हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रममा कमयचारी भनाय गदाय अननर्नमतता
गरे को सम्बन्धमा
छानविन प्रनतिेदन
१. उजुरीको संक्षक्षप्त व्र्होरा
केन्रमा प्राप्त उजुरीमा "काठमाडौं महानगरपानिका अन्तगयत हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण

कार्यक्रममा किे क्टर पद रा.प.अनं. चौथो तहको पदमा पवहिे स्िर्ं सेिकको रुपमा मानसक रु.
8,000 खाजा खचय ददने गरी राक्षखएका 7 जनासं ग प्रनत ब्र्क्षि रु.50,000(पचासहजार)
रकम असुि गरे र दरबन्दी भन्दा दोब्बर सं ख्र्ामा कार्यक्रम प्रमुख उदर् बहादुर पसखििे
कमयचारी करारमा ननर्ुक्षि गरे को, सो विषर्मा अक्षख्तर्ार दुरुपर्ोग अनुसन्धान आर्ोगमा उजुरी

परे पश्चात कार्यक्रम प्रमुख उदर् बहादुर पसखिका छोरा उददप पसखििे अक्षख्तर्ारमा कुरा

नमिाउने भनी प्रनतव्र्क्षि रु.50,000 थप माग गरे को हुुँदा उि गैर कानूनी ननर्ुक्षि बदर
गरी पाउुँन र कार्यक्रम प्रमुख र ननजका छोरा मानथ छानविन गरी कारिाही गरी पाउुँ भन्ने

ब्र्होराको उजुरी परी छानविन गरीरहे को अिस्थामा पूनः सोही कार्ायिर्िे 2075 सािमा ७
जना स्िर्ंसेिकको रुपमा खाजा खचय ददने गरी ननर्ुि गरे कोमा िुकाईछु पाई पनछ ६ जनािाई
किेक्टर पदमा र १ जनािाई कम््र्ुटर अपरे टर पदमा दरिन्दी भन्दा बढी कमयचारी ननर्ुि
गरे को र नत कमयचारीहरुिाई अनतररि भत्ता, महानगर भत्ता, भ्रमण भत्ता, पोशाक भत्ता
ददइएकािे दरबन्दी भन्दा दोब्बर ननर्ुि गररएका र अिैधाननक र कानून विपररत ननर्ुि
गररएका कमयचारीहरुको म्र्ाद थप रद्द गरी ननर्ुक्षि खारे ज गरी नतनीहरुिे खाएको तिब भत्ता
समेत कार्ायिर् प्रमुखबाट असुि उपर गरी ददनु हुन भनी थप उजुरी परे को ।
हनुमानढोका

दरबार

क्षेत्र

सं रक्षण

कार्यक्रमका

कार्ायिर्

प्रमुख

उदर्

बहादुर

पसखिबाट आनथयक तथा नीनतगत भ्रष्टाचार गरे को, आफ्ना छोरा र आफन्तिाई ननर्ुि गने
गरी ७ ददनको सूचना प्रकाक्षशत गरी कमयचारी ननर्ुि गरे को भनी र्स केन्रमा श्री प्रधानमन्त्री
तथा

मक्षन्त्रपररषद्को

2075/11/21

कार्ायिर्,

को

पत्रसाथ

हेिो

सरकारको

उजुरी

प्राप्त

च.नं.

भै

र्स

04-2019-DEUESW
सम्बन्धमा

श्री

नमनत

काठमाडौं

महानगरपानिकासं ग प्रनतकृर्ा माग गरे कोमा उि कार्ायिर्बाट प्रनतकृर्ा प्राप्त भएकोमा छानविन

सनमनतिाई ददएको उजुरीको प्रकृनतसं ग नमल्दोजुल्दो दे क्षखएकािे र्स फाइििाई पनन र्सै सं ग
समािेश गररएको ।
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२.

छाननबनबाट दे क्षखएको तथ्र्गत वििरणः
१. काठमाण्डौ महानगरपानिका नगर सभाको नमनत २०७४ चै त्र २९ गते बसेको दोस्रो
अनधिेशनिे क्रमसं ख्र्ा ३ मा पाररत गरे को सं शोधन प्रस्तािको तानिकामा अनुसूची २
कमयचारी दरबन्दीमा सं शोधनको िानग प्रस्तावित व्र्िस्थामा सब-इक्षन्जननर्र पद ५ नर्ाुँ,
खररदार/किे क्टर ६ र का.स २ को दरबन्दी थप भएको, कम््र्ू टर अनधकृत एक हटाइएको
भन्ने दे क्षखएको र र्स बमोक्षजम सं शोधन गनुप
य नायको कारणमा सेिािाई थप प्रभािकारी बनाउन
आिश्र्क जनशक्षि व्र्िस्थापन गनुप
य ने भएकोिे भन्ने दे क्षखएको।
२. हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रम मूि सनमनतको नमनत २०७४।१२।३० मा
बसेको बैठकिे कमयचारी भनाय सम्बन्धी ऐजेन्डा नं १ मा ररि रहे का दे हार्का दरबन्दीमा
करार सेिामा कमयचारी र्थासक्र् नछटो भनाय गरी सेिा तथा कार्यक्रमिाई थप प्रभािकारी र
गनतनसि बनाउने ननणयर् गरे को दे क्षखएको ।
क्र.स

पद

सं ख्र्ा

१

जुननर्र इक्षन्जननर्र

२

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता
मान्र्ता
नसनभि
विषर्मा

प्राप्त

क्षशक्षण

सं स्थाबाट

इक्षन्जननर्ररङ्ग/आवकयटे क्चर
प्रमाण-पत्र

तह

उत्तीणय

गरे को।
२

खररदार/ किेक्टर

६

एस.ई.ई तह उत्तीणय भएको

३

कम््र्ूटर अपरे टर

१

मान्र्ता

प्राप्त

क्षशक्षण

सं स्थाबाट

प्रमाणपत्र तह उत्तीणय गरी सम्बक्षन्धत
विषर्मा तानिम प्राप्त
४

ड्राईभर

२

र्ातार्ात व्र्िस्थापन विभागबाट सिारी
चािक अनुमनतपत्र प्राप्त गरे को

उल्िेक्षखत पद तथा सं ख्र्ामा अन्तिायताबाट नछटो कमयचारी भनाय प्रवकर्ा सम्पन्न गनय दै ननक
पनत्रकामा ७ (सात) ददने सूचना प्रकाशन गने र अन्तिायता निनको िानग प्रशासन
महाशाखाको अनधकृत, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमको अनधकृत, कानून
महाशाखाको अनधकृत, वित्त विभागको अनधकृत रहने गरी एक सनमनत गठन गने ननणयर्
गरे को दे क्षखन्छ।
३. हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रम मूि सनमनतको नमनत २०७४।१२।३० मा
बसेको बैठकिे स्िर्ंसेिक भई काम गराउने सम्बन्धी ऐजेन्डा नं ३.मा त्र्स कार्यक्रम
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अन्तगयत स्िीकृत विनभन्न पदको दरबन्दी केही सं ख्र्ामा खािी रहे कोिे जनशक्षि अभािका
कारण सेिा प्रिाह पूणय प्रभािकारी हुन नसकेको र ररि पदमा पदपूनतय गनय केही समर् िाग्ने
भएकोिे स्िर्ंसेिकका रुपमा कामकाज गराउने गरी किे क्टर पदमा सुजन महजयन, उदर्
नावपत, कमि पाती श्रे ष्ठ, सनी श्रे ष्ठ, रीसा शाक्र्, रवि शाक्र्, कम््र्ू टर अपरे टरमा उविप
पसःखि र जु.ई मा नडिस बज्राचार्यिाई स्िर्ं सेिकको रुपमा कामकाज गराउने ननणयर्
भएको दे क्षखन्छ।
४. नमनत २०७५ साि आक्षिन ०७ गते बसेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रम मूि
सनमनतको बैठकिे ननणयर् नं ४ मा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमको नमनत
२०७४ चैत्र ३० गतेको बैठकको पदपूनतय सम्बन्धी ननणयर् कार्ायन्िर्न गनय प्रशासन
विभागको मानि सं शाधन महाशाखा प्रमुख श्री बखत बहादुर साउदको अध्र्क्षतामा कानून
महाशाखाका अनधकृत श्री चीन बज्राचार्य सदस्र् र वित्त विभागका अनधकृत श्री नानीशोभा
डं गोि सदस्र् रहने गरी पदपूनतय सनमनत गठन गने र करार सेिामा कमयचारीहरु भनाय गनयका
िानग प्रर्ोगात्मक िा अन्तिायता निई भनाय प्रकृर्ाका िानग आिश्र्क विज्ञ सदस्र्, आमन्त्रीत
गनय सक्नेछ र भनायका िानग आिश्र्क कार्यविनध सनमनत आफैिे तर्ार गनय सक्नेछ भनी
ननणयर् भएको दे क्षखन्छ।
५. पदपूनतयका िानग नमनत २०७५ मं नसर १० गते दे हार् अनुसार विज्ञापन गरे को पाइर्ो।
Vacancy announcement for the following post of Hanumandhoka Durbar Square
Conservation Program. Candidates should submit scanned copies of certificates of The or
qualification and experience. Short listed candidates will be informed for further process.
The committee reserves the right to reject any/all application without assigning and
reason whatsoever (Age 21-40 years and Experienced candidate will get high priority)
1. Computer Operator, fifth level, Required Number-1, Qualification +2 or equivalent,
computer skill and work experience.
2. Collector/Assistant, forth level, Required Number-7, qualification SEE or equivalent,
work experience and fluency in English language speaking.
Service contract period will be 6 months.
Salary as per HDSCP rules and contract. Deadline for application is December 2,
2018
६. हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमको नमनत २०७६।०९।२१ को पत्रानुसार मानथ
उल्िेक्षखत विज्ञापनमा कम्पूटर अपरे टर र खररदार पदमा क्रमशः १ जना र आठ जनाको
आिेदन परे को भनी

जानकारी भएको र हनुमानढोका

दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमबाट

उपिब्ध गराइएका कागजातमा समेत मानथ उल्िे क्षखत सङ्खख्र्ाकै आिेदनहरुको प्रनतनिपी
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प्राप्त भएकोमा खररदार/किे क्टर पदका िानग ननिेदन ददएका महे श बहादुर महजयनको
ननिेदनमा

ननिेदकको हस्ताक्षर नभएको भनी िे क्षखएको पाइर्ो। उि आिेदन अन्र्

चरणको िानग र्ोग्र् भए नभएको िा रद्द गररएको हो भन्ने कुराको ननणयर् गररएको सं िग्न
कागजातबाट दे क्षखएन।अन्र् आिेदनमा विज्ञापनका िानग माग गररएको र्ोग्र्ताबमोक्षजमका
कागजातहरु आिेदकहरुिे पेश गरे को प्राप्त प्रनतनिपीबाट दे क्षखएको।
७. नमनत २०७५ साि आक्षिन ०७ गते को मूि सनमनतको ननणयर्बाट गदठत पदपूनतय सनमनतिे
विज्ञापन

गररएका

पदहरुमा

ननर्ुक्षिका

िानग

५०

अंकको

निक्षखत

परीक्षा

नमनत

2075।09।10 मा र ४० अंकको अन्तिायता नमनत 2075।09।13 गते निएको
दे क्षखन्छ।(हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमबाट प्राप्त निक्षखत परीक्षाको प्रश्नपत्र,
आिेदकिे निक्षखत र अन्तिायतामा प्राप्त गरे को अं कको प्रमाक्षणत प्रनतनिपी र्स प्रनतिेदनमा
राक्षखएको छ)
८. हनुमानढोका दरबार सं रक्षण कार्यक्रम मूि सनमनतबाट गदठत पदपूनतय सनमनतिे कम््र्ू टर
अपरे टर, पाुँचौ तहको पदको सं ख्र्ा १ र किे क्टर सहार्क, चौथो तहको पदको सं ख्र्ा ७
करार सेिामा ६ मवहनाका िानग करारमा काममा िगाउन भनी निक्षखत तथा अन्तिायतामा
प्राप्त अंक, अनुभिको अं क र शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको अंक समेतको र्ोगसवहतको प्रनतिेदन नमनत
२०७५।९।१६ गते हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रम मूि सनमनतिाई पेश
गरे को दे क्षखन्छ।
९. खररदार/किे क्टर र कम््र्ू टर अपरे टर पदका िानग परीक्षामा सक्षम्मनित आिेदकिे प्राप्त
गरे को अंकभार दे हार्अनुसार रहे को दे क्षखन्छ।
S.N.
1
2
3
4
5
6
7

Name
RoshaShakya
Sunny Shrestha
SujanMaharjan
Ravi Shakya
Udaya Shankar Napit
Neel Kamal Patil
Sohel Dhoj Joshi

१०.

Experience
5
5
4
5
5
4
3

SEE/+2
4
4
5
4
4
5
5

Written
32
29
45
25
23
30
30

Interview
21.52
18.64
22.8
18.4
23.04
20.72
20.72

Total Marks
62.52
56.64
76.8
52.4
55.04
58.72
58.72

नमनत २०७५ साि फाल्गुन १४ गते हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रम

मूि सनमनतको बैठक नं ७ बाट पदपूनतय सनमनतिे पेश गरे को नसफाररस अनुसार दे हार्का
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८(आठ) जना उम्मेदिारहरुिाई करार सेिामा नमनत २०७५।११।१५ गते दे क्षख िागु हुने
गरी तपशीि बमोक्षजमको पदमा ननजहरुको मानसक तिब तथा अन्र् सुविधा काठमाण्डौ
महानगरपानिका

हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमका अन्र् कमयचारीहरुिे पाए

सरह ददने गरी ननर्ुक्षि गने ननणयर् भएको दे क्षखन्छ।
किे क्टर सहार्क चौथो तह, करार सेिा
१. श्री सुजन महजयन
२. श्री रोशा शाक्र्
३. श्री सोहेि धोज जोशी
४. श्री सनन श्रे ष्ठ
५. श्री उदर् शंकर नावपत
६. श्री नीिकमि पानत श्रे ष्ठ
७. श्री रिी शाक्र्
कम््र्ू टर अपरे टर, पाुँचौ तह, करार सेिा
१. श्री उक्षध्दप पसखि
११. मूि सनमनतको ननणयर्ानुसार मानथ उल्िे क्षखत ८ जनािाई नमनत २०७५।११।१५ दे क्षख
िागु हुने गरी नमनत २०७६ भार १४ गते सम्मको िानग करारमा ननर्ुि गररएको
ननर्ुक्षिपत्र ददएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमको नमनत २०७५।१।१५
को पत्रबाट दे क्षखन्छ।
१२. नमनत २०७६।०७।०७ च.नं ६८३७ को अक्षख्तर्ार दुरुपर्ोग अनुसन्धान आर्ोग,
काठमाण्डौ को पत्रानुसार र्स केन्रमा परे को समान व्र्होराको उजुरी अक्षख्तर्ार दुरुपर्ोग
अनुसन्धान आर्ोगमा समेत परी ताुँहा कार्ायिर्बाट छाननबन हुुँदा The Rising Nepal मा ७
ददने सूचना ददई पर्ायप्त ननिेदन नपरे को, प्रनतस्पधायिाई नसनमत गरी िोक सेिा आर्ोगको
सामान्र् नसिान्तिाई आत्मसात गनय उदानसनता दे खाएको र कमयचारी भनाय सम्बन्धी कार्य
र मनसार् स्िच्छ र कानून सम्मत भन्न सवकने अिस्था नहुुँदा अब उप्रान्त करारमा
कमयचारी ननर्ुक्षि गदाय पारदशी र ननष्पक्षरुपमा गनय गराउन भनी श्री काठमाण्डौ
महानगरपानिका, नगर कार्यपानिकाको कार्ायिर्, काठमाण्डौिाई सुझाि ददएको दे क्षखन्छ।
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१३. ननिेदकबाट रु.५०००0।– असुि गरे को भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा किे क्टर पदमा
ननर्ुि भएकाहरु मध्र्े नमुनाका आधारमा फोनबाट र्स विषर्मा सोधपुछ गदाय कोही
कसैबाट कुनै पनन वकनसमकािानग रकम माग नभएको भनी जिाफ प्राप्त भएको ।
३. ननष्कषयः
हनुमानढोका दरबारक्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रम सं चािन ननदे क्षशका,२०७३ अनुसार हनुमानढोका
दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमको िानग आिश्र्क पने जनशक्षिको व्र्िस्थापन गने काम मूि
सनमनतको भएको र मूिसनमनतको नसफाररस बमोक्षजमको कमयचारी दरबन्दी का.म.पा. नगर
सभाबाट स्िीकृत गरर स्िीकृत दरबन्दीमा कमयचारी ननर्ुक्षि गदाय मूि सनमनतिे ननधायरण गरे
बमोक्षजमको प्रकृर्ा पुरा गरर पदपूनतय गररनेछ भन्ने व्र्िस्था भएको दे क्षखन्छ।सोही बमोक्षजम
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रम मूि सनमनतिे खररदार/किेक्टर पदको िानग
सं ख्र्ा ६ र कम््र्ू टर अपरे टरको िानग सं ख्र्ा १ मा करार सेिामा कमयचारी भनाय गनय दै ननक
पनत्रकामा ७ (सात) ददने सूचना प्रकाशन गने र अन्तिायता निनको िानग एक पदपूनतय सनमनत
गठन गने ननणयर् भएबमोक्षजम नमनत २०७५ मंनसर १० गते The Rising Nepal दै ननक पनत्रकामा
पदपूनतयका िानग विज्ञापन गरे को, विज्ञापन गररएका पदहरुमा गदठत पदपूनतय सनमनतिे निक्षखत
परीक्षा र अन्तिायता निएको र छनौट भएका उम्मेदिारहरुिाई करारमा ६ मवहनाको िानग
काममा िगाउन उम्मेदिारहरुको र्ोग्र्ताक्रम सवहतको नामाििी सवहतको प्रनतिेदन पेश भई
मूि सनमनतको नमनत २०७५।११।१४ मा बसेको बैठकिे नसफाररस भएका ८ जना
उम्मेदिारहरुिाई नमनत २०७५।११।१५ दे क्षख िागू हुने गरी करारमा ननर्ुि गने ननणयर्
भई हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमको नमनत २०७५।१।१५ को पत्रबाट नमनत
२०७५।११।१५ दे क्षख िागु हुने गरी नमनत २०७६ भार १४ गते सम्मको िानग करारमा
ननर्ुि गररएको ननर्ुक्षिपत्र ददएको दे क्षखन्छ।
र्सरी हनुमानढोका दरबारक्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रम सं चािन ननदे क्षशका, २०७३ को व्र्िस्था
बमोक्षजमको

कार्यविनध

अििम्बन

गरी

करारमा

कमयचारी

ननर्ुि

गरे को

दे क्षखन्छ।तर

कार्यक्रमको

अनुसूची-२ मा स्िीकृत दरबन्दी सं रचनामा कम््र्ुटर अपरे टर पदको िानग कूि

दरबन्दी-१ मा हाि कार्यरत -१ र ररि दरबन्दी समेत -१ रहे को दे क्षखएको हुुँदा कम््र्ुटर
अपरे टर पद ररि पद हो िा होइन र ररि भएको पदमा मानथको विज्ञापन गररएको हो िा
होइन भन्ने स्पष्ट नभएकािे सो सम्बन्धमा जानकारीका िानग हनुमानढोका दरिार क्षेत्र सं रक्षण
कार्यक्रम मौक्षखक रुपमा सोधपुछ गदाय नमनत 2075/8/10 गते The Rising Nepal मा
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प्रकाक्षशत विज्ञापन पूि य उि पदमा कोही पनन कमयचारी कार्यरत नभएकोिे उि पदको िानग
कार्यरत कमयचारीको कोठामा खािी(०) हुनपु नेमा टाइप गदाय १ जिान िे क्षखएको र ननर्म ३०
कमयचारीको कार्य वििरण ढाुँचासं ग सम्बक्षन्धत अनुसूची (२) को (ङ) कम््र्ुटर अपरे टर पदको
सेिा प्राविनधक हुनपु नेमा विविध भएको भनी च.न. २१४ नमनत 2076।10।24 को पत्रबाट
िेखी

आएको।

खररदार/किेक्टर

साथै
पदको

मूि

सनमनतको

िानग

नमनत

स्िीकृत

दरबन्दी

२०७४।१२।३०
सं ख्र्ा

६

को

भएकोमा

ननणयर्ानुसार
विज्ञापन

गदाय

खररदार/किेक्टर पदको िानग सं ख्र्ा ७(सात) माग भएको दे क्षखएकोमा सो बारे मा जानकारी
माग गदाय नमनत २०७६।०९।२१ च.नं १७२ को पत्रबाट २४ जना दरबन्दी अनुसार
खररदार/किेक्टर १८ जना कार्यरत रहे कोमा १ जना कार्यरत कमयचारीिे राक्षजनामा
ददइएकोिे सो पद समेत थप गरी ७ जना किे क्टर पदको िानग विज्ञापन भएको भन्ने जिाफ
प्राप्त भएको।
तसथय प्रस्तुत उजुरीमा उल्िे ख भएबमोक्षजम हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रममा मोटो
रकम असुि गरे र दरबन्दी भन्दा दोब्बर सं ख्र्ामा कमयचारी करारमा ननर्ुक्षि गररएको भन्ने
दे क्षखंदैन।तर हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रममा कम््र्ुटर अपरे टर पदका िानग
जम्मा १ जनामात्रको आिेदन परी ननजिाई नै उि पदको िानग ननर्ुि गररएको र
खररदार/किे क्टर पदका िानग पनन ७ जनाको विज्ञापन भएकोमा ८ जनाको मात्र ननिेदन परी
त्र्समध्र्े ७ जनाको ननिेदनिाई स्िीकृत गरी उि ७ जनािाई नै खररदार/किे क्टर पदमा
ननर्ुि गरे को दे क्षखन्छ। र्सरी पर्ायप्त ननिेदन नपरे को अिस्थामा नसनमत आिेदकहरुबाट
ननर्ुक्षि गररएको हुुँदा स्िच्छ प्रनतस्पधायको नसिान्तको र भनाय सम्बन्धी सामान्र् नसिान्तको
अििम्बन गनय उदानसनता दे खाइएको पाइर्ो।
५. सुझािः
कुनै पनन पदबमोक्षजमको कार्यसम्पादन राम्ररी होस भन्नाको िानग त्र्स पदमा सम्भावित
उम्मेदिारहरुबीच प्रनतस्पधाय हुन ु आिश्र्क र महत्िपूण य हुन्छ। व्र्क्षिको र्ोग्र्ता, दक्षता,
विषर्िस्तुको

ज्ञान

आदद

मापन

गने

आधार

नै

उि

पदका

िानग

सम्भावित

उम्मेदिारहरुबीचको प्रनतस्पधाय हो। भनायको नसिान्तिे पनन र्ोग्र्, दक्ष कमयचारीको छनौट गनय
सं भावित उम्मेदिारबीच प्रनतस्पधाय गराई ती मध्र्े उत्कृष्टको छनौट गनुय पने कुरािाई
आत्मसाथ गरे को पाइन्छ। र्ो नसिान्त करारमा कमयचारी भनाय गदाय समेत अबिम्बन गनुय
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आिश्र्क हुन्छ भन्ने कुरािाई नकानय सवकदै न।तसथय, आगामी ददनमा करारमा कमयचारी
भनाय/ननर्ुि गदाय स्िच्छ प्रनतस्पधायको नसिान्तिाई आत्मसाथ गदै ननष्पक्ष र पारदशी ढं गबाट
गनु/
य गराउनु भनी काठमाडौं महानगरपानिका र हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सं रक्षण कार्यक्रमिाई
सुझाि ददने।
४. राविर् सतकयता केन्रको नमनत २०७६।११।१२ को ननणयर्ः
काठमाडौं महानगरपानिका अन्तगयतको हनुमानढोका दरबार सं रक्षण कार्यक्रममा करारमा
कमयचारी अननर्नमत तरीकािे भनाय गरे को भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रनतिेदन पेश
गनय गदठत छानविन टोिीबाट पेश भएको छानविन प्रनतिेदन मानथ छिफि हुुँदा प्रनतिेदनमा
उल्िे क्षखत सुझािहरु कार्ायन्िर्न गनय काठमाडौं महानगरपानिका र अनुमानढोका सं रक्षक
कार्यक्रमिाई ननदे शन ददई उजुरीको िगत कट्टा गने ननणयर् गररर्ो ।
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