ऐसेलुखकक गाईँ पाललका

गाईँ पाललकाका पदालधकारीहरुको
अचारसंलहता-२०७४

कायकपाललकाबाट स्वीकृ त लमलत-२०७४/०४/१८ गते

ऐसेलुखकक गाईँ पाललका
खोटाङ
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प्रस्तावना
नेपालको संलवधान बमोलजम सहकाररता, सहऄलस्तत्व र समन्वयका अधारमा संघीय लोकतालन्िक
गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको ऄभ्यास गदै सङ् 
घ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच सुमधुर ऄन्तरसरकार
सम्बन्ध कायम गनक, स्थानीय शासन व्यवस्थामा जनताको ऄथकपूणक सहभालगता प्रवर्द्कन गदै बढी
जनमुखी, सेवामुखी, जनईत्तरदायी, पारदशी तथा सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको प्रत्याभूलत गनक, स्थानीय
तहलाइ जनताको लवश्वालसलो शासन आकाइका रुपमा स्थालपत गनक, स्थानीय तहबाट समाजका
लवलभन्न वगक, धमक, ललङ्ग, जातजालतका मौललक संस्कृ लतप्रलत सम्मान र सलहष्णु भावनाको लवकास गनक
तथा कानूनी राज्य, संघीय लोकतालन्िक गणतन्िका लाभहरुको न्यायोलचत लवतरण र ददगो लवकासको
ऄवधारणालाइ

मूतक

दियाकलापहरुलाइ
गाईँ पाललकाका
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र

हामी

ऐसेलुखकक

यो

“ऐसेलुखकक

गाईँ पाललकाका पदालधकारीको अचारसंलहता, २०७४”बनाइ लागू गरे का छौं।

भाग – १
प्रारलम्भक
१.

संलिप्त

नाम

र

प्रारम्भः ( १)

यो

अचारसंलहताको

नाम

“ऐसेलुखकक

गाईँ पाललकाका

पदालधकारीहरुको अचारसंलहता, २०७४”रहेकोछ।
(२) यो अचारसंलहता गाईँ सभाबाट पाररत भएको लमलतदेलख लागू हुनेछ ।
२.

पररभाषाः लवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथक नलागेमा यस अचारसंलहतामा,
(क)

“ऄध्यि”भन्नाले ऐसेलुखकक गाईँ पाललकाको ऄध्यिलाइ सम्झनुपदकछ ।

(ख)

“अचारसंलहता”भन्नाले गाईँ पाललकाका पदालधकारीहरुको अचारसंलहता, २०७४ लाइ
जनाईनेछ ।

(ग)“ऄनुगमनसलमलत”भन्नाले यस अचारसंलहता ऄनुसार गरठत अचारसंलहता ऄनुगमन सलमलतलाइ
सम्झनुपछक।
(घ)

“कायकपाललका”भन्नाले ऐसेलुखकक गाईँ कायकपाललका सम्झनु पछक ।

(ङ)

“पदालधकारी”

भन्नाले

ऐसेलुखकक

गाईँ पाललकाका

ऄध्यि,

ईपाध्यि,

वडाध्यि,

कायकपाललकाका सदस्य तथा सभाका ऄन्य सदस्य समेतलाइ सम्झनुपदकछ । यस
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शब्दले गाईँ पाललकाले अफ्नो कायकसम्पादनका लसललसलामा गठन गरे का जुनसुकै
सलमलत वा ईपसलमलत वा कायकदलका सदस्यहरु समेतलाइ सम्झनुपदकछ ।
(च)

“सभा”भन्नाले ऐसेलुखकक गाईँ सभालाइ बुझाईनेछ ।

(छ)

“स्थानीय तह”भन्नाले नेपालको संलवधान बमोलजमको गाईँ पाललका, नगरपाललका र
लजल्ला

सभा

सम्झनुपदकछ

।

यस

खण्डमा

ईलल्ललखत

नगरपाललका

भन्नाले

महानगरपाललका, ईपमहानगरपाललका र नगरपाललका समेतलाइ जनाईनेछ ।

भाग – २
पदालधकारीका अचारहरु
३.

सामान्य अचारहरुको पालना गननः पदालधकारीहरुको पालन तथा ऄवलम्वन गनन सामान्य
अचारहरु देहायमा ईल्लेख भए बमोलजम हुनेछन् । जसको ऄवलम्वन गनक हामी प्रलतवर्द्ता
व्यक्त गदकछौं,
३.१

नेपालको स्वतन्िता, स्वाधीनता, स्वालभमान, रालिय एकता, भौगोललक ऄखण्डता र
जनतामा लनलहत सावकभौमसत्ताप्रलत प्रलतवर्द् रहँद,
ै
(क)

पदालधकारीहरुले नेपालको स्वतन्िता, सावकभौलमकता, भौगोललक ऄखण्डता,
रालिय एकता, स्वाधीनता र स्वालभमानको ऄिुण्णतामा प्रलतकू ल हुने कायक
गनन छैनौं ।

(ख)

कु नै पलन पदालधकारीले राि लवरुर्द् हुने कायकमा सघाई पुर्
याईने, रालिय
गोपनीयता भङ्ग गनन, रालिय सुरिामा अँच पुयाकईने कायकहरु गनक वा त्यस्तो
कायकमा सहयोग पुयाकईने कायक गनन वा गराआने छैन ।

(ग)

कु नै पदालधकारीले पदीय लजम्मेवारी पालना गदाक सदैव राि र जनताको
बृहत्तर लहतलाइ ध्यानमा राखी गननछौ ।

(घ)

कु नै पलन व्यलक्त वा लनकायले जनतामा लनलहत सावकभौमसत्ता, रालिय एकता,
स्वाधीनता, सामालजक, धार्ममक, सांस्कृ लतक तथा ऐलतहालसक सौहादकतामा अँच
पुयाकईने गरी कायक गरे मा त्यस्तो कायक लनरुत्सालहत गननछौ ँ ।

३.२

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सु–सम्वन्धमा जोड दददै,
(क)

पदालधकारीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्ध, कायकऄलधकारिेि,
कायक प्रणाली वा संस्थागत प्रवन्धमा कु नै अँच पुर्
याईन वा दखल ददन वा
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ऄन्तरसरकार सम्वन्धमा खलल पानन कु नै दियाकलाप गनक वा वक्तव्य वा
प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररनेछैन ।
(ख)

कु नै पलन अधारमा स्थानीय तहका वालसन्दाहरुलाइ भेदभाव गनन वा सामान
सुरिा, सेवा, सुलवधा र संरिणबाट वलन्चत गररनेछैन ।
तर मलहला, बालबाललका, ऄपांगता भएका व्यलक्त, दललत, जेष्ठ नागररक लगायत
पलछ परे का वगक, िेि तथा समुदायको हकलहतका लालग लवशेष व्यवस्था गनक
प्रलतवर्द् रहनेछौ ।

(ग)

ऄन्तर

स्थानीय

तह

तथा

ऄन्तर

सरकार

वस्तु

वा

सेवाको

लनवाकध

अगमनलाइ कु नै बाधा गररने वा भेदभाव गररने छैन ।
३.३

संघीय लोकतालन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन र स्वायत्त शासन, संघ,
प्रदेश र स्थानीय तहबाट राज्यशलक्तको प्रयोग तथा लवश्वव्यापी मानव ऄलधकार र
मौललक ऄलधकारका मान्य लसर्द्ान्तको प्रबर्द्कन गनक,
(क)

जनतामा लनलहत सावकभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, संघ, प्रदेश र
स्थानीय तहबाट राज्यशलक्तको प्रयोग, संघीय लोकतालन्िक गणतन्िका मान्य
लसर्द्ान्तहरुलाइ ईच्च सम्मान र अत्मसात गररनेछ ।

(ख)

संघीय लोकतालन्िक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता र तल्लो तहमा ऄलधकारको
लवके न्रीकरणका

लसर्द्ान्त

तथा

नीलतलाइ

ऄनादर

गनन,

जनताप्रलतको

ईत्तरदालयत्वलाइ ऄस्वीकार गनन, ऄवहेलना गनन, ऄन्तरसरकार सम्वन्ध एवं
स्थानीय तहहरु र साझेदार संघ संस्थासँगको कानून बमोलजमको सम्वन्धमा
खलल पनन जस्ता कु नै लेख, समाचार, भाषण, वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रशारण
गनुक वा गराईनु हुँदन
ै ।
तर यस कु राले ईल्लेलखत लवषयमा ऄनुसन्धानमूलक कु नै लेख रचना प्रकालशत
गनक

र सो ऄनुरुप धारणा राख्
न रोक लगाएको मालनने छैन ।

३.४ साधन श्रोतको पूणक सदुपयोग गनकः
(क)

कानुन बमोलजम अफू ले पाईने सेवा सुलवधावाहेक स्थानीय तहको साधन,
श्रोत, नगद वा लजन्सी कु नै पलन प्रकारले मास्न, ईपभोग गनक र दुरुपयोग गनुक
गराईनु हुँदन
ै ।

(ख)

कु नै पलन पदालधकारीले सावकजलनक

स्रोतको प्रयोग गदाक ऄलधकतम सदुपयोग

र ईत्पादनशील कायकमा प्रयोग गनुक पननछ ।
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३.५ अफ्नो लजम्मेवारीको प्रभावकारी कायाकन्वयन गनक गराईन,
(क)

कु नै पलन पदालधकारीले कानूनले तोदकए बमोलजमका पदालधकारीहरुलाइ पूवक
जानकारी नददइ अफ्नो सेवा ददने स्थान छोडी ऄन्यि जानु हुँदन
ै ।

(ख)

पदालधकारीले प्रचललत कानूनमा तोदकएभन्दा बढी समयका लालग अफ्नो
कायकिेि छोड्नुपदाक वा कायकिेिभन्दा बालहर जानुपनन भएमा कानूनले तोके
बमोलजमका जनप्रलतलनलध वा पदालधकारीलाइ अफ्नो पदको ऄलततयारी नददइ
जानु हुँदन
ै ।

३.६ गैर कानूनी अश्वासनलाइ लनरुत्सालहत गनक
(क)

संलवधान तथा प्रचललत कानूनले ददएको ऄलधकारिेिभन्दा बालहरका काम
गररददन्छु भनी कसैलाइ अश्वासन ददनु हुँदन
ै ।

(ख)

कानून बमोलजम गनुकपनन काम गनक वा सेवा ददनका लालग अनाकानी वा
दढलाइ गनन, जानीजानी ऄनावश्यक झंझट थप्ने वा अफ्नो ऄलधकारिेि
बालहरको काम गररददन वा गराइ ददनेछु भनी अश्वासन वा भरोसा पनन कु नै
काम गनुक वा गराईनु हुँदन
ै ।

(ग)

स्थानीय तहका पदालधकारीहरुले ऐनले तोदकएको योजना तजुकमा प्रकृ याको
जानकारी नददइ कु नै व्यलक्त, संस्था वा समुदायलाइ स्थानीय तहको योजना
बाहेकका कु नै कायकिम वा योजना स्वीकृ त गररददन वा गराइददने अश्वासन
ददनु हुँदन
ै ।

(घ)

अफ्नो लालग वा ऄरु कसैको लालग ऄनुलचत लाभ पुग्ने गरी पदको दुरुपयोग
गनन कायक गनुक गराईनु हुँदन
ै ।

३.७ राजनीलतक अस्थाका अधारमा भेदभावपूणक कायक नगनक दृढ रहँद,ै
(क)

राजनीलतक अस्था वा लवचारका अधारमा कायकपाललका वा सभाका सदस्यहरु
वा कमकचारी वा सेवाग्राही तथा अम नागररकहरुसँग तेरो मेरोको भावना
राखी कु नै कायक गनु÷क गराईनु हुँदन
ै ।

(ख)

अफू सम्वर्द् राजनीलतक दल वा सम्वर्द् कु नै लनकाय वा संघसंस्थालाइ माि
लाभ पुग्ने वा सुलवधा हुने गरी कु नै लनणकय वा योजना वा कायकिम
कायाकन्वयन गररनेछैन ।

३.८ सामालजक सौहादकता र समावेशीकरणप्रलत दृढ संकलल्पत रहँद,ै
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(क)

सामालजक सद्
भाव तथा सौहादकता ( प्रेम) खल्बल्याईन नहुनेः लवलभन्न जात
जालत, धमक, वगक, िेि, सम्प्रदायबीच सामालजक सद्
भाव र सौहदकता खल्बल्याईने
कु नै

काम

वा

ऄन्य

कु नै

व्यवहार

गनुक

वा

गराईनु

हुँदन
ै

।

कु नै

सम्प्रदायबीचको सु–सम्वन्धमा खलल पनन गरी दियाकलाप गनुक गराईनु र
प्रचार प्रसार गनुक गराईनु हुँदन
ै ।
(ख)

छु वाछु तलाइ प्रश्रय ददने व्यवहार गनुक हुँदन
ै । कु नै लवचार व्यक्त गदाक जातीय,
धार्ममक, साँस्कृ लतक वा सामालजक लवर्द्ेष वा

धार्ममक भेदभाव जनाईने

खालका काम कु रा गनन वा ईखान टुक्का प्रयोग गनन वा कु नै जालत, धमक,
संस्कृ लत वा समुदायको स्वालभमानमा धक्का लाग्ने वा अघात पुग्ने खालका
शव्द÷वाणीहरुको प्रयोग गनुक हुदैन ।
(ग)

कु नैपलन जातजालत, धमक, वणक, ललङ्ग अददका अधारमा भेदभाव गनुक हुँदन
ै तथा
सबै समुदायका कानूनी हकलहत र मौललक संस्कृ लतप्रलत बोली

र व्यवहार

दुबै तवरबाट प्रलतकु ल ऄसर पनन गरी कायक गनुक गराईनु हुँदन
ै ।
(घ)

कु नै

पलन

समूदायको

परम्परा

देलखको

धमक

ऄवलम्बन

गनन

धार्ममक

स्वतन्िताको सम्मान गनुक पननछ ।
तर,

अफ्नो

िेिलभि

कसैको

धमक

पररवतकन

गनन

गराईने

कु नै

पलन

दियाकलाप हुन ददनुहुद
ँ न
ै ।
(ङ)

कु नै लवदेशी नागररक वा संस्थाले नेपालको सभ्यता, नेपाली जनतावीचको
सद्
भाव लवगानन वा भडकाईने काम गरे को वा गनक लागेको जानकारी भएमा
तत्काल सम्बलन्धत लनकायमा सूलचत गनुक पननछ ।

३.९ पदालधकारीबीच कायकलजम्मेवारीको न्यायोलचत बाँडफाँड गनकः
(क)

पदालधकारीवीच लजम्मेवारी, ऄलधकार वा सुलवधा वा दालयत्वको बाँडफाँड
गदाक राजनीलतक दलसँगको सम्बर्द्ता वा राजनीलतक अस्था वा मलहला वा
पुरुष वा सामालजक समावेशीकरणका अधारमा भेदभाव गनुकहुद
ँ न
ै ।
तर, कानून बमोलजम लबशेष लजम्मेवारी र ऄवसर ददनका लालग ईल्लेलखत
प्रावधानले रोक लगाएको मालनने छैन ।

३.१० कसैको स्वालभमान र ऄलस्तत्वमा कु नै अँच अईन नददनः
(क)

पदालधकारीले सबैसँग लशष्ट र मयाकददत बाणी तथा शब्दको प्रयोग गनुकपननछ ।
शालीन र स्वभालवक सामालजक अचारहरु गनुकपननछ । जनतासँग हार्ददक,
नम्र र अदरपूवकक व्यवहार गनुकपननछ ।
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(ख)

पदालधकारीबाट कायकपाललका र सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहमा कायकरत
कमकचारीहरुमा एक ऄकाकप्रलत झुटा लाञ्छना लगाईने, ररस राग द्वेष राख्
ने
तथा

एक

ऄकाकको

लवषयमा

ऄप्रासालङ्गक

रटका

रटपप्णी

गनुक

वा

ऄलतशयोलक्तपूणक ऄलभव्यलक्त ददआने छैन ।
(ग)

पदालधकारीले

लनवाकलचत

जनप्रलतलनलध,

कमकचारी,

सेवाग्राहीप्रलत

राम्रो

व्यवहार र भाषाको प्रयोग गननछन् ।
(घ)

पदालधकारीले संस्थागत रुपमा कु नै धारणा व्यक्त गदाक स्थानीय तह, यसका
लनणकयहरु वा कु नै पदालधकारी वा कमकचारीलाइ होच्याईने वा ऄनादर गनन
भाषा वा ऄलभव्यलक्त ददनु वा ददन लगाईनु हुँदन
ै ।

(ङ)

पदालधकारी तथा कमकचारीवीच एक ऄकाकको काम, पेशागत मयाकदा र
कायकगत स्वायत्तताको सम्मान गनन वातावरण लसजकना गनुकपननछ ।

(च)

पदालधकारीहरुले एक ऄकाकको व्यलक्तगत रुपमा रटका रटप्पणी गनुक हुँदन
ै तर
पदालधकारीको कामसँग सम्बलन्धत लवषयमा स्वस्थ रुपमा एक ऄकाकका कमी
कमजोरी तथा सबल पिहरुलाइ औल्याईन कु नै बाधा पुग्ने छैन ।

(छ)

पदालधकारीहरुले एक ऄकाकका लवषयमा सकारात्मक तवरले छलफल गनन,
सुझाव ददने, अलोचना तथा रटप्पणीहरु राख्
नुपननछ र एक ऄकाकलाइ पदीय
काम गनकमा सहयोग, ईत्साह र प्रेरणा प्रदान गनुकपननछ ।

३.११ सामालजक मान्यता लवरुर्द्का अचारहरु लनरुत्सालहत गदैः
(क)

कायाकलय समयमा वा पदीय कामका लसललसलामा मादक वा लागुपदाथकको
सेवन गनुक

हुँदन
ै । कायाकलय हातालभि तथा सावकजलनक सभा, समारोह,

बैठक अदी स्थलहरुमा मद्यपान, धुम्रपान, खैनी, सुर्मत, गुटखा वा पान
सेवन गनुक हुँदन
ै ।
(ख)

ऄन्धलवश्वास, ऄपसंस्कृ लत, रुदढवादजस्ता पुरातन एवं ऄवैज्ञालनक मान्यता
तथा चालचलन लवरुर्द्को सामालजक रुपान्तरण प्रदियामा सदिय सहभालगता
जनाईनुपदकछ ।

(ग)

पदालधकारीहरुले सावकजलनक स्थल तथा खुला ठाईँ मा जुवा, तास खेल्ने,
बाजी लगाईने अददजस्ता व्यवहारहरु गनुक हुँदन
ै ।

(घ)

पदालधकारीले कानूनतः मानव ऄलधकारको हनन ठहररने, कानूनले बन्देज
लगाएका तथा सभा वा कायकपाललकाले अफ्नो िेिलभि सामालजक मयाकदा
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लवपरीतका भलन तोके का समुदायमा प्रचललत कु रीलतहरुले बढावा पाईने
व्यवहार गनुकहुद
ँ न
ै ।
(ङ)

लवलभन्न जातजालत वा धमक सम्प्रादायका प्रचललत सामालजक संस्कारहरु जस्तै
लववाह,

ब्रतबन्ध,

पास्नी,

जन्मोत्सव,

भोज

अददमा

समुदायमा

गलत

प्रलतस्पधाकको भावना ल्याईने खालका तडकभडक गनुकहुद
ँ न
ै र तडकभडक गनक
ऄरुलाइ प्रोत्सालहत गनुक हुँदन
ै ।
(च)

पदालधकारीको हैलसयतले कु नै लनणकय गदाक राजनीलतक, सामालजक, अर्मथक
वा कु नै पलन अधारमा तेरो मेरो भन्ने पि नललइ तटस्थ भूलमका लनवाकह
गनुकपदकछ ।

(छ)

ललङ्ग, ईमेर, भाषा, धमक, अर्मथक ऄवस्था अददका अधारमा भेदभाव
जनाईने गरी ऄरुको सामालजक संस्कार वा वगीय हकलहतका लवषयहरुमा
नकारात्मक रटप्पणी गनुकहुद
ँ न
ै ।

(ज)

पदालधकारीले अफ्नो िेिलभि लवद्यमान सामालजक कु रीलत तथा कु संस्कारका
रुपमा रहेका बाललववाह, बहुलववाह, लैलङ्गक हहसा, छाईपडी, बोक्सा
बोक्सी, दहेज (दाआजो), छु वाछु त, जालतगत ईँ चलनचता, व्यलक्तगत घटना
दताक नगनन प्रवृलत्त, खोप नलगाईने ऄवस्था, खुला ददशा अददजस्ता प्रथा
प्रचलनलाइ लनमुकल गनक लालग पनुक पननछ ।

३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गनक सेवा, सुलवधा, लनणकय प्रदिया र सूचनामा जनताको
पहुँच बढाईन
(क)

प्रत्येक नागररकलाइ सरोकार हुने सेवा सुलवधा र लनणकय बारे सूचना माग
भएमा ईपलब्ध गराईनु पननछ । तर प्रचललत कानून तथा अचारसंलहतामा
ईल्लेख भएको तररकाले बाहेक कु नै पदालधकारी, व्यलक्त वा समूहलाइ,
अर्मथक कारोबारमा लाभ वा हानी पुग्ने वा कसैको सम्पलत्त लजई-ज्यानमा
हानी

नोक्सानी

पुग्ने

सूचनाहरु

र

गोप्य

राख्
नुपनन

कु रा

प्रसारण

वा

सावकजलनक गनुक वा गराईनु वा ईपलब्ध गराईनु हुँदन
ै ।
(ख)

शालन्त सुरिा, रालिय ऄखण्डता, समुदायहरुको सौहादक सम्बन्धमा खलल
पनन खाले सुचनाहरु सावकजलनक गनुक वा गराईनु हुँदन
ै ।

३.१३ बदलनयत तथा ऄनालधकृ त काम गनक गराईनबाट रोक्न
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(क)

प्रचललत कानून बमोलजम अफू लाइ प्राप्त ऄलधकारको प्रयोग गदाक बदलनयत वा
स्वेच्छाचारी रुपमा गनुक वा गराईनु हुँदन
ै । यस्तो ऄलधकारको प्रयोग खुला
एवं सहभालगतामूलक रुपमा छलफल गरी गनुक पननछ ।

(ख)

अफू वा ऄन्य कु नै व्यलक्त वा संस्थाबाट ऄन्य पदालधकारी वा कायाकलय\संघ
संस्था वा कमकचारी वा व्यलक्तलाइ ऄनालधकृ त काम गराईनु हुँदन
ै ।

३.१४ लैलङ्गक समानताको प्रवर्द्कन गदै,
(क)

कसैलाइललङ्गको अधारमा भेदभाव झल्कने कु नै कायक गनुक हुँदन
ै । ललङ्गको
अधारमा कसैको िमतामालथ अँच अईने गरी कु नै कामकाज गनक, नीलत,
कानून वा संरचना बनाआनेछैन ।

(ख)

फरक ललङ्गका पदालधकारी, कमकचारी, सेवाग्राही तथा अम नागररकप्रलत
ऄस्वस्थ अलोचना गनन, लजस्क्याईने तथा ईनीहरुको मनोवल घटाईने खालका
ऄलभव्यलक्त ददने, ददन लगाईने वा कु नै पलन माध्यमबाट कु नै यौनजन्य दुराशय
हुने खालका कु नै कामकारवाही गनक गराईन वा यौनजन्य ऄलिल तश्वीरहरु
प्रकालशत गनन, प्रदशकन गनन, अशय देखाईने, ऄनुलचत लाभका दृलष्टले काममा
ऄल्झाईने जस्ता हैरानी पानन व्यवहार गनुक वा गराईनु हुदैन ।

(ग)

लेखेर, बोलेर, भाषण

गरे र

वा

जुनसुकै

माध्यमबाट पलन

मलहला

तथा

पुरुषबीचमा भेदभाव जनाईने खालका काम वा व्यवहार गनक वा ईखान टुक्का,
थेगो वा शव्दहरुको प्रयोग गनुक वा गराईनु हुँदन
ै ।
(घ)

लैलङ्गक अधारमा भएका घरे लु हहसा र भेदभावका घटनाहरुलाइ लुकाईने र
गोप्य राख्ने कायक गनन वा सहयोग पुयाकईन गनुक गराईनु हुदैन ।

३.१५ बालवाललकाको सवाकलङ्गण लवकास र हकलहतप्रलत सचेत रहंदै
(क)

वालवाललकाको साथकक सरोकारका लवषय तथा स्थानीय लवकास र शासन
प्रदियामा वालवाललकाको साथकक सहभालगतालाइ होच्याईने वा ऄवमूल्यन गनन
लवचार, ऄलभव्यक्त ददन वा त्यस्तो व्यवहार गनक गराईन हुँदन
ै ।

(ख)

अफ्नो

पररवारमा

बालश्रलमक

राख्नु

हुदैन

।

समुदायमा

बालश्रम

वा

बालशोषणलाइ संरिण वा प्रोत्साहन हुने कु नै दकलसमका दियाकलाप गनक
गराईन पाआनेछैन ।
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४.

सावकजलनक सम्पलत्तको प्रयोग तथा सुलवधा सम्बन्धी अचरणहरुः सावकजलनक सम्पलतको प्रयोग
तथा सुलवधा सम्बन्धमा देहायका अचरणहरु पालन गनक प्रलतबर्द्ता व्यक्त गदकछौ,
४.१

पदालधकारी तथा कमकचारीको सुलवधाका लालग छु ट्
याइएको सेवा वा सुलवधा वा
भत्ता अफ्नो अन्तररक श्रोतको कलत ऄंश हुन अईँ छ भन्ने एदकन गरी सभामा
छलफल गरी अम नागररकलाइ जानकारी ददइ दकफायती रुपमा न्यूनतम सुलवधाको
व्यवस्था गररनेछ ।

४.२

पदालधकारीले कानून बमोलजम तथा कायाकलयको काममा बाहेक स्थानीय तहको
मानवीय, अर्मथक वा भौलतक साधन श्रोतको अफू वा ऄन्य कु नै व्यलक्तबाट प्रयोग
वा ईपयोग गनुक वा गराआनेछैन ।

४.३

अफ्नो पदीय ओहदाको अधारमा कु नै सलमलत, संस्था वा व्यलक्तहरुबाट लनजी सेवा
तथा सुलवधाहरु ललन वा ललन लगाआने छैन ।

४.४

स्थानीय

तहको

सेवा

प्राप्त

गरे

वा

सावकजलनक

सम्पलतको

प्रयोग

गरे वापत

पदालधकारी, कमकचारी वा ऄन्य कु नै व्यलक्त वा संस्थाले कानून बमोलजम लतनुक
बुझाईनु पनन कर, शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, भाडा बुझाईनबाट छु ट ललनेददने गरी
लनणकय गनुक वा गराईनु हुँदन
ै ।
४.५

स्थानीय

तहका

पदालधकारीहरुले

अफू ले

प्राप्त

गनन

सुलवधाहरुको

लववरण

अम

जानकारीका लालग स्थानीय तहमाफक त सावकजलनक गनुकपननछ ।

५.

नीलत लनमाकण, योजना तजुकमा र लनणकय गदाक पालन गनुकपनन अचारहरुः नीलत, लनमाकण,
योजना तजुकमा र लनणकय गदाक देहायका अचारहरुको पालन गनक गराईन देहाय बमोलजम
गररनेछ,
५.१

लनणकय प्रकृ यामा भाग ललनुपूवक बैठकमा जानकारी ददनुपननः (१) पदालधकारीले अफू
समेत संलग्न भइ कु नै लनणकय गनुकपनन बैठकमा छलफलमा भाग ललनुपूवक देहाय
बमोलजमका सूचनाहरु सम्बलन्धत भए सो ददनुपननछ :
(क)

स्थानीय तहको भनाक प्रकृ या, खरीद, लबिी वा ठे क्कापट्टाको लनणकय प्रकृ या,
कु नै

दकलसमको

दण्ड

जररवाना

वा

लमनाहा

गनन

लनणकय

प्रकृ या,

कु नै

पिसँगको सम्झौताको म्याद थप वा खारे जीका लबषयमा वा त्यस्तै कु नै
लनणकय गनुकपनन लवषयसँग सम्बलन्धत व्यलक्तसँग अफ्नो कु नै स्वाथक वा ररसआवी
वा लेनदेन वा ऄन्य कु नै प्रकारको नाता, सम्बन्ध रहेको भए सो कु रा,
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(ख)

स्थानीय तहको नीलत लनणकयबाट प्रत्यि वा ऄप्रत्यिरूपमा लाभ वा हानी
हुने व्यलक्त, संस्था, पि वा कम्पनीसँग ललनुददनु भए सोको लबवरणहरु,

(ग)

कु नै पेशा वा व्यवसालयक संघसंस्थामा पदालधकारीको प्रलतलनलधत्व, लगानी,
शेयर, लहत वा स्वाथक भए सोको लबवरण र त्यस्तो काममा लगाईने संस्था
सम्बन्धी लवबरण,

(२)

यदद कु नै पदालधकारीको लनणकय गनुकपनन पि वा लबषयसँग सम्बन्ध रहेछ भने बैठकको
ऄध्यिले त्यस्तो पदालधकारीलाइ बैठकको लनणकय प्रकृ यामा तटस्थ रहन वा भाग
नललनका लालग लनदनश गनुक पननछ ।

(३)

पदालधकारीले कु नै लवकास लनमाकण कायकको लालग गठन हुने ईपभोक्ता सलमलतमा रही
कायक गनुक हुदैन ।

५.२ सहभालगतामूलक तथा पारदशीरूपमा नीलत लनमाकण र लनणकय गनन :
(क)

पदालधकारीहरूले योजनाको छनौट, प्राथलमदककरण, कायाकन्वयन, ऄनुगमन,
मूल्यांकनका लवषयहरुमा लाभग्राही, ईपभोक्ता तथा सरोकारवाला समुहको
व्यापक सहभालगता र प्रलतलनलधत्व गराएर लनणकय गनुकपननछ ।

(ख)

स्थानीय तहबाट लनणकय ददनुपनन लवषयहरु, लनयुलक्त वा सेवा सुलवधा ददने
वा ललने लवषयका कु राहरु पारदशीरुपमा गनुक पननछ ।

(ग)

स्थानीय तहका बैठकहरु अम जनताका लालग खुला गनक ईलचत प्रकृ याहरु
लनधाकरण गनुक पननछ ।

(घ)

लनणकय गदाक कानूनले तोके को ऄवलधलभि लनणकय गनुकपछक । कानूनले समय
नतोके को ऄवस्थामा लबषयको प्रकृ लत हेरी यथासम्भव लछटो र ईपयुक्त
समयावलधलभि लनणकय गनुक पननछ ।
तर कु नै कारणले लनणकय गनक लाग्ने समयावलध ललम्बने भएमा वा लनणकय गनक
नसदकने भएमा सोको तथ्यपूणक जानकारी सम्वलन्धत पिलाइ ईपलब्ध गराईनु
पननछ ।

(ङ)

पदालधकारीले नागररक वा सेवाग्राहीलाइ नऄल्मल्याईने गरी स्पष्ट राय तथा
सल्लाह ददनु पननछ ।
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६.

पुरस्कार, ईपहार, दान, चन्दा वा लनजी सेवा, सुलवधा र लाभ ग्रहण सम्बन्धी अचरणः
पुरस्कार, ईपहार, दान, चन्दा वा लनजी सेवा, सुलवधा र लाभ ग्रहण सम्बन्धमा देहायका
अचारहरुको पालन गनक गराईन प्रलतबर्द् रहंद,ै
(क)

कानून बमोलजम अफ्नो कतकव्य लनवाकह गनन लसललसलामा कसैबाट कु नै प्रकारको नगद
वा सेवा सुलवधाको रुपमा ईपहार, पुरस्कार, चन्दा ललनु हुँदन
ै ् ।त्यस्तो सेवा सुलवधा
ददनका लालग बाध्य पानन कु नै व्यवहार गनुक वा गराईनु हुँदन
ै ।

(ख)

स्थानीय तहसँग कु नै खास लवषयमा स्वाथक लनलहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथक भएको
कु नै पलन व्यलक्तबाट कु नै प्रकारको मैिी व्यवहार र अमन्िण, भोज भतेर, खानेपानी,
मनोरञ्जन, बसोवास सुलवधा, भाडा सुलवधा अदद ललनु वा ददनु हुँदन
ै ।

(ग)

पदालधकारीहरुले अफ्नो स्थानीय तहलाइ जानकारी नददइ कु नै व्यलक्त, संस्था वा
लनकायबाट दान, वलक्सस, चन्दा, ईपहार स्वीकार गनुक हुँदन
ै ।

७.

लवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदालयक संघसंस्था, लनजी िेिसंगको साझेदारी
सम्वन्धी अचरणः लवकास

साझेदार, गैर

सरकारी

संस्था, सामुदालयक

संघसंस्था, लनजी

िेिसंगको साझेदारी गदाक देहायका अचारहको पालन गनक प्रलतबर्द् रहँद,ै
(क)

लवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदालयक संघसंस्था, लनजी िेिसँग संस्थागत
सम्बन्ध र समन्वय प्रबर्द्कन गररनेछ । व्यलक्तगत लाभहानीका अधारमा व्यवहार
गररनेछैन ।

(ख)

लवकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, सामुदालयक संघसंस्था, लनजी िेिसँगको अफ्नो
िेिलभिको योजना, कायकिम, बजेट तथा प्रलतवेदन कायकलाइ एकीकृ त रुपमा ऄगाडी
बढाआनेछ ।

८.

लनष्पिता,

सम्मान

र

कदरपूणक

व्यवहार

सम्बन्धी

अचरणहरुः

पदालधकारीले

अफ्नो

कायकसम्पादन गदाक लनष्पिता, सम्मान र कदरपूणक रुपमा गनक देहायका अचारहरुको पालन
गररनेछ,
(क)

स्थानीय तहको संस्थागत एवं कायकगत स्वतन्िता र लनष्पिता ऄलभवृलर्द् गनक
प्रयत्
नशील रहने ।

(ख)

पदालधकारीले पदीय कतकव्य लनवाकह गदाक वाह्य वा अन्तररक िेिबाट प्रत्यि वा
ऄप्रत्यिरुपले अईने प्रभाव, प्रलोभन, दवाव, भनसुन, धम्की, अग्रह अददबाट प्रेररत वा
प्रभालवत नभइ कायक सम्पादन गनन ।

(ग)

अफ्नो पदीय कतकव्य पुरा गदाक मोलालहजा नराखी लनर्मभक र स्वतन्ितापूवकक कायक
सम्पादन गनन गराईने ।
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(घ)

कु नै कमकचारीलाइ कायक सम्पादनको लसललसलामा ऄनुलचत प्रभाव पानक वा दबाब
नददने ।

(ङ)

प्रचललत कानूनले लनषेध गरे को कु नै कायक गनक वा गराईन नहुने ।

(च)

कतकब्य पालना गदाक जानकारीमा अएको कानून बमोलजम गोप्य राख्नुपनन लवषय वा
कागजात वा व्यहोरा प्रत्यि वा ऄप्रत्यि रुपबाट गनक वा गराईन नहुने ।

(छ)

पदालधकारीले अफू ले गनन काम लनधाकररत समयलभि सम्पादन गररनेछ । कानून
बमोलजम सम्पादन गनुकपनन काम समयलभिै सम्पन्न नगरी अफू ले गनन काम पन्छाआने
छैन ।

९.

ऄन्य अचरणहरुको पालनाः

पदालधकारीका ऄन्य अचरणहरु देहाय बमोलजम गनक प्रलतबर्द्

रहन्छौं,
(क)

अफ्नो

सम्पलत्तको

लववरण

तोदकएको

समयलभि

सम्वलन्धत

लनकायमा

बुझाइ

सावकजलनक गनुक पननछ ।
(ख)

स्थानीय तहको काममा कु नै प्रकारको ऄसर पनक सक्ने गरी वा संलवधान र प्रचललत
कानून लवपररत हुने गरी स्थानीय तहको स्वीकृ ती लवना कसैवाट कु नै प्रकारको दान,
दातव्य, कोसेली, ईपहार अफू ले स्वीकार गनुक र अफ्नो पररवारको कु नै सदस्यलाइ
त्यस्तो लबषय स्वीकार गनक लगाईनु हुदैन । लवदेशी सरकार वा प्रलतलनलधबाट कु नै
ईपहार प्राप्त हुन अएमा स्थानीय तहमा सो कु राको सूचना ददइ लनणकय भए
बमोलजम गनुक पननछ ।

(ग)

स्थानीय तहको पूवक स्वीकृ लत लबना कु नै कामको लनलमत्त कु नै दकलसमको चन्दा माग्न
वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार गनक वा कु नक दकलसमको अर्मथक सहायता ललनु हुदैन ।

(घ)

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको काम कारवाहीमा प्रलतकू ल
प्रभाव पनन गरी कु नै पिपलिकामा अफ्नो वास्तलवक वा काल्पलनक नामबाट वा
वेनामी कु नै लेख प्रकाशन गनक, ऄनलाआन समाचार माध्यम वा सामालजक सञ्
जाल
वा रे लडयो वा टेलललभजनर्द्ारा प्रसारण गनक गराईन हुदैन ।

(ङ)

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नीलतको लवरोधमा सावकजलनक
भाषण ददन वा कु नै वक्तव्य प्रकाशन गनक हुदैन ।

(च)

मुलुकी ऐन लवहावारीको महलको लवपररत हुने गरी लववाह गनक गराईन हुदैन ।

(छ)

लवदेशी मुलुकको स्थायी बसोवास तथा लड.भी. तथा लपअर को लालग अवेदन गनुक
हुदैन ।
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(ज)

पदालधकारीले पदीय मयाकदामा अँच अईने गरी कु नै समूह वा व्यलक्तसँग कानुन
लवपरीत वाताक गनन, सम्झौता गनन कायक गनुक गराईनु हुँदन
ै ।

भाग ३
प्रचललत कानुन बमोलजम पालन गनुकपनन अचारहरु
१०. प्रचललत कानुनको प्रभावकारी कायाकन्वयनः ( १) नेपालको संलवधान, प्रचललत संघीय तथा
प्रदेश कानुन, ऄदालतको लनणकय वा अदेश तथा कानुन बमोलजम संघ वा प्रदेशले ददएको
लनदनशनको सम्मान र पालना गनक र सोको तत्परतापूवकक प्रभावकारी कायाकन्वयन गररनेछ ।
(२) प्रचललत कानुन बमोलजम पदालधकारीहरुको सम्पलत्त लबबरण बुझाईने तथा सावकजलनक
गररनेछ ।
(३) पदालधकारीले प्रचललत कानुन बमोलजम स्थानीय तहको बेरुजु तथा पेश्की फर्छ्यौटको
कायकमा लजम्मेवारी बहन गनुकपननछ ।
११.

ऄलततयार

दुरुपयोग

तथा

भ्रष्टाचार

लनवारण

सम्वन्धी

कानुनको

कायाकन्वयनमा

सहयोगः ( १) स्थानीय तहका पदालधकारीहरुले प्रचललत कानुन बमोलजम भ्रष्टाचार वा
ऄलततयारको
(२)

दुरुपयोग हुने दकलसमका अचारहरु गनुक वा गराईनु हुदैन ।

स्थानीय तहका पदालधकारीले स्थानीय तहमा प्रचललत कानुन बमोलजम ऄलततयारको
दुरुपयोग ठहररने कु नै काम वा व्यवहार भएमा सम्बलन्धत लनकायमा जानकारी
ददनुपननछ र सम्बलन्धत लनकायबाट हुने छानलवन, ऄनुसन्धान तथा जाँचबुझमा सहयोग
गनुकपननछ ।

(३)

पदालधकारीले अफू ले थाहा पाएको भ्रष्टाचार मालनने कायकहरुको सूचना ददने र ललने
गनुक पदकछ, त्यस्तो सूचना लुकाईन र लुकाईन सहयोग गनुक हुदैन ।

(४)

पदालधकारीले अफ्नो कायकसम्पादन गदाक स्वाथकको द्वन्द्व देलखन सक्ने बाह्य दियाकलाप,
रोजगारी, लगानी, सम्पलत्त, ईपहार वा लाभ लगायतका कु राहरु बारे स्पष्ट गरी कायक
सम्पादन गनुक पदकछ ।

(५)

भ्रष्टाचारबाट

अर्मजत

सम्पलत्त

राख्ने, लुकाईने

तथा

प्रयोग

गनन

जस्ता

कायकलाइ

दुरुत्साहन गनुक पदकछ ।
(६)

भ्रष्टाचारबाट अर्मजत सम्पलत्तको खोज तलास, रोक्का, स्थानान्तरण, लनयन्िण, जफत एवं
दफताकसम्बन्धी कायकमा सहयोग पु¥याईनु पदकछ ।
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(७)

पदालधकारीले अफू ले र अफ्नो पररवारको नाममा कु नै जायजेथा खररद गदाक
सावकजलनक गरे र गनुक पननछ ।

१२.

लनवाकचन

अचारसंलहताको

पालना

गनुकपननः ( १)

स्थानीय

तहका

जनप्रलतलनलधहरुले

लनवाकचनका वखत पालन गनुकपनन अचारहरु लनवाकचन अयोगले तोके बमोलजम पालना गनुक
पननछ ।
(२) स्थानीय लनकायका पदालधकारीहरुले लनवाकचन अचारसंलहताको प्रभावकारी कायाकन्वयन
तथा पालन गनक गराईन सहयोग गनुकपननछ ।
(३) स्थानीय तहका पदालधकारीहरुले अफ्नो ओहोदाको अधारमा प्राप्त सुलवधाहरु लनवाकचन
प्रचार प्रसार वा सोसँग सम्बलन्धत प्रयोजनका लालग अफू वा ऄरु कसैबाट प्रयोग गनक वा
प्रयोग गराईनको लालग ददनु हुँदन
ै ।
(४) लनवाकचन प्रयोजनका लालग यस्तो सुलवधा ददन वा ललनका लालग स्थानीय तहहरुबाट
संस्थागत रुपमा कु नै लनणकय गनुक वा गराईनु समेत हुदैन ।

१३.

अचारसंलहताको कायाकन्वयन तथा सावकजलनकीकरणका लालग अवश्यक व्यवस्था गनुकपननः (१)
अचारसंलहताको कायाकन्वयन तथा सावकजलनकीकरणका लालग देहायमा ईल्लेलखत व्यवस्थाहरु
गररनेछ,
(क) अचारसंलहताको कायाकन्वयन सलमलतको व्यवस्था गररनेः कायकपाललकाले ऄध्यि
वा

प्रमुख

वा

कायकपाललकाले

तोके को

सदस्यको

संयोजकत्वमा

अचारसंलहता

कायाकन्वयन सलमलत गठन गररनेछ । सो सलमलतले लनयलमत रुपमा अचारसंलहता
कायाकन्वयनको पिलाइ सहयोग पुर्
याइ कायकपाललकाको बैठकमा लनयलमत प्रलतवेदन
ददनु पननछ ।
(ख) ऄनुगमन सलमलतलाइ सहयोग पुर्याईनु पननः यस अचारसंलहताको प्रभावकारी
कायाकन्वयनका लालग ऄनुगमन सलमलतलाइ अवश्यक पनन सहयोग ईपलब्ध गराआनेछ ।
(२)

पदालधकारीले

अफ्नो

कायकलवभाजन

तथा

कायकसम्पादन

लनयमावलीको

व्यवस्था

बमोलजम जवाफदेही, पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गनक, देहायबमोलजम गनक गराईन
अवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
(क)
(ख)

नागररक बडापि बमोलजम कायकसम्पादन गनुकपनन, नागररक बडापि सम्बलन्धत
सबैको जानकारीका लालग सबैले देख्ने ठाईँ मा टाँस गनुक, गराईनु पननछ ।
स्थानीय तहले नागररक बडापिमा ईल्लेख भए ऄनुसार लछटो छररतो सेवा
प्राप्त नभएमा सो ईपर गुनासो सुनुवाइ हुने र छानलबनबाट सेवाग्राही
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पिलाइ कु नै िलत वा हैरानी व्योहोनुक परे को देलखएमा पीलडत पिलाइ
ईलचत ईपचार र िलतपूर्मत ईपलब्ध हुने व्यवस्था गनुक गराईनु पननछ ।
(३) कु नैपलन पदालधकारीले अफू कहाँ अएको गुनासो तत्कालै सुन्ने व्यवस्था लमलाइ
फर्छ्यौट गनुकपननछ ।
भाग -४
अचार संलहताको पालना गनन गराईने व्यवस्था
१४. अचार संलहता ऄनुगमन सलमलतको गठनः (१) कु नै पदालधकारीले यस अचार संलहता तथा
ऄन्य प्रचललत संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानून बमोलजम पालन गनुकपनन अचारहरु ईल्लंघन
गरे , नगरे को सम्बन्धमा जाँचबुझ तथा ऄनुगमन गनकका लालग सभाले सभाका सदस्यहरु
मध्येबाट देहाय बमोलजमको एक पदालधकारीको अचार संलहता ऄनुगमन सलमलतको गठन
गररनेछ ।
(क) सभाका सदस्यहरुले अफू मध्येबाट छनौट गरे को एक जना
-सयोजक
(ख) सभाका सदस्यहरुले अफू मध्येबाट छनौट गरे को कलम्तमा एक जना मलहला
सलहत दुइ जना
(ग) कायककारी ऄलधकृ तले तोके को स्थानीय तहको एक जना ऄलधकृ त कमकचारी

१५.

-सदस्य
-सदस्यसलचव

(२) ऄनुगमन सलमलतका संयोजक, सदस्य तथा सलचवमालथ नै यस अचारसंलहताको
ईल्लङघनमा ईजुरी परी लनणकय गनुकपनन ऄवस्था भएमा सो लवषयको छलफल, जाँचबुझ तथा
लनणकय प्रदियामा लनज सहभागी हुन पाईने छैन ।
(३) यस अचारसंलहताको संयुक्त रुपमा ईल्लंघन गरे को भनी ऄनुगमन सलमलतका संयोजक,
सदस्यहरु तथा सलचवमालथ कु नै ईजुरी परे कोमा त्यस ईपर सम्बलन्धत कायकसलमलतले छानलबन
गरी त्यसपलछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुक पननछ ।
(४) ऄनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको पदावलध दुइ वषकको हुनेछ । यस सलमलतका सदस्यहरु
लगातार दुइ कायककालभन्दा बढीका लालग लनवाकलचत हुन सक्ने छैनन् ।तर स्थानीय तहको
कायककाल समाप्त भएको ऄवस्थामा यस सलमलतको पदावलध स्वतः समाप्त भएको मालननेछ ।
ऄनुगमन सलमलतको काम, कतकव्य तथा ऄलधकारः ( १) ऄनुगमन सलमलतको काम, कतकव्य
तथा ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ ।
(क) कु नै पदालधकारीले अचारसंलहता ईल्लघंन गरे , नगरे को सम्बन्धमा ईजुरी
परे मा वा जानकारी हुन अएमा सो ईपर छानलवन गनन सक्ने ।
(ख) जाँचबुझ तथा छानलवनका लसललसलामा समाव्हन जारी गनन र सािी प्रमाण
बुझ्ने ऄलधकार हुने ।
(ग) ऄनुगमन सलमलतका सदस्यहरुले स्थानीय तहको लसफाररस तथा अमन्िणमा
स्थानीय तहको जुनसुकै बैठकमा ईपलस्थत भइ अफ्नो कामका लवषयमा
जानकारी ददन सक्नेछन्।
(२) ऄनुगमन सलमलतको कामको लालग अवश्यक जनशलक्त, काम गनन ठाईँ , सामाग्री
तथा ईलचत वातावरण बनाइददने लजम्मेवारी सम्बलन्धत स्थानीय तहको हुनेछ ।
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१६.

१७.
१८.

१९.

२०.

२१.

ऄनुगमन सलमलतको बैठक तथा कायकलवलधः ( १) ऄनुगमन सलमलतकोकायकसञ्चालन, लवलध
देहायमा ईल्लेख भए ऄनुसार हुनेछ ।
(क) ऄनुगमन सलमलतको बैठक अवश्यकता ऄनुसार बस्नेछ ।
(ख) ऄनुगमन सलमलतको बैठकको लनणकय बहुमतको अधारमा हुनेछ ।
(ग) ऄनुगमन सलमलतले कारवाही गदाक सम्बलन्धत पदालधकारीलाइ सफाइ पेश गनन
ईलचत मौका ददनुपननछ ।
(घ) ऄनुगमन सलमलतले जाँचबुझबाट देलखएको लववरण सलहतको राय प्रलतवेदन
सम्बलन्धत कायकपाललकामा पेश गनुकपननछ ।
(२) ऄनुगमन सलमलतको बैठक तथा जाँचबुझ सम्बन्धी ऄन्य कायकलवलध सलमलत अफैं ले तोक्न
सक्नेछ ।
ऄनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको सेवा तथा सुलवधाः ऄनुगमन सलमलतका सदस्यहरुको बैठक
भत्ता तथा ऄन्य सुलवधाहरु स्थानीय तहले तोके बमोलजम हुनेछ ।
ईजुरीः ( १) स्थानीय तहको कु नै पदालधकारीले पेशागत अचार, ईल्लंघन गरे कोमा त्यस
लवषयमा ऄनुगमन सलमलत समि ईजुर ददन सदकनेछ ।
(२) मालथ (१) बमोलजम ददआने ईजुरीमा कु न पदालधकारीले कु न अचार ईल्लंघन गरे को
हो सोको अधार, प्रमाण खुलाईनु पननछ । स्थानीय तहले ईजुरी फारामको नमुना बनाइ
सबैले सलजलै प्राप्त गनक सक्ने स्थानमा राख्न पननछ ।
(३) ईजुरीको सम्बन्धमा कारवाही माग गदाक ऄनुगमन सलमलतले ईजुरीकताकसँग थप लववरण
वा कागजात माग गनक सक्नेछ ।
गोप्य राख्नुपननः (१) ऄनुगमन सलमलतले ईजुरीकताकको नाम गोप्य राख्नु पननछ ।
(२) प्राप्त ईजुरीको अधारमा कु नै पदालधकारीमालथ लागेको अरोप मालथ छानलवन जारी
रहेको ऄवस्थामा अरोलपत पदालधकारीको नाम समेत गोप्य राख्नु पननछ ।
जाँचबुझः ( १) यस अचारसंलहतामा ईल्लेलखत अचारहरुको ईल्लंघन गरे को लवषयमा
ऄनुगमन सलमलतको राय, सुझाव वा प्रलतवेदन अवश्यक कारवाहीका लालग कायकपाललकामा
पेश गनुक पननछ । प्रलतवेदन पेश गनुकपूवक सो सलमलतले देहायका प्रदियाहरु पुरा गनुकपननछ ।
(क) कु नै पदालधकारीका लवरुर्द् अचारसंलहता ईल्लंघन गरे को कु नै ईजुरी परे कोमा
वा कु नै जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यसको अधारमा ऄनुगमन सलमलतले कारवाही
गनन अवश्यक छ वा छैन भनी जाँचबुझ गनक वा गराईन सक्नेछ ।
(२) जाँचबुझ गदाक कु नै पदालधकारी ईपर कारवाही गनुकपनन देलखएमा ऄनुगमन सलमलतले
त्यस्तो पदालधकारीलाइ सफाइ पेश गनक ईलचत मौका ददनु पननछ ।
(३) सफाइ पेश गनन मौका दददाँ सम्बलन्धत पदालधकारी लबरुर्द् लागेको अरोप र त्यसको
अधारहरु प्रष्ट गरी अवश्यक कारवाहीका लालग कायकपाललकाको बैठकमा पेश गनुकपननछ ।
ऄनुगमन सलमलतको लसफाररस कायाकन्वयन गननः(१) ऄनुगमन सलमलतले यस अचारसंलहतामा
ईल्लेलखत कु राहरुको पालन भए नभएको सम्बन्धमा अवश्यक राय, सुझाव तथा लसफाररस
सलहत कायाकन्वयनका लालग कायकपाललकामा पेश गनुकपननछ ।
(२) ऄनुगमन सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवेदन तथा राय, सुझाव र लसफाररस ईपर
कायकपाललकामा छलफल गरी अवश्यक लनणकय सलहत कायाकन्वयन गनुकपननछ ।
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२२.

(३) अचारसंलहताको पालनका लवषयमा स्थानीय तहमा छलफल हुँदाका बखत सम्बलन्धत
पिका प्रलतलनलधहरुलाइ सहभागी गराईन सदकनेछ ।
अचारसंलहताको ईल्लंघनमा सजायः ( १) यस अचारसंलहताको कायाकन्वयन गदाक स्थानीय
तहबाट सजायको रुपमा देहायमा ईल्लेलखत एक वा सो भन्दा बढी प्रदियाहरु ऄपनाईन
सदकनेछ ।
(क)

सम्बलन्धत पदालधकारीलाइ सचेत गराईने ।

(ख)

अलोचना तथा अत्मअलोचना गनक लगाइ सोको जानकारी सावकजलनक गनक लगाईने
।

(ग)

सावकजलनक सुनुवाइका लालग सावकजलनक गनन, गराईने ।

(घ)

प्रचललत ऐन, कानूनको ईल्लंघन भएको ऄवस्थामा सम्बलन्धत लनकायमा सूचना ददने
र अवश्यक कारवाहीका लालग लेलख पठाईने।

(२) अरोलपत पदालधकारी मालथ भएको कु नै पलन कारवाहीका लवषयमा लनज कु नै
राजनीलतक दलसँग अवर्द् भएको हकमा सम्बलन्धत राजनीलतक दललाइ जानकारी गराईनुपनन
।
२३.

कारवाहीको लववरण सावकजलनक गनुकपननः अचारसंलहताको कायाकन्वयनका सम्बन्धमा
पदालधकारीमालथ भएको कारवाहीको लववरण अम जानकारीको लालग स्थानीय तहको सूचना
पाटी र स्थानीय पिपलिकामा प्रकालशत गनुकपननछ । सोको जानकारी राजनीलतक दलहरु,
संघीय मालमला तथा स्थानीय लवकास मन्िालय, लनवाकचन अयोग, प्रदेश सरकारको
सम्बलन्धत लवभाग\लनकाय, स्थानीय प्रशासनलाइ गराईनु पननछ ।
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२४.
२५.

२६.

२७.

२८.

भाग -५
लवलवध
अचारसंलहताको पालन गनुक सबैको कतकव्य हुनेः यो अचारसंलहताको पालन गनुक
पदालधकारीको लजम्
मेवारी तथा कतकव्यको एक ऄलभन्न ऄंगको रुपमा रहनेछ ।
पदालधकारीलाइ अचारसंलहताको जानकारी ददनुपननः यो अचारसंलहता स्थानीय तहका
पदालधकारी तथा कमकचारीहरुलाइ ऄलनवायक रुपमा जानकारी ददइ हस्तािार गराइ
लागु गनुकपननछ ।
सरोकारवालाहरुलाइ अचारसंलहताको जानकारी ईपलब्ध गराईनुपननःस्थानीय तहका
पदालधकारीको अचारसंलहता, समय-समयमा अचारसंलहतामा भएको संशोधनको
लववरण तथा अचारसंलहताको कायाकन्यवनको लववरणहरुको जानकारी वार्मषक रुपमा
स्थानीय तहका राजनीलतक दलहरु, संघीय मालमला तथा स्थानीय लवकास
मन्िालय, तथा प्रदेश सरकारका सम्बलन्धत लनकायलाइ गराईनु पननछ ।
अचारसंलहताको कायाकन्वयनमा राजनीलतक दलको सहयोगः (१) कु नै पदालधकारीबाट
यस अचारसंलहताको ईल्लंघन भएको ठहर भएमा लनज मालथ लागेको अरोप तथा
सो सम्बन्धमा लसफाररस भएको कारवाहीको लववरण समेत सम्बलन्धत पदालधकारी
सम्बर्द् राजनीलतक दललाइ जानकारी गराईनुका साथै सावकजलनक समेत गनुकपननछ ।
(२) जाँचबुझको अधारमा पदालधकारी ईपर कारवाहीको लालग भएको लसफाररसको
कायाकन्वयन गनन वा सचेत गराईने काममा सरकारी लनकाय एवं राजनीलतक
दलहरुको सहयोग ललन सदकनेछ ।
अचारसंलहतामा संशोधनः ( १) स्थानीय तहका सभाबाट अचारसंलहतामा संशोधन
गनन सदकनेछ ।
(२) अचारसंलहतामा भएको संशोधनको जानकारी सम्बलन्धत सबै पदालधकारी,
कमकचारी तथा सरोकारवालाहरुलाइ ददनुपननछ ।
(३) लनवाकचन अचारसंलहतामा संशोधन भएको खण्डमा अम जनताको जानकारीको
लालग सावकजलनक गनुकपननछ ।
(४) गाईँ पाललकाले अफ्नो स्थानीय लवलशष्टता, कायक प्रकृ लत र अवश्कता ऄनुसार
यस अचारसंलहतामा समय-समयमा थप व्यवस्था समावेश गरी लागु गनक सदकनेछ ।
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