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नेऩार सयकाय य नेऩारका कानून सभेतराई आधाय वनाई प्रदेश सयकायको भङ्ञरिऩङ्चयषद्का 
सदस्महरुरे आपनो कामय सम्ऩादन गदाय भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्म–सदस्मका ङ्जवचभा आऩङ्झस 
साभनजस्मता कामभ याख्दै आपूराई नऩेार कानून, प्रदेश कानून सभेतरे प्राप्त अङ्झधकायको प्रमोग गदै 
सो अनङ्टरुऩ ऩारना गनङ्टय ऩने आचयण य व्मवहायराई व्मवङ्ञस्थत एवॊ ऩायदङ्ञशय वनाई सऺभ य ऩायदङ्ञशय 
रुऩभा नैङ्झतकता य भमायदा कामभ याङ्ञि असर शासन सॊचारन गनङ्टय ऩने आवश्मकताराई भहसङ्टस गयी 
आचाय सॊङ्जहता तमाय गयी रागङ्ट गनङ्टय वाञ्छनीम देङ्ञिएकारे प्रदेश नॊ. ४ भङ्ञरिऩङ्चयषद्वाट भङ्ञरिऩङ्चयषद्का 
सदस्म एवॊ सयोकायवाराहरुराई सभेत रागङ्ट हङ्टने गयी मो आचाय सॊङ्जहता जायी गङ्चयएको छ ।  
भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुरे ऩारना गनङ्टय ऩने आचयणिः 
(१) भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुरे नैङ्झतकता आधायबतू ङ्झसद्धारतको प्रङ्झतकूर हङ्टन े गयी कङ्ट नै काभ 

कायवाही गनय हङ्टदैन। 

(२) भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुको काभ कायवाही याष्ट्र य सवयसाधायणको सेवाभा केररीत हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ।  

(३) भरिारमफाट सम्ऩादन गने हयेक काभ कायवाही नेऩारको सॊङ्जवधान य कानून वभोङ्ञजभ आभ 
नागङ्चयकको अऩेऺाराई ध्मानभा याङ्ञि गनङ्टय ऩनेछ ।  

(४) भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुरे आपनो भरिारमको काभका राङ्झग व्मङ्ञिगत रुऩभा प्रदेश सबा 
य भङ्टख्मभरिी प्रङ्झत उत्तयदामी हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

(५) भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुरे प्रदेश सबाका सदस्महरुको याम सल्राह य सङ्टझाव सङ्टङ्ङ 
मथासम्बव सयर य प्रबावकायी व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

(६) आपनो भरिारमका हयेक काभ कायवाही नेऩारको सॊङ्जवधान य कानून फभोङ्ञजभ गङ्चयने हङ्टॊदा 
त्मस्तो काभ कायवाहीभा आपूरे ङ्ञजम्भेवायी ऩूवयक सम्ऩादन गने य सो को अङ्झबरेिीकयण 
गने गनङ्टय ऩनेछ । साथै नेऩारको सॊङ्जवधानराई कामायरवमन गने तपय  प्रङ्झतफद्ध यहनङ्ट ऩनेछ । 

(७) भङ्टख्मभरिीद्वाया जायी गङ्चयएका हयेक ङ्झनदेशनहरूराई ऩूणय ऩारना गने य सो को कामायरवमनको 
प्रगङ्झत ङ्जववयण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(८) भरिी ऩदभा ङ्झनमङ्टि बएको ङ्झभङ्झतरे ६० ङ्छदन ङ्झबि प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण 
सावयजङ्झनक गनङ्टय ऩनेछ ।  

(९) आपू वा आपूसॉग सम्फङ्ञरधत कङ्ट नै व्मङ्ञि सॊस्था वा ऩऺराई पाइदा ऩङ्टग्ने य याज्म वा 
नागङ्चयकराई नोक्सान ऩने गयी जानी जानी कङ्ट नै काभ कायफाही गनय गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन ।  

(१०)  आपूराई जानकायी बएको तथ्म वा व्महोया झङ्टट्टा रूऩभा उल्रेि गयी फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टय 
वा सो अनङ्टसायको दाफी ङ्झरनङ्ट हङ्टॉदैन ।  
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(११) आफ्नो ङ्जवबागीम भरिारमको वा अरम भरिारमको काभ कायफाहीको सरदबयभा आपूरे 
जानकायी ऩाएको गोप्म याख्नङ्ट ऩने तथ्म वा व्महोया वा सूचना आङ्झधकाङ्चयक ङ्झनकाम वा 
ऩदाङ्झधकायी फाहेक अरमि व्मि गनङ्टय वा गनय रगाउनङ्ट हङ्टॉदैन ।   

(१२) आफ्नो भरिारमभा जाॉदा वा औऩचाङ्चयक रुऩभा उऩङ्ञस्थत हङ्टॉदा बड् ङ्जकरो रुऩभा प्रस्तङ्टत हङ्टन े
वा भद्यऩान गनय हङ्टॉदैन ।  

(१३) भङ्ञरिऩङ्चयषद् भा वा भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुका ङ्झफचभा बएको वा हङ्टन े कङ्ट नै ङ्जववाद सञ्चाय 
भाध्मभ भापय त अङ्झबव्मि गनय वा गनय रगाउन हङ्टॉदैन ।  

(१४) सॊघीम इकाईको ऩायस्ऩङ्चयक सम्फरधभा असय ऩनय सक्छ बङ्ङे जानी जानी कङ्ट नै ऺेि, जात, 

जाती, धभय, वणय, ङ्झरङ्ग, सम्प्रदामका फीचको सम्फरधभा िरर ऩने गङ्झतङ्जवङ्झध गनय गयाउन 
हङ्टॉदैन। 

(१५) भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुरे ङ्जवशेष कामयक्रभहरु फाहेक ङ्जवदेश भ्रभणभा जानङ्ट ऩूवय 
भङ्टख्मभरिीको अङ्झनवामय स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। भ्रभणको सम्वरधभा याष्ट्रको नाभभा प्राप्त हङ्टन े
दान, ऩङ्टयस्काय वा उऩहाय प्रदेश सयकायराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(१६) उऩरब्ध बए सम्भ स्वदेशी य वातावयण भैिी उत्ऩादनका साभाग्री भाि प्रमोग गने य गनय 
रगाउनङ्ट ऩछय ।  

(१७) भरिारमको काभ कायफाहीभा अत्माङ्झधक आङ्झथयक ङ्झभतव्मङ्जमता अऩनाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(१८) सयकायफाट उऩरब्ध गयाउने सेवा य सङ्टङ्जवधाका अवसयहरूको फाॉडपाॉड गदाय नेऩारको 

सॊङ्जवधान य प्रचङ्झरत प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक रमाम य सभावेशीकयण सम्फरधी 
याज्मको नीङ्झतराई अङ्गीकाय गनङ्टय ऩनेछ।  

(१९) भरिारमको काभ कायफाही सम्फरधभा सावयजङ्झनक जानकायी ङ्झरन सङ्टझाव तथा उजङ्टयी ऩेटीका, 
हटराईन टेङ्झरपोन, इभेर जस्ता साधन प्रमोग गने य सयोकायवारा य ङ्जवऻ सभेतसॉग 
सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको कामयक्रभ ङ्झनयरतय गने गयाउन ेगनङ्टयऩछय ।  

(२०) स्वकीम वा ङ्झनजी सङ्ञचव ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाय मोग्म य ऺभतावान व्मङ्ञिराई चमन गने य ङ्झनजको 
काभ कायफाहीको सूऩयीवेऺण आपैँ रे गने गनङ्टय ऩछय ।  

(२१) सयकायी काभ काजको सभमराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई सभमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन े कामयराई 
प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩछय ।  

(२२) याष्ट्रसेवक कभयचायीहरूराई याजनैङ्झतक दफाफ बरदा ङ्झफरकङ्ट र अरग बै स्वतरिता ऩूवयक काभ 
गने वातावयण तमाय गने गयाउने गनङ्टय ऩछय।  

(२३) प्रदेश सयकायको आङ्झधकाङ्चयक नीङ्झत तथा कामयक्रभ सयकायको प्रविा भापय त सावयजङ्झनक गने 
गयाउने गनङ्टयऩछय ।  

(२४) ऩदीम भमायदा य अङ्ञख्तमायको दङ्टरुऩमोग गयी धम्क्माउन े वा कङ्ट ङ्झनमत यािी कामय गने वा 
सम्ऩङ्ञत्त आजयन गने कामयराई शूरम सहनशीरताको आधायभा कायफाही गनङ्टय ऩनेछ ।  

(२५) सयकायी श्रोत य साधनराई ङ्झनजी वा ऩाङ्चयवाङ्चयक उऩमोगभा प्रमोग नगने नगयाउन े।  
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(२६) भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुरे भूरतिः देश य जनताको गङ्चयभा, भमायदा य प्रङ्झतष्ठाराई आफ्नो 
गङ्चयभा भमायदा य प्रङ्झतष्ठा सङ्ञङ्ङङ्जहत यहेको सम्झी सो अनङ्टरूऩको काभ कतयव्म य अङ्झधकायको 
प्रमोग गनङ्टय ऩनेछ ।  

(२७) भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरुरे आफ्नो ऩङ्चयवायका कङ्ट नै सदस्म वा नङ्ञजकको नातेदाय वा घङ्झनष्ठ 
ङ्झभिसॉग सयकायी काभ कायफाही फाहेकका कङ्ट नै ङ्जववाद वा सहमोगका ङ्जवषमराई प्रत्मऺ 
असय ऩङ्टय   माउने गयी कङ्ट नै व्मङ्ञि वा ऩदाङ्झधकायीफाट आङ्झतथ्मता ङ्झरन,े दान वा उऩहाय स्वीकाय 
गने वा गनय रगाउन सभेत हङ्टॉदैन ।  

(२८) भङ्ञरिऩङ्चयषद्का सदस्महरूरे भयभोराङ्जहजा, ऩऺऩात, बनसङ्टन वा दे्वष वा प्रङ्झतशोधको बावना 
यािी काभ कायफाही गनय गयाउन हङ्टॉदैन।  

(२९) जानी जानी आपूरे ङ्छदन े तथ्म तथ्माङ्क वा ङ्जववयण झङ्टटो ङ्छदनङ्ट वा सावयजङ्झनक गनङ्टय गयाउनङ्ट 
हङ्टॉदैन।  

(३०) जानाजानी प्रदेश सयकाय, प्रदेश सबा य नेऩार याज्मका अॊगहरू कामयऩाङ्झरका, रमामऩाङ्झरका य 
व्मवस्थाङ्जऩकाको ऺेिाङ्झधकाय उल्रङ्घन हङ्टने वा एक अकायभा घृणा वा दे्वष ऩैदा हङ्टन ेगयी कङ्ट नै 
काभ कायफाही गनय वा गनय रगाउन हङ्टॉदैन ।  


