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अग्नीसाइय कृ ष्णासवयनगाउॉऩालरकाका ऩदालधकायीहरुको आचायसॊ ह हता
, २०७४
प्रस्तावना
नेऩारको सॊ हवधान फभोजजभ सहकारयता , सहअजस्तत्व य सभन्वमका आधायभा सॊ घीम रोकताजन्िक गणतन्िात्भक शासन
व्मवस्थाको अभ्मास गदै सहि ,प्रदे श य स्थानीम तहफीच सुभधुय अन्तयसयकाय सम्फन्ध कामभ गनय, स्थानीम शासन व्मवस्थाभा
जनताको अथयऩूणय सहबालगता प्रवर्द्यन गदै फढी जनभुखी , सेवाभुखी, जनउत्तयदामी, ऩायदशी तथा सुशासनमुक्त स्थानीम शासनको
प्रत्माबूलत गनय, स्थानीम तहराई जनताको हवश्वालसरो शासन इकाईका रुऩभा स्थाहऩत गनय , स्थानीम तहफाट सभाजका हवलबन्न
वगय, धभय, लरङ्ग, जातजालतका भौलरक सॊ स्कृलतप्रलत सम्भान य सहहष्णु बावनाको हवकास गनय तथा कानूनी याज्म

, सॊ घीम

रोकताजन्िक गणतन्िका राबहरुको न्मामोजचत हवतयण य ददगो हवकासको अवधायणाराई भूतय रुऩ ददन हाभी जनताफाट
लनवायजचत ऩदालधकायीको आचयण य हिमाकराऩहरुराई सोही अनुरुऩ भमायददत य
कृष्णासवयन गाउॉऩालरकाका जनप्रलतलनलधहरुरे गाउॉकामयऩालरकाको फैठकफाट

नभूनामोग्म तुल्माउनका रालग अग्नीसाइय
स्वीकृत गयी मो

“अग्नीसाइय कृष्णासवयन

गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायीको आचायसॊ हहता, २०७४” फनाई रागु गये का छौं ।

बाग – १
प्रायजम्बक
१.

सॊ ज ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो आचायसॊ हहताको नाभ

“अग्नीसाइय कृष्णासवयन गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायीहरुको

आचायसॊ हहता, २०७४” यहे को छ।
(२) मो आचायसॊ हहता गाउॉसबाफाट ऩारयत बएको लभलत दे जख रागु हुनेछ ।
२.

ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस आचायसॊ हहताभा,

(क)

“अध्मऺ” बन्नारे अग्नीसाइय कृष्णासवयन गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सम्झनुऩदयछ ।

(ख)

“आचायसॊ हहता” बन्नारे गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायीहरुको आचायसॊ हहता, २०७४ राई जनाउनेछ ।

(ग)

“अनुगभन सलभलत ”बन्नारे मस आचायसॊ हहताअनुसाय गदठत आचायसॊ हहता अनुगभन सलभलतराई सम्झनुऩछय।

(घ)

“कामयऩालरका” बन्नारे अग्नीसाइर कृ ष्णासवरन गाउॉकामयऩालरका सम्झनुऩछय ।

(ङ)

“ऩदालधकायी” बन्नारे अग्नीसाइर कृ ष्णासवरन गाउॉऩालरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ, कामयऩालरकाका सदस्म तथा
सबाका अन्म सदस्म सभेतराई सम्झनुऩदयछ । मस शब्दरे गाउॉऩालरकारे आफ्नो कामय सम्ऩादनका लसरलसराभा
गठन गये का जुनसुकै सलभलत वा उऩसलभलत वा कामयदरका सदस्महरु सभेतराई सम्झनुऩदयछ।

(च)

“सबा”बन्नारे अग्नीसाइर कृ ष्णासवरन गाउॉसबाराई फुझाउनेछ ।

(छ)

“स्थानीम तह” बन्नारे नेऩारको सॊ हवधानफभोजजभको गाउॉऩालरका सम्झनुऩदयछ ।
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बाग – २
ऩदालधकायीका आचायहरु
३.

साभान्म आचायहरुको ऩारना गनन्ऩदालधकायीहरुको ऩारन तथा अवरम्वन गनन साभान्म आचायहरु दे हामभा उल्रेख

बए फभोजजभ हुनेछन् । जसको अवरम्वन गनय हाभी प्रलतवर्द्ता व्मक्त गदयछ,ौं
३.१ नेऩारको स्वतन्िता , स्वाधीनता, स्वालबभान, याहष्डम एकता , बौगोलरक अखण्डता य जनताभा लनहहत सावयबौभसत्ताप्रलत
प्रलतवर्द् यहॉदै,
(क)

ऩदालधकायीहरुरे नेऩारको स्वतन्िता , सावयबौलभकता, बौगोलरक अखण्डता, याहष्डम एकता, स्वाधीनता य स्वालबभानको

अऺुण्णताभा प्रलतकूर हुने कामय गनन छै नौं।
(ख)

कुनै

ॉ
ऩलन ऩदालधकायीरे याष्ड हवरुर्द् हुने कामयभा सघाउ ऩुर माउने, याहष्डम गोऩनीमता बङ्ग गनन , याहष्डम सुयऺाभा आच

ऩुमायउने कामयहरु गनय वा त्मस्तो कामयभा सहमोग ऩुमायउने कामय गनन वा गयाइने छै न ।
(ग)

कुनै ऩदालधकायीरे ऩदीम जजम्भेवायी ऩारना गदाय सदै व याष्ड य जनताको फृहत्तय हहतराई ध्मानभा याखी गननछौ ।

(घ)

कुनै ऩलन व्मजक्त वा लनकामरे जनताभा लनहहत सावयबौभसत्ता

, याहष्डम एकता, स्वाधीनता, साभाजजक, धालभयक, साॊस्कृलतक

ॉ ऩुमायउने गयी कामय गये भा त्मस्तो कामय लनरुत्साहहत गननछौँ ।
तथा ऐलतहालसक सौहादयताभा आच
३.२ सॊ घ , प्रदे श य स्थानीम तहफीचको सु–सम्वन्धभा जोड ददॉदै,
(क)

ऩदालधकायीहरुरे सॊ घ , प्रदे श य स्थानीम तहफीचको सुसम्फन्ध , कामयअलधकायऺेि, कामय प्रणारी वा सॊ स्थागत प्रवन्धभा

ॉ ऩुमायज उन वा दखर ददन वा अन्तयसयकाय सम्वन्धभा खरर ऩानन कुनै हिमाकराऩ गनय वा वक्तव्म वा प्रकाशन वा
कुनै आच
प्रचाय प्रसाय गरयनेछैन ।
(ख)

कुनै ऩलन आधायभा स्थानीम तहका वालसन्दाहरुराई बेदबाव गनन वा साभान सुयऺा

, सेवा, सुहवधा य सॊ यऺणफाट

वजन्चत गरयनेछैन ।
तय भहहरा , फारफालरका, अऩाॊगता बएका व्मजक्त , दलरत, जेष्ठ नागरयक रगामत ऩलछ ऩये का वगय

, ऺेि तथा सभुदामको

हकहहतका रालग हवशेष व्मवस्था गनय प्रलतवर्द् यहनेछौ ।
(ग) अन्तय स्थानीम तह तथा अन्तय सयकाय वस्तु वा सेवाको लनवायध आगभनराई कुनै फाधा गरयने वा बेदबाव गरयने
छै न ।
३.३ सॊ घीम रोकताजन्िक गणतन्िात्भक शासन प्रणारी

, स्वशासन य स्वामत्त शासन , सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहफाट

याज्मशजक्तको प्रमोग तथा हवश्वव्माऩी भानव अलधकाय य भौलरक अलधकायका भान्म लसर्द्ान्तको प्रफर्द्यन गनय,
(क)

जनताभा लनहहत सावयबौभसत्ता

, स्वशासन तथा स्वामत्त शासन , सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहफाट याज्मशजक्तको प्रमोग ,

सॊ घीम रोकताजन्िक गणतन्िका भान्म लसर्द्ान्तहरुराई उच्च सम्भान य आत्भसात गरयनेछ ।
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(ख)

सॊ घीम रोकताजन्िक प्रणारी , स्थानीम स्वामत्तता य तल्रो तहभा अलधकायको हवकेन्रीकयणका लसर्द्ान्त तथा नीलतराई

अनादय गनन , जनताप्रलतको उत्तयदाहमत्वराई अस्वीकाय गनन , अवहे रना गनन , अन्तयसयकाय सम्वन्ध एवॊ स्थानीम तहहरु य
साझेदाय सॊ घ सॊ स्थासॉगको कानून फभोजजभको सम्वन्धभा खरर ऩनन जस्ता कुनै रेख , सभाचाय, बाषण, वक्तव्म वा प्रकाशन वा
प्रशायण गनुय वा गयाउनु हुॉदैन ।
तय मस कुयारे उल्रेजखत हवषमभा अनुसन्धानभूरक कुनै रेख यचना प्रकाजशत गनय य सो अनुरुऩ धायणा याख्नक योक
रगाएको भालनने छै न ।
३.४ साधन श्रोतको ऩूणय सदुऩमोग गनय्
(क)

कानुन फभोजजभ आपूरे ऩाउने सेवा सुहवधावाहे क स्थानीम तहको साधन

, श्रोत, नगद वा जजन्सी कुनै ऩलन प्रकायरे

भास्न, उऩबोग गनय य दुरुऩमोग गनुय गयाउनु हुॉदैन ।
(ख)

कुनै ऩलन ऩदालधकायीरे सावयजलनक

स्रोतको प्रमोग गदाय अलधकतभ सदुऩमोग य उत्ऩादनशीर कामयभा प्रमोग गनुय

ऩननछ ।
३.५ आफ्नो जजम्भे वायीको प्रबावकायी कामायन् वमन गनय गयाउन
,
(क)

कुनै ऩलन ऩदालधकायीरे कानूनरे तोहकए फभोजजभका ऩदालधकायीहरुराई ऩूव य जानकायी नददई आफ्नो सेवा ददने स्थान

छोडी अन्मि जानु हुॉदैन ।
(ख)

ऩदालधकायीरे प्रचलरत कानूनभा तोहकएबन्दा फढी सभमका रालग आफ्नो कामयऺेि छोड्नुऩदाय वा कामयऺेिबन्दा फाहहय

जानुऩनन बएभा कानूनरे तोके फभोजजभका जनप्रलतलनलध वा ऩदालधकायीराई आफ्नो ऩदको अजततमायी नददई जानु हुॉदैन।
३.६ गैय कानूनी आश्वासनराई लनरुत्साहहत गनय
(क)

सॊ हवधान तथा प्रचलरत कानूनरे ददएको अलधकायऺेिबन्दा फाहहयका काभ गरयददन्छु बनी कसैराई आश्वासन ददनु

हुॉदैन ।
(ख)

कानून फभोजजभ गनुऩ
य नन काभ गनय वा सेवा ददनका रालग आनाकानी वा हढराई गनन

, जानीजानी अनावश्मक झॊ झट

थप्ने वा आफ्नो अलधकायऺेि फाहहयको काभ गरयददन वा गयाई ददनेछु बनी आश्वासन वा बयोसा ऩनन कुनै काभ गनुय वा
गयाउनु हुॉदैन ।
(ग)

स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुरे ऐनरे तोहकएको मोजना तजुभ
य ा प्रकृमाको जानकायी नददई कुनै व्मजक्त

, सॊ स्था वा

सभुदामराई स्थानीम तहको मोजना फाहे कका कुनै कामयिभ वा मोजना स्वीकृत गरयददन वा गयाईददने आश्वासन ददनु हुॉदैन ।
(घ)

आफ्नो रालग वा अरु कसैको रालग अनुजचत राब ऩुग्ने गयी ऩदको दुरुऩमोग गनन कामय गनुय गयाउनु हुॉदैन।
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३.७ याजनीलतक आस्थाका आधायभा बे दबावऩूणय कामय नगनय दृढ , यहॉदै
(क)

याजनीलतक आस्था वा हवचायका आधायभा कामयऩालरका वा सबाका सदस्महरु वा कभयचायी वा सेवाग्राही तथा आभ

नागरयकहरुसॉग तेयो भेयोको बावना याखी कुनै कामय गनु÷गयाउनु
य
हुॉदैन ।
(ख)

आपू सम्वर्द् याजनीलतक दर वा सम्वर्द् कुनै लनकाम वा सॊ घसॊ स्थाराई भाि राब ऩुग्ने वा सुहवधा हुने गयी कुनै

लनणयम वा मोजना वा कामयिभ कामायन्वमन गरयनेछैन ।
३.८ साभाजजक सौहादय ता य सभावेशीकयणप्रलत दृढ सॊ क जल्ऩत ,यहॉदै
(क)

साभाजजक सद् बाव तथा सौहादयता (प्रेभ) खल्फल्माउन नहुने् हवलबन्न जात जालत, धभय, वगय, ऺेि, सम्प्रदामफीच साभाजजक

सद्बाव य सौहदयता खल्फल्माउने कुनै काभ वा अन्म कुनै व्मवहाय गनुय वा गयाउनु हुॉदैन । कुनै सम्प्रदामफीचको सु–
सम्वन्धभा खरर ऩनन गयी हिमाकराऩ गनुय गयाउनु य प्रचाय प्रसाय गनुय गयाउनु हुॉदैन ।
(ख)

छु वाछु तराई प्रश्रम ददने व्मवहाय गनुय हुॉदैन । कुनै हवचाय व्मक्त गदाय जातीम

, धालभयक, साॉस्कृलतक वा साभाजजक

हवर्द्ेष वा धालभयक बेदबाव जनाउने खारका काभ कुया गनन वा उखान टुक्का प्रमोग गनन वा कुनै जालत

, धभय, सॊ स्कृलत वा

सभुदामको स्वालबभानभा धक्का राग्ने वा आघात ऩुग्ने खारका शव्द÷वाणीहरुको प्रमोग गनुय हुदैन ।
(ग)

कुनैऩलन जातजालत

भौलरक सॊ स्कृलतप्रलत फोरी
(घ)

, धभय, वणय, लरङ्ग आददका आधायभा बेदबाव गनुय हुॉदैन तथा सफै सभुदामका कानूनी हकहहत य
य व्मवहाय दुफै तवयफाट प्रलतकुर असय ऩनन गयी कामय गनुय गयाउनु हुॉदैन ।

कुनै ऩलन सभूदामको ऩयम्ऩया दे जखको धभय अवरम्फन गनन धालभयक स्वतन्िताको सम्भान गनुय ऩननछ ।

तय, आफ्नो ऺेिलबि कसैको धभय ऩरयवतयन गनन गयाउने कुनै ऩलन हिमाकराऩ हुन ददनुहॉद
ु ैन ।
(ङ)

कुनै हवदे शी नागरयक वा सॊ स्थारे नेऩारको सभ्मता, नेऩारी जनतावीचको सद्भा व हवगानन वा बडकाउने काभ गये को

वा गनय रागेको जानकायी बएभा तत्कार सम्फजन्धत लनकामभा सूजचत गनुय ऩननछ ।
३.९ ऩदालधकायीफीच कामयज जम्भे वायीको न्मामोजचत फाॉडपाॉड गनय्
(क) ऩदालधकायीवीच जजम्भेवायी, अलधकाय वा सुहवधा वा दाहमत्वको फाॉडपाॉड गदाय याजनीलतक दरसॉगको सम्फर्द्ता वा
याजनीलतक आस्था वा भहहरा वा ऩुरुष वा साभाजजक सभावेशीकयणका आधायभा बेदबाव गनुह
य ॉद
ु ैन ।
तय, कानून फभोजजभ लफशेष जजम्भेवायी य अवसय ददनका रालग उल्रेजखत प्रावधानरे योक रगाएको भालनने छै न ।
ॉ आउन नददन्
३.१० कसै क ो स्वालबभान य अजस्तत्वभा कु नै आच
(क)

ऩदालधकायीरे सफैसॉग जशष्ट य भमायददत फाणी तथा शब्दको प्रमोग गनुऩ
य ननछ । शारीन य स्वबाहवक साभाजजक

आचायहरु गनुऩ
य ननछ । जनतासॉग हाददयक, नम्र य आदयऩूवक
य व्मवहाय गनुऩ
य ननछ ।
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(ख)

ऩदालधकायीफाट कामयऩालरका य सबाका सदस्महरु, स्थानीम तहभा कामययत कभयचायीहरुभा एक अकायप्रलत झुटा

राञ्छना रगाउने, रयस याग द्वेष याख्नेस तथा एक अकायको हवषमभा अप्रासाहङ्गक हटका हटऩप्णी गनुय वा अलतशमोजक्तऩूणय
अलबव्मजक्त ददइने छै न ।
(ग)

ऩदालधकायीरे लनवायजचत जनप्रलतलनलध, कभयचायी, सेवाग्राहीप्रलत याम्रो व्मवहाय य बाषाको प्रमोग गननछन् ।
ऩदालधकायीरे सॊ स्थागत रुऩभा कुनै धायणा व्मक्त गदाय स्थानीम तह, मसका लनणयमहरु वा कुनै ऩदालधकायी वा

(घ)

कभयचायीराई होच्माउने वा अनादय गनन बाषा वा अलबव्मजक्त ददनु वा ददन रगाउनु हुॉदैन ।
(ङ) ऩदालधकायी तथा कभयचायीवीच एक अकायको काभ, ऩेशागत भमायदा य कामयगत स्वामत्तताको सम्भान गनन वातावयण
लसजयना गनुऩ
य ननछ ।
(च) ऩदालधकायीहरुरे एक अकायको व्मजक्तगत रुऩभा हटका हटप्ऩणी गनुय हुॉदैन तय ऩदालधकायीको काभसॉग सम्फजन्धत
हवषमभा स्वस्थ रुऩभा एक अकायका कभी कभजोयी तथा सफर ऩऺहरुराई औल्माउन कुनै फाधा ऩुग्ने छै न ।
(छ)

ऩदालधकायीहरुरे एक अकायका हवषमभा सकायात्भक तवयरे छरपर गनन , सुझाव ददने, आरोचना तथा हटप्ऩणीहरु

याख्नु ऩननछ य एक अकायराई ऩदीम काभ गनयभा सहमोग, उत्साह य प्रेयणा प्रदान गनुऩ
य ननछ ।
३.११ साभाजजक भान्मता हवरुर्द्का आचायहरु लनरुत्साहहत गदै ्
(क) कामायरम सभमभा वा ऩदीम काभका लसरलसराभा भादक वा रागुऩदाथयको सेवन गनुय हुॉदैन । कामायरम हातालबि
तथा सावयजलनक सबा, सभायोह, फैठक आदी स्थरहरुभा भद्यऩान, धुम्रऩान, खैनी, सुलतय, गुटखा वा ऩान सेवन गनुय हुॉदैन।
(ख)

अन्धहवश्वास, अऩसॊ स्कृलत, रुहढवादजस्ता ऩुयातन एवॊ अवैऻालनक भान्मता तथा चारचरन हवरुर्द्को साभाजजक

रुऩान्तयण प्रहिमाभा सहिम सहबालगता जनाउनुऩदयछ ।
(ग) ऩदालधकायीहरुरे सावयजलनक स्थर तथा खुरा ठाउॉभा जुवा, तास खेल्ने, फाजी रगाउने आददजस्ता व्मवहायहरु गनुय
हुॉदैन ।
(घ) ऩदालधकायीरे कानूनत् भानव अलधकायको हनन ठहरयने, कानूनरे फन्दे ज रगाएका तथा सबा वा कामयऩालरकारे
आफ्नो ऺेिलबि साभाजजक भमायदा हवऩयीतका बलन तोकेका सभुदामभा प्रचलरत कुयीलतहरुरे फढावा ऩाउने व्मवहाय गनुह
य ॉद
ु ैन ।
(ङ)

हवलबन्न जातजालत वा धभय सम्प्रादामका प्रचलरत साभाजजक सॊ स्कायहरु जस्तै हववाह, ब्रतफन्ध, ऩास्नी, जन्भोत्सव, बोज

आददभा सभुदामभा गरत प्रलतस्ऩधायको बावना ल्माउने खारका तडकबडक गनुह
य ॉद
ु ै न य तडकबडक गनय अरुराई प्रोत्साहहत गनुय
हुॉदैन ।
(च) ऩदालधकायीको है लसमतरे कुनै लनणयम गदाय याजनीलतक, साभाजजक, आलथयक वा कुनै ऩलन आधायभा तेयो भेयो बन्ने ऩऺ
नलरई तटस्थ बूलभका लनवायह गनुऩ
य दयछ।
(छ) लरङ्ग, उभेय, बाषा, धभय, आलथयक अवस्था आददका आधायभा बेदबाव जनाउने गयी अरुको साभाजजक सॊ स्काय वा
वगीम हकहहतका हवषमहरुभा नकायात्भक हटप्ऩणी गनुह
य ॉद
ु ैन ।
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(ज) ऩदालधकायीरे आफ्नो ऺेिलबि हवद्यभान साभाजजक कुयीलत तथा कुसॊ स्कायका रुऩभा यहे का फारहववाह, फहुहववाह,
रैहङ्गक हहॊ सा, छाउऩडी, फोक्सा फोक्सी, दहे ज (दाइजो), छु वाछु त, जालतगत उॉचलनचता, व्मजक्तगत घटना दताय नगनन प्रवृजत्त,
खोऩ नरगाउने अवस्था, खुरा ददशा आददजस्ता प्रथा प्रचरनराई लनभुर
य गनय रालग ऩनुय ऩननछ ।

३.१२ स्थानीम तहफाट प्रदान गनय से वा, सुह वधा, लनणयम प्रहिमा य सूचनभा जनताको ऩहुॉच फढाउन
(क) प्रत्मेक नागरयकराई सयोकाय हुने सेवा सुहवधा य लनणयम फाये सूचना भाग बएभा उऩरब्ध गयाउनु ऩननछ । तय
प्रचलरत कानून तथा आचायसॊ हहताभा उल्रेख बएको तरयकारे फाहे क कुनै ऩदालधकायी, व्मजक्त वा सभूहराई, आलथयक
कायोफायभा राब वा हानी ऩुग्ने वा कसैको सम्ऩजत्त जजउ-ज्मानभा हानी नोक्सानी ऩुग्ने सूचनाहरु य गोप्म याख्नु ऩनन कुया
प्रसायण वा सावयजलनक गनुय वा गयाउनु वा उऩरब्ध गयाउनु हुॉदैन ।
(ख) शाजन्त सुयऺा, याहष्डम अखण्डता, सभुदामहरुको सौहादय सम्फन्धभा खरर ऩनन खारे सुचनाहरु सावयजलनक गनुय वा
गयाउनु हुॉदैन ।

३.१३ फदलनमत तथा अनलधकृ त काभ गनय गयाउनफाट योक्न
(क) प्रचलरत कानून फभोजजभ आपूराई प्राप्त अलधकायको प्रमोग गदाय फदलनमत वा स्वेच्छाचायी रुऩभा गनुय वा गयाउनु
हुॉदैन । मस्तो अलधकायको प्रमोग खुरा एवॊ सहबालगताभूरक रुऩभा छरपर गयी गनुय ऩननछ ।
(ख) आपू वा अन्म कुनै व्मजक्त वा सॊ स्थाफाट अन्म ऩदालधकायी वा कामायरम\सॊ घ सॊ स्था वा कभयचायी वा व्मजक्तराई
अनलधकृत काभ गयाउनु हुॉदैन ।

३.१४ रै ह ङ्गक सभानताको प्रवर्द्यन गदै ,
(क) कसैराई

ॉ
लरङ्गको आधायभा बेदबाव झल्कने कुनै कामय गनुय हुॉदैन । लरङ्गको आधायभा कसैको ऺभताभालथ आच

आउने गयी कुनै काभकाज गनय, नीलत, कानून वा सॊ यचना फनाइनेछैन ।
(ख)

पयक लरङ्गका ऩदालधकायी

, कभयचायी, सेवाग्राही तथा आभ नागरयकप्रलत अस्वस्थ आरोचना गनन

, जजस्याउने तथा

उनीहरुको भनोवर घटाउने खारका अलबव्मजक्त ददने , ददन रगाउने वा कुनै ऩलन भाध्मभफाट कुनै मौनजन्म दुयाशम हुने
खारका कुनै काभकायवाही गनय गयाउन वा मौनजन्म अजिर तश्वीयहरु प्रकाजशत गनन , प्रदशयन गनन , आशम दे खाउने , अनुजचत
राबका दृहष्टरे काभभा अल्झाउने जस्ता है यानी ऩानन व्मवहाय गनुय वा गयाउनु हुदैन ।
(ग) रेखेय

, फोरेय, बाषण गये य वा जुनसुकै भाध्मभफाट ऩलन भहहरा तथा ऩुरुषफीचभा बेदबाव जनाउने खारका काभ वा

व्मवहाय गनय वा उखान टुक्का, थेगो वा शव्दहरुको प्रमोग गनुय वा गयाउनु हुॉदैन ।
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(घ) रैहङ्गक आधायभा बएका घये र ु हहॊ सा य बेदबावका घटनाहरुराई रुकाउने य गोप्म याख्ने कामय गनन वा सहमोग
ऩुमायउन गनुय गयाउनु हुदैन ।

३.१५ फारवालरकाको सवायह ङ्गण हवकास य हकहहतप्रलत सचे त यहॊ दै
(क) वारवालरकाको साथयक सयोकायका हवषम तथा स्थानीम हवकास य शासन प्रहिमाभा वारवालरकाको साथयक
सहबालगताराई होच्माउने वा अवभूल्मन गनन हवचाय, अलबव्मक्त ददन वा त्मस्तो व्मवहाय गनय गयाउन हुॉदैन।
(ख)

आफ्नो ऩरयवायभा फारश्रलभक याख्नु हुदैन । सभुदामभा फारश्रभ वा फारशोषणराई सॊ यऺण वा प्रोत्साहन हुने कुनै

हकलसभका हिमाकराऩ गनय गयाउन ऩाइनेछैन ।

४.

सावयज लनक सम्ऩजत्तको प्रमोग तथा सुह वधा सम्फन्धी आचायहरु्सावयजलनक सम्ऩलतको प्रमोग तथा सुहवधा सम्फन्धभा

दे हामका आचायहरु ऩारन गनय प्रलतफर्द्ता व्मक्त गदयछौ,
४.१

ऩदालधकायी तथा कभयचायीको सुहवधाका रालग छु ट्या ीईएको सेवा वा सुहवधा वा बत्ता आफ्नो आन्तरयक श्रोतको कलत

अॊ श हुन आउॉछ बन्ने एहकन गयी सबाभा छरपर गयी आभ गागरयकराई हानकायी ददऐ हकपामती रुऩभा न्मूनतभ सुहवधाको
व्मवस्था गरयनेछ ।
४.२

ऩदालधकायीरे कानून फभोजजभ तथा कामायरमको काभभा फाहे क स्थानीम तहको भानवीम, आलथयक वा बौलतक साधन

श्रोतको आपू वा अन्म कुनै व्मजक्तफाट प्रमोग वा उऩमोग गनुय वा गयाइनेछैन
४.३

आफ्नो ऩदीम ओहदाको आधायभा कुनै सलभलत, सॊ स्था वा व्मजक्तहरुफाट लनजी सेवा तथा सुहवधाहरु लरन वा लरन

रगाइने छै न
४.४

स्थानीम तहको सेवा प्राप्त गये वा सावयजलनक सम्ऩलतको प्रमोग गये वाऩत ऩदालधकायी, कभयचायी वा अन्म कुनै व्मजक्त

वा सॊ स्थारे कानून फभोजजभ लतनुय फुझाउनु ऩनन कय, शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुय, बाडा फुझाउनफाट छु ट लरनेददने गयी लनणयम
गनुय वा गयाउनु हुॉदैन ।
४.५

स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुरे आपूरे प्राप्त गनन सुहवधाहरुको हववयण आभ जानकायीका रालग स्थानीम तहभापयत

सावयजलनक गनुऩ
य ननछ ।
५.

नीलत लनभायण, मोजना तजुयभा य लनणयम गदाय ऩारन गनुऩ
य नन आचायहरु् नीलत, लनभायण, मोजना तजुभ
य ा य लनणयम गदाय

दे हामका आचायहरुको ऩारन गनय गयाउन दे हाम फभोजजभ गरयनेछ ,
५.१

लनणयम प्रकृ माभा बाग लरनुऩूव य फै ठ कभा जानकायी ददनुऩनन(् १) ऩदालधकायीरे आपू सभेत सॊ रग्न बई कुनै लनणयम

गनुऩ
य नन फैठकभा छरपरभा बाग लरनुऩूव य दे हाम फभोजजभका सूचनाहरु सम्फजन्धत बए सो ददनुऩननछ:
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(क)

स्थानीम तहको बनाय प्रकृमा, खयीद, लफिी वा ठेक्काऩट्टाको लनणयम प्रकृमा, कुनै हकलसभको दण्ड जरयवाना वा लभनाहा

गनन लनणयम प्रकृमा, कुनै ऩऺसॉगको सम्झौताको म्माद थऩ वा खाये जीका लफषमभा वा त्मस्तै कुनै लनणयम गनुऩ
य नन हवषमसॉग
सम्फजन्धत व्मजक्तसॉग आफ्नो कुनै स्वाथय वा रयसइवी वा रेनदे न वा अन्म कुनै प्रकायको नाता, सम्फन्ध यहे को बए सो कुया,
(ख)

स्थानीम तहको नीलत लनणयमफाट प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरूऩभा राब वा हानी हुने व्मजक्त, सॊ स्था, ऩऺ वा कम्ऩनीसॉग

लरनुददनु बए सोको लफवयणहरु,
(ग) कुनै ऩेशा वा व्मवसाहमक सॊ घसॊ स्थाभा ऩदालधकायीको प्रलतलनलधत्व, रगानी, शेमय, हहत वा स्वाथय बए सोको लफवयण य
त्मस्तो काभभा रगाउने सॊ स्था सम्फन्धी हवफयण,
(२)

मदद कुनै ऩदालधकायीको लनणयम गनुऩ
य नन ऩऺ वा लफषमसॉग सम्फन्ध यहे छ बने फैठकको अध्मऺरे त्मस्तो

ऩदालधकायीराई फैठकको लनणयम प्रकृमाभा तटस्थ यहन वा बाग नलरनका रालग लनदन श गनुय ऩननछ ।
(३)

ऩदालधकायीरे कुनै हवकास लनभायण कामयको रालग गठन हुने उऩबोक्ता सलभलतभा यही कामय गनुय हुदैन ।

५.२ सहबालगताभूरक तथा ऩायदशीरूऩभा नीलत लनभायण य लनणयम :गनन
(क)

ऩदालधकायीहरूरे मोजनाको छनौट, प्राथलभहककयण, कामायन्वमन, अनुगभन, भूल्माॊकनका हवषमहरुभा राबग्राही,

उऩबोक्ता तथा सयोकायवारा सभुहको व्माऩक सहबालगता य प्रलतलनलधत्व गयाएय लनणयम गनुऩ
य ननछ ।
(ख)

स्थानीम तहफाट लनणयम ददनुऩनन हवषमहरु, लनमुजक्त वा सेवा सुहवधा ददने वा लरने हवषमका कुयाहरु ऩायदशीरुऩभा गनुय

ऩननछ ।
(ग)

स्थानीम तहका फैठकहरु आभ जनताका रालग खुरा गनय उजचत प्रकृमाहरु लनधाययण गनुय ऩननछ ।

(घ)

लनणयम गदाय कानूनरे तोकेको अवलधलबि लनणयम गनुऩ
य छय । कानूनरे सभम नतोकेको अवस्थाभा लफषमको प्रकृलत हे यी

मथासम्बव लछटो य उऩमुक्त सभमावलधलबि लनणयम गनुय ऩननछ ।
तय कुनै कायणरे लनणयम गनय राग्ने सभमावलध रजम्फने बएभा वा लनणयम गनय नसहकने बएभा सोको तथ्मऩूणय जानकायी
सम्वजन्धत ऩऺराई उऩरब्ध गयाउनु ऩननछ ।
(ङ) ऩदालधकायीरे नागरयक वा सेवाग्राहीराई नअल्भल्माउने गयी स्ऩष्ट याम तथा सल्राह ददनु ऩननछ ।

६. ऩुयस्काय

, उऩहाय, दान, चन्दा वा लनजी से व,ा सुह वधा य राब ग्रहण सम्फन्धी आचयण्ऩुयस्काय, उऩहाय, दान, चन्दा वा

लनजी सेवा, सुहवधा य राब ग्रहण सम्फन्धभा दे हामका आचायहरुको ऩारन गनय गयाउन प्रलतफर्द् यहॊ द,ै
(क) कानून फभोजजभ आफ्नो कतयव्म लनवायह गनन लसरलसराभा कसैफाट कुनै प्रकायको नगद वा सेवा सुहवधाको रुऩभा
उऩहाय, ऩुयस्काय, चन्दा लरनु हुॉदैन ् । त्मस्तो सेवा सुहवधा ददनका रालग फाध्म ऩानन कुनै व्मवहाय गनुय वा गयाउनु हुॉदैन।
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(ख) स्थानीम तहसॉग कुनै खास हवषमभा स्वाथय लनहहत बएको वा सम्बाव्म स्वाथय बएको कुनै ऩलन व्मजक्तफाट कुनै
प्रकायको भैिी व्मवहाय य आभन्िण, बोज बतेय, खानेऩानी, भनोयञ्जन, फसोवास सुहवधा, बाडा सुहवधा आदद लरनु वा ददनु हुॉदैन ।
(ग) ऩदालधकायीहरुरे आफ्नो स्थानीम तहराई जानकायी नददई कुनै व्मजक्त

, सॊ स्था वा लनकामफाट दान , वजक्सस, चन्दा,

उऩहाय स्वीकाय गनुय हुॉदैन ।
७.

हवकास साझे दाय, गैय सयकायी सॊ स्था, साभुदाहमक सॊ घसॊ स्था, लनजी ऺेिसॊ गको साझे दायी सम्वन्धी आचयण् हवकास

साझेदाय, गैय सयकायी सॊ स्था , साभुदाहमक सॊ घसॊ स्था, लनजी ऺेिसॊ गको साझेदायी गदाय दे हामका आचायहको ऩारन गनय प्रलतफर्द्
यहॉदै,
(क) हवकास साझेदाय

, गैय सयकायी सॊ स्था , साभुदाहमक सॊ घसॊ स्था , लनजी ऺेिसॉग सॊ स्थागत सम्फन्ध य सभन्वम प्रफ

र्द्यन

गरयनेछ । व्मजक्तगत राबहानीका आधायभा व्मवहाय गरयनेछैन ।
(ख) हवकास साझेदाय

, गैय सयकायी सॊ स्था , साभुदाहमक सॊ घसॊ स्था, लनजी ऺेिसॉगको आफ्नो ऺेिलबिको मोजना , कामयिभ,

फजेट तथा प्रलतवेदन कामयराई एकीकृत रुऩभा अगाडी फढाइनेछ ।

८.

लनष्ऩऺता, सम्भान य कदयऩूणय व्मवहाय सम्फन्धी आचयणहरु् ऩदालधकायीरे आफ्नो कामयसम्ऩादन गदाय लनष्ऩऺता

,

सम्भान य कदयऩूणय रुऩभा गनय दे हामका आचायहरुको ऩारन गरयनेछ,
(क) स्थानीम तहको सॊ स्थागत एवॊ कामयगत स्वतन्िता य लनष्ऩऺता अलबवृहर्द् गनय प्रमत्न शीर यहने ।
(ख) ऩदालधकायीरे ऩदीम कतयव्म लनवायह गदाय वाह्य वा आन्तरयक ऺेिफाट प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरुऩरे आउने प्रबाव

, प्ररोबन,

दवाव, बनसुन, धम्की, आग्रह आददफाट प्रेरयत वा प्रबाहवत नबई कामय सम्ऩादन गनन ।
(ग) आफ्नो ऩदीम कतयव्म ऩुया गदाय भोराहहजा नयाखी लनलबयक य स्वतन्िताऩूवक
य कामय सम्ऩादन गनन गयाउने ।
(घ) कुनै कभयचायीराई कामय सम्ऩादनको लसरलसराभा अनुजचत प्रबाव ऩानय वा दफाफ नददने ।
(ङ) प्रचलरत कानूनरे लनषेध गये को कुनै कामय गनय वा गयाउन नहुने ।
(च) कतयब्म ऩारना गदाय जानकायीभा आएको कानून फभोजजभ गोप्म याख्नुऩनन हवषम वा कागजात वा व्महोया प्रत्मऺ वा
अप्रत्मऺ रुऩफाट गनय वा गयाउन नहुने ।
(छ) ऩदालधकायीरे आपूरे गनन काभ लनधायरयत सभमलबि सम्ऩादन गरयनेछ । कानून फभोजजभ सम्ऩादन गनुऩ
य नन काभ
सभमलबिै सम्ऩन्न नगयी आपूरे गनन काभ ऩन्छाइने छै न ।

९.

अन्म आचयणहरुको ऩारना् ऩदालधकायीका अन्म आचयणहरु दे हाम फभोजजभ गनय प्रलतफर्द् यहन्छौं,

(क) आफ्नो सम्ऩजत्तको हववयण तोहकएको सभमलबि सम्वजन्धत लनकामभा फुझाई सावयजलनक गनुय ऩननछ ।
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(ख) स्थानीम तहको काभभा कुनै प्रकायको असय ऩनय सक्ने गयी वा सॊ हवधान य प्रचलरत कानून हवऩरयत हुने गयी स्थानीम
तहको स्वीकृती हवना कसैवाट कुनै प्रकायको दान , दातव्म, कोसेरी, उऩहाय आपूरे स्वीकाय गनुय य आफ्नो ऩरयवायको कुनै
सदस्मराई त्मस्तो लफषम स्वीकाय गनय रगाउनु हुदैन । हवदे शी सयकाय वा प्रलतलनलधफाट कुनै उऩहाय प्राप्त हुन आएभा
स्थानीम तहभा सो कुयाको सूचना ददई लनणयम बए फभोजजभ गनुय ऩननछ ।
(ग) स्थानीम तहको ऩूव य स्वीकृलत लफना कुनै काभको लनलभत्त कुनै हकलसभको चन्दा भाग्न वा त्मस्तो चन्दा स्वीकाय गनय
वा कुनय हकलसभको आलथयक सहामता लरनु हुदैन ।
(घ) नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको काभ कायवाहीभा प्रलतकूर प्रबाव ऩनन गयी कुनै ऩिऩलिकाभा
आफ्नो वास्तहवक वा काल्ऩलनक नाभफाट वा वेनाभी कुनै रेख प्रकाशन गनय

, अनराइन सभाचाय भाध्मभ वा साभाजजक

सञ्जा र वा ये लडमो वा टे लरलबजनर्द्ाया प्रसायण गनय गयाउन हुदैन ।
(ङ) नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको नीलतको हवयोधभा सावयजलनक बाषण ददन वा कुनै वक्तव्म
प्रकाशन गनय हुदैन ।
(च)

ु ी ऐन हवहावायीको भहरको हवऩरयत हुने गयी हववाह गनय गयाउन हुदैन ।
भुरक

(छ)

ु को स्थामी फसोवास तथा लड.बी. को रालग आवेदन गनुय हुदैन ।
हवदे शी भुरक

(ज)

ॉ आउने गयी कुनै सभूह वा व्मजक्तसॉग कानुन हवऩयीत वाताय गनन
ऩदालधकायीरे ऩदीम भमायदाभा आच

, सम्झौता गनन

कामय गनुय गयाउनु हुॉदैन ।
बाग ३
प्रचलरत कानुन फभोजजभ ऩारन गनुऩ
य नन आचायहरु

१०. प्रचलरत कानुनको प्रबावकायी कामायन् वमन्(१) नेऩारको सॊ हवधान , प्रचलरत सॊ घीम तथा प्रदे श कानुन , अदारतको लनणयम
वा आदे श तथा कानुन फभोजजभ सॊ घ वा प्रदे शरे ददएको लनदन शनको सम्भान य ऩारना गनय य सोको तत्ऩयताऩूवक
य प्रबावकायी
कामायन्वमन गरयनेछ ।
(२) प्रचलरत कानुन फभोजजभ ऩदालधकायीहरुको सम्ऩजत्त लफफयण फुझाउने तथा सावयजलनक गरयनेछ ।
(३) ऩदालधकायीरे प्रचलरत कानुन फभोजजभ स्थानीम तहको फेरुजु तथा ऩेश्की प र्छ्यौटको कामयभा जजम्भेवायी फहन गनुऩ
य ननछ
।

११. अजततमाय दुरुऩमोग तथा भ्रष्टाचाय लनवायण सम्वन्धी कानुनको कामायन् वमनभा सहमोग्

(१ )स्थानीम तहका

ऩदालधकायीहरुरे प्रचलरत कानुन फभोजजभ भ्रष्टाचाय वा अजततमायको दुरुऩमोग हुने हकलसभका आचायहरु गनुय वा गयाउनु हुदैन
।
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(२)

स्थानीम तहका ऩदालधकायीरे स्थानीम तहभा प्रचलरत कानुन फभोजजभ अजततमायको दुरुऩमोग ठहरयने कुनै काभ वा

व्मवहाय बएभा सम्फजन्धत लनकामभा जानकायी ददनुऩननछ य सम्फजन्धत लनकामफाट हुने छानहवन , अनुसन्धान तथा जाॉचफुझभा
सहमोग गनुऩ
य ननछ ।
(३)

ऩदालधकायीरे आपूरे थाहा ऩाएको भ्रष्टाचाय भालनने कामयहरुको सूचना ददने य लरने गनुय ऩदयछ , त्मस्तो सूचना रुकाउन

य रुकाउन सहमोग गनुय हुदैन ।
(४)

ऩदालधकायीरे आफ्नो कामयसम्ऩादन गदाय स्वाथयको द्वन्द्व दे जखन सक्ने फाह्य हिमाकराऩ

, योजगायी, रगानी, सम्ऩजत्त,

उऩहाय वा राब रगामतका कुयाहरु फाये स्ऩष्ट गयी कामय सम्ऩादन गनुय ऩदयछ ।
(५)

भ्रष्टाचायफाट आजजयत सम्ऩजत्त याख्ने , रुकाउने तथा प्रमोग गनन जस्ता कामयराई दुरुत्साहन गनुय ऩदयछ ।

(६)

भ्रष्टाचायफाट आजजयत सम्ऩजत्तको खोज तरास

, योक्का, स्थानान्तयण, लनमन्िण, जपत एवॊ हपतायसम्फन्धी कामयभा सहमोग

ऩु¥माउनु ऩदयछ ।
(७)

१२.

ऩदालधकायीरे आपूरे य आफ्नो ऩरयवायको नाभभा कुनै जामजेथा खरयद गदाय सावयजलनक गये य गनुय ऩननछ ।

लनवायचन आचायसॊ ह हताको ऩारन गनुऩ
य नन् (१) स्थानीम तहका जनप्रलतलनलधहरुरे लनवायचनका वखत ऩारन गनुऩ
य नन

आचायहरु लनवायचन आमोगरे तोके फभोजजभ ऩारना गनुय ऩननछ ।
(२) स्थानीम लनकामका ऩदालधकायीहरुरे लनवायचन आचायसॊ हहताको प्रबावकायी कामायन्वमन तथा ऩारन गनय गयाउन सहमोग
गनुऩ
य ननछ ।
(३) स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुरे आफ्नो ओहोदाको आधायभा प्राप्त सुहवधाहरु लनवायचन प्रचाय प्रसाय वा सोसॉग सम्फजन्धत
प्रमोजनका रालग आपू वा अरु कसैफाट प्रमोग गनय वा प्रमोग गयाउनको रालग ददनु हुॉदैन ।
(४) लनवायचन प्रमोजनका रालग मस्तो सुहवधा ददन वा लरनका रालग स्थानीम तहहरुफाट सॊ स्थागत रुऩभा कुनै लनणयम गनुय वा
गयाउनु सभेत हुदैन ।

१३.

आचायसॊ ह हताको कामायन् वमन तथा सावयज लनकीकयणका रालग आवश्मक व्मवस्था गनुऩ
य नन् (१) आचायसॊ हहताको

कामायन्वमन तथा सावयजलनकीकयणका रालग दे हामभा उल्रेजखत व्मवस्थाहरु गरयनेछ,
(क) आचायसॊ ह हताको कामायन् वमन सलभलतको व्मवस्था गरयने्कामयऩालरकारे अध्मऺ वा कामयऩालरकारे तोकेको सदस्मको
सॊ मोजकत्वभा आचायसॊ हहता कामायन्वमन सलभलत गठन गरयनेछ । सो सलभलतरे लनमलभत रुऩभा आचायसॊ हहता कामायन्वमनको
ऩऺराई सहमोग ऩुर माई कामयऩालरकाको फैठकभा लनमलभत प्रलतवेदन ददनु ऩननछ ।
(ख) अनुगभन सलभलतराई सहमोग ऩु
र माउनु ऩनन् मस आचायसॊ हहताको प्रबावकायी कामायन्वमनका रालग अनुगभन सलभलतराई
आवश्मक ऩनन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।
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(२) ऩदालधकायीरे आफ्नो कामयहवबाजन तथा कामयसम्ऩादन लनमभावरीको व्मवस्था फभोजजभ जवापदे ही, ऩायदशी सेवा
प्रवाहको प्रफन्ध गनय, दे हामफभोजजभ गनय गयाउन आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।
(क)

नागरयक फडाऩि फभोजजभ कामयसम्ऩादन गनुऩ
य नन, नागरयक फडाऩि सम्फजन्धत सफैको जानकायीका रालग सफैरे दे ख्ने

ठाउॉभा टाॉस गनु,य गयाउनु ऩननछ ।
(ख)

ु ाई हुने
स्थानीम तहरे नागरयक फडाऩिभा उल्रेख बए अनुसाय लछटो छरयतो सेवा प्राप्त नबएभा सो उऩय गुनासो सुनव

य छानलफनफाट सेवाग्राही ऩऺराई कुनै ऺलत वा है यानी व्मोहोनुय ऩये को दे जखएभा ऩीलडत ऩऺराई उजचत उऩचाय य ऺलतऩूलतय
उऩरब्ध हुने व्मवस्था गनुय गयाउनु ऩननछ ।
(३) कुनैऩलन ऩदालधकायीरे आपूकहाॉ आएको गुनासो

तत्कारै सुन्ने व्मवस्था लभराई पर्छ्यौट गनुऩ
य ननछ ।
बाग -४

आचायसॊ ह हताको ऩारना गनन गयाउने व्मवस्था
१४. आचाय सॊ ह हता अनुगभन सलभलतको गठन्

(१) कुनै ऩदालधकायीरे मस आचाय सॊ हहता तथा अन्म प्रचलरत सॊ घीम,

प्रदे श य स्थानीम कानून फभोजजभ ऩारन गनुऩ
य नन आचायहरु उल्रॊ घन गये , नगये को सम्फन्धभा जाॉचफुझ तथा अनुगभन गनयका
रालग सबारे सबाका सदस्महरु भध्मेफाट दे हाम फभोजजभको एक ऩदालधकायीको आचाय सॊ हहता अनुगभन सलभलतको गठन
गरयनेछ ।
-क) सबाका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छनौट गये को एक जना

-समोजक

-ख) सबाका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छनौट गये को कजम्तभा एक जना भहहरा सहहत दुई जना

-सदस्म

-ग) कामयकायी अलधकृतरे तोकेको स्थानीम तहको एक जना अलधकृत कभयचायी

-सदस्म-सजचव

(२) अनुगभन सलभलतका सॊ मोजक, सदस्म तथा सजचवभालथ नै मस आचायसॊ हहताको उल्रङघनभा उजुयी ऩयी लनणयम गनुऩ
य नन
अवस्था बएभा सो हवषमको छरपर, जाॉचफुझ तथा लनणयम प्रहिमाभा लनज सहबागी हुन ऩाउने छै न ।
ु रुऩभा उल्रॊ घन गये को बनी अनुगभन सलभलतका सॊ मोजक, सदस्महरु तथा सजचवभालथ कुनै
(३) मस आचायसॊ हहताको सॊ मक्त
उजुयी ऩये कोभा त्मस उऩय सम्फजन्धत कामयसलभलतरे छानलफन गयी त्मसऩलछ फस्ने सबाको फैठकभा ऩेश गनुय ऩननछ ।
(४) अनुगभन सलभलतका सदस्महरुको ऩदावलध दुई वषयको हुनेछ । मस सलभलतका सदस्महरु रगाताय दुई कामयकारबन्दा
फढीका रालग लनवायजचत हुन सक्ने छै नन् ।
तय स्थानीम तहको कामयकार सभाप्त बएको अवस्थाभा मस सलभलतको ऩदावलध स्वत् सभाप्त बएको भालननेछ ।
१५. अनुगभन सलभलतको काभ, कतयव्म तथा अलधकाय्
फभोजजभ हुनेछ ।

(१) अनुगभन सलभलतको काभ, कतयव्म तथा अलधकाय दे हाम

(क) कुनै ऩदालधकायीरे आचायसॊ हहता उल्रघॊन गये , नगये को सम्फन्धभा उजुयी ऩये भा वा जानकायी हुन आएभा सो उऩय
छानहवन गनन सक्ने ।

(ख) जाॉचफुझ तथा छानहवनका लसरलसराभा सभाव्हन जायी गनन य साऺी प्रभाण फुझ्ने अलधकाय हुने ।
(ग)

अनुगभन सलभलतका सदस्महरुरे स्थानीम तहको लसपारयस तथा आभन्िणभा स्थानीम तहको जुनसुकै फैठकभा

उऩजस्थत बई आफ्नो काभका हवषमभा जानकायी ददन सक्नेछन्।
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(२) अनुगभन सलभलतको काभको रालग आवश्मक जनशजक्त, काभ गनन ठाउॉ, साभाग्री तथा उजचत वातावयण फनाईददने
जजम्भेवायी सम्फजन्धत स्थानीम तहको हुनेछ ।
१६. अनुगभन सलभलतको फै ठ क तथा कामयह वलध् (१) अनुगभन सलभलतको कामयसञ्चारन, हवलध दे हामभा उल्रेख बए अनुसाय
हुनेछ ।
(क)

अनुगभन सलभलतको फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्नेछ ।

(ख)

अनुगभन सलभलतको फैठकको लनणयम फहुभतको आधायभा हुनेछ ।

(ग)

अनुगभन सलभलतरे कायवाही गदाय सम्फजन्धत ऩदालधकायीराई सपाई ऩेश गनन उजचत भौका ददनुऩननछ ।

(घ)

अनुगभन सलभलतरे जाॉचफुझफाट दे जखएको हववयण सहहतको याम प्रलतवेदन सम्फजन्धत कामयऩालरकाभा ऩेश गनुऩ
य ननछ ।

(२) अनुगभन सलभलतको फैठक तथा जाॉचफुझ सम्फन्धी अन्म कामयहवलध सलभलत आपैंरे तोक्न सक्नेछ ।
१७. अनुगभन सलभलतका सदस्महरुको से वा तथा सुह वधा् अनुगभन सलभलतका सदस्महरुको फैठक बत्ता तथा अन्म
सुहवधाहरु स्थानीम तहरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।
१८. उजुयी्

(१) स्थानीम तहको कुनै ऩदालधकायीरे ऩेशागत आचाय, उल्रॊ घन गये कोभा त्मस हवषमभा अनुगभन सलभलत

सभऺ उजुय ददन सहकनेछ ।
(२) भालथ (१) फभोजजभ ददइने उजुयीभा कुन ऩदालधकायीरे कुन आचाय उल्रॊ घन गये को हो सोको आधाय, प्रभाण खुराउनु
ऩननछ । स्थानीम तहरे उजुयी पायाभको नभुना फनाई सफैरे सजजरै प्राप्त गनय सक्ने स्थानभा याख्न ऩननछ ।
(३) उजुयीको सम्फन्धभा कायवाही भाग गदाय अनुगभन सलभलतरे उजुयीकतायसॉग थऩ हववयण वा कागजात भाग गनय सक्नेछ ।
१९. गोप्म याख्नुऩनन्

(१) अनुगभन सलभलतरे उजुयीकतायको नाभ गोप्म याख्नु ऩननछ ।

(२) प्राप्त उजुयीको आधायभा कुनै ऩदालधकायीभालथ रागेको आयोऩ भालथ छानहवन जायी यहे को अवस्थाभा आयोहऩत
ऩदालधकायीको नाभ सभेत गोप्म याख्नु ऩननछ ।
२०. जाॉचफुझ्

(१) मस आचायसॊ हहताभा उल्रेजखत आचायहरुको उल्रॊ घन गये को हवषमभा अनुगभन सलभलतको याम,

सुझाव वा प्रलतवेदन आवश्मक कायवाहीका रालग कामयऩालरकाभा ऩेश गनुय ऩननछ । प्रलतवेदन ऩेश गनुऩ
य ूव य सो सलभलतरे
दे हामका प्रहिमाहरु ऩुया गनुऩ
य ननछ ।
(क) कुनै ऩदालधकायीका हवरुर्द् आचायसॊ हहता उल्रॊ घन गये को कुनै उजुयी ऩये कोभा

वा कुनै जानकायी प्राप्त बएकोभा

त्मसको आधायभा अनुगभन सलभलतरे कायवाही गनन आवश्मक छ वा छै न बनी जाॉचफुझ गनय वा गयाउन सक्नेछ ।
(२) जाॉचफुझ गदाय कुनै ऩदालधकायी उऩय कायवाही गनुऩ
य नन दे जखएभा अनुगभन सलभलतरे त्मस्तो ऩदालधकायीराई सपाई ऩेश
गनय उजचत भौका ददनु ऩननछ ।
(३) सपाई ऩेश गनन भौका दददाॉ सम्फजन्धत ऩदालधकायी लफरुर्द् रागेको आयोऩ य त्मसको आधायहरु प्रष्ट गयी आवश्मक
कायवाहीका रालग कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुऩ
य ननछ ।
२१. अनुगभन सलभलतको लसपारयस कामायन् वमन गनन् (१) अनुगभन सलभलतरे मस आचायसॊ हहताभा उल्रेजखत कुयाहरुको
ऩारन बए नबएको सम्फन्धभा आवश्मक याम, सुझाव तथा लसपारयस सहहत कामायन्वमनका रालग कामयऩालरकाभा ऩेश गनुऩ
य ननछ
।
(२) अनुगभन सलभलतफाट प्राप्त प्रलतवेदन तथा याम, सुझाव य लसपारयस उऩय कामयऩालरकाभा छरपर गयी आवश्मक लनणयम
सहहत कामायन्वमन गनुऩ
य ननछ ।
(३) आचायसॊ हहताको ऩारनका हवषमभा स्थानीम तहभा छरपर हुॉदाका फखत सम्फजन्धत ऩऺका प्रलतलनलधहरुराई सहबागी
गयाउन सहकनेछ ।
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२२. आचायसॊ ह हताको उल्रॊ घनभा सजाम्

(१) मस आचायसॊ हहताको कामायन्वमन गदाय स्थानीम तहफाट सजामको रुऩभा

दे हामभा उल्रेजखत एक वा सो बन्दा फढी प्रहिमाहरु अऩनाउन सहकनेछ ।
(क)

सम्फजन्धत ऩदालधकायीराई सचेत गयाउने ।

(ख)

आरोचना तथा आत्भआरोचना गनय रगाई सोको जानकायी सावयजलनक गनय रगाउने ।

(ग)

ु ाईका रालग सावयजलनक गनन, गयाउने ।
सावयजलनक सुनव

(घ)

प्रचलरत ऐन, कानूनको उल्रॊ घन बएको अवस्थाभा सम्फजन्धत लनकामभा सूचना ददने य आवश्मक कायवाहीका रालग

रेजख ऩठाउने।
(२) आयोहऩत ऩदालधकायी भालथ बएको कुनै ऩलन कायवाहीका हवषमभा लनज कुनै याजनीलतक दरसॉग आवर्द् बएको हकभा
सम्फजन्धत याजनीलतक दरराई जानकायी गयाउनुऩनन ।
२३. कायवाहीको हववयण सावयज लनक गनुऩ
य नन्

आचायसॊ हहताको कामायन्वमनका सम्फन्धभा ऩदालधकायीभालथ बएको

कायवाहीको हववयण आभ जानकायीको रालग स्थानीम तहको सूचना ऩाटी य स्थानीम ऩिऩलिकाभा प्रकाजशत गनुऩ
य ननछ ।
सोको जानकायी याजनीलतक दरहरु, सॊ घीम भालभरा तथा स्थानीम हवकास भन्िारम, लनवायचन आमोग, प्रदे श सयकायको
सम्फजन्धत हवबाग\लनकाम, स्थानीम प्रशासनराई गयाउनु ऩननछ ।
भाग -५
हवहवध
२४. आचायसॊ ह हताको ऩारन गनुय सफै क ो कतयव्म हुने्

मो आचायसॊ हहताको ऩारन गनुय ऩदालधकायीको जजम्भेआवायी तथा

कतयव्मको एक अलबन्न अॊ गको रुऩभा यहनेछ ।
२५. ऩदालधकायीराई आचायसॊ ह हताको जानकायी ददनुऩनन् मो आचायसॊ हहता स्थानीम तहका ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरुराई
अलनवामय रुऩभा जानकायी ददई हस्ताऺाय गयाई रागु गनुऩ
य ननछ ।
२६. सयोकायवाराहरुराई आचायसॊ ह हताको जानकायी उऩरब्ध गयाउनुऩनन्

स्थानीम तहका ऩदालधकायीको आचायसॊ हहता,

सभम-सभमभा आचायसॊ हहताभा बएको सॊ शोधनको हववयण तथा आचायसॊ हहताको कामायन्मवनको हववयणहरुको जानकायी वाहषयक
रुऩभा स्थानीम तहका याजनीलतक दरहरु, सॊ घीम भालभरा तथा स्थानीम हवकास भन्िारम, तथा प्रदे श सयकायका सम्फजन्धत
लनकामराई गयाउनु ऩननछ ।
२७.

आचायसॊ ह हताको कामायन् वमनभा याजनीलतक दरको सहमोग्
(१) कुनै ऩदालधकायीफाट मस आचायसॊ हहताको उल्रॊ घन

बएको ठहय बएभा लनज भालथ रागेको आयोऩ तथा सो सम्फन्धभा लसपारयस बएको कायवाहीको हववयण सभेत सम्फजन्धत
ऩदालधकायी सम्फर्द् याजनीलतक दरराई जानकायी गयाउनुका साथै सावयजलनक सभेत गनुऩ
य ननछ ।
(२) जाॉचफुझको आधायभा ऩदालधकायी उऩय कायवाहीको रालग बएको लसपारयसको कामायन्वमन गनन वा सचेत गयाउने काभभा
सयकायी लनकाम एवॊ याजनीलतक दरहरुको सहमोग लरन सहकनेछ ।
२८. आचायसॊ ह हताभा सॊ शोधन्

(१) स्थानीम तहका सबाफाट आचायसॊ हहताभा सॊ शोधन गनन सहकनेछ ।

(२) आचायसॊ हहताभा बएको सॊ शोधनको जानकायी सम्फजन्धत सफै ऩदालधकायी, कभयचायी तथा सयोकायवाराहरुराई ददनुऩननछ
।
15

(३) लनवायचन आचायसॊ हहताभा सॊ शोधन बएको खण्डभा आभ जनताको जानकायीको रालग सावयजलनक गनुऩ
य ननछ ।
(४) गाउॉऩालरकारे आफ्नो स्थानीम हवजशष्टता, कामय प्रकृलत य आवश्कता अनुसाय मस आचायसॊ हहताभा सभम-सभमभा थऩ
व्मवस्था सभावेश गयी रागु गनय सहकनेछ .
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