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vfgLvf]nf गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७% 

                                                                        

 

प्रस्तावना 



नेपालको संविधान बमोजिम सहकारिता, सहअजततत्ि, ि समन्यिनका आधािमा संघीय लोकताजन्िक 

गणतन्िात्मक शासन व्यितथाको अभ्यास गरै्द सङ्घ, प्ररे्दश ि तथानीय तहबीच सुमधुि अन्तिसम्बन्ध 

कायम गनन तथानीय शासन व्यितथामा िनताको अथनपूणन सहभागगता प्रबर्दनधन गरै्द बढी िनमुखी, 
सेिामुखी, िनउत्तिर्दायी, पािर्दशी तथा सुशासनयुक्त तथानीय शासनको प्रत्याभूतत गनन तथानीय तहलाई 

िनताको विश्िाससलो शासन इकाईका रुपमा तथावपत गनन, तथानीय तहबाट समािका विसभन्न िगन, 
धमन, सलङ्ग, िातिाततका मौसलक संतकृततप्रतत सम्मान ि सहहष्णु भािनाको विकास गनन तथा कानूनी 
िाज्य, संघीय लोकताजन्िक गणतन्िका लाभहरुको न्यायोगचत वितिण ि र्दीगो विकासको अिधािणलाई 

मूतन रुप हर्दन हामी िनताबाट तनिानगचत पर्दागधकािीको आचिण ि क्रियाकलापहरुलाई सोही अनुरुप 

मयानहर्दत ि नमूनायोग्य तुल्याउनका लागग vfgLvf]nf गाउँपासलकाका िनप्रतततनगधहरुले गाउँसभाको 
समतत २०७५।०३।२८  को बैठकबाट पारित गरि यो “खानीखोिा गाउँपालिकाका पदाधिकारीको 
आचारसंहहता, २०७%” बनाई लागु गिेका छौं । 

 

भाग-१ 

प्रारम्भभक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभभ : (१) यो आचािसंहहताको नाम “खानीखोिा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको 

आचारसंहहता, २०७%” िहेको छ । 

(२) यो आचािसंहहता गाउँ सभाबाट पारित भएको समतत रे्दखी लागु हुनेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसगंले अको अथन नलागेमा यस आचािसंहहतामा, 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले खानीखोला गाउँपासलकाको अध्यक्षलाई सम्झनुपछन  । 

(ख) “आचािसंहहता” भन्नाले खानीखोला गाउँपासलकाका पर्दागधकािीहरुको आचािसंहहता, 

२०७% लाई िनाउनेछ । 

(ग) “अनुगमन ससमतत” भन्नाले यस आचािसंहहता अनुसाि गहठत आचािसंहहता 

अनुगमन ससमततलाई सम्झनुपछन  । 

(घ) “कायनपासलका” भन्नाले खानीखोला गाउँ कायनपासलका सम्झनु पछन  । 

(ङ) “पर्दागधकािी” भन्नाले खानीखोला गाउँपासलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडाध्यक्ष, 

कायनपासलकाका सर्दतय तथा सभाका अन्य सर्दतय समेतलाई सम्झनुपछन  । यस 



शब्र्दले गाउँपासलकाले आफ्नो कायन सम्पार्दनका ससलससलामा गठन गिेका िुनसकैु 

ससमतत िा उपससमतत िा कायनर्दलका सर्दतयहरु समेतलाई सम्झनुपछन  । 

(च) “सभा” भन्नाले vfनीvf]nf गाउँ सभालाई सम्झनुपछन  । 

(छ) “तथानीय तह” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिमको गाउँपासलका, नगिपासलका ि 

जिल्ला सभालाई सम्झनुपछन  ।  

 

 
 

भाग-२ 

पदाधिकारीका आचारहरु 

 

३. सामान्य आचारहरुको पािना गननेः पर्दागधकािीहरुले पालन तथा अिलम्िन गनुनपने सामान्य 

आचािहरु रे्दहायमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन ् । िसको अिलम्िन गनन हामी प्रततबर्दधता व्यक्त 

गर्दनछौं, 

३.१ नेपािको स्वतन्रता, स्वािीनता, स्वालभमान, राम्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र 

जनतामा ननहहत साववभौमसत्ताप्रनत प्रनतबद्ि रहंदै, 

क) पर्दागधकािीहरुले नेपालको तितन्िता, सािनभौसमकता, भौगोसलक अखण्डता, िाजष्िय 

एकता, तिाधीनता ि तिासभमानको अक्षणुतामा प्रततकुल हुन ेकायन गने छैनौ । 

ख) कुनै पतन पर्दागधकािीले िाष्ि विरुर्दध हुन ेकायनमा सघाउ पुर्याउने, िाजष्िय गोपनीयता 

भङ्ग गने, िाजष्िय सुिक्षामा आँच परु्याउने कायनहरु गनन िा त्यततो कायनमा सहयोग 

पुर्याउने कायन गने िा गिाइने छैन । 

ग) कुनै पर्दागधकािीले पर्दीय जिम्मेिािी पालना गर्दान सरै्दि िाष्ि ि िनताको बहृत्ति हहतलाई 

ध्यानमा िाखी गनेछौं । 



घ) कुनै पतन व्यजक्त िा तनकायले िनतामा तनहहत सािनभौमसत्ता, िाजष्िय एकता, तिाधीनता, 

सामाजिक, धासमनक, सांतकृततक तथा ऐततहाससक सौहार्दनतामा आँच पुर्याउने गिी कायन 

गिेमा त्यततो कायन तनरुत्साहहत गनेछौं । 

३.२ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको स-ुसभवन्िमा जोड हददैं, 

क) पर्दागधकािीहरुले संघ, प्ररे्दश ि तथानीय तहबीचको सु-सम्िन्ध, कायन अगधकािक्षेि, कायन 

प्रणाली िा संतथागत प्रबन्धमा कुनै आँच पुर्याउन िा र्दखल हर्दन िा अन्तिसिकाि 

सम्िन्धमा खलल पाने कुनै क्रियाकलाप गनन िा िक्तव्य िा प्रकाशन िा प्रचाि प्रसाि गरिन े

छैन । 

ख) कुनै पतन आधािमा तथानीय तहका िाससन्र्दाहरुलाई भेर्दभाि गने िा समान सुिक्षा, सेिा, 

सुविधा ि संिक्षणबाट बजचचत गरिने छैन । 

ति महहला, बालबासलका, अपांगता भएका व्यजक्त, र्दसलत, िेष्ठ नागरिक लगायगत 

पतछ पिेका िगन, क्षेि तथा समुर्दायको हकहहतका लागग विशेष व्यितथा गनन प्रततबर्दध िहनेछौं । 

ग) अन्ति तथानीय तह तथा अन्ति सिकाि िततु िा सेिाको तनिानध आिागमनलाई कुनै बाधा 

गरिने िा भेर्दभाि गरिने छैन । 

३.३ संघीय िोकताम्न्रक गणतन्रात्मक शासन प्रणािी, स्वशासन र स्वायत्त शासन, संघ, प्रदेश र 

स्थानीय तहबाट राज्यशम्ततको प्रयोग तथा ववश्वव्यापी मानव अधिकार र मौलिक 

अधिकारका मान्य लसद्िान्तको प्रबद्विन गनव, 

क) िनतामा तनहहत सािनभौमसत्ता, तिशासन तथा तिायत्त शासन, संघ, प्ररे्दश ि तथानीय 

तहबाट िाज्यशजक्तको प्रयोग, संघीय लोकताजन्िक गणतन्िका मान्य ससर्दधान्तहरुलाई 

उच्च सम्मान ि आत्मसात गरिनेछ । 

ख) संघीय लोकताजन्िक प्रणाली, तथानीय तिायत्तता ि तल्लो तहमा अगधकािको 

विकेन्रीकिणका ससर्दधान्त तथा नीततलाई अनार्दि गने, िनताप्रततको उत्तिर्दातयत्िलाई 



अतिीकाि गने, अिहेलना गने, अन्तिसिकाि सम्िन्ध एि ंतथानीय तहहरु ि साझेर्दाि संघ 

संतथासंगको कानून बमोजिमको सम्बन्धमा खलल पने ितता कुन ैलेख, समाचाि, भाषण, 

िक्तव्य प्रकाशन िा प्रशािण गनुन िा गिाउनु हँुरै्दन । 

ति यस कुिाले उल्लेखखत विषयमा अनुसन्धानमूलक कुनै लेख िचना प्रकासशत गनन 

ि सो अनुरुप धािणा िाख्न िोक लगाएको मातनने छैन । 

 

 

३.४ सािन श्रोतको पूणव सदपुयोग गनवेः 

क) कानून बमोजिम आफूले पाउने सेिा सुविधा बाहेक तथानीय तहको साधन, श्रोत, नगर्द िा 

जिन्सी कुनै पतन प्रकािले मातन, उपभोग गनन ि र्दरुुपयोग गनुन गिाउनु हँुरै्दन । 

ख) कुन ैपतन पर्दागधकािीले सािनितनक स्रोतको प्रयोग गर्दान अगधकतम सर्दपुयोग ि उत्पार्दनशील 

कायनमा प्रयोग गनुन पनेछ । 

u) कानून बमोजिम ljlgof]hg ug{ ldNg] ;+3 ;:yf df  बाहेक तथानीय तहको साधन, श्रोत,  cfkm' 

jf cfkm\gf] ;/f]sf/ /x]sf  ;+yfdf  af8kmfF8, उपभोग गनन ि र्दरुुपयोग गनुन गिाउनु हँुरै्दन । 

 

३.५ आफ्नो म्जभमेवारीको प्रभावकारी कायावन्वयन गनव गराउन, 

क) कुनै पतन पर्दागधकािीले कानूनले तोक्रकए बमोजिमका पर्दागधकािीहरुलाई पूिन िानकािी नहर्दई 

आफ्नो सेिा हर्दने तथान छोडी अन्यि िानु हँुरै्दन । 

ख) पर्दागधकािीले प्रचसलत कानूनमा तोक्रकए भन्र्दा बढी समयका लागग आफ्नो कायनक्षेि 

छोड्नुपर्दान िा कायनक्षेि भन्र्दा िाहहि िानुपन े भएमा कानूनले तोके बमोजिमका 

िनप्रतततनगध िा पर्दागधकािीलाई आफ्नो पर्दको अजततयािी नहर्दई िानु हुरै्दन । 

३.६ गैर कानूनी आश्वासनिाई ननरुत्साहहत गनव, 



क) संविधान तथा प्रचसलत कानूनले हर्दएको अगधकाि क्षेिभन्र्दा बाहहिका काम गरिहर्दन्छु भनी 

कसैलाई आश्िासन हर्दनु हुरै्दन । 

ख) कानून बमोजिम गनुनपने काम गनन िा सेिा हर्दनका लागग आनाकानी िा हढलाई गने, 

िानीिानी अनािश्यक झंझट थप्ने िा आफ्नो अगधकािक्षेि बाहहिको काम गरिहर्दन िा 

गिाई हर्दनेछु भनी आश्िासन िा भिोसा पने कुन ैकाम गनुन िा गिाउनु हँुरै्दन । 

ग) तथानीय तहका पर्दागधकािीहरुले ऐनले तोक्रकएको योिना तिुनमा प्रकृयाको िानकािी नहर्दई 

कुनै व्यजक्त, संतथा िा समुर्दायलाई तथानीय तहको योिना बाहेकका कुन ैकायनिम िा 

योिना तिीकृत गरिहर्दन िा गिाईहर्दने आश्िासन हर्दन ुहँुरै्दन । 

घ) आफ्नो लागग िा अरू कसैको लागग अनुगचत लाभ पुग्न ेगिी पर्दको र्दरुूपयोग गन ेकायन गनुन 

गिाउनु हुरै्दन । 

३.७ राजनीनतक आस्थाका आिारमा भेदभावपूणव कायव नगनव दृढ रहँदै, 

क) िािनीततक आतथा िा विचािका आधािमा कायनपासलका िा सभाका सर्दतयहरु िा कमनचािीहरु 

िा सेिाग्राही तथा आम नागरिकहरुसँग तेिो मेिोको भािना िाखी कुनै कायन गनुन/गिाउन ु

हुरै्दन । 

ख) आफू सम्िर्दध िािनीततक र्दल िा सम्िर्दध कुनै तनकाय िा संघ संतथालाई माि लाभ पुग्ने 

िा सुविधा हुने गिी कुनै तनणनय िा योिना िा कायनिम कायानन्ियन गरिनेछैन । 

३.८ सामाम्जक सौहादवता र समावेशीकरणप्रनत दृढ संकम्पपत रहँदै, 

क) सामाजिक सर्दभाि तथा सौहार्दनता (प्रेम) खलबल्याउन नहुनेेः विसभन्न िात िातत, धमन, िगन, 

क्षेि, सम्प्रर्दाय बीच सामाजिक सर्दभाि ि सौहार्दनता खलबल्याउने कुनै काम िा अन्य कुन ै

व्यिहाि गनुन िा गिाउन ु हँुरै्दन । कुन ै सम्प्रर्दायबीचको सु-सम्िन्धमा खलल पने गिी 

क्रियाकलाप गनुन गिाउनु ि प्रचाि प्रसाि गनुन गिाउनु हुरै्दन । 



ख) छुिाछुतलाई प्रश्रय हर्दने व्यिहाि गनुन हँुरै्दन । कुन ै विचाि व्यक्त गर्दान िातीय, धासमनक, 

सांतकृततक िा समाजिक विर्दिेष िा धासमनक भेर्दभाि िनाउने खालका काम कुिा गन ेिा 

उखान टुक्का प्रयोग गने िा कुनै िाती, धमन, संतकृतत िा समुर्दायको तिासभमानमा धक्का 

लाग्ने िा आघात पुग्ने खालका शब्र्द/िाणीहरुको प्रयोग गनुन हुरै्दन । 

ग) कुनैपतन िातिातत, धमन, िणन, सलङ्ग आहर्दका आधािमा भेर्दभाि गनुन हँुरै्दन तथा सब ै

समुर्दायका कानूनी हकहहत ि मौसलक संतकृततप्रतत बोली ि व्यिहाि र्दबुै तििबाट प्रततकुल 

असि पने गिी कायन गनुन गिाउनु हँुरै्दन । 

घ) कुनै पतन समुर्दायको पिम्पिा रे्दखखको धमन अिलम्िन गने धासमनक तितन्िताको सम्मान गनुन 

पनेछ । 

ति, आफ्नो क्षेिसभि कसैको धमन परिितनन गने गिाउने कुनै पतन क्रियाकलाप हुन 

हर्दनुहँुरै्दन । 

ङ) कुन ैविरे्दशी नागरिक िा संतथाले नेपालको सभ्यता, नेपाली िनताबीचको सर्दभाि बबगाने िा 

भडकाउने काम गिेको िा गनन लागेको िानकािी भएमा तत्काल सम्बजन्धत तनकायमा सूगचत 

गनुन पनेछ । 

३.९ पदाधिकारी बीच कायव म्जभमेवारीको न्यायोधचत बाँडफाँड गनवेः 

क) पर्दागधकािीहरुबीच जिम्मेिािी, अगधकाि िा सुबबधा िा र्दातयत्िको बाँडफाँड गर्दान िािनीततक 

र्दलसँगको सम्िर्दधता िा िािनीततक आतथा िा महहला िा पुरुष िा सामाजिक 

समािेशीकिणका आधािमा भेर्दभाि गनुन हँुरै्दन । 

ति कानून बमोजिम विशेष जिम्मेिािी ि अिसि हर्दनका लागग उल्लेखखत 

प्रािधानले िोक लगाएको मातनने छैन । 

३.१० कसैको स्वालभमान र अम्स्तत्वमा कुन ैआँच आउन नहदन, 



क) पर्दागधकािीले सबैसँग सशष्ट ि मयानहर्दत िाणी तथा शब्र्दको प्रयोग गनुनपनेछ । शासलन ि 

तिभाविक सामाजिक आचािहरु गनुनपनेछ । िनतासगँ हाहर्दनक, नम्र ि आर्दिपूिनक व्यिहाि 

गनुनपनेछ । 

ख) पर्दागधकािीबाट कायनपासलका ि सभाका सर्दतयहरु, तथानीय तहमा कायनित कमनचािीहरुमा 

एक अकानप्रतत झुठा लाचछना लगाउने, रिस िाग र्दिेष िातने तथा एक अकानको विषयमा 

अप्रासांगगक हटका हटप्पणी गनुन िा अततसयोजक्तपूणन असभव्यजक्त हर्दइने छैन । 

ग) पर्दागधकािीले तनिानगचत िनप्रतततनगध, कमनचािी, सेिाग्राहीप्रतत िाम्रो व्यिहाि ि शीष्ठ 

भाषाको गनेछन । 

घ) पर्दागधकािीले संतथागत रुपमा कुनै धािणा व्यक्त गर्दान तथानीय तह, यसका तनणनयहरु िा 

कुनै पर्दागधकािी िा कमनचािीलाई होच्याउने िा अनार्दि गने भाषा िा असभव्यजक्त हर्दनु िा 

हर्दन लगाउनु हुरै्दन । 

ङ) पर्दागधकािी तथा कमनचािीबीच एक अकानको काम, पेशागत मयानर्दा ि कायनगत तिायत्तताको 

सम्मान गने िाताििण ससिनना गनुन पनेछ । 

च) पर्दागधकािीहरुले एक-अकानको व्यजक्तगत रुपमा हटका हटप्पणी गनुन हँुरै्दन ति पर्दागधकािीको 

कामसँग सम्बजन्धत विषयमा तितथ रुपमा एक अकानका कमी कमिोिी तथा सिल 

पक्षहरुलाई औलं्याउन कुनै िाधा पुग्न ेछैन । 

छ) पर्दागधकािीहरुले एक अकानका विषयमा सकािात्मक तििले छलफल गने, सुझाि हर्दने, 

आलोचना तथा हटप्पणीहरु िातनुपनेछ ि एक अकानलाई पर्दीय काम गननमा सहयोग, उत्साह 

ि प्रेिणा प्रर्दान गनुनपनेछ । 

 

 

 

३.११ सामाम्जक मान्यता ववरुद्िका आचारहरु ननरुत्साहहत गदै, 



क) कायानलय समयमा िा पर्दीय कामका ससलससलामा मार्दक िा लागु पर्दाथनको सेिन गनुन हँुरै्दन । 

कायानलय हातासभि तथा सािनितनक सभा, समािोह, बैठक, आहर्द तथलहरुमा मर्दयपान, 

धुम्रपान, खैनी, सूती, गुट्का िा पान सेिन गनुन हँुरै्दन । 

ख) अन्धविश्िास, अपसंतकृतत, रुढीिार्दितता पुिातन एिम ् अिैज्ञातनक मान्यता तथा 

चालचलन विरुर्दधको सामाजिक रुपान्तिण प्रकृयामा सक्रिय सहभागगता िनाउनु पर्दनछ । 

ग) पर्दागधकािीहरुले सािनितनक तथल तथा खुला ठाउँमा िुिा, तास खेल्ने, बाजि लगाउने आहर्द 

ितता व्यिहािहरु गनुन हँुरै्दन । 

घ) पर्दागधकािीले कानूनतेः मानि अगधकािको हनन ठहरिन,े कानुनले बन्रे्दि लगाएका तथा 

सभा िा कायनपासलकाले आफ्नो क्षेिसभि सामाजिक मयानर्दा विपरितका भनी तोकेका 

समुर्दायमा प्रचसलत कुिीततहरुले बढािा पाउने व्यिहाि गनुन हुरै्दन । 

ङ) विसभन्न िातिातत िा धमन सम्प्रर्दायका प्रचसलत सामाजिक संतकािहरु िततै, वििाह, 

व्रतबन्ध, पाजतन, िन्मोत्सि, भोि, आहर्दमा समुर्दायमा गलत प्रतततपधानको भािना ल्याउने 

खालका तडक भडक गनुन हँुरै्दन ि तडक भडक गनन अरुलाई प्रोत्साहन गनुन हँुरै्दन । 

च) पर्दागधकािीको हैससयतले कुनै तनणनय गर्दान िािनीततक, सामाजिक, आगथनक िा कुनै पतन 

आधािमा तेिो मेिो भन्ने पक्ष नसलई तटतथ भूसमका तनिानह गनुनपर्दनछ । 

छ) सलङ्ग, उमेि, भाषा, धमन, आगथनक अितथा आहर्दका आधािमा भेर्दभाि िनाउने गिी अरुको 

सामाजिक संतकाि िा िगीय हकहहतका विषयहरुमा नकािात्मक हटप्पणी गनुन हँुरै्दन । 

ि) पर्दागधकािीले आफ्नो क्षेिसभि विर्दयमान सामाजिक कुरितत तथा कुसंतकािका रुपमा िहेका 

बालवििाह, िहुवििाह, लैंगगक हहसंा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, र्दहेि र्दाइिो, छुिाछुत, 

िाततगत उचनीचता, व्यजक्तगत घटना र्दतान नगने प्रितृत, खोप नलगाउने अितथा, खुला 

हर्दशा आहर्द ितता प्रथा प्रचलनलाई तनमूनल गनन लागग पनुन पनेछ । 

 



३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनन सेवा, सुवविा, ननणवय प्रक्रिया र सूचनामा जनताको पहँुच बढाउन, 

क) प्रत्येक नागरिकलाई सिोकाि हुन ेसेिा, सुविधा ि तनणनयबािे सूचना माग भएमा उपलब्ध 

गिाउनु पने छ । ति प्रचसलत कानून तथा आचािसंहहतामा उल्लेख भएको तरिकाले बाहेक 

कुनै पर्दागधकािी, व्यजक्त िा समूहलाई आगथनक कािोिािमा लाभ िा हानी पुग्न ेिा कसैको 

सम्पतत िा िीउ-ज्यानमा हानी नोक्सानी पुग्न ेसूचनाहरु ि गोप्य िातनुपने कुिा प्रसािण िा 

सािनितनक गनुन िा गिाउनु िा उपलब्ध गिाउनु हुरै्दन ्। 

ख) शाजन्त सुिक्षा, िाजष्िय अखण्डता, समुर्दायहरुको सौहार्दन सम्बन्धमा खलल पने खाले 

सूचनाहरु सािनितनक गनुन िा गिाउनु हुरै्दन । 

३.१३ बदननयत तथा अनधिकृत काम गनव गराउनबाट रोतन, 

क) प्रचसलत कानून बमोजिम आफूलाई प्राप्त अगधकािको प्रयोग गर्दान बर्दतनयत िा तिेच्छाचािी 

रुपमा गनुन िा गिाउनु हँुरै्दन । यततो अगधकािको प्रयोग खुला एिं सहभागगतामूलक रुपमा 

छलफल गिी गनुन पनेछ । 

ख) आफू िा अन्य कुनै व्यजक्त िा संतथाबाट अन्य पर्दागधकािी िा कायानलय/ संघसंतथा िा 

कमनचािी िा व्यजक्तलाई अनगधकृत काम गिाउनु हँुरै्दन । 

३.१४ िैङ्धगक समानताको प्रबद्विव गदै, 

क) कसैलाई सलङ्गको आधािमा भेर्दभाि झल्कने कुन ैकायन गनुन हँुरै्दन । सलङ्गको आधािमा 

कसैको क्षमतामागथ आँच आउने गिी कुनै कामकाि गनन, नीतत, कानुन िा संिचना बनाइने 

छैन । 

ख) फिक सलङ्गका पर्दागधकािी, कमनचािी, सेिाग्राही तथा आम नागरिकप्रतत अतितथ आलोचना 

गने, जितक्याउने तथा उनीहरुको मनोबल घटाउने खालका असभव्यजक्त हर्दने, हर्दन लगाउन े

िा कुनै पतन माध्यमबाट कुनै यौनिन्य र्दिुाशय हुन े खालका कुन ै काम कािबाही गनन 

गिाउन िा यौनिन्य अजश्लल तजतििहरु प्रकासशत गने, प्रर्दशनन गने, आशय रे्दखाउने, 



अनुगचत लाभका दृजष्टले काममा अल्झाउने ितता हैिानी पाने व्यिहाि गनुन िा गिाउनु हुरै्दन 

। 

ग) लेखेि, बोलेि, भाषण गिेि िा िुनसुकै माध्यमबाट पतन महहला तथा पुरुष बीचमा भेर्दभाि 

िनाउने खालका काम िा व्यिहाि गनन िा उखान टुक्का, थेगो िा शब्र्दहरुको प्रयोग गनुन 

गिाउनु हँुरै्दन । 

घ) लैङ्गगक आधािमा भएका घिेलु हहसंा ि भेर्दभािका घटनाहरुलाई लुकाउने ि गोप्य िातन ेकायन 

गने िा सहयोग पुर्याउने गनुन गिाउनु हुरै्दन । 

३.१५ बािबालिकाको सवावङ्धगण ववकास र हकहहतप्रनत सचेत रहंदैेः 

क) िालिासलकाको साथनक सिोकािका विषय तथा तथानीय विकास ि शासन प्रक्रियामा 

बालबासलकाको साथनक सहभागगतालाई होच्याउन ेिा अिमूल्यन गने विचाि, असभव्यजक्त 

हर्दन िा त्यततो व्यिहाि गनन गिाउन हँुरै्दन । 

ख) आफ्नो परििािमा बालश्रसमक िातन ु हँुरै्दन । समरु्दायमा बालश्रम िा बालशोषणलाई संिक्षण 

िा प्रोत्साहन हुन ेकुन ैक्रकससमका क्रियाकलाप गनन गिाउन पाइनेछैन । 

४. साववजननक सभपनतको प्रयोग तथा सुवविा सभवन्िी आचारहरुेः सािनितनक सम्पततको प्रयोग तथा 

सुविधा सम्िन्धमा रे्दहायका आचािहरु पालन गनन प्रततबर्दधता व्यक्त गर्दनछौ, 

४.१ पर्दागधकािी तथा कमनचािीको सुविधाका लागग छुट्याईएको सेिा िा सुविधा िा भत्ता आफ्नो 

आन्तरिक श्रोतको कतत अंश हुन आउंछ भन्ने एकीन गिी सभामा छलफल गिी आम 

नागरिकलाई िानकािी हर्दई क्रकफायतत रुपमा न्यूनतम सुविधाको व्यितथा गरिनेछ । 

४.२ पर्दागधकािीले कानून बमोजिम तथा कायानलयको काममा बाहेक तथानीय तहको मानिीय, 

आगथनक िा भौततक साधन श्रोतको आफू िा अन्य कुन ैव्यजक्तबाट प्रयोग िा उपयोग गनुन िा 

गिाइने छैन । 



४.३ आफ्नो पर्दीय ओहर्दाको आधािमा कुनै ससमतत, संतथा िा व्यजक्तहरुबाट तनिी सेिा तथा 

सुविधाहरु सलन िा सलन लगाइने छैन । 

४.४ तथानीय तहको सेिा प्राप्त गिे िा सािनितनक सम्पततको प्रयोग गिेिापत पर्दागधकािी, कमनचािी 

िा अन्य कुनै व्यजक्त िा संतथाले कानून बमोजिम ततनुन बुझाउनु पने कि, शुल्क, सेिा शुल्क 

र्दततुि, भाडा बुझाउनबाट छुट सलनेहर्दने गिी तनणनय गनुन िा गिाउनु हँुरै्दन ्। 

४.५ तथानीय तहका पर्दागधकािीहरुले आफूले प्राप्त गने सुविधाहरुको विििण आम िानकािीका 

लागग तथानीय तहमाफन त सािनितनक गनुनपनेछ । 

५. नीनत ननमावण, योजना तजुवमा र ननणवय गदाव पािन गनुवपनन आचारहरुेः नीतत, तनमानण, योिना तिुनमा 

ि तनणनय गर्दान रे्दहायका आचािहरुको पालन गनन गिाउन रे्दहाय बमोजिम गरिनेछ, 

५.१ ननणवय प्रकृयामा भाग लिनुपूवव बैठकमा जानकारी हदनुपनन (१) पर्दागधकािीले आफू समेत 

संलग्न भई कुनै तनणनय गनुनपने बैठकमा छलफलमा भाग सलनुपूिन रे्दहाय बमोजिमका 

सूचनाहरु सम्िजन्धत भए सो हर्दनुपनेछेः 

क) तथानीय तहको भनान प्रकृया, खिीर्द, बबिी िा ठेक्कापट्टाको तनणनय प्रकृया, कुनै क्रकससमको 

र्दण्ड िरििाना िा समनाहा गन े तनणनय प्रकृया, कुन ैपक्षसंगको सम्झौताको म्यार्द थप िा 

खािेिीका विषयमा िा त्यततै कुनै तनणनय गनुनपने विषयसँग सम्बजन्धत व्यजक्तसँग आफ्नो 

कुनै तिाथन िा रिसइिी िा लेनरे्दन िा अन्य कुनै प्रकािको नाता, सम्िन्ध िहेको भए सो कुिा, 

ख) तथानीय तहको नीतत तनणनयबाट प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्षरुपमा लाभ िा हानी हुने व्यजक्त, संतथा, 

पक्ष िा कम्पनीसँग सलनुहर्दनु भए सोको विििणहरु, 

ग) कुनै पेशा िा व्यिसातयक संघ संतथामा पर्दागधकािीको प्रतततनगधत्त्ि, लगानी, शेयि, हहत िा 

तिाथन भए सोको विििण ि त्यततो काममा लगाउने संतथा सम्बन्धी विििण, 



२) यहर्द कुन ैपर्दागधकािीको तनणनय गनुनपन ेपक्ष िा विषयसंग सम्बन्ध िहेछ भन ेबैठक अध्यक्षले 

त्यततो पर्दागधकािीलाई बैठकको तनणनय प्रकृयामा तटतथ िहन िा भाग नसलनका लागग तनरे्दश गनुन पनेछ 

। 

३) पर्दागधकािीले कुनै विकास तनमानण कायनको लागग गठन हुने उपभोक्ता ससमततमा िही कायन 

गनुन हुरै्दन। 

५.२ सहभाधगतामूिक तथा पारदशीरुपमा नीनत ननमावण र ननणवय गननेः 

क) पर्दागधकािीहरुले योिनाको छनौट, प्राथसमकीकिण, कायानन्ियन, अनुगमन, 

मूल्यांकनका विषयहरुमा लाभग्राही, उपभोक्ता तथा सिोकाििाला समूहको व्यापक 

सहभागगता ि प्रतततनगधत्ि गिाएि तनणनय गनुनपनेछ । 

ख) तथानीय तहबाट तनणनय हर्दनुपने विषयहरु, तनयुजक्त िा सेिा सुविधा हर्दने िा सलने 

विषयका कुिाहरु पािर्दशी रुपमा गनुन पनेछ । 

ग) तथानीय तहका बैठकहरु आम िनताका लागग खुला गनन उगचत प्रकृयाहरु तनधानिण गनुन 

पनेछ। 

घ) तनणनय गर्दान कानूनले तोकेको अिगध सभि तनणनय गनुनपछन  । कानूनले समय नतोकेको 

अितथामा विषयको प्रकृतत हेिी यथासम्भि तछटो ि उपयुक्त समयािगध सभि तनणनय 

गनुन पनेछ । 

ति कुनै कािणले तनणनय गनन लाग्ने समयािगध लजम्िने भएमा िा तनणनय गनन 

नसक्रकने भएमा सोको तथ्यपूणन िानकािी सम्बजन्धत पक्षलाई उपलब्ध गिाउनु पनेछ । 

ङ) पर्दागधकािीले नागरिक िा सेिाग्राहीलाई नअल्याउने गिी तपष्ट िाय तथा सल्लाह हर्दनु 

पनेछ। 



६. पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा ननजी सेवा, सुवविा र िाभ ग्रहण सभबन्िी आचरणेः पुितकाि, 

उपहाि, र्दान, चन्र्दा िा तनिी सेिा, सुविधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धमा रे्दहायका आचािहरुको पालन 

गनन गिाउन प्रततबर्दध िहरै्द, 

क) कानून बमोजिम आफ्नो कतनव्य तनिानह गने ससलससलामा कसैबाट कुन ैप्रकािको नगर्द िा 

सेिा सुविधाको रुपमा उपहाि, पुितकाि, चन्र्दा सलन ु हुरै्दन । त्यततो सेिा सुविधा हर्दनका 

लागग िाध्य पाने कुनै व्यिहाि गनुन िा गिाउनु हँुरै्दन ्। 

ख) तथानीय तहसंग कुनै खास विषयमा तिाथन तनहहत भएको िा सम्भाव्य तिाथन भएको कुनै 

पतन व्यजक्तबाट कुन ै प्रकािको मैिी व्यिहाि ि आमन्िण, भोि भतेि, खानवपन, 

मनोिचिन, बसोबास सुविधा, भाडा सुविधा, आहर्द सलनु िा हर्दनु हँुरै्दन । 

ग) पर्दागधकािीहरुले आफ्नो तथानीय तहलाई िानकािी नहर्दई कुनै व्यजक्त, संतथा िा 

तनकायबाट र्दान, िजक्सस, चन्र्दा, उपहाि तिीकाि गनुन हँुरै्दन ्। 

७. ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदानयक संघसंस्था, ननजी िेरसंगको साझेदारी सभवन्िी 

आचरणेः विकास साझेर्दाि, गैि सिकािी संतथा, सामुर्दातयक संघसंतथा, तनिी क्षेिसंगको साझेर्दािी 

गर्दान रे्दहायका आचािहरुको पालन गनन प्रततबर्दध िहंरै्द, 

क) विकास साझेर्दाि, गैि सिकािी संतथा, सामुर्दातयक संघसंतथा, तनिी क्षेिसँग संतथागत 

सम्िन्ध ि समन्िय प्रिर्दनिन गरिनेछ । व्यजक्तगत लाभहानीका आधािमा व्यिहाि 

गरिनेछैन । 

ख) विकास साझेर्दाि, गैि सिकािी संतथा, सामुर्दातयक संघसंतथा, तनिी क्षेिसँगको आफ्नो 

क्षेिसभिको योिना, कायनिम, बिटे तथा प्रततिेर्दन कायनलाई एकीकृत रुपमा अगाडी 

बढाइनेछ । 

८. ननरपिता, सभमान र कदरपूणव व्यवहार सभबन्िी आचरणहरुेः पर्दागधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन 

गर्दान तनष्पक्षता, सम्मान ि कर्दिपूणन रुपमा गनन रे्दहायका आचािहरुको पालन गरिनेछ, 



क) तथानीय तहको संतथागत एिं कायनगत तितन्िता ि तनष्पक्षता असभिरृ्दगध गनन प्रयत्नशील 

िहने । 

ख) पर्दागधकािीले पर्दीय कतनव्य तनिानह गर्दान बाह्य िा आन्तरिक क्षेिबाट प्रत्यक्ष िा 

अप्रत्यक्षरुपले आउन ेप्रभाि, प्रलोभन, र्दिाि, भनसनु, धम्की, आग्रह आहर्दबाट प्रेरित िा 

प्रभावित नभई कायन सम्पार्दन गने । 

ग) आफ्नो पर्दीय कतनव्य पुिा गर्दान मोलाहहिा निाखी तनसभनक ि तितन्ितापूिनक कायन सम्पार्दन 

गने गिाउने । 

घ) कुनै कमनचािीलाई कायन सम्पार्दनको ससलससलामा अनुगचत प्रभाि पानन िा र्दबाब नहर्दने । 

ङ) प्रचसलत कानूनले तनषेध गिेको कुन ैकायन गनन िा गिाउन नहुन े। 

च) कतनव्य पालना गर्दान िानकािीमा आएको कानून बमोजिम गोप्य िातनुपन ेविषय िा कागिात 

िा व्यहोिा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपबाट प्रकाशन गनन िा गिाउन नहुने । 

छ) पर्दागधकािीले आफुले गने काम तनधानरित समयसभि सम्पार्दन गरिनेछ । कानुन बमोजिम 

सम्पार्दन गनुनपने काम समयसभिै सम्पन्न नगिी आफूले गने काम पन्छाइने छैन । 

९) अन्य आचरणहरुको पािनाेः पर्दागधकािीका अन्य आचिणहरु रे्दहाय बमोजिम गनन प्रततबर्दध िहन्छौं, 

क) आफ्नो सम्पवत्तको विििण तोक्रकएको समयसभि सम्िजन्धत तनकायमा बझुाई सािनितनक 

गनुन पनेछ। 

ख) तथानीय तहको काममा कुनै प्रकािको असि पनन सक्ने गिी िा संविधान ि प्रचसलत कानून 

विपरित हुने गिी तथानीय तहको तिीकृती विना कसैिाट कुनै प्रकािको र्दान, र्दातव्य, 

कोसेली, उपहाि आफुले तिीकाि गनुन ि आफनो परििािको कुन ैसर्दतयलाई त्यततो विषय 

तिीकाि गनन लगाउनु हुरै्दन । विरे्दशी सिकाि िा प्रतततनगधबाट कुन ै उपहाि प्राप्त हुन 

आएमा तथानीय तहमा सो कुिाको सूचना हर्दई तनणनय भए बमोजिम गनुन पनेछ । 



ग) तथानीय तहको पूिन तिीकृतत बबना कुनै कामको तनसमत्त कुन ै क्रकससमको चन्र्दा माग्न िा 

त्यततो चन्र्दा तिीकाि गनन िा कुनै क्रकससमको आगथनक सहायता सलनु हुरै्दन । 

घ) नेपाल सिकाि िा प्ररे्दश सिकाि िा तथानीय तहको काम काििाहीमा प्रततकुल प्रभाि पने गिी 

कुन ैपिपबिकामा आफनो िाततविक िा काल्पतनक नामबाट िा िेनामी कुन ैलेख प्रकाशन 

गनन, अनलाइन समाचाि माध्यम िा सामाजिक सचिाल िा िेडडयो िा टेसलभीिनर्दिािा 

प्रसािण गनन गिाउन हुरै्दन । 

ङ) नेपाल सिकाि िा प्ररे्दश सिकाि िा तथानीय तहको नीततको वििोधमा सािनितनक भाषण हर्दन 

िा कुनै िक्तव्य प्रकाशन गनन हुरै्दन । 

च) मुलुकी ऐन विहािािीको महलको विपरित हुन ेगिी वििाह गनन गिाउन हुरै्दन । 

छ) विरे्दशी मुलुकको तथायी बसोिास तथा डड.भी.को लागग आिेर्दन गनुन हुरै्दन । 

ि) पर्दागधकािीले पर्दीय मयानर्दामा आँच आउने गिी कुन ैसमूह िा व्यजक्तसगं कानून विपरित 

िातान गने, सम्झौता गने कायन गनुन गिाउनु हँुरै्दन । 

 

भाग — ३ 

 

प्रचलित कानून बमोम्जम पािन गनुवपनन आचारहरु 
 

१०. प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कायावन्वयनेः (१) नेपालको संविधान, प्रचसलत संघीय तथा प्ररे्दश 

कानून, अर्दालतको तनणनय िा आरे्दश तथा कानून बमोजिम संघ िा प्ररे्दशले हर्दएको तनरे्दशनको 

सम्मान ि पालना गनन ि सोको तत्पितापूिनक प्रभािकािी कायानन्यिन गरिनेछ । 

२) प्रचसलत कानून बमोजिम पर्दागधकािीहरुको सम्पवत्त विबिण बुझाउने तथा सािनितनक गरिनेछ 

। 



३) पर्दागधकािीले प्रचसलत कानून बमोजिम तथानीय तहको बेरुिु तथा पेजश्क फतयोटको कायनमा 

जिम्मिेािी बहन गनुन पनेछ । 

११. अम्ततयार दरुुपयोग तथा भ्ररटाचार ननवारण सभवन्िी कानूनको कायावन्वयनमा सहयोगेः (१) 

तथानीय तहका पर्दागधकािीहरुले प्रचसलत कानून बमोजिम भ्रष्टाचाि िा अजततयािको र्दरुुपयोग 

हुने क्रकससमका आचािहरु गनुन िा गिाउन ुहुरै्दन ्। 

२) तथानीय तहका पर्दागधकािीले तथानीय तहमा प्रचसलत कानून बमोजिम अजततयािको र्दरुुपयोग 

ठहरिने कुनै काम िा व्यिहाि भएमा सम्बजन्धत तनकायमा िानकािी हर्दनुपनेछ ि सम्बजन्धत 

तनकायबाट हुने छानविन, अनुसन्धान तथा िाँचिुझमा सहयोग गनुन पनेछ । 

३) पर्दागधकािीले आफुले थाहा पाएको भ्रष्टाचाि मातनने कायनहरूको सूचना हर्दने ि सलने गनुन पर्दनछ, 

त्यततो सूचना लुकाउन ि लुकाउन सहयोग गनुन हुरै्दन । 

४) पर्दागधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान तिाथनको र्दिन्र्दि रे्दखखन सक्ने बाह्य क्रियाकलाप, 

िोिगािी, लगानी, सम्पवत्त, उपहाि िा लाभ लगायतका कुिाहरू बािे तपष्ट गिी कायन सम्पार्दन गनुन पर्दनछ 

। 

५) भ्रष्टाचािबाट आजिनत सम्पवत्त िातने, लुकाउने तथा प्रयोग गन ेितता कायनलाई र्दरुुत्साहन गनुन 

पर्दनछ । 

६) भ्रष्टाचािबाट आजिनत सम्पवत्तको खोि तलास, िोक्का, तथानान्तिण, तनयन्िण, िफत एि ं

क्रफतानसम्बन्धी कायनमा सहयोग पुर्याउनु पर्दनछ । 

७) पर्दागधकािीले आफुले ि आफ्नो परििािको नाममा कुन ैिायिेथा खिीर्द गर्दान सािनितनक गिेि 

गनुन पनेछ । 

१२. ननवावचन आचारसंहहताको पािन गनुवपननेः (१) तथानीय तहका िनप्रतततनगधहरुले तनिानचनका बखत 

पालन गनुनपने आचािहरु तनिानचन आयोगले तोके बमोजिम पालना गनुन पनेछ । 



२) तथानीय तनकायका पर्दागधकािीहरुले तनिानचन आचािसंहहताको प्रभािकािी कायानन्ियन तथा 

पालन गनन गिाउन सहयोग गनुनपनेछ । 

३) तथानीय तहका पर्दागधकािीहरुले आफ्नो ओहर्दाको आधािमा प्राप्त सुविधाहरु तनिानचन प्रचाि 

प्रसाि िा सोसँग सम्बजन्धत प्रयोिनका लागग आफू िा अरु कसैबाट प्रयोग गनन िा प्रयोग गिाउनको 

लागग हर्दन ुहँुरै्दन । 

४) तनिानचन प्रयोिनका लागग यततो सुविधा हर्दन िा सलनका लागग तथानीय तहहरुबाट संतथागत 

रुपमा कुन ैतनणनय गनुन िा गिाउनु समेत हुरै्दन । 

१३. आचारसंहहताको कायावन्वयन तथा साववजननकीकरणका िाधग आवश्यक व्यवस्था गनुवपननेः (१) 

आचािसंहहताको कायानन्ियन तथा सािनितनकीकिणका लागग रे्दहायमा उल्लेखखत व्यितथाहरु 

गरिनेछ, 

क) आचािसंहहताको कायानन्ियन ससमततको व्यितथा गरिनेेः कायनपासलकाले अध्यक्ष िा 

कायनपासलकाले तोकेको सर्दतयको संयोिकत्िमा आचािसंहहता कायानन्ियन ससमतत गठन 

गरिनेछ । सो ससमततले तनयसमत रुपमा आचािसंहहता कायानन्ियनको पक्षलाई सहयोग 

पर्याई कायनपासलकाको बैठकमा तनयसमत प्रततिेर्दन हर्दनु पनेछ । 

ख) अनुगमन ससमततलाई सहयोग पुर्याउनु पनेेः यस आचािसंहहताको प्रभािकािी 

कायानन्ियनका लागग अनुगमन ससमततलाई आिश्यक पने सहयोग उपलब्ध गिाइनेछ । 

२) पर्दागधकािीले आफ्नो कायनविभािन तथा कायनसम्पार्दन तनयमािलीको व्यितथा बमोजिम 

ििाफरे्दही, पािर्दशी सेिा प्रिाहको प्रबन्ध गनन रे्दहाय बमोजिम गनन गिाउन आिश्यक व्यितथा गरिनेछ, 

क) नागरिक िडापि बमोजिम काय सम्पार्दन गनुनपने, नागरिक िडापि सम्िजन्धत सबैको 

िानकािीका लागग सबैले रे्दतने ठाउँमा टाँस गनुन गिाउनु पनेछ । 

ख) तथानीय तहले नागरिक िडापिमा उल्लेख भए अनुसाि तछटो छरितो सेिा प्राप्त नभएमा सो 

उपि गुनासो सुनुिाई हुने ि छानबबनबाट सेिाग्राही पक्षलाई कुन ै क्षतत िा हैिानी 



व्यहोनुनपिेको रे्दखखएमा पीडडत पक्षलाई उगचत उपचाि ि क्षततपूतत न उपलव्ध हुने व्यितथा 

गनुन गिाउनु पनेछ । 

३) कुनै पतन पर्दागधकािीले आफुकहाँ आएको गनुासो तत्कालै सुन्न े व्यितथा समलाई फछ्यौट 

गनुन पनेछ। 

 
 
 
 
 
 

भाग -४ 

आचारसंहहताको पािन गनन गराउने व्यवस्था 
 

१४. आचारसंहहता अनुगमन सलमनतको गठनेः (१) कुन ै पर्दागधकािीले यस आचािसंहहता तथा अन्य 

प्रचसलत संघीय, प्ररे्दश ि तथानीय कानून बमोजिम पालन गनुनपन े आचािहरु उल्लंघन गिे, 

नगिेको सम्िन्धमा िाँचबुझ तथा अनुगमन गननका लागग सभाले सभाका सर्दतयहरुमध्येबाट 

रे्दहाय बमोजिमको एक पर्दागधकािीको आचािसंहहता अनुगमन ससमततको गठन गरिनेछ । 

  क. सभाका सर्दतयहरुले आफूमध्येबाट छनौट गिेको एक िना                          सयंोिक 

  ख. सभाका सर्दतयहरुले आफूमध्येबाट छनौट गिेको कजम्तमा एक 

     िना महहला सहहत र्दईु िना                        सर्दतय 

  ग. कायनकािी अगधकृतले तोकेको तथानीय तहको एक िना अगधकृत                         

     कमनचािी                               सर्दतय    सगचि 

२) अनुगमन ससमततका संयोिक, सर्दतय तथा सगचिमागथ नै यस आचािसंहहताको उल्लंघनमा 

उिुिी पिी तनणनय गनुनपन ेअितथा भएमा सो विषयको छलफल, िाँचिुझ तथा तनणनय प्रकृयामा नीि 

सहभागी हुन पाउने छैनन ्। 



३) यस आचािसंहहताको संयुक्त रुपमा उल्लंघन गिेको भनी अनुगमन ससमततका संयोिक, 

सर्दतयहरु तथा सगचि मागथ कुनै उिुिी पिेकोमा त्यस उपि सम्बजन्धत कायनससमततले छानविन गिी 

त्यसपतछ बतने सभाको बैठकमा पेश गनुन पनेछ । 

४) अनुगमन ससमततका सर्दतयहरुको पर्दािगध र्दईु िषनको हुनेछ । यस ससमततका सर्दतयहरु 

लगाताि र्दईु कायनकालभन्र्दा बढीका लागग तनिानगचत हुन सक्ने छैनन ्। 

ति तथानीय तहको कायनकाल समाप्त भएको अितथामा यस ससमततको पर्दािगध तितेः समाप्त 

भएको मातननेछ । 

१५. अनुगमन सलमनतको काम, कतवव्य तथा अधिकारेः (१) अनुगमन ससमततको काम, कतनव्य तथा 

अगधकाि रे्दहाय बमोजिम हुनेछ, 

क) कुनै पर्दागधकािीले आचािसंहहता उलंघन गिे, नगिेको सम्िन्धमा उिुिी पिेमा िा िानकािी 

हुन आएमा सो उपि िाँचबुझ तथा छानविन गनन सक्ने । 

ख) िाँचिुझ तथा छानविनका ससलससलामा समाव्हान िािी गने ि साक्षी प्रमाण बुझ्न ेअगधकाि 

हुन े। 

ग) अनुगमन ससमततका सर्दतयहरुले तथानीय तहको ससफारिश तथा आमन्िणमा तथानीय तहको 

िुनसुकै बैठकमा उपजतथत भई आफ्नो कामका विषयमा िानकािी हर्दन सक्नेछन ्। 

२) अनुगमन ससमततको कामको लागग आिश्यक िनशजक्त, काम गने ठाउँ, सामग्री तथा 

उगचत िाताििण बनाईहर्दने जिम्मेिािी सम्बजन्धत तथानीय तहको हुनेछ । 

१६. अनुगमन सलमनतको बैठक तथा कायवववधिेः (१) अनुगमन ससमततको कायन संचालन विगध रे्दहायमा 

उल्लेख भए अनुसाि हुनेछ, 

क) अनुगमन ससमततको बैठक आिश्यकता अनुसाि बतनेछ । 

ख) अनुगमन ससमततको बैठकको तनणनय बहुमतको आधािमा हुनेछ । 



ग) अनुगमन ससमततले काििाही गर्दान सम्बजन्धत पर्दागधकािीलाई सफाई पेश गने उगचत मौका 

हर्दनु पनेछ । 

घ) अनुगमन ससमततले िाँचबुझबाट रे्दखखएको विििण सहहतको िाय प्रततिेर्दन सम्िजन्धत 

कायनपासलकामा पेश गनुन पनेछ । 

२) अनुगमन ससमततको बैठक तथा िाँचबुझ सम्बन्धी अन्य कायनविगध ससमतत आफैले 

तोक्न सक्नेछ । 

१७. अनुगमन सलमनतका सदस्यहरुको सेवा तथा सुवविाेः अनुगमन ससमततका सर्दतयहरुको बैठक भत्ता 

तथा अन्य सुविधाहरु तथानीय ;efsf ;b:os} बमोजिम हुनेछ । 

१८. उजुरीेः (१) तथानीय तहको कुन ैपर्दागधकािीले पेशागत आचाि उल्लंघन गिेकोमा त्यस विषयमा 

अनुगमन ससमतत समक्ष उिुिी हर्दन सक्रकनेछ । 

२) मागथ (१) बमोजिम हर्दइने उिुिीमा कुन पर्दागधकािीले कुन आचाि उल्लंघन गिेको हो 

सोको आधाि प्रमाण खुलाउन ुपनेछ । तथानीय तहले उिुिी फािामको नमूना िनाई सिैले सजिल ै

प्राप्त गननसक्न ेतथानमा िातनेपनेछ । 

३) उिुिीको सम्िन्धमा काििाही माग गर्दान अनुगमन ससमततले उिुिीकतानसँग थप 

विििण िा कागिात माग गनन सक्नेछ । 

१९. गोप्य रातनपुननेः (१) अनुगमन ससमततले उिुिीकतानको नाम गोप्य िातन ुपनछे । 

२) प्राप्त उिुिीका आधािमा कुनै पर्दागधकािीमागथ लागेको आिोपमागथ छानविन िािी िहेको 

अितथामा आिोवपत पर्दागधकािीको नाम समेत गोप्य िातन ुपनेछ । 

२०. जाँचबुझेः (१) यस आचािसंहहतामा उजल्लखखत आचािहरुको उल्लंघन गिेको विषयमा अनुगमन 

ससमततको िाय सुझाि िा प्रततिेर्दन आिश्यक कािबाहहका लागग कायनपासलकामा पेश गनुनपनेछ। 

प्रततिेर्दन पेश गनुनपूिन सो ससमततले रे्दहायका प्रकृयाहरु पूिा गनुन पनेछ । 



क) कुन ैपर्दागधकािीका विरुर्दध आचािसंहहता उल्लंघन गिेको कुन ै उिुिी पिेकोमा िा 

कुनै िानकािी प्राप्त भएकोमा त्यसको आधािमा अनुगमन ससमततले कािबाही गनन 

आिश्यक छ िा छैन भनी िाँचिुझ गनन िा गिाउन सक्नेछ । 

ख) िाँचबुझ गर्दान कुनै पर्दागधकािी उपि कािबाही गनुनपने रे्दखखएमा अनुगमन ससमततले 

त्यततो पर्दागधकािीलाई सफाई पेश गनन उगचत मौका हर्दनु पनेछ । 

ग) सफाई पेश गने मौका हर्दर्दा सम्बजन्धत पर्दागधकािी विरुर्दध लागेको आिोप ि त्यसको 

आधािहरु प्रष्ट गिी आिश्यक कािबाहीका लागग कायनपासलकाको बैठकमा पेश 

गनुनपनेछ । 

२१. अनुगमन सलमनतको लसफाररश कायावन्वयन गननेः (१) अनुगमन ससमततले यस आचािसंहहतामा 

उल्लेखखत कुिाहरुको पालन भए नभएको सम्बन्धमा आिश्यक िाय, सुझाि तथा ससफारिश सहहत 

कायानन्ियनका लागग कायनपासलकामा पेश गनुन पनेछ । 

२) अनुगमन ससमततबाट प्राप्त प्रततिेर्दन तथा िाय, सुझाि ि ससफारिश उपि कायनपासलकामा 

छलफल गिी आिश्यक तनणनय सहहत कायानन्ियन गनुनपनेछ । 

३) आचािसंहहताको पालनका विषयमा तथानीय तहमा छलफल हँुर्दाका बखत सम्बजन्धत पक्षका 

प्रतततनधीहरुलाई सहभागी गिाउन सक्रकनेछ । 

२२. आचारसंहहताको उपिंघनमा सजायेः (१) यस आचािसंहहताको कायानन्ियन गर्दान तथानीय तहबाट 

सिायको रुपमा रे्दहायमा उल्लेखखत एक िा सोभन्र्दा बढी प्रकृयाहरु अपनाउन सक्रकनेछ । 

क) सम्बजन्धत पर्दागधकािीलाई सचेत गिाउने । 

ख) आलोचना तथा आत्मालोचना गनन लगाई सोको िानकािी सािनितनक गनन लगाउने । 

ग) सािनितनक सुनुिाइका लागग सािनितनक गने, गिाउने 

घ) प्रचसलत ऐन कानुनको उल्लघंन भएका अितथामा सम्बजन्धत तनकायमा सूचना हर्दने ि 

आिश्यक कािबाहीका लागग लेखी पठाउने । 



२) आिोवपत पर्दागधकािी मागथ भएको कुनै पतन कािबाहीका विषयमा तनि कुन ै िािनीततक 

र्दलसंग आिर्दध भएको हकमा सम्बजन्धत िाितनततक र्दललाई िानकािी गिाउनु पने । 

२३. कारबाहीको वववरण साववजननक गनुवपननेः आचािसंहहताको कायानन्ियनका सम्बन्धमा पर्दागधकािी 

मागथ भएको कािबाहीको विििण आम िानकािीका लागग तथानीय तहको सूचनापाटी ि तथानीय 

पिपबिकामा प्रकासशत गनुन पनेछ । सोको िानकािी िािनीततक र्दलहरु, संघीय मासमला तथा 

तथानीय विकास मन्िालय, तनिानचन आयोग, प्ररे्दश सिकािको सम्बजन्धत विभाग/ तनकाय, 

तथानीय प्रशासनलाई गिाउनु पनेछ । 

भाग-५ 

ववववि 

 
२४. आचारसंहहताको पािन गनुव सबैको कतवव्य हुनेेः यो आचाि संहहताको पालना गनुन पर्दागधकािीको 

जिम्मेिािी तथा कतनव्यको एक असभन्न अंगको रुपमा िहनेछ । 

२५. पदाधिकारीिाई आचारसंहहताको जानकारी हदनुपननेः यो आचािसंहहता तथानीय तहका पर्दागधकािी 

तथा कमनचािीहरुलाई अतनिायन रुपमा िानकािी हर्दई हतताक्षि गिाई लाग ूगनुन पनेछ । 

२६. सरोकारवािाहरुिाई आचारसंहहताको जानकारी उपिव्ि गराउनुपननेः तथानीय तहका पर्दागधकािीको 

आचािसंहहता, समय समयमा आचािसंहहतामा भएको संशोधनको विििण तथा आचािसंहहताको 

कायानन्ियनका विििणहरुको िानकािी िावषनकरुपमा तथानीय तहका िािनीततक र्दलहरु, संघीय 

मासमला तथा तथानीय विकास मन्िालय तथा प्ररे्दश सिकािका सम्बजन्धत तनकायलाई गिाउन ु

पनेछ । 

२७. आचारसंहहताको कायावन्यनमा राजनीनतक दिको सहयोगेः (१) कुनै पर्दागधकािीबाट यस 

आचािसंहहताको उल्लंघन भएको ठहि भएमा तनिमागथ लागेको आिोप तथा सो सम्बन्धमा 



ससफारिस भएको कािबाहीको विििण समेत सम्बजन्धत पर्दागधकािी सम्बर्दध िािनीततक र्दललाई 

िानकािी गिाउनुका साथै सािनितनक समेत गनुन पनछे । 

२) िाँचबुझका आधािमा पर्दागधकािी उपि कािबाहीका लागग भएको ससफारिसको कायानन्ियन गन े

िा सचेत गिाउने काममा सिकािी तनकाय एिं िािनीततक र्दलहरुको सहयोग सलन सक्रकनेछ । 

२८. आचारसंहहतामा संशोिनेः (१) तथानीय तहका सभाबाट आचािसंहहतामा संशोधन गनन सक्रकनेछ । 

२) आचािसंहहतामा भएको संशोधनको िानकािी सम्बजन्धत सब ै पर्दागधकािी, कमनचािी, तथा 

सिोकाििालाहरुलाई हर्दनुपनेछ । 

३) तनिानचन आचािसंहहतामा संशोधन भएका खण्डमा आम िनताको िानकािीका लागग 

सािनितनक गनुनपनेछ । 

४) गाउँपासलकाले आफ्नो तथानीय विसशष्ठता, कायन प्रकृतत ि आिश्यकता अनुसाि यस आचाि 

सहंहतामा समय समयमा थप व्यितथा समािेश गिी लागू गनन सक्रकनेछ । 


