
 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 1        संख्या: 9       लमलि: 2074/12/08 

भाग -2 
 

रामपरु नगरपालिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको 
आचारसंहििा  सर्यसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

 

     रामपरु नगरपालिकाको  
        पदालधकारीको आचारसंहििा, २०७४ 
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प्रस्िार्ना:  

नेपािको संहर्धान बमोजजम सिकाररिा, सिअजस्ित्र् र समन्र्यका आधारमा संघीय िोकिाजन्त्रक 
गणिन्त्रात्मक शासन व्यर्स्थाको अभ्यास गदै संघ, प्रदेश र स्थानीय ििबीच समुधरु अन्िर सरकार 
सम्र्न्ध कायम गनय, स्थानीय शासन व्यर्स्थामा जनिाको अथयपूणय सिभालगिा प्रर्र्द्यन गदै बढी 
जनमखुी, सेर्ामखुी, जन उत्तरदायी, पारदशी िथा सशुासन यकु्त स्थानीय शासनको प्रत्याभलूि गनय, 
स्थानीय िििाई जनिाको हर्श्वालसिो शासन इकाईका रूपमा स्थाहपि गनय, स्थानीय ििबाट 
समाजका हर्लभन्न र्गय, धमय, लिङ्ग, जािजालिका मौलिक संस्कृलि प्रलि सम्मान र सहिष्ण ुभार्नाको 
हर्कास गनय िथा काननुी राज्य, संघीय िोकिाजन्त्रक गणिन्त्रका िाभिरूको न्यायोजचि हर्िरण र 
ददगो हर्कासको अर्धारणािाई मूियरूप ददन िामी जनिाबाट लनर्ायजचि पदालधकारीको आचरण र 
हियाकिापिरूिाई सोिी अनरुूप मयायददि र नमनुा योग्य िलु्याउनका िालग “रामपरु 
नगरपालिकाका पदालधकारीको आचारसंहििा, २०७4” बनाई िागू गरेका छौँ। 

 

भाग १ 

प्रारजम्भक 

1. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : 
1. यो आचारसंहििाको नाम “रामपरु नगरपालिकाका पदालधकारीिरूको आचारसंहििा, २०७4” 

रिेको छ । 

2. यो आचारसंहििा िरुून्ि िागू िनुेछ । 

 

2. पररभाषा : हर्षय र्ा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस आचारसंहििामा,  
क) “प्रमखु” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झनपुछय ।  

ख) “आचारसंहििा” भन्नािे नगरपालिकाका पदालधकारीिरूको आचारसंहििा, २०७५ िाई 
जनाउनेछ । 

ग) “अनगुमन सलमलि” भन्नािे यस आचारसंहििा अनसुार गदिि आचारसंहििा अनगुमन 
सलमलििाई सम्झनपुछय। 

घ) “काययपालिका” भन्नािे रामपरु नगर काययपालिका सम्झनपुछय।  

ङ) “पदालधकारी” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाका प्रमखु, उपप्रमखु, र्डाध्यि, काययपालिकाका 
सदस्य िथा सभाका अन्य सदस्य समेििाई सम्झनपुछय । यस शब्दिे नगरपालिकािे 
आफ्नो काययसम्पादनका लसिलसिामा गिन गरेका जनुसकैु सलमलि र्ा उपसलमलि र्ा कायय 
दिका सदस्यिरू समेििाई सम्झनपुदयछ । 

च) “सभा” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगर सभािाई र्झुाउनेछ  

छ) “स्थानीय िि” भन्नािे नेपािको संहर्धान बमोजजमको रामपरु नगरपालिकािाई सम्झनपुछय। 

ज) “नगरपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकािाई जनाउनेछ । 
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भाग २ 

पदालधकारीका आचरणिरू  

3. सामान्य आचरणिरूको पािना गननेः पदालधकारीिरूिे पािन िथा अर्िम्र्न गनुयपनन सामान्य 
आचरणिरू देिायमा उल्िेख भए बमोजजम िनुेछन ्जसको अर्िम्र्न गनय िामी प्रलिबर्द्िा 
व्यक्त गदयछौं। 

3.1. नपेािको स्र्िन्त्रिा, स्र्ाधीनिा, स्र्ालभमान, राहिय एकिा, भौगोलिक अखण्डिा र जनिामा 
लनहिि सार्यभौम सत्ताप्रलि प्रलिबर्द् रिँदै, 

क) पदालधकारीिरूिे नेपािको स्र्िन्त्रिा, सार्यभौलमकिा, भौगोलिक अखण्डिा, राहिय एकिा, 
स्र्ाधीनिा र स्र्ालभमानको अिुणिामा प्रलिकूि िनुे कायय गनन छैनौँ । 

ख) कुनै पलन पदालधकारीिे राि हर्रूर्द् िनुे काययमा सघाउ परु् याउन,े राहिय गोपनीयिा भङ्ग 
गनन राहिय सरुिामा आचँ परु् याउने काययिरू गनय र्ा त्यस्िो काययमा सियोग परु् याउन े
कायय गनन र्ा गराइने छैन ।  

ग) कुनै पदालधकारीिे पदीय जजम्मेर्ारी पािना गदाय सदैर् राि र जनिाको बिृत्तर हिििाई 
ध्यानमा राखी गननछौ । 

घ) कुनै पलन व्यजक्त र्ा लनकाय िेजनिामा लनहिि सार्यभौमसत्ता, राहिय एकिा, स्र्ाधीनिा, 
सामाजजक, धालमयक, सांस्कृलिक िथा ऐलििालसक सौिादयिामा आचँ परु् याउने गरी कायय 
गरेमा त्यस्िो कायय लनरूत्साहिि गननछौं। 

3.2. संघ, प्रदेश र स्थानीय िि बीचको स-ुसम्बन्धमा जोड ददँदै, 

क) पदालधकारीिरूिे संघ, प्रदेश र स्थानीय िि बीचको ससुम्बन्ध, कायय अलधकार िेत्र, 

काययप्रणािी र्ा संस्थागि प्रबन्धमा कुनै आचँ परु् याउन र्ा दखि ददन र्ा अन्िर सरकार 
सम्बन्धमा दखि पानन कुनै हियाकिाप गनय र्ा र्क्तव्य र्ा प्रकाशन र्ा प्रचार प्रसार 
गररने छैन । 

ख) कुनै पलन आधारमा नगरका र्ालसन्दािरूिाई भेदभार् गनन र्ा समान सरुिा, सेर्ा, सहुर्धा 
र संरिणबाट र्जञ्चि गररने छैन । िर महििा, बािबालिका, अपांगिा भएका व्यजक्त, 

दलिि, जेष्ठ नागररक िगायि पलछ परेका र्गय, िेत्र िथा समदुायको िक हििका िालग 
हर्शेष व्यर्स्था गनय प्रलिबर्द् रिनेछौं । 

ग) अन्िर स्थानीय िि िथा अन्िर सरकार र्स्ि ुर्ा सेर्ाको लनबायध आर्गमनिाई कुनै 
बाधा गररने र्ा भेदभार् गररने छैन । 

3.3. संघीय िोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन प्रणािी, स्र्शासन र स्र्ायत्त शासन, संघ, प्रदेश र 
स्थानीय ििबाट राज्य शजक्तको प्रयोग िथा हर्श्वव्यापी मानर् अलधकार र मौलिक  अलधकारका 
मान्य लसर्द्ान्िको प्रर्र्द्यन  गनय,  
क) जनिामा लनहिि सार्यभौमसत्ता, स्र्शासन िथा स्र्ायत्त शासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय ििबाट 

राज्य शजक्तको प्रयोग, संघीय िोकिाजन्त्रक गणिन्त्रका मान्य लसर्द्ान्ििरूिाई उच्च 
सम्मान र आत्मसाि गररने छ । 
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ख) संघीय िोकिाजन्त्रक प्रणािी, स्थानीय स्र्ायत्तिा र िल्िो ििमा अलधकारको 
हर्केन्रीकरणका लसर्द्ान्ि िथा नीलििाई अनादर गनन, जनिा प्रलिको उत्तरदाहयत्र्िाई 
अस्र्ीकार गनन, अर्िेिना गनन, अन्िर सरकार सम्बन्ध एरं् स्थानीय िििरू र साझेदार 
संघ संस्था संगको कानून बमोजजमको सम्बन्धमा दखि पनन जस्िा कुनै िेख, समाचार, 

भाषण, र्क्तव्य प्रकाशन र्ा प्रसारण गनुय र्ा गराउन ुिुँदैन । िर यस कुरािे उल्िेजखि 
हर्षयमा अनसुन्धान मूिक कुनै िेख रचना प्रकाजशि गनय र सो अनरुूप धारणा राख्न 
रोक िगाएको मालनने छैन । 

3.4. साधन स्रोिको पूणय सदपुयोग गनयेः 
क) कानून बमोजजम आफूिे पाउने सेर्ा सहुर्धा बािेक स्थानीय ििको साधन, स्रोि, नगद र्ा 

जजन्सी कुनै पलन प्रकारिे मास्न, उपभोग गनय र दरुूपयोग गनुय गराउन ुिुँदैन । 

ख) कुनै पलन पदालधकारीिे सार्यजलनक स्रोिको प्रयोग गदाय अलधकिम सदपुयोग र 
उत्पादनशीि काययमा प्रयोग गनुयपननछ । 

3.5. आपनो जजम्मेर्ारीको प्रभार्कारी कायायन्र्यन गनय गराउन, 

क) कुनै पलन पदालधकारीिे कानूनिे िोहकए बमोजजमका पदालधकारीिरूिाई पूर्य जानकारी 
नददई आफ्नो सेर्ा ददनेस्थान छोडी अन्यत्र जान ुिुँदैन । 

ख) पदालधकारीिे प्रचलिि कानूनमा िोहकए भन्दा बढी समयका िालग आफ्नो काययिेत्र 
छोड्न ु पदाय र्ा काययिेत्र भन्दा बाहिर जानपुनन भएमा कानूनिे िोके बमोजजमका 
जनप्रलिलनलध र्ा पदालधकारीिाई आफ्नो पदको अजख्ियारी नददई जानिुुँदैन । 

3.6. गैर काननुी आश्वासनिाई लनरूत्साहिि गनय, 
क) संहर्धान िथा प्रचलिि कानूनिे ददएको अलधकार िते्रभन्दा बाहिरका काम  गररददन्छु 

भनी  कसैिाई आश्वासन ददन ुिुँदैन  ।  

ख) कानून बमोजजम गनुयपनन काम गनय र्ा सेर्ा ददनका िालग आनाकानी र्ा हढिाई गनन, 
जानीजानी अनार्श्यक झन्झट थप्ने र्ा आफ्नो अलधकार िेत्र बाहिरको काम गररददन 
र्ा गराईददनेछु भनी आश्वासन र्ा भरोसा पनन कुनै काम गनुय र्ा गराउन ुिुँदैन । 

ग) स्थानीय ििका पदालधकारीिरूिे ऐनिे िोहकएको योजना िजुयमा प्रकृयाको जानकारी 
नददई कुनै व्यजक्त, संस्था र्ा समदुायिाई स्थानीय ििको योजना बािेकका कुनै काययिम 
र्ा योजना स्र्ीकृि गररददन र्ा गराइददने आश्वासन ददनिुुँदैन । 

घ) आफ्नो िालग र्ा अरू कसैको िालग अनजुचि िाभ पगु्नेगरी पदको दरुूपयोग गनन कायय 
गनुय गराउन ुिुँदैन । 

3.7. राजनीलिक आस्थाका आधारमा भेदभार्पूणय कायय नगनय दृढ रिँदै,  

क) राजनीलिक आस्था र्ा हर्चारका आधारमा काययपालिका र्ा सभाका सदस्य र्ा कमयचारी 
र्ा सेर्ाग्रािी िथा आम नागररकिरूसँग िेरो मेरोको भार्ना राखी कुनै कायय गनुय/गराउन ु
िुँदैन । 
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ख) आफू सम्बर्द् राजनीलिक दि र्ा सम्बर्द् कुनै लनकाय र्ा संघ संस्थािाई मात्र िाभ पगु्न े
र्ा सहुर्धा िनुे गरी कुनै लनणयय र्ा योजना र्ा काययिम कायायन्र्यन गररने छैन । 

 

3.8. सामाजजक सौिादयिा र समारे्शीकरण प्रलि दृढ संकजल्पि रिँदै, 

क) सामाजजक सदभार् िथा सौिादयिा (प्रमे) खल्बल्याउन निनुेेः हर्लभन्न जाि जालि, धमय, र्गय, 
िेत्र, सम्प्रदायबीच सामाजजक सद्भार् र सौिादयिा खल्बल्याउने कुनै काम र्ा अन्य कुनै 
व्यर्िार गनुय नगरपालिकाका पदालधकारबाट गनुय गराउन ुिुँदैन । कुनै सम्प्रदाय बीचको 
स-ुसम्बन्धमा खिि पनन गरी हियाकिाप गनुय गराउन ुर प्रचार प्रसार गनुय गराउन ुिदैुन 
। 

ख) छुर्ाछुििाई प्रश्रय ददने व्यर्िार गनुयिुँदैन : कुनै हर्चार व्यक्त गदाय जािीय, धालमयक, 

सांस्कृलिक र्ा सामाजजक हर्दे्वष र्ा धालमयक भेदभार् जनाउने खािका काम कुरा गनन र्ा 
उखान टुक्का प्रयोग गनन र्ा कुनै जालि, धमय, संस्कृलि र्ा समदुायको स्र्ालभमानमा धक्का 
िाग्ने र्ा आघाि पगु्ने खािका शब्द/र्ाणीिरूको प्रयोग गनुय िुँदैन । 

ग) कुनै पलन जािजालि, धमय, र्णय, लिङ्ग आददका आधारमा भेदभार् गनुय िुँदैन िथा सबै 
समदुायका काननुी िक हिि र मौलिक संस्कृलि प्रलि बोिी र व्यर्िार दबैु िर्रबाट 
प्रलिकूि असर पनन गरी कायय गनुय गराउन ुिुँदैन । 

घ) कुनै पलन समदुायको परम्परा देजखको धमय अर्िम्बन गनन धालमयक स्र्िन्त्रिाको सम्मान 
गनुयपननछ । िर, आफ्नो िते्रलभत्र कसैको धमय पररर्ियन गनन गराउने कुनै पलन हियाकिाप 
िनु ददन ुिुँदैन । 

ङ) कुनै हर्देशी नागररक र्ा संस्थािे नेपािको सभ्यिा, नेपािी जनिा बीचको सदभार् लबगानन 
र्ा भड्काउने काम गरेको र्ा गनय िागेको जानकारी भएमा ित्काि सम्बजन्धि लनकायमा 
सूजचि गनुयपननछ । 

3.9. पदालधकारी बीच कायय जजम्मेर्ारीको न्यायोजचि बाडँफाडँ गनयेः 
क) पदालधकारीिरू बीच जजम्मेर्ारी, अलधकार र्ा सहुर्धा र्ा दाहयत्र्को बाँडफाँड गदाय 

राजनीलिक दिसँगको सम्बर्द्िा र्ा राजनीलिक आस्था र्ा महििा र्ा परुूष र्ा सामाजजक 
समारे्शी करणका आधारमा भेदभार् गनुय िुँदैन । िर कानून बमोजजम हर्शेष जजम्मेर्ारी 
र अर्सर ददनका िालग उल्िेजखि प्रार्धानिे रोक िगाएको मालनने छैन  । 

3.10. कसैको  स्र्ालभमान र अजस्ित्र्मा कुनै आचँ आउन नददन, 

क) पदालधकारीिे सबैसँग जशष्ट र मयायददि र्ाणी िथा शब्दको प्रयोग गनुयपननछ । शािीन 
र स्र्ाभाहर्क सामाजजक आचारणिरू प्रयोग गनुयपननछ।जनिासँग िाददयक,  नम्र र 
आदरपूर्यक व्यर्िार गनुयपननछ  । 

ख) पदालधकारीबाट काययपालिका र सभाका सदस्यिरू, स्थानीय ििमा काययरि कमयचारीिरूमा 
एक अकायप्रलि झटु्टा िाञ्छना िगाउने, ररस, राग, दे्वष राख्न ेिथा एक अकायको हर्षयमा 
अप्रासांलगक टीका हटप्पणी गनुय र्ा अलिशयोजक्त पूणय अलभव्यजक्त ददइने छैन । 
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ग) पदालधकारीिे लनर्ायजचि जनप्रलिलनलध, कमयचारी, सेर्ाग्रािीप्रलि राम्रो व्यर्िार र जशष्ट भाषाको 
प्रयोग गननछन।् 

घ) पदालधकारीिे संस्थागि रूपमा कुनै धारणा व्यक्त गदाय स्थानीय िि, यसका लनणययिरू 
र्ा कुनै पदालधकारी र्ा कमयचारीिाई िोच्याउने र्ा अनादर गनन भाषा र्ा अलभव्यजक्त ददन ु
र्ा ददन िगाउनिुुँदैन । 

ङ) पदालधकारी िथा कमयचारी बीच एक अकायको काम, पेशागि मयायदा र काययगि 
स्र्ायत्तिाको सम्मान गनन र्ािार्रण लसजयना गनुयपननछ । 

च) पदालधकारीिरूिे एक अकायको व्यजक्तगि रूपमा टीका हटप्पणी गनुय िुँदैन िर 
पदालधकारीको कामसँग सम्बजन्धि हर्षयमा स्र्स्थ रूपमा एक अकायका कमी कमजोरी 
िथा सबि पििरूिाई औल्याउन कुनै बाधा पगु्न ेछैन । 

छ) पदालधकारीिरूिे एक अकायका हर्षयमा सकारात्मक िर्रिे छिफि गनन, सझुार् ददन,े 

आिोचना िथा हटप्पणीिरू राख्न ुपननछ र एक अकायिाई पदीय काम गनयमा सियोग, 

उत्साि र प्ररेणा प्रदान गनुयपननछ । 

 

3.11. सामाजजक मान्यिा हर्रूर्द्का आचारणिरू लनरूत्साहिि गदै, 

क) कायायिय समयमा र्ा पदीय कामका लसिलसिामा मादक र्ा िाग ु पदाथयको सेर्न 
गनुयिुँदैन ।कायायिय िािालभत्र िथा सार्यजलनक सभा, समारोि, बैिक आदद स्थििरूमा 
मद्यपान, धमु्रपान, खैनी, सिुी, गडु्का र्ा पान सेर्न गनुयिुँदैन । 

ख) अन्धहर्श्वास, अपसंस्कृलि, रूढीर्ाद जस्िा परुािन एर्म ्अरै्ज्ञालनक मान्यिा िथा चािचिन 
हर्रूर्द्को सामाजजक रूपान्िरण प्रकृयामा सहिय सिभालगिा जनाउनपुदयछ । 

ग) पदालधकारीिरूिे सार्यजलनक स्थि िथा खिुा िाउँमा जरु्ा, िास खेल्ने, बाजी िगाउने 
आदद जस्िा व्यर्िारिरू गनुयिुँदैन । 

घ) पदालधकारीिे कानूनि: मानर् अलधकारको िनन ्ििररन,े कानूनिे बन्देज िगाएका िथा 
सभा र्ा काययपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र सामाजजक मयायदा हर्पररि भनी िोकेका 
समदुायमा प्रचलिि कुरीलििरूिे बढार्ा पाउने व्यर्िार गनुयिदैुन । 

ङ) हर्लभन्न जािजालि र्ा धमयसम्प्रदायका प्रचलिि सामाजजक संस्कारिरू जस्िै, हर्र्ाि, ब्रिबन्ध, 

पास्नी, जन्मोत्सर्, भोज आदद समदुायमा गिि प्रलिस्पधायको भार्ना ल्याउने खािका िडक 
भडक गनुयिुँदैन र िडक भडक गनय अरूिाई प्रोत्सािन गनुयिुँदैन । 

च) पदालधकारीको िैलसयििे कुनै लनणयय गदाय राजनीलिक, सामाजजक, आलथयक र्ा कुनै पलन 
आधारमा िेरो मेरो भने्न पि नलिई िटस्थ भलूमका लनर्ायि गनुयपदयछ । 

छ) लिङ्ग, उमेर, भाषा, धमय, आलथयक अर्स्था आददका आधारमा भेदभार् जनाउने गरी अरूका 
सामाजजक संस्कार र्ा र्गीय िकहििका हर्षयिरूमा नकारात्मक हटप्पणी गनुयिुँदैन । 

ज) पदालधकारीिे आफ्नोिेत्र लभत्र हर्द्यमान सामाजजक कुरीलि िथा कुसंस्कारका रूपमा 
रिेका बाि हर्र्ाि, बि ुहर्र्ाि, िैंलगक हिंसा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दाइजो, छुर्ाछुि, 
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जालिगि उचनीचिा, व्यजक्तगि घटना दिाय नगनन प्रर्लृि, खोप निगाउने अर्स्था, खिुा 
ददसा आदद जस्िा प्रथा प्रचिनिाई लनमूयि गनय िालग पनुयपननछ । 

3.12. स्थानीय ििबाट प्रदान गनन सेर्ा, सहुर्धा, लनणयय प्रहिया र सूचनामा जनिाको पिुचँ बढाउन, 

क) प्रत्येक नागररकिाई सरोकार िनुे सेर्ा सहुर्धा र लनणयय बारे सूचना माग भएमा उपिब्ध 
गराउन ु पननछ । िर प्रचलिि कानून िथा आचारसंहििामा उल्िेख भएको िररकािे 
बािेक कुनै पदालधकारी, व्यजक्त र्ा समूििाई आलथयक कारोर्ारमा िाभ र्ा िालन पगु्ने र्ा 
कसैको सम्पजत्त र्ा जजउ ज्यानमा िानी नोक्सानी पगु्ने सूचनािरू र गोप्य राख्नपुनन कुरा 
प्रसारण र्ा सार्यजलनक गनुय र्ा गराउन ुर्ा उपिब्ध गराउन ुिुँदैन । 

ख) शाजन्ि सरुिा, राहिय अखण्डिा, समदुायिरूको सौिादय सम्बन्धमा दखि पनन खािे 
सूचनािरू सार्यजलनक गनुय र्ा गराउन ुिुँदैन। 

3.13. बदलनयि िथा अनलधकृि काम गनय गराउनबाट रोक्न, 

क) प्रचलिि कानून बमोजजम आफूिाई प्राप्त अलधकारको प्रयोग गदाय बदलनयि र्ा स्रे्च्छाचारी 
रूपमा गनुय र्ा गराउन ु िुँदैन। यस्िो अलधकारको प्रयोग खिुा एरं् सिभालगिामूिक 
रूपमा छिफि गरी गनुयपननछ  । 

ख) आफू र्ा अन्य कुनै व्यजक्त र्ा संस्थाबाट अन्य पदालधकारी र्ा कायायिय/संघसंस्था र्ा 
कमयचारी र्ा व्यजक्तिाई अनलधकृि काम गराउन ुिुँदैन ।  

3.14. िैहङ्गक समानिाको प्रर्र्द्यन गदै,  

क) कसैिाई लिङ्गको आधारमा भेदभार् झल्कने कुनै कायय गनुय िुँदैन।लिङ्गको आधारमा 
कसैको िमिा मालथ आचँ आउने गरी कुनै कामकाज गनय नीलि, कानून र्ा संरचना 
बनाइने छैन । 

ख) फरक लिङ्गका पदालधकारी, कमयचारी, सेर्ाग्रािी िथा आम नागररक प्रलि अस्र्स्थ आिोचना 
गनन, जजस्क्याउने िथा उनीिरूको मनोबि घटाउने खािका अलभव्यजक्त ददन,े ददन िगाउने 
र्ा कुनै पलन नगरपालिकाका पदालधकारीको िालग आचारसंहििाको माध्यमबाट कुनै यौन 
जन्य दरुाशय िनुे खािका कुनै काम कारर्ािी गनय गराउन र्ा यौनजन्य अश्लीि 
िजस्बरिरू प्रकाजशि गनन, प्रदशयन गनन, आशय देखाउने, अनजुचि िाभका दृहष्टिे काममा 
अल्झाउने जस्िा िैरानी पानन व्यर्िार गनुय र्ा गराउन ुिुँदैन । 

ग) िेखेर, बोिेर, भाषण गरेर र्ा जनुसकैु माध्यमबाट पलन महििा िथा परुूष बीचमा भेदभार् 
जनाउने खािका काम र्ा व्यर्िार गनय र्ा उखान टुक्का, थेगो र्ा शब्दिरूको प्रयोग गनुय 
गराउन ुिुँदैन । 

घ) िैहङ्गक आधारमा भएका घरेिहुिंसा र भेदभार्का घटनािरूिाई िकुाउने गोप्य राख्न े
कायय गनन र्ा सियोग परु् याउन गनुय गराउनिुदैुन ।  
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3.15. बािबालिकाको सर्ायहङ्गण हर्कास र िकहिि प्रलि सचेि रिँदैेः 
क) बािबालिकाको साथयक सरोकारका हर्षय िथा स्थानीय हर्कास र शासन प्रहियामा 

बािबालिकाको साथयक सिभालगिािाई िोच्याउने र्ा अर्मूल्यन गनन हर्चार, अलभव्यजक्त 
ददन र्ा त्यस्िो व्यर्िार गनय गराउन िुँदैन ।  

ख) आफ्नो पररर्ारमा बाि श्रलमक राख्न ुिुँदैन।समदुायमा बािश्रम र्ा बािशोषणिाई संरिण 
र्ा प्रोत्सािन िनुे कुनै हकलसमका हियाकिाप गनय गराउन पाइनेछैन । 

 

4. सार्यजलनक सम्पलिको प्रयोग िथा सहुर्धा सम्बन्धी आचारणिरू : सार्यजलनक सम्पलिको प्रयोग 
िथा सहुर्धा सम्बन्धमा देिायका आचरणिरू पािन गनय प्रलिबर्द्िा व्यक्त गदयछौँ, 

4.1. पदालधकारी िथा कमयचारीको सहुर्धाका िालग छुट्याइएको सेर्ा र्ा सहुर्धा र्ा भत्ता आफ्नो 
आन्िररक स्रोिको कलि अंश िनु आउँछ भने्न यकीन गरी सभामा छिफि गरी आम 
नागररकिाई जानकारी ददई हकफायिी रूपमा न्यूनिम सहुर्धाको व्यर्स्था गररनेछ । 

4.2. पदालधकारीिे कानून बमोजजम िथा कायायियको काममा बािेक स्थानीय ििको मानर्ीय, 

आलथयक र्ा भौलिक साधन स्रोिको आफूर्ा अन्य कुनै व्यजक्तबाट प्रयोग र्ा उपयोग गनुय र्ा 
गराइने छैन । 

4.3. आफ्नो पदीय ओिदाको आधारमा कुनै सलमलि, संस्था र्ा व्यजक्तिरूबाट लनजी सेर्ा िथा 
सहुर्धािरू लिन र्ा लिन िगाइने छैन । 

4.4. स्थानीय ििको सेर्ा प्राप्त गरे र्ा सार्यजलनक सम्पलिको प्रयोग गरे र्ापि पदालधकारी, 
कमयचारी र्ा अन्य कुनै व्यजक्त र्ा संस्थािे कानून बमोजजम लिनुय बझुाउन ुपनन कर, शलु्क, 

सेर्ा शलु्क दस्िरु, भाडा बझुाउनबाट छुट लिने ददने गरी लनणयय गनुय र्ा गराउन ुिुँदैन । 

4.5. स्थानीय ििका पदालधकारीिरूिे आफूिे प्राप्त गनन सहुर्धािरूको हर्र्रण आम जानकारीका  
िालग स्थानीय ििमाफय ि सार्यजलनक गनुयपननछ  । 

 

5. नीलि लनमायण, योजना िजुयमा र लनणयय गदायपािन गनुयपनन आचारणिरू : नीलि, लनमायण, योजना 
िजुयमा र लनणयय गदाय देिायका आचारणिरूको पािन गनय गराउन देिाय बमोजजम गररनेछ, 

5.1. लनणयय प्रकृयामा भाग लिन ुपूर्य बैिकमा जानकारी  ददनपुनन :  

5.1.1 पदालधकारीिे आफू समेि संिग्न भई कुनै लनणयय गनुय पनन बैिकमा छिफिमा भाग लिन ु
पूर्य देिाय बमोजजमका सूचनािरू सम्बजन्धि भए सोलधन ुपननछ : 
क) स्थानीय ििको भनाय प्रकृया, खरीद, लबिी र्ा िेक्का पट्टाको लनणयय प्रकृया, कुनै हकलसमको 

दण्ड जररर्ाना र्ा लमनािा गनन लनणयय प्रकृया, कुनै पि सँगको सम्झौिाको म्याद थप 
र्ा खारेजीका हर्षयमा र्ा त्यस्िै कुनै लनणयय गनुय पनन हर्षयसँग सम्बजन्धि व्यजक्तसँग 
आफ्नो कुनै स्र्ाथय र्ा ररलसर्ी र्ा िेनदेन र्ा अन्य कुनै प्रकारको नािा, सम्र्न्ध रिेको 
भए सो कुरा, 

ख) स्थानीय ििको नीलि लनणययबाट प्रत्यि र्ा अप्रत्यि रूपमा िाभ र्ा िालन िनुे व्यजक्त, 

संस्था, पि र्ा कम्पनीसँग लिन/ुददन ुभए सोको लबर्रणिरू, 
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ग) कुनै पेसा र्ा व्यार्साहयक संघसंस्थामा पदालधकारीको प्रलिलनलधत्र्, िगानी, सेयर, हिि 
र्ा स्र्ाथय भए सो को लबर्रण र त्यस्िो काममा िगाउने संस्था सम्बन्धी हर्र्रण, 

5.1.2 यदद कुनै पदालधकारीको लनणयय गनुयपनन पि र्ा हर्षयसँग सम्बन्ध रिेछ भने बैिकको 
अध्यििे त्यस्िो पदालधकारीिाई बैिकको लनणयय प्रकृयामा िटस्थ रिन र्ा भाग  नलिनका  
िालग लनदनश गनुयपननछ  ।  

5.1.3 पदालधकारीिे कुनै हर्कास लनमायण काययको िालग गिन िनुे उपभोक्ता सलमलिमा रिी कायय 
गनुय िुँदैन । 

5.2. सिभालगिा मूिक िथा पारदशी रूपमा नीलि लनमायण र लनणयय गनन : 
क) पदालधकारीिरूिे योजनाको छनौट, प्राथलमकीकरण, कायायन्र्यन, अनगुमन, मूल्यांकनका 

हर्षयिरूमा िाभग्रािी, उपभोक्ता िथा सरोकारर्ािा समूिको व्यापक सिभालगिा र 
प्रलिलनलधत्र् गराएर लनणयय गनुयपननछ ।  

ख) स्थानीय ििबाट लनणयय ददनपुनन हर्षयिरू, लनयजुक्त र्ा सेर्ा सहुर्धा ददने र्ा लिने हर्षयका 
कुरािरू पारदशी रूपमा गनुयपननछ। 

ग) स्थानीय ििका बैिकिरू आम जनिाका िालग खिुा गनय उजचि प्रकृयािरू लनधायरण 
गनुयपननछ, 

घ) लनणयय गदाय कानूनिे िोकेको अर्लध लभत्र लनणयय गनुयपछय। कानूनिे समय निोकेको 
अर्स्थामा हर्षयको प्रकृलि िेरी यथा सम्भर् लछटोर उपयकु्त समयार्लध लभत्र लनणयय गनुय 
पननछ िर कुनै कारणिे लनणयय गनय िाग्ने समयार्लध िजम्बने भएमा र्ा लनणयय गनय नसहकन े
भएमा सोको िथ्यपूणय जानकारी सम्बजन्धि पििाई उपिब्ध गराउन ुपननछ । 

ङ) पदालधकारीिे नागररक र्ा सेर्ाग्रािीिाई नअल्मलिने गरी स्पष्ट राय िथा सल्िाि ददनपुननछ 
। 

 

6. परुस्कार, उपिार, दान, चन्दा र्ा लनजी सेर्ा, सहुर्धा र िाभ ग्रिण सम्बन्धी आचरण : परुस्कार, 

उपिार, दान, चन्दा र्ा लनजी सेर्ा, सहुर्धा र िाभ ग्रिण सम्बन्धमा देिायका आचारिरूको 
पािन गनय गराउन प्रलिबर्द् रिँदै,  

क) कानून बमोजजम आफ्नो कियव्य लनर्ायि गनन लसिलसिामा कसैबाट कुनै प्रकारको नगद र्ा 
सेर्ा सहुर्धाको रूपमा उपिार, परुस्कार, चन्दा लिन ुिुँदैन । त्यस्िो सेर्ा सहुर्धा ददनका 
िालग बाध्य पानन कुनै व्यर्िार गनुय र्ा गराउन ुिुँदैन । 

ख) स्थानीय ििसँग कुनै खास हर्षयमा स्र्ाथय लनहिि भएको र्ा सम्भाव्य स्र्ाथय भएको कुनै 
पलन व्यजक्तबाट कुनै प्रकारको मैत्री व्यर्िार र आमन्त्रण, भोज भिेर, खानहपन, मनोरञ्जन, 

बसोर्ास सहुर्धा, भाडा सहुर्धा, आदद लिन ुर्ा ददनिुुँदैन । पदालधकारीिरूिे आफ्नो स्थानीय 
िििाई जानकारी नददई कुनै व्यजक्त, संस्था र्ा लनकायबाट दान, बजक्सस, चन्दा, उपिार 
स्र्ीकार गनुय िुँदैन । 
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7. हर्कास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामदुाहयक संघसंस्था, लनजी िते्रसँगको साझेदारी : हर्कास 
साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामदुाहयक संघसंस्था, लनजी िेत्रसँगको साझेदारी गदाय देिायका 
आचारिरूको पािन गनय प्रलिबर्द् रिंदै, 

क) हर्कास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामदुाहयक संघसंस्था, लनजी िेत्रसँग संस्थागि सम्बन्ध 
र समन्र्य प्रर्र्द्यन गररनेछ । व्यजक्तगि िाभ िालनका आधारमा व्यर्िार गररने छैन । 

ख) हर्कास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामदुाहयक संघसंस्था, लनजी िेत्रसँगको आफ्नो िेत्र 
लभत्रको योजना, काययिम, बजेट िथा प्रलिरे्दन काययिाई एकीकृि रूपमा अगालड बढाइनेछ 
। 

8. लनष्पििा, सम्मान र कदरपूणय व्यर्िार सम्बन्धी आचरणिरू : पदालधकारीिे आफ्नो कायय 
सम्पादन गदाय लनष्पििा, सम्मान र कदरपूणय रूपमा गनय देिायका आचारणिरूको पािन 
गररनेछ, 

क)  स्थानीय ििको संस्थागि एरं् काययगि स्र्िन्त्रिा र लनष्पििा अलभर्हृर्द्  गनय प्रय्नशशीि 
रिने, 

ख) पदालधकारीिे पदीय कियव्य लनर्ायि गदाय बाह्य र्ा आन्िररक िेत्रबाट प्रत्यि र्ा अप्रत्यि 
रूपिे आउने प्रभार्, प्रिोभन, दबाब, भनसनु, धम्की, आग्रि आददबाट प्ररेरि र्ा प्रभाहर्ि नभई 
कायय सम्पादन गनन 

ग) आफ्नो  पदीय कियव्य पूरा गदाय मोिाहिजा नराखी लनभीक र स्र्िन्त्रिापूर्यक काययसम्पादन 
गनन गराउने, 

घ) कुनै कमयचारीिाई कायय सम्पादनको लसिलसिामा अनजुचि प्रभार् पानय र्ा दबाब नददने। 

ङ) प्रचलिि कानूनिे लनषधे गरेको कुनै कायय गनय र्ा गराउन निनुे। 

च) कियव्य पािना गदाय जानकारीमा आएको कानून बमोजजम गोप्य राख्न ुपनन हर्षय र्ा कागजाि 
र्ा व्यिोरा प्रत्यि र्ा अप्रत्यि रूपबाट प्रकाशन गनय र्ा गराउन निनुे । 

छ) पदालधकारीिे आफूिे गनन काम लनधायररि समयलभत्र सम्पादन गररने छ । कानून बमोजजम 
सम्पादन गनुयपनन काम समय लभतै्र सम्पन्न नगरी आफूिे गनन काम पन्छाइने छैन । 

9. अन्य आचरण िरूको पािना : पदालधकारीका अन्य आचरणिरू देिाय बमोजजम गनय प्रलिबर्द् 
रिन्छौं, 
क) आफ्नो सम्पजत्तको हर्र्रण िोहकएको समयलभत्र सम्बजन्धि लनकायमा बझुाई सार्यजलनक 

गनुयपननछ । 

ख) स्थानीय ििको काममा कुनै प्रकारको असर पनय सक्ने गरी र्ा संहर्धान प्रचलिि कानून 
हर्पररि िनुेगरी स्थानीय ििको स्र्ीकृलि लबना कसैर्ाट कुनै प्रकारको दान, दािव्य, कोसेिी, 
उपिार आफूिे स्र्ीकार गनुय र आफनो पररर्ारको कुनै सदस्यिाई त्यस्िो हर्षय स्र्ीकार 
गनय िगाउन ुिुँदैन । हर्देशी सरकार र्ा प्रलिलनलधबाट कुनै उपिार प्राप्त िनु आएमा स्थानीय 
ििमा सो कुराको सूचना ददई लनणयय भए बमोजजम गनुयपननछ । 
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ग) स्थानीय ििको पूर्य स्र्ीकृलि लबना कुनै कामको लनलमत्त कुनै हकलसमको चन्दा माग्न र्ा 
त्यस्िो चन्दा स्र्ीकार गनय र्ा कुनै हकलसमको आलथयक सिायिा लिनिुुँदैन । 

घ) नेपाि सरकार र्ा प्रदेश सरकार र्ा स्थानीय ििको काम कारर्ािीमा प्रलिकूि प्रभार् 
पननगरी कुनै पत्रपलत्रकामा आफ्नो र्ास्िहर्क र्ा काल्पलनक नामबाट र्ा बेनामी कुनैिेख 
प्रकाशन गनय, अनिाइन समाचार माध्यम र्ा सामाजजक सञ्जाि र्ा रेलडयो र्ा टेलिलभजनद्वारा 
प्रसारण गनय गराउन िुँदैन । 

ङ) नेपाि सरकार र्ा प्रदेश सरकार र्ा स्थानीय ििको नीलिको हर्रोधमा सार्यजलनक भाषण  
ददन र्ा कुनै र्क्तव्य प्रकाशन गनय िुँदैन । मिुकुी ऐन लबिार्ारीको मििको हर्पररि 
िनुेगरी हर्र्ाि गनय गराउन िदैुन । 

च) हर्देशी मिुकुको स्थायी बसोर्ास िथा लड.भी.को िालग आरे्दन गनुय िुँदैन । 

छ) पदालधकारीिे पदीय मयायदामा आचँ आउने गरी कुनै समूि र्ा व्यजक्तसँग कानून हर्पररि 
र्ािाय गनन, सम्झौिा गनन कायय गनुय गराउन ुिुँदैन । 

                     
 

भाग  ३ 

प्रचलिि कानूनबमोजजम पािन गनुयपनन आचरणिरू 

 

10. प्रचलिि कानूनको प्रभार्कारी कायायन्र्यन:   

1. नेपािको संहर्धान, प्रचलिि संघीय िथा प्रदेश कानून, अदाििको लनणयय र्ा आदेश िथा 
कानूनबमोजजम संघ र्ा प्रदेशिे ददएको लनदनशनको सम्मान र पािना गनय सोको ित्परिापूर्यक 
प्रभार्कारी कायायन्र्यन गररनेछ । 

2. प्रचलिि कानूनबमोजजम पदालधकारीिरूको सम्पजत्त हर्र्रण बझुाउने िथा सार्यजलनक गररनेछ 
। 

3. पदालधकारीिे प्रचलिि कानून बमोजजम स्थानीय ििको बेरूज ुिथा पेस्की फस्यौटको काययमा 
जजम्मेर्ारी बिन गनुयपननछ । 

 

11. अजख्ियार दरुूपयोग िथा भ्रष्टाचार लनर्ारण सम्बन्धी कानूनको कायायन्र्यनमा सियोग : 
1. स्थानीय ििका पदालधकारीिरूिे प्रचलिि कानून बमोजजम भ्रष्टाचार र्ा अजख्ियारको 

दरुूपयोग िनुे हकलसमका आचरणिरू गनुय र्ा गराउन ुिुँदैन । 

2. स्थानीय ििका पदालधकारीिे स्थानीय ििमा प्रचलिि कानून बमोजजम अजख्ियारको दरुूपयोग 
ििररने कुनै काम र्ा व्यर्िार भएमा सम्बजन्धि लनकायमा जानकारी ददनपुननछ र सम्बजन्धि 
लनकायबाट िनुे छानलबन, अनसुन्धान िथा जाँचबझुमा सियोग गनुयपननछ । 

3. पदालधकारीिे आफैिे थािा पाएको भ्रष्टाचार मालनन ेकाययिरूको सूचना ददने र लिन ेगनुय 
पदयछ, त्यस्िो सूचना िकुाउन र िकुाउन सियोग गनुय िदैुन । 
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4. पदालधकारीिे आफ्नो काययसम्पादन गदाय स्र्ाथयको द्वन्द्व देजखन सक्ने बाह्य हियाकिाप, 

रोजगारी, िगानी, सम्पजत्त, उपिार र्ा िाभ िगायिका कुरािरू बारे स्पष्ट गरी काययसम्पादन 
गनुयपदयछ । 

5. भ्रष्टाचारबाट आजजयि सम्पजत्त राख्न,े िकुाउने िथा प्रयोग गननजस्िा काययिाई दरुूत्सािन गनुय 
पदयछ । 

6. भ्रष्टाचारबाट आजजयि सम्पजत्तको खोज ििास, रोक्का, स्थानान्िरण, लनयन्त्रण, जफि एर् हफिाय 
सम्बन्धी काययमा सियोग परु् याउन ुपदयछ । 

7. पदालधकारीिे आफुिे र आफ्नो पररर्ारको नाममा कुनै जायजेथा खररद गदाय सार्यजलनक 
गरेर गनुयपननछ । 

 

12. लनर्ायचन आचारसंहििाको पािन गनुयपननेः 
1.  स्थानीय ििका जनप्रलिलनलधिरूिे लनर्ायचनका बखि पािन गनुयपनन आचारणिरू लनर्ायचन 

आयोगिे िोके बमोजजम पािना गनुयपननछ । 

2. स्थानीय लनकायका पदालधकारीिरूिे लनर्ायचन आचार संहििाको प्रभार्कारी कायायन्र्यन िथा 
पािन गनय गराउन सियोग गनुयपननछ । 

3. स्थानीय ििका पदालधकारीिरूिे आफ्नो ओिदाको आधारमा प्राप्त सहुर्धािरू लनर्ायचन प्रचार 
प्रसार र्ा सोसँग सम्बजन्धि प्रयोजनका िालग आफू र्ा अरू कसैबाट प्रयोग गनय र्ा प्रयोग 
गराउनको िालग ददन ुिुँदैन। 

4. लनर्ायचन प्रयोजनका िालग यस्िो सहुर्धा ददन र्ा लिनका िालग स्थानीय िििरूबाट संस्थागि 
रूपमा कुनै लनणयय गनुय र्ा गराउन ुसमेि िुँदैन । 

 

13. आचारसंहििाको कायायन्र्यन िथा सार्यजलनकीकरणका िालग आर्श्यक व्यर्स्था गनुयपननेः  

1. आचारसंहििाको कायायन्र्यन िथा सार्यजलनकीकरणका िालग देिायमा उल्िेजखि व्यर्स्थािरू 
गररनेछ, 

क) आचारसंहििाको कायायन्र्यन सलमलिको व्यर्स्था गररनेेः काययपालिकािे प्रमखु र्ा 
काययपालिकािे िोकेको सदस्यको संयोजकत्र्मा आचारसंहििा कायायन्र्यन सलमलि गिन 
गररनेछ । सो सलमलििे लनयलमि रूपमा आचारसंहििा कायायन्र्यनको पििाई सियोग 
परु् याई काययपालिकाको बैिकमा लनयलमि प्रलिरे्दन ददनपुननछ । 

ख) अनगुमन सलमलििाई सियोग परु् याउनपुननेः यस आचारसंहििाको प्रभार्कारी कायायन्र्यनका 
िालग अनगुमन सलमलििाई आर्श्यक पनन सियोग उपिब्ध गराइनेछ।  

 

2. पदालधकारीिे आफ्नोकायय हर्भाजन िथा काययसम्पादन लनयमार्िीको व्यर्स्था बमोजजम 
जर्ाफदेिी, पारदशी सेर्ा प्रर्ािको प्रबन्ध गनय देिाय बमोजजम गनय गराउन आर्श्यक  
व्यर्स्था गररनेछ  । 



खण्ड 1 संख्या 9 लमलि २०७४/12/08 

 

रामपरु नगरपालिकाको पदालधकारी आचारलसंििा, 2074                                                                    12 

 

क) नागररक र्डापत्र बमोजजम काययसम्पादन गनुयपनन, नागररक बडापत्र सम्र्जन्धि सबैको 
जानकारीका िालग सबैिे देख्न ेिाउँमा टाँस गनुय गराउन ुपननछ । 

ख) स्थानीय िििे नागररक बडापत्रमा उल्िेख भए अनसुार लछटो छररिो सेर्ा प्राप्त नभएमा सो 
उपर गनुासो सनुरु्ाई िनुे र छानलबनबाट सेर्ाग्रािी पििाई कुनै िलि नगरपालिकाका 
पदालधकारीबाट दखु र्ा िैरानी व्यिोनुय परेको देजखएमा पीलडि पििाई उजचि उपचार र 
िलिपूलिय उपिब्ध िनुे व्यर्स्था गनुय गराउनपुननछ । 

3. कुनै पलन पदालधकारीिे आफूकिाँ आएको गनुासो ित्कािै सनेु्न व्यर्स्था लमिाई फस्यौट 
गनुयपननछ। 

 
 

भाग ४ 

आचारसंहििाको पािन गनन गराउन ेव्यर्स्था 
 

14. आचारसंहििा अनगुमन सलमलिको गिन : 
1. कुनै पदालधकारीिे यस आचारसंहििा िथा अन्य प्रचलिि संघीय, प्रदेश स्थानीय कानून 

बमोजजम पािन गनुय पनन आचारिरू उल्िंघन गरे, नगरेको सम्बन्धमा जाँचबझु िथा अनगुमन 
गनयका िालग सभािे सभाका सदस्यिरू मध्येबाट देिाय बमोजजमको एक पदालधकारीको 
आचारसंहििा अनगुमन सलमलिको गिन गररनेछ । 

क) सभाका सदस्यिरूिे आफू मध्येबाट छनौट गरेको एक जना   संयोजक  

ख) सभाका सदस्यिरूिे आफू मध्येबाट छनौट गरेको कम्िीमा  

एक जना महििासहिि दईुजना       सदस्य 

ग) काययकारी अलधकृििे िोकेको स्थानीय ििको  

एक जना अलधकृि कमयचारी       सदस्य सजचर् 

2. अनगुमन सलमलिका संयोजक, सदस्य िथा सजचर्मालथ नै यस आचारसंहििाको उल्िंघनमा 
उजरुी परी लनणयय गनुय पनन अर्स्था भएमा सो लबषयको छिफि, जाँचबझु िथा लनणयय 
प्रकृयामा लनज सिभागी िनु पाउने छैनन।् 

3. यस आचार संहििाको संयकु्त रूपमा उल्िंघन गरेको भनी अनगुमन सलमलिका संयोजक, 

सदस्यिरू िथा सजचर् मालथ कुनै उजरुी परेकोमा त्यसउपर सम्बजन्धि कायय सलमलििे 
छानलबन गरी त्यसपलछ बस्ने सभाको बैिकमा पेश गनुयपननछ । 

4. अनगुमन सलमलिका सदस्यिरूको पदार्लध दईु बषयको िनुेछ । यस सलमलिका सदस्यिरू 
िगािार दईु कायय कािभन्दा बढीका िालग लनर्ायजचि िनु सक्ने छैनन।् िर स्थानीय ििको 
काययकाि समाप्त भएको अर्स्थामा स्र्िेः समाप्त भएको मालननेछ  । 

15. अनगुमन सलमलिको काम, कियव्य िथा अलधकार :  

1. अनगुमन सलमलिको काम, कियव्य िथा अलधकार देिाय बमोजजम िनुेछ,  
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क) कुनै पदालधकारीिे आचारसंहििा उिंघन गरे, नगरेको सम्र्न्धमा उजरुी परेमा र्ा 
जानकारी िनु आएमा सो उपर जाँचबझु िथा छानहर्न गनय सक्ने ।  

ख) जाँचर्झु िथा छानहर्नका लसिलसिामा समाव्िान जारी गनन र सािी प्रमाण बझु्ने अलधकार 
िनुे ।  

ग) अनगुमन सलमलिका सदस्यिरुिे स्थानीय ििको लसफाररस िथा आमन्त्रणमा स्थानीय 
ििको जनुसकैु बैिकमा उपजस्थि भई आफ्नो कामका लबषयमा जानकारी ददन सक्नेछन ्
।   

2. अनगुमन सलमलिको कामको िालग आर्श्यक जनशजक्त, काम गनन िाउँ, सामग्री िथा उजचि 
र्ािार्रण बनाईददने जजम्मेर्ारी सम्बजन्धि स्थानीय ििको िनुेछ ।  

 

16. अनगुमन सलमलिको बैिक िथा काययहर्लध :  

1. अनगुमन सलमलिको कायय संचािन हर्लध देिायमा उल्िेख भए अनसुार िनुेछ,   

क) अनगुमन सलमलिको बैिक आर्श्यकिा अनसुार बस्नेछ ।   

ख) अनगुमन सलमलिको बैिकको लनणयय बिमुिको आधारमा िनुेछ ।   

ग) अनगुमन सलमलििे कारर्ािी गदाय सम्बजन्धि पदालधकारीिाई सफाई पेश गनन उजचि 
मौका ददन ुपननछ ।  

घ) अनगुमन सलमलििे जाँचबझुबाट देजखएको लबबरण सहििको राय प्रलिरे्दन सम्र्जन्धि 
काययपालिकामा पेश गनुय पननछ ।  

2.  अनगुमन सलमलिको बैिक िथा जाँचबझु सम्बन्धी अन्य काययहर्लध सलमलि आफैं िे िोक्न 
सक्नेछ ।  

17. अनगुमन सलमलिका सदस्यिरुको सेर्ा िथा सहुर्धा : अनगुमन सलमलिका सदस्यिरुको बैिक 
भत्ता िथा अन्य सहुर्धािरु स्थानीय िििे िोके र्मोजजम िनुेछ ।  

 

18. उजरुी :  

1. स्थानीय ििको कुनै पदालधकारीिे पेशागि आचार उल्िंघन गरेकोमा त्यस हर्षयमा 
आचारसंहििा अनगुमन सलमलि समि उजरुी ददन सहकनेछ ।  

2. मालथ (१) बमोजजम ददइने उजरुीमा कुन पदालधकारीिे कुन आचरण उल्िंघन गरेको िो 
सोको आधार प्रमाण खिुाउन ुपननछ । स्थानीय िििे उजरुी फारामको नमनुा बनाई सरै्िे 
सजजिै प्राप्त गनय सक्ने स्थानमा राख्न सक्नेछ । 

3. उजरुीको सम्बन्धमा कारर्ािी माग गदाय अनगुमन सलमलििे उजरुी किायसंग थप हर्र्रण र्ा 
कागजाि माग गनय सक्नेछ । 

19. गोप्य राख्नपुननेः 
1. अनगुमन सलमलििे उजरुी किायको नाम गोप्य राख्नपुननछ । 
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2. प्राप्त उजरुीका आधारमा कुनै पदालधकारी मालथ िागेको आरोप मालथ छानलबन जारी रिेको 
अर्स्थामा आरोहपि पदालधकारीको नाम समेि गोप्य राख्नपुननछ । 

 

20. जाचँबझु : 
1. यस आचारसंहििामा उजल्िेखि आचरणिरूको उल्िंघन गरेको हर्षयमा अनगुमन सलमलिको 

राय सझुार् र्ा प्रलिरे्दन आर्श्यक कार्ायिीका िालग काययपालिकामा पेश गनुयपननछ । 
प्रलिरे्दन पेश गनुयपूर्य सो सलमलििे देिायका प्रकृयािरू पूरा गनुयपननछ । 

क) कुनै पदालधकारीका हर्रूर्द् आचारसंहििा उल्िंघन गरेको कुनै उजरुी परेकोमा र्ा कुनै 
जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यसको आधारमा अनगुमन सलमलििे कार्ायिी गनय आर्श्यक 
छ र्ा छैन भनी जाँचबझु गनय र्ा गराउन सक्नेछ । 

2. जाँच बझु गदाय कुनै पदालधकारी उपर कारर्ािी गनुय पनन देजखएमा अनगुमन सलमलििे त्यस्िो 
पदालधकारीिाई सफाई पेश गनय उजचि मौका ददनपुनन छ । 

3. सफाइ पेश गनन मौका ददँदा सम्बजन्धि पदालधकारी हर्रूर्द् िागेको आरोप त्यसको आधारिरू 
प्रस्ट गरी आर्श्यक कार्ायिीका िालग काययपालिकाको बैिकमा पेश गनुयपननछ । 

 

21. अनगुमन सलमलिको लसफाररस कायायन्र्यन गननेः 
1. अनगुमन सलमलििे यस आचारसंहििामा उजल्िजखि कुरािरूको पािन भए नभएको सम्बन्धमा 

आर्श्यक राय, सझुार् िथा लसफाररस सहिि कायायन्र्यनका िालग काययपालिकामा पेश 
गनुयपननछ । 

2. अनगुमन सलमलिबाट प्राप्त प्रलिरे्दन िथा राय, सझुार् र लसफाररस उपर काययपालिकामा 
छिफि गरी आर्श्यक लनणययसहिि कायायन्र्यन गनुयपननछ । 

3. आचारसंहििाको पािनका हर्षयमा स्थानीय ििमा छिफि िुँदाका बखि सम्बजन्धि पिका 
प्रलिलनलधिरूिाई सिभागी गराउन सहकनेछ । 

 
 

22. आचारसंहििाका उल्िंघनमा सजाय : 
1. यस आचार संहििाको कायायन्र्यन गदाय स्थानीय ििबाट सजायको रूपमा देिायमा उजल्िजखि 

एक र्ा सो भन्दा बढी प्रकृयािरू अपनाउन सहकन ेछ । 

क) सम्बजन्धि पदालधकारीिाई सचेि गराउने। 

ख) आिोचना िथा आत्मािोचना गनय िगाई सोको जानकारी सार्यजलनक गनय िगाउने। 

ग) सार्यजलनक  सनुरु्ाइका  िालग  सार्यजलनक  गनन,  गराउने ।  

घ) प्रचलिि ऐन कानूनको उल्िंघन भएका अर्स्थामा सम्बजन्धि लनकायमा सूचना  ददने र  
आर्श्यक काबायिीका िालग िेखी पिाउने । 

2. आरोहपि पदालधकारी मालथ भएको कुनै पलन काबायिीका हर्षयमा लनज कुनै राजनीलिक 
दिसँग आबर्द् भएको िकमा सम्बजन्धि राजनीलिक दििाई जानकारी गराउनपुनन। 
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23. कार्ायिीको हर्र्रण सार्यजलनक गनुयपननेः आचारसंहििाको कायायन्र्यनका सम्बन्धमा पदालधकारी 
मालथ भएको कार्ायिीको हर्र्रण आम जानकारीका िालग स्थानीय ििको सूचना पाटी र स्थानीय 
पत्रपलत्रकामा प्रकाजशि गनुयपननछ । सोको जानकारी राजनीलिक दििरू, संघीय मालमिा िथा 
स्थानीय हर्कास मन्त्रािय, लनर्ायचन आयोग, प्रदेश सरकारको सम्बजन्धि हर्भाग/लनकाय, स्थानीय 
प्रशासनिाई गराउन ुपननछ । 

 

भाग  ५ 

हर्हर्ध 

 

24. आचारसंहििाको पािन गनुय सबैको कियव्य िनुेेः यो आचारसंहििाको पािना गनुय पदालधकारीको 
जजम्मेर्ारी िथा कियव्यको एक अलभन्न अंगको रूपमा रिनेछ । 

 

25. पदालधकारीिाई आचारसंहििाको जानकारी ददनपुननेः यो आचारसंहििा स्थानीय ििका पदालधकारी 
िथा कमयचारीिरूिाई अलनर्ायय रूपमा जानकारी ददई िस्िािर गराई िागू गनुयपननछ । 
 

26. सरोकारर्ािािरूिाई आचारसंहििाको जानकारी उपिब्ध गराउनपुननेः स्थानीय ििका 
पदालधकारीको आचारसंहििा, समय समयमा आचारसंहििामा भएको संशोधनको हर्र्रण िथा 
आचारसंहििाको कायायन्र्यनका हर्र्रणिरूको जानकारी र्ाहषयक रूपमा स्थानीय ििका 
राजनीलिक दििरू, संघीय मालमिा िथा स्थानीय हर्कास मन्त्रािय िथा प्रदेश सरकारका 
सम्बजन्धि लनकायिाई गराउनपुननछ । 

 

27. आचारसंहििाको कायायन्र्यनमा राजनीलिक दिको सियोग : 
1. कुनै पदालधकारीबाट यस आचारसंहििाको उल्िंघन भएको ििर भएमा लनज मालथ िागेका 

आरोप िथा सो सम्बन्धमा लसफाररस भएको कार्ायिीको हर्र्रण समेि सम्बजन्धि पदालधकारी 
सम्बर्द् राजनीलिक दििाई जानकारी गराउनकुा साथै सार्यजलनक समेि गनुयपननछ । 

2. जाँचर्झुका आधारमा पदालधकारी उपर कार्ायिीका िालग भएको लसफाररसको कायायन्र्यन 
गनन र्ा सचेि गराउने काममा सरकारी लनकाय एरं् राजनीलिक दििरूको सियोग लिन 
सहकनेछ । 

 

28. आचारसंहििामा संशोधन : 
1. नगरसभाबाट आचारसंहििामा संशोधन गनय सहकनेछ । 

2. आचारसंहििामा भएको संशोधनको जानकारी सम्बजन्धि सबै पदालधकारी, कमयचारी, िथा 
सरोकारर्ािािरूिाई ददनपुननछ । 

3. लनर्ायचन आचारसंहििामा संशोधन भएका खण्डमा आम जनिाको जानकारीका िालग 
सार्यजलनक गनुयपननछ । 
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4. नगरपालिकािे आफ्नो स्थानीय हर्जशष्टिा, काययप्रकृलि र आर्श्यकिा अनसुार यस 
आचारसंहििामा समय समयमा थप व्यर्स्था समारे्श गरी िागू गनय सक्नेछ । 

 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

प्रमाजणकरण लमलि :- 2074/12/08 

  

आज्ञािे 

(यमेन्र उपाध्याय) 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

 
    
 


