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कार्यस्थलमा हनु ेर्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार (ननवारण) ऐन, २०७१ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन नमनि 

२०७१।८।५ 

संशोधन गने ऐन  

१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनय बनेको ऐन, २०७२           २०७२।११।१३ 

२.  नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

    संशोधन गने ऐन, २०७५                        २०७५।११।१९ 

२०७१ सालको ऐन नं. ७ 

कार्यस्थलमा हनु ेर्ौनजन्र् दरु्वर्यवहारलाई ननवारण गने सम्बन्धमा र्वर्वस्था गनय बनकेो ऐन  

प्रस्िावना: सरुक्षिि, स्वच्छ िथा मर्ायददि वािावरणमा काम गनय पाउन ेप्रत्रे्क र्वर्क्षिको अनधकारलाई 
सनुनक्षिि गदै कार्यस्थलमा हनुे र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहारलाई ननवारण गने सम्बन्धमा आवश्र्क र्वर्वस्था 
गनय वाञ्छनीर् भएकोले,  

 नेपालको अन्िररम संववधान, २०६३ को धारा ८३ बमोक्षजम र्वर्वस्थावपका–संसदको 
हैनसर्िमा संववधान सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम “कार्यस्थलमा हनुे र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार (ननवारण) 
ऐन, २०७१” रहेको छ ।  

(२)  र्ो ऐन प्रमाणीकरण भएको नमनिबाट एकानब्बेऔ ंददनदेक्षि प्रारम्भ हनुछे ।  

२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,– 

(क) “उजूरी सनेु्न अनधकारी” भन्नाले दफा १४ बमोक्षजमको अनधकारी सम्झन ु  
पछय ।  

(ि) “कमयचारी” भन्नाले कार्यस्थलमा कार्यरि कमयचारी वा कामदार सम्झन ुपछय । 
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(ग) “कार्यस्थल” भन्नाले देहार्का ननकार्, संस्था वा फमय सम्झन ुपछय र सो शब्दले 
त्र्स्िो ननकार्, संस्था वा फमयको कार्यसम्पादनको क्रममा प्रर्ोग हनुे स्थल 
समेिलाई जनाउँछः– 

(१) सरकारी ननकार्, 

(२) नेपाल सरकारको पूणय वा आंक्षशक स्वानमत्व भएको संगदिि संस्था, 

(३) प्रचनलि कानून बमोक्षजम स्थापना भएको ननकार् वा संगदिि संस्था, 

(४) कुनै र्वर्वसार्, कारोबार वा सेवा प्रदान गने उदे्दश्र्ले प्रचनलि कानून     
बमोक्षजम अनमुनि प्राप्त गरेको वा दिाय भएको फमय, ननकार् वा संगदिि 
संस्था ।  

(घ) “र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार” भन्नाले दफा ४ बमोक्षजमको कुनै कार्य सम्झन ुपछय । 

(ङ) “र्वर्वस्थापक” भन्नाले कुनै कार्यस्थलको प्रशासननक वा र्वर्ावसावर्क काम 
कारबाहीको सम्बन्धमा अक्षन्िम ननणयर् गनय अनधकार प्राप्त र्वर्क्षि वा सो 
प्रर्ोजनको लानग प्रत्र्ार्ोक्षजि अनधकार प्रर्ोग गने अनधकारी सम्झन ुपछय र 
सो शब्दले त्र्स्िो कार्यस्थलको अन्र्त्र शािा िथा इकाई रहेको भए त्र्स्िो 
शािा वा इकाईको प्रमिु समेिलाई जनाउँछ । 

(च) “सेवाग्राही” भन्नाले कुनै वकनसमको सेवा प्राप्त गने उदे्दश्र्ले कार्यस्थलमा 
उपक्षस्थि र्वर्क्षि सम्झन ु पछय र सो शब्दले ननजको साथमा कार्यस्थलमा 
आउने र्वर्क्षि समेिलाई जनाउँछ । 

३. र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गनय वा गराउन नहनु:े कसैले पनन कार्यस्थलमा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गनय 
वा गराउन ुहुँदैन । 

४. र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको माननन:े (१) कसैले आफ्नो पद, शक्षि वा अनधकारको दरुुपर्ोग 
गरी, कुनै वकनसमको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हिोत्सावहि गरी कुनै कमयचारी वा 
सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देहार्का कुनै कार्य गरे वा गराएमा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको  
मानननेछ:- 
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(क) र्ौनजन्र् आशर्ले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रर्ास गरेमा, 

(ि) अक्षिल िथा र्ौनजन्र् वक्रर्ाकलापसँग सम्बक्षन्धि शब्द, क्षचत्र, 

पत्रपनत्रका, श्रर्वर्, दृश्र्, अन्र् सूचना प्रववनध, साधन, वस्ि ु वा सामग्री 
प्रर्ोग वा प्रदशयन गरेमा,  

(ग) लेिेर, बोलेर वा इशाराले अिील िथा र्ौनजन्र् आशर् प्रदशयन वा 
प्रकट गरेमा,  

(घ) र्ौनजन्र् वक्रर्ाकलापको लानग प्रस्िाव गरेमा, 

(ङ) र्ौनजन्र् आशर्ले क्षजस्काएमा वा हैरानी ददएमा  

  (२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) वा (ग) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको 
भएिापनन शैक्षिक, सूचनामूलक, अनसुन्धानमूलक, उपचार वा बचाउको नसलनसलामा गररएको 
कुनै पनन काम कारबाहीलाई र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको माननने छैन ।  

५. र्वर्वस्थापकको दावर्त्व: (१) र्वर्वस्थापकले कार्यस्थलमा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार हनु नददन वा 
ननवारण गनयको लानग देहार्का कार्यहरु गनुय पनेछ:-  

(क) कमयचारीको सेवा, शिय सम्बन्धी कानूनमा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार ननवारण 
सम्बन्धी  आवश्र्क र्वर्वस्था गने, 

(ि) र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार हनु नददन कमयचारी िथा सेवाग्राहीलाई सजग 
गराउने, 

(ग) र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार दोहोररन नददन आवश्र्क सधुारात्मक उपार्हरु 
अवलम्बन गने,  

(घ)  वपनडिलाई आवश्र्किा अनसुार मनोववमशय सेवा उपलब्ध गराउने,  

(ङ)  कार्यस्थलमा गनुासो पेवटका राख्न े। 
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  (२) र्वर्वस्थापकले र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार ववरुद्ध उजूरी गने अवनध, कार्यववनध िथा 
उजूरी सनेु्न अनधकारीको सम्बन्धमा पीनडिलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

६. गनुासोको सनुवुाई: (१) कसैले कुनै कमयचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको 
र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेमा सोबाट पीनडि कमयचारी, सेवाग्राही वा ननजका िफय बाट जोसकैुले 
त्र्स्िो र्वर्क्षि उपर र्वर्वस्थापक समि पन्र ददननभत्र नलक्षिि वा मौक्षिक रुपमा गनुासो गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै गनुासो गरेमा र्वर्वस्थापकले सो सम्बन्धमा िरुुन्ि 
छानववन गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम छानववन गदाय आरोवपि र्वर्क्षिले गनुासो गने कमयचारी 
वा सेवाग्राहीलाई र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको देक्षिएमा र्वर्वस्थापकले देहार्को कुनै वा सबै 
कार्य गनय वा गराउन लगाउन सक्नेछ:- 

(क) दवैु पि मञ्जुर भएमा पीनडि र आरोवपि र्वर्क्षिबीच मेलनमलाप 
गराइददन, 

(ि) आरोवपि र्वर्क्षिलाई पीनडिसँग माफी मगाउन, 

(ग) आरोवपि र्वर्क्षिलाई त्र्स्िो काम पनुः नगनय सचेि गराउन,  

(घ) आरोवपि र्वर्क्षिबाट पीनडिलाई मनानसब िनिपूनिय भराईददन, 

(ङ)  आरोवपि र्वर्क्षिलाई सेवा शिय सम्बन्धी कानून बमोक्षजम ववभागीर् 
कारबाही गनय ।  

(४)  र्वर्वस्थापकले उपदफा (१) बमोक्षजम गररएको गनुासोको टुङ्गो गनुासो गरेको 
नमनिले पन्र ददननभत्र लगाउन ुपनेछ । 

७. उजूरी ददन सक्न:े (१) दफा ६ मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापनन कसैले कुनै कमयचारी 
वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेमा सोबाट पीनडि 
कमयचारी, सेवाग्राही वा ननजका िफय बाट जोसकैुले त्र्स्िो र्वर्क्षि उपर र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार भए 
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गरेको नमनिले नब्बे ददननभत्र प्रमाण सवहि उजूरी सनेु्न अनधकारी समि उजूरी ददन सक्नेछ 
।  

  (२) कुनै र्वर्वस्थापकले दफा ६ बमोक्षजम गरेको गनुासो ननधायररि अवनधनभत्र टुङ्गो 
नलगाएमा त्र्स्िो अवनध समाप्त भएको नमनिले र सो दफा बमोक्षजम र्वर्वस्थापकले गरेको 
ननणयर् उपर कुनै पिले क्षचत्त नबझुाएमा त्र्स्िो ननणयर् भएको नमनिले सत्तरी ददननभत्र पीनडि 
कमयचारी, सेवाग्राही वा ननजका िफय बाट जोसकैु वा आरोवपि र्वर्क्षिले उजूरी सनेु्न अनधकारी 
समि उजूरी ददन सक्नेछ । 

(३) कुनै र्वर्वस्थापकले र्स ऐन बमोक्षजमको दावर्त्व वा अन्र् र्वर्वस्था पालना 
नगरेमा वा दफा ९ वा ११ बमोक्षजम उजूरी सनेु्न अनधकारी वा ननरीिण वा अनगुमन गराउने 
ननकार्ले ददएको ननदेशनको पालना नगरेमा सरोकारवाला र्वर्क्षिले उजूरी सनेु्न अनधकारी 
समि उजूरी ददन सक्नेछ ।   

८. नमलापत्र गनय सक्न:े (१) र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहारबाट पीनडि र आरोवपि दवैु पिले चाहेमा 
नमलापत्रको लानग उजूरी सनेु्न अनधकारी समि संर्िु ननवेदन ददन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम नमलापत्रको लानग संर्िु ननवेदन परेमा उजूरी सनेु्न 
अनधकारीले सो सम्बन्धमा पिहरुसँग आवश्र्क परामशय गरी नमलापत्र गराईददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम नमलापत्र गदाय कुनै प्रकारको दस्िरु लाग्ने छैन । 

९. उजूरीकिायको संरिणः (१) र्स ऐन बमोक्षजम उजूरी गरेको कारणले मात्र र्वर्वस्थापकले 
कुनै कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउन, अन्र् ववभागीर् कारबाही गनय वा ननजको सरुवा, बढुवा 
लगार्िका वकृ्षत्त ववकासमा असर पने गरी कुनै वकनसमको कारबाही गनय पाउने छैन ।  

(२) र्वर्वस्थापकले उपदफा (१) ववपरीि कुनै कमयचारी उपर कुनै वकनसमको 
कारबाही गरेमा त्र्स्िो कमयचारीले सो र्वर्होरा िलुाई उजूरी सनेु्न अनधकारी समि ननवेदन 
ददन सक्नेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोक्षजम परेको ननवेदन छानववन गदाय ननवेदनको र्वर्होरा मनानसव 
देिेमा उजूरी सनेु्न अनधकारीले त्र्स्िो ननणयर् बदर गनय वा सच्र्ाउन सम्बक्षन्धि 
र्वर्वस्थापकलाई आदेश  ददनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम उजूरी सनेु्न अनधकारीबाट आदेश भएमा सम्बक्षन्धि 
र्वर्वस्थापकले पनुरावेदन गने म्र्ाद नाघेको वा पनुरावेदन परेकोमा सो उपर ननणयर् भएको 
पन्र ददननभत्र त्र्स्िो आदेश कार्ायन्वर्न गनुय पनेछ । 

(५) र्स ऐन बमोक्षजम उजूरी गरेको कारणबाट कुनै कमयचारीले कार्यस्थलमा कुनै 
वकनसमको असरुिा महसुु ुस गरेमा त्र्स्िो कमयचारीले सरुिाको लानग र्वर्वस्थापक समि 
ननवेदन ददन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम कुनै ननवेदन प्राप्त भएमा र्वर्वस्थापकले त्र्स्िो 
कमयचारीलाई कार्यस्थलमा सरुिाको उक्षचि र्वर्वस्था गनुय पनेछ ।  

(७) र्वर्वस्थापकबाट उपदफा (५) बमोक्षजम ननवेदन ददने कमयचारीलाई सरुिाको 
र्वर्वस्था नभएमा वा र्वर्वस्थापक आफै आरोवपि पि भएमा त्र्स्िो कमयचारीले स्थानीर् 
सरुिा ननकार् समि सरुिाको माग गनय सक्नेछ र त्र्सरी सरुिा माग भएमा सरुिा 
ननकार्ले समेि ननजको सरुिाको प्रबन्ध नमलाउन ुपनेछ । 

(८) र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको प्रमाक्षणि भएको कुनै कमयचारीलाई सो कार्ायलर्मा 
राक्षिरहन उपर्िु नदेक्षिएमा र्वर्वस्थापकले त्र्स्िो कमयचारीलाई आफैं ले सरुवा गनय सक्नेमा 
आफैले अन्र्त्र सरुवा गनुय पनेछ र अन्र् अनधकारी वा ननकार्बाट सरुवा गनुय पने भएमा 
सरुवाको लानग त्र्स्िो अनधकारी वा ननकार्मा लेिी पिाउन ुपनेछ ।  

१०. ननरीिण िथा अनगुमन गनय गराउन सक्न े: र्वर्वस्थापकले र्ो ऐन र र्स ऐन अन्िगयि बनेको 
ननर्म िथा आचार संवहिामा उक्षललक्षिि दावर्त्व िथा अन्र् र्वर्वस्थाको पालना गरे नगरेको 
सम्बन्धमा राविर् मवहला आर्ोग वा र्वर्वस्थापक कार्यरि रहे भन्दा मानथललो िहको 
ननकार्ले कार्यस्थलको ननरीिण िथा अनगुमन गनय वा गराउन सक्नेछ । 
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११. प्रनिवेदन पेश गनुय पने : (१) दफा १० बमोक्षजम ननरीिण िथा अनगुमन गनय िवटएको 
र्वर्क्षिले ननरीिण िथा अनगुमनको कार्य समाप्त भएपनछ देहार्का कुराहरु िलुाई सम्बक्षन्धि 
ननकार् समि प्रनिवेदन पेश गनुय पनेछ:- 

(क) सम्बक्षन्धि र्वर्वस्थापकले पूरा गरे वा नगरेको दावर्त्व वा अन्र् 
र्वर्वस्था, 

(ि) सम्बक्षन्धि र्वर्वस्थापकलाई दावर्त्व वा अन्र् र्वर्वस्था पूरा गनय 
ध्र्ानाकषयण गराइएको ववषर्, र 

(ग) अन्र् आवश्र्क कुराहरु । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त भएको प्रनिवेदन जाँचबझु गदाय कुनै र्वर्वस्थापकले 
र्ो ऐन र र्स ऐन अन्िगयि बनेको ननर्म िथा आचार संवहिामा उक्षललक्षिि दावर्त्व वा अन्र् 
र्वर्वस्था पालना गरेको नदेक्षिएमा ननरीिण िथा अनगुमन गने गराउने ननकार्ले सम्बक्षन्धि 
र्वर्वस्थापकलाई त्र्स्िो दावर्त्व वा र्वर्वस्था पालना गनय ननदेशन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम ददइएको ननदेशनको पालना गनुय सम्बक्षन्धि 
र्वर्वस्थापकको कियर्वर् हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त प्रनिवेदनमा उक्षललक्षिि ववषर्का सम्बन्धमा कुनै 
ननकार्बाट नीनिगि ननणयर् गनुय पने देक्षिएमा ननरीिण िथा अनगुमन गने गराउने ननकार्ले 
आवश्र्क नीनिगि ननणयर्को लानग सम्बक्षन्धि ननकार् समि लेिी पिाउन ुपनेछ । 

  िर त्र्स्िो नीनिगि ननणयर् आफैले गनुय पने ववषर् भएमा ननणयर्को लानग आवश्र्क 
कारबाही प्रारम्भ गनुय पनेछ ।  

१२. सजार्: (१) कसैले कुनै कमयचारी वा सेवाग्राहीलाई र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको िहरेमा 
ननजलाई कसूरको प्रकृनि हेरी छ मवहनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैर्ाँसम्म जररवाना वा 
दवैु सजार्  हनुेछ । 

(२) कुनै र्वर्वस्थापकले र्स ऐन बमोक्षजमको दावर्त्व वा अन्र् र्वर्वस्था पालना 
नगरेको िहरेमा ननजलाई पच्चीस हजार रुपैर्ाँसम्म जररवाना हनुेछ । 
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(३) दफा ९ वा ११ बमोक्षजम उजूरी सनेु्न अनधकारी वा ननरीिण वा अनगुमन गने 
गराउने ननकार्ले ददएको ननदेशन कुनै र्वर्वस्थापकले पालना नगरेमा ननजलाई पच्चीस हजार 
रुपैर्ाँसम्म जररवाना हनुेछ । 

(४) र्स दफा बमोक्षजम सजार् पाएको र्वर्क्षिले त्र्स्िो सजार् हनुे कार्य पनुः गरेमा 
ननजलाई पटकै वपच्छे दोब्बर सजार् हनुेछ । 

(५) कसैले र्स ऐन बमोक्षजम जानी जानी झटु्टा उजूरी ददएको िहरेमा ननजलाई दश 
हजार रुपैर्ाँसम्म जररवाना हनुेछ । 

(६) र्स दफा बमोक्षजम कुनै कमयचारी वा र्वर्क्षिले सजार् पाएमा उजूरी सनेु्न 
अनधकारीले त्र्सको जानकारी सम्बक्षन्धि ननकार्लाई गराउन ुपनेछ । 

१३. िनिपूनिय िथा रकम भराई ददन ुपने: र्स ऐन बमोक्षजम परेको उजूरी छानववन गदाय आरोवपि 
र्वर्क्षिले र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको िहररएमा उजूरी सनेु्न अनधकारीले त्र्स्िो र्वर्क्षिलाई 
दफा १२ बमोक्षजम सजार् गरी ननजबाट पीनडिलाई देहार् बमोक्षजमको िनिपूनिय वा रकम 
भराई ददन ुपनेछ:- 

(क) शारीररक वा माननसक रुपमा कुनै िनि पगु्न गएको भए त्र्स्िो िनि 
बापि मनानसव मावफकको िनिपूनिय,   

(ि) उजूरी गदाय वा उजूरीको प्रनिरिा गदाय लागेको वास्िववक िचय ।  

१४. उजूरी सनु्न ेअनधकारी: (१) र्स ऐन बमोक्षजमको उजूरीकोुे शरुु कारबाही र वकनारा गने 
अनधकार सम्बक्षन्धि क्षजललाको प्रमिु क्षजलला अनधकारीलाई हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भएिापनन प्रमिु क्षजलला अनधकारी 
ववरुद्धको उजूरीको  कारबाही र वकनारा गने अनधकार सम्बक्षन्धि प्रदेशको प्रमिु सक्षचवलाई 
हनुेछ । 

                                                           
  नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोनधि । 
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१५. उजूरी सनुवुाई सम्बन्धी कार्यववनध:  (१) उजूरी सनेु्न अनधकारीले दफा ७ बमोक्षजम पनय 
आएको उजूरीको कारबाही र वकनारा गदाय संक्षिप्त कार्यववनध ऐन, २०२८ बमोक्षजमको 
कार्यववनध अपनाउन ुपनेछ ।  

(२) पीनडिले नलक्षिि रुपमा अनरुोध गरेमा उजूरी सनेु्न अनधकारीले उजूरीको सनुवुाई 
बन्द इजलासमा गनुय पनेछ । 

१६. पनुरावेदन:  र्स ऐन बमोक्षजम उजूरी सनेु्न अनधकारीले गरेको ननणयर् उपर क्षचत्त नबझु्न े
र्वर्क्षिले त्र्स्िो ननणयर् भएको नमनिले पैंिीस ददननभत्र सम्बक्षन्धि क्षजलला अदालिमा 
पनुरावेदन गनय सक्नेछ । 

१७. फैसला वा नमलापत्रको कार्ायन्वर्न: (१) र्स ऐन बमोक्षजम भएको फैसला वा नमलापत्रको 
कार्ायन्वर्न गने दावर्त्व सम्बक्षन्धि र्वर्वस्थापकको हनुेछ ।  

(२) र्वर्वस्थापकले उपदफा (१) बमोक्षजम फैसला वा नमलापत्रको कार्ायन्वर्न 
नगरेमा सम्बक्षन्धि उजूरीकिायले सोही र्वर्होरा िलुाई उजूरी सनेु्न अनधकारी समि ननवेदन 
ददन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम ननवेदन पनय आएमा उजूरी सनेु्न अनधकारीले प्रचनलि 
कानून बमोक्षजम त्र्स्िो फैसला वा नमलापत्रको कार्ायन्वर्न गराईददन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भएिापनन आरोवपि र्वर्क्षि 
र्वर्वस्थापक भएमा उजूरी सनेु्न अनधकारी आफैं ले सािी ददननभत्र फैसला वा नमलापत्रको 
कार्ायन्वर्न गनेछ ।  

१८. िालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गने:  िालीम ददने प्रत्रे्क ननकार्ले र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार र 
सोको ननवारण सम्बन्धी ववषर्लाई िालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गनुय पनेछ । 

१९. प्रचनलि कानून बमोक्षजम मदु्दा चलाउन बाधा नपने:  र्स ऐन बमोक्षजम कसूर माननने कुनै काम 
कारबाहीमा अन्र् प्रचनलि कानून बमोक्षजम पनन सजार् हनुे रहेछ भने त्र्स्िो कानून बमोक्षजम 
मदु्दा चलाउन िथा कारबाही गनय र्स ऐनले बाधा प¥ुर्ाएको माननने छैन ।  

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोनधि 
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२०. प्रचनलि कानून बमोक्षजम हनु:े र्स ऐनमा लेक्षिए जनि कुरामा र्सै ऐन बमोक्षजम र अन्र्मा 
प्रचनलि कानून बमोक्षजम हनुेछ ।  

२१.  आचार संवहिा बनाउन सक्न:े  (१) र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहारको ननवारण गने सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारले आवश्र्क आचार संवहिा बनाई लागू गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोक्षजम बनाइएको आचार संवहिाको अधीनमा रही प्रत्रे्क 
र्वर्वस्थापकले कार्यस्थलको प्रकृनि अनसुार छुटै्ट आचार संवहिा बनाई लागू गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) िथा (२) बमोक्षजम बनाइएको आचार संवहिाको पालना गनुय 
सम्बक्षन्धि सबैको कियर्वर् हनुेछ । 

२२. ननर्म बनाउन े अनधकार:  र्स ऐनको कार्ायन्वर्न गनय नेपाल सरकारले आवश्र्क ननर्म 
बनाउन सक्नेछ । 


