
 

 

 

 

 

 

कैलाश गाउँपाललकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँसभाबाट स्वीकृत लितत :२०७४ असार ३० 

 

 



कैलाश गाउँपाललकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ 

प्रस्तावना 

नेपालको संवविान बिोजिि सहकाररता, सहअजस्तत्व र सिन्वयका आिारिा संघीय 
लोकताजन्िक गणतन्िात्िक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 
तहबीच सिुिरु अन्तरसरकार सम्वन्ि कायि गनन, स्थानीय शासन व्यवस्थािा 
िनताको अथनपणून सहभाधगता प्रबद्र्िन गदै वढी िनिखुी, सेवािखुी, िनउत्तरदायी, 
पारदशी तथा सशुासनयकु्त स्थानीय शासनको प्रत्याभतूत गनन, स्थानीय तहलाई 
िनताको ववश्वालसलो शासन इकाईका रुपिा स्थावपत गनन, स्थानीय तहबाट 
सिािका ववलभन्न वगन ििन, ललङ्ग, िातिाततका िौललक संस्कृततप्रतत सम्िान र 
सहहष्ण ुभावनाको ववकास गनन तथा काननुी राज्य, संघीय लोकताजन्िक गणतन्िका 
लाभहरूको न्यायोधचत ववतरण र दीगो ववकासको अविारणालाई ितून रुप हदन हािी 
िनताबाट तनवानधचत पदाधिकारीको आचरण र क्रियाकलापहरुलाई सोही अनरुुप 
ियानहदत र निनूायोग्य तुल्याउनका लाधग कैलाश गाउँपाललकाका िनप्रतततनधिहरुले 
गाउँसभा बठैकबाट पाररत गरी यो “कैलाश गाउँपाललकाका पदाधिकारीको 
आचारसहंहता, २०७४” बनाई लाग ुगरेका छौ । 

भाग — १ 

प्रारम्भिक 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) यो आचारसंहहताको नाि “कैलाश गाउँ पाललकाका 
पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो आचारसंहहता गाउँसभाबाट पाररत भएको लिततदेखख लाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा :ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेिा यस आचारसंहहतािा, 

(क) “अध्यि” भन्नाले कैलाश गाउँपाललकाको अध्यिलाई सम्झनपुछन । 



(ख) “आचारसहंहता” भन्नाले गाउँपाललकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ 
लाई िनाउनछे । 

(ग) “अनगुिन सलितत” भन्नाले यस आचारसंहहता अनसुार गहठत आचारसंहहता 
अनगुिन सलिततलाई सम्झनपुछन । 

(घ) “कायनपाललका” भन्नाले कैलाश गाउँ कायनपाललका सम्झन ुपछन । 

(ङ) “पदाधिकारी” भन्नाले कैलाश गाउँपाललकाका अध्यि, उपाध्यि, वडाध्यि, 

कायनपाक्रकलकाका सदस्य तथा सभाका अन्य सदस्य सिेतलाई सम्झनपुछन । यस 
शब्दले गाउँपाललकाले आफ्नो कायन सम्पादनका लसललसलािा गठन गरेका िुनसकैु 
सलितत वा उपसलितत वा कायनदलका सदस्यहरु सिेतलाई सम्झनपुदनछ । 

च) “सभा” भन्नाले कैलाश गाउँसभालाई वझुाउनेछ । 

(छ) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संवविान बिोजििको गाउँपाललका, 
नगरपाललका र जिल्ला सभा सम्झनपुछन । यस खण्डिा उजल्लखखत नगरपाललका 
भन्नाले िहानगरपाललका, उपिहानगरपाललका र नगरपाललका सिेतलाई िनाउनेछ । 

 

भाग — २ 

पदाधिकारीका आचारहरु 

३. सािान्य आचारहरुको पालना गने :पदाधिकारीहरुले पालन तथा अवलम्वन 
गनुनपने सािान्य आचारहरु देहायिा उल्लेख भए बिोजिि हुनेछन ् । िसको 
अवलम्वन गनन हािी प्रततबद्िता व्यक्त गदनछौं, 

३.१ नेपालको स्वतन्िता, स्वािीनता, स्वालभिान, राजष्िय एकता, भौगोललक अखण्डता 
र िनतािा तनहहत सावनभौिसत्ताप्रतत प्रततबद्ि रहंदै, 



(क) पदाधिकारीहरुले नेपालको स्वतन्िता, सावनभौलिकता, भौगोललक अखण्डता, 
राजष्िय एकता, स्वािीनता र स्वालभिानको अिुण्णतािा प्रततकुल हुने कायन गने 
छैनौ । 

(ख) कुन ै पतन पदाधिकारीले राष्ि ववरुद्ि हुने कायनिा सघाउ प¥ुयाउन,े राजष्िय 
गोपनीयता भङ्ग गने, राजष्िय सरुिािा आँच प¥ुयाउने कायनहरु गनन वा त्यस्तो 
कायनिा सहयोग प¥ुयाउने कायन गने वा गराइने छैन । 

(ग) कुन ैपदाधिकारीले पदीय जिम्िेवारी पालना गदान सदैव राष्ि र िनताको बहृत्तर 
हहतलाई ध्यानिा राखी गनेछांै ै। 

(घ) कुन ैपतन व्यजक्त वा तनकायले िनतािा तनहहत सावनभौिसत्ता, राजष्िय एकता, 
स्वािीनता, सािाजिक, िालिनक, सांस्कृततक तथा ऐततहालसक सौहादनतािा आँच 
प¥ुयाउने गरी कायन गरेिा त्यस्तो कायन तनरुत्साहहत गनेछौं । 

३.२ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको स—ुसम्वन्ििा िोड हददै 

(क) पदाधिकारीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको ससुम्वन्ि, कायनअधिकारिेि, 

कायन प्रणाली वा संस्थागत प्रबन्ििा कुन ै आँच प¥ुयाउन वा दखल हदन वा 
अन्तरसरकार सम्वन्ििा खलल पाने कुन ैक्रियाकलाप गनन वा वक्तव्य वा प्रकाशन 
वा प्रचार प्रसार गररनेछैन । 

(ख) कुन ै पतन आिारिा स्थानीय तहका वालसन्दाहरुलाई भेदभाव गने वा सिान 
सरुिा, सेवा, सवुविा र संरिणबाट बजचचत गररनेछैन । 

तर िहहला, वालवाललका, अपांगता भएका व्यजक्त, दललत, िेष्ठ नागररक लगायगत 
पतछ परेका वगन, िेि तथा सिदुायको हकहहतका लाधग ववशषे व्यवस्था गनन 
प्रततबद्ि रहनछेौं । 

(ग) अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर सरकार वस्तु वा सेवाको तनवानि 
आवागिनलाई कुन ैबािा गररने वा भेदभाव गररनेछैन । 



३.३ संघीय लोकताजन्िक गणतन्िात्िक शासन प्रणाली, स्वशासन र स्वायत्त शासन, 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट राज्यशजक्तको प्रयोग तथा ववश्वव्यापी िानव 
अधिकार र िौललक अधिकारका िान्य लसद्िान्तको प्रबद्र्िन गनन, 

(क) िनतािा तनहहत सावनभौिसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहबाट राज्यशजक्तको प्रयोग, संघीय लोकताजन्िक गणतन्िका िान्य 
लसद्िान्तहरुलाई उच्च सम्िान र आत्िसात गररनेछ । 

(ख) संघीय लोकताजन्िक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता र तल्लो तहिा अधिकारको 
ववकेन्रीकरणका लसद्िान्त तथा नीततलाई अनादर गने, िनताप्रततको 
उत्तरदातयत्वलाई अस्वीकार गर्ननेैे, अवहेलना गने, अन्तरसरकार सम्वन्ि एवं 
स्थानीय तहहरु र साझदेार संघ संस्थासंगको काननु बिोजििको सम्बन्ििा खलल 
पने िस्ता कुन ैलेख, सिाचार, भाषण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशारण गनुन वा गराउन ु
हँुदैन । 

तर यस कुराले उल्लेखखत बबषयिा अनसुन्िानिलूक कुन ैलेख रचना प्रकालशत गनन 
र सो अनरुुप िारणा राख्न रोक लगाएको िातनने छैन । 

३.४ सािन श्रोतको पणून सदपुयोग गनन : 

(क) काननु बिोजिि आफूले पाउने सेवा सवुविाबाहेक स्थानीय तहको सािन, श्रोत, 

नगद वा जिन्सी कुन ैपतन प्रकारले िास्न, उपभोग गनन र दरुुपयोग गनुन गराउन ु
हँुदैन । 

(ख) कुन ैपतन पदाधिकारीले सावनितनक स्रोतको प्रयोग गदान अधिकति सदपुयोग र 
उत्पादनशील कायनिा प्रयोग गनुन पनेछ । 

३.५ आपनो जिम्िेवारीको प्रभावकारी कायानन्वयन गनन गराउन, 

(क) कुन ै पतन पदाधिकारीले काननुले तोक्रकए बिोजििका पदाधिकारीहरुलाई पवून 
िानकारी नहदई आफ्नो सेवा हदने स्थान छोडी अन्यि िान ुहँुदैन । 



(ख) पदाधिकारीले प्रचललत काननुिा तोक्रकएभन्दा बढी सियका लाधग आफ्नो 
कायनिेि छोड्नपुदान वा कायनिेिभन्दा वाहहर िानपुने भएिा काननुले तोके 
बिोजििका िनप्रतततनधि वा पदाधिकारीलाई आफ्नो पदको अजततयारी नहदई िान ु
हुदैन । 

३.६ गैर काननुी आश्वासनलाई तनरुत्साहहत गनन, 

(क) संवविान तथा प्रचललत काननुले हदएको अधिकारिेिभन्दा बाहहरका काि 
गररहदन्छु भनी कसलैाई आश्वासन हदन ुहुदैन । 

(ख) काननु बिोजिि गनुनपने काि गनन वा सेवा हदनका लाधग आनाकानी वा हढलाई 
गने, िानीिानी अनावश्यक झंझट थप्ने वा आफ्नो अधिकारिेि बाहहरको काि 
गररहदन वा गराई हदनेछु भनी आश्वासन वा भरोसा पने कुन ैकाि गनुन वा गराउन ु
हँुदैन । 

(ग) स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले ऐनले तोक्रकएको योिना तिुनिा प्रकृयाको 
िानकारी नहदई कुन ै व्यजक्त, संस्था वा सिदुायलाई स्थानीय तहको योिना 
बाहेकका कुन ैकायनिि वा योिना स्वीकृत गररहदन वा गराईहदने आश्वासन हदन ु
हँुदैन । 

(घ) आफ्नो लाधग वा अरू कसकैो लाधग अनधुचत लाभ पगु्ने गरी पदको दरुूपयोग 
गने कायन गनुन गराउन ुहुदैन । 

३.७ रािनीततक आस्थाका आिारिा भेदभावपणून कायन नगनन दृढ रहँदै, 

(क) रािनीततक आस्था वा ववचारका आिारिा कायनपाललका वा सभाका सदस्यहरु 
वा किनचारीहरु वा सेवाग्राही तथा आि नागररकहरुसंग तेरो िेरोको भावना राखी 
कुन ैकायन गनुन÷गराउन ुहुदैन । 



(ख) आफू सम्वद्ि रािनीततक दल वा सम्वद्ि कुन ैतनकाय वा संघसंस्थालाई िाि 
लाभ पगु्ने वा सवुविा हुने गरी कुन ै तनणनय वा योिना वा कायनिि कायानन्वयन 
गररनछैेन । 

३.८ सािाजिक सौहादनता र सिावेशीकरणप्रतत दृढ संकजल्पत रहँदै, 

(क) सािाजिक सदभाव तथा सौहादनता (पे्रि) खल्बल्याउन नहुनेेः ववलभन्न िात 
िातत, ििन, वगन, िेि, सम्प्रदायबीच सािाजिक सदभाव र सौहादनता खल्बल्याउने कुन ै
काि वा अन्य कुन ै व्यवहार गनुन वा गराउन ु हँुदैन । कुन ैसम्प्रदायबीचको स—ु

सम्वन्ििा खलल पने गरी क्रियाकलाप गनुन गराउन ु र प्रचार प्रसार गनुन गराउन ु
हुदैन । 

(ख) छुवाछुतलाई प्रश्रय हदने व्यवहार गनुन हँुदैन । कुन ैबबचार ब्यक्त गदान िातीय, 

िालिनक, सांस्कृततक वा सािाजिक ववद्वेष वा िालिनक भेदभाव िनाउने खालका 
काि कुरा गने वा उखान टुक्का प्रयोग गने वा कुन ै िाती, ििन, संस्कृतत वा 
सिदुायको स्वालभिानिा िक्का लाग्ने वा आघात पगु्ने खालका शब्द÷वाणीहरुको 
प्रयोग गनुन हुदैन । 

(ग) कुनपैतन िातिातत, ििन, वणन, ललङ्ग आहदका आिारिा भेदभाव गनुन हँुदैन तथा 
सब ै सिदुायका काननुी हकहहत र िौललक संस्कृततप्रतत बोली र व्यवहार दबु ै
तवरबाट प्रततकुल असर पने गरी कायन गनुन गराउन ुहँुदैन । 

(घ) कुन ै पतन सिदुायको परम्परा देखखको ििन अवलम्वन गने िालिनक 
स्वतन्िताको सम्िान गनुन पनेछ । 

तर, आफ्नो िेिलभि कसकैो ििन पररवतनन गने गराउने कुन ैपतन क्रियाकलाप हुन 
हदनहँुुदैन । 



(ङ) कुन ै ववदेशी नागररक वा संस्थाले नेपालको सभ्यता, नपेाली िनताबीचको 
सदभाव बबगाने वा भडकाउने काि गरेको वा गनन लागेको िानकारी भएिा तत्काल 
सम्बजन्ित तनकायिा सधूचत गनुनपनेछ । 

३.९ पदाधिकारीबीच कायनजिम्िेवारीको न्यायोधचत बाँडफाँड गननेः 

(क) पदाधिकारीहरुबीच जिम्िेवारी, अधिकार वा सबुबिा वा दातयत्वको बाँडफाँड गदान 
रािनीततक दलसँगको सम्वद्िता वा रािनीततक आस्था वा िहहला वा परुुष वा 
सािाजिक सिावेशीकरणका आिारिा भेदभाव गनुन हँुदैन । तर काननु बिोजिि 
बबशषे जिम्िेवारी र अवसर हदनका लाधग उल्लेखखत प्राविानले रोक लगाएको 
िातनने छैन । 

३.१० कसकैो स्वालभिान र अजस्तत्विा कुन ैआँच आउन नहदन, 

(क) पदाधिकारीले सबसंैग लशष्ट र ियानहदत बाणी तथा शव्दको प्रयोग गनुनपनेछ । 
शाललन र स्वभाववक सािाजिक आचारहरु गनुनपनेछ । िनतासंग हाहदनक, नम्र र 
आदरपवूनक व्यवहार गनुनपनेछ । 

(ख) पदाधिकारीबाट कायनपाललका र सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहिा कायनरत 
किनचारीहरुिा एक अकानप्रतत झठुा लाचछना लगाउने, ररस राग द्वेष राख्न ेतथा एक 
अकानको बबषयिा अप्रासाधंगक हटकाहटप्पणी गनुन वा अततसयोजक्तपणून अलभव्यजक्त 
हदइनेछैन । 

(ग) पदाधिकारीले तनवानधचत िनप्रतततनधि, किनचारी, सेवाग्राहीप्रतत राम्रो व्यवहार र 
शीष्ठ भाषाको प्रयोग गनेछन । 

(घ) पदाधिकारीले संस्थागतरुपिा कुन ै िारणा व्यक्त गदान स्थानीय तह, यसका 
तनणनयहरु वा कुन ैपदाधिकारी वा किनचारीलाई होच्याउने वा अनादर गने भाषा वा 
अलभव्यजक्त हदन ुवा हदन लगाउन ुहुदैन । 



(ङ) पदाधिकारी तथा किनचारीबीच एक अकानको काि, पेशागत ियानदा र कायनगत 
स्वायत्तताको सम्िान गने वातावरण लसिनना गनुन पनेछ । 

(च) पदाधिकारीहरुले एकअकानको व्यजक्तगतरुपिा हटका हटप्पणी गनुन हँुदैन तर 
पदाधिकारीको कािसँग सम्बजन्ित बबषयिा स्वस्थरुपिा एक अकानका किी 
कििोरी तथा सवल पिहरुलाई आंैैल्याउन कुन ैवािा पगु्ने छैन । 

(छ) पदाधिकारीहरुले एक अकानका बबषयिा सकारात्िक तवरले छलफल गने, सझुाव 
हदने, आलोचना तथा हटप्पणीहरु राख्नुपनेछ र एक अकानलाई पदीय काि गननिा 
सहयोग, उत्साह र प्ररेणा प्रदान गनुनपनेछ । 

३.११ सािाजिक िान्यता ववरुद्िका आचारहरु तनरुत्साहहत गदै, 

(क) कायानलय सियिा वा पदीय कािका लसललसलािा िादक वा लागु पदाथनको 
सेवन गनुन हँुदैन । कायानलय हातालभि तथा सावनितनक सभा, सिारोह, बठैक, आहद 
स्थलहरुिा िद्यपान, िमु्रपान, खैनी, सतूी, गटु्का वा पान सेवन गनुन हँुदैन । 

(ख) अन्िववश्वास, अपसंस्कृतत, रुढीवादिस्ता परुातन एवि ् अबजै्ञातनक िान्यता 
तथा चालचलन ववरुद्िको सािाजिक रुपान्तरण प्रकृयािा सक्रिय सहभाधगता 
िनाउन ुपदनछ । 

(ग) पदाधिकारीहरुले सावनितनक स्थल तथा खुला ठाउँिा िुवा, तास खेल्ने, बाजि 
लगाउने आहद िस्ता व्यवहारहरु गनुन हँुदैन । 

(घ) पदाधिकारीले काननुतेः िानव अधिकारको हनन ठहररने, काननुले वन्देि 
लगाएका तथा सभा वा कायनपाललकाले आफ्नो िेिलभि सािाजिक ियानदा ववपररतका 
भनी तोकेका सिदुायिा प्रचललत कुरीततहरुले बढावा पाउने व्यवहार गनुन हुदैन । 

(ङ) ववलभन्न िातिातत वा ििन सम्प्रदायका प्रचललत सािाजिक संस्कारहरु िस्तै, 
वववाह, ब्रतबन्ि, पास्नी, िन्िोत्सव, भोि, आहदिा सिदुायिा गलत प्रततस्पिानको 



भावना ल्याउने खालका तडक भडक गनुन हँुदैन र तडकभडक गनन अरुलाई प्रोत्साहन 
गनुन हँुदैन । 

(च) पदाधिकारीको हैलसयतले कुन ै तनणनय गदान रािनीततक, सािाजिक, आधथनक वा 
कुन ैपतन आिारिा तरेोिेरो भन्ने पि नललई तटस्थ भलूिका तनवानह गनुनपदनछ । 

(छ) ललङ्ग, उिेर, भाषा, ििन, आधथनक अवस्था आहदका आिारिा भेदभाव िनाउने 
गरी अरुको सािाजिक संस्कार वा वगीय हकहहतका बबषयहरुिा नकारात्िक 
हटप्पणी गनुन हँैुदैन । 

(ि) पदाधिकारीले आफ्नो िेिलभि ववद्यिान सािाजिक कुररतत तथा कुसंस्कारका 
रुपिा रहेका वालवववाह, वहुवववाह, लैंधगक हहसंा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दहेि दाइिो 
छुवाछुत, िाततगत उचनीचता, व्यजक्तगत घटना दतान नगने प्रबतृत, खोप नलगाउने 
अवस्था, खुला हदशा आहदिस्ता प्रथा प्रचलनलाई तनिूनल गनन लाधग पनुन पनेछ । 

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गने सेवा, सवुविा, तनणनय प्रक्रिया र सचूनािा िनताको 
पहँुच बढाउन, 

(क) प्रत्येक नागररकलाई सरोकार हुने सेवा सवुविा र तनणनयबारे सचूना िाग भएिा 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ । तर प्रचललत काननु तथा आचारसंहहतािा उल्लेख भएको 
तररकाले बाहेक कुन ैपदाधिकारी, व्यजक्त वा सिहूलाई आधथनक कारोवारिा लाभ वा 
हानी पगु्ने वा कसकैो सम्पतत वा िीउ–ज्यानिा हानी नोक्सानी पगु्ने सचूनाहरु र 
गोप्य राख्न ुपने कुरा प्रसारण वा सावनितनक गनुन वा गराउन ुवा उपलब्ि गराउन ु
हुदैन ्। 

(ख) शाजन्त सरुिा, राजष्िय अखण्डता, सिदुायहरुको सौहादन सम्बन्ििा खलल पने 
खाले सचूनाहरु सावनितनक गनुन वा गराउन ुहुदैन । 

३.१३ वदतनयत तथा अनधिकृत काि गनन गराउनबाट रोक्न, 



(क) प्रचललत काननु बिोजिि आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गदान वदतनयत वा 
स्वेच्छाचारीरुपिा गनुन वा गराउन ु हँुदैन । यस्तो अधिकारको प्रयोग खुला एवं 
सहभाधगतािलूक रुपिा छलफल गरी गनुन पनेछ । 

(ख) आफू वा अन्य कुन ै व्यजक्त वा संस्थाबाट अन्य पदाधिकारी वा कायानलय 
संघसंस्था वा किनचारी वा व्यजक्तलाई अनधिकृत काि गराउन ुहँुदैन । 

३.१४ लङै्धगक सिानताको प्रबद्र्िन गदै, 

(क) कसलैाई ललङ्गको आिारिा भेदभाव झल्कने कुन ैकायन गनुन हँुदैन । ललङ्गको 
आिारिा कसकैो िितािाधथ आँच आउने गरी कुन ैकािकाि गनन, नीतत, काननु वा 
संरचना बनाइनेछैन । 

(ख) फरक ललङ्गका पदाधिकारी, किनचारी, सेवाग्राही तथा आि नागररकप्रतत 
अस्वस्थ आलोचना गने, जिस्क्याउने तथा उनीहरुको िनोवल घटाउने खालका 
अलभव्यजक्त हदने, हदन लगाउने वा कुन ैपतन िाध्यिवाट कुन ैयौनिन्य दरुाशय हुने 
खालका कुन ैकािकारवाही गनन गराउन वा यौनिन्य अजस्लल तजस्वरहरु प्रकालशत 
गने, प्रदशनन गने, आशय देखाउने, अनधुचत लाभका दृजष्टले काििा अल्झाउने िस्ता 
हैरानी पाने व्यवहार गनुन वा गराउन ुहुदैन । 

(ग) लेखेर, बोलेर, भाषण गरेर वा िुनसकैु िाध्यिबाट पतन िहहला तथा परुुषबीचिा 
भेदभाव िनाउने खालका काि वा व्यवहार गनन वा उखान टुक्का, थेगो वा 
शब्दहरुको प्रयोग गनुन गराउन ुहँुदैन । 

(घ) लङै्धगक आिारिा भएका घरेल ु हहसंा र भेदभावका घटनाहरुलाई लकुाउने र 
गोप्य राख्न ेकायन गने वा सहयोग प¥ुयाउन गनुन गराउन ुहुदैन । 

३.१५ बालवाललकाको सवानङ्धगण ववकास र हकहहतप्रतत सचते रहंदै ैेः 



(क) वालवाललकाको साथनक सरोकारका बबषय तथा स्थानीय ववकास र शासन 
प्रक्रियािा वालवाललकाको साथनक सहभाधगतालाई होच्याउने वा अविलू्यन गने 
ववचार, अलभव्यजक्त हदन वा त्यस्तो व्यवहार गनन गराउन हँुदैन । 

(ख) आफ्नो पररवारिा बालश्रलिक राख्न ु हँुदैन । सिदुायिा बालश्रि वा 
बालशोषणलाई संरिण वा प्रोत्साहन हुने कुन ै क्रकलसिका क्रियाकलाप गनन गराउन 
पाइनेछैन । 

४. सावनितनक सम्पततको प्रयोग तथा सवुविा सम्वन्िी आचारहरुेः सावनितनक 
सम्पततको प्रयोग तथा सवुविा सम्वन्ििा देहायका आचारहरु पालन गनन 
प्रततबद्िता व्यक्त गदनछौ, 

४.१ पदाधिकारी तथा किनचारीको सवुविाका लाधग छुट्याईएको सेवा वा सवुविा वा 
भत्ता आफ्नो आन्तररक श्रोतको कतत अंश हुन आउंछ भन्ने एकीन गरी सभािा 
छलफल गरी आि नागररकलाई िानकारी हदई क्रकफायतत रुपिा न्यनूति सवुविाको 
व्यवस्था गररनेछ । 

४.२ पदाधिकारीले काननु बिोजिि तथा कायानलयको काििा वाहेक स्थानीय तहको 
िानवीय, आधथनक वा भौततक सािन श्रोतको आफू वा अन्य कुन ैव्यजक्तबाट प्रयोग 
वा उपयोग गनुन वा गराइनेछैन । 

४.३ आफ्नो पदीय ओहदाको आिारिा कुन ैसलितत, संस्था वा व्यजक्तहरुबाट तनिी 
सेवा तथा सवुविाहरु ललन वा ललन लगाइने छैन । 

४.४ स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावनितनक सम्पततको प्रयोग गरेवापत 
पदाधिकारी, किनचारी वा अन्य कुन ै व्यजक्त वा संस्थाले काननु बिोजिि ततनुन 
बझुाउन ु पने कर, शलु्क, सेवा शलु्क दस्तुर, भाडा बझुाउनबाट छुट ललनेहदने गरी 
तनणनय गनुन वा गराउन ुहँुदैन ्। 



४.५ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफूले प्राप्त गने सवुविाहरुको वववरण आि 
िानकारीका लाधग स्थानीय तहिाफन त सावनितनक गनुनपनेछ । 

५. नीतत तनिानण, योिना तिुनिा र तनणनय गदान पालन गनुनपने आचारहरु :नीतत, 

तनिानण, योिना तिुनिा र तनणनय गदान देहायका आचारहरुको पालना गनन गराउन 
देहाय बिोजिि गररनछे, 

५.१ तनणनय प्रकृयािा भाग ललनपुवून बठैकिा िानकारी हदनपुने (१) पदाधिकारीले 
आफू सिेत संलग्न भई कुन ै तनणनय गनुनपने बठैकिा छलफलिा भाग ललनपुवून 
देहाय बिोजििका सचूनाहरु सम्वजन्ित भए सो हदनपुनेछ ैेः 

(क) स्थानीय तहको भनान प्रकृया, खरीद, बबिी वा ठेक्कापट्टाको तनणनय प्रकृया, कुन ै
क्रकलसिको दण्ड िररवाना वा लिनाहा गने तनणनय प्रकृया, कुन ैपिसंगको सम्झौताको 
म्याद थप वा खारेिीका बबषयिा वा त्यस्त ै कुन ै तनणनय गनुनपने ववषयसँग 
सम्बजन्ित व्यजक्तसँग आफ्नो कुन ै स्वाथन वा ररसइवी वा लेनदेन वा अन्य कुन ै
प्रकारको नाता, सम्वन्ि रहेको भए सो कुरा, 

(ख) स्थानीय तहको नीतत तनणनयबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपिा लाभ वा हानी हुने 
व्यजक्त, संस्था, पि वा कम्पनीसँग ललनहुदन ुभए सोको बबवरणहरु, 

(ग) कुन ै पेशा वा व्यवशातयक संघसंस्थािा पदाधिकारीको प्रतततनधित्व, लगानी, 
शयेर, हहत वा स्वाथन भए सोको बबवरण र त्यस्तो काििा लगाउने संस्था सम्बन्िी 
वववरण, 

(२) यहद कुन ैपदाधिकारीको तनणनय गनुनपने पि वा बबषयसंग सम्बन्ि रहेछ भने 
बठैकको अध्यिले त्यस्तो पदाधिकारीलाई बठैकको तनणनय प्रकृयािा तटस्थ रहन वा 
भाग नललनका लाधग तनदेश गनुन पनेछ । 

(३) पदाधिकारीले कुन ै ववकास तनिानण कायनको लाधग गठन हुने उपभोक्ता 
सलिततिा रही कायन गनुन हुदैन । 



५.२ सहभाधगतािलूक तथा पारदशीरुपिा नीतत तनिानण र तनणनय गनेेः 

(क) पदाधिकारीहरुले योिनाको छनौट, प्राथलिकीकरण, कायानन्वयन, अनगुिन, 

िलू्याकंनका ववषयहरुिा लाभग्राही, उपभोक्ता तथा सरोकारवाला सिहूको व्यापक 
सहभाधगता र प्रतततनधित्व गराएर तनणनय गनुनपनेछ । 

(ख) स्थानीय तहबाट तनणनय हदनपुने ववषयहरु, तनयजुक्त वा सेवा सवुविा हदने वा 
ललने ववषयका कुराहरु पारदर्नशीरुपिा गनुन पनेछ । 

(ग) स्थानीय तहका बठैकहरु आि िनताका लाधग खुला गनन उधचत प्रकृयाहरु 
तनिानरण गनुन पनेछ ।  

(घ) तनणनय गदान काननुले तोकेको अवधिलभि तनणनय गनुनपछन । काननुले सिय 
नतोकेको अवस्थािा बबषयको प्रकृतत हेरी यथासम्भव तछटो र उपयकु्त 
सियावधिलभि तनणनय गनुन पनेछ । 

तर कुन ै कारणले तनणनय गनन लाग्ने सियावधि लजम्वने भएिा वा तनणनय गनन 
नसक्रकने भएिा सोको तथ्यपणून िानकारी संवजन्ित पिलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ 
। 

(ङ) पदाधिकारीले नागररक वा सेवाग्राहीलाई नअलिललने गरी स्पष्ट राय तथा 
सल्लाह हदन ुपनेछ । 

६. परुस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा तनिी सेवा, सवुविा र लाभ ग्रहण सम्बन्िी 
आचरणेः परुस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा तनिी सेवा, सवुविा र लाभ ग्रहण 
सम्बन्ििा देहायका आचारहरुको पालन गनन गराउन प्रततबद्ि रहंदै, 

(क) काननु बिोजिि आफ्नो कतनव्य तनवानह गने लसललसलािा कसबैाट कुन ै
प्रकारको नगद वा सेवा सवुविाको रुपिा उपहार, परुस्कार, चन्दा ललन ु हुदैन । 
त्यस्तो सेवा सवुविा हदनका लाधग वाध्य पानेै ेकुन ैव्यवहार गनुन वा गराउन ुहुदैन ्
। 



(ख) स्थानीय तहसंग कुन ैखास ववषयिा स्वाथन तनहहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथन 
भएको कुन ैपतन व्यजक्तबाट कुन ैप्रकारको ििैी व्यवहार र आिन्िण, भोि भतरे, 

खानवपन, िनोरचिन, वसोवास सवुविा, भाडा सवुविा, आहद ललन ुवा हदन ुहँुदैन । 

(ग) पदाधिकारीहरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई िानकारी नहदई कुन ैव्यजक्त, संस्था 
वा तनकायबाट दान, वजक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुन हँुदैन ्। 

७. ववकास साझदेार, गैर सरकारी संस्था, सािदुातयक संघसंस्था, तनिी िेिसंगको 
साझदेारी सम्वन्िी आचरणेः ववकास साझदेार, गैर सरकारी संस्था, सािदुातयक 
संघसंस्था, तनिी िेिसंगको साझदेारी गदान देहायका आचारहरुको पालन गनन 
प्रततबद्ि रहंदै, 

(क) ववकास साझदेार, गैर सरकारी संस्था, सािदुातयक संघसंस्था, तनिी िेिसँग 
संस्थागत सम्वन्ि र सिन्वय प्रबद्र्िन गररनछे । व्यजक्तगत लाभहानीका 
आिारिा व्यवहार गररनेछैन । 

(ख) ववकास साझदेार, गैर सरकारी संस्था, सािदुातयक संघसंस्था, तनिी िेिसँगको 
आफ्नो िेिलभिको योिना, कायनिि, बिेट तथा प्रततवेदन कायनलाई एकीकृत रुपिा 
अगाडी बढाइनेछ । 

८. तनष्पिता, सम्िान र कदरपणून व्यवहार सम्बन्िी आचरणहरु :पदाधिकारीले 
आफ्नो कायनसम्पादन गदान तनष्पिता, सम्िान र कदरपणून रुपिा गनन देहायका 
आचारहरुको पालन गररनछे, 

(क) स्थानीय तहको संस्थागत एवं कायनगत स्वतन्िता र तनष्पिता अलभवदृ्धि गनन 
प्रयत्नशील रहने । 

(ख) पदाधिकारीले पदीय कतनव्य तनवानह गदान वाह्य वा आन्तररक िेिबाट प्रत्यि 
वा अप्रत्यिरुपले आउने प्रभाव, प्रलोभन, दवाव, भनसनु, िम्की, आग्रह आहदबाट प्रेररत 
वा प्रभाववत नभई कायन सम्पादन गने । 



(ग) आफ्नो पदीय कतनव्य परुा गदान िोलाहहिा नराखी तनलभनक र स्वतन्ितापवूनक 
कायन सम्पादन गने गराउने । 

(घ) कुन ैकिनचारीलाई कायन सम्पादनको लसललसलािा अनधुचत प्रभाव पानन वा दबाब 
नहदने । 

(घ) प्रचललत काननुले तनषिे गरेको कुन ैकायन गनन वा गराउन नहुने । 

(ङ) कतनब्य पालना गदान िानकारीिा आएको काननु बिोजिि गोप्य राख्नुपने ववषय 
वा कागिात वा व्यहोरा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट प्रकाशन गनन वा गराउन नहुने 
। 

(च) पदाधिकारीले आफुले गने काि तनिानररत सियलभि सम्पादन गररनेछ । काननु 
बिोजिि सम्पादन गनपुने काि सियलभि ै सम्पन्न नगरी आफूले गने काि 
पन्छाइने छैन । 

(९) अन्य आचरणहरुको पालना :पदाधिकारीका अन्य आचरणहरु देहाय बिोजिि 
गनन प्रततबद्ि रहन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्पवत्तको वववरण तोक्रकएको सियलभि सम्वजन्ित तनकायिा बझुाई 
सावनितनक गनुन पनेछ । 

(ख) स्थानीय तहको काििा कुन ै प्रकारको असर पनन सक्ने गरी वा संवविान र 
प्रचललत काननु ववपररत हुने गरी स्थानीय तहको स्वीकृती ववना कसवैाट कुन ै
प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार आफुले स्वीकार गनुन र आफनो पररवारको कुन ै
सदस्यलाई त्यस्तो बबषय स्वीकार गनन लगाउन ु हुदैन । ववदेशी सरकार वा 
प्रतततनधिबाट कुन ैउपहार प्राप्त हुन आएिा स्थानीय तहिा सो कुराको सचूना हदई 
तनणनय भए विोजिि गनुन पनेछ । 



(ग) स्थानीय तहको पवून स्वीकृतत बबना कुन ैकािको तनलित्त कुन ैक्रकलसिको चन्दा 
िाग्न वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार गनन वा कुन ै क्रकलसिको आधथनक सहायता ललन ु
हुदैन । 

(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको काि कारवाहीिा प्रततकुल 
प्रभाव पने गरी कुन ै पिपबिकािा आफनो वास्तववक वा काल्पतनक नािबाट वा 
वेनािी कुन ैलेख प्रकाशन गनन, अनलाइन सिाचार िाध्यि वा सािाजिक सचिाल 
वा रेडडयो वा टेललभीिनद्वारा प्रसारण गनन गराउन हुदैन । 

(ङ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नीततको ववरोििा 
सावनितनक भाषण हदन वा कुन ैवक्तव्य प्रकाशन गनन हुदैन । 

(च) िलुकुी ऐन ववहावारीको िहलको ववपररत हुने गरी वववाह गनन गराउन हुदैन । 

(छ) ववदेशी िलुकुको स्थायी बसोवास तथा डड.भी.को लाधग आवेदन गनुन हुदैन । 

(ि) पदाधिकारीले पदीय ियानदािा आंच आउने गरी कुन ै सिहू वा व्यजक्तसंग 
काननु ववपररत वातान गने, संझौता गने कायन गनुन गराउन ुहँुदैन । 

भाग — ३ 

प्रचललत काननु बमोम्िम पालन गनुपुने आचारहरु 

१०. प्रचललत काननुको प्रभावकारी कायानन्वयन :(१) नेपालको संवविान, प्रचललत 
संघीय तथा प्रदेश काननु, अदालतको तनणनय वा आदेश तथा काननु बिोजिि संघ 
वा प्रदेशले हदएको तनदेशनको सम्िान र पालना गनन र सोको तत्परतापवूनक 
प्रभावकारी कायानन्यवन गररनछे । 

(२) प्रचललत काननु बिोजिि पदाधिकारीहरुको सम्पवत्त बबबरण बझुाउने तथा 
सावनितनक गररनछे । 



(३) पदाधिकारीले प्रचललत काननु बिोजिि स्थानीय तहको बेरुि ु तथा पेजश्क 
फच्र्छौटको कायनिा जिम्िेबारी बहन गनुन पनेछ । 

११. अजततयार दरुुपयोग तथा भ्रष्टाचार तनवारण सम्वन्िी काननुको कायानन्वयनिा 
सहयोग :(१) स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले प्रचललत काननु बिोजिि भ्रष्टाचार 
वा अजततयारको दरुुपयोग हुने क्रकलसिका आचारहरु गनुन वा गराउन ुहुदैन ्। 

(२) स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्थानीय तहिा प्रचललत काननु बिोजिि 
अजततयारको दरुुपयोग ठहररने कुन ैकाि वा व्यवहार भएिा सम्बजन्ित तनकायिा 
िानकारी हदनपुनेछ र सम्बजन्ित तनकायबाट हुने छानववन, अनसुन्िान तथा 
िाँचवझुिा सहयोग गनुन पनेछ । 

(३) पदाधिकारीले आफुले थाहा पाएको भ्रष्टाचार िातनने कायनहरूको सचूना हदने र 
ललने गनुन पदनछ, त्यस्तो सचूना लकुाउन र लकुाउन सहयोग गनुन हुदैन । 

(४) पदाधिकारीले आफ्नो कायनसम्पादन गदान स्वाथनको द्वन्द्व देखखन सक्ने बाह्य 
क्रियाकलाप, रोिगारी, लगानी, सम्पवत्त, उपहार वा लाभ लगायतका कुराहरू बारे स्पष्ट 
गरी कायन सम्पादन गनुन पदनछ । 

(५) भ्रष्टाचारबाट आजिनत सम्पवत्त राख्ने, लकुाउने तथा प्रयोग गने िस्ता कायनलाई 
दरुुत्साहन गनुन पदनछ । 

(६) भ्रष्टाचारबाट आजिनत सम्पवत्तको खोि तलास, रोक्का, स्थानान्तरण, तनयन्िण, 

िफत एवं क्रफतानसम्बन्िी कायनिा सहयोग प¥ुयाउन ुपदनछ । 

(७) पदाधिकारीले आफुले र आफ्नो पररवारको नाििा कुन ैिायिेथा खरीद गदान 
सावनितनक गरेर गनुन पनेछ । 

१२. तनवानचन आचारसंहहताको पालन गनुनपनेेः (१) स्थानीय तहका 
िनप्रतततनधिहरुले तनवानचनका बखत पालन गनुनपने आचारहरु तनवानचन आयोगले 
तोके बिोजिि पालना गनुन पनेछ । 



(२) स्थानीय तनकायका पदाधिकारीहरुले तनवानचन आचारसंहहताको प्रभावकारी 
कायानन्वयन तथा पालन गनन गराउन सहयोग गनुनपनेछ । 

(३) स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफ्नो ओहदाको आिारिा प्राप्त सवुविाहरु 
तनवानचन प्रचार प्रसार वा सोसँग सम्बजन्ित प्रयोिनका लाधग आफू वा अरु कसबैाट 
प्रयोग गनन वा प्रयोग गराउनको लाधग हदन ुहँैुदैन । 

(४) तनवानचन प्रयोिनका लाधग यस्तो सवुविा हदन वा ललनका लाधग स्थानीय 
तहहरुबाट संस्थागत रुपिा कुन ैतनणनय गनुन वा गराउन ुसिेत हुदैन । 

१३. आचारसंहहताको कायानन्वयन तथा सावनितनकीकरणका लाधग आवश्यक व्यवस्था 
गनुनपनेेः (१) आचारसहंहताको कायानन्वयन तथा सावनितनकीकरणका लाधग देहायिा 
उल्लेखखत व्यवस्थाहरु गररनछे, 

(क) आचारसहंहताको कायानन्वयन सलिततको व्यवस्था गररनेेः कायनपाललकाले अध्यि 
वा प्रिखु वा कायनपाललकाले तोकेको सदस्यको संयोिकत्विा आचारसंहहता 
कायानन्वयन सलितत गठन गररनछे । सो सलिततल े तनयलित रुपिा आचारसंहहता 
कायानन्वयनको पिलाई सहयोग प¥ुयाई कायनपाललकाको बठैकिा तनयलित प्रततवेदन 
हदन ुपनेछ । 

(ख) अनगुिन सलिततलाई सहयोग प¥ुयाउन ुपने :यस आचारसंहहताको प्रभावकारी 
कायानन्वयनका लाधग अनगुिन सलिततलाई आवश्यक पने सहयोग उपलब्ि 
गराइनेछ । 

(२) पदाधिकारीले आफ्नो कायनववभािन तथा कायनसम्पादन तनयिावलीको व्यवस्था 
बिोजिि िवाफदेही, पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ि गनन देहाय बिोजिि गनन गराउन 
आवश्यक व्यवस्था गररनछे, 

(क) नागररक वडापि बिोजिि कायन सम्पादन गनुनपने, नागररक बडापि सम्वजन्ित 
सबकैो िानकारीका लाधग सबलेै देख्न ेठाउँिा टाँस गनुन गराउन ुपनेछ । 



(ख) स्थानीय तहले नागररक बडापििा उल्लेख भए अनसुार तछटो छररतो सेवा 
प्राप्त नभएिा सो उपर गुनासो सनुवुाई हुने र छानबबनबाट सेवाग्राही पिलाई कुन ै
ितत वा हैरानी व्यहोनुनपरेको देखखएिा वपडडत पिलाई उधचत उपचार र िततपतूतन 
उपलव्ि हुने व्यवस्था गनुन गराउन ुपनेछ । 

(३) कुन ै पतन पदाधिकारीले आफुकहाँ आएको गुनासो तत्काल ै सनु्ने व्यवस्था 
लिलाई फछयोट गनुन पनेछ । 

भाग — ४ 

आचारसंहहताको पालन गने गराउने व्यवस्था 

१४. आचारसंहहता अनगुिन सलिततको गठन :(१) कुन ै पदाधिकारीले यस 
आचारसहंहता तथा अन्य प्रचललत संघीय, प्रदेश र स्थानीय काननु बिोजिि पालन 
गनुनपने आचारहरु उल्लंघन गरे, नगरेको सम्वन्ििा िाँचबझु तथा अनगुिन गननका 
लाधग सभाले सभाका सदस्यहरुिध्येबाट देहाय बिोजििको एक पदाधिकारीको 
आचारसंहहता अनगुिन सलिततको गठन गररनेछ । 

क. सभाका सदस्यहरुले आफूिध्येबाट छनौट गरेको एक िना संयोिक 

ख. सभाका सदस्यहरुले आफूिध्येबाट छनौट गरेको कजम्तिा एकिना िहहला 
सहहत दईु िना सदस्य 

ग. कायनकारी अधिकृतले तोकेको स्थानीय तहको एक िना अधिकृत किनचारी 
सदस्य सधचव 

(२) अनगुिन सलिततका संयोिक, सदस्य तथा सधचविाधथ न ैयस आचारसंहहताको 
उल्लंघनिा उिरुी परी तनणनय गनुनपने अवस्था भएिा सो बबषयको छलफल, िाँचवझु 
तथा तनणनय प्रकृयािा नीि सहभागी हुन पाउने छैनन ्। 



(३) यस आचारसंहहताको संयकु्त रुपिा उल्लंघन गरेको भनी अनगुिन सलिततका 
संयोिक, सदस्यहरु तथा सधचविाधथ कुन ै उिुरी परेकोिा त्यस उपर सम्बजन्ित 
कायनसलिततल ेछानववन गरी त्यसपतछ बस्ने सभाको बठैकिा पेश गनुन पनेछ । 

(४) अनगुिन सलिततका सदस्यहरुको पदावधि दईु बषनको हुनेछ । यस सलिततका 
सदस्यहरु लगातार दईु कायनकालभन्दा बढीका लाधग तनवानधचत हुन सक्ने छैनन ्। 
तर स्थानीय तहको कायनकाल सिाप्त भएको अवस्थािा यस सलिततको पदावधि 
स्वत :सिाप्त भएको िातननेछ । 

१५. अनगुिन सलिततको काि, कतनव्य तथा अधिकार :(१) अनगुिन सलिततको 
काि, कतनव्य तथा अधिकार देहाय बिोजिि हुनेछ, 

(क) कुन ैपदाधिकारीले आचारसंहहता उलंघन गरे, नगरेको सम्वन्ििा उिरुी परेिा 
वा िानकारी हुन आएिा सो उपर िाँचबझु तथा छानववन गनन सक्ने । 

(ख) िाँचवझु तथा छानववनका लसललसलािा सिाव्हान िारी गने र सािी प्रिाण 
बझु्ने अधिकार हुने । 

(ग) अनगुिन सलिततका सदस्यहरुले स्थानीय तहको लसफाररश तथा आिन्िणिा 
स्थानीय तहको िुनसकैु बठैकिा उपजस्थत भई आफ्नो कािका बबषयिा िानकारी 
हदन सक्नेछन ्। 

(२) अनगुिन सलिततको कािको लाधग आवश्यक िनशजक्त, काि गने ठाउँ, सािग्री 
तथा उधचत वातावरण बनाईहदने जिम्िेवारी सम्बजन्ित स्थानीय तहको हुनेछ । 

१६. अनगुिन सलिततको बठैक तथा कायनववधि :(१) अनगुिन सलिततको कायन 
संचालन ववधि देहायिा उल्लेख भए अनसुार हुनेछ, 

(क) अनगुिन सलिततको बठैक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(ख) अनगुिन सलिततको बठैकको तनणनय बहुितको आिारिा हुनेछ । 



(ग) अनगुिन सलिततले कारवाही गदान सम्बजन्ित पदाधिकारीलाई सफाई पेश गने 
उधचत िौका हदनपुनेछ । 

(घ) अनगुिन सलिततले िाँचबझुबाट देखखएको बबवरण सहहतको राय प्रततवेदन 
सम्वजन्ित कायनपाललकािा पेश गनुन पनेछ । 

(२) अनगुिन सलिततको बठैक तथा िाँचबझु सम्बन्िी अन्य कायनववधि सलितत 
आफैले तोक्न सक्नेछ । 

१७. अनगुिन सलिततका सदस्यहरुको सेवा तथा सवुविा :अनगुिन सलिततका 
सदस्यहरुको बठैक भत्ता तथा अन्य सवुविाहरु स्थानीय तहले तोके विोजिि हुनेछ 
। 

१८. उिुरी :(१) स्थानीय तहको कुन ै पदाधिकारीले पेशागत आचार उल्लंघन 
गरेकोिा त्यस ववषयिा अनगुिन सलितत सिि उिुरी हदन सक्रकनेछ । 

(२) िाधथ (१) विोजिि हदइने उिुरीिा कुन पदाधिकारीले कुन आचार उल्लंघन 
गरेको हो सोको आिार प्रिाण खुलाउन ु पनेछ । स्थानीय तहले उिुरी फारािको 
निनूा वनाई सवलेै सजिल ैप्राप्त गननसक्ने स्थानिा राख्नुपनेछ । 

(३) उिुरीको सम्वन्ििा कारवाही िाग गदान अनगुिन सलिततले उिरुीकतानसंग थप 
वववरण वा कागिात िाग गनन सक्नेछ । 

१९. गोप्य राख्नुपने ैेः(१) अनगुिन सलिततले उिुरीकतानको नाि गोप्य राख्न ुपनेछ 
। 

(२) प्राप्त उिरुीका आिारिा कुन ै पदाधिकारीिाधथ लागेको आरोपिाधथ छानववन 
िारी रहेको अवस्थािा आरोवपत पदाधिकारीको नाि सिेत गोप्य राख्न ुपनेछ । 

२०. िांचवझु :(१) यस आचारसंहहतािा उजल्लखखत आचारहरुको उल्लंघन गरेको 
बबषयिा अनगुिन सलिततको राय सझुाव वा प्रततवेदन आवश्यक कावानहहका लाधग 



कायनपाललकािा पेश गनुनपनेछ । प्रततवेदन पेश गनुनपवून सो सलिततले देहायका 
प्रकृयाहरु परूा गनुन पनेछ । 

(क) कुन ैपदाधिकारीका ववरुद्ि आचारसंहहता उल्लंघन गरेको कुन ैउिरुी परेकोिा 
वा कुन ै िानकारी प्राप्त भएकोिा त्यसको आिारिा अनगुिन सलिततले कावानही 
गनन आवश्यक छ वा छैन भनी िाँचवझु गनन वा गराउन सक्नेछ । 

(२) िाँचवझु गदान कुन ै पदाधिकारी उपर कारवाही गनुनपने देखखएिा अनगुिन 
सलिततले त्यस्तो पदाधिकारीलाई सफाई पेश गनन उधचत िौका हदन ुपनेछ । 

(३) सफाई पेश गने िौका हददंा सम्बजन्ित पदाधिकारी ववरुद्ि लागेको आरोप र 
त्यसको आिारहरु प्रष्ट गरी आवश्यक कावानहीका लाधग कायनपाललकाको बठैकिा पेश 
गनुनपनेछ । 

२१. अनगुिन सलिततको लसफाररश कायानन्वयन गने :(१) अनगुिन सलिततले यस 
आचारसंहहतािा उल्लेखखत कुराहरुको पालन भए नभएको सम्वन्ििा आवश्यक राय, 

सझुाव तथा लसफाररश सहहत कायानन्वयनका लाधग कायनपाललकािा पेश गनुन पनेछ । 

(२) अनगुिन सलिततबाट प्राप्त प्रततवेदन तथा राय, सझुाव र लसफाररश उपर 
कायनपाललकािा छलफल गरी आवश्यक तनणनय सहहत कायानन्वयन गनुनपनेछ । 

(३) आचारसंहहताको पालनका बबषयिा स्थानीय तहिा छलफल हँुदाका बखत 
सम्बजन्ित पिका प्रतततनिीहरुलाई सहभागी गराउन सक्रकनेछ । 

२२. आचारसहंहताको उल्लंघनिा सिाय :(१) यस आचारसहंहताको कायानन्वयन गदान 
स्थानीय तहबाट सिायको रुपिा देहायिा उल्लेखखत एक वा सोभन्दा बढी प्रकृयाहरु 
अपनाउन सक्रकनछे । 

(क) सम्बजन्ित पदाधिकारीलाई सचते गराउने । 



(ख) आलोचना तथा आत्िालोचना गनन लगाई सोको िानकारी सावनितनक गनन 
लगाउने । 

(ग) सावनितनक सनुवुाइका लाधग सावनितनक गने, गराउने 

(घ) प्रचललत ऐन काननुको उल्लंघन भएका अवस्थािा सम्बजन्ित तनकायिा सचूना 
हदने र आवश्यक काबानहीका लाधग लेखी पठाउने । 

(२) आरोवपत पदाधिारीिाधथ भएको कुन ै पतन काबानहीका बबषयिा तनि कुन ै
रािनीततक दलसंग आवद्ि भएको हकिा सम्बजन्ित राितनततक दललाई िानकारी 
गराउन ुपने । 

२३. कावानहीको बबबरण सावनितनक गनुनपने :आचारसंहहताको कायानन्वयनका 
सम्वन्ििा पदाधिकारीिाधथ भएको कावानहीको बबवरण आि िानकारीका लाधग 
स्थानीय तहको सचूनापाटी र स्थानीय पिपबिकािा प्रकालशत गनुन पनेछ । सोको 
िानकारी रािनीततक दलहरु, संघीय िालिला तथा स्थानीय ववकास िन्िालय, 

तनवानचन आयोग, प्रदेश सरकारको सम्वजन्ित ववभाग÷तनकाय, स्थानीय प्रशासनलाई 
गराउन ुपनेछ । 

भाग — ५ 

ववववि 

२४. आचारसंहहताको पालन गनुन सबकैो कतनव्य हुने :यो आचार संहहताको पालना 
गनुन पदाधिकारीको जिम्िेवारी तथा कतनव्यको एक अलभन्न अंगको रुपिा रहनेछ । 

२५. पदाधिकारीलाई आचारसंहहताको िानकारी हदनपुने :यो आचारसंहहता स्थानीय 
तहका पदाधिकारी तथा किनचारीहरुलाई अतनवायन रुपिा िानकारी हदई हस्तािर 
गराई लाग ूगनुन पनेछ । 



२६. सरोकारवालाहरुलाई आचारसंहहताको िानकारी उपलव्ि गराउनपुनेेः स्थानीय 
तहका पदाधिकारीको आचारसहंहता, सिय सियिा आचारसंहहतािा भएको 
संशोिनको वववरण तथा आचारसंहहताको कायानन्वयनका वववरणहरुको िानकारी 
बावषनकरुपिा स्थानीय तहका रािनीततक दलहरु, संघीय िालिला तथा स्थानीय 
ववकास िन्िालय तथा प्रदेश सरकारका सम्वजन्ित तनकायलाई गराउनपुनेछ । 

२७. आचारसंहहताको कायानन्यनिा रािनीततक दलको सहयोग :(१) कुन ै
पदाधिकारीबाट यस आचारसहंहताको उल्लंघन भएको ठहर भएिा तनििाधथ लागेको 
आरोप तथा सो सम्बन्ििा लसफाररश भएको कावानहीको बबबरण सिेत सम्बजन्ित 
पदाधिकारी सम्बद्ि रािनीततक दललाई िानकारी गराउनकुा साथ ै सावनितनक 
सिेत गनुन पनेछ । 

(२) िाँचवझुका आिारिा पदाधिकारी उपर कावानहीका लाधग भएको लसफाररशको 
कायानन्वयन गर्नने वा सचते गराउने काििा सरकारी तनकाय एवं रािनीततक 
दलहरुको सहयोग ललन सक्रकनेछ । 

२८. आचारसंहहतािा संशोिन : (१) स्थानीय तहका सभाबाट आचारसंहहतािा 
संशोिन गनन सक्रकनछे । 

(२) आचारसंहहतािा भएको संशोिनको िानकारी सम्बजन्ित सब ै पदाधिकारी, 
किनचारी तथा सरोकारवालाहरुलाई हदनपुनेछ । 

(३) तनवानचन आचारसंहहतािा संशोिन भएका खण्डिा आि िनताको िानकारीका 
लाधग सावनितनक गनुनपनेछ । 

(४) गाउँपाललकाले आफ्नो स्थानीय ववलशष्ठता, कायन प्रकृतत र आवश्यकता अनसुार 
यस आचार संहहतािा सिय सियिा थप व्यवस्था सिावेश गरी लाग ू गनन 
सक्रकनछे । 


