“भीमद समृि को आधार पयटन, िश ा, कृ िष र यापार”

भीमद नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
क चनपुर
सुदरू पि म देश, नेपाल

प.सं.:- २०७५।०७६

म त:-

@)&^.)#.@(

च.नं.:िवषय:- िनदशन स ब धमा ।
ी स पूण कमचारीह
भी.न.पा. कायालय, क नपुर ।
उपरो िबषय स ब धमा यस कायालयबाट स पादन ग रने कामकारवाही िछटो छ रतो पारदश एवं
गुण त रय पमा गन गराउन तपिसल बमोिजम िनदशन ग रएको छ । िनदशन को पूण पले पालना नेछ भ े
िव ास िलइएको होरा अनुरोध छ ।
तपिसल:
१. सेवा वाह:
१.१ कमचारीह ले आफु लाई सि पएको िज मेवारी िछटो, छ रतो, पूण र गुण त रय पमा िनवाह गन सदा
य िशल रहनुपनछ ।
१.२ कमचारीह ले सेवा दान गदा बृ , अश , अपांग, सु के री, गभवती मिहला, बालबािलका र असहायलाई
ाथिमकता दनुपनछ ।
१.३ कमचारीह को सेवा ाहीको काम समयमै स प ग र दनु पनछ । कु नै कारण वाट समयमै काम स प
न
नस े भएमा वा सेवा ाहीले चाहेको काय स पादन गन नस कने वा निम ने भएमा यसको आधार र कारणको
जानकारी यथािस सेवा ाहीलाई दनुपनछ
१.४ कमचारीह ले साबजिनक सेवामा सवसाधारणको सहज र य प च पु े गरी सके स म सरल र सहज
भाषामा जानकारी तथा स लाह दनु पनछ ।
१.५ कु नै सेवा ाहीको काय स पादन को ममा कायालयमा रहेको कु नै जानकारी वा िववरण आव यक पनभएमा
य तो जानकारी वा िववरण य तो काय स प गन कचारीले आ नो कायालय माफत नै मगाउने व था
गनुपनछ ।
२.प दय मयादा कायम रा ुपन:
२.१ कमचारीह ले आ नो पदीय िज मेवारीको पालना गदा सदैव नगरपािलका र नगरवासीह को िहतलाई
यानमा राखी चिलत कानूनको अिधनमा रिह गनुपनछ ।
२.२ कमचारीह ले नगरपािलका ित बफादार रिह आ नो सेवाको मयादा र ग रमामा आच पु े ग र कु नैपनी
काम गन गराउन न ने ।
२.३ कमचारीह ले आ नो पद तथा सेवालाई मया दत बनाउन सदैव सकारा मक रहनुपन तथा अ का लागी
अनुकरणीय ने गरी सबैलाई िश तथा मया दत वहार गनुपनछ ।
२.४ कमचारीह ले आ नो पद अनु पको िज मेवारी तदा ाका साथ पालना गनुपनछ ।
३. उिचत र समान वसार गनुपन:
३.१ कमचारीह ले जात, जाती, धम, भाषा, लंग, उमेर, राजिनितक वा सामािजक हैिसयत, भौगोिलकता,
राजिनितक दृि कोण, प च वा स ब ध, शा र रक अव था, वैवािहक ि थती वा कु नैपनी आधारमा भेदभाव
नगरी सवैलाई स मानका साथ समान वसार गनुपनछ ।
४. कायालय समयमा कायालय संग स बि धत काम मा गनुपन :
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४.१ कमचारीह ले कायालय समयमा कायालयको कामका लागी िनधा रत थानमा रहेर कायालयको काम मा
गनुपनछ र कायालय समयमा कायालयको काम संग अस बि धत ि गत वा अ य कु नै याकलापमा संल
न न ने तर कायालयको काममा बाधा नपन गरी सावजिनक े मा संचािलत िव िव ालय वा सावजिनक
े मा तािलम, िश ण संचालन गन ाि क वा शैि क सं थामा आ नो पेशा वा काय संग स बि धत िबषयमा
िश ण दन बाधा पनछैन ।
५. कायालयका सामान तथा सुिवधाको दु पयोग गन न ने :
५.१ कमचारीह ले कायालयको योजनका लागी रहेका मेिशनरी य वा अ य साधन तथा सुिवधाह को
ि गत योजन वा फाईदाको लागी योग गन न ने ।
५.२ कमचारीह ले कायालयको योजनका लागी रहेका मेिशनरी य वा अ य साधन तथा सुिवधाह अिधकार
ा अिधकारीको िलिखत आदेश िवना कायालयवाट अ य लैजान तथा अ य ि लाई योग गन दन न ने
।
५.३ कमचारीह ले प दय हैिसयतमा ा गरे को हक, अिधकार, सुिवधा वा स िलयतको दु पयोग गन न ने ।
६. सूचना दन वा सूचनाको दु पयोग गन न ने :
६.१ कमचारीह ले चिलत कानून बमोिजम गो य मािनने सूचनाको जानकारी कसैलाई पनी दन न ने ।
६.२ कमचारीह ले आ नो प दय हैिसयत वा कायालयको काय स पादनको ममा वा अ य कु नै कार वाट
जानकारी मा आएको कायालयमा उपल ध भएको वा नभएको कु नै सूचना वा जानकारी कसैलाई दन वा आ नो
प रवार वा अ य कु नै ि को फाईदाका लागी योग गन न ने ।
६.३ कायालय मुख, सूचना अिधकारी वा व ा बाहेक अ कमचारीह ले आफु बाहाल रहेको कायालयबाट
काशन ग रएको सूचना सावजिनक गन न ने तर कायालयवाट सावजिनक ग रएको सूचना दन कु नै बाधा नपन
।
६.४ कायालयबाट सावजिनक पमा वा कायालयको कामको िसलिसलामा कु नै
वा कमचारीलाई सूचना
वा जानकारी दनुपदा पूण र यथाथ सूचना वा जानकारी दनु पनछ ।
६.५ कमचारीले आ नो कत पालनाको िशलिशलामा जानकारी न आएको कु नै सूचनाको योग य तो सूचना
जुन योजनका लागी सृजना वा ा भएको हो सो बाहेक अ य योजनमा योग गन न ने ।
६.६ कायालय मुख, सूचना अिधकारी वा व ा बाहेक अ य कमचारीह ले अिधकार ा नगरी कायालयको
कामकारवाही वा सो संग स बि धत िबषयमा कु नै पनी संचार का साधन माफत व
दन अ तवाता दन वा
नाम गो य राखेर वा नराखेर कु नै सूचना दन दैन । अिधकार ा गरी य तो सूचना वा व
वा अ तवाता
ददा त यमा िसिमत रहेर दनु पनछ यसमा आ नो ि गत दृि कोण वा िवचार
गन पाईने छैन ।
७. कामकारवाही मा िन प ता कायम गन :
७.१ कमचारीह ले आ नो पदीय िज मेवारी कसैको अनुिचत भाव, लोभन, दवाव, भनसुन वा कु नै आ हवाट
भािवत नभई कसै ती कु नै पनी किसमको पूवा ह वा श
े नराखी वत र िन प ताका साथ पालना
गनुपनछ ।
७.२ कमचारीह ले कायालयको कामकारवाही संग स बि धत
वा सं था संग कु नै लेनदेन वहार गन वा
आ नो प दय कत मा असर पन गरी कु नै
वा सं थावाट कु नै किसमको उपहार दान वा च दा वीकार
गन, िलन तथा कु नै किसमवाट जुनसुकै योजनाका लागी च दा दान वा सहयोग उठाउने काममा य वा
अ य संल न पाईने छै न ।
८. ापार वसाय गन न ने :
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८.१ चिलत कानूनले अनुमती दएकोमा बाहेक कमचारीह ले आफु ए लैले वा कु नै
वा समुह संग िमलेर
य वा अ य
पमा ापार वसाय गन नपाईने ।
९. वाथ रहेको िबषयमा जानकारी गराउने:
९.१ कमचारीह को आ नो कायालय संग स बि धत कु नै कामका स ब धमा कु नै ि गत वाथ रहेको भएमा
य तो कमचारीले सो कु राको जानकारी आफु भ दा मािथ लो तरको अिधकृ त लाई गराउनु पनछ ।
१०. समय पालना, प रचय प , पोशाक लगाउनु पन:
१०.१ कमचारीह ले कायालयको समय पालना गनुपनछ ।
१०.२ कमचारीह ले कायालय समयमा औपचा रक पोशाक लगाउनु पनछ ।
१०.३ कमचारीह ले औपचा रक काय ममा समेत औपचा रक पोशाक लगाउनु पनछ ।
१०.४ कमचारीह ले कायालय समय तथा औपचा रक काय ममा आ नो प रचयप अिनवाय लगाउनुपनछ ।
११. राजिनितक तट थता कायम गन:
११.१ कमचारीह ले राजिनितक पदािधकारीह को
ि गत वा राजिनितक ई छालाई वधन गन
याकलापमा संल न नपाईने ।
११.२ कमचारीह ले कु नैपनी राजिनितक दल ितिनह का भातृ संगठन वा कु नै दलको नेताको समथन वा
िवरोधमा कु नै िवचार
गन वा यसमा कसैलाई समथन वा िवरोध गनका लागी भावमा पान दैन ।
११.३ ेड युिनयनको हकमा सोही ऐनमा उ लेख भए बमोिजम नेछ ।
११.४ कमचारीह ले आ नो प दय िज मेवारी पुरा गदा पूण पमा राजिनितक तट थता कायम गनुपनछ ।
१२. पारद शता कायम गन:
१२.१ कमचारीह ले आ नो कायालयबाट दान ग रने सेवा सुिवधा आपुत ग रने वा उपल ध गराउने सामा ी
वा िनमाण काय संचालन गन भए सो स ब धी तौर त रका र यसको िनणय
यालाई समयमै स प गरी
पारदश बनाउनु पनछ ।
१४. गुनासो व थापन :
१४.१ कमचारीह ले कायालयबाट ग रने सेवा वाहको स ब धमा नाग रकह को गुनासो ित सधै स वेदनिशल
रहनुपनछ र य ता गुनासाह सके स म कम आउने गरी आ नो कायशैलीमा सुधार गद जानु पनछ ।
१४.२ कमचारीह ले आफु कायरत कायालयको कामकारवाहीको स ब धमा कु नै
ले िलन चाहेको जानकारी
वा गरे को गुनासो वा दएको कु नै िनवेदनको स ब धमा उपयु र भावकारी जवाफ िश ताका साथ समयमै
दनुपनछ र स बि धत कायालयको मुख भै काम गन कमचारीले य ता गुनासो तथा िनवेदनका स ब धमा
समयमै उपयु तथा भावकारी व थापन नुपन व था िमलाउनु पनछ ।
१५. कानूनको जानकारीको पालना:
१५.१ कमचारीह ले कि तमा आ नो काम संग स बि धत सबै कानूनको जानकारी रा ुपनछ ।
१५.२ कमचारीह ले चिलत कानून, अदायतको िनणय वा आदेश, संबध
ै ािनक िनकाय, नेपाल सरकार को
िनणय, नगर सभाको िनणय, कायपािलकाको िनणय र कायालयको िनणयको सदैव स मान र पालना गनुपनछ
।
१६. पेशाको स मान गनुपन:
१६.१ कमचारीह ले आ नो पेशाको स मान गद पेशालाई ित ापूण र मया दत बनाउनका लागी सदै य िशल
रहनुपनछ ।

Email: bmuncipality@gmail.com; info@bheemdattamun.gov.np
Website: http://bheemdattamun.gov.np

“भीमद समृि को आधार पयटन, िश ा, कृ िष र यापार”

भीमद नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
क चनपुर
सुदरू पि म देश, नेपाल

१६.२ सेवा ाही वा सवसाधारण जनतामा कमचारी सेवा ती नकारा मक भावना िवकास ने गरी कु नै कु रा
गन वा कु नै सूचना वाह गनु दैन ।
१७. आ नो मता िवकास गन य गन:
१७.१ कमचारीह ले आ नो काम कारवाहीको साथसाथै आ नो पेशागत मता िवकासका लागी सदैव
य िशल रहनुपनछ ।
१८. पेशागत अनुमतीप पालना गनुपन :
१८.१ कु नै कमचारीले आ नो प दय कत िनवाह गदा कु नै अनुमितप िलनुपन रहेछ भने य तो कमचारीले
अनुमतीप को शतह पालना गनुपनछ ।
१९.गुण त रय पमा काय स पादन गनुपन:
१९.१ कमचारीले आफु लाई सुि पएको िज मेवारी ईमा दारीका साथ आ नो मताले याए स म गुण त रय
पमा काय स प गनुपनछ ।
१९.२ कमचारीले आफु ले स पदान गरे को कामको िज मेवारी िलनुपनछ तर कानून बमोिजम ग रएको कामको
बारे मा िनजलाई कु नै कारवाही ग रनेछैन ।
१९.३ कमचारीले कायालयलाई राय स लाह दंदा िन प ता एवं ईमा दा रको साथ सोिधएका सवै िबषयमा
कानून स मत ने ग र दनुपनछ ।
२०. वसायीक मापद डको पालना:
२०.१ कु नै पेशा वा कायका स ब धमा कायम रहेका नैितक मापद ड समेत य ता पेशा वा े मा काररत
कमचारीले पालना गनुपनछ ।
२१. िनदशनको पालना गनुपन:
२१.१ कमचारीह ले कायालयको कामको स ब धमा आफु भ दा मािथको कमचारी वा पदािधकारीले दएको
िनदशनलाई िस ताका साथ पालना गनुपनछ ।
२२. आ थक अनुशासन र सदाचा रता:
२२.१ कमचारीह ले आ नो कामकारवाही आ थक पमा िम वयी तथा कफायतपूवक गनुपनछ ।
२२.२ कमचारीह ले आफु वा आ नो प रवारका सद यह वाट समेत नगरपािलका कोष वा नगरपािलका वा
नगरपािलकाको स प ीको िहनािमना, वेवा ता र दु पयोग गन गराउन दैन ।
२२.३ कमचा रले नगरपािलकाको स प ी अनािधकृ त पमा कु नैपनी राजिनितक दल वा राजिनितक दलका
भातृ संगठन वा य ता दल वा भातृ संगठनका काय मका लागी योग गन दन दैन ।
२३.

ि गत आचरण:

२३.१ कमचारीले आफु भ दा माथीका कमचारी ित उिचत आदरभाउ देखाउनुपनछ र आफु भ दा मुिनका
कमचारी ित उिचत वहार गनुपनछ ।
२३.२ कमचारीह ले जुवा खे ने, तास खे ने तथा सावजिनक पमा जांड र सी सेवन गन वा अ य य तै समाजमा
िन दिनय ने काय गन वा य तो वहार दशन गन दैन ।
२३.३ कमचारीह ले नगरपािलका र सेवा ती जनिव ास अिभवृ ी गन सदैव य िशल रहनुपनछ ।
२४. जानकारी गराउनुपन:
२४.१ कमचारीह ले कसैले नगरपािलकाको स प ीमा कु नै किसमको नो सान वा ित पुयाउने कु नै काम गन
लागेको वा गरे को जानकारी वा सूचना पाएमा सो स ब धमा आफै ले कारवाही गनुपन य तो स प ीमा
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“भीमद समृि को आधार पयटन, िश ा, कृ िष र यापार”

भीमद नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
क चनपुर
सुदरू पि म देश, नेपाल

संर णका लागी आफै ले उपयु
व था गनुपनछ सो िवषय अ य िनकाय वा कायालयको काय े मा पन
भएमा य तो िनकाय वा कायालयको मुख भई काम गन ि लाई तु त जानकारी गराउनुपनछ ।
२४.२ कु नै कमचारीले कसैले कु नै गैरकानूनी काय वा आ ािधक काय गन लागेको, ग ररहेको वा गरे को जानकारी
ा गरे मा सो िबषयमा तु त स बि धत िनकाय वा आ नो कायालय मुखलाई जानकारी गराउनुपनछ ।
२५. अनुगमन स ब धी व था:
२५.१ माथी उ लेिखत िनदशह को पूण पले पालना भए नभएको अनुगमन सिमित बनाई अनुगमन ग रनेछ ।
अनुगमन ितवेदनका आधारमा कमचारीह लाई पुर कृ त एवं द ड सजाय ग रनेछ ।
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