 र्सपारयसभा प्रदेश सयकायरे अध्मऺ य सदस्म भनोनीत 
 गनेछ।त्मसयी भनोनीत गदाि कम्तीभा एकजना भहहराको 
 प्रर्तर्नर्धत्व हनेुगयी गनुि  ऩनेछ। 

12. मोग्मता: ऩनुयावेदन सर्भर्तको अध्मऺ य सदस्मको ऩदभा भनोनीत 
 हनु देहाम फभोशजभको मोग्मता ऩगुकेो हनु ुऩनेछ:- 
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(क) नेऩारी नागरयक, 

(ख) प्रचर्रत कानूनरे अमोग्म नठहरयएको, 
(ग) भान्मता प्राप्त हवश्वहवद्यारमवाट अध्मऺको 

हकभा कम्तीभा स्नातकोत्तय य सदस्मको 
हकभा कम्तीभा स्नातक उऩार्ध हार्सर गयेको, 

(घ) प्रदेश कामिऺ ेत्र फनाई आभ सञ्चाय ऺेत्रभा 
कम्तीभा दश वषि काभ गयेको। 

13. अमोग्मता: देहामको व्मशक्त ऩनुयावेदन सभर्तको अध्मऺ य 
 सदस्मको ऩदभा भनोनीत हनु अमोग्म हनेुछ:- 

(क) दपा १२ फभोशजभको मोग्मता नबएको, 
(ख) कुनै याजनैर्तक ऩदभा फहार यहेको, 
(ग) नैर्तक ऩतन देशखने पौजदायी कसूयभा 

अदारतफाट दोषी ठहयी सजाम ऩाएको, 
(घ) सयकायी वा साविजर्नक सॊस्थाको फहारवारा 

कभिचायी बएको, 
(ङ) प्रचर्रत कानून फभोशजभ भनोनीत हनु अमोग्म 

बएको। 

14. ऩदावर्ध: (१) ऩनुयावेदन सर्भर्तको अध्मऺ य सदस्मको ऩदावर्ध 
 चाय वषिको हनेुछ य र्नज सो ऩदभा ऩनु: भनोनीत हनु सक्नेछैन। 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩर्न 
 सो उऩदपाभा रेशखएको ऩदावर्धको अधीनभा यही सदस्म 
 अध्मऺको ऩदभा भनोनीत हनु सक्नेछ। 

  (३) अध्मऺ य सदस्मको ऩदावर्ध सहकनबुन्दा ऩैंतीस द्रदन 
 अगावै दपा ११ को उऩदपा (3) फभोशजभको र्सपारयस 
 सर्भर्तरे नमाॉ भनोनमनका रार्ग र्सपारयस गनुि ऩनेछ। 
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15. ऩद रयक्त हनेु: देहामका अवस्थाभा ऩनुयावेदन सभर्तको अध्मऺ य 
 सदस्म ऩद रयक्त बएको भार्ननेछ:- 

(क) र्नजको भतृ्म ुबएभा, 
(ख) र्नजको उभेय ऩैंसठ्ठी वषि ऩूया बएभा, 
(ग) र्नजरे भखु्मभन्त्री सभऺ र्रशखत याजीनाभा 

द्रदएभा, 
(घ) र्नजको ऩदावर्ध ऩूया बएभा, 
(ङ) र्नज नैर्तक ऩतन देशखने पौजदायी कसूयभा 

अदारतफाट दोषी ठहरयएभा, वा 
(च) र्नजराई दपा १६ फभोशजभ आफ्नो ऩदफाट 

हटाएभा। 

16. ऩदफाट हटाउन सक्ने: प्रदेश सबाको सूचना तथा सञ्चायसॉग 
 सम्फशन्धत सर्भर्तको सम्ऩूणि सदस्म सॊख्माको कम्तीभा दईु र्तहाई 
 सदस्म उऩशस्थत बई फसेको फैठकको दईु र्तहाई फहभुतफाट कामि 
 ऺभताको अबाव वा खयाफ आचयण बएको वा ईभान्दायीऩूविक 
 आफ्नो ऩदीम कतिव्मको ऩारना नगयेको आधायभा ऩदभा यहीयहन ु
 उऩमकु्त छैन बनी र्नणिम बएभा त्मस्तो अध्मऺ वा सदस्म 

 ऩनुयावेदन सर्भर्तको ऩदफाट हट्नेछ। 

  तय त्मस्तो आयोऩ रागेको अध्मऺ वा सदस्मराई आफ्नो 
 सपाइ ऩेश गनि भनार्सव भाहपकको भौकाफाट वशञ्चत गरयने छैन। 

17. ऩनुयावदेन सर्भर्तका ऩदार्धकायीको सहुवधा: (१) ऩनुयावेदन 
 सर्भर्तका ऩदार्धकायीरे प्रदेश सयकायका सशचव वा सो सयहको 
 ऩदार्धकायीरे ऩाए सयह फैठक बत्ता ऩाउनेछन।् 

  (२) ऩनुयावेदन सर्भर्तको फैठक फस्दा सर्भर्तका 
 ऩदार्धकायीरे उऩदपा (१) भा उशल्रशखत फैठक बत्ताको अर्तरयक्त 
 सशचवारम यहेको शजल्राबन्दा फाहहयी शजल्रा वा सोही शजल्राको 
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 कम्तीभा दश हकरोर्भटयबन्दा टाढा स्थामी फसोफास गने 
 ऩदार्धकायी यहेछ बने र्नजरे प्रदेश सयकायको सशचव वा सो 
 सयहको ऩदार्धकायीरे ऩाउने दैर्नक तथा भ्रभण बत्ता ऩाउनेछ। 

  (3) ऩनुयावेदन सर्भर्तका ऩदार्धकायीरे ऩाउने अन्म 
 सहुवधा तोहकए फभोशजभ हनेुछ। 

18. शऩथ: आफ्नो कामिबाय सभाल्न ु अशघ ऩनुयावेदन सर्भर्तको 
 अध्मऺरे भखु्मभन्त्री य सदस्मरे अध्मऺ सभऺ अनसूुची 
 फभोशजभको ढाॉचाभा शऩथ ग्रहण गनुि ऩनेछ। 

19. ऩनुयावदेन सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: मस ऐनभा अन्मत्र 
 उशल्रशखत काभ, कतिव्म य अर्धकायको अर्तरयक्त ऩनुयावेदन 
 सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ:- 

(क) साविजर्नक र्नकामभा यहेको साविजर्नक 
भहत्त्वको सूचना सम्फन्धी अर्बरेख, र्रखत य 
अन्म साभाग्रीको अध्ममन तथा अवरोकन 
गने। 

(ख) त्मस्तो र्नकामभा यहेको अर्बरेख, र्रखत वा 
अन्म साभग्री सम्फन्धी सूचना सचुीकृत गयी 
र्भराई याख्न आदेश द्रदने, 

(ग) नागरयकको जानकायीको रार्ग सूचना 
साविजर्नक गनि सम्फशन्धत साविजर्नक 
र्नकामराई आदेश द्रदने, 

(घ) सभम हकटान गयी र्नवेदकरे भाग गयेको 
सूचना द्रदन सम्फशन्धत साविजर्नक र्नकामराई 

आदेश द्रदने, 

(ङ) मस ऐन फभोशजभको दाहमत्व ऩारना गनि, 
गयाउन सम्फशन्धत ऩऺराई आदेश द्रदने, 
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(च) प्रदेश सयकाय तथा सूचना तथा सञ्चायसॉग 
सम्फशन्धत हवर्बन्न र्नकामहरुराई सूचनाको 
हकको सॊयऺण य सम्फद्धिनका रार्ग आवश्मक 
सझुाव द्रदने वा र्सपारयस गने, 

(छ) सूचनाको हकको सॊयऺण, सम्फद्धिन य प्रचरन 
गनिको रार्ग आवश्मक ऩने अन्म उऩमकु्त 
आदेश द्रदने, 

(ज) प्रदेश सयकायरे प्रदेश र्बत्रका आभ जनसभदुाम, 
जनजार्त, भहहरा, दर्रत, अल्ऩसॊख्मक, 
सीभान्तकृत य र्नम्न फगॉम जनसभदुामको 
हहतभा ल्माएको हवर्बन्न कामिक्रभहरुराई 

मोजनावद्ध रुऩभा सम्फशन्धत र्नकाम भापि त 
साविजर्नक गयाई ससूुशचत गयाउने। 

20. ऩनुयावदेन सर्भर्तको फैठक तथा र्नणिम: (1) ऩनुयावेदन सर्भर्तको 
 फैठक सर्भर्तभा दताि बएका ऩनुयावदेन, उजयुी तथा र्नवेदनका 
 आधायभा आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ। 

  (२) ऩनुयावेदन सर्भर्तको फैठकको अध्मऺता सर्भर्तको 
 अध्मऺरे गनेछ।र्नजको अनऩुशस्थर्तभा फैठक फस्न ु ऩदाि र्नमशुक्त 
 हुॉदाका फखत कामभ बएको मोग्मताक्रभ अनसुाय जेष्ठ 
 सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

  (३) ऩनुयावेदन सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिहवर्ध 
 सर्भर्त आपैरे र्नधाियण गयेफभोशजभ हनेुछ। 

21. सशचवारम: (१) ऩनुयावेदन सर्भर्तको सशचवारम प्रदेशको 
 याजधानीभा यहनेछ। 

 (२) भन्त्रारमको कानून हेने भहाशाखा प्रभखुरे ऩनुयावदेन 

सर्भर्तको सशचव बई कामि गनेछ। 
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  (३) भन्त्रारमफाट हवर्नमोशजत फजेट फभोशजभ ऩनुयावेदन 
 सर्भर्तको सशचवारम खचि एवॊ व्मवस्थाऩन हनेुछ। 

  (४) सशचवारमको रार्ग आवश्मक ऩने कभिचायीको 
 व्मवस्था भन्त्रारमरे गनेछ। 

  (५) ऩनुयावेदन सर्भर्तको काभ कायवाहीभा सहमोग य 
 सभन्वम गनुि सशचवारम य सो अन्तगित खहटएका कभिचायीको 
 कतिव्म हनेुछ। 

  (६) सशचवारम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकए फभोशजभ 
 हनेुछ। 
22. अर्धकाय प्रत्मामोजन: ऩनुयावदेन सर्भर्तरे आफ्नो दपा 10 
 फभोशजभ ऩनुयावेदनको कायवाही य हकनाया गने अर्धकाय फाहेकका 
 अन्म काभ, कतिव्म य अर्धकाय भध्मे कुनै काभ, कतिव्म य अर्धकाय 
 अध्मऺ, सदस्म वा कुनै र्नकाम वा अर्धकायीराई तोहकएको 
 शतिको अधीनभा यही प्रमोग तथा ऩारना गनि ऩाउने गयी 
 प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

23. ऩनुयावदेन सर्भर्तराई सहमोग गनुि ऩने: (१) साविजर्नक र्नकामरे 
 ऩनुयावेदन सर्भर्तको काभ कायवाहीभा सहमोग गनुिऩनेछ। 

  (२) प्रदेश सयकायका सफै र्नकाम य स्थानीम तहरे प्रदान 
 गयेका सूचनाहरुको हववयण प्रत्मेक तीन भहीनाभा सूचना 
 अर्धकायीभापि त ऩनुयावदेन सर्भर्तराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

24. वाहषिक प्रर्तवदेन: (१) ऩनुयावदेन सर्भर्तरे प्रत्मेक वषि आपूरे 
 गयेका काभ कायवाहीको वाहषिक प्रर्तवदेन भखु्मभन्त्री भापि त प्रदेश 
 सबाभा प्रस्ततु गनुि ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा(१)फभोशजभको प्रर्तवेदन ऩनुयावेदन सर्भर्तरे 
 सविसाधायणको जानकायीको रार्ग साविजर्नक रुऩभा प्रकाशन 
 गनेछ। 
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25. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि : ऩनुयावेदन सर्भर्तरे प्रदेश सयकायसॉग 
 सम्ऩकि  याख्दा सूचना तथा सञ्चायसॉग सम्फशन्धत भन्त्रारम भापि त 
 याख्न ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-४ 

सूचनाको सॊयऺण तथा ऺर्तऩूर्ति सम्फन्धी व्मवस्था 

26. सूचनाको वगॉकयण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) साविजर्नक र्नकामभा 
 यहेका दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्धत सूचनाको सॊयऺण 
 गनिका रार्ग नीर्तगत रुऩभा सूचनाको वगॉकयण गनि देहाम 
 फभोशजभको एक सर्भर्त यहनेछ:- 

(क) प्रदेश सयकायको प्रभखु  सशचव       -अध्मऺ 

(ख) सम्फशन्धत भन्त्रारमका सशचव  -सदस्म 

(ग) कामािरम प्रभखु वा अध्मऺरे तोकेको 
सम्फशन्धत हवषमको हवशेषऻ       -सदस्म 

  (२) उऩदपा (१) अन्तगितको सर्भर्तरे सूचनाको 
 वगॉकयण गने प्रमोजनको रार्ग दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग 
 सम्फशन्धत सूचना कर्त वषिसम्भ गोप्म याख्न ुऩने हो, सोको अवर्ध 
 य सॊयऺण गने तरयका सभेतका फायेभा र्नशित भाऩदण्ड र्नधाियण 
 गयी सोको जानकायी द्रदन ुऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ सर्भर्तरे गयेको वगॉकयणभा 
 शचत्त नफझु्ने व्मशक्तरे त्मस्तो सूचना साविजर्नक हनु ु ऩने बनी 
 ऩनुयावेदन सर्भर्तभा ऩनुयावरोकनको रार्ग र्नवेदन द्रदन सक्नेछ। 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभ ऩयेको र्नवेदन उऩय 
 ऩनुयावेदन सर्भर्तरे ऩनुयावरोकन गदाि सो सूचना गोप्मयाख्न ु ऩने 
 नदेशखएभा साविजर्नक गनि आदेश द्रदनेछ। 
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  (५) उऩदपा (२) फभोशजभ वगॉकयण गरयएको सूचना 
 त्मस्तो सूचनाको प्रकृर्त अनसुाय  फढीभा तीस वषिको अवर्धसम्भ 
 गोप्म याख्न सहकनेछ। 

  (६) उऩदपा (५) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩर्न 
 त्मसयी गोप्म याख्न ु ऩने सूचना गोप्म याशखयाख्न ु ऩने वा नऩने 
 सम्फन्धभा सर्भर्तरे प्रत्मेक ऩाॉच वषिभा ऩनुयावरोकन गनेछ। 

  (७) उऩदपा (६) फभोशजभ ऩनुयावरोकन गदाि त्मस्तो 
 सूचना थऩ अवर्धसम्भको रार्ग गोप्म याशखयाख्न ुऩने बएभा त्मसयी 
 गोप्म यहन ुऩने अवर्ध खरुाई सो अवर्धसम्भ गोप्म याख्न ेगयी य 
 गोप्म याख्न ु नऩने बएभा गोप्म याख्न ु नऩने गयी वगॉकयण गनि 
 सक्नेछ। 
27. सूचनाको सॊयऺण: (१) साविजर्नक र्नकामरे आपूसभऺ यहेका 
 व्मशक्तगत प्रकृर्तका सूचनाहरु अनर्धकृत प्रकाशन य प्रसायण नहनेु 
 गयी सॊयऺण गयीयाख्न ुऩनेछ। 

  (२) साविजर्नक र्नकामभा यहेका व्मशक्तगत सूचनाहरु 
 देहामको अवस्थाभा फाहेक सम्फशन्धत व्मशक्तको र्रशखत सहभर्त 
 र्फना प्रमोग गनि हुॉदैन:- 

(क) कुनै व्मशक्तको जीवन वा सविसाधायणको 
स्वास्थ्म वा सयुऺाभा यहेको गम्बीय खतयाको 
र्नवायण गने सम्फन्धभा, 

(ख) प्रचर्रत कानून फभोशजभ प्रकट गनुि ऩने हवषम 
बएभा, 

(ग) भ्रष्टाचाय र्नमन्त्रण गने सम्फन्धभा। 

28. सूचनादाताको सॊयऺण: (१) साविजर्नक र्नकामभा बएको वा 
 बैयहेको वा हनुसक्ने भ्रष्टाचाय, अर्नमर्भतता य प्रचर्रत कानून 
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 फभोशजभ अऩयाध भार्नने कुनै कामिको सूचना द्रदन ु सम्फशन्धत 
 साविजर्नक र्नकामका कभिचायीको दाहमत्व हनेुछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना द्रदने सूचनादाताको 
 ऩहहचान गोप्म याख्न ुसूचना प्राप्तकतािको कतिव्म हनेुछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना द्रदएको कायणरे 
 त्मस्तो सूचनादाताराई ऩदफाट भकु्त गनि वा कुनै हकर्सभको 
 कानूनी दाहमत्व वहन गयाउने गयी सजाम गरयने वा हार्न नोक्सानी 
 ऩयुम्ाउन ऩाइने छैन। 

  (४) उऩदपा (३) हवऩयीत हनेु गयी सूचनादाताराई 
 सजाम गयेभा वा हार्न नोक्सानी ऩयुम्ाएभा सूचनादातारे सो र्नणिम 
 फदय गयाउन ऺर्तऩूर्तिको भाग सहहत ऩनुयावदेन सर्भर्तभा उजयुी 
 गनिसक्नेछ। 

  (५) ऩनुयावेदन सर्भर्तरे उऩदपा (४) फभोशजभ ऩयेको 
 उजयुीभा जाॉचफझु गदाि सूचनादाताराई ऩदभकु्त गयेको बए त्मस्तो 
 र्नणिम फदय गनि य सूचनादाताराई कुनै नोक्सानी ऩगुेको यहेछ बने 
 ऺर्तऩूर्ति बयाउन सभेत आदेश द्रदनसक्नेछ। 

29. व्मशक्तगत सूचना उऩरब्ध गयाउने: (१) कुनै व्मशक्तरे साविजर्नक 
 र्नकामभा फहार यहॉदा साविजर्नक ऩदसॉग सम्फशन्धत हवषमको 
 सूचना भाग गयेभा त्मस्तो र्नकामरे भाग बए फभोशजभ सम्फशन्धत 
 व्मशक्तराई सूचना उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

  (२) कुनै सयोकायवारा व्मशक्तरे साविजर्नक र्नकामभा 
 यहेका आपूसॉग सम्फशन्धत हवषमको सूचना भाग गयेभा र्नजराई 
 सो सूचना उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना भाग गने य प्राप्त गने 
 कामिहवर्ध दपा ७ भा उल्रेख बए फभोशजभ हनेुछ। 
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  (४) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना र्रॉदा दपा ८ 
 फभोशजभको दस्तयु राग्नेछ। 

30. सूचनाको दरुुऩमोग गनि नहनेु: (१) कुनै ऩर्न व्मशक्तरे साविजर्नक 
 र्नकामफाट प्राप्त गयेको सूचना जनु प्रमोजनको रार्ग प्राप्त गयेको 
 हो, सोही प्रमोजनको रार्ग प्रमोग नगयी दरुुऩमोग गनि हुॉदैन। 

  (२) उऩदपा (१) हवऩरयत कुनै व्मशक्तरे सूचनाको 
 दरुुऩमोग गयेभा सम्फशन्धत साविजर्नक र्नकामरे सो सम्फन्धभा 
 ऩनुयावेदन सर्भर्त सभऺ उजयुी गनि सक्नेछ।  

31. सजाम: (१) साविजर्नक र्नकामको प्रभखु वा सूचना अर्धकायीरे 
 भनार्सव कायण र्फना सूचना नद्रदएको, द्रदन इन्काय गयेको, आॊशशक 
 रुऩभा वा गरत सूचना द्रदएको वा सूचना नष्ट गयेको देशखएभा 
 सर्भर्तरे त्मस्तो प्रभखु वा सूचना अर्धकायीराई एक हजायदेशख 
 ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गयी त्मस्तो प्रभखु वा सूचना 
 अर्धकायी हवबागीम कायफाही हनेु ऩदभा यहेको बए र्नजराई 
 हवबागीम सजामको रार्ग सम्फशन्धत र्नकामभा रेखी ऩठाउन 
 सक्नेछ।  

  (२) साविजर्नक र्नकामको प्रभखु वा सूचना अर्धकायीरे 
 सभमभा द्रदन ु ऩने सूचना र्फना कायण सभमभा उऩरब्ध नगयाई 
 हढराई गयेभा जर्त द्रदन हढराई गयेको हो प्रर्त द्रदन दईु सम 
 रुऩैमाॉको दयरे जयीवाना हनेुछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोशजभ सर्भर्तफाट हवबागीम 
 कायवाहीको रार्ग रेखी आएभा साविजर्नक र्नकामरे तीन 
 भहीनार्बत्र त्मस्तो प्रभखु वा सूचना अर्धकायीराई हवबागीम 
 कायफाही गयी सोको जानकायी सर्भर्तराई द्रदन ुऩनेछ। 

  (४) कुनै व्मशक्तरे साविजर्नक र्नकामफाट प्राप्त गयेको 
 सूचना जनु प्रमोजनको र्नर्भत्त प्राप्त गयेको हो सोही प्रमोजनको 
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 रार्ग प्रमोग नगयी दरुुऩमोग गयेको देशखएभा सर्भर्तरे सूचनाको 
 दरुुऩमोगको गम्बीयता हेयी त्मस्तो व्मशक्तराई ऩाॉच हजाय 
 रुऩैमाॉदेशख ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना  गनि सक्नेछ। 

  (५) सर्भर्तरे मस ऐन फभोशजभ गयेको र्नणिम वा द्रदएको 
 आदेश ऩारना नगने व्मशक्तराई सर्भर्तरे दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
 जरयफाना गनि सक्नेछ। 

32. ऺर्तऩूर्ति: (१) साविजर्नक र्नकामको प्रभखु वा सूचना अर्धकायीरे 
 मस ऐन फभोशजभ सूचना नद्रदएको, द्रदन इन्काय गयेको, आॊशशक 
 रुऩभा वा गरत सूचना द्रदएको वा सूचना नष्ट गयेको कायणरे कुनै 
 व्मशक्तराई हार्न नोक्सानी ऩनि गएभा त्मस्तो व्मशक्तरे सूचना 
 नऩाएको, आॊशशक रुऩभा वा गरत सूचना ऩाएको वा सूचना नष्ट 
 गयेको र्भर्तरे तीन भहीनार्बत्र ऩनुयावेदन सर्भर्त सभऺ ऺर्तऩूर्तिको 
 रार्ग र्नवेदन द्रदन सक्नेछ। 

  (२)  उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त र्नवेदन जाॉचफझु गदाि 
 भनार्सव देशखएभा ऩनुयावेदन सर्भर्तरे र्नवेदकराई ऩनि गएको 
 वास्तहवक हार्न नोक्सानीराई हवचाय गयी भनार्सव भाहपकको 
 ऺर्तऩूर्ति सम्फशन्धत र्नकामफाट बयाई द्रदन सक्नेछ। 

 

ऩरयच्छेद-5 

हवहवध 

33. सूचना सच्माउन सहकने: (१) साविजर्नक र्नकामभा यहेको कुनै 
 हवषमको सूचना गरत छ बने्न कुया कुनै व्मशक्तराई रागभेा त्मस्तो 
 व्मशक्तरे सो सूचना सच्माउनको रार्ग आवश्मक प्रभाण सहहत 

 सम्फशन्धत प्रभखु सभऺ र्नवेदन द्रदन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ र्नवेदन प्राप्त बएभा प्रभखुरे 
 सो सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफझु गनेछ य त्मसयी जाॉचफझु गदाि 
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 आफ्नो र्नकामभा यहेको सूचना गरत बएको देशखएभा र्नवेदन 
 ऩयेको सात द्रदनर्बत्र त्मस्तो सूचना सच्माई सोको जानकायी 
 र्नवेदकराई द्रदन ुऩनेछ। 

34. असर र्नमतरे गयेको काभको फचाउ: मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु 
 कुया रेशखएको बए ताऩर्न प्रभखु वा सूचना अर्धकायीरे सूचना 
 प्रवाह गने सम्फन्धभा असर र्नमतरे गयेको काभ कायवाहीको 
 सम्फन्धभा र्नज उऩय कुनै प्रकायको भदु्दा चराइने य र्नजराई कुनै 
 सजाम गरयने छैन। 

35. मसै ऐन फभोशजभ हनेु: मस ऐनभा रेशखए जर्त कुयाभा मसै ऐन 
 फभोशजभ य अन्मभा प्रचर्रत कानून फभोशजभ हनेुछ। 

36. र्नमभ फनाउने अर्धकाय: मस ऐनको उदे्दश्म कामािन्वमन गनि प्रदेश 
 सयकायरे आवश्मक र्नमभ  फनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची 
(दपा १8 सॉग सम्फशन्धत) 

शऩथको ढाॉचा 
 

भ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... भरुकु य जनताप्रर्त ऩूणि फपादाय 
यही सत्म र्नष्ठाऩूविक प्रर्तऻा गछुि÷ईश्वयको नाभभा शऩथ र्रन्छु हक 
नेऩारको याजकीम सत्ता य साविबौभसत्ता नेऩारी जनताभा भात्र र्नहहत यहन ु
ऩने बनी जनताद्वाया जनआन्दोरन भापि त अर्बव्मक्त बावनाराई उच्च 
सम्भान गदै भरुकुको सॊहवधान य कानूनप्रर्त र्नष्ठावान यही आपूरे ग्रहण 
गयेको ऩनुयावदेन सर्भर्तको अध्मऺ/सदस्म ऩदको शजम्भेवायी य कतिव्म 
कसैको डय, भोराहहजा, ऩऺऩात, दे्वष वा रोबभा नऩयी नागरयकको ससूुशचत 
हनेु हकको सम्भान गदै सूचनाको हक सम्फन्धी कानूनको प्रबावकायी 
प्रचरन य कामािन्वमन गनि हक्रमाशीर यहनेछु। 

 

र्भर्त:- 
हस्ताऺय:- 
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आऻारे, 
फारकृष्ण र्नयौरा 

प्रदेश सयकायको र्नर्भत्त सशचव 

 

आन्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदु्रित। 
भूल्म रु.१०।- 


