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रामप्रसादराई गाउँपा�लकाका पदा�धकार�हरुको आचारसं�हता, २०७४ 

प्रस्तावना 

नेपालको स�ंवधान बमोिजम सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वयका आधारमा सघंीय 
लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गद� सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच 
समुधुर अन्तरसरकार सम्बन्ध कायम गनर्, स्थानीय शासन व्यवस्थामा जनताको अथर्पूणर् 
सहभा�गता प्रवद्र्धन गद� बढ� जनमखुी, सेवामखुी, जनउ�रदायी, पारदश� तथा सशुासनयुक्त 
स्थानीय शासनको प्रत्याभ�ूत गनर्, स्थानीय तहलाई जनताको �वश्वा�सलो शासन इकाईका रुपमा 
स्था�पत गनर्, स्थानीय तहबाट समाजका �व�भन्न वगर्, धमर्, �लङ्ग, जातजा�तका मौ�लक 
ससं्कृ�तप्र�त सम्मान र स�हष्ण ुभावनाको �वकास गनर् तथा कानूनी राज्य, सघंीय लोकतािन्त्रक 
गणतन्त्रका लाभहरुको न्यायो�चत �वतरण र �दगो �वकासको अवधारणालाई मतूर् रुप �दन 
हामी जनताबाट �नवार्�चत पदा�धकार�को आचरण र �क्रयाकलापहरुलाई सोह� अनुरुप मयार्�दत 
र नमनुायोग्य तुल्याउनका ला�ग रामप्रसादराई गाउँपा�लकाका जनप्र�त�न�धहरुले 
गाउँकायर्पा�लकाको प�हलो बैठकबाट स्वीकृत गर� यो “रामप्रसादराई गाउँपा�लकाका 
पदा�धकार�को आचारस�ंहता, २०७४” बनाई लाग ूगरेका छ�। 

 

भाग – १ 

प्रारिम्भक 

१.  स�ं�प्त नाम र प्रारम्भः ( १) यो आचारस�ंहताको नाम “रामप्रसादराई गाउँपा�लकाका 
पदा�धकार�हरुको आचारस�ंहता, २०७४” रहेको छ। 

(२) यो आचारस�ंहता गाउँसभाबाट पा�रत भएको �म�तदे�ख लाग ूहुनेछ । 

२.  प�रभाषाः �वषय वा प्रसगंले अक� अथर् नलागेमा यस आचारस�ंहतामा, 

(क)  “अध्य�” भन्नाले रामप्रसादराई गाउँपा�लकाको अध्य�लाई सम्झनुपदर्छ । 

(ख)  “आचारस�ंहता” भन्नाले गाउँपा�लकाका पदा�धकार�हरुको आचारस�ंहता, २०७४ लाई 
जनाउनेछ । 



(ग) “अनुगमन स�म�त” भन्नाले यस आचार स�ंहता अनुसार ग�ठत आचार स�ंहता 
अनुगमन स�म�तलाई सम्झनुपछर्। 

(घ)  “कायर्पा�लका” भन्नाले रामप्रसादराई गाउँकायर्पा�लका सम्झनु पछर् । 

(ङ)  “पदा�धकार�” भन्नाले रामप्रसादराई गाउँपा�लकाका अध्य�, उपाध्य�, वडाध्य�, 
कायर्पा�लकाका सदस्य तथा सभाका अन्य सदस्य समेतलाई सम्झनुपदर्छ । यस 
शब्दले गाउँपा�लकाले आफ्नो कायर् सम्पादनका �सल�सलामा गठन गरेका 
जनुसकैु स�म�त वा उपस�म�त वा कायर्दलका सदस्यहरु समेतलाई सम्झनुपदर्छ 
। 

(च)  “सभा” भन्नाले रामप्रसादराई गाउँसभालाई बुझाउनेछ । 

(छ)  “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको स�ंवधान बमोिजमको गाउँपा�लका, नगरपा�लका 
र िजल्ला सभा सम्झनुपदर्छ । यस खण्डमा उिल्ल�खत नगरपा�लका भन्नाले 
महानगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र नगरपा�लका समेतलाई जनाउनेछ । 

 

भाग – २ 

पदा�धकार�का आचारहरु 

३.  सामान्य आचारहरुको पालना गन�ः पदा�धकार�हरुको पालन तथा अवलम्वन गन� 
सामान्य आचारहरु देहायमा उल्लेख भए बमोिजम हुनेछन ् । जसको अवलम्वन गनर् 
हामी प्र�तवद्धता व्यक्त गदर्छ�, 

३.१  नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वा�भमान, रािष्ट्रय एकता, भौगो�लक अखण्डता र 
जनतामा �न�हत सावर्भौमस�ाप्र�त प्र�तवद्ध रहँदै, 

(क)  पदा�धकार�हरुले नेपालको स्वतन्त्रता, सावर्भौ�मकता, भौगो�लक अखण्डता, 
रािष्ट्रय एकता, स्वाधीनता र स्वा�भमानको अ�ुण्णतामा प्र�तकूल हुने 
कायर् गन� छैन� । 

(ख)  कुनै प�न पदा�धकार�ले राष्ट्र �वरुद्ध हुने कायर्मा सघाउ पुर्याउने, रािष्ट्रय 
गोपनीयता भङ्ग गन�, रािष्ट्रय सरु�ामा आँच पुयार्उने कायर्हरु गनर् वा 
त्यस्तो कायर्मा सहयोग पुयार्उने कायर् गन� वा गराइने छैन । 



(ग)  कुनै पदा�धकार�ले पद�य िजम्मेवार� पालना गदार् सदैव राष्ट्र र जनताको 
बहृ�र �हतलाई ध्यानमा राखी गन�छौ ।  

(घ)  कुनै प�न व्यिक्त वा �नकायले जनतामा �न�हत सावर्भौमस�ा, रािष्ट्रय 
एकता, स्वाधीनता, सामािजक, धा�मर्क, सांस्कृ�तक तथा ऐ�तहा�सक 
सौहादर्तामा आँच पुयार्उने गर� कायर् गरेमा त्यस्तो कायर् �नरुत्सा�हत 
गन�छ� । 

३.२  सघं, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको स–ुसम्वन्धमा जोड �दँदै, 

(क)  पदा�धकार�हरुले सघं, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको ससुम्बन्ध, 

कायर्अ�धकार�ेत्र, कायर् प्रणाल� वा ससं्थागत प्रवन्धमा कुनै आँच पुर्याउन 
वा दखल �दन वा अन्तरसरकार� सम्वन्धमा खलल पान� कुनै 
�क्रयाकलाप गनर् वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार ग�रनेछैन ।  

(ख)  कुनै प�न आधारमा स्थानीय तहका वा�सन्दाहरुलाई भेदभाव गन� वा 
समान सरु�ा, सेवा, स�ुवधा र सरं�णबाट विन्चत ग�रनेछैन । 

तर म�हला, बालबा�लका, अपांगता भएका व्यिक्त, द�लत, जेष्ठ नाग�रक 
लगायत प�छ परेका वगर्, �ेत्र तथा समदुायको हक�हतका ला�ग �वशेष 
व्यवस्था गनर् प्र�तवद्ध रहनेछौ । 

(ग) अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर सरकार वस्तु वा सेवाको �नवार्ध 
आगमनलाई कुनै बाधा ग�रने वा भेदभाव ग�रने छैन । 

३.३  सघंीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाल�, स्वशासन र स्वाय� शासन, 

सघं, प्रदेश र स्थानीय तहबाट राज्यशिक्तको प्रयोग तथा �वश्वव्यापी मानव 
अ�धकार र मौ�लक अ�धकारका मान्य �सद्धान्तको प्रबद्र्धन गनर्, 

(क)  जनतामा �न�हत सावर्भौमस�ा, स्वशासन तथा स्वाय� शासन, सघं, प्रदेश 
र स्थानीय तहबाट राज्यशिक्तको प्रयोग, सघंीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रका 
मान्य �सद्धान्तहरुलाई उच्च सम्मान र आत्मसात ग�रनेछ । 

(ख)  सघंीय लोकतािन्त्रक प्रणाल�, स्थानीय स्वाय�ता र तल्लो तहमा 
अ�धकारको �वकेन्द्र�करणका �सद्धान्त तथा नी�तलाई अनादर गन�, 



जनताप्र�तको उ�रदा�यत्वलाई अस्वीकार गन�, अवहेलना गन�, अन्तरसरकार 
सम्वन्ध एवं स्थानीय तहहरु र साझदेार सघं ससं्थासँगको कानून 
बमोिजमको सम्वन्धमा खलल पान� जस्ता कुनै लेख, समाचार, भाषण, 

वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रशारण गनुर् वा गराउनु हँुदैन । 

तर यस कुराले उल्ले�खत �वषयमा अनुसन्धानमलूक कुनै लेख रचना 
प्रका�शत गनर्  र सो अनुरुप धारणा राख्न रोक लगाएको मा�नने छैन 
। 

३.४ साधन श्रोतको पूणर् सदपुयोग गनर्ः 

(क)  कानुन बमोिजम आफूले पाउने सेवा स�ुवधावाहेक स्थानीय तहको साधन, 

श्रोत, नगद वा िजन्सी कुनै प�न प्रकारले मास्न, उपभोग गनर् र दरुुपयोग 
गनुर् गराउनु हँुदैन ।  

(ख)  कुनै प�न पदा�धकार�ले सावर्ज�नक  स्रोतको प्रयोग गदार् अ�धकतम 
सदपुयोग र उत्पादनशील कायर्मा प्रयोग गनुर् पन�छ ।  

३.५ आफ्नो िजम्मेवार�को प्रभावकार� कायार्न्वयन गनर् गराउन, 

(क)  कुनै प�न पदा�धकार�ले कानूनले तो�कए बमोिजमका पदा�धकार�हरुलाई 
पूवर् जानकार� न�दई आफ्नो सेवा �दने स्थान छोडी अन्यत्र जानु हँुदैन ।  

(ख)  पदा�धकार�ले प्रच�लत कानूनमा तो�कएभन्दा बढ� समयका ला�ग आफ्नो 
कायर्�ेत्र छोड्नुपदार् वा कायर्�ेत्रभन्दा बा�हर जानुपन� भएमा कानूनले तोके 
बमोिजमका जनप्र�त�न�ध वा पदा�धकार�लाई आफ्नो पदको अिख्तयार� 
न�दई जानु हँुदैन । 

३.६ गरै कानूनी आश्वासनलाई �नरुत्सा�हत गनर् 

(क)  स�ंवधान तथा प्रच�लत कानूनले �दएको अ�धकार�ेत्रभन्दा बा�हरका काम 
ग�र�दन्छु भनी कसलैाई आश्वासन �दनु हँुदैन । 

(ख)  कानून बमोिजम गनुर्पन� काम गनर् वा सेवा �दनका ला�ग आनाकानी वा 
�ढलाई गन�, जानीजानी अनावश्यक झझंट थप्ने वा आफ्नो अ�धकार�ेत्र 



बा�हरको काम ग�र�दन वा गराई �दनेछु भनी आश्वासन वा भरोसा पन� 
कुनै काम गनुर् वा गराउनु हँुदैन ।  

(ग)  स्थानीय तहका पदा�धकार�हरुले ऐनले तो�कएको योजना तजुर्मा प्रकृयाको 
जानकार� न�दई कुनै व्यिक्त, ससं्था वा समदुायलाई स्थानीय तहको 
योजना बाहेकका कुनै कायर्क्रम वा योजना स्वीकृत ग�र�दन वा गराई�दने 
आश्वासन �दन ुहँुदैन ।  

(घ)  आफ्नो ला�ग वा अरु कसकैो ला�ग अनु�चत लाभ पुग्ने गर� पदको 
दरुुपयोग गन� कायर् गनुर् गराउनु हँुदैन । 

३.७ राजनी�तक आस्थाका आधारमा भेदभावपूणर् कायर् नगनर् दृढ रहँदै, 

(क)  राजनी�तक आस्था वा �वचारका आधारमा कायर्पा�लका वा सभाका 
सदस्यहरु वा कमर्चार� वा सेवाग्राह� तथा आम नाग�रकहरुसँग तेरो 
मेरोको भावना राखी कुनै कायर् गनुर्÷गराउनु हँुदैन । 

(ख)  आफू सम्वद्ध राजनी�तक दल वा सम्वद्ध कुन ै �नकाय वा 
सघंससं्थालाई मात्र लाभ पुग्ने वा स�ुवधा हुने गर� कुनै �नणर्य वा 
योजना वा कायर्क्रम कायार्न्वयन ग�रनेछैन । 

३.८ सामािजक सौहादर्ता र समावेशीकरणप्र�त दृढ सकंिल्पत रहँदै, 

(क)  सामािजक सद्भाव तथा सौहादर्ता ( पे्रम) खल्बल्याउन नहुनेः �व�भन्न 
जात जा�त, धमर्, वगर्, �ेत्र, सम्प्रदायबीच सामािजक सद्भाव र सौहदर्ता 
खल्बल्याउने कुनै काम वा अन्य कुनै व्यवहार गनुर् वा गराउनु हँुदैन । 
कुनै सम्प्रदायबीचको स–ुसम्वन्धमा खलल पन� गर� �क्रयाकलाप गनुर् 
गराउनु र प्रचार प्रसार गनुर् गराउनु हँुदैन । 

(ख)  छुवाछुतलाई प्रश्रय �दने व्यवहार गनुर् हँुदैन । कुनै �वचार व्यक्त गदार् 
जातीय, धा�मर्क, साँस्कृ�तक वा सामािजक �वद्धेष वा धा�मर्क भेदभाव 
जनाउने खालका काम कुरा गन� वा उखान टुक्का प्रयोग गन� वा कुनै 
जा�त, धमर्, ससं्कृ�त वा समदुायको स्वा�भमानमा धक्का लाग्ने वा आघात 
पुग्ने खालका शव्द÷वाणीहरुको प्रयोग गनुर् हुदैन ।  



(ग)  कुनैप�न जातजा�त, धमर्, वणर्, �लङ्ग आ�दका आधारमा भेदभाव गनुर् हँुदैन 
तथा सबै समदुायका कानूनी हक�हत र मौ�लक ससं्कृ�तप्र�त बोल�  र 
व्यवहार दबु ैतवरबाट प्र�तकुल असर पन� गर� कायर् गनुर् गराउनु हँुदैन । 

(घ)  कुनै प�न समदूायको परम्परा दे�खको धमर् अवलम्बन गन� धा�मर्क 
स्वतन्त्रताको सम्मान गनुर् पन�छ । 

तर, आफ्नो �ेत्र�भत्र कसकैो धमर् प�रवतर्न गन� गराउने कुनै प�न 
�क्रयाकलाप हुन �दनुहँुदैन । 

(ङ)  कुनै �वदेशी नाग�रक वा ससं्थाले नेपालको सभ्यता, नेपाल� 
जनतावीचको सद्भाव �वगान� वा भडकाउने काम गरेको वा गनर् लागेको 
जानकार� भएमा तत्काल सम्बिन्धत �नकायमा स�ूचत गनुर् पन�छ । 

३.९ पदा�धकार�बीच कायर्िजम्मेवार�को न्यायो�चत बाँडफाँड गनर्ः 

(क) पदा�धकार�वीच िजम्मेवार�, अ�धकार वा स�ुवधा वा दा�यत्वको बाँडफाँड 
गदार् राजनी�तक दलसँगको सम्बद्धता वा राजनी�तक आस्था वा म�हला 
वा पुरुष वा सामािजक समावेशीकरणका आधारमा भेदभाव गनुर्हँुदैन । 
तर, कानून बमोिजम �बशेष िजम्मेवार� र अवसर �दनका ला�ग 
उल्ले�खत प्रावधानले रोक लगाएको मा�नने छैन । 

३.१० कसकैो स्वा�भमान र अिस्तत्वमा कुनै आँच आउन न�दनः 

(क)  पदा�धकार�ले सबैसँग �शष्ट र मयार्�दत बाणी तथा शब्दको प्रयोग 
गनुर्पन�छ । शाल�न र स्वभा�वक सामािजक आचारहरु गनुर्पन�छ । 
जनतासँग हा�दर्क, नम्र र आदरपूवर्क व्यवहार गनुर्पन�छ । 

(ख)  पदा�धकार�बाट कायर्पा�लका र सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहमा 
कायर्रत कमर्चार�हरुमा एक अकार्प्र�त झटुा लाञ्छना लगाउने, �रस राग 
द्वेष राख्ने तथा एक अकार्को �वषयमा अप्रासाङ्�गक �टका �टपप्णी गनुर् 
वा अ�तशयोिक्तपूणर् अ�भव्यिक्त �दइने छैन । 

(ग)  पदा�धकार�ले �नवार्�चत जनप्र�त�न�ध, कमर्चार�, सेवाग्राह�प्र�त राम्रो 
व्यवहार र भाषाको प्रयोग गन�छन ्। 



(घ) पदा�धकार�ले ससं्थागत रुपमा कुन ैधारणा व्यक्त गदार् स्थानीय तह, 
यसका �नणर्यहरु वा कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई होच्याउने वा 
अनादर गन� भाषा वा अ�भव्यिक्त �दनु वा �दन लगाउनु हँुदैन । 

(ङ) पदा�धकार� तथा कमर्चार�वीच एक अकार्को काम, पेशागत मयार्दा र 
कायर्गत स्वाय�ताको सम्मान गन� वातावरण �सजर्ना गनुर्पन�छ । 

(च) पदा�धकार�हरुले एक अकार्को व्यिक्तगत रुपमा �टका �टप्पणी गनुर् हँुदैन 
तर पदा�धकार�को कामसँग सम्बिन्धत �वषयमा स्वस्थ रुपमा एक 
अकार्का कमी कमजोर� तथा सबल प�हरुलाई औल्याउन कुनै बाधा पुग्ने 
छैन । 

(छ)  पदा�धकार�हरुले एक अकार्का �वषयमा सकारात्मक तवरले छलफल गन�, 
सझुाव �दने, आलोचना तथा �टप्पणीहरु राख्नुपन�छ र एक अकार्लाई 
पद�य काम गनर्मा सहयोग, उत्साह र पे्ररणा प्रदान गनुर्पन�छ । 

३.११ सामािजक मान्यता �वरुद्धका आचारहरु �नरुत्सा�हत गद�ः 

(क) कायार्लय समयमा वा पद�य कामका �सल�सलामा मादक वा लागपुदाथर्को 
सेवन गनुर्  हँुदैन । कायार्लय हाता�भत्र तथा सावर्ज�नक सभा, 
समारोह, बैठक आद� स्थलहरुमा मद्यपान, धुम्रपान, खैनी, स�ुतर्, 
गटुखा वा पान सेवन गनुर् हँुदैन । 

(ख)  अन्ध�वश्वास, अपससं्कृ�त, रु�ढवादजस्ता पुरातन एवं अवै�ा�नक 
मान्यता तथा चालचलन �वरुद्धको सामािजक रुपान्तरण प्र�क्रयामा 
स�क्रय सहभा�गता जनाउनुपदर्छ । 

(ग) पदा�धकार�हरुले सावर्ज�नक स्थल तथा खुला ठाउँमा जवुा, तास खेल्ने, 
बाजी लगाउने आ�दजस्ता व्यवहारहरु गनुर् हँुदैन । 

(घ) पदा�धकार�ले कानूनतः मानव अ�धकारको हनन ठह�रने, कानूनले बन्देज 
लगाएका तथा सभा वा कायर्पा�लकाले आफ्नो �ेत्र�भत्र सामािजक मयार्दा 
�वपर�तका भ�न तोकेका समदुायमा प्रच�लत कुर��तहरुले बढावा पाउने 
व्यवहार गनुर्हँुदैन । 



(ङ)  �व�भन्न जातजा�त वा धमर् सम्प्रादायका प्रच�लत सामािजक ससं्कारहरु 
जस्तै �ववाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, जन्मोत्सव, भोज आ�दमा समदुायमा 
गलत प्र�तस्पधार्को भावना ल्याउने खालका तडकभडक गनुर्हँुदैन र 
तडकभडक गनर् अरुलाई प्रोत्सा�हत गनुर् हँुदैन । 

(च) पदा�धकार�को है�सयतले कुनै �नणर्य गदार् राजनी�तक, सामािजक, 
आ�थर्क वा कुनै प�न आधारमा तेरो मेरो भन्ने प� न�लई तटस्थ 
भ�ूमका �नवार्ह गनुर्पदर्छ। 

(छ) �लङ्ग, उमेर, भाषा, धमर्, आ�थर्क अवस्था आ�दका आधारमा भेदभाव 
जनाउने गर� अरुको सामािजक ससं्कार वा वग�य हक�हतका �वषयहरुमा 
नकारात्मक �टप्पणी गनुर्हँुदैन । 

(ज) पदा�धकार�ले आफ्नो �ेत्र�भत्र �वद्यमान सामािजक कुर��त तथा 
कुससं्कारका रुपमा रहेका बाल�ववाह, बहु�ववाह, लङै्�गक �हसंा, 
छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दहेज ( दाइजो), छुवाछुत, जा�तगत 
उँच�नचता, व्यिक्तगत घटना दतार् नगन� प्रव�ृ�, खोप नलगाउने 
अवस्था, खुला �दशा आ�दजस्ता प्रथा प्रचलनलाई �नमुर्ल गनर् ला�ग पनुर् 
पन�छ । 

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान ग�रने सेवा, स�ुवधा, �नणर्य प्र�क्रया र सचूनमा 
जनताको पहँुच बढाउन 

(क) प्रत्येक नाग�रकलाई सरोकार हुने सेवा स�ुवधा र �नणर्य बारे सचूना माग 
भएमा उपलब्ध गराउनु पन�छ । तर प्रच�लत कानून तथा 
आचारस�ंहतामा उल्लेख भएको त�रकाले बाहेक कुनै पदा�धकार�, व्यिक्त 
वा समहूलाई, आ�थर्क कारोबारमा लाभ वा हानी पुग्ने वा कसकैो 
सम्प�� िजउ-ज्यानमा हानी नोक्सानी पुग्ने सचूनाहरु र गोप्य राख्नुपन� 
कुरा प्रसारण वा सावर्ज�नक गनुर् वा गराउनु वा उपलब्ध गराउनु हँुदैन । 

(ख) शािन्त सरु�ा, रािष्ट्रय अखण्डता, समदुायहरुको सौहादर् सम्बन्धमा 
खलल पन� खाले सचुनाहरु सावर्ज�नक गनुर् वा गराउनु हँुदैन । 

३.१३ बद�नयत तथा अन�धकृत काम गनर् गराउनबाट रोक्न  



(क) प्रच�लत कानून बमोिजम आफूलाई प्राप्त अ�धकारको प्रयोग गदार् 
बद�नयत वा स्वेच्छाचार� रुपमा गनुर् वा गराउनु हँुदैन । यस्तो 
अ�धकारको प्रयोग खुला एवं सहभा�गतामलूक रुपमा छलफल गर� गनुर् 
पन�छ । 

(ख) आफू वा अन्य कुनै व्यिक्त वा ससं्थाबाट अन्य पदा�धकार� वा 
कायार्लय\सघं ससं्था वा कमर्चार� वा व्यिक्तलाई अन�धकृत काम 
गराउनु हँुदैन । 

३.१४ लङै्�गक समानताको प्रवद्र्धन गद�, 

(क) कसलैाई�लङ्गको आधारमा भेदभाव झल्कने कुनै कायर् गनुर् हँुदैन । 
�लङ्गको आधारमा कसकैो �मतामा�थ आँच आउने गर� कुनै कामकाज 
गनर्, नी�त, कानून वा सरंचना बनाइनेछैन ।  

(ख)  फरक �लङ्गका पदा�धकार�, कमर्चार�, सेवाग्राह� तथा आम नाग�रकप्र�त 
अस्वस्थ आलोचना गन�, िजस्क्याउने तथा उनीहरुको मनोवल घटाउने 
खालका अ�भव्यिक्त �दने, �दन लगाउने वा कुनै प�न माध्यमबाट कुन ै
यौनजन्य दरुाशय हुने खालका कुनै कामकारवाह� गनर् गराउन वा 
यौनजन्य अिश्लल तश्वीरहरु प्रका�शत गन�, प्रदशर्न गन�, आशय देखाउने, 

अनु�चत लाभका दृिष्टले काममा अल्झाउने जस्ता हैरानी पान� व्यवहार 
गनुर् वा गराउनु हुदैन । 

(ग) लेखेर, बोलेर, भाषण गरेर वा जनुसकैु माध्यमबाट प�न म�हला तथा 
पुरुषबीचमा भेदभाव जनाउने खालका काम वा व्यवहार गनर् वा उखान 
टुक्का, थेगो वा शव्दहरुको प्रयोग गनुर् वा गराउनु हँुदैन । 

(घ) लङै्�गक आधारमा भएका घरेल ु�हसंा र भेदभावका घटनाहरुलाई लकुाउने 
र गोप्य रा� ेकायर् गन� वा सहयोग पुयार्उन गनुर् गराउनु हुदैन । 

३.१५ बालवा�लकाको सवार्ङ्�गण �वकास र हक�हतप्र�त सचेत रहंदै 



(क) वालवा�लकाको साथर्क सरोकारका �वषय तथा स्थानीय �वकास र शासन 
प्र�क्रयामा वालवा�लकाको साथर्क सहभा�गतालाई होच्याउने वा अवमलू्यन 
गन� �वचार, अ�भव्यक्त �दन वा त्यस्तो व्यवहार गनर् गराउन हँुदैन ।  

(ख)  आफ्नो प�रवारमा बालश्र�मक रा�ु हुदैन । समदुायमा बालश्रम वा 
बालशोषणलाई सरं�ण वा प्रोत्साहन हुने कुनै �क�समका �क्रयाकलाप गनर् 
गराउन पाइनेछैन । 

४.  सावर्ज�नक सम्प��को प्रयोग तथा स�ुवधा सम्बन्धी आचारहरुः सावर्ज�नक सम्प�तको 
प्रयोग तथा स�ुवधा सम्बन्धमा देहायका आचारहरु पालन गनर् प्र�तबद्धता व्यक्त 
गदर्छौ, 

४.१  पदा�धकार� तथा कमर्चार�को स�ुवधाका ला�ग छुट्याईएको सेवा वा स�ुवधा वा 
भ�ा आफ्नो आन्त�रक श्रोतको क�त अशं हुन आउँछ भन्ने ए�कन गर� सभामा 
छलफल गर� आम नाग�रकलाई जानकार� �ददै �कफायती रुपमा न्यूनतम 
स�ुवधाको व्यवस्था ग�रनेछ । 

४.२  पदा�धकार�ले कानून बमोिजम तथा कायार्लयको काममा बाहेक स्थानीय तहको 
मानवीय, आ�थर्क वा भौ�तक साधन श्रोतको आफू वा अन्य कुनै व्यिक्तबाट 
प्रयोग वा उपयोग गनुर् वा गराइनेछैन  

४.३  आफ्नो पद�य ओहदाको आधारमा कुनै स�म�त, ससं्था वा व्यिक्तहरुबाट �नजी 
सेवा तथा स�ुवधाहरु �लन वा �लन लगाइने छैन  

४.४  स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावर्ज�नक सम्प�तको प्रयोग गरेवापत 
पदा�धकार�, कमर्चार� वा अन्य कुनै व्यिक्त वा ससं्थाले कानून बमोिजम �तनुर् 
बुझाउनु पन� कर, शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, भाडा बुझाउनबाट छुट �लने�दने 
गर� �नणर्य गनुर् वा गराउनु हँुदैन । 

४.५  स्थानीय तहका पदा�धकार�हरुले आफूले प्राप्त गन� स�ुवधाहरुको �ववरण आम 
जानकार�का ला�ग स्थानीय तहमाफर् त सावर्ज�नक गनुर्पन�छ । 

 



५.  नी�त �नमार्ण, योजना तजुर्मा र �नणर्य गदार् पालन गनुर्पन� आचारहरुः नी�त, 
�नमार्ण, योजना तजुर्मा र �नणर्य गदार् देहायका आचारहरुको पालन गनर् गराउन देहाय 
बमोिजम ग�रनेछ, 

५.१  �नणर्य प्रकृयामा भाग �लनुपूवर् बैठकमा जानकार� �दनुपन�ः(१) पदा�धकार�ले 
आफू समेत सलंग्न भई कुनै �नणर्य गनुर्पन� बैठकमा छलफलमा भाग �लनुपूवर् 
देहाय बमोिजमका सचूनाहरु सम्बिन्धत भए सो �दनुपन�छ : 

(क)  स्थानीय तहको भनार् प्रकृया, खर�द, �बक्र� वा ठेक्कापट्टाको �नणर्य 
प्रकृया, कुनै �क�समको दण्ड ज�रवाना वा �मनाहा गन� �नणर्य प्रकृया, 
कुनै प�सँगको सम्झौताको म्याद थप वा खारेजीका �बषयमा वा त्यस्त ै
कुनै �नणर्य गनुर्पन� �वषयसँग सम्बिन्धत व्यिक्तसँग आफ्नो कुनै स्वाथर् 
वा �रसइवी वा लेनदेन वा अन्य कुनै प्रकारको नाता, सम्बन्ध रहेको 
भए सो कुरा, 

(ख)  स्थानीय तहको नी�त �नणर्यबाट प्रत्य� वा अप्रत्य�रूपमा लाभ वा हानी 
हुने व्यिक्त, ससं्था, प� वा कम्पनीसँग �लनु�दन ु भए सोको 
�बवरणहरु, 

(ग) कुनै पेशा वा व्यवसा�यक सघंससं्थामा पदा�धकार�को प्र�त�न�धत्व, 
लगानी, शेयर, �हत वा स्वाथर् भए सोको �बवरण र त्यस्तो काममा 
लगाउने ससं्था सम्बन्धी �वबरण, 

(२)  य�द कुन ैपदा�धकार�को �नणर्य गनुर्पन� प� वा �बषयसँग सम्बन्ध रहेछ भने 
बैठकको अध्य�ले त्यस्तो पदा�धकार�लाई बैठकको �नणर्य प्रकृयामा तटस्थ रहन 
वा भाग न�लनका ला�ग �नद�श गनुर् पन�छ । 

(३)  पदा�धकार�ले कुनै �वकास �नमार्ण कायर्को ला�ग गठन हुने उपभोक्ता स�म�तमा 
रह� कायर् गनुर् हुदैन । 

 

५.२ सहभा�गतामलूक तथा पारदश�रूपमा नी�त �नमार्ण र �नणर्य गन� : 



(क) पदा�धकार�हरूले योजनाको छनौट, प्राथ�म�ककरण, कायार्न्वयन, 
अनुगमन, मलू्यांकनका �वषयहरुमा लाभग्राह�, उपभोक्ता तथा 
सरोकारवाला समहुको व्यापक सहभा�गता र प्र�त�न�धत्व गराएर �नणर्य 
गनुर्पन�छ । 

(ख) स्थानीय तहबाट �नणर्य �दनुपन� �वषयहरु, �नयुिक्त वा सेवा स�ुवधा 
�दने वा �लने �वषयका कुराहरु पारदश�रुपमा गनुर् पन�छ । 

(ग) स्थानीय तहका बैठकहरु आम जनताका ला�ग खुला गनर् उ�चत 
प्रकृयाहरु �नधार्रण गनुर् पन�छ । 

(घ) �नणर्य गदार् कानूनले तोकेको अव�ध�भत्र �नणर्य गनुर्पछर् । कानूनले 
समय नतोकेको अवस्थामा �बषयको प्रकृ�त हेर� यथासम्भव �छटो र 
उपयुक्त समयाव�ध�भत्र �नणर्य गनुर् पन�छ । 

 तर कुनै कारणले �नणर्य गनर् लाग्ने समयाव�ध लिम्बने भएमा वा 
�नणर्य गनर् नस�कने भएमा सोको तथ्यपूणर् जानकार� सम्विन्धत 
प�लाई उपलब्ध गराउनु पन�छ । 

(ङ) पदा�धकार�ले नाग�रक वा सेवाग्राह�लाई नअल्मल्याउने गर� स्पष्ट राय 
तथा सल्लाह �दनु पन�छ । 

६. पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा �नजी सेवा, स�ुवधा र लाभ ग्रहण सम्बन्धी आचरणः 
पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा �नजी सेवा, स�ुवधा र लाभ ग्रहण सम्बन्धमा देहायका 
आचारहरुको पालन गनर् गराउन प्र�तबद्ध रहंदै, 

(क) कानून बमोिजम आफ्नो कतर्व्य �नवार्ह गन� �सल�सलामा कसबैाट कुनै प्रकारको 
नगद वा सेवा स�ुवधाको रुपमा उपहार, पुरस्कार, चन्दा �लनु हँुदैन ्।त्यस्तो सेवा 
स�ुवधा �दनका ला�ग बाध्य पान� कुन ैव्यवहार गनुर् वा गराउनु हँुदैन । 

(ख) स्थानीय तहसँग कुनै खास �वषयमा स्वाथर् �न�हत भएको वा सम्भाव्य स्वाथर् 
भएको कुनै प�न व्यिक्तबाट कुनै प्रकारको मतै्री व्यवहार र आमन्त्रण, भोज 
भतेर, खानेपानी, मनोरञ्जन, बसोवास स�ुवधा, भाडा स�ुवधा आ�द �लनु वा �दन ु
हँुदैन । 



(ग) पदा�धकार�हरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई जानकार� न�दई कुनै व्यिक्त, ससं्था वा 
�नकायबाट दान, विक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुर् हँुदैन ।  

७. �वकास साझदेार, गरै सरकार� ससं्था, सामदुा�यक सघंससं्था, �नजी �ेत्रसगंको साझदेार� 
सम्वन्धी आचरणः �वकास साझदेार, गरै सरकार� ससं्था, सामदुा�यक सघंससं्था, �नजी 
�ेत्रसगंको साझदेार� गदार् देहायका आचारहको पालन गनर् प्र�तबद्ध रहँदै, 

(क) �वकास साझदेार, गरै सरकार� ससं्था, सामदुा�यक सघंससं्था, �नजी �ेत्रसँग 
ससं्थागत सम्बन्ध र समन्वय प्रबद्र्धन ग�रनेछ । व्यिक्तगत लाभहानीका 
आधारमा व्यवहार ग�रनेछैन ।  

(ख) �वकास साझदेार, गरै सरकार� ससं्था, सामदुा�यक सघंससं्था, �नजी �ेत्रसँगको 
आफ्नो �ेत्र�भत्रको योजना,  कायर्क्रम,  बजेट तथा प्र�तवेदन कायर्लाई एक�कृत 
रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।  

८. �नष्प�ता, सम्मान र कदरपूणर् व्यवहार सम्बन्धी आचरणहरुः पदा�धकार�ले आफ्नो 
कायर्सम्पादन गदार् �नष्प�ता, सम्मान र कदरपूणर् रुपमा गनर् देहायका आचारहरुको 
पालन ग�रनेछ, 

(क) स्थानीय तहको ससं्थागत एवं कायर्गत स्वतन्त्रता र �नष्प�ता अ�भवदृ्�ध गनर् 
प्रयत्नशील रहने । 

(ख) पदा�धकार�ले पद�य कतर्व्य �नवार्ह गदार् वाह्य वा आन्त�रक �ेत्रबाट प्रत्य� वा 
अप्रत्य�रुपले आउने प्रभाव, प्रलोभन, दवाव, भनसनु, धम्क�, आग्रह आ�दबाट पे्र�रत 
वा प्रभा�वत नभई कायर् सम्पादन गन� । 

(ग) आफ्नो पद�य कतर्व्य पुरा गदार् मोला�हजा नराखी �न�भर्क र स्वतन्त्रतापूवर्क 
कायर् सम्पादन गन� गराउने । 

(घ) कुनै कमर्चार�लाई कायर् सम्पादनको �सल�सलामा अनु�चत प्रभाव पानर् वा दबाब 
न�दने । 

(ङ) प्रच�लत कानूनले �नषेध गरेको कुनै कायर् गनर् वा गराउन नहुने । 

(च) कतर्ब्य पालना गदार् जानकार�मा आएको कानून बमोिजम गोप्य रा�ुपन� �वषय 
वा कागजात वा व्यहोरा प्रत्य� वा अप्रत्य� रुपबाट गनर् वा गराउन नहुने । 



(छ) पदा�धकार�ले आफूले गन� काम �नधार्�रत समय�भत्र सम्पादन ग�रनेछ । कानून 
बमोिजम सम्पादन गनुर्पन� काम समय�भत्र ैसम्पन्न नगर� आफूले गन� काम 
पन्छाइने छैन ।  

९. अन्य आचरणहरुको पालनाः  पदा�धकार�का अन्य आचरणहरु देहाय बमोिजम गनर् 
प्र�तबद्ध रहन्छ�, 

(क) आफ्नो सम्प��को �ववरण तो�कएको समय�भत्र सम्विन्धत �नकायमा बुझाई 
सावर्ज�नक गनुर् पन�छ । 

(ख) स्थानीय तहको काममा कुनै प्रकारको असर पनर् सक्ने गर� वा स�ंवधान र 
प्रच�लत कानून �वप�रत हुने गर� स्थानीय तहको स्वीकृती �वना कसवैाट कुनै 
प्रकारको दान, दातव्य, कोसेल�, उपहार आफूले स्वीकार गनुर् र आफ्नो प�रवारको 
कुनै सदस्यलाई त्यस्तो �बषय स्वीकार गनर् लगाउनु हुदैन । �वदेशी सरकार वा 
प्र�त�न�धबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा स्थानीय तहमा सो कुराको सचूना 
�दई �नणर्य भए बमोिजम गनुर् पन�छ ।  

(ग) स्थानीय तहको पूवर् स्वीकृ�त �बना कुनै कामको �न�म� कुन ै �क�समको चन्दा 
माग्न वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार गनर् वा कुनर् �क�समको आ�थर्क सहायता �लन ु
हुदैन ।  

(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको काम कारवाह�मा प्र�तकूल 
प्रभाव पन� गर� कुनै पत्रप�त्रकामा आफ्नो वास्त�वक वा काल्प�नक नामबाट वा 
वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनर्, अनलाइन समाचार माध्यम वा सामािजक 
सञ्जाल वा रे�डयो वा टे�ल�भजनद्धारा प्रसारण गनर् गराउन हुदैन । 

(ङ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नी�तको �वरोधमा 
सावर्ज�नक भाषण �दन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गनर् हुदैन । 

(च)  मलुकु� ऐन �वहावार�को महलको �वप�रत हुने गर� �ववाह गनर् गराउन हुदैन । 

(छ)  �वदेशी मलुकुको स्थायी बसोवास तथा �ड.भी. को ला�ग आवेदन गनुर् हुदैन । 

(ज)  पदा�धकार�ले पद�य मयार्दामा आँच आउने गर� कुनै समहू वा व्यिक्तसँग कानुन 
�वपर�त वातार् गन�, सम्झौता गन� कायर् गनुर् गराउनु हँुदैन । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग ३ 

प्रच�लत कानुन बमोिजम पालन गनुर्पन� आचारहरु 

१०. प्रच�लत कानुनको प्रभावकार� कायार्न्वयनः (१) नेपालको स�ंवधान, प्रच�लत सघंीय तथा 
प्रदेश कानुन, अदालतको �नणर्य वा आदेश तथा कानुन बमोिजम सघं वा प्रदेशले 
�दएको �नद�शनको सम्मान र पालना गनर् र सोको तत्परतापूवर्क प्रभावकार� कायार्न्वयन 
ग�रनेछ । 

(२) प्रच�लत कानुन बमोिजम पदा�धकार�हरुको सम्प�� �बबरण बुझाउने तथा 
सावर्ज�नक ग�रनेछ । 

(३) पदा�धकार�ले प्रच�लत कानुन बमोिजम स्थानीय तहको बेरुज ु तथा पेश्क� 
फछ्र्यौटको कायर्मा िजम्मेवार� बहन गनुर्पन�छ । 

११. अिख्तयार दरुुपयोग तथा भ्रष्टाचार �नवारण सम्वन्धी कानुनको कायार्न्वयनमा सहयोगः 
(१)स्थानीय तहका पदा�धकार�हरुले प्रच�लत कानुन बमोिजम भ्रष्टाचार वा 
अिख्तयारको दरुुपयोग हुने �क�समका आचारहरु गनुर् वा गराउनु हुदैन । 

(२)  स्थानीय तहका पदा�धकार�ले स्थानीय तहमा प्रच�लत कानुन बमोिजम 
अिख्तयारको दरुुपयोग ठह�रने कुनै काम वा व्यवहार भएमा सम्बिन्धत 
�नकायमा जानकार� �दनुपन�छ र सम्बिन्धत �नकायबाट हुने छान�वन, 

अनुसन्धान तथा जाँचबुझमा सहयोग गनुर्पन�छ । 



(३)  पदा�धकार�ले आफूले थाहा पाएको भ्रष्टाचार मा�नने कायर्हरुको सचूना �दने र 
�लने गनुर् पदर्छ, त्यस्तो सचूना लकुाउन र लकुाउन सहयोग गनुर् हुदैन । 

(४)  पदा�धकार�ले आफ्नो कायर्सम्पादन गदार् स्वाथर्को द्वन्द्व दे�खन सक्ने बाह्य 
�क्रयाकलाप, रोजगार�, लगानी, सम्प��, उपहार वा लाभ लगायतका कुराहरु बारे 
स्पष्ट गर� कायर् सम्पादन गनुर् पदर्छ । 

(५)  भ्रष्टाचारबाट आिजर्त सम्प�� रा�,े लकुाउने तथा प्रयोग गन� जस्ता कायर्लाई 
दरुुत्साहन गनुर् पदर्छ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट आिजर्त सम्प��को खोज तलास, रोक्का, स्थानान्तरण, �नयन्त्रण, 

जफत एवं �फतार्सम्बन्धी कायर्मा सहयोग पु¥याउन ुपदर्छ । 

(७)  पदा�धकार�ले आफूले र आफ्नो प�रवारको नाममा कुनै जायजेथा ख�रद गदार् 
सावर्ज�नक गरेर गनुर् पन�छ । 

१२.  �नवार्चन आचारस�ंहताको पालन गनुर्पन�ः ( १) स्थानीय तहका जनप्र�त�न�धहरुले 
�नवार्चनका वखत पालन गनुर्पन� आचारहरु �नवार्चन आयोगले तोके बमोिजम पालना 
गनुर् पन�छ । 

(२) स्थानीय �नकायका पदा�धकार�हरुले �नवार्चन आचारस�ंहताको प्रभावकार� 
कायार्न्वयन तथा पालन गनर् गराउन सहयोग गनुर्पन�छ । 

(३) स्थानीय तहका पदा�धकार�हरुले आफ्नो ओहोदाको आधारमा प्राप्त स�ुवधाहरु 
�नवार्चन प्रचार प्रसार वा सोसँग सम्बिन्धत प्रयोजनका ला�ग आफू वा अरु कसबैाट 
प्रयोग गनर् वा प्रयोग गराउनको ला�ग �दनु हँुदैन । 

(४) �नवार्चन प्रयोजनका ला�ग यस्तो स�ुवधा �दन वा �लनका ला�ग स्थानीय 
तहहरुबाट ससं्थागत रुपमा कुनै �नणर्य गनुर् वा गराउनु समेत हुदैन । 

 

१३.  आचारस�ंहताको कायार्न्वयन तथा सावर्ज�नक�करणका ला�ग आवश्यक व्यवस्था गनुर्पन�ः 
(१) आचारस�ंहताको कायार्न्वयन तथा सावर्ज�नक�करणका ला�ग देहायमा उल्ले�खत 
व्यवस्थाहरु ग�रनेछ, 



(क) आचारस�ंहताको कायार्न्वयन स�म�तको व्यवस्था ग�रनेः कायर्पा�लकाले 
अध्य� वा प्रमखु वा कायर्पा�लकाले तोकेको सदस्यको सयंोजकत्वमा 
आचारस�ंहता कायार्न्वयन स�म�त गठन ग�रनेछ । सो स�म�तले �नय�मत रुपमा 
आचारस�ंहता कायार्न्वयनको प�लाई सहयोग पुर्याई कायर्पा�लकाको बैठकमा 
�नय�मत प्र�तवेदन �दन ुपन�छ । 

(ख) अनुगमन स�म�तलाई सहयोग पुर्याउनु पन�ः यस आचारस�ंहताको 
प्रभावकार� कायार्न्वयनका ला�ग अनुगमन स�म�तलाई आवश्यक पन� सहयोग 
उपलब्ध गराइनेछ। 

(२) पदा�धकार�ले आफ्नो कायर्�वभाजन तथा कायर्सम्पादन �नयमावल�को व्यवस्था 
बमोिजम जवाफदेह�, पारदश� सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गनर्, देहायबमोिजम गनर् गराउन 
आवश्यक व्यवस्था ग�रनेछ । 

(क)  नाग�रक बडापत्र बमोिजम कायर्सम्पादन गनुर्पन�, नाग�रक बडापत्र 
सम्बिन्धत सबैको जानकार�का ला�ग सबैले दे� े ठाउँमा टाँस गनुर्, 
गराउनु पन�छ । 

(ख)  स्थानीय तहले नाग�रक बडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार �छटो छ�रतो 
सेवा प्राप्त नभएमा सो उपर गनुासो सनुुवाई हुने र छान�बनबाट 
सेवाग्राह� प�लाई कुन ै��त वा हैरानी व्योहोनुर् परेको दे�खएमा पी�डत 
प�लाई उ�चत उपचार र ��तपू�त र् उपलब्ध हुने व्यवस्था गनुर् गराउनु 
पन�छ । 

(३) कुनैप�न पदा�धकार�ले आफूकहाँ आएको गनुासो तत्कालै सनु्ने व्यवस्था �मलाई 
फछ्र्यौट गनुर्पन�छ । 

 
 

भाग -४ 
आचार स�ंहताको पालना गन� गराउने व्यवस्था 

१४. आचार स�ंहता अनुगमन स�म�तको गठनः (१) कुनै पदा�धकार�ले यस आचार स�ंहता 
तथा अन्य प्रच�लत सघंीय, प्रदेश र स्थानीय कानून बमोिजम पालन गनुर्पन� 
आचारहरु उल्लघंन गरे, नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ तथा अनुगमन गनर्का ला�ग 



सभाले सभाका सदस्यहरु मध्येबाट देहाय बमोिजमको एक पदा�धकार�को आचार स�ंहता 
अनुगमन स�म�तको गठन ग�रनेछ । 

(क) सभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छनौट गरेको एक जना -सयोजक 

(ख) सभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छनौट गरेको किम्तमा एक जना म�हला स�हत दईु 
जना 

-सदस्य 

(ग) कायर्कार� अ�धकृतले तोकेको स्थानीय तहको एक जना अ�धकृत कमर्चार� -सदस्य-
स�चव 

 

(२) अनुगमन स�म�तका सयंोजक, सदस्य तथा स�चवमा�थ न ैयस आचारस�ंहताको 
उल्लङघनमा उजरु� पर� �नणर्य गनुर्पन� अवस्था भएमा सो �वषयको छलफल, जाँचबुझ 
तथा �नणर्य प्र�क्रयामा �नज सहभागी हुन पाउने छैन ।  

(३) यस आचारस�ंहताको सयंुक्त रुपमा उल्लघंन गरेको भनी अनुगमन स�म�तका 
सयंोजक, सदस्यहरु तथा स�चवमा�थ कुन ै उजरु� परेकोमा त्यस उपर सम्बिन्धत 
कायर्स�म�तले छान�बन गर� त्यसप�छ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुर् पन�छ । 
(४) अनुगमन स�म�तका सदस्यहरुको पदाव�ध दईु वषर्को हुनेछ । यस स�म�तका 
सदस्यहरु लगातार दईु कायर्कालभन्दा बढ�का ला�ग �नवार्�चत हुन सक्ने छैनन ्। 
तर स्थानीय तहको कायर्काल समाप्त भएको अवस्थामा यस स�म�तको पदाव�ध स्वतः 
समाप्त भएको मा�ननेछ । 

१५. अनुगमन स�म�तको काम, कतर्व्य तथा अ�धकारः ( १) अनुगमन स�म�तको काम, 
कतर्व्य तथा अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछ । 

(क) कुनै पदा�धकार�ले आचारस�ंहता उल्लघंन गरे, नगरेको सम्बन्धमा उजरु� 
परेमा वा जानकार� हुन आएमा सो उपर छान�वन गन� सक्ने । 

(ख) जाँचबुझ तथा छान�वनका �सल�सलामा समाव्हन जार� गन� र सा�ी 
प्रमाण बुझ्ने अ�धकार हुने । 

(ग)  अनुगमन स�म�तका सदस्यहरुले स्थानीय तहको �सफा�रस तथा 
आमन्त्रणमा स्थानीय तहको जनुसकैु बैठकमा उपिस्थत भई आफ्नो 
कामका �वषयमा जानकार� �दन सक्नेछन।् 

 (२) अनुगमन स�म�तको कामको ला�ग आवश्यक जनशिक्त, काम गन� ठाउँ, 
सामाग्री तथा उ�चत वातावरण बनाई�दने िजम्मेवार� सम्बिन्धत स्थानीय तहको हुनेछ 
। 



१६. अनुगमन स�म�तको बैठक तथा कायर्�व�धः (१) अनुगमन स�म�तको कायर्सञ्चालन, 
�व�ध देहायमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ । 

(क)  अनुगमन स�म�तको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । 
(ख)  अनुगमन स�म�तको बैठकको �नणर्य बहुमतको आधारमा हुनेछ । 
(ग)  अनुगमन स�म�तले कारवाह� गदार् सम्बिन्धत पदा�धकार�लाई सफाई पेश 

गन� उ�चत मौका �दनुपन�छ । 
(घ)  अनुगमन स�म�तले जाँचबुझबाट दे�खएको �ववरण स�हतको राय 

प्र�तवेदन सम्बिन्धत कायर्पा�लकामा पेश गनुर्पन�छ । 
 (२) अनुगमन स�म�तको बैठक तथा जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त 

आफ� ले तोक्न सक्नेछ । 
१७. अनुगमन स�म�तका सदस्यहरुको सेवा तथा स�ुवधाः अनुगमन स�म�तका सदस्यहरुको 

बैठक भ�ा तथा अन्य स�ुवधाहरु स्थानीय तहले तोके बमोिजम हुनेछ । 
१८. उजरु�ः ( १) स्थानीय तहको कुनै पदा�धकार�ले पेशागत आचार, उल्लघंन गरेकोमा 

त्यस �वषयमा अनुगमन स�म�त सम� उजरु �दन स�कनेछ ।  

(२) मा�थ (१) बमोिजम �दइने उजरु�मा कुन पदा�धकार�ले कुन आचार उल्लघंन 
गरेको हो सोको आधार, प्रमाण खुलाउनु पन�छ । स्थानीय तहले उजरु� फारामको 
नमनुा बनाई सबैले सिजल ैप्राप्त गनर् सक्ने स्थानमा रा� पन�छ । 
(३) उजरु�को सम्बन्धमा कारवाह� माग गदार् अनुगमन स�म�तले उजरु�कतार्सँग थप 
�ववरण वा कागजात माग गनर् सक्नेछ । 

१९. गोप्य रा�ुपन�ः (१) अनुगमन स�म�तले उजरु�कतार्को नाम गोप्य रा�ु पन�छ ।  

(२) प्राप्त उजरु�को आधारमा कुनै पदा�धकार�मा�थ लागेको आरोप मा�थ छान�वन 
जार� रहेको अवस्थामा आरो�पत पदा�धकार�को नाम समेत गोप्य रा�ु पन�छ । 

२०. जाँचबुझः ( १) यस आचारस�ंहतामा उल्ले�खत आचारहरुको उल्लघंन गरेको �वषयमा 
अनुगमन स�म�तको राय, सझुाव वा प्र�तवेदन आवश्यक कारवाह�का ला�ग 
कायर्पा�लकामा पेश गनुर् पन�छ । प्र�तवेदन पेश गनुर्पूवर् सो स�म�तले देहायका 
प्र�क्रयाहरु पुरा गनुर्पन�छ । 

(क) कुनै पदा�धकार�का �वरुद्ध आचारस�ंहता उल्लघंन गरेको कुनै उजरु� 
परेकोमा  वा कुनै जानकार� प्राप्त भएकोमा  त्यसको आधारमा अनुगमन 



स�म�तले कारवाह� गन� आवश्यक छ वा छैन भनी जाँचबुझ गनर् वा गराउन 
सक्नेछ ।  

(२) जाँचबुझ गदार् कुनै पदा�धकार� उपर कारवाह� गनुर्पन� दे�खएमा अनुगमन स�म�तले 
त्यस्तो पदा�धकार�लाई सफाई पेश गनर् उ�चत मौका �दनु पन�छ ।  

(३) सफाई पेश गन� मौका �ददाँ सम्बिन्धत पदा�धकार� �बरुद्ध लागेको आरोप र 
त्यसको आधारहरु प्रष्ट गर� आवश्यक कारवाह�का ला�ग कायर्पा�लकाको बैठकमा पेश 
गनुर्पन�छ । 

२१. अनुगमन स�म�तको �सफा�रस कायार्न्वयन गन�ः(१) अनुगमन स�म�तले यस 
आचारस�ंहतामा उल्ले�खत कुराहरुको पालन भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक राय, 
सझुाव तथा �सफा�रस स�हत कायार्न्वयनका ला�ग कायर्पा�लकामा पेश गनुर्पन�छ । 
(२) अनुगमन स�म�तबाट प्राप्त प्र�तवेदन तथा राय, सझुाव र �सफा�रस उपर 
कायर्पा�लकामा छलफल गर� आवश्यक �नणर्य स�हत कायार्न्वयन गनुर्पन�छ । 
(३) आचारस�ंहताको पालनका �वषयमा स्थानीय तहमा छलफल हँुदाका बखत 
सम्बिन्धत प�का प्र�त�न�धहरुलाई सहभागी गराउन स�कनेछ । 

२२. आचारस�ंहताको उल्लघंनमा सजायः ( १) यस आचारस�ंहताको कायार्न्वयन गदार् 
स्थानीय तहबाट सजायको रुपमा देहायमा उल्ले�खत एक वा सो भन्दा बढ� प्र�क्रयाहरु 
अपनाउन स�कनेछ । 

(क)  सम्बिन्धत पदा�धकार�लाई सचेत गराउने । 

(ख)  आलोचना तथा आत्मआलोचना गनर् लगाई सोको जानकार� सावर्ज�नक गनर् 
लगाउने। 

(ग)  सावर्ज�नक सनुुवाईका ला�ग सावर्ज�नक गन�, गराउने । 

(घ)  प्रच�लत ऐन, कानूनको उल्लघंन भएको अवस्थामा सम्बिन्धत �नकायमा सचूना 
�दने र आवश्यक कारवाह�का ला�ग ले�ख पठाउने। 

(२) आरो�पत पदा�धकार� मा�थ भएको कुनै प�न कारवाह�का �वषयमा �नज कुनै 
राजनी�तक दलसँग आवद्ध भएको हकमा सम्बिन्धत राजनी�तक दललाई जानकार� 
गराउनुपन� । 



२३. कारवाह�को �ववरण सावर्ज�नक गनुर्पन�ः आचारस�ंहताको कायार्न्वयनका सम्बन्धमा 
पदा�धकार�मा�थ भएको कारवाह�को �ववरण आम जानकार�को ला�ग स्थानीय तहको 
सचूना पाट� र स्थानीय पत्रप�त्रकामा प्रका�शत गनुर्पन�छ।सोको जानकार� राजनी�तक 
दलहरु, सघंीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्त्रालय, �नवार्चन आयोग, प्रदेश 
सरकारको सम्बिन्धत �वभाग\�नकाय, स्थानीय प्रशासनलाई गराउनु पन�छ । 

 
 

भाग -५ 
�व�वध 

२४. आचारस�ंहताको पालन गनुर् सबैको कतर्व्य हुनेः यो आचारस�ंहताको पालन गनुर् 
पदा�धकार�को िजम्मेवार� तथा कतर्व्यको एक अ�भन्न अगंको रुपमा रहनेछ । 

२५. पदा�धकार�लाई आचारस�ंहताको जानकार� �दनुपन�ः यो आचारस�ंहता स्थानीय 
तहका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरुलाई अ�नवायर् रुपमा जानकार� �दई हस्ता�ार 
गराई लाग ुगनुर्पन�छ । 

२६. सरोकारवालाहरुलाई आचारस�ंहताको जानकार� उपलब्ध गराउनुपन�ःस्थानीय तहका 
पदा�धकार�को आचारस�ंहता, समय-समयमा आचारस�ंहतामा भएको सशंोधनको 
�ववरण तथा आचारस�ंहताको कायार्न्यवनको �ववरणहरुको जानकार� वा�षर्क 
रुपमा स्थानीय तहका राजनी�तक दलहरु, सघंीय मा�मला तथा स्थानीय 
�वकास मन्त्रालय, तथा प्रदेश सरकारका सम्बिन्धत �नकायलाई गराउन ुपन�छ । 

२७. आचारस�ंहताको कायार्न्वयनमा राजनी�तक दलको सहयोगः ( १) कुन ै
पदा�धकार�बाट यस आचारस�ंहताको उल्लघंन भएको ठहर भएमा �नज मा�थ 
लागेको आरोप तथा सो सम्बन्धमा �सफा�रस भएको कारवाह�को �ववरण समेत 
सम्बिन्धत पदा�धकार� सम्बद्ध राजनी�तक दललाई जानकार� गराउनुका साथै 
सावर्ज�नक समेत गनुर्पन�छ । 
(२) जाँचबुझको आधारमा पदा�धकार� उपर कारवाह�को ला�ग भएको 
�सफा�रसको कायार्न्वयन गन� वा सचेत गराउने काममा सरकार� �नकाय एवं 
राजनी�तक दलहरुको सहयोग �लन स�कनेछ । 

२८. आचारस�ंहतामा सशंोधनः (१) स्थानीय तहका सभाबाट आचारस�ंहतामा सशंोधन 
गन� स�कनेछ ।  



(२) आचारस�ंहतामा भएको सशंोधनको जानकार� सम्बिन्धत सबै पदा�धकार�, 
कमर्चार� तथा सरोकारवालाहरुलाई �दनुपन�छ । 
(३) �नवार्चन आचारस�ंहतामा सशंोधन भएको खण्डमा आम जनताको 
जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक गनुर्पन�छ । 
(४) गाउँपा�लकाले आफ्नो स्थानीय �व�शष्टता, कायर् प्रकृ�त र आवश्कता 
अनुसार यस आचारस�ंहतामा समय-समयमा थप व्यवस्था समावेश गर� लागु 
गनर् स�कनेछ । 

 


