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गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसं हहता, २०७४
प्रस्तावना

नेपािको सं हविान बमोजिम सहकाररता, सहअजस्तत्व र समन्वयका आिारमा सं घीय िोकताजन्िक
गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गदै सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीच सुमिुर अन्तरसरकार
सम्बन्ि कायम गनन, स्थानीय शासन व्यवस्थामा िनताको अथनपूणन सहभालगता प्रवर्द्नन गदै बढी
िनमुखी, सेवामुखी, िनउत्तरदायी, पारदशी तथा सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको प्रत्याभूलत गनन, स्थानीय
तहिाई िनताको हवश्वालसिो शासन इकाईका रुपमा स्थाहपत गनन, स्थानीय तहबाट समािका हवलभन्न
वगन, िमन, लिङ्ग, िातिालतका मौलिक सं स्कृलतप्रलत सम्मान र सहहष्णु भावनाको हवकास गनन तथा
कानू नी राज्य, सं घीय िोकताजन्िक गणतन्िका िाभहरुको न्यायोजचत हवतरण र ददगो हवकासको
अविारणािाई मू तन रुप ददन हामी िनताबाट लनवानजचत पदालिकारीको आचरण र हियाकिापहरुिाई
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xt'jfu9L गाउँपालिकाका िनप्रलतलनलिहरुिे
यो “xt'jfu9L गाउँपालिकाका पदालिकारीको

सोही अनुरुप मयानददत र नमुनायोग्य तुल्याउनका िालग
गाउँकायनपालिकाको दोश्रो बैठकबाट स्वीकृत गरी
आचारसं हहता, २०७४” बनाई िागू गरे का छौं ।

भाग – १
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त

नाम

र

प्रारम्भः

(१)

यो

आचारसं हहताको

नाम

“xt'jfu9L

गाउँपालिकाका

पदालिकारीहरुको आचारसं हहता, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो आचारसं हहता गाउँसभाबाट पाररत भएको लमलतदे जख िागू हुनेछ ।
२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसं गिे अको अथन निागेमा यस आचारसं हहतामा,
गाउँपालिकाको अध्यििाई सम्झनुपदन छ ।

(क)

“अध्यि” भन्नािे

(ख)

“आचारसं हहता” भन्नािे गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसं हहता, २०७४ िाई

xt'jfu9L

िनाउनेछ ।
(ग)

“अनुगमन सलमलत” भन्नािे यस आचारसं हहता अनुसार गदठत आचारसं हहता अनुगमन
सलमलतिाई सम्झनुपछन ।

(घ)

“कायनपालिका” भन्नािे

(ङ)

“पदालिकारी”

xt'jfu9L

भन्नािे

गाउँकायनपालिका सम्झनु पछन ।

xt'jfu9L

गाउँपालिकाका

अध्यि,

उपाध्यि,

वडाध्यि,

कायनपालिकाका सदस्य तथा सभाका अन्य सदस्य समेतिाई सम्झनुपदन छ । यस
शब्दिे गाउँपालिकािे आफ्नो कायन सम्पादनका लसिलसिामा गठन गरे का िुनसुकै
सलमलत वा उपसलमलत वा कायनदिका सदस्यहरु समेतिाई सम्झनुपदन छ ।
गाउँसभािाई बुझाउनेछ ।

(च)

“सभा” भन्नािे

(छ)

“स्थानीय तह” भन्नािे नेपािको सं हविान बमोजिमको गाउँपालिका, नगरपालिका र
जिल्िा

सभा

xt'jfu9L

सम्झनुपदन छ

।

यस

खण्डमा

उजल्िजखत

नगरपालिका

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका समेतिाई िनाउनेछ ।
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भाग – २
पदालिकारीका आचारहरु
३.

सामान्य आचारहरुको पािना गननः पदालिकारीहरुको पािन तथा अविम्वन गनन सामान्य
आचारहरु दे हायमा उल्िेख भए बमोजिम हुनेछन् । िसको अविम्वन गनन हामी प्रलतवर्द्ता
व्यक्त गदन छौं,
३.१

नेपािको स्वतन्िता, स्वािीनता, स्वालभमान, राहिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र
िनतामा लनहहत सावनभौमसत्ताप्रलत प्रलतवर्द् रहँदै,
(क)

पदालिकारीहरुिे नेपािको स्वतन्िता, सावनभौलमकता, भौगोलिक अखण्डता,
राहिय एकता, स्वािीनता र स्वालभमानको अिुण्णतामा प्रलतकूि हुने कायन गनन
छै नौं ।

(ख)

कुनै पलन पदालिकारीिे राि हवरुर्द् हुने कायनमा सघाउ पुर्याउने, राहिय
ँ पुयानउने कायनहरु गनन वा त्यस्तो
गोपनीयता भङ्ग गनन , राहिय सुरिामा आच
कायनमा सहयोग पुयानउने कायन गनन वा गराइने छै न ।

(ग)

कुनै पदालिकारीिे पदीय जिम्मेवारी पािना गदान सदै व राि र िनताको
बृहत्तर हहतिाई ध्यानमा राखी गननछौ ।

(घ)

कुनै पलन व्यजक्त वा लनकायिे िनतामा लनहहत सावनभौमसत्ता, राहिय एकता,
ँ
स्वािीनता, सामाजिक, िालमनक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक सौहादन तामा आच
पुयानउने गरी कायन गरे मा त्यस्तो कायन लनरुत्साहहत गननछौँ ।

३.२

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीचको सु–सम्वन्िमा िोड ददँदै,
(क)

पदालिकारीहरुिे

सं घ,

प्रदे श

र

स्थानीय

तहबीचको

सुसम्बन्ि,

कायन

ँ पुर्याउन वा
अलिकारिेि, कायन प्रणािी वा सं स्थागत प्रवन्िमा कुनै आच
दखि ददन वा अन्तरसरकार सम्वन्िमा खिि पानन कुनै हियाकिाप गनन वा
वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररने छै न ।
(ख)

कुनै पलन आिारमा स्थानीय तहका वालसन्दाहरुिाई भेदभाव गनन वा सामान
सुरिा, सेवा, सुहविा र सं रिणबाट वजन्चत गररनेछैन ।
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तर महहिा, बािबालिका, अपांगता भएका व्यजक्त, दलित, िेष्ठ नागररक िगायत
पलछ परे का वगन, िेि तथा समुदायको हकहहतका िालग हवशेष व्यवस्था गनन
प्रलतवर्द् रहनेछौ ।
(ग)

अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर सरकार वस्तु वा सेवाको लनवानि आगमनिाई
कुनै बािा गररने वा भेदभाव गररने छै न ।

३.३

सं घीय िोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणािी, स्वशासन र स्वायत्त शासन, सं घ,
प्रदे श र स्थानीय तहबाट राज्यशजक्तको प्रयोग तथा हवश्वव्यापी मानव अलिकार र
मौलिक अलिकारका मान्य लसर्द्ान्तको प्रबर्द्नन गनन,
(क)

िनतामा लनहहत सावनभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, सं घ, प्रदे श र
स्थानीय तहबाट राज्यशजक्तको प्रयोग, सं घीय िोकताजन्िक गणतन्िका मान्य
लसर्द्ान्तहरुिाई उच्च सम्मान र आत्मसात गररनेछ ।

(ख)

सं घीय िोकताजन्िक प्रणािी, स्थानीय स्वायत्तता र तल्िो तहमा अलिकारको
हवकेन्रीकरणका

लसर्द्ान्त

तथा

नीलतिाई

अनादर

गनन,

िनताप्रलतको

उत्तरदाहयत्विाई अस्वीकार गनन, अवहे िना गनन, अन्तरसरकार सम्वन्ि एवं
स्थानीय तहहरु र साझेदार सं घ सं स्थासँगको कानू न बमोजिमको सम्वन्िमा
खिि पनन िस्ता कुनै िेख, समाचार, भाषण, वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रशारण
गनुन वा गराउनु हुँदैन ।
तर यस कुरािे उल्िेजखत हवषयमा अनुसन्िानमू िक कुनै िेख रचना
प्रकाजशत गनन र सो अनुरुप िारणा राख्न रोक िगाएको मालनने छै न ।
३.४ सािन श्रोतको पूणन सदुपयोग गननः
(क)

कानुन बमोजिम आफूिे पाउने सेवा सुहविावाहे क स्थानीय तहको सािन, श्रोत,
नगद वा जिन्सी कुनै पलन प्रकारिे मास्न, उपभोग गनन र दुरुपयोग गनुन
गराउनु हुँदैन ।

(ख)

कुनै पलन पदालिकारीिे सावनिलनक

स्रोतको प्रयोग गदान अलिकतम सदुपयोग

र उत्पादनशीि कायनमा प्रयोग गनुन पननछ ।
३.५ आफ्नो जिम्मेवारीको प्रभावकारी कायानन्वयन गनन गराउन,
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(क)

कुनै पलन पदालिकारीिे कानू निे तोहकए बमोजिमका पदालिकारीहरुिाई पूवन
िानकारी नददई आफ्नो सेवा ददने स्थान छोडी अन्यि िानु हुँदैन ।

(ख)

पदालिकारीिे प्रचलित कानू नमा तोहकएभन्दा बढी समयका िालग आफ्नो
कायनिेि छोड्नुपदान वा कायनिेिभन्दा बाहहर िानुपनन भएमा कानू निे तोके
बमोजिमका िनप्रलतलनलि वा पदालिकारीिाई आफ्नो पदको अजख्तयारी नददई
िानु हुँदैन ।

३.६ गैर कानूनी आश्वासनिाई लनरुत्साहहत गनन
(क)

सं हविान तथा प्रचलित कानू निे ददएको अलिकारिेिभन्दा बाहहरका काम
गररददन्छु भनी कसै िाई आश्वासन ददनु हुँदैन ।

(ख)

कानू न बमोजिम गनुप
न नन काम गनन वा से वा ददनका िालग आनाकानी वा
हढिाई गनन, िानीिानी अनावश्यक झं झट थप्ने वा आफ्नो अलिकारिेि
बाहहरको काम गररददन वा गराई ददनेछु भनी आश्वासन वा भरोसा पनन कुनै
काम गनुन वा गराउनु हुँदैन ।

(ग)

स्थानीय तहका पदालिकारीहरुिे ऐनिे तोहकएको योिना तिुम
न ा प्रकृयाको
िानकारी नददई कुनै व्यजक्त, सं स्था वा समुदायिाई स्थानीय तहको योिना
बाहे कका कुनै कायनिम वा योिना स्वीकृत गररददन वा गराईददने आश्वासन
ददनु हुँदैन ।

(घ)

आफ्नो िालग वा अरु कसै को िालग अनुजचत िाभ पुग्ने गरी पदको दुरुपयोग
गनन कायन गनुन गराउनु हुँदैन ।

३.७ रािनीलतक आस्थाका आिारमा भेदभावपूणन कायन नगनन दृढ रहँदै,
(क)

रािनीलतक आस्था वा हवचारका आिारमा कायनपालिका वा सभाका सदस्यहरु
वा कमनचारी वा सेवाग्राही तथा आम नागररकहरुसँग तेरो मेरोको भावना राखी
कुनै कायन गनु÷न गराउनु हुँदैन ।

(ख)

आफू सम्वर्द् रािनीलतक दि वा सम्वर्द् कुनै लनकाय वा सं घसं स्थािाई माि
िाभ पुग्ने वा सुहविा हुने गरी कुनै लनणनय वा योिना वा कायनिम
कायानन्वयन गररनेछैन ।
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३.८ सामाजिक सौहादन ता र समावेशीकरणप्रलत दृढ सं कजल्पत रहँदै,
(क)

सामाजिक सद्भाव तथा सौहादन ता (प्रेम) खल्बल्याउन नहुनेः हवलभन्न िात
िालत, िमन, वगन, िेि, सम्प्रदायबीच सामाजिक सद्भाव र सौहदन ता खल्बल्याउने
कुनै

काम

वा अन्य

कुनै

व्यवहार

गनुन वा गराउनु हुँदैन

।

कुनै

सम्प्रदायबीचको सु–सम्वन्िमा खिि पनन गरी हियाकिाप गनुन गराउनु र
प्रचार प्रसार गनुन गराउनु हुँदैन ।
(ख)

छु वाछु तिाई प्रश्रय ददने व्यवहार गनुन हुँदैन । कुनै हवचार व्यक्त गदान
िातीय, िालमनक, साँस्कृलतक वा सामाजिक हवर्द्ेष वा िालमनक भेदभाव िनाउने
खािका काम कुरा गनन वा उखान टु क्का प्रयोग गनन वा कुनै िालत, िमन,
सं स्कृलत वा समुदायको स्वालभमानमा िक्का िाग्ने वा आघात पुग्ने खािका
शव्द÷वाणीहरुको प्रयोग गनुन हुदैन ।

(ग)

कुनैपलन िातिालत, िमन, वणन, लिङ्ग आददका आिारमा भेदभाव गनुन हुँदैन तथा
सबै समुदायका कानू नी हकहहत र मौलिक सं स्कृलतप्रलत बोिी

र व्यवहार

दुबै तवरबाट प्रलतकुि असर पनन गरी कायन गनुन गराउनु हुँदैन ।
(घ)

कुनै

पलन

समू दायको

परम्परा

दे जखको

िमन

अविम्बन

गनन

िालमनक

स्वतन्िताको सम्मान गनुन पननछ ।
तर,

आफ्नो

िेिलभि

कसै को

िमन

पररवतनन

गनन

गराउने

कुनै

पलन

हियाकिाप हुन ददनुहँद
ु ैन ।
(ङ)

कुनै हवदे शी नागररक वा सं स्थािे नेपािको सभ्यता, नेपािी िनतावीचको
सद्भाव हवगानन वा भडकाउने काम गरे को वा गनन िागेको िानकारी भएमा
तत्काि सम्बजन्ित लनकायमा सू जचत गनुन पनन छ ।

३.९ पदालिकारीबीच कायनजिम्मेवारीको न्यायोजचत बाँडफाँड गननः
(क)

पदालिकारीवीच जिम्मेवारी, अलिकार वा सुहविा वा दाहयत्वको बाँडफाँड गदान
रािनीलतक दिसँगको सम्बर्द्ता वा रािनीलतक आस्था वा महहिा वा पुरुष
वा सामाजिक समावेशीकरणका आिारमा भेदभाव गनुह
न ँद
ु ैन ।
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तर, कानू न बमोजिम लबशेष जिम्मेवारी र अवसर ददनका िालग उल्िेजखत
प्राविानिे रोक िगाएको मालनने छै न ।
ँ आउन नददनः
३.१० कसै को स्वालभमान र अजस्तत्वमा कुनै आच
(क)

पदालिकारीिे सबैसँग जशष्ट र मयानददत बाणी तथा शब्दको प्रयोग गनुप
न ननछ ।
शािीन र स्वभाहवक सामाजिक आचारहरु गनुप
न ननछ । िनतासँग हाददन क, नम्र
र आदरपूवक
न व्यवहार गनुप
न ननछ ।

(ख)

पदालिकारीबाट कायनपालिका र सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहमा कायनरत
कमनचारीहरुमा एक अकानप्रलत झुटा िाञ्छना िगाउने, ररस राग ्े ष राख्ने
तथा एक अकानको हवषयमा अप्रासाहङ्गक हटका हटपप्णी गनुन वा अलतशयोजक्तपूणन
अलभव्यजक्त ददइने छै न ।

(ग)

पदालिकारीिे लनवानजचत िनप्रलतलनलि, कमनचारी, सेवाग्राहीप्रलत राम्रो व्यवहार र
भाषाको प्रयोग गननछन् ।

(घ)

पदालिकारीिे सं स्थागत रुपमा कुनै िारणा व्यक्त गदान स्थानीय तह, यसका
लनणनयहरु वा कुनै पदालिकारी वा कमनचारीिाई होच्याउने वा अनादर गनन
भाषा वा अलभव्यजक्त ददनु वा ददन िगाउनु हुँदैन ।

(ङ)

पदालिकारी तथा कमनचारीवीच एक अकानको काम, पेशागत मयानदा र कायनगत
स्वायत्तताको सम्मान गनन वातावरण लसिनना गनुप
न ननछ ।

(च)

पदालिकारीहरुिे एक अकानको व्यजक्तगत रुपमा हटका हटप्पणी गनुन हुँदैन तर
पदालिकारीको कामसँग सम्बजन्ित हवषयमा स्वस्थ रुपमा एक अकानका कमी
कमिोरी तथा सबि पिहरुिाई औल्याउन कुनै बािा पुग्ने छै न ।

(छ)

पदालिकारीहरुिे एक अकानका हवषयमा सकारात्मक तवरिे छिफि गनन,
सुझाव ददने, आिोचना तथा हटप्पणीहरु राख्नुपननछ र एक अकानिाई पदीय
काम गननमा सहयोग, उत्साह र प्रेरणा प्रदान गनुप
न ननछ ।

३.११ सामाजिक मान्यता हवरुर्द्का आचारहरु लनरुत्साहहत गदै ः
(क)

कायानिय समयमा वा पदीय कामका लसिलसिामा मादक वा िागुपदाथनको
सेवन गनुन
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बैठक आदी स्थिहरुमा मद्यपान, िुम्रपान, खै नी, सुलतन, गुटखा वा पान से वन
गनुन हुँदैन ।
(ख)

अन्िहवश्वास, अपसं स्कृलत, रुहढवादिस्ता पुरातन एवं अवैज्ञालनक मान्यता तथा
चािचिन हवरुर्द्को सामाजिक रुपान्तरण प्रहियामा सहिय सहभालगता
िनाउनुपदन छ ।

(ग)

पदालिकारीहरुिे सावनिलनक स्थि तथा खुिा ठाउँमा िुवा, तास खेल्ने, बािी
िगाउने आददिस्ता व्यवहारहरु गनुन हुँदैन ।

(घ)

पदालिकारीिे कानू नतः मानव अलिकारको हनन ठहररने, कानू निे बन्दे ि
िगाएका तथा सभा वा कायनपालिकािे आफ्नो िेिलभि सामाजिक मयानदा
हवपरीतका भलन तोकेका समुदायमा प्रचलित कुरीलतहरुिे बढावा पाउने
व्यवहार गनुह
न ँद
ु ैन ।

(ङ)

हवलभन्न िातिालत वा िमन सम्प्रादायका प्रचलित सामाजिक सं स्कारहरु िस्तै
हववाह,

ब्रतबन्ि,

पास्नी,

िन्मोत्सव,

भोि

आददमा

समुदायमा

गित

प्रलतस्पिानको भावना ल्याउने खािका तडकभडक गनुह
न ँद
ु ै न र तडकभडक गनन
अरुिाई प्रोत्साहहत गनुन हुँदैन ।
(च)

पदालिकारीको है लसयतिे कुनै लनणनय गदान रािनीलतक, सामाजिक, आलथनक वा
कुनै पलन आिारमा तेरो मेरो भन्ने पि नलिई तटस्थ भूलमका लनवानह गनुप
न दन छ
।

(छ)

लिङ्ग, उमेर, भाषा, िमन, आलथनक अवस्था आददका आिारमा भेदभाव िनाउने
गरी अरुको सामाजिक सं स्कार वा वगीय हकहहतका हवषयहरुमा नकारात्मक
हटप्पणी गनुह
न ँद
ु ैन ।

(ि)

पदालिकारीिे आफ्नो िेिलभि हवद्यमान सामाजिक कुरीलत तथा कुसं स्कारका
रुपमा रहे का बािहववाह, बहुहववाह, िै हङ्गक हहं सा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी,
दहे ि (दाइिो), छु वाछु त, िालतगत उँचलनचता, व्यजक्तगत घटना दतान नगनन
प्रवृजत्त, खोप निगाउने अवस्था, खुिा ददशा आददिस्ता प्रथा प्रचिनिाई
लनमुि
न गनन िालग पनुन पननछ ।

8

v08 ! ;+Vof & xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq efu–@ ldlt @)&% h]i7 ^
३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनन सेवा, सुहविा, लनणनय प्रहिया र सू चनमा िनताको पहुँच
बढाउन
(क)

प्रत्येक नागररकिाई सरोकार हुने सेवा सुहविा र लनणनय बारे सू चना माग
भएमा उपिब्ि गराउनु पननछ । तर प्रचलित कानू न तथा आचारसं हहतामा
उल्िेख भएको तररकािे बाहे क कुनै पदालिकारी, व्यजक्त वा समू हिाई,
आलथनक कारोबारमा िाभ वा हानी पुग्ने वा कसै को सम्पजत्त जिउ-ज्यानमा
हानी नोक्सानी पुग्ने सू चनाहरु र गोप्य राख्नुपनन कुरा प्रसारण वा सावनिलनक
गनुन वा गराउनु वा उपिब्ि गराउनु हुँदैन ।

(ख)

शाजन्त सुरिा, राहिय अखण्डता, समुदायहरुको सौहादन सम्बन्िमा खिि पनन
खािे सुचनाहरु सावनिलनक गनुन वा गराउनु हुँदैन ।

३.१३ बदलनयत तथा अनलिकृत काम गनन गराउनबाट रोक्न
(क)

प्रचलित कानू न बमोजिम आफूिाई प्राप्त अलिकारको प्रयोग गदान बदलनयत वा
स्वेच्छाचारी रुपमा गनुन वा गराउनु हुँदैन । यस्तो अलिकारको प्रयोग खुिा
एवं सहभालगतामू िक रुपमा छिफि गरी गनुन पननछ ।

(ख)

आफू वा अन्य कुनै व्यजक्त वा सं स्थाबाट अन्य पदालिकारी वा कायानिय\सं घ
सं स्था वा कमनचारी वा व्यजक्तिाई अनलिकृत काम गराउनु हुँदैन ।

३.१४ िैहङ्गक समानताको प्रवर्द्नन गदै ,
(क)

कसै िाई लिङ्गको आिारमा भेदभाव झल्कने कुनै कायन गनुन हुँदैन । लिङ्गको
ँ आउने गरी कुनै कामकाि गनन, नीलत,
आिारमा कसै को िमतामालथ आच
कानू न वा सं रचना बनाइनेछैन ।

(ख)

फरक लिङ्गका पदालिकारी, कमनचारी, सेवाग्राही तथा आम नागररकप्रलत
अस्वस्थ आिोचना गनन, जिस्क्याउने तथा उनीहरुको मनोवि घटाउने खािका
अलभव्यजक्त ददने, ददन िगाउने वा कुनै पलन माध्यमबाट कुनै यौनिन्य दुराशय
हुने खािका कुनै कामकारवाही गनन गराउन वा यौनिन्य अजिि तश्वीरहरु
प्रकाजशत गनन, प्रदशनन गनन, आशय दे खाउने, अनुजचत िाभका दृहष्टिे काममा
अल्झाउने िस्ता है रानी पानन व्यवहार गनुन वा गराउनु हुदैन ।
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(ग)

िेखेर, बोिेर, भाषण गरे र वा िुनसुकै

माध्यमबाट पलन महहिा तथा

पुरुषबीचमा भेदभाव िनाउने खािका काम वा व्यवहार गनन वा उखान टु क्का,
थेगो वा शव्दहरुको प्रयोग गनुन वा गराउनु हुँदैन ।
(घ)

िै हङ्गक आिारमा भएका घरे ि ु हहं सा र भेदभावका घटनाहरुिाई िुकाउने र
गोप्य राख्ने कायन गनन वा सहयोग पुयानउन गनुन गराउनु हुदैन ।

३.१५ बािवालिकाको सवानहङ्गण हवकास र हकहहतप्रलत सचेत रहं दै
(क)

वािवालिकाको साथनक सरोकारका हवषय तथा स्थानीय हवकास र शासन
प्रहियामा वािवालिकाको साथनक सहभालगतािाई होच्याउने वा अवमूल्यन गनन
हवचार, अलभव्यक्त ददन वा त्यस्तो व्यवहार गनन गराउन हुँदैन ।

(ख)

आफ्नो

पररवारमा

बािश्रलमक

राख्नु हुदैन

।

समुदायमा

बािश्रम

वा

बािशोषणिाई सं रिण वा प्रोत्साहन हुने कुनै हकलसमका हियाकिाप गनन
गराउन पाइने छै न ।
४.

सावनिलनक सम्पजत्तको प्रयोग तथा सुहविा सम्बन्िी आचारहरुः सावनिलनक सम्पलतको प्रयोग
तथा सुहविा सम्बन्िमा दे हायका आचारहरु पािन गनन प्रलतबर्द्ता व्यक्त गदन छौ,
४.१

पदालिकारी तथा कमनचारीको सुहविाका िालग छु ट्याईएको सेवा वा सुहविा वा भत्ता
आफ्नो आन्तररक श्रोतको कलत अं श हुन आउँछ भन्ने एहकन गरी सभामा छिफि
गरी आम गागररकिाई हानकारी ददऐ हकफायती रुपमा न्यू नतम सुहविाको व्यवस्था
गररनेछ ।

४.२

पदालिकारीिे कानू न बमोजिम तथा कायानियको काममा बाहे क स्थानीय तहको
मानवीय, आलथनक वा भौलतक सािन श्रोतको आफू वा अन्य कुनै व्यजक्तबाट प्रयोग
वा उपयोग गनुन वा गराइने छै न

४.३

आफ्नो पदीय ओहदाको आिारमा कुनै सलमलत, सं स्था वा व्यजक्तहरुबाट लनिी सेवा
तथा सुहविाहरु लिन वा लिन िगाइने छै न

४.४

स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावनिलनक सम्पलतको प्रयोग गरे वापत पदालिकारी,
कमनचारी वा अन्य कुनै व्यजक्त वा सं स्थािे कानू न बमोजिम लतनुन बुझाउनु पनन कर,
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शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, भाडा बुझाउनबाट छु ट लिनेददने गरी लनणनय गनुन वा
गराउनु हुँदैन ।
४.५

स्थानीय तहका पदालिकारीहरुिे आफूिे प्राप्त गनन सुहविाहरुको हववरण आम
िानकारीका िालग स्थानीय तहमाफनत सावनिलनक गनुप
न ननछ ।

५.

नीलत लनमानण, योिना तिुम
न ा र लनणनय गदान पािन गनुप
न नन आचारहरुः नीलत, लनमानण, योिना
तिुम
न ा र लनणनय गदान दे हायका आचारहरुको पािन गनन गराउन दे हाय बमोजिम गररनेछ,
५.१

लनणनय प्रकृयामा भाग लिनुपूवन बैठकमा िानकारी ददनुपननः (१) पदालिकारीिे आफू
समेत सं िग्न भई कुनै लनणनय गनुप
न नन बैठकमा छिफिमा भाग लिनुपूवन दे हाय
बमोजिमका सू चनाहरु सम्बजन्ित भए सो ददनुपननछ :
(क)

स्थानीय तहको भनान प्रकृया, खरीद, लबिी वा ठे क्कापट्टाको लनणनय प्रकृया, कुनै
हकलसमको दण्ड िररवाना वा लमनाहा गनन लनणनय प्रकृया, कुनै पिसँगको
सम्झौताको म्याद थप वा खारे िीका लबषयमा वा त्यस्तै कुनै लनणनय गनुप
न नन
हवषयसँग सम्बजन्ित व्यजक्तसँग आफ्नो कुनै स्वाथन वा ररसइवी वा िेनदे न वा
अन्य कुनै प्रकारको नाता, सम्बन्ि रहे को भए सो कुरा,

(ख)

स्थानीय तहको नीलत लनणनयबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरूपमा िाभ वा हानी हुने
व्यजक्त, सं स्था, पि वा कम्पनीसँग लिनुददनु भए सोको लबवरणहरु,

(ग)

कुनै पेशा वा व्यवसाहयक सं घसं स्थामा पदालिकारीको प्रलतलनलित्व, िगानी,
शेयर, हहत वा स्वाथन भए सोको लबवरण र त्यस्तो काममा िगाउने सं स्था
सम्बन्िी हवबरण,

(२)

यदद कुनै पदालिकारीको लनणनय गनुप
न नन पि वा लबषयसँग सम्बन्ि रहे छ भने बै ठकको
अध्यििे त्यस्तो पदालिकारीिाई बैठकको लनणनय प्रकृयामा तटस्थ रहन वा भाग
नलिनका िालग लनदन श गनुन पननछ ।

(३)

पदालिकारीिे कुनै हवकास लनमानण कायनको िालग गठन हुने उपभोक्ता सलमलतमा रही
कायन गनुन हुदैन ।
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५.२ सहभालगतामूिक तथा पारदशीरूपमा नीलत लनमानण र लनणनय गनन :
(क)

पदालिकारीहरूिे योिनाको छनौट, प्राथलमहककरण, कायानन्वयन, अनुगमन,
मू ल्यांकनका हवषयहरुमा िाभग्राही, उपभोक्ता तथा सरोकारवािा समुहको
व्यापक सहभालगता र प्रलतलनलित्व गराएर लनणनय गनुप
न ननछ ।

(ख)

स्थानीय तहबाट लनणनय ददनुपनन हवषयहरु, लनयुजक्त वा सेवा सुहविा ददने वा
लिने हवषयका कुराहरु पारदशी रुपमा गनुन पननछ ।

(ग)

स्थानीय तहका बै ठकहरु आम िनताका िालग खुिा गनन उजचत प्रकृयाहरु
लनिानरण गनुन पननछ ।

(घ)

लनणनय गदान कानू निे तोकेको अवलिलभि लनणनय गनुप
न छन । कानू निे समय
नतोकेको अवस्थामा लबषयको प्रकृलत हे री यथासम्भव लछटो र उपयुक्त
समयावलिलभि लनणनय गनुन पननछ ।
तर कुनै कारणिे लनणनय गनन िाग्ने समयावलि िजम्बने भएमा वा लनणनय गनन
नसहकने भएमा सोको तथ्यपूणन िानकारी सम्वजन्ित पििाई उपिब्ि गराउनु
पननछ ।

(ङ)

पदालिकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्मल्याउने गरी स्पष्ट राय तथा
सल्िाह ददनु पननछ ।

६.

पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा लनिी सेवा, सुहविा र िाभ ग्रहण सम्बन्िी आचरणः पुरस्कार,
उपहार, दान, चन्दा वा लनिी सेवा, सुहविा र िाभ ग्रहण सम्बन्िमा दे हायका आचारहरुको
पािन गनन गराउन प्रलतबर्द् रहं दै,
(क)

कानू न बमोजिम आफ्नो कतनव्य लनवानह गनन लसिलसिामा कसै बाट कुनै प्रकारको नगद
वा सेवा सुहविाको रुपमा उपहार, पुरस्कार, चन्दा लिनु हुँदैन ् ।त्यस्तो सेवा सुहविा
ददनका िालग बाध्य पानन कुनै व्यवहार गनुन वा गराउनु हुँदैन ।

(ख)

स्थानीय तहसँग कुनै खास हवषयमा स्वाथन लनहहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको
कुनै पलन व्यजक्तबाट कुनै प्रकारको मै िी व्यवहार र आमन्िण, भोि भतेर, खानेपानी,
मनोरञ्जन, बसोवास सुहविा, भाडा सुहविा आदद लिनु वा ददनु हुँदैन ।
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(ग)

पदालिकारीहरुिे आफ्नो स्थानीय तहिाई िानकारी नददई कुनै व्यजक्त, सं स्था वा
लनकायबाट दान, वजक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुन हुँदैन ।

७.

हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सामुदाहयक सं घसं स्था, लनिी िेिसं गको साझेदारी सम्वन्िी
आचरणः हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सामुदाहयक सं घसं स्था, लनिी िेिसं गको
साझेदारी गदान दे हायका आचारहको पािन गनन प्रलतबर्द् रहँदै,
(क)

हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सामुदाहयक सं घसं स्था, लनिी िेिसँग सं स्थागत
सम्बन्ि र समन्वय प्रबर्द्नन गररनेछ । व्यजक्तगत िाभहानीका आिारमा व्यवहार
गररनेछैन ।

(ख)

हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सामुदाहयक सं घसं स्था, लनिी िेिसँगको आफ्नो
िेिलभिको योिना, कायनिम, बिेट तथा प्रलतवेदन कायनिाई एकीकृत रुपमा अगाडी
बढाइनेछ ।

८.

लनष्पिता, सम्मान

र

कदरपूणन

व्यवहार

सम्बन्िी

आचरणहरुः

पदालिकारीिे

आफ्नो

कायनसम्पादन गदान लनष्पिता, सम्मान र कदरपूणन रुपमा गनन दे हायका आचारहरुको पािन
गररनेछ,
(क)

स्थानीय तहको सं स्थागत एवं कायनगत स्वतन्िता र लनष्पिता अलभवृहर्द् गनन
प्रयत्नशीि रहने ।

(ख)

पदालिकारीिे पदीय कतनव्य लनवानह गदान वाह्य वा आन्तररक िेिबाट प्रत्यि वा
अप्रत्यिरुपिे आउने प्रभाव, प्रिोभन, दवाव, भनसुन, िम्की, आग्रह आददबाट प्रेररत वा
प्रभाहवत नभई कायन सम्पादन गनन ।

(ग)

आफ्नो पदीय कतनव्य पुरा गदान मोिाहहिा नराखी लनलभनक र स्वतन्ितापूवक
न
कायन
सम्पादन गनन गराउने ।

(घ)

कुनै कमनचारीिाई कायन सम्पादनको लसिलसिामा अनुजचत प्रभाव पानन वा दबाब नददने
।

(ङ)

प्रचलित कानू निे लनषेि गरे को कुनै कायन गनन वा गराउन नहुने ।

(च)

कतनब्य पािना गदान िानकारीमा आएको कानू न बमोजिम गोप्य राख्नुपनन हवषय वा
कागिात वा व्यहोरा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट गनन वा गराउन नहुने ।
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(छ)

पदालिकारीिे आफूिे गनन काम लनिानररत समयलभि सम्पादन गररनेछ । कानू न
बमोजिम सम्पादन गनुप
न नन काम समयलभिै सम्पन्न नगरी आफूिे गनन काम पन्छाइने
छै न ।

९.

अन्य आचरणहरुको पािनाः

पदालिकारीका अन्य आचरणहरु दे हाय बमोजिम गनन प्रलतबर्द्

रहन्छौं,
(क)

आफ्नो

सम्पजत्तको

हववरण

तोहकएको

समयलभि

सम्वजन्ित

लनकायमा

बुझाई

सावनिलनक गनुन पननछ ।
(ख)

स्थानीय तहको काममा कुनै प्रकारको असर पनन सक्ने गरी वा सं हविान र प्रचलित
कानू न हवपररत हुने गरी स्थानीय तहको स्वीकृती हवना कसै वाट कुनै प्रकारको दान,
दातव्य, कोसेिी, उपहार आफूिे स्वीकार गनुन र आफ्नो पररवारको कुनै सदस्यिाई
त्यस्तो लबषय स्वीकार गनन िगाउनु हुदैन । हवदे शी सरकार वा प्रलतलनलिबाट कुनै
उपहार प्राप्त हुन आएमा स्थानीय तहमा सो कुराको सू चना ददई लनणनय भए बमोजिम
गनुन पननछ ।

(ग)

स्थानीय तहको पूवन स्वीकृलत लबना कुनै कामको लनलमत्त कुनै हकलसमको चन्दा माग्न
वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार गनन वा कुनन हकलसमको आलथनक सहायता लिनु हुदैन ।

(घ)

नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको काम कारवाहीमा प्रलतकूि प्रभाव
पनन गरी कुनै पिपलिकामा आफ्नो वास्तहवक वा काल्पलनक नामबाट वा वेनामी कुनै
िेख प्रकाशन गनन, अनिाइन समाचार माध्यम वा सामाजिक सञ्िाि वा रे लडयो वा
टे लिलभिनर्द्ारा प्रसारण गनन गराउन हुदैन ।

(ङ)

नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको नीलतको हवरोिमा सावनिलनक
भाषण ददन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गनन हुदैन ।

(च)

ु ी ऐन हवहावारीको महिको हवपररत हुने गरी हववाह गनन गराउन हुदैन ।
मुिक

(छ)

ु को स्थायी बसोवास तथा लड.भी. को िालग आवेदन गनुन हुदैन ।
हवदे शी मुिक

(ि)

ँ आउने गरी कुनै समू ह वा व्यजक्तसँग कानुन
पदालिकारीिे पदीय मयानदामा आच
हवपरीत वातान गनन , सम्झौता गनन कायन गनुन गराउनु हुँदैन ।
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भाग ३
प्रचलित कानुन बमोजिम पािन गनुप
न नन आचारहरु
१०. प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कायानन्वयनः (१) नेपािको सं हविान, प्रचलित सं घीय तथा प्रदे श
कानुन, अदाितको लनणनय वा आदे श तथा कानुन बमोजिम सं घ वा प्रदे शिे ददएको लनदन शनको
सम्मान र पािना गनन र सोको तत्परतापूवक
न प्रभावकारी कायानन्वयन गररनेछ ।
(२) प्रचलित कानुन बमोजिम पदालिकारीहरुको सम्पजत्त लबबरण बुझाउने तथा सावनिलनक
गररनेछ ।
(३) पदालिकारीिे प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तहको बेरुिु तथा पेश्की फर्छ्यौटको
कायनमा जिम्मेवारी बहन गनुप
न ननछ ।
११.

अजख्तयार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार लनवारण सम्वन्िी कानुनको कायानन्वयनमा सहयोगः (१)
स्थानीय तहका पदालिकारीहरुिे प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार वा अजख्तयारको दुरुपयोग
हुने हकलसमका आचारहरु गनुन वा गराउनु हुदैन ।
(२)

स्थानीय तहका पदालिकारीिे स्थानीय तहमा प्रचलित कानुन बमोजिम अजख्तयारको
दुरुपयोग ठहररने कुनै काम वा व्यवहार भएमा सम्बजन्ित लनकायमा िानकारी
ददनुपननछ र सम्बजन्ित लनकायबाट हुने छानहवन, अनुसन्िान तथा िाँचबुझमा सहयोग
गनुप
न ननछ ।

(३)

पदालिकारीिे आफूिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार मालनने कायनहरुको सू चना ददने र लिने
गनुन पदन छ, त्यस्तो सू चना िुकाउन र िुकाउन सहयोग गनुन हुदैन ।

(४)

पदालिकारीिे

आफ्नो

कायनसम्पादन

गदान

स्वाथनको

्न््

दे जखन

सक्ने

बाह्य

हियाकिाप, रोिगारी, िगानी, सम्पजत्त, उपहार वा िाभ िगायतका कुराहरु बारे स्पष्ट
गरी कायन सम्पादन गनुन पदन छ ।
(५)

भ्रष्टाचारबाट आजिनत सम्पजत्त राख्ने, िुकाउने तथा प्रयोग गनन िस्ता कायनिाई
दुरुत्साहन गनुन पदन छ ।

(६)

भ्रष्टाचारबाट आजिनत सम्पजत्तको खोि तिास, रोक्का, स्थानान्तरण, लनयन्िण, िफत एवं
हफतानसम्बन्िी कायनमा सहयोग पु¥याउनु पदन छ ।
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(७)

पदालिकारीिे आफूिे र आफ्नो पररवारको नाममा कुनै िायिेथा खररद गदान
सावनिलनक गरे र गनुन पननछ ।

१२.

लनवानचन आचारसं हहताको पािन गनुप
न ननः (१) स्थानीय तहका िनप्रलतलनलिहरुिे लनवानचनका
वखत पािन गनुप
न नन आचारहरु लनवानचन आयोगिे तोके बमोजिम पािना गनुन पननछ ।
(२) स्थानीय लनकायका पदालिकारीहरुिे लनवानचन आचारसं हहताको प्रभावकारी कायानन्वयन
तथा पािन गनन गराउन सहयोग गनुप
न ननछ ।
(३) स्थानीय तहका पदालिकारीहरुिे आफ्नो ओहोदाको आिारमा प्राप्त सुहविाहरु लनवानचन
प्रचार प्रसार वा सोसँग सम्बजन्ित प्रयोिनका िालग आफू वा अरु कसै बाट प्रयोग गनन वा
प्रयोग गराउनको िालग ददनु हुँदैन ।
(४) लनवानचन प्रयोिनका िालग यस्तो सुहविा ददन वा लिनका िालग स्थानीय तहहरुबाट
सं स्थागत रुपमा कुनै लनणनय गनुन वा गराउनु समेत हुदैन ।

१३.

आचारसं हहताको कायानन्वयन तथा सावनिलनकीकरणका िालग आवश्यक व्यवस्था गनुप
न ननः (१)
आचारसं हहताको कायानन्वयन तथा सावनिलनकीकरणका िालग दे हायमा उल्िेजखत व्यवस्थाहरु
गररनेछ,
(क) आचारसं हहताको कायानन्वयन सलमलतको व्यवस्था गररनेः कायनपालिकािे अध्यि वा
प्रमुख वा कायनपालिकािे तोकेको सदस्यको सं योिकत्वमा आचारसं हहता कायानन्वयन
सलमलत गठन गररनेछ । सो सलमलतिे लनयलमत रुपमा आचारसं हहता कायानन्वयनको
पििाई सहयोग पुर्याई कायनपालिकाको बैठकमा लनयलमत प्रलतवेदन ददनु पननछ ।
(ख) अनुगमन सलमलतिाई सहयोग पुर्याउनु पननः यस आचारसं हहताको प्रभावकारी
कायानन्वयनका िालग अनुगमन सलमलतिाई आवश्यक पनन सहयोग उपिब्ि गराइनेछ
।
(२)

पदालिकारीिे

आफ्नो

कायनहवभािन

तथा

कायनसम्पादन

लनयमाविीको

व्यवस्था

बमोजिम िवाफदे ही, पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ि गनन, दे हायबमोजिम गनन गराउन
आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
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(क) नागररक बडापि बमोजिम कायनसम्पादन गनुप
न नन, नागररक बडापि सम्बजन्ित
सबैको िानकारीका िालग सबैिे दे ख्ने ठाउँमा टाँस गनु,न गराउनु पननछ ।
(ख) स्थानीय तहिे नागररक बडापिमा उल्िेख भए अनुसार लछटो छररतो सेवा
ु ाई हुने र छानलबनबाट सेवाग्राही पििाई
प्राप्त नभएमा सो उपर गुनासो सुनव
कुनै िलत वा है रानी व्योहोनुन परे को दे जखएमा पीलडत पििाई उजचत उपचार
र िलतपूलतन उपिब्ि हुने व्यवस्था गनुन गराउनु पननछ ।
(३)

कुनैपलन पदालिकारीिे आफूकहाँ आएको गुनासो तत्कािै सुन्ने व्यवस्था लमिाई
फर्छ्यौट गनुप
न ननछ ।
भाग -४
आचार सं हहताको पािना गनन गराउने व्यवस्था

१४.

आचार सं हहता अनुगमन सलमलतको गठनः (१) कुनै पदालिकारीिे यस आचार सं हहता तथा
अन्य प्रचलित सं घीय, प्रदे श र स्थानीय कानू न बमोजिम पािन गनुप
न नन आचारहरु उल्िं घन
गरे , नगरे को सम्बन्िमा िाँचबुझ तथा अनुगमन गननका िालग सभािे सभाका सदस्यहरु
मध्येबाट दे हाय बमोजिमको एक पदालिकारीको आचार सं हहता अनुगमन सलमलतको गठन
गररनेछ ।
(क) सभाका सदस्यहरुिे आफू मध्येबाट छनौट गरे को एक िना

(ख) सभाका सदस्यहरुिे आफू मध्येबाट छनौट गरे को कजम्तमा एक िना

-सयोिक
-सदस्य

महहिा सहहत दुई िना

(ग) कायनकारी अलिकृतिे तोकेको स्थानीय तहको एक िना अलिकृत
कमनचारी

-सदस्यसजचव

(२) अनुगमन सलमलतका सं योिक, सदस्य तथा सजचवमालथ नै यस आचारसं हहताको
उल्िङघनमा उिुरी परी लनणनय गनुप
न नन अवस्था भएमा सो हवषयको छिफि, िाँचबुझ तथा
लनणनय प्रहियामा लनि सहभागी हुन पाउने छै न ।
ु
(३) यस आचारसं हहताको सं यक्त
रुपमा उल्िं घन गरे को भनी अनुगमन सलमलतका सं योिक,
सदस्यहरु तथा सजचवमालथ कुनै उिुरी परे कोमा त्यस उपर सम्बजन्ित कायनसलमलतिे छानलबन
गरी त्यसपलछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुन पननछ ।
(४) अनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको पदावलि दुई वषनको हुनेछ । यस सलमलतका सदस्यहरु
िगातार दुई कायनकािभन्दा बढीका िालग लनवानजचत हुन सक्ने छै नन् ।

17

v08 ! ;+Vof & xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq efu–@ ldlt @)&% h]i7 ^
तर स्थानीय तहको कायनकाि समाप्त भएको अवस्थामा यस सलमलतको पदावलि स्वतः समाप्त
भएको मालननेछ ।
१५.

अनुगमन सलमलतको काम, कतनव्य तथा अलिकारः (१) अनुगमन सलमलतको काम, कतनव्य तथा
अलिकार दे हाय बमोजिम हुनेछ ।
(क)

कुनै पदालिकारीिे आचारसं हहता उल्िघं न गरे , नगरे को सम्बन्िमा उिुरी
परे मा वा िानकारी हुन आएमा सो उपर छानहवन गनन सक्ने ।

(ख)

िाँचबुझ तथा छानहवनका लसिलसिामा समाव्हन िारी गनन र सािी प्रमाण
बुझ्ने अलिकार हुने ।

(ग)

अनुगमन सलमलतका सदस्यहरुिे स्थानीय तहको लसफाररस तथा आमन्िणमा
स्थानीय तहको िुनसुकै बैठकमा उपजस्थत भई आफ्नो कामका हवषयमा
िानकारी ददन सक्नेछन्।

(२)

अनुगमन सलमलतको कामको िालग आवश्यक िनशजक्त, काम गनन ठाउँ, सामाग्री तथा

उजचत वातावरण बनाईददने जिम्मेवारी सम्बजन्ित स्थानीय तहको हुनेछ ।
१६.

अनुगमन सलमलतको बैठक तथा कायनहवलिः (१) अनुगमन सलमलतको कायनसञ्चािन, हवलि
दे हायमा उल्िेख भए अनुसार हुनेछ ।
(क)

अनुगमन सलमलतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(ख)

अनुगमन सलमलतको बैठकको लनणनय बहुमतको आिारमा हुनेछ ।

(ग)

अनुगमन सलमलतिे कारवाही गदान सम्बजन्ित पदालिकारीिाई सफाई पेश गनन
उजचत मौका ददनुपननछ ।

(घ) अनुगमन सलमलतिे िाँचबुझबाट दे जखएको हववरण सहहतको राय प्रलतवेदन
सम्बजन्ित कायनपालिकामा पेश गनुप
न ननछ ।
(२) अनुगमन सलमलतको बैठक तथा िाँचबुझ सम्बन्िी अन्य कायनहवलि सलमलत आफैंिे तोक्न
सक्नेछ ।
१७.

अनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको सेवा तथा सुहविाः अनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको बैठक
भत्ता तथा अन्य सुहविाहरु स्थानीय तहिे तोके बमोजिम हुनेछ ।

१८.

उिुरीः (१) स्थानीय तहको कुनै पदालिकारीिे पेशागत आचार, उल्िं घन गरे कोमा त्यस
हवषयमा अनुगमन सलमलत समि उिुर ददन सहकनेछ ।
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(२) मालथ (१) बमोजिम ददइने उिुरीमा कुन पदालिकारीिे कुन आचार उल्िं घन गरे को हो
सोको आिार, प्रमाण खुिाउनु पननछ । स्थानीय तहिे उिुरी फारामको नमुना बनाई सबैिे
सजििै प्राप्त गनन सक्ने स्थानमा राख्न पननछ ।
(३) उिुरीको सम्बन्िमा कारवाही माग गदान अनुगमन सलमलतिे उिुरीकतानसँग थप हववरण
वा कागिात माग गनन सक्नेछ ।
१९.

गोप्य राख्नुपननः (१) अनुगमन सलमलतिे उिुरीकतानको नाम गोप्य राख्नु पननछ ।
(२) प्राप्त उिुरीको आिारमा कुनै पदालिकारीमालथ िागेको आरोप मालथ छानहवन िारी
रहे को अवस्थामा आरोहपत पदालिकारीको नाम समेत गोप्य राख्नु पननछ ।

२०.

िाँचबुझः (१) यस आचारसं हहतामा उल्िेजखत आचारहरुको उल्िं घन गरे को हवषयमा
अनुगमन सलमलतको राय, सुझाव वा प्रलतवेदन आवश्यक कारवाहीका िालग कायनपालिकामा
पेश गनुन पननछ । प्रलतवेदन पेश गनुप
न ूवन सो सलमलतिे दे हायका प्रहियाहरु पुरा गनुप
न ननछ ।
(क) कुनै पदालिकारीका हवरुर्द् आचारसं हहता उल्िं घन गरे को कुनै उिुरी परे कोमा
वा कुनै िानकारी प्राप्त भएकोमा

त्यसको आिारमा अनुगमन सलमलतिे कारवाही गनन

आवश्यक छ वा छै न भनी िाँचबुझ गनन वा गराउन सक्नेछ ।
(२) िाँचबुझ गदान कुनै पदालिकारी उपर कारवाही गनुप
न नन दे जखएमा अनुगमन सलमलतिे
त्यस्तो पदालिकारीिाई सफाई पेश गनन उजचत मौका ददनु पननछ ।
(३) सफाई पेश गनन मौका दददाँ सम्बजन्ित पदालिकारी लबरुर्द् िागेको आरोप र त्यसको
आिारहरु प्रष्ट गरी आवश्यक कारवाहीका िालग कायनपालिकाको बैठकमा पेश गनुप
न ननछ ।
२१.

अनुगमन सलमलतको लसफाररस कायानन्वयन गननः (१) अनुगमन सलमलतिे यस आचारसं हहतामा
उल्िेजखत कुराहरुको पािन भए नभएको सम्बन्िमा आवश्यक राय, सुझाव तथा लसफाररस
सहहत कायानन्वयनका िालग कायनपालिकामा पेश गनुप
न ननछ ।
(२) अनुगमन सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवेदन तथा राय, सुझाव र लसफाररस उपर कायनपालिकामा
छिफि गरी आवश्यक लनणनय सहहत कायानन्वयन गनुप
न ननछ ।
(३) आचारसं हहताको पािनका हवषयमा स्थानीय तहमा छिफि हुँदाका बखत सम्बजन्ित
पिका प्रलतलनलिहरुिाई सहभागी गराउन सहकनेछ ।

२२.

आचारसं हहताको उल्िं घनमा सिायः (१) यस आचारसं हहताको कायानन्वयन गदान स्थानीय
तहबाट सिायको रुपमा दे हायमा उल्िेजखत एक वा सो भन्दा बढी प्रहियाहरु अपनाउन
सहकनेछ ।
(क)
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(ख)

आिोचना तथा आत्मआिोचना गनन िगाई सोको िानकारी सावनिलनक गनन िगाउने
।

(ग)

ु ाईका िालग सावनिलनक गनन, गराउने ।
सावनिलनक सुनव

(घ)

प्रचलित ऐन, कानू नको उल्िं घन भएको अवस्थामा सम्बजन्ित लनकायमा सू चना ददने र
आवश्यक कारवाहीका िालग िेजख पठाउने।

(२) आरोहपत पदालिकारी मालथ भएको कुनै पलन कारवाहीका हवषयमा लनि कुनै रािनीलतक
दिसँग आवर्द् भएको हकमा सम्बजन्ित रािनीलतक दििाई िानकारी गराउनुपनन ।
२३.

कारवाहीको

हववरण

सावनिलनक

गनुप
न ननः

आचारसं हहताको

कायानन्वयनका

सम्बन्िमा

पदालिकारीमालथ भएको कारवाहीको हववरण आम िानकारीको िालग स्थानीय तहको सू चना
पाटी र स्थानीय पिपलिकामा प्रकाजशत गनुप
न ननछ । सोको िानकारी रािनीलतक दिहरु,
सं घीय मालमिा तथा स्थानीय हवकास मन्िािय, लनवानचन आयोग, प्रदे श सरकारको सम्बजन्ित
हवभाग\लनकाय, स्थानीय प्रशासनिाई गराउनु पननछ ।

20

v08 ! ;+Vof & xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq efu–@ ldlt @)&% h]i7 ^
भाग -५
हवहवि
२४.

आचारसं हहताको पािन गनुन सबैको कतनव्य हुनःे यो आचारसं हहताको पािन गनुन पदालिकारीको
जिम्मेवारी तथा कतनव्यको एक अलभन्न अंगको रुपमा रहनेछ ।

२५.

पदालिकारीिाई

आचारसंहहताको

िानकारी

ददनुपननः

यो

आचारसं हहता

स्थानीय

तहका

पदालिकारी तथा कमनचारीहरुिाई अलनवायन रुपमा िानकारी ददई हस्तािार गराई िागु
गनुप
न ननछ ।
२६.

सरोकारवािाहरुिाई

आचारसंहहताको

िानकारी

उपिब्ि

गराउनुपननः

स्थानीय

तहका

पदालिकारीको आचारसं हहता, समय-समयमा आचारसं हहतामा भएको सं शोिनको हववरण तथा
आचारसं हहताको कायानन्यवनको हववरणहरुको िानकारी वाहषनक रुपमा स्थानीय तहका
रािनीलतक दिहरु, सं घीय मालमिा तथा स्थानीय हवकास मन्िािय, तथा प्रदे श सरकारका
सम्बजन्ित लनकायिाई गराउनु पननछ ।
२७.

आचारसं हहताको कायानन्वयनमा रािनीलतक दिको सहयोगः (१) कुनै पदालिकारीबाट यस
आचारसं हहताको उल्िं घन भएको ठहर भएमा लनि मालथ िागेको आरोप तथा सो सम्बन्िमा
लसफाररस भएको कारवाहीको हववरण समेत सम्बजन्ित पदालिकारी सम्बर्द् रािनीलतक
दििाई िानकारी गराउनुका साथै सावनिलनक समेत गनुप
न ननछ ।
(२)

िाँचबुझको

आिारमा

पदालिकारी

उपर

कारवाहीको

िालग

भएको

लसफाररसको

कायानन्वयन गनन वा सचेत गराउने काममा सरकारी लनकाय एवं रािनीलतक दिहरुको
सहयोग लिन सहकनेछ ।
२८.

आचारसं हहतामा सं शोिनः (१) स्थानीय तहका सभाबाट आचारसं हहतामा सं शोिन गनन
सहकनेछ ।
(२) आचारसं हहतामा भएको सं शोिनको िानकारी सम्बजन्ित सबै पदालिकारी, कमनचारी तथा
सरोकारवािाहरुिाई ददनुपननछ ।
(३) लनवानचन आचारसं हहतामा सं शोिन भएको खण्डमा आम िनताको िानकारीको िालग
सावनिलनक गनुप
न ननछ ।
(४) गाउँ पालिकािे आफ्नो स्थानीय हवजशष्टता, कायन प्रकृलत र आवश्कता अनुसार यस
आचारसं हहतामा समय-समयमा थप व्यवस्था समावेश गरी िागु गनन सहकनेछ ।
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