धनकुटा नगरपालिकाका पदाधधकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४
नगर सभाबाट स्वीकृत लितत ः २०७४ साि भदौ १८ गते

प्रस्तावना
नेपालको संववधान बमोजिम सहकारिता, सहअजस्तत्व ि समन्वयका आधािमा संघीय लोकताजन्िक गणतन्िात्मक
शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै सङ्घ, प्रर्दे श ि स्थानीय तहबीच सम
ु धुि अन्ति सिकाि सम्वन्ध कायम गनन,
स्थानीय शासन व्यवस्थामा िनताको अथनपण
ू न सहभागगता प्रबद्र्धन गर्दै वढी िनमख
ु ी, सेवामख
ु ी, िनउत्तिर्दायी,
पािर्दशी तथा सश
ु ासनयक्
ु त स्थानीय शासनको प्रत्याभतू त गनन, स्थानीय तहलाई िनताको ववश्वाससलो शासन
इकाईका रुपमा स्थावपत गनन, स्थानीय तहबाट समािका ववसभन्न वगन धमन, सलङ्ग, िातिाततका मौसलक
संस्कृततप्रतत सम्मान ि सहहष्णु भावनाको ववकास गनन तथा कानन
ु ी िाज्य, संघीय लोकताजन्िक गणतन्िका
लाभहरूको न्यायोगचत ववतिण ि र्दीगो ववकासको अवधािणालाई मत
ू न रुप हर्दन हामी िनताबाट तनवानगचत
पर्दागधकािीको आचिण ि क्रियाकलापहरुलाई सोही अनरु
ु प मयानहर्दत ि नमन
ू ायोग्य तल्
ु याउनका लागग धनकुटा
नगिपासलकाका िनप्रतततनगधहरुले नगि सभाको प्रथम अगधवेसनको र्दोश्रो बैठकबाट पारित गिी यो “धनकुटा
नगिपासलकाका पर्दागधकािीको आचािसंहहता, २०७४” बनाई लागु गिे का छौ ।

भाग — १
प्रािजम्भक

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ ः (१) यो आचािसंहहताको नाम “धनकुटा नगिपासलकाका पर्दागधकािीहरुको
आचािसंहहता, २०७४” िहे को छ ।
(२) यो आचािसंहहता नगिसभाबाट पारित भएको समततर्दे खख लागु हुनेछ ।

२. परिभाषा ः ववषय वा प्रसंगले अको अि्थ नलागेमा यस आचािसंहहतामा,
(क) “प्रमख
ु ” भन्नाले धनकुटा नगिपासलकाको प्रमख
ु लाई सम्झनप
ु छन ।
(ख) “आचािसंहहता” भन्नाले नगिपासलकाका पर्दागधकािीहरुको आचािसंहहता, २०७४ लाई िनाउनेछ ।
(ग) “अनग
ु मन ससमतत” भन्नाले यस आचािसंहहता अनस
ु ाि गहठत आचािसंहहता अनग
ु मन ससमततलाई
सम्झनप
ु छन ।
(घ) “कायनपासलका” भन्नाले धनकुटा नगि कायनपासलका सम्झनु पछन ।
(ङ) “पर्दागधकािी” भन्नाले धनकुटा नगिपासलकाका प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , वडाध्यि, कायनपासलकाका सर्दस्य तथा
सभाका अन्य सर्दस्य समेतलाई सम्झनप
ु छन । यस शब्र्दले नगिपासलकाले आफ्नो कायन सम्पार्दनका ससलससलामा
गठन गिे का िुनसक
ु ै ससमतत वा उपससमतत वा कायनर्दलका सर्दस्यहरु समेतलाई सम्झनप
ु र्दन छ ।
च) “सभा” भन्नाले धनकुटा नगिसभालाई वझ
ु ाउनेछ ।
(छ) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संववधान बमोजिमको गाउँ पासलका, नगिपासलका ि जिल्लासभा सम्झनप
ु छन
।
(ि) “नगिपासलका” भन्नाले महानगिपासलका, उपमहानगिपासलका ि नगिपासलका समेतलाई िनाउनेछ ।

भाग — २
पर्दागधकािीका आचािहरु

३. सामान्य आचािहरुको पालना गने ः पर्दागधकािीहरुले पालना तथा अवलम्वन गनप
ुन ने सामान्य आचािहरु
र्दे हायमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन । िसको अवलम्वन गनन हामी प्रततबद्धता व्यक्त गर्दन छौं,

३.१ नेपालको स्वतन्िता, स्वाधीनता, स्वासभमान, िाजष्िय एकता, भौगोसलक अखण्डता ि िनतामा तनहहत
सावनभौमसत्ताप्रतत प्रततबद्ध िहं र्दै,

(क) पर्दागधकािीहरुले नेपालको स्वतन्िता, सावनभौसमकता, भौगोसलक अखण्डता, िाजष्िय एकता,
स्वाधीनता ि स्वासभमानको अिुण्णतामा प्रततकुल हुने कायन गने छै नौ ।
(ख) कुनै पतन पर्दागधकािीले िाष्ि ववरुद्ध हुने कायनमा सघाउ प¥ु याउने, िाजष्िय गोपनीयता भङ्ग गने,
िाजष्िय सिु िामा आँच प¥ु याउने कायनहरु गनन वा त्यस्तो कायनमा सहयोग प¥ु याउने कायन गने वा
गिाइने छै न ।
(ग) कुनै पर्दागधकािीले पर्दीय जिम्मेवािी पालना गर्दान सर्दै व िाष्ि ि िनताको बह
ृ त्ति हहतलाई ध्यानमा
िाखी गनेछौ ।
(घ) कुनै पतन व्यजक्त वा तनकायले िनतामा तनहहत सावनभौमसत्ता, िाजष्िय एकता, स्वाधीनता,
सामाजिक, धासमनक, सांस्कृततक तथा ऐततहाससक सौहार्दन तामा आँच प¥ु याउने गिी कायन गिे मा त्यस्तो कायन
तनरुत्साहहत गनेछौ ।

३.२ संघ, प्रर्दे श ि स्थानीय तहबीचको स—ु सम्वन्धमा िोड हर्दंर्दैः,े
(क) पर्दागधकािीहरुले संघ, प्रर्दे श ि स्थानीय तह बीचको सस
ु म्वन्ध, कायन अगधकाि िेि, कायन प्रणाली वा संस्थागत
प्रबन्धमा कुनै आँच प¥ु याउन वा र्दखल हर्दन वा अन्ति सिकाि सम्वन्धमा खलल पाने कुनै क्रियाकलाप गनन वा
वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचाि प्रसाि गरिने छै न ।

(ख) कुनै पतन आधािमा स्थानीय तहका वाससन्र्दाहरुलाई भेर्दभाव गने वा समान सिु िा, सेवा, सवु वधा ि संििणबाट
बजचचत गरिने छै न । ति महहला, वालवासलका, अपांगता भएका व्यजक्त, र्दसलत, िेष्ठ नागरिक लगायगत पतछ
पिे का वगन, िेि तथा समर्द
ु ायको हकहहतका लागग ववशेष व्यवस्था गनन प्रततबद्ध िहनेछौं ।
(ग) अन्ति स्थानीय तह तथा अन्ति सिकाि वस्तु वा सेवाको तनवानध आवागमनलाई कुनै बाधा गरिने वा भेर्दभाव
गरिने छै न ।

३.३ संघीय लोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन ि स्वायत्त शासन, संघ, प्रर्दे श ि स्थानीय तहबाट
िाज्यशजक्तको प्रयोग तथा ववश्वव्यापी मानव अगधकाि ि मौसलक अगधकािका मान्य ससद्धान्तको प्रबद्र्धन गनन,
(क) िनतामा तनहहत सावनभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, संघ, प्रर्दे श ि स्थानीय तहबाट िाज्यशजक्तको
प्रयोग, संघीय लोकताजन्िक गणतन्िका मान्य ससद्धान्तहरुलाई उच्च सम्मान ि आत्मसात गरिनेछ ।
(ख) संघीय लोकताजन्िक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता ि तल्लो तहमा अगधकािको ववकेन्रीकिणका ससद्धान्त तथा
नीततलाई अनार्दि गने, िनताप्रततको उत्तिर्दातयत्वलाई अस्वीकाि गने, अबहे लना गने, अन्तिसिकाि सम्वन्ध एवं
स्थानीय तहहरु ि साझेर्दाि संघ संस्थासंगको कानन
ु बमोजिमको सम्बन्धमा खलल पने िस्ता कुनै लेख, समाचाि,
भाषण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशािण गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन । ति यस कुिाले उल्लेखखत बबषयमा अनस
ु न्धानमल
ू क
कुनै लेख िचना प्रकासशत गनन ि सो अनरु
ु प धािणा िाख्न िोक लगाएको मातनने छै न ।

३.४ साधन श्रोतको पण
ू न सर्दप
ु योग गनन ः
(क) कानन
ु बमोजिम आफूले पाउने सेवा सवु वधाबाहे क स्थानीय तहको साधन, श्रोत, नगर्द वा जिन्सी कुनै पतन
प्रकािले मास्न, उपभोग गनन ि र्दरु
ु पयोग गनुन गिाउनु हुँर्दैन ।
(ख) कुनै पतन पर्दागधकािीले सावनितनक स्रोतको प्रयोग गर्दान अगधकतम सर्दप
ु योग ि उत्पार्दनशील कायनमा प्रयोग
गनप
ुन नेछ ।

३.५ आपनो जिम्मेवािीको प्रभावकािी कायानन्वयन गनन गिाउन,
(क) कुनै पतन पर्दागधकािीले कानन
ु ले तोक्रकए बमोजिमका पर्दागधकािीहरुलाई पव
ू न िानकािी नहर्दई आफ्नो सेवा हर्दने
स्थान छोडी अन्यि िानु हुँर्दैन ।
(ख) पर्दागधकािीले प्रचसलत कानन
ु मा तोक्रकएभन्र्दा बढी समयका लागग आफ्नो कायनिेि छोड्नप
ु र्दान वा कायनिेिभन्र्दा
वाहहि िानप
ु ने भएमा कानन
ु ले तोके बमोजिमका िनप्रतततनगध वा पर्दागधकािीलाई आफ्नो पर्दको अजततयािी नहर्दई
िानु हुर्दै न ।

३.६ गैि कानन
ु ी आश्वासनलाई तनरुत्साहहत गनन,

(क) संववधान तथा प्रचसलत कानन
ु ले हर्दएको अगधकाि िेि भन्र्दा बाहहिका काम गरिहर्दन्छु भनी कसैलाई आश्वासन
हर्दनु हुर्दै न ।
(ख) कानन
ु बमोजिम गनप
ुन ने काम गनन वा सेवा हर्दनका लागग आनाकानी वा हढलाई गने, िानीिानी अनावश्यक
झंझट थप्ने वा आफ्नो अगधकाििेि बाहहिको काम गरिहर्दन वा गिाई हर्दनेछु भनी आश्वासन वा भिोसा पने कुनै
काम गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन ।
(ग) स्थानीय तहका पर्दागधकािीहरुले ऐनले तोक्रकएको योिना तिम
ुन ा प्रकृयाको िानकािी नहर्दई कुनै व्यजक्त, संस्था
वा समर्द
ु ायलाई स्थानीय तहको योिना बाहे कका कुनै कायनिम वा योिना स्वीकृत गरिहर्दन वा गिाईहर्दने आश्वासन
हर्दनु हुँर्दैन ।
(घ) आफ्नो लागग वा अरू कसैको लागग अनगु चत लाभ पग्ु ने गिी पर्दको र्दरू
ु पयोग गने कायन गनुन गिाउनु हुर्दै न ।

३.७ िािनीततक आस्थाका आधािमा भेर्दभावपण
ू न कायन नगनन दृढ िहँर्दै,
(क) िािनीततक आस्था वा ववचािका आधािमा कायनपासलका वा सभाका सर्दस्यहरु वा कमनचािीहरु वा सेवाग्राही तथा
आम नागरिकहरुसंग तेिोमेिोको भावना िाखी कुनै कायन गन÷
ुन गिाउनु हुर्दै न ।
(ख) आफू सम्वद्ध िािनीततक र्दल वा सम्वद्ध कुनै तनकाय वा संघसंस्थालाई माि लाभ पग्ु ने वा सवु वधा हुने गिी
कुनै तनणनय वा योिना वा कायनिम कायानन्वयन गरिने छै न ।

३.८ सामाजिक सौहार्दन ता ि समावेशीकिणप्रतत दृढ संकजल्पत िहं र्दै,
(क) सामाजिक सर्दभाव तथा सौहार्दन ता (प्रेम) खल्बल्याउन नहुने ः ववसभन्न िात िातत, धमन, वगन, िेि,
सम्प्रर्दायबीच सामाजिक सर्दभाव ि सौहार्दन ता खल्बल्याउने कुनै काम वा अन्य कुनै व्यवहाि गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन ।
कुनै सम्प्रर्दायबीचको स—ु सम्वन्धमा खलल पने गिी क्रियाकलाप गनुन गिाउनु ि प्रचाि प्रसाि गनुन गिाउनु हुर्दै न ।
(ख) छुवाछुतलाई प्रश्रय हर्दने व्यवहाि गनुन हुँर्दैन । कुनै बबचाि ब्यक्त गर्दान िातीय, धासमक, सांस्कृततक वा समाजिक
ववद्वेष वा धासमनक भेर्दभाव िनाउने खालका काम कुिा गने वा उखान टुक्का प्रयोग गने वा कुनै िाती, धमन, संस्कृतत
वा समर्द
ु ायको स्वासभमानमा धक्का लाग्ने वा आघात पग्ु ने खालका शब्र्द÷वाणीहरुको प्रयोग गनुन हुर्दै न ।
(ग) कुनैपतन िातिातत, धमन, वणन, सलङ्ग आहर्दका आधािमा भेर्दभाव गनुन हुँर्दैन तथा सबै समर्द
ु ायका कानन
ु ी हकहहत
ि मौसलक संस्कृततप्रतत बोली ि व्यवहाि र्दब
ु ै तविबाट प्रततकुल असि पने गिी कायन गनुन गिाउनु हुँर्दैन ।

(घ) कुनै पतन समर्द
ु ायको पिम्पिा र्दे खखको धमन अवलम्वन गने धासमनक स्वतन्िताको सम्मान गनुन पनेछ । ति,
आफ्नो िेिसभि कसैको धमन परिवतनन गने गिाउने कुनै पतन क्रियाकलाप हुन हर्दनह
ु ु ँर्दैन ।
(ङ) कुनै ववर्दे शी नागरिक वा संस्थाले नेपालको सभ्यता, नेपाली िनताबीचको सर्दभाव बबगाने वा भडकाउने काम
गिे को वा गनन लागेको िानकािी भएमा तत्काल सम्बजन्धत तनकायमा सगू चत गनुन पनेछ।

३.९ पर्दागधकािीबीच कायन जिम्मेवािीको न्यायोगचत बाँडफाड गनन ः
(क) पर्दागधकािीहरुबीच जिम्मेवािी, अगधकाि वा सबु बधा वा र्दातयत्वको बाँडफाँड गर्दान िािनीततक र्दलसँगको
सम्वद्धता वा िािनीततक आस्था वा महहला वा परु
ु ष वा सामाजिक समावेशीकिणका आधािमा भेर्दभाव गनुन हुँर्दैन ।
ति कानन
ु बमोजिम बबशेष जिम्मेवािी ि अवसि हर्दनका लागग उल्लेखखत प्रावधानले िोक लगाएको मातनने छै न ।

३.१० कसैको स्वासभमान ि अजस्तत्वमा कुनै आँच आउन नहर्दन,
(क) पर्दागधकािीले सबैसग
ं सशष्ट ि मयानहर्दत बाणी तथा शव्र्दको प्रयोग गनप
ुन नेछ । शासलन ि स्वभाववक सामाजिक
आचािहरु गनप
न व्यवहाि गनप
ुन नेछ । िनतासंग हाहर्दन क, नम्र ि आर्दिपव
ू क
ुन नेछ
(ख) पर्दागधकािीबाट कायनपासलका ि सभाका सर्दस्यहरु, स्थानीय तहमा कायनित कमनचािीहरुमा एक अकानप्रतत झुठा
लाचछना लगाउने, रिस िाग द्वेष िाख्ने तथा एक अकानको बबषयमा अप्रासांगगक हटकाहटप्पणी गनुन वा
अततसयोजक्तपण
ू न असभव्यजक्त हर्दइने छै न ।
(ग) पर्दागधकािीले तनवानगचत िनप्रतततनगध, कमनचािी, सेवाग्राहीप्रतत िाम्रो व्यवहाि ि शीष्ट भाषाको गनेछन ।
(घ) पर्दागधकािीले संस्थागतरुपमा कुनै धािणा व्यक्त गर्दान स्थानीय तह, यसका तनणनयहरु वा कुनै पर्दागधकािी वा
कमनचािीलाई होच्याउने वा अनार्दि गने भाषा वा असभव्यजक्त हर्दनु वा हर्दन लगाउनु हुर्दै न।
(ङ) पर्दागधकािी तथा कमनचािीबीच एक अकानको काम, पेशागत मयानर्दा ि कायनगत स्वायत्तताको सम्मान गने
वाताविण ससिनना गनुन पनेछ ।
(च) पर्दागधकािीहरुले एकअकानको व्यजक्तगतरुपमा हटका हटप्पणी गनुन हुँर्दैन ति पर्दागधकािीको कामसँग सम्बजन्धत
बबषयमा स्वस्थ रुपमा एक अकानका कमी कमिोिी तथा सवल पिहरुलाई आंःल्
ै याउन कुनै वाधा पग्ु ने छै न ।
(छ) पर्दागधकािीहरुले एक अकानका बबषयमा सकािात्मक तविले छलफल गने, सझ
ु ाव हर्दने, आलोचना तथा
हटप्पणीहरु िाख्नुपनेछ ि एक अकानलाई पर्दीय काम गननमा सहयोग, उत्साह ि प्रेिणा प्रर्दान गनुन पनेछ ।

३.११ सामाजिक मान्यता ववरुद्धका आचािहरु तनरुत्साहहत गर्दै ,
(क) कायानलय समयमा वा पर्दीय कामका ससलससलामा मार्दक वा लागु पर्दाथनको सेवन गनुन हुँर्दैन । कायानलय
हातासभि तथा सावनितनक सभा, समािोह, बैठक, आहर्द स्थलहरुमा मद्यपान, धुम्रपान, खैनी, सत
ू ी, गट्
ु का वा पान
सेवन गनुन हुँर्दैन ।
(ख) अन्धववश्वास, अपसंस्कृतत, रुढीवार्दिस्ता पिु ातन एवम ् अबैज्ञातनक मान्यता तथा चालचलन ववरुद्धको
सामाजिक रुपान्तिण प्रकृयामा सक्रिय सहभागगता िनाउनु पर्दन छ ।
(ग) पर्दागधकािीहरुले सावनितनक स्थल तथा खल
ु ा ठाऊँमा िव
ु ा, तास खेल्ने, बाजि लगाउने आहर्द िस्ता व्यवहािहरु
गनुन हुँर्दैन ।
(घ) पर्दागधकािीले कानन
ु त मानव अगधकािको हनन ठहरिने, कानन
ु ले वन्र्दे ि लगाएका तथा सभा वा कायनपासलकाले
आफ्नो िेिसभि सामाजिक मयानर्दा ववपरितका भनी तोकेका समर्द
ु ायमा प्रचसलत कुिीततहरुले बढावा पाउने व्यवहाि
गनुन हुर्दै न ।
(ङ) ववसभन्न िातिातत वा धमन सम्प्रर्दायका प्रचसलत सामाजिक संस्कािहरु िस्तै, वववाह, ब्रतबन्ध, पास्नी,
िन्मोत्सव, भोि, आहर्दमा समर्द
ु ायमा गलत प्रततस्पधानको भावना ल्याउने खालका तडक भडक गनुन हुँर्दैन ि
तडकभडक गनन अरुलाई प्रोत्साहन गनुन हुँर्दैन ।
(च) पर्दागधकािीको है ससयतले कुनै तनणनय गर्दान िािनीततक, सामाजिक, आगथनक वा कुनै पतन आधािमा तेिोमेिो
भन्ने पि नसलई तटस्थ भसू मका तनवानह गनप
ुन र्दन छ ।
(छ) सलङ्ग, उमेि, भाषा, धमन, आगथनक अवस्था आहर्दका आधािमा भेर्दभाव िनाउने गिी अरुको सामाजिक संस्काि
वा वगीय हकहहतका बबषयहरुमा नकािात्मक हटप्पणी गनुन हुनर्दैन ।
(ि) पर्दागधकािीले आफ्नो िेिसभि ववद्यमान सामाजिक कुरितत तथा कुसंस्कािका रुपमा िहे का वालवववाह,
वहुवववाह, लैंगगक हहंसा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, र्दहे ि र्दाइिा,ःे छुवाछुत, िाततगत उचनीचता, व्यजक्तगत घटना
र्दतान नगने प्रबतृ त, खोप नलगाउने अवस्था, खल
ु ा हर्दशा आहर्द िस्ता प्रथा प्रचलनलाई तनमल
ून गनन लागग पनुन पनेछ ।

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रर्दान गने सेवा, सवु वधा, तनणनय प्रक्रिया ि सच
ू नामा िनताको पहुँच बढाउन,

(क) प्रत्येक नागरिकलाई सिोकाि हुने सेवा सवु वधा ि तनणनयबािे सच
ू ना माग भएमा उपलब्ध गिाउनु पने छ । ति
प्रचसलत कानन
ु तथा आचािसंहहतामा उल्लेख भएको तरिकाले बाहे क कुनै पर्दागधकािी, व्यजक्त वा समह
ू लाई आगथनक
कािोवािमा लाभ वा हानी पग्ु ने वा कसैको सम्पतत वा िीउ—ज्यानमा हानी नोक्सानी पग्ु ने सच
ू नाहरु ि गोप्य िाख्नु पने
कुिा प्रसािण वा सावनितनक गनुन वा गिाउनु वा उपलब्ध गिाउनह
ु ु र्दै न ् ।
(ख) शाजन्त सिु िा, िाजष्िय अखण्डता, समर्द
ु ायहरुको सौहार्दन सम्बन्धमा खलल पने खाले सच
ू नाहरु सावनितनक गनुन
वा गिाउनु हुर्दै न ् ।

३.१३ वर्दतनयत तथा अनगधकृत काम गनन गिाउनबाट िोक्न,
(क) प्रचसलत कानन
ु बमोजिम आफूलाई प्राप्त अगधकािको प्रयोग गर्दान वर्दतनयत वा स्वेच्छाचािीरुपमा गनुन वा
गिाउनु हुँर्दैन । यस्तो अगधकािको प्रयोग खुला एवं सहभागगतामल
ू क रुपमा छलफल गिी गनुन पनेछ ।
(ख) आफू वा अन्य कुनै व्यजक्त वा संस्थाबाट अन्य पर्दागधकािी वा कायानलय÷संघसंस्था वा कमनचािी वा
व्यजक्तलाई अनगधकृत काम गिाउनु हुँर्दैन ।

३.१४ लैङ्गगक समानताको प्रबद्र्धन गर्दै
(क) कसैलाई सलङ्गको आधािमा भेर्दभाव झल्कने कुनै कायन गनुन हुँर्दैन । सलङ्गको आधािमा कसैको िमतामागथ
आँच आउने गिी कुनै कामकाि गनन, नीतत, कानन
ु वा संिचना बनाइने छै न ।
(ख) फिक सलङ्गका पर्दागधकािी, कमनचािी, सेवाग्राही तथा आम नागरिकप्रतत अस्वस्थ आलोचना गने, जिस्क्याउने
तथा उनीहरुको मनोवल घटाउने खालका असभव्यजक्त हर्दने, हर्दन लगाउने वा कुनै पतन माध्यमवाट कुनै यौनिन्य
र्दिु ाशय हुने खालका कुनै कामकािवाही गनन गिाउन वा यौनिन्य अजस्लल तजस्विहरु प्रकासशत गने, प्रर्दशनन गने,
आशय र्दे खाउने, अनगु चत लाभका दृजष्टले काममा अल्झाउने िस्ता है िानी पाने व्यवहाि गनुन वा गिाउनु हुर्दै न ।
(ग) लेखेि, बोलेि, भाषण गिे ि वा िुनसक
ु ै माध्यमबाट पतन महहला तथा परु
ु षबीचमा भेर्दभाव िनाउने खालका काम
वा व्यवहाि गनन वा उखान टुक्का, थेगो वा शब्र्दहरुको प्रयोग गनुन गिाउनु हुँर्दैन ।
(घ) लैङ्गगक आधािमा भएका घिे लु हहंसा ि भेर्दभावका घटनाहरुलाई लक
ु ाउने ि गोप्य िाख्ने कायन गने वा सहयोग
प¥ु याउन गनुन गिाउनु हुर्दै न ।

३.१५ बालवासलकाको सवानङ्गगण ववकास ि हकहहतप्रतत सचेत िहं र्दै
(क) वालवासलकाको साथनक सिोकािका बबषय तथा स्थानीय ववकास ि शासन प्रक्रियामा वालवासलकाको साथनक
सहभागगतालाई होच्याउने वा अवमल्
ू यन गने ववचाि, असभव्यजक्त हर्दन वा त्यस्तो व्यवहाि गनन गिाउन हुँर्दैन ।
(ख) आफ्नो परिवािमा बालश्रसमक िाख्नु हुँर्दैन । समर्द
ु ायमा बालश्रम वा बालशोषणलाई संििण वा प्रोत्साहन हुने कुनै
क्रकससमका क्रियाकलाप गनन गिाउन पाइने छै न ।

४. सावनितनक सम्पततको प्रयोग तथा सवु वधा सम्वन्धी आचािहरु सावनितनक सम्पततको प्रयोग तथा सवु वधा
सम्वन्धमा र्दे हायका आचािहरु पालन गनन प्रततबद्धता व्यक्त गर्दन छौ,
४.१ पर्दागधकािी तथा कमनचािीको सवु वधाका लागग छुट्याईएको सेवा वा सवु वधा वा भत्ता आफ्नो आन्तरिक श्रोतको
कतत अंश हुन आउं छ भन्ने एकीन गिी सभामा छलफल गिी आम नागरिकलाई िानकािी हर्दई क्रकफायतत रुपमा
न्यन
ू तम सवु वधाको व्यवस्था गरिनेछ ।
४.२ पर्दागधकािीले कानन
ु बमोजिम तथा कायानलयको काममा वाहे क स्थानीय तहको मानवीय, आगथनक वा भौततक
साधन श्रोतको आफू वा अन्य कुनै व्यजक्तबाट प्रयोग वा उपयोग गनुन वा गिाइने छै न ।
४.३ आफ्नो पर्दीय ओहर्दाको आधािमा कुनै ससमतत, संस्था वा व्यजक्तहरुबाट तनिी सेवा तथा सवु वधाहरु सलन वा
सलन लगाइने छै न ।
४.४ स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गिे वा सावनितनक सम्पततको प्रयोग गिे वापत पर्दागधकािी, कमनचािी वा अन्य कुनै
व्यजक्त वा संस्थाले कानन
ु बमोजिम ततनुन बझ
ु ाउनु पने कि, शल्
ु क, सेवा शल्
ु क र्दस्तिु , भाडा बझ
ु ाउनबाट छुट
सलनेहर्दने गिी तनणनय गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन ् ।
४.५ स्थानीय तहका पर्दागधकािीहरुले आफूले प्राप्त गने सवु वधाहरुको ववविण आम िानकािीका लागग स्थानीय
तहमाफनत सावनितनक गनप
ुन नेछ ।

५. नीतत तनमानण, योिना तिम
ुन ा ि तनणनय गर्दान पालन गनप
ुन ने आचािहरु ः नीतत, तनमानण, योिना तिम
ुन ा ि तनणनय
गर्दान गर्दान र्दे हायका आचािहरुको पालन गनन गिाउन र्दे हाय बमोजिम गरिनेछ ,
५.१ तनणनय प्रकृयामा भाग सलनप
ु व
ू न बैठकमा िानकािी हर्दनप
ु ने (१) पर्दागधकािीले आफू समेत संलग्न भई कुनै तनणनय
गनप
ुन ने बैठकमा छलफलमा भाग सलनप
ु व
ू न र्दे हाय बमोजिमका सच
ू नाहरु सम्वजन्धत भए सो हर्दनु पनेछ ः

(क) स्थानीय तहको भनान प्रकृया, खिीर्द, बबिी वा ठे क्कापट्टाको तनणनय प्रकृया, कुनै क्रकससमको र्दण्ड िरिवाना वा
समनाहा गने तनणनय प्रकृया, कुनै पिसंगको सम्झौताको म्यार्द थप वा खािे िीका बबषयमा वा त्यस्तै कुनै तनणनय
गनप
ुन ने ववषयसँग सम्बजन्धत व्यजक्तसँग आफ्नो कुनै स्वाथन वा रिसइवी वा लेनर्दे न वा अन्य कुनै प्रकािको नाता,
सम्वन्ध िहे को भए सो कुिा,
(ख) स्थानीय तहको नीतत तनणनयबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपमा लाभ वा हानी हुने व्यजक्त, संस्था, पि वा
कम्पनीसँग सलनहु र्दनु भए सोको बबविणहरु,
(ग) कुनै पेशा वा व्यवशातयक संघसंस्थामा पर्दागधकािीको प्रतततनगधत्व, लगानी, शेयि, हहत वा स्वाथन भए सोको
बबविण ि त्यस्तो काममा लगाउने संस्था सम्बन्धी ववविण,
(२) यहर्द कुनै पर्दागधकािीको तनणनय गनप
ुन ने पि वा बबषयसंग सम्बन्ध िहे छ भने बैठकको अध्यिले त्यस्तो
पर्दागधकािीलाई बैठकको तनणनय प्रकृयामा तटस्थ िहन वा भाग नसलनका लागग तनर्दे श गनुन पनेछ ।
(३) पर्दागधकािीले कुनै ववकास तनमानण कायनको लागग गठन हुने उपभोक्ता ससमततमा िही कायन गनुन हुर्दै न ।

५.२ सहभागगतामल
ू क तथा पािर्दशीरुपमा नीतत तनमानण ि तनणनय गने ः
(क) पर्दागधकािीहरुले योिनाको छनौट, प्राथसमकीकिण, कायानन्वयन, अनग
ु मन, मल्
ू यांकनका ववषयहरुमा
लाभग्राही, उपभोक्ता तथा सिोकािवाला समह
ू को व्यापक सहभागगता ि प्रतततनगधत्व गिाएि तनणनय गनप
ुन नेछ ।
(ख) स्थानीय तहबाट तनणनय हर्दनप
ु ने ववषयहरु, तनयजु क्त वा सेवा सवु वधा हर्दने वा सलने ववषयका कुिाहरु
पािर्दि्न शीरुपमा गनुन पनेछ ।
(ग) स्थानीय तहका बैठकहरु आम िनताका लागग खुला गनन उगचत प्रकृयाहरु तनधानिण गनुन पनेछ
(घ) तनणनय गर्दान कानन
ु ले तोकेको अवगधसभि तनणनय गनप
ुन छन । कानन
ु ले समय नतोकेको अवस्थामा बबषयको प्रकृतत
हे िी यथासम्भव तछटो ि उपयक्
ु त समयावगधसभि तनणनय गनुन पनेछ । ति कुनै कािणले तनणनय गनन लाग्ने समयावगध
लजम्वने भएमा वा तनणनय गनन नसक्रकने भएमा सोको तथ्यपण
ू न िानकािी संवजन्धत पिलाई उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।
(ङ) पर्दागधकािीले नागरिक वा सेवाग्राहीलाई नअल्याउने गिी स्पष्ट िाय तथा सल्लाह हर्दनु पनेछ ।

६. पिु स्काि, उपहाि, र्दान, चन्र्दा वा तनिी सेवा, सवु वधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धी आचिण पिु स्काि, उपहाि, र्दान,
चन्र्दा वा तनिी सेवा, सवु वधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धमा र्दे हायका आचािहरुको पालन गनन गिाउन प्रततबद्ध िहं र्दै,

(क) कानन
ु बमोजिम आफ्नो कतनव्य तनवानह गने ससलससलामा कसैबाट कुनै प्रकािको नगर्द वा सेवा सवु वधाको रुपमा
उपहाि, पिु स्काि, चन्र्दा सलनु हुर्दै न । त्यस्तो सेवा सवु वधा हर्दनका लागग वाध्य पाने कुनै व्यवहाि गनुन वा
गिाउनह
ु ँःुर्दैन ् ।
(ख) स्थानीय तहसंग कुनै खास ववषयमा स्वाथन तनहहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको कुनै पतन व्यजक्तबाट कुनै
प्रकािको मैिी व्यवहाि ि आमन्िण, भोि भतेि, खानवपन, मनोिचिन, वसोवास सवु वधा, भाडा सवु वधा, आहर्द सलनु
वा हर्दनु हुँर्दैन ।
(ग) पर्दागधकािीहरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई िानकािी नहर्दई कुनै व्यजक्त, संस्था वा तनकायबाट र्दान, वजक्सस,
चन्र्दा, उपहाि स्वीकाि गनुन हुँर्दैन ् ।

७. सामर्द
ु ातयक संघसंस्था, तनिी िेि, ववकास साझेर्दाि, गैि सिकािी संस्थासंगको साझेर्दािी ः ववकास साझेर्दाि, गैि
सिकािी संस्था, सामर्द
ु ातयक संघसंस्था, तनिी िेिसंगको साझेर्दािी गर्दान र्दे हायका आचािहरुको पालन गनन प्रततबद्ध
िहं र्दै,
(क) ववकास साझेर्दाि तनकाय, गैि सिकािी संस्था, सामर्द
ु ातयक संघसंस्था, तनिी िेिसँग संस्थागत सम्वन्ध ि
समन्वय प्रबद्र्धन गरिनेछ । व्यजक्तगत लाभहानीका आधािमा व्यवहाि गरिनेछैन ।
(ख) ववकास साझेर्दाि तनकाय, गैि सिकािी संस्था, सामर्द
ु ातयक संघसंस्था, तनिी िेिसँगको आफ्नो िेिसभिको
योिना, कायनिम, बिेट तथा प्रततवेर्दन कायनलाई एकीकृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।

८. तनष्पिता, सम्मान ि कर्दिपण
ू न व्यवहाि सम्बन्धी आचिणहरु ः पर्दागधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान
तनष्पिता, सम्मान ि कर्दिपण
ू न रुपमा गनन र्दे हायका आचािहरुको पालन गरिनेछ,
(क) स्थानीय तहको संस्थागत एवं कायनगत स्वतन्िता ि तनष्पिता असभवद्
ृ गध गनन प्रयत्नशील िहने ।
(ख) पर्दागधकािीले पर्दीय कतनव्य तनवानह गर्दान वाह्य वा आन्तरिक िेिबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपले आउने प्रभाव,
प्रलोभन, र्दवाव, भनसन
ु , धम्की, आग्रह आहर्दबाट प्रेरित वा प्रभाववत नभई कायन सम्पार्दन गने ।
(ग) आफ्नो पर्दीय कतनव्य पिु ा गर्दान मोलाहहिा निाखी तनसभनक ि स्वतन्ितापव
न कायन सम्पार्दन गने गिाउने ।
ू क
(घ) कुनै कमनचािीलाई कायन सम्पार्दनको ससलससलामा अनगु चत प्रभाव पानन वा र्दबाब नहर्दने ।
(ङ) प्रचसलत कानन
ु ले तनषेध गिे को कुनै कायन गनन वा गिाउन नहुने ।

(च) कतनब्य पालना गर्दान िानकािीमा आएको कानन
ु बमोजिम गोप्य िाख्नुपने ववषय वा कागिात वा व्यहोिा प्रत्यि
वा अप्रत्यि रुपबाट प्रकाशन गनन वा गिाउन नहुने ।
(५) पर्दागधकािीले आफुले गने काम तनधानरित समयसभि सम्पार्दन गरिनेछ । कानन
ु बमोजिम सम्पार्दन गनप
ुन ने काम
समयसभिै सम्पन्न नगिी आफूले गने काम पन्छाइने छै न ।

(९) अन्य आचिणहरु ः पर्दागधकािीका अन्य आचिणहरु र्दे हाय बमोजिम गनन प्रततबद्ध िहन्छौं,
(क) आफ्नो सम्पवत्तको ववविण तोक्रकएको समयसभि सम्वजन्धत तनकायमा बझ
ु ाई सावनितनक गनुन पनेछ ।
(ख) स्थानीय तहको काममा कुनै प्रकािको असि पनन सक्ने गिी वा संववधान ि प्रचसलत कानन
ु ववपरित हुने गिी
स्थानीय तहको स्वीकृती ववना कसैवाट कुनै प्रकािको र्दान, र्दातव्य, कोसेली, उपहाि आफुले स्वीकाि गनुन ि आफनो
परिवािको कुनै सर्दस्यलाई त्यस्तो बबषय स्वीकाि गनन लगाउनु हुर्दै न । ववर्दे शी सिकाि वा प्रतततनगधबाट कुनै उपहाि
प्राप्त हुन आएमा स्थानीय तहमा सो कुिाको सच
ू ना हर्दई तनणनय भए वमोजिम गनुन पनेछ ।
(ग) स्थानीय तहको पव
ू न स्वीकृतत बबना कुनै कामको तनसमत्त कुनै क्रकससमको चन्र्दा माग्न वा त्यस्तो चन्र्दा स्वीकाि
गनन वा कुनै क्रकससमको आगथनक सहायता सलनु हुर्दै न ।
(घ) नेपाल सिकाि वा प्रर्दे श सिकाि वा स्थानीय तहको काम कािवाहीमा प्रततकुल प्रभाव पने गिी कुनै पिपबिकामा
आफनो वास्तववक वा काल्पतनक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनन, अनलाइन समाचाि माध्यम वा
सामाजिक सचिाल वा िे डडयो वा टे सलभीिनद्वािा प्रसािण गनन गिाउन हुर्दै न ।
(ङ) नेपाल सिकाि वा प्रर्दे श सिकाि वा स्थानीय तहको नीततको वविोधमा सावनितनक भाषण हर्दन वा कुनै वक्तव्य
प्रकाशन गनन हुर्दै न ।
(च) मल
ु क
ु ी ऐन ववहावािीको महलको ववपरित हुने गिी वववाह गनन गिाउन हुर्दै न ।
(छ) ववर्दे शी मल
ु क
ु को स्थायी बसोवास तथा डड.भी.को लागग आवेर्दन गनुन हुर्दै न ।
(ि) पर्दागधकािीले पर्दीय मयानर्दामा आंच आउने गिी कुनै समह
ू वा व्यजक्तसंग कानन
ु ववपरित वातान गने, संझौता गने
कायन गनुन गिाउनु हुँर्दैन ।

भाग — ३
प्रचसलत कानन
ु बमोजिम पालन गनप
ुन ने आचािहरु

१०. प्रचसलत कानन
ु को प्रभावकािी कायानन्वयन ः (१) नेपालको संववधान, प्रचसलत संघीय तथा प्रर्दे श कानन
ु ,
अर्दालतको तनणनय वा आर्दे श तथा कानन
ु बमोजिम संघ वा प्रर्दे शले हर्दएको तनर्दे शनको सम्मान ि पालना गनन ि सोको
तत्पितापव
न प्रभावकािी कायानन्यवन गरिनेछ ।
ू क
(२) प्रचसलत कानन
ु बमोजिम पर्दागधकािीहरुको सम्पवत्त बबबिण बझ
ु ाउने तथा सावनितनक गरिनेछ ।
(३) पर्दागधकािीले प्रचसलत कानन
ु बमोजिम स्थानीय तहको बेरुिु तथा पेजश्क फच्र्छौटको कायनमा जिम्मेबािी बहन
गनुन पनेछ ।

११. अजततयाि र्दरु
ु पयोग तथा भ्रष्टाचाि तनवािण सम्वन्धी कानन
ु को कायानन्वयनमा सहयोग ः (१) स्थानीय तहका
पर्दागधकािीहरुले प्रचसलत कानन
ु बमोजिम भ्रष्टाचाि वा अजततयािको र्दरु
ु पयोग हुने क्रकससमका आचािहरु गनुन वा
गिाउनु हुर्दै न ् ।
(२) स्थानीय तहका पर्दागधकािीले स्थानीय तहमा प्रचसलत कानन
ु बमोजिम अजततयािको र्दरु
ु पयोग ठहरिने कुनै
काम वा व्यवहाि भएमा सम्बजन्धत तनकायमा िानकािी हर्दनप
ु नेछ ि सम्बजन्धत तनकायबाट हुने छानववन,
अनस
ु न्धान तथा िाँचवझ
ु मा सहयोग गनुन पनेछ ।
(३) पर्दागधकािीले आपm
ू ले थाहा पाएको भ्रष्टाचाि मातनने कायनहरूको सच
ू ना हर्दने ि सलने गनुन पर्दन छ, त्यस्तो सच
ू ना
लक
ु ाउन ि लक
ु ाउन सहयोग गनुन हुर्दै न ।
(४) पर्दागधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान स्वाथनको द्वन्द्व र्दे खखन सक्ने बाह्य क्रियाकलाप, िोिगािी, लगानी,
सम्पवत्त, उपहाि वा लाभ लगायतका कुिाहरू बािे स्पष्ट गिी कायन सम्पार्दन गनुन पर्दन छ ।
(५) भ्रष्टाचािबाट आजिनत सम्पवत्त िाख्ने, लक
ु ाउने तथा प्रयोग गने िस्ता कायनलाई र्दरु
ु त्साहन गनप
ुन र्दन छ ।
(६) भ्रष्टाचािबाट आजिनत सम्पवत्तको खोि तलास, िोक्का, स्थानान्तिण, तनयन्िण, िफत एवं क्रफतानसम्बन्धी
कायनमा सहयोग प¥ु याउनु पर्दन छ ।

(७) पर्दागधकािीले आपm
ू ले ि आफ्नो परिवािको नाममा कुनै िायिेथा खिीर्द गर्दान सावनितनक गिे ि गनुन पनेछ ।

१२. तनवानचन आचािसंहहताको पालन गनप
ुन ने ः (१) स्थानीय तहका िनप्रतततनगधहरुले तनवानचनका बखत पालन
गनप
ुन ने आचािहरु तनवानचन आयोगले तोके बमोजिम पालना गनुन पनेछ ।
(२) स्थानीय तनकायका पर्दागधकािीहरुले तनवानचन आचािसंहहताको प्रभावकािी कायानन्वयन तथा पालन गनन गिाउन
सहयोग गनप
ुन नेछ ।
(३) स्थानीय तहका पर्दागधकािीहरुले आफ्नो ओहर्दाको आधािमा प्राप्त सवु वधाहरु तनवानचन प्रचाि प्रसाि वा सोसँग
सम्बजन्धत प्रयोिनका लागग आफू वा अरु कसैबाट प्रयोग गनन वा प्रयोग गिाउनको लागग हर्दनु हँःुर्दैन ।
(४) तनवानचन प्रयोिनका लागग यस्तो सवु वधा हर्दन वा सलनका लागग स्थानीय तहहरुबाट संस्थागत रुपमा कुनै तनणनय
गनुन वा गिाउनु समेत हुर्दै न ।

१३. आचािसंहहताको कायानन्वयन लागग आवश्यक सहयोग गनप
ुन ने (१) आचािसंहहताको कायानन्वयन तथा
सावनितनकीकिणका लागग र्दे हायमा उल्लेखखत व्यवस्थाहरु गरिनेछ,

(क) आचािसंहहताको कायानन्वयन ससमततको व्यवस्था गरिने कायनपासलकाले प्रमख
ु वा कायनपासलकाले तोकेको
सर्दस्यको संयोिकत्वमा आचािसंहहता कायानन्वयन ससमतत गठन गरिनेछ । सो ससमततले तनयसमत रुपमा
आचािसंहहता कायानन्वयनको पिलाई सहयोग प¥ु याई कायनपासलकाको बैठकमा तनयसमत प्रततवेर्दन हर्दनु पनेछ ।

(ख) अनग
ु मन ससमततलाई सहयोग प¥ु याउनु पने ः यस आचािसंहहताको प्रभावकािी कायानन्वयनका लागग
अनग
ु मन ससमततलाई आवश्यक पने सहयोग उपलब्ध गिाइनेछ ।
(२) पर्दागधकािीले आफ्नो कायनववभािन तथा कायनसम्पार्दन तनयमावलीको व्यवस्था बमोजिम िवाफर्दे ही, पािर्दशी
सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गनन र्दे हाय बमोजिम गनन गिाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ,
(क) नागरिक वडापि बमोजिम काय सम्पार्दन गनप
ुन ने, नागरिक बडापि सम्वजन्धत सबैको िानकािीका लागग
सबैले र्दे ख्ने ठाउँ मा टाँस गनुन गिाउनु पनेछ ।

(ख) स्थानीय तहले नागरिक बडापिमा उल्लेख भए अनस
ु ाि तछटो छरितो सेवा प्राप्त नभएमा सो उपि गन
ु ासो
सन
ु व
ु ाई हुने ि छानबबनबाट सेवाग्राही पिलाई कुनै ितत वा है िानी व्यहोनप
ुन िे को र्दे खखएमा वपडडत पिलाई उगचत
उपचाि ि िततपतू तन उपलव्ध हुने व्यवस्था गनुन गिाउनु पनेछ ।
(३) कुनै पतन पर्दागधकािीले आफुकहाँ आएको गन
ु ासो तत्कालै सन्
ु ने व्यवस्था समलाई फछयोट गनप
ुन नेछ ।

भाग — ४
आचािसंहहताको पालन गने गिाउने व्यवस्था

१४. आचािसंहहता अनग
ु मन ससमततको गठन ः (१) कुनै पर्दागधकािीले यस आचािसंहहता तथा अन्य प्रचसलत
संघीय, प्रर्दे श ि स्थानीय कानन
ु बमोजिम पालन गनप
ुन ने आचािहरु उल्लंघन गिे , नगिे को सम्वन्धमा िाँचबझ
ु तथा
अनग
ु मन गननका लागग सभाले सभाका सर्दस्यहरुमध्येबाट र्दे हाय बमोजिमका पर्दागधकािी िहे को एक आचािसंहहता
अनग
ु मन ससमततको गठन गरिनेछ ।

क. सभाका सर्दस्यहरुले आफूमध्येबाट छनौट गिे को एक िना संयोिक
ख. सभाका सर्दस्यहरुले आफूमध्येबाट छनौट गिे को कजम्तमा एक िना महहला सहहत र्दईु िना सर्दस्य
ग. कायनकािी अगधकृतले तोकेको स्थानीय तहको एक िना अगधकृत कमनचािी सर्दस्य सगचव
(२) अनग
ु मन ससमततका संयोिक, सर्दस्य तथा सगचवमागथ नै यस आचािसंहहताको उल्लंघनमा उििु ी पिी तनणनय
गनप
ुन ने अवस्था भएमा सो बबषयको छलफल, िाँचवझ
ु तथा तनणनय प्रकृयामा नीि सहभागी हुन पाउने छै नन ् ।
(३) यस आचािसंहहताको संयक्
ु त रुपमा उल्लंघन गिे को भनी अनग
ु मन ससमततका संयोिक, सर्दस्यहरु तथा
सगचवमागथ कुनै उिुिी पिे कोमा त्यस उपि सम्बजन्धत कायनससमततले छानववन गिी त्यसपतछ बस्ने सभाको
बैठकमा पेश गनुन पनेछ ।
(४) अनग
ु मन ससमततका सर्दस्यहरुको पर्दावगध र्दईु बषनको हुनेछ । यस ससमततका सर्दस्यहरु लगाताि र्दईु
कायनकालभन्र्दा बढीका लागग तनवानगचत हुन सक्नेछैनन ् । ति स्थानीय तहको कायनकाल समाप्त भएको अवस्थामा
यस ससमततको पर्दावगध स्वत ः समाप्त भएको मातननेछ ।

१५. अनग
ु मन ससमततको काम, कतनव्य तथा अगधकाि ः (१) अनग
ु मन ससमततको काम, कतनव्य तथा अगधकाि
र्दे हाय बमोजिम हुनेछ,
(क) कुनै पर्दागधकािीले आचािसंहहता उलंघन गिे , नगिे को सम्वन्धमा उिुिी पिे मा वा िानकािी हुन आएमा सो उपि
िाँचबझ
ु तथा छानववन गनन सक्ने ।
(ख) िाँचवझ
ु तथा छानववनका ससलससलामा समाव्हान िािी गने ि सािी प्रमाण बझ्
ु ने अगधकाि हुने ।
(ग) अनग
ु मन ससमततका सर्दस्यहरुले स्थानीय तहको ससफारिश तथा आमन्िणमा स्थानीय तहको िुनसक
ु ै बैठकमा
उपजस्थत भई आफ्नो कामका बबषयमा िानकािी हर्दन सक्नेछन ् ।
(२) अनग
ु मन ससमततको कामको लागग आवश्यक िनशजक्त, काम गने ठाउँ , सामग्री तथा उगचत वाताविण
बनाईहर्दने जिम्मेवािी सम्बजन्धत स्थानीय तहको हुनेछ ।

१६. अनग
ु मन ससमततको बैठक तथा कायनववगध ः (१) अनग
ु मन ससमततको कायन संचालन ववगध र्दे हायमा उल्लेख
भए अनस
ु ाि हुनेछ,
(क) अनग
ु मन ससमततको बैठक आवश्यकता अनस
ु ाि बस्नेछ ।
(ख) अनग
ु मन ससमततको बैठकको तनणनय बहुमतको आधािमा हुनेछ ।
(ग) अनग
ु मन ससमततले कािवाही गर्दान सम्बजन्धत पर्दागधकािीलाई सफाई पेश गने उगचत मौका हर्दनु पनेछ ।
(घ) अनग
ु मन ससमततले िाँचबझ
ु बाट र्दे खखएको बबबिण सहहतको िाय प्रततवेर्दन सम्वजन्धत कायनपासलकामा पेश
गनुन पनेछ ।
(२) अनग
ु मन ससमततको बैठक तथा िाँचबझ
ु सम्बन्धी अन्य कायनववगध ससमतत आफैं ले तोक्न सक्नेछ ।
१७. अनग
ु मन ससमततका सर्दस्यहरुको सेवा तथा सवु वधा ः अनग
ु मन ससमततका सर्दस्यहरुको बैठक भत्ता तथा
अन्य सवु वधाहरु स्थानीय तहले तोके वमोजिम हुनेछ ।

१८. उिुिी ः (१) स्थानीय तहको कुनै पर्दागधकािीले पेशागत आचाि उल्लंघन गिे कोमा त्यस ववषयमा आचािसंहहता
अनग
ु मन ससमतत समि उिुिी हर्दन सक्रकनेछ ।

(२) मागथ (१) वमोजिम हर्दइने उिुिीमा कुन पर्दागधकािीले कुन आचाि उल्लंघन गिे को हो सोको आधाि प्रमाण
खुलाउनु पनेछ । स्थानीय तहले उिुिी फािामको नमन
ू ा वनाई सवैले सजिलै प्राप्त गननसक्ने स्थानमा िाख्नुपनेछ ।
(३) उिुिीको सम्वन्धमा कािवाही माग गर्दान अनग
ु मन ससमततले उिुिवालासंग थप ववविण वा कागिात माग गनन
सक्नेछ ।

१९. गोप्य िाख्नप
ु ने ः (१) अनग
ु मन ससमततले उििु वालाको नाम गोप्य िाख्नु पनेछ ।
(२) प्राप्त उिुिीका आधािमा कुनै पर्दागधकािीमागथ लागेको आिोपमागथ छानववन िािी िहे को अवस्थामा आिोवपत
पर्दागधकािीको नाम समेत गोप्य िाख्नु पनेछ ।

२०. िांचवझ
ु ः (१) यस आचािसंहहतामा उजल्लखखत आचािहरुको उल्लंघन गिे को बबषयमा अनग
ु मन ससमततको
िाय सझ
ु ाव वा प्रततवेर्दन आवश्यक कावानहहका लागग कायनपासलकामा पेश गनप
ुन नेछ । प्रततवेर्दन पेश गनप
ुन व
ू न
सोससमततले र्दे हायका प्रकृयाहरु पिू ा गनुन पनेछ ।
(क) कुनै पर्दागधकािीका ववरुद्ध आचािसंहहता उल्लंघन गिे को कुनै उिुिी पिे कोमा वा कुनै िानकािी प्राप्त भएकोमा
त्यसको आधािमा अनग
ु मन ससमततले कावानही गनन आवश्यक छ वा छै न भनी िाँचवझ
ु गनन वा गिाउन सक्नेछ ।
(२) िाँचवझ
ु गर्दान कुनै पर्दागधकािी उपि कािवाही गनप
ुन ने र्दे खखएमा अनग
ु मन ससमततले त्यस्तो पर्दागधकािीलाई
सफाई पेश गनन उगचत मौका हर्दनप
ु नेछ ।
(३) सफाई पेश गने मौका हर्दंर्दा सम्बजन्धत पर्दागधकािी ववरुद्ध लागेको आिोप ि त्यसको आधािहरु प्रष्ट गिी
आवश्यक कावानहीका लागग कायनपासलकाको बैठकमा पेश गनप
ुन नेछ ।

२१. अनग
ु मन ससमततको ससफारिश कायानन्वयन गने ः (१) अनग
ु मन ससमततले यस आचािसंहहतामा उल्लेखखत
कुिाहरुको पालन भए नभएको सम्वन्धमा आवश्यक िाय, सझ
ु ाव तथा ससफारिश सहहत कायानन्वयनका लागग
कायनपासलकामा पेश गनप
ुन नेछ ।
(२) अनग
ु मन ससमततबाट प्राप्त प्रततवेर्दन तथा िाय, सझ
ु ाव ि ससफारिश उपि कायनपासलकामा छलफल गिी आवश्यक
तनणनय सहहत कायानन्वयन गनप
ुन नेछ ।

(३) आचािसंहहताको पालनका बबषयमा स्थानीय तहमा छलफल हुँर्दाका बखत सम्बजन्धत पिका प्रतततनधीहरुलाई
सहभागी गिाउन सक्रकनेछ ।
२२. आचािसंहहताको उल्लंघनमा सिाय ः (१) यस आचािसंहहताको कायानन्वयन गर्दान स्थानीय तहबाट
सिायकोरुपमा र्दे हायमा उल्लेखखत एक वा सोभन्र्दा बढी प्रकृयाहरु अपनाउन सक्रकनेछ ।
(क) सम्बजन्धत पर्दागधकािीलाई सचेत गिाउने ।
(ख) आलोचना तथा आत्मालोचना गनन लगाई सोको िानकािी सावनितनक गनन लगाउने ।
(ग) सावनितनक सन
ु व
ु ाइका लागग सावनितनक गने, गिाउने
(घ) प्रचसलत ऐन कानन
ु को उल्लंघन भएका अवस्थामा सम्बजन्धत तनकायमा सच
ू ना हर्दने ि आवश्यक काबानहीका
लागग लेखी पठाउने ।
(२) आिोवपत पर्दागधािीमागथ भएको कुनै पतन काबानहीका बबषयमा तनि कुनै िािनीततक र्दलसंग आवद्ध भएको
हकमा सम्बजन्धत िाितनततक र्दललाई िानकािी गिाउनप
ु ने ।

२३. कावानहीको बबबिण सावनितनक गनप
ुन ने ः आचािसंहहताको कायानन्वयनका सम्वन्धमा पर्दागधकािीमागथ भएको
कावानहीको बबबिण आम िानकारिका लागग स्थानीय तहको सच
ू नापाटी ि स्थानीय पिपबिकामा प्रकासशत गनुन पनेछ
। सोको िानकािी िािनीततक र्दलहरु, संघीय मासमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय, तनवानचन आयोग, प्रर्दे श
सिकािको सम्वजन्धत ववभाग÷तनकाय, स्थानीय प्रशासनलाई गिाउनप
ु नेछ ।

भाग — ५
ववववध २४.

२४. आचािसंहहताको पालन गनुन सबैको कतनव्य हुने ः यो आचाि संहहताको पालना गनुन पर्दागधकािीको जिम्मेवािी
तथा कतनव्यको एक असभन्न अंगको रुपमा िहनेछ ।

२५. पर्दागधकािीलाई आचािसंहहताको िानकािी हर्दनप
ु ने ः यो आचािसंहहता स्थानीय तहका पर्दागधकािी तथा
कमनचािीहरुलाई अतनवायन रुपमा िानकािी हर्दई हस्तािि गिाई लागू गरिनेछ ।

२६. सिोकािवालाहरुलाई आचािसंहहताको िानकािी उपलव्ध गिाउनप
ु ने ः स्थानीय तहका पर्दागधकािीको
आचािसंहहता, समय समयमा आचािसंहहतामा भएको संशोधनको बबबिण तथा आचािसंहहताको कायानन्वयनका
बबबिणहरुको िानकािी बावषनक रुपमा स्थानीय तहका िािनीततक र्दलहरु, संघीय मासमला तथा स्थानीय ववकास
मन्िालय तथा प्रर्दे श सिकािका सम्वजन्धत तनकायलाई गिाउनप
ु नेछ ।
२७. आचािसंहहताको कायानन्यनमा िािनीततक र्दलको सहयोग ः (१) कुनै पर्दागधकािीबाट यस आचािसंहहताको
उल्लंघन भएको ठहि भएमा तनिमागथ लागेको आिोप तथा सो सम्बन्धमा ससफारिश भएको कावानहीको बबबिण
समेत सम्बजन्धत पर्दागधकािी सम्बद्ध िािनीततक र्दललाई िानकािी गिाउनक
ु ा साथै सावनितनक समेत गनुन पनेछ
।
(२) िाँचवझ
ु का आधािमा पर्दागधकािी उपि कावानहीका लागग भएको ससफारिशको कायानन्वयन गने वा सचेत गिाउने
काममा सिकािी तनकाय एवं िािनीततक र्दलहरुको सहयोग सलन सक्रकनेछ ।

२८. आचािसंहहतामा संशोधन ः (१) स्थानीय तहका सभाबाट आचािसंहहतामा संशोधन गनन सक्रकनेछ ।
(२) आचािसंहहतामा भएको संशोधनको िानकािी सम्बजन्धत सबै पर्दागधकािी, कमनचािी, तथा सिोकािवालाहरुलाई
हर्दनप
ु नेछ ।
(३) तनवानचन आचािसंहहतामा संशोधन भएका खण्डमा आम िनताको िानकािीका लागग सावनितनक गनप
ुन नेछ ।
(४) नगिपासलकाले आफ्नो स्थानीय ववसशष्ठता, कायन प्रकृतत ि आवश्यकता अनस
ु ाि यस आचाि संहहतामा समय
समयमा थप व्यवस्था समावेश गिी लागू गनन सक्रकनेछ ।

