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अभिलेख सं रक्षण ऐन, २०४६
लालमोहर र

प्रकाशन भमभि

२०४६।७।११
संशोधन गने ऐन
१.

प्रमाणीकरण र प्रकाशन भमभि

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून
सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

२.

केही नेपाल कानून सं शोधन िथा खारे ज गने ऐन, २०७२

२०७२।०६।१४

३.

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई
सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

२०४६ सालको ऐन नं. १७
…………………

अभिलेख संरक्षण सम्बन्त्धी व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िािना: राविय दृविकोणले महत्िपूण न कागजािलाई अभिले खको रूपमा व्यिस्स्थि एिं सुरस्क्षि
िररकाले राख्ने सम्बन्त्धमा कानूनी व्यिस्था गनन िा्छननीय िएकोले,
श्री ५ महाराजाभधराज िीरे न्त्र िीर विक्रम शाहदे िबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मभिले
यो ऐन बनाइबक्सेको छन ।
१.




संस्क्षप्त नाम र प्रारम्ि:
१.१

यस ऐनको नाम “अभिले ख सं रक्षण ऐन, २०४६” रहे को छन ।

१.२

यो ऐन िुरून्त्ि प्रारम्ि हुनछन
े ।

यो ऐन सं िि् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेस्ख लागू िएको ।

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िवकएको ।
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२.

पररिाषा:

२.१

विषय िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,—
२.१.१

'कागजाि' िन्नाले दे हायका कुराहरू समेि सम्िनुपछनन:२.१.१.१

हस्िभलस्खि ग्रन्त्थ, वकिाि, प्रभििेदन, आभथनक वििरण, सस्न्त्ध, सम्िौिा,
पर–पभरका, स्िट्ठीपर, भलखि, स्िर, िस्िीर, नक्सा, योजना, िाटन, फाईल,
भमभसल, रस्जिर िा कुनै प्रकाशन ।

२.१.१.२

वफल्म, माइक्रो वफल्म, टे प (ध्िभन रे कर्न), िलस्िर, कम््युटर भर्स्क िा
कम््युटर क्यासेटको मूलप्रभि िा प्रभिभलवप ।

२.१.१.३

िार्पर, िोजपर, स्िणनपर, िाम्रपर िा स्शलापरको प्रभिभलवप िा िस्िीर
।

२.१.१.४

पवहलो टााँिा लागेको हुलाक वटकट िथा मनीअर्नर फमन, हिाई पर र
पोि कार्नको नयााँ प्रकाशन ।

२.१.२

“अभिलेख” िन्नाले राविय अभिले खालयमा अभिलेखको रूपमा सुरस्क्षि रूपमा
रास्खएका कागजाि र उपदफा ५.१.१ बमोस्जम दिान िएका कागजाि सम्िनु
पछनन ।

२.१.३

“राविय

अभिले खालय”

िन्नाले

दफा

३

बमोस्जम

स्थापना

िएको

राविय

अभिले खालय सम्िनुपछनन ।
२.१.४

“कायानलय” िन्नाले नेपाल सरकारका मन्त्रालय िथा वििाग सम्िनुपछनन र
शब्दले सं िैधाभनक अङ्ग, प्रदे श सरकार िा स्थाभनय िहको कायानलय र

सो

नेपाल

सरकारबाट समय समयमा गठन िएका अस्थायी िा आिभधक आयोगको
कायानलयलाई समेि जनाउाँनेछन ।


नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोभधि ।
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२.१.५

“सभमभि” िन्नाले दफा ४ बमोस्जम गठन गररएको सल्लाहकार सभमभि सम्िनु पछनन
।

२.१.६

“िोवकएको िा िोवकएबमोस्जम” िन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको भनयममा
िोवकएको िा िोवकएबमोस्जम सम्िनुपछनन ।

३.

राविय अभिलेखालयको स्थापना:
३.१

अभिले खहरू व्यिस्स्थि र सुरस्क्षि िररकाले राख्नको लाभग एक राविय अभिले खालय
रहनेछन ।

३.२

ु न्त्दा अस्ि स्थापना िएको राविय अभिले खालय यस ऐन बमोस्जम
यो ऐन प्रारम्ि हुनि
स्थापना िएको माभननेछन ।

४.

सल्लाहकार सभमभिको गठन:
४.१

अभिले खहरू व्यिस्स्थि एिं सुरस्क्षि िररकाले राख्ने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारले राविय
अभिले खालयलाई आिश्यक सर–सल्लाह ददन एक सल्लाहकार सभमभि गठन गनन
सक्नेछन ।

४.२

सभमभिको

काम, किनव्य

र

अभधकार

िथा

बैठक

सम्बन्त्धी

अन्त्य

कायनविभध

िोवकएबमोस्जम हुनेछन ।
५.

राविय अभिलेखालयको काम, किनव्य र अभधकार:
५.१

राविय अभिले खालयको काम, किनव्य र अभधकार दे हायबमोस्जम हुनेछन :५.१.१

दफा ६ र ७ बमोस्जम प्राप्त िएका कागजाि दिान गने,

५.१.२

अभिलेखहरू व्यिस्स्थि एिं सुरस्क्षि िररकाले राख्ने,

५.१.३

अभिलेखहरू िोवकएबमोस्जम िगीकरण गरी सो को सूस्ि ियार गने,

५.१.४

आिश्यकिानुसार अभिले ख छनपाउने िा प्रभिभलवप भनकाल्ने,
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५.१.५

कुनै व्यस्िलाई अभिलेख हे न न िा सानन ददने िा प्रभिभलवप ददने
सम्बन्त्धमा आिश्यक व्यिस्था गने ,

५.१.६

सुरस्क्षि िररकाले कागजाि राख्ने सम्बन्त्धमा कायानलयलाई आिश्यक
परामशन ददने,

५.१.७

राविय अभिलेखालयको अन्त्य काम, किनव्य र अभधकार िोवकएबमोस्जम
हुनेछन ।

६.

कायानलयले राविय अभिलेखालयमा कागजाि पठाउने सम्बन्त्धमा:
६.१

कायानलयले दे हायका कागजाि सुरस्क्षि रूपमा सं रक्षण गरी राख्नको लाभग राविय
अभिले खालयमा पठाउनु पनेछन:६.१.१

पच्िीस िषन िा सो िन्त्दा पुराना उपदफा २.१.१.१ र २.१.१.२ मा
उस्ल्लस्खि राविय दृविकोणले महत्िपूण न कागजाि,

६.१.२

िार्पर, िोजपर, स्िणनपर, िाम्रपर िा स्शलापरको प्रभिभलवप िा
िस्िीर,

६.१.३

प्रत्येक पवहलो टााँिा लागेको हुलाक वटकट िथा मनीअर्नर फमन, हिाई
पर र पोि कार्नको नयााँ प्रकाशन ।

६.२

कायानलयले राविय दृविकोणबाट अभिले खको रूपमा सं रक्षण गररनु पने ठानेमा
दे हायका कागजाि अिभध िोकी िा निोकी सुरस्क्षि रूपमा सं रक्षण गरी राख्नको
लाभग राविय अभिले खालयमा पठाउन सक्नेछन :६.२.१

प्रभििेदन, आभथनक वििरण, सस्न्त्ध सम्िौिा िा कुनै प्रकाशन,

६.२.२

हस्िभलस्खि ग्रन्त्थ, वकिाि, पर–पभरका, स्िठ्ठीपर, भलखि स्िर िा
िस्िीर,
4
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६.२.३

नक्सा, योजना, िाटन, फाइल, भमभसल िा रस्जिर, वफल्म,

६.२.४

वफल्म, माइक्रो वफल्म (ध्िभन रे कर्नर, िलस्िर िा कम््युटर भर्स्क िा
कम््युटर क्यासेटका मूलप्रभि िा प्रभिभलवप,

६.२.५

उपदफा ६.२.१, ६.२.२, ६.२.३ िा ६.२.४ मा उल्ले ख िए
िाहेकका अन्त्य कागजाि ।

६.३

कायानलयले सरकारी कागजाि धुल्याउने सम्बन्त्धी प्रिभलि कानून बमोस्जम
सरकारी कागज धुल्याउाँदा िोवकएबमोस्जमका कागजाि राविय अभिले खालयमा
पठाउनु पनेछन ।

६.४

कायानलयले

राविय

अभिले खालयमा

कागजाि

पठाउाँदा

सो

को

बगीकरण

अनुसारको सूिी समेि पठाउनु पनेछन ।
६.५

कायानलयले उपदफा ६.१ िा ६.२ बमोस्जमका कागजाि राविय अभिले खालयमा
पठाउाँदा कुनै खास अिभधसम्म त्यस्िा कागजाि िोवकएको व्यस्ि बाहे क अरु
कसै लाई हेन,न सानन िा त्यसको प्रभिभलवप ददन नहुने िएमा सो कुरा र त्यस्िो
अिभध समेि उल्ले ख गरी राविय अभिले खालयमा राख्न पठाउनु पनेछन ।

६.६

उपदफा ६.१ बमोस्जम कायानलयले राविय अभिलेखालयमा पठाएका कागजाि सो
कायानलयले वफिान भलन सक्ने छनै न ।
िर उपदफा ६.२ बमोस्जम राविय अभिले खालयमा पठाएका कागजाि मध्ये
अिभध िोकी पठाएका कागजाि त्यस्िो अिभध समाप्त िएपभछन सम्बस्न्त्धि
कायानलयले िाहे मा िोवकएबमोस्जम वफिान भलन सक्नेछन ।

६.७

उपदफा

६.१

बमोस्जम

राविय

अभिले खालयमा

पठाइएका

कागजाि

जुन

कायानलयले पठाएको हो सोही कायानलयलाई आिश्यक पनन गएमा त्यस्िो
कागजाि पुनः राविय अभिले खालयमा वफिान गने गरी िोवकएको अिभधसम्मको
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लाभग राविय अभिले खालयले सम्बस्न्त्धि कायानलयलाई िोवकएबमोस्जम उपलव्ध
गराउन सक्नेछन ।
७.

राविय अभिलेखालयमा कागजाि पठाउन सवकने:
७.१

कुनै व्यस्िले आफूसं ग रहेको ऐभिहाभसक, धाभमनक, सांस्कृभिक, सावहस्त्यक, आभथनक
िा अन्त्य दृविकोणले राविय महत्िको कुनै कागजाि राविय सम्पस्िको रूपमा
सुरस्क्षि िररकाले सं रक्षण गननको लाभग राविय अभिले खालयमा पठाउन सक्नेछन ।

७.२

उपदफा

७.१

बमोस्जम

राविय

अभिले खालयमा पठाएका कागजाि

त्यस्िो

कागजाि पठाउने व्यस्िले राविय अभिले खालयबाट वफिान भलन पाउने छनै न ।
८.

कागजाि व्यिस्स्थि िथा सुरस्क्षि िररकाले राख्नु पने:
८.१

कायानलयले आफ्नो कायानलयमा िएका कागजाि व्यिस्स्थि िररकाले सुरस्क्षि
रूपमा राख्नु पनेछन ।

८.२

उपदफा ८.१ बमोस्जम कागजाि व्यिस्स्थि िररकाले सुरस्क्षि रूपमा राख्ने
सम्बन्त्धमा सम्बस्न्त्धि कायानलयले राविय अभिले खालयसं ग आिश्यक परामशन भलन
सक्नेछन ।

९.

भनषेभधि अभिलेख:
९.१

दे हायका अभिले खहरू भनषेभधि अभिले ख माभननेछनन्:९.१.१

सम्बस्न्त्धि कायानलयले अिभध िोकी िा निोकी िोवकएको व्यस्ि
बाहेक अरूले हे न,न सानन िा सो को प्रभिभलवप भलन नहुने गरी सुरस्क्षि
िररकाले राख्नको लाभग राविय अभिले खालयमा पठाएका कागजाि,

९.१.२

राविय अभिले खालयले अिभध िोकी िा निोकी िोवकएको व्यस्ि
बाहेक अरुले हेन,न सानन िा सो को प्रभिभलवप ददन नहुने गरी राविय
दृविकोणले भनषेभधि िनी िोवकएको अभिलेखहरू ।

6

www.lawcommission.gov.np

१०.

अभिलेख हेन न िा सो को प्रभिभलवप ददन सवकने:
१०.१

कसै ले भनषेभधि अभिलेख बाहे क अन्त्य अभिले ख हे न न िाहे मा राविय अभिले खालयले
िोवकएबमोस्जम त्यस्िो अभिले ख हे न न ददन सक्नेछन ।

१०.२

कसै ले भनषेभधि अभिले ख बाहे क अन्त्य अभिले ख सानन िा सो को प्रभिभलवप भलन
िाहेमा राविय अभिले खालयले िोवकएबमोस्जम दस्िूर भलई िोवकएबमोस्जम त्यस्िो
अभिले ख सानन िा सो को प्रभिभलवप ददन सक्नेछन ।

१०.३

उपदफा १०.२ मा जुनसुकै कुरा ले स्खएको िए िापभन िोवकएको अिस्थामा
त्यस्िो अभिले ख विना दस्िूर सानन िा सो को प्रभिभलवप ददन सवकनेछन ।

११.

अभिलेखामा केरमेट िा थपिट गनन नहुन:े
११.१

अभिले खहरू सुरस्क्षि राख्नु पने दावयत्ि िएका राविय अभिले खालयका कमनिारीले
त्यस्िा अभिलेखहरूमा केरमेट गनन, थपिट गनन िा उि अभिले ख च्यात्न िा कुनै
वकभसमले नि गनन हुाँदैन ।

११.२

अभिले ख हे ने, साने िा प्रभिभलवप भलने व्यस्ि िा अन्त्य कसै ले त्यस्िो अभिलेखमा
केरमेट गनन, थपिट गनन िा उि अभिले ख च्यात्न िा कुनै वकभसमले नि गनन
हुाँदैन ।

११क.

प्रदे श र स्थानीय िहले अभिलेखको संरक्षण िथा व्यिस्थापन गनन सक्ने: (१) प्रदे श र
स्थानीय िहले आफ्ना अभिले खहरुको सं रक्षण िथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा आिश्यक
व्यिस्था गने छनन् ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम अभिलेखहरुको

सं रक्षण

िथा व्यिस्थापन

सम्बन्त्धी व्यिस्था सम्बस्न्त्धि प्रदे श र स्थानीय िहको कानूनमा व्यिस्था िए बमोस्जम
हुनेछन ।
१२.

दण्र् सजाय:



नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप ।
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१२.१

अभिले ख सुरस्क्षि राख्नु पने दावयत्ि िएका राविय अभिले खालयका कमनिारीले
दफा ९ बमोस्जमको भनषेभधि अभिले ख िोवकएको व्यस्ि बाहे क अरुलाई हे न,न
सानन िा सो को प्रभिभलवप ददएमा त्यस्िो कमनिारीलाई पााँि हजार रूपैयााँसम्म
जरीिाना िा िीन िषनसम्म कैद िा दुबै सजाय हुनेछन ।

१२.२

अभिले ख सुरस्क्षि राख्नु पने दावयत्ि िएका राविय अभिले खालयका कमनिारीले
उपदफा ११.१ को उल्लं िन गरी अभिले खमा केरमेट िा थपिट गरे मा, च्यािे मा
िा नि गरे मा त्यस्िो कमनिारीलाई पााँि हजार रूपैयााँसम्म जरीिाना िा दुई
िषनसम्म कैद िा दुबै सजाय हुनेछन ।

१२.३

अभिले ख सुरस्क्षि राख्नु पने दावयत्ि िएका राविय अभिले खालयका कमनिारी
बाहे क अरु कसै ले उपदफा ११.२ को उल्लं िन गरी अभिलेखमा केरमेट िा
थपिट गरे मा, च्यािे मा िा नि गरे मा भनजलाई िीन हजार रूपैयााँसम्म जरीिाना
िा एक िषनसम्म कैद िा दुबै सजाय हुनेछन ।

१२.४

उपदफा १२.१, १२.२ र १२.३ मा लेस्खएदे स्ख बाहे क यो ऐन िा यस ऐन
अन्त्िगनि बनेको भनयम विपरीि हुने गरी कसै ले कुनै काम गरे मा भनजलाई पााँि
हजार रूपैयााँसम्म जरीिाना हुनेछन ।

१३.

अन्त्य प्रिभलि कानून बमोस्जम कारिाही हुन सक्ने: कसैले यस ऐन अन्त्िगनि कसूर ठहररने
काम गरे कोमा त्यस्िो काम अन्त्य प्रिभलि कानून बमोस्जम पभन कसूर ठहररने रहे छन िने
त्यस्िो कसूरको सम्बन्त्धमा भनजलाई अन्त्य प्रिभलि कानून बमोस्जम कारिाही गनन यस ऐनमा
लेस्खएको कुनै कुराले बाधा पुयानएको माभनने छनै न ।

१४.

सरकार िादी हुन:े यो ऐन अन्त्िगनिको मुद्दा नेपाल सरकार िादी हुनेछन ।

१५.

भनयम बनाउने अभधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानन्त्ियन गनन नेपाल सरकारले आिश्यक
भनयमहरू बनाउन सक्नेछन ।



रिव्यः केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िरण गररएका शब्दहरु:”श्री ५को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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