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आठववसकोट नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

आठववसकोट, रुकुम (पश्चिम) 

कर्ायिी प्रदेश, नपेाि 




 

 

आठववसकोट नगरपािलिकामा शासन पद्धलतमा जवाफदेही, पारदश्चशयता, काननुको शासन र सहभालगता प्रवद्धयन 
गरी सशुासनयकु्त, प्रभावकारी, सदाचाररता र नलतजामूिक एवं लनर्ायररत काननुको पररपािना कायम गनय 
हामी आठववसकोट नगरपालिका कायायिय/नगरपालिका मातहतका लनकाय तथा कायायियका पदालर्कारी 
तथा कमयचारीहरु देहाय बमोश्चजमको प्रलतबद्धता व्यक्त गदयछौँ। 

 

१. नेपािको स्वतन्रता सावयभौलमकता भैगोलिक अखण्डता राविय एकता स्वार्ीनता र स्वालभमानको 
अक्षुण्र्तामा प्रलतकुि नहनेु गरी सदैव राि र जनताको बहृत्तर वहतिाई ध्यानमा राखी आफ्नो पदीय 
श्चजम्मेवारी पािना गररनेछ । 

२. प्रत्येक आलथयक वर्य समाप्त भएको लमलतिे ६० (साठी) ददन लभर आफ्नो र पररवारको नाममा रहेको 
सम्पलत वववरर् नगरपालिकामा पेश गररनेछ । 

३. लनवायश्चचत पदालर्कारी र कमयचारीको आचारसंवहता बनाई िाग ुगररनेछ।आफ्नो स्वाथय गाँलसएको (Conflict 

of Interest) ववर्यको लनर्यय प्रवियामा सहभागीता हनेु छैन। 

४. काननु बमोश्चजम पाउने पाररश्रलमक, सेवा सवुवर्ा वा भत्ता बाहेक अन्य कुनै सार्न र  श्रोत नगद वा 
श्चजन्सी कुनै प्रकारिे लिने दरुुपयोग गररने छैन।कानून बमोश्चजम लिएको सवुवर्ाको वववरर् मालसक रुपमा 
सावयजलनक गररनेछ। 

५. पूवय जानकारी ववना सेवा ददने काययक्षेर छोलडने छैन ववशेर् कारर्बस सेवा ददने क्षेरमा उपश्चस्थत हनु 
नसक्ने अवस्था रहेमा काननुिे तोकेको पदालर्कारीिाई जानकारी एवं अश्चततयारी ददई सेवा प्रवाहको 
सलुनश्चितता गररनेछ । 

६. नगरपालिकाबाट प्रदान हनेु सेवा प्रवाहिाई गरु्स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नागररक वडापर 
काययन्वयनमा ल्याइनेछ । 

७. काननु बमोश्चजम स्थानीय तहिे गनुयपने लसफाररस तथा प्रमाश्चर्त गने कायय सत्य, तथ्य,  यथाथयत र 
वस्तगुत आर्ारमा गररनेछ । 

८. नगरपालिकाका सेवा प्रवाहिाई लछटो, छररतो, प्रभावकारी र प्रववलर्मैरी बनाईनेछ ।सेवाग्राहीको 
सहजताको िागी हेल्प डेक्स, सचुना अलर्कारी, प्रवक्ता र गनुासो सनुवुाईको व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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९. जालत, र्मय, लिङ्ग, वर्य, सम्प्रदाय वा राजलनतीक आस्थाका आर्ारमा भेदभाव हनेु गरी वा कुनै सामाश्चजक 
ससुम्बन्र्मा खिि पने गरी कुनै कायय गररनेछैन। 

१0. नगरपालिका लभरको र मातहतका लनकाय वा कायायियको अलभिेख व्यवस्थापनिाई चसु्त बनाईनेछ 
।यसै गरी काननुद्धारा लनददयष्ट तथ्याङ्क समयमै सङ्ककिन गरी पाियश्चचर तथा स्रोत नक्साको अद्यावलर्क 
अलभिेख गररनेछ । 

११. प्रत्येक वर्यको असार १० गते लभर वावर्यक वजेट तथा काययिम तयार गरी असार मसान्त लभर  
सभाबाट स्वीकृत गरी सावयजालनक गररन्छ ।  

12. आफ्नो काययक्षेरमा स्ािन गनुयपने ववकास काययिमहरु प्रचलित काननु बमोश्चजम योजना काययिम 
वा बजेट स्वीकृत गरेर मार कायायन्वयन गररनेछ ।सो प्रविया ववपररत कुनै ववकास काययिमको  
घोर्र्ा, स्वीकृलत वा स्ािन गरीने छैन । 

१३.  सावयजलनक खचय गदाय स्वीकृती बजेट तथा काययिमको अलर्नमा रही लनयलमतता, लमतव्यवयता, 
प्रभावकाररता, काययदक्षता र औश्चचत्य समेतको आर्ारमा गररनेछ । मालसक  तथा चौमालसक 
आम्दानी र खचयको वववरर् अवलर् समाप्त भएको ७ ददन लभर सावयजलनक गररनेछ । 

१४. वावर्यक योजना तथा काययिममा अवण्डा ववलनयोजन गरी भववष्यमा सभाबाट अनमुोदन हनेु गरी कुनै 
वकलसमको खचय  गररनेछैन।ऐनमा व्यवस्था भए देश्चख बाहेक कुनै पदालर्कारीको लनर्ययबाट बजेट वा 
योजना पररवतयन गररनेछैन । 

१५. बजेट काययिम स्वीकृत नगरी कुनै वकलसमको दावयत्व सजृना हनेु गरी खचयगने वा कोर् लबनाको 
दावयत्व सजृना गररने छैन ।बावर्यक बजेट र काययिममा व्यवस्था नगरी कुनै पलन वकलसमको आलथयक 
साहयता, चन्दा वा परुस्कार ददइनेछैन । 

16.  नगरपालिकाको आम्दानी खचय र ववकास योजनाको प्रगलत वववरर् मालसक र चौमालसक अवलर् समाप्त 
भएको लमलतिे ७ ददन लभर सावयजलनक गनुयका साथै सम्बश्चन्र्त लनकायमा (मन्रािय,  प्रदेश मन्रािय, 
वैदेश्चशक सहयोग संझौताका पररयोजनाको हकमा सोही बमोश्चजम) पठाइनेछ । 

17.  चौमालसक ववभाजन अनसुार खचय योजना तयार गरी पुजँीगत प्रभावकारी बनाइनेछ  । आलथयक वर्यको 
अन्त्यलतर खचय हुँदा ववत्तीय र लनमायर् काययको गरु्स्तरमा हनु सक्ने जोश्चखमिाई कम गनय अश्चन्तम 
चौमालसक अवलर्मा बढीमा ४० प्रलतशत र अश्चन्तम मवहनामा २० प्रलतशत भन्दा बढी खचय नहनेु 
व्यवस्था लमिाइनेछ । 

18. स्वीकृत वावर्यक बजेटको अलर्नमा रही पुजँीगत शीर्यकमा पच्चीस प्रलतशत भन्दा बढी रकमान्तर 
गररनेछैन ।चाि ुशीर्यकबाट चािमुा र पुजँीगत शीर्यकबाट चािमुा रकमान्तर गररने छैन। 

19. ववलभन्न सलमलत, उपसलमलत वा काययदि र उपभोक्ता सलमलत आदी गठन गदाय मवहिा, दलित, 
अल्पसंतयक आदी समदुायको उश्चचत प्रलतलनलर्त्व हनेु गरी सामानपुालतक र समावेश्चशता कामय गररनेछ 
। 

20. सभा एवं काययपालिका बैठकको लनर्यय बसेको भोिीपल्ट वेबसाईट वा सूचनापाटी माफय त सावयजलनक    
गररनेछ ।सावयजालनक गरे पिात मार लनर्यय काययन्वयन गररनेछ । 
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21. नगरपालिका र मातहतका लनकाय वा कायायियको सेवा प्रवाह र संचालित योजना तथा काययिमको 
सम्बन्र्मा प्रत्येक चौमालसक अवलर् सम्पन्न भएको १५ ददन लभर सरोकारवािाहरुिाई आमन्रर् 
गरी सावयजलनक सनुवुाई गररनेछ ।  

22. सदाचार र नैलतक मलु्यहरुको प्रवद्धयन तथा भष्टाचार लनयन्रर्का िागी नैलतक ववर्य नागररक श्चशक्षा 
जस्ता सामाश्चजक सचेतनामिुक अलभयान संचािन गररनेछ । 

23. आयोजना र काययिमहरुको आवलर्क रुपमा सलमक्षा र मलु्यांकन गरी सोको प्रलतवेदन ववद्यलुतय र 
छापा माध्यमबाट सावयजलनक गरी पषृ्ठपोर्र् लिईनेछ । 

24. नगरपालिका क्षेरलभरको भ-ूउपयोग नीलत तजुयमा गरी एवककृत बश्चस्त ववकासको काययिम िाग ु
गररनेछ । 

25. आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको वा हक हस्तान्तरर् भई आएको सम्पूर्य चि-अचि तथा श्चजन्सी सम्पश्चत्तको 
अद्यावलर्क गरी सम्पलतको संरक्षर् गररनेछ।सावयजालनक सम्पलतिाई व्यश्चक्तगत, पाररवाररक वा दलिय 
िाभको िागी प्रयोग गररनेछैन । 

26. आफ्नो क्षेर लभरको सावयजलनक तथा सामदुावयक सम्पलत कानून बमोश्चजम बाहेक बेचलबखन गनय वा 
अरु कुनै व्यहोरािे हक हस्तान्तरर् गनय वा हक हस्तान्तरर् हनेु गरी लसफाररस गररनेछैन । आफ्नो 
अलर्कार क्षेर लभरका ववर्यमा बनाएको ऐन, लनयम, लनदेश्चशका, काययववर्ी र मापदण्ड स्थानीय 
राजपरमा प्रकाशन नगरी िाग ुगररनेछैन । 

27. सभाबाट कानून नबाई कुनै पलन वकलसमको कर िगाउन वा करका दरहरुको लनर्ायरर् वा हेरफर 
गने वा उठाईने छैन । स्थानीय कर, शलु्क, दस्तरु, जररवाना िगाएतको आन्तररक राजश्वको प्रक्षेपर् 
गरी आन्तररक आय ववृद्ध गने कायययोजना बनाई संकिनको मालसक तथा चौमालसक िक्ष्य हाँलसि 
गररनेछ । 

28. सावयजलनक खररद गदाय प्रचलित काननुी प्रविया बमोश्चजम तथा सावयजलनक लनमायर् कायय गदाय िगत 
स्टीमेट स्वीकृत गराई अलनवायय रुपमा नावप वकताव र कायय सम्पन्न प्रलतवेदनका आर्ारमा मार 
भकू्तानी गरीनेछ । 

29. आलथयक वर्य सरुु हनु ुभन्दा १५ ददन अगावै आफ्नो क्षेर लभरको लनमायर् सामालग्र, ज्यािा, भाडा तथा 
महशिुको स्थालनय न्यूनतम दर रेट नतोकी कुनै िागत स्टीमेट, स्वीकृत र भकु्तानी गररनेछैन । 

30. नगरपालिकािे कमयचारी समायोजन सम्पन्न भए पलछ मार संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् गरी 
संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गररनेछ । स्थानीय तहको सेवा संचािनका िागी अस्थाई दरबन्दी 
सजृना गररनेछैन । 

31. नेपाि सरकारको स्वीकृती वेगर  बैदेश्चशक सायता लिने, सम्झौता गने वा सरकारी अलभिेखमा नरहने 
गरी कुनै वकलसमको वैदेश्चशक सहायता स्वीकार गररनेछैन । 

        32. वैदेश्चशक भ्रमर् सम्बन्र्मा नेपाि सरकारबाट स्वीकृती लनयमाविी वा काययववर्ीको पािन गरीनेछ । 

      33. नगरपालिकाको कुनै पलन काययिम वा समारेहमा मादक पदाथय तथा सलुतयजन्य पदाथयको प्रयोग गररनेछैन ।  
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