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clh/sf]6 गाउॉऩालरकाको ऩदालधकायीहरुको आचायसॊहहता, २०७४ 

प्रस्तावना 

नेऩारको सॊहवधान फभोजजभ सहकारयता, सहअजस्तत्व य सभन्वमका आधायभा सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िात्भक शासन व्मवस्थाको 
अभ्मास गदै सङ् घ, प्रदेश य स्थानीम तहफीच सभुधयु अन्तयसयकाय सम्फन्ध कामभ गनय, स्थानीम शासन व्मवस्थाभा जनताको अथयऩूणय 
सहबालगता प्रवर्द्यन गदै फढी जनभखुी, सेवाभखुी, जनउत्तयदामी, ऩायदशी तथा सशुासनमकु्त स्थानीम शासनको प्रत्माबलूत गनय, स्थानीम 
तहराई जनताको हवश्वालसरो शासन इकाईका रुऩभा स्थाहऩत गनय, स्थानीम तहफाट सभाजका हवलबन्न वगय, धभय, लरङ्ग, जातजालतका 
भौलरक सॊस्कृलतप्रलत सम्भान य सहहष्ण ु बावनाको हवकास गनय तथा कानूनी याज्म, सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िका राबहरुको 
न्मामोजचत हवतयण य ददगो हवकासको अवधायणाराई भूतय रुऩ ददन हाभी जनताफाट लनवायजचत ऩदालधकायीको आचयण य 
हिमाकराऩहरुराई सोही अनरुुऩ भमायददत य नभनुामोग्म तलु्माउनका रालग clh/sf]6 गाउॉऩालरकाका जनप्रलतलनलधहरुरे 
गाउॉकामयऩालरकाको t];|f] फैठकफाट स्वीकृत गयी मो “clh/sf]6 गाउॉऩालरकाको ऩदालधकायीको आचायसॊहहता, २०७४” फनाई रागू 
गयेका छौं ।  

 

बाग – १ 

प्रायजम्बक 

१.  सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो आचायसॊहहताको नाभ “clh/sf]6 गाउॉऩालरकाको ऩदालधकायीहरुको आचायसॊहहता, २०७४” 
यहेको छ ।  

(२) मो आचायसॊहहता गाउॉसबाफाट ऩारयत बएको लभलतदेजख रागू हनुछे । 

२.  ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागभेा मस आचायसॊहहताभा, 

(क)  “अध्मऺ” बन्नारे clh/sf]6 गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सम्झनऩुदयछ । 

(ख)  “आचायसॊहहता” बन्नारे गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायीहरुको आचायसॊहहता, २०७४ राई जनाउनेछ । 

(ग)  “अनगुभन सलभलत” बन्नारे मस आचायसॊहहता अनसुाय गदठत आचायसॊहहता अनगुभन सलभलतराई सम्झनऩुछय । 

(घ)  “कामयऩालरका” बन्नारे clh/sf]6 गाउॉकामयऩालरका सम्झन ुऩछय । 

(ङ)  “ऩदालधकायी” बन्नारे clh/sf]6 गाउॉऩालरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ, कामयऩालरकाका सदस्म तथा सबाका 
अन्म सदस्म सभेतराई सम्झनऩुदयछ । मस शब्दरे गाउॉऩालरकारे आफ्नो कामय सम्ऩादनका लसरलसराभा गठन 
गयेका जनुसकैु सलभलत वा उऩसलभलत वा कामयदरका सदस्महरु सभेतराई सम्झनऩुदयछ । 

(च)  “सबा” बन्नारे clh/sf]6 गाउॉसबाराई फझुाउनेछ । 

(छ)  “स्थानीम तह” बन्नारे नऩेारको सॊहवधान फभोजजभको गाउॉऩालरका, नगयऩालरका य जजल्रा सबा सम्झनऩुदयछ । 
मस खण्डभा उजल्रजखत नगयऩालरका बन्नारे भहानगयऩालरका, उऩभहानगयऩालरका य नगयऩालरका सभेतराई 
जनाउनेछ । 

 

 



बाग – २ 

ऩदालधकायीका आचायहरु 

३.  साभान्म आचायहरुको ऩारना गनन् ऩदालधकायीहरुको ऩारन तथा अवरम्वन गनन साभान्म आचायहरु देहामभा उल्रेख बए 
फभोजजभ हनुेछन ्। जसको अवरम्वन गनय हाभी प्रलतवर्द्ता व्मक्त गदयछौं, 

३.१  नेऩारको स्वतन्िता, स्वाधीनता, स्वालबभान, याहष्डम एकता, बौगोलरक अखण्डता य जनताभा लनहहत सावयबौभसत्ताप्रलत 
प्रलतवर्द् यहॉदै, 

(क)  ऩदालधकायीहरुरे नेऩारको स्वतन्िता, सावयबौलभकता, बौगोलरक अखण्डता, याहष्डम एकता, स्वाधीनता य 
स्वालबभानको अऺुण्णताभा प्रलतकूर हनुे कामय गनन छैनौं ।  

(ख)  कुनै ऩलन ऩदालधकायीरे याष्ड हवरुर्द् हनु े कामयभा सघाउ ऩयु ् माउने, याहष्डम गोऩनीमता बङ्ग गनन, याहष्डम 
सयुऺाभा आॉच ऩमुायउने कामयहरु गनय वा त्मस्तो कामयभा सहमोग ऩमुायउने कामय गनन वा गयाइने छैन । 

(ग)  कुनै ऩदालधकायीरे ऩदीम जजम्भेवायी ऩारना गदाय सदैव याष्ड य जनताको फहृत्तय हहतराई ध्मानभा याखी 
गननछौ ।  

(घ)  कुनै ऩलन व्मजक्त वा लनकामरे जनताभा लनहहत सावयबौभसत्ता, याहष्डम एकता, स्वाधीनता, साभाजजक, धालभयक, 

साॊस्कृलतक तथा ऐलतहालसक सौहादयताभा आॉच ऩमुायउने गयी कामय गयेभा त्मस्तो कामय लनरुत्साहहत गननछौँ 
। 

३.२  सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको स–ुसम्वन्धभा जोड ददॉदै, 

(क)  ऩदालधकायीहरुरे सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको ससुम्फन्ध, कामय अलधकायऺेि, कामय प्रणारी वा 
सॊस्थागत प्रवन्धभा कुनै आॉच ऩरु् माउन वा दखर ददन वा अन्तयसयकाय सम्वन्धभा खरर ऩानन कुनै 
हिमाकराऩ गनय वा वक्तव्म वा प्रकाशन वा प्रचाय प्रसाय गरयने छैन ।  

(ख)  कुनै ऩलन आधायभा स्थानीम तहका वालसन्दाहरुराई बेदबाव गनन वा साभान सयुऺा, सेवा, सहुवधा य 
सॊयऺणफाट वजन्चत गरयनेछैन । 

तय भहहरा, फारफालरका, अऩाॊगता बएका व्मजक्त, दलरत, जेष्ठ नागरयक रगामत ऩलछ ऩयेका वगय, ऺेि 
तथा सभदुामको हकहहतका रालग हवशेष व्मवस्था गनय प्रलतवर्द् यहनेछौ । 

(ग) अन्तय स्थानीम तह तथा अन्तय सयकाय वस्त ु वा सेवाको लनवायध आगभनराई कुनै फाधा गरयने वा 
बेदबाव गरयने छैन । 

३.३  सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िात्भक शासन प्रणारी, स्वशासन य स्वामत्त शासन, सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट 
याज्मशजक्तको प्रमोग तथा हवश्वव्माऩी भानव अलधकाय य भौलरक अलधकायका भान्म लसर्द्ान्तको प्रफर्द्यन गनय, 

(क)  जनताभा लनहहत सावयबौभसत्ता, स्वशासन तथा स्वामत्त शासन, सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट 
याज्मशजक्तको प्रमोग, सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िका भान्म लसर्द्ान्तहरुराई उ च सम्भान य आत्भसात 
गरयनेछ । 

(ख)  सॊघीम रोकताजन्िक प्रणारी, स्थानीम स्वामत्तता य तल्रो तहभा अलधकायको हवकेन्रीकयणका लसर्द्ान्त 
तथा नीलतराई अनादय गनन, जनताप्रलतको उत्तयदाहमत्वराई अस्वीकाय गनन, अवहेरना गनन, अन्तयसयकाय 



सम्वन्ध एवॊ स्थानीम तहहरु य साझेदाय सॊघ सॊस्थासॉगको कानून फभोजजभको सम्वन्धभा खरर ऩनन 
जस्ता कुनै रेख, सभाचाय, बाषण, वक्तव्म वा प्रकाशन वा प्रशायण गनुय वा गयाउन ुहुॉदैन । 

तय मस कुयारे उल्रेजखत हवषमभा अनसुन्धानभूरक कुनै रेख यचना प्रकाजशत गनय  य सो अनरुुऩ 
धायणा याख् न योक रगाएको भालनन ेछैन । 

३.४ साधन श्रोतको ऩूणय सदऩुमोग गनय्  

(क)  काननु फभोजजभ आपूरे ऩाउने सेवा सहुवधावाहेक स्थानीम तहको साधन, श्रोत, नगद वा जजन्सी कुनै 
ऩलन प्रकायरे भास्न, उऩबोग गनय य दरुुऩमोग गनुय गयाउन ुहुॉदैन ।  

(ख)  कुनै ऩलन ऩदालधकायीरे सावयजलनक  स्रोतको प्रमोग गदाय अलधकतभ सदऩुमोग य उत्ऩादनशीर कामयभा 
प्रमोग गनुय ऩननछ ।  

३.५ आफ्नो जजम्भेवायीको प्रबावकायी कामायन्वमन गनय गयाउन, 

(क)  कुनै ऩलन ऩदालधकायीरे कानूनरे तोहकए फभोजजभका ऩदालधकायीहरुराई ऩूवय जानकायी नददई आफ्नो 
सेवा ददने स्थान छोडी अन्मि जान ुहुॉदैन ।  

(ख)  ऩदालधकायीरे प्रचलरत कानूनभा तोहकएबन्दा फढी सभमका रालग आफ्नो कामयऺ ेि छोड्नऩुदाय वा 
कामयऺ ेिबन्दा फाहहय जानऩुनन बएभा कानूनरे तोके फभोजजभका जनप्रलतलनलध वा ऩदालधकायीराई आफ्नो 
ऩदको अजख्तमायी नददई जान ुहुॉदैन । 

३.६ गैय कानूनी आश्वासनराई लनरुत्साहहत गनय 

(क)  सॊहवधान तथा प्रचलरत कानूनरे ददएको अलधकायऺेिबन्दा फाहहयका काभ गरयददन्छु बनी कसैराई 
आश्वासन ददन ुहुॉदैन । 

(ख)  कानून फभोजजभ गनुयऩनन काभ गनय वा सेवा ददनका रालग आनाकानी वा हढराई गनन, जानीजानी 
अनावश्मक झॊझट थप्ने वा आफ्नो अलधकायऺेि फाहहयको काभ गरयददन वा गयाई ददनेछु बनी 
आश्वासन वा बयोसा ऩनन कुनै काभ गनुय वा गयाउन ुहुॉदैन ।  

(ग)  स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुरे ऐनरे तोहकएको मोजना तजुयभा प्रकृमाको जानकायी नददई कुनै व्मजक्त, 

सॊस्था वा सभदुामराई स्थानीम तहको मोजना फाहेकका कुनै कामयिभ वा मोजना स्वीकृत गरयददन वा 
गयाईददने आश्वासन ददन ुहुॉदैन ।  

(घ)  आफ्नो रालग वा अरु कसैको रालग अनजुचत राब ऩगु्न ेगयी ऩदको दरुुऩमोग गनन कामय गनुय गयाउन ु
हुॉदैन । 

३.७ याजनीलतक आस्थाका आधायभा बेदबावऩूणय कामय नगनय दृढ यहॉदै, 

(क)  याजनीलतक आस्था वा हवचायका आधायभा कामयऩालरका वा सबाका सदस्महरु वा कभयचायी वा सेवाग्राही 
तथा आभ नागरयकहरुसॉग तेयो भेयोको बावना याखी कुनै कामय गनुय÷गयाउन ुहुॉदैन । 

(ख)  आपू सम्वर्द् याजनीलतक दर वा सम्वर्द् कुनै लनकाम वा सॊघसॊस्थाराई भाि राब ऩगु्न ेवा सहुवधा हनु े
गयी कुनै लनणयम वा मोजना वा कामयिभ कामायन्वमन गरयनेछैन । 



३.८ साभाजजक सौहादयता य सभावेशीकयणप्रलत दृढ सॊकजल्ऩत यहॉदै, 

(क)  साभाजजक सद  बाव तथा सौहादयता (प्रभे) खल्फल्माउन नहनुे् हवलबन्न जात जालत, धभय, वगय, ऺेि, 

सम्प्रदामफीच साभाजजक सद  बाव य सौहदयता खल्फल्माउने कुनै काभ वा अन्म कुनै व्मवहाय गनुय वा 
गयाउन ुहुॉदैन । कुनै सम्प्रदामफीचको स–ुसम्वन्धभा खरर ऩनन गयी हिमाकराऩ गनुय गयाउन ुय प्रचाय 
प्रसाय गनुय गयाउन ुहुॉदैन । 

(ख)  छुवाछुतराई प्रश्रम ददने व्मवहाय गनुय हुॉदैन । कुनै हवचाय व्मक्त गदाय जातीम, धालभयक, साॉस्कृलतक वा 
साभाजजक हवर्द्ेष वा धालभयक बेदबाव जनाउने खारका काभ कुया गनन वा उखान टुक्का प्रमोग गनन वा 
कुनै जालत, धभय, सॊस्कृलत वा सभदुामको स्वालबभानभा धक्का राग्ने वा आघात ऩगु्ने खारका 
शव्द÷वाणीहरुको प्रमोग गनुय हदैुन ।  

(ग)  कुनैऩलन जातजालत, धभय, वणय, लरङ्ग आददका आधायभा बेदबाव गनुय हुॉदैन तथा सफै सभदुामका कानूनी 
हकहहत य भौलरक सॊस्कृलतप्रलत फोरी  य व्मवहाय दफैु तवयफाट प्रलतकुर असय ऩनन गयी कामय गनुय 
गयाउन ुहुॉदैन । 

(घ)  कुनै ऩलन सभूदामको ऩयम्ऩया देजखको धभय अवरम्फन गनन धालभयक स्वतन्िताको सम्भान गनुय ऩननछ । 

तय, आफ्नो ऺेिलबि कसैको धभय ऩरयवतयन गनन गयाउने कुनै ऩलन हिमाकराऩ हनु ददनहुुॉदैन । 

(ङ)  कुनै हवदेशी नागरयक वा सॊस्थारे नेऩारको सभ्मता, नेऩारी जनतावीचको सद् बाव हवगानन वा बडकाउन े
काभ गयेको वा गनय रागकेो जानकायी बएभा तत्कार सम्फजन्धत लनकामभा सूजचत गनुय ऩननछ । 

३.९ ऩदालधकायीफीच कामयजजम्भेवायीको न्मामोजचत फाॉडपाॉड गनय्  

(क) ऩदालधकायीवीच जजम्भेवायी, अलधकाय वा सहुवधा वा दाहमत्वको फाॉडपाॉड गदाय याजनीलतक दरसॉगको 
सम्फर्द्ता वा याजनीलतक आस्था वा भहहरा वा ऩरुुष वा साभाजजक सभावेशीकयणका आधायभा बेदबाव 
गनुयहुॉदैन । 

तय, कानून फभोजजभ लफशेष जजम्भेवायी य अवसय ददनका रालग उल्रेजखत प्रावधानरे योक रगाएको 
भालनने छैन । 

३.१० कसैको स्वालबभान य अजस्तत्वभा कुनै आॉच आउन नददन् 

(क)  ऩदालधकायीरे सफैसॉग जशष्ट य भमायददत फाणी तथा शब्दको प्रमोग गनुयऩननछ । शारीन य स्वबाहवक 
साभाजजक आचायहरु गनुयऩननछ । जनतासॉग हाददयक, नम्र य आदयऩूवयक व्मवहाय गनुयऩननछ । 

(ख)  ऩदालधकायीफाट कामयऩालरका य सबाका सदस्महरु, स्थानीम तहभा कामययत कभयचायीहरुभा एक अकायप्रलत 
झटुा राञ्छना रगाउन,े रयस याग ्ेष याख् न ेतथा एक अकायको हवषमभा अप्रासाहङ्गक हटका हटऩप्णी गनुय 
वा अलतशमोजक्तऩूणय अलबव्मजक्त ददइने छैन । 

(ग)  ऩदालधकायीरे लनवायजचत जनप्रलतलनलध, कभयचायी, सेवाग्राहीप्रलत याम्रो व्मवहाय य बाषाको प्रमोग गननछन ्। 

(घ) ऩदालधकायीरे सॊस्थागत रुऩभा कुनै धायणा व्मक्त गदाय स्थानीम तह, मसका लनणयमहरु वा कुनै 
ऩदालधकायी वा कभयचायीराई हो माउने वा अनादय गनन बाषा वा अलबव्मजक्त ददन ुवा ददन रगाउन ुहुॉदैन 
। 



(ङ) ऩदालधकायी तथा कभयचायीवीच एक अकायको काभ, ऩेशागत भमायदा य कामयगत स्वामत्तताको सम्भान गनन 
वातावयण लसजयना गनुयऩननछ । 

(च) ऩदालधकायीहरुरे एक अकायको व्मजक्तगत रुऩभा हटका हटप्ऩणी गनुय हुॉदैन तय ऩदालधकायीको काभसॉग 
सम्फजन्धत हवषमभा स्वस्थ रुऩभा एक अकायका कभी कभजोयी तथा सफर ऩऺहरुराई औल्माउन कुनै 
फाधा ऩगु्ने छैन । 

(छ)  ऩदालधकायीहरुरे एक अकायका हवषमभा सकायात्भक तवयरे छरपर गनन, सझुाव ददने, आरोचना तथा 
हटप्ऩणीहरु याख् नऩुननछ य एक अकायराई ऩदीम काभ गनयभा सहमोग, उत्साह य प्रयेणा प्रदान गनुयऩननछ 
। 

३.११ साभाजजक भान्मता हवरुर्द्का आचायहरु लनरुत्साहहत गदै् 

(क) कामायरम सभमभा वा ऩदीम काभका लसरलसराभा भादक वा रागऩुदाथयको सेवन गनुय  हुॉदैन । 
कामायरम हातालबि तथा सावयजलनक सबा, सभायोह, फैठक आदी स्थरहरुभा भद्यऩान, धमु्रऩान, खैनी, 
सलुतय, गटुखा वा ऩान सेवन गनुय हुॉदैन । 

(ख)  अन्धहवश्वास, अऩसॊस्कृलत, रुहढवादजस्ता ऩयुातन एवॊ अवैऻालनक भान्मता तथा चारचरन हवरुर्द्को 
साभाजजक रुऩान्तयण प्रहिमाभा सहिम सहबालगता जनाउनऩुदयछ । 

(ग) ऩदालधकायीहरुरे सावयजलनक स्थर तथा खरुा ठाउॉभा जवुा, तास खेल्ने, फाजी रगाउन े आददजस्ता 
व्मवहायहरु गनुय हुॉदैन । 

(घ) ऩदालधकायीरे कानूनत् भानव अलधकायको हनन ठहरयन,े कानूनरे फन्देज रगाएका तथा सबा वा 
कामयऩालरकारे आफ्नो ऺेिलबि साभाजजक भमायदा हवऩयीतका बलन तोकेका सभदुामभा प्रचलरत 
कुयीलतहरुरे फढावा ऩाउन ेव्मवहाय गनुयहुॉदैन । 

(ङ)  हवलबन्न जातजालत वा धभय सम्प्रादामका प्रचलरत साभाजजक सॊस्कायहरु जस्तै हववाह, रतबतफन्ध, ऩास्नी, 
जन्भोत्सव, बोज आददभा सभदुामभा गरत प्रलतस्ऩधायको बावना ल्माउने खारका तडकबडक गनुयहुॉदैन य 
तडकबडक गनय अरुराई प्रोत्साहहत गनुय हुॉदैन । 

(च) ऩदालधकायीको हैलसमतरे कुनै लनणयम गदाय याजनीलतक, साभाजजक, आलथयक वा कुनै ऩलन आधायभा तेयो 
भेयो बने्न ऩऺ नलरई तटस्थ बलूभका लनवायह गनुयऩदयछ । 

(छ) लरङ्ग, उभेय, बाषा, धभय, आलथयक अवस्था आददका आधायभा बेदबाव जनाउने गयी अरुको साभाजजक 
सॊस्काय वा वगीम हकहहतका हवषमहरुभा नकायात्भक हटप्ऩणी गनुयहुॉदैन । 

(ज) ऩदालधकायीरे आफ्नो ऺेिलबि हवद्यभान साभाजजक कुयीलत तथा कुसॊस्कायका रुऩभा यहेका फारहववाह, 
फहहुववाह, रैहङ्गक हहॊसा, छाउऩडी, फोक्सा फोक्सी, दहेज (दाइजो), छुवाछुत, जालतगत उॉचलनचता, 
व्मजक्तगत घटना दताय नगनन प्रवजृत्त, खोऩ नरगाउन ेअवस्था, खरुा ददशा आददजस्ता प्रथा प्रचरनराई 
लनभुयर गनय रालग ऩनुय ऩननछ । 

३.१२ स्थानीम तहफाट प्रदान गनय सेवा, सहुवधा, लनणयम प्रहिमा य सूचनभा जनताको ऩहुॉच फढाउन 

(क) प्रत्मेक नागरयकराई सयोकाय हनु ेसेवा सहुवधा य लनणयम फाये सूचना भाग बएभा उऩरब्ध गयाउन ुऩननछ 
। तय प्रचलरत कानून तथा आचायसॊहहताभा उल्रेख बएको तरयकारे फाहेक कुनै ऩदालधकायी, व्मजक्त 



वा सभूहराई, आलथयक कायोफायभा राब वा हानी ऩगु्न ेवा कसैको सम्ऩजत्त जजउ-ज्मानभा हानी नोक्सानी 
ऩगु्न े सूचनाहरु य गोप्म याख् नऩुनन कुया प्रसायण वा सावयजलनक गनुय वा गयाउन ु वा उऩरब्ध गयाउन ु
हुॉदैन । 

(ख) शाजन्त सयुऺा, याहष्डम अखण्डता, सभदुामहरुको सौहादय सम्फन्धभा खरर ऩनन खारे सचुनाहरु 
सावयजलनक गनुय वा गयाउन ुहुॉदैन । 

३.१३ फदलनमत तथा अनलधकृत काभ गनय गयाउनफाट योक्न  

(क) प्रचलरत कानून फभोजजभ आपूराई प्राप्त अलधकायको प्रमोग गदाय फदलनमत वा स्वे छाचायी रुऩभा गनुय 
वा गयाउन ु हुॉदैन । मस्तो अलधकायको प्रमोग खरुा एवॊ सहबालगताभूरक रुऩभा छरपर गयी गनुय 
ऩननछ । 

(ख) आपू वा अन्म कुनै व्मजक्त वा सॊस्थाफाट अन्म ऩदालधकायी वा कामायरम\सॊघ सॊस्था वा कभयचायी वा 
व्मजक्तराई अनलधकृत काभ गयाउन ुहुॉदैन । 

३.१४ रैहङ्गक सभानताको प्रवर्द्यन गदै, 

(क) कसैराई लरङ्गको आधायभा बेदबाव झल्कने कुनै कामय गनुय हुॉदैन । लरङ्गको आधायभा कसैको 
ऺभताभालथ आॉच आउने गयी कुनै काभकाज गनय, नीलत, कानून वा सॊयचना फनाइनेछैन ।  

(ख)  पयक लरङ्गका ऩदालधकायी, कभयचायी, सेवाग्राही तथा आभ नागरयकप्रलत अस्वस्थ आरोचना गनन, 
जजस्क्माउने तथा उनीहरुको भनोवर घटाउने खारका अलबव्मजक्त ददन,े ददन रगाउने वा कुनै ऩलन 
भाध्मभफाट कुनै मौनजन्म दयुाशम हनु ेखारका कुनै काभकायवाही गनय गयाउन वा मौनजन्म अजिर 
तश्वीयहरु प्रकाजशत गनन, प्रदशयन गनन, आशम देखाउन,े अनजुचत राबका दृहष्टरे काभभा अल्झाउन ेजस्ता 
हैयानी ऩानन व्मवहाय गनुय वा गयाउन ुहदैुन । 

(ग) रेखेय, फोरेय, बाषण गयेय वा जनुसकैु भाध्मभफाट ऩलन भहहरा तथा ऩरुुषफीचभा बेदबाव जनाउन े
खारका काभ वा व्मवहाय गनय वा उखान टुक्का, थेगो वा शव्दहरुको प्रमोग गनुय वा गयाउन ुहुॉदैन । 

(घ) रैहङ्गक आधायभा बएका घयेर ुहहॊसा य बेदबावका घटनाहरुराई रकुाउने य गोप्म याख्न ेकामय गनन वा 
सहमोग ऩमुायउन गनुय गयाउन ुहदैुन । 

३.१५ फारवालरकाको सवायहङ्गण हवकास य हकहहतप्रलत सचेत यहॊदै 

(क) वारवालरकाको साथयक सयोकायका हवषम तथा स्थानीम हवकास य शासन प्रहिमाभा वारवालरकाको 
साथयक सहबालगताराई हो माउने वा अवभूल्मन गनन हवचाय, अलबव्मक्त ददन वा त्मस्तो व्मवहाय गनय 
गयाउन हुॉदैन ।  

(ख)  आफ्नो ऩरयवायभा फारश्रलभक याख्न ु हदैुन । सभदुामभा फारश्रभ वा फारशोषणराई सॊयऺण वा 
प्रोत्साहन हनु ेकुनै हकलसभका हिमाकराऩ गनय गयाउन ऩाइने छैन । 

४.  सावयजलनक सम्ऩजत्तको प्रमोग तथा सहुवधा सम्फन्धी आचायहरु् सावयजलनक सम्ऩलतको प्रमोग तथा सहुवधा सम्फन्धभा देहामका 
आचायहरु ऩारन गनय प्रलतफर्द्ता व्मक्त गदयछौ, 



४.१  ऩदालधकायी तथा कभयचायीको सहुवधाका रालग छुट् माईएको सेवा वा सहुवधा वा बत्ता आफ्नो आन्तरयक श्रोतको 
कलत अॊश हनु आउॉछ बने्न एहकन गयी सबाभा छरपर गयी आभ गागरयकराई हानकायी ददऐ हकपामती रुऩभा 
न्मूनतभ सहुवधाको व्मवस्था गरयनेछ ।  

४.२  ऩदालधकायीरे कानून फभोजजभ तथा कामायरमको काभभा फाहेक स्थानीम तहको भानवीम, आलथयक वा बौलतक 
साधन श्रोतको आपू वा अन्म कुनै व्मजक्तफाट प्रमोग वा उऩमोग गनुय वा गयाइने छैन  

४.३  आफ्नो ऩदीम ओहदाको आधायभा कुनै सलभलत, सॊस्था वा व्मजक्तहरुफाट लनजी सेवा तथा सहुवधाहरु लरन वा लरन 
रगाइने छैन  

४.४  स्थानीम तहको सेवा प्राप्त गये वा सावयजलनक सम्ऩलतको प्रमोग गये वाऩत ऩदालधकायी, कभयचायी वा अन्म कुनै 
व्मजक्त वा सॊस्थारे कानून फभोजजभ लतनुय फझुाउन ुऩनन कय, शलु्क, सेवा शलु्क दस्तयु, बाडा फझुाउनफाट छुट 
लरनेददने गयी लनणयम गनुय वा गयाउन ुहुॉदैन । 

४.५  स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुरे आपूरे प्राप्त गनन सहुवधाहरुको हववयण आभ जानकायीका रालग स्थानीम 
तहभापय त सावयजलनक गनुयऩननछ । 

 

५.  नीलत लनभायण, मोजना तजुयभा य लनणयम गदाय ऩारन गनुयऩनन आचायहरु् नीलत, लनभायण, मोजना तजुयभा य लनणयम गदाय देहामका 
आचायहरुको ऩारन गनय गयाउन देहाम फभोजजभ गरयनेछ, 

५.१  लनणयम प्रकृमाभा बाग लरनऩूुवय फैठकभा जानकायी ददनऩुनन् (१) ऩदालधकायीरे आपू सभेत सॊरग्न बई कुनै लनणयम 
गनुयऩनन फैठकभा छरपरभा बाग लरनऩूुवय देहाम फभोजजभका सूचनाहरु सम्फजन्धत बए सो ददनऩुननछ : 

(क)  स्थानीम तहको बनाय प्रकृमा, खयीद, लफिी वा ठेक्काऩट्टाको लनणयम प्रकृमा, कुनै हकलसभको दण्ड जरयवाना 
वा लभनाहा गनन लनणयम प्रकृमा, कुनै ऩऺसॉगको सम्झौताको म्माद थऩ वा खायेजीका लफषमभा वा त्मस्तै 
कुनै लनणयम गनुयऩनन हवषमसॉग सम्फजन्धत व्मजक्तसॉग आफ्नो कुनै स्वाथय वा रयसइवी वा रेनदेन वा अन्म 
कुनै प्रकायको नाता, सम्फन्ध यहेको बए सो कुया, 

(ख)  स्थानीम तहको नीलत लनणयमफाट प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरूऩभा राब वा हानी हनु ेव्मजक्त, सॊस्था, ऩऺ वा 
कम्ऩनीसॉग लरनदुदन ुबए सोको लफवयणहरु, 

(ग) कुनै ऩेशा वा व्मवसाहमक सॊघसॊस्थाभा ऩदालधकायीको प्रलतलनलधत्व, रगानी, शेमय, हहत वा स्वाथय बए 
सोको लफवयण य त्मस्तो काभभा रगाउने सॊस्था सम्फन्धी हवफयण, 

(२)  मदद कुनै ऩदालधकायीको लनणयम गनुयऩनन ऩऺ वा लफषमसॉग सम्फन्ध यहेछ बन े फैठकको अध्मऺरे त्मस्तो 
ऩदालधकायीराई फैठकको लनणयम प्रकृमाभा तटस्थ यहन वा बाग नलरनका रालग लनदनश गनुय ऩननछ । 

(३)  ऩदालधकायीरे कुनै हवकास लनभायण कामयको रालग गठन हनु ेउऩबोक्ता सलभलतभा यही कामय गनुय हदैुन । 

 

५.२ सहबालगताभूरक तथा ऩायदशीरूऩभा नीलत लनभायण य लनणयम गनन :  

(क) ऩदालधकायीहरूरे मोजनाको छनौट, प्राथलभहककयण, कामायन्वमन, अनगुभन, भूल्माॊकनका हवषमहरुभा 
राबग्राही, उऩबोक्ता तथा सयोकायवारा सभहुको व्माऩक सहबालगता य प्रलतलनलधत्व गयाएय लनणयम 
गनुयऩननछ । 



(ख) स्थानीम तहफाट लनणयम ददनऩुनन हवषमहरु, लनमजुक्त वा सेवा सहुवधा ददन े वा लरने हवषमका कुयाहरु 
ऩायदशी रुऩभा गनुय ऩननछ । 

(ग) स्थानीम तहका फैठकहरु आभ जनताका रालग खरुा गनय उजचत प्रकृमाहरु लनधाययण गनुय ऩननछ । 

(घ) लनणयम गदाय कानूनरे तोकेको अवलधलबि लनणयम गनुयऩछय । कानूनरे सभम नतोकेको अवस्थाभा लफषमको 
प्रकृलत हेयी मथासम्बव लछटो य उऩमकु्त सभमावलधलबि लनणयम गनुय ऩननछ । 

 तय कुनै कायणरे लनणयम गनय राग्ने सभमावलध रजम्फने बएभा वा लनणयम गनय नसहकने बएभा सोको 
तथ्मऩूणय जानकायी सम्वजन्धत ऩऺराई उऩरब्ध गयाउन ुऩननछ । 

(ङ) ऩदालधकायीरे नागरयक वा सेवाग्राहीराई नअल्भल्माउन ेगयी स्ऩष्ट याम तथा सल्राह ददन ुऩननछ । 

६. ऩयुस्काय, उऩहाय, दान, चन्दा वा लनजी सेवा, सहुवधा य राब ग्रहण सम्फन्धी आचयण् ऩयुस्काय, उऩहाय, दान, चन्दा वा लनजी 
सेवा, सहुवधा य राब ग्रहण सम्फन्धभा देहामका आचायहरुको ऩारन गनय गयाउन प्रलतफर्द् यहॊदै, 

(क) कानून फभोजजभ आफ्नो कतयव्म लनवायह गनन लसरलसराभा कसैफाट कुनै प्रकायको नगद वा सेवा सहुवधाको रुऩभा 
उऩहाय, ऩयुस्काय, चन्दा लरन ुहुॉदैन ्।त्मस्तो सेवा सहुवधा ददनका रालग फाध्म ऩानन कुनै व्मवहाय गनुय वा गयाउन ु
हुॉदैन । 

(ख) स्थानीम तहसॉग कुनै खास हवषमभा स्वाथय लनहहत बएको वा सम्बाव्म स्वाथय बएको कुनै ऩलन व्मजक्तफाट कुनै 
प्रकायको भैिी व्मवहाय य आभन्िण, बोज बतेय, खानेऩानी, भनोयञ्जन, फसोवास सहुवधा, बाडा सहुवधा आदद लरन ुवा 
ददन ुहुॉदैन । 

(ग) ऩदालधकायीहरुरे आफ्नो स्थानीम तहराई जानकायी नददई कुनै व्मजक्त, सॊस्था वा लनकामफाट दान, वजक्सस, चन्दा, 
उऩहाय स्वीकाय गनुय हुॉदैन ।  

७. हवकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभदुाहमक सॊघसॊस्था, लनजी ऺिेसॊगको साझेदायी सम्वन्धी आचयण् हवकास साझेदाय, गैय 
सयकायी सॊस्था, साभदुाहमक सॊघसॊस्था, लनजी ऺेिसॊगको साझेदायी गदाय देहामका आचायहको ऩारन गनय प्रलतफर्द् यहॉदै, 

(क) हवकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभदुाहमक सॊघसॊस्था, लनजी ऺिेसॉग सॊस्थागत सम्फन्ध य सभन्वम प्रफर्द्यन 
गरयनेछ । व्मजक्तगत राबहानीका आधायभा व्मवहाय गरयनेछैन ।  

(ख) हवकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभदुाहमक सॊघसॊस्था, लनजी ऺेिसॉगको आफ्नो ऺेिलबिको मोजना,  कामयिभ,  

फजेट तथा प्रलतवेदन कामयराई एकीकृत रुऩभा अगाडी फढाइनेछ ।  

८. लनष्ऩऺता, सम्भान य कदयऩूणय व्मवहाय सम्फन्धी आचयणहरु् ऩदालधकायीरे आफ्नो कामयसम्ऩादन गदाय लनष्ऩऺता, सम्भान य 
कदयऩूणय रुऩभा गनय देहामका आचायहरुको ऩारन गरयनेछ, 

(क) स्थानीम तहको सॊस्थागत एवॊ कामयगत स्वतन्िता य लनष्ऩऺता अलबवहृर्द् गनय प्रमत् नशीर यहन े। 

(ख) ऩदालधकायीरे ऩदीम कतयव्म लनवायह गदाय वाह्य वा आन्तरयक ऺेिफाट प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरुऩरे आउने प्रबाव, 

प्ररोबन, दवाव, बनसनु, धम्की, आग्रह आददफाट प्ररेयत वा प्रबाहवत नबई कामय सम्ऩादन गनन । 

(ग) आफ्नो ऩदीम कतयव्म ऩयुा गदाय भोराहहजा नयाखी लनलबयक य स्वतन्िताऩूवयक कामय सम्ऩादन गनन गयाउन े। 

(घ) कुनै कभयचायीराई कामय सम्ऩादनको लसरलसराभा अनजुचत प्रबाव ऩानय वा दफाफ नददने । 



(ङ) प्रचलरत कानूनरे लनषेध गयेको कुनै कामय गनय वा गयाउन नहनु े। 

(च) कतयब्म ऩारना गदाय जानकायीभा आएको कानून फभोजजभ गोप्म याख्नऩुनन हवषम वा कागजात वा व्महोया प्रत्मऺ वा 
अप्रत्मऺ रुऩफाट गनय वा गयाउन नहनुे । 

(छ) ऩदालधकायीरे आपूरे गनन काभ लनधायरयत सभमलबि सम्ऩादन गरयनेछ । कानून फभोजजभ सम्ऩादन गनुयऩनन काभ 
सभमलबिै सम्ऩन्न नगयी आपूरे गनन काभ ऩन्छाइने छैन ।  

९. अन्म आचयणहरुको ऩारना्  ऩदालधकायीका अन्म आचयणहरु देहाम फभोजजभ गनय प्रलतफर्द् यहन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्ऩजत्तको हववयण तोहकएको सभमलबि सम्वजन्धत लनकामभा फझुाई सावयजलनक गनुय ऩननछ । 

(ख) स्थानीम तहको काभभा कुनै प्रकायको असय ऩनय सक्न े गयी वा सॊहवधान य प्रचलरत कानून हवऩरयत हनु े गयी 
स्थानीम तहको स्वीकृती हवना कसैवाट कुनै प्रकायको दान, दातव्म, कोसेरी, उऩहाय आपूरे स्वीकाय गनुय य 
आफ्नो ऩरयवायको कुनै सदस्मराई त्मस्तो लफषम स्वीकाय गनय रगाउन ुहदैुन । हवदेशी सयकाय वा प्रलतलनलधफाट 
कुनै उऩहाय प्राप्त हनु आएभा स्थानीम तहभा सो कुयाको सूचना ददई लनणयम बए फभोजजभ गनुय ऩननछ ।  

(ग) स्थानीम तहको ऩूवय स्वीकृलत लफना कुनै काभको लनलभत्त कुनै हकलसभको चन्दा भाग्न वा त्मस्तो चन्दा स्वीकाय 
गनय वा कुनय हकलसभको आलथयक सहामता लरन ुहदैुन ।  

(घ) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको काभ कायवाहीभा प्रलतकूर प्रबाव ऩनन गयी कुनै ऩिऩलिकाभा 
आफ्नो वास्तहवक वा काल्ऩलनक नाभफाट वा वेनाभी कुनै रेख प्रकाशन गनय, अनराइन सभाचाय भाध्मभ वा 
साभाजजक सञ् जार वा येलडमो वा टेलरलबजनर्द्ाया प्रसायण गनय गयाउन हदैुन । 

(ङ) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको नीलतको हवयोधभा सावयजलनक बाषण ददन वा कुनै वक्तव्म 
प्रकाशन गनय हदैुन । 

(च)  भरुकुी ऐन हवहावायीको भहरको हवऩरयत हनुे गयी हववाह गनय गयाउन हदैुन । 

(छ)  हवदेशी भरुकुको स्थामी फसोवास तथा लड.बी. को रालग आवेदन गनुय हदैुन । 

(ज)  ऩदालधकायीरे ऩदीम भमायदाभा आॉच आउन ेगयी कुनै सभूह वा व्मजक्तसॉग काननु हवऩयीत वाताय गनन, सम्झौता गनन 
कामय गनुय गयाउन ुहुॉदैन । 

 

बाग ३ 

प्रचलरत काननु फभोजजभ ऩारन गनुयऩनन आचायहरु 

१०. प्रचलरत काननुको प्रबावकायी कामायन्वमन् (१) नेऩारको सॊहवधान, प्रचलरत सॊघीम तथा प्रदेश काननु, अदारतको लनणयम वा आदेश 
तथा काननु फभोजजभ सॊघ वा प्रदेशरे ददएको लनदनशनको सम्भान य ऩारना गनय य सोको तत्ऩयताऩूवयक प्रबावकायी 
कामायन्वमन गरयनेछ । 

(२) प्रचलरत काननु फभोजजभ ऩदालधकायीहरुको सम्ऩजत्त लफफयण फझुाउने तथा सावयजलनक गरयनेछ । 

(३) ऩदालधकायीरे प्रचलरत काननु फभोजजभ स्थानीम तहको फेरुज ुतथा ऩेश्की पर्छ्यौटको कामयभा जजम्भेवायी फहन गनुयऩननछ 
। 



११. अजख्तमाय दरुुऩमोग तथा भ्रष्टाचाय लनवायण सम्वन्धी काननुको कामायन्वमनभा सहमोग् (१) स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुरे 
प्रचलरत काननु फभोजजभ भ्रष्टाचाय वा अजख्तमायको दरुुऩमोग हनु ेहकलसभका आचायहरु गनुय वा गयाउन ुहदैुन । 

(२)  स्थानीम तहका ऩदालधकायीरे स्थानीम तहभा प्रचलरत काननु फभोजजभ अजख्तमायको दरुुऩमोग ठहरयने कुनै काभ 
वा व्मवहाय बएभा सम्फजन्धत लनकामभा जानकायी ददनऩुननछ य सम्फजन्धत लनकामफाट हनुे छानहवन, अनसुन्धान 
तथा जाॉचफझुभा सहमोग गनुयऩननछ । 

(३)  ऩदालधकायीरे आपूरे थाहा ऩाएको भ्रष्टाचाय भालनने कामयहरुको सूचना ददन े य लरन े गनुय ऩदयछ, त्मस्तो सूचना 
रकुाउन य रकुाउन सहमोग गनुय हदैुन । 

(४)  ऩदालधकायीरे आफ्नो कामयसम्ऩादन गदाय स्वाथयको ्न्् देजखन सक्न ेफाह्य हिमाकराऩ, योजगायी, रगानी, सम्ऩजत्त, 

उऩहाय वा राब रगामतका कुयाहरु फाये स्ऩष्ट गयी कामय सम्ऩादन गनुय ऩदयछ । 

(५)  भ्रष्टाचायफाट आजजयत सम्ऩजत्त याख्न,े रकुाउने तथा प्रमोग गनन जस्ता कामयराई दरुुत्साहन गनुय ऩदयछ । 

(६)  भ्रष्टाचायफाट आजजयत सम्ऩजत्तको खोज तरास, योक्का, स्थानान्तयण, लनमन्िण, जपत एवॊ हपतायसम्फन्धी कामयभा सहमोग 
ऩ¥ुमाउन ुऩदयछ । 

(७)  ऩदालधकायीरे आपूरे य आफ्नो ऩरयवायको नाभभा कुनै जामजेथा खरयद गदाय सावयजलनक गयेय गनुय ऩननछ । 

१२.  लनवायचन आचायसॊहहताको ऩारन गनुयऩनन् (१) स्थानीम तहका जनप्रलतलनलधहरुरे लनवायचनका वखत ऩारन गनुयऩनन आचायहरु 
लनवायचन आमोगरे तोके फभोजजभ ऩारना गनुय ऩननछ । 

(२) स्थानीम लनकामका ऩदालधकायीहरुरे लनवायचन आचायसॊहहताको प्रबावकायी कामायन्वमन तथा ऩारन गनय गयाउन सहमोग 
गनुयऩननछ । 

(३) स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुरे आफ्नो ओहोदाको आधायभा प्राप्त सहुवधाहरु लनवायचन प्रचाय प्रसाय वा सोसॉग 
सम्फजन्धत प्रमोजनका रालग आपू वा अरु कसैफाट प्रमोग गनय वा प्रमोग गयाउनको रालग ददन ुहुॉदैन । 

(४) लनवायचन प्रमोजनका रालग मस्तो सहुवधा ददन वा लरनका रालग स्थानीम तहहरुफाट सॊस्थागत रुऩभा कुनै लनणयम गनुय वा 
गयाउन ुसभेत हदैुन । 

 

१३.  आचायसॊहहताको कामायन्वमन तथा सावयजलनकीकयणका रालग आवश्मक व्मवस्था गनुयऩनन् (१) आचायसॊहहताको कामायन्वमन 
तथा सावयजलनकीकयणका रालग देहामभा उल्रेजखत व्मवस्थाहरु गरयनछे, 

(क) आचायसॊहहताको कामायन्वमन सलभलतको व्मवस्था गरयने्  कामयऩालरकारे अध्मऺ वा प्रभखु वा कामयऩालरकारे 
तोकेको सदस्मको सॊमोजकत्वभा आचायसॊहहता कामायन्वमन सलभलत गठन गरयनेछ । सो सलभलतरे लनमलभत रुऩभा 
आचायसॊहहता कामायन्वमनको ऩऺराई सहमोग ऩयु ् माई कामयऩालरकाको फैठकभा लनमलभत प्रलतवेदन ददन ुऩननछ । 

(ख) अनगुभन सलभलतराई सहमोग ऩयु ् माउन ुऩनन् मस आचायसॊहहताको प्रबावकायी कामायन्वमनका रालग अनगुभन 
सलभलतराई आवश्मक ऩनन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

(२) ऩदालधकायीरे आफ्नो कामयहवबाजन तथा कामयसम्ऩादन लनमभावरीको व्मवस्था फभोजजभ जवापदेही, ऩायदशी सेवा 
प्रवाहको प्रफन्ध गनय, देहामफभोजजभ गनय गयाउन आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । 



 (क)  नागरयक फडाऩि फभोजजभ कामयसम्ऩादन गनुयऩनन, नागरयक फडाऩि सम्फजन्धत सफैको जानकायीका रालग 
सफैरे देख्न ेठाउॉभा टाॉस गनुय, गयाउन ुऩननछ । 

 (ख)  स्थानीम तहरे नागरयक फडाऩिभा उल्रेख बए अनसुाय लछटो छरयतो सेवा प्राप्त नबएभा सो उऩय 
गनुासो सनुवुाई हनुे य छानलफनफाट सेवाग्राही ऩऺराई कुनै ऺलत वा हैयानी व्मोहोनुय ऩयेको देजखएभा 
ऩीलडत ऩऺराई उजचत उऩचाय य ऺलतऩूलतय उऩरब्ध हनु ेव्मवस्था गनुय गयाउन ुऩननछ । 

(३) कुनैऩलन ऩदालधकायीरे आपूकहाॉ आएको गनुासो तत्कारै सनेु्न व्मवस्था लभराई पर्छ्यौट गनुयऩननछ । 

 

 

बाग -४ 

आचाय सॊहहताको ऩारना गनन गयाउन ेव्मवस्था 
१४. आचाय सॊहहता अनगुभन सलभलतको गठन् (१) कुनै ऩदालधकायीरे मस आचाय सॊहहता तथा अन्म प्रचलरत सॊघीम, प्रदेश य 

स्थानीम कानून फभोजजभ ऩारन गनुयऩनन आचायहरु उल्रॊघन गये, नगयेको सम्फन्धभा जाॉचफझु तथा अनगुभन गनयका रालग 
सबारे सबाका सदस्महरु भध्मेफाट देहाम फभोजजभको एक ऩदालधकायीको आचाय सॊहहता अनगुभन सलभलतको गठन गरयनेछ 
। 

(क) सबाका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छनौट गयेको एक जना -समोजक 

(ख) सबाका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छनौट गयेको कजम्तभा एक जना भहहरा सहहत दईु जना -सदस्म 

(ग) कामयकायी अलधकृतरे तोकेको स्थानीम तहको एक जना अलधकृत कभयचायी -सदस्म-सजचव 

 

(२) अनगुभन सलभलतका सॊमोजक, सदस्म तथा सजचवभालथ नै मस आचायसॊहहताको उल्रङघनभा उजयुी ऩयी लनणयम गनुयऩनन 
अवस्था बएभा सो हवषमको छरपर, जाॉचफझु तथा लनणयम प्रहिमाभा लनज सहबागी हनु ऩाउने छैन ।  
(३) मस आचायसॊहहताको सॊमकु्त रुऩभा उल्रॊघन गयेको बनी अनगुभन सलभलतका सॊमोजक, सदस्महरु तथा सजचवभालथ कुनै 
उजयुी ऩयेकोभा त्मस उऩय सम्फजन्धत कामयसलभलतरे छानलफन गयी त्मसऩलछ फस्ने सबाको फैठकभा ऩेश गनुय ऩननछ । 

(४) अनगुभन सलभलतका सदस्महरुको ऩदावलध दईु वषयको हनुेछ । मस सलभलतका सदस्महरु रगाताय दईु कामयकारबन्दा 
फढीका रालग लनवायजचत हनु सक्न ेछैनन ्। 

तय स्थानीम तहको कामयकार सभाप्त बएको अवस्थाभा मस सलभलतको ऩदावलध स्वत् सभाप्त बएको भालननेछ । 

 

१५. अनगुभन सलभलतको काभ, कतयव्म तथा अलधकाय् (१) अनगुभन सलभलतको काभ, कतयव्म तथा अलधकाय देहाम फभोजजभ 
हनुेछ । 

(क) कुनै ऩदालधकायीरे आचायसॊहहता उल्रघॊन गये, नगयेको सम्फन्धभा उजयुी ऩयेभा वा जानकायी हनु 
आएभा सो उऩय छानहवन गनन सक्ने । 

(ख) जाॉचफझु तथा छानहवनका लसरलसराभा सभाव्हन जायी गनन य साऺी प्रभाण फझु्न ेअलधकाय हनु े। 

(ग)  अनगुभन सलभलतका सदस्महरुरे स्थानीम तहको लसपारयस तथा आभन्िणभा स्थानीम तहको जनुसकैु 
फैठकभा उऩजस्थत बई आफ्नो काभका हवषमभा जानकायी ददन सक्नछेन।् 

 (२) अनगुभन सलभलतको काभको रालग आवश्मक जनशजक्त, काभ गनन ठाउॉ, साभाग्री तथा उजचत वातावयण फनाईददने 
जजम्भेवायी सम्फजन्धत स्थानीम तहको हनुेछ । 

 

१६. अनगुभन सलभलतको फैठक तथा कामयहवलध् (१) अनगुभन सलभलतको  कामयसञ्चारन, हवलध देहामभा उल्रेख बए अनसुाय हनुछे 
। 

(क)  अनगुभन सलभलतको फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ । 

(ख)  अनगुभन सलभलतको फैठकको लनणयम फहभुतको आधायभा हनुेछ । 

(ग)  अनगुभन सलभलतरे कायवाही गदाय सम्फजन्धत ऩदालधकायीराई सपाई ऩेश गनन उजचत भौका ददनऩुननछ । 



 (घ)  अनगुभन सलभलतरे जाॉचफझुफाट देजखएको हववयण सहहतको याम प्रलतवेदन सम्फजन्धत कामयऩालरकाभा ऩेश 
गनुयऩननछ । 

 (२) अनगुभन सलभलतको फैठक तथा जाॉचफझु सम्फन्धी अन्म कामयहवलध सलभलत आपैं रे तोक्न सक्नेछ । 

 

१७. अनगुभन सलभलतका सदस्महरुको सेवा तथा सहुवधा् अनगुभन सलभलतका सदस्महरुको फैठक बत्ता तथा अन्म सहुवधाहरु 
स्थानीम तहरे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

 

१८. उजयुी् (१) स्थानीम तहको कुनै ऩदालधकायीरे ऩेशागत आचाय, उल्रॊघन गयेकोभा त्मस हवषमभा अनगुभन सलभलत सभऺ 
उजयु ददन सहकनेछ ।  
(२) भालथ (१) फभोजजभ ददइने उजयुीभा कुन ऩदालधकायीरे कुन आचाय उल्रॊघन गयेको हो सोको आधाय, प्रभाण खरुाउन ु
ऩननछ । स्थानीम तहरे उजयुी पायाभको नभनुा फनाई सफैरे सजजरै प्राप्त गनय सक्न ेस्थानभा याख्न ऩननछ ।   
(३) उजयुीको सम्फन्धभा कायवाही भाग गदाय अनगुभन सलभलतरे उजयुीकतायसॉग थऩ हववयण वा कागजात भाग गनय सक्नेछ 
। 

१९. गोप्म याख्नऩुनन् (१) अनगुभन सलभलतरे उजयुीकतायको नाभ गोप्म याख्न ुऩननछ ।  
(२) प्राप्त उजयुीको आधायभा कुनै ऩदालधकायीभालथ रागकेो आयोऩ भालथ छानहवन जायी यहेको अवस्थाभा आयोहऩत 
ऩदालधकायीको नाभ सभेत गोप्म याख्न ुऩननछ । 

 

२०. जाॉचफझु् (१) मस आचायसॊहहताभा उल्रेजखत आचायहरुको उल्रॊघन गयेको हवषमभा अनगुभन सलभलतको याम, सझुाव वा 
प्रलतवेदन आवश्मक कायवाहीका रालग कामयऩालरकाभा ऩेश गनुय ऩननछ । प्रलतवेदन ऩेश गनुयऩूवय सो सलभलतरे देहामका 
प्रहिमाहरु ऩयुा गनुयऩननछ । 

(क) कुनै ऩदालधकायीका हवरुर्द् आचायसॊहहता उल्रॊघन गयेको कुनै उजयुी ऩयेकोभा  वा कुनै जानकायी प्राप्त 
बएकोभा  त्मसको आधायभा अनगुभन सलभलतरे कायवाही गनन आवश्मक छ वा छैन बनी जाॉचफझु गनय वा 
गयाउन सक्नेछ ।  

(२) जाॉचफझु गदाय कुनै ऩदालधकायी उऩय कायवाही गनुयऩनन देजखएभा अनगुभन सलभलतरे त्मस्तो ऩदालधकायीराई सपाई ऩेश 
गनय उजचत भौका ददन ुऩननछ ।  

(३) सपाई ऩेश गनन भौका दददाॉ सम्फजन्धत ऩदालधकायी लफरुर्द् रागकेो आयोऩ य त्मसको आधायहरु प्रष्ट गयी आवश्मक 
कायवाहीका रालग कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुयऩननछ । 

 

२१. अनगुभन सलभलतको लसपारयस कामायन्वमन गनन् (१) अनगुभन सलभलतरे मस आचायसॊहहताभा उल्रेजखत कुयाहरुको ऩारन बए 
नबएको सम्फन्धभा आवश्मक याम, सझुाव तथा लसपारयस सहहत कामायन्वमनका रालग कामयऩालरकाभा ऩशे गनुयऩननछ । 

(२) अनगुभन सलभलतफाट प्राप्त प्रलतवेदन तथा याम, सझुाव य लसपारयस उऩय कामयऩालरकाभा छरपर गयी आवश्मक लनणयम 
सहहत कामायन्वमन गनुयऩननछ । 

(३) आचायसॊहहताको ऩारनका हवषमभा स्थानीम तहभा छरपर हुॉदाका फखत सम्फजन्धत ऩऺका प्रलतलनलधहरुराई सहबागी 
गयाउन सहकनेछ । 

 

२२. आचायसॊहहताको उल्रॊघनभा सजाम् (१) मस आचायसॊहहताको कामायन्वमन गदाय स्थानीम तहफाट सजामको रुऩभा देहामभा 
उल्रेजखत एक वा सो बन्दा फढी प्रहिमाहरु अऩनाउन सहकनेछ । 

(क)  सम्फजन्धत ऩदालधकायीराई सचेत गयाउने । 

(ख)  आरोचना तथा आत्भआरोचना गनय रगाई सोको जानकायी सावयजलनक गनय रगाउने । 

(ग)  सावयजलनक सनुवुाईका रालग सावयजलनक गनन, गयाउने । 



(घ)  प्रचलरत ऐन, कानूनको उल्रॊघन बएको अवस्थाभा सम्फजन्धत लनकामभा सूचना ददन े य आवश्मक कायवाहीका 
रालग रेजख ऩठाउने। 

(२) आयोहऩत ऩदालधकायी भालथ बएको कुनै ऩलन कायवाहीका हवषमभा लनज कुनै याजनीलतक दरसॉग आवर्द् बएको हकभा 
सम्फजन्धत याजनीलतक दरराई जानकायी गयाउनऩुनन । 

२३. कायवाहीको हववयण सावयजलनक गनुयऩनन् आचायसॊहहताको कामायन्वमनका सम्फन्धभा ऩदालधकायीभालथ बएको कायवाहीको 
हववयण आभ जानकायीको रालग स्थानीम तहको सूचना ऩाटी य स्थानीम ऩिऩलिकाभा प्रकाजशत गनुयऩननछ । सोको जानकायी 
याजनीलतक दरहरु, सॊघीम भालभरा तथा स्थानीम हवकास भन्िारम, लनवायचन आमोग, प्रदेश सयकायको सम्फजन्धत 
हवबाग\लनकाम, स्थानीम प्रशासनराई गयाउन ुऩननछ । 

  



बाग -५ 

हवहवध 

२४. आचायसॊहहताको ऩारन गनुय सफैको कतयव्म हनुे्  मो आचायसॊहहताको ऩारन गनुय ऩदालधकायीको जजम् भेवायी तथा 
कतयव्मको एक अलबन्न अॊगको रुऩभा यहनेछ । 

२५. ऩदालधकायीराई आचायसॊहहताको जानकायी ददनऩुनन् मो आचायसॊहहता स्थानीम तहका ऩदालधकायी तथा 
कभयचायीहरुराई अलनवामय रुऩभा जानकायी ददई हस्ताऺाय गयाई राग ुगनुयऩननछ । 

२६. सयोकायवाराहरुराई आचायसॊहहताको जानकायी उऩरब्ध गयाउनऩुनन् स्थानीम तहका ऩदालधकायीको आचायसॊहहता, 
सभम-सभमभा आचायसॊहहताभा बएको सॊशोधनको हववयण तथा आचायसॊहहताको कामायन्मवनको हववयणहरुको 
जानकायी वाहषयक रुऩभा स्थानीम तहका याजनीलतक दरहरु, सॊघीम भालभरा तथा स्थानीम हवकास भन्िारम, तथा 
प्रदेश सयकायका सम्फजन्धत लनकामराई गयाउन ुऩननछ । 

२७. आचायसॊहहताको कामायन्वमनभा याजनीलतक दरको सहमोग् (१) कुनै ऩदालधकायीफाट मस आचायसॊहहताको उल्रॊघन 
बएको ठहय बएभा लनज भालथ रागकेो आयोऩ तथा सो सम्फन्धभा लसपारयस बएको कायवाहीको हववयण सभेत 
सम्फजन्धत ऩदालधकायी सम्फर्द् याजनीलतक दरराई जानकायी गयाउनकुा साथै सावयजलनक सभेत गनुयऩननछ । 

(२) जाॉचफझुको आधायभा ऩदालधकायी उऩय कायवाहीको रालग बएको लसपारयसको कामायन्वमन गनन वा सचेत 
गयाउने काभभा सयकायी लनकाम एवॊ याजनीलतक दरहरुको सहमोग लरन सहकनेछ । 

२८. आचायसॊहहताभा सॊशोधन् (१) स्थानीम तहका सबाफाट आचायसॊहहताभा सॊशोधन गनन सहकनेछ ।  
(२) आचायसॊहहताभा बएको सॊशोधनको जानकायी सम्फजन्धत सफै ऩदालधकायी, कभयचायी तथा सयोकायवाराहरुराई 
ददनऩुननछ । 

(३) लनवायचन आचायसॊहहताभा सॊशोधन बएको खण्डभा आभ जनताको जानकायीको रालग सावयजलनक गनुयऩननछ । 

(४) गाउॉऩालरकारे आफ्नो स्थानीम हवजशष्टता, कामय प्रकृलत य आवश्कता अनसुाय मस आचायसॊहहताभा सभम-
सभमभा थऩ व्मवस्था सभावेश गयी राग ुगनय सहकनेछ । 

 


