
 

 

 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०५     संख्या:- ०१   लिलि:- २०७९/०३/०८ 

भाग – २ 

 

किमचारी आचारसलंििा सम्बन्धी लनयिाविी २०७९ 

प्रस्िावना: 

नागररकका अपेक्षािरु बढद ैगएकाि ेसावमजलनक सेवाको दायरा, स्वरुप र कायमक्षते्र बढद ैगएको 

सन्र्दभिा गोसाईकुण्ड गाउँ कायमपालिकाको कायामियका सावमजलनक पदिा रिी कायम गने 

किमचारीिरुको सेवािाई बढढ सक्षि, सुदढृ, सवेािूिक, उत्तरदायी, अनुशालसि र लनष्ठावान 

बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे खैरिनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कायमलवलधिाई व्यवलस्थि गनम 

बनेको ऐन २०७४ को दफा (२) िथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को  दफा १०२ को 

उपदफा (२) ि ेढदएको अलधकार प्रयोग गरी खरैिनी गाउँ कायमपालिकाि ेकिमचारी आचारसंलििा 

सम्बन्धी लनयिाविी २०७६ जारी गरेकोछ । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्भक 

(१) सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भ: 

१. यस लनयिाविीको नाि “किमचारी आचारसंलििा सम्बन्धी लनयिाविी २०७९” रिकेो 

छ।  
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२. यो लनयिाविी गोसाईकुण्ड गाउँ कायमपालिकाको कायामियका सावमजलनक पदिा कायम गने 

किमचारीिरुिाई िागु हुनेछ । 

३. यो लनयिाविी गाउँ कायमपालिकािे पाररि गरी स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन भएको 

लिलिबाट प्रारम्भ हुनेछ । 

(२) पररभाषा: 

लवषय वा प्रसङ्गि ेअको अथम निागेिा यस लनयिाविीिा : 

१. “किमचारी” भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँ कायमपालिकाको कायामियका सावमजलनक पदिा कायम 

गने स्थायी, अस्थाई, करार िथा ज्यािादारीिा लवलभन्न िि र लवलभन्न सेवा अन्िरगि 

कायमरि किमचारी सम्झनु पछम ।  

२. “पररवार” भन्नाि ेसावमजलनक पदिा कायम गने व्यक्तीसँग बस्ने वा लनज आफैिे पािन पोषण 

गनुम पने पलि, पत्नी, दाजु, भाइ, ढददी, बलिनी, छोरा, बुिारी, छोरी, ज्वाई, धिम पुत्र, धिम 

बुिारी, धिम पुत्री, बाबु, आिा, सौिेनी आिा, बाजे, बज्यै र िलििा किमचारीको िकिा 

सास,ु ससरुा, सिेििाई सम्झनु पछम । 

३. “कायामिय” भन्नाि े गोसाईकुण्ड गाउँ कायमपालिकाको कायामिय र यस कायामिय 

अन्िगमिका वडा कायमिय सिेििाई सम्झनु पदमछ । 

४. “अध्यक्ष” भन्नाि ेगोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनु पदमछ ।   

५. “प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि” भन्नाि े गोसाईकुण्ड गाउँ कायमपालिकाको कायामियकाको 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृििाई सम्झनुपछम ।  

६. “प्रवक्ता” गाउँ कायमपालिकािे िोकेको कायमपालिकाको सदस्यिाई सम्झनु पदमछ । 

७. “सूचना अलधकारी ” भन्नािे प्रिुख प्रशासकीय अलधकृिि ेिोकेको अलधकार प्राप्त अलधकृि 

किमचारीिाई सम्झनु पदमछ ।   

पररच्छेद - २ 

पदीय आचरसंलििा  सम्बन्धी व्यवस्था 

(३) पदीय ियामदा कायि राख्नपुन े

१. किमचारीिे आफ्नो पदीय लजम्िेवारीको पािना गदाम सदवै राष्ट्र, जनिा र गाउँबासीको 

लिििाई ध्यानिा राखी प्रचलिि कानूनको अलधनिा रिी गनुम पनेछ ।  
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२. किमचारीिे राष्ट्र, सरकार िथा स्थानीय लनकाय प्रलि वफादार रिी आफ्नो सेवा÷पेशाको 

ियामदा र गररिािा आँच पुग्ने गरी कुनै पलन काि नगने र हुन नढदन सदवै सचेि रिन ु

पनेछ । 

३. किमचारीिे आफ्नो पद, ओिोदा िथा सेवा/पेशािाई ियामढदि बनाउन सदवै सकारात्िक 

रिनु पने िथा अरु सबैको िालग अनुकरणीय हुने गरी सबैिाई सभ्य, लशष्ट, िथा ियामढदि 

व्यविार गनुमपनेछ । 

४. किमचारीिे आफ्नो पद÷ओिोदा अनुरुपको लजम्िेवारी अनुशासनिा रिी िदारुकिाका 

साथ र इिान्दारी पूवमक लशघ्र पािना गनुमपनेछ र सेवा िथा पद अनुकुिको आचरणिा 

रिनुपनेछ । 

५. किमचारीिे कायामियको काि सम्बन्धी कुरािा आफु भन्दा िालथको किमचारीिे ढदएको 

आदशे/ लनदशेनिाई लशघ्रिाका साथ पूरा गनुम पनेछ । 

६. कुनै पदिा बिाि रिकेो किमचारीि ेपािना गनुमपने आचारसंलििा सम्बन्धी बेग्ि ैव्यवस्था 

भएकोिा त्यस्िो आचारसंलििा सिेि त्यस्िा किमचारीिे पािना गनुम पनेछ । 

(४) उलचि, लशष्ट र सिानजनक व्यविार गन:े 

१. कुनै पलन किमचारीिे जाि, जालि, धिम, भाषा, लिङ्ग, उिेर, राजनीलिक वा सािालजक 

िलैसयि, भौगोलिक, राजनीलिक दलृष्टकोण, पहुचँ वा सम्बन्ध, शारीररक अवस्था, 

बैवालिक लस्थलि वा अन्य कुनै पलन आधारिा कस ै प्रलि पलन भेदभाव नगरी सबिैाई 

सम्िानजनक ढकलसिि ेन्यायपूवमक उलचि र सिान व्यविार गनुम पनेछ । 

२. पढदय दालयत्व अनुसार कायामियिा काि गदाम सेवाग्रािी प्रलि ियामदीि व्यविार गनुमका 

साथै सब ैप्रलि लशष्ट व्यविार गनुम पनेछ । 

३. आफ्नो लजम्िेबारीिाई ियामदापूवमक बिन गरी लनष्पक्ष, स्वच्छ िथा लछटो छररिो ढंगबाट 

कायम सम्पादन गनुम पनेछ । 

४. सेवाग्रािीको कािसंग सम्बलन्धि लबषय, प्रलिढिया िथा सम्पादन गनम िाग्ने सिय सिेिको 

स्पष्ट जानकारी सेवाग्रािीिाई यथा सियिा गराउनु पनेछ । 

(५) काि कारवािीिा लनश्पक्षिा हुनपुन:े 
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१. किमचारीिे आफ्नो पदीय लजम्िेवारी राजनैलिक वा अनुलचि प्रभाव, राजनैलिक आस्था, 

प्रिोभन, दवाव, भनसुन वा कुनै आग्रि वा पूवामग्रि वा िोध वा द्वषेबाट नभई सबै प्रलि 

स्विन्त्र र लनष्पक्षिाका साथ पािन गनुमपनेछ ।  

२. किमचारीि े कायामियको काि कारवािीसँग सम्बलन्धि व्यलक्त, संगठन, संस्था वा 

व्यवसालयक प्रलिष्ठान सँग कुनै प्रकारको व्यलक्तगि िेनदने व्यविार गनम वा आफ्नो पदीय 

किमव्य  वा लजम्िेवारीिा असर पने गरी कुनै प्रकारको दान, दािव्य, उपिार, पुरस्कार वा 

चन्दा लिन ढदन िथा यस्िै प्रकारको सियोग उठाउने काििा संिग्न हुन ुहुदँनै । 

(६) बरबझुारथ गनुम पन:े 

१. आफूिे बुझाउनु पने नगदी, लजन्सी, कागजाि जे जलि छ सबै कानूनको म्याद लभत्र बुझाई 

ढदनु पछम र बुझ्नेि ेपलन म्याद लभत्र बुलझ लिनु पनेछ । 

२. किमचारीि ेआफूि ेबुझाउनु पने नगदी, लजन्सी, कागिाि बुझाई सकेपलछ लनजिाई प्रिुख 

प्रशासकीय अलधकृििे बरबुझारथ गरेको लनस्सा ढदनु पनेछ । 

(७) सिय पािन िथा लनयलिि: 

१. किमचारी लनधामरीि सियिा लनयलििरुपिे आफ्नो कायामियिा िालजर हुनु पनेछ । 

२. लबदाको लनकासा नलिई किमचारी आफ्नो काििा अनुपलस्थि हुनु हुदँनै । 

३. किमचारीिरुको सब ैसिय स्थानीय ििको अलधनिा हुनेछ । लनजिाई जुनसुकै सियिा 

पलन स्थानीय ििको काििा िगाउन सढकनेछ । 

(८) आज्ञापािन र आदरपणूम व्यविार गनुम पन:े 

१. किमचारीिरुिे स्थानीय ििका जनप्रलिलनलधिरु प्रलि आदरपूणम व्यिार गनुम पनेछ ।  

२. स्थानीय ििको काि सम्बन्धी कुरािा आफू भन्दा िालथका अलधकृििे ढदएको आज्ञािाई 

लशघ्रिा र पररश्रिको साथ परुा गनुम पनेछ । 

३. किमचारीिरुिे सबै किमचारीिरु प्रलि पढदय ियामदा अनुसार उलचि आदर र व्यविार गनुम 

पछम । 

(९) राजनीलिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानम नहुने: 
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 आफ्नो सेवा सम्बन्धी लबषयिा िििब साध्य गनम कुनै पलन किमचारीिरु िालथ कुनै 

राजनैलिक वा अरु अवान्छनीय प्रभाव पाने प्रयत्न गनम हुदँनै । 

(१०)  राजनीलिक िटस्थिा कायि गन े 

१. किमचारीि े कुनै राजनीलिक पदालधकारीको व्यलक्तगि, व्यवसालयक वा राजनीलिक 

इच्छािाई प्रवद्र्धन गने वा प्रचार प्रसार गने ढियाकिापिा सिंग्न हुनुहुदँनै । 

२. किमचारीिे कुनै पलन राजनीलिक दि, लिनीिरुका भािृ संगठन वा कुनै दिको नेिाको 

सिथमन वा लवरोधिा कुनै लवचार व्यक्त गनम वा त्यसिा कसिैाई सिथमन वा लवरोध गनमका 

िालग प्रभाविा पानुम हुदँनै । टे्रड यूलनयनको िकिा लवषयगि ऐनिा उल्िेख भए विोलजि 

हुनेछ । 

३. राजनीलिक रुपिा िटस्थ रिी किमचारीि ेआफ्नो पदीय लजम्िेवारी पुरा गनुमपदमछ । 

(११)  राजनीलििा, लनवामचनिा भाग लिन नहुन े

१. किमचारीिरुिे राजनीलििा भाग लिन हुदँनै । 

२. कुनै पलन राजनैलिक पदको िालग हुने लनवामचनिा भाग लिन वा कसकैो लनलित्त िि िाग्न 

वा कुनै प्रकारिे आफ्नो प्रभाव पानम हुदँनै । 

िर प्रचलिि कानून बिोलजि पाएको ििदानको अलधकार प्रयोग गनम यसिे बन्दजे िगाएको 

िालनने छैन । 

(१२)  प्रदशमन, िडिाि, थनुछेक िथा घरेाउ गनम नहुन े 

१. किमचारीि ेकायामियिा वा अलधकार प्राप्त व्यलक्तको कानूनद्वारा लनधामररि  किमव्य पूरा 

गनमिा वाधा लवरोध हुने गरी िडिाि वा किि बन्द गनम िथा शारीररक वा िानलसक 

उत्पीडन हुने गरी दवाव ढदन, घेराउ गनम, थुन्न वा सो उद्देश्यि ेअरुिाई उक्साउन सिेि 

हुदँनै । 

२. किमचारीिे राष्ट्रको सावमभौि सत्ता र अखण्डिािा आँच आउने गरी दशे वा गाउँको शालन्ि 

सुरक्षा, बैदलेशक सम्बन्ध र सावमजलनक ियामदा िथा अदाििको लनणमयको अपििेना हुने 

गरी, लवलभन्न जािजािी, धिम, वगम, लिङ्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका िालनसिरु बीच वैिनस्यिा 

उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदालयक वा जालिय वा वगीय दभुामवना फैिाउने गरी वा कुनै 
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अपराधिाई प्रश्रय हुने गरी प्रदशमन गनम, िडिाििा भाग लिन, थुनछेक िथा घेराउ गनम 

वा सो कायम गने उद्दशे्यि ेअरुिाई उक्साउन सिेि हुदँनै । 

३. स्थानीय िि वा नेपाि सरकारि ेिोकेको अत्यावश्यक सेवा प्रवाििा वाधा व्यवधान खडा 

गनम वा स्थानीय ििबाट प्रदान गररने सेवा सुलबधािा प्रलिकुि असर पने गरी प्रदशमन गनम, 

िडिाििा भाग लिन, िािाबन्दी गनम वा सो कायम गने उद्देश्यिे अरुिाई उक्साउन वा कुनै 

पलन कायामिय वा अलधकृिको कानूनद्धारा लनधामररि किमव्य पुु्रा गनमिा बाधा लबरोध हुन े

गरी िडिाि थुनछेक, िािाबन्दी वा घेराउ गनम हुदनै । 

(१३)  सरकार र स्थानीय ििको आिोचना गनम नहुने 

नेपाि सरकार वा स्थानीय ििको नीलि लवपरीि हुन े गरी वा नेपाि सरकार र जनिाको 

पारस्पारीक सम्बन्धिा वा कुनै लवदशेी राष्ट्रसंगको सम्बन्धिा खिि पनम सके्न गरी किमचारीि े

आफ्नो वास्िवीक वा काल्पलनक नािबाट वा बनेािी कुनै िेख प्रकालशि गनम वा प्रेसिाई कुनै 

खबर ढदन, संचार िाध्यिबाट भाषण प्रसारीि गनम, कुनै सावमजलनक रुपिा भाषण ढदन वा वक्तव्य 

प्रकालशि गनम हुदँनै । 

 यस लनयिाविीिा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएिा पलन प्रचलिि कानून र नेपाि सरकार िथा 

स्थानीय ििको नीलि लवपररि नहुने गरी िेख रचना प्रकालशि गनम बाधा पने छैन । 

(१४)  िानी नोक्सानी परु् याउन नहुन े

यस लनयिाविीिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िखेीएको भएिा पलन कुनै पलन किमचारीिे असावधानी 

साथ वा अनुशासनिा नरिी वा जानाजान त्रुटलपूणम ढंगबाट काि गरी स्थानीय िि वा नेपाि 

सरकारिाई कुनै प्रकारको िानी नोक्सानी पुर् याउन हुदँनै । 

(१५)  सचूना ढदन वा सचूनाको दरुुपयोग गनम, प्रकाशन गनम नहुन े 

१. किमचारीिे प्रचलिि कानून बिोलजि गोप्य िालनने सूचनाको जानकारी कसिैाई पलन 

ढदनुहुदँनै । 

२. किमचारीि ेआफ्नो पदीय िलैसयि वा कायामियको कायमसम्पादनको िििा वा अन्य कुनै 

प्रकारबाट जानकारी आएको, कायामियिा उपिब्ध भएको वा नभएको कुनै सूचना वा 

जानकारी कसिैाई ढदन वा आफ्नो नलजकको नािेदार, पररवार वा अन्य कुनै व्यलक्तको 

फाइदाको िागी वा कायामिय किमचारीको अलिि हुने गरी प्रयोग गनुमहुदँनै ।  



खण्ड ०५  संख्या ०१  स्थानीय राजपत्र भाग २  लिलि २०७९/०३/०८ 

7 
 

३. गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँपालिकाको प्रवक्ता प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि वा सूचना 

अलधकारी बािके अरु किमचारीिे कायामियबाट प्रकाशन नगररएको सूचना सावमजलनक गनम 

हुदँनै । 

४. कायामियबाट सावमजलनक रुपिा वा कायामियको कािको लसिलसिािा कुनै व्यलक्त वा 

संस्था  किमचारीिाई सचूना वा जानकारी ढदनुपदाम पूणम र यथाथम सूचना वा जानकारी 

ढदनुपनेछ । 

५. किमचारीिे आफ्नो किमव्य पािनको लसिलसिािा जानकारी हुन आएको कुनै सूचनाको 

प्रयोग त्यस्िो सूचना जुन प्रयोगको िागी  लसजमना वा प्राप्त भएको िो सो बािके अन्य 

प्रयोजनिा प्रयोग गनुमहुदँनै । 

६. गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँपालिकाको प्रवक्ता, प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि वा सूचना 

अलधकारी बािके अन्य किमचारीिे गाउँपालिका अध्यक्षबाट लिलखि अलधकार प्राप्त नगरी 

कायामियको काि कारवािी वा सो सँग सम्बलन्धि लवषयिा कुनै पलन सञ्चारका साधन 

िाफम ि वक्तव्य ढदन, अन्िरवािाम ढदन वा नाि गोप्य राखेर वा नराखेर कुनै सूचना ढदनु 

हुदँनै । गाउँपालिका अध्यक्षबाट अलधकार प्राप्त गरी त्यस्िो सूचना वा िन्िव्य वा 

अन्िरवािाम ँददँा ियमयिा लसलिि रिरे ढदनुपनेछ र त्यसिा आफ्नो व्यलक्तगि दलृष्टकोण वा 

लवचार व्यक्त गनम पाइने छैन । 

७. कुनै पलन किमचारीिे स्थानीय ििको अलख्ियारी नपाई आफूिे किव्र्य पािनको 

लसिलसिािा जानकारीिा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्धारा लनषेलधि लबषय आफूि े

िेखेको वा संकिन गरेको कुनै कागजपत्र वा सिाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट 

अनलधकृि किमचारी वा गैरसरकारी व्यलक्त वा प्रसेिाई ढदनु वा बिाउनु हुदँनै । 

िर कानून बिोलजि सावमजलनकरुपिा जानकारी गराउनु पने लबषय िथा सूचनाको िक सम्बन्धी 

ऐनिे गोप्य राख्न ुपने भन्ने लबषयका सूचना बािकेका सूचना जानकारी गराउन बाधा पने छैन । 

यस्िो ढकलसिको जानकारी कायामियको िफम बाट सावमजलनक गदाम प्रवक्ता वा गाउँपालिका अध्यक्ष 

िाफम ि िात्र जानकारी गराईनेछ । 

१. नेपाि सरकार वा स्थानीय ििको काि कारकािीिा प्रलिकूि प्रभाव पने गरी कुनै 

पत्रपलत्रकािा आफ्नो वास्िवीक वा काल्पलनक नािबाट वा बेनािी कुनै िखे प्रकाशन गनम 

वा रेलडयो वा टेिीलभजनद्धारा प्रसारण गनम हुदँनै । 

२. नेपाि सरकार वा स्थानीय ििको नीलिको लवरोधिा सावमजलनकरुपिा भाषण ढदन वा 

कुनै वक्तव्य प्रकाशन गनम हुदँनै । 
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 (१६)  कायामिय सियिा कायामिय सगँ सम्बलन्धि काि िात्र गनुमपन े  

किमचारीिे कायामिय सियिा कायामियको कािको िागी लनधामररि स्थििा रिरे कायामियको 

काि िात्र गनुमपनेछ र कायामिय सियिा कायामियको कािसँग असम्बलन्धि कुनै पलन 

कृयाकिापिा सिंग्न हुन पाईनेछैन । िर कायामियको काििा बाधा नपने गरी प्रिखुको अनुििी 

लिएर बौलद्धक कायमिा सिंग्न हुन, आफ्नो योग्यिा, सीप र क्षििा अनुसार स्थानीय िििे सञ्चािन 

गने िालिि, प्रलशक्षण कायमिि, सावमजलनक क्षेत्रिा सञ्चालिि ििालवद्यािय, लवश्वलवद्यािय, उच्च 

िा.लव., िा.लव. वा सावमजलनक क्षेत्रिा िालिि, प्रलशक्षण सञ्चािन गने, प्रालज्ञक वा शैलक्षक 

संस्थािा आफ्नो शैलक्षक योग्यिा, पेशा वा कायमसगँ सम्बलन्धि लवषयिा प्रलशक्षण ढदन÷लिन वा 

सालिलत्यक, बैज्ञालनक वा किात्िक कायम गनम बाधा पनेछैन । 

(१७) कायामियको चि अचि सम्पत्ती िथा सलुवधाको दरुुपयोग गनम नहुन े 

१. किमचारीिे सरकारी वा स्थानीय ििको कुनै पलन सम्पलि आफ्नो वा अरु कसैको लनजी वा 

घरायसी कायमको िालग प्रयोग वा उपयोग गनम हुदँनै । 

२. किमचारीिे प्रयोग गरेको सम्पलत्त िथा सुलवधाको दरुुपयोग गरेको उजुरी गाउँपालिका 

अध्यक्ष सिक्ष आएिा सो सम्बन्धिा ित्काि अलधकृि किमचारीबाट जाँचबुझ गराउनुपनेछ 

। 

३. जाँचबुझबाट दरुुपयोग गरेको पाइएिा ित्काि त्यस्िो सम्पत्ती िथा सलुवधाको प्रयोग 

गनमबाट त्यस्िा किमचारीिाई लविुख गनुमपनेछ र दरुुपयोगबाट हुन गएको िानी नोक्सानी 

त्यस्िा किमचारीिे पाउने जुनसुकै प्रकारको सेवा सलुवधाबाट कट्टा गरी भररभराउ गनुमपनेछ 

। त्यसरी सेवा सुलवधाबाट कट्टा गरी भररभराउ गदाम पलन लनजिे िानी नोक्सानी गराएको 

सम्पूणम रकि असिूउपर नभएिा बाँकी रकि लनजको चि अचि सम्पलिबाट सरकारी 

बाँकी सरि असूि उपर गररनेछ । 

४. किमचारीिाई कायामियको काििा बािके आफ्नो व्यलक्तगि वा घरायसी काििा िगाउन 

पाइनेछैन । 

(१८)  कम्पनीको स्थापना र सञ्चािन िथा व्यापार व्यवसाय गनम नहुने  

किमचारीिे अलख्ियार प्राप्त अलधकारीको पूवम लिलखि स्वीकृलि नलिई दिेायको काि गनुम हुदँनै । 
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१. कुनै बैंक वा लवलत्तय संस्थाको स्थापना वा कम्पनीको स्थापना, रलजष्ट्रशेन वा सञ्चािनको 

काििा भाग लिन, 

२. प्रचलिि कानूनिे अनुिलि ढदएकोिा बािके आपूm एक्िैि ेवा कुनै व्यलक्त वा सिूिसँग 

लििेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा कुनै पलन प्रकारको व्यवसाय दिाम गराउन वा व्यापार 

व्यवसाय गनम  

३. अन्यत्र कुनैपलन प्रकारको नोकरी वा ठेक्का पत्र स्वीकार गनम । 

४. स्थानीय ििको िालग गररने कुनै पलन कािको ठेक्का, टेण्डर, बोिपत्र आफै वा आफ्नो 

पररवारको कुनै सदस्यको नाििा लिन हुदँनै । 

५. कुनै बैङ्क वा कम्पनीको स्थापना, रलजष्ट्रशेन वा सञ्चािनको काििा भाग लिन, कुनै 

व्यापार वा व्यवसाय गनम वा अन्यत्र कुनै प्रकारको सेवा स्वीकार गनम चािने अलधकृिस्िरको 

किमचारीिे गाउँ कायमपालिकाबाट र सिायकस्िरकोेे किमचारीि े गाउँपालिका 

अध्यक्षबाट स्वीकृलि लिनु पनेछ । 

(१९)  स्वाथम रिकेो लवषयिा जानकारी गराउन े 

 किमचारीको आफ्नो कायामियसँग सम्बलन्धि कुनै कािका सम्बन्धिा कुनै पलन प्रकारको 

व्यलक्तगि वा पररवारको स्वाथम रिकेो भएिा त्यस्िो किमचारीिे सो कुराको जानकारी 

आपुेmूभन्दा िालथल्िो अलधकृि िाफम ि प्रिुख प्रशासकीय अलधकृििाई गराउनु पदमछ । 

(२०)  पररचय पत्र, पोशाक िगाउनपुन े 

१. किमचारीिे कायामियिा रिदँा अनुसूलच– १ बिोलजिको आफ्नो पररचयपत्र सविैे दखे्न े

गरी िगाउनु पनेछ । 

२. किमचारीिे कायामियको पोशाक लनधामरण भएकोिा कायामियिा रिदँा िथा कायामियको 

िफम बाट प्रलिलनलधत्व गदाम त्यस्िो पोशाक अलनवायम रुपिा िगाउनु पनेछ । 

३. कायामियिे लनधामरण गरेको सिय र ढदनिा बािके अन्य ढदनिा कायामियिा उपलस्थि 

हुदँा किमचारीि ेियामढदि र भडढकिो नहुने ढकलसिको पोशाक िगाउनु पनेछ । 

(२१)  प्रलिलनलधत्व गनम नहुन े 

 किमचारीिे आपmूिाई िकाम परेको लवषयिा आफैिे वा वारेसद्वारा सम्बलन्धि लनकाय वा 

अलधकारी सिक्ष  लनवेदन ढदन बािके अरु व्यलक्त वा सिूिको िफम बाट प्रलिलनलधत्व गनम हुदँनै ।   
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िर कानून बिोलजि गरठि किमचारी सम्बन्धी संगठनका पदालधकारीिे त्यस्िो संगठनको िफम बाट 

गररने प्रलिलनलधत्व र पदीय दालयत्वको आधारिा गनुमपने कुनै कायम गनमिा व्यवधान पनेछैन । 

(२२)  पारदर्शमिा कायि गन े 

किमचारीिे कायामियबाट प्रदान गररने सेवा सुलवधा आपूर्िम गने वा उपिब्ध गराउने सािाग्री वा 

लनिामण कायम सम्पन्न गने भए सो सम्बन्धी िौरिररका र त्यसको लनणमय प्रकृयािाई पारदर्शम 

वनाउनु पनेछ ।  

िर कानूनिे िोकेको लबषयिा कायामियको गोपलनयिा राख्नु पने दालयत्व सम्बलन्धि किमचारी कै 

रिनेछ । 

(२३)  सवेा प्रदान   

१. किमचारीिे आफूिाई सलुम्पएको लजम्िेवारी लछटो, छररिो, पूणम र गुणस्िरीय रुपिा 

लनवामि गनम सदा प्रयत्नलशि रिनु पनेछ । 

२. किमचारीिे सेवा प्रदान गदाम बृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, सुत्केरी वा गभमविी िलििा, लवरािी 

व्यलक्त, बािबालिका र असिायिाई सकारात्िक लवभेदको आधारिा प्राथलिकिा 

ढदनुपनेछ । 

३. किमचारीि ेसेवाग्रािीको काि सियि ैसम्पन्न गररढदनु पनेछ । कुनै कारणबाट सियि ै

काि सम्पन्न हुन नसके्न भएिा वा सेवाग्रािीिे चािकेो कायम सम्पादन गनम नसढकने वा 

नलिल्ने भएिा त्यसको आधार र कारणको जानकारी यथालशघ्र सम्बलन्धि सेवाग्रािीिाई 

ढदनुपनेछ । 

४. किमचारीिे सावमजलनक सेवािा सवमसाधारणको सिज र प्रत्यक्ष पहुचँ पगु्ने गरी सकेसम्ि 

सरि र सभ्य भाषािा जानकारी िथा सल्िाि ढदनुपनेछ । 

५. कुनै सेवाग्रािीको कायम सम्पादनको िििा कायामियिा रिकेो कुनै जानकारी वा लववरण 

आवश्यक पने भएिा त्यस्िो जानकारी वा लववरण त्यस्िो कायम सम्पन्न गने किमचारीि े

आफ्नो कायामिय िाफम ि नै िगाउने व्यवस्था गनुमपनेछ । 

(२४)  दान, उपिार, चन्दा प्राप्त गनम र सापटी लिन प्रलिबन्ध 

१. स्थानीय ििको काििा कुनै प्रकारि ेअसर पनम सके्न गरी स्थानीय ििको पूवम स्वीकृलि 

लबना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दािव्य, कोशेिी, उपिार आफूि ेस्वीकार गनुम र आफ्नो 

पररवारको कुनै सदस्यिाई स्वीकार गनम ढदनु हुदँनै । 
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२. कुनै लवदशेी सरकार वा प्रलिलनलधबाट कुनै उपिार प्राप्त हुन आएिा स्थानीय िििा सोको 

सूचना ढदई लनणमय भए बिोलजि गनुम पनेछ । 

३. स्थानीय ििको पूवम स्वीकृलि लबना कुनै कािको लनलित्त कुनै ढकलसिको चन्दा िाग्न वा 

त्यस्िो चन्दा स्वीकार गनम वा कुनै ढकलसिको आर्थमक सिायिा लिन हुदँनै । 

४. स्थानीय ििको कािसंग सम्बन्ध भएको कुनै व्यालक्तसंग सापटी लिन वा लनजको आर्थमक 

कृिज्ञिािा पनम हुदँनै ।  

िर बैङ्क वा लवत्तीय सस्थासंग िेनदने गनम यो लनयििे वाधा पुर् याएको िालनने छैन । 

(२५)  सम्पलि लववरण दालखिा गनुमपन े

  िाि बिाि रिकेा स्थानीय ििका किमचारीिे प्रत्येक आर्थमक वषम सिाप्त भएको ६० ढदन 

लभत्र र नयाँ लनयुक्त हुन ेकिमचारीिे आफूिे लनयलुक्त भएको १ िलिना लभत्र आफ्नो र आफ्नो 

वपररवारको सदस्यको नाििा भएको चि अचि सम्पलि, शेयर, बैङ्क व्यािेन्सको लववरण, 

जवालिराि, सुन, चाँढदको लववरण प्रिखु िाफम ि स्थानीय िििा पेश गनुम पनेछ । 

(२६)  पवूम स्वीकृलि लिन ुपन े

यो लनयिाविी प्रारम्भ भए पलछ स्वदशे वा लवदशेिा लनजी प्रयासिा अध्ययन गनम चािने स्थानीय 

ििका किमचारीि ेगाउँ कायमपालिकाबाट पूवम स्वीकृलि लिनु पनेछ । 

(२७)  गुनासो व्यवस्थापन   

१. किमचारीि ेकायामियबाट गररने सेवा प्रवािको सम्बन्धिा नागररकिरुको गुनासो प्रलि सध ै

संवेदनलशि रिनु पनेछ र त्यस्िा गुनासािरु सकेसम्ि कि आउने गरर आफ्नो कायमशैिीिा 

सुधार गद ैजानुपनेछ । 

२. किमचारीिे कायामियको काि कारवािीको सम्बन्धिा कुनै व्यलक्ति ेलिन चािकेो जानकारी 

वा गरेको गुनासो वा ढदएको कुनै लनवदनेको सम्बन्धिा उपयुक्त र प्रभावकारी जवाफ 

लशष्टिाका साथ सियिै ढदनुपनेछ र प्रिुख प्रशासकीय अलधकृििे त्यस्िा गुनासो िथा 

लनवेदनका सम्बन्धिा सियिै उपयकू्त िथा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने व्यवस्था लििाउनु 

पनेछ । 

३. किमचारीिे कायामियको काि कारवािीको सम्बन्धिा गुनासो व्यवस्थापन गने 

लनकायिरुबाट प्राप्त गुनासािरुको यथा सियिै गुनासो व्यवस्थापन गनुम पनेछ । 

पररच्छेद - ३ 
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पशेागि आचारण सम्बन्धी व्यवस्था 

(२८)  काननूको जानकारी, पािना िथा लनदशेनको पािना गनुमपन े 

१. किमचारीिे आफ्नो कािसँग सम्बलन्धि सब ैकानूनको जानकारी राख्नु पनेछ ।  

२. किमचारीिे प्रचलिि कानून, अदाििको लनणमय वा आदशे, संबैधालनक लनकायको लनणमय, 

नेपाि सरकारको लनणमय र कायामियको लनणमयको सदवै सम्िान र पािना गनुमपनेछ  

३. किमचारीि ेकायामियको कािको सम्बन्धिा आपmू भन्दा िालथको लनकाय, किमचारीि े

ढदएको लनदशेनिाई शीघ्रिाका साथ पािना गनुमपनेछ । 

(२९)  पशेाको सम्िान गनुमपन े 

१. किमचारीि ेआ-आफ्नो पशेाको सम्िान गद ैपेशािाई प्रलिष्ठापूणम र ियामढदि वनाउन सदवै 

प्रयत्नलशि रिनुपनेछ । 

२. सेवाग्रािी वा सवमसाधारणिा कायामिय, किमचारीप्रलि नकारात्िक भावना लवकास हुन े

गरी कुनै कुरा व्यक्त गनम वा कुनै सूचना प्रवाि गनूमहुदँनै । 

(३०)  टे्रड यलुनयन अलधकारको प्रयोग 

१. प्रचलिि कानून बिोलजि दिाम नभएका र नेपाि सरकारद्धारा िान्यिा नपाएका किमचारी 

सम्बन्धीेे कुनै पलन संगठनको सदस्य बन्न ुहुदँनै । 

२. िर आफ्नो पेशागि संस्थाको सदस्य बन्न बाधा पुर् याएको िालनने छैन । 

३. अलधकृिस्िरका किमचारीिे किमचारीको कुनै पलन संगठनको सदस्य बन्न हुदँनै । 

४. स्थानीय ििका किमचारीिरुिे प्रचलिि कानूनको अलधनिा रिी टे्रड युलनयन गठन गनम 

सके्नछनु्  

५. टे्रड युलनयनका पदालधकारीिे पािना गनुम पने शिमिरु लनजाििी किमचारीका िकिा िागू 

भए सरि हुनेछनु् । 

६. टे्रड युलनयनका पदालधकारीिरुिे पाउने सुलवधा कायमपालिकािे िोके बिोलजि हुनेछ । 

(३१)  आफ्नो क्षििा लवकास गनम प्रयत्न गन े  

१. किमचारीिे कायामियको कािको साथसाथै आफ्नो पेशागि क्षििा लवकासको िालग सदवै 

प्रयत्नशीि रिनुपनेछ । 
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२. किमचारीिे आफ्नो पेशागि क्षििा लवकासको िििा कुनै सरकारी लनकायबाट कुनै 

प्रकारको अनुििीपत्र लिनुपने रिछे भने त्यस्िो अनुििीपत्रका शिमिरुको उल्िेख भए 

बिोलजि पािना गनुमपनेछ । 

(३२)  गणुस्िरीय रुपिा कायम सम्पादन गनुमपन े

१. लसलिि श्रोि र साधनबाट अलधकिि उपिब्धी िालसि हुन ेगरी किमचारीि ेगुणस्िरीय 

रुपिा कायम सम्पादन गनुमपनेछ । 

२. किमचारीि ेआफूि ेसम्पादन गरेको कािको इिान्दारी पूवमक लजम्िेवारी विन गनुम पनेछ । 

३. किमचारीिे सम्बलन्बधि अलधकारीिरुिाई राय सल्िाि ँददँा इिान्दारी पूवमक स्थानीय 

िि सम्बन्धी कानून विोलजि सिी र सावमजलनक लिििाई ध्यानिा राखी ढदनुपनेछ । 

४. कािको गुणस्िरीयिा कायि गनम किमचारीिे सिुिगि रुपिा कानून विोलजि कायम 

गनुमपनेछ । 

(३३)  नैलिकवान हुनपुन े 

१. किमचारीिे कायामियको नैलिकिािा आँच आउने गरी कुनै पलन प्रकारको कायम गनुम/गराउनु 

वा गनम/गराउन कसिैाई उक्साउन वा िौसिा ढदन हुदँनै । 

२. किमचारीिे कायामियको नैलिकिािा आँच आउने कायम किी कसैबाट कुनै प्रकारि े हुन 

िागेको छ वा भैराखकेो छ भने सो को जानकारी लशघ्र प्रिखु प्रशासकीय अलधकृििाई 

गराउनु पनेछ । 

३. स्थानीय ििको कुनै किमचारीिे ििुुकी दवेानी (संलििा) ऐनको लबबाि सम्बन्धी 

व्यवस्थाको लवपररि हुने गरी कुनै पलन कायम गनुम गराउनु हुदँनै । 

४. कसैिाई यािना ढदन वा यौनजन्य दवु्र्यविार, घरेि ु हिसंा र कसैिाई अपिानजनक 

शब्दको प्रयोग गनम नहुने । 

(३४)  किमचारीको दालयत्व  

स्थानीय ििका किमचारीिे आफ्नो किव्र्य पािन गदाम दिेायका नैलिक दालयत्विाई ध्यान ढदनु 

पनेछ । 

१. सेवाग्रािीिरु प्रलि सिान ढकलसिको व्यविार गने । 

२. राष्ट्र, जनिा र स्थानीय ििको बृित्तर लिििाई प्राथलिकिा ढदने । 
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३. स्थानीय ििबाट वस्िु वा सेवाको लविरणको िापदण्ड र कायंलवलधको आधारिा गरी 

पारदर्शमिा कायि गने । 

४. स्थानीय िि िगायि सावमजलनक सम्पलिको संरक्षण गने । 

५. साधन र स्रोिको लििव्यलयिापूवमक पररचािन गने । 

६. कायम सम्पादन प्रढियािाई सरलिकरण गने । 

७. न्यूनिि सियिा कायम लजम्िेवारी सम्पादन गनम प्रयत्नरि रिने । 

८. आधारभूि िानलवय िलू्य र िान्यिा प्रलि सम्िान गने । 

९. सबै सिुदाय र क्षते्र प्रलि सिान दलृष्टकोण राखी सिान व्यविार र सम्िान गने । 

(३५)  आर्थमक लििव्ययीिा र सदाचारिा रिनपुन े 

१. किमचारीिे कायामियको काि कारवािी आर्थमक रुपिा लििव्ययी िथा ढकफायि पूवमक 

गनूमपनेछ । 

२. किमचारीि े आफू, आफ्नो पररवार, इष्टलित्र, सवेाग्रािी सिेिबाट सरकारी कोष वा 

सरकारी वा सावमजलनक सम्पलत्त वा स्थानीय कोष वा कायामियको सम्पलत्तको लिनालिना, 

दरुुपयोग वा अपचिन र बेवास्िा गनम, गनम ढदन र त्यस्िो हुनबाट कसिैाई उक्साउन सिेि 

हुदनै । 

३. किमचारीि ेसरकारी वा सावमजलनक वा कायामियको सम्पलत्त अनलधकृि रुपिा कुनै पलन 

राजनीलिक दि वा राजनीलिक दिका भािृ संगठन, व्यलक्त, सिुदाय, वगम वा अन्य 

प्रकारका कुनै पलन संगठनिाई प्रयोग गनम ढदन हुदँनै ।  

 

पररच्छेद -४ 

आचारसलंििा लवरुद्ध नहुन े

(३६)  आचारंलििा लवरुद्ध गरेको निालनन:े यस लवलनयिाविीिा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िेलखएको 

भएिा पलन दिेायका कायमिाई यस लनयिाविीको आचारसंलििा लवरुद्धको कायम िालनने छैन ।  

१. कायामिय सिय बािके कायामियको कािकारवािीिा प्रलिकुि असर नपने गरी आपूmि े

लवशेषज्ञिा िालसि गरेको लवषयिा लिलखि वा िौलखक प्रवचन ढदने िथा पूवम 

स्वीकृलिलिई अध्ययन वा अध्यापन गने,  
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२. सालित्य, किा, संस्कृलि, खेिकुद, ज्ञान, लवज्ञान प्रलवलध िनोरन्जन सम्बन्धी र पेशागि 

एविु् सािालजक संस्थािरुिा सदस्य हुन र त्यस्िा िञ्चिरुिा सिभागी हुने, 

३. राजनैलिक दि र लिनीिरुको भािृ संगठनि े आयोजना गरेको बािके पशेागि 

संघसंस्थािरुि ेआयोजना गरेको सभा, गोष्ठी आढदिा कायामिय सिय बािकेको सियिा 

सिभागी हुन,े    

४. सरकारी वा कायामियको नीलि, उद्देश्य, कायमिि, काि कारवािी एविु् गोपलनयिािा 

प्रलिकूि असर नपने खािका िेख, रचना प्रकाशन गने, 

५. सबैका िालग खुिा गररएको प्रलिस्पधामिा सिभागी भई पुरस्कार, पदक, प्रिाणपत्र एविु् 

सम्िान ग्रिण गने, 

६. आफू वा आफ्नो पररवारिाई अन्याय परेका लवषयिा त्यस्िो काि कारबािीको लवरुद्धिा 

कानून बिोलजि अड्डा अदाििबाट उपचार प्राप्त गनमका िालग आवश्यक कारवािी चिाउन 

। 

पररच्छेद - ५ 

लवलवध 

(३७)  व्यलक्तगि आचरण  

१. किमचारीिे जुवा िास, फाटका खेल्न िथा सावमजलनक रुपिा िादक पदाथम सेवन गने, 

सावमजलनक स्थििा सुिीजन्य पदाथम सेवन गने वा अन्य यस्िै सिाजिा लनन्दनीय हुने कायम 

गनम वा त्यस्िो व्यविार प्रदशमन गनम हुदँनै । 

२. किमचारीिे कानूनि ेवजीि गरेका कुररिी र कुसंस्कार गनम÷गराउन हुदँनै । 

३. किमचारीिे भ्रष्टाचार लनवारण ऐन २०५९ विोलजिको कसरु गनम हुदँनै । 

४. किमचारीिे नेपाि सरकार र गाउँपालिकाको सेवा प्रलि जनलवश्वास अलभबृलद्ध गनम सदवै 

प्रयत्नशीि रिन ुपनेछ । 

(३८)  जानकारी गराउनपुन े

१. कुनै किमचारीिे कसैि ेसरकारी वा सावमजलनक सम्पलत्त वा गाउँपालिकाको सम्पलत्तिा कुनै 

ढकलसिको नोक्सान वा क्षिी पुर् याउने कुनै काि गनम िागेको वा गरेको जानकारी वा 

सूचना पाएिा सो सम्बन्धिा आफैिे कारवािी गनुमपनेिा त्यस्िो सम्पलत्तको संरक्षणका 
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िालग आफैिे उपयूक्त व्यवस्था गनुमपनेछ र सो लवषय आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र नपने र 

आपmूिे कारवािी गनम नसके्न वा नलिल्ने भएिा त्यस्िो कुराको जानकारी प्रिुख 

प्रशासकीय अलधकृििाई िुरुन्ि ढदनुपनेछ । 

२. कुनै किमचारीि ेकसिैे कुनै गैरकानूनी कायम वा अपरालधक कायम गनम िागेको, गरररिकेो 

वा गरेको जानकारी प्राप्त गरेिा सो लवषयिा िुरुन्ि सम्बलन्धि लनकायिा वा प्रिुख 

प्रशासकीय अलधकृििाई जानकारी गराउनु पनेछ ।  

३. यस लनयिाविी प्रारम्भ भए पलछ कायामियि ेकिमचारीिाई यस लनयिाविीिा भएको 

व्यवस्थाको बारेिा जानकारी गराउनुपनेछ । 

४. यस लनयिाविीको सावमजलनक जानकारीको िालग कायामियको वभेसाइटिा सिेि राख्न े

व्यवस्था गनुमपदमछ । 

(३९)  अनगुिन सम्बलन्ध व्यवस्था  

१. आफ्नो र आफ्नो िािििका किमचारीि ेयस लनयिाविी विोलजिको व्यवस्था पािना गरे 

वा नगरेको लवषयिा लनयलिि अनुगिन गरी पािना नगने किमचारीिाई प्रचलिि कानून 

बिोलजि आवश्यक कारवािी गने व्यवस्था गाउँ कायमपालिकािे लििाउनु पनेछ । 

२. यस लनयिाविी बिोलजिको कारबािी गने अलधकार गाउँ कायमपालिकाि ेकुनै व्यालक्त वा 

पदालधकारीिाई सुम्पन सके्नछ । यसरी प्रत्यायोलजि अलधकार बिोलजि त्यस्िो व्यालक्त वा 

पदालधकारीिे गरेको कारबािी यस लनयिाविीको प्रयोजनको िालग गाउँ कायमपालिकाि े

गरे सरि िालननेछ । 

(४०)  पािन गनुम पन ेदालयत्व  

यस लनयिाविीको पािन गनुम पने दालयत्व गाउँ कायमपालिकाको कायामियिा कायमरि स्थायी, 

अस्थायी, ज्यािादारी किमचारीको हुनेछ । यस उपलनयिको प्रयोजनको िालग कायमरि किमचारी 

भन्नाि े सघं, प्रदशे वा अन्य स्थानीय िि वा लनकाय अन्िरगि पदालधकार रिी गाउँ 

कायमपालिकाको कायामियिा काजिा रिकेा किमचारीिाई सिेि जनाउनेछ । 

(४१)  प्रचलिि काननू बिोलजि हुन े 

यस लनयिाविीिा उल्िखे गररएका आचरणिरुिा यस ैलनयिाविीिा उल्िखे भए बिोलजि र 

अन्य आचरणिरुको िकिा प्रचलिि नेपाि कानून बिोलजि हुनेछ । यस लनयिाविीका कुनै 
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प्रावधानिरू प्रचलिि कानून एविु् ऐन, लनयिाविी र आर्थमक प्रशासन लनयिाविी संग 

बालझएिा बालझएको िदसम्ि अिान्य हुनेछ । 

(४२)  लनयिािीिा सशंोधन  

यस लवलनयिाविीिा सशंोधन गनुम गरेिा गाउँ कायमपालिकािे आवश्यक संशोधन गनम सके्नछ । 

 

आज्ञाि े

दिेुन्र चालम्िङ 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि 

 

 


