
 
 

 

 

िविनिनयम १ 

बु
शाित गाउँपािलका 

कम�चारी आचारसंिहता स�वधी िविनयमावली, २०७७ 

 

काय�पािलकाबाट $वीकृत िमित: २०७७।०५।१९ 

 

बु
शाित गाउँपािलका 

 
  



��ावना :  

   नाग�रकका अपे�ाह� बढदै गएकाले साव�जिनक सेवाको दायरा, ��प र काय��े� बढदै गएको सन◌्दर्भमा 
बु$शा&' गाउँपािलका गाउँकाय�पािलकाको काया�लय र अ'ग�तका सामुदाियक िव+ालयका साव�जिनक पदमा रही 
काय� गन- कम�चारी एवं िश�कह�को सेवालाई बढ◌ी स�म, सु1ढ, सेवामूलक, उ3रदायी, अनुशािसत र िन4ावान 

बनाउन वा5नीय भएकोले 6थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को ११२ (१) ले िदएको अिधकार �योग गरी 

बु$शा&' गाउँपािलका गाउँ काय�पािलकाले कम�चारी आचारसंिहता सम्व@ी िविनयमावली, २०७७ जारी गरेको छ 
।        

प�रCेद — १ 

�ार&Dक 

(१) संि�E नाम र �ारD :     

१)यस िविनयमावलीको नाम “कम�चारी आचारसंिहता सF@ी िविनयमावली २०७७” रहेको छ  ।    

२)यो िविनयमावली बु$शा&' गाउँपािलका गाउँ काय�पािलकाको काया�लय र अ'ग�तका सामुदाियक िव+ालयका 

साव�जिनक पदमा काय� गन- कम�चारी एवं िश�कह�लाई लागु Gनेछ ।  

३)यो िविनयमावली गाउँ काय�पािलकाको बैठकबाट पा�रत गरेको िमितबाट �ारD Gनेछ  ।     

(२)प�रभाषा : 

िवषय वा �सLले अकM अथ� नलागेमा यस िविनयमावलीमा :—   

१)“कम�चारी” भNाले 6थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोिजम साव�जिनक पदमा काय� गन- कम�चारी र 

सामुदाियक िव+ालयमा काय�रत कम�चारी एवं िश�कलाई सOझनु पछ�  ।   

२)“प�रवार” भNाले साव�जिनक पदमा काय� गन- Q&Rसँग बSे वा िनज आफैले पालन पोषण गनु� पन- पित, पVी, 

दाजु, भाइ, िददी, बिहनी, छ ोरा, बुहारी, छ ोरी, Xाई, धम� पु�, धम� बुहारी, धम� पु�ी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, सासु, 

ससुरा, बाजे, बZै समेतलाई सOझनु पछ�  ।   

३)“काया�लय” भNाले बु$शा&' गाउँपािलका गाउँ काय�पािलकाको काया�लय र यस काया�लय अ'ग�तका वडा 

काय�◌ालय समेतलाई सOझनु पद�छ  ।   

४)“िव+ालय” भNाले यस गाउँपािलका �े�का सामुदाियक िव+ालयलाई सOझनु पद�छ  । 

५)“अ]�” भNाले बु$शा&' गाउँपािलकाका अ]�लाई सOझनुपछ�  ।    

६) “काया�लय �मुख” भNाले �मुख �शासकीय अिधकृतलाई सOझनुपछ�  । 

७)“�वRा” भNाले गाउँ काय�पािलकाले तोकेको अिधकार �ाE पदािधकारीलाई सOझनु पद�छ  ।     

८)“सूचना अिधकारी ” भNाले गाउँ काय�पािलकाले तोकेको अिधकृत कम�चारीलाई सOझनु पद�छ  ।     

प�रCेद — २ 

पदीय आचरसंिहता सF@ी Qव6था 

(३)पदीय मया�दा कायम राeनुपन- :   

(१)कम�चारीले आfनो पदीय िजgेवारीको पालना गदा� सदैव राhi , जनता र गाउँवासीको िहतलाई ]ानमा राखी 

�चिलत कानूनको अिधनमा रही गनु� पन-छ  ।    



२)कम�चारीले राhi , सरकार तथा काया�लय�ित वफादार रही आfनो सेवा-पेशाको मया�दा र ग�रमामा आँच पुjे गरी 

कुनै पिन काम नगन- र Gन निदन सदैव सचेत रहनु पन-छ  ।   

३)कम�चारीले आfनो पद, ओहोदा तथा सेवा-पेशालाई मया�िदत वनाउन सदैव सकाराlक रहनुपन- तथा अ� सवैको 

लािग अनुकरणीय Gने गरी सवैलाई सm, िशh, तथा मया�िदत Qवहार गनु�पन-छ  ।   

४)कम�चारीले आfनो पद-ओहोदा अनु�पको िजgेवारी अनुशासनमा रही तदा�कताका साथ र इमाnारी पूव�क 

िशo पालना गनु�पन-छ  र सेवा तथा पद अनुकुलको आचरणमा रहनुपन-छ  ।   

५)कम�चारीले काया�लयको काम सF&@ कुरामा आफुभnा मािथको कम�चारीले िदएको आदेश- िनद-शनलाई 

िशoताका साथ पूरा गनु� पन-छ  ।   

६)कुनै पदमा वहाल रहेको कम�चारीले पालना गनु�पन- आचारसंिहता सF@ी बेpै Qव6था भएकोमा q�ो 

आचारसंिहता समेत q�ा कम�चारीले पालना गनु� पन-छ  ।     

(४)उिचत, िशh र समान Qवहार गन- :    

(१)कुनै पिन कम�चारीले जात, जाित, धम�, भाषा, िलL, उमेर, राजनीितक वा सामािजक हैिसयत, भौगोिलकता, 

राजनीितक 1िhकोण, पGँच वा सF@, शारी�रक अव6था, वैवािहक &6थित वा अr कुनै पिन आधारमा कसै�ित पिन 
भेदभाव नगरी सबैलाई सgानजनक िकिसमले rायपूव�क उिचत र समान Qवहार गनु� पन-छ  ।   

(२) पद◌ीय दाियs अनुसार काया�लयमा काम गदा� सेवाtाही �ित मया�दीत Qवहार गनु�का साथै सबै �ित िशh 

Qवहार गनु� पन-छ  ।   

(३)आfनो िजgेवारीलाई मया�दापूव�क वहन गरी िनu�, �C तथा िछटो छ �रतो ढंगबाट काय� सvादन गनु� पन-छ  

।   

(४)सेवाtाहीको कामसंग सF&@त िवषय, �ितिwया तथा सvादन गन� लाjे समय समेतको xh जानकारी 

सेवाtाहीलाई यथा समयमा गराउनु पन-छ  ।     

(५)काम कारवाहीमा िनu�ता Gनुपन- :    

१)कम�चारीले आfनो पदीय िजgेवारी राजनैितक वा अनुिचत �भाव, राजनैितक आ6था, �लोभन, दवाव, भनसुन वा 

कुनै आtह वा पूवा�tह वा wोध वा yेषबाट नभई सवै �ित �तz र िनu�ताका साथ पालन गनु�पन-छ  ।    

२)कम�चारीले काया�लयको काम कारवाहीसँग सF&@त Q&R, संगठन, सं6था वा Qवसाियक �ित4ानसँग कुनै पिन 

�कारको Q&Rगत लेनदेन Qवहार गन� वा आfनो पदीय कत�Q वा िजgेवारीमा असर पन- गरी कुनै �कारको 
दान, दातQ, उपहार, पुर{ार वा चnा िलन िदन तथा य�ै �कारको सहयोग उठाउने काममा संलj Gनु Gँदैन ।   

(६)बरबुझारथ गनु� पन- :   

(१)आफूले बुझाउनु पन- नगदी, िज|ी, कागजात जे जित छ सबै कानूनको }ादिभ� बुझाइिदनु पछ�  र बु~ेले पिन 

}ादिभ� बुिझिलनु पन-छ  ।   

(२)कम�चारीले आफूले बुझाउनु पन- नगदी, िज|ी, कागतात बुझाई सकेपिछ िनजलाई स�&@त कम�चारीले 

बरबुझारथ गरेको िन�ा िदनु पन-छ  ।     

(७)समय पालन तथा िनयिमतता :   

(१)कम�चारी िनधा�रीत समयमा िनयिमत �पले आfनो काया�लयमा हाँिजर Gनु पन-छ  ।  



(२)िबदाको िनकासा निलई कम�चारी आfनो काममा अनुप&6थत Gनु Gँदैन ।  

(३)6थानीय तहका कम�चारीह�को सबै समय 6थानीय तहको अिधनमा Gनेछ  । िनजलाई जुनसुकै समयमा पिन 

6थानीय तहको काममा लगाउन सिकनेछ  ।     

 (८)आ�ापालन र आदरपूण� Qवहार गनु� पन- :   

(१)6थानीय तहको काम सF@ी कुरामा आफूभnा मािथ�ो दजा�का कम�चारी तथा 6थानीय तहका िनर्वािचत 

राजन◌ीति◌क नेतृsले िदएको आ�ालाई िशoता र प�र�मको साथ पुरा गनु� पन-छ  ।   

(२)कम�चारीले आफूभnा मािथ�ो दजा�का कम�चारीह� �ित उिचत आदर देखाउनु पछ�  ।   

(३)कम�चारीले आफूभnा मुनि◌का कम�चारीह� �ित उिचत Qवहार गनु� पछ�  ।   

(९)राजनीितक वा अवा5नीय �भाव पान� नGने :    

आfनो सेवा सF@ी कुरामा मतलव सा] गन� आफूभnा मािथका अिधकृत मािथ कुनै राजनैितक वा अ� 
अवा�छनीय �भाव पान- �यV गन� Gँदैन ।    

(१०)राजनीितक तट6थता कायम गन- :      

१)कम�चारीले कुनै राजनीितक पदािधकारीको Q&Rगत, Qवसाियक वा राजनीितक इCालाई �व$�न गन- वा �चार 

�सार गन- िwयाकलापमा संलj Gनु Gँदैन ।     

२)कम�चारीले कुनै पिन राजनीितक दल, ितनीह�का भातृ संगठन वा कुनै दलको नेताको समथ�न वा िवरोधमा कुनै 

िवचार QR गन� वा qसमा कसैलाई समथ�न वा िवरोध गन�का लािग �भावमा पानु� Gँदैन । टi ेड यूिनयनको हकमा 
िवषयगत ऐनमा उ�ेख भए वमोिजम Gनेछ ।    

३)राजनीितक �पमा पूण� तट6थ रही कम�चारीले आfनो पदीय िजgेवारी पुरा गनु�पद�छ  ।    

(११)राजनीितमा, िनवा�चनमा भाग िलन नGने :  

(१)6थानीय तहका कम�चारीह�ले राजनीितमा भाग िलन Gँदैन ।   

(२)कुनै पिन राजनैितक पदको लािग Gने िनवा�चनमा भाग िलन वा कसैको िनिम3 मत माj वा कुनै �कारले आfनो 

�भाव पान� Gँदैन । तर �चिलत कानून बमोिजम पाएको मतदानको अिधकार �योग गन� यसले बnेज लगाएको 
मािनने छैन ।     

(१२)�दश�न, हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गन� नGने :    

१)कम�चारीले काया�लयमा वा अिधकार �ाE Q&Rको कानून yारा िनधा��रत  कत�Q पूरा गन�मा वाधा िवरोध Gने गरी 

हडताल वा कलम वn गन� तथा शारी�रक वा मानिसक उ�ीडन Gने गरी दवाव िदन, घेराउ गन�, थुN वा सो उ�े�ले 
अ�लाई उ�ाउन समेत Gँदैन ।   

२)कम�चारीले राhi को साव�भौमस3ा र अख�तामा आँच आउने गरी देश वा गाउँको शा&' सुर�ा, वैदेिशक सF@ 

र साव�जिनक मया�दा तथा अदालतको िनण�यको अपहेलना Gने गरी, िविभN जातजाति◌, धम�, वग�, िलL, �े� र 
स�दायका मािनसह� बीच वैमनष्यता उ�N गराउने वा सा�दाियक वा जाितय वा वग�य दुभा�वना फैलाउने गरी 
वा कुनै अपराधलाई ��य Gने गरी �दश�न गन�, हडतालमा भाग िलन, थुनछेक तथा घेराउ गन� वा सो काय� गन- 
उ�े�ले अ�लाई उ�ाउन समेत Gँदैन ।    



(३)6थानीय तह वा नेपाल सरकारले तोकेको अqाव�क सेवा �वाहमा वाधा Qवधान खडा गन� वा 6थानीय 

िनकायबाट �दान ग�रने सेवा सुिवधामा �ितकुल असर पन- गरी �दश�न गन�, हडतालमा भाग िलन, तालावnी गन� वा 
सो काय� गन- उ�े�ले अ�लाई उ�ाउन वा कुनै पिन काया�लय वा अिधकृतको कानून$ारा िनधा��रत कत�Q पुर्ा 
गन�मा बाधा िबरोध Gने गरी हडताल थुनछेक, तालावnी वा घेराउ गन� नGने ।      

(१३)सरकार र 6थानीय तहको आलोचना गन� नGने : नेपाल सरकारको नीित िवपरीत वा 6थानीय तहको नीित 

िवपरीत Gने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारxारीक सF@मा वा कुनै िवदेशी राhi स◌ँगको सF@मा खलल 
पान� स�े गरी कुनै पिन 6थानीय तहको कम�चारीले आfनो वा�वि◌क वा का�िनक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख 
�कािशत गन� वा �ेसलाई कुनै खबर िदन, स�ार मा]मबाट भाषण �सारि◌त गन�, कुनै साव�जिनक �पमा भाषण 
िदन वा वRQ �कािशत गन� Gँदैन । मािथ उपिनयम १३ मा जुनसुकै कुरा ले&खएको भएता पिन �चिलत कानून र 
नेपाल सरकार तथा 6थानीय तहको नीित िवप�रत नGने गरी लेख रचना �कािशत गन� वाधा पन- छै न ।     
 

 

(१४)हानी नो�ानी पुया�उन नGने :   

यस िविनयमावलीमा अr� जुनसुकै कुरा लेखि◌एको भएता पिन कुनै पिन कम�चारीले असावधानी साथ वा 
अनुशासनमा नरही वा जानाजान �ुटिपूण� ढंगबाट काम गरी 6थानीय तह वा नेपाल सरकारलाई कुनै �कारको 
हानि◌- नो�ानी पुर्याउन◌ु Gँदैन ।     

(१५)सूचना िदन वा सूचनाको दु�पयोग गन� नGने :    

१)कम�चारीले �चिलत कानून बमोिजम गो� राeनु पन- सूचनाको जानकारी कसैलाई पिन िदनुGँदैन ।   

२) कम�चारीले आfनो पदीय हैिसयत वा काया�लयको काय�सvादनको wममा वा अr कुनै �कारबाट जानकारीमा 

आएको, काया�लयमा उपल� भएको वा नभएको कुनै सूचना वा जानकारी कसैलाई िदन वा आfनो निजकको 
नातेदार, प�रवार वा अr कुनै Q&Rको फाइदाको लागि◌ वा काया�लय कम�चारीको अिहत Gने गरी �योग गनु� Gँदैन 
।    

(३)अ]� वा गाउँ काय�पािलकाyारा तोिकएको अिधकार�ाE �वRा वा सूचना अिधकारी वाहेक अ�  कम�चारीले 

काया�लयबाट �काशन नग�रएको सूचना साव�जिनक गन� Gँदैन ।  

४)काया�लयबाट साव�जिनक �पमा वा काया�लयको कामको िसलिसलामा कुनै Q&R वा सं6था वा कम�चारीलाई 

सूचना वा जानकारी िदनु पदा� पूण� र यथाथ� सूचना वा जानकारी िदनुपन-छ  ।  

५)कम�चारीले आfनो कत�Q पालनको िसलिसलामा जानकारी Gन आएको कुनै सूचनाको �योग q�ो सूचना जुन 

�योगको लागि◌ िसज�ना वा �ाE भएको हो सो बाहेक अr �योजनमा �योग गनु�Gँदैन ।   

६)अ]� वा काया�लय �मुख वा �वRा वा सूचना अिधकारी वाहेक अr कम�चारीले अ]�बाट िल&खत अिधकार 

�ाE नगरी काया�लयको काम कारवाही वा सोसँग सF&@त िवषयमा कुनै पिन स�ारका साधन माफ� त वRQ िदन, 

अ'रवाता� िदन वा नाम गो� राखेर वा नराखेर कुनै सूचना िदनु Gँदैन । अ]�बाट अिधकार �ाE गरी q�ो 
सूचना वा म'Q वा अ'रवाता� िदँदा त�मा स◌ीिमत रहेर िदनुपन-छ  र qसमा आfनो Q&Rगत 1िhकोण वा 
िवचार QR गन� पाइने छैन ।   

(७)कुनै पिन कम�चारीले काया�लयको अ&�यारी नपाई आफूले कत�Q पालनको िसलिसलामा जानकारीमा आएको 

कुनै गो� वा कानून$ारा िनषेिधत िवषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजप� वा समाचार �q� वा 



अ�q� �पबाट अन◌ािधकृत कम�चारी वा गैरसरकारी Q&R वा �ेसलाई िदनु वा बताउनु Gँदैन । तर कानून 
बमोिजम साव�जिनक�पमा जानकारी गराउनु पन- िवषय तथा सूचनाको हक सF@ी ऐनले गो� राeनुपन- भNे 
िवषयका सूचना बाहेकका सूचना जानकारी गराउन बाधा पन- छै न । य�ो िकिसमको जानकारी काया�लयको 
तफ� बाट साव�जिनक गदा� �वRा वा सूचना अिधकारी माफ� त मा� जानकारी गराईनेछ  ।   

 (१६)सूचना िदन र �काशन गन�मा �ितव@ :  

(१)काया�लयबाट अ&�यार नपाई आफूले लेखेको वा �ाE गरेको कुनै कागजप� वा सूचनालाई �q� वा 

अ�q��पबाट अन◌ािधकृत कम�चारी वा गैर सरकारी Qा&R वा �ेसलाई सूचना गन� Gँदैन ।   

(२)नेपाल सरकार वा काया�लयका काम कारकाहीमा �ितकूल �भाव पन- गरी कुनै प�पि�कामा आfनो वा�वि◌क 

वा का�िनक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख �काशन गन� वा रेिडयो वा टेलि◌िभजनद्वारा �सारण गन� Gँदैन ।  

(३)नेपाल सरकार वा 6थानीय तहको नीितको िवरोधमा साव�जिनक�पमा भाषण िदन वा कुनै वकतQ �काशन गन� 

Gँदैन ।      

(१७)काया�लय समयमा काया�लयसँग सF&@त काम मा� गनु�पन- :   

कम�चारीले काया�लय समयमा काया�लयको कामको लागि◌ िनधा��रत 6थलमा रहेर काया�लयको काम मा� गनु� पन-छ  
र काया�लय समयमा काया�लयको कामसँग असF&@त कुनै पिन कृयाकलापमा संलj Gन पाउने छैन ।  
 

(१८)काया�लयको चल अचल सv3ि◌ तथा सुिवधाको दु�पयोग गन� नGने :  

१)कम�चारीले सरकारी वा काया�लयका कुनै पिन सvित आfनो वा अ� कसैको िनजी वा घरायसी काय�को लािग 

�योग वा उपयोग गन� Gँदैन ।   

२)कम�चारीले �योग गरेको सv3ि◌ तथा सुिवधाको दु�पयोग गरेको उजुरी परेमा दफा ४२ बमोिजम गिठत 

आचारसंिहता अनुगमन सिमितले जाँचबुझ गन-छ  ।   

३)जाँचबुझबाट दु�पयोग गरेको पाइएमा त�ाल q�ो सv3ी तथा सुिवधाको �योग गन�बाट q�ा कम�चारीलाई 

िवमुख गनु�पन-छ  र दु�पयोग भएबाट Gन गएको �ति◌को पूत�ि◌ q�ा कम�चारीले पाउने जुनसुकै �कारको सेवा 
सुिवधाबाट क�ा गरी भ�रभराउ गनु�पन-छ  ।   

४)काया�लयका कम�चारीले कुनै पिन कम�चारीलाई काया�लयको काममा बाहेक आfनो Q&Rगत वा घरायसी 

काममा लगाउन पाइने छैन ।     

(१९)कvनीको 6थापना र स�ालन तथा Qापार Qवसाय गन� नGने :      

कम�चारीले अ&�यार �ाE अिधकारीको पूव� िल&खत �ीकृित निलई देहायको काम गनु� Gँदैन ।   

 (१)कुनै ब�क वा िवि3य सं6थाको 6थापना वा कvनीको 6थापना, रिजhi ेशन वा स�ालनको काममा भाग िलन,   

(२)�चिलत कानूनले अनुमित िदएकोमा बाहेक आफू ए�ैले वा कुनै Q&R वा समूहसँग िमलेर �q� वा अ�q� 

�पमा कुनै पिन �कारको Qवसाय दता� गराउन वा Qापार Qवसाय गन�   

(३)कुनै पिन �कारको ठे�ा प� �ीकार गन� ।   

(४)कम�चारील◌े कुनै पिन कामको ठे�ा, टे�र, बोलप� आफै वा आfनो प�रवारको कुनै सद�को नाममा िलन 

Gँदैन ।   



(५)कुनै बै� वा कvन◌ीको 6थापना, रिजhi ेशन वा स�ालनको काममा भाग िलन, कुनै Qापार वा  Qवसाय गन�  

चाहने अिधकृत�रको कम�चारीले गाउँ काय�पािलकाको बैठकबाट र सहायक�रका कम�चारीले गाउँपािलकाका 
अ]�बाट िल&खत �ीकृित िलनु पन-छ  ।  
(६)शैि�क वेरोजगारी घटाउन, वैदेिशक रोजगारीलाई िन��ािहत गन�, सरकारी काया�लय वा सामुदाियक 
िव+ालयमा पूण�कालीन, सं6था�ित समिप�त एवं स�म जनश&R आपूित� गन� र सरकारी काया�लय वा सामुदाियक 
िव+ालय�ित जनिव�ास अिभवृ&$ गन� सरकारले तोकेको rूनतम तलव सुिवधा िलई ६ घ ाभnा बढी सरकारी 
काया�लय वा सामुदाियक िव+ालयमा काम गन- कम�चारीले अr सरकारी काया�लय वा सामुदाियक िव+ालय वा 
िनजी �े�मा पा�र�िमक िलई काम गन� Gँदैन ।  

(२०)�ाथ� रहेको िवषयमा जानकारी गराउने :   

कम�चारीको आfनो काया�लयसँग सF&@त कुनै कामका सF@मा कुनै पिन �कारको Q&Rगत वा प�रवारको 
�ाथ� रहेको भएमा q�ो कम�चारीले सो कुराको जानकारी आफूभnा मािथ�ो अिधकृत माफ� त अ]�लाई 
गराउनु पद�छ  ।     

(२१)प�रचय प�, पोशाक लगाउनुपन- :   

१)कम�चारीले काया�लयमा रहँदा अनुसूच◌ी– १ बमोिजमको आfनो प�रचयप� सवैले दे¡े गरी लगाउनु पन-छ  ।   

२)कम�चारीले काया�लयको पोशाक िनधा�रण भएकोमा काया�लयमा रहँदा तथा काया�लयको तफ� बाट �ितिनिधs गदा� 

q�ो पोशाक अिनवाय� �पमा लगाउनु पन-छ  ।   

३)काया�लयले िनधा�रण गरेको समय र िदनमा बाहेक अr िदनमा काया�लयमा उप&6थत Gँदा कम�चारीले मया�िदत र 

भड◌्िकलो नGने िकिसमको पोशाक लगाउनु पन-छ  ।     
 

 

(२२)�ितिनिधs गन� नGने :     

कम�चारीले आफूलाई मका� परेको िवषयमा आफैले वा वारेसyारा सF&@त िनकाय वा अिधकारी सम�  िनवेदन 
िदन वाहेक अ� Q&R वा समूहको तफ� बाट �ितिनिधs गन� Gँदैन । तर कानून बमोिजम गिठत कम�चारी सF@ी 
संगठनका पदािधकारीले q�ो संगठनको तफ� बाट ग�रने �ितिनिधs र पदीय दाियsको आधारमा गनु�पन- कुनै 
काय� गन�मा Qवधान पन-छै न ।     

(२३)पारदिश�ता कायम गन- : कम�चारीले काया�लयबाट �दान ग�रने सेवा सुिवधा आपूित� गन- वा उपल� गराउने 

सामाtी वा िनमा�ण काय� सvN गन- भए सो सF&@ तौरत�रका र qसको िनण�य �कृयालाई पारदश�◌ी वनाउनु पन-छ  
। तर कानूनले तोकेको िबषयमा काया�लयको गोपिनयता राeनु पन- दाियs कम�चारीकै रहनेछ  ।     

(२४)सेवा �दान  :    

१)कम�चारीले आफूलाई सु&vएको िजgेवारी िछटो, छ �रतो, पूण� र गुण�रीय �पमा िनवा�ह गन� सदा �यVश◌ील 

रहनु पन-छ  ।   

२)कम�चारीले सेवा �दान गदा� बृ$, अशR, अपाL, सु�ेरी वा गभ�वती मिहला, िवरामी Q&R, वालवािलका र 

असहायलाई सकाराlक िवभेदको आधारमा �ाथिमकता िदनुपन-छ  ।   

३)कम�चारीले सेवाtाहीको काम समयमै सvN ग�रिदनु पन-छ  । कुनै कारणबाट समयमै काम सvN Gन नस�े 

भएमा वा सेवाtाहीले चाहेको काय� सvादन गन� नसिकने वा निम¢ने भएमा qसको आधार र कारणको जानकारी 
यथािशo स�&@त सेवाtाहीलाई िदनुपन-छ  ।   



४)कम�चारीले साव�जिनक सेवामा सव�साधारणको सहज र �q� पGँच पुjे गरी सकेसg सरल र सm भाषामा 

जानकारी तथा स�ाह िदनुपन-छ  ।   

५)कुनै सेवाtाहीको काय� सvादनको wममा काया�लयमा रहेको कुनै जानकारी वा िववरण आव�क पन- भएमा 

q�ो जानकारी वा िववरण q�ो काय� सvN गन- कम�चारीले आfनो काया�लय माफ� त नै मगाउने Qव6था 
गनु�पन-छ  ।    

(२५)दान, उपहार, चnा �ाE गन� र सापटी िलन �ितब@ :   

(१) काया�लयको काममा कुनै �कारले असर पन� स�े गरी काया�लयको पूव� �ीकृित िबना कसैबाट कुनै �कारको 

दान, दातQ, कोशेली, उपहार आफूले �ीकार गनु� र आfनो प�रवारको कुनै सद�लाई �ीकार गन� िदनु Gँदैन ।   

(२)कुनै िवदेशी सरकार वा �ितिनिधबाट कुनै उपहार �ाE Gन आएमा काया�लयमा सोको सूचना िदई िनण�य भए 

बमोिजम गनु� पन-छ  ।   

(३)काया�लयका पूव� �ीकृित िबना कुनै कामको िनिम3 कुनै िकिसमको चnा माj वा q�ो चnा �ीकार गन� वा 

कुनै िकिसमको आिथ�क सहायता िलन Gँदैन ।   

(४)काया�लयको कामसंग सF@ भएको कुनै Qा&Rसंग सापटी िलन वा िनजको आिथ�क कृत�तामा पन� Gँदैन । तर 

बै� वा िव3ीय स6थासंग लेनदेन गन� यो िविनयमले वाधा पुया�एको मािनने छैन ।  

(२६)अचल सvित ख�रदको जानकारी र सvित िववरण :   

(१)कम�चारीले आfनो वा आfनो प�रवारको कुनै सद�को नाममा कुन अचल सvित ख�रद गरी वा अr 

त�रका$ारा �ाE गरेमा qसरी ख�रद वा �ाE गरेको एक मिहना िभ� qस वापत लागेको मोल र �ोत समेतको 
िववरण खोली काया�लयमा पेश गनु� पन-छ  ।   

(२)आfनो वा आfनो प�रवारको कुनै सद�का नाममा कुनै अचल सvित �ाE गरेमा लागेको मोल समेतको 

जानकारी �मुख �शासकीय अिधकृत माफ� त 6थानीय तहमा पेश गनु� पन-छ  ।   

(३)हाल बहाल रहेका 6थानीय तहका कम�चारीले �qेक आिथ�क वष� समाE भएको ६० िदनिभ� र नयाँ िनयुR Gने 

कम�चारीले आफूले िनयु&R भएको १ मिहना िभ� आfनो र आfनो वा प�रवारको सद�को नाममा भएको चल 
अचल सvित, शेयर, बै� Qाले|को िववरण, जवािहरात, सुन, चाँिदको िववरण �मुख �शासकीय अिधकृत माफ� त 
6थानीय तहमा पेश गनु� पन-छ  ।    

(२७)पूव� �ीकृित िलनु पन- : यो िविनयमावली �ारD भए पिछ �देश वा िवदेशमा िनजी �यासमा अ]यन गन� 

चाहने 6थानीय तहका कम�चारीले गाउँ काय�पािलकाको बैठकबाट पूव� �ीकृित िलनु पन-छ  ।  

(२८)गुनासो Qव6थापन :    

१)कम�चारीले काया�लयबाट ग�रने सेवा �वाहको सF@मा नाग�रकह�को गुनासो �ित सधै संवेदनिशल रहनु पन-छ  

र q�ा गुनासाह� सकेसg कम आउने ग�र आfनो काय�शैलीमा सुधार गदै जानुपन-छ  ।   

(२)कम�चारीले काया�लयको काम कारवाहीको सF@मा कुनै Q&Rले िलन चाहेको जानकारी वा गरेको गुनासो वा 

िदएको कुनै िनवदेनको सF@मा उपयुR र �भावकारी जवाफ िशhताका साथ समयमै िदनुपन-छ  र अ]�ले 
q�ा गुनासो तथा िनवेदनका सF@मा समयमै उपयूR तथा �भावकारी Qव6थापन Gने Qव6था िमलाउनु पन-छ  ।   

३)कम�चारीले काया�लयको काम कारवाहीको सF@मा गुनासो Qव6थापन गन- िनकायह�बाट �ाE गुनासाह�को 

यथा समयमै गुनासो Qव6थापन गनु� पन-छ  ।    



प�र�ेद — ३ 

पेशागत आचारसंिहता सF@ी Qव6था    : 

(२९)कानूनको जानकारी राeनुपन- :    

काया�लयका कम�चारीले आfनो कामसँग सF&@त सबै कानूनको जानकारी राeनु पन-छ  ।      

(३०)कानूनको पालना तथा िनद-शनको पालना गनु�पन- :    

(१)कम�चारीले �चिलत कानून, अदालतको िनण�य वा आदेश, संवैधािनक िनकायको िनण�य, नेपाल  सरकारको िनण�य 

र काया�लयको िनण�यको सदैव सgान र पालना गनु�पन-छ     

(२)कम�चारीले काया�लयको कामको सF@मा आफूभnा मािथको िनकाय, कम�चारीले िदएको िनद-शनलाई 

शीoताका साथ पालना गनु�पन-छ  ।    

(३१)पेशाको सgान गनु�पन- :    

१)कम�चारीले आ आfनो पेशाको सgान गद£ पेशालाई �ित4ापूण� र मया�िदत वनाउन सदैव �यVश◌ील रहनुपन-छ  ।   

२)सेवाtाही वा सव�साधारणमा काया�लय, कम�चारी�ित नकाराlक भावना िवकास Gने गरी कुनै कुरा QR गन� वा 

कुनै सूचना �वाह गनू�Gँदैन ।     

(३२)टi ◌ेड युिनयन अिधकारको �योग :   

(१)�चिलत कानून बमोिजम दता� नभएका र नेपाल सरकार$ारा माrता नपाएका कम�चारीह�को कुनै पिन 

संगठनको सद� बNु Gँदैन । तर आfनो पेशागत सं6थाको सद� बN बाधा पुया�एको मािनने छैन ।   

(२)काया�लय �मुखले कुनै पिन संगठनको सद� बN Gँदैन ।   

(३)6थानीय तहका कम�चारीह�ले �चिलत कानूनको अिधनमा रही टi ेड युिनयन गठन गन� स�ेछ न्   । 

(४)टi ेड युिनयनका पदािधकारीले पालना गनु� पन- शत�ह� िनजामती कम�चारीका हकमा लागू भए सरह Gनेछ न् ।   

(५)टi ेड युिनयनका पदािधकारीह�ले पाउने सुिवधा मzालयले तोके बमोिजम Gनेछ  ।     

(३३)आfनो �मता िवकास गन� �यV गन- :   

१)कम�चारीले काया�लयको कामको साथसाथै आfनो पेशागत �मता िवकासको  लािग सदैव �यVशील रहनुपन-छ  ।   

२)कम�चारीले आfनो पेशागत �मता िवकासको wममा कुनै सरकारी िनकायबाट कुनै �कारको अनुमतीप� िलनुपन- 

रहेछ  भने q�ो अनुमतीप�का सत�ह�को उ�ेख भए बमोिजम पालना गनु�पन-छ  ।   
 

 (३४)गुण�रीय �पमा काय� सvादन गनु�पन- :  

१)िसिमत �ोत र साधनबाट अिधकतम उपल�ी हािसल Gने गरी कम�चारीले गुण�रीय �पमा काय� सvादन 

गनु�पन-छ  ।  

२)कम�चारीले आफूले सvादन गरेको कामको इमाnारी पूव�क िजgेवारी वहन गनु� पन-छ  ।   

३)कम�चारीले आfना तालुक अिधकारीह�लाई राय स�ाह िदँदा इमाnारी पूव�क 6थानीय तहको कानून वमोिजम 

सही र साव�जिनक िहतलाई ]ानमा राखी िदनुपन-छ  ।   

४)कामको गुण�रीयता कायम गन� कम�चारीले समुहगत �पमा कानून वमोिजम काय� गनु�पन-छ  ।     



(३५) नैितकवान Gनुपन- :    

१)कम�चारीले काया�लयको नैितकतामा आँच आउने गरी कुनै पिन �कारको काय� गनु�/गराउनु वा गन�/गराउन 

कसैलाई उ�ाउन वा हौसला िदन Gँदैन ।   

२)कम�चारीले काया�लयको नैितकतामा आँच आउने काय� कही कसैबाट कुनै �कारले Gन लागेको छ  वा भैराखेको छ  

भने सो को जानकारी शीo अ]�लाई गराउनु पन-छ  ।   

(३)कम�चारीले मुलुकी ऐन िबहेवारीको महलको िवप�रत Gने गरी बG िबबाह, बाल िबबाह र अनमेल िबबाह गनु� 

गराउनु Gँदैन ।   

(४)कसैलाई यातना िदन वा यौनजr दु¤्यवहार र घरेलु िहंसा सF@ी काय� गन� नGने ।    

(३६)कम�चारीको दाियs : कम�चारीले आfनो कत¤्य पालन गदा� देहायका नैितक दाियsलाई ]ान िदनु पन-छ  ।   

(१)सेवाtाहीह� �ित समान िकिसमको Qवहार गन- ।   

(२)राhi , जनता र 6थानीय तहको बृह3र िहतलाई �ाथिमकता िदने ।   

(३)6थानीय तहबाट व�ु वा सेवाको िवतरणको मापद� र काय¥िविधको आधारमा गरी पारदिश�ता कायम गन- ।   

(४)6थानीय तह लगायत अr साव�जिनक सvितको संर�ण गन- ।   

(५)साधन र ¦ोतको िमतQियतापूव�क प�रचालन गन- ।   

(६)काय� सvादन �िwयालाई सरिलकरण गन- ।   

(७)rूनतम समयमा काय� िजgेवारी सvादन गन� �यVरत रहने ।   

(८)आधारभूत मानिवय मू§ र माrता �ित सgान गन- ।   

(९)सबै समुदाय र �े� �ित समान 1िhकोण राखी समान Qवहार र सgान गन- ।     

(३७)आिथ�क िमतQयीता र सदाचारमा रहनुपन- :    

१)कम�चारीले काया�लयको काम कारवाही आिथ�क �पमा िमतQयी तथा िकफायत पूव�क गनू�पन-छ   ।   

२)कम�चारीले आफू, आfनो प�रवार, इhिम�, सेवाtाही समेतबाट सरकारी कोष वा सरकारी वा साव�जिनक सvि3 

वा 6थानीय कोष वा काया�लयको सvि3को िहनिमना, दु�पयोग वा अपचलन र बेवा�ा गन�, गन�िदन र q�ो 
Gनबाट कसैलाई उ�ाउन समेत Gदैन ।   

३)कम�चारीले सरकारी वा साव�जिनक वा काया�लयको सvि3 अनिधकृत �पमा कुनै पिन राजनीितक दल वा 

राजनीितक दलका भातृ संगठन, Q&R, समुदाय, वग� वा अr �कारका कुनै पिन संगठनलाई �योग गन� िदन Gँदैन 
। तर �ािविधक सिहतको रे¨ किमिटको मू§ा�नको आधारमा भाडा दर कायम गरी काया�लयको खातामा भाडा 
आ©ानी बाँधी कानून बमोिजम गन� वाधा पन-छै न ।    

 

  



प�रCेद — ४ 

आचारसंिहता िव�$ नGने 

(३८)आचारंिहता िव�$ गरेको नमािनने : यस िविनयमावलीमा अr� जुनसुकै कुरा ले&खएको भएता पिन देहायका 

काय�लाई यस िविनयमावलीको आचारसंिहता िव�$को काय� मािनने छैन ।    

१)काया�लय समय वाहेक काया�लयको कामकारवाहीमा �ितकुल असर नपन- गरी आफूले िवशेष�ता हािसल गरेको 

िवषयमा िल&खत वा मौ&खक �वचन िदने तथा पूव� �ीकृितिलई अ]यन वा अ]ापन गन-,    

२)सािहq, कला, सं{ृित, खेलकुद, �ान, िव�ान �िविध मनोर�जन सF@ी र पेशागत एवम् सामािजक सं6थाह�मा 

सद� Gन र q�ा म�ह�मा सहभागी Gने,   

३)राजनैितक दल र ितनीह�को भातृ संगठनले आयोजना गरेको वाहेक पेशागत संघसं6थाह�ले आयोजना गरेको 

सभा, गो4ी आिदमा काया�लय समय बाहेकको समयमा सहभागी Gने,     

 ४)सरकारी वा काया�लयको नीित, उ�े�, काय�wम, काम कारवाही एवम् गोपिनयतामा �ितकूल असर नपन- 

खालका लेख, रचना �काशन गन-,   

५)सवैका लािग खुला ग�रएको �ितxधा�मा सहभागी भई पुर{ार, पदक, �माणप� एवम् सgान tहण गन-,   

६)आफू वा आfनो प�रवारलाई अrाय परेका िवषयमा q�ो काम कारवाहीको िव�$मा कानून बमोिजम अªा 

अदालतबाट उपचार �ाE गन�का लािग आव�क कारवाही चलाउन ।   

प�रCेद — ५  
िविवध 

 (३९)Q&Rगत आचरण :  

१)कम�चारीले सवै �ित सgानजनक Qवहार गनु�पछ�  ।   

२)कम�चारीले जुवा खे¢ने, तास खे¢ने तथा साव�जिनक �पमा मादक पदाथ� सेवन गन-, साव�जिनक 6थलमा सुत�जr 

पदाथ� सेवन गन- वा अr य�ै समाजमा िनnनीय Gने काय� गन� वा q�ो Qवहार �दश�न गन� Gँदैन ।   

३)कम�चारीले कानूनले वज�त गरेका कुरीित र कुसं{ार गन�/गराउन Gँदैन ।   

४)कम�चारीले «hाचार िनवारण ऐन २०५९ वमोिजमको कसुर गन� Gँदैन ।   

५)कम�चारीले नेपाल सरकार र काया�लयको सेवा �ित जनिव�ास अिभबृ&$ गन� सदैव �यVशील रहनु पन-छ  ।   

(६)कुनै िकिसमको फाटका खे¢न Gँदैन ।   

 (४०)जानकारी गराउनुपन- :   

१)कुनै कम�चारीले कसैले सरकारी वा साव�जिनक सvि3 वा काया�लयको सvि3मा कुनै िकिसमको नो�ान वा 

�ती पुया�उन कुनै काम गन� लागेको वा गरेको जानकारी वा सूचना पाएमा  सो सF@मा आफैले कारवाही गनु�पन-मा 
q�ो सvि3को संर�णका लािग आफैले उपयूR Qव6था गनु�पन-छ  र सो  िवषय आfनो �े�ािधकार िभ� नपन- र 
आफूले कारवाही गन� नस�े वा निम¢ने भएमा q�ो कुराको जानकारी अ]�लाई तु�' िदनुपन-छ  ।   

(२)कुनै कम�चारीले कसैले कुनै गैरकानूनी काय� वा अपरािधक काय� गन� लागेको, ग�ररहेको वा गरेको जानकारी 

�ाE गरेमा सो िवषयमा तु�' सF&@त िनकायमा वा अ]�लाई जानकारी गराउनु पन-छ  ।    



(३)यस िविनयमावली �ारD भए पिछ  काया�लयले कम�चारीलाई यस िविनयमावलीमा भएको Qव6थाको बारेमा 

जानकारी गराउनुपन-छ  ।   

४)यस िविनयमावलीको साव�जिनक जानकारीको लािग काया�लयको वेभसाइटमा समेत रा¡े Qव6था गनु�पद�छ  ।   

 (४१)अवकाश �ाE पदािधकारी कम�चारीले पालना गनु�पन- :  

१)यस िविनयमावलीको िविनयम ३, ७, २० र २८ को Qव6था अवकाश �ाE कम�चारीले समेत पालना गनु�पन-छ  । 

२)सेवा वा पदमा वहाल रहँदाका वखत कत�Q पालनाको िसलिसलामा जानकारी Gन आएको साव�जिनक �पमा 

�काशन भएको कनै कुरा सेवा वा पदबाट अवकाश �ाE गरेपिछ  पिन कम�चारीले कुनै पिन त�रकाले �कट गन� वा 
गराउन Gँदैन ।    

(४२)अनुगमन सF&@ Qव6था :   

१)आfनो र आfनो मातहतका कम�चारीले यस िविनयमावली वमोिजमको आचरणह�को पालना गरे वा नगरेको 

िवषयमा िनयिमत अनुगमन गरी आचारसंिहता पालन नगन- कम�चारीलाई �चिलत कानून बमोिजम आव�क 
कारवाहीको िसफा�रश गन� तथा qस सF@ी उजुरीमा छ ानिवन गन� गाउँ काय�पािलकाले बढीमा त◌ीन जना सद� 
रह◌ेको आचारसंिहता अनुगमन सिमित गठन गन� स�ेछ  ।   

२)िनयम  

(१)बमोिजम गिठत सिमितले आचारसंिहता उलंघन सF@मा छ ानवीन गरी कानून बमोिजम कारबाही गन� गाउँ 

काय�पािलकामा िसफा�रस गन-छ  ।     

(४३)पालन गनु� पन- दाियs :  

यस िविनयमावलीको पालन गनु� पन- दाियs गाउँपािलकामा काय�रत 6थायी, अ6थायी िनजामती कम�चारी, 6थानीय 
तह अ'रगतका 6थायी, अ6थाई, Zालादारी कम�चारीको समेत Gनेछ  । यस उपिनयमको �योजनको लािग 
नगरपािलकामा काय�रत िनजामती कम�चारी र यस काया�लयमा पदािधकार रही अr� काया�लयमा काजमा रहेका 
कम�चारीलाई समेत जनाउनेछ  ।     

(४४)�चिलत कानून बमोिजम Gने :   

यस िविनयमावलीमा उ�ेख ग�रएका आचरणह�मा यसै िविनयमावलीमा उ�ेख भए बमोिजम र अr 
आचरणह�को हकमा �चिलत नेपाल कानून बमोिजम Gनेछ  । यस िविनयमावलीका कुनै �ावधानह¬ �चिलत 
कानून एवम् ऐन, िनयमावली र आिथ�क �शासन िनयमावलीसंग बािझएमा बािझएको हदसg अमाr Gनेछ  ।   

(४५)िविनयमालीमा संशोधन : :यस िविनयमावलीमा संशोधन गनु� गरेमा गाउँ काय�पािलका बैठकले गन� स�ेछ  ।         

अनुसूच◌ी–१ 

िविनयम ११(१) संग सF&@त पदािधकारी/कम�चारी प�रचयप�को ढाँचा 

अगािड 

        

 

 

 

 

 

बु$शा&' गाउँपािलका 
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय 

बुधबारे, झापा 
नामः    
दजा�ः                     
नाग�रकता  नं.   

®डtुप: .                                     

फोटो   
कम�चारी स◌ंकेत नं.                                     
 



पछ ािड 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯hQः    

(१)कम�चारी प�रचय प�को लFाई ९ से. मी. र चौडाई ५:५ से. मी. को Gनु पन-छ  ।    

(२)कमचारीको प�रचय प� सेतो कागजको Gनु पन-छ  ।    

(३)प�रचय प�का अगािड पि� सबभnा मािथ�ो भागमा १२ °ाइ¨को अ�रमा नेपाल सरकार, १४ °ाइ¨का 

अ�रमा सF&@त काया�लयको नाम,  १८  °ाइ̈ को अ�रमा कम�चारीको नाम, १६ °ाइ¨को अ�रमा दजा� र दजा� 

भnा मुिन नाग�रकता नं:लेeनु पन-छ  ।   

(४)कर्मचारी प�रचय प�को अगािड पि� मािथ�ो भागमा रातो  रंगको  नेपाल सरकारको wेh (लोगो) छ ा±ु पन- र 

दायाँ पि�को त�ो भागमा 
 अटो साइजको फोटो टाSु पन-छ  ।                                 

(५)कर्मचारी प�रचय प�को पछ ािडको भागमा १४ °ाइ¨को अ�रमा स�ेत नFर राखी qसका मुिन दायाँ पि� 

�मािणत गन-को द�खत र वायाँ पि� कमचारीको द�खत लेeनु पन-छ  ।   

 (६)प�रचय प�को पछ ािडको त�ो भागमा १४ °ाइ¨को कमचारीको नाम, काया�लयको नाम र कमचारीको दजा� 

अंtेजीमा लेeनु पन-छ   ।    

(७)प�रचय प�को पछ ािडको वाँकी भागमा १२ °ाइ¨को “यो प�रचय प� कसैले पाएमा  सF&@त काया�लय, 

िज�ा �शासन कायालय वा �हरी काया�लयमा बुझाई िदनु होला” भN सचेतनामूलक सnेश लेeनु पन-छ  ।   

(९)प�रचय प� �मािणत काया�लय �मुख वा िनजबाट अिधकार �ाE कम�चारी �शासन सF@ी काम हन- अिधकृतले 

गनु� पन-छ  ।   

(१०)कम�चारी प�रचय प� ²ािhकको (पारदश� ) खोलमा राखी दे¤े तफ� को काधको एक िव3ामुिन छ ातीमा पन- गरी 

अr Q&Rले रा³ो संग दे¡े तरीकाले लगाउनु पन-छ  ।         

�मािणत गन-को द�खत    कम�चारीको सही, दजा�          

( ………………………........................)       

(..............................................)      Name: 

Designation: 

Office:                                                     
 


