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सरकारी वकील तथा सरकारी वकीलको कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको  

आचारसंहहता, २०७५ 

 
प्रस्तावना 

सरकारी वकीलतथा सरकारी वकील कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरूको पदीर् वा पेशागत आचरण 
र व्र्वहार सम्बन्धमा अन्तरााहसर्स्तरमा हवकतसत मान्र्ता तथा तसद्धान्त एवं हवद्यमान राहसर् काननु, 

प्रचलन, व्र्वहार र न्र्ाहर्क संस्कृततका हवतिन्न पक्षलाई समेत समेटी सरकारी वकील तथा सरकारी 
वकील कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीको सेवालाई तिटोिररतो, स्वच्ि, तनष्पक्ष, पारदशी एवं 
वस्ततुनष्ठ रुपमा सम्पादन गददै  सेवालाई अझबहि व्र्ावसाहर्क, मर्ााददत, अनशुातसत र हवश्वातसलो 
बनाउन बाञ्िनीर् िएकाले सशुासन (व्र्वस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा २३ को 
उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम महान्र्ार्ातधवक्ताबाट र्ो आचार संहहता बनाई िारी गररएको 
ि ।  

 

पररच्िेद– एक 

प्रारजम्िक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

१.१. र्ो संहहताको नाम “सरकारी वकील तथा सरकारी वकील कार्ाालर्का कमाचारीहरुको 
आचारसंहहता, २०७५” रहेको ि ।  

१.२. र्ो आचारसंहहता महान्र्ार्ातधवक्ताबाट िारी िएको तमतत देजख प्रारम्ि हनुेि । 

२. पररिाषाः  हवषर् वा प्रसँगले अको अथा नलागेमा र्स आचारसंहहतामा,– 

२.१. “आचार संहहता” िन्नाले सरकारी वकील तथा सरकारी वकील कार्ाालर्मा कार्ारत 
कमाचारीहरुको आचार संहहता, २०७५ लाई िनाउँनेि ।  

२.२ “सरकारी वकील” िन्नाले महान्र्ार्ातधवक्ता, नार्ब महान्र्ार्तधवक्ता, सहन्र्ार्ातधवक्ता, 
उपन्र्ार्ातधवक्ता, जिल्ला न्र्ार्ातधवक्ता, सहार्क जिल्ला न्र्ार्ातधवक्तालाई सम्झन ुपिा र सो 
शब्दले महान्र्ार्ातधवक्ताले सरकारी वकील िई काम गना तोकेको सरकारी वकील 
सेवा/समूहको कुनै अतधकृत स्तरको कमाचारी समेतलाई िनाउँि । 
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२.३ “सरकारी वकील कार्ाालर्” िन्नाले महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्, उच्च सरकारी वकील 
कार्ाालर्, हवशेष सरकारी वकील कार्ाालर् तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्ाालर्लाई 
सम्झन ु पिा र सो वाकर्ांशले अदालतको संरचना अनसुार नेपाल सरकारको तफा वाट 
प्रतततनतधत्व तथा प्रततरक्षा गना नेपाल सरकाले स्थापना गरेको अन्र् सरकारी वकील 
कार्ाालर्लाई समेत िनाउँि । 

२.४ “कमाचारी” िन्नाले सरकारी वकील कार्ाालर्मा कार्ारत सबै शे्रणीका कमाचारीलाई सम्झन ु
पदाि र सो शब्दले सरकारी वकीलको कार्ाालर्मा कार्ारत सेवा करारका कमाचारीका साथै 
इन्टनाको रुपमा कार्ारत व्र्जक्तलाई समेत िनाउँि ।  

२.५ “पररवारको सदस्र्” िन्नाले सरकारी वकील तथा सरकारी वकीलको कार्ाालर्मा कार्ारत 
कमाचारीसँग बस्ने तथा तनि आफैले पालनपोषण गनुापने पतत, पत्नी, िोरा, अहववाहहता िोरी, 
धमापतु्र, अहववाहहता धमापतु्री, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा सम्झन ुपिा र सो शब्दले तनिको 
बािे, बज्रै् तथा सासू, ससरुा तथा एउटै तनवासमा सँगै बस्ने अन्र् नातेदार, घरमा राखेको 
कामदार, सहर्ोगी समेतलाई िनाउँनेि ।  

२.६ “आचरण” िन्नाले सरकारी वकीलबाट पालन गनुापने व्र्वहार, बानी व्र्होरा, चालचलन वा चररत्र 
समेत सम्झन ुपदाि । 

३. आचार संहहता पालना गनुापनेः 

३.१ र्स आचार संहहताको पालना गनुा प्रत्रे्क सरकारी वकील तथा कमाचारीको  कताव्र् हनुेि। 

३.२ र्स आचारसंहहतामा उल्लेजखत आचारणको उल्लङ्घन गने सरकारी वकील वा कमाचारीलाई 
प्रचतलत काननु बमोजिम कारबाही हनेुि। 
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पररच्िेद –दईु 

सरकारी वकील तथा कमाचारीले पालना गनुापने आचार संहहता 
 
 

४. पदीर् र पेशागत आचरणः संहवधान तथा प्रचतलत कानूनको अतधनमा रही सरकारी वकील तथा 
कमाचारीले देहार् बमोजिम पदीर् र पेशागत आचरण पालन गनुापनेिः 

४.१ नेपालको संहवधान, प्रचतलत नेपाल काननु, नपेाल पक्ष रहेका अन्तरराहसर् महासजन्धमा िएका 
प्रावधानहरू र त्र्समा अन्तरतनहहत मानव अतधकार तथा अन्तरराहसर् मानवीर् काननुका 
तसद्धान्त तथा मूल्र् मान्र्ताप्रतत प्रततबद्ध रही मानवीर् मर्ाादाको सम्मान र संरक्षण गददै  आफ्नो 
कार्ा सम्पादन गनुापिा  

४.२ संवैधातनक सवोच्चता, काननुी राज्र्को अवधारणा र न्र्ार्का मान्र् तसद्धान्तको पालना गददै  
आफ्नो ज्ञान, सीप र हववेकको प्रर्ोग गरी कार्ा सम्पादन गनुापिा । 

४.३ सावाितनक हहत एवं स्वाथा र सरकारी वकील कार्ाालर्को मर्ाादालाई सवोपरी राखी आफूलाई 
सजुम्पएको जिम्मेवारी स्वतन्त्र, तनष्पक्ष, इमान्दार र उत्तरदार्ी िई पूरा गनुापिा ।  

४.४ तोहकएको समर्मा कार्ाालर्मा उपजस्थत िई अतनवार्ा रुपमा हाजिर गनुा पदाि । कार्ाालर् 
समर्मा आफ्नो तनतान्त व्र्जक्तगत कार्ा गनुा हदैुन । 

 तर, कार्ाालर्को काममा बाधा नपने गरी कार्ाालर् प्रमखु / हविातगर् प्रमखुको स्वीकृतत तलई 
सावाितनक क्षेत्रका तातलम, प्रजशक्षण ददने वा आफ्नो पेशा वा कार्ासंग सम्वजन्धत हवषर्मा कुनै 
शैजक्षक वा प्राजज्ञक संस्थामा प्रजशक्षण ददन वा सहजिकरण गना बाधा पने िैन ।   

४.५ आफूले सम्पादन गनुापने काम तदारूकताका साथ  सम्पन्न गनुा पदाि । आफूले गनुापने काम 
अरुलाई पञ्िाई कताव्र् पालनावाट पति हट्न ुहदैुन िने आफ्नो आतधकार निएको कामपतन 
गनुा हदैुन । 

४.६ आफ्नो व्र्जक्तगत स्वाथा पूतता गने उदे्दश्र्ले कुनै अवाञ्िनीर् प्रिाव पाना हुँदैन र पदीर् मर्ाादा 
हवपरीत हनुे गरी कुनै संस्था वा व्र्जक्तसँग अवाजञ्ित सम्पका  राख्न हुँदैन । 

४.७ आफ्नो पद र पदीर् मर्ाादा कार्म राखी सदैव अनशुासनमा बस्नपुनेि र समािमा हवद्यमान 
सावाितनक नैततकता र आचरण अनकूुलको व्र्वहार गनुापिा । 

४.८ आफ्नो पेशा प्रतत सदैव मर्ाादा एवं सम्मान राख्नपुिा । 
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४.९ पेशागत नैततकता एवं मलुकुको काननु बमोजिम सदैव पेशागत आचरण पालना गनुा पिा । 

४.१० पूवा स्वीकृतत नतलई हवदामा वस्न वा कािमा िान हदैुन । हवदामा वस्दा समेत कार्ाालर्को   
काममा वाधा नपने गरी अन्र् सहकमीसँग सल्लाह गनुा पदाि । 

४.११ सरकारी वकीलले सदैव अपराध पीतडत तथा साक्षी संरक्षण, अतिर्कु्त र अन्र् नागररकको 
व्र्जक्तगत स्वतन्त्रताको सरुक्षा र सम्मान गनुापिा ।  

४.१२ नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दा चलाउने वा नचलाउने तनणार् गदाा त्र्सकाउजचत आधार र 
कारण खलुाउन ुपिा ।   

४.१३ आफूले सम्पादन गने कार्ा पीतडत मैत्री एवं िनहवश्वास प्राप्त बनाउन कार्ासम्पादन उच्च 
व्र्ावसाहर्क र हवशेषज्ञतासहहत स्वच्ि, तका संगत,  सज ववेक र न्र्ार्ोजचत आधारमा हनुपुिा। 

४.१४ सरकारी वकील इिलास समक्ष जशष्टतापूवाक प्रस्ततु हनु ुपिा । अदालतमा उपजस्थत हुँदा 
अदालतका कमाचारी, अतिर्कु्त, पीतडत र हवपक्षी काननु व्र्वसार्ीसँग उजचत र सम्मानिनक 
व्र्वहार गनुापिा । 

४.१५ नेपाल सरकारको हकहहत प्रततकूल हनुे गरी मदु्दामा बहस पैरबी लगार्त कुनै पतन कार्ा गनुा 
हुँदैन । सदैव काननु र न्र्ार्को पक्षमा बहस, पैरबी र प्रततरक्षा गनुा पिा । हववादका दवैु 
पक्ष सरकारी तनकार् रहेिन ्िने िसमा राज्र्को बिी सरोकार र सावाितनक हहत तनहहत 
रहेको ि सोही पक्षको तफा बाट बहस र प्रततरक्षा गनुा पिा । हवपक्षी बनाइएका दईु वा सो 
िन्दा बिी सरकारी तनकार्का तलजखत िवाफहरूको ब्र्होरा फरक फरक रहेि िने िनु 
कुरामा राज्र्को हहत हनु्ि वा िनु कुरा न्र्ार्ोजचत ि सोही पक्षमा बहस पैरबी गनुापिा ।  

४.१६ आफूले सम्पादन गनुापने कुनै कार्ाका सम्बन्धमा आफ्नो व्र्जक्तगत वा तनिी स्वाथा गाँतसएको 
िएमा वा त्र्स्तो हवषर्मा संलग्न व्र्जक्त आफ्नो नातेदार िएमा वा त्र्स्तो हवषर्मा कुनै 
कारोवारको तसलतसलामा तनिसँग प्रत्र्क्ष रूपमा सम्बजन्धत िएमा सरकारी वकीलले सो 
कुराको िानकारी आफू िन्दा मातथल्लो तहको सरकारी वकीललाई गराई तनणार् वा 
प्रततरक्षामा िाग तलन ुहुँदैन । र्स्तो िानकारी गराउँदा उच्च सरकारी वकील कार्ाालर्का 
सहन्र्ार्ातधवक्तालेमदु्दाव्र्वस्थापन हविागको नार्ब महान्र्ार्ातधवक्तालाई र नार्ब 
महान्र्ार्ातधवक्ताले महान्र्ार्ातधवक्तालाई िानकारी गराई सो हवषर्मा हनुे िलफल र 
तनणार्बाट आफू अलग रहनपुिा । 
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४.१७ सरकारी वकीलसँग सम्बजन्धत हरेक काम कारबाहीमा सावाितनक उदे्दश्र्लाई महत्व ददने 
तथा तनिी स्वाथा र सावाितनक स्वाथाका बीच द्वन्द्व उत्पन्न हनुे जस्थतत िएमा सावाितनक 
स्वाथाका पक्षमा उतिनपुिा । 

४.१८ कसैलाई पतन िानी  िानी गैर काननुी कार्ाका लातग प्रोत्साहन गना गराउन हुँदैन । 

४.१९ कार्ा सम्पादनको क्रममा कुनै पतन व्र्जक्तलाई कुनै प्रकारको र्ातना ददन र त्र्स्तो 
र्ातनािन्र् कार्ालाई प्रोत्साहन ददनहुुँदैन ।  

४.२० हवशेष प्रकृततका मदु्दामा कानून बमोजिम पक्षको पररचर्ात्मक हववरण गोप्र् राख्न लगाउन ु
का साथै कानूनी अजततर्ारीबेगर आफूलाई िानकारी हनु आएको पक्षको वास्तहवक 
पररचर्ात्मक हववरण कुनै पतन बहानामा प्रकाशमा ल्र्ाउनहुदैुन । 

४.२१ कार्ाालर् पररसरतित्र चरुोट वा सतुतािन्र् पदाथाको सेवन गनुा हदैुन ।  

 

५. स्वतन्त्रता सम्बन्धी आचरणः सरकारी वकील तथा कमाचारीहरुले देहार् बमोजिम स्वतन्त्रता सम्बन्धी  
आचरण पालन गनुा पनेिः 

५.१ अतिर्ोिनात्मक कार्ा तथा अन्र् कार्ा गदाा तथ्र्को तनरूपण र काननुको प्रर्ोग सही र 
स्वतन्त्र रूपमा गनुा पिा । कताव्र्को पालना गदाा कसैप्रतत झकुाव, मोलाहहिा वा वदतनर्त 
नराखी, आन्तररक वा बाह्य, प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष प्रिाव, दवाब, िनसनु, डर, धम्की वा आग्रहबाट 
प्ररेरत वा प्रिाहवत निई अहवचतलत रूपमा उजचत समर्मा स्वतन्त्रतापूवाक गनुापिा । 

५.२ सामाजिक सम्बन्ध कार्म गदाा आफ्नो कार्ा सम्पादनमा प्रिाव नपरोस ्िने्न कुरामा ध्र्ान ददन ु
पिा । सामाजिक सम्बन्धको कारणले सरकारी वकीलको कार्ा सम्पादनमा पना सकने प्रिाव 
र हवशेष गरेर आफूले गनुापने कार्ासँग सम्बजन्धत व्र्जक्तहरूबाट पना सकने प्रिावबाट स्वतन्त्र 
रहन ुपदाि । 

५.३ सरकारी वकील कार्ाालर्को लातग आवश्र्क िै पूवा अजततर्ारी वा हविागीर् सहमतत प्राप्त 
िएको अवस्था बाहेक हवना हवदेशी रास, संस्था वा स्वदेशी वा हवदेशी गैरसरकारी संस्थासँग 
कुनै पतन प्रकारको सहर्ोग आदानप्रदान गना, सहकार्ा वा तनमन्त्रणा ग्रहण गनुा हुँदैन ।  

५.४ कार्ा सम्पादनको तसलतसलामा प्रचतलत काननु बमोजिम गोप्र् राख्न ुपने हवषर् तथा आवश्र्क 
हदसम्म अतिर्ोिनात्मक र व्र्ावसाहर्क गोपनीर्ता कार्म राख्नपुिा ।  
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५.५ सरकारी वकीलको व्र्ावसाहर्क, संस्थागत एवं कार्ागत स्वतन्त्रता कार्म राख्न र अतिवहृद्ध गना 
हरसंिव प्रर्ास गनुा पिा । प्राप्त िएको व्र्ावसाहर्क स्वतन्त्रता र उन्मजुक्तको दरुूपर्ोग गनुा 
हुँदैन ।  

५.६ व्र्ावसाहर्क स्वतन्त्रताको लातग िनआस्था तथा िनहवश्वासको अतिवहृद्ध गना सरकारी वकीलले 
उच्चस्तरको न्र्ाहर्क आचरण प्रदशान र प्रबधान गनुापिा। 

५.७ मदु्दाका पक्ष वा हवपक्ष वा अन्र् कसैसँग आफ्नो स्वाथाको लातग पदीर् मर्ाादा हवपरीत धाक, 

धम्की र त्रास फैलाउने कार्ा गनुा हुँदैन । 

५.८ कार्ासम्पादनको तसलतसलामा कुनै कार्ा गना वा नगना अन्र् सरकारी वकील वा कमाचारीलाई 
हस्तक्षेप गना, अनजुचत प्रिाव वा  दवाव ददन हदैुन । 

 तर, कानून बमोजिम अजततर्ारवालाले आवश्र्क तनदेशन र सझुाव ददन बाधा पने िैन । 

 

६. समानता र तनष्पक्षता सम्बन्धी आचरणः सरकारी वकील तथा कमाचारीहरुले देहार् बमोजिम 
तनष्पक्षता सम्बन्धी आचरण पालन गनुा पनेिः 

६.१ पदीर् कताव्र्को पालना गदाा कसै प्रतत धमा, वणा, तलङ् ग, िात, िाती, उत्पजत्त, िाषा, वैचाररक 
आस्था वा अन्र् र्स्तै कुनै पतन कुराका आधारमा िेदिाव गनुा हदैुन ।  

६.२ कताव्र् पालना गदाा मोलाहहिा नगरी र पक्षपात रहहत रूपमा गनुापिा  

६.३ सदैव आफूलाई न्र्ार् र काननुको पहरेदारको रूपमा स्थाहपत गरी कुनै पतन लोि लालच वा 
प्रलोिनबाट मकु्त रही तनष्पक्षताका साथ कार्ा सम्पादन गनुा पिा । 

६.४ सदैव रािनैततक रूपमा तटस्थ िई आफ्नो ितूमका तनवााह गनुा पदाि । कुनै पतन रािनीततक 
दलको सदस्र्ता प्राप्त गना वा रािनैततक दलको पक्ष वा हवपक्षमा अतिमत प्रकट गना हुँदैन । 

६.५ व्र्जक्तगत वा क्षेत्रगतस्वाथा वा सावाितनक वा प्रसे िगतको दवाबबाट प्रिाहवत हनु ुहुँदैन । 

६.६ बज नर्तपूवाक तथ्र् वा प्रमाणलाई बङ्ग्र्ाउन, अदालतमा प्रस्ततु गना, कार्म नरहेको नजिर 
पेश गना वा मदु्दामा लागू नहनु,े खारेि वा संशोधन िएको काननुको जिहकर तलन हुँदैन । 

६.७ गैरकाननुी रूपमा काम गनेउपर उजचत कारबाही गराउन उद्यत हनुपुिा । 
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६.८ समाि, पीतडत एवं अतिर्कु्तलाई तनष्पक्ष रूपमा न्र्ार् प्राप्त होस ्िने्न ध्रे्र् राखी कार्ा सम्पादन 
गनुा पदाि र सदैव सत्र्को खोिी गने एवं सत्र्ता प्राप्त गराउने कार्ामा अदालतलाई मद्दत 
गनुा पिा । स्वच्ि सनुवुाइको प्रत्र्ाितूतका लातग प्रर्त्नशील हनु ुपिा ।  

६.९ आफूले गने कार्ामा असर पने गरी वा स्वच्ितामा नै स्पष्टतः आचँ आउने गरी िानािान कुनै 
प्रकारको टीकाहटप्पणी गना वा स्वच्ि सनुवुाइमा असर पने गरी सावाितनक वा अन्र् रूपमा 
कुनै अतिव्र्जक्त ददन ुहुंदैन । 

६.१० कुनै पतन व्र्जक्त उपर िातिातत, वणा, तलङ्ग, धमा, फरक क्षमता, उमेर, वैवाहहक जस्थतत, राहसर्ता, 
सामाजिक तथा आतथाक अवस्था वा अन्र् त्र्स्तै कुनै आधारमा असमान व्र्वहार नगरी 
तनष्पक्षता कार्म गनुा पदाि । महहला, बालबातलका, पीतडत एवं तनिका पररवारसँग सम्बजन्धत 
हवषर्मा गम्िीर, सिग र संवेदनशील िई कार्ा गनुा पदाि । 

६.११ आफ्नो कताव्र्पालनको तसलतसलामा कुनै कार्ा वा व्र्वहार गदाा सम्बद्ध सबै पक्ष वा 
व्र्जक्तप्रतत र्थोजचत हवचार परु् र्ाउन ुपदाि ।  

६.१२ कुनै पतन व्र्जक्त वा समूह, मदु्दाका पक्ष, साक्षी, काननु व्र्वसार्ी, अदालतका कमाचारी तथा 
न्र्ार्ाधीशप्रतत कताव्र्पालनसँग सरोकार नरहेका कुनै अप्रासंतगक कुरा बोलेर, लेखेर, 
आचरणद्वारा वा अन्र् कुनै तररकाबाट कुनै प्रकारको  पक्षपात वा पूवााग्रह वा िेदिावपूणा 
व्र्वहार गनुा हुँदैन ।  

६.१३ हवतिन्न िात, िातत, धमा, वगा, क्षेत्र र सम्प्रदार्का मातनसहरू बीच वैमनस्र्ता उत्पन्न गराउने 
वा सामाजिक स िाव खलबतलने वा उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने कुनै काम गनुा 
हुँदैन ।  

६.१४ आफूले सम्पादन गने कार्ामा असर पने गरी वा अनसुन्धान, अतिर्ोिन वा न्र्ाहर्क 
प्रहक्रर्ामा अपनाउन ु पने स्वच्ितामा आचँ आउने गरी कुनै पतन हवषर्मा सावाितनक 
आलोचना वा हटप्पणी वा अन्र् कुनै अतिव्र्जक्त ददन ुहुँदैन । 

६.१५ आफू वा आफू तनकट व्र्जक्तसँग सम्बजन्धत कुनै काम गराउन वा नगराउन अन्र् कुनै 
तनकार्का पदातधकारी वा कमाचारीलाई प्रत्र्क्ष वा अप्र्तत्र्क्ष रूपमा दवाव ददन वा अनजुचत 
प्रिाव पाना वा प्रिाव पाना लगाउन ुहदैुन । 

६.१६ सेवाबाट अवकास िएको एक वषासम्म आफू सेवामा रहँदा सम्बन्ध/सरोकार रहेका व्र्जक्त 
कम्पनी, संस्था वा कुनै फमाका मदु्दामा कानून व्र्वसार् सम्बन्धी कार्ा गनुा हुँदैन। 
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७. सहर्ोगात्मक आचरणः सरकारी वकील तथा कमाचारीहरुले देहार् बमोजिम सहर्ोगात्मक आचरण 
पालन गनुा पनेिः 

७.१ आफ्नो पदीर् कताव्र् तनवााहको क्रममा तनष्पक्षता र प्रिावकाररताका लातग प्रहरी, अदालत, 

काननु व्र्वसार्ी तथा सरकारी एवं सावाितनक संस्थालाई सहर्ोग गनुापिा। 

७.२ आफ्नो व्र्वहार सदैव लैंहङ्गगमैत्री एवम ् पीतडतमैत्री हनु ु पदाि र कमिोर वगाप्रतत हवशेष 
संवदेनशील रहन ुपिा । अपराध पीतडतलाई आवश्र्क सहर्ोग गना हक्रर्ाशील हनु ुपदाि। 

७.३ कार्ा सम्पादनका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग समन्वर् कार्म गने प्रर्त्न गनुा पिा । 

 

८. अनशुासन र सदाचार सम्बन्धी आचरणः सरकारी वकील तथा कमाचारीले देहार् बमोजिम सदाचार 
सम्बन्धी आचरण पालन गनुा पनेिः  

८.१ सरकारी वकील तथा कमाचारीका हरेक हक्रर्ाकलाप ईमान्दाररता, सदाचाररता र सदचररत्रपूणा 
हनु ुपदाि । सदाचार हवपरीतका कार्ा गनाबाट अलग रहन ुपिा । 

८.२ आफ्नो कार्ा सम्पादनका क्रममा बहस पैरबी गने काननु व्र्वसार्ीहरू र अन्र् सरोकारवाला 
व्र्जक्तसँगको व्र्जक्तगत सम्बन्ध र सम्पका को कारणबाट पक्षपात वा मोलाहहिा गररएको ि 
हक िनी आशंका हनुे जस्थततबाट अलग रहन ुपदाि । 

८.३ आफ्नो पररवारका कुनै सदस्र्ले काननु व्र्वसार्ीको रूपमा प्रतततनतधत्व गरेको वा अन्र् कुनै 
हकतसमले संलग्न रहेको मदु्दा तथा मदु्दा सम्बन्धी कुनै काममा सहिागी हनु ुहुँदैन ।  

८.४ आफूले प्रर्ोग गररआएको आवासमा कसैलाई काननु व्र्वसार् सञ्चालन गना वा हववादका 
पक्षहरूसँग िेटघाट गना ददन ुहुँदैन । 

८.५ सरकारी वकील तथा कमाचारीले अन्र् नागररक सरह हवचार र अतिव्र्जक्तको स्वतन्त्रता वा 
कुनै संघ संस्था खोल्ने वा सदस्र् हनुे वा िेला हनुे अतधकार रातदि । तर त्र्स्तो 
अतधकारको प्रर्ोग गदाा आफ्नो पदको गररमा, स्वतन्त्रता एवं तनष्पक्षता िोगाई राख्न ेगरी गनुा 
पदाि ।  

८.६ आफ्नो व्र्जक्तगत वा आफूलाई काननु बमोजिम प्राप्त हनुे आतथाक लाि वा स्वाथाबारे िानकारी 
राख्न ुपदाि । साथै आफ्नो पररवारका सदस्र्हरूको आतथाक कारोवार एवं स्वाथाबारे िानकारी 
राख्न ेउजचत प्रर्ास गनुा पदाि  
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८.७ आफ्नो पररवार, नातेदार वा अन्र् सामाजिक सम्बन्धका व्र्जक्तहरूलाई आफूले सम्पादन गने 
न्र्ाहर्क कार्ा वा तनणार्मा अनजुचत प्रिाव पाना ददन ुहुँदैन ।  

८.८ आफ्नो वा आफ्नोपररवारका सदस्र्को वा अरु कसैको तनिी स्वाथा पूतताका लातग आफ्नो पदीर् 
हैतसर्तको उपर्ोग गना वा गना ददन ुहुँदैन । 

८.९ होटल,रेषु्टराँ तथा अन्र् सावाितनक स्थलहरुमा अमर्ााददत व्र्वहार गनुा हदैुन । साथै हववाह, 
ब्रतबन्ध, पूिाआिा िस्ता सामाजिक कार्ाहरु गदाा िजककलो तररकाले खचा गनुा हदैुन। 

८.१० कानून बमोजिम सावाितनक तनकार् वा संस्थालाई आफू वा आफ्नो पररवारले फिौट गनुापने 
वा बझुाउनपुने रकम, दण्ड िररवाना वा महसूल तोहकएको समर् मै बझुाउन ुपदाि । 

८.१३ सदैव पेशागत तनष्ठाका साथ कार्ा सम्पादन गनुा पिा र सरोकारवालालाई त्र्सको अनिुतूत 
ददलाउन प्रर्त्न गनुा पिा । 

८.१४ कार्ास्थलमा र्ौनहहंसा नहनुे वातावरणको तसिाना गनुा पदाि र अरू सवै कमाचारीप्रतत समेत 
उनीहरूको िावनाको कदर गनुा र संवेदनशील बनु्न पिा । 

८.१५ मदु्दाका पक्षहरूसँग मदु्दा अजन्तम टुङ्गो नलागेसम्म तनिहरूले आर्ोिना गरेको तनिी िोि 
ितेरमा िान ुहुँदैन । 

८.१६ इिलासमा उपजस्थत हुँदा तथा कार्ाालर्मा रहँदा तनधााररत पोशाक र कार्ाालर्वाट उपलब्ध 
गराइएको पररचर्पत्र अतनवार्ा रुपमा लगाउन ुपिा । 

८.१७ कार्ाालर्का सवारी साधन वा अन्र् र्न्त्र, उपकरणहरु हववेकपूणा र तमतव्र्र्ी रुपमा 
उपर्ोग गनुा पदाि । साथै कार्ाकक्षमा प्रर्ोग गररने तबद्यतुीर् सामानहरु प्रर्ोगमा नआएको 
अवस्थामा बन्द गनुा पदाि ।  

९. क्षमता हवकास सम्बन्धी आचरणः सरकारी वकील तथा कमाचारीहरुले देहार् बमोजिम क्षमता हवकास 
सम्बन्धी आचरण पालन गनुा पनेिः 

९.१ सदैव अध्र्र्नशील रही आफ्नो व्र्ावसाहर्क व्र्जक्तत्व स्थाहपत गनुा पिा । सरकारी वकीलले 
आफ्नो व्र्ावसाहर्क स्तरलाई सदैव कार्म र हवकास गना तनर्तमत अध्र्र्न गनुा पिा । 

९.२ संहवधान, काननु र न्र्ार्का मान्र् तसद्धान्त अनरुूप न्र्ार् र काननुका क्षेत्रमा हवकतसत 
नवीनतम ्अवधारणासँग सदैव पररजचत र अद्यावतधक रही त्र्सको पररपालना गना प्रततबद्ध रहन ु
पदाि ।  
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९.३ न्र्ार्का सरोकारवालाबाट माग हनुे गरेको हवशेषज्ञर्कु्त सेवा प्रदान गरी न्र्ार्पूणा समािको 
स्थापना र हवकास गना अध्र्र्नशील हनु ुपदाि र उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ 
कार्ा गनुा पदाि ।  

१०. सूचनाको गोपनीर्ता र सूचना प्रहवतध सम्बन्धी आचरणः सरकारी वकील तथा कमाचारीहरुले देहार् 
बमोजिम सूचनाको गोपनीर्ता र सूचना प्रहवतधको प्रर्ोग सम्बन्धी आचरणको पालना गनुा पदािः 

१०.१  कानून बमोजिम गोप्र् राख्नपुने हवषर् वा कागिात वा व्र्होरा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रूपवाट 
प्रकाश वा प्रकट गना वा आफू वा अरू कसैको फाइदाको लातग प्रर्ोग गनुा/गराउन ुहदैुन। 

 तर, कार्ाालर्को काममा बाधा नपगु्ने गरी सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचतलत कानून बमोजिम  
माग िएको सूचना सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउन बाधा पने िैन ।  

१०.२ अजततर्ार प्राप्त अतधकारी बाहेक अन्र् कसैले कार्ाालर्को काम कारबाही वा सो संग 
सम्बजन्धत कुनै पतन सूचना सञ्चार माध्र्मबाट सम्प्रषेण गनुा हदैुन । 

१०.३ अजततर्ार प्राप्त अतधकारी (प्रवक्ता वा सूचना अतधकारी) ले पतन माथी प्रकरण १०.२ 
बमोजिम सूचना संप्रषेण गदाा व्र्जक्तगत धारणा निई तथ्र्गत आधारमा गनुापदाि ।  

१०.४ आफ्नो कताव्र् पालनाको तसलतसलामा िानकारीमा आएको कुनै सूचनाको प्रर्ोग िनु 
प्रर्ोिनको लातग सिृना वा प्राप्त िएको हो, सो बाहेक अन्र् प्रर्ोिनको लातग प्रर्ोग गनुा 
हदैुन । 

१०.५ कार्ाालर्को मर्ाादा वा प्रततष्ठामा आचँ आउने वा अरू कसैको व्र्जक्तगत चररत्र वा प्रततष्ठामा 
आधात पगु्ने गरी कुनै कुरा/जचत्र सञ्चार माध्र्म वा सामाजिक सञ्जालमा राख्न, ददन, 
िपाउन, हटप्पणी  वा व्र्क्त गनुा हदैुन । 

 तर, कार्ाालर् वा व्र्वसार्को मर्ाादा विाउने गरी कार्ाालर्वाट सावाितनक िैसकेको कुनै 
सूचना वा सन्देश सञ्चार माध्र्म वा सामाजिक सञ्चालनवाट सम्प्रषेण गना बाधा पने िैन । 

१०.६ कार्ाालर्वाट तनमााण गरी प्रचलनमा ल्र्ाइएका सूचना प्रहवतधसंग सम्बजन्धत सफ्टवेर्रको 
प्रिावकारी प्रर्ोग/उपर्ोगको लातग अग्रसर िई आफू सचुना प्रहवतधमैत्री वनी अरूलाई 
समेत र्सका लातग उत्प्ररेरत  गनुा पदाि ।  
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पररच्िेद–तीन 

हवहवध 

११. आचार संहहताको व्र्ातर्ाः 

११.१ र्स आचार संहहताको कार्ान्वर्न गदाा कुनै दद्वतबधा वा हववाद उत्पन्न िएमा 
महान्र्ार्ातधवक्ताले व्र्ातर्ा गरी त्र्स्तो दद्वतबधालाई स्पष्ट गनेिन ् र महान्र्ार्ातधवक्ताले 
गरेको त्र्स्तो व्र्ातर्ा अजन्तम हनुेि । 

११.२  र्स आचार संहहतालाई महान्र्ार्ातधवक्ताले आवश्र्कता अनसुार संशोधन र पररमािान गना 
सकनेिन ्। 

११.३  र्स आचार संहहतामा उल्लेख िएका कुरामा र्सै बमोजिम र अन्र् कुराका हकमा प्रचतलत 
कानून बमोजिम हनुेि, तर र्स आचार संहहताको व्र्वस्था प्रचतलत कानूनसंग बाजझएमा 
प्रचतलत कानूनकै व्र्वस्था लागू हनुेि ।  

 

१२. अनगुमन र कारवाही सम्बन्धी व्र्वस्थाः 

१२.१  र्स आचार संहहताको पालना िए निएको सम्बन्धमा सरकारी वकीलको प्रचतलत काननु 
बमोजिमको सपुररवेक्षकले तनर्तमत अनगुमन गनुा पनेि ।  

१२.२ उपदफा १ बमोजिम सपुररवेक्षकले गरेको अनगुमनबाट आचार संहहताको उल्लंघन गरेको 
देजखएमा सोको िानकारी सहहतको प्रततवेदन महान्र्ार्ातधवक्ता समक्ष पेश गनुा पनेि ।  

१२.३ आचार संहहताको उल्लघंन गरेकोले कारबाही गरी पाउँ िनी सरकारी वकील उपर 
महान्र्ार्ातधवक्ता समक्ष उिरुी गना सहकने ि । त्र्स्तो उिरुी परेमा सात ददन तित्र 
िानबीन गराई टंुगो लगाइनेि । 

१२.४ उपदफा २ बमोजिम प्रततवेदन प्राप्त िएमा वा उपदफा ३ बमोजिम िानबीनबाट आचार 
संहहता पालना निएको देजखएमा आचरण पालना नगने सरकारी वकीललाई उल्लंघनको 
मात्रा अनसुार तनि उपर प्रचतलत काननु बमोजिम हविागीर् कारबाही गरी सोको अतिलेख 
राजखनेि ।  

१३. खारेिी र बचाउः सरकारी वकीलहरूको आचार संहहता, २०७३ खारेि गररएको ि। र्स अजघका आचार 
संहहता बमोजिम िए गरेका काम कारवाही र्सै आचार संहहता बमोजिम िए गरेको मातननेि ।  

 


