मुस्लिम आयोगको आचारसंहिता, २०७६
प्रलतावना : मस्ु लिम आयोगिे आफ्नो काम, कततव्य तथा अधिकार पािना गनत, आयोगका काम
कारवािीिाई प्रभावकारी र ववश्वासनीय बनाई लवतन्त्र, ननष्पक्ष एंव वलतनु नष्ठ र पारदर्शी बनाउदै आयोगका
सदलय एवम ् कमतचारीिरुको सावतजननक सदाचार, पदीय मयातदा तथा पेर्शागत आचरण र सर्श
ु ासन कायम
गनत मस्ु लिम आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ (थ) बमोस्जम यो आचारसंहिता बनाई जारी गरे को छ ।

१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ
१.१ यो आचारसंहिताको नाम “मस्ु लिम आयोगको आचारसंहिता, २०७६” रिे को छ ।
१.२ यो आचारसंहिता २०७६ श्रावण १ गते दे खि िागु िुनेछ ।

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगिे अको अथत निागेमा यस आचारसंहितामा,
२.१
२.२
२.२
२.३

“आयोग” भन्त्नािे मस्ु लिम आयोगिाई सम्झनु पछत ।

“अध्यक्ष” भन्त्नािे मस्ु लिम आयोगका अध्यक्षिाई सम्झनु पछत ।सो र्शब्दिे कायतबािक

अध्यक्षिाई समेत जनाउँ छ ।

“सदलय” भन्त्नािे आयोगको सदलय सम्झनु पछत र सो र्शब्दिे अध्यक्षिाई समेत जनाउँ छ।

“कमतचारी” भन्त्नािे आयोगमा कायतरत कमतचारीिाई सम्झनु पछत र सो र्शब्दिे आयोगको काममा
िहिएका ववर्शेषज्ञ, सममनत वा कायतदिका सदलय वा आयोगको काममा संिग्न अन्त्य ननकायका
कमतचारी वा व्यस्ततिाई समेत जनाउदछ ।

२.४ “पररवार” भन्त्नािे आयोगका सदलय र कमतचारीसँग बलने पनत, पत्नी, छोरा, अवववाहिता छोरी,
िमतपर
ु , अवववाहिता िमतपर
ु ी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पछत र सो र्शब्दिे परु
ु ष र
अवववाहिता महििा कमतचारीको िकमा ननजको बाजे, बज्यै तथा वववाहिता महििा कमतचारीको
िकमा ननजको सास,ू ससरु ािाई समेत जनाउनेछ ।

३. आचारसंहिता िागु िुने :
क) आयोगका सदलय

ि) आयोगका कमतचारी

४. पदीय मयातदा र आचरण:
४.१ आयोगका सदलयिे दे िाय बमोस्जमको पदीय मयातदा तथा आचरण पािना गनुत पनेछ:-

(क) मस्ु लिम समद
ु ायको िक, हितको संरक्षण र सम्वर्दतबन गनत तथा मस्ु लिम समद
ु ायको

सर्शस्ततकरणको िाधग लवतन्त्र, ननष्पक्ष र इमान्त्दारीपव
त आफ्नो पदीय दानयत्व
ू क
ननवाति गने,
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(ि) ववमभन्त्न जातजानत, समद
ु ाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्त्िमा ििि पने कुनै काम
नगने,

४॰२ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे कायत सम्पादन गदात लवतन्त्रता, सावतभौमसत्ता, भौगोमिक
अिण्डता, रास्ष्िययता, लवाधिनता, लवामभमानमा प्रनतकुि असर नपने गरी नेपािीको िकहितको

रक्षाका साथै नेपािको आधथतक, सामास्जक समन्त्
ु ननत र सम्मर्द
ृ धि िुने गरी लवतन्त्र, ननष्पक्ष र
इमान्त्दारीपव
त आफ्नो पदीय दानयत्व ननवाति गनुत पनेछ।
ू क

४.३ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे मस्ु लिम समद
ु ायको इनतिास र संलकृनतका पहिचान, िक

अधिकारको संरक्षण र सम्बर्दतबन तथा सो समद
ु ायको सर्शस्ततकरणको िाधग लवतन्त्र, ननष्पक्ष र
इमान्त्दारीतापव
त आफ्नो पदीय दानयत्व ननवाति गनुत पनेछ।
ू क

४.४ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारी आयोगको संलथागत एवं कायतगत लवतन्त्रता र ननष्पक्षता
अमभवर्द
ृ धि गनत िरसम्भव प्रयत्नर्शीि रिनु पनेछ।

४.५ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे आयोगको कायतसम्पादन गदात वा पदीय कततव्य तथा दानयत्व

ननवाति गदात वाह्य वा आन्त्तररक कुनै पनन क्षेरबाि कुनै पनन कारणिे प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा

आउने प्रभाव, प्रिोभन, दवाव, भनसन
ु , िम्की, आग्रि, पव
ु ातग्रि आहदबाि प्रेररत वा प्रभाववत नभई
कानन
ू को ननष्पक्ष र लवच्छ रुपिे कायातन्त्वयन गनुत पनेछ।

४.६ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे नागररकको व्यस्ततगत लवतन्त्रता, अधिकार र ववर्शेष

अधिकारको सम्मान र संरक्षण िुने गरी सेवाग्रािीिरु प्रनत र एक–आपसमा सम्मानजनक र
मानवीय व्यविार गनुत पनेछ।

४.७ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे आयोगको काम कारवािीमा असर पने गरी वा आयोगको
लवतन्त्रता, ननष्पक्षता वा ववश्वासनीयतामा आँच पग्ु ने गरी कुनै प्रकारको हिकाहिप्पणी वा

आिोचना वा सावतजननक वा अन्त्य कुनै अमभव्यस्तत हदनु िुदै न ।
४.८ आयोग प्रनत जनववश्वास अमभवर्द
ृ धि गनत आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिरुिे आफ्नो
व्यवसानयक तथा ननजी जीवनमा उच्चलतरको आचरण प्रदर्शतन गरी समाजमा उदािरणीय रुपमा
प्रलतत
ु िुने

प्रयास गनुत पनेछ।

५. लवाथत बाखझएमा ननणतय प्रकृयामा सिभागी िुन निुने :
५.१ आयोगमा ववचाराधिन कुनै ववषयमा आयोगका सदलयको हित, सरोकार वा लवाथत रिे को वा

ननजको पररवार प्रत्यक्ष प्रभाववत िुने भएमा त्यलतो सदलयिे आयोगमा पव
ु त जानकारी गराउनु
पछत र ननणतय प्रकृयामा सिभागी िुन ।

५.२ आयोगका कमतचारीको कायातियसँग सम्बस्न्त्ित कुनै कामका व्यस्ततगत हित, सरोकार वा लवाथत
रिे को वा ननजको पररवार प्रत्यक्ष प्रभाववत िुने भएमा त्यलतो कमतचारीिे सो कुराको जानकारी
आफूभन्त्दा माधथल्िो श्रेणीको अधिकृतिाई गराई त्यलतो कायतमा संिग्न िुन ।
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६ सदाचार र अनुर्शासन सम्बन्त्िी आचरणिरु :
६.१ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे दे िायका कायत गनुत पदत छ :
६.१.१ आयोगको उर्ददे श्य, नीनत, कायतक्रम, मल्
ू य मान्त्यता प्रनत सदा समवपतत भईरिने।
६.१.२ सरकारी कोष, सरकारी वा सावतजननक सम्पनतको हिनाममना, वेवालता र दरु
ु पयोग िुन नहदने।
६.१.३ आफुिे सावतजननक संलथािाई नतनप
ुत ने फछत यौि गनप
ुत ने वा बझ
ु ाउनु पने रकम, कर, दलतरु ,
दण्ड जररवाना वा मिर्शि
ु कानन
ू बमोस्जम समयमै बझ
ु ाउने।
६.१.४ पोर्शाक भत्ता मिने राष्ि सेवकिे तोककए बमोस्जमको पोर्शाक िगाउने।
६.१.५ आयोगको कमतचारीिे ननजामनत कमतचारीका िाधग व्यवलथा भएका कानन
बमोस्जम
ू
तोककएका आचरण ननयमिरु तथा पेर्शागत मापदण्ड, नैनतकता तथा आचरणको समेत
पािना गने।
६.१.६ आयोगका एकै सदलय वा कमतचारीिाई एक महिनामा एउिै स्जल्िामा ४ हदन वा एक
महिनामा नेपाि राज्यभर पिक–पिक गरर ७ हदन भन्त्दा बढी काज ििाइने छै न तर
फरक–फरक सदलय र कमतचारीिाई ििाउन सककने छ ।
६.१.७ बँद
ु ा नं. ६.१.६ मा जुनसक
ु ै कुरा िेखिएको भएता पनन दै वी प्रकोपको समयमा वा ववर्शेष
पररस्लथतीमा आयोगिे ननणतय गरी आवश्यकता अनस
ु ार दै ननक भ्रमण भत्ता पाउने गरी
काज ििाउन वािा पने छै न।
६.१.८ मादक पर्दबाथत एवम ् िुम्रपान मध्यपान गरी कायातिय पररसरमा उपस्लथत निुने ।
६.२ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे दे िायका कायत गनत िुदै न :
६.२.१. आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे ववमभन्त्न जातजाती, समद
ु ाय तथा सम्प्रदाय ववचको
सम्बन्त्िमा ििि पने कुनै काम गनत ।
६.२.२ आयोगको सिमनत ववना आयोगको तफतबाि कुनै प्रकारको अनाधिकृत प्रनतवर्दिता वा
प्रनतज्ञा गनत।
६.२.३ कततव्य पािनाको मसिमसिामा जानकारीमा आएका कानन
ू बमोस्जम गोप्य राख्नु पने ववषय
वा कागजात वा व्यिोरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपबाि प्रकार्शन गनत वा प्रकि गनत ।
६.२.४ आफु र आफ्नो आफन्त्त वा आफ्नो पररवारसँग सम्बस्न्त्ित कुनै काम गनत वा गराउन वा
नगराउन आफु कायतरत वा अन्त्य ननकायका पदाधिकारी वा व्यस्ततिाई दवाव हदन वा
अनधु चत प्रभाव पानत ।

3

६.३ उपिार तथा कोसेिी ग्रिण गनत निुने :
६.३.१ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे आयोगबाि सम्पादन िुने कायतसँग सम्बस्न्त्ित व्यस्तत
वा संलथाबाि कुनै दान, दातव्य, ऋण, आधथतक वा भौनतक िाभ, उपिार वा कोसेिी ग्रिण
वा लवीकार गनत निुने तर ववर्शर्द
ु ि पाररवाररक सम्बन्त्िको आिारमा प्रदान गररएको दान,
दातव्य, ऋण, उपिार वा कोसेिी मिन वािा पने छै न ।
६.३.२ आयोगका सदलयिे कमतचारीबाि र माधथल्िो कमतचारीिे आफु मातितका ननकाय वा
अन्त्तरगत ननकायका कमतचारीबाि कुनै ककमसमको उपिार तथा कोसेिी ग्रिण गनत ।
६.४ गैर सरकारी संघ/संलथाको पदाधिकारी िुन तथा अन्त्यरको रोजगारी लवीकार गनत निुने

:

६.४.१ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे दफा ७.२ मा उल्िेि भएकोमा वािे क अन्त्य कुनै

गैर

सरकारी संघ, संलथाको पदाधिकारी िुन वा त्यलतो संलथाका अनधु चत वा गैर कानन
ू ी
कक्रयाकिापमा संिग्न िुन ।
६.४.२ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे प्रचमित कानन
ू बमोस्जम वािे क वाह्य रोजगारी लवीकार
तथा धग्रनकाडत, डडभी वा वप.आर. भनत वा मिन ।
६.४.३ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे कुनै राजनैनतक दि वा त्यलतो दिमसत आवर्दि कुनै
संघ, संलथाको सदलयता ग्रिण गनत ।
६.५ पदको दरु
ु पयोग गनत निुने :
६.५.१ आयोगको सदलय एवम ् कमतचारीििे आफ्नो ओिोदा एवं अस्ततयारी आफु वा आफ्नो
पररवार वा कसैको अनधु चत िाभ पग्ु ने गरी प्रयोग गनत।
६.५.२

आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे आयोगको सम्पनत वा सवु विा कायातिय प्रयोजनको
िाधग वा आफ्नो पदीय िै मसयतिाई सि
ु ाउदो ककमसमिे बािे क अन्त्य व्यस्ततगत काममा
दरु
ु पयोग गनत ।

७ आयोगका सदलय एवम ् कमतचारीिे दे िायका कायत गनि
ुत ु न्त्छ :
७.१

आयोगको काम कारवािीमा प्रनतकुि प्रभाव नपने गरी आफुिे ववर्शेषज्ञता िामसि गरे को ववषयमा

७.२

साहित्य, किा, संलकृनत, िेिकुद, ज्ञान, ववज्ञान, प्रववधि, मनोरञ्जन सम्बन्त्िी र पेर्शागत तथा

७.३

मिखित वा मौखिक परामर्शत, प्रवचन हदन वा अध्ययन, अनस
ु न्त्िान, िेिन गनत सककन्त्छ ।

सामास्जक संलथािरुमा सदलय िुन र त्यलता मञ्चिरुमा सिभागी िुन सककने छ ।
आयोगिे गोप्य राख्नु पने ववषयिरु बािे क आयोगको उर्ददे श्य, नीनत तथा कायतक्रमका सम्बन्त्िमा
प्रनतकुि असर नपने गरी िेि, रचना प्रकार्शन गनत सककने छ ।
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७.४

७.५
७.६

नेपाि सरकार, कानन
बमोस्जम लथावपत बैककं ङ्ग एवं ववत्तीय संलथा तथा सावतजननक
ू

कम्पनीिरुिे सावतजननक रुपमा जारी गरे को ऋणपर, बचतपर, सेयर िररद ववक्री तथा िाभार्शं
मिन सककने छ ।

सबैको िाधग िुल्िा गररएको प्रनतलपिातमा सिभागी भै परु लकार, पदक, प्रमाणपर एवं सम्मान

ग्रिण गनत सककने छ ।

नेपाि सरकार वा वैदेमर्शक संलथा वा कुनै सावतजननक संलथािे आयोजना गरे को कायतक्रम,

समारोि, भोज भतेर वा ररसेप्सनमा सिभागी िुन सककने छ ।

१०. आचार संहिताको अनुगमन :
१०.१ यो आचारसंहिताको पािना सम्बन्त्िी अनग
ु मन दे िाय बमोस्जम पदाधिकारीबाि गररने छ :
क) आयोगको अध्यक्षको िकमा आयोगबाि ।
ि)

आयोगको सदलय तथा सधचवको वा सो सरिको कमतचारीको िकमा अध्यक्ष वा अध्यक्षिे
तोकेको सदलयबाि ।

ग) अन्त्य कमतचारीको िकमा आयोगका सधचव वा ननजिे तोकेको अधिकृतबाि ।

११. ववववि
११.१ यो आचारसंहिताको उिङ्घन गरे मा सम्बस्न्त्ित एवंम प्रचमित कानन
ू अनस
ु ार कारवािी िुनेछ ।
११.२ यो आचारसंहिताको पािना सम्बन्त्िी ववषयमा र्दधिवविा उत्पन्त्न भएमा कमतचारीिरुिे आयोगका

सधचव समक्ष र सधचव तथा सदलयिरुिे आयोग समक्ष परामर्शत गरी ननकासा भए बमोस्जम
गनुत पदत छ ।

११.२ यस आचारसंहिता पािना गने गराउने सम्बन्त्िमा कुनै ववर्शेष पररस्लथती आइपरे मा वा कुनै वािा
अड्चन परे मा आयोगिे तत्सम्बन्त्िमा आवश्यक ननणतय गरी बािा अडकाउ फुकाउन सतनेछ ।

११.३ आयोगिे आवश्यकता अनस
ु ार यस आचारसंहितामा संर्शोिन गनत सतनेछ ।
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