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सूर्योदर्य नगरपालिकाका 

पदालिकारीहरूको आचारसंलहता, २०७४ 

प्रस्तावना:- 

नेपािको संहविान बमोम्िम सहकाररता, सहअम्स्तत्व र समन्वर्यका आिारमा संघीर्य िोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन 
व्र्यवस्थाको अभ्र्यास गदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर्य तहबीच सनमिनर अन्तरसरकार सभवन्ि कार्यम गन,ु स्थानीर्य शासन 
व्र्यवस्थामा िनताको अथपूुण ु सहभालगता प्रवर्द्ुन गदै वढी िनमनखी, सेवामनखी, िनउत्तरदार्यी, पारदशी तथा सनशासनर्यनक्त 
स्थानीर्य शासनको प्रत्र्याभलूत गन,ु स्थानीर्य तहिाई िनताको हवश्वालसिो शासन एकाइका रूपमा स्थाहपत गन,ु स्थानीर्य तहबाट 
समािका हवलभन्न वग ुिम,ु लिङ्ग, िातिालतका मौलिक संस्कृलतप्रलत सभमान र सहहष्णन भावनाको हवकास गन ुतथा कानननी 
राज्र्य, संघीर्य िोकताम्न्त्रक गणतन्त्रका िाभहरूको न्र्यार्योम्चत हवतरण र दीगो हवकासको अविारणािाई मूत ुरूप ददन हामी 
िनताबाट लनवाुम्चत पदालिकारीको आचरण र हिर्याकिापहरूिाई सोही अननरूप मर्याुददत र नमूनार्योग्र्य तनल्र्याउन, सूर्योदर्य 
नगरपालिकाका िनप्रलतलनलिहरूिे नगर कार्यपुालिकाको बैठकबाट पाररत गरी र्यो  ‘सूर्योदर्य नगरपालिकाका पदालिकारीको 
आचारसंहहता’’ बनाई िागन गरेका छौ । 

भाग — १ 
प्रारम्भभक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभभ :- (१) र्यो आचारसंहहताको नाम “ सूर्योदर्य नगरपालिकाका पदालिकारीहरूको 
आचारसंहहता, २०७४”  रहेको छ । 

(२)      र्यो आचारसंहहता नगर कार्यपुालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको लमलतदेम्ख िागन हननेछ । 

२.        पररभाषा :- हवषर्य वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेमा र्यस आचारसंहहतामा,  

(क)      “प्रमनख” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रमनख सभझननपछु । 

(ख)      “अननगमन सलमलत” भन्नािे र्यस आचारसंहहताको दफा १४ बमोम्िम गदठत आचारसंहहता अननगमन सलमलत 
सभझननपछु । 

(ग)       “आचारसंहहता” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाका पदालिकारीहरूको आचारसंहहता, २०७४ सभझननपछु । 

(घ)      “उपप्रमनख” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको उपप्रमनख सभझननपछु । 

(ङ)     “कार्यपुालिका” भन्नािे  सूर्योदर्य नगर कार्यपुालिका सभझननपछु । 

(च)     “प्रमनख प्रशासकीर्य अलिकृत” भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्यपुालिकाको प्रमनख प्रशासकीर्य अलिकृत सभझननपछु ।  

(छ)     “नगरपालिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका िाई सभझनन पछु ।  

(झ)   “पदालिकारी” भन्नािे  सूर्योदर्य नगरपालिकाका प्रमनख, उपप्रमनख, वडाध्र्यि, कार्यपुाहकिकाका सदस्र्य अन्र्य सदस्र्य 
समेतिाई सभझननपछु । र्यस शब्दिे नगरपालिकािे आफ्नो कार्य ुसभपादनका लसिलसिामा गठन गरेका िननसनकै 
सलमलत वा उपसलमलत वा कार्यदुिका सदस्र्यहरू समतेिाई सभझननपदुछ । 

(ञ)     “सभा” भन्नािे  सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभा सभझननपछु । 

(ट)     “स्थानीर्य तह” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका सभझननपछु ।  
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भाग — २ 
पदालिकारीका आचारहरू 

३.   सामान्र्य आचारहरूको पािना गननेः- पदालिकारीहरूिे पािन तथा अविभवन गननपुनन सामान्र्य आचारहरू 
देहार्य बमोम्िम हननेछन ेः– 

३.१  नेपािको स्वतन्त्रता, स्वािीनता, स्वालभमान, राहिर्य एकता, भौगोलिक अखण्डता र िनतामा लनहहत 
सावभुौमसत्ताप्रलत प्रलतबर्द् रहंदै,  

(क)  पदालिकारीहरूिे नपेािको स्वतन्त्रता, सावभुौलमकता, भौगोलिक अखण्डता, राहिर्य एकता, स्वािीनता र 
स्वालभमानको अिनण्णतामा प्रलतकन ि हनने कार्य ुगररने छैन । 

(ख)  कन नै पलन पदालिकारीिे राि हवरुर्द् हनने कार्यमुा सघाउ पनर्याउुने, राहिर्य गोपनीर्यता भङ्ग गनन, राहिर्य सनरिामा 
आचँ पनर्याउुने कार्यहुरू गन ुवा त्र्यस्तो कार्यमुा सहर्योग पनर्याउुने कार्य ुगनन वा गराइने छैन । 

(ग)  कन नै पदालिकारीिे पदीर्य म्िभमेवारी पािना गदाु सदैव राि र िनताको बहृत्तर हहतिाई ध्र्यानमा राखी गननछौ 
। 

(घ)  कन नै पलन व्र्यम्क्त वा लनकार्यिे िनतामा लनहहत सावभुौमसत्ता, राहिर्य एकता, स्वािीनता, सामाम्िक, िालमकु, 

सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक सौहादुतामा आचँ पनर्याुउन ेगरी कार्य ुगरेमा त्र्यस्तो कार्य ुलनरुत्साहहत गननछौ । 

३.२  संघ, प्रदेश र स्थानीर्य तह बीचको सन-सभवन्िमा िोड ददंदै 

(क)  पदालिकारीहरूिे संघ, प्रदेश र स्थानीर्य तहबीचको सनसभवन्ि, कार्यअुलिकारिते्र, कार्य ुप्रणािी वा संस्थागत 
प्रबन्िमा कन नै आचँ पनर्याउुन वा दखि ददन वा अन्तरसरकार सभवन्िमा खिि पानन कन नै हिर्याकिाप गन ुवा 
वक्तव्र्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररनेछैन । 

(ख)   कन न ै पलन आिारमा स्थानीर्य तहका वालसन्दाहरूिाई भेदभाव गनन वा समान सनरिा, सेवा, सनहविा र 
संरिणबाट बम्ित गररनछैेन ।  

                तर महहिा, वािवालिका, अपांगता भएका व्र्यम्क्त, दलित, िेष्ठ नागररक िगार्यगत पलछ परेका वग,ु िेत्र 
तथा समनदार्यको  हकहहतका िालग हवशषे व्र्यवस्था गन ुप्रलतबर्द् रहनेछौं । 

(ग)  अन्तर स्थानीर्य तह तथा अन्तर सरकार वस्तन वा सेवाको लनवाुि आवागमनिाई कन नै बािा गररने वा 
भेदभाव गररनछैेन ।  

३.३  संघीर्य िोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणािी, स्वशासन र स्वार्यत्त शासन,संघ, प्रदेश र स्थानीर्य तहबाट 
राज्र्यशम्क्तको प्रर्योग तथा हवश्वव्र्यापी मानव अलिकार र मौलिक अलिकारका मान्र्य लसर्द्ान्तको प्रवर्द्नु गन,ु  

(क) िनतामा लनहहत सावभुौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वार्यत्त शासन,संघ, प्रदेश र स्थानीर्य तहबाट राज्र्यशम्क्तको प्रर्योग, 

संघीर्य िोकताम्न्त्रक गणतन्त्रका मान्र्य लसर्द्ान्तहरूिाई उच्च सभमान र आत्मसात गररनेछ । 

(ख)  संघीर्य िोकताम्न्त्रक प्रणािी, स्थानीर्य स्वार्यत्तता र तल्िो तहमा अलिकारको हवकेन्रीकरणका लसर्द्ान्त तथा 
नीलतिाई अनादर गनन, िनताप्रलतको उत्तरदाहर्यत्विाई अस्वीकार गनन, अबहेिना गनन, अन्तरसरकार सभवन्ि एवं 
स्थानीर्य तहहरू र साझेदार संघ संस्थासंगको काननन बमोम्िमको सभबन्िमा खिि पनन िस्ता कन नै िेख, 

समाचार, भाषण, वक्तव्र्य प्रकाशन वा प्रशारण गनन ुवा गराउनन हनँदैन । 

 तर र्यस कन रािे उल्िेम्खत लबषर्यमा अननसन्िानमूिक कन नै िेख रचना प्रकाम्शत गन ुर सो अननरूप िारणा राख्न 
रोक िगाएको मालनने छैन । 

३.४ सािन श्रोतको दनरूपर्योग नगननेः  
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(क)   काननन बमोम्िम आफूिे पाउन ेसेवा सनहविाबाहेक स्थानीर्य तहको सािन, श्रोत, नगद वा म्िन्सी कन न ैपलन 
प्रकारिे मास्न,उपभोग गन ुर दनरूपर्योग गनन गराउने छैनौ । 

(ख)  कन नै पलन पदालिकारीिे साविुलनक स्रोतको प्रर्योग गदाु अलिकतम सदनपर्योग र उत्पादनशीि कार्यमुा 
प्रर्योग गननछौ । 

३.५ आफ्नो म्िभमेवारीको प्रभावकारी कार्याुन्वर्यन गनन गराउने, 
(क)  कन न ैपलन पदालिकारीिे कानननिे तोहकए बमोम्िमका पदालिकारीहरूिाई पूव ुिानकारी नददई आफ्नो सेवा 

ददने स्थान छोडी अन्र्यत्र िानन हनँदैन । 

(ख) पदालिकारीिे प्रचलित कानननमा तोहकएभन्दा बढी समर्यका िालग आफ्नो कार्यिेुत्र छोड्ननपदाु वा कार्यिेुत्रभन्दा 
वाहहर िाननपनन भएमा कानननिे तोके बमोम्िमका िनप्रलतलनलि वा पदालिकारीिाई आफ्नो पदको अम्ततर्यारी 
नददई िानन हनदैन । 

३.६   गैर कानननी आश्वासनिाई लनरुत्साहहत गनन, 
(क)  संहविान तथा प्रचलित कानननिे ददएको अलिकारिेत्र भन्दा बाहहरका काम गररददन्छन भनी कसैिाई आश्वासन ददनन 
हनदैन । 

(ख)  काननन बमोम्िम गननपुनन काम गन ुवा सेवा ददनका िालग आनाकानी वा हढिाई गनन, िानीिानी अनावश्र्यक झंझट 
थप्ने वा आफ्नो अलिकारिेत्र बाहहरको काम गररददन वा गराई ददनेछन  भनी आश्वासन वा भरोसा पनन कन नै काम गनन ुवा 
गराउनन हनँदैन ।  

(ग)  स्थानीर्य तहका पदालिकारीहरूिे ऐनिे तोहकएको र्योिना तिनमुा प्रकृर्याको िानकारी नददई कन न ैव्र्यम्क्त, संस्था वा 
समनदार्यिाई स्थानीर्य तहको र्योिना बाहेकका कन नै कार्यिुम वा र्योिना स्वीकृत गररददन वा गराईददने आश्वासन ददनन हनँदैन 
।  

(घ)  आफ्नो िालग वा अरू कसैको िालग अननम्चत िाभ पनग्ने गरी पदको दनरूपर्योग गनन कार्य ुगनन ुगराउनन हनदैन । 

३.७  रािनीलतक आस्थाका आिारमा भेदभावपूण ुकार्य ुनगनन,  
(क)  रािनीलतक आस्था वा हवचारका आिारमा कार्यपुालिका वा सभाका सदस्र्यहरू वा कमचुारीहरू वा सेवाग्राही तथा 
आम नागररकहरूसंग तेरोमेरोको भावना राखी कन नै कार्य ुगनन\ुगराउनन हनदैन । 

(ख) आफू सभवर्द् रािनीलतक दि वा सभवर्द् कन नै लनकार्य वा संघसंस्थािाई मात्र िाभ पनग्ने वा सनहविा हनन ेगरी कन न ै
लनणरु्य वा र्योिना वा कार्यिुम कार्याुन्वर्यन गररनछैेन ।  

३.८  सामाम्िक सौहादुता र समावशेीकरणप्रलत दृढ संकम्ल्पत रहने,  
(क)   सामाम्िक सदभाव तथा सौहादुता खल्बल्र्याउन ेगरी कन नै कार्य ुगन ुनहनन े :- हवलभन्न िात िालत, िम,ु वग,ु िते्र, 

सभप्रदार्यबीच सामाम्िक सदभाव र सौहादुता खल्बल्र्याउने कन नै काम वा अन्र्य कन नै व्र्यवहार गनन ुवा गराउनन हनँदैन । कन न ै
सभप्रदार्यबीचको सन-सभवन्िमा खिि पनन गरी हिर्याकिाप गनन ुगराउनन र प्रचार प्रसार गनन ुगराउनन हनदैन । 

(ख)   छनवाछनतिाई प्रश्रर्य ददने व्र्यवहार गनन ुहनँदैन । कन नै लबचार ब्र्यक्त गदाु िातीर्य, िालमकु, सांस्कृलतक वा समाम्िक 
हवदे्वषवा िालमकु भेदभाव िनाउने खािका काम कन रा गनन वा उखान टनक्का प्रर्योग गनन वा कन नै िाती, िम,ु संस्कृलत वा 
समनदार्यको स्वालभमानमा िक्का िाग्ने वा आघात पनग्न ेखािका शब्द/वाणीहरूको प्रर्योग गनन ुहनदैन । 

(ग)   कन नैपलन िातिालत, िम,ु वण,ु लिङ्ग आददका आिारमा भेदभाव गनन ुहनँदैन तथा सबै समनदार्यका कानननी हकहहत र 
मौलिक संस्कृलत प्रलत बोिी र व्र्यवहार दनबै तवरबाट प्रलतकन ि असर पनन गरी कार्य ुगनन ुगराउनन हनँदैन । 

(घ)  कन नै पलन समनदार्यको परभपरादेम्खको िम ुअविभवन गनन िालमकु स्वतन्त्रताको सभमान गननपुननछ । 

     तर, आफ्नो िेत्रलभत्र कसैको िम ुपररवतनु गनन गराउने कन न ैपलन हिर्याकिाप हनन ददननहनँदैन । 
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(ङ)  कन नै हवदेशी नागररक वा संस्थािे नेपािको सभ्र्यता, नेपािी िनताबीचको सदभाव लबगानन वा भडकाउने काम गरेको 
वा गन ुिागेको िानकारी भएमा तत्काि सभबम्न्ित लनकार्यमा सूम्चत गनन ुपननछ । 

३.९  पदालिकारीबीच कार्यमु्िभमेवारीको न्र्यार्योम्चत बाँडफाँड गनन :-  

(क)   पदालिकारीहरूबीच म्िभमेवारी, अलिकार वा सनलबिा वा दाहर्यत्वको बाँडफाँड गदाु रािनीलतक दिसँगको सभवर्द्ता वा 
रािनीलतक आस्था वा महहिा वा पनरुष वा सामाम्िक समावेशीकरणका आिारमा भेदभाव गनन ुहनँदैन । 

  तर काननन बमोम्िम लबशेष म्िभमेवारी र अवसर ददनका िालग उल्िेम्खत प्राविानिे रोक िगाएको मालनन े
छैन । 

३.१०  कसैको स्वालभमान र अम्स्तत्वमा कन नै आचँ आउन नददन,े  

(क) पदालिकारीिे सबैसंग म्शष्ट र मर्याुददत वाणी तथा शव्दको प्रर्योग गननपुननछ । शालिन र स्वभाहवक सामाम्िक 
आचारहरू गननपुननछ । िनतासंग हाददुक, नम्र र आदरपूवकु व्र्यवहार गननपुननछ । 

(ख)  पदालिकारीबाट कार्यपुालिका र सभाका सदस्र्यहरू, स्थानीर्य तहमा कार्यरुत कमचुारीहरूमा एक अकाुप्रलत झनठा 
िाञ्छना िगाउने, ररस राग दे्वष राख्न े तथा एकअकाुको लबषर्यमा अप्रासांलगक हटकाहटप्पणी गनन ु वा अलतसर्योम्क्तपूण ु
अलभव्र्यम्क्त ददइनेछैन । 

(ग) पदालिकारीिे लनवाुम्चत िनप्रलतलनलि, कमचुारी, सेवाग्राहीप्रलत राम्रो व्र्यवहार र म्शष्ट भाषाको गननछन  । 

(घ) पदालिकारीिे संस्थागत रूपमा कन नै िारणा व्र्यक्त गदाु स्थानीर्य तह, र्यसका लनणरु्यहरू वा कन न ै पदालिकारी वा 
कमचुारीिाई होच्र्याउन ेवा अनादर गनन भाषा वा अलभव्र्यम्क्त ददनन वा ददन िगाउनन हनँदैन । 

(ङ) पदालिकारी तथा कमचुारीबीच एक अकाुको काम, पेशागत मर्यादुा र कार्यगुत स्वार्यत्तताको सभमान गनन वातावरण 
लसिनुा गनन ुपननछ । 

(च) पदालिकारीहरूिे एकअकाुको व्र्यम्क्तगत रूपमा हटका हटप्पणी गनन ु हनँदैन तर पदालिकारीको कामसँग सभबम्न्ित 
लबषर्यमा स्वस्थ रूपमा एक अकाुका कमीकमिोरी तथा सवि पिहरूिाई औल्र्याउन कन नै वािा पनग्ने छैन । 

(छ)   पदालिकारीहरूिे एक अकाुका लबषर्यमा सकारात्मक तवरिे छिफि गनन, सनझाव ददने, आिोचना तथा हटप्पणीहरू 
राख्ननपननछ र एक अकाुिाई पदीर्य काम गनमुा सहर्योग, उत्साह र प्ररेणा प्रदान गननपुननछ । 

३.११  सामाम्िक मान्र्यता हवरुर्द्का आचारहरू लनरुत्साहहत गनन, 
(क) कार्याुिर्य समर्यमा वा पदीर्य कामका लसिलसिामा मादक वा िागन पदाथकुो सेवन गनन ुहनँदैन । कार्याुिर्य हातालभत्र 
तथा साविुलनक सभा, समारोह, बैठक आदद स्थिहरूमा मद्यपान, िनम्रपान, खैनी, सूती, गनट्का वा पान सेवन गनन ुहनँदैन । 

(ख) अन्िहवश्वास, अपसंस्कृलत, रुढीवादिस्ता पनरातन एवम  अवैज्ञालनक मान्र्यता तथा चािचिन हवरुर्द्को सामाम्िक 
रूपान्तरण प्रकृर्यामा सहिर्य सहभालगता िनाउन ेहकलसमका कार्यहुरू गनन ुपननछ । 

(ग) पदालिकारीहरूिे साविुलनक स्थि तथा खनिा ठाऊँमा िनवा, तास खेल्न,े बािी िगाउने आदद िस्ता व्र्यवहारहरू गनन ु
हनँदैन ।  

(घ) पदालिकारीिे कानननतेः मानव अलिकारको हनन ठहररने, कानननिे वन्देि िगाएका तथा सभा वा कार्यपुालिकािे आफ्नो 
िेत्रलभत्र सामाम्िक मर्यादुा हवपररतका भनी  तोकेका समनदार्यमा प्रचलित कन रीलतहरूिे बढावा पाउने व्र्यवहार गनन ुहनदैन । 

(ङ) हवलभन्न िातिालत वा िम ुसभप्रदार्यका प्रचलित सामाम्िक संस्कारहरू िस्तै, हववाह, ब्रतबन्ि, पास्नी, िन्मोत्सव, भोि, 

आददमा समनदार्यमा गित प्रलतस्पिाुको भावना ल्र्याउन े खािका तडक भडक गनन ु हनँदैन र तडकभडक गन ु अरुिाई 
प्रोत्साहन गनन ुहनँदैन । 

(च) पदालिकारीको हैलसर्यतिे कन न ै लनणरु्य गदाु रािनीलतक, सामाम्िक, आलथकु वा कन नै पलन आिारमा तेरोमेरो भने्न पि 
नलिई तटस्थ भलूमका लनवाुह गननपुदुछ । 
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(छ) लिङ्ग, उमेर, भाषा, िम,ु आलथकु अवस्था आददका आिारमा भेदभाव िनाउने गरी अरुको सामाम्िक संस्कार वा वगीर्य 
हकहहतका लबषर्यहरूमा नकारात्मक हटप्पणी गनन ुहनँदैन ।  

(ि)  पदालिकारीिे आफ्नो िेत्रलभत्र हवद्यमान सामाम्िक कन ररलत तथा कन संस्कारका रूपमा रहेका वािहववाह, वहनहववाह, 

िैंलगक हहंसा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दहेि दाइिो, छनवाछनत, िालतगत उचनीचता, व्र्यम्क्तगत घटना दताु नगनन प्रबलृत, खोप 
निगाउने अवस्था, खनिा ददशा आददिस्ता प्रथा प्रचिनिाई लनमूिु गन ुसहिर्य हननन पननछ ।  

३.१२  स्थानीर्य तहबाट प्रदान गनन सेवा, सनहविा, लनणरु्य प्रहिर्या र सूचनामा िनताको पहनँच बढाउन, 

(क)   प्रत्र्यके नागररकिाई सरोकार हनने सेवा सनहविा र लनणरु्यबारे सूचना माग भएमा उपिब्ि गराउनन पननछ । 

 तर प्रचलित काननन तथा आचारसंहहतामा उल्िेख भएको तररकािे बाहेक कन नै पदालिकारी, व्र्यम्क्त वा समूहिाई 
आलथकु कारोवारमा िाभ वा हानी पनग्ने वा कसैको सभपलत वा िीउ—ज्र्यानमा हानी नोक्सानी पनग्न ेसूचनाहरू र गोप्र्य राख्नन 
पनन कन रा प्रसारण वा साविुलनक गनन ुवा गराउनन वा उपिब्ि गराउनन हनदैन । 

(ख)  शाम्न्त सनरिा, राहिर्य अखण्डता, समनदार्यहरूको सौहादु सभबन्िमा खिि पनन खािे सूचनाहरू साविुलनक गनन ु वा 
गराउनन हनदैन । 

३.१३   वदलनर्यत तथा अनालिकृत काम गन ुगराउनबाट रोक्ने, 
(क)  प्रचलित काननन बमोम्िम आफूिाई प्राप्त अलिकारको प्रर्योग गदाु वदलनर्यत वा स्वेच्छाचारी रूपमा गनन ुवा गराउनन 
हनँदैन । र्यस्तो अलिकारको प्रर्योग खनिा एवं सहभालगतामूिक रूपमा छिफि गरी गनन ुपननछ । 

(ख)  आफू वा अन्र्य कन न ै व्र्यम्क्त वा संस्थाबाट अन्र्य पदालिकारी वा कार्याुिर्य/संघसंस्था वा कमचुारी वा व्र्यम्क्तिाई 
अनालिकृत काम गराउनन हनँदैन । 

३.१४   िैहङ्गक समानताको प्रवर्द्ुन गननेः 
(क)   कसैिाई लिङ्गको आिारमा भेदभाव झल्कने कन न ैकार्य ुगनन ुहनँदैन ।  

(ख)   लिङ्गको आिारमा कसैको िमतामालथ आचँ आउने गरी कन न ैकामकाि गनन नीलत, काननन वा संरचना बनाइन ेछैन 
।  

(ग)   फरक लिङ्गका पदालिकारी, कमचुारी, सेवाग्राही तथा आम नागररकप्रलत अस्वस्थ आिोचना गनन, म्िस्क्र्याउने तथा 
उनीहरूको मनोवि घटाउन ेखािका अलभव्र्यम्क्त ददने, ददन िगाउन ेवा कन नै पलन माध्र्यमवाट कन नै र्यौनिन्र्य दनराशर्य हनन े
खािका कन न ैकामकारवाही गन ुगराउन वा र्यौनिन्र्य अम्स्िि तम्स्वरहरू प्रकाम्शत गनन, प्रदशनु गनन, आशर्य देखाउन,े अननम्चत 
िाभका दृहष्टिे काममा अल्झाउने िस्ता हैरानी पानन व्र्यवहार गनन ुवा गराउनन हनदैन ।  

(घ)  िेखेर, बोिेर, भाषण गरेर वा िननसनकै माध्र्यमबाट पलन महहिा तथा पनरुषबीचमा भेदभाव िनाउन ेखािका काम वा 
व्र्यवहार गन ुवा उखान टनक्का, थेगो वा शब्दहरूको प्रर्योग गनन ुगराउनन हनँदैन । 

(ङ) िैहङ्गक आिारमा भएका घरेिन हहंसा र भेदभावका घटनाहरूिाई िनकाउने र गोप्र्य राख्न ेकार्य ुगनन वा सहर्योग पनर्याउुन 
गनन ुगराउनन हनदैन । 

३.१५   बािवालिकाको सवाुहङ्गण हवकास र हकहहतप्रलत सचेत रहने :- 

(क)  वािवालिकाको साथकु सरोकारका लबषर्य तथा स्थानीर्य हवकास र शासन प्रहिर्यामा वािवालिकाको साथकु 
सहभालगतािाई होच्र्याउने वा अवमूल्र्यन गनन हवचार, अलभव्र्यम्क्त ददन वा त्र्यस्तो व्र्यवहार गन ुगराउन हनँदैन । 

(ख) आफ्नो पररवारमा बाि श्रलमक राख्नन हनँदैन । समनदार्यमा बािश्रम वा बािशोषणिाई संरिण वा प्रोत्साहन हनने कन न ै
हकलसमका हिर्याकिाप गन ुगराउन पाइनछैेन । 

४. साविुलनक सभपलतको प्रर्योग तथा सनहविा सभवन्िी आचारहरूेः साविुलनक सभपलतको प्रर्योग तथा सनहविा 
सभवन्िमा देहार्यका आचारहरू पािन गन ुप्रलतबर्द्ता व्र्यक्त गदुछौ, 
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४.१  पदालिकारी तथा कमचुारीको सनहविाका िालग छनट्याईएको सेवा वा सनहविा वा भत्ता आफ्नो आन्तररक श्रोतको कलत 
अंश हनन आउंछ भने्न एकीन गरी सभामा छिफि गरी आम नागररकिाई िानकारी ददई हकफार्यती रूपमा न्रू्यनतम 
सनहविाको व्र्यवस्था गररनेछ । 

४.२  पदालिकारीिे काननन बमोम्िम तथा कार्याुिर्यको काममा वाहेक स्थानीर्य तहको मानवीर्य, आलथकु वा भौलतक सािन 
श्रोतको आफू वा अन्र्य कन न ैव्र्यम्क्तबाट प्रर्योग वा उपर्योग गनन वा गराइने छैन ।  

४.३  आफ्नो पदीर्य ओहदाको आिारमा कन नै सलमलत, संस्था वा व्र्यम्क्तहरूबाट लनिी सेवा तथा सनहविाहरू लिन वा लिन 
िगाइन ेछैन । 

४.४  स्थानीर्य तहको सेवा प्राप्त गरे वा साविुलनक सभपलतको प्रर्योग गरेवापत पदालिकारी, कमचुारी वा अन्र्य कन नै व्र्यम्क्त 
वा संस्थािे काननन बमोम्िम लतनन ुबनझाउनन पनन कर, शनल्क, सेवा शनल्क दस्तनर, भाडा बनझाउनबाट छनट लिनेददने गरी लनणरु्य 
गनन ुवा गराउनन हनँदैन । 

४.५  स्थानीर्य तहका पदालिकारीहरूिे आफूिे प्राप्त गनन सनहविाहरूको हववरण आम िानकारीका िालग साविुलनक 
गननपुननछ ।  

५.  नीलत लनमाणु, र्योिना तिनमुा र लनणरु्य गदा ुपािन गननपुनन आचारहरूेः नीलत, लनमाुण, र्योिना तिनमुा र लनणरु्य गदाु 
गदाु देहार्यका आचारहरूको पािन गन ुगराउन देहार्य बमोम्िम गनन ुपननछ,  

५.१  लनणरु्य प्रकृर्यामा भाग लिननपूव ु बैठकमा िानकारी ददननपनन (१) पदालिकारीिे आफू समते संिग्न भई कन नै लनणरु्य 
गननपुनन बैठकमा छिफिमा भाग लिननपूव ुदेहार्य बमोम्िमका सूचनाहरू ददननपननछ :- 

(क) स्थानीर्य तहको भनाु प्रकृर्या, खरीद, लबिी वा ठेक्कापट्टाको लनणरु्य प्रकृर्या, कन नै हकलसमको दण्ड िररवाना वा लमनाहा गनन 
लनणरु्य प्रकृर्या, कन न ै पिसँगको सभझौताको भर्याद थप वा खारेिीका लबषर्यमा वा त्र्यस्तै कन न ै लनणरु्य गननपुनन हवषर्यसगँ 
सभबम्न्ित व्र्यम्क्तसँग आफ्नो कन नै स्वाथ ुवा ररसइवी वा िेनदेन वा अन्र्य कन नै प्रकारको नाता, सभवन्ि रहेको भए सो कन रा, 
(ख)  स्थानीर्य तहको नीलत लनणरु्यबाट प्रत्र्यि वा अप्रत्र्यि रूपमा िाभ वा हानी हनने व्र्यम्क्त, संस्था, पि वा कभपनीसगँ 
लिननददनन भए सोको हववरणहरू,  

(ग)  कन न ैपेशा वा व्र्यावसाहर्यक संघसंस्थामा पदालिकारीको प्रलतलनलित्व, िगानी, शरे्यर, हहत वा स्वाथ ुभए सोको हववरण र 
त्र्यस्तो काममा िगाउने संस्था सभबन्िी हववरण,  

(२)  र्यदद कन नै पदालिकारीको लनणरु्य गननपुनन पि वा लबषर्यसंग सभबन्ि रहेछ भन े बैठकको अध्र्यििे त्र्यस्तो 
पदालिकारीिाई बैठकको लनणरु्य प्रकृर्यामा तटस्थ रहन वा भाग नलिनका िालग लनदनश गननपुननछ । 

 (३) पदालिकारीिे कन नै हवकास लनमाुण कार्यकुो िालग गठन हनने उपभोक्ता सलमलतमा रही कार्य ुगनन ुहनदैन ।  

५.२  सहभालगतामूिक तथा पारदशीरूपमा नीलत लनमाुण र लनणरु्य गनन :- 

(क)  पदालिकारीहरूिे र्योिनाको छनौट, प्राथलमकीकरण, कार्यानु्वर्यन, अननगमन, मूल्र्यांकनका हवषर्यहरूमा िाभग्राही, उपभोक्ता 
तथा सरोकारवािा समूहको व्र्यापक सहभालगता र प्रलतलनलित्व गराएर लनणरु्य गननपुननछ ।  

(ख) स्थानीर्य तहबाट लनणरु्य ददननपनन हवषर्यहरू, लनर्यनम्क्त वा सेवा सनहविा ददन ेवा लिने हवषर्यका कन राहरू पारदशी रूपमा 
गननपुननछ । 

(ग)  स्थानीर्य तहका बैठकहरू आम िनताका िालग खनिा गन ुउम्चत प्रकृर्याहरू लनिाुरण गननपुननछ । 

(घ)  लनणरु्य गदाु कानननिे तोकेको अवलिलभत्र लनणरु्य गननपुछु । कानननिे समर्य नतोकेको अवस्थामा लबषर्यको प्रकृलत हेरी 
र्यथासभभव लछटो र उपर्यनक्त समर्यावलिलभत्र लनणरु्य गननपुननछ । 

 तर कन नै कारणिे लनणरु्य गन ु िाग्ने समर्यावलि िम्भवने भएमा वा लनणरु्य गन ु नसहकने भएमा सोको तथ्र्यपूण ु
िानकारी संवम्न्ित पििाई उपिब्ि गराउनन पननछ । 
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(ङ) पदालिकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्र्याउन ेगरी स्पष्ट रार्य तथा सल्िाह ददनन पननछ ।  

६. पनरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा लनिी सेवा, सनहविा र िाभ ग्रहण सभबन्िी आचरणेःपनरस्कार, उपहार, दान, चन्दा 
वा लनिी सेवा, सनहविा र िाभ ग्रहण सभबन्िमा देहार्यका आचारहरूको पािन गन ुगराउन प्रलतबर्द् रहंदै,  

(क) काननन बमोम्िम आफ्नो कतवु्र्य लनवाुह गनन लसिलसिामा कसैबाट कन न ैप्रकारको नगद वा  सेवा सनहविाको रूपमा 
उपहार, पनरस्कार, चन्दा लिननहनदैँन । त्र्यस्तो सेवा सनहविा ददनका िालग वाध्र्य पानन कन न ैव्र्यवहार गनन ुवा गराउनन हनँदैन । 

(ख) स्थानीर्य तहसंग कन न ै खास हवषर्यमा स्वाथ ु लनहहत भएको वा सभभाव्र्य स्वाथ ु भएको कन नै पलन व्र्यम्क्तबाट कन न ै
प्रकारको मैत्रीव्र्यवहार र आमन्त्रण, भोिभतेर, खानहपन, मनोरञ्जन, वसोवास सनहविा, भाडा सनहविा, आदद लिनन वा ददनन हनँदैन । 

(ग) पदालिकारीहरूिे आफ्नो स्थानीर्य तहिाई िानकारी नददई कन नै व्र्यम्क्त, संस्था वा लनकार्यबाट दान, वम्क्सस, चन्दा, 
उपहार स्वीकार गनन ुहनँदैन । 

७. सामनदाहर्यक संघसंस्था, लनिी िते्र, हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्थासंगको साझेदारी : हवकास साझेदार, गैर 
सरकारी संस्था, सामनदाहर्यक संघसंस्था, लनिी िेत्रसंगको साझेदारी गदाु देहार्यका आचारहरूको पािन गन ुप्रलतबर्द् रहंदै, 

(क)  हवकास साझेदार लनकार्य, गैर सरकारी संस्था, सामनदाहर्यक संघसंस्था, लनिी िेत्रसँग संस्थागत सभवन्ि र समन्वर्य 
प्रवर्द्ुन गररनछे । व्र्यम्क्तगत िाभहानीका आिारमा व्र्यवहार गररनेछैन । 

(ख) हवकास साझेदार लनकार्य, गैर सरकारी संस्था, सामनदाहर्यक संघसंस्था, लनिी िेत्रसँगको आफ्नो िेत्रलभत्रको र्योिना, 
कार्यिुम, बिेट तथा प्रलतवदेन कार्यिुाई एकीकृत रूपमा अगाडी बढाइनछे । 

८.  लनष्पिता, सभमान र कदरपूण ु व्र्यवहार सभबन्िी आचरणहरू :- पदालिकारीिे आफ्नो कार्यसुभपादन गदाु 
लनष्पिता, सभमान र कदरपूण ुरूपमा गन ुदेहार्यका आचारहरूको पािन गररनछे, 

(क)  स्थानीर्य तहको संस्थागत एवं कार्यगुत स्वतन्त्रता र लनष्पिता अलभवृहर्द् गन ुप्रर्यत्नशीि रहने । 

(ख)  पदालिकारीिे पदीर्य कतवु्र्य लनवाुह गदाु वाह्य वा आन्तररक िेत्रबाट प्रत्र्यि वा अप्रत्र्यिरूपिे आउन ेप्रभाव, प्रिोभन, 

दवाव, भनसनन, िभकी, आग्रह आददबाट प्ररेरत वा प्रभाहवत नभई कार्य ुसभपादन गनन । 

(ग)  आफ्नो पदीर्य कतवु्र्य पनरा गदाु मोिाहहिा नराखी लनलभकु र स्वतन्त्रतापूवकु कार्य ुसभपादनगनन गराउने ।  

(घ)  कन नै कमचुारीिाई कार्य ुसभपादनको लसिलसिामा अननम्चत प्रभाव पान ुवा दबाब नददन े। 

(घ)  प्रचलित कानननिे लनषिे गरेको कन नै कार्य ुगन ुवा गराउन नहनने । 

(ङ)  कतबु्र्य पािना गदाु िानकारीमा आएको काननन बमोम्िम गोप्र्य राख्ननपनन हवषर्य वा कागिात वा व्र्यहोरा प्रत्र्यि वा 
अप्रत्र्यि रूपबाट प्रकाशन गन ुवा गराउननहनने । 

(च) पदालिकारीिे आफन िे गनन काम लनिाुररत समर्यलभत्र सभपादन गररनेछ । काननन बमोम्िम सभपादन गननपुनन काम 
समर्यलभतै्र सभपन्न नगरी आफूिे गनन काम पन्छाउन नहनने । 

९. अन्र्य आचरणहरूेः- अन्र्य आचरणहरू देहार्य बमोम्िम गन ुप्रलतबर्द् रहनेछौं,  
(क)  आफ्नो सभपम्त्तको हववरण तोहकएको समर्यलभत्र सभवम्न्ित लनकार्यमा बनझाई साविुलनक गनन ुपननछ । 

(ख)  स्थानीर्य तहको काममा कन नै प्रकारको असर पन ुसक्ने गरी वा संहविान र प्रचलित काननन हवपररत हनने गरी स्थानीर्य 
तहको स्वीकृती हवना कसैवाट कन नै प्रकारको दान, दातव्र्य, कोसेिी, उपहार आफन िे स्वीकार गनन ुर आफनो पररवारको कन न ै
सदस्र्यिाई त्र्यस्तो लबषर्य स्वीकार गन ुिगाउनन हनदैन । हवदेशी सरकार वा प्रलतलनलिबाट कन नै उपहार प्राप्त हनन आएमा 
स्थानीर्य तहमा सो कन राको सूचना ददई लनणरु्य भए वमोम्िम गनन ुपननछ । 

(ग)  स्थानीर्य तहको पूव ुस्वीकृलत लबना कन नै कामको लनलमत्त कन नै हकलसमको चन्दा माग्न वा त्र्यस्तो चन्दा स्वीकार गन ु
वा कन नै हकलसमको आलथकु सहार्यता लिनन हनदैन । 
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(घ)  नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर्य तहको काम कारवाहीमा प्रलतकन ि प्रभाव पनन गरी कन नै पत्रपलत्रकामा 
आफनो वास्तहवक वा काल्पलनक नामबाट वा वेनामी कन नै िेख प्रकाशन गन,ु अनिाइन समाचार माध्र्यम वा सामाम्िक 
सञ्जाि वा रेलडर्यो वा टेलिभीिनद्वारा प्रसारण गन ुगराउन हनदैन । 

(ङ)  नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर्य तहको नीलतको हवरोिमा साविुलनक भाषण ददन वा कन न ै वक्तव्र्य 
प्रकाशन गन ुहनदैन । 

(च)  मनिनकी ऐन हवहावारीको महिको हवपररत हनन ेगरी हववाह गन ुगराउन हनदैन । 

(छ) हवदेशी मनिनकको स्थार्यी बसोवास तथालड.भी.को िालग आवेदन गनन ुहनदैन । 

(ि)  पदालिकारीिे पदीर्य मर्याुदामा आंच आउने गरी कन नै समूह वा व्र्यम्क्तसंग काननन हवपररत वाताु गनन, संझौता गनन कार्य ु
गनन ुगराउनन हनँदैन । 

भाग — ३ 
प्रचलित काननन बमोम्िम पािन गननपुनन आचारणहरू 

१०. प्रचलित कानननको प्रभावकारी कार्यानु्वर्यनेः(१) नेपािको संहविान, प्रचलित संघीर्य तथा प्रदेश काननन, अदाितको 
लनणरु्य वा आदेश तथा काननन बमोम्िम संघ वा प्रदेशिे ददएको लनदनशनको सभमान र पािना गनरु सोको तत्परतापूवकु 
प्रभावकारी कार्याुन्र्यवन गररनछे । 

(२) प्रचलित काननन बमोम्िम पदालिकारीहरूको सभपम्त्त लबबरण बनझाउने तथा साविुलनक गररनछे । 

(३) पदालिकारीिे प्रचलित कानननबमोम्िम स्थानीर्य तहको बेरुिन तथा पेम्श्क फच्र्छौटको कार्यमुा म्िभमेबारी बहन गनन ु
पननछ । 

११. अम्ततर्यार दनरूपर्योग तथा भ्रष्टाचार लनवारण सभवन्िी कानननको कार्यानु्वर्यनमा सहर्योगेः (१) स्थानीर्य तहका 
पदालिकारीहरूिे प्रचलित काननन बमोम्िम भ्रष्टाचार वा अम्ततर्यारको दनरूपर्योग हनने हकलसमका आचारहरू गनन ुवा गराउनन 
हनदैन  । 

(२) स्थानीर्य तहमा प्रचलित काननन बमोम्िम अम्ततर्यारको दनरूपर्योग ठहररने कन न ैकाम वा व्र्यवहार भएमा सभबम्न्ित 
लनकार्यमा िानकारी ददननपननछ र सभबम्न्ित लनकार्यबाट हनने छानहवन, अननसन्िान तथा िाँचवनझमा सहर्योग गननपुननछ । 

(३) आफूिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार मालनने कार्यहुरूको सूचना ददने र लिन ेगनन ुपदुछ, त्र्यस्तो सूचना िनकाउन र िनकाउन 
सहर्योग गनन ुहनदैन । 

(४) आफ्नो कार्यसुभपादन गदाु स्वाथकुो द्वन्द्व देम्खन सक्ने बाह्य हिर्याकिाप, रोिगारी, िगानी, सभपम्त्त, उपहार वा िाभ 
िगार्यतका कन राहरू बारे स्पष्ट गरी कार्य ुसभपादन गनन ुपदुछ । 

(५) भ्रष्टाचारबाट आम्ितु सभपम्त्त राख्न,े िनकाउने तथा प्रर्योग गनन िस्ता कार्यिुाई दनरुत्साहन गनन ुपदुछ । 

(६) भ्रष्टाचारबाट आम्ितु सभपम्त्तको खोितिास, रोक्का, स्थानान्तरण, लनर्यन्त्रण, िफत एवं हफताुसभबन्िी कार्यमुा सहर्योग 
पनर्याुउनन पदुछ । 

(७) आफूिे र आफ्नो पररवारको नाममा कन नै िार्यिेथा खरीद गदाु साविुलनक गनन ुपननछ । 

१२. लनवाचुन आचारसंहहताको पािन गननपुननेः (१) स्थानीर्य तहका िनप्रलतलनलिहरूिे लनवाुचनका बखत पािन गननपुनन 
आचारहरू लनवाुचन आर्योगिे तोके बमोम्िम पािना गनन ुपननछ ।  

(२) स्थानीर्य लनकार्यका पदालिकारीहरूिे लनवाुचन आचारसंहहताको प्रभावकारी कार्याुन्वर्यन तथा पािन गन ुगराउन सहर्योग 
गननपुननछ । 

(३) स्थानीर्य तहका पदालिकारीहरूिे आफ्नो ओहदाको आिारमा प्राप्त सनहविाहरू लनवाुचन प्रचार प्रसार वा सोसगँ 
सभबम्न्ित प्रर्योिनका िालग आफू वा अरु कसैबाट प्रर्योग गन ुवा प्रर्योग गराउनको िालग ददनन हनँदैन । 
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(४) लनवाुचन प्रर्योिनका िालग र्यस्तो सनहविा ददन वा लिनका िालग स्थानीर्य तहहरूबाट संस्थागत रूपमा कन न ैलनणरु्य गनन ु
वा गराउनन समेत हनदैन । 

१३. आचारसंहहताको कार्यानु्वर्यन िालग आवश्र्यक सहर्योग गननपुननेः (१)आचारसंहहताको कार्यानु्वर्यन तथा 
साविुलनकीकरणका िालग देहार्यमा उल्िेम्खत व्र्यवस्थाहरू गननपुननछ,  

(क) आचारसंहहताको कार्यानु्वर्यन सलमलतको व्र्यवस्था गनन:- कार्यपुालिकािे प्रमनख वा कार्यपुालिकािे तोकेको सदस्र्यको 
संर्योिकत्वमा आचारसंहहता कार्याुन्वर्यन सलमलत गठन गननछ । सो सलमलतिे लनर्यलमत रूपमा आचारसंहहता कार्याुन्वर्यनको 
पििाई सहर्योग पनर्याईु कार्यपुालिकाको बैठकमा लनर्यलमत प्रलतवदेन ददनन पननछ । 

(ख) अननगमन सलमलतिाई सहर्योग पनर्याउुनन पनन :- र्यस आचारसंहहताको प्रभावकारी कार्याुन्वर्यनका िालग अननगमन 
सलमलतिाई आवश्र्यक पनन सहर्योग उपिब्ि गराउनेछ । 

(२) पदालिकारीिे आफ्नो कार्यहुवभािन तथा कार्यसुभपादन लनर्यमाविीको व्र्यवस्था बमोम्िम िवाफदेही, पारदशी सेवा 
प्रवाहको प्रबन्ि गन ुदेहार्य बमोम्िम गन ुगराउन आवश्र्यक व्र्यवस्था गनन ुपननछ, 

(क)  नागररक वडापत्र बमोम्िम कार्य सभपादन गननपुनन, नागररक बडापत्र सभवम्न्ित सबैको िानकारीका िालग सबैिे देख्न े
ठाउँमा टाँस गननगुराउनन पननछ । 

(ख)  स्थानीर्य तहिे नागररक बडापत्रमा उल्िेख भए अननसार लछटो छररतो सेवा प्राप्त नभएमा सो उपर गननासो सनन नवाई 
हनने र छानलबनबाट सेवाग्राही पििाई कन नै िलत वा हैरानी व्र्यहोननपुरेको देम्खएमा हपलडत पििाई उम्चत उपचार र 
िलतपूलत ुउपिव्ि हनने व्र्यवस्था गनन ुगराउनन पननछ । 

(३) कन नै पलन पदालिकारीिे आफन कहाँ आएको गननासो तत्कािै सनने्न व्र्यवस्था लमिाई फछर्योट गनन ुपननछ ।  

भाग — ४ 
आचारसंहहताको पािन गनन गराउने व्र्यवस्था 

१४. आचारसंहहता अननगमन सलमलतको गठनेः (१) कन नै पदालिकारीिे र्यस आचारसंहहता तथा अन्र्य प्रचलित संघीर्य, 

प्रदेश र स्थानीर्य काननन बमोम्िम पािन गननपुनन आचारहरू उल्िंघन गरे नगरेको सभवन्िमा िाँचबनझ तथा अननगमन गनकुा 
िालग सभािे सभाका सदस्र्यहरूमध्र्येबाट देहार्य बमोम्िमका पदालिकारी रहेको एक आचारसंहहता अननगमन सलमलतको गठन 
गररनेछ । 

 (क) सभाका सदस्र्यहरूिे आफूमध्र्येबाट छनौट गरेको एक िना                                      
संर्योिक 

 (ख) सभाका सदस्र्यहरूिे आफूमध्र्येबाट छनौट गरेको कम्भतमा एक िना महहिा सहहत दनई िना  सदस्र्य 

 (ग) प्रमनख प्रशासकीर्य अलिकृतिे तोकेको स्थानीर्य तहको एक िना अलिकृत कमचुारी           सदस्र्य–

सम्चव 

(२)   अननगमन सलमलतका संर्योिक, सदस्र्य तथा सम्चवमालथ न ैर्यस आचारसंहहताको उल्िंघनमा उिनरी परी लनणरु्य गननपुनन 
अवस्था भएमा सो लबषर्यको छिफि, िाँचवनझ तथा लनणरु्य प्रकृर्यामा लनि सहभागी हनन पाउने छैनन  । 

(३)  र्यस आचारसंहहताको संर्यनक्तरूपमा उल्िंघन गरेको भनी अननगमन सलमलतका संर्योिक, सदस्र्यहरू तथा सम्चवमालथ कन न ै
उिनरी परेकोमा त्र्यस उपर सभबम्न्ित कार्यसुलमलतिे छानहवन गरी त्र्यसपलछ बस्न ेसभाको बैठकमा पेश गननपुननछ ।  

(४)  अननगमन सलमलतका सदस्र्यहरूको पदावलि दनई बषकुो हननेछ । र्यस सलमलतका सदस्र्यहरू िगातार दनई 
कार्यकुािभन्दा बढीका िालग लनवाुम्चत हनन सक्न ेछैनन  ।  

तर स्थानीर्य तहको कार्यकुाि समाप्त भएको अवस्थामा र्यस सलमलतको पदावलि स्वत : समाप्त भएको मालननेछ । 
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१५. अननगमन सलमलतको काम, कतवु्र्य तथा अलिकार : (१)अननगमन सलमलतको काम, कतवु्र्य तथा अलिकार देहार्य 
बमोम्िम हननेछ, 

(क) कन नै पदालिकारीिे आचारसंहहता उल्िंघन गरे/नगरेको सभवन्िमा उिनरी परेमा वा िानकारी हनन आएमा सो उपर 
िाँचबनझ तथा छानहवन गन ुसक्ने । 

(ख) िाँचवनझ तथा छानहवनका लसिलसिामा समाव्हान िारी गनन र सािी प्रमाण बनझ्ने अलिकार हनने । 

(२) अननगमन सलमलतका सदस्र्यहरूिे स्थानीर्य तहको लसफाररस तथा आमन्त्रणमा स्थानीर्य तहको िननसनकै बैठकमा 
उपम्स्थत भई आफ्नो कामका लबषर्यमा िानकारी ददन सक्नेछन  । 

(३) अननगमन सलमलतको कामको िालग आवश्र्यक िनशम्क्त, काम गनन ठाउँ, सामग्री तथा उम्चत वातावरण बनाईददन े
म्िभमेवारी सभबम्न्ित स्थानीर्य तहको हननेछ । 

१६. अननगमन सलमलतको बैठक तथा कार्यहुवलि :-  (१) अननगमन सलमलतको कार्य ुसिािन हवलि देहार्यमा उल्िेख भए 
अननसार हननेछ, 

(क) अननगमन सलमलतको बैठक आवश्र्यकता अननसार बस्नछे । 

(ख) अननगमन सलमलतको बैठकको लनणरु्य बहनमतको आिारमा हननेछ । 

(ग)  अननगमन सलमलतिे कारवाही गदाु सभबम्न्ित पदालिकारीिाई सफाई पेश गनन उम्चत मौका ददनन पननछ । 

(घ) अननगमन सलमलतिे िाँचबनझबाट देम्खएको लबबरण सहहतको रार्य प्रलतवदेन सभवम्न्ित कार्यपुालिकामा पेश गनन ुपननछ 
। 

(२)         अननगमन सलमलतको बैठक तथा िाँचबनझ सभबन्िी अन्र्य कार्यहुवलि सलमलत आफैं िे तोक्न सक्नेछ । 

१७.     अननगमन सलमलतका सदस्र्यहरूको सेवा तथा सनहविाेः अननगमन सलमलतका सदस्र्यहरूको बैठक भत्ता तथा 
अन्र्य सनहविाहरू स्थानीर्य तहिे तोके वमोम्िम हननछे । 

१८.  उिनरी : (१) स्थानीर्य तहको कन नै पदालिकारीिे पेशागत आचार उल्िंघन गरेकोमा त्र्यस हवषर्यमा आचारसंहहता 
अननगमन सलमलत समि उिनरी ददन सहकनेछ ।  

(२) मालथ (१) वमोम्िम ददइने उिनरीमा कन न पदालिकारीिे कन न आचार उल्िंघन गरेको हो सोको आिार प्रमाण खनिाउनन 
पननछ । स्थानीर्य तहिे उिनरी फारामको नमूना वनाई सवैिे सम्ििै प्राप्त गनसुक्न ेस्थानमा राख्ननपननछ । 

(३) उिनरीको सभवन्िमा कारवाही माग गदाु अननगमन सलमलतिे उिनरवािासँग थप हववरण वा कागिात माग गन ुसक्नछे 
।  

१९. गोप्र्य राख्ननपनन : (१) अननगमन सलमलतिे उिनरवािाको नाम गोप्र्य राख्नन पननछ ।  

(२) प्राप्त उिनरीका आिारमा कन नै पदालिकारीमालथ िागेको आरोपमालथ छानहवन िारी रहेको अवस्थामा आरोहपत 
पदालिकारीको नाम समेत गोप्र्य राख्नन पननछ । 

२०.िाचंवनझ : (१) र्यस आचारसंहहतामा उम्ल्िम्खत आचारहरूको उल्िंघन गरेको लबषर्यमा अननगमन सलमलतको रार्य 
सनझाव वा प्रलतवदेन आवश्र्यक कारवाहीका िालग कार्यपुालिकामा पेश गननपुननछ । प्रलतवदेन पेश गननपूुव ु सो सलमलतिे 
देहार्यका प्रकृर्याहरू पूरा गनन ुपननछेः– 

(क) कन न ै पदालिकारीका हवरुर्द् आचारसंहहता उल्िंघन गरेको कन न ै उिनरी परेकोमा वा कन न ै िानकारी प्राप्त भएकोमा 
त्र्यसको आिारमा अननगमन सलमलतिे कारवाही गन ुआवश्र्यक छ वा छैन भनी िाँचवनझ गन ुवा गराउन सक्न,े 

(ख) िाँचवनझ गदाु कन नै पदालिकारी उपर कारवाही गननपुनन देम्खएमा अननगमन सलमलतिे त्र्यस्तो पदालिकारीिाई सफाई पेश 
गन ुउम्चत मौका ददननपनन, 
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(ग) सफाई पेश गनन मौका ददंदा सभबम्न्ित पदालिकारी हवरुर्द् िागेको आरोप र त्र्यसको आिारहरू प्रष्ट गरी आवश्र्यक 
कारवाहीका िालग कार्यपुालिकाको बैठकमा पेश गननपुनन, 
२१. अननगमन सलमलतको लसफाररस कार्यानु्वर्यन गननेः (१) अननगमन सलमलतिे र्यस आचारसंहहतामा उल्िेम्खत 
कन राहरूको पािन भए नभएको सभवन्िमा आवश्र्यक रार्य, सनझाव तथा लसफाररस सहहत कार्यानु्वर्यनका िालग कार्यपुालिकामा 
पेश गननपुननछ । 

(२) अननगमन सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवदेन तथा रार्य, सनझाव र लसफाररस उपर कार्यपुालिकामा छिफि गरी आवश्र्यक लनणरु्य 
सहहत कार्याुन्वर्यन गननपुननछ । 

(३) आचारसंहहताको पािनका लबषर्यमा स्थानीर्य तहमा छिफि हनँदाका बखत सभबम्न्ित पिका प्रलतलनिीहरूिाई सहभागी 
गराउन सहकनेछ । 

२२. आचारसंहहताको उल्िंघनमा सिार्येः (१) र्यस आचारसंहहताको कार्याुन्वर्यन गदाु स्थानीर्य तहबाट सिार्यको रूपमा 
देहार्यमा उल्िेम्खत एक वा सोभन्दा बढी प्रकृर्याहरू अपनाउन सहकनछे । 

(क)  सभबम्न्ित पदालिकारीिाई सचेत गराउने । 

(ख)  आिोचना तथा आत्मािोचना गन ुिगाई सोको िानकारी साविुलनक गन ुिगाउने । 

(ग)  साविुलनक सनननवाइका िालग साविुलनक गनन, गराउन े

(घ)  प्रचलित ऐन कानननको उल्िंघन भएका अवस्थामा सभबम्न्ित लनकार्यमा सूचना ददने र आवश्र्यक काबाुहीका िालग 
िेखी पठाउने । 

(२) आरोहपत पदालिकारीमालथ भएको कन न ैपलन कारवाहीका लबषर्यमा लनि कन नै रािनीलतक दिसंग आवर्द् भएको हकमा 
सभबम्न्ित रािलनलतक दििाई िानकारी गराउननपनन । 

२३. कारवाहीको हववरण साविुलनक गननपुननेः आचारसंहहताको कार्यानु्वर्यनका सभवन्िमा पदालिकारीमालथ भएको 
कारवाहीको हववरण आम िानकारीका िालग स्थानीर्य तहको सूचनापाटी र स्थानीर्य पत्रपलत्रकामा प्रकाम्शत गननपुननछ । 
सोको िानकारी रािनीलतक दिहरू, संघीर्य मालमिा तथा स्थानीर्य हवकास मन्त्रािर्य, लनवाचुन आर्योग, प्रदेश सरकारको 
सभवम्न्ित हवभाग/लनकार्य, स्थानीर्य प्रशासनिाई गराउननपननछ । 

भाग — ५ 
हवहवि 

२४. आचारसंहहताको पािन गनन ु पदालिकारीको कतवु्र्य हननेेः र्यो आचार संहहताको पािना गनन ु पदालिकारीको 
म्िभमेवारी तथा कतवु्र्यको एक अलभन्न अंगको रूपमा रहनेछ । 

२५.  पदालिकारीिाई आचारसंहहताको िानकारी ददननपननेः- र्यो आचारसंहहता स्थानीर्य तहका पदालिकारी तथा 
कमचुारीहरूिाई अलनवार्य ुरूपमा िानकारी ददई हस्तािर गराई िागू भएको िानकारी साविुलनक गनन ुपननछ ।  

२६. आचारसंहहता बारेमा िानकारी गराउनेेः- (१) स्थानीर्य तहका पदालिकारीको र्यो आचारसंहहता तथा र्यस 
आचारसंहहतामा समर्य समर्यमा भएको संशोिनको हववरण तथा आचारसंहहताको कार्याुन्वर्यनको हववरणहरूको िानकारी 
बाहषकु रूपमा स्थानीर्य तहका रािनीलतक दिहरू, संघीर्य मालमिा तथा स्थानीर्य हवकास मन्त्रािर्य तथा प्रदेश सरकारका 
सभवम्न्ित लनकार्यिाई गराउननपननछ । 

(२) र्यस आचारसंहहताको दफा १४ बमोम्िम गदठत अननगमन सलमलतिे आफ्नो बाहषकु प्रलतवेदन सभाको सभवम्न्ित 
सलमलतमाफुत सभामा पेश गननपुननछ । 
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२७. आचारसंहहताको कार्यानु्वर्यनमा रािनीलतक दिको सहर्योगेः (१) कन न ै पदालिकारीबाट र्यस आचारसंहहताको 
उल्िंघन भएको ठहर भएमा लनिमालथ िागेको आरोप तथा सो सभबन्िमा लसफाररस भएको कारवाहीको हववरण समते 
सभबम्न्ित पदालिकारी सभबर्द् रािनीलतक दििाई िानकारी गराउननका साथै साविुलनक समेत गनन ुपननछ । 

(२) िाँचवनझका आिारमा पदालिकारी उपर कारवाहीका िालग भएको लसफाररसको कार्याुन्वर्यन गनन वा सचेत गराउन े
काममा सरकारी लनकार्य एवं रािनीलतक दिहरूको सहर्योग लिन सहकनछे ।  

२८. आचारसंहहतामा संशोिनेः (१) कार्यपुालिकाबाट आचारसंहहतामा संशोिन गन ुसहकनछे । 

(२) आचारसंहहतामा भएको संशोिनको िानकारी सभबम्न्ित सबै पदालिकारी, कमचुारी, तथा सरोकारवािाहरूिाई ददननपननछ 
। 

(३) लनवाचुन आचारसंहहतामा भएको संशोिनको व्र्यहोरा आम िनताको िानकारीका िालग साविुलनक गननपुननछ । 

(४)  नगर पालिकािे आफ्नो स्थानीर्य हवम्शष्टता, कार्य ुप्रकृलत र आवश्र्यकता अननसार र्यस आचार संहहतामा समर्य समर्यमा 
थप व्र्यवस्था समावेश गरी िागू गन ुसहकनछे । 


