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कानेपोखरी गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको आचारसहंहता २०७५ 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक नेपालको संविधान र प्रचललत काननू प्रतत 
प्रततबध्द रही काननूी राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिका लाभहरूको रयायोचचत 
वितरण ब्यिस्तापन र ददगो बबकासको अबधारणालाई मतूतरूप ददन र 
कमतचारीहरूको मयातदा , ब्यिहारलाई लिष्ट बनाउन कानेपोखरी गाउँपाललका गाउँ 
कायतवपकाको कायातलयका कमतचारीहरूका लाचग कानेपोखरी गाउँपाललकाको गाउँ 
सभाको प्रथम बठैकबाट पाररत गरी कमतचारीहरूले पालना गने देहाय बमोन्त्िमको 
आचारहरूको तनयम बनाई लाग ूगररएको छ।  

१. यो आचारको तनयमलाई कानेपोखरी गाउँपाललका गाउँ कायतपाललकाको 
कमतचारी आचारसंदहता २०७५ मातनने छ। 

२. यो आचारसंदहता तुरूरत लाग ूहुने छ । 
३. यस आचारसदंहतामा स्थानीय तह भरनाले कानेपोखरी गाउँपाललकालाई 

िनाउँदछ । 
४. यस स्थानीय तहका कमतचारीहरूले देहाय बमोन्त्िमको आचरणको पालना गनुत 

पनेछ । 
(क) गाउँपाललकाको कामसँग सम्बन्त्रधत कुन ै ब्यन्त्तत िा संस्थाबाट कुन ै

प्रकारको दातव्य, कोसेली, उपहार आएमा आफूले स्िीकार गनुत िा आफ्नो 
पररिारको कुन ैसदस्यलाई स्िीकार गनत ददन हँुदैन । 

(ख) कायतपाललकाको स्िीकृतत बबना कुन ै कामका तनन्त्म्त कुन ै ककलसमको 
सहयोग माग्न िा चरदा स्िीकार गनत िा कुन ैककलसमको आचथतक सहायता 
ललन ुहँुदैन । 
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(ग) आफ्नो िा आफ्नो पररिारको कुन ै सदस्यको नाममा कुन ै अचल 
सम्पवि प्राप्त गरेमा लागत मलू्य समेतको िानकारी कायातलयमा पेि गनुत 
पनेछ । 

(घ) गाउँपाललकाको लाचग गररने कुन ै पतन कामको ठेतका टेण्डर, िोलपि 
आफ्नो िा आफ्नो पररिारको कुन ैसदस्यको नाममा ललन ुहँुदैन । 

(ङ) कायातलयको काम सँग सम्बन्त्रधत भएको कुन ैब्यक्ति सँग सापट क्तिन 

वा क्तनजको आर्थिक कृतज्ञतामा पननि हदँनै, तर बैक सँग िेनदने गदाि यो 

क्तनयम िागू हने छैन । 
(च) कन नै ककक्तसमको फाटका खोल्नन हदँनै । 
(छ) कायिपाक्तिकाको स्वीकृत क्तबना कन नै पक्तन बैक वा कम्पनीको स्थापना, 

रक्तजष्ट्रशेन वा संचािनको काममा भाग क्तिनन हदँनै। 
(ि) गाउँपाललकाबाट अन्त्ततयारी नभई आफुले लेखेको िा प्राप्त गरेको कुन ै

कागिपि िा सचूनालाई प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनाचधकृत कमतचारी 
िा गैर सरकारी ब्यक्ति वा ्ेसिा  जानकारी कदन हदँनै । तर तक्तताास, 

भाषा, साक्तात्य वा अननसन्धान मूिक िेख, रचना, कृक्तत ्काशन गनि 

बाधा पने छैन । 
(झ) संध प्रदेि िा स्थानीय सरकारको काम कािातहीमा प्रततकुल प्रबाि पने 

गरी कुन ै पिपबिकामा आफ्नो िा िास्तविक िा काल्पतनक नामबाट िा 
बेनामी कुन ैलेख प्रकािन गने िा रेडडयो िा टेलललभिनद्वारा ्सारण गनि 
हदँनै । 

(ञ) संघ प्रदेि िा स्थानीय तहको नीततको बबरोधमा साितितनक भाषण 
ददन िा कुन ैबततव्य पकातिन गनुत हँुदैन । 

(ट) संघ ्दशे वा स्थानीय सरकारको काम कावािाीमा ्क्ततकन ि ्भाव पने 

गरी कन नै पत्रपक्तत्रकामा आफ्नो वा वास्तक्तवक वा काल्पक्तनक नामबाट वा 
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बेनामी कन नै िेख ्काशन गने वा रेक्तियो वा टेक्तिक्तभजनद्वारा ्सारण गनि 

हदँनै। 
(ठ) संघ ्दशे वा स्थानीय ताको नीक्ततको क्तबरोधमा साविजक्तनक भाषण 

कदन वा कन नै बिव्य ्काशन गननि हदँनै । 
(ड) स्थानीय तहबाट तनधातररत समयमा तनयलमत रूपले आफ्नो कायातलयमा 

हान्त्िर हुन ुपछत र विदाको तनकािा नललई आफ्नो काममा अनपुन्त्स्थत हुन ु
हँुदैन । 

(ढ)  कायातलयको गोप्यता भंग गनुत हँुदैन । तहको अचधकृतले ददएको 
आज्ञालाई लसघ्रता र पररश्रमका साथ परुा गनुत प  

(ण) स्थानीय तहको कमतचारीले आफू भरदा माचथल्लो तहको तनदेिन 
पालना गनुत पनेछ । 

(त) आफ्नो नोकरी सम्बन्त्रध कुरामा मतलि साध्न िा आफु भरदा माचथका 
अचधकृतहरू माचथ कुन ै रािनतैतक िा अरू अिारछनीय प्रभाि पानत िा 
प्रभाि पाने प्रयत्न गनुत हँुदैन । 

(थ) गाउँपाललकाका कमतचारीले आफु माचथका अचधकृतहरू प्रतत उचचत आदर 
देखाउन ुपदतछ । 

(द)  प्रचललत काननू विपररत हुने गरी बहुवििाह गनत गराउन हँुदैन । 
(ध) कुन ैपतन रािनतैतक पदका लाचग हुने तनिातचनमा भग ललन िा कसकैा 

तनलमि मत माग्न िा कुन ै प्रकारले आफ्नो प्रभाि पानुत हँुदैन । तर 
प्रचललत काननू बमोन्त्िम आफुले पाएको मतदानको अचधकार प्रयोग गनत 
यसले बरदेि लगाएको मातनने छैन । 

(न) कसैिा  यातना वा योन जन्य दनव्यिवाार र घरेिन हासंा सम्बक्तन्ध कायि 

गननि हदँनै । 
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(प) आफ्नो कायािियमा काम गदाि सबै सँग क्तशष्ट र ाक्तसिो ब्यवाार गननि 

पदिछ । 

(फ) आफ्नो कायािियमा पद अननसार आफन िे गने क्तजम्मेवारीिा  

मयािदापूविक बान गरी  स्वच्छ क्तनश्पक्ष तथा क्तछटो छररतो ढंगबाट कायि 

सम्पादन गननि पदिछ । 
(ब) आफ्नो काम सँग सम्बन्त्रधत सेिाग्राही प्रतत मयातददत ब्यिहार गनुत 
पनेछ । 
(भ) गाउँपाललकाका कमतचारीहरूले आिासीय अनमुतत ललन िा त्यस्तो 
अनमुतत प्रप्त गनतका लाचग आिेदन ददन ुहँुदैन । 
(म) कुन ैपतन कमतचारीले तनकृष्ट प्रकारको िालश्रम प्रयोग गनत पाइदैन । 
(य) कमतचारीहरूले िनप्रतततनचधको लिष्टाचार र मयातदा कायम राख्न ुपनेछ 
(र) यो आचारसंदहता पालना भए नभएको अनगुमन एक तह माचथबाट 
गररन ेछ । 
(ल) कमतचारीहरू गाउँपाललका प्रतत उिरदायी हुन ुपदतछ । 

(ि) तनदहत स्िाथतको द्वन्द (Conflict of  Interest) हनन हदँनै । 

(श) तोककएको पोशाक र पररचयपत्र अक्तनवायि ्योग गननि पदिछ । 

(ष) कायाििय समयमा कायाििय ााताक्तभत्र कायाििय ्योगको काम 

वााके फेसबनक, यनट्यनव ट्वीटर िगायतका अनय साटारू चिाउनन हदँनै । 

५. गाउँपाललकाका कमिचारीारूिे पािना गननि पने अन्य क्तनयमारू ्चक्तित 
कानूनमा ब्यवस्था भएकोमा सोाी बमोक्तजम र सो मा ब्यवस्था 

नभएकोमा यसै बमोक्तजम हने छ । 
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