
 

सरूमारानीगाउँ कार्यपालिकािे बनाएको ति उल्िेलित अचार सलंिता  स्थानीर् सरकार सञ्चािन एन, २०७४ को दपफा १०२ को 

उप दपफा ३ बमोलिम सर्यसाधारणको िानकारीको िालग सार्यिलनक गररएको छ । 

 

 

सम्र्त ्२०७४ को लनर्म नं.६ 

 

सरूमारानी गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसंलहता, २०७४ 

प्रस्तार्ना 

नेपािको सलंर्धान बमोलिम सिकाररता, सिअलस्तत्र् र समन्र्र्का आधारमा सघंीर् िोकतालन्िक गणतन्िात्मक शासन व्र्र्स्थाको 

अभ्र्ास गदै सङ् घ,प्रदेश र स्थानीर् तिबीच सममधमर अन्तरसरकार सम्बन्ध कार्म गनय, स्थानीर् शासन व्र्र्स्थामा िनताको अथयपूणय 

सिभालगता प्रर्र्द्यन गद ैबढी िनममिी, सरे्ाममिी, िनउत्तरदार्ी, पारदशी तथा समशासनर्मक्त स्थानीर् शासनको प्रत्र्ाभलूत गनय, स्थानीर् 

तििाई िनताको लर्श्वालसिो शासन इकाईका रुपमा स्थालपत गनय, स्थानीर् तिबाट समािका लर्लभन्न र्गय, धमय, लिङ्ग, िातिालतका 

मौलिक ससं्कृलतप्रलत सम्मान र सलिष्णम भार्नाको लर्कास गनय तथा काननूी राज्र्, सघंीर् िोकतालन्िक गणतन्िका िाभिरुको 

न्र्ार्ोलचत लर्तरण र लदगो लर्कासको अर्धारणािाई मतूय रुप लदन िामी िनताबाट लनर्ायलचत पदालधकारीको आचरण र 

लिर्ाकिापिरुिाई सोिी अनमरुप मर्ायलदत र नममनार्ोग्र् तमल्र्ाउनका िालग सरूमारानी गाउँपालिकाका िनप्रलतलनलधिरुिे 

गाउँकार्यपालिकाको दोश्रो बैठकबाट स्र्ीकृत गरी र्ो सरूमारानी गाउँपालिकाका पदालधकारीको आचारसलंिता, २०७४”बनाई िागू 

गरेका छौं। 

 

भाग – १ 

प्रारलभभक 

१.  संलिप्त नाम र प्रारभभः (१) र्ो आचारसलंिताको नाम “सरूमारानी गाउँपालिकाका पदालधकारीिरुको आचारसलंिता, 

२०७४”रिकेोछ। 

(२) र्ो आचारसलंिता गाउँसभाबाट पाररत भएको लमलतदलेि िाग ूिनेुछ । 

२.  पररभाषाः लर्षर् र्ा प्रसगंिे अको अथय निागेमा र्स आचारसलंितामा, 

(क)  “अध्र्क्ष”भन्नािे सरूमारानी गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झनमपदयछ । 

(ि)  “आचारसलंिता”भन्नािेगाउँपालिकाकापदालधकारीिरुकोआचारसलंिता, २०७४ िाई िनाउनेछ । 

(ग)  “अनमगमनसलमलत”भन्नािेर्सआचारसलंिताअनमसारगलठतआचारसलंिताअनमगमनसलमलतिाईसम्झनमपछय। 

(घ)  “कार्यपालिका”भन्नािे सरूमारानी गाउँकार्यपालिका सम्झनम पछय । 

(ङ)  “पदालधकारी”भन्नािे सरूमारानी गाउँपालिकाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, र्डाध्र्क्ष, कार्यपालिकाका सदस्र् तथा 

सभाका अन्र् सदस्र् समेतिाई सम्झनमपदयछ । र्स शब्दिे गाउँपालिकािे आफ्नो कार्य सम्पादनका लसिलसिामा 

गठन गरेका िमनसमकै सलमलत र्ा उपसलमलत र्ा कार्यदिका सदस्र्िरु समेतिाई सम्झनमपदयछ । 

(च)  “सभा”भन्नािे सरूमारानी गाउँसभािाई बमझाउनेछ । 

(छ)  “स्थानीर्ति”भन्नािेनेपािकोसलंर्धानबमोलिमकोगाउँपालिका, नगरपालिका र लिल्िा सभा सम्झनमपदयछ । र्स 

िण्डमा उलल्िलित नगरपालिका भन्नािे मिानगरपालिका, उपमिानगरपालिका र नगरपालिका समेतिाई 

िनाउनेछ । 

 

भाग – २ 

पदालिकारीका आचारहरु 



३.  सामान्य आचारहरुको पािना गननः पदालधकारीिरुको पािन तथा अर्िम्र्न गने सामान्र् आचारिरु दिेार्मा उल्िेि 

भए बमोलिम िनेुछन ्। िसको अर्िम्र्न गनय िामी प्रलतर्र्द्ता व्र्क्त गदयछौं, 

३.१  नेपािको स्र्तन्िता, स्र्ाधीनता, स्र्ालभमान, रालष्िर् एकता, भौगोलिक अिण्डता र िनतामा लनलित 

सार्यभौमसत्ताप्रलत प्रलतर्र्द् रिदँै, 

(क)  पदालधकारीिरुिे नेपािको स्र्तन्िता, सार्यभौलमकता, भौगोलिक अिण्डता, रालष्िर् एकता, स्र्ाधीनता 

र स्र्ालभमानको अक्षमण्णतामा प्रलतकूि िनेु कार्य गने छैनौं । 

(ि)  कम नै पलन पदालधकारीिे राष्ि लर्रुर्द् िुने कार्यमा सघाउ पमर् र्ाउने, रालष्िर् गोपनीर्ता भङ्ग गने, रालष्िर् 

समरक्षामा आँच पमर्ायउने कार्यिरु गनय र्ा त्र्स्तो कार्यमा सिर्ोग पमर्ायउने कार्य गने र्ा गराइने छैन । 

(ग)  कम नै पदालधकारीिे पदीर् लिम्मेर्ारी पािना गदाय सदरै् राष्ि र िनताको बिृत्तर लितिाई ध्र्ानमा रािी 

गनेछौ ।  

(घ)  कम नै पलन व्र्लक्त र्ा लनकार्िे िनतामा लनलित सार्यभौमसत्ता, रालष्िर् एकता, स्र्ाधीनता, सामालिक, 

धालमयक, सांस्कृलतक तथा ऐलतिालसक सौिादयतामा आँच पमर्ायउने गरी कार्य गरेमा त्र्स्तो कार्य 

लनरुत्सालित गनेछौ ँ। 

३.२  सघं, प्रदेश र स्थानीर् तिबीचको सम–सम्र्न्धमा िोड लददँै, 

(क)  पदालधकारीिरुिे सघं, प्रदशे र स्थानीर् तिबीचको समसम्बन्ध, कार्यअलधकारक्षेि, कार्य प्रणािी र्ा 

ससं्थागत प्रर्न्धमा कम नै आँच पमर् र्ाउन र्ा दिि लदन र्ा अन्तरसरकार सम्र्न्धमा ििि पाने कम नै 

लिर्ाकिाप गनय र्ा र्क्तव्र् र्ा प्रकाशन र्ा प्रचार प्रसार गररनेछैन ।  

(ि)  कम नै पलन आधारमा स्थानीर् तिका र्ालसन्दािरुिाई भेदभार् गने र्ा सामान समरक्षा, सरे्ा, समलर्धा र 

सरंक्षणबाट र्लन्चत गररनेछैन । 

तर मलििा, बािबालिका, अपांगता भएका व्र्लक्त, दलित, िेष्ठ नागररक िगार्त पलछ परेका र्गय, क्षेि 

तथा सममदार्को िकलितका िालग लर्शेष व्र्र्स्था गनय प्रलतर्र्द् रिनेछौ । 

(ग) अन्तर स्थानीर् ति तथा अन्तर सरकार र्स्तम र्ा सरे्ाको लनर्ायध आगमनिाई कम नै बाधा गररने र्ा 

भेदभार् गररने छैन । 

३.३  सघंीर् िोकतालन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणािी, स्र्शासन र स्र्ार्त्त शासन, सघं, प्रदशे र स्थानीर् तिबाट 

राज्र्शलक्तको प्रर्ोग तथा लर्श्वव्र्ापी मानर् अलधकार र मौलिक अलधकारका मान्र् लसर्द्ान्तको प्रबर्द्यन गनय, 

(क)  िनतामा लनलित सार्यभौमसत्ता, स्र्शासन तथा स्र्ार्त्त शासन, सघं, प्रदशे र स्थानीर् तिबाट 

राज्र्शलक्तको प्रर्ोग, सघंीर् िोकतालन्िक गणतन्िका मान्र् लसर्द्ान्तिरुिाई उ च सम्मान र आत्मसात 

गररनेछ । 

(ि)  सघंीर् िोकतालन्िक प्रणािी, स्थानीर् स्र्ार्त्तता र तल्िो तिमा अलधकारको लर्केन्रीकरणका लसर्द्ान्त 

तथा नीलतिाई अनादर गने, िनताप्रलतको उत्तरदालर्त्र्िाई अस्र्ीकार गने, अर्ििेना गने, 

अन्तरसरकार सम्र्न्ध एर्ं स्थानीर् तििरु र साझेदार सघं ससं्थासगँको काननू बमोलिमको सम्र्न्धमा 

ििि पने िस्ता कम नै िेि, समाचार, भाषण, र्क्तव्र् र्ा प्रकाशन र्ा प्रशारण गनमय र्ा गराउनम िुदँनै । 

तर र्स कम रािे उल्िेलित लर्षर्मा अनमसन्धानमिूक कम नै िेि रचना प्रकालशत गनय  र सो अनमरुप धारणा 

राख् न रोक िगाएको मालनने छैन । 

३.४ सािन श्रोतको पूर्ण सदुपयोग गनणः 

(क)  कानमन बमोलिम आफूिे पाउने सरे्ा समलर्धार्ािके स्थानीर् तिको साधन, श्रोत, नगद र्ा लिन्सी कम नै 

पलन प्रकारिे मास्न, उपभोग गनय र दमरुपर्ोग गनमय गराउनम िुदँैन ।  

(ि)  कम नै पलन पदालधकारीिे सार्यिलनक  स्रोतको प्रर्ोग गदाय अलधकतम सदमपर्ोग र उत्पादनशीि कार्यमा 

प्रर्ोग गनमय पनेछ ।  

३.५ आफ्नो लिभमेवारीको प्रभावकारी कायाणन्वयन गनण गराउन, 



(क)  कम नै पलन पदालधकारीिे काननूिे तोलकए बमोलिमका पदालधकारीिरुिाई परू्य िानकारी नलदई आफ्नो 

सरे्ा लदने स्थान छोडी अन्र्ि िानम िुदँैन ।  

(ि)  पदालधकारीिे प्रचलित काननूमा तोलकएभन्दा बढी समर्का िालग आफ्नो कार्यक्षेि छोड्नमपदाय र्ा 

कार्यक्षेिभन्दा बालिर िानमपने भएमा काननूिे तोके बमोलिमका िनप्रलतलनलध र्ा पदालधकारीिाई 

आफ्नो पदको अलख्तर्ारी नलदई िानम िुदँनै । 

३.६ गैर कानूनी आश्वासनिाई लनरुत्सालहत गनण 

(क)  सलंर्धान तथा प्रचलित काननूिे लदएको अलधकारक्षेिभन्दा बालिरका काम गररलदन्छम  भनी कसिैाई 

आश्वासन लदनम िुदँैन । 

(ि)  काननू बमोलिम गनमयपने काम गनय र्ा सरे्ा लदनका िालग आनाकानी र्ा लढिाई गने, िानीिानी 

अनार्श्र्क झंझट थप्ने र्ा आफ्नो अलधकारक्षेि बालिरको काम गररलदन र्ा गराई लदनेछम  भनी आश्वासन 

र्ा भरोसा पने कम नै काम गनमय र्ा गराउनम िुँदनै ।  

(ग)  स्थानीर् तिका पदालधकारीिरुिे ऐनिे तोलकएको र्ोिना तिमयमा प्रकृर्ाको िानकारी नलदई कम नै व्र्लक्त, 

ससं्था र्ा सममदार्िाई स्थानीर् तिको र्ोिना बािकेका कम नै कार्यिम र्ा र्ोिना स्र्ीकृत गररलदन र्ा 

गराईलदने आश्वासन लदनम िुदँैन ।  

(घ)  आफ्नो िालग र्ा अरु कसकैो िालग अनमलचत िाभ पमग्ने गरी पदको दमरुपर्ोग गने कार्य गनमय गराउनम िुदँनै । 

३.७ रािनीलतक आस्थाका आिारमा भेदभावपूर्ण कायण नगनण दृढ रहँदै, 

(क)  रािनीलतक आस्था र्ा लर्चारका आधारमा कार्यपालिका र्ा सभाका सदस्र्िरु र्ा कमयचारी र्ा 

सरे्ाग्रािी तथा आम नागररकिरुसगँ तेरो मेरोको भार्ना रािी कम नै कार्य गनमय÷गराउनम िुदँनै । 

(ि)  आफू सम्र्र्द् रािनीलतक दि र्ा सम्र्र्द् कम नै लनकार् र्ा सघंससं्थािाई माि िाभ पमग्ने र्ा समलर्धा िनेु 

गरी कम नै लनणयर् र्ा र्ोिना र्ा कार्यिम कार्ायन्र्र्न गररनेछैन । 

३.८ सामालिक सौिादयता र समार्ेशीकरणप्रलत दृढ सकंलल्पत रिदँै, 

(क)  सामालिक सद ्भार् तथा सौिादयता (पे्रम) िल्बल्र्ाउन निुने  लर्लभन्न िात िालत, धमय, र्गय, क्षेि, 

सम्प्रदार्बीच सामालिक सद ्भार् र सौिदयता िल्बल्र्ाउने कम नै काम र्ा अन्र् कम नै व्र्र्िार गनमय र्ा 

गराउनम िुदँैन । कम नै सम्प्रदार्बीचको सम–सम्र्न्धमा ििि पने गरी लिर्ाकिाप गनमय गराउनम र प्रचार 

प्रसार गनमय गराउनम िुदँैन । 

(ि)  छम र्ाछम तिाई प्रश्रर् लदने व्र्र्िार गनमय िुदँनै । कम नै लर्चार व्र्क्त गदाय िातीर्, धालमयक, साँस्कृलतक र्ा 

सामालिक लर्रे्द्ष र्ा धालमयक भेदभार् िनाउने िािका काम कम रा गने र्ा उिान टमक्का प्रर्ोग गने र्ा 

कम नै िालत, धमय, ससं्कृलत र्ा सममदार्को स्र्ालभमानमा धक्का िाग्ने र्ा आघात पमग्ने िािका 

शव्द÷र्ाणीिरुको प्रर्ोग गनमय िदुनै ।  

(ग)  कम नैपलन िातिालत, धमय, र्णय, लिङ्ग आलदका आधारमा भेदभार् गनमय िुदँनै तथा सबै सममदार्का काननूी 

िकलित र मौलिक ससं्कृलतप्रलत बोिी  र व्र्र्िार दमबै तर्रबाट प्रलतकम ि असर पने गरी कार्य गनमय गराउनम 

िुदँनै । 

(घ)  कम नै पलन समदूार्को परम्परा दलेिको धमय अर्िम्बन गने धालमयक स्र्तन्िताको सम्मान गनमय पनेछ । 

तर, आफ्नो क्षेिलभि कसकैो धमय पररर्तयन गने गराउने कम नै पलन लिर्ाकिाप िनु लदनमिुदँनै । 

(ङ)  कम नै लर्देशी नागररक र्ा ससं्थािे नेपािको सभ्र्ता, नेपािी िनतार्ीचको सद ्भार् लर्गाने र्ा भडकाउने 

काम गरेको र्ा गनय िागेको िानकारी भएमा तत्काि सम्बलन्धत लनकार्मा सलूचत गनमय पनेछ । 

३.९ पदालिकारीबीच कायणलिभमेवारीको न्यायोलचत बाँडफाँड गनणः 

(क) पदालधकारीर्ीच लिम्मेर्ारी, अलधकार र्ा समलर्धा र्ा दालर्त्र्को बाँडफाँड गदाय रािनीलतक दिसगँको 

सम्बर्द्ता र्ा रािनीलतक आस्था र्ा मलििा र्ा पमरुष र्ा सामालिक समार्ेशीकरणका आधारमा 

भेदभार् गनमयिुदँनै । 



तर, काननू बमोलिम लबशेष लिम्मेर्ारी र अर्सर लदनका िालग उल्िेलित प्रार्धानिे रोक िगाएको 

मालनने छैन । 

३.१० कसैको स्वालभमान र अलस्तत्वमा कुनै आँच आउन नलदनः 

(क)  पदालधकारीिे सबैसगँ लशष्ट र मर्ायलदत बाणी तथा शब्दको प्रर्ोग गनमयपनेछ । शािीन र स्र्भालर्क 

सामालिक आचारिरु गनमयपनेछ । िनतासगँ िालदयक, नम्र र आदरपरू्यक व्र्र्िार गनमयपनेछ । 

(ि)  पदालधकारीबाट कार्यपालिका र सभाका सदस्र्िरु, स्थानीर् तिमा कार्यरत कमयचारीिरुमा एक 

अकायप्रलत झमटा िाञ्छना िगाउने, ररस राग ्ेष राख् ने तथा एक अकायको लर्षर्मा अप्रासाङ्लगक लटका 

लटपप्णी गनमय र्ा अलतशर्ोलक्तपणूय अलभव्र्लक्त लदइने छैन । 

(ग)  पदालधकारीिे लनर्ायलचत िनप्रलतलनलध, कमयचारी, सरे्ाग्रािीप्रलत राम्रो व्र्र्िार र भाषाको प्रर्ोग गनेछन ्। 

(घ) पदालधकारीिे ससं्थागत रुपमा कम नै धारणा व्र्क्त गदाय स्थानीर् ति, र्सका लनणयर्िरु र्ा कम नै पदालधकारी 

र्ा कमयचारीिाई िो र्ाउने र्ा अनादर गने भाषा र्ा अलभव्र्लक्त लदनम र्ा लदन िगाउनम िुदँनै । 

(ङ) पदालधकारी तथा कमयचारीर्ीच एक अकायको काम, पेशागत मर्ायदा र कार्यगत स्र्ार्त्तताको सम्मान गने 

र्ातार्रण लसियना गनमयपनेछ । 

(च) पदालधकारीिरुिे एक अकायको व्र्लक्तगत रुपमा लटका लटप्पणी गनमय िुदँनै तर पदालधकारीको कामसगँ 

सम्बलन्धत लर्षर्मा स्र्स्थ रुपमा एक अकायका कमी कमिोरी तथा सबि पक्षिरुिाई औल्र्ाउन कम नै 

बाधा पमग्ने छैन । 

(छ)  पदालधकारीिरुिे एक अकायका लर्षर्मा सकारात्मक तर्रिे छिफि गने, समझार् लदने, आिोचना तथा 

लटप्पणीिरु राख् नमपनेछ र एक अकायिाई पदीर् काम गनयमा सिर्ोग, उत्साि र पे्ररणा प्रदान गनमयपनेछ । 

३.११ सामालिक मान्यता लवरुद्धका आचारहरु लनरुत्सालहत गददः 

(क) कार्ायिर् समर्मा र्ा पदीर् कामका लसिलसिामा मादक र्ा िागमपदाथयको सरे्न गनमय  िुँदनै । कार्ायिर् 

िातालभि तथा सार्यिलनक सभा, समारोि, बैठक आदी स्थििरुमा मद्यपान, धमम्रपान, िैनी, समलतय, गमटिा 

र्ा पान सरे्न गनमय िुदँनै । 

(ि)  अन्धलर्श्वास, अपससं्कृलत, रुलढर्ादिस्ता पमरातन एर्ं अर्ैज्ञालनक मान्र्ता तथा चािचिन लर्रुर्द्को 

सामालिक रुपान्तरण प्रलिर्ामा सलिर् सिभालगता िनाउनमपदयछ । 

(ग) पदालधकारीिरुिे सार्यिलनक स्थि तथा िमिा ठाउँमा िमर्ा, तास िेल्ने, बािी िगाउने आलदिस्ता 

व्र्र्िारिरु गनमय िुदँनै । 

(घ) पदालधकारीिे काननूत  मानर् अलधकारको िनन ठिररने, काननूिे बन्दिे िगाएका तथा सभा र्ा 

कार्यपालिकािे आफ्नो क्षेिलभि सामालिक मर्ायदा लर्परीतका भलन तोकेका सममदार्मा प्रचलित 

कम रीलतिरुिे बढार्ा पाउने व्र्र्िार गनमयिुँदनै । 

(ङ)  लर्लभन्न िातिालत र्ा धमय सम्प्रादार्का प्रचलित सामालिक ससं्कारिरु िस्तै लर्र्ाि, ब्रतबन्ध, पास्नी, 

िन्मोत्सर्, भोि आलदमा सममदार्मा गित प्रलतस्पधायको भार्ना ल्र्ाउने िािका तडकभडक गनमयिुदँैन र 

तडकभडक गनय अरुिाई प्रोत्सालित गनमय िुँदनै । 

(च) पदालधकारीको िलैसर्तिे कम नै लनणयर् गदाय रािनीलतक, सामालिक, आलथयक र्ा कम नै पलन आधारमा तेरो 

मेरो भन्ने पक्ष नलिई तटस्थ भलूमका लनर्ायि गनमयपदयछ । 

(छ) लिङ्ग, उमेर, भाषा, धमय, आलथयक अर्स्था आलदका आधारमा भेदभार् िनाउने गरी अरुको सामालिक 

ससं्कार र्ा र्गीर् िकलितका लर्षर्िरुमा नकारात्मक लटप्पणी गनमयिुदँनै । 

(ि) पदालधकारीिे आफ्नो क्षेिलभि लर्द्यमान सामालिक कम रीलत तथा कम ससं्कारका रुपमा रिकेा बािलर्र्ाि, 

बिलुर्र्ाि, िैङ्लगक लिसंा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दििे (दाइिो), छम र्ाछम त, िालतगत उँचलनचता, 

व्र्लक्तगत घटना दताय नगने प्रर्लृत्त, िोप निगाउने अर्स्था, िमिा लदशा आलदिस्ता प्रथा प्रचिनिाई 

लनममयि गनय िालग पनमय पनेछ । 



३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनण सेवा, सुलविा, लनर्णय प्रलिया र सूचनमा िनताको पह ँच बढाउन 

(क) प्रत्रे्क नागररकिाई सरोकार िनेु सरे्ा समलर्धा र लनणयर् बारे सचूना माग भएमा उपिब्ध गराउनम पनेछ । 

तर प्रचलित काननू तथा आचारसलंितामा उल्िेि भएको तररकािे बािके कम नै पदालधकारी, व्र्लक्त र्ा 

समिूिाई, आलथयक कारोबारमा िाभ र्ा िानी पमग्ने र्ा कसकैो सम्पलत्त लिउ-ज्र्ानमा िानी नोक्सानी पमग्ने 

सचूनािरु र गोप्र् राख् नमपने कम रा प्रसारण र्ा सार्यिलनक गनमय र्ा गराउनम र्ा उपिब्ध गराउनम िुँदनै । 

(ि) शालन्त समरक्षा, रालष्िर् अिण्डता, सममदार्िरुको सौिादय सम्बन्धमा ििि पने िािे समचनािरु 

सार्यिलनक गनमय र्ा गराउनम िुँदनै । 

३.१३ बदलनयत तथा अनलिकृत काम गनण गराउनबाट रोक्न  

(क) प्रचलित काननू बमोलिम आफूिाई प्राप्त अलधकारको प्रर्ोग गदाय बदलनर्त र्ा स्र्े छाचारी रुपमा गनमय 

र्ा गराउनम िुदँैन । र्स्तो अलधकारको प्रर्ोग िमिा एर्ं सिभालगतामिूक रुपमा छिफि गरी गनमय पनेछ । 

(ि) आफू र्ा अन्र् कम नै व्र्लक्त र्ा ससं्थाबाट अन्र् पदालधकारी र्ा कार्ायिर्\सघं ससं्था र्ा कमयचारी र्ा 

व्र्लक्तिाई अनलधकृत काम गराउनम िुदँनै । 

३.१४ िैङ्लगक समानताको प्रवद्धणन गदद, 

(क) कसिैाईलिङ्गको आधारमा भेदभार् झल्कने कम नै कार्य गनमय िुदँनै । लिङ्गको आधारमा कसकैो 

क्षमतामालथ आँच आउने गरी कम नै कामकाि गनय, नीलत, काननू र्ा सरंचना बनाइनेछैन ।  

(ि)  फरक लिङ्गका पदालधकारी, कमयचारी, सरे्ाग्रािी तथा आम नागररकप्रलत अस्र्स्थ आिोचना गने, 

लिस्क्र्ाउने तथा उनीिरुको मनोर्ि घटाउने िािका अलभव्र्लक्त लदने, लदन िगाउने र्ा कम नै पलन 

माध्र्मबाट कम नै र्ौनिन्र् दमराशर् िनेु िािका कम नै कामकारर्ािी गनय गराउन र्ा र्ौनिन्र् अलिि 

तश्वीरिरु प्रकालशत गने, प्रदशयन गने, आशर् देिाउने, अनमलचत िाभका दृलष्टिे काममा अल्झाउने िस्ता 

िरैानी पाने व्र्र्िार गनमय र्ा गराउनम िदुैन । 

(ग) िेिेर, बोिेर, भाषण गरेर र्ा िमनसमकै माध्र्मबाट पलन मलििा तथा पमरुषबीचमा भेदभार् िनाउने 

िािका काम र्ा व्र्र्िार गनय र्ा उिान टमक्का, थेगो र्ा शव्दिरुको प्रर्ोग गनमय र्ा गराउनम िुदँनै । 

(घ) िैङ्लगक आधारमा भएका घरेिम लिसंा र भेदभार्का घटनािरुिाई िमकाउने र गोप्र् राख्ने कार्य गने र्ा 

सिर्ोग पमर्ायउन गनमय गराउनम िदुैन । 

३.१५ बािवालिकाको सवाणङ्लगर् लवकास र हकलहतप्रलत सचेत रहंदै 

(क) र्ािर्ालिकाको साथयक सरोकारका लर्षर् तथा स्थानीर् लर्कास र शासन प्रलिर्ामा र्ािर्ालिकाको 

साथयक सिभालगतािाई िो र्ाउने र्ा अर्मलू्र्न गने लर्चार, अलभव्र्क्त लदन र्ा त्र्स्तो व्र्र्िार गनय 

गराउन िुदँनै ।  

(ि)  आफ्नो पररर्ारमा बािश्रलमक राख्नम िदुनै । सममदार्मा बािश्रम र्ा बािशोषणिाई सरंक्षण र्ा प्रोत्सािन 

िनेु कम नै लकलसमका लिर्ाकिाप गनय गराउन पाइनेछैन । 

४.  सावणिलनक सभपलिको प्रयोग तथा सुलविा सभबन्िी आचारहरुः सार्यिलनक सम्पलतको प्रर्ोग तथा समलर्धा सम्बन्धमा 

दिेार्का आचारिरु पािन गनय प्रलतबर्द्ता व्र्क्त गदयछौ, 

४.१  पदालधकारी तथा कमयचारीको समलर्धाका िालग छम ट् र्ाईएको सरे्ा र्ा समलर्धा र्ा भत्ता आफ्नो आन्तररक श्रोतको 

कलत अंश िनु आउँछ भन्ने एलकन गरी सभामा छिफि गरी आम गागररकिाई िानकारी लदऐ लकफार्ती रुपमा 

न्र्नूतम समलर्धाको व्र्र्स्था गररनेछ । 

४.२  पदालधकारीिे काननू बमोलिम तथा कार्ायिर्को काममा बािके स्थानीर् तिको मानर्ीर्, आलथयक र्ा भौलतक 

साधन श्रोतको आफू र्ा अन्र् कम नै व्र्लक्तबाट प्रर्ोग र्ा उपर्ोग गनमय र्ा गराइनेछैन  

४.३  आफ्नो पदीर् ओिदाको आधारमा कम नै सलमलत, ससं्था र्ा व्र्लक्तिरुबाट लनिी सरे्ा तथा समलर्धािरु लिन र्ा लिन 

िगाइने छैन  



४.४  स्थानीर् तिको सरे्ा प्राप्त गरे र्ा सार्यिलनक सम्पलतको प्रर्ोग गरेर्ापत पदालधकारी, कमयचारी र्ा अन्र् कम नै व्र्लक्त 

र्ा ससं्थािे काननू बमोलिम लतनमय बमझाउनम पने कर, शमल्क, सरे्ा शमल्क दस्तमर, भाडा बमझाउनबाट छम ट लिनेलदने गरी 

लनणयर् गनमय र्ा गराउनम िुदँैन । 

४.५  स्थानीर् तिका पदालधकारीिरुिे आफूिे प्राप्त गने समलर्धािरुको लर्र्रण आम िानकारीका िालग स्थानीर् 

तिमाफय त सार्यिलनक गनमयपनेछ । 

 

५.  नीलत लनमाणर्, योिना तिुणमा र लनर्णय गदाण पािन गनुणपनन आचारहरुः नीलत, लनमायण, र्ोिना तिमयमा र लनणयर् गदाय 

दिेार्का आचारिरुको पािन गनय गराउन देिार् बमोलिम गररनेछ, 

५.१  लनर्णय प्रकृयामा भाग लिनुपूवण बैककमा िानकारी लदनुपननः(१) पदालधकारीिे आफू समेत सिंग्न भई कम नै 

लनणयर् गनमयपने बैठकमा छिफिमा भाग लिनमपरू्य दिेार् बमोलिमका सचूनािरु सम्बलन्धत भए सो लदनमपनेछ : 

(क)  स्थानीर् तिको भनाय प्रकृर्ा, िरीद, लबिी र्ा ठेक्कापट्टाको लनणयर् प्रकृर्ा, कम नै लकलसमको दण्ड 

िररर्ाना र्ा लमनािा गने लनणयर् प्रकृर्ा, कम नै पक्षसगँको सम्झौताको म्र्ाद थप र्ा िारेिीका लबषर्मा र्ा 

त्र्स्तै कम नै लनणयर् गनमयपने लर्षर्सगँ सम्बलन्धत व्र्लक्तसगँ आफ्नो कम नै स्र्ाथय र्ा ररसइर्ी र्ा िेनदेन र्ा 

अन्र् कम नै प्रकारको नाता, सम्बन्ध रिकेो भए सो कम रा, 

(ि)  स्थानीर् तिको नीलत लनणयर्बाट प्रत्र्क्ष र्ा अप्रत्र्क्षरूपमा िाभ र्ा िानी िनेु व्र्लक्त, ससं्था, पक्ष र्ा 

कम्पनीसगँ लिनमलदनम भए सोको लबर्रणिरु, 

(ग) कम नै पेशा र्ा व्र्र्सालर्क सघंससं्थामा पदालधकारीको प्रलतलनलधत्र्, िगानी, शेर्र, लित र्ा स्र्ाथय भए 

सोको लबर्रण र त्र्स्तो काममा िगाउने ससं्था सम्बन्धी लर्बरण, 

(२)  र्लद कम नै पदालधकारीको लनणयर् गनमयपने पक्ष र्ा लबषर्सगँ सम्बन्ध रिछे भने बैठकको अध्र्क्षिे त्र्स्तो 

पदालधकारीिाई बैठकको लनणयर् प्रकृर्ामा तटस्थ रिन र्ा भाग नलिनका िालग लनदशे गनमय पनेछ । 

(३)  पदालधकारीिे कम नै लर्कास लनमायण कार्यको िालग गठन िनेु उपभोक्ता सलमलतमा रिी कार्य गनमय िदुैन । 

 

५.२ सहभालगतामूिक तथा पारदर्शीरूपमा नीलत लनमाणर् र लनर्णय गनन : 

(क) पदालधकारीिरूिे र्ोिनाको छनौट, प्राथलमलककरण, कार्ायन्र्र्न, अनमगमन, मलू्र्ांकनका लर्षर्िरुमा 

िाभग्रािी, उपभोक्ता तथा सरोकारर्ािा सममिको व्र्ापक सिभालगता र प्रलतलनलधत्र् गराएर लनणयर् 

गनमयपनेछ । 

(ि) स्थानीर् तिबाट लनणयर् लदनमपने लर्षर्िरु, लनर्मलक्त र्ा सरे्ा समलर्धा लदने र्ा लिने लर्षर्का कम रािरु 

पारदशीरुपमा गनमय पनेछ । 

(ग) स्थानीर् तिका बैठकिरु आम िनताका िालग िमिा गनय उलचत प्रकृर्ािरु लनधायरण गनमय पनेछ । 

(घ) लनणयर् गदाय काननूिे तोकेको अर्लधलभि लनणयर् गनमयपछय । काननूिे समर् नतोकेको अर्स्थामा लबषर्को 

प्रकृलत िरेी र्थासम्भर् लछटो र उपर्मक्त समर्ार्लधलभि लनणयर् गनमय पनेछ । 

 तर कम नै कारणिे लनणयर् गनय िाग्ने समर्ार्लध िलम्बने भएमा र्ा लनणयर् गनय नसलकने भएमा सोको 

तथ्र्पूणय िानकारी सम्र्लन्धत पक्षिाई उपिब्ध गराउनम पनेछ । 

(ङ) पदालधकारीिे नागररक र्ा सरे्ाग्रािीिाई नअल्मल्र्ाउने गरी स्पष्ट रार् तथा सल्िाि लदनम पनेछ । 

६. पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा लनिी सेवा, सुलविा र िाभ ग्रहर् सभबन्िी आचरर्ः पमरस्कार, उपिार, दान, चन्दा 

र्ा लनिी सरे्ा, समलर्धा र िाभ ग्रिण सम्बन्धमा दिेार्का आचारिरुको पािन गनय गराउन प्रलतबर्द् रिदंै, 

(क) काननू बमोलिम आफ्नो कतयव्र् लनर्ायि गने लसिलसिामा कसबैाट कम नै प्रकारको नगद र्ा सरे्ा समलर्धाको रुपमा 

उपिार, पमरस्कार, चन्दा लिनम िुँदनै ्।त्र्स्तो सरे्ा समलर्धा लदनका िालग बाध्र् पाने कम नै व्र्र्िार गनमय र्ा गराउनम िुँदनै 

। 



(ि) स्थानीर् तिसगँ कम नै िास लर्षर्मा स्र्ाथय लनलित भएको र्ा सम्भाव्र् स्र्ाथय भएको कम नै पलन व्र्लक्तबाट कम नै 

प्रकारको मैिी व्र्र्िार र आमन्िण, भोि भतेर, िानेपानी, मनोरञ्िन, बसोर्ास समलर्धा, भाडा समलर्धा आलद 

लिनम र्ा लदनम िुँदनै । 

(ग) पदालधकारीिरुिे आफ्नो स्थानीर् तििाई िानकारी नलदई कम नै व्र्लक्त, ससं्था र्ा लनकार्बाट दान, र्लक्सस, चन्दा, 

उपिार स्र्ीकार गनमय िुदँैन ।  

७. लवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदालयक संघसंस्था, लनिी िेत्रसंगको साझेदारी सभवन्िी आचरर्ः 

लर्कास साझेदार, गैर सरकारी ससं्था, साममदालर्क सघंससं्था, लनिी क्षेिसगंको साझेदारी गदाय दिेार्का आचारिको पािन गनय 

प्रलतबर्द् रिँदै, 

(क) लर्कास साझेदार, गैर सरकारी ससं्था, साममदालर्क सघंससं्था, लनिी क्षेिसगँ ससं्थागत सम्बन्ध र समन्र्र् प्रबर्द्यन 

गररनेछ । व्र्लक्तगत िाभिानीका आधारमा व्र्र्िार गररनेछैन ।  

(ि) लर्कास साझेदार, गैर सरकारी ससं्था, साममदालर्क सघंससं्था, लनिी क्षेिसगँको आफ्नो क्षेिलभिको र्ोिना,  

कार्यिम,  बिेट तथा प्रलतर्ेदन कार्यिाई एकीकृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।  

८. लनष्पिता, सभमान र कदरपूर्ण व्यवहार सभबन्िी आचरर्हरुः पदालधकारीिे आफ्नो कार्यसम्पादन गदाय लनष्पक्षता, 

सम्मान र कदरपणूय रुपमा गनय दिेार्का आचारिरुको पािन गररनेछ, 

(क) स्थानीर् तिको ससं्थागत एर्ं कार्यगत स्र्तन्िता र लनष्पक्षता अलभर्लृर्द् गनय प्रर्त् नशीि रिने । 

(ि) पदालधकारीिे पदीर् कतयव्र् लनर्ायि गदाय र्ाह्य र्ा आन्तररक क्षेिबाट प्रत्र्क्ष र्ा अप्रत्र्क्षरुपिे आउने प्रभार् , 

प्रिोभन, दर्ार्, भनसमन, धम्की, आग्रि आलदबाट पे्रररत र्ा प्रभालर्त नभई कार्य सम्पादन गने । 

(ग) आफ्नो पदीर् कतयव्र् पमरा गदाय मोिालििा नरािी लनलभयक र स्र्तन्ितापरू्यक कार्य सम्पादन गने गराउने । 

(घ) कम नै कमयचारीिाई कार्य सम्पादनको लसिलसिामा अनमलचत प्रभार् पानय र्ा दबाब नलदने । 

(ङ) प्रचलित काननूिे लनषेध गरेको कम नै कार्य गनय र्ा गराउन निनेु । 

(च) कतयब्र् पािना गदाय िानकारीमा आएको काननू बमोलिम गोप्र् राख्नमपने लर्षर् र्ा कागिात र्ा व्र्िोरा प्रत्र्क्ष र्ा 

अप्रत्र्क्ष रुपबाट गनय र्ा गराउन निुने । 

(छ) पदालधकारीिे आफूिे गने काम लनधायररत समर्लभि सम्पादन गररनेछ । काननू बमोलिम सम्पादन गनमयपने काम 

समर्लभिै सम्पन्न नगरी आफूिे गने काम पन्छाइने छैन ।  

९. अन्य आचरर्हरुको पािनाः  पदालधकारीका अन्र् आचरणिरु देिार् बमोलिम गनय प्रलतबर्द् रिन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्पलत्तको लर्र्रण तोलकएको समर्लभि सम्र्लन्धत लनकार्मा बमझाई सार्यिलनक गनमय पनेछ । 

(ि) स्थानीर् तिको काममा कम नै प्रकारको असर पनय सक्ने गरी र्ा सलंर्धान र प्रचलित काननू लर्पररत िनेु गरी स्थानीर् 

तिको स्र्ीकृती लर्ना कसरै्ाट कम नै प्रकारको दान, दातव्र्, कोसिेी, उपिार आफूिे स्र्ीकार गनमय र आफ्नो 

पररर्ारको कम नै सदस्र्िाई त्र्स्तो लबषर् स्र्ीकार गनय िगाउनम िदुनै । लर्दशेी सरकार र्ा प्रलतलनलधबाट कम नै उपिार 

प्राप्त िनु आएमा स्थानीर् तिमा सो कम राको सचूना लदई लनणयर् भए बमोलिम गनमय पनेछ ।  

(ग) स्थानीर् तिको परू्य स्र्ीकृलत लबना कम नै कामको लनलमत्त कम नै लकलसमको चन्दा माग्न र्ा त्र्स्तो चन्दा स्र्ीकार गनय 

र्ा कम नय लकलसमको आलथयक सिार्ता लिनम िदुैन ।  

(घ) नेपाि सरकार र्ा प्रदशे सरकार र्ा स्थानीर् तिको काम कारर्ािीमा प्रलतकूि प्रभार् पने गरी कम नै पिपलिकामा 

आफ्नो र्ास्तलर्क र्ा काल्पलनक नामबाट र्ा र्ेनामी कम नै िेि प्रकाशन गनय, अनिाइन समाचार माध्र्म र्ा 

सामालिक सञ् िाि र्ा रेलडर्ो र्ा टेलिलभिनर्द्ारा प्रसारण गनय गराउन िदुनै । 

(ङ) नेपाि सरकार र्ा प्रदशे सरकार र्ा स्थानीर् तिको नीलतको लर्रोधमा सार्यिलनक भाषण लदन र्ा कम नै र्क्तव्र् 

प्रकाशन गनय िदुैन । 

(च)  ममिमकी ऐन लर्िार्ारीको मििको लर्पररत िनेु गरी लर्र्ाि गनय गराउन िदुनै । 

(छ)  लर्दशेी ममिमकको स्थार्ी बसोर्ास तथा लड.भी. को िालग आर्ेदन गनमय िदुनै । 



(ि)  पदालधकारीिे पदीर् मर्ायदामा आँच आउने गरी कम नै समिू र्ा व्र्लक्तसगँ कानमन लर्परीत र्ाताय गने, सम्झौता गने 

कार्य गनमय गराउनम िुदँनै । 

 

भाग ३ 

प्रचलित कानुन बमोलिम पािन गनुणपनन आचारहरु 

१०. प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कायाणन्वयनः (१) नेपािको सलंर्धान, प्रचलित सघंीर् तथा प्रदेश कानमन, अदाितको लनणयर् 

र्ा आदशे तथा कानमन बमोलिम सघं र्ा प्रदेशिे लदएको लनदेशनको सम्मान र पािना गनय र सोको तत्परतापरू्यक प्रभार्कारी 

कार्ायन्र्र्न गररनेछ । 

(२) प्रचलित कानमन बमोलिम पदालधकारीिरुको सम्पलत्त लबबरण बमझाउने तथा सार्यिलनक गररनेछ । 

(३) पदालधकारीिे प्रचलित कानमन बमोलिम स्थानीर् तिको बेरुिम तथा पेश्की फर्छ्र्ौटको कार्यमा लिम्मेर्ारी बिन गनमयपनेछ 

। 

११. अलततयार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार लनवारर् सभवन्िी कानुनको कायाणन्वयनमा सहयोगः (१)स्थानीर् तिका 

पदालधकारीिरुिे प्रचलित कानमन बमोलिम भ्रष्टाचार र्ा अलख्तर्ारको दमरुपर्ोग िनेु लकलसमका आचारिरु गनमय र्ा गराउनम िदुनै 

। 

(२)  स्थानीर् तिका पदालधकारीिे स्थानीर् तिमा प्रचलित कानमन बमोलिम अलख्तर्ारको दमरुपर्ोग ठिररने कम नै काम 

र्ा व्र्र्िार भएमा सम्बलन्धत लनकार्मा िानकारी लदनमपनेछ र सम्बलन्धत लनकार्बाट िुने छानलर्न, अनमसन्धान 

तथा िाँचबमझमा सिर्ोग गनमयपनेछ । 

(३)  पदालधकारीिे आफूिे थािा पाएको भ्रष्टाचार मालनने कार्यिरुको सचूना लदने र लिने गनमय पदयछ, त्र्स्तो सचूना 

िमकाउन र िमकाउन सिर्ोग गनमय िुदनै । 

(४)  पदालधकारीिे आफ्नो कार्यसम्पादन गदाय स्र्ाथयको ्न्् दलेिन सक्ने बाह्य लिर्ाकिाप, रोिगारी, िगानी, सम्पलत्त, 

उपिार र्ा िाभ िगार्तका कम रािरु बारे स्पष्ट गरी कार्य सम्पादन गनमय पदयछ । 

(५)  भ्रष्टाचारबाट आलियत सम्पलत्त राख्ने, िमकाउने तथा प्रर्ोग गने िस्ता कार्यिाई दमरुत्सािन गनमय पदयछ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट आलियत सम्पलत्तको िोि तिास, रोक्का, स्थानान्तरण, लनर्न्िण, िफत एर्ं लफतायसम्बन्धी कार्यमा 

सिर्ोग पम¥र्ाउनम पदयछ । 

(७)  पदालधकारीिे आफूिे र आफ्नो पररर्ारको नाममा कम नै िार्िेथा िररद गदाय सार्यिलनक गरेर गनमय पनेछ । 

१२.  लनवाणचन आचारसंलहताको पािन गनुणपननः (१) स्थानीर् तिका िनप्रलतलनलधिरुिे लनर्ायचनका र्ित पािन गनमयपने 

आचारिरु लनर्ायचन आर्ोगिे तोके बमोलिम पािना गनमय पनेछ । 

(२) स्थानीर् लनकार्का पदालधकारीिरुिे लनर्ायचन आचारसलंिताको प्रभार्कारी कार्ायन्र्र्न तथा पािन गनय गराउन सिर्ोग 

गनमयपनेछ । 

(३) स्थानीर् तिका पदालधकारीिरुिे आफ्नो ओिोदाको आधारमा प्राप्त समलर्धािरु लनर्ायचन प्रचार प्रसार र्ा सोसगँ 

सम्बलन्धत प्रर्ोिनका िालग आफू र्ा अरु कसबैाट प्रर्ोग गनय र्ा प्रर्ोग गराउनको िालग लदनम िुदँनै । 

(४) लनर्ायचन प्रर्ोिनका िालग र्स्तो समलर्धा लदन र्ा लिनका िालग स्थानीर् तििरुबाट ससं्थागत रुपमा कम नै लनणयर् गनमय र्ा 

गराउनम समेत िदुैन । 

 

१३.  आचारसंलहताको कायाणन्वयन तथा सावणिलनकीकरर्का िालग आवश्यक व्यवस्था गनुणपननः (१) आचारसलंिताको 

कार्ायन्र्र्न तथा सार्यिलनकीकरणका िालग दिेार्मा उल्िेलित व्र्र्स्थािरु गररनेछ, 

(क) आचारसंलहताको कायाणन्वयन सलमलतको व्यवस्था गररनेः कार्यपालिकािे अध्र्क्ष र्ा प्रममि र्ा 

कार्यपालिकािे तोकेको सदस्र्को सरं्ोिकत्र्मा आचारसलंिता कार्ायन्र्र्न सलमलत गठन गररनेछ । सो सलमलतिे 

लनर्लमत रुपमा आचारसलंिता कार्ायन्र्र्नको पक्षिाई सिर्ोग पमर् र्ाई कार्यपालिकाको बैठकमा लनर्लमत प्रलतर्ेदन 

लदनम पनेछ । 



(ख) अनुगमन सलमलतिाई सहयोग पुर् याउनु पननः र्स आचारसलंिताको प्रभार्कारी कार्ायन्र्र्नका िालग 

अनमगमन सलमलतिाई आर्श्र्क पने सिर्ोग उपिब्ध गराइनेछ । 

(२) पदालधकारीिे आफ्नो कार्यलर्भािन तथा कार्यसम्पादन लनर्मार्िीको व्र्र्स्था बमोलिम िर्ाफदिेी, पारदशी 

सरे्ा प्रर्ािको प्रबन्ध गनय, दिेार्बमोलिम गनय गराउन आर्श्र्क व्र्र्स्था गररनेछ । 

(क)  नागररक बडापि बमोलिम कार्यसम्पादन गनमयपने, नागररक बडापि सम्बलन्धत सबैको िानकारीका िालग 

सबैिे दखे्ने ठाउँमा टाँस गनमय, गराउनम पनेछ । 

(ि)  स्थानीर् तििे नागररक बडापिमा उल्िेि भए अनमसार लछटो छररतो सरे्ा प्राप्त नभएमा सो उपर गमनासो 

समनमर्ाई िुने र छानलबनबाट सरे्ाग्रािी पक्षिाई कम नै क्षलत र्ा िरैानी व्र्ोिोनमय परेको दलेिएमा पीलडत 

पक्षिाई उलचत उपचार र क्षलतपलूतय उपिब्ध िुने व्र्र्स्था गनमय गराउनम पनेछ । 

(३) कम नैपलन पदालधकारीिे आफूकिाँ आएको गमनासो तत्कािै समन्ने व्र्र्स्था लमिाई फर्छ्र्ौट गनमयपनेछ । 

भाग -४ 

आचार संलहताको पािना गनन गराउने व्यवस्था 

१४. आचार संलहता अनुगमन सलमलतको गकनः (१) कम नै पदालधकारीिे र्स आचार सलंिता तथा अन्र् प्रचलित सघंीर्, प्रदशे 

र स्थानीर् काननू बमोलिम पािन गनमयपने आचारिरु उल्िंघन गरे, नगरेको सम्बन्धमा िाँचबमझ तथा अनमगमन गनयका िालग 

सभािे सभाका सदस्र्िरु मध्रे्बाट दिेार् बमोलिमको एक पदालधकारीको आचार सलंिता अनमगमन सलमलतको गठन गररनेछ 

। 

(क) सभाका सदस्र्िरुिे आफू मध्रे्बाट छनौट गरेको एक िना -सर्ोिक 

(ि) सभाका सदस्र्िरुिे आफू मध्रे्बाट छनौट गरेको कलम्तमा एक िना मलििा सलित दमई िना -सदस्र् 

(ग) कार्यकारी अलधकृतिे तोकेको स्थानीर् तिको एक िना अलधकृत कमयचारी -सदस्र्-सलचर् 

 

(२) अनमगमन सलमलतका सरं्ोिक, सदस्र् तथा सलचर्मालथ नै र्स आचारसलंिताको उल्िङघनमा उिमरी परी लनणयर् गनमयपने 

अर्स्था भएमा सो लर्षर्को छिफि, िाँचबमझ तथा लनणयर् प्रलिर्ामा लनि सिभागी िनु पाउने छैन ।  

(३) र्स आचारसलंिताको सरं्मक्त रुपमा उल्िंघन गरेको भनी अनमगमन सलमलतका सरं्ोिक, सदस्र्िरु तथा सलचर्मालथ कम नै 

उिमरी परेकोमा त्र्स उपर सम्बलन्धत कार्यसलमलतिे छानलबन गरी त्र्सपलछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनमय पनेछ । 

(४) अनमगमन सलमलतका सदस्र्िरुको पदार्लध दमई र्षयको िनेुछ । र्स सलमलतका सदस्र्िरु िगातार दमई कार्यकािभन्दा 

बढीका िालग लनर्ायलचत िनु सक्ने छैनन ्। 

तर स्थानीर् तिको कार्यकाि समाप्त भएको अर्स्थामा र्स सलमलतको पदार्लध स्र्त  समाप्त भएको मालननेछ ।  

१५. अनुगमन सलमलतको काम, कतणव्य तथा अलिकारः (१) अनमगमन सलमलतको काम, कतयव्र् तथा अलधकार दिेार् 

बमोलिम िनेुछ । 

(क) कम नै पदालधकारीिे आचारसलंिता उल्िघंन गरे, नगरेको सम्बन्धमा उिमरी परेमा र्ा िानकारी िनु आएमा 

सो उपर छानलर्न गने सक्ने । 

(ि) िाँचबमझ तथा छानलर्नका लसिलसिामा समाव्िन िारी गने र साक्षी प्रमाण बमझ्ने अलधकार िुने । 

(ग)  अनमगमन सलमलतका सदस्र्िरुिे स्थानीर् तिको लसफाररस तथा आमन्िणमा स्थानीर् तिको िमनसमकै 

बैठकमा उपलस्थत भई आफ्नो कामका लर्षर्मा िानकारी लदन सक्नेछन।् 

 (२) अनमगमन सलमलतको कामको िालग आर्श्र्क िनशलक्त, काम गने ठाउँ, सामाग्री तथा उलचत र्ातार्रण बनाईलदने 

लिम्मेर्ारी सम्बलन्धत स्थानीर् तिको िुनेछ । 

१६. अनुगमन सलमलतको बैकक तथा कायणलवलिः (१) अनमगमन सलमलतको कार्यसञ्चािन, लर्लध दिेार्मा उल्िेि भए 

अनमसार िुनेछ । 

(क)  अनमगमन सलमलतको बैठक आर्श्र्कता अनमसार बस्नेछ । 

(ि)  अनमगमन सलमलतको बैठकको लनणयर् बिमुतको आधारमा िनेुछ । 



(ग)  अनमगमन सलमलतिे कारर्ािी गदाय सम्बलन्धत पदालधकारीिाई सफाई पेश गने उलचत मौका लदनमपनेछ । 

(घ)  अनमगमन सलमलतिे िाँचबमझबाट दलेिएको लर्र्रण सलितको रार् प्रलतर्ेदन सम्बलन्धत कार्यपालिकामा 

पेश गनमयपनेछ । 

 (२) अनमगमन सलमलतको बैठक तथा िाँचबमझ सम्बन्धी अन्र् कार्यलर्लध सलमलत आफैं िे तोक्न सक्नेछ । 

१७. अनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको सेवा तथा सुलविाः अनमगमन सलमलतका सदस्र्िरुको बैठक भत्ता तथा अन्र् 

समलर्धािरु स्थानीर् तििे तोके बमोलिम िनेुछ । 

१८. उिुरीः (१) स्थानीर् तिको कम नै पदालधकारीिे पेशागत आचार, उल्िंघन गरेकोमा त्र्स लर्षर्मा अनमगमन सलमलत समक्ष 

उिमर लदन सलकनेछ ।  

(२) मालथ (१) बमोलिम लदइने उिमरीमा कम न पदालधकारीिे कम न आचार उल्िंघन गरेको िो सोको आधार, प्रमाण िमिाउनम 

पनेछ । स्थानीर् तििे उिमरी फारामको नममना बनाई सबैिे सलििै प्राप्त गनय सक्ने स्थानमा राख्न पनेछ । 

(३) उिमरीको सम्बन्धमा कारर्ािी माग गदाय अनमगमन सलमलतिे उिमरीकतायसगँ थप लर्र्रण र्ा कागिात माग गनय सक्नेछ । 

१९. गोप्य रातनुपननः (१) अनमगमन सलमलतिे उिमरीकतायको नाम गोप्र् राख्नम पनेछ ।  

(२) प्राप्त उिमरीको आधारमा कम नै पदालधकारीमालथ िागेको आरोप मालथ छानलर्न िारी रिकेो अर्स्थामा आरोलपत 

पदालधकारीको नाम समेत गोप्र् राख्नम पनेछ । 

२०. िाँचबुझः (१) र्स आचारसलंितामा उल्िेलित आचारिरुको उल्िंघन गरेको लर्षर्मा अनमगमन सलमलतको रार्, समझार् र्ा 

प्रलतर्ेदन आर्श्र्क कारर्ािीका िालग कार्यपालिकामा पेश गनमय पनेछ । प्रलतर्ेदन पेश गनमयपरू्य सो सलमलतिे दिेार्का 

प्रलिर्ािरु पमरा गनमयपनेछ । 

(क) कम नै पदालधकारीका लर्रुर्द् आचारसलंिता उल्िंघन गरेको कम नै उिमरी परेकोमा  र्ा कम नै िानकारी प्राप्त 

भएकोमा  त्र्सको आधारमा अनमगमन सलमलतिे कारर्ािी गने आर्श्र्क छ र्ा छैन भनी िाँचबमझ गनय र्ा गराउन 

सक्नेछ ।  

(२) िाँचबमझ गदाय कम नै पदालधकारी उपर कारर्ािी गनमयपने दलेिएमा अनमगमन सलमलतिे त्र्स्तो पदालधकारीिाई सफाई पेश 

गनय उलचत मौका लदनम पनेछ ।  

(३) सफाई पेश गने मौका लददाँ सम्बलन्धत पदालधकारी लबरुर्द् िागेको आरोप र त्र्सको आधारिरु प्रष्ट गरी आर्श्र्क 

कारर्ािीका िालग कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गनमयपनेछ । 

२१. अनुगमन सलमलतको लसफाररस कायाणन्वयन गननः(१) अनमगमन सलमलतिे र्स आचारसलंितामा उल्िेलित कम रािरुको 

पािन भए नभएको सम्बन्धमा आर्श्र्क रार्, समझार् तथा लसफाररस सलित कार्ायन्र्र्नका िालग कार्यपालिकामा पेश 

गनमयपनेछ । 

(२) अनमगमन सलमलतबाट प्राप्त प्रलतर्ेदन तथा रार्, समझार् र लसफाररस उपर कार्यपालिकामा छिफि गरी आर्श्र्क लनणयर् 

सलित कार्ायन्र्र्न गनमयपनेछ । 

(३) आचारसलंिताको पािनका लर्षर्मा स्थानीर् तिमा छिफि िुदँाका बित सम्बलन्धत पक्षका प्रलतलनलधिरुिाई 

सिभागी गराउन सलकनेछ । 

२२. आचारसंलहताको उल्िंघनमा सिायः (१) र्स आचारसलंिताको कार्ायन्र्र्न गदाय स्थानीर् तिबाट सिार्को रुपमा 

दिेार्मा उल्िेलित एक र्ा सो भन्दा बढी प्रलिर्ािरु अपनाउन सलकनेछ । 

(क)  सम्बलन्धत पदालधकारीिाई सचेत गराउने । 

(ि)  आिोचना तथा आत्मआिोचना गनय िगाई सोको िानकारी सार्यिलनक गनय िगाउने । 

(ग)  सार्यिलनक समनमर्ाईका िालग सार्यिलनक गने, गराउने । 

(घ)  प्रचलित ऐन, कानूनको उल्िंघन भएको अर्स्थामा सम्बलन्धत लनकार्मा सचूना लदने र आर्श्र्क कारर्ािीका 

िालग िेलि पठाउने। 

(२) आरोलपत पदालधकारी मालथ भएको कम नै पलन कारर्ािीका लर्षर्मा लनि कम नै रािनीलतक दिसगँ आर्र्द् भएको िकमा 

सम्बलन्धत रािनीलतक दििाई िानकारी गराउनमपने । 



२३. कारवाहीको लववरर् सावणिलनक गनुणपननः आचारसलंिताको कार्ायन्र्र्नका सम्बन्धमा पदालधकारीमालथ भएको 

कारर्ािीको लर्र्रण आम िानकारीको िालग स्थानीर् तिको सचूना पाटी र स्थानीर् पिपलिकामा प्रकालशत गनमयपनेछ । 

सोको िानकारी रािनीलतक दििरु, सघंीर् मालमिा तथा स्थानीर् लर्कास मन्िािर्, लनर्ायचन आर्ोग, प्रदेश सरकारको 

सम्बलन्धत लर्भाग\लनकार्, स्थानीर् प्रशासनिाई गराउनम पनेछ । 



                                                                                       भाग -५ 

लवलवि 

२४. आचारसंलहताको पािन गनुण सबैको कतणव्य ह नेः र्ो आचारसलंिताको पािन गनमय पदालधकारीको लिम् मेर्ारी 

तथा कतयव्र्को एक अलभन्न अंगको रुपमा रिनेछ । 

२५. पदालिकारीिाई आचारसंलहताको िानकारी लदनुपननः र्ो आचारसलंिता स्थानीर् तिका पदालधकारी तथा 

कमयचारीिरुिाई अलनर्ार्य रुपमा िानकारी लदई िस्ताक्षार गराई िागम गनमयपनेछ । 

२६. सरोकारवािाहरुिाई आचारसंलहताको िानकारी उपिब्ि गराउनुपननःस्थानीर् तिका पदालधकारीको 

आचारसलंिता, समर्-समर्मा आचारसलंितामा भएको सशंोधनको लर्र्रण तथा आचारसलंिताको कार्ायन्र्र्नको 

लर्र्रणिरुको िानकारी र्ालषयक रुपमा स्थानीर् तिका रािनीलतक दििरु, सघंीर् मालमिा तथा स्थानीर् लर्कास 

मन्िािर्, तथा प्रदेश सरकारका सम्बलन्धत लनकार्िाई गराउनम पनेछ । 

२७. आचारसंलहताको कायाणन्वयनमा रािनीलतक दिको सहयोगः (१) कम नै पदालधकारीबाट र्स 

आचारसलंिताको उल्िंघन भएको ठिर भएमा लनि मालथ िागेको आरोप तथा सो सम्बन्धमा लसफाररस भएको 

कारर्ािीको लर्र्रण समेत सम्बलन्धत पदालधकारी सम्बर्द् रािनीलतक दििाई िानकारी गराउनमका साथै 

सार्यिलनक समेत गनमयपनेछ । 

(२) िाँचबमझको आधारमा पदालधकारी उपर कारर्ािीको िालग भएको लसफाररसको कार्ायन्र्र्न गने र्ा सचेत 

गराउने काममा सरकारी लनकार् एर्ं रािनीलतक दििरुको सिर्ोग लिन सलकनेछ । 

२८. आचारसलंितामा सशंोधन  (१) स्थानीर् तिका सभाबाट आचारसलंितामा सशंोधन गने सलकनेछ ।  

(२) आचारसलंितामा भएको संशोधनको िानकारी सम्बलन्धत सबै पदालधकारी, कमयचारी तथा 

सरोकारर्ािािरुिाई लदनमपनेछ । 

(३) लनर्ायचन आचारसलंितामा सशंोधन भएको िण्डमा आम िनताको िानकारीको िालग सार्यिलनक गनमयपनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे आफ्नो स्थानीर् लर्लशष्टता, कार्य प्रकृलत र आर्श्कता अनमसार र्स आचारसलंितामा समर्-

समर्मा थप व्र्र्स्था समार्ेश गरी िागम गनय सलकनेछ । 
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                                                                                 आज्ञािे, 

शारदा रिौरे 

कार्यकारी अलधकृत 


