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प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/ववशेषज्ञ र 
कर्मचारीहरुको आचारसंवहता, २०७8 

प्रस्तावनाः प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो कतमव्य पालना गने धसलधसलार्ा सम्पादन गने सम्पूर्म 
कार् कारवाहीलाइम प्रभावकारी र ववश्वसनीय बनाइम सशुासनको रू्ल्य र र्ान्यता अनरुुप स्वतन्र, 
धनष्पक्ष एवं वस्तधुनष्ठ बनाउनका लाधग आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/ववशेषज्ञ र कर्मचारीहरुको 
पेशागत आचरर्का सम्बन्िर्ा व्यवस्था गनम सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, 2064 को 
दफा 23 को उपदफा (2) को खण्ड (ख), प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 को दफा 58 
एवं गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग धनयर्ावली, 2078 को धनयर् 42 ले ददएको अधिकार प्रयोग 
गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले यो आचारसंवहता बनाइम जारी गरेको छ।  

१. संक्षक्षप्त नार् र प्रारम्भः 

१.१ यो आचारसंवहताको नार् “प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/ववशेषज्ञ र       
कर्मचारीहरुको आचारसंवहता, २०७8” रहेको छ। 

    १.२  यो आचारसंवहता प्रदेश लोक सेवा आयोगवाट स्वीकृत भएको धर्धत देक्षख लाग ुहनुेछ। 

 २. पररभाषाः  ववषय वा प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा यस आचारसंवहतार्ा, 

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

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

२.३ “दक्ष/ववशेषज्ञ” भन्नाले आयोगको परीक्षा लगायतका कायमर्ा संलग्न व्यक्षिलाइम सम्झन ु   
पछम  र सो शब्दले बढुवा सधर्धतर्ा आयोगबाट तोवकने ववशेषज्ञ सरे्तलाइम जनाउनेछ। 

२.४ “कर्मचारी” भन्नाले आयोगर्ा कायमरत कर्मचारीलाइम सम्झन ुपछम र सो शब्दले आयोगको 
कार्र्ा खवटएका वा परीक्षा सञ्चालन वा अन्य प्रयोजनका लाधग खवटएका अन्य धनकायका 
कर्मचारी वा व्यक्षिलाइम सरे्त जनाउनेछ। 

२.५ “नक्षजकको नातेदार” भन्नाले पधत, पत्नी, छोरा-छोरी, दाज-ुभाई, दददी-बवहनी, भाउज-ुबहुारी, 
आर्ाज-ुनन्द, जेठाज-ुदेवर, जेठानी-देउरानी, काका-काकी, ठूलोबबुा-ठूलीआर्ा, सानाबा-
सानीआर्ा, भधतजा-भधतजी, भाञ्जा-भाञ्जी, धभनाज-ुज्वाई, र्ार्ा-र्ाइजू, फुप-ुफुपाजू, साला-
साली र धतनका छोराछोरी सम्झनपुछम। 

३. आचारसंवहता लागू हनुे पदाधिकारी एवं दक्ष/ववशेषज्ञ र कर्मचारीः 
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३.१ देहायका पदाधिकारी एवं दक्ष/ववशेषज्ञ र कर्मचारीहरुका हकर्ा यो आचारसंवहता लाग ु
हनुेछः 

              क. आयोगका पदाधिकारीहरु, 

              ख. दक्ष/ववशेषज्ञहरु 

              ग. प्रदेश लोक सेवा आयोगको  कायामलयर्ा कायमरत सम्पूर्म कर्मचारीहरु, 

              घ. आयोगबाट अधिकार पाएका पदाधिकारी वा अन्य धनकायका कर्मचारीहरु, 

              ङ. आयोगको तफम बाट गररने कायमर्ा आयोगले खटाएका व्यक्षिहरु। 

     तर, आयोगद्धारा करारर्ा धनयिु व्यक्षि वा संस्था वा ववशेषज्ञ वा सल्लाहकारको 
हकर्ा करारर्ा उल्लेख भए बर्ोक्षजर् हनुेछ। 

४. दक्ष/ववशेषज्ञले पालना गनुम पने आचरर्ः 

४.१ प्रश्नपर धनर्ामर् गने दक्ष/ववशेषज्ञले पालना गनुम पने आचरर्ः  

 ४.१.१ प्रश्नपर धनर्ामर् गदाम गोप्य रुपर्ा गनुम पनेछ। 

४.१.२ कुन पद, शे्रर्ी वा धबषयको प्रश्नपर धनर्ामर् गनम ददएको हो सो कुरा कसैलाइम 

        प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपर्ा व्यि गनम हुुँदैन। 

४.१.३ प्रश्नपर धनर्ामर् गदाम बनाएको वटप्पर्ी एवं खेस्रा नष्ट गनुम पनेछ। 

४.१.४ प्रश्नपर धनर्ामर्कतामले आफूले बनाएको प्रश्नपरको प्रधतधलवप आफुसुँग राख्न 

       हदैुन। 

४.१.५ जनु पदको प्रश्नपर धनर्ामर् गनम ददइएको हो सो पदको परीक्षार्ा आफ्नो नक्षजकको 
नातेदार भएका व्यक्षि उम्रे्दवार रहेको व्यहोरा जानकारी हनु आएको अवस्थार्ा 
प्रश्नपर धनर्ामर् गनम हदैुन। 

४.१.६ आयोगद्धारा सञ्चालन हनुे परीक्षाको पूवम तयारी कक्षा सञ्चालन, संयोजन तथा अध्यापन 
कायमर्ा संलग्न हनु ुहदैुन। 

४.१.७ आयोगको कार् कारवाहीर्ा असर पने गरी वा आयोगको धनष्पक्षता, गोपनीयता वा 
ववश्वसनीयतार्ा आुँच पगु्ने गरी जानाजान ववद्यतुीय एवं छापा (र्ोवाइल, इन्टरनेट, 
परपधरका, सार्ाक्षजक सञ्जाल आदद) र्ाध्यर्बाट कुनै प्रकारको वटकावटप्पर्ी वा 
आलोचना गनम वा सावमजधनक वा अन्य कुनै रुपर्ा अधभव्यक्षि ददन ुहदैुन। 
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४.२ प्रश्नपर पररर्ाजमन गने दक्ष/ववशेषज्ञले पालना गनुम पने आचरर्ः 

४.२.१ प्रश्नपर पररर्ाजमन गदाम गोप्य रुपर्ा गनुम पनेछ। 

४.२.२ कुन पद वा ववषयको प्रश्नपर पररर्ाजमन गनम ददएको हो, सो कुरा कसैलाइम प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपर्ा व्यि गनम हुुँदैन। 

४.२.३ प्रश्नपर पररर्ाजमन गदाम बनाएको वटप्पर्ी एवं खेस्रा नष्ट गनुम, गराउन ुपनेछ। 

४.२.४ प्रश्नपर पररर्ाजमनकतामले आफूले पररर्ाजमन गरेको प्रश्नपरको प्रधतधलवप बनाउन      
हदैुन।   

४.२.५ जनु पदको प्रश्नपर पररर्ाजमन गने हो सो पदको परीक्षार्ा आफ्नो नक्षजकको नातेदार 
भएका व्यक्षि उम्रे्दवार रहेको व्यहोरा जानकारी हनु आएको अवस्थार्ा प्रश्नपर 
पररर्ाजमन गनम हुुँदैन। 

4.२.६ आयोगद्धारा संचालन हनु ेपरीक्षाको पूवम तयारी कक्षा सञ्चालन, संयोजन तथा अध्यापन 
कायमर्ा संलग्न हनु ुहुुँदैन। 

४.३ उत्तरपकु्षस्तका परीक्षर् गने दक्ष/ववशेषज्ञले पालना गनुम पने आचरर्ः 

४.३.१ जनु पद वा ववषयको उत्तरपकु्षस्तका परीक्षर् गनम ददएको हो सो कुरा कसैलाइम प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्ष रुपर्ा व्यि गनम हदैुन। 

४.३.२ जनु पदको उत्तरपकु्षस्तका परीक्षर् गनम ददइएको हो सो पदको परीक्षार्ा आफ्नो 
नक्षजकको नातेदार भएका व्यक्षि उम्रे्दवार रहेको व्यहोरा जानकारी हनु आएको 
अवस्थार्ा उत्तरपकु्षस्तका परीक्षर् गनम हदैुन। 

४.३.३ उत्तरपकु्षस्तका परीक्षर् गदाम प्रदान गररएको अङ्क कही कतै व्यि गनम हदैुन। 

४.३.४ आयोगद्धारा संचालन हनुे परीक्षाको पूवम तयारी कक्षा सञ्चालन, संयोजन तथा अध्ययन 
कायमर्ा संलग्न हनु ुहदैुन। 

४.४ प्रयोगात्र्क परीक्षा/सार्वुहक छलफल/सीप परीक्षर् र अन्तवामतामकतामले पालना गनुमपने 
आचरर्ः 

४.४.१ नक्षजकको नातेदार भएका व्यक्षि उम्रे्दवार भएर्ा सो सरू्हको प्रयोगात्र्क 
परीक्षा/सारू्वहक छलफल/सीप परीक्षर् र अन्तवामतामर्ा बस्न ुहदैुन। 

४.४.२ प्रयोगात्र्क परीक्षा/सारू्वहक छलफल/सीप परीक्षर् र अन्तवामताम हनुभुन्दा अक्षघ त्यस्तो 
परीक्षार्ा आफू संलग्न हनुे कुरा कही कतै व्यि गनम हदैुन। 
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४.४.३ प्रयोगात्र्क परीक्षा/सारू्वहक छलफल/सीप परीक्षर् र अन्तवामतामर्ा अङ्क प्रदान गरेको 
कुरा कही कतै व्यि गनम हदैुन। 

४.४.४ आयोगद्धारा  सञ्चालन हनुे परीक्षाको पूवम तयारी कक्षा सञ्चालन ,संयोजन तथा अध्यापन 
कायमर्ा संलग्न हनु ुहदैुन। 

४.५ बढुवा सधर्धतर्ा तोवकएका दक्ष/ववशेषज्ञले  पालना गनुमपने आचरर्ः 

४.५.१ बढुवा सधर्धतको बैठक बस्न ुभन्दा अक्षघ कुन पदको बढुवार्ा भाग धलने हो सो कुरा 
कही कतै व्यि गनुम हदैुन।  

४.५.२ बढुवा सधर्धतको बैठकर्ा के के ववषयर्ा छलफल भयो र सो ववषयर्ा क-कस्ले के 
के राय ददए सो व्यि गनुम हदैुन। 

४.५.३ उम्रे्दवारले कायमसम्पादन रू्ल्याङ्कनर्ा प्राप्त गरेको अङ्क कही कतै व्यि गनुम   हदैुन। 

५. ववद्यतुीय एवं छापा र्ाध्यर्को प्रयोगः आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं दक्ष/ववशेषज्ञले 
आयोगको धनष्पक्षता, गोपधनयता, ववश्वसनीयतार्ा आुँच पगु्न े गरी जानाजान कायम सम्पादनको 
क्रर्र्ा वा त्यसको अक्षघ वा पधछ कुन ै ववद्यतुीय एवं छापा (र्ोवाइल, इन्टरनेट, परपधरका, 
सार्ाक्षजक सञ्जाल आदद) र्ाध्यर्बाट कुनै प्रकारको वटकावटप्पर्ी वा आलोचना गनम वा सावमजधनक 
वा अन्य कुनै रुपर्ा अधभव्यक्षि ददन वा प्रकट गनम हदैुन।  

६. स्वतन्रता, धनष्पक्षता, गोपनीयता र सर्ानता सम्बन्िी आचरर्हरुः   

६.१ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले आयोगको संस्थागत एवर् ्कायमगत स्वतन्रता र 
धनष्पक्षता अधभववृद्ध गनम हरसम्भव प्रयत्नशील रहन ुपदमछ। 

६.२ आयोगको परीक्षासुँग सम्बक्षन्ित कार्र्ा गोपनीयता कायर् गनुम पनेछ। 

६.३ आगोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले आयोगको कायम सम्पादन गदाम वा पदीय कतमव्य   
तथा दावयत्व धनवामह गदाम बाह्य वा आन्तररक कुनै पधन क्षेरबाट कुनै पधन कारर्ले प्रत्यक्ष 
वा परोक्ष रुपर्ा आउने प्रभाव, प्रलोभन, दवाव, भनसनु, िम्की, आग्रह आददबाट प्ररेरत वा 
प्रभाववत नभइम कानूनको सही रुपर्ा प्रयोग गरी कायम सम्पादन गनुम पदमछ।  

६.४ आगोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले आफ्नो पदीय कतमव्य पूरा गदाम स्वतन्रतापूवमक 
कानून बर्ोक्षजर् कायम गनुम पदमछ र आयोगका अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुलाइम पधन 
स्वतन्रतापूवमक कायम गनम सक्ने सहज वातावरर् प्रदान गनुम पदमछ। कुनै कायम खास 
तररकाले गनम वा नगनम र्ातहतको कर्मचारीलाइम कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गनम वा अनकु्षचत 
प्रभाव पानम वा दबाब ददन हुुँदैन। 
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तर, यस दफाले,  

 क. कानून बर्ोक्षजर् धनदेशन ददन वा आदेश ददनलाइम बािा परु ्याएको र्ाधनने छैन, 

ख. आयोगको कार्को धनष्पक्षताका लाधग दक्ष/ववशेषज्ञ वा आफ्नो र्ातहतको 
कर्मचारीसुँग सो कार्र्ा सहयोग पगु्ने वा सतकम ता अपनाउने उदे्दश्यले गररने छलफल 
वा रायलाइम अनकु्षचत प्रभाव पानम दबाब ददएको र्ाधनने छैन , र  

ग. पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो सहायकलाइम आवश्यक धनदेशन ददइम कार् 
लगाउनर्ा बािा परु ्याएको र्ाधनने छैन । 

६.५ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले कुन ैपधन प्रकारको र्ोलावहजा, पक्षपात वा पूवामग्रह 
नराखी राष्ट्र र जनताको वृहत्तर वहतलाइम प्राथधर्कता ददइम आफ्नो पदीय कतमव्यको पालना 
गनुम पदमछ। 

६.६ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले सेवाग्राहीहरु प्रधत र एक-आपसर्ा सरे्त सम्र्ानजनक 
र र्ानवीय व्यवहार गनुम पदमछ। 

६.७ आयोगप्रधतको जनववश्वास अधभववृद्ध गनम आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले आफ्नो 
व्यवसावयक तथा धनजी जीवनर्ा उच्चस्तरको आचरर् प्रदशमन गरी सर्ाजर्ा उदाहरर्ीय 
रुपर्ा प्रस्ततु हनुे प्रयास गनुम पदमछ। 

७. सदाचार र अनशुासन सम्बन्िी आचरर्हरुः 

७.१ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुले देहायका कायमहरु गनुम पनेछः 

७.१.१ आफूले सावमजधनक संस्थालाइम धतनुमपने, फर्छ्यौट गनुमपने वा बझुाउन ुपने रकर् कर 
दस्तरु, दण्ड जररवाना वा र्हशलु कानून बर्ोक्षजर् बझुाउन ुपदमछ। 

७.१.२ आयोगको उदे्दश्य, नीधत, कायमक्रर्, रू्ल्य एवं र्ान्यता प्रधत सदा सर्वपमत भइम रहन ु
पदमछ। 

७.१.३ आयोगको परीक्षा सम्बन्िी कायम लगायतका अन्य पदीय कतमव्य पालना गदाम ववना   
पूवामग्रह गोपनीयता कायर् राखी इर्ान्दारी तथा दक्षताका साथ गनुम पनेछ। 

७.१.४ आयोगको अधिकार प्राप्त पदाधिकारी वा आयोगको कार्र्ा संलग्न दक्ष/ववशेषज्ञ वा 
कर्मचारीबाट भएका कार् कारवाहीको धनष्पक्षता र गोपनीयतार्ा असर पने कुनै कायम 
भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएर्ा आयोगलाइम त्यसको जानकारी ददन ुपनेछ। 

७.१.५ पोशाक भत्ता धलन ेराष्ट्रसेवकले तोवकए बर्ोक्षजर्को पोशाक लगाउन ुपनेछ। 
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७.२ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुले देहायका कायमहरु गनम हनु्छः 

७.२.१ आयोगद्धारा संचालन हनुे परीक्षाको पूवमतयारी कक्षाको सञ्चालन, संयोजन तथा 
अध्यापनको कायमबाहेक आयोगको कार् कारवाहीर्ा प्रधतकुल प्रभाव नपने गरी आफूले 
ववशेषज्ञता हाधसल गरेको ववषयर्ा धलक्षखत वा र्ौक्षखक परार्शम र प्रवचन ददन वा परीक्षा 
सम्बन्िी सम्बक्षन्ित कायमर्ा संलग्न हनु तथा अध्ययन, अनसुन्िान र अध्यापन गनम 
सवकनेछ। 

७.२.२ सावहत्य, कला, संस्कृधत, खेलकुद, ज्ञान ववज्ञान, प्रववधि, र्नोरञ्जन सम्बन्िी र पेशागत 
एवं सार्ाक्षजक  संस्थाहरुर्ा सदस्य हनु र त्यस्ता र्ञ्चहरुर्ा सहभागी  हनु सवकनेछ। 

७.२.३ राजनैधतक दल र सो सुँग सम्बद्ध भात ृ संगठन बाहेक पेशागत संघ संस्थाहरुले 
आयोजना गरेको सभा, गोष्ठी आददर्ा कायामलयको कार्र्ा बािा नपने गरी सहभागी हनु 
सवकनेछ। 

७.२.४ आयोगले गोप्य राख्न ुपने प्रकृधतका धबषयहरु बाहेक आयोगको उदे्दश्य नीधत कायमक्रर्का 
सम्बन्िर्ा प्रधतकूल असर नपने खालका लेख, रचना प्रकाशन गनम सवकनेछ। 

७.२.५ नेपाल सरकार, कानून बर्ोक्षजर् स्थावपत बैंवकङ्ग एवं ववत्तीय संस्था तथा सावमजधनक 
कम्पनीहरुले सावमजधनक रुपर्ा जारी गरेको ऋर् पर , वचत पर, शेयर खररद ववक्री 
गनम वा लाभांश धलन सवकनेछ। 

७.२.६ सवैको लाधग खलुा गरएको प्रधतस्पिामर्ा सहभागी भै परुस्कार, पदक, प्रर्ार्पर एवं 
सम्र्ान ग्रहर् गनम सवकनेछ। 

७.२.७ नपेाल सरकार वा वैदेक्षशक संस्था वा कूनै सावमजधनक संस्थाले आयोजना गरेको 
कायमक्रर्, सर्ारोह, भोज भतेर वा ररसेप्सनर्ा भाग धलन हनु्छ। 

७.३ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुले देहायका कायमहरु गनम हदैुनः 

७.३.१ आयोगको सहर्धत वेगर आयोगको तफम बाट कुनै प्रकारको अनाधिकृत प्रधतवद्धता वा 
प्रधतज्ञा गनम हदैुन। 

७.३.२ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले कतमव्य पालन गदाम जानकारीर्ा आएको कानून 
बर्ोक्षजर् गोप्य राख्नपुने ववषय वा कागजात वा व्यहोरा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपवाट 
प्रकाशन गनुम हदैुन। 

७.३.३ आफू र आफ्नो आफन्त वा आफ्नो धनकटका नातेदार वा व्यक्षिहरुसुँग सम्बक्षन्ित 
कुनै कार् गराउन वा नगराउन आफू कायमरत वा अन्य धनकायका पदाधिकारीलाइम दवाव 
ददन वा अनकु्षचत प्रभाव पानम लगाउन हुुँदैन। 
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 ७.३.४ आयोगका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीले गरररहेका गोपनीयता कायर् गनुमपने कार् 
कारवाहीका ववषयहरुर्ा अनावश्यक रुपर्ा खोक्षजनीधत गनम वा चासो धलन हुुँदैन। 

८. उपहार तथा कोसेली ग्रहर् गनम नहनुेः 

८.१ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले कूनै पधन परीक्षाथीबाट वा आयोगसुँग आधथमक 
कारोवार गरररहेका वा आयोगबाट सम्पादन हनुे कायमसुँग सम्बक्षन्ित व्यक्षि वा संस्थाबाट 
कुनै दान, दातव्य, ऋर्, आधथमक वा भौधतक लाभ, उपहार वा कोसेली ग्रहर् वा स्वीकार 
गनम हुुँदैन।    

     तर, ववशदु्ध पाररवाररक सम्बन्ि र व्यक्षिगत धर्रताको आिारर्ा प्रदान गररएको दान, दातव्य, 
ऋर्, उपहार वा कोसेली धलन हनु्छ। 

८.२ आयोगका पदाधिकारीले कर्मचारीबाट र र्ाधथल्लो तहका कर्मचारीले आफू र्ातहतका 
कर्मचारीबाट कुनै वकधसर्को उपहार तथा कोसेली ग्रहर् गनम हुुँदैन। 

९. पदको दरुुपयोग गनम नहनुेः 

९.१ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले आफ्नो ओहोदा एवं अक्षततयारी आफू वा आफ्नो 
पररवार वा कसैको अनकु्षचत लाभ पगु्ने गरी प्रयोग गनम हुुँदैन। 

९.२ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले आयोगको सम्पक्षत्त वा सवुविा कायामलय प्रयोजनको 
लाधग वा आफ्नो पदीय हैधसयतलाइम सहुाउुँदो वकधसर्ले बाहेक अन्य व्यक्षिगत कार्र्ा प्रयोग 
गनम हुुँदैन। 

९.३ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले कायामलय सर्यलाइम आफ्नो व्यक्षिगत कायमर्ा  प्रयोग 
गनम हुुँदैन। 

१०. गैर सरकारी संघ/संस्थाको पदाधिकारी हनु नहनुे तथा अन्यरको रोजगारी स्वीकानम नहनुेः 

१०.१ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले दफा ६.२.२ र्ा उल्लेख भएकोर्ा बाहेक अन्य 
कुनै गैर सरकारी संघ/संस्थाको पदाधिकारी हनु वा त्यस्तो संस्थाको अनकु्षचत वा गैरकानूनी 
वक्रयाकलापर्ा संलग्न हनु हुुँदैन। 

१०.२ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले प्रचधलत कानून बर्ोक्षजर् बाहेक बाहय रोजगारी 
स्वीकार गनम हुुँदैन। 

   १०.३ आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले कुनै राजनैधतक दल वा त्यस्तो दलधसत   आवद्ध 
कुनै संघ/संस्थाको सदस्यता ग्रहर् गनम हुुँदैन। 
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११. नक्षजकको नातेदार संलग्न रहेको ववषयको कार् कारवाही सम्बन्िर्ाः 

११.१ कुनै परीक्षार्ा नक्षजकको नातेदार रहेको व्यक्षि उम्रे्दवार रहेको जानकारी   पाएको 
अवस्थार्ा जानकारी हनुासाथ सोको धलक्षखत जानकारी गराउन ु पदमछ। आयोगका 
पदाधिकारी एवं कर्मचारीले नक्षजकको नातेदार भएका व्यक्षि आयोगको परीक्षार्ा 
उम्रे्दवार भएर्ा धनष्पक्षता एवं गोपनीयता कायर् गनुम पने देहायको कायम वा धनर्मय 
प्रवक्रयार्ा संलग्न हनु ुहुुँदैनः  

(क) त्यस्तो व्यक्षि उम्रे्दवार भएको परीक्षा केन्रर्ा जानीजानी नखवटने। 

(ख) त्यस्तो व्यक्षि उम्रे्दवार भएको परीक्षाको उत्तरपकु्षस्तकार्ा संकेत नं. राख्न े
कायमर्ा संलग्न नहनुे। 

(ग) त्यस्तो व्यक्षि उम्रे्दवार भएको परीक्षाको प्रश्नपर छपाइमर्ा संलग्न नहनुे। 

(घ) त्यस्तो व्यक्षि उम्रे्दवार भएको परीक्षाको प्रश्नपर धनर्ामर्, प्रश्नपर पररर्ाजमन 
र उत्तरपकु्षस्तका परीक्षर् गनम पठाउने कायमर्ा संलग्न नहनुे। 

(ङ) त्यस्तो व्यक्षि उम्रे्दवार भएको परीक्षाको धलक्षखत/प्रयोगात्र्क/अक्षन्तर् नधतजा 
प्रकाशन गने कायमर्ा संलग्न नहनुे। 

(च) धलक्षखत परीक्षाको नधतजा प्रकाशन कायमर्ा संलग्न हनुे कर्मचारीले सो पदको 
अन्तवामतामर्ा संलग्न नहनु।े 

११.२ धनष्पक्षता र गोपनीयता कायर् गनुम पने कायमर्ा संलग्न हुुँदै जादा नक्षजकको नातेदार 
धभरको व्यक्षि देक्षखन आएर्ा तत्काल सोको सूचना आफूभन्दा र्ाधथल्लो तहका 
कर्मचारीलाइम ददइम सो कायमबाट अलग हनु ुपदमछ। 

१२. आचारसंवहताको अनगुर्नः  

    यो आचारसंवहताको पालना सम्बन्िी अनगुर्न देहाय बर्ोक्षजर्का पदाधिकारीबाट गररनेछः 

       (क) आयोगको अध्यक्षको हकर्ा आयोगबाट, 

       (ख) आयोगका सदस्य वा सक्षचवको हकर्ा अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यबाट,  

       (ग) अन्य कर्मचारीको हकर्ा आयोगका सक्षचवबाट। 

१३. वववविः 

१३.१ यो आचारसंवहता पालना सम्बन्िी ववषयर्ा वद्धवविा उत्पन्न भएर्ा कर्मचारीहरुले आयोगका 
सक्षचव सर्क्ष र सक्षचव तथा पदाधिकारीहरुले आयोग सर्क्ष परार्शम गरी धनकासा भए 
वर्ोक्षजर् गनुम पदमछ। 
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१३.२ यस आचारसंवहताको पालना गने गराउने क्रर्र्ा कुनै ववशेष पररक्षस्थधत  आइपरेर्ा वा 
कुनै वािा अड्चन परेर्ा आयोगले तत्सम्बन्िर्ा आवश्यक धनर्मय गरी बािा अडकाउ 
फुकाउन सक्नेछ। 

१३.३ आयोगले आवश्यकता अनसुार यस आचारसंवहतार्ा संशोिन गनम सक्नेछ।       

      

 


