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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

          २०६४।४।५ 

संशोधन गने ऐन 

(१)   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२  २०७२।११।१३ 

(२) नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

 संशोधन गने ऐन, २०७५                       २०७५।११।१९ 

 

व्यिस्थावपका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ४ 

सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : राज्यका काम कारबाही लोकिान्त्न्िक पद्धमि अनरुुप खलुा र पारदशी बनाई नागररकप्रमि 
जिाफदेही र न्त्जम्मेिार बनाउन, सािनजमनक मनकायमा रहेको सािनजमनक महत्िको सूचनामा आम 
नागररकको पहुुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागररकको वहिमा प्रमिकूल असर पाने 
सम्िेदनशील सूचनाको संरक्षण गनन र नागररकको ससूुन्त्चि हनुे हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने 
सम्बन्धमा कानूनी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

 व्यिस्थावपका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारन्त्म्भक 

१. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४” रहेको 
 छ । 

  (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मममिबाट िीसौं ददनमा प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “सािनजमनक मनकाय” भन्नाले देहाय बमोन्त्जमका मनकाय िा संस्था सम्झन ु
पछन:– 

   (१)  संविधान अन्िगनिका मनकाय, 

   (२)  ऐनद्वारा स्थावपि मनकाय, 

   (३)  नेपाल सरकारद्वारा गदिि मनकाय, 
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(३क) प्रदेश सरकारका कायानलय िा प्रदेश सरकारद्धारा गदिि मनकाय, 

   (३ख) स्थानीय िह िा त्यसका कायानलयहरु,  

(४)  कानूनद्वारा स्थावपि सािनजमनक सेिाप्रदायक सङ्गदिि संस्था िा 
प्रमिष्ठान, 

   (५)  प्रचमलि कानून बमोन्त्जम दिान भएका राजनैमिक दल िथा सङ्गिन, 

(६) नेपाल सरकारको पूणन िा आंन्त्शक स्िाममत्ि िा मनयन्िणमा रहेको िा 
अनदुानमा सञ्चामलि िा नेपाल सरकारको अनदुान प्राप्त सङ्गदिि 
संस्था, 

   (७)  नेपाल सरकार िा कानूनद्वारा स्थावपि मनकायले कुनै सम्झौिा गरी  
    गिन गरेको सङ्गदिि संस्था,  
   (८) प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार िा विदेशी राष्ट्र िा   
    अन्िररावष्ट्रय संघ/संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका   
    गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु, 

(८क) प्रदेश सरकारको पूणन िा आंन्त्शक स्िाममत्ि िा मनयन्िणमा रहेको िा 
अनदुानमा सञ्चामलि िा प्रदेश सरकारको अनदुान प्राप्त संगदिि संस्था, 

(८ख) प्रदेश सरकार िा कानूनद्वारा स्थावपि मनकायले कुनै सम्झौिा गरी 
गिन गरेको संगदिि संस्था, 

(८ग) प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर 
सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघर संस्थाहरु, 

(९)  नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी सािनजमनक 
मनकाय भनी िोकेका अन्य मनकाय िा संस्था । 

                                                           

   नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप । 
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(ख) “सूचना” भन्नाले सािनजमनक मनकायबाट सम्पादन हनुे िा भएको सािनजमनक 
महत्िको काम, ित्सम्बन्धी कारबाही िा मनणनयसुँग सम्बन्त्न्धि कुनै मलखि, 

सामग्री िा जानकारी सम्झन ुपछन । 

  (ग) “सािनजमनक महत्ि” भन्नाले सािनजमनक सरोकारको विषय सम्झन ुपछन । 

(घ) “मलखि” भन्नाले मलवपबद्ध भएको जनुसकैु वकमसमको मलखि सम्झन ुपछन र 
सो शब्दले कुनै यन्िको माध्यमबाट सङ्कलन िा अद्यािमधक गररएको िा 
मदुिि िा पनुः प्रस्ििु गनन सवकन ेश्रव्य–दृश्य सामग्री समेिलाई जनाउुँछ । 

(ङ) “सूचनाको हक” भन्नाले सािनजमनक मनकायमा रहेको सािनजमनक महत्िको 
सूचना माग्ने र पाउन े अमधकार सम्झन ु पछन र सो शब्दले सािनजमनक 
मनकायमा रहेको कुनै मलखि, सामग्री िा सो मनकायको काम कारबाहीको 
अध्ययन िा अिलोकन गने, त्यस्िो मलखिको प्रमान्त्णि प्रमिमलवप प्राप्त गने, 

सािनजमनक महत्िको मनमानण कायन भैरहेको स्थलको भ्रमण र अिलोकन गने, 

कुनै सामग्रीको प्रमान्त्णि नमूना मलने िा कुनै पमन वकमसमको यन्िमा 
रान्त्खएको सूचना त्यस्िो यन्ि माफन ि प्राप्त गने अमधकार समेिलाई जनाउुँछ। 

(च) “सूचना अमधकारी” भन्नाले दफा ६ बमोन्त्जम िोवकएको व्यन्त्ि सम्झन ुपछन । 

(छ) “प्रमखु” भन्नाले सािनजमनक मनकायको प्रमखु सम्झन ुपछन । 

(ज) “आयोग” भन्नाले दफा ११ बमोन्त्जमको रावष्ट्रय सूचना आयोग सम्झन ुपछन । 

(झ) “प्रमखु सूचना आयिु” भन्नाले दफा ११ बमोन्त्जम मनयिु व्यन्त्ि सम्झन ु
पछन । 

(ञ) “सूचना आयिु” भन्नाले दफा ११ बमोन्त्जम मनयिु व्यन्त्ि सम्झन ुपछन ।  

(ट)  “िोवकएको” िा “िोवकए बमोन्त्जम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा 
िोवकएको िा िोवकए बमोन्त्जम सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

सूचनाको हक र सूचना प्रिाह सम्बन्धी व्यिस्था 
३. सूचनाको हक हनु े : (१) प्रत्येक नेपाली नागररकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको 

हक हनुेछ । 

(२) प्रत्येक नेपाली नागररकलाई सािनजमनक मनकायमा रहेको सूचनामा पहुुँच हनुेछ।  
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(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए िापमन सािनजमनक 
मनकायमा रहेको देहायको विषय सम्बन्धी सूचना प्रिाह गररने छैन:– 

(क) नेपालको सािनभौमसत्ता, अखण्डिा, रावष्ट्रय सरुक्षा, सािनजमनक शान्त्न्ि 
सवु्यिस्था िा अन्िरानवष्ट्रय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पाने,  

(ख)  अपराधको अनसुन्धान, िहवककाि िथा अमभयोजनमा प्रत्यक्ष असर 
पाने, 

(ग)  आमथनक, व्यापाररक िथा मौदिक वहि िा बौवद्धक सम्पन्त्त्तको संरक्षण 
िा बैवङ्कङ्ग िा व्यापाररक गोपनीयिामा गम्भीर आघाि पाने, 

(घ)  विमभन्न जािजामि िा सम्प्रदायबीचको ससुम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा 
खलल पाने, 

(ङ)  व्यन्त्िगि गोपनीयिा र व्यन्त्िको जीउ, ज्यान, सम्पन्त्त्त, स्िास््य, िा 
सरुक्षामा खिरा पयुानउने । 

िर त्यसरी सूचना प्रिाह नगनुन पने उन्त्चि र पयानप्त कारण 
भएकोमा बाहेक त्यस्िो सूचना प्रिाह गने दावयत्िबाट सािनजमनक 
मनकाय पन्त्न्छन पाउने छैन । 

(४) सािनजमनक मनकायको अमभलेखमा यस ऐन बमोन्त्जम प्रिाह गनन ममल्ने र नममल्न े
सूचना भए सूचना अमधकारीले प्रिाह गनन ममल्ने सूचना छुट्याएर मनिेदकलाई उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

४. सािनजमनक मनकायको दावयत्ि : (१) प्रत्येक सािनजमनक मनकायले नागररकको सूचनाको 
हकको सम्मान र संरक्षण गनुन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग देहायका काम गनुन सािनजमनक मनकायको 
दावयत्ि हनुेछ:¬– 

(क) सूचना िगीकरण र अद्यािमधक गरी समय समयमा सािनजमनक, 

प्रकाशन िथा प्रसारण गने गराउने, 
(ख)  सूचनामा नागररकको पहुुँच सरल र सहज बनाउने, 
(ग)  आफ्नो काम कारबाही खलुा र पारदशी रुपमा गने, 

(घ)  आफ्ना कमनचारीको लामग उपयिु िालीम र प्रन्त्शक्षणको व्यिस्था 
गने। 
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(३) सािनजमनक मनकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोन्त्जम सूचना सािनजमनक, 

प्रकाशन िा प्रसारण गदान विमभन्न रावष्ट्रय भाषा िथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गनन सक्नेछ । 

५. सूचनाको अद्यािमधक र प्रकाशन : (१) सािनजमनक मनकायले आफ्नो मनकायसुँग सम्बन्त्न्धि 
सूचना अद्यािमधक गरी राख्न ुपनेछ । 

(२) सािनजमनक मनकायले सम्भि भएसम्म यो ऐन लागू हनुभुन्दा कम्िीमा बीस िषन 
अन्त्घसम्मका आफ्नो मनकायसुँग सम्बन्त्न्धि सूचना उपदफा (१) बमोन्त्जम अद्यािमधक गनुन 
गराउन ुपनेछ । 

(३) सािनजमनक मनकायले सो मनकायसुँग सम्बन्त्न्धि देहायका सूचना सूचीकृि गरी 
प्रकाशन गनुन पनेछ :– 

(क)  मनकायको स्िरुप र प्रकृमि, 

(ख)  मनकायको काम, किनव्य र अमधकार, 

(ग)  मनकायमा रहने कमनचारी संख्या र कायन वििरण, 

(घ)  मनकायबाट प्रदान गररने सेिा, 
(ङ)  सेिा प्रदान गने मनकायको शाखा र न्त्जम्मेिार अमधकारी,  
(च)  सेिा प्राप्त गनन लाग्ने दस्िरु र अिमध, 

(छ)  मनणनय गने प्रविया र अमधकारी, 
(ज)  मनणनय उपर उजरुी सनेु्न अमधकारी, 
(झ)  सम्पादन गरेको कामको वििरण, 

(ञ)  सूचना अमधकारी र प्रमखुको नाम र पद, 

(ट)  ऐन, मनयम, विमनयम िा मनदेन्त्शकाको सूची, 
(ि)  आम्दानी, खचन िथा आमथनक कारोबार सम्बन्धी अद्यािमधक वििरण, 

(ड)  िोवकए बमोन्त्जमका अन्य वििरण । 

(४) सािनजमनक मनकायले उपदफा (३) बमोन्त्जमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको 
मममिले िीन मवहनामभि र त्यसपमछ प्रत्येक िीन मवहनामा अद्यािमधक गरी प्रकाशन गनुन 
पनेछ । 

६. सूचना अमधकारीको व्यिस्था : (१) सािनजमनक मनकायले आफ्नो कायानलयमा रहेको सूचना 
प्रिाह गने प्रयोजनको लामग सूचना अमधकारीको व्यिस्था गनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना प्रिाह गने प्रयोजनको लामग प्रमखुले आफ्नो 
कायानलयमा रहेको सूचना मनयममि रुपमा सूचना अमधकारीलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) सािनजमनक मनकायले सूचना प्रिाह गने प्रयोजनको मनन्त्म्ि आिश्यकिानसुार 
सूचना शाखाको व्यिस्था गनन सक्नेछ ।  

७. सूचना प्राप्त गने कायनविमध : (१) यस ऐन बमोन्त्जम कुनै सूचना प्राप्त गनन चाहने नेपाली 
नागररकले त्यस्िो सूचना प्राप्त गनुन पने कारण खलुाई सम्बन्त्न्धि सूचना अमधकारी समक्ष 
मनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम मनिेदन प्राप्त भएमा सूचना अमधकारीले ित्काल उपलब्ध 
गराउन सवकने प्रकृमिको सूचना भए ित्काल र ित्काल उपलब्ध गराउन नसवकने प्रकृमिको 
सूचना भए मनिेदन प्राप्त भएको मममिले पन्र ददनमभि मनिेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम ित्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसवकने भएमा सूचना 
अमधकारीले सोको कारण सवहिको जानकारी िरुुन्ि मनिेदकलाई गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए िापमन सूचना अमधकारीले कुनै 
व्यन्त्िको जीउ–ज्यानको सरुक्षासुँग सम्बन्त्न्धि सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्िो सूचना 
माग गरेको चौबीस घण्टामभि मनिेदकलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(५) सूचना अमधकारीले मनिेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भि भएसम्म माग भएको 
स्िरुपमा नै उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए िापमन मनिेदकले माग गरेको 
स्िरुपमा सूचना उपलब्ध गराउुँदा सूचनाको स्रोि मबग्रने, भत्कने िा नष्ट हनुे सम्भािना भएमा 
सूचना अमधकारीले सोको कारण खोली उपयिु स्िरुपमा मनिेदकलाई सूचना उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

(७) कुनै व्यन्त्िले उपदफा (१) बमोन्त्जम कुनै मलखि, सामग्री िा काम कारबाहीको 
अध्ययन िा अिलोकन गननको लामग मनिेदन ददएको भए सूचना अमधकारीले मनिेदकलाई 
त्यस्िो मलखि, सामग्री िा काम कारबाहीको अध्ययन िा अिलोकनको मनममत्त मनुामसि समय 
उपलब्ध गराउनेछ । 
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(८) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त भएको मनिेदन जाुँचबझु गदान मनिेदकले माग गरेको 
सूचना आफ्नो मनकायसुँग सम्बन्त्न्धि नदेन्त्खएमा सूचना अमधकारीले सो कुराको जानकारी 
िरुुन्ि मनिेदकलाई ददन ुपनेछ । 

८. सूचना बापि लाग्न े दस्िरु : (१) दफा ७ बमोन्त्जम सूचना माग गदान मनिेदकले िोवकए 
बमोन्त्जमको दस्िरु सम्बन्त्न्धि मनकायमा बझुाउन ुपनेछ ।  

िर कुनै सूचनाको सन्दभनमा प्रचमलि कानूनमा छुटै्ट दस्िरुको व्यिस्था रहेकोमा सोही 
बमोन्त्जम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम दस्िरु िोक्दा सूचना उपलब्ध गराउुँदा लाग्ने िास्िविक 
लागिको आधारमा िोवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम िोवकएको दस्िरु लागिभन्दा बढी भएको लागेमा 
सम्बन्त्न्धि व्यन्त्िले आयोग समक्ष उजरुी ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम परेको उजरुी जाुँचबझु गदान उपदफा (२) विपरीि दस्िरु 
िोकेको देन्त्खएमा आयोगले त्यस्िो दस्िरु पनुरािलोकन गनन आदेश ददन सक्नेछ । 

९. उजरुी ददन सक्न े: (१) सूचना अमधकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना ददन अस्िीकार 
गरेमा, आंन्त्शक रुपमा सूचना उपलब्ध गराएमा िा गलि सूचना ददएमा िा सरोकारिाला 
होइन भनी सूचना नददएमा सम्बन्त्न्धि व्यन्त्िले त्यसरी सूचना नपाएको िा आंन्त्शक रुपमा 
सूचना पाएको मममिले साि ददनमभि प्रमखु समक्ष उजरुी ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त उजरुी जाुँचबझु गदान सूचना नददएको िा आंन्त्शक 
रुपमा सूचना ददएको िा गलि सूचना ददएको देन्त्खएमा प्रमखुले मनिेदकद्वारा माग भए 
बमोन्त्जमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अमधकारीलाई आदेश ददनेछ र त्यसरी आदेश 
भएमा सूचना अमधकारीले सम्बन्त्न्धि मनिेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम जाुँचबझु गदान सूचना अमधकारीले जानी–जानी िा 
बदनीयिपूिनक सूचना नददएको, सूचना ददन अस्िीकार गरेको िा आंन्त्शक रुपमा सूचना ददएको 
िा गलि सूचना ददएको देन्त्खएमा प्रमखुले त्यस्िो सूचना अमधकारीलाई प्रचमलि कानून 
बमोन्त्जम विभागीय कारबाही गनन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोन्त्जम जाुँचबझु गदान सूचना ददन नममल्ने देन्त्खएमा प्रमखुले सोही 
व्यहोराको मनणनय गरी सोको कारण सवहिको जानकारी मनिेदकलाई ददन ुपनेछ । 
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१०.  पनुरािेदन ददन सक्न े: (१) दफा ९ को उपदफा (४) बमोन्त्जम प्रमखुले गरेको मनणनयउपर 
न्त्चत्त नबझु्न े व्यन्त्िले त्यस्िो मनणनयको जानकारी पाएको मममिले पैंिीस ददनमभि आयोग 
समक्ष पनुरािेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त भएको पनुरािेदनको कारबाही र वकनारा गदान 
आयोगले सम्बन्त्न्धि प्रमखु िा सूचना अमधकारीलाई आफू समक्ष उपन्त्स्थि गराई बयान 
गराउन, कुनै मलखि पेश गनन लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण िझु्न िा सािनजमनक 
मनकायबाट कुनै मलखिको नक्कल माग गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम पनुरािेदनको कारबाही र वकनारा गदान आयोगले देहाय 
बमोन्त्जम गनन सक्नेछ:- 

(क)  पनुरािेदनको व्यहोरा मनामसब देन्त्खएमा समयािमध िोकी 
पनुरािेदकलाई विना शलु्क सूचना उपलब्ध गराउन ु भनी सम्बन्त्न्धि 
प्रमखुको नाममा आदेश गनन, 

(ख)  पनुरािेदन मनरथनक देन्त्खएमा पनुरािेदन खारेज गनन । 

(४) आयोगले पनुरािेदन परेको सािी ददनमभि सो पनुरािेदनको सम्बन्धमा आिश्यक 
कारबाही गरी अन्त्न्िम मनणनय गनुन पनेछ । 

(५) आयोगले यस दफा बमोन्त्जम पनुरािेदनको कारबाही गदान अपनाउन ुपने अन्य 
कायनविमध िोवकए बमोन्त्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

आयोग सम्बन्धी व्यिस्था 
११.  आयोग सम्बन्धी व्यिस्था : (१) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्िद्र्धन र प्रचलन गने कामका 

लामग एक स्ििन्ि रावष्ट्रय सूचना आयोग रहनेछ । 

  (२) आयोगमा प्रमखु सूचना आयिु र अन्य दईुजना सूचना आयिुहरू रहनेछन।्  

    (३) प्रमखु सूचना आयिु र सूचना आयिुको पदमा मनयनु्त्िको लामग मसफाररस 
गनन देहाय बमोन्त्जमको एक समममि रहनेछ :– 

(क) सभामखु      – अध्यक्ष 
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 (ख) सञ्चार िथा सूचना प्रविमध मन्िी िा राज्यमन्िी  – सदस्य  

(ग) सभापमि, नेपाल पिकार महासंघ   – सदस्य  

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जमको समममिको मसफाररसमा नेपाल सरकारले प्रमखु सूचना 
आयिु र सूचना आयिुको मनयिु गनेछ त्यसरी मनयनु्त्ि गदान कम्िीमा एकजना मवहला 
समािेश हनुे गरी मनयिु गनुन पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) बमोन्त्जमको समममिले प्रमखु सूचना आयिु र सूचना आयिुको 
पदमा मनयनु्त्िको लामग मसफाररस गदान सम्भि भएसम्म समािेशी मसद्धान्िको अनसुरण 
गनेछ। 

(६) उपदफा (३) बमोन्त्जम मनयनु्त्िको मसफाररस गदान अपनाउने कायनविमध मसफाररस 
समममि आफैले मनधानरण गरे बमोन्त्जम हनुेछ । 

१२. योग्यिा : प्रमखु सूचना आयिु र सूचना आयिुको पदमा मनयनु्त्ि हनु देहाय बमोन्त्जमको 
योग्यिा पगेुको हनु ुपनेछ :– 

(क)  नेपाली नागररक, 

(ख)  मान्यिा प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्िीमा स्नािकोपामध हामसल गरेको, र 

(ग)  आमसञ्चार, कानून न्याय, सािनजमनक प्रशासन, सूचना प्रविमध िा व्यिस्थापनको 
क्षेिमा कम्िीमा पन्र िषनको अनभुि हामसल गरेको ।  

१३. अयोग्यिा : देहायको व्यन्त्ि प्रमखु सूचना आयिु र सूचना आयिुको पदमा मनयिु हनु 
अयोग्य हनुेछ :– 

(क)  दफा १२ बमोन्त्जमको योग्यिा नभएको, 
(ख)  नैमिक पिन देन्त्खने फौजदारी कसूरमा अदालिबाट दोषी िहरी सजाय 

पाएको, 
(ग)  सरकारी िा सािनजमनक संस्थाको बहालिाला कमनचारी, 
(घ)  कुनै राजनैमिक पदमा बहाल रहेको, र 

(ङ) प्रचमलि कानून बमोन्त्जम मनयनु्त्िको लामग अयोग्य भएको । 

१४. पदािमध : (१) प्रमखु सूचना आयिु र सूचना आयिुको पदािमध पाुँच िषनको हनुेछ र मनज 
सो पदमा पनुः मनयिु हनु सक्ने छैन ।  

                                                           
   नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए िापमन सो उपदफामा लेन्त्खएको 
पदािमधको अधीनमा रही सूचना आयिु प्रमखु सूचना आयिुको पदमा मनयिु हनु सक्नेछ। 

(३) आयोगको प्रमखु सूचना आयिु र सूचना आयिुहरूको पदािमध समाप्त हनुभुन्दा 
एक मवहना अगामड नै दफा ११ को उपदफा (३) बमोन्त्जमको मसफाररस समममिले नयाुँ 
मनयनु्त्िको लामग मसफाररस गनुन पनेछ । 

१५.  पद ररि हनु े : देहायका अिस्थामा प्रमखु सूचना आयिु र सूचना आयिुको पद ररि 
भएको मामननेछ :– 

(क) मनजको मतृ्य ुभएमा, 
(ख)  मनजको उमेर पैंसठ्ठी िषन पूरा भएमा, 
(ग)  मनजले प्रधानमन्िी समक्ष राजीनामा ददएमा, 
(घ)  मनजको पदािमध पूरा भएमा, 
(ङ)  मनज नैमिक पिन देन्त्खने फौजदारी कसूरमा अदालिबाट दोषी िहररएमा, िा 
(च) मनजलाई दफा १६ बमोन्त्जम आफ्नो पदबाट हटाएमा । 

१६. पदबाट हटाउन सक्न े: व्यिस्थावपका–संसदको सूचना िथा सञ्चारसुँग सम्बन्त्न्धि समममिको 
सम्पूणन सदस्य संख्याको कम्िीमा दईु मिहाई सदस्य उपन्त्स्थि भई बसेको बैिकको दईु 
मिहाई बहमुिबाट कायनक्षमिाको अभाि िा खराब आचरण भएको िा ईमान्दारीपूिनक आफ्नो 
पदीय किनव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रवहरहन ुउपयिु छैन भनी मनणनय भएको 
प्रस्िाि व्यिस्थावपका–संसदको बैिकबाट पाररि भएमा त्यस्िो प्रमखु सूचना आयिु िा 
सूचना आयिु पदबाट हट्नेछ ।  

िर त्यस्िो आरोप लागेको प्रमखु सूचना आयिु िा सूचना आयिुलाई आफ्नो 
सफाई पेश गनन मनामसब मावफकको मौकाबाट िन्त्ञ्चि गररने छैन । 

१७.  सेिा शिन सम्बन्धी व्यिस्था : प्रमखु सूचना आयिु र सूचना आयिुको पाररश्रममक, सेिा शिन 
र सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बमोन्त्जम हनुेछ । 

१८.  शपथ : आफ्नो कायनभार समाल्न ुअन्त्घ प्रमखु सूचना आयिुले प्रधानमन्िी र सूचना आयिुले 
प्रमखु सूचना आयिु समक्ष अनसूुची बमोन्त्जमको ढाुँचामा शपथ ग्रहण गनुन पनेछ । 

१९. आयोगको काम, किनव्य र अमधकार : यस ऐनमा अन्यि उल्लेन्त्खि काम, किनव्य र 
अमधकारको अमिररि आयोगको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोन्त्जम हनुेछ :– 
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(क)  सािनजमनक मनकायमा रहेको सािनजमनक महत्िको सूचना सम्बन्धी अमभलेख, 

मलखि िथा अन्य सामग्रीको अध्ययन िथा अिलोकन गने, 

(ख)  त्यस्िो मनकायमा रहेको अमभलेख, मलखि िा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना 
सूचीकृि गरी ममलाई राख्न आदेश ददन,े 

(ग)  नागररकको जानकारीको लामग सूचना सािनजमनक गनन सम्बन्त्न्धि सािनजमनक 
मनकायलाई आदेश ददन,े 

(घ)  समय वकटान गरी मनिेदकले माग गरेको सूचना ददन सम्बन्त्न्धि सािनजमनक 
मनकायलाई आदेश ददन,े 

(ङ)  यस ऐन बमोन्त्जमको दावयत्ि पालना गनन गराउन सम्बन्त्न्धि पक्षलाई आदेश 
ददने, 

(च)  नेपाल सरकार िथा सूचना िथा सञ्चारसुँग सम्बन्त्न्धि विमभन्न मनकायहरुलाई 
सूचनाको हकको संरक्षण र सम्िद्र्धनका लामग आिश्यक सझुाि ददने िा 
मसफाररस गने,  

(छ)  सूचनाको हकको संरक्षण, सम्िद्र्धन र प्रचलन गननको लामग आिश्यक पने 
अन्य उपयिु आदेश ददन े। 

२०. अमधकार प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नो दफा ९ बमोन्त्जम पनुरािेदनको कारबाही र वकनारा 
गने अमधकार बाहेकका अन्य काम, किनव्य र अमधकारमध्ये कुनै काम, किनव्य र अमधकार 
प्रमखु सूचना आयिु, सूचना आयिु िा कुनै मनकाय िा अमधकारीलाई िोवकएको शिनको 
अधीनमा रही प्रयोग िथा पालना गनन पाउने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

२१. आयोगको कायानलय : आयोगको केन्िीय कायानलय कािमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले 
आिश्यकिा अनसुार नेपालका विमभन्न स्थानमा आफ्नो कायानलय खोल्न सक्नेछ ।  

२२.  आयोगको कमनचारी : (१) आयोगमा आिश्यक संख्यामा कमनचारीहरु रहनेछन ्। 

(२) आयोगलाई आिश्यक पने कमनचारी नेपाल सरकारले व्यिस्था गनेछ । 

२३.  आयोगको खचन : (१) आयोगको लामग आिश्यक खचनको व्यिस्था नेपाल सरकारले गनेछ।  

(२) आयोगले आफूलाई आिश्यक पने वित्तीय श्रोि नेपाल सरकारको पूिनस्िीकृमि 
मलएर अन्य क्षेिबाट पमन प्राप्त गनन सक्नेछ । 

२४.  आयोगलाई सहयोग गनुन पने : सािनजमनक मनकायले आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गनुन  
पनेछ । 
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२५. िावषनक प्रमििेदन : (१) आयोगले प्रत्येक िषन आफूले गरेका काम कारबाहीको िावषनक 
प्रमििेदन प्रधानमन्िी माफन ि व्यिस्थावपका–संसदमा प्रस्ििु गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको प्रमििेदन आयोगले सिनसाधारणको जानकारीको लामग 
सािनजमनक रुपमा प्रकाशन गनेछ । 

२६. नपेाल सरकारसुँग सम्पकन  : आयोगले नेपाल सरकारसुँग सम्पकन  राख्दा  सञ्चार िथा सूचना 
प्रविमध मन्िालय माफन ि राख्न ुपनेछ ।  

पररच्छेद–४ 

सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यिस्था 
२७. सूचनाको िगीकरण सम्बन्धी व्यिस्था : (१) सािनजमनक मनकायमा रहेका दफा ३ को 

उपदफा (३) सुँग सम्बन्त्न्धि सूचनाको संरक्षण गननका लामग नीमिगि रुपमा सूचनाको 
िगीकरण गनन देहाय बमोन्त्जमको एक समममि रहनेछ :- 

(क)  नेपाल सरकारको मखु्य सन्त्चि    – अध्यक्ष 

(ख)  सम्बन्त्न्धि मन्िालयका सन्त्चि    – सदस्य 

(ग) कायानलय प्रमखु िा अध्यक्षले िोकेको  

    सम्बन्त्न्धि विषयको विशेषज्ञ    – सदस्य 

(२) उपदफा (१) अन्िगनिको समममिले सूचनाको िगीकरण गने प्रयोजनको लामग 
दफा ३ को उपदफा (३) सुँग सम्बन्त्न्धि सूचना कमि िषनसम्म गोप्य राख्न ुपने हो सोको 
अिमध र संरक्षण गने िररका समेिका िारेमा मनन्त्िि मापदण्ड मनधानरण गरी सोको जानकारी 
आयोगलाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम समममिले गरेको िगीकरणमा न्त्चत्त नबझु्ने व्यन्त्िले 
त्यस्िो सूचना सािनजमनक हनु ु पने भनी आयोगमा पनुरािलोकनको लामग मनिेदन ददन 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम परेको मनिेदनउपर आयोगले पनुरािलोकन गदान सो 
सूचना गोप्य राख्न ुपने नदेन्त्खएमा सािनजमनक गनन आदेश ददनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोन्त्जम िगीकरण गररएको सूचना त्यस्िो सूचनाको प्रकृमि 
अनसुार िढीमा िीस िषनको अिमध सम्म गोप्य राख्न सवकनेछ । 

                                                           
   नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 
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(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भएिापमन त्यसरी गोप्य राख्न ु पने 
सूचना गोप्य रान्त्खराख्न ु पने िा नपने सम्बन्धमा समममिले प्रत्येक दश िषनमा पनुरािलोकन 
गनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोन्त्जम पनुरािलोकन गदान त्यस्िो सूचना थप अिमध सम्मको 
लामग गोप्य रान्त्खराख्न ुपने भएमा त्यसरी गोप्य रहन ुपने अिमध खलुाई सो अिमध सम्म गोप्य 
राख्न ेगरी र गोप्य राख्न ुनपने भएमा गोप्य राख्न ुनपने गरी िगीकरण गनन सक्नेछ । 

२८. सूचनाको संरक्षण : (१) सािनजमनक मनकायले आफू समक्ष रहेका व्यन्त्िगि प्रकृमिका 
सूचनाहरु अनमधकृि प्रकाशन र प्रसारण नहनुे गरी संरक्षण गररराख्न ुपनेछ ।  

(२) सािनजमनक मनकायमा रहेका व्यन्त्िगि सूचनाहरु देहायको अिस्थामा बाहेक 
सम्बन्त्न्धि व्यन्त्िको मलन्त्खि सहममि विना प्रयोग गनन हुुँदैन:-  

(क) कुनै व्यन्त्िको जीिन िा सिनसाधारणको स्िास््य िा सरुक्षामा रहेको 
गन्त्म्भर खिराको मनिारण गने सम्बन्धमा, 

(ख) प्रचमलि कानून बमोन्त्जम प्रकट गनुन पने विषय भएमा, 
(ग) भ्रष्टाचार मनयन्िण गने सम्बन्धमा । 

२९. सूचनादािाको संरक्षण : (१) सािनजमनक मनकायमा भएको िा भैरहेको िा हनुसक्ने भ्रष्टाचार, 

अमनयममििा र प्रचमलि कानून बमोन्त्जम अपराध मामनने कुनै कायनको सूचना ददन ुसम्बन्त्न्धि 
सािनजमनक मनकायका कमनचारीको दावयत्ि हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना ददने सूचनादािाको पवहचान गोप्य राख्न ु सूचना 
प्राप्तकिानको किनव्य हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना ददएको कारणले त्यस्िो सूचनादािालाई पदबाट 
मिु गनन िा कुनै वकमसमको कानूनी दावयत्ि िहन गराउने गरी सजाय गररने िा हामन 
नोक्सानी पयुानउन पाईने छैन ।  

(४) उपदफा (३) विपरीि हनुे गरी सूचनादािालाई सजाय गरेमा िा हानी नोक्सानी 
पयुानएमा सूचनादािाले सो मनणनय बदर गराउन क्षमिपूमिनको माग सवहिको उजरुी आयोगमा 
गनन सक्नेछ ।  

(५) आयोगले उपदफा (४) बमोन्त्जम परेको उजरुीमा जाुँचबझु गदान सूचनादािालाई 
पदमिु गरेको भए त्यस्िो मनणनय बदर गनन र सूचनादािालाई कुनै नोक्सानी पगेुको रहेछ 
भने क्षमिपूमिन भराउन समेि आदेश ददनसक्नेछ । 
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३०. व्यन्त्िगि सूचना उपलब्ध गराउन े : (१) कुनै व्यन्त्िले सािनजमनक मनकायमा बहाल रहुँदा 
सािनजमनक पदसुँग सम्बन्त्न्धि विषयको सूचना माग गरेमा त्यस्िो मनकायले माग भए बमोन्त्जम 
सम्बन्त्न्धि व्यन्त्िलाई सूचना उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) कुनै सरोकारिाला व्यन्त्िले सािनजमनक मनकायमा रहेका आफूसुँग सम्बन्त्न्धि 
विषयको सूचना माग गरेमा मनजलाई सो सूचना उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

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

(४) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूचना मलंदा दफा ८ बमोन्त्जमको दस्िरु लाग्नेछ । 

३१. सूचनाको दरुुपयोग गनन नहनु े : (१) कुनै पमन व्यन्त्िले सािनजमनक मनकायबाट प्राप्त गरेको 
सूचना जनु प्रयोजनको लामग प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लामग प्रयोग नगरी दरुुपयोग 
गनन हुुँदैन । 

(२) उपदफा (१) विपरीि कुनै व्यन्त्िले सूचनाको दरुुपयोग गरेमा सम्बन्त्न्धि 
सािनजमनक मनकायले सो सम्बन्धमा आयोग समक्ष उजरुी गनन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

सजाय िथा क्षमिपूमिन सम्बन्धी व्यिस्था 
३२. सजाय : (१) सािनजमनक मनकायको प्रमखु िा सूचना अमधकारीले मनामसब कारण विना 

सूचना नददएको िा ददन इन्कार गरेको, आंन्त्शक रुपमा िा गलि सूचना ददएको िा सूचना 
नष्ट गरेको देन्त्खएमा आयोगले त्यस्िो प्रमखु िा सूचना अमधकारीलाई एक हजारदेन्त्ख पच्चीस 
हजार रुपैयाुँसम्म जररिाना गरी त्यस्िो प्रमखु िा सूचना अमधकारी विभागीय कारबाही हनुे 
पदमा रहेको भए मनजलाई विभागीय सजायको लामग सम्बन्त्न्धि मनकायमा लेखी पिाउन  
सक्नेछ ।  

(२) सािनजमनक मनकायको प्रमखु िा सूचना अमधकारीले समयमा ददन ु पने सूचना 
विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई वढलाई गरेमा जमि ददन वढलाई गरेको हो प्रमि ददन 
दईु सय रुपैयाको दरले मनजलाई जररिाना हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लामग लेखी आएमा 
सािनजमनक मनकायले िीन मवहनामभि त्यस्िो प्रमखु िा सूचना अमधकारीलाई विभागीय 
कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई ददन ुपनेछ ।  
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(४) कुनै व्यन्त्िले सािनजमनक मनकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जनु प्रयोजनको मनममत्त 
प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लामग प्रयोग नगरी दरुुपयोग गरेको देन्त्खएमा आयोगले 
सूचनाको दरुुपयोगको गंभीरिा हेरी त्यस्िो व्यन्त्िलाई पाुँच हजार देन्त्ख पच्चीस हजार 
रुपैयाुँसम्म जररिाना गनन सक्नेछ ।  

(५) आयोगले यस ऐन बमोन्त्जम गरेको मनणनय िा ददएको आदेश पालना नगने 
व्यन्त्िलाई आयोगले दश हजार रुपैयाुँसम्म जररिाना गनन सक्नेछ । 

३३. क्षमिपूमिन : (१) सािनजमनक मनकायको प्रमखु िा सूचना अमधकारीले यस ऐन बमोन्त्जम सूचना 
नददएको, ददन इन्कार गरेको, आंन्त्शक रुपमा िा गलि सूचना ददएको िा सूचना नष्ट गरेको 
कारणले कुनै व्यन्त्िलाई हानी नोक्सानी पनन गएमा त्यस्िो व्यन्त्िले सूचना नपाएको, आंन्त्शक 
रुपमा िा गलि सूचना पाएको िा सूचना नष्ट गरेको मममिले िीन मवहनामभि आयोग समक्ष 
क्षमिपूमिनको लामग मनिेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त मनिेदन जाुँचबझु गदान मनामसब देन्त्खएमा आयोगले 
मनिेदकलाई पनन गएको िास्िविक हामन नोक्सानीलाई विचार गरी मनामसब मावफकको 
क्षमिपूमिन सम्बन्त्न्धि मनकायबाट भराई ददन सक्नेछ ।  

३४. पनुरािेदन : दफा ३२ बमोन्त्जम आयोगले गरेको मनणनयउपर न्त्चत्त नबझु्ने व्यन्त्िले त्यस्िो 
मनणनयको जानकारी पाएको मममिले पैंिीस ददनमभि उच्च अदालिमा पनुरािेदन गनन सक्नेछ।  

 

 

पररच्छेद–६ 

विविध 

३५. सूचना सच्याउन सवकन े : (१) सािनजमनक मनकायमा रहेको कुनै विषयको सूचना गलि छ 
भने्न कुरा कुनै व्यन्त्िलाई लागेमा त्यस्िो व्यन्त्िले सो सूचना सच्याउनको लामग आिश्यक 
प्रमाण सवहि सम्बन्त्न्धि प्रमखु समक्ष मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम मनिेदन प्राप्त भएमा प्रमखुले सो सम्बन्धमा आिश्यक 
जाुँचबझु गनेछ र त्यसरी जाुँचबझु गदान आफ्नो मनकायमा रहेको सूचना गलि भएको 
देन्त्खएमा मनिेदन परेको साि ददनमभि त्यस्िो सूचना सच्याई सोको जानकारी मनिेदकलाई 
ददन ुपनेछ । 
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३६. असल मनयिले गरेको कामको िचाउ : यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए िापमन 
प्रमखु िा सूचना अमधकारीले सूचना प्रिाह गने सम्बन्धमा असल मनयिले गरेको काम 
कारबाहीको सम्बन्धमा मनजउपर कुनै प्रकारको मदु्दा चलाइने र मनजलाई कुनै सजाय गररन े
छैन । 

३७. यसै ऐन बमोन्त्जम हनु े: यस ऐनमा लेन्त्खए जमि कुरामा यसै ऐन बमोन्त्जम र अन्यमा प्रचमलि 
कानून बमोन्त्जम हनुेछ । 

३८. मनयम बनाउन ेअमधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्ियन गनन नेपाल सरकारले आयोगसुँग 
परामशन गरी आिश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  िष्टव्य M  न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः– 

     “पनुरािेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” । 
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अनसूुची 
(दफा १८ सुँग सम्बन्त्न्धि) 

शपथ 

 

 म ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  मलुकु र जनिाप्रमि पूणन िफादार रही सत्य 
मनष्ठापूिनक प्रमिज्ञा गछुन/ईश्वरको नाममा शपथ मलन्छु वक नेपालको राजकीय सत्ता र सािनभौमसत्ता 
नेपाली जनिामा माि मनवहि रहन ुपने भनी जनिाद्वारा जनआन्दोलन माफन ि अमभव्यि भािनालाई 
उच्च सम्मान गदै मलुकुको संविधान र कानूनप्रमि मनष्ठािान रही आफूले ग्रहण गरेको प्रमखु सूचना 
आयिु/सूचना आयिु पदको न्त्जम्मेिारी र किनव्य कसैको डर, मोलावहजा, पक्षपाि, दे्वष िा लोभमा 
नपरी नागररकको ससूुन्त्चि हनुे हकको सम्मान गदै सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको प्रभािकारी 
प्रचलन र कायानन्ियन गनन वियाशील रहनेछु । 

 

मममि :–        हस्िाक्षर   


