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मेिर या ड वा य तथा मानिसक वा य िवभाग  

तथा तपाईंको वा य सूचना  
  

गोपनीयता अ यासको सूचना  

 
यो सूचनाले तपाईंको िचिक सकीय सूचनाको प्रयोग वा आदान प्रदान कसरी हु छ तथा तपाईं उक्त सूचनालाई कसरी पहँुच गनर् 
सक्नुहु छ भ ने बारेमा वणर्न गछर् । कृपया यसको समीक्षा यान पूवर्क गनुर्होस ्।  
 

पिरचय 

मेिर या ड वा य तथा मानिसक वा य िवभाग (DHMH) तपाईंको वा य सूचनाको संरक्षण गनर् प्रितबद्ध छ ।  DHMH कानूनी पले 
संरिक्षत वा य सूचना (PHI) को गोपनीयतालाई कायम गनर् बा य छ । PHI ले तपाईंको शारीिरक वा मानिसक वा य, तपाईंले प्रा त गनुर् 
भएको वा य रेखदेख वा वा य रेखदेखको भुक्तानीसँग स बि धत तपाईं वा अ बाट हामीले प्रा त गरेका पिहचानयोग्य सूचनाह लाई 
समावेश गछर् । कानूनले अिनवायर् पारे अनु प यो सूचनाले तपाईंलाई PHI को गोपनीयताको स ब धमा आ नो अिधकारह  तथा हाम्रा कानूनी 
दािय व एवं गोपनीयता अ यासह को सूचना उपल ध गराउँछ । DHMH ले तपाईंको उपचार गनर् वा तपाईंको वा य रेखदेखको खचर् ितनर् केही 
िनि चत सुचनाह  माग्नेछ तथा उक्त वा य सूचनालाई तपाईंको अिभलेखमा रािखनेछ । यो अिभलेखले सामा यतया: तपाईंका लक्षण, जाँच 
तथा परीक्षणका पिरणाम, िनदान तथा उपचारको सूचना समावेश गछर् । तपाईंको वा य तथा िचिक सकीय अिभलेख भिनने तथा वा य 
सूचनाको पमा कानूनी पले िनयमन गिरने यो सूचनालाई िविभ न प्रयोजनको लािग प्रयोग गनर् सिक छ । DHMH सँग जुनसुकै समय आ नो 
गोपनीयता अ यास तथा यो सूचनाको शतर्ह  बद ने अिधकार सुरिक्षत रहने भए पिन DHMH तथा यसका यावसाियक सहयोगीह  कानूनी 
पमा यो सूचनामा वणर्न गिरएका गोपनीयता अ यासह को पालन गनर् बा य छन ् । तपाईँले नयाँ सूचनाको एक प्रित कुनैपिन DHMH 

एजे सीबाट पिन माग्न सक्नुहु छ। यो सूचनालाई हाम्रो वेवसाइट http://dhmh.maryland.gov मा पिन रािखएको छ ।  
 

अनुमितप्रा त प्रयोग तथा आदान-प्रदानह  

DHMH कमर्चारीह ले आ नो काम गन िसलिसलामा मात्र तपाईंको वा य सूचनाको प्रयोग गन छन ्। DHMH ले सामा यतया: गन बाहेकका 
प्रयोगको लािग कानूनले अनुमित निदएस म वा बा य नपारेस म DHMH ले अिनवायर् पले तपाईंको िलिखत अनुमित प्रा त गनुर् पछर् तथा 
सीिमत अपवादह मा बाहेक तपाईं य तो अनुमितलाई र  गनर् सक्नुहु छ । तपाईंको वा य सूचनाको हामीले गन स भा य प्रयोग तथा 
आदान-प्रदानका केही उदाहरणह  तल िदइएका छन:्  

 

उपचार, भुक्तानी वा वा य रेखदेख िक्रयाकलापह  स ब धी सहमित िबना गिरने प्रयोग तथा आदान-प्रदानह : 
 उपचारको लािग:  DHMH ले उपचार अनुमोदन गनर्, अ वीकार गनर् तथा तपाईंको िचिक सकीय उपचार उिचत छ भ ने कुरा िनधार्रण 

गनर् तपाईंको वा य सूचनाको प्रयोग वा आदान-प्रदान गनर् सक्नेछ । उदाहरणको लािग, DHMH का वा य रेखदेख प्रदायकह ले 
िचिक सकीय आव यकता वा रेखदेखको सम वयको लािग तपाईंको वा य रेखदेख प्रदायकसँग िमलेर तपाईंको उपचारको समीक्षा गनुर् 
पन हुन सक्छ ।  

 भुक्तानी प्रा त गनर्: DHMH ले तपाईंको वा य रेखदेख सेवाह को लािग रिसद का न तथा भुक्तानी संकलन गनर् तथा तपाईं हाम्रो 
सेवामा सहभागी हुन योग्य हुनुहु छ वा हुनुहु न भ ने कुरा िनधार्रण गनर् तपाईंको वा य सूचनाह को प्रयोग तथा आदान-प्रदान 
गनछ । उदाहरणको लािग, तपाईंको वा य रेखदेख प्रदायकले तपाईंलाई प्रदान गरेको िचिक सकीय सेवाह को भुक्तानी दावा पठाउन 
सक्छ ।  

 वा य रेखदेख संचालनका लािग: DHMH ले तपाईंको वा य सूचना प्रदान गिरएको सेवाको मू याङ्कन गनर् आफै प्रयोग गनर् तथा 
रा य तथा संघीय लेखापरीक्षकह सँग आदान-प्रदान गनर् सक्ने छ ।  

 

कानूनले अिनवायर् पारेको वा अनुमित िदएको वा य सूचनाको अ य प्रयोग तथा आदान-प्रदानह :  
 सूचना प्रयोजनको लािग: तपाईंले हामीलाई वैकि पक िनदशनह  निदए स म DHMH ले तपाईंको घरमा एपोइ टमे ट मारक तथा 

कायर्क्रम स ब धी अ य सामाग्रीह  पठाउन सक्छ ।  

 कानूनले अिनवायर् पारेको: DHMH ले कानूनले अिनवायर् पारेको अव थामा वा य सूचनाह को आदान-प्रदान गनर् सक्छ ।  

 सावर्जिनक वा य िक्रयाकलापह : रोग तथा चोटपटकह को बारेमा सूचना संकलन वा िरपोटर् गनुर् पन वा िवभागका अ य 
प्रभागह लाई वा अ य सावर्जिनक वा य अिधकारीह लाई अित मह वपूणर् त याङ्कह को बारेमा िरपोटर् गनुर् पन भएमा DHMH ले 
वा य सूचनाह  आदान-प्रदान गनर् सक्नेछ ।  
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 वा य पयर्वेक्षण िक्रयाकलापह : DHMH ले कानूनले बा य पारे बमोिजम िवभागका अ य प्रभाग तथा अ य एजे सीह सँग तपाईंको 
वा य सूचना आदान-प्रदान गनर् सक्ने छ । यी पयर्वेक्षणका उदाहरणह मा लेखापरीक्षण, अवलोकन, अनुस धान तथा अनुमित पत्र 
प्रदान गन कायर्ह  पदर्छन ्।  

 मृ युको अनुस धानकतार्, िचिक सकीय परीक्षक, अि तम िक्रया िनदशक तथा अंग दान: DHMH ले मृ यु स ब धी सूचना मृ युको 
अनुस धानकतार्, िचिक सकीय परीक्षक वा अि तम िक्रया िनदशक तथा अंग, आखँा वा त तु दान वा प्र यारोपणसँग स बि धत 
अिधकृत संगठनह सँग आदान-प्रदान गनर् सक्छ ।  

 अनुस धान प्रयोजन: केही िनि चत पिरि थितह मा तथा सं थागत पुनरावलोकन बोडर् वा अ य तोिकएको गोपनीयता बोडर्को 
सुपिरवेक्षणमा DHMH ले िचिक सकीय अनुस धानलाई सहयोग गनर् वा य सूचनाको आदान-प्रदान गनर् सक्नेछ ।  

 वा य तथा सुरक्षाको त्रासलाई हटाउन: वा य तथा सुरक्षाको ग भीर त्रासबाट ब न, DHMH ले आव यक भए बमोिजम हािनको 
जोिखमलाई उिचत पले रोक्न वा कम गनर् सक्ने कानून कायार् वयन वा अ य यिक्तह सँग वा य सूचनाको आदान-प्रदान गछर् । 

 दु यवहार तथा बेवा ता: तािकर् क पले तपाईं दु यर्वहार, बेवा ता, घरेलु िहसंा वा अ य अपराधको स भा य िशकार हुनुहु छ ज तो 
लागेमा, DHMH ले उिचत अिधकारीह सँग तपाईंको वा य सूचना आदान-प्रदान गनछ । DHMH तपाईंको वा य वा सुरक्षा वा 
अ य यिक्तह को वा य वा सुरक्षामा हुने ग भीर त्रास हटाउन आव यक हुने हदस मको तपाईंको सूचनाह को आदान-प्रदान गनर् 
सक्नेछ । 

 िविश ट सरकारी काम: DHMH ले केही िनि चत अव थामा सै य कमर्चारी तथा भूतपूवर् सैिनकह को वा य सूचना, केही अव थामा 
सुधार गहृह सँग, योग्यता तथा भनार्सँग स बि धत सरकारी सुिवधा कायर्क्रमह सँग तथा रा ट्रपितको सुरक्षा ज ता राि ट्रय सुरक्षा 
प्रयोजनको लािग आदान-प्रदान गनर् सक्नेछ ।  

 तपाईंको रेखदेखमा संलग्न पिरवार, साथीभाइ वा अ य यिक्तह : DHMH ले तपाईंको रेखदेखमा संलग्न तथा यो रेखदेखको खचर् 
योहोन यिक्तह सँग तपाईंको वा य सूचना आदान-प्रदान गनर् सक्छ । DHMH ती यिक्तह सँग तपाईंको ठेगाना, सामा य 
अव था वा मृ युको सूचना िदन पिन तपाईंको सूचनाको आदान-प्रदान गनर् सक्नेछ । 

 कामदारह को क्षितपूितर्: DHMH ले दोषलाई यान निदईकनै काम स ब धी चोटपटक वा रोगह को सुिवधा प्रदान गन कामदार 
क्षितपूितर् कायर्क्रमह सँग वा य सूचनाको आदान-प्रदान गनर् सक्नेछ ।  

 िबरामी िडरेक्टरीह : DHMH का एकाइह ले सामा यतया तपाईंको नाम िलएर तपाईंलाई खो ने टेिलफोनकतार् वा आग तुकह सँग 
आदान-प्रदानह को िडरेक्टरी राख्दैन । य यिप, DHMH ले िडरेक्टरी राखी हालेमा तपाईंको अनुमित िबना कुनै अपिरिचत टेिलफोनकतार् 
वा आग तुकसँग तपाईंको पिहचान खलुाइने छैन तथा हामीले आदान-प्रदान गन सीिमत सूचनाले तपाईंको नाम, तपाईं उपचाराथर् 
भवनको ठेगाना, तपाईंको सामा य अव था (राम्रो, ि थर आिद) तथा तपाईंको धािमर्क झुकावलाई समावेश गनर् सक्छ । 

 कानूनी मु ा, मतभेद वा तथा दावाह : तपाईं कुनै कानूनी मु ा, मतभेद वा दावामा संलग्न हुनुहु छ भने DHMH ले अदालती वा 
प्रशासिनक आदेश, तारेख, प ता लगाउने अनुरोध, तपाईंको पक्षमा दायर गिरएको उजुरीको अनुस धान वा अ य कानूनी प्रिक्रयाको 
स ब धमा तपाईंको सूचनाको आदान-प्रदान गनर् सक्नेछ ।  

 कानून कायार् वयन: DHMH लेकानूनले अिनवायर् पारेको प्रयोजनको लािग वा तारेखको प्रितिक्रयामा कानून कायार् वयन अिधकारीह सँग 
तपाईंको सूचना आदान-प्रदान गनर् सक्ने छ ।  

 अनुमितप्रा त िक्रयाकलापह  स चालन गन अ य पक्षह : DHMH आफैले मािथ उ लेिखत िक्रयाकलापह  स चालन गन छ वा हामी 
यी िक्रयाकलापह  गनर् ( यावसाियक सहयोगीको पमा िचिनने) गैर-DHMH एकाइह को प्रयोग गनछ  । हाम्रो पक्षबाट कायर् गन ते ो 
पक्षसँग हामीले तपाईंको PHI आदान-प्रदान गन अव थामा हामी उिचत गोपनीयता स झौताको मा यमबाट तपाईको PHI संरक्षण 
गनछ  ।  

 कोषसंकलन िक्रयाकलापह : DHMH ले आ नै र यसको िक्रयाकलापह को लािग कोष संकलन गन प्रयोजनको लािग तपाईंलाई स पकर्  
गनर् तपाईंको सूचनाको प्रयोग गनछ । हामीले आदान प्रदान गन तपाईंको सूचना तपाईंको नाम, ठेगाना तथा टेिलफोन न बर ज ता 
तपाईंको स पकर्  सूचना तथा तपाईंले DHMH मा उपचार वा सेवा प्रा त गरेको िमित आिदमा मात्र सीिमत हुनेछ ।  

 

तपाईंको अिधकारह  

तपाईंसँग िन न कुराह  गन अिधकार हु छ:  

 िनषेधको अनुरोध गन: तपाईंसँग DHMH ले प्रयोग तथा आदान-प्रदान गन तपाईंको वा य सूचनाको िनषेध वा सीमाङ्िकत गन 
अनुरोध गन अिधकार हु छ । DHMH ले स भव भएमा तपाईंको अनुरोध पूरा गन छ तर अनुरोध गिरएको िनषेधमा सहमत हुन 
कानूनी पले बा य हुने छैन । कानूनले अ य यव था गरेको अव थामा बाहेक, भुक्तानी गनर् वा वा य रेखदेख िक्रयाकलापह  (र 
उपचार गन प्रयोजनह को लािग नभई) कुनै वा य योजनासँग सूचना आदान-प्रदान गिरने भएमा; तथा संरिक्षत वा य सूचना 
मुख्यतः स बि धत वा य रेखदेख प्रदायकको सबै खचर् आफैले ितरेको वा य रेखदेख व तु वा सेवासँग स बि धत भएमा  
DHMH ले अिनवायर् पले तपाईंको अनुरोधलाई पूरा गनुर् पनछ ।  
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 गो य स चार अनुरोध गन: तपाईंसँग DHMH लाई वैकि पक ठेगाना वा वैकि पक मा यम वारा आफूलाई सूचना पठाउन लगाउने 
अिधकार हु छ । यसो गनर् तािकर् क पमा सिजलो हुने हदस म DHMH ले अिनवायर् पले तपाईंको अनुरोध पूरा गनुर् पछर् ।  

 अवलोकन तथा प्रितिलिप: (मनोिचिक सा िटपोट, केही िनि चत कानूनी कायर्वाहीका लािग संकिलत सूचना तथा कानूनले िनषेध गरेको 
वा य सूचना ज ता) केही िनि चत अपवाद बाहेक तपाईंसँग िलिखत पमा अनुरोध गरेर आ नो वा य सूचना हेन अिधकार 
हु छ । तपाईं आ नो वा य सूचनाको प्रितिलिप चाहनु हु छ भने तपाईंले प्रितिलिप तयार गन, हुलाकबाट पठाउने तथा संरिक्षत 
वा य सूचनाको याख्या वा साराशं तयार गन उिचत तथा लागतमा आधािरत द तुर ितनुर् पन हुन सक्छ । तपाईंसँग आ नो 
सूचनाको कुन ख ड प्रितिलिप िनका ने भनेर छा ने तथा प्रितिलिप िनका ने खचर्को बारेमा अिग्रम जानकारी प्रा त गन अिधकार 
हु छ । DHMH ले िव युतीय वा य अिभलेखको प्रयोग गरेर तपाईंको सूचनालाई राखेको छ तथा य तो िवक प प ट, प्र ट र 
िवशेष छ भने हामी िव युतीय ढाँचामा पहँुच प्रदान गरेर तपाईंले तोकेको एकाइ वा यिक्तलाई वा य सूचनाको प्रितह  पठाउने छ  
। 

 संशोधनको अनुरोध गन: तपाईं DHMH लाई िलिखत पमा तपाईंको वा य अिभलेखह  स याउन वा थ न अनुरोध गनर् सक्नुहु छ 
। DHMH ले 60 िदन िभत्र तथा आव यक भएमा अितिरक्त 30 िदन िभत्र तपाईंको अनुरोधमा प्रितिक्रया िदनेछ । DHMH ले िन न 
प्रकारको वा य सूचना छ भ ने िनधार्रण गरेमा DHMH ले य तो अनुरोधलाई अ वीकार गनर् सक्नेछ: (1) सही र पूणर्; (2) हामीबाट 
सिृजत नभएको र /वा हाम्रो अिभलेखको भाग नरहेको; (3) आदान-प्रदान गनर् अनुमित प्रा त नभएको । DHMH ले संशोधनको अनुरोधलाई 
अनुमोदन गरेमा DHMH  ले वा य सूचनामा पिरवतर्न गरेर तपाईंलाई खबर गनछ तथा वा य सूचनामा हुने य तो पिरवतर्नको 
बारेमा जा नु पन अ य यिक्तह लाई पिन जानकारी िदनेछ ।  

 अनुमित आव यक गराउने: तपाईंसँग मनोिचिक सा िटपोटको प्राय: जसो प्रयोग तथा आदान-प्रदानह का लािग, िबक्री िवतरण स चार 
प्रा त गनर्का लािग तथा तपाईंको PHI को िबक्रीका लािग तपाईंको अनुमित आव यक गराउने अिधकार छ ।  

 आदान-प्रदानको लेखाजोखा प्रा त गन: तपाईंसँग अिप्रल 14, 2003 पिछ तथा लेखाजोखाको अनुरोध गिरएको िमितको छ वषर् अगािड 
स म भएको तपाईंको वा य सूचनाको आदान-प्रदानको सूची अनुरोध गन अिधकार हु छ । अपवादमा उपचार, भुक्तानी तथा 
वा य रेखदेख िक्रयाकलापका लािग प्रयोग भएका सूचनाह  पदर्छन ्। यसका अितिरक्त, DHMH ले राि ट्रय सुरक्षाका लािग कानून 
कायार् वयन अिधकारी वा सुधारा मक सं थाह लाई तपाईंको िलिखत अनुमितको आधारमा प्रदान गरेको सूचनाको सूची तपाईलाई 
उपल ध गराइरहनु पदन । प्रित वषर् एक पटक य तो सूची प्रा त गनर् द तुर ितनुर् पदन । यसका अितिरक्त, DHMH ले उपचार, 
भुक्तानी तथा वा य रेखदेख िक्रयाकलापह का लािग िव युतीय मा यमबाट गरेको आदान-प्रदानको लेखाजोखा उपल ध गराउने छ 
तर सूचना अनुरोध िमितको तीन वषर् अिध स म मात्र सीिमत हुनेछ ।  

 बािहिरने: तपाईँसँग कोष संकलन गन स चार प्रा त गन अिधकार तथा य तो स चारबाट बािहिरने अिधकार हु छ । तपाईंसँग DHMH 
सुिवधाको िबरामी िडरेक्टरीबाट बािहिरने पिन अिधकार छ ।  

 सूचना प्रा त गन: तपाईंसँग यो सूचनाको कागजी प्रित र/ वा अनुरोध गरेमा इमेलबाट िव युतीय प्रित प्रा त गन अिधकार हु छ ।  
 उ लघंन सूचना प्रा त गन: तपाईंसँग आ नो असुरिक्षत PHI को उ लघंन हँुदा सूचना प्रा त गन अिधकार हु छ ।  
 बंशाणूगत सूचनाको संरक्षण प्रा त गन: DHMH को कुनै पिन वा य रेखदेख ख डलाई वा य योजनाको पमा िलइ छ भने उक्त 

वा य योजनालाई िनि चत बीमा प्रयोजनको लािग तपाईंको बंशाणूगत सूचान प्रयोग गनर् वा आदान-प्रदान गनर् िनषेध गिरएको छ ।  
 मानिसक वा य अिभलेखको संरक्षण प्रा त गन: तपाईंले मानिसक वा य सेवा प्रा त गनुर्सँग स बि धत हुने गरी सजृना गिरएको 

कुनै पिन िचिक सकीय अिभलेखलाई तपाईंको अनुमित िबना आदान-प्रदान गिरयो भने DHMH ले आदान-प्रदानको उ े यसँग 
स बि धत हुने अिभलेखमा रहेको सूचना मात्र आदान-प्रदान गनछ । 

  

अिधक जानकारीका लािग: यो कागजात अपाङ्गता भएका अमेिरकी ऐनको िनदशनह  परूा गन अ य भाषा तथा वैकि पक ढाँचामा उपल ध छ । 
तपाईंसँग प्र नह  छन ्तथा तपाईं अिधक जानकारी प्रा त गनर् चाहनु हु छ भने, तपाईं िन न ठेगानामा स पकर्  गनर् सक्नुहु छ: (तोिकएको 
यवसाियक एकाइ गोपनीयता स पकर्  नाम तथा टेिलफोन लेख्नुहोस)्        

  

गोपनीयता अ यासह  स ब धी सम याको बारेमा जानकारी िदने तरीका:  
तपाईंलाई आ नो गोपनीयता अिधकारह को उ लघंन गिरएको छ ज तो लाग्छ भने तपाईं एउटा उजुरी दायर गनर् सक्नुहु छ ।  

 तपाईं वा य तथा मानिसक वा य िवभाग, िनगिमत पालन प्रभागको टेिलफोन 866-770-7175 मा उजुरी दायर गनर् सक्नुहु छ ।  

 तपाईं अमेिरकी वा य तथा मानव सेवा िवभाग, नागिरक अिधकारको कायार्लयको सिचव समक्ष उजुरी दायर गनर् सक्नु हु छ । 
तपाईं वा य तथा मानिसक वा य िवभागमा टेिलफोन गरेर स पकर्  िववरण प्रा त गनर् सक्नुहु छ ।  

 

तपाईंले य तो उजुरी गरे बापत DHMH ले तपाईं िव द्ध जवाबी कारबाही गन छैन ।  
लागु िमित: यो सूचना अग ट 19, 2013 देिख लागु हुने छ ।  
              

(प्रदायक कायर्क्रमह ले अिनवायर् पले यो वीकारोिक्त फारममा ह ताक्षर गराउने प्रय न गनुर् पछर्) 
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यो सूचना प्रा त भएको वीकारोिक्त:  

 
            

िबरामी वा अिधकृत प्रितिनिध     िमित 
 
            

 वीकारोिक्त प्रा त गनर् असक्षम भएमा सोको कारण:   DHMH प्रितिनिधको ह ताक्षर 


