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थारू आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, २०७८ 

स्वीकृत धर्धतिः२०७८/०४/०७ 
 

प्रस्तावना: थारू आयोगले आफ्नो कार्, कतमव्य तथा अधिकार पालना गनम, आयोगका कार् 
कारवािीलाई प्रभावकारी र धिश्वासनीय िनाई स्वतन्त्र, धनष्पक्ष, िस्तधुनष्ठ र पारदर्शी िनाउँदै 
आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सावमजधनक सदाचार, पदीय र्यामदा तथा पेर्शागत आचरण र 
सरु्शासन कायर् गनम िान्त्छनीय भएकोले थारू आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को खण्ड (द) ले 
ददएको अधिकार प्रयोग गरी थारू आयोगले यो आचारसंहिता िनाएको छ। 

 

१. संक्षक्षप्त नार् र प्रारम्भिः (१) यो आचरसंहिताको नार् '' थारू आयोगका पदाधिकारी तथा 
कर्मचारीको आचारसंहिता, २०७८''  रिेको छ। 

 (२) यो आचारसंहिता स्वीकृत भएको धर्धत देक्षख लाग ुिनुेछ। 

 

२. पररभाषा: हवषय वा प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा यस आचारसंहितार्ा, 
 (क) '' आयोग '' भन्नाले थारू आयोग सम्झन ुपछम। 

 (ख) '' पदाधिकारी '' भन्नाले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सम्झन ुपछम। 

 (ग) '' कर्मचारी" भन्नाले आयोगर्ा कायमरत स्थायी र करार कर्मचारी सरे्त सम्झन ुपछम। 

             (घ) '' पररवार '' भन्नाले आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग िस्ने तथा धनज आफैले पालन 
पोषण गनुमपने पधत, पत्नी, छोरा, अहववाहित छोरी, िाि,ु आर्ा वा सौतेनी आर्ा सम्झन ु
पछम र सो र्शब्दले परुुष र अहववाहित र्हिला कर्मचारीको िकर्ा धनजको िाजे, िज्यै 
तथा हववाहित र्हिला कर्मचारीको िकर्ा धनजको सास,ु ससरुालाई सरे्त जनाउँछ। 

 

३. आचारसंहिता लाग ुिनु:े 

(क) आयोगका पदाधिकारी, 
(ख) आयोगका कर्मचारी, 
(ग) आयोगको कार्र्ा खहिएका हवर्शेषज्ञ, सधर्धत, कायमदलका सदस्य वा अन्त्य धनकायका 

कर्मचारी वा व्यक्षि। 
 

४. पदीय र्यामदा र आचरण: (१) पदाधिकारीले देिाय िर्ोक्षजर्को पदीय र्यामदा तथा आचरण पालना 
गनुम पनेछिः- 
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 (क) थारू सर्दुायको िक, हितको संरक्षण र सम्िर्द्मन गने तथा थारू सर्दुायको 
सर्शिीकरणको लाधग स्वतन्त्र, धनष्षक्ष र इर्ान्त्दारीपूवमक आफ्नो पदीय दाहयत्व धनवामि गने, 

  (ख) हवधभन्न जातजाधत, सर्दुाय तथा सम्प्रदाय िीचको सम्िन्त्िर्ा खलल पने कुनै कार् 
गनम निनुे, 

  (२) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कायम सम्पादन गदाम नेपालको स्वतन्त्रता, 
सावमभौर्सत्ता, भौगोधलक अखण्डता, राहियता, स्वािीनता, स्वधभर्ानर्ा प्रतीकूल असर नपने गरी 
नेपालीको िकहितको रक्षाका साथै नेपालको आधथमक, सार्ाक्षजक सर्नु्नधत र सर्हृर्द् िनुे गरी 
स्वतन्त्र, धनष्पक्ष र इर्ान्त्दारीतापूवमक आफ्नो पदीय दाहयत्व धनवामि गनुम पने, 

          (३) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले थारू सर्दुायको इधतिास र संस्कृधतको पहिचान, िक 
हितको संरक्षण र सम्िर्द्मन तथा सो सर्दुायको सर्शिीकरणको लाधग स्वतन्त्र, धनष्पक्ष तथा 
ईर्ान्त्दारीता पूवमक आफ्नो पदीय दाहयत्व पूरा गनुम पने, 

         (४) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आयोगको संस्थागत एवं कायमगत स्वतन्त्रता र 
धनष्पक्षता अधभवहृर्द् गनम िरसम्भव प्रयत्नर्शील रिन ुपने, 

         (५) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आयोगको कायम सम्पादन गदाम वा पदीय कतमव्य र 
दाहयत्व धनवामि गदाम कुनै प्रकारको प्रभाव, दिाि, भनसनु, िम्की, आग्रि, पूवामग्रि आददिाि प्ररेरत वा 
प्रभाहवत नभई कानूनको धनश्पक्ष र स्वच्छ रुपले कायामन्त्वयन गनुम पने, 

         (६) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नागररकको व्यक्षिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्र्ान 
एवं संरक्षण िनुे गरी सेवाग्रािीिरु प्रधत सम्र्ानजनक र्ानवीय व्यविार गनुम पने, 

        (७) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले एक आपसर्ा एवं सेवाग्रािी प्रधत व्यविार गदाम 
आयोगको कार् कारिािीर्ा असर पने गरी आयोगको स्वतन्त्रता, धनष्पक्षता वा हवश्वासनीयतार्ा 
आचँ पगु्ने गरी कुनै प्रकारले हिका-हिप्पणी, आलोचना गनम वा अन्त्य कुनै अधभव्यक्षि ददन निनुे, 
        (८) आयोग प्रधत जनहवश्वास अधभवहृर्द् गनम पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो 
व्यवसाहयक तथा धनजी जीवनर्ा उच्चस्तरको आचरण प्रदर्शमन गरी सर्ाजर्ा उदािरणीय रुपर्ा 
प्रस्ततु िनु ुपने। 

 

५. स्वाथम िाक्षझएर्ा धनणमय प्रकृयार्ा सिभागी िनु निनु:े (१) आयोगर्ा हवचारािीन कुनै हवषयर्ा 
आयोगका सदस्यको हित, सरोकार वा स्वाथम रिेको वा धनजको पररवार प्रत्यक्ष प्रभाहवत िनु े
भएर्ा त्यस्तो सदस्यले आयोगर्ा पूवम जानकारी गराउन ु पनेछ  र त्यस्तो हवषयको धनणमय 
प्रकृयार्ा सिभागी िनु ुिुँदैन। 

       (२) आयोगका कर्मचारीको कायामलयसँग सम्िक्षन्त्ित कुनै कार्र्ा व्यक्षिगत हित, 

सरोकार वा स्वाथम रिेको वा धनजको पररवार प्रत्यक्ष प्रभाहवत िनुे भएर्ा त्यस्तो कर्मचारीले 
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आफूभन्त्दा र्ाधथल्लो शे्रणीका अधिकृतलाई सो कुराको जानकारी गराई त्यस्तो कायमर्ा संलग्न 
िनु ुिुँदैन। 

         (३) आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आयोगको खररद धिक्री कायमर्ा आफू, 

आफ्नो पररवार र नक्षजकको नातेदार वा आफ्नो लगानी वा संलग्न संस्था र्ाफम त गनुम गराउन ु
िुँदैन। 

 

६. सदाचार र अनरु्शासन सम्िन्त्िी आचरणिरु: (१) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सदाचार सम्िन्त्िी 
देिायका आचरण पालना गनुम पदमछ:- 

         (क) संहविान, ऐन र प्रचधलत कानूनको पररपालना गनुम पने, 

         (ख) आयोगको उदेश्य, नीधत, कायमक्रर्, रू्ल्य र्ान्त्यता प्रधत सदा सर्हपमत िनु ुपने, 

           (ग) आफूले सावमजधनक संस्थालाई धतनुमपने वा िझुाउन ु पने रकर्, कर, दस्तरु, दण्ड 
जररिाना वा र्िर्शलु कानून िर्ोक्षजर् सर्यरै् िझुाउन ुपने, 

         (घ) पदाधिकारीले र्यामददत पोर्शाक लगाउन ु पने र पोर्शाक भत्ता धलने कर्मचारीले 
तोहकए िर्ोक्षजर् पोर्शाक लगाउन ुपने, 

         (ङ) आयोगका कर्मचारीले धनजार्ती कर्मचारीका लाधग व्यवस्था भएका कानून 
िर्ोक्षजर्को आचरण सरे्त पालना गनुम पने, 

         (च) आयोगिाि तोहकएको क्षजम्रे्वारी तदारुकताका साथ परुा गनुम पने, 

         (छ) आयोगको कार्र्ा खहिँदा वा संलग्न रिँदा तिस्थ र धनश्पक्ष भई कार् गनुम पने, 

         (ज) आयोगर्ा कायमरत पदाधिकारी, कर्मचारी र आयोगको कार्र्ा खिाईएको व्यक्षिले 
धनजको सेवा र्शतम सम्िन्त्िी कानूनर्ा लेक्षखएको कुराको अधतररि आयोगले धनिामरण गरेको 
आचारसंहिता अनसुारको पदीय र्यामदा तथा आचरणको पालना गनुम पने, 

         (झ) आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र आयोगको कार्र्ा खिाईएको व्यक्षिले 
आयोगको कार्को क्षर्शलक्षर्शलार्ा कुनै पदाधिकारी वा व्यक्षिसंग कुराकानी वा छलफल गदाम 
कायामलय धभर वा िाहिर कार् गदाम वा व्यविार गदाम क्षर्शष्ट भाषाको प्रयोग र र्यामददत व्यविार 
गनुम पने, 
         (ञ) आयोगको कायमर्ा इर्ानदारीपूवमक उच्चतर् िहुर्द्र्त्ता, कुर्शलता र दक्षताको प्रयोग 
गनुम पने, 

 

    (२) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले देिायका कायम गनम वा गराउन िुदैँनिः- 
         (क) कुनै पधन राजनीधतक आस्थाको आिारर्ा कुनै कायम गनम वा गराउन, 

(ख) आयोगको उदे्दश्य प्रधतकूल कुनै कार्कारिािी गनम गराउन वा अधभव्यक्षि ददन, 
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 (ग) आयोगको कार्र्ा कसैिाि प्रभाहवत िनु र कसैलाई प्रभाहवत गनम वा र्ोलाहिजा 
गनम गराउन, 

(घ) आयोगिाि प्राप्त सहुविा दरुुपयोग गनम वा गराउन, 
(ङ) र्ादक पदाथम तथा िमु्रपान गरी कायामलय पररसरर्ा उपक्षस्थत िनु, 

  (च) सरकारी कोष, सरकारी वा सावमजधनक सम्पक्षत्तको हिनाधर्ना, िेवास्ता र दरुुपयोग 
गनम, 

  (छ) राजनीधतक आस्था, क्षेधरयता, व्यक्षिको लैंधगक, र्शारीररक अवस्था, िाधर्मक रू्ल्य 
र्ान्त्यता तथा हवश्वासर्ा चोि पगु्ने वा हववाद उत्पन्न िनुे कायम गनम, 

 (ज) हवधभन्न जातजाती, सर्दुाय तथा सम्प्रदाय हवचको सम्िन्त्िर्ा खलल पने कुनै कार् 
गनम वा गराउन, 

 (झ) आयोगको तफम िाि आयोगको सिर्धत धिना कुनै प्रकारको अनाधिकृत प्रधतिर्द्ता 
वा प्रधतज्ञा गनम, 

  (ञ) कतमब्य पालनाको धसलधसलार्ा जानकारीर्ा आएका कानून िर्ोक्षजर् गोप्य राख्नपुने 
हवषय, कागजात वा ब्यिोरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपिाि प्रकार्श गनम वा प्रकि गनम, 

(ि) आफू वा आफ्नो पररवार वा नक्षजकको नातेदारसँग सम्िक्षन्त्ित कुनै कार् गनम 
गराउन वा नगराउन आफू कायमरत वा अन्त्य धनकायका पदाधिकारी वा ब्यक्षिलाई दिाि ददन 
वा अनकु्षचत प्रभाव पानम, 

  

       (३) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले दान, उपिार र चन्त्दा सम्िन्त्िर्ा देिायको आचरण 
पालना गनुम पनेछिः- 

         (क) आयोगिाि सम्पादन िनुे कायमसँग सम्िक्षन्त्ित ब्यक्षि वा संस्थािाि कुनै दान, 

दातब्य, ऋण, आधथमक वा भौधतक लाभ, उपिार ग्रिण वा स्वीकार गनम निनुे तर हवर्शरु्द् 
पाररवाररक सम्िन्त्िको आिारर्ा प्रदान गररएको दान, दातब्य, ऋण, उपिार वा कोर्शेली धलन 
िािा पने छैन। 

         (ख) पदाधिकारीले कर्मचारीिाि र र्ाधथल्लो कर्मचारीले आफू र्ातितका धनकाय वा 
अन्त्तगमत धनकायका कर्मचारीिाि कुनै हकधसर्को उपिार ग्रिण गनम िुँदैन । 

  

  (४) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गैर सरकारी संघसंस्थाको पदाधिकारी िनु े वा 
अन्त्यरको रोजगारी स्वीकार गने सम्िन्त्िर्ा देिायको आचरण पालन गनुम पनेछिः- 
 

          (क) गैर सरकारी संघ संस्थाको पदाधिकारी िनु तथा त्यस्तो संस्थाका अनकु्षचत वा 
गैरकानूनी कृयाकलापर्ा सिभागी िनु निनुे,  
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          (ख) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रचधलत काननु िर्ोक्षजर् िािेक अन्त्यरको रोजगारी 
स्वीकार गनम निनु,े  

         (ग) धग्रनकाडम, धड.भी. वा हप.आर. तथा हवदेर्शी र्लुकुको स्थायी आवर्शीय अनरु्धत धलन 
वा सोको लाधग आवेदन ददन निनुे, 
         (घ) कुनै राजनीधतक दल वा त्यस्तो दलधसत आवर्द् कुनै संघ, संस्थाको सदस्यता 
ग्रिण गनम निनु े। 

      

                  (५) पदाधिकारी तथा कर्मचारीले देिाय िर्ोक्षजर् गरी पदको दरुुपयोग गनम िदैुनिः-  

         (क) आ-आफ्नो ओिदा तथा अक्षततयारी आफू वा आफ्नो पररवार वा कसैको अनकु्षचत 
लाभ पगु्ने गरी प्रयोग गनम, 
         (ख) आयोगको सम्पक्षत्त वा सहुविा कायामलय प्रयोजनको लाधग वा आफ्नो पदीय 
िैधसयतलाई सिुाउदो हकधसर्ले िािेक अन्त्य ब्यक्षिगत रुपर्ा दरुुपयोग गनम।  

 

७. आचारसंहिता उल्लङघन भएको नर्ाधनन े : पदाधिकारी वा कर्मचारीले देिायको कार् गदाम यो 
आचारसंहिता उल्लङघन भएको र्ाधनने छैन :- 

           (क) आयोगको कार्कारिािीर्ा प्रधतकूल प्रभाव नपने गरी आफूले हवर्शेषज्ञता िाधसल 
गरेको धिषयर्ा धलक्षखत वा र्ौक्षखक परार्र्शम, प्रवचन ददन वा अध्ययन, अनसुन्त्िान, लेखन गदाम, 

          (ख) साहित्य, कला, संस्कृधत, खेलकूद, ज्ञान, हवज्ञान, प्रहवधि, र्नोरञ्जन सम्वन्त्िी हवषयर्ा 
सिभागी िदुाँ वा पेर्शागत तथा सार्ाक्षजक संस्थािरुर्ा सदस्य िुँदा, 

         (ग) आयोगले गोप्य राख्न ुपने हवषय िािेक आयोगको उदे्दश्य, नीधत तथा कायमक्रर्का 
सम्िन्त्िर्ा प्रधतकुल असर नपने गरी लेख, रचना प्रकार्शन गदाम,  

         (घ) प्रचधलत कानून िर्ोक्षजर् स्थाहपत िैंक तथा हवत्तीय संस्था तथा सावमजधनक 
कम्पनीले सावमजधनक रुपर्ा जारी गरेको ऋण पर, िचत पर, सेयर खररद तथा लाभांर्श धलदा, 
        (ङ) सिैको लाधग खलु्ला गररएको प्रधतस्पिामर्ा सिभागी भई परुस्कार, पदक, प्रर्ाण पर 
वा सम्र्ान ग्रिण गदाम, 
        (च) नेपाल सरकार वा िैदेक्षर्शक संस्था वा कुनै सावमजधनक संस्थाले आयोजना गरेको 
कायमक्रर्, सर्ारोि, भोज भतेर वा ररसेप्सनर्ा सिभागी िुँदा, 
        (छ) थारू सर्दुायको िक हितर्ा असर परेकोर्ा वा पनमसक्ने हवषयर्ा संर्शोिन गनम वा 
ििाउन वा उपयिु व्यवस्थापन गने हवचार ददँदा, 

 

८. आचार संहिताको अनगुर्न : यो आचारसंहिताको पालना सम्िन्त्िी अनगुर्न देिाय िर्ोक्षजर्का 
पदाधिकारीिाि गररनेछ :- 
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      (क) आयोगको अध्यक्षको िकर्ा आयोगिाि, 

        (ख) आयोगको सदस्यको िकर्ा अध्यक्षले तथा सक्षचवको िकर्ा अध्यक्ष वा अध्यक्षले 
तोकेको सदस्यिाि, 

       (ग) अन्त्य कर्मचारीको िकर्ा आयोगका सक्षचव वा धनजले तोकेको अधिकृतिाि, 

  

९. हवहवििः यो आचारसंहिताको पालना सम्वन्त्िी हवषयर्ा दिहविा उत्पन्न भएर्ा कर्मचारीिरुले 
आयोगका सक्षचव सर्क्ष र सक्षचव तथा पदाधिकारीले आयोग सर्क्ष परार्र्शम गरी धनकासा भए 
िर्ोक्षजर् गनुम पनेछ। 

 


