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वैमङ्ञिक गोऩनीमताका सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ङ्जवधेमक 

प्रस्तावना् प्रत्मेक व्मङ्ञिको जीउ, आवास, सम्ऩङ्ञि, ङ्झरखत, तथ्माङ्क, ऩत्राचाय तथा चङ्चयत्र सम्फन्धी ङ्जवषमको 
गोऩनीमताको हकराई सङ्टङ्झनङ्ञित गने, सावनजङ्झनक ङ्झनकाम वा सॊस्थाभा यहेका वैमङ्ञिक सूचनाको सॊयऺण य 
सङ्टयङ्ञऺत उऩमोगको व्मवस्था गने तथा व्मङ्ञिको गोऩनीमता अङ्झतक्रभण हङ्टन नङ्छदने व्मवस्था गयी भमानङ्छदत 
जीवनस्तय प्रवर्द्नन गने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 

सङ्घीम सॊसदरे मो ऐन फनाएको छ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “वैमङ्ञिक गोऩनीमता सम्फन्धी ऐन, २०७५” यहेको 
छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क)  “आवास” बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिरे फसोवास गने घय, डेया, अऩाटनभेन्ट, कोठा वा 
फासस्थान सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे ङ्झनजरे यात ङ्झफताउने गयी फसेको होटर, 

ङ्चयसोटन, रज, ऩाहङ्टना घय वा ङ्ञशङ्जवयको कोठा वा त्मस्तै प्रकृङ्झतको अन्म कङ्ट नै 
ठाउॉराई सभेत जनाउॉछ । 

(ख) “तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनकेो ङ्झनमभभा 
तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ग) “ऩङ्चयवाय” बङ्ङारे ऩङ्झत, ऩत्नी, छोया, छोयी, फाफङ्ट, आभा, सौतनी आभा, फाजे, फज्मै, दाजङ्ट, 
बाई, ङ्छददी, फङ्जहनी सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे ङ्जववाङ्जहत भङ्जहराको हकभा ङ्झनजको 
सासङ्ट, ससङ्टयाराई सभेत जनाउॉछ । 

(घ) “वैमङ्ञिक सूचना” बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञि सॉग सम्फङ्ञन्धत देहामको सूचना 
सम्झनङ्ट ऩछन :- 

(१) ङ्झनजको जात, जाङ्झत, नागङ्चयकता, जन्भ, उत्ऩङ्ञि, धभन, वणन वा वैवाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत,  

  (२) ङ्झनजको ङ्ञशऺा वा शैङ्ञऺक उऩाङ्झध, 
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(३) ङ्झनजको ठेगाना, टेङ्झरपोन वा ङ्जवद्यङ्टतीमऩत्र (इभेर) को ठेगाना, 

(४) ङ्झनजको याहदानी, नागङ्चयकता, याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩत्र नम्फय, सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩत्र, भतदाता ऩङ्चयचमऩत्र वा सावनजङ्झनक ङ्झनकामफाट जायी बएका 
ऩङ्चयचमऩत्रको ङ्जववयण, 

(५) वैमङ्ञिक सूचना उल्रेख गयी ङ्झनजरे कसैराई ऩठाएको वा ङ्झनजरे प्राप्त 
गयेको ऩत्र, 

(६) ङ्झनजको औरँाको छाऩ, हस्तयेखा, आॉखाको येङ्जटना, यगत सभूह वा ङ्झनजको 
अन्म वामोभेङ्जिक सूचना, 

(७) ङ्झनजको आऩयाङ्झधक ऩषृ्ठबङू्झभ वा ङ्झनजरे पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको 
वा कसूय ब ङ्टिान गयेको ङ्जववयण, 

(८)  कङ्ट नै ङ्झनणनम प्रङ्जक्रमाभा ऩेशागत वा ङ्जवशषेऻ याम ङ्छदन े व्मङ्ञिरे त्मस्तो 
प्रकृमाभा के, कस्तो याम वा धायणा व्मि गयेको ङ्झथमो बङे्ङ ङ्जवषम । 

(ङ) “सम्ऩङ्ञि” बङ्ङारे चर वा अचर, बौङ्झतक वा अबौङ्झतक, भूतन वा अभूतन सम्ऩङ्ञि 
सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे फौङ्जर्द्क सम्ऩङ्ञिराई सभेत जनाउॉछ । 

(च) “सावनजङ्झनक ङ्झनकाम” बङ्ङारे देहामका ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछन :– 

(१) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तह वा नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय वा स्थानीम तह अन्तगनतका सयकायी कामानरम, 

(२) अदारत, अन्म न्माङ्जमक ङ्झनकाम, सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम वा भातहतका 
कामानरम, 

(३)  ङ्झनमभनकायी ङ्झनकाम वा त्मस अन्तगनतका कामानरम, 

(४) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको ऩूणन वा आॊङ्ञशक 
स्वाङ्झभत्व वा ङ्झनमन्त्रण बएको कम्ऩनी, फैंक, सङ्झभङ्झत वा कानून फभोङ्ञजभ 
नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहद्वाया स्थाङ्जऩत आमोग, 

सॊस्थान, प्राङ्झधकयण, ङ्झनगभ, प्रङ्झतष्ठान, फोडन, केन्र, ऩङ्चयषद् य मस्तै प्रकृङ्झतका 
अन्म सङ्गङ्छठत सॊस्था, 

(५) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दतान बएका याजनीङ्झतक दर तथा सङ्गठन, 
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(६) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहद्वाया स्थाङ्जऩत वा सञ्चाङ्झरत 
वा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको ऩूणन वा आॊङ्ञशक 
अनङ्टदान प्राप्त ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, भहाङ्जवद्यारम, ङ्जवद्यारम, अनङ्टसन्धान केन्र य 
अन्म त्मस्तै प्राङ्ञऻक वा शैङ्ञऺक सॊस्था, 

(७) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको ऋण, अनङ्टदान वा 
जभानतभा सञ्चाङ्झरत सॊस्था, 

(८) उऩखण्ड (१), (२), (३) वा (४) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सॊस्थाको ऩूणन वा 
आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्व बएको वा ङ्झनमन्त्रण यहेको सॊस्था, 

(९) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सावनजङ्झनक 
ङ्झनकाम बनी तोकेको अन्म कङ्ट नै सॊस्था । 

(छ) “सङ्गङ्छठत सॊस्था” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून वभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका सॊस्था, कम्ऩनी, 
फैंक, सङ्झभङ्झत, सहकायी सॊघ, भहासॊघ वा मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म सङ्गङ्छठत सॊस्था 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

व्मङ्ञिको जीउ तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक गोऩनीमता 

३. व्मङ्ञिको शायीङ्चयक तथा ङ्झनजी जीवनको गोऩनीमता :(१) प्रत्मेक व्मङ्ञिको शायीङ्चयक य भानङ्झसक 
अवस्था सम्फन्धी ङ्जवषमको गोऩनीमता अनङ्झतक्रम्म हङ्टनेछ । 

(२) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको शायीङ्चयक गोऩनीमताको ङ्जवषम ङ्झनजको शयीय वा स्वास्थ्म ऩयीऺण 
गदान, उऩचाय गदान वा आऩतकारीन उर्द्ाय कामन गदानको अवस्थाभा फाहेक सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको 
भञ्जङ्टयी ङ्झफना अनङ्झतक्रम्म यहनछे । 

(३) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई ङ्झनजको ङ्झनजी जीवनसॉग सम्फङ्ञन्धत जैङ्जवक वा आनङ्टवॊशीक 
ऩङ्जहचान, रैङ्जङ्गक ऩङ्जहचान, मौङ्झनकता, मौन सम्फन्ध, गबानधान वा गबनऩतन, कङ्ट भायीत्व, ऩङ्टरुषत्व, 

नऩङ्टॊशकत्व वा शायीङ्चयक योग जस्ता ङ्जवषमको गोऩनीमता कामभ याख्न ेअङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

(४) कसैरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको ङ्झनजी जीवनभा असय ऩने,आघात ऩङ्टग्ने वा फेइज्जत हङ्टन े
गयी त्मस्तो व्मङ्ञि सॉग सम्फङ्ञन्धत उऩदपा (३) फभोङ्ञजभका कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषम रेखेय, फोरेय, 
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प्रकाशन गयेय वा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभ प्रमोग गयेय वा अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायरे सावनजङ्झनक गनङ्टन वा 
गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(५) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन देहामको अवस्थाभा व्मङ्ञिको 
शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवस्था वा ङ्झनजी जीवनको गोऩनीमता खङ्टरासा गनन सङ्जकनेछ :– 

 (क) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयी बएको ङ्जवषम बएभा, 

(ख) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे नै आपूखङ्टशीरे सावनजङ्झनक गङ्चयसकेको ङ्जवषम बएभा, 

(ग) अनङ्टसन्धान वा अङ्झबमोजन गने अङ्झधकायीरे कङ्ट नै कसूयको ङ्झसरङ्झसराभा 
अनङ्टसन्धान गयेको ङ्जवषम बएभा, 

(घ) कङ्ट नै सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत प्राप्त गनन उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम 
वा व्मङ्ञिको शायीङ्चयक अवस्था वा ङ्झनजी जीवन खङ्टरासा गनङ्टन ऩने 
अवस्थाभा ङ्झनजरे त्मस्तो सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत प्राप्त गयेभा वा प्राप्त गनन 
इच्छा गयेभा । 

४. ऩाङ्चयवाङ्चयक गोऩनीमता हङ्टने् (१) प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ऩाङ्चयवाङ्चयक जीवन कामभ याख्न वा ऩाङ्चयवाङ्चयक 
अखण्डता कामभ याख्नको राङ्झग ऩाङ्चयवाङ्चयक गोऩनीमता कामभ याख्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

  (२) दाम्ऩत्म जीवनको क्रभभा ऩङ्झत य ऩत्नी फीच भात्र जानकायी हङ्टने एक अकानको 
गोऩनीमता सॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम ऩङ्झत य ऩत्नी फीच चरेको भङ्टद्दाका सन्दबनभा आवश्मक बएको 
अवस्थाभा फाहेक अनङ्झतक्रम्म हङ्टनेछ । 

५. शयीयको तरासी ङ्झरन नहङ्टन े : (१) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयी नङ्झरई ङ्झनजको जीउवा ङ्झनजको 
साथभा यहेको वा ङ्झनजरे प्रमोग गने कङ्ट नै वस्तङ्टको तरासी ङ्झरन हङ्टॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
सङ्टयऺा जाॉच वा पौजदायी कसूयको अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै व्मङ्ञिको तरासी ङ्झरनङ्टऩने 
अवस्था बएभा कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा ङ्झनजको आदेश फभोङ्ञजभ सङ्टयऺाको 
प्रमोजनको राङ्झग खङ्जटएका कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सङ्टयऺाकभॉरे तरासी ङ्झरन सक्नेछ । 

      (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्टयऺा जाॉच गननको राङ्झग खङ्जटएका अङ्झधकायीरे आपूरे सङ्टयऺा 
जाॉचको राङ्झग प्राप्त गयेको अङ्ञततमायी आफ्नो साथभा याख्नङ्ट ऩनेछ य सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे त्मसयी 
तरासी ङ्झरनङ्टबन्दा अङ्ञघ हेनन चाहेभा देखाउनङ्ट ऩनेछ । 
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  (४) मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग सङ्टयऺा जाॉच वा ऩयीऺणका राङ्झग सावनजङ्झनक ठाउॉभा 
खङ्जटई आफ्नो ओहदा अनङ्टसायको ङ्ञचन्ह य ऩोशाक रगाई कतनव्म ऩारना गने सङ्टयऺाकभॉराई 
अन्मथा प्रभाङ्ञणत बएकोभा फाहेक सङ्टयऺा जाॉचको अङ्ञततमायी बएको भाङ्झननछे । 

६. प्रजनन स्वास्थ्म य गबानवस्था सम्फन्धी गोऩनीमता : प्रत्मेक भङ्जहराको प्रजनन स्वास्थ्म य गबानवस्था 
सम्फन्धी ङ्जवषम अनङ्झतक्रम्म हङ्टनेछ य ङ्झनजको भञ्जङ्टयी ङ्झफना त्मस्तो ङ्जवषमको जानकायी अरु कसैराई 
ङ्छदन वा सावनजङ्झनक गनन हङ्टॉदैन । 

  तय स्वास्थ्म उऩचायको क्रभभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवशेषऻहरु फीच त्मस ङ्जवषमभा छरपर गनन 
वा ङ्झनजको एकासगोरका ऩङ्चयवायका सदस्म य अठाय वषन उभेय ऩूया नबएको वा होस ठेगानभा 
नयहेको व्मङ्ञि बए ङ्झनजको सॊयऺकराई जानकायी गयाउन फाधा ऩने छैन । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

आवास सम्फन्धी गोऩनीमता 

७. आवासको गोऩनीमता हङ्टन े : (१) प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ङ्झनजको आवासको गोऩनीमताको अङ्झधकाय 
हङ्टनेछ । 

(२) कानून फभोङ्ञजभ खानतरासी ङ्झरन अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा ङ्झनजको आदेश 
फभोङ्ञजभ फाहेक कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको आवासभा प्रवेश गनन वा गयाउन वा खानतरासी ङ्झरन वा ङ्झरन 
रगाउन हङ्टॉदैन । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रवेश गदान सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वा ङ्झनजको ऩङ्चयवायका 
सदस्मको ङ्झनजी जीवनको गोऩनीमता बङ्गहङ्टने गयी प्रवेश गनन वा गयाउन वा खानतरासी ङ्झरन वा 
ङ्झरन रगाउन हङ्टॉदैन । 

(४) कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा त्मस्तो अङ्झधकायीको आदेश फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै व्मङ्ञिराई ङ्झनजको आवास फाङ्जहय ऩक्राउ गङ्चयएकोभा ङ्झनज ऩक्राउ ऩयेको कायणरे भात्र 
ङ्झनजको आवास खानतरासी गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिराई ऩक्राउ गङ्चयएकोभा ङ्झनजको आवासको सभेत 
खानतरासी ङ्झरनङ्टऩने भनाङ्झसफ कायण बएभा त्मस प्रमोजनका राङ्झग कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीको छङ्ट टै्ट आदेश ङ्झरई ङ्झनजको आवासको खानतरासी ङ्झरन सङ्जकनेछ । 
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(६) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन वा 
आऩतकारीन उर्द्ाय गने प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको आवासभा प्रवेश गनन सङ्जकनछे ।  

(७) आवासको गोऩनीमता कामभ याख्न ेतथा खानतरासी वा अनङ्टसन्धान सम्फन्धी अन्म 
व्मवस्था प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

८. आवासभा प्रवेश गदान सूचना ङ्छदनङ्टऩने : (१) कङ्ट नै पौजदायी कसूयको ङ्झसरङ्झसराभा दपा ७ फभोङ्ञजभ 
कसैको आवासभा खानतरासी गनङ्टन ऩने बएभा त्मसयी आवासभा प्रवेश गनङ्टन ऩने प्रमोजन खङ्टल्ने गयी 
ङ्झनजराई ङ्झरङ्ञखत सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिको आवासभा प्रवेश गदान प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभका शतन तथा कामनङ्जवङ्झध ऩूया गनङ्टन ऩनेछ । 

  तय तत्कार खानतरासी नगयेभा आयोङ्जऩत व्मङ्ञि बाग्ने वा उम्कने वा प्रभाण नष्ट हङ्टने 
बएभा सो कङ्ट याको अङ्झबरेख याखी प्रवेश गनन सङ्जकनछे । 

९. आवासभा ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब क्माभेया जडान गनन नहङ्टने : कसैरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयी ङ्झफना ङ्झनजको 
आवासभा वा त्मस्तो आवास प्रमोगकतान सॉग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिगत सूचना सङ्करन हङ्टने गयी 
ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब क्माभेया जडान गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

सम्ऩङ्ञि सम्फन्धी गोऩनीमता 

१०. सम्ऩङ्ञिको गोऩनीमता हङ्टने :(१) प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ङ्झनजको सम्ऩङ्ञि तथा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि सम्फन्धी 
ङ्जववयण गोप्म याख्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

(२) कसैरे ऩङ्झन अकानको घय, जग्गा, सवायी साधन वा अन्म सम्ऩङ्ञिभा त्मस्तो 
सम्ऩङ्ञिधनीको अनङ्टभङ्झत वा भञ्जङ्टयी ङ्झफना अनङ्झधकृत तवयरे प्रवेश गनन हङ्टॉदैन । 

(३) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञि सम्फन्धी 
ङ्जववयण याख्न ेवा त्मसको जानकायी हङ्टन सक्ने सावनजङ्झनक ङ्झनकाम वा सङ्गङ्छठत सॊस्था वा त्मस्तो 
सॊस्थाभा काभ गने कङ्ट नै कभनचायीरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञिको ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको 
भञ्जङ्टयी ङ्झफना कङ्ट नै ऩङ्झन तङ्चयकारे अरु कसैराई जानकायी ङ्छदन वा सावनजङ्झनक गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन 
। 
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  (४) उऩदपा (१) वा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै कसूयको 
अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको आदेश फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण भाग 
बएको वा कङ्ट नै व्मङ्ञिका ङ्जवरुर्द्भा सोही ङ्जवषमभा ऩयेको भङ्टद्दाका सन्दबनभा अदारतफाट भाग बएको 
अवस्थाभा सम्ऩङ्ञि ङ्जववयणको अङ्झबरेख याख्न े सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम, सङ्गङ्छठत सॊस्था वा अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो अङ्झबरेख उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

     

ऩङ्चयच्छेद–५ 

ङ्झरखत सम्फन्धी गोऩनीमता 

११. ङ्झरखतको गोऩनीमता हङ्टने : (१) प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ङ्झनजसॉग सम्फङ्ञन्धत वैमङ्ञिक ङ्झरखतको 
गोऩनीमताको अङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

  (२)उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग देहामको ङ्झरखत सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको वैमङ्ञिक 
ङ्झरखत भाङ्झननेछ :- 

 (क)  शैङ्ञऺक मोग्मता सम्फन्धी प्रभाणऩत्र, 

 (ख)  ङ्ञचङ्जकत्सकीम इङ्झतहास, प्रभाणऩत्र वा स्वास्थ्म ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, 

(ग)  नागङ्चयकता, याहदानी, भतदाता ऩङ्चयचमऩत्र, सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩत्र वा  
मस्तै प्रकृङ्झतका ऩङ्चयचम खङ्टल्न ेअन्म कागजात, 

(घ)  फैंकभा यहेको खाता वा त्मस्तो खाताभा यहेको यकभको ङ्जववयण, 

(ङ)  फैंङ्जकङ्ग तथा ङ्जविीम कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्धत चेक, ड्राफ्ट, डेङ्झबट काडन, 
के्रङ्झडटकाडन वा फैंक ङ्जहसाव ङ्जववयण (स्टेटभेण्ट) वा अन्म ङ्जवङ्झनभेम 
अङ्झधकायऩत्र, 

(च) जैङ्जवक वा आनङ्टवॊङ्ञशक ङ्जववयण (वामोभेङ्जिक डाटा) य ल्माप्चे सङ्जहछाऩ, 

(छ)  अचर सम्ऩङ्ञि सॉग सम्फङ्ञन्धत जग्गाधनी प्रभाण ऩङ्टजान वा जग्गाको 
स्वाङ्झभत्व सम्फन्धी अन्म कागजात, 

(ज)  सवायी धनीऩ ङ्टजान (व्रङ्ट फङ्टक) वा अन्म सम्ऩङ्ञिको स्वाङ्झभत्व सम्फन्धी 
कागजात, 

(झ)  ङ्झधतोऩत्र वा त्मससॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जववयण, 
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(ञ)  कभनचायी सञ्चम कोषको ऩङ्चयचमऩत्र, ङ्झनवृिबयणऩत्र वा मस्तै प्रकृङ्झतका 
अन्म कागजात, 

(ट)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कागजात । 

(३) सावनजङ्झनक ङ्झनकामभा यहेको कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको वैमङ्ञिक 
ङ्झरखत कसैरे सावनजङ्झनक गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

(४) उऩदपा (१) वा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामको अवस्थाभा 
कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको वैमङ्ञिक ङ्झरखत वा त्मसको कङ्ट नै ङ्जववयण सावनजङ्झनक गनन वा गयाउन वा 
त्मसको कङ्ट नै ङ्जववयण अध्ममन, अनङ्टसन्धान वा ऩयीऺण गनन वा गयाउन सङ्जकनेछ :– 

(क) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयी बएभा, 

(ख) कङ्ट नै भङ्टद्दाको ङ्झसरङ्झसराभा अदारत वा कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीको आदेश बएभा, 

(ग) पौजदायी कसूयको अनङ्टसन्धान वा अङ्झबमोजनको ङ्झसरङ्झसराभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएभा । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–६ 

तथ्माङ्क सम्फन्धी गोऩनीमता 

१२. तथ्माङ्कको गोऩनीमता हङ्टने् (१) प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ङ्झनजसॉग सम्फङ्ञन्धत वैमङ्ञिक तथ्माङ्क वा 
ङ्जववयण गोप्म याख्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

  (२) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको वैमङ्ञिक वा ऩाङ्चयवाङ्चयक तथ्माङ्क सङ्कर नगदान ङ्झनजको भञ्जङ्टयी 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सावनजङ्झनक ङ्झनकाम वा सङ्गङ्छठत सॊस्थारे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको 
भञ्जङ्टयी ङ्झरई सङ्करन गयेको तथ्माङ्क जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग सङ्करन गङ्चयएको हो सोही प्रमोजनको 
राङ्झग भात्र प्रमोग गनङ्टन ऩनेछ । 

तय याङ्जष्डम सङ्टयऺा वा शाङ्ञन्त सङ्टव्मवस्थाको प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट नै तथ्माङ्क भाग बएभा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ त्मस्तो तथ्माङ्क उऩरब्ध गयाउन फाधा ऩयेको भाङ्झननेछैन । 
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  (४) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयी नङ्झरई कसैरे ऩङ्झन ङ्झनजसॉग सम्फङ्ञन्धत देहामका तथ्माङ्क 
अरु कसैराई ङ्छदन वा सावनजङ्झनक गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन :– 

   (क) स्वास्थ्म ऩयीऺण सम्फन्धी ङ्जववयण, 

   (ख) सम्ऩङ्ञि तथा आम आजनन सम्फन्धी ङ्जववयण, 

   (ग) योजगायी सम्फन्धी ङ्जववयण, 

   (घ) ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जवषम सम्फन्धी ङ्जववयण, 

   (ङ) जैङ्जवक ङ्जववयण य ल्माप्चे सङ्जहछाऩ, 

   (च) हस्ताऺय वा ङ्जवद्यङ्टतीम हस्ताऺय, 

(छ) याजनीङ्झतक सम्फर्द्ता य ङ्झनवानचन सम्फन्धी ङ्जववयण, 

   (ज) व्मवसाम वा कायोफाय सम्फन्धी ङ्जववयण । 

  (५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै पौजदायी कसूयको 
अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा अदारत वा कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीराई कङ्ट नै 
वैमङ्ञिक तथ्माङ्क वा ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने अवस्था बएभा त्मस्तो तथ्माङ्क वा ङ्जववयण उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (४) को खण्ड (क), (ख), (ग) य (ज) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता 
ऩङ्झन सावनजङ्झनक ऩदभा फहार यहेको कङ्ट नै व्मङ्ञिको उभेय,मोग्मता, चङ्चयत्र, मौङ्झनकता, अऩाङ्गता जस्ता ङ्जवषमभा 
कङ्ट नै प्रश्न उठेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको भाग फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे त्मस्तो कागजात उऩरब्ध 
गयाउन सक्नछे । 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

ऩत्राचाय सम्फन्धी गोऩनीमता 

१३. ऩत्राचायको गोऩनीमता हङ्टने : (१) प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ङ्झनजको ङ्ञचठ्ठीऩत्र, ऩत्राचाय वा ङ्जवद्यङ्टतीम ऩत्र 
(इभेर) वा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट प्रवाह हङ्टन ेसॊवाद वा त्मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म ऩत्राचायको गोऩनीमता 
कामभ याख्न ऩाउन ेअङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

(२) कसैरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका ङ्ञचठ्ठीऩत्र, ऩत्राचाय वा 
ङ्जवद्यङ्टतीमऩत्र (इभेर) वा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट प्रवाह हङ्टने सॊवाद वा त्मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म ऩत्राचाय 
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अनङ्झधकृतरुऩभा ऩढ्न, हेनन, अरु कसैराई उऩरब्ध गयाउन, प्रकाशन गनन, प्रसायण गनन वा अन्म कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभरे सावनजङ्झनक गनन हङ्टॉदैन । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयीभा 
वा कङ्ट नै पौजदायी कसूयको अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीको आदेशरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको ङ्ञचठ्ठीऩत्र, ऩत्राचाय वा ङ्जवद्यङ्टतीम ऩत्र (इभेर) वा ङ्जवद्यङ्टतीम 
भाध्मभफाट प्रवाह हङ्टने सॊवाद वा त्मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म ऩत्राचाय उऩरब्ध गनन वा गयाउन 
सङ्जकनछे।  

१४. ङ्ञचठ्ठीऩत्र खोल्न नहङ्टने् (१) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयीभा वा कङ्ट नै पौजदायी कसूयको 
अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको आदेश बएकोभा 
फाहेक कसैरे ऩङ्झन कसैको वैमङ्ञिक ङ्ञचठ्ठीऩत्र अनङ्झधकृत रुऩभा खोल्न वा खोल्न रगाउन हङ्टॉदैन । 

  (२) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिरे अन्म व्मङ्ञिको ङ्जवद्यङ्टतीम ऩत्र (इभेर) खोल्न, हेनन वा अन्म 
कसैराई ऩठाउन (पयवाडन गनन) हङ्टॉदैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद–८ 

चङ्चयत्र सम्फन्धी गोऩनीमता 

१५. चङ्चयत्रको गोऩनीमता हङ्टन े: (१) प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ङ्झनजको चङ्चयत्र, वैमङ्ञिक आचयण य व्मवहायको 
गोऩनीमता याख्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

  (२) कङ्ट नै व्मङ्ञिको चङ्चयत्र, आचयण वा व्मवहायको सम्फन्धभा कङ्ट नै प्रश्न उठेभा त्मस 
सम्फन्धभा छानङ्झफन गयी कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गने क्रभभा फाहेक ङ्झनजको चङ्चयत्रको सम्फन्धभा 
कसैरे कङ्ट नै ङ्जटप्ऩणी गनन हङ्टॉदैन । 

  (३) कसैरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको चङ्चयत्रभा आघात ऩाने वा ङ्झनजको फेइज्जती वा अऩभान 
हङ्टनेगयी कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको काभ कायफाही गनन वा ङ्झनजको आचयण वा व्मवहाय सम्फन्धी कङ्ट नै ऩङ्झन 
कङ्ट या सावनजङ्झनक गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

१६. तस्वीय ङ्ञखच्न वा ङ्झफक्री गनन नहङ्टने् (१) कसैरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको चङ्चयत्र वा साभाङ्ञजक प्रङ्झतष्ठाभा 
ऺङ्झत ऩङ्टग्ने गयी ङ्झनजको भञ्जङ्टयी ङ्झफना ङ्झनजको तस्वीय ङ्ञखच्न वा ङ्झनजराई फदनाभ गने ङ्झनमतरे 
ङ्झनजको तस्वीय सॉग अरु कसैको तस्वीय याखी जङ्टनसङ्टकै तङ्चयकारे अको तस्वीय फनाउन वा एक 
व्मङ्ञिको तस्वीयको केही अॊश अको व्मङ्ञिको तस्वीयको अको अॊशसॉग ङ्झभराई अकै तस्वीय 
फनाउन, प्रकाशन गनन वा सावनजङ्झनक गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 
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(२) कसैरे कङ्ट नै सावनजङ्झनक ठाउॉको तस्वीय ङ्ञखच्दा त्मस्तो ठाउॉभा यहेको कङ्ट नै व्मङ्ञि 
सभेतको तस्वीय ङ्ञखङ्ञचन गएकोभा सभेत त्मस्तो व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयी ङ्झफना सो तस्वीय उऩङ्झनमभ (१) 
ङ्जवऩयीत प्रमोग गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

(३) कसैरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई सताउन,े हैयान ऩाने वा ङ्झनजफाट कङ्ट नै अनङ्टङ्ञचत पाइदा 
ङ्झरने वा तस्वीयको व्माऩाङ्चयक प्रमोग गयी पाइदा ङ्झरने ङ्झनमतरे ङ्झनजको भञ्जङ्टयी नङ्झरई ङ्झनजको 
तस्वीय प्रकाशन, प्रचाय प्रसाय, खङ्चयद ङ्झफक्री वा सावनजङ्झनक गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

१७. अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा यहेको व्मङ्ञिराई सावनजङ्झनक गनन नहङ्टने् कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धानको 
ङ्झसरङ्झसराभा यहेको कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई रागेको कसूयको सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
अङ्झबमोग ऩत्र दामय नबएसम्भ ङ्झनजराई अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे कङ्ट नै ऩङ्झन तङ्चयकारे सावनजङ्झनक 
गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

  तय त्मस्तो अङ्झबमोग रागेको व्मङ्ञिको नाभ य ङ्झनजराई रागेको अङ्झबमोगको ङ्जववयण वा 
सूचना सावनजङ्झनक गनन फाधा ऩने छैन ।  

१८. गोप्म कङ्ट या प्रकट गनन नहङ्टने् कसैरे आफ्नो व्मावसाङ्जमक काभको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै व्मङ्ञिफाट 
कसैको आचयण सम्फन्धी कङ्ट नै कङ्ट या जानकायी ऩाएको बए सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे भञ्जङ्टयी ङ्छदएको वा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको आदेश बएको अवस्थाभा फाहेक ङ्झनजरे त्मस्तो कङ्ट या कसैराई प्रकट 
गनङ्टन हङ्टॉदैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद–९ 

ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभ य गोऩनीमता 

१९. ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभको गोऩनीमता हङ्टने् (१) प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभभा यहेको ङ्झनजको 
कङ्ट नै ऩङ्झन वैमङ्ञिक सूचना, ङ्झरखत, ऩत्राचाय, तथ्माङ्क वा चङ्चयत्र सम्फन्धी कङ्ट याको गोऩनीमता याख्न 
ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनछे । 

(२) कसैरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभभा यहेको सूचना, जानकायी, ऩत्राचाय 
अनङ्झधकृत रुऩभा प्राप्त गनन, त्मसको गोऩनीमता बङ्ग गनन वा अनङ्झधकृत रुऩभा कसैराई उऩरब्ध 
गयाउन हङ्टॉदैन । 

  (३) कसैरे ऩङ्झन कङ्ट नै दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी व्मङ्ञिहरु फीचभा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट बएका 
कङ्ट नै सॊवाद वा कङ्ट याकानी सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरुरे भञ्जङ्टयी ङ्छदएको वा कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त 
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अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएकोभा फाहेक कङ्ट नै माङ्ञन्त्रक उऩकयणको प्रमोग गयी सङ्टङ्ङ वा त्मस्तो कङ्ट याको 
ध्वनी अङ्कन वा येकडन गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

तय सावनजङ्झनक रुऩभा गङ्चयएको बाषण वा विव्मको हकभा मस उऩदपाको व्मवस्था 
रागू हङ्टने छैन । 

(४) उऩदपा (२) वा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको 
भञ्जङ्टयी वा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको आदेशरे कङ्ट नै ऩङ्झन सूचना, जानकायी वा ऩत्राचाय सङ्टङ्ङ, ध्वङ्झन 
अङ्कन वा येकडन गनन वा गयाउन सङ्जकनेछ ।  

(५) ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना य तथ्माङ्कको गोऩनीमता सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

२०.   सावनजङ्झनक स्थरभा ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब क्माभेया जडान गने सम्फन्धभा् (१) कङ्ट नै ऩङ्झन सावनजङ्झनक स्थरभा 
ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब क्माभेया जडान गनन आवश्मक बएभा शौचारम, स्नान गहृ वा कऩडा पेने कऺ 
(चेङ्ञन्जङ रुभ) फाहेकका ठाउॉभा त्मस्तो क्माभेया जडान गननवा गयाउन सङ्जकनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब क्माभेया जडान गयेको ठाउॉभा सफैरे देख्न े य 
जानकायी ऩाउन ेगयी त्मस्तो क्माभेया जडान गङ्चयएको सूचना ङ्छदने व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ । 

  (३) कङ्ट नै स्थानभा ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब क्माभेया जडान गने सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

२१. ङ्झनगयानी वा जासङ्टस गनन नहङ्टने : कङ्ट नै व्मङ्ञिको आवास वा कङ्ट नै कामानरमको ङ्झनगयानी वा  जासङ्टसी 
गनन वा मस ऐन फभोङ्ञजभ गोप्म हङ्टने कङ्ट नै कङ्ट या प्राप्त गने उद्देश्मरे कङ्ट नै ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभ, 

पोटोग्रापी वा कङ्ट नै तङ्चयका प्रमोग गनन हङ्टदैन । 

२२. ड्रोन प्रमोग गनन नहङ्टने : सावनजङ्झनक स्थान फाहेक कङ्ट नै सावनजङ्झनक ङ्झनकाम, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वको 
ऺेत्र, सङ्टयऺा ङ्झनकामको बवन, सॊयङ्ञऺत ऺेत्र वा खानी तथा खनीजजन्म ऩदाथन यहेको ऺेत्र वा कङ्ट नै 
व्मङ्ञिको आवासभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा त्मस्तो व्मङ्ञिको अनङ्टभङ्झत ङ्जवना कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
ड्रोन वा त्मस्तै प्रकृङ्झतको मन्त्र प्रमोग गनन वा कङ्ट नै गोप्म सूचना प्राप्त गने उद्दशे्मरे कङ्ट नै कामन गनन 
हङ्टॉदैन । 
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ऩङ्चयच्छेद–१० 

वैमङ्ञिक सूचना सङ्करन तथा सॊयऺण 

२३. कानून फभोङ्ञजभ फाहेक वैमङ्ञिक सूचना सङ्करन गनन नहङ्टने : (१) कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी वा त्मस्तो अङ्झधकायीफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त व्मङ्ञि फाहेक अन्म कसैरे कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको 
वैमङ्ञिक सूचना सङ्करन, बण्डायण, सॊयऺण, ङ्जवश्लषेण, प्रशोधन वा प्रकाशन गनन हङ्टॉदैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन कङ्ट नै खास ङ्जवषमभा अध्ममन वा 
अनङ्टसन्धान गने वा जनभत सङ्करन गने प्रमोजनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयी ङ्झरई ङ्झनजरे 
ङ्छदएको सूचना सङ्करन गनन सङ्जकनछे । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सूचना सङ्करन गदान कङ्ट न प्रमोजनको राङ्झग सूचना सङ्करन 
गयेको हो सो सम्फन्धभा ङ्झनजराई ऩूणन जानकायी नङ्छदई सङ्करन गनङ्टन हङ्टॉदैन । 

  स्ऩष्टीकयण : सवनसाधायणराई सॊवोधन गयी आभ सञ्चायका भाध्मभफाट तथ्माङ्क सङ्करन 
गने ङ्जवषमको सूचना प्रसायण वा सावनजङ्झनक बएकोभा त्मस्तो सूचनाराई मस दपाको प्रमोजनको 
राङ्झग जानकायी ङ्छदएको भाङ्झननेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सूचना सङ्करन गदान देहामका ङ्जवषम स्ऩष्ट रुऩभा खङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ :- 

(क) सूचना सङ्करन गने सभम, 

(ख) सूचनाको ङ्जवषम वस्तङ्ट, 

(ग) सूचनाको प्रकृङ्झत, 

(घ) सूचना सङ्करनको उद्देश्म, 

(ङ)  सूचना ऩयीऺणको ङ्जवङ्झध य प्रङ्जक्रमा, 

(च) सङ्कङ्झरत सूचनाको गोऩनीमता याख्न ेङ्जवषमको सङ्टङ्झनङ्ञितता, 

(छ) सङ्कङ्झरत सूचनाको सङ्टयऺा रगामतका ङ्जवषम । 

(५) कानून फभोङ्ञजभ सूचना सङ्करन गनन अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे कङ्ट नै व्मङ्ञिको सूचना 
सङ्करन गदान सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिफाट नै जानकायी ङ्झरई सङ्करन गनङ्टन ऩनेछ । 
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  (६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामको व्मङ्ञिको तपन फाट 
देहामका व्मङ्ञिरे सूचना ङ्छदन सक्नेछ :– 

(क) अठाय वषन उभेय नऩङ्टगेको वा होस ठेगानभा नयहेको व्मङ्ञिको 
हकभा त्मस्तो सूचना ङ्छदॉदा ङ्झनजको अङ्जहत नहङ्टने बएभा ङ्झनजको 
सॊयऺक वा भाथवय व्मङ्ञि, 

(ख) अन्म व्मङ्ञि बए ङ्झनजरे अङ्ञततमायी ङ्छदएको वाङ्चयस वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध। 

(७) देहामको अवस्थाभा फाहेक उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
वैमङ्ञिक सूचना सङ्करन गनङ्टन हङ्टॉदैन :– 

(क)  जङ्टन कानून फभोङ्ञजभको अङ्ञततमायी प्रमोग गयी त्मस्तो 
अङ्झधकायीरे वैमङ्ञिक सूचना सङ्करन गयेको हो सोही कानून 
फभोङ्ञजभ ङ्झनजरे सङ्करन गयेको बएभा, 

(ख) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो अङ्झधकायीरे त्मस्तो सूचना 
सङ्करन गने व्मवस्था बएकोभा, 

(ग) पौजदायी कसूयको अनङ्टसन्धान, अङ्झबमोजन वा अदारती कायफाही 
वा कानून कामानन्वमनको ङ्झसरङ्झसराभा सङ्करन गयेको बएभा, 

(घ) कङ्ट नै सङ्गङ्छठत सॊस्था वा सावनजङ्झनक ङ्झनकामरे जङ्टन व्मङ्ञिको 
सम्फन्धभा सूचना सङ्करन गयेको हो त्मस्तो व्मङ्ञि त्मस्तो 
सॊस्थाको कङ्ट नै ऩदभा फहार यहेको वा फहार यहन रागेको वा 
त्मस्तो सूचना त्मस्तो सॊस्था वा ङ्झनकामको स्वीकृत कामनक्रभ 
अन्तगनत यहेकोभा । 

(८) वैमङ्ञिक तथ्माङ्कको सङ्करन, प्रशोधन, ङ्जवश्लषेण य उऩमोग सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२४. वैमङ्ञिक सूचना नभाङ्झनन े : प्रचङ्झरत कानूनभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक सावनजङ्झनक ऩद 
धायण गयेको भाङ्झनने व्मङ्ञिका सम्फन्धभा देहामको सूचना ङ्झनजको वैमङ्ञिक सूचना भाङ्झनने छैन :– 

(क) ङ्झनज कङ्ट न सावनजङ्झनक ङ्झनकामभा फहार यहेको ऩदाङ्झधकायी हो बङे्ङ 
ङ्जवषम, 
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(ख) ङ्झनजको ऩद य सो हैङ्झसमतभा सम्ऩकन  गनन सङ्जकन े कामानरमको 
ठेगाना, टेङ्झरपोन नम्फय वा ङ्जवद्यङ्टतीम ऩत्र (ईभेर) को ठेगाना, 

(ग) सावनजङ्झनक ङ्झनकामरे जायी गयेको वा रेखेको कङ्ट नै ऩत्र वा 
ङ्झरखतभा हस्ताऺय गने व्मङ्ञिको नाभ य ङ्झनजको ऩद, 

(घ) ङ्झनजरे सम्ऩादन गने काभको कामन ङ्जववयण य त्मसको प्रकृङ्झत, 

(ङ) ङ्झनजको सेवा शतन सम्फन्धी ङ्जवषम । 

२५. सङ्कङ्झरत सूचनाको सॊयऺण : (१) कङ्ट नै सावनजङ्झनक ङ्झनकामरे सङ्करन गयेको वा त्मस्तो ङ्झनकामको 
ङ्ञजम्भा वा ङ्झनमन्त्रणभा यहेको वैमङ्ञिक सूचना त्मस्तो ङ्झनकामरे सॊयऺण गनङ्टन ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग सावनजङ्झनक ङ्झनकामरे वैमङ्ञिक सूचनाभा हङ्टन 
सक्ने अनङ्झधकृत ऩहङ्टॉच वा त्मस्तो सूचनाको अनङ्झधकृत उऩमोग, हेयपेय, खङ्टरासा, प्रकाशन वा 
प्रसायण ङ्जवरुर्द् हङ्टन सक्न ेजोङ्ञखभका ङ्जवरुर्द् सङ्टयऺाको उऩमङ्टि प्रफन्ध गनङ्टन ऩनेछ । 

  (३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सावनजङ्झनक ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै वैमङ्ञिक सूचना खङ्टरासा गनन वा गयाउन सक्नछे । 

२६. सहभङ्झत ङ्झफना वैमङ्ञिक सूचनाको उऩमोग गनन नहङ्टने : (१) सावनजङ्झनक ङ्झनकाम वा सङ्गङ्छठत सॊस्थारे 
सङ्करन गयेको वा त्मस्तो ङ्झनकाम वा सॊस्थाको ङ्ञजम्भा वा ङ्झनमन्त्रणभा यहेको वैमङ्ञिक सूचना 
देहामको अवस्थाभा फाहेक सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको सहभङ्झत ङ्झफना उऩमोग गनन वा कसैराई ङ्छदन 
हङ्टॉदैन्– 

(क) जङ्टन प्रमोजनका राङ्झगवैमङ्ञिक सूचना सङ्करन गयेको हो सोही 
प्रमोजनको रागी सावनजङ्झनक वा ङ्जवतयण बएकोभा,    

(ख) पौजदायी भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान वा अङ्झबमोजनको ङ्झसरङ्झसराभा 
त्मस्तो अनङ्टसन्धान वा अङ्झबमोजन गने अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीफाट  ङ्झरङ्ञखत रुऩभा भाग बएकोभा, 

(ग) अदारतभा ङ्जवचायाधीन यहेको भङ्टद्दाको कायफाहीको ङ्झसरङ्झसराभा 
अदारतफाट आदेश बएकोभा, 

(घ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सावनजङ्झनक ऩद धायण गयेको भाङ्झनन े
व्मङ्ञिको मोग्मता वा अन्म कङ्ट नै ङ्जवषमभा प्रश्न उत्ऩङ्ङ बई 
त्मसको ङ्झनवायण गनङ्टन ऩयेभा,                   
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(ङ) कङ्ट नै खास ङ्जवषमको प्रश्न उत्ऩङ्ङ बई सोको ङ्झनवायण गनन कङ्ट नै 
खास ङ्जकङ्झसभको सूचना अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीद्वाया ङ्झरङ्ञखत 
रुऩभा भाग बएकोभा । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन वैमङ्ञिक सूचना सङ्करनवा 
सॊयऺण गने ङ्ञजम्भेवायी बएको ङ्झनकामको अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे देहामको अवस्थाभा सावनजङ्झनक 
प्रमोजनका राङ्झग गङ्चयएको अध्ममन वा अनङ्टसन्धानको प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट नै वैमङ्ञिक सूचना 
सावनजङ्झनक गनन वा गयाउन सक्नेछ :– 

(क)  जङ्टन ङ्जवषमको अनङ्टसन्धान गङ्चयएको हो त्मस्तो ङ्जवषम वैमङ्ञिक 
ऩङ्जहचान ङ्झफना ऩूया नहङ्टन ेबएभा,   

(ख) जङ्टन ङ्जवषमको वैमङ्ञिक सूचना अनङ्टसन्धानको प्रमोजनका राङ्झग 
ङ्छदइएको हो त्मस्तो सूचना ङ्छदॉदा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिराई हाङ्झन 
नोक्सानी नहङ्टने बएभा, 

(ग) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे सावनजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झग वैमङ्ञिक सूचना 
प्राप्त गदानकै फखत वा त्मसऩङ्झछ जङ्टनसङ्टकै फखत भञ्जङ्टयी ङ्छदएको 
बएभा । 

(३) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे 
आङ्झधकायीक रुऩभा स्थाऩना गयेको अङ्झबरेखारमको प्रमोजनको राङ्झग देहामको अवस्थाभा वैमङ्ञिक 
सूचना प्रदान गनन सङ्जकनछे :– 

(क) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको वैमङ्ञिक हैङ्झसमत, ऩेशागत वा वैमङ्ञिक 
गोऩनीमताराई प्रङ्झतकूर प्रबाव नऩाने कङ्ट नै सूचना बएभा, 

(ख) ऐङ्झतहाङ्झसक अनङ्टसन्धान वा ऐङ्झतहाङ्झसक तथ्म वा सूचना सङ्करनवा 
सङ्ग्ग्रहका राङ्झग त्मस्तो सूचना प्रदान बएभा, 

(ग) कङ्ट नै व्मङ्ञिको वैमङ्ञिक सूचना बए त्मस्तो व्मङ्ञिको भतृ्मङ्ट 
बएको तीस वषन वा सोबन्दा फढी अवङ्झध व्मङ्झतत बई सकेको 
बएभा, 

तय त्मस्तो व्मङ्ञिको वैमङ्ञिक सूचना सावनजङ्झनक गयेको 
कायणरे ङ्झनजको अऩभान हङ्टने वा ङ्झनजका हकदाय वा सन्तानराई 
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कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हाङ्झन नोक्सानी वा अऩभान हङ्टन े बएभा त्मस्तो 
सूचना प्रदान गनन सङ्जकने छैन । 

(घ) एक सम वषन वा सोबन्दा फढी अवङ्झध देङ्ञख त्मस्तो सूचना 
अङ्झबरेङ्ञखत हङ्टॉदै आएको बएभा । 

२७. सॊवेदनशीर सूचना प्रशोधन गनन नहङ्टने : (१) सावनजङ्झनक ङ्झनकामरे आफ्नो ङ्ञजम्भा वा ङ्झनमन्त्रणभा 
यहेको कङ्ट नै ऩङ्झन सॊवेदनशीर वैमङ्ञिक सूचनाको प्रशोधन गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग देहामको सूचनाराई सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको 
सॊवेदनशीर वैमङ्ञिक सूचना भाङ्झननेछ :– 

   (क) ङ्झनजको जात, जाङ्झत वा उत्ऩङ्ञि, 

   (ख) याजनीङ्झतक आवर्द्ता, 

   (ग) धाङ्झभनक आस्था वा ङ्जवश्वास, 

   (घ) शायीङ्चयक वा भानङ्झसक स्वस्थता वा अवस्था, 

   (ङ) मौङ्झनक अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण वा मौन जीवन सम्फन्धी घटना, 

   (च) सम्ऩङ्ञि सम्फन्धी ङ्जववयण । 

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामको अवस्थाभा त्मस्तो 
सूचनाको प्रशोधन गनन सङ्जकनेछ :– 

(क) सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको इजाजत प्राप्त ङ्ञचङ्जकत्सक वा ङ्झनजको ङ्झनदेशनभा 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिराई अऩभान वा हीनताफोध नहङ्टन े गयी स्वास्थ्मकभॉरे 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको योग ङ्झनवायण, सावनजङ्झनक स्वास्थ्म सॊयऺण, योग 
ऩङ्जहचान, स्वास्थ्म उऩचाय, स्वास्थ्म सॊस्थाको व्मवस्थाऩन तथा स्वास्थ्म 
सेवा प्रदान गने ङ्झसरङ्झसराभा, 

(ख) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे नै सूचना सावनजङ्झनक गङ्चयसकेको बएभा । 

२८. सूचना सच्माउन ङ्झनवेदन ङ्छदन सङ्जकने : (१) कङ्ट नै सावनजङ्झनक ङ्झनकामको ङ्ञजम्भा, सॊयऺण वा 
ङ्झनमन्त्रणभा यहेको आपूसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै सूचना गरत बएको वा तथ्मभा आधाङ्चयत नबएको 
कङ्ट नै व्मङ्ञिराई रागेभा ङ्झनजरे जङ्टनसङ्टकै फखत त्मस्तो सूचना सङ्टधाय गयी सच्माउन सम्फङ्ञन्धत 
सावनजङ्झनक ङ्झनकामभा तोङ्जकएको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ । 
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तय त्मस्तो सूचनाको आधायभा ङ्झनजरे कङ्ट नै राब, पाइदा वा सङ्टङ्जवधा ङ्झरइसकेको बए 
त्मसराई सच्माउन ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने छैन । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा ङ्झनजरे के कस्तो कायणफाट त्मस्तो सूचना 
गरत बएको वा तथ्मभा आधाङ्चयत नबएको हो त्मसको ङ्जववयण तथा ङ्झनजरे दाफी गयेको तथ्म वा 
ङ्जववयणराई ऩङ्टङ्जष्ट वा प्रभाङ्ञणत गने प्रभाण सभेत दाङ्ञखरा गनङ्टन ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा सावनजङ्झनक ङ्झनकामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ छानङ्झफन 
गयी त्मस्तो सूचनाभा सङ्टधाय गयी सच्माउनङ्ट ऩने देङ्ञखएभा आवश्मक सङ्टधाय गयी सच्माउन सक्नछे 
। 

 

ऩङ्चयच्छेद–११ 

कसूय तथा सजाम 

२९. कसूय तथा सजाम : (१) कसैरे देहामको कङ्ट नै काभ गये वा गयाएभा मस ऐन अन्तगनत कसूय 
गयेको भाङ्झननेछ :– 

(क)  दपा  ३ को उऩदपा (१), (२) य (४) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(ख) दपा ४ को उऩदपा (२) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(ग) दपा ५ को उऩदपा (१) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(घ) दपा ६ को ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(ङ) दपा ७ को उऩदपा (२), (३) य (४) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

   (च) दपा ९ को ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(छ) दपा १०को उऩदपा (२) य (३) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

   (ज) दपा ११को उऩदपा (३) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

   (झ) दपा १२ को उऩदपा (४) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(ञ) दपा १३ को उऩदपा (२) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(ट) दपा १४ को ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 
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(ठ) दपा १५ को उऩदपा (२) य (३) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(ड) दपा १६ ङ्जवऩयीत हङ्टन ेकाभ, 

(ढ) दपा १८ ङ्जवऩयीत हङ्टन ेकाभ, 

(ण)    दपा १९ को उऩदपा (२) य (३) ङ्जवऩयीत हङ्टन ेकाभ, 

(त) दपा २१ ङ्जवऩयीत हङ्टन ेकाभ, 

(थ) दपा २२ ङ्जवऩयीत हङ्टन ेकाभ, 

(द) दपा २३ को उऩदपा (१), (३) य (७) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

(ध) दपा २६ को उऩदपा (१) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ, 

   (न) दपा २७ को उऩदपा (१) ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसूय फाऩत तीन वषनसम्भ कैद वा तीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयफाना वा दङ्टफै सजाम हङ्टनछे । 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ग), (ड), (त), (थ), (द) (ध) वा (न) फभोङ्ञजभको कसूय 
नेऩार सयकायवादी हङ्टनेछ य त्मस्तो कसूय भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामनङ्जवङ्झध (सॊङ्जहता) ऐन, २०७४ को 
अनङ्टसूची–१ भा सभावेश बएको भाङ्झननछे । 

३०. उजूय गनन सक्ने : (१) दपा २९ को उऩदपा (३) भा उल्रेख बएकोभा फाहेक मस ऐन 
अन्तगनतका अन्म कङ्ट नै कसूय गयेकोभा सयोकायवारा व्मङ्ञिरे सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा उजयू 
गनन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उजूय गदान त्मस्तो काभ बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र 
गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । 

३१. ऺङ्झतऩूङ्झतन्  (१) मस ऐन अन्तगनत कङ्ट नै कसूय भाङ्झनन े वा अन्म कङ्ट नै काभ गयेको कायणफाट 
कसैराई कङ्ट नै प्रकायको हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन गएभा वा ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएभा सयोकायवारा वा ऩीङ्झडत 
व्मङ्ञिरे त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी वा ऩीडा फाऩत ऺङ्झतऩूङ्झतन सभेत बयाई ऩाउन सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा 
अदारतभा उजूय गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उजूयी ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतरे ऺङ्झतऩूङ्झतन 
बयाई ङ्छदनङ्ट ऩने देखेभा कसूयदायफाट ऩीङ्झडतराई भनाङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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३२. ङ्जवबागीम सजाम हङ्टने : सावनजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे मस ऐन फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩने कामन 
नगयेभा वा गनङ्टन नहङ्टने कामन गयेभा मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामको अङ्झतङ्चयि ङ्झनजको सेवा शतन 
सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम वा अन्म सजाम हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–१२ 

ङ्जवङ्जवध 

३३.  सॊयऺक वा भाथवय व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयी ङ्झरनङ्ट ऩने : मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता 
ऩङ्झन मस ऐनभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको भञ्जङ्टयीभा सावनजङ्झनक गनन वा गोऩनीमता खङ्टरासा गनन सङ्जकन े
बनी उल्रेख बएका ङ्जवषमहरु अठाय वषन उभेय नऩङ्टगेको वा भानङ्झसक अवस्था ठीक नबएको 
व्मङ्ञिसॉग सम्फङ्ञन्धत बएभा त्मस्तो ङ्जवषम सावनजङ्झनक गदान वा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत गोऩनीमता खङ्टरासा 
गदान ङ्झनजको ङ्जहत हङ्टने बई ङ्झनजको सॊयऺक वा भाथवय व्मङ्ञिरे भञ्जङ्टयी ङ्छदएको अवस्थाभा भात्र 
सावनजङ्झनक गनन वा गोऩनीमता खङ्टरासा गनन सङ्जकनेछ । 

३४. प्रङ्झतकूर असय नऩने : मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
कसूयको अनङ्टसन्धान वा अङ्झबमोजन गने अङ्झधकायी वा अदारतरे प्रमोग गने अङ्झधकाय तथा 
अदारतको कायफाहीका सम्फन्धभा मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे प्रङ्झतकूर असय ऩायेको भाङ्झनन े
छैन । 

३५. मस ऐन प्रङ्झतकङ्ट र गनन नहङ्टन े : प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन कङ्ट नै ऩङ्झन 
सावनजङ्झनक सूचना प्रवाह गने ङ्झनकामरे मस ऐनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सूचना प्रवाह गनङ्टन ऩनेछ । 

३६. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय : मो ऐन कामानन्वमन गनन नेऩार सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभहरु फनाउन 
सक्नेछ । 

 


