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आयोगिाट स्िीकृत  मममतिः २०७६/09/२५ 

राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोगका  

पदामिकारी एिं कमाचारीहरुको  

आचार संवहता, २०७६ 

 

प्रस्तािना: राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो संिैिामनक तथा कानूनी जिम्मेिारी मनिााह गने 
मसलमसलामा रािस् िको बााँडफााँड, अनदुान वितरण, आन्तररक ऋणको सीमा मनिाारण, प्राकृमतक स्रोतको 
पररचालन एिं बााँडफााँट लगायतका विषयमा अध्ययन अनसुन्िान गरी मसफाररस गने िस्ता काम 
कारिाहीलाई प्रभािकारी, विश् िसनीय र पारदर्शी बनाई प्राकृमतक स्रोत र वित्तको संघ, प्रदेर्श र स्थानीय 
तहबीच समन्यावयक रुपले वितरण गने कायालाई अझ बढी स्ितन्र, मनष्पक्ष एिं िस्तमुनष्ठ बनाउने उदे्दश्यले 
आयोगका पदामिकारी एिं कमाचारीहरुले पालना गनुा पने पदीय एिं पेर्शागत आचरणका सम्बन्िमा व्यिस्था 
गना सरु्शासन (व्यिस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) 
तथा राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोग मनयमािली‚ २०७६ को मनयम १८ ले ददएको अमिकार 
प्रयोग गरी यो आचार संवहता िारी गरेको छ। 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  

(क) यस आचार संवहताको नाम “राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोगका 
  पदामिकारी एिं कमाचारीहरुको आचार संवहता, २०७६” रहेको छ। 

(ख) यो आचार संवहता आयोगबाट स्िीकृत भएको मममतदेजख प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस आचार संवहतामा,- 

(क) “आयोग” भन्नाले राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झन ुपछा। 

(ख) “कमाचारी” भन्नाले नेपाल सरकारले खटाई पठाएका आयोगमा कायारत कमाचारी 
सम्झन ुपछा र सो र्शब्दले आयोगमा कायारत स्थायी, अस्थायी, सेिा करार तथा 
ज्यालादारीमा कायारत कमाचारी िा व्यजि समेतलाई िनाउाँछ। 

(ग) “मनयमािली” भन्नाले राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोग मनयमािली, २०७६  
सम्झन ुपछा । 

(घ) “पदामिकारी” भन्नाले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सम्झन ुपछा। 

(ङ) “विर्शेषज्ञ” भन्नाले आयोगमा विर्शेषज्ञ िा विज्ञको रुपमा काम गना मनयमािलीको 
मनयम १४ बमोजिम आयोगबाट मनयिु विर्शेषज्ञ सम्झन ुपछा। 
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३. आचार संवहताको पालना : देहायका व्यजिहरुले यो आचार संवहताको पालना  गनुा पनेछ: 
(क) आयोगमा कायारत पदामिकारीहरु, 
(ख) आयोगमा कायारत कमाचारीहरु, 
(ग) आयोगबाट मनयिु विर्शेषज्ञहरु, 
(घ) आयोगको कायामा खवटएका कमाचारीहरु।  

४. स्ितन्रता, मनष्पक्षता, गोपनीयता र समानता सम्बन्िी आचरण : आयोगका पदामिकारी एिं कमाचारीले 
स्ितन्रता‚ मनष्पक्षता‚ गोपनीयता र समानता सम्बन्िमा देहाय बमोजिम गनुा पनेछ :  

(क) आयोगको संस्थागत एिं कायागत स्ितन्रता र मनष्पक्षता अमभिवृि गना  कवटिि 
रहने‚ 

(ख) आयोगको काया सम्पादन गदाा कसैप्रमत पूिााग्रह, पक्षपात िा भेदभाि गना नहनुे, 
(ग) आयोगको मसफाररस सम्बन्िी कामको गोपनीयता कायम गने,  

(घ) आयोगको कायासम्पादन गदाा िा पदीय दावयत्ि तथा कताव्य मनिााह गदाा िाह्य िा 
आन्तररक कुनै पमन क्षेरबाट कुनै पमन कारणले प्रत्यक्ष िा परोक्षरुपमा आउन े
प्रभाि, प्रलोभन, दिाि, भनसनु, िम्की, आग्रह आददबाट प्ररेरत िा प्रभावित नभई 
कानूनले सजुम्पएको जिम्मेिारी कुर्शलतापूिाक सम्पादन गने,  

तर कानून बमोजिम मनदेर्शन िा आदेर्श ददन िा जिम्मेिारी पाएको पदामिकारी िा 
कमाचारीले आफू मातहतका पदामिकारी िा कमाचारीलाई आिश्यक मनदेर्शन ददई काममा 
लगाउन यसले बािा परु् याएको मामनने छैन। 

(ङ) राि र िनताको िहृत्तर वहतलाई प्राथममकता ददई संघीय सरकार, प्रदेर्श सरकार 
िा स्थानीय तहमा मसफाररस सम्बन्िी काया गदाा कुनै पमन प्रकारको मोलावहिा, 
पक्षपात िा पूिााग्रह नराखी आफ्नो पदीय दावयत्ि एिं कताव्यको पालना गने, 

(च) सेिाग्राही र सरोकारिालाप्रमत सम्मानिनक, जर्शष्ट र मानिीय व्यिहार गने, 
(छ) आयोगप्रमतको िनविश्वास अमभिवृि गना आफ्नो व्यिसावयक तथा मनिी िीिनमा 

अनकुरणीय आचरण प्रदर्शान गरी उदाहरणीय रुपमा प्रस्ततु हनुे। 

५. सदाचार र अनरु्शासन सम्बन्िी आचरण : आयोगका पदामिकारी एिं कमाचारीहरुले सदाचार र 
अनरु्शासन सम्बन्िी देहायका कायाहरु गनुा पनेछ : 

(क) आफूले कुनै पमन सािािमनक संस्थालाई मतनुापने, फर्छ्यौट गनुापने िा बझुाउन ुपने 
रकम, कर‚ दस्तरु, दण्ड, िररिाना िा महसलु कानून बमोजिम बझुाउने, 

(ख) आयोगको उदे्दश्य, नीमत, कायाक्रम, मूल्य एिं मान्यताप्रमत सदा समवपात हनुे, 
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(ग) आयोगको काया सम्पादन लगायतका अन्य पदीय कताव्य पालना गदाा मबना पूिााग्रह 
गोपनीयता कायम राखी इमान्दारी तथा दक्षतापूिाक जिम्मेिारी मनिााह गने, 

(घ) आयोगका अमिकारप्राप्त पदामिकारी िा आयोगको काममा संलग्न विर्शेषज्ञ िा 
कमाचारीबाट भएका काम कारिाहीको मनष्पक्षता र गोपनीयतामा असर पने कुनै 
काया भएको छ भन्ने िानकारी प्राप्त भएमा आयोगलाई त्यसको अविलम्ब िानकारी 
गराउने,  

(ङ) आयोगका पदामिकारी एिं कमाचारीले आफ्नो पदीय हैमसयतमा प्राप्त गने सवुििा िा 
सहमुलयतको दरुुपयोग नगने, नगराउने, 

(च) आयोगमा कायारत कमाचारीहरुले आयोगबाट उपलब्ि गराइएको पररचयपर 
कायाालय समयमा सबैले देख् ने गरी लगाउने, 

(छ) पोर्शाक भत्ता मलने रािसेिकले तोवकएको ददनहरुमा तोवकए बमोजिमको पोर्शाक 
लगाउने र अन्य ददन कायाालयमा िा कायाालयको जिम्मेिारीमा रहाँदा मयााददत 
पोर्शाक लगाउने, 

(ि) आयोगका मनणायहरुको कायाान्ियन एिं दैमनक कायासम्पादन गदाा गराउाँदा प्रचमलत 
ऐन मनयमको पररपालना, मनयममतता, अनरु्शासन, आचरण र मयााददत व्यिहारलाई 
अनसुरण गदै सदाचाररता कायम गने। 

६. पेर्शागत आचरण: आयोगका पदामिकारी एिं कमाचारीले पेर्शागत आचरण सम्बन्िमा देहाय बमोजिम 
गनुा पनेछ: 

(क) संिैिामनक तथा कानूनी जिम्मेिारीप्रमत संिेदनर्शील हुाँदै कायासम्पादन गने, गराउने, 
(ख) तोवकएको समयमा कायाालयमा उपजस्थत भई अमनिाया रुपमा हाजिरी िनाउने, 
(ग) आदेर्शको शृ्रङ्खला (Chain of Command) को पररपालना गने, आयोग र 

कमाचारीतन्रका मूल्य मान्यताको कदर गदै एक-आपसमा जर्शष्ट, सम्मानिनक एिं 
मयााददत व्यिहार गने, 

(घ) स्िीकृमत प्राप्त अमिकारीले आयोगको काम, कारिाहीको विषयमा सञ् चार माध्यम 
िा अन्य मनकायलाई िानकारी दददा िा प्रसे विज्ञमप्त िारी गदाा मयााददत, िस्तमुनष्ठ, 
स्पष्ट र संजक्षप्त भाषा प्रयोग गने, 

(ङ) आयोगको गररमा, मयाादा र स्ितन्रतामा आाँच पगु्न ेगरी कुनै काम कारिाही गना 
गराउन नहनुे र त्यस्ता कायामा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हनु  
नहनुे, 
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(च) आफूलाई सजुम्पएको जिम्मेिारी तोवकएको समय मभरै पूरा गने तथा आफ्नो 
जिम्मेिारी अरुलाई पञ्छाउन नहनु े र आफूलाई अजख्तयारी प्राप्त नभएको 
क्षरेामिकार मभर अनामिकृत ढंगले प्रिेर्श गना नहनुे, 

(छ) आफ्नो पदीय जिम्मेिारीलाई मयााददत, गररमामय र प्रभािकारी बनाउन सिै 
सकारात्मक सोच राखी वक्रयार्शील रहने, 

(ि) अजख्तयारिालाको पूिा स्िीकृमत नमलई मबदा बस्न िा कािमा िान नहनु ेर मबदा 
िा कािमा रहाँदा कायाालयको काममा बािा नपने गरी व्यिस्था ममलाउन ुपने। 

७. गना सक्न ेकायाहरु : आयोगका पदामिकारी एिं कमाचारीहरुले देहायका कायाहरु गना सक्नेछन ्: 
(क) आयोगको काम कारिाहीमा प्रमतकूल प्रभाि नपने गरी आफूले विर्शेषज्ञता हामसल 

गरेको विषयमा मलजखत िा मौजखक परामर्शा र प्रिचन ददन तथा कानूनसम्मत 
अध्ययन, अनसुन्िान र अध्यापन गना‚  

(ख) आयोगको काममा बािा नपने गरी सावहत्य, कला, संस्कृमत, खेलकूद, ज्ञान, विज्ञान, 
प्रविमि, मनोरञ्जन एिं सामाजिक संस्थाहरुमा आिि हनु र त्यस्ता संस्थाहरुमा 
सहभागी हनु‚  

(ग) रािनैमतक दल र सोसाँग सम्बि भात ृ संगठन बाहेक सरकारी तथा अन्य संघ 
संस्थाहरुले आयोिना गरेको सभा, गोष्ठी आददमा आयोगको काममा बािा नपने 
गरी सहभागी हनु‚ 

(घ) आयोगले गोप्य राख्न ुपने प्रकृमतका विषयहरु बाहेक आयोगको उदे्दश्य, नीमत र 
कायाक्रमका सम्बन्िमा प्रमतकूल असर नपने खालका लेख रचना प्रकार्शन गना‚ 

(ङ) नेपाल सरकार, कानून बमोजिम स्थावपत बैँवकङ्ग एिं वित्तीय संस्था तथा सािािमनक 
कम्पनीहरुले सािािमनक रुपमा िारी गरेको ऋणपर, बचतपर, र्शेयर खररद विक्री 
गना िा लाभांर्श मलन‚ 

(च) सबैको लामग खलुा गररएको प्रमतस्पिाामा सहभागी भै परुस्कार, पदक, प्रमाणपर 
एिं सम्मान ग्रहण गना‚ 

(छ) नेपाल सरकार िा िैदेजर्शक संस्था िा कुनै सािािमनक संस्थाले आयोिना गरेको 
कायाक्रम, समारोह, भोि भतेर िा ररसेप्सनमा मयााददत रुपमा भाग मलन, 

(ि) संिैिामनक मनकायको गररमा बढाउने काम गना। 
८. गना नसक्न े कायाहरु: आयोगका पदामिकारी एिं कमाचारीहरुले देहाय बमोजिमका कायाहरु गनुा 

हुाँदैन:- 
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(क) आयोगबाट सम्पाददत काम कारिाहीमा असर पने गरी िा आयोगको मनष्पक्षता, 
गोपनीयता िा विश्वसनीयतामा आाँच पगु्ने गरी िानािान कुनै प्रकारको वटकावटप्पणी 
िा आलोचना गना िा सािािमनक िा अन्य कुनै रुपमा अमभव्यजि ददन‚  

(ख) आयोगको सहममत बेगर आयोगको तफा बाट कुनै प्रकारको अनमिकृत प्रमतििता 
िा प्रमतज्ञा गना‚  

(ग) आफ्नो कताव्य पालना गदाा िानकारीमा आएको कानून बमोजिम गोप्य राख्नपुने 
विषय िा कागिात िा ब्यहोरा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपबाट प्रकार्शन गना‚ 

(घ) आफू, आफन्त िा आफ्नो मनकटका नातेदार िा व्यजिहरुसाँग सम्बजन्ित कुनै 
काम गराउन िा नगराउनको लामग आफू कायारत िा अन्य मनकायका 
पदामिकारीलाई दिाि ददन िा अनजुचत प्रभाि पाना, 

(ङ) गोपनीयता कायम गनुापने काम कारिाहीका विषयहरुमा अनािश्यक रुपमा 
खोिीनीमत गना िा चासो मलन, 

(च) आयोगसाँग आमथाक कारोिार गरररहेको िा आयोगबाट सम्पादन हनुे कायासाँग 
सम्बजन्ित व्यजि िा संस्थाबाट कुनै दान, दातव्य, ऋण, आमथाक िा भौमतक लाभ, 
उपहार िा कोसेली ग्रहण िा स्िीकार गना‚  

तर विर्शिु पाररिाररक सम्बन्ि र व्यजिगत ममरताको आिारमा प्रदान 
गररएको दान, दातव्य, ऋण, उपहार िा कोसेली ग्रहण गना बािा पने छैन। 

(छ) मामथल्लो तहका पदामिकारी एिं कमाचारीले आफू मातहतका मनकाय िा 
कमाचारीबाट कुनै वकमसमको उपहार तथा कोसेली ग्रहण गना‚ 

(ि)  आफ्नो ओहोदा एिं अजख्तयारी आफू िा आफ्नो पररिार िा कसैको अनजुचत लाभ 
पगु्ने गरी प्रयोग गना‚ 

(झ) आयोगको सम्पजत्त िा सवुििा कायाालय प्रयोिनको लामग िा आफ्नो पदीय 
हैमसयतलाई सहुाउाँदो वकमसमले बाहेक अन्य व्यजिगत काममा प्रयोग गना‚ 

(ञ) कायाालय समयलाई आफ्नो व्यजिगत कायामा प्रयोग गना‚ 
(ट) कुनै गैर सरकारी संघ/संस्थाको पदामिकारी हनु िा त्यस्तो संस्थाको अनजुचत िा 

गैरकानूनी कृयाकलापमा संलग्न हनु‚ 
(ठ) प्रचमलत कानून बमोजिम बाहेक बाह्य रोिगारी स्िीकार गना‚ 
(ड) कुनै रािनैमतक दल िा त्यस्तो दलसाँग आिि कुनै संघ/संस्थाको सदस्यता ग्रहण 

गना, 
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(ढ) आयोगको कामसंग सम्बजन्ित विषयमा सरोकारिाला पक्ष, संस्था, मनकाय, 
पदामिकारी िा व्यजिसंग स्िाथा बाजझने (Conflict of Interest) काम गना र 
पूिााग्रह, पक्षपात िा भेदभाि गना, 

(ण) संिैिामनक मनकायको गररमामा आाँच आउने कुनै पमन प्रकारको काम, व्यिहार 
िा आचरण गना। 

९. आचार संवहताको अनगुमन : यो आचार संवहताको पालना सम्बन्िी अनगुमन देहाय बमोजिमका 
पदामिकारीबाट गररनेछ: 

(क) आयोगको अध्यक्षको हकमा आयोगबाट, 
(ख) आयोगको सदस्य िा रािपरांवकत विजर्शष्ट शे्रणीको कमाचारीको हकमा अध्यक्षबाट,  

(ग) आयोगको कमाचारी  एिं आयोगबाट मनयिु विर्शेषज्ञको हकमा आयोगको सजचि 
िा मनिले तोकेको अमिकृतबाट। 

१०. विविि: 
(क) यस आचार संवहता पालना सम्बन्िी विषयमा दिवििा उत्पन्न भएमा कमाचारीहरुले 

आयोगका सजचि समक्ष र सजचि तथा पदामिकारीहरुले आयोग समक्ष परामर्शा 
गरी मनकासा भए बमोजिम गनुा पनेछ। 

(ख) यस आचार संवहताको पालना गने गराउने क्रममा बािा अड्चन परेमा िा विर्शेष 
पररजस्थमत आइपरेमा आयोगले तत्सम्बन्िमा आिश्यक मनणाय गरी बािा अडकाउ 
फुकाउन सक्नेछ। 

(ग) यस आचार संवहतामा लेजखएका कुनै कुरा प्रचमलत नेपाल कानूनसाँग बाजझएमा 
बाजझएको हदसम्म प्रचमलत नेपाल कानून बमोजिम नै हनुेछ। 

 
 

 

 


