
1 

 

कऩङ्टयकोट गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुको आचायसॊङ्जहता, २०७४ 

प्रस्तावना 
नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ सहकाङ्चयता , सहअङ्ञस्तत्व य सभन्वमका आधायभा सॊघीम रोकताङ्ञन्िक 
गणतन्िात्भक शासन व्मवस्थाको अभ्मास गदै सङ्घत ,प्रदेश य स्थानीम तहफीच सङ्टभधङ्टय अन्तयसयकाय 
सम्फन्ध कामभ गनन , स्थानीम शासन व्मवस्थाभा जनताको अथनऩूणन सहबाङ्झगता प्रवर्द्नन गदै फढी 
जनभङ्टखी, सेवाभङ्टखी, जनउत्तयदामी, ऩायदशी तथा सङ्टशासनमङ्टक्त स्थानीम शासनको प्रत्माबङू्झत गनन , स्थानीम 
तहराई जनताको ङ्जवश्वाङ्झसरो शासन इकाईका रुऩभा स्थाङ्जऩत गनन , स्थानीम तहफाट सभाजका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
वगन, धभन, ङ्झरङ्ग, जातजाङ्झतका भौङ्झरक सॊस्कृङ्झतप्रङ्झत सम्भान य सङ्जहष्णङ्ट बावनाको ङ्जवकास गनन तथा 
कानूनी याज्म , सॊघीम रोकताङ्ञन्िक गणतन्िका राबहरुको न्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण य ङ्छदगो ङ्जवकासको 
अवधायणाराई भूतन रुऩ ङ्छदन हाभी जनताफाट ङ्झनवानङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीको आचयण य ङ्जिमाकराऩहरुराई 
सोही अनङ्टरुऩ भमानङ्छदत य नभङ्टनामोग्म तङ्टल्माउनका राङ्झग कऩङ्टयकोट गाउॉऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुरे 
गाउॉकामनऩाङ्झरकाको दोश्रो फैठकफाट स्वीकृत गयी मो “कऩङ्टयकोट गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीको 
आचायसॊङ्जहता, २०७४”फनाईरागूगयेकाछौं। 

 

बाग – १  

प्रायङ्ञम्बक 

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मो आचायसॊङ्जहताको नाभ “कऩङ्टयकोट गाउॉऩाङ्झरकाका 
ऩदाङ्झधकायीहरुको आचायसॊङ्जहता, २०७४”यहेकोछ। 

(२) मो आचायसॊङ्जहता गाउॉसबाफाट ऩाङ्चयत बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू हङ्टनेछ । 

२.  ऩङ्चयबाषा  ्ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस आचायसॊङ्जहताभा, 
(क)  “अध्मऺ”बङ्ङारे कऩङ्टयकोट गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺराई सम्झनङ्टऩदनछ । 

(ख)  “आचायसॊङ्जहता” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुको आचायसॊङ्जहता , २०७४ राई 
जनाउनेछ । 

(ग) “अनङ्टगभनसङ्झभङ्झत” बङ्ङारे मस आचायसॊङ्जहता अनङ्टसाय गङ्छठत आचायसॊङ्जहता 
अनङ्टगभनसङ्झभङ्झतराई सम्झनङ्टऩछन। 

(घ)  “कामनऩाङ्झरका”बङ्ङारे कऩङ्टयकोट गाउॉकामनऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ङ)  “ऩदाङ्झधकायी”बङ्ङारे कऩङ्टयकोट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ , उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ, 
कामनऩाङ्झरकाका सदस्म तथा सबाका अन्म सदस्म सभेतराई सम्झनङ्टऩदनछ । मस 
शब्दरे गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो कामन सम्ऩादनका ङ्झसरङ्झसराभा गठन गयेका जङ्टनसङ्टकै 
सङ्झभङ्झत वा उऩसङ्झभङ्झत वा कामनदरका सदस्महरु सभेतराई सम्झनङ्टऩदनछ । 

(च)  “सबा”बङ्ङारे कऩङ्टयकोट गाउॉसबाराई फङ्टझाउनेछ । 
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(छ)  “स्थानीमतह”बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभको गाउॉऩाङ्झरका , नगयऩाङ्झरका य 
ङ्ञजल्रा सबा सम्झनङ्टऩदनछ । मस खण्डभा उङ्ञल्रङ्ञखत नगयऩाङ्झरका बङ्ङारे 
भहानगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरका सभेतराई जनाउनेछ । 

 

बाग – २  

ऩदाङ्झधकायीका आचायहरु 
३.  साभान्म आचायहरुको ऩारना गनन् ऩदाङ्झधकायीहरुको ऩारन तथा अवरम्वन गनन साभान्म 

आचायहरु देहामभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्। जसको अवरम्वन गनन हाभी प्रङ्झतवर्द्ता 
व्मक्त गदनछौं, 
३.१  नेऩारको स्वतन्िता , स्वाधीनता, स्वाङ्झबभान, याङ्जष्डम एकता , बौगोङ्झरक अखण्डता य 

जनताभा ङ्झनङ्जहत सावनबौभसत्ताप्रङ्झत प्रङ्झतवर्द् यहॉदै, 
(क)  ऩदाङ्झधकायीहरुरे नेऩारको स्वतन्िता , सावनबौङ्झभकता, बौगोङ्झरक अखण्डता , 

याङ्जष्डम एकता, स्वाधीनता य स्वाङ्झबभानको अऺङ्टण्णताभा प्रङ्झतकूर हङ्टने कामन गनन 
छैनौं । 

(ख)  कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदाङ्झधकायीरे याष्ड ङ्जवरुर्द् हङ्टने कामनभा सघाउ ऩङ्टर माउन,े याङ्जष्डम 
गोऩनीमता बङ्ग गनन , याङ्जष्डम सङ्टयऺाभा आॉच ऩङ्टमानउने कामनहरु गनन वा त्मस्तो 
कामनभा सहमोग ऩङ्टमानउने कामन गनन वा गयाइने छैन । 

(ग)  कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीरे ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी ऩारना गदान सदैव याष्ड य जनताको 
फहृत्तय ङ्जहतराई ध्मानभा याखी गननछौ ।  

(घ)  कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे जनताभा ङ्झनङ्जहत सावनबौभसत्ता , याङ्जष्डम एकता , 
स्वाधीनता, साभाङ्ञजक, धाङ्झभनक, साॊस्कृङ्झतक तथा ऐङ्झतहाङ्झसक सौहादनताभा आॉच 
ऩङ्टमानउने गयी कामन गयेभा त्मस्तो कामन ङ्झनरुत्साङ्जहत गननछौँ । 

३.२  सॊघ , प्रदेश य स्थानीम तहफीचको सङ्ट–सम्वन्धभा जोड ङ्छदॉदै , 

(क)  ऩदाङ्झधकायीहरुरे सॊघ , प्रदेश य स्थानीम तहफीचको सङ्टसम्फन्ध , 

कामनअङ्झधकायऺेि, कामन प्रणारी वा सॊस्थागत प्रवन्धभा कङ्ट नै आॉच ऩङ्ट मान,उन वा 
दखर ङ्छदन वा अन्तयसयकाय सम्वन्धभा खरर ऩानन कङ्ट नै ङ्जिमाकराऩ गनन वा 
वक्तव्म वा प्रकाशन वा प्रचाय प्रसाय गङ्चयनेछैन ।  

(ख)  कङ्ट नै ऩङ्झन आधायभा स्थानीम तहका वाङ्झसन्दाहरुराई बेदबाव गनन वा साभान 
सङ्टयऺा, सेवा, सङ्टङ्जवधा य सॊयऺणफाट वङ्ञन्चत गङ्चयनेछैन । 

तय भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्त , दङ्झरत, जेष्ठ नागङ्चयक रगामत 
ऩङ्झछ ऩयेका वगन , ऺेि तथा सभङ्टदामको हकङ्जहतका राङ्झग ङ्जवशेष व्मवस्था गनन 
प्रङ्झतवर्द् यहनेछौ । 
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(ग) अन्तय स्थानीम तह तथा अन्तय सयकाय वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्झनवानध आगभनराई 
कङ्ट नै फाधा गङ्चयने वा बेदबाव गङ्चयने छैन । 

३.३  सॊघीम रोकताङ्ञन्िक गणतन्िात्भक शासन प्रणारी , स्वशासन य स्वामत्त शासन , सॊघ, 

प्रदेश य स्थानीम तहफाट याज्मशङ्ञक्तको प्रमोग तथा ङ्जवश्वव्माऩी भानव अङ्झधकाय य 
भौङ्झरक अङ्झधकायका भान्म ङ्झसर्द्ान्तको प्रफर्द्नन गनन, 
(क)  जनताभा ङ्झनङ्जहत सावनबौभसत्ता , स्वशासन तथा स्वामत्त शासन , सॊघ, प्रदेश य 

स्थानीम तहफाट याज्मशङ्ञक्तको प्रमोग , सॊघीम रोकताङ्ञन्िक गणतन्िका भान्म 
ङ्झसर्द्ान्तहरुराई उच्च सम्भान य आत्भसात गङ्चयनेछ । 

(ख)  सॊघीम रोकताङ्ञन्िक प्रणारी , स्थानीम स्वामत्तता य तल्रो तहभा अङ्झधकायको 
ङ्जवकेन्रीकयणका ङ्झसर्द्ान्त तथा नीङ्झतराई अनादय गनन , जनताप्रङ्झतको 
उत्तयदाङ्जमत्वराई अस्वीकाय गनन , अवहेरना गनन , अन्तयसयकाय सम्वन्ध एवॊ 
स्थानीम तहहरु य साझेदाय सॊघ सॊस्थासॉगको कानून फभोङ्ञजभको सम्वन्धभा 
खरर ऩनन जस्ता कङ्ट नै रेख , सभाचाय, बाषण, वक्तव्म वा प्रकाशन वा प्रशायण 
गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

तय मस कङ्ट यारे उल्रेङ्ञखत ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धानभूरक कङ्ट नै रेख यचना 
प्रकाङ्ञशत गनन  य सो अनङ्टरुऩ धायणा याख्नक योक रगाएको भाङ्झनने छैन । 

३.४ साधन श्रोतको ऩूणन सदङ्टऩमोग गनन् 
(क)  कानङ्टन फभोङ्ञजभ आपूरे ऩाउने सेवा सङ्टङ्जवधावाहेक स्थानीम तहको साधन , श्रोत, 

नगद वा ङ्ञजन्सी कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायरे भास्न , उऩबोग गनन य दङ्टरुऩमोग गनङ्टन 
गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन ।  

(ख)  कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदाङ्झधकायीरे सावनजङ्झनक  स्रोतको प्रमोग गदान अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग 
य उत्ऩादनशीर कामनभा प्रमोग गनङ्टन ऩननछ ।  

३.५ आफ्नो ङ्ञजम्भेवायीको प्रबावकायी कामानन्वमन गनन गयाउन, 
(क)  कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदाङ्झधकायीरे कानूनरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ऩदाङ्झधकायीहरुराई ऩूवन 

जानकायी नङ्छदई आफ्नो सेवा ङ्छदने स्थान छोडी अन्मि जानङ्ट हङ्टॉदैन ।  
(ख)  ऩदाङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत कानूनभा तोङ्जकएबन्दा फढी सभमका राङ्झग आफ्नो 

कामनऺ ेि छोड्नङ्टऩदान वा कामनऺ ेिबन्दा फाङ्जहय जानङ्टऩनन बएभा कानूनरे तोके 
फभोङ्ञजभका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध वा ऩदाङ्झधकायीराई आफ्नो ऩदको अङ्ञततमायी नङ्छदई 
जानङ्ट हङ्टॉदैन । 

३.६ गैय कानूनी आश्वासनराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनन 

(क)  सॊङ्जवधान तथा प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्छदएको अङ्झधकायऺेिबन्दा फाङ्जहयका काभ 
गङ्चयङ्छदन्छङ्ट बनी कसैराई आश्वासन ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन । 
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(ख)  कानून फभोङ्ञजभ गनङ्टनऩनन काभ गनन वा सेवा ङ्छदनका राङ्झग आनाकानी वा 
ङ्जढराई गनन , जानीजानी अनावश्मक झॊझट थप्ने वा आफ्नो अङ्झधकायऺेि 
फाङ्जहयको काभ गङ्चयङ्छदन वा गयाई ङ्छदनेछङ्ट  बनी आश्वासन वा बयोसा ऩनन कङ्ट नै 
काभ गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन ।  

(ग)  स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरुरे ऐनरे तोङ्जकएको मोजना तजङ्टनभा प्रकृमाको 
जानकायी नङ्छदई कङ्ट नै व्मङ्ञक्त , सॊस्था वा सभङ्टदामराई स्थानीम तहको मोजना 
फाहेकका कङ्ट नै कामनिभ वा मोजना स्वीकृत गङ्चयङ्छदन वा गयाईङ्छदने आश्वासन 
ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन ।  

(घ)  आफ्नो राङ्झग वा अरु कसैको राङ्झग अनङ्टङ्ञचत राब ऩङ्टग्ने गयी ऩदको दङ्टरुऩमोग 
गनन कामन गनङ्टन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

३.७ याजनीङ्झतक आस्थाका आधायभा बेदबावऩूणन कामन नगनन दृढ यहॉदै, 
(क)  याजनीङ्झतक आस्था वा ङ्जवचायका आधायभा कामनऩाङ्झरका वा सबाका सदस्महरु 

वा कभनचायी वा सेवाग्राही तथा आभ नागङ्चयकहरुसॉग तेयो भेयोको बावना याखी 
कङ्ट नै कामन गनङ्टन÷गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(ख)  आपू सम्वर्द् याजनीङ्झतक दर वा सम्वर्द् कङ्ट नै ङ्झनकाम वा सॊघसॊस्थाराई भाि 
राब ऩङ्टग्ने वा सङ्टङ्जवधा हङ्टने गयी कङ्ट नै ङ्झनणनम वा मोजना वा कामनिभ 
कामानन्वमन गङ्चयनेछैन । 

३.८ साभाङ्ञजक सौहादनता य सभावेशीकयणप्रङ्झत दृढ सॊकङ्ञल्ऩत यहॉदै, 

(क)  साभाङ्ञजक सद्  बाव तथा सौहादनता (प्रभे) खल्फल्माउन नहङ्टने् ङ्जवङ्झबङ्ङ जात 
जाङ्झत, धभन, वगन, ऺेि, सम्प्रदामफीच साभाङ्ञजक सद् बाव य सौहदनता खल्फल्माउने 
कङ्ट नै काभ वा अन्म कङ्ट नै व्मवहाय गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । कङ्ट नै 
सम्प्रदामफीचको सङ्ट–सम्वन्धभा खरर ऩनन गयी ङ्जिमाकराऩ गनङ्टन गयाउनङ्ट य 
प्रचाय प्रसाय गनङ्टन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(ख)  छङ्टवाछङ्टतराई प्रश्रम ङ्छदने व्मवहाय गनङ्टन हङ्टॉदैन । कङ्ट नै ङ्जवचाय व्मक्त गदान 
जातीम, धाङ्झभनक, साॉस्कृङ्झतक वा साभाङ्ञजक ङ्जवर्द्ेष वा धाङ्झभनक बेदबाव जनाउने 
खारका काभ कङ्ट या गनन वा उखान टङ्टक्का प्रमोग गनन वा कङ्ट नै जाङ्झत , धभन, 
सॊस्कृङ्झत वा सभङ्टदामको स्वाङ्झबभानभा धक्का राग्ने वा आघात ऩङ्टग्ने खारका 
शव्द÷वाणीहरुको प्रमोग गनङ्टन हङ्टदैन ।  

(ग)  कङ्ट नैऩङ्झन जातजाङ्झत , धभन, वणन, ङ्झरङ्ग आङ्छदका आधायभा बेदबाव गनङ्टन हङ्टॉदैन तथा 
सफै सभङ्टदामका कानूनी हकङ्जहत य भौङ्झरक सॊस्कृङ्झतप्रङ्झत फोरी  य व्मवहाय 
दङ्टफै तवयफाट प्रङ्झतकङ्ट र असय ऩनन गयी कामन गनङ्टन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(घ)  कङ्ट नै ऩङ्झन सभूदामको ऩयम्ऩया देङ्ञखको धभन अवरम्फन गनन धाङ्झभनक 
स्वतन्िताको सम्भान गनङ्टन ऩननछ । 
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तय, आफ्नो ऺेिङ्झबि कसैको धभन ऩङ्चयवतनन गनन गयाउने कङ्ट नै ऩङ्झन 
ङ्जिमाकराऩ हङ्टन ङ्छदनङ्टहङ्टॉदैन । 

(ङ)  कङ्ट नै ङ्जवदेशी नागङ्चयक वा सॊस्थारे नेऩारको सभ्मता, नेऩारी जनतावीचको 
सद्भाााव ङ्जवगानन वा बडकाउने काभ गयेको वा गनन रागेको जानकायी बएभा 
तत्कार सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा सूङ्ञचत गनङ्टन ऩननछ । 

३.९ ऩदाङ्झधकायीफीच कामनङ्ञजम्भेवायीको न्मामोङ्ञचत फाॉडपाॉड गनन् 

(क) ऩदाङ्झधकायीवीच ङ्ञजम्भेवायी, अङ्झधकाय वा सङ्टङ्जवधा वा दाङ्जमत्वको फाॉडपाॉड गदान 
याजनीङ्झतक दरसॉगको सम्फर्द्ता वा याजनीङ्झतक आस्था वा भङ्जहरा वा ऩङ्टरुष 
वा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका आधायभा बेदबाव गनङ्टनहङ्टॉदैन । 

तय, कानून फभोङ्ञजभ ङ्झफशेष ङ्ञजम्भेवायी य अवसय ङ्छदनका राङ्झग उल्रेङ्ञखत 
प्रावधानरे योक रगाएको भाङ्झनने छैन । 

३.१० कसैको स्वाङ्झबभान य अङ्ञस्तत्वभा कङ्ट नै आॉच आउन नङ्छदन् 
(क)  ऩदाङ्झधकायीरे सफैसॉग ङ्ञशष्ट य भमानङ्छदत फाणी तथा शब्दको प्रमोग गनङ्टनऩननछ । 

शारीन य स्वबाङ्जवक साभाङ्ञजक आचायहरु गनङ्टनऩननछ । जनतासॉग हाङ्छदनक, नम्र 
य आदयऩूवनक व्मवहाय गनङ्टनऩननछ । 

(ख)  ऩदाङ्झधकायीफाट कामनऩाङ्झरका य सबाका सदस्महरु, स्थानीम तहभा कामनयत 
कभनचायीहरुभा एक अकानप्रङ्झत झङ्टटा राञ्छना रगाउने, ङ्चयस याग दे्वष याख्नने 
तथा एक अकानको ङ्जवषमभा अप्रासाङ्जङ्गक ङ्जटका ङ्जटऩप्णी गनङ्टन वा अङ्झतशमोङ्ञक्तऩूणन 
अङ्झबव्मङ्ञक्त ङ्छदइने छैन । 

(ग)  ऩदाङ्झधकायीरे ङ्झनवानङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभनचायी, सेवाग्राहीप्रङ्झत याम्रो व्मवहाय य 
बाषाको प्रमोग गननछन ्। 

(घ) ऩदाङ्झधकायीरे सॊस्थागत रुऩभा कङ्ट नै धायणा व्मक्त गदान स्थानीम तह, मसका 
ङ्झनणनमहरु वा कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी वा कभनचायीराई होच्माउने वा अनादय गनन 
बाषा वा अङ्झबव्मङ्ञक्त ङ्छदनङ्ट वा ङ्छदन रगाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(ङ) ऩदाङ्झधकायी तथा कभनचायीवीच एक अकानको काभ, ऩेशागत भमानदा य कामनगत 
स्वामत्तताको सम्भान गनन वातावयण ङ्झसजनना गनङ्टनऩननछ । 

(च) ऩदाङ्झधकायीहरुरे एक अकानको व्मङ्ञक्तगत रुऩभा ङ्जटका ङ्जटप्ऩणी गनङ्टन हङ्टॉदैन तय 
ऩदाङ्झधकायीको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा स्वस्थ रुऩभा एक अकानका कभी 
कभजोयी तथा सफर ऩऺहरुराई औल्माउन कङ्ट नै फाधा ऩङ्टग्ने छैन । 

(छ)  ऩदाङ्झधकायीहरुरे एक अकानका ङ्जवषमभा सकायात्भक तवयरे छरपर गनन, 
सङ्टझाव ङ्छदने, आरोचना तथा ङ्जटप्ऩणीहरु याख्नङ्टभऩननछ य एक अकानराई ऩदीम 
काभ गननभा सहमोग, उत्साह य प्रयेणा प्रदान गनङ्टनऩननछ । 

३.११ साभाङ्ञजक भान्मता ङ्जवरुर्द्का आचायहरु ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै् 
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(क) कामानरम सभमभा वा ऩदीम काभका ङ्झसरङ्झसराभा भादक वा रागङ्टऩदाथनको 
सेवन गनङ्टन  हङ्टॉदैन । कामानरम हाताङ्झबि तथा सावनजङ्झनक सबा, सभायोह, 
फैठक आदी स्थरहरुभा भद्यऩान, धङ्टम्रऩान, खैनी, सङ्टङ्झतन, गङ्टटखा वा ऩान सेवन 
गनङ्टन हङ्टॉदैन । 

(ख)  अन्धङ्जवश्वास, अऩसॊस्कृङ्झत, रुङ्जढवादजस्ता ऩङ्टयातन एवॊ अवैऻाङ्झनक भान्मता तथा 
चारचरन ङ्जवरुर्द्को साभाङ्ञजक रुऩान्तयण प्रङ्जिमाभा सङ्जिम सहबाङ्झगता 
जनाउनङ्टऩदनछ । 

(ग) ऩदाङ्झधकायीहरुरे सावनजङ्झनक स्थर तथा खङ्टरा ठाउॉभा जङ्टवा, तास खेल्ने, फाजी 
रगाउने आङ्छदजस्ता व्मवहायहरु गनङ्टन हङ्टॉदैन । 

(घ) ऩदाङ्झधकायीरे कानूनत् भानव अङ्झधकायको हनन ठहङ्चयने, कानूनरे फन्देज 
रगाएका तथा सबा वा कामनऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेिङ्झबि साभाङ्ञजक भमानदा 
ङ्जवऩयीतका बङ्झन तोकेका सभङ्टदामभा प्रचङ्झरत कङ्ट यीङ्झतहरुरे फढावा ऩाउने 
व्मवहाय गनङ्टनहङ्टॉदैन । 

(ङ)  ङ्जवङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत वा धभन सम्प्रादामका प्रचङ्झरत साभाङ्ञजक सॊस्कायहरु जस्तै 
ङ्जववाह, ब्रतफन्ध, ऩास्नी, जन्भोत्सव, बोज आङ्छदभा सभङ्टदामभा गरत 
प्रङ्झतस्ऩधानको बावना ल्माउने खारका तडकबडक गनङ्टनहङ्टॉदैन य तडकबडक गनन 
अरुराई प्रोत्साङ्जहत गनङ्टन हङ्टॉदैन । 

(च) ऩदाङ्झधकायीको हैङ्झसमतरे कङ्ट नै ङ्झनणनम गदान याजनीङ्झतक, साभाङ्ञजक, आङ्झथनक वा 
कङ्ट नै ऩङ्झन आधायभा तेयो भेयो बङे्ङ ऩऺ नङ्झरई तटस्थ बङू्झभका ङ्झनवानह गनङ्टनऩदनछ 
। 

(छ) ङ्झरङ्ग, उभेय, बाषा, धभन, आङ्झथनक अवस्था आङ्छदका आधायभा बेदबाव जनाउने 
गयी अरुको साभाङ्ञजक सॊस्काय वा वगीम हकङ्जहतका ङ्जवषमहरुभा नकायात्भक 
ङ्जटप्ऩणी गनङ्टनहङ्टॉदैन । 

(ज) ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो ऺेिङ्झबि ङ्जवद्यभान साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत तथा कङ्ट सॊस्कायका 
रुऩभा यहेका फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववाह, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, छाउऩडी, फोक्सा फोक्सी, 
दहेज (दाइजो), छङ्टवाछङ्टत, जाङ्झतगत उॉचङ्झनचता, व्मङ्ञक्तगत घटना दतान नगनन 
प्रवङृ्ञत्त, खोऩ नरगाउने अवस्था, खङ्टरा ङ्छदशा आङ्छदजस्ता प्रथा प्रचरनराई 
ङ्झनभङ्टनर गनन राङ्झग ऩनङ्टन ऩननछ । 

३.१२ स्थानीम तहफाट प्रदान गनन सेवा, सङ्टङ्जवधा, ङ्झनणनम प्रङ्जिमा य सूचनभा जनताको ऩहङ्टॉच 
फढाउन 

(क) प्रत्मेक नागङ्चयकराई सयोकाय हङ्टने सेवा सङ्टङ्जवधा य ङ्झनणनम फाये सूचना भाग 
बएभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩननछ । तय प्रचङ्झरत कानून तथा आचायसॊङ्जहताभा 
उल्रेख बएको तङ्चयकारे फाहेक कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी, व्मङ्ञक्त वा सभूहराई, 
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आङ्झथनक कायोफायभा राब वा हानी ऩङ्टग्ने वा कसैको सम्ऩङ्ञत्त ङ्ञजउ-ज्मानभा 
हानी नोक्सानी ऩङ्टग्ने सूचनाहरु य गोप्म याख्नङ्टऩ्नन कङ्ट या प्रसायण वा सावनजङ्झनक 
गनङ्टन वा गयाउनङ्ट वा उऩरब्ध गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(ख) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा, याङ्जष्डम अखण्डता, सभङ्टदामहरुको सौहादन सम्फन्धभा खरर ऩनन 
खारे सङ्टचनाहरु सावनजङ्झनक गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

 

 

३.१३ फदङ्झनमत तथा अनङ्झधकृत काभ गनन गयाउनफाट योक्न  
(क) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकायको प्रमोग गदान फदङ्झनमत वा 

स्वेच्छाचायी रुऩभा गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । मस्तो अङ्झधकायको प्रमोग खङ्टरा 
एवॊ सहबाङ्झगताभूरक रुऩभा छरपर गयी गनङ्टन ऩननछ । 

(ख) आपू वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाफाट अन्म ऩदाङ्झधकायी वा कामानरम\सॊघ 
सॊस्था वा कभनचायी वा व्मङ्ञक्तराई अनङ्झधकृत काभ गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

३.१४ रैङ्जङ्गक सभानताको प्रवर्द्नन गदै, 
(क) कसैराई ङ्झरङ्गको आधायभा बेदबाव झल्कने कङ्ट नै कामन गनङ्टन हङ्टॉदैन । ङ्झरङ्गको 

आधायभा कसैको ऺभताभाङ्झथ आॉच आउने गयी कङ्ट नै काभकाज गनन , नीङ्झत, 

कानून वा सॊयचना फनाइनेछैन ।  
(ख)  पयक ङ्झरङ्गका ऩदाङ्झधकायी , कभनचायी, सेवाग्राही तथा आभ नागङ्चयकप्रङ्झत 

अस्वस्थ आरोचना गनन, ङ्ञजस्क्माउने तथा उनीहरुको भनोवर घटाउने खारका 
अङ्झबव्मङ्ञक्त ङ्छदने, ङ्छदन रगाउने वा कङ्ट नै ऩङ्झन भाध्मभफाट कङ्ट नै मौनजन्म दङ्टयाशम 
हङ्टने खारका कङ्ट नै काभकायवाही गनन गयाउन वा मौनजन्म अङ्ञिर तश्वीयहरु 
प्रकाङ्ञशत गनन , प्रदशनन गनन , आशम देखाउने , अनङ्टङ्ञचत राबका दृङ्जष्टरे काभभा 
अल्झाउने जस्ता हैयानी ऩानन व्मवहाय गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टदैन । 

(ग) रेखेय , फोरेय, बाषण गयेय वा जङ्टनसङ्टकै भाध्मभफाट ऩङ्झन भङ्जहरा तथा 
ऩङ्टरुषफीचभा बेदबाव जनाउने खारका काभ वा व्मवहाय गनन वा उखान टङ्टक्का , 

थेगो वा शव्दहरुको प्रमोग गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(घ) रैङ्जङ्गक आधायभा बएका घयेरङ्ट ङ्जहॊसा य बेदबावका घटनाहरुराई रङ्टकाउने य 
गोप्म याख्न ेकामन गनन वा सहमोग ऩङ्टमानउन गनङ्टन गयाउनङ्ट हङ्टदैन । 

३.१५ फारवाङ्झरकाको सवानङ्जङ्गण ङ्जवकास य हकङ्जहतप्रङ्झत सचेत यहॊदै 
(क) वारवाङ्झरकाको साथनक सयोकायका ङ्जवषम तथा स्थानीम ङ्जवकास य शासन 

प्रङ्जिमाभा वारवाङ्झरकाको साथनक सहबाङ्झगताराई होच्माउने वा अवभूल्मन गनन 
ङ्जवचाय, अङ्झबव्मक्त ङ्छदन वा त्मस्तो व्मवहाय गनन गयाउन हङ्टॉदैन ।  
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(ख)  आफ्नो ऩङ्चयवायभा फारश्रङ्झभक याख्नङ्ट हङ्टदैन । सभङ्टदामभा फारश्रभ वा 
फारशोषणराई सॊयऺण वा प्रोत्साहन हङ्टने कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभका ङ्जिमाकराऩ गनन 
गयाउन ऩाइनेछैन । 

४.  सावनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको प्रमोग तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी आचायहरु् सावनजङ्झनक सम्ऩङ्झतको प्रमोग 
तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धभा देहामका आचायहरु ऩारन गनन प्रङ्झतफर्द्ता व्मक्त गदनछौ, 
४.१  ऩदाङ्झधकायी तथा कभनचायीको सङ्टङ्जवधाका राङ्झग छङ्टट्यावईएको सेवा वा सङ्टङ्जवधा वा बत्ता 

आफ्नो आन्तङ्चयक श्रोतको कङ्झत अॊश हङ्टन आउॉछ बङे्ङ एङ्जकन गयी सबाभा छरपर 
गयी आभ गागङ्चयकराई हानकायी ङ्छदऐ ङ्जकपामती रुऩभा न्मूनतभ सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

४.२  ऩदाङ्झधकायीरे कानून फभोङ्ञजभ तथा कामानरमको काभभा फाहेक स्थानीम तहको 
भानवीम, आङ्झथनक वा बौङ्झतक साधन श्रोतको आपू वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्तफाट प्रमोग 
वा उऩमोग गनङ्टन वा गयाइनेछैन  

४.३  आफ्नो ऩदीम ओहदाको आधायभा कङ्ट नै सङ्झभङ्झत, सॊस्था वा व्मङ्ञक्तहरुफाट ङ्झनजी सेवा 
तथा सङ्टङ्जवधाहरु ङ्झरन वा ङ्झरन रगाइने छैन  

४.४  स्थानीम तहको सेवा प्राप्त गये वा सावनजङ्झनक सम्ऩङ्झतको प्रमोग गयेवाऩत ऩदाङ्झधकायी, 
कभनचायी वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे कानून फभोङ्ञजभ ङ्झतनङ्टन फङ्टझाउनङ्ट ऩनन कय, 
शङ्टल्क, सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय, बाडा फङ्टझाउनफाट छङ्टट ङ्झरनेङ्छदने गयी ङ्झनणनम गनङ्टन वा 
गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

४.५  स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरुरे आपूरे प्राप्त गनन सङ्टङ्जवधाहरुको ङ्जववयण आभ 
जानकायीका राङ्झग स्थानीम तहभापन त सावनजङ्झनक गनङ्टनऩननछ । 

 

५.  नीङ्झत ङ्झनभानण, मोजना तजङ्टनभा य ङ्झनणनम गदान ऩारन गनङ्टनऩनन आचायहरु् नीङ्झत, ङ्झनभानण, मोजना 
तजङ्टनभा य ङ्झनणनम गदान देहामका आचायहरुको ऩारन गनन गयाउन देहाम फभोङ्ञजभ गङ्चयनेछ, 
५.१  ङ्झनणनम प्रकृमाभा बाग ङ्झरनङ्टऩूवन फैठकभा जानकायी ङ्छदनङ्टऩनन् (१) ऩदाङ्झधकायीरे आपू 

सभेत सॊरग्न बई कङ्ट नै ङ्झनणनम गनङ्टनऩनन फैठकभा छरपरभा बाग ङ्झरनङ्टऩूवन देहाम 
फभोङ्ञजभका सूचनाहरु सम्फङ्ञन्धत बए सो ङ्छदनङ्टऩननछ : 

(क)  स्थानीम तहको बनान प्रकृमा, खयीद, ङ्झफिी वा ठेक्काऩट्टाको ङ्झनणनम प्रकृमा, कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको दण्ड जङ्चयवाना वा ङ्झभनाहा गनन ङ्झनणनम प्रकृमा, कङ्ट नै ऩऺसॉगको 
सम्झौताको म्माद थऩ वा खायेजीका ङ्झफषमभा वा त्मस्तै कङ्ट नै ङ्झनणनम गनङ्टनऩनन 
ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तसॉग आफ्नो कङ्ट नै स्वाथन वा ङ्चयसइवी वा रेनदेन वा 
अन्म कङ्ट नै प्रकायको नाता, सम्फन्ध यहेको बए सो कङ्ट या, 

(ख)  स्थानीम तहको नीङ्झत ङ्झनणनमफाट प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरूऩभा राब वा हानी हङ्टने 
व्मङ्ञक्त, सॊस्था, ऩऺ वा कम्ऩनीसॉग ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट बए सोको ङ्झफवयणहरु, 
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(ग) कङ्ट नै ऩेशा वा व्मवसाङ्जमक सॊघसॊस्थाभा ऩदाङ्झधकायीको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व, रगानी, 
शेमय, ङ्जहत वा स्वाथन बए सोको ङ्झफवयण य त्मस्तो काभभा रगाउने सॊस्था 
सम्फन्धी ङ्जवफयण, 

(२)  मङ्छद कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीको ङ्झनणनम गनङ्टनऩनन ऩऺ वा ङ्झफषमसॉग सम्फन्ध यहेछ बने फैठकको 
अध्मऺरे त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीराई फैठकको ङ्झनणनम प्रकृमाभा तटस्थ यहन वा बाग 
नङ्झरनका राङ्झग ङ्झनदनश गनङ्टन ऩननछ । 

(३)  ऩदाङ्झधकायीरे कङ्ट नै ङ्जवकास ङ्झनभानण कामनको राङ्झग गठन हङ्टने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभा यही 
कामन गनङ्टन हङ्टदैन । 

 

५.२ सहबाङ्झगताभूरक तथा ऩायदशीरूऩभा नीङ्झत ङ्झनभानण य ङ्झनणनम गनन : 
(क) ऩदाङ्झधकायीहरूरे मोजनाको छनौट, प्राथङ्झभङ्जककयण, कामानन्वमन, अनङ्टगभन, 

भूल्माॊकनका ङ्जवषमहरुभा राबग्राही, उऩबोक्ता तथा सयोकायवारा सभङ्टहको 
व्माऩक सहबाङ्झगता य प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गयाएय ङ्झनणनम गनङ्टनऩननछ । 

(ख) स्थानीम तहफाट ङ्झनणनम ङ्छदनङ्टऩनन ङ्जवषमहरु, ङ्झनमङ्टङ्ञक्त वा सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्छदने वा 
ङ्झरने ङ्जवषमका कङ्ट याहरु ऩायदशीरुऩभा गनङ्टन ऩननछ । 

(ग) स्थानीम तहका फैठकहरु आभ जनताका राङ्झग खङ्टरा गनन उङ्ञचत प्रकृमाहरु 
ङ्झनधानयण गनङ्टन ऩननछ । 

(घ) ङ्झनणनम गदान कानूनरे तोकेको अवङ्झधङ्झबि ङ्झनणनम गनङ्टनऩछन । कानूनरे सभम 
नतोकेको अवस्थाभा ङ्झफषमको प्रकृङ्झत हेयी मथासम्बव ङ्झछटो य उऩमङ्टक्त 
सभमावङ्झधङ्झबि ङ्झनणनम गनङ्टन ऩननछ । 

 तय कङ्ट नै कायणरे ङ्झनणनम गनन राग्ने सभमावङ्झध रङ्ञम्फने बएभा वा ङ्झनणनम गनन 
नसङ्जकने बएभा सोको तथ्मऩूणन जानकायी सम्वङ्ञन्धत ऩऺराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩननछ । 

(ङ) ऩदाङ्झधकायीरे नागङ्चयक वा सेवाग्राहीराई नअल्भल्माउने गयी स्ऩष्ट याम तथा 
सल्राह ङ्छदनङ्ट ऩननछ । 

६. ऩङ्टयस्काय , उऩहाय, दान, चन्दा वा ङ्झनजी सेवा, सङ्टङ्जवधा य राब ग्रहण सम्फन्धी आचयण  ्ऩङ्टयस्काय , 

उऩहाय, दान, चन्दा वा ङ्झनजी सेवा , सङ्टङ्जवधा य राब ग्रहण सम्फन्धभा देहामका आचायहरुको 
ऩारन गनन गयाउन प्रङ्झतफर्द् यहॊदै, 

(क) कानून फभोङ्ञजभ आफ्नो कतनव्म ङ्झनवानह गनन ङ्झसरङ्झसराभा कसैफाट कङ्ट नै प्रकायको नगद 
वा सेवा सङ्टङ्जवधाको रुऩभा उऩहाय , ऩङ्टयस्काय, चन्दा ङ्झरनङ्ट हङ्टॉदैन ्। त्मस्तो सेवा सङ्टङ्जवधा 
ङ्छदनका राङ्झग फाध्म ऩानन कङ्ट नै व्मवहाय गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 
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(ख) स्थानीम तहसॉग कङ्ट नै खास ङ्जवषमभा स्वाथन ङ्झनङ्जहत बएको वा सम्बाव्म स्वाथन बएको 
कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञक्तफाट कङ्ट नै प्रकायको भैिी व्मवहाय य आभन्िण , बोज बतेय , खानेऩानी, 
भनोयञ्जन, फसोवास सङ्टङ्जवधा, बाडा सङ्टङ्जवधा आङ्छद ङ्झरनङ्ट वा ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(ग) ऩदाङ्झधकायीहरुरे आफ्नो स्थानीम तहराई जानकायी नङ्छदई कङ्ट नै व्मङ्ञक्त , सॊस्था वा 
ङ्झनकामफाट दान, वङ्ञक्सस, चन्दा, उऩहाय स्वीकाय गनङ्टन हङ्टॉदैन ।  

७. ङ्जवकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्था, ङ्झनजी ऺेिसॊगको साझेदायी सम्वन्धी 
आचयण् ङ्जवकास साझेदाय , गैय सयकायी सॊस्था , साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्था , ङ्झनजी ऺेिसॊगको 
साझेदायी गदान देहामका आचायहको ऩारन गनन प्रङ्झतफर्द् यहॉदै, 

(क) ङ्जवकास साझेदाय , गैय सयकायी सॊस्था , साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्था , ङ्झनजी ऺेिसॉग सॊस्थागत 
सम्फन्ध य सभन्वम प्रफ र्द्नन गङ्चयनेछ । व्मङ्ञक्तगत राबहानीका आधायभा व्मवहाय 
गङ्चयनेछैन ।  

(ख) ङ्जवकास साझेदाय , गैय सयकायी सॊस्था , साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्था , ङ्झनजी ऺेिसॉगको आफ्नो 
ऺेिङ्झबिको मोजना,  कामनिभ,  फजेट तथा प्रङ्झतवेदन कामनराई एकीकृत रुऩभा अगाडी 
फढाइनेछ ।  

८. ङ्झनष्ऩऺता, सम्भान य कदयऩूणन व्मवहाय सम्फन्धी आचयणहरु्  ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो 
कामनसम्ऩादन गदान ङ्झनष्ऩऺता , सम्भान य कदयऩूणन रुऩभा गनन देहामका आचायहरुको ऩारन 
गङ्चयनेछ, 

(क) स्थानीम तहको सॊस्थागत एवॊ कामनगत स्वतन्िता य ङ्झनष्ऩऺता अङ्झबवङृ्जर्द् गनन 
प्रमत्न्शीर यहने ।  

(ख) ऩदाङ्झधकायीरे ऩदीम कतनव्म ङ्झनवानह गदान वाह्य वा आन्तङ्चयक ऺेिफाट प्रत्मऺ वा 
अप्रत्मऺरुऩरे आउने प्रबाव , प्ररोबन, दवाव, बनसङ्टन, धम्की, आग्रह आङ्छदफाट प्रङे्चयत वा 
प्रबाङ्जवत नबई कामन सम्ऩादन गनन । 

(ग) आफ्नो ऩदीम कतनव्म ऩङ्टया गदान भोराङ्जहजा नयाखी ङ्झनङ्झबनक य स्वतन्िताऩूवनक कामन 
सम्ऩादन गनन गयाउने । 

(घ) कङ्ट नै कभनचायीराई कामन सम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा अनङ्टङ्ञचत प्रबाव ऩानन वा दफाफ नङ्छदने 
। 

(ङ) प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषधे गयेको कङ्ट नै कामन गनन वा गयाउन नहङ्टने ।  

(च) कतनब्म ऩारना गदान जानकायीभा आएको कानून फभोङ्ञजभ गोप्म याख्नङ्टऩनन ङ्जवषम वा 
कागजात वा व्महोया प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩफाट गनन वा गयाउन नहङ्टने । 

(छ) ऩदाङ्झधकायीरे आपूरे गनन काभ ङ्झनधानङ्चयत सभमङ्झबि सम्ऩादन गङ्चयनेछ । कानून 
फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गनङ्टनऩनन काभ सभमङ्झबिै सम्ऩङ्ङ नगयी आपूरे गनन काभ ऩन्छाइने 
छैन ।  
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९. अन्म आचयणहरुको ऩारना्  ऩदाङ्झधकायीका अन्म आचयणहरु देहाम फभोङ्ञजभ गनन प्रङ्झतफर्द् 
यहन्छौं, 
(क) आफ्नो सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जववयण तोङ्जकएको सभमङ्झबि सम्वङ्ञन्धत ङ्झनकामभा फङ्टझाई 

सावनजङ्झनक गनङ्टन ऩननछ । 

(ख) स्थानीम तहको काभभा कङ्ट नै प्रकायको असय ऩनन सक्ने गयी वा सॊङ्जवधान य प्रचङ्झरत 
कानून ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने गयी स्थानीम तहको स्वीकृती ङ्जवना कसैवाट कङ्ट नै प्रकायको दान , 

दातव्म, कोसेरी, उऩहाय आपूरे स्वीकाय गनङ्टन य आफ्नो ऩङ्चयवायको कङ्ट नै सदस्मराई 
त्मस्तो ङ्झफषम स्वीकाय गनन रगाउनङ्ट हङ्टदैन । ङ्जवदेशी सयकाय वा प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट कङ्ट नै 
उऩहाय प्राप्त हङ्टन आएभा स्थानीम तहभा सो कङ्ट याको सूचना ङ्छदई ङ्झनणनम बए फभोङ्ञजभ 
गनङ्टन ऩननछ ।  

(ग) स्थानीम तहको ऩूवन स्वीकृङ्झत ङ्झफना कङ्ट नै काभको ङ्झनङ्झभत्त कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको चन्दा भाग्न 
वा त्मस्तो चन्दा स्वीकाय गनन वा कङ्ट नन ङ्जकङ्झसभको आङ्झथनक सहामता ङ्झरनङ्ट हङ्टदैन ।  

(घ) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको काभ कायवाहीभा प्रङ्झतकूर प्रबाव 
ऩनन गयी कङ्ट नै ऩिऩङ्झिकाभा आफ्नो वास्तङ्जवक वा काल्ऩङ्झनक नाभफाट वा वेनाभी कङ्ट नै 
रेख प्रकाशन गनन , अनराइन सभाचाय भाध्मभ वा साभाङ्ञजक सञ्जा र वा येङ्झडमो वा 
टेङ्झरङ्झबजनर्द्ाया प्रसायण गनन गयाउन हङ्टदैन । 

(ङ) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको नीङ्झतको ङ्जवयोधभा सावनजङ्झनक 
बाषण ङ्छदन वा कङ्ट नै वक्तव्म प्रकाशन गनन हङ्टदैन । 

(च)  भङ्टरङ्टकी ऐन ङ्जवहावायीको भहरको ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने गयी ङ्जववाह गनन गयाउन हङ्टदैन ।  

(छ)  ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकको स्थामी फसोवास तथा ङ्झड.बी. को राङ्झग आवेदन गनङ्टन हङ्टदैन ।  

(ज)  ऩदाङ्झधकायीरे ऩदीम भमानदाभा आॉच आउने गयी कङ्ट नै सभूह वा व्मङ्ञक्तसॉग कानङ्टन 
ङ्जवऩयीत वातान गनन, सम्झौता गनन कामन गनङ्टन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

 

बाग ३ 

प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ऩारन गनङ्टनऩनन आचायहरु 
१०. प्रचङ्झरत कानङ्टनको प्रबावकायी कामानन्वमन् (१) नेऩारको सॊङ्जवधान , प्रचङ्झरत सॊघीम तथा प्रदेश 

कानङ्टन, अदारतको ङ्झनणनम वा आदेश तथा कानङ्टन फभोङ्ञजभ सॊघ वा प्रदेशरे ङ्छदएको ङ्झनदनशनको 
सम्भान य ऩारना गनन य सोको तत्ऩयताऩूवनक प्रबावकायी कामानन्वमन गङ्चयनेछ । 

(२) प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ऩदाङ्झधकायीहरुको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफफयण फङ्टझाउने तथा सावनजङ्झनक 
गङ्चयनेछ । 

(३) ऩदाङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको फेरुजङ्ट तथा ऩेश्की प र्छ्यौटको 
कामनभा ङ्ञजम्भेवायी फहन गनङ्टनऩननछ । 
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११. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग तथा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण सम्वन्धी कानङ्टनको कामानन्वमनभा सहमोग्  
(१)स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरुरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ भ्रष्टाचाय वा अङ्ञततमायको 
दङ्टरुऩमोग हङ्टने ङ्जकङ्झसभका आचायहरु गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टदैन । 

(२)  स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीरे स्थानीम तहभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ अङ्ञततमायको 
दङ्टरुऩमोग ठहङ्चयने कङ्ट नै काभ वा व्मवहाय बएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा जानकायी 
ङ्छदनङ्टऩननछ य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट हङ्टने छानङ्जवन , अनङ्टसन्धान तथा जाॉचफङ्टझभा सहमोग 
गनङ्टनऩननछ । 

(३)  ऩदाङ्झधकायीरे आपूरे थाहा ऩाएको भ्रष्टाचाय भाङ्झनने कामनहरुको सूचना ङ्छदने य ङ्झरने 
गनङ्टन ऩदनछ, त्मस्तो सूचना रङ्टकाउन य रङ्टकाउन सहमोग गनङ्टन हङ्टदैन । 

(४)  ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो कामनसम्ऩादन गदान स्वाथनको द्वन्द्व देङ्ञखन सक्ने फाह्य 
ङ्जिमाकराऩ, योजगायी, रगानी, सम्ऩङ्ञत्त, उऩहाय वा राब रगामतका कङ्ट याहरु फाये स्ऩष्ट 
गयी कामन सम्ऩादन गनङ्टन ऩदनछ । 

(५)  भ्रष्टाचायफाट आङ्ञजनत सम्ऩङ्ञत्त याख्ने , रङ्टकाउने तथा प्रमोग गनन जस्ता कामनराई 
दङ्टरुत्साहन गनङ्टन ऩदनछ । 

(६)  भ्रष्टाचायफाट आङ्ञजनत सम्ऩङ्ञत्तको खोज तरास , योक्का, स्थानान्तयण, ङ्झनमन्िण, जपत एवॊ 
ङ्जपतानसम्फन्धी कामनभा सहमोग ऩङ्ट¥माउनङ्ट ऩदनछ । 

(७)  ऩदाङ्झधकायीरे आपूरे य आफ्नो ऩङ्चयवायको नाभभा कङ्ट नै जामजेथा खङ्चयद गदान 
सावनजङ्झनक गयेय गनङ्टन ऩननछ । 

१२.  ङ्झनवानचन आचायसॊङ्जहताको ऩारन गनङ्टनऩनन्  (१) स्थानीम तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुरे ङ्झनवानचनका 
वखत ऩारन गनङ्टनऩनन आचायहरु ङ्झनवानचन आमोगरे तोके फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टन ऩननछ । 

(२) स्थानीम ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरुरे ङ्झनवानचन आचायसॊङ्जहताको प्रबावकायी कामानन्वमन 
तथा ऩारन गनन गयाउन सहमोग गनङ्टनऩननछ । 

(३) स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरुरे आफ्नो ओहोदाको आधायभा प्राप्त सङ्टङ्जवधाहरु ङ्झनवानचन 
प्रचाय प्रसाय वा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रमोजनका राङ्झग आपू वा अरु कसैफाट प्रमोग गनन वा 
प्रमोग गयाउनको राङ्झग ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन । 

(४) ङ्झनवानचन प्रमोजनका राङ्झग मस्तो सङ्टङ्जवधा ङ्छदन वा ङ्झरनका राङ्झग स्थानीम तहहरुफाट 
सॊस्थागत रुऩभा कङ्ट नै ङ्झनणनम गनङ्टन वा गयाउनङ्ट सभेत हङ्टदैन । 

 

१३.  आचायसॊङ्जहताको कामानन्वमन तथा सावनजङ्झनकीकयणका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था गनङ्टनऩनन  ्(१) 
आचायसॊङ्जहताको कामानन्वमन तथा सावनजङ्झनकीकयणका राङ्झग देहामभा उल्रेङ्ञखत व्मवस्थाहरु 
गङ्चयनेछ, 

(क) आचायसॊङ्जहताको कामानन्वमन सङ्झभङ्झतको व्मवस्था गङ्चयने ्कामनऩाङ्झरकारे अध्मऺ वा 
प्रभङ्टख वा कामनऩाङ्झरकारे तोकेको सदस्मको सॊमोजकत्वभा आचायसॊङ्जहता कामानन्वमन 
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सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनेछ । सो सङ्झभङ्झतरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा आचायसॊङ्जहता कामानन्वमनको 
ऩऺराई सहमोग ऩङ्टर माई कामनऩाङ्झरकाको फैठकभा ङ्झनमङ्झभत प्रङ्झतवेदन ङ्छदनङ्ट ऩननछ । 

(ख) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतराई सहमोग ऩङ्ट र माउनङ्ट ऩनन्  मस आचायसॊङ्जहताको प्रबावकायी 
कामानन्वमनका राङ्झग अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ऩनन सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ 
। 

(२) ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो कामनङ्जवबाजन तथा कामनसम्ऩादन ङ्झनमभावरीको व्मवस्था 
फभोङ्ञजभ जवापदेही, ऩायदशी सेवा प्रवाहको प्रफन्ध गनन, देहामफभोङ्ञजभ गनन गयाउन 
आवश्मक व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

(क)  नागङ्चयक फडाऩि फभोङ्ञजभ कामनसम्ऩादन गनङ्टनऩनन, नागङ्चयक फडाऩि सम्फङ्ञन्धत 
सफैको जानकायीका राङ्झग सफैरे देख्न ेठाउॉभा टाॉस गनङ्टन, गयाउनङ्ट ऩननछ । 

(ख)  स्थानीम तहरे नागङ्चयक फडाऩिभा उल्रेख बए अनङ्टसाय ङ्झछटो छङ्चयतो सेवा 
प्राप्त नबएभा सो उऩय गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई हङ्टने य छानङ्झफनफाट सेवाग्राही ऩऺराई 
कङ्ट नै ऺङ्झत वा हैयानी व्मोहोनङ्टन ऩयेको देङ्ञखएभा ऩीङ्झडत ऩऺराई उङ्ञचत उऩचाय 
य ऺङ्झतऩूङ्झतन उऩरब्ध हङ्टने व्मवस्था गनङ्टन गयाउनङ्ट ऩननछ । 

(३) कङ्ट नैऩङ्झन ऩदाङ्झधकायीरे आपूकहाॉ आएको गङ्टनासो  तत्कारै सङ्टङे्ङ व्मवस्था ङ्झभराई 
पर्छ्यौट गनङ्टनऩननछ । 

बाग -४ 

आचाय सॊङ्जहताको ऩारना गनन गयाउने व्मवस्था 
१४. आचाय सॊङ्जहता अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको गठन्  (१) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीरे मस आचाय सॊङ्जहता तथा 

अन्म प्रचङ्झरत सॊघीम, प्रदेश य स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ ऩारन गनङ्टनऩनन आचायहरु उल्रॊघन 
गये, नगयेको सम्फन्धभा जाॉचफङ्टझ तथा अनङ्टगभन गननका राङ्झग सबारे सबाका सदस्महरु 
भध्मेफाट देहाम फभोङ्ञजभको एक ऩदाङ्झधकायीको आचाय सॊङ्जहता अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको गठन 
गङ्चयनेछ । 

(क) सबाका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छनौट गयेको एक जना -समोजक 

(ख) सबाका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छनौट गयेको कङ्ञम्तभा एक जना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टई जना -सदस्म 

(ग) कामनकायी अङ्झधकृतरे तोकेको स्थानीम तहको एक जना अङ्झधकृत कभनचायी -सदस्म-सङ्ञचव 

 

(२) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका सॊमोजक, सदस्म तथा सङ्ञचवभाङ्झथ नै मस आचायसॊङ्जहताको 
उल्रङघनभा उजङ्टयी ऩयी ङ्झनणनम गनङ्टनऩनन अवस्था बएभा सो ङ्जवषमको छरपर, जाॉचफङ्टझ तथा 
ङ्झनणनम प्रङ्जिमाभा ङ्झनज सहबागी हङ्टन ऩाउने छैन ।  

(३) मस आचायसॊङ्जहताको सॊमङ्टक्त रुऩभा उल्रॊघन गयेको बनी अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका सॊमोजक, 
सदस्महरु तथा सङ्ञचवभाङ्झथ कङ्ट नै उजङ्टयी ऩयेकोभा त्मस उऩय सम्फङ्ञन्धत कामनसङ्झभङ्झतरे छानङ्झफन 
गयी त्मसऩङ्झछ फस्ने सबाको फैठकभा ऩेश गनङ्टन ऩननछ । 
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(४) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको ऩदावङ्झध दङ्टई वषनको हङ्टनेछ । मस सङ्झभङ्झतका सदस्महरु 
रगाताय दङ्टई कामनकारबन्दा फढीका राङ्झग ङ्झनवानङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैनन ्। 

तय स्थानीम तहको कामनकार सभाप्त बएको अवस्थाभा मस सङ्झभङ्झतको ऩदावङ्झध स्वत् सभाप्त 
बएको भाङ्झननेछ । 

१५. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म तथा अङ्झधकाय्  (१) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म तथा 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(क) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीरे आचायसॊङ्जहता उल्रघॊन गये, नगयेको सम्फन्धभा उजङ्टयी 
ऩयेभा वा जानकायी हङ्टन आएभा सो उऩय छानङ्जवन गनन सक्ने । 

(ख) जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्जवनका ङ्झसरङ्झसराभा सभाव्हन जायी गनन य साऺी प्रभाण 
फङ्टझ्ने अङ्झधकाय हङ्टने । 

(ग)  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस तथा आभन्िणभा 
स्थानीम तहको जङ्टनसङ्टकै फैठकभा उऩङ्ञस्थत बई आफ्नो काभका ङ्जवषमभा 
जानकायी ङ्छदन सक्नेछन।् 

 (२) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभको राङ्झग आवश्मक जनशङ्ञक्त, काभ गनन ठाउॉ, साभाग्री तथा 
उङ्ञचत वातावयण फनाईङ्छदने ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको हङ्टनेछ । 

१६. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको फैठक तथा कामनङ्जवङ्झध्  (१) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको  कामनसञ्चारन, ङ्जवङ्झध 
देहामभा उल्रेख बए अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

(क)  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ । 

(ख)  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणनम फहङ्टभतको आधायभा हङ्टनेछ । 

(ग)  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे कायवाही गदान सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीराई सपाई ऩेश गनन 
उङ्ञचत भौका ङ्छदनङ्टऩननछ । 

(घ)  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे जाॉचफङ्टझफाट देङ्ञखएको ङ्जववयण सङ्जहतको याम प्रङ्झतवेदन 
सम्फङ्ञन्धत कामनऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टनऩननछ । 

 (२) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको फैठक तथा जाॉचफङ्टझ सम्फन्धी अन्म कामनङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैं रे तोक्न 
सक्नेछ । 

१७. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको सेवा तथा सङ्टङ्जवधा्  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको फैठक 
बत्ता तथा अन्म सङ्टङ्जवधाहरु स्थानीम तहरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१८. उजङ्टयी्  (१) स्थानीम तहको कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीरे ऩेशागत आचाय, उल्रॊघन गयेकोभा त्मस 
ङ्जवषमभा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टय ङ्छदन सङ्जकनेछ ।  
(२) भाङ्झथ (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने उजङ्टयीभा कङ्ट न ऩदाङ्झधकायीरे कङ्ट न आचाय उल्रॊघन गयेको हो 
सोको आधाय, प्रभाण खङ्टराउनङ्ट ऩननछ । स्थानीम तहरे उजङ्टयी पायाभको नभङ्टना फनाई सफैरे 
सङ्ञजरै प्राप्त गनन सक्ने स्थानभा याख्न ऩननछ । 

(३) उजङ्टयीको सम्फन्धभा कायवाही भाग गदान अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीकतानसॉग थऩ ङ्जववयण 
वा कागजात भाग गनन सक्नेछ । 
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१९. गोप्म याख्नङ्टऩनन्  (१) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीकतानको नाभ गोप्म याख्नङ्ट ऩननछ ।  
(२) प्राप्त उजङ्टयीको आधायभा कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीभाङ्झथ रागेको आयोऩ भाङ्झथ छानङ्जवन जायी 
यहेको अवस्थाभा आयोङ्जऩत ऩदाङ्झधकायीको नाभ सभेत गोप्म याख्नङ्ट ऩननछ । 

२०. जाॉचफङ्टझ्  (१) मस आचायसॊङ्जहताभा उल्रेङ्ञखत आचायहरुको उल्रॊघन गयेको ङ्जवषमभा 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको याम, सङ्टझाव वा प्रङ्झतवेदन आवश्मक कायवाहीका राङ्झग कामनऩाङ्झरकाभा 
ऩेश गनङ्टन ऩननछ । प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टनऩूवन सो सङ्झभङ्झतरे देहामका प्रङ्जिमाहरु ऩङ्टया गनङ्टनऩननछ । 

(क) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीका ङ्जवरुर्द् आचायसॊङ्जहता उल्रॊघन गयेको कङ्ट नै उजङ्टयी ऩयेकोभा  
वा कङ्ट नै जानकायी प्राप्त बएकोभा  त्मसको आधायभा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे कायवाही गनन 
आवश्मक छ वा छैन बनी जाॉचफङ्टझ गनन वा गयाउन सक्नेछ ।  

(२) जाॉचफङ्टझ गदान कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी उऩय कायवाही गनङ्टनऩनन देङ्ञखएभा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे 
त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीराई सपाई ऩेश गनन उङ्ञचत भौका ङ्छदनङ्ट ऩननछ ।  

(३) सपाई ऩेश गनन भौका ङ्छददाॉ सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी ङ्झफरुर्द् रागेको आयोऩ य त्मसको 
आधायहरु प्रष्ट गयी आवश्मक कायवाहीका राङ्झग कामनऩाङ्झरकाको फैठकभा ऩेश गनङ्टनऩननछ । 

२१. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस कामानन्वमन गनन् (१) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे मस आचायसॊङ्जहताभा 
उल्रेङ्ञखत कङ्ट याहरुको ऩारन बए नबएको सम्फन्धभा आवश्मक याम, सङ्टझाव तथा ङ्झसपाङ्चयस 
सङ्जहत कामानन्वमनका राङ्झग कामनऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टनऩननछ । 

(२) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त प्रङ्झतवेदन तथा याम, सङ्टझाव य ङ्झसपाङ्चयस उऩय कामनऩाङ्झरकाभा 
छरपर गयी आवश्मक ङ्झनणनम सङ्जहत कामानन्वमन गनङ्टनऩननछ । 

(३) आचायसॊङ्जहताको ऩारनका ङ्जवषमभा स्थानीम तहभा छरपर हङ्टॉदाका फखत सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई सहबागी गयाउन सङ्जकनेछ । 

२२. आचायसॊङ्जहताको उल्रॊघनभा सजाम्  (१) मस आचायसॊङ्जहताको कामानन्वमन गदान स्थानीम 
तहफाट सजामको रुऩभा देहामभा उल्रेङ्ञखत एक वा सो बन्दा फढी प्रङ्जिमाहरु अऩनाउन 
सङ्जकनेछ । 

(क)  सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीराई सचेत गयाउने । 

(ख)  आरोचना तथा आत्भआरोचना गनन रगाई सोको जानकायी सावनजङ्झनक गनन रगाउने 
। 

(ग)  सावनजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईका राङ्झग सावनजङ्झनक गनन, गयाउने । 

(घ)  प्रचङ्झरत ऐन, कानूनको उल्रॊघन बएको अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा सूचना ङ्छदने य 
आवश्मक कायवाहीका राङ्झग रेङ्ञख ऩठाउने। 

(२) आयोङ्जऩत ऩदाङ्झधकायी भाङ्झथ बएको कङ्ट नै ऩङ्झन कायवाहीका ङ्जवषमभा ङ्झनज कङ्ट नै याजनीङ्झतक 
दरसॉग आवर्द् बएको हकभा सम्फङ्ञन्धत याजनीङ्झतक दरराई जानकायी गयाउनङ्टऩनन । 

२३. कायवाहीको ङ्जववयण सावनजङ्झनक गनङ्टनऩनन्  आचायसॊङ्जहताको कामानन्वमनका सम्फन्धभा 
ऩदाङ्झधकायीभाङ्झथ बएको कायवाहीको ङ्जववयण आभ जानकायीको राङ्झग स्थानीम तहको सूचना 
ऩाटी य स्थानीम ऩिऩङ्झिकाभा प्रकाङ्ञशत गनङ्टनऩननछ । सोको जानकायी याजनीङ्झतक दरहरु, 
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सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्िारम, ङ्झनवानचन आमोग, प्रदेश सयकायको सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवबाग\ङ्झनकाम, स्थानीम प्रशासनराई गयाउनङ्ट ऩननछ । 

 

 

 

 

 

बाग -५ 

ङ्जवङ्जवध 

२४. आचायसॊङ्जहताको ऩारन गनङ्टन सफैको कतनव्म हङ्टने् मो आचायसॊङ्जहताको ऩारन गनङ्टन 
ऩदाङ्झधकायीको ङ्ञजम्भेहवायी तथा कतनव्मको एक अङ्झबङ्ङ अॊगको रुऩभा यहनेछ । 

२५. ऩदाङ्झधकायीराई आचायसॊङ्जहताको जानकायी ङ्छदनङ्टऩनन्  मो आचायसॊङ्जहता स्थानीम तहका 
ऩदाङ्झधकायी तथा कभनचायीहरुराई अङ्झनवामन रुऩभा जानकायी ङ्छदई हस्ताऺाय गयाई 
रागङ्ट गनङ्टनऩननछ । 

२६. सयोकायवाराहरुराई आचायसॊङ्जहताको जानकायी उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनन् स्थानीम तहका 
ऩदाङ्झधकायीको आचायसॊङ्जहता, सभम-सभमभा आचायसॊङ्जहताभा बएको सॊशोधनको 
ङ्जववयण तथा आचायसॊङ्जहताको कामानन्मवनको ङ्जववयणहरुको जानकायी वाङ्जषनक रुऩभा 
स्थानीम तहका याजनीङ्झतक दरहरु, सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्िारम, 
तथा प्रदेश सयकायका सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई गयाउनङ्ट ऩननछ । 

२७. आचायसॊङ्जहताको कामानन्वमनभा याजनीङ्झतक दरको सहमोग  ्(१) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीफाट 
मस आचायसॊङ्जहताको उल्रॊघन बएको ठहय बएभा ङ्झनज भाङ्झथ रागेको आयोऩ तथा सो 
सम्फन्धभा ङ्झसपाङ्चयस बएको कायवाहीको ङ्जववयण सभेत सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी सम्फर्द् 
याजनीङ्झतक दरराई जानकायी गयाउनङ्टका साथै सावनजङ्झनक सभेत गनङ्टनऩननछ । 

(२) जाॉचफङ्टझको आधायभा ऩदाङ्झधकायी उऩय कायवाहीको राङ्झग बएको ङ्झसपाङ्चयसको 
कामानन्वमन गनन वा सचेत गयाउने काभभा सयकायी ङ्झनकाम एवॊ याजनीङ्झतक दरहरुको 
सहमोग ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

२८. आचायसॊङ्जहताभा सॊशोधन् (१) स्थानीम तहका सबाफाट आचायसॊङ्जहताभा सॊशोधन गनन 
सङ्जकनेछ ।  
(२) आचायसॊङ्जहताभा बएको सॊशोधनको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सफै ऩदाङ्झधकायी, 
कभनचायी तथा सयोकायवाराहरुराई ङ्छदनङ्टऩननछ । 

(३) ङ्झनवानचन आचायसॊङ्जहताभा सॊशोधन बएको खण्डभा आभ जनताको जानकायीको 
राङ्झग सावनजङ्झनक गनङ्टनऩननछ । 

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो स्थानीम ङ्जवङ्ञशष्टता, कामन प्रकृङ्झत य आवश्कता अनङ्टसाय 
मस आचायसॊङ्जहताभा सभम-सभमभा थऩ व्मवस्था सभावेश गयी रागङ्ट गनन सङ्जकनेछ । 

 


