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कार्यस्थलमा हनु ेलैङ्गिक तथा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार (ननवारण) आचारसंङ्गहता, २०७९ 

 (गाउँ कार्यपालिकाबाट पाररत) 
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कार्यस्थलमा हनुे र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार (ननवारण) ऐन, 2०७१ को दफा २१ ले ददएको अनिकार 
प्रर्ोग गरी वैतेश्वर गाउँपानलका, गाउँ कार्यपानलकाले देहार्को आचारसंङ्गहता बनाई लागू गरेको छ 
। 

पररच्छेद - १ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिः 
(क) र्ो आचारसंङ्गहताको नाम वैतेश्वर गाउँपानलकामा हनुे लैङ्गिक तथा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार 

(ननवारण) आचारसंङ्गहता, २०७9 रहेको छ । 

(ख) र्ो आचार संङ्गहता वैतेश्वर गाउँ कार्यपानलकाले स्वीकृत गरेको नमनतदेम्ख लागू हनुेछ । 

२. पररिाषाः ङ्गवषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स आचार संङ्गहतामा 

(क)  “कमयचारी ” िन्नाले पानलकामा कार्यरत कमयचारी वा कामदार सभझनपुछय । 
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(ख) “कार्यस्थल”  िन्नाले वैतेश्वर गाउँपानलका र र्स अन्तगयत रहेका वडा कार्ायलर् र 

कार्ायलर्संग सभवम्न्ित सेवा प्रदान गने इकाईहरुलाई सभझन ुपछय ।  

(ग) “र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार”  िन्नाले कसैले आफ्नो पद, शम्ि वा अनिकारको दरुुपर्ोग गरी, 
कुनै ङ्गकनसमको दबाब, प्रिाव वा प्रलोिनमा पारी वा हतोत्साङ्गहत गरी कुनै कमयचारी वा 
सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देहार्को कुनै कार्य गरे वा गराएमा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको 
सभझन ुपछयः 

(ग.१) र्ौनजन्र् आशर्ले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रर्ास गरेमा, 

(ग.२) अश्लील तथा र्ौनजन्र् ङ्गिर्ाकलापसंग सभबम्न्ित शर्वद, म्चत्र, पत्रपनत्रका, 
श्रर्वर्दृश्र्, अन्र् सूचना प्रङ्गवनि, सािन, वस्त ुवा सामग्री प्रर्ोग वा प्रदशयन गरेमा, 

(ग.३) लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा र्ौनजन्र् आशर् प्रदशयन वा शारीररक 
हाउिाउ माफय त र्ौनजन्र् आशर् प्रकट गरेमा, 

(ग.४) र्ौनजन्र् ङ्गिर्ाकलापको लानग प्रस्ताव गरेमा, 

(ग.५) र्ौनजन्र् आशर्ले म्जस््र्ाएमा वा हैरानी ददएमा ।  

(घ) “प्रमखु” िन्नाले कुनै कार्यस्थलको प्रशासननक वा र्वर्वसाङ्गर्क काम कारवाहीको सभबन्िमा 
अम्न्तम ननणयर् गने अनिकार प्राप्त र्वर्म्ि वा सो प्रर्ोजनका लानग प्रत्र्ार्ोम्जत अनिकार 
प्रर्ोग गने अनिकारी सभझन ुपछय र सो शर्वदले त्र्स्तो कार्यस्थलको अन्र्त्र शाखा तथा 
इकाई रहेको िए त्र्स्तो शाखा वा इकाईको प्रमखु समेतलाई जनाउँछ ।  

(ङ) “सेवाग्राही”  िन्नाले कुनै ङ्गकनसमको सेवा प्राप्त गने उदे्द्र्ले कार्यस्थलमा उपम्स्थत र्वर्म्ि 
सभझन ुपछय र सो शर्वदले ननजको साथमा कार्यस्थलमा आउने र्वर्म्ि समेतलाई जनाउँछ 
। 

पररच्छेद - २ 

कार्ायलर् प्रमखुको आचरण 

३. पदीर् मर्ायदा कार्म गनुयपनेः 
(१) कार्ायलर् प्रमखुले कार्यस्थलमा आफ्नो सेवा, शतय सभबन्िी प्रचनलत काननुले तोकेको सीमा 

वा र्वर्वसाङ्गर्क आचरणको सीमानित्र रही पदीर् मर्ायदा कार्म गनुयपनेछ ।  

(२) कार्ायलर् प्रमखुले कार्यस्थलमा हनु स्ने र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहारको सभबन्िमा शनु्र् 
सहनशीलताको नीनत अबलभबन गनुय पनेछ । 

४. सभमानजनक र समान र्वर्वहार गनुयपनेः 
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(१) कार्ायलर् प्रमखुले कुनै कमयचारीलाई जात, जानत, िमय, िाषा, नलि, उमेर, राजनीनतक वा 

सामाम्जक हैनसर्त, िौगोनलकता, राजनीनतक दृशङ्गिकोण, पहुँच वा सभबन्ि, शारीररक अवस्था, 
वैवाङ्गहक म्स्थनत वा अन्र् कुनै पनन आिारमा िेदिाव नगरी सबैलाई सभमानजनक र 
समान र्वर्वहार गनुयपछय । 

(२) कार्ायलर् प्रमखुले उपदफा (१) मा उल्लेम्खत कुनै आिारमा कुनै कमयचारी वा 
सेवाग्राहीलाई होच्र्ाउने, अपमान हनुे वा त्र्स्तो कमयचारीले असहज महससु गने गरी 
बोलाउन वा सभबोिन गनय वा गनय लगाउन हुँदैन । 

(३) प्रमखुले कार्यस्थलमा कार्यरत कुनै कमयचारीलाई र्ौनजन्र् आशर्ले आफुसँग नम्जक राख्न े
वा आफूसँग नम्जक रहन बाध्र् पानय हुँदैन । 

५. पारदम्शयता कार्म गनुयपनेः 
(१) प्रमखुले आफू कार्यरत कार्य स्थलबाट प्रदान गररने सेवा सङु्गविा, त्र्स्तो सेवा सङु्गविा 

प्रवाह गने तररका र प्रङ्गिर्ामा कुनै कमयचारी वा सेवाग्राहीलाई िेदिाव नहनुे गरी 
पारदम्शयता कार्म गनुय पनेछ ।  

(२) प्रमखुले र्ौनजन्र् आशर्ले कुनै कमयचारीलाई ङ्गवशेष सङु्गविा उपलर्वि गराउन वा उपहार 
ददन हुँदैन ।  

६. सहज सभपकय मा रहन ुपनेः  प्रमखु कार्यस्थलमा रहँदा सबै कमयचारीको सहज पहुँचमा रहन ुपछय 
। प्रमखुले सबै कमयचारीको गनुासो सनेु्न सरल र्वर्वस्था नमलाउन ुपछय । 

७. गोपनीर्ता कार्म गनुयपनेः  प्रमखुले कुनै कमयचारीले ननजमानथ र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार िएको िनी 
गनुासो गरेमा त्र्स्तो गनुासो गने वा त्र्सरी र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेको िननएको कमयचारी वा 
सेवाग्राहीको मान प्रनतष्ठामा आघात नपगु्ने गरी गोपनीर्ता कार्म गनुयपछय । 

८. कमयचारीसंगको र्वर्वहारः प्रमखुले आफ्नो पद वा अनिकारको दरुुपर्ोग गरी कुनै पनन कमयचारीसँग 
देहार्को र्वर्वहार गनुय हुँदैनः 
(क) र्ौनजन्र् आशर्ले कुनै कमयचारीको शरीरको कुनै अंगमा छुने वा छुने प्रर्ास गनय, 

(ख) ङ्गवद्यतुीर् माध्र्म (एस.एम.एस., इमेल, फेसबकु, ट्वीटर वा अन्र् त्र्स्तै ङ्गकनसमका 
सामाम्जक संजाल) बाट अम्शि, अश्लील शर्वद,  म्चत्र, श्रर्वर् वा दृश्र् सामग्री सभप्रषेण गनय 
वा गनय लगाउन, 

(ग) र्ौनजन्र् आशर्ले कमयचारीसंग अनाव्र्क ङ्गहमम्चम बढाउन वा म्जस्काउन, 

(घ) र्ौनजन्र् आशर्ले कमयचारीसंग अम्शि, अश्लील तथा र्ौनजन्र् कुराकानी गनय, 
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(ङ) र्ौनजन्र् आशर्ले कमयचारीलाई नबना काममा कार्ायलर् समर् अम्घ वा पनछ आफ्नो 

कार्यकिमा राख्न वा  बस्न बाध्र् पानय, 

(च) र्ौनजन्र् आशर्ले कमयचारीलाई कुनै ङ्गवशेष सेवा सङु्गविा ददने प्रलोिन देखाउन, 

(छ) कुनै कमयचारीलाई र्ौनजन्र् कार्यको लानग शारीररक वा माननसक दवाव ददन वा हैरानी 
ददन, 

(ज) कुनै कमयचारीलाई होच्र्ाउने वा अपमान हनुे खालका शर्वदहरु प्रर्ोग गनय वा र्ौनजन्र् 
आशर् झम्ल्कने गरी कुनै संकेत गनय वा गनय लगाउन । 

पररच्छेद– ३ 

कमयचारीले पालना गनुयपने आचरण 

९. अनिकारको दरुुपर्ोग गनय नहनुःे   कमयचारीले कार्यस्थलमा आफ्नो पद, अनिकार वा शम्िको 
दरुुपर्ोग गरी, कुनै ङ्गकनसमको दबाव, प्रिाव वा प्रलोिनमा पारी कुनै कमयचारी वा सेवाग्राहीलाई 
र्ौनजन्र् ङ्गिर्ाकलापको प्रस्ताव राख्न हुँदैन । 

१०. अश्लील शर्वद प्रर्ोग गनय नहनुःे   कमयचारीले कार्यस्थलमा आफूसँग कार्यरत मङ्गहला वा अन्र् 
कमयचारी वा सेवाग्राहीप्रनत र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार हनुे खालका अम्शि वा अश्लील शब्द प्रर्ोग 
गनुयहुँदैन ।  

११. पररचर्पत्र र पोशाक लगाउन ु पनेः  प्रमखु वा कमयचारीले कार्यस्थलमा रहँदा कार्ायलर्ले 
उपलब्ि गराएको पररचर्पत्र र ननिायररत पोशाक लगाउन ुपनेछ । 

१२. कार्यस्थलमा उम्चत दरुी कार्म गने सन्दिय : 

(१) प्रमखु वा कमयचारीले कार्यस्थलमा कार्यरत रहँदा एक आपसमा शारीररक वा माननसक 
रुपले असहज नहनुे गरी उम्चत दरुी कार्म गरी बस्न ुपनेछ । 

(२) प्रमखुले कार्यस्थलमा रहने कार्यकिको खाका (लेआउट) तर्ार गदाय र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार 
ननवारणमा सहर्ोग पगु्ने गरी खलु्ला कोठा, कमयचारीलाई एक आपसमा शारीररक वा 
माननसक रुपमा असहज नहनुे गरीको दरुी कार्म र सभिव िएसभम प्रमखुबाट 
एकैपटकमा सबैको ननगरानी गनय नमल्ने खालका कार्यकि ननमायण गनुय पनेछ ।  

१३. जानकारी गराउन ुपनेः कसैले कार्यस्थलमा कार्यरत कमयचारी प्रनत र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेमा 
वा त्र्स्तो र्वर्वहार गनय स्ने संकेत देखेमा सो कुराको तत्काल प्रमखुलाई जानकारी 
गराउनपुनेछ । 
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१४. प्रर्त्नशील रहनपुनेः  कमयचारीहरु कार्यस्थलमा हनुे वा हनु स्ने र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहारलाई 

ननर्न्त्रण गनय सिै प्रर्त्नशील रहनपुनेछ । 

पररच्छेद– ४ 

सेवाग्राहीले पालना गनुयपने आचरण 

१५. र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार हनु ेखालका गनतङ्गवनि गनय नहनुःे  सेवाग्राहीले आफूले प्राप्त गने सेवा 
सङु्गविासँग सभवम्न्ित कार्यस्थलमा कार्यरत प्रमखु वा कमयचारीहरु प्रनत र्स आचारसंङ्गहता 
ङ्गवपररत हनुे गरी र्ौनजन्र् आशर्ले म्जस्काउन, र्ौनजन्र् शर्वद वा संकेत प्रर्ोग गनय वा 
कार्ायलर्को ल्र्ापटप, कभ्र्टुरर अन्र् ङ्गविनुतर् सामाग्रीमा अम्श्लल म्चत्र, चलम्चत्र तथा तस्वीर 
देखाउन वा अन्र् कुनै ङ्गकनसमले अस्विाङ्गवक, अवाम्छछत वा अमर्ायददत र्वर्वहार लगार्तका 
र्ौनजन्र् दवु्र्र्वहार हनुे खालका कुनै प्रकारका गनतङ्गवनि गनय वा गराउन हुँदैन ।  

१६. अनाव्र्क हैरानी ददन नहनुःे 
(१) सेवाग्राहीले आफ्नो कामसंग सरोकार िएको ङ्गवषर्मा बाहेक कार्यस्थलमा कार्यरत 

कमयचारीसँग र्ौनजन्र् आशर्ले अनाव्र्क गफ गने, कमयचारीको काममा बािा पगु्ने, 
कमयचारीलाई असहज अनिुव हनुे खालका गनतङ्गवनि गनय हुँदैन । 

(२) सेवाग्राहीले सभबम्न्ित कमयचारीको अनरुोिमा आफै उपम्स्थत िएर सेवा नलनपुने 
अवस्थामा बाहेक कुनै पनन कमयचारीको छेउमा गएर उनिने, बस्न,े  कमयचारीको शरीरको 
कुनै अंगमा छुने वा कुनै प्रकारले माननसक तनाव ददने खालका गनतङ्गवनि गरी हैरानी 
ददने काम गनय वा गराउन हुँदैन ।  

१७. गनुासो/उजरुी गनुयपनेः  सेवाग्राहीले कार्यस्थलमा कुनै कमयचारीले आफूसँग र्स आचारसंङ्गहता 
ङ्गवपररत हनुे गरी कुनै प्रकारको र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार गरेमा वा गनय खोजेमा त्र्सको जानकारी 
तरुुन्त प्रमखुलाई नलम्खत वा मौम्खक रुपमा ददन ुपनेछ ।  

पररच्छेद– ५ 

ङ्गवङ्गवि 

१८. र्ौनजन्र् ङ्गिर्ाकलापलाई प्रोत्साहन ददन नहनुःे कसैले पनन कार्यस्थलमा र्ौनजन्र् 
ङ्गिर्ाकलापलाई दरुुत्साहन गने खालका गनतङ्गवनिलाई प्रोत्साहन ददन ुहुँदैन ।  

१९. सूचना वा पोिर लगाउनपुनेः प्रमखुले कार्यस्थल पररसर,  मखु्र् प्रवेशद्वार वा कार्यस्थलनित्र 
सबैले देख्न े स्थानमा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार ननवारणमा सहर्ोग पगु्ने खालका सचेतनामूलक 
सूचनाबोडय वा पोिर लगाउन ुपनेछ ।  



खण्ड ५)  संख्या ३     वैतशे्वर राजपत्र    भाग २  मितत २०७९।०९।२८ 
२०. सेवाग्राहीको लानग प्रनतिास्थलको र्वर्वस्था गनुयपनेः प्रमखुले कार्यस्थल पररसरनित्र उपर्िु 

स्थानमा सेवाग्राहीको लानग प्रनतिास्थलको र्वर्वस्था गनुयपनेछ । 

२१. सरुिा र्वर्वस्था नमलाउनपुनेः प्रमखुले कार्यस्थलमा हनुे र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार ननवारणको लानग 
सवारी सािनको प्रर्ोग, कार्ायलर्को िौनतक अवस्था, कामको प्रकृनत, कमयचारीको संख्र्ा, 
सेवाग्राहीलाई प्रदान गने सेवा, सङु्गविा, उपलर्वि स्रोत र सािन समेतको आिारमा आव्र्क 
सरुिा र्वर्वस्था नमलाउन ुपनेछ ।  

२२. लैनगंक संवेदनशील िाषाको प्रर्ोगः कार्यस्थलमा कमयचारी र सेवाग्राहीहरुले लैंनगक संवेदनशील 
िाषाको प्रर्ोग गनुय पनेछ ।  

२३. कार्यकिमा नस.नस.ङ्गट.नि.को प्रर्ोगः कार्यस्थलमा हनुे र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार ननवारणको लानग 
सभिव िएसभम कार्यकिमा नस.नस.ङ्गट.नि.को प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  

२४. अनगुमन गनुय पनेः प्रमखुले कार्यस्थलमा र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार हनु नददन र र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार 
ननवारणको लानग लागू गररएको आचार संङ्गहता पालना िए निएको सभबन्िमा ननर्नमत 
रुपमा अनगुमन गनुयपनेछ ।  

२५. गनुासो पेङ्गटकाको र्वर्वस्था गनुयपनेः कार्यस्थलमा हनुे र्ौनजन्र् दरु्वर्यवहार ननवारणको लानग 
कार्ायलर्को उपर्िु स्थानमा गनुासो पेङ्गटकाको र्वर्वस्था गरी प्रत्रे्क १५ ददनमा उजरुी 
पेङ्गटका खोल्नपुने र प्राप्त उजरुीहरु मानथ प्रमखुले ननर्मानसुार कारवाही गनुयपनेछ । 
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