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महकाली नगरपाललका पदालिकारीहरुको आचारसंहीता,२०७४ 

प्रस्तावः 

नेपालको संलििान बमोलिम सहकारीता,सहअलततत्ि र मनन्ियका आिारमा संघीय लोकतालन्ि गणतन्िात्मक 

शासन व्यितथाको अभ्यास गद ै संघ, प्रदशे र तथानीय तह बीचको समुिरु अन्तरसरकार सम्बन्ि कायम गनन, 

तथानीय शासन व्यितथा िनताको अथनपूणन सहभालगता प्रिनद्बन गद ै बढी िनमखुी, सेिामखुी, 

िषनउत्तरदायी,परदशी तथा शसासनयकु्त तथानीय शासनको प्रत्याभलुत गनन तथानीय तहबाट समािका लबलभन्न िगन 

िमन, ललङ्ग, िातिालतका संतकृलतप्रलत सम्मान र सलहष्ण ु भािनाको लिकास गनन तथा काननूी राज्य संघीय 

लोकतालन्िक गणतन्िका लाभहरुको न्ययोलचत लितरण र लदगो लिकासको अििारणालाई मतुन रुप लदन हामी 

िनताबाट लनिानलचत पदालिकारीको आचरण र लियाकलापहरुलाई सीही अनरुुप मयानलदत र नमनुायोग्य 

तलु्याउनका लालग महाकाली नगरपाललका कायनपाललका िनप्रलतलनलिहरुले नगर कायनपाललकाको लमलत 

२०७४/०४/०५ गते को बैठकबाट " महाकाली नगरपाललका पदालिकारीको आचारसंहीता २०७४" लमलत 

२०७४/०५/३० गतेको नगरसभाबाट तिीकृती गरी लाग ुगररएको छ ।  
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भाग-१  

प्रारलम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) आचारसंहीताको नाम "महाकाली नगरपाललका पदालिकारी 

हरुको आचारसंहीता" २०७४ रहकेो छ । 

(२) यो आचारसंहीता नगरसभाबाट पाररत भएको लमलत दलेख लाग ुहुनेछ । 

२.  पररभाषाः लिषय िा अको प्रसंगले अको अथन नलगाएमा यस आचारसंहीतामा, 

 क)  "प्रमखु" भन्नाले महाकाली नगरपाललका प्रमखुलाई सम्झन ुपछन । 

 ख)  "आचारसंहीता" भन्नाले नगरपालकाका पदालिकारीहरुको आचारसंहीता, २०७४ लाई िनाउनेछ । 

ग)  "अनगुमन सलमलत" अनुगमन सलमलत भन्नाले यस आचारसंहीता अनसुार गलठत आचाचरसंहीता     

अनगुमन सलमलतलाई  सम्झनपुछन । 

घ) "कायनपाललका" भन्नाले महाकाली नगर कायनपाललका सम्झन ुपछन । 

ङ) "पदालिकारी" भन्नाले महाकाली नगरपाललकाका प्रमखु, उपप्रमखु, िडाध्यक्ष, कायनपाललकाका 

सदतय तथा सभाका अन्य सदतय समतेलाई सम्झन ुपछन ।  यस शब्दले नगरपाललकाले आफ्नो कायन के्षि 

सम्पादनका लसललसलामा गठन गरेका िनुसकैु सलमलत िा उपसलमलत िा कायनदलका सदतयहरु समतेलाई 

सम्झनपुछन । 

 

च)  "सभा" भन्नाले महाकाली नगरसभालाई बझुाउनेछ । 

छ) "तथानीय तह" भन्नाले नेपालको संलििान बमोलिमको नगरपाललकालाई सम्झन ुपछन । 

ि)  "नगरपाललका" भन्नाले महाकाली नगरपाललकालाई िनाउनेछ । 

भाग-२ 

पदाक्षिकारीहरुका आचारहरु 

३ . सामान्य आचारहरुको पालना गननः पदालिकारीहरुले पालना तथा अिलम्बन गनुन पने सामान्य 

आचारहरु दहेायमा उल्लेख भए बमोलिम हुनेछन ्। िसको अिलम्बन गनन हामी प्रलतिद्बता व्यक्त गदनछौ । 

३.१ नेपालको तितन्िता,तिालिनता, तिालभमान, रालष्िय एकता, भौगोललक अखण्डता र िनतामा 

लनलहत सािनसत्ताप्रलत प्रलतिद्ब रहद,ै 

(क) पदालिकारीहरुले नेपालको तितन्िता, सिनभौलमकता, भौगोललक अखण्डता, रालष्िय 

एकता,तिालिनता र तिालभमानको अक्षषु्णतामा प्रलतकुल हुने कायन गने छैनौ । 

(ख)  कुनै पलन पदालिकारीले रालष्िय लिरुद्ब हुने कायनमा सघाउ पुर् याउने, रालष्िय गोकपनीयता भङ्ग 

गन,े रालष्िय सरुक्षामा आचँपरु् याउने कायनहरु गनन िा िततो कायनमा सहयोग परु् याउने कायन गनन 

िा गराउने छैनौ । 
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(ग)  कुनै पदालिकारीले पलदय लिम्मिेारी पालना गरेर सिै राष्ि र िनताको बहृत्तरलहतलाई ध्यानमा 

रालख गनेछौ । 

(घ)  कुनै पलन व्यलक्त िा लनकायले िनतामा लनलहत सािनभौमसत्ता, रालष्िय एकता, 

तिालिनता,समालिक, िालमनक साँतकृलतक तथा ऐलतहाँलसक सौहादनतामा आचँ परु् याउने गरी 

कायन गरेमा त्यततो कायन लनरुत्सालहत गनेछौ ।  

३.२ संघ, प्रदनश र स्थानीय तहबीतको सु- सम्बन्िमा जोड क्षददै, 

(क)  पदालिकारीहरुले संघ, प्रदशे र तथानीय तहबीचको स-ुसम्बन्ि, कायनअलिकार क्षेि, कायन 

प्रणाली िा संतथागत प्रिन्िम कुनै आचँ परु् याउन िा दखल लदन िा अन्तरसरकार सम्बन्िमा 

खलल पाने कुनै कृयाकलाप गनन िा िक्तव्य िा प्रकाशन िा प्रचार प्रशार गररदनै । 

(ख)  कुनै पलन आिारमा तथानीय तहका बालसन्दाहरुलाई भतेभाि गनन िा समान सरुक्षा, सलुििा र 

संरक्षणबाट बञ्चीत गररने छैन । तर  मलहला,बालबाललका अपांगता रहकेा व्यलक्त दललत िषे्ठ 

नागररक लगायत पलछपरेका िगन के्षि तथा समदुायको हकलहतका लालग लिशेष व्यितथा गनन 

प्रलतिद्ब रहकेछौ ।  

(ग)  अन्तर तथानीय तह तथा अन्तरसरकार ितत ुिा सेिाको लनिानि आिागमनलाई कुनै िािा िा 

भतेभाि गररने छैन ।  

३.३ संघीय लोकताक्षन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन र स्वायत्त शासन, संघ, प्रदनश र 

स्थानीय तहबाट राज्य शक्षिक्षबचको प्रयोग तथा क्षवश्वव्यापी मानव अक्षिकार र मौक्षलक अक्षिकारका 

मान्य क्षसद्बान्तको प्रबद्बबन गनब,  

(क)  िनतामा नलहत सािनभौमसत्ता, तिशासन, संघ प्रदशे र तथानीय तहबाट राज्यशलक्तलबचको प्रयोग, संलघय 

लोकतालन्िक गणतन्िका मान्य लसद्बान्तहरुलाई उच्च सम्मान र आत्मसात गररनेछ । 

(ख)  संघीय लोकतालन्िक प्रणाली, तथानीय तिायत्ततार तल्लोतहमा अलिकारका लिकेन्रकरणका लसद्बन्त 

तथा नीलतलाई अनादर गने, िनताप्रलतको उत्तरदालयत्िलाई अतिीकार गने, अिहरेलना गने, अन्तर 

सरकार सम्बन्ि एि ंतथानीय तहहरु र साझदेार संघ संतथाहरुको काननू बमोलिमको सम्बन्िमा खलल 

पने ितता कुनै लेख, समचार, भाषण, िक्तव्य प्रकाशन िा प्रशारण गनुन िा गराउन ुहुदनै ।  

तर यस कुराले उल्लेलखत लबषयमा अनशुन्िान मलुक कुनै लेख सचना प्रकालशत गनन र सो अनरुुप 

िारण राख्न रोक लगाएको मालनने छैन । 

३.४ श्रोत सािनको पूणब सतुपयोग गनबः 

(क)  काननू बमोलिम आफुले पाउने सेिा सलुििाबाहके तथानीय तहको सािन, श्रोत, नगद िा लिन्सी कुनै 

प्रकारको मातन, उपभोग गनुन गराउन ुहुदनै ।  

(ख)  कनै पलन पदालिकारीले सािनिलनक श्रोतको प्रयोग गदान अलिकतम सदपुयोग र उत्पादनशील कायनमा 

प्रयोग गनुन पनेछ । 

३.५ आफ्नो क्षजम्मेवारीको प्रभावकारी कायाबन्वय गनब गराउन, 

(क)  कुनै पलन पदालिकारीले काननुले तोके बमोलिमका पदालिकारीहरुलाई पिून िानकारी नलदई आफ्नो 

सेिा लदने तथान छोडी अन्यन्ि िान ुहुदनै ।  
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(ख)  पदािारीले प्रचललत काननुमा तोलकए भन्दा िढी समयका लालग आफ्नो कायन के्षि छोड्न ुपदान िा 

कायन के्षिभन्दा बालहर िान ुपन ेभएमा काननुले तोके बमोलिमका िनप्रलतलि िा पलदिारीलाई आफ्नो 

पदको अलख्तयारी नलदई िान ुहुदनै ।   

३.६ गैर कानुनी आश्वासनलाई क्षनरुत्साक्षहत गनब, 

(क)  संलििान तथा प्रचललत काननूले लदएको अलिकाके्षि भन्दा बालहरका काम गररलदन्छु भनी कसैलाई 

आश्वासन लदन ुहुदनै । 

(ख)  काननू बमोलिम गनुन पने काम गनन िा सेिा लदनका लालग आनाकानी िा लढलाई गने, िानीिानी 

अनािश्यक झझंट थप्ने िा आफ्नो अलिकार के्षिबालहरको काम गररलदन िा गराई लदनेछु भनी आश्वासन िा 

भरोसा पने कुनै काम गनुन गराउन ुहुदनै । 

(ग) तथानीय तहका पदालिकारीहरुले ऐनले तोलकएको योिना तिुनमा प्रकृयाको िानकारी नलदई कुनै ब्यलक्त, 

संतथा िा समदुायलाई तथानीय तहको योिना बाहकेका कुनै कायनिम िा योिना तिीकृत गररलदन िा 

गराईलदने आश्वासन लदन ुहुदनै । 

(घ) आफ्नो लालग िा अरु कसैको लालग अनलुचत लाभ पगु्ने गरी पदको दरुुपयोग गने कायन गने िा गराउन ुहुदनै 

।  

३.७ राजनीक्षतक आस्थाका आिारमा भेदभावपूणब कायब नगनब दृढ रहदै,  

(क)  रािनीलतक आतथा िा लिचारका आिारमा कायनपाललका िा सभाका सदतयहरु िा कमनचारीहरु िा 

सेिाग्राही तथा आम नागररकहरु संग तेरो मरेोको भािना राखी कुनै कायन गनुन/गराउन ुहुदनै । 

(ख)  आफु सम्बद्ब रािनीलतक दल िा सम्बद्ब कुनै लनकाय िा संघ संतथालाई माि लाभ पगु्ने िा सलुििा हुन े

गरी लनणनय िा योिना िा कायनिम कायानन्ियन गररने छैन । 

३.८ सामाक्षजक सौहादबता र समावेशीकरण प्रक्षत दृढ सकंक्षपपत रहेदै,  

(क)  सामालिक सदभाि तथा सौहादनता (प्रेम) खल्बल्याउन नहुनेेः लिलभन्न िात िाती, िमन, बगन, क्षेि, 

सम्प्रदायबीच सामालिक सदभाि र सौहदनता खल्बल्याउने कुनै काम िा अन्य कुनै व्यिहार गनुन िा 

गराउन ुहुदनै । कुनै सम्प्रदाय बीचको स-ु सम्बन्िमा खलल पने गरी ियाकलाप गनुन गराउन ुर प्रचार प्रसार 

गनुन गराउन ुहुदनै ।  

(ख)  छुिाछुतलाई प्रश्रय लदने व्यिहार गनुन हुदनै । कुनै लबचार ब्यक्त गदान िातीय, िालमनक, साँतकृलतक िा 

सामालिक लिद्बेष िा िालमनक भदेभाि िनाउने खालका काम कुरा गने िा उखान टुक्का प्रयोग गने िा कुनै 

िाती, िमन, संतकृलत िा समदुायको तिालभमानमा िक्का लाग्ने िा आघात पुग्ने खालका 

शब्द/िाणीहरुको प्रयोग गनुन हुदनै । 

(ग) कुनै पलन िात िाती, िमन,िणन, ललङ्ग आलदका आिारमा भदेभाि गनुन हुदनै तथा सबै समदुायका काननुी 

हकलहत र मौललक संतकृलत प्रलत बोली र व्यिहार दबैु तिरबाट प्रलतकुल असर पने गरी कायन गनुन गराउनु 

हुदनै । 

(घ) कुनै पलन समदुायको परम्परा दलेखको िमन अिलम्बन गने िालमनक तितन्िताको सामना गनुन पनेछ । तर, 

आफ्नो क्षेिलभि कसैको िमन पररितनन गने गराउने कुनै पलन कृयाकलाप हुन लदन ुहुदनै ।  
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(ङ)  कुनै लिदशेी नागररक िा संतथाले नेपालको सभ्यता, नेपाली िनताबीचको सदभाि लबगाने िा भड्काउने 

काम गरेको िा गनन लागकेो िानकारी भएमा तत्काल सम्बलन्ित लनकायमा सलूचत गनुन पनेछ ।  

३.९ पदक्षिकारी बीच कायब क्षजम्मेवारीको न्ययोक्षचत बााँडफााँड गनबः 

(क)  पदालिकारीहरु बीच लिम्मिेारी, अलिकार िा सलुबिा िा दालयत्िको बाँडफाँड गदान रािनीलतक दलसंग 

को सम्िद्बता िा रािनीलतक आतता िा मलहला िा परुुष िा सामालिक समािशेीकरणका आिारमा 

भदेभाि लगाएको मालनने छैन । तर काननु बमोलिम लबशेष लिम्मिेारी र अिसर लदनका लालग उल्लेलखत 

प्राििानले रोक लगाएको मालनने छैन । 

३.१० कसैको स्वाक्षभमान र अक्षस्तत्वमा कुनै आाँच आउन नक्षदन,  

(क)   पदालिकारीले सबै संग लशष्ठ मयानलदत बाणी तथा शब्दको प्रयोग गनुनपनेछ । शाललन र तिभालिक 

सामालिक आचारहरु गनुनपनेछ । िनता संग हालदनक, नम्र र आदरपिूनक व्यिहार गनुनपनेछ । 

(ख) पदालिकारीबाट कायनपाललका र सभाका सदतयहरु, तथानीय तहमा कायनरत कमनचारीहरुमा एक 

अकानप्रलत झठुा लाञ्छना लगाउने, ररस राग द्बेष राख्ने तथा एक अकानको लिषयमा अप्रासांलगक 

लटकालटप्पणी गनुन िा अलतसयोलक्तपणून अलभव्यलक्त लदईनेछैन ।  

(ग) पदालिकारीले लनिानलचत िनप्रलतलनलि, कमनचारी, सेिाग्राही प्रलत राम्रो व्यिहार र लशष्ठ भाषाको प्रयोग 

गनेछन ्। 

(घ) पदालिकारीले संतथागत रुपमा कुनै िारण व्यक्त गदान तथानीय तह, यसका लनणनयहरु िा कुनै 

पदालिकारी िा कमनचारीलाई होच्याउने िा अनादर गने भाषा िा अलभव्यलक्त लदन ुिा लदन लगाउन ुहुदनै 

। 

(ङ) पदालिकारी तथा कमनचारी बीच एक अकानको काम, पेशागत मयानदा र कायनगत तिायत्तताको सम्मान 

गने िातािरण सिृना गनुन पनेछ । 

(च) पदालिकारीहरुले एक अकानको व्यलक्तगत रुपमा लटका लटप्पणी गनुन हुदनै तर पदालिकारीको कामसंग 

सम्बलन्ित लबषयमा तितथ रुपमा एक अकानका कमी कमिोरी तथा सबल पक्षहरुलाई औल्याउन कुनै 

बािा पगु्ने छैन । 

(छ) पदालिकारीले एक अकानका लिषयमा सकरात्मक तिरले छलफल गने, सझुाि लदने, आलोचना तथा 

लटप्पणीहरु राख्न ुपनेछ  र एक अकानलाई पलदय काम गननमा सहयोग, उत्साह र प्रेरणा प्रदान गनुन पनेछ ।  

 

 

३.११ सामाक्षजक मान्यता क्षबरुद्बका आचारहरु क्षनरुत्साक्षहत गदै,   

(क)  कायानलय समयमा िा पदीय कामका लसललसलामा मादक िा लाग ुपदाथन सेिन गनुन हुदैन । कायानलय 

हातालभि तथा सािनिलनक सभा, समारोह, बैठक आलद तथलहरुमा मद्यपान, िमु्रपान, खनैी, सतुी, गट्ुका 

िा पान सेिन गनुन हुदनै । 

(ख)  अन्िलिश्वास, अपसंतकृलत, रुढीिाद ितता परुातन एिम ्अिजै्ञालनक मान्यता तथा चालचलन लिरुद्बको 

सामालिक रुपान्तरण प्रकृयामा सहभालगता िनाउन ुपदनछ । 
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(ग)  पदालिकारीहरुले सािनिलनक तथल तथा खलुा, ठाउँमा ििुा, तासखेल्ने, बालि लगाउने आलद ितता 

व्यिहारहरु गनुन हुदनै । 

(घ) पदालिकारीले कननुतेः मानि अलिकारको गहन ठहररने, काननुले िन्दिे लगाएका तथा सभा िा 

कायानललकाले आफ्नो के्षि लभि सामालिक मयानदा लिपररतका भनी तोकेका समदुायमा प्रचललत 

कुरीलतहरुले िढिा पाउने व्यिहार गनुन हुदनै ।  

(ङ) लिलभन्न िातिाती िा िमन सम्प्रदायका प्रचललत सामालिक संतकारहरु िततै, लििाह, व्रतिन्ि, पातनी, 

िन्मोत्सि, भोि आदीमा समदुायमा गलत प्रलततपदानको भािना ल्याउने खालका तडक भडक गनुन हुदनै र 

तडकभडक गनन अरुलाई प्रोत्साहन गनुन हुदनै । 

(च) पदालिकारीको हलैसयतले कुनै लनणनय गदान रािनीलतक, सामालिक, आलथनक िा कुनै पलन आिारमा 

तेरोमरेो भन्ने पक्ष नलदई तठतत भलुमका लनिानह गनुन पदनछ । 

(छ)  ललङ्ग, उमरे, भाषा, िमन, आलथनक अितथा आलदका आिारमा भदेभाि िनाउने गरी अरुको सामालिक 

संतकार िा िलगनय हकलहतका लिषयहरुमा नकरात्मक लटप्पणी गनुन हुदनै । 

(ि) पदालिकारीले आफ्नो क्षेिलभि लिद्यमान सामालिक कुररती तथा कुसंतकारका रुपमा रहकेा िाललििाह, 

िहुलििाह, लैङ्लगक लहसंा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी दहिे दाईिो, छुिाछुत िालतगत उचनीचता, 

व्यलक्तगत घटना दतान नगने प्रबलृत, खोप नलगाउने अितथा, खलुा लदसा आलद ितता तथा प्रचलनलाई 

लनमुनल गनन लालग पनुन पनेछ । 

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनन सेवा,सुक्षविा, क्षनमाबण प्रकृया र सूचनामा जनताको पह ाँच बढाउन,  

(क)  प्रत्येक नागररकलाई सरोकार हुने सेिा सलुििा र लनणनयबारे सचूना माग भएमा उपलव्ि गराउन ुपनेछ । 

तर प्रचललत काननु तथा आचारसंहीतामा उल्लेख भएको बाहके कुनै पदालिकारी व्यलक्त िा समहुलाई 

आलथनक सरोकारीबारमा लाभ िा हानी पगु्ने िा कसैको सम्पलत्त िा िीउ-ज्यानमा हानी नोक्सानी पगु्ने 

सचूनाहरु र गोप्य राख्न ुपने कुरा प्रशारण िा सािनिलनक गनुन िा गराउन ुिा उपलव्ि गराउन ुहुदनै ।  

(ख)  शालन्त सरुक्षा, रालष्िय अखण्डता, समदुायको सौहादन सम्बन्िमा खलल पने खाले सचूनाहरु सािनिलनक 

गनुन गराउन ुहुदनै । 

३.१३ वदक्षनयत तथा अनक्षिकृत काम गनब गराउन रोक्न, 

(क)  प्रचललत काननु बमोलिम आफुलाई प्राप्त अलिकारको प्रयोग गदान िदलनयत िा तिच्छाचारी रुपमा गनुन 

िा गराउन ुहुदनै । यततो अलिकारको प्रयोग खलुा एि ंसहभालगतामलुक रुपमा छलफल गरी गनुन पनेछ । 

(ख)  आफु िा अन्य कुनै व्यलक्त िा संतथाबाट अन्य पदालिकारी िा कायानलय/संघसंतथा िा कमनचारी िा 

व्यलक्तलाई अनलिकृत काम गराउन ुहुदनै । 

 

३.१४ लैक्षिगक समानताको प्रबद्बबन गदै:  

(क)  कसैलाई ललङ्गको आिारमा भतेभाि भल्कने कुनै कायन गनुन हुदनै । ललङ्गको आिारमा क्षमतामालथ 

आचँ आउने गरी कुनै कामकाि गनन, नीलत काननु िा संरचना बनाइलदने छैन । 
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(ख)  फरक ललङ्गका पदालिकारी, कमनचारी, सेिाग्राही तथा आम नागररक प्रलत अतितत आलोचना गने, 

लितक्याउने तथा उनीहरुको मनोिल घटाउने खालका अलभव्यलक्त लदने, लदन लगाउने िा कुनै पलन 

माध्यमबाट यौनिन्य दरुासय हुने खालका कुनै कामकािानही गनन गराउन ुिा यौनिन्य अलतलल तलतिरहरु 

प्रकालशत गने, प्रदनशन गने, आशय दखेाउने, अनलुचत लाभका दृलिले काममा अल्झाउने ितता हरैानी 

पाने व्यिहार गनुन गराउन ुहुदनै । 

(ग) लेखरे, बोलेर, भाषण गरेर िा िनुसकैु माध्यमबाट पलन मलहला तथा परुुषबीचमा भेतभाि िनाउने 

खालका काम िा व्यिहार गनन िा उखान टुक्का, थेगो िा शब्दहरुको प्रयोग गनुन गराउन ुहुदनै । 

(घ) लैलङगक आिारमा भएका घरेल ुलहसंा र भदेभािका घटनाहरुलाई लुकाउने र गोप्य राख्ने कायन गने िा 

गराउने हुदनै ।  

३.१५ बालबाक्षलकाको सवाबक्षिगण क्षवकास र हकक्षहत प्रक्षत सचेत रहेदैः 

(क)  बालबाललकाको साथनक सरोकारका लिषय तथा तथानीय लिकास र शासन प्रकृयामा बालबाललकाको 

साथनक सहभालगतालाई होच्याउने िा अिमलू्यन गने लिचार अलभव्यलक्त लदन िा त्यततो व्यिहार गनन 

गराउन हुदनै । 

(ख)  आफ्नो पररिारमा बालश्रलमक राख्न ु हुदनै । समदुायमा बालश्रम िा बालशोषणलाई संरक्षण िा 

प्रोत्साहन हुने कुनै लकलसमका लियाकलाप गनन गराउन पाइने छैन । 

४. सावबजक्षनक सम्पक्षत्तको प्रयोग तथा सुक्षबिा सम्बक्षन्ि आचारहरु: सािनिलनक सम्पलत्तको प्रयोग तथा 

सलुबिा सम्बन्िमा दहेायका आचारहरु पालन गनन प्रलतिद्बता ब्यक्त गदनछौ ।  

४.१  पदालिकारी तथा कमनचारीको सलुबिाका लालग छुट्याएको सेिा िा सलुििा भत्ता आफ्नो आन्तररक 

श्रोतको कलत अशं हुन आउछ भन्ने एकीन गरी सभामा छलफल गरी आम नागररकलाई िानकारी लदई 

लकफायलत रुपमा न्यनूतम सलुबिाको व्यितथा गररनेछ । 

४.२ पदालिकारीले काननु बमोलिम तथा कायानलयको काममा िाहके तथानीय तहको मानिीय, आलथनक िा 

भौलतक सािन श्रोत आफू िा अन्य कुनै व्यलक्तिाट प्रयोग िा उपयोग गनुन िा गराईने छैन । 

४.३ आफ्नो पदीय ओहोदाको आिारमा कुनै सलमलत, संतथा िा व्यलक्तहरुबाट लनिी सेिा तथा सलुििाहरु 

ललन िा ललन लगाइने छैन । 

४.४. तथानीय तहको सेिा प्राप्त गरे िा सािनिलनक सम्पलत्तको प्रयोग गरे िाफत पदालिकारी, कमनचारी िा 

अन्य कुनै व्यलक्त िा संतथाले काननु बमोलिम लतनुन बझुाउन ु पने कर, शलु्क, सेिा शलु्क दततरु,  भाडा 

बझाउनबाट छुट ललने गरी लनणनय गने िा गराउन ुहुनेछ । 

४.५ तथानीय तहका पदालिकारीहरुले आफुले प्राप्त गने सलुििाहरुको लििरण आम िानकारीका लालग 

तथानीय तह माफन त साििनलनक गनुन पनेछ ।  

५. नीक्षत क्षनमाबण, योजना तजुबमा र क्षनमाबण गदाब पालन गनुबपनन आचारहरु:- नीलत लनमानण, योिना तिुनमा र 

लनणनय गदान दहेायका आचारहरुको पालन गनन गराउन दहेाय बमोलिम गररनेछ ।  
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५.१ क्षनणबय प्रकृयामा भाग क्षलनुपूवब बैठकमा जानकारी क्षदनुपननः (१) पदालिकारीले आफुसमेत संलग्न भई 

कुनै लनणनय गनुनपने बैठकमा छलफलमा भाग ललनपुूिन दहेाय बमोलिमका सचूनाहरु सम्बलन्ित भए सो लदनपुनेछ ।  

(क)  तथानीय तहको भनान प्रकृया, खररद, लबिी, िा ठेक्कापट्टाको लनणनय प्रकृया, कुन ै लकलसमको दण्ड 

िररिाना लमनाहा गने प्रकृया, कुनै पक्षसंगको सम्झौताको म्याद थप िा खारेिीका लिषयमा िा िततो 

लनणनय गनुनपने लिषयसंग सम्बलन्ित व्यलक्त संग आफ्नो कुनै तिाथन िा ररसइिी िा लेनदने िा अन्य 

कुनै प्रकारको नाता, सम्बन्ि रहकेो भए सो कुरा, 

(ख)  तथानीय तहको नीलत लनणनयबाट प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा लाभ िा हानी हुने व्यलक्त, संतथा, पक्ष िा 

कम्पनी संग ललनलुदन ुभए सोको लििरणहरु, 

(ग) कुनै पेशा िा व्यिसालयक संघसंतथामा पदालिकारीको प्रलतलनलित्ि, लगानी, शयेर, लहत िा तिाथन 

भए सोको लबिरण र त्यततो काममा लगाउने संतथा सम्बलन्ि लबिरण, 

२. यदी कुनै पदालिकारीको लनणनय गनुनपने पक्ष िा लबषयसंग सम्बन्ि रहछे भने बैठकको अध्यक्षले त्यततो 

पदालिकारीलाई बैठकको लनणनय प्रकृयामा टठतत रहन िा भाग नललनका लालग लनदशे गनुनपनेछ । 

३.  पदालिकारीले कुनै लबकास लनमानण कायनको लालग गठन हुने उपभोक्ता सलमलतमा रही कायन गनुन हुदनै । 

५.२. सहभाक्षगता मुलक तथा पारदशी रुपमा नीक्षत क्षनमाबण र क्षनणबय गननः 

(क)  पदालिकारीले योिना छनौट, प्राथलमकीकरण, कायानन्ियन, अनगुमन, मलू्यांकनका लिषयहरुमा लाभग्राही, 

उपभोक्ता तथा सरोकारिाला समहुको व्यापक सहभालगता र प्रलतलनलित्ि गराएर लनणनय गनेछ । 

(ख)  तथानीय तहबाट लनणनय लदनपुने लिषयहरु लनयलुक्त िा सेिा सलुििा लदने िा ललने लिषयका कुराहरु पारदशी 

रुपमा गनुनपनेछ ।  

(ग) तथानीय तहका बैठकहरु आम िनताका लालग खलुा गनन उलचत प्रकृयाहरु लनिानरण गनुन पनेछ । 

(घ) लनणनय गदान काननुले तोकेको अिलिलभि लनणनय गनुनपछन । काननुले समय नतोकेको अितथामा लबषयको 

प्रकृलत हरेी यथासम्भि लछटो र उपयुनक्त समयािलि लभि लनणनय गनुनपनेछ । तर कुनै कारणले लनणनय गनन 

लागकेो समयािलि ललम्बने भएमा िा लनणनय गनन नसलकने भएमा सोको तथ्यपणून िानकारी सम्बलन्ित 

पक्षलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ । 

(ङ)    पदालिकारीले नागररक िा सेिाग्राहीलाई नअल्याउने गरी तपि राय तथा सल्लाह लदन ुपनेछ । 

६. पुरुस्कार, उपहार, दान,चन्दा वा नीक्षज सेवा, सुक्षविा  र लाभ ग्रहण सम्बक्षन्ि आचरणः परुुतकार, 

उपहार, दान,चन्दा िा नीलि सेिा, सलुििा  र लाभ ग्रहण सम्बन्िमा दहेायका आचारहरुको पालन गराउन 

प्रलतिद्बछौ ।  

(क)  काननु बमोलिम आफ्नो कतनव्य लनिानह गने लसललसलामा कसैबाट कुनै प्रकारको नगद िा सेिा 

सलुििाको रुपमा उपहार, परुुतकार, चन्दा ललन हुदनै । त्यततो सेिा सलुििा लदनका लालग िाध्य पान ेकुन ै

व्यिहार गराउन ुहुदनै ्। 

(ख)  तथीनीय तहसंग कुनै खास लिषयमा तिाथन लनलहत भएको िा सम्भाव्य तिाथन भएको कुनै पलन व्यलक्तबाट 

कुनै प्रकारको मिैी व्यिहार र आमन्िण, भोि भतेर, खानलपन, मनोरञ्िन, िसोिास सलुििा, भाडा 

सलुििा आलद ललन ुिा लदन ुहुदनै ।  

(ग) पदालिकारीले आफ्नो तथानीय तहलाई िानकारी नलदई कुनै व्यलक्त,संतथा िा लनकायबाट दान, बलक्सस, 

चन्दा, उपहार तिीकार गनुन हुदनै । 
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७. सामुदाक्षयक संघसंस्था, नीक्षज क्षवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्थासंगको साझेदारी : लिकास  

साझदेार, गरै सरकारी संतथा, सामदुालयक संघ संतथा, लनिी के्षिसंगको साझदेारी गदान दहेायका आचारहरु पालन 

गने प्रलतिद्ब रहद,ै  

(क)  लिकास साझदेार लनकाय, गरै सरकारी संतथा, सामदुालयक संघसंतथा, नीलि के्षि संतथागत सम्बन्ि र 

समन्िय प्रबद्बनन गररनेछ । व्यलक्तगत लाभहानीका आिारमा व्यिहार गररने छैन । 

(ख)  लिकास साझदेार लनकाय, गरै सरकारी संतथा, सामदुालयक संघसंतथा, नीलि के्षिसंगको आफ्नो 

क्षेिलभिको योिना, कायनिम, बिटे तथा प्रलतिदेन कायनलाई एकीकृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

८. क्षनष्पिता,सम्मान र कदरपूणब व्यवहार सम्बन्िी आचरणहरु: पदालिकारीले आफ्नो कायन सम्पादन गदान 

लनष्पक्षता, सम्मान र कदरपणून रुपमा गनन दहेायका आचरहरुको पालन गररनेछ । 

(क)  तथानीय तहको संतथागत एि ंकायनगत तितन्िता र लनष्पक्षता अलभबदृ्बी गनन प्रयत्नलशल रहने । 

(ख)  पदालिकारीले पदीय कतनव्य लनिानह गदान िाह्य िा आन्तररक क्षेिबाट प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्षरुपले  आउने 

प्रभाि, प्रलोभन, दिाि, भनसनु, िम्की, आग्रह, आलदबाट प्रेररत िा प्रभालित नभई कायन सम्पादन 

गररनेछ ।  

(ग) आफ्नो पदीय कतनव्य परुा गदान मोललहिा नराखी लनलभनक र तितन्ितापिुनक कायन सम्पादन गने गराउने । 

(घ)  कुनै कमनचारीलाई कायन सम्पादनको लसललसलामा अनलुचत प्रभाि पानन िा दिाि नलदने । 

(ङ) प्रचललत काननुले लनषिे गरेको कुनै कायन गनन िा गराउन नहुने । 

(च) कातनव्य पालना गदान िानकारीमा आएको काननु बमोलिम गोप्य राख्न ुपन ेलिषय िा कागिात िा व्यहोरा 

प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपबाट प्रकाशन गनन िा गराउन नहुने । 

(छ) पदालिकारीले आफुले गने काम लनिानररत समय लभि सम्पादन गररनेछ । काननु बमोलिम सम्पादन गनुनपन े

काम समयम ैसम्पन्न नगरी आफुले गने काम पन्छाइने छैन ।  

९. अन्य आचरणहरु:  पदालिकारीका अन्य आचरणहरु दहेाय बमोलिमका गनन प्रलतिद्ब रहन्छौ । 

(क)  आफ्नो सम्पलत्तको लििरण तोलकएको समयलभि सम्बलन्ित लनकायमा बझुाइ सािनिलनक गनुन पनेछ । 

(ख)  तथानीय तहको काममा कुनै प्रकारको असर पनन सक्ने गरी िा संलििान र प्रचललत काननु लिपररत हुने 

गरी तथानीय तहको तिीकृती लिना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार आफुले 

तिीकार गनुन िा आफ्नो पररिारको कुनै सदतयलाई त्यततो लिषय तिीकार गनन लगाउन ु हुदनै । लिदशेी 

सरकार िा प्रलतलनलिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा तथानीय तहमा सो कुराको सचूना लदई लनणनय भए 

बमोलिम गनुन पनेछ । 

(ग) तथानीय तहको पिून तिीकृती लबना कुनै कामको लनलमत्त कुनै लकलसमको चन्दा माग्न िा त्यततो चन्दा 

तिीकार गनन िा कुनै लकलसमको आलथनक सहायता ललन ुहुदनै ।  

(घ) नेपाल सरकार िा प्रदशे सरकार िा तथानीय तहको काम कारिाहीमा प्रलतकुल प्रभाि पाने गरी कुन ै

पिपलिकामा आफ्नो िाततलिक िा काल्पलनक नामबाट िा िनेामी कुनै लेख प्रकाशन गनन, अनलाईन 

समचार माध्यम िा सामालिक संिाल िा रेलडयो िा टेलललभिनद्बारा प्रशारण गनन िा गराउन ुहुदनै ।  

(ङ) नेपाल सरकार िा प्रदशे सरकार िा तथानीय तहको नीलतको लिरोिमा सािनिलनक भाषण लदन िा कुन ै

िक्तव्य प्रकाशन गनन हुदनै ।  

(च) मलुकुी ऐन लिहािारीको महलको लिपररत हुने गरी लििाह गनन गराउन ुहुदनै । 
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(छ) लिदशेी मलुकुको तथायी बसोबास तथा लड.भी. को लालग आिदेन गनुन हुदनै ।  

(ि) पदालिकारीले पदीय मयानदामा आचं आउने गरी कुनै समहु िा व्यलक्त संग काननु लिपररत िातान गने, 

सम्झौता गने कायन गनन गराउन ुहुदनै ।  

 

 

भाग- ३  

प्रचक्षलत कानुन बमोक्षजम पालन गनुबपनन आचारहरु 

१०. प्रचक्षलत कानुनको प्रभावकारी कायाबन्वयः 

१. नेपालको संलििान, प्रचललत संघीय तथा प्रदशे काननु, अदालतको लनणनय िा आदेश तथा काननु 

बमोलिम संघ िा प्रदशेले लदएको लनदशेनको सम्मान र पालना गनन र सोको तत्परतापिूनक प्रभािकारी 

कायानन्ियन गररनेछ । 

२. प्रचललत काननु बमोलिम पदालिकारीहरुको सम्पत्ती लबिरण बझुाउने तथा सािनिलनक गररनेछ । 

३. पदालिकारीले प्रचललत काननु बमोलिम तथानीय तहको बेरि ुतथा पेलश्क पच्छौटको कायनमा लिम्मिेारी 

बहन गनुन पनेछ ।  

११. अक्षततयार दुरुपयोग तथा भ्रष्टार क्षनवारण सम्बक्षन्ि कानुनको कायाबन्वयनमा सहयोगः 

१. तथानीय तहका पदालिकारीहरुले प्रचललत काननु बमोलिम भ्रिचार िा अलख्तयारको दरुुपयोग हुने 

लकलसमका आचारहरु गनुन िा गराउन ुहुदनै । 

२. तथानीय तहका पदालिकारीले तथानीय तहमा प्रचललत काननु बमोलिम अलख्तयारको दरुुपयोग ठहररने 

कुनै काम िा व्यिहार भएमा सम्बलन्ित लनकायमा िानकारी लदन ुपनेछ  र सम्बलन्ित लनकायबाट हुने 

छानलिन, अनशुन्िान तथा िाँचबझुमा सहयोग गनुन पनेछ ।  

३. पदालिकारीले आफुले थाहा पाएको भ्रिचार मालनने कायनहरुको सचूना लदने र ललने गनुन पदनछ, त्यततो 

सचूना लकुाउन र लकुाउन सहयोग गनुन हुदनै । 

४. पदालिकारीले आफ्नो कायन सम्पादन गदान तिाथनको द्बन्द दलेखने सक्ने बाह्य ियाकलाप, रोिगारी, 

लगानी, सम्पलत्त, उपहार िा लाभ लगायतका कुराहरुबारे तपि गरी कायन सम्पादन गनुन पदनछ । 

५. भ्रिचारबाट आलिनत सम्पलत्त राख्ने, लकुाउने तथा प्रयोग गने ितता कायनहरुलाई दरुत्साहन गनुन पदनछ । 

६. भ्रिचारबाट आलिनत सम्पलत्तको खोि, तलास, रोक्का, तनानान्तरण, लनयन्िण, िफत एि ंलफतान सम्बलन्ि 

कायनमा सहयोग परु् याउन ुपदनछ । 

७. पदालिकारीले आफुले र आफ्नो पररिारको नाममा कुनै ियिेथा खररद गदान सािनिलनक गरेर गनुन पनेछ । 

१२. क्षनवाबचन आचारसंहीताको पालन गनुबपननः  

१.  तथानीय तहका िनप्रलतलनलिहरुले लनिानचनका बखत पालन गनुन पने आचारहरु लनिानचन आयोगले 

तोके बमोिम पालन गनुन पनेछ ।  
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२. तथानीय तहका पदालिकारीहरुले लनिानचन आचारसंहीताको प्रभािकारी कायानन्ियन तथा पालन गनन 

गराउन सहयोग गनुनपनेछ । 

३. तथानीय तहका पदालिकारीहरुले आफ्नो ओहोदाको आिारमा प्राप्त सलुििाहरु लनिानचन प्रचार प्रसार िा 

सोसंग सम्बलन्ित प्रयोिनका लालग आफु िा अरु कसैबाट प्रयोग गनन िा प्रयोग गराउनको लालग लदन ु

हुदनै ।  

४.  लनिानचन प्रयोिनका लालग यततो सलुििा लदन िा ललनका लागी तथानीय तहहरुबाट संतथागत रुपमा 

कुनै लनणनय गनुन िा गराउन ुसमेत हुदनै ।  

१३. आचारसंहीताको कायाबन्वयनकालाक्षग आवश्यक सहयोग गनुबपननः  

१. आचारसंहीताको कायानन्ियनका तथा सािनिलनकरणका लालग दहेायमा उल्लेख व्यितथाहरु गररनेछ । 

(क) आचारसंहीताको कायाबन्वय सक्षमक्षतको व्यवस्था गररनेः कायनपालकाले प्रमखु िा 

कायनपाललकाले तोकेको सदतयको संयोिकत्िमा आचारसंहीता कायानन्ियन सलमलत गठन गररनेछ । 

सो सलमलतले लनयलमलत रुपमा आचारसंहीता कायानन्ियनको पक्षलाई सहयोग परु् याई कायनपाललकाको 

बैठकमा लनयलमत प्रलतिदेन लदन ुपनेछ । 

(ख) अनुगमन सक्षमक्षतलाई सहयोग पुर् याउनु पननः यस आचारसंहीताको प्रभािकारी कायानन्ियनका 

लालग अनगुमन सलमलतलाई आिश्यक पने सहयोग उपलव्ि गराइनेछ । 

२. पदालिकारीले आफ्नो कायनलिभािन तथा कायनसम्पादन लनयमािलीको व्यितथा बमोलिम ििाफदहेी, 

पारदशी सेिा प्रिाहको प्रिन्ि गनन दहेाय बमोलिम गनन गराउन आिश्यक व्यितथा गररनेछ । 

(क) नागररक िडा पि बमोलिम कायन सम्पादन गनुनपने, नागररक िडापि सम्बलन्ित सबैको िानकारीका 

लालग सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस गनुन गराउन ुपनेछ ।  

(ख) तथानीय तहले नागररक िडापिमा उल्लेख भएअनसुार लछटो छररतो सेिा प्राप्त नभएमा सो उपर 

गनुासो सनुिुाई हुने र छानलिनबाट सेिाग्राही पक्षलाई कुनै क्षलतिा हरैानी व्यहोनुन परेको दलेखएमा 

लपलडत पक्षलाई उलचत उपचार र क्षलतपतुी उपलव्ि हुने व्यितथा गनुन गराउन ुपनेछ ।    

३. कुनै पलन पदालिकारीले आफुकहाँ आएको गनुासो तत्कालै सनु्ने व्यितथा लमलाई फछ्यौट गनुन पनेछ ।   

 

 

 

भाग-४ 

आचार संक्षहताको पालन गराउने व्यवस्था  

१४. आचारसंहीता अनुगमन सक्षमक्षतको गठनः  (१) कुनै पदालिकारीले यस आचारसंहीता तथा अन्य प्रचललत 

संघीय, प्रदशे र तथानीय काननु बमोलिम पालन गनुनपने आचारहरु उलंघन गरे, नगरेको सम्बन्िमा िाँचबझु तथा 

अनगुमन गननका लालग सभाले सभाका सदतयहरु मध्येबाट दहेाय बमोलिमका पदालिकारी रहकेो एक 

आचारसंहीता अनगमन सलमलतको गररनेछ ।  

क. सभाका सदतयहरुले आफुमध्येबाट छनौट गरेको एक िना- संयोिक  

ख. सभाका सदतयहरुले आफुमध्येबाट छनौट गरेको कलम्तमा एक िना मलहला सलहत दईु िना – सदतय  

ग. कायनकारी अलिकृतले तोकेको तथानीय तहको एक िना अलिकृत – सदतय सलचि कमनचारी  
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२. अनगुमन सलमता संयोिक, सदतय तथा सलचिमालथ नै यस आचारसंहीताको उलंघनमा उिरुी परी 

लनणनय गनुन पने अितथा भएमा सो लिषयको छलफल, िाँचबुझ तथा लनणनय प्रकृयामा नीि सहभालग हुन पाउने 

छैनन ्। 

३. यस आचारसंहीताको संयुक्त रुपमा उलंघन गरेको भनी अनगुमन सलमलतका संयोिक, सदतयहरु तथा 

सलचि मालथ कुनै उिरूी परेकोमा त्यसउपर सम्बलन्ित कायन सलमलतले छानलिन गरी त्यसपलछ बतने सभाको 

बैठकमा पेश गनुन पनेछ । 

४. अनगुमन सलमलतका सदतयहरुको पदािलि दईु बषनको हुनेछ । यस सलमलतका सदतयहरु लगातार दईु 

कायनकाल भन्दा बढीका लालग लनिानलचत हुन सक्ने छैनन ्।  

तर तथानीय तहको कायनकाल समाप्त भएको अितथामा यस सलमलतको पदािलि तितेः समाप्त भएको 

मालननेछ ।  

१५. अनुमगन सक्षमक्षतको काम कतबव्य र अक्षिकारः (१) अनगुमन सलमलतका काम कतनव्य र अलिकार दहेाय 

बमोलिम हुनेछ ।  

(क)  कुनै पदालिकारीले आचारसंहीता उलंघन गरे, नगरेको सम्बन्िमा उिरुी परेमा िा िानकारी हुन आएमा 

सो उपर िाँचबझु तथा छनलिन गनन सक्ने । 

(ख)  िाँचबझु तथा छानलिनका लसललसलामा समाव्हान िारी गने र साक्षी प्रमाण बझु्ने अलिकार हुने । 

(ग)  अनगुमन सलमलतका सदतयहरुले तथानीय तहको लसफाररस तथा आमन्िण तथानीय तहको िनुसकैु 

बैठकमा उपलतथत भई आफ्नो कामको लिषयमा िानकारी लदन सक्नेछन ्।  

२. अनगुमन सलमलतको कामको लालग आिश्यक िनशलक्त, काम गने ठाउँ, सामग्री तथा उलचत िातािरण 

बनाईलदने लिम्मेिारी सम्बलन्ित तथानीय तहको हुनेछ । 

१६. अनुमगन सक्षमक्षतको बैठक तथा कायबक्षवक्षिः (१)  अनगुमन सलमलतको कायन संचालन लिलि दहेायमा 

उल्लेख भए अनसुार हुनेछ । 

(क) अनगुमन सलमलतको बैठक आिश्यकता अनसुार बतनेछ । 

(ख) अनगुमन सलमलतको बैठकको लनणनय बहुमतको आिारमा आिारमा हुनेछ । 

(ग) अनगुमन सलमलतले कारिाही गदान सम्बलन्ित पदालिकारीलाई सफाई पेश गने उलचत मौका लदन ुपनेछ 

। 

(घ) अनगुमन सलमलतले िाँचबझुबाट दलेखएको लबिरण सलहतको राय प्रलतिदेन सम्बलन्ित 

कायनपाललकामा पेश गनुनपनेछ । 

२. अनगुमन सलमलतको बैठक तथा िाँचबझु सम्बलन्ि अन्य कायनलिलि आफैले तोक्न सक्नेछ । 

१७. अनुगमन सक्षमक्षतका सदस्यहरुको सेवा तथा सुक्षविा: अनगुमन सलमलतका सदतयहरुको बैठक भत्ता तथा 

अन्य सलुििाहरु तथानीय तहले तोके बमोलिम हुनेछ । 
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१८.  उजुरीः (१) तथानीय तहको कुनै पदालिकारीले पेशागत आचार उलंघन गरेकोमा त्यस लिषयमा 

आचारसंहीता अनगुमन सलमलत समक्ष उिरुी लदन सलकनेछ । 

 (२) मालथ (१) बमोलिम लदइने उिरुीमा कुन पदालिकारीले कुन आचार उलंघन गरेको हो सोको आिार 

प्रमाण खलुाउन ुपनेछ । तथानीय तहले उिरुी फारामको नमनुा बनाई सबैले सलिलै प्राप्त गनन सक्ने तथानमा राख्न ु

पनेछ । 

 (३) उिरुीको सम्बन्िमा कारिाही माग गदान अनगुमन सलमलतले उिरुीिाला संग थप लििरण िा 

कागिात माग गनन सक्नेछ ।  

१९. गोप्य रातनु पननः (१) अनगुमन सलमलतले उिरुीिालाको नाम गोप्य राख्न ुपनेछ । 

 (२) प्राप्त उिरुीका आिारमा कुनै पदालिकारी मालथ लागकेो आरोप मालथ छानलिन िारी रहकेो 

अितथामा आरोलपत पदालिकारीको नाम समते गोप्य राख्न ुपनेछ । 

२०. जााँचबुझः (१) यस आचारसंहीतामा उलल्ललखत आचारहरुको उल्लंघन गरेको लिषयमा अनगुमन सलमलतको 

राय सझुाि िा प्रलतिदेन आिश्यक कािानहीका लालग कायनपाललकामा पेश गनुन पनेछ । प्रलतिेदन पेश गनुन पिून सो 

सलमलतले दहेायका प्रकृयाहरु परुा गनुन पनेछ । 

(१)  कुनै पदालिकाररका लिरुद्ब आचारसंहीता उल्लंघन गरेको कुनै उिरुी परेकोमा िा कुनै िानकारी प्राप्त 

भएकोमा त्यसको आिारमा अनगुमन सलमलतले कािानलह गनन आिश्यक छ िा छैन भनी िाँचबझु गनन िा 

गराउन सक्नेछ ।  

 

(ख) िाँचबुझ गदान कुनै पदालिकारी उपर कारिाही गनुनपने दलेखएमा अनुगमन सलमलतले त्यततो 

पदालिकारीलाई सफाई पेश गनन उलचत मौका लदन ुपनेछ ।  

(ग) सफाई पेश गने मौका लददा सम्बलन्ित पदालिकारी लिरुद्ब लागकेो आरोप र त्यसको आिारहरु प्रतट गरी 

आिश्यक कािानहीका लालग कायनपाललकाको बैठकमा पेश गनुनपनेछ । 

२१. अनुगमन सक्षमक्षतको क्षसफाररस कायाबन्वयन गननः (१) अनगुमन सलमलतले यस आचारसंहीतामा 

उल्लेलखत कुराहरुको पालन भए नभएको सम्बन्िमा आिश्यक राय सझुाि तथा लसफाररस सलहत कायानन्ियनका 

लालग कायानपाललकामा पेश गनुनपनेछ । 

 (२) अनगुमन सलमतबाट प्राप्त प्रलतिदेन तथा  र लसफाररस उपर कायानपाललकामा छलफल गरी आश्यक 

लनणनय सलहत कायानन्ियन गनुन पनेछ । 

 (३) आचारसंहीताको पालनका लिषयमा तथानीय तहमा छलफल हुदाका बखत सम्बलन्ित पक्ष 

प्रलतलनलिहरुलाई सहभागी गराउन सलकनेछ ।  

२२. आचारसंहीताको उपलंघन सजायः (१) यस आचारसंहीताको कायानन्ियन गदान तथानीय तहबाट 

सिायको रुपमा दहेायका उलल्ललखत एक िा सो भन्दा बढी प्रकृयाहरु अपनाउन सलकनेछ । 



v08M– )!,  dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq,   efu–@,  ;+VofM–)^,  ldltM @)&%÷)!÷@^ ut] 

 

14 
 

(क)  सम्बलन्ित पदालिकारीलाई सचेत गराउने । 

(ख)  आलोचना तथा आत्मालोचना गनन लगाई सोको िानकारी सािनिलनक गनन लगाउने । 

(ग) सािनिलनक सनुिूाईका लालग सिनिलनक गने, गराउने । 

(घ) प्रचललत ऐन काननुको उल्लंघन भएका अितथामा सम्बलन्ित लनकायमा सचूना लदने र आिश्यक 

कािानहीका लालग लेलख पठाउने । 

२. आरोलपत पदालिकारी मालथ भएको कुनै पलन कािानहीका लिषयमा लनि कुनै रािनीलतक दलसंग 

आबद्ब भएको हकमा सम्बलन्ित रािनीलतक दललाई िानकारी गराउन ुपने ।  

२३. कावाबहीको क्षबवरण सावबजक्षनक गनुब पननः आचरसंलहताको कायानन्ियनका सम्बन्िमा पदालिकारी मालथ 

भएको कािानहीको लबबरण आम िानकारीका लालग तथानीय तहको सचूनापाटी र तथानीय पिपलिकामा प्रकालशत 

गनुन पनेछ । सोको िानकारी रािनीलतक दलहरु, संघीय मालमला तथा तथानीय लिकास मन्िालय, लनिानचन 

आयोग, प्रदशे सरकारको सम्बलन्ित लिभाग/लनकाय, तथानीय प्रशासनलाई गराउन ुपनेछ ।  

 

   

 

 

 

भाग- ५ 

लिलिि 

२४. आचारसंक्षहताको पालन गनुब सबैको कतबव्य ह नेः यो आचारसंलहताको पालना गनुन पदालिकारीको 

लिम्मिेारी तथा कतनव्यको एक अलभन्न अगंको रुपमा रहनेछ । 

२५. पदाक्षिकारीलाई आचारसंक्षहतालाई जानकारी क्षदनुपननः यो आचारसंलहता तथानीय तहका पदालिकारी 

तथा कमनचारीलाई अलनिायन रुपमा िानकारी लदई हतताक्षर गराई लाग ुगररनेछ । 

२६. सरोकारवालाहरुलाई आचारसंक्षहताको जानकारी उपलव्ि गराउनु पननः तथानीय तहका 

पदालिकारीको आचार संलहता, समय समयमा आचारसंलहतामा भएको संशोिनको लबिरण तथा आचारसंलहताको 

कायानन्ियनका लबबरणहरुको िानकारी बालषनक रुपमा तथानीय तहका रािनीलत दलहरु, संघीय मालमला तथा 

तथानीय लिकास मन्िालय िा प्रदशे सरकारका सम्बलन्ित लनकायलाई िानकारी गराउन ुपनेछ । 

२७. आचरसंक्षहताको कायाबन्वयनमा राजनैक्षतक दलको सहयोगः (१) कुनै पदालिकारीबाट यस 

आचारसंलहताको उल्लंघन भएको ठहर भएमा लनिमालथ लागेको आरोप तथा सो सम्बन्िमा लसफाररस भएको 

कािानहीको लििरण समते सम्बलन्ित पदालिकारी सम्बद्ब रािनीलतक दललाई िानकारी गराउनकुा साथै सािनिलनक 

समते गने पनेछ । 
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 (२) िाँचबझुका आिारमा पदालिकारी उपर कािानहीका लालग भएको लसफाररसको कायानन्ियन गने िा 

सचेत गराउने काममा सरकारी लनकाय एि ंरािनीलत दलहरुको सहयोग ललन सलकनेछ । 

२८. आचारसंक्षहतामा संशोिन : (१) तथानीय तहका सभाबाट आचारसंलहतामा संशोिन गनन सलकनेछ ।  

 (२) आचारसंलहतामा भएको संशोिनको िानकारी सम्बलन्ित सबै पदालिकारी, कमनचारी तथा 

सरोकारिालाहरुलाई लदनपुनेछ । 

 (३) लनिानचन आचारसंलहतामा भएको संशोिन भएका खण्डमा आम िनताको िानकारीका लालग 

सािनिलनक गनुन पनेछ । 

 (४) नगरपाललकाले आफ्नो तथानीय लिलशष्ठता, कायन प्रकृलत र आिश्यकता अनसुार यस आचार 

संलहतामा समय समयमा थप व्यितथा समािशे गरी लाग ुगनन सलकनेछ ।  

 

 

                                                                                               आज्ञाले, 
                                                             खेम राज देवकोटा 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 

 


