
 

लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. - १ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२२ िभोजजभ गठित गाउॉ सबारे धाया २२६ को उऩधाया १ य स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ दपा १०२ उऩदपा ३ को अधधनभा यवह धरख ु गाउॉऩाधरकाका ऩदाधधकायीहरुको 
आचायसॊवहता, २०७४ धरख ुगाउॉऩाधरकारे सिवसाधायणको जानकायीका राधग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

लिखु गाउॉऩाधरकाका ऩदाधधकायीहरुको आचायसॊवहता, २०७४ 

प्रस्तािना 
नेऩारको सॊविधान फभोजजभ सहकारयता, सहअजस्तत्ि य सभन्िमका आधायभा सॊघीम रोकताजन्िक 
गणतन्िात्भक शासन व्मिस्थाको अभ्मास गदै सङ् घ,प्रदेश य स्थानीम तहफीच सभुधयु अन्तयसयकाय 
सम्फन्ध कामभ गनव, स्थानीम शासन व्मिस्थाभा जनताको अथवऩूणव सहबाधगता प्रिर्द्वन गदै फढी जनभखुी, 
सेिाभखुी, जनउत्तयदामी, ऩायदशी तथा सशुासनमकु्त स्थानीम शासनको प्रत्माबधूत गनव, स्थानीम तहराई 
जनताको विश्वाधसरो शासन इकाईका रुऩभा स्थावऩत गनव, स्थानीम तहफाट सभाजका विधबन्न िगव, धभव, 
धरङ्ग, जातजाधतका भौधरक सॊस्कृधतप्रधत सम्भान य सवहष्ण ु बािनाको विकास गनव तथा कानूनी याज्म, 

सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िका राबहरुको न्मामोजचत वितयण य ठदगो विकासको अिधायणाराई भूतव 
रुऩ ठदन हाभी जनताफाट धनिावजचत ऩदाधधकायीको आचयण य विमाकराऩहरुराई सोही अनरुुऩ भमावठदत 
य नभूनामोग्म तलु्माउनका राधग लिखु गाउॉऩाधरकाका जनप्रधतधनधधहरुरे गाउॉकामवऩाधरकाको फैिकफाट 
स्िीकृत गयी मो “लिखु गाउॉऩाधरकाका ऩदाधधकायीको आचायसॊवहता, २०७४” फनाई रागू गयेका छौं । 

स्थानीय राजपत्र  
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बाग – १ 

प्रायजम्बक 

१.  सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो आचायसॊवहताको नाभ “लिखु गाउॉऩाधरकाका ऩदाधधकायीहरुको 
आचायसॊवहता, २०७४” यहेको छ। 

(२) मो आचायसॊवहता गाउॉसबाफाट ऩारयत बएको धभधतदेजख रागू हनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथव नरागेभा मस आचायसॊवहताभा, 
(क)  “अध्मऺ” बन्नारे लिखु गाउॉऩाधरकाको अध्मऺराई सम्झनऩुदवछ । 

(ख)  “आचायसॊवहता” बन्नारे गाउॉऩाधरकाका ऩदाधधकायीहरुको आचायसॊवहता, २०७४ राई जनाउनेछ । 

(ग)  “अनगुभन सधभधत ”बन्नारे मस आचायसॊवहताअनसुाय गठित आचायसॊवहता अनगुभन सधभधतराई 
सम्झनऩुछव। 

(घ)  “कामवऩाधरका” बन्नारे लिखु गाउॉकामवऩाधरका सम्झनऩुछव । 

(ङ)  “ऩदाधधकायी” बन्नारे लिखु गाउॉऩाधरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, िडाध्मऺ, कामवऩाधरकाका सदस्म तथा 
सबाका अन्म सदस्म सभेतराई सम्झनऩुदवछ । मस शब्दरे गाउॉऩाधरकारे आफ्नो कामव सम्ऩादनका 
धसरधसराभा गिन गयेका जनुसकैु सधभधत िा उऩसधभधत िा कामवदरका सदस्महरु सभेतराई 
सम्झनऩुदवछ। 

(च)  “सबा”बन्नारे लिखु गाउॉसबाराई फझुाउनेछ । 

(छ)  “स्थानीम तह” बन्नारे नेऩारको सॊविधानफभोजजभको गाउॉऩाधरका सम्झनऩुदवछ ।  
बाग – २ 

ऩदाधधकायीका आचायहरु 

३.  साभान्म आचायहरुको ऩारना गनन् ऩदाधधकायीहरुको ऩारन तथा अिरम्िन गनन साभान्म आचायहरु 
देहामभा उल्रेख बए फभोजजभ हनुेछन ्। जसको अिरम्िन गनव हाभी प्रधतिर्द्ता व्मक्त गदवछौं, 

३.१  नेऩारको स्ितन्िता, स्िाधीनता, स्िाधबभान, यावष्डम एकता, बौगोधरक अखण्डता य जनताभा धनवहत 
सािवबौभसत्ताप्रधत प्रधतिर्द् यहॉदै, 

(क)  ऩदाधधकायीहरुरे नेऩारको स्ितन्िता, सािवबौधभकता, बौगोधरक अखण्डता, यावष्डम एकता, स्िाधीनता य 
स्िाधबभानको अऺुण्णताभा प्रधतकूर हनुे कामव गनन छैनौं। 

(ख)  कुनै ऩधन ऩदाधधकायीरे याष्ड विरुर्द् हनुे कामवभा सघाउ ऩयु ् माउने, यावष्डम गोऩनीमता बङ्ग गनन, यावष्डम 
सयुऺाभा आॉच ऩमुावउने कामवहरु गनव िा त्मस्तो कामवभा सहमोग ऩमुावउने कामव गनन िा गयाइने छैन । 

(ग)  कुनै ऩदाधधकायीरे ऩदीम जजम्भेिायी ऩारना गदाव सदैि याष्ड य जनताको फहृत्तय वहतराई ध्मानभा याखी 
गननछौ ।  
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(घ)  कुनै ऩधन व्मजक्त िा धनकामरे जनताभा धनवहत सािवबौभसत्ता, यावष्डम एकता, स्िाधीनता, साभाजजक, धाधभवक, 

साॊस्कृधतक तथा ऐधतहाधसक सौहादवताभा आॉच ऩमुावउने गयी कामव गयेभा त्मस्तो कामव धनरुत्सावहत गननछौँ 
। 

३.२  सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको स–ुसम्िन्धभा जोड ठदॉदै, 

(क)  ऩदाधधकायीहरुरे सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको ससुम्फन्ध, कामवअधधकायऺिे, कामव प्रणारी िा सॊस्थागत 
प्रिन्धभा कुनै आॉच ऩरु् माउन िा दखर ठदन िा अन्तयसयकाय सम्िन्धभा खरर ऩानन कुनै विमाकराऩ 
गनव िा िक्तव्म िा प्रकाशन िा प्रचाय प्रसाय गरयनेछैन ।  

(ख)  कुनै ऩधन आधायभा स्थानीम तहका िाधसन्दाहरुराई बेदबाि गनन िा साभान सयुऺा, सेिा, सवुिधा य 
सॊयऺणफाट िजन्चत गरयनेछैन । 

तय भवहरा, फारफाधरका, अऩाॊगता बएका व्मजक्त, दधरत, जेष्ठ नागरयक रगामत ऩधछ ऩयेका िगव, ऺेि तथा 
सभदुामको हकवहतका राधग विशेष व्मिस्था गनव प्रधतिर्द् यहनेछौ । 

(ग) अन्तय स्थानीम तह तथा अन्तय सयकाय िस्त ु िा सेिाको धनिावध आगभनराई कुनै फाधा गरयने िा 
बेदबाि गरयने छैन । 

३.३  सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िात्भक शासन प्रणारी, स्िशासन य स्िामत्त शासन, सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तहफाट याज्मशजक्तको प्रमोग तथा विश्वव्माऩी भानि अधधकाय य भौधरक अधधकायका भान्म धसर्द्ान्तको 
प्रफर्द्वन गनव, 

(क)  जनताभा धनवहत सािवबौभसत्ता, स्िशासन तथा स्िामत्त शासन, सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट याज्मशजक्तको 
प्रमोग, सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िका भान्म धसर्द्ान्तहरुराई उच्च सम्भान य आत्भसात गरयनेछ । 

(ख)  सॊघीम रोकताजन्िक प्रणारी, स्थानीम स्िामत्तता य तल्रो तहभा अधधकायको विकेन्रीकयणका धसर्द्ान्त 
तथा नीधतराई अनादय गनन, जनताप्रधतको उत्तयदावमत्िराई अस्िीकाय गनन, अिहेरना गनन, अन्तयसयकाय 
सम्िन्ध एिॊ स्थानीम तहहरु य साझेदाय सॊघ सॊस्थासॉगको कानून फभोजजभको सम्िन्धभा खरर ऩनन 
जस्ता कुनै रेख, सभाचाय, बाषण, िक्तव्म िा प्रकाशन िा प्रशायण गनुव िा गयाउन ुहुॉदैन । 

तय मस कुयारे उल्रेजखत विषमभा अनसुन्धानभूरक कुनै रेख यचना प्रकाजशत गनव  य सो अनरुुऩ 
धायणा याख् न योक रगाएको भाधनने छैन । 

३.४ साधन श्रोतको ऩूणव सदऩुमोग गनव्  
(क)  काननु फभोजजभ आपूरे ऩाउने सेिा सवुिधािाहेक स्थानीम तहको साधन, श्रोत, नगद िा जजन्सी कुनै ऩधन 

प्रकायरे भास्न, उऩबोग गनव य दरुुऩमोग गनुव गयाउन ुहुॉदैन ।  
(ख)  कुनै ऩधन ऩदाधधकायीरे सािवजधनक  स्रोतको प्रमोग गदाव अधधकतभ सदऩुमोग य उत्ऩादनशीर कामवभा 

प्रमोग गनुव ऩननछ ।  
३.५ आफ्नो जजम्भेिायीको प्रबािकायी कामावन्िमन गनव गयाउन, 
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(क)  कुनै ऩधन ऩदाधधकायीरे कानूनरे तोवकए फभोजजभका ऩदाधधकायीहरुराई ऩूिव जानकायी नठदई आफ्नो सेिा 
ठदने स्थान छोडी अन्मि जान ुहुॉदैन ।  

(ख)  ऩदाधधकायीरे प्रचधरत कानूनभा तोवकएबन्दा फढी सभमका राधग आफ्नो कामवऺ ेि छोड्नऩुदाव िा 
कामवऺ ेिबन्दा फावहय जानऩुनन बएभा कानूनरे तोके फभोजजभका जनप्रधतधनधध िा ऩदाधधकायीराई आफ्नो 
ऩदको अजख्तमायी नठदई जान ुहुॉदैन। 

३.६ गैय कानूनी आश्वासनराई धनरुत्सावहत गनव 
(क)  सॊविधान तथा प्रचधरत कानूनरे ठदएको अधधकायऺेिबन्दा फावहयका काभ गरयठदन्छु बनी कसैराई 

आश्वासन ठदन ुहुॉदैन । 

(ख)  कानून फभोजजभ गनुवऩनन काभ गनव िा सेिा ठदनका राधग आनाकानी िा वढराई गनन, जानीजानी 
अनािश्मक झॊझट थप्ने िा आफ्नो अधधकायऺेि फावहयको काभ गरयठदन िा गयाई ठदनेछु बनी आश्वासन 
िा बयोसा ऩनन कुनै काभ गनुव िा गयाउन ुहुॉदैन ।  

(ग)  स्थानीम तहका ऩदाधधकायीहरुरे ऐनरे तोवकएको मोजना तजुवभा प्रकृमाको जानकायी नठदई कुनै व्मजक्त, 

सॊस्था िा सभदुामराई स्थानीम तहको मोजना फाहेकका कुनै कामविभ िा मोजना स्िीकृत गरयठदन िा 
गयाईठदने आश्वासन ठदन ुहुॉदैन ।  

(घ)  आफ्नो राधग िा अरु कसैको राधग अनजुचत राब ऩगु्ने गयी ऩदको दरुुऩमोग गनन कामव गनुव गयाउन ु
हुॉदैन। 

३.७ याजनीधतक आस्थाका आधायभा बेदबािऩूणव कामव नगनव दृढ यहॉदै, 

(क)  याजनीधतक आस्था िा विचायका आधायभा कामवऩाधरका िा सबाका सदस्महरु िा कभवचायी िा सेिाग्राही 
तथा आभ नागरयकहरुसॉग तेयो भेयोको बािना याखी कुनै कामव गनुव÷गयाउन ुहुॉदैन । 

(ख)  आपू सम्िर्द् याजनीधतक दर िा सम्िर्द् कुनै धनकाम िा सॊघसॊस्थाराई भाि राब ऩगु्न ेिा सवुिधा हनुे 
गयी कुनै धनणवम िा मोजना िा कामविभ कामावन्िमन गरयनेछैन । 

३.८ साभाजजक सौहादवता य सभािेशीकयणप्रधत दृढ सॊकजल्ऩत यहॉदै, 

(क)  साभाजजक सद  बाि तथा सौहादवता (प्रभे) खल्फल्माउन नहनुे् विधबन्न जात जाधत, धभव, िगव, ऺेि, 

सम्प्रदामफीच साभाजजक सद  बाि य सौहदवता खल्फल्माउने कुनै काभ िा अन्म कुनै व्मिहाय गनुव िा 
गयाउन ुहुॉदैन । कुनै सम्प्रदामफीचको स–ुसम्िन्धभा खरर ऩनन गयी विमाकराऩ गनुव गयाउन ुय प्रचाय 
प्रसाय गनुव गयाउन ुहुॉदैन । 

(ख)  छुिाछुतराई प्रश्रम ठदने व्मिहाय गनुव हुॉदैन । कुनै विचाय व्मक्त गदाव जातीम, धाधभवक, साॉस्कृधतक िा 
साभाजजक विर्द्ेष िा धाधभवक बेदबाि जनाउने खारका काभ कुया गनन िा उखान टुक्का प्रमोग गनन िा 
कुनै जाधत, धभव, सॊस्कृधत िा सभदुामको स्िाधबभानभा धक्का राग्ने िा आघात ऩगु्ने खारका 
शव्द÷िाणीहरुको प्रमोग गनुव हदैुन ।  
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(ग)  कुनैऩधन जातजाधत, धभव, िणव, धरङ्ग आठदका आधायभा बेदबाि गनुव हुॉदैन तथा सफै सभदुामका कानूनी 
हकवहत य भौधरक सॊस्कृधतप्रधत फोरी  य व्मिहाय दफैु तियफाट प्रधतकुर असय ऩनन गयी कामव गनुव 
गयाउन ुहुॉदैन । 

(घ)  कुनै ऩधन सभूदामको ऩयम्ऩया देजखको धभव अिरम्फन गनन धाधभवक स्ितन्िताको सम्भान गनुव ऩननछ । 

तय, आफ्नो ऺेिधबि कसैको धभव ऩरयितवन गनन गयाउने कुनै ऩधन विमाकराऩ हनु ठदनहुुॉदैन । 

(ङ)  कुनै विदेशी नागरयक िा सॊस्थारे नेऩारको सभ्मता, नेऩारी जनतािीचको सद् बाि विगानन िा बडकाउन े
काभ गयेको िा गनव रागेको जानकायी बएभा तत्कार सम्फजन्धत धनकामभा सूजचत गनुव ऩननछ । 

३.९ ऩदाधधकायीफीच कामवजजम्भेिायीको न्मामोजचत फाॉडपाॉड गनव्  
(क) ऩदाधधकायीिीच जजम्भेिायी, अधधकाय िा सवुिधा िा दावमत्िको फाॉडपाॉड गदाव याजनीधतक दरसॉगको 

सम्फर्द्ता िा याजनीधतक आस्था िा भवहरा िा ऩरुुष िा साभाजजक सभािेशीकयणका आधायभा बेदबाि 
गनुवहुॉदैन । 

तय, कानून फभोजजभ धफशेष जजम्भेिायी य अिसय ठदनका राधग उल्रेजखत प्रािधानरे योक रगाएको 
भाधनने छैन । 

३.१० कसैको स्िाधबभान य अजस्तत्िभा कुनै आॉच आउन नठदन् 
(क)  ऩदाधधकायीरे सफैसॉग जशष्ट य भमावठदत फाणी तथा शब्दको प्रमोग गनुवऩननछ । शारीन य स्िबाविक 

साभाजजक आचायहरु गनुवऩननछ । जनतासॉग हाठदवक, नम्र य आदयऩूिवक व्मिहाय गनुवऩननछ । 

(ख)  ऩदाधधकायीफाट कामवऩाधरका य सबाका सदस्महरु, स्थानीम तहभा कामवयत कभवचायीहरुभा एक अकावप्रधत 
झटुा राञ्छना रगाउने, रयस याग ्ेष याख् ने तथा एक अकावको विषमभा अप्रासावङ्गक वटका वटऩप्णी गनुव 
िा अधतशमोजक्तऩूणव अधबव्मजक्त ठदइने छैन । 

(ग)  ऩदाधधकायीरे धनिावजचत जनप्रधतधनधध, कभवचायी, सेिाग्राहीप्रधत याम्रो व्मिहाय य बाषाको प्रमोग गननछन ्। 

(घ) ऩदाधधकायीरे सॊस्थागत रुऩभा कुनै धायणा व्मक्त गदाव स्थानीम तह, मसका धनणवमहरु िा कुनै 
ऩदाधधकायी िा कभवचायीराई होच्माउने िा अनादय गनन बाषा िा अधबव्मजक्त ठदन ुिा ठदन रगाउन ुहुॉदैन 
। 

(ङ) ऩदाधधकायी तथा कभवचायीिीच एक अकावको काभ, ऩेशागत भमावदा य कामवगत स्िामत्तताको सम्भान गनन 
िाताियण धसजवना गनुवऩननछ । 

(च) ऩदाधधकायीहरुरे एक अकावको व्मजक्तगत रुऩभा वटका वटप्ऩणी गनुव हुॉदैन तय ऩदाधधकायीको काभसॉग 
सम्फजन्धत विषमभा स्िस्थ रुऩभा एक अकावका कभी कभजोयी तथा सफर ऩऺहरुराई औल्माउन कुनै 
फाधा ऩगु्ने छैन । 

(छ)  ऩदाधधकायीहरुरे एक अकावका विषमभा सकायात्भक तियरे छरपर गनन, सझुाि ठदने, आरोचना तथा 
वटप्ऩणीहरु याख् नऩुननछ य एक अकावराई ऩदीम काभ गनवभा सहमोग, उत्साह य प्रयेणा प्रदान गनुवऩननछ । 
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३.११ साभाजजक भान्मता विरुर्द्का आचायहरु धनरुत्सावहत गदै् 
(क) कामावरम सभमभा िा ऩदीम काभका धसरधसराभा भादक िा रागऩुदाथवको सेिन गनुव  हुॉदैन । कामावरम 

हाताधबि तथा सािवजधनक सबा, सभायोह, फैिक आदी स्थरहरुभा भद्यऩान, धमु्रऩान, खैनी, सधुतव, गटुखा 
िा ऩान सेिन गनुव हुॉदैन। 

(ख)  अन्धविश्वास, अऩसॊस्कृधत, रुवढिादजस्ता ऩयुातन एिॊ अिैऻाधनक भान्मता तथा चारचरन विरुर्द्को 
साभाजजक रुऩान्तयण प्रविमाभा सविम सहबाधगता जनाउनऩुदवछ । 

(ग) ऩदाधधकायीहरुरे सािवजधनक स्थर तथा खरुा िाउॉभा जिुा, तास खेल्ने, फाजी रगाउने आठदजस्ता 
व्मिहायहरु गनुव हुॉदैन । 

(घ) ऩदाधधकायीरे कानूनत् भानि अधधकायको हनन िहरयने, कानूनरे फन्देज रगाएका तथा सबा िा 
कामवऩाधरकारे आफ्नो ऺेिधबि साभाजजक भमावदा विऩयीतका बधन तोकेका सभदुामभा प्रचधरत 
कुयीधतहरुरे फढािा ऩाउने व्मिहाय गनुवहुॉदैन । 

(ङ)  विधबन्न जातजाधत िा धभव सम्प्रादामका प्रचधरत साभाजजक सॊस्कायहरु जस्तै वििाह, रतबतफन्ध, ऩास्नी, 
जन्भोत्सि, बोज आठदभा सभदुामभा गरत प्रधतस्ऩधावको बािना ल्माउने खारका तडकबडक गनुवहुॉदैन य 
तडकबडक गनव अरुराई प्रोत्सावहत गनुव हुॉदैन । 

(च) ऩदाधधकायीको हैधसमतरे कुनै धनणवम गदाव याजनीधतक, साभाजजक, आधथवक िा कुनै ऩधन आधायभा तेयो 
भेयो बने्न ऩऺ नधरई तटस्थ बधूभका धनिावह गनुवऩदवछ। 

(छ) धरङ्ग, उभेय, बाषा, धभव, आधथवक अिस्था आठदका आधायभा बेदबाि जनाउने गयी अरुको साभाजजक 
सॊस्काय िा िगीम हकवहतका विषमहरुभा नकायात्भक वटप्ऩणी गनुवहुॉदैन । 

(ज) ऩदाधधकायीरे आफ्नो ऺेिधबि विद्यभान साभाजजक कुयीधत तथा कुसॊस्कायका रुऩभा यहेका फारवििाह, 
फहवुििाह, रैवङ्गक वहॊसा, छाउऩडी, फोक्सा फोक्सी, दहेज (दाइजो), छुिाछुत, जाधतगत उॉचधनचता, 
व्मजक्तगत घटना दताव नगनन प्रिजृत्त, खोऩ नरगाउने अिस्था, खरुा ठदशा आठदजस्ता प्रथा प्रचरनराई 
धनभुवर गनव राधग ऩनुव ऩननछ । 

३.१२ स्थानीम तहफाट प्रदान गनव सेिा, सवुिधा, धनणवम प्रविमा य सूचनभा जनताको ऩहुॉच फढाउन 

(क) प्रत्मेक नागरयकराई सयोकाय हनुे सेिा सवुिधा य धनणवम फाये सूचना भाग बएभा उऩरब्ध गयाउन ुऩननछ 
। तय प्रचधरत कानून तथा आचायसॊवहताभा उल्रेख बएको तरयकारे फाहेक कुनै ऩदाधधकायी, व्मजक्त िा 
सभूहराई, आधथवक कायोफायभा राब िा हानी ऩगु्ने िा कसैको सम्ऩजत्त जजउ-ज्मानभा हानी नोक्सानी ऩगु्न े
सूचनाहरु य गोप्म याख् नऩुनन कुया प्रसायण िा सािवजधनक गनुव िा गयाउन ुिा उऩरब्ध गयाउन ुहुॉदैन । 

(ख) शाजन्त सयुऺा, यावष्डम अखण्डता, सभदुामहरुको सौहादव सम्फन्धभा खरर ऩनन खारे सचुनाहरु सािवजधनक 
गनुव िा गयाउन ुहुॉदैन । 

३.१३ फदधनमत तथा अनधधकृत काभ गनव गयाउनफाट योक्न  
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(क) प्रचधरत कानून फभोजजभ आपूराई प्राप्त अधधकायको प्रमोग गदाव फदधनमत िा स्िेच्छाचायी रुऩभा गनुव िा 
गयाउन ुहुॉदैन । मस्तो अधधकायको प्रमोग खरुा एिॊ सहबाधगताभूरक रुऩभा छरपर गयी गनुव ऩननछ । 

(ख) आपू िा अन्म कुनै व्मजक्त िा सॊस्थाफाट अन्म ऩदाधधकायी िा कामावरम\सॊघ सॊस्था िा कभवचायी िा 
व्मजक्तराई अनधधकृत काभ गयाउन ुहुॉदैन । 

३.१४ रैवङ्गक सभानताको प्रिर्द्वन गदै, 
(क) कसैराईधरङ्गको आधायभा बेदबाि झल्कने कुनै कामव गनुव हुॉदैन । धरङ्गको आधायभा कसैको ऺभताभाधथ 

आॉच आउने गयी कुनै काभकाज गनव, नीधत, कानून िा सॊयचना फनाइनेछैन ।  
(ख)  पयक धरङ्गका ऩदाधधकायी, कभवचायी, सेिाग्राही तथा आभ नागरयकप्रधत अस्िस्थ आरोचना गनन, जजस्क्माउन े

तथा उनीहरुको भनोिर घटाउने खारका अधबव्मजक्त ठदन,े ठदन रगाउने िा कुनै ऩधन भाध्मभफाट कुनै 
मौनजन्म दयुाशम हनुे खारका कुनै काभकायिाही गनव गयाउन िा मौनजन्म अजिर तश्वीयहरु प्रकाजशत 
गनन, प्रदशवन गनन, आशम देखाउने, अनजुचत राबका दृवष्टरे काभभा अल्झाउने जस्ता हैयानी ऩानन व्मिहाय 
गनुव िा गयाउन ुहदैुन । 

(ग) रेखेय, फोरेय, बाषण गयेय िा जनुसकैु भाध्मभफाट ऩधन भवहरा तथा ऩरुुषफीचभा बेदबाि जनाउने खारका 
काभ िा व्मिहाय गनव िा उखान टुक्का, थेगो िा शव्दहरुको प्रमोग गनुव िा गयाउन ुहुॉदैन । 

(घ) रैवङ्गक आधायभा बएका घयेर ु वहॊसा य बेदबािका घटनाहरुराई रकुाउने य गोप्म याख्न ेकामव गनन िा 
सहमोग ऩमुावउन गनुव गयाउन ुहदैुन । 

३.१५ फारिाधरकाको सिाववङ्गण विकास य हकवहतप्रधत सचेत यहॊदै 

(क) िारिाधरकाको साथवक सयोकायका विषम तथा स्थानीम विकास य शासन प्रविमाभा िारिाधरकाको 
साथवक सहबाधगताराई होच्माउने िा अिभूल्मन गनन विचाय, अधबव्मक्त ठदन िा त्मस्तो व्मिहाय गनव 
गयाउन हुॉदैन।  

(ख)  आफ्नो ऩरयिायभा फारश्रधभक याख्न ुहदैुन । सभदुामभा फारश्रभ िा फारशोषणराई सॊयऺण िा प्रोत्साहन 
हनुे कुनै वकधसभका विमाकराऩ गनव गयाउन ऩाइनेछैन । 

४.  सािवजधनक सम्ऩजत्तको प्रमोग तथा सवुिधा सम्फन्धी आचायहरु् सािवजधनक सम्ऩधतको प्रमोग तथा सवुिधा 
सम्फन्धभा देहामका आचायहरु ऩारन गनव प्रधतफर्द्ता व्मक्त गदवछौ, 

४.१  ऩदाधधकायी तथा कभवचायीको सवुिधाका राधग छुट् माईएको सेिा िा सवुिधा िा बत्ता आफ्नो आन्तरयक 
श्रोतको कधत अॊश हनु आउॉछ बन्न े एवकन गयी सबाभा छरपर गयी आभ नागरयकराई जानकारी 
दिएबापत वकपामती रुऩभा न्मूनतभ सवुिधाको व्मिस्था गरयनेछ । 

४.२  ऩदाधधकायीरे कानून फभोजजभ तथा कामावरमको काभभा फाहेक स्थानीम तहको भानिीम, आधथवक िा 
बौधतक साधन श्रोतको आपू िा अन्म कुनै व्मजक्तफाट प्रमोग िा उऩमोग गनुव िा गयाइनेछैन  
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४.३  आफ्नो ऩदीम ओहदाको आधायभा कुनै सधभधत, सॊस्था िा व्मजक्तहरुफाट धनजी सेिा तथा सवुिधाहरु धरन 
िा धरन रगाइने छैन  

४.४  स्थानीम तहको सेिा प्राप्त गये िा सािवजधनक सम्ऩधतको प्रमोग गयेिाऩत ऩदाधधकायी, कभवचायी िा अन्म 
कुनै व्मजक्त िा सॊस्थारे कानून फभोजजभ धतनुव फझुाउन ु ऩनन कय, शलु्क, सेिा शलु्क दस्तयु, बाडा 
फझुाउनफाट छुट धरनेठदने गयी धनणवम गनुव िा गयाउन ुहुॉदैन । 

४.५  स्थानीम तहका ऩदाधधकायीहरुरे आपूरे प्राप्त गनन सवुिधाहरुको विियण आभ जानकायीका राधग स्थानीम 
तहभापव त सािवजधनक गनुवऩननछ । 

५.  नीधत धनभावण, मोजना तजुवभा य धनणवम गदाव ऩारन गनुवऩनन आचायहरु् नीधत, धनभावण, मोजना तजुवभा य 
धनणवम गदाव देहामका आचायहरुको ऩारन गनव गयाउन देहाम फभोजजभ गरयनेछ, 

५.१  धनणवम प्रकृमाभा बाग धरनऩूुिव फैिकभा जानकायी ठदनऩुनन्(१) ऩदाधधकायीरे आपू सभेत सॊरग्न बई कुनै 
धनणवम गनुवऩनन फैिकभा छरपरभा बाग धरनऩूुिव देहाम फभोजजभका सूचनाहरु सम्फजन्धत बए सो 
ठदनऩुननछ: 

(क)  स्थानीम तहको बनाव प्रकृमा, खयीद, धफिी िा िेक्काऩट्टाको धनणवम प्रकृमा, कुनै वकधसभको दण्ड जरयिाना 
िा धभनाहा गनन धनणवम प्रकृमा, कुनै ऩऺसॉगको सम्झौताको म्माद थऩ िा खायेजीका धफषमभा िा त्मस्तै 
कुनै धनणवम गनुवऩनन विषमसॉग सम्फजन्धत व्मजक्तसॉग आफ्नो कुनै स्िाथव िा रयसइिी िा रेनदेन िा अन्म 
कुनै प्रकायको नाता, सम्फन्ध यहेको बए सो कुया, 

(ख)  स्थानीम तहको नीधत धनणवमफाट प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺरूऩभा राब िा हानी हनुे व्मजक्त, सॊस्था, ऩऺ िा 
कम्ऩनीसॉग धरनठुदन ुबए सोको धफियणहरु, 

(ग) कुनै ऩेशा िा व्मिसावमक सॊघसॊस्थाभा ऩदाधधकायीको प्रधतधनधधत्ि, रगानी, शेमय, वहत िा स्िाथव बए 
सोको धफियण य त्मस्तो काभभा रगाउने सॊस्था सम्फन्धी विफयण, 

(२)  मठद कुनै ऩदाधधकायीको धनणवम गनुवऩनन ऩऺ िा धफषमसॉग सम्फन्ध यहेछ बने फैिकको अध्मऺरे त्मस्तो 
ऩदाधधकायीराई फैिकको धनणवम प्रकृमाभा तटस्थ यहन िा बाग नधरनका राधग धनदनश गनुव ऩननछ । 

(३)  ऩदाधधकायीरे कुनै विकास धनभावण कामवको राधग गिन हनुे उऩबोक्ता सधभधतभा यही कामव गनुव हदैुन । 

५.२ सहबाधगताभूरक तथा ऩायदशीरूऩभा नीधत धनभावण य धनणवम गनन : 

(क) ऩदाधधकायीहरूरे मोजनाको छनौट, प्राथधभवककयण, कामावन्िमन, अनगुभन, भूल्माॊकनका विषमहरुभा 
राबग्राही, उऩबोक्ता तथा सयोकायिारा सभहुको व्माऩक सहबाधगता य प्रधतधनधधत्ि गयाएय धनणवम 
गनुवऩननछ । 

(ख) स्थानीम तहफाट धनणवम ठदनऩुनन विषमहरु, धनमजुक्त िा सेिा सवुिधा ठदने िा धरने विषमका कुयाहरु 
ऩायदशीरुऩभा गनुव ऩननछ । 

(ग) स्थानीम तहका फैिकहरु आभ जनताका राधग खरुा गनव उजचत प्रकृमाहरु धनधावयण गनुव ऩननछ । 
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(घ) धनणवम गदाव कानूनरे तोकेको अिधधधबि धनणवम गनुवऩछव । कानूनरे सभम नतोकेको अिस्थाभा धफषमको 
प्रकृधत हेयी मथासम्बि धछटो य उऩमकु्त सभमािधधधबि धनणवम गनुव ऩननछ । 

 तय कुनै कायणरे धनणवम गनव राग्न े सभमािधध रजम्फने बएभा िा धनणवम गनव नसवकन े बएभा सोको 
तथ्मऩूणव जानकायी सम्िजन्धत ऩऺराई उऩरब्ध गयाउन ुऩननछ । 

(ङ) ऩदाधधकायीरे नागरयक िा सेिाग्राहीराई नअल्भल्माउने गयी स्ऩष्ट याम तथा सल्राह ठदन ुऩननछ । 

६. ऩयुस्काय, उऩहाय, दान, चन्दा िा धनजी सेिा, सवुिधा य राब ग्रहण सम्फन्धी आचयण् ऩयुस्काय, उऩहाय, दान, 

चन्दा िा धनजी सेिा, सवुिधा य राब ग्रहण सम्फन्धभा देहामका आचायहरुको ऩारन गनव गयाउन प्रधतफर्द् 
यहॊदै, 

(क) कानून फभोजजभ आफ्नो कतवव्म धनिावह गनन धसरधसराभा कसैफाट कुनै प्रकायको नगद िा सेिा सवुिधाको 
रुऩभा उऩहाय, ऩयुस्काय, चन्दा धरन ुहुॉदैन ्। त्मस्तो सेिा सवुिधा ठदनका राधग फाध्म ऩानन कुनै व्मिहाय 
गनुव िा गयाउन ुहुॉदैन। 

(ख) स्थानीम तहसॉग कुनै खास विषमभा स्िाथव धनवहत बएको िा सम्बाव्म स्िाथव बएको कुनै ऩधन व्मजक्तफाट 
कुनै प्रकायको भैिी व्मिहाय य आभन्िण, बोज बतेय, खानेऩानी, भनोयञ्जन, फसोिास सवुिधा, बाडा सवुिधा 
आठद धरन ुिा ठदन ुहुॉदैन । 

(ग) ऩदाधधकायीहरुरे आफ्नो स्थानीम तहराई जानकायी नठदई कुनै व्मजक्त, सॊस्था िा धनकामफाट दान, 

िजक्सस, चन्दा, उऩहाय स्िीकाय गनुव हुॉदैन ।  
७. विकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभदुावमक सॊघसॊस्था, धनजी ऺिेसॊगको साझेदायी सम्िन्धी आचयण् 

विकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभदुावमक सॊघसॊस्था, धनजी ऺेिसॊगको साझेदायी गदाव देहामका 
आचायहको ऩारन गनव प्रधतफर्द् यहॉदै, 

(क) विकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभदुावमक सॊघसॊस्था, धनजी ऺेिसॉग सॊस्थागत सम्फन्ध य सभन्िम 
प्रफर्द्वन गरयनेछ । व्मजक्तगत राबहानीका आधायभा व्मिहाय गरयनेछैन ।  

(ख) विकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभदुावमक सॊघसॊस्था, धनजी ऺेिसॉगको आफ्नो ऺेिधबिको मोजना,  
कामविभ,  फजेट तथा प्रधतिेदन कामवराई एकीकृत रुऩभा अगाडी फढाइनेछ ।  

८. धनष्ऩऺता, सम्भान य कदयऩूणव व्मिहाय सम्फन्धी आचयणहरु् ऩदाधधकायीरे आफ्नो कामवसम्ऩादन गदाव 
धनष्ऩऺता, सम्भान य कदयऩूणव रुऩभा गनव देहामका आचायहरुको ऩारन गरयनछे, 

(क) स्थानीम तहको सॊस्थागत एिॊ कामवगत स्ितन्िता य धनष्ऩऺता अधबिवृर्द् गनव प्रमत् नशीर यहने । 

(ख) ऩदाधधकायीरे ऩदीम कतवव्म धनिावह गदाव िाह्य िा आन्तरयक ऺेिफाट प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺरुऩरे आउने 
प्रबाि, प्ररोबन, दिाि, बनसनु, धम्की, आग्रह आठदफाट प्ररेयत िा प्रबावित नबई कामव सम्ऩादन गनन । 

(ग) आफ्नो ऩदीम कतवव्म ऩयुा गदाव भोरावहजा नयाखी धनधबवक य स्ितन्िताऩूिवक कामव सम्ऩादन गनन गयाउने 
। 
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(घ) कुनै कभवचायीराई कामव सम्ऩादनको धसरधसराभा अनजुचत प्रबाि ऩानव िा दफाफ नठदने । 

(ङ) प्रचधरत कानूनरे धनषधे गयेको कुनै कामव गनव िा गयाउन नहनुे । 

(च) कतवब्म ऩारना गदाव जानकायीभा आएको कानून फभोजजभ गोप्म याख्नऩुनन विषम िा कागजात िा व्महोया 
प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ रुऩफाट गनव िा गयाउन नहनुे । 

(छ) ऩदाधधकायीरे आपूरे गनन काभ धनधावरयत सभमधबि सम्ऩादन गरयनेछ । कानून फभोजजभ सम्ऩादन 
गनुवऩनन काभ सभमधबिै सम्ऩन्न नगयी आपूरे गनन काभ ऩन्छाइने छैन ।  

९. अन्म आचयणहरुको ऩारना्  ऩदाधधकायीका अन्म आचयणहरु देहाम फभोजजभ गनव प्रधतफर्द् यहन्छौं, 
(क) आफ्नो सम्ऩजत्तको विियण तोवकएको सभमधबि सम्िजन्धत धनकामभा फझुाई सािवजधनक गनुव ऩननछ । 

(ख) स्थानीम तहको काभभा कुनै प्रकायको असय ऩनव सक्ने गयी िा सॊविधान य प्रचधरत कानून विऩरयत हनुे 
गयी स्थानीम तहको स्िीकृती विना कसैिाट कुनै प्रकायको दान, दातव्म, कोसेरी, उऩहाय आपूरे स्िीकाय 
गनुव य आफ्नो ऩरयिायको कुनै सदस्मराई त्मस्तो धफषम स्िीकाय गनव रगाउन ुहदैुन । विदेशी सयकाय 
िा प्रधतधनधधफाट कुनै उऩहाय प्राप्त हनु आएभा स्थानीम तहभा सो कुयाको सूचना ठदई धनणवम बए 
फभोजजभ गनुव ऩननछ ।  

(ग) स्थानीम तहको ऩूिव स्िीकृधत धफना कुनै काभको धनधभत्त कुनै वकधसभको चन्दा भाग्न िा त्मस्तो चन्दा 
स्िीकाय गनव िा कुनव वकधसभको आधथवक सहामता धरन ुहदैुन ।  

(घ) नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको काभ कायिाहीभा प्रधतकूर प्रबाि ऩनन गयी कुनै 
ऩिऩधिकाभा आफ्नो िास्तविक िा काल्ऩधनक नाभफाट िा िेनाभी कुनै रेख प्रकाशन गनव, अनराइन 
सभाचाय भाध्मभ िा साभाजजक सञ् जार िा येधडमो िा टेधरधबजनर्द्ाया प्रसायण गनव गयाउन हदैुन । 

(ङ) नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको नीधतको वियोधभा सािवजधनक बाषण ठदन िा कुनै 
िक्तव्म प्रकाशन गनव हदैुन । 

(च)  भरुकुी ऐन विहािायीको भहरको विऩरयत हनुे गयी वििाह गनव गयाउन हदैुन । 

(छ)  विदेशी भरुकुको स्थामी फसोिास तथा धड.बी. को राधग आिेदन गनुव हदैुन । 

(ज)  ऩदाधधकायीरे ऩदीम भमावदाभा आॉच आउने गयी कुनै सभूह िा व्मजक्तसॉग काननु विऩयीत िाताव गनन, 
सम्झौता गनन कामव गनुव गयाउन ुहुॉदैन । 

बाग ३ 

प्रचधरत काननु फभोजजभ ऩारन गनुवऩनन आचायहरु 

१०. प्रचधरत काननुको प्रबािकायी कामावन्िमन् (१) नेऩारको सॊविधान, प्रचधरत सॊघीम तथा प्रदेश काननु, 

अदारतको धनणवम िा आदेश तथा काननु फभोजजभ सॊघ िा प्रदेशरे ठदएको धनदनशनको सम्भान य ऩारना 
गनव य सोको तत्ऩयताऩूिवक प्रबािकायी कामावन्िमन गरयनेछ । 

(२) प्रचधरत काननु फभोजजभ ऩदाधधकायीहरुको सम्ऩजत्त धफफयण फझुाउने तथा सािवजधनक गरयनेछ । 
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(३) ऩदाधधकायीरे प्रचधरत काननु फभोजजभ स्थानीम तहको फेरुज ु तथा ऩेश्की पर्छ्यौटको कामवभा 
जजम्भेिायी फहन गनुवऩननछ । 

११. अजख्तमाय दरुुऩमोग तथा भ्रष्टाचाय धनिायण सम्िन्धी काननुको कामावन्िमनभा सहमोग् (१)स्थानीम तहका 
ऩदाधधकायीहरुरे प्रचधरत काननु फभोजजभ भ्रष्टाचाय िा अजख्तमायको दरुुऩमोग हनुे वकधसभका आचायहरु 
गनुव िा गयाउन ुहदैुन । 

(२)  स्थानीम तहका ऩदाधधकायीरे स्थानीम तहभा प्रचधरत काननु फभोजजभ अजख्तमायको दरुुऩमोग िहरयने कुनै 
काभ िा व्मिहाय बएभा सम्फजन्धत धनकामभा जानकायी ठदनऩुननछ य सम्फजन्धत धनकामफाट हनुे छानविन, 

अनसुन्धान तथा जाॉचफझुभा सहमोग गनुवऩननछ । 

(३)  ऩदाधधकायीरे आपूरे थाहा ऩाएको भ्रष्टाचाय भाधनने कामवहरुको सूचना ठदन े य धरन ेगनुव ऩदवछ, त्मस्तो 
सूचना रकुाउन य रकुाउन सहमोग गनुव हदैुन । 

(४)  ऩदाधधकायीरे आफ्नो कामवसम्ऩादन गदाव स्िाथवको ्न्् देजखन सक्न ेफाह्य विमाकराऩ, योजगायी, रगानी, 
सम्ऩजत्त, उऩहाय िा राब रगामतका कुयाहरु फाये स्ऩष्ट गयी कामव सम्ऩादन गनुव ऩदवछ । 

(५)  भ्रष्टाचायफाट आजजवत सम्ऩजत्त याख्न,े रकुाउने तथा प्रमोग गनन जस्ता कामवराई दरुुत्साहन गनुव ऩदवछ । 

(६)  भ्रष्टाचायफाट आजजवत सम्ऩजत्तको खोज तरास, योक्का, स्थानान्तयण, धनमन्िण, जपत एिॊ वपतावसम्फन्धी 
कामवभा सहमोग ऩ¥ुमाउन ुऩदवछ । 

(७)  ऩदाधधकायीरे आपूरे य आफ्नो ऩरयिायको नाभभा कुनै जामजेथा खरयद गदाव सािवजधनक गयेय गनुव ऩननछ 
। 

१२.  धनिावचन आचायसॊवहताको ऩारन गनुवऩनन् (१) स्थानीम तहका जनप्रधतधनधधहरुरे धनिावचनका िखत ऩारन 
गनुवऩनन आचायहरु धनिावचन आमोगरे तोके फभोजजभ ऩारना गनुव ऩननछ । 

(२) स्थानीम धनकामका ऩदाधधकायीहरुरे धनिावचन आचायसॊवहताको प्रबािकायी कामावन्िमन तथा ऩारन 
गनव गयाउन सहमोग गनुवऩननछ । 

(३) स्थानीम तहका ऩदाधधकायीहरुरे आफ्नो ओहोदाको आधायभा प्राप्त सवुिधाहरु धनिावचन प्रचाय प्रसाय 
िा सोसॉग सम्फजन्धत प्रमोजनका राधग आपू िा अरु कसैफाट प्रमोग गनव िा प्रमोग गयाउनको राधग ठदन ु
हुॉदैन । 

(४) धनिावचन प्रमोजनका राधग मस्तो सवुिधा ठदन िा धरनका राधग स्थानीम तहहरुफाट सॊस्थागत रुऩभा 
कुनै धनणवम गनुव िा गयाउन ुसभेत हदैुन । 

 

१३.  आचायसॊवहताको कामावन्िमन तथा सािवजधनकीकयणका राधग आिश्मक व्मिस्था गनुवऩनन् (१) 
आचायसॊवहताको कामावन्िमन तथा सािवजधनकीकयणका राधग देहामभा उल्रेजखत व्मिस्थाहरु गरयनेछ, 

(क) आचायसॊवहताको कामावन्िमन सधभधतको व्मिस्था गरयने्  कामवऩाधरकारे अध्मऺ िा प्रभखु िा 
कामवऩाधरकारे तोकेको सदस्मको सॊमोजकत्िभा आचायसॊवहता कामावन्िमन सधभधत गिन गरयनेछ । सो 
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सधभधतरे धनमधभत रुऩभा आचायसॊवहता कामावन्िमनको ऩऺराई सहमोग ऩयु ् माई कामवऩाधरकाको फैिकभा 
धनमधभत प्रधतिेदन ठदन ुऩननछ । 

(ख) अनगुभन सधभधतराई सहमोग ऩयु ् माउन ुऩनन् मस आचायसॊवहताको प्रबािकायी कामावन्िमनका राधग 
अनगुभन सधभधतराई आिश्मक ऩनन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(२) ऩदाधधकायीरे आफ्नो कामवविबाजन तथा कामवसम्ऩादन धनमभािरीको व्मिस्था फभोजजभ 
जिापदेही, ऩायदशी सेिा प्रिाहको प्रफन्ध गनव, देहामफभोजजभ गनव गयाउन आिश्मक व्मिस्था गरयनेछ । 

(क)  नागरयक फडाऩि फभोजजभ कामवसम्ऩादन गनुवऩनन, नागरयक फडाऩि सम्फजन्धत सफैको जानकायीका राधग 
सफैरे देख्न ेिाउॉभा टाॉस गनुव, गयाउन ुऩननछ । 

(ख)  स्थानीम तहरे नागरयक फडाऩिभा उल्रेख बए अनसुाय धछटो छरयतो सेिा प्राप्त नबएभा सो उऩय गनुासो 
सनुिुाई हनुे य छानधफनफाट सेिाग्राही ऩऺराई कुनै ऺधत िा हैयानी व्मोहोनुव ऩयेको देजखएभा ऩीधडत 
ऩऺराई उजचत उऩचाय य ऺधतऩूधतव उऩरब्ध हनुे व्मिस्था गनुव गयाउन ुऩननछ । 

(३) कुनैऩधन ऩदाधधकायीरे आपूकहाॉ आएको गनुासो तत्कारै सनेु्न व्मिस्था धभराई पर्छ्यौट गनुवऩननछ । 

बाग -४ 

आचायसॊवहताको ऩारना गनन गयाउन ेव्मिस्था 
१४. आचाय सॊवहता अनगुभन सधभधतको गिन् (१) कुनै ऩदाधधकायीरे मस आचाय सॊवहता तथा अन्म प्रचधरत 

सॊघीम, प्रदेश य स्थानीम कानून फभोजजभ ऩारन गनुवऩनन आचायहरु उल्रॊघन गये, नगयेको सम्फन्धभा 
जाॉचफझु तथा अनगुभन गनवका राधग सबारे सबाका सदस्महरु भध्मेफाट देहाम फभोजजभको एक 
ऩदाधधकायीको आचाय सॊवहता अनगुभन सधभधतको गिन गरयनेछ । 

(क) सबाका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छनौट गयेको एक जना -सॊमोजक 
(ख) सबाका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छनौट गयेको कजम्तभा एक जना भवहरा सवहत दईु 

जना 
-सदस्म 

(ग) कामवकायी अधधकृतरे तोकेको स्थानीम तहको एक जना अधधकृत कभवचायी -सदस्म-
सजचि 

(२) अनगुभन सधभधतका सॊमोजक, सदस्म तथा सजचिभाधथ नै मस आचायसॊवहताको उल्रङघनभा उजयुी 
ऩयी धनणवम गनुवऩनन अिस्था बएभा सो विषमको छरपर, जाॉचफझु तथा धनणवम प्रविमाभा धनज सहबागी 
हनु ऩाउने छैन ।  

(३) मस आचायसॊवहताको सॊमकु्त रुऩभा उल्रॊघन गयेको बनी अनगुभन सधभधतका सॊमोजक, सदस्महरु 
तथा सजचिभाधथ कुनै उजयुी ऩयेकोभा त्मस उऩय सम्फजन्धत कामवसधभधतरे छानधफन गयी त्मसऩधछ फस्न े
सबाको फैिकभा ऩेश गनुव ऩननछ । 
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(४) अनगुभन सधभधतका सदस्महरुको ऩदािधध दईु िषवको हनुेछ । मस सधभधतका सदस्महरु रगाताय 
दईु कामवकारबन्दा फढीका राधग धनिावजचत हनु सक्न ेछैनन ्। 

तय स्थानीम तहको कामवकार सभाप्त बएको अिस्थाभा मस सधभधतको ऩदािधध स्ित् सभाप्त बएको 
भाधननेछ । 

१५. अनगुभन सधभधतको काभ, कतवव्म तथा अधधकाय् (१) अनगुभन सधभधतको काभ, कतवव्म तथा अधधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ । 

(क) कुनै ऩदाधधकायीरे आचायसॊवहता उल्रघॊन गये, नगयेको सम्फन्धभा उजयुी ऩयेभा िा जानकायी हनु आएभा 
सो उऩय छानविन गनन सक्ने । 

(ख) जाॉचफझु तथा छानविनका धसरधसराभा सभाव्हन जायी गनन य साऺी प्रभाण फझु्ने अधधकाय हनुे । 

(ग)  अनगुभन सधभधतका सदस्महरुरे स्थानीम तहको धसपारयस तथा आभन्िणभा स्थानीम तहको जनुसकैु 
फैिकभा उऩजस्थत बई आफ्नो काभका विषमभा जानकायी ठदन सक्नेछन।् 

 (२) अनगुभन सधभधतको काभको राधग आिश्मक जनशजक्त, काभ गनन िाउॉ, साभाग्री तथा उजचत 
िाताियण फनाईठदने जजम्भेिायी सम्फजन्धत स्थानीम तहको हनुेछ । 

१६. अनगुभन सधभधतको फैिक तथा कामवविधध् (१) अनगुभन सधभधतको  कामवसञ्चारन, विधध देहामभा उल्रेख 
बए अनसुाय हनुेछ । 

(क)  अनगुभन सधभधतको फैिक आिश्मकता अनसुाय फस्नेछ । 

(ख)  अनगुभन सधभधतको फैिकको धनणवम फहभुतको आधायभा हनुेछ । 

(ग)  अनगुभन सधभधतरे कायिाही गदाव सम्फजन्धत ऩदाधधकायीराई सपाई ऩेश गनन उजचत भौका ठदनऩुननछ । 

(घ)  अनगुभन सधभधतरे जाॉचफझुफाट देजखएको विियण सवहतको याम प्रधतिेदन सम्फजन्धत कामवऩाधरकाभा ऩेश 
गनुवऩननछ । 

 (२) अनगुभन सधभधतको फैिक तथा जाॉचफझु सम्फन्धी अन्म कामवविधध सधभधत आपैं रे तोक्न सक्नेछ । 

१७. अनगुभन सधभधतका सदस्महरुको सेिा तथा सवुिधा् अनगुभन सधभधतका सदस्महरुको फैिक बत्ता तथा 
अन्म सवुिधाहरु स्थानीम तहरे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

१८. उजयुी् (१) स्थानीम तहको कुनै ऩदाधधकायीरे ऩेशागत आचाय, उल्रॊघन गयेकोभा त्मस विषमभा 
अनगुभन सधभधत सभऺ उजयु ठदन सवकनेछ ।  
(२) भाधथ (१) फभोजजभ ठदइने उजयुीभा कुन ऩदाधधकायीरे कुन आचाय उल्रॊघन गयेको हो सोको 
आधाय, प्रभाण खरुाउन ुऩननछ । स्थानीम तहरे उजयुी पायाभको नभनुा फनाई सफैरे सजजरै प्राप्त गनव 
सक्ने स्थानभा याख्न ऩननछ । 

(३) उजयुीको सम्फन्धभा कायिाही भाग गदाव अनगुभन सधभधतरे उजयुीकतावसॉग थऩ विियण िा कागजात 
भाग गनव सक्नेछ । 

१९. गोप्म याख्नऩुनन् (१) अनगुभन सधभधतरे उजयुीकतावको नाभ गोप्म याख्न ुऩननछ ।  
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(२) प्राप्त उजयुीको आधायभा कुनै ऩदाधधकायीभाधथ रागेको आयोऩ भाधथ छानविन जायी यहेको अिस्थाभा 
आयोवऩत ऩदाधधकायीको नाभ सभेत गोप्म याख्न ुऩननछ । 

२०. जाॉचफझु् (१) मस आचायसॊवहताभा उल्रेजखत आचायहरुको उल्रॊघन गयेको विषमभा अनगुभन सधभधतको 
याम, सझुाि िा प्रधतिेदन आिश्मक कायिाहीका राधग कामवऩाधरकाभा ऩेश गनुव ऩननछ । प्रधतिेदन ऩेश 
गनुवऩूिव सो सधभधतरे देहामका प्रविमाहरु ऩयुा गनुवऩननछ । 

(क) कुनै ऩदाधधकायीका विरुर्द् आचायसॊवहता उल्रॊघन गयेको कुनै उजयुी ऩयेकोभा  िा कुनै जानकायी 
प्राप्त बएकोभा  त्मसको आधायभा अनगुभन सधभधतरे कायिाही गनन आिश्मक छ िा छैन बनी जाॉचफझु 
गनव िा गयाउन सक्नेछ ।  
(२) जाॉचफझु गदाव कुनै ऩदाधधकायी उऩय कायिाही गनुवऩनन देजखएभा अनगुभन सधभधतरे त्मस्तो 
ऩदाधधकायीराई सपाई ऩेश गनव उजचत भौका ठदन ुऩननछ ।  

(३) सपाई ऩेश गनन भौका ठददाॉ सम्फजन्धत ऩदाधधकायी धफरुर्द् रागेको आयोऩ य त्मसको आधायहरु प्रष्ट 
गयी आिश्मक कायिाहीका राधग कामवऩाधरकाको फैिकभा ऩेश गनुवऩननछ । 

२१. अनगुभन सधभधतको धसपारयस कामावन्िमन गनन्(१) अनगुभन सधभधतरे मस आचायसॊवहताभा उल्रेजखत 
कुयाहरुको ऩारन बए नबएको सम्फन्धभा आिश्मक याम, सझुाि तथा धसपारयस सवहत कामावन्िमनका 
राधग कामवऩाधरकाभा ऩेश गनुवऩननछ । 

(२) अनगुभन सधभधतफाट प्राप्त प्रधतिेदन तथा याम, सझुाि य धसपारयस उऩय कामवऩाधरकाभा छरपर 
गयी आिश्मक धनणवम सवहत कामावन्िमन गनुवऩननछ । 

(३) आचायसॊवहताको ऩारनका विषमभा स्थानीम तहभा छरपर हुॉदाका फखत सम्फजन्धत ऩऺका 
प्रधतधनधधहरुराई सहबागी गयाउन सवकनेछ । 

२२. आचायसॊवहताको उल्रॊघनभा सजाम् (१) मस आचायसॊवहताको कामावन्िमन गदाव स्थानीम तहफाट सजामको 
रुऩभा देहामभा उल्रेजखत एक िा सो बन्दा फढी प्रविमाहरु अऩनाउन सवकनछे । 

(क)  सम्फजन्धत ऩदाधधकायीराई सचेत गयाउने । 

(ख)  आरोचना तथा आत्भआरोचना गनव रगाई सोको जानकायी सािवजधनक गनव रगाउने । 

(ग)  सािवजधनक सनुिुाईका राधग सािवजधनक गनन, गयाउने । 

(घ)  प्रचधरत ऐन, कानूनको उल्रॊघन बएको अिस्थाभा सम्फजन्धत धनकामभा सूचना ठदने य आिश्मक 
कायिाहीका राधग रेजख ऩिाउने। 

(२) आयोवऩत ऩदाधधकायी भाधथ बएको कुनै ऩधन कायिाहीका विषमभा धनज कुनै याजनीधतक दरसॉग 
आिर्द् बएको हकभा सम्फजन्धत याजनीधतक दरराई जानकायी गयाउनऩुनन । 

२३. कायिाहीको विियण सािवजधनक गनुवऩनन् आचायसॊवहताको कामावन्िमनका सम्फन्धभा ऩदाधधकायीभाधथ बएको 
कायिाहीको विियण आभ जानकायीको राधग स्थानीम तहको सूचना ऩाटी य स्थानीम ऩिऩधिकाभा 
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प्रकाजशत गनुवऩननछ । सोको जानकायी याजनीधतक दरहरु, सॊघीम भाधभरा तथा स्थानीम विकास 
भन्िारम, धनिावचन आमोग, प्रदेश सयकायको सम्फजन्धत विबाग\धनकाम, स्थानीम प्रशासनराई गयाउन ु
ऩननछ । 

बाग -५ 

विविध 

२४. आचायसॊवहताको ऩारन गनुव सफैको कतवव्म हनुे्  मो आचायसॊवहताको ऩारन गनुव ऩदाधधकायीको जजम् भेिायी 
तथा कतवव्मको एक अधबन्न अॊगको रुऩभा यहनेछ । 

२५. ऩदाधधकायीराई आचायसॊवहताको जानकायी ठदनऩुनन् मो आचायसॊवहता स्थानीम तहका ऩदाधधकायी तथा 
कभवचायीहरुराई अधनिामव रुऩभा जानकायी ठदई हस्ताऺाय गयाई राग ुगनुवऩननछ । 

२६. सयोकायिाराहरुराई आचायसॊवहताको जानकायी उऩरब्ध गयाउनऩुनन्स्थानीम तहका ऩदाधधकायीको 
आचायसॊवहता, सभम-सभमभा आचायसॊवहताभा बएको सॊशोधनको विियण तथा आचायसॊवहताको 
कामावन्मिनको विियणहरुको जानकायी िावषवक रुऩभा स्थानीम तहका याजनीधतक दरहरु, सॊघीम भाधभरा 
तथा स्थानीम विकास भन्िारम, तथा प्रदेश सयकायका सम्फजन्धत धनकामराई गयाउन ुऩननछ । 

२७. आचायसॊवहताको कामावन्िमनभा याजनीधतक दरको सहमोग् (१) कुनै ऩदाधधकायीफाट मस आचायसॊवहताको 
उल्रॊघन बएको िहय बएभा धनज भाधथ रागेको आयोऩ तथा सो सम्फन्धभा धसपारयस बएको कायिाहीको 
विियण सभेत सम्फजन्धत ऩदाधधकायी सम्फर्द् याजनीधतक दरराई जानकायी गयाउनकुा साथै सािवजधनक 
सभेत गनुवऩननछ । 

(२) जाॉचफझुको आधायभा ऩदाधधकायी उऩय कायिाहीको राधग बएको धसपारयसको कामावन्िमन गनन िा 
सचेत गयाउने काभभा सयकायी धनकाम एिॊ याजनीधतक दरहरुको सहमोग धरन सवकनेछ । 

२८. आचायसॊवहताभा सॊशोधन् (१) स्थानीम तहका सबाफाट आचायसॊवहताभा सॊशोधन गनन सवकनेछ ।  
(२) आचायसॊवहताभा बएको सॊशोधनको जानकायी सम्फजन्धत सफै ऩदाधधकायी, कभवचायी तथा 
सयोकायिाराहरुराई ठदनऩुननछ । 

(३) धनिावचन आचायसॊवहताभा सॊशोधन बएको खण्डभा आभ जनताको जानकायीको राधग सािवजधनक 
गनुवऩननछ । 

(४) गाउॉऩाधरकारे आफ्नो स्थानीम विजशष्टता, कामव प्रकृधत य आिश्कता अनसुाय मस आचायसॊवहताभा 
सभम-सभमभा थऩ व्मिस्था सभािेश गयी राग ुगनव सवकनेछ . 

आऻारे, 

सधभय बट्टयाई 

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 

धभधत्- २०७४/०७/२१ 


