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 फालेलुङ गाउँपाललकाका पदालिकारीहरुको आचारसंलहता, २०७४ 

 

प्रस्तावना 

नेपालको संववधान बमोविम सहकारिता, सहअवस्तत्व ि समन्वयका आधािमा संघीय लोकतावन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको 

अभ्यास गर्द ैसङ् घ,प्रर्दशे ि स्थानीय तहबीच समुधिु अन्तिसिकाि सम्बन्ध कायम गनन, स्थानीय शासन व्यवस्थामा िनताको अथनपणून 

सहभावगता प्रवर्द्न गर्द ैबढी िनमुखी, सेवामखुी, िनउत्तिर्दायी, पािर्दशी तथा सशुासनयकु्त स्थानीय शासनको प्रत्याभवूत गनन, स्थानीय 

तहलाई िनताको ववश्वावसलो शासन इकाईका रुपमा स्थावपत गनन, स्थानीय तहबाट समािका वववभन्न वगन, धमन, वलङ्ग, िातिावतका 

मौवलक संस्कृवत प्रवत सम्मान ि सवहष्ण ु भावनाको ववकास गनन तथा काननूी िाज्य, संघीय लोकतावन्िक गणतन्िका लाभहरुको 

न्यायोवचत ववतिण ि वर्दगो ववकासको अवधािणालाई मतून रुप वर्दन हामी िनताबाट वनवानवचत पर्दावधकािीको आचिण ि 

वियाकलापहरुलाई सोही अनरुुप मयानवर्दत ि नमनुायोग्य तलु्याउनका लावग फालेलङु गाउँपावलकाका िनप्रवतवनवधहरुल े

गाउँकायनपावलकाको र्दोश्रो बैठकबाट स्वीकृत गिी यो “फालेलङु गाउँपावलकाका पर्दावधकािीको आचािसंवहता, २०७४”बनाई  लाग ू

गिेका छौं। 

 

भाग – १ 

प्रारलभभक 

१.  सलंिप्त नाम र प्रारभभः (१) यो आचािसंवहताको नाम “फालेलङु गाउँपावलकाका पर्दावधकािीहरुको आचािसंवहता, 

२०७४” िहकेो छ । 

(२) यो आचािसंवहता गाउँसभाबाट पारित भएको वमवतर्दवेख लाग ूहुनेछ । 

 

२.  पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस आचािसंवहतामा, 

(क)  “अध्यक्ष”भन्नाले फालेलङु गाउँपावलकाको अध्यक्षलाई सम्झनपुर्दनछ । 

(ख)  “आचािसंवहता” भन्नाले गाउँपावलकाका पर्दावधकािीहरुको आचािसंवहता, २०७४ लाई िनाउनेछ । 

(ग)        “अनगुमनसवमवत”भन्नाले यस आचािसंवहता अनसुाि गवठत  आचािसंवहता अनगुमन सवमवतलाई सम्झनपुछन। 

(घ)  “कायनपावलका”भन्नाले फालेलङु गाउँकायनपावलका सम्झन ुपछन । 

(ङ)  “पर्दावधकािी”भन्नाले फालेलङु गाउँपावलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कायनपावलकाका सर्दस्य तथा 

सभाका अन्य सर्दस्य समेतलाई सम्झनपुर्दनछ । यस शब्र्दले गाउँपावलकाले आफ्नो कायन सम्पार्दनका वसलवसलामा 

गठन गिेका िनुसकैु सवमवत वा उपसवमवत वा कायनर्दलका सर्दस्यहरु समेतलाई सम्झनपुर्दनछ । 

(च)  “सभा”भन्नाल ेफालेलङु गाउँसभालाई बझुाउनेछ । 

(छ)  “स्थानीयतह” भन्नाले नेपालको संववधान बमोविमको गाउँपावलका, नगिपावलका ि विल्ला सभा सम्झनपुर्दनछ ।  

 

 

 

 

भाग – २ 



पदालिकारीका आचारहरु 

३.  सामान्य आचारहरुको पालना गननः पर्दावधकािीहरुको पालन तथा अवलम्वन गने सामान्य आचािहरु र्दहेायमा उल्लेख 

भए बमोविम हुनेछन ्। िसको अवलम्वन गनन हामी प्रवतवर्दत्ा व्यक्त गर्दनछौं, 

३.१  नेपालको स्वतन्रता, स्वािीनता, स्वालभमान, रालरिय एकता, भौगोललक अखण्डता र जनतामा लनलहत 

साववभौमसत्ताप्रलत प्रलतवद्ध रहँदै, 

(क)  पर्दावधकािीहरुले नेपालको स्वतन्िता, सावनभौवमकता, भौगोवलक अखण्डता, िावष्िय एकता, स्वाधीनता 

ि स्वावभमानको अक्षुण्णतामा प्रवतकूल हुने कायन गने छैनौं । 

(ख)  कुनै पवन पर्दावधकािीले िाष्ि ववरुद्ध हुन ेकायनमा सघाउ परु् याउने, िावष्िय गोपनीयता भङ्ग गने, िावष्िय 

सिुक्षामा आँच पयुानउने कायनहरु गनन वा त्यस्तो कायनमा सहयोग पुयानउने कायन गने वा गिाइने छैन । 

(ग)  कुनै पर्दावधकािीले पर्दीय विम्मेवािी पालना गर्दान सर्दवै िाष्ि ि िनताको बहृत्ति वहतलाई ध्यानमा िाखी 

गनेछौ ।  

(घ)  कुनै पवन व्यवक्त वा वनकायले िनतामा वनवहत सावनभौमसत्ता, िावष्िय एकता, स्वाधीनता, सामाविक, 

धावमनक, सांस्कृवतक तथा ऐवतहावसक सौहार्दनतामा आँच पयुानउने गिी कायन गिेमा त्यस्तो कायन 

वनरुत्सावहत गनेछौ ँ। 

३.२  सघं, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको स–ुसभवन्िमा जोड लददैँ, 

(क)  पर्दावधकािीहरुले संघ, प्रर्दशे ि स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्ध, कायनअवधकािक्षेि, कायन प्रणाली वा 

संस्थागत प्रवन्धमा कुनै आँच परु् याउन वा र्दखल वर्दन वा अन्तिसिकाि सम्वन्धमा खलल पाने कुनै 

वियाकलाप गनन वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचाि प्रसाि गरिनेछैन ।  

(ख)  कुनै पवन आधािमा स्थानीय तहका वावसन्र्दाहरुलाई भेर्दभाव गने वा सामान सिुक्षा, सेवा, सुववधा ि 

संिक्षणबाट ववन्चत गरिनेछैन । 

ति मवहला, बालबावलका, अपांगता भएका व्यवक्त, र्दवलत, िेष्ठ नागरिक लगायत पवछ पिेका वगन, क्षेि 

तथा समरु्दायको हकवहतका लावग ववशेष व्यवस्था गनन प्रवतवद्ध िहनेछौ । 

(ग) अन्ति स्थानीय तह तथा अन्ति सिकाि वस्त ु वा सेवाको वनवानध आगमनलाई कुन ै बाधा गरिने वा 

भेर्दभाव गरिने छैन । 

३.३  सघंीय लोकतालन्रक गणतन्रात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन र स्वायत्त शासन, सघं, प्रदेश र स्थानीय तहबाट 

राज्यशलिको प्रयोग तथा लवश्वव्यापी मानव अलिकार र मौललक अलिकारका मान्य लसद्धान्तको प्रबद्धवन गनव, 

(क)  िनतामा वनवहत सावनभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, संघ, प्रर्दशे ि स्थानीय तहबाट 

िाज्यशवक्तको प्रयोग, संघीय लोकतावन्िक गणतन्िका मान्य वसद्धान्तहरुलाई उच्च सम्मान ि आत्मसात 

गरिनेछ । 

(ख)  संघीय लोकतावन्िक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता ि तल्लो तहमा अवधकािको ववकेन्रीकिणका वसद्धान्त 

तथा नीवतलाई अनार्दि गन,े िनताप्रवतको उत्तिर्दावयत्वलाई अस्वीकाि गने, अवहलेना गने, अन्तिसिकाि 

सम्वन्ध एवं स्थानीय तहहरु ि साझेर्दाि संघ संस्थासँगको कानून बमोविमको सम्वन्धमा खलल पने 

िस्ता कुनै लेख, समाचाि, भाषण, वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रशािण गनुन वा गिाउन ुहुरँ्दनै । 

ति यस कुिाले उल्लेवखत ववषयमा अनसुन्धानमलूक कुन ैलेख िचना प्रकावशत गनन  ि सो अनरुुप धािणा 

िाख् न िोक लगाएको मावनने छैन । 

 

 

 

 

 



३.४ सािन श्रोतको पूणव सदुपयोग गनवः 

(क)  काननु बमोविम आफूले पाउन ेसेवा सवुवधावाहके स्थानीय तहको साधन, श्रोत, नगर्द वा विन्सी कुनै 

पवन प्रकािले मास्न, उपभोग गनन ि र्दरुुपयोग गनुन गिाउन ुहुरँ्दनै ।  

(ख)  कुनै पवन पर्दावधकािीले सावनिवनक  स्रोतको प्रयोग गर्दान अवधकतम सर्दपुयोग ि उत्पार्दनशील कायनमा 

प्रयोग गनुन पनेछ ।  

 

३.५ आफ्नो लजभमेवारीको प्रभावकारी कायावन्वयन गनव गराउन, 

(क)  कुनै पवन पर्दावधकािीले काननूल े तोवकए बमोविमका पर्दावधकािीहरुलाई पवून िानकािी नवर्दई आफ्नो 

सेवा वर्दने स्थान छोडी अन्यि िान ुहुरँ्दनै ।  

(ख)  पर्दावधकािीले प्रचवलत काननूमा तोवकएभन्र्दा बढी समयका लावग आफ्नो कायनक्षेि छोड्नपुर्दान वा 

कायनक्षेिभन्र्दा बावहि िानपुने भएमा काननूल ेतोके बमोविमका िनप्रवतवनवध वा पर्दावधकािीलाई आफ्नो 

पर्दको अवख्तयािी नवर्दई िान ुहुरँ्दनै । 

 

३.६ गैर कानूनी आश्वासनलाई लनरुत्सालहत गनव 

(क)  संववधान तथा प्रचवलत काननूल े वर्दएको अवधकािक्षेिभन्र्दा बावहिका काम गरिवर्दन्छु भनी कसैलाई 

आश्वासन वर्दन ुहुरँ्दनै । 

(ख)  काननू बमोविम गनुनपने काम गनन वा सेवा वर्दनका लावग आनाकानी वा वढलाई गने, िानीिानी 

अनावश्यक झंझट थप्ने वा आफ्नो अवधकािक्षेि बावहिको काम गरिवर्दन वा गिाई वर्दनेछु भनी आश्वासन 

वा भिोसा पने कुनै काम गनुन वा गिाउन ुहुरँ्दनै ।  

(ग)  स्थानीय तहका पर्दावधकािीहरुले ऐनले तोवकएको योिना तिुनमा प्रकृयाको िानकािी नवर्दई कुनै व्यवक्त, 

संस्था वा समरु्दायलाई स्थानीय तहको योिना बाहकेका कुनै कायनिम वा योिना स्वीकृत गरिवर्दन वा 

गिाईवर्दने आश्वासन वर्दन ुहुरँ्दनै ।  

(घ)  आफ्नो लावग वा अरु कसैको लावग अनवुचत लाभ पगु्न ेगिी पर्दको र्दरुुपयोग गने कायन गनुन गिाउन ुहुरँ्दनै । 

 

३.७ राजनीलतक आस्थाका आिारमा भेदभावपूणव कायव नगनव दृढ रहँद,ै 

(क)  िािनीवतक आस्था वा ववचािका आधािमा कायनपावलका वा सभाका सर्दस्यहरु वा कमनचािी वा 

सेवाग्राही तथा आम नागरिकहरुसँग तेिो मेिोको भावना िाखी कुनै कायन गनुन/गिाउन ुहुरँ्दनै । 

(ख)  आफू सम्वद्ध िािनीवतक र्दल वा सम्वद्ध कुनै वनकाय वा संघसंस्थालाई माि लाभ पगु्न ेवा सवुवधा हुन े

गिी कुनै वनणनय वा योिना वा कायनिम कायानन्वयन गरिनेछैन । 

 

३.८ सामालजक सौहादवता र समावेशीकरणप्रलत दृढ सकंलपपत रहँदै, 

(क)  सामाविक सर्द ्भाव तथा सौहार्दनता (प्रेम) खल्बल्याउन नहुनेेः वववभन्न िात िावत, धमन, वगन, क्षेि, 

सम्प्रर्दायबीच सामाविक सर्द ्भाव ि सौहर्दनता खल्बल्याउने कुनै काम वा अन्य कुनै व्यवहाि गनुन वा 

गिाउन ु हुरँ्दनै । कुनै सम्प्रर्दायबीचको सु–सम्वन्धमा खलल पने गिी वियाकलाप गनुन गिाउनु ि प्रचाि 

प्रसाि गनुन गिाउन ुहुरँ्दनै । 

(ख)  छुवाछुतलाई प्रश्रय वर्दने व्यवहाि गनुन हुरँ्दनै । कुन ै ववचाि व्यक्त गर्दान िातीय, धावमनक, साँस्कृवतक वा 

सामाविक ववदे्धष वा धावमनक भेर्दभाव िनाउने खालका काम कुिा गने वा उखान टुक्का प्रयोग गने वा 

कुनै िावत, धमन, संस्कृवत वा समरु्दायको स्वावभमानमा धक्का लाग्ने वा आघात पगु्ने खालका 

शव्र्द/वाणीहरुको प्रयोग गनुन हुर्दनै ।  



(ग)  कुनैपवन िातिावत, धमन, वणन, वलङ्ग आवर्दका आधािमा भेर्दभाव गनुन हुरँ्दनै तथा सबै समरु्दायका काननूी 

हकवहत ि मौवलक संस्कृवतप्रवत बोली  ि व्यवहाि र्दबु ैतविबाट प्रवतकुल असि पने गिी कायन गनुन गिाउन ु

हुरँ्दनै । 

(घ)  कुनै पवन समरू्दायको पिम्पिा र्दवेखको धमन अवलम्बन गने धावमनक स्वतन्िताको सम्मान गनुन पनेछ । 

ति, आफ्नो क्षेिवभि कसैको धमन परिवतनन गन ेगिाउन ेकुनै पवन वियाकलाप हुन वर्दनहुुरँ्दनै । 

(ङ)  कुनै ववर्दशेी नागरिक वा संस्थाले नेपालको सभ्यता, नेपाली िनतावीचको सर्द ्भाव ववगान ेवा भडकाउने 

काम गिेको वा गनन लागेको िानकािी भएमा तत्काल सम्बवन्धत वनकायमा सवूचत गनुन पनेछ । 

 

३.९ पदालिकारीबीच कायवलजभमेवारीको न्यायोलचत बाँडफाँड गनवः 

(क) पर्दावधकािीवीच विम्मेवािी, अवधकाि वा सवुवधा वा र्दावयत्वको बाँडफाँड गर्दान िािनीवतक र्दलसँगको 

सम्बद्धता वा िािनीवतक आस्था वा मवहला वा परुुष वा सामाविक समावेशीकिणका आधािमा भेर्दभाव 

गनुनहुरँ्दनै । 

ति, काननू बमोविम वबशेष विम्मेवािी ि अवसि वर्दनका लावग उल्लेवखत प्रावधानले िोक लगाएको 

मावनने छैन । 

 

३.१० कसैको स्वालभमान र अलस्तत्वमा कुनै आचँ आउन नलदनः 

(क)  पर्दावधकािीले सबैसँग वशष्ट ि मयानवर्दत बाणी तथा शब्र्दको प्रयोग गनुनपनेछ । शालीन ि स्वभाववक 

सामाविक आचािहरु गनुनपनेछ । िनतासँग हावर्दनक, नम्र ि आर्दिपवूनक व्यवहाि गनुनपनछे । 

(ख)  पर्दावधकािीबाट कायनपावलका ि सभाका सर्दस्यहरु, स्थानीय तहमा कायनित कमनचािीहरुमा एक अकानप्रवत 

झटुा लाञ्छना लगाउने, रिस िाग द्वषे िाख् ने तथा एक अकानको ववषयमा अप्रासाङ्वगक वटका वटपप्णी गनुन 

वा अवतशयोवक्तपणून अवभव्यवक्त वर्दइने छैन । 

(ग)  पर्दावधकािीले वनवानवचत िनप्रवतवनवध, कमनचािी, सेवाग्राहीप्रवत िाम्रो व्यवहाि ि भाषाको प्रयोग गनेछन ्। 

(घ) पर्दावधकािीले संस्थागत रुपमा कुनै धािणा व्यक्त गर्दान स्थानीय तह, यसका वनणनयहरु वा कुनै पर्दावधकािी 

वा कमनचािीलाई होच्याउन ेवा अनार्दि गने भाषा वा अवभव्यवक्त वर्दन ुवा वर्दन लगाउन ुहुरँ्दनै । 

(ङ) पर्दावधकािी तथा कमनचािीवीच एक अकानको काम, पेशागत मयानर्दा ि कायनगत स्वायत्तताको सम्मान गने 

वाताविण वसिनना गनुनपनेछ । 

(च) पर्दावधकािीहरुले एक अकानको व्यवक्तगत रुपमा वटका वटप्पणी गनुन हुरँ्दनै ति पर्दावधकािीको कामसँग 

सम्बवन्धत ववषयमा स्वस्थ रुपमा एक अकानका कमी कमिोिी तथा सबल पक्षहरुलाई औल्याउन कुनै 

बाधा पगु्ने छैन । 

(छ)  पर्दावधकािीहरुले एक अकानका ववषयमा सकािात्मक तविले छलफल गने, सझुाव वर्दने, आलोचना तथा 

वटप्पणीहरु िाख् नपुनेछ ि एक अकानलाई पर्दीय काम गननमा सहयोग, उत्साह ि प्रेिणा प्रर्दान गनुनपनेछ । 

 

३.११ सामालजक मान्यता लवरुद्धका आचारहरु लनरुत्सालहत गददः 

(क) कायानलय समयमा वा पर्दीय कामका वसलवसलामा मार्दक वा लागपुर्दाथनको सेवन गनुन  हुरँ्दनै । कायानलय 

हातावभि तथा सावनिवनक सभा, समािोह, बैठक आर्दी स्थलहरुमा मद्यपान, धमु्रपान, खैनी, सवुतन, गटुखा 

वा पान सेवन गनुन हुरँ्दनै । 

(ख)  अन्धववश्वास, अपसंस्कृवत, रुवढवार्दिस्ता पिुातन एव ं अवैज्ञावनक मान्यता तथा चालचलन ववरुद्धको 

सामाविक रुपान्तिण प्रवियामा सविय सहभावगता िनाउनपुर्दनछ । 

(ग) पर्दावधकािीहरुले सावनिवनक स्थल तथा खलुा ठाउँमा िवुा, तास खेल्ने, बािी लगाउने आवर्दिस्ता 

व्यवहािहरु गनुन हुरँ्दनै । 



(घ) पर्दावधकािीले काननूतेः मानव अवधकािको हनन ठहरिने, काननूल े बन्र्दिे लगाएका तथा सभा वा 

कायनपावलकाले आफ्नो क्षेिवभि सामाविक मयानर्दा ववपिीतका भवन तोकेका समरु्दायमा प्रचवलत 

कुिीवतहरुले बढावा पाउन ेव्यवहाि गनुनहुरँ्दनै । 

(ङ)  वववभन्न िातिावत वा धमन सम्प्रार्दायका प्रचवलत सामाविक संस्कािहरु िस्त ैवववाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, 

िन्मोत्सव, भोि आवर्दमा समरु्दायमा गलत प्रवतस्पधानको भावना ल्याउन ेखालका तडकभडक गनुनहुरँ्दनै ि 

तडकभडक गनन अरुलाई प्रोत्सावहत गनुन हुरँ्दनै । 

(च) पर्दावधकािीको हवैसयतले कुनै वनणनय गर्दान िािनीवतक, सामाविक, आवथनक वा कुनै पवन आधािमा तेिो 

मेिो भन्ने पक्ष नवलई तटस्थ भवूमका वनवानह गनुनपर्दनछ । 

(छ) वलङ्ग, उमेि, भाषा, धमन, आवथनक अवस्था आवर्दका आधािमा भेर्दभाव िनाउने गिी अरुको सामाविक 

संस्काि वा वगीय हकवहतका ववषयहरुमा नकािात्मक वटप्पणी गनुनहुरँ्दनै । 

(ि) पर्दावधकािीले आफ्नो क्षेिवभि ववद्यमान सामाविक कुिीवत तथा कुसंस्कािका रुपमा िहकेा बालवववाह, 

बहुवववाह, लैङ्वगक वहसंा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, र्दहिे (र्दाइिो), छुवाछुत, िावतगत उँचवनचता, 

व्यवक्तगत घटना र्दतान नगने प्रववृत्त, खोप नलगाउने अवस्था, खलुा वर्दशा आवर्दिस्ता प्रथा प्रचलनलाई 

वनमुनल गनन लावग पनुन पनेछ । 

 

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनव सेवा, सलुविा, लनणवय प्रलिया र सचूनमा जनताको पह ँच बढाउन 

(क) प्रत्येक नागरिकलाई सिोकाि हुने सेवा सवुवधा ि वनणनय बािे सचूना माग भएमा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

ति प्रचवलत काननू तथा आचािसंवहतामा उल्लेख भएको तरिकाले बाहके कुनै पर्दावधकािी, व्यवक्त वा 

समहूलाई, आवथनक कािोबािमा लाभ वा हानी पगु्न ेवा कसैको सम्पवत्त विउ-ज्यानमा हानी नोक्सानी पगु्न े

सचूनाहरु ि गोप्य िाख् नपुने कुिा प्रसािण वा सावनिवनक गनुन वा गिाउन ुवा उपलब्ध गिाउन ुहुरँ्दनै । 

(ख) शावन्त सिुक्षा, िावष्िय अखण्डता, समरु्दायहरुको सौहार्दन सम्बन्धमा खलल पने खाले सचुनाहरु 

सावनिवनक गनुन वा गिाउन ुहुरँ्दनै । 

 

३.१३ बदलनयत तथा अनलिकृत काम गनव गराउनबाट रोक्न  

(क) प्रचवलत काननू बमोविम आफूलाई प्राप्त अवधकािको प्रयोग गर्दान बर्दवनयत वा स्वेच्छाचािी रुपमा गनुन वा 

गिाउन ुहुरँ्दनै । यस्तो अवधकािको प्रयोग खलुा एव ंसहभावगतामलूक रुपमा छलफल गिी गनुन पनेछ । 

(ख) आफू वा अन्य कुनै व्यवक्त वा संस्थाबाट अन्य पर्दावधकािी वा कायानलय\संघ संस्था वा कमनचािी वा 

व्यवक्तलाई अनवधकृत काम गिाउन ुहुरँ्दनै । 

 

३.१४ लैङ्लगक समानताको प्रवद्धवन गदद, 

(क) कसैलाई वलङ्गको आधािमा भेर्दभाव झल्कने कुन ैकायन गनुन हुरँ्दनै । वलङ्गको आधािमा कसैको क्षमतामावथ 

आँच आउने गिी कुन ैकामकाि गनन, नीवत, काननू वा संिचना बनाइनछैेन ।  

(ख)  फिक वलङ्गका पर्दावधकािी, कमनचािी, सेवाग्राही तथा आम नागरिकप्रवत अस्वस्थ आलोचना गन,े विस्क्याउन े

तथा उनीहरुको मनोवल घटाउन ेखालका अवभव्यवक्त वर्दन,े वर्दन लगाउन ेवा कुन ैपवन माध्यमबाट कुन ैयौनिन्य 

र्दिुाशय हुन ेखालका कुन ैकामकािवाही गनन गिाउन वा यौनिन्य अविल तश्वीिहरु प्रकावशत गन,े प्रर्दशनन गन,े 

आशय र्दखेाउन,े अनवुचत लाभका दृवष्टले काममा अल्झाउने िस्ता हिैानी पाने व्यवहाि गनुन वा गिाउन ुहुर्दनै । 

(ग) लेखेि, बोलेि, भाषण गिेि वा िनुसकैु माध्यमबाट पवन मवहला तथा परुुषबीचमा भेर्दभाव िनाउन ेखालका काम 

वा व्यवहाि गनन वा उखान टुक्का, थेगो वा शव्र्दहरुको प्रयोग गनुन वा गिाउन ुहुरँ्दनै । 

(घ) लैङ्वगक आधािमा भएका घिेल ुवहसंा ि भेर्दभावका घटनाहरुलाई लकुाउने ि गोप्य िाख्न ेकायन गन ेवा सहयोग 

पयुानउन गनुन गिाउन ुहुर्दनै । 

 



३.१५ बालवाललकाको सवावङ्लगण लवकास र हकलहतप्रलत सचेत रहंदै 

(क) वालवावलकाको साथनक सिोकािका ववषय तथा स्थानीय ववकास ि शासन प्रवियामा वालवावलकाको 

साथनक सहभावगतालाई होच्याउने वा अवमलू्यन गने ववचाि, अवभव्यक्ती वर्दन वा त्यस्तो व्यवहाि गनन 

गिाउन हुरँ्दनै ।  

(ख)  आफ्नो परिवािमा बालश्रवमक िाख्न ुहुर्दनै । समरु्दायमा बालश्रम वा बालशोषणलाई संिक्षण वा प्रोत्साहन 

हुने कुनै वकवसमका वियाकलाप गनन गिाउन पाइनेछैन । 

 

४.  साववजलनक सभपलत्तको प्रयोग तथा सलुविा सभबन्िी आचारहरुः सावनिवनक सम्पवतको प्रयोग तथा सवुवधा सम्बन्धमा 

र्दहेायका आचािहरु पालन गनन प्रवतबद्धता व्यक्त गर्दनछौ, 

४.१  पर्दावधकािी तथा कमनचािीको सुववधाका लावग छुट् याईएको सेवा वा सवुवधा वा भत्ता आफ्नो आन्तरिक श्रोतको 

कवत अशं हुन आउँछ भन्ने एवकन गिी सभामा छलफल गिी आम गागरिकलाई िानकािी वर्दइ वकफायती रुपमा 

न्यनूतम सवुवधाको व्यवस्था गरिनेछ । 

४.२  पर्दावधकािीले काननू बमोविम तथा कायानलयको काममा बाहके स्थानीय तहको मानवीय, आवथनक वा भौवतक 

साधन श्रोतको आफू वा अन्य कुनै व्यवक्तबाट प्रयोग वा उपयोग गनुन वा गिाइनेछैन । 

४.३  आफ्नो पर्दीय ओहर्दाको आधािमा कुन ैसवमवत, संस्था वा व्यवक्तहरुबाट वनिी सेवा तथा सवुवधाहरु वलन वा वलन 

लगाइने छैन ।  

४.४  स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गिे वा सावनिवनक सम्पवतको प्रयोग गिेवापत पर्दावधकािी, कमनचािी वा अन्य कुनै व्यवक्त 

वा संस्थाल ेकाननू बमोविम वतनुन बझुाउन ुपने कि, शलु्क, सेवा शलु्क र्दस्तिु, भाडा बझुाउनबाट छुट वलनेवर्दने गिी 

वनणनय गनुन वा गिाउन ुहुरँ्दनै । 

४.५  स्थानीय तहका पर्दावधकािीहरुले आफूले प्राप्त गने सवुवधाहरुको ववविण आम िानकािीका लावग स्थानीय 

तहमाफन त सावनिवनक गनुनपनेछ । 

 

५.  नीलत लनमावण, योजना तजुवमा र लनणवय गदाव पालन गनुवपनन आचारहरुः नीवत, वनमानण, योिना तिुनमा ि वनणनय गर्दान 

र्दहेायका आचािहरुको पालन गनन गिाउन र्दहेाय बमोविम गरिनेछ, 

५.१  लनणवय प्रकृयामा भाग ललनुपूवव बैठकमा जानकारी लदनुपननः(१) पर्दावधकािीले आफू समेत संलग्न भई कुनै 

वनणनय गनुनपने बैठकमा छलफलमा भाग वलनपुवून र्दहेाय बमोविमका सचूनाहरु सम्बवन्धत भए सो वर्दनपुनेछ : 

(क)  स्थानीय तहको भनान प्रकृया, खिीर्द, वबिी वा ठेक्कापट्टाको वनणनय प्रकृया, कुनै वकवसमको र्दण्ड 

िरिवाना वा वमनाहा गने वनणनय प्रकृया, कुनै पक्षसँगको सम्झौताको म्यार्द थप वा खािेिीका वबषयमा वा 

त्यस्तै कुनै वनणनय गनुनपने ववषयसँग सम्बवन्धत व्यवक्तसँग आफ्नो कुनै स्वाथन वा रिसइवी वा लेनर्दने वा 

अन्य कुनै प्रकािको नाता, सम्बन्ध िहकेो भए सो कुिा, 

(ख)  स्थानीय तहको नीवत वनणनयबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा लाभ वा हानी हुने व्यवक्त, संस्था, पक्ष वा 

कम्पनीसँग वलनुवर्दन ुभए सोको वबविणहरु, 

(ग) कुनै पेशा वा व्यवसावयक संघसंस्थामा पर्दावधकािीको प्रवतवनवधत्व, लगानी, शेयि, वहत वा स्वाथन भए 

सोको वबविण ि त्यस्तो काममा लगाउने संस्था सम्बन्धी ववबिण, 

(२)  यवर्द कुनै पर्दावधकािीको वनणनय गनुनपन े पक्ष वा वबषयसँग सम्बन्ध िहछे भने बैठकको अध्यक्षले त्यस्तो 

पर्दावधकािीलाई बैठकको वनणनय प्रकृयामा तटस्थ िहन वा भाग नवलनका लावग वनर्दशे गनुन पनेछ । 

(३)  पर्दावधकािीले कुनै ववकास वनमानण कायनको लावग गठन हुने उपभोक्ता सवमवतमा िही कायन गनुन हुर्दनै । 

 

 

 



५.२ सहभालगतामूलक तथा पारदशीरूपमा नीलत लनमावण र लनणवय गनन : 

(क) पर्दावधकािीहरूले योिनाको छनौट, प्राथवमवककिण, कायानन्वयन, अनगुमन, मलू्यांकनका ववषयहरुमा 

लाभग्राही, उपभोक्ता तथा सिोकािवाला समहुको व्यापक सहभावगता ि प्रवतवनवधत्व गिाएि वनणनय 

गनुनपनेछ । 

(ख) स्थानीय तहबाट वनणनय वर्दनपुने ववषयहरु, वनयवुक्त वा सेवा सुववधा वर्दने वा वलने ववषयका कुिाहरु 

पािर्दशीरुपमा गनुन पनेछ । 

(ग) स्थानीय तहका बैठकहरु आम िनताका लावग खलुा गनन उवचत प्रकृयाहरु वनधानिण गनुन पनेछ । 

(घ) वनणनय गर्दान काननूल ेतोकेको अववधवभि वनणनय गनुनपछन । काननूल ेसमय नतोकेको अवस्थामा वबषयको 

प्रकृवत हिेी यथासम्भव वछटो ि उपयकु्त समयाववधवभि वनणनय गनुन पनेछ । 

 ति कुनै कािणल े वनणनय गनन लाग्ने समयाववध लवम्बने भएमा वा वनणनय गनन नसवकने भएमा सोको 

तथ्यपणून िानकािी सम्ववन्धत पक्षलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

(ङ) पर्दावधकािीले नागरिक वा सेवाग्राहीलाई नअल्मल्याउने गिी स्पष्ट िाय तथा सल्लाह वर्दन ुपनेछ । 

६. पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा लनजी सेवा, सलुविा र लाभ ग्रहण सभबन्िी आचरणः पुिस्काि, उपहाि, र्दान, चन्र्दा 

वा वनिी सेवा, सवुवधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धमा र्दहेायका आचािहरुको पालन गनन गिाउन प्रवतबद्ध िहरं्द,ै 

(क) काननू बमोविम आफ्नो कतनव्य वनवानह गन ेवसलवसलामा कसैबाट कुन ैप्रकािको नगर्द वा सेवा सवुवधाको रुपमा 

उपहाि, पिुस्काि, चन्र्दा वलन ुहुरँ्दनै ् । त्यस्तो सेवा सवुवधा वर्दनका लावग बाध्य पाने कुनै व्यवहाि गनुन वा गिाउन ु

हुरँ्दनै । 

(ख) स्थानीय तहसँग कुनै खास ववषयमा स्वाथन वनवहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको कुनै पवन व्यवक्तबाट कुन ै

प्रकािको मैिी व्यवहाि ि आमन्िण, भोि भतेि, खानेपानी, मनोिञ्िन, बसोवास सवुवधा, भाडा सवुवधा आवर्द 

वलन ुवा वर्दन ुहुरँ्दनै । 

(ग) पर्दावधकािीहरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई िानकािी नवर्दई कुनै व्यवक्त, संस्था वा वनकायबाट र्दान, ववक्सस, चन्र्दा, 

उपहाि स्वीकाि गनुन हुरँ्दनै ।  

७. लवकास साझेदार, गैर सरकारी ससं्था, सामुदालयक सघंससं्था, लनजी िेरसगंको साझेदारी सभवन्िी आचरणः 

ववकास साझेर्दाि, गैि सिकािी संस्था, सामरु्दावयक संघसंस्था, वनिी क्षेिसंगको साझेर्दािी गर्दान र्देहायका आचािहको पालन 

गनन प्रवतबद्ध िहरँ्द,ै 

(क) ववकास साझेर्दाि, गैि सिकािी संस्था, सामरु्दावयक संघसंस्था, वनिी क्षेिसँग संस्थागत सम्बन्ध ि समन्वय प्रबद्धनन 

गरिनेछ । व्यवक्तगत लाभहानीका आधािमा व्यवहाि गरिनेछैन ।  

(ख) ववकास साझेर्दाि, गैि सिकािी संस्था, सामरु्दावयक संघसंस्था, वनिी क्षेिसँगको आफ्नो क्षेिवभिको योिना,  

कायनिम,  बिेट तथा प्रवतवेर्दन कायनलाई एकीकृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।  

८. लनरपिता, सभमान र कदरपणूव व्यवहार सभबन्िी आचरणहरुः पर्दावधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान वनष्पक्षता, 

सम्मान ि कर्दिपणून रुपमा गनन र्दहेायका आचािहरुको पालन गरिनेछ, 

(क) स्थानीय तहको संस्थागत एवं कायनगत स्वतन्िता ि वनष्पक्षता अवभववृद्ध गनन प्रयत् नशील िहन े। 

(ख) पर्दावधकािीले पर्दीय कतनव्य वनवानह गर्दान वाह्य वा आन्तरिक क्षिेबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले आउन ेप्रभाव, प्रलोभन, 

र्दवाव, भनसनु, धम्की, आग्रह आवर्दबाट प्रेरित वा प्रभाववत नभई कायन सम्पार्दन गने । 

(ग) आफ्नो पर्दीय कतनव्य पिुा गर्दान मोलावहिा निाखी वनवभनक ि स्वतन्ितापवूनक कायन सम्पार्दन गने गिाउने । 

(घ) कुनै कमनचािीलाई कायन सम्पार्दनको वसलवसलामा अनवुचत प्रभाव पानन वा र्दबाब नवर्दने । 

(ङ) प्रचवलत काननूले वनषेध गिेको कुन ैकायन गनन वा गिाउन नहुन े। 

(च) कतनब्य पालना गर्दान िानकािीमा आएको काननू बमोविम गोप्य िाख्नपुने ववषय वा कागिात वा व्यहोिा प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्ष रुपबाट गनन वा गिाउन नहुने । 

(छ) पर्दावधकािीले आफूले गने काम वनधानरित समयवभि सम्पार्दन गरिनछे । काननू बमोविम सम्पार्दन गनुनपने काम समयवभि ै

सम्पन्न नगिी आफूले गने काम पन्छाइन ेछैन ।  



९. अन्य आचरणहरुको पालनाः  पर्दावधकािीका अन्य आचिणहरु र्दहेाय बमोविम गनन प्रवतबद्ध िहन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्पवत्तको ववविण तोवकएको समयवभि सम्ववन्धत वनकायमा बझुाई सावनिवनक गनुन पनेछ । 

(ख) स्थानीय तहको काममा कुनै प्रकािको असि पनन सक्न ेगिी वा संववधान ि प्रचवलत काननू ववपरित हुन ेगिी स्थानीय 

तहको स्वीकृती ववना कसैवाट कुनै प्रकािको र्दान, र्दातव्य, कोसेली, उपहाि आफूले स्वीकाि गनुन ि आफ्नो 

परिवािको कुनै सर्दस्यलाई त्यस्तो वबषय स्वीकाि गनन लगाउन ुहुर्दैन । ववर्दशेी सिकाि वा प्रवतवनवधबाट कुनै उपहाि 

प्राप्त हुन आएमा स्थानीय तहमा सो कुिाको सचूना वर्दई वनणनय भए बमोविम गनुन पनेछ ।  

(ग) स्थानीय तहको पवून स्वीकृवत वबना कुनै कामको वनवमत्त कुन ैवकवसमको चन्र्दा माग्न वा त्यस्तो चन्र्दा स्वीकाि गनन 

वा कुनै वकवसमको आवथनक सहायता वलन ुहुर्दनै ।  

(घ) नेपाल सिकाि वा प्रर्दशे सिकाि वा स्थानीय तहको काम कािवाहीमा प्रवतकूल प्रभाव पने गिी कुन ैपिपविकामा 

आफ्नो वास्तववक वा काल्पवनक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनन, अनलाइन समाचाि माध्यम वा 

सामाविक सञ् िाल वा िेवडयो वा टेवलवभिन द्वािा प्रसािण गनन गिाउन हुर्दनै । 

(ङ) नेपाल सिकाि वा प्रर्दशे सिकाि वा स्थानीय तहको नीवतको वविोधमा सावनिवनक भाषण वर्दन वा कुनै वक्तव्य 

प्रकाशन गनन हुर्दनै । 

(च)  मलुकुी ऐन ववहावािीको महलको ववपरित हुन ेगिी वववाह गनन गिाउन हुर्दनै । 

(छ)  ववर्दशेी मलुकुको स्थायी बसोवास तथा वड.भी. को लावग आवेर्दन गनुन हुर्दनै । 

(ि)  पर्दावधकािीले पर्दीय मयानर्दामा आँच आउने गिी कुन ैसमहू वा व्यवक्तसँग काननु ववपिीत वातान गने, सम्झौता गने 

कायन गनुन गिाउन ुहुरँ्दनै । 

 

 

भाग ३ 

प्रचललत कानुन बमोलजम पालन गनुवपनन आचारहरु 

१०. प्रचललत कानुनको प्रभावकारी कायावन्वयनः (१) नेपालको संववधान, प्रचवलत संघीय तथा प्रर्दशे काननु, अर्दालतको वनणनय 

वा आर्दशे तथा काननु बमोविम संघ वा प्रर्दशेले वर्दएको वनर्दशेनको सम्मान ि पालना गनन ि सोको तत्पितापवूनक 

प्रभावकािी कायानन्वयन गरिनेछ । 

(२) प्रचवलत काननु बमोविम पर्दावधकािीहरुको सम्पवत्त वबबिण बझुाउने तथा सावनिवनक गरिनेछ । 

(३) पर्दावधकािीले प्रचवलत कानुन बमोविम स्थानीय तहको बेरुिु तथा पेश्की फर्छ्यौटको कायनमा विम्मेवािी बहन गनुनपनेछ  

११.अलततयार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार लनवारण सभवन्िी कानुनको कायावन्वयनमा सहयोगः 

(१) स्थानीय तहका पर्दावधकािीहरुले प्रचवलत काननु बमोविम भ्रष्टाचाि वा  अवख्तयािको र्दरुुपयोग हुने वकवसमका 

आचािहरु गनुन वा गिाउन ुहुर्दनै । 

(२)  स्थानीय तहका पर्दावधकािीले स्थानीय तहमा प्रचवलत काननु बमोविम अवख्तयािको र्दरुुपयोग ठहरिने कुनै काम 

वा व्यवहाि भएमा सम्बवन्धत वनकायमा िानकािी वर्दनपुनेछ ि सम्बवन्धत वनकायबाट हुने छानववन, अनसुन्धान 

तथा िाँचबझुमा सहयोग गनुनपनेछ । 

(३)  पर्दावधकािीले आफूले थाहा पाएको भ्रष्टाचाि मावनने कायनहरुको सचूना वर्दने ि वलन े गनुन पर्दनछ, त्यस्तो सचूना 

लकुाउन ि लकुाउन सहयोग गनुन हुर्दनै । 

(४)  पर्दावधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान स्वाथनको द्ववद्व र्देवखन सक्न े बाह्य वियाकलाप, िोिगािी, लगानी, 

सम्पवत्त, उपहाि वा लाभ लगायतका कुिाहरु बािे स्पष्ट गिी कायन सम्पार्दन गनुन पर्दनछ । 

(५)  भ्रष्टाचािबाट आविनत सम्पवत्त िाख्ने, लकुाउन ेतथा प्रयोग गने िस्ता कायनलाई र्दरुुत्साहन गनुन पर्दनछ । 

(६)  भ्रष्टाचािबाट आविनत सम्पवत्तको खोि तलास, िोक्का, स्थानान्तिण, वनयन्िण, िफत एव ंवफतानसम्बन्धी कायनमा 

सहयोग पयुानउन ुपर्दनछ । 

(७)  पर्दावधकािीले आफूले ि आफ्नो परिवािको नाममा कुन ैिायिेथा खरिर्द गर्दान सावनिवनक गिेि गनुन पनेछ । 



१२. लनवावचन आचारसलंहताको पालन गनुवपननः (१) स्थानीय तहका िनप्रवतवनवधहरुले वनवानचनका वखत पालन गनुनपन े

आचािहरु वनवानचन आयोगले तोके बमोविम पालना गनुन पनेछ । 

(२) स्थानीय वनकायका पर्दावधकािीहरुले वनवानचन आचािसंवहताको प्रभावकािी कायानन्वयन तथा पालन गनन गिाउन 

सहयोग गनुनपनेछ । 

(३) स्थानीय तहका पर्दावधकािीहरुले आफ्नो ओहोर्दाको आधािमा प्राप्त सवुवधाहरु वनवानचन प्रचाि प्रसाि वा सोसँग 

सम्बवन्धत प्रयोिनका लावग आफू वा अरु कसैबाट प्रयोग गनन वा प्रयोग गिाउनको लावग वर्दन ुहुरँ्दैन । 

(४) वनवानचन प्रयोिनका लावग यस्तो सवुवधा वर्दन वा वलनका लावग स्थानीय तहहरुबाट संस्थागत रुपमा कुनै वनणनय गनुन 

वा गिाउन ुसमेत हुर्दनै । 

 

१३. आचारसलंहताको कायावन्वयन तथा साववजलनकीकरणका लालग आवश्यक व्यवस्था गनुवपननः 

(१) आचािसंवहताको कायानन्वयन तथा सावनिवनकीकिणका लावग र्दहेायमा उल्लेवखत व्यवस्थाहरु गरिनेछ, 

(क) आचारसलंहताको कायावन्वयन सलमलतको व्यवस्था गररनेः कायनपावलकाले अध्यक्ष वा प्रमखु वा 

कायनपावलकाले तोकेको सर्दस्यको संयोिकत्वमा आचािसंवहता कायानन्वयन सवमवत गठन गरिनेछ । सो सवमवतले 

वनयवमत रुपमा आचािसंवहता कायानन्वयनको पक्षलाई सहयोग परु् याई कायनपावलकाको बैठकमा वनयवमत प्रवतवेर्दन 

वर्दन ुपनेछ । 

(ख) अनुगमन सलमलतलाई सहयोग पुर् याउनु पननः यस आचािसंवहताको प्रभावकािी कायानन्वयनका लावग 

अनगुमन सवमवतलाई आवश्यक पने सहयोग उपलब्ध गिाइनेछ । 

(२) पर्दावधकािीले आफ्नो कायनववभािन तथा कायनसम्पार्दन वनयमावलीको व्यवस्था बमोविम िवाफर्दहेी, पािर्दशी सेवा 

प्रवाहको प्रबन्ध गनन, र्दहेायबमोविम गनन गिाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । 

(क)  नागरिक बडापि बमोविम कायनसम्पार्दन गनुनपने, नागरिक बडापि सम्बवन्धत सबैको िानकािीका लावग 

सबैले र्दखे्ने ठाउँमा टाँस गनुन, गिाउन ुपनेछ । 

(ख)  स्थानीय तहले नागरिक बडापिमा उल्लेख भए अनसुाि वछटो छरितो सेवा प्राप्त नभएमा सो उपि गनुासो 

सनुवुाई हुने ि छानवबनबाट सेवाग्राही पक्षलाई कुनै क्षवत वा हिैानी व्योहोनुन पिेको र्दवेखएमा पीवडत 

पक्षलाई उवचत उपचाि ि क्षवतपवूतन उपलब्ध हुने व्यवस्था गनुन गिाउन ुपनेछ । 

(३) कुनैपवन पर्दावधकािीले आफूकहाँ आएको गनुासो तत्कालै सनु्न ेव्यवस्था वमलाई फर्छ्यौट गनुनपनेछ । 

 

भाग -४ 

आचार सलंहताको पालना गनन गराउने व्यवस्था 

१४.आचार सलंहता अनुगमन सलमलतको गठनः (१) कुनै पर्दावधकािीले यस आचाि संवहता तथा अन्य प्रचवलत संघीय, प्रर्देश ि 

स्थानीय काननू बमोविम पालन गनुनपने आचािहरु उल्लंघन गिे, नगिेको सम्बन्धमा िाँचबझु तथा 

अनगुमन गननका लावग सभाले सभाका सर्दस्यहरु मध्येबाट र्दहेाय बमोविमको एक पर्दावधकािीको 

आचाि संवहता अनगुमन सवमवतको गठन गरिनेछ । 

(क) सभाका सर्दस्यहरुले आफू मध्येबाट छनौट गिेको एक िना;  -सयोजक 

(ख) सभाका सर्दस्यहरुले आफू मध्येबाट छनौट गिेको कवम्तमा एक िना मवहला सवहत र्दईुिना -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृतले तोकेको स्थानीय तहको एक िना अवधकृत कमनचािी -सदस्य सलचव 
 

(२) अनगुमन सवमवतका संयोिक, सर्दस्य तथा सवचवमावथ नै यस आचािसंवहताको उल्लङघनमा उििुी पिी वनणनय गनुनपन े

अवस्था भएमा सो ववषयको छलफल, िाँचबझु तथा वनणनय प्रवियामा वनि सहभागी हुन पाउन ेछैन । 

 (३) यस आचािसंवहताको संयुक्त रुपमा उल्लंघन गिेको भनी अनगुमन सवमवतका संयोिक, सर्दस्यहरु तथा सवचवमावथ 

कुनै उििुी पिेकोमा त्यस उपि सम्बवन्धत कायनसवमवतले छानवबन गिी त्यसपवछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुन पनेछ । 



(४) अनगुमन सवमवतका सर्दस्यहरुको पर्दाववध र्दईु वषनको हुनेछ । यस सवमवतका सर्दस्यहरु लगाताि र्दईु कायनकालभन्र्दा 

बढीका लावग वनवानवचत हुन सक्ने छैनन ्। 

ति स्थानीय तहको कायनकाल समाप्त भएको अवस्थामा यस सवमवतको पर्दाववध स्वतेः समाप्त भएको मावननेछ । 

 

१५.अनुगमन सलमलतको काम, कतवव्य तथा अलिकारः (१) अनगुमन सवमवतको काम, कतनव्य तथा अवधकाि र्दहेाय बमोविम 

हुनेछ । 

(क) कुनै पर्दावधकािीले आचािसंवहता उल्लघंन गिे, नगिेको सम्बन्धमा उििुी पिेमा वा िानकािी हुन आएमा 

सो उपि छानववन गने सक्न े। 

(ख) िाँचबझु तथा छानववनका वसलवसलामा समाव्हन िािी गने ि साक्षी प्रमाण बझु्न ेअवधकाि हुने । 

(ग)  अनगुमन सवमवतका सर्दस्यहरुले स्थानीय तहको वसफारिस तथा आमन्िणमा स्थानीय तहको िुनसकैु 

बैठकमा उपवस्थत भई आफ्नो कामका ववषयमा िानकािी वर्दन सक्नेछन।् 

(२)   अनगुमन सवमवतको कामको लावग आवश्यक िनशवक्त, काम गने ठाउँ, सामाग्री तथा उवचत वाताविण बनाईवर्दने 

विम्मेवािी सम्बवन्धत स्थानीय तहको हुनेछ । 

 

१६.अनुगमन सलमलतको बैठक तथा कायवलवलिः (१) अनगुमन सवमवतको काि्यसञ्चालन, वववध र्दहेायमा उल्लेख भए अनसुाि 

हुनेछ । 

(क)  अनगुमन सवमवतको बैठक आवश्यकता अनसुाि बस्नेछ । 

(ख)  अनगुमन सवमवतको बैठकको वनणनय बहुमतको आधािमा हुनेछ । 

(ग)  अनगुमन सवमवतले कािवाही गर्दान सम्बवन्धत पर्दावधकािीलाई सफाई पेश गने उवचत मौका वर्दनपुनेछ । 

(घ)  अनगुमन सवमवतले िाँचबझुबाट र्दवेखएको ववविण सवहतको िाय प्रवतवेर्दन सम्बवन्धत कायनपावलकामा 

पेश गनुनपनेछ । 

(२) अनगुमन सवमवतको बैठक तथा िाँचबझु सम्बन्धी अन्य कायनवववध सवमवत आफैं ले तोक्न सक्नेछ । 

 

१७.अनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको सेवा तथा सलुविाः अनगुमन सवमवतका सर्दस्यहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य सवुवधाहरु 

स्थानीय तहले तोके बमोविम हुनेछ । 

 

१८.उजुरीः (१) स्थानीय तहको कुनै पर्दावधकािीले पेशागत आचाि, उल्लंघन गिेकोमा त्यस ववषयमा अनगुमन सवमवत समक्ष उििु 

वर्दन सवकनेछ ।  

(२) मावथ (१) बमोविम वर्दइने उििुीमा कुन पर्दावधकािीले कुन आचाि उल्लंघन गिेको हो सोको आधाि, प्रमाण खलुाउन ु

पनेछ । स्थानीय तहले उििुी फािामको नमनुा बनाई सबैले सविलै प्राप्त गनन सक्ने स्थानमा िाख्न पनेछ । 

(३) उििुीको सम्बन्धमा कािवाही माग गर्दान अनगुमन सवमवतले उििुीकतानसँग थप ववविण वा कागिात माग गनन सक्नेछ । 

 

१९. गोप्य रातनुपननः (१) अनगुमन सवमवतले उििुीकतानको नाम गोप्य िाख्न ुपनेछ ।  

(२) प्राप्त उििुीको आधािमा कुनै पर्दावधकािीमावथ लागेको आिोप मावथ छानववन िािी िहकेो अवस्थामा आिोवपत 

पर्दावधकािीको नाम समेत गोप्य िाख्न ुपनेछ । 

 

 

 

 



२०.जाँचबुझः (१) यस आचािसंवहतामा उल्लेवखत आचािहरुको उल्लंघन गिेको ववषयमा अनगुमन सवमवतको िाय, सझुाव वा 

प्रवतवेर्दन आवश्यक कािवाहीका लावग कायनपावलकामा पेश गनुन पनेछ । प्रवतवेर्दन पेश गनुनपवून सो सवमवतले 

र्दहेायका प्रवियाहरु पिुा गनुनपनेछ । 

(क) कुनै पर्दावधकािीका ववरुद्ध आचािसंवहता उल्लंघन गिेको कुनै उििुी पिेकोमा  वा कुनै िानकािी प्राप्त 

भएकोमा  त्यसको आधािमा अनगुमन सवमवतले कािवाही गने आवश्यक छ वा छैन भनी िाँचबझु गनन वा गिाउन 

सक्नेछ ।  

(२) िाँचबझु गर्दान कुनै पर्दावधकािी उपि कािवाही गनुनपन ेर्दवेखएमा अनगुमन सवमवतले त्यस्तो पर्दावधकािीलाई सफाई पेश 

गनन उवचत मौका वर्दन ुपनेछ ।  

(३) सफाई पेश गने मौका वर्दर्दाँ सम्बवन्धत पर्दावधकािी वबरुद्ध लागेको आिोप ि त्यसको आधािहरु प्रष्ट गिी आवश्यक 

कािवाहीका लावग कायनपावलकाको बैठकमा पेश गनुनपनेछ । 

 

२१.अनुगमन सलमलतको लसफाररस कायावन्वयन गननः(१) अनगुमन सवमवतले यस आचािसंवहतामा उल्लेवखत कुिाहरुको पालन 

भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक िाय, सुझाव तथा वसफारिस सवहत कायानन्वयनका लावग कायनपावलकामा पेश 

गनुनपनेछ । 

(२) अनगुमन सवमवतबाट प्राप्त प्रवतवेर्दन तथा िाय, सझुाव ि वसफारिस उपि कायनपावलकामा छलफल गिी आवश्यक वनणनय 

सवहत कायानन्वयन गनुनपनेछ । 

(३) आचािसंवहताको पालनका ववषयमा स्थानीय तहमा छलफल हुरँ्दाका बखत सम्बवन्धत पक्षका प्रवतवनवधहरुलाई 

सहभागी गिाउन सवकनेछ । 

 

२२.आचारसलंहताको उपलंघनमा सजायः (१) यस आचािसंवहताको कायानन्वयन गर्दान स्थानीय तहबाट सिायको रुपमा र्दहेायमा 

उल्लेवखत एक वा सो भन्र्दा बढी प्रवियाहरु अपनाउन सवकनेछ । 

(क)  सम्बवन्धत पर्दावधकािीलाई सचेत गिाउन े। 

(ख)  आलोचना तथा आत्मआलोचना गनन लगाई सोको िानकािी सावनिवनक गनन लगाउने । 

(ग)  सावनिवनक सनुवुाईका लावग सावनिवनक गन,े गिाउन े। 

(घ)  प्रचवलत ऐन, काननूको उल्लंघन भएको अवस्थामा सम्बवन्धत वनकायमा सचूना वर्दने ि आवश्यक कािवाहीका 

लावग लेवख पठाउने। 

(२) आिोवपत पर्दावधकािी मावथ भएको कुन ैपवन कािवाहीका ववषयमा वनि कुनै िािनीवतक र्दलसँग आवद्ध भएको हकमा 

सम्बवन्धत िािनीवतक र्दललाई िानकािी गिाउनपुन े। 

 

२३.कारवाहीको लववरण साववजलनक गनुवपननः आचािसंवहताको कायानन्वयनका सम्बन्धमा पर्दावधकािीमावथ भएको कािवाहीको 

ववविण आम िानकािीको लावग स्थानीय तहको सचूना पाटी ि स्थानीय पिपविकामा प्रकावशत गनुनपनेछ । सोको 

िानकािी िािनीवतक र्दलहरु, संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालय, वनवानचन आयोग, प्रर्दशे सिकािको 

सम्बवन्धत ववभाग\वनकाय, स्थानीय प्रशासनलाई गिाउन ुपनेछ । 

              

 

 

 

 

 

 



 

             भाग -५ 

लवलवि 

 

२४.आचारसलंहताको पालन गनुव सबैको कतवव्य ह नेः यो आचािसंवहताको पालन गनुन पर्दावधकािीको विम् मेवािी तथा कतनव्यको 

एक अवभन्न अगंको रुपमा िहनेछ । 

 

२५.पदालिकारीलाई आचारसलंहताको जानकारी लदनुपननः यो आचािसंवहता स्थानीय तहका पर्दावधकािी तथा कमनचािीहरुलाई 

अवनवायन रुपमा िानकािी वर्दई हस्ताक्षाि गिाई लाग ुगनुनपनेछ । 

 

२६.सरोकारवालाहरुलाई आचारसलंहताको जानकारी उपलब्ि गराउनुपननः स्थानीय तहका पर्दावधकािीको आचािसंवहता, 

समय-समयमा आचािसंवहतामा भएको संशोधनको ववविण तथा आचािसंवहताको कायानन्यवनको ववविणहरुको 

िानकािी वावषनक रुपमा स्थानीय तहका िािनीवतक र्दलहरु, संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालय, तथा 

प्रर्दशे सिकािका सम्बवन्धत वनकायलाई गिाउन ुपनेछ । 

 

२७.आचारसलंहताको कायावन्वयनमा राजनीलतक दलको सहयोगः (१) कुन ै पर्दावधकािीबाट यस आचािसंवहताको उल्लंघन 

भएको ठहि भएमा वनि मावथ लागेको आिोप तथा सो सम्बन्धमा वसफारिस भएको कािवाहीको ववविण समेत 

सम्बवन्धत पर्दावधकािी सम्बद्ध िािनीवतक र्दललाई िानकािी गिाउनकुा साथ ैसावनिवनक समेत गनुनपनेछ । 

(२) िाँचबझुको आधािमा पर्दावधकािी उपि कािवाहीको लावग भएको वसफारिसको कायानन्वयन गने वा सचेत गिाउने 

काममा सिकािी वनकाय एवं िािनीवतक र्दलहरुको सहयोग वलन सवकनेछ । 

 

२८.आचारसलंहतामा सशंोिनः (१) स्थानीय तहका सभाबाट आचािसंवहतामा संशोधन गने सवकनेछ ।  

(२) आचािसंवहतामा भएको संशोधनको िानकािी सम्बवन्धत सबै पर्दावधकािी, कमनचािी तथा सिोकािवालाहरुलाई 

वर्दनपुनेछ । 

(३) वनवानचन आचािसंवहतामा संशोधन भएको खण्डमा आम िनताको िानकािीको लावग सावनिवनक गनुनपनेछ । 

(४) गाउँपावलकाले आफ्नो स्थानीय वववशष्टता, कायन प्रकृवत ि आवश्कता अनसुाि यस आचािसंवहतामा समय-समयमा थप 

व्यवस्था समावेश गिी लाग ुगनन सवकनेछ . 

 

आज्ञाले 

मौसम ढुङगेल 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत  

 


