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लिखु गाउँपालिकाका पदालधकारीहरुको अचारसंलहता, २०७४ 

प्रमाणणकरण णमणतः- २०७४/०७/२१ 

णनयमावली नं. - ६ 

प्रस्तावना: नेपालको संणवधान बमोणजम सहकाररता, सहऄणस्तत्व र समन्वयका अधारमा संघीय लोकताणन्िक 

गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको ऄभ्यास गद ैसङ् घ,पप्रदशे र स्थानीय तहबीच समुधरु ऄन्तरसरकार सम्बन्ध कायम गनन, 

स्थानीय शासन व्यवस्थामा जनताको ऄथनपणून सहभाणगता प्रवर्द्नन गद ै बढी जनमखुी, सेवामखुी, जनईत्तरदायी, पारदशी 

तथा सशुासनयकु्त स्थानीय शासनको प्रत्याभणूत गनन, स्थानीय तहलाइ जनताको णवश्वाणसलो शासन आकाइका रुपमा स्थाणपत 

गनन, स्थानीय तहबाट समाजका णवणभन्न वगन, धमन, णलङ्ग, जातजाणतका मौणलक संस्कृणतप्रणत सम्मान र सणहष्ण ुभावनाको 

णवकास गनन तथा काननूी राज्य, संघीय लोकताणन्िक गणतन्िका लाभहरुको न्यायोणचत णवतरण र णदगो णवकासको 

ऄवधारणालाइ मतून रुप णदन हामी जनताबाट णनवानणचत पदाणधकारीको अचरण र णियाकलापहरुलाइ सोही ऄनुरुप 

मयानणदत र नमनूायोग्य तलु्याईनका लाणग णलख ुगाईँपाणलकाका जनप्रणतणनणधहरुले गाईँकायनपाणलकाको बैठकबाट स्वीकृत 

गरी यो “णलख ुगाईँपाणलकाका पदाणधकारीको अचारसंणहता, २०७४” बनाइ लाग ूगरेका छौं । 

 

भाग – १ 

प्रारलभभक 

१.  संलिप्त नाम र प्रारभभः (१) यो अचारसंणहताको नाम “णलख ुगाईँपाणलकाका पदाणधकारीहरुको अचारसंणहता, २०७४” 

रहकेो छ। 

(२) यो अचारसंणहता गाईँसभाबाट पाररत भएको णमणतदणेख लाग ूहुनेछ । 

२.  पररभाषाः णवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथन नलागमेा यस अचारसंणहतामा, 

(क)  “ऄध्यक्ष” भन्नाले णलख ुगाईँपाणलकाको ऄध्यक्षलाइ सम्झनपुदनछ । 

(ख)  “अचारसंणहता” भन्नाले गाईँपाणलकाका पदाणधकारीहरुको अचारसंणहता, २०७४ लाइ जनाईनेछ । 

(ग)  “ऄनगुमन सणमणत ”भन्नाले यस अचारसंणहताऄनसुार गणठत अचारसंणहता ऄनगुमन सणमणतलाइ सम्झनपुछन। 

(घ)  “कायनपाणलका” भन्नाले णलख ुगाईँकायनपाणलका सम्झनपुछन । 

(ङ)  “पदाणधकारी” भन्नाले णलख ुगाईँपाणलकाका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष,प कायनपाणलकाका सदस्य तथा सभाका ऄन्य 

सदस्य समतेलाइ सम्झनपुदनछ । यस शब्दले गाईँपाणलकाले अफ्नो कायन सम्पादनका णसलणसलामा गठन गरेका जनुसुकै 

सणमणत वा ईपसणमणत वा कायनदलका सदस्यहरु समतेलाइ सम्झनपुदनछ। 

(च)  “सभा”भन्नाले णलख ुगाईँसभालाइ बझुाईनेछ । 

(छ)  “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संणवधानबमोणजमको गाईँपाणलका सम्झनपुदनछ ।  

भाग – २ 

पदालधकारीका अचारहरु 

३.  सामान्य अचारहरुको पािना गननः पदाणधकारीहरुको पालन तथा ऄवलम्वन गने सामान्य अचारहरु दहेायमा ईल्लेख 

भए बमोणजम हुनेछन ्। जसको ऄवलम्वन गनन हामी प्रणतवर्द्ता व्यक्त गदनछौं, 
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३.१  नेपालको स्वतन्िता, स्वाधीनता, स्वाणभमान, राणष्िय एकता, भौगोणलक ऄखण्डता र जनतामा णनणहत सावनभौमसत्ताप्रणत 

प्रणतवर्द् रहदँ,ैप 

(क)  पदाणधकारीहरुले नेपालको स्वतन्िता, सावनभौणमकता, भौगोणलक ऄखण्डता,प राणष्िय एकता,प स्वाधीनता र स्वाणभमानको 

ऄक्षणु्णतामा प्रणतकूल हुने कायन गने छैनौं। 

(ख)  कुनै पणन पदाणधकारीले राष्ि णवरुर्द् हुने कायनमा सघाई परु् याईने, राणष्िय गोपनीयता भङ्ग गने, राणष्िय सरुक्षामा अचँ 

पयुानईने कायनहरु गनन वा त्यस्तो कायनमा सहयोग पयुानईने कायन गने वा गराआने छैन । 

(ग)  कुनै पदाणधकारीले पदीय णजम्मवेारी पालना गदान सदवै राष्ि र जनताको बहृत्तर णहतलाइ ध्यानमा राखी गनेछौ ।  

(घ)  कुनै पणन व्यणक्त वा णनकायले जनतामा णनणहत सावनभौमसत्ता, राणष्िय एकता, स्वाधीनता, सामाणजक, धाणमनक, सांस्कृणतक 

तथा ऐणतहाणसक सौहादनतामा अचँ पयुानईने गरी कायन गरेमा त्यस्तो कायन णनरुत्साणहत गनेछौ ँ। 

३.२  संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबीचको स–ुसम्वन्धमा जोड णददँ,ै 

(क)  पदाणधकारीहरुले संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबीचको ससुम्बन्ध, कायनऄणधकारक्षेि, कायन प्रणाली वा संस्थागत प्रवन्धमा कुनै 

अचँ परु् याईन वा दखल णदन वा ऄन्तरसरकार सम्वन्धमा खलल पाने कुनै णियाकलाप गनन वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा 

प्रचार प्रसार गररनेछैन ।  

(ख)  कुनै पणन अधारमा स्थानीय तहका वाणसन्दाहरुलाइ भदेभाव गने वा सामान सरुक्षा, सेवा, सणुवधा र संरक्षणबाट वणन्चत 

गररनेछैन । 

तर मणहला, बालबाणलका, ऄपांगता भएका व्यणक्त, दणलत, जषे्ठ नागररक लगायत पणछ परेका वगन, के्षि तथा समदुायको 

हकणहतका लाणग णवशषे व्यवस्था गनन प्रणतवर्द् रहनेछौ । 

(ग) ऄन्तर स्थानीय तह तथा ऄन्तर सरकार वस्त ुवा सेवाको णनवानध अगमनलाइ कुनै बाधा गररने वा भदेभाव गररने छैन । 

३.३  संघीय लोकताणन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन र स्वायत्त शासन, संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट 

राज्यशणक्तको प्रयोग तथा णवश्वव्यापी मानव ऄणधकार र मौणलक ऄणधकारका मान्य णसर्द्ान्तको प्रबर्द्नन गनन, 

(क)  जनतामा णनणहत सावनभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट राज्यशणक्तको प्रयोग, संघीय 

लोकताणन्िक गणतन्िका मान्य णसर्द्ान्तहरुलाइ ईच्च सम्मान र अत्मसात गररनेछ । 

(ख)  संघीय लोकताणन्िक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता र तल्लो तहमा ऄणधकारको णवकेन्रीकरणका णसर्द्ान्त तथा नीणतलाइ 

ऄनादर गने, जनताप्रणतको ईत्तरदाणयत्वलाइ ऄस्वीकार गने, ऄवहलेना गने, ऄन्तरसरकार सम्वन्ध एव ंस्थानीय तहहरु र 

साझदेार संघ संस्थासँगको काननू बमोणजमको सम्वन्धमा खलल पने जस्ता कुनै लेख, समाचार, भाषण, वक्तव्य वा प्रकाशन 

वा प्रशारण गनुन वा गराईन ुहुदँैन । 

तर यस कुराले ईल्लेणखत णवषयमा ऄनसुन्धानमलूक कुनै लेख रचना प्रकाणशत गनन  र सो ऄनरुुप धारणा राख् न रोक 

लगाएको माणनने छैन । 

३.४ साधन श्रोतको पूर्ण सदुपयोग गनणः 

(क)  काननु बमोणजम अफूले पाईने सेवा सणुवधावाहके स्थानीय तहको साधन, श्रोत, नगद वा णजन्सी कुनै पणन प्रकारले मास्न, 

ईपभोग गनन र दरुुपयोग गनुन गराईन ुहुदँनै ।  

(ख)  कुनै पणन पदाणधकारीले सावनजणनक  स्रोतको प्रयोग गदान ऄणधकतम सदपुयोग र ईत्पादनशील कायनमा प्रयोग गनुन पनेछ ।  

३.५ अफ्नो लिभमेवारीको प्रभावकारी कायाणन्वयन गनण गराउन, 



3 
 

(क)  कुनै पणन पदाणधकारीले काननूले तोणकए बमोणजमका पदाणधकारीहरुलाइ पवून जानकारी नणदइ अफ्नो सेवा णदने स्थान छोडी 

ऄन्यि जान ुहुदँनै ।  

(ख)  पदाणधकारीले प्रचणलत काननूमा तोणकएभन्दा बढी समयका लाणग अफ्नो कायनके्षि छोड्नपुदान वा कायनके्षिभन्दा बाणहर 

जानपुने भएमा काननूले तोके बमोणजमका जनप्रणतणनणध वा पदाणधकारीलाइ अफ्नो पदको ऄणख्तयारी नणदइ जान ुहुदँनै। 

३.६ गैर कानूनी अश्वासनिाई लनरुत्सालहत गनण 

(क)  संणवधान तथा प्रचणलत काननूले णदएको ऄणधकारके्षिभन्दा बाणहरका काम गररणदन्छु भनी कसैलाइ अश्वासन णदन ुहुदँनै । 

(ख)  काननू बमोणजम गनुनपने काम गनन वा सेवा णदनका लाणग अनाकानी वा णढलाइ गने, जानीजानी ऄनावश्यक झझंट थप्ने वा 

अफ्नो ऄणधकारके्षि बाणहरको काम गररणदन वा गराइ णदनेछु भनी अश्वासन वा भरोसा पने कुनै काम गनुन वा गराईन ुहुदँनै ।  

(ग)  स्थानीय तहका पदाणधकारीहरुले ऐनले तोणकएको योजना तजुनमा प्रकृयाको जानकारी नणदइ कुनै व्यणक्त, संस्था वा 

समदुायलाइ स्थानीय तहको योजना बाहकेका कुनै कायनिम वा योजना स्वीकृत गररणदन वा गराइणदने अश्वासन णदन ुहुदँनै ।  

(घ)  अफ्नो लाणग वा ऄरु कसैको लाणग ऄनणुचत लाभ पगु्ने गरी पदको दरुुपयोग गने कायन गनुन गराईन ुहुदँनै। 

३.७ रािनीलतक अस्थाका अधारमा भेदभावपूर्ण कायण नगनण ृढ  रहदैँ, 

(क)  राजनीणतक अस्था वा णवचारका अधारमा कायनपाणलका वा सभाका सदस्यहरु वा कमनचारी वा सेवाग्राही तथा अम 

नागररकहरुसँग तेरो मरेोको भावना राखी कुनै कायन गनुन÷गराईन ुहुदँनै । 

(ख)  अफू सम्वर्द् राजनीणतक दल वा सम्वर्द् कुनै णनकाय वा संघसंस्थालाइ माि लाभ पगु्ने वा सणुवधा हुने गरी कुनै णनणनय वा 

योजना वा कायनिम कायानन्वयन गररनेछैन । 

३.८ सामाणजक सौहादनता र समावशेीकरणप्रणत दृढ संकणल्पत रहदँ,ै 

(क)  सामाणजक सद ् भाव तथा सौहादनता (प्रेम) खल्बल्याईन नहुनेः णवणभन्न जात जाणत, धमन, वगन, क्षेि, सम्प्रदायबीच सामाणजक 

सद ् भाव र सौहदनता खल्बल्याईने कुनै काम वा ऄन्य कुनै व्यवहार गनुन वा गराईन ुहुदँनै । कुनै सम्प्रदायबीचको स–ुसम्वन्धमा 

खलल पने गरी णियाकलाप गनुन गराईन ुर प्रचार प्रसार गनुन गराईन ुहुदँनै । 

(ख)  छुवाछुतलाइ प्रश्रय णदने व्यवहार गनुन हुदँनै । कुन ैणवचार व्यक्त गदान जातीय, धाणमनक, साँस्कृणतक वा सामाणजक णवरे्द्ष वा 

धाणमनक भदेभाव जनाईने खालका काम कुरा गने वा ईखान टुक्का प्रयोग गने वा कुनै जाणत, धमन, संस्कृणत वा समदुायको 

स्वाणभमानमा धक्का लाग्ने वा अघात पगु्ने खालका शव्द÷वाणीहरुको प्रयोग गनुन हुदनै ।  

(ग)  कुनैपणन जातजाणत, धमन, वणन, णलङ्ग अणदका अधारमा भदेभाव गनुन हुदँनै तथा सबै समदुायका काननूी हकणहत र मौणलक 

संस्कृणतप्रणत बोली  र व्यवहार दबैु तवरबाट प्रणतकुल ऄसर पने गरी कायन गनुन गराईन ुहुदँनै । 

(घ)  कुनै पणन समदूायको परम्परा दणेखको धमन ऄवलम्बन गने धाणमनक स्वतन्िताको सम्मान गनुन पनेछ । 

तर,प अफ्नो के्षिणभि कसैको धमन पररवतनन गने गराईने कुनै पणन णियाकलाप हुन णदनहुुदँनै । 

(ङ)  कुनै णवदशेी नागररक वा संस्थाले नेपालको सभ्यता,प नेपाली जनतावीचको सद ्भाव णवगाने वा भडकाईने काम गरेको वा गनन 

लागकेो जानकारी भएमा तत्काल सम्बणन्धत णनकायमा सणूचत गनुन पनेछ । 

३.९ पदालधकारीबीच कायणलिभमेवारीको न्यायोलचत बाँडफाँड गनणः 

(क) पदाणधकारीवीच णजम्मवेारी,प ऄणधकार वा सणुवधा वा दाणयत्वको बाँडफाँड गदान राजनीणतक दलसँगको सम्बर्द्ता वा 

राजनीणतक अस्था वा मणहला वा परुुष वा सामाणजक समावेशीकरणका अधारमा भदेभाव गनुनहुदँनै । 

तर,प काननू बमोणजम णबशेष णजम्मवेारी र ऄवसर णदनका लाणग ईल्लेणखत प्रावधानले रोक लगाएको माणनने छैन । 
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३.१० कसैको स्वालभमान र ऄलस्तत्वमा कुनै अचँ अउन नलदनः 

(क)  पदाणधकारीले सबैसँग णशष्ट र मयानणदत बाणी तथा शब्दको प्रयोग गनुनपनेछ । शालीन र स्वभाणवक सामाणजक अचारहरु 

गनुनपनेछ । जनतासँग हाणदनक,प नम्र र अदरपवूनक व्यवहार गनुनपनेछ । 

(ख)  पदाणधकारीबाट कायनपाणलका र सभाका सदस्यहरु,प स्थानीय तहमा कायनरत कमनचारीहरुमा एक ऄकानप्रणत झटुा लाञ्छना 

लगाईने,प ररस राग द्वषे राख् ने तथा एक ऄकानको णवषयमा ऄप्रासाङ्णगक णटका णटपप्णी गनुन वा ऄणतशयोणक्तपणून ऄणभव्यणक्त 

णदआने छैन । 

(ग)  पदाणधकारीले णनवानणचत जनप्रणतणनणध,प कमनचारी,प सेवाग्राहीप्रणत राम्रो व्यवहार र भाषाको प्रयोग गनेछन ्। 

(घ) पदाणधकारीले संस्थागत रुपमा कुनै धारणा व्यक्त गदान स्थानीय तह,प यसका णनणनयहरु वा कुनै पदाणधकारी वा कमनचारीलाइ 

होच्याईने वा ऄनादर गने भाषा वा ऄणभव्यणक्त णदन ुवा णदन लगाईन ुहुदँनै । 

(ङ) पदाणधकारी तथा कमनचारीवीच एक ऄकानको काम,प पेशागत मयानदा र कायनगत स्वायत्तताको सम्मान गने वातावरण णसजनना 

गनुनपनेछ । 

(च) पदाणधकारीहरुले एक ऄकानको व्यणक्तगत रुपमा णटका णटप्पणी गनुन हुदँनै तर पदाणधकारीको कामसँग सम्बणन्धत णवषयमा 

स्वस्थ रुपमा एक ऄकानका कमी कमजोरी तथा सबल पक्षहरुलाइ औल्याईन कुनै बाधा पगु्ने छैन । 

(छ)  पदाणधकारीहरुले एक ऄकानका णवषयमा सकारात्मक तवरले छलफल गने,प सझुाव णदने,प अलोचना तथा णटप्पणीहरु 

राख् नपुनेछ र एक ऄकानलाइ पदीय काम गननमा सहयोग,प ईत्साह र प्रेरणा प्रदान गनुनपनेछ । 

३.११ सामालिक मान्यता लवरुद्धका अचारहरु लनरुत्सालहत गददः 

(क) कायानलय समयमा वा पदीय कामका णसलणसलामा मादक वा लागपुदाथनको सेवन गनुन  हुदँनै । कायानलय हाताणभि तथा 

सावनजणनक सभा,प समारोह,प बैठक अदी स्थलहरुमा मद्यपान,प धमु्रपान,प खनैी,प सणुतन,प गटुखा वा पान सेवन गनुन हुदँनै। 

(ख)  ऄन्धणवश्वास,प ऄपसंस्कृणत,प रुणढवादजस्ता परुातन एव ंऄवजै्ञाणनक मान्यता तथा चालचलन णवरुर्द्को सामाणजक रुपान्तरण 

प्रणियामा सणिय सहभाणगता जनाईनपुदनछ । 

(ग) पदाणधकारीहरुले सावनजणनक स्थल तथा खलुा ठाईँमा जवुा,प तास खले्ने,प बाजी लगाईने अणदजस्ता व्यवहारहरु गनुन हुदँनै । 

(घ) पदाणधकारीले काननूतः मानव ऄणधकारको हनन ठहररने,प काननूले बन्दजे लगाएका तथा सभा वा कायनपाणलकाले अफ्नो 

क्षेिणभि सामाणजक मयानदा णवपरीतका भणन तोकेका समदुायमा प्रचणलत कुरीणतहरुले बढावा पाईने व्यवहार गनुनहुदँनै । 

(ङ)  णवणभन्न जातजाणत वा धमन सम्प्रादायका प्रचणलत सामाणजक संस्कारहरु जस्तै णववाह,प ब्रतबन्ध,प पास्नी,प जन्मोत्सव,प भोज 

अणदमा समदुायमा गलत प्रणतस्पधानको भावना ल्याईने खालका तडकभडक गनुनहुदँनै र तडकभडक गनन ऄरुलाइ प्रोत्साणहत 

गनुन हुदँनै । 

(च) पदाणधकारीको हणैसयतले कुनै णनणनय गदान राजनीणतक,प सामाणजक,प अणथनक वा कुनै पणन अधारमा तेरो मरेो भन्ने पक्ष नणलइ 

तटस्थ भणूमका णनवानह गनुनपदनछ। 

(छ) णलङ्ग,प ईमरे,प भाषा,प धमन,प अणथनक ऄवस्था अणदका अधारमा भदेभाव जनाईने गरी ऄरुको सामाणजक संस्कार वा वगीय 

हकणहतका णवषयहरुमा नकारात्मक णटप्पणी गनुनहुदँनै । 

(ज) पदाणधकारीले अफ्नो के्षिणभि णवद्यमान सामाणजक कुरीणत तथा कुसंस्कारका रुपमा रहकेा बालणववाह,प बहुणववाह,प 

लैङ्णगक णहसंा,प छाईपडी,प बोक्सा बोक्सी,प दहजे (दाआजो),प छुवाछुत,प जाणतगत ईँचणनचता,प व्यणक्तगत घटना दतान नगने 

प्रवणृत्त,प खोप नलगाईने ऄवस्था,प खलुा णदशा अणदजस्ता प्रथा प्रचलनलाइ णनमुनल गनन लाणग पनुन पनेछ । 
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३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनण सेवा, सुलवधा, लनर्णय प्रलिया र सूचनमा िनताको पह चँ ब ाउन 

(क) प्रत्येक नागररकलाइ सरोकार हुने सेवा सणुवधा र णनणनय बारे सचूना माग भएमा ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । तर प्रचणलत कानून 

तथा अचारसंणहतामा ईल्लेख भएको तररकाले बाहके कुनै पदाणधकारी,प व्यणक्त वा समहूलाइ,प अणथनक कारोबारमा लाभ वा 

हानी पगु्ने वा कसैको सम्पणत्त णजई-ज्यानमा हानी नोक्सानी पुग्ने सचूनाहरु र गोप्य राख् नपुने कुरा प्रसारण वा सावनजणनक गनुन 

वा गराईन ुवा ईपलब्ध गराईन ुहुदँनै । 

(ख) शाणन्त सरुक्षा,प राणष्िय ऄखण्डता,प समदुायहरुको सौहादन सम्बन्धमा खलल पने खाले सचुनाहरु सावनजणनक गनुन वा गराईन ु

हुदँनै । 

३.१३ बदलनयत तथा ऄनलधकृत काम गनण गराउनबाट रोक्न  

(क) प्रचणलत काननू बमोणजम अफूलाइ प्राप्त ऄणधकारको प्रयोग गदान बदणनयत वा स्वचे्छाचारी रुपमा गनुन वा गराईन ुहुदँनै । 

यस्तो ऄणधकारको प्रयोग खलुा एव ंसहभाणगतामलूक रुपमा छलफल गरी गनुन पनेछ । 

(ख) अफू वा ऄन्य कुनै व्यणक्त वा संस्थाबाट ऄन्य पदाणधकारी वा कायानलय\संघ संस्था वा कमनचारी वा व्यणक्तलाइ ऄनणधकृत 

काम गराईन ुहुदँनै । 

३.१४ िैङ्लगक समानताको प्रवद्धणन गदद, 

(क) कसैलाइणलङ्गको अधारमा भदेभाव झल्कने कुनै कायन गनुन हुदँनै । णलङ्गको अधारमा कसैको क्षमतामाणथ अचँ अईन े

गरी कुनै कामकाज गनन, नीणत, काननू वा संरचना बनाआनेछैन ।  

(ख)  फरक णलङ्गका पदाणधकारी, कमनचारी, सेवाग्राही तथा अम नागररकप्रणत ऄस्वस्थ अलोचना गन,े णजस्क्याईने तथा 

ईनीहरुको मनोवल घटाईने खालका ऄणभव्यणक्त णदने, णदन लगाईने वा कुनै पणन माध्यमबाट कुनै यौनजन्य दरुाशय हुने 

खालका कुनै कामकारवाही गनन गराईन वा यौनजन्य ऄणिल तश्वीरहरु प्रकाणशत गने, प्रदशनन गने, अशय दखेाईने, 

ऄनणुचत लाभका दृणष्टले काममा ऄल्झाईने जस्ता हरैानी पाने व्यवहार गनुन वा गराईन ुहुदनै । 

(ग) लेखरे, बोलेर, भाषण गरेर वा जनुसकैु माध्यमबाट पणन मणहला तथा परुुषबीचमा भदेभाव जनाईने खालका काम वा 

व्यवहार गनन वा ईखान टुक्का, थेगो वा शव्दहरुको प्रयोग गनुन वा गराईन ुहुदँनै । 

(घ) लैङ्णगक अधारमा भएका घरेल ुणहसंा र भदेभावका घटनाहरुलाइ लकुाईने र गोप्य राख्ने कायन गने वा सहयोग पयुानईन गनुन 

गराईन ुहुदनै । 

३.१५ बािवालिकाको सवाणङ्लगर् लवकास र हकलहतप्रलत सचेत रहदैं 

(क) वालवाणलकाको साथनक सरोकारका णवषय तथा स्थानीय णवकास र शासन प्रणियामा वालवाणलकाको साथनक 

सहभाणगतालाइ होच्याईने वा ऄवमलू्यन गने णवचार, ऄणभव्यक्त णदन वा त्यस्तो व्यवहार गनन गराईन हुदँनै।  

(ख)  अफ्नो पररवारमा बालश्रणमक राख्न ु हुदनै । समदुायमा बालश्रम वा बालशोषणलाइ संरक्षण वा प्रोत्साहन हुने कुनै 

णकणसमका णियाकलाप गनन गराईन पाआनेछैन । 

४.  सावणिलनक सभपलिको प्रयोग तथा सलुवधा सभबन्धी अचारहरुः सावनजणनक सम्पणतको प्रयोग तथा सणुवधा 

सम्बन्धमा दहेायका अचारहरु पालन गनन प्रणतबर्द्ता व्यक्त गदनछौ,प 

४.१  पदाणधकारी तथा कमनचारीको सणुवधाका लाणग छुट् याइएको सेवा वा सणुवधा वा भत्ता अफ्नो अन्तररक श्रोतको कणत ऄशं 

हुन अईँछ भन्ने एणकन गरी सभामा छलफल गरी अम नागररकलाइ जानकारी णदएबापत णकफायती रुपमा न्यनूतम 

सणुवधाको व्यवस्था गररनेछ । 
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४.२  पदाणधकारीले काननू बमोणजम तथा कायानलयको काममा बाहके स्थानीय तहको मानवीय,प अणथनक वा भौणतक साधन 

श्रोतको अफू वा ऄन्य कुनै व्यणक्तबाट प्रयोग वा ईपयोग गनुन वा गराआनेछैन  

४.३  अफ्नो पदीय ओहदाको अधारमा कुनै सणमणत,प संस्था वा व्यणक्तहरुबाट णनजी सेवा तथा सणुवधाहरु णलन वा णलन लगाआने 

छैन  

४.४  स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावनजणनक सम्पणतको प्रयोग गरेवापत पदाणधकारी,प कमनचारी वा ऄन्य कुन ै व्यणक्त वा 

संस्थाले काननू बमोणजम णतनुन बझुाईन ुपने कर,प शलु्क,प सेवा शलु्क दस्तरु,प भाडा बझुाईनबाट छुट णलनेणदने गरी णनणनय गनुन 

वा गराईन ुहुदँनै । 

४.५  स्थानीय तहका पदाणधकारीहरुले अफूले प्राप्त गने सणुवधाहरुको णववरण अम जानकारीका लाणग स्थानीय तहमाफन त 

सावनजणनक गनुनपनेछ । 

५.  नीलत लनमाणर्, योिना तिुणमा र लनर्णय गदाण पािन गनुणपनन अचारहरुः नीणत,प णनमानण,प योजना तजुनमा र णनणनय गदान 

दहेायका अचारहरुको पालन गनन गराईन दहेाय बमोणजम गररनेछ,प 

५.१  लनर्णय प्रकृयामा भाग लिनुपूवण बैककमा िानकारी लदनुपननः(१) पदाणधकारीले अफू समते संलग्न भइ कुनै णनणनय 

गनुनपने बैठकमा छलफलमा भाग णलनपुवून दहेाय बमोणजमका सचूनाहरु सम्बणन्धत भए सो णदनपुनेछ: 

(क)  स्थानीय तहको भनान प्रकृया,प खरीद,प णबिी वा ठेक्कापट्टाको णनणनय प्रकृया,प कुन ैणकणसमको दण्ड जररवाना वा णमनाहा गने 

णनणनय प्रकृया,प कुनै पक्षसँगको सम्झौताको म्याद थप वा खारेजीका णबषयमा वा त्यस्तै कुनै णनणनय गनुनपने णवषयसँग 

सम्बणन्धत व्यणक्तसँग अफ्नो कुनै स्वाथन वा ररसआवी वा लेनदने वा ऄन्य कुनै प्रकारको नाता,प सम्बन्ध रहकेो भए सो कुरा,प 

(ख)  स्थानीय तहको नीणत णनणनयबाट प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्षरूपमा लाभ वा हानी हुने व्यणक्त,प संस्था,प पक्ष वा कम्पनीसँग णलनणुदन ु

भए सोको णबवरणहरु,प 

(ग) कुनै पेशा वा व्यवसाणयक संघसंस्थामा पदाणधकारीको प्रणतणनणधत्व,प लगानी,प शेयर,प णहत वा स्वाथन भए सोको णबवरण र 

त्यस्तो काममा लगाईने संस्था सम्बन्धी णवबरण,प 

(२)  यणद कुनै पदाणधकारीको णनणनय गनुनपने पक्ष वा णबषयसँग सम्बन्ध रहछे भने बैठकको ऄध्यक्षले त्यस्तो पदाणधकारीलाइ 

बैठकको णनणनय प्रकृयामा तटस्थ रहन वा भाग नणलनका लाणग णनदशे गनुन पनेछ । 

(३)  पदाणधकारीले कुनै णवकास णनमानण कायनको लाणग गठन हुने ईपभोक्ता सणमणतमा रही कायन गनुन हुदनै । 

५.२ सहभालगतामूिक तथा पारदर्शीरूपमा नीलत लनमाणर् र लनर्णय गनन : 

(क) पदाणधकारीहरूले योजनाको छनौट,प प्राथणमणककरण,प कायानन्वयन,प ऄनगुमन,प मलू्यांकनका णवषयहरुमा लाभग्राही,प ईपभोक्ता 

तथा सरोकारवाला समहुको व्यापक सहभाणगता र प्रणतणनणधत्व गराएर णनणनय गनुनपनेछ । 

(ख) स्थानीय तहबाट णनणनय णदनपुने णवषयहरु,प णनयणुक्त वा सेवा सणुवधा णदने वा णलने णवषयका कुराहरु पारदशीरुपमा गनुन पनेछ । 

(ग) स्थानीय तहका बैठकहरु अम जनताका लाणग खलुा गनन ईणचत प्रकृयाहरु णनधानरण गनुन पनेछ । 

(घ) णनणनय गदान काननूले तोकेको ऄवणधणभि णनणनय गनुनपछन । काननूले समय नतोकेको ऄवस्थामा णबषयको प्रकृणत हरेी 

यथासम्भव णछटो र ईपयकु्त समयावणधणभि णनणनय गनुन पनेछ । 

 तर कुनै कारणले णनणनय गनन लाग्ने समयावणध लणम्बने भएमा वा णनणनय गनन नसणकने भएमा सोको तथ्यपणून जानकारी 

सम्वणन्धत पक्षलाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

(ङ) पदाणधकारीले नागररक वा सेवाग्राहीलाइ नऄल्मल्याईने गरी स्पष्ट राय तथा सल्लाह णदन ुपनेछ । 
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६. पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा लनिी सेवा, सुलवधा र िाभ ग्रहर् सभबन्धी अचरर्ः परुस्कार, ईपहार, दान, चन्दा 

वा णनजी सेवा, सणुवधा र लाभ ग्रहण सम्बन्धमा दहेायका अचारहरुको पालन गनन गराईन प्रणतबर्द् रहदं,ै 

(क) काननू बमोणजम अफ्नो कतनव्य णनवानह गने णसलणसलामा कसैबाट कुनै प्रकारको नगद वा सेवा सणुवधाको रुपमा ईपहार, 

परुस्कार, चन्दा णलन ुहुदँनै ्। त्यस्तो सेवा सणुवधा णदनका लाणग बाध्य पाने कुनै व्यवहार गनुन वा गराईन ुहुदँनै। 

(ख) स्थानीय तहसँग कुनै खास णवषयमा स्वाथन णनणहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको कुनै पणन व्यणक्तबाट कुन ैप्रकारको मिैी 

व्यवहार र अमन्िण, भोज भतेर, खानेपानी, मनोरञ्जन, बसोवास सणुवधा, भाडा सणुवधा अणद णलन ुवा णदन ुहुदँनै । 

(ग) पदाणधकारीहरुले अफ्नो स्थानीय तहलाइ जानकारी नणदइ कुनै व्यणक्त, संस्था वा णनकायबाट दान, वणक्सस, चन्दा, ईपहार 

स्वीकार गनुन हुदँनै ।  

७. लवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदालयक संघसंस्था, लनिी िेत्रसंगको साझेदारी सभवन्धी अचरर्ः 

णवकास साझदेार, गरै सरकारी संस्था, सामदुाणयक संघसंस्था, णनजी के्षिसंगको साझदेारी गदान दहेायका अचारहको पालन 

गनन प्रणतबर्द् रहदँ,ै 

(क) णवकास साझदेार, गरै सरकारी संस्था, सामदुाणयक संघसंस्था, णनजी के्षिसँग संस्थागत सम्बन्ध र समन्वय प्रबर्द्नन गररनेछ । 

व्यणक्तगत लाभहानीका अधारमा व्यवहार गररनेछैन ।  

(ख) णवकास साझदेार, गरै सरकारी संस्था, सामदुाणयक संघसंस्था, णनजी क्षेिसँगको अफ्नो क्षेिणभिको योजना,  कायनिम,  

बजटे तथा प्रणतवदेन कायनलाइ एकीकृत रुपमा ऄगाडी बढाआनेछ ।  

८. लनष्पिता, सभमान र कदरपूर्ण व्यवहार सभबन्धी अचरर्हरुः पदाणधकारीले अफ्नो कायनसम्पादन गदान णनष्पक्षता, 

सम्मान र कदरपणून रुपमा गनन दहेायका अचारहरुको पालन गररनेछ, 

(क) स्थानीय तहको संस्थागत एव ंकायनगत स्वतन्िता र णनष्पक्षता ऄणभवणृर्द् गनन प्रयत् नशील रहने । 

(ख) पदाणधकारीले पदीय कतनव्य णनवानह गदान वाह्य वा अन्तररक क्षेिबाट प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्षरुपले अईने प्रभाव, प्रलोभन, 

दवाव, भनसनु, धम्की, अग्रह अणदबाट प्रेररत वा प्रभाणवत नभइ कायन सम्पादन गने । 

(ग) अफ्नो पदीय कतनव्य परुा गदान मोलाणहजा नराखी णनणभनक र स्वतन्ितापवूनक कायन सम्पादन गने गराईने । 

(घ) कुनै कमनचारीलाइ कायन सम्पादनको णसलणसलामा ऄनणुचत प्रभाव पानन वा दबाब नणदने । 

(ङ) प्रचणलत काननूले णनषधे गरेको कुनै कायन गनन वा गराईन नहुने । 

(च) कतनब्य पालना गदान जानकारीमा अएको काननू बमोणजम गोप्य राख्नपुन े णवषय वा कागजात वा व्यहोरा प्रत्यक्ष वा 

ऄप्रत्यक्ष रुपबाट गनन वा गराईन नहुने । 

(छ) पदाणधकारीले अफूले गने काम णनधानररत समयणभि सम्पादन गररनेछ । काननू बमोणजम सम्पादन गनुनपने काम समयणभिै 

सम्पन्न नगरी अफूले गने काम पन्छाआने छैन ।  

९. ऄन्य अचरर्हरुको पािनाः  पदाणधकारीका ऄन्य अचरणहरु दहेाय बमोणजम गनन प्रणतबर्द् रहन्छौं, 

(क) अफ्नो सम्पणत्तको णववरण तोणकएको समयणभि सम्वणन्धत णनकायमा बझुाइ सावनजणनक गनुन पनेछ । 

(ख) स्थानीय तहको काममा कुनै प्रकारको ऄसर पनन सक्ने गरी वा संणवधान र प्रचणलत काननू णवपररत हुने गरी स्थानीय तहको 

स्वीकृती णवना कसैवाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, ईपहार अफूले स्वीकार गनुन र अफ्नो पररवारको कुनै 

सदस्यलाइ त्यस्तो णबषय स्वीकार गनन लगाईन ु हुदनै । णवदशेी सरकार वा प्रणतणनणधबाट कुनै ईपहार प्राप्त हुन अएमा 

स्थानीय तहमा सो कुराको सचूना णदइ णनणनय भए बमोणजम गनुन पनेछ ।  
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(ग) स्थानीय तहको पवून स्वीकृणत णबना कुनै कामको णनणमत्त कुनै णकणसमको चन्दा माग्न वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार गनन वा कुनन 

णकणसमको अणथनक सहायता णलन ुहुदनै ।  

(घ) नेपाल सरकार वा प्रदशे सरकार वा स्थानीय तहको काम कारवाहीमा प्रणतकूल प्रभाव पने गरी कुनै पिपणिकामा अफ्नो 

वास्तणवक वा काल्पणनक नामबाट वा वनेामी कुनै लेख प्रकाशन गनन, ऄनलाआन समाचार माध्यम वा सामाणजक सञ् जाल 

वा रेणडयो वा टेणलणभजनर्द्ारा प्रसारण गनन गराईन हुदनै । 

(ङ) नेपाल सरकार वा प्रदशे सरकार वा स्थानीय तहको नीणतको णवरोधमा सावनजणनक भाषण णदन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गनन 

हुदनै । 

(च)  मलुकुी ऐन णवहावारीको महलको णवपररत हुने गरी णववाह गनन गराईन हुदनै । 

(छ)  णवदशेी मलुकुको स्थायी बसोवास तथा णड.भी. को लाणग अवदेन गनुन हुदनै । 

(ज)  पदाणधकारीले पदीय मयानदामा अचँ अईने गरी कुनै समहू वा व्यणक्तसँग काननु णवपरीत वातान गने, सम्झौता गने कायन गनुन 

गराईन ुहुदँनै । 

भाग ३ 

प्रचलित कानुन बमोलिम पािन गनुणपनन अचारहरु 

१०. प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कायाणन्वयनः (१) नेपालको संणवधान, प्रचणलत संघीय तथा प्रदशे काननु, ऄदालतको 

णनणनय वा अदशे तथा काननु बमोणजम संघ वा प्रदशेले णदएको णनदशेनको सम्मान र पालना गनन र सोको तत्परतापवूनक 

प्रभावकारी कायानन्वयन गररनेछ । 

(२) प्रचणलत काननु बमोणजम पदाणधकारीहरुको सम्पणत्त णबबरण बझुाईने तथा सावनजणनक गररनेछ । 

(३) पदाणधकारीले प्रचणलत काननु बमोणजम स्थानीय तहको बेरुज ु तथा पेश्की फर्छ्यौटको कायनमा णजम्मवेारी बहन 

गनुनपनेछ । 

११. ऄलततयार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार लनवारर् सभवन्धी कानुनको कायाणन्वयनमा सहयोगः (१)स्थानीय तहका 

पदाणधकारीहरुले प्रचणलत काननु बमोणजम भ्रष्टाचार वा ऄणख्तयारको दरुुपयोग हुने णकणसमका अचारहरु गनुन वा गराईन ु

हुदनै । 

(२)  स्थानीय तहका पदाणधकारीले स्थानीय तहमा प्रचणलत काननु बमोणजम ऄणख्तयारको दरुुपयोग ठहररने कुनै काम वा 

व्यवहार भएमा सम्बणन्धत णनकायमा जानकारी णदनपुनेछ र सम्बणन्धत णनकायबाट हुने छानणवन, ऄनसुन्धान तथा 

जाँचबझुमा सहयोग गनुनपनेछ । 

(३)  पदाणधकारीले अफूले थाहा पाएको भ्रष्टाचार माणनने कायनहरुको सचूना णदने र णलने गनुन पदनछ, त्यस्तो सचूना लकुाईन र 

लकुाईन सहयोग गनुन हुदनै । 

(४)  पदाणधकारीले अफ्नो कायनसम्पादन गदान स्वाथनको द्वन्द्व दणेखन सक्ने बाह्य णियाकलाप, रोजगारी, लगानी, सम्पणत्त, ईपहार 

वा लाभ लगायतका कुराहरु बारे स्पष्ट गरी कायन सम्पादन गनुन पदनछ । 

(५)  भ्रष्टाचारबाट अणजनत सम्पणत्त राख्ने, लकुाईने तथा प्रयोग गने जस्ता कायनलाइ दरुुत्साहन गनुन पदनछ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट अणजनत सम्पणत्तको खोज तलास, रोक्का, स्थानान्तरण, णनयन्िण, जफत एव ं णफतानसम्बन्धी कायनमा सहयोग 

प¥ुयाईन ुपदनछ । 

(७)  पदाणधकारीले अफूले र अफ्नो पररवारको नाममा कुनै जायजेथा खररद गदान सावनजणनक गरेर गनुन पनेछ । 
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१२.  लनवाणचन अचारसंलहताको पािन गनुणपननः (१) स्थानीय तहका जनप्रणतणनणधहरुले णनवानचनका वखत पालन गनुनपने 

अचारहरु णनवानचन अयोगले तोके बमोणजम पालना गनुन पनेछ । 

(२) स्थानीय णनकायका पदाणधकारीहरुले णनवानचन अचारसंणहताको प्रभावकारी कायानन्वयन तथा पालन गनन गराईन 

सहयोग गनुनपनेछ । 

(३) स्थानीय तहका पदाणधकारीहरुले अफ्नो ओहोदाको अधारमा प्राप्त सणुवधाहरु णनवानचन प्रचार प्रसार वा सोसँग 

सम्बणन्धत प्रयोजनका लाणग अफू वा ऄरु कसैबाट प्रयोग गनन वा प्रयोग गराईनको लाणग णदन ुहुदँनै । 

(४) णनवानचन प्रयोजनका लाणग यस्तो सणुवधा णदन वा णलनका लाणग स्थानीय तहहरुबाट संस्थागत रुपमा कुनै णनणनय गनुन वा 

गराईन ुसमेत हुदनै । 

 

१३.  अचारसंलहताको कायाणन्वयन तथा सावणिलनकीकरर्का िालग अवश्यक व्यवस्था गनुणपननः (१) अचारसंणहताको 

कायानन्वयन तथा सावनजणनकीकरणका लाणग दहेायमा ईल्लेणखत व्यवस्थाहरु गररनेछ, 

(क) अचारसंलहताको कायाणन्वयन सलमलतको व्यवस्था गररनेः कायनपाणलकाले ऄध्यक्ष वा प्रमखु वा कायनपाणलकाले 

तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा अचारसंणहता कायानन्वयन सणमणत गठन गररनेछ । सो सणमणतले णनयणमत रुपमा 

अचारसंणहता कायानन्वयनको पक्षलाइ सहयोग परु्  याइ कायनपाणलकाको बैठकमा णनयणमत प्रणतवदेन णदन ुपनेछ । 

(ख) ऄनुगमन सलमलतिाई सहयोग पुर  याउनु पननः यस अचारसंणहताको प्रभावकारी कायानन्वयनका लाणग ऄनगुमन 

सणमणतलाइ अवश्यक पने सहयोग ईपलब्ध गराआनेछ । 

(२) पदाणधकारीले अफ्नो कायनणवभाजन तथा कायनसम्पादन णनयमावलीको व्यवस्था बमोणजम जवाफदहेी,प पारदशी 

सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गनन,प दहेायबमोणजम गनन गराईन अवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

(क)  नागररक बडापि बमोणजम कायनसम्पादन गनुनपने,प नागररक बडापि सम्बणन्धत सबैको जानकारीका लाणग सबैले दखे्ने ठाईँमा 

टाँस गनुन,प गराईन ुपनेछ । 

(ख)  स्थानीय तहले नागररक बडापिमा ईल्लेख भए ऄनसुार णछटो छररतो सेवा प्राप्त नभएमा सो ईपर गनुासो सनुवुाइ हुने र 

छानणबनबाट सेवाग्राही पक्षलाइ कुनै क्षणत वा हरैानी व्योहोनुन परेको दणेखएमा पीणडत पक्षलाइ ईणचत ईपचार र क्षणतपणूतन 

ईपलब्ध हुने व्यवस्था गनुन गराईन ुपनेछ । 

(३) कुनैपणन पदाणधकारीले अफूकहाँ अएको गनुासो तत्कालै सनु्ने व्यवस्था णमलाइ फर्छ्यौट गनुनपनेछ । 

भाग -४ 

अचारसंलहताको पािना गनन गराउने व्यवस्था 

१४. अचार संलहता ऄनुगमन सलमलतको गकनः (१) कुनै पदाणधकारीले यस अचार संणहता तथा ऄन्य प्रचणलत संघीय,प 

प्रदशे र स्थानीय काननू बमोणजम पालन गनुनपने अचारहरु ईल्लंघन गरे,प नगरेको सम्बन्धमा जाँचबझु तथा ऄनगुमन गननका 

लाणग सभाले सभाका सदस्यहरु मध्येबाट दहेाय बमोणजमको एक पदाणधकारीको अचार संणहता ऄनगुमन सणमणतको गठन 

गररनेछ । 

(क) सभाका सदस्यहरुले अफू मध्येबाट छनौट गरेको एक जना -संयोजक 

(ख) सभाका सदस्यहरुले अफू मध्येबाट छनौट गरेको कणम्तमा एक जना मणहला सणहत दइु जना -सदस्य 

(ग) कायनकारी ऄणधकृतले तोकेको स्थानीय तहको एक जना ऄणधकृत कमनचारी -सदस्य-सणचव 
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(२) ऄनगुमन सणमणतका संयोजक,प सदस्य तथा सणचवमाणथ नै यस अचारसंणहताको ईल्लङघनमा ईजरुी परी णनणनय गनुनपने 

ऄवस्था भएमा सो णवषयको छलफल,प जाँचबझु तथा णनणनय प्रणियामा णनज सहभागी हुन पाईने छैन ।  

(३) यस अचारसंणहताको संयकु्त रुपमा ईल्लंघन गरेको भनी ऄनगुमन सणमणतका संयोजक,प सदस्यहरु तथा सणचवमाणथ 

कुनै ईजरुी परेकोमा त्यस ईपर सम्बणन्धत कायनसणमणतले छानणबन गरी त्यसपणछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुन पनेछ । 

(४) ऄनुगमन सणमणतका सदस्यहरुको पदावणध दइु वषनको हुनेछ । यस सणमणतका सदस्यहरु लगातार दइु कायनकालभन्दा 

बढीका लाणग णनवानणचत हुन सक्ने छैनन ्। 

तर स्थानीय तहको कायनकाल समाप्त भएको ऄवस्थामा यस सणमणतको पदावणध स्वतः समाप्त भएको माणननेछ । 

१५. ऄनुगमन सलमलतको काम, कतणव्य तथा ऄलधकारः (१) ऄनुगमन सणमणतको काम,प कतनव्य तथा ऄणधकार दहेाय 

बमोणजम हुनेछ । 

(क) कुनै पदाणधकारीले अचारसंणहता ईल्लघनं गरे,प नगरेको सम्बन्धमा ईजरुी परेमा वा जानकारी हुन अएमा सो ईपर छानणवन 

गने सक्ने । 

(ख) जाँचबझु तथा छानणवनका णसलणसलामा समाव्हन जारी गने र साक्षी प्रमाण बझु्ने ऄणधकार हुने । 

(ग)  ऄनगुमन सणमणतका सदस्यहरुले स्थानीय तहको णसफाररस तथा अमन्िणमा स्थानीय तहको जनुसकैु बैठकमा ईपणस्थत भइ 

अफ्नो कामका णवषयमा जानकारी णदन सक्नेछन।् 

 (२) ऄनगुमन सणमणतको कामको लाणग अवश्यक जनशणक्त,प काम गने ठाईँ,प सामाग्री तथा ईणचत वातावरण बनाइणदने 

णजम्मवेारी सम्बणन्धत स्थानीय तहको हुनेछ । 

१६. ऄनुगमन सलमलतको बैकक तथा कायणलवलधः (१) ऄनुगमन सणमणतको  कायनसञ्चालन,प णवणध दहेायमा ईल्लेख भए 

ऄनसुार हुनेछ । 

(क)  ऄनगुमन सणमणतको बैठक अवश्यकता ऄनसुार बस्नेछ । 

(ख)  ऄनगुमन सणमणतको बैठकको णनणनय बहुमतको अधारमा हुनेछ । 

(ग)  ऄनगुमन सणमणतले कारवाही गदान सम्बणन्धत पदाणधकारीलाइ सफाइ पेश गने ईणचत मौका णदनपुनेछ । 

(घ)  ऄनगुमन सणमणतले जाँचबझुबाट दणेखएको णववरण सणहतको राय प्रणतवदेन सम्बणन्धत कायनपाणलकामा पेश गनुनपनेछ । 

 (२) ऄनगुमन सणमणतको बैठक तथा जाँचबझु सम्बन्धी ऄन्य कायनणवणध सणमणत अफैं ले तोक्न सक्नेछ । 

१७. ऄनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको सेवा तथा सुलवधाः ऄनगुमन सणमणतका सदस्यहरुको बैठक भत्ता तथा ऄन्य 

सणुवधाहरु स्थानीय तहले तोके बमोणजम हुनेछ । 

१८. उिुरीः (१) स्थानीय तहको कुनै पदाणधकारीले पेशागत अचार,प ईल्लंघन गरेकोमा त्यस णवषयमा ऄनगुमन सणमणत समक्ष 

ईजरु णदन सणकनेछ ।  

(२) माणथ (१) बमोणजम णदआने ईजरुीमा कुन पदाणधकारीले कुन अचार ईल्लंघन गरेको हो सोको अधार,प प्रमाण खलुाईनु 

पनेछ । स्थानीय तहले ईजरुी फारामको नमनुा बनाइ सबैले सणजलै प्राप्त गनन सक्ने स्थानमा राख्न पनेछ । 

(३) ईजरुीको सम्बन्धमा कारवाही माग गदान ऄनगुमन सणमणतले ईजरुीकतानसँग थप णववरण वा कागजात माग गनन सक्नेछ । 

१९. गोप्य रातनुपननः (१) ऄनगुमन सणमणतले ईजरुीकतानको नाम गोप्य राख्न ुपनेछ ।  

(२) प्राप्त ईजरुीको अधारमा कुनै पदाणधकारीमाणथ लागेको अरोप माणथ छानणवन जारी रहकेो ऄवस्थामा अरोणपत 

पदाणधकारीको नाम समते गोप्य राख्न ुपनेछ । 
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२०. िाँचबुझः (१) यस अचारसंणहतामा ईल्लेणखत अचारहरुको ईल्लंघन गरेको णवषयमा ऄनगुमन सणमणतको राय,प सझुाव 

वा प्रणतवदेन अवश्यक कारवाहीका लाणग कायनपाणलकामा पेश गनुन पनेछ । प्रणतवदेन पेश गनुनपवून सो सणमणतले दहेायका 

प्रणियाहरु परुा गनुनपनेछ । 

(क) कुनै पदाणधकारीका णवरुर्द् अचारसंणहता ईल्लंघन गरेको कुनै ईजरुी परेकोमा  वा कुनै जानकारी प्राप्त भएकोमा  

त्यसको अधारमा ऄनुगमन सणमणतले कारवाही गने अवश्यक छ वा छैन भनी जाँचबझु गनन वा गराईन सक्नेछ ।  

(२) जाँचबुझ गदान कुनै पदाणधकारी ईपर कारवाही गनुनपने दणेखएमा ऄनुगमन सणमणतले त्यस्तो पदाणधकारीलाइ सफाइ पेश 

गनन ईणचत मौका णदन ुपनेछ ।  

(३) सफाइ पेश गने मौका णददाँ सम्बणन्धत पदाणधकारी णबरुर्द् लागकेो अरोप र त्यसको अधारहरु प्रष्ट गरी अवश्यक 

कारवाहीका लाणग कायनपाणलकाको बैठकमा पेश गनुनपनेछ । 

२१. ऄनुगमन सलमलतको लसफाररस कायाणन्वयन गननः(१) ऄनगुमन सणमणतले यस अचारसंणहतामा ईल्लेणखत कुराहरुको 

पालन भए नभएको सम्बन्धमा अवश्यक राय,प सझुाव तथा णसफाररस सणहत कायानन्वयनका लाणग कायनपाणलकामा पेश 

गनुनपनेछ । 

(२) ऄनुगमन सणमणतबाट प्राप्त प्रणतवदेन तथा राय,प सझुाव र णसफाररस ईपर कायनपाणलकामा छलफल गरी अवश्यक णनणनय 

सणहत कायानन्वयन गनुनपनेछ । 

(३) अचारसंणहताको पालनका णवषयमा स्थानीय तहमा छलफल हुदँाका बखत सम्बणन्धत पक्षका प्रणतणनणधहरुलाइ 

सहभागी गराईन सणकनेछ । 

२२. अचारसंलहताको उल्िंघनमा सिायः (१) यस अचारसंणहताको कायानन्वयन गदान स्थानीय तहबाट सजायको रुपमा 

दहेायमा ईल्लेणखत एक वा सो भन्दा बढी प्रणियाहरु ऄपनाईन सणकनेछ । 

(क)  सम्बणन्धत पदाणधकारीलाइ सचेत गराईने । 

(ख)  अलोचना तथा अत्मअलोचना गनन लगाइ सोको जानकारी सावनजणनक गनन लगाईने । 

(ग)  सावनजणनक सनुवुाइका लाणग सावनजणनक गने,प गराईने । 

(घ)  प्रचणलत ऐन,प काननूको ईल्लंघन भएको ऄवस्थामा सम्बणन्धत णनकायमा सचूना णदने र अवश्यक कारवाहीका लाणग लेणख 

पठाईने। 

(२) अरोणपत पदाणधकारी माणथ भएको कुनै पणन कारवाहीका णवषयमा णनज कुनै राजनीणतक दलसँग अवर्द् भएको हकमा 

सम्बणन्धत राजनीणतक दललाइ जानकारी गराईनपुने । 

२३. कारवाहीको लववरर् सावणिलनक गनुणपननः अचारसंणहताको कायानन्वयनका सम्बन्धमा पदाणधकारीमाणथ भएको 

कारवाहीको णववरण अम जानकारीको लाणग स्थानीय तहको सचूना पाटी र स्थानीय पिपणिकामा प्रकाणशत गनुनपनेछ । 

सोको जानकारी राजनीणतक दलहरु,प संघीय माणमला तथा स्थानीय णवकास मन्िालय,प णनवानचन अयोग,प प्रदशे सरकारको 

सम्बणन्धत णवभाग\णनकाय,प स्थानीय प्रशासनलाइ गराईन ुपनेछ । 

भाग -५ 

लवलवध 

२४. अचारसंलहताको पािन गनुण सबैको कतणव्य ह नेः यो अचारसंणहताको पालन गनुन पदाणधकारीको णजम् मवेारी तथा 

कतनव्यको एक ऄणभन्न ऄगंको रुपमा रहनेछ । 
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२५. पदालधकारीिाई अचारसंलहताको िानकारी लदनुपननः यो अचारसंणहता स्थानीय तहका पदाणधकारी तथा 

कमनचारीहरुलाइ ऄणनवायन रुपमा जानकारी णदइ हस्ताक्षार गराइ लाग ुगनुनपनेछ । 

२६. सरोकारवािाहरुिाई अचारसंलहताको िानकारी उपिब्ध गराउनुपननःस्थानीय तहका पदाणधकारीको 

अचारसंणहता,प समय-समयमा अचारसंणहतामा भएको संशोधनको णववरण तथा अचारसंणहताको कायानन्यवनको 

णववरणहरुको जानकारी वाणषनक रुपमा स्थानीय तहका राजनीणतक दलहरु,प संघीय माणमला तथा स्थानीय णवकास मन्िालय,प 

तथा प्रदशे सरकारका सम्बणन्धत णनकायलाइ गराईन ुपनेछ । 

२७. अचारसंलहताको कायाणन्वयनमा रािनीलतक दिको सहयोगः (१) कुनै पदाणधकारीबाट यस अचारसंणहताको 

ईल्लंघन भएको ठहर भएमा णनज माणथ लागकेो अरोप तथा सो सम्बन्धमा णसफाररस भएको कारवाहीको णववरण समते 

सम्बणन्धत पदाणधकारी सम्बर्द् राजनीणतक दललाइ जानकारी गराईनकुा साथै सावनजणनक समते गनुनपनेछ । 

(२) जाँचबझुको अधारमा पदाणधकारी ईपर कारवाहीको लाणग भएको णसफाररसको कायानन्वयन गने वा सचेत गराईने 

काममा सरकारी णनकाय एव ंराजनीणतक दलहरुको सहयोग णलन सणकनेछ । 

२८. अचारसंलहतामा संर्शोधनः (१) स्थानीय तहका सभाबाट अचारसंणहतामा संशोधन गने सणकनेछ ।  

(२) अचारसंणहतामा भएको संशोधनको जानकारी सम्बणन्धत सबै पदाणधकारी,प कमनचारी तथा सरोकारवालाहरुलाइ 

णदनपुनेछ । 

(३) णनवानचन अचारसंणहतामा संशोधन भएको खण्डमा अम जनताको जानकारीको लाणग सावनजणनक गनुनपनेछ । 

(४) गाईँपाणलकाले अफ्नो स्थानीय णवणशष्टता,प कायन प्रकृणत र अवश्कता ऄनसुार यस अचारसंणहतामा समय-समयमा थप 

व्यवस्था समावशे गरी लाग ुगनन सणकनेछ . 


