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वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ननयमावली, २०७७ 
 

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ ले ददएको अनधकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएको छ ।  

 

१. संक्तिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरुको नाम "वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी 
ननयमावली, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा "ऐन" भन्नाले 
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झन ुपछथ । 

३. नलखतको गोपनीयता हनुे: ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) मा उक्तललक्तखत 
नलखतहरुको अनतररि देहायका नलखतहरु सम्बक्तन्धत व्यक्तिको वैयक्तिक नलखत 
मानननेछनः- 

(क)  जन्म दताथ प्रमाणपर, 

(ख)  वववाह दताथ प्रमाणपर, 

(ग)  राविय पररचय पर र सोसँग सम्बक्तन्धत अन्य कागजात, 

(घ)  प्रवेशाज्ञा (नभषा), 
(ङ)  नाता प्रमाक्तणत वा सो सम्बन्धी कागजात, 

(च) धमथपरु, धमथपरुी सम्बन्धी प्रमाणपर, 

(छ)  सम्बन्ध ववच्छेद भएको कागजात, 

(ज)  बीमासँग सम्बक्तन्धत कागजात, 

(झ)  नागररक लगानी कोष, कमथचारी सञ् चय कोष, ननविृभरण कोष वा 
यस्तै कोषमा रहेको वववरण, 

(ञ)  स्वास््य परीिण सम्बन्धी वववरण, 

(ट)  हस्तािर वा ववद्यतुीय हस्तािर, 

(ठ) ववद्यतुीय सूचना र वैयक्तिक त्याङ क सम्बन्धी वववरण, 

(ड) चालचलन वा चररर सम्बन्धी प्रमाणपर, 

(ढ) वैयक्तिक सूचनासँग सम्बक्तन्धत अन्य नलखत । 

४. ववद्यतुीय सूचनाको गोपनीयता: (१) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोक्तजम 
ववद्यतुीय माध्यममा रहेको कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना कुनै प्रकारले अन्य कुनै 
व्यक्तिले प्रयोग गनुथ परेमा सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ् जरुी नलन ुपनेछ । 
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(२) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोक्तजम कुनै ननकाय वा संस्थामा 
ववद्यतुीय माध्यममा रहेको सूचना कानून बमोक्तजम पहुँच हनुे व्यक्ति बाहेक अन्य 
व्यक्तिको अननधकृत पहुँच नहनुे गरी गोप्य र सरुक्तित रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

५. ववद्यतुीय त्याङ कको गोपनीयता: (१) ववद्यतुीय माध्यममा रहेको कसैको आनथथक, 
सामाक्तजक, धानमथक, सांस्कृनतक, शारीररक, माननसक लगायतका वववरण, लगत, सूचना 
वा त्यस्ता वववरण, लगत वा सूचनाको व्यवक्तस्थत सङ कलन, प्रस्ततुीकरण वा ववश्लषेण 
गरी तयार भएको सङ्यात्मक प्रस्तनुत ननजको मञ्जुरी नबना प्रयोग गनुथ हुँदैन । 

(२) ऐनको दफा १९ को अधीनमा रही जनुसकैु स्रोत वा माध्यमबाट प्राप्त 
भएका ववद्यतुीय त्याङ कको गोपनीयता कायम गने प्रयोजनको लानग त्यस्तो त्याङ क 
रहेको कायाथलयले देहाय बमोक्तजम गनुथ वा गराउन ुपनेछ :- 

(क) व्यक्तिको त्याङ क तथा सो को कम्प्यटुर डाटाबेस, ववद्यतुीय 
अनभलेख वा सोको कुनै अंश सामूवहक त्याङ क सम्बन्धी प्रयोजनको 
लानग मार प्रयोग गने, 

(ख) त्याङ क उपलब्ध गराउन े व्यक्ति वा ननजद्वारा अनधकार प्राप्त 
प्रनतनननधको नलक्तखत स्वीकृनत बेगर त्यस्तो त्याङ क अरू कसैलाई 
देखाउन वा प्रकाश गनथ नहनुे। 

६. नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गनथ सवकन:े (१) सावथजननक वहत, सावथजननक सरुिा, 
सावथजननक सम्पक्तिको संरिण वा सावथजननक आवागमनलाई व्यवक्तस्थत गनथ सङ्घ, प्रदेश 
वा स्थानीय तहका सरकारी कायाथलयले नक्तजकको प्रहरी कायाथलयसँग समेत समन्वय 
गरी सावथजननक स्थल वा सावथजननक सवारी साधनमा नसनसवटनभ क्यामेरा जडान एवं 
सञ् चालन गनथ वा गराउन सक्नेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोक्तजम नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गरेको जानकारी 
सम्बक्तन्धत क्तजलला प्रशासन कायाथलयलाई ददन ुपनेछ । 

(३) व्यापाररक वा व्यावसावयक कायथ हनुे बैङ्क वा वविीय संस्था, सवपङ्ग मल, 
होटल, सेवा सेन्टर, मूलयवान वस्त ु तथा गरगहना व्यवसाय हनुे स्थान, उद्योग, 
कलकारखाना वा यस्तै वकनसमका अन्य व्यापाररक वा व्यावसावयक स्थलमा नसनसवटनभ 
क्यामेरा जडान गनथ सवकनेछ। 

(४) उपननयम (3) बमोक्तजम नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गनथ चाहने व्यक्ति वा 
संस्थाले अनमुनतको लानग सम्बक्तन्धत क्तजलला प्रशासन कायाथलयमा अनसूुची-१ 
बमोक्तजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछ ।  
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(५) उपननयम (४) बमोक्तजम प्राप्त ननवेदन उपर आवश्यक जाँचबझु गरी 
सम्बक्तन्धत क्तजलला प्रशासन कायाथलयले अनसूुची-२ बमोक्तजमको ढाँचामा ननवेदकलाई 
अनमुनतपर ददन सक्नेछ । 

७. ननजी स्थलमा नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गनथ सवकन:े (१) ननयम ६ मा उक्तललक्तखत स्थल 
बाहेक कसैले ननजी कायथको लानग प्रयोग हनुे घर, कम्पाउण्ड, पसल, कवल वा यस्तै 
वकनसमका अन्य कुनै िेर वा स्थलमा नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गनथ सक्नेछ ।  

(२) उपननयम (1) बमोक्तजम नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गदाथ अन्य व्यक्तिको 
घर, कम्पाउण्ड, पसल, कवलको वववरण सङ कलन नहनुे र कुनै वकनसमले अन्य 
व्यक्तिको गोपनीयताको अनतक्रमण नहनुे गरी गनुथ पनेछ । 

८. नसनसवटनभ क्यामेराको प्रयोग : (१) ननयम ६ वा ७ बमोक्तजम नसनसवटनभ क्यामेरा जडान 
गने ननकाय, संस्था वा व्यक्तिले त्यस्तो नसनसवटनभ क्यामेराबाट नलइएका दृश्यहरु गोप्य 
र सरुक्तित रुपमा राख्न ु पनेछ र त्यस्ता दृश्यहरु सावथजननक गनथ वा व्यावसावयक 
प्रयोजनको लानग प्रयोग गनथ  हुँदैन । 

(२) ननयम ६ बमोक्तजम जडान भएको नसनसवटनभ क्यामेराबाट नलइएका दृश्यहरु 
त्यस्तो नसनसवटनभ क्यामेराको भण्डारण िमता अनसुार सरुक्तित रहने व्यवस्था नमलाउन ु
पनेछ।  

(३) ननयम ६ बमोक्तजम जडान भएको नसनसवटनभ क्यामेरा ममथत गनुथ पने भएमा,  
हटाउन ुपने भएमा वा पररवतथन गनुथ पने भएमा नक्तजकको प्रहरी कायाथलय वा क्तजलला 
प्रशासन कायाथलयलाई सूचना ददन ुपनेछ । 

 (४) ननयम ६ बमोक्तजम जडान भएको नसनसवटनभ क्यामेरा ममथत गनुथ पने, 

हटाउन ु पने वा पररवतथन गनुथ पने भई त्यस्तो नसनसवटनभ क्यामेराबाट नलइएका दृश्य 
मेवटन सक्ने भएमा त्यस्तो दृश्य उतार गरी कम्तीमा तीस ददनसम्म सरुक्तित रहन े
व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(५) ननयम ६ बमोक्तजम जडान भएका नसनसवटनभ क्यामेराबाट नलइएका दृश्यहरु 
प्रचनलत नपेाल कानून अन्तगथत चलने मदु्दाको अनसुन्धान वा सनुवुाईको प्रयोजनको 
लानग सम्बक्तन्धत अनसुन्धान अनधकारी, अदालत वा मदु्दा हेने अनधकारीले सङ कलन गनथ, 
हेनथ वा प्रयोग गनथ सक्नेछ । 

(६) ननयम ७ बमोक्तजम जडान भएका नसनसवटनभ क्यामेराबाट नलइएका दृश्यहरु 
प्रचनलत नपेाल कानून अन्तगथत चलने मदु्दाको अनसुन्धान वा सनुवुाईको प्रयोजनको 
लानग प्रचनलत कानून बमोक्तजमको प्रवक्रया पूरा गरी सम्बक्तन्धत अनसुन्धान अनधकारी, 
अदालत वा मदु्दा हेने अनधकारीले सङ कलन गनथ, हेनथ वा प्रयोग गनथ सक्नेछ । 
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९. अनगुमन: (१) ननयम ६ बमोक्तजम जडान गररएको नसनसवटनभ क्यामेरा ऐन तथा यस 
ननयमावली बमोक्तजम सञ् चालन र प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा सम्बक्तन्धत क्तजलला 
प्रशासन कायाथलयले अनगुमन गनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्तजम अनगुमन गदाथ सम्बक्तन्धत ननकाय, संस्था वा 
व्यक्तिले आवश्यक सहयोग गनुथ पनेछ । 

१०. वैयक्तिक त्याङ कको सङ कलन, प्रशोधन र ववश्लषेण: (१) ऐनको दफा २३ बमोक्तजम 
बाहेक कसैले पनन वैयक्तिक त्याङ क सङ कलन, भण्डारण, संरिण, ववश्लषेण, प्रशोधन 
वा प्रकाशन गनुथ वा गराउन ुहुँदैन । 

(२) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना प्रचनलत कानून बमोक्तजम अक्त्तयार प्राप्त 
अनधकारी, संस्था वा सोसँग सम्बक्तन्धत व्यक्तिले कानून बमोक्तजम अनमुनत प्राप्त गरेकोमा 
बाहेक त्याङ कको रुपमा सङ कलन गनुथ हुँदैन । 

(३) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक त्याङ क सङ कलनको लानग कुनै व्यक्तिले 
त्याङ क सङ कलन गने सम्बक्तन्धत सरकारी कायाथलयबाट अनमुनत पाएको भए तापनन 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिको मञ्जुरी नबना यस्तो त्याङ क सङ कलन गनथ वा गराउन हुँदैन । 

तर नेपाल सरकार वा सो अन्तगथतका कुनै ननकाय वा अनधकारीबाट हनुे 
जनगणना वा यस्तै वकनसमको अन्य कुनै ववषयमा हनुे त्याङ कको सङ कलन वा प्रदेश 
सरकार वा स्थानीय तहबाट आन्तररक प्रयोजनको लानग कुनै ववषयमा हनुे त्याङ क 
सङ कलनको कायथको लानग त्यस्तो मञ्जुरी आवश्यक पने छैन। 

११. त्याङ कको उपयोग: (१) ऐन तथा यस ननयमावली बमोक्तजम सङ कलन हनुे वैयक्तिक 
त्याङ कको उपयोगको सम्बन्धमा त्यस्तो त्याङ क सङ कलन गनुथ भन्दा अक्तघ 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(२) प्रचनलत कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐन तथा यस 
ननयमावली बमोक्तजम सङ कलन भएको व्यक्तिको वैयक्तिक त्याङ क जनु प्रयोजनको 
लानग सङ कलन भएको हो सोही प्रयोजनको लानग मार उपयोग गनुथ पनेछ ।  

(३) त्याङ क उपयोगकताथले प्राप्त त्याङ कको प्रयोग गदाथ सामाक्तजक सद् भाव 
एवं शाक्तन्त सवु्यवस्था तथा प्रचनलत कानूनी व्यवस्थामा खलल नपने गरी गनुथ पनेछ । 

१२. सूचना सच्याउन ननवेदन ददने: (१) कुनै सावथजननक ननकायको क्तजम्मा, संरिण वा 
ननयन्रणमा रहेको आफूसँग सम्बक्तन्धत कुनै सूचना गलत भएको वा त्यमा आधाररत 
नभएको कारण ऐनको दफा २८ बमोक्तजम त्यस्तो सूचना सधुार गरी सच्याउन चाहन े
व्यक्तिले सम्बक्तन्धत सावथजननक ननकायमा अनसूुची-३ बमोक्तजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ु
पनेछ। 
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(२) उपननयम (१) बमोक्तजमको ननवेदन साथ ऐनको दफा २८ को उपदफा 
(२) बमोक्तजम आफूले दाबी गरेको त्य वा वववरण पवुि वा प्रमाक्तणत गने प्रमाण समेत 
संलग्न गनुथ  पनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोक्तजम ननवेदन प्राप्त भएमा सम्बक्तन्धत सावथजननक 
ननकायको प्रमखुले त्यस्तो सूचनाको आधारमा ननवेदकले कुनै लाभ, फाइदा वा सवुवधा 
नलए वा ननलएको र पेश भएका त्य वा प्रमाणको आधारमा ननवेदकसँग सम्बक्तन्धत 
सूचना गलत वा त्यमा आधाररत भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक छाननबन गनुथ वा 
गराउन ुपनेछ।  

१३. ननणथय गनुथ पने: (१) ननयम १२ को उपननयम (३) बमोक्तजम छाननबन गदाथ वा 
गराउँदा त्यस्तो सूचना सच्याउन ु पने देक्तखएमा प्रचनलत कानून, सूचना सच्याउँदा पनथ 
सक्ने असर र प्रभावको आधारमा सम्बक्तन्धत सावथजननक ननकाय आफैं ले सच्याउन सक्न े
भए आफैं ले ननणथय गरी सच्याउन ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्तजम सम्बक्तन्धत सावथजननक ननकाय आफैं ले सच्याउन 
ननमलने भएमा राय सवहत सम्बक्तन्धत ननकायमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

१४. ननणथयको जानकारी: (१) ननयम १३ बमोक्तजम सूचना सच्याइएकोमा सावथजननक 
ननकायले त्यसको अनभलेख राखी सूचना सच्याइएको जानकारी सम्बक्तन्धत ननवेदकलाई 
ददन ुपनेछ। 

(२) ननयम १२ को उपननयम (३) बमोक्तजम छाननबन गदाथ वा गराउँदा त्यस्तो 
सूचना सच्याउन ु पने नदेक्तखएमा त्यसको कारण सवहतको जानकारी ननवेदकलाई ददन ु   
पनेछ ।  
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अनसूुची-१ 

(ननयम ६ को उपननयम (४) सँग सम्बक्तन्धत) 

नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गनथ अनमुनतको लानग ददन ेननवेदनको ढाँचा 

       नमनत: 

श्री क्तजलला प्रशासन कायाथलय-----------------------।            

 

              ववषय : नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गनथ अनमुनत पाउँ । 

 

उपयुथि ववषयमा ……………………… क्तजलला………………….………………. गाउँपानलका/नगरपानलका 
वडा नं………….क्तस्थत म ननवेदकको ……….…………… (व्यापाररक/व्यावसावयक) स्थलमा नसनसवटनभ 
क्यामेरा जडान गनथ आवश्यक भएकोले देहाय बमोक्तजमको कागजात संलग्न गरी नसनसवटनभ 
क्यामेरा जडान गने अनमुनत पाउन प्रस्ततु ननवेदन गरेको छु । 

जडान गररने नसनसवटनभ क्यामेराबाट नलइएको दृश्य भण्डारण (स्टोरेज) हनुे िमताः ……………….. 

संलग्न कागजात:- 

१.  नागररकताको प्रमाणपरको प्रमाक्तणत प्रनतनलवप, 

२ . गाउँपानलका/नगरपानलकाको नसफाररस, 

३. व्यवसाय दताथको प्रमाणपर, 

४.  ननजी भवनमा भए भवन रहेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपजुाथको प्रनतनलवप,  

५. अन्य कुनै थप प्रमाण कागजात आवश्यक पने भए सो समेत । 
 

ननवेदक 

दस्तखत: 

नाम, थर : 

                                ठेगाना : 
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अनसूुची-२ 

(ननयम ६ को उपननयम (५) सँग सम्बक्तन्धत) 

नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गनथ ददइने अनमुनतपरको ढाँचा 

        नमनत: 

श्री  -----------------------।             

           

 

ववषय : नसनसवटनभ क्यामेरा जडान गनथ अनमुनत प्रदान गररएको। 

 

 

उपयुथि ववषयमा……………………………..क्तजलला………………….……………….गाउँपानलका/नगरपानलका 
वडा नं………….बस्ने …………………..ले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ननयमावली, २०७७ को 
ननयम ६ को उपननयम (४) बमोक्तजम ददएको ननवेदन उपर जाँचबझु हुँदा प्रचनलत कानून 
बमोक्तजमको शतथ पालना गने गरी….……………..क्तजलला……………गाउँपानलका/नगरपानलका वडा 
नं……………….क्तस्थत ……….…………… (व्यापाररक/व्यावसावयक) स्थलमा नसनसवटनभ क्यामेरा जडान 
गनथ अनमुनत प्रदान गररएको छ । 

 

          प्रमाणपर ददने अनधकारीको,- 
       दस्तखत: 

कायाथलयको छापः नाम, थर : 

दजाथ : 

कायाथलय : 
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अनसूुची-३ 

(ननयम १२ को उपननयम (१) सँग सम्बक्तन्धत) 

सूचना सच्याउन ददने ननवेदनको ढाँचा 

            
         नमनत: 

श्री   -----------------------।                       

 

ववषय : सूचना सच्याई पाउँ । 

 

 उपयुथि ववषयमा ………………….. क्तजलला………………….……………….गाउँपानलका/नगरपानलका 
वडा नं …… बस्ने म ननवेदकको यस कायाथलयमा रहेको देहायको सूचना देहायको आधार, 
कारणले त्यमा फरक परी गलत भएकोले त्य वा वववरण पवुि वा प्रमाक्तणत गनथ 
देहायका प्रमाण समेत संलग्न गरी उि सूचना वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, 
२०७५ को दफा २८ बमोक्तजम सच्याई पाउन प्रस्ततु ननवेदन गरेको छु। फरक परेको 
त्यस्तो सूचनाको आधारमा मैले कुनै पनन लाभ, फाइदा वा सवुवधा नलएको छैन। नलएको 
पाइएमा कानून बमोक्तजमको सजाय भोग्न मन्जरुी छ।  

 (क)  त्यमा आधाररत नभएको सूचना सम्बन्धी व्यहोरा:- 

 १. 
 २. 

 (ख)   त्यमा आधाररत नहनुकुो आधार र कारण:- 

  १. 
 २. 

 (ग)   सक्तच्चएर कायम हनु ुपने व्यहोरा:- 

 १. 
 २. 

 (घ)  त्य वा वववरण पवुि वा प्रमाक्तणत गने प्रमाण कागजात:- 

 १. 
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 २. 

 (ङ)  संलग्न अन्य कागजात: 

१.  नागररकताको प्रमाणपरको प्रमाक्तणत प्रनतनलवप,  

२ . गाउँपानलका/नगरपानलकाको नसफाररस  

३. सावथजननक ननकायमा रहेको सक्तच्चन ुपने सूचनाको छायाँ प्रनत। 

 

             

ननवेदक 

दस्तखत: 

नाम, थर : 

ठेगाना :  

 


