अदालतमा कार्यरत कमयचारीको आचार संहिता, २०७५

प्रस्तावनााः- स्वतन्त्र, ननष्पक्ष र सक्षम न्त्र्ार् प्रणाली, कानूनको शासन, मानव अनिकार र न्त्र्ाहर्क
मूल्र् मान्त्र्ता एवम् प्रचनलत सं हविान, कानून र न्त्र्ाहर्क आचरण तथा व्र्विार सम्बन्त्िमा राहिर्
तथा अन्त्तरायहिर् स्तरमा हवकनसत नसद्धान्त्त र मान्त्र्तालाई अनुसरण गदै न्त्र्ार् सम्पादनको कार्य
ु भ बनाई अदालतप्रनतको जनआस्था अनभवृहद्ध गनय र न्त्र्ाहर्क सुशासन
निटो िररतो र सवयसल
कार्म राख्नका लानग अदालतमा कार्यरत कमयचारीको पेशागत तथा पदीर् आचरणका सम्बन्त्िमा
व्र्वस्था गनय वाञ्िनीर् भएकाले सुशासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा
२३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) ले ददएको अनिकार प्रर्ोग गरी सवोच्च अदालतले र्ो
आचार सं हिता बनाएको ि।
पररच्िे द-१
प्रारम्म्भक
१. सं म्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः(१) र्ो आचार सं हिताको नाम "अदालतमा कार्यरत कमयचारीको आचार सं हिता, २०७५"
रिे को ि।
(२) र्ो आचार सं हिता सवोच्च अदालतबाट स्वीकृत भएको नमनतदे म्ख लागू िुनेि।
२. पररभाषााः हवषर् वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा र्स आचार सं हितामााः(१)"कमयचारी" भन्त्नाले अदालतमा कार्यरत ननजामती कमयचारी सम्झनुपिय र सो शब्दले
अदालतमा सेवा करारमा रिे का व्र्म्ििरूलाई समेत जनाउँि।
(२) "पररवार" भन्त्नाले कमयचारीसँग बस्ने वा ननज आफैँले पालन, पोषण गनुप
य ने पनत,
ु , अहववाहित िमयपर
ु ी, बाबु आमा वा सेतेनी
पत्नी, िोरा, अहववाहित िोरी, िमयपर
आमा सम्झनुपिय र सो शब्दले पुरुष र अहववाहिता महिला कमयचारीको िकमा
ननजको बाजे, बज्र्ै तथा हववाहिता महिला कमयचारीको िकमा ननजको सासू,
ससुरालाई समेत जनाउँि।
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(३) "अदालत" भन्त्नाले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत, उच्च अदालतको अको
इजलास, अस्थार्ी इजलास वा म्जल्ला अदालत सम्झनुपदयि। सो शब्दले अन्त्र्
हवम्शष्टीकृत अदालत, न्त्र्ाहर्क ननकार् वा न्त्र्ार्ानिकरणिरूलाई समेत जनाउँदि।
(४) "आचार सं हिता" भन्त्नाले अदालतमा कार्यरत कमयचारीिरूले पालना गनुप
य ने आचार
सं हिता, २०७५ लाई जनाउँि।
(५) "प्रविा" भन्त्नाले सिार्क प्रविासमेतलाई बुझाउँदि ।
पररच्िे द-२
पदीर् आचरणसम्बन्त्िी व्र्वस्था
३. पदीर् मर्ायदा कार्म राख्नुपनेाः
(१) आफ्नो म्जम्मेवारीको पालना गदाय सदै व राज्र् र जनताको बृित्तर हितलाई ध्र्ानमा
राखी प्रचनलत कानूनको अिीनमा रिी गनुय पनेि।
ँ
(२) नेपाल राज्र् तथा अदालतप्रनत बफादार रिी आफ्नो पदको मर्ायदा र गररमामा आच
पुग्ने गरी कुनै पनन काम नगनय र िुन नददन सदा सचेष्ट रिनु पनेि।
(३) आफ्नो पद तथा सेवालाई मर्ायददत बनाउन सदै व सकारात्मक रिनु पने तथा अरूको
लानग अनुकरणीर् िुने गरी सबैलाई म्शष्ट तथा मर्ायददत व्र्विार गनुप
य नेि।
(४)

आफ्नो पद अनुरूपको म्जम्मेवारी तदारुकताका साथ पालना गनुय पनेि।

४. उम्चत र समान व्र्विार गनेाः
(१) जात, जानत, िमय, भाषा, नलङ्ग, उमेर, आनथयक, सामाम्जक वा राजनीनतक िै नसर्त,
राजनीनतक दृहष्टकोण, पिुँच वा सम्बन्त्ि, शारीररक अवस्था, वैवाहिक म्स्थनत वा अन्त्र्
कुनै पनन आिारमा भेदभाव नगरी सबैलाई सम्मानका साथ उम्चत, समान र मानवीर्
व्र्विार गनुय पनेि।
(२) मुद्दाका पक्ष, साक्षी, कानून व्र्वसार्ी, हवशेषज्ञलगार्त सबै सेवाग्रािीिरूप्रनत उम्चत र
समान व्र्विार गनुप
य दय ि। कतयव्र् पालना गदाय कसै सँग पूवायग्रिी र पक्षपातपूणय
व्र्विार गनुय िुँदैन।
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ँ सम्बम्न्त्ित काम मार गनुप
५. कार्ायलर् समर्मा अदालतसग
य नेाः

कार्ायलर् समर्मा अदालतको

कामको लानग ननिायररत स्थानमा रिे र तोहकएको काम मार गनुय पने ि र अदालतको कामसँग
असम्बम्न्त्ित व्र्म्िगत वा अन्त्र् कुनै हिर्ाकलापमा सं लग्न िुन ु िुँदैन।
तर अदालतको काममा बािा नपने गरी आफ्नो पेशा वा कार्यसँग सम्बम्न्त्ित हवषर्मा
अनुमनत नलई प्रम्शक्षण ददन बािा पने िै न।
६. अदालतका सामान तथा सुहविाको दुरुपर्ोग गनय निुनाःे
(१) अदालतको लानग खररद भएका उपकरण वा अन्त्र् सािन तथा सुहविािरूको
व्र्म्िगत प्रर्ोजन वा फाइदाको लानग प्रर्ोग गनुय िुँदैन।
(२) अदालतको प्रर्ोजनको लानग रिे का मेनसनरी र्न्त्र वा अन्त्र् सािन तथा सुहविािरू
अनिकारप्राप्त अनिकारीको नलम्खत आदे श नबना अदालतबाट अन्त्र्र लै जान तथा अन्त्र्
व्र्म्िलाई प्रर्ोग गनय ददनु िुँदैन।
(३) मुद्दाको कारबािीको नसलनसलामा अदालतमा दाम्खल भएका म्जन्त्सी सामानिरू प्रर्ोग
गनय, त्र्स्तो सामानको नललाम सकार गनय वा अन्त्र् कुनै हकनसमले प्राप्त गनय िुँदैन।
७. सूचना ददन वा सूचनाको दुरुपर्ोग गनय निुनेाः
(१) प्रचनलत कानून बमोम्जम गोप्र् माननने सूचनाको जानकारी कसै लाई पनन ददनु िुँदैन।
(२) आफ्नो पदीर् िै नसर्त वा अदालतको कार्य सम्पादनको िममा वा अन्त्र् कुनै
प्रकारबाट जानकारीमा आएको अदालतको कामसँग सम्बम्न्त्ित कुनै सूचना वा
जानकारी कसै लाई ददन वा आफ्नो वा आफ्नो पररवार वा अन्त्र् कुनै व्र्म्िको
फाइदाको लानग प्रर्ोग गनुय िुँदैन।
(३) अदालतबाट सावयजननक रूपमा वा अदालतको कामको नसलनसलामा कुनै व्र्म्ि वा
अदालतमा कार्यरत कमयचारीलाई सूचना वा जानकारी ददनु पदाय पूणय र र्थाथय सूचना वा
जानकारी ददनु पनेि।
(४) आफ्नो कतयव्र् पालनाको नसलनसलामा जानकारी िुन आएको कुनै सूचनाको प्रर्ोग
त्र्स्तो सूचना जुन प्रर्ोजनको लानग सृजना वा प्राप्त भएको िो सोबािे क अन्त्र्
प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गनुय िुँदैन।
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(५) कार्ायलर् प्रमुख वा प्रविा वा सूचना अनिकारीबािे क अदालतमा कार्यरत अन्त्र्
कमयचारीले अनिकार प्राप्त नगरी अदालतको काम कारबािी वा सोसँग सम्बम्न्त्ित
हवषर्मा कुनै पनन सञ्चारका सािनमाफयत विव्र् ददन, अन्त्तवायताय ददन वा नाम गोप्र्
राखेर वा नराखेर कुनै सूचना ददन िुँदैन।
(६) कार्ायलर् प्रमुख वा प्रविा वा सू चना अनिकारी वा अनिकारप्राप्त व्र्म्िले त्र्स्तो
सूचना वा विव्र् वा अन्त्तवायताय ददँदा तथ्र्मा सीनमत रिे र ददनुपनेि र त्र्समा
आफ्नो व्र्म्िगत दृहष्टकोण वा हवचार व्र्ि गनय पाइने िै न।
८. काम कारबािीमा ननष्पक्षता कार्म गनेाः
(१) न्त्र्ाहर्क स्वतन्त्रता तथा ननष्पक्षता कार्म िुने गरी आफ्नो पदीर् कतयव्र्को पालना
गनुय पनेि।
(२) आफ्नो पदीर् म्जम्मेवारी कसै को अनुम्चत प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, भनसुन वा कुनै
आग्रिबाट प्रभाहवत नभई कसै प्रनत कुनै पनन हकनसमको पूवायग्रि वा द्वे ष नराखी
स्वतन्त्र र ननष्पक्षताका साथ पालना गनुय पनेि।
(३) मुद्दाका पक्ष, कानून व्र्वसार्ी, अदालतको काम कारबािीसँग सम्बम्न्त्ित व्र्म्ि वा
सं स्थासँग कुनै लेनदे न व्र्विार गनय वा आफ्नो पदीर् कतयव्र्मा असर पने गरी कुनै
व्र्म्ि वा सं स्थाबाट कुनै हकनसमको उपिार, दान वा चन्त्दा स्वीकार गनुय िुँदैन।
(४) न्त्र्ाहर्क काम कारबािीमा प्रनतकूल प्रभाव पने गरी कसै लाई कुनै प्रकारको रार्,
सल्लाि वा परामशय ददनु िुँदैन।
(५) अदालतसमक्ष परे का हववादमा प्रत्र्क्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पने गरी वा
ँ
अदालतको काम कारबािीमा अपनाउनु पने ननष्पक्षतामा आच
आउने गरी वा
ु ाइमा असर पने गरी कुनै प्रकारको हटका हटप्पणी गनय वा
हववादको स्वच्ि सुनव
सावयजननक वा अन्त्र् कुनै हकनसमको अनभव्र्म्ि ददन िुँदैन।
९.

व्र्ापार व्र्वसार् गनय निुनाःे प्रचनलत कानूनले अनुमनत ददएकोमा बािे क कमयचारीले
आफू एक्लै ले वा कुनै व्र्म्ि वा समूिसँग नमलेर प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रूपमा कुनै
पनन व्र्ापार व्र्वसार् गनुय िुँदैन।
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१०.

व्र्म्िगत स्वाथय रिेको हवषर्मा जानकारी गराउनेाः आफ्नो म्जम्मेवारीमा रिे को कुनै

कामका सम्बन्त्िमा कुनै व्र्म्िगत हित, स्वाथय वा सरोकार रिे को भएमा सो हवषर्मा
आफूभन्त्दा मानथल्लो श्रे णीको अनिकृतलाई जानकारी गराउनु पनेि।
११. पररचर्पर र पोशाक लगाउनु पनेाः
(१) कार्ायलर्मा रिँदा आफ्नो पररचर्पर सबैले दे ख्ने गरी लगाउनु पने ि।
(२) कार्ायलर्मा रिँदा वा कार्ायलर्को तफयबाट प्रनतनननित्व गदाय कमयचारीको लानग
ननिायरण गररएको वा तोहकएको पोशाक लगाउनु पनेि।
१२. राजनीनतक तटस्थता कार्म गनेाः
(१) कुनै राजनीनतक पदानिकारीको व्र्म्िगत, व्र्ावसाहर्क वा राजनीनतक इच्िालाई
प्रवद्धयन गने हिर्ाकलापमा सं लग्न िुन ु िुँदैन।
(२) कुनै पनन राजनीनतक दल, नतनीिरूका भातृ सं गठन वा कुनै दलको नेताको
समथयन वा हवरोिमा कुनै हवचार व्र्ि गनय वा त्र्समा कसै लाई समथयन वा
हवरोि गनयको लानग प्रभावमा पानुय िुँदैन।
(३) आफ्नो पदीर् म्जम्मेवारी पूरा गदाय पूणरू
य पमा राजनीनतक तटस्थता कार्म गनुय
पनेि।
१३. पारदम्शयता कार्म गनेाः- अदालतबाट प्रदान गररने सेवा सुहविा, आपूनतय गने वा
उपलब्ि गराउने सामग्री वा ननमायण कार्य सञ्चालन गने भए सोसम्बन्त्िी तेरतररका र
त्र्सको ननणयर् प्रहिर्ालाई पारदशी बनाउनु पनेि।
१४. सेवा प्रवािाः
(१) आफूलाई सुम्म्पएको म्जम्मेवारी निटो िररतो, पूणय र गुणस्तरीर्रूपमा ननवायि गनय
इमानदार र ननष्पक्ष भई सिैँ प्रर्त्नशील रिनु पनेि।
(२) सेवा प्रदान गदाय बृद्ध, अशि, अपाङ्ग, सुत्केरी वा गभयवती महिला, बालबानलका
र असिार्लाई कानूनबमोम्जम प्राथनमकता ददनु पनेि।
(३) सेवाग्रािीको काम तोहकएको समर्मा नै सम्पन्त्न गररददनु पनेि। कुनै कारणबाट
समर्मै काम सम्पन्त्न िुन नसक्ने भएमा वा सेवाग्रािीले चािे को कार्य सम्पादन
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गनय नसहकने वा ननमल्ने भएमा त्र्सको आिार र कारणसहितको जानकारी
र्थाशीघ्र सम्बम्न्त्ित सेवाग्रािीलाई ददनु पनेि।
(४) सरकारी वा सावयजननक सेवामा सवयसािारणको सिज र प्रत्र्क्ष पिुँच पुग्ने गरी
सकेसम्म सरल र सिज भाषामा जानकारी ददनु पनेि।
१५. गुनासो व्र्वस्थापनाः
(१) आफ्नो अदालतबाट गररने सेवा प्रवािको सम्बन्त्िमा सेवाग्रािीको गुनासोप्रनत सिैँ
सं वेदनशील रिनुपदयि।
(२) आफू कार्यरत अदालतको काम कारबािीको सम्बन्त्िमा मुद्दासँग सम्बम्न्त्ित
सेवाग्रािी, कानून व्र्वसार्ी वा अन्त्र् सरोकारवालाले माग गरे को जानकारी एवम्
मेम्खक वा नलम्खत रूपमा पेश गरे को गुनासोिरूको सम्बोिन समर्मै गनुय
पनेि।
(३) से वा प्रवािलगार्त काम कारबािीसँग सम्बम्न्त्ित हवषर्का गुनासो उजूरीिरूको
प्रभावकारी व्र्वस्थापन लानग प्रबन्त्ि नमलाउनु पनेि।
पररच्िे द-३
पेशागत आचरणिरुाः
१६. नीनत तथा कानूनको जानकारी र पालनााः
(१) न्त्र्ार्पानलकाको नीनत, र्ोजना, लक्ष्र्, उद्देश्र् तथा मूल्र् मान्त्र्तािरूप्रनत सिैँ
समहपयत भई कार्य गनुय पनेि।
(२) आफ्नो कामसँग सम्बम्न्त्ित सबै कानूनको जानकारी राख्नु पनेि।
(३) प्रचनलत कानून, अदालतको ननणयर् वा आदे शको सदै व सम्मान र पालना गनुय
पनेि।
१७. पेशाको सम्मान गनुप
य नेाः
(१) आफ्नो पेशाको सम्मान गदै पेशालाई प्रनतष्ठापूणय र मर्ायददत बनाउनको लानग
सदै ब प्रर्त्नशील रिनु पनेि।
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(२) सेवाग्रािी वा सवयसािारण जनतामा अदालतको सेवाप्रनत नकारात्मक भावना
फैलाउने गरी कुनै िारणा व्र्ि गनय वा कुनै सूचना प्रवाि गनय िुँदैन।
१८.

आफ्नो क्षमता हवकास गनय प्रर्त्न गनेाः आफ्नो काम कारबािीको साथसाथै आफ्नो
पेशागत क्षमता हवकासको लानग सदै व प्रर्त्नशील रिनु पनेि।

१९. गूणस्तरीर् रूपमा कार्य सम्पादन गनेाः
(१) आफूलाई सुम्म्पएको म्जम्मेवारी इमानदाररताका साथ आफ्नो क्षमताले भ्र्ाएसम्म
गुणस्तरीर्रूपमा सम्पन्त्न गनुय पनेि।
(२) आफूले सम्पादन गरे को कामको म्जम्मेवारी नलनु पनेि।
तर असल ननर्तले कानूनबमोम्जमको काम कारबािी सम्पादन गदाय कुनै
कारबािी गररने िै न।
२०. आनथयक अनुशासन र सदाचार:
(१) अदालतको काम कारवािी गदाय नमतव्र्हर्ता कार्म गनुय पनेि।
(२) सरकारी वा सावयजननक सम्पनतको सं रक्षण र सम्बियन गनुय पनेि।
(३) सरकारी कोष वा सरकारी वा सावयजननक सम्पनतको हिनानमना, बेवास्ता र
दुरुपर्ोग गनुय िुँदैन।
२१.

व्र्ावसाहर्क मापदण्डको पालनााः कमयचारीले सम्पादन गनुय पने काम कारबािीको

सम्बन्त्िमा बनेका मापदण्डिरूको पालना गनुय पनेि।
२२.

ननदे शनको पालना गनुय पनेाः कमयचारीले अदालतको कामको सम्बन्त्िमा आफूभन्त्दा

मानथको कमयचारीले ददएको ननदे शनलाई शीघ्रताका साथ पालना गनुय पनेि।

पररच्िे द-४
ँ सम्बम्न्त्ित आचरण
इजलासको मर्ायदासग
२३. इजलास अनिकृत वा इजलास सिार्कको आचरण:
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(१) कमयचारीले इजलास अनिकृत वा इजलास सिार्कको रूपमा भूनमका ननवायि
गदाय पूणरू
य पमा तटस्थ र ननष्पक्ष भई समानरूपमा व्र्विार गनुप
य ने ि।
(२) इजलास अनिकृत वा इजलास सिार्कले इजलासको पूवत
य र्ारी, इजलास
सञ्चालन वा खाजाको लानग इजलास स्थगन गदाय तथा इजलास समाप्त
नभएसम्म सम्बम्न्त्ित इजलासको इजलास अनिकृत वा इजलास सिार्कको
लानग तोहकएको कक्षमा रिनुपने ि। सामान्त्र्तर्ा इजलासको काम
कारबािी शुरु भएपनि इजलास अनिकृत वा इजलास सिार्कले इजलासको
ननिायररत कक्ष िोड्ने वा बाहिर जाने वा सो अवनिमा सञ्चारका सािनको
प्रर्ोग गनुय िुँदैन।
तर हवशेष कारण वा पररम्स्थनत परे को अवस्थामा सकेसम्म एउटा
ु ीचको
मुद्दाको कारबािी समाप्त र अको मुद्दाको कारबािी प्रारम्भ िुनब
समर्मा सम्बम्न्त्ित इजलासका न्त्र्ार्ािीशको अनुमनतले इजलासबाट बाहिर
जान वा इजलास अनिकृत पररवतयन गनय वा सञ्चार सम्पकय कार्म राख्न
सहकनेि।
(३) इजलास अनिकृत वा इजलास सिार्कको रूपमा बसेको कमयचारीले
आफूलाई

जानकारीमा

आएको

कुनै

कुरा

इजलासमा

बस्दा

वा

इजलासबाहिर रिँदा कसै लाई पनन बताउनु वा सावयजननक गनुय िुँदैन। तर
सम्बम्न्त्ित इजलासको न्त्र्ार्ािीशको अनुमनतले र आदे श वा फैसलामा
िस्ताक्षर भइसकेपनि सोको जानकारी सम्बम्न्त्ित पक्षलाई ददन बािा पने
िै न।
(४) इजलासमा पेश भएको मुद्दामा इजलास अनिकृत वा सिार्कको कुनै
व्र्म्िगत हित, स्वाथय वा सरोकार रिेको भएमा त्र्सको जानकारी
सम्बम्न्त्ित इजलासलाई गराई सोबाट अलग रिनुपनेि।
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(५) इजलास अनिकृत वा इजलास सिार्कको भूनमकामा रिँदा कमयचारीले
ननिायररत पोशाक लगाउनु पने र पररचर्पर पनन अननवार्यरूपमा िारण गनुय
पनेि। न्त्र्ार्ािीश इजलासमा प्रवेश गदाय र इजलासमा रिँदा इजलासको
मर्ायदा कार्म गनुय र गराउनु पनेि।
(६) इजलास वा चेम्बरमा आदे श वा फैसलाका सम्बन्त्िमा न्त्र्ार्ािीशिरूबीच
िुने िलफलमा सिभागी भएको वा कुनै फैसलाको मस्र्ेदा अग्रीमरूपमा
तर्ार गनय लगाएको वा पिाउ पुजीको अनुमनत ददने िममा आफूलाई
जानकारीमा आएको कुनै पनन कुरा अरू कसै लाई जानकारी गराउनु वा
सावयजननक गनुय िुँदैन। र्स्ता हवषर्मा पूणरू
य पमा गोपनीर्ता कार्म गनुय
पनेि।
(७) सम्बम्न्त्ित इजलासको अनुमनतले बािेक बर्ान, बकपर वा म्र्ाद थप
गराउने कार्यका लानग तोहकएको कमयचारीले सो काम समाप्त नभएसम्म
कुनै पनन प्रर्ोजनका लानग अदालत पररसरबाहिर जान वा सञ्चार सम्पकय कार्म
गनुय िुँदैन।

(८) इजलासमा बस्दा मुद्दाका पक्ष वा कानून व्र्वसार्ी बीच तटस्थ र ननष्पक्ष
भई समानरूपले व्र्विार गनुय पनेि। तोहकएको इजलासको न्त्र्ार्ािीशको
ननदे शनबमोम्जम कुनै प्रमाण वा नमनसलका सम्बन्त्िमा वा अन्त्र् कुनै
हवषर्मा जानकारी गराउनु परे मा सम्बम्न्त्ित पक्षको उपम्स्थनतमा स्पष्ट
रूपमा बुझ्ने वा दुबै पक्षले सुन्त्ने गरी सञ्चार गनुप
य नेि।
(९) कमयचारीले बर्ान र बकपर गराउँदा वा मुद्दामा म्र्ाद थप गदाय तोहकएको
न्त्र्ार्ािीशको रोिवरमा ननजको ननदे शनबमोम्जमको कार्य सम्पादन गनुय
पनेि।
(१०)

अदालतबाट

न्त्र्ार्ािीशबाट

भएका
िस्ताक्षर

मित्त्वपूणय
भइसकेपनि
9

फैसला

वा

इजलास

आदे शिरू
अनिकृत

वा

सम्बम्न्त्ित
इजलास

सिार्कले सफ्टवेर्रमा अपलोड गरी आवश्र्कताअनुसार सम्पादन, प्रकाशन
र प्रशारणका लानग सम्बम्न्त्ित ननकार्, प्रविा वा सूचना अनिकारीलाई
उपलब्ि गराउनु पनेि।
पररच्िे द-५
व्र्म्िगत आचरण
२४. व्र्म्िगत आचरणाः
(१) आफूभन्त्दा मानथका कमयचारीप्रनत उम्चत आदरभाव दे खाउनुपदयि र
आफूभन्त्दा मुननका कमयचारीप्रनत सम्मानजनक व्र्विार गनुय पनेि।
(२)

प्रचनलत
अनुशानसत,

कानूनबमोम्जम

ननिायररत

इमान्त्दार

सहिर्

एवं

समर्मा
भई

अदालतमा

समर्मा

र

िाम्जर

भई

गुणस्तरीर्रूपमा

अनिकतम कार्य सम्पादन गनुय पनेि।
(३) नबदाको स्वीकृनत नलएर मार नबदा बस्ने गनुप
य दयि। हवशेष अवस्था परी
पूव य स्वीकृनत नबना अदालतमा अनुपम्स्थत िुन ु परे मा सञ्चारको माध्र्मबाट
र्थासक्र् चाँडो जानकारी गराउनु पनेि।
(४) अदालतको सेवाप्रनत जनआस्था तथा जनहवश्वास अनभवृहद्ध गनय सदै व
प्रर्त्नशील रिनु पनेि।
(५) नबचेनलर्ाको प्रवेश र प्रभावलाई रोक्न र न्त्र्ाहर्क सुशासन कार्म गनय
कमयचारी सदै व सहिर् रिनु पनेि।
२५. जानकारी गराउनु पनेाः कसै ले अदालतको सम्पनतमा कुनै हकनसमको नोक्सान
वा क्षनत पुर्र्ाउने कुनै काम गनय लागेको वा गरे को जानकारी वा सूचना पाएमा
सो सम्बन्त्िमा आफैले कारबािी गनुय पनेमा त्र्स्तो सम्पनतमा सं रक्षणको लानग
आफैँले उपर्ुि व्र्वस्था गनुय पनेि र सो हवषर् अन्त्र् ननकार् वा कार्ायलर्को
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कार्यक्षेरमा पने भएमा त्र्स्तो ननकार् वा कार्ायलर्को प्रमुखलाई जानकारी
गराउनु पनेि।

पररच्िे द-६

आचरण हवपरीत निुने
२६. आचरण हवपरीतको कार्य गरे को नमानननेाः
(१) न्त्र्ार्पानलकाको नीनत, उद्देश्र्, कार्यिम, काम कारबािी एवं गोपनीर्ता र

मर्ायदामा प्रनतकूल असर नपने खालका लेख, रचना प्रकाशन गनय,
(२) कार्ायलर्को काममा बािा नपने गरी आफूले हवशेषज्ञता िानसल गरे को हवषर्मा
अनुमनत नलई प्रम्शक्षण, प्रवचन ददन तथा पूव य स्वीकृनत नलई कार्ायलर् समर्बािे क
अध्र्र्न, अध्र्ापन तथा अनुसन्त्िान गनय,
(३) साहित्र्, कला सं स्कृनत, खेलकुद, ज्ञान, हवज्ञान, प्रहवनि, मनोरञ्जनसम्बन्त्िी र
पेशागत एवं सामाम्जक सं स्थािरूमा सदस्र् िुन र त्र्स्ता मञ्चिरूमा सिभागी िुन,

(४) पेशागत सं घ सं स्थािरूले आर्ोजना गरे को सभा, गोष्ठी आददमा कार्ायलर्
समर्बािे कको समर्मा सिभागी िुन,
(५) सबैको लानग खुला गररएको प्रनतस्पिायमा सिभागी भई पुरस्कार, पदक,
प्रमाणपर एवं सम्मान ग्रिण गनय,
(६) आफूलाई अन्त्र्ार् परे को हवषर्मा त्र्स्तो काम कारबािीको हवरुद्धमा
कानूनबमोम्जम अड्डा अदालतमा उपचार प्राप्त गनयको लानग आवश्र्क कारबािी
चलाउन।
पररच्िे द-७
हवहवि
२७. हवहवि व्र्वस्थािरू:
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(१) र्ो आचार सं हिताको पालनासम्बन्त्िी हवषर्मा दद्वहविा उत्पन्त्न भएमा प्रिान
न्त्र्ार्ािीशको सामान्त्र् ननदे शनमा रिी मुख्र् रम्जिारबाट ननणयर् गरी पररपर जारी
गररनेि।र्सरी जारी भएका पररपरिरु र्ो आचारसं हिताको अनभन्त्न अं ग मानननेिन।

(२) अदालतका कमयचारीले कार्ायलर् समर्बािे क फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर,
मेसेन्त्जरलगार्तका सामाम्जक सञ्जालिरू प्रर्ोग गदाय अदालतको मर्ायदा र आस्थामा
ँ नआउने गरी व्र्ावसाहर्क आचार सं हिताको अिीनमा रिी उच्चतम सतकयता
आच
अपनाई प्रर्ोग गनुप
य नेि ।
ँ आउने,
तर र्स्ता समाम्जक सञ्जालिरूमा न्त्र्ार्पानलकाको गररमामा आच
न्त्र्ार्ािीश एवम् कमयचारीको मानमदयन िुने तथा जनमानसमा भ्रम एवम् अहवश्वास
पैदा िुने हकनसमका सामग्रीिरू राख्न एवम् से र्र गनय तथा राजनीनतक उद्देश्र्ले
ननदे म्शत हवज्ञापन, अनुरोि एवम् प्रचार प्रसारसम्बन्त्िी सामग्री राख्न एवम् सेर्र गनय
पाइने िै न।

(४) सवोच्च अदालतले आवश्र्कता अनुसार र्स आचार सं हितामा सं शोिन गनय
सक्नेि।

(५) कुनै कमयचारीले र्स आचार सं हिताको कुनै व्र्वस्थाको उल्लङ्घन गरे मा
प्रचनलत सेवा शतयसम्बन्त्िी कानूनबमोम्जम सजार् िुनेि।
२८. आचारसं हिताको अनुगमनाः सवोच्च अदालतको कमयचारी र हवभागीर् प्रमुखिरूको
िकमा मुख्र् रम्जिारले र अन्त्र् अदालतको कमयचारीिरूको िकमा सम्बम्न्त्ित उच्च
अदालतको रम्जिार वा स्रे स्तेदारले ननर्नमतरूपमा अनुगमन गनुय गराउनु पनेि।
२९. आचार सं हिता बाम्झएमा सोको पररणाम: र्ो आचार सं हितामा लेम्खएको कुनै
कुरा प्रचनलत नेपाल कानूनसँग बाम्झएमा सो बाम्झएको िदसम्म प्रचनलत नेपाल
कानूनमा लेम्खएको कुरा नै मान्त्र् िुनेि।
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