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चन्द्रागिरी निरपागिकाका पदागिकारीहरुको आचारसंगहता, २०७५  

प्रस्तावना 

नेपािको संगविान बमोगिम सहकाररता, सहअगस्तत्व र समन्द्वयका आिारमा संघीय िोकतागन्द्िक 

िणतन्द्िात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास िद ैसङ् घ,पप्रदशे र निरपागिकाबीच समुिरु अन्द्तरसरकार 

सम्बन्द्ि कायम िनन, स्थानीय शासन व्यवस्थामा िनताको अथनपणून सहभागिता प्रवर्द्नन िद ै बढी 

िनमखुी, सेवामखुी, िनउत्तरदायी, पारदशी तथा सशुासनयकु्त स्थानीय शासनको प्रत्याभगूत िनन, 

निरपागिकािाई िनताको गवश्वागसिो शासन इकाईका रुपमा स्थागपत िनन, निरपागिकाबाट 

समािका गवगभन्द्न विन, िमन, गिङ्ि, िातिागतका मौगिक संस्कृगत प्रगत सम्मान र सगहष्ण ु

भावनाको गवकास िनन तथा काननूी राज्य, संघीय िोकतागन्द्िक िणतन्द्िका िाभहरुको न्द्यायोगचत 

गवतरण र गदिो गवकासको अविारणािाई मतून रुप गदन हामी िनताबाट गनवानगचत पदागिकारीको 
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आचरण र गियाकिापहरुिाई सोही अनरुुप मयानगदत र नमनुायोग्य तुल्याउनका िागि चन्द्रागिरी 

निरपागिकाका िनप्रगतगनगिहरुिे निर सभाको बैठकबाट स्वीकृत िरी यो “चन्द्रागिरी 

निरपागिकाका पदागिकारीको आचारसगंिता, २०७५” बनाई िाि ूिरेका छौं । 

 

भाग – १ 

प्रारम्भभक 

१.  समं्िप्त नाम र प्रारभभः  

(१)  यो आचारसंगहताको नाम “चन्द्रागिरी निरपागिकाका पदागिकारीहरुको 

आचारसंगहता, २०७५” रहकेो छ । 

(२)  यो आचारसंगहता चन्द्रागिरी निर सभाबाट पाररत भएको गमगतदगेख िाि ूहुनछे 

। 

२.  पररभाषाः गवषय वा प्रसंििे अको अथन निािमेा यस आचारसंगहतामा, 

(क)  “प्रमुख” भन्द्नािे चन्द्रागिरी निरपागिकाको प्रमखुिाई सम्झनपुदनछ । 

(ख)  "उपप्रमुख" भन्द्नािे चन्द्रागिरी निरपागिकाको उपप्रमखुिाई सम्झन ुपदनछ । 

(ि) "वडाध्यि" भन्द्नािे चन्द्रागिरी निरपागिकाको वडाध्यक्षिाई सम्झन ुपदनछ । 

(घ) "काययपाम्िका सदस्य" भन्द्नािे संगविानको िारा २१६ को उपिारा ४ 

बमोगिम गनवानगचत कायनपागिकाको सदस्य सम्झन ुपदनछ ।  

(ङ) "वडा सदस्य" भन्द्नािे निरपागिकाका गवगभन्द्न वडाबाट गनवानगचत मगहिा 

सदस्य, दगित मगहिा सदस्य र अन्द्य सदस्य सम्झन ुपदनछ । 

(च) “काययपाम्िका” भन्द्नािे  चन्द्रागिरी निरकायनपागिका सम्झन ुपछन । 

 (छ) "नगर सभा" भन्द्नािे  चन्द्रागिरी निरपागिकाको निर सभा सम्झन ुपछन । 

(ि) "अनुगमन सम्मम्ि" भन्द्नािे यस आचार संगहताको दफा १४ बमोगिम िगठत 

अनसुार आचार संगहता अनिुमन सगमगत सम्झन ुपछन । 

(झ) "प्रमुख प्रशासम्कय अम्िकृि" भन्द्नािे चन्द्रागिरी निरपागिकाको प्रमखु 

प्रशासगकय अगिकृत सम्झन ुपछन । 
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(ञ) "नगरपाम्िका" भन्द्नािे चन्द्रागिरी निरपागिका सम्झन ुपछन । 

(ट) “पदाम्िकारी” भन्द्नािे चन्द्रागिरी निरपागिकाका प्रमखु, उपप्रमखु, 

वडाध्यक्ष,प कायनपागिकाका सदस्य तथा वडा सदस्य समतेिाई सम्झन ुपदनछ । 

यस शब्दिे चन्द्रागिरी निरपागिकािे आफ्नो कायन सम्पादनका गसिगसिामा 

िठन िरेका िनुसकैु सगमगत वा उपसगमगत वा कायनदिका सदस्यहरु समतेिाई 

सम्झनपुदनछ । 

 

भाग – २ 

पदाम्िकारीका आचारहरु 

 

३.  सामान्य आचारहरुको पािना गननः पदागिकारीहरुिे पािन तथा अविम्वन िन े

सामान्द्य आचारहरु दहेायमा उल्िेख भए बमोगिम हुनेछन ्:- 

३.१  नेपािको स्वतन्द्िता, स्वािीनता, स्वागभमान, रागष्िय एकता, भौिोगिक 

अखण्डता र िनतामा गनगहत सावनभौम सत्ताप्रगत प्रगतवर्द् रहदँ,ैप 

(क)  पदागिकारीहरुिे नपेािको स्वतन्द्िता, सावनभौगमकता, भौिोगिक 

अखण्डता,प रागष्िय एकता,प स्वािीनता र स्वागभमानको अक्षणु्णतामा 

प्रगतकूि हुने कुनैपगन कायन िररने छैन । 

(ख)  कुनै पगन पदागिकारीिे राष्ि गवरुर्द् हुने कायनमा सघाउ परु् याउन,े 

रागष्िय िोपनीयता भङ्ि िन,े रागष्िय सरुक्षामा आँच पयुानउन ेकायनहरु 

िनन वा त्यस्तो कायनमा सहयोि पयुानउने कायन िन ेवा िराइन ेछैन । 

(ि)  कुनै पदागिकारीिे पदीय गिम्मवेारी पािना िदान सदवै राष्ि र 

िनताको बहृत्तर गहतिाई ध्यानमा राखी िनेछौ ।  

(घ)  कुनै पगन व्यगक्त वा गनकायिे िनतामा गनगहत सावनभौमसत्ता, रागष्िय 

एकता, स्वािीनता, सामागिक, िागमनक, सांस्कृगतक तथा ऐगतहागसक 
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सौहादनतामा आँच परु् याउन ेिरी कायन िरेमा त्यस्तो कायन गनरुत्सागहत 

िनेछौ ँ। 
 

३.२  संघ, प्रदशे र निरपागिका बीचको स–ुसम्वन्द्िमा िोड गददँ,ै 

(क)  पदागिकारीहरुिे संघ, प्रदशे र निरपागिकाबीचको ससुम्बन्द्ि, कायन 

अगिकार क्षिे, कायन प्रणािी वा संस्थाित प्रवन्द्िमा कुन ै आँच 

परु् याउन वा दखि गदन वा अन्द्तर सरकार सम्वन्द्िमा खिि पान ेकुन ै

गियाकिाप िनन वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार िररने छैन ।  

(ख)  कुनै पगन आिारमा निरपागिकाका वागसन्द्दाहरुिाई भेदभाव िन ेवा 

समान सरुक्षा, सेवा, सगुविा र संरक्षणबाट वगन्द्चत िररनेछैन । 

तर मगहिा, बािबागिका, अपांिता भएका व्यगक्त, दगित, िेष्ठ 

नािररक ििायत पगछ परेका विन, क्षेि तथा समदुायको हकगहतका 

िागि गवशेष व्यवस्था िनन प्रगतवर्द् रहनछेौ । 

(ि) अन्द्तर स्थानीय तह तथा अन्द्तर सरकार वस्तु वा सेवाको गनवानि 

आिमनिाई कुन ैबािा िररने वा भदेभाव िररन ेछैन । 

३.३  संघीय िोकतागन्द्िक िणतन्द्िात्मक शासन प्रणािी, स्वशासन र स्वायत्त शासन, 

संघ, प्रदशे र निरपागिकाबाट राज्यशगक्तको प्रयोि तथा गवश्वव्यापी मानव 

अगिकार र मौगिक अगिकारका मान्द्य गसर्द्ान्द्तको प्रबर्द्नन िनन, 

(क)  िनतामा गनगहत सावनभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, संघ, 

प्रदशे र स्थागनय तहबाट राज्यशगक्तको प्रयोि, संघीय िोकतागन्द्िक 

िणतन्द्िका मान्द्य गसर्द्ान्द्तहरुिाई उच्च सम्मान र आत्मसात िररनेछ । 

(ख)  संघीय िोकतागन्द्िक प्रणािी, स्थानीय स्वायत्तता र तल्िो तहमा 

अगिकारको गवकेन्द्रीकरणका गसर्द्ान्द्त तथा नीगतिाई अनादर िने, 

िनताप्रगतको उत्तरदागयत्विाई अस्वीकार िने, अवहिेना िन,े 

अन्द्तरसरकार सम्वन्द्ि एवं स्थागनय तहहरु र साझेदार संघ 

संस्थासँिको काननू बमोगिमको सम्वन्द्िमा खिि पने िस्ता कुन ै
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िेख, समाचार, भाषण, वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रशारण िनुन वा 

िराउन ुहुदँनै । 

तर, यस कुरािे उल्िेगखत गवषयमा अनसुन्द्िानमिूक कुनै िेख 

रचना प्रकागशत िनन  र सो अनरुुप िारणा राख् न रोक ििाएको मागनन े

छैन । 

 

३.४  सािन श्रोिको पूर्य सदुपयोग गनयः 

(क)  काननु बमोगिम आफूिे पाउने सेवा सगुविा वाहके निरपागिकाको 

सािन, श्रोत, निद वा गिन्द्सी कुनै पगन प्रकारिे मास्न, उपभोि िनन र 

दरुुपयोि िनुन िराउन ुहुदँनै ।  

(ख)  कुनै पगन पदागिकारीिे सावनिगनक  स्रोतको प्रयोि िदान अगिकतम 

सदपुयोि र उत्पादनशीि कायनमा प्रयोि िनुन पनछे ।  

 

३.५  आफ्नो म्िभमेवारीको प्रभावकारी कायायन्वयन गनय गराउन, 

(क)  कुनै पगन पदागिकारीिे काननूिे तोगकए बमोगिमका 

पदागिकारीहरुिाई पवून िानकारी नगदई आफ्नो सेवा गदन े स्थान 

छोडी अन्द्यि िान ुहुदँनै ।  

(ख)  पदागिकारीिे प्रचगित काननूमा तोगकएभन्द्दा बढी समयका िागि 

आफ्नो कायनक्षेि छोड्नपुदान वा कायनक्षेिभन्द्दा बागहर िानपुने भएमा 

काननूिे तोके बमोगिमका िनप्रगतगनगि वा पदागिकारीिाई आफ्नो 

पदको अगख्तयारी नगदई िान ुहुदँनै । 
 

३.६ गैर कानूनी आश्वासनिाई म्नरुत्साम्हि गनय 

(क)  संगविान तथा प्रचगित काननूिे गदएको अगिकार क्षिेभन्द्दा 

बागहरका काम िररगदन्द्छु भनी कसैिाई आश्वासन गदन ुहुदँनै । 

(ख)  काननू बमोगिम िनुनपन ेकाम िनन वा सेवा गदनका िागि आनाकानी 

वा गढिाई िन,े िानीिानी अनावश्यक झंझट थप्न े वा आफ्नो 
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अगिकारक्षिे बागहरको काम िररगदन वा िराई गदनेछु भनी आश्वासन 

वा भरोसा पने कुन ैकाम िनुन वा िराउन ुहुदँनै ।  

(ि)  निरपागिकाका पदागिकारीहरुिे ऐनिे तोगकएको योिना तिुनमा 

प्रकृयाको िानकारी नगदई कुन ै व्यगक्त, संस्था वा समदुायिाई 

निरपागिकाको योिना बाहकेका कुनै कायनिम वा योिना स्वीकृत 

िररगदन वा िराईगदने आश्वासन गदन ुहुदँनै ।  

(घ)  आफ्नो िागि वा अरु कसैको िागि अनगुचत िाभ पगु्ने िरी पदको 

दरुुपयोि िने कायन िनुन िराउन ुहुदँनै । 

३.७  रािनीम्िक आस्थाका आिारमा भेदभावपूर्य कायय नगनय दृढ रहदैँ, 

(क)  रािनीगतक आस्था वा गवचारका आिारमा कायनपागिका वा सभाका 

सदस्यहरु वा कमनचारी वा सेवाग्राही तथा आम नािररकहरुसँि तेरो 

मेरोको भावना राखी कुनै कायन िनुन िराउन ुहुदँनै । 

(ख)  आफू सम्वर्द् रािनीगतक दि वा सम्वर्द् कुनै गनकाय वा 

संघसंस्थािाई माि िाभ पगु्न े वा सगुविा हुन े िरी कुन ै गनणनय वा 

योिना वा कायनिम कायानन्द्वयन िररनेछैन । 

३.८  सामाम्िक सौहादयिा र समावेशीकरर्प्रम्ि दृढ सकंम्पपि रहदैँ, 

(क)  सामागिक सद ्भाव तथा सौहादनता खल्बल्याउन नहुन े गवगभन्द्न िात 

िागत, िमन, विन, क्षेि, सम्प्रदाय बीच सामागिक सद ्भाव र सौहदनता 

खल्बल्याउने कुन ैकाम वा अन्द्य कुनै व्यवहार िनुन वा िराउन ुहुदँनै । 

कुनै सम्प्रदाय बीचको स–ुसम्वन्द्िमा खिि पन ेिरी गियाकिाप िनुन 

िराउन ुर प्रचार प्रसार िनुन िराउन ुहुदँनै । 

(ख)  छुवाछुतिाई प्रश्रय गदन े व्यवहार िनुन हुदँनै । कुनै गवचार व्यक्त िदान 

िातीय, िागमनक, साँस्कृगतक वा सामागिक गवरे्द्ष वा िागमनक 

भेदभाव िनाउन ेखािका काम कुरा िन ेवा उखान टुक्का प्रयोि िन े

वा कुनै िागत, िमन, संस्कृगत वा समदुायको स्वागभमानमा िक्का 

िाग्ने वा आघात पगु्ने खािका शव्द वाणीहरुको प्रयोि िनुन हुदनै ।  
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(ि)  कुनैपगन िातिागत, िमन, वणन, गिङ्ि आगदका आिारमा भदेभाव 

िनुन हुदँनै तथा सबै समदुायका काननूी हकगहत र मौगिक संस्कृगत 

प्रगत बोिी  र व्यवहार दबैु तवरबाट प्रगतकुि असर पन ेिरी कायन िनुन 

िराउन ुहुदँनै । 

(घ)  कुनै पगन समदूायको परम्परा दगेखको िमन अविम्बन िने िागमनक 

स्वतन्द्िताको सम्मान िनुन पनछे । 

तर,प आफ्नो क्षेिगभि कसैको िमन पररवतनन िने िराउन े कुन ै पगन 

गियाकिाप हुन गदन ुहुदँनै । 

(ङ)  कुनै गवदशेी नािररक वा संस्थािे नेपािको सभ्यता,प नपेािी िनता 

वीचको सद ्भाव गविान े वा भडकाउने काम िरेको वा िनन िािेको 

िानकारी भएमा तत्काि सम्बगन्द्ित गनकायमा सगूचत िनुन पनछे । 

 

३.९  पदाम्िकारी बीच कायय म्िभमेवारीको न्यायोम्चि बाँडफाँड गनयः 

(क) पदागिकारी वीच गिम्मेवारी,प अगिकार वा सगुविा वा दागयत्वको 

बाँडफाँड िदान रािनीगतक दिसँिको सम्बर्द्ता वा रािनीगतक आस्था वा 

मगहिा वा परुुष वा सामागिक समावेशीकरणका आिारमा भदेभाव 

िनुनहुदँनै । 

तर,प कानून बमोगिम गबशेष गिम्मेवारी र अवसर गदनका िागि उल्िेगखत 

प्राविानिे रोक ििाएको मागनने छैन । 

 

३.१०  कसैको स्वाम्भमान र अम्स्ित्वमा कुनै आँच आउन नम्दनः 

(क)  पदागिकारीिे सबैसँि गशष्ट र मयानगदत बाणी तथा शब्दको प्रयोि िनुनपनेछ 

। शािीन र स्वभागवक सामागिक आचारहरु िनुनपनेछ । िनतासँि हागदनक,प 

नम्र र आदरपवूनक व्यवहार िनुनपनेछ । 

(ख)  पदागिकारीबाट कायनपागिका र सभाका सदस्यहरु,प निरपागिकामा 

कायनरत कमनचारीहरुमा एक अकानप्रगत झटुा िाञ्छना ििाउने,प ररस राि ्ेष 

राख् ने तथा एक अकानको गवषयमा अप्रासाङ्गिक गटका गटपप्णी िनुन वा 

अगतशयोगक्तपणून अगभव्यगक्त गदइने छैन । 
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(ि)  पदागिकारीिे गनवानगचत िनप्रगतगनगि,प कमनचारी,प सेवाग्राहीप्रगत राम्रो 

व्यवहार र गशष्ट भाषाको प्रयोि िनेछन ्। 

(घ) पदागिकारीिे संस्थाित रुपमा कुनै िारणा व्यक्त िदान निरपागिका,प यसका 

गनणनयहरु वा कुनै पदागिकारी वा कमनचारीिाई होच्याउने वा अनादर िने 

भाषा वा अगभव्यगक्त गदन ुवा गदन ििाउन ुहुदँनै । 

(ङ) पदागिकारी तथा कमनचारीवीच एक अकानको काम,प पेशाित मयानदा र 

कायनित स्वायत्तताको सम्मान िने वातावरण गसिनना िनुनपनेछ । 

(च) पदागिकारीहरुिे एक अकानको व्यगक्तित रुपमा गटका गटप्पणी िनुन हुदँनै । 

तर पदागिकारीको कामसँि सम्बगन्द्ित गवषयमा स्वस्थ रुपमा एक अकानका 

कमी कमिोरी तथा सबि पक्षहरुिाई औल्याउन कुनै बािा पगु्ने छैन । 

(छ)  पदागिकारीहरुिे एक अकानका गवषयमा सकारात्मक तवरिे छिफि िने,प 

सझुाव गदने,प आिोचना तथा गटप्पणीहरु राख् न ु पनेछ र एक अकानिाई 

पदीय काम िननमा सहयोि,प उत्साह र पे्ररणा प्रदान िनुन पनेछ । 

 

३.११ सामाम्िक मान्यिा म्वरुद्धका आचारहरु म्नरुत्साम्हि गददः 

(क) कायानिय समयमा वा पदीय कामका गसिगसिामा मादक वा 

िािपुदाथनको सेवन िनुन  हुदँनै । कायानिय हातागभि तथा सावनिगनक सभा,प 

समारोह,प बैठक आदी स्थिहरुमा मद्यपान,प िमु्रपान,प खैनी,प सगुतन,प िटुखा वा 

पान सेवन िनुन हुदँनै । 

(ख)  अन्द्िगवश्वास,प अपसंस्कृगत,प रुगढवाद िस्ता परुातन एवं अवैज्ञागनक मान्द्यता 

तथा चािचिन गवरुर्द्को सामागिक रुपान्द्तरण प्रगियामा सगिय 

सहभागिता िनाउन ुपदनछ । 

(ि) पदागिकारीहरुिे िवुा,प तास खेल्ने,पबािी ििाउने आगद िस्ता व्यवहारहरु 

िनुन हुदँनै । 

(घ) पदागिकारीिे काननूत  मानव अगिकारको हनन ठहररने,प कानूनिे बन्द्दिे 

ििाएका तथा सभा वा कायनपागिकािे आफ्नो क्षेिगभि सामागिक मयानदा 

गवपरीतका भगन तोकेका समदुायमा प्रचगित कुरीगतहरुिे बढावा पाउने 

व्यवहार िनुनहुदँनै । 
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(ङ)  गवगभन्द्न िातिागत वा िमन सम्प्रादायका प्रचगित सामागिक संस्कारहरु 

िस्तै गववाह,प ब्रतबन्द्ि,प पास्नी,प िन्द्मोत्सव,प भोि आगदमा समदुायमा िित 

प्रगतस्पिानको भावना ल्याउने खािका तडकभडक िनुनहुदँनै र तडकभडक 

िनन अरुिाई प्रोत्सागहत िनुन हुदँनै । 

(च) पदागिकारीको हगैसयतिे कुनै गनणनय िदान रािनीगतक,प सामागिक,प 

आगथनक वा कुनै पगन आिारमा तेरो मेरो भन्द्ने पक्ष नगिई तटस्थ भगूमका 

गनवानह िनुनपदनछ । 

(छ) गिङ्ि,प उमेर,प भाषा,प िमन,प आगथनक अवस्था आगदका आिारमा भदेभाव 

िनाउने िरी अरुको सामागिक संस्कार वा विीय हकगहतका गवषयहरुमा 

नकारात्मक गटप्पणी िनुनहुदँनै । 

(ि) पदागिकारीिे आफ्नो क्षेिगभि गवद्यमान सामागिक कुरीगत तथा 

कुसंस्कारका रुपमा रहकेा बािगववाह,प बहुगववाह,प िैङ्गिक गहसंा,प 

छाउपडी,प बोक्सा बोक्सी,प दाइिो,प छुवाछुत,प िागतित उँचगनचता,प 

व्यगक्तित घटना दतान निने प्रवगृत्त,प खोप नििाउने अवस्था,प खिुा गदशा 

आगदिस्ता प्रथा प्रचिनिाई गनमुनि िनन िागि पनुन पनेछ । 

 

३.१२ नगरपाम्िकाबाट प्रदान गनन सेवा, समु्विा, म्नर्यय प्रम्िया र सचूनमा 

िनिाको पह चँ बढाउन 

(क) प्रत्येक नािररकिाई सरोकार हुने सेवा सगुविा र गनणनय बारे सचूना माि 

भएमा उपिब्ि िराउन ुपनेछ ।  

तर, प्रचगित काननू तथा आचारसंगहतामा उल्िेख भएको तररकािे बाहके 

कुनै पदागिकारी,प व्यगक्त वा समहूिाई,प आगथनक कारोबारमा िाभ वा हानी 

पगु्ने वा कसैको सम्पगत्त गिउ-ज्यानमा हानी नोक्सानी पगु्ने सचूनाहरु र 

िोप्य राख् नपुने गवषयवस्त ु प्रसारण वा सावनिगनक िनुन वा िराउनु वा 

उपिब्ि िराउन ुहुदँनै । 

(ख) शागन्द्त सरुक्षा,प रागष्िय अखण्डता,प समदुायहरुको सौहादन सम्बन्द्िमा खिि 

पने खािका सचुनाहरु सावनिगनक िनुन वा िराउन ुहुदँैन । 
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३.१३ बदम्नयि िथा अनम्िकृि काम गनय गराउनबाट रोक्न  

(क) प्रचगित काननू बमोगिम आफूिाई प्राप्त अगिकारको प्रयोि िदान बदगनयत 

वा स्वेच्छाचारी रुपमा िनुन वा िराउन ु हुदँनै । यस्तो अगिकारको प्रयोि 

खिुा एवं सहभागितामिूक रुपमा छिफि िरी िनुन पनेछ । 

(ख) आफू वा अन्द्य कुनै व्यगक्त वा संस्थाबाट अन्द्य पदागिकारी वा 

कायानिय\संघ संस्था वा कमनचारी वा व्यगक्तिाई अनगिकृत काम िराउनु 

हुदँनै । 

 

३.१४ िैङ्म्गक समानिाको प्रवद्धयन गदद, 

(क) कसैिाई गिङ्िको आिारमा भदेभाव झल्कने कुनै कायन िनुन हुदँनै ।  

(ख) गिङ्िको आिारमा कसैको क्षमतामागथ आँच आउने िरी कुनै कामकाि 

िनन, नीगत, कानून वा संरचना बनाइने छैन ।  

(ि)  फरक गिङ्िका पदागिकारी, कमनचारी, सेवाग्राही तथा आम नािररकप्रगत 

अस्वस्थ आिोचना िने, गिस्क्याउने तथा उनीहरुको मनोवि घटाउने 

खािका अगभव्यगक्त गदने, गदन ििाउने वा कुनै पगन माध्यमबाट कुनै 

यौनिन्द्य दरुाशय हुने खािका कुनै काम कारवाही िनन िराउन वा यौनिन्द्य 

अगिि तश्वीरहरु प्रकागशत िने, प्रदशनन िने, आशय दखेाउने, अनगुचत 

िाभका दृगष्टिे काममा अल्झाउने िस्ता हरैानी पाने व्यवहार िनुन वा 

िराउन ुहुदनै । 

(घ) िेखेर, बोिेर, भाषण िरेर वा िुनसकैु माध्यमबाट पगन मगहिा तथा 

परुुषबीचमा भदेभाव िनाउने खािका काम वा व्यवहार िनन वा उखान 

टुक्का, थेिो वा शव्दहरुको प्रयोि िनुन वा िराउन ुहुदँैन । 

(ङ) िैङ्गिक आिारमा भएका घरेिु गहसंा र भदेभावका घटनाहरुिाई 

िुकाउने र िोप्य राख्ने कायन िने वा सहयोि पुर् याउने कायन िनुन िराउनु 

हुदनै । 
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३.१५ बािवाम्िकाको सवायङ्म्गर् म्वकास र हकम्हिप्रम्ि सचेि रहंदै 

(क) वािवागिकाको साथनक सरोकारका गवषय तथा स्थानीय गवकास र शासन 

प्रगियामा वािवागिकाको साथनक सहभागितािाई होच्याउने वा 

अवमलू्यन िने गवचार, अगभव्यक्त गदन वा त्यस्तो व्यवहार िनन िराउन 

हुदँनै ।  

(ख)  आफ्नो पररवारमा बािश्रगमक राख्न ु हुदनै । समदुायमा बािश्रम वा 

बािशोषणिाई संरक्षण वा प्रोत्साहन हुने कुनै गकगसमका गियाकिाप िनन 

िराउन पाइने छैन । 

४.  सावयिम्नक सभपम्िको प्रयोग िथा समु्विा सभबन्िी आचारहरुः  

सावनिगनक सम्पगतको प्रयोि तथा सगुविा सम्बन्द्िमा दहेायका आचारहरु पािन िनन प्रगतबर्द्ता 

व्यक्त िदनछौ,प 

४.१  पदागिकारी तथा कमनचारीको सगुविाका िागि छुट् याईएको सेवा वा सगुविा वा भत्ता 

आफ्नो आन्द्तररक श्रोतको कगत अंश हुन आउँछ भन्द्न ेएगकन िरी सभामा छिफि 

िरी आम नािररकिाई िानकारी गदई गकफायती रुपमा न्द्यनूतम सगुविाको व्यवस्था 

िररनेछ । 

४.२  पदागिकारीिे काननू बमोगिम तथा कायानियको काममा बाहके निरपागिकाको 

मानवीय,प आगथनक वा भौगतक सािन श्रोतको आफू वा अन्द्य कुनै व्यगक्तबाट प्रयोि वा 

उपयोि िने वा िराइने छैन । 

४.३  आफ्नो पदीय ओहदाको आिारमा कुनै सगमगत,प संस्था वा व्यगक्तहरुबाट गनिी सेवा 

तथा सगुविाहरु गिन वा गिन ििाइने छैन । 

४.४  निरपागिकाको सेवा प्राप्त िरे वा सावनिगनक सम्पगतको प्रयोि िरेवापत पदागिकारी,प 

कमनचारी वा अन्द्य कुनै व्यगक्त वा संस्थािे काननू बमोगिम गतनुन, बझुाउन ु पने कर,प 

शलु्क,प सेवा शलु्क दस्तरु,प भाडा बझुाउनबाट छुट गिनेगदने िरी गनणनय िनुन वा िराउनु 

हुदँनै । 

४.५  निरपागिकाका पदागिकारीहरुिे आफूिे प्राप्त िने सगुविाहरुको गववरण आम 

िानकारीका िागि सावनिगनक िनुन पनेछ । 
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५.  नीम्ि म्नमायर्, योिना ििुयमा र म्नर्यय गदाय पािन गनुयपनन आचारहरुः  

नीगत,प गनमानण,प योिना तिुनमा र गनणनय िदान दहेायका आचारहरुको पािन िनन िराउन देहाय 

बमोगिम िनुन पनेछ । 

 

५.१  म्नर्यय प्रकृयामा भाग म्िनुपूवय बैककमा िानकारी म्दनुपननः 

(१)  पदागिकारीिे आफू समेत संिग्न भई कुनै गनणनय िनुनपने बैठकमा 

छिफिमा भाि गिनपुवून दहेाय बमोगिमका सचूनाहरु गदन ुपनेछ : 

(क)  निरपागिकाको भनान प्रकृया,प खरीद,प गबिी वा ठेक्कापट्टाको गनणनय प्रकृया,प 

कुनै गकगसमको दण्ड िररवाना वा गमनाहा िने गनणनय प्रकृया,प कुनै 

पक्षसिँको सम्झौताको म्याद थप वा खारेिीका गबषयमा वा त्यस्तै कुनै 

गनणनय िनुनपने गवषयसँि सम्बगन्द्ित व्यगक्तसँि आफ्नो कुनै स्वाथन वा 

ररसइवी वा िेनदने वा अन्द्य कुनै प्रकारको नाता,प सम्बन्द्ि रहकेो भए सो 

कुरा,प 

(ख)  निरपागिकाको नीगत गनणनयबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा िाभ वा हानी 

हुने व्यगक्त,प संस्था,प पक्ष वा कम्पनीसँि गिनगुदन ुभए सोको गबवरणहरु,प 

(ि) कुनै पेशा वा व्यवसागयक संघसंस्थामा पदागिकारीको प्रगतगनगित्व,प 

ििानी,प शेयर,प गहत वा स्वाथन भए सोको गबवरण र त्यस्तो काममा ििाउने 

संस्था सम्बन्द्िी गवबरण,प 

(२)  यगद कुनै पदागिकारीको गनणनय िनुनपने पक्ष वा गबषयसँि सम्बन्द्ि रहछे भने 

बैठकको अध्यक्षिे त्यस्तो पदागिकारीिाई बैठकको गनणनय प्रकृयामा 

तटस्थ रहन वा भाि नगिनका िागि गनदशे िनुन पनेछ । 

(३)  पदागिकारीिे कुनै गवकास गनमानण कायनको िागि िठन हुने उपभोक्ता 

सगमगतमा रही कायन िनुन हुदनै । 

 

५.२  सहभाम्गिामूिक िथा पारदशीरूपमा नीम्ि म्नमायर् र म्नर्यय गनन : 

(क) पदागिकारीहरूिे योिनाको छनौट,प प्राथगमगककरण,प कायानन्द्वयन,प 

अनिुमन,प मलू्यांकनका गवषयहरुमा िाभग्राही,प उपभोक्ता तथा 
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सरोकारवािा समहुको व्यापक सहभागिता र प्रगतगनगित्व िराएर गनणनय 

िनुन पनेछ । 

(ख) निरपागिकाबाट गनणनय गदनुपने गवषयहरु,प गनयगुक्त वा सेवा सगुविा गदने वा 

गिने गवषयका कुराहरु पारदशी रुपमा िनुन पनेछ । 

(ि) निरपागिकाका बैठकका गनणनयहरु आम िनताका िागि खिुा िनन उगचत 

प्रकृयाहरु गनिानरण िनुन पनेछ । 

(घ) गनणनय िदान काननूिे तोकेको अवगिगभि गनणनय िनुनपछन । कानूनिे समय 

नतोकेको अवस्थामा गबषयको प्रकृगत हरेी यथासम्भव गछटो र उपयकु्त 

समयावगिगभि गनणनय िनुन पनेछ । 

 तर कुनै कारणिे गनणनय िनन िाग्ने समयावगि िगम्बने भएमा वा गनणनय िनन 

नसगकने भएमा सोको तथ्यपूणन िानकारी सम्वगन्द्ित पक्षिाई उपिब्ि 

िराउन ुपनेछ । 

(ङ) पदागिकारीिे नािररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्मल्याउने िरी स्पष्ट राय 

तथा सल्िाह गदन ुपनेछ । 

 

६. पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा म्निी सेवा, समु्विा र िाभ ग्रहर् सभबन्िी आचरर्ः 

परुस्कार, उपहार, दान, चन्द्दा वा गनिी सेवा, सगुविा र िाभ ग्रहण सम्बन्द्िमा दहेायका 

आचारहरुको पािन िनन िराउन प्रगतबर्द् रहदं,ै 

(क) काननू बमोगिम आफ्नो कतनव्य गनवानह िने गसिगसिामा कसैबाट कुनै प्रकारको निद 

वा सेवा सगुविाको रुपमा उपहार, पुरस्कार, चन्द्दा गिन ु हुदँनै । त्यस्तो सेवा सगुविा 

गदनका िागि बाध्य पाने कुनै व्यवहार िनुन वा िराउन ुहुदँनै । 

(ख) निरपागिकासँि कुनै खास गवषयमा स्वाथन गनगहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको 

कुनै पगन व्यगक्तबाट कुनै प्रकारको मैिी व्यवहार र आमन्द्िण, भोि भतेर, खानेपानी, 

मनोरञ्िन, बसोवास सगुविा, भाडा सगुविा आगद गिन ुवा गदन ुहुदँनै । 

(ि) पदागिकारीहरुिे निरपागिकािाई िानकारी नगदई कुनै व्यगक्त, संस्था वा गनकायबाट 

दान, वगक्सस, चन्द्दा, उपहार स्वीकार िनुन हुदँनै ।  
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७. म्वकास साझेदार, गैर सरकारी ससं्था, सामुदाम्यक सघंससं्था, म्निी िेत्रसगंको 

साझेदारी सभवन्िी आचरर्ः गवकास साझेदार, िैर सरकारी संस्था, सामदुागयक संघसंस्था, 

गनिी क्षेिसंिको साझेदारी िदान दहेायका आचारहको पािन िनन प्रगतबर्द् रहदँ,ै 

(क) गवकास साझेदार, िैर सरकारी संस्था, सामदुागयक संघसंस्था, गनिी क्षेिसँि संस्थाित 

सम्बन्द्ि र समन्द्वय प्रबर्द्नन िररनेछ । व्यगक्तित िाभहानीका आिारमा व्यवहार िररने  

छैन ।  

(ख) गवकास साझेदार, िैर सरकारी संस्था, सामदुागयक संघसंस्था, गनिी क्षेिसँिको आफ्नो 

क्षेिगभिको योिना,  कायनिम,  बिेट तथा प्रगतवेदन कायनिाई एकीकृत रुपमा 

अिाडी बढाइनेछ ।  

८. म्नष्पििा, सभमान र कदरपूर्य व्यवहार सभबन्िी आचरर्हरुः  

पदागिकारीिे आफ्नो कायनसम्पादन िदान गनष्पक्षता, सम्मान र कदरपूणन रुपमा िनन दहेायका 

आचारहरुको पािना िररनेछ । 

(क) निरपागिकाको संस्थाित एवं कायनित स्वतन्द्िता र गनष्पक्षता अगभवगृर्द् िनन 

प्रयत् नशीि रहने । 

(ख) पदागिकारीिे पदीय कतनव्य गनवानह िदान वाह्य वा आन्द्तररक क्षेिबाट प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्षरुपिे आउने प्रभाव, प्रिोभन, दवाव, भनसनु, िम्की, आग्रह आगदबाट 

पे्रररत वा प्रभागवत नभई कायन सम्पादन िने । 

(ि) आफ्नो पदीय कतनव्य परुा िदान मोिागहिा नराखी गनगभनक र स्वतन्द्ितापूवनक कायन 

सम्पादन िने िराउने । 

(घ) कुनै कमनचारीिाई कायन सम्पादनको गसिगसिामा अनगुचत प्रभावमा नपाने वा दबाब 

नगदने । 

(ङ) प्रचगित कानूनिे गनषेि िरेको कुनै कायन िनन वा िराउन नहुने । 

(च) कतनब्य पािना िदान िानकारीमा आएको कानून बमोगिम िोप्य राख्नुपने गवषय वा 

काििात वा व्यहोरा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट िनन वा िराउन नहुने । 

(छ) पदागिकारीिे आफूिे िने काम गनिानररत समयगभि सम्पादन िररनेछ । कानून 

बमोगिम सम्पादन िनुनपने काम समयगभिै सम्पन्द्न निरी आफूिे िने काम पन्द्छाइने 

छैन ।  



v08M ! ;+VofM ! ldltM >fj0f ! ut], @)&%  
 

 
 

15 
 

 

९. अन्य आचरर्हरुको पािनाः   

पदागिकारीका अन्द्य आचरणहरु दहेाय बमोगिम िनन प्रगतबर्द् रहन्द्छौं । 

(क) आफ्नो सम्पगत्तको गववरण तोगकएको समयगभि सम्वगन्द्ित गनकायमा बझुाई 

सावनिगनक िनुन पनेछ । 

(ख) निरपागिकाको काममा कुनै प्रकारको असर पनन सक्ने िरी वा संगविान र प्रचगित 

काननू गवपररत हुने िरी निरपागिकाको स्वीकृती गवना कसैवाट कुनै प्रकारको दान, 

दातव्य, कोसेिी, उपहार आफूिे स्वीकार िनुन र आफ्नो पररवारको कुनै सदस्यिाई 

त्यस्तो गबषय स्वीकार िनन ििाउनु हुदनै । गवदशेी सरकार वा प्रगतगनगिबाट कुनै 

उपहार प्राप्त हुन आएमा निरपागिकामा सो कुराको सचूना गदई गनणनय भए बमोगिम 

िनुन पनेछ ।  

(ि) निरपागिकाको पवून स्वीकृगत गबना कुनै कामको गनगमत्त कुनै गकगसमको चन्द्दा माग्न 

वा त्यस्तो चन्द्दा स्वीकार िनन वा कुनन गकगसमको आगथनक सहायता गिन ुहुदैन ।  

(घ) नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकार वा निरपागिकाको काम कारवाहीमा प्रगतकूि प्रभाव 

पने िरी कुनै पिपगिकामा आफ्नो वास्तगवक वा काल्पगनक नामबाट वा वेनामी कुनै 

िेख प्रकाशन िनन, अनिाइन समाचार माध्यम वा सामागिक सञ् िाि वा रेगडयो वा 

टेगिगभिनर्द्ारा प्रसारण िनन िराउन हुदनै । 

(ङ) नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकार वा निरपागिकाको नीगतको गवरोिमा सावनिगनक 

भाषण गदन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन िनन हुदनै । 

(च)  प्रचगित कानून गवपररत हुने िरी  गववाह िनन िराउन हुदनै । 

(छ)  गवदशेी मिुुकको स्थायी बसोवास तथा गड.भी. को िागि आवेदन िनुन हुदनै । 

(ि)  पदागिकारीिे पदीय मयानदामा आँच आउने िरी कुनै समूह वा व्यगक्तसँि काननु 

गवपरीत वातान िने, सम्झौता िने कायन िनुन िराउन ुहुदँनै । 
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भाग ३ 

प्रचम्िि कानुन बमोम्िम पािन गनुयपनन आचारहरु 

 

१०.  प्रचम्िि कानुनको प्रभावकारी कायायन्वयनः  

(१)  नेपािको संगविान, प्रचगित संघीय तथा प्रदशे कानुन, अदाितको गनणनय वा आदशे 

तथा कानुन बमोगिम संघ वा प्रदशेिे गदएको गनदशेनको सम्मान र पािना िने र 

सोको तत्परतापूवनक प्रभावकारी कायानन्द्वयन िररनेछ । 

 (२)  पदागिकारीिे प्रचगित काननु बमोगिम निरपागिकाको बेरुि ुतथा पेश्की फर्छ्यौटको 

कायनमा गिम्मेवारी बहन िनुन पनेछ । 

 

११. अम्तियार दुरुपयोग िथा भ्रष्टाचार म्नवारर् सभवन्िी कानुनको कायायन्वयनमा सहयोगः 

(१) पदागिकारीिे प्रचगित कानुन बमोगिम भ्रष्टाचार वा अगख्तयारको दरुुपयोि हुने 

गकगसमका आचारहरु िनुन वा िराउन ुहुदनै । 

(२)  पदागिकारीिे प्रचगित कानुन बमोगिम अगख्तयारको दरुुपयोि ठहररने कुनै काम वा 

व्यवहार भएमा सम्बगन्द्ित गनकायमा िानकारी गदनपुनेछ र सम्बगन्द्ित गनकायबाट हुने 

छानगवन, अनसुन्द्िान तथा िाँचबझुमा सहयोि िनुनपनेछ । 

(३)  पदागिकारीिे आफूिे थाहा पाएको भ्रष्टाचार मागनने कायनहरुको सूचना गदने र गिने 

िनुन पदनछ, त्यस्तो सचूना िुकाउन र िुकाउन सहयोि िनुन हुदनै । 

(४)  पदागिकारीिे आफ्नो कायनसम्पादन िदान स्वाथनको ्न्द्् दगेखन सक्ने बाह्य 

गियाकिाप, रोििारी, ििानी, सम्पगत्त, उपहार वा िाभ ििायतका गवषय वस्त ुबारे 

स्पष्ट िरी कायन सम्पादन िनुन पदनछ । 

(५)  भ्रष्टाचारबाट आगिनत सम्पगत्त राख्ने, िुकाउने तथा प्रयोि िने िस्ता कायनिाई 

गनरुत्साहन िनुन पदनछ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट आगिनत सम्पगत्तको खोि तिास, रोक्का, स्थानान्द्तरण, गनयन्द्िण, िफत 

एवं गफतानसम्बन्द्िी कायनमा सहयोि परु् याउन ुपदनछ । 
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१२.  म्नवायचन आचारसमं्हिाको पािन गनुयपननः  

(१)  निरपागिकाका िनप्रगतगनगिहरुिे गनवानचनका वखत पािन िनुनपने आचारहरु 

गनवानचन आयोििे तोके बमोगिम पािना िनुन पनेछ । 

(२)  पदागिकारीहरुिे गनवानचन आचारसंगहताको प्रभावकारी कायानन्द्वयन तथा पािन िनन 

िराउन सहयोि िनुनपनेछ । 

(३)  पदागिकारीहरुिे आफ्नो ओहोदाको आिारमा प्राप्त सगुविाहरु गनवानचन प्रचार प्रसार 

वा सोसँि सम्बगन्द्ित प्रयोिनका िागि आफू वा अरु कसैबाट प्रयोि िनन वा प्रयोि 

िराउनको िागि गदन ुहुदँनै । 

(४)  गनवानचन प्रयोिनका िागि यस्तो सुगविा गदन वा गिनका िागि निरपागिकाबाट 

संस्थाित रुपमा कुनै गनणनय िनुन वा िराउन ुसमेत हुदनै । 

 

१३.  आचारसमं्हिाको कायायन्वयनका िाम्ग आवश्यक सहयोग गनुयपननः  

(१)  आचारसंगहताको कायानन्द्वयन तथा सावनिगनकीकरणका िागि दहेायमा उल्िेगखत 

व्यवस्थाहरु िररनेछ, 

(क)  आचारसमं्हिाको कायायन्वयन सम्मम्िको व्यवस्था गररनेः प्रमखु वा 

कायनपागिकािे तोकेको सदस्यको संयोिकत्वमा आचारसंगहता कायानन्द्वयन सगमगत 

िठन िररनेछ । सो सगमगतिे गनयगमत रुपमा आचारसंगहता कायानन्द्वयनको पक्षिाई 

सहयोि परु् याई कायनपागिकाको बैठकमा गनयगमत प्रगतवेदन गदन ुपनेछ । 

(ख)  अनुगमन सम्मम्ििाई सहयोग पुर् याउनु पननः  

(१)  यस आचारसंगहताको प्रभावकारी कायानन्द्वयनका िागि अनिुमन सगमगतिाई 

आवश्यक पने सहयोि उपिब्ि िराइनेछ । 

(२) पदागिकारीिे आफ्नो कायनगवभािन तथा कायनसम्पादन गनयमाविीको व्यवस्था 

बमोगिम िवाफदहेी,प पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्द्ि िनन,प दहेायबमोगिम िनन िराउन 

आवश्यक व्यवस्था िररनेछ । 

(क)  नािररक बडापि बमोगिम कायनसम्पादन िनुनपने,प नािररक बडापि 

सम्बगन्द्ित सबैको िानकारीका िागि सबैिे दखे्ने ठाउँमा टाँस िनुन,प िराउन ु

पनेछ । 
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(ख)  निरपागिकािे नािररक बडापिमा उल्िेख भए अनसुार गछटो छररतो सेवा 

प्राप्त नभएमा सो उपर िनुासो सनुुवाई हुने र छानगबनबाट सेवाग्राही 

पक्षिाई कुनै क्षगत वा हरैानी व्योहोनुन परेको दगेखएमा पीगडत पक्षिाई 

उगचत उपचार र क्षगतपगूतन उपिब्ि हुने व्यवस्था िनुन िराउन ुपनेछ । 

(३) कुनै पगन पदागिकारीिे आफूकहाँ आएको िनुासो तत्कािै सनु्द्ने व्यवस्था गमिाई 

फर्छ्यौट िनुनपनेछ । 

 

भाग -४ 

आचार संम्हिाको पािना गनन गराउने व्यवस्था 

 

१४. आचार समं्हिा अनुगमन सम्मम्िको गकनः  

(१)  कुनै पदागिकारीिे यस आचार संगहता तथा अन्द्य प्रचगित संघीय,प प्रदशे र स्थानीय 

काननू बमोगिम पािन िनुनपने आचारहरु उल्िंघन िरे,प निरेको सम्बन्द्िमा िाँचबझु 

तथा अनिुमन िननका िागि सभािे सभाका सदस्यहरु मध्येबाट दहेाय बमोगिमको 

एक पदागिकारीको आचार संगहता अनिुमन सगमगतको िठन िररनेछ । 

(क)  सभाका सदस्यहरुिे आफू मध्येबाट छनौट िरेको एक िना -संयोिक 

(ख)  सभाका सदस्यहरुिे आफू मध्येबाट छनौट िरेको कगम्तमा 

एक िना मगहिा सगहत दईु िना 

-सदस्य 

(ि)  प्रमखु प्रशासगकय अगिकृतिे तोकेको निरपागिकाको एक 

िना अगिकृत कमनचारी 

-सदस्य-सगचव 

(२)  अनिुमन सगमगतका संयोिक,प सदस्य तथा सगचवमागथ नै यस आचारसंगहताको 

उल्िङघनमा उिरुी परी गनणनय िनुनपने अवस्था भएमा सो गवषयको छिफि,प 

िाचँबझु तथा गनणनय प्रगियामा गनि सहभािी हुन पाउने छैन ।  

(३)  यस आचारसंगहताको संयकु्त रुपमा उल्िंघन िरेको भनी अनिुमन सगमगतका 

संयोिक,प सदस्यहरु तथा सगचवमागथ कुनै उिरुी परेकोमा त्यस उपर कायनपागिकािे 

छानगबन िरी त्यसपगछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश िनुन पनेछ । 
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(४)  अनिुमन सगमगतका सदस्यहरुको पदावगि दईु वषनको हुनेछ । यस सगमगतका सदस्यहरु 

ििातार दईु कायनकािभन्द्दा बढीका िागि गनवानगचत हुन सक्ने छैनन ्। 

तर निरपागिकाको कायनकाि समाप्त भएको अवस्थामा यस सगमगतको पदावगि 

स्वत  समाप्त भएको मागननेछ । 

 

१५. अनुगमन सम्मम्िको काम, कियव्य िथा अम्िकारः (१) अनिुमन सगमगतको काम,प कतनव्य 

तथा अगिकार दहेाय बमोगिम हुनेछ । 

(क) कुनै पदागिकारीिे आचारसंगहता उल्िघंन िरे,प निरेको सम्बन्द्िमा उिरुी परेमा वा 

िानकारी हुन आएमा सो उपर छानगवन िनेछ । 

(ख) िाँचबझु तथा छानगवनका गसिगसिामा म्याद सचूना िारी िने र साक्षी प्रमाण बझु्ने 

अगिकार हुनेछ । 

(ि)  अनिुमन सगमगतका सदस्यहरुिे निरपागिकाको गसफाररस तथा आमन्द्िणमा 

निरपागिकाको िुनसकैु बैठकमा उपगस्थत भई आफ्नो कामका गवषयमा िानकारी 

गदन सक्नेछन ्। 

(२) अनिुमन सगमगतको कामको िागि आवश्यक िनशगक्त,प काम िने ठाउँ,प सामग्री तथा 

उगचत वातावरण बनाईगदने गिम्मेवारी निरपागिकाको हुनेछ । 

 

१६. अनुगमन सम्मम्िको बैकक िथा काययम्वम्िः  

(१)  अनिुमन सगमगतको कायनसञ्चािन,प गवगि दहेायमा उल्िेख भए अनुसार हुनेछ । 

(क)  अनिुमन सगमगतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(ख)  अनिुमन सगमगतको बैठकको गनणनय बहुमतको आिारमा हुनेछ । 

(ि)  अनिुमन सगमगतिे कारवाही िदान सम्बगन्द्ित पदागिकारीिाई सफाई पेश िने उगचत 

मौका गदनपुनेछ । 

(घ)  अनिुमन सगमगतिे िाँचबझुबाट दगेखएको गववरण सगहतको राय प्रगतवेदन 

कायनपागिकामा पेश िनुनपनेछ । 

(२)  अनिुमन सगमगतको बैठक तथा िाँचबझु सम्बन्द्िी अन्द्य कायनगवगि सगमगत आफैं िे 

तोक्न सक्नेछ । 
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१७. अनुगमन सम्मम्िका सदस्यहरुको सेवा िथा समु्विाः अनिुमन सगमगतका सदस्यहरुको 

बैठक भत्ता तथा अन्द्य सगुविाहरु कायनपागिकािे तोके बमोगिम हुनेछ । 

१८. उिुरीः  

(१)  पदागिकारीिे पेशाित आचार,प उल्िंघन िरेकोमा त्यस गवषयमा अनिुमन सगमगत 

समक्ष उिरु गदन सगकनेछ ।  

(२)  मागथ (१) बमोगिम गदइने उिरुीमा कुन पदागिकारीिे कुन आचार उल्िंघन िरेको हो 

सोको आिार,प प्रमाण खिुाउन ुपनेछ । निरपागिकािे उिरुी फारामको नमनुा बनाई 

सबैिे सगििै प्राप्त िनन सक्ने स्थानमा राख्न पनेछ । 

(३)  उिरुीको सम्बन्द्िमा कारवाही माि िदान अनिुमन सगमगतिे उिरुीकतानसँि थप गववरण 

वा काििात माि िनन सक्नेछ । 

१९. गोप्य रातनुपननः  

(१)  अनिुमन सगमगतिे उिरुीकतानको नाम िोप्य राख्न ुपनेछ ।  

(२)  प्राप्त उिरुीको आिारमा कुनै पदागिकारीमागथ िािेको आरोप मागथ छानगवन िारी 

रहकेो अवस्थामा आरोगपत पदागिकारीको नाम समेत िोप्य राख्न ुपनेछ । 
 

२०. िाँचबुझः  

(१)  यस आचारसंगहतामा उल्िेगखत आचारहरुको उल्िंघन िरेको गवषयमा अनिुमन 

सगमगतको राय,प सझुाव वा प्रगतवेदन आवश्यक कारवाहीका िागि कायनपागिकामा 

पेश िनुन पनेछ । प्रगतवेदन पेश िनुनपूवन सो सगमगतिे दहेायका प्रगियाहरु परुा िनुनपनेछ । 

(क)  कुनै पदागिकारीका गवरुर्द् आचारसंगहता उल्िंघन िरेको कुनै उिरुी परेकोमा वा कुनै 

िानकारी प्राप्त भएकोमा  त्यसको आिारमा अनिुमन सगमगतिे कारवाही िनन 

आवश्यक छ वा छैन भनी िाँचबझु िनन वा िराउन सक्नेछ ।  

(२)  िाँचबझु िदान कुनै पदागिकारी उपर कारवाही िनुनपने दगेखएमा अनिुमन सगमगतिे 

त्यस्तो पदागिकारीिाई सफाई पेश िने उगचत मौका गदन ुपनेछ ।  

(३)  सफाई पेश िने मौका गदँदा सम्बगन्द्ित पदागिकारी गबरुर्द् िािेको आरोप र त्यसको 

आिारहरु प्रष्ट िरी सचूना गदन ुपनेछ । 
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२१. अनुगमन सम्मम्िको म्सफाररस कायायन्वयन गननः 

(१)  अनिुमन सगमगतिे यस आचारसंगहतामा उल्िेगखत कुराहरुको पािन भए नभएको 

सम्बन्द्िमा आवश्यक राय,प सझुाव तथा गसफाररस सगहत कायानन्द्वयनका िागि 

कायनपागिकामा पेश िनुनपनेछ । 

(२)  अनिुमन सगमगतबाट प्राप्त प्रगतवेदन तथा राय,प सझुाव र गसफाररस उपर 

कायनपागिकामा छिफि िरी आवश्यक गनणनय सगहत कायानन्द्वयन िनुनपनेछ । 

(३)  आचारसंगहताको पािनका गवषयमा छिफि हुदँाका बखत सम्बगन्द्ित पक्षका 

प्रगतगनगिहरुिाई सहभािी िराउन सगकनेछ । 

 

२२. आचारसमं्हिाको उपिंघनमा सिायः  

(१)  यस आचारसंगहताको कायानन्द्वयन िदान कायनपागिकाबाट सिायको रुपमा दहेायमा 

उल्िेगखत एक वा सो भन्द्दा बढी प्रगियाहरु अपनाउन सगकनेछ । 

(क)  सम्बगन्द्ित पदागिकारीिाई सचेत िराउने । 

(ख)  आत्मािोचना िनन ििाई सोको िानकारी सावनिगनक िनन ििाउने । 

(ि)  सावनिगनक सनुुवाईका िागि सावनिगनक िने,प िराउने । 

(घ)  प्रचगित ऐन,प कानूनको उल्िंघन भएको अवस्थामा सम्बगन्द्ित गनकायमा सचूना गदने 

र आवश्यक कारवाहीका िागि िेगख पठाउने ।  

(२)  आरोगपत पदागिकारी मागथ भएको कुनै पगन कारवाहीका गवषयमा गनि कुनै 

रािनीगतक दिसँि आवर्द् भएको हकमा सम्बगन्द्ित रािनीगतक दििाई िानकारी 

िराउनपुने । 

 

२३. कारवाहीको म्ववरर् सावयिम्नक गनुयपननः  

आचारसंगहताको कायानन्द्वयनका सम्बन्द्िमा पदागिकारीमागथ भएको कारवाहीको गववरण आम 

िानकारीको िागि निरपागिकाको सचूना पाटी र स्थानीय पिपगिकामा प्रकागशत िनुनपनेछ । 

सोको िानकारी रािनीगतक दिहरु,प संघीय मागमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िािय,प गनवानचन 

आयोि,प प्रदशे सरकारको सम्बगन्द्ित गवभाि\गनकाय,प स्थानीय प्रशासनिाई िराउन ुपनेछ । 
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भाग -५ 

म्वम्वि 

 

२४. आचारसमं्हिाको पािन गनुय सबैको कियव्य ह नेः यो आचारसंगहताको पािन िनुन 

पदागिकारीको गिम् मेवारी तथा कतनव्यको एक अगभन्द्न अंिको रुपमा रहनेछ । 

 

२५. पदाम्िकारीिाई आचारसमं्हिाको िानकारी म्दनुपननः यो आचारसंगहता निरपागिकाका 

पदागिकारी तथा कमनचारीहरुिाई अगनवायन रुपमा िानकारी गदई हस्ताक्षर िराई िाि ुिनुनपनेछ । 

 

२६. सरोकारवािाहरुिाई आचारसमं्हिाको िानकारी उपिब्ि गराउनुपननः पदागिकारीको यो 

आचारसंगहता तथा यस आचारसंगहतामा समय समयमा भएको संशोिनको गववरण तथा 

आचारसंगहताको कायानन्द्यवनको गववरणहरुको िानकारी वागषनक रुपमा निरपागिकामा 

प्रगतगनगित्व िने रािनीगतक दिहरु,प संघीय मागमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िािय,प तथा प्रदशे 

सरकारका सम्बगन्द्ित गनकायिाई िराउन ुपनेछ । 

 

२७. आचारसमं्हिाको कायायन्वयनमा रािनीम्िक दिको सहयोगः  

(१)  कुनै पदागिकारीबाट यस आचारसंगहताको उल्िंघन भएको ठहर भएमा गनि मागथ 

िािेको आरोप तथा सो सम्बन्द्िमा गसफाररस भएको कारवाहीको गववरण समेत 

सम्बगन्द्ित पदागिकारी सम्बर्द् रािनीगतक दििाई िानकारी िराउनकुा साथै 

सावनिगनक समेत िनुनपनेछ । 

(२)  िाँचबझुको आिारमा पदागिकारी उपर कारवाहीको िागि भएको गसफाररसको 

कायानन्द्वयन िने वा सचेत िराउने काममा सरकारी गनकाय एवं रािनीगतक दिहरुको 

सहयोि गिन सगकनेछ । 

 

२८. आचारसमं्हिामा सशंोिनः  

(१)  निर सभाबाट आचारसंगहतामा संशोिन िने सगकनेछ ।  
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(२)  आचारसंगहतामा भएको संशोिनको िानकारी सम्बगन्द्ित सबै पदागिकारी,प कमनचारी 

तथा सरोकारवािाहरुिाई गदनपुनेछ । 

 (३)  चन्द्रागिरी निरपागिकािे आफ्नो स्थानीय गवगशष्टता,प कायन प्रकृगत र आवश्कता 

अनसुार यस आचारसंगहतामा समय-समयमा थप व्यवस्था समावेश िरी िाि ु िनन 

सक्नछे । 
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