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आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति वववरण बझुाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  
 

१. भ्रष्टाचार ननवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अत्तततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा (१) र ननजामती सेवा ननयमावली¸ २०५० को 
ननयम ११८(१) बमोत्तजम प्रत्येक ननजामती कममचारी र आ.व. २०७७/७८ मा सेवा ननवृि भएका 
कममचारीहरुले समेत आनथमक वर्म समाप्त भएको नमनतले ६० ददननभत्र आफ्नो सम्पत्ति वववरण सम्बत्तन्धत 
कायामलय माफम त राविय वकताबखाना (ननजामती) मा दताम गनुमपने र सम्पनत वववरण बझुाउने दावयत्व 
सम्बत्तन्धत कममचारीको हनेुछ भने्न व्यवस्था भएकोले भाद्र १० नभत्र आफ्नो सम्पत्ति वववरण भरी प्रशासन 
शाखामा बझुाउन हनु सबै कममचारीहरुलार्म अनरुोध गररन्छ । 

  
२. सम्पत्ति वववरण फाराम भरी खाम बावहर देहायको ढााँचामा वववरण उल्लेख गरी पठाउन ुपनेछ ।  

बझुाउने खाममा लेख्न ेवववरणको ढााँचा 
आ.व. २०७७/७८ को सम्पत्ति वववरण 

क. कममचारीको संकेत नम्बर: ङ. शे्रणी/तह: 
ख. नाम¸ थर: च. कायमरत कायामलय: 
ग. पद: छ. मोबार्ल नं.: 
घ. सेवा/समूह: ज. र्-मले ठेगाना: 
 

३. कोनभड-१९ को महामारीको कारणले गदाम नेपाल सरकारले जारी गरेको ववनभन्न नमनतका ननदेशन र 
कायमववनध बमोत्तजमको मापदण्ड अनसुार आवतजावतमा कदठनार्म र नभडभाडको कुनै पनन कायम गदाम 
संक्रमणको जोत्तखम बढ्ने र ननजामती सेवा ननयमावली¸ २०५० को ननयम ११८(१) बमोत्तजम सम्पत्ति 
वववरण सम्बत्तन्धत कायामलय माफम त ननजामती वकताबखानामा पेश गनुमपनेछ भने्न व्यवस्था भएकोले यस वर्म 
सम्पत्ति वववरण दताम गनम व्यत्ति स्वयम ्(व्यत्तिगत रुपमा) सम्पत्ति वववरण बझुाउन राविय वकताबखाना 
(ननजामती) जान ुनपने गरी आफु कायमरत कायामलयमा यथात्तशघ्र बझु्ने बझुाउने व्यवस्था गरी सम्बत्तन्धत 
कायामलयबाटै एकमषु्ट रुपमा २०७८ साल साउन १ गते देत्तख भाद्र २८ गते नभत्र नै अननवायम रुपमा 
राविय वकताबखाना (ननजामती) प्राप्त हनेुगरी नछटो माध्यमबाट पठाउनपुनेछ भने्न राविय वकताबखाना 
(ननजामती) को सूचना प्रकाशन भएकोले २०७८ भाद्र १० नभतै्र सम्पत्ति वववरण भरी यस ववभागको 
प्रशासन शाखामा बझुाउनहनु अनरुोध गररन्छ ।  
पनुश्च: करार सेवामा कायमरत सबै कममचारीहरुले समेत सम्पनत वववरण बझुाउनपुने व्यवस्था भएकोले 
आफ्नो सम्पत्ति वववरण भरी भाद्र १० नभत्र प्रशासन शाखामा बझुाउनहनु अनरुोध गररन्छ । 
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      प्रशासन शाखा 
और्नध व्यवस्था ववभाग 
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