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वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
प्रमाणीकरण मममत
२०७५।६।२
सं वत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १४

वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पक्ति, मलखत, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चररत्र सम्बन्धी
ववषयको गोपनीयताको हकलाई सुमनक्तित गने, सावनजमनक मनकाय वा सं स्थामा रहेका वैयक्तिक
सूचनाको सं रक्षण र सुरक्तक्षत उपयोगको व्यवस्था गने तथा व्यक्तिको गोपनीयता अमतक्रमण हुन
नदिने व्यवस्था गरी मयानदित जीवनस्तर प्रवर्द्नन गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय
भएकोले,
सङ्घीय सं सिले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे ि-१
प्रारक्तम्भक
१.

संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस ऐनको नाम “वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५”
रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“आवास” भन्नाले कुनै पमन व्यक्तिले बसोवास गने घर, डे रा, अपार्नमेन्र्,
कोठा वा बासस्थान सम्झनु पछन र सो शब्िले मनजले रात मबताउने गरी
बसेको होर्ल, ररसोर्न , लज, पाहुना घर वा क्तशववरको कोठा वा त्यस्तै
प्रकृमतको अन्य कुनै ठाउँलाई समेत जनाउँछ।

(ख)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको
मनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोक्तजम सम्झनु पछन ।

(ग)

“वैयक्तिक सूचना” भन्नाले कुनै पमन व्यक्तिसँग सम्बक्तन्धत िे हायको सूचना
सम्झनु पछन:(१)

मनजको जात, जामत, जन्म, उत्पक्ति, धमन, वणन वा वैवावहक क्तस्थमत,

(२)

मनजको क्तशक्षा वा शैक्तक्षक उपामध,

(३)

मनजको ठे गाना, र्े मलफोन वा ववद्युतीयपत्र (इमेल) को ठे गाना,

1

www.lawcommission.gov.np

(४)

मनजको राहिानी, नागररकताको प्रमाणपत्र, राविय पररचयपत्र नम्बर,
सवारी चालक अनुममतपत्र, मतिाता पररचयपत्र वा सावनजमनक
मनकायबार् जारी भएका पररचयपत्रको वववरण,

(५)

वैयक्तिक सूचना उल्ले ख गरी मनजले कसै लाई पठाएको वा मनजले
प्राप्त गरे को पत्र,

(६)

ँ
ँ ाको रे वर्ना, रगत समूह वा
मनजको औलाको
छाप, हस्तरे खा, आख
मनजको अन्य वायोमेविक सूचना,

(७)

मनजको आपरामधक पृष्ठभूमम वा मनजले फौजिारी कसूरमा सजाय
ु ान गरे को वववरण,
पाएको वा कसूर भि

(८)

कुनै मनणनय प्रवक्रयामा पेशागत वा ववशेषज्ञ राय दिने व्यक्तिले
त्यस्तो प्रकृयामा के, कस्तो राय वा धारणा व्यि गरे को मथयो भन्ने
ववषय।

(घ)

“सम्पक्ति” भन्नाले चल वा अचल, भौमतक वा अभौमतक, मूतन वा अमूतन
सम्पक्ति सम्झनु पछन र सो शब्िले बौवर्द्क सम्पक्तिलाई समेत जनाउँछ।

(ङ)

“सावनजमनक मनकाय” भन्नाले िे हायका मनकाय सम्झनु पछन:–
(१)

नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार,
प्रिे श सरकार वा स्थानीय तह अन्तगनतका सरकारी कायानलय,

(२)

अिालत, अन्य न्यावयक मनकाय, सं वैधामनक मनकाय वा मातहतका
कायानलय,

(३)

मनयमनकारी मनकाय वा त्यस अन्तगनतका कायानलय,

(४)

नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार वा स्थानीय तहको पूण न वा आंक्तशक
स्वाममत्व वा मनयन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, समममत वा कानून
बमोक्तजम नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार वा स्थानीय तहद्वारा
स्थावपत आयोग, सं स्थान, प्रामधकरण, मनगम, प्रमतष्ठान, बोडन, केन्र,
पररषद् र यस्तै प्रकृमतका अन्य सङ्गदठत सं स्था,

(५)

प्रचमलत कानून बमोक्तजम ितान भएका राजनीमतक िल तथा सङ्गठन,

(६)

नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थावपत वा
सञ्चामलत वा नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार वा स्थानीय तहको पूण न
वा आंक्तशक अनुिान प्राप्त ववश्वववद्यालय, महाववद्यालय, ववद्यालय,
अनुसन्धान केन्र र अन्य त्यस्तै प्राक्तज्ञक वा शैक्तक्षक सं स्था,
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(७)

नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार वा स्थानीय तहको ऋण, अनुिान वा
जमानतमा सञ्चामलत सं स्था,

(८)

उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उक्तल्लक्तखत संस्थाको पूण न वा
आंक्तशक स्वाममत्व भएको वा मनयन्त्रण रहे को सं स्था,

(९)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सावनजमनक
मनकाय भनी तोकेको अन्य कुनै सं स्था।

(च)

“सावनजमनक पि धारण गरे को व्यक्ति” भन्नाले सावनजमनक मनकायको कुनै
पिमा मनवानक्तचत, मनोनीत वा मनयुक्ति भई बहाल रहे को व्यक्ति सम्झनु
पछन।

(छ)

“सङ्गदठत सं स्था” भन्नाले प्रचमलत कानून बमोक्तजम स्थापना भएका सं स्था,
कम्पनी, बैङ्क, समममत, सहकारी सं घ, महासं घ वा यस्तै प्रकृमतका अन्य
सङ्गदठत सं स्था सम्झनु पछन।
पररच्छे ि-२
व्यक्तिको जीउ तथा पाररवाररक गोपनीयता

३.

व्यक्तिको शारीररक तथा मनजी जीवनको गोपनीयता: (१) प्रत्येक व्यक्तिको शारीररक र
मानमसक अवस्था सम्बन्धी ववषयको गोपनीयता अनमतक्रम्य हुनेछ।
(२) कुनै पमन व्यक्तिको शारीररक गोपनीयताको ववषय मनजको शरीर वा स्वास्थ्य
परीक्षण गिान, उपचार गिान वा आपतकालीन उर्द्ार कायन गिानको अवस्थामा बाहे क
सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरीववना अनमतक्रम्य रहनेछ।
(३) कुनै

पमन व्यक्तिलाई मनजको मनजी जीवनसँग सम्बक्तन्धत जैववक वा

आनुवंक्तशक पवहचान, लै वङ्गक पवहचान, यौमनकता, यौन सम्बन्ध, गभानधान वा गभनपतन,
कुमारीत्व, पुरुषत्व, नपुंशकत्व वा शारीररक रोग जस्ता ववषयको गोपनीयता कायम राख्ने
अमधकार हुनेछ।
(४) कसै ले कुनै पमन व्यक्तिको मनजी जीवनमा असर पने, आघात पुग्ने वा
बेइज्जत हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बक्तन्धत उपिफा (३) बमोक्तजमका कुनै पमन ववषय
लेखेर, बोले र, प्रकाशन गरे र वा ववद्युतीय माध्यम प्रयोग गरे र वा अन्य कुनै पमन प्रकारले
सावनजमनक गनुन वा गराउनु हुँिैन

।

(५) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन िे हायको अवस्थामा
व्यक्तिको शारीररक वा मानमसक अवस्था वा मनजी जीवनको गोपनीयता खुलासा गनन
सवकनेछ:–
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(क)

सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरी भएको ववषय भएमा,

(ख)

सम्बक्तन्धत व्यक्तिले नै आफूखुशीले सावनजमनक गररसकेको ववषय
भएमा,

(ग)

अनुसन्धान

वा

अमभयोजन

गने

अमधकारीले

कुनै

कसूरको

मसलमसलामा अनुसन्धान गरे को ववषय भएमा,
(घ)

कुनै सुववधा वा सहुमलयत प्राप्त गनन उपिफा (३) सँग सम्बक्तन्धत
ववषय वा व्यक्तिको शारीररक अवस्था वा मनजी जीवन खुलासा गनुन
पने अवस्थामा मनजले त्यस्तो सुववधा वा सहुमलयत प्राप्त गरे मा वा
प्राप्त गनन इच्छा गरे मा।

४.

पाररवाररक गोपनीयता हुने (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई पाररवाररक जीवन कायम राख्न वा
पाररवाररक अखण्डता कायम राख्नको लामग पाररवाररक गोपनीयता कायम राख्न पाउने
अमधकार हुनेछ।
(२) िाम्पत्य जीवनको क्रममा पमत र पत्नीबीच मात्र जानकारी हुने एक अकानको
गोपनीयतासँग सम्बक्तन्धत ववषय पमत र पत्नीबीच चले को मुद्दाका सन्िभनमा आवश्यक
भएको अवस्थामा बाहेक अनमतक्रम्य हुनेछ।

५.

शरीरको तलासी मलन नहुन:े (१) कुनै पमन व्यक्तिको मञ्जुरी नमलई मनजको जीऊ वा
मनजको साथमा रहे को वा मनजले प्रयोग गने कुनै वस्तुको तलासी मलन हुँिैन।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापमन प्रचमलत कानून
बमोक्तजम कुनै सुरक्षा जाँच वा फौजिारी कसूरको अनुसन्धानको मसलमसलामा कुनै
व्यक्तिको तलासी मलनु पने अवस्था भएमा कानून बमोक्तजम अमधकार प्राप्त अमधकारी वा
मनजको

आिे श

बमोक्तजम

सुरक्षाको

प्रयोजनको

लामग

खवर्एका

कुनै

व्यक्ति

वा

सुरक्षाकमीले तलासी मलन सक्नेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्तजम सुरक्षा जाँच गननको लामग खवर्एका अमधकारीले
आफूले सुरक्षा जाँचको लामग प्राप्त गरे को अक्तततयारी आफ्नो साथमा राख्नु पनेछ र
सम्बक्तन्धत व्यक्तिले त्यसरी तलासी मलनुभन्िा अक्तघ हेन न चाहे मा िे खाउनु पनेछ।
(४) कुनै सावनजमनक स्थानमा मनयममत वा आकक्तस्मक सुरक्षा जाँचको लामग
आफ्नो ओहिा अनुसारको क्तचन्ह र पोशाक लगाई कतनव्य पालना गनन खवर्एको
सुरक्षाकमीलाई

यस

िफाको

प्रयोजनको

मामननेछ।
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६.

प्रजनन स्वास्थ्य र गभानवस्था सम्बन्धी गोपनीयता: प्रत्येक मवहलाको प्रजनन स्वास्थ्य र
गभानवस्था सम्बन्धी ववषय अनमतक्रम्य हुनेछ र मनजको मञ्जुरीववना त्यस्तो ववषयको
जानकारी अरु कसैलाई दिन वा सावनजमनक गनन हुँिैन।
तर स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सम्बक्तन्धत ववशेषज्ञहरूबीच त्यस ववषयमा छलफल
गनन वा मनजको एकासगोलका पररवारका सिस्य र अठार वषन उमेर पूरा नभएको वा होस
ठे गानमा नरहेको व्यक्ति भए मनजको सं रक्षकलाई जानकारी गराउन बाधा पने छै न।
पररच्छे ि-३
आवास सम्बन्धी गोपनीयता

७.

आवासको गोपनीयता हुन:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई मनजको आवासको गोपनीयताको
अमधकार हुनेछ।
(२) कानून बमोक्तजम खानतलासी मलन अमधकार प्राप्त अमधकारी वा मनजको
आिे श बमोक्तजम बाहे क कुनै पमन व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गनन वा गराउन वा
खानतलासी मलन वा मलन लगाउन हुँिैन।
(३) उपिफा (२) बमोक्तजम प्रवेश गिान सम्बक्तन्धत व्यक्ति वा मनजको पररवारका
सिस्यको मनजी जीवनको गोपनीयता भङ्ग हुने गरी प्रवेश गनन वा गराउन वा खानतलासी
मलन वा मलन लगाउन हुँिैन।
(४) कानून बमोक्तजम अमधकार प्राप्त अमधकारी वा त्यस्तो अमधकारीको आिे श
बमोक्तजम कुनै व्यक्तिलाई मनजको आवास बावहर पक्राउ गररएकोमा मनज पक्राउ परे को
कारणले मात्र मनजको आवास खानतलासी गनन वा गराउन हुँिैन।
(५)

उपिफा

(४)

कुनै

बमोक्तजम

व्यक्तिलाई

पक्राउ

गररएकोमा

मनजको

आवासको समेत खानतलासी मलनुपने मनामसब कारण भएमा त्यस प्रयोजनका लामग कानून
बमोक्तजम अमधकार प्राप्त अमधकारीको छु ट्टै आिे श मलई मनजको आवासको खानतलासी
मलन सवकनेछ।
(६) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन ववपद् व्यवस्थापन
वा आपतकालीन उर्द्ार गने प्रयोजनको लामग कुनै पमन व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गनन
सवकनेछ।
(७) आवासको गोपनीयता कायम राख्ने तथा खानतलासी वा अनुसन्धान सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था प्रचमलत कानून बमोक्तजम हुनेछ।
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८.

आवासमा प्रवेश गिान सूचना दिनु पने: (१) कुनै फौजिारी कसूरको मसलमसलामा िफा ७
बमोक्तजम कसै को आवासमा खानतलासी गनुन पने भएमा त्यसरी आवासमा प्रवेश गनुन पने
प्रयोजन खुल्ने गरी मनजलाई मलक्तखत सूचना दिनु पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्तजम कुनै व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गिान प्रचमलत कानून
बमोक्तजमका शतन तथा कायनववमध पूरा गनुन पनेछ।
तर तत्काल खानतलासी नगरे मा आरोवपत व्यक्ति भाग्ने वा उम्कने वा प्रमाण नष्ट
हुने भएमा सो कुराको अमभले ख राखी प्रवेश गनन सवकनेछ।

९.

आवासमा मसमसवर्मभ क्यामेरा जडान गनन नहुन:े कसै ले कुनै पमन व्यक्तिको मञ्जुरीववना
मनजको आवासमा वा त्यस्तो आवास प्रयोगकतानसँग सम्बक्तन्धत व्यक्तिगत सू चना सङ्कलन
हुने गरी मसमसवर्मभ क्यामेरा जडान गनन वा गराउन हुँिैन।
पररच्छे ि-४
सम्पक्ति सम्बन्धी गोपनीयता

१०.

सम्पक्तिको गोपनीयता हुन:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई मनजको सम्पक्ति तथा त्यस्तो सम्पक्ति
सम्बन्धी वववरण गोप्य राख्न पाउने अमधकार हुनेछ।
(२) कसैले पमन अकानको घर, जग्गा, सवारी साधन वा अन्य सम्पक्तिमा त्यस्तो
सम्पक्तिधनीको अनुममत वा मञ्जुरीववना अनमधकृत तवरले प्रवेश गनन हुँिैन।
(३) व्यक्तिको सम्पक्ति सम्बन्धी वववरण राख्ने वा त्यसको जानकारी हुन सक्ने
सावनजमनक मनकाय वा सङ्गदठत सं स्था वा त्यस्तो सं स्थामा काम गने कुनै कमनचारीले कुनै
पमन व्यक्तिको सम्पक्तिको वववरण सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरीववना कुनै पमन तररकाले अरु
कसैलाई जानकारी दिन वा सावनजमनक गनन वा गराउन हुँिैन।
(४) उपिफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन कुनै कसूरको
अनुसन्धानको मसलमसलामा अमधकार प्राप्त अमधकारीको आिे श बमोक्तजम सम्पक्ति वववरण
माग भएको वा कुनै व्यक्तिका ववरुर्द्मा सोही ववषयमा परे को मुद्दाका सन्िभनमा
अिालतबार् माग भएको अवस्थामा सम्पक्ति वववरणको अमभले ख राख्ने सम्बक्तन्धत मनकाय,
सङ्गदठत सं स्था वा अमधकारीले त्यस्तो अमभले ख उपलब्ध गराउनु पनेछ।
पररच्छे ि-५
मलखत सम्बन्धी गोपनीयता

११.

मलखतको गोपनीयता हुन:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई मनजसँग सम्बक्तन्धत वैयक्तिक मलखतको
गोपनीयताको अमधकार हुनेछ।
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(२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लामग िे हायको मलखत सम्बक्तन्धत व्यक्तिको
वैयक्तिक मलखत मामननेछ:(क)

शैक्तक्षक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र,

(ख)

क्तचवकत्सकीय इमतहास, प्रमाणपत्र वा स्वास्थ्य परीक्षण प्रमतवेिन,

(ग)

नागररकताको

प्रमाणपत्र, राहिानी, मतिाता

चालक अनुममतपत्र वा

पररचयपत्र, सवारी

यस्तै प्रकृमतका पररचय खुल्ने अन्य

कागजात,
(घ)

बैङ्कमा रहे को खाता वा त्यस्तो खातामा रहे को रकमको वववरण,

(ङ)

बैंवङ्कङ्ग तथा वविीय कारोबारसँग सम्बक्तन्धत चेक, ड्राफ्र्, डे मभर्
काडन, क्रेमडर् काडन वा बैङ्क वहसाव वववरण (स्र्े र्मेण्र्) वा अन्य
ववमनमेय अमधकारपत्र,

(च)

जैववक वा आनुवंक्तशक वववरण (वायोमेविक डार्ा) र ल्याप्चे
सवहछाप,

(छ)

अचल सम्पक्तिसँग सम्बक्तन्धत जग्गाधनी प्रमाण पुजान वा जग्गाको
स्वाममत्व सम्बन्धी अन्य कागजात,

(ज)

सवारी धनीपुजान (ब्लु बुक) वा अन्य सम्पक्तिको स्वाममत्व सम्बन्धी
कागजात,

(झ)

मधतोपत्र वा त्यससँग सम्बक्तन्धत वववरण,

(ञ)

कमनचारी

सञ्चय

कोषको

पररचयपत्र, मनवृिभरणपत्र

वा

यस्तै

प्रकृमतका अन्य कागजात,
(र्)

तोवकए बमोक्तजमका अन्य कागजात।

(३) कुनै पमन व्यक्तिको सावनजमनक मनकायमा रहे को उपिफा (२) बमोक्तजमको
वैयक्तिक मलखत कसैले सावनजमनक गनन वा गराउन हुँिैन।
(४) उपिफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापमन िे हायको
अवस्थामा कुनै पमन व्यक्तिको वैयक्तिक मलखत वा त्यसको कुनै वववरण सावनजमनक गनन
वा गराउन वा त्यसको कुनै वववरण अध्ययन, अनुसन्धान वा परीक्षण गनन वा गराउन
सवकनेछ:–
(क)

सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरी भएमा,

(ख)

सावनजमनक सेवा उपभोग गने प्रयोजनको लामग कुनै व्यक्तिको
पवहचान खुल्ने पररचयपत्र आवश्यक पने भएमा,
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(ग)

कुनै मुद्दाको मसलमसलामा अिालत वा कानून बमोक्तजम अमधकार
प्राप्त अमधकारीको आिे श भएमा,

(घ)

फौजिारी

कसूरको

अनुसन्धान

वा

अमभयोजनको

मसलमसलामा

अमधकार प्राप्त अमधकारीले आिे श दिएमा।
पररच्छे ि-६
तथ्याङ्क सम्बन्धी गोपनीयता
१२.

तथ्याङ्कको गोपनीयता हुने (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई मनजसँग सम्बक्तन्धत वैयक्तिक तथ्याङ्क
वा वववरण गोप्य राख्न पाउने अमधकार हुनेछ।
(२) कुनै पमन व्यक्तिको वैयक्तिक वा पाररवाररक तथ्याङ्क सङ्कलन गिान मनजको
मञ्जुरी मलनु पनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्तजम सावनजमनक मनकाय वा सङ्गदठत सं स्थाले सम्बक्तन्धत
व्यक्तिको मञ्जुरी मलई सङ्कलन गरे को तथ्याङ्क जुन प्रयोजनको लामग सङ्कलन गररएको हो
सोही प्रयोजनको लामग मात्र प्रयोग गनुन पनेछ।
तर राविय सुरक्षा वा शाक्तन्त सुव्यवस्थाको प्रयोजनको लामग कुनै तथ्याङ्क माग
भएमा प्रचमलत कानून बमोक्तजम त्यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन बाधा परे को मामनने
छै न।
(४) कुनै पमन व्यक्तिको मञ्जुरी नमलई कसै ले पमन मनजसँग सम्बक्तन्धत िे हायका
तथ्याङ्क अरु कसैलाई दिन वा सावनजमनक 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 ववद्युतीय हस्ताक्षर,

(छ)

राजनीमतक सम्बर्द्ता र मनवानचन सम्बन्धी वववरण,

(ज)

व्यवसाय वा कारोबार सम्बन्धी वववरण।

(५) उपिफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन कुनै फौजिारी
कसूरको अनुसन्धानको मसलमसलामा अिालत वा कानून बमोक्तजम अमधकार प्राप्त मनकाय
वा अमधकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्याङ्क वा वववरण उपलब्ध गराउनु पने अवस्था भएमा
त्यस्तो तथ्याङ्क वा वववरण उपलब्ध गराउनु पनेछ।
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(६) उपिफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन कुनै व्यक्तिको उमेर,
योग्यता, चररत्र, यौमनकता, अपाङ्गता जस्ता ववषयमा प्रश्न उठी अमधकार प्राप्त अमधकारीले
माग गरे मा सम्बक्तन्धत व्यक्तिले त्यस्तो वववरण वा कागजात उपलब्ध गराउनु पनेछ।
पररच्छे ि-७
पत्राचार सम्बन्धी गोपनीयता
१३.

पत्राचारको गोपनीयता हुन:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई मनजको क्तचठ्ठीपत्र, पत्राचार वा ववद्युतीय
पत्र (इमेल) वा ववद्युतीय माध्यमबार् प्रवाह हुने सं वाि वा त्यस्तै प्रकृमतका अन्य
पत्राचारको गोपनीयता कायम राख्न पाउने अमधकार हुनेछ।
(२) कसै ले कुनै पमन व्यक्तिको उपिफा (१) बमोक्तजमका क्तचठ्ठीपत्र, पत्राचार वा
ववद्युतीयपत्र (इमेल) वा ववद्युतीय माध्यमबार् प्रवाह हुने सं वाि वा त्यस्तै प्रकृमतका अन्य
पत्राचार अनमधकृत रूपमा पढ्न, हेन,न अरु कसैलाई उपलब्ध गराउन, प्रकाशन गनन, प्रसारण
गनन वा अन्य कुनै वकमसमले सावनजमनक गनन हुँिैन।
(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन सम्बक्तन्धत व्यक्तिको
मञ्जुरीमा वा कुनै फौजिारी कसूरको अनुसन्धानको मसलमसलामा प्रचमलत कानून बमोक्तजम
अमधकार प्राप्त अमधकारीको आिे शले कुनै पमन व्यक्तिको क्तचठ्ठीपत्र, पत्राचार वा ववद्युतीय
पत्र (इमेल) वा ववद्युतीय माध्यमबार् प्रवाह हुने सं वाि वा त्यस्तै प्रकृमतका अन्य पत्राचार
उपलब्ध गनन वा गराउन सवकनेछ।

१४.

क्तचठ्ठीपत्र खोल्न नहुने

(१) सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरीमा वा कुनै फौजिारी कसूरको

अनुसन्धानको मसलमसलामा प्रचमलत कानून बमोक्तजम अमधकार प्राप्त अमधकारीको आिे श
भएकोमा बाहे क कसै ले पमन कसै को वैयक्तिक क्तचठ्ठीपत्र अनमधकृत रूपमा खोल्न वा
खोल्न लगाउन हुँिैन।
(२) कुनै पमन व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको ववद्युतीय पत्र (इमेल) खोल्न, हेन न वा
अन्य कसैलाई पठाउन (फरवाडन गनन) हुँिैन।
पररच्छे ि-८
चररत्र सम्बन्धी गोपनीयता
१५.

चररत्रको गोपनीयता हुन:े (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई मनजको चररत्र, वैयक्तिक आचरण र
व्यवहारको गोपनीयता राख्न पाउने अमधकार हुनेछ।
(२) कुनै व्यक्तिको चररत्र, आचरण वा व्यवहारको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठे मा
त्यस सम्बन्धमा छानमबन गरी कानून बमोक्तजम कारबाही गने क्रममा बाहे क मनजको
चररत्रको सम्बन्धमा कसै ले कुनै वर्प्पणी गनन हुँिैन।
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(३) कसै ले कुनै पमन व्यक्तिको चररत्रमा आघात पाने, मनजको बेइज्जती वा
ँ आउने गरी कुनै पमन
अपमान हुने, आत्मसम्मानमा ठे स पुग्ने वा पाररवाररक जीवनमा आच
प्रकारको काम, कारबाही गनन वा मनजको आचरण वा व्यवहार सम्बन्धी कुनै पमन कुरा
सावनजमनक गनन वा गराउन हुँिैन।
१६.

तक्तस्वर क्तखच्न वा मबक्री गनन नहुने (१) कसैले कुनै पमन व्यक्तिको चररत्र वा सामाक्तजक
प्रमतष्ठामा क्षमत पुग्ने गरी मनजको मञ्जुरीववना मनजको तक्तस्वर क्तखच्न वा मनजलाई बिनाम
गने मनयतले मनजको तक्तस्वरसँग अरु कसै को तक्तस्वर राखी जुनसुकै तररकाले अको तक्तस्वर
बनाउन वा एक व्यक्तिको तक्तस्वरको केही अं श अको व्यक्तिको तक्तस्वरको अको अं शसँग
ममलाई अकै तक्तस्वर बनाउन, प्रकाशन गनन वा सावनजमनक गनन वा गराउन हुँिैन।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापमन कसै ले कुनै सावनजमनक
ठाउँ वा कुनै व्यक्तिको तस्वीर क्तखच्िा त्यस्तो ठाउँमा रहे को अन्य कुनै व्यक्ति समेतको
तस्वीर क्तखक्तचन गएकोमा त्यसलाई कसूर मामनने छै न।
तर त्यसरी क्तखक्तचन गएको तस्वीर समेत उपिफा (१) ववपरीत प्रयोग गनन पाइने
छै न।
(३) कसै ले कुनै पमन व्यक्तिलाई सताउने, है रान पाने वा मनजबार् कुनै अनुक्तचत
फाइिा मलने वा तक्तस्वरको व्यापाररक प्रयोग गरी फाइिा मलने मनयतले मनजको मञ्जुरी
नमलई मनजको तक्तस्वर प्रकाशन, प्रचार प्रसार, खररि मबक्री वा सावनजमनक गनन वा गराउन
हुँिैन।

१७.

अनुसन्धानको मसलमसलामा रहेको व्यक्तिलाई सावनजमनक गनन नहुने

कानून बमोक्तजम

अनुसन्धानको मसलमसलामा रहे को कुनै पमन व्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा
सम्बक्तन्धत मनकायमा अमभयोग पत्र िायर नभएसम्म मनजलाई अमधकार प्राप्त अमधकारीले
कुनै पमन तररकाले सावनजमनक गनन वा गराउन हुँिैन।
तर त्यस्तो अमभयोग लागेको व्यक्तिको नाम र मनजलाई लागेको अमभयोगको
वववरण वा सूचना सावनजमनक गनन बाधा पने छै न।
१८.

गोप्य कुरा प्रकर् गनन नहुने

कसै ले आफ्नो व्यावसावयक कामको मसलमसलामा कुनै

व्यक्तिबार् कसै को आचरण सम्बन्धी कुनै कुरा जानकारी पाएको भए सम्बक्तन्धत व्यक्तिले
मञ्जुरी दिएको वा अमधकार प्राप्त अमधकारीको आिे श भएको अवस्थामा बाहे क मनजले
त्यस्तो कुरा कसैलाई प्रकर् गनुन हुँिैन।
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पररच्छे ि-९
ववद्युतीय माध्यम र गोपनीयता
१९.

ववद्युतीय माध्यमको गोपनीयता हुने (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई ववद्युतीय माध्यममा रहे को
मनजको कुनै पमन वैयक्तिक सूचना, मलखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चररत्र सम्बन्धी कुराको
गोपनीयता राख्न पाउने अमधकार हुनेछ।
(२) कसै ले कुनै पमन व्यक्तिको ववद्युतीय माध्यममा रहे को सूचना, जानकारी,
पत्राचार अनमधकृत रूपमा प्राप्त गनन, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गनन वा अनमधकृत रूपमा
कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँिैन।
(३) कसै ले पमन कुनै िुई वा िुईभन्िा बढी व्यक्तिहरूबीचमा ववद्युतीय माध्यमबार्
भएका कुनै सं वाि वा कुराकानी सम्बक्तन्धत व्यक्तिहरूले मञ्जुरी दिएको वा कानून
बमोक्तजम अमधकार प्राप्त अमधकारीले आिे श दिएकोमा बाहे क कुनै याक्तन्त्रक उपकरणको
प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वमन अङ्कन वा रे कडन गनन वा गराउन हुँिैन।
तर सावनजमनक रूपमा गररएको भाषण वा विव्यको हकमा यस उपिफाको
व्यवस्था लागू हुने छै न।
(४) उपिफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन सम्बक्तन्धत
व्यक्तिको मञ्जुरी वा अमधकार प्राप्त अमधकारीको आिे शले कुनै पमन सूचना, जानकारी वा
पत्राचार सुन्न, ध्वमन अङ्कन वा रे कडन गनन वा गराउन सवकनेछ।
(५) ववद्युतीय सूचना र तथ्याङ्कको गोपनीयता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोक्तजम हुनेछ।

२०.

सावनजमनक स्थलमा मसमसवर्मभ क्यामेरा जडान गने सम्बन्धमा (१) कुनै पमन सावनजमनक
स्थलमा मसमसवर्मभ क्यामेरा जडान गनन आवश्यक भएमा शौचालय, स्नान गृह वा कपडा
फेने कक्ष (चेक्तञ्जङ रुम) बाहे कका ठाउँमा त्यस्तो क्यामेरा जडान गनन वा गराउन
सवकनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्तजम मसमसवर्मभ क्यामेरा जडान गरे को ठाउँमा सबैले िे ख्ने
र जानकारी पाउने गरी त्यस्तो क्यामेरा जडान गररएको सूचना दिने व्यवस्था गनुन पनेछ।
(३) कुनै स्थानमा मसमसवर्मभ क्यामेरा जडान गने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए
बमोक्तजम हुनेछ।

२१.

मनगरानी वा जासुसी गनन नहुन:े कुनै व्यक्तिको आवास वा कुनै कायानलयको मनगरानी वा
जासुसी गनन वा यस ऐन बमोक्तजम गोप्य हुने कुनै कुरा प्राप्त गने उद्देश्यले कुनै ववद्युतीय
माध्यम, फोर्ोग्राफी वा कुनै तररका प्रयोग गनन हुिैन।
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२२.

ु को सीमा क्षेत्र वा सावनजमनक स्थान बाहेक कुनै सावनजमनक
ड्रोन प्रयोग गनन नहुन:े मुलक
मनकाय, पुराताक्तत्वक महत्वको क्षेत्र, सुरक्षा मनकायको भवन, सं रक्तक्षत क्षेत्र वा खानी तथा
खमनजजन्य पिाथन रहेको क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको आवासमा अमधकार प्राप्त अमधकारी वा
त्यस्तो व्यक्तिको अनुममतववना कुनै वकमसमको ड्रोन वा त्यस्तै प्रकृमतको यन्त्र प्रयोग गनन
वा कुनै गोप्य सूचना प्राप्त गने उद्देश्यले कुनै कायन गनन हुँिैन।
पररच्छे ि-१०
वैयक्तिक सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण

२३.

कानून बमोक्तजम बाहेक वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गनन नहुन:े (१) कानून बमोक्तजम अमधकार
प्राप्त अमधकारी वा त्यस्तो अमधकारीबार् अनुममत प्राप्त व्यक्ति बाहे क अन्य कसै ले कुनै
पमन व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन, भण्डारण, सं रक्षण, ववश्लेषण, प्रशोधन वा प्रकाशन
गनन हुँिैन।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन कुनै खास ववषयमा
अध्ययन वा अनुसन्धान गने वा जनमत सङ्कलन गने प्रयोजनका लामग सम्बक्तन्धत
व्यक्तिको मञ्जुरी मलई मनजले दिएको सूचना सङ्कलन गनन सवकनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्तजम सूचना सङ्कलन गिान कुन प्रयोजनको लामग सूचना
सङ्कलन गरे को हो सो सम्बन्धमा मनजलाई पूण न जानकारी नदिई सङ्कलन गनुन हुँिैन।
स्पष्टीकरण: सवनसाधारणलाई सम्बोधन गरी आम सञ्चारका माध्यमबार् तथ्याङ्क सङ्कलन
गने ववषयको सूचना प्रसारण वा सावनजमनक भएकोमा त्यस्तो सूचनालाई यस िफाको
प्रयोजनको लामग जानकारी दिएको मामननेछ।
(४) उपिफा (२) बमोक्तजम सूचना सङ्कलन गिान िे हायका ववषय स्पष्ट रूपमा
खुलाउनु पनेछ:(क)

सूचना सङ्कलन गने समय,

(ख)

सूचनाको ववषय वस्तु,

(ग)

सूचनाको प्रकृमत,

(घ)

सूचना सङ्कलनको उद्देश्य,

(ङ)

सूचना परीक्षणको ववमध र प्रवक्रया,

(च)

सङ्कमलत सूचनाको गोपनीयता राख्ने ववषयको सुमनक्तितता,

(छ)

सङ्कमलत सूचनाको सुरक्षा लगायतका ववषय।
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(५) कानून बमोक्तजम सूचना सङ्कलन गनन अमधकार प्राप्त अमधकारीले कुनै
व्यक्तिको सूचना सङ्कलन गिान सम्बक्तन्धत व्यक्तिबार् नै जानकारी मलई सङ्कलन गनुन
पनेछ।
(६) उपिफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापमन िे हायको व्यक्तिको
तफनबार् िे हायका व्यक्तिले सूचना दिन सक्नेछ:–
(क)

अठार वषन उमेर नपुगेको वा होस ठे गानमा नरहे को व्यक्तिको
हकमा त्यस्तो सूचना दिँिा मनजको अवहत नहुने भएमा मनजको
सं रक्षक वा माथवर व्यक्ति,

(ख)

अन्य व्यक्ति भए मनजले अक्तततयारी दिएको वाररस वा प्रमतमनमध।

(७) िे हायको अवस्थामा बाहेक उपिफा (१) बमोक्तजम अमधकार प्राप्त अमधकारीले
वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गनुन हुँिैन:–
(क)

जुन कानून बमोक्तजमको अक्तततयारी प्रयोग गरी त्यस्तो अमधकारीले
वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरे को हो सोही कानून बमोक्तजम मनजले
सङ्कलन गरे को भएमा,

(ख)

प्रचमलत कानून बमोक्तजम त्यस्तो अमधकारीले त्यस्तो सूचना सङ्कलन
गने व्यवस्था भएकोमा,

(ग)

फौजिारी कसूरको अनुसन्धान, अमभयोजन वा अिालती कारबाही
वा कानून कायानन्वयनको मसलमसलामा सङ्कलन गरे को भएमा,

(घ)

कुनै सङ्गदठत सं स्था वा सावनजमनक मनकायले जुन व्यक्तिको
सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन गरे को हो त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो
सं स्थाको कुनै पिमा बहाल रहे को वा बहाल रहन लागेको वा
त्यस्तो सूचना त्यस्तो सं स्था वा मनकायको स्वीकृत कायनक्रम
अन्तगनत रहेकोमा।

(८) वैयक्तिक तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लेषण र उपयोग सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ।
२४.

वैयक्तिक सूचना नमामनने: प्रचमलत कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क सावनजमनक
पि धारण गरे को व्यक्तिको सम्बन्धमा िे हायको सूचना मनजको वैयक्तिक सूचना मामनने
छै न:–
(क)

मनज कुन सावनजमनक मनकायमा बहाल रहे को पिामधकारी हो भन्ने
ववषय,
13

www.lawcommission.gov.np

(ख)

मनजको पि र सो है मसयतमा सम्पकन गनन सवकने कायानलयको
ठे गाना, र्े मलफोन नम्बर वा ववद्युतीय पत्र (ईमेल) को ठे गाना,

(ग)

सावनजमनक मनकायले जारी गरे को वा ले खेको कुनै पत्र वा
मलखतमा हस्ताक्षर गने व्यक्तिको नाम र मनजको पि,

२५.

(घ)

मनजले सम्पािन गने कामको कायन वववरण र त्यसको प्रकृमत,

(ङ)

मनजको सेवा शतन सम्बन्धी ववषय।

सङ्कमलत सूचनाको संरक्षण: (१) कुनै सावनजमनक मनकायले सङ्कलन गरे को वा त्यस्तो
मनकायको क्तजम्मा वा मनयन्त्रणमा रहे को वैयक्तिक सूचना त्यस्तो मनकायले सं रक्षण गनुन
पनेछ।
(२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लामग सावनजमनक मनकायले वैयक्तिक सूचनामा
हुन सक्ने अनमधकृत पहुँच वा त्यस्तो सूचनाको अनमधकृत उपयोग, हेरफेर, खुलासा,
प्रकाशन वा प्रसारण ववरुर्द् हुन सक्ने जोक्तखमका ववरुर्द् सुरक्षाको उपयुि प्रबन्ध गनुन
पनेछ।
(३) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन सावनजमनक मनकायले
प्रचमलत कानून बमोक्तजम कुनै वैयक्तिक सूचना खुलासा गनन वा गराउन सक्नेछ।

२६.

सहममतववना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गनन नहुन:े (१) सावनजमनक मनकाय वा सङ्गदठत
सं स्थाले सङ्कलन गरे को वा त्यस्तो मनकाय वा सं स्थाको क्तजम्मा वा मनयन्त्रणमा रहे को
वैयक्तिक सूचना िे हायको अवस्थामा बाहे क सम्बक्तन्धत व्यक्तिको सहममतववना उपयोग गनन
वा कसै लाई दिन हुँिैन –
(क)

जुन प्रयोजनका लामग वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरे को हो सोही
प्रयोजनको लामग सावनजमनक वा ववतरण भएकोमा,

(ख)

फौजिारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अमभयोजनको मसलमसलामा त्यस्तो
अनुसन्धान

वा

अमभयोजन

गने

अमधकार

प्राप्त

अमधकारीबार्

मलक्तखत रूपमा माग भएकोमा,
(ग)

अिालतमा ववचाराधीन रहे को मुद्दाको कारबाहीको मसलमसलामा
अिालतबार् आिे श भएकोमा,

(घ)

प्रचमलत कानून बमोक्तजम सावनजमनक पि धारण गरे को व्यक्तिको
योग्यता वा अन्य कुनै ववषयमा प्रश्न उत्पन्न भई त्यसको मनवारण
गनुन परे मा,
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(ङ)

कुनै खास ववषयको प्रश्न उत्पन्न भई सोको मनवारण गनन कुनै खास
वकमसमको सूचना अमधकार प्राप्त अमधकारीद्वारा मलक्तखत रूपमा माग
भएकोमा।

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन वैयक्तिक सूचना
सङ्कलन वा सं रक्षण गने क्तजम्मेवारी भएको मनकायको अमधकार प्राप्त अमधकारीले िे हायको
अवस्थामा सावनजमनक प्रयोजनका लामग गररएको अध्ययन वा अनुसन्धानको प्रयोजनको
लामग कुनै वैयक्तिक सूचना सावनजमनक गनन वा गराउन सक्नेछ:–
(क)

जुन ववषयको अनुसन्धान गररएको हो त्यस्तो ववषय वैयक्तिक
पवहचानववना पूरा नहुने भएमा,

(ख)

जुन ववषयको वैयक्तिक सूचना अनुसन्धानको प्रयोजनका लामग
दिइएको हो त्यस्तो सूचना दिँिा सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई हामन,
नोक्सानी नहुने भएमा,

(ग)

सम्बक्तन्धत व्यक्तिले सावनजमनक प्रयोजनका लामग वैयक्तिक सूचना
प्राप्त गिानकै बखत वा त्यसपमछ जुनसुकै बखत मञ्जुरी दिएको
भएमा।

(३) यस िफामा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापमन नेपाल सरकार वा प्रिे श
सरकारले आमधकारीक रूपमा स्थापना गरे को अमभले खालयको प्रयोजनको लामग िे हायको
अवस्थामा वैयक्तिक सूचना प्रिान गनन सवकनेछ:–
(क)

सम्बक्तन्धत व्यक्तिको वैयक्तिक है मसयत, पेशागत वा वैयक्तिक
गोपनीयतालाई प्रमतकूल प्रभाव नपाने कुनै सूचना भएमा,

(ख)

ऐमतहामसक अनुसन्धान वा ऐमतहामसक तथ्य वा सूचना सङ्कलन वा
सङ्ग्ग्रहका लामग त्यस्तो सूचना प्रिान भएमा,

(ग)

कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको
तीस वषन वा सोभन्िा बढी अवमध व्यमतत भइसकेको भएमा,
तर त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सावनजमनक गरे को
कारणले मनजको अपमान हुने वा मनजका हकिार वा सन्तानलाई
कुनै वकमसमले हामन, नोक्सानी वा अपमान हुने भएमा त्यस्तो
सूचना प्रिान गनन सवकने छै न।

(घ)

एक

सय

वषन वा

सोभन्िा

अमभलेक्तखत हुँिै आएको भएमा।
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२७.

संवि
े नशील सूचना प्रशोधन गनन नहुन:े (१) सावनजमनक मनकायले आफ्नो क्तजम्मा वा
मनयन्त्रणमा रहे को कुनै पमन सं वेिनशील वैयक्तिक सूचनाको प्रशोधन गनन वा गराउन
हुँिैन।
(२) उपिफा (१) को प्रयोजनका लामग िे हायको सूचनालाई सम्बक्तन्धत व्यक्तिको
सं वेिनशील वैयक्तिक सूचना मामननेछ:–
(क)

मनजको जात, जामत वा उत्पक्ति,

(ख)

राजनीमतक आवर्द्ता,

(ग)

धाममनक आस्था वा ववश्वास,

(घ)

शारीररक वा मानमसक स्वस्थता वा अवस्था,

(ङ)

यौमनक अमभमुखीकरण वा यौन जीवन सम्बन्धी घर्ना,

(च)

सम्पक्ति सम्बन्धी वववरण।

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापमन िे हायको अवस्थामा
त्यस्तो सूचनाको प्रशोधन गनन सवकनेछ:–
(क)

सम्बक्तन्धत ववषयको इजाजत प्राप्त क्तचवकत्सक वा मनजको मनिे शनमा
सम्बक्तन्धत

व्यक्तिलाई

स्वास्थ्यकमीले

अपमान

सम्बक्तन्धत

वा

ववषयको

वहनताबोध
रोग

नहुने

गरी

मनवारण, सावनजमनक

स्वास्थ्य सं रक्षण, रोग पवहचान, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सं स्थाको
व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रिान गने मसलमसलामा,
(ख)
२८.

सम्बक्तन्धत व्यक्तिले नै सूचना सावनजमनक गररसकेको भएमा।

सूचना सच्याउन मनवेिन दिन सवकने: (१) कुनै सावनजमनक मनकायको क्तजम्मा, सं रक्षण वा
मनयन्त्रणमा रहे को आफूसँग सम्बक्तन्धत कुनै सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधाररत
नभएको कुनै व्यक्तिलाई लागेमा मनजले जुनसुकै बखत त्यस्तो सूचना सुधार गरी
सच्याउन सम्बक्तन्धत सावनजमनक मनकायमा तोवकएको ढाँचामा मनवेिन दिन सक्नेछ।
तर त्यस्तो सूचनाको आधारमा मनजले कुनै लाभ, फाइिा वा सुववधा मलइसकेको
भए त्यसलाई सच्याउन मनवेिन दिन सक्ने छै न।
(२) उपिफा (१) बमोक्तजम मनवेिन दिँिा मनजले के कस्तो कारणबार् त्यस्तो
सूचना गलत भएको वा तथ्यमा आधाररत नभएको हो त्यसको वववरण तथा मनजले िाबी
गरे को तथ्य वा वववरणलाई पुवष्ट वा प्रमाक्तणत गने प्रमाण समेत िाक्तखला गनुन पनेछ।
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(३) उपिफा (१) बमोक्तजम मनवेिन परे मा सावनजमनक मनकायले तोवकए बमोक्तजम
छानमबन गरी त्यस्तो सूचनामा सुधार गरी सच्याउनु पने िे क्तखएमा आवश्यक सुधार गरी
सच्याउन सक्नेछ।
पररच्छे ि-११
कसूर तथा सजाय
२९.

कसूर तथा सजाय: (१) कसै ले िे हायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तगनत
कसूर गरे को मामननेछ:–
(क)

िफा

३ को उपिफा (१), (२) र (४) ववपरीत हुने काम,

(ख)

िफा ४ को उपिफा (२) ववपरीत हुने काम,

(ग)

िफा ५ को उपिफा (१) ववपरीत हुने काम,

(घ)

िफा ६ ववपरीत हुने काम,

(ङ)

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

(च)

िफा ९ ववपरीत हुने काम,

(छ)

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

(ज)

िफा ११ को उपिफा (३) ववपरीत हुने काम,

(झ)

िफा १२ को उपिफा (४) ववपरीत हुने काम,

(ञ)

िफा १३ को उपिफा (२) ववपरीत हुने काम,

(र्)

िफा १४ ववपरीत हुने काम,

(ठ)

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

(ड)

िफा १६ ववपरीत हुने काम,

(ढ)

िफा १८ ववपरीत हुने काम,

(ण)

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

(त)

िफा २१ ववपरीत हुने काम,

(थ)

िफा २२ ववपरीत हुने काम,

(ि)

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

(ध)

िफा २६ को उपिफा (१) ववपरीत हुने काम,

(न)

िफा २७ को उपिफा (१) ववपरीत हुने काम।

(२) उपिफा (१) बमोक्तजमको कसूर बापत तीन वषनसम्म कैि वा तीस हजार
रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुबै सजाय हुनेछ।
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(३) उपिफा (१) को खण्ड (ग), (ड), (त), (थ), (ि), (ध) वा (न) बमोक्तजमको
ु ी फौजिारी कायनववमध (सं वहता)
कसूर नेपाल सरकारवािी हुनेछ र त्यस्तो कसूर मुलक
ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मामननेछ।
३०.

उजूर गनन सक्ने: (१) िफा २९ को उपिफा (३) मा उल्ले ख भएकोमा बाहे क यस ऐन
अन्तगनतका

अन्य

कुनै

कसूर

गरे कोमा

सरोकारवाला

व्यक्तिले

सम्बक्तन्धत

क्तजल्ला

अिालतमा उजूर गनन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्तजम उजूर गिान त्यस्तो काम भएको मममतले तीन
मवहनामभत्र गररसक्नु पनेछ।
३१.

क्षमतपूमतन (१) यस ऐन अन्तगनत कुनै कसूर मामनने वा अन्य कुनै काम गरे को कारणबार्
कसैलाई कुनै प्रकारको हामन, नोक्सानी हुन गएमा वा क्षमत पुग्न गएमा सरोकारवाला वा
पीमडत व्यक्तिले त्यस्तो हामन, नोक्सानी वा पीडा बापत क्षमतपूमतन समेत भराई पाउन
सम्बक्तन्धत क्तजल्ला अिालतमा उजूर गनन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्तजमको उजूरी परे मा सम्बक्तन्धत क्तजल्ला अिालतले
क्षमतपूमतन भराई दिनु पने िे खेमा कसूरिारबार् पीमडतलाई मनामसब क्षमतपूमतन भराइदिनु
पनेछ।

३२.

ववभागीय सजाय हुन:े सावनजमनक पि धारण गरे को व्यक्तिले यस ऐन बमोक्तजम गनुन पने
कायन नगरे मा वा गनुन नहुने कायन गरे मा यस ऐन बमोक्तजम हुने सजायको अमतररि मनजको
सेवा शतन सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोक्तजम ववभागीय वा अन्य सजाय हुनेछ।
पररच्छे ि-१२
ववववध

३३.

संरक्षक वा माथवर व्यक्तिको मञ्जुरी मलनु पने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्तखएको
भए तापमन यस ऐनमा सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरीमा सावनजमनक गनन वा गोपनीयता
खुलासा गनन सवकने भनी उल्ले ख भएका ववषयहरू अठार वषन उमेर नपुगेको वा मानमसक
अवस्था ठीक नभएको वा बौवर्द्क अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग सम्बक्तन्धत भएमा त्यस्तो
ववषय सावनजमनक गिान वा सोसँग सम्बक्तन्धत गोपनीयता खुलासा गिान मनजको वहत हुने भई
मनजको सं रक्षक वा माथवर व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र सावनजमनक गनन वा
गोपनीयता खुलासा गनन सवकनेछ।

३४.

बाधा पुर्याएको नमामनने

(१) यस ऐनमा लेक्तखएको कुनै कुराले उपिफा (२) मा

उक्तल्लक्तखत व्यक्तिका सम्बन्धमा िे हाय बमोक्तजम गनन बाधा पुर्याएको मामनने छै न -
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(क)

अिालती कारबाहीको मसलमसलामा कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त
गनन,

(ख)

कानून बमोक्तजम कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अमभयोजन गने
सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिगत सूचना वा वववरण प्राप्त गनन,

(ग)

मनजको

सम्पक्ति

सम्बन्धी

वववरण

प्रचमलत

कानून

बमोक्तजम

सावनजमनक गनन,
(घ)

मनजको

शैक्तक्षक

योग्यता, नागररकता, राहिानी, सवारी

चालक

अनुममतपत्र लगायतका पवहचान खुल्ने वववरण सम्बक्तन्धत मनकायले
सावनजमनक गनन,
(ङ)

छापाखाना तथा पत्रपमत्रका र राविय प्रसारण सम्बन्धी प्रचमलत
कानूनले मनषेध गरे को कुरा बाहे क सावनजमनक वहत तथा पारिक्तशत
न ा
कायम गने वा अनुसन्धानमूलक पत्रकाररता गने मसलमसलामा प्राप्त
गरे को वा सङ्कलन गरे को कुनै सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क, समाचार,
तस्वीर व्यक्तिको गोपमनयताको आधारभूत मान्यता प्रमतकूल नहुने
गरी प्रकाशन वा प्रसारण गनन वा कुनै वकमसमले सावनजमनक गनन,

(च)

मनजले सावनजमनक रुपमा व्यि गरे को मन्तव्य, ववचार वा सावनजमनक
रुपमा आयोक्तजत कायनक्रममा क्तखक्तचएको श्रव्यदृश्य तथा तस्वीर
प्रकाशन वा प्रसारण गनन,

(छ)

मनजको सम्पक्ति तथा खण्ड (घ) बमोक्तजमको वववरण वा मनजले
सावनजमनक

रुपमा

व्यि

गरे को

मन्तव्य, ववचार

वा

मनजको

सावनजमनक कायनसँग सम्बक्तन्धत वववरणका सम्बन्धमा आधार, कारण
वा प्रमाण सवहत स्वस्थ वर्कावर्प्पणी गनन।
(२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लामग “व्यक्ति” भन्नाले िे हायका व्यक्ति सम्झनु
पछन (क)

सावनजमनक पि धारण गरे को व्यक्ति,

(ख)

सावनजमनक पिमा मनयुक्ति, मनोनयन वा मनवानक्तचत हुने औपचाररक
प्रकृयामा सामेल भएको वा सो पिमा मसफाररस भएको व्यक्ति,

(ग)

सावनजमनक पिबार् से वा मनवृि वा पि मुि भएको व्यक्ति,

(घ)

सावनजमनक रुपमा क्तचमनएको वा सावनजमनक चासो वा सरोकारमा पने
व्यक्ति,
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(ङ)

सावनजमनक वहत, सिाचार वा नैमतकताको कारणले वा कानून ववपरीत
भएको वा हुन लागेको कायनको बारे मा सवनसाधारण समक्ष सूचना वा
जानकारी प्रवाह गराउनु पने िे क्तखएको व्यक्ति।

३५.

यस ऐन प्रमतकूल गनन नहुन:े कुनै पमन सावनजमनक सूचना प्रवाह गने मनकायले यस ऐनको
प्रमतकूल नहुने गरी सूचना प्रवाह गनुन पनेछ।

३६.

मनयम बनाउने अमधकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक मनयमहरू
बनाउन सक्नेछ।
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