ु ासभा
पााँचखपन नगरपालिका, सं खव

स्थानीय राजपत्र
खण्डः 1
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भाग-2
पााँचखपन नगरपालिकाको सूचना
पााँचखपन नगरपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसं हह ा लनयिाविी, २०७9
प्रस् ावनाः नेपािको सं हविान बिोजजि सहकारर ा, सहअजस् त्व र सिन्वयका आिारिा सं घीय िोक ाजन्त्रक
गण न्त्रात्िक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गदै सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय

हबीच सुििुर अन् रसरकार सम्बन्ि

कायि गनन, स्थानीय शासन व्यवस्थािा जन ाको अथनपूणन सहभालग ा प्रवर्द्नन गदै बढी जनिुखी, सेवािुखी,
जनउत्तरदायी, पारदशी

था सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको प्रत्याभूल

हवश्वालसिो शासन इकाईका रुपिा स्थाहप
िौलिक सं स्कृल प्रल

हिाई जन ाको

हबाट सिाजका हवलभन्न वगन, ििन, लिङ्ग, जा जाल का

सम्िान र सहहष्णु भावनाको हवकास गनन

गण न्त्रका िाभहरुको न्यायोजच
लनवानजच

गनन, स्थानीय

गनन, स्थानीय

था कानूनी राज्य, सं घीय िोक ाजन्त्रक

हव रण र ददगो हवकासको अविारणािाई िू न रुप ददन हािी जन ाबाट

पदालिकारीको आचरण र हियाकिापहरुिाई सोही अनुरुप ियानदद

र निुनायोग्य

ल्ु याउनका

िालग वाञ्छनीय भएकोिे,
पााँचखपन नगरपालिकाकाको प्रशासकीय कायनहवलि (लनयलि
बिोजजि पााँचखपन नगर कायनपालिकाबाट स्वीकृ

गने) ऐन, 2078 को दफा 3

गरी यो लनयिाविी िागू गरे को छ ।

पररच्छे द – १
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो आचारसं हह ाको नाि “पााँचखपन नगरपालिकाका पदालिकारीहरुको
आचारसं हह ा लनयिाविी, २०७9” रहे को छ ।
(२) यो लनयिाविी नगरकायनपालिकाबाट पारर
1

भएको लिल दे जख िागू हुनछ
े ।
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२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसं गिे अको अथन निागेिा यस आचारसं हह ा लनयिाविीिा,

(क)

“प्रिुख” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकाको प्रिुखिाई सम्झनुपदनछ ।

(ख)

“आचारसं हह ा” भन्नािे नगरपालिकाका पदालिकारीहरुको आचारसं हह ा, २०७४ िाई
जनाउनेछ ।

(ग)

“अनुगिन सलिल ” भन्नािे यस आचारसं हह ा अनुसार गदि

आचारसं हह ा अनुगिन

सलिल िाई सम्झनुपछन ।
(घ)

“कायनपालिका” भन्नािे पााँचखपन नगरकायनपालिका सम्झनु पछन ।

(ङ)

“पदालिकारी” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकाका प्रिुख, उपप्रिुख, वडाध्यि, कायनपालिकाका
सदस्य

था सभाका अन्य सदस्य सिे िाई सम्झनुपदनछ । यस शब्दिे नगरपालिकािे

आफ्नो कायन सम्पादनका लसिलसिािा गिन गरे का जुनसुकै सलिल

वा उपसलिल

वा

कायनदिका सदस्यहरु सिे िाई सम्झनुपदनछ ।
(च)

“सभा” भन्नािे पााँचखपन नगरसभािाई बुझाउनेछ ।

(छ)

“स्थानीय

ह” भन्नािे नेपािको सं हविान बिोजजिको गाउाँ पालिका, नगरपालिका र जजल्िा

सभा सम्झनुपदनछ । यस खण्डिा उजल्िजख

नगरपालिका भन्नािे िहानगरपालिका,

उपिहानगरपालिका र नगरपालिका सिे िाई जनाउनेछ ।
पररच्छे द – २
पदालिकारीका आचारहरु
३.

सािान्य आचारहरुको पािना गनेः पदालिकारीहरुको पािन

था अविम्वन गने सािान्य आचारहरु

दे हायिा उल्िेख भए बिोजजि हुनेछन् । जसको अविम्वन गनन हािी प्रल वर्द् ा व्यक्त गदनछौं,
(१)

नेपािको स्व न्त्र ा, स्वािीन ा, स्वालभिान, राहिय एक ा, भौगोलिक अखण्ड ा र जन ािा
लनहह
(क)

सावनभौिसत्ताप्रल

प्रल वर्द् रहाँदै,

पदालिकारीहरुिे नेपािको स्व न्त्र ा, सावनभौलिक ा, भौगोलिक अखण्ड ा, राहिय
एक ा, स्वािीन ा र स्वालभिानको अिुण्ण ािा प्रल कूि हुने कायन गने छै नौं ।

(ख)

कुनै पलन पदालिकारीिे राि हवरुर्द् हुने कायनिा सघाउ पुर्याउने, राहिय गोपनीय ा
भङ्ग गने, राहिय सुरिािा आाँच पुयानउने कायनहरु गनन वा त्यस् ो कायनिा सहयोग
पुयानउने कायन गने वा गराइने छै न ।

(ग)

कुनै पदालिकारीिे पदीय जजम्िेवारी पािना गदान सदै व राि र जन ाको बृहत्तर
हह िाई ध्यानिा राखी गनेछौ ।
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कुनै पलन व्यजक्त वा लनकायिे जन ािा लनहह

सावनभौिसत्ता, राहिय एक ा,

स्वािीन ा, सािाजजक, िालिनक, सांस्कृल क था ऐल हालसक सौहादन ािा आाँच पुयानउने
गरी कायन गरे िा त्यस् ो कायन लनरुत्साहह
(२)

सं घ, प्रदे श र स्थानीय
(क)

गनेछौँ ।

हबीचको सु–सम्वन्ििा जोड ददाँदै,

पदालिकारीहरुिे सं घ, प्रदे श र स्थानीय

हबीचको सुसम्बन्ि, कायन अलिकारिेत्र,

प्रवन्ििा कुनै आाँच पुर्याउन वा दखि ददन वा

कायन प्रणािी वा सं स्थाग

अन् रसरकार सम्वन्ििा खिि पाने कुनै हियाकिाप गनन वा वक्तव्य वा प्रकाशन
वा प्रचार प्रसार गररने छै न ।
(ख)

कुनै पलन आिारिा स्थानीय

हका वालसन्दाहरुिाई भेदभाव गने वा सािान सुरिा,

सेवा, सुहविा र सं रिणबाट वजन्च

गररनेछैन ।

र िहहिा, बािबालिका, अपांग ा भएका व्यजक्त, दलि , जेष्ठ नागररक िगाय
परे का वगन, िेत्र

पलछ

था सिुदायको हकहह का िालग हवशेष व्यवस्था गनन प्रल वर्द्

रहनेछौ ।
(ग)

अन् र स्थानीय

ह

था अन् र सरकार वस् ु वा सेवाको लनवानि आगिनिाई कुनै

बािा गररने वा भेदभाव गररने छै न ।
(३)

सं घीय िोक ाजन्त्रक गण न्त्रात्िक शासन प्रणािी, स्वशासन र स्वायत्त शासन, सं घ, प्रदे श
र स्थानीय

हबाट राज्यशजक्तको प्रयोग

था हवश्वव्यापी िानव अलिकार र िौलिक

अलिकारका िान्य लसर्द्ान् को प्रबर्द्नन गनन,
(क)

जन ािा लनहह
हबाट

सावनभौिसत्ता, स्वशासन

राज्यशजक्तको

प्रयोग,

सं घीय

लसर्द्ान् हरुिाई उच्च सम्िान र आत्िसा
(ख)

था स्वायत्त शासन, सं घ, प्रदे श र स्थानीय
िोक ाजन्त्रक

िान्य

गररनेछ ।

सं घीय िोक ाजन्त्रक प्रणािी, स्थानीय स्वायत्त ा र
हवकेन्रीकरणका लसर्द्ान्

गण न्त्रका

ल्िो

हिा अलिकारको

था नील िाई अनादर गने, जन ाप्रल को उत्तरदाहयत्विाई

अस्वीकार गने, अवहे िना गने, अन् रसरकार सम्वन्ि एवं स्थानीय हहरु र साझेदार
सं घ सं स्थासाँगको कानून बिोजजिको सम्वन्ििा खिि पने जस् ा कुनै िेख,
सिाचार, भाषण, वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रशारण गनुन वा गराउनु हुाँदैन ।
र यस कुरािे उल्िेजख

हवषयिा अनुसन्िानिूिक कुनै िेख रचना प्रकाजश

गनन र सो अनुरुप िारणा राखन रोक िगाएको िालनने छै न ।
(४) सािन श्रो को पूणन सदुपयोग गननः
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कानुन बिोजजि आफूिे पाउने सेवा सुहविावाहे क स्थानीय

हको सािन, श्रो ,

नगद वा जजन्सी कुनै पलन प्रकारिे िास्न, उपभोग गनन र दुरुपयोग गनुन गराउनु
हुाँदैन ।
(ख)

कुनै पलन पदालिकारीिे सावनजलनक स्रो को प्रयोग गदान अलिक ि सदुपयोग र
उत्पादनशीि कायनिा प्रयोग गनुन पनेछ ।

(5) आफ्नो जजम्िेवारीको प्रभावकारी कायानन्वयन गनन गराउन,
(क)

कुनै पलन पदालिकारीिे कानूनिे

ोहकए बिोजजिका पदालिकारीहरुिाई पूव न

जानकारी नददई आफ्नो सेवा ददने स्थान छोडी अन्यत्र जानु हुाँदैन ।
(ख)

पदालिकारीिे प्रचलि

कानूनिा

ोहकएभन्दा बढी सियका िालग आफ्नो कायनिेत्र

छोड्नुपदान वा कायनिेत्रभन्दा बाहहर जानुपने भएिा कानूनिे

ोके बिोजजिका

जनप्रल लनलि वा पदालिकारीिाई आफ्नो पदको अजख यारी नददई जानु हुाँदैन ।
(६) गैर कानूनी आश्वासनिाई लनरुत्साहह
(क)

सं हविान

था प्रचलि

गनन

कानूनिे ददएको अलिकारिेत्रभन्दा बाहहरका काि गररददन्छु

भनी कसैिाई आश्वासन ददनु हुाँदैन ।
(ख)

कानून बिोजजि गनुप
न ने काि गनन वा सेवा ददनका िालग आनाकानी वा हढिाई
गने, जानीजानी अनावश्यक झं झट थप्ने वा आफ्नो अलिकारिेत्र बाहहरको काि
गररददन वा गराई ददनेछु भनी आश्वासन वा भरोसा पने कुनै काि गनुन वा गराउनु
हुाँदैन ।

(ग)

स्थानीय हका पदालिकारीहरुिे ऐनिे

ोहकएको योजना जुि
न ा प्रकृयाको जानकारी

नददई कुनै व्यजक्त, सं स्था वा सिुदायिाई स्थानीय

गररददन वा गराईददने आश्वासन ददनु हुाँदैन ।

कायनिि वा योजना स्वीकृ
(घ)

हको योजना बाहे कका कुनै

आफ्नो िालग वा अरु कसैको िालग अनुजच

िाभ पुग्ने गरी पदको दुरुपयोग गने

कायन गनुन गराउनु हुाँदैन ।
(७) राजनील क आस्थाका आिारिा भेदभावपूणन कायन नगनन दृढ रहाँदै,
(क)

राजनील क आस्था वा हवचारका आिारिा कायनपालिका वा सभाका सदस्यहरु वा
किनचारी वा सेवाग्राही

था आि नागररकहरुसाँग

ेरो िेरोको भावना राखी कुनै

कायन गनु÷न गराउनु हुाँदैन ।
(ख)

आफू सम्वर्द् राजनील क दि वा सम्वर्द् कुनै लनकाय वा सं घसं स्थािाई िात्र िाभ
पुग्ने वा सुहविा हुने गरी कुनै लनणनय वा योजना वा कायनिि कायानन्वयन गररनेछैन
।
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दृढ सं कजल्प

रहाँदै,

था सौहादन ा (प्रेि) खल्बल्याउन नहुनेः हवलभन्न जा

जाल ,

ििन, वगन, िेत्र, सम्प्रदायबीच सािाजजक सद्भाव र सौहदन ा खल्बल्याउने कुनै काि
वा अन्य कुनै व्यवहार गनुन वा गराउनु हुाँदैन । कुनै सम्प्रदायबीचको सु–सम्वन्ििा
खिि पने गरी हियाकिाप गनुन गराउनु र प्रचार प्रसार गनुन गराउनु हुाँदैन ।
(ख)

छु वाछु िाई प्रश्रय ददने व्यवहार गनुन हुाँदैन । कुनै हवचार व्यक्त गदान जा ीय,
िालिनक, सााँस्कृल क वा सािाजजक हवर्द्ेष वा िालिनक भेदभाव जनाउने खािका काि
कुरा गने वा उखान टु क्का प्रयोग गने वा कुनै जाल , ििन, सं स्कृल
स्वालभिानिा िक्का िाग्ने वा आघा

वा सिुदायको

पुग्ने खािका शव्द÷वाणीहरुको प्रयोग गनुन

हुदैन ।
(ग)

कुनैपलन जा जाल , ििन, वणन, लिङ्ग आददका आिारिा भेदभाव गनुन हुाँदैन
सिुदायका कानूनी हकहह

र िौलिक सं स्कृल प्रल

था सबै

बोिी र व्यवहार दुबै

वरबाट

प्रल कुि असर पने गरी कायन गनुन गराउनु हुाँदैन ।
(घ)

कुनै पलन सिूदायको परम्परा दे जखको ििन अविम्बन गने िालिनक स्व न्त्र ाको
सम्िान गनुन पनेछ ।
र, आफ्नो िेत्रलभत्र कसैको ििन पररव न
न गने गराउने कुनै पलन हियाकिाप हुन
ददनुहाँद
ु ैन ।

(ङ)

कुनै हवदे शी नागररक वा सं स्थािे नेपािको सभ्य ा, नेपािी जन ावीचको सद्भाव
हवगाने वा भडकाउने काि गरे को वा गनन िागेको जानकारी भएिा
सम्बजन्ि

लनकायिा सूजच

गनुन पनेछ ।

(९) पदालिकारीबीच कायनजजम्िेवारीको न्यायोजच
(क)

त्काि

बााँडफााँड गननः

पदालिकारीवीच जजम्िेवारी, अलिकार वा सुहविा वा दाहयत्वको बााँडफााँड गदान
राजनील क दिसाँगको सम्बर्द् ा वा राजनील क आस्था वा िहहिा वा पुरुष वा
सािाजजक सिावेशीकरणका आिारिा भेदभाव गनुह
न ाँद
ु ैन ।
र, कानून बिोजजि लबशेष जजम्िेवारी र अवसर ददनका िालग उल्िेजख

प्राविानिे

रोक िगाएको िालनने छै न ।
ाँ आउन नददनः
(१०) कसै को स्वालभिान र अजस् त्विा कुनै आच
(क)

पदालिकारीिे सबैसाँग जशष्ट र ियानदद

बाणी

था शब्दको प्रयोग गनुप
न नेछ ।

शािीन र स्वभाहवक सािाजजक आचारहरु गनुप
न नेछ । जन ासाँग हाददनक, नम्र र
आदरपूवक
न व्यवहार गनुप
न नेछ ।
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पदालिकारीबाट कायनपालिका र सभाका सदस्यहरु, स्थानीय
किनचारीहरुिा एक अकानप्रल

हिा कायनर

झुटा िाञ्छना िगाउने, ररस राग द्वे ष राखने

था

एक अकानको हवषयिा अप्रासाहङ्गक हटका हटपप्णी गनुन वा अल शयोजक्तपूणन अलभव्यजक्त
ददइने छै न ।
(ग)

पदालिकारीिे लनवानजच

जनप्रल लनलि, किनचारी, सेवाग्राहीप्रल

राम्रो व्यवहार र

भाषाको प्रयोग गनेछन् ।
(घ)

पदालिकारीिे सं स्थाग

रुपिा कुनै िारणा व्यक्त गदान स्थानीय

ह, यसका

लनणनयहरु वा कुनै पदालिकारी वा किनचारीिाई होच्याउने वा अनादर गने भाषा वा
अलभव्यजक्त ददनु वा ददन िगाउनु हुाँदैन ।
(ङ)

पदालिकारी

था किनचारीवीच एक अकानको काि, पेशाग

ियानदा र कायनग

स्वायत्त ाको सम्िान गने वा ावरण लसजनना गनुप
न नेछ ।
(च)

पदालिकारीहरुिे एक अकानको व्यजक्तग
पदालिकारीको कािसाँग सम्बजन्ि
किजोरी

(छ)

रुपिा हटका हटप्पणी गनुन हुाँदैन

र

हवषयिा स्वस्थ रुपिा एक अकानका किी

था सबि पिहरुिाई औल्याउन कुनै बािा पुग्ने छै न ।

पदालिकारीहरुिे एक अकानका हवषयिा सकारात्िक
ददने, आिोचना

वरिे छिफि गने, सुझाव

था हटप्पणीहरु राखनुपनेछ र एक अकानिाई पदीय काि गननिा

सहयोग, उत्साह र प्रेरणा प्रदान गनुप
न नेछ ।
(११) सािाजजक िान्य ा हवरुर्द्का आचारहरु लनरुत्साहह
(क)

गदै ः

कायानिय सियिा वा पदीय कािका लसिलसिािा िादक वा िागुपदाथनको सेवन
गनुन

हुाँदैन । कायानिय हा ालभत्र

था सावनजलनक सभा, सिारोह, बैिक आदी

स्थिहरुिा िद्यपान, िुम्रपान, खैनी, सुल ,न गुटखा वा पान सेवन गनुन हुाँदैन ।
(ख)

अन्िहवश्वास, अपसं स्कृल , रुहढवादजस् ा पुरा न एवं अवैज्ञालनक िान्य ा
चािचिन

हवरुर्द्को

सािाजजक

रुपान् रण

प्रहियािा

सहिय

था

सहभालग ा

जनाउनुपदनछ ।
(ग)

पदालिकारीहरुिे सावनजलनक स्थि

था खुिा िाउाँ िा जुवा,

ास खेल्ने, बाजी

िगाउने आददजस् ा व्यवहारहरु गनुन हुाँदैन ।
(घ)

पदालिकारीिे कानून ः िानव अलिकारको हनन िहररने, कानूनिे बन्दे ज िगाएका
था सभा वा कायनपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र सािाजजक ियानदा हवपरी का भलन
ोकेका सिुदायिा प्रचलि

कुरील हरुिे बढावा पाउने व्यवहार गनुह
न ाँद
ु ैन ।
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वा ििन सम्प्रादायका प्रचलि

सािाजजक सं स्कारहरु जस् ै हववाह,

ब्र बन्ि, पास्नी, जन्िोत्सव, भोज आददिा सिुदायिा गि
ल्याउने खािका

डकभडक गनुह
न ाँद
ु ैन र

प्रल स्पिानको भावना

डकभडक गनन अरुिाई प्रोत्साहह

गनुन

हुाँदैन ।
(च)

पदालिकारीको है लसय िे कुनै लनणनय गदान राजनील क, सािाजजक, आलथनक वा कुनै
पलन आिारिा

(छ)

ेरो िेरो भन्ने पि नलिई

टस्थ भूलिका लनवानह गनुप
न दनछ ।

लिङ्ग, उिेर, भाषा, ििन, आलथनक अवस्था आददका आिारिा भेदभाव जनाउने गरी
अरुको सािाजजक सं स्कार वा वगीय हकहह का हवषयहरुिा नकारात्िक हटप्पणी
गनुह
न ाँद
ु ैन ।

(ज)

पदालिकारीिे आफ्नो िेत्रलभत्र हवद्यिान सािाजजक कुरील

था कुसं स्कारका रुपिा

रहे का बािहववाह, बहुहववाह, िैहङ्गक हहं सा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दहे ज
(दाइजो), छु वाछु , जाल ग

उाँ चलनच ा, व्यजक्तग

घटना द ान नगने प्रवृजत्त, खोप

निगाउने अवस्था, खुिा ददशा आददजस् ा प्रथा प्रचिनिाई लनिुि
न गनन िालग पनुन
पनेछ ।
(१२) स्थानीय

हबाट प्रदान गनन सेवा, सुहविा, लनणनय प्रहिया र सूचनिा जन ाको पहुाँच

बढाउन
(क)

प्रत्येक नागररकिाई सरोकार हुने सेवा सुहविा र लनणनय बारे सूचना िाग भएिा
उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

र प्रचलि

कानून

था आचारसं हह ािा उल्िेख भएको

ररकािे बाहे क कुनै पदालिकारी, व्यजक्त वा सिूहिाई, आलथनक कारोबारिा िाभ
वा हानी पुग्ने वा कसैको सम्पजत्त जजउ-ज्यानिा हानी नोक्सानी पुग्ने सूचनाहरु र
गोप्य राखनुपने कुरा प्रसारण वा सावनजलनक गनुन वा गराउनु वा उपिब्ि गराउनु
हुाँदैन ।
(ख)

शाजन्

सुरिा, राहिय अखण्ड ा, सिुदायहरुको सौहादन सम्बन्ििा खिि पने खािे

सुचनाहरु सावनजलनक गनुन वा गराउनु हुाँदैन ।
(१३) बदलनय
(क)

था अनलिकृ
प्रचलि

काि गनन गराउनबाट रोक्न

कानून बिोजजि आफूिाई प्राप्त अलिकारको प्रयोग गदान बदलनय

वा

स्वेच्छाचारी रुपिा गनुन वा गराउनु हुाँदैन । यस् ो अलिकारको प्रयोग खुिा एवं
सहभालग ािूिक रुपिा छिफि गरी गनुन पनेछ ।
(ख)

आफू वा अन्य कुनै व्यजक्त वा सं स्थाबाट अन्य पदालिकारी वा कायानिय\सं घ
सं स्था वा किनचारी वा व्यजक्तिाई अनलिकृ

(१४) िै हङ्गक सिान ाको प्रवर्द्नन गदै ,
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कसैिाई लिङ्गको आिारिा भेदभाव झल्कने कुनै कायन गनुन हुाँदैन । लिङ्गको
आिारिा कसैको िि ािालथ आाँच आउने गरी कुनै कािकाज गनन, नील , कानून
वा सं रचना बनाइनेछैन ।

(ख)

फरक लिङ्गका पदालिकारी, किनचारी, सेवाग्राही
आिोचना गने, जजस्क्याउने

था आि नागररकप्रल

अस्वस्थ

था उनीहरुको िनोवि घटाउने खािका अलभव्यजक्त

ददने, ददन िगाउने वा कुनै पलन िाध्यिबाट कुनै यौनजन्य दुराशय हुने खािका
कुनै कािकारवाही गनन गराउन वा यौनजन्य अजिि
प्रदशनन गने, आशय दे खाउने, अनुजच

श्वीरहरु प्रकाजश

गने,

िाभका दृहष्टिे काििा अल्झाउने जस् ा

है रानी पाने व्यवहार गनुन वा गराउनु हुदैन ।
(ग)

िेखेर, बोिेर, भाषण गरे र वा जुनसुकै िाध्यिबाट पलन िहहिा

था पुरुषबीचिा

भेदभाव जनाउने खािका काि वा व्यवहार गनन वा उखान टु क्का, थेगो वा शव्दहरुको
प्रयोग गनुन वा गराउनु हुाँदैन ।
(घ)

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

(१५) बािवालिकाको सवानहङ्गण हवकास र हकहह प्रल
(क)

सचे

वािवालिकाको साथनक सरोकारका हवषय

रहं दै
था स्थानीय हवकास र शासन प्रहियािा

वािवालिकाको साथनक सहभालग ािाई होच्याउने वा अविूल्यन गने हवचार,
अलभव्यक्त ददन वा त्यस् ो व्यवहार गनन गराउन हुाँदैन ।
(ख)

आफ्नो पररवारिा बािश्रलिक राख्नु हुदैन । सिुदायिा बािश्रि वा बािशोषणिाई
सं रिण वा प्रोत्साहन हुने कुनै हकलसिका हियाकिाप गनन गराउन पाइने छै न ।

४.

सावनजलनक सम्पजत्तको प्रयोग

था सुहविा सम्बन्िी आचारहरुः सावनजलनक सम्पल को प्रयोग

था

सुहविा सम्बन्ििा दे हायका आचारहरु पािन गनन प्रल बर्द् ा व्यक्त गदनछौ,
(१)

पदालिकारी

था किनचारीको सुहविाका िालग छु ट्याईएको सेवा वा सुहविा वा भत्ता आफ्नो

आन् ररक श्रो को कल

अंश हुन आउाँ छ भन्ने एहकन गरी सभािा छिफि गरी आि

गागररकिाई हानकारी ददऐ हकफाय ी रुपिा न्यून ि सुहविाको व्यवस्था गररनेछ ।
(२)

पदालिकारीिे कानून बिोजजि

था कायानियको काििा बाहे क स्थानीय

हको िानवीय,

आलथनक वा भौल क सािन श्रो को आफू वा अन्य कुनै व्यजक्तबाट प्रयोग वा उपयोग गनुन
वा गराइने छै न
(३)

आफ्नो पदीय ओहदाको आिारिा कुनै सलिल , सं स्था वा व्यजक्तहरुबाट लनजी सेवा
सुहविाहरु लिन वा लिन िगाइने छै न
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हको सेवा प्राप्त गरे वा सावनजलनक सम्पल को प्रयोग गरे वाप

पदालिकारी,

किनचारी वा अन्य कुनै व्यजक्त वा सं स्थािे कानून बिोजजि ल नुन बुझाउनु पने कर, शुल्क,
सेवा शुल्क दस् रु , भाडा बुझाउनबाट छु ट लिनेददने गरी लनणनय गनुन वा गराउनु हुाँदैन ।
(५)

स्थानीय

हका पदालिकारीहरुिे आफूिे प्राप्त गने सुहविाहरुको हववरण आि जानकारीका

िालग स्थानीय

५.

नील

लनिानण, योजना

हिाफन

सावनजलनक गनुप
न नेछ ।

जुि
न ा र लनणनय गदान पािन गनुप
न ने आचारहरुः नील , लनिानण, योजना

जुि
न ा

र लनणनय गदान दे हायका आचारहरुको पािन गनन गराउन दे हाय बिोजजि गररनेछ,
(१)

लनणनय प्रकृयािा पररच्छे द लिनुपूव न बैिकिा जानकारी ददनुपनेः (१) पदालिकारीिे आफू
सिे

सं िग्न भई कुनै लनणनय गनुप
न ने बैिकिा छिफििा पररच्छे द लिनुपूव न दे हाय

बिोजजिका सूचनाहरु सम्बजन्ि
(क)

स्थानीय

भए सो ददनुपनेछ :

हको भनान प्रकृया, खरीद, लबिी वा िे क्कापट्टाको लनणनय प्रकृया, कुनै

हकलसिको दण्ड जररवाना वा लिनाहा गने लनणनय प्रकृया, कुनै पिसाँगको सम्झौ ाको
म्याद थप वा खारे जीका लबषयिा वा त्यस् ै कुनै लनणनय गनुप
न ने हवषयसाँग सम्बजन्ि
व्यजक्तसाँग आफ्नो कुनै स्वाथन वा ररसइवी वा िेनदे न वा अन्य कुनै प्रकारको ना ा,
सम्बन्ि रहे को भए सो कुरा,
(ख)

स्थानीय

हको नील

लनणनयबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरूपिा िाभ वा हानी हुने

व्यजक्त, सं स्था, पि वा कम्पनीसाँग लिनुददनु भए सोको लबवरणहरु,
(ग)

कुनै पेशा वा व्यवसाहयक सं घसं स्थािा पदालिकारीको प्रल लनलित्व, िगानी, शेयर,
हह

वा स्वाथन भए सोको लबवरण र त्यस् ो काििा िगाउने सं स्था सम्बन्िी

हवबरण,
(२)

यदद कुनै पदालिकारीको लनणनय गनुप
न ने पि वा लबषयसाँग सम्बन्ि रहे छ भने बैिकको
प्रिुखिे त्यस् ो पदालिकारीिाई बैिकको लनणनय प्रकृयािा टस्थ रहन वा पररच्छे द नलिनका
िालग लनदे श गनुन पनेछ ।

(३)

पदालिकारीिे कुनै हवकास लनिानण कायनको िालग गिन हुने उपभोक्ता सलिल िा रही कायन
गनुन हुदैन ।

(4) सहभालग ािूिक

था पारदशीरूपिा नील
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पदालिकारीहरूिे

योजनाको

छनौट,
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प्राथलिहककरण,

िूल्यांकनका हवषयहरुिा िाभग्राही, उपभोक्ता

कायानन्वयन,

अनुगिन,

था सरोकारवािा सिुहको व्यापक

सहभालग ा र प्रल लनलित्व गराएर लनणनय गनुप
न नेछ ।
(ख)

स्थानीय

हबाट लनणनय ददनुपने हवषयहरु, लनयुजक्त वा सेवा सुहविा ददने वा लिने

हवषयका कुराहरु पारदशी रुपिा गनुन पनेछ ।
(ग)

स्थानीय

हका बैिकहरु आि जन ाका िालग खुिा गनन उजच

प्रकृयाहरु लनिानरण

गनुन पनेछ ।
(घ)

लनणनय गदान कानूनिे

ोकेको अवलिलभत्र लनणनय गनुप
न छन । कानूनिे सिय न ोकेको

अवस्थािा लबषयको प्रकृल

हेरी यथासम्भव लछटो र उपयुक्त सियावलिलभत्र लनणनय

गनुन पनेछ ।
र कुनै कारणिे लनणनय गनन िाग्ने सियावलि िजम्बने भएिा वा लनणनय गनन
नसहकने भएिा सोको

थ्यपूणन जानकारी सम्वजन्ि

पििाई उपिब्ि गराउनु

पनेछ ।
(ङ)

पदालिकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्िल्याउने गरी स्पष्ट राय

था सल्िाह

ददनु पनेछ ।
६.

पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा लनजी सेवा, सुहविा र िाभ ग्रहण सम्बन्िी आचरणः पुरस्कार, उपहार,
दान, चन्दा वा लनजी सेवा, सुहविा र िाभ ग्रहण सम्बन्ििा दे हायका आचारहरुको पािन गनन गराउन
प्रल बर्द् रहं दै,
(1)

कानून बिोजजि आफ्नो क व्न य लनवानह गने लसिलसिािा कसैबाट कुनै प्रकारको नगद वा
सेवा सुहविाको रुपिा उपहार, पुरस्कार, चन्दा लिनु हुाँदैन ् ।त्यस् ो सेवा सुहविा ददनका
िालग बाध्य पाने कुनै व्यवहार गनुन वा गराउनु हुाँदैन ।

(2)

स्थानीय

हसाँग कुनै खास हवषयिा स्वाथन लनहह

भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको कुनै

पलन व्यजक्तबाट कुनै प्रकारको िैत्री व्यवहार र आिन्त्रण, भोज भ ेर, खानेपानी, िनोरञ्जन,
बसोवास सुहविा, भाडा सुहविा आदद लिनु वा ददनु हुाँदैन ।
(3)

पदालिकारीहरुिे आफ्नो स्थानीय

हिाई जानकारी नददई कुनै व्यजक्त, सं स्था वा लनकायबाट

दान, वजक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुन हुाँदैन ।
७.

हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सािुदाहयक सं घसं स्था, लनजी िेत्रसं गको साझेदारी सम्वन्िी
आचरणः हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सािुदाहयक सं घसं स्था, लनजी िेत्रसं गको साझेदारी गदान
दे हायका आचारहको पािन गनन प्रल बर्द् रहाँदै,

10

भागः 2

सं खयाः 26

(1)

हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सािुदाहयक सं घसं स्था, लनजी िेत्रसाँग सं स्थाग
र सिन्वय प्रबर्द्नन गररनेछ । व्यजक्तग

(2)
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सम्बन्ि

िाभहानीका आिारिा व्यवहार गररनेछैन ।

हवकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्था, सािुदाहयक सं घसं स्था, लनजी िेत्रसाँगको आफ्नो
िेत्रलभत्रको योजना, कायनिि, बजेट

था प्रल वेदन कायनिाई एकीकृ

रुपिा अगाडी

बढाइनेछ ।
८.

लनष्पि ा, सम्िान र कदरपूणन व्यवहार सम्बन्िी आचरणहरुः पदालिकारीिे आफ्नो कायनसम्पादन
गदान लनष्पि ा, सम्िान र कदरपूणन रुपिा गनन दे हायका आचारहरुको पािन गररनेछ,
(1)

स्थानीय

हको सं स्थाग

एवं कायनग

स्व न्त्र ा र लनष्पि ा अलभवृहर्द् गनन प्रयत्नशीि

रहने ।
(2)

पदालिकारीिे पदीय क व्न य लनवानह गदान वाह्य वा आन् ररक िेत्रबाट प्रत्यि वा
अप्रत्यिरुपिे आउने प्रभाव, प्रिोभन, दवाव, भनसुन, िम्की, आग्रह आददबाट प्रेरर
प्रभाहव

(3)

वा

नभई कायन सम्पादन गने ।

आफ्नो पदीय क व्न य पुरा गदान िोिाहहजा नराखी लनलभनक र स्व न्त्र ापूवक
न कायन सम्पादन
गने गराउने ।

(4)

कुनै किनचारीिाई कायन सम्पादनको लसिलसिािा अनुजच

(5)

प्रचलि

(6)

क ब्न य पािना गदान जानकारीिा आएको कानून बिोजजि गोप्य राख्नुपने हवषय वा कागजा

प्रभाव पानन वा दबाब नददने ।

कानूनिे लनषेि गरे को कुनै कायन गनन वा गराउन नहुने ।

वा व्यहोरा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट गनन वा गराउन नहुने ।
(7)

पदालिकारीिे आफूिे गने काि लनिानरर

सियलभत्र सम्पादन गररनेछ । कानून बिोजजि

सम्पादन गनुप
न ने काि सियलभत्रै सम्पन्न नगरी आफूिे गने काि पन्छाइने छै न ।
९.

अन्य आचरणहरुको पािनाः पदालिकारीका अन्य आचरणहरु दे हाय बिोजजि गनन प्रल बर्द् रहन्छौं,
(1)

आफ्नो सम्पजत्तको हववरण

ोहकएको सियलभत्र सम्वजन्ि

लनकायिा बुझाई सावनजलनक गनुन

पनेछ ।
(2)

स्थानीय
हवपरर

हको काििा कुनै प्रकारको असर पनन सक्ने गरी वा सं हविान र प्रचलि
हुने गरी स्थानीय

कानून

हको स्वीकृ ी हवना कसैवाट कुनै प्रकारको दान, दा व्य,

कोसेिी, उपहार आफूिे स्वीकार गनुन र आफ्नो पररवारको कुनै सदस्यिाई त्यस् ो लबषय
स्वीकार गनन िगाउनु हुदैन । हवदे शी सरकार वा प्रल लनलिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन
आएिा स्थानीय

हिा सो कुराको सूचना ददई लनणनय भए बिोजजि गनुन पनेछ ।
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(3)

स्थानीय

हको पूव न स्वीकृल
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लबना कुनै कािको लनलित्त कुनै हकलसिको चन्दा िाग्न वा

त्यस् ो चन्दा स्वीकार गनन वा कुनन हकलसिको आलथनक सहाय ा लिनु हुदैन ।
(4)

नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकार वा स्थानीय

हको काि कारवाहीिा प्रल कूि प्रभाव पने

गरी कुनै पत्रपलत्रकािा आफ्नो वास् हवक वा काल्पलनक नािबाट वा वेनािी कुनै िेख
प्रकाशन गनन, अनिाइन सिाचार िाध्यि वा सािाजजक सञ्जाि वा रे लडयो वा टे लिलभजनर्द्ारा
प्रसारण गनन गराउन हुदैन ।
(5)

नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकार वा स्थानीय

हको नील को हवरोििा सावनजलनक भाषण

ददन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गनन हुदैन ।
(6)

ु ी ऐन हवहावारीको िहिको हवपरर
िुिक

(7)

ु को स्थायी बसोवास
हवदे शी िुिक

(8)

पदालिकारीिे पदीय ियानदािा आाँच आउने गरी कुनै सिूह वा व्यजक्तसाँग कानुन हवपरी

हुने गरी हववाह गनन गराउन हुदैन ।

था लड.भी. को िालग आवेदन गनुन हुदैन ।

वा ान गने, सम्झौ ा गने कायन गनुन गराउनु हुाँदैन ।

पररच्छे द ३
प्रचलि
१०. प्रचलि

कानुन बिोजजि पािन गनुप
न ने आचारहरु

कानुनको प्रभावकारी कायानन्वयनः (१) नेपािको सं हविान, प्रचलि

अदाि को लनणनय वा आदे श
पािना गनन र सोको
(२) प्रचलि

सं घीय

था प्रदे श कानुन,

था कानुन बिोजजि सं घ वा प्रदे शिे ददएको लनदे शनको सम्िान र

त्पर ापूवक
न प्रभावकारी कायानन्वयन गररनेछ ।

कानुन बिोजजि पदालिकारीहरुको सम्पजत्त लबबरण बुझाउने

था सावनजलनक गररनेछ

।
(३) पदालिकारीिे प्रचलि

कानुन बिोजजि स्थानीय

हको बेरुजु

था पेश्की फर्छ्यौटको कायनिा

जजम्िेवारी बहन गनुप
न नेछ ।
११.

अजख यार दुरुपयोग

था भ्रष्टाचार लनवारण सम्वन्िी कानुनको कायानन्वयनिा सहयोगः (१) स्थानीय

हका पदालिकारीहरुिे प्रचलि

कानुन बिोजजि भ्रष्टाचार वा अजख यारको दुरुपयोग हुने हकलसिका

आचारहरु गनुन वा गराउनु हुदैन ।
(२)

स्थानीय हका पदालिकारीिे स्थानीय हिा प्रचलि कानुन बिोजजि अजख यारको दुरुपयोग
िहररने कुनै काि वा व्यवहार भएिा सम्बजन्ि
लनकायबाट हुने छानहवन, अनुसन्िान
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पदालिकारीिे आफूिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार िालनने कायनहरुको सूचना ददने र लिने गनुन
पदनछ, त्यस् ो सूचना िुकाउन र िुकाउन सहयोग गनुन हुदैन ।

(४)

पदालिकारीिे आफ्नो कायनसम्पादन गदान स्वाथनको द्वन्द्व दे जखन सक्ने बाह्य हियाकिाप,
रोजगारी, िगानी, सम्पजत्त, उपहार वा िाभ िगाय का कुराहरु बारे स्पष्ट गरी कायन सम्पादन
गनुन पदनछ ।

(५)

भ्रष्टाचारबाट आजजन

सम्पजत्त राख्ने, िुकाउने

था प्रयोग गने जस् ा कायनिाई दुरुत्साहन गनुन

पदनछ ।
(६)

भ्रष्टाचारबाट आजजन

सम्पजत्तको खोज

िास, रोक्का, स्थानान् रण, लनयन्त्रण, जफ

एवं

हफ ानसम्बन्िी कायनिा सहयोग पु¥याउनु पदनछ ।
(७)

पदालिकारीिे आफूिे र आफ्नो पररवारको नाििा कुनै जायजेथा खररद गदान सावनजलनक
गरे र गनुन पनेछ ।

१२.

लनवानचन आचारसं हह ाको पािन गनुप
न नेः (१) स्थानीय
पािन गनुप
न ने आचारहरु लनवानचन आयोगिे

हका जनप्रल लनलिहरुिे लनवानचनका वख

ोके बिोजजि पािना गनुन पनेछ ।

(२) स्थानीय लनकायका पदालिकारीहरुिे लनवानचन आचारसं हह ाको प्रभावकारी कायानन्वयन

था

पािन गनन गराउन सहयोग गनुप
न नेछ ।
(३) स्थानीय

हका पदालिकारीहरुिे आफ्नो ओहोदाको आिारिा प्राप्त सुहविाहरु लनवानचन प्रचार

प्रसार वा सोसाँग सम्बजन्ि

प्रयोजनका िालग आफू वा अरु कसैबाट प्रयोग गनन वा प्रयोग गराउनको

िालग ददनु हुाँदैन ।
(४) लनवानचन प्रयोजनका िालग यस् ो सुहविा ददन वा लिनका िालग स्थानीय
रुपिा कुनै लनणनय गनुन वा गराउनु सिे

१३.

आचारसं हह ाको कायानन्वयन
आचारसं हह ाको कायानन्वयन

हहरुबाट सं स्थाग

हुदैन ।

था सावनजलनकीकरणका िालग आवश्यक व्यवस्था गनुप
न नेः (१)
था सावनजलनकीकरणका िालग दे हायिा उल्िेजख

व्यवस्थाहरु गररनेछ,

(क) आचारसं हह ाको कायानन्वयन सलिल को व्यवस्था गररनेः कायनपालिकािे प्रिुख वा प्रिुख
वा कायनपालिकािे

ोकेको सदस्यको सं योजकत्विा आचारसं हह ा कायानन्वयन सलिल

गररनेछ । सो सलिल िे लनयलि

गिन

रुपिा आचारसं हह ा कायानन्वयनको पििाई सहयोग

पुर्याई कायनपालिकाको बैिकिा लनयलि

प्रल वेदन ददनु पनेछ ।

(ख) अनुगिन सलिल िाई सहयोग पुर्याउनु पनेः यस आचारसं हह ाको प्रभावकारी
कायानन्वयनका िालग अनुगिन सलिल िाई आवश्यक पने सहयोग उपिब्ि गराइनेछ ।
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था कायनसम्पादन लनयिाविीको व्यवस्था बिोजजि

जवाफदे ही, पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ि गनन, दे हायबिोजजि गनन गराउन आवश्यक व्यवस्था
गररनेछ ।
(क)

नागररक बडापत्र बिोजजि कायनसम्पादन गनुप
न ने, नागररक बडापत्र सम्बजन्ि
सबैको जानकारीका िालग सबैिे दे ख्ने िाउाँ िा टााँस गनु,न गराउनु पनेछ ।

(ख)

स्थानीय

हिे नागररक बडापत्रिा उल्िेख भए अनुसार लछटो छरर ो सेवा प्राप्त

ु ाई हुने र छानलबनबाट सेवाग्राही पििाई कुनै िल
नभएिा सो उपर गुनासो सुनव
वा है रानी व्योहोनुन परे को दे जखएिा पीलड

पििाई उजच

उपचार र िल पूल न

उपिब्ि हुने व्यवस्था गनुन गराउनु पनेछ ।
(३)

कुनैपलन पदालिकारीिे आफूकहााँ आएको गुनासो

त्कािै सुन्ने व्यवस्था लििाई फर्छ्यौट

गनुप
न नेछ ।
पररच्छे द -४
आचार सं हह ाको पािना गने गराउने व्यवस्था
१४.

आचार सं हह ा अनुगिन सलिल को गिनः (१) कुनै पदालिकारीिे यस आचार सं हह ा
प्रचलि

था अन्य

सं घीय, प्रदे श र स्थानीय कानून बिोजजि पािन गनुप
न ने आचारहरु उल्िं घन गरे , नगरे को

सम्बन्ििा जााँचबुझ

था अनुगिन गननका िालग सभािे सभाका सदस्यहरु िध्येबाट दे हाय

बिोजजिको एक पदालिकारीको आचार सं हह ा अनुगिन सलिल को गिन गररनेछ ।
(क) सभाका सदस्यहरुिे आफू िध्येबाट छनौट गरे को एक जना

-सयोजक

(ख) सभाका सदस्यहरुिे आफू िध्येबाट छनौट गरे को कजम् िा एक जना
िहहिा सहह

-सदस्य

दुई जना

(ग) कायनकारी अलिकृ िे

हको एक जना अलिकृ

ोकेको स्थानीय

किनचारी

-सदस्य
सजचव

(२) अनुगिन सलिल का सं योजक, सदस्य

था सजचविालथ नै यस आचारसं हह ाको उल्िङघनिा

उजुरी परी लनणनय गनुप
न ने अवस्था भएिा सो हवषयको छिफि, जााँचबुझ

था लनणनय प्रहियािा लनज

सहभागी हुन पाउने छै न ।
ु
(३) यस आचारसं हह ाको सं यक्त
रुपिा उल्िं घन गरे को भनी अनुगिन सलिल का सं योजक,
सदस्यहरु

था सजचविालथ कुनै उजुरी परे कोिा त्यस उपर सम्बजन्ि

कायनसलिल िे छानलबन गरी

त्यसपलछ बस्ने सभाको बैिकिा पेश गनुन पनेछ ।
(४) अनुगिन सलिल का सदस्यहरुको पदावलि दुई वषनको हुनेछ । यस सलिल का सदस्यहरु
िगा ार दुई कायनकािभन्दा बढीका िालग लनवानजच
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हको कायनकाि सिाप्त भएको अवस्थािा यस सलिल को पदावलि स्व ः सिाप्त

भएको िालननेछ ।
१५.

अनुगिन सलिल को काि, क व्न य

था अलिकारः (१) अनुगिन सलिल को काि, क व्न य

था

अलिकार दे हाय बिोजजि हुनछ
े ।
(क)

कुनै पदालिकारीिे आचारसं हह ा उल्िघंन गरे , नगरे को सम्बन्ििा उजुरी परे िा वा
जानकारी हुन आएिा सो उपर छानहवन गने सक्ने ।

(ख)

जााँचबुझ

था छानहवनका लसिलसिािा सिाव्हन जारी गने र सािी प्रिाण बुझ्ने

अलिकार हुने ।
(ग)

अनुगिन सलिल का सदस्यहरुिे स्थानीय
स्थानीय

हको लसफाररस

हको जुनसुकै बैिकिा उपजस्थ

था आिन्त्रणिा

भई आफ्नो कािका हवषयिा जानकारी

ददन सक्नेछन्।
(२)
उजच
१६.

अनुगिन सलिल को कािको िालग आवश्यक जनशजक्त, काि गने िाउाँ , सािाग्री
वा ावरण बनाईददने जजम्िेवारी सम्बजन्ि

अनुगिन सलिल को बैिक

स्थानीय

था

हको हुनेछ ।

था कायनहवलिः (१) अनुगिन सलिल को कायनसञ्चािन, हवलि दे हायिा

उल्िेख भए अनुसार हुनेछ ।
(क)

अनुगिन सलिल को बैिक आवश्यक ा अनुसार बस्नेछ ।

(ख)

अनुगिन सलिल को बैिकको लनणनय बहुि को आिारिा हुनेछ ।

(ग)

अनुगिन सलिल िे कारवाही गदान सम्बजन्ि
उजच

(घ)

पदालिकारीिाई सफाई पेश गने

िौका ददनुपनेछ ।

अनुगिन सलिल िे जााँचबुझबाट दे जखएको हववरण सहह को राय प्रल वेदन
सम्बजन्ि

कायनपालिकािा पेश गनुप
न नेछ ।

(२) अनुगिन सलिल को बैिक

था जााँचबुझ सम्बन्िी अन्य कायनहवलि सलिल

आफैंिे

ोक्न

सक्नेछ ।
१७.

अनुगिन सलिल का सदस्यहरुको सेवा
था अन्य सुहविाहरु स्थानीय

१८.

उजुरीः (१) स्थानीय
अनुगिन सलिल

हिे

था सुहविाः अनुगिन सलिल का सदस्यहरुको बैिक भत्ता
ोके बिोजजि हुनछ
े ।

हको कुनै पदालिकारीिे पेशाग

आचार, उल्िं घन गरे कोिा त्यस हवषयिा

सिि उजुर ददन सहकनेछ ।

(२) िालथ (१) बिोजजि ददइने उजुरीिा कुन पदालिकारीिे कुन आचार उल्िं घन गरे को हो सोको
आिार, प्रिाण खुिाउनु पनेछ । स्थानीय

हिे उजुरी फारािको निुना बनाई सबैिे सजजिै प्राप्त

गनन सक्ने स्थानिा राख्न पनेछ ।
(३) उजुरीको सम्बन्ििा कारवाही िाग गदान अनुगिन सलिल िे उजुरीक ानसाँग थप हववरण वा
कागजा

िाग गनन सक्नेछ ।
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गोप्य राख्नुपनेः (१) अनुगिन सलिल िे उजुरीक ानको नाि गोप्य राख्नु पनेछ ।
(२) प्राप्त उजुरीको आिारिा कुनै पदालिकारीिालथ िागेको आरोप िालथ छानहवन जारी रहे को
अवस्थािा आरोहप

२०.

पदालिकारीको नाि सिे

गोप्य राख्नु पनेछ ।

जााँचबुझः (१) यस आचारसं हह ािा उल्िेजख

आचारहरुको उल्िं घन गरे को हवषयिा अनुगिन

सलिल को राय, सुझाव वा प्रल वेदन आवश्यक कारवाहीका िालग कायनपालिकािा पेश गनुन पनेछ ।
प्रल वेदन पेश गनुप
न ूव न सो सलिल िे दे हायका प्रहियाहरु पुरा गनुप
न नेछ ।
(क) कुनै पदालिकारीका हवरुर्द् आचारसं हह ा उल्िं घन गरे को कुनै उजुरी परे कोिा

वा

कुनै जानकारी प्राप्त भएकोिा त्यसको आिारिा अनुगिन सलिल िे कारवाही गने आवश्यक
छ वा छै न भनी जााँचबुझ गनन वा गराउन सक्नेछ ।
(२) जााँचबुझ गदान कुनै पदालिकारी उपर कारवाही गनुप
न ने दे जखएिा अनुगिन सलिल िे त्यस् ो
पदालिकारीिाई सफाई पेश गनन उजच

िौका ददनु पनेछ ।

(३) सफाई पेश गने िौका दददााँ सम्बजन्ि

पदालिकारी लबरुर्द् िागेको आरोप र त्यसको आिारहरु

प्रष्ट गरी आवश्यक कारवाहीका िालग कायनपालिकाको बैिकिा पेश गनुप
न नेछ ।
२१.

अनुगिन सलिल को लसफाररस कायानन्वयन गनेः (१) अनुगिन सलिल िे यस आचारसं हह ािा
उल्िेजख

कुराहरुको पािन भए नभएको सम्बन्ििा आवश्यक राय, सुझाव

था लसफाररस सहह

कायानन्वयनका िालग कायनपालिकािा पेश गनुप
न नेछ ।
(२) अनुगिन सलिल बाट प्राप्त प्रल वेदन
गरी आवश्यक लनणनय सहह

था राय, सुझाव र लसफाररस उपर कायनपालिकािा छिफि

कायानन्वयन गनुप
न नेछ ।

(३) आचारसं हह ाको पािनका हवषयिा स्थानीय

हिा छिफि हुाँदाका बख

सम्बजन्ि

पिका

प्रल लनलिहरुिाई सहभागी गराउन सहकनेछ ।
२२.

आचारसं हह ाको उल्िं घनिा सजायः (१) यस आचारसं हह ाको कायानन्वयन गदान स्थानीय
सजायको रुपिा दे हायिा उल्िेजख

हबाट

एक वा सो भन्दा बढी प्रहियाहरु अपनाउन सहकनेछ ।

(क)

सम्बजन्ि

पदालिकारीिाई सचे

गराउने ।

(ख)

आिोचना

(ग)

ु ाईका िालग सावनजलनक गने, गराउने ।
सावनजलनक सुनव

(घ)

प्रचलि

था आत्िआिोचना गनन िगाई सोको जानकारी सावनजलनक गनन िगाउने ।

ऐन, कानूनको उल्िं घन भएको अवस्थािा सम्बजन्ि

लनकायिा सूचना ददने र

आवश्यक कारवाहीका िालग िेजख पिाउने।
(२) आरोहप

पदालिकारी िालथ भएको कुनै पलन कारवाहीका हवषयिा लनज कुनै राजनील क दिसाँग

आवर्द् भएको हकिा सम्बजन्ि
२३.

राजनील क दििाई जानकारी गराउनुपने ।

कारवाहीको हववरण सावनजलनक गनुप
न नेः आचारसं हह ाको कायानन्वयनका सम्बन्ििा पदालिकारीिालथ
भएको कारवाहीको हववरण आि जानकारीको िालग स्थानीय
पत्रपलत्रकािा प्रकाजश

हको सूचना पाटी र स्थानीय

गनुप
न नेछ । सोको जानकारी राजनील क दिहरु, सं घीय िालििा था स्थानीय
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हवकास िन्त्रािय, लनवानचन आयोग, प्रदे श सरकारको सम्बजन्ि

हवपररच्छे द\लनकाय, स्थानीय प्रशासनिाई

गराउनु पनेछ ।
पररच्छे द -५
हवहवि
२४.

आचारसं हह ाको पािन गनुन सबैको क व्न य हुनेः यो आचारसं हह ाको पािन गनुन पदालिकारीको जजम्िेवारी

था

क नव्यको एक अलभन्न अं गको रुपिा रहनेछ ।
२५.

पदालिकारीिाई आचारसं हह ाको जानकारी ददनुपनेः यो आचारसं हह ा स्थानीय

हका पदालिकारी

था

किनचारीहरुिाई अलनवायन रुपिा जानकारी ददई हस् ािार गराई िागु गनुप
न नेछ ।
२६.

सरोकारवािाहरुिाई

आचारसं हह ाको

जानकारी

उपिब्ि

गराउनुपनेः

आचारसं हह ा, सिय-सियिा आचारसं हह ािा भएको सं शोिनको हववरण
हववरणहरुको जानकारी वाहषनक रुपिा स्थानीय
हवकास िन्त्रािय,
२७.

था प्रदे श सरकारका सम्बजन्ि

स्थानीय

हका

पदालिकारीको

था आचारसं हह ाको कायानन्यवनको

हका राजनील क दिहरु, सं घीय िालििा

था स्थानीय

लनकायिाई गराउनु पनेछ ।

आचारसं हह ाको कायानन्वयनिा राजनील क दिको सहयोगः (१) कुनै पदालिकारीबाट यस आचारसं हह ाको
उल्िं घन भएको िहर भएिा लनज िालथ िागेको आरोप
हववरण सिे

सम्बजन्ि

था सो सम्बन्ििा लसफाररस भएको कारवाहीको

पदालिकारी सम्बर्द् राजनील क दििाई जानकारी गराउनुका साथै सावनजलनक सिे

गनुप
न नेछ ।
(२) जााँचबुझको आिारिा पदालिकारी उपर कारवाहीको िालग भएको लसफाररसको कायानन्वयन गने वा सचे
गराउने काििा सरकारी लनकाय एवं राजनील क दिहरुको सहयोग लिन सहकनेछ ।
२८.

आचारसं हह ािा सं शोिनः (१) स्थानीय
(२)

आचारसं हह ािा

भएको

हका सभाबाट आचारसं हह ािा सं शोिन गने सहकनेछ ।

सं शोिनको

जानकारी

सम्बजन्ि

सबै

पदालिकारी,

किनचारी

था

सरोकारवािाहरुिाई ददनुपनेछ ।
(३) लनवानचन आचारसं हह ािा सं शोिन भएको खण्डिा आि जन ाको जानकारीको िालग सावनजलनक गनुप
न नेछ
।
(४) नगरपालिकािे आफ्नो स्थानीय हवजशष्ट ा, कायन प्रकृल

र आवश्क ा अनुसार यस आचारसं हह ािा सिय-

सियिा थप व्यवस्था सिावेश गरी िागु गनन सहकनेछ ।
29. लनदे जशका, कायनहवलि र िापदण्ड बनाउने अलिकारः (१) यस लनयिाविीको उद्देश्य कायनन्वयन गनन नगर
कायनपालिकािे यस लनयिाविी बिोजजि लनदे जशका, कायनहवलि र िापदण्ड बनाइ िागू गनन सक्नेछ ।
ु न्दा अगाबै भए गरे का सबै काि कारबाही यसै बिोजजि भए
30. खारे जी र बचाउः (1) यो लनयिाविी प्रारम्भ हुनभ
गरे को िालननेछ ।

आज्ञािे,
िजणराि खल वडा
प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
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