
सार्वजनिक संराद र सार्वजनिक बहसको गणुस्तर उकासि ुमान ््वि चौ्तारीको शरुू दनेिकै 
उद्शे्य हो । िेपालमा बहस र अन्तनक््व ्याको अभ्यास निकै कम हुिे बेलामा स्ानप्त 
मान ््वि चौ्तारी अनहले पनि अिौपचाररक ्तर गहि सार्वजनिक छलफल गिने ्लोका 
रूपमा दशेभर पररनच्त छ । ्यहाँ सा्तामा दईु नदि नरनरध नरष्यमा छलफल हुनछ । 
्यस बाहके सत्ा संरचिामा अाइरहकेो पररर्त्वि, ज्ाि उतपादिका स्ल र संस्ाका 
चररत्र र गन्तनरनध, र िेपाली समाजमा भइरहकेो भौन्तक रूपान्तरणका नरनभनि 
आ्याम जस्ता नरष्यमा गण्ताननत्रक बहुल्ताको सनदभ्वमा र लैंनगक, भौगोनलक ्त्ा 
सामानजक समारेशीकरणको दृनटिकोण सनह्त चाै्तारीले अिसुनधाि गददै आएको छ । 
्यरुा अिसुनधा्तालाई अिसुनधािको व्यारहाररक प्रनशक्षण नदिे काम (मने्ररङ) पनि 
चौ्तारीको अनभनि पा्ो हो ।

अनहलेसमम चौ्तारीले १०७ ओ्ा पसु्तक, ८५ ओ्ा सनदभ्व सचूी, ३३ ओ्ा 
शोध-संक्षेप/िीन्त-पत्र ्त्ा नरनभनि अिसुनधाि प्रन्तरेदि प्रकाशि गररसकेको छ । सि ्
१९९६ दनेि निरन्तर प्रकाशि हुदँ ै आइरहकेो जि्वल स्डीज इि िेपाली नहसट्ी एणड 
सोसाइ्ी र सि ्२००६ दनेि प्रकाशि हुि ्ालेको नमनड्या अध्य्यि (सि ्२०१६ दनेि 
समाज अध्य्यन िामकरण गररएको) काे समपादकी्य गहृ पनि चौ्तारी हो । सि ्२००६ 
दनेि मान ््वि चौ्तारीले अिसुनधाि पसु्तकाल्य र नमनड्या डकुमने्ेशि सेन्र सार्वजनिक 
उप्योगका लानग िलुा गरेको छ । पसु्तकाल्यमा २५ हजारभनदा बढी पसु्तक छि ्। 

मान ््वि चौ्तारीका पाँच काम—छलफल, अिसुनधाि, अिसुनधाि प्रनशक्षण, प्रकाशि 
र पसु्तकाल्य—आपसमा अन्तरसमबननध्त छि ्। समनटिमा न्यिले ससुनूच्त संराद र 
नरशे्षण मलूक अिसुनधाि माफ्व ्त राज्य र िागररक बीचको सामानजक समबनधलाई 
सबल पािने र समारेशी सार्वजनिक रतृ् नरस्तार गिने चौ्तारीको मखु्य उद्शे्यलाई 
सघाइरहकेा छि ्।
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परिचय
राजयको ऐन-काननू-नीक्त क्नरामाणरा क्वक्िनन कतामा (संस्ा र वयक्ति) संलगन हुनछन ्। 

नीक्त अधययनरा यसता कतामालाई “पोक्लसी एकटर” िक्ननछ, जसलाई नेपालीरा 

नीक्तकतामा िनन सक्कनछ । रखुयतः दईु ्रर नीक्तकतामा हुनछन ् । पक्हलो, सरकारी 

नीक्तकतामा, जसरा नीक्त तजुमारा कायमादल, सांसद, क्वषयगत सक्रक्त जसता संस्ा 

पछमान ्। दोस्ो, गरैसरकारी नीक्तकतामा, जसरा नागररक सराजका अवयव—गरैसरकारी 

संस्ा, क््ंक ट्यांक, अनसुन्ान संस्ा, क्रक्िया, आक्द पछमान ्। नेपालरा क्रक्िया 

सम्बन्ी नीक्त क्नरामाणरा अक्ल अक्िसमर सरकारी नीक्तकतामाकै रात्र हालीरहुाली 

हुन्थयो । तर पक्छललो सरय, खास गरी २०४६ सालपक्छ, गैरसरकारी नीक्तकतामाको 

संलगनता पक्न क्वसतारै ्बढ्द ैगएको छ (आचायमा सन ्२०१३) । गैरसरकारी नीक्तकतामा 

आफैले नीक्त/ऐनको रसययौदा क्नरामाण गरी सरकारलाई ्बझुाउनेदके्ख सरकारी तवर्बाट 

्बनाउन लाक्गएका नीक्त/ऐनरा सझुाव त्ा द्बा्ब क्दनेसमरका कार गरररहकेो पाइनछ । 

नीक्त क्नरामाण रिररा आफूलाई संलगन गराउन गैरसरकारी नीक्तकतामाले द्बा्ब क्दने र 

सोका लाक्ग क्वचार/राग क्रलने संस्ासँग सहकायमा गरी क्वक्िनन सञजाल ्बनाउने 

सरते दके्खएको छ (हुरागाई ं२०६२; उपे्रती २०७७; रहजमान सन ्२०२२) । सरकारी 

र गैरसरकारी नीक्तकतामाको संलगनताले प्रसताक्वत ऐन/नीक्तका क्वक्िनन ्बुँदा पररवतमान 

िएको सरते पाइनछ ।

यो शो्-संक्ेप वयैक्तिक गोपनीयता सम्बन्ी ऐन, २०७५ को क्नरामाण प्रक्रियारा 

केक्नरित छ । ऐनको पषृ्ठिकू्र केलाउँदा यो काननू ्बनाउने प्रयास पसु २०६३ दके्ख शरुू 

िएको पाइनछ । तातकाक्लक सरयरा सचूनाको हक सम्बन्ी ऐन ्बनाउन काशीराज 

दाहालको संयोजकतवरा एउटा कायमादल ्बनाइएको क््यो ।1 सोही कायमादललाई पक्छ 

गोपनीयताको हक सम्बन्ी काननूको रसययौदा सरते ्बनाउन कायामादशे क्दइयो ।2 तर, 

तयो कायमादल रसययौदा न्बनाइकनै क्नषकृय ियो (दाहाल २०६७) । तयसपक्छ लारो 

सरय यो काननू ्बनाउनेतफमा  कुनै प्रयास िएको दके्खदँनै । 

1 कायमादलका अरू सदसयरा राजनेरि दाहाल (सदसय सक्चव), ररुारी कुरार शरामा, क्शव गाउँले, ताराना् 
दाहाल, ्बक््बता ्बसनेत र ्बालकृषण चापागाई ंक््ए ।

2 ताराना् दाहालसँग राि २४, २०७८ रा गररएको कुराकानी ।
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क्व.सं. २०७२ रा नयाँ संक्व्ान आएपक्छ िने सरकारले गोपनीयता सम्बन्ी 

काननू ्बनाउन चासो क्लयो । संक्व्ानरा उक्ललक्खत रयौक्लक हक सम्बन्ी काननूहरू 

संक्व्ान जारी िएको तीन वषमाक्ित्र ्बनाउनपुनने िएकाले समिवत: सरकार तातेको 

हुनुपछमा । यसैरिररा २०७३ असोजक्तर सरकारले गोपनीयता सम्बन्ी कानून 

्बनाउन नेपाल काननू आयोगका उपाधयक् िषेराज शरामाको संयोजकतवरा एउटा 

कायमादल गठन गऱयो ।3 असार २२, २०७५ रा कायमादलको ्ैबठकले रसययौदा पाररत 

गरी गहृ रनत्रालयरा ्बझुायो (नेपाल काननू आयोग २०७५) । िदयौ ४, २०७५ रा 

गहृ रनत्रालयको तफमा ्बाट यो क्व्येक प्रक्तक्नक्् सिारा दतामा गररयो । तयसपक्छ 

क्व्येक्बारे संसद ्क्ित्र र ्बाक्हर ्बहस-छलफल िए । अनतत: असोज २, २०७५ 

रा प्रराणीकरण िई क्व्येकले काननूको रूप क्लयो । 

प्रसतावनारा उललेख िए अनसुार यो काननू “वयक्तिको जीउ, आवास, समपक्ति, 

क्लक्खत, त्थयाकं, पत्राचार त्ा चररत्र” को गोपनीयताको हक सकु्नक्चित गनने उद्शेयले 

्बनाइएको हो । सा्ै, यसतो वैयक्तिक सचूनाको संरक्ण त्ा सरुक्क्त उपयोगको 

प्रयोजनका लाक्ग पक्न यो काननू ्बनाइएको हो । यो ऐनले क्िक्जटल संसाररा हुने 

वैयक्तिक गोपनीयताको प्राव्ानलाई पक्न सरटेेको छ । सरकारी र गरैसरकारी सचूना 

प्रक्वक्् कमपनीसँग रहकेो वयक्तिको गोपय सचूनाको सरुक्ा अ्ामात ्“िेटा प्रोटेकशन” 

सम्बन्ी केही प्राव्ान पक्न यसरा छ । तयसैले, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्ी यो 

काननू नेपालरा क्िक्जटल अक््कार ्बझुन सिाउने रहत्वपणूमा दसतावेज सरते हो । 

नेपालरा गोपनीयता सम्बन्ी यसअक्ि पक्न केही अनसुन्ान िएका छन ् । 

तीरधये एक ्ररले काननूरा उक्ललक्खत प्राव्ानको रात्र क्वशे्षण गरेका छन ् । 

उनीहरूको रखुय धयान काननूरा के छ, के छैन, यस्बारे कसता रदु्ा चले, यसको 

प्रयोगको रिररा के-कसता वयावहाररक कक्ठनाइ आए िननेरा केक्नरित छ (ररजाल 

र शरामा २०७८; इटनी २०७६) । अरू केहीले गोपनीयता र पत्रकाररताको सम्बन्, 

क्वशषे गरी गोपनीयताको हकको के्त्र र पे्रस सवनत्रताको दायराको अनतसमाम्बन् 

3 कायमादलका सदसयहरू को-को क््ए िनने ् ाहा पाउन सक्कएन । संयोजक शरामाका अनसुार कायमादलरा 
राक्षरिय सचूना आयोग, काननू रनत्रालय, गहृ रनत्रालय र सञचार रनत्रालयका प्रक्तक्नक्् क््ए । शरामासँग 
वैशाख ११, २०७९ रा गररएको कुराकानी ।
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र कक्ठनाइको अनसुन्ान गरेका छन ्(दाहाल २०६७) । यो शो्-संक्ेपरा िने 

गोपनीयता सम्बन्ी काननू क्नरामाण प्रक्रियालाई पछयाउँद ै तयस दयौरान प्रसताक्वत 

नीक्त (क्व्येक) रा िएका पररवतमानको लेखाजोखा गररएको छ । 

यो शो्-संक्ेपरा वैयक्तिक गोपनीयताको काननू क्नरामाणका रिररा दके्खएको 

नीक्त छनोटको क्वशे्षण गररएको छ । यसतो नीक्त छनोट काननूका क्वक्िनन रसययौदारा 

रहकेा प्राव्ान अक्न सरकारी र गैरसरकारी नीक्तकतामाले क्दएका सझुाव वा गरेका 

तकमा का आ्ाररा हरेरएको छ । यस रिररा कानूनको दरुुपयोगको समिावना, 

सावमाजक्नक वयक्तिको गोपनीयताको सीरा, सावमाजक्नक क्हतका लाक्ग गोपय सचूनाको 

प्रयोगलाई सहज ्बनाउने जसता केही रहत्वपणूमा रदु्ारा गररएको नीक्त छनोटलाई 

धयान क्दइएको छ । यसका लाक्ग रखुयतः यो काननू ्बनाउन २०७३ रा कायमादल 

्बनेदके्ख २०७५ िदयौको अनतयरा क्व्येक संसद ््बाट पाररत िएसमरको प्रक्रिया्बारे 

अधययन गररएको छ । क्वक्िनन सरयरा नीक्त त्ा काननू क्नरामाणरा संलगन सरकारी 

र गैरसरकारी नीक्तकतामाले तयार पारेका कानून र कानूनका रसययौदारा िएका 

प्राव्ानको पक्न क्वशे्षण गररएको छ । यी सारग्ीका सा्ै प्रक्तक्नक्् सिा र राक्षरिय 

सिारा क्व्येकराक्् िएका छलफलको “ि्बनेक्टर” पक्न हरेरएको छ । तयसतै, काननू 

क्नरामाणरा संलगन सरकारी र गैरसरकारी नीक्तकतामासँग अनतवामातामा गररएको छ ।

यस संक्ेपको आउने खणिरा सरकारी नीक्तकतामा र तयसपक्छ गैरसरकारी 

नीक्तकतामाले यस काननूका क्वक्िनन ्बुँदारा लयाएको पररवतमान र क्दएका सझुावका 

आ्ाररा नीक्त छनोटको चचामा गररएको छ । अक्नतररा क्नषकषमा क्दइएको छ ।

सिकािी नीतिकिाता ि नीति छनोट
यो काननू ्बनाउने रिररा कायमादल, सांसद जसता क्वक्िनन सरकारी नीक्तकतामा संलगन 

क््ए । यो खणिरा यी नीक्तकतामाको नीक्त क्नरामाणरा सलंगनता केलाउन खोक्जएको छ ।

नेपाल कानून आयोग र गृह मन्त्ालय

राक्् नै िक्नयो, यो काननूको शरुूको रसययौदा नेपाल काननू आयोगको सक्रियतारा 

तयार पाररएको क््यो । काननू आयोगको रखुय कार नै काननूको तजुमारा, संशो्न 
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र पुनरावलोकन गनुमा हो (नेपाल सरकार २०६३) । आयोगको तफमा ्बाट गृह 

रनत्रालयरा असार २२, २०७५ रा यो काननूको रसययौदा पेश गररएको क््यो । गहृ 

रनत्रालय्बाट रक्नत्रपररषद ्हुदँ ैसंिीय संसद ्सक्चवालयरा सो रसययौदा पगुयो र िदयौ 

४ रा संसद ्रा दतामा ियो ।

नेपाल काननू आयोगले गहृ रनत्रालयलाई ्बझुाएको र गहृ रनत्रालयले संसद ्रा 

दतामा गरेको रसययौदाको अधययन गदामा यी दईु नीक्तकतामाले गरेको नीक्त छनोट ्बझुन 

सक्कनछ । यहाँ शरुूको रसययौदालाई पक्हलो र संसद ्रा दतामा गररएको रसययौदालाई 

दोस्ो राक्नएको छ । यी दईु रसययौदा्बीच िएको एउटा क्िननता सावमाजक्नक पद ् ारण 

गरेका वयक्ति4 ले सम्बक्न्त क्नकायरा ्बझुाएको समपक्ति क्ववरणको गोपयता्बारे 

क््यो । पक्हलो रसययौदारा नेपाल राजपत्ररा प्रकाक्शत सावमाजक्नक पद ्ारण गरेका 

वयक्तिको समपक्ति क्ववरण गोपय राक्खन ुहुदँनै िक्नएको क््यो, जनु दोस्ो रसययौदारा 

हटाइयो । तयसतै, पक्हलो रसययौदार ैगोपनीयताको हकको संरक्ण्बारे अनगुरन गनने 

र आवशयक सु् ार्बारे सझुाव क्दने क्नकायरा राक्षरिय सचूना आयोगलाई राक्खएको 

क््यो । यो दफा पक्न दोस्ो रसययौदा्बाट क्नकाक्लएको क््यो । 

रसययौदारा गररएका यी पररवतमानले दईु सरकारी नीक्तकतामाले क्नक्चित क्वषयरा राखने 

फरक दृक्टिकोणलाई प्रसट्याउँछ । सावमाजक्नक पद ्ारण गरेका वयक्ति र सवमासा्ारण 

वयक्तिको गोपनीयताको दायरा फरक हुनछ िनने काननू आयोगले क्वश्ास गरेको 

दके्खनछ (नेपाल सरकार २०७५क) । तयसै कारण सवमासा्ारणको समपक्तिको क्ववरण 

गोपय हुने तर सावमाजक्नक वयक्तिको हकरा तयो लाग ूनहुने प्राव्ान पक्हलो रसययौदारा 

आयो । अककोतफमा , गहृ रनत्रालयले िने सावमाजक्नक वयक्तिको समपक्ति क्ववरण सरते 

गोपय हुनपुनने रानयो । तयसतै, नेपाल काननू आयोगले गोपनीयताको अनगुरन गनमा 

एउटा क्नकायको आवशयकता दखेयो िने गहृ रनत्रालयले तयसतो आवशयकता दखेने 

(नेपाल सरकार २०७५ख) । यी त्थयले दईु नीक्तकतामा्बीच गोपनीयताको क्वषयरा 

रतैकय निएको दखेाउँछ । 

4 यो संक्ेपरा सावमाजक्नक पद ्ारण गरेको वयक्तिलाई यसपक्छ सावमाजक्नक वयक्ति/पदाक््कारी पक्न 
िक्नएको छ ।
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ससंद् भित्को बहस

संिीय संसद ्रा दतामा िएको छ क्दनपक्छ िदयौ १० रा गोपनीयता सम्बन्ी क्व्येक 

प्रक्तक्नक्् सिारा प्रसततु गररएको क््यो । तयसपक्छ िदयौ १२ रा प्रक्तक्नक्् सिारा 

क्व्येकराक्् सारानय/सदै्ाक्नतक छलफल ियो । यस रिररा गहृरनत्री लगायत ११ 

जना सांसदले क्व्येकले सरटेेका क्वषयवसत्ुबारे आफना ्ारणा राख े।5

सैद्ाक्नतक छलफलरा िाग क्लने ्बहुल सांसदक्ो सरोकार पक्न सावमाजक्नक पदरा 

िएको वयक्ति र सवमासा्ारणको गोपनीयता फरक हुने-नहुने िनने क्वषय नै क््यो । 

सावमाजक्नक पद ्ारण गरेका वयक्तिको गोपनीयताको दायरा सवमासा्ारण वयक्तिको 

िनदा साँिरुो हुने तकमा  ्बहुसंखयक सांसदको क््यो । सतिा्ारी दल नेपाल कमयकु्नसट 

पाटटी (नेकपा) का सांसद शरे ्बहादरु ताराङले आफू काननू रनत्री हुदँा यो क्व्येकरा 

कार गररएको र हालको रसययौदारा सावमाजक्नक पद्ारण गरेका वयक्तिको समपक्ति 

क्ववरण सावमाजक्नक गनमा काननूले ्बा्ा नपऱुयाओस ्िनने ्बुँदा हटाइएको जानकारी 

क्ददँ ैयसतो क्ववरण गोपय राखन नहुने क्जक्कर गरेका क््ए । तयसतै, प्रक्तपक्ी दल नेपाली 

काँग्ेस (नेकाँ) की सांसद पषुपा िसुालले पक्न सावमाजक्नक वयक्तिको क्ववरण गोपय 

गरेकारा क्वरो् गरेकी क््इन ्। 

केही सांसदले िने क्ववरण गोपय हुनपुनने क्वचार राख े। नेकाँका सांसद िरत कुरार 

शाहले िने, “[सावमाजक्नक पदाक््कारीको] समपक्ति सावमाजक्नक गननैपछमा िनने कही ँ

हुदँनै । उसको [क्ववरण] सरकारले जक्हले चाह्ो हनेमा सकछ, अदालतले आदशे क्दन 

सकछ, अक्खतयारले चाह ेहनेमा सकछ । उसको ्बैंक खाता राषरि ्बैंकले चाह ेहनेमा सकछ । 

तर उसको कराउने अक््कार वैयक्तिक अक््कार हो । तयसलाई पक्न हारीहरूले 

यताउता गनमा हुदँनै ।” तयसतै, सोही पाटटीका अकामा सांसद क्दवयरक्ण राजिणिारीले 

यसतो क्ववरण सावमाजक्नक गनमा नहुने रात्र िनेनन ्यस्बाट तयस वयक्तिको सरुक्ारा 

सरते असर पगुनसकने क्वचार राख े । सोही पाटटीकी अकटी सांसद पावमाता िी.सी. 

5 यो क्व्येकराक्् िएको सैद्ाक्नतक छलफलरा क्नमन सांसदहरू सहिागी क््ए : खगराज अक््कारी 
(नेकपा), शरे ्बहादरु ताराङ (नेकपा), कृषणिति पोख्ले (नेकपा), िरत कुरार शाह (नेकाँ), िीर ्बहादरु 
रावल (नेकपा), पषुपा िसुाल (नेकाँ), सोरप्रसाद पाणिेय (नेकपा), क्दवयरक्ण राजिणिारी (नेकाँ), पावमाता 
िी.सी. चयौ्री (नेकाँ), पे्रर सवुाल (नेपाल रजदरु क्कसान पाटटी) र रार ्बहादरु ्ापा (नेकपा) क््ए । 
तातकाक्लक सरयरा ्ापा गहृरनत्री क््ए ।
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(चयौ्री) ले भ्रटिाचार कर गनमा पक्न यसतो समपक्ति क्ववरण सावमाजक्नक गनुमापछमा िक्नन ्। 

यी ् ारणाले गोपनीयता सम्बन्रा पाटटीगतिनदा पक्न वयक्तिगत अक्िवयक्ति आएको 

दखेायो । दलीय क्हसा्बरा क्वचार क्विाजन कक्मतरा छलफलको दयौरान दके्खएन । 

यो क्व्ेयक्बारे संसद ्रा ्बहस िइरहदँा क्रक्ियारा िने प्रसताक्वत काननूले 

पत्रकाररतालाई संकुक्चत पाछमा िनने क्वचार प्रवाह िएको क््यो । तर, यो कोण्बाट 

संसद ्रा ्बहस िएको दके्खएन । एकजना सांसदले त िरुाउरो पारारा स्ैब वयक्तिको 

गोपनीयतालाई ्बचाउनपुनने िनद ैसवमासा्ारणको गोपनीयताको हक कायर गनमा कसैको 

रञजरुीक््बना क्नजको फोटो क्खचन नहुने क्व्येकरा गररएको प्राव्ान उक्चत िएको 

क्वचार वयति गरेका क््ए । ्बहस रिररा आचार संक्हताको पालना गरेर पत्रकाररता 

गदामा गोपनीयता िगं नहुने ्बुँदा ्पन कुनै सांसदले सझुाव क्दएको पाइएन । 

भिधेयकमा सशंोधन

क्व्येकउपर सारानय/सैद्ाक्नतक छलफल पचिात ्क्व्येकरा संशो्न पेश गनने रिर 

शरुू ियो । प्रक्तक्नक्् सिा क्नयरावली, २०७५ को क्नयर १११ ले क्व्येकराक्् 

सारानय छलफल िएको ७२ िणटारा प्रक्तक्नक््सिाका सक्चवलाई संशो्नका 

लाक्ग सचूना क्दने वयवस्ा गरेको छ (संिीय संसद ् सक्चवालय २०७५) । यसै 

प्राव्ान अनसुार यस क्व्येकरा ३१ जना सांसदले कुल ९० ओटा संशो्नका 

लाक्ग आफना प्रसताव दतामा गराए । ती संशो्न प्रसतावरा उठाइएका केही रहत्वपणूमा 

क्वषय्बारे यहाँ चचामा गररएको छ ।

सवमासा्ारण र सावमाजक्नक पद्ारीको गोपनीयताको दायरा क्िननाक्िननै हुनपुछमा 

िनने केही सांसदको प्रसताव क््यो । यसका लाक्ग क्व्येकको दफा २ रा “सावमाजक्नक 

पद ्ारण गरेको वयक्ति” को पररिाषा ्पन ्रैे सांसदले सझुाए । यस दफारा परेका 

१२ ओटा संशो्नरधये पाँच ओटा संशो्न यही क्वषयरा क््ए । यसतो सझुाव १५ 

जना सांसदले क्दएका क््ए । छ जना सांसदले दफा २ को उपदफा २(छ) रा क्नमन 

प्राव्ान ्पन संशो्न प्रसताव गरेका क््ए :
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“सावमाजक्नक पद ्ारण गरेको वयक्ति” िननाले संक्व्ान, अनय प्रचक्लत 

काननू वा सम्बक्न्त क्नकाय वा अक््कारीको क्नणमाय वा आदशे ्बरोक्जर 

कुनै सावमाजक्नक अक्खतयारी प्रयोग गनमा पाउने वा कुनै कतमावय पालन गनुमापनने 

वा दाक्यतव क्नवामाह गनुमापनने पदरा ्बहाल रहकेो वयक्ति समझन ुपछमा र सो शबदले 

सावमाजक्नक संस्ाको कुनै पदरा ्बहाल रहकेो पदाक््कारी वा करमाचारी 

सरतेलाई जनाउँछ ।

केही सांसदले िने “समपक्तिको गोपनीयता हुने” िनने दफा १० र ैसावमाजक्नक 

क्नकायरा िएको वयक्तिले सावमाजक्नक गरेको क्ववरण गोपय राखन नहुने ्बुँदा राखनपुनने 

क्जक्कर गरे । एक जना सांसदले त “प्रतयेक वयक्तिलाई क्नजसँग सम्बक्न्त वैयक्तिक 

त्थयांक वा क्ववरण गोपय राखन पाउने अक््कार हुनेछ” िनने वाकय अगाक्ि 

“सावमाजक्नक क्नकायरा कायमारत वयक्ति ्बाहके” िनने वाकय ्पन संशो्न हालेका 

क््ए । सावमाजक्नक वयक्तिको कुनै पक्न वैयक्तिक क्ववरण गोपय हुन सकदनै िनने रानयता 

ती सिासदले् राखकेो दके्खनछ । तर सावमाजक्नक ओहोदारा रहने वयक्तिको पक्न केही 

वैयक्तिक कुरा गोपय हुनपुछमा िनने रानयता अरू सांसदको क््यो ।

पत्रकाररता गनने रिररा सावमाजक्नक पदाक््कारी र क्तनका गक्तक्वक्् सम्बन्रा 

जनरानसलाई ससुकू्चत गनमा यस क्व्येकले रोकन नहुने तकमा  गदनै केही सांसदले संशो्न 

दतामा गरेका क््ए । जसतै, एक सांसदले दफा ११(४) को “क्लखतको गोपनीयता 

हुने” प्राव्ानरा पत्रकारले सावमाजक्नक क्हतका लाक्ग सावमाजक्नक पदाक््कारी्बारे 

जनतालाई ससुकू्चत गनमा सक्कने कुरा ्पन सझुाएका क््ए । अकामा दईु सिासदले् 

“क्वद्तुीय राधयरको गोपनीयता हुने” दफा १९ रा पत्रकारले सावमाजक्नक चासोको 

क्वषयरा रेकिमा गनमासकने तर वयक्तिको “क्नतानत वयक्तिगत जीवन” िने सावमाजक्नक 

गनमा नहुने कुरा ् पन संशो्न हालेका क््ए । तयसतै, अनय छ जना सांसदले “प्रक्तकूल 

असर नगनने” िनने दफा ३४ रा “सचूना क्ववरण, त्थयांक र सराचार प्रकाशन 

त्ा प्रसारण गनमा, लेख लेखन र सवस् आलोचना गनमा प्रक्तकूल राक्नने छैन” िनने 

सपटिीकरण ्पनपुनने सझुाएका क््ए ।
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्ोरै सिासदले् रात्र गोपनीयता सम्बन्ी केही प्राव्ानलाई फयौजदारी रदु्ा 

चलाउने लेक्खएकारा तयसतो नगनमा संशो्न हालेका क््ए । एकजना सांसदले रात्र 

कसरू त्ा सजायको दफा २९ रा िएको यसतो वयवस्ा हटाउन सझुाव क्दएका 

क््ए । यसतो सझुाव गैरसरकारी नीक्तकतामाले प्रचाररा लयाएका क््ए । यस क्वषय्बारे 

क्वसततृरा अकको खणिरा चचामा गररएको छ । 

सांसदहरूले सशंो्न गनमा चाहकेा क्वषयलाई केलाउँदा क्व्येकउपर सावमाजक्नक 

रूपरा वयति क्वक्िनन सझुावरधये केही दफारात्र सांसदहरूले पक्न संशो्नयोगय 

रानेको दके्खयो । राक्् चचामा गररएझै,ँ सम्बो्न गररएका तीन ओटा रहत्वपणूमा 

क्वषयरा सावमाजक्नक वयक्तिको गोपनीयताको दायरा कर हुने, पत्रकाररता गनमा ्बा्ा 

पऱुयाउन नहुने र यस ऐन अनतगमात फयौजदारी सजायलाई रहत्व क्दन नहुने क््ए । तर, 

गैरसरकारी नीक्तकतामाले उठाएका रखुयत: दईु क्वषय—गोपनीयता्बारे क्नयारक 

क्नकायको वयवस्ा हुनपुनने त्ा काननूरा सपटिता निएका कारणले झन ्गोपनीयता 

िगं हुनसकने कुरालाई िने सांसदहरूले धयान क्दएको पाइएन ।

भिषयगत सभमभतको प्रभतिेदन

ससंद ्रा सैद्ाक्नतक छलफलपक्छ क्व्येकलाई क्वषयगत सक्रक्तरा पठाइयो । संसद ्रा 

दतामा गररएका ९० ओटै संशो्नका प्रसतावराक्् राजय वयवस्ा त्ा सशुासन 

सक्रक्तरा छलफल गररएको क््यो ।6 सक्रक्तरा िएको छलफलको क्वसततृ क्ववरण 

वा “ि्बनेक्टर” उपलब् हुन सकेन तर सक्रक्तले ्बझुाएको प्रक्तवेदन िने प्राप्त ियो । 

यो प्रक्तवेदनको क्वशे्षण्बाट सांसदले आफूले राखकेो संशो्न प्रसतावराक्् दफावार 

6 प्रक्तक्नक्् सिा क्नयरावली, २०७५ अनसुार यस सिा अनतगमात दश छुट्ाछुटै् सक्रक्तको वयवस्ा 
गररएको छ । ती हुन ्: १) अ म्ा सक्रक्त २) अनतरामाक्षरिय सम्बन् सक्रक्त ३) उद्ोग त्ा वाक्णजय र श्रर त्ा 
उपिोतिा क्हत सक्रक्त ४) काननू, नयाय त्ा रानव अक््कार सक्रक्त ५) कृक्ष, सहकारी त्ा प्राकृक्तक 
स्ोत सक्रक्त ६) रक्हला त्ा साराक्जक सक्रक्त ७) राजय वयवस्ा त्ा सशुासन सक्रक्त ८) क्वकास 
त्ा प्रक्वक्् सक्रक्त ९) क्शक्ा त्ा सवास्थय सक्रक्त र १०) सावमाजक्नक लेखा सक्रक्त । यी दशरधये राजय 
वयवस्ा त्ा सशुासन सक्रक्तको कायमा क्ेत्ररा गहृ रनत्रालय, संिीय राक्रला त्ा सारानय प्रशासन 
रनत्रालय, प्र्ानरनत्री त्ा रक्नत्रपररषदक्ो कायामालय, रक्ा रनत्रालय, अक्खतयार दरुुपयोग अनसुन्ान 
आयोग, क्नवामाचन आयोग, लोक सवेा आयोग र शाक्नत प्रक्रिया (संिीय संसद ् सक्चवालय २०७५) रहकेाले 
यो सक्रक्त “शक्तिशाली” राक्ननछ । 
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छलफलपक्छ सक्रक्तले कुन कुरालाई उपयतुि रानयो िनने ् ाहा पाउन सक्कनछ । यसतो 

प्रक्तवेदनरा रखुयत: के ्पने वा के हटाउने िनने कुरा क्दइएको हुनछ ।

प्रक्तवेदन्बाट सावमाजक्नक वयक्तिको गोपनीयताको दायरा सारानय नागररकको 

िनदा साँिरुो हुने राक्नएको दके्खनछ । प्रक्तवेदनको शरुूक्तरै सावमाजक्नक पद ्ारण 

गरेको वयक्तिको पररिाषा क्दइएको छ । दफा २ रा सावमाजक्नक वयक्ति िननाले 

“सावमाजक्नक क्नकायको कुनै पदरा क्नवामाक्चत, रनोक्नत वा क्नयतुि िई ्बहाल रहकेो 

वयक्ति समझनपुछमा” िक्नएको छ । तयसतै, दफा ३४ रा “्बा्ा पऱुयाएको नराक्नने” 

शीषमाकरा यसता वयक्तिको क्नजी समपक्ति क्ववरण काननू ्बरोक्जर सावमाजक्नक गनमा 

क्रलने ्पने िक्नएको छ ।

तयसतै, सोही दफारा पत्रकाररता गनमा यस काननूले ्बा्ा नपगुने उललेख छ :

छापाखाना त्ा पत्रपक्त्रका र राक्षरिय प्रसारण सम्बन्ी प्रचक्लत काननूले 

क्नषे्  गरेको कुरा ्बाहके सावमाजक्नक क्हत त्ा पारदक्शमाता कायर गनने वा 

अनसुन्ानरलूक पत्रकाररता गनने क्सलक्सलारा प्राप्त गरेको वा संकलन गरेको 

कुनै सचूना, जानकारी, त्थयांक, सराचार, तसवीर वयक्तिको गोपनीयताको 

आ्ारितू रानयता प्रक्तकूल नहुने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गनमा वा कुनै 

क्कक्सरले सावमाजक्नक गनमा । (राजय वयवस्ा त्ा सशुासन सक्रक्त २०७५)

्बहृत ्छलफलपक्छ सक्रक्त सदसय सांसदले के क्वषयलाई रहत्व क्दए, केलाई 

क्दएनन ्िनने यो प्रक्तवेदन्बाट ्ाहा हुनछ । संशो्न हाक्लएका आवशयक ्बुँदालाई 

रात्र राखरे सक्रक्तले प्रक्तवेदन ्बनाएको अनरुान गनमा सक्कनछ । चाखलागदो कुरा, 

संशो्नको उपखणिरा राक्् चचामा गररएका तीन क्वषयरधये गोपनीयताको केही 

रदु्ा फयौजदारी ्बनाउन नहुने तकमा  िने राक्नएको छैन । प्रक्तवेदन पाररत िएपक्छ सोही 

्बरोक्जर क्व्येकरा हरेफेर हुने िएकाले सक्रक्तको प्रक्तवेदन रहत्वपणूमा राक्ननछ ।

िदयौ ३० रा क्वषयगत सक्रक्तको प्रक्तवेदनसक्हत क्व्ेयकलाई संसद् रा 

सवीकृक्तका लाक्ग पेश गररयो । यस रिररा गहृरनत्री सक्हत तीन जना सांसदले 

आफनो ्ारणा वयति गरेका क््ए । सांसद शरे्बहादरु ताराङले संशो्नका रिररा 
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सावमाजक्नक पदरा रहकेा वयक्तिको क्ववरण सावमाजक्नक गनुमापनने कुरारा आफूले रहत्व 

क्दएको क्जक्कर गरे । तयसतै, अकामा सांसद पे्रर सवुालले सावमाजक्नक क्नकायको 

पररिाषारा गरैसरकारी, मयानपावर वयवसायरा संलगन, िर जगगा कारो्बारी र ठूलठूला 

ठेकेदारलाई पक्न पानने गरी संशो्न गनुमापनने क्जक्कर गरे । अक्नतररा आफनो कुरा राखद ै

गहृरनत्री रार्बहादरु ्ापाले ३१ जना सांसद्बाट हाक्लएका संशो्नराक्् गमिीर 

छलफलपक्छ क्वषय सक्रक्त क्नषकषमारा पगुेको र गोपनीयताको हकलाई प्रतयाितू 

गदामा अपरा्ी/भ्रटिाचारी सरुक्क्त नहोऊन ्िननेतफमा  क्वचार गररएको ्बताए । तयसपक्छ 

सक्रक्तको प्रक्तवेदन सक्हत यो क्व्येक पाररत गररएको क््यो ।

प्रक्तक्नक््सिाले क्व्येक सवीकृत गरेको िोक्लपलट यो क्व्येक र सक्रक्तको 

प्रक्तवेदन राक्षरिय सिा्बाट पक्न पाररत गररयो । शरुूरा राक्षरिय सिा सदसय ठगेनरि 

प्रसाद परुीले यस क्व्येक्बारे सारानय चचामा गदनै यो संक्व्ान ्बनेको तीन वषमाक्ित्र 

काननू ्बनाउनपुनने िएकाले तयार गररएको जानकारी क्ददँ ैसर म्ान गरे । तयसपक्छ 

गहृरनत्री रार ्बहादरु ्ापाले पक्न संक्व्ानको ्ारा २८ को रयौक्लक हक सकु्नक्चित 

गनमा यो क्व्येक लयाइएकोले यो पाररत गनमा अनरुो् गरे ।

यसरी यो क्व्येक क्नयक्रत प्रक्रिया्बाट संसद ्रा दतामा िएको एक रक्हना क्ित्ररा 

पाररत गररएको क््यो । रयौक्लक हक जसता ् रैे ओटा काननू तीन वषमाक्ित्र ्बनाइसकनपुनने 

संवै्ाक्नक ्बाधयताका कारण पक्न छोटो सरयर ैयो क्व्येक पाररत िएको हो । 

तयसैले पक्न संसद ्रा यस्बारे हुनपुनने जक्त ्बहस निएको हुन सकछ ।

गैिसिकािी नीतिकिाता ि नीति परिवितान
गैरसरकारी नीक्तकतामा आफूसँग सम्बक्न्त नीक्तको क्वषयवसत्ुबारे चासो राखछन ्। 

कुनै संस्ाले यसता नीक्त काननू्बारे क्वशे्षण गरी सम्बक्न्त क्नकायलाई सझुाव 

क्दनछन ्। कक्तपयले क्वद्रान नीक्त काननू वा ्बनन लागेका काननूका रसययौदारा 

आवशयक पररराजमानका लाक्ग पैरवी गछमान ्र सरकारलाई द्बा्ब क्दनछन ्। यस खणिरा 

गोपनीयता सम्बन्ी क्वषयरा सरोकार राखदआैएका केही गैरसरकारी संस्ाले नीक्त 

क्नरामाणरा दखेाएको संलगनता्बारे क्वशे्षण गररएको छ । 
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असार २०७५ रा नेपाल सरकारले गठन गरेको कायमादलले क्व्ेयक तयार 

गरेपक्छ साउन २० रा सञचार अक््काररा कार गनने तीन ओटा संस्ा क्रििर 

फोरर, सचूनाको हकका लाक्ग नागररक अक्ियान र इनटरनेट सोसाइटी नेपाल क्रलेर 

“वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्रा वयवस्ा गनमा ्बनेको क्व्येक” उपर छलफल 

आयोजना गरेका क््ए । क्रििर फोररको वे्बसाइटरा उपलब् सराचारका अनसुार 

तयस कायमारिररा अक््वतिा, क्रक्ियाकरटी र नागररक सराजका प्रक्तक्नक््ले िाग 

क्लएका क््ए । कायमारिररा फोररका कायमाकारी क्नदनेशक ताराना् दाहाल र सचूनाको 

हकका क्वज्ञ रारकृषण क्तरक्लसनाले नेपाल काननू आयोगले तयार गरेको उति 

क्व्येकले वैयक्तिक क्ववरणको सरुक्ाको रदु्ालाई कर रहत्व क्दएको क्वचार वयति 

गरेका क््ए (क्रििर फोरर सन ्२०१८) ।

यो कायमारिर आयोजना गररँदासमर क्व्येक संसद ्रा दतामा िइसकेको क््एन । 

तयस ्ेबला यो प्रसताक्वत काननू्बारे क्रक्ियारा ्बहस पक्न िएको क््एन । तयसैले 

प्रसताक्वत काननू्बारे सराजरा ्बहस होस ्िनने हतेलेु यो कायमारिर गररएको आयोजक 

ससं्ाको िनाइ क््यो । कायमारिररा िएको ्बहसलाई सरते सरटेेर यस कायमारिरपक्छ 

यी तीन ओटै संस्ाको नाररा प्रारक्मिक क्टपपणी र सझुाव तयार गररएको क््यो, जनु 

काननू, नयाय त्ा संसदीय राक्रला रनत्रालयरा ्बझुाइएको क््यो (क्रििर फोरर, 

सचूनाको हकका लाक्ग नागररक अक्ियान र इनटरनेट सोसाइटी नेपाल २०७५) । 

क्रििर फोररको वे्बसाइटरा रहकेो तीन पेजको सझुावको अनतरा यस क्व्येक्बारे 

क्वसततृ प्रक्तवेदन ्बझुाउने िक्नएको क््यो । तयसतो प्रक्तवेदन क्रििर फोरर एकलैले 

िदयौ २१, २०७५ रा ्बझुाएको क््यो (क्रििर फोरर २०७५) । सो प्रक्तवेदन (सझुाव 

पत्र) रा िने संसद ्रा दतामा गररएको क्व्येकको रसययौदाको क्वशे्षण गररएको क््यो । 

यसरा रसययौदाको प्राव्ान, तयसराक्् क्टपपणी र अनतरा सझुाव गरी तीन रहल 

्बनाइएको छ । प्रक्तवेदनरा छ ओटा क्वषय्बारे क्वसततृरा उललेख छ, जस्बारे तल 

चचामा गररनछ ।

पक्हलो, सावमाजक्नक ओहोदारा रहकेा वयक्ति र सवमासा्ारणको गोपनीयतालाई 

अलग ढंगले हरेरनपुनने । “सावमाजक्नक पद ्ारणा गरेको वयक्तिको हकरा समपक्तिको 

गोपनीयता हुनहुुदँनै । उसको समपक्ति क्ववरण सावमाजक्नक” हुनपुछमा” िनने क्जक्कर 
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प्रक्तवेदनरा गररएको छ । तयसैले ्बुँदा ९ रा सावमाजक्नक ओहोदारा रहकेा वयक्तिलाई 

अरू सरह वयक्तिगत सचूना र त्थयांकको गोपनीयताको हक क्ददँा ती वयक्ति पारदशटी र 

उतिरदायी निई अलोकताक्नत्रक चररत्रका हुनसकने क्जक्कर गररएको छ । दफा १०(४) 

रा “कुनै कसरुको अनसुन्ानको क्सलक्सलारा अक््कारप्राप्त अक््कारीको आदशे 

्बरोक्जर समपक्ति क्ववरण राग िएको वा कुनै वयक्तिका क्वरुद्रा सोही क्वषयरा परेको 

रदु्ाका सनदिमारा अदालत्बाट राग िएको अवस्ारा समपक्ति क्ववरण अक्िलेख 

राखने सम्बक्न्त क्नकाय, संगक्ठत संस्ा वा अक््कारीले सोको अक्िलेख उपलब् 

गराउनपुननेछ” िक्नएको क््यो । कसरुको सनदिमारा यसतो क्ववरण ्बाक्हर लयाउन सक्कने 

प्राव्ान काफी निएको क्टपपणी प्रक्तवेदनरा गररएको छ । ्प सझुाव क्दइएको छ :

प्रचक्लत कानून्बरोक्जर सावमाजक्नक पद ्ारण गरेको राक्नने कुनै 

पदाक््कारीले काननू्बरोक्जर पेश गरेको समपक्ति क्ववरण प्रचक्लत काननू 

्बरोक्जर्बाहके सावमाजक्नक गनमा हुदँनै । तर, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्ररा 

सचूना प्रकाक्शत गरी तोकेको पदाक््कारीले पेश गरेको समपक्ति क्ववरण 

सावमाजक्नक गनमा ्बा्ा पनने छैन िनने प्राव्ान ्प गनमा जरुरी छ ।

सावजमाक्नक क्नकायरा रहकेा यसता सावमाजक्नक वयक्तिको समपक्ति क्ववरण रहत्वपणूमा सचूना 

हो । यसतो सचूना सवमासा्ारणले पाउने अक््कार सचूनाको हक सम्बन्ी काननूले गरेको 

छ । यसतो खलुासा सावमाजक्नक क्हतक्ित्र पछमा, जसले पारदक्शमाता र खलुापनको क्सद्ानत 

्बोकेको हुनछ (आक्टमाकल-१९, क्रििर फोरर र नेपाल पत्रकार रहासिं सन ्२००८) ।

प्रक्तवेदनरा उक्ललक्खत दोस्ो क्वषय पत्रकाररता वा अनसुन्ान कायमालाई यस 

काननूले रोकन नहुने सम्बन्ी क््यो । प्रक्तवेदनको ्बुँदा १० रा यसतो कायमा गदामा 

सावमाजक्नक क्नकायरा रहकेो सचूना र त्थयांकको प्रयोग गनुमापनने हुदँा रसययौदारा िएको 

प्राव्ान ्बा्क रहकेो िक्नएको छ । प्रसताक्वत काननूको “क्नगरानी वा जाससुी गनमा 

नहुने” िनने दफा २१ रा “कुनै वयक्तिको आवास वा कुनै कायामालयको क्नगरानी वा 

जाससुी गनमा वा यस ऐन ्बरोक्जर गोपय हुने कुरा प्राप्त गनने उद्शेयले कुनै क्वद्तुीय 
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राधयर, फोटोग्ाफी वा कुनै तररका प्रयोग गनमा हुदँनै” िक्नएको छ । यसता तररका 

प्रयोग गनने कुरालाई गैरसरकारी नीक्तकतामाले पत्रकाररता र अनसुन्ानसँग जोिेरे 

आपक्ति जनाएका हुन ्। तयसैले “पत्रकाररता (अनसुन्ानरलूक) गनने प्रयोजनलाई 

अपठ्यारो पनमासकने हुनाले यसलाई केही सीरा सक्हतको ्बनाउनपुछमा” िनने सझुाव 

उति प्रक्तवेदनरा छ । तयसपक्छ “अक्नयक्रतता, भ्रटिाचारजनय वा गैरकाननूी कायमा्बाट 

आर नागररकलाई ससुकू्चत गराउन र केही कुराको खलुासा र खोज गनने उद्शेयले 

गरेको क्नगरानीलाई अनरुक्त क्दइनपुछमा” िनने सझुाव क्दइएको छ ।

प्रक्तवेदनरा प्रयोग गररएको शबदावलीले गैरसरकारी नीक्तकतामाले स्ैब वयक्तिको 

आवास वा कायामालयरा क्नगरानी गनमा पाइनछ िनेको दके्खदँनै । ्बरु पत्रकाररताको 

्रमा क्नवामाह गनमा रात्र यसतो कायमा गनमा सक्कने िक्नएको छ । पत्रकार आचार संक्हतारा 

पक्न सवमासा्ारणको गोपनीयता िगं गनमा नहुने कुरा उललेख छ (पे्रस काउक्नसल 

नेपाल २०७६) ।

तेस्ो क्वषय वयक्तिगत सचूनाको सरुक्ालाई रहत्व क्दनपुनने िनने क््यो । यस 

क्वषयरा प्रारक्मिक सुझावरा सके वयक्तिगत सूचनाको सुरक्ा्बारे छुटै् कानून 

्बनाउनपुनने, निए यस्बारे “क्वसततृ र प्रसट प्राव्ान” ्प गररनपुनने िक्नएको छ । 

क्व्येकको दफा २५ रा सावमाजक्नक क्नकायरा िएको वैयक्तिक सचूनाको सरुक्ा 

गनुमापनने वयवस्ा गररएको छ । तयसरा “तयसतो सचूनाको अनक््कृत उपयोग, हरेफेर, 

खलुासा, प्रकाशन वा प्रसारण क्वरुद् हुनसकने जोक्खरका क्वरुद् सरुक्ाको उपयतुि 

प्र्बन्” गनुमापछमा िक्नएको छ । तयसतै, यसता क्नकायले प्रचक्लत काननू ्बरोक्जर िने 

वैयक्तिक सचूना खलुासा गनमासकने पक्न िक्नएको छ । यो प्राव्ान पयामाप्त निएको 

तकमा  गदनै “यस ऐनरा सचूना संरक्णको प्राव्ान राखदा न गोपनीयताको वयाखयालाई 

नयाय क्दएको छ न राम्ररी सचूनाको संरक्णको ्ारणालाई सरावेश गनमा सकेको छ” 

िक्नएको छ । तयसैले “यो ऐनले गोपनीयतालाई रात्र सम्बो्न गनुमापछमा र सचूनाको 

संरक्ण सम्बन्ी छुटै् ऐन ्बनाउनपुछमा”—क्रििर फोररको प्रक्तवेदनले सझुाएको छ ।

गरैसरकारी र सरकारी क्नकायले वयक्तिको क्िक्जटल सचूना क्नरनतर संकलन र 

प्रशो्न गरररहकेो पररपे्रक्यरा यसरी वैयक्तिक सचूनाको सरुक्ाको क्वषय यस काननू्बाट 
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हटाएर छुटै् काननू ्बनाउन सझुाव क्दइएको छ । यसरी संकक्लत सचूनाको सरंक्ण, 

ज्ािावी पहुचँ, दरुुपयोग िए क्क्तपकू्तमा जसता क्वषयलाई सरटेी आवशयक काननू 

्बनाउन २०७२ रा सवकोचच अदालतले क्नदनेशन क्दएको क््यो (नेपाल काननू पक्त्रका 

२०७४) । िारतरा पक्न जलुाई २०१७ र ै“पसमानल िेटा प्रोटेकशन” क््बल ्बनाउने कार 

शरुू िएको क््यो (्पोला सन ्२०१८) । तयसैले नेपालरा पक्न वयक्तिगत सचूनाको 

सरुक्ालाई धयान क्दन गरैसरकारी नीक्तकतामाले सझुाव क्दएको हुन सकछ ।

प्रक्तवेदनरा उठाइएको चयौ्ो क्वषय अदालतको क्नणमाय वा काननूले अक्खतयार 

क्दएको क्नक्चित वयक्ति्बाट रात्र नागररकको गोपनीयता िगं हुनसकने सम्बन्रा क््यो । 

क्व्येकको दफा १३(३) रा सम्बक्न्त वयक्तिको रनजरुीरा वा फयौजदारी अक्ियोगका 

रिररा काननूले तोकेको “अक््कारप्राप्त अक््कारी” को आदशेले “कुनै पक्न वयक्तिको 

क्चठ्ीपत्र, पत्राचार वा क्वद्तुीय पत्र (इरले) वा क्वद्तुीय राधयर्बाट प्रवाह हुने संवाद 

वा तयसतै प्रकृक्तका अनय पत्राचार उपलब् गनमा वा गराउन सक्कनेछ” िक्नएको छ । 

यो वयवस्ाका कारण क्व्येकरा उक्ललक्खत “अक््कारप्राप्त अक््कारी” ले झन ्

गोपनीयताको हक संकुचन गनने समिावना िएको उललेख प्रक्तवेदनरा गररएको 

छ । “तयसतो अक््कारी कुन क्नकायको, कुन तहको को हुने हो, र सो अक््कारीले 

कुन सीरारा रहरे क्नयारकको दाक्यतव परूा गनमासकने हो िनने सपटि” छैन िक्नएको 

छ । सा्ै, यसता अक््कारीलाई यस प्राव्ानले सचूना सावमाजक्नक गनने असीक्रत 

अक््कार क्दएको पक्न प्रक्तवेदनरा िक्नएको छ । आफनो रातहतरा रहकेो सचूना 

संरक्ण र यस्बाट नकारातरक प्रिाव नहुने कुरारा अक््कारी होक्शयार रहने गरी यो 

दफा संशो्न गनमा सझुाव क्दइएको छ । 

यस्बाट गरैसरकारी नीक्तकतामाको धयान “अक््कारप्राप्त अक््कारी” ले असीक्रत 

अक््कार प्रयोग गनमा नपाओस ्िननेरा दके्खनछ । क्रििर फोररका ताराना् दाहालका 

अनसुार सचूनाको हकसम्बन्ी काननूले क्दएको अक््कारलाई कुक्णठत गनमा यो 

काननूको तजुमारा गररएको क््यो ।7 प्रराणीकरण गररएको ऐनरा “अक््कारप्राप्त 

अक््कारी” ् रैे ठाउँरा उललेख गररएको छ । तर यसक्ित्र को-को पछमान ्िनने पररिाषा 

गररएको छैन, जसका कारण वैयक्तिक गोपनीयता िगं हुने खतरा ् क्पएको छ (रहजमान 

7 ताराना् दाहालसँग राि २४, २०७८ रा गररएको कुराकानी ।
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सन ्२०२१) । यसरी काननूले पररिाषा नगरेको अक््कारीलाई सो अक््कार क्ददँा 

वैयक्तिक गोपनीयता िगं हुनसकने आशकंा गैरसरकारी नीक्तकतामाको दके्खनछ ।

प्रक्तवेदनले क्दएको पाँचयौ ँसझुाव हो, गोपनीयताको क्वषय फयौजदारी हुन नहुने 

सम्बन्ी वयवस्ा । फयौजदारी रदु्ारा सरकार वादी हुनछ िने दवेानीरा वयक्ति वादी 

हुने चलन छ । गोपनीयता काननू रखुयत: वैयक्तिक गोपनीयतासँग जोक्िएकाले यसतो 

िक्नएको क््यो । क्व्येकको दफा २९(३) रा यस्बारे केही कसरुरा नेपाल सरकार 

वादी हुने र ती कसरू “फयौजदारी कायमाक्वक्् सकं्हता, २०७४ को अनसुचूी-१ रा सरावेश 

िएको राक्ननेछ” िक्नएको छ । उक्ललक्खत कसरुरधये पक्हलो कसरु, वयक्तिको 

रञजरुीक््बना उसको जीउ वा उसको सा्रा रहकेो वा उसले प्रयोग गरेको वसतकुो 

तलासी गनुमा िक्नएको क््यो । दोस्ो कसरु, वयक्तिको चररत्र र साराक्जक प्रक्तष्ठारा 

आचँ पऱुयाउने गरी रञजरुीक््बना तसवीर क्खचन वा तसवीरको दरुुपयोग गनुमा रहकेो 

क््यो । तेस्ो कसरु, वयक्तिको क्नवास वा कायामालयरा प्रक्वक्् प्रयोग गरी क्नगरानी वा 

जाससुी गनुमा, सावमाजक्नक स्ल वा वयक्तिको आवासरा अनरुक्तक््बना ड्ोन प्रयोग गनुमा 

उललेख क््यो । चयौ्ो कसरु, िेटा संरक्ण्बारे क््यो । यस अनतगमात काननू ्बरोक्जर 

्बाहके अरूले वयक्तिको “वैयक्तिक सचूना संकलन, िणिारण, संरक्ण, क्वशे्षण, 

प्रशो्न वा प्रकाशन गनमा हुदँनै” िक्नएको क््यो । तयसतै, यसतो क्ववरण संकलन गदामा 

कुन प्रयोजनका लाक्ग यसतो गररएको िनेर जानकारी क्दनपुनने प्राव्ान क््यो ।

राक्् उक्ललक्खत ् रैे क्वषय वयक्तिको वयैक्तिक गोपनीयतासगँ सम्बक्न्त क्वषय 

हो । तयसैले, यसतो क्वषयलाई फयौजदारी काननूको क्वषय न्बनाई दवेानी कसरु अनतगमात 

राक्खनपुनने िनने प्रक्तवेदनरा उललेख छ । सरकार वादी हुदँा कसरु प्रराक्णत निए पक्न 

प्रहरीले पपुमाक्का लाक्ग ् नुारा राखनसकने हुदँा अनावशयक रूपरा अक्ियतुिले द:ुख 

नपाओस ्िनने उद्शेयले यसतो प्रसताव गररएको दके्खनछ । 

प्रक्तवेदनले सझुाएको छैटयौ ँक्वषय क््यो—क्नयारक क्नकायको वयवस्ा । यस्बारे 

प्रक्तवेदनको ्बुँदा नं १३ रा काननूको रसययौदारा गोपनीयता सम्बन्ी कुनै क्नयारक 

क्नकायको वयवस्ा नगररएको िक्नएको छ । हुन त प्रारक्मिक रसययौदा क्व्येकरा 

राक्षरिय सचूना आयोगलाई अनगुरनको क्जमरा क्दइएको क््यो । तर यो पयामाप्त 

निएकोले “गोपनीयताको हक सरुक्ासँग सम्बक्न्त गनुासो र उजरुी सनुवाई गनमा एक 



राक्टमान चयौतारी • 16

सवतनत्र सयंनत्र आवशयक दके्खनछ” िनी प्रक्तवेदनले औलँयाएको क््यो । क्व्येकको 

दफा २ रा उक्ललक्खत “क्नजको आपराक््क पषृ्ठिकू्र वा क्नजले फयौजदारी कसरुरा 

सजाय पाएको वा कसरु ितुिान गरेको क्ववरण” लाई वैयक्तिक सचूना अनतगमात 

राखकेो क््यो । यस सनदिमारा वयक्तिको पषृ्ठिकू्रको सचूना सावमाजक्नक गनने कुरारा 

उसलाई सराजरा समरानपवूमाक जीवनयापन गनमा नकारातरक असर पनमा नहुने िनने 

क्टपपणी गररएको छ । सा्ै, आरजनतालाई अपरा्ीक्वरुद् सचते गराउन यसतो सचूना 

्बाक्हर आउनपुनने पक्न िक्नएको छ । तर कसतो वयक्तिको आपराक््क पषृ्ठिकू्र ्बाक्हर 

लयाउन हुने र कसतो वयक्तिको नहुने हो िनने परीक्णका लाक्ग “सवतनत्र क्नयरनकारी 

क्नकाय ऐन अनतगमात नै गठन हुनपुछमा” िनने सझुाव पक्न गरैसरकारी नीक्तकतामाले क्दएका 

क््ए । यो अक््कारको हनन ् रैैजसो क्नजी क्ते्र्बाट हुने िएकाले पक्न यसतो क्नयारक 

क्नकायको आवशयकता िएको हो (दाहाल २०७८) । गोपनीयता सरुक्ाका लाक्ग 

क्वक्िनन दशेरा गोपनीयता आयोग वा “िेटा प्रोटेकशन” आयोग वा “िेटा कनरिोलर” 

जसता क्नकायको वयवस्ा गररएको हुनछ ।

संसदक्ो क्वषयगत सक्रक्तरा यस क्व्ेयक्बारे दफावार छलफल िइरहकेो 

्ेबलारा क्रििर फोररको यो सझुाव पत्र ्बाक्हर लयाइएको क््यो । क्व्ेयक्बारे 

्बहस गनने तयो उपयतुि सरय पक्न क््यो । क्रििर फोरर्बाट यो सझुाव पत्र क्नरामाणरा 

संलगन सञजीव क्िक्ररेका अनसुार यो पत्र संसद ्रा सतिा पक्, प्रक्तपक् र सम्बक्न्त 

वयक्तिलाई सकेसमर िटेेर र िटे निए संसद ्रा रहकेो उनीहरूको “क्पजन होल” रा 

राक्खएको क््यो ।8 तयस ्ेबला क्व्येकको सु् ारका लाक्ग नेपाल काननू आयोग, 

काननू रनत्रालय र सम्बक्न्त संसदीय सक्रक्तरा यो पत्र ्बझुाइएको रात्र क््एन, 

फोररका प्रक्तक्नक््ले यसै पत्रका आ्ाररा पत्रपक्त्रकारा लेख सरते लेखकेा क््ए र 

रेक्ियो/क्टिीको कायमारिररा क्वचार वयति गरेका क््ए (क्रििर फोरर सन ्२०१९) । 

संसद ््बाट पाररत िई प्रराणीकरण गररएको काननूरा यी गैरसरकारी नीक्तकतामाले 

उठाएका क्वषय ्ोर्बहुत सम्बो्न िएको दके्खनछ : सावमाजक्नक क्नकायरा रहकेा 

वयक्तिको र सवमासा्ारणको गोपनीयता छुट््याउनपुनने र पत्रकाररता वा अनसुन्ान 

कायमालाई यस कानूनले रोकन नहुने दईु कुरालाई कानूनरा आतरसात गररएको 

8 सञजीव क्िक्ररेसँग चतै २९, २०७८ रा गररएको कुराकानी ।
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पाइनछ (नेपाल सरकार २०७५ग) । पक्हलो क्वषयरा सांसदहरूले नै पक्न चासो 

क्लएको उललेख िसैकेको छ । नेपाल पत्रकार रहासंि र क्रक्ियाले दोस्ो क्वषयरा 

चासो क्लएको क््यो । िदयौ ५ रा रहासंिको तफमा ्बाट तयार गररएको “पे्रस त्ा 

अक्िवयक्ति सवतनत्रता सम्बन्ी गोदावरी िोषणा-पत्र” रा पत्रकाररताको सवतनत्र 

अभयासलाई ्बा्ा पऱुयाउने िनद ैयो क्व्येकको क्वरो् गररएको छ (नेपाल पत्रकार 

रहासंि २०७५) । तयसतै, यो क्व्येकलाई पे्रसराक्् अकुंश लाउन लयाइएको िनने 

प्रचार क्रक्ियाले गरेको क््यो (श्रषे्ठ र क्रश्र २०७५) । क्वषयगत सक्रक्तले ्बझुाएको 

प्रक्तवेदनका आ्ाररा राक्खएको काननूको दफा ३४ रा छापाखाना, पत्रपक्त्रका र 

प्रसारण सम्बन्ी काननूले क्नषे्  नगरेको कुरा्बारे पत्रकारले सावमाजक्नक गनमा क्रलने 

उललेख छ । तर, क्रििर फोरर लगायत अरूले क्दएका ्बाँकी चार ओटा सझुावलाई 

िने वासता गररएन । न िेटा संरक्णका ्बुँदा हटाउनपुनने सझुाव नै ग्हण गररयो । 

गैरसकारी नीक्तकतामाले सझुाएका राक्् उक्ललक्खत छ ओटा नीक्त छनोटको 

क्वशे्षण गदामा काननूले सकं्व्ान प्रदति अनय अक््कार हनन गनुमा हुदँनै िनने उनीहरूको 

क्वश्ास दके्खनछ । उनीहरूले सझुाएका दईु क्वषयरा सरकारी नीक्तकतामाको रतैकय 

दके्खयो । तर चार ओटा क्वषयरा दईु ्रर नीक्तकतामाको क्वचार क्रलेन । गैरसरकारी 

नीक्तकतामाको सझुावलाई सरकारी नीक्तकतामाले नराननकुो एउटा कारण अक्िललोप्रक्त 

पक्छललोको संशय हुनसकने ्बताइनछ । ्बाह् “दाता” को चासो सम्बो्न हुने गरी 

गैरसरकारी नीक्तकतामाहरू रदु्ा उठाइरहकेा छन ् िनने शंका सरकारी नीक्तकतामाले 

गछमान ्।9 त्ाक्प, क्रक्ियारा ्बढी प्रचार िएको र क्रक्ियाको रलू चासोका दईु क्वषय 

सम्बो्न िएकाले गैरसरकारी नीक्तकतामाको िकू्रका पक्न ्बक्लयै रहकेो दके्खनछ । 

तनषकरता
रयौक्लक हकसँग सम्बक्न्त स्ैब कानून संक्व्ान जारी िएको तीन वषमाक्ित्र 

्बनाइसकनुपनने सरयसीरा तोक्कएकाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्ी कानून 

क्नरामाणको कार अगाक्ि ्बढेको हो । असोज २०७३ रा यो काननू ्बनाउन कायमादल 

9 वैशाख २०, २०७९ रा राक्टमान चयौतारीले आयोजना गरेको “वैयक्तिक गोपनीयता काननू क्नरामाण 
प्रक्रिया र नीक्त पररवतमान” शीषमाकको छलफलरा अक््वतिा टंक अयामालद्ारा वयति क्वचार ।
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्बनाइए पक्न नेपाल काननू आयोगले करर्ब दईु वषमापक्छ रात्र रसययौदा ्बनायो । र, 

सम्बक्न्त रनत्रालयले संसद ्रा ्बझुाएको एक रक्हनाक्ित्रै प्रक्रिया पऱुयाएर यो काननू 

पाररत ियो । तर हताररा काननू ्बनाउँदा सरोकारवालाहरू्बीच पयामाप्त छलफल हुन 

नपाएको र क्नषकषमारा पगुन नसक्कएको त्थय यो काननूरा सरोकारवालाहरूले उठाएको 

रहत्वपणूमा क्वषय छुट्न पगुेको्बाट प्रसट हुनछ । 

नीक्त क्नरामाण प्रक्रियाका रिररा िएको नीक्त छनोटको अधययन्बाट नीक्तकतामाको 

उद्शेय वा रनसाय ्ाहा पाउन सक्कनछ । शरुूरा गोपनीयता सम्बन्ी काननूको 

रसययौदा ्बनाउने रिररा सावमाजक्नक पदाक््कारीले िोषणा गरेको समपक्ति क्ववरण गोपय 

नहुने प्राव्ान नेपाल काननू आयोगले तयार गरेको रसययौदा क्व्येकरा राक्खयो । 

तयसतै, गोपनीयताको अनगुरन गनने कार राक्षरिय सचूना आयोगलाई क्दनपुनने प्राव्ान 

पक्न रसययौदारा राक्खयो । तर, गहृ रनत्रालयले ् प कायाम्ा मा संसदत्फमा  रसययौदा पठाउँदा 

यी दवुै प्राव्ान हटाइए । यसले काननू आयोग र गहृ रनत्रालय जसता दईु सरकारी 

नीक्तकतामा्बीच केही क्वषयरा वैचाररक रतैकय नरहकेो दखेाउँछ । 

सावमाजक्नक पद ्ारण गरेका वयक्ति र सवमासा्ारण नागररकको गोपनीयताको 

क्वषयलाई फरक तररकाले हनेुमापनने ् ारणा सो क्व्येकराक्् छलफलको रिररा ्बहुल 

सांसदले वयति गरेका क््ए । तयसतै, पत्रकारको कायमालाई गोपनीयताको काननूले 

कुक्णठत गनमा नहुने रानयता पक्न सांसदहरूको क््यो । संसद ्रा िएका ्बहस र सझुाइएका 

संशो्नले सावमाजक्नक पदाक््कारीको वैयक्तिक क्ववरण गोपय राखन नहुने पक्रा 

अक्िरत दके्खयो, र सोही अनरुूप काननूरा वयवस्ा गररयो । ्प, पत्रकाररता गनमा 

यो काननूले नरोकने ियो । 

गरैसरकारी नीक्तकतामाको रखुय धयान संक्व्ानले क्दएको अक्िवयक्ति सवतनत्रता र 

सचूनाको हक सम्बन्ी अक््कारको हनन नहोस ्िनने दके्खनछ । क्रक्िया या पत्रकार 

रहासंि वा अनय सावमाजक्नक संस्ाले सझुाएका, र पररवतमानका लाक्ग “लक््बइङ” 

गरेका केही ्बुँदा सवीकारे पक्न स्ैब ्बुँदा क्व्ायकहरूले सवीकारेनन ्। यसले दईु ्रर 

नीक्तकतामा ्बीचको वैचाररक क्िननता प्रसट्याउँछ । सा्ै, ्बाक्हरी गक्तक्वक्््बाट नीक्त 

पररवतमानको गञुजायश िए पक्न तयसको सीरा रहकेो र सरकारी पक् ्बक्लयो रहकेो 

पक्न यो सरग् प्रक्रियाको अधययनले दखेाउँछ । 
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यहाँ नीक्त/ऐन ्बनने रिररा स्ैबले क्दएको सझुाव ग्हण गरी सु् ार गररन ुप्थयको िनन 

खोक्जएको होइन । कुन सझुाव ग्हण गनने र कुन नगनने िनने क्नकयकोल गनने अक््कारी 

सरकारी नीक्तकतामा हुन ्। र, गैरसरकारी नीक्तकतामाको कार सरकारी नीक्तकतामालाई 

सझुाव क्दने र आफनो राग वा सरोकारप्रक्त जनरत क्नरामाण गनने हो । तर, नीक्त 

क्नरामाणको सरग् प्रक्रियाको दयौरान गररएका नीक्त छनोटले नीक्तकतामाले कुन वैचाररक 

्रातलरा टेकेर काननूरा क्नक्चित प्राव्ान राख ेिनने ्बझुाउँछ । तयसतै, नीक्तरा न/

सरके्टएका सझुावका आ्ाररा कसको सझुावलाई ग्हण गररयो वा गररएन िनने 

क्वषयले नीक्तकतामाहरूको वैचाररक रतैकय वा रतिदे ्बझुन सिाउँछ । 

  

धनयवाद
यो शो्-संक्पे राक्टमान चयौतारीका अनसनु्ाता हषमारान रहजमानले तयार पानुमािएको । 

यसका लाक्ग उहाँलाई क्वशषे ् नयवाद छ । यसका क्वक्िनन रसययौदा पढेर सझाव क्दनहुने 

प्रतयषू वनत, लोकरञजन पराजलुी, दवेनरि उपे्रती, रुख गरुुङ, सक्नजला रोतिान, सरुज 

राय, शयार कँुवर, अजुमान पन्ी र रसययौदाराक्् सझुाव सक्हत यसको समपादन गनुमाहुने 

दवेराज हुरागाई ं र लोकरञजन पराजलुीप्रक्त पक्न आिारी छयौ ँ। सा्ै, यसै अनसनु्ानरा 

आ्ाररत रही राक्टमान चयौतारीरा वैशाख २०, २०७९ रा िएको छलफलका रिररा 

रहत्वपणूमा सझुाव क्दनहुने सहिागीहरूलाई ्नयवाद छ । यो अनसनु्ान र प्रकाशनका 

लाक्ग आक् म्ाक सहयोग उपलब् गराइक्दने ओपन सोसाइटी फाउणिेशनप्रक्त कृतज्ञ छयौ ँ।

सनदरता सामग्ी
आक्टमाकल-१९, क्रििर फोरर र नेपाल पत्रकार रहासंि । सन ्२००८ । नेपालको 

सचूनाको हकसम्बन्धी काननू माथिको थिपपणधी । काठराियौ ँ: आक्टमाकल-१९, 

क्रििर फोरर र नेपाल पत्रकार रहासंि ।

इटनी, करलप्रसाद । २०७६ । गोपनीयताको हकसम्बन्ी कानून र अभयास, 

सारानय चचामा । भथ ड्िकि १२ : २४–३२ । 

उपे्रती, दवेेनरि । २०७७ । क्वद्ालय क्शक्ा सम्बन्ी नीक्त क्नरामाण प्रक्रियारा पेसागत 

संि-संगठनको प्रिाव । लोकतनत्रमा नागररक समाज : २५ वरडिको समधीक्ा । 
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हषमारान रहजमान, दवेराज हुरागाई,ं प्रतयषू वनत, लोकरञजन पराजलुी र दवेेनरि 

उपे्रती, सं., प.ृ ३८९–४१६ । काठराियौ ँ : राक्टमान चयौतारी । 

दाहाल, ताराना् । २०६७ । गोपनधीयताको हक र पे्स सवतनत्रता । काठराियौ ँ : 

पे्रस काउक्नसल नेपाल ।

दाहाल, ताराना् । २०७८ । गोपनीयताको हक र हद । ईकाथनतपरु, साउन ३० । https://

ekantipur.com/opinion/2018/08/15/153429784885534138.html 

रा उपलब्; वैशाख ६, २०७९ रा हरेरएको ।

नेपाल काननू आयोग । २०७५ । वाथरडिक प्थतवेदन । काठराियौ ँ : नेपाल काननू 

आयोग ।

नेपाल काननू पक्त्रका । २०७४ । क्नणमाय नं. ९७४०-उतपे्रषण/पररादशे । https://

nkp.gov.np/full_detail/8741 रा उपलब्; वैशाख ५, २०७९ रा हरेरएको ।

नेपाल पत्रकार रहासंि । २०७५ । पे्रस त्ा अक्िवयक्ति सवतनत्रता सम्बन्ी 

गोदावरी िोषणा-पत्र । http://fnjnepal.org/np/news/98 रा उपलब्; 

वैशाख ६, २०७९ रा हरेरएको ।

नेपाल सरकार । २०६३ । नेपाल काननू आयोग ऐन, २०६३ । https://www.

lawcommission.gov.np /np/wp-content/uploads/2021/03/

नेपाल-काननू-आयोग-ऐन-२०६३-लाई-संशो्न-गनमा-्बनेको-क्व्येक.pdf रा 

उपलब्; वैशाख ६, २०७९ रा हरेरएको ।

नेपाल सरकार । २०७५क । वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्रा वयवस्ा गनमा 

्बनेको क्व्येक, २०७५ । वाथरडिक प्थतवेदन, प.ृ १९३–२१२ । काठराियौ ँ : 

नेपाल काननू आयोग ।

नेपाल सरकार । २०७५ख । वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्रा वयवस्ा 

गनमा ्बनेको क्व्ेयक (दतामा क्व्ेयक) । https://web.archive.org/

web/20180826201604/https://hr.parliament.gov.np/uploads/

attachments/jikw2hi6q7ieha9g.pdf रा उपलब्; वैशाख ६, २०७९ 

रा हरेरएको ।
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नेपाल सरकार । २०७५ग । वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्रा वयवस्ा 

गनमा ्बनेको क्व्ेयक (पाररत क्व्ेयक) https://web.archive.org/

web/20181222220745/https://hr.parliament.gov.np/uploads/

attachments/fngmfhjfjadedbot.pdf रा उपलब्; वैशाख ६, २०७९ 

रा हरेरएको ।

पे्रस काउक्नसल नेपाल । २०७६ । पत्रकार आचारसथंहता, २०७३ (पथहलो सशंो्न) । 

https://www.presscouncilnepal.gov.np/np/2019/09/24/2476/ रा 

उपलब्; जेठ १०, २०७९ रा हरेरएको । 

क्रििर फोरर । २०७५ । वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्रा वयवस्ा गनमा ्बनेको 

क्व्ेयक’का केही क्ववादासपद प्राव्ान्बारे क्वशे्षण गरी क्रििर फोररले 

तयार पारेको तीन रहले क्टपपणी त्ा सझुाव पत्र । https://freedomforum.

org.np/policy/?cp=2# रा उपलब्; वैशाख ६, २०७९ रा हरेरएको ।

क्रििर फोरर, सचूनाको हकका लाक्ग नागररक अक्ियान र इनटरनेट सोसाइटी 

नेपाल । २०७५ । वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्ी रसययौदा क्व्येकरा 

प्रारक्मिक क्टपपणी र सझुाव । https://freedomforum.org.np/download/

comments-on-privacy-bill-2075/?wpdmdl=3292 रा उपलब्; 

वैशाख ६, २०७९ रा हरेरएको ।

राजय वयवस्ा त्ा सशुासन सक्रक्त । २०७५ । वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्रा 

वयवस्ा गनमा ्बनेको क्व्येक सम्बन्रा राजय वयवस्ा त्ा सशुासन सक्रक्तको 

प्रक्तवेदन । https://nepalindata.com/media/resources/items/21/

bhr21.pdf रा उपलब्; वैशाख ६, २०७९ रा हरेरएको ।

ररजाल, गोपालप्रसाद र सक्वता शरामा । २०७८ । वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्ी 

काननू र नयाक्यक दृक्टिकोण । मौथलक हक सम्बन्धी स्ोत सामग्धी । हरर प्रसाद 

जोशी, स.ं, प.ृ ११६–१३८ । काठराियौ ँ : रहानयायाक््वतिाको कायामालय ।

श्रेष्ठ, रकर र राजेश क्रश्र । २०७५ । गोपनीयता सम्बन्ी क्व्ेयकरा पे्रसराक्् 

झनै अकुंश । https://ekantipur.com/news/2018/08/23/153499464

572922810.html रा उपलब्; वैशाख ६, २०७९ रा हरेरएको ।
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संिीय संसद्  सक्चवालय । २०७५ । प्थतथनथ् सभा थनयमावलधी, २०७५ । 

काठराियौ ँ : संिीय संसद ् सक्चवालय ।

हुरागाई,ं दवेराज । २०६२ । काननू, नीक्त त्ा सरकारी रवैया । रेथ्यो पत्रकाररता : 

एफएममा समाचार र संवाद । प्रतयषू वनत, शखेर पराजलुी, दवेराज हुरागाई,ं 

कोरल िट् र कृषण अक््कारी, सं., ८७–१३७ । काठराियौ ँ: राक्टमान चयौतारी ।
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सार्वजनिक संराद र सार्वजनिक बहसको गणुस्तर उकासि ुमान ््वि चौ्तारीको शरुू दनेिकै 
उद्शे्य हो । िेपालमा बहस र अन्तनक््व ्याको अभ्यास निकै कम हुिे बेलामा स्ानप्त 
मान ््वि चौ्तारी अनहले पनि अिौपचाररक ्तर गहि सार्वजनिक छलफल गिने ्लोका 
रूपमा दशेभर पररनच्त छ । ्यहाँ सा्तामा दईु नदि नरनरध नरष्यमा छलफल हुनछ । 
्यस बाहके सत्ा संरचिामा अाइरहकेो पररर्त्वि, ज्ाि उतपादिका स्ल र संस्ाका 
चररत्र र गन्तनरनध, र िेपाली समाजमा भइरहकेो भौन्तक रूपान्तरणका नरनभनि 
आ्याम जस्ता नरष्यमा गण्ताननत्रक बहुल्ताको सनदभ्वमा र लैंनगक, भौगोनलक ्त्ा 
सामानजक समारेशीकरणको दृनटिकोण सनह्त चाै्तारीले अिसुनधाि गददै आएको छ । 
्यरुा अिसुनधा्तालाई अिसुनधािको व्यारहाररक प्रनशक्षण नदिे काम (मने्ररङ) पनि 
चौ्तारीको अनभनि पा्ो हो ।

अनहलेसमम चौ्तारीले १०७ ओ्ा पसु्तक, ८५ ओ्ा सनदभ्व सचूी, ३३ ओ्ा 
शोध-संक्षेप/िीन्त-पत्र ्त्ा नरनभनि अिसुनधाि प्रन्तरेदि प्रकाशि गररसकेको छ । सि ्
१९९६ दनेि निरन्तर प्रकाशि हुदँ ै आइरहकेो जि्वल स्डीज इि िेपाली नहसट्ी एणड 
सोसाइ्ी र सि ्२००६ दनेि प्रकाशि हुि ्ालेको नमनड्या अध्य्यि (सि ्२०१६ दनेि 
समाज अध्य्यन िामकरण गररएको) काे समपादकी्य गहृ पनि चौ्तारी हो । सि ्२००६ 
दनेि मान ््वि चौ्तारीले अिसुनधाि पसु्तकाल्य र नमनड्या डकुमने्ेशि सेन्र सार्वजनिक 
उप्योगका लानग िलुा गरेको छ । पसु्तकाल्यमा २५ हजारभनदा बढी पसु्तक छि ्। 

मान ््वि चौ्तारीका पाँच काम—छलफल, अिसुनधाि, अिसुनधाि प्रनशक्षण, प्रकाशि 
र पसु्तकाल्य—आपसमा अन्तरसमबननध्त छि ्। समनटिमा न्यिले ससुनूच्त संराद र 
नरशे्षण मलूक अिसुनधाि माफ्व ्त राज्य र िागररक बीचको सामानजक समबनधलाई 
सबल पािने र समारेशी सार्वजनिक रतृ् नरस्तार गिने चौ्तारीको मखु्य उद्शे्यलाई 
सघाइरहकेा छि ्।
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GPO Box 13470
Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4102027/5338050
Fax: +977-1-5340059
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	 __________________________

 ________________________

 ________________________
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