
सरकार� वक�लहरुको चौथो रा��य सम्मेलन, २०७९ 

सम्मेलनमा सहभागी तथा पयर्वेक्षकहरूले पालना गनुर्पन� �नयमहरू 
सरकार� वक�लहरुको चौथो रा��य सम्मेलनमा सहभागी तथा पयर्वेक्षकहरूले पालना गनुर्पन� आचरणका �नयम/(Code of 

Conduct) �नम्न बमोिजम तो�कएको छ । 
 
सम्मेलन हनुपुवुर् पालना गनुर्पन� �नयमहरुः 

• सम्मेलनको पर्चारपर्सारको कर्ममा सामािजक स�ालमा आ�धका�रक भन्दा अनावश्यक �टप्पणी गनर् नहनुे,  

• आ�धका�रक पर्चार सामागर्ीलाई तोडमोड गनर् वा �वगानर् नहनुे, 
• सम्मेलनसँग सम्बन्धीत सामगर्ीहरु अना�धकृत रुपमा �लन वा �वगानर् नहनुे, 

 
सम्मेलनको कर्ममा पालना गनुर्पन� �नयमहरुः 

• सम्मेलनको �दन तो�कएको समयमा तो�कएको स्थानमा उपिस्थत भै सम्मेलन सामागर्ी बझु्ने, 
• सम्मेलन आयोजक स�म�तले लाए अहर्ाए बमोिजम सम्मेलन स्थलमा उपिस्थत हनुे, 
• �म�त २०७९।०९।०८ गते ३.३० बजे रा��य सभागहृमा हनुे उद् घाटन कायर्कर्ममा तथा सोह� �दनको 

रातर्ीभोजमा सहभागी रहँदा पाहनुाहरुलाई �वशेष पर्ाथ�मकतामा राखी सहजीकरण गर� कायर्ता�लका अनरुुप 
अनशुा�सत एवम ्मयार्�दत रुपमा सहभागी हनुे, 

• खाना खाँदा पाहनुाहरुलाई पर्ाथ�मकता �दई सहभागीले प�छ खाने, 
• सम्मेलनको कर्ममा सतर्को ला�ग तो�कएको समयभन्दा १० �मनेट अगावै सतर् कक्षमा उपिस्थत हनुे। �नधार्�रत 

कायर्कर्म सम्प� नभई सतर् छाड्न नहनुे, 
• सम्मेलनमा सहभागी हुँदा सम्मेलनको प�हलो �दन कायार्लयको औपचा�रक पोशाक र अन्य �दनमा औपचा�रक 

पोशाकमा उपिस्थत हनुे, 
• कायर्कर्म अवधीभर फोनको स्वीच अफ गन� वा silence mode मा रा�,े 
• सम्मेलनको सतर् च�लरहेको बखत फोनमा तथा एक अकार्सँग कुराकानी गन� जस्ता कायर्हरु र अनावश्यक 

रूपले ध्यानाकषर्ण हनुे खालका ब्यवहार तथा �कर्याकलाप गनुर् नहनुे, 
• सहभागीहरुले आफू तो�कएको समूहभन्दा बाहेकको समूहमा भएको कुनै �नि�त �वषयको छलफलमा भाग �लन 

चाहेमा आफ्नो समूहको संयोजक माफर् त सम्बिन्धत समूहसँग समन्वय गर� मातर् जाने, 
• सम्मेलनमा पर्स्ततु हनुे कायर्पतर्हरु महान्याया�धव�ाको कायार्लयको website मा उपलब्ध छन।् सहभागीहरुले 

सम्मेलनको पर्योजनको ला�ग उपलब्ध गराइएका सबै सामगर्ीहरु अध्ययन गर� सतर्मा उपिस्थत हनुे, 
• सहभागीहरूले छलफलमा भाग �लँदा समय व्यवस्थापनमा सहयोग पगु्ने कुरालाई �वशेष ध्यान �दँदै �वषयान्तर 

हनुे पर्� गनर् नहनुे। छलफललाई फौजदार� न्यायको पर्भावकार�ता र कानूनी शासनको स�ुनि�ततालाई जोड 
�दने �वषयमा केिन्दर्त गनुर्पन�, 

• सम्मेलनका सहभागीहरुलाई तत्काल कुनै समस्या परेमा संयोजन समूह माफर् त �नकासा �लई आवश्यक �नणर्य 
�लने, सामान्य अवस्थामा कुनै प�न कारणले आफुलाई तो�कएको कायर्कर्मबाट बा�ह�रन ुनहनुे, 

• सम्मेलनका सहभागीहरुले सतर् अव�धभर कायर्कर्म कायर्ता�लका अनरुुप अनशुासन र आचरणका आधारभतू 
�नयमहरूको पालना गन�, िश� र मयार्�दत व्यवहार गन�, सम्मेलनलाई सफल बनाउन रचनात्मक सहयोग गन�, 

• उिल्लिखत �नयमहरूका अ�त�र� अन्य व्यवस्था सम्बिन्धत संयोजन समूहले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 
 


