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दु  ँगाउँपािलकाका पदािधकारीह को आचारसिंहता, २०७४ 
गाउँ सभाबाट पा रत िमितः२०७४।०४।३० 

तावना 
नेपालको संिवधान बमोिजम सहका रता, सहअि त व र सम वयका आधारमा संघीय लोकताि क गणत ा मक 
शासन व थाको अ यास गद स घ, दशे र थानीय तहबीच सुमधुर अ तरसरकार स व ध कायम गन, थानीय 
शासन व थामा जनताको अथपूण सहभािगता वधन गद वढी जनमुखी, सेवामुखी, जनउ रदायी, पारदश  तथा 
सुशासनयु  थानीय शासनको याभूित गन, थानीय तहलाई जनताको िव ािसलो शासन इकाईका पमा 
थािपत गन, थानीय तहबाट समाजका िविभ  वग धम, िल ग, जातजाितका मौिलक सं कृित ित स मान र 

सिह णु भावनाको िवकास गन तथा कानुनी रा य, संघीय लोकताि क गणत का लाभह को यायोिचत िवतरण 
र दीगो िवकासको अवधारणालाई मतू प दन हामी जनताबाट िनवािचत पदािधकारीको आचरण र 

याकलापह लाई सोही अनु प मया दत र नमूनायो य तु याउनका लािग दु  ँगाउँपािलकाका जन ितिनिधह ले 
गाउँसभाको पिहलो बैठकबाट पा रत गरी यो “दु  ँगाउँपािलकाका पदािधकारीको आचारसंिहता, २०७४” बनाई 
लागु गरेका छ  । 
भाग — १ 

ारि भक 
१. सिं  नाम र ार भः- 
 (१) यो आचारसंिहताको नाम “दु  ँगाउँपािलकाका पदािधकारीह को आचारसंिहता, २०७४” रहकेो छ । 
(२) यो आचारसंिहता गाउँसभाबाट पा रत भएको िमितदिेख लागु नेछ । 
२. प रभाषाः- िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस आचारसंिहतामा, 
(क) “अ य ” भ ाले दु  ँगाउँपािलकाको अ य लाई स झनुपछ । 
(ख) “आचारसंिहता” भ ाले गाउँपािलकाका पदािधकारीह को आचारसंिहता, २०७४ लाई जनाउनेछ । 
(ग) “अनुगमन सिमित” भ ाले यस आचारसंिहता अनसुार ग ठत आचारसंिहता अनुगमन सिमितलाई स झनुपछ । 
(घ) “कायपािलका” भ ाले दु  ँगाउँ कायपािलका स झन ुपछ । 
(ङ) “पदािधकारी” भ ाले दु  ँगाउँपािलकाका अ य , उपा य , वडा य , कायपािलकाका सद य तथा सभाका 
अ य सद य समेतलाई स झनुपछ । यस श दले गाउँपािलकाले आ नो काय स पादनका िसलिसलामा गठन गरेका 
जुनसुकै सिमित वा उपसिमित वा कायदलका सद यह  समेतलाई स झनुपदछ । 
च) “सभा” भ ाले दु  ँगाउँसभालाई वुझाउनेछ । 
 
 



भाग — २ 
पदािधकारीका आचारह  
३. सामा य आचारह को पालना गनः- पदािधकारीह ले पालन तथा अवल वन गनुपन सामा य आचारह  
दहेायमा उ लेख भए बमोिजम नेछन् । जसको अवल वन गन हामी ितब ता  गदछ , 
३.१ नपेालको वत ता, वाधीनता, वािभमान, राि य एकता, भौगोिलक अख डता र जनतामा िनिहत 
सावभौमस ा ित ितब  रहदं,ै 
(क) पदािधकारीह ले नेपालको वत ता, सावभौिमकता, भौगोिलक अख डता, राि य एकता, वाधीनता र 
वािभमानको अ ु णतामा ितकुल न ेकाय गन छैनौ । 

(ख) कुनै पिन पदािधकारीले रा  िव  ने कायमा सघाउ पु  याउन ेराि य गोपनीयता भ ग गन, राि य सुर ामा 
आँच पु  याउने कायह  गन वा य तो कायमा सहयोग पु  याउने काय गन वा गराइने छैन । 
(ग) कुनै पदािधकारीले पदीय िज मेवारी पालना गदा सदवै रा  र जनताको बहृ र िहतलाई यानमा राखी 
गनछ । 
(घ) कुनै पिन ि  वा िनकायले जनतामा िनिहत सावभौमस ा, राि य एकता, वाधीनता, सामािजक, धा मक, 
सां कृितक तथा ऐितहािसक सौहादतामा आँच पु  याउने गरी काय गरेमा य तो काय िन सािहत गनछ  । 
३.२ सघं, दशे र थानीय तहबीचको स—ुस व धमा जोड दद,ै 
(क) पदािधकारीह ले संघ, दशे र थानीय तहबीचको सुस व ध, कायअिधकार े , काय णाली वा सं थागत 

ब धमा कुनै आँच पु  याउन ेवा दखल दन वा अ तरसरकार स व धमा खलल पान कुनै याकलाप गन वा व  
वा काशन वा चार सार ग रनेछैन । 
(ख) कुनै पिन आधारमा थानीय तहका वािस दाह लाई भेदभाव गन वा समान सुर ा, सेवा, सुिवधा र सरं णबाट 
बि त ग रनेछैन । 
तर मिहला, वालवािलका, अपांगता भएका ि , दिलत, जे  नाग रक लगायगत पिछ परेका वग, े  तथा 
समुदायको हकिहतका लािग िवशेष व था गन ितब  रहनेछ  । 
(ग) अ तर थानीय तह तथा अ तर सरकार व तु वा सवेाको िनवाध आवागमनलाई कुनै बाधा ग रने वा भेदभाव 
ग रनेछैन । 
३.३ सघंीय लोकताि क गणत ा मक शासन णाली, वशासन, वाय  शासन, सघं, दशे र थानीय तहबाट 
रा यशि को योग तथा िव ापी मानव अिधकार र मौिलक अिधकारका मा य िस ा तको वधन गन, 
(क) जनतामा िनिहत सावभौमस ा, वशासन तथा वाय  शासन, संघ, दशे र थानीय तहबाट रा यशि को 

योग, संघीय लोकताि क गणत का मा य िस ा तह लाई उ  स मान र आ मसात ग रनेछ । 
(ख) संघीय लोकताि क णाली, थानीय वाय ता र त लो तहमा अिधकारको िवके ीकरणका िस ा त तथा 
नीितलाई अनादर गन, जनता ितको उ रदािय वलाई अ वीकार गन, अवहलेना गन, अ तरसरकार स व ध एव ं
थानीय तहह  र साझेदार संघ सं थासंगको काननु बमोिजमको स ब धमा खलल पन ज ता कुनै लेख, समाचार, 



भाषण, व  काशन वा शारण गन वा गराइन ेछैन । तर यस कुराल ेउ लेिखत िबषयमा अनुस धानमूलक कुनै 
लेख रचना कािशत गन र सो अनु प धारणा रा  रोक लगाएको मािनने छैन । 
३.४ साधन ोतको पणू सदपुयोग गनः- 
(क) कानुन बमोिजम आफूल े पाउने सेवा सिुवधाबाहके थानीय तहको साधन, ोत, नगद वा िज सी कुन ै पिन 

कारले मा , उपभोग गन र दु पयोग गनु गराउनु दँनै । 
(ख) कुनै पिन पदािधकारीले सावजिनक ोतको योग गदा अिधकतम सदपुयोग र उ पादनशील कायमा योग गन ु
पनछ । 
३.५ आ नो िज मवेारीको भावकारी काया वयन गन गराउन, 
(क) कुनै पिन पदािधकारील ेकानुनले तो कए बमोिजमका पदािधकारीह लाई पूव जानकारी न दई आ नो सेवा 
दने थान छोडी अ य  जानु दँनै । 

(ख) पदािधकारीले चिलत कानुनमा तो कएभ दा बढी समयका लािग आ नो काय े  छो नुपदा वा 
काय े भ दा वािहर जानुपन भएमा कानुनल ेतोके बमोिजमका जन ितिनिध वा पदािधकारीलाई आ नो पदको 
अि तयारी न दई जानु दनै । 
३.६ गरै काननुी आ ासनलाई िन सािहत गन, 
(क) संिवधान तथा चिलत कानुनल े दएको अिधकार े भ दा बािहरका काम ग र द छु भनी कसैलाई आ ासन 
दनु दनै । 

(ख) कानुन बमोिजम गनुपन काम गन वा सेवा दनका लािग आनाकानी वा ढलाई गन, जानीजानी अनाव यक 
झंझट थ े वा आ नो अिधकार े  बािहरको काम ग र दन वा गराई दनेछु भनी आ ासन वा भरोसा पन कुनै काम 
गनु वा गराउनु दँनै । 
(ग) थानीय तहका पदािधकारीह ले ऐनले तो कएको योजना तजुमा कृयाको जानकारी न दई कुनै ि , सं था 
वा समुदायलाई थानीय तहको योजना बाहकेका कुनै काय म वा योजना वीकृत ग र दन वा गराई दने आ ासन 
दनु दँनै । 

(घ) आ नो लािग वा अ  कसैको लािग अनुिचत लाभ पु े गरी पदको दु पयोग गन काय गनु गराउनु दनै । 
३.७ राजनीितक आ थाका आधारमा भदेभावपणू काय नगन दढृ रहदँ,ै 
(क) राजनीितक आ था वा िवचारका आधारमा कायपािलका वा सभाका सद यह  वा कमचारीह  वा सेवा ाही 
तथा आम नाग रकह संग तेरो मेरोको भावना राखी कुन ैकाय गनु/गराउनु दनै । 
(ख) आफू स व  राजनीितक दल वा स व  कुनै िनकाय वा संघसं थालाई मा  लाभ पु े वा सुिवधा ने गरी कुन ै
िनणय वा योजना वा काय म काया वयन ग रनेछैन । 
 
 
 



३.८ सामािजक सौहादता र समावेशीकरण ित दढृ सकंि पत रहदँ,ै 
(क) सामािजक सदभाव तथा सौहादता ( ेम) ख ब याउन न नेः-िविभ  जात जाित, धम, वग, े , स दायबीच 
सामािजक सदभाव र सौहादता ख ब याउने कुनै काम वा अ य कुनै वहार गनु वा गराउनु दँनै । कुनै 
स दायबीचको स—ुस व धमा खलल पन गरी याकलाप गनु गराउनु र चार सार गनु गराउनु दनै । 
(ख) छुवाछुतलाई य दने वहार गनु दँनैः- कुनै िबचार य  गदा जातीय, धा मक, सां कृितक वा समािजक 
िव षे वा धा मक भेदभाव जनाउन ेखालका काम कुरा गन वा उखान टु ा योग गन वा कुनै जाती, धम, सं कृित 
वा समुदायको वािभमानमा ध ा ला े वा आघात पु  ेखालका श द/वाणीह को योग गनु दनै । 
(ग) कुनैपिन जातजाित, धम, वण, िल ग आ दका आधारमा भेदभाव गनु दँनै तथा सबै समुदायका काननुी हकिहत 
र मौिलक सं कृित ित बोली र वहार दबैु तवरबाट ितकुल असर पन गरी काय गनु गराउनु दँनै । 
(घ) कुनै पिन समदुायको पर परा दिेखको धम अवल वन गन धा मक वत ताको स मान गनु पनछ । 
तर आ नो े िभ  कसैको धम प रवतन गन गराउने कुनै पिन याकलाप न दनु दँनै । 
(ङ) कुनै िवदशेी नाग रक वा सं थाले नेपालको स यता, नेपाली जनताबीचको सदभाव िबगान वा भ काउने काम 
गरेको वा गन लागेको जानकारी भएमा त काल स बि धत िनकायमा सूिचत गनु पनछ । 
३.९ पदािधकारीबीच कायिज मवेारीको यायोिचत बाडँफाँड गनः- 
(क) पदािधकारीह बीच िज मेवारी, अिधकार वा सुिवधा वा दािय वको बाँडफाँड गदा राजनीितक दलसँगको 
स व ता वा राजनीितक आ था वा मिहला वा पु ष वा सामािजक समावेशीकरणका आधारमा भेदभाव गनु दँनै । 
तर कानुन बमोिजम िवशेष िज मेवारी र अवसर दनका लािग उ लेिखत ावधानले रोक लगाएको मािनने छैन । 
३.१० कसकैो वािभमान र अि त वमा कुन ैआचँ आउन न दन, 
(क) पदािधकारीले सबैसंग िश  र मया दत् वाणी तथा श दको योग गनुपनछ । शािलन र वभािवक सामािजक 
आचारह  गनुपनछ । जनतासंग हा दक, न  र आदरपूवक वहार गनुपनछ । 
(ख) पदािधकारीबाट कायपािलका र सभाका सद यह , थानीय तहमा कायरत कमचारीह मा एक अका ित झुठा 
ला छना लगाउने, रस राग षे रा े तथा एक अकाको िबषयमा अ ासांिगक टका ट पणी गनु वा अितसयोि पूण 
अिभ ि  दइनेछैन । 
(ग) पदािधकारीले िनवािचत जन ितिनिध, कमचारी, सेवा ाही ित रा ो वहार र िश  भाषाको गनछन । 
(घ) पदािधकारीले सं थागत पमा कुनै धारणा  गदा थानीय तह, यसका िनणयह  वा कुनै पदािधकारी वा 
कमचारीलाई हो याउने वा अनादर गन भाषा वा अिभ ि  दनु वा दन लगाउनु दनै । 
(ङ) पदािधकारी तथा कमचारीबीच एक अकाको काम, पेशागत मयादा र कायगत वाय ताको स मान गन 
वातावरण िसजना गनु पनछ । 
(च) पदािधकारीह ले एकअकाको ि गत पमा टका ट पणी गनु दँनै तर पदािधकारीको कामसँग स बि धत 
िबषयमा व थ पमा एक अकाका कमी कमजोरी तथा सवल प ह लाई आं◌ै याउन कुनै वाधा पु े छैन । 



(छ) पदािधकारीह ले एक अकाका िबषयमा सकारा मक तवरले छलफल गन, सझुाव दने, आलोचना तथा 
ट पणीह  रा ुपनछ र एक अकालाई पदीय काम गनमा सहयोग, उ साह र ेरणा दान गनुपनछ । 

३.११ सामािजक मा यता िव का आचारह  िन सािहत गद, 
(क) कायालय समयमा वा पदीय कामका िसलिसलामा मादक वा लागु पदाथको सेवन गनु दँनै । कायालय 
हातािभ  तथा सावजिनक सभा, समारोह, बैठक, आ द थलह मा म पान, धु पान, खैनी, सूत , गु का वा पान 
सेवन गनु दँनै । 
(ख) अ धिव ास, अपसं कृित, ढीवादज ता पुरातन एवम् अवै ािनक मा यता तथा चालचलन िव को 
सामािजक पा तरण कृयामा स य सहभािगता जनाउनु पदछ । 
(ग) पदािधकारीह ले सावजिनक थल तथा खुला ठाऊँमा जुवा, तास खे न,े बािज लगाउने आ द ज ता वहारह  
गनु दँनै । 
(घ) पदािधकारीले कानुनतः मानव अिधकारको हनन ठह रन,े कानुनल े व दजे लगाएका तथा सभा वा 
कायपािलकाले आ नो े िभ  सामािजक मयादा िवप रतका भनी तोकेका समुदायमा चिलत कुरीितह ले बढावा 
पाउने वहार गनु दनै । 
(ङ) िविभ  जातजाित वा धम स दायका चिलत सामािजक सं कारह  ज तै, िववाह, तब ध, पा ी, 
ज मो सव, भोज, आ दमा समुदायमा गलत ित पधाको भावना याउने खालका तडक भडक गनु दँनै र 
तडकभडक गन अ लाई ो साहन गनु दँनै । 
(च) पदािधकारीको हिैसयतले कुनै िनणय गदा राजनीितक, सामािजक, आ थक वा कुनै पिन आधारमा तेरोमेरो भ े 
प  निलई तट थ भूिमका िनवाह गनुपदछ । 
(छ) िल ग, उमेर, भाषा, धम, आ थक अव था आ दका आधारमा भेदभाव जनाउने गरी अ को सामािजक सं कार 
वा वग य हकिहतका िबषयह मा नकारा मक ट पणी गनु दँनै । 
(ज) पदािधकारीले आ नो े िभ  िव मान सामािजक कु रित तथा कुसं कारका पमा रहकेा वालिववाह, 
व िववाह, लिगक हसा, छाउपडी, बो सा बो सी, दहजे दाइजो, छुवाछुत, जाितगत उचनीचता, ि गत घटना 
दता नगन बृित, खोप नलगाउने अव था, खुला दशा आ दज ता था चलनलाई िनमूल गन लािग पनु पनछ । 
३.१२ थानीय तहबाट दान गन सवेा, सिुवधा, िनणय या र सचूनामा जनताको प चँ बढाउन, 
(क) येक नाग रकलाई सरोकार न ेसेवा सुिवधा र िनणयबारे सूचना माग भएमा उपल ध गराउनु पन छ । र 

चिलत कानुन तथा आचारसंिहतामा उ लेख भएको त रकाले बाहके कुनै पदािधकारी, ि  वा समूहलाई आ थक 
कारोवारमा लाभ वा हानी पु े वा कसैको स पित वा जीउ— यानमा हानी नो सानी पु े सूचनाह  र गो य रा ु 
पन कुरा सारण वा सावजिनक गनु वा गराउनु वा उपल ध गराउनु दनै् । 
(ख) शाि त सुर ा, राि य अख डता, समुदायह को सौहाद स ब धमा खलल पन खाले सूचनाह  सावजिनक गनु 
वा गराउनु दनै । 
 
 



३.१३ वदिनयत ्तथा अनिधकृत काम गन गराउनबाट रो , 
(क) चिलत कानुन बमोिजम आफूलाई ा  अिधकारको योग गदा वदिनयत वा वे छाचारी पमा गनु वा 
गराउनु दँनै । य तो अिधकारको योग खुला एवं सहभािगतामूलक पमा छलफल गरी गनु पनछ । 
(ख) आफू वा अ य कुनै ि  वा सं थाबाट अ य पदािधकारी वा कायालय/संघसं था वा कमचारी वा ि लाई 
अनिधकृत काम गराउनु दँनै । 
३.१४ लिै गक समानताको वधन गद, 
(क) कसैलाई िल गको आधारमा भेदभाव झ कने कुन ैकाय गन ु दँनै । िल गको आधारमा कसैको मतामािथ 
आँच आउने गरी कुन ैकामकाज गन, नीित, कानुन वा सरंचना बनाइनेछैन । 
(ख) फरक िल गका पदािधकारी, कमचारी, सेवा ाही तथा आम नाग रक ित अ व थ आलोचना गन, िज याउन े
तथा उनीह को मनोवल घटाउने खालका अिभ ि  दने, दन लगाउने वा कुनै पिन मा यमवाट कुनै यौनज य 
दरुाशय न ेखालका कुनै कामकारवाही गन गराउन वा यौनज य अि लल ति वरह  कािशत गन, दशन गन, 
आशय दखेाउने, अनुिचत लाभका दिृ ले काममा अ झाउने ज ता हरैानी पान वहार गनु वा गराउनु दनै । 
(ग) लेखरे, बोलेर, भाषण गरेर वा जुनसकैु मा यमबाट पिन मिहला तथा पु षबीचमा भेदभाव जनाउने खालका 
काम वा वहार गन वा उखान टु ा, थेगो वा श दह को योग गनु गराउनु दँनै । 
(घ) लैि गक आधारमा भएका घरेल ु हसा र भेदभावका घटनाह लाई लुकाउने र गो य रा े काय गन वा सहयोग 
पुयाउन गनु गराउनु दनै । 
३.१५ बालवािलकाको सवाि गण िवकास र हकिहत ित सचते रहदंःै-  
(क) वालवािलकाको साथक सरोकारका िबषय तथा थानीय िवकास र शासन यामा वालवािलकाको साथक 
सहभािगतालाई हो याउने वा अवमू यन गन िवचार, अिभ ि  दन वा य तो वहार गन गराउन दँनै । 
(ख) आ नो प रवारमा बाल िमक रा ु दँनै । समुदायमा बाल म वा बालशोषणलाई संर ण वा ो साहन न े
कुनै किसमका याकलाप गन गराउन पाइनेछैन । 
४. सावजिनक स पितको योग तथा सिुवधा स व धी आचारह ः सावजिनक स पितको योग तथा सुिवधा 
स व धमा दहेायका आचारह  पालन गन ितब ता  गदछौ, 
४.१ पदािधकारी तथा कमचारीको सुिवधाका लािग छु ाईएको सेवा वा सुिवधा वा भ ा आ नो आ त रक 

ोतको कित अशं न आउंछ भ े एक न गरी सभामा छलफल गरी आम नाग रकलाई जानकारी दई कफायित 
पमा यूनतम सुिवधाको व था ग रनेछ। 

४.२ पदािधकारील ेकानुन बमोिजम तथा कायालयको काममा वाहके थानीय तहको मानवीय, आ थक वा भौितक 
साधन ोतको आफू वा अ य कुनै ि बाट योग वा उपयोग गनु वा गराइनेछैन । 
४.३ आ नो पदीय ओहदाको आधारमा कुनै सिमित, सं था वा ि ह बाट िनजी सेवा तथा सुिवधाह  िलन वा 
िलन लगाइने छैन । 



४.४ थानीय तहको सेवा ा  गरे वा सावजिनक स पितको योग गरेवापत पदािधकारी, कमचारी वा अ य कुनै 
ि  वा सं थाले कानुन बमोिजम ितनु बुझाउनु पन कर, शु क, सेवा शु क द तुर, भाडा बुझाउनबाट छुट िलने दने 

गरी िनणय गनु वा गराउनु दँनै् । 
४.५ थानीय तहका पदािधकारीह ले आफूले ा  गन सुिवधाह को िववरण आम जानकारीका लािग थानीय 
तहमाफत सावजिनक गनुपनछ । 
५. नीित िनमाण, योजना तजमुा र िनणय गदा पालन गनपुन आचारह ः- नीित, िनमाण, योजना तजुमा र िनणय 
गदा गदा दहेायका आचारह को पालन गन गराउन दहेाय बमोिजम ग रनेछ, 
५.१ िनणय कृयामा भाग िलनपुवू बैठकमा जानकारी दनपुन 
(१) पदािधकारीले आफू समते संल  भई कुनै िनणय गनपुन बैठकमा छलफलमा भाग िलनुपूव दहेाय बमोिजमका 
सूचनाह  स वि धत भए सो दनुपनछः-  
(क) थानीय तहको भना कृया, खरीद, िब  वा ठे ाप ाको िनणय कृया, कुनै किसमको द ड ज रवाना वा 
िमनाहा गन िनणय कृया, कुनै प संगको स झौताको याद थप वा खारेजीका िबषयमा वा य तै कुन ै िनणय 
गनुपन िवषयसँग स बि धत ि सँग आ नो कुनै वाथ वा रसइवी वा लेनदने वा अ य कुनै कारको नाता, 
स व ध रहकेो भए सो कुरा, 
(ख) थानीय तहको नीित िनणयबाट य  वा अ य पमा लाभ वा हानी ने ि , सं था, प  वा क पनीसगँ 
िलनु दनु भए सोको िबवरणह , 
(ग) कुनै पेशा वा वशाियक संघसं थामा पदािधकारीको ितिनिध व, लगानी, शेयर, िहत वा वाथ भए सोको 
िबवरण र य तो काममा लगाउने सं था स ब धी िववरण, 
(२) य द कुनै पदािधकारीको िनणय गनुपन प  वा िबषयसंग स ब ध रहछे भने बठैकको अ य ले य तो 
पदािधकारीलाई बैठकको िनणय कृयामा तट थ रहन वा भाग निलनका लािग िनदश गनु पनछ । 
(३) पदािधकारीले कुनै िवकास िनमाण कायको लािग गठन ने उपभो ा सिमितमा रही काय गन ु दनै । 
५.२ सहभािगतामलूक तथा पारदश पमा नीित िनमाण र िनणय गनः- 
(क) पदािधकारीह ले योजनाको छनौट, ाथिमक करण, काया वयन, अनुगमन, मू यांकनका िवषयह मा 
लाभ ाही, उपभो ा तथा सरोकारवाला समूहको ापक सहभािगता र ितिनिध व गराएर िनणय गनुपनछ । 
(ख) थानीय तहबाट िनणय दनुपन िवषयह , िनयुि  वा सेवा सुिवधा दने वा िलने िवषयका कुराह  
पारद श पमा गनु पनछ । 
(ग) थानीय तहका बैठकह  आम जनताका लािग खुला गन उिचत कृयाह  िनधारण गनु पनछ । 
(घ) िनणय गदा कानुनले तोकेको अविधिभ  िनणय गनुपछ । कानुनले समय नतोकेको अव थामा िबषयको कृित 
हरेी यथास भव िछटो र उपयु  समयाविधिभ  िनणय गनु पनछ । तर कुनै कारणले िनणय गन ला े समयाविध 
लि वने भएमा वा िनणय गन नस कने भएमा सोको त यपूण जानकारी संवि धत प लाई उपल ध गराउनु पनछ । 
(ङ) पदािधकारीले नाग रक वा सेवा ाहीलाई नअ याउन ेगरी प  राय तथा स लाह दनु पनछ । 



६. परु कार, उपहार, दान, च दा वा िनजी सवेा, सिुवधा र लाभ हण स ब धी आचरणः पुर कार, उपहार, दान, 
च दा वा िनजी सेवा, सुिवधा र लाभ हण स ब धमा दहेायका आचारह को पालन गन गराउन ितब  रहदं,ै 
(क) कानुन बमोिजम आ नो कत  िनवाह गन िसलिसलामा कसैबाट कुनै कारको नगद वा सेवा सुिवधाको पमा 
उपहार, पुर कार , च दा िलनु दँनै । य तो सुिवधा दनका लािग बा य पान कुनै वहार गनु गराउनु दँनै । 
(ख) थानीय तहसंग कुनै खास िवषयमा वाथ िनिहत कानुन बमोिजम आ नो कत  िनवाह गन िसलिसलामा 
कसैबाट कुनै कारको नगद वा सेवा सुिवधाको पमा उपहार, पुर कार, च दा िलनु दनै । य तो सेवा सुिवधा 
दनका लािग वा य पान कुनै वहार गन ुवा गराउनु दँनै ।भएको वा स भा  वाथ भएको कुन ैपिन ि बाट 

कुनै कारको मै ी वहार र आम ण, भोज भतेर, खानिपन, मनोर न, वसोवास सुिवधा, भाडा सुिवधा, आ द 
िलनु वा दनु दँनै । 
(ग) पदािधकारीह ले आ नो थानीय तहलाई जानकारी न दई कुनै ि , सं था वा िनकायबाट दान, वि सस, 
च दा, उपहार वीकार गन ु दँनै् । 
७. िवकास साझदेार, गरै सरकारी सं था, सामदुाियक सघंसं था, िनजी े सगंको साझदेारी स व धी आचरणः- 
िवकास साझेदार, गैर सरकारी सं था, सामुदाियक संघसं था, िनजी े संगको साझदेारी गदा दहेायका 
आचारह को पालन गन ितब  रहदं,ै 
(क) िवकास साझेदार, गैर सरकारी सं था, सामुदाियक संघसं था, िनजी े सँग सं थागत स व ध र सम वय 

वधन ग रनेछ । ि गत लाभहानीका आधारमा वहार ग रनेछैन । 
(ख) िवकास साझदेार, गैर सरकारी सं था, सामुदाियक संघसं था, िनजी े सँगको आ नो े िभ को योजना, 
काय म, बजेट तथा ितवेदन कायलाई एक कृत पमा अगाडी बढाइनेछ । 
८. िन प ता, स मान र कदरपूण वहार स ब धी आचरणह ः-पदािधकारीले आ नो कायस पादन गदा 
िन प ता, स मान र कदरपूण पमा गन दहेायका आचारह को पालन ग रनेछ, 
(क) थानीयतहको सं थागत एवं कायगत वत ता र िन प ता अिभविृ  गन य शील रहने। 
(ख) पदािधकारीले पदीय कत  िनवाह गदा वा  वा आ त रक े बाट य  वा अ य पले आउने भाव, 

लोभन, दवाव, भनसनु, ध क , आ ह आ दबाट े रत वा भािवत नभई काय स पादन गन । 
(ग) आ नो पदीय कत  पुरा गदा मोलािहजा नराखी िन भक र वत तापूवक काय स पादन गन गराउने । 
(घ) कुनै कमचारीलाई काय स पादनको िसलिसलामा अनुिचत भाव पान वा दबाब न दने । 
(घ) चिलत कानुनल ेिनषेध गरेको कुन ैकाय गन वा गराउन न ने । 
(ङ) कत य पालना गदा जानकारीमा आएको काननु बमोिजम गो य रा ुपन िवषय वा कागजात वा होरा य  
वा अ य  पबाट काशन गन वा गराउन न ने । 
(च) पदािधकारीले आफुले गन काम िनधा रत समयिभ  स पादन ग रनेछ । काननु बमोिजम स पादन गनुप न 
काम समयिभ ै स प  नगरी आफूले गन काम प छाइने छैन । 
 



९. अ य आचरणह को पालनाः- पदािधकारीका अ य आचरणह  दहेाय बमोिजम गन ितब  रह छ , 
(क) आ नो स पि को िववरण तो कएको समयिभ  स वि धत िनकायमा बुझाई सावजिनक गन ुपनछ । 
(ख) थानीय तहको काममा कुन ै कारको असर पन स े  गरी वा संिवधान र चिलत कानुन िवप रत ने गरी 
थानीय तहको वीकृती िवना कसैवाट कुनै कारको दान, दात , कोसेली, उपहार आफुले वीकार गनु र आफनो 

प रवारको कुनै सद यलाई य तो िबषय वीकार गन लगाउनु दनै । िवदशेी सरकार वा ितिनिधबाट कुनै उपहार 
ा  न आएमा थानीय तहमा सो कुराको सचूना दई िनणय भए वमोिजम गनु पनछ । 

(ग) थानीय तहको पूव वीकृित िबना कुनै कामको िनिम  कुनै किसमको च दा मा  वा य तो च दा वीकार 
गन वा कुनै किसमको आ थक सहायता िलनु दनै । 
(घ) नेपाल सरकार वा दशे सरकार वा थानीय तहको काम कारवाहीमा ितकुल भाव पन गरी कुन ै
प पि कामा आफनो वा तिवक वा का पिनक नामबाट वा वनेामी कुनै लेख काशन गन, अनलाइन समाचार 
मा यम वा सामािजक स ाल वा रेिडयो वा टेिलभीजन ारा सारण गन गराउन दनै । 
(ङ) नेपाल सरकार वा दशे सरकार वा थानीय तहको नीितको िवरोधमा सावजिनक भाषण दन वा कुनै व  

काशन गन दनै। 
(च) मुलुक  ऐन िवहावारीको महलको िवप रत न ेगरी िववाह गन गराउन दनै । 
(छ) िवदशेी मुलुकको थायी बसोवास तथा िड.भी.को लािग आवेदन गनु दनै । 
(ज) पदािधकारीले पदीय मयादामा आंच आउने गरी कुन ैसमूह वा ि संग काननु िवप रत वाता गन, संझौता गन 
काय गनु गराउनु दँनै । 
भाग — ३ 

चिलत काननु बमोिजम पालन गनपुन आचारह  
१०. चिलत काननुको भावकारी काया वयनः- 
(१) नेपालको संिवधान, चिलत संघीय तथा दशे कानुन, अदालतको िनणय वा आदशे तथा कानुन बमोिजम सघं 
वा दशेले दएको िनदशनको स मान र पालना गन र सोको त परतापूवक भावकारी काया यवन ग रनेछ । 
(२) चिलत कानुन बमोिजम पदािधकारीह को स पि  िबबरण बुझाउने तथा सावजिनक ग रनेछ । 
(३) पदािधकारीले चिलत कानुन बमोिजम थानीय तहको बे जु तथा पे क  फ यौटको कायमा िज मेबारी बहन 
गनु पनछ । 
११. अि तयार दु पयोग तथा ाचार िनवारण स व धी काननुको काया वयनमा सहयोगः-  
(१) थानीय तहका पदािधकारीह ले चिलत कानुन बमोिजम ाचार वा अि तयारको दु पयोग ने किसमका 
आचारह  गन ुवा गराउन ु दनै् । 



(२) थानीय तहका पदािधकारील े थानीय तहमा चिलत कानुन बमोिजम अि तयारको दु पयोग ठह रन े कुनै 
काम वा वहार भएमा स बि धत िनकायमा जानकारी दनुपनछ र स बि धत िनकायबाट न े छानिवन, 
अनुस धान तथा जाँचवुझमा सहयोग गनु पनछ । 
(३) पदािधकारीले आफूले थाहा पाएको ाचार मािनने कायह को सूचना दन ेर िलने गन ुपदछ, य तो सूचना 
लुकाउन र लुकाउन सहयोग गनु दनै । 
(४) पदािधकारीले आ नो कायस पादन गदा वाथको  दिेखन स े  बा  याकलाप, रोजगारी, लगानी, 
स पि , उपहार वा लाभ लगायतका कुराह  बारे प  गरी काय स पादन गनु पदछ । 
(५) ाचारबाट आ जत स पि  रा े, लुकाउने तथा योग गन ज ता कायलाई दु साहन गनु पदछ । 
(६) ाचारबाट आ जत स पि को खोज तलास, रो ा, थाना तरण, िनय ण, जफत एवं फतास ब धी कायमा 
सहयोग पु¥याउनु पदछ । 
(७) पदािधकारीले आपूmले र आ नो प रवारको नाममा कुनै जायजथेा खरीद गदा सावजिनक गरेर गनु पनछ । 
१२. िनवाचन आचारसिंहताको पालन गनपुनः- 
(१) थानीय तहका जन ितिनिधह ल े िनवाचनका बखत पालन गनुपन आचारह  िनवाचन आयोगल े तोके 
बमोिजम पालना गनु पनछ । 
(२) थानीय िनकायका पदािधकारीह ले िनवाचन आचारसंिहताको भावकारी काया वयन तथा पालन गन 
गराउन सहयोग गनुपनछ । 
(३) थानीय तहका पदािधकारीह ले आ नो ओहदाको आधारमा ा  सिुवधाह  िनवाचन चार सार वा सोसँग 
स बि धत योजनका लािग आफू वा अ  कसैबाट योग गन वा योग गराउनको लािग दनु ह◌ँुदनै । 
(४) िनवाचन योजनका लािग य तो सुिवधा दन वा िलनका लािग थानीय तहह बाट सं थागत पमा कुनै 
िनणय गनु वा गराउनु समेत दनै । 
१३. आचारसिंहताको काया वयन तथा सावजिनक करणका लािग आव यक व था गनपुनः 
(१) आचारसंिहताको काया वयन तथा सावजिनक करणका लािग दहेायमा उ लेिखत व थाह  ग रनेछ, 
(क) आचारसंिहताको काया वयन सिमितको व था ग रनेः- कायपािलकाले अ य  वा मुख वा कायपािलकाल े
तोकेको सद यको संयोजक वमा आचारसंिहता काया वयन सिमित गठन ग रनेछ । सो सिमितले िनयिमत पमा 
आचारसंिहता काया वयनको प लाई सहयोग पुर्याई कायपािलकाको बैठकमा िनयिमत ितवेदन दनु पनछ । 
(ख) अनुगमन सिमितलाई सहयोग पु  याउन ुपनः-यस आचारसंिहताको भावकारी काया वयनका लािग अनुगमन 
सिमितलाई आव यक पन सहयोग उपल ध गराइनेछ । 
(२) पदािधकारीले आ नो कायिवभाजन तथा कायस पादन िनयमावलीको व था बमोिजम जवाफदहेी, पारदश  
सेवा वाहको ब ध गन दहेाय बमोिजम गन गराउन आव यक व था ग रनेछ, 
(क) नाग रक वडाप  बमोिजम काय स पादन गनुपन, नाग रक बडाप  स वि धत सबकैो जानकारीका लािग सबलै े
दे े ठाउँमा टाँस गनु गराउन ुपनछ । 



(ख) थानीय तहले नाग रक बडाप मा उ लेख भए अनुसार िछटो छ रतो सेवा ा  नभएमा सो उपर गनुासो 
सुनुवाई न ेर छानिबनबाट सेवा ाही प लाई कुन ै ित वा हरैानी होनपुरेको दिेखएमा िपिडत प लाई उिचत 
उपचार र ितपू त उपल ध ने व था गनु गराउनु पनछ । 
(३) कुनै पिन पदािधकारीले आफुकहाँ आएको गुनासो त कालै सु े व था िमलाई फछय ट गनु पनछ । 
 
भाग — ४ 
आचारसिंहताको पालन गन गराउन े व था 
१४. आचारसिंहता अनगुमन सिमितको गठनः-  
(१) कुनै पदािधकारीले यस आचारसंिहता तथा अ य चिलत संघीय, दशे र थानीय कानुन बमोिजम पालन 
गनुपन आचारह  उ लंघन गरे, नगरेको स व धमा जाँचबुझ तथा अनुगमन गनका लािग सभाले सभाका 
सद यह म येबाट दहेाय बमोिजमको एक पदािधकारीको आचारसंिहता अनुगमन सिमितको गठन ग रनेछ । 
क. सभाका सद यह ले आफूम येबाट छनौट गरेको एक जना संयोजक 
ख. सभाका सद यह ले आफूम येबाट छनौट गरेको कि तमा एक जना मिहला सिहत दईु जना सद य 
ग. कायकारी अिधकृतले तोकेको थानीय तहको एक जना अिधकृत कमचारी सद य सिचव 
(२) अनुगमन सिमितका संयोजक, सद य तथा सिचवमािथ न ैयस आचारसंिहताको उ लंघनमा उजुरी परी िनणय 
गनुपन अव था भएमा सो िबषयको छलफल, जाँचवुझ तथा िनणय कृयामा नीज सहभागी न पाउन छैनन् । 
(३) यस आचारसंिहताको संयु  पमा उ लंघन गरेको भनी अनुगमन सिमितका संयोजक, सद यह  तथा 
सिचवमािथ कुनै उजुरी परेकोमा यस उपर स बि धत कायसिमितले छानिवन गरी यसपिछ ब े सभाको बैठकमा 
पेश गनु पनछ । 
(४) अनुगमन सिमितका सद यह को पदाविध दईु बषको नेछ । यस सिमितका सद यह  लगातार दईु 
कायकालभ दा बढीका लािग िनवािचत न स े  छैनन् । 
तर थानीय तहको कायकाल समा  भएको अव थामा यस सिमितको पदाविध वतः समा  भएको मािननेछ । 
१५. अनगुमन सिमितको काम, कत  तथा अिधकारः-  
(१) अनुगमन सिमितको काम, कत  तथा अिधकार दहेाय बमोिजम नेछ, 



(क) कुनै पदािधकारील ेआचारसंिहता उलघंन गरे, नगरेको स व धमा उजुरी परेमा वा जानकारी न आएमा सो 
उपर जाँचबुझ तथा छानिवन गन स े  । 
(ख) जाँचवुझ तथा छानिवनका िसलिसलामा समा हान जारी गन र सा ी माण बु ने अिधकार ने । 
(ग) अनुगमन सिमितका सद यह ले थानीय तहको िसफा रश तथा आम णमा थानीय तहको जुनसुकै बठैकमा 
उपि थत भई आ नो कामका िबषयमा जानकारी दन स े छन् । 
(२) अनुगमन सिमितको कामको लािग आव यक जनशि , काम गन ठाउँ, साम ी तथा उिचत वातावरण 
बनाई दने िज मेवारी स बि धत थानीय तहको नेछ । 
१६. अनुगमन सिमितको बठैक तथा कायिविधः- 
(१) अनुगमन सिमितको काय संचालन िविध दहेायमा उ लेख भए अनुसार नेछ, 
(क) अनुगमन सिमितको बैठक आव यकता अनसुार ब छे । 
(ख) अनुगमन सिमितको बैठकको िनणय ब मतको आधारमा नेछ । 
(ग) अनुगमन सिमितले कारवाही गदा स बि धत पदािधकारीलाई सफाई पेश गन उिचत मौका दनु पनछ । 
(घ) अनुगमन सिमितल ेजाँचबुझबाट दिेखएको िबवरण सिहतको राय ितवेदन स वि धत कायपािलकामा पेश गनु 
पनछ । 
(२) अनुगमन सिमितको बैठक तथा जाँचबझु स ब धी अ य कायिविध सिमित आफैल ेतो  स े छ । 
१७. अनगुमन सिमितका सद यह को सवेा तथा सिुवधाः- अनुगमन सिमितका सद यह को बैठक भ ा तथा अ य 
सुिवधाह  थानीय तहल ेतोके वमोिजम नेछ । 
१८. उजरुीः  
(१) थानीय तहको कुनै पदािधकारीले पेशागत आचार उ लंघन गरेकोमा यस िवषयमा अनुगमन सिमित सम  
उजुरी दन स कनेछ। 
(२) मािथ (१) वमोिजम दइने उजुरीमा कुन पदािधकारीले कुन आचार उ लंघन गरेको हो सोको आधार माण 
खुलाउनु पनछ । थानीय तहले उजुरी फारामको नमनूा वनाई सवैले सिजलै ा  गनस े  थानमा रा ुपनछ । 
(३) उजुरीको स व धमा कारवाही माग गदा अनुगमन सिमितले उजुरीकतासंग थप िववरण वा कागजात माग गन 
स े छ । 



१९. गो य रा पुनः  
(१) अनुगमन सिमितले उजुरीकताको नाम गो य रा ु पनछ । 
(२) ा  उजुरीका आधारमा कुनै पदािधकारीमािथ लागकेो आरोपमािथ छानिवन जारी रहकेो अव थामा आरोिपत 
पदािधकारीको नाम समेत गो य रा ु पनछ । 
२०. जाचंवझुः-  
(१) यस आचारसंिहतामा उि लिखत आचारह को उ लघंन गरेको िबषयमा अनुगमन सिमितको राय सुझाव वा 

ितवेदन आव यक कावािहका लािग कायपािलकामा पशे गनुपनछ । ितवेदन पेश गनुपूव सो सिमितले दहेायका 
कृयाह  पूरा गनु पनछ । 

(क) कुनै पदािधकारीका िव  आचारसंिहता उ लंघन गरेको कुनै उजरुी परेकोमा वा कुनै जानकारी ा  भएकोमा 
यसको आधारमा अनुगमन सिमितले कारवाही गन आव यक छ वा छैन भनी जाँचवझु गन वा गराउन स े छ । 

(२) जाँचवुझ गदा कुनै पदािधकारी उपर कारवाही गनुपन दिेखएमा अनुगमन सिमितले य तो पदािधकारीलाई 
सफाई पेश गन उिचत मौका दनु पनछ । 
(३) सफाई पेश गन मौका ददा स बि धत पदािधकारी िव  लागेको आरोप र यसको आधारह   गरी 
आव यक कारवाहीका लािग कायपािलकाको बैठकमा पेश गनुपनछ । 
२१. अनगुमन सिमितको िसफा रश काया वयन गनः  
(१) अनुगमन सिमितल ेयस आचारसंिहतामा उ लेिखत कुराह को पालन भए नभएको स व धमा आव यक राय, 
सुझाव तथा िसफा रश सिहत काया वयनका लािग कायपािलकामा पेश गनु पनछ । 
(२) अनुगमन सिमितबाट ा  ितवेदन तथा राय, सुझाव र िसफा रश उपर कायपािलकामा छलफल गरी 
आव यक िनणय सिहत काया वयन गनुपनछ । 
(३) आचारसंिहताको पालनका िबषयमा थानीय तहमा छलफल दँाका बखत स बि धत प का ितिनधीह लाई 
सहभागी गराउन स कनेछ । 
२२. आचारसिंहताको उ लघंनमा सजायः-  
(१) यस आचारसंिहताको काया वयन गदा थानीय तहबाट सजायको पमा दहेायमा उ लेिखत एक वा सोभ दा 
बढी कृयाह  अपनाउन स कनेछ । 



(क) स बि धत पदािधकारीलाई सचेत गराउने । 
(ख) आलोचना तथा आ मालोचना गन लगाई सोको जानकारी सावजिनक गन लगाउने । 
(ग) सावजिनक सनुुवाइका लािग सावजिनक गन, गराउने 
(घ) चिलत ऐन कानुनको उ लंघन भएका अव थामा स बि धत िनकायमा सूचना दने र आव यक कारवाहीका 
लािग लेखी पठाउने। 
(२) आरोिपत पदािधारीमािथ भएको कुनै पिन कारवाहीका िबषयमा िनज कुनै राजनीितक दलसंग आव  भएको 
हकमा स बि धत राजिनितक दललाई जानकारी गराउनु पन । 
२३. कारवाहीको िवबरण सावजिनक गनपुनः- आचारसंिहताको काया वयनका स व धमा पदािधकारीमािथ भएको 
कारवाहीको िववरण आम जानकारीका लािग थानीय तहको सूचनापाटी र थानीय प पि कामा कािशत गनु 
पनछ । सोको जानकारी राजनीितक दलह , संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालय, िनवाचन आयोग, 

दशे सरकारको स वि धत िवभाग÷िनकाय, थानीय शासनलाई गराउन ुपनछ । 
भाग — ५ 
िविवध 
२४. आचारसिंहताको पालन गनु सबकैो कत  नःे यो आचार संिहताको पालना गनु पदािधकारीको िज मेवारी 
तथा कत को एक अिभ  अंगको पमा रहनेछ । 
२५. पदािधकारीलाई आचारसिंहताको जानकारी दनपुनः- यो आचारसंिहता थानीय तहका पदािधकारी तथा 
कमचारीह लाई अिनवाय पमा जानकारी दई ह ता र गराई लागू गनु पनछ । 
२६. सरोकारवालाह लाई आचारसिंहताको जानकारी उपल ध गराउनपुनः- थानीय तहका पदािधकारीको 
आचारसंिहता, समय समयमा आचारसंिहतामा भएको संशोधनको िबबरण तथा आचारसंिहताको काया वयनका 
िबबरणह को जानकारी बा षक पमा थानीय तहका राजनीितक दलह , संघीय मािमला तथा थानीय िवकास 
म ालय तथा दशे सरकारका स वि धत िनकायलाई गराउनु पनछ । 
२७. आचारसिंहताको काया वनमा राजनीितक दलको सहयोगः- 
 (१) कुनै पदािधकारीबाट यस आचारसंिहताको उ लंघन भएको ठहर भएमा िनजमािथ लागेको आरोप तथा सो 
स ब धमा िसफा रश भएको कारवाहीको िववरण समेत स बि धत पदािधकारी स ब  राजनीितक दललाई 
जानकारी गराउनुका साथै सावजिनक समते गनु पनछ । 
(२) जाँचवुझका आधारमा पदािधकारी उपर कारवाहीका लािग भएको िसफा रशको काया वयन ग न वा सचेत 
गराउने काममा सरकारी िनकाय एव ंराजनीितक दलह को सहयोग िलन स कनेछ । 
 



२८. आचारसिंहतामा सशंोधनः-  
(१) थानीय तहका सभाबाट आचारसंिहतामा संशोधन गन स कनेछ । 
(२) आचारसंिहतामा भएको संशोधनको जानकारी स बि धत सब ै पदािधकारी, कमचारी तथा 
सरोकारवालाह लाई दनुपनछ । 
(३) िनवाचन आचारसंिहतामा संशोधन भएका ख डमा आम जनताको जानकारीका लािग सावजिनक गनुपनछ। 
(४) गाउँपािलकाले आ नो थानीय िविश ता, काय कृित र आव यकता अनुसार यस आचार संिहतामा समय 
समयमा थप व था समावेश गरी लागू गन स कनेछ । 


