
बीयकोट नगयऩालरकाका ऩदाधधकायीहरुको आचायसॊहहता, २०७४ 

नगयसबाफाट स्वीकृत मभतत् २०७४/०३/२८ 

प्रस्तावना् 

नेऩारको सॊववधान फभोजजभ सहकायीता, सहअजस्तत्व य सभन्वमका आधायभा सॊघीम रोकताजन्िक 
गणतन्िात्भक शासन व्मवस्थाको अभ्मास गदै सङघ, प्रदेश य स्थानीम तहवीच सुभुधयु अन्तयसयकाय 
सम्वन्ध कामभ गनन, स्थानीम शासन व्मवस्थाभा जनताको अथनऩुणन सहबागगता प्रवधनन गदै फढी 
जनभुखी, सेवाभुखी, जनउत्तयदामी, ऩायदशी तथा सुशासनमुक्त स्थानीम शासनको प्रत्माबुतत गनन, स्थानीम 
तहराई जनताको ववश्वामसरो शासन इकानइका रुऩभा स्थावऩत गनन, स्थानीम तहफाट सभाजका 
ववमबन्न फगन धभन, मरङ्ग जातजाततका भौमरक सॊस्कृततप्रतत सम्भान य सहहण्णु बावनाको ववकास गनन 
तथा कानुनी याज्म, सॊघीम रोकताजन्िक गणतन्िका राबहरुको न्मामोगचत ववतयण य दीगो ववकासको 
अवधायणाराई भुतन रुऩ हदन हाभी जनताफाट तनवानगचत ऩदागधकायीको आचयण य क्रिमाकराऩहरुराई 
सोही अनुरुऩ भमानहदत य व्मवजस्थत फनाउनको रागग बीयकोट नगयऩामरकाका जनप्रतततनगधहरुको 
नगयसबा फैठकवाट ऩारयत गयी मो  
“ नगयऩालरकाका ऩदाधधकायीको आचायसॊहहता, २०७४”  फनाई रागु गयेका छौ । 

 

बाग –१ 

प्रायम्भबक 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायभब् १) मो आचायसॊहहताको नाभ बीयकोट नगयऩामरकाका ऩदागधकायीहरुको 
आचायसॊहहता, २०७४ यहेको छ । 

(२) मो आचायसहहता नगयसबावाट ऩारयत बएको मभततदेखख रागु हुनेछ । 

२. ऩरयबाषा्  ववषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस आचायसॊहहताभा,  

क) “प्रभुख ” बन्नारे बीयकोट नगयऩामरकाको प्रभुखराई सम्झनुऩछन । 



ख) “आचाय सॊहहता” बन्नारे नगयऩामरकाका ऩदागधकायीहरुको अनुसाय गहठत आचायसॊहहता,२०७४ राई 
जनाउनेछ । 

ग) “अनुगभन समभतत ” बन्नारे मस आचाय सॊहहता अनुसाय गहठत आचायसहहता अनगुभन 
समभततराई सम्झनुऩछन । 

घ) “कामनऩामरका ” बन्नारे बीयकोट नगयऩामरकाको नगय कामनऩामरका सम्झनु ऩछन । 

ङ) ” ऩदागधकायी ” बन्नारे बीयकोट नगयऩामरकाका प्रभुख, उऩप्रभुख, वडाध्मऺ कामनऩामरकाका सदस्म 
तथा सबाका अन्म सदस्म सभेतराई सम्झनुऩछन । मस शब्दरे नगयऩामरकारे आफ्नो कामन 
सम्ऩादनका मसरमसराभा गठन गयेका जुनसुकै समभतत वा उऩसमभतत वा कामनदरका सदस्महरु 
सभेतराई  
सम्झनुऩदनछ ।  

च) “ सबा बन्नारे ” बीयकोट नगयऩामरकाको नगयसबाराई सम्झनुऩदनछ । 

छ) “ स्थानीम तह ” बन्नारे नेऩारको सॊववधान फभोजजभको बीयकोट नगयऩामरकाराइन सम्झनुऩछन । 

ज) “नगयऩामरका ” बन्नारे बीयकोट नगयऩामरकाराई सम्झनुऩदनछ । 

 

बाग – २ 

ऩदाधधकायीहरुको आचायणहरु 

३. साभान्म आचायहरुको ऩारना गनन् ऩदागधकायीहरुरे ऩारन तथा अफरम्फन गनुनऩने साभान्म 
आचायणहरु देहामभा उल्रेख बए फभोजजभ हुनेछन ् । जसको अवरम्वन गनन हाभी प्रततफद्धता 
व्मक्त गदनछौ  

३.१ नेऩारको स्वतन्िता, स्वाधीनता, याषह्िम एकता, बौगोमरक अखण्डता य जनताभा तनहहत     
सावनबौभसत्ता प्रतत प्रततवद्ध यहदै, 

क) ऩदागधकायीहरुरे नेऩारको स्वतन्िता, सावनबौभकता, बौगोमरक अखण्डता, याषह्िम एकता, स्वाधीनता  
य स्वामबभानको अऺणुताभा प्रततकुर हुने कामन गने छैनौ । 



ख) कुन ैऩतन ऩदागधकायीरे याषि् ववरुद्र हुने कामनभा सघाउ ऩु-माउने, याजरिम गोऩनीमता बङ्ग गने, 
याजरिम सुयऺाभा आॉच ऩु-माउन ेकामनहरु गनन वा त्मस्तो कामनभा सहमोग ऩ-ुमाउने कामन गन ेवा 
गयाइने छैन । 

ग) कुन ै ऩदागधकायीरे ऩदीम जजम्भेवायी ऩारना गदान सदैव यारि य जनताको फहृत्तय हहतराई 
ध्मानभा याखी गनेछौ । 

घ) कुन ै ऩतन व्मजक्त वा तनकामरे जनताभा तनहहत सावनबौभसत्ता, याजरिम एकता, स्वाधीनता, 
साभाजजक, धामभनक, साॊस्कृततक तथा ऐततहामसक सौहाद्धताभा आॉच ऩ-ुमाउने गयी कामन गयेभा त्मस्तो 
कामन तनरुत्साहहत गनेछौ । 

३.२ सॊघ, प्रदेश य नगयऩालरका फीचको सु–सभफन्धभा जोड हददै, 

क) ऩदागधकायीहरुरे सॊघ, प्रदेश य नगयऩामरका फीचको सुसम्वन्ध, कामन अगधकायऺेि, प्रणारी वा 
सॊस्थागत प्रवन्धभा कुनै आॉच ऩु-माउन वा दखर हदन वा अन्तय सयकाय सम्वन्धभा खरर ऩाने 
कुन ैक्रिमाकराऩ गनन वा वक्तव्म वा प्रकाशन वा प्रचाय प्रसाय गरयनेछैन । 

ख) कुन ै ऩतन आधायभा नगयऩामरकाका वामसन्दाहरुराई बेदबाव गने वा सभान सुयऺा,  सेवा , 

सुववधा य सॊयऺणफाट फजचचत गरयनेछैन । तय भहहरा, वारफामरका, अऩाॊगता बएका जेरठ नागारयक 
रगामतका ऩतछ ऩयेका फगन, ऺेि तथा सभुदामको हकहहतका रागग ववशषे व्मवस्था गनन प्रततवद्ध 
यहनेछौ । 

ग) अन्तय नगयऩामरका तथा अन्तय सयकाय फस्तु वा सेवाको तनवानध आवागभनराई फाधा गरयने वा 
बेदबाव गरयनेछैन । 

३.३ सॊघीम रोकताम्न्िक गणतन्िान्भक शासन प्रणारी, स्वाशासन य स्वामत्त शासन, सॊघ, प्रदेश य 
नगयऩालरकाफाट याज्मशम्ततको प्रमोग तथा ववश्वव्माऩी भानव अधधकाय य भौलरक अधधकायका भान्म 
लसद्धान्तको प्रवद््धन गनन् 

क) जनताभा तनहहत सावनबौभसत्ता, स्वाशासन तथा स्वामत्त शासन, सॊघ, प्रदेश य नगयऩामरकावाट 
याज्मशजक्तको प्रमोग, सॊघीम रोकताजन्िक भान्म मसद्धान्तहरुराई उच्च सम्भान य आत्भसात गरयनेछ 
। 



ख) सॊघीम रोकताजन्िक प्रणारी, नगयऩामरका स्वामत्तत्ता य तल्रो तहभा अगधकायको ववकेन्द्रीकयणका 
मसद्धान्त तथा नीततराई अनादय गन,े जनताप्रततको उत्तयदातमत्वराई अस्वीकाय गने, अफहेरना गने, 
अन्तयसयकाय सम्वन्ध एवॊ नगयऩामरकाहरु य साझदेाय सॊघ सॊस्थासॊगको कानुन फभोजजभको 
सम्वन्धभा खरर ऩने जस्ता कुनै रेख, सभाचाय, बाषण, फक्तव्म प्रकाशन वा प्रशायण गनुन वा गयाउनु 
हुदैन । 

तय मस कुयारे उल्रेखखत ववषमभा अनुसन्धानभुरक कुनै रेख यचना प्रकामशत गनन य सो अनुरुऩ 
धायण याख्न योक रगाएको भातनने छैन । 

 

 

३.४ साधन श्रोतको ऩूण् सदऩुमोग गनन् 

क) कानुन फभोजभ आपुरे ऩाउने सेवा सुववधा फाहेक नगयऩामरकाको साधन, श्रोत, नगद वा जजन्सी 
कुन ैऩतन प्रकायरे भास्न, उऩबोग गनन य दरुुऩमोग गनुन गयाउनु हुदैन । 

ख) कुन ै ऩतन ऩदागधकायीरे सावनजतनक स्रोतको प्रमोग गदान अगधकतभ सदऩुमोग य उत्ऩादनशीर 
कामनभा प्रमोग गनुन ऩनेछ । 

३.५ आफ्नो म्जभभेवायीको प्रबावकायी कामा्न्वमन गनन गयाउने् 

क) कुन ै ऩतन ऩदागधकायीरे कानुनरे तोक्रकए फभोजजभका ऩदागधकायीहरुराई ऩूवन जानकायी नहदई 
आफ्नो सेवा हदने स्थान छोडी अन्मि जानु हुदैन । 

ख) ऩदागधकायीरे प्रचमरत कानुनभा तोक्रकएबन्दा फढी सभमका रागग आफ्नो कामनऺ ेि छोडनुऩदान वा 
कामनऺ ेिबन्दा वाहहय जानुऩने बएभा कानुनरे तोके फभोजजभका जनप्रतततनगध वा ऩदागधकायीहरुराई 
आफ्नो ऩदको अजततमायी नहदई जानु हुदैन । 

३.६ गैय कानुनी आश्वासनराई ननरुत्साहहत गन््  

क) सॊववधान तथा प्रचामरत कानुनरे हदएको अगधकायऺेि बन्दा फाहहयका काभ गरय हदन्छु बनी 
कसैराई आश्वासन हदनु हुदैन । 



ख) कानुन फभोजजभ गनुनऩने काभ गनन वा सवेा हदनका रागग आनाकानी वा हढराइन गनन, जानीजानी 
अनावश्मक झॊझट थप्ने वा आफ्नो अगधकायऺेि फाहहयको काभ गरयहदन वा गयाई हदनेछु बनी 
आश्वासन वा बयोसा ऩने कुन ैकाभ गनुन वा गयाउनु हुदैन । 

ग) नगयऩामरकाका ऩदागधकायीहरुरे ऐनरे तोक्रकएको मोजना तजुनभा प्रकृमाको जानकायी नहदई 
व्मजक्त, सॊस्था वा सभुदामराई नगयऩामरकाको मोजना फाहेकका कुनै कामनिभ वा मोजना स्वीकृत 
गरयहदन वा गयाईहदने आश्वासन हदनु हुदैन । 

घ) आफ्नो रागग वा अरु कसैको रागग अनुगचत राब ऩुग्न ेगयी ऩदको दरुुऩमोग गने कामन गनुन 
गयाउन ुहुदैन । 

 

३.७ याजनीनतक आस्थाका आधायभा बेदबावऩूण ्काम ्नगन ्दृढ यहॉदै, 

क) याजनीततक आस्था वा ववचायका आधायभा कामनऩामरका वा सबाको सदस्महरु वा कभनचायीहरु वा 
सेवाग्राही तथा आभ नागरयकहरुसॊग तेयो भेयोको बावना याखी कुन ैकामन गनुन गयाउनु हुदैन । 

ख) आपु सम्वद्ध याजतनततक दर वा सम्वद्ध कुनै तनकाम वा सॊघसॊस्थाराई भाि राब ऩुप्ने वा 
सुववधा हुने गयी कुन ैतनणनम वा मोजना वा कामनिभ कामानन्वमन गरयनेछैन । 

३.८ साभाम्जक सौहाद्ता य सभावेलशकयणप्रनत दृढ सॊकम्पऩत यहॉदै, 

क) साभाजजक सदबाव तथा सौहादनता (प्रेभ) खल्फल्माउन नहुने् ववमबन्न जात जातत, धभन,वगन ऺेि, 

सम्प्रदामफीच साभाजजक सदबाव य सौहादनता खल्फल्माउने कुनै काभ वा अन्म कुन ैव्मवहाय गनुन वा 
गयाउन ुहुदैन । कुनै सम्प्रदामवीचको सु–सम्वन्धभा खरर ऩने गयी क्रिमाकराऩ गनुन गयाउनु य प्रचाय 
प्रसाय गनुन गयाउनु हुदैन । 

ख) छुवाछुतराई प्रश्रम हदने व्मवहाय गनुन हुदैन । कुन ै ववचाय व्मक्त गदान जाततम, धामभनक, 

साॊस्कृततक वा सभाजजक ववद्धेष वा धामभनक बेदबाव जनाउने खारका काभ कुया गने वा उखान 
टुक्का प्रमोग गन ेवा कुनै जाती, धभन, सॊस्कृतत वा सभुदामको स्वामबभानभा धक्का राग्ने वा आघात 
ऩुग्ने खारका शब्द वाणीहरुको प्रमोग गनुन हुदैन । 



ग) कुनैऩतन जातजातत, धभन, वणन, मरङ्ग आहदका आधायभा बेदबाव गनुन हुदैन तथा सफै सभुदामका 
कानुनी हकहहत य भौमरक सॊस्कृततप्रतत फोरी य व्मवहाय दफुै तफयफाट प्रततकुर असय ऩने गयी कामन 
गनुन गयाउन ुहुदैन । 

घ) कुन ैऩतन सभुदामको ऩयम्ऩया देखखको धभन अवरम्वन गने धामभनक स्वतन्िताको सम्भान गनुन 
ऩनेछ । 

तय, आफ्नो ऺेिमबि कसैको धभन ऩरयवतनन गने गयाउने कुनै ऩतन क्रिमाकराऩ हुन हदनुहुदैन । 

ङ) कुन ै ववदेशी नागरयक वा सॊस्थारे नेऩारको सभ्मता, नेऩारी जनताफीचको सदबाव बफगाने वा 
बडकाउने काभ गयेको वा गनन रागेको जानकायी बएभा तत्कार सम्वजन्धत तनकामभा सूगचत गनुन 
ऩनेछ । 

 

 

३.९ ऩदाधधकायीफीच कामम््जभभेफायीको न्मामोधचत फाॉडपाॉड गनु््  

क) ऩदागधकायीहरुफीच जजम्भेवायी, अगधकाय वा सुववधा वा दातमत्वको फाॉडपाॉड गदान याजनीततक 
दरसॉगको सम्वद्धता वा याजनीततक आस्था वा भहहरा वा ऩुरुष वा साभाजजक सभावेशीकयणका 
आधायभा बेदबाव गनुन हुदैन । 

तय, कानुन फभोजजभ बफशषे जजम्भेवायी य अवसय हदनका रागग उल्रेखखत प्रावधानरे योक 
रगाएको भातनने छैन । 

३.१० कसैरे स्वालबभान य अम्स्तत्वभा कुन ैआॉच आउन नहदन, 

क) ऩदागधकायीरे सफैसॊग मशरट य भमानहदत फाणी तथा शब्दको प्रमोग गनुनऩनेछ । शामरन य 
स्वबाववक साभाजजक आचायहरु गनुन ऩनेछ । जनतासॊग हाहदनक, नम्र य आदयऩूवनक व्मवहाय गनुनऩनेछ 
। 



ख) ऩदागधकायीफाट कामनऩामरका य सबाका सदस्महरु, नगयऩामरकाभा कामनयत कभनचायीहरुभा एक 
अकानप्रतत झुठा राचछना रगाउने, रयस याग द्धेऩ याख्न ेतथा एक अकानको ववषमभा अप्रासाॊगगक हटका 
हटप्ऩणी गनुन वा अततशमोजक्तऩूणन अमबव्मजक्त हदइनेछैन । 

ग) ऩदागधकायीरे तनवानगचत जनप्रतततनगध, कभनचायी, सेवाग्राहीप्रतत याम्रो व्मवहाय य शीरठ बाषाको 
प्रमोग गनुन ऩनेछ । 

घ) ऩदागधकायीरे सॊस्थागतरुऩभा कुनै धायणा व्मक्त गदान नगयऩामरकाका मसका तनणनमहरु वा कुनै 
ऩदागधकायी वा कभनचायीराई होच्माउने वा अनादय गने बाषा वा अमबव्मजक्त हदनु वा हदन रगाउन ु
हुदैन । 

ङ) ऩदागधकायी तथा कभनचायीफीच एक अकोको काभ, ऩेशागत भमानदा य कामनगत स्वामत्तताको सम्भान 
गने फातावयण मसजनना गनुन ऩनेछ । 

च) ऩदागधकायीहरुरे एकअकोको व्मजक्तगतरुऩभा हटका हटप्ऩणी गनुन हुदैन तय ऩदागधकायीको काभसॉग 
सम्वजन्धत बफषमभा स्वस्थरुऩभा एक अकानका कभी कभजोयी तथा सफर ऩऺहरुराई औल्माउन कुनै 
फाधा ऩुग्ने छैन । 

छ) ऩदागधकायीहरुरे एक अकानका बफषमभा सकायात्भक तफयरे छरपर गन,े सुझाव हदने, आरोचना 
तथा हटप्ऩणीहरु याख्नऩुनेछ य एक अकोराई ऩदीम काभ गननभा सहमोग, उत्साह य प्रेयणा प्रदान गनुन 
ऩनेछ । 

३.११ साभाम्जक भान्मता ववरुद्धका आचायणहरु ननरुत्साहहत गदै, 

क) कामानरम सभमभा वा ऩदीम काभका मसरमसराभा भादक वा रागु ऩदाथनको सेवन गनुन हुदैन । 
कामानरम हातामबि तथा सावनजतनक सबा, सभायोह, फैठक, आहद स्थरहरुभा भद्मऩान, धमु्रऩान, खनैी, 
सतुी  गुट्का वा ऩान सेवन गनुन हुदैन । 

ख) अन्धववश्वास, अऩसॊस्कृतत, रुढीफादजस्ता ऩुयातन एवभ ् अफैऻातनक भान्मता तथा चारचरन 
ववरुद्धको साभाजजक रुऩान्तयण प्रकृमाभा सक्रिम सहबागगता जनाउनु ऩदनछ । 

ग) ऩदागधकायीहरुरे सावनजतनक स्थर तथा खुरा ठाॉऊभा जुवा, तास खेल्ने, फाजज रगाउने आहद 
जस्ता व्मवहायहरु गनुन हुदैन । 



घ) ऩदागधकायीरे कानुन अनुसाय भानव अगधकायको हनन ठहरयन,े कानुनरे वन्देज रगाएका तथा 
सबा वा कामनऩामरकारे आफ्नो ऺेिमबि साभाजजक भमानदा ववऩरयतका बतन तोकेका सभुदामभा 
प्रचमरत कुयीततहरुरे फढावा ऩाउने व्मवहाय गनुन हुदैन । 

ङ) ववमबन्न जातजातत वा धभन सम्प्रदामका प्रचमरत साभाजजक सॊस्कायहरु जस्तै, वववाह, ब्रतफन्ध, 

ऩास्नी, जन्भोत्सव, बोज, आहदभा सभुदामभा गरत प्रततस्ऩधानको बावना ल्माउने खारका तडक बडक 
गनुन हुदैन य तडकबडक गनन अरुराइन प्रोत्साहन गनुन हुदैन । 

च) ऩदागधकायीको हैमसमतरे कुन ैतनणनम गदान याजनीततक, साभाजजक, आगथनक वा कुनै ऩतन आधायभा 
तेयोभेयो बन्ने ऩऺ नमरइन तटस्थ बुमभका तनवानह गनुन ऩदनछ । 

छ) मरङ्ग, उभेय, बाषा, धभन, आगथनक अवस्था आहदका आधायभा बेदबाव जनाउने गयी अरुको 
साभाजजक सॊस्काय वा वगीम हकहहतका ववषमहरुभा नकायात्भक हटप्ऩणी गनुन हुदैन । 

ज) ऩदागधकायीरे आफ्नो ऺेिमबि ववद्मभान साभाजजक कुरयतत तथा कुसॊस्कायका रुऩभा यहेका 
वारवववाह, फहुवववाह, रैगगक हहॊसा, छाउऩडी, फोक्सा फोक्सी, दहेज दाइजो, छुवाछुत, जाततगत उचनीचता, 
व्मजक्तगत घटना दतान नगने प्रवतृी, खोऩ नरगाउने अवस्था, खरुा हदशा आहदजस्ता प्रथा प्रचरनराई 
तनभूनर गनन रागी ऩनुन ऩनेछ । 

 

 

३.१२ नगयऩालरकाफाट प्रदान गनन सेवा, सुववधा, ननणम् प्रक्रिमा य सूचनाभा जनताको ऩहुॉच फढाउन, 

क) प्रन्मेक नागरयकराई सयोकाय हुने सेवा सुववधा य तनणनमफाये भाग बएभा उऩरब्ध गयाउनु ऩने छ 
। तय प्रचमरत कानुन तथा आचायसॊहहताभा उल्रेख बएको तरयकारे फाहेक कुनै ऩदागधकायी, व्मजक्त 
वा सभुहराई आगथनक कायोवायभा राब वा हानी ऩुग्न ेवा कसैको सम्ऩतत वा जीउ–ज्मानभा हानी 
नोक्सानी ऩुग्न ेसूचनाहरु य गोप्म याख्न ुऩन े कुया प्रसायण वा सावनजतनक गनुन वा गयाउनु उऩरब्ध 
गयाउन ुहुदैन । 

ख) शाजन्त सुयऺा, याजरिम अखण्डता, सभुदामहरुको सौहादन सम्वन्धभा खरर ऩन ेखारे सूचनाहरु 
सावनजतनक गनुन वा गयाउनु हुदैन । 



३.१३ वदननमत तथा अनधधकृत काभ गन ्गयाउनफाट योतन, 

क) प्रचमरत कानुन फभोजजभ आपुराई प्राप्त अगधकायको प्रमोग गदान वदतनमत वा स्वेच्छाचायीरुऩभा 
गनुन वा गयाउनु हुदैन । मस्तो अगधकायको प्रमोग खरुा एवॊ सहबागगताभूरक रुऩभा छरपर गयी 
गनुन ऩनेछ । 

ख) आपु वा अन्म कुनै व्मजक्त वा सॊस्थाफाट अन्म ऩदागधकायी वा कामानरम, सॊघसॊस्था वा कभनचायी 
वा व्मजक्तराई अनगधकृत काभ गयाउनु हुदैन । 

३.१४ रैङ्धगक सभानताको प्रफधन् गदै, 

क) कसैराई मरङ्गको आधायभा बेदबाव झल्कने कुन ैकामन गनुन हुदैन । मरङ्गको आधायभा कसैको 
ऺभताभागथ आॉच आउने गयी कुन ैकाभकाज गनन, नीतत, कानुन वा सॊयचना फनाईनेछैन । 

ख) पयक मरङ्गका ऩदागधकायी, कभनचायी, सेवाग्राही तथा आभ नागरयकप्रतत अस्वस्थम् आरोचना गने, 
जजस्क्माउने तथा उनीहरुको भनोवर घटाउने खारका अमबब्मजक्त हदने,हदन रगाउने वा कुन ैऩतन 
भाध्मभवाट कुनै मौनजन्म दयुाशम हुने खारका कुनै काभकायवाही गनन गयाउन वा मौनजन्म अजस्रर 
तजस्वयहरु प्रकामशत गन,े प्रदशनन गन,े आशम देखाउने, अनुगचत राबका दृजरटरे काभभा अल्झाउने 
जस्ता हैयानी ऩाने व्मवहाय गनुन वा गयाउन ुहुदैन । 

ग) रेखेय, फोरेय, बाषण गयेय वा जुनसुकै भाध्मभफाट ऩतन भहहरा तथा ऩुरुषफीचभा बेदबाव जनाउने 
खारका काभ वा व्मवहाय गनन वा उखान टुक्का, थेगो वा शब्दहरुको प्रमोग गनुन गयाउन ुहुदैन । 

घ) रैङ्गगक आधायभा बएका घयेरु हहॊसा य बेदबावका घटनाहरुराई रुकाउने य गोप्म याख्न ेकामन 
गने वा सहमोग ऩ-ुमाउने कामन गनुन गयाउनु हुदैन । 

३.१५ फारवालरकाको सयर्वाधगण बफकास य हकहहतप्रनत सचते यहदै, 

क) फारफामरकाको साथनक सयोकायका ववषम तथा नगयऩामरका ववकास य शासन प्रक्रिमाभा 
वारवामरकाको साथनक सहबागगताराई होच्माउन े वा अवभूल्मन गने ववचाय, अमबव्मजक्त हदन वा 
त्मस्तो व्मवहाय  गनन गयाउन हुदैन । 



ख) आफ्नो ऩरयवायभा फारश्रमभक याख्न ु हुदैन । सभुदामभा फारश्रभ वा फारशोषणराई सॊयऺण वा 
प्रोत्साहन हुने कुनै क्रकमसभको क्रिमाकराऩ गनन गयाउन ऩाइने छैन । 

४. सावनजतनक सम्ऩवत्तको प्रमोग तथा सुववधा सम्वन्धी आचयणहरु, सावनजतनक सम्ऩवत्तको प्रमोग 
तथा   सुववधा सम्फन्धभा देहामका आचायणहरु ऩारन गनन प्रततफद्धता व्मक्त गदनछौ । 

४.१ ऩदागधकायी तथा कभनचायीको सुववधाका रागग छुट्माइएको सेवा वा सुववधा वा बत्ता आफ्नो 
आजन्तयक श्रोतको कतत अॊश हुन आउॉछ बन्ने एकीन गयी सबाभा छरपर गयी आभ नागरयकराई 
जानकायी हदई क्रकपामतत रुऩभा न्मूनतभ सुबफधाको व्मवस्था गरयनेछ । 

४.२ ऩदागधकायीरे कानुन फभोजजभ तथा कामानरमको काभभा वाहेक नगयऩामरकाको भानवीम, आगथनक 
वा बौततक साधन श्रोतको आपु वा अन्म कुन ैव्मजक्तफाट प्रमोग वा उऩमोग गनुन वा गयाइनेछैन । 

४.३ आफ्नो ऩदीम ओहदाको आधायभा कुन ै समभतत, सॊस्था वा व्मजक्तहरुफाट तनजी सेवा तथा 
सुववधाहरु मरन वा मरन रगाइने छैन । 

४.४ नगयऩामरकाको सेवा प्राप्त गये वा सावनजतनक सम्ऩवत्तको प्रमोग गयेफाऩत ऩदागधकायी, कभनचायी 
वा अन्म कुनै व्मजक्त वा सॊस्थारे कानुन फभोजजभ ततनुन फुझाउनु ऩन ेकय, शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुय, 

बाडा फुझाउनफाट छुट मरने हदने गयी तनणनम गनुन वा गयाउन ुहुदैन । 

४.५ नगयऩामरका ऩदागधकायीहरुरे आपूरे प्राप्त गने सुववधाहरुको वववयण आभ जानकायीका रागग 
नगयऩामरक भापन त सावनजतनक गनुनऩनेछ । 

५.  नीतत तनभानण, मोजना तजुनभा य तनणनम गदान ऩारन गनुनऩन ेआचायणहरु, नीतत, तनभानण , मोजना 
तजुनभा य तनणनम गदान गदान देहामका आचायणहरुको ऩारन गनन गयाउन देहाम फभोजजभ गरयनेछ । 

५.१ ननणण् प्रकृमाभा बाग लरनुऩूव ्फैठकभा जानकायी हदनुऩनन् 

 (१) ऩदागधकायीराइन आपु सभेत सॊरग्न बई कुन ै तनणनम गनुनऩने छरपरभा बाग मरनुऩूवन देहाम 
फभोजभका सूचनाहरु सम्वजन्धत बए सो हदन ुऩनेछ्  

क) नगयऩमरकाको बनान प्रकृमा, खयीद,बफिी वा ठेक्काऩट्टाको तनणनम प्रकृमा, कुन ै क्रकमसभको दण्ड 
जरयवाना वा मभनाहा गने तनणनम प्रकृमा, कुन ैऩऺसॊगको सम्झौताको म्माद थऩ वा खायेजका बफषमभा 



वा न्मस्तै कुनै तनणनम गनुनऩने ववषमसॉग सम्फजन्धत व्मजक्तसॉग आफ्नो कुनै स्वाथन वा रयसवव वा 
रेनदेन वा अन्म कुनै प्रकायरे नाता, सम्वन्ध यहेको बए सो कुया, 

ख) नगयऩामरकाको नीतत तनणनमवाट प्रन्मऺ वा अप्रत्मऺहरुभा राब वा हानी हुन ेव्मजक्त, सॊस्था, ऩऺ 
वा कम्ऩनीसॉग मरनुहदनु बए सोको वववयणहरु, 

ग) कुन ैऩेशा वा व्मफशातमक सॊघसॊस्थाभा ऩदागधकायीको प्रतततनगधत्व, रगानी, शमेय, हहत वा स्वाथन 
बए सोको वववयण य त्मस्तो काभभा रगाउने सॊस्था सम्वन्धी ववफयण, 

२) महद कुनै ऩदागधकायीको तनणनम गनुनऩने ऩऺ वा ववषमसॊग सम्वन्ध यहेछ बने फैठकको तनणनम 
प्रकृमाभा तटस्थ यहन वा बाग नमरनका रागग तनदेश गनुन ऩनेछ । 

३) ऩदागधकायीरे कुनै ववकास तनभानण कामनको रागग गठन हुन ेउऩबोक्ता समभततभा यही कामन गनुन 
हुदैन ।  

५.२ सहबाधगताभूरक तथा ऩायदशीरुऩभा नीनत ननभा्ण य ननणम् गनन, 

(क) ऩदागधकायीहरुरे मोजनाको छनौट, प्राथमभकीकयण, कामानन्वमन, अनुगभन, भूल्माॊकनका ववषमहरुभा 
राबग्राही, उऩबोक्ता तथा सयोकायवारा सभूहको सहबागगता य प्रतततनगधत्व गयाएय तनणनम गनुनऩनछे । 

(ख) स्थानीम तहफाट तनणनम हदनुऩने ववषमहरु, तनमुजक्त वा सेवा सुववधा हदने वा मरने ववषमका 
कुयाहरु ऩायदशीरुऩभा गनुन ऩनेछ । 

(ग) स्थातनम तहका फठैकहरु आभ जनताका रागग खरुा गनन उगचत प्रकृमाहरु तनधानयण गनुन ऩनेछ 
। 

(घ) तनणनम गदान कानुनरे तोकेको अवगधमबि तनणनम गनुनऩछन । काननुरे सभम नतोकेको अवस्थाभा 
ववषमको प्रकृतत हेयी मथासम्बव तछटो य उऩमुक्त सभमावगधमबि तनणनम गनुन ऩनेछ । 

 तय कुनै कायाणरे तनणनम गनन राग्ने सभमावगध रजम्फने बएभा वा तनणनम गनन नमसने बएभा 
सोको तथ्मऩूणन जानकायी सॊफजन्धत ऩऺराई उऩरब्ध गायउनु ऩनेछ ।  

(घ) ऩदागधकायीरे नागरयक वा सेवाग्राहीराई नअल्माउने गयी स्ऩरट याम तथा सल्राह हदनु ऩनेछ । 



६. ऩुयस्काय, उऩहाय, दान, चन्दा वा ननजी सेवा, सुववधा य राब ग्रहण सभफम्न्ध आचयण,  

ऩदागधकायीहरुरे उऩहाय, दान, चन्दा वा तनजी सेवा, सुववधा य राब ग्रहण सम्फन्धभा देहामका 
आचायणहरुको ऩारन गनन गयाउन प्रततफद्ध यहदै, 

(क) कानुन फभोजजभ आफ्नो कतनव्म तनवानह गने मसरमसराभा कसैफाट कुनै प्रकायको नगद वा सेवा 
सुववधाको रुऩभा उऩहाय, ऩुयस्काय, चन्दा मरन ुहुदैन । त्मस्तो सेवा सुववधा हदनका रागग वाध्म ऩाने 
कुन ैव्मवहाय गनुन वा गयाउनु हुॉदैन ्। 

(ख) स्थानीम तहसॊग कुनै खास ववषमभा स्वाथन तनहहत बएको वा सभान स्वाथन बएको कुनै ऩतन  
व्मजक्तफाट कुन ैप्रकायको भैिी व्मवहाय य आभन्िण, बोज बतेय, खानवऩन, भनोयचजन, फसोवास सुववधा, 
बाडा सुववधा, आहद मरनु वा हदनु हुॉदैन । 

(ग) ऩदागधकायीहरुरे आफ्नो स्थानीम तहराई जानकायी नहदई कुन ै व्मजक्त, सॊस्था वा तनकामफाट 
दान, वजक्सस, चन्दा, उऩहाय स्वीकाय गनुन हुॉदैन ्। 

७. साभुदानमक सॊघसॊस्था, ननजी ऺेि, ववकास साझदेाय, गैय सयकायी सॊस्थासॊगको साझदेायी, 

ववकास साझदेाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभुदातमक सॊघसॊस्था, तनजी ऺेिसॊगको साझदेायी गदान देहामका 
आचायणहरुको ऩारन गनन प्रततफद्ध यहदै, 

(क) ववकास साझदेाय तनकाम, गैय सयकायी सॊस्था, साभुदातमक सॊघसॊस्था, तनजी ऺेिसॊगको सॊस्थागत 
सम्फन्ध य सभन्वम प्रफधनन गरयनेछ । व्मजक्तगत राबहानीका आधायभा व्मवहाय गरयनेछैन । 

(ख) ववकास साझदेाय तनकास, गैय सयकायी सॊस्था, साभुदातमक सॊघसॊस्था, तनजी ऺेिसॉगको आफ्नो 
ऺेिमबिको मोजना, कामनिभ, फजेट तथा प्रततवेदन गने कामनराई एकीकृत रुऩभा अगाडी फढाइनेछ । 

८. ननष्ऩऺता, सभभान य कदयऩूण ्व्मवहाय सभफन्धी आचयणहरु, 

ऩदागधकायीरे आफ्नो कामनसम्ऩादन गदान तनरऩऺता, सम्भान य कदयऩूणन रुऩभा गनन देहामका 
आचायहरुको ऩारन गरयनेछ् 

(क) स्थानीम ऩदीम सॊस्थागत एवॊ कामनगत स्वतन्िता य तनरऩऺता अमबवदृ्गध गनन प्रमत्नशीर यहने 
।  



(ख) ऩदागधकायीरे ऩदीम कतनव्म तनवानह गदान वाह्म वा आन्तरयक ऺेिफाट प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरुऩरे 
आउने प्रबाव, प्ररोबन, दवाव, बनसुन, धम्की, आग्रह आहदफाट प्रेरयत वा प्रबाववत नबई कामन सम्ऩादन 
गने । 

(ग) आफ्नो ऩदीम कतनव्म ऩुया गदान भोराहहजा नयाखी तनमबनक य स्वतन्िताऩूवनक कामन सम्ऩादन गन े
गयाउने ।  

(घ) कुन ैकभनचायीराई कामन सम्ऩादनको मसरमसराभा अनुगचत प्रबाव ऩानन वा दफाफ नहदने । 

(ङ) प्रचमरत कानुनरे तनषेध गयेको कुनै कामन गनन वा गयाउन नहुने । 

(च) कतनव्म ऩारना गदान जानकायीभा आएको कानुन फभोजजभ गोप्म याख्नऩुने ववषम वा कागजात वा 
व्महोया प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩफाट प्रकाशन गनन वा गयाउन नहुने । 

(छ) ऩदागधकायीरे आपरे गने काभ तनधानरयत सभममबि सम्ऩादन गरयनेछ । कानुन फभोजजभ 
सम्ऩादा गनुन ऩने काभ सभममबि ैसम्ऩन्न नगयी आपूरे गने काभ ऩन्छाइने छैन । 

९. अन्म आचयणहरु् 

ऩदागधकायीका अन्म आचयणहरु देहाम फभोजजभ गनन प्रततफद्ध यहन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्ऩवत्तको वववयण तोक्रकएको सभममबि सम्फजन्धत तनकामभा फुझाई सावनजतनक गनुन 
ऩनेछ । 

(ख) स्थानीम तहको काभभा कुन ैप्रकायको असय ऩनन सक्ने गयी वा सॊववधान य प्रचमरत कानुन 
ववऩरयत हुने गयी स्थानीम तहको स्वीकृती ववना कसैफाट  कुनै प्रकायको दान, दातव्म, कोसेरी, उऩहाय 
आपुरे स्वीकाय गनुन य आपनो ऩरयवायको कुन ैसदस्मराई त्मस्तो ववषम स्वीकाय गनन रगाउनु हुदैन 
। ववदेशी सयकाय वा प्रतततनगधफाट कुन ैउऩहाय प्राप्त हुन आएभा स्थानीम तहभा सो कुयाको सूचना 
हदई तनणनम बए फभोजजभ गनुन ऩनेछ । 

(ग) स्थानीम तहको ऩवून स्वीकृतत बफना काभको तनमभत्त कुनै क्रकमसभको चन्दा भाग्न वा त्मस्तो 
चन्दा स्वीकाय गनन वा कुनै क्रकमसभको आगथनक सहामता मरनु हुनैन । 



(घ) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको काभ कायवाहीभा प्रततकुर प्रबाव ऩने गयी 
कुन ै ऩिऩबिकाभा आपनो वास्तववक वा काल्ऩतनक नाभफाट वा वेनाभी कुनै रेख प्रकाशन गनन, 
अनराइन सभाचाय भाध्मभ वा साभाजजक सचजार, येडडमो वा टेमरमबजनद्धाया प्रसायण गनन गयाउन 
हुनदैन । 

(ङ) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको नीततको ववयोधभा सावनजतनक बाषण हदन 
वा कुन ैवक्तव्म प्रकाशन गनन हुदैन ।  

(च) भुरुकी ऐन ववहावायीको भहरको ववऩरयत हुने गयी वववाह गनन गयाउन हुॉदैन । 

(छ) ववदेशी भुरुकको स्थामी फसोवास तथा डड.बी को रागग आवेदन गनुन हुदैन । 

(ज) ऩदागधकायीरे ऩदीम भमानदाभा आॊच आउने गयी कुन ैसभूह वा व्मजक्तसॊग काननु ववऩरयत वातान 
गने, सॊझौता गने कामन गनुन गयाउनु हुॉदैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाग–३ 



प्रचमरत कानुन फभोजजभ ऩारन गनुनऩने आचायणहरु 

१०. प्रचलरत कानुनको प्रबावकायी कामा्न्व्मन सभफन्धभा्  

(१) नेऩारनको सॊववधान, प्रचमरत सॊघीम तथा प्रदेश कानुन, अदारतको तनणनम वा आदेश तथा कानुन 
फभोजजभ सॊघ वा प्रदेशरे हदएको तनदेशनको सम्भान य ऩारना गनन य सोको तत्ऩयताऩूवनक प्रबावकायी 
कामानन्व्मन गरयनेछ । 

(२) प्रचमरत कानुन फभोजजभ ऩदागधकायीहरुको सम्ऩवत्त वववयण फुझाउने तथा सावनजतनक गरयनेछ । 

(३) ऩदागधकायीरे प्रचमरत कानुन फभोजजकभ स्थानीम तहको फेरुजु तथा ऩेश्की पछोटको कामनभा 
जजम्भेवायी फहन गनुन ऩनेछ । 

११. अम्ततमाय दरुुऩमोग तथा भ्रष्टाचय ननवायण सभफम्न्ध कानुनको कामा्न्वमनभा सहमोग, 

(१) स्थानीम तहका ऩदगधकायीहरुरे प्रचमरत कानुन फभोजजभ भ्ररटचाय वा अजततमायको दरुुऩमोग हुन े
क्रकमसभका आचायणहरु गनुन वा गयाउनु हुॉदैन । 

(२) स्थानीम तहका ऩदागधकायीरे स्थानीम तहभा प्रचमरत कानुन फभोजजभ अजततमायको दरुुऩमोग 
ठहरयने कुनै काभ वा व्मवहाय बएभा सम्फजन्धत तनकामभा जानकायी हदनुऩनेछ य सम्फजन्धत 
तनकामफाट हुने छानववन, अनुसन्धान तथा जाॉचफुझभा सहमोग गनुन ऩनेछ । 

(३) ऩदागधकायीरे आपूरे थाहा ऩाएको भ्ररटाचाय भातनने कामनहरुको सूचना हदने य मरने गनुन ऩदनछ, 

त्मस्तो सूचना रुकाउन य रुकाउने कामनभा सहमोग गनुन हुॉदैन । 

(४) ऩदागधकायीरे आफ्नो कामनसम्ऩादन गदान देखखन सक्ने फाह्म क्रिमाकराऩ, योजगायी, रगानी, 
सम्ऩवत्त, उऩहाय वा राब रगामतका कुयाहरु फाये स्ऩरट गयी कामन सम्ऩादन गनुन ऩदनछ । 

(५) भ्ररटाचायफाट आजजनत सम्ऩवत्त याख्न,े रुकाउने तथा प्रमोग गने मस्ता कामनराई दरुुत्साहन गनून 
ऩदनछ । 

(६) भ्ररटाचायफाट आजजनत सम्ऩवत्तको खोज तरास, योक्का, स्थानान्तयण, तनमन्िण, जपत एवॊ 
क्रपतानसम्फजन्ध कामनभा सहमोग ऩ-ुमाउनु ऩदनछ । 



(७) ऩदागधकायीरे आपूरे य आफ्रनो ऩरयवायको नाभभा कुन ैजामजेथा खयीद गदान सावनजतनक गयेय 
गनुन ऩनेछ । 

१२. ननवा्चन आचायसॊहहताको ऩारन गनुऩ्नन्- 

(१) स्थानीम तहका जनप्रतततनगधहरुरे तनवानचनका फखत ऩारन गुनऩने आचायहरु तनवानचन आमोगरे 
तोके फभोजजभ ऩारना गनुन ऩनेछ । 

(२) स्थानीम तनकामका ऩदागधकायीहरुरे तनवानचन आचायसॊहहताको प्रबावकायी कामानन्व्मन तथा ऩारन 
गनन गयाउन सहमोग गनुनऩनेछ । 

(३) स्थानीम तहका ऩदागधकायीहरुरे आफ्नो ओहदाको आधायभा प्राप्त सुववधाहरु तनवानचन प्रचाय 
प्रसाय वा सो सॉग सम्फजन्धत प्रमोजनका रागग आपू वा अरु कसैफाट प्रमोग गनन वा प्रमोग 
गयाउनको रागग हदनु हुॉदैन । 

(४) तनवानचन प्रमोजनका रागग मस्तो सुववधा हदन वा मरनका रागग स्थानीम तहहरुफाट सॊस्थागत 
रुऩभा कुनै तनणनम गनुन वा गयाउनु सभेत हुॉदैन । 

१३. आचयसॊहहताको कामा्न रवमनका राधग आवश्मक सहमोग गनुऩ्नन्- 

(१) आचयसॊहहताको कामानन्वमन तथा सावनजतनकीकयणका रागग देहामभा उल्रेखखत व्मवस्थाहरु 
गरयनेछ, 

 (क) आचायसॊहहताको कामानन्व्मन समभततको व्मवस्था गरयने, कामनऩामरकारे प्रभुख वा कामनऩामरकारे 
तोकेको सदस्मको सॊमोजकत्वभा आचायसॊहहता कामानन्वमन समभतत गठन गरयनेछ । सो समभततरे 
तनममभत रुऩभा आचायसॊहहता कामानन्व्मनको ऩऺराई सहमोग ऩु-माई कामनऩामरकाको फैठकभा तनममभत 
प्रततवेदन हदनु ऩनेछ । 

(ख) अनुगभन समभततराई सहमोग ऩ-ुमाउनु ऩने मस आचयसॊहहताको प्रबावकयी कामानन्वमनका रागग 
अनुगभन समभततराई आवश्मक ऩने सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 



(२) ऩदागधकायीरे आफ्नो कामनववबाजन तथा कामनसम्ऩादन तनमभावरीको व्मवस्था फभोजजभ 
जवापदेही, ऩायदशी सेवा प्रवाहको प्रफन्ध गनन देहाम फभोजजभ गनन गयाउन आवश्मक व्मवस्था 
गरयनेछ, 

(क) नागरयक वडाऩि फभोजजभ कामन सम्ऩादन गनुनऩन,े नागरयक वडाऩि सम्फजन्धत सफैको 
जनाकायीका रागग सफैरे देख्न ेठाउॉभा टाॉस गनुन गयाउनु ऩनेछ । 

(ख) स्थानीम तहरे नागरयक वडाऩिभा उल्रेख बए अनुसाय तछटो सेवा प्राप्त नबएभा सो उऩय 
गुनासो सुनुवाई हुन ेय छानबफनफाट सेवाग्राही ऩऺराई कुनै ऺातत वा हैयानी व्महोनुनऩयेको देखखएभा 
वऩडडत ऩऺराई उगचत उऩचाय य ऺततऩूतत न उऩरब्ध हुने व्मवस्था गनुन गयाउनु ऩनेछ । 

(३) कुन ैऩतन ऩदागधकायीरे आपुकहाॉ आएको गुनासो तत्कारै सुन्न ेव्मवस्था मभराई पछमोट गनुन 
ऩनेछ । 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

बाग–४ 

आचयसॊहहताको ऩारन गनन गयाउने व्मवस्था 

१४. आचायसॊहहता अनुगभन सलभनतको गठन्-  

(१) कुन ै ऩदागधकायीरे मस आचायसॊहहता तथा अन्म प्रचमरत सॊघीम, प्रदेश य स्थानीम कानुन 
फभोजजभ ऩारन गनुनऩने आचायणहरु उल्रॊघन गये, नगयेको सम्फन्धभा जाॉचफुझ तथा अनुगभन गननका 
सबारे सबाका सदस्महरुभध्मेफाट देहाम फभोजजभका ऩदागधकायी यहेको एक आचायसॊहहता अनुगभन 
समभततको गठन गरयनेछ । 

क. सबाका सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छनौट गयेको एक जना    सॊमोजक 

ख) सबाका सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छनौट गयेको कजम्तभा एक जना भहहरा सहहत दईु जना 
सदस्म 

ग) कामनकायी अगधकृतरे तोकेको स्थानीम तकको एक जना अगधकृत सदस्म सगचव कभनचायी 

२.अनुगभन समभततका सॊमोजक, सदस्म तथा सगचवभागथ नै मस आचायसॊहहताको उल्रॊघनभा उजुयी 
ऩरय तनणनम गनुनऩन े अवस्था बएभा सो ववषमको छरपर, जाॉचफुझ तथा तनणनम प्रकृमाभा तनज 
सहबागी हुन ऩाउने छैनन । 

३) मस आचायसॊहहताको सॊमुक्त रुऩभा उल्रॊघन गयेको बनी अनुगभन समभततका सॊमोजक, सदस्महरु 
तथा सगचवभागथ कुनै उजुयी ऩयेकाभा त्मस उऩय सम्फजन्धत कामनसमभततरे छानबफन गयी त्मसऩतछ 
फस्ने सबाको फैठकभा ऩेश हुन सक्ने छैनन ्। 



४) अनुगभन समभततका सदस्महरुको ऩदावगध दईु फषनको हुनेछ । मस समभततका सदस्महरु रगाताय 
दईु कामनकार बन्दा फहढका रागग तनवानगचत हुन सक्ने छैनन ्। 

तय स्थानीम कामनकारको सभाप्त बएको अवस्थाभा मस समभततको ऩदावगध स्वत् सभाप्त 
बएको भातननेछ ।  

१५) अनुगभन समभततको काभ कतनव्म य अगधकाय्- आचाय सॊहहता अनुगभन समभततको काभ 
कतनव्म य अगधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछन ।  

क) कुन ैऩदागधकायीरे आचायसॊहहता उल्रॊघन गये, नगयेको सम्फन्धभा उजुयी ऩयेभा वा जानकायी हुन 
आएभा सो उऩय जाॉचफुझ तथा छानववन गनन सक्ने । 

ख) जाॉचफुझ तथा छानबफन को मसरमसराभा सभाव्हान जायी गने य साऺी प्रभाण आभन्िणभा 
स्थानीम तहको जुनसुकै फैठकभा उऩजस्थत बई आफ्नो काभका ववषमभा जानकायी हदन सक्नेछन ्।  

ग) अनुगभन समभततका सदस्महरुरे स्थानीम तहको मसपारयश तथा आभन्िणभा स्थानीम तहको 
जुनसुकै फैठकभा उऩजस्थत बई आफ्नो काभको ववषमभा जानकायी हदन सक्नेछन ्। 

 (२) अनुगभन समभततको रागग आवश्मक जनसजक्त, काभ गने ठाउॉ , साभग्री तथा उगचत वातावयण 
फनाईहदने जजम्भेवायी स्थानीम तहको हुनेछ ।  

१६) अनुगभन समभततको फैठक तथा कामनववगध्- (१) अनुगभन समभततको कामन सॊचारन ववगध 
देहामभा उल्रेख बए अनुसाय हुनेछ।  

क) अनुगभन समभततको फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ ।  

ख) अनुगभन समभततको फैठकको तनणनम फहुभतको आधायभा हुनेछ । 

ग) अनुगभन समभततरे कायवाहह गदान  सम्फजन्धत ऩदागधकायीराई सपाई ऩेश गने उगचत भौका 
 हदनुऩनेछ ।  

घ) अनुगभन समभततरे जाॉचफुझफाट देखखएको वववयण सहहतको याम प्रततवेदन सम्वजन्धत 
कामनऩामरकाभा ऩेश गनुनऩनेछ ।   



(२) अनुगभन समभततको फैठक तथा जाॉचफुझ सम्फजन्ध अन्म कामानववगध समभतत आपैरे तोक्न 
सक्नेछ । 

१७) अनुगभन समभततका सदस्महरुको सेवा तथा सवुवधा्- अनुगभन समभततका सदस्महरुको फैठक 
बत्ता तथा अन्म सुववधाहरु स्थानीम तहरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।  

१८) उजुयी्- (१) स्थानीम तहको कुनै ऩदागधकायीरे ऩेशागत आचाय उल्रघॊन गयेकोभा त्मस 
ववषमभा आचायसॊहहता अनुगभन समभतत सभऺ उजुयी हदन सक्रकनेछ ।  

(२) भागथ (१) फभोजजभ कुन ऩदागधकायीरे कुन आचायण उल्रॊघन गयेको हो सोको आधाय प्रभाण 
खरुाउन ु ऩनेछ । स्थानीम तहरे उजुयी पायभको नभुना फनाई सफ ै सजजर ै प्राप्त गनन सक्रकने 
स्थानभा याख्नऩुनेछ ।  

३) उजुयीको सम्फन्धभा कायवाहह भाग गदान अनगुभन समभततरे उजुयवारासॊग वववयण वा कागजजात 
भाग गनन सक्नेछ ।  

१९) गोप्म याख्नऩुने्- (१) अनुगभन समभततरे उजुयवाराको नाभ गोप्म याख्नऩुनेछ ।  

(२) प्राप्त उजुयीका आधायभा कुनै ऩदागधकायीभागथ रागेको आयोऩभागथ छानववन जायी यहेको 
अवस्थाभा आयोवऩत ऩदागधकायीको नाभ सभेत गोप्म याख्नऩुनेछ ।  

२०. जाॉचफुझ्- (१) मस आचायसॊहहताभा उजल्रखखत आचायणहरुको उल्रॊघन गयेको ववषमभा 
अनुगभन समभततको याम सुझाव वा प्रततवेदन आवश्मक कायवाहीका रागग कामनऩामरकाभा ऩेश 
गनुनऩनेछ । प्रततवेदन ऩशे गनुन ऩूवन सो समभततरे देहामका प्रकृमाहरु ऩूया गनुऩनेछ ।  

क) कुन ैऩदागधकायीका ववरुद्ध आचायसॊहहता उल्रघॊन गयेको उजुयी ऩयेभा वा सोको जानकायी प्राप्त 
बएकोभा त्मसको आधायभा अनुगभन समभततरे कायवाहीका आवश्मक छ वा छैन बनी जाॉचफुझ गनन 
वा गयाउन सक्नेछ । 

ख) जाॉचफुझ गदान कुनै ऩदागधकायी उऩय कायवाही गनुनऩन े देखखएभा अनुगभन समभतत त्मस्तो 
ऩदागधकायीराई सपाई ऩेश गनन उगचत भौका हदनु ऩनेछ ।  



ग) सपाई ऩेश गने भौका हदॊदा सम्फजन्धत ऩदागधकायी ववरुद्ध रागेको आयोऩ य त्मसको आधायहरु 
प्ररट गयी आवश्मक कायवाहीका रागग कामनऩामरकाको फैठकभा ऩेश गनुनऩनेछ ।  

२१.अनुगभन समभततको मसपारयश कामान्वमन गने्- (१) अनुगभन समभततरे मस आचायसॊहहताभा 
उल्रेखखत कुयाहरुको ऩरान बए नबएको सम्फन्धनभा आवश्मक याम, सुझाव तथा मसपारयश सहहत 
कामानन्वमनका रागग कामनऩामरकाभा ऩेश गने ऩनेछ ।  

२) अनुगभन समभततफाट प्राप्त प्रततवेदन तथा याम, सुझाव य मसपारयश उऩय कामनऩामरकाभा छरपर 
गयी आवश्मक तनणनम सहहत कामानन्वमन गनुनऩनछे ।  

३) आचायसॊहहता ऩारनका ववषमभा स्थानीम तहभा छरपर हुॉदाका फखत सम्फजन्धत ऩऺका 
प्रतततनगधहरुराई सहबागी गयाउन गयाउन सक्रकनेछ ।  

२२. आचायसॊहहताको उल्रॊघनभा सजाम्- (१) मस आचायसॊहहताको कामानन्वमन गदान स्थानीम 
तहफाट सजामको रुऩभा देहामभा उल्रेखखत एक वा सोबन्दा फढी प्रकृमाहरु अऩनाउन सक्रकनेछ ।  

क) सम्फजन्धत ऩदागधकायीराई सचते गयाउने ।  

ख) आरोचना तथा आत्भरोचना गनन रगाई सोको जानकायी सावनजतनक गनन रगाउने ।  

ग) सावनजतनक सुचनाको रागग सावनजतनक गने, गयाउने । 

घ) प्रचमरत ऐन कानुनको उल्रॊघन बएको अवस्थाभा सम्फजन्धत तनकामभा सूचना हदने य आवश्मक 
कायवाहीका रागग रेखी ऩठाउने ।  

२) आयोवऩत ऩदागधकायीभागथ बएका कुन ैऩतन कायवाहीका ववषमभा तनज कुनै याजनीततक दरसॊग 
आवद्ध बएको हकभा सम्फजन्धत याजतनततक दरराई जानकायी गयाउनु ऩने ।  

२३. कायवाहीको वववयण सावनजतनक गने्- 

आचायसॊहहतको कामानन्वमनका सम्फन्धभा ऩदागधकायीभागथ  बएको कायवाहीको वववयण आभ 
जानकायीका रागग स्थानीम तहको सूचनाऩाटी य स्थानीम ऩिऩबिकाभा प्रकामशत गनुनऩनेछ । सोको 
जानकायी याजनीततक दरहरु, सॊघीम भामभरा तथा स्थानीम ववकास भन्िारम, तनवानचन आमोग, प्रदेश 
सयकायको सम्फजन्धत ववबाग/तनकाम, स्थानीम प्रशासनराई गयाउनु ऩनेछ ।  



२४  आचायसॊहहताको ऩारन गनुन सफैको कतनव्म हुने्- मो आचाय सॊहहताको ऩारन गनुन ऩदागधकायीको 
जजम्भेवायी तथा कतनव्मको एक अमबन्न अॊगको रुऩभा यहनेछ ।  

२५) ऩदागधकायीराई आचायसॊहहताको जानकायी हदनुऩने्- मो आचायसॊहहता स्थानीम तहका 
ऩदागधकायी तथा कभनचायीराइन अतनवामन रुऩभा जानकायी हदई हस्ताऺय गयाई रागु गरयनेछ ।  

२६ सयोकायवाराहरुराई आचायसॊहहताको जानकायी उऩल्ब्ध गयाउनुऩने्- स्थानीम तहका ऩदागधकायीको 
आचायसॊहहता, सभम सभमाभा आचायसॊहहताभा बएको सॊशोधन वववयण तथा आचायसॊहहतको 
कामानन्मवनका ववफयणहरुको जानकायी वावषनकरुऩभा स्थानीम तहका याजनीततका दरहरु, सॊधीम तथा 
स्थानीम ववकास भन्िारम तथा प्रदेश सयकायका सम्वजन्धत तनकामहरुराई गयाउनु ऩनेछ ।  

२७ आचायसॊहहताको कामानन्मनभा याजनीततक दरको सहमोग्- (१) कुनै ऩदागधकायीफाट मस 
आचायसॊहहताको उल्रॊधन बएको ठहय बएभा तनजभागथ, ऩदागधकायी सम्फद्घ याजनीततक दरराई 
जानकायी गयाउनुका साथै सावनजवतनक सभेत गनुन ऩनेछ ।  

(२)  जाॉचवुझका आधायभा ऩदागधकायी उऩय कावानहीका रागग बएको मसपारयशको कामानन्वमन गने 
वास सचते गयाउने काभभा सयकायी तनकाम एवॊ याजनीततक दरहरुको सहमोग मरन सक्रकनेछ ।  

२८ आचायसॊहहताभा सॊशोधन्- मो आचायसॊहहता स्थानीम तहका सबाफाट आचायसहहताभा सॊशोधन 
गनन सक्रकनेछ । 

(२) आचायसॊहहताभा बएको सॊशोधनको जानकायी सम्फजन्धत सफै ऩदागधकायी, कभनचायी, तथा 
सयोकावाराहरुराई हदनुऩनेछ । 

(३) तनवानचन आचायसॊहहता सॊशोधन बएका खण्डभा आभ जनताको जानकायीका रागग सावनजतनक  
गनुनऩनेछ । 

(४) नगयऩामरकारे आफ्नो नगयऩामरका ववमशरठता, कामन प्रकृतत य आवश्कता अनुसाय मस 
आचायसॊहहता सभम सभमभा थऩ व्मवस्था सभावेश गयी रागू गनन सक्रकनेछ ।  


