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फेदाप गाईँपालिकाका पदालधकारीहरुको अचारसंलहता, २०७४ 

प्रस्तावना 

नेपािको संलवधान बमोलजम सहकाररता , सहऄलस्तत्व र समन्वयका अधारमा संघीय िोकतालन्िक गणतन्िात्मक शासन 

व्यवस्थाको ऄभ्यास गद ैसङ्लघ,प्रदशे र स्थानीय तहबीच समुधरु ऄन्तरसरकार सम्बन्ध कायम गनय , स्थानीय शासन व्यवस्थामा 

जनताको ऄथयपणूय सहभालगता प्रवर्द्यन गद ैबढी जनमखुी , सेवामखुी, जनईत्तरदायी, पारदशी तथा सशुासनयकु्त स्थानीय शासनको 

प्रत्याभलूत गनय , स्थानीय तहिाइ जनताको लवश्वालसिो शासन आकाइका रुपमा स्थालपत गनय , स्थानीय तहबाट समाजका लवलभन्न 

वगय, धमय, लिङ्ग, जातजालतका मौलिक संस्कृलतप्रलत सम्मान र सलहष्ण ुभावनाको लवकास गनय तथा काननूी राज्य , संघीय 

िोकतालन्िक गणतन्िका िाभहरुको न्यायोलचत लवतरण र लदगो लवकासको ऄवधारणािाइ मतूय रुप लदन हामी जनताबाट लनवायलचत 

पदालधकारीको अचरण र लियाकिापहरुिाइ सोही ऄनरुुप मयायलदत र नमनुायोग्य तुल्याईनका िालग फेदाप गाईँपालिकाका 

जनप्रलतलनलधहरुिे गाईँकाययपालिकाको दोश्रो बैठकबाट स्वीकृत गरी यो “फेदाप गाईँपालिकाका पदालधकारीको अचारसंलहता , 

२०७४”बनाइ िाग ूगरेका छौं। 

भाग – १ 

प्रारलम्भक 

१.  संलिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यो अचारसंलहताको नाम “फेदाप गाईँपालिकाका पदालधकारीहरुको अचारसंलहता , 

२०७४”रहकेोछ। 

(२) यो अचारसंलहता गाईँसभाबाट पाररत भएको लमलतदलेख िाग ूहुनेछ । 

२.  पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस अचारसंलहतामा, 

(क)  “ऄध्यि”  भन्नािे फेदाप गाईँपालिकाको ऄध्यििाइ सम्झनपुदयछ । 

(ख)  “अचारसंलहता”  भन्नािे गाईँपालिकाका पदालधकारीहरुको अचारसंलहता, २०७४ िाइ जनाईनेछ । 

(ग)  “ऄनगुमनसलमलत”  भन्नािे यस अचारसंलहता ऄनसुार गलठत अचारसंलहता ऄनगुमन सलमलतिाइ सम्झनपुछय। 

(घ)  “काययपालिका”  भन्नािे फेदाप गाईँकाययपालिका सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “पदालधकारी”  भन्नािे फेदाप गाईँपालिकाका ऄध्यि , ईपाध्यि, वडाध्यि, काययपालिकाका सदस्य तथा 

सभाका ऄन्य सदस्य समेतिाइ सम्झनपुदयछ । यस शब्दिे गाईँपालिकािे अफ्नो कायय सम्पादनका 

लसिलसिामा गठन गरेका जनुसकैु सलमलत वा ईपसलमलत वा काययदिका सदस्यहरु समेतिाइ सम्झनपुदयछ । 

(च)  “सभा”भन्नािे  फेदाप गाईँसभािाइ बझुाईनेछ । 

(छ)  “स्थानीयतह”  भन्नािे नेपािको संलवधान बमोलजमको गाईँपालिका, नगरपालिका र लजल्िा सभा 

सम्झनपुदयछ । यस खण्डमा ईलल्िलखत नगरपालिका भन्नािे महानगरपालिका , ईपमहानगरपालिका र 

नगरपालिका समेतिाइ जनाईनेछ । 

भाग – २ 

पदालधकारीका अचारहरु 

३.  सामान्य अचारहरुको पािना गननः पदालधकारीहरुको पािन तथा ऄविम्वन गनन सामान्य अचारहरु दहेायमा ईल्िेख 

भए बमोलजम हुनेछन ्। जसको ऄविम्वन गनय हामी प्रलतवर्द्ता व्यक्त गदयछौं, 
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३.१  नेपािको स्वतन्िता , स्वाधीनता, स्वालभमान, रालष्िय एकता , भौगोलिक ऄखण्डता र जनतामा लनलहत 

सावयभौमसत्ताप्रलत प्रलतवर्द् रहदँै, 

(क)  पदालधकारीहरुिे नेपािको स्वतन्िता , सावयभौलमकता, भौगोलिक ऄखण्डता, रालष्िय एकता, 

स्वाधीनता र स्वालभमानको ऄिणु्णतामा प्रलतकूि हुने कायय गनन छैनौं । 

(ख)  कुनै पलन पदालधकारीिे राष्ि लवरुर्द् हुने काययमा सघाई परु् याईने , रालष्िय गोपनीयता भङ्ग गनन , 

रालष्िय सरुिामा अँच पयुायईने काययहरु गनय वा त्यस्तो काययमा सहयोग पयुायईने कायय गनन वा गराआने 

छैन । 

(ग)  कुनै पदालधकारीिे पदीय लजम्मेवारी पािना गदाय सदवै राष्ि र जनताको बहृत्तर लहतिाइ ध्यानमा 

राखी गननछौ ।  

(घ)  कुनै पलन व्यलक्त वा लनकायिे जनतामा लनलहत सावयभौमसत्ता , रालष्िय एकता , स्वाधीनता, 

सामालजक, धालमयक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक सौहादयतामा अँच पयुायईने गरी कायय गरेमा त्यस्तो 

कायय लनरुत्सालहत गननछौ ँ। 

३.२  संघ , प्रदशे र स्थानीय तहबीचको स–ुसम्वन्धमा जोड लददँ,ै 

(क)  पदालधकारीहरुिे संघ , प्रदशे र स्थानीय तहबीचको ससुम्बन्ध , काययऄलधकारिेि, कायय प्रणािी वा 

संस्थागत प्रवन्धमा कुनै अँच पयुाय,ईन वा दखि लदन वा ऄन्तरसरकार सम्वन्धमा खिि पानन कुनै 

लियाकिाप गनय वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररनेछैन ।  

(ख)  कुनै पलन अधारमा स्थानीय तहका वालसन्दाहरुिाइ भेदभाव गनन वा सामान सरुिा , सेवा, सलुवधा र 

संरिणबाट वलन्चत गररनेछैन । 

तर मलहिा, बािबालिका, ऄपांगता भएका व्यलक्त, दलित, जेष्ठ नागररक िगायत पलछ परेका वगय , 

िेि तथा समदुायको हकलहतका िालग लवशेष व्यवस्था गनय प्रलतवर्द् रहनेछौ । 

(ग) ऄन्तर स्थानीय तह तथा ऄन्तर सरकार वस्तु वा सेवाको लनवायध अगमनिाइ कुनै बाधा गररने वा 

भेदभाव गररने छैन । 

३.३  संघीय िोकतालन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणािी , स्वशासन र स्वायत्त शासन, संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट 

राज्यशलक्तको प्रयोग तथा लवश्वव्यापी मानव ऄलधकार र मौलिक ऄलधकारका मान्य लसर्द्ान्तको प्रबर्द्यन गनय, 

(क)  जनतामा लनलहत सावयभौमसत्ता , स्वशासन तथा स्वायत्त शासन , संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट 

राज्यशलक्तको प्रयोग , संघीय िोकतालन्िक गणतन्िका मान्य लसर्द्ान्तहरुिाइ ईच्च सम्मान र 

अत्मसात गररनेछ । 

(ख)  संघीय िोकतालन्िक प्रणािी , स्थानीय स्वायत्तता र तल्िो तहमा ऄलधकारको लवकेन्रीकरणका 

लसर्द्ान्त तथा नीफेदापइ ऄनादर गनन , जनताप्रलतको ईत्तरदालयत्विाइ ऄस्वीकार गनन , ऄवहिेना 

गनन, ऄन्तरसरकार सम्वन्ध एवं स्थानीय तहहरु र साझेदार संघ संस्थासँगको काननू बमोलजमको 

सम्वन्धमा खिि पनन जस्ता कुनै िेख , समाचार, भाषण, वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रशारण गनुय वा 

गराईन ुहुदँनै । 

तर यस कुरािे ईल्िेलखत लवषयमा ऄनसुन्धानमिूक कुनै िेख रचना प्रकालशत गनय  र सो ऄनरुुप 

धारणा राख्न ्रोक िगाएको मालनने छैन । 

३.४ साधन श्रोतको पणूय सदपुयोग गनयः 
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(क)  काननु बमोलजम अफूिे पाईने सेवा सलुवधावाहके स्थानीय तहको साधन , श्रोत, नगद वा लजन्सी 

कुनै पलन प्रकारिे मास्न, ईपभोग गनय र दरुुपयोग गनुय गराईन ुहुदँनै ।  

(ख)  कुनै पलन पदालधकारीिे सावयजलनक  स्रोतको प्रयोग गदाय ऄलधकतम सदपुयोग र ईत्पादनशीि 

काययमा प्रयोग गनुय पननछ ।  

३.५ अफ्नो लजम्मेवारीको प्रभावकारी कायायन्वयन गनय गराईन, 

(क)  कुनै पलन पदालधकारीिे काननूिे तोलकए बमोलजमका पदालधकारीहरुिाइ पवूय जानकारी नलदइ 

अफ्नो सेवा लदने स्थान छोडी ऄन्यि जान ुहुदँनै ।  

(ख)  पदालधकारीिे प्रचलित काननूमा तोलकएभन्दा बढी समयका िालग अफ्नो काययिेि छोड्नपुदाय वा 

काययिेिभन्दा बालहर जानपुनन भएमा काननूिे तोके बमोलजमका जनप्रलतलनलध वा पदालधकारीिाइ 

अफ्नो पदको ऄलख्तयारी नलदइ जान ुहुदँनै । 

३.६ गैर काननूी अश्वासनिाइ लनरुत्सालहत गनय 

(क)  संलवधान तथा प्रचलित काननूिे लदएको ऄलधकारिेिभन्दा बालहरका काम गररलदन्छु भनी कसैिाइ 

अश्वासन लदन ुहुदँनै । 

(ख)  काननू बमोलजम गनुयपनन काम गनय वा सेवा लदनका िालग अनाकानी वा लढिाइ गनन , जानीजानी 

ऄनावश्यक झंझट थप्ने वा अफ्नो ऄलधकारिेि बालहरको काम गररलदन वा गराइ लदनेछु भनी 

अश्वासन वा भरोसा पनन कुनै काम गनुय वा गराईन ुहुदँनै ।  

(ग)  स्थानीय तहका पदालधकारीहरुिे ऐनिे तोलकएको योजना तजुयमा प्रकृयाको जानकारी नलदइ कुनै 

व्यलक्त, संस्था वा समदुायिाइ स्थानीय तहको योजना बाहकेका कुनै काययिम वा योजना स्वीकृत 

गररलदन वा गराइलदने अश्वासन लदन ुहुदँनै ।  

(घ)  अफ्नो िालग वा ऄरु कसैको िालग ऄनलुचत िाभ पगु्ने गरी पदको दरुुपयोग गनन कायय गनुय गराईन ु

हुदँनै । 

३.७ राजनीलतक अस्थाका अधारमा भेदभावपणूय कायय नगनय दृढ रहदँै, 

(क)  राजनीलतक अस्था वा लवचारका अधारमा काययपालिका वा सभाका सदस्यहरु वा कमयचारी वा 

सेवाग्राही तथा अम नागररकहरुसँग तेरो मेरोको भावना राखी कुनै कायय गनुय÷गराईन ुहुदँनै । 

(ख)  अफू सम्वर्द् राजनीलतक दि वा सम्वर्द् कुनै लनकाय वा संघसंस्थािाइ माि िाभ पगु्ने वा सलुवधा 

हुने गरी कुनै लनणयय वा योजना वा काययिम कायायन्वयन गररनेछैन । 

३.८ सामालजक सौहादयता र समावेशीकरणप्रलत दृढ संकलल्पत रहदँ,ै 

(क)  सामालजक सद ्भाव तथा सौहादयता (पे्रम) खल्बल्याईन नहुनेः लवलभन्न जात जालत , धमय, वगय, िेि, 

सम्प्रदायबीच सामालजक सद ्भाव र सौहदयता खल्बल्याईने कुनै काम वा ऄन्य कुनै व्यवहार गनुय वा 

गराईन ुहुदँनै । कुनै सम्प्रदायबीचको स–ुसम्वन्धमा खिि पनन गरी लियाकिाप गनुय गराईन ुर प्रचार 

प्रसार गनुय गराईन ुहुदँनै । 

(ख)  छुवाछुतिाइ प्रश्रय लदने व्यवहार गनुय हुदँनै । कुनै लवचार व्यक्त गदाय जातीय , धालमयक, साँस्कृलतक वा 

सामालजक लवरे्द्ष वा धालमयक भेदभाव जनाईने खािका काम कुरा गनन वा ईखान टुक्का प्रयोग गनन 
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वा कुनै जालत , धमय, संस्कृलत वा समदुायको स्वालभमानमा धक्का िाग्ने वा अघात पगु्ने खािका 

शव्द÷वाणीहरुको प्रयोग गनुय हुदनै ।  

(ग)  कुनैपलन जातजालत , धमय, वणय, लिङ्ग अलदका अधारमा भेदभाव गनुय हुदँनै तथा सबै समदुायका 

काननूी हकलहत र मौलिक संस्कृलतप्रलत बोिी  र व्यवहार दबैु तवरबाट प्रलतकुि ऄसर पनन गरी कायय 

गनुय गराईन ुहुदँनै । 

(घ)  कुनै पलन समदूायको परम्परा दलेखको धमय ऄविम्बन गनन धालमयक स्वतन्िताको सम्मान गनुय पननछ ।  

तर, अफ्नो िेिलभि कसैको धमय पररवतयन गनन गराईने कुनै पलन लियाकिाप हुन लदनहुुदँनै । 

(ङ)  कुनै लवदशेी नागररक वा संस्थािे नेपािको सभ्यता, नेपािी जनतावीचको सद्भानव लवगानन वा 

भडकाईने काम गरेको वा गनय िागेको जानकारी भएमा तत्काि सम्बलन्धत लनकायमा सलूचत गनुय 

पननछ । 

३.९ पदालधकारीबीच काययलजम्मेवारीको न्यायोलचत बाँडफाँड गनयः 

(क) पदालधकारीवीच लजम्मेवारी, ऄलधकार वा सलुवधा वा दालयत्वको बाँडफाँड गदाय राजनीलतक 

दिसँगको सम्बर्द्ता वा राजनीलतक अस्था वा मलहिा वा परुुष वा सामालजक समावेशीकरणका 

अधारमा भेदभाव गनुयहुदँनै । 

तर, काननू बमोलजम लबशेष लजम्मेवारी र ऄवसर लदनका िालग ईल्िेलखत प्रावधानिे रोक िगाएको 

मालनने छैन । 

३.१० कसैको स्वालभमान र ऄलस्तत्वमा कुनै अँच अईन नलदनः 

(क)  पदालधकारीिे सबैसँग लशष्ट र मयायलदत बाणी तथा शब्दको प्रयोग गनुयपननछ । शािीन र स्वभालवक 

सामालजक अचारहरु गनुयपननछ । जनतासँग हालदयक, नम्र र अदरपवूयक व्यवहार गनुयपननछ । 

(ख)  पदालधकारीबाट काययपालिका र सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुमा एक 

ऄकायप्रलत झटुा िाञ्छना िगाईने, ररस राग द्वषे राख्नेर तथा एक ऄकायको लवषयमा ऄप्रासाङ्लगक 

लटका लटपप्णी गनुय वा ऄलतशयोलक्तपणूय ऄलभव्यलक्त लदआने छैन । 

(ग)  पदालधकारीिे लनवायलचत जनप्रलतलनलध, कमयचारी, सेवाग्राहीप्रलत राम्रो व्यवहार र भाषाको प्रयोग 

गननछन ्। 

(घ) पदालधकारीिे संस्थागत रुपमा कुनै धारणा व्यक्त गदाय स्थानीय तह, यसका लनणययहरु वा कुनै 

पदालधकारी वा कमयचारीिाइ होच्याईने वा ऄनादर गनन भाषा वा ऄलभव्यलक्त लदन ुवा लदन िगाईन ु

हुदँनै । 

(ङ) पदालधकारी तथा कमयचारीवीच एक ऄकायको काम, पेशागत मयायदा र काययगत स्वायत्तताको सम्मान 

गनन वातावरण लसजयना गनुयपननछ । 

(च) पदालधकारीहरुिे एक ऄकायको व्यलक्तगत रुपमा लटका लटप्पणी गनुय हुदँनै तर पदालधकारीको कामसँग 

सम्बलन्धत लवषयमा स्वस्थ रुपमा एक ऄकायका कमी कमजोरी तथा सबि पिहरुिाइ औल्याईन 

कुनै बाधा पगु्ने छैन । 
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(छ)  पदालधकारीहरुिे एक ऄकायका लवषयमा सकारात्मक तवरिे छिफि गनन, सझुाव लदन,े अिोचना 

तथा लटप्पणीहरु राख्नकुपननछ र एक ऄकायिाइ पदीय काम गनयमा सहयोग, ईत्साह र प्रेरणा प्रदान 

गनुयपननछ । 

३.११ सामालजक मान्यता लवरुर्द्का अचारहरु लनरुत्सालहत गदःै  

(क) कायायिय समयमा वा पदीय कामका लसिलसिामा मादक वा िागपुदाथयको सेवन गनुय  हुदँनै । 

कायायिय हातालभि तथा सावयजलनक सभा, समारोह, बैठक अदी स्थिहरुमा मद्यपान, धमु्रपान, 

खैनी, सलुतय, गटुखा वा पान सेवन गनुय हुदँनै । 

(ख)  ऄन्धलवश्वास, ऄपसंस्कृलत, रुलढवादजस्ता परुातन एवं ऄवैज्ञालनक मान्यता तथा चािचिन 

लवरुर्द्को सामालजक रुपान्तरण प्रलियामा सलिय सहभालगता जनाईनपुदयछ । 

(ग) पदालधकारीहरुिे सावयजलनक स्थि तथा खिुा ठाईँमा जवुा, तास खेल्ने, बाजी िगाईने अलदजस्ता 

व्यवहारहरु गनुय हुदँनै । 

(घ) पदालधकारीिे काननूतः मानव ऄलधकारको हनन ठहररने, काननूिे बन्दजे िगाएका तथा सभा वा 

काययपालिकािे अफ्नो िेिलभि सामालजक मयायदा लवपरीतका भलन तोकेका समदुायमा प्रचलित 

कुरीलतहरुिे बढावा पाईने व्यवहार गनुयहुदँनै । 

(ङ)  लवलभन्न जातजालत वा धमय सम्प्रादायका प्रचलित सामालजक संस्कारहरु जस्तै लववाह, ब्रतबन्ध, 

पास्नी, जन्मोत्सव, भोज अलदमा समदुायमा गित प्रलतस्पधायको भावना ल्याईने खािका 

तडकभडक गनुयहुदँनै र तडकभडक गनय ऄरुिाइ प्रोत्सालहत गनुय हुदँनै । 

(च) पदालधकारीको हलैसयतिे कुनै लनणयय गदाय राजनीलतक, सामालजक, अलथयक वा कुनै पलन अधारमा 

तेरो मेरो भन्ने पि नलिइ तटस्थ भलूमका लनवायह गनुयपदयछ । 

(छ) लिङ्ग, ईमेर, भाषा, धमय, अलथयक ऄवस्था अलदका अधारमा भेदभाव जनाईने गरी ऄरुको 

सामालजक संस्कार वा वगीय हकलहतका लवषयहरुमा नकारात्मक लटप्पणी गनुयहुदँनै । 

(ज) पदालधकारीिे अफ्नो िेिलभि लवद्यमान सामालजक कुरीलत तथा कुसंस्कारका रुपमा रहकेा 

बािलववाह, बहुलववाह, िैङ्लगक लहसंा, छाईपडी, बोक्सा बोक्सी, दहजे (दाआजो), छुवाछुत, 

जालतगत ईँचलनचता, व्यलक्तगत घटना दताय नगनन प्रवलृत्त, खोप निगाईने ऄवस्था, खिुा लदशा 

अलदजस्ता प्रथा प्रचिनिाइ लनमुयि गनय िालग पनुय पननछ । 

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनय सेवा, सलुवधा, लनणयय प्रलिया र सचूनमा जनताको पहुचँ बढाईन  

(क) प्रत्येक नागररकिाइ सरोकार हुने सेवा सलुवधा र लनणयय बारे सचूना माग भएमा ईपिब्ध गराईन ु

पननछ । तर प्रचलित काननू तथा अचारसंलहतामा ईल्िेख भएको तररकािे बाहके कुनै पदालधकारी, 

व्यलक्त वा समहूिाइ, अलथयक कारोबारमा िाभ वा हानी पगु्ने वा कसैको सम्पलत्त लजई-ज्यानमा 

हानी नोक्सानी पगु्ने सचूनाहरु र गोप्य राख्नाुपनन कुरा प्रसारण वा सावयजलनक गनुय वा गराईन ुवा 

ईपिब्ध गराईन ुहुदँनै । 

(ख) शालन्त सरुिा, रालष्िय ऄखण्डता, समदुायहरुको सौहादय सम्बन्धमा खिि पनन खािे सचुनाहरु 

सावयजलनक गनुय वा गराईन ुहुदँनै  
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३.१३ बदलनयत तथा ऄनलधकृत काम गनय गराईनबाट रोक्न  

(क) प्रचलित काननू बमोलजम अफूिाइ प्राप्त ऄलधकारको प्रयोग गदाय बदलनयत वा स्वेच्छाचारी रुपमा 

गनुय वा गराईन ुहुदँनै । यस्तो ऄलधकारको प्रयोग खिुा एवं सहभालगतामिूक रुपमा छिफि गरी गनुय 

पननछ । 

(ख) अफू वा ऄन्य कुनै व्यलक्त वा संस्थाबाट ऄन्य पदालधकारी वा कायायिय\संघ संस्था वा कमयचारी 

वा व्यलक्तिाइ ऄनलधकृत काम गराईन ुहुदँनै । 

३.१४ िैङ्लगक समानताको प्रवर्द्यन गद,ै 

(क) कसैिाइलिङ्गको अधारमा भेदभाव झल्कने कुनै कायय गनुय हुदँनै । लिङ्गको अधारमा कसैको 

िमतामालथ अँच अईने गरी कुनै कामकाज गनय, नीलत, काननू वा संरचना बनाआनेछैन ।  

(ख)  फरक लिङ्गका पदालधकारी , कमयचारी, सेवाग्राही तथा अम नागररकप्रलत ऄस्वस्थ अिोचना गनन, 

लजस्क्याईने तथा ईनीहरुको मनोवि घटाईने खािका ऄलभव्यलक्त लदने , लदन िगाईने वा कुनै पलन 

माध्यमबाट कुनै यौनजन्य दरुाशय हुने खािका कुनै कामकारवाही गनय गराईन वा यौनजन्य ऄलिि 

तश्वीरहरु प्रकालशत गनन , प्रदशयन गनन, अशय दखेाईने, ऄनलुचत िाभका दृलष्टिे काममा ऄल्झाईने 

जस्ता हरैानी पानन व्यवहार गनुय वा गराईन ुहुदनै । 

(ग) िेखेर , बोिेर, भाषण गरेर वा जनुसकैु माध्यमबाट पलन मलहिा तथा परुुषबीचमा भेदभाव जनाईने 

खािका काम वा व्यवहार गनय वा ईखान टुक्का, थेगो वा शव्दहरुको प्रयोग गनुय वा गराईन ुहुदँनै । 

(घ) िैङ्लगक अधारमा भएका घरेिु लहसंा र भेदभावका घटनाहरुिाइ िुकाईने र गोप्य राख्ने कायय गनन 

वा सहयोग पयुायईन गनुय गराईन ुहुदनै । 

३.१५ बािवालिकाको सवायङ्लगण लवकास र हकलहतप्रलत सचेत रहदंै 

(क) वािवालिकाको साथयक सरोकारका लवषय तथा स्थानीय लवकास र शासन प्रलियामा 

वािवालिकाको साथयक सहभालगतािाइ होच्याईने वा ऄवमलू्यन गनन लवचार , ऄलभव्यक्त लदन वा 

त्यस्तो व्यवहार गनय गराईन हुदँनै ।  

(ख)  अफ्नो पररवारमा बािश्रलमक राख्न ुहुदनै । समदुायमा बािश्रम वा बािशोषणिाइ संरिण वा 

प्रोत्साहन हुने कुनै लकलसमका लियाकिाप गनय गराईन पाआनेछैन । 

४.  सावयजलनक सम्पलत्तको प्रयोग तथा सलुवधा सम्बन्धी अचारहरुः सावयजलनक सम्पलतको प्रयोग तथा सलुवधा सम्बन्धमा 

दहेायका अचारहरु पािन गनय प्रलतबर्द्ता व्यक्त गदयछौ, 

४.१  पदालधकारी तथा कमयचारीको सलुवधाका िालग छुट्याीीइएको सेवा वा सलुवधा वा भत्ता अफ्नो अन्तररक 

श्रोतको कलत ऄंश हुन अईँछ भन्ने एलकन गरी सभामा छिफि गरी अम गागररकिाइ हानकारी लदऐ 

लकफायती रुपमा न्यनूतम सलुवधाको व्यवस्था गररनेछ । 

४.२  पदालधकारीिे काननू बमोलजम तथा कायायियको काममा बाहके स्थानीय तहको मानवीय, अलथयक वा 

भौलतक साधन श्रोतको अफू वा ऄन्य कुनै व्यलक्तबाट प्रयोग वा ईपयोग गनुय वा गराआनेछैन  
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४.३  अफ्नो पदीय ओहदाको अधारमा कुनै सलमलत, संस्था वा व्यलक्तहरुबाट लनजी सेवा तथा सलुवधाहरु लिन वा 

लिन िगाआने छैन  

४.४  स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावयजलनक सम्पलतको प्रयोग गरेवापत पदालधकारी, कमयचारी वा ऄन्य कुनै 

व्यलक्त वा संस्थािे काननू बमोलजम लतनुय बझुाईन ुपनन कर, शलु्क, सेवा शलु्क दस्तुर, भाडा बझुाईनबाट छुट 

लिनेलदने गरी लनणयय गनुय वा गराईन ुहुदँनै । 

४.५  स्थानीय तहका पदालधकारीहरुिे अफूिे प्राप्त गनन सलुवधाहरुको लववरण अम जानकारीका िालग स्थानीय 

तहमाफय त सावयजलनक गनुयपननछ  

५.  नीलत लनमायण, योजना तजुयमा र लनणयय गदाय पािन गनुयपनन अचारहरुः नीलत, लनमायण, योजना तजुयमा र लनणयय गदाय दहेायका 

अचारहरुको पािन गनय गराईन दहेाय बमोलजम गररनेछ, 

५.१  लनणयय प्रकृयामा भाग लिनपुवूय बैठकमा जानकारी लदनपुननः (१) पदालधकारीिे अफू समेत संिग्न भइ कुनै लनणयय 

गनुयपनन बैठकमा छिफिमा भाग लिनपुवूय दहेाय बमोलजमका सचूनाहरु सम्बलन्धत भए सो लदनपुननछ : 

(क)  स्थानीय तहको भनाय प्रकृया, खरीद, लबिी वा ठेक्कापट्टाको लनणयय प्रकृया, कुनै लकलसमको दण्ड 

जररवाना वा लमनाहा गनन लनणयय प्रकृया, कुनै पिसँगको सम्झौताको म्याद थप वा खारेजीका 

लबषयमा वा त्यस्तै कुनै लनणयय गनुयपनन लवषयसँग सम्बलन्धत व्यलक्तसँग अफ्नो कुनै स्वाथय वा ररसआवी 

वा िेनदने वा ऄन्य कुनै प्रकारको नाता, सम्बन्ध रहकेो भए सो कुरा, 

(ख)  स्थानीय तहको नीलत लनणययबाट प्रत्यि वा ऄप्रत्यिरूपमा िाभ वा हानी हुने व्यलक्त, संस्था, पि 

वा कम्पनीसँग लिनलुदन ुभए सोको लबवरणहरु, 

(ग) कुनै पेशा वा व्यवसालयक संघसंस्थामा पदालधकारीको प्रलतलनलधत्व, िगानी, शेयर, लहत वा स्वाथय 

भए सोको लबवरण र त्यस्तो काममा िगाईने संस्था सम्बन्धी लवबरण, 

(२)  यलद कुनै पदालधकारीको लनणयय गनुयपनन पि वा लबषयसँग सम्बन्ध रहछे भने बैठकको ऄध्यििे त्यस्तो 

पदालधकारीिाइ बैठकको लनणयय प्रकृयामा तटस्थ रहन वा भाग नलिनका िालग लनदनश गनुय पननछ । 

(३)  पदालधकारीिे कुनै लवकास लनमायण काययको िालग गठन हुने ईपभोक्ता सलमलतमा रही कायय गनुय हुदनै ।  

 

५.२ सहभालगतामिूक तथा पारदशीरूपमा नीलत लनमायण र लनणयय गनन : 

(क) पदालधकारीहरूिे योजनाको छनौट, प्राथलमलककरण, कायायन्वयन, ऄनगुमन, मलू्यांकनका 

लवषयहरुमा िाभग्राही, ईपभोक्ता तथा सरोकारवािा समहुको व्यापक सहभालगता र प्रलतलनलधत्व 

गराएर लनणयय गनुयपननछ । 

(ख) स्थानीय तहबाट लनणयय लदनपुनन लवषयहरु, लनयलुक्त वा सेवा सलुवधा लदने वा लिने लवषयका कुराहरु 

पारदशीरुपमा गनुय पननछ । 

(ग) स्थानीय तहका बैठकहरु अम जनताका िालग खिुा गनय ईलचत प्रकृयाहरु लनधायरण गनुय पननछ । 

(घ) लनणयय गदाय काननूिे तोकेको ऄवलधलभि लनणयय गनुयपछय । काननूिे समय नतोकेको ऄवस्थामा 

लबषयको प्रकृलत हरेी यथासम्भव लछटो र ईपयकु्त समयावलधलभि लनणयय गनुय पननछ । 
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 तर कुनै कारणिे लनणयय गनय िाग्ने समयावलध िलम्बने भएमा वा लनणयय गनय नसलकने भएमा सोको 

तथ्यपणूय जानकारी सम्वलन्धत पििाइ ईपिब्ध गराईन ुपननछ । 

(ङ) पदालधकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाइ नऄल्मल्याईने गरी स्पष्ट राय तथा सल्िाह लदन ुपननछ ।  

६. परुस्कार , ईपहार, दान, चन्दा वा लनजी सेवा , सलुवधा र िाभ ग्रहण सम्बन्धी अचरणः  परुस्कार, ईपहार, दान, चन्दा वा 

लनजी सेवा, सलुवधा र िाभ ग्रहण सम्बन्धमा दहेायका अचारहरुको पािन गनय गराईन प्रलतबर्द् रहदं,ै 

(क) काननू बमोलजम अफ्नो कतयव्य लनवायह गनन लसिलसिामा कसैबाट कुनै प्रकारको नगद वा सेवा सलुवधाको 

रुपमा ईपहार, परुस्कार, चन्दा लिन ुहुदँनै ्।त्यस्तो सेवा सलुवधा लदनका िालग बाध्य पानन कुनै व्यवहार गनुय वा 

गराईन ुहुदँनै । 

(ख) स्थानीय तहसँग कुनै खास लवषयमा स्वाथय लनलहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथय भएको कुनै पलन व्यलक्तबाट कुनै 

प्रकारको मैिी व्यवहार र अमन्िण, भोज भतेर, खानेपानी, मनोरञ्जन, बसोवास सलुवधा, भाडा सलुवधा अलद 

लिन ुवा लदन ुहुदँनै । 

(ग) पदालधकारीहरुिे अफ्नो स्थानीय तहिाइ जानकारी नलदइ कुनै व्यलक्त , संस्था वा लनकायबाट दान , वलक्सस, 

चन्दा, ईपहार स्वीकार गनुय हुदँनै ।  

७. लवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था , सामदुालयक संघसंस्था, लनजी िेिसंगको साझेदारी सम्वन्धी अचरणः  लवकास 

साझेदार, गैर सरकारी संस्था , सामदुालयक संघसंस्था, लनजी िेिसंगको साझेदारी गदाय दहेायका अचारहको पािन गनय 

प्रलतबर्द् रहदँ,ै 

(क) लवकास साझेदार , गैर सरकारी संस्था , सामदुालयक संघसंस्था , लनजी िेिसँग संस्थागत सम्बन्ध र समन्वय 

प्रबर्द्यन गररनेछ । व्यलक्तगत िाभहानीका अधारमा व्यवहार गररनेछैन ।  

(ख) लवकास साझेदार , गैर सरकारी संस्था , सामदुालयक संघसंस्था , लनजी िेिसँगको अफ्नो िेिलभिको योजना ,  

काययिम,  बजेट तथा प्रलतवेदन काययिाइ एकीकृत रुपमा ऄगाडी बढाआनेछ ।  

८. लनष्पिता, सम्मान र कदरपणूय व्यवहार सम्बन्धी अचरणहरुः पदालधकारीिे अफ्नो काययसम्पादन गदाय लनष्पिता, सम्मान 

र कदरपणूय रुपमा गनय दहेायका अचारहरुको पािन गररनेछ, 

(क) स्थानीय तहको संस्थागत एवं काययगत स्वतन्िता र लनष्पिता ऄलभवलृर्द् गनय प्रयत्ननशीि रहने ।  

(ख) पदालधकारीिे पदीय कतयव्य लनवायह गदाय वाह्य वा अन्तररक िेिबाट प्रत्यि वा ऄप्रत्यिरुपिे अईने प्रभाव , 

प्रिोभन, दवाव, भनसनु, धम्की, अग्रह अलदबाट प्रेररत वा प्रभालवत नभइ कायय सम्पादन गनन । 

(ग) अफ्नो पदीय कतयव्य परुा गदाय मोिालहजा नराखी लनलभयक र स्वतन्ितापवूयक कायय सम्पादन गनन गराईने ।  

(घ) कुनै कमयचारीिाइ कायय सम्पादनको लसिलसिामा ऄनलुचत प्रभाव पानय वा दबाब नलदने ।  

(ङ) प्रचलित काननूिे लनषेध गरेको कुनै कायय गनय वा गराईन नहुने ।  

(च) कतयब्य पािना गदाय जानकारीमा अएको काननू बमोलजम गोप्य राख्नपुनन लवषय वा कागजात वा व्यहोरा 

प्रत्यि वा ऄप्रत्यि रुपबाट गनय वा गराईन नहुने । 

(छ) पदालधकारीिे अफूिे गनन काम लनधायररत समयलभि सम्पादन गररनेछ । काननू बमोलजम सम्पादन गनुयपनन काम 

समयलभिै सम्पन्न नगरी अफूिे गनन काम पन्छाआने छैन ।  

९. ऄन्य अचरणहरुको पािनाः  पदालधकारीका ऄन्य अचरणहरु दहेाय बमोलजम गनय प्रलतबर्द् रहन्छौं, 
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(क) अफ्नो सम्पलत्तको लववरण तोलकएको समयलभि सम्वलन्धत लनकायमा बझुाइ सावयजलनक गनुय पननछ ।  

(ख) स्थानीय तहको काममा कुनै प्रकारको ऄसर पनय सक्ने गरी वा संलवधान र प्रचलित काननू लवपररत हुने गरी 

स्थानीय तहको स्वीकृती लवना कसैवाट कुनै प्रकारको दान , दातव्य, कोसेिी, ईपहार अफूिे स्वीकार गनुय र 

अफ्नो पररवारको कुनै सदस्यिाइ त्यस्तो लबषय स्वीकार गनय िगाईन ुहुदनै । लवदशेी सरकार वा प्रलतलनलधबाट 

कुनै ईपहार प्राप्त हुन अएमा स्थानीय तहमा सो कुराको सचूना लदइ लनणयय भए बमोलजम गनुय पननछ ।  

(ग) स्थानीय तहको पवूय स्वीकृलत लबना कुनै कामको लनलमत्त कुनै लकलसमको चन्दा माग्न वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार 

गनय वा कुनय लकलसमको अलथयक सहायता लिन ुहुदनै ।  

(घ) नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकार वा स्थानीय तहको काम कारवाहीमा प्रलतकूि प्रभाव पनन गरी कुनै 

पिपलिकामा अफ्नो वास्तलवक वा काल्पलनक नामबाट वा वेनामी कुनै िेख प्रकाशन गनय , ऄनिाआन 

समाचार माध्यम वा सामालजक सञ्जाीाि वा रेलडयो वा टेलिलभजनर्द्ारा प्रसारण गनय गराईन हुदनै । 

(ङ) नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकार वा स्थानीय तहको नीलतको लवरोधमा सावयजलनक भाषण लदन वा कुनै वक्तव्य 

प्रकाशन गनय हुदनै । 

(च)  मिुुकी ऐन लवहावारीको महिको लवपररत हुने गरी लववाह गनय गराईन हुदनै ।  

(छ)  लवदशेी मिुुकको स्थायी बसोवास तथा लड.भी. को िालग अवेदन गनुय हुदनै ।  

(ज)  पदालधकारीिे पदीय मयायदामा अँच अईने गरी कुनै समहू वा व्यलक्तसँग काननु लवपरीत वाताय गनन , सम्झौता 

गनन कायय गनुय गराईन ुहुदँनै  

भाग ३ 

प्रचलित काननु बमोलजम पािन गनुयपनन अचारहरु 

१०. प्रचलित काननुको प्रभावकारी कायायन्वयनः (१) नेपािको संलवधान, प्रचलित संघीय तथा प्रदशे काननु, ऄदाितको लनणयय वा 

अदशे तथा काननु बमोलजम संघ वा प्रदशेिे लदएको लनदनशनको सम्मान र पािना गनय र सोको तत्परतापवूयक प्रभावकारी 

कायायन्वयन गररनेछ । 

(२) प्रचलित काननु बमोलजम पदालधकारीहरुको सम्पलत्त लबबरण बझुाईने तथा सावयजलनक गररनेछ । 

(३) पदालधकारीिे प्रचलित काननु बमोलजम स्थानीय तहको बेरुज ुतथा पेश्की फर्छ्यौटको काययमा लजम्मेवारी बहन 

गनुयपननछ । 

११. ऄलख्तयार दरुुपयोग तथा भ्रष्टाचार लनवारण सम्वन्धी काननुको कायायन्वयनमा सहयोगः  (१)स्थानीय तहका 

पदालधकारीहरुिे प्रचलित काननु बमोलजम भ्रष्टाचार वा ऄलख्तयारको दरुुपयोग हुने लकलसमका अचारहरु गनुय वा गराईन ु

हुदनै । 

(२)  स्थानीय तहका पदालधकारीिे स्थानीय तहमा प्रचलित काननु बमोलजम ऄलख्तयारको दरुुपयोग ठहररने कुनै 

काम वा व्यवहार भएमा सम्बलन्धत लनकायमा जानकारी लदनपुननछ र सम्बलन्धत लनकायबाट हुने छानलवन , 

ऄनसुन्धान तथा जाँचबझुमा सहयोग गनुयपननछ । 

(३)  पदालधकारीिे अफूिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार मालनने काययहरुको सचूना लदने र लिने गनुय पदयछ , त्यस्तो सचूना 

िुकाईन र िुकाईन सहयोग गनुय हुदनै । 

(४)  पदालधकारीिे अफ्नो काययसम्पादन गदाय स्वाथयको द्वन्द्व दलेखन सक्ने बाह्य लियाकिाप , रोजगारी, िगानी, 

सम्पलत्त, ईपहार वा िाभ िगायतका कुराहरु बारे स्पष्ट गरी कायय सम्पादन गनुय पदयछ । 
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(५)  भ्रष्टाचारबाट अलजयत सम्पलत्त राख्ने , िुकाईने तथा प्रयोग गनन जस्ता काययिाइ दरुुत्साहन गनुय पदयछ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट अलजयत सम्पलत्तको खोज तिास , रोक्का, स्थानान्तरण, लनयन्िण, जफत एवं लफतायसम्बन्धी 

काययमा सहयोग प¥ुयाईन ुपदयछ । 

(७)  पदालधकारीिे अफूिे र अफ्नो पररवारको नाममा कुनै जायजेथा खररद गदाय सावयजलनक गरेर गनुय पननछ ।  

१२.  लनवायचन अचारसंलहताको पािन गनुयपननः  (१) स्थानीय तहका जनप्रलतलनलधहरुिे लनवायचनका वखत पािन गनुयपनन 

अचारहरु लनवायचन अयोगिे तोके बमोलजम पािना गनुय पननछ । 

(२) स्थानीय लनकायका पदालधकारीहरुिे लनवायचन अचारसंलहताको प्रभावकारी कायायन्वयन तथा पािन गनय गराईन 

सहयोग गनुयपननछ  

(३) स्थानीय तहका पदालधकारीहरुिे अफ्नो ओहोदाको अधारमा प्राप्त सलुवधाहरु लनवायचन प्रचार प्रसार वा सोसँग 

सम्बलन्धत प्रयोजनका िालग अफू वा ऄरु कसैबाट प्रयोग गनय वा प्रयोग गराईनको िालग लदन ुहुदँनै । 

(४) लनवायचन प्रयोजनका िालग यस्तो सलुवधा लदन वा लिनका िालग स्थानीय तहहरुबाट संस्थागत रुपमा कुनै लनणयय गनुय 

वा गराईन ुसमेत हुदनै । 

१३.  अचारसंलहताको कायायन्वयन तथा सावयजलनकीकरणका िालग अवश्यक व्यवस्था गनुयपननः  (१) अचारसंलहताको 

कायायन्वयन तथा सावयजलनकीकरणका िालग दहेायमा ईल्िेलखत व्यवस्थाहरु गररनेछ, 

(क) अचारसंलहताको कायायन्वयन सलमलतको व्यवस्था गररनेः  काययपालिकािे ऄध्यि वा प्रमखु वा 

काययपालिकािे तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा अचारसंलहता कायायन्वयन सलमलत गठन गररनेछ । सो 

सलमलतिे लनयलमत रुपमा अचारसंलहता कायायन्वयनको पििाइ सहयोग परु् याइ काययपालिकाको बैठकमा 

लनयलमत प्रलतवेदन लदन ुपननछ । 

(ख) ऄनगुमन सलमफेदापइ सहयोग परु् याईन ुपननः  यस अचारसंलहताको प्रभावकारी कायायन्वयनका िालग 

ऄनगुमन सलमफेदापइ अवश्यक पनन सहयोग ईपिब्ध गराआनेछ । 

(२) पदालधकारीिे अफ्नो काययलवभाजन तथा काययसम्पादन लनयमाविीको व्यवस्था बमोलजम जवाफदहेी, 

पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गनय, दहेायबमोलजम गनय गराईन अवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

(क)  नागररक बडापि बमोलजम काययसम्पादन गनुयपनन, नागररक बडापि सम्बलन्धत सबैको जानकारीका 

िालग सबैिे दखे्ने ठाईँमा टाँस गनुय, गराईन ुपननछ । 

(ख)  स्थानीय तहिे नागररक बडापिमा ईल्िेख भए ऄनसुार लछटो छररतो सेवा प्राप्त नभएमा सो ईपर 

गनुासो सनुवुाइ हुने र छानलबनबाट सेवाग्राही पििाइ कुनै िलत वा हरैानी व्योहोनुय परेको दलेखएमा 

पीलडत पििाइ ईलचत ईपचार र िलतपलूतय ईपिब्ध हुने व्यवस्था गनुय गराईन ुपननछ । 

(३) कुनैपलन पदालधकारीिे अफूकहाँ अएको गनुासो तत्कािै सनु्ने व्यवस्था लमिाइ फर्छ्यौट गनुयपननछ ।  

भाग -४ 

अचार संलहताको पािना गनन गराईने व्यवस्था 

१४. अचार संलहता ऄनगुमन सलमलतको गठनः  (१) कुनै पदालधकारीिे यस अचार संलहता तथा ऄन्य प्रचलित संघीय, प्रदशे 

र स्थानीय काननू बमोलजम पािन गनुयपनन अचारहरु ईल्िंघन गरे, नगरेको सम्बन्धमा जाँचबझु तथा ऄनगुमन गनयका 

िालग सभािे सभाका सदस्यहरु मध्येबाट दहेाय बमोलजमको एक पदालधकारीको अचार संलहता ऄनगुमन सलमलतको 

गठन गररनेछ । 

(क) सभाका सदस्यहरुिे अफू मध्येबाट छनौट गरेको एक जना -सयोजक 

(ख) सभाका सदस्यहरुिे अफू मध्येबाट छनौट गरेको कलम्तमा एक जना मलहिा सलहत दइु जना 
-सदस्य 
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(ग) काययकारी ऄलधकृतिे तोकेको स्थानीय तहको एक जना ऄलधकृत कमयचारी 
-सदस्य-सलचव 

 

(२) ऄनगुमन सलमलतका संयोजक, सदस्य तथा सलचवमालथ नै यस अचारसंलहताको ईल्िङघनमा ईजरुी परी लनणयय 

गनुयपनन ऄवस्था भएमा सो लवषयको छिफि, जाँचबझु तथा लनणयय प्रलियामा लनज सहभागी हुन पाईने छैन ।  

(३) यस अचारसंलहताको संयकु्त रुपमा ईल्िंघन गरेको भनी ऄनगुमन सलमलतका संयोजक, सदस्यहरु तथा सलचवमालथ 

कुनै ईजरुी परेकोमा त्यस ईपर सम्बलन्धत काययसलमलतिे छानलबन गरी त्यसपलछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुय पननछ । 

(४) ऄनगुमन सलमलतका सदस्यहरुको पदावलध दइु वषयको हुनेछ । यस सलमलतका सदस्यहरु िगातार दइु काययकािभन्दा 

बढीका िालग लनवायलचत हुन सक्ने छैनन ्। 

तर स्थानीय तहको काययकाि समाप्त भएको ऄवस्थामा यस सलमलतको पदावलध स्वतः समाप्त भएको मालननेछ । 

१५. ऄनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य तथा ऄलधकारः  (१) ऄनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य तथा ऄलधकार दहेाय बमोलजम 

हुनेछ । 

(क) कुनै पदालधकारीिे अचारसंलहता ईल्िघनं गरे, नगरेको सम्बन्धमा ईजरुी परेमा वा जानकारी हुन 

अएमा सो ईपर छानलवन गनन सक्ने । 

(ख) जाँचबझु तथा छानलवनका लसिलसिामा समाव्हन जारी गनन र सािी प्रमाण बझु्ने ऄलधकार हुने ।  

(ग)  ऄनगुमन सलमलतका सदस्यहरुिे स्थानीय तहको लसफाररस तथा अमन्िणमा स्थानीय तहको 

जनुसकैु बैठकमा ईपलस्थत भइ अफ्नो कामका लवषयमा जानकारी लदन सक्नेछन।् 

  (२) ऄनगुमन सलमलतको कामको िालग अवश्यक जनशलक्त, काम गनन ठाईँ, सामाग्री तथा ईलचत 

वातावरण बनाइलदने लजम्मेवारी सम्बलन्धत स्थानीय तहको हुनेछ । 

१६. ऄनगुमन सलमलतको बैठक तथा काययलवलधः  (१) ऄनगुमन सलमलतको  काययसञ्चािन, लवलध दहेायमा ईल्िेख भए ऄनसुार 

हुनेछ । 

(क)  ऄनगुमन सलमलतको बैठक अवश्यकता ऄनसुार बस्नेछ ।  

(ख)  ऄनगुमन सलमलतको बैठकको लनणयय बहुमतको अधारमा हुनेछ ।  

(ग)  ऄनगुमन सलमलतिे कारवाही गदाय सम्बलन्धत पदालधकारीिाइ सफाइ पेश गनन ईलचत मौका 

लदनपुननछ । 

(घ)  ऄनगुमन सलमलतिे जाँचबझुबाट दलेखएको लववरण सलहतको राय प्रलतवेदन सम्बलन्धत 

काययपालिकामा पेश गनुयपननछ  

 (२) ऄनगुमन सलमलतको बैठक तथा जाँचबझु सम्बन्धी ऄन्य काययलवलध सलमलत अफैं िे तोक्न सक्नेछ ।  

१७. ऄनगुमन सलमलतका सदस्यहरुको सेवा तथा सलुवधाः  ऄनगुमन सलमलतका सदस्यहरुको बैठक भत्ता तथा ऄन्य सलुवधाहरु 

स्थानीय तहिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

१८. ईजरुीः  (१) स्थानीय तहको कुनै पदालधकारीिे पेशागत अचार, ईल्िंघन गरेकोमा त्यस लवषयमा ऄनगुमन सलमलत 

समि ईजरु लदन सलकनेछ ।  

(२) मालथ (१) बमोलजम लदआने ईजरुीमा कुन पदालधकारीिे कुन अचार ईल्िंघन गरेको हो सोको अधार, प्रमाण 

खिुाईन ुपननछ । स्थानीय तहिे ईजरुी फारामको नमनुा बनाइ सबैिे सलजिै प्राप्त गनय सक्ने स्थानमा राख्न पननछ । 

(३) ईजरुीको सम्बन्धमा कारवाही माग गदाय ऄनगुमन सलमलतिे ईजरुीकतायसँग थप लववरण वा कागजात माग गनय 

सक्नेछ । 

१९. गोप्य राख्नपुननः  (१) ऄनगुमन सलमलतिे ईजरुीकतायको नाम गोप्य राख्न ुपननछ ।  

(२) प्राप्त ईजरुीको अधारमा कुनै पदालधकारीमालथ िागेको अरोप मालथ छानलवन जारी रहकेो ऄवस्थामा अरोलपत 

पदालधकारीको नाम समेत गोप्य राख्न ुपननछ । 

२०. जाँचबझुः  (१) यस अचारसंलहतामा ईल्िेलखत अचारहरुको ईल्िंघन गरेको लवषयमा ऄनगुमन सलमलतको राय, सझुाव 

वा प्रलतवेदन अवश्यक कारवाहीका िालग काययपालिकामा पेश गनुय पननछ । प्रलतवेदन पेश गनुयपवूय सो सलमलतिे दहेायका 

प्रलियाहरु परुा गनुयपननछ  
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(क) कुनै पदालधकारीका लवरुर्द् अचारसंलहता ईल्िंघन गरेको कुनै ईजरुी परेकोमा  वा कुनै जानकारी प्राप्त 

भएकोमा  त्यसको अधारमा ऄनगुमन सलमलतिे कारवाही गनन अवश्यक छ वा छैन भनी जाँचबझु गनय वा 

गराईन सक्नेछ ।  

(२) जाँचबझु गदाय कुनै पदालधकारी ईपर कारवाही गनुयपनन दलेखएमा ऄनगुमन सलमलतिे त्यस्तो पदालधकारीिाइ सफाइ 

पेश गनय ईलचत मौका लदन ुपननछ ।  

(३) सफाइ पेश गनन मौका लददाँ सम्बलन्धत पदालधकारी लबरुर्द् िागेको अरोप र त्यसको अधारहरु प्रष्ट गरी अवश्यक 

कारवाहीका िालग काययपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपननछ । 

२१. ऄनगुमन सलमलतको लसफाररस कायायन्वयन गननः (१) ऄनगुमन सलमलतिे यस अचारसंलहतामा ईल्िेलखत कुराहरुको 

पािन भए नभएको सम्बन्धमा अवश्यक राय, सझुाव तथा लसफाररस सलहत कायायन्वयनका िालग काययपालिकामा पेश 

गनुयपननछ । 

(२) ऄनगुमन सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवेदन तथा राय, सझुाव र लसफाररस ईपर काययपालिकामा छिफि गरी अवश्यक 

लनणयय सलहत कायायन्वयन गनुयपननछ । 

(३) अचारसंलहताको पािनका लवषयमा स्थानीय तहमा छिफि हुदँाका बखत सम्बलन्धत पिका प्रलतलनलधहरुिाइ 

सहभागी गराईन सलकनेछ । 

२२. अचारसंलहताको ईल्िंघनमा सजायः  (१) यस अचारसंलहताको कायायन्वयन गदाय स्थानीय तहबाट सजायको रुपमा 

दहेायमा ईल्िेलखत एक वा सो भन्दा बढी प्रलियाहरु ऄपनाईन सलकनेछ । 

(क)  सम्बलन्धत पदालधकारीिाइ सचेत गराईने ।  

(ख)  अिोचना तथा अत्मअिोचना गनय िगाइ सोको जानकारी सावयजलनक गनय िगाईने ।  

(ग)  सावयजलनक सनुवुाइका िालग सावयजलनक गनन, गराईने ।  

(घ)  प्रचलित ऐन, काननूको ईल्िंघन भएको ऄवस्थामा सम्बलन्धत लनकायमा सचूना लदने र अवश्यक 

कारवाहीका िालग िेलख पठाईने। 

(२) अरोलपत पदालधकारी मालथ भएको कुनै पलन कारवाहीका लवषयमा लनज कुनै राजनीलतक दिसँग अवर्द् भएको 

हकमा सम्बलन्धत राजनीलतक दििाइ जानकारी गराईनपुनन । 

२३. कारवाहीको लववरण सावयजलनक गनुयपननः  अचारसंलहताको कायायन्वयनका सम्बन्धमा पदालधकारीमालथ भएको 

कारवाहीको लववरण अम जानकारीको िालग स्थानीय तहको सचूना पाटी र स्थानीय पिपलिकामा प्रकालशत गनुयपननछ । 

सोको जानकारी राजनीलतक दिहरु, संघीय मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्िािय, लनवायचन अयोग, प्रदशे सरकारको 

सम्बलन्धत लवभाग\लनकाय, स्थानीय प्रशासनिाइ गराईन ुपननछ । 

भाग -५ 

लवलवध 

२४. अचारसंलहताको पािन गनुय सबैको कतयव्य हुनेः यो अचारसंलहताको पािन गनुय पदालधकारीको लजम्मेअवारी 

तथा कतयव्यको एक ऄलभन्न ऄंगको रुपमा रहनेछ । 

२५. पदालधकारीिाइ अचारसंलहताको जानकारी लदनपुननः  यो अचारसंलहता स्थानीय तहका पदालधकारी तथा 

कमयचारीहरुिाइ ऄलनवायय रुपमा जानकारी लदइ हस्तािार गराइ िाग ुगनुयपननछ । 

२६. सरोकारवािाहरुिाइ अचारसंलहताको जानकारी ईपिब्ध गराईनपुननः स्थानीय तहका पदालधकारीको 

अचारसंलहता, समय-समयमा अचारसंलहतामा भएको संशोधनको लववरण तथा अचारसंलहताको 

कायायन्यवनको लववरणहरुको जानकारी वालषयक रुपमा स्थानीय तहका राजनीलतक दिहरु, संघीय मालमिा 

तथा स्थानीय लवकास मन्िािय, तथा प्रदशे सरकारका सम्बलन्धत लनकायिाइ गराईन ुपननछ । 

२७. अचारसंलहताको कायायन्वयनमा राजनीलतक दिको सहयोगः (१) कुनै पदालधकारीबाट यस अचारसंलहताको 

ईल्िंघन भएको ठहर भएमा लनज मालथ िागेको अरोप तथा सो सम्बन्धमा लसफाररस भएको कारवाहीको 
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लववरण समेत सम्बलन्धत पदालधकारी सम्बर्द् राजनीलतक दििाइ जानकारी गराईनकुा साथै सावयजलनक समेत 

गनुयपननछ । 

(२) जाँचबझुको अधारमा पदालधकारी ईपर कारवाहीको िालग भएको लसफाररसको कायायन्वयन गनन वा 

सचेत गराईने काममा सरकारी लनकाय एवं राजनीलतक दिहरुको सहयोग लिन सलकनेछ । 

२८. अचारसंलहतामा संशोधनः (१) स्थानीय तहका सभाबाट अचारसंलहतामा संशोधन गनन सलकनेछ ।  

(२) अचारसंलहतामा भएको संशोधनको जानकारी सम्बलन्धत सबै पदालधकारी, कमयचारी तथा 

सरोकारवािाहरुिाइ लदनपुननछ । 

(३) लनवायचन अचारसंलहतामा संशोधन भएको खण्डमा अम जनताको जानकारीको िालग सावयजलनक 

गनुयपननछ । 

(४) गाईँपालिकािे अफ्नो स्थानीय लवलशष्टता, कायय प्रकृलत र अवश्कता ऄनसुार यस अचारसंलहतामा 

समय-समयमा थप व्यवस्था समावेश गरी िाग ुगनय सलकनेछ । 

 

 

ऄध्यिद्वारा प्रमालणकरण लमलतः २०७४।०४।१९ 


