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सरकारी कागजात धलु्याउन ेननयमहरू, २०२७ 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

२०२७।१०।५ 

संिोधन 

सरकारी कागजात धलु्याउने (पहहलो संिोधन) ननयमावली, २०७०  २०७०।१।३० 

प्रिासकीय काययहवनध (ननयनमत गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकारले देहायको ननयमहरू बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरूको नाम “सरकारी कागजात धलु्याउने ननयमहरू, 

२०२७” रहेको छ । 

(२) यी ननयमहरू तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछन ्। 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा यी ननयमहरूमा– 

(क) “सरकारी कायायलय” भन्नाले सैननक तर्ा प्रहरी कायायलयहरू बाहेक नेपाल 
सरकारको अन्य सबै कायायलयहरू सम्झन ुपछय र सो िब्दले संवैधाननक 
अङ्गहरूका कायायलयहरू समेतलाई जनाउँछ ।  

(ख) “धलु्याउन”ु भन्नाले सरकारी कायायलयमा रहेको कागजातमा लेशखएको 
व्यहोरा पढ्न, बझु्न वा त्यसको कुनै उपयोग गनय नसहकने गरी रद्द गने 
काययलाई सम्झन ुपछय र सो िब्दले त्यस्तो कागजातलाई आगोमा डढाउने 
काययसमेत जनाउँछ 

(ग) “कायायलय प्रमखु” भन्नाले सरकारी कायायलयको प्रमखु सम्झन ुपछय । 

३. कागजात धलु्याउन आदेि ददनःे (१) कायायलय प्रमखुले आफ्नो कायायलयमा रहेको 
अनसूुची ६ बाहेक अन्य अनसूुचीहरूमा लेशखएका कागजातहरू सोही अनसूुचीहरूमा 
लेशखएको अवनध नाघेपनछ धलु्याउन आदेि ददनपुछय । 

(२) यी ननयमहरूको अनसूुचीहरूमा उल्लेख भएका बाहेक अन्य कागजातहरूको 
सम्बन्धमा कायायलय प्रमखुले हेरी नेपाल सरकारको कुनै हानी–नोक्सानी नहनुेदेशख 
धलु्याउन उशचत ठहरय्ाइएका जनत कागजातहरू काम तामेल भई सकेपनछ जनुसकैु 
बखत धलु्याउन आदेि ददन सक्नेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

2 
 

(३) उपननयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन सरकारी 
कायायलयमा रहेको अनसूुचीमा लेशखएको वा नलेशखएको कुनै कागजात इनतहास, कला, 
संस्कृनत, सरुिा वा अन्य कुनै दृहिकोणले धलु्याउन मनुानसव नपने भने्न कायायलय 
प्रमखुलाई लागेमा ननजले सो कागजात धलु्याउन आदेि नददन सक्नेछ । त्यस्तो 
कागजातहरूमध्ये गोप्य कागजात बाहेक अरू कुनै कागजात अनभलेखालयमा राख्न 
उपयकु्त देखेमा सोही बमोशजम सो कागजात अनभलेखालयमा राख्न कायायलय प्रमखुले 
आदेि ददन सक्नेछ । 

४. धलु्याउन े कागजातको अनभलेख राख्नःे ननयम ३ बमोशजम धलु्याउने आदेि भएका 
कागजातहरू धलु्याउन ुअगावै सम्बशन्धत सरकारी कायायलयले नेपाल सरकारबाट ननधायररत 
गररएको ढाँचामा धलु्याईने कागजातको हवषय र छोटकरी व्यहोरा लेखी कायायलय 
प्रमखुको दस्तखत गराई अनभलेख राख्न ुपनेछ । 

५. कागजात धलु्याउँदा नशजकको कायायलयको प्रनतनननध राख्न ु पनेः यी ननयमहरू बमोशजम 
कागजात धलु्याउँदा सम्बशन्धत कायायलयले नशजकको कुनै सरकारी कायायलयको एक 
प्रनतनननधको रोहवरमा त्यस्तो कागजात धलु्याउन ुपनेछ । 

तर, सम्बशन्धत कायायलय प्रमखु राजपत्राहित कमयचारी भएमा नशजकको सरकारी 
कायायलयको प्रनतनननध राख्न आवश्यक हनुे छैन । 

६. धलु्याइएका कागजातहरू नललाम–नबक्री गनय सहकनःे यी ननयमहरू बमोशजम धलु्याइएका 
कागजातहरू नेपाल सरकारले तोकेको कुनै संस्र्ा वा व्यशक्तलाई नबक्री गनय वा प्रचनलत 
नेपाल कानून अनसुार नललाम गनय सहकनेछ । 

७. बचाउः कुनै सरकारी कायायलयको कागजातहरू धलु्याउने सम्बन्धमा प्रचनलत नपेाल 
कानूनले कुनै खास व्यवस्र्ा गरेकोमा सोही बमोशजम हनुेछ । 

८. अनसूुचीमा र्पघट गनय सहकनःे नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 
अनसूुचीमा र्पघट गनय सक्नेछ । 

 

 

 

द्रिब्यः–  केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरूः–  

           “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 
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अनसूुची – १ 

काम तामेल भएको १ एक वषयपनछ धलु्याउने कागजात 

 

१. दैननकदेशख अधय वाहषयक प्रनतवेदनहरू । 

२. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन, ननयम, आदेि, सूचनाको मसौदा प्रनतहरू र सो 
प्रकाशित गने सम्बन्धमा भएका लेखापढीको कागजात । 

३. पररपत्र गने िरुु कायायलयमा रहने बाहेक उदी–सामेल सम्बन्धी पररपत्र । 

४. कमयचारीको ननयशुक्त, हवदा सम्बन्धी ननवेदन, ननकासा र सरुवा–बढुवाको सम्बन्धी पत्रहरू 
सो कमयचारी ठेहकएको ठाउँबाट अन्त सरुवा–बढुवा भएपनछ । 

५. माइनटु हकताब बाहेक बैठक बस्ने सम्बन्धी कागजात । 

६. कमयचारीहरूको सापटी, हकस्ताबन्दी, दैननक भत्ता, भ्रमण भत्ता र ननजहरूलाई सम्मेलन, 

सेनमनार, अध्ययन तानलम आददमा पठाएको सम्बन्धी लेखा, लेखापरीिण गराउन पने भए 
गराई अशन्तम फर फारख भएपनछ । 

७. दैवी–प्रकोप पीनडत सहायता सम्बन्धी कागजात । 
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अनसूुची – २ 

काम तामेल भएको ३ तीन वषयपनछ धलु्याउने कागजात 

 

१. नक्सा र नडजाइन सम्बन्धी तथ्याङ्क बाहेक कुनै ननमायण कायय सम्बन्धी योजना, सम्झौता, 
ठेक्का पट्टा, अनदुान सम्बन्धी कागजात सो कायय पूरा भएपनछ लेखापरीिण गराउन ुपने भए 
गराइ अशन्तम रूपमा फर फारख भएपनछ र लेखापरीिण गराउन ु नपनेमा सम्बशन्धत 
कायय पूरा भएपनछ । 

२. स्र्ानीय ननकायको सङ्ख्या र्प–घट गने हवषय सम्बन्धी कागजात । 

३. अरू लेखा सम्बन्धी कागजात लेखापरीिण गराउन ुपने भए गराइ अशन्तम फर फारख 
भएपनछ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   पहिलो संिोधनद्वारा संिोनधत । 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

 

अनसूुची – ३ 

काम तामेल भएको ५ पाचँ वषयपनछ धलु्याउने कागजात 

 

१. हवदेिी राष्ट्रमा सरकारी स्तरबाट पठाइने वधाई, िभुकामना र समवेदना सन्देिहरू । 

२. हाशजरी हवदाको ररकडय राखी कमयचारीको हाशजर फाराम । 

३. कुनै योजना वा स्विानसत संस्र्ाको प्रगनत प्रनतवेदन । 

४. साधारण जानकारीका लानग आएका पररपत्र वा बोधार्यपत्र । 

५. कमयचारीको नोकरी हववरण र गोप्य प्रनतवेदन कमयचारीको सेवा छुटेको ५ वषय पगेुपनछ । 
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अनसूुची – ४ 

काम तामेल भएको १० दि वषयपनछ धलु्याउने कागजात 

 

१. वाहषयक प्रनतवेदन । 

२. हातहनतयार हवदेि लाने वा हवदेिबाट ल्याउने इजाजतपत्र सम्बन्धी कागजात । 

३. नमत्र राष्ट्रका प्रनतनननधहरूको भ्रमण सम्बन्धी कागजात । 

४. कमयचारीको दरबन्दी आदेि । 

५. सावयजननक रूपमा प्रकाशित नहनुे समय समयको अनधकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी 
अश्तयारी आदेि । 
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अनसूुची – ५ 

काम तामेल भएको २० बीस वषयपनछ धलु्याउने कागजात 

 

१. राहदानी सम्बन्धी मूल हकताब र राहदानी सम्बन्धी दरखास्त र अरू नभत्री पत्र । 

२. सरकारी वा गैर सरकारी अड्डा, अदालत वा उद्योग धन्दा व्यापार र व्यवसाय वा अन्य 
कुनै खास काययका सम्बन्धमा हवस्ततृ अध्ययन गरी तथ्याङ्क र सझुाव सहहत नेपाल 
सरकार समि आएको प्रनतवेदन । 

३. ननमायण सम्बन्धी मेजरमेण्ट बूक (Measurement Book) सो ननमायण कायय पूरा  भएपनछ। 

४. कमयचारीलाई चनुाव लड्न, व्यापार वा व्यवसाय गनय स्वीकृनत ददने सम्बन्धी कागजात । 
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अनसूुची – ६ 

कहहल्यै नधलु्याउने कागजात 

१. लालमोहर लागेको कागजात । 

२. तत्काल कायम रहेको राष्ट्रप्रमखुको हैनसयतमा काम गने पदानधकारीबाट हस्तािर 
भएको कागजात । 

३. हवदेिी राष्ट्रहरू, अन्तरायहष्ट्रय संस्र्ा वा अन्य हवदेिी संस्र्ास“ग भएको सन्धी, सम्झौता र 
तत्सम्बन्धी लेखापढी भएको महत्वपूणय कागजात । 

४. नेपालको समय समयको नक्सा । 

५. देिको सीमाना सम्बन्धी लेखापढी भएको कागजात । 

६. नेपालको र हवदेिी राष्ट्रका प्रनतनननधहरूको संयकु्त हवज्ञनप्त । 

७. सम्बशन्धत मन्त्रालयमा रहने मशन्त्रपररषद्को ननणययको मूल प्रनत । 

८. देिको िाशन्त–सरुिा सम्बन्धी महत्वपूणय कागजात । 

९. अमदुद्रत ऐन, सवाल, सदन, खड्ग ननिाना । 

१०. चल वा अचल सम्पशत्तका हकदैया दिायउने कागजात । 

११. नापी नक्साको कागजात । 

१२. कमयचारीको नसटरोल । 

१३. नेपाल सरकार वादी वा प्रनतवादी भएको मदु्दामा वा नेपाल सरकारलाई सरोकार भएको 
मदु्दामा अनधकार प्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अशन्तम फैसला वा अशन्तम आदेि । 

१४. कायायलय प्रमखुले उशचत सम्झेका अरु कागजात । 

१५. नागररकता र नागररकहरूको मदु्दा सम्बन्धी हवषयमा हवदेिी राष्ट्रहरूसँग भएको 
लेखापढीको कागजात । 

१६. आयोगको प्रनतवेदन ।  

 

                                                           
  पहहलो संिोधनद्वारा संिोनधत ।   


