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आदिवासी जनजाति आयोगका पिाधिकारी िथा कर्मचारीको आचारसंदििा, २०७९ 

प्रस्िावना  
आदिवासी जनजाति आयोगबाट सम्पािन गरिने काम कािबाहीलाई स्वच्छ, स्विन्त्र, तनष्पक्ष, प्रभावकािी, 
पाििर्शी िथा ववश्वसनीय बनाई सरु्शासनको मलू्य-मान्त्यिा अनरुुप आयोगका पिाधिकािी िथा कममचािीहरुले 
सिाचारििा ि नतैिकिा प्रवर्धिमन गिी पिीय मयामिा कायम िाख्न आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को 
िफा ७(ि) को अधिकाि प्रयोग गिी आयोगले यो आचािसदंहिा बनाई जािी गिेको छ ।  
 

१. सकं्षिप्ि नार् र प्रारम्भ 

     १.१ यो आचािसदंहिाको नाम "आदिवासी जनजाति आयोगका पिाधिकािी िथा कममचािीको    
                आचािसदंहिा  २०७९” िहेको छ । 
     १.२ यो आचािसदंहिा आदिवासी जनजाति आयोगबाट स्वीकृि भएको ममतििेखि लाग ूहुनेछ । 

 

२. पररभाषा 
ववषय वा प्रसगंले अको अथम नलागेमा यस आचािसदंहिामा, 

२.१ "आयोग” भन्त्नाले नेपालको सवंविानको िािा २६१ बमोजजम गदिि =आदिवासी जनजाति 
    आयोगलाई जनाउँछ । 
२.२ "पिाधिकािी” भन्त्नाले आयोगका अर्धयक्ष ि सिस्यलाई जनाउँछ ।   
२.३ "कममचािी” भन्त्नाले आयोगमा कायमिि कममचािीलाई जनाउँछ ि सो र्शब्िले आयोगले गिन 
    गिेका   सममति वा कायमिलका सिस्य समेिलाई  जनाउँछ ।  
२.४ "परिवाि” भन्त्नाले पिाधिकािी ि कममचािीसँग बस्ने िथा तनज आफैले पालन पोषण गनुम पने 
    पति, पत्नी, छोिा, अवववादहिा छोिी, िममपुर,  अवववाहीिा िममपुरी, बाबु, आमा वा सौिेनी 
    आमा सम्झन ु पछम ि सो र्शव्िले पुरुष ि अवववादहिा मदहला कममचािीको हकमा तनजको 
 वाजे वज्य ै िथा वववादहिा मदहला कममचािीको हकमा तनजको सास ू ससिुालाई समेि 
 जनाउँछ । 
 

३. आचारसदंििा लाग ू िुने : यो आचािसदंहिा पिाधिकािी, कममचािी ि आयोगले तनयकु्ि गिेका      
                       ववज्ञहरुलाई लाग ूहुनेछ । 

 

४. आयोगका पिाधिकारी र कर्मचारीले पालना गनुमपने पिीय र्यामिा िथा आचरण : 
४.१ आदिवासी जनजाति समिुायको हक दहिको सिंक्षण, सवंर्धिमन िथा सर्शजक्िकिण गनमको 

       लाधग स्विन्त्र, तनष्पक्ष ि इमान्त्िािीपूवमक आफ्नो पिीय िातयत्व तनवामह गनुम पने । 
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४.२ ववमभन्त्न जािजाति िथा समिुायबीचको ससुम्बन्त्िमा िलल पुयामउने प्रकािको कायम वा 
       अमभव्यजक्ि प्रकट गनम नहुने । 

४.३ नेपालको सवंविानमा उल्लेखिि नागरिकका मौमलक हक ि किमव्यको सम्मान, सिंक्षण ि 
       पालना गनम/गिाउन प्रतिबर्धि िहन ुपने । 

४.४   नेपालको सवंविान, प्रचमलि काननू, आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ एव ंआयोगको 
    तनयमावलीको अिीनमा िही मलुकुको आधथमक समानिा, समजृर्धि ि सामाजजक न्त्याय      
   सतुनजश्चि गिै समरृ्धि िाष्र तनमामणमा केजन्त्िि गिी आफ्नो पिीय जजम्मेवािी सक्रियिाका 
     साथ पूिा गनुम पने । 

  ४.५ आयोगको कायम सम्पािन गिाम वा पिीय िातयत्व तनवामह गिाम प्रत्यक्ष वा पिोक्ष रुपमा आउने 
      आन्त्िरिक िथा बाह्य प्रभाव, प्रलोभन, िवाव, पूवामग्रह आदिबाट प्रभाववि नभई स्वच्छिा 
       पूवमक कायम गनुम पने । 

४.६ मद्यपान िथा िुम्रपान गिी कायामलय परिसिमा प्रवेर्श गनम नहुने । 
 

५. स्वाथम बाझिएको ववषयको तनणमय प्रकृयार्ा भाग ललन निुने : आयोगमा ववचािािीन कुन ै ववषयमा    
  आयोगको कुन ै पिाधिकािीको दहि, सिोकाि वा स्वाथम िहेको वा तनजको नजजकको नािेिाि प्रत्यक्ष 
  लाभाजन्त्वि हुने भएमा सम्बजन्त्िि पिाधिकािीले त्यस्िो ववषयमा आयोगबाट हुने तनणमय प्रकृयामा 
  सहभागी हुन नहुने । 

 

६. सिाचार र अनशुासन सम्बन्िी आचरण :  
 आयोगका पिाधिकािी एवं कममचािीले िेहायका कायम गनुम पनेछ । 

६.१ आयोगको उद्िेश्य, नीति, कायमिम, मलू्य ि मान्त्यिा प्रति सिा समवपमि िहने । 
६.२ सवंविान, ऐन, काननु, तनयमावली, तनणमय ि आफुलाई काननू वमोजजम िोक्रकएको कायम 

       तनिामरिि समयसीमा मभर िोक्रकएको लागि ि गणुस्ििमा सम्पािन गने । 
    ६.३ सिकािी कोष ि सावमजतनक सम्पविको सिपुयोग एवं सिंक्षण गने, दहनाममना ि         
          िरुुपयोग हुन नदिने । 

६.४ काननू बमोजजम तिनुम बुझाउन ु पने िकम, कि, िण्ड, जरिवाना, महसलू आदि समयावधि 
 मभरै तिने बुझाउने । 
६.५ आयोगका कममचािीले तनजामिी सेवा सम्बन्त्िी काननू ि आयोगको ऐन तनयमावलीमा 
 िोक्रकएका आचिण पालना गने । 
६.६ आधथमक बषम समाप्ि भएको ममतिल े सािी दिनमभर िोक्रकएको ढाँचामा सम्पवि ववविण   

        बुझाउने ।  
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६.७ कायामलयमा तनिामिीि पोर्शाकमा तनयममि रुपमा समयम ैउपजस्थि हुने ि कायामलय समय 
    भन्त्िा अगावै ववर्शेष काम पिेमा स्वीकृति नमलइ कायामलय छाड्न नहुने । 
६.८ पवूम स्वीकृति गिाएि मार वविामा बस्ने । 
 

७. आयोगका पिाधिकारी एवर् ्कर्मचारीले िेिायका कायम गनुम निुने : 
७.१ ववमभन्त्न जािजाति, समिुाय िथा सम्प्रिायबीचको ससुम्बन्त्िमा िलल पुयामउने कुन ैकाम । 
७.२ कुन ै पतन व्यजक्ि िथा समिुायको अपमान, अवहेलना, लैंधगक दहसंा िथा सामाजजक    
    वैमनस्यिा उत्पन्त्न हुने काम ।  
७.३ आयोगको सहमति बबना आयोगको िफम बाट अनाधिकृि प्रतितनधित्व ि प्रतिवर्धििा गने । 
७.४  आफू ि आफन्त्ि वा परिवािसँग सम्बजन्त्िि कुन ै काम गनम वा गिाउन, नगनम वा       
     नगिाउन आफू कायमिि वा अन्त्य तनकायका पिाधिकािी वा व्यजक्िलाई िवाब दिन वा   
     अनधुचि प्रभाव पानम । 
७.५  किमव्य पालनको मसलमसलामा जानकािीमा आएका काननू बमोजजम गोप्य िाख्नु पने ववषय 

  वा कागजाि वा व्यहोिा प्रत्यक्ष वा पिोक्ष रुपबाट प्रकार्शन वा प्रकट गनम । 
७.६  आयोगको कामसँग स्वाथम बाखझने पक्षबाट कुन ै िान, िािव्य, ऋण, आधथमक वा भौतिक 
 लाभ, उपहाि वा कोर्शेली मलन । 
 

८. आयोगका पिाधिकारी एवं कर्मचारीले पिको िरुुपयोग गनम निुने :  
८.१ आफ्नो ओहिा एव ंअजतियािी आफू वा आफ्नो परिवाि वा अन्त्य कसलैाई अनधुचि लाभ   

  पुग्ने गिी प्रयोग गनम । 
८.२ आयोगको सम्पवि ि सवुविा कायामलय प्रयोजनको लाधग वा आफ्नो पिीय हैमसयि ववपिीि 
    प्रयोग गनम । 
 

९. आयोगका पिाधिकारी एवं कर्मचारीले िेिायका कायम गनम िुन्छ :  
९.१ आयोगको काम कािबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव नपने गिी आफूले ववरे्शषज्ञिा हामसल गिेको 

       बबषयमा मलखिि वा मौखिक पिामर्शम, प्रवचन दिन वा अर्धययन अनसुन्त्िान वा लेिन    
  गनम । 

९.२ सादहत्य, कला, ससं्कृति, िेलकुि, ज्ञान-ववज्ञान, प्रववधि, मनोि्जन सम्बन्त्िी पेर्शागि,  
    सामाजजक िथा पिोपकािी ससं्थाहरुमा सिस्य हुन ि त्यस्िा म्चहरुमा सहभागी हुन । 
९.३ आयोगले गोप्य िाख्नु पने ववषयहरु ि आयोगको उद्िेश्य, नीति िथा कायमिमका सम्बन्त्िमा 

       प्रतिकूल असि नपने गिी लेि िचना प्रकार्शन गनम । 
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९.४  प्रचमलि काननू बमोजजम स्थावपि बैंक्रकङ् एवम ्वविीय ससं्था िथा सावमजतनक कम्पनीहरुले 
        सावमजतनक रुपमा जािी गिेको ऋणपर, बचिपर, सेयि िरिि/बबिी गनम िथा लाभांर्श     
  मलन । 

९.५ सबैका लाधग िुल्ला गरिएको प्रतिस्पिाममा सहभागी भई पुिस्काि, पिक, प्रमाणपर एव ं 
    सम्मान ग्रहण गनम । 
९.६ नेपाल सिकाि वा वैिेमर्शक ससं्था वा कुन ैसावमजतनक ससं्थाले आयोजना गिेको कायमिम, 

        समािोह, भोज भिेि वा रिसेप्सनमा सहभागी हुन । 
 

१०. आचारसदंििाको अनगुर्न :  
  यस आचािसदंहिामा लेखिएका बबषय पालना भए नभएको अनगुमन िेहायका पिाधिकािीबाट गरिने   
  छ, 

१०.१ अर्धयक्षको हकमा आयोगबाट 

१०.२ सिस्य वा सधचवको हकमा आयोगको अर्धयक्ष वा आयोगले िोकेको सिस्यबाट 

१०.३ अन्त्य कममचािीको हकमा सधचव वा तनजले िोकेको अधिकृिबाट 

१०.४ यस आचािसदंहिाको पालना गनुम पिाधिकािी ि कममचािीको किमव्य हुने छ । 
    
 
   


