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अभिलेख सं रक्षण भियमावली, २०६३
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भमभत
२०६४।२।२८
अभिलेख सं रक्षण ऐि, २०४६ को दफा १५ ले ददएको अभिकार प्रयोग गरी
िेपाल सरकारले दे हायका भियमहरू बिाएको छ ।
१.

सं शक्षप्त िाम र प्रारम्िः (१) यी भियमहरूको िाम “अभिले ख सं रक्षण भियमावली,
२०६३” रहेको छ ।
(२) यो भियमावली तुरुन्त प्रारम्ि हुिेछ ।

२.

पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस भियमावलीमा “ऐि” िन्नाले
अभिलेख सं रक्षण ऐि, २०४६ सम्झिु पछथ ।

३.

राविय अभिलेखालयको काम, कतथव्य र अभिकारः ऐिमा ले शखएका काम, कतथव्य र
अभिकारको अभतररक्त राविय अभिले खालयको काम, कतथव्य र अभिकार दे हाय
बमोशजम हुिेछः–
(क)

अभिलेख आवश्यकता अिुसार प्रकािि गिे, गराउिे,

(ख)

राविय अभिलेखालयको लाभग उपयोगी हुिे कुिै कागजात प्राप्त गिे
वा प्रचभलत कािूि बमोशजम खररद गिे ,

(ग)

अभिलेखको माइक्रोवफल्म बिाउिे,

(घ)

अभिलेख प्रकािि गिथ कसै ले माग गरे मा ितथ तोकी स्वीकृभत
ददिे,

(ङ)

कागजात सं रक्षण गिे सम्बन्िमा कुिै भिकायलाई आवश्यक राय
सुझाव ददिे,

(च)

कागजात सं कलि तर्ा सं रक्षण गिे सम्बन्िमा जिचेतिा अभिवृवि
गराउिे,
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(छ)
४.

कागजात सं रक्षण गिे सम्बन्िमा आवश्यक अन्य कायथ गिे ।

अभिलेख वगीकरण गिेः राविय अभिले खालयले दे हायको आिारमा अभिले खको
वगीकरण गरी सोको सूची तयार गिुथ पिेछः–

५.

(क)

प्राचीिता तर्ा मौभलकता,

(ख)

सााँस्कृभतक, आभर्थक, सावहशययक, क्षेत्रगत र ववषयगत महयव,

(ग)

अभिलेख तयार गिथ प्रयोग गररएको सामग्री ।

अभिलेख हेि,थ सािथ वा प्रभतभलवप भलि भिवेदि ददिु पिेः (१) ऐिको दफा ९ मा
उशल्लशखत भिषेभित अभिले ख बाहे क अन्य अभिले ख हे ि,थ सािथ वा प्रभतभलवप भलि
चाहिे व्यशक्तले

अिुसूची–१ बमोशजमको ढााँचामा राविय अभिलेखालयसमक्ष

भिवेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपभियम (१) बमोशजम भिवेदि प्राप्त िएमा राविय अभिले खालयले
भिवेदकलाई ययस्तो अभिलेख हे ि,थ सािथ वा प्रभतभलवप भलि स्वीकृभत ददि सक्िेछ ।
६.

दस्तुर लागिेः भियम ५ बमोशजम अभिले ख सािथ वा प्रभतभलवप भलि अिुसूची–२
बमोशजमको दस्तुर लागिेछ ।
तर सरकारी कामका लाभग कुिै अभिले ख सािथ वा प्रभतभलवप भलि लागत
खचथ बाहे क अन्य दस्तुर लागिे छै ि ।

७.

सभमभतको काम, कतथव्य र अभिकारः सभमभतको काम, कतथव्य र अभिकार दे हाय
बमोशजम हुिेछः–
(क)

ऐिको दफा ६ बमोशजम कागजात प्राप्त गिे सम्बन्िमा राविय
अभिलेखालयलाई आवश्यक सहयोग तर्ा सल्लाह ददिे,

(ख)

अभिलेख सं रक्षण सम्बन्िी कािूि तर्ा राविय अभिले खालयको
काम कारबाही उपर गिुथ पिे समसामवयक सुिारका सम्बन्िमा
सुझाव ददिे,
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(ग)

अभिलेख वगीकरण गिे सम्बन्िमा राविय अभिले खालयलाई सुझाव
ददिे ।

८.

सभमभतको बैठक सम्बन्िी कायथववभिः (१) सभमभतको बैठक आवश्यकता अिुसार
बस्िेछ ।
(२) सभमभतको बैठक सभमभतको अध्यक्षले तोकेको भमभत, समय र स्र्ािमा
बस्िेछ ।
(३) सभमभतको बैठकमा छलफल हुिे ववषयको सूची बैठक बस्िु िन्दा
चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ि गराईिेछ ।
(४)

सभमभतको

कूल

सदस्य

सं ख्याको

पचास

प्रभतित

िन्दा

बढी

सदस्यहरू उपशस्र्त िएमा सभमभतको बैठकको लाभग गणपूरक सं ख्या पुगेको
माभििेछ ।
(५) सभमभतको बैठकको अध्यक्षता सभमभतको अध्यक्षले

र भिजको

अिुपशस्र्भतमा बैठकमा उपशस्र्त सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छािेको सदस्यले
गिेछ ।
(६) सभमभतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिछ
े र मत बराबर िएमा
बैठकमा अध्यक्षता गिे व्यशक्तले भिणाथयक मत ददिेछ ।
(७) सभमभतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायथववभि सभमभत आफैले भििाथरण
गरे बमोशजम हुिेछ ।
९.

कागजात पठाउिु पिेः कायाथलयले प्रचभलत कािूि बमोशजम सरकारी कागजात
िुल्याउिु अशघ ऐिको दफा २ को उपदफा २.१.१ मा उशल्लशखत कागजात
ििुल्याई राविय अभिलेखालयमा पठाउिु पिेछ ।

१०.

कागजात वफताथ ददि सक्िेः (१) ऐिको दफा ६ को उपदफा ६.१ बमोशजम
राविय अभिलेखालयमा पठाएको कुिै कागजात सम्बशन्ित कायाथलयलाई आवश्यक
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पिथ गएमा ययस्तो कायाथलयले सो कागजात आवश्यक पिे अवभि र कारण खुलाई
राविय अभिले खालयमा लेखी पठाउि पिेछ ।
(२) उपभियम (१) बमोशजम लेखी आएमा राविय अभिले खालयले ययस्तो
कागजात अवभि तोकी सम्बशन्ित कायाथलयलाई उपलब्ि गराउि सक्िेछ ।
(३) ऐिको दफा ६ को उपदफा ६.२ बमोशजम अवभि तोकी राविय
अभिलेखालयमा पठाएमा कागजात ययस्तो अवभि समाप्त िएपभछ सम्बशन्ित
कायाथलयले वफताथ भलि चाहे मा ययस्तो कायाथलयले सो कागजात वफताथ भलि परे को
कारण समेत खुलाई राविय अभिले खालयमा ले खी पठाउिु पिेछ ।
(४) उपभियम (३) बमोशजम ले खी आएमा राविय अभिले खालयले पन्र
ददिभित्र ययस्तो कागजात सम्बशन्ित कायाथलयलाई वफताथ गिुथ पिेछ ।
११.

व्यशक्त तोवकएकोः ऐिको उपदफा ६.५ र ९.१ को प्रयोजिको लाभग कागजात
हेि,थ सािथ र प्रभतभलवप भलि पाउिे व्यशक्तमा सम्बशन्ित कायाथलयको प्रमुख वा
भिजले तोकेको व्यशक्त रहिे गरी तोवकएको छ ।

१२.

अिुसूचीमा हेरफेर गिे अभिकारः िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सू चिा
प्रकािि गरी अिुसूचीमा आवश्यकता अिुसार हे रफेर गिथ सक्िेछ ।
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अिुसूची–१
ाँ सम्बशन्ित)
(भियम ५ को उपभियम (१) सग
श्री राविय अभिलेखालय,
===================================================।

ववषयः स्वीकृभत सम्बन्िमा ।
ययस अभिलेखालयमा रहेका दे हायका अभिले ख हेि थ (अध्ययि तर्ा अिुसन्िाि
गिथ)/सािथ/प्रभतभलवप (माइक्रोवफल्म पोजेवटिवफल्म, ररडर वप्रन्ट, भडशजटल फोटो, मुदित र
माइक्रोवफल्म ििएका अन्य कागजात) भलिको लाभग यो भिवेदि गरे को छु ।
अभिलेखको वववरणः
(१)
(२)
(३)
भिवेदककोः–
सहीः
िाम, र्रः
ठे गािाः
स्र्ायी
अस्र्ायीः
टे भलफोि िं. M
पररचयपत्र÷ववदे िी िए राहदािी िंः
भमभतः
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अिुसूची–२
ाँ सम्बशन्ित)
(भियम ६ सग
अभिलेख सािथ वा प्रभतभलवप भलि लागिे दस्तुर
स्वदे िीको लाभग रु.

ववदे िीको लाभग रु.

राजश्व/दस्तुर लागत दस्तुर राजश्व÷ दस्तुर लागत दस्तुर
(क)

अभिलेख सािथ

प्रभत पृष्ठ

५०।–

१००।–

१००।–

१००।–

(भलप्यान्तर र
िाषान्तर गिथ)
(ख)

अभिलेखको प्रभतभलवप
भलिः

१.

पोजेटीि

प्रभत वफट

–

३०।–

–

५५।–

माइक्रोवफल्मबाट

२.

प्रभत पृष्ठ

१५।–

–

२५।–

माइक्रोवफल्म ररडर प्रभत पृष्ठ

१५।–

२०।–

२५।–

–
३५।–

वप्रन्टबाट
३.

भडशजटल फोटो

प्रभत स्न्याप

१५।–

६०।–

२५।–

१००।–

प्रभत पृष्ठ

१०।–

५।–

२०।–

१५।–

क्यामेराबाट
५.

फोटोकपीबाट
(मुदित र
माइक्रोवफल्म ििएका

अन्य कागजात मात्र)
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