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नलगाड नगरपाललकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७९ 

प्रस्तावना 

नेपालको संवविान बमोजजम सहकाररता, सहअजस्तत्व र समन्वर्का आिारमा सघंीर् 
लोकताजन्िक गर्तन्िात्मक शासन व्र्वस्थाको अभ्र्ास गदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीच 
सुमिुर अन्तर सरकार सम्बन्ि कार्म गनय, स्थानीर् शासन व्र्वस्थामा जनताको अथयपूर्य 
सहभाधगता प्रवर्दयिन गदै बढी जनमुखी, सेवामुखी, जनउत्तरदार्ी, पारदशी तथा सुशासनर्ुक्त 
स्थानीर् शासनको प्रत्र्ाभूतत गनय, स्थानीर् तहलाई जनताको ववश्वालसलो शासन इकाईका रुपमा 
स्थावपत गनय, स्थानीर् तहबाट समाजका ववलभन्न वगय, िमय, ललङ्ग, जातजाततका मौललक 
संस्कृततप्रतत सम्मान र सहहष्रु् भावनाको ववकास गनय तथा कानूनी राज्र्, सघंीर् लोकताजन्िक 
गर्तन्िका लाभहरुको न्र्ार्ोधचत ववतरर् र हदगो ववकासको अविारर्ालाई मूतय रुप हदन 
हामी जनताबाट तनवायधचत पदाधिकारीको आचरर् र क्रिर्ाकलापहरुलाई सोही अनुरुप मर्ायहदत 
र नमुनार्ोग्र् तुल्र्ाउनका लाधग नलगाड नगरपाललकाका जनप्रतततनधिहरुले नगर 
कार्यपाललकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी र्ो “ नलगाड नगरपाललकाका पदाधिकारीको 
आचारसंहहता, २०७९” बनाई लागू गरेका छौं । 

भाग – १ 

प्रारजम्भक 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ो आचारसंहहताको नाम “नलगाड नगरपाललकाका 
पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७९” रहेको छ। 

(२) र्ो आचारसंहहता नगरसभाबाट पाररत भएको लमततदेखख लाग ूहुनेछ । 

२.  पररभाषाः ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स आचारसंहहतामा, 

(क)  “नगर प्रमुख”भन्नाले नलगाड नगरपाललकाको नगर प्रमुखलाई सम्झनुपदयछ । 

(ख)  “आचारसंहहता”भन्नाल ेनगरपाललकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहहता, २०७९ लाई 
जनाउनेछ । 

(ग) “अनुगमन सलमतत” भन्नाल े र्स आचारसंहहता अनसुार गहठत आचारसंहहता 
अनुगमन सलमततलाई सम्झनुपछय। 
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(घ)  “कार्यपाललका”भन्नाले नलगाड नगरकार्यपाललका सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “पदाधिकारी” भन्नाले नलगाड नगरपाललकाका नगर प्रमुख, नगर उप प्रमुख, 

वडाध्र्ि, कार्यपाललकाका सदस्र् तथा सभाका अन्र् सदस्र् समेतलाई 
सम्झनुपदयछ । र्स शब्दले नगरपाललकाल ेआफ्नो कार्य सम्पादनका लसललसलामा 
गठन गरेका जनुसुकै सलमतत वा उपसलमतत वा कार्यदलका सदस्र्हरु समेतलाई 
सम्झनुपदयछ । 

(च)  “सभा”भन्नाले नलगाड नगरसभालाई बझुाउनेछ । 

(छ)  “स्थानीर् तह” भन्नाले नेपालको संवविान बमोजजमको नगरपाललका र जजल्ला 
सभा सम्झनुपदयछ ।र्स खण्डमा उजल्लखखत नगरपाललका भन्नाल े
महानगरपाललका, उपमहानगरपाललका र नगरपाललका समेतलाई जनाउनेछ । 

भाग – २ 

पदाधिकारीका आचारहरु 

३.  सामान्र् आचारहरुको पालना गननः पदाधिकारीहरुको पालन तथा अवलम्वन गनन 
सामान्र् आचारहरु देहार्मा उल्लेख भए बमोजजम हुनेछन ् । जसको अवलम्वन गनय 
हामी प्रततवर्दिता व्र्क्त गदयछौं, 

३.१  नेपालको स्वतन्िता, स्वािीनता, स्वालभमान, राजष्िर् एकता, भौगोललक अखण्डता र 
जनतामा तनहहत सावयभौमसत्ताप्रतत प्रततवर्दि रहँदै, 

(क)  पदाधिकारीहरुले नेपालको स्वतन्िता, सावयभौलमकता, भौगोललक अखण्डता, 
राजष्िर् एकता, स्वािीनता र स्वालभमानको अिुण्र्तामा प्रततकूल हुन े
कार्य गनन छैनौं । 

(ख)  कुन ैपतन पदाधिकारीले राष्ि ववरुर्दि हुने कार्यमा सघाउ पुर्र्ाउने, राजष्िर् 
गोपनीर्ता भङ्ग गनन, राजष्िर् सुरिामा आँच पुर्ायउने कार्यहरु गनय वा 
त्र्स्तो कार्यमा सहर्ोग परु्ायउने कार्य गनन वा गराइने छैन । 

(ग)  कुन ैपदाधिकारीले पदीर् जजम्मेवारी पालना गदाय सदैव राष्ि र जनताको 
बहृत्तर हहतलाई ध्र्ानमा राखी गननछौ ।  
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(घ)  कुन ै पतन व्र्जक्त वा तनकार्ले जनतामा तनहहत सावयभौमसत्ता, राजष्िर् 
एकता, स्वािीनता, सामाजजक, िालमयक, सांस्कृततक तथा ऐततहालसक 
सौहादयतामा आँच परु्ायउने गरी कार्य गरेमा त्र्स्तो कार्य तनरुत्साहहत 
गननछौँ । 

३.२  संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीचको सु–सम्वन्िमा जोड हदँदै, 

(क)  पदाधिकारीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीचको सुसम्बन्ि, कार्य 
अधिकारिेि, कार्य प्रर्ाली वा संस्थागत प्रवन्िमा कुनै आँच पुर्र्ाउन वा 
दखल हदन वा अन्तरसरकार सम्वन्िमा खलल पानन कुन ै क्रिर्ाकलाप 
गनय वा वक्तव्र् वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररनेछैन ।  

(ख)  कुन ै पतन आिारमा स्थानीर् तहका वालसन्दाहरुलाई भेदभाव गनन वा 
सामान सुरिा, सेवा, सुवविा र संरिर्बाट वजन्चत गररने छैन । 

तर महहला, बालबाललका, अपांगता भएका व्र्जक्त, दललत, जषे्ठ नागररक 
लगार्त पतछ परेका वगय, िेि तथा समुदार्को हकहहतका लाधग ववशेष 
व्र्वस्था गनय प्रततवर्दि रहनेछौ । 

(ग) अन्तर स्थानीर् तह तथा अन्तर सरकार वस्तु वा सेवाको तनवायि 
आगमनलाई कुन ैबािा गररने वा भेदभाव गररने छैन । 

३.३  संघीर् लोकताजन्िक गर्तन्िात्मक शासन प्रर्ाली, स्वशासन र स्वार्त्त शासन, 

संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबाट राज्र्शजक्तको प्रर्ोग तथा ववश्वव्र्ापी मानव 
अधिकार र मौललक अधिकारका मान्र् लसर्दिान्तको प्रबर्दयिन गनय, 

(क)  जनतामा तनहहत सावयभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वार्त्त शासन, संघ, प्रदेश 
र स्थानीर् तहबाट राज्र्शजक्तको प्रर्ोग, संघीर् लोकताजन्िक गर्तन्िका 
मान्र् लसर्दिान्तहरुलाई उच्च सम्मान र आत्मसात गररनेछ । 

(ख)  संघीर् लोकताजन्िक प्रर्ाली, स्थानीर् स्वार्त्तता र तल्लो तहमा 
अधिकारको ववकेन्रीकरर्का लसर्दिान्त तथा नीततलाई अनादर गनन, 
जनताप्रततको उत्तरदातर्त्वलाई अस्वीकार गनन, अवहेलना गनन, अन्तरसरकार 
सम्वन्ि एवं स्थानीर् तहहरु र साझेदार संघ संस्थासँगको कानून 
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बमोजजमको सम्वन्िमा खलल पनन जस्ता कुन ै लेख, समाचार, भाषर्, 

वक्तव्र् वा प्रकाशन वा प्रशारर् गनुय वा गराउनु हँुदैन । 

तर र्स कुराले उल्लेखखत ववषर्मा अनुसन्िानमूलक कुनै लेख रचना 
प्रकालशत गनय  र सो अनुरुप िारर्ा राख्न रोक लगाएको मातनने छैन । 

३.४ सािन श्रोतको पूर्य सदपुर्ोग गनयः 

(क)  कानुन बमोजजम आफूले पाउने सेवा सुवविावाहेक स्थानीर् तहको सािन, 

श्रोत, नगद वा जजन्सी कुन ैपतन प्रकारल ेमास्न, उपभोग गनय र दरुुपर्ोग 
गनुय गराउनु हँुदैन ।  

(ख)  कुन ैपतन पदाधिकारीले सावयजतनक  स्रोतको प्रर्ोग गदाय अधिकतम 
सदपुर्ोग र उत्पादनशील कार्यमा प्रर्ोग गनुय पननछ ।  

३.५ आफ्नो जजम्मेवारीको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनय गराउन, 

(क)  कुन ै पतन पदाधिकारीले काननूल े तोक्रकए बमोजजमका पदाधिकारीहरुलाई 
पूवय जानकारी नहदई आफ्नो सेवा हदने स्थान छोडी अन्र्ि जानु हँुदैन ।  

(ख)  पदाधिकारीले प्रचललत कानूनमा तोक्रकएभन्दा बढी समर्का लाधग आफ्नो 
कार्यिेि छोड्नुपदाय वा कार्यिेिभन्दा बाहहर जानुपनन भएमा कानूनल ेतोके 
बमोजजमका जनप्रतततनधि वा पदाधिकारीलाई आफ्नो पदको अजख्तर्ारी 
नहदई जानु हँुदैन । 

३.६ गैर कानूनी आश्वासनलाई तनरुत्साहहत गनय 

(क)  संवविान तथा प्रचललत काननूले हदएको अधिकारिेि भन्दा बाहहरका काम 
गररहदन्छु भनी कसैलाई आश्वासन हदनु हँुदैन। 

(ख)  कानून बमोजजम गनुयपनन काम गनय वा सेवा हदनका लाधग आनाकानी वा 
हढलाई गनन, जानीजानी अनावश्र्क झंझट थप्ने वा आफ्नो अधिकारिेि 
बाहहरको काम गररहदन वा गराई हदनेछु भनी आश्वासन वा भरोसा पनन 
कुन ैकाम गनुय वा गराउनु हँुदैन ।  
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(ग)  स्थानीर् तहका पदाधिकारीहरुले ऐनले तोक्रकएको र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ाको 
जानकारी नहदई कुनै व्र्जक्त, संस्था वा समुदार्लाई स्थानीर् तहको 
र्ोजना बाहेकका कुनै कार्यिम वा र्ोजना स्वीकृत गररहदन वा गराईहदन े
आश्वासन हदन ुहँुदैन ।  

(घ)  आफ्नो लाधग वा अरु कसैको लाधग अनुधचत लाभ पुग्न े गरी पदको 
दरुुपर्ोग गनन कार्य गनुय गराउनु हँुदैन । 

३.७ राजनीततक आस्थाका आिारमा भेदभावपूर्य कार्य नगनय दृढ रहँदै, 

(क)  राजनीततक आस्था वा ववचारका आिारमा कार्यपाललका वा सभाका 
सदस्र्हरु वा कमयचारी वा सेवाग्राही तथा आम नागररकहरुसँग तेरो 
मेरोको भावना राखी कुनै कार्य गनुय÷गराउनु हँुदैन । 

(ख)  आफू सम्वर्दि राजनीततक दल वा सम्वर्दि कुनै तनकार् वा 
संघसंस्थालाई माि लाभ पुग्न े वा सवुविा हुने गरी कुनै तनर्यर् वा 
र्ोजना वा कार्यिम कार्ायन्वर्न गररनेछैन । 

३.८ सामाजजक सौहादयता र समावशेीकरर्प्रतत दृढ संकजल्पत रहँदै, 

(क)  सामाजजक सर्दभाव तथा सौहादयता (प्रेम) खल्बल्र्ाउन नहुनेः ववलभन्न 
जात जातत, िमय, वगय, िेि, सम्प्रदार्बीच सामाजजक सर्दभाव र सौहदयता 
खल्बल्र्ाउने कुनै काम वा अन्र् कुनै व्र्वहार गनुय वा गराउनु हँुदैन । 
कुन ै सम्प्रदार्बीचको सु–सम्वन्िमा खलल पनन गरी क्रिर्ाकलाप गनुय 
गराउनु र प्रचार प्रसार गनुय गराउनु हँुदैन । 

(ख)  छुवाछुतलाई प्रश्रर् हदने व्र्वहार गनुय हँुदैन । कुनै ववचार व्र्क्त गदाय 
जातीर्, िालमयक, साँस्कृततक वा सामाजजक ववर्दिेष वा िालमयक भेदभाव 
जनाउने खालका काम कुरा गनन वा उखान टुक्का प्रर्ोग गनन वा कुन ै
जातत, िमय, संस्कृतत वा समुदार्को स्वालभमानमा िक्का लाग्ने वा आघात 
पुग्ने खालका शव्द÷वार्ीहरुको प्रर्ोग गनुय हुदैन ।  
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(ग)  कुनैपतन जातजातत, िमय, वर्य, ललङ्ग आहदका आिारमा भेदभाव गनुय हँुदैन 
तथा सबै समुदार्का काननूी हकहहत र मौललक संस्कृततप्रतत बोली  र 
व्र्वहार दबुै तवरबाट प्रततकुल असर पनन गरी कार्य गनुय गराउनु हँुदैन । 

(घ)  कुन ै पतन समूदार्को परम्परा देखखको िमय अवलम्बन गनन िालमयक 
स्वतन्िताको सम्मान गनुय पननछ । 

तर, आफ्नो िेिलभि कसैको िमय पररवतयन गनन गराउने कुनै पतन 
क्रिर्ाकलाप हुन हदनुहँुदैन । 

(ङ)  कुन ै ववदेशी नागररक वा संस्थाल े नेपालको सभ्र्ता, नेपाली 
जनतावीचको सर्दभाव ववगानन वा भडकाउने काम गरेको वा गनय लागेको 
जानकारी भएमा तत्काल सम्बजन्ित तनकार्मा सधूचत गनुय पननछ । 

३.९ पदाधिकारी बीच कार्य जजम्मेवारीको न्र्ार्ोधचत बाडँफाडँ गनयः 

(क) पदाधिकारीवीच जजम्मेवारी, अधिकार वा सुवविा वा दातर्त्वको बाँडफाँड 
गदाय राजनीततक दलसँगको सम्बर्दिता वा राजनीततक आस्था वा महहला 
वा पुरुष वा सामाजजक समावशेीकरर्का आिारमा भेदभाव गनुयहँुदैन । 
तर, कानून बमोजजम बबशेष जजम्मवेारी र अवसर हदनका लाधग 
उल्लेखखत प्राविानले रोक लगाएको मातनने छैन । 

३.१० कसैको स्वालभमान र अजस्तत्वमा कुनै आँच आउन नहदनः 

(क)  पदाधिकारीले सबैसगँ लशष्ट र मर्ायहदत बार्ी तथा शब्दको प्रर्ोग 
गनुयपननछ । शालीन र स्वभाववक सामाजजक आचारहरु गनुयपननछ । 
जनतासँग हाहदयक, नम्र र आदरपूवयक व्र्वहार गनुयपननछ । 

(ख)  पदाधिकारीबाट कार्यपाललका र सभाका सदस्र्हरु, स्थानीर् तहमा 
कार्यरत कमयचारीहरुमा एक अकायप्रतत झुटा लाञ्छना लगाउने, ररस राग 
र्दवेष राख्ने तथा एक अकायको ववषर्मा अप्रासाङ्धगक हटका हटपप्र्ी गनुय 
वा अततशर्ोजक्तपूर्य अलभव्र्जक्त हदइने छैन । 

(ग)  पदाधिकारीले तनवायधचत जनप्रतततनधि, कमयचारी, सेवाग्राहीप्रतत राम्रो 
व्र्वहार र भाषाको प्रर्ोग गननछन ्। 
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(घ) पदाधिकारीले संस्थागत रुपमा कुनै िारर्ा व्र्क्त गदाय स्थानीर् तह, 
र्सका तनर्यर्हरु वा कुनै पदाधिकारी वा कमयचारीलाई होच्र्ाउन े वा 
अनादर गनन भाषा वा अलभव्र्जक्त हदनु वा हदन लगाउनु हँुदैन । 

(ङ) पदाधिकारी तथा कमयचारीवीच एक अकायको काम, पेशागत मर्ायदा र 
कार्यगत स्वार्त्तताको सम्मान गनन वातावरर् लसजयना गनुयपननछ । 

(च) पदाधिकारीहरुले एक अकायको व्र्जक्तगत रुपमा हटका हटप्पर्ी गनुय हँुदैन 
तर पदाधिकारीको कामसँग सम्बजन्ित ववषर्मा स्वस्थ रुपमा एक 
अकायका कमी कमजोरी तथा सबल पिहरुलाई औल्र्ाउन कुनै बािा पुग्न े
छैन । 

(छ)  पदाधिकारीहरुले एक अकायका ववषर्मा सकारात्मक तवरले छलफल गनन, 
सुझाव हदने, आलोचना तथा हटप्पर्ीहरु राख्नपुननछ र एक अकायलाई 
पदीर् काम गनयमा सहर्ोग, उत्साह र प्ररेर्ा प्रदान गनुयपननछ । 

३.११ सामाजजक मान्र्ता ववरुर्दिका आचारहरु तनरुत्साहहत गदैः 

(क) कार्ायलर् समर्मा वा पदीर् कामका लसललसलामा मादक वा लागुपदाथयको 
सेवन गनुय  हँुदैन । कार्ायलर् हातालभि तथा सावयजतनक सभा, 
समारोह, बैठक आदी स्थलहरुमा मर्दर्पान, िुम्रपान, खनैी, सुततय, 
गुटखा वा पान सेवन गनुय हँुदैन । 

(ख)  अन्िववश्वास, अपसंस्कृतत, रुहढवादजस्ता पुरातन एवं अवैज्ञातनक 
मान्र्ता तथा चालचलन ववरुर्दिको सामाजजक रुपान्तरर् प्रक्रिर्ामा 
सक्रिर् सहभाधगता जनाउनुपदयछ । 

(ग) पदाधिकारीहरुले सावयजतनक स्थल तथा खुला ठाउँमा जुवा, तास खेल्ने, 
बाजी लगाउने आहदजस्ता व्र्वहारहरु गनुय हँुदैन । 

(घ) पदाधिकारीले कानूनतः मानव अधिकारको हनन ठहररने, कानूनल ेबन्देज 
लगाएका तथा सभा वा कार्यपाललकाले आफ्नो िेिलभि सामाजजक मर्ायदा 
ववपरीतका भतन तोकेका समुदार्मा प्रचललत कुरीततहरुले बढावा पाउन े
व्र्वहार गनुयहँुदैन । 
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(ङ)  ववलभन्न जातजातत वा िमय सम्प्रादार्का प्रचललत सामाजजक संस्कारहरु 
जस्तै वववाह, ब्रतबन्ि, पास्नी, जन्मोत्सव, भोज आहदमा समुदार्मा 
गलत प्रततस्पिायको भावना ल्र्ाउने खालका तडकभडक गनुयहँुदैन र 
तडकभडक गनय अरुलाई प्रोत्साहहत गनुय हँुदैन । 

(च) पदाधिकारीको हैलसर्तले कुन ै तनर्यर् गदाय राजनीततक, सामाजजक, 
आधथयक वा कुनै पतन आिारमा तेरो मेरो भन्ने पि नललई तटस्थ 
भूलमका तनवायह गनुयपदयछ । 

(छ) ललङ्ग, उमेर, भाषा, िमय, आधथयक अवस्था आहदका आिारमा भेदभाव 
जनाउने गरी अरुको सामाजजक संस्कार वा वगीर् हकहहतका ववषर्हरुमा 
नकारात्मक हटप्पर्ी गनुयहँुदैन । 

(ज) पदाधिकारीले आफ्नो िेिलभि ववर्दर्मान सामाजजक कुरीतत तथा 
कुसंस्कारका रुपमा रहेका बालवववाह, बहुवववाह, लैङ्धगक हहसंा, 
छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दहेज (दाइजो), छुवाछुत, जाततगत 
उँचतनचता, व्र्जक्तगत घटना दताय नगनन प्रववृत्त, खोप नलगाउन े
अवस्था, खुला हदशा आहदजस्ता प्रथा प्रचलनलाई तनमुयल गनय लाधग पनुय 
पननछ । 

३.१२ स्थानीर् तहबाट प्रदान गनय सेवा, सुवविा, तनर्यर् प्रक्रिर्ा र सूचनमा जनताको 
पहँुच बढाउन 

(क) प्रत्र्ेक नागररकलाई सरोकार हुन ेसेवा सुवविा र तनर्यर् बारे सूचना माग 
भएमा उपलब्ि गराउनु पननछ । तर प्रचललत कानून तथा 
आचारसंहहतामा उल्लेख भएको तररकाल ेबाहेक कुन ैपदाधिकारी, व्र्जक्त 
वा समूहलाई, आधथयक कारोबारमा लाभ वा हानी पुग्न े वा कसैको 
सम्पवत्त जजउ-ज्र्ानमा हानी नोक्सानी पगु्ने सूचनाहरु र गोप्र् राख्नुपनन 
कुरा प्रसारर् वा सावयजतनक गनुय वा गराउनु वा उपलब्ि गराउन ुहँुदैन । 

(ख) शाजन्त सुरिा, राजष्िर् अखण्डता, समुदार्हरुको सौहादय सम्बन्िमा 
खलल पनन खाले सुचनाहरु सावयजतनक गनुय वा गराउनु हँुदैन । 

३.१३ बदतनर्त तथा अनधिकृत काम गनय गराउनबाट रोक्न  



10 

 

(क) प्रचललत कानून बमोजजम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रर्ोग गदाय 
बदतनर्त वा स्वेच्छाचारी रुपमा गनुय वा गराउन ु हँुदैन । र्स्तो 
अधिकारको प्रर्ोग खुला एव ंसहभाधगतामूलक रुपमा छलफल गरी गनुय 
पननछ । 

(ख) आफू वा अन्र् कुनै व्र्जक्त वा ससं्थाबाट अन्र् पदाधिकारी वा 
कार्ायलर्\संघ संस्था वा कमयचारी वा व्र्जक्तलाई अनधिकृत काम 
गराउनु हँुदैन । 

३.१४ लैङ्धगक समानताको प्रवर्दयिन गदै, 

(क) कसैलाईललङ्गको आिारमा भेदभाव झल्कने कुनै कार्य गनुय हँुदैन । 
ललङ्गको आिारमा कसैको िमतामाधथ आँच आउने गरी कुन ैकामकाज 
गनय, नीतत, कानून वा संरचना बनाइनेछैन ।  

(ख)  फरक ललङ्गका पदाधिकारी, कमयचारी, सवेाग्राही तथा आम नागररकप्रतत 
अस्वस्थ आलोचना गनन, जजस्क्र्ाउन े तथा उनीहरुको मनोवल घटाउन े
खालका अलभव्र्जक्त हदने, हदन लगाउन ेवा कुन ैपतन माध्र्मबाट कुन ै
र्ौनजन्र् दरुाशर् हुन े खालका कुनै कामकारवाही गनय गराउन वा 
र्ौनजन्र् अजश्लल तश्वीरहरु प्रकालशत गनन, प्रदशयन गनन, आशर् देखाउने, 
अनुधचत लाभका दृजष्टले काममा अल्झाउने जस्ता हैरानी पानन व्र्वहार 
गनुय वा गराउनु हुदैन । 

(ग) लेखेर, बोलेर, भाषर् गरेर वा जनुसुकै माध्र्मबाट पतन महहला तथा 
पुरुषबीचमा भेदभाव जनाउने खालका काम वा व्र्वहार गनय वा उखान 
टुक्का, थेगो वा शव्दहरुको प्रर्ोग गनुय वा गराउन ुहँुदैन । 

(घ) लैङ्धगक आिारमा भएका घरेलु हहसंा र भेदभावका घटनाहरुलाई लुकाउने 
र गोप्र् राख्ने कार्य गनन वा सहर्ोग पुर्ायउन गनुय गराउनु हुदैन । 

३.१५ बालवाललकाको सवायङ्धगर् ववकास र हकहहतप्रतत सचते रहंदै 



11 
 

(क) वालवाललकाको साथयक सरोकारका ववषर् तथा स्थानीर् ववकास र शासन 
प्रक्रिर्ामा वालवाललकाको साथयक सहभाधगतालाई होच्र्ाउने वा अवमूल्र्न 
गनन ववचार, अलभव्र्क्त हदन वा त्र्स्तो व्र्वहार गनय गराउन हँुदैन ।  

(ख)  आफ्नो पररवारमा बालश्रलमक राखु्न हुदैन । समुदार्मा बालश्रम वा 
बालशोषर्लाई संरिर् वा प्रोत्साहन हुन ेकुनै क्रकलसमका क्रिर्ाकलाप गनय 
गराउन पाइनेछैन । 

४.  सावयजतनक सम्पवत्तको प्रर्ोग तथा सुवविा सम्बन्िी आचारहरुः सावयजतनक सम्पततको 
प्रर्ोग तथा सुवविा सम्बन्िमा देहार्का आचारहरु पालन गनय प्रततबर्दिता व्र्क्त 
गदयछौ, 

४.१  पदाधिकारी तथा कमयचारीको सुवविाका लाधग छुट्र्ाईएको सेवा वा सवुविा वा 
भत्ता आफ्नो आन्तररक श्रोतको कतत अशं हुन आउँछ भन्ने एक्रकन गरी सभामा 
छलफल गरी आम गागररकलाई हानकारी हदऐ क्रकफार्ती रुपमा न्र्ूनतम 
सुवविाको व्र्वस्था गररनेछ । 

४.२  पदाधिकारीले कानून बमोजजम तथा कार्ायलर्को काममा बाहेक स्थानीर् तहको 
मानवीर्, आधथयक वा भौततक सािन श्रोतको आफू वा अन्र् कुनै व्र्जक्तबाट 
प्रर्ोग वा उपर्ोग गनुय वा गराइन ेछैन . 

४.३  आफ्नो पदीर् ओहदाको आिारमा कुन ैसलमतत, संस्था वा व्र्जक्तहरुबाट तनजी 
सेवा तथा सुवविाहरु ललन वा ललन लगाइने छैन . 

४.४  स्थानीर् तहको सेवा प्राप्त गरे वा सावयजतनक सम्पततको प्रर्ोग गरेवापत 
पदाधिकारी, कमयचारी वा अन्र् कुन ैव्र्जक्त वा संस्थाले कानून बमोजजम ततनुय 
बुझाउनु पनन कर, शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, भाडा बुझाउनबाट छुट ललनेहदने 
गरी तनर्यर् गनुय वा गराउनु हँुदैन । 

४.५  स्थानीर् तहका पदाधिकारीहरुले आफूल े प्राप्त गनन सवुविाहरुको वववरर् आम 
जानकारीका लाधग स्थानीर् तहमाफय त सावयजतनक गनुयपननछ । 
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५.  नीतत तनमायर्, र्ोजना तजुयमा र तनर्यर् गदाय पालन गनुयपनन आचारहरुः नीतत, 
तनमायर्, र्ोजना तजुयमा र तनर्यर् गदाय देहार्का आचारहरुको पालन गनय गराउन देहार् 
बमोजजम गररनेछ, 

५.१  तनर्यर् प्रकृर्ामा भाग ललनुपूवय बैठकमा जानकारी हदनुपननः(१) पदाधिकारील े
आफू समेत संलग्न भई कुनै तनर्यर् गनुयपनन बैठकमा छलफलमा भाग ललनुपूवय 
देहार् बमोजजमका सूचनाहरु सम्बजन्ित भए सो हदनुपननछ : 

(क)  स्थानीर् तहको भनाय प्रकृर्ा, खरीद, बबिी वा ठेक्कापट्टाको तनर्यर् 
प्रकृर्ा, कुन ैक्रकलसमको दण्ड जररवाना वा लमनाहा गनन तनर्यर् प्रकृर्ा, 
कुन ैपिसँगको सम्झौताको म्र्ाद थप वा खारेजीका बबषर्मा वा त्र्स्तै 
कुन ैतनर्यर् गनुयपनन ववषर्सँग सम्बजन्ित व्र्जक्तसँग आफ्नो कुनै स्वाथय 
वा ररसइवी वा लेनदेन वा अन्र् कुनै प्रकारको नाता, सम्बन्ि रहेको 
भए सो कुरा, 

(ख)  स्थानीर् तहको नीतत तनर्यर्बाट प्रत्र्ि वा अप्रत्र्िरूपमा लाभ वा हानी 
हुने व्र्जक्त, संस्था, पि वा कम्पनीसँग ललनुहदनु भए सोको 
बबवरर्हरु, 

(ग) कुन ै पेशा वा व्र्वसातर्क संघसंस्थामा पदाधिकारीको प्रतततनधित्व, 
लगानी, शेर्र, हहत वा स्वाथय भए सोको बबवरर् र त्र्स्तो काममा 
लगाउने संस्था सम्बन्िी ववबरर्, 

(२)  र्हद कुनै पदाधिकारीको तनर्यर् गनुयपनन पि वा बबषर्सँग सम्बन्ि रहेछ भने 
बैठकको नगर प्रमुखले त्र्स्तो पदाधिकारीलाई बैठकको तनर्यर् प्रकृर्ामा तटस्थ 
रहन वा भाग नललनका लाधग तनदनश गनुय पननछ । 

(३)  पदाधिकारीले कुन ैववकास तनमायर् कार्यको लाधग गठन हुन ेउपभोक्ता सलमततमा 
रही कार्य गनुय हुदैन । 

५.२ सहभाधगतामूलक तथा पारदशीरूपमा नीतत तनमायर् र तनर्यर् गनन : 

(क) पदाधिकारीहरूले र्ोजनाको छनौट, प्राथलमक्रककरर्, कार्ायन्वर्न, 
अनुगमन, मूल्र्ांकनका ववषर्हरुमा लाभग्राही, उपभोक्ता तथा 
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सरोकारवाला समुहको व्र्ापक सहभाधगता र प्रतततनधित्व गराएर तनर्यर् 
गनुयपननछ । 

(ख) स्थानीर् तहबाट तनर्यर् हदनुपनन ववषर्हरु, तनर्ुजक्त वा सेवा सुवविा 
हदने वा ललने ववषर्का कुराहरु पारदशीरुपमा गनुय पननछ । 

(ग) स्थानीर् तहका बठैकहरु आम जनताका लाधग खुला गनय उधचत 
प्रकृर्ाहरु तनिायरर् गनुय पननछ । 

(घ) तनर्यर् गदाय कानूनले तोकेको अवधिलभि तनर्यर् गनुयपछय । कानूनल े
समर् नतोकेको अवस्थामा बबषर्को प्रकृतत हेरी र्थासम्भव तछटो र 
उपर्ुक्त समर्ावधिलभि तनर्यर् गनुय पननछ । 

 तर कुन ै कारर्ले तनर्यर् गनय लाग्न े समर्ावधि लजम्बने भएमा वा 
तनर्यर् गनय नसक्रकने भएमा सोको तथ्र्पूर्य जानकारी सम्वजन्ित 
पिलाई उपलब्ि गराउनु पननछ । 

(ङ) पदाधिकारीले नागररक वा सेवाग्राहीलाई नअल्मल्र्ाउने गरी स्पष्ट रार् 
तथा सल्लाह हदनु पननछ । 

६. पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा तनजी सेवा, सुवविा र लाभ ग्रहर् सम्बन्िी आचरर्ः 
पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा तनजी सवेा, सुवविा र लाभ ग्रहर् सम्बन्िमा देहार्का 
आचारहरुको पालन गनय गराउन प्रततबर्दि रहंदै, 

(क) कानून बमोजजम आफ्नो कतयव्र् तनवायह गनन लसललसलामा कसैबाट कुन ैप्रकारको 
नगद वा सेवा सुवविाको रुपमा उपहार, पुरस्कार, चन्दा ललनु हँुदैन ्।त्र्स्तो सेवा 
सुवविा हदनका लाधग बाध्र् पानन कुनै व्र्वहार गनुय वा गराउनु हँुदैन । 

(ख) स्थानीर् तहसँग कुनै खास ववषर्मा स्वाथय तनहहत भएको वा सम्भाव्र् स्वाथय 
भएको कुनै पतन व्र्जक्तबाट कुन ै प्रकारको मैिी व्र्वहार र आमन्िर्, भोज 
भतेर, खानेपानी, मनोरञ्जन, बसोवास सुवविा, भाडा सुवविा आहद ललनु वा हदन ु
हँुदैन । 

(ग) पदाधिकारीहरुले आफ्नो स्थानीर् तहलाई जानकारी नहदई कुनै व्र्जक्त, संस्था वा 
तनकार्बाट दान, वजक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुय हँुदैन ।  
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७. ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदातर्क संघसंस्था, तनजी ििेसंगको साझेदारी 
सम्वन्िी आचरर्ः ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदातर्क संघसंस्था, तनजी 
िेिसंगको साझेदारी गदाय देहार्का आचारहको पालन गनय प्रततबर्दि रहँदै, 

(क) ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदातर्क संघसंस्था, तनजी िेिसँग 
संस्थागत सम्बन्ि र समन्वर् प्रबर्दयिन गररनेछ । व्र्जक्तगत लाभहानीका 
आिारमा व्र्वहार गररनेछैन ।  

(ख) ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदातर्क सघंसंस्था, तनजी िेिसँगको 
आफ्नो िेिलभिको र्ोजना,  कार्यिम,  बजेट तथा प्रततवेदन कार्यलाई एकीकृत 
रुपमा अगाडी बढाइनेछ ।  

८. तनष्पिता, सम्मान र कदरपूर्य व्र्वहार सम्बन्िी आचरर्हरुः पदाधिकारीले आफ्नो 
कार्यसम्पादन गदाय तनष्पिता, सम्मान र कदरपूर्य रुपमा गनय देहार्का आचारहरुको 
पालन गररनेछ, 

(क) स्थानीर् तहको संस्थागत एवं कार्यगत स्वतन्िता र तनष्पिता अलभवरृ्दधि गनय 
प्रर्त्नशील रहने । 

(ख) पदाधिकारीले पदीर् कतयव्र् तनवायह गदाय वाह्र् वा आन्तररक िेिबाट प्रत्र्ि वा 
अप्रत्र्िरुपले आउने प्रभाव, प्रलोभन, दवाव, भनसुन, िम्की, आग्रह आहदबाट प्रेररत 
वा प्रभाववत नभई कार्य सम्पादन गनन । 

(ग) आफ्नो पदीर् कतयव्र् पुरा गदाय मोलाहहजा नराखी तनलभयक र स्वतन्ितापूवयक 
कार्य सम्पादन गनन गराउने । 

(घ) कुन ैकमयचारीलाई कार्य सम्पादनको लसललसलामा अनुधचत प्रभाव पानय वा दबाब 
नहदने । 

(ङ) प्रचललत कानूनले तनषेि गरेको कुनै कार्य गनय वा गराउन नहुने । 

(च) कतयब्र् पालना गदाय जानकारीमा आएको कानून बमोजजम गोप्र् राखु्नपनन ववषर् 
वा कागजात वा व्र्होरा प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपबाट गनय वा गराउन नहुन े। 
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(छ) पदाधिकारीले आफूले गनन काम तनिायररत समर्लभि सम्पादन गररनेछ । कानून 
बमोजजम सम्पादन गनुयपनन काम समर्लभिै सम्पन्न नगरी आफूले गनन काम 
पन्छाइने छैन ।  

९. अन्र् आचरर्हरुको पालनाः  पदाधिकारीका अन्र् आचरर्हरु देहार् बमोजजम गनय 
प्रततबर्दि रहन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्पवत्तको वववरर् तोक्रकएको समर्लभि सम्वजन्ित तनकार्मा बुझाई 
सावयजतनक गनुय पननछ । 

(ख) स्थानीर् तहको काममा कुनै प्रकारको असर पनय सक्ने गरी वा संवविान र 
प्रचललत कानून ववपररत हुने गरी स्थानीर् तहको स्वीकृती ववना कसैवाट कुन ै
प्रकारको दान, दातव्र्, कोसेली, उपहार आफूले स्वीकार गनुय र आफ्नो पररवारको 
कुन ैसदस्र्लाई त्र्स्तो बबषर् स्वीकार गनय लगाउन ुहुदैन । ववदेशी सरकार वा 
प्रतततनधिबाट कुन ैउपहार प्राप्त हुन आएमा स्थानीर् तहमा सो कुराको सूचना 
हदई तनर्यर् भए बमोजजम गनुय पननछ ।  

(ग) स्थानीर् तहको पूवय स्वीकृतत बबना कुन ैकामको तनलमत्त कुनै क्रकलसमको चन्दा 
माग्न वा त्र्स्तो चन्दा स्वीकार गनय वा कुनय क्रकलसमको आधथयक सहार्ता ललन ु
हुदैन ।  

(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहको काम कारवाहीमा प्रततकूल 
प्रभाव पनन गरी कुन ैपिपबिकामा आफ्नो वास्तववक वा काल्पतनक नामबाट वा 
वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनय, अनलाइन समाचार माध्र्म वा सामाजजक 
सञ्जाल वा रेडडर्ो वा टेलललभजनर्दिारा प्रसारर् गनय गराउन हुदैन । 

(ङ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहको नीततको ववरोिमा 
सावयजतनक भाषर् हदन वा कुनै वक्तव्र् प्रकाशन गनय हुदैन । 

(च)  मुलुकी ऐन ववहावारीको महलको ववपररत हुने गरी वववाह गनय गराउन हुदैन । 

(छ)  ववदेशी मुलुकको स्थार्ी बसोवास तथा डड.भी. को लाधग आवेदन गनुय हुदैन । 

(ज)  पदाधिकारीले पदीर् मर्ायदामा आँच आउने गरी कुनै समूह वा व्र्जक्तसँग काननु 
ववपरीत वाताय गनन, सम्झौता गनन कार्य गनुय गराउनु हँुदैन । 
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भाग ३ 

प्रचललत कानुन बमोजजम पालन गनुयपनन आचारहरु 

१०. प्रचललत कानुनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नः (१) नेपालको संवविान, प्रचललत संघीर् तथा 
प्रदेश कानुन, अदालतको तनर्यर् वा आदेश तथा कानुन बमोजजम सघं वा प्रदेशले 
हदएको तनदनशनको सम्मान र पालना गनय र सोको तत्परतापूवयक प्रभावकारी कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

(२) प्रचललत कानुन बमोजजम पदाधिकारीहरुको सम्पवत्त बबबरर् बुझाउन े तथा 
सावयजतनक गररनेछ । 

(३) पदाधिकारीले प्रचललत कानुन बमोजजम स्थानीर् तहको बेरुजु तथा पेश्की 
फर्छयर्ौटको कार्यमा जजम्मेवारी बहन गनुयपननछ । 

११. अजख्तर्ार दरुुपर्ोग तथा भ्रष्टाचार तनवारर् सम्वन्िी कानुनको कार्ायन्वर्नमा सहर्ोगः 
(१)स्थानीर् तहका पदाधिकारीहरुल े प्रचललत काननु बमोजजम भ्रष्टाचार वा 
अजख्तर्ारको दरुुपर्ोग हुन ेक्रकलसमका आचारहरु गनुय वा गराउनु हुदैन । 

(२)  स्थानीर् तहका पदाधिकारीले स्थानीर् तहमा प्रचललत कानुन बमोजजम 
अजख्तर्ारको दरुुपर्ोग ठहररने कुन ै काम वा व्र्वहार भएमा सम्बजन्ित 
तनकार्मा जानकारी हदनुपननछ र सम्बजन्ित तनकार्बाट हुन े छानववन, 

अनुसन्िान तथा जाँचबुझमा सहर्ोग गनुयपननछ । 

(३)  पदाधिकारीले आफूल ेथाहा पाएको भ्रष्टाचार मातनने कार्यहरुको सूचना हदने र 
ललने गनुय पदयछ, त्र्स्तो सूचना लुकाउन र लुकाउन सहर्ोग गनुय हुदैन । 

(४)  पदाधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादन गदाय स्वाथयको र्दवन्र्दव देखखन सक्ने बाह्र् 
क्रिर्ाकलाप, रोजगारी, लगानी, सम्पवत्त, उपहार वा लाभ लगार्तका कुराहरु बारे 
स्पष्ट गरी कार्य सम्पादन गनुय पदयछ । 

(५)  भ्रष्टाचारबाट आजजयत सम्पवत्त राख्ने, लुकाउने तथा प्रर्ोग गनन जस्ता कार्यलाई 
दरुुत्साहन गनुय पदयछ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट आजजयत सम्पवत्तको खोज तलास, रोक्का, स्थानान्तरर्, तनर्न्िर्, 

जफत एवं क्रफतायसम्बन्िी कार्यमा सहर्ोग पु¥र्ाउनु पदयछ । 
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(७)  पदाधिकारीले आफूल े र आफ्नो पररवारको नाममा कुन ैजार्जेथा खररद गदाय 
सावयजतनक गरेर गनुय पननछ । 

१२.  तनवायचन आचारसंहहताको पालन गनुयपननः (१) स्थानीर् तहका जनप्रतततनधिहरुले 
तनवायचनका वखत पालन गनुयपनन आचारहरु तनवायचन आर्ोगले तोके बमोजजम पालना 
गनुय पननछ । 

(२) स्थानीर् तनकार्का पदाधिकारीहरुले तनवायचन आचारसंहहताको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न तथा पालन गनय गराउन सहर्ोग गनुयपननछ । 

(३) स्थानीर् तहका पदाधिकारीहरुले आफ्नो ओहोदाको आिारमा प्राप्त सुवविाहरु 
तनवायचन प्रचार प्रसार वा सोसँग सम्बजन्ित प्रर्ोजनका लाधग आफू वा अरु कसैबाट 
प्रर्ोग गनय वा प्रर्ोग गराउनको लाधग हदनु हँुदैन । 

(४) तनवायचन प्रर्ोजनका लाधग र्स्तो सुवविा हदन वा ललनका लाधग स्थानीर् 
तहहरुबाट संस्थागत रुपमा कुन ैतनर्यर् गनुय वा गराउनु समेत हुदैन । 

१३.  आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न तथा सावयजतनकीकरर्का लाधग आवश्र्क व्र्वस्था गनुयपननः 
(१) आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न तथा सावयजतनकीकरर्का लाधग देहार्मा उल्लेखखत 
व्र्वस्थाहरु गररनेछ, 

(क) आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न सलमततको व्र्वस्था गररनेः कार्यपाललकाल े
नगर प्रमुख वा प्रमुख वा कार्यपाललकाले तोकेको सदस्र्को संर्ोजकत्वमा 
आचारसंहहता कार्ायन्वर्न सलमतत गठन गररनेछ । सो सलमततले तनर्लमत रुपमा 
आचारसंहहता कार्ायन्वर्नको पिलाई सहर्ोग परु्र्ाई कार्यपाललकाको बैठकमा 
तनर्लमत प्रततवेदन हदनु पननछ । 

(ख) अनुगमन सलमततलाई सहर्ोग पुर्र्ाउनु पननः र्स आचारसहंहताको 
प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका लाधग अनुगमन सलमततलाई आवश्र्क पनन सहर्ोग 
उपलब्ि गराइनेछ । 

(२) पदाधिकारीले आफ्नो कार्यववभाजन तथा कार्यसम्पादन तनर्मावलीको व्र्वस्था 
बमोजजम जवाफदेही, पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ि गनय, देहार्बमोजजम गनय गराउन 
आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 
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(क)  नागररक बडापि बमोजजम कार्यसम्पादन गनुयपनन, नागररक बडापि 
सम्बजन्ित सबैको जानकारीका लाधग सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस गनुय, 
गराउनु पननछ । 

(ख)  स्थानीर् तहल े नागररक बडापिमा उल्लेख भए अनसुार तछटो छररतो 
सेवा प्राप्त नभएमा सो उपर गुनासो सुनुवाई हुने र छानबबनबाट 
सेवाग्राही पिलाई कुन ैितत वा हैरानी व्र्ोहोनुय परेको देखखएमा पीडडत 
पिलाई उधचत उपचार र िततपूततय उपलब्ि हुने व्र्वस्था गनुय गराउन ु
पननछ । 

(३) कुनैपतन पदाधिकारीले आफूकहाँ आएको गुनासो तत्कालै सुन्ने व्र्वस्था लमलाई 
फर्छयर्ौट गनुयपननछ । 

भाग -४ 
आचार संहहताको पालना गनन गराउने व्र्वस्था 

१४. आचार संहहता अनुगमन सलमततको गठनः (१) कुन ैपदाधिकारील ेर्स आचार संहहता 
तथा अन्र् प्रचललत संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् काननू बमोजजम पालन गनुयपनन 
आचारहरु उल्लंघन गरे, नगरेको सम्बन्िमा जाँचबुझ तथा अनुगमन गनयका लाधग 
सभाले सभाका सदस्र्हरु मध्र्ेबाट देहार् बमोजजमको एक पदाधिकारीको आचार संहहता 
अनुगमन सलमततको गठन गररनेछ । 

(क) सभाका सदस्र्हरुले आफू मध्र्ेबाट छनौट गरेको एक जना -सर्ोजक 

(ख) सभाका सदस्र्हरुले आफू मध्र्ेबाट छनौट गरेको कजम्तमा एक जना महहला सहहत दईु 
जना 

-सदस्र् 

(ग) कार्यकारी अधिकृतल ेतोकेको स्थानीर् तहको एक जना अधिकृत कमयचारी -सदस्र्-
सधचव 

  

(२) अनुगमन सलमततका संर्ोजक, सदस्र् तथा सधचवमाधथ न ैर्स आचारसंहहताको 
उल्लङघनमा उजुरी परी तनर्यर् गनुयपनन अवस्था भएमा सो ववषर्को छलफल, जाँचबुझ 
तथा तनर्यर् प्रक्रिर्ामा तनज सहभागी हुन पाउने छैन ।  

(३) र्स आचारसंहहताको संर्कु्त रुपमा उल्लंघन गरेको भनी अनगुमन सलमततका 
संर्ोजक, सदस्र्हरु तथा सधचवमाधथ कुनै उजुरी परेकोमा त्र्स उपर सम्बजन्ित 
कार्यसलमततले छानबबन गरी त्र्सपतछ बस्ने सभाको बठैकमा पेश गनुय पननछ । 
(४) अनुगमन सलमततका सदस्र्हरुको पदावधि दईु वषयको हुनेछ । र्स सलमततका 
सदस्र्हरु लगातार दईु कार्यकालभन्दा बढीका लाधग तनवायधचत हुन सक्ने छैनन ्। 
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तर स्थानीर् तहको कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा र्स सलमततको पदावधि स्वतः 
समाप्त भएको मातननेछ । 

१५. अनुगमन सलमततको काम, कतयव्र् तथा अधिकारः (१) अनुगमन सलमततको काम, 
कतयव्र् तथा अधिकार देहार् बमोजजम हुनेछ । 

(क) कुन ैपदाधिकारीले आचारसहंहता उल्लघंन गरे, नगरेको सम्बन्िमा उजुरी 
परेमा वा जानकारी हुन आएमा सो उपर छानववन गनन सक्ने । 

(ख) जाँचबुझ तथा छानववनका लसललसलामा समाव्हन जारी गनन र सािी 
प्रमार् बुझ्ने अधिकार हुन े। 

(ग)  अनुगमन सलमततका सदस्र्हरुले स्थानीर् तहको लसफाररस तथा 
आमन्िर्मा स्थानीर् तहको जुनसकैु बैठकमा उपजस्थत भई आफ्नो 
कामका ववषर्मा जानकारी हदन सक्नेछन।् 

 (२) अनुगमन सलमततको कामको लाधग आवश्र्क जनशजक्त, काम गनन ठाउँ, 
सामाग्री तथा उधचत वातावरर् बनाईहदन ेजजम्मेवारी सम्बजन्ित स्थानीर् तहको हुनेछ 
। 

१६. अनुगमन सलमततको बैठक तथा कार्यववधिः (१) अनुगमन सलमततको  कार्यसञ्चालन, 
ववधि देहार्मा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ । 

(क)  अनुगमन सलमततको बठैक आवश्र्कता अनुसार बस्नेछ । 
(ख)  अनुगमन सलमततको बठैकको तनर्यर् बहुमतको आिारमा हुनेछ । 
(ग)  अनुगमन सलमततले कारवाही गदाय सम्बजन्ित पदाधिकारीलाई सफाई पेश 

गनन उधचत मौका हदनुपननछ । 
(घ)  अनुगमन सलमततले जाँचबुझबाट देखखएको वववरर् सहहतको रार् 

प्रततवेदन सम्बजन्ित कार्यपाललकामा पशे गनुयपननछ । 
 (२) अनुगमन सलमततको बठैक तथा जाचँबुझ सम्बन्िी अन्र् कार्यववधि सलमतत 

आफैं ले तोक्न सक्नछे । 
१७. अनुगमन सलमततका सदस्र्हरुको सेवा तथा सुवविाः अनुगमन सलमततका सदस्र्हरुको 

बैठक भत्ता तथा अन्र् सुवविाहरु स्थानीर् तहले तोके बमोजजम हुनेछ । 
१८. उजुरीः (१) स्थानीर् तहको कुन ै पदाधिकारीले पेशागत आचार, उल्लंघन गरेकोमा 

त्र्स ववषर्मा अनुगमन सलमतत समि उजुर हदन सक्रकनेछ ।  
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(२) माधथ (१) बमोजजम हदइने उजुरीमा कुन पदाधिकारीले कुन आचार उल्लंघन 
गरेको हो सोको आिार, प्रमार् खुलाउन ुपननछ । स्थानीर् तहले उजुरी फारामको 
नमुना बनाई सबैले सजजलै प्राप्त गनय सक्ने स्थानमा राख्न पननछ । 
(३) उजुरीको सम्बन्िमा कारवाही माग गदाय अनुगमन सलमततले उजुरीकतायसँग थप 
वववरर् वा कागजात माग गनय सक्नेछ । 

१९. गोप्र् राखु्नपननः (१) अनुगमन सलमततले उजुरीकतायको नाम गोप्र् राखु्न पननछ ।  

(२) प्राप्त उजुरीको आिारमा कुनै पदाधिकारीमाधथ लागेको आरोप माधथ छानववन 
जारी रहेको अवस्थामा आरोवपत पदाधिकारीको नाम समेत गोप्र् राखु्न पननछ । 

२०. जाचँबुझः (१) र्स आचारसंहहतामा उल्लेखखत आचारहरुको उल्लंघन गरेको ववषर्मा 
अनुगमन सलमततको रार्, सझुाव वा प्रततवेदन आवश्र्क कारवाहीका लाधग 
कार्यपाललकामा पेश गनुय पननछ । प्रततवेदन पेश गनुयपूवय सो सलमततल े देहार्का 
प्रक्रिर्ाहरु पुरा गनुयपननछ । 

(क) कुनै पदाधिकारीका ववरुर्दि आचारसंहहता उल्लंघन गरेको कुन ै उजुरी 
परेकोमा  वा कुनै जानकारी प्राप्त भएकोमा  त्र्सको आिारमा अनुगमन 
सलमततले कारवाही गनन आवश्र्क छ वा छैन भनी जाँचबुझ गनय वा गराउन 
सक्नेछ ।  

(२) जाँचबुझ गदाय कुन ैपदाधिकारी उपर कारवाही गनुयपनन देखखएमा अनुगमन सलमततल े
त्र्स्तो पदाधिकारीलाई सफाई पेश गनय उधचत मौका हदनु पननछ ।  

(३) सफाई पेश गनन मौका हददाँ सम्बजन्ित पदाधिकारी बबरुर्दि लागेको आरोप र 
त्र्सको आिारहरु प्रष्ट गरी आवश्र्क कारवाहीका लाधग कार्यपाललकाको बैठकमा पेश 
गनुयपननछ । 

२१. अनुगमन सलमततको लसफाररस कार्ायन्वर्न गननः(१) अनुगमन सलमततल े र्स 
आचारसंहहतामा उल्लेखखत कुराहरुको पालन भए नभएको सम्बन्िमा आवश्र्क रार्, 
सुझाव तथा लसफाररस सहहत कार्ायन्वर्नका लाधग कार्यपाललकामा पेश गनुयपननछ । 
(२) अनुगमन सलमततबाट प्राप्त प्रततवेदन तथा रार्, सुझाव र लसफाररस उपर 
कार्यपाललकामा छलफल गरी आवश्र्क तनर्यर् सहहत कार्ायन्वर्न गनुयपननछ । 
(३) आचारसंहहताको पालनका ववषर्मा स्थानीर् तहमा छलफल हँुदाका बखत 
सम्बजन्ित पिका प्रतततनधिहरुलाई सहभागी गराउन सक्रकनेछ । 
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२२. आचारसंहहताको उल्लंघनमा सजार्ः (१) र्स आचारसंहहताको कार्ायन्वर्न गदाय 
स्थानीर् तहबाट सजार्को रुपमा देहार्मा उल्लेखखत एक वा सो भन्दा बढी प्रक्रिर्ाहरु 
अपनाउन सक्रकनेछ । 

(क)  सम्बजन्ित पदाधिकारीलाई सचेत गराउने । 

(ख)  आलोचना तथा आत्मआलोचना गनय लगाई सोको जानकारी सावयजतनक गनय 
लगाउने । 

(ग)  सावयजतनक सनुुवाईका लाधग सावयजतनक गनन, गराउने । 

(घ)  प्रचललत ऐन, कानूनको उल्लंघन भएको अवस्थामा सम्बजन्ित तनकार्मा सूचना 
हदने र आवश्र्क कारवाहीका लाधग लेखख पठाउने। 

(२) आरोवपत पदाधिकारी माधथ भएको कुनै पतन कारवाहीका ववषर्मा तनज कुन ै
राजनीततक दलसँग आवर्दि भएको हकमा सम्बजन्ित राजनीततक दललाई जानकारी 
गराउनुपनन । 

२३. कारवाहीको वववरर् सावयजतनक गनुयपननः आचारसहंहताको कार्ायन्वर्नका सम्बन्िमा 
पदाधिकारीमाधथ भएको कारवाहीको वववरर् आम जानकारीको लाधग स्थानीर् तहको 
सूचना पाटी र स्थानीर् पिपबिकामा प्रकालशत गनुयपननछ । सोको जानकारी राजनीततक 
दलहरु, संघीर् मालमला तथा स्थानीर् ववकास मन्िालर्, तनवायचन आर्ोग, प्रदेश 
सरकारको सम्बजन्ित ववभाग\तनकार्, स्थानीर् प्रशासनलाई गराउनु पननछ । 

         भाग -५ 
ववववि 

२४. आचारसंहहताको पालन गनुय सबैको कतयव्र् हुनेः र्ो आचारसंहहताको पालन गनुय 
पदाधिकारीको जजम्मेवारी तथा कतयव्र्को एक अलभन्न अंगको रुपमा रहनेछ । 

२५. पदाधिकारीलाई आचारसंहहताको जानकारी हदनुपननः र्ो आचारसंहहता स्थानीर् 
तहका पदाधिकारी तथा कमयचारीहरुलाई अतनवार्य रुपमा जानकारी हदई हस्तािार 
गराई लागु गनुयपननछ । 

२६. सरोकारवालाहरुलाई आचारसंहहताको जानकारी उपलब्ि गराउनुपननःस्थानीर् तहका 
पदाधिकारीको आचारसंहहता, समर्-समर्मा आचारसंहहतामा भएको संशोिनको 
वववरर् तथा आचारसंहहताको कार्ायन्र्वनको वववरर्हरुको जानकारी वावषयक 
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रुपमा स्थानीर् तहका राजनीततक दलहरु, संघीर् मालमला तथा स्थानीर् 
ववकास मन्िालर्, तथा प्रदेश सरकारका सम्बजन्ित तनकार्लाई गराउनु पननछ । 

२७. आचारसंहहताको कार्ायन्वर्नमा राजनीततक दलको सहर्ोगः (१) कुन ै
पदाधिकारीबाट र्स आचारसंहहताको उल्लंघन भएको ठहर भएमा तनज माधथ 
लागेको आरोप तथा सो सम्बन्िमा लसफाररस भएको कारवाहीको वववरर् समेत 
सम्बजन्ित पदाधिकारी सम्बर्दि राजनीततक दललाई जानकारी गराउनुका साथै 
सावयजतनक समेत गनुयपननछ । 
(२) जाँचबुझको आिारमा पदाधिकारी उपर कारवाहीको लाधग भएको 
लसफाररसको कार्ायन्वर्न गनन वा सचेत गराउने काममा सरकारी तनकार् एव ं
राजनीततक दलहरुको सहर्ोग ललन सक्रकनेछ । 

२८. आचारसंहहतामा संशोिनः (१) नलगाड नगरपाललकाको नगरसभाबाट 
आचारसंहहतामा संशोिन गनन सक्रकनेछ ।  

(२) आचारसंहहतामा भएको संशोिनको जानकारी सम्बजन्ित सबै पदाधिकारी, 
कमयचारी तथा सरोकारवालाहरुलाई हदनुपननछ । 
(३) तनवायचन आचारसंहहतामा संशोिन भएको खण्डमा आम जनताको 
जानकारीको लाधग सावयजतनक गनुयपननछ । 
(४) नगरपाललकाले आफ्नो स्थानीर् ववलशष्टता, कार्य प्रकृतत र आवश्कता 
अनुसार र्स आचारसहंहतामा समर्-समर्मा थप व्र्वस्था समावेश गरी लाग ु
गनय सक्रकनेछ । 

 


