�म�त २०७३/०५/२४ गते �वहान ७ː०० वजे

वैठक सं ख्या -५

आज �म�त २0७३/०५/२४ गते शु�बारवारका �दन धरान उपमहा नगरपा�लका कायर् सं चालन स�म�तको वैठक बसी
तप�सलका �नणर्यहरु ग�रयो ।
उपिस्थ�त
�ी ट�काद� राई - कायर्कार� अ�धकृत एवं �मुख - धरान उप-महानगरपा�लका कायार्लय
आमिन्�त उपिस्थ�त रे कडर्
�ी गणेश�साद ख�तवडा

व�र� �शास�कय अ�धकृत

�ी खगेन्��साद ख�तवडा

व�र� कर अ�धकृत

�ी सूरज �े �

व�र� इिन्ज�नयर

�ी रमेश शाह

व�र� आन्त�रक लेखा प�रक्षण अ�धकृत

�ी भेषराज अ�धकार�
�ी राजु पोखरे ल
�ी सूनील नेपाल

व�र� लेखा अ�धकृत
इिन्ज�नयर
सामािजक �वकास अ�धकृत
�नणर्यहरु

�नणर्य नं १ -एक) ː कमर्चार�हरुको आचरण सम्बन्धमा ।
यस उपमहा नगरपा�लका कायार्लय साथै �व�भ� वडा स�म�त लगाएतका ठाउमा कायर्रत सम्पुण र् कमर्चार�हरुले स्थानीय
स्वाय� शासान �नयमावल� २०५६ को २६४ मा

ँ ाका अ�त�र�
लल्ले ख भएका बुद

तप�सलका आचरणहरु अ�नवायर्

पालना गन� �नणर्य ग�रयो ।
(क) स्थानीय स्वाय� शासन �नयमावल� २०५६ (आठौ सं शोधन २०७३) को �नयम २६४ मा उल्लेख भएका आचार
सं �हता हरू अ�नवायर् रूपमा पालना गनुर् पन� छ ।
(ख) उ� �नयममा उल्लेख भएका वाहेक तपिशलका आचार सं �हताको अ�नवायर् रूपमा पालना गनुर् पन� छ ।
(१) नेपाल सरकार वाट तो�कएको कायार्लय �कृया पालना गन� असल सं स्कारको �वकास गन� ।

(२) आफूलाइ तो�कएको िजम्मेवार� अनुसािशत ढं गवाट इमान्दार तथा कतर्व्य �न� भइ पालना गन�
(३) कायार्लयको कामको िशल�सलामा आफू भन्दा मा�थका अ�धकृतले �दएको आज्ञा िश�ताका साथ पालना गनुर् पन� छ
।

(४) �च�लत कानून अनूसार दतार् नभएका र नेपाल सरकार वाट मान्यता नपाएका कमर्चार�को कुनै प�न सं गठनको
सदस्यता न�लने ।
(५) नेपालको सं �वधान २०७२ ले स्थापना गरे को सम्बैधा�नक मूल्य र मान्यताको अबलम्वन तथा सम्मान गन� ।
(६) उपमहानगरपा�लका वाट �वाह हुने सेवाको �वषयमा कसैवाट प�न कुनै �कारको उपहार, दान तथा दातव्य न�लने ।
(७) सेवा�ाह� ��त िश� र सम्मानजनक व्यबहार गन� ।
(८) कायार्लय पोशाक र समयको सधै पालना गन� ।
(९) कायार्लयले �दएको िजम्मेवार� तत्परता एव हा�दर्कताका साथ पूरा गन� ।
(१०) सेवा�ाह� ��त पूण र् िजम्मेवार ब�े ।
(११) करले होइन रहरले सेवा गन� बानी बसाल्ने ।
(१२) सबैसँग हासेर बोल्ने वानी बसाल्ने ।

(१३) पारदश� व्यवहार अबलम्वन गन� ।
(१४) नगरबासीको सुसिु चत हुने अ�धकारको सम्मान गन� ।
(१५) सेवा�ा�हको गुनासो र पीरमाकार् ��त सम्बेदनिशल ब�े ।

(१६) अश�, अपाङग तथा म�हला सेवा�ाह� हरुलाई �ाथ�मकतामा राखी से वा �दान गन� ।
(१७) आफू कायर्रत रहेको सस्थाको �हत ��त सधै सचेत रहने ।
(१८) �च�लत ऐन कानूनले �नषेध गरे का कुनै प�न काम नगन� ।

(१९) जा�तय, वग�य तथा लै ङ�गक �वभेद हुने कुनै प�न काम नगन� र सबैलाइ समान व्यबहार नन�
(२०) नगरको सवार्ङगीण �वकास ��त सदा समप�त रहने ।

(२१) �वदा स्वीकृत गराउँदा वा �वदामा बस्दा सेवा �ाह�लाई पन� मार ��त ध्यान �दने ।

(२२) आफू कायर्रत शाखा र अन्य शाखा तथा उपशाखासँग समन्वय गरे र कायर् सम्पादन गन� ।
�नणर्य नं २ -दुई) ː पुरस्कार मुल्याँङकनकाला�ग सूचक सम्बन्धमा ।
यस उपमहा नगरपा�लका कायार्लयमा कायर्रत सम्पुण र् कमर्चार�हरु मध्ये उत्कृष्ठ कमर्चार� छनौट गर� पुरस्कार गन�
�योजनकाला�ग मुल्याङकन गदार् तप�सलका सूचकहरुलाई आधारहरुलाई मा�े �नणर्य ग�रयो ।
क स्थानीय स्वाय� शासन नीयमावल�

ु ी २८ मा ब्यबस्था भएका
२०५६को नीयम २२५-६) को �योजनकाला�ग अनुसच

सूचकहरु ।
ख

प�दय कायर् �ववरण वाहे क अन्य थप कायर् गरे को �ववरण ।

ग कायार्लयमा हािजर�को अवस्था ।
घ

कायार्लय समय पालना ।

ङ कायार्लयको पोशाकको पालना ।
च

कमर्चार�को आचरणको पालना ।

छ कायार्लयवाट आयोजना ग�रएका अन्य ��याकलापमा सहभा�गता ।

आजको वोडर् वैठक �वहान ९ː३०वजे समापन ग�रयो ।

माईन्युटकतार् ː भि�राज शमार्,सुचना अ�धकृत,धरान उपमहा नगरपा�लका

