
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:१ संख्या:१३ लमलि: २०७४/०५/१५ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको आचारसंविता नं. ०१ 

सानीभेरी गाउँपागलका पदागधकारीिरुको आचारसंविता, २०७४ 

;fgLe]/L ufpFkflnsf l;DnL ?s'd -klZrd_ s0ff{nL k|b]z g]kfn  

                                   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/२७                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

 

प्रस्तािनााः 
नेपालको संविधान बमोजिम सिकाररता, सिअजस्तत्ि र समन्ियका आधारमा संघीय लोकताजन्िक 

गणतन्िात्मक शासन व्यिस्थाको अभ्यास गदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिबीच समुधरु अन्तरसरकार सम्िन्ध कायम 
गनव, स्थानीय शासन व्यिस्थामा िनताको अथवपूणव सिभागगता प्रबद्र्धन गदै िढी िनमिुी, सेिामिुी, िनउत्तरदायी, 
पारदशी तथा सशुासनयकु्त स्थानीय शासनको प्रत्याभगूत गनव, स्थानीय तिलाई िनताको विश्वागसलो शासन इकाईका 
रुपमा स्थावपत गनव, स्थानीय तिबाट समािका विगभन्न िगव धमव, गलङ्ग िातिागतका मौगलक संस्कृगतप्रगत सम्मान र 
सविष्ण ुभािनाको विकास गनव तथा काननुी राज्य, संघीय लोक ताजन्िक गणतन्िका लाभिरूको न्यायोजचत वितरण 
र दीगो विकासको अिधारणालाई मूतव रुप ददन िामी िनताबाट गनिावजचत पदागधकारीको आचरण र 
वियाकलापिरुलाई सोिी अनरुुप मयावददत र नमूनायोग्य तलु्याउनका लागग सानीभेरी गाउँपागलकाका 



िनप्रगतगनगधिरुले गाउँसभा‚ गाउँकायवपागलकाको २०७४ असार ...को बैठकबाट पाररत गरी यो “सानीभेरी 
गाउँपागलकाका पदागधकारीको आचारसंविता, २०७४” बनाई लाग ुगरेका छौ । 

भाग- १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो आचारसंविताको नाम “सानीभेरी गाउँपागलकाका पदागधकारीिरुको 
आचारसंविता, २०७४” रिेको छ । 

(२) यो आचारसंविता गाउँसभाबाट पाररत भएको गमगतदेजि लाग ुिनुेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस आचारसंवितामा, 
(क) “अध्यि” भन्नाले सानीभेरी गाउँपागलकाको अध्यिलाई सम्झनपुछव । 

(ि) “आचारसंविता” भन्नाले गाउँपागलकाका पदागधकारीिरुको आचारसंविता, २०७४ लाई िनाउनेछ । 

(ग) “अनगुमन सगमगत” भन्नाले यस आचारसंविता अनसुार गदठत आचारसंविता अनगुमन सगमगतलाई 
सम्झनपुछव । 

(घ) “कायवपागलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँ कायवपागलका सम्झन ुपछव । 

(ङ) “पदागधकारी” भन्नाले सानीभेरी गाउँपागलकाका अध्यि, उपाध्यि, िडाध्यि, कायवपावकलका का 
सदस्य तथा सभाका अन्य सदस्य समेतलाई सम्झनपुछव । यस शब्दले गाउँपागलकाले आफ्नो 
कायव सम्पादनका गसलगसलामा गठन गरेका िनुसकैु सगमगत िा उपसगमगत िा कायवदलका 
सदस्यिरु समेतलाई सम्झनपुदवछ । 

(च) “सभा” भन्नाले सानीभेरी गाउँसभालाई िझुाउनेछ । 

(छ) “स्थानीय ति” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिमको गाउँपागलका सम्झनपुछव ।  

भाग - २ 

  पदागधकारीका आचारिरु 

३. सामान्य आचारिरुको पालना गननाः पदागधकारीिरुले पालन तथा अिलम्िन गनुवपनन सामान्य आचारिरु 
देिायमा उल्लेि भए बमोजिम िनुेछन ्। िसको अिलम्िन गनव िामी प्रगतबद्धता व्यक्त गदवछौं, 
३.१ नेपालको स्ितन्िता, स्िाधीनता, स्िागभमान, राविय एकता, भौगोगलक अिण्डता र िनतामा गनवित 

सािवभौमसत्ताप्रगत प्रगतबद्ध रिंदै, 

(क) पदागधकारीिरुले नपेालको स्ितन्िता, सािवभौगमकता, भौगोगलक अिण्डता, राविय एकता, 
स्िाधीनता र स्िागभमानको अिुण्णतामा प्रगतकुल िनु ेकायव गनन छैनौ । 



(ि) कुनै पगन पदागधकारीले राि विरुद्ध िनुे कायवमा सघाउ परु् याउने, राविय गोपनीयता भङ्ग गनन,राविय 
सरुिामा आचँ परु् याउने कायविरु गनव िा त्यस्तो कायवमा सियोग परु् याउने कायव गनन िा गराइन े
छैन । 

(ग) कुनै पदागधकारीले पदीय जिम्मेिारी पालना गदाव सदैि राि र िनताको बिृत्तर वितलाई ध्यानमा 
रािी गननछौं । 

(घ) कुनै पगन व्यजक्त िा गनकायले िनतामा गनवित सािवभौमसत्ता, राविय एकता, स्िाधीनता, सामाजिक, 

धागमवक, सांस्कृगतक तथा ऐगतिागसक सौिादवतामा आचँ परु् याउने गरी कायव गरेमा त्यस्तो कायव 
गनरुत्सावित गननछौं । 

३.२ संघ, प्रदेश र स्थानीय तिबीचको स-ुसम्िन्धमा िोड ददंदै, 

(क) पदागधकारीिरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तिबीचको ससुम्िन्ध, कायवअगधकारिेि, कायव प्रणाली िा 
संस्थागत प्रबन्धमा कुनै आचँ परु् याउन िा दिल ददन िा अन्तरसरकार सम्िन्धमा िलल पानन 
कुनै वियाकलाप गनव िा िक्तव्य िा प्रकाशन िा प्रचार प्रसार गररनेछैन । 

(ि) (ि) कुनै पगन आधारमा स्थानीय तिका िागसन्दािरुलाई भेदभाि गनन िा समान सरुिा, सेिा, 
सवुिधा र संरिणबाट बजित गररनेछैन । तर मविला, िालिागलका, अपांगता भएका व्यजक्त, 

दगलत, िेष्ठ नागररक लगायगत पगछ परेका िगव, िेि तथा समदुायको िकवितका लागग विशेष 
व्यिस्था गनव प्रगतबद्ध रिनेछौं । 

(ग) अन्तर स्थानीय ति तथा अन्तर सरकार िस्त ुिा सेिाको गनिावध आिागमनलाई कुनै बाधा 
गररने िा भेदभाि गररनेछैन । 

३.३ संघीय लोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणाली, स्िशासन र स्िायत्त शासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तिबाट राज्यशजक्त को प्रयोग तथा विश्वव्यापी मानि अगधकार र मौगलक अगधकारका मान्य गसद्धान्तको 
प्रबद्धवन गनव, 

(क) िनतामा गनवित सािवभौमसत्ता, स्िशासन तथा स्िायत्त शासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तिबाट 
राज्यशजक्तको प्रयोग, संघीय लोकताजन्िक गणतन्िका मान्य गसद्धान्तिरुलाई उच्च सम्मान र 
आत्मसात गररनेछ । 

(ि) संघीय लोकताजन्िक प्रणाली, स्थानीय स्िायत्तता र तल्लो तिमा अगधकारको विकेन्रीकरणका 
गसद्धान्त तथा नीगतलाई अनादर गनन, िनताप्रगतको उत्तरदावयत्िलाई अस्िीकार गनन, अििेलना 
गनन, अन्तरसरकार सम्िन्ध एिं स्थानीय तििरु र साझेदार संघ संस्थासंगको काननु बमोजिमको 
सम्बन्धमा िलल पनन िस्ता कुनै लेि, समाचार, भाषण, िक्तव्य प्रकाशन िा प्रशारण गनुव िा 
गराउन ुिुँदैन । तर यस कुराले उल्लेजित गबषयमा अनसुन्धानमूलक कुनै लेि रचना प्रकाजशत 
गनव र सो अनरुुप धारणा राख्न रोक लगाएको मागनने छैन । 

३.४ साधन श्रोतको पूणव सदपुयोग गनवाः  



(क) काननु बमोजिम आफूले पाउने सेिा सवुिधाबािेक स्थानीय तिको साधन, श्रोत, नगद िा जिन्सी 
कुनै पगन प्रकारले मास्न, उपभोग गनव र दरुुपयोग गनुव गराउन ुिुँदैन । 

(ि) कुनै पगन पदागधकारीले सािविगनक स्रोतको प्रयोग गदाव अगधकतम सदपुयोग र उत्पादनशील 
कायवमा प्रयोग गनुव पननछ । 

३.५ आपनो जिम्मेिारीको प्रभािकारी कायावन्ियन गनव गराउन, 

(क) कुनै पगन पदागधकारीले काननुले तोवकए बमोजिमका पदागधकारीिरुलाई पूिव िानकारी नददई 
आफ्नो सेिा ददने स्थान छोडी अन्यि िान ुिुँदैन । 

(ि) पदागधकारीले प्रचगलत काननुमा तोवकएभन्दा बढी समयका लागग आफ्नो कायविेि छोड्नपुदाव िा 
कायविेिभन्दा िाविर िानपुनन भएमा काननुले तोके बमोजिमका िनप्रगतगनगध िा पदागधकारीलाई 
आफ्नो पदको अजततयारी नददई िान ुिदैुन । 

३.६ गैर काननुी आश्वासनलाई गनरुत्सावित गनव, 

(क) संविधान तथा प्रचगलत काननुले ददएको अगधकारिेिभन्दा बाविरका काम गररददन्छु भनी कसैलाई 
आश्वासन ददन ुिदैुन । 

(ि) काननु बमोजिम गनुवपनन काम गनव िा सेिा ददनका लागग आनाकानी िा वढलाई गनन, िानीिानी 
अनािश्यक झंझट थप्ने िा आफ्नो अगधकारिेि बाविरको काम गररददन िा गराई ददनेछु भनी 
आश्वासन िा भरोसा पनन कुनै कामगनुव िा गराउन ुिुँदैन। 

(ग) स्थानीय तिका पदागधकारीिरुले ऐनले तोवकएको योिना तिुवमा प्रकृयाको िानकारी नददई कुनै 
व्यजक्त, संस्था िा समदुाय लाई स्थानीय तिको योिना बािेकका कुनै कायविम िा योिना 
स्िीकृत गररददन िा गराईददने आश्वासन ददन ुिुँदैन । 

(घ) आफ्नो लागग िा अरू कसैको लागग अनजुचत लाभ पगु्ने गरी पदको दरुूपयोग गनन कायव गनुव 
गराउन ुिदैुन । 

३.७ रािनीगतक आस्थाका आधारमा भेदभािपूणव कायव नगनव दृढ रिँदै,  

(क) रािनीगतक आस्था िा विचारका आधारमा कायवपागलका िा सभाका सदस्यिरु िा कमवचारीिरु 
िा सेिाग्रािी तथा आम नागररकिरुसंग तेरो मेरोको भािना रािी कुनै कायव गनुव गराउन ुिदैुन। 

(ि) आफू सम्िद्ध रािनीगतक दल िा सम्िद्ध कुनै गनकाय िा संघसंस्थालाई माि लाभ पगु्ने िा 
सवुिधा िनुे गरी कुनै गनणवय िा योिना िा कायविम कायावन्ियन गररनेछैन। 

३.८ सामाजिक सौिादवता र समािेशीकरणप्रगत दृढ संकजल्पत रिँदै,  

(क) सामाजिक सदभाि तथा सौिादवता (प्रमे) िल्बल्याउन निनुेाः विगभन्न िात िागत, धमव, िगव, 
िेि,सम्प्रदायबीच सामाजिक सदभाि र सौिादवता िल्बल्याउने कुनै काम िा अन्य कुनै व्यििार 



गनुव िा गराउन ुिुँदैन । कुनै सम्प्रदायबीचको ससुम्िन्धमा िलल पनन गरी वियाकलाप गनुव 
गराउन ुर प्रचार प्रसार गनुव गराउन ुिदैुन । 

(ि)  छुिाछुतलाई प्रश्रय ददन े व्यििार गनुव िुँदैन । कुनै गबचार ब्यक्त गदाव िातीय, धागमवक, 

सांस्कृगतक िा समाजिक विदे्वष िा धागमवक भेदभाि िनाउने िालका काम कुरा गनन िा उिान 
टुक्का प्रयोग गनन िा कुनै िाती, धमव, संस्कृगत िा समदुायको स्िागभमानमा धक्का लाग्ने िा आघात 
पगु्ने िालका शब्द िाणीिरुको प्रयोग गनुव िदैुन । 

(ग) कुनैपगन िातिागत, धमव, िणव, गलङ्ग आददका आधारमा भेदभाि गनुव िुँदैन तथा सबै समदुायका 
काननुी िकवित र मौगलक संस्कृगतप्रगत बोली र व्यििार दबैु तिरबाट प्रगतकुल असर पनन गरी 
कायव गनुव गराउन ुिुँदैन । 

(घ) कुनै पगन समदुायको परम्परा देजिको धमव अिलम्िन गनन धागमवक स्ितन्िताको सम्मान गनुव 
पननछ । तर, आफ्नो िेिगभि कसैको धमव पररितवन गनन गराउने कुनै पगन वियाकलाप िनु 
ददनिुुँदैन । 

(ङ) कुनै विदेशी नागररक िा संस्थाले नेपालको सभ्यता, नेपाली िनताबीचको सदभाि गबगानन िा 
भडकाउने काम गरेको िा गनव लागेको िानकारी भएमा तत्काल सम्बजन्धत गनकायमा सूजचत 
गनुव पननछ । 

३.९ पदागधकारीबीच कायवजिम्मेिारीको न्यायोजचत बाँडफाँड गनवाः  

(क) पदागधकारीिरुबीच जिम्मेिारी, अगधकार िा सगुबधा िा दावयत्िको बाँडफाँड गदाव रािनीगतक 
दलसँगको सम्िद्धता िा रािनीगतक आस्था िा मविला िा परुुष िा सामाजिक समािेशीकरणका 
आधारमा भेदभाि गनुव िुँदैन । 

तर काननु बमोजिम गबशेष जिम्मेिारी र अिसर ददनका लागग उल्लेजित प्रािधानले रोक लगाएको 
मागनने छैन । 

३.१० कसैको स्िागभमान र अजस्तत्िमा कुनै आचँ आउन नददन,  

(क) पदागधकारीले सबैसंग जशष्ट र मयावददत बाणी तथा शव्दको प्रयोग गनुवपननछ । शागलन र 
स्िभाविक सामाजिक आचारिरु गनुवपननछ । िनतासंग िाददवक, नम्र र आदरपूिवक व्यििार 
गनुवपननछ । 

(ि) पदागधकारीबाट कायवपागलका र सभाका सदस्यिरु, स्थानीय तिमा कायवरत कमवचारीिरुमा एक 
अकावप्रगत झठुा लाञ्छना लगाउने, ररस राग दे्वष राख्न ेतथा एक अकावको गबषयमा अप्रासांगगक 
वटकावटप्पणी गनुव िा अगतसयोजक्तपूणव अगभव्यजक्त ददइनेछैन । 

(ग) पदागधकारीले गनिावजचत िनप्रगतगनगध, कमवचारी, सेिाग्रािीप्रगत राम्रो व्यििार र शीष्ठ भाषाको गननछन 
। 



(घ) पदागधकारीले संस्थागतरुपमा कुनै धारणा व्यक्त गदाव स्थानीय ति, यसका गनणवयिरु िा कुनै 
पदागधकारी िा कमवचारीलाई िोच्याउने िा अनादर गनन भाषा िा अगभव्यजक्त ददन ुिा ददन लगाउन ु
िदैुन । 

(ङ) पदागधकारी तथा कमवचारीबीच एक अकावको काम, पेशागत मर् यादा र कायवगत स्िायत्तताको 
सम्मान गनन िातािरण गसिवना गनुव पननछ । 

(च) पदागधकारीिरुले एकअकावको व्यजक्तगतरुपमा वटका वटप्पणी गनुव िुँदैन तर पदागधकारीको 
कामसँग सम्बजन्धत गबषयमा स्िस्थरुपमा एक अकावका कमी कमिोरी तथा सिल पििरुलाई 
औल्याउन कुनै िाधा पगु्न ेछैन । 

(छ) पदागधकारीिरुले एक अकावका गबषयमा सकारात्मक तिरले छलफल गनन, सझुाि ददन,े आलोचना 
तथा वटप्पणीिरु राख्नपुननछ र एक अकावलाई पदीय काम गनवमा सियोग, उत्साि र प्ररेणा प्रदान 
गनुवपननछ । 

३.११ सामाजिक मान्यता विरुद्धका आचारिरु गनरुत्सावित गदै, 

(क) कायावलय समयमा िा पदीय कामका गसलगसलामा मादक िा लाग ुपदाथवको सेिन गनुव िुँदैन । 
कायावलय िातागभि तथा सािविगनक सभा, समारोि, बैठक, आदद स्थलिरुमा मद्यपान, धमु्रपान, 

िैनी, सूती, गटु्का िा पान सेिन गनुव िुँदैन । 

(ि) अन्धविश्वास, अपसंस्कृगत, रुढीिादिस्ता परुातन एिम ् अबैज्ञागनक मान्यता तथा चालचलन 
विरुद्धको सामाजिक रुपान्तरण प्रकृयामा सविय सिभागगता िनाउन ुपदवछ। 

(ग) पदागधकारीिरुले सािविगनक स्थल तथा िलुा ठाऊँमा ििुा, तास िेल्ने, बाजि लगाउने आदद 
िस्ता व्यििारिरु गनुव िुँदैन । 

(घ) पदागधकारीले काननुताः मानि अगधकारको िनन ठिररने, काननुले िन्देि लगाएका तथा सभा िा 
कायवपागलकाले आफ्नो ििेगभि सामाजिक मयावदा विपररतका भनी तोकेका समदुायमा प्रचगलत 
कुरीगतिरुले बढािा पाउने व्यििार गनुव िदैुन । 

(ङ) विगभन्न िातिागत िा धमव सम्प्रदायका प्रचगलत सामाजिक संस्कारिरु िस्तै, वििाि, ब्रतबन्ध,पास्नी, 
िन्मोत्सि, भोि, आददमा समदुायमा गलत प्रगतस्पधावको भािना ल्याउने िालका तडक भडक 
गनुव िुँदैन र तडकभडक गनव अरुलाई प्रोत्सािन गनुव िुँदैन । 

(च) पदागधकारीको िैगसयतले कुनै गनणवय गदाव रािनीगतक, सामाजिक, आगथवक िा कुनै पगन आधारमा 
तेरोमेरो भने्न पि नगलई तटस्थ भगूमका गनिावि गनुवपदवछ । 

(छ) गलङ्ग, उमेर, भाषा, धमव, आगथवक अिस्था आददका आधारमा भेदभाि िनाउने गरी अरुको सामाजिक 
संस्कार िा िगीय िकवितका गबषयिरुमा नकारात्मक वटप्पणी गनुव िदैुन । 

(ि) पदागधकारीले आफ्नो ििेगभि विद्यमान सामाजिक कुररगत तथा कुसंस्कारका रुपमा रिेका 
िालवििाि, ििवुििाि, लैंगगक विंसा, बोक्सा बोक्सी, दिेि दाइिो, छुिाछुत, िागतगत 



उचनीचता,व्यजक्तगत घटना दताव नगनन प्रबगृत, िोप नलगाउने अिस्था, िलुा ददशा आददिस्ता 
प्रथा प्रचलनलाई गनमूवल गनव लागग पनुव पननछ । 

३.१२ स्थानीय तिबाट प्रदान गनन सेिा, सवुिधा, गनणवय प्रविया र सूचनामा िनताको पिुँच बढाउन, 

(क) प्रत्येक नागररकलाई सरोकार िनुे सेिा सवुिधा र गनणवयबारे सूचना माग भएमा उपलब्ध गराउन ु
पननछ । तर प्रचगलत काननु तथा आचारसंवितामा उल्लेि भएको तररकाले बािेक कुनै 
पदागधकारी, व्यजक्त िा समूिलाई आगथवक कारोिारमा लाभ िा िानी पगु्ने िा कसैको सम्पगत िा 
िीउ ज्यानमा िानी नोक्सानी पगु्ने सूचनािरु र गोप्य राख्न ुपनन कुरा प्रसारण िा सािविगनक गनुव 
िा गराउन ुिा उपलब्ध गराउन ुिदैुन ्। 

(ि) शाजन्त सरुिा, राविय अिण्डता, समदुायिरुको सौिादव सम्बन्धमा िलल पनन िाले सूचनािरु 
सािविगनक गनुव िा गराउन ुिदैुन । 

३.१३ िदगनयत तथा अनगधकृत काम गनव गराउनबाट रोक्न, 

(क) प्रचगलत काननु बमोजिम आफूलाई प्राप्त अगधकारको प्रयोग गदाव िदगनयत िा स्िेच्छाचारीरुपमा 
गनुव िा गराउन ुिुँदैन । यस्तो अगधकारको प्रयोग िलुा एिं सिभागगतामूलक रुपमा छलफल 
गरी गनुव पननछ । 

(ि) आफू िा अन्य कुनै व्यजक्त िा संस्थाबाट अन्य पदागधकारी िा कायावलय/संघसंस्था िा कमवचारी 
िा व्यजक्तलाईव अनगधकृत काम गराउन ुिुँदैन । 

३.१४ लैवङ्गक समानताको प्रबद्धवन गदै, 

(क) कसैलाई गलङ्गको आधारमा भेदभाि झल्कने कुनै कायव गनुव िुँदैन । गलङ्गको आधारमा कसैको 
िमतामागथ आचँ आउने गरी कुनै कामकाि गनव, नीगत, काननु िा संरचना बनाइनेछैन । 

(ि) फरक गलङ्गका पदागधकारी, कमवचारी, सेिाग्रािी तथा आम नागररकप्रगत अस्िस्थ आलोचना गनन, 
जिस्क्याउने तथा उनीिरुको मनोिल घटाउने िालका अगभव्यजक्त ददन,े ददन लगाउने िा कुनै 
पगन माध्यमिाट कुनै यौनिन्य दरुाशय िनुे िालका कुनै काम कारिािी गनव गराउन िा 
यौनिन्य अजस्लल तजस्िरिरु प्रकाजशत गनन, प्रदशवन गनन, आशय देिाउने, अनजुचत लाभका दृवष्टले 
काममा अल्झाउने िस्ता िैरानी पानन व्यििार गनुव िा गराउन ुिदैुन । 

(ग) लेिेर, बोलेर, भाषण गरेर िा िनुसकैु माध्यमबाट पगन मविला तथा परुुषबीचमा भेदभाि िनाउने 
िालका काम िा व्यििार गनव िा उिान टुक्का, थेगो िा शब्दिरुको प्रयोग गनुव गराउन ुिुँदैन 
। 

(घ) लैवङ्गक आधारमा भएका घरेल ुविंसा र भेदभािका घटनािरुलाई लकुाउने र गोप्य राख्न ेकायव 
गनन िा सियोग परु् याउन गनुव गराउन ुिदैुन । 

३.१५ बालिागलकाको सिाववङ्गण विकास र िकवितप्रगत सचेत रिंदैाः 



(क) िालिागलकाको साथवक सरोकारका गबषय तथा स्थानीय विकास र शासन प्रवियामा 
िालिागलकाको साथवक सिभागगतालाई िोच्याउने िा अिमूल्यन गनन विचार, अगभव्यजक्त ददन िा 
त्यस्तो व्यििार गनव गराउन िुँदैन । 

(ि) आफ्नो पररिारमा बालश्रगमक राख्न ुिुँदैन । समदुायमा बालश्रम िा बालशोषणलाई संरिण िा 
प्रोत्सािन िनुे कुनै वकगसमका वियाकलाप गनव गराउन पाइनेछैन । 

४. सािविगनक सम्पगतको प्रयोग तथा सवुिधा सम्िन्धी आचारिरुाः सािविगनक सम्पगतको प्रयोग तथा 
सवुिधा सम्िन्धमा देिायका आचारिरु पालन गनव प्रगतबद्धता व्यक्त गदवछौ, 

४.१ पदागधकारी तथा कमवचारीको सवुिधाका लागग छुट्याईएको सेिा िा सवुिधा िा भत्ता आफ्नो आन्तररक 
श्रोतको कगत अंश िनु आउंछ भने्न एकीन गरी सभामा छलफल गरी आम नागररकलाई िानकारी 
ददई वकफायगत रुपमा न्यूनतम सवुिधाको व्यिस्था गररनेछ । 

४.२ पदागधकारीले काननु बमोजिम तथा कायावलयको काममा िािेक स्थानीय तिको मानिीय, आगथवक िा 
भौगतक साधन श्रोतको आफू िा अन्य कुनै व्यजक्तबाट प्रयोग िा उपयोग गनुव िा गराइनेछैन । 

४.३ आफ्नो पदीय ओिदाको आधारमा कुनै सगमगत, संस्था िा व्यजक्तिरुबाट गनिी सेिा तथा सवुिधािरु 
गलन िा गलन लगाइने छैन । 

४.४ स्थानीय तिको सेिा प्राप्त गरे िा सािविगनक सम्पगतको प्रयोग गरेिापत पदागधकारी, कमवचारी िा 
अन्य कुनै व्यजक्त िा संस्थाले काननु बमोजिम गतनुव बझुाउन ुपनन कर, शलु्क, सेिा शलु्क दस्तरु, भाडा 
बझुाउनबाट छुट गलनेददने गरी गनणवय गनुव िा गराउन ुिुँदैन ्। 

४.५ स्थानीय तिका पदागधकारीिरुले आफूले प्राप्त गनन सवुिधािरुको वििरण आम िानकारीका लागग 
स्थानीय तिमाफव त सािविगनक गनुवपननछ । 

५. नीगत गनमावण, योिना तिुवमा र गनणवय गदाव पालन गनुवपनन आचारिरुाः नीगत, गनमावण, योिना तिुवमा 
र गनणवय गदाव गदाव देिायका आचारिरुको पालन गनव गराउन देिाय बमोजिम गररनेछ,  

५.१ गनणवय प्रकृयामा भाग गलनपूुिव बैठकमा िानकारी ददनपुननाः (१) पदागधकारीले आफू समेत संलग्न भई 
कुनै गनणवय गनुवपनन बैठकमा छलफलमा भाग गलनपूुिव देिाय बमोजिमका सूचनािरु सम्िजन्धत भए सो 
ददनपुननछाः 

(क) स्थानीय तिको भनाव प्रकृया, िरीद, गबिी िा ठेक्कापट्टाको गनणवय प्रकृया, कुनै वकगसमको दण्ड 
िररिाना िा गमनािा गनन गनणवय प्रकृया, कुनै पिसंगको सम्झौताको म्याद थप िा िारेिीका 
गबषयमा िा त्यस्तै कुनै गनणवय गनुवपनन विषयसँग सम्बजन्धत व्यजक्तसँग आफ्नो कुनै स्िाथव िा 
ररसइिी िा लेनदेन िा अन्य कुनै प्रकारको नाता, सम्िन्ध रिेको भए सो कुरा, 



(ि) स्थानीय तिको नीगत गनणवयबाट प्रत्यि िा अप्रत्यिरुपमा लाभ िा िानी िनुे व्यजक्त, संस्था, पि 
िा कम्पनीसँग गलनदुदन ुभए सोको गबिरणिरु, 

(ग) कुनै पेशा िा व्यिशावयक संघसंस्थामा पदागधकारीको प्रगतगनगधत्ि, लगानी, शेयर, वित िा स्िाथव 
भए सोको गबिरण र त्यस्तो काममा लगाउने संस्था सम्बन्धी वििरण, 

(२) यदद कुनै पदागधकारीको गनणवय गनुवपनन पि िा गबषयसंग सम्बन्ध रिेछ भने बैठकको 
अध्यिले त्यस्तो पदागधकारीलाई बैठकको गनणवय प्रकृयामा तटस्थ रिन िा भाग नगलनका लागग 
गनदनश गनुव पननछ । 

(३) पदागधकारीले कुनै विकास गनमावण कायवको लागग गठन िनुे उपभोक्ता सगमगतमा रिी कायव 
गनुव िदैुन । 

५.२ सिभागगतामूलक तथा पारदशीरुपमा नीगत गनमावण र गनणवय गननाः  

(क) पदागधकारीिरुले योिनाको छनौट, प्राथगमकीकरण, कायावन्ियन, अनगुमन, मूल्यांकनका 
विषयिरुमा लाभग्रािी, उपभोक्ता तथा सरोकारिाला समूिको व्यापक सिभागगता र प्रगतगनगधत्ि 
गराएर गनणवय गनुवपननछ । 

(ि) स्थानीय तिबाट गनणवय ददनपुनन विषयिरु, गनयजुक्त िा सेिा सवुिधाददने िा गलने विषयका कुरािरु 
पारदजशवरुपमा गनुव पननछ। 

(ग) स्थानीय तिका बैठकिरु आम िनताका लागग िलुा गनव उजचत प्रकृयािरु गनधावरण गनुव पननछ 
। 

(घ) गनणवय गदाव काननुले तोकेको अिगधगभि गनणवय गनुवपछव । काननुले समय नतोकेको अिस्थामा 
गबषयको प्रकृगत िेरी यथा सम्भि गछटो र उपयकु्त समयािगधगभि गनणवय गनुव पननछ । तर कुनै 
कारणले गनणवय गनव लाग्ने समयािगध लजम्िने भएमा िा गनणवय गनव नसवकन ेभएमा सोको तथ्यपूणव 
िानकारी संिजन्धत पिलाई उपलब्ध गराउन ुपननछ । 

(ङ) पदागधकारीले नागररक िा सेिाग्रािीलाई नअमल्याउने गरी स्पष्ट राय तथा सल्लाि ददन ुपननछ 
। 

६. परुस्कार, उपिार, दान, चन्दा िा गनिी सेिा, सवुिधा र लाभ ग्रिण सम्बन्धी आचरणाः 
परुस्कार,उपिार, दान, चन्दा िा गनिी सेिा, सवुिधा र लाभ ग्रिण सम्बन्धमा देिायका आचारिरुको पालन 
गनव गराउन प्रगतबद्ध रिंदै, 

(क) काननु बमोजिम आफ्नो कतवव्य गनिावि गनन गसलगसलामा कसैबाट कुनै प्रकारको नगद िा सेिा 
सवुिधाको रुपमा उपिार, परुस्कार, चन्दा गलन ुिदैुन । त्यस्तो सेिा सवुिधा ददनका लागग िाध्य पानन 
कुनै व्यििार गनुव िा गराउन ुिुँदैन ्। 



(क) स्थानीय तिसंग कुनै िास विषयमा स्िाथव गनवित भएको िा सम्भाव्य स्िाथव भएको कुनै पगन व्यजक्तबाट 
कुनै प्रकारको मैिी व्यििार र आमन्िण, भोि भतेर, िानवपन, मनोरञ्जन, िसोिास सवुिधा, भाडा सवुिधा, 
आदद गलन ुिा ददन ुिुँदैन । 

(ि) पदागधकारीिरुले आफ्नो स्थानीय तिलाई िानकारी नददई कुनै व्यजक्त, संस्था िा गनकायबाट 
दान,िजक्सस, चन्दा, उपिार स्िीकार गनुव िुँदैन ्। 

७. विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामदुावयक संघसंस्था, गनिी ििेसंगको साझेदारी सम्िन्धी आचरणाः 
विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामदुावयक संघसंस्था, गनिी ििेसंगको साझेदारी गदाव देिायका 
आचारिरुको पालन गनव प्रगतबद्ध रिंदै, 

(क) विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामदुावयक संघसंस्था, गनिी िेिसँग संस्थागत सम्िन्ध र 
समन्िय प्रबद्धवन गररनेछ । व्यजक्तगत लाभिानीका आधारमा व्यििार गररनेछैन । 

(ि) विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामदुावयक संघसंस्था, गनिी िेिसँगको आफ्नो िेिगभिको 
योिना, कायविम, बिेट तथा प्रगतिेदन कायवलाई एकीकृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

८. गनष्पिता, सम्मान र कदरपूणव व्यििार सम्बन्धी आचरणिरुाः पदागधकारीले आफ्नो कायवसम्पादन 
गदाव गनष्पिता, सम्मान र कदरपूणव रुपमा गनव देिायका आचारिरुको पालन गररनेछ, 

(क) स्थानीय तिको संस्थागत एिं कायवगत स्ितन्िता र गनष्पिता अगभिवृद्ध गनव प्रयत्नशील रिने । 

(ि) पदागधकारीले पदीय कतवव्य गनिावि गदाव िाह्य िा आन्तररक िेिबाट प्रत्यि िा अप्रत्यिरुपले 
आउने प्रभाि, प्रलोभन, दिाि, भनसनु, धम्की, आग्रि आददबाट प्ररेरत िा प्रभावित नभई कायव 
सम्पादन गनन । 

(ग) आफ्नो पदीय कतवव्य परुा गदाव मोलावििा नरािी गनगभवक र स्ितन्ितापूिवक कायव सम्पादन गनन 
गराउने । 

(घ) कुनै कमवचारीलाई कायव सम्पादनको गसलगसलामा अनजुचत प्रभाि पानव िा दबाब नददने। 

(ङ) प्रचगलत काननुले गनषधे गरेको कुनै कायव गनव िा गराउन निनुे । 

(च) कतवब्य पालना गदाव िानकारीमा आएको काननु बमोजिम गोप्य राख्नपुनन विषय िा कागिात िा 
व्यिोरा प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपबाट प्रकाशन गनव िा गराउन निनुे । 

(छ) पदागधकारीले आफुले गनन काम गनधावररत समयगभि सम्पादन गररनेछ । काननु बमोजिम सम्पादन 
गनुवपनन काम समयगभिै सम्पन्न नगरी आफूले गनन काम पन्छाइने छैन । 

९. अन्य आचरणिरुको पालनााः पदागधकारीका अन्य आचरणिरु देिाय बमोजिम गनव प्रगतबद्ध रिन्छौं, 
(क) आफ्नो सम्पजत्तको वििरण तोवकएको समयगभि सम्िजन्धत गनकायमा बझुाई सािविगनक गनुवपननछ। 

(ि) स्थानीय तिको काममा कुनै प्रकारको असर पनव सक्ने गरी िा संविधान र प्रचगलत काननु 
विपररत िनु े गरी स्थानीय तिको स्िीकृती विना कसैिाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, 

कोसेली,उपिार आफुले स्िीकार गनुव र आफनो पररिारको कुनै सदस्यलाई त्यस्तो गबषय स्िीकार 



गनव लगाउन ुिदैुन । विदेशी सरकार िा प्रगतगनगधबाट कुनै उपिार प्राप्त िनु आएमा स्थानीय 
तिमा सो कुराको सूचना ददई गनणवय भए िमोजिम गनुव पननछ । 

(ग) स्थानीय तिको पूिव स्िीकृगत गबना कुनै कामको गनगमत्त कुनै वकगसमको चन्दा माग्न िा त्यस्तो 
चन्दा स्िीकार गनव िा कुनै वकगसमको आगथवक सिायता गलन ुिदैुन । 

(घ) नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा स्थानीय तिको काम कारिािीमा प्रगतकुल प्रभाि पनन गरी 
कुनै पिपगिकामा आफनो िास्तविक िा काल्पगनक नामबाट िा िेनामी कुनै लेि प्रकाशन गनव, 
अनलाइन समाचार माध्यम िा सामाजिक सञ्जाल िा रेगडयो िा टेगलभीिनद्वारा प्रसारण गनवगराउन 
िदैुन । 

(ङ) नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा स्थानीय तिको नीगतको विरोधमा सािविगनक भाषण ददन 
िा कुनै िक्तव्य प्रकाशन गनव िदैुन । 

(च) मलुकुी ऐन वििािारीको मिलको विपररत िनुे गरी वििाि गनव गराउन िदैुन । 

(छ) विदेशी मलुकुको स्थायी बसोिास तथा गड.भी.को लागग आिेदन गनुव िदैुन । 

(ि) पदागधकारीले पदीय मयावदामा आंच आउने गरी कुनै समूि िा व्यजक्तसंग काननु विपररत िाताव 
गनन, संझौता गनन कायव गनुव गराउन ुिुँदैन । 

भाग - ३ 

प्रचगलत काननु बमोजिम पालन गनुवपनन आचारिरु 

१०. प्रचगलत काननुको प्रभािकारी कायावन्ियनाः (१) नेपालको संविधान, प्रचगलत संघीय तथा प्रदेश काननु, 
अदालतको गनणवय िा आदेश तथा काननु बमोजिम संघ िा प्रदेशले ददएको गनदनशनको सम्मान र पालना 
गनव र सोको तत्परतापूिवक प्रभािकारी कायावन्यिन गररनेछ । 

(२) प्रचगलत काननु बमोजिम पदागधकारीिरुको सम्पजत्त गबबरण बझुाउने तथा सािविगनक गररनेछ । 

(३) पदागधकारीले प्रचगलत काननु बमोजिम स्थानीय तिको बेरुि ुतथा पेजश्क फछवयौटको कायवमा 
जिम्मेबारी बिन गनुव पननछ । 

११. अजततयार दरुुपयोग तथा भ्रष्टाचार गनिारण सम्िन्धी काननुको कायावन्ियनमा सियोगाः (१) 
स्थानीय तिका पदागधकारीिरुले प्रचगलत काननु बमोजिम भ्रष्टाचार िा अजततयारको दरुुपयोग िनुे वकगसमका 
आचारिरु गनुव िा गराउन ुिदैुन ्। 

(२) स्थानीय तिका पदागधकारीले स्थानीय तिमा प्रचगलत काननु बमोजिम अजततयारको दरुुपयोग 
ठिररने कुनै काम िा व्यििार भएमा सम्बजन्धत गनकायमा िानकारी ददनपुननछ र सम्बजन्धत गनकायबाट िनु े
छानविन, अनसुन्धान तथा िाँचिझुमा सियोग गनुव पननछ । 



(३) पदागधकारीले आफुले थािा पाएको भ्रष्टाचार मागनने कायविरूको सूचना ददने र गलने गनुव पदवछ, 

त्यस्तो सूचना लकुाउन र लकुाउन सियोग गनुव िदैुन । 

(४) पदागधकारीले आफ्नो कायवसम्पादन गदाव स्िाथवको द्वन्द्व देजिन सक्ने बाह्य वियाकलाप, रोिगारी, 
लगानी, सम्पजत्त, उपिार िा लाभ लगायतका कुरािरू बारे स्पष्ट गरी कायव सम्पादन गनुव पदवछ । 

(५) भ्रष्टाचारबाट आजिवत सम्पजत्त राख्न,े लकुाउने तथा प्रयोग गनन िस्ता कायवलाई दरुुत्सािन गनुव पदवछ 
। 

(६) भ्रष्टाचारबाट आजिवत सम्पजत्तको िोि तलास, रोक्का, स्थानान्तरण, गनयन्िण, िफत एिं वफतावसम्बन्धी 
कायवमा सियोग परु् याउन ुपदवछ । 

(७) पदागधकारीले आफुले र आफ्नो पररिारको नाममा कुनै िायिेथा िरीद गदाव सािविगनक गरेर 
गनुव पननछ । 

१२. गनिावचन आचारसंविताको पालन गनुवपननाः (१) स्थानीय तिका िनप्रगतगनगधिरुले गनिावचनका बित 
पालन गनुवपनन आचारिरु गनिावचन आयोगले तोके बमोजिम पालना गनुव पननछ। 

(२) स्थानीय गनकायका पदागधकारीिरुले गनिावचन आचारसंविताको प्रभािकारी कायावन्ियन तथा पालन 
गनव गराउन सियोग गनुवपननछ । 

(३) स्थानीय तिका पदागधकारीिरुले आफ्नो ओिदाको आधारमा प्राप्त सवुिधािरु गनिावचन प्रचार 
प्रसार िा सोसँग सम्बजन्धत प्रयोिनका लागग आफू िा अरु कसैबाट प्रयोग गनव िा प्रयोग गराउनको लागग 
ददन ुिुँदैन । 

(४) गनिावचन प्रयोिनका लागग यस्तो सवुिधा ददन िा गलनका लागग स्थानीय तििरुबाट संस्थागत 
रुपमा कुनै गनणवय गनुव िा गराउन ुसमेत िदैुन । 

१३. आचारसंविताको कायावन्ियन तथा सािविगनकीकरणका लागग आिश्यक व्यिस्था गनुवपननाः (१) 
आचारसंविताको कायावन्ियन तथा सािविगनकीकरणका लागग देिायमा उल्लेजित व्यिस्थािरु गररनेछ, 

(क) आचारसंविताको कायावन्ियन सगमगतको व्यिस्था गररनाेः कायवपागलकाले अध्यि िा कायवपागलकाले 
तोकेको सदस्यको संयोिकत्िमा आचारसंविता कायावन्ियन सगमगत गठन गररनछे। सो सगमगतले 
गनयगमत रुपमा आचारसंविता कायावन्ियनको पिलाई सियोग परु् याई कायवपागलकाको बैठकमा 
गनयगमत प्रगतिेदन ददन ुपननछ । 

(ि) अनगुमन सगमगतलाई सियोग परु् याउन ु पनन । यस आचारसंविताको प्रभािकारी 
कायावन्ियनका लागग अनगुमन सगमगतलाई आिश्यक पनन सियोग उपलब्ध गराइनेछ। 



(२) पदागधकारीले आफ्नो कायवविभािन तथा कायवसम्पादन गनयमािलीको व्यिस्था बमोजिम 
ििाफदेिी, पारदशी सेिा प्रिािको प्रबन्ध गनव देिाय बमोजिम गनव गराउन आिश्यक व्यिस्था गररनेछ, 

(क) नागररक िडापि बमोजिम काय सम्पादन गनुवपनन, नागररक बडापि सम्िजन्धत सबैको िानकारीका 
लागग सबैले देख्न ेठाउँमा टाँस गनुव गराउन ुपननछ । 

(ि) स्थानीय तिले नागररक बडापिमा उल्लेि भए अनसुार गछटो छररतो सेिा प्राप्त नभएमा सो 
उपर गनुासो सनुिुाई िनुे र छानगबनबाट सेिाग्रािी पिलाई कुनै िगत िा िैरानी व्यिोनुवपरेको 
देजिएमा वपगडत पिलाई उजचत उपचार र िगतपूगतव उपलव्ध िनुे व्यिस्था गनुव गराउन ुपननछ 
। 

(३) कुनै पगन पदागधकारीले आफुकिाँ आएको गनुासो तत्कालै सनेु्न व्यिस्था गमलाई फछयोट गनुव 
पननछ । 

१४. आचारसंविता अनगुमन सगमगतको गठनाः (१) कुनै पदागधकारीले यस आचारसंविता तथा अन्य प्रचगलत 
संघीय, प्रदेश र स्थानीय काननु बमोजिम पालन गनुवपनन आचारिरु उल्लंघन गरे, नगरेको सम्िन्धमा िाँचबझु 
तथा अनगुमन गनवका लागग सभाले सभाका सदस्यिरुमध्येबाट देिाय बमोजिमको एक पदागधकारीको 
आचारसंविता अनगुमन सगमगतको गठन गररनेछ । 

(क) सभाका सदस्यिरुले आफूमध्येबाट छनौट गरेको एक िना -संयोिक 

(ि) सभाका सदस्यिरुले आफूमध्येबाट छनौट गरेको कजम्तमा एक िना मविला सवित दईु िना -
सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले तोकेको स्थानीय तिको एक िना अगधकृत कमवचारी -सजचि 

(२) अनगुमन सगमगतका संयोिक, सदस्य तथा सजचिमागथ नै यस आचारसंविताको उल्लंघनमा उिरुी 
परी गनणवय गनुवपनन अिस्था भएमा सो गबषयको छलफल, िाँचिझु तथा गनणवय प्रकृयामा नीि सिभागी िनु 
पाउने छैनन ्। 

(३) यस आचारसंविताको संयकु्त रुपमा उल्लंघन गरेको भनी अनगुमन सगमगतका संयोिक, सदस्यिरु 
तथा सजचिमागथ कुनै उिरुी परेकोमा त्यस उपर सम्बजन्धत कायवसगमगतले छानविन गरी त्यसपगछ बस्न े
सभाको बैठकमा पेश गनुव पननछ । 

(४) अनगुमन सगमगतका सदस्यिरुको पदािगध दईु बषवको िनुेछ । यस सगमगतका सदस्यिरुलगातार 
दईु कायवकालभन्दा बढीका लागग गनिावजचत िनु सक्न ेछैनन ्। तर स्थानीय तिको कायवकाल समाप्त भएको 
अिस्थामा यस सगमगतको पदािगध स्िताः समाप्त भएको मागननेछ। 

१५. अनगुमन सगमगतको काम, कतवव्य तथा अगधकाराः (१) अनगुमन सगमगतको काम, कतवव्य तथा अगधकार 
देिाय बमोजिम िनुेछ, 



(क) कुनै पदागधकारीले आचारसंविता उलंघन गरे, नगरेको सम्िन्धमा उिरुी परेमा िा िानकारी िनु 
आएमा सो उपर िाँचबझु तथा छानविन गनव सक्ने । 

(ि) िाँचिझु तथा छानविनका गसलगसलामा समाव्िान िारी गनन र सािी प्रमाण बझु्ने अगधकार िनु े
। 

(ग) अनगुमन सगमगतका सदस्यिरुले स्थानीय तिको गसफाररश तथा आमन्िणमा स्थानीय तिको 
िनुसकैु बैठकमा उपजस्थत भई आफ्नो कामका गबषयमा िानकारी ददन सक्नेछन।् 

(२) अनगुमन सगमगतको कामको लागग आिश्यक िनशजक्त, काम गनन ठाउँ, सामग्री तथा उजचत 
िातािरण बनाईददने जिम्मेिारी सम्बजन्धत स्थानीय तिको िनुेछ । 

१६. अनगुमन सगमगतको बैठक तथा कायवविगधाः (१) अनगुमन सगमगतको कायव संचालन विगध देिायमा 
उल्लेि भए अनसुार िनुेछ, 

(क) अनगुमन सगमगतको बैठक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(ि) अनगुमन सगमगतको बैठकको गनणवय बिमुतको आधारमा िनुेछ । 

(ग) अनगुमन सगमगतले कारिािी गदाव सम्बजन्धत पदागधकारीलाई सफाई पेश गनन उजचत मौका ददन ु
पननछ । 

(घ) अनगुमन सगमगतले िाँचबझुबाट देजिएको गबिरण सवितको राय प्रगतिेदन सम्िजन्धत 
कायवपागलकामा पेश गनुव पननछ । 

(२) अनगुमन सगमगतको बैठक तथा िाँचबझु सम्बन्धी अन्य कायवविगध सगमगत आफैले तोक्न सक्नेछ 
। 

१७. अनगुमन सगमगतका सदस्यिरुको सेिा तथा सवुिधााः अनगुमन सगमगतका सदस्यिरुको बैठक भत्ता 
तथा अन्य सवुिधािरु स्थानीय तिले तोके िमोजिम िनुेछ । 

१८. उिरुीाः (१) स्थानीय तिको कुनै पदागधकारीले पेशागत आचार उल्लंघन गरेकोमा त्यस विषयमा अनगुमन 
सगमगत समि उिरुी ददन सवकनेछ । 

(२) मागथ (१) िमोजिम ददइने उिरुीमा कुन पदागधकारीले कुन आचार उल्लंघन गरेको िो सोको 
आधार प्रमाण िलुाउन ुपननछ । स्थानीय तिले उिरुी फारामको नमूना िनाई सिैले सजिलै प्राप्त गनवसक्न े
स्थानमा राख्नपुननछ । 

३) उिरुीको सम्िन्धमा कारिािी माग गदाव अनगुमन सगमगतले उिरुीकतावसंग थप वििरण िा कागिात 
माग गनव सक्नेछ । 

१९. गोप्य राख्नपुननाः (१) अनगुमन सगमगतले उिरुीकतावको नाम गोप्य राख्न ुपननछ । 



(२) प्राप्त उिरुीका आधारमा कुनै पदागधकारीमागथ लागेको आरोपमागथ छानविन िारी रिेको अिस्थामा 
आरोवपत पदागधकारीको नाम समेत गोप्य राख्न ुपननछ । 

२०. िाचंिझुाः (१) यस आचारसंवितामा उजल्लजित आचारिरुको उल्लंघन गरेको गबषयमा अनगुमन सगमगतको 
राय सझुाि िा प्रगतिेदन आिश्यक कािावविका लागग कायवपागलकामा पेश गनुवपननछ। प्रगतिेदन पेश गनुवपूिव 
सो सगमगतले देिायका प्रकृयािरु पूरागनुव पननछ। 

(क) कुनै पदागधकारीका विरुद्ध आचारसंविता उल्लंघन गरेको कुनै उिरुी परेकोमा िा कुनै िानकारी 
प्राप्त भएकोमा त्यसको आधारमा अनगुमन सगमगतले कािाविी गनव आिश्यक छ िा छैन भनी 
िाँचिझु गनव िा गराउन सक्नेछ । 

(२) िाँचिझु गदाव कुनै पदागधकारी उपर कारिािी गनुवपनन देजिएमा अनगुमन सगमगतले त्यस्तो 
पदागधकारीलाई सफाई पेश गनव उजचत मौका ददन ुपननछ । 

(३) सफाई पेश गनन मौका ददंदा सम्बजन्धत पदागधकारी विरुद्ध लागेको आरोप र त्यसको आधारिरु 
प्रष्ट गरी आिश्यक कािाविीका लागग कायवपागलकाको बैठकमा पेश गनुवपननछ । 

२१. अनगुमन सगमगतको गसफाररश कायावन्ियन गननाः (१) अनगुमन सगमगतले यस आचारसंवितामा उल्लेजित 
कुरािरुको पालन भए नभएको सम्िन्धमा आिश्यक राय, सझुाि तथा गसफाररश सवित कायावन्ियनका लागग 
कायवपागलकामा पेश गनुव पननछ । 

(२) अनगुमन सगमगतबाट प्राप्त प्रगतिेदन तथा राय, सझुाि र गसफाररश उपर कायवपागलकामा छलफल 
गरी आिश्यक गनणवय सवित कायावन्ियन गनुवपननछ । 

(३) आचारसंविताको पालनका गबषयमा स्थानीय तिमा छलफल िुँदाका बित सम्बजन्धत पिका 
प्रगतगनधीिरुलाई सिभागी गराउन सवकनेछ । 

२२. आचारसंविताको उल्लंघनमा सिायाः (१) यस आचारसंविताको कायावन्ियन गदाव स्थानीय तिबाट 
सिायको रुपमा देिायमा उल्लेजित एक िा सोभन्दा बढी प्रकृयािरु अपनाउन सवकनेछ। 

(क) सम्बजन्धत पदागधकारीलाई सचेत गराउने । 

(ि) आलोचना तथा आत्मालोचना गनव लगाई सोको िानकारी सािविगनक गनव लगाउने । 

(ग) सािविगनक सनुिुाइका लागग सािविगनक गनन, गराउने । 

(घ) प्रचगलत ऐन काननुको उल्लंघन भएका अिस्थामा सम्बजन्धत गनकायमा सूचना ददने र आिश्यक 
काबाविीका लागग लेिी पठाउने । 

(२) आरोवपत पदागधारीमागथ भएको कुनै पगन काबाविीका गबषयमा गनि कुनै रािनीगतक दलसंग आिद्ध 
भएको िकमा सम्बजन्धत रािगनगतक दललाई िानकारी गराउन ुपनन । 



२३. कािाविीको गबबरण सािविगनक गनुवपननाः आचारसंविताको कायावन्ियनका सम्िन्धमा पदागधकारीमागथ भएको 
कािाविीको गबिरण आम िानकारीका लागग स्थानीय तिको सूचनापाटी र स्थानीय पिपगिकामा प्रकाजशत 
गनुव पननछ । सोको िानकारी रािनीगतक दलिरु, संघीय मागमला तथा स्थानीय विकास मन्िालय, गनिावचन 
आयोग, प्रदेश सरकारको सम्िजन्धत विभाग, गनकाय, स्थानीय प्रशासनलाई गराउन ुपननछ । 

भाग - ५ 

विविध 

२४. आचारसंविताको पालन गनुव सबैको कतवव्य िनुाेः यो आचार संविताको पालना गनुव पदागधकारीको 
जिम्मेिारी तथा कतवव्यको एक अगभन्न अंगको रुपमा रिनेछ । 

२५. पदागधकारीलाई आचारसंविताको िानकारी ददनपुननाः यो आचारसंविता स्थानीय तिका पदागधकारी तथा 
कमवचारीिरुलाई अगनिायव रुपमा िानकारी ददई िस्तािर गराई लागू गनुव पननछ। 

२६. सरोकारिालािरुलाई आचारसंविताको िानकारी उपलव्ध गराउनपुननाः स्थानीय तिका पदागधकारीको 
आचारसंविता, समय समयमा आचारसंवितामा भएको संशोधनको गबबरण तथा आचारसंविताको कायावन्ियनका 
गबबरणिरुको िानकारी बावषवकरुपमा स्थानीय तिका रािनीगतक दलिरु, संघीय मागमला तथा स्थानीय 
विकास मन्िालय तथा प्रदेश सरकारका सम्िजन्धत गनकायलाई गराउन ुपननछ । 

२७. आचारसंविताको कायावन्यनमा रािनीगतक दलको सियोगाः (१) कुनै पदागधकारीबाट यस 
आचारसंविताको उल्लंघन भएको ठिर भएमा गनिमागथ लागेको आरोप तथा सो सम्बन्धमा गसफाररश भएको 
कािाविीको गबबरण समेत सम्बजन्धत पदागधकारी सम्बद्ध रािनीगतक दललाई िानकारी गराउनकुा साथै 
सािविगनक समेत गनुव पननछ । 

(२) िाँचिझुका आधारमा पदागधकारी उपर कािाविीका लागग भएको गसफाररशको कायावन्ियन गनन 
िा सचेत गराउने काममा सरकारी गनकाय एिं रािनीगतक दलिरुको सियोग गलन सवकनेछ। 

२८. आचारसंवितामा संशोधनाः (१) गाउँकायवपागलकबाट आचारसंवितामा संशोधन गनव सवकनेछ । 

(२) आचारसंवितामा भएको संशोधनको िानकारी सम्बजन्धत सबै पदागधकारी, कमवचारी, तथा 
सरोकारिालािरुलाई ददनपुननछ । 

(३) गनिावचन आचारसंवितामा संशोधन भएका िण्डमा आम िनताको िानकारीका लागग सािविगनक 
गनुवपननछ । 

(४) गाउँपागलकाले आफ्नो स्थानीय विजशष्ठता, कायव प्रकृगत र आिश्यकता अनसुार यस आचार संवितामा 
समय समयमा थप व्यिस्था समािेश गरी लागू गनव सवकनेछ । 

 

 



 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


