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केदारस्र्य ँ गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ 

प्रस्तावना 

नेपािको संहविान बिोजिि सहकाररता, सहअजस्तत्व र सिन्वर्का आिारिा संघीर् िोकताजन्िक 
गणतन्िात्िक शासन व्र्वस्थाको अभ्र्ास गदै सङ् घ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीच सयिियर अन्तरसरकार 
सम्बन्ि कार्ि गनय, स्थानीर् शासन व्र्वस्थािा िनताको अथयपूणय सहभालगता प्रवर्द्यन गदै बढी िनियखी, 
सेवाियखी, िनउत्तरदार्ी, पारदशी तथा सयशासनर्यक्त स्थानीर् शासनको प्रत्र्ाभलूत गनय, स्थानीर् तहिाई 
िनताको हवश्वालसिो शासन इकाईका रुपिा स्थाहपत गनय, स्थानीर् तहबाट सिािका हवलभन्न वगय, ििय, 
लिङ्ग, िातिालतका िौलिक संस्कृलतप्रलत सम्िान र सहहष्णय भावनाको हवकास गनय तथा कानूनी राज्र्, 

संघीर् िोकताजन्िक गणतन्िका िाभहरुको न्र्ार्ोजचत हवतरण र ददगो हवकासको अविारणािाई िूतय 
रुप ददन हािी िनताबाट लनवायजचत पदालिकारीको आचरण र हिर्ाकिापहरुिाई सोही अनयरुप िर्ायददत 
र नियनार्ोग्र् तयल्र्ाउनका िालग केदारस्र्य ँ गाउँपालिकाका िनप्रलतलनलिहरुिे गाउँकार्यपालिकाको तेश्रो 
बैठकबाट स्वीकृत गरी र्ो “केदारस्र्य ँ गाउँपालिकाका पदालिकारीको आचारसंहहता, २०७४” बनाई 
िागय गरेका छौं ।  
 

भाग – १ 

प्रारजम्भक 

१.  संजिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) र्ो आचारसंहहताको नाि “केदारस्र्य ँ  गाउँपालिकाका 
पदालिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४” रहेको छ ।  

(२) र्ो आचारसंहहता गाउँसभाबाट पाररत भएको लिलतदेजख िागू हयनेछ । 

२.  पररभाषािः हवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स आचारसंहहतािा, 

(क)  “अध्र्ि” भन्नािे केदारस्र्य ँ गाउँपालिकाको अध्र्ििाई सम्झनयपदयछ । 

(ख)  “आचारसंहहता” भन्नािे गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ िाई 
िनाउनेछ । 

(ग)  “अनयगिन सलिलत” भन्नािे र्स आचारसंहहता अनयसार गदठत आचारसंहहता अनयगिन 
सलिलतिाई सम्झनयपछय । 
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(घ)  “कार्यपालिका” भन्नािे केदारस्र्य ँ गाउँकार्यपालिका सम्झनय पछय । 

(ङ)  “पदालिकारी” भन्नािे केदारस्र्य ँ  गाउँपालिकाका अध्र्ि, उपाध्र्ि, वडाध्र्ि, 
कार्यपालिकाका सदस्र् तथा सभाका अन्र् सदस्र् सिेतिाई सम्झनयपदयछ । र्स श्दिे 
गाउँपालिकािे आफ्नो कार्य सम्पादनका लसिलसिािा गठन गरेका ियनसयकै सलिलत वा 
उपसलिलत वा कार्यदिका सदस्र्हरु सिेतिाई सम्झनयपदयछ । 

(च)  “सभा” भन्नािे केदारस्र्य ँ गाउँसभािाई बयझाउनेछ । 

(छ)  “स्थानीर् तह” भन्नािे नेपािको संहविान बिोजििको गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्िा 
सभा सम्झनयपदयछ । र्स खण्डिा उजल्िजखत नगरपालिका भन्नािे िहानगरपालिका, 
उपिहानगरपालिका र नगरपालिका सिेतिाई िनाउनेछ । 

 

भाग – २ 

पदालिकारीका आचारहरु 

३.  सािान्र् आचारहरुको पािना गननिः पदालिकारीहरुको पािन तथा अविम्वन गनन सािान्र् 
आचारहरु देहार्िा उल्िेख भए बिोजिि हयनेछन ्। िसको अविम्वन गनय हािी प्रलतवर्द्ता 
व्र्क्त गदयछौं, 

३.१  नेपािको स्वतन्िता, स्वािीनता, स्वालभिान, राहिर् एकता, भौगोलिक अखण्डता र िनतािा 
लनहहत सावयभौिसत्ताप्रलत प्रलतवर्द् रहँदै, 

(क)  पदालिकारीहरुिे नेपािको स्वतन्िता, सावयभौलिकता, भौगोलिक अखण्डता, राहिर् 
एकता, स्वािीनता र स्वालभिानको अियण्णतािा प्रलतकूि हयने कार्य गनन छैनौं 
।  

(ख)  कय नै पलन पदालिकारीिे राि हवरुर्द् हयने कार्यिा सघाउ पयर् र्ाउन,े राहिर् 
गोपनीर्ता भङ्ग गनन, राहिर् सयरिािा आचँ पयर्ायउन ेकार्यहरु गनय वा त्र्स्तो 
कार्यिा सहर्ोग पयर्ायउने कार्य गनन वा गराइने छैन । 

(ग)  कय नै पदालिकारीिे पदीर् जिम्िेवारी पािना गदाय सदैव राि र िनताको बहृत्तर 
हहतिाई ध्र्ानिा राखी गननछौ ।  
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(घ)  कय नै पलन व्र्जक्त वा लनकार्िे िनतािा लनहहत सावयभौिसत्ता, राहिर् एकता, 
स्वािीनता, सािाजिक, िालियक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक सौहादयतािा आचँ 
पयर्ायउने गरी कार्य गरेिा त्र्स्तो कार्य लनरुत्साहहत गननछौँ । 

३.२  संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीचको सय–सम्वन्ििा िोड ददँदै, 

(क)  पदालिकारीहरुिे संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीचको सयसम्बन्ि, कार्य अलिकारिेि, 

कार्य प्रणािी वा संस्थागत प्रवन्ििा कय नै आचँ पयर् र्ाउन वा दखि ददन वा 
अन्तरसरकार सम्वन्ििा खिि पानन कय नै हिर्ाकिाप गनय वा वक्तव्र् वा 
प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररने छैन ।  

(ख)  कय नै पलन आिारिा स्थानीर् तहका वालसन्दाहरुिाई भेदभाव गनन वा सािान 
सयरिा, सेवा, सयहविा र संरिणबाट वजन्चत गररनेछैन । 

तर िहहिा, बािबालिका, अपांगता भएका व्र्जक्त, दलित, िेष्ठ नागररक िगार्त 
पलछ परेका वगय, िेि तथा सियदार्को हकहहतका िालग हवशेष व्र्वस्था गनय 
प्रलतवर्द् रहनेछौ । 

(ग) अन्तर स्थानीर् तह तथा अन्तर सरकार वस्तय वा सेवाको लनवायि आगिनिाई 
कय नै बािा गररने वा भेदभाव गररने छैन । 

३.३  संघीर् िोकताजन्िक गणतन्िात्िक शासन प्रणािी, स्वशासन र स्वार्त्त शासन, संघ, 

प्रदेश र स्थानीर् तहबाट राज्र्शजक्तको प्रर्ोग तथा हवश्वव्र्ापी िानव अलिकार र 
िौलिक अलिकारका िान्र् लसर्द्ान्तको प्रबर्द्यन गनय, 

(क)  िनतािा लनहहत सावयभौिसत्ता, स्वशासन तथा स्वार्त्त शासन, संघ, प्रदेश र 
स्थानीर् तहबाट राज्र्शजक्तको प्रर्ोग, संघीर् िोकताजन्िक गणतन्िका िान्र् 
लसर्द्ान्तहरुिाई उच्च सम्िान र आत्िसात गररनेछ । 

(ख)  संघीर् िोकताजन्िक प्रणािी, स्थानीर् स्वार्त्तता र तल्िो तहिा अलिकारको 
हवकेन्रीकरणका लसर्द्ान्त तथा नीलतिाई अनादर गनन, िनताप्रलतको 
उत्तरदाहर्त्विाई अस्वीकार गनन, अवहेिना गनन, अन्तरसरकार सम्वन्ि एवं 
स्थानीर् तहहरु र साझेदार संघ संस्थासँगको कानून बिोजििको सम्वन्ििा 
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खिि पनन िस्ता कय नै िेख, सिाचार, भाषण, वक्तव्र् वा प्रकाशन वा प्रशारण 
गनयय वा गराउनय हयँदैन । 

तर र्स कय रािे उल्िेजखत हवषर्िा अनयसन्िानिूिक कय नै िेख रचना प्रकाजशत 
गनय  र सो अनयरुप िारणा राख् न रोक िगाएको िालनने छैन । 

३.४ सािन श्रोतको पूणय सदयपर्ोग गनयिः 

(क)  कानयन बिोजिि आफूिे पाउने सेवा सयहविावाहेक स्थानीर् तहको सािन, श्रोत, 

नगद वा जिन्सी कय नै पलन प्रकारिे िास्न, उपभोग गनय र दयरुपर्ोग गनयय गराउनय 
हयँदैन ।  

(ख)  कय नै पलन पदालिकारीिे सावयिलनक  स्रोतको प्रर्ोग गदाय अलिकति सदयपर्ोग 
र उत्पादनशीि कार्यिा प्रर्ोग गनयय पननछ ।  

३.५ आफ्नो जिम्िेवारीको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनय गराउन, 

(क)  कय नै पलन पदालिकारीिे कानूनिे तोहकए बिोजििका पदालिकारीहरुिाई पूवय 
िानकारी नददई आफ्नो सेवा ददने स्थान छोडी अन्र्ि िानय हयँदैन ।  

(ख)  पदालिकारीिे प्रचलित कानूनिा तोहकएभन्दा बढी सिर्का िालग आफ्नो 
कार्यिेि छोड्नयपदाय वा कार्यिेिभन्दा बाहहर िानयपनन भएिा कानूनिे तोके 
बिोजििका िनप्रलतलनलि वा पदालिकारीिाई आफ्नो पदको अजख्तर्ारी नददई 
िानय हयँदैन । 

३.६ गैर कानूनी आश्वासनिाई लनरुत्साहहत गनय 

(क)  संहविान तथा प्रचलित कानूनिे ददएको अलिकारिेिभन्दा बाहहरका काि 
गररददन्छय भनी कसैिाई आश्वासन ददनय हयँदैन । 

(ख)  कानून बिोजिि गनययपनन काि गनय वा सेवा ददनका िालग आनाकानी वा हढिाई 
गनन, िानीिानी अनावश्र्क झंझट थप्ने वा आफ्नो अलिकारिेि बाहहरको काि 
गररददन वा गराई ददनेछय  भनी आश्वासन वा भरोसा पनन कय नै काि गनयय वा 
गराउनय हयँदैन ।  
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(ग)  स्थानीर् तहका पदालिकारीहरुिे ऐनिे तोहकएको र्ोिना तिययिा प्रकृर्ाको 
िानकारी नददई कय नै व्र्जक्त, संस्था वा सियदार्िाई स्थानीर् तहको र्ोिना 
बाहेकका कय नै कार्यिि वा र्ोिना स्वीकृत गररददन वा गराईददने आश्वासन 
ददनय हयँदैन ।  

(घ)  आफ्नो िालग वा अरु कसैको िालग अनयजचत िाभ पयग्ने गरी पदको दयरुपर्ोग 
गनन कार्य गनयय गराउनय हयँदैन । 

३.७ रािनीलतक आस्थाका आिारिा भेदभावपूणय कार्य नगनय दृढ रहँदै, 

(क)  रािनीलतक आस्था वा हवचारका आिारिा कार्यपालिका वा सभाका सदस्र्हरु 
वा कियचारी वा सेवाग्राही तथा आि नागररकहरुसँग तेरो िेरोको भावना राखी 
कय नै कार्य गनयय÷गराउनय हयँदैन । 

(ख)  आफू सम्वर्द् रािनीलतक दि वा सम्वर्द् कय नै लनकार् वा संघसंस्थािाई िाि 
िाभ पयग्न ेवा सयहविा हयने गरी कय नै लनणयर् वा र्ोिना वा कार्यिि कार्ायन्वर्न 
गररनेछैन । 

३.८ सािाजिक सौहादयता र सिावेशीकरणप्रलत दृढ संकजल्पत रहँदै, 

(क)  सािाजिक सद् भाव तथा सौहादयता (प्रिे) खल्बल्र्ाउन नहयनेिः हवलभन्न िात िालत, 

ििय, वगय, िेि, सम्प्रदार्बीच सािाजिक सद् भाव र सौहदयता खल्बल्र्ाउने कय नै 
काि वा अन्र् कय नै व्र्वहार गनयय वा गराउनय हयँदैन । कय नै सम्प्रदार्बीचको 
सय–सम्वन्ििा खिि पनन गरी हिर्ाकिाप गनयय गराउनय र प्रचार प्रसार गनयय 
गराउनय हयँदैन । 

(ख)  छयवाछयतिाई प्रश्रर् ददने व्र्वहार गनयय हयँदैन । कय नै हवचार व्र्क्त गदाय िातीर्, 

िालियक, साँस्कृलतक वा सािाजिक हवर्द्ेष वा िालियक भेदभाव िनाउने खािका 
काि कय रा गनन वा उखान टयक्का प्रर्ोग गनन वा कय नै िालत, ििय, संस्कृलत वा 
सियदार्को स्वालभिानिा िक्का िाग्ने वा आघात पयग्ने खािका शव्द÷वाणीहरुको 
प्रर्ोग गनयय हयदैन ।  
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(ग)  कय नैपलन िातिालत, ििय, वणय, लिङ्ग आददका आिारिा भेदभाव गनयय हयँदैन तथा 
सबै सियदार्का कानूनी हकहहत र िौलिक संस्कृलतप्रलत बोिी  र व्र्वहार दयबै 
तवरबाट प्रलतकय ि असर पनन गरी कार्य गनयय गराउनय हयँदैन । 

(घ)  कय नै पलन सिूदार्को परम्परा देजखको ििय अविम्बन गनन िालियक स्वतन्िताको 
सम्िान गनयय पननछ । 

तर, आफ्नो िेिलभि कसैको ििय पररवतयन गनन गराउने कय नै पलन हिर्ाकिाप 
हयन ददनयहयँदैन । 

(ङ)  कय नै हवदेशी नागररक वा संस्थािे नेपािको सभ्र्ता, नपेािी िनतावीचको सद् भाव 
हवगानन वा भडकाउने काि गरेको वा गनय िागेको िानकारी भएिा तत्काि 
सम्बजन्ित लनकार्िा सूजचत गनयय पननछ । 

३.९ पदालिकारीबीच कार्यजिम्िेवारीको न्र्ार्ोजचत बाडँफाडँ गनयिः 

(क) पदालिकारीवीच जिम्िेवारी, अलिकार वा सयहविा वा दाहर्त्वको बाँडफाँड गदाय 
रािनीलतक दिसँगको सम्बर्द्ता वा रािनीलतक आस्था वा िहहिा वा पयरुष वा 
सािाजिक सिावेशीकरणका आिारिा भेदभाव गनययहयँदैन । 

तर, कानून बिोजिि लबशेष जिम्िेवारी र अवसर ददनका िालग उल्िेजखत 
प्राविानिे रोक िगाएको िालनने छैन । 

३.१० कसैको स्वालभिान र अजस्तत्विा कय नै आचँ आउन नददनिः 

(क)  पदालिकारीिे सबैसँग जशष्ट र िर्ायददत बाणी तथा श्दको प्रर्ोग गनययपननछ । 
शािीन र स्वभाहवक सािाजिक आचारहरु गनययपननछ । िनतासँग हाददयक, नम्र 
र आदरपूवयक व्र्वहार गनययपननछ । 

(ख)  पदालिकारीबाट कार्यपालिका र सभाका सदस्र्हरु, स्थानीर् तहिा कार्यरत 
कियचारीहरुिा एक अकायप्रलत झयटा िाञ्छना िगाउने, ररस राग ्ेष राख् ने तथा 
एक अकायको हवषर्िा अप्रासाहङ्गक हटका हटपप्णी गनयय वा अलतशर्ोजक्तपूणय 
अलभव्र्जक्त ददइने छैन । 

(ग)  पदालिकारीिे लनवायजचत िनप्रलतलनलि, कियचारी, सेवाग्राहीप्रलत राम्रो व्र्वहार र 
भाषाको प्रर्ोग गननछन ्। 
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(घ) पदालिकारीिे संस्थागत रुपिा कय नै िारणा व्र्क्त गदाय स्थानीर् तह, र्सका 
लनणयर्हरु वा कय नै पदालिकारी वा कियचारीिाई होच्र्ाउने वा अनादर गनन भाषा 
वा अलभव्र्जक्त ददनय वा ददन िगाउनय हयँदैन । 

(ङ) पदालिकारी तथा कियचारीवीच एक अकायको काि, पेशागत िर्ायदा र कार्यगत 
स्वार्त्तताको सम्िान गनन वातावरण लसियना गनययपननछ । 

(च) पदालिकारीहरुिे एक अकायको व्र्जक्तगत रुपिा हटका हटप्पणी गनयय हयँदैन तर 
पदालिकारीको कािसँग सम्बजन्ित हवषर्िा स्वस्थ रुपिा एक अकायका किी 
कििोरी तथा सबि पिहरुिाई औल्र्ाउन कय नै बािा पयग्ने छैन । 

(छ)  पदालिकारीहरुिे एक अकायका हवषर्िा सकारात्िक तवरिे छिफि गनन, 
सयझाव ददने, आिोचना तथा हटप्पणीहरु राख् नयपननछ र एक अकायिाई पदीर् 
काि गनयिा सहर्ोग, उत्साह र प्ररेणा प्रदान गनययपननछ । 

३.११ सािाजिक िान्र्ता हवरुर्द्का आचारहरु लनरुत्साहहत गदैिः 

(क) कार्ायिर् सिर्िा वा पदीर् कािका लसिलसिािा िादक वा िागयपदाथयको सेवन 
गनयय  हयँदैन । कार्ायिर् हातालभि तथा सावयिलनक सभा, सिारोह, बैठक आदी 
स्थिहरुिा िद्यपान, ियम्रपान, खैनी, सयलतय, गयटखा वा पान सेवन गनयय हयँदैन । 

(ख)  अन्िहवश्वास, अपसंस्कृलत, रुहढवादिस्ता पयरातन एवं अवैज्ञालनक िान्र्ता तथा 
चािचिन हवरुर्द्को सािाजिक रुपान्तरण प्रहिर्ािा सहिर् सहभालगता 
िनाउनयपदयछ । 

(ग) पदालिकारीहरुिे सावयिलनक स्थि तथा खयिा ठाउँिा ियवा, तास खेल्ने, बािी 
िगाउने आददिस्ता व्र्वहारहरु गनयय हयँदैन । 

(घ) पदालिकारीिे कानूनतिः िानव अलिकारको हनन ठहररने, कानूनिे बन्देि 
िगाएका तथा सभा वा कार्यपालिकािे आफ्नो ििेलभि सािाजिक िर्ायदा 
हवपरीतका भलन तोकेका सियदार्िा प्रचलित कय रीलतहरुिे बढावा पाउने व्र्वहार 
गनययहयँदैन । 

(ङ)  हवलभन्न िातिालत वा ििय सम्प्रादार्का प्रचलित सािाजिक संस्कारहरु िस्तै 
हववाह, ब्रतबन्ि, पास्नी, िन्िोत्सव, भोि आददिा सियदार्िा गित प्रलतस्पिायको 
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भावना ल्र्ाउने खािका तडकभडक गनययहयँदैन र तडकभडक गनय अरुिाई 
प्रोत्साहहत गनयय हयँदैन । 

(च) पदालिकारीको हैलसर्तिे कय नै लनणयर् गदाय रािनीलतक, सािाजिक, आलथयक वा 
कय नै पलन आिारिा तेरो िेरो भने्न पि नलिई तटस्थ भलूिका लनवायह गनययपदयछ 
। 

(छ) लिङ्ग, उिेर, भाषा, ििय, आलथयक अवस्था आददका आिारिा भेदभाव िनाउने 
गरी अरुको सािाजिक संस्कार वा वगीर् हकहहतका हवषर्हरुिा नकारात्िक 
हटप्पणी गनययहयँदैन । 

(ि) पदालिकारीिे आफ्नो िेिलभि हवद्यिान सािाजिक कय रीलत तथा कय संस्कारका 
रुपिा रहेका बािहववाह, बहयहववाह, िैहङ्गक हहंसा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, 
दहेि (दाइिो), छयवाछयत, िालतगत उँचलनचता, व्र्जक्तगत घटना दताय नगनन 
प्रवजृत्त, खोप निगाउने अवस्था, खयिा ददशा आददिस्ता प्रथा प्रचिनिाई लनिययि 
गनय िालग पनयय पननछ । 

३.१२ स्थानीर् तहबाट प्रदान गनय सेवा, सयहविा, लनणयर् प्रहिर्ा र सूचनिा िनताको पहयँच 
बढाउन 

(क) प्रत्रे्क नागररकिाई सरोकार हयने सेवा सयहविा र लनणयर् बारे सूचना िाग भएिा 
उपि्ि गराउनय पननछ । तर प्रचलित कानून तथा आचारसंहहतािा उल्िेख 
भएको तररकािे बाहेक कय नै पदालिकारी, व्र्जक्त वा सिूहिाई, आलथयक 
कारोबारिा िाभ वा हानी पयग्ने वा कसैको सम्पजत्त जिउ-ज्र्ानिा हानी नोक्सानी 
पयग्ने सूचनाहरु र गोप्र् राख् नयपनन कय रा प्रसारण वा सावयिलनक गनयय वा गराउनय 
वा उपि्ि गराउनय हयँदैन । 

(ख) शाजन्त सयरिा, राहिर् अखण्डता, सियदार्हरुको सौहादय सम्बन्ििा खिि पनन 
खािे सयचनाहरु सावयिलनक गनयय वा गराउनय हयँदैन । 

३.१३ बदलनर्त तथा अनलिकृत काि गनय गराउनबाट रोक्न  
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(क) प्रचलित कानून बिोजिि आफूिाई प्राप्त अलिकारको प्रर्ोग गदाय बदलनर्त वा 
स्वेच्छाचारी रुपिा गनयय वा गराउनय हयँदैन । र्स्तो अलिकारको प्रर्ोग खयिा एवं 
सहभालगतािूिक रुपिा छिफि गरी गनयय पननछ । 

(ख) आफू वा अन्र् कय नै व्र्जक्त वा संस्थाबाट अन्र् पदालिकारी वा कार्ायिर्\संघ 
संस्था वा कियचारी वा व्र्जक्तिाई अनलिकृत काि गराउनय हयँदैन । 

३.१४ िैहङ्गक सिानताको प्रवर्द्यन गदै, 

(क) कसैिाई लिङ्गको आिारिा भेदभाव झल्कने कय नै कार्य गनयय हयँदैन । लिङ्गको 
आिारिा कसैको िितािालथ आचँ आउन ेगरी कय नै कािकाि गनय, नीलत, कानून 
वा संरचना बनाइनेछैन ।  

(ख)  फरक लिङ्गका पदालिकारी, कियचारी, सेवाग्राही तथा आि नागररकप्रलत अस्वस्थ 
आिोचना गनन, जिस्क्र्ाउने तथा उनीहरुको िनोवि घटाउने खािका अलभव्र्जक्त 
ददने, ददन िगाउने वा कय नै पलन िाध्र्िबाट कय नै र्ौनिन्र् दयराशर् हयने खािका 
कय नै कािकारवाही गनय गराउन वा र्ौनिन्र् अजिि तश्वीरहरु प्रकाजशत गनन, 
प्रदशयन गनन, आशर् देखाउने, अनयजचत िाभका दृहष्टिे काििा अल्झाउने िस्ता 
हैरानी पानन व्र्वहार गनयय वा गराउनय हयदैन । 

(ग) िेखेर, बोिेर, भाषण गरेर वा ियनसयकै िाध्र्िबाट पलन िहहिा तथा पयरुषबीचिा 
भेदभाव िनाउने खािका काि वा व्र्वहार गनय वा उखान टयक्का, थेगो वा 
शव्दहरुको प्रर्ोग गनयय वा गराउनय हयँदैन । 

(घ) िैहङ्गक आिारिा भएका घरेिय हहंसा र भेदभावका घटनाहरुिाई ियकाउने र 
गोप्र् राख्न ेकार्य गनन वा सहर्ोग पयर्ायउन गनयय गराउनय हयदैन । 

३.१५ बािवालिकाको सवायहङ्गण हवकास र हकहहतप्रलत सचेत रहंदै 

(क) वािवालिकाको साथयक सरोकारका हवषर् तथा स्थानीर् हवकास र शासन 
प्रहिर्ािा वािवालिकाको साथयक सहभालगतािाई होच्र्ाउने वा अविूल्र्न गनन 
हवचार, अलभव्र्क्त ददन वा त्र्स्तो व्र्वहार गनय गराउन हयँदैन ।  
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(ख)  आफ्नो पररवारिा बािश्रलिक राख्नय हयदैन । सियदार्िा बािश्रि वा 
बािशोषणिाई संरिण वा प्रोत्साहन हयने कय नै हकलसिका हिर्ाकिाप गनय 
गराउन पाइने छैन । 

४.  सावयिलनक सम्पजत्तको प्रर्ोग तथा सयहविा सम्बन्िी आचारहरुिः सावयिलनक सम्पलतको प्रर्ोग तथा 
सयहविा सम्बन्ििा देहार्का आचारहरु पािन गनय प्रलतबर्द्ता व्र्क्त गदयछौ, 

४.१  पदालिकारी तथा कियचारीको सयहविाका िालग छयट् र्ाईएको सेवा वा सयहविा वा भत्ता 
आफ्नो आन्तररक श्रोतको कलत अंश हयन आउँछ भन्ने एहकन गरी सभािा छिफि गरी 
आि गागररकिाई हानकारी ददऐ हकफार्ती रुपिा न्रू्नति सयहविाको व्र्वस्था गररनेछ 
।  

४.२  पदालिकारीिे कानून बिोजिि तथा कार्ायिर्को काििा बाहेक स्थानीर् तहको िानवीर्, 
आलथयक वा भौलतक सािन श्रोतको आफू वा अन्र् कय नै व्र्जक्तबाट प्रर्ोग वा उपर्ोग 
गनयय वा गराइने छैन  

४.३  आफ्नो पदीर् ओहदाको आिारिा कय नै सलिलत, संस्था वा व्र्जक्तहरुबाट लनिी सेवा 
तथा सयहविाहरु लिन वा लिन िगाइने छैन  

४.४  स्थानीर् तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावयिलनक सम्पलतको प्रर्ोग गरे वापत पदालिकारी, 
कियचारी वा अन्र् कय नै व्र्जक्त वा संस्थािे कानून बिोजिि लतनयय बयझाउनय पनन कर, 
शयल्क, सेवा शयल्क दस्तयर, भाडा बयझाउनबाट छयट लिनेददने गरी लनणयर् गनयय वा गराउनय 
हयँदैन । 

४.५  स्थानीर् तहका पदालिकारीहरुिे आफूिे प्राप्त गनन सयहविाहरुको हववरण आि 
िानकारीका िालग स्थानीर् तहिाफय त सावयिलनक गनययपननछ । 

 

५.  नीलत लनिायण, र्ोिना तिययिा र लनणयर् गदाय पािन गनययपनन आचारहरुिः नीलत, लनिायण, र्ोिना 
तिययिा र लनणयर् गदाय देहार्का आचारहरुको पािन गनय गराउन देहार् बिोजिि गररनेछ, 

५.१  लनणयर् प्रकृर्ािा भाग लिनयपूवय बैठकिा िानकारी ददनयपननिः (१) पदालिकारीिे आफू सिेत 
संिग्न भई कय नै लनणयर् गनययपनन बैठकिा छिफििा भाग लिनयपूवय देहार् बिोजििका 
सूचनाहरु सम्बजन्ित भए सो ददनयपननछ : 
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(क)  स्थानीर् तहको भनाय प्रकृर्ा, खरीद, लबिी वा ठेक्कापट्टाको लनणयर् प्रकृर्ा, कय नै 
हकलसिको दण्ड िररवाना वा लिनाहा गनन लनणयर् प्रकृर्ा, कय नै पिसँगको 
सम्झौताको म्र्ाद थप वा खारेिीका लबषर्िा वा त्र्स्तै कय नै लनणयर् गनययपनन 
हवषर्सँग सम्बजन्ित व्र्जक्तसँग आफ्नो कय नै स्वाथय वा ररसइवी वा िेनदेन वा 
अन्र् कय नै प्रकारको नाता, सम्बन्ि रहेको भए सो कय रा, 

(ख)  स्थानीर् तहको नीलत लनणयर्बाट प्रत्र्ि वा अप्रत्र्िरूपिा िाभ वा हानी हयन े
व्र्जक्त, संस्था, पि वा कम्पनीसँग लिनयददनय भए सोको लबवरणहरु, 

(ग) कय नै पेशा वा व्र्वसाहर्क संघसंस्थािा पदालिकारीको प्रलतलनलित्व, िगानी, शेर्र, 
हहत वा स्वाथय भए सोको लबवरण र त्र्स्तो काििा िगाउने संस्था सम्बन्िी 
हवबरण, 

(२)  र्दद कय नै पदालिकारीको लनणयर् गनययपनन पि वा लबषर्सँग सम्बन्ि रहेछ भने बैठकको 
अध्र्ििे त्र्स्तो पदालिकारीिाई बैठकको लनणयर् प्रकृर्ािा तटस्थ रहन वा भाग 
नलिनका िालग लनदनश गनयय पननछ । 

(३)  पदालिकारीिे कय नै हवकास लनिायण कार्यको िालग गठन हयने उपभोक्ता सलिलतिा रही 
कार्य गनयय हयदैन । 

 

५.२ सहभालगतािूिक तथा पारदशीरूपिा नीलत लनिायण र लनणयर् गनन :  

(क) पदालिकारीहरूिे र्ोिनाको छनौट, प्राथलिहककरण, कार्ायन्वर्न, अनयगिन, 
िूल्र्ांकनका हवषर्हरुिा िाभग्राही, उपभोक्ता तथा सरोकारवािा सियहको 
व्र्ापक सहभालगता र प्रलतलनलित्व गराएर लनणयर् गनययपननछ । 

(ख) स्थानीर् तहबाट लनणयर् ददनयपनन हवषर्हरु, लनर्यजक्त वा सेवा सयहविा ददने वा लिने 
हवषर्का कय राहरु पारदशी रुपिा गनयय पननछ । 

(ग) स्थानीर् तहका बैठकहरु आि िनताका िालग खयिा गनय उजचत प्रकृर्ाहरु 
लनिायरण गनयय पननछ । 
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(घ) लनणयर् गदाय कानूनिे तोकेको अवलिलभि लनणयर् गनययपछय । कानूनिे सिर् 
नतोकेको अवस्थािा लबषर्को प्रकृलत हेरी र्थासम्भव लछटो र उपर्यक्त 
सिर्ावलिलभि लनणयर् गनयय पननछ । 

 तर कय नै कारणिे लनणयर् गनय िाग्ने सिर्ावलि िजम्बने भएिा वा लनणयर् गनय 
नसहकने भएिा सोको तथ्र्पूणय िानकारी सम्वजन्ित पििाई उपि्ि गराउनय 
पननछ । 

(ङ) पदालिकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्िल्र्ाउने गरी स्पष्ट रार् तथा 
सल्िाह ददनय पननछ । 

६. पयरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा लनिी सेवा, सयहविा र िाभ ग्रहण सम्बन्िी आचरणिः पयरस्कार, 
उपहार, दान, चन्दा वा लनिी सेवा, सयहविा र िाभ ग्रहण सम्बन्ििा देहार्का आचारहरुको पािन 
गनय गराउन प्रलतबर्द् रहंदै, 

(क) कानून बिोजिि आफ्नो कतयव्र् लनवायह गनन लसिलसिािा कसैबाट कय नै प्रकारको नगद 
वा सेवा सयहविाको रुपिा उपहार, पयरस्कार, चन्दा लिनय हयँदैन ्।त्र्स्तो सेवा सयहविा 
ददनका िालग बाध्र् पानन कय नै व्र्वहार गनयय वा गराउनय हयँदैन । 

(ख) स्थानीर् तहसँग कय नै खास हवषर्िा स्वाथय लनहहत भएको वा सम्भाव्र् स्वाथय भएको कय नै 
पलन व्र्जक्तबाट कय नै प्रकारको िैिी व्र्वहार र आिन्िण, भोि भतेर, खानेपानी, िनोरञ्जन, 

बसोवास सयहविा, भाडा सयहविा आदद लिनय वा ददनय हयँदैन । 

(ग) पदालिकारीहरुिे आफ्नो स्थानीर् तहिाई िानकारी नददई कय नै व्र्जक्त, संस्था वा 
लनकार्बाट दान, वजक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनयय हयँदैन ।  

७. हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, साियदाहर्क संघसंस्था, लनिी ििेसंगको साझेदारी सम्वन्िी 
आचरणिः हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, साियदाहर्क संघसंस्था, लनिी िेिसंगको साझेदारी 
गदाय देहार्का आचारहको पािन गनय प्रलतबर्द् रहँदै, 

(क) हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, साियदाहर्क संघसंस्था, लनिी िेिसँग संस्थागत 
सम्बन्ि र सिन्वर् प्रबर्द्यन गररनेछ । व्र्जक्तगत िाभहानीका आिारिा व्र्वहार 
गररनेछैन ।  
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(ख) हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, साियदाहर्क संघसंस्था, लनिी िेिसँगको आफ्नो 
िेिलभिको र्ोिना,  कार्यिि,  बिेट तथा प्रलतवेदन कार्यिाई एकीकृत रुपिा अगाडी 
बढाइनेछ ।  

८. लनष्पिता, सम्िान र कदरपूणय व्र्वहार सम्बन्िी आचरणहरुिः पदालिकारीिे आफ्नो कार्यसम्पादन 
गदाय लनष्पिता, सम्िान र कदरपूणय रुपिा गनय देहार्का आचारहरुको पािन गररनेछ, 

(क) स्थानीर् तहको संस्थागत एवं कार्यगत स्वतन्िता र लनष्पिता अलभवहृर्द् गनय प्रर्त् नशीि 
रहने । 

(ख) पदालिकारीिे पदीर् कतयव्र् लनवायह गदाय वाह्य वा आन्तररक िेिबाट प्रत्र्ि वा 
अप्रत्र्िरुपिे आउने प्रभाव, प्रिोभन, दवाव, भनसयन, िम्की, आग्रह आददबाट प्रेररत वा 
प्रभाहवत नभई कार्य सम्पादन गनन । 

(ग) आफ्नो पदीर् कतयव्र् पयरा गदाय िोिाहहिा नराखी लनलभयक र स्वतन्ितापूवयक कार्य 
सम्पादन गनन गराउने । 

(घ) कय नै कियचारीिाई कार्य सम्पादनको लसिलसिािा अनयजचत प्रभाव पानय वा दबाब नददन े
। 

(ङ) प्रचलित कानूनिे लनषिे गरेको कय नै कार्य गनय वा गराउन नहयने । 

(च) कतय् र् पािना गदाय िानकारीिा आएको कानून बिोजिि गोप्र् राख्नयपनन हवषर् वा 
कागिात वा व्र्होरा प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपबाट गनय वा गराउन नहयने । 

(छ) पदालिकारीिे आफूिे गनन काि लनिायररत सिर्लभि सम्पादन गररनेछ । कानून बिोजिि 
सम्पादन गनययपनन काि सिर्लभिै सम्पन्न नगरी आफूिे गनन काि पन्छाइने छैन ।  

९. अन्र् आचरणहरुको पािनािः  पदालिकारीका अन्र् आचरणहरु देहार् बिोजिि गनय प्रलतबर्द् 
रहन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्पजत्तको हववरण तोहकएको सिर्लभि सम्वजन्ित लनकार्िा बयझाई सावयिलनक 
गनयय पननछ । 

(ख) स्थानीर् तहको काििा कय नै प्रकारको असर पनय सक्ने गरी वा संहविान र प्रचलित 
कानून हवपररत हयने गरी स्थानीर् तहको स्वीकृती हवना कसैवाट कय नै प्रकारको दान, 
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दातव्र्, कोसेिी, उपहार आफूिे स्वीकार गनयय र आफ्नो पररवारको कय नै सदस्र्िाई 
त्र्स्तो लबषर् स्वीकार गनय िगाउनय हयदैन । हवदेशी सरकार वा प्रलतलनलिबाट कय नै 
उपहार प्राप्त हयन आएिा स्थानीर् तहिा सो कय राको सूचना ददई लनणयर् भए बिोजिि 
गनयय पननछ ।  

(ग) स्थानीर् तहको पूवय स्वीकृलत लबना कय नै कािको लनलित्त कय नै हकलसिको चन्दा िाग्न 
वा त्र्स्तो चन्दा स्वीकार गनय वा कय नय हकलसिको आलथयक सहार्ता लिनय हयदैन ।  

(घ) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहको काि कारवाहीिा प्रलतकूि प्रभाव 
पनन गरी कय नै पिपलिकािा आफ्नो वास्तहवक वा काल्पलनक नािबाट वा वेनािी कय नै 
िेख प्रकाशन गनय, अनिाइन सिाचार िाध्र्ि वा सािाजिक सञ् िाि वा रेलडर्ो वा 
टेलिलभिनर्द्ारा प्रसारण गनय गराउन हयदैन । 

(ङ) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहको नीलतको हवरोििा सावयिलनक भाषण 
ददन वा कय नै वक्तव्र् प्रकाशन गनय हयदैन । 

(च)  ियियकी ऐन हवहावारीको िहिको हवपररत हयने गरी हववाह गनय गराउन हयदैन । 

(छ)  हवदेशी ियियकको स्थार्ी बसोवास तथा लड.भी. को िालग आवेदन गनयय हयदैन । 

(ि)  पदालिकारीिे पदीर् िर्ायदािा आचँ आउने गरी कय नै सिूह वा व्र्जक्तसँग कानयन हवपरीत 
वाताय गनन, सम्झौता गनन कार्य गनयय गराउनय हयँदैन । 

 

भाग ३ 

प्रचलित कानयन बिोजिि पािन गनययपनन आचारहरु 

१०. प्रचलित कानयनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्निः (१) नेपािको संहविान, प्रचलित संघीर् तथा प्रदेश 
कानयन, अदाितको लनणयर् वा आदेश तथा कानयन बिोजिि संघ वा प्रदेशिे ददएको लनदनशनको 
सम्िान र पािना गनय र सोको तत्परतापूवयक प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

(२) प्रचलित कानयन बिोजिि पदालिकारीहरुको सम्पजत्त लबबरण बयझाउने तथा सावयिलनक 
गररनेछ । 
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(३) पदालिकारीिे प्रचलित कानयन बिोजिि स्थानीर् तहको बेरुिय तथा पेश्की फर्छ्यौटको 
कार्यिा जिम्िेवारी बहन गनययपननछ । 

११. अजख्तर्ार दयरुपर्ोग तथा भ्रष्टाचार लनवारण सम्वन्िी कानयनको कार्ायन्वर्निा सहर्ोगिः (१) 
स्थानीर् तहका पदालिकारीहरुिे प्रचलित कानयन बिोजिि भ्रष्टाचार वा अजख्तर्ारको दयरुपर्ोग 
हयने हकलसिका आचारहरु गनयय वा गराउनय हयदैन । 

(२)  स्थानीर् तहका पदालिकारीिे स्थानीर् तहिा प्रचलित कानयन बिोजिि अजख्तर्ारको 
दयरुपर्ोग ठहररने कय नै काि वा व्र्वहार भएिा सम्बजन्ित लनकार्िा िानकारी ददनयपननछ 
र सम्बजन्ित लनकार्बाट हयने छानहवन, अनयसन्िान तथा िाँचबयझिा सहर्ोग गनययपननछ 
। 

(३)  पदालिकारीिे आफूिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार िालनने कार्यहरुको सूचना ददने र लिने गनयय 
पदयछ, त्र्स्तो सूचना ियकाउन र ियकाउन सहर्ोग गनयय हयदैन । 

(४)  पदालिकारीिे आफ्नो कार्यसम्पादन गदाय स्वाथयको ्न्् देजखन सक्ने बाह्य हिर्ाकिाप, 

रोिगारी, िगानी, सम्पजत्त, उपहार वा िाभ िगार्तका कय राहरु बारे स्पष्ट गरी कार्य 
सम्पादन गनयय पदयछ । 

(५)  भ्रष्टाचारबाट आजियत सम्पजत्त राख्न,े ियकाउने तथा प्रर्ोग गनन िस्ता कार्यिाई दयरुत्साहन 
गनयय पदयछ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट आजियत सम्पजत्तको खोि तिास, रोक्का, स्थानान्तरण, लनर्न्िण, िफत एवं 
हफतायसम्बन्िी कार्यिा सहर्ोग पय¥र्ाउनय पदयछ । 

(७)  पदालिकारीिे आफूिे र आफ्नो पररवारको नाििा कय नै िार्िेथा खररद गदाय सावयिलनक 
गरेर गनयय पननछ । 

१२.  लनवायचन आचारसंहहताको पािन गनययपननिः (१) स्थानीर् तहका िनप्रलतलनलिहरुिे लनवायचनका 
वखत पािन गनययपनन आचारहरु लनवायचन आर्ोगिे तोके बिोजिि पािना गनयय पननछ । 

(२) स्थानीर् लनकार्का पदालिकारीहरुिे लनवायचन आचारसंहहताको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न तथा 
पािन गनय गराउन सहर्ोग गनययपननछ । 
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(३) स्थानीर् तहका पदालिकारीहरुिे आफ्नो ओहोदाको आिारिा प्राप्त सयहविाहरु लनवायचन 
प्रचार प्रसार वा सोसँग सम्बजन्ित प्रर्ोिनका िालग आफू वा अरु कसैबाट प्रर्ोग गनय वा प्रर्ोग 
गराउनको िालग ददनय हयँदैन । 

(४) लनवायचन प्रर्ोिनका िालग र्स्तो सयहविा ददन वा लिनका िालग स्थानीर् तहहरुबाट 
संस्थागत रुपिा कय नै लनणयर् गनयय वा गराउनय सिेत हयदैन । 

 

१३.  आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न तथा सावयिलनकीकरणका िालग आवश्र्क व्र्वस्था गनययपननिः (१) 
आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न तथा सावयिलनकीकरणका िालग देहार्िा उल्िेजखत व्र्वस्थाहरु 
गररनेछ, 

(क) आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न सलिलतको व्र्वस्था गररनिेः कार्यपालिकािे अध्र्ि वा 
प्रियख वा कार्यपालिकािे तोकेको सदस्र्को संर्ोिकत्विा आचारसंहहता कार्ायन्वर्न 
सलिलत गठन गररनेछ । सो सलिलतिे लनर्लित रुपिा आचारसंहहता कार्ायन्वर्नको 
पििाई सहर्ोग पयर् र्ाई कार्यपालिकाको बैठकिा लनर्लित प्रलतवेदन ददनय पननछ । 

(ख) अनयगिन सलिलतिाई सहर्ोग पयर् र्ाउनय पननिः र्स आचारसंहहताको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्नका िालग अनयगिन सलिलतिाई आवश्र्क पनन सहर्ोग उपि्ि गराइनेछ 
।  

(२) पदालिकारीिे आफ्नो कार्यहवभािन तथा कार्यसम्पादन लनर्िाविीको व्र्वस्था बिोजिि 
िवाफदेही, पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ि गनय, देहार्बिोजिि गनय गराउन आवश्र्क व्र्वस्था 
गररनेछ । 

 (क)  नागररक बडापि बिोजिि कार्यसम्पादन गनययपनन, नागररक बडापि सम्बजन्ित 
सबैको िानकारीका िालग सबैिे देख्न ेठाउँिा टाँस गनयय, गराउनय पननछ । 

 (ख)  स्थानीर् तहिे नागररक बडापििा उल्िेख भए अनयसार लछटो छररतो सेवा प्राप्त 
नभएिा सो उपर गयनासो सयनयवाई हयने र छानलबनबाट सेवाग्राही पििाई कय नै 
िलत वा हैरानी व्र्ोहोनयय परेको देजखएिा पीलडत पििाई उजचत उपचार र 
िलतपूलतय उपि्ि हयने व्र्वस्था गनयय गराउनय पननछ । 

(३) कय नैपलन पदालिकारीिे आफूकहाँ आएको गयनासो तत्कािै सयने्न व्र्वस्था लििाई फर्छ्यौट 
गनययपननछ । 



17 
 

भाग -४ 

आचार संहहताको पािना गनन गराउन ेव्र्वस्था 
१४. आचार संहहता अनयगिन सलिलतको गठनिः (१) कय नै पदालिकारीिे र्स आचार संहहता तथा अन्र् 

प्रचलित संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् कानून बिोजिि पािन गनययपनन आचारहरु उल्िंघन गरे, 
नगरेको सम्बन्ििा िाँचबयझ तथा अनयगिन गनयका िालग सभािे सभाका सदस्र्हरु िध्रे्बाट 
देहार् बिोजििको एक पदालिकारीको आचार संहहता अनयगिन सलिलतको गठन गररनेछ । 

(क) सभाका सदस्र्हरुिे आफू िध्रे्बाट छनौट गरेको एक िना -सर्ोिक 

(ख) सभाका सदस्र्हरुिे आफू िध्रे्बाट छनौट गरेको कजम्तिा एक िना िहहिा सहहत दयई िना -सदस्र् 

(ग) कार्यकारी अलिकृतिे तोकेको स्थानीर् तहको एक िना अलिकृत कियचारी -सदस्र्-सजचव 

 

(२) अनयगिन सलिलतका संर्ोिक, सदस्र् तथा सजचविालथ नै र्स आचारसंहहताको उल्िङघनिा 
उियरी परी लनणयर् गनययपनन अवस्था भएिा सो हवषर्को छिफि, िाँचबयझ तथा लनणयर् प्रहिर्ािा 
लनि सहभागी हयन पाउने छैन ।  

(३) र्स आचारसंहहताको संर्यक्त रुपिा उल्िंघन गरेको भनी अनयगिन सलिलतका संर्ोिक, 
सदस्र्हरु तथा सजचविालथ कय नै उियरी परेकोिा त्र्स उपर सम्बजन्ित कार्यसलिलतिे छानलबन 
गरी त्र्सपलछ बस्ने सभाको बैठकिा पेश गनयय पननछ । 

(४) अनयगिन सलिलतका सदस्र्हरुको पदावलि दयई वषयको हयनेछ । र्स सलिलतका सदस्र्हरु 
िगातार दयई कार्यकािभन्दा बढीका िालग लनवायजचत हयन सक्ने छैनन ्। 

तर स्थानीर् तहको कार्यकाि सिाप्त भएको अवस्थािा र्स सलिलतको पदावलि स्वतिः सिाप्त 
भएको िालननेछ । 

१५. अनयगिन सलिलतको काि, कतयव्र् तथा अलिकारिः (१) अनयगिन सलिलतको काि, कतयव्र् तथा 
अलिकार देहार् बिोजिि हयनेछ । 

(क) कय नै पदालिकारीिे आचारसंहहता उल्िघंन गरे, नगरेको सम्बन्ििा उियरी परेिा 
वा िानकारी हयन आएिा सो उपर छानहवन गनन सक्ने । 

(ख) िाँचबयझ तथा छानहवनका लसिलसिािा सिाव्हन िारी गनन र सािी प्रिाण बयझ्न े
अलिकार हयने । 

(ग)  अनयगिन सलिलतका सदस्र्हरुिे स्थानीर् तहको लसफाररस तथा आिन्िणिा 
स्थानीर् तहको ियनसयकै बैठकिा उपजस्थत भई आफ्नो कािका हवषर्िा 
िानकारी ददन सक्नेछन।् 
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 (२) अनयगिन सलिलतको कािको िालग आवश्र्क िनशजक्त, काि गनन ठाउँ, सािाग्री तथा 
उजचत वातावरण बनाईददने जिम्िेवारी सम्बजन्ित स्थानीर् तहको हयनेछ । 

१६. अनयगिन सलिलतको बैठक तथा कार्यहवलििः (१) अनयगिन सलिलतको कार्यसञ्चािन, हवलि देहार्िा 
उल्िेख भए अनयसार हयनेछ । 

(क)  अनयगिन सलिलतको बैठक आवश्र्कता अनयसार बस्नेछ । 

(ख)  अनयगिन सलिलतको बैठकको लनणयर् बहयितको आिारिा हयनेछ । 

(ग)  अनयगिन सलिलतिे कारवाही गदाय सम्बजन्ित पदालिकारीिाई सफाई पेश गनन 
उजचत िौका ददनयपननछ । 

 (घ)  अनयगिन सलिलतिे िाँचबयझबाट देजखएको हववरण सहहतको रार् प्रलतवेदन 
सम्बजन्ित कार्यपालिकािा पेश गनययपननछ । 

 (२) अनयगिन सलिलतको बैठक तथा िाँचबयझ सम्बन्िी अन्र् कार्यहवलि सलिलत आफैं िे तोक्न 
सक्नेछ । 

१७. अनयगिन सलिलतका सदस्र्हरुको सेवा तथा सयहविािः अनयगिन सलिलतका सदस्र्हरुको बैठक 
भत्ता तथा अन्र् सयहविाहरु स्थानीर् तहिे तोके बिोजिि हयनेछ । 

१८. उियरीिः (१) स्थानीर् तहको कय नै पदालिकारीिे पेशागत आचार, उल्िंघन गरेकोिा त्र्स 
हवषर्िा अनयगिन सलिलत सिि उियर ददन सहकनेछ ।  
(२) िालथ (१) बिोजिि ददइने उियरीिा कय न पदालिकारीिे कय न आचार उल्िंघन गरेको हो 
सोको आिार, प्रिाण खयिाउनय पननछ । स्थानीर् तहिे उियरी फारािको नियना बनाई सबैिे 
सजििै प्राप्त गनय सक्ने स्थानिा राख्न पननछ ।   
(३) उियरीको सम्बन्ििा कारवाही िाग गदाय अनयगिन सलिलतिे उियरीकतायसँग थप हववरण 
वा कागिात िाग गनय सक्नेछ । 

१९. गोप्र् राख्नयपननिः (१) अनयगिन सलिलतिे उियरीकतायको नाि गोप्र् राख्नय पननछ ।  
(२) प्राप्त उियरीको आिारिा कय नै पदालिकारीिालथ िागेको आरोप िालथ छानहवन िारी रहेको 
अवस्थािा आरोहपत पदालिकारीको नाि सिेत गोप्र् राख्नय पननछ । 

२०. िाचँबयझिः (१) र्स आचारसंहहतािा उल्िेजखत आचारहरुको उल्िंघन गरेको हवषर्िा अनयगिन 
सलिलतको रार्, सयझाव वा प्रलतवेदन आवश्र्क कारवाहीका िालग कार्यपालिकािा पेश गनयय पननछ 
। प्रलतवेदन पेश गनययपूवय सो सलिलतिे देहार्का प्रहिर्ाहरु पयरा गनययपननछ । 
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(क) कय नै पदालिकारीका हवरुर्द् आचारसंहहता उल्िंघन गरेको कय नै उियरी परेकोिा  
वा कय नै िानकारी प्राप्त भएकोिा  त्र्सको आिारिा अनयगिन सलिलतिे कारवाही गनन 
आवश्र्क छ वा छैन भनी िाँचबयझ गनय वा गराउन सक्नेछ ।  

(२) िाँचबयझ गदाय कय नै पदालिकारी उपर कारवाही गनययपनन देजखएिा अनयगिन सलिलतिे त्र्स्तो 
पदालिकारीिाई सफाई पेश गनय उजचत िौका ददनय पननछ ।  

(३) सफाई पेश गनन िौका दददाँ सम्बजन्ित पदालिकारी लबरुर्द् िागेको आरोप र त्र्सको 
आिारहरु प्रष्ट गरी आवश्र्क कारवाहीका िालग कार्यपालिकाको बैठकिा पेश गनययपननछ । 

२१. अनयगिन सलिलतको लसफाररस कार्ायन्वर्न गननिः (१) अनयगिन सलिलतिे र्स आचारसंहहतािा 
उल्िेजखत कय राहरुको पािन भए नभएको सम्बन्ििा आवश्र्क रार्, सयझाव तथा लसफाररस 
सहहत कार्ायन्वर्नका िालग कार्यपालिकािा पेश गनययपननछ । 

(२) अनयगिन सलिलतबाट प्राप्त प्रलतवेदन तथा रार्, सयझाव र लसफाररस उपर कार्यपालिकािा 
छिफि गरी आवश्र्क लनणयर् सहहत कार्ायन्वर्न गनययपननछ । 

(३) आचारसंहहताको पािनका हवषर्िा स्थानीर् तहिा छिफि हयँदाका बखत सम्बजन्ित 
पिका प्रलतलनलिहरुिाई सहभागी गराउन सहकनेछ । 

२२. आचारसंहहताको उल्िंघनिा सिार्िः (१) र्स आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न गदाय स्थानीर् तहबाट 
सिार्को रुपिा देहार्िा उल्िेजखत एक वा सो भन्दा बढी प्रहिर्ाहरु अपनाउन सहकनेछ । 

(क)  सम्बजन्ित पदालिकारीिाई सचेत गराउने । 

(ख)  आिोचना तथा आत्िआिोचना गनय िगाई सोको िानकारी सावयिलनक गनय िगाउने । 

(ग)  सावयिलनक सयनयवाईका िालग सावयिलनक गनन, गराउने । 

(घ)  प्रचलित ऐन, कानूनको उल्िंघन भएको अवस्थािा सम्बजन्ित लनकार्िा सूचना ददने र 
आवश्र्क कारवाहीका िालग िेजख पठाउने। 

(२) आरोहपत पदालिकारी िालथ भएको कय नै पलन कारवाहीका हवषर्िा लनि कय नै रािनीलतक 
दिसँग आवर्द् भएको हकिा सम्बजन्ित रािनीलतक दििाई िानकारी गराउनयपनन । 

२३. कारवाहीको हववरण सावयिलनक गनययपननिः आचारसंहहताको कार्ायन्वर्नका सम्बन्ििा 
पदालिकारीिालथ भएको कारवाहीको हववरण आि िानकारीको िालग स्थानीर् तहको सूचना 
पाटी र स्थानीर् पिपलिकािा प्रकाजशत गनययपननछ । सोको िानकारी रािनीलतक दिहरु, संघीर् 
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िालििा तथा स्थानीर् हवकास िन्िािर्, लनवायचन आर्ोग, प्रदेश सरकारको सम्बजन्ित 
हवभाग\लनकार्, स्थानीर् प्रशासनिाई गराउनय पननछ । 

 

भाग -५ 

हवहवि 

२४. आचारसंहहताको पािन गनयय सबैको कतयव्र् हयनिेः र्ो आचारसंहहताको पािन गनयय 
पदालिकारीको जिम् िेवारी तथा कतयव्र्को एक अलभन्न अंगको रुपिा रहनेछ । 

२५. पदालिकारीिाई आचारसंहहताको िानकारी ददनयपननिः र्ो आचारसंहहता स्थानीर् तहका 
पदालिकारी तथा कियचारीहरुिाई अलनवार्य रुपिा िानकारी ददई हस्तािार गराई िागय 
गनययपननछ । 

२६. सरोकारवािाहरुिाई आचारसंहहताको िानकारी उपि्ि गराउनयपननिः स्थानीर् तहका 
पदालिकारीको आचारसंहहता, सिर्-सिर्िा आचारसंहहतािा भएको संशोिनको हववरण 
तथा आचारसंहहताको कार्ायन्र्वनको हववरणहरुको िानकारी वाहषयक रुपिा स्थानीर् 
तहका रािनीलतक दिहरु, संघीर् िालििा तथा स्थानीर् हवकास िन्िािर्, तथा प्रदेश 
सरकारका सम्बजन्ित लनकार्िाई गराउनय पननछ । 

२७. आचारसंहहताको कार्ायन्वर्निा रािनीलतक दिको सहर्ोगिः (१) कय नै पदालिकारीबाट 
र्स आचारसंहहताको उल्िंघन भएको ठहर भएिा लनि िालथ िागेको आरोप तथा सो 
सम्बन्ििा लसफाररस भएको कारवाहीको हववरण सिेत सम्बजन्ित पदालिकारी सम्बर्द् 
रािनीलतक दििाई िानकारी गराउनयका साथै सावयिलनक सिेत गनययपननछ । 

(२) िाँचबयझको आिारिा पदालिकारी उपर कारवाहीको िालग भएको लसफाररसको 
कार्ायन्वर्न गनन वा सचेत गराउने काििा सरकारी लनकार् एवं रािनीलतक दिहरुको 
सहर्ोग लिन सहकनेछ । 

२८. आचारसंहहतािा संशोिनिः (१) स्थानीर् तहका सभाबाट आचारसंहहतािा संशोिन गनन 
सहकनेछ ।  
(२) आचारसंहहतािा भएको संशोिनको िानकारी सम्बजन्ित सबै पदालिकारी, कियचारी 
तथा सरोकारवािाहरुिाई ददनयपननछ । 

(३) लनवायचन आचारसंहहतािा संशोिन भएको खण्डिा आि िनताको िानकारीको 
िालग सावयिलनक गनययपननछ । 

(४) गाउँपालिकािे आफ्नो स्थानीर् हवजशष्टता, कार्य प्रकृलत र आवश्कता अनयसार र्स 
आचारसंहहतािा सिर्-सिर्िा थप व्र्वस्था सिावेश गरी िागय गनय सहकनेछ । 
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