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मसरीजङ्घा गाउँपामिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड १ संख्या ७  मिती: २०७४/०४/२१ 

भाग २ 

मसरीजङ्घा गाउँपामिका 
 

मसरीजङ्घा गाउँपामिकाको पदामिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ 

गाउँ काययपामिकाबाट पाररत मिती: २०७४/०४/२१ 
 

प्रस्तावना: 

नेपािको संहविान बिोजजि सहकाररता, सहअजस्तत्व र सिन्वयका आिारिा संघीय िोकताजन्त्रक 
गणतन्त्रात्िक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गदै सङ्घ,  प्रदेश र स्थानीय तह बीच सिुिरु अन्तरसरकार 
सम्वन्ि कायि गनय, स्थानीय शासन व्यवस्थािा जनताको अथयपूणय सहभामगता प्रबदयन गदै वढी जनिखुी,  

सेवािखुी, जनउत्तरदायी, पारदशी तथा सशुासनयकु्त स्थानीय शासनको प्रत्याभमूत गनय, स्थानीय तहिाई 
जनताको हवश्वामसिो शासन इकाईका रुपिा स्थाहपत गनय, स्थानीय तहबाट सिाजका हवमभन्न वगय ििय, मिङ्ग, 

जात जामतका िौमिक संस्कृमत प्रमत सम्िान र सहहष्ण ु भावनाको हवकास गनय तथा काननुी राज्य, संघीय 
िोकताजन्त्रक गणतन्त्रका िाभहरूको न्यायोजचत हवतरण र दीगो हवकासको अविारणािाई िूतय रुप ददन 
हािी जनताबाट मनवायजचत पदामिकारीको आचरण र हियाकिापहरुिाई सोही अनरुुप ियायददत र निूना 
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योग्य तलु्याउनका िामग मसरीजङ्घा गाउँपामिकाका जनप्रमतमनमिहरुिे गाउँसभाको  पहहिो बैठकबाट पाररत 
गरी यो “ मसरीजङ्घा गाउँपामिकाका पदामिकारीको आचारसंहहता, २०७४ ” िाग ुगरेकाा छाौ। 

 

भाग — १ 

प्रारजम्भक 

 १.संजिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) यो आचार संहहताको नाि" मसरीजङ्घा गाउँपामिकाको पदामिकारीहरुको 
आचारसंहहता, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो आचारसंहहता गाउँसभाबाट पाररत भएको मिमतदेजख िाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषा: हवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस आचारसंहहतािा, 

(क) “अध्यि” भन्नािे मसरीजङ्घा गाउँपामिकाको अध्यििाई सम्झनपुछय । 

(ख) “आचारसंहहता” भन्नािे गाउँपामिकाका पदामिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ िाई जनाउनेछ । 

(ग) “अनगुिन समिमत” भन्नािे यस आचारसंहहता अनसुार गदठत आचारसंहहता अनगुिन समिमतिाई 
सम्झनपुछय । 

(घ) “काययपामिका” भन्नािे मसरीजङ्घा गाउँ काययपामिका सम्झन ुपछय । 

(ङ) “पदामिकारी” भन्नािे मसरीजङ्घा गाउँपामिकाका अध्यि, उपाध्यि, वडाध्यि, काययपाहकिकाका सदस्य 
तथा सभाका अन्य सदस्य सिेतिाई सम्झनपुछय । यस शब्दिे गाउँपामिकािे आफ्नो कायय सम्पादनका 
मसिमसिािा गठन गरेका जनुसकैु समिमत वा उपसमिमत वा काययदिका सदस्यहरु सिेतिाई सम्झनपुदयछ । 

च) “सभा” भन्नािे मसरीजङ्घा गाउँपामिकाको गाउँसभािाई वझुाउनेछ । 

(छ) “स्थानीय तह” भन्नािे नेपािको संहविान बिोजजिको गाउँपामिका, नगरपामिका र जजल्िा सभा 
सम्झनपुछय । यस खण्डिा उजल्िजखत नगरपामिका भन्नािे िहानगरपामिका, उपिहानगरपामिका र 
नगरपामिका सिेतिाई जनाउनेछ । 
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भाग — २ 

पदामिकारीका आचारहरु 

३. सािान्य आचारहरुको पािना गननेः पदामिकारीहरुिेपािन तथा अविम्वन गनुयपनन सािान्य आचारहरु 
देहायिा उल्िेख भए बिोजजि हनुेछन।् जसको अविम्वन गनय हािी प्रमतबद्धता व्यक्त गदयछौं 

३.१ नेपािको स्वतन्त्रता, स्वािीनता, स्वामभिान, राहिय एकता, भौगोमिक अखण्डता र जनतािा मनहहत 
सावयभौिसत्ताप्रमत प्रमतबद्ध रहंदै, 

(क) पदामिकारीहरुिे नपेािको स्वतन्त्रता, सावयभौमिकता,  भौगोमिक अखण्डता, राहिय एकता तथा 
स्वामिनता र स्वामभिानको अिुण्णतािा प्रमतकुि हनु ेकायय गनन। 

(ख) कुनै पमन पदामिकारीिे राि हवरुद्ध हनुे काययिा सघाउने, राहिय गोपनीयता भङ्ग गनन, राहिय सरुिािा 
आचँ    प-ुयाउने काययहरु गनय वा त्यस्तो काययिा सहयोग प-ुयाउने कायन वा गरन् गराइनेछैन। 

(ग) कुनै पदामिकारीिे पदीय जजम्िेवारी पािना गदाय सदैव जनताको र राष्टा्रको बहृत्तर हहतिाई ध्यानिा 
राखी गनन छाौ । 

(घ) कुन ै पमन व्यजक्त वा मनकायिे जनतािा मनहहत सावयभौिसत्ता, राहिय एकता, स्वािीनता, सािाजजक,  
िामियक, सांस्कृमतक तथा ऐमतहामसक सौहादयतािा आचँ प-ुयाउने गरी कायय गरेिा त्यस्तो कायय मनरुत्साहहत 
गननछौं। 

३.२ संघ, प्रदेश र सथ्ानीय तह बीचको स—ुसम्वन्ििा जोड ददंदाै, 

(क) पदामिकारीहरुिे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समु्वन्ि, कायय अमिकारिेत्र, कायय प्रणािी वा 
संस्थागत प्रबन्ििा कुन ै आचँ पाु-याउन वा दखि ददन वा अन्तरसरकार सम्वन्ििा खिि पानन कुन ै
हियाकिाप गनय वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररने छैन । 

(ख) कुनै पमन आिारिा स्थानीयतहका वामसन्दाहरुिाई भेदभाव गनन वा सिान सरुिा, सेवा, सहुविा र 
संरिणबाट बजित गररनेछैन । 

तर िहहिा, वािवामिका, अपांगता भएका व्यजक्त, दमित, जेष्ठ नागररक िगायगत पमछ परेका वगय, िेत्र तथा 
सिदुायको हकहहतका िामग हवशेष व्यवस्था गनय प्रमतबद्ध रहनेछौं । 
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(ग) अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर सरकार वस्त ुवा सेवाको मनवायि आवागिनिाई कुनै बािा गररने वा 
भेदभाव गररनेछैन । 

३.३ संघीय िोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्िक शासन प्रणािी,स्वशासन र स्वायत्त शासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहबाट राज्यशजक्तको प्रयोगतथा हवश्वव्यापी िानव अमिकार र िौमिक अमिकारका िान्य मसद्धान्तको 
प्रबद्र्िन गनय, 

(क) जनतािा मनहहत सावयभौिसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट 
राज्यशजक्तको प्रयोग, संघीय िोकताजन्त्रक गणतन्त्रकािान्य मसद्धान्तहरुिाई उच्च सम्िान र आत्िसात 
गररनेछ । 

(ख) संघीय िोकताजन्त्रक प्रणािी, स्थानीय स्वायत्तता र तल्िो तहिा अमिकारको हवकेन्रीकरणका मसद्धान्त 
तथा नीमतिाई अनादर गनन, जनताप्रमतको उत्तरदाहयत्विाई स्वीकार गनन, अवहेिना गनन, अन्तरसरकार 
सम्वन्ि एवं स्थानीय तहहरु र साझेदार संघ संस्थासंगको काननु बिोजजिको सम्बन्ििा खिि पनन जस्ता 
कुनै सिाचार, िेख, भाषण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशारण गनुय वा गराउन ुहुँदैन। 

तर यस कुरािे उल्िेजखत मबषयिा अनसुन्िानिूिक कुनै िेख रचना प्रकाजशतर गनयसो अनरुुप िारणा 
राख्नरोक िगाएको िामनने छैन । 

३.४ सािन श्रोतको पणुय सहयोग गनयेः 

(क) काननुबिोजजि आफूिे पाउनेसेवा सहुविाबाहेकस्थानीय तहको सािन, श्रोत, नगद वा जजन्सी कुनै पमन 
प्रकारिे िास्न, उपभोग गनय र दरुुपयोग गराउन गनुय हुँदैन । 

(ख) कुनै पमन पदामिकारीिेवयजमनकसा स्रोतको प्रयोग गदायति सदपुयोगअमिक र उत्पादनशीिकाययिा प्रयोग 
गनुयपनन छ।  

३.५ आपनोजजम्िेवारीको प्रभावकारी कायायन्वयन गनय गराउन, 

(क) कुनै पमनपदामिकारीिे काननुिे तोहकए बिोजजिका पदामिकारीहरुिाई पूवय जानकारी नददई आफ्नो सेवा 
ददने स्थान छोमड अन्यत्र जान ुहुँदैन । 
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(ख) पदामिकारीिे प्रचमित काननुिा तोहकएभन्दा बढी सियका िामग आफ्नो काययिेत्र छोड्न ु पदाय वा 
काययिेत्र भन्दा वाहहर जान ु पनन भएिा काननुिे तोकेिोजजिका जनप्रमतमनमि वा पदामिकारीिाई आफ्नो 
पदको अजख्तयारी नददई जान ुहदैुन । 

३.६ गैरकाननुी आश्वासनिाई मनरुत्साहहत गनय, 

(क) संहविान तथा प्रचमित काननुिे ददएको अमिकारिेत्र भन्दा बाहहरका काि गररददन्छु भनी कसैिाई 
आश्वासन ददन ुहदैुन । 

(ख) काननु बिोजजि गनुय पनन काि गनय वा सेवा ददनका िामग आनाकानी वा हढिाई गनन, जानीजानी 
अनावश्यक झंझट थप्ने वा आफ्नो अमिकार िेत्राहहरको काि गररददन वा गराई ददनेछु भनी आश्वासन वा 
भरोसा पनन कुनै काि गनुय वा गराउन ुहुँदैन । 

(ग) स्थानीय तहका पदामिकारीहरुिे ऐनिे तोहकए बिोजजि योजना तजुयिा प्रकृयाको जानकारी नददई कुनै 
व्यजक्त, संस्था वा सिदुायिाई स्थानीय तहको योजना बाहेकका कुनै काययिि वा योजना स्वीकृत गररददन वा 
गराईददने आश्वासन ददन ुहुँदैन । 

(घ) आफ्नो िामग वा अरू कसैको िामग अनजुचत िाभ पगु्ने गरी पदको दरुूपा्रयोग गनुयगनन गराउन ुहदैुन 
। 

३.७ राजनीमतक आस्थाका आिारिा भेदभावपूणय कायय नगनय दृढ रहँदै, 

(क) राजनीमतक आस्था वा हवचारका आिारिा काययपामिकावा सभाका सदस्यहरु वा कियचारीहरु वा 
सेवाग्राही तथा आि नागररकहरुसंग त िेरोको भावना राखी कुन ैकायय गनुय गराउन ुहदैुन । 

(ख) आफू सम्वद्ध राजनीमतक दि वा सम्वद्ध कुनै मनकाय वा संघसंस्थािाई िात्र िाभ पगु्ने वा सहुविा हनुे 
गरी कुनै मनणयय वा योजना वा काययिि कायायन्वयन गररनेछैन । 

३.८ सािाजजक सौहादयता सिावेशीकरणप्रमत दृढ संकजल्पत रहँदै,  

(क) सािाजजक सदभाव तथा सौहादयता (प्रिे) खल्बल्याउन नहनुे: हवमभन्न जात जामत, ििय, वगय, िेत्र, 

सम्प्रदायबीच सािाजजक सदभाव र सौहादयता खल्बल्याउन ेकुनै काि वा अन्य कुनै व्यवहार गनुय वा गराउन ु
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हुँदैन । कुनै सम्प्रदायबीचको—सम्वन्ििा खिि पनन गरी हियाकिाप गनुय गराउन ु र प्रचारप्रसार गनुय 
गराउन ुहदैुन । 

(ख) छुवाछुतिाई प्रश्रय ददने व्यवहार गनुयहुँदैन।कुन ै मबचार ब्यक्त गदाय जातीय, िारम्िक, सांस्कृमतक वा 
सिाजजक हवदे्वष वा िामियक भेदभाव जनाउने खािका काि कुरा गनन उखान वा टुक्का प्रयोग गनन वा कुन ै
जाती, ििय, संस्कृमत सिदुायको वा स्वामभिानिा िक्का िाग्ने वा आघात पगु्ने खािका शब्द, वाणीहरुको 
प्रयोग गनुय हदैुन । 

(ग) कुनैपमन जातजामत, ििय, वणय, मिङ्ग आददका आिारिा भेदभाव गनुय हुँदैन, सबै सिदुायका तथा काननुी 
हकहहत र िौमिक संस्कृमतप्रमत बोिी र व्यवहार दबैु तवरबाट प्रमतकुि असर पनन कायय गनुय वा गराउन ु
हुँदैन । 

(घ) कुनै पमन सिदुायको परम्परा देजखको ििय अविम्वन गनन िामियक स्वतन्त्रताको सम्िान गनुय पननछ। 

तर, आफ्नो िेत्रमभत्र कसैको ििय पररवतयन गनन गराउने कुनै पमन हियाकिाप हनु ददनहुुँद 

(ङ) कुनै हवदेशी नागररक वा संस्थािे नेपािको सभ्यता, जनताबीचको नेपािी सदभाव मबगानन वा भडकाउन े
काि गरेको वा गनय िागेको जानकारी भएिा तत्काि सम्बजन्ित मनकायिा सूजचत गनुय पननछ । 

३.९ पदामिकारीबीच काययजजम्िेवारीको न्यायोजचत बाँडफाँड गनय: 

(क) पदामिकारीहरु बीच जजम्िेवारी, अमिकार वा समुबिा वा दाहयत्वको बाँडफाँड गदाय राजनीमतक दिसँगको 
सम्वद्धता वा राजनीमतक आस्था वा िहहिा वा परुुष वा सािाजजक सिावेशीकरणका आिारिा भेदभाव गनुय 
हुँदैन । 

तर काननु बिोजजि मबशेष जजम्िेवारी र अवसर ददनका िामग उल्िेजखत प्राविानिे रोक िगाएको िामनन े
छैन । 

३.१० कसैको स्वामभिान र अजस्तत्विा कुनै आचँ आउन नददन, 

(क) पदामिकारीिे सबैसंग जशष्ट र ियायददत बाणी तथा शव्दको प्रयोग साथै स्वभाहवक शामिन सािाजजक 
आचारहरु गनुयपननछ । जनतासंग हाददयक, नम्र र आदरपूवयक व्यवहार गनुयपननछ । 
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(ख) पदामिकारीबाट काययपामिका र सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहिा काययरत कियचारीहरुिा एक अकायप्रमत 
झठुा िाञ्छना िगाउन,े ररस राग दे्वष रााख्न ेतथा एक अकायको मबषयिा अप्रासांमगक हटका हटप्पणी गनुय वा 
अमतसयोजक्तपूणय अमभव्यजक्त ददइने छैन। 

(ग) पदामिकारीिे मनवायजचत जनप्रमतमनमि, कियचारी,  सेवाग्राही प्रमत राम्रो व्यवहार र शीष्ठ भाषा गननछन। 

(घ) पदामिकारीिे संस्थागत रुपिा कुनै िारणा व्यक्त गदाय स्थानीय तह, यसका मनणययहरु वा कुनै 
पदामिकारी वा कियचारीिाई होच्याउने अनादर वा गनन भाषा वा अमभव्यजक्त ददन ुवा ददन िगाउन ुहदैुन । 

(ङ) पदामिकारी तथा कियचारी बीच एक अकायको काि,  पेशागत ियायदा र काययगत स्वायत्तताको सम्िान 
गनन वातावरण मसजयना गनुय पननछ । 

(च) पदामिकारीहरुिे एकअकायको व्यजक्तगत रुपिा हटका हटप्पणी गनुय हुँदैन तर पदामिकारीको कािसँग 
सम्बजन्ित हवषयिा स्वस्थरुपिा एक अकायका किी किजोरी तथा सवि पिहरुिाई औिाउन कुन ैवािा 
पगु्ने छैन । 

(छ) पदामिकारीहरुिे एक अकायका मबषयिा सकारात्िक  तवरिे छिफि गनन,  सझुाव ददने,  आिोचना तथा 
हटप्पणीहरु राख्न ुपननछ र एक अकायिाई पदीय काि गनयिा सहयोग, उत्साह र प्ररेणा प्रदान  गनुय पननछ । 

३.११ सािाजजक िान्यता हवरुद्धका आचारहरु मनरुत्साहहत गदै, 

(क) कायायिय सियिा वा पदीय कािका मसिमसिािा िादक वा िाग ुपदाथयको सेवन गनुय हुँदैन। कायायिय 
हातामभत्र तथा सावयजमनक सभा, सिारोह, बैठक, आदद स्थिहरुिा िद्यपान, िमु्रपान, खैनी, सूती, गटुवा, पान 
सेवन गनुय हुँदैन । 

(ख) अन्ि हवश्वास, अपसंस्कृमत, रुढीवाद जस्ता परुातन एवि ्अबैज्ञामनक िान्यता तथा चािचिन हवरुद्धको 
सािाजजक रुपान्तरण प्रकृयािा सहिय सहभामगता जनाउन ुपदयछ । 

(ग) पदामिकारीहरुिे सावयजमनक स्थि तथा खिुा ठाऊँिा जवुा, तास खेल्न,े बाजज िगाउने आदद जस्ता 
व्यवहारहरु गनुय हुँदैन । 
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(घ) पदामिकारीिे कानतुेः िानव अमिकारको हनन ठहररने, काननुिे वन्देज िगाएका तथा सभा वा 
काययपामिकािे आफ्नो िेत्र मभत्रका सािाजजक ियायदा हवपररतका नीभ तोकेका सिदुायिा प्रचमित 
कुरीमतहरुिे बढावा पाउने व्यवहार गनुय हदैुन । 

(ङ) हवमभन्न जातजामत वा ििय सम्प्रदायका प्रचमित सािाजजक संस्कारहरु जस्तै, हववाह, ब्रतबन्ि, पास्नी, 
जन्िोत्सव, भोज, आददिा सिदुायिा गित प्रमतस्पिायको भावना ल्याउने खािका तडक भडक गनुय हुँदैन र 
तडकभडक गनय अरुिाई प्रोत्साहन गनुय हुँदैन ।  

 (च) पदामिकारीको हैमसयतिे कुनै मनणयय गदाय राजनीमतक, सािाजजक, आमथयक वा कुनै पमन आिारिा तेरो 
िेरो भने्न पि नमिई तटस्थ भमूिका मनवायह गनुयपदयछ । 

(छ) मिङ्ग, उिेर, भाषा, ििय, आमथयक अवस्था आददका आिारिा भेदभाव जनाउने गरी अरुको सािाजजक 
संस्कार वा वगीय हकहहतका मबषयहरुिा नकारात्िक हटप्पणी गनुय हाुाँदैन । 

(ज) पदामिकारीिे आफ्नो िेत्रमभत्र हवद्यिान सािाजजक कुररमत तथा कुसंस्कारका रुपिा रहेका वािहववाह, 

वहहुववाह, िैंमगक हहंसा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दहेज दाइजाो, छुवाछुत, जामतगत उच नीचता, व्यजक्तगत 
घटना दताय नगनन प्रबमृत, खोप निगाउने अवस्था, खिुा ददशा आदद जस्ता प्रथा प्रचिनिाई मनिूयि गनय िामग 
पनुय पननछ । 

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनन ,सेवा सहुविा, मनणयय प्रहिया र सूचनािा जनताको पहुँच बढाउन, 

(क) प्रत्येक नागररकिाई सरोकार हनुे सेवा सहुविा र मनणयय बारे सूचना िाग भएिा उपिब्ि गराउन ुपनन 
छ।तर प्रचमित काननु तथा आचारसंहहतािा उल्िेख भएको तररकािे बाहेक कुनै पदामिकारी, व्यजक्त वा 
सिूहिाई आमथयक कारोवारिा िाभ वा हानी पगु्ने सम्पमत वा कसैको जीउ—ज्यानिा हानी नोक्सानी पगु्न े
सूचनाहरु गोप्य राख्न ुपनन कुरा प्रसारण वा सावयजमनक गनुय गराउन ुवा उपिब्ि गराउन ुहदैुन।् 

(ख) शाजन्त सरुिा,राहिय अखण्डता, सिदुायहरुको सौहादय सम्बन्ििा खिि पनन खािे सूचनाहरु 
सावयजमनकगनुय वा गराउन ुहदैुन । 

३.१३ वदमनयत तथा अनमिकृत काि गनय गराउनबाट रोक्न, 

(क) प्रचमित काननुबिोजजि आफूिाई प्राप्तअमिकारको प्रयोग गदाय वदमनयत वा स्वेच्छाचारी रुपिा गनुय वा 
गराउन ुहुँदैन । यस्तो अमिकारको खिुा प्रयोग एवं सहभामगतािूिक रुपिा छिफि गरी गनुय पननछ । 
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(ख) आफू वा अन्य कुन ै व्यजक्त वा संस्थाबाट अन्य पदामिकारी वा कायायिय संघसंस्था वा कियचारी वा 
व्यजक्तिाईय अनमिकृत काि गराउन ुहुँदैन । 

३.१४ िैहङ्गक सिानताको प्रबर्द्यन गदै, 

(क) कसैिाई मिङ्गको आिारिा भेदभाव झल्कने कुनै कायय गनुय हुँदैन । मिङ्गको आिारिा क िितािामथ 
आचँ आउने गरी कुनै कािकाज गनय, नीमत, काननु वा संरचना बनाइने छैन । 

(ख) फरक मिङ्गका पदामिकारी, कियचारी, सेवाग्राहीतथा आि नागररकप्रमत अस्वस्थ आिोचना गनन, जजस्क्याउन े
तथा उनीहरुको िनोवि घटाउने खािका अमभव्यजक्त ददन,े ददन िगाउन े वा कुनै पमन िाध्यिवाट कुन ै
यौनजन्य दरुाशय हनुे खािका कुनै कािकारवाही गनय गराउन वा यौनजन्य अजस्िि तजस्वरहरु प्रकाजशत 
गनन, प्रदशयन आशय गनन, देखाउने, अनजुचत िाभका दृहष्टिे काििा अल्झाउने जस्ता हैरानी पानन व्यवहार गनुय 
वा गराउन ुहदैुन। 

(ग) िेखेर, बोिेर, भाषण गरेर वा जनुसकैु िाध्यिबाट पमन िहहिा तथा परुुषबीचिा भेदभाव जनाउन े
खािका काि वा व्यवहार गनय वा उखान टुक्का, थेगो वा शब्दहरुको प्रयोग गराउन ुगनुय हुँदैन । 

(घ) िैहङ्गक आिारिा भएका घरेि ु हहंसा र भेदभावका घटनाहरुिाई िकुाउने र गोप्य राख्न ेगनेकायय वा 
सहयोग परुय्ाउन गनुय गराउन ुहुँदैन। 

३.१५ बािवामिकाको सवायहङ्गण हवकास र हकहहत प्रमत सचेत रहंदैेः (क) वािवामिकाको साथयक 
सरोकारका मबषय तथा स्थानीय हवकास र शासन प्रहिया िा वािवामिकाको साथयक सहभामगतािाई 
होच्याउने वा अविूल्यन गनन हवचार, अमभव्यजक्त ददन वा त्यस्तो व्यवहार गनय गराउन हुँदैन । 

(ख) आफ्नो पररवारिा बािश्रमिक राख्न ुहुँदैन।सिदुायिा बािश्रि वा बािशोषणिाई संरिण वा प्रोत्साहन 
हनुे कुन ैहकमसि हियाकिाप गनय गराउन पाइनेछैन । 

४. सावयजमनक सम्पमतको प्रयोग तथा सहुविा सम्वन्िी आचारहरुेः सावयजमनक सम्पमतको प्रयोग तथा सहुविा 
सम्वन्ििा देहायका आचारहरु पािन गनय प्रमतबद्धता व्यक्त गदयछौ, 

४.१ पदामिकारी तथा कियचारीको सहुविाका िामग छुट्याईएको छुट सेवा वा सहुविा वा आफ्नो भत्ता 
आन्तररक श्रोतको कमत अंश हनु आउंछ एकीन गरी सभािा छिफि गरी आि नागररकिाई जानकारी ददई 
हकफायमत रुपिा न्यूनति सहुविाको  व्यवस्था गररनेछ। 
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४.२ पदामिकारीिे काननु बिोजजि तथा कायायियको काििा वाहेक स्थानीय तहको िानवीय, आमथयक वा 
भौमतक सािन श्रोतको आफू वा अन्य कुन ैव्यजक्तबाट प्रयोग वा उपयोग गनयाे वा गराईने छैन। 

४.३ आफ्नो पदीय ओहदाको आिारिा कुनै समिमत, संस्था वा व्यजक्तहरुबाट मनजी सेवा तथा सहुविाहरु मिन 
वा मिन िगाइने छैन। 

४.४ स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावयजमनक सम्पमतको प्रयोग गरेवापत पदामिकारी, कियचारी वा अन्य 
कुनै व्यजक्त वा संस्थािे काननु बिोजजि मतनुय बझुाउन ुपनन , शलु्क, कर, सेवा शलु्क दस्तरु, भाडा बझुाउनबाट छुट 
मिनेददने गरी मनणयय गनुय वा गराउनु ्हुँदैन।  

४.५ स्थानीय तहका पदामिकारीहरुिे आफूिे प्राप्त गनन सहुविाहरुको  आिहववरण जानकारीका िामग स्थानीय 
तहिाफय त सावयजमनक गनुयपननछ । 

५. नीमत मनिायण, योजना तजुयिा र मनणयय गदाय पािन गनुयपनन नीमत, आचारहरु मनिायण: योजना तजुयिा र मनणयय 
गदाय देहायका आचारहरुको पािन गनय गराउन देहाय बिोजजि गररनेछ, 

५.१ मनणयय प्रकृयािा भाग मिनपुूवय बैठकिा जानकारी ददनपुनन: (१) पदामिकारीिे आफू सिेत संिग्न भई 
कुनै मनणयय गनुयपनन बैठकिा छिफििा भाग मिनपुूवय देहाय बिोजजिका सूचनाहरु सम्वजन्ित भए ददनपुननछ, 

(क) स्थानीय तहको भनाय प्रकृया, खरीद मबिी वा ठेक्कापट्टाको मनणयय प्रकृया, कुनै हकमसिको दण्ड जररवाना वा 
मिनाहा गनन मनणयय प्रकृया, कुनैो पिसंगकाो सम्झौताको म्याद थप वा खारेजीका मबषयिा वा त्यस्तै कुन ै
मनणयय गनुयपनन हवषयसँग व्यजक्तसँग सम्बजन्ित आफ्नो कुनै स्वाथय ररसइवी वा िेनदेन वा अन्य कुनै प्रकारको 
नाता, सम्वन्ि भए रहेको कुरा, 

(ख) स्थानीय तहको नीमत मनणययबाट प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपिा वा िाभहानी हनुे व्यजक्त, संस्था, पि वा 
कम्पनीसँग मिनदुदन ुभए सोको मबवरणहरु,  

(ग) कुनै पेशा व्यवशाहयक वा संघसंस्थािा पदामिकारीको प्रमतमनमित्व, िगानी,  शयेर,  हहत वा स्वाथय भए 
सोको मबवरण र त्यस्तो काििा िगाउने संस्था सम्बन्िी हववरण, 

(२) यदद कुनै पदामिकारीको मनणयय गनुयपनन पि मबषयसंग वा सम्बन्ि रहेछ भने बैठकको अध्यििे त्यस्तो 
पदामिकारीिाई बैठकको मनणयय प्रकृयािा वा तटस्थ भाग रहन नमिनका िामग मनदनश गनुयपननछ । 
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(३) पदामिकारीिे कुनै हवकास मनिायण काययको िामग गठन हनुे उपभोक्तािा रही समिमत कायय गनुय हदैुन । 

५.२ सहभामगतािूिक तथा पारदशी रुपिा नीमत मनिायण र मनणययगनन: 

 (क) पदामिकारीहरुिे योजनाको छनौट, प्राथमिकीकरण, कायायन्वयन, अनगुिन, िूल्यांकनका हवषयहरुिा 
िाभग्राही, उपभोक्ता तथा सरोकारवािा सिूहको व्यापक सहभामगता र प्रमतमनमित्व गराएर मनणयय गनुय पननछ। 

(ख) स्थानीय तहबाट मनणयय ददनपुनन हवषयहरु, मनयजुक्त वा सेवा सहुविा ददने हवषयका वा मिन े कुराहरु 
पारदशी रुपिा गनुयपननछ । 

(ग) स्थानीय तहका बैठकहरु आि जनताका िामग खिुा गनय उजचत प्रकृयाहरु मनिायरण गनुय पननछ। 

(घ) मनणयय गदाय काननुिे तोकेको अवमि मभत्र मनणयय गनुयपछ । काननुिे सिय नतोकेको अवस्थािा 
मबषयको प्रकृमत हेरी यथासम्भव मछटो र उपयकु्त सियावमि मभत्र मनणयय गनुयपननछ। 

तर कुन ैकारणिे मनणयय गनय िाग्ने सियावमि िजम्वने भएिा वा मनणयय गनय नसहकन ेभएिा सोको तथ्यपूणय 
जानकारी संवजन्ित पििाई उपिब्ि गराउन ुपननछ । 

(ङ) पदामिकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्याउने स्पष्टगरी राय तथा सल्िाह ददनपुननछ।  

६. परुस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा मनजी सेवा, सहुविा र िाभ ग्रहण सम्बन्िी आचरणेः परुस्कार, उपहार, 

दान, चन्दा वा मनजी सेवा, सहुविा र िाभ ग्रहण सम्बन्ििा देहायका आचारहरुको पािन गनय गराउन प्रमतबद्ध 
रहंदै,  

(क) काननु बिोजजि आफ्नो कतयव्य मनवायह गनन मसिमसिािा कसैबाट कुनै प्रकारको नगद वा सेवा 
सहुविाको रुपिा उपहार, परुस्कार, चन्दा मिन ु हदैुन।त्यस्तो सेवा सहुविा ददनका िामग वाध्य पानन कुन ै
व्यवहार गनुय वा गराउँन ुहुँदैन।  

(ख) स्थानीय तहसंग कुनै खास हवषयिा स्वाथय मनहहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथय भएको कुनै पमन व्यजक्तबाट 
कुनै प्रकारको िैत्री व्यवहार र आिन्त्रण,  भोजभतेर, खानहपन, िनोरञ्जन, वसोवास सहुविा, भाडा सहुविा, आदद 
मिन ुवा ददन ुहुँदैन।  

(ग) पदामिकारीहरुिे आफ्नो स्थानीय तहिाई जानकारी नददई कुनै व्यजक्त, संस्था वा मनकायबाट दान, 
वजक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुय हुँदैन।्  



खण्ड १ संख्या ७ स्थानीय राजपत्र भाग २ मिती: २०७४/०४/२१ 
 

12 

 

७. हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सािदुाहयक संघसंस्था, मनजी िेत्रसंगको साझेदारी सम्वन्ि आचरणेः 
हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सािदुाहयक संघसंस्था, मनजी िेत्रसं साझेदारी गदाय देहायका आचारहरुको 
पािन गनय प्रमतबद्ध रहंदै,  

(क) हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सािदुाहयक संघसंस्था, मनजी िेत्रसँग संस्थागत सम्वन्ि र सिन्वय 
प्रबियन नगररनेछ । व्यजक्तगत िाभहानीका आिारिा व्यवहार गररनेछैन । 

(ख) हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सािदुाहयक संघसंस्था, मनजी किेत्रसँगआफ्नो िेत्रमभत्रको योजना, 
काययिि, बजेट तथा प्रमतवेदनकाययिाई एकीकृत रुपिा अगाडी बढाइनेछ। 

८. मनष्पिता, सम्िान र कदरपूणय व्यवहार सम्बन्िी आचरणहरु पदामिकारीिेेः आफ्नो काययसम्पादन गदाय 
मनयष्पिता, सम्िान र कदर पूणयरुपिा गनय देहायका आचारहरुको पािन गररनछे, 

(क) स्थानीय तहको संस्थागत एवं काययगत स्वतन्त्रता र मनष्पिता अमभवहृद्ध गनय प्रयत्नशीि रहने। 

(ख) पदामिकारीिे पदीय कतयव्य मनवायह गदाय वााह्य आन्तररक िेत्रबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपिे आउने 
प्रभाव, प्रिोभन, दवाव, भनसनु, िम्की, आग्रह आददबाट प्ररेरत वा प्रभाहवत नभई कायय सम्पादन गनन। 

(ग) आफ्नो पदीय कतयव्य परुा गदाय िोिाहहजा नराखी मनमभयक र स्वतन्त्रता पूवयक काययम्पादनस गनन 
गराउने। 

(घ) कुनै कियचारीिाई कायय सम्पादनको मसिमसिािा अनजुचत प्रभाव वा दबाब पानय नददने।  

(घ) प्रचमितकाननुिे मनषेि गरेकोकुनै कायय गनयगराउनवा नहनुे। 

(ङ) कतयब्य पािना गदाय जानकारीिा आए काननु बिोजजि गोप्य राख्नपुनन हवषय वा कागजात वा व्यहोरा 
प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट प्रकाशन गनय वा गराउन नहनुे। 

(च) पदामिकारीिे आफुिे गनन काि मनिायररत सिय मभत्र सम्पादन गररनेछ। काननु बिोजजि सम्पादन 
गनुयपनन काि सियमभतै्र सम्पन्न नगरी आफूिे गनन काि गनय पाईने छैन । 

(९) अन्य आचरणहरुको पािना: पदामिकारीका अन्य आचरणहरु देहाय बिोजजि गनय प्रमतबद्ध रहन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्पजत्तको हववरण तोहकएको सियमभत्र सम्वजन्ित मनकायिा बझुाई सावयजमनक गनुय पननछ ।  
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(ख) स्थानीय तहको काििा कुनै प्रकारको असर पनय सक्ने गरी वा संहविान र प्रचमित काननु हवपररत हनु े
गरी स्थानीय तहको स्वीकृती हवना कसैवाट कुनै प्रकार को,दान दा तव्य, कोसेिी, उपहार आफुिे स्वीकार 
गनुय र आफनो पररवारको कुनै त्यस्तो सदस्यिाई मबषय स्वीकार गनय िगाउन ुहदैुन । हवदेशी सरकार वा 
प्रमतमनमिबाट कुनै उपहार प्राप्त हनु आएिा स्थानीय तहिा सो कुराको सूचना ददई मनणयय भए विोजजि गनुय 
पननछ ।  

(ग) स्थानीय तहको पूवय स्वीकृमत मबना कुनै कािको मनमित्त कुनै हकमसिको चन्दा िाग्न वा त्यस्तो चन्दा 
स्वीकार गनय वा कुनै हकमसिको आमथयक सहायता मिन ुहदैुन । 

(घ) नेपाि सरकार वाप्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको काि कारवाहीिा प्रमतकुि प्रभाव पनन गरी कुन ै
पत्रपमत्रकािा आफनो वास्तहवक वा काल्पमनक नािबााट वा वेनािी कुनै िेख प्रकाशन गनय, अनिाइन 
सिाचार िाध्यि वा सािाजजक सञ्जाि वा रेमडयो वा टेमिभीजनद्वारा प्रसारण गनय गराउन हदैुन ।  

(ङ) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नीमतको हवरोििा सावयजमनक भाषण ददन वा कुन ै
वक्तव्य प्रकाशन गनय हदैुन । 

 (च) ििुकुी ऐन हवहावारीको िहिको हवपररत हनुे गरी हववाह गनय गराउन हदैुन । 

(छ) हवदेशी ििुकुकाो स्थायी बसोवास तथा मड.भी.को िामग आवेदन गनुय हदैुन ।  

(ज) पदामिकारीिे पदीय ियायदािा आंच आउने गरी कुन ै सिूह वा व्यजक्तसंग काननु हवपररत वाताय 
गनन, संझौता गनन कायय गनुय गराउन ुहदैुन ँ।  

भाग — ३ 

प्रचमित काननु बिोजजि पािन गनुयपनन आचारहरु 

 

१०. प्रचमित काननुको प्रभावकारी कायायन्वयनेः (१) नेपािको संहविान, प्रचमित संघीय तथा प्रदेश काननु, 

अदाितको मनणयय वा आदेश तथा काननु बिोजजि संघ वा प्रदेशिे ददएको मनदनशनको पािना र सम्िान गनय 
र सोको तत्परतापूवयक प्रभावकारी कायायन्यवन गररनेछ। 

(२) प्रचमित काननु बिोजजि पदामिकारीहरुको सम्पजत्त मबबरण बझुाउने तथा सावयजमनक गररनेछ। 
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(३) पदामिकारीिे प्रचमित काननु बिोजजि स्थानीय तहको बेरुज ुतथा पेजश्क फच्र्छौटको काययिा जजम्िेबारी 
बहन गनुय पननछ । 

११. अजख्तयार दरुुपयोग तथा भ्रष्टाचार मनवारणसम्वन्िी काननुको कायायन्वयनिा सहयोगेः(१) स्थानीय 
तहका पदामिकारीहरुिे प्रचमित काननु बिोजजि भ्रष्टाचार वा अजख्तयारको दरुुपयोग हनुे हकमसिका 
आचारहरु गनुय वा गराउन ुहाुँदैन। 

(२) स्थानीय तहका पदामिकारीिे स्थानीय तहिा प्रचमित काननु बिोजजि अजख्तयारको दरुुपयोग ठहररने 
कुनै काि वा व्यवहार भएिा सम्बजन्ित मनकायिा जानकारी ददन ु पनन छ र सम्बजन्ित मनकायबाट हनुे 
छानहवन, अनसुन्िान तथा जाँच वझुिा सहयोग गनुयपननछ । 

(३) पदामिकारीिे आफुिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार िामनने काययहरूको सूचना ददने र मिने गनुय पदयछ, त्यस्तो 
सूचना िकुाउन र िकुाउन सहयोग गनुय हाुँदैन । 

(४) पदामिकारीिे आफ्नो काययसम्पादन गरद्ाा स्वाथयको द्वन्द्व देजखन सक्ने बाह्य हियाकिाप, रोजगारी, 
िगानी, सम्पजत्त, उपहार वा िाभ िगायतका कुराहरू बारे स्पष्ट गरी कायय सम्पादन गनुय पदयछ । 

(५) भ्रष्टाचारबाट आजजयत सम्पजत्त राख्न,े िकुाउने तथा प्रयोग गनन जस्ता काययिाई दरुुत्साहन गनुय पदयछ । 

 (६) भ्रष्टाचारबाट आजजयत सम्पजत्तको खोजतिास, रोक्का, स्थानान्तरण, मनयन्त्रण, जफत एवं फजाताय सम्बन्िी 
काययिा सहयोग प-ुयाउन ुपदयछ । 

(७) पदामिकारीिे आफुिे र आफ्नाो पररवारको नाििा कुनै जायजेथाा खरीद गदाय सावयजमनक गरेर गनुय 
पननछ । 

१२. मनवायचन आचारसंहहताको पािन गनुयपनन:(१) स्थानीय तहका जनप्रमतमनमिहरुिे मनवायचनका बखत पािन 
गनुयपनन आचारहरु मनवायचन आयोगिे तोके बिोजजि पािना गनुय पननछ। 

(२) स्थानीय मनकायका पदामिकारीहरुिे मनवायचन आचारसंहहताको प्रभावकारी कायायन्वयन तथा पािन गनय 
गराउन सहयोग गनुयपननछ ।  
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(३) स्थानीय तहका पदामिकारीहरुिे आफ्नो ओहदाको आिारिा  प्राप्त  सहुविाहरु मनवायचन प्रचार प्रसार वा 
सो सँग सम्बजन्ित प्रयोजनका िामग आफू वा अरु कसैबाट प्रयोग गनय वाा प्रयोग गराउनको िामग दबाब 
ददन ुहाुाँदैन । 

(४) मनवायचन प्रयोजनका िामग यस्तो सहुविा ददन वा मिनका िामग स्थानीय तहहरुबाट संस्थागत रुपिा कुनै 
मनणय गनुय वा गराउन ुसिेत हाुँदैन। 

१३. आचारसंहहताको कायायन्वयन तथा सावयजमनकीकणको िामग आवश्यक व्यवस्था गनुयपननेः
 (१)आचारसंहहताको कायायन्वयन तथा सावयजमनकीकरणका िामग देहायिा उल्िेजखत व्यवस्थाहरु 
गररनेछ, 

(क) आचारसंहहताको कायायन्वयन समिमतको व्यवस्था गररनेेःकाययपामिकािे अध्यि वाप्रिखुवा काययपामिकािे 
तोकेको सदस्यको संयोजकत्विा आचारसंहहता कायायन्वयन समिमत गठन गररनेछ ।सो समिमतिे मनयमित 
रुपिा आचारसंहहता कायायन्वयनको पििाई सहयोग प-ुयाई काययपामिकाको बैठकिा मनयमित प्रमतवेदन ददन ु
पननछ । 

(ख) यस अनगुि समिमतिाई सहयोग प-ुयाउन ु पनन आचार संहहताको प्रभावकारी कायायन्वयनका िामग 
अनगुिन समिमतिाई आवश्यक पनन सहयोग उपिब्ि गराइनेछ। 

(२) पदामिकारीिे आफ्नो काययहवभाजन तथा काययसम्पादन मनयिाविीको व्यवस्था बिोजजि जवाफदेही, 
पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ि गनय बिोजजि देहाय गनय गराउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ, 

(क) नागररक वडापत्र बिोजजि काय सम्पादन गनुयपनन, नागररक बडापत्र सम्वजन्ित सबैको जानकारीका 
िामग सबैिे देख्न ेठाउँिा टाँस गनुय गराउन ुपननछ । 

(ख) स्थानीय तहिे नागररक बडापत्रिा उल्िेख भए अनसुार मछटो छररतो सेवा प्राप्त नभएिा सो उपर 
गनुासो सनुवुाई हनुे र छानमबन गरी सेवापििाई कुनै िमत वा हैरानी व्यहोनुय परेको देजखएिा हपमडत 
पििाई उजचत उपचार र िमतपमूतय उपिव्ि हनुे व्यवस्था गनुय गराउन ुपननछ । 

(३) कुन ैपमन पदामिकारीिे आफुकहाँ आएको गनुासो तत्कािै सनेु्न व्यवस्था मििाई फरछ्याोट गनुय पननछ 
। 
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भाग — ४ 

आचारसंहहताको पािन गनन गराउने व्यवस्था 

 

१४. आचारसंहहता अनगुिन समिमतको गठन : (१) कुनै पदामिकारीिे यस आचारसंहहता तथा अन्य प्रचमित 
संघीय, प्रदेश र स्थानीय काननु बिोजजि पािन गनुयपनन आचारहरु उल्िंघन गरे,  नगरेको सम्वन्ििा जाँचबझु 
तथा अनगुिन गनयका िामग सभािे सभाका सदस्यहरु िध्येबाट देहाय बिोजजिको एक पदामिकारीको 
आचारसंहहता अनगुिन समिमतको गठन गररनेछ । 

क. सभाका सदस्यहरुिे आफूिध्येबाट छनौट गरेको एक जना सदस्य 

ख. सभाका सदस्यहरुिे आफू िध्येबाट छनौट गरेको कजम्तिा दईु जना िहहिा सहहत सदस्य  

ग. काययकारी अमिकृतिे तोकेकाो स्थानीय तहको एक जना अमिकृत कियचारी संयोजक सदस्य 

 (२) अनगुिन समिमतका संयोजक, सदस्य तथा सजचव िामथ नै यस आचारसंहहताको उल्िंघनिा उजरुी परी 
मनणयय गनुयपनन अवस्था भएिा सो मबषयको जाँचवझु छिफि, तथा मनणयय प्रकृयािा मनज सहभागी हनु पाउने 
छैनन।् 

(३) यस आचारसंहहताको संयकु्तरुपिा उल्िंघन गरेको भनी अनगुिन समिमतका संयोजक, सदस्यहरु तथा 
सजचव िामथ कुनै उजरुी परेकोिा त्यस उपर सम्बजन्ित काययसमिमतिे छानहवन गरी त्यसपमछ बस्ने सभाको 
बैठकिा पेश गनयाुपननछ। 

(४) अनगुिन समिमतका सदस्यहरुको पदावमि दईु बषयको हनुेछ । कारय् समिती सदस्यहरु िगातार दईु 
काययकाि भन्दा बढीका िामग मनवायजचत हनु सक्ने छैनन।् 

तर स्थानीय तहको काययकाि सिाप्त भएको अवस्थािा यस समिमतको पदावमि स्वत: सिाप्त भएको िामननेछ 
। 

१५. अनगुिन समिमतको काि, कतयव्य तथा अमिकार:(१) अनगुिन समिमतको काि, कतयव्य तथा अमिकार 
देहाय बिोजजि हनुेछ,  
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(क) कुनै पदामिकारीिे आचार संहहता उिंघन गरे, नगरेको सम्वन्ििा उजरुी परेिा वा जानकारी हनु आएिा 
सो उपर जाँचबझु तथा छानहवन गनयसक्नेछ। 

(ख) जाँचवझु तथा छानहवनका मसिमसिािा सिाव्हान जारी गनन सािी र प्रिाण बझु्ने अमिकार हनुे। 

(ग) अनगुिन समिमतका सदस्यहरुिे स्थानीय तहको मसफाररश तथा आिन्त्रणिा स्थानीय तहको जनुसकैु 
बैठकिा उपजस्थत भई आफ्नो कािका मबषयिा जानकारी ददन सक्नेछन।् 

(२) अनगुिन समिमतको कािको िामग आवश्यक जनशजक्त, काि गनन ठाउँ, सािग्री तथा उजचत वातावरण 
बनाईददने जजम्िेवारी सम्बजन्ित स्थानीय तहको हनुछे । 

 १६. अनगुिन समिमतको बैठक तथा काययहवमि:(१) अनगुिन समिमतको कायय संचािन हवमि देहायिा 
उल्िेख भए अनसुार हनुेछ, 

(क) अनगुिनसमिमतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(ख) अनगुिन समिमतको बैठकको मनणयय बहिुतको आिारिा हनुेछ । 

(ग) अनगुिन समिमतिे कारवाही गदाय सम्बजन्ित पदामिकारीिाई सफाई पेश गनन उजचत िौका ददन ुपननछ 
। 

 (घ) अनगुिन समिमतिे जाँचबझुबाट देजखएको मबवरण राय सहहतको प्रमतवेदन सम्वजन्ित काययपामिकािा 
पेश गनुय पननछ । 

(२) अनगुिन समिमतको बैठक तथा जाँचबझु सम्बन्िी अन्य काययहवमि समिमत आफैिे तोक्न सक्नेछ । 

 १७. अनगुिन समिमतका सदस्यहरुको सेवा तथा सहुविाेः अनगुिन समिमतका सदस्यहरुको बैठक भत्ता तथा 
अन्य सहुविाहरु स्थानीय तहिे तोके विोजजि हनुेछ । 

१८. उजरुी :(१) स्थानीय तहको कुनै पदामिकारीिे पेशागत आचार उल्िंघन गरेकोिा त्यस हवषयिा 
अनगुिन समिमत सिि उजरुी ददन सहकनेछ । 
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(२) िामथ (१) विोजजि ददइने उजरुीिा कुन पदामिकारीिे कुन आचार उल्िंघन गरेको हो सोको आिार 
प्रिाण स्थानीय तहिे खिुाउन ुपननछ। उजरुी फारािको निूना वनाई सवैिे सजजिै प्राप्त गनयसक्ने स्थानिा 
राख्नपुननछ । 

(३) उजरुीको सम्वन्ििा कारवाही िाग गदाय अनगुिन समिमतिे उजरुीकतायसंग थप हववरण वा कागजात 
िाग गनय सक्नेछ । 

१९. गोप्य राख्नपुनन: (१) अनगुिन समिमतिे उजरुीकतायको नाि गोप्य राख्न ुपननछ। 

(२) प्राप्त उजरुीका आिारिा कुनै पदामिकारी िामथ िागेको आरोप िामथ छानहवन जारी रहेको अवस्थािा 
आरोहपत पदामिकारीको नाि सिेत गोप्य राख्न ुपननछ । 

 २०. जांचवझु: (१) यस आचारसंहहतािा उजल्िजखत आचारहरुको उल्िंघन गरेको मबषयिा अनगुिन 
समिमतको राय सझुाव वा प्रमतबेदन आवश्यक कावायहहका िामग काययपामिकािा पेश गनुय पननछ । प्रमतवेदन 
पेश गनुय पूवय सो समिमतिे देहायका प्रकृयाहरु पूरा गनुय पननछ । 

(क) कुन ैपदामिकारीका हवरुद्ध आचारसंहहता उल्िंघन गरेको कुनै उजरुी परेकोिा वा कुनै जानकारी प्राप्त 
भएकोिा त्यसको आिारिा अनगुिन समिमतिे कावायही गनय आवश्यक छ वा छैन भनी जाँचवझु गनय वा 
गराउन सक्नेछ । 

 (२) जाँचवझु गदाय कुनै पदामिकारी उपर कारवाही गनुयपनन देजखएिा अनगुिन समिमतिे त्यस्तो 
पदामिकारीिाई सफाईपेश गनय उजचत िौका ददनपुननछ । 

(३) सफाई पेश गनन िौका ददंदा सम्बजन्ित पदामिकारी हवरुद्ध िागेको आरोप र त्यसको आिारहरु प्रष्ट 
गरी आवश्यक कावायहीका िामग काययपामिकाको बैठकिा पेश गनुयपननछ । 

२१. अनगुिन समिमतको मसफाररश कायायन्वयन गननेः (१) अनगुिन समिमतिे यस आचारसंहहतािा उल्िेजखत 
कुराहरुको पािन भए नभएको सम्वन्ििा आवश्यक राय, सझुाव तथा मसफाररश सहहत कायायन्वयनका िामग 
काययपामिकािा पेश गनुय पननछ । 

(२) अनगुिन समिमतबाट प्राप्त प्रमतवेदन तथा राय,  सझुाव र मसफाररश उपर काययपामिकािा छिफि 
गरी आवश्यक मनणयय सहहत कायायन्वयन गुयपननछ । 
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(३) आचारसंहहताको पािनका मबषयिा स्थानीय तहिा छिफि हुँदाका बखत सम्बजन्ित पिका 
प्रमतमनिीहरुिाई सहभागी गराउन सहकनेछ । 

 २२. आचारसंहहताको उल्िंघनिा सजाय:(१) यस आचारसंहहताको कायायन्वयन गदाय स्थानीय तहबाट 
सजायको रुपिा देहायिा उल्िेजखत एक वा सो भन्दा बढी बप्रकृयाहरु अपनाउन सहकनेछ । 

(क) सम्बजन्ित पदामिकारीिाई सचेत गराउने । 

(ख) आिोचना तथा आत्िािोचना गनय िगाई सोको जानकारी सावयजमनक गनय िगाउने । 

 (ग) सावयजमनक सनुवुाइका िामग सावयजमनक गनन, गराउने 

(घ) प्रचमित ऐन काननुको उल्िंघन भएका अवस्थािा सम्बजन्ित मनकायिा सूचना ददने र आवश्यक 
काबायहीका िामग िेखी पठाउने । 

(२) आरोहपत पदामिारी िामथ भएको कुनै पमन काबायहीका मबषयिा मनज कुनै राजनीमतक दिसंग आवद्ध 
भएको हकिा सम्बजन्ित राजमनमतक दििाई जानकारी गराउपने ुय । 

२३. कावायहीको मबबरण सावयजमनक गनुय पनन आचारसंहहताको कायायन्वयन सम्वन्ििा पदामिकारी िामथ 
भएको कावायहीको मबवरण आि जानकारीका िामग स्थानीय तहको सूचना पाटी र स्थानीय पत्रपमत्रकािा 
प्रकाजशत गनुय पनन छ । सोको जानकारी राजनीमतक दिहरु, संघीय िामििा तथा स्थानीय हवकास िन्त्रािय, 

मनवायचन आयोग,प्रदेश सरकारको सम्वजन्ित हवभाग मनकाय, स्थानीय प्रशासनिाई गराउनपुननछ । 

भाग — ५ 

हवहवि 

 २४. आचार संहहताको पािन गनुय सबैको कतयव्य हनु:े यो आचार संहहताको पािना गनुय पदामिकारीको 
जजम्िेवारी तथा कतयव्यको एक अमभन्न अंगको रुपिा रहनेछ । 

२५. पदामिकारीिाई आचारसंहहताको जानकारी ददनपुरन्े: यो आचारसंहहता स्थानीय तहका पदामिकारी तथा 
कियचारीहरुिाई अमनवाययरुपिा जानकारी ददई हस्तािर गराई िागू गनुयपननछ । 
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२६.सरोकारवािाहरुिाई आचारसंहहताको जानकारी उपिव्ि गराउनपुननेः स्थानीय तहका पदामिकारीको 
आचारसंहहता, सिय सियिा आचारसंहहतािा भएको संशोिनको मबबरण तथा आचारसंहहताको कायायन्वयनका 
मबबरणहरुको जानकारी बाहषयक रुपिा स्थानीय तहका राजनीमतक दिहरु, संघीय िामििा तथा स्थानीय 
हवकास िन्त्रािय तथा प्रदेश सरकारका सम्वजन्ित मनकायिाई गराउन ुपननछ । 

२७. आचारसंहहताको कायायन्यनिा राजनीमतक दिको सहयोगेः(१) कुनै पदामिकारीबाट यस आचारसंहहताको 
उल्िंघन भएको ठहर भएिा मनजिामथ िागेको आरोप तथा सो सम्बन्ििा मसफाररश भएको कावायहीको 
मबबरण सिेत सम्बजन्ित पदामिकारी सम्बद्ध राजनीमतक दििाई जानकारी गराउनकुा साथै सावयजमनक सिेत 
गनुयपननछ । 

(२) जाँचवझुका आिारिा पदामिकारी उपर कावायहीका िामग भएको मसफाररशको कायायन्वयन गनन वा सचेत 
गराउने काििा सरकारी मनकाय एवं राजनीमतक दिहरुको सहयोग मिन सहकनेछ । 

२८. आचारसंहहतािा संशोिन :(१) स्थानीय तहका सभाबाट आचारसंहहतािा संशोिन गनय  सहकनेछ । 

(२) आचारसंहहतािा भएको संशोिनका जानकारी सम्बजन्ित सबै पदामिकारी, कियचारी, तथा 
सरोकारवािाहरुिाई ददनपुननछ । 

(३) मनवायचन आचारसंहहतािा संशोिन भएका खण्डिा आि जनताको जानकारीका िामग सावयजमनक गनुयपननछ 
। 

(४) गाउँपामिकािे आफ्नो स्थानीय हवजशष्ठता, कायय प्रकृमत र आवश्यकता अनसुार यस आचार संहहतािा 
सिय सियिा थप व्यवस्था सिावेश गरी िागू गनय सहकनेछ । 
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आज्ञािे, 

प्रसन्नदीप राई 

प्रिखु प्रशासहकय अमिकृत 
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