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राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीको आचारसंष्ट्रिता, २०७६ 

सशुासन ऐन, २०६४ को दफा २३ को प्रयोजनको लाधग राष्ट्रिय सूचना आयोगले देिाय बमोजजमको आचारसंष्ट्रिता 
बनाई लागू गरेको छ,– 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस आचारसंष्ट्रिताको नाम “राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीको 
आचारसंष्ट्रिता, २०७६” रिेको छ । 

(२) यो आचारसंष्ट्रिता तरुून्त प्रारम्भ िनेुछ । 

२.  पररभाषाः ष्ट्रिषय िा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस आचारसंष्ट्रितामा,– 

(क)  “आयोग” भन्नाले  सूचनाको िकसम्िन्िी ऐन, २०६४ बमोजजम गठन भएको राष्ट्रिय 
सूचना आयोग सम्झनपुछथ।   

(ख) “आयकु्त” भन्नाले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमखु सूचना आयकु्त तर्ा सूचना आयकु्तलाई 

सम्झन ुपछथ । 

३. पदीय िा पेशागत आचरण पालना गनुथ पननः आयकु्तले यस आचारसंष्ट्रितामा उल्लेख भए बमोजजमको 
पदीय िा पेशागत आचारसंष्ट्रिताको पालना गनुथ पननछ । 

४.  पदको मयाथदा र अनशुासनमा रिन ुपननः आयकु्तले आफ्नो पद र ओिोदा अनसुारको मयाथदा कायम 
राखी अनशुासनमा बस्न ुपननछ । 

५.  समयको पालनाः आयकु्तले नेपाल सरकारले तोकेको कायाथलय समयको पालना गरी तोष्ट्रकएको जजम्मेिारी 
पूरा गनुथ पननछ । 

६.  दान, उपिार, चन्दा स्िीकार गनथ, सापटी िा आधर्थक लेनदेन गनथ निनेुः  आयकु्त आफैले िा आफ्नो 
पररिारको कुनै सदस्यमाफथ त आयोगको कामसँग सम्बजन्ित व्यजक्तिरूसँग दान, उपिार, चन्दा स्िीकार 
गनथ, सापटी िा आधर्थक लेनदेन गनथ िा कुनै प्रकारको आधर्थक प्रलोभनमा पनथ िा कधमसन िा गैरकाननुी 
रूपमा रकम प्राप्त गनथ िुँदैन । 

७.  कायथ सम्पादनको धसलधसलामा राजनैधतक िा अिाञ्छनीय प्रभाि िा सम्पकथ  कायम गनथ निनेुः  आयकु्तले 
आफ्नो व्यजक्तगत स्िार्थ पूधतथ गनन उदे्दश्यले कुनै राजनैधतक िा अिाञ्छनीय प्रभाि पानथ िुँदैन र ओिदाको 
मयाथदा ष्ट्रिपरीत िनेु गरी कुनै संस्र्ा िा व्यजक्तसँग अिाजञ्छत सम्पकथ  राख्न िुँदैन| 

८.  राजनीधतमा भाग धलन निनेुः  आयकु्तले राजनीधतमा भाग धलन िा कुनै राजनैधतक दल िा सङ्गठनको 
सदस्यता प्राप्त गनथ िा राजनीधतक पदको लाधग िनेु धनिाथचनमा उम्मेदिार िनु िा त्यस्तो धनिाथचनमा 
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कुनै उम्मेदिार, राजनैधतक दल िा सङ्गठनको तफथ बाट प्रचारप्रसार गनथ िा िक्तव्य ददन िा मत माग्न 
िुँदैन । तर, कसैलाई मत ददएको िा ददने ष्ट्रिचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचधलत काननुबमोजजम 
आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गनथ बािा परु् याएको माधनने छैन । 

९.  समाचार प्रकाशन गनथमा प्रधतबन्िः  आयकु्तले आयोगको पूिथस्िीकृधत नधलई आफूले पदमा रिी कतथव्य 
पालन गदाथ प्राप्त भएको जानकारी िा कुनै गोप्य िा काननुद्वारा धनषेधित ष्ट्रिषय िा आफूले लेखेको िा 
सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र िा समाचार प्रसे िा अरू कसैलाई ददन ुिा बताउन ुिुँदैन । यो प्रधतबन्ि 
आयोगको पदाधिकारीबाट अिकाश प्राप्त पूिथ पदाधिकारीको िकमा समेत लागू रिनेछ । 

१०.  लेख, िक्तव्य िा भाषण प्रकाशन िा प्रसारण गनथ निनेुः आयकु्तले काल्पधनक िा िास्तष्ट्रिक नामबाट 
नेपालको सािथभौमसत्ता र अखण्डतामा आचँ आउने, देशको शाजन्त सरुिा, िैदेजशक सम्बन्ि र सािथजधनक 
मयाथदामा खलल पनन, अदालतको धनणथयको अपिेलना िनेु तर्ा प्रचधलत काननु तर्ा नेपाल सरकार र 
जनताबीचको सम्बन्िमा खलल पनन गरी कुनै पधन सञ्चार माध्यमबाट लेख, िक्तव्य िा भाषण प्रकाशन 
िा प्रसारण गनथ िुँदैन । तर व्यिसायसँग सम्बद्ध ष्ट्रिषयमा प्राजिक िा अनसुन्िानात्मक प्रकृधतको लेख, 
रचना लेख्न र प्रकाशन गनथ कुनै िािा परु् याएको माधनने छैन । 

११.  साम्प्रदाष्ट्रयक दभुाथिना फैलने कायथ गनथ निनेुः आयकु्तले नेपालको ष्ट्रिधभन्न जात, जाधत, िमथ, िगथ, िेत्र 
र सम्प्रदायका माधनसिरूबीच िैमनस्यता उत्पन्न गराउने िा साम्प्रदाष्ट्रयक दभुाथिना फैलाउने कुनै काम 
गनथ िुँदैन । 

१२.  कम्पनीको स्र्ापना र सञ्चालन तर्ा व्यापार व्यािसाय गनथ निनेुः आयकु्तले नेपाल सरकारको पूिथस्िीकृधत 
नधलई देिायको काम गनुथ िुँदैनः– 

(क) कुनै कम्पनीको सञ्चालक िनु, 

(ख) प्रचधलत काननुबमोजजम दताथ गराउन ुपनन कुनै व्यापार िा व्यिसाय गनथ, 

(ग) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्िीकार गनथ । 

१३.  आयोगको अष्ट्रित िनेु कायथ गनथ निनेुः  आयकु्तले आयोगलाई अष्ट्रित िनेु गरी कुनै कायथ गनुथ िुँदैन । 

१४.  आयोगलाई िाधननोक्सानी पानथ निनेुः  आयकु्तले जानाजान, िेलचेर्क्रयाथइँ िा लापरिािी गरी आयोगलाई 
िाधननोक्सानी परु् याउन ुिुँदैन । 

१५.  संस्र्ाको सदस्यताः आयकु्तले प्रचधलत काननु र आयोगको नीधतको ष्ट्रिपरीत िनेु गरी आफ्नो पेशागत, 
व्यािसाष्ट्रयक र सामाजजक संस्र्ाबािेक अन्य कुनै पधन संस्र्ाको सदस्य बन्न िुँदैन । 
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१६.  सम्पजत्तको ष्ट्रििरण पेश गनुथपननः  आयकु्तले आफ्नो र आफ्नो पररिारको नाममा रिेको चल तर्ा अचल 
सम्पजत्तको ष्ट्रििरण प्रचधलत काननुबमोजजम तोष्ट्रकएको ढाँचामा तोष्ट्रकएको धनकायमा पेश गनुथ पननछ । 

१७.  व्यािसाष्ट्रयकता र ष्ट्रिशेषिताः  आयकु्तले राज्यले अबलम्बन गरेको नीधत, समाज र नागररकको सोंच, 
व्यििारलाई आत्मसात ् गदै आिधुनक राज्यको  मान्यताबमोजजम व्यािसाष्ट्रयक र ष्ट्रिशेषिको रूपमा 
आफ्नो कायथ सम्पादन गनुथ पननछ । 

१८.  स्िच्छ, तकथ सँगत र सदद्विेकः  आयकु्तले स्िच्छ, तकथ सँगत र सदद्विेक र न्यायोजचत ढंगले आफ्नो 
कायथसम्पादन गनुथ पननछ । 

१९.  सरोकारिालाको अििारणा मनन ् गननः  आयकु्तले कायथसम्पादन गदाथ कुनै व्यजक्तष्ट्रिशेषको स्िार्थमा 
सीधमत नभई सबै सरोकारिाला नागररक, िगीय िा व्यिसाष्ट्रयक संघ संस्र्ा तर्ा अधभयन्ताबाट प्राप्त 
सझुाि, मन्तव्य र िारणालाई गंभीरताका सार् अध्ययन, मनन तर्ा ष्ट्रिश्लषेण गरी नागररकको ष्ट्रित र 
कल्याण गनन उदे्दश्यबाट अधभप्ररेरत िन ुपननछ । 

२०.  आदेश तर्ा धनणथय गदाथ अनािश्यक दबाब र प्रभािमा परेर सम्पादन गनथ निनेुः  

(१)  आयकु्तले अनजुचत दबाब र प्रभािबाट मकु्त रिी धनष्पि र धनिैयजक्तकताको आिारमा 
राज्य र आम नागररकको स्िार्थलाई ध्यान ददई आफ्नो कायथ सम्पादन गनुथ पछथ । 

(२)   आयकु्तले कायथसम्पादन गदाथ कुनै व्यजक्त िा समूिप्रधत अप्रासंधगक आिारमा बोलेर, 
लेखेर, आचरणद्वारा िा अन्य कुनै तररकाबाट पिपात िा पूिाथग्रिपूणथ व्यििार गनुथिुँदैन  

२१. कमी, कमजोरी, गल्ती र त्रटुीलाई सच्याउदै लैजाने आदत र संस्कारको अिलम्बनः  आयकु्तले आफ्नो 
कायथसम्पादनको धसलधसलामा देजखएका आफ्ना कमी, कमजोरी, गल्ती र त्रटुीलाई सच्याउँदै जाने आदत 
र संस्कार अिलम्बन गनुथ पछथ । 

२२.  पूिथसजगताः  आयकु्तले आफ्नो कायथसम्पादन गदाथ देिायको ष्ट्रिषयमा पूिथसजगता अपनाई गंभीर र 
साििानीपूिथक आफ्नो िान, सीप र ष्ट्रििकेको प्रयोग गनुथ पननछ । 

(क) संिैिाधनक सिोच्चताः आयकु्तले देशको मूल काननु संिैिाधनक सिोच्चतालाई स्िीकार 
गरी आफ्नो कायथ सम्पादन गनुथ पछथ । 

(ख) काननुको शासनः आयकु्तले काननुभन्दा माधर् कोिी िुँदैन, काननुको अगाधड सबै 
समान िनु्छन ्र काननुबमोजजममात्र शासन सञ्चालन गनुथपछथ भने्न काननुको शासनको मूल अधभप्रायलाई 
हृदयङ्गम गरेर आफ्नो कायथ सम्पादन गनुथपछथ । 
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(ग) अन्तराथष्ट्रिय काननु, मिासजन्ि तर्ा राज्यले व्यक्त गरेका प्रधतिद्धताबारे जानकारः 
आयकु्तले अन्तराथष्ट्रिय काननु, अन्तराथष्ट्रिय मिासजन्िका प्राििान र राज्यले त्यस ष्ट्रिषयमा व्यक्त गरेको 
प्रधतिद्धतालाई मनन गरेर आफ्नो कायथ सम्पादन गनुथका सारै् सूचनाको िकका धसद्धान्तिरु स्र्ाष्ट्रपत 
गनन अन्तराथष्ट्रिय सजन्ि सम्झौता तर्ा अन्य दस्तािेजलगायत अन्तराथष्ट्रिय कानूनमा भएका सम्बद्ध 
ष्ट्रिकासिरुबारे ससूुजचत रिनपुदथछ । 

(घ) समस्याको पष्ट्रिचान र ताष्ट्रकथ क धनष्कषथः आयकु्तले आफ्नो कायथसम्पादनको क्रममा 
समस्याको जडको पष्ट्रिचान गरी ििृत छलफल र ष्ट्रिचारको आदानप्रदानको माध्यमबाट ताष्ट्रकथ क 
धनष्कषथमा पगुी समस्याको समािानतफथ  अग्रसर िनुपुछथ । 

(ङ)    काननु र न्यायका सामान्य धसद्धान्तः आयकु्तले आफ्नो कायथसम्पादनको क्रममा काननु 
र न्यायका सामान्य धसद्धान्तलाई जचन्तन र मनन ्गनुथ पछथ । 

२३. यो आचारसंष्ट्रितामा उल्लेख गररएको कुनै ष्ट्रिषय प्रचधलत नेपाल कानूनसँग बाजझएमा सो बाजझएको 
िदसम्म प्रचधलत नेपाल कानूनबमोजजम िनेुछ । 


