निर्वाचि आयोगको
सूचिव
निर्वाचि आयोगमव कवयारत कमाचवरीहरूको आचवरसं हहतव, २०७७
प्रस्तवर्िव: स्र्च्छ, स्र्तन्त्र, निष्पक्ष, हर्श्वसिीय, पवरदर्शी, नमतव्ययी तथव प्रभवर्कवरी निर्वाचि
व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलिको मवध्यमबवट सुर्शवसि, हर्कवस र समृहिको आकवङ्क्क्षव पूरव गिा निर्वाचि
प्रनतको जिआस्थव, हर्श्ववस र प्रनतष्ठवलवई उच्च रवख्न आयोगको सचचर्वलय तथव अन्त्तगातकव
कवयवालयमव कवयारत निजवमती कमाचवरीको आचरण एर्ं व्यर्हवरकव हर्षयमव आधवरभूत नसिवन्त्त
अिुरुप मविक निधवारण गरी हर्द्यमवि प्रचलि, व्यर्हवर, नसिवन्त्त, निर्वाचिकव मूल्य तथव मवन्त्यतवकव
आधवरमव कमाचवरीहरूको आचवरसं हहतव बिवउि र्वञ्छिीय भएकोले,
सुर्शवसि (व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलि) ऐि, २०६४ को दफव २३ को उपदफव (२) को
खण्ड (ख) ले ददएको अनधकवर प्रयोग गरी निर्वाचि आयोगले यो आचवरसं हहतव बिवएको छ।
पररच्छे द-१
प्रवरचभभक
1.

सं चक्षप्त िवम र प्रवरभभ: (१) यस आचवरसं हहतवको िवम "निर्वाचि आयोगमव कवयारत
कमाचवरीहरूको आचवरसं हहतव, २०७७" रहे को छ।
(२) यो आचवरसं हहतव तुरुन्त्त प्रवरभभ हुिेछ।

2.

पररभवषव: हर्षय र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेमव यस आचवरसं हहतवमव,(क) "आचरण"

भन्नवले

कमाचवरीले

पवलिव

गिुप
ा िे

व्यर्हवर,

बविी

व्यहोरव,

चवलचलि र्व चररर सभझिु पछा।
(ख) “आयोग” भन्नवले िेपवलको सं हर्धविको धवरव २४५ बमोचजमको निर्वाचि
आयोग सभझिु पछा।
(ग) "कमाचवरी" भन्नवले आयोगको सचचर्वलय, प्रवदे चर्शक निर्वाचि कवयवालय र
चजल्लव निर्वाचि कवयवालयमव कवयारत निजवमती कमाचवरी सभझिु पछा र सो
र्शब्दले आयोगको सचचर्वलय, प्रवदे चर्शक निर्वाचि कवयवालय र चजल्लव निर्वाचि
कवयवालयमव सेर्व करवरमव रहे कव व्यचिलवई समेत जिवउँछ।

(घ) "कवयवालय" भन्नवले आयोगको प्रवदे चर्शक निर्वाचि कवयवालय र्व चजल्लव निर्वाचि
कवयवालय सभझिु पछा।
(ङ) "कवयवालय प्रमुख" भन्नवले तोहकएको कवयवालयको प्रमुख सभझिु पछा।
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(च) "पररर्वर" भन्नवले कमाचवरीसँग बस्िे तथव निज आफैले पवलिपोषण गिुप
ा िे

ु , अहर्र्वहहतव धमापर
ु ी, बवबु, आमव र्व
पनत,पत्नी, छोरव, अहर्र्वहहतव छोरी, धमापर
सौतेिी आमव सभझिु पछा र सो र्शब्दले पुरूष र अहर्र्वहहतव महहलव
कमाचवरीको हकमव निजको बवजे, बज्यै तथव हर्र्वहहतव महहलव कमाचवरीको
हकमव निजको सवसू, ससुरवलवई समेत जिवउँछ।

(छ) "सचचर्वलय" भन्नवले आयोगको कवया सञ्चवलि तथव व्यर्स्थवपिको लवनग
आयोगमव रहे को सचचर्वलय सभझिु पछा।
पररच्छे द-२
पदीय आचरण सभबन्त्धी व्यर्स्थव
3.

पदीय मयवादव कवयम रवख्न पिे: (१) यो आचवरसं हहतवको पवलिाव गरी पदीय मयवादव कवयम
रवख्नु सबै कमाचवरीको कताव्य हुिेछ।

(२) सदै ब रवज्य र जितवको र्ृहत्तर हहतलवई ध्यविमव रवख्दै सं हर्धवि र प्रचनलत

कविूिको अधीिमव रही कवया सभपवदि गिुा पिेछ।
(३) िेपवल रवज्य तथव आयोगप्रनत चजभमेर्वर रही आफ्िो पदको मयवादव र गररमवमव

ँ पुर्यवउिे गरी कुिै कवम गिुा हुँदैि।
आच

(४) आफ्िो पद तथव सेर्वलवई मयवाददत बिवउि सदै ब सकवरवत्मक रही अरूको

लवनग अिुकरणीय हुिे गरी सबैसँग चर्शष्ट तथव मयवाददत व्यर्हवर गिुा पिेछ।

(५) सङ्गठिले नलएकव उद्देश्य र लक्ष्य हवनसल गिा तथव सुर्शवसि कवयम गरी
कवयवालयको समग्र कवया सभपवदिस्तर उच्च पविा निरन्त्तर रूपमव प्रयत्नरत रहिु पिेछ ।
(६) कवया सभपवदि प्रहियवलवई सरलीकरण गिाकव लवनग आधुनिक सूचिव प्रहर्नधको
प्रयोग र िर्प्रर्तािलवई प्रोत्सवहहत गिुा पिेछ ।
(७) आफ्िो पद अिुरूपको चजभमेर्वरी इमवन्त्दवरी र तदवरुकतवकव सवथ पवलिव गिुा
पिेछ।
4.

उचचत र समवि व्यर्हवर गिे: (१) सवमवन्त्य कविूिको प्रयोगमव धमा, उत्पचत्त, र्णा, जवत, जवनत,
भवषव, क्षेर, नलङ्ग, उमेर, आनथाक, सवमवचजक र्व रवजिीनतक है नसयत, रवजिीनतक दृहष्टकोण,
र्ैचवररक आस्थव, पहुँच र्व सभबन्त्ध, र्शवरीररक अर्स्थव, अपवङ्गतव, स्र्वस््य चस्थनत, र्ैर्वहहक

चस्थनत, गभवार्स्थव र्व यस्तै अन्त्य कुिै पनि आधवरमव भेदभवर् िगरी सबैलवई सभमविकवसवथ
उचचत र समवि व्यर्हवर गिुा पिेछ।
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(२) निर्वाचिकव सरोकवरर्वलव लगवयत सबै सेर्वग्रवहीप्रनत उचचत र समवि व्यर्हवर

गिुा पिेछ।कताव्य पवलिव गदवा कसै सँग पूर्वाग्रही र पक्षपवतपूणा व्यर्हवर गिुा हुँदैि।
5.

कवयवालय समयमव कवयवालयसँग सभबचन्त्धत कवम मवर गिुप
ा िे: कवयवालय समयमव कवयवालयको

कवमको लवनग निधवाररत स्थविमव रहे र तोहकएको कवम मवर गिुा पिेछ र कवयवालयको कवमसँग
असभबचन्त्धत व्यचिगत र्व अन्त्य कुिै हियवकलवपमव सं लग्ि हुि ु हुँदैि।

6.

कवयवालयकव सवमवि तथव सुहर्धवको दुरुपयोग गिा िहुिे: (१) कवयवालयको

लवनग

खररद

भएकव उपकरण र्व अन्त्य सवधि तथव सुहर्धवहरूको व्यचिगत प्रयोजि र्व फवइदवको लवनग
प्रयोग गिुा हुँदैि।

(२) कवयवालय प्रयोजिको लवनग रहे कव मेनसिरी यन्त्र र्व अन्त्य सवधि तथव सुहर्धवहरू
अनधकवर प्रवप्त अनधकवरीको नलचखत आदे र्श नबिव कवयवालयबवट अन्त्यर लैजवि तथव अन्त्य
व्यचिलवई प्रयोग गिा ददिु हुँदैि।

(३) कवयवालयमव दवचखल भएकव चजन्त्सी सवमविहरू कवयवालय प्रयोजिमव मवर प्रयोग

गिुा पिेछ।त्यस्तो सवमविको नललवम सकवर गिा र्व अन्त्य कुिै हकनसमले प्रवप्त गिा हुँदैि।
हुँदैि।
7.

(४) निर्वाचिको नसलनसलवमव प्रयोग हुिे निर्वाचि सवमग्री निजी प्रयोजिमव प्रयोग गिा

सूचिव ददि र्व सूचिवको दुरुपयोग गिा िहुिे: (१) प्रचनलत कविूि बमोचजम गोप्य मवनििे
सूचिवको जविकवरी कसै लवई ददिु हुँदैि।

(२) आफ्िो पदीय है नसयत र्व कवयवालयको कवयासभपवदिको िममव र्व अन्त्य कुिै

प्रकवरबवट जविकवरीमव आएको कवयवालयको कवमसँग सभबचन्त्धत कुिै सूचिव र्व जविकवरी

कसैलवई ददि र्व आफ्िो र्व आफ्िो पररर्वर र्व अन्त्य कुिै व्यचिको फवइदवको लवनग प्रयोग
गिुा हुँदैि।

(३) कवयवालयबवट सवर्ाजनिक रूपमव कवयवालयको कवमको नसलनसलवमव कुिै व्यचि
र्व सं स्थव र्व कवयवालयमव कवयारत कमाचवरीलवई सूचिव र्व जविकवरी ददिु पदवा पूणा र यथवथा
सूचिव र्व जविकवरी ददिु पिेछ।
(४) आफ्िो कताव्य पवलिवको नसलनसलवमव जविकवरी हुि आएको कुिै सूचिवको
प्रयोग त्यस्तो सूचिव जुि प्रयोजिको लवनग सृजिव र्व प्रवप्त भएको हो सो बवहे क अन्त्य
प्रयोजिमव प्रयोग गिुा हुँदैि।

(५) कवयवालय प्रमुख र्व प्रर्िव र्व सूचिव अनधकवरी बवहेक कवयवालयमव कवयारत

अन्त्य कमाचवरीले अनधकवर प्रवप्त िगरी कवयवालयको कवम कवरबवही र्व सोसँग सभबचन्त्धत
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हर्षयमव कुिै पनि सञ्चवरकव सवधिमवफात र्िव्य ददि, अन्त्तर्वातवा ददि र्व िवम गोप्य रवखेर र्व
िरवखेर कुिै सूचिव ददिु हुँदैि।

(६) कवयवालय प्रमुख र्व प्रर्िव र्व सूचिव अनधकवरी र्व अनधकवर प्रवप्त व्यचिले

कवयवालयको कवम कवरबवहीसँग सभबचन्त्धत हर्षयमव सूचिव र्व र्िव्य र्व अन्त्तर्वातवा ददँदव
त्यमव आधवररत रहेर ददिु पिेछ र त्यसमव आफ्िो व्यचिगत दृहष्टकोण र्व हर्चवर व्यि गिा
पवइिे छै ि।
8.

कवम कवरबवहीमव निष्पक्षतव कवयम गिे: (१) कवम कवरबवही गदवा आयोगको स्र्तन्त्रतव तथव
निष्पक्षतव कवयम हुिे गरी आफ्िो पदीय कताव्यको पवलिव गिुा पिेछ।
(२) आफ्िो पदीय चजभमेर्वरी कसै को अिुचचत प्रभवर्, प्रलोभि, दबवब, भिसुि र्व कुिै

आग्रहबवट प्रभवहर्त िभई कसै प्रनत कुिै पनि हकनसमको पूर्वाग्रह र्व द्वे ष िरवखी स्र्तन्त्र र
निष्पक्षतवपूर्क
ा पवलिव गिुा पिेछ।
(३) कुिै कमाचवरीले अचख्तयवरी िपवई आफूले सरकवरी कताव्य पवलिव गदवा
जविकवरीमव आएको कुिै गोप्य र्व कविूिद्ववरव निषेनधत हर्षय आफूले लेखेको र्व सङ्कलि
गरे को कुिै कवगजपर र्व समवचवर प्रत्यक्ष र्व अप्रत्यक्ष रूपबवट अरु अिनधकृत कमाचवरी र्व
गैरसरकवरी व्यचि र्व सञ्चवर मवध्यमलवई ददिु र्व बतवउिु हुँदैि।यस्तो कवया जुिसुकै
कवरणबवट सरकवरी से र्वमव िरहे को व्यचिको हकमव समेत लवगू रहिेछ ।
(४) निर्वाचिकव सरोकवरर्वलव, कवयवालयको कवम कवरबवहीसँग सभबचन्त्धत व्यचि र्व

सं स्थवसँग कुिै लेिदे ि गिा र्व आफ्िो पदीय कताव्यमव असर पिे गरी कुिै व्यचि र्व
सं स्थवबवट कुिै हकनसमको उपहवर, दवि-दवतव्य र्व चन्त्दव स्र्ीकवर गिुा हुँदैि।

(५) आयोगको कवम कवरबवहीमव प्रनतकूल प्रभवर् पिे गरी कसै लवई रवय, सल्लवह

ददि र्व परवमर्शा ददि र्व त्यस्तो प्रनतकूल प्रभवर् पिे कवराय गिा उक्सवउि हुँदैि।

(६) आयोग र्व कवयवालयमव हर्हर्ध हर्षयमव परे कव हर्र्वदमव प्रत्यक्ष र्व परोक्ष रूपमव

ँ आउिे गरी
प्रभवर् पिे गरी र्व कवयवालयको कवम कवरबवहीमव अपिवउिु पिे निष्पक्षतवमव आच

ु वईमव असर पिे गरी कुिै प्रकवरको हटकवहटप्पणी गिा र्व सवर्ाजनिक
र्व हर्र्वदको स्र्च्छ सुिर्
गिा र्व अन्त्य कुिै हकनसमको अनभव्यचि ददि हुँदैि।
9.

कभपिी स्थवपिव र्व सञ्चवलि गिा र्व व्यवपवर व्यर्सवय गिा िहुिे: कमाचवरीले आयोगको
स्र्ीकृनत हर्िव कुिै बैङ्क, कभपिी र्व सहकवरी सं स्थव स्थवपिव गिा र्व सञ्चवलिको कवममव भवग
नलि तथव कविूि बमोचजम दतवा गरवउिु पिे कुिै व्यवपवर र्व व्यर्सवय गिा हुँदैि।
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10. व्यचिगत स्र्वथा रहे को हर्षयमव जविकवरी गरवउिे: आफ्िो चजभमेर्वरीमव रहे को कुिै कवमकव
सभबन्त्धमव कुिै व्यचिगत हहत, स्र्वथा र्व सरोकवर रहे को भएमव सो हर्षयमव आफूभन्त्दव
मवनथल्लो अनधकवरीलवई जविकवरी गरवउिु पिेछ।
11. पररचयपर र पोर्शवक लगवउिु पिे: (१) कवयवालयमव रहँदव र्व कवयवालयको तफाबवट
प्रनतनिनधत्र् गदवा कमाचवरीको लवनग निधवारण गररएको र्व तोहकएको पोर्शवक लगवउिु पिेछ।
पिेछ।

(२) कमाचवरीले कवयवालयमव रहँदव आफ्िो पररचयपर सबैले दे ख्ने गरी लगवउिु

12. रवजिीनतक तटस्थतव कवयम गिे: (१) रवजिीनतक पदवनधकवरीको व्यचिगत, व्यवर्सवहयक र्व
रवजिीनतक इच्छवलवई प्रर्िाि गिे हियवकलवपमव सं लग्ि हुि ु हुँदैि।

(२) कुिै पनि रवजिीनतक दल, भवतृ सङ्क्गठि र्व कुिै दलको िेतवको समथाि र्व

हर्रोधमव कुिै हर्चवर व्यि गिा र्व त्यसमव कसै लवई समथाि र्व हर्रोध गिाको लवनग प्रभवर्मव
पविुा हुँदैि।

(३) आफ्िो पदीय चजभमेर्वरी तथव कताव्य पवलिवमव रवजिीनतक तटस्थतव कवयम गिुा
पिेछ।
13. पवरदचर्शातव कवयम गिे: आयोग र्व कवयवालयबवट प्रदवि गररिे सेर्व सुहर्धव, आपूनता गिे र्व
उपलब्ध गरवउिे सवमग्री र्व निमवाण कवया सञ्चवलि गिे भए सो सभबन्त्धी तौरतररकव र त्यसको
निणाय प्रहियवलवई पवरदर्शी बिवउिु पिेछ।
14. सेर्व प्रर्वह: (१) आफूलवई सुचभपएको चजभमेर्वरी नछटो छररतो, पूणा र गुणस्तरीय रूपमव प्रदवि
गिा इमवन्त्दवर र निष्पक्ष भई प्रयत्नर्शील रहिु पिेछ।
(२) सेर्व प्रदवि गदवा र्ृि, र्ृिव, अर्शि, अपवङ्गतव भएकव व्यचि, सुत्केरी र्व गभार्ती

महहलव, बवलबवनलकवर असहवयलवई कविूि बमोचजम प्रवथनमकतव ददिु पिेछ।

(३) सेर्वग्रवहीको कवम तोहकएको समयमव िै सभपन्न गररददिु पिेछ।कुिै कवरणबवट
समयमै कवम सभपन्न हुि िसक्िे भएमव र्व सेर्वग्रवहीले चवहे को कवया सभपवदि गिा िसहकिे र्व
िनमल्िे भएमव सोको आधवर र कवरणसहहतको जविकवरी यथवर्शीघ्र सभबचन्त्धत सेर्वग्रवहीलवई
ददिु पिेछ।
(४) सरकवरी र्व सवर्ाजनिक सेर्वमव सर्ासवधवरणको सहज र प्रत्यक्ष पहुँच पुग्िे गरी
सकेसभम सरल र सहज भवषवमव जविकवरी ददिु पिेछ।
15. यौिजन्त्य दुव्यार्हवर गिा िहुिे: कुिै कमाचवरीले कवयास्थल र्व अन्त्य कुिै पनि स्थलमव
यौिजन्त्य दुव्यार्हवर गिुा हुँदैि ।
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16. यवतिव ददि िहुिे: कुिै कमाचवरीले कसै लवई पनि यवतिव ददिु हुँदैि।
17.

निर्वाचिमव भवग नलि िहुिे: कमाचवरीले कुिै पनि रवजिीनतक पदको लवनग हुिे निर्वाचिमव

ु मव भवग नलि, चन्त्दव ददि र्व कसै को लवनग मत मवग्ि र्व
भवग नलि, प्रचवरप्रसवर गिा, जुलस
निर्वाचिमव कुिै प्रकवरको प्रभवर् पविा हुँदैि।

तर प्रचनलत कविूि बमोचजम मतवनधकवर प्रयोग गिा बवधव पिे छै ि।
18. गुिवसो व्यर्स्थवपि: (१) आफ्िो कवयवालयबवट गररिे सेर्व प्रर्वहको सभबन्त्धमव सेर्वग्रवहीको
गुिवसोप्रनत सधैं सं र्ेदिर्शील रहिु पिेछ।
(२) आफू कवयारत आयोग र्व कवयवालयको कवम कवरबवहीको सभबन्त्धमव सेर्वग्रवही
र्व अन्त्य सरोकवरर्वलवले मवग गरे को जविकवरी मौचखक र्व नलचखत रूपमव पेर्श गरे कव
गुिवसोहरूको सभबोधि समयमै गिुा पिेछ।
(३) सेर्व प्रर्वह लगवयत कवम कवरबवहीसँग सभबचन्त्धत हर्षयकव गुिवसो उजूरीहरूको
प्रभवर्कवरी व्यर्स्थवपिकव लवनग उचचत प्रबन्त्ध नमलवउिु पिेछ।
पररच्छे द-३
पेर्शवगत आचरणसभबन्त्धी व्यर्स्थव
19. िीनत तथव कविूिको जविकवरी र पवलिव: (१) कमाचवरीले आयोगको िीनत, लक्ष्य, उद्देश्य तथव
मूल्य मवन्त्यतवहरूप्रनत सधैं समहपात भई कवया गिुा पिेछ।

(२) आफ्िो कवमसँग सभबचन्त्धत सबै िीनत तथव कविूिको जविकवरी रवख्नु पिेछ।
(३) प्रचनलत कविूि, आयोगकव िीनत, निणाय र्व आदे र्शको सदै ब सभमवि र पवलिव

गिुा पिेछ।
20. पेर्शवको सभमवि गिुप
ा िे: (१) आफ्िो पेर्शवलवई मयवाददत र प्रनतष्ठवपूणा बिवउिको लवनग सदै ब
प्रयत्नर्शील रहिु पिेछ।
(२) सेर्वग्रवही र्व सर्ासवधवरण जितवमव आयोग र्व कवयवालयको सेर्वप्रनत िकवरवत्मक

भवर्िव फैलवउिे गरी कुिै धवरणव व्यि गिा र्व कुिै सूचिव प्रर्वह गिुा हुँदैि।

21. आफ्िो क्षमतव हर्कवस गिा प्रयत्न गिे: आफ्िो कवम कवरबवहीको सवथसवथै आफ्िो पेर्शवगत
क्षमतव हर्कवसको लवनग सदै ब प्रयत्नर्शील रहिु पिेछ।
22. गुणस्तरीय रूपमव कवया सभपवदि गिे: (१) आफूलवई सुचभपएको चजभमेर्वरी इमवन्त्दवररतवकव
सवथ आफ्िो क्षमतवले भ्यवएसभम गुणस्तरीय रूपमव सभपवदि गिुा पिेछ।
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(२) सेर्वग्रवही र आमजितवप्रनत जर्वफदे ही, निष्पक्ष र पवरदर्शी तर्रले इमवन्त्दवररतवकव
सवथ आफ्िो क्षमतवले भ्यवएसभम नछटाो, छररताो र गुणस्तरीय रूपमव सभपवदि गिुा पिेछ।
23. आनथाक अिुर्शवसि र सदवचवर: (१) आयोग र्व कवयवालयको कवम कवरबवही गदवा आनथाक
अिुर्शवसि कवयम गरी नमतव्यहयतवकव सवथ गिुा पिेछ।
(२) सरकवरी र्व सवर्ाजनिक सभपचत्तको सं रक्षण र सभबधाि गिुा पिेछ।
हुँदैि।

(३) सरकवरी कोष र्व सरकवरी र्व सवर्ाजनिक सभपचत्तको हहिवनमिव र दुरुपयोग गिुा

24. व्यर्सवहयक मवपदण्डको पवलिव: कमाचवरीले कवया सभपवदि गदवा व्यर्सवहयक मवपदण्ड तथव
ददग्दर्शािको पवलिव गिुा पिेछ।
25. निदे र्शिको पवलिव गिुप
ा िे: कमाचवरीले आयोग तथव कवयवालयको कवमको सभबन्त्धमव आफू
भन्त्दव मवनथल्लो अनधकवरीले कविूिसभमत ददएको निदे र्शिलवई र्शीघ्रतवकव सवथ पवलिव गिुा
पिेछ।
पररच्छे द-४
व्यचिगत आचरण सभबन्त्धी व्यर्स्थव
26. व्यचिगत आचरण: (१) कमाचवरीले प्रचनलत कविूि बमोचजम कवयवालयमव हवचजर भई
अिुर्शवनसत, इमवन्त्दवर एर्ं सहिय भई गुणस्तरीय कवया सभपवदि गिुा पिेछ ।

(२) कमाचवरीले नबदवको स्र्ीकृनत नलएर मवर नबदवमव बस्िु पिेछ।हर्र्शेष अर्स्थव

परी पूर्ा स्र्ीकृनतहर्िव आयोग र्व कवयवालयमव अिुपचस्थत हुि ु परे मव सञ्चवरको कुिै मवध्यमबवट
यथवसक्य चवँडो जविकवरी गरवउिु पिेछ।
(३) आफूभन्त्दव मवनथकव कमाचवरीप्रनत उचचत आदरभवर् दे खवउिु पिेछ र आफूभन्त्दव
मुनिकव कमाचवरीप्रनत सभमविजिक व्यर्हवर गिुा पिेछ ।
(४) आयोग र्व कवयवालयको सेर्वप्रनत जिआस्थव तथव जिहर्श्ववस अनभर्ृहि गिा सदै ब
प्रयत्नर्शील रहिु पिेछ।
(५) कवयवालयको कवमसँग असभबचन्त्धत हियवकलवपलवई रोक्ि र सुर्शवसि कवयम गिा
सदै ब सहिय रहिु पिेछ।
27. जविकवरी गरवउिु पिे: कसै ले आयोग र्व कवयवालयको निणाय, कवम कवरबवही, सभपचत्तमव कुिै
हकनसमको हविी िोक्सवि र्व क्षनत पुर्यवउिे गरी कुिै कवम गिा लवगेको र्व गरे को जविकवरी

र्व सूचिव पवएमव त्यस्तो हुि िददि आफैंले कवरबवही गिुा पिेमव आफैले उपयुि व्यर्स्थव
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गरी त्यस्तो कवया तथव सभपचत्तको सं रक्षण र सं र्धाि गिुा पिेछ।त्यस्तो हर्षय अन्त्य निकवय र्व
कवयवालयको कवयाक्षेरमव पिे भएमव त्यस्तो निकवय र्व कवयवालयको प्रमुखलवई जविकवरी
गरवउिु पिेछ।
पररच्छे द-५
आचरण हर्परीत िहुिे

28. आचरण हर्परीतको कवया गरे को िमवनििे: आयोग र कवयवालयमव कवयारत कमाचवरीले

आयोगको िीनत, उद्देश्य, कवयािम, कवम कवरबवही, गोपिीयतव र प्रचनलत कविूि प्रनतकूल िहुिे
गरी दे हवयकव कवया गदवा आचरण हर्परीतको कवया गरे को मवनििे छै ि:(क) लेख र्व रचिव प्रकवर्शि गिा,
(ख) प्रचर्शक्षण र्व प्रर्चि ददि,
(ग) सवहहत्य, कलव सं स्कृनत, खेलकूद, ज्ञवि, हर्ज्ञवि, प्रहर्नध, मिोरञ्जि सभबन्त्धी
सवमवचजक सं स्थवको सदस्य हुि र भवग नलि,
स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजिको लवनग

“सवमवचजक सं स्थव” भन्नवले

सवमवचजक आर्श्यकतव पूरव गिे नसलनसलवमव परभपरवदे चख समुदवयमव आधवररत
भई समवजमव हियवर्शील रहे कव सवमवचजक सं घ सं स्थव सभझिु पछा र सो
र्शब्दले प्रचनलत कविूि बमोचजम दतवा भएकव सवहहत्य, कलव, सं स्कृनत,
खेलकुद, सङ्गीत, हर्ज्ञवि, धमा र्व अन्त्य यस्तै कुिैहर्धव र्व क्षेरसँग सभबचन्त्धत
सं स्थवलवई समेत जिवउँछ।
(घ) सभव र्व गोष्ठीमव भवग नलि,
(ङ) पुरस्कवर, पदक,प्रमवणपर एर्म सभमवि ग्रहण गिा,
(च) आफूलवई अन्त्यवय परे को हर्षयमव कविूि बमोचजम कवरबवही चलवउि।
पररच्छे द-६
हर्हर्ध
29. सवमवचजक सञ्जवलको प्रयोग: आयोग र्व अन्त्तगात कवयवालयकव कमाचवरीले फेसबुक, ट्र्ीटर,

भवइबर, मेसेञ्जर, यूट्युब, इन्त्स्रवग्रवम लगवयतकव सवमवचजक सञ्जवल प्रयोग गदवा आयोग र्व
ँ िआउिे गरी आचवरसं हहतवको अधीिमव रही उच्च
कवयवालयको मयवादव र आस्थवमव आच
सतकातव अपिवई प्रयोग गिुा पिेछ ।

ँ आउिे सवमग्रीहरू तथव निर्वाचिकव
तर आयोग र्व कवयवालयको गररमवमव आच

सभबन्त्धमव जिमविसमव भ्रम एर्ं अहर्श्ववस पैदव हुिे हकनसमकव सवमग्रीहरू सवमवचजक सञ्जवलमव
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रवख्न, सेयर गिा तथव रवजिीनतक उद्देश्यले निदे चर्शत हर्ज्ञवपि, प्रचवरप्रसवर सभबन्त्धी सवमग्री रवख्न
एर्म त्यस्तव सवमग्रीमव लवइक र सेयर गिुा हुँदैि।
30. गुिवसो

ु वई
सुिर्

सभबन्त्धी

व्यर्स्थव:

सचचर्वलयले

यो

आचवरसं हहतवमव

उल्लेख

भएकव

प्रवर्धविहरू गुणस्तरीय तथव प्रभवर्कवरी रूपमव कवयवान्त्र्यि भए िभएको सभबन्त्धमव गुिवसो
सुन्न र सोको व्यर्स्थवपिकव लवनग प्रचनलत कविूि बमोचजमको प्रहियव अपिवउिु पिेछ ।
31. आचवरसं हहतवको अिुगमि: आयोगको सचचर्वलय तथव अन्त्तगातकव कवयवालयमव कवयारत
कमाचवरीहरुले यो आचवरसं हहतव पवलिव गरे िगरे को अिुगमि गिा सचचर्वलयले आर्श्यक
व्यर्स्थव नमलवउिेछ ।
32. प्रनतर्ेदि पेर्श गरिे: सचचर्वलयले यो आचवरसं हहतव कवयवान्त्र्यि सभबन्त्धी हर्र्रण समवर्ेर्श गरी
आनथाक र्षा समवप्त भएको तीस ददिनभर आयोग समक्ष प्रनतर्ेदि पेर्श गिुा पिेछ।
33. प्रचनलत कविूि बमोचजम सजवय हुिे: कुिै कमाचवरीले यो आचवरसं हहतवको कुिै व्यर्स्थवको
उल्लङ्घि गरे मव प्रचनलत सेर्व र्शता सभबन्त्धी कविूि बमोचजम सजवय हुिेछ।

तर असल नियतले कविूि बमोचजम कवया सभपवदि गदवा कुिै कवरबवही गररिे छै ि।
34. प्रचनलत कविूि बमोचजम हुिे: यस आचवरसं हहतवमव लेचखएकोमव यसै बमोचजम र िलेचखएको
हकमव निजवमती सेर्व ऐि, २०४९ तथव प्रचनलत कविूि बमोचजम हुिेछ।

आज्ञवले,
दे र् कुमवरी गुरवगवईं
सचचर्
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