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लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ 

िािमोहर र प्रकाशन लमलत 

संशोधन गने ऐन          २०३९।८।६ 

१.  न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३    २०४३।७।२४ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन लमलत 

२.  गणतन्र सदुृढीकरण  तथा केही नेपाि काननु  
संशोधन गने ऐन, २०६६     २०६६।१०।७  

 

२०३९ सािको ऐन नं. १८ 

लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना M नेपािको सरुक्षा, शान्न्त तथा व्यवस्था कायम राख्नको िालग सरकारी तथा 
सावनजलनक कायानियको महत्वपूणन कागजातहरू, अलििेखहरू, सन्न्धपरहरू जस्ता 
संरक्षणीय लिखतहरूको वगीकरण गनन र गोप्यताको संरक्षण गने सम्बन्धमा 
आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोिे, 

श्री ५ महाराजालधराज वीरेन्र वीर ववक्रम शाहदेवबाट राविय पञ् चायतको 
सल्िाह र सम्मलतिे यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्ि M (१) यस ऐनको नाम “लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी 
ऐन, २०३९” रहेको छ । 

(२) यो ऐन नेपाि सरकारिे नेपाि राजपरमा सूचना प्रकान्शत गरी 
तोकेको लमलतदेन्ख प्रारम्ि हनेुछ । 

२. पररिाषा M ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “कायानिय” िन् नािे सरकारी तथा सावनजलनक कायानिय 

सम्झनपुछन र सो शब्दिे ................. नेपाि सरकारबाट 
समय समयमा गठन गररएका अस्थायी वा आवलधक आयोग वा 
सलमलतको कायानियिाई समेत जनाउँछ । 

 स्पष्टीकरण M- यस खण्डको प्रयोजनको िालग “सावनजलनक 
कायानिय” िन् नािे नेपाि सरकारिे समय समयमा नेपाि 
राजपरमा सूचना प्रकान्शत गरी तोवकददएको सावनजलनक 
संस्थाको कायानिय सम्झन ुपछन । 

(ख) “वगीकृत लिखत” िन् नािे दफा ३ बमोन्जम वगीकरण 
गररएको लिखत सम्झन ुपछन । 

                                                 


   यो ऐन संवत ्२०६५ साि जेठ १५ गते देन्ख िागू िएको । 

  गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाि कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्झवकएको । 
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(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोन्जम”  िन् नािे यो ऐन अन्तगनत 
बनेको लनयममा वा जारी गररएको आदेशमा तोवकएको वा 
तोवकए बमोन्जम सम्झन ुपछन । 

३. लिखतको वगीकरणः (१) लिखतहरूको गोप्यताको प्रयोजनको िालग 
लिखतहरूिाई देहाय बमोन्जम वगीकरण गररनेछ M- 

(क) सख्त लनषेलधत लिखत, 

(ख) अलत गोप्य लिखत, 

(ग) गोप्य लिखत 

(२) लिखतहरूको गोप्यताको िालग कुनै कायानियको कुनै लिखतिाई 
कुन वगनमा राख् ने िन् ने कुरा छुट् याउने न्जम्मेवारी मखु्य सन्चवको अध्यक्षतामा 
सम्बन्न्धत मन्राियको सन्चव समेत िएको सलमलतको हनेुछ । 

तर नेपाि सरकारिे गरेका सामान्य लनणनय तथा आदेशहरूिाई 
वगीकृत लिखतमा पाररने छैन । 

(३) लिखत गोप्य रहने वगन छुट् याउने आधारहरू तोवकए बमोन्जम 
हनेुछन ्। 

(४) यस दफा बमोन्जम वगीकृत नगररएको लिखत गोप्य मालनने छैन 
। 

४. वगन जनाउन ु पने M दफा ३ बमोन्जम लिखतहरूको वगीकरण गररसकेपलछ 
त्यस्तो लिखतमा तोवकए बमोन्जम सम्बन्न्धत वगन जनाउने छाप िगाउन ुपनेछ 
। 

५. सख्त लनषलेधत लिखत M (१) सख्त लनषेलधत लिखत एक पटकमा तीस वषनमा 
नबढाई गोप्य रहनेछ र कसैिे पलन त्यस्तो लिखत वा त्यसको व्यहोरा पूणन 
वा आनँ्शक रूपमा प्रकाशमा ल्याउन वा उल्िेख गनन वा सम्बन्न्धत व्यन्ि 
बाहेक नेपाि सरकारको अनमुलत बेगर अन्य कुनै व्यन्ििे हेनन पलन पाउने 
छैन । 

(२) सख्त लनषेलधत लिखत अलनवायन रूपिे लसिबन्दी गरी राख् न ुपनेछ 
र त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान लसिबन्दी रूपमा गनुन पनेछ 
। 

६. अलत गोप्य लिखत M (१) अलत गोप्य लिखत एक पटकमा बीस वषनमा नबढाई 
र आवश्यकता अनसुार पलछ नेपाि सरकारिे चाहेमा प्रत्येक पटकमा दश 
वषनमा नबढाई गोप्य रहनेछ र सो अवलधलिर कसैिे पलन त्यस्तो लिखत वा 
त्यसको व्यहोरा पूणन वा आंन्शक रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन वा उल्िेख गनन 
वा सम्बन्न्धत व्यन्ि बाहेक नेपाि सरकारको अनमुलत बेगर अन्य कुनै 
व्यन्ििे हेनन पलन पाउने छैन । 



www.lawcommissiorn.gov.np 
 

 3

(२) अलत गोप्य लिखत अलनवायन रूपिे लसिबन्दी वा खामबन्दी गरी 
राख् न ुपनेछ र त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान लसिबन्दी वा 
खामबन्दी रूपमा गनुन पनेछ । 

७. गोप्य लिखत M (१) गोप्य लिखत पाँच वषनसम्म गोप्य रहनेछ र सो अवलध 
लिर कसैिे पलन त्यस्तो लिखत वा त्यसको व्यहोरा पूणन वा आंन्शक रूपमा 
प्रकाशमा ल्याउन वा उल्िेख गनन वा सम्बन्न्धत व्यन्ि बाहेक नेपाि 
सरकारको अनमुलत बेगर अन्य कुनै व्यन्ििे हेनन पलन पाउने छैन । 

(२) गोप्य लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सामान्यतया 
खामबन्दी रूपमा गनुन पनेछ । 

८. लिखतको वगीकरण दोहोर् याउन सवकने M नेपाि सरकारिे वगीकृत 
लिखतहरूिाई आवश्यकता अनसुार एक वगनबाट अको वगनमा सानन वा कुनै 
पलन वगनमा नपानन सक्नेछ । 

९. प्रमाणको रूपमा पेश गनन नसवकने M वगीकृत लिखत दफा ५, ६ वा ७ 
बमोन्जम लनधानररत अवलधसम्म कुनै पलन अदाित वा काननुी कारवाहीमा 
प्रमाणको रूपमा पेश गनन सवकने छैन । 

तर यस ऐन अन्तगनतको मदु्दामा त्यस्तो वगीकृत लिखतको नाम र 
प्रकृलतसम्म उल्िेख गनन बाधा पने छैन । 

१०. लिखतको स्रोत बताउन कर िाग्ने M कसैिे कुनै वगीकृत लिखतको पूणन वा 
आंन्शक व्यहोरा प्रकान्शत गरेमा वा उल्िेख गरेमा यो ऐन अन्तगनतको 
मदु्दाको कारवाही, अनसुन्धान वा तहवककात गने अलधकारीिाई त्यस्तो 
व्यहोराको स्रोत बताउन कर िाग्नेछ । 

११. खानतिासी र पक्राउ गने अलधकार M (१) कुनै व्यन्ििे यस ऐन अन्तगनत 
कसरु गरेको छ वा लनजसँग वगीकृत लिखत अनलधकृत तवरिे रहेकोछ िन् ने 
ववश् वास गनुन पने मनालसब मावफकको कारण िएमा नेपाि सरकारिे वारेण्ट 
जारी गरी त्यस्तो व्यन्ििाई लगरफ्तार गनन वा जनुसकैु समय त्यस्तो 
व्यन्िको घर जग्गामा प्रवेश गरी खानतिासी गनन वा लनजको न्जउ वा 
लनजको मािसामानको खानतिासी गनन र सोसँग सम्बन्न्धत मािसामान कब्जा 
गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अवस्थामा कसरुदार िागी जाने वा 
कसरुको सबूद गायब गररने सम्िावना देन्खएमा नेपाि सरकारिे त्यस्तो 
व्यन्ििाई वारेण्ट जारी हनु ु अन्घ पलन लगरफ्तार गनन र सो कामको िालग 
कुनै पलन घर जग्गामा कुनै समयमा पलन प्रवेश गनन सक्नेछ । त्यस्तो 
कसरुदार कुनै सवारी साधनद्वारा उम्कन िागेमा नेपाि सरकारिे त्यस्तो 
सवारीिाई कुनै ठाउँमा रोक्न वा उतानन िगाउन सक्नेछ । 
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१२. दण्ड सजाय M (१) कसैिे यो ऐन उल्िङ्घन गरेमा त्यस्तो उल्िङ्घन गने र सो 
काममा मद्दत गने वा दरुुत्साहन ददने व्यन्ििाई कसरुको मारा अनसुार 
देहाय बमोन्जम सजाय हनेुछ M- 

(क) दफा ५ उल्िङ्घन गरेमा दश वषन देन्ख पन्र वषनसम्म 
कैद वा पचास हजार रूपैयाँसम्म जररवाना वा दबैु 
सजाय, 

(ख) दफा ६ उल्िङ्घन गरेमा ५ वषन देन्ख १० वषनसम्म कैद 
वा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जररवाना वा दबैु सजाय, 

(ग) दफा ७ उल्िङ्घन गरेमा १ वषन देन्ख ५ वषनसम्म कैद 
वा दश हजार रूपैयाँसम्म जररवाना वा दबैु सजाय, 

(घ) अन्य दफा उल्िङ्घन गरेमा पाँचहजार रूपैयाँसम्म  
जररवाना । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोन्जम सजाय 
पाउने ठहररएको कुनै व्यन्ि सरकारी वा सावनजलनक संस्थाको कमनचारी िै 
आफ्नो न्जम्मामा वा कायानियमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजायिागी 
ठहररएको रहेछ िने लनजिे नैलतक पतन देन्खने अलियोगमा सजाय पाएको 
मालननेछ र लनज आफ्नो सेवाको पदबाट िववष्यको िालग अयोग्य ठहररने गरी 
स्वतः बखानस्त हनेुछ । 

१३. मदु्दा हेने अलधकार र कायनववलध M  
(१) ... ... ... 
(२) ... ... ... 
(३) यस ऐन अन्तगनतको मदु्दा सरकारी मिुकुी फौजदारी कायनववलध 

संवहता, २०७४ को अनसूुची-१ मा समावेश िएको मालननेछ । 

(४) ... ... ... 
१४. अन्य काननु बमोन्जम कारबाही गनन बाधा नपने M यस ऐन अन्तगनतको 

कसरुमा अन्य प्रचलित काननु बमोन्जम पलन सजाय हनेु रहेछ िने सो काननु 
बमोन्जम समेत कारबाही गनन यस ऐनमा िेन्खएको कुनै पलन कुरािे बाधा 
परु् याएको मालनने छैन । 

१५. थप सजाय र मदु्दा हेने M कसैिे यस ऐन अन्तगनत कसरु ठहररने कुनै कायन 
गरेकोमा त्यस्तो कायन अन्य प्रचलित काननु बमोन्जम पलन कसरु ठहररने रहेछ 
वा यस ऐन अन्तगनतको कसरुको लसिलसिामा अन्य प्रचलित काननु 

                                                 

  न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा न्झवकएको । 
  केही नेपाि कानूनिाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर 

िई मिुकी संवहता सम्बन्धी केही नेपाि ऐनिाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोलधत। 
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अन्तगनतको कसरु पलन गरेको रहेछ िने त्यस्तो कसरु सम्बन्धी मदु्दामा पलन 
दफा १३ अन्तगनतको अदाितिे कारबाही र वकनारा गनेछ र कसरुदारिाई 
प्रचलित काननु बमोन्जम हनेु सजायमा यस ऐन बमोन्जमको समेत थप सजाय 
हनेुछ । 

१६. कारबाही नहनुे M यस ऐन अन्तगनत वगीकरण गररएको लिखत आफ्नो 
न्जम्मामा हनेु व्यन्ििे अरू कुनै व्यन्ििाई अलधकृत व्यन्ि सम्झी त्यस्तो 
लिखत देखाएको वा अन्य कुनै प्रकारिे प्रकाश गरेको रहेछ िने लनजिाई 
यस ऐन बमोन्जम कारबाही गररने छैन । 

तर लनजिे जानी जानी अनलधकृत व्यन्ििाई वगीकृत लिखत देखाएको 
वा प्रकाश गरेको रहेछ िने लनजिाई यस ऐन बमोन्जम कारवाही गनन बाधा 
पने छैन । 

१७. अलधकार प्रत्यायोजन M नेपाि सरकारिे दफा ११ बमोन्जम आफूिाई प्राप्त 
अलधकार नेपाि राजपरमा सूचना प्रकान्शत गरी कुनै कायानिय वा 
पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

१८. लनयम बनाउने अलधकार M यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन नेपाि 
सरकारिे लनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

१९. बचाउ M यो ऐन प्रारम्ि हनुिुन्दा अन्घ अलत गोप्य, गोप्य वा यस्तै अन्य कुनै 
प्रकृलत जनाउने गरी छाप िगाई राखेको कायानियको लिखतिाई यस ऐन 
अन्तगनत वगीकरण नगररएमा त्यस्तो लिखतिाई यस ऐनको प्रयोजनको िालग 
वगीकृत लिखत मालनने छैन ।1

 

                                                 

1
 रष्टव्य M- (१) केही नेपाि ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा रुपमान्तर िएका शब्दहरु M -  

“सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७” िन् न ेशब्दको सट्टा “सरकारी मदु्दा 
सम्बन्धी ऐन, २०४९” । 

            (२) केही नेपाि कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ बमोन्जम रूपान्तर िएका शब्दहरू M-  
                   “श्री ५ को सरकार” िन् न ेशब्दको सट्टा “नेपाि सरकार” । 


