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प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवम ्ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञ र कममचारीहरुको 
आचारसंवहता, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो कतमव्य पालना गने धसलधसलामा सम्पादन गने सम्पूर्म काम 
कारवाहीलाई प्रभावकारी र ववश् वसनीय वनाई सशुासनको मूल्य र मान्यता अनरुुप स्वतन्र, धनष्पक्ष एवम ्वस्तधुनष्ठ 
िनाउनका लाधग आयोगका पदाधिकारी एवम ् ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञ र कममचारीहरुको पेशागत आचरर्का सम्िन्िमा 
व्यवस्था गनम सदूुरपश्श् चम प्रदेश सशुासन ऐन, २०७५ को दफा २३ को उपदफा(२)ले ददएको अधिकार प्रयोग 
गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले यो आचारसंवहता िनाई जारी गरेको छ । 

१. संश्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः 

१.१ यो आचारसंवहताको नाम “ प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवम ् ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञ र 
कममचारीहरुको आचारसंवहता, २०७८” रहेको छ । 

१.२  यो आचारसंवहता प्रदेश लोक सेवा आयोगवाट स्वीकृत भएको धमधत देश्ि लागू हनेुछ ।  
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथम नलागेमा यस आचारसंवहतामा, 

२.१ “आयोग” भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सम्झन ुपछम । 

२.२ “पदाधिकारी” भन्नाले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई सम्झन ुपछम  । 

२.३ “ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञ” भन्नाले आयोगको परीक्षा लगायतका कायममा संलग्न व्यश्िलाई सम्झन ुपछम र सो 
शब्दले िढुवा सधमधतमा आयोगिाट तोवकने ववशेषज्ञ समेतलाई जनाउनेछ । 

२.४ “कममचारी” भन्नाले आयोगमा कायमरत कममचारीलाई सम्झन ु पछम र सो शब्दले आयोगको काममा 
िवटएका वा परीक्षा सञ् चालन वा अन्य प्रयोजनका लाधग िवटएका अन्य धनकायका कममचारी वा 
व्यश्िलाई समेत जनाउनेछ । 

२.५ “प्रदेश” भन्नाले सदूुरपश्िम प्रदेश सम्झन ुपछम । 

२.६ “सश्चव” भन्नाले आयोगको सश्चव सम्झन ुपछम । 

२.७ “नाता सम्िन्ि” भन्नाले पधत-पत्नी तथा छोरा-छोरी, िममपरु-िममपरुी, दाज-ुभाई, दददी-िवहनी, भाउज-ुिहुारी, 
काका-काकी, ठूलोििुा-ठूलीआमा, सानािा-सानीआमा, भधतजा-भधतजी, भाञ्जा-भाञ्जी, धभनाज-ुज्वाइ, मामा-
माइजू, फुप-ुफुपाजू,साला-साली र धतनका छोराछोरी सम्झन ुपछम । 

३. आचारसंवहता लागू हनु ेपदाधिकारी एवम ्ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञ र कममचारीाः 
३.१ देहायका पदाधिकारी एवम ्ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञ र कममचारीहरुका हकमा यो आचारसंवहता लागू हनेुछाः 

क) आयोगका पदाधिकारीहरु, 

ि) ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञहरु 
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ग) आयोगको कायामलय र अन्तगमतका कायामलयमा कायमरत सम्पूर्म कममचारीहरु, 

घ) आयोगिाट अधिकार पाएका पदाधिकारी वा अन्य धनकायका कममचारीहरु, 

ङ) आयोगको तफम वाट गररने कायममा आयोगले िटाएका व्यश्िहरु  । 

तर आयोगद्वारा करारमा धनयिु व्यश्ि वा संस्था वा ववशेषज्ञ वा सल्लाहकारको हकमा करारमा 
उल्लेि भए िमोश्जम हनेुछ । 

 

४. ववषयधिज्ञ/ववशषेज्ञले पालना गनुम पने आचरर्ाः 
४.१ प्रश् नपर धनमामर् गने ववषयधिज्ञ/ववशषेज्ञले पालना गनुम पने आचरर्ाः 

४.१.१ प्रश् नपर धनमामर् गदाम गोप्य रुपमा गनुम पनेछ । 

४.१.२ कुन पद, तह वा धिषयको प्रश् नपर धनमामर् गनम ददएको हो सो कुरा कसैलाई प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपमा व्यि गनम हुुँदैन । 

४.१.३ प्रश् नपर धनमामर् गदाम िनाएको वटप्पर्ी एवम ्िेस्रा नष्ट गनुम पनेछ । 

४.१.४ प्रश् नपर धनमामर्कतामले आफुले िनाएको प्रश् नपरको प्रधतधलवप आफुसुँग राख् न हदैुन । 

४.१.५ जनु पदको प्रश् नपर धनमामर् गनम ददइएको हो सो पदको परीक्षामा आफ्नो नाता सम्िन्ि भएका 
व्यश्ि उम्मेदवार रहेको व्यहोरा जानकारी हनु आएको अवस्थामा प्रश् नपर  धनमामर् गनम  
हुुँदैन। 

४.१.६ आयोगद्वारा सञ् चालन हनेु परीक्षाको पूवम तयारी कक्षा सञ् चालन, संयोजन तथा अध्यापन कायममा 
संलग्न हनु ुहदैुन । 

४.२ प्रश् नपर पररमाजमन गने ववषयधिज्ञ/ववशषेज्ञले पालना गनुम पने आचरर्ाः- 
४.२.१  प्रश् नपर पररमाजमन गदाम गोप्य रुपमा गनुम पनेछ । 

४.२.२ कुन पद वा धिषयको प्रश् नपर पररमाजमन गनम ददएको हो सो कुरा कसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रुपमा व्यि गनम हुुँदैन । 

४.२.३  प्रश् नपर पररमाजमन गदाम िनाएको वटप्पर्ी एवम ्िेस्रा नष्ट गनुम गराउन ुपनेछ । 

४.२.४ प्रश् नपर पररमाजमनकतामले आफुले पररमाजमन गरेको प्रश् नपरको प्रधतधलवप िनाउन हदैुन । 

४.२.५ जनु पदको प्रश् नपर पररमाजमन गने हो सो पदको परीक्षामा आफ्नो नाता सम्िन्ि भएका 
व्यश्ि उम्मेदवार रहेको व्यहोरा जानकारी हनु आएको अवस्थामा प्रश् नपर पररमाजमन गनम 
हुुँदैन । 

४.२.६ आयोगद्वारा सञ् चालन हनेु परीक्षाको पूवम तयारी कक्षा सञ् चालन, संयोजन तथा अध्यापन 
कायममा संलग्न हनु ुहदैुन । 

४.३ उत्तरपशु्स्तका परीक्षर् गने ववषयधिज्ञ/ववशषेज्ञले पालना गनुमपने आचरर्ाः 
४.३.१ जनु पद वा  ववषयको उत्तरपशु्स्तका परीक्षर् गनम  ददएको हो सो कुरा कसैलाई प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्ष रुपमा व्यि गनम हुुँदैन । 
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४.३.२ जनु पदको उत्तरपशु्स्तका परीक्षर् गनम ददइएको हो सो पदको परीक्षामा आफ्नो नाता सम्िन्ि 
भएका व्यश्ि उम्मेदवार रहेको व्यहोरा जानकारी हनु आएको अवस्थामा उत्तरपशु्स्तका 
परीक्षर् गनम हुुँदैन। 

४.३.३ उत्तरपशु्स्तका परीक्षर् गदाम प्रदान गररएको अक क कही ंकतै व्यि गनुम हुुँदैन । 

४.३.४ आयोगद्वारा सञ् चालन हनेु परीक्षाको पूवम तयारी कक्षा सञ् चालन, संयोजन तथा अध्यापन 
कायममा संलग्न हनु ुहदैुन । 

४.४ प्रयोगात्मक परीक्षा÷सामूवहक छलफल÷सीप परीक्षर् र  अन्तवामतामकतामले पालना गनुमपने आचरर्ाः- 
४.४.१ नाता सम्िन्ि भएका व्यश्ि उम्मेदवार भएमा सो समूहको प्रयोगात्मक परीक्षा÷सामूवहक 

छलफल÷सीप परीक्षर् र अन्तवामताममा िस्न ुहुुँदैन । 

४.४.२ प्रयोगात्मक परीक्षा÷सामूवहक छलफल÷सीप परीक्षर् र अन्तवामताम हनुभुन्दा अश्घ त्यस्तो 
परीक्षामा आफु संलग्न हनेु कुरा कही ंकतै व्यि गनम हदैुन । 

४.४.३  प्रयोगात्मक परीक्षा÷सामूवहक छलफल÷सीप परीक्षर् र अन्तवामताममा अक क प्रदान गरेको कुरा 
कही ंकतै व्यि गनम हदैुन । 

४.४.४ आयोगद्वारा सञ् चालन हनेु परीक्षाको पूवम तयारी कक्षा सञ् चालन, संयोजन तथा अध्यापन 
कायममा संलग्न हनु ुहदैुन । 

४.५  िढुवा सधमधतमा तोवकएका ववषयधिज्ञ/ववशषेज्ञले पालना गनुमपने आचरर्ाः- 
४.५.१ िढुवा सधमधतको िैठक िस्न ुभन्दा अश्घ कुन पदको िढुवामा भाग धलने हो सो कुरा कही ं

कतै व्यि गनुम हदैुन । 

४.५.२  िढुवा सधमधतको िैठकमा के के धिषयमा छलफल भयो र सो धिषयमा क-कस्ले के के 
राय ददए सो व्यि गनुम हदैुन । 

४.५.३ उम्मेदरवारले कायमसम्पादन मूल्यांक कनमा प्राप्त गरेको अक क कही ंकतै व्यि गनुम हदैुन । 

 

५. स्वतन्रता, धनष्पक्षता, गोपनीयता र समानता सम्िन्िी आचरर्हरुाः 
५.१ आयोगका पदाधिकारी एवम ् कममचारीले आयोगको संस्थागत एवम ् कायमगत स्वतन्रता र धनष्पक्षता 

अधभवृवि गनम हरसम्भव प्रयत्नशील रहन ुपनेछ । 

५.२ आयोगको परीक्षासुँग सम्िश्न्ित काममा गोपनीयता कायम गनुम पनेछ । 

५.३ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीले आयोगको कायम सम्पादन गदाम वा पदीय कतमव्य तथा दावयत्व 
धनवामह गदाम वाह्य वा आन्तररक कुनै पधन क्षेरिाट कुनै पधन कारर्ले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा आउने 
प्रभाव, प्रलोभन,   दवाव, भनसनु, िम्की, आग्रह आददिाट प्रेररत वा प्रभाववत नभई कानूनको सही रुपमा 
प्रयोग गरी कायम सम्पादन गनुम पनेछ । 
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५.४ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीले आफ्नो पदीय कतमव्य पूरा गदाम स्वतन्रतापूवमक कानून िमोश्जम 
कायम गनुम पनेछ र आयोगका अन्य पदाधिकारी एवम ्कममचारीहरुलाई पधन स्वतन्रतापूवमक कायम गनम 
सक्ने सहज वातावरर् प्रदान गनुम पनेछ । कुनै कायम िास तररकाले गनम वा नगनम मातहतको 
कममचारीलाई कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गनम वा अनशु्चत प्रभाव पानम वा दिाि ददन हुुँदैन । 

तर,  यस दफाले, 

क)  कानून िमोश्जम धनदेशन ददन वा आदेश ददनलाई िािा प¥ुयाएको माधनने छैन, 

ि) आयोगको कामको धनष्पक्षताका लाधग ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञ वा आफ्नो मातहतको कममचारीसंग 
सो काममा सहयोग पगु्ने वा सतकम ता अपनाउने उदे्दश्यले गररने छलफल वा रायलाई 
अनशु्चत प्रभाव पानम दवाि ददएको माधनने छैन,  

ग) पदाधिकारी वा कममचारीले आफ्नो सहायकलाई आवश्यक धनदेशन ददई काम लगाउनमा वािा 
प¥ुयाएको माधनने छैन । 

५.५ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीले कुनै पधन प्रकारको मोलावहजा, पक्षपात वा पूवामग्रह नरािी  राष्ट्र र 
जनताको वहृत्तर वहतलाई प्राथधमकता ददई आफ्नो पदीय कतमव्यको पालना गनुम पनेछ । 

५.६ आयोगका पदाधिकारी एवम ् कममचारीले सेवाग्राहीहरु प्रधत र एक–आपसमा समेत सम्मानजनक र 
मानवीय व्यवहार गनुम पनेछ । 

५.७ आयोगका पदाधिकारी एवम ् कममचारीले आयोगको काम कारवाहीमा असर पने गरी वा आयोगको 
धनष्पक्षता, गोपनीयता वा ववश्वसनीयतामा आुँच पगु्ने गरी जानाजान कुनै प्रकारको वटकावटप्पर्ी वा 
आलोचना गनम वा सावमजधनक वा अन्य कुनै रुपमा अधभव्यश्ि ददन ुहुुँदैन । 

५.८ आयोगप्रधतको जनववश्वास अधभवृवि गनम आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीले आफ्नो व्यवसावयक तथा 
धनजी जीवनमा उच्चस्तरको आचरर् प्रदमशन गरी समाजमा उदाहरर्ीय रुपमा प्रस्ततु हनेु प्रयास गनुम 
पनेछ। 

६. सदाचार र अनशुासन सम्िन्िी आचरर्हरुाः 
६.१  आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीहरुले देहायका कायमहरु गनुम पदमछाः- 

६.१.१ आफूले सावमजधनक संस्थालाई धतनुमपने,फछ्यौट गनुमपने वा िझुाउन ुपने रकम,कर दस्तरु, दण्ड 
जररवाना वा महशलु कानून िमोश्जम िझुाउन ुपनेछ, 

६.१.२  आयोगको उद्देश्य, नीधत, कायमक्रम, मूल्य एवम ्मान्यता प्रधत सदा समवपमत भइ रहन ुपनेछ । 

६.१.३ आयोगको परीक्षा सम्िन्िी कायम लगायतका अन्य पदीय कतमव्य पालना गदाम ववना पूवामग्रह 
गोपनीयता कायम रािी इमान्दारी तथा दक्षताका साथ गनुम पनेछ । 
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६.१.४ आयोगको अधिकारप्राप्त पदाधिकारी वा आयोगको काममा संलग्न ववषयधिज्ञ/ववशेषज्ञ वा 
कममचारीिाट भएका काम कारवाहीको धनष्पक्षता र गोपनीयतामा असर पने कुनै कायम भएको 
छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा आयोगलाई त्यसको जानकारी ददन ुपनेछ। 

६.१.५ पोशाक भत्ता धलने राष्ट्रसेवकले तोवकए िमोश्जमको पोशाक लगाउन ुपनेछ । 

६.२ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीहरुले देहायका कायमहरु गनम हनु्छाः 
६.२.१ आयोगद्वारा सञ् चालन हनेु परीक्षाको पूवम तयारी कक्षाको सञ् चालन, संयोजन तथा 

अध्यापनको कायमिाहेक आयोगको काम कारवाहीमा प्रधतकूल प्रभाव नपने गरी आफूले 
ववशेषज्ञता हाधसल गरेको ववषयमा धलश्ित वा मौश्िक परामशम र प्रवचन ददन वा परीक्षा 
सम्िन्िी सम्िश्न्ित कायममा संलग्न हनु तथा अध्ययन, अनसुन्िान र अध्यापन गनम सवकनेछ। 

६.२.२ सावहत्य, कला, संस्कृधत, िेलकुद, ज्ञान, ववज्ञान, प्रववधि, मनोरञ्जन सम्िन्िी र पेशागत एवम ्
सामाश्जक संस्थाहरुमा सदस्य हनु र त्यस्ता मञ्चहरुमा सहभागी हनु सवकनेछ । 

६.२.३ राजनैधतक दल र सो सुँग सम्िि भात ृसंगठन िाहेक पेशागत संघ संस्थाहरुले आयोजना 
गरेको सभा, गोष्ठी आददमा कायामलयको काममा िािा नपने गरी सहभागी हनु सवकनेछ । 

६.२.४ आयोगले गोप्य राख् न ुपने प्रकृधतका धिषयहरु िाहेक आयोगको उदे्दश्य नीधत कायमक्रमका 
सम्िन्िमा प्रधतकुल असर नपने िालका लेि, रचना प्रकाशन गनम सवकनेछ। 

६.२.५ प्रचधलत कानून िमोश्जम स्थावपत िैंवकङ्ग एवम ्ववत्तीय संस्था तथा सावमजधनक कम्पनीहरुले 
सावमजधनक रुपमा जारी गरेको ऋर् पर, वचत पर,  शेयर िररद ववक्री गनम वा लाभांश धलन 
सवकनेछ। 

६.२.६ सवैको लाधग िलुा गररएको प्रधतस्पिाममा सहभागी भै परुस्कार, पदक, प्रमार्पर एवम ्सम्मान 
ग्रहर् गनम सवकनेछ । 

६.२.७ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा वैदेश्शक संस्था वा कुनै सावमजधनक 
संघसंस्थाले आयोजना गरेको कायमक्रम, भोज, समारोह वा ररसेप्सनमा भाग धलन सवकनेछ । 

६.३ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीहरुले देहायका कायमहरु गनम हुुँदैनाः 
६.३.१ आयोगको सहमधत वेगर आयोगको तफम वाट कुनै प्रकारको अनधिकृत प्रधतविता वा प्रधतज्ञा 

गनम हुुँदैन। 

६.३.२ आयोगका पदाधिकारी एवम ् कममचारीले कतमव्य पालना गदाम जानकारीमा आएको कानून 
िमोश्जम गोप्य राख् नपुने ववषय वा कागजात वा व्यहोरा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपवाट ब्यि 
गनम वा प्रकाशन गनुम हुुँदैन । 

६.३.३ आफू र आफनो आफन्त वा आफ्नो धनकटका नातेदार वा व्यश्िहरुसंग सम्िश्न्ित कुनै 
काम गराउन वा नगराउन आफू कायमरत वा अन्य धनकायका पदाधिकारीलाई दवाव ददन वा 
अनशु्चत प्रभाव पानम लगाउन हुुँदैन । 
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६.३.४ आयोगका अन्य पदाधिकारी वा कममचारीले गरररहेका गोपनीयता कायम गनुमपने काम 
कारवाहीका ववषयहरुमा अनावश्यक रुपमा िोश्जनीधत गनम वा चासो धलन हुुँदैन । 

७. उपहार तथा कोसेली ग्रहर् गनम नहनुेाः 
७.१ आयोगका पदाधिकारी एवम ् कममचारीले कुनै पधन पररक्षाथीिाट वा आयोगसुँग आधथमक कारोवार 

गरररहेको वा आयोगिाट सम्पादन हनेु कायमसुँग सम्िश्न्ित व्यश्ि वा संस्थािाट कुनै दान, दातव्य, ऋर्, 

आधथमक वा भौधतक लाभ, उपहार वा कोसेली ग्रहर् वा स्वीकार गनुम हुुँदैन । 

तर, ववशिु पाररवाररक सम्िन्ि र व्यश्िगत धमरताको आिारमा प्रदान गररएको दान, दातव्य, ऋर्, उपहार 
वा कोसेली धलन सवकनेछ। 

७.२ आयोगका पदाधिकारीले कममचारीिाट र माधथल्लो तहका कममचारीले आफू मातहतका धनकाय वा 
अन्तगमतका धनकायका कममचारीिाट कुनै वकधसमको उपहार तथा कोसेली ग्रहर् गनम हुुँदैन । 

८. पदको दरुुपयोग गनम नहनुेाः 
८.१ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीले आफ्नो ओहोदा एवम ्अश्ख्तयारी आफू वा आफ्नो पररवार वा 

कसैको अनशु्चत लाभ पगु्ने गरी प्रयोग गनम हुुँदैन । 

८.२ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीले आयोगको सम्पश्त्त वा सवुविा कायामलय प्रयोजनको लाधग वा 
आफ्नो पदीय हैधसयतलाई सहुाउुँदो वकधसमले िाहेक अन्य व्यश्िगत काममा  प्रयोग गनम हुुँदैन । 

८.३ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीले कायामलय समयलाई आफ्नो व्यश्िगत कायममा प्रयोग गनम हुुँदैन। 
९.  गैर सरकारी संघ÷संस्थाको पदाधिकारी हनु नहनु ेतथा अन्यरको रोजगारी स्वीकानम नहनुेाः 

९.१ आयोगका पदाधिकारी एवम ्कममचारीले दफा ६.२.२ मा उल्लेि भएकोमा िाहेक अन्य कुनै गैर 
सरकारी संघ÷संस्थाको पदाधिकारी हनु वा त्यस्तो संस्थाको अनशु्चत वा गैरकानूनी कृयाकलापमा संलग्न हनु 
हुुँदैन। 

९.२ आयोगका पदाधिकारी एवम ् कममचारीले प्रचधलत कानून िमोश्जम िाहेक िाह्य रोजगारी स्वीकार गनम 
हुुँदैन। 

९.३ आयोगका पदाधिकारी एवम ् कममचारीले कुनै राजनैधतक दल वा त्यस्तो दलसंग आवि कुनै 
संघ÷संस्थाको सदस्यता ग्रहर् गनम हुुँदैन । 

१०. नाता सम्िन्ि भएका व्यश्ि संलग्न रहेको ववषयको काम कारवाही सम्िन्िमााः 
१०.१ कुनै परीक्षामा आफ्नो कुनै नाता सम्िन्ि रहेको व्यश्ि उम्मेदवार रहेको जानकारी पाएको अवस्थामा  

जानकारी हनुसाथ सोको धलश्ित जानकारी गराउन ुपनेछ । आयोगका  पदाधिकारी एवम ्कममचारीले 
आफ्नो नाता सम्िन्ि भएका व्यश्ि आयोगको परीक्षामा उम्मेदवार भएमा धनष्पक्षता एवम ्गोपनीयता 
कायम गनुम पने देहायको कायम वा धनर्मय प्रकृयामा संलग्न हनु ुहुुँदैनाः- 
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१०.१.१ त्यस्तो व्यश्ि उम्मेदवार भएको परीक्षा केन्रमा जानीजानी निवटने । 

१०.१.२ त्यस्तो व्यश्ि उम्मेदवार भएको परीक्षाको उत्तरपशु्स्तकामा संकेत नं. राख् ने कायममा संलग्न नहनेु। 

१०.१.३ त्यस्तो व्यश्ि उम्मेदवार भएको परीक्षाको प्रश् नपर छपाईमा संलग्न नहनेु  । 

१०.१.४ त्यस्तो व्यश्ि उम्मेदवार भएको परीक्षाको प्रश् नपर धनमामर्, प्रश् नपर पररमाजमन र उत्तरपशु्स्तका 
परीक्षर् गनम पठाउने कायममा संलग्न नहनेु  । 

१०.१.५ त्यस्तो व्यश्ि उम्मेदवार भएको परीक्षाको धलश्ित÷प्रयोगात्मक÷अश्न्तम नधतजा प्रकाशन गने कायममा 
संलग्न नहनेु  । 

१०.१.६ धलश्ित परीक्षाको नधतजा प्रकाशन कायममा संलग्न हनेु कममचारीले सो पदको अन्तवामताममा संलग्न 
नहनेु। 

१०.२  धनष्पक्षता र गोपनीयता कायम गनुम पने कायममा संलग्न हुुँदै जादा नाता सम्िन्ि धभरको व्यश्ि 
देश्िन आएमा तत्काल सोको सूचना आफुभन्दा माधथल्लो तहका कममचारीलाई ददई सो कायमिाट 
अलग हनु ुपनेछ । 

११. आचार संवहताको अनगुमनाः 
यो आचार संवहताको पालना सम्िन्िी अनगुमन देहाय िमोश्जमका पदाधिकारीिाट गररनेछाः 

क) आयोगको अध्यक्षको हकमा आयोगिाट, 

ि) आयोगको सदस्य वा सश्चवको हकमा अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यिाट, 

ग)  अन्य कममचारीको हकमा आयोगका सश्चव वा धनजले तोकेको अधिकृतिाट । 

 

१२. वववविाः 
१२.१ यो आचार संवहता पालना सम्िन्िी ववषयमा दद्ववविा उत्पन्न भएमा कममचारीहरुले आयोगका सश्चव 

समक्ष र सश्चव तथा पदाधिकारीहरुले आयोग समक्ष परामशम गरी धनकासा भए वमोश्जम गनुम परे्नछ । 

१२.२ यस आचार संवहताको पालना गने गराउने क्रममा कुनै ववशेष पररश्स्थधत आइपरेमा वा कुनै वािा  
अड्चन परेमा आयोगले तत्सम्िन्िमा आवश्यक धनर्मय गरी िािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१२.३ आयोगले आवश्यकता अनसुार यस आचारसंवहतामा संशोिन गनम सक्नेछ । 


