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सुर्ग
य ढी गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसं हहता,
२०७४

प्रस्तावना
नेपालको संववधान बमोजिम सहकारिता, सहअजस्तत्व ि समन्वयका
आधािमा संघीय लोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको
अभ्यास गर्दै सङ्घ,प्रर्दे श ि स्थानीय तहबीच सुमधुि अन्तिसिकाि
सम्बन्ध कायम गनन, स्थानीय शासन व्यवस्थामा िनताको अथनपूणन
सहभागगता प्रवर्द्न न गर्दै
पािर्दशी

तथा

स्थानीय

तहलाई

बढी िनमुखी, सेवामुखी, िनउत्तिर्दायी,

सुशासनयुक्त

स्थानीय

िनताको

शासनको

ववश्वागसलो

शासन

प्रत्याभूगत
इकाईका

गनन,
रुपमा

स्थावपत गनन, स्थानीय तहबाट समािका ववगभन्न वगन, धमन, गलङ्ग,
िातिागतका मौगलक संस्कृ गतप्रगत सम्मान ि सहहष्णु भावनाको
ववकास गनन तथा कानूनी िाज्य, संघीय लोकताजन्िक गणतन्िका
लाभहरुको न्यायोगचत ववतिण ि हर्दगो ववकासको अवधािणालाई मूतन
रुप हर्दन हामी िनताबाट गनवानगचत पर्दागधकािीको आचिण ि
हियाकलापहरुलाई सोही अनुरुप मयानहर्दत ि नमुनायोग्य तुल्याउनका
लागग

गाउँ पागलकाका

;?df/fgL

कायनपागलकाको

र्दोश्रो

बैठकबाट

िनप्रगतगनगधहरुले

स्वीकृ त

गिी

यो

गाउँ
“सुयग
न ढी

गाउँ पागलकाका पर्दागधकािीको आचािसंहहता, २०७४” बनाई लागू गिे का
छौं।

भाग – १
१.

संम्िप्त

नाम

र

प्रारम्भभक

प्रारभभः

(१)
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यो

आचािसंहहताको

नाम

“सुयग
न ढीगाउँ पागलकाका

पर्दागधकािीहरुको

आचािसंहहता,

२०७४”िहे कोछ।
(२) यो आचािसंहहता गाउँ सभाबाट पारित भएको गमगतर्दे जख
२.

लागू हुनेछ ।

पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस
आचािसंहहतामा,
(क)

“अध्यक्ष”भन्नाले सुयग
न ढीगाउँ पागलकाको अध्यक्षलाई
सम्झनुपर्दन छ ।

(ख)

“आचािसंहहता” भन्नाले गाउँ पागलकाका पर्दागधकािी
हरुको आचािसंहहता, २०७४ लाई िनाउने छ ।

(ग)

“अनुगमन

सगमगत”

भन्नाले

यस

आचािसंहहता

अनुसाि गहठत आचािसंहहता अनुगमन सगमगतलाई
सम्झनुपछन ।
(घ)

“कायनपागलका” भन्नाले सुयग
न ढी गाउँ कायनपागलका
सम्झनु पछन ।

(ङ)

“पर्दागधकािी”भन्नाले सुयनगढी गाउँ पागलकाका अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष,

कायनपागलकाका

सर्दस्य

तथा

सभाका अन्य सर्दस्य समेतलाई सम्झनुपर्दन छ । यस
शब्र्दले

गाउँ पागलकाले

गसलगसलामा
उपसगमगत

गठन
वा

आफ्नो
गिे का

कायनर्दलका

कायन

िुनसुकै
सर्दस्यहरु

सम्पार्दनका
सगमगत

वा

समेतलाई

सम्झनुपर्दन छ ।
(च)

“सभा”भन्नाले सुयग
न ढी गाउँ सभालाई बुझाउनेछ ।

(छ)

“स्थानीयतह” भन्नाले नेपालको संववधान बमोजिमको
गाउँ पागलका,

नगिपागलका
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ि

जिल्ला

सभा

सम्झनुपर्दन छ । यस खण्डमा उजल्लजखत नगिपागलका
भन्नाले

महानगिपागलका,

उपमहानगिपागलका

ि

नगिपागलका समेतलाई िनाउनेछ ।
भाग – २
पदालिकारीका आचारहरु
३.

सामान्र् आचारहरुको पािना गननः पर्दागधकािीहरुको पालन
तथा अवलम्वन गने सामान्य आचािहरु र्दे हायमा उल्लेख
भए बमोजिम हुनेछन ् । िसको अवलम्वन गनन हामी
प्रगतवर्द्ता व्यक्त गर्दन छौं,
३.१

नेपालको स्वतन्िता, स्वाधीनता, स्वागभमान, िाविय
एकता, भौगोगलक

अखण्डता

ि

िनतामा

गनहहत

सावनभौमसत्ताप्रगत प्रगतवर्द् िहँ र्दै,
(क)

पर्दागधकािीहरुले

नेपालको

स्वतन्िता,

सावनभौगमकता, भौगोगलक अखण्डता, िाविय
एकता,
(ख)

स्वाधीनता

ि

स्वागभमानको

अक्षुण्णतामा प्रगतकूल हुने कायन गने छै नौं ।
कुनै

पगन

पर्दागधकािीले

िाि

ववरुर्द्

हुने

कायनमा सघाउ पुर्याउने, िाविय गोपनीयता
भङ्ग गने, िाविय सुिक्षामा आँच पुर्याउने
कायनहरु गनन वा त्यस्तो कायनमा सहयोग
पुर्याउने कायन गने वा गिाइने छै न ।
(ग)

कुनै पर्दागधकािीले पर्दीय जिम्मेवािी पालना
गर्दान सर्दै व िाि ि िनताको बृहत्ति हहतलाई
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ध्यानमा िाखी गनेछौ ।
(घ)

कुनै

पगन

गनहहत

व्यवक्त

वा

गनकायले

िनतामा

िाविय

एकता,

सावनभौमसत्ता,

स्वाधीनता, सामाजिक, धागमनक, सांस्कृ गतक
तथा ऐगतहागसक सौहार्दन तामा आँच पुर्याउने
गिी कायन गिे मा त्यस्तो कायन गनरुत्साहहत
गनेछौँ ।
३.२ संघ, प्रर्दे श ि स्थानीय तहबीचको सु–सम्वन्धमा िोड
हर्दँ र्दै,
(क) पर्दागधकािीहरुले संघ, प्रर्दे श ि स्थानीय तहबीचको
सुसम्बन्ध, कायनअगधकािक्षेि, कायन प्रणाली वा संस्थागत
प्रवन्धमा कुनै आँच पुर्याउन वा र्दखल हर्दन वा
अन्तिसिकाि सम्वन्धमा खलल पाने कुनै हियाकलाप
गनन वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचाि प्रसाि गरिनेछैन ।
(ख) कुनै पगन आधािमा स्थानीय तहका वागसन्र्दाहरुलाई
भेर्दभाव गने वा सामान सुिक्षा, सेवा, सुववधा ि
संिक्षणबाट वजन्चत गरिनेछैन ।
ति महहला, बालबागलका, अपांगता भएका व्यवक्त, र्दगलत,
िेष्ठ नागरिक लगायत पगछ पिे का वगन, क्षेि तथा
समुर्दायको हकहहतका लागग ववशेष व्यवस्था गनन
प्रगतवर्द् िहनेछौ ।
(ग)

अन्ति स्थानीय तह तथा अन्ति सिकाि वस्तु वा
सेवाको गनवानध आगमनलाई कुनै बाधा गरिने वा
भेर्दभाव गरिने छै न ।

३.३ संघीय

लोकताजन्िक

गणतन्िात्मक
5

शासन

प्रणाली,

स्वशासन ि स्वायत्त शासन, संघ, प्रर्दे श ि स्थानीय
तहबाट िाज्यशवक्तको प्रयोग तथा ववश्वव्यापी मानव
अगधकाि

ि

मौगलक

अगधकािका

मान्य

गसर्द्ान्तको

प्रबर्द्न न गनन,
(क) िनतामा गनहहत सावनभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त
शासन, संघ, प्रर्दे श ि स्थानीय तहबाट िाज्यशवक्तको
प्रयोग,

संघीय

लोकताजन्िक

गणतन्िका

मान्य

गसर्द्ान्तहरुलाई उच्च सम्मान ि आत्मसात गरिनेछ ।
(ख) संघीय लोकताजन्िक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता ि
तल्लो तहमा अगधकािको ववकेन्रीकिणका गसर्द्ान्त तथा
नीगतलाई अनार्दि गने, िनताप्रगतको उत्तिर्दागयत्वलाई
अस्वीकाि गने, अवहे लना गने, अन्तिसिकाि सम्वन्ध
एवं स्थानीय तहहरु ि साझेर्दाि संघ संस्थासँगको
कानून बमोजिमको सम्वन्धमा खलल पने िस्ता कुनै
लेख, समाचाि, भाषण, वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रशािण गनुन
वा गिाउनु हुँर्दैन ।

ति यस कुिाले उल्लेजखत ववषयमा अनुसन्धानमूलक कुनै
लेख िचना प्रकागशत गनन ि सो अनुरुप धािणा िाख्न
िोक लगाएको मागनने छै न ।
३.४ सािन श्रोतको पूर् य सदुपर्ोग गनयः

(क) कानुन बमोजिम आफूले पाउने सेवा सुववधावाहे क
स्थानीय तहको साधन, श्रोत, नगर्द वा जिन्सी कुनै पगन
प्रकािले मास्न, उपभोग गनन ि र्दरु
ु पयोग गनुन गिाउनु
हुँर्दैन ।

(ख) कुनै पगन पर्दागधकािीले सावनिगनक स्रोतको प्रयोग गर्दान
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अगधकतमसर्दप
ु योग ि उत्पार्दनशील कायनमा प्रयोग गनुन
पनेछ ।
३.५

आफ्नो

जिम्मेवािीको

प्रभावकािी

कायानन्वयन

गनन

गिाउन,
(क) कुनै पगन पर्दागधकािीले कानूनले तोहकए बमोजिमका
पर्दागधकािीहरुलाई पूवन िानकािी नहर्दई आफ्नो सेवा
हर्दने स्थान छोडी अन्यि िानु हुँर्दैन ।

(ख) पर्दागधकािीले
समयका

प्रचगलत कानूनमा तोहकएभन्र्दा बढी

लागग

आफ्नो

कायनक्षेि

छोड्नुपर्दान

वा

कायनक्षेिभन्र्दा बाहहि िानुपने भएमा कानूनले तोके
बमोजिमका िनप्रगतगनगध वा पर्दागधकािीलाई आफ्नो
पर्दको अजख्तयािी नहर्दई िानु हुँर्दैन ।

३.६ गैि कानूनी आश्वासनलाई गनरुत्साहहत गनन
(क) संववधान

तथा

अगधकािक्षेिभन्र्दा

प्रचगलत
बाहहिका

कानूनले
काम

गरिहर्दन्छु

हर्दएको
भनी

कसैलाई आश्वासन हर्दनु हुँर्दैन ।

(ख) कानून बमोजिम गनुप
न ने काम गनन वा सेवा हर्दनका
लागग आनाकानी वा हढलाई गने, िानीिानी अनावश्यक
झंझट थप्ने वा आफ्नो अगधकािक्षेि बाहहिको काम
गरिहर्दन वा गिाई हर्दनेछु भनी आश्वासन वा भिोसा पने
(ग)

कुनै काम गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन ।

स्थानीय तहका पर्दागधकािीहरुले ऐनले तोहकएको योिना
तिुम
न ा प्रकृ याको िानकािी नहर्दई कुनै व्यवक्त, संस्था वा
समुर्दायलाई स्थानीय तहको योिना बाहे कका कुनै
कायनिम वा योिना स्वीकृ त गरिहर्दन वा गिाईहर्दने
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(घ)

आश्वासन हर्दनु हुँर्दैन ।

आफ्नो लागग वा अरु कसैको लागग अनुगचत लाभ पुग्ने
गिी पर्दको र्दरु
ु पयोग गने कायन गनुन गिाउनु हुँर्दैन ।

३.७ िािनीगतक आस्थाका आधािमा भेर्दभावपूणन कायन नगनन
दृढ िहँ र्दै,
(क) िािनीगतक आस्था वा ववचािका आधािमा कायनपागलका
वा सभाका सर्दस्यहरु वा कमनचािी वा सेवाग्राही तथा
आम नागरिकहरुसँग तेिो मेिोको भावना िाखी कुनै
कायन गनु÷न गिाउनु हुँर्दैन ।

(ख) आफू सम्वर्द् िािनीगतक र्दल वा सम्वर्द् कुनै गनकाय
वा संघसंस्थालाई माि लाभ पुग्ने वा सुववधा हुने गिी
कुनै गनणनय वा योिना वा कायनिम कायानन्वयन
गरिनेछैन ।
३.८ सामाजिक सौहार्दन ता ि समावेशीकिणप्रगत दृढ संकजल्पत
िहँ र्दै,
(क) सामाजिक सद्भाव तथा सौहार्दन ता (प्रेम) खल्बल्याउन
नहुनेेः ववगभन्न िात िागत, धमन, वगन, क्षेि, सम्प्रर्दायबीच
सामाजिक सद्भाव ि सौहर्दनता खल्बल्याउने कुनै काम
वा अन्य कुनै व्यवहाि गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन । कुनै
सम्प्रर्दायबीचको

सु–सम्वन्धमा

खलल

पने

गिी

हियाकलाप गनुन गिाउनु ि प्रचाि प्रसाि गनुन गिाउनु
हुँर्दैन ।

(ख) छुवाछुतलाई प्रश्रय हर्दने व्यवहाि गनुन हुँर्दैन । कुनै

ववचाि व्यक्त गर्दान िातीय, धागमनक, साँस्कृ गतक वा
सामाजिक ववर्द्े ष वा धागमनक भेर्दभाव िनाउने खालका
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काम कुिा गने वा उखान टु क्का प्रयोग गने वा कुनै
िागत, धमन, संस्कृ गत वा समुर्दायको स्वागभमानमा धक्का
लाग्ने वा आघात पुग्ने खालका शव्र्द÷वाणीहरुको प्रयोग
(ग)

गनुन हुर्दैन ।

कुनैपगन िातिागत, धमन, वणन, गलङ्ग आहर्दका आधािमा
भेर्दभाव गनुन हुँर्दैन तथा सबै समुर्दायका कानूनी हकहहत
ि मौगलक संस्कृ गतप्रगत बोली ि व्यवहाि र्दब
ु ै तविबाट

(घ)

प्रगतकुल असि पने गिी कायन गनुन गिाउनु हुँर्दैन ।

कुनै पगन समूर्दायको पिम्पिा र्दे जखको धमन अवलम्बन
गने धागमनक स्वतन्िताको सम्मान गनुन पनेछ ।
ति, आफ्नो क्षेिगभि कसैको धमन परिवतनन गने गिाउने

(ङ)

कुनै पगन हियाकलाप हुन हर्दनुहुँर्दैन ।

कुनै ववर्दे शी नागरिक वा संस्थाले नेपालको सभ्यता,
नेपाली िनतावीचको सद्भाव ववगाने वा भडकाउने काम
गिे को वा गनन लागेको िानकािी भएमा तत्काल
सम्बजन्धत गनकायमा सूगचत गनुन पनेछ ।

३.९ पदालिकारीबीच कार्यम्िभमेवारीको न्र्ार्ोम्चत बाँडफाँड गनयः

(क) पर्दागधकािीवीच जिम्मेवािी, अगधकाि वा सुववधा वा
र्दागयत्वको

बाँडफाँड

गर्दान

िािनीगतक

र्दलसँगको

सम्बर्द्ता वा िािनीगतक आस्था वा महहला वा पुरुष वा
सामाजिक समावेशीकिणका आधािमा भेर्दभाव गनुह
न ुँ र्दैन
।

ति, कानून बमोजिम वबशेष जिम्मेवािी ि अवसि हर्दनका लागग
उल्लेजखत प्रावधानले िोक लगाएको मागनने छै न ।
ँ आउन नददनः
३.१० कसैको स्वालभमान र अम्स्तत्वमा कुनै आच
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(क) पर्दागधकािीले सबैसँग गशष्ट ि मयानहर्दत बाणी तथा
शब्र्दको

प्रयोग

गनुप
न नेछ

।शालीन

ि

स्वभाववक

सामाजिक आचािहरु गनुप
न नेछ । िनतासँग हाहर्दन क, नम्र
ि आर्दिपूवक
न व्यवहाि गनुप
न नेछ ।
(ख) पर्दागधकािीबाट कायनपागलका ि

सभाका सर्दस्यहरु,

स्थानीय तहमा कायनित कमनचािीहरुमा एक अकानप्रगत
झुटा लाञ्छना लगाउने, रिस िाग द्वे ष िाख्ने तथा एक
अकानको ववषयमा अप्रासाजङ्गक हटका हटपप्णी गनुन वा
अगतशयोवक्तपूणन अगभव्यवक्त हर्दइने छै न ।
(ग)
(घ)

पर्दागधकािीले

गनवानगचत

िनप्रगतगनगध,

कमनचािी,

सेवाग्राहीप्रगत िाम्रो व्यवहाि ि भाषाको प्रयोग गनेछन ् ।

पर्दागधकािीले संस्थागत रुपमा कुनै धािणा व्यक्त गर्दान
स्थानीय तह, यसका गनणनयहरु वा कुनै पर्दागधकािी वा
कमनचािीलाई होच्याउने वा अनार्दि गने भाषा वा

(ङ)

अगभव्यवक्त हर्दनु वा हर्दन लगाउनु हुँर्दैन ।

पर्दागधकािी तथा कमनचािीवीच एक अकानको काम,
पेशागत मयानर्दा ि कायनगत स्वायत्तताको सम्मान गने
वाताविण गसिनना गनुप
न नेछ ।

(च) पर्दागधकािीहरुले एक अकानको व्यवक्तगत रुपमा हटका
हटप्पणी

गनुन

हुँर्दैन

ति

पर्दागधकािीको

कामसँग

सम्बजन्धत ववषयमा स्वस्थ रुपमा एक अकानका कमी
कमिोिी तथा सबल पक्षहरुलाई औल्याउन कुनै बाधा
पुग्ने छै न ।
(छ) पर्दागधकािीहरुले एक अकानका ववषयमा सकािात्मक
तविले छलफल गने, सुझाव हर्दने, आलोचना तथा
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हटप्पणीहरु िाख्नुपनेछ ि एक अकानलाई पर्दीय काम
गननमा सहयोग, उत्साह ि प्रेिणा प्रर्दान गनुप
न नेछ ।
३.११

सामाम्िक मान्र्ता हवरुद्धका आचारहरु लनरुत्साहहत

गदद ः

(क) कायानलय समयमा वा पर्दीय कामका गसलगसलामा
मार्दक वा लागुपर्दाथनको सेवन गनुन

हुँर्दैन । कायानलय

हातागभि तथा सावनिगनक सभा, समािोह, बैठक आर्दी
स्थलहरुमा मद्यपान, धुम्रपान, खैनी, सुगतन, गुटखा वा
पान सेवन गनुन हुँर्दैन ।

(ख) अन्धववश्वास, अपसंस्कृ गत, रुहढवार्दिस्ता पुिातन एवं
अवैज्ञागनक

मान्यता

तथा

चालचलन

ववरुर्द्को

सामाजिक रुपान्तिण प्रहियामा सहिय सहभागगता
िनाउनुपर्दन छ ।
(ग)

पर्दागधकािीहरुले सावनिगनक स्थल तथा खुला ठाउँ मा
िुवा, तास खेल्ने, बािी लगाउने आहर्दिस्ता व्यवहािहरु

(घ)

गनुन हुँर्दैन ।

पर्दागधकािीले कानूनतेः मानव अगधकािको हनन ठहरिने,
कानूनले बन्र्दे ि लगाएका तथा सभा वा कायनपागलकाले
आफ्नो क्षेिगभि सामाजिक मयानर्दा ववपिीतका भगन
तोकेका समुर्दायमा प्रचगलत कुिीगतहरुले बढावा पाउने

(ङ)

व्यवहाि गनुह
न ुँ र्दैन ।

ववगभन्न िातिागत वा धमन सम्प्रार्दायका प्रचगलत
सामाजिक संस्कािहरु िस्तै वववाह, ब्रतबन्ध, पास्नी,
िन्मोत्सव,

भोि

आहर्दमा

समुर्दायमा

प्रगतस्पधानको

भावना

ल्याउने

खालका
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गलत

तडकभडक

गनुह
न ुँ र्दैन ि तडकभडक गनन अरुलाई प्रोत्साहहत गनुन
हुँर्दैन ।

(च) पर्दागधकािीको है गसयतले कुनै गनणनय गर्दान िािनीगतक,
सामाजिक, आगथनक वा कुनै पगन आधािमा तेिो मेिो
भन्ने पक्ष नगलई तटस्थ भूगमका गनवानह गनुप
न र्दन छ ।
(छ) गलङ्ग, उमेि, भाषा, धमन, आगथनक अवस्था आहर्दका
आधािमा भेर्दभाव िनाउने गिी अरुको सामाजिक
संस्काि वा वगीय हकहहतका ववषयहरुमा नकािात्मक
हटप्पणी गनुह
न ुँ र्दैन ।

(ि) पर्दागधकािीले आफ्नो क्षेिगभि ववद्यमान सामाजिक
कुिीगत तथा कुसंस्कािका रुपमा िहे का बालवववाह,
बहुवववाह, लैजङ्गक हहं सा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी,

र्दहे ि (र्दाइिो), छुवाछुत, िागतगत उँ चगनचता, व्यवक्तगत
घटना र्दतान नगने प्रवृवत्त, खोप नलगाउने अवस्था, खुला
हर्दशा आहर्दिस्ता प्रथा प्रचलनलाई गनमुल
न गनन लागग
पनुन पनेछ ।
३.१२

स्थानीर् तहबाट प्रदान गनय सेवा, सुहविा, लनर्यर् प्रहिर्ा

र सूचनमा िनताको पहुँच बढाउन

(क) प्रत्येक नागरिकलाई सिोकाि हुने सेवा सुववधा ि गनणनय

बािे सूचना माग भएमा उपलब्ध गिाउनु पनेछ । ति
प्रचगलत कानून तथा आचािसंहहतामा उल्लेख भएको
तरिकाले बाहे क कुनै पर्दागधकािी, व्यवक्त वा समूहलाई,
आगथनक कािोबािमा लाभ वा हानी पुग्ने वा कसैको
सम्पवत्त जिउ-ज्यानमा हानी नोक्सानी पुग्ने सूचनाहरु ि
गोप्य िाख्नुपने कुिा प्रसािण वा सावनिगनक गनुन वा
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गिाउनु वा उपलब्ध गिाउनु हुँर्दैन ।

(ख) शाजन्त सुिक्षा, िाविय अखण्डता, समुर्दायहरुको सौहार्दन
सम्बन्धमा खलल पने खाले सुचनाहरु सावनिगनक गनुन
वा गिाउनु हुँर्दैन ।

३.१३ बदलनर्त तथा अनलिकृत काम गनय गराउनबाट रोक्न

(क) प्रचगलत कानून बमोजिम आफूलाई प्राप्त अगधकािको
प्रयोग गर्दान बर्दगनयत वा स्वेच्छाचािी रुपमा गनुन वा
गिाउनु हुँर्दैन । यस्तो अगधकािको प्रयोग खुला एवं
सहभागगतामूलक रुपमा छलफल गिी गनुन पनेछ ।

(ख) आफू वा अन्य कुनै व्यवक्त वा संस्थाबाट अन्य
पर्दागधकािी वा कायानलय\संघ संस्था वा कमनचािी वा
व्यवक्तलाई अनगधकृ त काम गिाउनु हुँर्दैन ।

३.१४ िैहिक समानताको प्रवद्धयन गदद ,

(क) कसैलाईगलङ्गको आधािमा भेर्दभाव झल्कने कुनै कायन
गनुन हुँर्दैन । गलङ्गको आधािमा कसैको क्षमतामागथ
आँच आउने गिी कुनै कामकाि गनन, नीगत, कानून वा
संिचना बनाइनेछैन ।
(ख) फिक गलङ्गका पर्दागधकािी, कमनचािी, सेवाग्राही तथा आम
नागरिकप्रगत अस्वस्थ आलोचना गने, जिस्क्याउने तथा
उनीहरुको मनोवल घटाउने खालका अगभव्यवक्त हर्दने,
हर्दन लगाउने वा कुनै पगन माध्यमबाट कुनै यौनिन्य
र्दिु ाशय हुने खालका कुनै कामकािवाही गनन गिाउन वा

यौनिन्य अजिल तश्वीिहरु प्रकागशत गने, प्रर्दशनन गने,
आशय र्दे खाउने, अनुगचत लाभका दृवष्टले

काममा

अल्झाउने िस्ता है िानी पाने व्यवहाि गनुन वा गिाउनु
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(ग)

हुर्दैन ।

लेखेि, बोलेि, भाषण गिे ि वा िुनसुकै माध्यमबाट पगन
महहला तथा पुरुषबीचमा भेर्दभाव िनाउने खालका काम
वा व्यवहाि गनन वा उखान टु क्का, थेगो वा शव्र्दहरुको

(घ)

प्रयोग गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन ।

लैजङ्गक आधािमा भएका घिे लु हहं सा ि भेर्दभावका
घटनाहरुलाई लुकाउने ि गोप्य िाख्ने कायन गने वा
सहयोग पुयानउन गनुन गिाउनु हुर्दैन ।

३.१५ बािवालिकाको सवायहिर् हवकास र हकहहतप्रलत सचेत
रहंदै

(क) वालवागलकाको साथनक सिोकािका ववषय तथा स्थानीय
ववकास ि शासन प्रहियामा वालवागलकाको साथनक
सहभागगतालाई होच्याउने वा अवमूल्यन गने ववचाि,
अगभव्यक्त हर्दन वा त्यस्तो व्यवहाि गनन गिाउन हुँर्दैन ।

(ख) आफ्नो परिवािमा बालश्रगमक िाख्नु हुर्दैन । समुर्दायमा
बालश्रम वा बालशोषणलाई संिक्षण वा प्रोत्साहन हुने
कुनै हकगसमका हियाकलाप गनन गिाउन पाइनेछैन ।
४.

सावयिलनक सभपम्िको प्रर्ोग तथा सुहविा सभबन्िी आचारहरुः
सावनिगनक सम्पगतको प्रयोग तथा सुववधा सम्बन्धमा र्दे हायका
आचािहरु पालन गनन प्रगतबर्द्ता व्यक्त गर्दन छौ,
४.१

पर्दागधकािी

तथा

कमनचािीको

सुववधाका

लागग

छुट्याईएको सेवा वा सुववधा वा भत्ता आफ्नो आन्तरिक
श्रोतको कगत अंश हुन आउँ छ भन्ने एहकन गिी सभामा
छलफल

गिी

आम
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गागरिकलाई

हानकािी

हर्दऐ

हकफायती रुपमा न्यूनतम सुववधाको व्यवस्था गरिनेछ ।
४.२ पर्दागधकािीले कानून बमोजिम तथा कायानलयको काममा
बाहे क स्थानीय तहको मानवीय, आगथनक वा भौगतक
साधन श्रोतको आफू वा अन्य कुनै व्यवक्तबाट प्रयोग वा
उपयोग गनुन वा गिाइनेछैन
४.३ आफ्नो पर्दीय ओहर्दाको आधािमा कुनै सगमगत, संस्था
वा व्यवक्तहरुबाट गनिी सेवा तथा सुववधाहरु गलन वा
गलन लगाइने छै न
४.४ स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गिे वा सावनिगनक सम्पगतको
प्रयोग गिे वापत पर्दागधकािी, कमनचािी वा अन्य कुनै
व्यवक्त वा संस्थाले कानून बमोजिम गतनुन बुझाउनु पने
कि, शुल्क, सेवा शुल्क र्दस्तुि, भाडा बुझाउनबाट छुट
गलनेहर्दने गिी गनणनय गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन ।

४.५ स्थानीय

तहका

पर्दागधकािीहरुले

आफूले

प्राप्त

गने

सुववधाहरुको ववविण आम िानकािीका लागग स्थानीय
तहमाफनत सावनिगनक गनुप
न नेछ ।
५.

नीलत लनमायर्, र्ोिना तिुम
य ा र लनर्यर् गदाय पािन गनुपय नन

आचारहरुः नीगत, गनमानण, योिना तिुम
न ा ि गनणनय गर्दान
र्दे हायका आचािहरुको पालन गनन गिाउन र्दे हाय बमोजिम
गरिनेछ,
५.१ लनर्यर्

प्रकृर्ामा

भाग

लिनुपूव य

बैककमा

िानकारी

ददनुपननः(१) पर्दागधकािीले आफू समेत संलग्न भई कुनै

गनणनय गनुप
न ने बैठकमा छलफलमा भाग गलनुपूवन र्दे हाय
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बमोजिमका सूचनाहरु सम्बजन्धत भए सो हर्दनुपनेछ :
(क) स्थानीय

तहको

भनान

प्रकृ या,

खिीर्द,

वबिी

वा

ठे क्कापट्टाको गनणनय प्रकृ या, कुनै हकगसमको र्दण्ड
िरिवाना वा गमनाहा गने

गनणनय प्रकृ या, कुनै

पक्षसँगको सम्झौताको म्यार्द थप वा खािे िीका
वबषयमा वा त्यस्तै कुनै गनणनय गनुप
न ने ववषयसँग
सम्बजन्धत व्यवक्तसँग आफ्नो कुनै स्वाथन वा रिसइवी
वा लेनर्दे न वा अन्य कुनै प्रकािको नाता, सम्बन्ध
िहे को भए सो कुिा,
(ख) स्थानीय

तहको

नीगत

गनणनयबाट

प्रत्यक्ष

वा

अप्रत्यक्षरूपमा लाभ वा हानी हुने व्यवक्त, संस्था, पक्ष
वा कम्पनीसँग गलनुहर्दनु भए सोको वबविणहरु,
(ग)

कुनै पेशा वा व्यवसागयक संघसंस्थामा पर्दागधकािीको
प्रगतगनगधत्व, लगानी, शेयि, हहत वा स्वाथन भए सोको
वबविण ि त्यस्तो काममा लगाउने संस्था सम्बन्धी
ववबिण,

(२) यहर्द

कुनै

पर्दागधकािीको

गनणनय

गनुनपने

पक्ष

वा

वबषयसँग सम्बन्ध िहे छ भने बैठकको अध्यक्षले त्यस्तो
पर्दागधकािीलाई बैठकको गनणनय प्रकृ यामा तटस्थ िहन
वा भाग नगलनका लागग गनर्दे श गनुन पनेछ ।
(३) पर्दागधकािीले कुनै ववकास गनमानण कायनको लागग गठन
हुने उपभोक्ता सगमगतमा िही कायन गनुन हुर्दैन ।
५.२ सहभागगतामूलक तथा पािर्दशीरूपमा नीगत गनमानण ि
गनणनय गनेM
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(क) पर्दागधकािीहरूले
कायानन्वयन,

योिनाको
अनुगमन,

छनौट,

प्राथगमहककिण,

मूल्यांकनका

ववषयहरुमा

लाभग्राही, उपभोक्ता तथा सिोकािवाला समुहको व्यापक
सहभागगता ि प्रगतगनगधत्व गिाएि गनणनय गनुप
न नेछ ।
(ख) स्थानीय तहबाट गनणनय हर्दनुपने ववषयहरु, गनयुवक्त वा
सेवा

सुववधा

हर्दने

वा

गलने

ववषयका

कुिाहरु

पािर्दशीरुपमा गनुन पनेछ ।
(ग)

स्थानीय तहका बैठकहरु आम िनताका लागग खुला
गनन उगचत प्रकृ याहरु गनधानिण गनुन पनेछ ।

(घ)

गनणनय गर्दान कानूनले तोकेको अवगधगभि गनणनय
गनुप
न छन । कानूनले समय नतोकेको अवस्थामा वबषयको
प्रकृ गत हे िी यथासम्भव गछटो ि उपयुक्त समयावगधगभि
गनणनय गनुन पनेछ ।
ति कुनै कािणले गनणनय गनन लाग्ने समयावगध
लजम्बने भएमा वा गनणनय गनन नसहकने भएमा सोको
तथ्यपूणन िानकािी सम्वजन्धत पक्षलाई उपलब्ध गिाउनु
पनेछ ।

(ङ)

पर्दागधकािीले नागरिक वा सेवाग्राहीलाई नअल्मल्याउने
गिी स्पष्ट िाय तथा सल्लाह हर्दनु पनेछ ।

६.

पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा लनिी सेवा, सुहविा र िाभ ग्रहर्
सभबन्िी आचरर्ः पुिस्काि, उपहाि, र्दान, चन्र्दा वा गनिी सेवा,
सुववधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धमा र्दे हायका आचािहरुको पालन
गनन गिाउन प्रगतबर्द् िहं र्दै,
(क) कानून

बमोजिम

आफ्नो
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कतनव्य

गनवानह

गने

गसलगसलामा कसैबाट कुनै प्रकािको नगर्द वा सेवा
सुववधाको रुपमा उपहाि, पुिस्काि, चन्र्दा गलनु हुँर्दैन ्
।त्यस्तो सेवा सुववधा हर्दनका लागग बाध्य पाने कुनै
व्यवहाि गनुन वा गिाउनु हुँर्दैन ।

(ख) स्थानीय तहसँग कुनै खास ववषयमा स्वाथन गनहहत
भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको कुनै पगन व्यवक्तबाट
कुनै प्रकािको मैिी व्यवहाि ि आमन्िण, भोि भतेि,
खानेपानी, मनोिञ्िन, बसोवास सुववधा, भाडा सुववधा
आहर्द गलनु वा हर्दनु हुँर्दैन ।

(ग) पर्दागधकािीहरुले

आफ्नो

स्थानीय

तहलाई

िानकािी

नहर्दई कुनै व्यवक्त, संस्था वा गनकायबाट र्दान, वजक्सस,
चन्र्दा, उपहाि स्वीकाि गनुन हुँर्दैन ।
७.

हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सामुदाहर्क सं घसं स्था, लनिी
िेत्रसंगको साझेदारी सभवन्िी आचरर्ः ववकास साझेर्दाि, गैि
सिकािी

संस्था, सामुर्दागयक

संघसंस्था, गनिी

क्षेिसंगको

साझेर्दािी गर्दान र्दे हायका आचािहको पालन गनन प्रगतबर्द् िहँ र्दै,
(क) ववकास

साझेर्दाि,

गैि

सिकािी

संस्था,

सामुर्दागयक

संघसंस्था, गनिी क्षेिसँग संस्थागत सम्बन्ध ि समन्वय
प्रबर्द्न न गरिनेछ । व्यवक्तगत लाभहानीका आधािमा
व्यवहाि गरिनेछैन ।
(ख) ववकास

साझेर्दाि,

गैि

सिकािी

संस्था,

सामुर्दागयक

संघसंस्था, गनिी क्षेिसँगको आफ्नो क्षेिगभिको योिना,
कायनिम, बिेट तथा प्रगतवेर्दन कायनलाई एकीकृ त रुपमा
अगाडी बढाइनेछ ।
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८.

लनष्पिता, सभमान र कदरपूर् य व्र्वहार सभबन्िी आचरर्हरुः
पर्दागधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान गनष्पक्षता, सम्मान ि
कर्दिपूणन रुपमा गनन र्दे हायका आचािहरुको पालन गरिनेछ,
(क) स्थानीय तहको संस्थागत एवं कायनगत स्वतन्िता ि
गनष्पक्षता अगभवृवर्द् गनन प्रयत्नशील िहने ।
(ख) पर्दागधकािीले

पर्दीय

कतनव्य

गनवानह

गर्दान

वाह्य

वा

आन्तरिक क्षेिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले आउने
प्रभाव, प्रलोभन, र्दवाव, भनसुन, धम्की, आग्रह आहर्दबाट
प्रेरित वा प्रभाववत नभई कायन सम्पार्दन गने ।
(ग) आफ्नो पर्दीय कतनव्य पुिा गर्दान मोलाहहिा निाखी
गनगभनक ि स्वतन्ितापूवक
न कायन सम्पार्दन गने गिाउने ।
(घ) कुनै

कमनचािीलाई

कायन

सम्पार्दनको

गसलगसलामा

अनुगचत प्रभाव पानन वा र्दबाब नहर्दने ।
(ङ) प्रचगलत कानूनले गनषेध गिे को कुनै कायन गनन वा
गिाउन नहुने ।

(च) कतनब्य

पालना

गर्दान

िानकािीमा

आएको

कानून

बमोजिम गोप्य िाख्नुपने ववषय वा कागिात वा व्यहोिा
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट गनन वा गिाउन नहुने ।

(छ) पर्दागधकािीले आफूले गने काम गनधानरित समयगभि
सम्पार्दन गरिनेछ । कानून बमोजिम सम्पार्दन गनुप
न ने
काम समयगभिै सम्पन्न

नगिी आफूले

गने काम

पन्छाइने छै न ।
९.

अन्र् आचरर्हरुको पािनाः

पर्दागधकािीका अन्य आचिणहरु

र्दे हाय बमोजिम गनन प्रगतबर्द् िहन्छौं,
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(क) आफ्नो

सम्पवत्तको

ववविण

तोहकएको

समयगभि

सम्वजन्धत गनकायमा बुझाई सावनिगनक गनुन पनेछ ।
(ख)

स्थानीय तहको काममा कुनै प्रकािको असि पनन
सक्ने गिी वा संववधान ि प्रचगलत कानून ववपरित
हुने गिी स्थानीय तहको स्वीकृ ती ववना कसैवाट कुनै
प्रकािको र्दान, र्दातव्य, कोसेली, उपहाि आफूले स्वीकाि
गनुन ि आफ्नो परिवािको कुनै सर्दस्यलाई त्यस्तो
वबषय स्वीकाि गनन लगाउनु हुर्दैन । ववर्दे शी सिकाि
वा प्रगतगनगधबाट कुनै

उपहाि

प्राप्त हुन

आएमा

स्थानीय तहमा सो कुिाको सूचना हर्दई गनणनय भए
बमोजिम गनुन पनेछ ।
(ग)

स्थानीय तहको पूवन स्वीकृ गत वबना कुनै कामको
गनगमत्त कुनै हकगसमको चन्र्दा माग्न वा त्यस्तो
चन्र्दा स्वीकाि गनन वा कुनन हकगसमको आगथनक

(घ)

सहायता गलनु हुर्दैन ।

नेपाल सिकाि वा प्रर्दे श सिकाि वा स्थानीय तहको
काम कािवाहीमा प्रगतकूल प्रभाव पने गिी कुनै
पिपविकामा

आफ्नो

वास्तववक

वा

काल्पगनक

नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनन, अनलाइन
समाचाि माध्यम वा सामाजिक सञ्िाल वा िे हडयो
(ङ)

वा टे गलगभिनर्द्ािा प्रसािण गनन गिाउन हुर्दैन ।

नेपाल सिकाि वा प्रर्दे श सिकाि वा स्थानीय तहको
नीगतको वविोधमा सावनिगनक भाषण हर्दन वा कुनै

(च)

वक्तव्य प्रकाशन गनन हुर्दैन ।

मुलुकी ऐन ववहावािीको महलको ववपरित हुने गिी
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(छ)
(ि)

वववाह गनन गिाउन हुर्दैन ।

ववर्दे शी मुलुकको स्थायी बसोवास तथा हड.भी. को
लागग आवेर्दन गनुन हुर्दैन ।

पर्दागधकािीले पर्दीय मयानर्दामा आँच आउने गिी कुनै
समूह

वा व्यवक्तसँग

कानुन

ववपिीत

वातान गने,

सम्झौता गने कायन गनुन गिाउनु हुँर्दैन ।
भाग ३
प्रचलित कानुन बमोम्िम पािन गनुप
य नन आचारहरु
१०.

प्रचलित

कानुनको

प्रभावकारी

कार्ायन्वर्नः

(१)

नेपालको

संववधान, प्रचगलत संघीय तथा प्रर्दे श कानुन, अर्दालतको गनणनय
वा आर्दे श तथा कानुन बमोजिम संघ वा प्रर्दे शले हर्दएको
गनर्दे शनको सम्मान ि पालना गनन ि सोको तत्पितापूवक
न
प्रभावकािी कायानन्वयन गरिनेछ ।
(२) प्रचगलत कानुन बमोजिम पर्दागधकािीहरुको सम्पवत्त
वबबिण बुझाउने तथा सावनिगनक गरिनेछ ।
(३) पर्दागधकािीले प्रचगलत कानुन बमोजिम स्थानीय तहको
बेरुिु तथा पेश्की फर्छ्यौटको कायनमा जिम्मेवािी बहन
गनुप
न नेछ ।
११. अम्ततर्ार दुरुपर्ोग तथा भ्रष्टाचार लनवारर् सभवन्िी कानुनको
कार्ायन्वर्नमा सहर्ोगः

(१)स्थानीय

तहका

पर्दागधकािीहरुले

प्रचगलत कानुन बमोजिम भ्रष्टाचाि वा अजख्तयािको र्दरु
ु पयोग
हुने हकगसमका आचािहरु गनुन वा गिाउनु हुर्दैन ।
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(२) स्थानीय तहका पर्दागधकािीले स्थानीय तहमा प्रचगलत
कानुन बमोजिम अजख्तयािको र्दरु
ु पयोग ठहरिने कुनै

काम वा व्यवहाि भएमा सम्बजन्धत गनकायमा िानकािी
हर्दनुपनेछ

ि

सम्बजन्धत

गनकायबाट

हुने

छानववन,

अनुसन्धान तथा िाँचबुझमा सहयोग गनुप
न नेछ ।
(३) पर्दागधकािीले

आफूले

थाहा पाएको भ्रष्टाचाि मागनने

कायनहरुको सूचना हर्दने ि गलने गनुन पर्दन छ, त्यस्तो सूचना
लुकाउन ि लुकाउन सहयोग गनुन हुर्दैन ।

(४) पर्दागधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान स्वाथनको द्वन्द्व
र्दे जखन सक्ने बाह्य हियाकलाप, िोिगािी, लगानी, सम्पवत्त,
उपहाि वा लाभ लगायतका कुिाहरु बािे स्पष्ट गिी कायन
सम्पार्दन गनुन पर्दन छ ।
(५) भ्रष्टाचािबाट आजिनत सम्पवत्त िाख्ने, लुकाउने तथा प्रयोग
(६)

गने िस्ता कायनलाई र्दरु
ु त्साहन गनुन पर्दन छ ।

भ्रष्टाचािबाट आजिनत सम्पवत्तको खोि तलास, िोक्का,
स्थानान्तिण,

गनयन्िण,

िफत

एवं

हफतानसम्बन्धी

कायनमा सहयोग पु¥याउनु पर्दन छ ।
(७) पर्दागधकािीले आफूले ि आफ्नो परिवािको नाममा कुनै
िायिेथा खरिर्द गर्दान सावनिगनक गिे ि गनुन पनेछ ।
१२. लनवायचन आचारसंहहताको पािन गनुपय ननः (१) स्थानीय तहका
िनप्रगतगनगधहरुले गनवानचनका वखत पालन गनुप
न ने आचािहरु
गनवानचन आयोगले तोके बमोजिम पालना गनुन पनेछ ।
(२)

स्थानीय

गनकायका

पर्दागधकािीहरुले

गनवानचन

आचािसंहहताको प्रभावकािी कायानन्वयन तथा पालन गनन
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गिाउन सहयोग गनुप
न नेछ ।
(३)

स्थानीय

तहका

पर्दागधकािीहरुले

आफ्नो

ओहोर्दाको

आधािमा प्राप्त सुववधाहरु गनवानचन प्रचाि प्रसाि वा
सोसँग सम्बजन्धत प्रयोिनका लागग आफू वा अरु
कसैबाट प्रयोग गनन वा प्रयोग गिाउनको लागग हर्दनु
हुँर्दैन ।

(४) गनवानचन प्रयोिनका लागग यस्तो सुववधा हर्दन वा गलनका
लागग स्थानीय तहहरुबाट संस्थागत रुपमा कुनै गनणनय
गनुन वा गिाउनु समेत हुर्दैन ।
१३. आचारसं हहताको

कार्ायन्वर्न

तथा

सावयिलनकीकरर्का

िालग

आवश्र्क व्र्वस्था गनुप
य ननः (१) आचािसंहहताको कायानन्वयन
तथा सावनिगनकीकिणका लागग र्दे हायमा उल्लेजखत व्यवस्थाहरु
गरिनेछ,

(क) आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न सलमलतको व्र्वस्था गररनेः
कायनपागलकाले अध्यक्ष वा प्रमुख वा कायनपागलकाले
तोकेको

सर्दस्यको

संयोिकत्वमा

आचािसंहहता

कायानन्वयन सगमगत गठन गरिनेछ । सो सगमगतले
गनयगमत रुपमा आचािसंहहता कायानन्वयनको पक्षलाई
सहयोग

पुर्याई

कायनपागलकाको

बैठकमा

गनयगमत

प्रगतवेर्दन हर्दनु पनेछ ।
(ख)

अनुगमन

सलमलतिाई

आचािसंहहताको

सहर्ोग

प्रभावकािी

पुर्र्ाउनु

पननः

कायानन्वयनका

यस
लागग

अनुगमन सगमगतलाई आवश्यक पने सहयोग उपलब्ध
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गिाइनेछ ।
(२) पर्दागधकािीले आफ्नो कायनववभािन तथा कायनसम्पार्दन
गनयमावलीको व्यवस्था बमोजिम िवाफर्दे ही, पािर्दशी
सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गनन, र्दे हायबमोजिम गनन गिाउन
आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
(क) नागरिक

बडापि

बमोजिम

कायनसम्पार्दन

गनुप
न ने,

नागरिक बडापि सम्बजन्धत सबैको िानकािीका लागग
सबैले र्दे ख्ने ठाउँ मा टाँस गनु,न गिाउनु पनेछ ।
(ख) स्थानीय तहले नागरिक बडापिमा उल्लेख भए अनुसाि
गछटो छरितो सेवा प्राप्त नभएमा सो उपि गुनासो
सुनुवाई हुने ि छानवबनबाट सेवाग्राही पक्षलाई कुनै

क्षगत वा है िानी व्योहोनुन पिे को र्दे जखएमा पीहडत पक्षलाई
उगचत उपचाि ि क्षगतपूगतन उपलब्ध हुने व्यवस्था गनुन
गिाउनु पनेछ ।

(३) कुनैपगन पर्दागधकािीले आफूकहाँ आएको गुनासो तत्कालै
सुन्ने व्यवस्था गमलाई फर्छ्यौट गनुप
न नेछ ।
भाग -४
१४.

आचार

आचार संहहताको पािना गनन गराउने व्र्वस्था
संहहता

अनुगमन

सलमलतको

गकनः

(१)

कुनै

पर्दागधकािीले यस आचाि संहहता तथा अन्य प्रचगलत संघीय,
प्रर्दे श ि स्थानीय कानून बमोजिम पालन गनुप
न ने आचािहरु
उल्लंघन गिे , नगिे को सम्बन्धमा िाँचबुझ तथा अनुगमन
गननका लागग सभाले सभाका सर्दस्यहरु मध्येबाट र्दे हाय
बमोजिमको एक पर्दागधकािीको आचाि संहहता अनुगमन
सगमगतको गठन गरिनेछ ।
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(क) सभाका सर्दस्यहरुले आफू मध्येबाट छनौट

-सयोिक

गिे को एक िना
(ख) सभाका सर्दस्यहरुले आफू मध्येबाट छनौट

-सर्दस्य

गिे को कजम्तमा एक िना महहला सहहत
र्दई
ु िना

(ग) प्रमुख प्रशासहकय अगधकृ तले तोकेको स्थानीय

-सर्दस्य-

तहको एक िना अगधकृ त कमनचािी

सगचव

(२) अनुगमन सगमगतका संयोिक, सर्दस्य तथा सगचवमागथ
नै यस आचािसंहहताको उल्लङघनमा उिुिी पिी गनणनय
गनुप
न ने अवस्था भएमा सो ववषयको छलफल, िाँचबुझ तथा
गनणनय प्रहियामा गनि सहभागी हुन पाउने छै न ।

(३) यस आचािसंहहताको संयुक्त रुपमा उल्लंघन गिे को भनी
अनुगमन सगमगतका संयोिक, सर्दस्यहरु तथा सगचवमागथ
कुनै उिुिी पिे कोमा त्यस उपि सम्बजन्धत कायनसगमगतले
छानवबन गिी त्यसपगछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुन
पनेछ ।
(४) अनुगमन सगमगतका सर्दस्यहरुको पर्दावगध र्दई
ु वषनको
हुनेछ । यस सगमगतका सर्दस्यहरु लगाताि र्दईु

कायनकालभन्र्दा बढीका लागग गनवानगचत हुन सक्ने छै नन ् ।

ति स्थानीय तहको कायनकाल समाप्त भएको अवस्थामा यस
सगमगतको पर्दावगध स्वतेः समाप्त भएको मागननेछ ।
१५.

अनुगमन

सलमलतको

काम,

कतयव्र्

तथा

अलिकारः

(१)

अनुगमन सगमगतको काम, कतनव्य तथा अगधकाि र्दे हाय
बमोजिम हुनेछ ।
(क)

कुनै पर्दागधकािीले आचािसंहहता उल्लघंन गिे ,
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नगिे को सम्बन्धमा उिुिी पिे मा वा िानकािी
(ख)

हुन आएमा सो उपि छानववन गने सक्ने ।
िाँचबुझ

तथा

छानववनका

गसलगसलामा

समाव्हन िािी गने ि साक्षी प्रमाण बुझ्ने
(ग)

अगधकाि हुने ।
अनुगमन

सगमगतका

सर्दस्यहरुले

स्थानीय

तहको गसफारिस तथा आमन्िणमा स्थानीय
तहको िुनसुकै बैठकमा उपजस्थत भई आफ्नो
कामका ववषयमा िानकािी हर्दन सक्नेछन ्।

(२)

अनुगमन सगमगतको कामको लागग आवश्यक

िनशवक्त, काम गने ठाउँ , सामाग्री तथा उगचत वाताविण
१६.

बनाईहर्दने जिम्मेवािी सम्बजन्धत स्थानीय तहको हुनेछ ।

अनुगमन सलमलतको बैकक तथा कार्यहवलिः (१) अनुगमन
सगमगतको

कायनसञ्चालन,

ववगध

र्दे हायमा

उल्लेख

भए

अनुसाि हुनेछ ।
(क)

अनुगमन सगमगतको बैठक आवश्यकता अनुसाि बस्नेछ ।

(ख) अनुगमन
(ग)

सगमगतको

बैठकको

गनणनय

आधािमा हुनेछ ।

बहुमतको

अनुगमन सगमगतले कािवाही गर्दान सम्बजन्धत पर्दागधकािीलाई
सफाई पेश गने उगचत मौका हर्दनुपनेछ ।

(घ)

अनुगमन सगमगतले िाँचबुझबाट र्दे जखएको ववविण
सहहतको िाय प्रगतवेर्दन सम्बजन्धत कायनपागलकामा पेश
गनुप
न नेछ ।

(२) अनुगमन सगमगतको बैठक तथा िाँचबुझ सम्बन्धी
अन्य कायनववगध सगमगत आफैंले तोक्न सक्नेछ ।
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१७. अनुगमन सलमलतका सदस्र्हरुको सेवा तथा सुहविाः अनुगमन
सगमगतका सर्दस्यहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य सुववधाहरु
स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१८. उिुरीः (१) स्थानीय तहको कुनै पर्दागधकािीले पेशागत आचाि,
उल्लंघन गिे कोमा त्यस ववषयमा अनुगमन सगमगत समक्ष
उिुि हर्दन सहकनेछ ।
(२) मागथ (१) बमोजिम हर्दइने उिुिीमा कुन पर्दागधकािीले
कुन आचाि उल्लंघन गिे को हो सोको आधाि, प्रमाण
खुलाउनु पनेछ । स्थानीय तहले उिुिी फािामको नमुना
बनाई सबैले सजिलै प्राप्त गनन सक्ने स्थानमा िाख्न
पनेछ ।
(३)

उिुिीको

सम्बन्धमा

कािवाही

माग

गर्दान

अनुगमन

सगमगतले उिुिीकतानसँग थप ववविण वा कागिात माग
गनन सक्नेछ ।
१९. गोप्र् राख्नुपननः (१) अनुगमन सगमगतले उिुिीकतानको नाम
गोप्य िाख्नु पनेछ ।
(२) प्राप्त उिुिीको आधािमा कुनै पर्दागधकािीमागथ लागेको
आिोप मागथ छानववन िािी िहे को अवस्थामा आिोवपत
पर्दागधकािीको नाम समेत गोप्य िाख्नु पनेछ ।
२०. िाँचबुझः (१) यस आचािसंहहतामा उल्लेजखत आचािहरुको
उल्लंघन गिे को ववषयमा अनुगमन सगमगतको िाय, सुझाव वा
प्रगतवेर्दन आवश्यक कािवाहीका लागग कायनपागलकामा पेश गनुन
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पनेछ

।

प्रगतवेर्दन

पेश

गनुप
न ूवन

सो

सगमगतले

र्दे हायका

प्रहियाहरु पुिा गनुप
न नेछ ।
(क) कुनै पर्दागधकािीका ववरुर्द् आचािसंहहता उल्लंघन गिे को
कुनै उिुिी पिे कोमा

वा कुनै िानकािी प्राप्त भएकोमा

त्यसको आधािमा अनुगमन सगमगतले कािवाही गने
आवश्यक छ वा छै न भनी िाँचबुझ गनन वा गिाउन
सक्नेछ ।
(२) िाँचबुझ गर्दान कुनै पर्दागधकािी उपि कािवाही गनुप
न ने
र्दे जखएमा अनुगमन सगमगतले त्यस्तो पर्दागधकािीलाई
सफाई पेश गनन उगचत मौका हर्दनु पनेछ ।
(३) सफाई पेश गने मौका हर्दर्दाँ सम्बजन्धत पर्दागधकािी वबरुर्द्
लागेको आिोप ि त्यसको आधािहरु प्रष्ट गिी आवश्यक
कािवाहीका लागग कायनपागलकाको बैठकमा पेश गनुनपनेछ ।
२१. अनुगमन सलमलतको लसफाररस कार्ायन्वर्न गननः(१) अनुगमन
सगमगतले यस आचािसंहहतामा उल्लेजखत कुिाहरुको पालन
भए

नभएको

सम्बन्धमा

आवश्यक

िाय,

सुझाव

तथा

गसफारिस सहहत कायानन्वयनका लागग कायनपागलकामा पेश
गनुप
न नेछ ।
(२) अनुगमन सगमगतबाट प्राप्त प्रगतवेर्दन तथा िाय, सुझाव ि
गसफारिस उपि कायनपागलकामा छलफल गिी आवश्यक
गनणनय सहहत कायानन्वयन गनुप
न नेछ ।
(३)

आचािसंहहताको
छलफल

पालनका

हुँर्दाका

ववषयमा

बखत
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स्थानीय

सम्बजन्धत

तहमा
पक्षका

प्रगतगनगधहरुलाई सहभागी गिाउन सहकनेछ ।
२२. आचारसं हहताको उल्िं घनमा सिार्ः (१) यस आचािसंहहताको
कायानन्वयन गर्दान स्थानीय तहबाट सिायको रुपमा र्दे हायमा
उल्लेजखत

एक

वा

सो

भन्र्दा

बढी

प्रहियाहरु

अपनाउन

सहकनेछ ।
(क) सम्बजन्धत पर्दागधकािीलाई सचेत गिाउने ।
(ख) आलोचना तथा आत्मआलोचना गनन लगाई सोको
िानकािी सावनिगनक गनन लगाउने ।
(ग)

सावनिगनक सुनुवाईका लागग सावनिगनक गने, गिाउने ।

(घ)

प्रचगलत ऐन, कानूनको उल्लंघन भएको अवस्थामा
सम्बजन्धत

गनकायमा

सूचना

हर्दने

ि

आवश्यक

कािवाहीका लागग लेजख पठाउने।
(२) आिोवपत पर्दागधकािी मागथ भएको कुनै पगन कािवाहीका
ववषयमा गनि कुनै िािनीगतक र्दलसँग आवर्द् भएको
हकमा

सम्बजन्धत

िािनीगतक

र्दललाई

िानकािी

गिाउनुपने ।
२३. कारवाहीको

हववरर्

सावयिलनक

गनुपय ननः

आचािसंहहताको

कायानन्वयनका सम्बन्धमा पर्दागधकािीमागथ भएको कािवाहीको
ववविण आम िानकािीको लागग स्थानीय तहको सूचना पाटी
ि स्थानीय पिपविकामा प्रकागशत गनुप
न नेछ । सोको िानकािी
िािनीगतक र्दलहरु, संघीय मागमला तथा स्थानीय ववकास
मन्िालय,

गनवानचन

आयोग,

प्रर्दे श

सिकािको

सम्बजन्धत

ववभाग\गनकाय, स्थानीय प्रशासनलाई गिाउनु पनेछ ।
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भाग -५
हवहवि
२४. आचारसं हहताको

पािन

गनुय

सबैको

कतयव्र्

हुनःे

यो

आचािसंहहताको पालन गनुन पर्दागधकािीको जिम्मेवािी तथा
कतनव्यको एक अगभन्न अंगको रुपमा िहनेछ ।
२५. पदालिकारीिाई

आचारसंहहताको

िानकारी

आचािसंहहता स्थानीय तहका पर्दागधकािी तथा

ददनुपननः

यो

कमनचािीहरुलाई

अगनवायन रुपमा िानकािी हर्दई हस्ताक्षाि गिाई लागु गनुनपनेछ ।
२६. सरोकारवािाहरुिाई
गराउनुपननः

स्थानीय

आचारसं हहताको
तहका

िानकारी

पर्दागधकािीको

उपिब्ि

आचािसंहहता,

समय-समयमा आचािसंहहतामा भएको संशोधनको ववविण
तथा आचािसंहहताको कायानन्यवनको ववविणहरुको िानकािी
वावषनक रुपमा स्थानीय तहका िािनीगतक र्दलहरु, संघीय
मागमला

तथा

स्थानीय

ववकास

मन्िालय,

तथा

प्रर्दे श

सिकािका सम्बजन्धत गनकायलाई गिाउनु पनेछ ।
२७. आचारसं हहताको कार्ायन्वर्नमा रािनीलतक दिको सहर्ोगः (१)
कुनै पर्दागधकािीबाट यस आचािसंहहताको उल्लंघन भएको
ठहि भएमा गनि मागथ लागेको आिोप तथा सो सम्बन्धमा
गसफारिस

भएको

कािवाहीको

ववविण

समेत

सम्बजन्धत

पर्दागधकािी सम्बर्द् िािनीगतक र्दललाई िानकािी गिाउनुका
साथै सावनिगनक समेत गनुप
न नेछ ।
(२) िाँचबुझको आधािमा पर्दागधकािी उपि कािवाहीको लागग
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भएको गसफारिसको कायानन्वयन गने वा सचेत गिाउने
काममा

सिकािी

गनकाय

एवं

िािनीगतक

र्दलहरुको

सहयोग गलन सहकनेछ ।
२८. आचािसंहहतामा संशोधनेः (१) स्थानीय तहका सभाबाट
आचािसंहहतामा संशोधन गने सहकनेछ ।
(२) आचािसंहहतामा भएको संशोधनको िानकािी सम्बजन्धत
सबै

पर्दागधकािी,

कमनचािी

तथा

सिोकािवालाहरुलाई

हर्दनुपनेछ ।
(३) गनवानचन आचािसंहहतामा संशोधन भएको खण्डमा आम
िनताको िानकािीको लागग सावनिगनक गनुप
न नेछ ।
(४) गाउँ पागलकाले आफ्नो स्थानीय ववगशष्टता, कायन प्रकृ गत ि
आवश्कता अनुसाि यस आचािसंहहतामा समय-समयमा
थप व्यवस्था समावेश गिी लागु गनन सहकनेछ ।
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