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मसुिकोट नगरपासिकाका  कममचारीहरुको  आचारिसंहता, २०७५ 

िवंत ्२०७५ िािको आचारिसंहता न ं१ 

क) स्थानीय तहको काम िँग िम्बसधित कुनै व्यसि वा िंस्थाबाट कुन ै

प्रकारको दातव्य, कोिेिी, उपहार आए आफुि ेस्वीकार गनुम वा आफ्नो 

पररवारको कुनै िदस्यिाई स्वीकार गनम ददन ुहुदनै । 

ख) कायमपासिकाको स्वीकृसत सबना कुन ै कामका सनम्ती कुनै दकसिमको 

िहयोग माग्न बा चधदा स्वीकार गनम वा कुनै दकसिमको आर्थमक िहायता 

सिनु हुदनै । 
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ग) आफ्नो वा आफ्नो पररवारको कुनै िदस्यको नाममा कुनै अचि िम्पसि 

प्राप्त गरेमा िागत मूल्य िमेतको जानकारी कायमियमा पशे गनुम पने छ । 

घ) यि स्थानीय तहको िासग गररने कुनै पसन कामको ठेक्का टेधडर, वोिपत्र 

आफ्नो वा आफ्नो पररवारको कुनै िदस्यको नाममा सिन ुहुदनै । 

ङ) कायामियको काम िंग िम्बसिकत भएको कुनै व्यसि िंग िापट सिन वा 

सनजको आर्थमक कृतज्ञतामा पनुम हुदनै, तर बैंक िंग िेनदने गदाम यो सनयम 

िागु हुने छैन । 

च) कुनै दकसिमको फाटका खेल्नु हुदनै । 

छ) कायमपासिकाको स्वीकृत सबना कुन पसन बैक वा कम्पनीको स्थापना, 

रसजष्ट्रशेन वा िंचािनको काममा भाग सिनु हुदनै । 

ज) स्थानीय तहबाट असततयारी नभई आफुिे िेखेको वा प्राप्त गरेको कुनै 

कागजपत्र वा िूचनािाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अनासिकृत 

कममचारी वा गैर िरकारी व्यसि वा पे्रििाई जानकारी ददन हुदनै । तर 

इसतहाि, भाषा, िासहत्य वा अनुिधिान मुिक िेख रचना, कृसत प्रकाशन 

गनम बािा पने छैन । 

झ)  िंघ, प्रदशे वा   स्थानीय  िरकारको  काम  कारवाहीमा  प्रसतकुि  

प्रभाव पने गरी कुनै पत्रपसत्रकामा आफ्नो वा वास्तसवक वा काल्पसनक 

नामबाट वा वेनामी कुनै िेख प्रकाशन गने वा रेसडयो वा टेसिसभजनद्धारा 

प्रशारण गुनम हुदनै । 

ञ) िंघ प्रदशे वा स्थानीय तहको नीसतको सबरोिमा िावमजसनक भाषण ददन 

वा कुनै विव्य प्रकाशन गनुम हुदनै । 

ट) स्थानीय तहबाट सनिामररत िमयमा सनयसमत रुपिे आफ्नो कायामियमा 

हासजर हुनु पछम र सबदाको सनकािा नसिई आफ्नो काममा अनुपसस्थत 

हुनु हुदनै । 

ठ) कायामियको गोप्यता भंग गनुम हुदनै । 
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ड) स्थानीय तहको कममचारीिे आफु भधदा मासथल्िो तहको असिकृति े

ददएको आज्ञािाई सिघ्रता र पररश्रमका िाथ पुरा गनुम पन ेछ । 

ढ) आफ्नो नोकरी िम्बधिी कुरामा मतिव िाध्न वा आफु भधदा मासथका 

असिकृतहरु मासथ कुन ै राजनैसतक वा अरु अवाधछनीय प्रभाव पानम वा 

प्रभाव पाने प्रयत्न गनुम हुदनै । 

ण) स्थानीय तहका कममचारीिे आफु मासथका असिकृतहरु प्रसत उसचत आदर 

दखेाउनु पदमछ । 

त) प्रचसित कानून सवपररत हुने गरी बहुसबबाह गनम गराउन हुदनै । 

थ) कुनै पसन राजनैसतक पदका िासग हुने सनवामचनमा भाग सिन वा किैका 

सनसमि मत माग्न वा कुनै प्रकारिे आफ्नो प्रभाव पानुम हुदनै । तर प्रचसित 

कानून वमोसजम आफुिे पाएको मतदानको असिकार प्रयोग गनम यस्िे 

वधदजे िगाएको मासनने छैन । 

द) प्रचसित काननू वमोसजम दताम नभएका र नेपाि िरकारदद्वारा माधयता 

नपाएका कममचारीहरुको कुन ैपसन िंगठनको िदस्य वनु्न हुदनै । 

ि) प्रचसित कानूनिे अनुमसत ददएको तह वा शे्रणी भधदा मासथका असिकृत 

कममचारीहरु कुनै पसन कममचारी िंगठनको िदस्य वन्न हुदनै । 

न) किैिाई यातना वा यौन जधय दवु्र्यवहार र घरेिु हहिंा िम्बधिी कायम 

गनम हुदनै । 

प) आफ्नो कायामियमा काम गदाम िवैिंग सशष्ट र हसििो व्यबहार गनुम पदमछ 

। 

फ) आफ्नो कायामियमा पद अनुिार आफुिे गने सजम्मेवारीिाई मयामदापूवमक 

वहन गरी, स्वच्छ सनश्पक्ष तथा सछटो छररतो ढंङ्गबाट कायम िम्पादन 

गनुम पदमछ । 

ब) आफ्नो कामिंग िम्बसधित िेवाग्राही प्रसत मयामददत व्यबहार गनुम पनेछ । 

भ) स्थानीय तहका कममचारीहरुिे सवदशेी मुिुकका आवािीय अनुमसत सिन 

वा त्यस्तो अनुमसत प्राप्त गनम का िासग आवेदन ददनु हुदनै । 
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म) कुनै पसन कममचारीिे सनकृष्ट प्रकारको बािश्रम प्रयोग गनम पाइदनै । 

य) कममचारीहरुिे जनप्रसतसनसिको सशष्टाचार र मयामदा कायम राख्नु पनेछ । 

र) यो आचार िंसहता पािना भए नभएको अनुगमन एक तह मासथबाट 

गररनेछ । 

ि) कममचारीहरु नगरपासिका प्रसत उिरदायी हुनुपदमछ । 

व) सनसहत स्वाथमको द्वधद (Conflict of Interest) हुनु हुदनै । 

श) तोदकएको पोशाक र पररचयपत्र असनवायम प्रयोग गनुम पदमछ । 

ष) कायामिय िमयमा कायामिय हातासभत्र कायामिय प्रयोगको काम बाहके 

फेिबुक, युट्युव, ट्वीटर िगायतका अधय िाइटहरु चिाउनु हुदनै । 
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