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नगरपासिकाका पदासिकारी तथा िदस्यहरुिे पाउने िुसििाका िम्बन्िमा
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िंख्या :२२

भाग २
मुसिकोट नगरपासिका
मुसिकोट नगर िभािे बनाएको देहाय बमोसजमको
मुसिकोट नगरपासिकाको कमनचारी आचारिंसहता बनाई
ििनिािारणको जानकारीको िासग प्रकाशन गररएको छ ।

क) स्थानीय तहको काम िँग िम्बसन्ित कु नै व्यसि िा िंस्थाबाट कु नै प्रकारको दातव्य, कोिेिी, उपहार आए आफु िे स्िीकार गनुन
िा आफ्नो पररिारको कु नै िदस्यिाई स्िीकार गनन ददनु हुदैन ।
ख) कायनपासिकाको स्िीकृ सत सबना कु नै कामका सनम्ती कु नै दकसिमको िहयोग माग्न बा चन्दा स्िीकार गनन िा कु नै दकसिमको
आर्थनक िहायता सिनु हुदैन ।
ग) आफ्नो िा आफ्नो पररिारको कु नै िदस्यको नाममा कु नै अचि िम्पसि प्राप्त गरे मा िागत मूल्य िमेतको जानकारी कायनियमा
पेश गनुन पने छ ।
घ) यि स्थानीय तहको िासग गररने कु नै पसन कामको ठे क्का टेन्डर, िोिपत्र आफ्नो िा आफ्नो पररिारको कु नै िदस्यको नाममा
सिनु हुदैन ।
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ङ) कायानियको काम िंग िम्बसिकत भएको कु नै व्यसि िंग िापट सिन िा सनजको आर्थनक कृ त्ञततामा पनुन हुदैन, तर बैंक िंग
िेनदेन गदान यो सनयम िागु हुने छैन ।
च) कु नै दकसिमको फाटका खेल्नु हुदैन ।
छ) कायनपासिकाको स्िीकृ त सबना कु न पसन बैक िा कम्पनीको स्थापना, रसजष्ट्रेशन िा िंचािनको काममा भाग सिनु हुदैन ।
ज) स्थानीय तहबाट असख्तयारी नभई आफु िे िेखेको िा प्राप्त गरे को कु नै कागजपत्र िा िूचनािाई प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपबाट
अनासिकृ त कमनचारी िा गैर िरकारी व्यसि िा प्रेििाई जानकारी ददन हुदैन । तर इसतहाि, भार्ा, िासहत्य िा अनुिन्िान
मुिक िेख रचना, कृ सत प्रकाशन गनन बािा पने छै न ।
झ) िंघ, प्रदेश िा स्थानीय िरकारको काम कारिाहीमा प्रसतकु ि प्रभाि पने गरी कु नै पत्रपसत्रकामा आफ्नो िा िास्तसिक िा
काल्पसनक नामबाट िा िेनामी कु नै िेख प्रकाशन गने िा रे सडयो िा टेसिसभजनद्धारा प्रशारण गुनन हुदैन ।
ञ) िंघ प्रदेश िा स्थानीय तहको नीसतको सबरोिमा िािनजसनक भार्ण ददन िा कु नै ििव्य प्रकाशन गनुन हुदैन ।
ट) स्थानीय तहबाट सनिानररत िमयमा सनयसमत रुपिे आफ्नो कायानियमा हासजर हुनु पछन र सबदाको सनकािा नसिई आफ्नो
काममा अनुपसस्थत हुनु हुदैन ।
ठ) कायानियको गोप्यता भंग गनुन हुदैन ।
ड) स्थानीय तहको कमनचारीिे आफु भन्दा मासथल्िो तहको असिकृ तिे ददएको आ्ञतािाई सिघ्रता र पररश्रमका िाथ पुरा गनुन पने छ
।
ढ) आफ्नो नोकरी िम्बन्िी कु रामा मतिि िाध्न िा आफु भन्दा मासथका असिकृ तहरु मासथ कु नै राजनैसतक िा अरु अिान्छनीय
प्रभाि पानन िा प्रभाि पाने प्रयत्न गनुन हुदैन ।
ण) स्थानीय तहका कमनचारीिे आफु मासथका असिकृ तहरु प्रसत उसचत आदर देखाउनु पदनछ ।
त) प्रचसित कानून सिपररत हुने गरी बहुसबबाह गनन गराउन हुदैन ।
थ) कु नै पसन राजनैसतक पदका िासग हुने सनिानचनमा भाग सिन िा किैका सनसमि मत माग्न िा कु नै प्रकारिे आफ्नो प्रभाि पानुन
हुदैन । तर प्रचसित कानून िमोसजम आफु िे पाएको मतदानको असिकार प्रयोग गनन यस्िे िन्देज िगाएको मासनने छै न ।
द) प्रचसित कानून िमोसजम दतान नभएका र नेपाि िरकारदद्वारा मान्यता नपाएका कमनचारीहरुको कु नै पसन िंगठनको िदस्य
िन्नु हुदैन ।
ि) प्रचसित कानूनिे अनुमसत ददएको तह िा श्रेणी भन्दा मासथका असिकृ त कमनचारीहरु कु नै पसन कमनचारी िंगठनको िदस्य िन्न
हुदैन ।
न) किैिाई यातना िा यौन जन्य दुव्यनिहारर घरे िु हहंिा िम्बन्िी कायन गनन हुदैन ।
प) आफ्नो कायानियमा काम गदान ििैिंग सशष्ट र हसििो व्यबहार गनुन पदनछ ।
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फ) आफ्नो कायानियमा पद अनुिार आफु िे गने सजम्मेिारीिाई मयानदापूिनक िहन गरी, स्िच्छ सनश्पक्ष तथा सछटो छररतो
ढंङ्गबाट कायन िम्पादन गनुन पदनछ ।
ब) आफ्नो कामिंग िम्बसन्ित िेिाग्राही प्रसत मयानददत ब्यबहार गनुन पनेछ ।
भ) स्थानीय तहका कमनचारीहरुिे सिदेशी मुिुकका आिािीय अनुमसत सिन िा त्यस्तो अनुमसत प्राप्त गनन का िासग आिेदन ददनु
हुदैन ।
म) कु नै पसन कमनचारीिे सनकृ ष्ट प्रकारको बािश्रम प्रयोग गनन पाइदैन ।
य) कमनचारीहरुिे जनप्रसतसनसिको सशष्टाचार र मयानदा कायम राख्नु पनेछ ।
र) यो आचार िंसहता पािना भए नभएको अनुगमन एक तह मासथबाट गररनेछ ।
ि) कमनचारीहरु नगरपासिका प्रसत उिरदायी हुनुपदनछ ।
ि) सनसहत स्िाथनको द्वन्द (Conflict of Interest) हुनु हुदैन ।
श) तोदकएको पोशाक र पररचयपत्र असनिायन प्रयोग गनुन पदनछ ।
र्) कायानिय िमयमा कायानिय हातासभत्र कायानिय प्रयोगको काम बाहेक फे िबुक, युट्युि, ट्िीटर िगायतका िामासजक िंजाि
तथा अन्य िाइटहरु चिाउनु हुदैन ।

आ्ञतािे
(मािि प्रिाद शमान)
प्रमाणीकरण समसत २०७५ अिार २९ गते

प्रमुख प्रशािकीय असिकृ त
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