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जुगल गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ 

प्रस्तावना 

नेपािको संवविान बिोजिि सहकाररता, सहअजस्तत्व र सिन्वर्का आिारिा संघीर् िोकताजन्िक 
गणतन्िात्िक शासन व्र्वस्थाको अभ्र्ास गदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीच सुििरु 
अन्तरसरकार सम्बन्ि कार्ि गनय, स्थानीर् शासन व्र्वस्थािा िनताको अथयपूणय सहभाधगता 
प्रवर्दयिन गदै बढी िनिुखी, सेवािुखी, िनउत्तरदार्ी, पारदशी तथा सुशासनर्ुक्त स्थानीर् शासनको 
प्रत्र्ाभूतत गनय, स्थानीर् तहिाई िनताको ववश्वालसिो शासन इकाईका रुपिा स्थावपत गनय, 
स्थानीर् तहबाट सिािका ववलभन्न वगय, ििय, लिङग, िातिाततका िौलिक संस्कृततप्रतत सम्िान 
र सहहष्णु भावनाको ववकास गनय तथा कानूनी राज्र्, संघीर् िोकताजन्िक गणतन्िका िाभहरुको 
न्र्ार्ोधचत ववतरण र हदगो ववकासको अविारणािाई िूतय रुप हदन हािी िनताबाट तनवायधचत 
पदाधिकारीको आचरण र क्रिर्ाकिापहरुिाई सोही अनुरुप िर्ायहदत र निुनार्ोग्र् तुल्र्ाउनका 
िाधग जुगल गाउँपालिकाका िनप्रतततनधिहरुिे गाउँकार्यपालिकाको kfFrf}+ बैठकबाट स्वीकृत गरी र्ो 
“जुगल गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहहता, २०७४” बनाई िागू गरेका छौं ।  

 

भाग – १ 

प्रारम्भभक 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारभभः (१) र्ो आचारसंहहताको नाि “जुगल गाउँपालिकाका 
पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४” रहेको छ ।  

(२) र्ो आचारसंहहता गाउँसभाबाट पाररत भएको लिततदेखख िागू हुनेछ । 

२.  पररभाषाः ववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स आचारसंहहतािा, 

(क)  “अध्र्क्ष” भन्नािे जुगल गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झनुपदयछ । 

(ख)  “आचारसंहहता” भन्नािे गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ िाई 
िनाउनेछ । 

(ग)  “अनुगिन सलितत” भन्नािे र्स आचारसंहहता अनुसार गहठत आचारसंहहता 
अनुगिन सलिततिाई सम्झनुपछय । 
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(घ)  “कार्यपालिका” भन्नािे जुगल गाउँकार्यपालिका सम्झनु पछय । 

(ङ)  “पदाधिकारी” भन्नािे जुगल गाउँपालिकाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडाध्र्क्ष, 
कार्यपालिकाका सदस्र् तथा सभाका अन्र् सदस्र् सिेतिाई सम्झनुपदयछ । र्स 
शब्दिे गाउँपालिकािे आफ्नो कार्य सम्पादनका लसिलसिािा गठन गरेका िुनसुकै 
सलितत वा उपसलितत वा कार्यदिका सदस्र्हरु सिेतिाई सम्झनुपदयछ । 

(च)  “सभा” भन्नािे जुगल गाउँसभािाई बुझाउनेछ । 

(छ)  “स्थानीर् तह” भन्नािे नेपािको संवविान बिोजििको गाउँपालिका, नगरपालिका 
र जिल्िा सभा सम्झनुपदयछ । र्स खण्डिा उजल्िखखत नगरपालिका भन्नािे 
िहानगरपालिका, उपिहानगरपालिका र नगरपालिका सिेतिाई िनाउनेछ । 

 

भाग – २ 

पदाधिकारीका आचारहरु 

३.  सामान्य आचारहरुको पािना गननः पदाधिकारीहरुको पािन तथा अविम्वन गने सािान्र् 
आचारहरु देहार्िा उल्िेख भए बिोजिि हुनेछन ् । िसको अविम्वन गनय हािी 
प्रततवर्दिता व्र्क्त गदयछौं, 

३.१  नेपािको स्वतन्िता, स्वािीनता, स्वालभिान, राजष्िर् एकता, भौगोलिक अखण्डता र 
िनतािा तनहहत सावयभौिसत्ताप्रतत प्रततवर्दि रहँदै, 

(क)  पदाधिकारीहरुिे नेपािको स्वतन्िता, सावयभौलिकता, भौगोलिक अखण्डता, 
राजष्िर् एकता, स्वािीनता र स्वालभिानको अक्षुण्णतािा प्रततकूि हुन े
कार्य गने छैनौं ।  

(ख)  कुनै पतन पदाधिकारीिे राष्ि ववरुर्दि हुने कार्यिा सघाउ पुर्र्ाउने, राजष्िर् 
गोपनीर्ता भङग गन,े राजष्िर् सुरक्षािा आँच पुर्ायउने कार्यहरु गनय वा 
त्र्स्तो कार्यिा सहर्ोग पुर्ायउने कार्य गने वा गराइने छैन । 

(ग)  कुनै पदाधिकारीिे पदीर् जिम्िेवारी पािना गदाय सदैव राष्ि र िनताको 
बहृत्तर हहतिाई ध्र्ानिा राखी गनेछौ ।  
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(घ)  कुनै पतन व्र्जक्त वा तनकार्िे िनतािा तनहहत सावयभौिसत्ता, राजष्िर् 
एकता, स्वािीनता, सािाजिक, िालियक, सांस्कृततक तथा ऐततहालसक 
सौहादयतािा आँच पुर्ायउने गरी कार्य गरेिा त्र्स्तो कार्य तनरुत्साहहत गनेछौँ 
। 

३.२  संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीचको सु–सम्वन्ििा िोड हदँदै, 

(क)  पदाधिकारीहरुिे संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीचको सुसम्बन्ि, कार्य 
अधिकारक्षेि, कार्य प्रणािी वा संस्थागत प्रवन्ििा कुन ैआँच परु्र्ाउन वा 
दखि हदन वा अन्तरसरकार सम्वन्ििा खिि पाने कुन ैक्रिर्ाकिाप गनय 
वा वक्तव्र् वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररने छैन ।  

(ख)  कुनै पतन आिारिा स्थानीर् तहका वालसन्दाहरुिाई भेदभाव गने वा सािान 
सुरक्षा, सेवा, सुवविा र संरक्षणबाट वजन्चत गररनेछैन । 

तर िहहिा, बािबालिका, अपांगता भएका व्र्जक्त, दलित, िेष्ठ नागररक 
िगार्त पतछ परेका वगय, क्षेि तथा सिुदार्को हकहहतका िाधग ववशेष 
व्र्वस्था गनय प्रततवर्दि रहनेछौ । 

(ग) अन्तर स्थानीर् तह तथा अन्तर सरकार वस्तु वा सेवाको तनवायि 
आगिनिाई कुनै बािा गररने वा भेदभाव गररने छैन । 

३.३  संघीर् िोकताजन्िक गणतन्िात्िक शासन प्रणािी, स्वशासन र स्वार्त्त शासन, 

संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबाट राज्र्शजक्तको प्रर्ोग तथा ववश्वव्र्ापी िानव 
अधिकार र िौलिक अधिकारका िान्र् लसर्दिान्तको प्रबर्दयिन गनय, 

(क)  िनतािा तनहहत सावयभौिसत्ता, स्वशासन तथा स्वार्त्त शासन, संघ, प्रदेश र 
स्थानीर् तहबाट राज्र्शजक्तको प्रर्ोग, संघीर् िोकताजन्िक गणतन्िका 
िान्र् लसर्दिान्तहरुिाई उच्च सम्िान र आत्िसात गररनेछ । 

(ख)  संघीर् िोकताजन्िक प्रणािी, स्थानीर् स्वार्त्तता र तल्िो तहिा अधिकारको 
ववकेन्रीकरणका लसर्दिान्त तथा नीततिाई अनादर गने, िनताप्रततको 
उत्तरदातर्त्विाई अस्वीकार गन,े अवहेिना गन,े अन्तरसरकार सम्वन्ि एवं 
स्थानीर् तहहरु र साझेदार संघ संस्थासँगको कानून बिोजििको सम्वन्ििा 
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खिि पने िस्ता कुनै िेख, सिाचार, भाषण, वक्तव्र् वा प्रकाशन वा 
प्रशारण गनुय वा गराउनु हँुदैन । 

तर र्स कुरािे उल्िेखखत ववषर्िा अनुसन्िानिूिक कुनै िेख रचना 
प्रकालशत गनय  र सो अनुरुप िारणा राख्न रोक िगाएको िातनने छैन । 

३.४ सािन श्रोतको पूर्ण सदपुयोग गनणः 

(क)  कानुन बिोजिि आफूिे पाउने सेवा सुवविावाहेक स्थानीर् तहको सािन, 

श्रोत, नगद वा जिन्सी कुनै पतन प्रकारिे िास्न, उपभोग गनय र दरुुपर्ोग 
गनुय गराउनु हँुदैन ।  

(ख)  कुनै पतन पदाधिकारीिे सावयितनक  स्रोतको प्रर्ोग गदाय अधिकति 
सदपुर्ोग र उत्पादनशीि कार्यिा प्रर्ोग गनुय पनछे ।  

३.५ आफ्नो म्िभमेवारीको प्रभावकारी कायाणन्वयन गनण गराउन, 

(क)  कुनै पतन पदाधिकारीिे कानूनिे तोक्रकए बिोजििका पदाधिकारीहरुिाई पूवय 
िानकारी नहदई आफ्नो सेवा हदने स्थान छोडी अन्र्ि िानु हँुदैन ।  

(ख)  पदाधिकारीिे प्रचलित कानूनिा तोक्रकएभन्दा बढी सिर्का िाधग आफ्नो 
कार्यक्षेि छोड्नुपदाय वा कार्यक्षेिभन्दा बाहहर िानुपने भएिा कानूनिे तोके 
बिोजििका िनप्रतततनधि वा पदाधिकारीिाई आफ्नो पदको अजखतर्ारी 
नहदई िानु हँुदैन । 

३.६ गैर कानूनी आश्वासनिाई ननरुत्साहहत गनण 

(क)  संवविान तथा प्रचलित कानूनिे हदएको अधिकारक्षेिभन्दा बाहहरका काि 
गररहदन्छु भनी कसैिाई आश्वासन हदनु हँुदैन । 

(ख)  कानून बिोजिि गनुयपने काि गनय वा सेवा हदनका िाधग आनाकानी वा 
हढिाई गने, िानीिानी अनावश्र्क झंझट थप्ने वा आफ्नो अधिकारक्षेि 
बाहहरको काि गररहदन वा गराई हदनेछु भनी आश्वासन वा भरोसा पन े
कुनै काि गनुय वा गराउनु हँुदैन ।  
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(ग)  स्थानीर् तहका पदाधिकारीहरुिे ऐनिे तोक्रकएको र्ोिना तिुयिा प्रकृर्ाको 
िानकारी नहदई कुनै व्र्जक्त, संस्था वा सिुदार्िाई स्थानीर् तहको र्ोिना 
बाहेकका कुनै कार्यिि वा र्ोिना स्वीकृत गररहदन वा गराईहदने आश्वासन 
हदनु हँुदैन ।  

(घ)  आफ्नो िाधग वा अरु कसैको िाधग अनुधचत िाभ पुग्न े गरी पदको 
दरुुपर्ोग गने कार्य गनुय गराउनु हँुदैन । 

३.७ रािनीनतक आस्थाका आिारमा भेदभावपूर्ण कायण नगनण दृढ रहँदै, 

(क)  रािनीततक आस्था वा ववचारका आिारिा कार्यपालिका वा सभाका 
सदस्र्हरु वा कियचारी वा सेवाग्राही तथा आि नागररकहरुसँग तेरो िेरोको 
भावना राखी कुनै कार्य गनुय÷गराउनु हँुदैन । 

(ख)  आफू सम्वर्दि रािनीततक दि वा सम्वर्दि कुन ैतनकार् वा संघसंस्थािाई 
िाि िाभ पुग्ने वा सुवविा हुने गरी कुनै तनणयर् वा र्ोिना वा कार्यिि 
कार्ायन्वर्न गररनेछैन । 

३.८ सािाजिक सौहादयता र सिावेशीकरणप्रतत दृढ संकजल्पत रहँदै, 

(क)  सािाजिक सर्द्भाव तथा सौहादयता (प्रेि) खल्बल्र्ाउन नहुनेिः ववलभन्न 
िात िातत, ििय, वगय, क्षेि, सम्प्रदार्बीच सािाजिक सर्द्भाव र सौहदयता 
खल्बल्र्ाउने कुनै काि वा अन्र् कुनै व्र्वहार गनुय वा गराउनु हँुदैन । 
कुनै सम्प्रदार्बीचको सु–सम्वन्ििा खिि पने गरी क्रिर्ाकिाप गनुय 
गराउनु र प्रचार प्रसार गनुय गराउनु हँुदैन । 

(ख)  छुवाछुतिाई प्रश्रर् हदने व्र्वहार गनुय हँुदैन । कुनै ववचार व्र्क्त गदाय 
िातीर्, िालियक, साँस्कृततक वा सािाजिक ववर्दिेष वा िालियक भेदभाव 
िनाउने खािका काि कुरा गने वा उखान टुक्का प्रर्ोग गन ेवा कुन ै
िातत, ििय, संस्कृतत वा सिुदार्को स्वालभिानिा िक्का िाग्ने वा आघात 
पुग्ने खािका शव्द÷वाणीहरुको प्रर्ोग गनुय हुदैन ।  
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(ग)  कुनैपतन िातिातत, ििय, वणय, लिङग आहदका आिारिा भेदभाव गनुय हँुदैन 
तथा सबै सिुदार्का कानूनी हकहहत र िौलिक संस्कृततप्रतत बोिी  र 
व्र्वहार दबुै तवरबाट प्रततकुि असर पने गरी कार्य गनुय गराउनु हँुदैन । 

(घ)  कुनै पतन सिूदार्को परम्परा देखखको ििय अविम्बन गने िालियक 
स्वतन्िताको सम्िान गनुय पनेछ । 

तर, आफ्नो क्षेिलभि कसैको ििय पररवतयन गने गराउने कुन ै पतन 
क्रिर्ाकिाप हुन हदनुहँुदैन । 

(ङ)  कुनै ववदेशी नागररक वा संस्थािे नेपािको सभ्र्ता, नेपािी िनतावीचको 
सर्द्भाव ववगाने वा भडकाउने काि गरेको वा गनय िागेको िानकारी भएिा 
तत्काि सम्बजन्ित तनकार्िा सूधचत गनुय पनेछ । 

३.९ पदाधिकारीबीच कायणम्िभमेवारीको न्यायोधचत बाँडफाँड गनणः 

(क) पदाधिकारीवीच जिम्िेवारी, अधिकार वा सुवविा वा दातर्त्वको बाँडफाँड 
गदाय रािनीततक दिसँगको सम्बर्दिता वा रािनीततक आस्था वा िहहिा 
वा पुरुष वा सािाजिक सिावेशीकरणका आिारिा भेदभाव गनुयहँुदैन । 
तर, कानून बिोजिि बबशषे जिम्िेवारी र अवसर हदनका िाधग उल्िेखखत 
प्राविानिे रोक िगाएको िातनने छैन । 

३.१० कसैको स्वालभमान र अम्स्तत्वमा कुन ैआँच आउन नहदनः 

(क)  पदाधिकारीिे सबैसँग लशष्ट र िर्ायहदत बाणी तथा शब्दको प्रर्ोग गनुयपनेछ 
। शािीन र स्वभाववक सािाजिक आचारहरु गनुयपनेछ । िनतासँग हाहदयक, 
नम्र र आदरपूवयक व्र्वहार गनुयपनेछ । 

(ख)  पदाधिकारीबाट कार्यपालिका र सभाका सदस्र्हरु, स्थानीर् तहिा कार्यरत 
कियचारीहरुिा एक अकायप्रतत झुटा िाञ्छना िगाउने, ररस राग र्दवेष राख्ने 
तथा एक अकायको ववषर्िा अप्रासाङधगक हटका हटपप्णी गनुय वा 
अततशर्ोजक्तपूणय अलभव्र्जक्त हदइने छैन । 

(ग)  पदाधिकारीिे तनवायधचत िनप्रतततनधि, कियचारी, सेवाग्राहीप्रतत राम्रो 
व्र्वहार र भाषाको प्रर्ोग गनेछन ्। 
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(घ) पदाधिकारीिे संस्थागत रुपिा कुन ैिारणा व्र्क्त गदाय स्थानीर् तह, 
र्सका तनणयर्हरु वा कुन ैपदाधिकारी वा कियचारीिाई होच्र्ाउने वा अनादर 
गने भाषा वा अलभव्र्जक्त हदनु वा हदन िगाउनु हँुदैन । 

(ङ) पदाधिकारी तथा कियचारीवीच एक अकायको काि, पशेागत िर्ायदा र 
कार्यगत स्वार्त्तताको सम्िान गने वातावरण लसियना गनुयपनेछ । 

(च) पदाधिकारीहरुिे एक अकायको व्र्जक्तगत रुपिा हटका हटप्पणी गनुय हँुदैन 
तर पदाधिकारीको कािसँग सम्बजन्ित ववषर्िा स्वस्थ रुपिा एक अकायका 
किी कििोरी तथा सबि पक्षहरुिाई औल्र्ाउन कुनै बािा पुग्न ेछैन । 

(छ)  पदाधिकारीहरुिे एक अकायका ववषर्िा सकारात्िक तवरिे छिफि गने, 
सुझाव हदने, आिोचना तथा हटप्पणीहरु राख्नुपनेछ र एक अकायिाई पदीर् 
काि गनयिा सहर्ोग, उत्साह र प्रेरणा प्रदान गनुयपनेछ । 

३.११ सामाम्िक मान्यता ववरुद्िका आचारहरु ननरुत्साहहत गददः 

(क) कार्ायिर् सिर्िा वा पदीर् कािका लसिलसिािा िादक वा िागुपदाथयको 
सेवन गनुय  हँुदैन । कार्ायिर् हातालभि तथा सावयितनक सभा, सिारोह, 
बैठक आदी स्थिहरुिा िर्दर्पान, िमु्रपान, खैनी, सुततय, गुटखा वा पान 
सेवन गनुय हँुदैन । 

(ख)  अन्िववश्वास, अपसंस्कृतत, रुहढवादिस्ता पुरातन एवं अवैज्ञातनक िान्र्ता 
तथा चािचिन ववरुर्दिको सािाजिक रुपान्तरण प्रक्रिर्ािा सक्रिर् 
सहभाधगता िनाउनुपदयछ । 

(ग) पदाधिकारीहरुिे सावयितनक स्थि तथा खुिा ठाउँिा िुवा, तास खेल्ने, 
बािी िगाउने आहदिस्ता व्र्वहारहरु गनुय हँुदैन । 

(घ) पदाधिकारीिे कानूनतिः िानव अधिकारको हनन ठहररने, कानूनिे बन्देि 
िगाएका तथा सभा वा कार्यपालिकािे आफ्नो क्षेिलभि सािाजिक िर्ायदा 
ववपरीतका भतन तोकेका सिुदार्िा प्रचलित कुरीततहरुिे बढावा पाउने 
व्र्वहार गनुयहँुदैन । 
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(ङ)  ववलभन्न िातिातत वा ििय सम्प्रादार्का प्रचलित सािाजिक संस्कारहरु 
िस्तै वववाह, ब्रतबन्ि, पास्नी, िन्िोत्सव, भोि आहदिा सिुदार्िा 
गित प्रततस्पिायको भावना ल्र्ाउने खािका तडकभडक गनुयहँुदैन र 
तडकभडक गनय अरुिाई प्रोत्साहहत गनुय हँुदैन । 

(च) पदाधिकारीको हैलसर्तिे कुनै तनणयर् गदाय रािनीततक, सािाजिक, आधथयक 
वा कुनै पतन आिारिा तेरो िेरो भन्न ेपक्ष नलिई तटस्थ भूलिका तनवायह 
गनुयपदयछ । 

(छ) लिङग, उिेर, भाषा, ििय, आधथयक अवस्था आहदका आिारिा भेदभाव 
िनाउने गरी अरुको सािाजिक संस्कार वा वगीर् हकहहतका ववषर्हरुिा 
नकारात्िक हटप्पणी गनुयहँुदैन । 

(ि) पदाधिकारीिे आफ्नो क्षेिलभि ववर्दर्िान सािाजिक कुरीतत तथा 
कुसंस्कारका रुपिा रहेका बािवववाह, बहुवववाह, िैङधगक हहसंा, छाउपडी, 
बोक्सा बोक्सी, दहेि (दाइिो), छुवाछुत, िाततगत उँचतनचता, 
व्र्जक्तगत घटना दताय नगने प्रववृत्त, खोप निगाउने अवस्था, खुिा हदशा 
आहदिस्ता प्रथा प्रचिनिाई तनिुयि गनय िाधग पनुय पनेछ । 

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनण सेवा, सुवविा, ननर्णय प्रक्रिया र सूचनमा िनताको 
पहँुच बढाउन 

(क) प्रत्रे्क नागररकिाई सरोकार हुने सेवा सुवविा र तनणयर् बारे सूचना िाग 
भएिा उपिब्ि गराउनु पनेछ । तर प्रचलित कानून तथा आचारसंहहतािा 
उल्िेख भएको तररकािे बाहेक कुन ैपदाधिकारी, व्र्जक्त वा सिूहिाई, 
आधथयक कारोबारिा िाभ वा हानी पुग्न ेवा कसैको सम्पवत्त जिउ-ज्र्ानिा 
हानी नोक्सानी पुग्न े सूचनाहरु र गोप्र् राख्नुपन े कुरा प्रसारण वा 
सावयितनक गनुय वा गराउनु वा उपिब्ि गराउनु हँुदैन । 

(ख) शाजन्त सुरक्षा, राजष्िर् अखण्डता, सिुदार्हरुको सौहादय सम्बन्ििा खिि 
पने खािे सुचनाहरु सावयितनक गनुय वा गराउनु हँुदैन । 

३.१३ बदननयत तथा अनधिकृत काम गनण गराउनबाट रोक्न  
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(क) प्रचलित कानून बिोजिि आफूिाई प्राप्त अधिकारको प्रर्ोग गदाय बदतनर्त 
वा स्वेच्छाचारी रुपिा गनुय वा गराउनु हँुदैन । र्स्तो अधिकारको प्रर्ोग 
खिुा एवं सहभाधगतािूिक रुपिा छिफि गरी गनुय पनेछ । 

(ख) आफू वा अन्र् कुन ै व्र्जक्त वा संस्थाबाट अन्र् पदाधिकारी वा 
कार्ायिर्\संघ संस्था वा कियचारी वा व्र्जक्तिाई अनधिकृत काि गराउन ु
हँुदैन । 

३.१४ िैङ्धगक समानताको प्रवद्णिन गदद, 

(क) कसैिाई लिङगको आिारिा भेदभाव झल्कने कुनै कार्य गनुय हँुदैन । 
लिङगको आिारिा कसैको क्षितािाधथ आँच आउने गरी कुन ैकािकाि 
गनय, नीतत, कानून वा संरचना बनाइनेछैन ।  

(ख)  फरक लिङगका पदाधिकारी, कियचारी, सेवाग्राही तथा आि नागररकप्रतत 
अस्वस्थ आिोचना गने, जिस्क्र्ाउने तथा उनीहरुको िनोवि घटाउने 
खािका अलभव्र्जक्त हदने, हदन िगाउने वा कुन ैपतन िाध्र्िबाट कुनै 
र्ौनिन्र् दरुाशर् हुने खािका कुनै कािकारवाही गनय गराउन वा र्ौनिन्र् 
अजश्िि तश्वीरहरु प्रकालशत गन,े प्रदशयन गने, आशर् देखाउने, अनुधचत 
िाभका दृजष्टिे काििा अल्झाउने िस्ता हैरानी पान े व्र्वहार गनुय वा 
गराउनु हुदैन । 

(ग) िेखेर, बोिेर, भाषण गरेर वा िुनसुकै िाध्र्िबाट पतन िहहिा तथा 
पुरुषबीचिा भेदभाव िनाउने खािका काि वा व्र्वहार गनय वा उखान 
टुक्का, थेगो वा शव्दहरुको प्रर्ोग गनुय वा गराउन ुहँुदैन । 

(घ) िैङधगक आिारिा भएका घरेि ुहहसंा र भेदभावका घटनाहरुिाई िुकाउने 
र गोप्र् राख्न ेकार्य गने वा सहर्ोग पुर्ायउन गनुय गराउन ुहुदैन । 

३.१५ बािवालिकाको सवाणङ्धगर् ववकास र हकहहतप्रनत सचते रहंदै 

(क) वािवालिकाको साथयक सरोकारका ववषर् तथा स्थानीर् ववकास र शासन 
प्रक्रिर्ािा वािवालिकाको साथयक सहभाधगतािाई होच्र्ाउने वा अविूल्र्न 
गने ववचार, अलभव्र्क्त हदन वा त्र्स्तो व्र्वहार गनय गराउन हँुदैन ।  
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(ख)  आफ्नो पररवारिा बािश्रलिक राख्नु हुदैन । सिुदार्िा बािश्रि वा 
बािशोषणिाई संरक्षण वा प्रोत्साहन हुन ेकुन ैक्रकलसिका क्रिर्ाकिाप गनय 
गराउन पाइने छैन । 

४.  सावणिननक सभपविको प्रयोग तथा सुवविा सभबन्िी आचारहरुः सावयितनक सम्पततको 
प्रर्ोग तथा सुवविा सम्बन्ििा देहार्का आचारहरु पािन गनय प्रततबर्दिता व्र्क्त गदयछौ, 

४.१  पदाधिकारी तथा कियचारीको सुवविाका िाधग छुट्र्ाईएको सेवा वा सुवविा वा भत्ता 
आफ्नो आन्तररक श्रोतको कतत अशं हुन आउँछ भन्ने एक्रकन गरी सभािा छिफि 
गरी आि गागररकिाई हानकारी हदऐ क्रकफार्ती रुपिा न्र्ूनति सुवविाको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

४.२  पदाधिकारीिे कानून बिोजिि तथा कार्ायिर्को काििा बाहेक स्थानीर् तहको 
िानवीर्, आधथयक वा भौततक सािन श्रोतको आफू वा अन्र् कुन ै व्र्जक्तबाट 
प्रर्ोग वा उपर्ोग गनुय वा गराइने छैन  

४.३  आफ्नो पदीर् ओहदाको आिारिा कुन ैसलितत, संस्था वा व्र्जक्तहरुबाट तनिी 
सेवा तथा सुवविाहरु लिन वा लिन िगाइने छैन  

४.४  स्थानीर् तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावयितनक सम्पततको प्रर्ोग गरे वापत 
पदाधिकारी, कियचारी वा अन्र् कुन ैव्र्जक्त वा संस्थािे कानून बिोजिि ततनुय 
बुझाउनु पने कर, शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, भाडा बुझाउनबाट छुट लिनेहदन े
गरी तनणयर् गनुय वा गराउनु हँुदैन । 

४.५  स्थानीर् तहका पदाधिकारीहरुिे आफूिे प्राप्त गने सुवविाहरुको वववरण आि 
िानकारीका िाधग स्थानीर् तहिाफय त सावयितनक गनुयपनेछ । 

 

५.  नीनत ननमाणर्, योिना तिुणमा र ननर्णय गदाण पािन गनुणपनन आचारहरुः नीतत, तनिायण, 
र्ोिना तिुयिा र तनणयर् गदाय देहार्का आचारहरुको पािन गनय गराउन देहार् बिोजिि 
गररनेछ, 
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५.१  ननर्णय प्रकृयामा भाग लिनुपूवण बैठकमा िानकारी हदनुपननः (१) पदाधिकारीिे 
आफू सिेत संिग्न भई कुनै तनणयर् गनुयपन ेबठैकिा छिफििा भाग लिनुपूवय 
देहार् बिोजििका सूचनाहरु सम्बजन्ित भए सो हदनुपनेछ : 

(क)  स्थानीर् तहको भनाय प्रकृर्ा, खरीद, बबिी वा ठेक्कापटटाको तनणयर् 
प्रकृर्ा, कुन ै क्रकलसिको दण्ड िररवाना वा लिनाहा गने तनणयर् प्रकृर्ा, 
कुनै पक्षसँगको सम्झौताको म्र्ाद थप वा खारेिीका बबषर्िा वा त्र्स्तै 
कुनै तनणयर् गनुयपने ववषर्सँग सम्बजन्ित व्र्जक्तसँग आफ्नो कुन ैस्वाथय 
वा ररसइवी वा िेनदेन वा अन्र् कुन ैप्रकारको नाता, सम्बन्ि रहेको भए 
सो कुरा, 

(ख)  स्थानीर् तहको नीतत तनणयर्बाट प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्षरूपिा िाभ वा हानी 
हुने व्र्जक्त, संस्था, पक्ष वा कम्पनीसँग लिनुहदनु भए सोको बबवरणहरु, 

(ग) कुनै पेशा वा व्र्वसातर्क संघसंस्थािा पदाधिकारीको प्रतततनधित्व, िगानी, 
शरे्र, हहत वा स्वाथय भए सोको बबवरण र त्र्स्तो काििा िगाउने संस्था 
सम्बन्िी ववबरण, 

(२)  र्हद कुनै पदाधिकारीको तनणयर् गनुयपने पक्ष वा बबषर्सँग सम्बन्ि रहेछ भने 
बैठकको अध्र्क्षिे त्र्स्तो पदाधिकारीिाई बैठकको तनणयर् प्रकृर्ािा तटस्थ रहन 
वा भाग नलिनका िाधग तनदेश गनुय पनेछ । 

(३)  पदाधिकारीिे कुनै ववकास तनिायण कार्यको िाधग गठन हुने उपभोक्ता सलिततिा 
रही कार्य गनुय हुदैन । 

 

५.२ सहभाधगतामूिक तथा पारदर्शीरूपमा नीनत ननमाणर् र ननर्णय गनन :  

(क) पदाधिकारीहरूिे र्ोिनाको छनौट, प्राथलिक्रककरण, कार्ायन्वर्न, 
अनुगिन, िूल्र्ांकनका ववषर्हरुिा िाभग्राही, उपभोक्ता तथा 
सरोकारवािा सिुहको व्र्ापक सहभाधगता र प्रतततनधित्व गराएर तनणयर् 
गनुयपनेछ । 
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(ख) स्थानीर् तहबाट तनणयर् हदनुपने ववषर्हरु, तनर्ुजक्त वा सेवा सुवविा हदने 
वा लिने ववषर्का कुराहरु पारदशी रुपिा गनुय पनेछ । 

(ग) स्थानीर् तहका बैठकहरु आि िनताका िाधग खिुा गनय उधचत प्रकृर्ाहरु 
तनिायरण गनुय पनेछ । 

(घ) तनणयर् गदाय कानूनिे तोकेको अवधिलभि तनणयर् गनुयपछय । कानूनिे सिर् 
नतोकेको अवस्थािा बबषर्को प्रकृतत हेरी र्थासम्भव तछटो र उपर्ुक्त 
सिर्ावधिलभि तनणयर् गनुय पनेछ । 

 तर कुनै कारणिे तनणयर् गनय िाग्ने सिर्ावधि िजम्बन ेभएिा वा तनणयर् 
गनय नसक्रकने भएिा सोको तथ्र्पूणय िानकारी सम्वजन्ित पक्षिाई उपिब्ि 
गराउनु पनेछ । 

(ङ) पदाधिकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्िल्र्ाउने गरी स्पष्ट रार् 
तथा सल्िाह हदनु पनेछ । 

६. पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा ननिी सेवा, सुवविा र िाभ ग्रहर् सभबन्िी आचरर्ः 
पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा तनिी सेवा, सुवविा र िाभ ग्रहण सम्बन्ििा देहार्का 
आचारहरुको पािन गनय गराउन प्रततबर्दि रहंदै, 

(क) कानून बिोजिि आफ्नो कतयव्र् तनवायह गने लसिलसिािा कसैबाट कुनै प्रकारको 
नगद वा सेवा सुवविाको रुपिा उपहार, पुरस्कार, चन्दा लिनु हँुदैन ्।त्र्स्तो सेवा 
सुवविा हदनका िाधग बाध्र् पाने कुनै व्र्वहार गनुय वा गराउनु हँुदैन । 

(ख) स्थानीर् तहसँग कुनै खास ववषर्िा स्वाथय तनहहत भएको वा सम्भाव्र् स्वाथय 
भएको कुनै पतन व्र्जक्तबाट कुनै प्रकारको िैिी व्र्वहार र आिन्िण, भोि भतेर, 
खानेपानी, िनोरञ्िन, बसोवास सुवविा, भाडा सुवविा आहद लिन ुवा हदनु हँुदैन । 

(ग) पदाधिकारीहरुिे आफ्नो स्थानीर् तहिाई िानकारी नहदई कुन ैव्र्जक्त, संस्था वा 
तनकार्बाट दान, वजक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुय हँुदैन ।  

७. ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदानयक संघसंस्था, ननिी िेत्रसंगको साझदेारी 
सभवन्िी आचरर्ः ववकास साझदेार, गैर सरकारी संस्था, सािुदातर्क संघसंस्था, तनिी 
क्षेिसंगको साझदेारी गदाय देहार्का आचारहको पािन गनय प्रततबर्दि रहँदै, 
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(क) ववकास साझदेार, गैर सरकारी संस्था, सािुदातर्क संघसंस्था, तनिी क्षेिसँग संस्थागत 
सम्बन्ि र सिन्वर् प्रबर्दयिन गररनेछ । व्र्जक्तगत िाभहानीका आिारिा व्र्वहार 
गररनेछैन ।  

(ख) ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सािुदातर्क संघसंस्था, तनिी क्षेिसँगको आफ्नो 
क्षेिलभिको र्ोिना,  कार्यिि,  बिेट तथा प्रततवेदन कार्यिाई एकीकृत रुपिा अगाडी 
बढाइनेछ ।  

८. ननष्पिता, सभमान र कदरपूर्ण व्यवहार सभबन्िी आचरर्हरुः पदाधिकारीिे आफ्नो 
कार्यसम्पादन गदाय तनष्पक्षता, सम्िान र कदरपूणय रुपिा गनय देहार्का आचारहरुको पािन 
गररनेछ, 

(क) स्थानीर् तहको संस्थागत एवं कार्यगत स्वतन्िता र तनष्पक्षता अलभवरृ्दधि गनय 
प्रर्त््नशीि रहने । 

(ख) पदाधिकारीिे पदीर् कतयव्र् तनवायह गदाय वाह्र् वा आन्तररक क्षेिबाट प्रत्र्क्ष वा 
अप्रत्र्क्षरुपिे आउन ेप्रभाव, प्रिोभन, दवाव, भनसुन, िम्की, आग्रह आहदबाट प्रेररत 
वा प्रभाववत नभई कार्य सम्पादन गने । 

(ग) आफ्नो पदीर् कतयव्र् पुरा गदाय िोिाहहिा नराखी तनलभयक र स्वतन्ितापूवयक कार्य 
सम्पादन गने गराउने । 

(घ) कुन ैकियचारीिाई कार्य सम्पादनको लसिलसिािा अनुधचत प्रभाव पानय वा दबाब 
नहदने । 

(ङ) प्रचलित कानूनिे तनषेि गरेको कुनै कार्य गनय वा गराउन नहुने । 

(च) कतयब्र् पािना गदाय िानकारीिा आएको कानून बिोजिि गोप्र् राख्नपुने ववषर् 
वा कागिात वा व्र्होरा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपबाट गनय वा गराउन नहुन े। 

(छ) पदाधिकारीिे आफूिे गने काि तनिायररत सिर्लभि सम्पादन गररनेछ । कानून 
बिोजिि सम्पादन गनुयपन ेकाि सिर्लभि ैसम्पन्न नगरी आफूिे गने काि 
पन्छाइने छैन ।  

९. अन्य आचरर्हरुको पािनाः  पदाधिकारीका अन्र् आचरणहरु देहार् बिोजिि गनय 
प्रततबर्दि रहन्छौं, 
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(क) आफ्नो सम्पवत्तको वववरण तोक्रकएको सिर्लभि सम्वजन्ित तनकार्िा बुझाई 
सावयितनक गनुय पनेछ । 

(ख) स्थानीर् तहको काििा कुन ै प्रकारको असर पनय सक्ने गरी वा संवविान र 
प्रचलित कानून ववपररत हुन ेगरी स्थानीर् तहको स्वीकृती ववना कसैवाट कुनै 
प्रकारको दान, दातव्र्, कोसेिी, उपहार आफूिे स्वीकार गनुय र आफ्नो पररवारको 
कुन ैसदस्र्िाई त्र्स्तो बबषर् स्वीकार गनय िगाउनु हुदैन । ववदेशी सरकार वा 
प्रतततनधिबाट कुन ैउपहार प्राप्त हुन आएिा स्थानीर् तहिा सो कुराको सूचना 
हदई तनणयर् भए बिोजिि गनुय पनेछ ।  

(ग) स्थानीर् तहको पूवय स्वीकृतत बबना कुनै कािको तनलित्त कुन ै क्रकलसिको चन्दा 
िाग्न वा त्र्स्तो चन्दा स्वीकार गनय वा कुनय क्रकलसिको आधथयक सहार्ता लिनु 
हुदैन ।  

(घ) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहको काि कारवाहीिा प्रततकूि 
प्रभाव पने गरी कुनै पिपबिकािा आफ्नो वास्तववक वा काल्पतनक नािबाट वा 
वेनािी कुनै िेख प्रकाशन गनय, अनिाइन सिाचार िाध्र्ि वा सािाजिक सञ््िाि 
वा रेडडर्ो वा टेलिलभिनर्दिारा प्रसारण गनय गराउन हुदैन । 

(ङ) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहको नीततको ववरोििा सावयितनक 
भाषण हदन वा कुनै वक्तव्र् प्रकाशन गनय हुदैन । 

(च)  िुिुकी ऐन ववहावारीको िहिको ववपररत हुने गरी वववाह गनय गराउन हुदैन । 

(छ)  ववदेशी िुिुकको स्थार्ी बसोवास तथा डड.भी. को िाधग आवेदन गनुय हुदैन । 

(ि)  पदाधिकारीिे पदीर् िर्ायदािा आँच आउन ेगरी कुन ैसिूह वा व्र्जक्तसँग कानुन 
ववपरीत वाताय गन,े सम्झौता गने कार्य गनुय गराउनु हँुदैन । 

 

भाग ३ 

प्रचलित कानुन बमोम्िम पािन गनुणपनन आचारहरु 

१०. प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कायाणन्वयनः (१) नेपािको संवविान, प्रचलित संघीर् तथा 
प्रदेश कानुन, अदाितको तनणयर् वा आदेश तथा कानुन बिोजिि संघ वा प्रदेशिे हदएको 
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तनदेशनको सम्िान र पािना गनय र सोको तत्परतापूवयक प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररनेछ 
। 

(२) प्रचलित कानुन बिोजिि पदाधिकारीहरुको सम्पवत्त बबबरण बुझाउने तथा सावयितनक 
गररनेछ । 

(३) पदाधिकारीिे प्रचलित कानुन बिोजिि स्थानीर् तहको बेरुिु तथा पेश्की फर्छयर्ौटको 
कार्यिा जिम्िेवारी बहन गनुयपनेछ । 

११. अम्ततयार दरुुपयोग तथा भ्रष्टाचार ननवारर् सभवन्िी कानुनको कायाणन्वयनमा सहयोगः 
(१) स्थानीर् तहका पदाधिकारीहरुिे प्रचलित कानुन बिोजिि भ्रष्टाचार वा अजखतर्ारको 
दरुुपर्ोग हुने क्रकलसिका आचारहरु गनुय वा गराउनु हुदैन । 

(२)  स्थानीर् तहका पदाधिकारीिे स्थानीर् तहिा प्रचलित कानुन बिोजिि 
अजखतर्ारको दरुुपर्ोग ठहररने कुनै काि वा व्र्वहार भएिा सम्बजन्ित तनकार्िा 
िानकारी हदनुपनेछ र सम्बजन्ित तनकार्बाट हुने छानववन, अनुसन्िान तथा 
िाँचबुझिा सहर्ोग गनुयपनेछ । 

(३)  पदाधिकारीिे आफूिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार िातनने कार्यहरुको सूचना हदने र 
लिने गनुय पदयछ, त्र्स्तो सूचना िुकाउन र िुकाउन सहर्ोग गनुय हुदैन । 

(४)  पदाधिकारीिे आफ्नो कार्यसम्पादन गदाय स्वाथयको र्दवन्र्दव देखखन सक्ने बाह्र् 
क्रिर्ाकिाप, रोिगारी, िगानी, सम्पवत्त, उपहार वा िाभ िगार्तका कुराहरु बारे स्पष्ट 
गरी कार्य सम्पादन गनुय पदयछ । 

(५)  भ्रष्टाचारबाट आजियत सम्पवत्त राख्ने, िुकाउने तथा प्रर्ोग गने िस्ता कार्यिाई 
दरुुत्साहन गनुय पदयछ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट आजियत सम्पवत्तको खोि तिास, रोक्का, स्थानान्तरण, तनर्न्िण, िफत 
एवं क्रफतायसम्बन्िी कार्यिा सहर्ोग पु¥र्ाउनु पदयछ । 

(७)  पदाधिकारीिे आफूिे र आफ्नो पररवारको नाििा कुनै िार्िेथा खररद गदाय 
सावयितनक गरेर गनुय पनछे । 
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१२.  ननवाणचन आचारसंहहताको पािन गनुणपननः (१) स्थानीर् तहका िनप्रतततनधिहरुिे 
तनवायचनका वखत पािन गनुयपने आचारहरु तनवायचन आर्ोगिे तोके बिोजिि पािना गनुय 
पनेछ । 

(२) स्थानीर् तनकार्का पदाधिकारीहरुिे तनवायचन आचारसंहहताको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न 
तथा पािन गनय गराउन सहर्ोग गनुयपनेछ । 

(३) स्थानीर् तहका पदाधिकारीहरुिे आफ्नो ओहोदाको आिारिा प्राप्त सुवविाहरु 
तनवायचन प्रचार प्रसार वा सोसँग सम्बजन्ित प्रर्ोिनका िाधग आफू वा अरु कसैबाट 
प्रर्ोग गनय वा प्रर्ोग गराउनको िाधग हदनु हँुदैन । 

(४) तनवायचन प्रर्ोिनका िाधग र्स्तो सुवविा हदन वा लिनका िाधग स्थानीर् तहहरुबाट 
संस्थागत रुपिा कुनै तनणयर् गनुय वा गराउनु सिेत हुदैन । 

 

१३.  आचारसंहहताको कायाणन्वयन तथा सावणिननकीकरर्का िाधग आवश्यक व्यवस्था गनुणपननः 
(१) आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न तथा सावयितनकीकरणका िाधग देहार्िा उल्िेखखत 
व्र्वस्थाहरु गररनेछ, 

(क) आचारसंहहताको कायाणन्वयन सलमनतको व्यवस्था गररनेः कार्यपालिकािे 
अध्र्क्ष वा प्रिुख वा कार्यपालिकािे तोकेको सदस्र्को संर्ोिकत्विा आचारसंहहता 
कार्ायन्वर्न सलितत गठन गररनेछ । सो सलिततिे तनर्लित रुपिा आचारसंहहता 
कार्ायन्वर्नको पक्षिाई सहर्ोग पुर्र्ाई कार्यपालिकाको बैठकिा तनर्लित प्रततवेदन 
हदनु पनेछ । 

(ख) अनुगमन सलमनतिाई सहयोग पुर्याउनु पननः र्स आचारसंहहताको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्नका िाधग अनुगिन सलिततिाई आवश्र्क पन े सहर्ोग उपिब्ि 
गराइनेछ ।  

(२) पदाधिकारीिे आफ्नो कार्यववभािन तथा कार्यसम्पादन तनर्िाविीको व्र्वस्था 
बिोजिि िवाफदेही, पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ि गनय, देहार्बिोजिि गनय गराउन 
आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 



18 
 

 (क)  नागररक बडापि बिोजिि कार्यसम्पादन गनुयपन,े नागररक बडापि 
सम्बजन्ित सबैको िानकारीका िाधग सबैिे देख्न ेठाउँिा टाँस गनुय, गराउन ु
पनेछ । 

 (ख)  स्थानीर् तहिे नागररक बडापििा उल्िेख भए अनुसार तछटो छररतो 
सेवा प्राप्त नभएिा सो उपर गुनासो सुनुवाई हुन ेर छानबबनबाट सेवाग्राही 
पक्षिाई कुनै क्षतत वा हैरानी व्र्ोहोनुय परेको देखखएिा पीडडत पक्षिाई 
उधचत उपचार र क्षततपूतत य उपिब्ि हुने व्र्वस्था गनुय गराउनु पनेछ । 

(३) कुनैपतन पदाधिकारीिे आफूकहाँ आएको गुनासो तत्काि ैसुन्ने व्र्वस्था लििाई 
फर्छयर्ौट गनुयपनेछ । 

भाग -४ 
आचार संहहताको पािना गनन गराउने व्यवस्था 

१४. आचार संहहता अनुगमन सलमनतको गठनः (१) कुनै पदाधिकारीिे र्स आचार संहहता 
तथा अन्र् प्रचलित संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् कानून बिोजिि पािन गनुयपने आचारहरु 
उल्िंघन गरे, नगरेको सम्बन्ििा िाँचबुझ तथा अनुगिन गनयका िाधग सभािे सभाका 
सदस्र्हरु िध्रे्बाट देहार् बिोजििको एक पदाधिकारीको आचार संहहता अनुगिन 
सलिततको गठन गररनेछ । 

(क) सभाका सदस्र्हरुिे आफू िध्रे्बाट छनौट गरेको एक िना -सर्ोिक 

(ख) सभाका सदस्र्हरुिे आफू िध्रे्बाट छनौट गरेको कजम्तिा एक िना िहहिा सहहत दईु 
िना 

-सदस्र् 

(ग) कार्यकारी अधिकृतिे तोकेको स्थानीर् तहको एक िना अधिकृत कियचारी -सदस्र्-
सधचव 

 

(२) अनुगिन सलिततका संर्ोिक, सदस्र् तथा सधचविाधथ नै र्स आचारसंहहताको 
उल्िङघनिा उिुरी परी तनणयर् गनुयपने अवस्था भएिा सो ववषर्को छिफि, िाँचबुझ 
तथा तनणयर् प्रक्रिर्ािा तनि सहभागी हुन पाउने छैन ।  

(३) र्स आचारसंहहताको संर्ुक्त रुपिा उल्िंघन गरेको भनी अनुगिन सलिततका 
संर्ोिक, सदस्र्हरु तथा सधचविाधथ कुनै उिुरी परेकोिा त्र्स उपर सम्बजन्ित 
कार्यसलिततिे छानबबन गरी त्र्सपतछ बस्ने सभाको बैठकिा पेश गनुय पनेछ । 
(४) अनुगिन समिमिका सदस्र्हरुको पदावधि दईु वषयको हुनेछ । र्स सलिततका 
सदस्र्हरु िगातार दईु कार्यकािभन्दा बढीका िाधग तनवायधचत हुन सक्न ेछैनन ्। 
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तर स्थानीर् तहको कार्यकाि सिाप्त भएको अवस्थािा र्स सलिततको पदावधि स्वतिः 
सिाप्त भएको िातननेछ । 

१५. अनुगमन सलमनतको काम, कतणव्य तथा अधिकारः (१) अनुगिन सलिततको काि, 
कतयव्र् तथा अधिकार देहार् बिोजिि हुनेछ । 

(क) कुनै पदाधिकारीिे आचारसंहहता उल्िघंन गरे, नगरेको सम्बन्ििा उिुरी 
परेिा वा िानकारी हुन आएिा सो उपर छानववन गने सक्ने । 

(ख) िाँचबुझ तथा छानववनका लसिलसिािा सिाव्हन िारी गने र साक्षी प्रिाण 
बुझ्ने अधिकार हुन े। 

(ग)  अनुगिन सलिततका सदस्र्हरुिे स्थानीर् तहको लसफाररस तथा 
आिन्िणिा स्थानीर् तहको िुनसुकै बैठकिा उपजस्थत भई आफ्नो कािका 
ववषर्िा िानकारी हदन सक्नेछन।् 

 (२) अनुगिन सलिततको कािको िाधग आवश्र्क िनशजक्त, काि गने ठाउँ, 
सािाग्री तथा उधचत वातावरण बनाईहदने जिम्िेवारी सम्बजन्ित स्थानीर् तहको हुनेछ 
। 

१६. अनुगमन सलमनतको बैठक तथा कायणववधिः (१) अनुगिन सलिततको कार्यसञ्चािन, 
ववधि देहार्िा उल्िेख भए अनुसार हुनेछ । 

(क)  अनुगिन सलिततको बैठक आवश्र्कता अनुसार बस्नेछ । 
(ख)  अनुगिन सलिततको बैठकको तनणयर् बहुितको आिारिा हुनेछ । 
(ग)  अनुगिन सलिततिे कारवाही गदाय सम्बजन्ित पदाधिकारीिाई सफाई पेश 

गने उधचत िौका हदनुपनेछ । 
 (घ)  अनुगिन सलिततिे िाँचबुझबाट देखखएको वववरण सहहतको रार् 

प्रततवेदन सम्बजन्ित कार्यपालिकािा पेश गनुयपनेछ । 
 (२) अनुगिन सलिततको बैठक तथा िाँचबुझ सम्बन्िी अन्र् कार्यववधि सलितत 

आफैं िे तोक्न सक्नेछ । 
१७. अनुगमन सलमनतका सदस्यहरुको सेवा तथा सुवविाः अनुगिन सलिततका सदस्र्हरुको 

बैठक भत्ता तथा अन्र् सुवविाहरु स्थानीर् तहिे तोके बिोजिि हुनेछ । 
१८. उिुरीः (१) स्थानीर् तहको कुनै पदाधिकारीिे पेशागत आचार, उल्िंघन गरेकोिा त्र्स 

ववषर्िा अनुगिन सलितत सिक्ष उिुर हदन सक्रकनेछ ।  
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(२) िाधथ (१) बिोजिि हदइने उिुरीिा कुन पदाधिकारीिे कुन आचार उल्िंघन 
गरेको हो सोको आिार, प्रिाण खिुाउनु पनेछ । स्थानीर् तहिे उिुरी फारािको 
निुना बनाई सबैिे सजिि ैप्राप्त गनय सक्ने स्थानिा राख्न पनेछ ।   

(३) उिुरीको सम्बन्ििा कारवाही िाग गदाय अनुगिन सलिततिे उिुरीकतायसँग थप 
वववरण वा कागिात िाग गनय सक्नेछ । 

१९. गोप्य राख्नपुननः (१) अनुगिन सलिततिे उिुरीकतायको नाि गोप्र् राख्न ुपनेछ ।  

(२) प्राप्त उिुरीको आिारिा कुनै पदाधिकारीिाधथ िागेको आरोप िाधथ छानववन िारी 
रहेको अवस्थािा आरोवपत पदाधिकारीको नाि सिेत गोप्र् राख्न ुपनेछ । 

२०. िाँचबुझः (१) र्स आचारसंहहतािा उल्िेखखत आचारहरुको उल्िंघन गरेको ववषर्िा 
अनुगिन सलिततको रार्, सुझाव वा प्रततवेदन आवश्र्क कारवाहीका िाधग कार्यपालिकािा 
पेश गनुय पनेछ । प्रततवदेन पेश गनुयपूवय सो सलिततिे देहार्का प्रक्रिर्ाहरु पुरा गनुयपनेछ 
। 

(क) कुनै पदाधिकारीका ववरुर्दि आचारसंहहता उल्िंघन गरेको कुन ैउिुरी परेकोिा  
वा कुनै िानकारी प्राप्त भएकोिा  त्र्सको आिारिा अनुगिन सलिततिे कारवाही 
गने आवश्र्क छ वा छैन भनी िाँचबुझ गनय वा गराउन सक्नेछ ।  

(२) िाँचबुझ गदाय कुनै पदाधिकारी उपर कारवाही गनुयपने देखखएिा अनुगिन सलिततिे 
त्र्स्तो पदाधिकारीिाई सफाई पेश गनय उधचत िौका हदनु पनेछ ।  

(३) सफाई पेश गने िौका हददाँ सम्बजन्ित पदाधिकारी बबरुर्दि िागेको आरोप र 
त्र्सको आिारहरु प्रष्ट गरी आवश्र्क कारवाहीका िाधग कार्यपालिकाको बैठकिा पेश 
गनुयपनेछ । 

२१. अनुगमन सलमनतको लसफाररस कायाणन्वयन गननः (१) अनुगिन सलिततिे र्स 
आचारसंहहतािा उल्िेखखत कुराहरुको पािन भए नभएको सम्बन्ििा आवश्र्क रार्, 
सुझाव तथा लसफाररस सहहत कार्ायन्वर्नका िाधग कार्यपालिकािा पेश गनुयपनेछ । 
(२) अनुगिन सलिततबाट प्राप्त प्रततवेदन तथा रार्, सुझाव र लसफाररस उपर 
कार्यपालिकािा छिफि गरी आवश्र्क तनणयर् सहहत कार्ायन्वर्न गनुयपनछे । 
(३) आचारसंहहताको पािनका ववषर्िा स्थानीर् तहिा छिफि हँुदाका बखत सम्बजन्ित 
पक्षका प्रतततनधिहरुिाई सहभागी गराउन सक्रकनेछ । 
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२२. आचारसंहहताको उल्िंघनमा सिायः (१) र्स आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न गदाय स्थानीर् 
तहबाट सिार्को रुपिा देहार्िा उल्िेखखत एक वा सो भन्दा बढी प्रक्रिर्ाहरु अपनाउन 
सक्रकनेछ । 

(क)  सम्बजन्ित पदाधिकारीिाई सचते गराउने । 

(ख)  आिोचना तथा आत्िआिोचना गनय िगाई सोको िानकारी सावयितनक गनय िगाउन े
। 

(ग)  सावयितनक सुनुवाईका िाधग सावयितनक गने, गराउने । 

(घ)  प्रचलित ऐन, कानूनको उल्िंघन भएको अवस्थािा सम्बजन्ित तनकार्िा सूचना 
हदने र आवश्र्क कारवाहीका िाधग िेखख पठाउने। 

(२) आरोवपत पदाधिकारी िाधथ भएको कुनै पतन कारवाहीका ववषर्िा तनि कुनै 
रािनीततक दिसँग आवर्दि भएको हकिा सम्बजन्ित रािनीततक दििाई िानकारी 
गराउनुपन े। 

२३. कारवाहीको वववरर् सावणिननक गनुणपननः आचारसंहहताको कार्ायन्वर्नका सम्बन्ििा 
पदाधिकारीिाधथ भएको कारवाहीको वववरण आि िानकारीको िाधग स्थानीर् तहको 
सूचना पाटी र स्थानीर् पिपबिकािा प्रकालशत गनुयपनेछ । सोको िानकारी रािनीततक 
दिहरु, संघीर् िालििा तथा स्थानीर् ववकास िन्िािर्, तनवायचन आर्ोग, प्रदेश 
सरकारको सम्बजन्ित ववभाग\तनकार्, स्थानीर् प्रशासनिाई गराउनु पनछे । 
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भाग -५ 
ववववि 

२४. आचारसंहहताको पािन गनुण सबैको कतणव्य हुनेः र्ो आचारसंहहताको पािन गनुय 
पदाधिकारीको जिम््िेवारी तथा कतयव्र्को एक अलभन्न अगंको रुपिा रहनेछ । 

२५. पदाधिकारीिाई आचारसंहहताको िानकारी हदनुपननः र्ो आचारसंहहता स्थानीर् तहका 
पदाधिकारी तथा कियचारीहरुिाई अतनवार्य रुपिा िानकारी हदई हस्ताक्षार गराई 
िागु गनुयपनेछ । 

२६. सरोकारवािाहरुिाई आचारसंहहताको िानकारी उपिब्ि गराउनुपननः स्थानीर् तहका 
पदाधिकारीको आचारसंहहता, सिर्-सिर्िा आचारसंहहतािा भएको संशोिनको 
वववरण तथा आचारसंहहताको कार्ायन्र्वनको वववरणहरुको िानकारी वावषयक रुपिा 
स्थानीर् तहका रािनीततक दिहरु, संघीर् िालििा तथा स्थानीर् ववकास 
िन्िािर्, तथा प्रदेश सरकारका सम्बजन्ित तनकार्िाई गराउनु पनेछ । 

२७. आचारसंहहताको कायाणन्वयनमा रािनीनतक दिको सहयोगः (१) कुनै 
पदाधिकारीबाट र्स आचारसंहहताको उल्िंघन भएको ठहर भएिा तनि िाधथ 
िागेको आरोप तथा सो सम्बन्ििा लसफाररस भएको कारवाहीको वववरण सिेत 
सम्बजन्ित पदाधिकारी सम्बर्दि रािनीततक दििाई िानकारी गराउनुका साथ ै
सावयितनक सिेत गनुयपनछे । 
(२) िाँचबुझको आिारिा पदाधिकारी उपर कारवाहीको िाधग भएको लसफाररसको 
कार्ायन्वर्न गने वा सचते गराउने काििा सरकारी तनकार् एवं रािनीततक 
दिहरुको सहर्ोग लिन सक्रकनेछ । 

२८. आचारसंहहतािा संशोिनिः (१) स्थानीर् तहका सभाबाट आचारसंहहतािा संशोिन 
गने सक्रकनेछ ।  

(२) आचारसंहहतािा भएको संशोिनको िानकारी सम्बजन्ित सब ैपदाधिकारी, 
कियचारी तथा सरोकारवािाहरुिाई हदनुपनेछ । 
(३) तनवायचन आचारसंहहतािा संशोिन भएको खण्डिा आि िनताको िानकारीको 
िाधग सावयितनक गनुयपनेछ । 
(४) गाउँपालिकािे आफ्नो स्थानीर् ववलशष्टता, कार्य प्रकृतत र आवश्कता अनुसार 
र्स आचारसंहहतािा सिर्-सिर्िा थप व्र्वस्था सिावेश गरी िागु गनय सक्रकनेछ 
। 

 


