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सम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. १४  

वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक 
प्रस्तावनााः प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पक्ति, ललखत, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चररत्र 
सम्बन्धी ववषयको गोपनीयताको हकलाई सलुनक्तित गने, सावनजलनक लनकाय वा संस्थामा 
रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सरुक्तक्षत उपयोगको व्यवस्था गने तथा व्यक्तिको 
गोपनीयता अलतक्रमण हनु नदिने व्यवस्था गरी मयानदित जीवनस्तर प्रवर्द्नन गने सम्बन्धमा 
कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

सङ्घीय संसिले यो ऐन बनाएको छ। 

 पररच्छेि-१ 
प्रारक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, 

२०७५” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

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

(क)  “आवास” भन्नाले कुनै पलन व्यक्तिले बसोवास गने घर, डेरा, 
अपार्नमेन्र्, कोठा वा बासस्थान सम्झन ु पछन र सो शब्िले 
लनजले रात लबताउने गरी बसेको होर्ल, ररसोर्न, लज, पाहनुा घर 
वा क्तशववरको कोठा वा त्यस्तै प्रकृलतको अन्य कुनै ठाउँलाई 
समेत जनाउँछ। 

(ख) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत 
बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोक्तजम सम्झन ुपछन। 

(ग) “वैयक्तिक सूचना” भन्नाले कुनै पलन व्यक्तिसँग सम्बक्तन्धत 
िेहायको सूचना सम्झन ुपछन:- 

(१) लनजको जात, जालत, जन्म, उत्पक्ति, धमन, वणन 
वा वैवावहक क्तस्थलत,  
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(२) लनजको क्तशक्षा वा शैक्तक्षक उपालध, 

(३) लनजको ठेगाना, रे्ललफोन वा ववद्यतुीयपत्र 
(इमेल) को ठेगाना, 

(४) लनजको राहिानी, नागररकताको प्रमाणपत्र, 

राविय पररचयपत्र नम्बर, सवारी चालक 
अनमुलतपत्र, मतिाता पररचयपत्र वा 
सावनजलनक लनकायबार् जारी भएका 
पररचयपत्रको वववरण, 

(५) वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी लनजले 
कसैलाई पठाएको वा लनजले प्राप्त गरेको 
पत्र, 

(६) लनजको औलँाको छाप, हस्तरेखा, आखँाको 
रेवर्ना, रगत समूह वा लनजको अन्य 
वायोमेविक सूचना, 

(७) लनजको आपरालधक पषृ्ठभलूम वा लनजले 
फौजिारी कसूरमा सजाय पाएको वा कसूर 
भिुान गरेको वववरण, 

(८)  कुनै लनणनय प्रवक्रयामा पेशागत वा ववशेषज्ञ 
राय दिने व्यक्तिले त्यस्तो प्रकृयामा के, 

कस्तो राय वा धारणा व्यि गरेको लथयो 
भन्ने ववषय। 

(घ) “सम्पक्ति” भन्नाले चल वा अचल, भौलतक वा अभौलतक, मूतन वा 
अमूतन सम्पक्ति सम्झन ुपछन र सो शब्िले बौवर्द्क सम्पक्तिलाई 
समेत जनाउँछ। 

(ङ) “सावनजलनक लनकाय” भन्नाले िेहायका लनकाय सम्झन ुपछन:– 
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(१) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा स्थानीय तह वा 
नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा स्थानीय तह 
अन्तगनतका सरकारी कायानलय, 

(२) अिालत, अन्य न्यावयक लनकाय, संवैधालनक लनकाय वा 
मातहतका कायानलय, 

(३)  लनयमनकारी लनकाय वा त्यस अन्तगनतका कायानलय, 

(४) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा स्थानीय तहको पूणन 
वा आंक्तशक स्वालमत्व वा लनयन्त्रण भएको कम्पनी, 
बैङ्क, सलमलत वा कानून बमोक्तजम नेपाल सरकार, प्रिेश 
सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थावपत आयोग, संस्थान, 

प्रालधकरण, लनगम, प्रलतष्ठान, बोडन, केन्र, पररषद् र यस्तै 
प्रकृलतका अन्य सङ्गदठत संस्था, 

(५) प्रचललत कानून बमोक्तजम ितान भएका राजनीलतक िल 
तथा सङ्गठन, 

(६) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा 
स्थावपत वा सञ्चाललत वा नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार 
वा स्थानीय तहको पूणन वा आंक्तशक अनिुान प्राप्त 
ववश्वववद्यालय, महाववद्यालय, ववद्यालय, अनसुन्धान केन्र 
र अन्य त्यस्तै प्राक्तज्ञक वा शैक्तक्षक संस्था, 

(७) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण, 

अनिुान वा जमानतमा सञ्चाललत संस्था, 
(८) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उक्तल्लक्तखत 

संस्थाको पूणन वा आंक्तशक स्वालमत्व भएको वा 
लनयन्त्रण रहेको संस्था, 

(९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
सावनजलनक लनकाय भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था। 
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(च) “सावनजलनक पि धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले सावनजलनक 
लनकायको कुनै पिमा लनवानक्तचत, मनोनीत वा लनयकु्ति भई बहाल 
रहेको व्यक्ति सम्झन ुपछन। 

 

(छ) “सङ्गदठत संस्था” भन्नाले प्रचललत कानून बमोक्तजम स्थापना भएका 
संस्था, कम्पनी, बैङ्क, सलमलत, सहकारी संघ, महासंघ वा यस्तै 
प्रकृलतका अन्य सङ्गदठत संस्था सम्झन ुपछन। 

पररच्छेि-२ 
व्यक्तिको जीउ तथा पाररवाररक गोपनीयता 

३. व्यक्तिको शारीररक तथा लनजी जीवनको गोपनीयता: (१) प्रत्येक व्यक्तिको शारीररक 
र मानलसक अवस्था सम्बन्धी ववषयको गोपनीयता अनलतक्रम्य हनुेछ। 

(२) कुनै पलन व्यक्तिको शारीररक गोपनीयताको ववषय लनजको शरीर वा 
स्वास्थ्य परीक्षण गिान, उपचार गिान वा आपतकालीन उर्द्ार कायन गिानको अवस्थामा 
बाहेक सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरीववना अनलतक्रम्य रहनेछ। 

(३) कुनै पलन व्यक्तिलाई लनजको लनजी जीवनसँग सम्बक्तन्धत जैववक वा 
आनवंुक्तशक पवहचान, लैवङ्गक पवहचान, यौलनकता, यौन सम्बन्ध, गभानधान वा गभनपतन, 

कुमारीत्व, परुुषत्व, नपुंशकत्व वा शारीररक रोग जस्ता ववषयको गोपनीयता कायम 
राख्न ेअलधकार हनुेछ। 

(४) कसैले कुनै पलन व्यक्तिको लनजी जीवनमा असर पने, आघात पगु्ने 
वा बेइज्जत हनुे गरी त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बक्तन्धत उपिफा (३) बमोक्तजमका कुनै 
पलन ववषय लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा ववद्यतुीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य 
कुनै पलन प्रकारले सावनजलनक गनुन वा गराउन ुहुँिैन  

(५) यस िफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन िेहायको 
अवस्थामा व्यक्तिको शारीररक वा मानलसक अवस्था वा लनजी जीवनको गोपनीयता 
खलुासा गनन सवकनेछ:– 

(क) सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरी भएको ववषय भएमा, 
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(ख) सम्बक्तन्धत व्यक्तिले नै आफूखशुीले सावनजलनक 
गररसकेको ववषय भएमा, 

(ग) अनसुन्धान वा अलभयोजन गने अलधकारीले कुनै 
कसूरको लसललसलामा अनसुन्धान गरेको ववषय भएमा, 

(घ) कुनै सवुवधा वा सहलुलयत प्राप्त गनन उपिफा (३) सँग 
सम्बक्तन्धत ववषय वा व्यक्तिको शारीररक अवस्था वा 
लनजी जीवन खलुासा गनुन पने अवस्थामा लनजले त्यस्तो 
सवुवधा वा सहलुलयत प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गनन इच्छा 
गरेमा। 

४. पाररवाररक गोपनीयता हनुाेः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई पाररवाररक जीवन कायम राख्न 
वा पाररवाररक अखण्डता कायम राख्नको लालग पाररवाररक गोपनीयता कायम राख्न 
पाउने अलधकार हनुेछ। 

  (२) िाम्पत्य जीवनको क्रममा पलत र पत्नीबीच मात्र जानकारी हनुे एक 
अकानको गोपनीयतासँग सम्बक्तन्धत ववषय पलत र पत्नीबीच चलेको मदु्दाका सन्िभनमा 
आवश्यक भएको अवस्थामा बाहेक अनलतक्रम्य हनुेछ। 

५. शरीरको तलासी ललन नहनु:े (१) कुनै पलन व्यक्तिको मञ्जुरी नललई लनजको जीऊ 

वा लनजको साथमा रहेको वा लनजले प्रयोग गने कुनै वस्तकुो तलासी ललन हुँिैन। 

  (२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन प्रचललत कानून 
बमोक्तजम कुनै सरुक्षा जाँच वा फौजिारी कसूरको अनसुन्धानको लसललसलामा कुनै 
व्यक्तिको तलासी ललन ुपने अवस्था भएमा कानून बमोक्तजम अलधकार प्राप्त अलधकारी 
वा लनजको आिेश बमोक्तजम सरुक्षाको प्रयोजनको लालग खवर्एका कुनै व्यक्ति वा 
सरुक्षाकमीले तलासी ललन सक्नछे। 

  (३) उपिफा (२) बमोक्तजम सरुक्षा जाँच गननको लालग खवर्एका 
अलधकारीले आफूले सरुक्षा जाँचको लालग प्राप्त गरेको अक्तततयारी आफ्नो साथमा 
राख्न ु पनेछ र सम्बक्तन्धत व्यक्तिले त्यसरी तलासी ललनभुन्िा अक्तघ हेनन चाहेमा 
िेखाउन ुपनेछ। 
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  (४) कुनै सावनजलनक स्थानमा लनयलमत वा आकक्तस्मक सरुक्षा जाँचको 
लालग आफ्नो ओहिा अनसुारको क्तचन्ह र पोशाक लगाई कतनव्य पालना गनन 
खवर्एको सरुक्षाकमीलाई यस िफाको प्रयोजनको लालग सरुक्षा जाँचको अक्तततयारी 
भएको मालननेछ। 

६. प्रजनन स्वास्थ्य र गभानवस्था सम्बन्धी गोपनीयता: प्रत्येक मवहलाको प्रजनन स्वास्थ्य 
र गभानवस्था सम्बन्धी ववषय अनलतक्रम्य हनुेछ र लनजको मञ्जुरीववना त्यस्तो 
ववषयको जानकारी अरु कसैलाई दिन वा सावनजलनक गनन हुँिैन। 

  तर स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सम्बक्तन्धत ववशेषज्ञहरूबीच त्यस ववषयमा 
छलफल गनन वा लनजको एकासगोलका पररवारका सिस्य र अठार वषन उमेर पूरा 
नभएको वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति भए लनजको संरक्षकलाई जानकारी 
गराउन बाधा पने छैन। 

पररच्छेि-३ 
आवास सम्बन्धी गोपनीयता 

७. आवासको गोपनीयता हनु:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई लनजको आवासको गोपनीयताको 
अलधकार हनुेछ। 

(२) कानून बमोक्तजम खानतलासी ललन अलधकार प्राप्त अलधकारी वा 
लनजको आिेश बमोक्तजम बाहेक कुनै पलन व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गनन वा 
गराउन वा खानतलासी ललन वा ललन लगाउन हुँिैन। 

(३) उपिफा (२) बमोक्तजम प्रवेश गिान सम्बक्तन्धत व्यक्ति वा लनजको 
पररवारका सिस्यको लनजी जीवनको गोपनीयता भङ्ग हनुे गरी प्रवेश गनन वा गराउन 
वा खानतलासी ललन वा ललन लगाउन हुँिैन। 

(४) कानून बमोक्तजम अलधकार प्राप्त अलधकारी वा त्यस्तो अलधकारीको 
आिेश बमोक्तजम कुनै व्यक्तिलाई लनजको आवास बावहर पक्राउ गररएकोमा लनज 
पक्राउ परेको कारणले मात्र लनजको आवास खानतलासी गनन वा गराउन हुँिैन। 

  (५) उपिफा (४) बमोक्तजम कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गररएकोमा लनजको 
आवासको समेत खानतलासी ललनपुने मनालसब कारण भएमा त्यस प्रयोजनका लालग 
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कानून बमोक्तजम अलधकार प्राप्त अलधकारीको छुटै्ट आिेश ललई लनजको आवासको 
खानतलासी ललन सवकनेछ। 

(६) यस िफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन ववपद् 
व्यवस्थापन वा आपतकालीन उर्द्ार गने प्रयोजनको लालग कुनै पलन व्यक्तिको 
आवासमा प्रवेश गनन सवकनेछ।  

(७) आवासको गोपनीयता कायम राख्न ेतथा खानतलासी वा अनसुन्धान 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचललत कानून बमोक्तजम हनुेछ। 

८. आवासमा प्रवेश गिान सूचना दिन ुपने: (१) कुनै फौजिारी कसूरको लसललसलामा 
िफा ७ बमोक्तजम कसैको आवासमा खानतलासी गनुन पने भएमा त्यसरी आवासमा 
प्रवेश गनुन पने प्रयोजन खलु्ने गरी लनजलाई ललक्तखत सूचना दिन ुपनेछ।  

  (२) उपिफा (१) बमोक्तजम कुनै व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गिान प्रचललत 
कानून बमोक्तजमका शतन तथा कायनववलध पूरा गनुन पनेछ। 

  तर तत्काल खानतलासी नगरेमा आरोवपत व्यक्ति भाग्ने वा उम्कने वा 
प्रमाण नष्ट हनुे भएमा सो कुराको अलभलेख राखी प्रवेश गनन सवकनेछ। 

९. आवासमा लसलसवर्लभ क्यामेरा जडान गनन नहनु:े कसैले कुनै पलन व्यक्तिको 
मञ्जुरीववना लनजको आवासमा वा त्यस्तो आवास प्रयोगकतानसँग सम्बक्तन्धत व्यक्तिगत 
सूचना सङ्कलन हनुे गरी लसलसवर्लभ क्यामेरा जडान गनन वा गराउन हुँिैन। 

 

पररच्छेि४ 
सम्पक्ति सम्बन्धी गोपनीयता 

१०. सम्पक्तिको गोपनीयता हनु:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई लनजको सम्पक्ति तथा त्यस्तो 
सम्पक्ति सम्बन्धी वववरण गोप्य राख्न पाउने अलधकार हनुेछ। 

(२) कसैले पलन अकानको घर, जग्गा, सवारी साधन वा अन्य सम्पक्तिमा 
त्यस्तो सम्पक्तिधनीको अनमुलत वा मञ्जुरीववना अनलधकृत तवरले प्रवेश गनन हुँिैन। 

(३) व्यक्तिको सम्पक्ति सम्बन्धी वववरण राख्न ेवा त्यसको जानकारी हनु 
सक्ने सावनजलनक लनकाय वा सङ्गदठत संस्था वा त्यस्तो संस्थामा काम गने कुनै 
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कमनचारीले कुनै पलन व्यक्तिको सम्पक्तिको वववरण सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरीववना 
कुनै पलन तररकाले अरु कसैलाई जानकारी दिन वा सावनजलनक गनन वा गराउन 
हुँिैन। 

  (४) उपिफा (१) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन कुनै 
कसूरको अनसुन्धानको लसललसलामा अलधकार प्राप्त अलधकारीको आिेश बमोक्तजम 
सम्पक्ति वववरण माग भएको वा कुनै व्यक्तिका ववरुर्द्मा सोही ववषयमा परेको 
मदु्दाका सन्िभनमा अिालतबार् माग भएको अवस्थामा सम्पक्ति वववरणको अलभलेख 
राख्न ेसम्बक्तन्धत लनकाय, सङ्गदठत संस्था वा अलधकारीले त्यस्तो अलभलेख उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

पररच्छेि-५ 
ललखत सम्बन्धी गोपनीयता 

११. ललखतको गोपनीयता हनु:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई लनजसँग सम्बक्तन्धत वैयक्तिक 
ललखतको गोपनीयताको अलधकार हनुेछ। 

  (२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लालग िेहायको ललखत सम्बक्तन्धत 
व्यक्तिको वैयक्तिक ललखत मालननेछ:- 

(क)  शैक्तक्षक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, 

(ख)  क्तचवकत्सकीय इलतहास, प्रमाणपत्र वा स्वास्थ्य परीक्षण 
प्रलतवेिन, 

(ग)  नागररकताको प्रमाणपत्र, राहिानी, मतिाता पररचयपत्र, 

सवारी चालक अनमुलतपत्र वा  यस्तै प्रकृलतका पररचय 
खलु्ने अन्य कागजात, 

(घ)  बैङ्कमा रहेको खाता वा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको 
वववरण, 

(ङ)  बैंवङ्कङ्ग तथा वविीय कारोबारसँग सम्बक्तन्धत चेक, 

ड्राफ्र्, डेलभर् काडन, के्रलडर् काडन वा बैङ्क वहसाव वववरण 
(स्रे्र्मेण्र्) वा अन्य ववलनमेय अलधकारपत्र, 
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(च) जैववक वा आनवंुक्तशक वववरण (वायोमेविक डार्ा) र 
ल्याप्चे सवहछाप, 

(छ)  अचल सम्पक्तिसँग सम्बक्तन्धत जग्गाधनी प्रमाण पजुान वा 
जग्गाको स्वालमत्व सम्बन्धी अन्य कागजात, 

(ज)  सवारी धनीपजुान (ब्ल ु बकु) वा अन्य सम्पक्तिको 
स्वालमत्व सम्बन्धी कागजात, 

(झ)  लधतोपत्र वा त्यससँग सम्बक्तन्धत वववरण, 

(ञ)  कमनचारी सञ्चय कोषको पररचयपत्र, लनविृभरणपत्र वा 
यस्तै प्रकृलतका अन्य कागजात, 

(र्)  तोवकए बमोक्तजमका अन्य कागजात। 

(३) कुनै पलन व्यक्तिको सावनजलनक लनकायमा रहेको उपिफा (२) 
बमोक्तजमको वैयक्तिक ललखत कसैले सावनजलनक गनन वा गराउन हुँिैन। 

(४) उपिफा (१) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन 
िेहायको अवस्थामा कुनै पलन व्यक्तिको वैयक्तिक ललखत वा त्यसको कुनै वववरण 
सावनजलनक गनन वा गराउन वा त्यसको कुनै वववरण अध्ययन, अनसुन्धान वा 
परीक्षण गनन वा गराउन सवकनछे:– 

(क) सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरी भएमा, 
(ख) सावनजलनक सेवा उपभोग गने प्रयोजनको लालग कुनै 

व्यक्तिको पवहचान खलु्ने पररचयपत्र आवश्यक पने 
भएमा, 

(ग) कुनै मदु्दाको लसललसलामा अिालत वा कानून बमोक्तजम 
अलधकार प्राप्त अलधकारीको आिेश भएमा, 

(घ) फौजिारी कसूरको अनसुन्धान वा अलभयोजनको 
लसललसलामा अलधकार प्राप्त अलधकारीले आिेश 
दिएमा। 
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पररच्छेि-६ 
तथ्याङ्क सम्बन्धी गोपनीयता 

१२. तथ्याङ्कको गोपनीयता हनुाेः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई लनजसँग सम्बक्तन्धत वैयक्तिक 
तथ्याङ्क वा वववरण गोप्य राख्न पाउने अलधकार हनुेछ। 

  (२) कुनै पलन व्यक्तिको वैयक्तिक वा पाररवाररक तथ्याङ्क सङ्कलन गिान 
लनजको मञ्जुरी ललन ुपनेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोक्तजम सावनजलनक लनकाय वा सङ्गदठत संस्थाले 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरी ललई सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क जनु प्रयोजनको लालग 
सङ्कलन गररएको हो सोही प्रयोजनको लालग मात्र प्रयोग गनुन पनेछ। 

तर राविय सरुक्षा वा शाक्तन्त सवु्यवस्थाको प्रयोजनको लालग कुनै तथ्याङ्क 
माग भएमा प्रचललत कानून बमोक्तजम त्यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन बाधा परेको 
मालनन ेछैन। 

(४) कुनै पलन व्यक्तिको मञ्जुरी नललई कसैले पलन लनजसँग सम्बक्तन्धत 
िेहायका तथ्याङ्क अरु कसैलाई दिन वा सावनजलनक गनन वा गराउन हुँिैन:– 

(क) स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी वववरण, 

(ख) सम्पक्ति तथा आय आजनन सम्बन्धी वववरण, 

(ग) रोजगारी सम्बन्धी वववरण, 

(घ) पाररवाररक ववषय सम्बन्धी वववरण, 

(ङ) जैववक वववरण र ल्याप्चे सवहछाप, 

(च) हस्ताक्षर वा ववद्यतुीय हस्ताक्षर, 

(छ) राजनीलतक सम्बर्द्ता र लनवानचन सम्बन्धी वववरण, 

(ज) व्यवसाय वा कारोबार सम्बन्धी वववरण। 

(५) उपिफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन कुनै फौजिारी 
कसूरको अनसुन्धानको लसललसलामा अिालत वा कानून बमोक्तजम अलधकार प्राप्त 
लनकाय वा अलधकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्याङ्क वा वववरण उपलब्ध गराउन ुपने 
अवस्था भएमा त्यस्तो तथ्याङ्क वा वववरण उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 
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(६) उपिफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन कुनै व्यक्तिको 
उमेर, योग्यता, चररत्र, यौलनकता, अपाङ्गता जस्ता ववषयमा प्रश्न उठी अलधकार प्राप्त 
अलधकारीले माग गरेमा सम्बक्तन्धत व्यक्तिले त्यस्तो वववरण वा कागजात उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

पररच्छेि-७ 
पत्राचार सम्बन्धी गोपनीयता 

१३. पत्राचारको गोपनीयता हनु:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई लनजको क्तचठ्ठीपत्र, पत्राचार वा 
ववद्यतुीय पत्र (इमेल) वा ववद्यतुीय माध्यमबार् प्रवाह हनुे संवाि वा त्यस्तै प्रकृलतका 
अन्य पत्राचारको गोपनीयता कायम राख्न पाउने अलधकार हनुेछ। 

(२) कसैले कुनै पलन व्यक्तिको उपिफा (१) बमोक्तजमका क्तचठ्ठीपत्र, 

पत्राचार वा ववद्यतुीयपत्र (इमेल) वा ववद्यतुीय माध्यमबार् प्रवाह हनुे संवाि वा 
त्यस्तै प्रकृलतका अन्य पत्राचार अनलधकृत रूपमा पढ्न, हेनन, अरु कसैलाई उपलब्ध 
गराउन, प्रकाशन गनन, प्रसारण गनन वा अन्य कुनै वकलसमले सावनजलनक गनन हुँिैन। 

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन सम्बक्तन्धत 
व्यक्तिको मञ्जुरीमा वा कुनै फौजिारी कसूरको अनसुन्धानको लसललसलामा प्रचललत 
कानून बमोक्तजम अलधकार प्राप्त अलधकारीको आिेशले कुनै पलन व्यक्तिको क्तचठ्ठीपत्र, 

पत्राचार वा ववद्यतुीय पत्र (इमेल) वा ववद्यतुीय माध्यमबार् प्रवाह हनुे संवाि वा 
त्यस्तै प्रकृलतका अन्य पत्राचार उपलब्ध गनन वा गराउन सवकनेछ।  

१४. क्तचठ्ठीपत्र खोल्न नहनुाेः (१) सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरीमा वा कुनै फौजिारी 
कसूरको अनसुन्धानको लसललसलामा प्रचललत कानून बमोक्तजम अलधकार प्राप्त 
अलधकारीको आिेश भएकोमा बाहेक कसैले पलन कसैको वैयक्तिक क्तचठ्ठीपत्र 
अनलधकृत रूपमा खोल्न वा खोल्न लगाउन हुँिैन। 

  (२) कुनै पलन व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको ववद्यतुीय पत्र (इमेल) खोल्न, 

हेनन वा अन्य कसैलाई पठाउन (फरवाडन गनन) हुँिैन। 
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पररच्छेि-८ 
चररत्र सम्बन्धी गोपनीयता 

१५. चररत्रको गोपनीयता हनु:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई लनजको चररत्र, वैयक्तिक आचरण 
र व्यवहारको गोपनीयता राख्न पाउने अलधकार हनुेछ। 

  (२) कुनै व्यक्तिको चररत्र, आचरण वा व्यवहारको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न 
उठेमा त्यस सम्बन्धमा छानलबन गरी कानून बमोक्तजम कारबाही गने क्रममा बाहेक 
लनजको चररत्रको सम्बन्धमा कसैले कुनै वर्प्पणी गनन हुँिैन। 

  (३) कसैले कुनै पलन व्यक्तिको चररत्रमा आघात पाने, लनजको बेइज्जती 
वा अपमान हनुे, आत्मसम्मानमा ठेस पगु्ने वा पाररवाररक जीवनमा आचँ आउने 
गरी कुनै पलन प्रकारको काम, कारबाही गनन वा लनजको आचरण वा व्यवहार 
सम्बन्धी कुनै पलन कुरा सावनजलनक गनन वा गराउन हुँिैन। 

१६. तक्तस्वर क्तखच्न वा लबक्री गनन नहनुाेः (१) कसैले कुनै पलन व्यक्तिको चररत्र वा 
सामाक्तजक प्रलतष्ठामा क्षलत पगु्ने गरी लनजको मञ्जुरीववना लनजको तक्तस्वर क्तखच्न वा 
लनजलाई बिनाम गने लनयतले लनजको तक्तस्वरसँग अरु कसैको तक्तस्वर राखी 
जनुसकैु तररकाले अको तक्तस्वर बनाउन वा एक व्यक्तिको तक्तस्वरको केही अंश 
अको व्यक्तिको तक्तस्वरको अको अंशसँग लमलाई अकै तक्तस्वर बनाउन, प्रकाशन 
गनन वा सावनजलनक गनन वा गराउन हुँिैन। 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन कसैले कुनै 
सावनजलनक ठाउँ वा कुनै व्यक्तिको तस्वीर क्तखच्िा त्यस्तो ठाउँमा रहेको अन्य 
कुनै व्यक्ति समेतको तस्वीर क्तखक्तचन गएकोमा त्यसलाई कसूर मालनने छैन। 

तर त्यसरी क्तखक्तचन गएको तस्वीर समेत उपिफा (१) ववपरीत प्रयोग गनन 
पाइने छैन।  

(३) कसैले कुनै पलन व्यक्तिलाई सताउने, हैरान पाने वा लनजबार् कुनै 
अनकु्तचत फाइिा ललने वा तक्तस्वरको व्यापाररक प्रयोग गरी फाइिा ललने लनयतले 
लनजको मञ्जुरी नललई लनजको तक्तस्वर प्रकाशन, प्रचार प्रसार, खररि लबक्री वा 
सावनजलनक गनन वा गराउन हुँिैन। 
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१७. अनसुन्धानको लसललसलामा रहेको व्यक्तिलाई सावनजलनक गनन नहनुाेः कानून बमोक्तजम 
अनसुन्धानको लसललसलामा रहेको कुनै पलन व्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा 
सम्बक्तन्धत लनकायमा अलभयोग पत्र िायर नभएसम्म लनजलाई अलधकार प्राप्त 
अलधकारीले कुनै पलन तररकाले सावनजलनक गनन वा गराउन हुँिैन। 

  तर त्यस्तो अलभयोग लागेको व्यक्तिको नाम र लनजलाई लागेको 
अलभयोगको वववरण वा सूचना सावनजलनक गनन बाधा पने छैन।  

१८. गोप्य कुरा प्रकर् गनन नहनुाेः कसैले आफ्नो व्यावसावयक कामको लसललसलामा कुनै 
व्यक्तिबार् कसैको आचरण सम्बन्धी कुनै कुरा जानकारी पाएको भए सम्बक्तन्धत 
व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको वा अलधकार प्राप्त अलधकारीको आिेश भएको अवस्थामा 
बाहेक लनजले त्यस्तो कुरा कसैलाई प्रकर् गनुन हुँिैन। 

पररच्छेि-९ 
ववद्यतुीय माध्यम र गोपनीयता 

१९. ववद्यतुीय माध्यमको गोपनीयता हनुाेः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई ववद्यतुीय माध्यममा 
रहेको लनजको कुनै पलन वैयक्तिक सूचना, ललखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चररत्र 
सम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अलधकार हनुेछ। 

(२) कसैले कुनै पलन व्यक्तिको ववद्यतुीय माध्यममा रहेको सूचना, 
जानकारी, पत्राचार अनलधकृत रूपमा प्राप्त गनन, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गनन वा 
अनलधकृत रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँिैन। 

  (३) कसैले पलन कुनै िईु वा िईुभन्िा बढी व्यक्तिहरूबीचमा ववद्यतुीय 
माध्यमबार् भएका कुनै संवाि वा कुराकानी सम्बक्तन्धत व्यक्तिहरूले मञ्जुरी दिएको 
वा कानून बमोक्तजम अलधकार प्राप्त अलधकारीले आिेश दिएकोमा बाहेक कुनै 
याक्तन्त्रक उपकरणको प्रयोग गरी सनु्न वा त्यस्तो कुराको ध्वलन अङ्कन वा रेकडन 
गनन वा गराउन हुँिैन। 

तर सावनजलनक रूपमा गररएको भाषण वा विव्यको हकमा यस 
उपिफाको व्यवस्था लागू हनुे छैन। 
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(४) उपिफा (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरी वा अलधकार प्राप्त अलधकारीको आिेशले कुनै पलन 
सूचना, जानकारी वा पत्राचार सनु्न, ध्वलन अङ्कन वा रेकडन गनन वा गराउन सवकनेछ।  

(५) ववद्यतुीय सूचना र तथ्याङ्कको गोपनीयता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोक्तजम हनुेछ। 

२०. सावनजलनक स्थलमा लसलसवर्लभ क्यामेरा जडान गने सम्बन्धमााः (१) कुनै पलन 
सावनजलनक स्थलमा लसलसवर्लभ क्यामेरा जडान गनन आवश्यक भएमा शौचालय, 

स्नान गहृ वा कपडा फेने कक्ष (चेक्तञ्जङ रुम) बाहेकका ठाउँमा त्यस्तो क्यामेरा 
जडान गनन वा गराउन सवकनेछ। 

  (२) उपिफा (१) बमोक्तजम लसलसवर्लभ क्यामेरा जडान गरेको ठाउँमा 
सबैले िेख्न ेर जानकारी पाउने गरी त्यस्तो क्यामेरा जडान गररएको सूचना दिन े
व्यवस्था गनुन पनेछ। 

  (३) कुनै स्थानमा लसलसवर्लभ क्यामेरा जडान गने सम्बन्धी व्यवस्था 
तोवकए बमोक्तजम हनुेछ। 

२१. लनगरानी वा जाससुी गनन नहनु:े कुनै व्यक्तिको आवास वा कुनै कायानलयको लनगरानी 
वा  जाससुी गनन वा यस ऐन बमोक्तजम गोप्य हनुे कुनै कुरा प्राप्त गने उद्देश्यले 
कुनै ववद्यतुीय माध्यम, फोर्ोग्राफी वा कुनै तररका प्रयोग गनन हिैुन। 

२२. ड्रोन प्रयोग गनन नहनु:े मलुकुको सीमा क्षेत्र वा सावनजलनक स्थान बाहेक कुनै 
सावनजलनक लनकाय, परुाताक्तत्वक महत्वको क्षेत्र, सरुक्षा लनकायको भवन, संरक्तक्षत 
क्षेत्र वा खानी तथा खलनजजन्य पिाथन रहेको क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको आवासमा 
अलधकार प्राप्त अलधकारी वा त्यस्तो व्यक्तिको अनमुलतववना कुनै वकलसमको ड्रोन 
वा त्यस्तै प्रकृलतको यन्त्र प्रयोग गनन वा कुनै गोप्य सूचना प्राप्त गने उद्देश्यले कुनै 
कायन गनन हुँिैन। 

पररच्छेि-१० 
वैयक्तिक सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण 

२३. कानून बमोक्तजम बाहेक वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गनन नहनु:े (१) कानून बमोक्तजम 
अलधकार प्राप्त अलधकारी वा त्यस्तो अलधकारीबार् अनमुलत प्राप्त व्यक्ति बाहेक 
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अन्य कसैले कुनै पलन व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण, 

ववश्लषेण, प्रशोधन वा प्रकाशन गनन हुँिैन। 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन कुनै खास 
ववषयमा अध्ययन वा अनसुन्धान गने वा जनमत सङ्कलन गने प्रयोजनका लालग 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरी ललई लनजले दिएको सूचना सङ्कलन गनन सवकनेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोक्तजम सूचना सङ्कलन गिान कुन प्रयोजनको लालग 
सूचना सङ्कलन गरेको हो सो सम्बन्धमा लनजलाई पूणन जानकारी नदिई सङ्कलन 
गनुन हुँिैन। 

स्पष्टीकरण: सवनसाधारणलाई सम्बोधन गरी आम सञ्चारका माध्यमबार् तथ्याङ्क 
सङ्कलन गने ववषयको सूचना प्रसारण वा सावनजलनक भएकोमा त्यस्तो सूचनालाई 
यस िफाको प्रयोजनको लालग जानकारी दिएको मालननेछ।  

(४) उपिफा (२) बमोक्तजम सूचना सङ्कलन गिान िेहायका ववषय स्पष्ट 
रूपमा खलुाउन ुपनेछ:- 

(क) सूचना सङ्कलन गने समय, 

(ख) सूचनाको ववषय वस्त,ु 

(ग) सूचनाको प्रकृलत, 

(घ) सूचना सङ्कलनको उद्देश्य, 

(ङ)  सूचना परीक्षणको ववलध र प्रवक्रया, 
(च) सङ्कललत सूचनाको गोपनीयता राख्न े ववषयको 

सलुनक्तितता, 
(छ) सङ्कललत सूचनाको सरुक्षा लगायतका ववषय। 

(५) कानून बमोक्तजम सूचना सङ्कलन गनन अलधकार प्राप्त अलधकारीले कुनै 
व्यक्तिको सूचना सङ्कलन गिान सम्बक्तन्धत व्यक्तिबार् नै जानकारी ललई सङ्कलन 
गनुन पनेछ। 

(६) उपिफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन िेहायको 
व्यक्तिको तफन बार् िेहायका व्यक्तिले सूचना दिन सक्नेछ:– 
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(क) अठार वषन उमेर नपगुेको वा होस ठेगानमा नरहेको 
व्यक्तिको हकमा त्यस्तो सूचना दिँिा लनजको अवहत 
नहनुे भएमा लनजको संरक्षक वा माथवर व्यक्ति, 

(ख) अन्य व्यक्ति भए लनजले अक्तततयारी दिएको वाररस वा 
प्रलतलनलध। 

(७) िेहायको अवस्थामा बाहेक उपिफा (१) बमोक्तजम अलधकार प्राप्त 
अलधकारीले वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गनुन हुँिैन:– 

(क)  जनु कानून बमोक्तजमको अक्तततयारी प्रयोग गरी त्यस्तो 
अलधकारीले वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको हो सोही 
कानून बमोक्तजम लनजले सङ्कलन गरेको भएमा, 

(ख) प्रचललत कानून बमोक्तजम त्यस्तो अलधकारीले त्यस्तो 
सूचना सङ्कलन गने व्यवस्था भएकोमा, 

(ग) फौजिारी कसूरको अनसुन्धान, अलभयोजन वा अिालती 
कारबाही वा कानून कायानन्वयनको लसललसलामा 
सङ्कलन गरेको भएमा, 

(घ) कुनै सङ्गदठत संस्था वा सावनजलनक लनकायले जनु 
व्यक्तिको सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन गरेको हो त्यस्तो 
व्यक्ति त्यस्तो संस्थाको कुनै पिमा बहाल रहेको वा 
बहाल रहन लागेको वा त्यस्तो सूचना त्यस्तो संस्था 
वा लनकायको स्वीकृत कायनक्रम अन्तगनत रहेकोमा। 

(८) वैयक्तिक तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेण र उपयोग सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोक्तजम हनुेछ। 

२४. वैयक्तिक सूचना नमालनन:े प्रचललत कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक 
सावनजलनक पि धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा िेहायको सूचना लनजको 
वैयक्तिक सूचना मालनने छैन:– 

(क) लनज कुन सावनजलनक लनकायमा बहाल रहेको पिालधकारी हो 
भन्ने ववषय, 
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(ख) लनजको पि र सो हैलसयतमा सम्पकन  गनन सवकने कायानलयको 
ठेगाना, रे्ललफोन नम्बर वा ववद्यतुीय पत्र (ईमेल) को ठेगाना, 

(ग) सावनजलनक लनकायले जारी गरेको वा लेखेको कुनै पत्र वा 
ललखतमा हस्ताक्षर गने व्यक्तिको नाम र लनजको पि, 

(घ) लनजले सम्पािन गने कामको कायन वववरण र त्यसको प्रकृलत, 

(ङ) लनजको सेवा शतन सम्बन्धी ववषय। 

२५. सङ्कललत सूचनाको संरक्षण: (१) कुनै सावनजलनक लनकायले सङ्कलन गरेको वा 
त्यस्तो लनकायको क्तजम्मा वा लनयन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना त्यस्तो लनकायले 
संरक्षण गनुन पनेछ। 

  (२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लालग सावनजलनक लनकायले वैयक्तिक 
सूचनामा हनु सक्ने अनलधकृत पहुँच वा त्यस्तो सूचनाको अनलधकृत उपयोग, 
हेरफेर, खलुासा, प्रकाशन वा प्रसारण ववरुर्द् हनु सक्ने जोक्तखमका ववरुर्द् सरुक्षाको 
उपयिु प्रबन्ध गनुन पनेछ। 

  (३) यस िफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन सावनजलनक 
लनकायले प्रचललत कानून बमोक्तजम कुनै वैयक्तिक सूचना खलुासा गनन वा गराउन 
सक्नेछ। 

२६. सहमलतववना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गनन नहनु:े (१) सावनजलनक लनकाय वा 
सङ्गदठत संस्थाले सङ्कलन गरेको वा त्यस्तो लनकाय वा संस्थाको क्तजम्मा वा 
लनयन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना िेहायको अवस्थामा बाहेक सम्बक्तन्धत व्यक्तिको 
सहमलतववना उपयोग गनन वा कसैलाई दिन हुँिैनाः– 

(क) जनु प्रयोजनका लालग वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको 
हो सोही प्रयोजनको लालग सावनजलनक वा ववतरण 
भएकोमा,    

(ख) फौजिारी मदु्दाको अनसुन्धान वा अलभयोजनको 
लसललसलामा त्यस्तो अनसुन्धान वा अलभयोजन गने 
अलधकार प्राप्त अलधकारीबार्  ललक्तखत रूपमा माग 
भएकोमा, 
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(ग) अिालतमा ववचाराधीन रहेको मदु्दाको कारबाहीको 
लसललसलामा अिालतबार् आिेश भएकोमा, 

(घ) प्रचललत कानून बमोक्तजम सावनजलनक पि धारण गरेको 
व्यक्तिको योग्यता वा अन्य कुनै ववषयमा प्रश्न उत्पन्न 
भई त्यसको लनवारण गनुन परेमा,                   

(ङ) कुनै खास ववषयको प्रश्न उत्पन्न भई सोको लनवारण 
गनन कुनै खास वकलसमको सूचना अलधकार प्राप्त 
अलधकारीद्वारा ललक्तखत रूपमा माग भएकोमा। 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन वैयक्तिक 
सूचना सङ्कलन वा संरक्षण गने क्तजम्मेवारी भएको लनकायको अलधकार प्राप्त 
अलधकारीले िेहायको अवस्थामा सावनजलनक प्रयोजनका लालग गररएको अध्ययन वा 
अनसुन्धानको प्रयोजनको लालग कुनै वैयक्तिक सूचना सावनजलनक गनन वा गराउन 
सक्नेछ:– 

(क)  जनु ववषयको अनसुन्धान गररएको हो त्यस्तो ववषय 
वैयक्तिक पवहचानववना पूरा नहनुे भएमा,   

(ख) जनु ववषयको वैयक्तिक सूचना अनसुन्धानको 
प्रयोजनका लालग दिइएको हो त्यस्तो सूचना दिँिा 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई हालन, नोक्सानी नहनुे भएमा, 

(ग) सम्बक्तन्धत व्यक्तिले सावनजलनक प्रयोजनका लालग 
वैयक्तिक सूचना प्राप्त गिानकै बखत वा त्यसपलछ 
जनुसकैु बखत मञ्जुरी दिएको भएमा। 

(३) यस िफामा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन नेपाल सरकार वा 
प्रिेश सरकारले आलधकारीक रूपमा स्थापना गरेको अलभलेखालयको प्रयोजनको 
लालग िेहायको अवस्थामा वैयक्तिक सूचना प्रिान गनन सवकनेछ:– 

(क) सम्बक्तन्धत व्यक्तिको वैयक्तिक हैलसयत, पेशागत वा 
वैयक्तिक गोपनीयतालाई प्रलतकूल प्रभाव नपाने कुनै 
सूचना भएमा, 
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(ख) ऐलतहालसक अनसुन्धान वा ऐलतहालसक तथ्य वा सूचना 
सङ्कलन वा सङ्ग्ग्रहका लालग त्यस्तो सूचना प्रिान 
भएमा, 

(ग) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना भए त्यस्तो व्यक्तिको 
मतृ्य ुभएको तीस वषन वा सोभन्िा बढी अवलध व्यलतत 
भइसकेको भएमा, 

तर त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना 
सावनजलनक गरेको कारणले लनजको अपमान हनुे वा 
लनजका हकिार वा सन्तानलाई कुनै वकलसमले हालन, 
नोक्सानी वा अपमान हनु ेभएमा त्यस्तो सूचना प्रिान 
गनन सवकने छैन। 

(घ) एक सय वषन वा सोभन्िा बढी अवलधिेक्तख त्यस्तो 
सूचना अलभलेक्तखत हुँिै आएको भएमा। 

२७. संवेिनशील सूचना प्रशोधन गनन नहनु:े (१) सावनजलनक लनकायले आफ्नो क्तजम्मा 
वा लनयन्त्रणमा रहेको कुनै पलन संवेिनशील वैयक्तिक सूचनाको प्रशोधन गनन वा 
गराउन हुँिैन। 

(२) उपिफा (१) को प्रयोजनका लालग िेहायको सूचनालाई सम्बक्तन्धत 
व्यक्तिको संवेिनशील वैयक्तिक सूचना मालननेछ:– 

(क) लनजको जात, जालत वा उत्पक्ति, 

(ख) राजनीलतक आवर्द्ता, 
(ग) धालमनक आस्था वा ववश्वास, 

(घ) शारीररक वा मानलसक स्वस्थता वा अवस्था, 

(ङ) यौलनक अलभमखुीकरण वा यौन जीवन सम्बन्धी घर्ना, 
(च) सम्पक्ति सम्बन्धी वववरण। 

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापलन िेहायको 
अवस्थामा त्यस्तो सूचनाको प्रशोधन गनन सवकनेछ:– 
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(क) सम्बक्तन्धत ववषयको इजाजत प्राप्त क्तचवकत्सक वा 
लनजको लनिेशनमा सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई अपमान वा 
वहनताबोध नहनुे गरी स्वास्थ्यकमीले सम्बक्तन्धत 
ववषयको रोग लनवारण, सावनजलनक स्वास्थ्य संरक्षण, 

रोग पवहचान, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य संस्थाको 
व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रिान गने 
लसललसलामा, 

(ख) सम्बक्तन्धत व्यक्तिले नै सूचना सावनजलनक गररसकेको 
भएमा। 

२८. सूचना सच्याउन लनवेिन दिन सवकन:े (१) कुनै सावनजलनक लनकायको क्तजम्मा, 
संरक्षण वा लनयन्त्रणमा रहेको आफूसँग सम्बक्तन्धत कुनै सूचना गलत भएको वा 
तथ्यमा आधाररत नभएको कुनै व्यक्तिलाई लागेमा लनजले जनुसकैु बखत त्यस्तो 
सूचना सधुार गरी सच्याउन सम्बक्तन्धत सावनजलनक लनकायमा तोवकएको ढाँचामा 
लनवेिन दिन सक्नेछ। 

तर त्यस्तो सूचनाको आधारमा लनजले कुनै लाभ, फाइिा वा सवुवधा 
ललइसकेको भए त्यसलाई सच्याउन लनवेिन दिन सक्न ेछैन। 

(२) उपिफा (१) बमोक्तजम लनवेिन दिँिा लनजले के कस्तो कारणबार् 
त्यस्तो सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधाररत नभएको हो त्यसको वववरण तथा 
लनजले िाबी गरेको तथ्य वा वववरणलाई पवुष्ट वा प्रमाक्तणत गने प्रमाण समेत 
िाक्तखला गनुन पनेछ। 

(३) उपिफा (१) बमोक्तजम लनवेिन परेमा सावनजलनक लनकायले तोवकए 
बमोक्तजम छानलबन गरी त्यस्तो सूचनामा सधुार गरी सच्याउन ु पने िेक्तखएमा 
आवश्यक सधुार गरी सच्याउन सक्नेछ। 

पररच्छेि-११ 
कसूर तथा सजाय 

२९. कसूर तथा सजाय: (१) कसैले िेहायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन 
अन्तगनत कसूर गरेको मालननेछ:– 
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(क)  िफा  ३ को उपिफा (१), (२) र (४) ववपरीत हनुे 
काम, 

(ख) िफा ४ को उपिफा (२) ववपरीत हनुे काम, 

(ग) िफा ५ को उपिफा (१) ववपरीत हनुे काम, 

(घ) िफा ६ ववपरीत हनुे काम, 

(ङ) िफा ७ को उपिफा (२), (३) र (४) ववपरीत हनुे 
काम, 

(च) िफा ९ ववपरीत हनुे काम, 

(छ) िफा १० को उपिफा (२) र (३) ववपरीत हनुे 
काम, 

(ज) िफा ११ को उपिफा (३) ववपरीत हनुे काम, 

(झ) िफा १२ को उपिफा (४) ववपरीत हनुे काम, 

(ञ) िफा १३ को उपिफा (२) ववपरीत हनुे काम, 

(र्) िफा १४ ववपरीत हनुे काम, 

(ठ) िफा १५ को उपिफा (२) र (३) ववपरीत हनुे 
काम, 

(ड) िफा १६ ववपरीत हनुे काम, 

(ढ) िफा १८ ववपरीत हनुे काम, 

(ण)   िफा १९ को उपिफा (२) र (३) ववपरीत हनुे 
काम, 

(त) िफा २१ ववपरीत हनुे काम, 

(थ) िफा २२ ववपरीत हनुे काम, 

(ि) िफा २३ को उपिफा (१), (३) र (७) ववपरीत हनुे 
काम, 

(ध) िफा २६ को उपिफा (१) ववपरीत हनुे काम, 
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(न) िफा २७ को उपिफा (१) ववपरीत हनुे काम। 

(२) उपिफा (१) बमोक्तजमको कसूर बापत तीन वषनसम्म कैि वा तीस 
हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िबैु सजाय हनुेछ। 

(३) उपिफा (१) को खण्ड (ग), (ड), (त), (थ), (ि) (ध) वा (न) 
बमोक्तजमको कसूर नेपाल सरकारवािी हनुेछ र त्यस्तो कसूर मलुकुी फौजिारी 
कायनववलध (संवहता) ऐन, २०७४ को अनसूुची-१ मा समावेश भएको मालननेछ। 

३०. उजूर गनन सक्न:े (१) िफा २९ को उपिफा (३) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक 
यस ऐन अन्तगनतका अन्य कुनै कसूर गरेकोमा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बक्तन्धत 
क्तजल्ला अिालतमा उजूर गनन सक्नेछ। 

  (२) उपिफा (१) बमोक्तजम उजूर गिान त्यस्तो काम भएको लमलतले तीन 
मवहनालभत्र गररसक्न ुपनेछ। 

३१. क्षलतपूलतनाः (१) यस ऐन अन्तगनत कुनै कसूर मालनने वा अन्य कुनै काम गरेको 
कारणबार् कसैलाई कुनै प्रकारको हालन, नोक्सानी हनु गएमा वा क्षलत पगु्न गएमा 
सरोकारवाला वा पीलडत व्यक्तिले त्यस्तो हालन, नोक्सानी वा पीडा बापत क्षलतपूलतन 
समेत भराई पाउन सम्बक्तन्धत क्तजल्ला अिालतमा उजूर गनन सक्नेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोक्तजमको उजूरी परेमा सम्बक्तन्धत क्तजल्ला अिालतले 
क्षलतपूलतन भराई दिन ु पने िेखेमा कसूरिारबार् पीलडतलाई मनालसब क्षलतपूलतन 
भराइदिन ुपनेछ। 

३२. ववभागीय सजाय हनु:े सावनजलनक पि धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोक्तजम गनुन 
पने कायन नगरेमा वा गनुन नहनुे कायन गरेमा यस ऐन बमोक्तजम हनुे सजायको 
अलतररि लनजको सेवा शतन सम्बन्धी प्रचललत कानून बमोक्तजम ववभागीय वा अन्य 
सजाय हनुेछ। 

पररच्छेि-१२ 
ववववध 

३३.  संरक्षक वा माथवर व्यक्तिको मञ्जरुी ललन ुपने: यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेक्तखएको भए तापलन यस ऐनमा सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरीमा सावनजलनक गनन वा 
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गोपनीयता खलुासा गनन सवकने भनी उल्लेख भएका ववषयहरू अठार वषन उमेर 
नपगुेको वा मानलसक अवस्था ठीक नभएको वा बौवर्द्क अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग 
सम्बक्तन्धत भएमा त्यस्तो ववषय सावनजलनक गिान वा सोसँग सम्बक्तन्धत गोपनीयता 
खलुासा गिान लनजको वहत हनुे भई लनजको संरक्षक वा माथवर व्यक्तिले मञ्जुरी 
दिएको अवस्थामा मात्र सावनजलनक गनन वा गोपनीयता खलुासा गनन सवकनेछ। 

३४.  बाधा परु् याएको नमालननेाः (१) यस ऐनमा लेक्तखएको कुनै कुराले उपिफा (२) 
मा उक्तल्लक्तखत व्यक्तिका सम्बन्धमा िेहाय बमोक्तजम गनन बाधा परु् याएको मालनने 
छैनाः- 

(क) अिालती कारबाहीको लसललसलामा कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त 
गनन, 

(ख) कानून बमोक्तजम कुनै कसूरको अनसुन्धान वा अलभयोजन गने 
सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिगत सूचना वा वववरण प्राप्त गनन, 

(ग) लनजको सम्पक्ति सम्बन्धी वववरण प्रचललत कानून बमोक्तजम 
सावनजलनक गनन, 

(घ) लनजको शैक्तक्षक योग्यता, नागररकता, राहिानी, सवारी चालक 
अनमुलतपत्र लगायतका पवहचान खलु्ने वववरण सम्बक्तन्धत लनकायले सावनजलनक 
गनन, 

(ङ) छापाखाना तथा पत्रपलत्रका र राविय प्रसारण सम्बन्धी प्रचललत 
कानूनले लनषधे गरेको कुरा बाहेक सावनजलनक वहत तथा पारिक्तशनता कायम गने 
वा अनसुन्धानमूलक पत्रकाररता गने लसललसलामा प्राप्त गरेको वा सङ्कलन गरेको 
कुनै सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क, समाचार, तस्वीर व्यक्तिको गोपलनयताको आधारभतू 
मान्यता प्रलतकूल नहनुे गरी प्रकाशन वा प्रसारण गनन वा कुनै वकलसमले सावनजलनक 
गनन, 

(च) लनजले सावनजलनक रुपमा व्यि गरेको मन्तव्य, ववचार वा सावनजलनक 
रुपमा आयोक्तजत कायनक्रममा क्तखक्तचएको श्रव्यदृश्य तथा तस्वीर प्रकाशन वा प्रसारण 
गनन, 
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(छ) लनजको सम्पक्ति तथा खण्ड (घ) बमोक्तजमको वववरण वा लनजले 
सावनजलनक रुपमा व्यि गरेको मन्तव्य, ववचार वा लनजको सावनजलनक कायनसँग 
सम्बक्तन्धत वववरणका सम्बन्धमा आधार, कारण वा प्रमाण सवहत स्वस्थ 
वर्कावर्प्पणी गनन। 

(२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लालग “व्यक्ति” भन्नाले िेहायका व्यक्ति 
सम्झन ुपछनाः- 

(क)  सावनजलनक पि धारण गरेको व्यक्ति, 

(ख) सावनजलनक पिमा लनयकु्ति, मनोनयन वा लनवानक्तचत हनुे 
औपचाररक प्रकृयामा सामेल भएको वा सो पिमा 
लसफाररस भएको व्यक्ति, 

(ग) सावनजलनक पिबार् सेवा लनविृ वा पि मिु भएको 
व्यक्ति, 

(घ) सावनजलनक रुपमा क्तचलनएको वा सावनजलनक चासो वा 
सरोकारमा पने व्यक्ति, 

(ङ) सावनजलनक वहत, सिाचार वा नैलतकताको कारणले वा 
कानून ववपरीत भएको वा हनु लागेको कायनको बारेमा 
सवनसाधारण समक्ष सूचना वा जानकारी प्रवाह गराउन ु
पने िेक्तखएको व्यक्ति। 

३५. यस ऐन प्रलतकुल गनन नहनु:े कुनै पलन सावनजलनक सूचना प्रवाह गने लनकायले यस 
ऐनको प्रलतकूल नहनुे गरी सूचना प्रवाह गनुन पनेछ। 

३६. लनयम बनाउन े अलधकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
लनयमहरू बनाउन सक्नेछ। 

भिौ ३०, २०७५ मा बसेको प्रलतलनलध सभाको बैठकले संशोधन सवहत पाररत गरेको र भिौ ३१, २०७५ मा 
बसेको राविय सभाको बैठकले यो ववधेयकलाई संशोधनववना वफतान पठाउने गरी पाररत गरेको व्यहोरा नेपालको 
संववधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोक्तजम प्रमाक्तणत गिनछु । 

 
......................... 
कृष्ण बहािरु महरा 
    सभामखु 
  प्रलतलनलध सभा 

 

प्रलतलनलध सभाका सभामखुबार् प्रमाक्तणत यो ववधेयक  
नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोक्तजम 
प्रमाणीकरण गिनछु । 

               (ववद्यािेवी भण्डारी) 
लमलताः २०७५/०६/०२      रािपलत 
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