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        गुलरिया नगिपाललकाका पदाधिकािीहरुको आचािसंहहता, २०७५ 

प्रस्तावना: 

        नेपालको संबििान िमोजिम सहकारिता,सहअजस्तत्व ि समन्वयका आिािमा संघीय 
लोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गदै संघ,प्रदेश ि स्थानीय तहिीच सुमििु 
अन्तिसिकाि सम्िन्ि कायम गनन,स्थानीय शासन ब्यवास्थामा िनताको अथनपूणन सहभाधगता 
प्रििनन गदै िढी िनमुखी,सेवामुखी,िनुत्तिदायी तथा सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको प्रत्याभूतत 
गनन, 

स्थानीय तहलाई िनताको ववश्वालसलो शासन एकाईको रुपमा स्थावपत गनन,स्थानीय तहिाट 
समािका ववलभन्न वगन,िमन,ललगं, िातिाततका मौललक संस्कृततक सम्मान ि सहहष्णु भावनाको 
िुववकास गनन तथा कानुनी िाज्य,संतघय लोकताजन्िक गणतन्िका लाभहरुको न्यायोधचत ववतिण 
ि हदगो ववकासको अविािणालाई मुतन रुप हदने हदन हालम िनतािाट तनवानधचत पदाधिकािीको 
आचिण ि क्रियाकलापहरुलाई सोहह अनुरुप मयानहदत ि नमुनायोग्य तुल्याउने, 

गुलरिया नगिकयानपललकाको िैठकिाट पारित गरि यो नगिपाललका को पदाधिकािीहरुको 
आचािसंहहता िनाई लाग ुगिेका छौं| 

 

      भाग- १ 

           प्रारम्भिक 

१. सम्भिप्त नाम र प्रसंग: (१) यो आचािसंहहताको नाम" गुलरिया नगिपाललकाका 
पदाधिकािीहरुको आचािसंहहता, २०७५" िहेको छ| 

     (२) यो आचािसंहहता नगिकायनपाललकाको िैठकिाट स्वीकृत भएको लमततदेखख लागु 
हुनेछ| 

२. पररिाषा: बिषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस आचािसंहहतामा, 
(क)  "प्रमुख" भन्नाले नगिपाललकाको प्रमुख सम्झनुपछन| 

(ख) " अनुगमन सलमतत" भन्नाले यस आचािसंहहताको दफा १४ िमोजिम गहठत 
आचािसंहहता अनुगमन सलमतत सम्झनुपछन| 

(ग) " अचािसंहहता" भन्नाले गुलरिया नगिपाललकाका पदाधिकािीहरुको आचािसंहहता, 
२०७५ सम्झनुपछन| 

(घ) " उपप्रमुख" भन्नाले नगिपाललकाको उपप्रमुख सम्झनुपछन| 



(ङ) "कायनपाललका" भन्नाले गुलरिया नगिकायनपाललका सम्झनुपछन| 

(च) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत " भन्नाले गुलरिया नगिकायनपाललकाको प्रमुख 
प्रशासकीय अधिकृत सम्झनुपछन| 

(छ) "नगि पाललका" भन्नाले गुलरिया नगिपाललका सम्झनुपछन  
(ि) "पदाधिकािी" भन्नाले गुलरिया नगिपाललका 

प्रमुख,उपप्रमुख,वडाअध्यक्ष,कायनपाललकाका सदस्य अन्य सदस्य समेतलाई 
सम्झनुपछन| यस शब्दले नगिपाललका आफ्नो कायनसम्पादन लसलसलालाई गठन 
गिेका िुनसुकै सलमतत वा उपसलमतत वा कायनदलका सदस्यहरु समेतलाई 
सम्झनुपदनछ| 

(झ) "सभा" भन्नाले नगि सभा सम्झनुपदनछ| 

(ञ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपाललका,नगिपाललका ि जिल्लासभा सम्झनुपछन| 

 

भाग – २  

                              पदाधिकािीका आचािहरु 

३. सामान्य आचारहरुको पालना गने: पदाधिकािीहरुले पालन तथा अवलम्िन गनुनपने 
सामान्य अचािहरु देहाय िमोजिम हुनेछन:- 
    ३.१: नेपालको स्वतन्रता,स्वाधिनता,स्वाभिमान, राम्स्िय एकता,िौगोभलक अखण्डता 
र जनतामा ननहहत सावविौमसत्ताप्रनत प्रनतबध्ि रहदै, 

 

(क) पदाधिकािीहरुले नेपालको स्वतन्िता,सावनभौलमकता,भौगोललक अखण्डता,िाजस्िय 
एकता,स्वाधिनता ि स्वालभमानको अक्षुण्णतामा प्रततक्रकल हुने कायन गरिने छ| 

(ख) कुनै पतन पदाधिकािीले िास्ि ववरुद्ि हुने कायनमा सघाउ पुयानउने ,िाजस्िय गोपतनयता 
भंग गने,िाजस्िय सुिक्षमा आंच पुयानउने कायनहरु गनन वा त्यस्ता कायनमा सहयोग 
पुयानउने कायन गने  वा गिाइने छैन| 

(ग) कुनै पदाधिकािीले पदीय िुम्मेवािी पालना गदान सदैव िास्ि ि िनताको िहृत्ति 
हहतलाई ध्यानमा िाखी गने छौं| 

(घ) कुनै पतन व्यजक्त वा तनकायले िनतामा तनहहत सावनभौमसत्ता, िाजस्िय 
एकता,स्वाधिनता,सामाजिक,िालमनक,सांस्कृततक तथा एततहालसक सौहादनतामा आंच 
पुयानउने गरि कायन गिेमा त्यस्तो कायन तनरुत्साहहत गने छौं| 
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