
धनकुटा नगरपालिकाका पदाधधकारीहरुको आचारसहंहता, २०७४ 

नगर सभाबाट स्वीकृत लितत ः   २०७४ साि भदौ १८ गत े

 

प्रस्तावना 

 नेपालको सवंवधान बमोजिम सहकारिता, सहअजस्तत्व ि समन्वयका आधािमा सघंीय लोकताजन्िक गणतन्िात्मक 

शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरै्द सङ्घ, प्ररे्दश ि स्थानीय तहबीच समुधुि अन्ति सिकाि सम्वन्ध कायम गनन, 
स्थानीय शासन व्यवस्थामा िनताको अथनपणून सहभागगता प्रबद्र्धन गरै्द वढी िनमखुी, सेवामखुी, िनउत्तिर्दायी, 
पािर्दशी तथा सशुासनयकु्त स्थानीय शासनको प्रत्याभतूत गनन, स्थानीय तहलाई िनताको ववश्वाससलो शासन 

इकाईका रुपमा स्थावपत गनन, स्थानीय तहबाट समािका ववसभन्न वगन धमन, सलङ्ग, िातिाततका मौसलक 

ससं्कृततप्रतत सम्मान ि सहहष्ण ुभावनाको ववकास गनन तथा काननुी िाज्य, सघंीय लोकताजन्िक गणतन्िका 
लाभहरूको न्यायोगचत ववतिण ि र्दीगो ववकासको अवधािणालाई मतून रुप हर्दन हामी िनताबाट तनवानगचत 

पर्दागधकािीको आचिण ि क्रियाकलापहरुलाई सोही अनरुुप मयानहर्दत ि नमनूायोग्य तलु्याउनका लागग धनकुटा 
नगिपासलकाका िनप्रतततनगधहरुले नगि सभाको प्रथम अगधवेसनको र्दोश्रो बठैकबाट पारित गिी यो “धनकुटा 
नगिपासलकाका पर्दागधकािीको आचािसहंहता, २०७४” बनाई लाग ुगिेका छौ । 

 

 

 

भाग — १ 

प्रािजम्भक 

 

 

 

१. सकं्षिप्त नाम ि प्रािम्भ ः  (१) यो आचािसहंहताको नाम “धनकुटा नगिपासलकाका पर्दागधकािीहरुको 
आचािसहंहता, २०७४” िहेको छ ।  

(२) यो आचािसहंहता नगिसभाबाट पारित भएको समततरे्दखख लाग ुहुनेछ ।  



 

२. परिभाषा ः   ववषय वा प्रसगंले अको अिथ् नलागेमा यस आचािसहंहतामा,  

(क) “प्रमखु” भन्नाल ेधनकुटा नगिपासलकाको प्रमखुलाई सम्झनपुछन  ।  

(ख) “आचािसहंहता” भन्नाले नगिपासलकाका पर्दागधकािीहरुको आचािसहंहता, २०७४ लाई िनाउनेछ । 

 (ग) “अनगुमन ससमतत” भन्नाले यस आचािसहंहता अनसुाि गहठत आचािसहंहता अनगुमन ससमततलाई   

      सम्झनपुछन  । 

 (घ) “कायनपासलका” भन्नाले धनकुटा नगि कायनपासलका सम्झन ुपछन  ।  

(ङ) “पर्दागधकािी” भन्नाल ेधनकुटा नगिपासलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, वडाध्यि, कायनपासलकाका सर्दस्य तथा 
सभाका अन्य सर्दस्य समेतलाई सम्झनपुछन  । यस शब्र्दल ेनगिपासलकाल ेआफ्नो कायन सम्पार्दनका ससलससलामा 
गठन गिेका िुनसकैु ससमतत वा उपससमतत वा कायनर्दलका सर्दस्यहरु समेतलाई सम्झनपुर्दनछ । 

 च) “सभा” भन्नाल ेधनकुटा नगिसभालाई वझुाउनेछ ।  

(छ) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको सवंवधान बमोजिमको गाउँपासलका, नगिपासलका ि जिल्लासभा सम्झनपुछन  
। 

(ि) “नगिपासलका” भन्नाले महानगिपासलका, उपमहानगिपासलका ि नगिपासलका समेतलाई िनाउनेछ ।  

 

भाग — २ 

पर्दागधकािीका आचािहरु 

 

३. सामान्य आचािहरुको पालना गने ः  पर्दागधकािीहरुल ेपालना तथा अवलम्वन गनुनपने सामान्य आचािहरु 

रे्दहायमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन । िसको अवलम्वन गनन हामी प्रततबद्धता व्यक्त गर्दनछौं, 

 

 ३.१ नेपालको स्वतन्िता, स्वाधीनता, स्वासभमान, िाजष्िय एकता, भौगोसलक अखण्डता ि िनतामा तनहहत 

सावनभौमसत्ताप्रतत प्रततबद्ध िहंरै्द,  



(क)  पर्दागधकािीहरुल ेनेपालको स्वतन्िता, सावनभौसमकता, भौगोसलक अखण्डता, िाजष्िय एकता,  

     स्वाधीनता ि स्वासभमानको अिुण्णतामा प्रततकुल हुने कायन गने छैनौ ।  

(ख)  कुन ैपतन पर्दागधकािीले िाष्ि ववरुद्ध हुने कायनमा सघाउ प¥ुयाउन,े िाजष्िय गोपनीयता भङ्ग गने,   

     िाजष्िय सिुिामा आँच प¥ुयाउने कायनहरु गनन वा त्यस्तो कायनमा सहयोग प¥ुयाउन ेकायन गने वा  

     गिाइने छैन । 

 (ग) कुन ैपर्दागधकािीले पर्दीय जिम्मेवािी पालना गर्दान सरै्दव िाष्ि ि िनताको बहृत्ति हहतलाई ध्यानमा  

     िाखी गनेछौ । 

 (घ) कुन ैपतन व्यजक्त वा तनकायले िनतामा तनहहत सावनभौमसत्ता, िाजष्िय एकता, स्वाधीनता,  

सामाजिक, धासमनक, सांस्कृततक तथा ऐततहाससक सौहार्दनतामा आचँ प¥ुयाउन ेगिी कायन गिेमा त्यस्तो    कायन 
तनरुत्साहहत गनेछौ । 

 

 

 

 

३.२ सघं, प्ररे्दश ि स्थानीय तहबीचको स—ुसम्वन्धमा िोड हर्दरैं्दः,े  

(क) पर्दागधकािीहरुल ेसघं, प्ररे्दश ि स्थानीय तह बीचको ससुम्वन्ध, कायन अगधकाि िेि, कायन प्रणाली वा ससं्थागत 

प्रबन्धमा कुन ैआँच प¥ुयाउन वा र्दखल हर्दन वा अन्ति सिकाि सम्वन्धमा खलल पाने कुन ैक्रियाकलाप गनन वा 
वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचाि प्रसाि गरिने छैन ।  

 

(ख) कुन ैपतन आधािमा स्थानीय तहका वाससन्र्दाहरुलाई भेर्दभाव गने वा समान सिुिा, सेवा, सवुवधा ि सिंिणबाट 

बजचचत गरिने छैन । ति महहला, वालवासलका, अपांगता भएका व्यजक्त, र्दसलत, िेष्ठ नागरिक लगायगत पतछ 

पिेका वगन, िेि तथा समरु्दायको हकहहतका लागग ववशषे व्यवस्था गनन प्रततबद्ध िहनेछौं ।  

(ग) अन्ति स्थानीय तह तथा अन्ति सिकाि वस्त ुवा सेवाको तनवानध आवागमनलाई कुन ैबाधा गरिने वा भेर्दभाव 

गरिने छैन ।  



 

३.३ सघंीय लोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन ि स्वायत्त शासन, सघं, प्ररे्दश ि स्थानीय तहबाट 

िाज्यशजक्तको प्रयोग तथा ववश्वव्यापी मानव अगधकाि ि मौसलक अगधकािका मान्य ससद्धान्तको प्रबद्र्धन गनन, 

 (क) िनतामा तनहहत सावनभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, सघं, प्ररे्दश ि स्थानीय तहबाट िाज्यशजक्तको 
प्रयोग, सघंीय लोकताजन्िक गणतन्िका मान्य ससद्धान्तहरुलाई उच्च सम्मान ि आत्मसात गरिनेछ ।  

(ख) सघंीय लोकताजन्िक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता ि तल्लो तहमा अगधकािको ववकेन्रीकिणका ससद्धान्त तथा 
नीततलाई अनार्दि गने, िनताप्रततको उत्तिर्दातयत्वलाई अस्वीकाि गने, अबहेलना गने, अन्तिसिकाि सम्वन्ध एव ं

स्थानीय तहहरु ि साझेर्दाि सघं ससं्थासगंको काननु बमोजिमको सम्बन्धमा खलल पने िस्ता कुन ैलेख, समाचाि, 

भाषण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशािण गनुन वा गिाउन ुहँुरै्दन । ति यस कुिाले उल्लेखखत बबषयमा अनसुन्धानमलूक 

कुन ैलेख िचना प्रकासशत गनन ि सो अनरुुप धािणा िाख्न िोक लगाएको मातनने छैन । 

 

 ३.४ साधन श्रोतको पणून सर्दपुयोग गनन ः  

 (क) काननु बमोजिम आफूले पाउने सेवा सवुवधाबाहेक स्थानीय तहको साधन, श्रोत, नगर्द वा जिन्सी कुन ैपतन 

प्रकािल ेमास्न, उपभोग गनन ि र्दरुुपयोग गनुन गिाउन ुहँुरै्दन । 

(ख) कुन ैपतन पर्दागधकािीले सावनितनक स्रोतको प्रयोग गर्दान अगधकतम सर्दपुयोग ि उत्पार्दनशील कायनमा प्रयोग 

गनुनपनेछ ।  

 

३.५ आपनो जिम्मेवािीको प्रभावकािी कायानन्वयन गनन गिाउन,  

(क) कुन ैपतन पर्दागधकािीले काननुले तोक्रकए बमोजिमका पर्दागधकािीहरुलाई पवून िानकािी नहर्दई आफ्नो सेवा हर्दने 

स्थान छोडी अन्यि िान ुहँुरै्दन ।  

(ख) पर्दागधकािीले प्रचसलत काननुमा तोक्रकएभन्र्दा बढी समयका लागग आफ्नो कायनिेि छोड्नपुर्दान वा कायनिेिभन्र्दा 
वाहहि िानपुने भएमा काननुले तोके बमोजिमका िनप्रतततनगध वा पर्दागधकािीलाई आफ्नो पर्दको अजततयािी नहर्दई 

िान ुहुरै्दन । 

 

 ३.६ गिै काननुी आश्वासनलाई तनरुत्साहहत गनन,  



(क) सवंवधान तथा प्रचसलत काननुले हर्दएको अगधकाि िेि भन्र्दा बाहहिका काम गरिहर्दन्छु भनी कसलैाई आश्वासन 

हर्दन ुहुरै्दन । 

 (ख) काननु बमोजिम गनुनपने 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 कुन ै

काम गनुन वा गिाउन ुहँुरै्दन ।  

(ग) स्थानीय तहका पर्दागधकािीहरुले ऐनल ेतोक्रकएको योिना तिुनमा प्रकृयाको िानकािी नहर्दई कुन ैव्यजक्त, ससं्था 
वा समरु्दायलाई स्थानीय तहको योिना बाहेकका कुन ैकायनिम वा योिना स्वीकृत गरिहर्दन वा गिाईहर्दने आश्वासन 

हर्दन ुहँुरै्दन । 

 (घ) आफ्नो लागग वा अरू कसकैो लागग अनगुचत लाभ पगु्ने गिी पर्दको र्दरुूपयोग गने कायन गनुन गिाउन ुहुरै्दन । 

 

 ३.७ िािनीततक आस्थाका आधािमा भेर्दभावपणून कायन नगनन दृढ िहँरै्द,  

(क) िािनीततक आस्था वा ववचािका आधािमा कायनपासलका वा सभाका सर्दस्यहरु वा कमनचािीहरु वा सेवाग्राही तथा 
आम नागरिकहरुसगं तिेोमेिोको भावना िाखी कुन ैकायन गनुन÷गिाउन ुहुरै्दन ।  

(ख) आफू सम्वद्ध िािनीततक र्दल वा सम्वद्ध कुन ैतनकाय वा सघंससं्थालाई माि लाभ पगु्ने वा सवुवधा हुने गिी 
कुन ैतनणनय वा योिना वा कायनिम कायानन्वयन गरिने छैन । 

 

 ३.८ सामाजिक सौहार्दनता ि समावेशीकिणप्रतत दृढ सकंजल्पत िहंरै्द,  

(क) सामाजिक सर्दभाव तथा सौहार्दनता (प्रेम) खल्बल्याउन नहुने ः  ववसभन्न िात िातत, धमन, वगन, िेि, 

सम्प्रर्दायबीच सामाजिक सर्दभाव ि सौहार्दनता खल्बल्याउन ेकुन ैकाम वा अन्य कुन ैव्यवहाि गनुन वा गिाउन ुहँुरै्दन । 

कुन ैसम्प्रर्दायबीचको स—ुसम्वन्धमा खलल पने गिी क्रियाकलाप गनुन गिाउन ुि प्रचाि प्रसाि गनुन गिाउन ुहुरै्दन ।  

(ख) छुवाछुतलाई प्रश्रय हर्दने व्यवहाि गनुन हँुरै्दन । कुन ैबबचाि ब्यक्त गर्दान िातीय, धासमक, सांस्कृततक वा समाजिक 

ववद्वेष वा धासमनक भेर्दभाव िनाउने खालका काम कुिा गने वा उखान टुक्का प्रयोग गने वा कुन ैिाती, धमन, ससं्कृतत 

वा समरु्दायको स्वासभमानमा धक्का लाग्ने वा आघात पगु्ने खालका शब्र्द÷वाणीहरुको प्रयोग गनुन हुरै्दन ।  

(ग) कुनपैतन िातिातत, धमन, वणन, सलङ्ग आहर्दका आधािमा भेर्दभाव गनुन हँुरै्दन तथा सब ैसमरु्दायका काननुी हकहहत 

ि मौसलक ससं्कृततप्रतत बोली ि व्यवहाि र्दबु ैतविबाट प्रततकुल असि पने गिी कायन गनुन गिाउन ुहँुरै्दन ।  



(घ) कुन ैपतन समरु्दायको पिम्पिा रे्दखखको धमन अवलम्वन गने धासमनक स्वतन्िताको सम्मान गनुन पनेछ । ति, 

आफ्नो िेिसभि कसकैो धमन परिवतनन गने गिाउने कुन ैपतन क्रियाकलाप हुन हर्दनहँुुरै्दन ।  

(ङ) कुन ैववरे्दशी नागरिक वा ससं्थाल ेनेपालको सभ्यता, नेपाली िनताबीचको सर्दभाव बबगाने वा भडकाउने काम 

गिेको वा गनन लागेको िानकािी भएमा तत्काल सम्बजन्धत तनकायमा सगूचत गनुन पनेछ।  

 

३.९ पर्दागधकािीबीच कायन जिम्मेवािीको न्यायोगचत बाँडफाड गनन ः  

 (क) पर्दागधकािीहरुबीच जिम्मेवािी, अगधकाि वा सबुबधा वा र्दातयत्वको बाँडफाँड गर्दान िािनीततक र्दलसँगको 
सम्वद्धता वा िािनीततक आस्था वा महहला वा परुुष वा सामाजिक समावेशीकिणका आधािमा भेर्दभाव गनुन हँुरै्दन । 

ति काननु बमोजिम बबशषे जिम्मेवािी ि अवसि हर्दनका लागग उल्लेखखत प्रावधानले िोक लगाएको मातनने छैन । 

 

 ३.१० कसकैो स्वासभमान ि अजस्तत्वमा कुन ैआचँ आउन नहर्दन,  

(क) पर्दागधकािीले सबसैगं सशष्ट ि मयानहर्दत बाणी तथा शव्र्दको प्रयोग गनुनपनेछ । शासलन ि स्वभाववक सामाजिक 

आचािहरु गनुनपनेछ । िनतासगं हाहर्दनक, नम्र ि आर्दिपवूनक व्यवहाि गनुनपनेछ  

 (ख) पर्दागधकािीबाट कायनपासलका ि सभाका सर्दस्यहरु, स्थानीय तहमा कायनित कमनचािीहरुमा एक अकानप्रतत झुठा 
लाचछना लगाउन,े रिस िाग द्वेष िाख्न ेतथा एक अकानको बबषयमा अप्रासांगगक हटकाहटप्पणी गनुन वा 
अततसयोजक्तपणून असभव्यजक्त हर्दइने छैन ।  

(ग) पर्दागधकािील ेतनवानगचत िनप्रतततनगध, कमनचािी, सेवाग्राहीप्रतत िाम्रो व्यवहाि ि शीष्ट भाषाको गनेछन ।  

(घ) पर्दागधकािीले ससं्थागतरुपमा कुन ैधािणा व्यक्त गर्दान स्थानीय तह, यसका तनणनयहरु वा कुन ैपर्दागधकािी वा 
कमनचािीलाई होच्याउन ेवा अनार्दि गने भाषा वा असभव्यजक्त हर्दन ुवा हर्दन लगाउन ुहुरै्दन। 

 (ङ) पर्दागधकािी तथा कमनचािीबीच एक अकानको काम, पेशागत मयानर्दा ि कायनगत स्वायत्तताको सम्मान गने 

वाताविण ससिनना गनुन पनेछ ।  

(च) पर्दागधकािीहरुल ेएकअकानको व्यजक्तगतरुपमा हटका हटप्पणी गनुन हँुरै्दन ति पर्दागधकािीको कामसँग सम्बजन्धत 

बबषयमा स्वस्थ रुपमा एक अकानका कमी कमिोिी तथा सवल पिहरुलाई आंःलै्याउन कुन ैवाधा पगु्ने छैन ।  

(छ) पर्दागधकािीहरुल ेएक अकानका बबषयमा सकािात्मक तविले छलफल गने, सझुाव हर्दने, आलोचना तथा 
हटप्पणीहरु िाख्नुपनेछ ि एक अकानलाई पर्दीय काम गननमा सहयोग, उत्साह ि प्रेिणा प्रर्दान गनुन पनेछ ।  



 

३.११ सामाजिक मान्यता ववरुद्धका आचािहरु तनरुत्साहहत गरै्द,  

(क) कायानलय समयमा वा पर्दीय कामका ससलससलामा मार्दक वा लाग ुपर्दाथनको सेवन गनुन हँुरै्दन । कायानलय 

हातासभि तथा सावनितनक सभा, समािोह, बठैक, आहर्द स्थलहरुमा मद्यपान, धुम्रपान, खैनी, सतूी, गटु्का वा पान 

सेवन गनुन हँुरै्दन ।  

(ख) अन्धववश्वास, अपससं्कृतत, रुढीवार्दिस्ता पिुातन एवम ्अबजै्ञातनक मान्यता तथा चालचलन ववरुद्धको 
सामाजिक रुपान्तिण प्रकृयामा सक्रिय सहभागगता िनाउन ुपर्दनछ ।  

(ग) पर्दागधकािीहरुल ेसावनितनक स्थल तथा खुला ठाऊँमा िुवा, तास खेल्ने, बाजि लगाउने आहर्द िस्ता व्यवहािहरु 

गनुन हँुरै्दन ।  

(घ) पर्दागधकािीले काननुत  मानव अगधकािको हनन ठहरिने, काननुले वन्रे्दि लगाएका तथा सभा वा कायनपासलकाले 

आफ्नो िेिसभि सामाजिक मयानर्दा ववपरितका भनी तोकेका समरु्दायमा प्रचसलत कुिीततहरुले बढावा पाउने व्यवहाि 

गनुन हुरै्दन ।  

(ङ) ववसभन्न िातिातत वा धमन सम्प्रर्दायका प्रचसलत सामाजिक ससं्कािहरु िस्त,ै वववाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, 
िन्मोत्सव, भोि, आहर्दमा समरु्दायमा गलत प्रततस्पधानको भावना ल्याउने खालका तडक भडक गनुन हँुरै्दन ि 

तडकभडक गनन अरुलाई प्रोत्साहन गनुन हँुरै्दन । 

 (च) पर्दागधकािीको हैससयतले कुन ैतनणनय गर्दान िािनीततक, सामाजिक, आगथनक वा कुन ैपतन आधािमा तिेोमेिो 
भन्ने पि नसलई तटस्थ भसूमका तनवानह गनुनपर्दनछ ।  

(छ) सलङ्ग, उमेि, भाषा, धमन, आगथनक अवस्था आहर्दका आधािमा भेर्दभाव िनाउन ेगिी अरुको सामाजिक ससं्काि 

वा वगीय हकहहतका बबषयहरुमा नकािात्मक हटप्पणी गनुन हुनरै्दन । 

 (ि) पर्दागधकािीले आफ्नो ििेसभि ववद्यमान सामाजिक कुरितत तथा कुससं्कािका रुपमा िहेका वालवववाह, 

वहुवववाह, लैंगगक हहसंा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, र्दहेि र्दाइिा,ः ेछुवाछुत, िाततगत उचनीचता, व्यजक्तगत घटना 
र्दतान नगने प्रबतृत, खोप नलगाउने अवस्था, खुला हर्दशा आहर्द िस्ता प्रथा प्रचलनलाई तनमूनल गनन लागग पनुन पनेछ ।  

 

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रर्दान गने सेवा, सवुवधा, तनणनय प्रक्रिया ि सचूनामा िनताको पहँुच बढाउन,  



(क) प्रत्येक नागरिकलाई सिोकाि हुने सेवा सवुवधा ि तनणनयबािे सचूना माग भएमा उपलब्ध गिाउन ुपने छ । ति 

प्रचसलत काननु तथा आचािसहंहतामा उल्लेख भएको तरिकाले बाहेक कुन ैपर्दागधकािी, व्यजक्त वा समहूलाई आगथनक 

कािोवािमा लाभ वा हानी पगु्ने वा कसकैो सम्पतत वा िीउ—ज्यानमा हानी नोक्सानी पगु्ने सचूनाहरु ि गोप्य िाख्न ुपने 

कुिा प्रसािण वा सावनितनक गनुन वा गिाउन ुवा उपलब्ध गिाउनहुुरै्दन ्।  

(ख) शाजन्त सिुिा, िाजष्िय अखण्डता, समरु्दायहरुको सौहार्दन सम्बन्धमा खलल पने खाले सचूनाहरु सावनितनक गनुन 
वा गिाउन ुहुरै्दन ्।  

 

३.१३ वर्दतनयत तथा अनगधकृत काम गनन गिाउनबाट िोक्न,  

(क) प्रचसलत काननु बमोजिम आफूलाई प्राप्त अगधकािको प्रयोग गर्दान वर्दतनयत वा स्वेच्छाचािीरुपमा गनुन वा 
गिाउन ुहँुरै्दन । यस्तो अगधकािको प्रयोग खुला एव ंसहभागगतामलूक रुपमा छलफल गिी गनुन पनेछ ।  

(ख) आफू वा अन्य कुन ैव्यजक्त वा ससं्थाबाट अन्य पर्दागधकािी वा कायानलय÷सघंससं्था वा कमनचािी वा 
व्यजक्तलाई अनगधकृत काम गिाउन ुहँुरै्दन ।  

 

३.१४ लङै्गगक समानताको प्रबद्र्धन गरै्द   

(क) कसलैाई सलङ्गको आधािमा भेर्दभाव झल्कने कुन ैकायन गनुन हँुरै्दन । सलङ्गको आधािमा कसकैो िमतामागथ 

आँच आउने गिी कुन ैकामकाि गनन, नीतत, काननु वा सिंचना बनाइने छैन ।  

(ख) फिक सलङ्गका पर्दागधकािी, कमनचािी, सेवाग्राही तथा आम नागरिकप्रतत अस्वस्थ आलोचना गने, जिस्क्याउन े

तथा उनीहरुको मनोवल घटाउने खालका असभव्यजक्त हर्दने, हर्दन लगाउन ेवा कुन ैपतन माध्यमवाट कुन ैयौनिन्य 

र्दिुाशय हुने खालका कुन ैकामकािवाही गनन गिाउन वा यौनिन्य अजस्लल तजस्विहरु प्रकासशत गने, प्रर्दशनन गने, 

आशय रे्दखाउने, अनगुचत लाभका दृजष्टल ेकाममा अल्झाउने िस्ता हैिानी पाने व्यवहाि गनुन वा गिाउन ुहुरै्दन ।  

(ग) लेखेि, बोलेि, भाषण गिेि वा िुनसकैु माध्यमबाट पतन महहला तथा परुुषबीचमा भेर्दभाव िनाउन ेखालका काम 

वा व्यवहाि गनन वा उखान टुक्का, थेगो वा शब्र्दहरुको प्रयोग गनुन गिाउन ुहँुरै्दन । 

 (घ) लङै्गगक आधािमा भएका घिेल ुहहसंा ि भेर्दभावका घटनाहरुलाई लकुाउने ि गोप्य िाख्न ेकायन गने वा सहयोग 

प¥ुयाउन गनुन गिाउन ुहुरै्दन ।  

 



३.१५ बालवासलकाको सवानङ्गगण ववकास ि हकहहतप्रतत सचते िहंरै्द   

(क) वालवासलकाको साथनक सिोकािका बबषय तथा स्थानीय ववकास ि शासन प्रक्रियामा वालवासलकाको साथनक 

सहभागगतालाई होच्याउन ेवा अवमलू्यन गने ववचाि, असभव्यजक्त हर्दन वा त्यस्तो व्यवहाि गनन गिाउन हँुरै्दन ।  

(ख) आफ्नो परिवािमा बालश्रसमक िाख्न ुहँुरै्दन । समरु्दायमा बालश्रम वा बालशोषणलाई सिंिण वा प्रोत्साहन हुने कुन ै

क्रकससमका क्रियाकलाप गनन गिाउन पाइने छैन । 

 

 ४. सावनितनक सम्पततको प्रयोग तथा सवुवधा सम्वन्धी आचािहरु  सावनितनक सम्पततको प्रयोग तथा सवुवधा 
सम्वन्धमा रे्दहायका आचािहरु पालन गनन प्रततबद्धता व्यक्त गर्दनछौ, 

 ४.१ पर्दागधकािी तथा कमनचािीको सवुवधाका लागग छुट्याईएको सेवा वा सवुवधा वा भत्ता आफ्नो आन्तरिक श्रोतको 
कतत अशं हुन आउंछ भन्ने एकीन गिी सभामा छलफल गिी आम नागरिकलाई िानकािी हर्दई क्रकफायतत रुपमा 
न्यनूतम सवुवधाको व्यवस्था गरिनेछ । 

 ४.२ पर्दागधकािीले काननु बमोजिम तथा कायानलयको काममा वाहेक स्थानीय तहको मानवीय, आगथनक वा भौततक 

साधन श्रोतको आफू वा अन्य कुन ैव्यजक्तबाट प्रयोग वा उपयोग गनुन वा गिाइने छैन ।  

४.३ आफ्नो पर्दीय ओहर्दाको आधािमा कुन ैससमतत, ससं्था वा व्यजक्तहरुबाट तनिी सेवा तथा सवुवधाहरु सलन वा 
सलन लगाइने छैन ।  

४.४ स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गिे वा सावनितनक सम्पततको प्रयोग गिेवापत पर्दागधकािी, कमनचािी वा अन्य कुन ै

व्यजक्त वा ससं्थाल ेकाननु बमोजिम ततनुन बझुाउन ुपने कि, शलु्क, सेवा शलु्क र्दस्तिु, भाडा बझुाउनबाट छुट 

सलनेहर्दने गिी तनणनय गनुन वा गिाउन ुहँुरै्दन ्। 

४.५ स्थानीय तहका पर्दागधकािीहरुले आफूले प्राप्त गने सवुवधाहरुको ववविण आम िानकािीका लागग स्थानीय 

तहमाफन त सावनितनक गनुनपनेछ ।  

 

५. नीतत तनमानण, योिना तिुनमा ि तनणनय गर्दान पालन गनुनपने आचािहरु ः  नीतत, तनमानण, योिना तिुनमा ि तनणनय 

गर्दान गर्दान रे्दहायका आचािहरुको पालन गनन गिाउन रे्दहाय बमोजिम गरिनेछ , 

 ५.१ तनणनय प्रकृयामा भाग सलनपुवून बठैकमा िानकािी हर्दनपुने (१) पर्दागधकािीले आफू समेत सलंग्न भई कुन ैतनणनय 

गनुनपने बठैकमा छलफलमा भाग सलनपुवून रे्दहाय बमोजिमका सचूनाहरु सम्वजन्धत भए सो हर्दन ुपनेछ ः   



(क) स्थानीय तहको भनान प्रकृया, खिीर्द, बबिी वा ठेक्कापट्टाको तनणनय प्रकृया, कुन ैक्रकससमको र्दण्ड िरिवाना वा 
समनाहा गने तनणनय प्रकृया, कुन ैपिसगंको सम्झौताको म्यार्द थप वा खािेिीका बबषयमा वा त्यस्त ैकुन ैतनणनय 

गनुनपने ववषयसँग सम्बजन्धत व्यजक्तसँग आफ्नो कुन ैस्वाथन वा रिसइवी वा लेनरे्दन वा अन्य कुन ैप्रकािको नाता, 
सम्वन्ध िहेको भए सो कुिा,  

(ख) स्थानीय तहको नीतत तनणनयबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपमा लाभ वा हानी हुने व्यजक्त, ससं्था, पि वा 
कम्पनीसँग सलनहुर्दन ुभए सोको बबविणहरु,  

(ग) कुन ैपेशा वा व्यवशातयक सघंससं्थामा पर्दागधकािीको प्रतततनगधत्व, लगानी, शयेि, हहत वा स्वाथन भए सोको 
बबविण ि त्यस्तो काममा लगाउने ससं्था सम्बन्धी ववविण,  

(२) यहर्द कुन ैपर्दागधकािीको तनणनय गनुनपने पि वा बबषयसगं सम्बन्ध िहेछ भने बठैकको अध्यिल ेत्यस्तो 
पर्दागधकािीलाई बठैकको तनणनय प्रकृयामा तटस्थ िहन वा भाग नसलनका लागग तनरे्दश गनुन पनेछ ।  

(३) पर्दागधकािीले कुन ैववकास तनमानण कायनको लागग गठन हुने उपभोक्ता ससमततमा िही कायन गनुन हुरै्दन । 

 

 ५.२ सहभागगतामलूक तथा पािर्दशीरुपमा नीतत तनमानण ि तनणनय गने ः  

 (क) पर्दागधकािीहरुल ेयोिनाको छनौट, प्राथसमकीकिण, कायानन्वयन, अनगुमन, मलू्यांकनका ववषयहरुमा 
लाभग्राही, उपभोक्ता तथा सिोकािवाला समहूको व्यापक सहभागगता ि प्रतततनगधत्व गिाएि तनणनय गनुनपनेछ । 

 (ख) स्थानीय तहबाट तनणनय हर्दनपुने ववषयहरु, तनयजुक्त वा सेवा सवुवधा हर्दने वा सलने ववषयका कुिाहरु 

पािर्दि ्नशीरुपमा गनुन पनेछ ।  

(ग) स्थानीय तहका बठैकहरु आम िनताका लागग खुला गनन उगचत प्रकृयाहरु तनधानिण गनुन पनेछ 

 (घ) तनणनय गर्दान काननुले तोकेको अवगधसभि तनणनय गनुनपछन  । काननुले समय नतोकेको अवस्थामा बबषयको प्रकृतत 

हेिी यथासम्भव तछटो ि उपयकु्त समयावगधसभि तनणनय गनुन पनेछ । ति कुन ैकािणल ेतनणनय गनन लाग्ने समयावगध 

लजम्वने भएमा वा तनणनय गनन नसक्रकने भएमा सोको तथ्यपणून िानकािी सवंजन्धत पिलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।  

(ङ) पर्दागधकािीले नागरिक वा सेवाग्राहीलाई नअल्याउन ेगिी स्पष्ट िाय तथा सल्लाह हर्दन ुपनेछ ।  

 

६. पिुस्काि, उपहाि, र्दान, चन्र्दा वा तनिी सेवा, सवुवधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धी आचिण  पिुस्काि, उपहाि, र्दान, 

चन्र्दा वा तनिी सेवा, सवुवधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धमा रे्दहायका आचािहरुको पालन गनन गिाउन प्रततबद्ध िहंरै्द,  



(क) काननु बमोजिम आफ्नो कतनव्य तनवानह गने ससलससलामा कसबैाट कुन ैप्रकािको नगर्द वा सेवा सवुवधाको रुपमा 
उपहाि, पिुस्काि, चन्र्दा सलन ुहुरै्दन । त्यस्तो सेवा सवुवधा हर्दनका लागग वाध्य पाने कुन ैव्यवहाि गनुन वा 
गिाउनहँुःुरै्दन ्। 

 (ख) स्थानीय तहसगं कुन ैखास ववषयमा स्वाथन तनहहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको कुन ैपतन व्यजक्तबाट कुन ै

प्रकािको मिैी व्यवहाि ि आमन्िण, भोि भतिे, खानवपन, मनोिचिन, वसोवास सवुवधा, भाडा सवुवधा, आहर्द सलन ु

वा हर्दन ुहँुरै्दन ।  

(ग) पर्दागधकािीहरुल ेआफ्नो स्थानीय तहलाई िानकािी नहर्दई कुन ैव्यजक्त, ससं्था वा तनकायबाट र्दान, वजक्सस, 

चन्र्दा, उपहाि स्वीकाि गनुन हँुरै्दन ्।   

 

७. सामरु्दातयक सघंससं्था, तनिी िेि, ववकास साझेर्दाि, गिै सिकािी ससं्थासगंको साझेर्दािी ः  ववकास साझरे्दाि, गिै 

सिकािी ससं्था, सामरु्दातयक सघंससं्था, तनिी िेिसगंको साझेर्दािी गर्दान रे्दहायका आचािहरुको पालन गनन प्रततबद्ध 

िहंरै्द, 

 (क) ववकास साझरे्दाि तनकाय, गिै सिकािी ससं्था, सामरु्दातयक सघंससं्था, तनिी िेिसँग ससं्थागत सम्वन्ध ि 

समन्वय प्रबद्र्धन गरिनेछ । व्यजक्तगत लाभहानीका आधािमा व्यवहाि गरिनेछैन ।  

(ख) ववकास साझरे्दाि तनकाय, गिै सिकािी ससं्था, सामरु्दातयक सघंससं्था, तनिी िेिसँगको आफ्नो िेिसभिको 
योिना, कायनिम, बिेट तथा प्रततवेर्दन कायनलाई एकीकृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।  

 

८. तनष्पिता, सम्मान ि कर्दिपणून व्यवहाि सम्बन्धी आचिणहरु ः  पर्दागधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान 
तनष्पिता, सम्मान ि कर्दिपणून रुपमा गनन रे्दहायका आचािहरुको पालन गरिनेछ,  

(क) स्थानीय तहको ससं्थागत एव ंकायनगत स्वतन्िता ि तनष्पिता असभवदृ्गध गनन प्रयत्नशील िहने ।  

(ख) पर्दागधकािीले पर्दीय कतनव्य तनवानह गर्दान वाह्य वा आन्तरिक िेिबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपल ेआउने प्रभाव, 

प्रलोभन, र्दवाव, भनसनु, धम्की, आग्रह आहर्दबाट प्रेरित वा प्रभाववत नभई कायन सम्पार्दन गने । 

 (ग) आफ्नो पर्दीय कतनव्य पिुा गर्दान मोलाहहिा निाखी तनसभनक ि स्वतन्ितापवूनक कायन सम्पार्दन गने गिाउने ।  

(घ) कुन ैकमनचािीलाई कायन सम्पार्दनको ससलससलामा अनगुचत प्रभाव पानन वा र्दबाब नहर्दने । 

 (ङ) प्रचसलत काननुले तनषधे गिेको कुन ैकायन गनन वा गिाउन नहुने । 



 (च) कतनब्य पालना गर्दान िानकािीमा आएको काननु 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 । काननु बमोजिम सम्पार्दन गनुनपने काम 

समयसभि ैसम्पन्न नगिी आफूले गने काम पन्छाइने छैन ।  

 

(९) अन्य आचिणहरु ः  पर्दागधकािीका अन्य आचिणहरु रे्दहाय बमोजिम गनन प्रततबद्ध िहन्छौं,  

(क) आफ्नो सम्पवत्तको ववविण तोक्रकएको समयसभि सम्वजन्धत तनकायमा बझुाई सावनितनक गनुन पनेछ । 

 (ख) स्थानीय तहको काममा कुन ैप्रकािको असि पनन सक्न ेगिी वा सवंवधान ि प्रचसलत काननु ववपरित हुने गिी 
स्थानीय तहको स्वीकृती ववना कसवैाट कुन ैप्रकािको र्दान, र्दातव्य, कोसेली, उपहाि आफुले स्वीकाि गनुन ि आफनो 
परिवािको कुन ैसर्दस्यलाई त्यस्तो बबषय स्वीकाि गनन लगाउन ुहुरै्दन । ववरे्दशी सिकाि वा प्रतततनगधबाट कुन ैउपहाि 

प्राप्त हुन आएमा स्थानीय तहमा सो कुिाको सचूना हर्दई तनणनय भए वमोजिम गनुन पनेछ । 

 (ग) स्थानीय तहको पवून स्वीकृतत बबना कुन ैकामको तनसमत्त कुन ैक्रकससमको चन्र्दा माग्न वा त्यस्तो चन्र्दा स्वीकाि 

गनन वा कुन ैक्रकससमको आगथनक सहायता सलन ुहुरै्दन ।  

(घ) नेपाल सिकाि वा प्ररे्दश सिकाि वा स्थानीय तहको काम कािवाहीमा प्रततकुल प्रभाव पने गिी कुन ैपिपबिकामा 
आफनो वास्तववक वा काल्पतनक नामबाट वा वेनामी कुन ैलेख प्रकाशन गनन, अनलाइन समाचाि माध्यम वा 
सामाजिक सचिाल वा िेडडयो वा टेसलभीिनद्वािा प्रसािण गनन गिाउन हुरै्दन ।  

(ङ) नेपाल सिकाि वा प्ररे्दश सिकाि वा स्थानीय तहको नीततको वविोधमा सावनितनक भाषण हर्दन वा कुन ैवक्तव्य 

प्रकाशन गनन हुरै्दन ।  

(च) मलुकुी ऐन ववहावािीको महलको ववपरित हुने गिी वववाह गनन गिाउन हुरै्दन ।  

(छ) ववरे्दशी मलुकुको स्थायी बसोवास तथा डड.भी.को लागग आवेर्दन गनुन हुरै्दन ।  

(ि) पर्दागधकािीले पर्दीय मयानर्दामा आंच आउने गिी कुन ैसमहू वा व्यजक्तसगं काननु ववपरित वातान गने, सझंौता गने 

कायन गनुन गिाउन ुहँुरै्दन ।  

 

 

 



 

 

भाग — ३ 

प्रचसलत काननु बमोजिम पालन गनुनपने आचािहरु 

 

१०. प्रचसलत काननुको प्रभावकािी कायानन्वयन ः  (१) नेपालको सवंवधान, प्रचसलत सघंीय तथा प्ररे्दश काननु, 

अर्दालतको तनणनय वा आरे्दश तथा काननु बमोजिम सघं वा प्ररे्दशल ेहर्दएको तनरे्दशनको सम्मान ि पालना गनन ि सोको 
तत्पितापवूनक प्रभावकािी कायानन्यवन गरिनेछ । 

 (२) प्रचसलत काननु बमोजिम पर्दागधकािीहरुको सम्पवत्त बबबिण बझुाउने तथा सावनितनक गरिनेछ ।  

(३) पर्दागधकािीले प्रचसलत काननु बमोजिम स्थानीय तहको बेरुि ुतथा पेजश्क फच्र्छौटको कायनमा जिम्मेबािी बहन 

गनुन पनेछ ।  

 

११. अजततयाि र्दरुुपयोग तथा भ्रष्टाचाि तनवािण सम्वन्धी काननुको कायानन्वयनमा सहयोग ः  (१) स्थानीय तहका 
पर्दागधकािीहरुल ेप्रचसलत काननु बमोजिम भ्रष्टाचाि वा अजततयािको र्दरुुपयोग हुने क्रकससमका आचािहरु गनुन वा 
गिाउन ुहुरै्दन ्।  

(२) स्थानीय तहका पर्दागधकािीले स्थानीय तहमा प्रचसलत काननु बमोजिम अजततयािको र्दरुुपयोग ठहरिने कुन ै

काम वा व्यवहाि भएमा सम्बजन्धत तनकायमा िानकािी हर्दनपुनेछ ि सम्बजन्धत तनकायबाट हुने छानववन, 

अनसुन्धान तथा िाँचवझुमा सहयोग गनुन पनेछ । 

 (३) पर्दागधकािीले आपmूले थाहा पाएको भ्रष्टाचाि मातनने कायनहरूको सचूना हर्दने ि सलने गनुन पर्दनछ, त्यस्तो सचूना 
लकुाउन ि लकुाउन सहयोग गनुन हुरै्दन ।  

(४) पर्दागधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान स्वाथनको द्वन्द्व रे्दखखन सक्न ेबाह्य क्रियाकलाप, िोिगािी, लगानी, 
सम्पवत्त, उपहाि वा लाभ लगायतका कुिाहरू बािे स्पष्ट गिी कायन सम्पार्दन गनुन पर्दनछ । 

(५) भ्रष्टाचािबाट आजिनत सम्पवत्त िाख्न,े लकुाउने तथा प्रयोग गने िस्ता कायनलाई र्दरुुत्साहन गनुनपर्दनछ । 

 (६) भ्रष्टाचािबाट आजिनत सम्पवत्तको खोि तलास, िोक्का, स्थानान्तिण, तनयन्िण, िफत एव ंक्रफतानसम्बन्धी 
कायनमा सहयोग प¥ुयाउन ुपर्दनछ ।  



(७) पर्दागधकािीले आपmूले ि आफ्नो परिवािको नाममा कुन ैिायिेथा खिीर्द गर्दान सावनितनक गिेि गनुन पनेछ ।  

 

१२. तनवानचन आचािसहंहताको पालन गनुनपने ः  (१) स्थानीय तहका िनप्रतततनगधहरुल ेतनवानचनका बखत पालन 

गनुनपने आचािहरु तनवानचन आयोगले तोके बमोजिम पालना गनुन पनेछ । 

 (२) स्थानीय तनकायका पर्दागधकािीहरुल ेतनवानचन आचािसहंहताको प्रभावकािी कायानन्वयन तथा पालन गनन गिाउन 

सहयोग गनुनपनेछ ।  

(३) स्थानीय तहका पर्दागधकािीहरुले आफ्नो ओहर्दाको आधािमा प्राप्त सवुवधाहरु तनवानचन प्रचाि प्रसाि वा सोसँग 

सम्बजन्धत प्रयोिनका लागग आफू वा अरु कसबैाट प्रयोग गनन वा प्रयोग गिाउनको लागग हर्दन ुहँःुरै्दन ।  

(४) तनवानचन प्रयोिनका लागग यस्तो सवुवधा हर्दन वा सलनका लागग स्थानीय तहहरुबाट ससं्थागत रुपमा कुन ैतनणनय 

गनुन वा गिाउन ुसमेत हुरै्दन ।  

 

१३. आचािसहंहताको कायानन्वयन लागग आवश्यक सहयोग गनुनपने  (१) आचािसहंहताको कायानन्वयन तथा 
सावनितनकीकिणका लागग रे्दहायमा उल्लखेखत व्यवस्थाहरु गरिनेछ,  

 

(क) आचािसहंहताको कायानन्वयन ससमततको व्यवस्था गरिने  कायनपासलकाल ेप्रमखु वा कायनपासलकाले तोकेको 
सर्दस्यको सयंोिकत्वमा आचािसहंहता कायानन्वयन ससमतत गठन गरिनेछ । सो ससमततल ेतनयसमत रुपमा 
आचािसहंहता कायानन्वयनको पिलाई सहयोग प¥ुयाई कायनपासलकाको बठैकमा तनयसमत प्रततवेर्दन हर्दन ुपनेछ ।  

 

(ख) अनगुमन ससमततलाई सहयोग प¥ुयाउन ुपने ः  यस आचािसहंहताको प्रभावकािी कायानन्वयनका लागग 

अनगुमन ससमततलाई आवश्यक पने सहयोग उपलब्ध गिाइनेछ ।  

(२) पर्दागधकािीले आफ्नो कायनववभािन तथा कायनसम्पार्दन तनयमावलीको व्यवस्था बमोजिम िवाफरे्दही, पािर्दशी 
सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गनन रे्दहाय बमोजिम गनन गिाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ, 

 (क) नागरिक वडापि बमोजिम काय सम्पार्दन गनुनपने, नागरिक बडापि सम्वजन्धत सबकैो िानकािीका लागग 

सबलै ेरे्दख्न ेठाउँमा टाँस गनुन गिाउन ुपनेछ ।  



(ख) स्थानीय तहल ेनागरिक बडापिमा उल्लेख भए अनसुाि तछटो छरितो सेवा प्राप्त नभएमा सो उपि गनुासो 
सनुवुाई हुने ि छानबबनबाट सेवाग्राही पिलाई कुन ैितत वा हैिानी व्यहोनुनपिेको रे्दखखएमा वपडडत पिलाई उगचत 

उपचाि ि िततपतूत न उपलव्ध हुने व्यवस्था गनुन गिाउन ुपनेछ ।  

(३) कुन ैपतन पर्दागधकािीले आफुकहाँ आएको गनुासो तत्काल ैसनु्ने व्यवस्था समलाई फछयोट गनुनपनेछ । 

 

भाग — ४ 

आचािसहंहताको पालन गने गिाउने व्यवस्था 

 

 

१४. आचािसहंहता अनगुमन ससमततको गठन ः  (१) कुन ैपर्दागधकािीले यस आचािसहंहता तथा अन्य प्रचसलत 

सघंीय, प्ररे्दश ि स्थानीय काननु बमोजिम पालन गनुनपने आचािहरु उल्लघंन गिे, नगिेको सम्वन्धमा िाँचबझु तथा 
अनगुमन गननका लागग सभाले सभाका सर्दस्यहरुमध्येबाट रे्दहाय बमोजिमका पर्दागधकािी िहेको एक आचािसहंहता 
अनगुमन ससमततको गठन गरिनेछ ।  

 

क. सभाका सर्दस्यहरुल ेआफूमध्येबाट छनौट गिेको एक िना सयंोिक  

ख. सभाका सर्दस्यहरुले आफूमध्येबाट छनौट गिेको कजम्तमा एक िना महहला सहहत र्दईु िना सर्दस्य  

ग. कायनकािी अगधकृतले तोकेको स्थानीय तहको एक िना अगधकृत कमनचािी सर्दस्य सगचव  

(२) अनगुमन ससमततका सयंोिक, सर्दस्य तथा सगचवमागथ न ैयस आचािसहंहताको उल्लघंनमा उिुिी पिी तनणनय 

गनुनपने अवस्था भएमा सो बबषयको छलफल, िाँचवझु तथा तनणनय प्रकृयामा नीि सहभागी हुन पाउने छैनन ्।  

(३) यस आचािसहंहताको सयंकु्त रुपमा उल्लघंन गिेको भनी अनगुमन ससमततका सयंोिक, सर्दस्यहरु तथा 
सगचवमागथ कुन ैउिुिी पिेकोमा त्यस उपि सम्बजन्धत कायनससमततल ेछानववन गिी त्यसपतछ बस्ने सभाको 
बठैकमा पेश गनुन पनेछ । 

 (४) अनगुमन 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. अनगुमन ससमततको काम, कतनव्य तथा अगधकाि ः  (१) अनगुमन ससमततको काम, कतनव्य तथा अगधकाि 

रे्दहाय बमोजिम हुनेछ,  

(क) कुन ैपर्दागधकािीले आचािसहंहता उलघंन गिे, नगिेको सम्वन्धमा उिुिी पिेमा वा िानकािी हुन आएमा सो उपि 

िाँचबझु तथा छानववन गनन सक्ने ।  

(ख) िाँचवझु तथा छानववनका ससलससलामा समाव्हान िािी गने ि सािी प्रमाण बझु्ने अगधकाि हुने ।  

(ग) अनगुमन ससमततका सर्दस्यहरुले स्थानीय तहको ससफारिश तथा आमन्िणमा स्थानीय तहको िुनसकैु बठैकमा 
उपजस्थत भई आफ्नो कामका बबषयमा िानकािी हर्दन सक्नेछन ्। 

 (२) अनगुमन ससमततको कामको लागग आवश्यक िनशजक्त, काम गने ठाउँ, सामग्री तथा उगचत वाताविण 

बनाईहर्दने जिम्मेवािी सम्बजन्धत स्थानीय तहको हुनेछ ।  

 

१६. अनगुमन ससमततको बठैक तथा कायनववगध ः  (१) अनगुमन ससमततको कायन सचंालन ववगध रे्दहायमा उल्लखे 

भए अनसुाि हुनेछ, 

 (क) अनगुमन ससमततको बठैक आवश्यकता अनसुाि बस्नेछ ।  

 (ख) अनगुमन ससमततको बठैकको तनणनय बहुमतको आधािमा हुनेछ ।  

 (ग) अनगुमन ससमततल ेकािवाही गर्दान सम्बजन्धत पर्दागधकािीलाई सफाई पेश गने उगचत मौका हर्दन ुपनेछ । 

 (घ) अनगुमन ससमततल ेिाँचबझुबाट रे्दखखएको बबबिण सहहतको िाय प्रततवेर्दन सम्वजन्धत कायनपासलकामा पेश 

गनुन पनेछ । 

 (२) अनगुमन ससमततको बठैक तथा िाँचबझु सम्बन्धी अन्य कायनववगध ससमतत आफैं ल ेतोक्न सक्नेछ । 

 १७. अनगुमन ससमततका सर्दस्यहरुको सेवा तथा सवुवधा ः  अनगुमन ससमततका सर्दस्यहरुको बठैक भत्ता तथा 
अन्य सवुवधाहरु स्थानीय तहले तोके वमोजिम हुनेछ ।  

 

१८. उिुिी ः  (१) स्थानीय तहको कुन ैपर्दागधकािीले पेशागत आचाि उल्लघंन गिेकोमा त्यस ववषयमा आचािसहंहता 
अनगुमन ससमतत समि उिुिी हर्दन सक्रकनेछ ।  



(२) मागथ (१) वमोजिम हर्दइने उिुिीमा कुन पर्दागधकािील ेकुन आचाि उल्लघंन गिेको हो सोको आधाि प्रमाण 

खुलाउन ुपनेछ । स्थानीय तहले उिुिी फािामको नमनूा वनाई सवलै ेसजिल ैप्राप्त गननसक्ने स्थानमा िाख्नुपनेछ । 

 (३) उिुिीको सम्वन्धमा कािवाही माग गर्दान अनगुमन ससमततल ेउिुिवालासगं थप ववविण वा कागिात माग गनन 
सक्नेछ ।  

 

१९. गोप्य िाख्नुपने ः  (१) अनगुमन ससमततल ेउिुिवालाको नाम गोप्य िाख्न ुपनेछ ।   

(२) प्राप्त उिुिीका आधािमा कुन ैपर्दागधकािीमागथ लागेको आिोपमागथ छानववन िािी िहेको अवस्थामा आिोवपत 

पर्दागधकािीको नाम समेत गोप्य िाख्न ुपनेछ । 

 

 २०. िांचवझु ः  (१) यस आचािसहंहतामा उजल्लखखत आचािहरुको उल्लघंन गिेको बबषयमा अनगुमन ससमततको 
िाय सझुाव वा प्रततवेर्दन आवश्यक कावानहहका लागग कायनपासलकामा पेश गनुनपनेछ । प्रततवेर्दन पेश गनुनपवून 
सोससमततल ेरे्दहायका प्रकृयाहरु पिूा गनुन पनेछ ।  

(क) कुन ैपर्दागधकािीका ववरुद्ध आचािसहंहता उल्लघंन गिेको कुन ैउिुिी पिेकोमा वा कुन ैिानकािी प्राप्त भएकोमा 
त्यसको आधािमा अनगुमन ससमततल ेकावानही गनन आवश्यक छ वा छैन भनी िाँचवझु गनन वा गिाउन सक्नेछ । 

 (२) िाँचवझु गर्दान कुन ैपर्दागधकािी उपि कािवाही गनुनपने रे्दखखएमा अनगुमन ससमततल ेत्यस्तो पर्दागधकािीलाई 

सफाई पेश गनन उगचत मौका हर्दनपुनेछ ।  

(३) सफाई पेश गने मौका हर्दरं्दा सम्बजन्धत पर्दागधकािी ववरुद्ध लागेको आिोप ि त्यसको आधािहरु प्रष्ट गिी 
आवश्यक कावानहीका लागग कायनपासलकाको बठैकमा पेश गनुनपनेछ ।  

 

२१. अनगुमन ससमततको ससफारिश कायानन्वयन गने ः  (१) अनगुमन ससमततल ेयस आचािसहंहतामा उल्लेखखत 

कुिाहरुको पालन भए नभएको सम्वन्धमा आवश्यक िाय, सझुाव तथा ससफारिश सहहत कायानन्वयनका लागग 

कायनपासलकामा पेश गनुनपनेछ ।  

(२) अनगुमन ससमततबाट प्राप्त प्रततवेर्दन तथा िाय, सझुाव ि ससफारिश उपि कायनपासलकामा छलफल गिी आवश्यक 

तनणनय सहहत कायानन्वयन गनुनपनेछ । 



 (३) आचािसहंहताको पालनका बबषयमा स्थानीय तहमा छलफल हँुर्दाका बखत सम्बजन्धत पिका प्रतततनधीहरुलाई 

सहभागी गिाउन सक्रकनेछ ।  

२२. आचािसहंहताको उल्लघंनमा सिाय ः  (१) यस आचािसहंहताको कायानन्वयन गर्दान स्थानीय तहबाट 

सिायकोरुपमा रे्दहायमा उल्लखेखत एक वा सोभन्र्दा बढी प्रकृयाहरु अपनाउन सक्रकनेछ ।  

(क) सम्बजन्धत पर्दागधकािीलाई सचेत गिाउने ।  

(ख) आलोचना तथा आत्मालोचना गनन लगाई सोको िानकािी सावनितनक गनन लगाउन े।  

(ग) सावनितनक सनुवुाइका लागग सावनितनक गने, गिाउने 

 (घ) प्रचसलत ऐन काननुको उल्लघंन भएका अवस्थामा सम्बजन्धत तनकायमा सचूना हर्दने ि आवश्यक काबानहीका 
लागग लेखी पठाउने ।  

(२) आिोवपत पर्दागधािीमागथ भएको कुन ैपतन काबानहीका बबषयमा तनि कुन ैिािनीततक र्दलसगं आवद्ध भएको 
हकमा सम्बजन्धत िाितनततक र्दललाई िानकािी गिाउनपुने ।  

 

२३. कावानहीको बबबिण सावनितनक गनुनपने ः  आचािसहंहताको कायानन्वयनका सम्वन्धमा पर्दागधकािीमागथ भएको 
कावानहीको बबबिण आम िानकारिका लागग स्थानीय तहको सचूनापाटी ि स्थानीय पिपबिकामा प्रकासशत गनुन पनेछ 

। सोको िानकािी िािनीततक र्दलहरु, सघंीय मासमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय, तनवानचन आयोग, प्ररे्दश 

सिकािको सम्वजन्धत ववभाग÷तनकाय, स्थानीय प्रशासनलाई गिाउनपुनेछ ।  
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ववववध २४. 

 

२४. आचािसहंहताको पालन गनुन सबकैो कतनव्य हुने ः  यो आचाि सहंहताको पालना गनुन पर्दागधकािीको जिम्मेवािी 
तथा कतनव्यको एक असभन्न अगंको रुपमा िहनेछ ।  

 



२५. पर्दागधकािीलाई आचािसहंहताको िानकािी हर्दनपुने ः  यो आचािसहंहता स्थानीय तहका पर्दागधकािी तथा 
कमनचािीहरुलाई अतनवायन रुपमा िानकािी हर्दई हस्तािि गिाई लाग ूगरिनेछ ।  

 

२६. सिोकािवालाहरुलाई आचािसहंहताको िानकािी उपलव्ध गिाउनपुने ः  स्थानीय तहका पर्दागधकािीको 
आचािसहंहता, समय समयमा आचािसहंहतामा भएको सशंोधनको बबबिण तथा आचािसहंहताको कायानन्वयनका 
बबबिणहरुको िानकािी बावषनक रुपमा स्थानीय तहका िािनीततक र्दलहरु, सघंीय मासमला तथा स्थानीय ववकास 

मन्िालय तथा प्ररे्दश सिकािका सम्वजन्धत तनकायलाई गिाउनपुनेछ ।  

२७. आचािसहंहताको कायानन्यनमा िािनीततक र्दलको सहयोग ः  (१) कुन ैपर्दागधकािीबाट यस आचािसहंहताको 
उल्लघंन भएको ठहि भएमा तनिमागथ लागेको आिोप तथा सो सम्बन्धमा ससफारिश भएको कावानहीको बबबिण 

समेत सम्बजन्धत पर्दागधकािी सम्बद्ध िािनीततक र्दललाई िानकािी गिाउनकुा साथ ैसावनितनक समेत गनुन पनेछ 

।  

(२) िाँचवझुका आधािमा पर्दागधकािी उपि कावानहीका लागग भएको ससफारिशको कायानन्वयन गने वा सचेत गिाउने 

काममा सिकािी तनकाय एव ंिािनीततक र्दलहरुको सहयोग सलन सक्रकनेछ ।  

 

२८. आचािसहंहतामा सशंोधन ः  (१) स्थानीय तहका सभाबाट आचािसहंहतामा सशंोधन गनन सक्रकनेछ ।  

(२) आचािसहंहतामा भएको सशंोधनको िानकािी सम्बजन्धत सब ैपर्दागधकािी, कमनचािी, तथा सिोकािवालाहरुलाई 

हर्दनपुनेछ ।  

(३) तनवानचन आचािसहंहतामा सशंोधन भएका खण्डमा आम िनताको िानकािीका लागग सावनितनक गनुनपनेछ ।  

(४) नगिपासलकाल ेआफ्नो स्थानीय ववसशष्ठता, कायन प्रकृतत ि आवश्यकता अनसुाि यस आचाि सहंहतामा समय 

समयमा थप व्यवस्था समावेश गिी लाग ूगनन सक्रकनेछ । 


