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सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ 

        नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

२०६५।१०।२७ 

संिोधन 

१.  सूचनाको हक सम्बन्धी (पहहलो संिोधन) ननयमावली, २०६८    २०६८।१२।१३    

२.  सूचनाको हक सम्बन्धी (दोस्रो संिोधन) ननयमावली, २०७०       २०७०।४।२८  

३. सूचनाको हक सम्बन्धी (तेस्रो संिोधन) ननयमावली, २०७७       २०७७।९।६ 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३८ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएको छ । 

१. संशिप् त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरुको नाम “सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली,२०६५” 
रहेको छ । 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,- 
(क) “ऐन” भन् नाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ सम्झन ुपछथ । 

ð (क१) “उजूरी” भन् नाले ऐनको दफा ८ को उपदफा (३), दफा २९ को उपदफा (४) 
वा ननयम ५क. बमोशजम आयोगमा परेको उजूरी सम्झन ुपछथ । 

ð (क२) “ननवेदन” भन् नाले ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) र दफा ३३ को उपदफा 
(१) बमोशजम आयोगमा परेको ननवेदन सम्झन ुपछथ । 

ð (क३) “सनमनत” भन् नाले ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) बमोशजमको सूचना 
वगीकरण सम्बन्धी सनमनत सम्झन ुपछथ । 

(ख) “सशचव” भन् नाले ननयम २० बमोशजम तोहकएको आयोगको सशचव सम्झन ुपछथ। 

३.    सूचना प्रकािन गनुथ पननः सावथजननक ननकायले ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) मा लेशखएको 
अनतररक्त देहायका सूचना समेत सूचीकृत गरी प्रकािन गनुथ पननछ :- 

(क) अशिल्लो आनर्थक वषथमा सावथजननक ननकायले कुनै कायथक्रम वा आयोजना सञ् चालन 
गरेको भए सोको हववरण,  

(ख) सावथजननक ननकायको वेभसाईट भए सोको हववरण, 
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ð (ख१) सावथजननक ननकायले प्राप् त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राहवनधक 
सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी हववरण, 

ð (ख२) सावथजननक ननकायले सञ् चालन गरेको कायथक्रम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन, 

ð (ख३) सावथजननक ननकायले वगीकरण तर्ा संरिण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो 
सूचना संरिण गनथ तोहकएको समयावनध, 

ð (ख४) सावथजननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना 
ददइएको हवषय, 

(ग) सावथजननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकािन भएका वा हनुे भएको भए सोको 
हववरण । 

४. सूचना बापत लाग्न ेदस्तरुः (१) ननवेदकले ऐनको दफा ७ बमोशजम सूचना माग गदाथ बझुाउन ु
पनन दस्तरुको सम्बन्धमा प्रचनलत कानूनमा छुटै्ट व्यवस्र्ा गरेकोमा सोही बमोशजमको दस्तरु र 
त्यस्तो दस्तरुको व्यवस्र्ा नगरेकोमा देहाय बमोशजमको दस्तरु सम्बशन्धत सावथजननक ननकाय 
समि बझुाउन ुपननछ :- 

(क) सामान्य आकारको (आठ दिमलब तीन इन्च चौडाइ र एिार दिमलब सात इन्च 
लम्बाइसम्म साइज भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको सूचनाको लानग 
प्रनत पषृ्ठ पााँच रुपैंयााँ, 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएभन्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको वा 
रहेको सूचनाको लानग प्रनत पषृ्ठ दि रुपैयााँ, 

(ग) नडस्केट, सीडी र अन्य यस्तै प्रकारका हवद्यतुीय माध्यमद्वारा प्रदान गररने सूचनाको 
लानग प्रनत नडस्केट, सीडी वापत पचास रुपैयााँ, 

(ि) सावथजननक ननकायमा रहेको कुनै नलखत, सामग्री वा सो ननकायको काम कारबाहीको 
अध्ययन वा अवलोकन वा सावथजननक महत्वको ननमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको 
भ्रमण वा अवलोकन आधा िण्टाभन्दा बढी समय गनन भएमा प्रनतिण्टा प्रनतव्यशक्त 
पचास रुपैयााँ । 

 तर सावथजननक पसु्तकालय र सावथजननक रूपमा ननःिलु्क उपलब्ध गराइएको स्र्ानको 
अवलोकन वापत दस्तरु लाग्ने छैन ।  
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(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन सामान्य आकारको (आठ 
दिमलब तीन इन्च चौडाइ र एिार दिमलब सात इन्च लम्बाइसम्म साइज भएको) कागजमा 
तयार गररएको वा रहेको  दि पषृ्ठ सम्मको सूचना सम्बशन्धत सावथजननक ननकायले ननिलु्क 
उपलव्ध गराउन ुपननछ । 

(३) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन कुनै सूचना तयार गदाथ सो 
उपननयममा लेशखएभन्दा बढी खचथ लाग्ने भएमा सावथजननक ननकायले वास्तहवक लागतको 
आधारमा दस्तरु ननधाथरण गनथ सक्नेछ । 

(४) यस ननयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन सावथजननक ननकायले 
सूचना ददंदा नलने दस्तरु वापतको रकम नगदै नलने वा कुनै खास बैंकमा जम्मा गरी सोको 
भौचर पेि गनथ लगाउन वा सो रकम बराबरको हटकट ननवेदनमा टााँस गनथ लगाउन सक्नेछ। 

(५) यस ननयममा लेशखएको सूचना वापतको दस्तरु प्रत्येक दईु वषथमा पनुरावलोकन 
गरी अद्यावनधक गररनेछ । 

ð४क. मौशखक रुपमा सूचना माग गनथ सक्न:े (१) ऐनको दफा ७ बमोशजम सूचना प्राप् त गनथ चाहने 
व्यशक्त ननरिर वा िारीररक रुपले लेख् न नसक्ने भएमा ननजले मौशखक रुपमा पनन सावथजननक 
ननकाय समि सूचना माग गनथ सक्नेछ । 

(२) कसैले उपननयम (१) बमोशजम मौशखक रुपमा सूचना माग गरेमा सम्बशन्धत सूचना 
अनधकारीले ननजको कुरा ननवेदनको रुपमा लेखी सो व्यहोरा ननजलाई सनुाई त्यस्तो ननवेदनमा 
ननजको सहीछाप गराई राख् न ुपननछ । 

५. पनुरावेदन दताथः (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोशजम पनुरावेदन ददने व्यशक्तले 
अनसूुची बमोशजमको ढााँचामा आयोग समि पनुरावेदन ददन ुपननछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम पनुरावेदन गदाथ सम्बशन्धत व्यशक्तले चाहेमा आफैं  उपशस्र्त 
भई वा सम्बशन्धत सावथजननक ननकाय वा सम्बशन्धत शजल्ला प्रिासन कायाथलय वा कुनै हलुाक 
माफथ त पनुरावेदन ददन सक्नेछ । (३) उपननयम (२) बमोशजम कुनै ब्यशक्तले सावथजननक 
ननकाय वा शजल्ला प्रिासन कायाथलय माफथ त पनुरावेदन ददएकोमा त्यस्तो कायाथलयले पनुरावेदन 
ददने व्यशक्तलाई बझेुको भपाथइ ददई सो पनुरावेदन तीन ददननभत्र आयोगमा पठाई ददन ुपननछ । 
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(४) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम प्राप् त भएको पनुरावेदन जााँचबझु गदाथ ऐनको 
म्यादनभत्र परेको देशखएमा सशचवले त्यस्तो पनुरावेदन दताथ गनुथ पननछ । 

(५) उपननयम (४) बमोशजम जााँचबझु गदाथ प्राप् त पनुरावेदन ऐनको म्याद नािी बझुाएको 
देशखएमा सशचवले सोही व्यहोरा जनाई पनुरावेदन दरपीठ गनुथ पननछ । 

ð (६) उपननयम (५) बमोशजम पनुरावेदन दरपीठ गरेको जानकारी सशचवले आयोग र 
सम्बशन्धत पनुरावेदनलाई ददन ुपननछ । 

ð५क. उजूरी ददन सक्न े: (१) सूचना अनधकारीले सूचना माग गनन व्यशक्तको सूचना मागको ननवेदन 
दताथ नगरेको, माग गरे बमोशजमको सूचना नददएको वा गलत सूचना ददएको हवषयमा शचत्त 
नबझु्ने व्यशक्तले सात ददननभत्र प्रमखु समि उजूरी ददन सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप् त भएको उजूरी जााँचबझु गदाथ सूचना अनधकारीले 
सूचना मागको ननवेदन दताथ नगरेको, माग गरे बमोशजम सूचना नददएको वा गलत सूचना ददएको 
देशखएमा प्रमखुले ननवेदकद्वारा माग भए बमोशजमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना 
अनधकारीलाई आदेि ददन सक्नेछ र त्यसरी आदेि भएमा सूचना अनधकारीले सम्बशन्धत 
ननवेदकलाई सात ददन नभत्र सूचना उपलब्ध गराउन ुपननछ । 

(३) उपननयम (१) बमोशजम प्रमखु समि उजूरी ददंदा ननवेदकको उजूरी उपर सात 
ददन नभत्र कुनै कारबाही नभएमा सो म्याद नािेको पन्र ददन नभत्र आयोग समि ननवेदन ददन 
सहकनेछ । 

६. पनुरावेदन, उजूरी तर्ा ननवेदन उपरको कारबाही, ननणथय र कायाथन्वयन : (१) आयोगले 
पनुरावेदन, उजूरी वा ननवेदनको कारबाही र हकनारा गदाथ पनुरावेदक, उजूरीकताथ वा ननवेदकको 
माग दावी, ननजले पेि गरेको प्रमाण तर्ा अन्य सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा गनुथ 
पननछ । 

(२) आयोगले पनुरावेदक, उजूरीकताथ वा ननवेदकको माग बमोशजम सावथजननक ननकायको 
प्रमखुको नामम कुनै आदेि जारी गदाथ वा पनुरावेदन, उजूरी वा ननवेदन खारेज गदाथ आधार र 
कारण खलुाउन ुपननछ । 

                                                           

ð  दोस्रो संिोधनद्धारा र्प । 
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(३) आयोगले आफू समि पनथ आएको पनुरावेदन, उजूरी वा ननवेदन उपर सनुवुाई 
गदाथ आवश्यकता अनसुार पि वा हवपि, ननजका प्रनतनननध वा सम्बशन्धत कानून व्यवसायीको 
उपशस्र्नतमा गनथ सक्नेछ । 

(४) आयोगले आफू समि पनुरावेदन प्राप् त भएको नमनतले साठी ददननभत्र र उजूरी वा 
ननवेदनका सम्बन्धमा यस ननयमावलीमा अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक पैंतालीस ददननभत्र 
हकनारा लगाउन ुपननछ । 

(५) सशचवले आयोगबाट भएका आदेि वा ननणथय कायाथन्वयन गनथ सम्बशन्धत 
पदानधकारी समि लेखी पठाउन ुपननछ । 

(६) उपननयम (५) बमोशजम आयोगको आदेि वा ननणथय कायाथन्वयनको लानग लेखी 
आएमा सम्बशन्धत पदानधकारीले एक महहनानभत्र सो आदेि वा ननणथयको कायाथन्वयन गरी वा 
गराई सोको जानकारी आयोगलाई ददन ुपननछ । 

(७) आयोगले ऐन बमोशजम गरेको जररवाना असूल उपर गनन शजम्मेवारी प्रमखु शजल्ला 
अनधकारीको हनुेछ । 

७. कायथहवनध ननधाथरण गनथ सक्नःे (१) आयोगले पनुरावेदनको कारबाही र हकनारा गनन नसलनसलामा 
सम्बशन्धत प्रमखु, सूचना अनधकारी वा अन्य सम्बद्ध व्यशक्तलाई वयानको लानग आयोग समि 
उपशस्र्त गराउन वा सम्बद्ध व्यशक्तबाट नलखत वा सवूद प्रमाण पेि गनथ लगाउने सम्बन्धमा 
आवश्यक कायथहवनध ननधाथरण गनथ सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको कायथहवनध आयोगले सावथजननक गनुथ पननछ । 

८. आयोगको काम कारबाहीः ऐन तर्ा यस ननयमावलीमा अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक 
आयोगको तफथ बाट गररने सम्पूणथ काम कारबाही आयोगको वैठकबाट ननणथय भए बमोशजम 
हनुेछ । 

  ðतर उजूरी वा ननवेदनको प्रारशम्भक कारबाही एक जना सूचना आयकु्तले गनथ सक्नेछ। 

९. आयोगको बैठक र ननणथयः (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नछे । 

  (२) प्रमखु सूचना आयकु्तको ननदनिनमा सशचवले आयोगको बैठकको नमनत, समय र 
छलफलको हवषय सूची सूचना आयकु्तलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

                                                           

ð  दोस्रो संिोधनद्धारा र्प । 
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  (३) प्रमखु सूचना आयकु्त र कम्तीमा एक जना सूचना आयकु्त वा दईु जना सूचना 
आयकु्त उपशस्र्त भएमा आयोगको बैठकको लानग गणपूरक संख्या पगेुको मानननेछ । यसरी 
बसेको बैठकमा कुनै ननणथय उपर राय बाशझएमा अनपुशस्र्त प्रमखु सूचना आयकु्त वा सूचना 
आयकु्त समेत उपशस्र्त भएको अको बैठकमा पनुः पेि गनुथ पननछ । 

  (४) आयोगको बैठकको अध्यिता प्रमखु सूचना आयकु्तले गननछ । प्रमखु सूचना 
आयकु्तको अनपुशस्र्नतमा उपशस्र्त सूचना आयकु्तहरु मध्ये वररष्ठ सूचना आयकु्तले बैठकको 
अध्यिता गननछ र त्यसरी बैठकको अध्यिता गनन सूचना आयकु्तले प्रमखु सूचना आयकु्तको 
अनधकार प्रयोग गनथ सक्नेछ । 

  (५) बहमुत सूचना आयकु्तहरुको राय आयोगको ननणथय मानननेछ । 

  (६) आयोगको ननणथय सशचवले प्रमाशणत गरी राख्नछे । 

  (७) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायथहवनध आयोग आफैले ननधाथरण गरे बमोशजम 
हनुेछ । 

१०. पाररश्रनमकः प्रमखु सूचना आयकु्त तर्ा सूचना आयकु्तको पाररश्रनमक क्रमिः चौबीस हजार 
तीन सय रुपैंयााँ र बाइस हजार आठ सय रुपैंयााँ हनुेछ । 

  तर नेपाल सरकारले समय समयमा प्रमखु सूचना आयकु्त तर्ा सूचना आयकु्तको 
पाररश्रनमक बहृद्ध गनथ सक्नेछ । 

११. आवास, हवजलुी, धारा र टेनलफोन सहुवधाः (१) काठमाडौं उपत्यकानभत्र आफ्नो वा आफ्नो 
सगोलमा रहेको पररवारको कुनै सदस्यको नाममा िर नहनुे प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना 
आयकु्तलाई मानसक रुपमा िरभाडा बापत क्रमिः बाह्र हजार एक सय पचास रुपैंयााँ र एिार 
हजार चार सय रुपैयााँ ददइनेछ ।  

  (२) काठमाडौं उपत्यकानभत्र आफ्नो िर हनुे प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तलाई 
िर सफाई एवं ममथतको नननमत्त क्रमिः मानसक एक हजार पााँच सय रुपैंयााँ र एक हजार दईु 
सय रुपैयााँ ददइनेछ । 

  (३) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्त प्रत्येकलाई टेनलफोन, हवजलुी र धारा सहुवधा 
बापत मानसक एक हजार पााँचसय रुपैयााँ ददइनेछ । 

                                                           

   पहहलो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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 १२. सवारी तर्ा इन्धन सहुवधाः (१) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्त प्रत्येकलाई ड्राईभर 
सहहतको मोटर एक, मानसक एकसय नलटर इन्धन र तै्रमानसक पााँच नलटर लनुिकेण्ट नेपाल 
सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) आफ्नो ननजी मोटर प्रयोग गनन प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तलाई एक 
एक जना हलकुा सवारी चालक, मानसक एक सय नलटर इन्धन र तै्रमानसक पााँच नलटर 
लनुिकेण्ट बापतको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोशजम उपलब्ध गराईएको सरकारी मोटरको ननयनमत ममथत र 
सम्भारको बन्दोबस्त आयोगबाट हनुेछ । 

(४) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम सवारी साधनको बन्दोबस्त नभएको अवस्र्ामा 
प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तलाई सवारी तर्ा इन्धन सहुवधा बापत मानसक रुपमा 
क्रमिः पन्र हजार रुपैयााँ र बाह्र हजार रुपैयााँ ददइनेछ । 

१३. उपचार खचथः (१) प्रमखु सूचना आयकु्त वा सूचना आयकु्तलाई प्रत्येक वषथ एक महहनाको 
तलब बराबरको रकम वा वास्तहवक रुपमा लागेको बील बमोशजमको उपचार खचथमध्ये जनु 
रकम कम हनु्छ सोही बमोशजमको रकम उपचार खचथ बापत ददइनेछ । 

  (२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन प्रमखु सूचना आयकु्त र 
सूचना आयकु्त नबरामी भई र्प उपचार गनुथ पनन भएमा नेपाल सरकारले तोकेको मेनडकल 
बोडथको नसफाररसको आधारमा नेपाल सरकारबाट उपयकु्त ठहर् याएको रकम र्प उपचार खचथ 
ददन सहकनेछ । 

  (३) यस ननयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन प्रमखु सूचना आयकु्त वा 
सूचना आयकु्तको उपचार बापत आयोगले नेपाल सरकारसाँग परामिथ गरी स्वास््य बीमा 
(मेनडकल इन्सरेुन्स) को व्यवस्र्ा गनथ सक्नेछ र त्यस्तो व्यवस्र्ा भएकोमा यस ननयम 
बमोशजमको उपचार खचथ उपलब्ध गराइने छैन । 

१४. दैननक तर्ा भ्रमण भत्ताः (१) प्रमखु सूचना आयकु्त वा सूचना आयकु्तलाई आफ्नो ओहदा 
सम्बन्धी काममा नेपाल नभत्र भ्रमण गदाथ देहाय बमोशजम दैननक तर्ा भ्रमण भत्ता ददईनेछः- 

(क) दैननक भत्ता:- पााँच सय रुपैया 
(ख) भ्रमण भत्ता :-  

(१)  उपननयम (१) बमोशजम भ्रमणमा जााँदा बास बस्न ुपरेमा प्रत्येक रातको 
लानग प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तलाई एक हजार दईुसय 
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रुपैयामा नबढ्ने गरी एकपटकमा बढीमा सात ददनको करको प्रयोजनको 
लानग दताथ भएको होटल बील बमोशजमको होटल खचथ ददईनेछ । 

(२)  प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले दगुथम िेत्रका कुनै शजल्लामा 
भ्रमण गरेवापत प्रचनलत कानून बमोशजम र्प भ्रमण भत्ता पाउने भए सो 
समेत पाउनेछ । 

  (२) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तलाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा 
नेपाल सरकारको तफथ बाट हवनभन् न समारोह, उत्सव, सम्मेलन इत्याददमा भाग नलन नेपाल बाहहर 
भ्रमण गदाथ १७५ अमेररकी डलर दैननक तर्ा भ्रमण भत्ता ददईनेछ । 

  तर भारतको चेन् नाई, हैदरावाद, बैङ्गलोर, ममु्बई, ददल्ली, कोलकत्ता र बङ्गलादेिको ढाका 
र चटगाउाँ बाहेक अन्य स्र्ानमा रात हवताउन ु पदाथ सो दरको पचास प्रनतित रकम मात्र 
ददईनेछ । 

  (३) उपननयम (२) बमोशजम नेपाल बाहहर भ्रमण गदाथ यस ननयमावली बमोशजम दैननक 
भत्ता पाउनेमा प्रस्र्ान गरेको ददनको पूरै र भ्रमणबाट फकन को ददनको हकमा सो ददनभन्दा 
अशिल्लो ददनको लानग पाउने दैननक भत्ताको आधा रकम मात्र ददइनेछ । 

  (४) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन कुनै समारोह, उत्सव वा 
सम्मेलनमा भाग नलन जाने प्रमखु सूचना आयकु्त वा सूचना आयकु्तको सम्पूणथ खचथ कुनै हवदेिी 
सरकार वा संि संस्र्ाले व्यहोनन भएमा ननजले दैननक पच्चीस अमेररकी डलर रकम पकेट खचथ 
वापत पाउनेछ । 

१५. चाडपवथ खचथः (१) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले आफ्नो धमथ, संस्कृनत र परम्परा 
अनसुार मनाईने चाडपवथको लानग एक महहनाको पाररश्रनमक बराबरको रकम प्रत्येक वषथ 
चाडपवथ खचथको रुपमा पाउनेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोशजमको रकम प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले एक 
आनर्थक वषथमा एक पटक आफ्नो धमथ, संस्कृनत र परम्परा अनसुार मनाईने प्रमखु चाडपवथको 
अवसरमा भकु्तानी नलन सक्नेछ । 

१६. पदीय आचरणः प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले आफ्नो सेवा र पद अनकूुलको आचरण 
पालना गनुथ पननछ र त्यस्तो आचरण सम्बन्धी व्यवस्र्ा आयोग आफैले बनाई लागू गननछ । 

१७. नबदाः (१) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले प्रत्येक वषथ पाररश्रनमक सहहतको छ ददन 
भैपरी आउने नबदा र छ ददन पवथ नबदा पाउने छन ्। 
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  (२) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले प्रत्येक वषथ तीस ददनमा नबढाई 
पाररश्रनमक सहहतको िर नबदा नलन पाउनेछ । 

  (३) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले प्रत्येक वषथ पाररश्रनमक सहहतको बाह्र 
ददन नबरामी नबदा पाउनेछ । 

  (४) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले िर नबदा र नबरामी नबदा सशञ् चत गरी 
राख् न सक्नेछ र जनुसकैु व्यहोराले ननज आफ्नो पदमा वहाल नरहेमा ननजको सशञ् चत रहेको 
िर नबदा र नबरामी नबदा बापत ननजले पाई आएको पाररश्रनमकको दरले हनु आउने रकम 
एकमषु्ट नलन पाउनेछ । 

  (५) प्रमखु सूचना आयकु्त र सूचना आयकु्तले आफू हकररया बस्न ुपरेमा कुलधमथ हेरी 
बढीमा पन्र ददनसम्मको पाररश्रनमक सहहतको हकररया नबदा पाउनेछ । 

  (६) महहला प्रमखु सूचना आयकु्त वा महहला सूचना आयकु्त गभथवती भएमा प्रसूनतको 
अशि र पनछ गरी ननजले बढीमा साठी ददन पाररश्रनमक सहहतको प्रसूती नबदा एकपटक 
पाउनेछ। 

१८. नबदा ददन ेअनधकारीः (१) प्रमखु सूचना आयकु्तले भैपरी आउने नबदा र पवथ नबदा आफैले नलन 
सक्नेछ र अन्य नबदाहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउन ुपननछ । 

  (२) सूचना आयकु्तले सबै हवदाहरु प्रमखु सूचना आयकु्तबाट स्वीकृत गराउन ुपननछ । 

१९. कायथवाहक भई काम गननः (१) प्रमखु सूचना आयकु्त हवदामा बसेको, हवदेिमा गएको वा प्रमखु 
सूचना आयकु्तको पद ररक्त भएको अवस्र्ामा त्यस्तो हवदाको अवनधभर, हवदेिमा गएको 
अवनधभर वा ररक्त पद पूनतथ नभएसम्मको लानग वररष्ठतम सूचना आयकु्तले कायथवाहक प्रमखु 
सूचना आयकु्त भई काम गननछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोशजम कायथवाहक प्रमखु सूचना आयकु्त भई काम गनन सूचना 
आयकु्तले लगातार पन्र ददनभन्दा बढी अवनध कायथवाहक भई काम गरेमा त्यसरी कायथवाहक 
भई काम गरेको अवनध भरको लानग प्रमखु सूचना आयकु्तले पाए सरहको पाररश्रनमक र सहुवधा 
पाउनेछ । 

  (३) यस ननयमावलीको प्रयोजनको लानग वररष्ठताको आधार कायम गदाथ ननयशुक्त 
नमनतको आधारमा गररनेछ र सबै सूचना आयकु्तको ननयशुक्त नमनत एउटै भएमा ननयशुक्तको 
क्रमको आधारमा वररष्ठता कायम गररनेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

10 
 

२०. सशचव सम्बन्धी व्यवस्र्ाः (१) आयोगको प्रिासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनथ एकजना सशचव  
रहनेछ । 

  (२) नेपाल सरकारले ननजामती सेवाको राजपत्राहङ्कत प्रर्म शे्रणीको कुनै अनधकृतलाई 
आयोगको सशचवको रुपमा काम गनथ तोक्नेछ । 

२१. सशचवको काम, कतथव्य र अनधकारः सशचवको काम, कतथव्य र अनधकार यस ननयमावलीमा 
अन्यत्र लेशखएको अनतररक्त देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

(क) आयोगको प्रिासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनन, 
(ख) आयोगमा परेका पनुरावेदन, ननवेदन, उजरुी तर्ा अन्य प्रयोजनको लानग 

आवश्यक पनन कागजात सम्बशन्धत ननकायबाट शझकाउने, 
(ग) पनुरावेदन, ननवेदन तर्ा उजरुी सार् संलग्न कागजात जााँचबझु गनन, 
(ि) आयोगको ननणथय तर्ा आदेिको कायाथन्वयन गनन गराउने, 
(ङ) आयोगको तफथ बाट अन्य कुनै ननकायमा सम्पकथ  गनुथ पनन भएमा पत्राचार गनन 

वा गराउने, 
(च) आयोगमा जम्मा भएको दस्तरु तर्ा रकम सरकारी कोषमा जम्मा गनथ लगाउने, 
(छ) आयोग समि परेको पनुरावेदन, ननवेदन तर्ा उजरुी जााँचबझु गरी आयोग समि 

पेि गनन, 
(ज) आयोगको तफथ बाट गनुथ पनन प्रबथद्धनात्मक कायथहरु गनन वा गराउने, 
(झ)  आयोगको काम कारबाहीसाँग सम्बशन्धत तर्ा आयोगबाट प्रत्यायोशजत वा 

तोके बमोशजमको अन्य काम गनन वा गराउने । 

२२. सशचवको आदेि उपरको उजरुीः (१) ऐन वा यस ननयमावली बमोशजम आयोग समि परेको 
पनुरावेदन, ननवेदन वा उजरुीका सम्बन्धमा सशचवले .......... ददएको आदेि उपर शचत्त नबझु्न े
व्यशक्तले त्यस्तो आदेि ददएको नमनतले पन्र ददननभत्र आयोग समि उजरुी गनथ सक्नेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोशजम कुनै उजरुी परेमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक 
जााँचबझु गरी सात ददननभत्र टंुगो लगाउन ुपननछ । 

                                                           

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
  दोस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको । 
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२३. ननणथय गनन वा सूचना उपलब्ध गराउन ेअवनधः (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोशजम 
परेको उजरुीको सम्बन्धमा प्रमखुले आवश्यक जााँचबझु गरी सात ददननभत्र अशन्तम टंुगो लगाई 
सक्न ुपननछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोशजम उजरुी जााँचबझु गदाथ ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) 
बमोशजम उजरु गनन व्यशक्तलाई सूचना उपलब्ध गराउन पनन देशखएमा प्रमखुले त्यसरी उजरुी 
टंुगो लागेको नमनतले बढीमा सातददनको म्याद ददई सूचना उपलब्ध गराउन सम्बशन्धत सूचना 
अनधकृतलाई आदेि ददन ुपननछ । 

२४. सूचना दरुुपयोग गरेमा उजूरी गनन सम्बन्धी कायथहवनधः (१) कुनै व्यशक्तले सावथजननक ननकायबाट 
प्राप् त गरेको सूचना जनु प्रयोजनको लानग प्राप् त गरेको हो सो प्रयोजनको लानग प्रयोग नगरी 
दरुुपयोग गरेमा सम्बशन्धत सावथजननक ननकायले त्यसरी सूचना दरुुपयोग गरेको जानकारी 
भएको नमनतले पैंतीस ददननभत्र आयोग समि उजरुी गनथ सक्नेछ। 

  (२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप् त भएको उजरुी जााँचबझु गदाथ सूचना प्राप् त गनन 
व्यशक्तले सूचना दरुुपयोग गरेको देशखएमा आयोगले त्यस्तो व्यशक्तलाई ऐन बमोशजम सजाय 
गननछ । 

  (३) उपननयम (२) बमोशजम सजाय गनुथ अशि आयोगले आवश्यक ठानमेा सूचना 
दरुुपयोगको आरोप लागेको व्यशक्तलाई आयोग समि शझकाई बयान गराउन सक्नेछ । 

ð२४क. सूचना अनधकारी तोक्न:े सावथजननक ननकायले ऐनको दफा ६ बमोशजम सूचना अनधकारी तोक्दा 
सावथजननक ननकायमा कायथरत प्रिासकीय प्रमखुले आफूभन्दा दोश्रो वा तेश्रो मनुीको 
अनधकारीलाई तोक्न ुपननछ । 

ð२४ख. सम्बशन्धत हविषेज्ञ तोक्न ुपनन: ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजम 
सनमनतमा हविेषज्ञ सदस्य तोक्दा हवषयवस्तसुाँग सम्बशन्धत हवज्ञलाई तोक्न ुपननछ । 

ð२४ग. सूचना वगीकरण गदाथ आधार र कारण खलुाउन ुपनन : (१) सनमनतले ऐनको दफा २७ बमोशजम 
कुनै सूचना गोप्य राख् न ुपनन गरी वगीकरण गदाथ त्यसको कारण र आधार खलुाउन ुपननछ । 

  (२) सनमनतले ऐनको दफा २७ बमोशजम सूचनाको वगीकरण गरे पनछ त्यसको जानकारी 
आयोगलाई ददन ुपननछ । 

                                                           

ð  दोस्रो संिोधनद्धारा र्प । 
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ð २४ि. आचार संहहता बनाई लागू गनथ सक्न:े आयोगमा कायथरत कमथचारीहरुको पदीय आचार संहहता 
बनाई आयोगले लागू गनथ सक्नेछ । 

२५. ननदन शिका जारी गनथ सक्नःे (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सचुारु रुपले सञ् चालन गनथको 
लानग आवश्यक ननदन शिका बनाई जारी गनथ सक्नेछ । 

  
ð

 (१क) नपेाल सरकारले सूचनाको हकको प्रभावकारी कायाथन्वयन गनथको लानग 
आयोगसाँग परामिथ गरी आवश्यक ननदन शिका बनाई जारी गनथ सक्नेछ । 

  (२) उपननयम (१) वा (१क) बमोशजम जारी गरेको ननदन शिका सावथजननक रुपमा 
प्रकािन गनुथ पननछ । 

  

  

                                                           

ð  दोस्रो संिोधनद्धारा र्प । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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अनसूुची 
(ननयम ५ को उपननयम (१) साँग सम्बशन्धत) 

श्री राहिय सूचना आयोगमा ददएको 
पनुरावेदन 

 

माफथ त.्......................................................कायाथलय 

...........................................................................................................................पनुरावेदक 

हवरुद्ध 

 

..............................................................................................................................प्रत्यर्ी 
हवपिी 

हवषयः ................................................. 
 

.....................................................सावथजननक ननकायको प्रमखु श्री .....................................ले 
नमनत ................. मा मलाई/हामीलाई.......................... हवषयको सूचना ददन ननमल्ने गरी ननणथय 
गरेकोमा देहायको आधार र कारणबाट मलाई/ हामीलाई सो ननणथयमा शचत्त नबझेुको हुाँदा ऐनको म्याद 
पैंतीस ददननभत्र यो पनुरावेदन गदथछु/गदथछौं । 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(ि) 

मानर् लेशखएको व्यहोरा दठक सााँचो हो, झटु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुाँला बझुाउाँला । 

संलग्न कागजात 

(क) सावथजननक ननकायको प्रमखुले गरेको ननणथयको प्रनतनलहप । 

(ख)  

(ग) 

पनुरावेदकको सही 
इनत संवत.्................साल.............महहना............गते रोज ......िभुम ्।    

  


