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भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 
खण्ड १ संख्या 12 लिलतिः २०७4/03/28 

भाग-1 
भीरकोट नगरपालिका 

 

भीरकोट नगरपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७४ 

नगरसभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७४/०३/२८ 

प्रस्तावनािः 

नेपािको संहविान बिोन्जि सहकारीता, सहअन्स्तत्व र सिधवयका आिारिा संघीय िोकतान्धत्रक 

गणतधत्रात्िक िासन व्यवस्थाको अभ्यास गदै सङघ, प्रदेि र स्थानीय तहवीच सिुिुरु अधतरसरकार 

सम्वधि कायि गनन, स्थानीय िासन व्यवस्थािा जनताको अथनपणुन सहभालगता प्रविनन गदै बढी 

जनिखुी, सेवािखुी, जनउत्तरदायी, पारदिी तथा सिुासनयकु्त स्थानीय िासनको प्रत्याभलुत गनन, स्थानीय 

तहिाई जनताको हवश्वालसिो िासन इकानइका रुपिा स्थाहपत गनन, स्थानीय तहबाट सिाजका हवलभन्न 

बगन ििन, लिङ्ग जातजालतका िौलिक संस्कृलतप्रलत सम्िान र सहहण्ण ुभावनाको हवकास गनन तथा काननुी 

राज्य, संघीय िोकतान्धत्रक गणतधत्रका िाभहरुको धयायोन्चत हवतरण र दीगो हवकासको 

अविारणािाई ितुन रुप ददन हािी जनताबाट लनवानन्चत पदालिकारीको आचरण र हियाकिापहरुिाई 



सोही अनरुुप ियानददत र व्यवन्स्थत बनाउनको िालग भीरकोट नगरपालिकाका जनप्रलतलनलिहरुको 

नगरसभा बैठकवाट पाररत गरी यो “ नगरपालिकाका पदालिकारीको आचारसंहहता, २०७४”  बनाई 

िाग ुगरेका छौ । 

भाग –१ 

प्रारन्म्भक 

१) संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः १) यो आचारसंहहताको नाि भीरकोट नगरपालिकाका पदालिकारीहरुको 

आचारसंहहता, २०७४ रहेको छ । 

(२) यो आचारसहहता नगरसभावाट पाररत भएको लिलतदेन्ख िाग ुहनुेछ । 

२) पररभाषािः  हवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेिा यस आचारसंहहतािा,  

क) “प्रिखु ” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको प्रिखुिाई सम्झनपुछन । 

ख) “आचार संहहता” भन्नािे नगरपालिकाका पदालिकारीहरुको अनसुार गदठत आचारसंहहता,२०७४ 

िाई जनाउनेछ । 

ग) “अनगुिन सलिलत ” भन्नािे यस आचार संहहता अनसुार गदठत आचारसहहता अनगुिन सलिलतिाई 

सम्झनपुछन। 

घ) “कायनपालिका ” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको नगर कायनपालिका सम्झन ुपछन । 

ङ) ” पदालिकारी ” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाका प्रिखु, उपप्रिखु, वडाध्यि कायनपालिकाका सदस्य 

तथा सभाका अधय सदस्य सिेतिाई सम्झनपुछन । यस िब्दिे नगरपालिकािे आफ्नो कायन 

सम्पादनका लसिलसिािा गठन गरेका जनुसकैु सलिलत वा उपसलिलत वा कायनदिका सदस्यहरु 

सिेतिाई  

सम्झनपुदनछ ।  

च) “ सभा भन्नािे ” भीरकोट नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झनपुदनछ । 

छ) “ स्थानीय तह ” भन्नािे नेपािको संहविान बिोन्जिको भीरकोट नगरपालिकािाइन सम्झनपुछन । 

ज) “नगरपालिका ” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािाई सम्झनपुदनछ । 

  



भाग – २ 

पदालिकारीहरुको आचारणहरु 

३) सािाधय आचारहरुको पािना गननिः पदालिकारीहरुिे पािन तथा अबिम्बन गनुनपनन सािाधय 

आचारणहरु देहायिा उल्िेख भए बिोन्जि हनुेछन ्। जसको अविम्वन गनन हािी प्रलतबद्धता व्यक्त 

गदनछौ  

३.१ नेपािको स्वतधत्रता, स्वािीनता, राषह्िय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतािा लनहहत 

सावनभौिसत्ता प्रलत प्रलतवद्ध रहदै, 

क) पदालिकारीहरुिे नपेािको स्वतधत्रता, सावनभौिकता, भौगोलिक अखण्डता, राषह्िय एकता, स्वािीनता  

र स्वालभिानको अिुणतािा प्रलतकुि हनुे कायन गनन छैनौ । 

ख) कुनै पलन पदालिकारीिे राषि् हवरुद्र हनुे कायनिा सघाउ प-ुयाउन,े राहिय गोपनीयता भङ्ग गनन, 

राहिय सरुिािा आचँ प-ुयाउने कायनहरु गनन वा त्यस्तो कायनिा सहयोग प-ुयाउने कायन गनन वा 

गराइने छैन। 

ग) कुनै पदालिकारीिे पदीय न्जम्िेवारी पािना गदान सदैव राि र जनताको बहृत्तर हहतिाई ध्यानिा 

राखी गननछौ । 

घ) कुनै पलन व्यन्क्त वा लनकायिे जनतािा लनहहत सावनभौिसत्ता, राहिय एकता, स्वािीनता, सािान्जक, 

िालिनक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक सौहाद्धतािा आचँ प-ुयाउने गरी कायन गरेिा त्यस्तो कायन 

लनरुत्साहहत गननछौ । 

३.२ संघ, प्रदेि र नगरपालिका बीचको स–ुसम्बधििा जोड दददै, 

क) पदालिकारीहरुिे संघ, प्रदेि र नगरपालिका बीचको ससुम्वधि, कायन अलिकारिेत्र, प्रणािी वा 

संस्थागत प्रवधििा कुनै आचँ प-ुयाउन वा दखि ददन वा अधतर सरकार सम्वधििा खिि पानन कुनै 

हियाकिाप गनन वा वक्तव्य वा प्रकािन वा प्रचार प्रसार गररनेछैन । 

ख) कुनै पलन आिारिा नगरपालिकाका वालसधदाहरुिाई भेदभाव गनन वा सिान सरुिा,  सेवा , सहुविा 

र संरिणबाट बन्ित गररनेछैन । तर िहहिा, वािबालिका, अपांगता भएका जेष्ठ नागाररक िगायतका 

पलछ परेका बगन, िेत्र तथा सिदुायको हकहहतका िालग हविेष व्यवस्था गनन प्रलतवद्ध रहनेछौ । 



ग) अधतर नगरपालिका तथा अधतर सरकार बस्त ुवा सेवाको लनवानि आवागिनिाई बािा गररने वा 

भेदभाव गररनेछैन । 

३.३ संघीय िोकतान्धत्रक गणतधत्राधिक िासन प्रणािी, स्वािासन र स्वायत्त िासन, संघ, प्रदेि र 

नगरपालिकाबाट राज्यिन्क्तको प्रयोग तथा हवश्वव्यापी िानव अलिकार र िौलिक अलिकारका िाधय 

लसद्धाधतको प्रवद्धनन गननिः 

क) जनतािा लनहहत सावनभौिसत्ता, स्वािासन तथा स्वायत्त िासन, संघ, प्रदेि र नगरपालिकावाट 

राज्यिन्क्तको प्रयोग, संघीय िोकतान्धत्रक िाधय लसद्धाधतहरुिाई उच्च सम्िान र आत्िसात गररनेछ। 

ख) संघीय िोकतान्धत्रक प्रणािी, नगरपालिका स्वायत्तत्ता र तल्िो तहिा अलिकारको हवकेधद्रीकरणका 

लसद्धाधत तथा नीलतिाई अनादर गनन, जनताप्रलतको उत्तरदाहयत्विाई अस्वीकार गनन, अबहेिना गनन, 

अधतरसरकार सम्वधि एवं नगरपालिकाहरु र साझेदार संघ संस्थासंगको काननु बिोन्जिको सम्वधििा 

खिि पनन जस्ता कुनै िेख, सिाचार, भाषण, बक्तव्य प्रकािन वा प्रिारण गनुन वा गराउन ुहदैुन । 

तर यस कुरािे उल्िेन्खत हवषयिा अनसुधिानििुक कुनै िेख रचना प्रकान्ित गनन र सो अनरुुप 

िारण राख्न रोक िगाएको िालनने छैन । 

३.४ सािन श्रोतको पूणन सदपुयोग गननिः 

क) काननु बिोजि आफुिे पाउने सेवा सहुविा बाहेक नगरपालिकाको सािन, श्रोत, नगद वा न्जधसी 

कुनै पलन प्रकारिे िास्न, उपभोग गनन र दरुुपयोग गनुन गराउन ुहदैुन । 

ख) कुनै पलन पदालिकारीिे सावनजलनक स्रोतको प्रयोग गदान अलिकति सदपुयोग र उत्पादनिीि 

कायनिा प्रयोग गनुन पननछ । 

३.५ आफ्नो न्जम्िेवारीको प्रभावकारी कायानधवयन गनन गराउनेिः 

क) कुनै पलन पदालिकारीिे काननुिे तोहकए बिोन्जिका पदालिकारीहरुिाई पूवन जानकारी नददई 

आफ्नो सेवा ददने स्थान छोडी अधयत्र जान ुहदैुन । 

ख) पदालिकारीिे प्रचलित काननुिा तोहकएभधदा बढी सियका िालग आफ्नो कायनिेत्र छोडनपुदान वा 

कायनिेत्रभधदा वाहहर जानपुनन भएिा काननुिे तोके बिोन्जिका जनप्रलतलनलि वा पदालिकारीहरुिाई 

आफ्नो पदको अन्ख्तयारी नददई जान ुहदैुन । 

 



३.६ गैर काननुी आश्वासनिाई लनरुत्साहहत गननिः 

क) संहविान तथा प्रचालित काननुिे ददएको अलिकारिेत्र भधदा बाहहरका काि गरर ददधछु भनी 

कसैिाई आश्वासन ददन ुहदैुन । 

ख) काननु बिोन्जि गनुनपनन काि गनन वा सेवा ददनका िालग आनाकानी वा हढिाइन गनन, जानीजानी 

अनावश्यक झंझट थप्ने वा आफ्नो अलिकारिेत्र बाहहरको काि गररददन वा गराई ददनेछु भनी 

आश्वासन वा भरोसा पनन कुनै काि गनुन वा गराउन ुहदैुन । 

ग) नगरपालिकाका पदालिकारीहरुिे ऐनिे तोहकएको योजना तजुनिा प्रकृयाको जानकारी नददई व्यन्क्त, 

संस्था वा सिदुायिाई नगरपालिकाको योजना बाहेकका कुनै कायनिि वा योजना स्वीकृत गररददन वा 

गराईददने आश्वासन ददन ुहदैुन । 

घ) आफ्नो िालग वा अरु कसैको िालग अननु्चत िाभ पगु्ने गरी पदको दरुुपयोग गनन कायन गनुन 

गराउन ुहदैुन । 

३.७ राजनीलतक आस्थाका आिारिा भेदभावपूणन कायन नगनन दृढ रहदैँ, 

क) राजनीलतक आस्था वा हवचारका आिारिा कायनपालिका वा सभाको सदस्यहरु वा किनचारीहरु वा 

सेवाग्राही तथा आि नागररकहरुसंग तेरो िेरोको भावना राखी कुनै कायन गनुन गराउन ुहदैुन । 

ख) आफु सम्वद्ध राजलनलतक दि वा सम्वद्ध कुनै लनकाय वा संघसंस्थािाई िात्र िाभ पपु्ने वा 

सहुविा हनुे गरी कुनै लनणनय वा योजना वा कायनिि कायानधवयन गररनेछैन । 

३.८ सािान्जक सौहादनता र सिावेन्िकरणप्रलत दृढ संकन्ल्पत रहदैँ, 

क) सािान्जक सदभाव तथा सौहादनता (प्रिे) खल्बल्याउन नहनुेिः हवलभन्न जात जालत, ििन,वगन िेत्र, 

सम्प्रदायबीच सािान्जक सदभाव र सौहादनता खल्बल्याउने कुनै काि वा अधय कुनै व्यवहार गनुन वा 

गराउन ु हदैुन । कुनै सम्प्रदायवीचको स–ुसम्वधििा खिि पनन गरी हियाकिाप गनुन गराउन ु र 

प्रचार प्रसार गनुन गराउन ुहदैुन । 

ख) छुवाछुतिाई प्रश्रय ददने व्यवहार गनुन हदैुन । कुनै हवचार व्यक्त गदान जालतय, िालिनक, सांस्कृलतक 

वा सिान्जक हवद्धेष वा िालिनक भेदभाव जनाउने खािका काि कुरा गनन वा उखान टुक्का प्रयोग गनन 

वा कुनै जाती, ििन, संस्कृलत वा सिदुायको स्वालभिानिा िक्का िाग्ने वा आघात पगु्ने खािका िब्द 

वाणीहरुको प्रयोग गनुन हदैुन। 



ग) कुनैपलन जातजालत, ििन, वणन, लिङ्ग आददका आिारिा भेदभाव गनुन हदैुन तथा सबै सिदुायका 

काननुी हकहहत र िौलिक संस्कृलतप्रलत बोिी र व्यवहार दबैु तबरबाट प्रलतकुि असर पनन गरी कायन 

गनुन गराउन ुहदैुन । 

घ) कुनै पलन सिदुायको परम्परा देन्खको ििन अविम्वन गनन िालिनक स्वतधत्रताको सम्िान गनुन 

पननछ। 

तर, आफ्नो िेत्रलभत्र कसैको ििन पररवतनन गनन गराउने कुनै पलन हियाकिाप हनु ददनहुदैुन । 

ङ) कुनै हवदेिी नागररक वा संस्थािे नेपािको सभ्यता, नेपािी जनताबीचको सदभाव लबगानन वा 

भडकाउने काि गरेको वा गनन िागेको जानकारी भएिा तत्काि सम्वन्धित लनकायिा सून्चत गनुन 

पननछ। 

३.९ पदालिकारीबीच कायनन्जम्िेबारीको धयायोन्चत बाँडफाँड गनुनिः 

क) पदालिकारीहरुबीच न्जम्िेवारी, अलिकार वा सहुविा वा दाहयत्वको बाँडफाँड गदान राजनीलतक 

दिसँगको सम्वद्धता वा राजनीलतक आस्था वा िहहिा वा परुुष वा सािान्जक सिावेिीकरणका 

आिारिा भेदभाव गनुन हदैुन। 

तर, काननु बिोन्जि लबिेष न्जम्िेवारी र अवसर ददनका िालग उल्िेन्खत प्राविानिे रोक 

िगाएको िालनने छैन । 

३.१० कसैिे स्वालभिान र अन्स्तत्विा कुनै आचँ आउन नददन, 

क) पदालिकारीिे सबैसंग न्िष्ट र ियानददत बाणी तथा िब्दको प्रयोग गनुनपननछ । िालिन र 

स्वभाहवक सािान्जक आचारहरु गनुन पननछ । जनतासंग हाददनक, नम्र र आदरपूवनक व्यवहार 

गनुनपननछ। 

ख) पदालिकारीबाट कायनपालिका र सभाका सदस्यहरु, नगरपालिकािा कायनरत किनचारीहरुिा एक 

अकानप्रलत झठुा िाञ्छना िगाउने, ररस राग द्धेप राख्न ेतथा एक अकानको हवषयिा अप्रासांलगक हटका 

हटप्पणी गनुन वा अलतियोन्क्तपूणन अलभव्यन्क्त ददइनेछैन । 

ग) पदालिकारीिे लनवानन्चत जनप्रलतलनलि, किनचारी, सेवाग्राहीप्रलत राम्रो व्यवहार र िीष्ठ भाषाको प्रयोग 

गनुन पननछ। 



घ) पदालिकारीिे संस्थागतरुपिा कुनै िारणा व्यक्त गदान नगरपालिकाका यसका लनणनयहरु वा कुनै 

पदालिकारी वा किनचारीिाई होच्याउने वा अनादर गनन भाषा वा अलभव्यन्क्त ददन ुवा ददन िगाउन ु

हदैुन। 

ङ) पदालिकारी तथा किनचारीबीच एक अकोको काि, पेिागत ियानदा र कायनगत स्वायत्तताको सम्िान 

गनन बातावरण लसजनना गनुन पननछ । 

च) पदालिकारीहरुिे एकअकोको व्यन्क्तगतरुपिा हटका हटप्पणी गनुन हदैुन तर पदालिकारीको कािसँग 

सम्वन्धित लबषयिा स्वस्थरुपिा एक अकानका किी किजोरी तथा सबि पिहरुिाई औल्याउन कुनै 

बािा पगु्ने छैन । 

छ) पदालिकारीहरुिे एक अकानका लबषयिा सकारात्िक तबरिे छिफि गनन, सझुाव ददने, आिोचना 

तथा हटप्पणीहरु राख्नपुननछ र एक अकोिाई पदीय काि गननिा सहयोग, उत्साह र प्ररेणा प्रदान गनुन 

पननछ । 

३.११ सािान्जक िाधयता हवरुद्धका आचारणहरु लनरुत्साहहत गदै, 

क) कायानिय सियिा वा पदीय कािका लसिलसिािा िादक वा िाग ुपदाथनको सेवन गनुन हदैुन । 

कायानिय हातालभत्र तथा सावनजलनक सभा, सिारोह, बैठक, आदद स्थिहरुिा िद्यपान, िमु्रपान, खैनी, सतुी  

गटु्का वा पान सेवन गनुन हदैुन । 

ख) अधिहवश्वास, अपसंस्कृलत, रुढीबादजस्ता परुातन एवि ्अबैज्ञालनक िाधयता तथा चािचिन हवरुद्धको 

सािान्जक रुपाधतरण प्रकृयािा सहिय सहभालगता जनाउन ुपदनछ । 

ग) पदालिकारीहरुिे सावनजलनक स्थि तथा खिुा ठाँऊिा जवुा, तास खेल्न,े बान्ज िगाउने आदद जस्ता 

व्यवहारहरु गनुन हदैुन । 

घ) पदालिकारीिे काननु अनसुार िानव अलिकारको हनन ठहररने, काननुिे वधदेज िगाएका तथा सभा 

वा कायनपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र सािान्जक ियानदा हवपररतका भलन तोकेका सिदुायिा प्रचलित 

कुरीलतहरुिे बढावा पाउने व्यवहार गनुन हदैुन । 

ङ) हवलभन्न जातजालत वा ििन सम्प्रदायका प्रचलित सािान्जक संस्कारहरु जस्तै, हववाह, ब्रतबधि, पास्नी, 

जधिोत्सव, भोज, आददिा सिदुायिा गित प्रलतस्पिानको भावना ल्याउने खािका तडक भडक गनुन हदैुन 

र तडकभडक गनन अरुिाइन प्रोत्साहन गनुन हदैुन । 



च) पदालिकारीको हैलसयतिे कुनै लनणनय गदान राजनीलतक, सािान्जक, आलथनक वा कुनै पलन आिारिा 

तेरोिेरो भने्न पि नलिइन तटस्थ भलुिका लनवानह गनुन पदनछ । 

छ) लिङ्ग, उिेर, भाषा, ििन, आलथनक अवस्था आददका आिारिा भेदभाव जनाउने गरी अरुको सािान्जक 

संस्कार वा वगीय हकहहतका हवषयहरुिा नकारात्िक हटप्पणी गनुन हदैुन । 

ज) पदालिकारीिे आफ्नो िेत्रलभत्र हवद्यिान सािान्जक कुररलत तथा कुसंस्कारका रुपिा रहेका 

वािहववाह, बहहुववाह, िैलगक हहंसा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दहेज दाइजो, छुवाछुत, जालतगत उचनीचता, 

व्यन्क्तगत घटना दतान नगनन प्रवतृी, खोप निगाउने अवस्था, खिुा ददिा आददजस्ता प्रथा प्रचिनिाई 

लनिूनि गनन िागी पनुन पननछ । 

३.१२ नगरपालिकाबाट प्रदान गनन सेवा, सहुविा, लनणनय प्रहिया र सूचनािा जनताको पहुचँ बढाउन, 

क) प्रधयेक नागररकिाई सरोकार हनुे सेवा सहुविा र लनणनयबारे िाग भएिा उपिब्ि गराउन ु पनन 

छ। तर प्रचलित काननु तथा आचारसंहहतािा उल्िेख भएको तररकािे बाहेक कुनै पदालिकारी, व्यन्क्त 

वा सिहुिाई आलथनक कारोवारिा िाभ वा हानी पगु्ने वा कसैको सम्पलत वा जीउ–ज्यानिा हानी 

नोक्सानी पगु्ने सूचनाहरु र गोप्य राख्न ु पनन कुरा प्रसारण वा सावनजलनक गनुन वा गराउन ुउपिब्ि 

गराउन ुहदैुन । 

ख) िान्धत सरुिा, राहिय अखण्डता, सिदुायहरुको सौहादन सम्वधििा खिि पनन खािे सूचनाहरु 

सावनजलनक गनुन वा गराउन ुहदैुन । 

३.१३ वदलनयत तथा अनलिकृत काि गनन गराउनबाट रोक्न, 

क) प्रचलित काननु बिोन्जि आफुिाई प्राप्त अलिकारको प्रयोग गदान वदलनयत वा स्वेच्छाचारीरुपिा 

गनुन वा गराउन ुहदैुन । यस्तो अलिकारको प्रयोग खिुा एवं सहभालगतािूिक रुपिा छिफि गरी 

गनुन पननछ। 

ख) आफु वा अधय कुनै व्यन्क्त वा संस्थाबाट अधय पदालिकारी वा कायानिय, संघसंस्था वा किनचारी 

वा व्यन्क्तिाई अनलिकृत काि गराउन ुहदैुन । 

३.१४ िैहङ्गक सिानताको प्रबिनन गदै, 

क) कसैिाई लिङ्गको आिारिा भेदभाव झल्कने कुनै कायन गनुन हदैुन । लिङ्गको आिारिा कसैको 

िितािालथ आचँ आउने गरी कुनै कािकाज गनन, नीलत, काननु वा संरचना बनाईनेछैन । 



ख) फरक लिङ्गका पदालिकारी, किनचारी, सेवाग्राही तथा आि नागररकप्रलत अस्वस्थ्य आिोचना गनन, 

न्जस्क्याउने तथा उनीहरुको िनोवि घटाउने खािका अलभब्यन्क्त ददन,ेददन िगाउने वा कुनै पलन 

िाध्यिवाट कुनै यौनजधय दरुािय हनुे खािका कुनै कािकारवाही गनन गराउन वा यौनजधय अन्स्िि 

तन्स्वरहरु प्रकान्ित गनन, प्रदिनन गनन, आिय देखाउने, अननु्चत िाभका दृहष्टिे काििा अल्झाउने जस्ता 

हैरानी पानन व्यवहार गनुन वा गराउन ुहदैुन । 

ग) िेखेर, बोिेर, भाषण गरेर वा जनुसकैु िाध्यिबाट पलन िहहिा तथा परुुषबीचिा भेदभाव जनाउन े

खािका काि वा व्यवहार गनन वा उखान टुक्का, थेगो वा िब्दहरुको प्रयोग गनुन गराउन ुहदैुन । 

घ) िैहङ्गक आिारिा भएका घरेि ुहहंसा र भेदभावका घटनाहरुिाई िकुाउने र गोप्य राख्न ेकायन गनन 

वा सहयोग प-ुयाउने कायन गनुन गराउन ुहदैुन । 

३.१५ बािवालिकाको सर्रवानलगण लबकास र हकहहतप्रलत सचेत रहदै, 

क) बािबालिकाको साथनक सरोकारका हवषय तथा नगरपालिका हवकास र िासन प्रहियािा 

वािवालिकाको साथनक सहभालगतािाई होच्याउने वा अविूल्यन गनन हवचार, अलभव्यन्क्त ददन वा त्यस्तो 

व्यवहार  गनन गराउन हदैुन । 

ख) आफ्नो पररवारिा बािश्रलिक राख्न ुहदैुन । सिदुायिा बािश्रि वा बाििोषणिाई संरिण वा 

प्रोत्साहन हनुे कुनै हकलसिको हियाकिाप गनन गराउन पाइने छैन । 

४) सावनजलनक सम्पन्त्तको प्रयोग तथा सहुविा सम्वधिी आचरणहरु, सावनजलनक सम्पन्त्तको प्रयोग तथा   

सहुविा सम्बधििा देहायका आचारणहरु पािन गनन प्रलतबद्धता व्यक्त गदनछौ । 

४.१ पदालिकारी तथा किनचारीको सहुविाका िालग छुट्याइएको सेवा वा सहुविा वा भत्ता आफ्नो 

आन्धतरक श्रोतको कलत अंि हनु आउँछ भने्न एकीन गरी सभािा छिफि गरी आि नागररकिाई 

जानकारी ददई हकफायलत रुपिा धयूनति सलुबिाको व्यवस्था गररनेछ । 

४.२ पदालिकारीिे काननु बिोन्जि तथा कायानियको काििा वाहेक नगरपालिकाको िानवीय, आलथनक 

वा भौलतक सािन श्रोतको आफु वा अधय कुनै व्यन्क्तबाट प्रयोग वा उपयोग गनुन वा गराइनेछैन । 

४.३ आफ्नो पदीय ओहदाको आिारिा कुनै सलिलत, संस्था वा व्यन्क्तहरुबाट लनजी सेवा तथा 

सहुविाहरु लिन वा लिन िगाइने छैन । 



४.४ नगरपालिकाको सेवा प्राप्त गरे वा सावनजलनक सम्पन्त्तको प्रयोग गरेबापत पदालिकारी, किनचारी वा 

अधय कुनै व्यन्क्त वा संस्थािे काननु बिोन्जि लतनुन बझुाउन ुपनन कर, िलु्क, सेवा िलु्क दस्तरु, भाडा 

बझुाउनबाट छुट लिन ेददने गरी लनणनय गनुन वा गराउन ुहदैुन । 

४.५ नगरपालिका पदालिकारीहरुिे आफूिे प्राप्त गनन सहुविाहरुको हववरण आि जानकारीका िालग 

नगरपालिक िाफन त सावनजलनक गनुनपननछ । 

५. नीलत लनिानण, योजना तजुनिा र लनणनय गदान पािन गनुनपनन आचारणहरु, नीलत, लनिानण , योजना तजुनिा 

र लनणनय गदान गदान देहायका आचारणहरुको पािन गनन गराउन देहाय बिोन्जि गररनछे । 

५.१ लनणनण प्रकृयािा भाग लिनपूुवन बैठकिा जानकारी ददनपुननिः 

 (१) पदालिकारीिाइन आफु सिेत संिग्न भई कुनै लनणनय गनुनपनन छिफििा भाग लिनपूुवन देहाय 

बिोजिका सूचनाहरु सम्वन्धित भए सो ददन ुपननछिः  

क) नगरपलिकाको भनान प्रकृया, खरीद,लबिी वा ठेक्कापट्टाको लनणनय प्रकृया, कुनै हकलसिको दण्ड 

जररवाना वा लिनाहा गनन लनणनय प्रकृया, कुनै पिसंगको सम्झौताको म्याद थप वा खारेजका लबषयिा 

वा धयस्तै कुनै लनणनय गनुनपनन हवषयसँग सम्बन्धित व्यन्क्तसँग आफ्नो कुनै स्वाथन वा ररसहव वा िेनदेन 

वा अधय कुनै प्रकारिे नाता, सम्वधि रहेको भए सो कुरा, 

ख) नगरपालिकाको नीलत लनणनयवाट प्रधयि वा अप्रत्यिहरुिा िाभ वा हानी हनुे व्यन्क्त, संस्था, पि 

वा कम्पनीसँग लिनदुदन ुभए सोको हववरणहरु, 

ग) कुनै पेिा वा व्यबिाहयक संघसंस्थािा पदालिकारीको प्रलतलनलित्व, िगानी, िेयर, हहत वा स्वाथन भए 

सोको हववरण र त्यस्तो काििा िगाउने संस्था सम्वधिी हवबरण, 

२) यदद कुनै पदालिकारीको लनणनय गनुनपनन पि वा हवषयसंग सम्वधि रहेछ भने बैठकको लनणनय 

प्रकृयािा तटस्थ रहन वा भाग नलिनका िालग लनदनि गनुन पननछ । 

३) पदालिकारीिे कुनै हवकास लनिानण कायनको िालग गठन हनुे उपभोक्ता सलिलतिा रही कायन गनुन 

हदैुन।  

५.२ सहभालगतािूिक तथा पारदिीरुपिा नीलत लनिानण र लनणनय गनन, 

(क) पदालिकारीहरुिे योजनाको छनौट, प्राथलिकीकरण, कायानधवयन, अनगुिन, िूल्यांकनका हवषयहरुिा 

िाभग्राही, उपभोक्ता तथा सरोकारवािा सिूहको सहभालगता र प्रलतलनलित्व गराएर लनणनय गनुनपननछ । 



(ख) स्थानीय तहबाट लनणनय ददनपुनन हवषयहरु, लनयनु्क्त वा सेवा सहुविा ददने वा लिने हवषयका कुराहरु 

पारदिीरुपिा गनुन पननछ । 

(ग) स्थालनय तहका बैठकहरु आि जनताका िालग खिुा गनन उन्चत प्रकृयाहरु लनिानरण गनुन पननछ । 

(घ) लनणनय गदान काननुिे तोकेको अवलिलभत्र लनणनय गनुनपछन । काननुिे सिय नतोकेको अवस्थािा 

हवषयको प्रकृलत हेरी यथासम्भव लछटो र उपयकु्त सियावलिलभत्र लनणनय गनुन पननछ । 

 तर कुनै काराणिे लनणनय गनन िाग्ने सियावलि िन्म्बने भएिा वा लनणनय गनन नलसने भएिा 

सोको तथ्यपूणन जानकारी संबन्धित पििाई उपिब्ि गारउन ुपननछ ।  

(घ) पदालिकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्याउने गरी स्पष्ट राय तथा सल्िाह ददन ुपननछ । 

६) परुस्कार, उपहार, दान, चधदा वा लनजी सेवा, सहुविा र िाभ ग्रहण सम्बन्धि आचरण,  

पदालिकारीहरुिे उपहार, दान, चधदा वा लनजी सेवा, सहुविा र िाभ ग्रहण सम्बधििा देहायका 

आचारणहरुको पािन गनन गराउन प्रलतबद्ध रहदै, 

(क) काननु बिोन्जि आफ्नो कतनव्य लनवानह गनन लसिलसिािा कसैबाट कुनै प्रकारको नगद वा सेवा 

सहुविाको रुपिा उपहार, परुस्कार, चधदा लिन ुहदैुन । त्यस्तो सेवा सहुविा ददनका िालग वाध्य पानन 

कुनै व्यवहार गनुन वा गराउन ुहुँदैन ्। 

(ख) स्थानीय तहसंग कुनै खास हवषयिा स्वाथन लनहहत भएको वा सिान स्वाथन भएको कुनै पलन  

व्यन्क्तबाट कुनै प्रकारको िैत्री व्यवहार र आिधत्रण, भोज भतेर, खानहपन, िनोरञ्जन, बसोवास सहुविा, 

भाडा सहुविा, आदद लिन ुवा ददन ुहुँदैन । 

(ग) पदालिकारीहरुिे आफ्नो स्थानीय तहिाई जानकारी नददई कुनै व्यन्क्त, संस्था वा लनकायबाट दान, 

वन्क्सस, चधदा, उपहार स्वीकार गनुन हुँदैन ्। 

७) सािदुाहयक संघसंस्था, लनजी िते्र, हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्थासंगको साझेदारी, 

हवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सािदुाहयक संघसंस्था, लनजी िेत्रसंगको साझेदारी गदान देहायका 

आचारणहरुको पािन गनन प्रलतबद्ध रहदै, 

(क) हवकास साझेदार लनकाय, गैर सरकारी संस्था, सािदुाहयक संघसंस्था, लनजी िेत्रसंगको संस्थागत 

सम्बधि र सिधवय प्रबिनन गररनेछ । व्यन्क्तगत िाभहानीका आिारिा व्यवहार गररनेछैन । 



(ख) हवकास साझेदार लनकास, गैर सरकारी संस्था, सािदुाहयक संघसंस्था, लनजी िेत्रसँगको आफ्नो 

िेत्रलभत्रको योजना, कायनिि, बजेट तथा प्रलतवेदन गनन कायनिाई एकीकृत रुपिा अगाडी बढाइनेछ । 

८) लनष्पिता, सम्िान र कदरपूणन व्यवहार सम्बधिी आचरणहरु, 

पदालिकारीिे आफ्नो कायनसम्पादन गदान लनष्पिता, सम्िान र कदरपूणन रुपिा गनन देहायका 

आचारहरुको पािन गररनछेिः 

(क) स्थानीय पदीय संस्थागत एवं कायनगत स्वतधत्रता र लनष्पिता अलभवहृद्ध गनन प्रयत्निीि रहने ।  

(ख) पदालिकारीिे पदीय कतनव्य लनवानह गदान वाह्य वा आधतररक िेत्रबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपिे 

आउने प्रभाव, प्रिोभन, दवाव, भनसनु, िम्की, आग्रह आददबाट प्ररेरत वा प्रभाहवत नभई कायन सम्पादन 

गनन। 

(ग) आफ्नो पदीय कतनव्य परुा गदान िोिाहहजा नराखी लनलभनक र स्वतधत्रतापूवनक कायन सम्पादन गनन 

गराउने ।  

(घ) कुनै किनचारीिाई कायन सम्पादनको लसिलसिािा अननु्चत प्रभाव पानन वा दबाब नददने । 

(ङ) प्रचलित काननुिे लनषिे गरेको कुनै कायन गनन वा गराउन नहनुे । 

(च) कतनव्य पािना गदान जानकारीिा आएको काननु बिोन्जि गोप्य राख्नपुनन हवषय वा कागजात वा 

व्यहोरा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट प्रकािन गनन वा गराउन नहनुे । 

(छ) पदालिकारीिे आफिे गनन काि लनिानररत सियलभत्र सम्पादन गररनेछ । काननु बिोन्जि सम्पादा 

गनुन पनन काि सियलभतै्र सम्पन्न नगरी आफूिे गनन काि पधछाइने छैन । 

९) अधय आचरणहरुिः 

पदालिकारीका अधय आचरणहरु देहाय बिोन्जि गनन प्रलतबद्ध रहधछौं, 

(क) आफ्नो सम्पन्त्तको हववरण तोहकएको सियलभत्र सम्बन्धित लनकायिा बझुाई सावनजलनक गनुन 

पननछ। 

(ख) स्थानीय तहको काििा कुनै प्रकारको असर पनन सक्ने गरी वा संहविान र प्रचलित काननु 

हवपररत हनुे गरी स्थानीय तहको स्वीकृती हवना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेिी, उपहार 

आफुिे स्वीकार गनुन र आफनो पररवारको कुनै सदस्यिाई त्यस्तो हवषय स्वीकार गनन िगाउन ु



हदैुन। हवदेिी सरकार वा प्रलतलनलिबाट कुनै उपहार प्राप्त हनु आएिा स्थानीय तहिा सो कुराको 

सूचना ददई लनणनय भए बिोन्जि गनुन पननछ । 

(ग) स्थानीय तहको पूवन स्वीकृलत लबना कािको लनलित्त कुनै हकलसिको चधदा िाग्न वा त्यस्तो चधदा 

स्वीकार गनन वा कुनै हकलसिको आलथनक सहायता लिन ुहनैुन । 

(घ) नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहको काि कारवाहीिा प्रलतकुि प्रभाव पनन गरी 

कुनै पत्रपलत्रकािा आफनो वास्तहवक वा काल्पलनक नािबाट वा वेनािी कुनै िेख प्रकािन गनन, 

अनिाइन सिाचार िाध्यि वा सािान्जक सञ्जाि, रेलडयो वा टेलिलभजनद्धारा प्रसारण गनन गराउन 

हनुदैन । 

(ङ) नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहको नीलतको हवरोििा सावनजलनक भाषण ददन वा 

कुनै वक्तव्य प्रकािन गनन हदैुन ।  

(च) ििुकुी ऐन हवहावारीको िहिको हवपररत हनुे गरी हववाह गनन गराउन हुँदैन । 

(छ) हवदेिी ििुकुको स्थायी बसोवास तथा लड.भी को िालग आवेदन गनुन हदैुन । 

(ज) पदालिकारीिे पदीय ियानदािा आंच आउने गरी कुनै सिूह वा व्यन्क्तसंग काननु हवपररत वातान 

गनन, संझौता गनन कायन गनुन गराउन ुहुँदैन । 

भाग–३ 

प्रचलित काननु बिोन्जि पािन गनुनपनन आचारणहरु 

१०) प्रचलित काननुको प्रभावकारी कायानधव्यन सम्बधििािः  

(१) नेपािनको संहविान, प्रचलित संघीय तथा प्रदेि काननु, अदाितको लनणनय वा आदेि तथा काननु 

बिोन्जि संघ वा प्रदेििे ददएको लनदनिनको सम्िान र पािना गनन र सोको तत्परतापूवनक प्रभावकारी 

कायानधव्यन गररनेछ । 

(२) प्रचलित काननु बिोन्जि पदालिकारीहरुको सम्पन्त्त हववरण बझुाउने तथा सावनजलनक गररनेछ । 

(३) पदालिकारीिे प्रचलित काननु बिोन्जकि स्थानीय तहको बेरुज ुतथा पेश्की फछोटको कायनिा 

न्जम्िेवारी बहन गनुन पननछ । 

 

 



११) अन्ख्तयार दरुुपयोग तथा भ्रष्टाचर लनवारण सम्बन्धि काननुको कायानधवयनिा सहयोग, 

(१) स्थानीय तहका पदलिकारीहरुिे प्रचलित काननु बिोन्जि भ्रष्टचार वा अन्ख्तयारको दरुुपयोग हनु े

हकलसिका आचारणहरु गनुन वा गराउन ुहुँदैन । 

(२) स्थानीय तहका पदालिकारीिे स्थानीय तहिा प्रचलित काननु बिोन्जि अन्ख्तयारको दरुुपयोग 

ठहररने कुनै काि वा व्यवहार भएिा सम्बन्धित लनकायिा जानकारी ददनपुननछ र सम्बन्धित 

लनकायबाट हनुे छानहवन, अनसुधिान तथा जाँचबझुिा सहयोग गनुन पननछ । 

(३) पदालिकारीिे आफूिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार िालनने कायनहरुको सूचना ददने र लिने गनुन पदनछ, 

त्यस्तो सूचना िकुाउन र िकुाउने कायनिा सहयोग गनुन हुँदैन । 

(४) पदालिकारीिे आफ्नो कायनसम्पादन गदान देन्खन सक्ने बाह्य हियाकिाप, रोजगारी, िगानी, सम्पन्त्त, 

उपहार वा िाभ िगायतका कुराहरु बारे स्पष्ट गरी कायन सम्पादन गनुन पदनछ । 

(५) भ्रष्टाचारबाट आन्जनत सम्पन्त्त राख्न,े िकुाउने तथा प्रयोग गनन यस्ता कायनिाई दरुुत्साहन गनून 

पदनछ। 

(६) भ्रष्टाचारबाट आन्जनत सम्पन्त्तको खोज तिास, रोक्का, स्थानाधतरण, लनयधत्रण, जफत एवं हफतानसम्बन्धि 

कायनिा सहयोग प-ुयाउन ुपदनछ । 

(७) पदालिकारीिे आफूिे र आफ्रनो पररवारको नाििा कुनै जायजेथा खरीद गदान सावनजलनक गरेर 

गनुन पननछ । 

१२) लनवानचन आचारसंहहताको पािन गनुनपननिः- 

(१) स्थानीय तहका जनप्रलतलनलिहरुिे लनवानचनका बखत पािन गुनपनन आचारहरु लनवानचन आयोगिे 

तोके बिोन्जि पािना गनुन पननछ । 

(२) स्थानीय लनकायका पदालिकारीहरुिे लनवानचन आचारसंहहताको प्रभावकारी कायानधव्यन तथा पािन 

गनन गराउन सहयोग गनुनपननछ । 

(३) स्थानीय तहका पदालिकारीहरुिे आफ्नो ओहदाको आिारिा प्राप्त सहुविाहरु लनवानचन प्रचार 

प्रसार वा सो सँग सम्बन्धित प्रयोजनका िालग आफू वा अरु कसैबाट प्रयोग गनन वा प्रयोग गराउनको 

िालग ददन ुहुँदैन । 



(४) लनवानचन प्रयोजनका िालग यस्तो सहुविा ददन वा लिनका िालग स्थानीय तहहरुबाट संस्थागत 

रुपिा कुनै लनणनय गनुन वा गराउन ुसिेत हुँदैन । 

१३) आचरसंहहताको कायाननव्यनका िालग आवश्यक सहयोग गनुनपननिः- 

(१) आचरसंहहताको कायानधवयन तथा सावनजलनकीकरणका िालग देहायिा उल्िेन्खत व्यवस्थाहरु 

गररनेछ, 

 (क) आचारसंहहताको कायानधव्यन सलिलतको व्यवस्था गररने, कायनपालिकािे प्रिखु वा कायनपालिकािे 

तोकेको सदस्यको संयोजकत्विा आचारसंहहता कायानधवयन सलिलत गठन गररनेछ । सो सलिलतिे 

लनयलित रुपिा आचारसंहहता कायानधव्यनको पििाई सहयोग प-ुयाई कायनपालिकाको बैठकिा लनयलित 

प्रलतवेदन ददन ुपननछ । 

(ख) अनगुिन सलिलतिाई सहयोग प-ुयाउन ुपनन यस आचरसंहहताको प्रभावकरी कायानधवयनका िालग 

अनगुिन सलिलतिाई आवश्यक पनन सहयोग उपिब्ि गराइनेछ । 

(२) पदालिकारीिे आफ्नो कायनहवभाजन तथा कायनसम्पादन लनयिाविीको व्यवस्था बिोन्जि 

जवाफदेही, पारदिी सेवा प्रवाहको प्रबधि गनन देहाय बिोन्जि गनन गराउन आवश्यक व्यवस्था 

गररनेछ, 

(क) नागररक वडापत्र बिोन्जि कायन सम्पादन गनुनपनन, नागररक वडापत्र सम्बन्धित सबैको 

जनाकारीका िालग सबैिे देख्न ेठाउँिा टाँस गनुन गराउन ुपननछ । 

(ख) स्थानीय तहिे नागररक वडापत्रिा उल्िेख भए अनसुार लछटो सेवा प्राप्त नभएिा सो उपर गनुासो 

सनुवुाई हनुे र छानलबनबाट सेवाग्राही पििाई कुनै िालत वा हैरानी व्यहोनुनपरेको देन्खएिा हपलडत 

पििाई उन्चत उपचार र िलतपूलतन उपिब्ि हनुे व्यवस्था गनुन गराउन ुपननछ । 

(३) कुनै पलन पदालिकारीिे आफुकहाँ आएको गनुासो तत्कािै सनेु्न व्यवस्था लििाई फछयोट गनुन 

पननछ।                

  



भाग–४ 

आचरसंहहताको पािन गनन गराउने व्यवस्था 

१४) आचारसंहहता अनगुिन सलिलतको गठनिः-  

(१) कुनै पदालिकारीिे यस आचारसंहहता तथा अधय प्रचलित संघीय, प्रदेि र स्थानीय काननु बिोन्जि 

पािन गनुनपनन आचारणहरु उल्िंघन गरे, नगरेको सम्बधििा जाँचबझु तथा अनगुिन गननका सभािे 

सभाका सदस्यहरुिध्येबाट देहाय बिोन्जिका पदालिकारी रहेको एक आचारसंहहता अनगुिन सलिलतको 

गठन गररनेछ । 

क. सभाका सदस्यहरुिे आफूिध्येबाट छनौट गरेको एक जना   - संयोजक 

ख) सभाका सदस्यहरुिे आफूिध्येबाट छनौट गरेको कन्म्तिा एक जना  

िहहिा सहहत दईु जना          -सदस्य 

ग) कायनकारी अलिकृतिे तोकेको स्थानीय तकको एक जना अलिकृत किनचारी  - सदस्य सन्चव  

(२) अनगुिन सलिलतका संयोजक, सदस्य तथा सन्चविालथ नै यस आचारसंहहताको उल्िंघनिा उजरुी 

परर लनणनय गनुनपनन अवस्था भएिा सो हवषयको छिफि, जाँचबझु तथा लनणनय प्रकृयािा लनज सहभागी 

हनु पाउने छैनन । 

(३) यस आचारसंहहताको संयकु्त रुपिा उल्िंघन गरेको भनी अनगुिन सलिलतका संयोजक, सदस्यहरु 

तथा सन्चविालथ कुनै उजरुी परेकािा त्यस उपर सम्बन्धित कायनसलिलतिे छानलबन गरी त्यसपलछ 

बस्ने सभाको बैठकिा पेि हनु सक्ने छैनन ्। 

(४) अनगुिन सलिलतका सदस्यहरुको पदावलि दईु बषनको हनुेछ । यस सलिलतका सदस्यहरु िगातार 

दईु कायनकाि भधदा बहढका िालग लनवानन्चत हनु सक्ने छैनन ्। 

तर स्थानीय कायनकािको सिाप्त भएको अवस्थािा यस सलिलतको पदावलि स्वतिः सिाप्त 

भएको िालननेछ ।  

१५) अनगुिन सलिलतको काि कतनव्य र अलिकारिः- (१) आचार संहहता अनगुिन सलिलतको काि 

कतनव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछन ।  

क) कुनै पदालिकारीिे आचारसंहहता उल्िंघन गरे, नगरेको सम्बधििा उजरुी परेिा वा जानकारी हनु 

आएिा सो उपर जाँचबझु तथा छानहवन गनन सक्ने । 



ख) जाँचबझु तथा छानलबन को लसिलसिािा सिाव्हान जारी गनन र सािी प्रिाण आिधत्रणिा स्थानीय 

तहको जनुसकैु बैठकिा उपन्स्थत भई आफ्नो कािका हवषयिा जानकारी ददन सक्नेछन ्।  

ग) अनगुिन सलिलतका सदस्यहरुिे स्थानीय तहको लसफाररि तथा आिधत्रणिा स्थानीय तहको 

जनुसकैु बैठकिा उपन्स्थत भई आफ्नो कािको हवषयिा जानकारी ददन सक्नेछन ्। 

 (२) अनगुिन सलिलतको िालग आवश्यक जनसन्क्त, काि गनन ठाउँ, सािग्री तथा उन्चत वातावरण 

बनाईददने न्जम्िेवारी स्थानीय तहको हनुेछ ।  

१६) अनगुिन सलिलतको बैठक तथा कायनहवलििः- (१) अनगुिन सलिलतको कायन संचािन हवलि 

देहायिा उल्िेख भए अनसुार हनुेछ।  

क) अनगुिन सलिलतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ ।  

ख) अनगुिन सलिलतको बैठकको लनणनय बहिुतको आिारिा हनुेछ । 

ग) अनगुिन सलिलतिे कारवाहह गदान  सम्बन्धित पदालिकारीिाई सफाई पेि गनन उन्चत िौका 

 ददनपुननछ ।  

घ) अनगुिन सलिलतिे जाँचबझुबाट देन्खएको हववरण सहहतको राय प्रलतवेदन सम्वन्धित 

कायनपालिकािा पेि गनुनपननछ ।   

(२) अनगुिन सलिलतको बैठक तथा जाँचबझु सम्बन्धि अधय कायानहवलि सलिलत आफैिे तोक्न 

सक्नेछ। 

१७) अनगुिन सलिलतका सदस्यहरुको सेवा तथा सहुविािः- अनगुिन सलिलतका सदस्यहरुको बैठक 

भत्ता तथा अधय सहुविाहरु स्थानीय तहिे तोके बिोन्जि हनुेछ ।  

१८) उजरुीिः- (१) स्थानीय तहको कुनै पदालिकारीिे पेिागत आचार उल्िघंन गरेकोिा त्यस 

हवषयिा आचारसंहहता अनगुिन सलिलत सिि उजरुी ददन सहकनेछ ।  

(२) िालथ (१) बिोन्जि कुन पदालिकारीिे कुन आचारण उल्िंघन गरेको हो सोको आिार प्रिाण 

खिुाउन ुपननछ । स्थानीय तहिे उजरुी फारिको निनुा बनाई सबै सन्जिै प्राप्त गनन सहकने स्थानिा 

राख्नपुननछ ।  

३) उजरुीको सम्बधििा कारवाहह िाग गदान अनगुिन सलिलतिे उजरुवािासंग हववरण वा कागजजात 

िाग गनन सक्नछे ।  



१९) गोप्य राख्नपुननिः- (१) अनगुिन सलिलतिे उजरुवािाको नाि गोप्य राख्नपुननछ ।  

(२) प्राप्त उजरुीका आिारिा कुनै पदालिकारीिालथ िागेको आरोपिालथ छानहवन जारी रहेको 

अवस्थािा आरोहपत पदालिकारीको नाि सिेत गोप्य राख्नपुननछ ।  

२०) जाचँबझुिः- (१) यस आचारसंहहतािा उन्ल्िन्खत आचारणहरुको उल्िंघन गरेको हवषयिा 

अनगुिन सलिलतको राय सझुाव वा प्रलतवेदन आवश्यक कारवाहीका िालग कायनपालिकािा पेि 

गनुनपननछ । प्रलतवेदन पेि गनुन पूवन सो सलिलतिे देहायका प्रकृयाहरु पूरा गनपुननछ ।  

क) कुनै पदालिकारीका हवरुद्ध आचारसंहहता उल्िघंन गरेको उजरुी परेिा वा सोको जानकारी प्राप्त 

भएकोिा त्यसको आिारिा अनगुिन सलिलतिे कारवाहीका आवश्यक छ वा छैन भनी जाँचबझु गनन 

वा गराउन सक्नेछ । 

ख) जाँचबझु गदान कुनै पदालिकारी उपर कारवाही गनुनपनन देन्खएिा अनगुिन सलिलत त्यस्तो 

पदालिकारीिाई सफाई पेि गनन उन्चत िौका ददन ुपननछ ।  

ग) सफाई पेि गनन िौका ददंदा सम्बन्धित पदालिकारी हवरुद्ध िागेको आरोप र त्यसको आिारहरु 

प्रष्ट गरी आवश्यक कारवाहीका िालग कायनपालिकाको बैठकिा पेि गनुनपननछ ।  

२१) अनगुिन सलिलतको लसफाररि कायाधवयन गननिः- (१) अनगुिन सलिलतिे यस आचारसंहहतािा 

उल्िेन्खत कुराहरुको पिान भए नभएको सम्बधिनिा आवश्यक राय, सझुाव तथा लसफाररि सहहत 

कायानधवयनका िालग कायनपालिकािा पेि गनन पननछ ।  

२) अनगुिन सलिलतबाट प्राप्त प्रलतवेदन तथा राय, सझुाव र लसफाररि उपर कायनपालिकािा छिफि 

गरी आवश्यक लनणनय सहहत कायानधवयन गनुनपननछ ।  

३) आचारसंहहता पािनका हवषयिा स्थानीय तहिा छिफि हुँदाका बखत सम्बन्धित पिका 

प्रलतलनलिहरुिाई सहभागी गराउन गराउन सहकनेछ ।  

२२) आचारसंहहताको उल्िंघनिा सजायिः- (१) यस आचारसंहहताको कायानधवयन गदान स्थानीय 

तहबाट सजायको रुपिा देहायिा उल्िेन्खत एक वा सोभधदा बढी प्रकृयाहरु अपनाउन सहकनेछ ।  

क) सम्बन्धित पदालिकारीिाई सचेत गराउने ।  

ख) आिोचना तथा आत्ििोचना गनन िगाई सोको जानकारी सावनजलनक गनन िगाउने ।  

ग) सावनजलनक सचुनाको िालग सावनजलनक गनन, गराउने । 



घ) प्रचलित ऐन काननुको उल्िंघन भएको अवस्थािा सम्बन्धित लनकायिा सूचना ददने र आवश्यक 

कारवाहीका िालग िेखी पठाउने ।  

(२) आरोहपत पदालिकारीिालथ भएका कुनै पलन कारवाहीका हवषयिा लनज कुनै राजनीलतक दिसंग 

आवद्ध भएको हकिा सम्बन्धित राजलनलतक दििाई जानकारी गराउन ुपनन ।  

२३) कारवाहीको हववरण सावनजलनक गननिः- आचारसंहहतको कायानधवयनका सम्बधििा पदालिकारीिालथ  

भएको कारवाहीको हववरण आि जानकारीका िालग स्थानीय तहको सूचनापाटी र स्थानीय 

पत्रपलत्रकािा प्रकान्ित गनुनपननछ । सोको जानकारी राजनीलतक दिहरु, संघीय िालििा तथा स्थानीय 

हवकास िधत्रािय, लनवानचन आयोग, प्रदेि सरकारको सम्बन्धित हवभाग/लनकाय, स्थानीय प्रिासनिाई 

गराउन ुपननछ।  

२४) आचारसंहहताको पािन गनुन सबैको कतनव्य हनुिेः- यो आचार संहहताको पािन गनुन पदालिकारीको 

न्जम्िेवारी तथा कतनव्यको एक अलभन्न अंगको रुपिा रहनेछ ।  

२५) पदालिकारीिाई आचारसंहहताको जानकारी ददनपुननिः- यो आचारसंहहता स्थानीय तहका पदालिकारी 

तथा किनचारीिाइन अलनवायन रुपिा जानकारी ददई हस्तािर गराई िाग ुगररनेछ ।  

२६) सरोकारवािाहरुिाई आचारसंहहताको जानकारी उपल्ब्ि गराउनपुननिः- स्थानीय तहका 

पदालिकारीको आचारसंहहता, सिय सियािा आचारसंहहतािा भएको संिोिन हववरण तथा 

आचारसंहहतको कायानधयवनका हवबरणहरुको जानकारी वाहषनकरुपिा स्थानीय तहका राजनीलतका 

दिहरु, संिीय तथा स्थानीय हवकास िधत्रािय तथा प्रदेि सरकारका सम्वन्धित लनकायहरुिाई 

गराउन ुपननछ ।  

२७) आचारसंहहताको कायानधयनिा राजनीलतक दिको सहयोगिः- (१) कुनै पदालिकारीबाट यस 

आचारसंहहताको उल्िंिन भएको ठहर भएिा लनजिालथ, पदालिकारी सम्बद्घ राजनीलतक दििाई 

जानकारी गराउनकुा साथै सावनजवलनक सिेत गनुन पननछ ।  

(२)  जाँचवझुका आिारिा पदालिकारी उपर कावानहीका िालग भएको लसफाररिको कायानधवयन गनन 

वास सचेत गराउने काििा सरकारी लनकाय एवं राजनीलतक दिहरुको सहयोग लिन सहकनेछ ।  

२८) आचारसंहहतािा संिोिनिः- यो आचारसंहहता स्थानीय तहका सभाबाट आचारसहहतािा संिोिन 

गनन सहकनेछ । 



(२) आचारसंहहतािा भएको संिोिनको जानकारी सम्बन्धित सबै पदालिकारी, किनचारी, तथा 

सरोकावािाहरुिाई ददनपुननछ । 

(३) लनवानचन आचारसंहहता संिोिन भएका खण्डिा आि जनताको जानकारीका िालग सावनजलनक  

गनुनपननछ । 

(४) नगरपालिकािे आफ्नो नगरपालिका हवन्िष्ठता, कायन प्रकृलत र आवश्कता अनसुार यस 

आचारसंहहता सिय सियिा थप व्यवस्था सिावेि गरी िागू गनन सहकनेछ ।  

आज्ञािे, 

ििन राज ढंुगाना 

प्रिखु प्रसािकीय अलिकृत 


