
सामािजक सेवा के  (सोसेक ) नेपालका स पूण पदािधकारी र कमचारीले पालना गनु पन  
िनबाचन आचार संिहता-२०७८ 

सीमा (Scope): 
यस िनवाचन आचार संिहताको उ े य सोसेक नेपालका पदािधकारी, सद य, कमचारीह , वय ं सेवक तथा 
आग तकुह को सरु ा र सरु ा सिुनि त गन ुहो । आगामी बशैाख ३०, २०७९ मा हने थानीय तहको िनवाचनलाई 
यानमा राखेर िवकास ग रएको हो । यो आचार संिहता चनुावको समयमा िज ा तथा िफ डमा सं था ारा सचंािलत 

प रयोजना तथा काय मह  काया वयन गदा मागदशन दान गदछ । 

चुनाव (Election): 
सरकारले थानीय तहको िनवाचन २०७९ वशैाख ३० गते एकै चरणमा गन िनणय गरेकोछ । उ  िमितमा नेपाल 

अिधरा यको ६ महानगरपािलका, ११ उपमहानगरपािलका, २७६ नगरपािलका र ४६० गाउँपािलकामा थानीय तहको 
िनवाचन हन लागेको हो । नेपालको संिबधान २०७२ मा यव था ग रए अनसुार २०७२ सालदिेख हन लागेको यो दो ो 
थानीय तहको िनवाचन हो । 

 

लागु हने समय र अबिध: 
यो आचार संिहता सोसेक नेपालका स पूण पदािधकारी, कमचारी, वयम सेवकमा लाग ुहने छ । यो आचार संिहता २५ 
चै , २०७८  दिेख ७ जे , २०७९ स म लाग ुहने छ । 

पालना गनु पन आचार संिहता 
१. सं थामा कायरत स पूण कमचारी, पदािधकारीले, नेपाल सरकार लगाएत सोसेक नेपालले जारी गरेको िनवाचन 

स ब धी स पणू िनदिशका र आचार संिहताको पूण पमा पालना गनपुन छ । 
२. यो समय अविध िभ  प रयोजनाका कुनै पिन नया ँकृयाकलाप गन, स झौता गन, उ घाटन गन, कमचारी भना गन र 

िन काशन गन ज ता ि याकलाप सं थाले गन छैन । 
३. सं था तथा सं था ारा संचािलत प रयोजना तथा काय म अ तगत यो अविधमा भलेा, तािलम, समूह छलफल, 

बठैक, कायशाला ज ता ि याकलाप स ालन ग रनेछैन । तर पिहलेन ैतय भएका तथा िनर तर गितिबिध ज तै; 
ािबिधक सहयोग, िनर तर फलोअप काम गन बाधा हने छैन । उ ेिखत गितिविधह  चनुाबको १५ िदन अिघस म 

मा  गन सिकने छ । 
४. कुन ैप रयोजनाको अित आव यक तािलम, साम ी िवतरण, सभा आिद गनपुन भएमा पिहले सोको जानकारी सं थामा 

गराउनपुनछ र यसपिछ सब ैराजनिैतक दलका पदािधकारीह सँग छलफल गरी काय मको उ े य  सबलैाई जानकारी 

गराई सबबैाट वीकृित िलई सोको यहोरा सं थामा जानकारी गराई काय म संचालन गन ुपनछ । 
५. यो समय िभ  कुन ैपिन कायसिमित वा कमचारीको स वा, बढुवा, फेरबदल, तलब वृि  ज ता काय ग रने छैन । 
६. सं था मा कायरत कमचारी, सं थागत कायसिमित सद यह  कुनपैिन दलगत िनवाचन  चार सार ज ता कायमा 

संल  तथा राजनीितक दलका जलुसु, सभा, भलेा, कुन ैपिन दल गत िनबाचन चार सार ज ता कायमा संल  हन 
पाउने  छैनन ्। 

७. कुन ैपिन िकिसमका अनगुमन, मु याकंन ज ता काम ग रने छैन । तर चनुाबी चार सारमा किह ँकत ैबालबािलकाको 
योगको स दभमा अनगुमन गन पाउने र अनगुमनको ितबेदन सं थामा पेस गन ुपनछ ।    



८. सं था ारा संचािलत प रयोजना तथा काय मको फोटो, सं थाका गितिबिध, कुन ैपाट  िबशेसको िबचार, भावना, 
भनाई, चनुाबी एजे डालाई आ नो सामािजक संजालमा राखेर यसको चार सार वा िट पणी गन पाइने छैन ।  

९. सं थाका पदािधकारी, सद य, कमचारी तथा वयम ्सेवकले कुनै पिन पाट को मत वा भोट मा े काममा संल  हन 
पाउने छैन । 

१०. यो समयमा कुन ैपिन प रयोजनाको बजेट िफ ड तहमा िबिनयोजन वा कमचारीले पे क  माफत िलन पाउने छैन, तर 
िनमाण कायको स झौता भइ काय वयनमा रहकेा योजनाह  स प  गन पे क  तथा भु ानी िदन र कमचा रको तलब 
हा न भने यसले बाधा परुाउने छैन ।  

११. कुन ैपिन यि , समदुाय, दा ी सं था, वा सामदुाियक सं थालाई भािवत पान गरी कुन ैपिन उपहार, सरसामान, 
िज सी वा नगद िलन िदन पाइने छैन । 

१२. कुन ैपिन कमचारी, पदािधकारीले दलगतको उ मेदवारी िदन पाइने छैन । यिद उ मेदवारी िदन ुपन भएमा उमेदवारी 
मनोनयनको िदन भ दा ७ िदन अगाव ैसं थावाट अलग भएको धोषणा ग रन ुपनछ । 

१३. सं था वा प रयोजनाको रकम वा ोत साधन कुन ैदल वा उमे ारको प  वा िवप  हने गरी योग गन पाइने छैन । 
१४. राजनीितक दल वा उमे ारको िनबाचन िच  अंिकत कुन ै पिन िकिसमको सामा ी ज त ै याकेट, झोला, टोपी, झ डा, 

िटसट, मा क आिद ज ता सामा ीको योग तथा िवतरण गन पाइने छैन । 
१५. नेपाल सरकारले आचार संिहता जारी गरेको िदन दिेख सं थासंग आब  दा ी िनकाय वा सं थाको लोगो भएको ेस, 

याप, तथा कुन ै पिन िभिजिबिलटी भएको ब त ु साबजिनक थल, सभा, जलुसु तथा बठैकमा  योग गन        
पाइनेछैन ।  

१६. सं था अ तगत रहकेो वा दा ी िनकयाले प रयोजना वा काय म संचालनको लािग िदएको कुन ैपिन सवारी साधन 
चनुाबको एक ह ा अगाडी तथा एक ह ा पछी स म कुन ैपिन कय  वा योजनमा योग गन पाइने छैन । 

१७. िनबाचन प ातको कुन ै पिन िबजय जलुसु वा िबरोध सभामा उपि थित जनाउन र आ नो िबचार ततु गन      
पाइनेछैन । 

१८. किह ँकत ै िनबाचनको ममा बालबािलकाको योग भएको भिेटएमा, सोको जानकारी स बि धत िनकाएमा िदई 
उिचत समाधान गन सिह सूचना िदन रोक ला े छैन । 

१९. किह ँकत ैिनबाचनको ममा जे  नाग रक, मिहला, अपागंता भएका यि  वा समदुाय लाइ आघात पु े काम भएको 
दिेखएमा सिह सूचना सिह िनकयामा पयुाई मयािदत िनबाचनको लािग सहयोग गन बाधा हने छैन ।  

२०. यो आचार संिहताले िनबाचनको ममा पयबे कको भूिमका िनभाह गन भने  रोक लगाएको मािनने छैन । 
२१. कोिभड-१९ को स दभलाई यानमा रा द ै मतदान ि यामा सब ै कमचारीह लाई मा क योग गन, ा ड 

सेिनटाइजरको योग गन, सामािजक दरूी कायम गन अनरुोध ग र छ । 
२२. कुन ैपिन कमचारी वा सं थामा संल   यि को  मतािधकारको योग गन भने यो आचार संिहताले रो ने छैन ।   
२३. सबलैाई मतािधकार को सिुनि चतताको लािग सं थाले बशैाख २८, २०७९ दिेख जे  १, २०७९ स म िबदा िदइने 

छ ।   
२४. मािथका कुन ै पिन आचार संिहता उलंघन भएको दिेखएमा वा मािणत भएमा सं थाको िनयम अनसुार काबाही 

ग रनेछ, सं थाको िज मेवारीबाट समेत हटाउन सिकनेछ । पदािधकारी नोनपेड भोलेि टयर भएकोले उिनह का लािग 
केही लिचलो हनेछ तर िनवाचन आयोगले तयार गरेको आचार संिहताको पूणत पालना गन ुपनछ ।  


