
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, भॊससय १८ गते, २०७७ सार (सङ् ्मा १९ 

बाग २ 

प्रदेश सयकाय 

बौसतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
 

प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडा (स्थाऩना तथा कामा 
सञ्चारन) आदेश, २०७७ 

प्रस्तावना: फागभती प्रदेशसबत्र सरुब, सहज, बयऩदो, ऩहुॉचमोग्म, सयुशऺत  तथा 
गणुस्तयीम मातामात सेवा प्रदान गना फढ्दो सवायी चाऩराई न्त्मूनीकयण गदै 
वातावयणभैत्री सवायी तथा मातामातका साधनको असबवृविका रासग 
ववद्यतुीम, कभ इन्त्धन खऩत हनुे हाइसिड, कभ प्रदूषण हनुे वैकशपऩक वा 
नवीकयणीम ऊजााको उऩमोग गने सवायी साधनको सञ्चारन ववकास य 
ववस्ताय गयी प्रववसधको प्रमोगका साथ मातामात प्रणारीराई व्मवशस्थत गना 
प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ को दपा २०० को 
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उऩदपा (१), (२), (३) य (४) को कामाान्त्वमन गना वाञ्छनीम बएकोरे 
प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७ को दपा ५ रे ददएको असधकायको प्रमोग 
गयी प्रदेश सयकायरे देहाम फभोशजभको आदेश फनाएको छ। 
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१)  मस आदेशको नाभ "प्रदेश मातामात 
 सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडा (स्थाऩना तथा कामा सञ्चारन) 
 आदेश, २०७७" यहेको छ। 

(२) मो आदेश प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको सभसतदेशख 
प्रायम्ब हनुेछ।  

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस आदेशभा,- 
(क) "उऩ-कामाकायी सनदेशक" बन्नारे दपा 14 फभोशजभको 

प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडाको उऩ-
कामाकायी सनदेशक सम्झन ुऩछा। 

(ख) "ऐन" बन्नारे "प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७" सम्झन ु
ऩछा। 

(ग) "कामाकायी सनदेशक" बन्नारे दपा 1२ फभोशजभ सनमकु्त 
बएको प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
फोडाको कामाकायी सनदेशक सम्झन ुऩछा। 

(घ) "सनदेशक ससभसत" बन्नारे दपा ५ फभोशजभको प्रदेश 
मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडाको सनदेशक 
ससभसत सम्झन ुऩछा। 

(ङ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछा। 

(च) "फोडा" बन्नारे दपा 3 फभोशजभ स्थाऩना गरयएको प्रदेश 
मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडा सम्झन ुऩछा। 

(छ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे बौसतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम 
सम्झन ुऩछा।  
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(ज) "ससभसत" बन्नारे दपा 8 फभोशजभको प्रदेश मातामात 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडाको सञ्चारक ससभसत 
सम्झन ुऩछा। 

3. प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडाको स्थाऩना य 
 उद्दशे्म: (1) प्रदेशसबत्र मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गना 
 प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडाको स्थाऩना 
 गरयएको छ।  

(2) प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडाको 
उद्दशे्म देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) काठभाडौं उऩत्मका तथा प्रदेशसबत्रको फढ्दो 
सवायी चाऩराई व्मवशस्थत गना मातामात 
सेवाराई प्रबावकायी फनाई मात्ररुाई बयऩदो, 
सहज य सवुवधामकु्त मातामातको सेवा प्रदान 
गने, 

(ख) सावाजसनक मातामातको प्रबावकायी सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩनको रासग फोडाफाट सञ्चासरत 
सावाजसनक सवायीभा सूचना प्रववसध जोडी प्रमोग 
गने, 

(ग) वातावयणभैत्री ववद्यतुीम ठूरा सवायीका साधन 
सञ्चारन, ववकास, ववस्ताय य व्मवस्थाऩन गयी 
मात्ररुाई थऩ सवुवधामकु्त, सरुब, बयऩदो 
मातामातको सेवा प्रवाह गने,  

(घ) ववद्यतुीम ठूरा मातामातका साधन खरयद गयी 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गने य त्मस्ता साधन 
प्रदेशसबत्र य अन्त्तय प्रदेश सभन्त्वम गयी अन्त्म 
प्रदेशसम्भ ववस्ताय गने, 
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(ङ) देशको आवश्मकता य अथातन्त्त्रको 
गसतशीरताको रासग उऩमकु्त हनुे खारका 
वातावयणभैत्री ववद्यतुीम, कभ इन्त्धन खऩत हनु े
हाइसिड, कभ प्रदषुण हनुे वैकशपऩक वा 
नवीकयणीम ऊजााको उऩमोग तथा देशको 
बौगोसरक अवशस्थसतको आधायभा उऩमकु्त हनु े
वातावयणभैत्री ववद्यतुीम रगामत वैकशपऩक वा 
नवीकयणीम ऊजााफाट सञ्चारन हनुे मातामातको 
साधनभा रुऩान्त्तयण तथा सञ्चारनभा प्रोत्साहन 
एवभ ्प्रविान गयी ववकास य ववस्ताय गने, 

(च) खसनजजन्त्म इन्त्धनको प्रमोग हनुे मातामातका 
साधनभा कभी पमाई वातावयणभैत्री मातामातका 
साधनहरुको उऩमोग फढाई वाम ु प्रदूषणराई 
न्त्मूनीकयण गदै ददगो वातावयण सॊयऺणभा 
मोगदान ऩरु् माउने, 

(छ) वातावयणभैत्री सवायी तथा मातामातसॉग 
सम्फशन्त्धत उद्योग व्मवसामको ववकास य प्रविान 
गयी स्वदेशभै प्रववसध ववकास तथा योजगायीको 
अवसय असबवृवि गने, 

(ज) आवश्मकता अनसुाय प्रदेशसबत्र ववद्यतुीम येर, 
भेट्रो, जर तथा यज्ज ु मातामात ववकास तथा 
सञ्चारन गने। 

(3) फोडाको रासग आवश्मक ऩने जग्गा, बवन य अन्त्म 
बौसतक सॊयचनाको व्मवस्था प्रदेश सयकायरे गनेछ। 
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4. प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडाको काभ, कताव्म य 
 असधकाय: प्रदेश मातामात सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडाको काभ, 
 कताव्म य असधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 

(क) फोडाफाट सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन हनुे सावाजसनक 
मातामात तथा ववद्यतुीम सवायी साधनको रासग सम्बाव्म 
रुटहरू, फसको सॊ्मा, प्रकृसत, चाशजाङ स्टेसन, फस 
स्टेसन, फसऩाका  य ववत्तीम मोजना सभेटी गरुूमोजना 
तमाय गयी कामाावान्त्वमन गने, 

(ख) काठभाडौं उऩत्मका तथा प्रदेशसबत्र सावाजसनक मातामात 
तथा ववद्यतुीम सवायी साधन सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩनको रासग फोडाका रासग आवश्मक 
अपऩकारीन, भध्मभकारीन तथा दीघाकारीन नीसत, 
मोजना, यणनीसत, कामाववसध, सनदेशशका, भाऩदण्ड तमाय 
गने, 

(ग) ववद्यतुीम सवायी साधन सञ्चारन गना आवश्मक ववद्यतुीम 
सवायी साधनको खरयद कामासॉग सम्फशन्त्धत सम्ऩूणा कामा 
गने, 

(घ) फोडाफाट सञ्चारन हनुे सावाजसनक मातामात तथा 
ववद्यतुीम सवायी साधनको राभो वा छोटो दयुीका रुट 
तथा बाडा दय सनधाायणका रासग सम्फशन्त्धत सनकामभा 
ऩेश गने, 

(ङ) प्रदेशसबत्र चपन े ववद्यतुीम तथा अन्त्म सवायी साधन 
तोवकएको भाऩदण्ड तथा गणुस्तय अनसुाय सञ्चारन गने, 

(च) सावाजसनक मातामात तथा ववद्यतुीम सवायी साधन 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको रासग सॊघीम इकाई, 
सयकायी, सनजी सॊघ सॊस्था तथा सहकायीहरुसॉग 
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सभन्त्वम, सहकामा, साझेदायी गयी सेवा प्रवाह सम्फन्त्धी 
अध्ममन गने य सञ्चारनका ववसबन्न ढाॉचा ववकास गने, 

(छ) सावाजसनक मातामात तथा ववद्यतुीम सवायी साधन 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको रासग ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
तथा रगानीका सम्बावना, सनजीऺेत्रको बसूभका, रगानी, 
सावाजसनक सनजी साझेदायी तथा सहरगानीका ढाॉचा 
तमाय गने, 

(ज) फोडारे सावाजसनक सेवा तथा ववद्यतुीम फस सञ्चारनको 
रासग प्रदेशसबत्र सनभााण गयेका ऩूवााधाय जस्तै् ऩेट्रोर 
ऩम्ऩ, चाशजाङ स्टेसन, फस ववसौनी, शौचारम, फसऩाका , 
ववश्राभ गहृ तथा अन्त्म सेवा सवुवधाको सम्फन्त्धभा 
अध्मन गने, मोजना फनाउने, भाऩदण्ड सनभााण गने य 
कामाान्त्वमन गने, 

(झ) खण्ड (ज) भा उपरेशखत ऩूवााधाय फोडा आपैरे वा सनजी 
ऺेत्रको रगानीभा वा साझेदायीभा सनभााण गयी  सनभााण 
बएका ऩूवााधायको सेवा प्रमोग फाऩतको शता तथा सेवा 
शपुक तोकी प्राप्त आम्दानीको उऩमोगफाट फोडाको 
ववत्तीम ददगोऩना ससुनशततता गने,  

(ञ) फोडाफाट प्रबावकायी सेवा प्रवाह गना सूचना प्रववसधभा 
आधारयत एकीकृत प्रणारी, नगद ववहीन बाडा प्रणारी, 
ववद्यतुीम वटकट प्रणारी य वास्तववक सभमभा आधारयत 
मातामात सेवा सूचना प्रणारीको (रयमर टाइभ 
ट्रान्त्सऩोटेसन इन्त्पयभेसन ससस्टभ) ववकास गयी 
कामाान्त्वमन गने, 
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(ट) फोडाद्वाया सञ्चासरत सावाजसनक मातामात तथा ववद्यतुीम 
फससॉग सम्फशन्त्धत वववयण सनमसभत रुऩभा सॊकरन, 
असबरेखन, अद्यावसधक गयी सावाजसनक गने, 

(ठ) वातावयणभैत्री ववद्यतुीम, कभ इन्त्धन खऩत हनु ेहाइसिड, 
कभ प्रदूषण हनुे फैकशपऩक वा नवीकयणीम ऊजााको 
उऩमोग तथा देशको बौगोसरक अवशस्थसतको आधायभा 
उऩमकु्त हनु ेवातावयणभैत्री ववद्यतुीम रगामत वैकशपऩक 
वा नवीकयणीम ऊजााफाट सञ्चारन हनु े मातामातको 
साधनभा रुऩान्त्तयण तथा सञ्चारनभा प्रोत्साहन एवभ ्
प्रविान गयी ववकास य ववस्ताय गने, 

(ड) सावाजसनक मातामात तथा ववद्यतुीम सवायी साधन 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी ववषमभा 
भन्त्त्रारमराई आवश्मक प्राववसधक सहमोग गने य 
भन्त्त्रारमको सनदेशन अनसुाय अन्त्म कामा गने। 

5. सनदेशक ससभसत: (१) प्रदेश मातामात व्मवस्था फोडा सञ्चारन तथा 
 व्मवस्थाऩनको रासग आवश्मक भागादशान गना एक सनदेशक 
 ससभसत यहनेछ। 

(२) सनदेशक ससभसतको गठन देहाम फभोशजभ हनुछे्- 
(क) भु् मभन्त्त्री         -अध्मऺ 
(ख) भन्त्त्री, भन्त्त्रारम   -सदस्म 
(ग) प्रभखु सशचव    -सदस्म 
(घ) सशचव, आसथाक भासभरा तथा 

मोजना भन्त्त्रारम   -सदस्म 
(ङ) सशचव, भन्त्त्रारम   -सदस्म 
(च) कामाकायी सनदेशक, फोडा  -सदस्म 
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(छ) सनदेशक, मातामात ऩूवााधाय तथा 
व्मवस्था सनदेशनारम               -सदस्म-सशचव 

6. सनदेशक ससभसतको फैठक य सनणाम: (१) सनदेशक ससभसतको फैठक 
 कम्तीभा वषाको दईु ऩटक फस्नेछ। 

(२) सनदेशक ससभसतको फैठक अध्मऺरे तोकेको सभसत, 
सभम य स्थानभा फस्नेछ।  

(३) सनदेशक ससभसतको फैठक हनुबुन्त्दा कम्तीभा तीन 
ददन अगावै फैठकभा छरपर हनुे ववषमको कामासूची सवहतको 
सूचना सदस्म-सशचवरे सनदेशक ससभसतका सफै सदस्मराई ददनछे। 

(४) सनदेशक ससभसतभा तत्कार कामभ यहेका कुर 
सदस्म सङ््माको ऩचास प्रसतशतबन्त्दा फढी  सदस्म उऩशस्थत 
बएभा सनदेशक ससभसतको फैठकको रासग गणऩूयक सङ््मा ऩगेुको 
भासननेछ। 

(५) सनदेशक ससभसतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य 
सनजको अनऩुशस्थसतभा भन्त्त्रीरे सनजको सभेत अनऩुशस्थसतभा प्रभखु 
सशचवरे गनेछ।  

(६) सनदेशक ससभसतको फैठकभा फहभुतको याम भान्त्म 
हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे 
सनणाामक भत ददनछे।  

(७) सदस्म-सशचवरे सनदेशक ससभसतको फैठकको सनणाम 
प्रभाशणत गनेछ।  

(८) सनदेशक ससभसतरे आफ्नो फैठकभा आवश्मकता 
अनसुाय कुनै ववषम ववऻराई आभन्त्त्रण गना सक्नेछ।  

(९) उऩदपा (8) फभोशजभ आभशन्त्त्रत ववऻरे फैठकभा 
उऩशस्थत बए फाऩत फैठक बत्ता य फैठकभा उऩशस्थत बएको 
ददनको मातामात खचा ऩाउनछे। 
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(१०) सनदेशक ससभसतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामाववसध 
ससभसत आपैँ रे सनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ।   

7. सनदेशक ससभसतको काभ, कताव्म य असधकाय: सनदेशक ससभसतको 
 काभ, कताव्म य असधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे्- 

(क) फोडाको अपऩकारीन, भध्मभकारीन य दीघाकारीन नीसत 
स्वीकृत गने, 

(ख) फोडा सञ्चारनका रासग आवश्मक भागादशान प्रदान गने, 
(ग) फोडाको कामाक्रभ सञ्चारनका रासग कामाववसध, 

सनदेशशका, भाऩदण्ड स्वीकृत गने, 
(घ) फोडा य ववसबन्न सनकाम फीच सभन्त्वम य सहकामाका 

रासग आवश्मक सहजीकयण गने, 
(ङ) फोडारे सञ्चारन गयेका कामाक्रभको सभीऺा गयी 

सधुायका रासग सनदेशन प्रदान गने, 
(च) फोडा सञ्चारनका रासग अन्त्म आवश्मक सनदेशन ददन।े 

8. सञ्चारक ससभसत: (१) फोडा सञ्चारनका रासग एक सञ्चारक 
 ससभसत यहनेछ।  

(२) सञ्चारक ससभसतको गठन देहाम फभोशजभ हनुछे्- 
(क) सशचव, भन्त्त्रारम        -अध्मऺ 

(ख) भहाशाखा प्रभखु, प्रशासन  

भहाशाखा, आसथाक भासभरा 
तथा मोजना भन्त्त्रारम        -सदस्म 

(ग) सनदेशक, मातामात ऩूवााधाय तथा 
व्मवस्था सनदेशनारम        -सदस्म 

(घ) भहाशाखा प्रभखु, मातामात  
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व्मवस्थाऩन भहाशाखा, भन्त्त्रारम -सदस्म 

(ङ) भन्त्त्रारमरे भनोनीत गयेका दईु 

जना ववऻ               -सदस्म 

(च) कामाकायी सनदेशक, फोडा  -सदस्म-सशचव  
9. भनोसनत सदस्मको सनमशुक्त, ऩदावधी तथा ऩदभशुक्त: (1) दपा 
 8 को उऩदपा (2) को खण्ड (ङ) फभोशजभका सदस्मको 
 भनोनमन भन्त्त्रारमफाट हनुछे। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभका सदस्मको ऩदावसध चाय 
वषाको हनुेछ य सनज अको एक अवसधका रासग ऩनु: भनोनमन हनु 
सक्नेछ। 

(3) उऩदपा (2) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩसन 
भनोनीत सदस्मराई भन्त्त्रारमरे जनसुकैु फखत ऩदफाट हटाउन 
सक्नेछ। 

तय मसयी हटाउन ु अशघ सनजराई सपाइ ऩेश गने 
भौकाफाट फशञ्चत गरयन ेछैन। 

(4) उऩदपा (3) फभोशजभ कुनै सदस्म ऩदभकु्त बएभा 
वा सनजरे आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददएभा सनजको स्थानभा फाॉकी 
अवसधको रासग अको ब्मशक्तराई भनोनीत गना सवकनछे। 

10. सञ्चारक ससभसतको फैठक य सनणाम: (१) सञ्चारक ससभसतको 
 फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ। 

(२) सञ्चारक ससभसतको फैठक अध्मऺरे तोकेको सभसत, 
सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(३) सञ्चारक ससभसतको फैठक हनुबुन्त्दा कम्तीभा तीन 
ददन अगावै फैठकभा छरपर हनुे ववषमको कामासूची सवहतको 
सूचना सदस्म-सशचवरे सञ्चारक ससभसतका सफै सदस्मराई ददनछे। 



खण्ड ४) सङ् ्मा १९ प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८ 

11 

(४) सञ्चारक ससभसतभा अध्मऺ सवहत तत्कार कामभ 
यहेका कुर सदस्म सङ््माको ऩचास प्रसतशतबन्त्दा फढी सदस्म 
उऩशस्थत बएभा सञ्चारक ससभसतको फैठकको रासग गणऩूयक 
सङ््मा ऩगेुको भासननछे। 

(५) सञ्चारक ससभसतको फैठकभा फहभुतको याम भान्त्म 
हनुेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे सनणाामक भत ददनछे।  

(६) सदस्म-सशचवरे सञ्चारक ससभसतको फैठकको सनणाम 
प्रभाशणत गनेछ।  

(७) सञ्चारक ससभसतरे आफ्नो फैठकभा आवश्मकता 
अनसुाय कुनै ववषम ववऻराई आभन्त्त्रण गना सक्नेछ।  

(८) दपा 8 को उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) फभोशजभ 
भनोनीत सदस्मरे फैठकभा उऩशस्थत बए फाऩत फैठक बत्ता य 
फैठकभा उऩशस्थत बएको ददनको मातामात खचा ऩाउनेछ। 

(९) सञ्चारक ससभसतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामाववसध 
सञ्चारक ससभसत आपैरे सनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ।  

11. सञ्चारक ससभसतको काभ, कताव्म य असधकाय: सञ्चारक ससभसतको 
 काभ, कताव्म य असधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे्- 

(क) फोडाफाट सञ्चारन गरयन ेकामाक्रभ सम्फन्त्धी नीसत सनभााण 
गने, 

(ख) फोडाको ववद्यतुीम सवायी साधन सम्फन्त्धी गरुूमोजना, 
मोजना, वावषाक फजेट तथा कामाक्रभ स्वीकृत गने, 

(ग) फोडाको तपा फाट गनुाऩने कुनै कामा गना आवश्मकता 
अनसुाय उऩससभसत वा कामादर गठन गने, 

(घ) फोडाफाट बए गयेका कामाको अनगुभन, भूपमाङ्कन य 
सभीऺा गने वा गयाउन,े 
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(ङ) सनदेशक ससभसतको सनदेशन कामाान्त्वमन गने, गयाउन,े 

(च) फोडा सञ्चारनको रासग अन्त्म आवश्मक कामा गने। 

12. कामाकायी सनदेशक: (१) फोडाको प्रभखुको रुऩभा कामा गना तथा 
 दैसनक प्रशासन सञ्चारन तथा कामा सम्ऩादन गना एक प्रभखु 
 कामाकायी सनदेशक यहनेछ। 

(२) कामाकायी सनदेशक फोडाभा ऩूया सभम काभ गने 
प्रभखु प्रशासकीम ऩदासधकायी हनुेछ । 

(३) कामाकायी सनदेशकको मोग्मता देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्- 

(क) नेऩारी नागरयक, 
(ख) भान्त्मता प्राप्त ववश्वववद्यारमफाट कम्तीभा 

स्नातकोत्तय उऩासध हाससर गयेको, 
(ग) मातामात, सडक, इशन्त्जसनमरयङ्ग, व्मवस्थाऩनको 

ऺेत्रभा कम्तीभा दश वषाको अनबुव प्राप्त 
गयेको, 

(घ) ऩैँतीस वषा उभेय ऩूया बई ऩचऩन्न वषा उभेय 
ननाघेको, 

(ङ) नैसतक ऩतन देशखने पौजदायी असबमोगभा 
अदारतफाट सजाम नऩाएको, 

(च) सनमकु्त हुॉदाका फखत कुनै याजनीसतक दरको 
सदस्म नयहेको।  

(४) कामाकायी सनदेशको सनमशुक्तका रासग छनौट गयी 
प्रदेश सयकाय सभऺ ससपारयस गना सञ्चारक ससभसतको अध्मऺको 
सॊमोजकत्वभा, भन्त्त्रारमरे तोकेको प्राशऻक ऺेत्रसॉग सम्फशन्त्धत 
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ववषम ववऻ य भन्त्त्रारमरे तोकेको भन्त्त्रारमको भहाशाखा प्रभखु 
यहेको तीन सदस्मीम ससपारयस ससभसत यहेनछे। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभको ससभसतरे प्रसतस्ऩधााको 
आधायभा अनसूुची-१ फभोशजभको कामाववसध ऩूया गयी कामाकायी 
सनदेशकको सनमशुक्तका रासग तीन जना व्मशक्तको नाभ ससपारयस 
गनेछ। 

तय कभ उम्भेदवाय दयखास्त ऩयेको अवस्थाभा कभ सॊ्मा 
ससपारयस गना फाधा ऩयेको भासनने छैन। 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ ससपारयस बएका व्मशक्तभध्मे 
एक जनाराई प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्रे कामाकायी सनदेशकको 
ऩदभा सनमकु्त गनेछ। 

(७) कामाकायी सनदेशकको ऩदावसध चाय वषाको हनुेछ य 
सनज अको एक अवसधका रासग ऩनु् सनमकु्त हनु सक्नेछ । 

(८) देहामको अवस्थाभा कामाकायी सनदेशको ऩद रयक्त 
बएको भासननछे्- 

(क) उऩदपा (३) फभोशजभ अमोग्म बएभा, 
(ख) सनजरे प्रदेश सयकाय सभऺ सरशखत याजीनाभा 

ददई उक्त याजीनाभा प्रदेश भशन्त्त्रऩरयषद  फाट 
स्वीकृत बएभा, 

(ग) कामाऺ भताको अबाव, खयाव आचयण वा 
सनजको कामा सम्ऩादनको स्तय सन्त्तोषजनक 
नबई प्रदेश सयकाय भशन्त्त्रऩरयषदरे सनजराई 
हटाएभा, 

(घ) सनजको ऩदावसध ऩूया बएभा, 
(ङ) सनजको भतृ्म ुबएभा। 
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(९) उऩदपा (८) को खण्ड (ग) फभोशजभ हटाउन ुअशघ 
सनजराई सपाइ ऩेश गने भौका ददन ुऩनेछ। 

(१०) मस दपा फभोशजभ सनमकु्त हनुे कामाकायी सनदेशको 
ऩारयश्रसभक य अन्त्म सवुवधा अनसूुची-२ फभोशजभ हनुछे। 

(११) कामाकायी सनदेशकसॉग सञ्चारक ससभसतको 
अध्मऺरे भूपमाङ्कनका स्ऩष्ट सूचक सवहतको कामासम्ऩादन सम्झौता 
गनेछ। 

(१२) कामाकायी सनदेशक सनमशुक्त बई ऩदावसध सभाप्त 
बएको सभसतरे दईु वषासम्भ आपू फोडाभा यहेको अवसधभा मस 
कामाववसध फभोशजभ साझेदायी रगानीसॉग सम्फशन्त्धत ऺेत्रभा सॊरग्न 
हनु ऩाउने छैन। 

(१३) मस दपा फभोशजभ कामाकायी सनदेशकको सनमशुक्त 
नबएसम्भको रासग भन्त्त्रारमरे एघायौं तहको असधकृतराई फोडाको 
कामाकायी सनदेशकको रुऩभा काभकाजका रासग खटाउन ेछ। 

13. कामाकायी सनदेशकको काभ, कताव्म य असधकाय: (१) कामाकायी 
 सनदेशकको काभ, कताव्म य असधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे:- 

(क) प्रचसरत कानूनको अधीनभा यही फोडाको 
कामाकायी प्रभखुको हैससमतरे प्रशासकीम य 
आसथाक प्रभखुको रुऩभा काभ गने, 

(ख) सञ्चारक ससभसतको सनणाम तथा सनदेशनको 
असबरेख याख्न ेतथा कामाान्त्वमन गने, गयाउने, 

(ग) फोडाको यणनीसतक तथा आवसधक मोजना तथा 
भानव सॊशाधन ववकासको मोजना, ववत्तीम 
मोजना य व्मवसामीक मोजना आदद तमाय गयी 
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स्वीकृसतका रासग सञ्चारक ससभसत सभऺ ऩेश 
गने, 

(घ) वावषाक फजेट तथा कामाक्रभ तमाय गयी 
स्वीकृसतको रासग सञ्चारक ससभसत सभऺ ऩेश 
गने, 

(ङ) स्वीकृत वावषाक फजेट तथा कामाक्रभ 
कामाान्त्वमन गने, गयाउने, 

(च) फोडाको वावषाक तथा आवसधक प्रगसत वववयण 
सञ्चारक ससभसत सभऺ ऩेश गने, 

(छ) फोडाको कोषको येखदेख, सनमन्त्त्रण, सम्ऩशत्तको 
स्माहाय, प्रबावकायी सञ्चारन, भभात सॊबाय य 
व्मवस्थाऩन गने गयाउने, 

(ज) फोडाको रेखा ऩयीऺण गयाउने, 
(झ) फोडाको प्रबावकायी सञ्चारन य व्मवस्थाऩनको 

रासग नेऩार सयकाय सॊघीम इकाई य अन्त्म 
सनकाम फीच सभन्त्वम तथा सम्ऩका  असधकायीको 
रुऩभा काभ गने, 

(ञ) फोडाफाट सञ्चासरत सावाजसनक मातामात, 
ववद्यतुीम सवायीको व्मावसामीक तफयरे, उच्च 
गणुस्तयको सेवा प्रदान गयी प्रबावकायी सञ्चारन 
य व्मवस्थाऩन गना नेततृ्वदामी बसूभका खेपने, 

(ट) सञ्चारक ससभसतको सदस्म-सशचवको रुऩभा 
कामा गने, 
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(ठ) सञ्चारक ससभसतरे तोवकददएको फोडा सञ्चारन 
सम्फन्त्धी अन्त्म आवश्मक कामा गने। 

(२) कामाकायी सनदेशकरे फोडाभा कामायत कभाचायी तथा 
फोडाको स्वीकृत कामाक्रभ कामाान्त्वमनका रासग आवश्मक ऩने 
ववऻहरूसॉग भाऩन मोग्म सूचकका आधायभा कामासम्ऩादन सम्झौता 
गना सक्नेछ। 

14. उऩ-कामाकायी सनदेशक: (1) फोडाभा दईु जना उऩ-कामाकायी 
 सनदेशक यहनेछन।् 

(2) उऩ-कामाकायी सनदेशकका रासग भन्त्त्रारमरे 
नवौं/दशौं तहको असधकृतराई काभकाजका रासग खटाउने छ। 

(3) उऩदपा (2) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩसन 
सम्फशन्त्धत ऺेत्रको नवौं/दशौं तहको उऩ-कामाकायी सनदेशकको 
उऩरब्धता भन्त्त्रारमसॉग नबएभा भन्त्त्रारमरे उऩ-कामाकायी 
सनदेशको सनमशुक्त खपुरा प्रसतस्ऩधााको आधायभा दपा 12 को 
उऩदपा (4) फभोशजभको ससपारयस ससभसतको ससपारयसभा 
गनेछ। 

(4) उऩ-कामाकायी सनदेशकको मोग्मता देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्-   

(क) नेऩारी नागरयक, 
(ख) भान्त्मता प्राप्त ववश्वववद्यारमफाट कम्तीभा 

स्नातकोत्तय उऩासध हाससर गयेको, 
(ग) मातामात, सडक, इशन्त्जसनमरयङ्ग, व्मवस्थाऩनको 

ऺेत्रभा कम्तीभा सात वषाको अनबुव प्राप्त 
गयेको, 
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(घ) तीस वषा उभेय ऩूया बई ऩचऩन्न वषा उभेय 
ननाघेको, 

(ङ) नैसतक ऩतन देशखने पौजदायी असबमोगभा 
अदारतफाट सजाम नऩाएको, 

(च) सनमकु्त हुॉदाका फखत कुनै याजनीसतक दरको 
सदस्म नयहेको।  

(5) उऩदपा (3) फभोशजभ सनमकु्त हनु े उऩ-कामाकायी 
सनदेशकको छनौटको प्रवक्रमा ऩारयश्रसभक य अन्त्म सवुवधा अनसूुची 
-3 फभोशजभ हनुेछ। 

(6) उऩ-कामाकायी सनदेशकको ऩदावसध चाय वषाको हनुेछ 
य सनज अको एक अवसधका रासग ऩनु् सनमकु्त हनु सक्नछे। 

तय उऩदपा (2) फभोशजभको कभाचायी सनमकु्त बई 
भन्त्त्रारमरे फोडाभा खटाएभा मस दपा फभोशजभ सनमकु्त बएको 
उऩ-कामाकायी सनदेशको ऩद स्वत सभाप्त हनुछे । 

(7) देहामको अवस्थाभा मस दपा फभोशजभ सनमकु्त उऩ-
कामाकायी सनदेशको ऩद रयक्त बएको भासननछे्- 

(क) उऩदपा (4) फभोशजभ अमोग्म बएभा, 
(ख) सनजरे भन्त्त्रारम सभऺ सरशखत याजीनाभा ददई 

उक्त याजीनाभा भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत बएभा, 
(ग) कामा ऺभताको अबाव, खयाव आचयण वा 

सनजको कामा सम्ऩादनको स्तय सन्त्तोषजनक 
नबई भन्त्त्रारमरे सनजराई हटाएभा, 

(घ) नैसतक ऩतन देशखने पौजदायी असबमोगभा 
अदारतफाट कसूयदाय ठहयेभा, 
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(ङ) सनजको ऩदावधी ऩूया बएभा, 
(च) उऩदपा (2) फभोशजभ भन्त्त्रारमफाट उऩ-

कामाकायी सनदेशकको रुऩभा कभाचायी खटी 
आएभा, 

(छ) सनजको भतृ्म ुबएभा। 
(8) उऩदपा (7) को खण्ड (ग) फभोशजभ हटाउन ुअशघ 

सनजराई सपाइ ऩेश गने भौका ददन ुऩनेछ। 
(9) उऩ-कामाकायी सनदेशकसॉग सञ्चारक ससभसतको 

अध्मऺरे भूपमाङ्कनका स्ऩष्ट सूचक सवहतको कामासम्ऩादन सम्झौता 
गनेछ। 

(10) उऩ-कामाकायी सनदेशक सनमशुक्त बई ऩदावसध 
सभाप्त बएको सभसतरे दईु वषासम्भ आपू फोडाभा यहेको अवसधभा 
मस कामाववसध फभोशजभ साझेदायी रगानीसॉग सम्फशन्त्धत ऺेत्रभा 
सॊरग्न हनु ऩाउने छैन। 

(11) उऩ-कामाकायी सनदेशकको कामाववसधभा उपरेख 
गरयएको काभ, कताव्म य असधकाय फाहेक उऩ-कामाकायी सनदेशको 
अन्त्म काभ कताव्म य असधकाय फोडारे तोके फभोशजभ हनुछे।  

15. सॊगठन सॊयचना य दयफन्त्दी: फोडाको सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्त्दी 
 अनसूुची-4 फभोशजभ हनुेछ। 
16. फोडाभा अन्त्म कभाचायी सम्फन्त्धी व्मवस्था: (1) फोडाको रासग 
 आवश्मक कभाचायी प्रदेश सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ।  

(2) फोडारे आवश्मक कभाचायीको रासग भन्त्त्रारमराई 
अनयुोध गनेछ। 
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(3) फोडारे प्रदेश सयकायफाट उऩरब्ध हनु नसकेका 
कभाचायी भन्त्त्रारमरे प्रचसरत कानून फभोशजभ कयाय सेवाफाट प्राप्त 
गनेछ। 

(4) फोडारे कामायत कभाचायीको रासग कामासम्ऩादनभा 
आधारयत यही प्रचसरत तरफ भानको तेत्तीत प्रसतशतसम्भ प्रोत्साहन 
बत्ता ददनेछ।मस्तो प्रोत्साहन बत्ता ददन े सम्फन्त्धी कामाववसध 
भन्त्त्रारमरे फोडाको रासग आसथाक भासभरा तथा मोजना 
भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

17. फोडाको खाता, फजेट, रेखा य रेखा ऩयीऺण: (१) फोडाको रासग 
 आवश्मक फजेट भन्त्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउने छ। 

(२) फोडाको खाता सञ्चारन प्रचसरत प्रदेश आसथाक 
कामाववसध ऐन य सो अन्त्तगात फनेका सनमभावरी फभोशजभ हनुेछ। 

(३) फोडाको आम्दानी खचाको वहसाफ प्रदेश सयकायको 
रेखा प्रणारी फभोशजभ याशखनेछ। 

(४) फोडाको आन्त्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमफाट य अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺण 
भहारेखाऩयीऺकफाट हनुछे।  

(५) भन्त्त्रारमरे फोडाको आम व्ममको रेखा, तत ् 
सम्फन्त्धी कागजात य अन्त्म नगदी शजन्त्सी जनुसकैु फखत सनयीऺण 
गना वा गयाउन सक्नछे।  

18. शऩथ ग्रहण: मस कामाववसध फभोशजभ सनमकु्त हनु े कामाकायी 
 सनदेशक य उऩ-कामाकायी सनदेशकरे कामाबाय सभापन ु अशघ 
 अनसूुची-5 फभोशजभको ढाॉचाभा कामाकायी सनदेशकरे भन्त्त्रारमको 
 भन्त्त्री सभऺ य उऩ-कामाकायी सनदेशकरे फोडाको कामाकायी 
 सनदेशक सभऺ शऩथ ग्रहण गनुा ऩनेछ। 
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19. वावषाक प्रसतवेदन: (१) फोडारे आपूरे वषा बयी सम्ऩादन गयेको 
 काभको वावषाक प्रसतवेदन आसथाक वषा सभाप्त बएको दईु 
 भवहनासबत्र भन्त्त्रारम सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रसतवेदनभा अन्त्म कुयाका 
असतरयक्त फोडारे सवायी सञ्चारन गयी प्राप्त गयेको यकभ, कामाक्रभ 
सञ्चारन गदाा बएको खचा, कामाक्रभफाट बएको उऩरशब्ध तथा 
बववष्मभा गनुा ऩने सधुाय सभेतका कुयाहरू सभावेश गनुा ऩनेछ।  

20. असधकाय प्रत्मामोजन: (१) सञ्चारक ससभसतरे मस आदेश फभोशजभ 
 आपूराई प्राप्त बएका असधकाय भध्मे आवश्मकता अनसुाय केही 
 असधकाय कामाकायी सनदेशकराई प्रत्मामोजन गना सक्नेछ। 

(२) कामाकायी सनदेशकरे मस आदेश फभोशजभ आपूराई 
प्राप्त असधकाय आपू भातहतका असधकृत कभाचायीराई प्रत्मामोजन 
गना सक्नेछ। 

21. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩका : फोडारे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩका  या्दा 
 भन्त्त्रारम भापा त याख्नऩुनेछ। 

22. फोडाको कामाारम: फोडाको भु् म कामाारम हेटौंडाभा यहनछे। 
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अनसूुची-१ 
(दपा १2 को उऩदपा (5) सॉग सम्फशन्त्धत) 

कामाकायी सनदेशकको छनौट प्रवक्रमा 
1. कामाकायी सनदेशकको छनौट प्रवक्रमा देहाम फभोशजभ हनुेछ् 

(क) कामाकायी सनदेशकरे दपा 3 फभोशजभको फोडाको उद्देश्म, दपा 4 
अनसुायको फोडाको काभ कताव्म य असधकाय प्रबावकायी रुऩभा 
सम्ऩादन गना दपा 13 भा उपरेशखत काभ, कताव्म य असधकाय हनुे 
गयी कामाकायी सनदेशक खपुरा प्रसतस्ऩधााफाट छनौट गना भन्त्त्रारमरे 
सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(ख) इच्छुक उम्भेदवायरे सूचना प्रकाशशत बए ऩतात प्राप्त सूचनाभा 
उपरेख बए फभोशजभका सफै आवश्मक कागजात य जानकायीका 
साथ सनधाारयत ढाॉचाभा तोवकएको सभमसबत्र प्रस्ताव ऩेश गना 
सक्नेछन।् 

(ग) प्राप्त वववयणको भूपमाङ्कन तथा जाॉच गयी उत्कृष्ट अॊक प्राप्त गने तीन 
जनाको नाभ दपा 12 को उऩदपा (4) फभोशजभको ससपारयस 
ससभसतरे छनोट गनेछ।  

2. व्मशक्तगत वववयण य प्राववसधक प्रस्ताव भूपमाङ्कनको आधायभा ऩवहरो चयणफाट 
उत्तभ कम्तीभा ऩाॉच जना उम्भेदवाय सॊशऺप्त सूचीभा सूचीफि हनुेछन ् य 
उनीहरूको प्रस्तावभा प्रस्ततुीकयण/अन्त्तवाातााको रासग आभशन्त्त्रत गरयने छ।  

तय कभ उम्भेदवायको आवेदन ऩयेको अवस्थाभा कभ सॊ्माभा 
ससपारयस गना फाधा ऩने छैन। 

3. ऩवहरो चयणफाट छनौट बएका उम्भेदवायहरूको सभग्र भूपमाङ्कन ब्मशक्तगत 
वववयण, प्रववसधक प्रस्ताव य प्रस्ततुीकयण/अन्त्तवाातााको आधायभा गरयने छ। 
जसको रासग अङ्क बाय देहाम फभोशजभ हनुेछ: 

(क) व्मशक्तगत वववयण - फीस अङ्क। 

(ख) ऩेश गरयएको प्राववसधक प्रस्ताव - ऩचास अङ्क। 

(ग) प्रस्ततुीकयण/अन्त्तवााताा - तीस अङ्क गयी कुर जम्भा –एक सम 
अङ्क। 
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4. छनौट/ससपारयस ससभसतको उऩशस्थसतभा प्रस्ततुीकयणभा प्रश्न-उत्तय सत्रका 
साथै अन्त्तवााताा ऩसन सभावेश हनुेछ । छनौट ससभसतरे आवश्मक ऩयेभा 
ववशेषऻहरूराई सभेत आभशन्त्त्रत गना सक्नेछ। प्रस्ततुीकयण य प्रश्न उत्तय 
सत्रभा प्रत्मेक उम्भेदवायको रासग कूर सभम एक घण्टाको हनुेछ। 

5. छनौट ससभसतरे तीन उत्कृष्ट उम्भेदवायराई क्रभश वणाानकु्रभ अनसुाय 
भन्त्त्रारमभा ससपारयस गनेछ। भन्त्त्रारमरे मी तीन उत्कृष्ट उम्भेदवायराई 
सनमशुक्तको रासग प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनेछ । प्रदेश सयकायरे तीन 
भध्मे एक उम्भेदवाय सनमकु्त गनेछ।  

6. प्रदेश सयकाय फाट सनमकु्त बएको कामाकायी सनदेशकसॉग भन्त्त्रारमरे कामा 
सम्झौता कयाय गयी कामा शजम्भेवायी तोक्नेछ ।  

7. कामाकायी सनदेशकरे ऩेश गनुा ऩने व्मशक्तगत वववयणको ढाॉचा देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्- 

व्मशक्तगत वववयणको ढाॉचा 
व्मशक्तगत वववयण ऩाॉच ऩषृ्ठभा नफढ्ने गयी अॊग्रजेी वा नेऩारीभा 
प्रस्ततु गना सवकने छ।नेऩरीभा बए मसुनकोड पण्टको 11 साइजभा 
अॊग्रजेीभा बए एरयमर पण्टको 11 साइजभा तमाय गनुा ऩनेछ्- 
नाभ्- 
ऩेशा्- 
जन्त्भ सभसत्- 
कुनै ऩेशागत साभाशजक सॊस्थाको सदस्मता बएभा जनाउने्-   

शैशऺक मोग्मता वववयण्-  

तासरभको वववयण्- 
बाषागत ऻानको (अन्त्म बाषाको जानकायी बएभा सो सभेत उपरेख 
गने) वववयण्- 

 तासरभ य अन्त्म बाषाको ऻान बएभा सोको प्रभाण्-  

अनबुवको वववयण्- 
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भैरे ऩेश गयेको वववयण दठक साॉचो हो । पयक ऩयेभा प्रचसरत कानून फभोशजभ 
सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 

उम्भेदवायको नाभ्- 
दस्तखत्-  

          सभसत:- 
8. कामाकायी सनदेशकरे ऩेश गनुा ऩने प्राववसधक प्रस्तावको ढाॉचा देहाम फभोशजभ 

हनुेछ्- 

उम्भेदवायरे तीन हजाय शब्दभा नफढ्ने गयी देहाम फभोशजभको 
प्राववसधक प्रस्ताव ऩेश गनुा ऩनेछ्- 

सस.नॊ. वववयण शब्द सॊ्मा 
बारयत प्रसतशत 

(कुर ऩचास 
प्रसतशत) 

(क) कामाकायी सनदेशकको कामा ऺेत्रगत वववयण फझुी 
ववश्लषेण सवहत सधुायको प्रस्ततुी  

300 5 

(ख) फागभती प्रदेशको ववद्यभान मातामात प्रणारीको 
सभीऺा, फताभानका सभस्मा, चनुौती य सतनको 
सभाधानका उऩाम  

300 10 

(ग) फोडाको रासग बववष्मभा गनुाऩने कामा, नवीन ऩरयवतान 
य प्रवधानको रासग मोजनाको खाका  

750 5 

(घ) मातामात ऺेत्रको यणनीसतक सधुाय/सावाजसनक 
मातामातको ऩरयचम, ववद्यतुीम सवायीको सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩनको अवधायणा  

750 10 

(ङ) साधन स्रोतको ऩरयचारन, साझेदायी य ववत्तीम 
व्मवस्थाऩनको कामानीसत  

300 5 

(च) सभमफि कामा मोजना य अऩेशऺत नसतजा (प्रबाकायी 
रुऩभा मातामात व्मवस्थाऩन य ववद्यतुीम सवायी 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩनको कामाान्त्वमको रासग)  

300 10 

(छ) मस ऺेत्रको कामासम्ऩादन, सञ्चारन य प्रबावकायी 300 5 
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व्मवस्थाऩनका रासग भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय य अन्त्म 
सॊघीम इकाईसॉगको सभन्त्वम तथा कामा सम्फन्त्ध   

 

उम्भेदवायरे येखा-शचत्र, भानशचत्र रगामत अन्त्म वववयण सभेत भासथको वववयण 
साथ ऩेश गना सक्नेछन।्  
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अनसूुची-२ 
(दपा १2 को उऩदपा (10) सॉग सम्फशन्त्धत) 

कामाकायी सनदेशकको ऩारयश्रसभक तथा  सेवा सवुवधा 
 

1. कामाकायी सनदेशकको ऩारयश्रसभक तथा सेवा सवुवधा देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

क्र .सॊ.  शीषाक इकाई यकभ/सवुवधा 
(क) ऩारयश्रसभक(भाससक) रु. 47,380।-  

(ख) घयबाडा (भाससक) रु. 20,000।- 
(ग) ऩोशाक (वषाको एकऩटक) रु. 10,000।- 
(घ) चाडऩवा खचा (वषाको एकऩटक) रु. एक भवहनाको तरफ फयाफय 
(ङ) टेसरपोन (भाससक) भोफाइर रु. 2,000। 
(च) सवायी साधन (चारक य भभात खचा 

सभेत) 

- उऩरब्ध गयाउने। 

(छ) स्वदेश भ्रभण बत्ता )प्रसतददन(  रु. २,०००।- 
(ज) ववदेश भ्रभण बत्ता )प्रसतददन(  अभेरयकी डरय 175।- 
(झ) सडजेर/ऩेट्रोर  भाससक (सरटय) 70 
(ञ) भोसफर तै्रभाससक 

)सरटय(  
५ 

(ट) नेततृ्व तथा कामा सम्ऩादन बत्ता 
(सरडयससऩ एण्ड ऩयपयभेन्त्स एरोएन्त्स) 
(भाससक) 

रु 
1,00,000/- 

असधकतभ एक राख रुऩैमाॉ 

 

2. कामा सम्ऩादनभा आधारयत नेततृ्व तथा कामासम्ऩादनको उच्च स्तय बत्ता 
(सरडयससऩ एण्ड ऩयपयभेन्त्स एरोएन्त्स) को रासग भन्त्त्रारमरे मोगदान 
ऩरु् माउन ुऩने ऺेत्र (की प्रपभेन्त्स एरयमा) य सूचक (की प्रपभेन्त्स इशन्त्डकेटय) 
सभावेश गयी एक छुटै्ट फावषाक रुऩभा कामासम्ऩादनभा आधारयत कयाय 
सम्झौता गनेछ। उक्त सम्झौताभा सेवा ववस्ताय तथा प्रबावकायी सेवा सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन, फोडाको सॊस्थागत ववकास, ववत्तीम सभतव्मवमता तथा प्रगसत 
जस्ता ववषम प्रभखुरुऩभा यहने छ । जसको रासग नेततृ्व सूचकको आधाय 



खण्ड ४) सङ् ्मा १९ प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८ 

26 

वावषाक रूऩभा तमाय गयी तोवकएका सूचकफाट प्राप्त अङ्कको आधायभा 
भूपमाङ्कन गयी वावषाक रुऩभा नेततृ्व तथा कामासम्ऩादनको उच्चस्तय बत्ता 
सूचक ददइने छ । सो कामासम्ऩादन कयाय ससभसतरे भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत 
गयाई कामाान्त्वमन गयाउन ुऩनेछ । 

क्र॰ सॊ॰ नतेतृ्व तथा कामा सम्ऩादन सूचकको 
प्रगसत 

नतेतृ्व तथा कामासम्ऩादन बत्ता 
(Leadership and Performance 

Allowance) (भाससक) 
(क) नब्फ े प्रसतशत बन्त्दा फढी सूचक 

फभोशजभको अॊक प्राप्त गयेभा 
सत प्रसतशत, 

(ख) एकासीदेशख नब्व े प्रसतशतसम्भको 
सूचक फभोशजभको अॊक प्राप्त गयेभा 

नब्फ ेप्रसतशत 

(ग) एकत्तयदेशख असी प्रसतशतसम्भको 
सूचक फभोशजभको अॊक प्राप्त गयेभा 

असी प्रसतशत 

(घ) एसठ्ठीदेशख सत्तयीसम्भको सूचक 
फभोशजभको अॊक प्राप्त गयेभा 

सत्तयी प्रसतशत 

(ङ) एकाउन्नदेशख साठी प्रसतशतसम्भको 
सूचक फभोशजभको अॊक प्राप्त गयेभा 

साठी प्रसतशत 

(च) ऩचाश प्रसतशत बन्त्दा कभ सूचक 
फभोशजकको अॊक प्राप्त गयेभा 

कुनै ऩसन बत्ता ऩाउने छैन 

 

3. ससभसतरे फावषाक वा अधाफावषाक भूपमाङ्कन गयी उक्त बत्ता भाससक रुऩभा ददन े
व्मफस्था सभरेउनेछ। 

द्रष्टव्म् 
1. मूयोवऩमन भरुकुहरू, अषे्डसरमा, न्त्मूशजपमाण्ड, अभेरयका, क्मानडा, कुवेत, 

उत्तय कोरयमा, जाऩान, हङ्गकङ्ग, रुस, कताय, जाशम्फमा, मू.ए.इ., ससॊगाऩयु, 
रेफनान, फहयाइनको भ्रभण गदाा भासथ उपरेशखत दयभा तेत्तीस प्रसतशत थऩ 
यकभ ददइनेछ ।  

2. ववदेश भ्रभण गदाा बायतको चेन्नई, हैदयाफाद, फैँगरोय, भमु्फई, ददपरी, 
कोरकाता य फङ्गरादेशको ढाका य चटगाउॉ फाहेक अन्त्म स्थानभा यात 



खण्ड ४) सङ् ्मा १९ प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८ 

27 

सफताउन ुऩदाा भासथ उपरेशखत दयको ऩचास प्रसतशत यकभ भात्र ददइनेछ। 
अन्त्म देशको हकभा भासथको दययेट अनसुाय नै हनुेछ । 

3. ववदेश भ्रभण गदाा आभन्त्त्रण गने याष्डको सयकाय वा कुनै सॊस्थाफाट दैसनक 
बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइएको अवस्थाभा उपरेशखत दैसनक भ्रभण 
बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइने छैन।  

4. ववदेश भ्रभण गदाा आभन्त्त्रण गने याष्डको सयकाय वा कुनै सॊस्थाफाट खाना 
फस्न य मातामात खचा भात्र ददएकोभा दैसनक भ्रभण बत्ताको ऩच्चीस प्रसतशत 
यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

5. ववदेश भ्रभण गदाा आभन्त्त्रण गने याष्डको सयकाय वा कुनै सॊस्थाफाट फस्न 
भात्र उऩरब्ध बएभा दैसनक भ्रभण बत्ताको तेत्तीस प्रसतशत यकभ उऩरब्ध 
गयाइनेछ ।  

6. ववदेश भ्रभण गदाा आभन्त्त्रण गने याष्डको सयकाय वा कुनै सॊस्थाफाट खाना 
भात्र उऩरब्ध बएभा दैसनक भ्रभण बत्ताको छैंसठ्ठी प्रसतशत यकभ उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 
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अनसूुची-३ 
(दपा 14 को उऩदपा (५) सॉग सम्फशन्त्धत) 

उऩ-कामाकायी सनदेशकको छनौट प्रवक्रमा, ऩारयश्रसभक तथा सवुवधा 
1. अनसूुची-1 भा उपरेख बए अनसुायकै ढाॉचाभा उऩ-कामाकायी सनदेशकको 

छनौट गरयने छ । 
2. उऩ-कामाकायी सनदेशकको ऩारयश्रसभक तथा सवुवधा देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

 

क्र .सॊ.  शीषाक इकाई यकभ/सवुवधा 
१. ऩारयश्रसभक (भाससक) रु. 40,380।- 
2. नेततृ्व तथा कामा सम्ऩादन बत्ता (सरडयससऩ एण्ड 

ऩयपयभेन्त्स एरोएन्त्स) (भाससक) 
रु.50,000/- असधकतभ ऩचास 

हजाय रुऩैमाॉ। 

3. कामा सम्ऩादनभा आधारयत नेततृ्व तथा कामा सम्ऩादन फाऩतको बत्ता 
उऩरब्ध गयाउॉदा अनसूुची-२ को सस.नॊ. 2. भा उपरेख बएकै आधायराई 
भासननेछ।
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अनसूुची-4 
(दपा 1५ सॉग सम्फशन्त्धत) 

फोडाको सङ्गठन सॊयचना 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

सूचना प्रववसध शाखा 
कम््मटुय इशन्त्जसनमय (तह 7) -1 
सूचना प्रववसध सहामक (तह 5)-1 

सनदेशक ससभसत 

सञ्चारक ससभसत 

कामाकायी सनदेशक 

मोजना तथा प्राववसधक भहाशाखा 
उऩ-कामाकायी सनदेशक 

इशन्त्जसनमरयङ्ग -1 

व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन भहाशाखा 
उऩ-कामाकायी सनदेशक  

व्मवस्थाऩन/ अथाशास्त्र/ प्रशासन -1 

कयायभा सरन ेकभाचायीको वववयण 
हरकुा सवायी चारक-3 
कामाारम सहमोगी-2 
नोट् मो आदेश फभोशजभ मातामात सेवा सञ्चारन गदाा आवश्मक ऩने चारक, सहचारक तथा अन्त्म 

कभाचायी सवायी साधनको सॊ्मा तथा मातामात सञ्चारन गने रुट सॊ्माको आधायभा वोडाको 
ससपारयसभा आसथाक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको सहभसत सरई भन्त्त्रारमरे स्वीकृत गये 
फभोशजभ कयायभा सरईन ेछ। 

मोजना  तथा खरयद शाखा 
सससबर इशन्त्जसनमय (तह-7)-1 

सञ्चारन तथा भभात सॊबाय शाखा 
भेकासनकर इशन्त्जसनमय (तह-7)-1 

असधकृत (तह 7)-1   

आसथाक प्रशासन तथा ववत्त 
व्मवस्थाऩन शाखा 

रेखा असधकृत (तह 7) -1 

भानव सॊशाधन तथा प्रशासन शाखा 
असधकृत (तह 7)-1 

इशन्त्जसनमरयङ्ग तथा मातामात ऩूवााधाय 
शाखा 

भेकासनकर इशन्त्जसनमय (तह 7)-1 

सनजी सहामक 
प्रशासन (तह-5)-1 



खण्ड ४) सङ् ्मा १९ प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८ 

30 

(क) फोडाको दयफन्त्दी तेरयज 

क्र.सॊ. ऩद सेवा सभूह तह सङ््मा कैवपमत 

1. कामाकायी सनदेशक - - - 1  
2. उऩ-कामाकायी 

सनदेशक 
- - - 1  

3. उऩ-कामाकायी 
सनदेशक 

- - - 1  

4. सससबर इशन्त्जसनमय इशन्त्जसनमरयङ्ग सससबर असधकृत 
सातौं 

1  

5. भेकासनकर 
इशन्त्जसनमय 

इशन्त्जसनमरयङ्ग भेकासनकर असधकृत 
सातौं 

2  

6. कम््मटुय इशन्त्जसनमय इशन्त्जसनमरयङ्ग कम्मटुय असधकृत 
सातौं 

1  

7. असधकृत प्रशासन प्रशासन असधकृत 
सातौं 

2  

8. रेखा असधकृत प्रशासन रेखा असधकृत 
सातौँ 

1  

9. सूचना प्रववसध  
सहामक 

ववववध ववववध सहामक 
ऩाचौँ 

1  

10. सनजी सहामक प्रशासन साभान्त्म 
प्रशासन 

सहामक 
ऩाचौँ 

1  

11. हरकुा सवायी 
चारक 

- - शे्रणी ववहीन 3  

12. कामाारम सहमोगी - - शे्रणी ववहीन 2  
जम्भा 17  

नोट् मो आदेश फभोशजभ मातामात सेवा सञ्चारन गदाा आवश्मक ऩने चारक, सहचारक तथा 
अन्त्म कभाचायी सवायी साधनको सॊ्मा तथा मातामात सञ्चारन गने रुट सॊ्माको 
आधायभा वोडाको ससपारयसभा आसथाक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको सहभती 
सरई भन्त्त्रारमरे स्वीकृत गये फभोशजभ कयायभा सरईनेछ। 
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(ख) फोडाको शाखागत कामा वववयण 
1. मोजना तथा प्राववसधक भहाशाखा 

(क) मोजना तथा खरयद शाखा 
(1) अपऩकारीन, भध्मभकारीन तथा दीघाकारीन नीसत, मोजना, यणनीसत, 

कामाववसध, सनदेशशका भाऩदण्ड तमाय गने । 

(2) सावाजसनक मातामात तथा ववद्यतुीम सवायी साधन सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा काठभाडौं उऩत्मका रगामत प्रदेशसबत्रका 
शजपराभा सम्बाव्म रुटहरू, वसको सॊ्मा, प्रकृसत, चाशजाङ स्टेसन, फस 
स्टेसन, फसऩाका  य ववत्तीम मोजनाहरू सभेटी गरुूमोजना तमाय गने 
साथै मस सम्वन्त्धभा अध्ममन अनसुन्त्धान सम्फन्त्धी कामा गने । 

(3) फोडाफाट सञ्चारन गने सवायी तथा ववद्यतुीम सवायी साधनको रासग 
रगाउन ु ऩने शपुक, राभो वा छोटो दयुीका रुट तथा बाडा दय 
सनधाायणको रासग कामा गने । 

(4) फोडाफाट सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गने सावाजसनक मातामात तथा 
ववद्यतुीम सवायी साधनको रासग ववत्तीम व्मवस्थाऩन तथा रगानीका 
सम्बावना, सनजी ऺेत्रको बसूभका, रगानी, सावाजसनक सनजी साझेदायी 
तथा सहरगानीका ढाॉचाहरु तमाय गने । 

(5) सावाजसनक खरयद ऐन, सनमभ तथा प्रदेश सावाजसनक खरयद 
सनमभवावरीको असधनभा यही खरयद शाखाको शजम्भेवायी अन्त्तगात 
खरयदको कामा गने । 

(6) गरुुमोजना, वावषाक मोजना तमाय गयी खरयद सम्फन्त्धी स्ऩेससवपकेसन, 
मोजना, नक्शा, सडजाइन, ववशेष आवश्मकता य अन्त्म वववयण तमाय 
गयी स्वीकृत गयाउने । 

(7) मोजना तथा खरयद शाखा सम्फन्त्धी सम्ऩूणा य तोवकएका कामाहरू गने। 

(ख) इशन्त्जसनमरयङ्ग तथा मातामात ऩूवााधाय शाखा 
(1) सावाजसनक मातामात ऩूवााधाय जस्तै् सडक सञ्चारन, ऩटे्रोर ऩम्ऩ, 

ववसौनी, शौचारम, न्त्मूनतभ ऩूवााधाय, फसऩाका , अन्त्म सेवा सवुवधा जस्ता 
ववषमभा य ववद्यतुीम सवायी साधन सञ्चारनको रासग चाशजाङ स्टेसन, 
फस स्टेसन, फसऩाका  जस्ता आवश्मक ऩूवााधायको सनभााण सम्फशन्त्धत 
सनकामको सभन्त्वमात्भक ढॉगफाट भाऩदण्ड सनधाायण, तमायी य 
कामाान्त्वमन सम्फन्त्धी कामा गने । 
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(2) प्रदेशको एकीकृत मातामात प्रणारीको ववकास य सञ्चारन सम्फन्त्धभा 
आवश्मक अध्ममन अनसुन्त्धान गने, गयाउने । 

(3) अनगुभन, भूपमाङ्कन य प्रणारीगत सधुायका रासग प्राववसधक सहमोग 
ददने। 

(4) यावष्डम नीसत, ससिान्त्त, भाऩदण्ड य गणुस्तय सनधाायणसबत्र यही 
आवश्मकताका आधायभा ववसबन्न कामागत भाऩदण्ड तथा प्रशशऺण 
साभग्रीको तमायी गने । 

(5) अनबुव आदान-प्रदान गने य ससकाई सॊस्थागत गने । 

(6) ऻान सञ्चारनका ससिान्त्तका आधायभा प्रदेश स्तयको स्रोत फोडा य 
ववद्वत्तामकु्त सॊस्थाको कामा गने। 

(7) प्रदेश तहभा ववषमगत ऺेत्रभा नीसतगत फहस य प्राववसधक सहमोग 
गने। 

(8) नीसत सनभााण तहभा सहबासगता य भागादशानका रासग ववकपऩको तमायी 
गने ।  

(9) इशन्त्जसनमरयङ्ग तथा मातामात ऩूवााधाय शाखा सम्फन्त्धी सम्ऩूणा य 
तोवकएका कामा गने । 

(ग) सूचना प्रववसध शाखा 
(1) मातामात सम्फन्त्धी वेवसाइट तथा ए्स दैसनक रुऩभा सञ्चारन गने । 

(2) सवायी साधनको सभम तासरका तथा सफै सवायी साधनभा जी.ऩी.एस.् 
जडान गयी सवायी गसुडयहेको मथोशचत स्थानको ऩवहचान गने ।  

(3) प्रदेशसबत्रका सावाजसनक मातामातसॉग सम्वशन्त्धत वववयण सनमसभतरुऩभा 
सॊकरन, असबरेखन अद्यावसधक गयी त्मसको उऩमोग गने । 

(4) इ ऩेभेन्त्ट, क्मास यवहत बकु्तानीको रासग प्रणारी ववकास तथा 
व्मवस्थाऩन गने । 

(5) आम्दानी य खचा सम्फन्त्धी सफ्टवेय प्रणारी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
गने । 

(6) सूचना प्रववसध शाखा सम्फन्त्धी सम्ऩूणा य तोवकएका कामा गने । 

2. व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन भहाशाखा 
(क) भानव सॊशाधन तथा प्रशासन शाखा 

(1) कभाचायीराई आवश्मकता अनसुाय ववषमगत ऺेत्रभा प्रशशऺण य ऺभता 
ववकासका कामाक्रभ सञ्चारन गने । 
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(2) अनगुभन भूपमाङ्कनद्वाया कामासम्ऩादनको मवकन गयी उत्प्रणेा प्रदान 
गने। 

(3) उशचत कामावातावयणको सनभााण गयी सीऩ, स्रोत य साधनको सभतव्ममी 
तरयकारे प्रमोग गने।  

(4) अनबुव आदान प्रदान गदै सॊस्थागत वहत तपा  भानव सॊशाधनराई 
उत्प्ररेयत गयाउने । 

(5) सञ्चायभाध्मभसॉग सहकामा गयी ववचाय सनभााणभा मोगदान गने । 

(6) आन्त्तरयक सञ्चारनसॉग सम्फशन्त्धत सम्ऩूणा कामा गने । 

(7) कामाक्रभ सञ्चारनका रासग आवश्मक सहमोग गने ।  
(8) कभाचायी ऩदऩूसता व्मवस्थाऩन तथा भानव सॊशाधनका ववववध ऩऺ 

सम्फन्त्धी कामा गने । 

(9) कभाचायीको य कामाक्रभगत जनशशक्तको असबरेख याख्न े।  
(10) भानव सॊशाधन तथा प्रशासन शाखा सम्फन्त्धी सम्ऩूणा य तोवकएका 

कामाहरू गने । 

(ख) सञ्चारन तथा भभात सॊबाय साखा 
(1) फोडाफाट सञ्चासरत सवायी साधनको प्रबावकायी सञ्चारनको मोजना 

फनाई कामाान्त्वमन गने । 

(2) सवायी साधनको दैसनक रूऩभा सनयीऺण गयी सञ्चारन मोग्म बए 
नबएको जाॉचफझु गयी मथाशस्थत वववयण  तमाय गने । 

(3) फोडाफाट वा साझेदायीभा सनभााण बएका ऩूवााधाय, फस स्याण्ड, चाशजाङ 
स्टेसन आदद सञ्चारन गने य सेवा सञ्चारनका शता, सेवा शपुक 
सनधाायण जस्ता कामा गने । 

(4) सनभााण बएका सॊयचनाको भहत्व, उऩमोग, सञ्चारन य आवश्मक भभात 
सॊबाय गने । 

(5) भभात सॊबाय मोजना तथा रागत अनभुान तमाय गने । 

(6) सवायीको दैसनक रुऩभा सनयीऺण गने ।  
(7) भभात गना आवश्मक सवायी साधनको भभात गने गयाउने । 

(8) चारक तथा सह-चारकराई सवायी साधन सम्फन्त्धी असबभखुीकयण 
तासरभ ददन े। 

(9) सञ्चारन तथा भभात सॊबाय शाखा सम्फन्त्धी सम्ऩूणा य तोवकएका 
कामाहरू गने । 

(ग) आसथाक प्रशासन तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन शाखा 
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(1) आसथाक प्रशासनका साभान्त्म ससिान्त्त य कानून अनसुाय आम्दानी य 
खचाको ऩायदशॉ रूऩभा असबरेख याख्न।े  

(2) फोडाका रासग सावाजसनक रगानी, सनजी ऺेत्रको रगानी तथा 
सावाजसनक, सनजी तथा सहकायीको  साझेदायी सम्फन्त्धी अवधायणा 
तमाय गने, 

(3) सॊघीम इकाईको सहरगानी सम्फन्त्धी कामा गने ।  
(4) आवसधक प्रसतवेदनहरू तमाय गयी ऩठाउने ।  
(5) फोडाराई आवश्मक ववत्तीम व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी मोजना फनाई 

कामाान्त्वन गने । 
(6) फोडाको रासग वैदेशशक रगानी सम्फन्त्धभा ववववध कामा गने । 
(7) आसथाक प्रशासन सम्फशन्त्धत सम्ऩूणा य तोवकएका कामा गने । 
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अनसूुची-5 
(दपा 18 सॉग सम्फशन्त्धत) 

शऩथ ग्रहण पायाभको नभूना 
भ ........................................... ईश्वयको नाभभा शऩथ सरन्त्छु वक कामाकायी 
सनदेशक/उऩ-कामाकायी सनदेशकको हैससमतरे भराई तोवकएको काभ भेयो ऻान वववेक जान े
फझेुसम्भ इभान, धभा तथा कताव्म सम्झी देश य प्रदेश सयकायप्रसत फपादाय यही बम, 
ऩऺऩात वा दे्वष नयाखी रोब रारच भोरावहजा नगयी अनशुासनभा यही प्रदेश मातामात 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडा (स्थाऩना तथा कामा सञ्चारन) आदेश, २०७७ तथा 
प्रचसरत कानून व्मवस्थाको अधीनभा यही आफ्नो कताव्मको ऩारना गनेछु । 
भराई ऻात हनु आएको कुनै ऩसन फोडाको गो्म कुया असधकृत व्मशक्तराई फाहेक 
अरु कसैराई भ फोडाभा वहार यहे वा नयहेको जनुसकैु अवस्थाभा ऩसन प्रत्मऺ वा 
अप्रत्मऺ रुऩरे वा सॊकेत गने छैन। 

 

 

 

 

 

 

आऻारे, 
सॊजीव वयार 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

शऩथ ग्रहण गने  

कामाकायी सनदेशक/ 

उऩ-कामाकायी सनदेशक 

(क) नाभ्- 

(ख) दस्तखत्- 

(ग) सभसत्- 

शऩथ ग्रहण गयेको प्रभाशणत गने असधकायीको 
(क) नाभ्- 

(ख) दस्तखत्- 
(ग) सभसत्- 
(घ) ऩद्- भाननीम भन्त्त्री/कामाकायी सनदेशक 

(ङ) बौसतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम। 

 

 
 

आन्त्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुद्रत। 

भूपम रु. १५।- 


