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निजामती सेवाका कममचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशि नमनत 

२०६५।११।१९ 

 सशुासि (व्यवस्थापि तथा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४४ ले ददएको अनधकार 
प्रयोग गरी सोही ऐिको दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजजम िेपाल सरकारले 
देहायका नियमहरु बिाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्िक 

१. संजिप्त िाम र प्रारम्िः (१) यी नियमहरुको िाम “निजामती सेवाका कममचारीको आचरण 
सम्बन्धी नियमावली,२०६५” रहेको छ । 

  (२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्ि हिुेछ । 

 

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम िलागेमा यस नियमावलीमा,– 

(क) “निजामती सेवाका कममचारी” िन्नाले निजामती सेवा ऐि,२०४९ बमोजजम  
निजामती सेवामा कायमरत कममचारी सम्झि ु पछम र सो शब्दले स्वास््य 
सेवा ऐि,२०५३ बमोजजमको स्वास््य सेवामा कायमरत कममचारीलाई समेत 
जिाउँछ । 

(ख) “पररवार” िन्नाले निजामती कममचारीसँग बस्िे वा निज आफैले पालि 
पोषण गिुम पिे पनत, पत्नी, छोरा, अवववावहता छोरी, धममपतु्र, अवववावहता 
धममपतु्री, बाब,ु आमा वा सौतेिी आमा सम्झि ुपछम र सो शब्दले परुुष र 
अवववावहता मवहला कममचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा वववावहता 
मवहला कममचारीको हकमा निजको सास,ु ससरुालाई समेत जिाउँछ ।  

(ग) “कायामलय” िन्नाले निजामती कममचारी कायमरत िेपाल सरकारका मन्त्रालय, 

सजचवालय, आयोग, वविाग वा सो अन्तगमतका अन्य जिुसकैु सरकारी 
निकाय वा कायामलय सम्झि ुपछम । 
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पररच्छेद–२ 

पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्था 

३. पदीय मयामदा कायम राख्न ु पिेः (१) निजामती कममचारीले आफ्िो पदीय जजम्मेवारीको 
पालिा गर्रदाम सदैव राष्ट्र र जिताको बहृत्तर वहतलाई ध्यािमा राखी प्रचनलत कािूिको 
अनधिमा रही गिुम  पिेछ। 

(२) निजामती कममचारीले िेपाल राष्ट्र तथा सरकार प्रनत बफादार रही आफ्िो 
सेवाको मयामदा र गररमामा आचँ पगु्िे गरी कुिै पनि काम िगिम र हिु िददि सदा सचेष्ट 
रहि ुपिेछ । 

(३) निजामती कममचारीले आफ्िो पद तथा सेवालाई मयामददत बिाउि सदैव 
सकारात्मक रहिपुिे तथा अरुको लानग अिकुरणीय हिुे गरी सबैलाई जशष्ट तथा मयामददत 
व्यवहार गिुम  पिेछ । 

(४) निजामती कममचारीले आफ्िो पद अिरुुपको जजम्मेवारी तदारुकताका साथ 
पालिा गिुम पिेछ । 

(५) कुिै पदमा बहाल रहेको निजामती कममचारीले पालिा गिुमपिे आचरण 
सम्बन्धी वेग्लै व्यवस्था िएकोमा त्यस्ता आचरणको समेत पालिा गिुम पिेछ । 

 

४. उजचत र समाि व्यवहार गिेः निजामती कममचारीले जात, जानत, धमम, िाषा, नलङ्ग, उमेर, 

राजिीनतक वा सामाजजक हैनसयत, िौगोनलकता, राजिीनतक दृवष्टकोण, पहुँच वा सम्बन्ध, 

शारररीक अवस्था, वैवावहक जस्थनत वा अन्य कुिै पनि आधारमा िेदिाव िगरी सबैलाई 
सम्मािका साथ उजचत र समाि व्यवहार गिुम पिेछ । 

 

५. कायामलय समयमा कायामलयसँग सम्बजन्धत काम मात्र गिुम पिेः निजामती कममचारीले 
कायामलय समयमा कायामलयको कामको लानग निधामररत स्थािमा रहेर कायामलयको काम 
मात्र गिुम पिेछ र कायामलय समयमा कायामलयको कामसँग असम्बजन्धत व्यजिगत वा 
अन्य कुिै वियाकलापमा संलग्ि हिु ुहुँदैि।  
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तर कायामलयको काममा बाधा िपिे गरी सावमजनिक िेत्रमा सञ्चानलत 
ववश्वववद्यालय वा सावमजनिक िेत्रमा तालीम, प्रजशिण सञ्चालि गिे प्राजिक वा शैजिक 
संस्थामा आफ्िो पेशा वा कायमसंग सम्बजन्धत ववषयमा प्रजशिण ददि बाधा पिे छैि । 

 

६. कायामलयका सामाि तथा सवुवधाको दरुुपयोग गिम िहिुःे (१) निजामती कममचारीले 
कायामलयको प्रयोजिको लानग रहेका मेजशिरी यन्त्र वा अन्य साधि तथा सवुवधाहरुको 
व्यजिगत प्रयोजि वा फाइदाको लानग प्रयोग गिुम हुँदैि । 

(२) निजामती कममचारीले कायामलयको प्रयोजिको लानग रहेका मेजशिरी यन्त्र वा 
अन्य साधि तथा सवुवधाहरु अनधकार प्राप्त अनधकारीको नलजखत आदेश नबिा 
कायामलयबाट अन्यत्र लैजाि तथा अन्य व्यजिलाई प्रयोग गिम ददि हुँदैि । 

(३) निजामती कममचारीले पदीय हैनसयतमा प्राप्त गरेको हक, अनधकार, सवुवधा वा 
सहनुलयतको दरुुपयोग गिुम हुँदैि । 

 

७. सूचिा ददि वा सूचिाको दरुुपयोग गिम िहिुःे (१) निजामती कममचारीले प्रचनलत कािूि 
बमोजजम गोप्य मानििे सूचिाको जािकारी कसैलाई पनि ददि ुहुँदैि । 

(२) निजामती कममचारीले आफ्िो पदीय हैनसयत वा कायामलयको कायम सम्पादिको 
िममा वा अन्य कुिै प्रकारबाट जािकारीमा आएको कायामलयमा उपलब्ध िएको वा 
ििएको कुिै सूचिा वा जािकारी कसैलाई ददि वा आफ्िो वा आफ्िो पररवार वा अन्य 
कुिै व्यजिको फाइदाको लानग प्रयोग गिुम हुँदैि । 

(३) कायामलय प्रमखु, सूचिा अनधकारी वा प्रविा बाहेक अरु निजामती कममचारीले 
आफू वहाल रहेको कायामलयबाट प्रकाशि िगररएको सूचिा सावमजनिक गिम हुँदैि । 

तर कायामलयबाट सावमजनिक गररएको सूचिा ददि कुिै बाधा पिे छैि । 

(४) कायामलयबाट सावमजनिक रुपमा वा कायामलयको कामको नसलनसलामा कुिै 
व्यजि वा निजामती कममचारीलाई सूचिा वा जािकारी ददि ुपदाम पूणम र यथाथम सूचिा वा 
जािकारी ददि ुपिेछ । 
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(५) निजामती कममचारीले आफ्िो कतमव्य पालिाको नसलनसलामा जािकारी हिु 
आएको कुिै सूचिाको प्रयोग त्यस्तो सूचिा जिु प्रयोजिको लानग सजृिा वा प्राप्त िएको 
हो सो वाहेक अन्य प्रयोजिमा प्रयोग गिुम हुँदैि । 

(६) कायामलय प्रमखु, सूचिा अनधकारी वा प्रविा बाहेक अन्य निजामती 
कममचारीले अनधकार प्राप्त िगरी कायामलयको काम कारबाही वा सोसँग सम्बजन्धत 
ववषयमा कुिै पनि सञ्चारका साधि माफम त विव्य ददि, अन्तवामताम ददि वा िाम गोप्य 
राखेर वा िराखेर कुिै सूचिा ददि हुँदैि । अनधकार प्राप्त गरी त्यस्तो सूचिा वा विव्य 
वा अन्तवामताम ददंदा त्यमा सीनमत रहेर ददि ुपिेछ र त्यसमा आफ्िो व्यजिगत दृवष्टकोण 
वा ववचार व्यि गिम पाइिे छैि । 

 

८. काम कारबाहीमा निष्पिता कायम गिेः (१) निजामती कममचारीले आफ्िो पदीय 
जजम्मेवारी कसैको अिजुचत प्रिाव, प्रलोिि, दवाव, ििसिु वा कुिै आग्रहबाट प्रिाववत ििई 
कसैप्रनत कुिै पनि वकनसमको पूवामग्रह वा दे्वष िराखी स्वतन्त्र र निष्पिताका साथ पालिा 
गिुम पिेछ । 

(२) निजामती कममचारीले कायामलयको कामकारबाहीसँग सम्बजन्धत व्यजि वा 
संस्थासँग कुिै लेिदेि व्यवहार गिम वा आफ्िो पदीय कतमव्यमा असर पिे गरी कुिै 
व्यजि वा संस्थाबाट कुिै वकनसमको उपहार, दाि वा चन्दा स्वीकार गिम, नलि तथा कुिै 
वकनसमबाट जिुसकैु प्रयोजिको लानग चन्दा, दाि वा सहयोग उठाउिे काममा प्रत्यि वा 
अप्रत्यि संलग्ि हिु ुहुँदैि । 

 

९. व्यापार व्यवसाय गिम िहिुःे प्रचनलत कािूिले अिमुनत ददएकोमा बाहेक निजामती 
कममचारीले आफू एक्लैले वा कुिै व्यजि वा समूहसँग नमलेर प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा 
कुिै पनि व्यापार व्यवसाय गिम  हुँदैि । 

 

१०. स्वाथम रहेको ववषयमा जािकारी गराउिःे कुिै निजामती कममचारीको आफ्िो कायामलयसँग 
सम्बजन्धत कुिै कामका सम्बन्धमा कुिै व्यजिगत स्वाथम रहेको िएमा त्यस्तो कममचारीले 
सो कुराको जािकारी आफूिन्दा मानथल्लो शे्रणीको अनधकृतलाई गराउि ुपिेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

११. पररचयपत्र, पोशाक लगाउि ु पिेः (१) निजामती कममचारीले कायामलयमा रहँदा आफ्िो 
पररचयपत्र सबैले देख्न सक्िे गरी लगाउि ुपिेछ । 

  (२) निजामती कममचारीले मयामददत वकनसमको पोशाक लगाउि ुपर्रिेछ । 

(३) कुिै कायामलयका निजामती कममचारीको लानग पोशाक निधामरण गररएकोमा 
त्यस्तो कायामलयमा कायमरत निजामती कममचारीले कायामलयमा रहँदा तथा कायामलयको 
तफम बाट प्रनतनिनधत्व गदाम त्यस्तो पोशाक लगाउि ुपिेछ । 

 

१२. राजिीनतक तटस्थता कायम गिेः (१) निजामती कममचारी कुिै राजिीनतक पदानधकारीको 
व्यजिगत, व्यवसावयक वा राजिीनतक इच्छालाई प्रवद्र्धि गिे वियाकलापमा संलग्ि हिु ु
हुँदैि । 

(२) निजामती कममचारीले कुिै पनि राजिीनतक दल, नतिीहरुका िात ृसंगठि वा 
कुिै दलको ितेाको समथमि वा ववरोधमा कुिै ववचार व्यि गिम वा त्यसमा कसैलाई 
समथमि वा ववरोध गिमको लानग प्रिावमा पािुम हुँदैि । टे्रड यनुियिको हकमा सोही ऐिमा 
उल्लेख िए बमोजजम हिुेछ।  

(३) निजामती कममचारीले आफ्िो पदीय जजम्मेवारी पूरा गदाम पूणमरुपमा राजिीनतक 
तटस्थता कायम गिुम पिेछ । 

 

१३. पारदजशमता कायम गिेः  निजामती कममचारीले आफ्िो कायामलयबाट प्रदाि गररिे सेवा 
सवुवधा, आपूनतम गिे वा उपलब्ध गराउिे सामग्री वा निमामण कायम सञ्चालि गिे िए सो 
सम्बन्धी तौरतररका र त्यसको निणमय प्रकृयालाई पारदशी बिाउि ुपिेछ । 

 

१४. सेवा प्रवाहः (१) निजामती कममचारीले आलाई सजुम्पएको जजम्मेवारी नछटो, छररतो, पूणम र 
गणुस्तरीय रुपमा निवामह गिम सदा प्रयत्नजशल रहि ुपिेछ । 

(२) निजामती कममचारीले सेवा प्रदाि गदाम वदृ्ध, अशि, अपाङ्ग, सतु्केरी वा गिमवती 
मवहला, बालबानलका र असहायलाई प्राथनमकता ददि ुपिेछ । 

(३) निजामती कममचारीले सेवाग्राहीको काम समयमै सम्पन्न गररददि ु पिेछ । 
कुिै कारणबाट समयमै काम सम्पन्न हिु िसक्िे िएमा वा सेवाग्राहीले चाहेको कायम 
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सम्पादि गिम िसवकिे वा िनमल्िे िएमा त्यसको आधार र कारणको जािकारी यथाशीघ्र 
सम्बजन्धत सेवाग्राहीलाई ददि ुपिेछ । 

(४) निजामती कममचारीले सरकारी वा सावमजनिक सेवामा सवमसाधारणको सहज र 
प्रत्यि पहुँच पगु्िे गरी सकेसम्म सरल र सहज िाषामा जािकारी तथा सल्लाह ददि ु
पिेछ । 

(५) कुिै सेवाग्राहीको कायम सम्पादिको िममा िेपाल सरकारको कुिै निकायमा 
रहेको कुिै जािकारी वा वववरण आवश्यक पिे िएमा त्यस्तो जािकारी वा वववरण 
त्यस्तो कायम सम्पन्न गिे कममचारीले आफ्िो कायामलय माफम त िै मगाउिे व्यवस्था गिुम 
पिेछ । 

 

१५. गिुासो व्यवस्थापिः (१) निजामती कममचारीले आफ्िो कायामलयबाट गररिे सेवा प्रवाहको 
सम्बन्धमा िागररकहरुको गिुासो प्रनत सधै संवेदशील रहि ु पिेछ र त्यस्ता गिुासाहरु 
सकेसम्म कम आउिे गरी आफ्िो कायमशैलीमा सधुार गदै जाि ुपिेछ । 

(२) निजामती कममचारीले आपूm कायमरत कायामलयको काम कारबाहीको 
सम्बन्धमा कुिै व्यजिले नलि चाहेको जािकारी वा गरेको गिुासो वा ददएको कुिै 
निवेदिको सम्बन्धमा उपयिु र प्रिावकारी जवाफ जशष्टताका साथ समयमै ददि ुपिेछ र 
सम्बजन्धत कायामलयको प्रमखु िई काम गिे निजामती कममचारीले त्यस्ता गिुासो तथा 
निवेदिका सम्बन्धमा समयमै उपयिु तथा प्रिावकारी व्यवस्थापि हिुे व्यवस्था नमलाउि ु
पिेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था 

१६. कािूिको जािकारी र पालिाः (१) निजामती कममचारीले कम्तीमा पनि आफ्िो कामसँग 
सम्बजन्धत सबै कािूिको जािकारी राख्न ुपिेछ । 

(२) निजामती कममचारीले प्रचनलत कािूि, अदालतको निणमय वा आदेश, संवैधानिक 
निकाय र िपेाल सरकारको निणमयको सदैव सम्माि र पालिा गिुम पिेछ । 
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१७. पेशाको सम्माि गिुम पिेः  (१) निजामती कममचारीले आफ्िो पेशाको सम्माि गदै 
पेशालाई प्रनतष्ठापूणम र मयामददत बिाउिको लानग सदैव प्रयत्नशील रहि ुपिेछ । 

(२) सेवाग्राही वा सवमसाधारण जितामा निजामती सेवाप्रनत िकारात्मक िाविा 
ववकास हिुे गरी कुिै कुरा व्यि गिम वा कुिै सूचिा प्रवाह गिुम हुँदैि । 

 

१८. आफ्िो िमता ववकास गिम प्रयत्न गिेः निजामती कममचारीले आफ्िो काम कारबाहीको 
साथसाथ आफ्िो पेशागत िमता ववकासको लानग सदैव प्रयत्नशील रहि ुपिेछ । 

 

१९. पेशागत अिमुनतपत्रका शतमहरु पालिा गिुम पिेः कुिै निजामती कममचारीले आफ्िो पदीय 
कतव्र्य निवामह गदाम कुिै अिमुनतपत्र नलि ु पिे रहेछ ििे त्यस्तो निजामती कममचारीले 
त्यस्तो अिमुनतपत्रका शतमहरु पालिा गिुम पिेछ । 

 

२०. गणुस्तरीय रुपमा कायम सम्पादि गिेः (१) निजामती कममचारीले आफुलाई सजुम्पएको 
जजम्मेवारी इमान्दाररताका साथ आफ्िो िमताले भ्याएसम्म गणुस्तरीय रुपमा सम्पन्न गिुम 
पिेछ । 

(२) निजामती कममचारीले आफूले सम्पादि गरेको कामको जजम्मेवारी नलि ु  

पिेछ । 

 तर कािूि बमोजजम गररएको कामको बारेमा निजलाई कुिै कारबाही गररिेछैि ्।  

(३) निजामती कममचारीले िेपाल सरकार वा अन्य कुिै निकायलाई राय सल्लाह 
ददंदा निष्पिता एवं इमान्दाररताको साथ सोनधएका सबै ववषयमा कािूि सम्मत हिुे गरी 
ददि ुपिेछ । 

 

२१. व्यावसावयक मापदण्डको पालिाः कुिै पेशा वा कायमका सम्बन्धमा कायम रहेका िैनतक 
मापदण्ड समेत त्यस्ता पेशा वा िेत्रमा कायमरत निजामती कममचारीले पालिा गिुम       

पिेछ । 
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२२. निदेशिको पालिा गिुम पिेः निजामती कममचारीले सरकारी वा कायामलयको कामको 
सम्बन्धमा आफूिन्दा मानथको कममचारीले ददएको निदेशिलाई शीध्रताका साथ पालिा गिुम 
पिेछ । 

 

२३. आनथमक अिशुासि र सदाचाररताः (१) निजामती कममचारीले आफ्िो कामकारबाही आनथमक 
रुपमा नमतव्ययी तथा वकफायतपूवमक गिुम पिेछ । 

(२) निजामती कममचारीले आफू वा आफ्िो पररवारका सदस्यबाट समेत सरकारी 
कोष वा सरकारी वा सावमजनिक सम्पजत्तको वहिानमिा, वेवास्ता र दरुुपयोग गिम गराउि 
हुंदैि । 

(३) निजामती कममचारीले सरकारी वा सावमजनिक सम्पजत्त अिनधकृत रुपमा कुिै 
पनि राजिीनतक दल वा राजिीनतक दलका िातसृङ्गठि वा त्यस्ता दल वा िातसृङ्गठिका 
कायमिमका लानग प्रयोग गिम ददि हुंदैि । 

 

पररच्छेद–४ 

आचरण ववपरीत िहिु े

२४. आचरण ववपरीतको कायम गरेको िमानििःे यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा 
लेजखएको िएतापनि देहायका कायमलाई यस नियमावलीको आचरण ववपरीतका कायम 
मानििे छैिः 

(क) कायामलय समय बाहेक कायामलयको काम कारबाहीमा प्रनतकूल प्रिाव 
िपिे गरी आफूले ववशेषिता हानसल गरेको ववषयमा नलजखत वा मौजखक 
प्रवचि ददिे तथा पूवम स्वीकृनत नलई अध्ययि तथा अध्यापि गिे, 

(ख) सावहत्य, कला, संस्कृनत, खेलकूद, िाि, वविाि, प्रववनध, मिोरञ्जि सम्बन्धी र 
पेशागत एवं सामाजजक संस्थाहरुमा सदस्य हिु र त्यस्ता मञ्चहरुमा 
सहिागी हिुे, 

(ग) राजिैनतक दल र नतिीहरुको िात ृ संगठिले आयोजिा गरेको बाहेक 
पेशागत संघ संस्थाहरुले आयोजिा गरेको सिा, गोष्ठी आददमा कायामलय 
समय बाहेकको समयमा सहिागी हिुे, 
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(घ) सरकारको िीनत, उदे्दश्य, कायमिम, काम कारबाही एवं गोपिीयतामा 
प्रनतकूल असर िपिे खालका लेख, रचिा प्रकाशि गिे, 

(ङ) सबैको लानग खलुा गररएको प्रनतस्पधाममा सहिागी िई परुस्कार, पदक, 

प्रमाणपत्र एवं सम्माि ग्रहण गिे, 

(च) आफूलाई अन्याय परेको ववषयमा त्यस्तो काम कारबाहीको ववरुद्धमा 
कािूि बमोजजम अड्डा अदालतमा उपचार प्राप्त गिमको लानग आवश्यक 
कारबाही चलाउि । 

 

पररच्छेद–५ 

ववववध 

२५. व्यजिगत आचरणः (१) निजामती कममचारीले आफूिन्दा मानथका कममचारी प्रनत उजचत 
आदरिाव देखाउि ु पदमछ र आफू िन्दा मनुिका कममचारीप्रनत उजचत व्यवहार गिुम       

पिेछ । 

(२) निजामती कममचारीले जवुा खेल्िे, तास खेल्िे तथा सावमजनिक रुपमा जाँड 
रक्सी सेवि गिे वा अन्य यस्तै समाजमा निन्दनिय हिुे कायम गिम वा त्यस्तो व्यवहार 
प्रदशमि गिम   हुंदैि । 

(३) निजामती कममचारीले िेपाल सरकार र निजामती सेवा प्रनत जिववश्वास 
अनिववृद्ध गिम सदैव प्रयत्नशील रहि ुपिेछ । 

 

२६. जािकारी गराउि ु पिेः (१) कुिै निजामती कममचारीले कसैले सरकारी वा सावमजनिक 
सम्पजत्तमा कुिै वकनसमको िोक्साि वा िनत पुय्ाउिे कुिै काम गिम लागेको वा गरेको 
जािकारी वा सूचिा पाएमा सो सम्बन्धमा आफैले कारबाही गिुम पिेमा त्यस्तो सम्पजत्तमा 
संरिणको लानग आफैले उपयिु व्यवस्था गिुम पिेछ र सो ववषय अन्य निकाय वा 
कायामलयको कायमिेत्रमा पिे िएमा त्यस्तो निकाय वा कायामलयको प्रमखु िई काम गिे 
व्यजिलाई तरुुन्त जािकारी गराउि ुपिेछ ।  
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(२) कुिै निजामती कममचारीले कसैले कुिै गैरकािूिी कायम वा आपरानधक कायम 
गिम लागेको, गरररहेको वा गरेको जािकारी प्राप्त गरेमा सो ववषयमा तरुुन्त सम्बजन्धत 
निकायमा वा आफ्रिो कायामलय प्रमखुलाई जािकारी गराउि ुपिेछ ।  

 

२७. कायम प्रकृनत अिसुार थप आचार संवहता बिाउि सवकिःे पथृक कायम प्रकृनत िएका 
मन्त्रालय वा सजचवालय र अन्तगमत निकायले आ–आफ्िो कायम प्रकृनत अिसुार 
कममचारीको थप पदीय आचार संवहता तयार गरी लागू गिम सक्िेछि ्। 

 

२८. अवकाश प्राप्त कममचारीले पालि गिुम पिेः (१) यस नियमावलीको नियम ३, ७, १७, र 
२६ को व्यवस्था सेवाबाट अवकाश प्राप्त निजामती कममचारीले समेत पालिा गिुम      

पिेछ । 

(२) निजामती सेवामा वहाल रहँदाका बखत कतमव्य पालिाको नसलनसलामा 
जािकारी हिु आएको सावमजनिक रुपमा प्रकाशि ििएको कुिै कुरा त्यस्तो सेवाबाट 
अवकाश प्राप्त गरेपनछ कुिै पनि तररकाले प्रकट गिम वा गराउि हदैुि ।  

 

२९. अिगुमि सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रत्येक मन्त्रालय, सजचवालय, आयोग वा अन्य केन्रीय स्तरका 
निकायले आफ्िो र आफ्िो मातहतका कममचारीहरुले यस नियमावली बमोजजमको 
व्यवस्था पालि गरे वा िगरेको ववषयमा नियनमत अिगुमि गरी पालि िगिे 
कममचारीहरुलाई प्रचनलत कािूि बमोजजम वविागीय कारबाही गिे व्यवस्था नमलाउि ु
पिेछ ।  

 

३०. नियमावलीको जािकारी गराउिःे यस नियमावली प्रारम्ि िएपनछ कायामलयले आफ्िा 
कममचारीलाई यस नियमावलीमा िएको व्यवस्थाको बारेमा जािकारी गराउि ुपिेछ । 

 

 

 

 

 

 


