
�भमाद नगरपा�लकाका पदा�धकार�ह�को आचारसं�हता, २०७४ 

 

�वीकृत �म�तः २०७४।०३।२८ 

��तावना 

 

नेपालको सं�वधान बमोिजम सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयका आधारमा संघीय लोकताि��क 

गणत��ा�मक शासन �यव�थाको अ�यास गद� स�, �देश र �थानीय तहबीच समुधरु अ�तरसरकार स�व�ध 

कायम गन�,�थानीय शासन �यव�थामा जनताको अथ�पूण� सहभा�गता �व��न गद� वढ� जनमखुी, सेवामखुी, 

जनउ�रदायी, पारदश� तथा सशुासनय�ु �थानीय शासनको ��याभ�ूत गन�, �थानीय तहलाई जनताको 

�व�ा�सलो शासन इकाईका �पमा �था�पत गन�,�थानीय तहबाट समाजका �व�भ� वग� धम�, �ल�, जातजा�तका 

मौ�लक सं�कृ�त ��त स�मान र स�ह�णभुावनाको �वकास गन� तथा काननुी रा�य, संघीय लोकताि��क 

गणत��का लाभह�को �यायोिचत �वतरण र द�गो �वकासको अवधारणालाई मूत� �प �दन हामी जनताबाट 

�नवा�िचत पदा�धकार�को आचरण र ��याकलापह�लाई सोह� अन�ुप मया��दत र नमूना यो�य त�ुयाउनका 

ला�ग �भमाद नगरपा�लकाका जन��त�न�धह�ले नगरकाय�पा�लकाको बैठकबाट पा�रत गर� यो “�भमाद 

नगरपा�लकाका पदा�धकार�को आचारसं�हता, २०७४” बनाई लाग ुगरेका छौ । 

 

 

 

भाग — १ 

�ारि�भक 

 

 

१.संि�� नाम र �ार�भः (१) यो आचारसं�हताको नाम“ �भमाद नगरपा�लकाका पदा�धकार�ह�को 

आचारसं�हता, २०७४” रहेको छ । 

 (२) यो आचारसं�हता नगरसभाबाट पा�रत भएको �म�तदेिख लाग ुहनेुछ। 

 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस आचारसं�हतामा, 

(क) “�मखु” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको �मखुलाई स�झनपुछ� । 

 (ख) “आचारसं�हता” भ�ाले नगरपा�लकाका पदा�धकार�ह�को आचारसं�हता, २०७४ लाई जनाउनेछ । 

 (ग) “अनगुमन स�म�त” भ�ाले यस आचारसं�हता अनसुार ग�ठत आचारसं�हता अनगुमन स�म�तलाई 

स�झनपुछ� । 

(घ) “काय�पा�लका” भ�ाले �भमाद नगर काय�पा�लका स�झन ुपछ� । 



(ङ) “पदा�धकार�” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाका �मखु, उप�मखु, वडा�य�, काय�पा�लकाका सद�य तथा 

सभाका अ�य सद�य समेतलाई स�झनपुछ� । यस श�दले नगरपा�लकाले आ�नो काय� स�पादनका 

�सल�सलामा गठन गरेका जनुसकैु स�म�त वा उपस�म�त वा काय�दलका सद�यह� समेतलाई स�झनपुद�छ । 

च)“सभा” भ�ाले �भमाद नगरसभालाई वझुाउनेछ । 

(छ)“�थानीय तह” भ�ाले नेपालको सं�वधान बमोिजमको गाउँपा�लका, नगरपा�लका र िज�ला सभा स�झनपुछ� 

। 

(ज)“नगरपा�लका” भ�ाले महानगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र नगरपा�लका समेतलाई जनाउनेछ । 

भाग — २ 

पदा�धकार�का आचारणह� 

 

३.सामा�य आचारणह�को पालना गन�ः पदा�धकार�ह�ले पालन तथा अवल�वन गनु�पन� सामा�य आचारणह� 

देहायमा उ�लेख भए बमोिजम हनेुछन । जसको अवल�वन गन� हामी ��तब�ता �य� गद�छ�, 

३.१ नेपालको �वत��ता, �वाधीनता, �वा�भमान, रा��य एकता, भौगो�लक अख�डता र जनतामा �न�हत 

साव�भौमस�ा��त ��तब� रहंदै, 

(क) पदा�धकार�ह�ले नेपालको �वत��ता, साव�भौ�मकता, भौगो�लक अख�डता, रा��य एकता �वाधीनता र 

�वा�भमानको अ�ु�णतामा ��तकुल हनेु काय� गन� छैनौ । 

(ख) कुनै प�न पदा�धकार�ले रा� �व�� हनेु काय�मा सघाउ प�ुयाउने रा��य गोपनीयता भ� गन�, रा��य 

सरु�ामा आचँ प�ुयाउन ेकाय� गन� वा गराइने छैन। 

(ग) कुनै पदा�धकार�ले पद�य िज�मेवार� पालना गदा� सदैवरा� र जनताको बहृ�र �हतलाई �यानमा राखी 

गन�छौ । 

(घ) कुनै प�न �यि� वा �नकायले जनतामा �न�हत साव�भौमस�ा, रा��य एकता, �वाधीनता, सामािजक, धा�म�क, 

सां�कृ�तक तथा ऐ�तहा�सक सौहाद�तामा आचँ पयुा�उन ेगर� काय� गरेमा �य�तो काय� �न��सा�हत गन�छौ । 

३.२ संघ, �देश र �थानीय तहबीचको स—ुस�व�धमा जोड �दंदैः (क) पदा�धकार�ह�ले संघ, �देश र �थानीय 

तहबीचको स�ुव�ध, काय�अ�धकार �े�, काय� �णाल� वा सं�थागत �ब�धमा कुनै आचँ पयुाउनवा दखल �दन 

वा अ�तरसरकार स�व�धमा खलल पान� कुनै ��याकलाप गन� वा व��य वा �काशन वा �चार �सार ग�रने 

छैन । 

(ख) कुनै प�न आधारमा �थानीय तहका वा�स�दाह�लाई भेदभाव गन� वा समान सरु�ा, सेवा, स�ुवधा र 

संर�णबाट बि�त ग�रनेछैन । 

तर म�हला, वालवा�लका, अपांगता भएका �यि�, द�लत, जे� नाग�रक लगायगत प�छ परेका वग�, �े� तथा 

समदुायको हका�हतका ला�ग �वशेष �यव�था गन� ��तब� रहनेछ� । 



(ग) अ�तर �थानीय तह तथा अ�तर सरकार व�त ुवा सेवाको �नवा�ध आवागमनलाई कुनै बाधा ग�रने वा 

भेदभाव ग�रनेछैन । 

३.३ संघीय लोकताि��क गणत��ा�मक शासन �णाल�,�वशासन र �वाय� शासन, संघ, �देश र �थानीय 

तहबाट रा�यशि�को �योग तथा �व��यापी मानव अ�धकार र मौ�लक अ�धकारका मा�य �स�ा�तको �व��न 

गन�ः (क) जनतामा �न�हत साव�भौमस�ा, �वशासन तथा �वाय� शासन, संघ, �देश र �थानीय तहबाट 

रा�यशि�को �योग, संघीय लोकताि��क गणत��कामा�य �स�ा�तह�लाई उ�च स�मान र आ�मसात ग�रनेछ 

। 

(ख) संघीय लोकताि��क �णाल�, �थानीय �वाय�ता र त�लो तहमा अ�धकारको �वके���करणका �स�ा�त 

तथा नी�तलाई अनादर गन�, जनता��तको उ�रदा�य�वलाई अ�वीकार गन�, अबहेलना गन�, अ�तरसरकार 

स�व�ध एवं �थानीय तहह� र साझेदार संघ सं�थासंग को काननु बमोिजमको स�ब�धमा खलल पन� ज�ता 

कुनै लेख  ̧समाचार,  भाषण,  व��य �काशन वा �शारण गनु� वा गराउन ुहुँदैन । 

तर यस कुराले उ�लेिखत �बषयमा अनसु�धानमूलक कुनै लेख रचना �कािशत गन� र सो अन�ुप धारणा रा� 

रोक लगाएको मा�नने छैन । 

३.४ साधन �ोतको पूण� सदपुयोग गन�ः(क) काननु बमोिजम आफूले पाउने सेवा स�ुवधा बाहेक �थानीय 

तहको साधन, �ोत, नगद वा िज�सी कुनै प�न �कारले मा�न,उपभोग गन� र द�ुपयोग गनु� गराउन हुँदैन । 

(ख) कुनै प�न पदा�धकार�ले साव�ज�नक �ोतको �योग गदा� अ�धकतम सदपुयोग र उ�पादनशील काय�मा 

�योग गनु�पन�छ । 

३.५ आपनो िज�मेवार�को �भावकार� काया��वयन गन� गराउनः (क) कुनै प�न पदा�धकार�ले काननुले तो�कए 

बमोिजमका पदा�धकार�ह�लाई पूव� जानकार� न�दई आ�नो सेवा �दने �थान  छोडी अ�य� जान ुहुदैँन । 

(ख) पदा�धकार�ले �च�लत काननुमा तो�कएभ�दा बढ� समयका ला�ग आ�नो काय��े� छो�नपुदा� वा 

काय��े�भ�दा वा�हर जानपुन� भएमा काननुले तोके बमोिजमका जन��त�न�ध वा पदा�धकार�लाई आ�नो पदको 

अि�तयार� न�दई जान ुहुदैँन । 

३.६ गैरकाननुी आ�ासनलाई �न��सा�हत गन�ः (क) सं�वधान तथा �च�लत काननुले �दएको अ�धकार �े� 

भ�दा बा�हरका काम ग�र�द�छु भनी कसैलाई आ�ासन �दन ुहुदैँन । 

(ख) काननु बमोिजम गनु�पन� काम गन� वा सेवा �दनका ला�ग आनाकानी वा �ढलाई गन�, जानीजानी 

अनाव�यक झंझट थ�ने वा आ�नो अ�धकार ��े बा�हरको काम ग�र�दन वा गराई�दने छु भनी आ�ासन वा 

भरोसा पन� कुनै काम गनु� वा गराउन ुहुँदैन । 

(ग) �थानीय तहका पदा�धकार�ह�ले ऐनले तो�कएको योजना तजु�मा �कृयाको जानकार� न�दई कुनै �यि�, 

सं�था वा समदुायलाइ� �थानीय तहको योजना बाहेकका कुनै काय��म वा योजना �वीकृत ग�र�दन वा 

गराई�दने आ�ासन �दन ुहुदैँन । 



(घ) आ�नो ला�ग वा अ� कसैको ला�ग अनिुचत लाभ प�ुने गर� पदको द�ुपयोग गन� काय� गनु� गराउन ु

हुँदैन । 

३.७ राजनी�तक आ�थाका आधारमा भेदभाव पूण� काय� नगन� �ढ रहँदैः (क) राजनी�तक आ�था वा �वचारका 

आधारमा काय�पा�लका वा सभाका सद�यह� वा कम�चार�ह� वा सेवा�ाह� तथा आम नाग�रकह�संग 

तेरोमरोको भावना राखी कुनै काय� गनु�/गराउन ुहुदैँन । 

(ख) आफू स�व� राजनी�तक दल वा स�व� कुनै �नकाय वा संघसं�थालाई मा� लाभ प�ुने वा स�ुवधा हनेु 

गर� कुनै �नण�य वा योजना वा काय��म काया��वयन ग�रने छैन । 

३.८ सामािजक सौहाद�ता समावेशीकरण��त �ढ संकि�पत रहँदैः (क) सामािजक सदभाव तथा सौहाद�ता(�मे) 

ख�ब�याउन नहनेु �व�भ� जात जा�त, धम�, वग�, �े�, स��दायबीच सामािजक सदभाव र सौहाद�ता ख�ब�याउन े

कुनै काम वा अ�य कुनै �यवहार गनु� वा गराउन ुहुँदैन । कुनै स��दाय बीचको स ु—स�व�धमा खलल पन� 

गर� ��याकलाप गनु� गराउन ुर �चार �सार गनु� गराउन ुहुदैँन । 

(ख) छुवाछुतलाई ��य �दने �यवहार गनु� हुँदैन।कुनै �बचार �य� गदा� जातीय, धा�म�क, सां�कृ�तक वा 

सामािजक �व�ेष वा धा�म�क भेदभाव जनाउने खालका काम कुरा गन� उखान वा टु�ा �योग गन� वा कुनै 

जाती, धम�, सं�कृ�त वा समदुायको �वा�भमानमा ध�ा ला�ने वा आघात प�ुने खालका श�द/वाणीह�को �योग 

गनु� हुँदैन । 

(ग) कुनै प�न जातजा�त, धम�, वण�, �ल� आ�दका आधारमा भेदभाव गनु� हुदैँन तथा सबै समदुायका काननुी 

हक�हत र मौ�लक सं�कृ�त��त बोल� र �यवहार दवैु तवरबाट ��तकुल असर पन� गर� काय� गनु� गराउन ु

हुँदैन । 

(घ) कुनै प�न समदुायको पर�परादेिखको धम� अवल�वन गन� धा�म�क �वत��ताको स�मान गनु� पन�छ। 

तर, आ�नो �े��भ� कसैको धम� प�रवत�न गन� गराउने कुनै प�न ��याकलाप हनु �दनहुुँदैन । 

(ङ) कुनै �वदेशी नाग�रक सं�थाले वा नेपालको स�यता, नेपाल� जनताबीचको सदभाव �बगान� वा भ�काउने 

काम गरेको वा गन� लागेको जानकार� भएमा त�काल स�बि�धत �नकायमा सूिचत गनु� पन�छ । 

३.९ पदा�धकार�बीच काय�िज�मेवार�को �यायोिचत बाँडफाँड गन�ः(क) पदा�धकार�ह�बीच िज�मेवार�, अ�धकार 

वा स�ुबधा वा दा�य�वको बाडँफाडँ गदा� राजनी�तक दलसँगको स�व�ता वा राजनी�तक आ�था वा म�हला वा 

प�ुष वा सामािजक समावेशीकरणका आधारमा भेदभाव गनु� हुँदैन । 

तर काननु बमोिजम �बशेष िज�मेवार� र अवसर �दनका ला�ग उ�लेिखत �ावधानले रोक लगाएको मा�नने छैन 

। 

३.१० कसैको �वा�भमान र अि�त�वमा कुनै आचँ आउन न�दनः(क) पदा�धकार�ले सबैसंग िश� र मया��दत 

बाणी तथा श�दको �योग  गनु�पन�छ । शा�लन र �वभा�वक सामािजक आचारह� गनु�पन�छ । जनतासंग 

हा�द�क, न� र आदरपूव�क �यवहार गनु�पन�छ । 



(ख) पदा�धकार�बाट काय�पा�लका र सभाका सद�यह�, �थानीय तहमा काय�रत कम�चार�ह�मा एक अका���त 

झठुा ला�छना लगाउने, �रस राग �ेष रा� े तथा एक अका�को �बषयमा अ�ासां�गक �टका�ट�पणी गनु� वा 

अ�तसयोि�पूण� अ�भ�यि� �दइनेछैन। 

(ग) पदा�धकार�ले �नवा�िचत जन��त�न�ध,कम�चार�, सेवा�ाह���त रा�ो �यवहार र शी� भाषाको गन�छन।् 

(घ) पदा�धकार�ले सं�थागत�पमा कुनै धारणा �य� गदा� �थानीय तह, यसका �नण�यह� वा कुनै पदा�धकार� 

वा कम�चार�लाई हो�याउने वा अनादर गन� भाषा वा अ�भ�यि� �दन ुवा �दन लगाउन ुहुदैँन । 

(ङ) पदा�धकार� तथा कम�चार� बीच एक अका�को काम, पेशागत मया�दा र काय�गत �वाय�ताको स�मान गन� 

वातावरण �सज�ना गनु� पन�छ । 

(च) पदा�धकार�ह�ले एकअका�को �यि�गत �पमा �टका �ट�पणी गनु� हुदैँन तर पदा�धकार�को कामसँग 

स�बि�धत �बषयमा �व�थ�पमा एक अका�का कमी कमजोर� तथा सवल प�ह�लाई औ�ंयाउन कुनै वाधा 

प�ुने छैन । 

(छ) पदा�धकार�ह�ले एक अका�का �बषयमा सकारा�मक तवरले छलफल गन�, सझुाव �दन,े आलोचना तथा 

�ट�पणीह� रा�पुन�छ र एक अका�लाई पद�य काम गन�मा सहयोग, उ�साह र �रेणा �दान गनु�पन�छ । 

 

३.११ सामािजक मा�यता �व��का आचारह� �न��सा�हत गद�ः(क) काया�लय समयमा वा पद�य कामका 

�सल�सलामा मादक वा लाग ुपदाथ�को सेवन गनु� हुँदैन । काया�लय हाता�भ� तथा साव�ज�नक सभा, समारोह, 

बैठक, आ�द �थलह�मा म�पान, ध�ुपान, खैनी, सूत�, ग�ुका वा पान सेवन गनु� हुदैँन । 

(ख) अ�ध�व�ास, अपसं�कृ�त, �ढ�वाद ज�ता परुातन एवम ् अबै�ा�नक मा�यता तथा चालचलन �व��को 

सामािजक �पा�तरण �कृयामा स��य सहभा�गता जनाउन ुपद�छ । 

(ग) पदा�धकार�ह�ले साव�ज�नक�थल तथा खलुा ठाऊँमा जवुा, तास खे�ने,बािज लगाउने आ�द ज�ता 

�यवहारह� गनु� हुँदैन । 

(घ) पदा�धकार�ले कानतुः मानव अ�धकारको हनन ठह�रने, काननुले व�देज लगाएका तथा सभा वा 

काय�पा�लकाले आ�नो ��े�भ� सामािजक मया�दा �वप�रतका भनी तोकेका समदुायमा �च�लत कुर��तह�ले 

बढावा पाउने �यवहार गनु� हुँदैन । 

(ङ) �व�भ� जातजा�त वा धम� स��दायका �च�लत सामािजक सं�कारह� ज�तै, �ववाह, �तब�ध, पा�नी, 

ज�मो�सव, भोज, आ�दमा समदुायमा गलत ��त�पधा�को भावना �याउने खालका तडक भडक गनु� हुदैँन र 

तडकभडक गन� अ�लाई �ो�साहन गनु� हुँदैन । 

(च) पदा�धकार�को है�सयतले कुनै �नण�य गदा� राजनी�तक, सामािजक, आ�थ�क वा कुनै प�न आधारमा तेरोमेरो 

भ�े प� न�लई तट�थ भ�ूमका �नवा�ह गनु�पद�छ । 



(छ) �ल�, उमेर, भाषा, धम�, आ�थ�क अव�था आ�दका आधारमा भेदभाव जनाउने गर� अ�को सामािजक सं�कार 

वा वग�य हक�हतका �बषयह�मा नकारा�मक �ट�पणी गनु� हु�दैन । 

(ज) पदा�धकार�ले आ�नो �े��भ� �व�मान सामािजक कु�र�त तथा कुसं�कारका �पमा रहेका वाल�ववाह, 

वह�ुववाह, ल��गक �हंसा, छाउपडी, बो�सा बो�सी, दहेज दाइजो, छुवाछुत, जा�तगत उचनीचता, �यि�गत घटना 

दता� नगन� �ब�ृत, खोप नलगाउने अव�था, खलुा �दशा आ�दज�ता �था �चलनलाई �नमू�ल गन� ला�ग पनु� पन�छ 

। 

३.१२ �थानीय तहबाट �दान गन� ,सेवास�ुवधा, �नण�य���या र सूचनामा जनताको पहुँच बढाउनः 

(क) ��येक नाग�रकलाई सरोकार हनेु सेवा स�ुवधा र �नण�यबारे सूचना माग भएमा उपल�ध गराउन ुपन� छ 

। तर �च�लत काननु तथा आचारसं�हतामा उ�लेख भएको त�रकाले बाहेक कुनै पदा�धकार�, �यि� वा 

समूहलाई आ�थ�क कारोवारमा लाभ वा हानी प�ुने वा जीउ-�यानमा हानी नो�सानी प�ुने सूचनाह� र गो�य 

रा� ुपन� कुरा �सारण वा साव�ज�नक गनु� वा गराउन ुवा उपल�ध गराउन ुहुदैँन। 

(ख) शाि�त सरु�ा, रा��य अख�डता, समदुायह�को सौहाद� स�ब�धमा खलल पन� खाले सूचनाह� साव�ज�नक 

गनु� वा गराउन ुहुदैँन। 

३.१३ वद�नयत तथा अन�धकृत काम गन� गराउनबाट रो�नः(क) �च�लत काननु बमोिजम आफूलाई �ा� 

अ�धकारको �योग गदा� वद�नयत वा �वे�छाचार��पमा गनु� वा गराउन ुहुँदैन । य�तो अ�धकारको खलुा एवं 

सहभा�गतामूलक �पमा छलफल गर� गनु� पन�छ । 

(ख) आफू वा अ�य कुनै �यि� वा सं�थाबाट अ�य पदा�धकार� वा काया�लय/संघसं�था वा कम�चार� वा 

�यि�लाई� अन�धकृत काम गराउन ुहुँदैन । 

३.१४ लै��क समानताको �ब��न गद�ः(क) कसैलाई �ल�को आधारमा भेदभाव झ�कने कुनै काय� गनु� हुँदैन 

। �ल�को आधारमा कसैको �मतामा�थ आचँ आउने गर� कुनै कामकाज गन�, नी�त, काननु वा संरचना 

बनाइनेछैन । 

(ख) फरक �ल�का पदा�धकार�, कम�चार�, सेवा�ाह� तथा आम नाग�रक ��त अ�व�थ आलोचना गन�, 

िज��याउने तथा उनीह�को मनोवल घटाउने खालका अ�भ�यि� �दन,े �दन लगाउने वा कुनै प�न मा�यमवाट 

कुनै यौनज�य दरुाशय हनेु खालका कुनै कामकारवाह� गन� गराउन वा यौनज�य अि�लल ति�वरह� �कािशत 

गन�, �दश�न गन�, आशय देखाउन,े अनिुचत लाभका ���ले काममा अ�झाउने ज�ता हैरानी पान� �यवहार गनु� 

वा गराउन ुहुदैँन। 

(ग)  लेखेर, बोलेर, भाषण गरेर वा जनुसकैु मा�यमबाट प�न म�हला तथा प�ुषबीचमा भेदभाव जनाउने 

खालका काम वा �यवहार गन� वा उखान टु�ा, थेगो वा श�दह�को �योग गनु� गराउन ुहुँदैन । 

(घ) लै��क आधारमा भएका घरेल ु �हंसा र भेदभावका घटनाह�लाई लकुाउने र गो�य रा� ेकाय� गन� वा 

सहयोग पयुा�उने गनु� गराउन ुहुँदैन। 



३.१५ बालवा�लकाको सवा���ण �वकास र हक�हत��त सचेत रहंदैः(क) वालवा�लकाको साथ�क सरोकारका 

�बषय तथा �थानीय �वकासर शासन ���यामा वालवा�लकाको साथ�क सहभा�गतालाई हो�याउने वा अवमू�यन 

गन� �वचार, अ�भ�यि� �दन वा �य�तो �यवहार गन� गराउन हुँदैन । 

(ख) आ�नो प�रवारमा बाल��मक रा� ुहुदैँन।समदुायमा बाल�म वा बालशोषणलाई संर�ण वा �ो�साहन 

हनेु कुनै�क�समका ��याकलाप गन� गराउन पाइनेछैन । 

४.साव�ज�नक स�प�तको �योगतथा स�ुवधा स�व�धी आचारह�ः साव�ज�नक स�प�तको �योग तथा स�ुवधा 

स�व�धमा देहायका आचारणह� पालन गन� ��तब�ता �य� गद�छौ, 

४.१ पदा�धकार� तथा कम�चार�को स�ुवधाका ला�ग छु�ाईएको सेवा वा स�ुवधा वा भ�ा आ�नो आ�त�रक 

�ोतको क�त अंश हनु आउंछ भ�े एक�न गर� सभामा छलफल गर� आम नाग�रकलाई जानकार� �दई 

�कफाय�त �पमा �यूनतम स�ुवधाको �यव�था ग�रनेछ। 

४.२ पदा�धकार�ले काननु बमोिजम तथा काया�लयको काममा वाहेक �थानीय तहको मानवीय, आ�थ�क वा 

भौ�तक साधन �ोतको आफू वा अ�य कुनै �यि�बाट �योग वा उपयोग गनु� वा गराइन े

छैन । 

४.३ आ�नो पद�य ओहदाको आधारमा कुनै स�म�त, सं�था वा �यि�ह�बाट �नजी सेवा तथा स�ुवधाह� �लन 

वा �लन लगाइने छैन। 

४.४ �थानीय तहको सेवा �ा� गरे वा साव�ज�नक स�प�तको �योग गरेवापत पदा�धकार�, कम�चार� वा अ�य 

कुनै �यि� वा सं�थाले काननु बमोिजम �तनु� बझुाउन ुपन� कर, श�ुक, सेवा श�ुक द�तरु, भाडा बझुाउनबाट 

छुट �लने�दने गर� �नण�य गनु� वा गराउनु ्हुदैँन । 

४.५ �थानीय तहका पदा�धकार�ह�ले आफूले �ा� गन� स�ुवधाह�को �ववरण आम जानकार�का लागी 

�थानीय तह माफ� त साव�ज�नक गनु�पन�छ । 

५.नी�त �नमा�ण, योजना तजु�मा र �नण�य गदा� पालन गनु�पन� आचारणह�ः नी�त, �नमा�ण, योजना तजु�मा र �नण�य 

गदा� देहायका आचारणह�को पालन गन� गराउन देहाय बमोिजम ग�रनेछ, 

५.१ �नण�य �कृयामा भाग �लनपूुव� बैठकमा जानकार� �दनपुन� (१) पदा�धकार�ले आफू समेत संल�न भई 

कुनै �नण�य गनु�पन� बैठकमा छलफलमा भाग �लन ु पूव� देहाय बमोिजमका सूचनाह� स�वि�धत भए सो 

�दनपुन�छः 

(क)�थानीय तह को भना� �कृया, ख�रद, �ब�� वा ठे�ाप�ाको �नण�य �कृया, कुनै �क�समको द�ड ज�रवाना वा 

�मनाहा गन� �नण�य �कृया, कुनै प�संगको स�झौताको �याद थप वा खारेजीका �बषयमा वा �य�तै कुनै �नण�य 

गनु�पन� �वषयसँग स�बि�धत �यि�सँग आ�नो कुनै �वाथ� वा �रसइवी वा लेनदेन वा अ�य कुनै �कारको 

नाता,  स�व�ध रहेको भए सो कुरा, 



(ख)�थानीय तह को नी�त �नण�यबाट ��य� वा अ��य��पमा लाभ वा हानी हनेु �यि�,सं�था, प� वा 

क�पनीसँग �लन�ुदन ुभए सोको �बवरणह�,  

(ग)कुनै  पेशा �यवशा�यक संघ सं�थामा पदा�धकार�को ��त�न�ध�व, लगानी,  शेयर,  �हत वा �वाथ� भए सोको 

�बवरण र �य�तो काममा लगाउने सं�था स�ब�धी  �ववरण, 

(२) य�द कुनै  पदा�धकार�को �नण�य  गनु�पन�  प� वा �बषयसंग स�ब�ध रहेछ भने बैठकको अ�य�ले 

�य�तो पदा�धकार�लाई बैठकको �नण�य �कृयामा तट�थ रहन वा भाग न�लनका ला�ग �नद�श गनु�पन�छ । 

(३) पदा�धकार�ले कुनै �वकास �नमा�ण काय�को ला�ग गठन हनेु उपभो�ामा रह� स�म�त काय� गनु� हुदैँन । 

५.२सहभा�गतामूलक तथा पारदश� �पमा नी�त �नमा�ण र �नण�य गन�ः 

(क)पदा�धकार�ह�ले योजनाको छनौट, �ाथ�मक�करण, काया��वयन, अनगुमन, मू�यांकनका �वषयह�मा 

लाभ�ाह�, उपभो�ा तथा सरोकारवाला समूहको �यापक सहभा�गता र ��त�न�ध�व गराएर �नण�य गनु� पन�छ। 

 (ख)�थानीय तहबाट �नण�य �दनपुन� �वषयह�, �नयिु� वा सेवा स�ुवधा �दने वा �लने �वषयका कुराह� 

पारदश��पमा गनु�पन�छ । 

 (ग)�थानीय तहका बैठकह� आम जनताका ला�ग खलुा गन� उिचत �कृयाह� �नधा�रण गनु� पन�छ। 

 (घ)�नण�य गदा� काननुले तोकेको अव�ध �भ� �नण�य गनु�पछ� । काननुले समय नतोकेको अव�थामा �बषयको 

�कृ�त हेर� यथास�भव �छटो र उपय�ु समयाव�ध �भ� �नण�य गनु� पन�छ। 

 तर कुनै कारणले �नण�य गन� ला�ने समयाव�ध लि�वन ेभएमा वा �नण�य गन� नस�कने भएमा सोको 

त�यपूण� जानकार� स�बि�धत प�लाई उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

 (ङ)पदा�धकार�ले नाग�रक वा सेवा�ाह�लाई नअ�याउने गर� �प� राय तथा स�लाह �दन ुपन�छ । 

६.परु�कार, उपहार, दान, च�दा वा �नजी सेवा,स�ुवधा र लाभ �हण स�ब�धी आचरणः परु�कार,उपहार, दान, 

च�दा वा �नजी सेवा, स�ुवधा र लाभ �हण स�ब�धमा देहायका आचारह�को पालन गन� गराउन ��तब� रहंदै, 

(क)काननु बमोिजम आ�नो कत��य �नवा�ह गन� �सल�सलामा कसैबाट कुनै �कारको नगद वा सेवा स�ुवधाको 

�पमा उपहार, परु�कार, च�दा �लन ुहुँदैन।�य�तो सेवा स�ुवधा �दनका ला�ग वा�य पान� कुनै �यवहार गनु�  वा 

गराउन ुहुँदैन। 

(ख)�थानीय तहसंग कुनै खास �वषयमा �वाथ� �न�हत भएको वा स�भा�य �वाथ� भएको कुनै प�न �यि�बाट 

कुनै �कारको मै�ी �यवहार र आम��ण, भोज भतेर, खान�पन, मनोर�न, वसोवास स�ुवधा, भाडास�ुवधा, आ�द 

�लन ुवा �दन ुहुदैँन। 

(ग)पदा�धकार�ह�ले आ�नो �थानीय तहलाई जानकार� न�दई कुनै�यि�, सं�था वा �नकायबाट दान, वि�सस, 

च�दा, उपहार �वीकार गनु� हुँदैन। 



७.सामदुा�यक संघसं�था, �नजी ��े, �वकास साझेदार, गैर सरकार� सं�था संगको साझेदार�ः�वकास साझेदार, गैर 

सरकार� सं�था, सामदुा�यक संघसं�था, �नजी �े�संगको साझेदार� गदा� देहायका आचारणह�को पालन गन� 

��तब� रहंदै,  

(क)�वकास साझेदार �नकाय, गैर सरकार� सं�था, सामदुा�यक संघसं�था, �नजी �े� सँग सं�थागत स�व�ध र 

सम�वय �ब��न ग�रनेछ। �यि�गत लाभहानीका आधारमा �यवहार ग�रनेछैन । 

(ख)�वकास साझेदार �नकाय, गैर सरकार� सं�था, सामदुा�यक संघसं�था, �नजीको �े� सँग आ�नो �े��भ�को 

योजना,  काय��म,  बजेट  तथा  ��तवेदन काय�लाई  एक�कृत  �पमा  अगाडी बढाइनेछ।  

८.�न�प�ता, स�मान र कदरपूण� �यवहार स�ब�धी आचरणह�ः पदा�धकार�ले आ�नो काय�स�पादन गदा� 

�न�प�ता, स�मान र कदरपूण��पमा गन� देहायका आचारणह�को पालन ग�रनेछ, 

(क) �थानीय तहको सं�थागत एवं काय�गत �वत��ता र �न�प�ता अ�भवृ�� गन� �य�शील 

रहने।  

(ख) पदा�धकार�ले पद�य कत��य �नवा�ह गदा्� वा� वा आ�त�रक ��ेबाट ��य� वा अ��य� 

�पले आउने �भाव, �लोभन, दवाव, भनसनु, ध�क�, आ�ह आ�दबाट ��ेरत वा �भा�वत नभई 

काय�स�पादन गन�।  

(ग) आ�नो पद�य कत��य परुा गदा� मोला�हजा नराखी �न�भ�क र �वत��तापूव�क काय��पादन गन� 

गराउने।  

(घ) कुनै कम�चार�लाई काय� स�पादनको �सल�सलामा अनिुचत �भाव पान� वा दबाव न�दन।े 

 (घ) �च�लत काननुले �नषेध गरेको कुनै काय� गन� वा गराउन नहनेु ।  

 (ङ) कत��य पालना गदा� जानकार�मा आएको काननु बमोिजम गो�य रा�पुन� �वषय वा कागजात 

वा �यहोरा ��य� वा अ��य� �पबाट �काशन गन� वा गराउन नहनेु।  

(च) पदा�धकार�ले आफुले गन� काम �नधा��रत समय �भ� स�पादन ग�रनेछ । काननु बमोिजम 

स�पादन गनु�पन� काम समय�भ�ै स�प� नगर� आफूले गन� काम प�छाइनेछैन । 

 

(९) अ�य आचरणह�ः पदा�धकार�का अ�य आचरणह� देहाय बमोिजम गन� ��तब� रह�छ�, 

(क) आ�नो स�पि�को �ववरण तो�कएको समय�भ� स�वि�धत �नकायमा बझुाई साव�ज�नक गनु� 

पन�छ । 

(ख) �थानीय तहको काममा कुनै �कारको असर पन� स�ने गर� वा सं�वधान र �च�लत काननु 

�वप�रत हनेु गर� �थानीय तहको �वीकृती �वना कसैवाट कुनै �कारको दान, दात�य, 

कोसेल�, उपहार आफुले �वीकार गनु� र आफनो प�रवारको कुनै सद�यलाई �य�तो �वषय 



�वीकार गन� लगाउनहुुदैँन । �वदेशी सरकार वा ��त�न�धबाट कुनै उपहार �ा� हनु आएमा 

�थानीय तहमा सो कुराको सूचना �दई �नण�य भए वमोिजम गनु� पन�छ । 

(ग) �थानीय तहको पूव� �वीकृ�त �बना कुनै कामको �न�म� कुनै �क�समको च�दा मा�न वा 

�य�तो च�दा �वीकार गन� वा कुनै �क�समको आ�थ�क सहायता �लन ुहुदैँन । 

(घ) नेपाल सरकार वा �देश सरकार वा �थानीय तहको काम कारवाह�मा ��तकुल �भाव पन� 

गर� कुनै प�प��कामा आफनो वा�त�वक वा का�प�नक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख 

�काशन गन�, अनलाइन समाचार मा�यम वा सामािजक स�ाल वा रे�डयो वा टे�लभीजन�ारा 

�सारण गन� गराउन हुदैँन । 

(ङ)  नेपाल सरकार वा �देश सरकार वा �थानीय तहको नी�तको �वरोधमा साव�ज�नक भाषण �दन 

वा कुनै व��य �काशन गन� हुदैँन । 

 (च) मलुकु� ऐन �वहावार�को महलको �वप�रत हनेु गर� �ववाह गन� गराउन हुदैँन । 

 (छ) �वदेशी मलुकुको �थायी बसोवास तथा�ड.भी.को ला�ग आवेदन गनु� हुँदैन । 

(ज) पदा�धकार�ले पद�य मया�दामा आचं आउने गर� कुनै समूह वा �यि�सँग काननु �वप�रत 

वाता� गन�, संझौता गन� काय� गनु� गराउन ुहुँदैन । 

 

भाग — ३ 

�च�लत काननु बमोिजम पालन गनु�पन� आचारह� 

 

१०. �च�लत काननुको �भावकार� काया��वयनः (१) नेपालको सं�वधान,�च�लत संघीय तथा �देश काननु, 

अदालतको �नण�य वा आदेश तथा काननु बमोिजम संघ वा �देशले �दएको �नद�शनको स�मान र पालना गन� 

र सोको त�परतापूव�क �भावकार� काया��यवन ग�रनेछ। 

(२) �च�लत काननु बमोिजम पदा�धकार�ह�को स�पि� �बबरण बझुाउने तथा साव�ज�नक ग�रनेछ। 

(३) पदा�धकार�ले �च�लत काननु बमोिजम �थानीय तहको बे�ज ुतथा पेि�क फ�छौटको काय�मा िज�मेबार� 

बहन गनु� पन�छ । 

११.अि�तयार द�ुपयोग तथा ��ाचार �नवारण स�व�धी काननुको काया��वयनमा सहयोगः(१) �थानीय तहका 

पदा�धकार�ह�ले �च�लत काननु बमोिजम ��ाचार वा अि�तयारको द�ुपयोग हनेु �क�समका आचारह� गनु� 

वा गराउन ुहुदैँन। 

(२) �थानीय तहका पदा�धकार�ले �थानीय तहमा �च�लत काननु बमोिजम अि�तयारको द�ुपयोग ठह�रने कुनै 

काम वा �यवहार भएमा स�बि�धत �नकायमा जानकार� �दनपुन�छ र स�बि�धत �नकायबाट हनेु छान�वन, 

अनसु�धान तथा जाँचवझुमा सहयोग गनु�पन�छ । 



(३) पदा�धकार�ले आफुले थाहा पाएको ��ाचार मा�नने काय�ह�को सूचना �दन े र �लने गनु� पद�छ,�य�तो 

सूचना लकुाउन र लकुाउन सहयोग गनु� हुदैँन । 

(४) पदा�धकार�ले आ�नो काय�स�पादन गदा� �वाथ�को ��� देिखन स�ने बा� ��याकलाप, रोजगार�, लगानी, 

स�पि�, उपहार वा लाभ लगायतका कुराह� बारे �प� गर� काय� स�पादन गनु� पद�छ । 

(५) ��ाचारबाट आिज�त स�पि� रा�,े लकुाउने तथा �योग गन� ज�ता काय�लाई द�ु�साहन गनु� पद�छ । 

(६) ��ाचारबाट आिज�त स�पि�को खोजतलास, रो�ा, �थाना�तरण, �नय��ण, जफत एवं �फता� स�ब�धी काय�मा 

सहयोग पयुा�उन ुपद�छ । 

(७) पदा�धकार�ले आफुले र आ�नो प�रवारको नाममा कुनै जायजेथा खर�द गदा� साव�ज�नक गरेर गनु� पन�छ 

। 

१२. �नवा�चन आचारसं�हताको पालन गनु�पन�ः(१) �थानीय तहका जन��त�न�धह�ले �नवा�चनका बखत पालन 

गनु�पन� आचारणह� �नवा�चन आयोगले तोके बमोिजम पालना गनु� पन�छ। 

(२)�थानीय �नकायका पदा�धकार�ह�ले �नवा�चन आचारसं�हताको �भावकार� काया��वयन तथा पालन गन� 

गराउन सहयोग गनु�पन�छ । 

(३)�थानीय  तहका  पदा�धकार�ह�ले  आ�नो  ओहदाको  आधारमा  �ा�  स�ुवधाह� �नवा�चन �चार �सार 

वा सो सँग स�बि�धत �योजनका ला�ग आफू वा अ� कसैबाट �योग गन� वा �योग गराउनको ला�ग �दन ु

हुँदैन । 

(४) �नवा�चन �योजनका ला�ग य�तो स�ुवधा �दन वा �लनका लागी �थानीय तहह�बाट सं�थागत �पमा कुनै 

�नण�य गनु� वा गराउन ुसमेत हुँदैन। 

१३. आचारसं�हताको काया��वयन ला�ग आव�यक सहयोग गनु�पन�ः (१) आचारसं�हताको काया��वयन तथा 

साव�ज�नक�करणका ला�ग देहायमा उ�लेिखत �यव�थाह� ग�रनेछ, 

(क) आचारसं�हताको काया��वयन स�म�तको �यव�था ग�रनेः काय�पा�लकाले �मखु वा काय�पा�लकाले तोको 

सद�यको संयोजक�वमा आचारसं�हता काया��वयन स�म�त गठन ग�रनेछ। सो स�म�तले �नय�मत �पमा 

आचारसं�हता काया��वयनको प�लाई सहयोग पयुा�ई काय�पा�लकाको बैठकमा �नय�मत ��तवेदन �दन ुपन�छ । 

(ख) अनगुमन स�म�तलाई सहयोग पयुा�उन ु पन�ः यस आचारसं�हताको �भावकार� काया��वयनका ला�ग 

अनगुमन स�म�तलाई आव�यक पन� सहयोग उपल�ध गराइनेछ। 

(२) पदा�धकार�ले आ�नो काय��वभाजन तथा काय�स�पादन �नयमावल�को �यव�था बमोिजम जवाफदेह�, 

पारदश� सेवा �वाहको �ब�ध गन� देहाय बमोिजम गन� गराउन आव�यक �यव�था ग�रनेछ, 

(क) नाग�रक वडाप� बमोिजम काय� स�पादन गनु�पन�, नाग�रक बडाप� स�वि�धत सबैको जानकार�का 

ला�ग सबैले दे� ेठाउँमा टाँस गनु� गराउन ुपन�छ । 



(ख) �थानीय तहले नाग�रक बडाप�मा उ�लेख भए अनसुार �छटो छ�रतो सेवा �ा� नभएमा सो उपर 

गनुासो सनुवुाई हनेु र छान�बनबाट सेवा�ाह� प�लाई कुनै ��त वा हैरानी �यहोनु�परेको देिखएमा �प�डत 

प�लाई उिचत उपचार र ��तपू�त� उपल�ध हनेु �यव�था गनु� गराउन ुपन�छ । 

(३) कुनै प�न पदा�धकार�ले आफु कहाँ आएको गनुासो त�कालै स�ेु �यव�था �मलाइ फछय�ट गनु� पन�छ । 

भाग — ४ 

आचारसं�हताको पालन गन� गराउने �यव�था 

 

१४. आचारसं�हता अनगुमन स�म�तको गठनः (१) कुनै पदा�धकार�ले यस आचारसं�हता तथा अ�य �च�लत 

संघीय, �देश र �थानीय काननु बमोिजम पालन गनु�पन� आचारणह� उ�लंघन गरे, नगरेको स�व�धमा जाचँबझु 

तथा अनगुमन गन�का ला�ग सभाले सभाका सद�यह� म�येबाट देहाय बमोिजमका पदा�धकार� रहेको एक 

आचारसं�हता अनगुमन स�म�तको गठन ग�रनेछ । 

क. सभाका सद�यह�ले आफू म�येबाट छनौट गरेको एक जना -----संयोजक 

ख. सभाका सद�यह�ले आफूम�येबाट छनौट गरेको कि�तमा एक जना म�हला स�हत दईु जना ----

सद�य 

ग. काय�कार� अ�धकृतले तोकेको �थानीय तहको एक जना अ�धकृत कम�चार� ----सद�य सिचव 

 (२) अनगुमन स�म�तका संयोजक, सद�य तथा सिचव मा�थ नै यस आचारसं�हताको उ�लंघनमा उजरु� पर� 

�नण�य गनु�पन� अव�था भएमा सो �बषयको जाँचवझु छलफल, तथा �नण�य �कृयामा जनी सहभागी हनु पाउने 

छैनन।् 

(३) यस आचारसं�हताको संय�ु �पमा उ�लंघन गरेको भनी अनगुमन स�म�तका संयोजक,सद�यह� तथा 

सिचवमा�थ कुनै उजरु� परेकोमा �यस उपर स�बि�धत काय�स�म�तले छान�वन गर� �यसप�छ ब�ने सभाको 

बैठकमा पेश गनु� पन�छ। 

(४) अनगुमन स�म�तका सद�यह�को पदाव�ध  दईु  बष�को  हनेुछ ।यस स�म�तका सद�यह� लगातार दईु 

काय�काल भ�दा बढ�का ला�ग �नवा�िचत हनु स�ने छैनन।् 

तर �थानीय तहको काय�काल समा� भएको अव�थामा यस स�म�तको पदाव�ध �वतः समा� भएको 

मा�ननेछ । 

१५.अनगुमन स�म�तको काम, कत��य तथा अ�धकारः (१) अनगुमन स�म�तको काम, कत��य तथा अ�धकार 

देहाय बमोिजम हनेुछ, 

(क) कुनै पदा�धकार�ले आचारसं�हता उलंघन गरे, नगरेको स�व�धमा उजरु� परेमा वा जानकार� हनु आएमा 

सो उपर जाचँबझु तथा छान�वन गन� स�ने। 

(ख) जाचँवझु तथा छान�वनका �सल�सलामा समा�हान जार� गन�सा�ी र �माण ब�ुने अ�धकार हनेु। 



(ग) अनगुमन स�म�तका सद�यह�ले �थानीय तहको �सफा�रश तथा आम��णमा �थानीय तहको जनुसकैु 

बैठकमा उपि�थत भई आ�नो कामका �बषयमा जानकार� �दन स�नेछन।् 

(२) अनगुमन स�म�तको कामको ला�ग आव�यक जनशि�, काम गन� ठाउँ, साम�ी तथा उिचत 

वातावरण बनाई�दन ेिज�मेवार� स�बि�धत �थानीय तहको हनेुछ । 

१६.अनगुमन स�म�तको बैठक तथा काय��व�धः(१) अनगुमन स�म�तको काय� संचालन �व�ध देहायमा उ�लेख 

भए अनसुार हनेुछ, 

(क) अनगुमन स�म�तको बैठक आव�यकता अनसुार ब�नेछ । 

(ख) अनगुमन स�म�तको बैठकको �नण�य बहमुतको आधारमा हनेुछ । 

(ग) अनगुमन स�म�तले कारवाह�का गदा� स�बि�धत पदा�धकार�लाई सफाई पेश गन� उिचत मौका �दन ुपन�छ 

। 

(घ) अनगुमन स�म�तले जाँचबझुबाट देिखएको �ववरण स�हतको राय ��तवेदन स�बि�धत काय�पा�लकामा पेश 

गनु� पन�छ । 

(२) अनगुमन स�म�तको बैठक तथा जाचँबझु स�ब�धी अ�य काय�वी�ध स�म�त आफ� ले तो�न स�नेछ 

। 

१७.अनगुमन स�म�तका सद�यह�को सेवा तथा स�ुवधाः अनगुमन स�म�तका सद�यह�को बैठक भ�ा तथा 

अ�य स�ुवधाह� �थानीय तहले तोके वमोिजम हनेुछ । 

१८.उजरु�ः (१) �थानीय तहको कुनै पदा�धकार�ले पेशागत आचारण उ�लंघन गरेकोमा �यस �वषयमा 

आचारसं�हता अनगुमन स�म�त सम� उजरु� �दन स�कनेछ । 

 (२) मा�थ (१) वमोिजम �दइने उजरु�मा कुन पदा�धकार�ले कुन आचार उ�लंघन गरेको हो सोको 

आधार �माण खलुाउन ु पन�छ �थानीय तहले उजरु� फारामको नमूना वनाई सवैले सिजलै �ा� गन� स�ने 

�थानमा रा�पुन�छ । 

(३) उजरु�को स�व�धमा कारवाह� माग गदा� अनगुमन स�म�तले उजरुवाला संग थप �ववरण वा 

कागजात माग गन� स�नेछ । 

१९.गो�य रा�पुन�ः(१) अनगुमन स�म�तले उजरुवालाको नाम गो�य रा� ुपन�छ । 

(२) �ा� उजरु�का आधारमा कुनै पदा�धकार�मा�थ लागेको आरोपमा�थ छान�वन जार� रहेको 

अव�थामा आरो�पत पदा�धकार�को नाम समेत गो�य रा� ुपन�छ । 

२०.जाचंवझुः (१) यस आचारसं�हतामा उि�लिखत आचारह�को उ�लंघन गरेको �बषयमा अनगुमन स�म�तको 

राय सझुाव वा ��तवेदन आव�यक कावा��हका लागी काय�पा�लकामा पेश गनु�पन�छ ।��तवेदन पेश गनु�पूव� सो 

स�म�तले देहायका �कृयाह� पूरा गनु� पन�छ । 



(क) कुनै पदा�धकार�का �व�� आचारसं�हता उ�लंघन गरेको कुनै उजरु� परेकोमा वा कुनै जानकार� �ा� 

भएकोमा �यसको आधारमा अनगुमन स�म�तले कावा�ह� गन� आव�यक छ वा छैन भनी जाँचवझु गन� वा 

गराउन स�नेछ । 

(२) जाचँवझु गदा� कुनै पदा�धकार� उपर कारवाह� गनु�पन� देिखएमा अनगुमन स�म�तले �य�तो पदा�धकार� 

लाई सफाई पेश गन� उिचत मौका �दनपुन�छ । 

(३) सफाई पेश गन� मौका �दंदा स�बि�धत पदा�धकार� �व�� लागेको आरोप र �यसको आधारह� �� गर� 

आव�यक कावा�ह�का ला�ग काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन�छ । 

२१.अनगुमन स�म�तको �सफा�रश काया��वयन गन�ः (१) अनगुमन स�म�तले यस आचारसं�हतामा उ�लेिखत 

कुराह�को पालन भए नभएको स�व�धमा आव�यक राय, सझुाव तथा �सफा�रश स�हत काया��वयनका ला�ग 

काय�पा�लकामा पेश गनु� पन�छ । 

 (२) अनगुमन स�म�तबाट �ा� ��तवेदन तथा राय, सझुाव र �सफा�रश उपर काय�पा�लकामा छलफल गर� 

आव�यक �नण�य स�हत काया��वयन  गनु� पन�छ । 

(३) आचारसं�हताको पालनका �बषयमा �थानीय तहमा छलफल हुँदाका बखत स�बि�धत प�का 

��त�नधीह�लाई सहभागी गराउन स�कनेछ । 

२२.आचारसं�हताको उ�लंघनमा सजायः(१) यस आचारसं�हताको काया��वयन गदा� �थानीय तहबाट सजायको 

�पमा देहायमा उ�लेिखत एक वा सोभ�दा वढ� �कृयाह� अपनाउन स�कनेछ । 

(क) स�बि�धत पदा�धकार�लाई सचेत गराउने । 

(ख) आलोचना तथा आ�मालोचना गन� लगाई सोको जानकार� साव�ज�नक गन� लगाउने । 

(ग) साव�ज�नक सनुवुाइका ला�ग साव�ज�नक गन�, गराउने 

(घ) �च�लत ऐन काननुको उ�लंघन भएका अव�थामा स�बि�धत �नकायमा सूचना �दने र आव�यक 

काबा�ह�का ला�ग लेखी पठाउने । 

(२) आरो�पत पदा�धार�मा�थ भएको कुनै प�न काबा�ह�का �बषयमा �नज कुनै राजनी�तक दलसंग 

आव� भएको हकमा स�बि�धत राज�न�तक दललाई जानकार� गराउनपुन� । 

२३.कावा�ह�को �बबरण साव�ज�नक गनु�पन�ः आचारसं�हताको काया��वयन स�व�धमा पदा�धकार� मा�थ भएको 

कावा�ह�को �बबरण आम जानका�रका ला�ग �थानीय तहको सूचना पाट� र �थानीय प�प��कामा �कािशत 

गनु�पन�छ । सोको जानकार� राजनी�तक दलह�, संघीय मा�मला तथा �थानीय �वकास म��ालय,  �नवा�चन 

आयोग, �देश सरकारको स�वि�धत �वभाग/�नकाय, �थानीय �शासनलाई गराउनपुन�छ । 

 

 

 

 



भाग — ५ 

�व�वध 

२४.आचारसं�हताको पालन गनु� सबैको कत��य हनेुः यो आचारसं�हताको पालना गनु� पदा�धकार�को िज�मेवार� 

तथा कत��यको एक अ�भ� अंगको �पमा रहनेछ । 

२५.पदा�धकार�लाई आचारसं�हताको जानकार� �दनपुन�ः यो आचारसं�हता �थानीय तहका पदा�धकार� तथा 

कम�चार�ह�लाई अ�नवाय� �पमा जानकार� �दई ह�ता�र गराई लागू ग�रनेछ। 

२६.सरोकारवालाह�लाई आचारसं�हताको जानकार� उपल�ध गराउनपुन�ः �थानीय तहका पदा�धकार�को 

आचारसं�हता, समय समयमा आचारसं�हतामा भएको संशोधनको �बबरण तथा आचारसं�हताको काया��वयनका 

�बबरणह�को जानकार� बा�ष�क�पमा �थानीय तहका राजनी�तक दलह�, संघीय मा�मला तथा �थानीय �वकास 

म��ालय तथा �देश सरकार स�वि�धत �नकायलाई गराउनपुन�छ । 

२७.आचारसं�हताको काया��यनमा राजनी�तक दलको सहयोगः(१) कुनै पदा�धकार�बाट यस आचारसं�हताको 

उ�लंघन भएको ठहर भएमा �नजमा�थ लागेको आरोप तथा सो स�ब�धमा �सफा�रश भएको कावा�ह�को 

�बबरण समेत स�बि�धत पदा�धकार� स�ब� राजनी�तक दललाई जानकार� गराउनकुा साथै साव�ज�नक समेत 

गनु�पन�छ । 

 (२) जाचँवझुका आधारमा पदा�धकार� उपर कावा�ह�का ला�ग भएको �सफा�रशको काया��वयन गन� वा सचेत 

गराउने काममा सरकार� �नकाय एवं राजनी�तक दलह�को सहयोग �लन स�कनेछ । 

२८.आचारसं�हतामा संशोधनः (१) �थानीय तहका सभाबाट आचारसं�हतामा संशोधन गन� स�कनेछ । 

 (२) आचारसं�हतामा भएको संशोधनको जानकार� स�बि�धत सबै पदा�धकार�, कम�चार�, तथा 

सरोकारवालाह�लाई �दनपुन�छ । 

(३) �नवा�चन आचारसं�हतामा संशोधन भएका ख�डमा आम जनताको जानकार�का ला�ग साव�ज�नक गनु�पन�छ 

। 

(४) नगरपा�लकाले आ�नो �थानीय �विश�ता, काय� �कृ�त र आव�यकता अनसुार यस आचार सं�हतामा 

समय समयमा थप �यव�था समावेश गर� लागू गन� स�कनेछ ।



 




