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पदकका पदकाधधिककाररीलले ऊरकार्जा सचचिवकको न्ययनतम ससुपररवलेक्षण, चनयन्त्रण तथका चनदरशनमका रहरी

अधधिरकाज्यकको ऊरकार्जा चवककासलकाई ससृरनकात्मक चदशकावकोधि चदनले क्रममका चवचभिन्न नदरी बलेधसनहरुकको रलसकोत सम्बन्धिरी
गसुरु यकोरनकाहरु तयकार गरकाउनले , चवदसुत चवककासमका चनररी क्षलेत्रकको सहभिकाचगतका अचभिवसृचद्धि गरकाउनले , चवदसुत शचक्तिकको
उत्पकादन प्रसकारण एवव चवतरणमका गसुणस्तर चनयन्त्रण गनर , रलसकोत सम्बन्धिरी चद्विपक्षरीय तथका बहह पक्षरीय वकातकार्जामका
रलसकोत मन्त्रकालयलकाई सघकाउ पसुरयकाउनकका सकाथथै चवभिकागकको दथैचनक , प्रशकासचनक, प्रकाचवधधिक तथका आधथर्जा क ककायर्जा
ससुसवचिकालन गनर्जा चनम्न कसुरकाहरुकको धरम्मलेवकाररी वहन गनसुर्जाkg{]5 ।

 नदरी वलेधसनहरुकको रलसकोत सम्बन्धिरी गसुरुयकोरनका अध्ययन लगकाउन रलचवदसुत तथका बहह उदलेश्यरीय
आयकोरनकाहरुकको छननौट, सवरक्षण र सवभिकाव्यतका अध्ययन गनर गरकाउनले ।

 रकाचषषय चवदसुत मकागकको प्रक्षलेपण तथका आपयचतर्जा चवश्ललेषण गनर गरकाउनले ।
 नलेपकाल सरककारकको लगकानरीमका ककायकार्जान्वयनकको लकाचग छननौट गररएकका आयकोरनकाहरुकको तरसुर्जामका गनर गरकाउनले ।
 चनररी क्षलेत्रबकाट सवचिकालन हह नले सवभिकाव्य आयकोरनकाहरुकको सयचिरी तयकार गररी प्रचिधलत ककानयन एवव नरीचत अनसुसकार
चवदसुत चवककासमका चनररी क्षलेत्रकको सहभिकाचगतकालकाई अचभिवसृचद्धि गनर गरकाउनले ।

 चवदसुत चवककासमका तकाप, सनौयर्जा एवव वकायसु शचक्तिकको यथकोचचित चवककास गनर गरकाउनले ।
 चवदसुत शचक्तिकको उत्पकादन, प्रसकारण तथका चवतरणलकाई स्तररीय तथका ससुरचक्षत बनकाउन गसुणस्तर चनयन्त्रण
लगकायत आवश्यक कदमहरु चिकाल्नले ।

 रलसकोतकको चवककासकको सन्दभिर्जा मका चद्विपक्षरीय तथका बहह पक्षरीय आधिकारमका चवककास गररनले बसृहत र मझनौलका
रलचवदसुत तथका बहह उदलेश्यरीय आयकोरनकाहरुकको प्रवधिर्जा न गनसुर्जाकका सकाथथै तरी आयकोरनकाहरु तथका चवदसुत आदकान
प्रदकान सम्बन्धिमका आवश्यकतका अनसुसकार उच्चिस्तररीय वकातकार्जामका रलसकोत मन्त्रकालयलकाई सघकाउ पसुरयकाउनले ।

 चनधिकार्जाररत ककायर्जा हरुकको ककायर्जा क्रम तथका बरलेट तरसुर्जामका, अनसुगमन तथका मयल्यकावकन गनर गरकाउनले ।
 ककायकार्जालय ससुसवचिकालन गनर्जा प्रशकासचनक, आधथर्जा क एवव अन्य आवश्यक ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।
 अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तथैयकार गनर गरकाउनले तथका ऊरकार्जा मन्त्रकालयमका पठकाउनले ।
 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 चवभिकागमका पदस्थकापनका भिएकका कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा न, ससुपररवलेक्षण आवश्यकतकानसुसकार चनयन्त्रण गनर
।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम खचिर्जा कको चनककासका चदनले ।
 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकाङ्कन तयकार गनर र प्रकोत्सकाहरी

पसुरस्ककार, सरुवका, बढसु वका तथका आवश्यक ककारबकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम बकोलपत्र आमनन्त्रत गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा भिए नभिएकको अनसुगमन गनर,
शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा नभिएमका ककारबकाहरी गनर गरकाउनले ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चबदका धसफकाररस गनर वका प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम चबदका स्वरीकसृत गनर ।
 चवदसुत महससुल चनधिकार्जारण आयकोगकको सचचिवकको रुपमका ककाम गनर ।
 यस पदलकाई नलेपकाल सरककारबकाट चनदरचशत ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।
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प्रमसुखमका इनन्रचनयररङ सलेवकाकका रका.प. प्रथम शलेणरी (प्रका.) कका उपमहकाचनदरशक रहनले व्यवस्थका छ । चनरलले
चवभिकागकका महकाचनदरशककको सकामकान्य चनदरशन ससुपररवलेक्षण, चनयन्त्रणमका रहरी बहह उदलेशरीय तथका रलचवदसुत
आयकोरनकाहरुकको पचहचिकान सबरक्षण तथका सवभिकाव्यतका अध्ययन चवदसुत चवककासकका लकाचग वथैदलेचशक सहकायतकाकको लकाचग
आवश्यक अध्ययन तथका प्रस्तकाव तयकार गरकाउनले ककायर्जा कका सकाथथै महकाशकाखका र अन्तगर्जा तकको दथैचनक प्रशकासन तथका
प्रकाचवधधिक ककायर्जा कको ससुसवचिकालन गनर गररी चनम्न धरम्म्वकाररी बहन गनसुर्जा पदर्जा छ । महकाशकाखकाकको ककायर्जा चववरण चनम्नकानसुसकार
रहलेकको छ।

 नदरी बलेधसनहरुकको रलसकोत सम्बन्धिरी यकोरनकाहरुकको सबरक्षण एवव अध्ययन र रलचवदसुत तथका बहह उदलेशरीय
आयकोरनकाहरुकको छननौट, सबरक्षण र तथका पयवर्जा सवभिकाव्यतका अध्ययन ककायर्जा हरुकको समन्वय तथका ससुपररवलेक्षण
ककायर्जा कका सकाथथै तत्सम्बन्धिरी सम्पयण व्यवस्थकापन ककायर्जा गनर गरकाउनले।

 नलेपकाल सरककारकको लगकानरीकका ककायकार्जान्वयनकको लकाचग छननौट भिएकका आयकोरनकाहरुकको अध्ययन तथका
ककायकार्जान्वयन यकोरनका तरसुर्जामका गनर गरकाउनले ।

 रकाचषषय चवदसुत मकागकको प्रक्षलेपण गनर गरकाउनले ।
 चवदसुत चवककासमका सनौयर्जा , तकाप एवव वकायसु शचक्ति यथकोचचित चवककास गनर गरकाउनले ।
 बथैदलेचशक सहकायतका रसुटकाउनले ककायर्जा कका लकाचग आवश्यक अध्ययन एवव प्रस्तकाव तयकार गनर ककायर्जा गनर गरकाउनले ।
 चवदसुत आदकान प्रदकान गनर्जा कका लकाचग आवश्यक प्रकाचवधधिक अध्ययन एव चवश्ललेषण सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर गरकाउनले
।

 चवदसुत मकागकको प्रक्षलेपण र चवदसुत उत्पकादन प्रशकारण तथका चवतरणकको दरीधिर्जा ककालरीन र अल्पककालरीन
यकोरनकाहरुकको सम्बन्धिमका गररएकका प्रकाचवधधिक अध्ययनहरुकको सचमक्षका तथका चवश्ललेषण गररी आवश्यक
धसफकाररस ससुझकाव तयकार गररी रकाख्नले ।

 चवदसुत आदकान प्रदकान गनर्जा कका लकाचग व्यवस्थकापककीय आवश्यक ककायर्जा गनर गरकाउनले ।
 आवश्कतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोचष तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण आवश्कतकानसुसकार चनदरशन
र चनयन्त्रण गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम खचिर्जा कको चनककासका चदनले र अन्य ककायर्जा हरु गनर।
 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर, प्रकोत्सकाहरी
पसुरस्ककार, सरुवका, वढसु वका तथका आवश्यक ककारवकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत ससुपररवलेक्षकमका समक्ष पलेश
गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम टलेण्डर आव्हकान गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा भिए नभिएकका मचनटररङ्ग गनर
शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा नभिएमका ककारवकाहरीकको लकाचग रकाय सचहत पलेश गनर ।

 मकातहतकका कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका स्वरीकसृत गनर ।
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यस महकाशकाखकाकको प्रमसुखमका इनन्रचनयररङ सलेवकाकका रका.प. प्रथम शलेणरी (प्रका.) कका उपमहकाचनदरशक रहनले व्यवस्थका
छ । चनरलले चवभिकागकका महकाचनदरशककको प्रत्यक्ष ससुपररवलेक्षण, चनयन्त्रण र चनदरशनमका रचह प्रचिधलत चनयम ककानयन
बमकोधरम महकाशकाखका प्रमखकको हथैधसयतलले महकाशकाखकाकको चनम्न ककायर्जा हरुकको सचिकालनमका पयणर्जारुपलले धरम्मलेवकाररी वहन गररी
चनयचमत ककायर्जा हरु सवचिकालन गनर गरकाउनले र सको सम्बनन्धि ककायर्जा सम्पकादन गनर्जा महकाचनदरशकलकाई सहयकोग गनर धरम्मलेवकाररी
बहन गनसुर्जा पनर छ। महकाशकाखकाकको ककायर्जा चववरण चनम्नकानसुसकार रहलेकको छ।

 चवदसुत चवककासमका सवलग्न हह नले चनररी क्षलेत्रकका उदमरीहरुबकाट प्रकाप्त प्रस्तकावहरुकको स्थलगत लगकायत प्रकाचवधधिक,
आधथर्जा क वकातकावरणरीय अध्ययन तथका मयल्यकाकन गनर गरकाउनले ।

 चनररीक्षलेत्रबकाट चनमकार्जाण गररनले आयकोरनकाहरुकको लकाचग चदइनले ससुचवधिकाकका सम्बन्धिमका चनरहरुकको प्रस्तकाव अध्ययन
गनर गरकाउनले ।

 चनररीक्षलेत्रबकाट चनमकार्जाण गररनले आयकोरनकाहरुकको लकाचग आवश्यक समन्वय प्रदकान गनर ।
 अनसुमचतपत्र सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर गरकाउनले ।
 आयकर तथका अन्य कर, चवदलेशरी चवचनमय र प्रचिधलत ककानयन बमकोधरम चनररी उदमरीहरुलकाइ ससुचवधिका उपलब्धि
गरकाउनले ।

 चनररी क्षलेत्रबकाट सवचिकालन हह नले सवभिकाचवत यकोरनकाहरुकको ससुचिरी तयकार गनर गरकाउनले ।
 चनररी क्षलेत्रबकाट रलचवदसुत आयकोरनकाकको चवककास र यसकको प्रवद्धिर्जान गनर तथका यसकको लकाचग आवश्यक प्रचिकार
प्रसकार गनर गरकाउनले ।

 चनररी क्षलेत्र ससग नलेपकाल सरककाललले गनसुर्जा पनर चवचभिन्न सम्झनौतका आचदमका अध्ययन गररी त्यसकको प्रकारुप तयकार गनर
गरकाउनले ।

 चनररी क्षलेत्रबकाट सवचिकाधलत अध्ययन आयकोरनकाकको अनसुगमन गनर ।
 उललेधखत ककायर्जा हरुकको वकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम तथका बरलेट तरसुर्जामका गररी स्वरीकसृचतकको लकाचग ससुपररवलेक्षक समक्ष पलेश गनर ।
 उललेधखत ककायर्जा हरुकको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपररीवलेक्षकमका पलेश गनर ।
 आवश्यकतकाअनसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण आवश्कतकानसुसकार चनदरशन र
चनयन्त्रण गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम ककायर्जा गनर गरकाउनले ।
 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर र प्रकोत्सकाहरी

पसुरस्ककारकका लकाचग धसफकाररस सचहत ससुपररवले क्षक समक्ष पलेश गनर ।

 मकातहतकका कमर्जा चिकाररीहरुकको चबदका स्वरीकसृत गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj tyf clwsf/sf]
k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=k|=-k|f=_
!= kbsf] gfd M pkdxflgb]{zs -lg/LIf0f tyf
%= phf{ dGqfno
cg'udg dxfzfvf_
ljB't ljsf; ljefu
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd ^= sf7df08f} lhNnf
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= pkdxflgb]{zssf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M

यस महकाशकाखकाकको प्रमसुखमका इनन्रचनयररङ सलेवकाकका रका .प. प्रथम शलेणरी (प्रका.) कका उपमहकाचनदरशक रहनले व्यवस्थका
छ । चनरलले चवभिकागकका महकाचनदरशककको प्रत्यक्ष ससुपररवलेक्षण, चनयन्त्रण र चनदरशनमका रचह प्रचिधलत चनयम ककानयन
बमकोधरम महकाशकाखका प्रमखकको हथैधसयतलले महकाशकाखकाकको चनम्न ककायर्जा हरुकको सचिकालनमका पयणर्जारुपलले धरम्मलेवकाररी वहन
गररी चनयचमत ककायर्जा हरु सवचिकालन गनर गरकाउनले र सको सम्बनन्धि ककायर्जा सम्पकादन गनर्जा महकाचनदरशकलकाई सहयकोग गनर
धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पनर छ। महकाशकाखकाकको ककायर्जा चववरण चनम्नकानसुसकार रहलेकको छ।

 चनररी क्षलेत्रबकाट सवचिकाधलत चनमकार्जाणकाधधिन एवव सवचिकालनमका रहलेकका आयकोरनकाहरुकको अनसुगमन गनर ।
 अनसुमचत पत्र बमकोधरम रलसकोत उपयकोग भिए नभिएकको चनररीक्षण गररी चदएकको प्रचतवलेदन अनसुसकार ककारवकाहरी
गनर गरकाउनले ।

 चवदसुत सवरचिनकाकको त्रसुटरीबकाट हह नले र त्यस सम्बन्धिरी रकासचि बसुझ सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर गरकाउनले ।
 चवदसुत सलेवकाकको स्तर र चवदसुत उत्पकादन एवव चवतरणमका उपयकोग हह नले सकामकानहरुकको स्तर, उपयकोग तररीकका बकारले
चनदरचशकका तयकार गनर गरकाउनले र सको अनसुसकार चनररीक्षण गनर गरकाउनले ।

 चवदसुत चवककास गनर एवव सलेवकालकाई स्तररीय एवव ससुरक्षकात्मक बनकाउनले ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।
 उत्पकादन र चवतरण गररनले चवदसुतकको गसुणस्तर चनररीक्षण गनर, यसकका लकाचग चवदसुतकको भिकोल्टलेर तथका अन्य
प्रकाचवधधिक कसुरकाहरुकको पकालनका भिए नभिएकको चनररीक्षण गनर गरकाउनले ।

 चवदसुत उत्पकादन कलेन्द, रुपकान्तरण कलेन्द, उपकलेन्द वका चवदसुत धसत सम्बनन्धित कसुनथै सवरचिनकाकको ससुरक्षकाकको
मकापदण्ड तकोक्नले र तत्सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर गरकाउनले ।

 चवदसुत आयकोरनकाहरुकको सबरक्षण उत्पकादन सम्बन्धिमका आवश्यक गसुणस्तर चनधिकार्जारण गररी सको अनसुरुप भिए
नभिएकको चनररीक्षण गनर, गरकाउनले ।

 आयकर तथका अन्य कर, चवदलेशरी चवचनमय, रग्गका प्रकाचप्त र अधधिग्रहण तथका अन्य प्रचिधलत ककानयन बमकोधरम
चनररी उदमरीहरुलकाई ससुचवधिका उपलब्धि गरकाउनले ।

 अधधिनस्थ ककायर्जा हरुकको वकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम तथका बरलेट तरसुर्जानमका गररी स्वरीकसृचतकको लकाचग ससुपररवलेक्षक समक्ष पलेश
गनर ।

 अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका गकोचष तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण आवश्कतकानसुसकार चनदरशन
र चनयन्त्रण गनर ।

 चवध्यसुतत् महशसुल चनधिकार्जारण आयकोगकको सचचिवकालयकको ककायर्जा मका सहयकोग पसुयकार्जाउनले ।
 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम ककायर्जा गनर गरकाउनले ।
 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर प्रकोत्सकाहरी
पसुरस्ककार सरुवका, वढसु वका सम्बन्धिरी आवश्यक ककारवकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत ससुपररवलेक्षक समक्ष पलेश
गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम टलेण्डर आव्हकान गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा भिए नभिएकका मचनटररङ्ग गनर
शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा नभिएमका ककारवकाहरीकको लकाचग रकाय सचहत पलेश गनर ।

 मकातहतकका कमर्जा चिकाररीहरुकको चबदका स्वरीकसृत गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj tyf
clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=k|=-k|f=_
!= kbsf] gfd M pkdxflgb]{zs -of]hgf dxfzfvf_
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= pkdxflgb]{zssf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M

यस महकाशकाखकाकको प्रमसुखमका इनन्रचनयररङ सलेवकाकका रका.प. प्रथम शलेणरी (प्रका.) कका उपमहकाचनदरशक रहनले व्यवस्थका छ ।
चनरलले चवभिकागकका महकाचनदरशककको प्रत्यक्ष ससुपररवलेक्षण, चनयन्त्रण र चनदरशनमका रचह प्रचिधलत चनयम ककानयन बमकोधरम
महकाशकाखका प्रमखकको हथैधसयतलले महकाशकाखकाकको चनम्न ककायर्जा हरुकको सचिकालनमका पयणर्जारुपलले धरम्मलेवकाररी वहन गररी चनयचमत
ककायर्जा हरु सवचिकालन गनर गरकाउनले र सको सम्बनन्धि ककायर्जा सम्पकादन गनर्जा महकाचनदरशकलकाई सहयकोग गनर धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा
पनर छ। महकाशकाखकाकको ककायर्जा चववरण चनम्नकानसुसकार रहलेकको छ।


प्रबधिर्जा कहरुबकाट प्रकाप्त भिएकका

ToR, Scoping, IEE

तथका

EIA

प्रचतवलेदनहरुकको पसुनरकावलकोकन गररी स्वरीकसृचतकको लकाचग

आवश्यक ससुझकाब सचहत धसफकाररस गनर,


सरककारवकाट सवचिकालन गररीनले रलचवदसुत आयकोरनका र प्रशकारण लकाइनहरुकको



वथैकनल्पक ऊरकार्जा सम्बन्धिरी प्रस्तकावहरु अध्ययन गररी स्वरीकसृचतकको लकाचग पलेश गनर,



रलवकायसु पररवतर्जा नबकाट रलचवदसुत आयकोरनकाहरुमका पनर असरहरुकको अध्ययन गनर,



चवदसुत चवककासमका हकालसम्मकका प्रचवधधिहरूकका अनसुसन्धिकानकका चवषयमका अध्ययन गररी नलेपकालकको पररप्रलेक्ष्यमका

IEE & EIA

अध्ययन ककायर्जा हरु गनर,

त्यस्कको सकान्दचभिर्जा कतका सन्दभिर्जा मका धसफकाररश पलेश गनर


चवदसुत उत्पकादन, प्रशकारण तथका चवतरणकको दरीघर्जा ककालरीन तथका अल्पककालरीन यकोरनकाहरु तयकार गनर / गरकाउनले ।
यसथै क्रममका सम्भिकाव्यतका अध्ययनकको अनन्तम प्रचतवलेदनकको आधिकारमका सम्भिकाव्य दलेधखएकका आयकोरनकाहरुकको
ककायकार्जान्वयन पथ चनधिकार्जारण गनर / गरकाउनले,



चवभिकागकको बकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम र बरलेट तयकार गनर,



चवभिकागकको मकाधसक र चिनौमकाधसक प्रगचत चववरण तयकार गररी सम्बनन्धित चनककायहरुमका पठकाउनले ,



चवभिकागबकाट सम्पकादन हह नले ककायर्जा हरुकको ककायर्जा प्रगचतकको अनसुगमन गनर,



रल तथका उरकार्जा आयकोगकको सचचिवकालयकको समलेत सहयकोग धलई यकोरनका प्रवधिर्जा न सम्बन्धिरी चवश्ललेषण गनर,



चनररीक्षलेत्रससग नलेपकाल सरककारलले गनसुर्जापनर चवचभिन्न सम्झनौतका आचदकको अध्ययन गररी त्यसकको प्रकारुप तयकार गनर,



चनररीक्षलेत्रकको सहभिकाचगतकामका सञकालन हह नले सकानका रलचवदसुत आयकोरनका ककायकार्जान्वयनमका आवश्यकतका अनसुसकार
प्रकाचवधधिक सहकायतका उपलब्धि गरकाउनले,



चनररी उदमरीहरु र नलेपकाल चवदसुत प्रकाधधिकरणवरीचि समन्वय गनर ।



प्रत्यकायकोधरत अधधिककार वमकोधरम ककायर्जा गनर गरकाउनले ।



प्रत्यकायकोधरत अधधिककार वमकोधरम मकातहतकका कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन गनर, प्रकोत्सकाहरी पसुरस्ककार

सरुवका, वढसु वका सम्बन्धिरी आवश्यक ककारवकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत ससुपररवलेक्षक समक्ष पलेश गनर ।


प्रत्यकायकोधरत अधधिककार वमकोधरम वकोलपत्र आव्हकान गनर र शतर्जा अनसुरुपकको ककायर्जा भिए नभिएकको अनसुगमन गनर र
शतर्जा वमकोधरम नभिएकको खण्डमका रकाय सचहत ककारवकाहरीकका लकाचग पलेश गनर ।



मकातहतकका कमर्जा चिकाररीहरुकको चबदका स्वरीकसृत गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj tyf clwsf/sf]
k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=k|=-k|f=_
!= kbsf] gfd M ;'kl/G6]l08ª O{lGhlgo/
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
^= sf7df08f} lhNnf
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= ;'kl/G6]l08ª O{lGhlgo/sf] gfd M–

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले महकाचनदरशककको सकामकान्य ससुपररवलेक्षण¸ चनदरशन तथका चनयन्त्रणमका रहरी रल चवदसुत
आयकोरनकाहरुकको पचहचिकान त्यस्तका आयकोरनकाहरुकको पयवर्जा सम्भिकाव्यतका अध्ययन गरकाउनले तथका पयवर्जा सम्भिकाव्य अध्ययन भिथै
सकलेककाहरुकको सम्भिकाव्य अध्ययन एवव Detail Engineering Design आचद ककायर्जा गनर गरकाउनले एवमत् आयकोरनकाकको चनमकार्जाण
गनर गररी चनम्न धरम्मलेवकाररी वहन गनसुर्जा पदर्जा छ ।

 बहह उदलेशरीय तथका चवदसुत आयकोरनकाहरुकको छननौट सवरक्षण तथका नदरी वलेधसनहरुकको रलसकोत सम्बन्धिरी
अध्ययन ककायर्जा हरु सवचिकालन गनर ।

 रकाचषषय चवदुसुत मकागकको प्रक्षलेपण गनर गरकाउनले ।
 पचहचिकान भिई आकषर्जा क दलेधखएकका बहह उदलेशरीय तथका रलचवदसुत आयकोरनकाहरुकको पयवर्जा सम्भिकाव्यतका अध्ययन गनर
गरकाउनले ।

 पयवर्जा सम्भिकाव्य भिएकको बहह उदलेशरीय तथका रलचवदसुत आयकोरनकाहरुकको सम्भिकाव्य अध्ययन एवव

Detail

Engineering Design तथका ककायकार्जान्वयन गनर गरकाउनले ।

 यकोरनका ककायकार्जान्वयनकका चनचमत्त आवश्यक पयवकार्जाधिकारहरुकको सम्भिकाव्य अध्ययन गरकाइ प्रचतवलेदन तयकार गनर
गरकाउनले ।

 चवदसुत चवककासमका तकाप¸ वकायसु, सनौयर्जा एवव वकायकोमकास सम्बन्धिरी अध्ययन गरकाइ प्रचतवलेदन तयकार गनर गरकाउनले ।
 अन्य सरककारससग सहमचत भिए अनसुसकारकको आयकोरनकाहरुकको चवस्तसृत चडरकाइन आचद ककाम गनर गरकाउनले र ततत्
सम्बन्धिरी अचभिललेख¸ प्रचतवलेदनहरु ससुव्यवनस्थत रकाख्नले ।

 अधधिनस्थ ककायर्जा हरुकको वकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम तथका बरलेट सम्बन्धिरी प्रस्तकाव तयकार गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
 अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपरररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका¸ गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 मकातहतकका कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवक्षण र आवश्यकतकानसुसकार
चनदरशन र चनयन्त्रण गनर्जा ।

 प्रत्युकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकाङत्कन तथैयकार गनर र प्रकोत्सकाहरी
पसुरस्ककार¸ सरुवका¸ वढसु वका तथका आवश्यक ककारवकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम टलेण्डर आमनन्त्रत गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा अनसुसकारकको भिए नभिएकको
मचनटररङ गनर शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा नभिएमका ककारवकाहरीकको लकाचग रकाय सचहत पलेश गनर ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका धसफकाररस गनर वका प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीकको
चवदका स्वरीकसृत गनर ।

 तकोचकए बमकोधरम आयकोरनका चनमकार्जाण गनर गरकाउनले ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj tyf clwsf/sf]
k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=k|=-k|f=_
!= kbsf] gfd M;'kl/G6]l08ª O{lGhlgo/ lhof]nf]lhi6 %= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= ;'kl/G6]l08ª O{lGhlgo/sf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले महकाचनदरशककको सकामकान्य चनदरशन ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी रलचवदुसुत
आयकोरनकाहरुकको प्रकारचभिक सभिरक्षणबकाट प्रकाप्त तथ्यकावकहरु अध्ययन चवश्ललेषण गररी आफ्नको रकाय सचहत
ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर गररी चनम्न धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पनर छ ।

 सन्धिरी¸ वकातकार्जा तथका भियचवजकान सम्बन्धिरी अध्ययनमका सचक्रय रुपमका लकाग्नले लगकाउनले ।
 सम्भिकाचवत

रलचवदसुत

आयकोरनकाहरुकको

इनन्रचनयररङ

धरयकोलकोधरकल¸भिय-भिनौचतक

रलचवदसुत

आयकोरनकाहरुकको इनन्रनयररङ धरयकोलकोधरकल¸ भिय-भिनौचतक, भिनौगचभिर्जा क सभिरक्षण तथका भिय-चवजकानकका अन्य
अध्ययन गनर्जा आवश्यक रनशचक्ति र भिनौचतक सकोतहरुकव चनधिकार्जारण गररी ककायर्जा सवचिकालन गनर ।

 भिनौगचभिर्जा क सवरक्षणबकाट प्रकाप्त तथ्यकावकहरुकको चवश्ललेषण गररी आयकोरनकास्थलकको इनन्रचनयररङ धरयकोलररीकको
दृचषककोणबकाट तयकार भिएकको प्रचतवलेदनलकाई अनन्तम रुप चदन आवश्यक व्यवस्थका चमलकाउनले ।

 भिनौगचभिर्जा क ककायर्जा कको ककायर्जा क्रम एवव ककायर्जा तकाधलकका तयकार गनर गरकाउनले ।
 इनन्रचनयररङ धरयकोलकोधरसवग सम्बनन्धित अन्य आवश्यक चवषयहरुमका अनसुसवधिकानुकात्मक ककायर्जा गनर गरकाउनले
र नयकास प्रणकालरी तथका प्रचवधधिकको चवककास गदर लथैरकानले ।

 उच्चिस्तररीय वकातकार्जाहरुमका सम्बनन्धित चवषयमका रलसकोत मन्त्रकालयलकाई आवश्यक सुसुझकाव चदइ सघकाउ
पसुयकार्जाउनले ।

 ककायकार्जालय ससुसवचिकालन गनर्जा प्रशकासचनक आधथर्जा क एवव अन्य आवश्यक ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।
 अधधिनस्थ ककायर्जा कको लकाचग प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
 आवश्यकतका अनसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका¸ गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकुको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण र आवश्यकतकानसुसकार
चनदरशन र चनयन्त्रण समलेत गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनसुर्जाकका सकाथथै
प्रकोत्सकाचहत पसुरस्ककार¸ सरुवका¸ वढसु वका तथका अन्य आवश्यक ककारवुकाहरी गनर वका धसफकाररस सचहत
ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम टलेण्डर आमनन्त्रत गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा भिए नभिएकको मचनटररङ गनर
शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा नभिएमका ककारवकाहरीकको लकाचग रकाय सचहत पलेश गनर ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका धसफकाररस गनर वका प्रकात्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीकको
चवदका स्वरीकसृत गनर ।

 तकोचकए बमकोधरम आयकोरनका चनमकार्जाण गनर गरकाउनले ।

 यस पदलकाई चनदरष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj tyf clwsf/sf]
k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd Mpk;lrj -k|zf;g_
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= pk;lrjsf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=lå=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

यस पदकका पदकाधधिककाररीलले महकाचनदरशककको प्रत्यक्ष चनदरशन ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी प्रशकासन शकाखकाकको उपसचचिवकको हथैधसयतलले
चवभिकागकको लक्ष्य र उदलेश्य प्रकाचप्तकको लकाचग आवश्यक लधरनस्टक सपकोटर्जा हरु पसुयकार्जाई चवभिकागकको सकामकान्य र कमर्जा चिकाररी प्रशकासन सम्बन्धिरी ककायर्जा
सवचिकालन गनर्जा महकाचनदरशकलकाई सहयकोग पसुयकार्जाउनसुकको सकाथथै दथैचनक प्रशकासन सवचिकालन गनर गररी चनम्न धरम्मलेवकाररी वहन गनसुर्जापदर्जा छ ।



चवभिकागकको आवश्यक रनशचक्तिकको सवख्यका चनधिकार्जारण गररी नपुसुग भिएमका दरबन्दरी धसरर्जा नकाकको लकाचग आवश्यक ककायर्जा वकाहरी चिलकाई
नलेपकाल सरककारकको चनणर्जा यकको लकाचग पलेश गनर ।





नलेपकाल सरककारकको चनणर्जा य बमकोधरम स्वरीकसृत दरबन्दरीहरु चनरकामतरी चकतकाबखकानकामका दतकार्जा गरकाउनले व्यवस्थका गनर ।
ररक्ति रहलेकको पदपयचतर्जा कको लकाचग सम्बनन्धित चनककायमका मकाग गनर वका पदपुसुचतर्जा कको लकाचग चवजकापन प्रककाचशत गररी चनयमकानसुसकार छननौट
भिई आएकका कमर्जा चिकाररीहरुलकाई चनयसुचक्ति, बढसु वका तथका पदस्थकापनका गनर ककारबकाहरी चिलकाई स्वरीकसृतरी भिए बमकोधरम गनर ।
कमर्जा चिकाररीहरुकको सरुवका, बढसु वका, तकाधलम, प्रकोत्सकाहन, पसुरस्ककार, रकाररीनकामका वका अन्य कमर्जा चिकाररी प्रशकासन सम्बन्धिरी पलेश भिएकको
चवषयहरुकको आधधिककाररक रकाय सचहत ससुपररवलेक्षक समक्ष पलेश गररी चनणर्जा य बमकोधरमकको ककायर्जा सम्पकादन गनर गरकाउनले ।



कमर्जा चिकाररी नयकास भिनकार्जा वका बढसु वका भिएपचछ ककायकार्जालयकको ककामकको रकानककाररी गरकाउनले र प्रत्यलेक कमर्जा चिकाररीलकाई स्वरीकसृत पद चववरण चदई
चनस्सका धलनले, धलन लगकाउनले ।



आवश्यकतका अनसुसकार पदहरुकको पद सवकलेत ककायम गनर ककायर्जा वकाहरी चिलकाउनले र सम्बनन्धित चनककायबकाट स्वरीकसृत प्रकाप्त भिएपचछ
सम्बनन्धित चनककायहरुससग सम्पकर्जा रकाखरी समयह चनधिकार्जारण सयचिरीहरु रकारपत्रमका प्रककाचशत गनर व्यवस्थका चमलकाउनले ।



चवभिकागकका रकारपत्रकावचकत तथका रकारपत्र अनवचकत सम्पयणर्जा कमर्जा चिकाररीहरुकको व्यचक्तिगत चववरण तथका दरबन्दरी अचभिललेख अदकावधधिक
रकाख्नले ।




कमर्जा चिकाररी सरुवका भिइ अन्यत्र गएमका व्यचक्तिगत फकाइल सम्बनन्धित ककायकार्जालयमका पठकाउनले व्यवस्थका गनर ।
महकाशकाखका तथका शकाखकाहरुमका आवश्यकतका अनसुसकारकका प्रशकासन सहकायक, कम्प्यसुटर अपरलेटर, टकाइचपष, चपयन, पकालले र डष काइभिर
आचदकको व्यवस्थका चमलकाउनले ।








स्वदलेशरी तथका चवदलेशरी अध्ययन/तकालरीमकका लकाचग मनकोनयन गनर ।
रलचवध्यसुतत् आयकोरनकाकका लकाचग आवश्यक रग्गका प्रकाचप्त तथका वन कटकानरीकका लकाचग धसफकाररश गनर ।
अनसुमचत प्रकाप्त गरलेकका आयकोरनकामका चवदलेशरी दक्ष शचमक ल्यकाउन गथैर पयर्जा टक चभिषका र शम स्वरीकसृचतकको धसफकाररस गनर ।
ककायकार्जालयकको लकाचग आवश्यक मसलन्दकको समसुचचित र चकफकायतपयणर्जा व्यवस्थका चमलकाउनले ।
ककायकार्जालय भिवनहरुकको चनररीक्षण, पकालको, पहरका, सरसफकाई सम्बन्धिमका उपयसुक्ति व्यवस्थका गनर गरकाउनले ।
ककायकार्जालयकको फचनर्जा चिर, धिकारका, चबरसुलरी पकानरीकको आवश्यक ममर्जा त सवभिकार गरकाई सवचिकालन हह नले नस्थचतमका रकाख्नले व्यवस्थका गनर गरकाउनले
।





खररद इककाईकको सवयकोरक भिई ककायर्जा गनर ।
रनसम्पकर्जा, सकोधिपसुछ, दतकार्जा चिलकानरी आचदकको समसुचचित व्यवस्थकाकको लकाचग चनदरशन चदनले ।
दथैचनक ककायर्जा सवचिकालन गनर्जा आवश्यक सकामकाग्ररीहरुकको मकागहरु स्वरीकसृत गनर , मकालसकामकान सदथैव स्टकमका रकाख्नले व्यवस्थका चमलकाउनले
तथका धरन्सरी सकामकाग्ररीहरुकको अदकावधधिक लगत तयकार रकाख्न लगकाउनले ।






ककायकार्जालयकका कमर्जा चिकाररीहरुकको हकाधरररी, चवदका, गयल आचदकको अचभिललेख अदकावधधिक रकाख्न लगकाउनले ।
अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी गरकाई ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
आवश्यकतका अनसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर र प्रकोत्सकाहरी पसुरस्ककार, ग्रलेड थप,
सरुवका बढसु वका तथका अन्य आवश्यक ककारबकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।



अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरकको चबदका धसफकाररस गनर वका प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चबदका स्वरीकसृत गनर
।



यस बकाहलेक यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'{kg]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls
ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]{zssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=lå=
!= kbsf] gfd M pk;lrj -n]vf_
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= pk;lrjsf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले महकाचनदरशककको सकामकान्य चनदरशन, ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी आधथर्जा क शकाखकाकको
उपसचचिव (ललेखका) कको हथैधसयतलले महकाचनदरशकलकाई आधथर्जा क ककारकोबकार चनयचमत रुपमका सवचिकालन र व्यवस्थकापनकको
लकाचग सहयकोग गनर र ककारकोबकारकको आन्तररक तथका अनन्तम ललेखका पररीक्षण, सम्पररीक्षण गररी गरकाई ककारकोबकार चनयचमत,
व्यवनस्थत गनर, गरकाउनले गररी चनम्न धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पदर्जा छ ।

 चवदसुत चवककास चवभिकागकको बकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम अनसुसकार आधथर्जा क वषर्जा कको अनसुमकाचनत बरलेट तयकार गनर ककायर्जा मका
सहयकोग गररी स्वरीकसृचतकको लकाचग पलेश गनर ।

 महकाचनदरशकलकाई आधथर्जा क ऐन चनयमकको आधिकारमका आवश्यकतकानसुसकारकको रकाय सलकाह चदनले ।
 स्वरीकसृत चवचनयकोरन बरलेट अन्तगर्जा त धरलका नस्थत ककोष तथका ललेखका चनयन्त्रक ककायकार्जालयबकाट रकम चनककासका
प्रकाप्त गनसुर्जा पनर सबथै ककारवकाहरी गनर ।

 चवभिकागकको लकाचग आवश्यकतकानसुसकार थप चनककासका ककायर्जा वकाहरीकको आवश्यखक व्यवस्थका चमलकाउनले सकाथथै
आवश्यकतकानसुसकार ककायर्जा क्रम सवशकोधिन भिइ सकलेपचछ रककामकान्तर ककारवकाहरी गनर ।

 ऐन अनसुसकार तकोचकएकको सलेस्तकाहरु अदकावधधिक रकाख्नले ¸ रकाख्न लकागउनले र चनयमकानसुसकार खकातका सवचिकालन गनर¸
गरकाउनले ।

 कमर्जा चिकाररीलकाई स्वरीकसृत भिए अनसुसकारकको रकम पलेश्ककी चदनले र ककायर्जा सम्पकादन भिएकको अवधधिलले चनयमकानसुसकार

पकाउनले म्यकाद चभित्र पलेश्ककी फछ्यनौट गनर¸ गरकाउनले ।

 चनमकाणर्जा ककायर्जा वका ठले क्कका पटकाबकाट चनमकार्जाण र सकामकान खररद ककायर्जा भिएककोमका प्रचिधलत आधथर्जा क ऐन चनमयकको
अधधिन रहलेर भिसुक्तिकायनरी चदनले¸ चदलकाउनले व्यवस्थकाक गनर र पलेश गनर ।

 चनयम बमकोधरम चवचभिन्न बरलेट अन्तगर्जा त भिएकका खचिर्जा हरुकको भिसुक्तिकानरी चदनले ।
 तलब कटका भिएकको कमर्जा चिकाररी सवचिय ककोष¸ नकागररक लगकानरी ककोष र सकापटरी कटरी ¸ पररशचमक कर कटरी रकम
दकाधखलका गनर¸ गरकाउनले ।

 दकातसृ पक्षकको लकाचग आवश्कतका अनसुसकार ललेखका तयकार गररी सकोहरी बमकोधरम प्रचतवलेदन चदनले ।
 कमर्जा चिकाररीलकाई चनयमकानसुसकार तलव भित्तका¸ उपदकान¸ लसुगका भित्तका¸ औषधधि उपचिकार खचिर्जा उपलब्धि गरकाउनले
व्यवस्थका चमलकाउनले ।

 आधथर्जा क प्रशकासन सम्बन्धिरी ऐन चनयम आदलेश तथका पररपत्रहरु सबथै कमर्जा चिकाररीलकाई रकानककाररी गरकाउनले र
ललेखकातफर्जा रलेखदलेख चनयन्त्रण र ससुपररवलेक्षण गनर¸ गरकाउनले ।

 चवदसुत चवककास चवभिकागकको ककायर्जा सवचिकालन तफर्जाकको सलेस्तका आन्तररक तथका अनन्तम ललेखका पररक्षण गरकाउनले ।
 आनन्तररक तथका अनन्तम ललेखका पररक्षणबकाट दलेखकाएकको वलेरुरसुकको लगत खडका गनर र तदकारुकतकाकका सकाथ
फछ्यनौट गनर¸ गरकाउनले ।

 शकाखकाकको भिनौचतक सकाधिकानहरुकको स्यकाहकार सवभिकार ममर्जा त सवरक्षण गनर व्यवस्थका चमलकाउनले ।
 अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी महकाचनदरशक समक्ष पलेश गनर ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीलकाई ससुपररवलेक्षण र आवश्यकतका अनसुसकार चनदरशन
र चनयन्त्रण समलेत गनर ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीकको चवदका धसफकाररस गनर वका प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीकको चवदका
स्वरीकसृत गनर

 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककाम गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj tyf clwsf/sf]
k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=lå=

!= kbsf] gfd M l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/ -xf=kf=_ %= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/sf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले तकोचकएकका उपमहकाचनदरशक / ससुपररटलेनण्डङ्ग ईनन्रचनयरकको सकामकान्य चनदरशन, ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका
रहरी b]xfo adf]lhdsf धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पनरछ ।





नलेपकाल सरककारकको नरीचत अनसुरुप चवदसुत चवककास चवभिकागलले गनसुर्जापनर ककायर्जा हरुकको वकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम र बरलेटकको तरसुर्जामका गनर ।
चवदसुत चवककासमका वथैदलेचशक सहयकोगकको आवश्यकतका बकारले ससुझकाव र प्रचतवलेदनहरु तयकार गनर ।
यस चवभिकाग अन्तगर्जा त सञकाधलत ककायर्जा हरुकको प्रगचत मसुल्यकावकन एवव अनसुगमन गररी ससुपररवलेक्षकलकाई चनयचमत रुपमका रकानककाररी चदनले
। मकाधसक, चिनौमकाधसक, अधिर्जा वकाचषर्जा क एवव वकाचषर्जा क प्रगचत चववरणहरु तयकार गनर । प्रगचत समरीक्षकाहरुमका भिकाग धलनले र समरीक्षकाकको
चनदरशनहरु ककायकार्जान्वयन गनर्जा शकाखकालकाई सहयकोग गनर ।



बहह उदलेश्यरीय एवव रलचवदसुत आयकोरनकाकको चवककासकको लकाचग भिकारत लगकायत अन्य रकाषष हरुससग हह नले वकातकार्जाहरुकका लकाचग आवश्यक
पनर प्रकाचवधधिक तथ्यकावक सवकलन तथका प्रचतवलेदनहरु तयकार गनर ।








कम्प्यसुटर तथका अचभिललेखकालयकको व्यवस्थका गनर ।
आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
चनररी क्षलेत्रबकाट चनमकार्जाण गररनले आयकोरनकाहरूकको लकाचग चदइनले ससुचवधिका सम्बन्धिमका ससुझकाव चदनले ।
चनररी स्तरमका सञकालन गररनले चवदसुत आयकोरनकाहरूकको अनसुमचतपत्र सम्बन्धिरी ककारबकाहरी गनर गरकाउनले ।
नलेपकाल सरककारबकाट चनमकार्जाण गनर आयकोरनकामका खचटइ तकोचकए बमकोधरम ककायर्जा गनर ।
अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण र आवश्यकतकानसुसकार चनदरशन र चनयन्त्रण
समलेत गनर ।




प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम खचिर्जा कको चनककासका चदनले ।
प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर र प्रकोत्सकाहरी पसुरस्ककार, सरुवका,
बढसु वका वका आवश्यक ककारबकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।



प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम टलेण्डर आमनन्त्रत गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा भिए नभिएकको मचनटररङ्ग गनर शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा
नभिएमका ककारबकाहरीकको लकाचग रकाय पलेश गनर ।




अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका धसफकाररस गनर वका प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीकको चबदका स्वरीकसृत गनर ।
अधधिरकाज्य व्यकापरी चवदसुतकको मकागकको प्रक्षलेपण सम्बन्धिरी ककायर्जा कको समन्वय गररी चवस्तसृत समरीक्षकात्मक अध्ययन तथका चवश्ललेषण गररी
ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ।



चवदसुत उत्पकादन, प्रसकारण तथका चवतरणकको दरीघर्जा ककाधलन तथका अल्पककाधलन यकोरनकाहरुकको समरीक्षकात्मक अध्ययन एवव चवश्ललेषण
गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ।






रनसम्पकर्जा सम्बन्धिरी ककायर्जा हरु गनर ।
नलेपकाल सरककारकको चनदरशनहरु ककायकार्जान्वयन गनर गरकाउनले ।
अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'{kg]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls
ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]{zssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=l4=
!= kbsf] gfd M l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/ -O=n]=_
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/sf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले तकोचकएकका उपमकाहकाचनदरशक / ससुपररन्टलेनण्डङ इनन्रचनयरकको सकामकान्य चनदरशन,
ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी b]xfo adf]lhdsf धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पनरछ ।

 चनररी क्षलेत्रबकाट चनमकार्जाण गररनले आयकोरनकाहरुकको लकाचग चदइनले ससुचवधिका सम्बन्धिमका ससुझकाव चदनले ।
 चनररी स्तरबकाट सञकालन गररनले चवदसुत आयकोरनकाहरुलकाई अनसुमचतपत्र सम्बन्धिरी ककारबकाहरी गनर
गरकाउनले ।

 आयकर तथका अन्य दर चवदलेशरी चवचनमय, रग्गका प्रकाचप्त, अधधिग्रहण तथका अन्य प्रचिधलत ककानयन
बमकोधरम चनररी उदमरीहरुलले पकाउनले ससुचवधिका उपलब्धि गरकाउनले सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर गरकाउनले ।

 चनररी क्षलेत्रमका सञकालन हह नले चवदसुत आयकोरनकाहरुकको इललेनक्टष कल इनन्रचनयररङ्ग ककायर्जा हरु बकारलेमका
आवश्यकतका अनसुरुप ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।

 बहह उदलेश्यरीय एवव रलचवदसुत आयकोरनकाकको चवककासकको लकाचग भिकारत लगकायत अन्य रकाषषहरुससग हह नले
वकातकार्जाहरुकका लकाचग आवश्यक पनर प्रकाचवधधिक तथ्यकावक सवकलन तथका प्रचतवलेदनहरु तयकार गनर ।

 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण र
आवश्यकतकानसुसकार चनदरशन र चनयन्त्रण समलेत गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम खचिर्जा कको चनककासका चदनले ।
 नलेपकाल सरककारबकाट चनमकार्जाण गनर आयकोरनकामका खचटइ तकोचकए बमकोधरम ककायर्जा गनर ।
 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर

र प्रकोत्सकाहरी पसुरस्ककार, सरुवका, बढसु वका वका आवश्यक ककारबकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत
ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम टलेण्डर आमनन्त्रत गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा भिए नभिएकको
मचनटररङ्ग गनर शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा नभिएमका ककारबकाहरीकको लकाचग रकाय पलेश गनर ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका धसफकाररस गनर वका प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ
कमर्जा चिकाररीकको चबदका स्वरीकसृत गनर ।

 अधधिरकाज्य व्यकापरी चवदसुतकको मकागकको प्रक्षलेपण सम्बन्धिरी ककायर्जा कको समन्वय गररी चवस्तसृत समरीक्षकात्मक
अध्ययन तथका चवश्ललेषण गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ।

 चवदसुत उत्पकादन, प्रसकारण तथका चवतरणकको दरीघर्जा ककाधलन तथका अल्पककाधलन यकोरनकाहरुकको
समरीक्षकात्मक अध्ययन एवव चवश्ललेषण गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ।

 रनसम्पकर्जा सम्बन्धिरी ककायर्जा हरु गनर ।
 नलेपकाल सरककारकको चनदरशनहरु ककायकार्जान्वयन गनर गरकाउनले ।
 अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M
sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=l4=
!= kbsf] gfd M l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/ -l;len
%= phf{ dGqfno
xfO8«f]nf]hL_
ljB't ljsf; ljefu
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
^= sf7df08f} lhNnf
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/sf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले आयकोरनका तरसुर्जामका तथका अध्ययन महकाशकाखकाकका प्रमसुखकको सकामकान्य चनदरशन,
ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी दलेहकाय बमकोधरमकका धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पनरछ ।

 आयकोरनका अध्ययन ककायर्जा कको लकाचग चिकाचहनले आवश्यक हकाइडष कोलकोधरकल तथका मलेटलेरकोलकोधरकल
तथ्यकावकहरुकको सवकलन ककायर्जा गनर गरकाउनले ।

 रलचवदसुत आयकोरनकाहरुकको पचहचिकान, सभिरक्षण तथका नदरी बलेधसनहरुकको गसुरुयकोरनका अध्ययनकका
लकाचग आवश्यक हकाइडष कोलकोररी सम्बन्धिरी ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।

 प्रस्तकाचवत आयकोरनकाकको सवरक्षण, पयवर्जा सम्भिकाव्यतका अध्ययन ककायर्जा कको लकाचग हकाइडष कोलकोररी तथका
सलेचडमलेन्ट मकापन ककायर्जा हरु गररी तथ्यकावकहरु सवकलन तथका प्रचतवलेदन तयकार गनर गरकाउनले ।

 आयकोरनका स्थलमका सवकलन गररएकका तथ्यकावकहरुकको चवश्ललेषण गनर र सको तथ्यकावकहरु व्यवनस्थत
रुपमका रकाख्न लगकाउनले ।

 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण र
आवश्यकतकानसुसकार चनदरशन र चनयन्त्रण समलेत गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम खचिर्जा कको चनककासका चदनले ।
 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर
र प्रकोत्सकाहरी पसुरस्ककार, सरुवका, बढसु वका वका आवश्यक ककारबकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत
ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम टलेण्डर आमनन्त्रत गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा भिए नभिएकको
मचनटररङ्ग गनर शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा नभिएमका ककारबकाहरीकको लकाचग रकाय पलेश गनर ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका धसफकाररस गनर वका प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ
कमर्जा चिकाररीकको चबदका स्वरीकसृत गनर ।

 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
 अधधिरकाज्य व्यकापरी चवदसुतकको मकागकको प्रक्षलेपण सम्बन्धिरी ककायर्जा कको समन्वय गररी चवस्तसृत समरीक्षकात्मक
अध्ययन तथका चवश्ललेषण गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ।

 चवदसुत उत्पकादन, प्रसकारण तथका चवतरणकको दरीघर्जा ककाधलन तथका अल्पककाधलन यकोरनकाहरुकको
समरीक्षकात्मक अध्ययन एवव चवश्ललेषण गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ।

 रनसम्पकर्जा सम्बन्धिरी ककायर्जा हरु गनर ।
 नलेपकाल सरककारकको चनदरशनहरु ककायकार्जान्वयन गनर गरकाउनले ।
 अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –

sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/ -d]=sf=_
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/sf] gfd M–

>]0fL M– /f=k=l4=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले उपमकाहकाचनदरशक / ससुपररन्टलेनण्डङ इनन्रचनयरकको सकामकान्य चनदरशन,
ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी b]xfo adf]lhdsf धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पनरछ ।

 चवदसुत आयकोरनकाहरुकको प्रयकोगमका मलेककाचनकल सवरचिनकाहरुकको चनमकार्जाण ककायर्जा चनयचमत तथका स्तररीय
भिए नभिएकको र वकातकावरणमका प्रचतकयल असर पकारले नपकारलेकको स्थलगत चनररीक्षण गनर ।

 अनसुमचतपत्र खकारलेर गनर तथका दण्ड सरकाय सम्बन्धिमका आवश्यकतका अनसुसकार मलेककाचनकल
इनन्रचनयररङ्ग सम्बन्धिमका अध्ययन गररी ससुझकाव चदनले ।

 रलचवदसुतकको सवरक्षण, उत्पकादन सम्बन्धिमका आवश्यक गसुणस्तर चनधिकार्जारण सम्बन्धिरी मलेककाचनकल
ककायर्जा मका सहयकोग पसुरयकाउनले ।

 मलेककाचनकल सवरचिनकाहरुकको त्रसुचटबकाट हह नले दघसु र्जा टनका र त्यस सम्बन्धिरी रकासचिबसुझकका सम्पयणर्जा ककायर्जा हरु
गनर गरकाउनले ।

 आयकर तथका अन्य दर, चवदलेशरी चवचनमय, रग्गका प्रकाचप्त र अधधिग्रहण तथका अन्य प्रचिधलत ककानयन
बमकोधरम चनररी उदमरीहरुलकाई ससुचवधिका उपलब्धि गरकाउनले ।

 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण र
आवश्यकतकानसुसकार चनदरशन र चनयन्त्रण समलेत गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम खचिर्जा कको चनककासका चदनले ।
 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर
र प्रकोत्सकाहरी पसुरस्ककार, सरुवका, बढसु वका वका आवश्यक ककारबकाहरी गनर वका गनर्जा धसफकाररस सचहत
ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम टलेण्डर आमनन्त्रत गनर र शतर्जा अनसुसकारकको ककायर्जा भिए नभिएकको
मचनटररङ्ग गनर शतर्जा बमकोधरम ककायर्जा नभिएमका ककारबकाहरीकको लकाचग रकाय पलेश गनर ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका धसफकाररस गनर वका प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ
कमर्जा चिकाररीकको चबदका स्वरीकसृत गनर ।

 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
 अधधिरकाज्य व्यकापरी चवदसुतकको मकागकको प्रक्षलेपण सम्बन्धिरी ककायर्जा कको समन्वय गररी चवस्तसृत समरीक्षकात्मक
अध्ययन तथका चवश्ललेषण गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ।

 चवदसुत उत्पकादन, प्रसकारण तथका चवतरणकको दरीघर्जा ककाधलन तथका अल्पककाधलन यकोरनकाहरुकको
समरीक्षकात्मक अध्ययन एवव चवश्ललेषण गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ।

 नलेपकाल सरककारकको चनदरशनहरु ककायकार्जान्वयन गनर गरकाउनले ।

 अधधिनस्थ ककायर्जा कको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=l4=
!= kbsf] gfd M l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/ -lhof]_
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/sf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले आयकोरनका तरसुर्जामका तथका अध्ययन महकाशकाखकाकका प्रमसुखकको सकामकान्य चनदरशन
ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी अधधिरकाज्यकको रलचवदसुत आयकोरनकाकको प्रकारनम्भिक सभिरक्षणकको लकाचग
आयकोरनका स्थलकको छननौट इनन्रचनयररङ्ग र भिनौगचभिर्जा क सभिरक्षण गनर गरकाउनले

तथका आयकोरनकाम

चडरकायनकको लकाचग अचत आवश्यक पनर धरयकोलकोधरष तथ्यकाङहरु प्रकाप्त गनर चवश्ललेषण गररी प्रचतवलेदन
तयकार गनर । ।

 भिय चवजकान सम्बन्धिरी अध्ययनमका सचक्रय रुपमका लकाग्नले ।
 सम्भिकाचवत रलचवदसुत आयकोरनकाकको चवचभिन्न चिरणकको इनन्रचनयररङ्ग तथका भिनौगचभिर्जा क सभिरक्षण
ककायर्जा गनर गरकाउनले ।

 चवदसुत आयकोरनकाकको सवरचिनकाहरुकको इनन्रचनयररङ धरयकोलकोधरष नक्सका तयकार गनर गरकाउनले ।
 भिनौगचभिर्जा क सवरक्षण तथका प्रकाप्त तथ्यकावकहरुकको चवश्ललेषण गररी आयकोरनका स्थलकको इनन्रचनयररङ्ग
धरयकोलकोररीकको दृचषककोणबकाट प्रचतवलेदन तयकार गनर गरकाउनले ।

 चवस्तसृत इनन्रचनयररङ्ग धरयकोलकोररी सभिरक्षण र प्रचतवलेदन तयकार गनर ककायर्जा कको लकाचग आवश्यकतका
अनसुसकार चवशलेषजहरु (धसचभिल, मलेककाचनकल, इललेक्टष रीकल आचदधसत) सम्पकर्जा र समन्वय ककायम
गनर गरकाउनले ।

 अधधिनस्थ ककायर्जा कको लकाचग प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गनर गरकाउनले ।
 धरयकोलकोररी सम्बन्धिरी ककामकको लकाचग आवश्यक सकामकाग्ररी उपलब्धि गरकाउन ककारबकाहरी चिलकाउन तथका
उपलब्धि सकामकाग्ररीकको सवभिकार ममर्जा त तथका सवरक्षणकको व्यवस्थका चमलकाउनले र सदपसु यकोग गनर ।

 आवश्यकतका अनसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका, गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण र आवश्यकतका
अनसुसकार चनदरशन र चनयन्त्रण समलेत गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार
गनसुर्जाकका सकाथथै प्रकोत्सकाचहत पसुरस्ककार, सरुवका, बढसु वका तथका अन्य आवश्यक ककारबकाहरी गनर वका गनर्जा
धसफकाररस सचहत महकाशकाखका प्रमसुखकहकास पलेश

गनर ।

 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=t[
!= kbsf] gfd M zfvf clws[t
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= zfvf clws[tsf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले प्रशकासन शकाखकाकका उपसचचिवकको चनकतम चनदरशन¸ ससुपररवलेक्षण तथका
चनयन्त्रणमका रहरी कमर्जा चिकाररी प्रशकासन¸ सकामकान्य प्रशकासन तथका आन्तररक प्रशकासन सवचिकालनमका आइपनर
दथैचनक¸ सकाप्तकाचहक¸ मकाधसक¸ त्रथैमकाधसक एवव आवधधिक ककायर्जा हरु चनयचमत रुपमका फछषयनौट गनर्जा गरकाउन
शकाखका प्रमसुखलकाई सहयकोग गररी चवभिकागकको तत्सम्बन्धिरी ककायर्जा सवचिकालन गनर धरम्मलेवकाररी वहन गनसुर्जा पनरछ ।

 चवभिकागकको सकामकान्य¸ आनन्तररक तथका कमर्जा चिकाररी प्रशकासन सम्बन्धिरी ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।
 चवभिकागमका ककायर्जा रत कमर्जा चिकाररीहरुकको सरुवका¸ वढवका¸ चवभिकागरीय सरकाय आचद सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर
गरकाउनले ।

 चवभिकागकको दरबन्दरीमका चनयसुचक्ति¸ अवककाश सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर गरकाउनले ।
 चवभिकागकको लकाचग आवश्यक धरन्सरी सकामकानहरुकको उपलब्धिरी¸ सवरक्षण¸ सम्बद्धिर्जान आचद ककायर्जा गनर
गरकाउनले ।

 महकाशकाखका तथका शकाखकाहरुमका आवश्यकतका अनसुसकारकको प्रशकासन सहकायक¸कम्प्यसुटर अपरलेटर¸
टकाइचपष¸ ककायकार्जालय सहयकोगरी¸ पकालले डष काइभिर आचदकको व्यवस्थका चमलकाउनले ।

 ककायकार्जालय भिवनहरुकको चनररक्षण सरसफकाइ पकालको पहरका सम्बन्धिमका उपयसुक्ति व्यवस्थका गनर गरकाउनले
।

 कमर्जा चिकाररीकको व्यचक्तिगत अचभिललेख अदवधधिक रकाख्नले र रकाख्न लगकाउनले ।
 चवभिकागकको धरन्सरी सकामकानकको ममर्जा त सम्भिकार गरकाउनले र ककाम आउन नसक्नले सकामकान धललकाम
गरकाउन ककारवकाहरी चिलकानले ।

 कमर्जा चिकाररकको हकाधरर ¸ चवदका¸ आचदकको व्यवस्थका र अचभिललेख रकाख्नले र रकाख्न लगकाउनले ।
 ककायकार्जालयकको सबथै भिनौचतक सकामकानकको स्यकाहकार सम्भिकार गनर गरकाउनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण र आवश्यकतका
अनसुसकार चनदरशन र चनयन्त्रण समलेत गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार गनर
र प्रकोत्सकाहरी पसुरस्ककार¸ ग्रलेड थप¸ सरुवका बढसु वका तथका अन्य आवश्यक ककायर्जा वकाहरी गनर वका गनर्जा
धसफकाररस सचहत ससुररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 आवश्यकतका अनसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका गकोषरी तथका समलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर गरकाउनले ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=t[
!= kbsf] gfd M sfg'g clws[t
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= sfg'g clws[tsf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
महकाचनदरशककको चनकटतम चनदरशन¸ ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी ककानयन अधधिकसृतकको हथैधसयतलले
चनरकामतरी सलेवका ऐन¸ चनयमहरु र चवदसुत ऐन¸ चनयमकावलरी तथका अन्य सम्बनन्धित ऐन ककानयनकको
सम्बन्धिमका सलकाहककाररी रकाय सम्पकादन गनसुर्जाकको सकाथथै शकाखकाकको दथैचनक ककायर्जा हरुकको धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा
पनरछ ।

 चनरकामतरी सलेवका सम्बन्धिरी ककानयनहरु लगकायत अन्य ऐन¸ ककानयनकको चवषयमका रकाय मकाग भिइ
आएमका रकाय उपलब्धि गरकाउनले तथका यस चवषयमका सम्बद्धि चनककायससग आवश्यक परकामशर्जा र रकायकका
लकाचग सम्पकर्जा गनसुर्जापनर दलेधखएमका सको ककायर्जा गररी त्यसकको रकानककाररी गरकाउनले ।

 चवदसुत सम्बन्धिरी ककानयन तथका चनयमकको सवशकोधिन गनर पनर दलेधखएमका रलसकोत मन्त्रलय र ककानयन
न्यकाय तथका सवसदरीय व्यवस्थका मन्त्रकालयससग आवश्यक परकामशर्जा गररी ककारवकाहरी अगकाचड बढकाउनले ।

 नलेपकाल सरककार (चवदसुत चवककास चवभिकाग)लकाई चवपक्षरी बनकाइ आदकालतमका परलेकका मसुदकामका यस
चवभिकागकको तफर्जाबकाट धलधखत रवकाफ पलेश गनर तथका मसुदका सम्बन्धिरी अन्य ककायर्जा सम्पकादन गनर ।

 सवर्वोच्चि अदकालतबकाट चनरकामतरी सलेवका र चवदसुत सम्बन्धिरी चवषयमका ककायम भिएक नरीररहरु
अदकावधधि गररी रकाख्नले ।

 उललेधखत ककायर्जा कको प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी पलेश गनर ।
 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका¸ गकोषरी¸ सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 चनररी क्षलेत्रबकाट चवककास गररनले चवदसुत आयकोरनका सम्बन्धिमका आयकोरनका सम्झनौतका

(Project

Agreement) गनसुर्जापनर भिएमका आवश्यक सहयकोग र सलेवका पसुयकार्जाउनले ।

 यस पदलकाई चनदर्जा चुष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=t[
!= kbsf] gfd M n]vf clws[t
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= n]vf clws[tsf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदमका पदकाधधिकररीलले उपसचचिव ललेखकाकको चनतटम चनदरशन¸ ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी
आधथर्जा क शकाखकाकको ललेखका अधधिकसृतकको हथैधसयतलले उपसचचिव ललेखकालकाई आधथर्जा क ककारकोवकार चनयचमत रुपमका
सञकालन र व्यवस्थकापनकको लकाचग सहयकोग गनर र ककारकोवकारकको आन्तररक तथका अनन्तम ललेखका पररक्षण¸
सम्पररक्षण गररी गरकाउन ककारकोवकार चनयचमत व्यवनस्थत गनर ¸ गरकाउन गररी चनम्न धरमलेवकाररी वहन गनसुर्जा
पदर्जा छ ।

 चवदसुत चवककास चवभिकागकको वकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम अनसुसकार आगमकामरी आधथर्जा क वषर्जा कको अनसुमकाचनत बरलेट
तयकार गनर ककायर्जा मका सहयकोग गररी पलेश गनर ।

 स्वरीकसृत चवचनयकोरन बरलेट अन्तगर्जा त धरलका नस्थतकको तथका ललेखका चनयन्त्रण ककायर्जा लयबकाट रकम
चनककासका प्रकाप्त गनसुर्जा पनर सबथै ककारवकाहरी गनर्जा कको लकाचग सहयकोग गनर ।

 ऐन चनयमकानसुसकार तकोचकएकको शलेषस्तकाहरु अदकावधधिक रकाख्नले ¸ रकाख्न लकागउनले र चनयमकानसुसकार
खकातका सवचिकालन गनर ।

 कमर्जा चिकाररीलकाइर्जा स्वरीकसृत भिए अनसुसकारकको रकम पलेश्ककी चदनले र ककायर्जा सम्पकादन भिएकको अवधधिलले
चनयमकानसुसकार पकाउनले म्यकाद चभित्र पलेश्ककी फछषयनौट गनर¸ गरकाउनले ।

 चवदसुत चवककास चवभिकागकको रकारस्व¸ शलेस्तका¸ ससुव्यवनस्थत रुपमलले रकाख्नले वयवस्थका गनर¸ गरकाउनले
तथका धिरनौटरी र उजकातरी सस्तका गनर¸ गरकाउनले ।

 चनमकार्जाण ककायर्जा हरु वका ठले क्क पटकावकाट चनमकार्जाण र सकामकान खररद ककायर्जा भिएकको मका प्रचचिलत आधथर्जा क
ऐन चनयमकको अधधिकन रहलेर भिसुक्तिकानरी चदनले ¸ चदलकाउनले व्यवस्थका गनर र पलेश गनर ।

 चनयम बमकोधरम चवचभिन्न बरलेट अन्तगर्जा त ऐनकका खचिर्जा हरुकको भिसुक्तिकानरी चदनले ।
 तलव कटका भिएकको कमर्जा चिकाररी सवचिय ककोष¸ नकागररक लगकानरी ककोष र सकापटरी कटरी रकम सम्बनन्धित
ककायर्जा लयमका दकाधखलका गनर

 चनयमकानसुसकार पकारशचमक कर कटरी गररी कर ककायकार्जालयलले तकोकलेकको खकातकामका रम्मका गरलेर सकोकको
सयचिनका कर ककायकार्जालयमका चदनले ।

 कमर्जा चिकाररीलकाई चनयम अनसुसकार तलव भित्तका लसुगका औषधधि खचिर्जा चनककास मकाग गनर र उपलब्धि गरकाउनले
।

 आधथर्जा क प्रशकासन सम्बन्धिरी ऐन चनयम आदलेश तथका पररपत्रहरु सबथै कमर्जा चिकाररीहरुलकाई रकानककाररी
गरकाउनले ।

 दकातसृ पक्षकको ललेखका आवश्यकतका अनसुसकार ललेखका तयकार गररी सकोहरी बमकोधरम प्रचतवलेदन चदनले ।
 चवदसुत चवककास चवभिकागकको ककायर्जा सवचिकालन तफर्जाकको सलेस्तका आन्तररक तथका अनन्तम ललेखका पररक्षण

गरकाउनले ।

 आनन्तक तथका अनन्तम ललेखका पररक्षणबकाट चदइएकका वलेरुरसुकको लगत खडका गनर र
तदकारुकतकाकतकासकाथ फछषयनौट गनर गरकाउनले ।

 शकाखकाकको भिनौचतक सकाधिकानहरुकको स्यकाहकार सम्भिकार¸ ममर्जा त र सवरक्षण गनर व्यवस्थका चमलकाउनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका धसफकाररस गनर र प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्त
कमर्जा चिकाररीकको चवदका स्वरीकसृत गनर ।

 यस पदलकाई चनदर्जा चुष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M O{lGhlgo/ -xf=kf=_
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= O{lGhlgo/sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=t[
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले सम्बनन्धित शकाखका प्रमसुख/धस.चड.ई.कको चनकटतम ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका
रहरी दलेहकाय बमकोधरमकका धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पदर्जा छ ।

 अधधिरकाज्यव्यकापरी चवदसुत मकागकको प्रक्षलेपण सम्बन्धिरी ककायर्जा कको समन्वय गररी चवस्तसृत समरीक्षकात्मक
अध्ययन तथका चवश्ललेषण गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।

 चवदसुत उत्पकादन, प्रसकारण तथका चवतरणकको दरीघर्जा ककाधलन तथका अल्पककाधलन यकोरनकाहरुकको
समरीक्षकात्मक अध्ययन एवव चवश्ललेषण गररी ससुझकाव सचहतकको प्रचतवलेदन तयकार गनर ककायर्जा मका सहयकोग
गनर ।

 नलेपकाल सरककारकको चनदरशनहरु ककायकार्जान्वयन गनर गरकाउनले ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।

 नलेपकाल सरककारकको नरीचत अनसुरुप चवदसुत चवककास चवभिकागलले गनसुर्जापनर ककायर्जा हरुकको वकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम र
बरलेटकको तरसुर्जामका गनर ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।

 चवदसुत चवककासमका वथैदलेचशक सहयकोगकको आवश्यकतका बकारले ससुझकाव र प्रचतवलेदनहरु तयकार गनर
ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।

 यस चवदसुत चवककास चवभिकाग अन्तगर्जा त सवचिकाधलत ककायर्जा हरुकको प्रगचत, मयल्यकावकन एवव अनसुगमन गररी
ससुपररवलेक्षकलकाई चनयचमत रुपमका रकानककाररी चदनले मकाधसक चिनौमकाधसक अधिर्जा वकाचषर्जा क एवव वकाचषर्जा क
प्रगचत चववरणहरु तयकार गनर, प्रगचत समरीक्षकाहरुमका भिकागधलनले र समरीक्षकाकको चनदरशनहरु
ककायकार्जान्वयन गनर ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।

 वहह उदलेश्यरीय एवव रलचवदसुत आयकोरनकाकको चवककासकको लकाचग भिकारत लगकायत अन्य रकाषषहरुससग हह नले
वकातकार्जाहरुकका लकाचग आवश्यक पनर प्रकाचवधधिक तथ्यकावक सवकलन तथका प्रचतवलेदनहरु तयकार गनर
ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।

 सवसद सम्बन्धिरी प्रश्नहरुकको रवकाफ तयकार गनर ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।
 कम्प्यसुटर तथका अचभिललेखकालयकको व्यवस्थका गनर ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M O{lGhlgo/ -On]_]
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= O{lGhlgo/sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=t[
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले सम्बनन्धित शकाखका प्रमसुख/धस.चड.ई.कको चनकटतम ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका
रहरी दलेहकाय बमकोधरमकका धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पदर्जा छ ।

 अनसुमचतपत्र खकारलेर गनर वका दण्ड सरकाय गनर सम्बन्धिमका आवश्यकतका अनसुसकार अध्ययन गररी
ससुझकाव पलेश गनर गरकाउनले ।

 चवदसुतकको आयकात चनयकार्जात गनर नरीचत र प्रचवधधि चवषयहरु सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर गरकाउनले ।
 चवदसुत सवरचिनकाहरुकको त्रसुचटबकाट हह नले दघसु र्जा टनका र त्यस सम्बन्धिरी रकासचिबसुझकका सम्पयणर्जा ककायर्जा हरु गनर
गरकाउनले ।

 असवलग्न रुपमका चवदसुत चवतरण गरररहलेकका सवस्थकाहरुकको महससुल तथका अन्य दस्तसुर सम्बन्धिमका
चवदसुत ऐन बमकोधरम भिए नभिएकको चनररीक्षण गनर गरकाउनले ।

 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=t[
!= kbsf] gfd M gfkL clws[t
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= gfkL clws[tsf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
महकाचनदरशककको चनकटतम चनदरशन¸ ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी नकापरी अधधिकसृतकको हथैधसयतलले
चनरकामतरी सलेवका ऐन¸ चनयमहरु र चवदसुत ऐन¸ चनयमकावलरी तथका अन्य सम्बनन्धित ऐन ककानयनकको
सम्बन्धिमका सलकाहककाररी रकाय सम्पकादन गनसुर्जाकको सकाथथै शकाखकाकको दथैचनक ककायर्जा हरुकको धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा
पनरछ ।

 रलचवध्यसुतत् आयकोरनकाहरुकको पचहचिकान, सवरक्षण सम्बन्धिरी स्थलगत सवरक्षण ककायर्जा मका सहयकोग गनर
।

 आकषर्जा क र उपयसुक्ति रधलवध्यसुतत् आयकोरनकाकको पयवर्जा सवभिकाव्यतका अध्ययनकको सवरक्षण सम्बन्धिरी
प्रचतवलेदन तयकार गनर ।

 चवस्तसृत इनन्रचनयररङ चडरकाइनकका लकाचग आवश्यक तथ्यकावककको खकोर गनर र सको सम्बन्धिरी
प्रचतवलेदन चदनले ।

 चनररीस्तरबकाट सवचिकाधलत आयकोरनकाकको लकाचग सवर सम्बन्धिरी ककायर्जा मका समन्वय गनर ।
 बरलेट तथका ककायर्जा क्रम तयकार गनर र यकोरनकाससग सम्बनन्धित ककायर्जा हरु गनर ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M sDKo"6/ clws[t
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= sDKo"6/ clws[tsf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=t[
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिकररीलले सम्बनन्धित महकाशकाखका / शकाखकाकका प्रमसुखकको अन्तगतर्जा

रहरी तकोचकएकका

उपमहकाचनदरशक/ धस.चड.इ. कको चनदरशन¸ ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका रहरी b]xfo adf]lhdsf धरम्मलेवकाररी
वहन गनसुर्जापनरछ ।

 शकाखकाहरुबकाट सवकधलत सयचिनका¸ तथ्यकाक र ककायर्जा क्रमरु कम्प्यसुटरमका इन्पसुट गरकाउन प्रकसृयका र पयणर्जा
छनत् छथै नन अध्ययन गररी कसुनथै सयचिनका वका तथ्यकाकवमका पथ चववरणकको आवश्यक भिए सम्बन्धिरीत
शकाखकामका पदकाधधिकररीलकाई रकानककाररी गरउनले ।

 उपलब्धि सयचिनका तथका तथ्यकाकहरु तकर्जापयणर्जा¸ औचचित्यपयणर्जा चववरण र सबथै दृचषककोणबकाट
चवश्ललेशषण र चनयन्त्रण गनर ककायर्जा क्रम तयकार पकानर ककायर्जा क्रम (प्रकोग्रकाम) कको भिकाषका प्रयकोग गररी
कम्प्यसुटर प्रकोग्रकाम चभित्र डकायकाग्रकाम चिकाटर्जा चमलकाउनले¸ पररवतर्जा न गनर ।

 नमसुनका सयचिनका वका तथ्यकाकहरुबकाट ककायर्जा क्रमकको वथैधितकाकको प्रकारनम्भिक पररक्षण गररी
आवश्यकतकानतसुसकार ककायर्जा क्रममका आवश्यक सवशकोधिन गनर ।

 कमत्प्यसुटर चिलकाउन ककोड नम्बरकको व्यवस्थका चमलकाउन ककायर्जा क्रमहरुमका पररवतर्जा न गनर्जा चनदरशन चदन
सचकनले व्यवस्थका गनर ।

 आवश्यकतका अनसुसकार ककायर्जा क्रमहरुमका सवशकोधिन र कम्प्यसुटरमका भिररएकका डकाटकाहरु रुरसु गनर ।
 शकाखकाबकाट कम्प्यसुटरमका चदइएकका तथ्यकावककको अचभिललेख ससुरचक्षत रकाख्नले ।
 आवश्यकतकानसुसकार टकाइप गनर¸ गरकाउनले र चतनकको अचभिललेख रकाख्नले तथका आवश्यक प्रचतधलचपहरु
चनककाल्नले ।

 कम्प्यसुटरमका कसुनथै प्रचवधधि खरकावरी आउन नचदन भिकाइरसबकाट कम्प्यसुटरलकाई ससुरचक्षत रकाख्नले
सम्बनन्धित चनककायलकाई खवर गररी आवश्यक व्यवस्थका चमलकाउनले ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीलकाई कम्प्यसुटरकको ससुरचक्षत र चववलेक पयणर्जा सवचिकालनमका मकागर्जा चनदरशन गनर ।
 सम्बनन्धित सयचिनकाकको अचभिललेख तयकार पकानर्जा नलेपकाल सरककार र अन्य गथैर सरककाररी सवस्थकाहरुससग
समन्वय रकाख्न सहयकोग गनर ।

 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित पक्षलकाई सयचिकानका तथका तथ्यकावकहरुकको प्रचतधलचपहरु प्रवकाह गनर ।
 कम्प्यसुटर सवचिकालन गनर ककोठकाकको वकातकावरण स्वच्छ र सफका रकाख्नले व्यवस्थका चमलकाउनले ।
 शकाखकाकको भिनौचतक सकाधिकानहरुकको स्यकाहकार सवभिकार ममर्जा त तथका सवरक्षण गनर्जा व्यवस्थका चमलकाउनले ।
 अधधिनस्थ ककायर्जा हरुकको ककायर्जा प्रगचत प्रचतवलेदन तयकार गररी ससुपररवलेक्षकमका चववरण पलेश गनर ।

 आवश्यकतकानसुसकार सम्बनन्धित चवषयमका हह नले सभिका¸ गकोषरी तथका सलेचमनकारमका भिकाग धलनले ।
 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककाममका मकागर्जा दशर्जा क बनरी कमर्जा चिकाररीहरुलकाई ससुपररवलेक्षण र
आवश्यकतकानसुसकार चनदरशन र चननयन्त्रण समलेत गनर ।

 प्रत्यकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको ककायर्जा सम्पकादन मयल्यकावकन तयकार
धसफकाररस सचहत ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 अधधिनस्थ कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका धसफकाररस गनर वका प्रत्युकायकोधरत अधधिककार बमकोधरम अधधिनस्थ
कमर्जा चिकाररीकको चवदका स्वरीकसृत गनर ।

 सम्बनन्धित महकाशकाखका/शकाखका र सलेवका प्रदकायक चनककाय ससग समन्वय गररी चवभिकागकको website
अध्यकावधधिक गनर ।

 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M O{lGhlgo/ d]sf
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= O{lGhlgo/sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=t[
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले सम्बनन्धित शकाखका प्रमसुख/धस.चड.ई.कको चनकटतम ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका
रहरी दलेहकाय बमकोधरमकका धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पदर्जा छ ।

 चवदसुत आयकोरनकाहरुमका प्रयकोग भिएकको मलेककाचनकल सवरचिनकाहरुकको चनमकार्जाण ककायर्जा चनयचमत तथका
स्तररीय भिए नभिएकको वकातकावरणमका प्रचतकयल असर परले नपकारलेकको स्थलगत चनररीक्षण गररी धस.चड.ई.
लकाई रकानककाररी चदनले ।

 रलचवदसुत सभिरक्षण, उत्पकादन सम्बन्धिमका आवश्यक गसुणस्तर चनधिकार्जारणकको मलेककाचनकल

इनन्रचनयररङ्गकको ककायर्जा मका सहयकोग पसुरयकाउनले, भिए नभिएकको रकानककाररी चदनले ।

 मलेककाचनकल सवरचिनकाहरुकको त्रसुचटबकाट हह नले दघसु र्जा टनका र त्यस सम्बन्धिरी रकासचिबसुझकको ककायर्जा मका सहयकोग
पसुरयकाउनले ।

 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M O{lGhlgol/é lhof]nf]lhi6
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= O{lGhlgol/é lhof]nf]lhi6sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=t[
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले सम्बनन्धित शकाखका प्रमसुख/धस.चड.ई.कको चनकटतम ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका
रहरी दलेहकाय बमकोधरमकका धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पदर्जा छ ।

 भिय चवजकान सम्बन्धिरी अध्ययनमका सचक्रय चनदरशन अनसुसकार लकाग्नले ।
 सवभिकाचवत रलचवदसुत आयकोरनकाकको चवचभिन्न चिरणकको इनन्रचनयररङ्ग धरयकोलकोधरकल तथका
भिनौगचभिर्जा क सभिरक्षण ककायर्जा गनर ।

 चवदसुत आयकोरनकाकको सवरचिनकाहरुकको भिनौगचभिर्जा क नक्सका तयकार गनर ।
 भिनौगचभिर्जा क सवरक्षण तथका प्रकाप्त तथ्यकावकहरुकको चवश्ललेषण गररी आयकोरनका स्थलकको इनन्रचनयररङ्ग
धरयकोलकोररीकको दृचषककोणबकाट नक्सका तयकार गनर ।

 चवस्तसृत इनन्रचनयररङ्ग धरयकोलकोररी सभिरक्षण र प्रचतवलेदन तयकार गनर ककायर्जा कको लकाचग आवश्यकतका
अनसुसकार अन्य चवशलेषजहरु (धसचभिल, मलेककाचनकल, इललेनक्टष कल आचद धसत) सम्पकर्जा र समन्वय
ककायम गनर ।

 यस पदलकाई चनचदर्जा ष अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M O{lGhlgo/ xfO8«f]nf]hL
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= O{lGhlgo/sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=t[
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले सम्बनन्धित शकाखका प्रमसुख/धस.चड.ई.कको चनकटतम ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका
रहरी दलेहकाय बमकोधरमकका धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पदर्जा छ ।

 आयकोरनका अध्ययन ककायर्जा कको लकाचग चिकाचहनले आवश्यक हकाइडष कोलकोधरकल तथका मलेटषकोलकोधरकल
तथ्यकावकहरु सवकलन गनर ।

 रलचवदसुत आयकोरनकाकको पचहचिकान, सभिरक्षण तथका नदरी बलेधसनहरुकको गसुरुयकोरनका अध्ययनकका
लकाचग आवश्यक हकाइडष कोलकोररी सम्बन्धिरी ककायर्जा हरु गनर ।

 प्रस्तकाचवत आयकोरनकाकको सभिरक्षण, पयवर्जा सवभिकाव्यतका अध्ययन ककायर्जा कको लकाचग हकाइडष कोलकोररी तथका
सलेचडमलेन्ट मकापन ककायर्जा हरु गररी तथ्यकावकहरु सवकलन तथका प्रचतवलेदन तयकार गनर ।

 आयकोरनका स्थलमका सवकलन गररएकका तथ्यकावकहरुकको चवश्ललेषण गनर र सको तथ्यकावकहरु व्यवनस्थत
रुपमका रकाख्न लगकाउनले ।

 हकाइडष कोलकोधरकल तथका मलेटषकोलकोधरकल ककायर्जा कको लकाचग आवश्यक उपकरणहरु रलेखदलेख गनर ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M jftfj/0fljb
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= jftfj/0fljbsf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=t[
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
 of]hgf ;DjGwL ;a} sfo{x?sf] cWoog, d"Nof+sg tyf ;dGjo ug]{ .
 ef}lts, h}ljs tyf ;fdflhs jftfj/0fsf tYof+s tyf hfgsf/Lx? ;+sng tyf ;dGjo u/L ;DjlGwt









lj1nfO{ hfgsf/L u/fpg] .
jftfj/0f ljifos cfof]hgf;Fu ;DjlGwt tYof+s, ljj/0f tyf k|ltj]bg ;+sng cWoog ;ldIff ug]{ .
jftfj/0f ;+/If0f;Fu} ;fdflhs ;xof]u / ;xsfo{ u/fpg ;Sg] vfnsf of]hgf / k|ljlwsf] cg';Gwfg, vf]h
tyf klxrfg ug]{ .
jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg cWoog sfo{sf] nflu ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{, /fli6«o :t/sf] ;]ldgf/df efu
lng], /fo ;"emfj ;+sng u/L IEE/EIA nfO{ clGtd ?k lbg] sfo{ ug]{÷u/fpg] .
cfof]hgf k|efljt If]qdf df}h'bf jftfj/0f ;DjGwL cWoog ug]{ .
cfof]hgf lgdf{0f If]qdf lgdf{0f ;+rfng x'bf x'g;Sg] jftfj/0f ljgf; jf/] cf+sng ug],{ lgdf{0fsf]
lznlznfdf cfof]hgfsf] l/kf]6{ cg';f/ jftfj/0f lagf; sd ug{ ;xof]u k'¥ofpg] .
cfof]hgfnfO{ cfjZos jftfj/0fLo P]g, sfg"g tyf lgodx? cWoog / ;ldIff u/L /fo ;'emfj lbg] .
cfkm"eGbf dflyNnf] txsf sd{rf/Ln] cfof]hgf sfof{no;Fu ;DjlGwt cx|fPsf sfd ug]{ .
o; kbnfO{ lglb{i6 ul/Psf cGo sfd ug]{ .
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=t[
!= kbsf] gfd M OlGh -lalN8ª P08 cfls{_
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= OlGh -lalN8ª P08 cfls{_sf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M
यस पदकका पदकाधधिककाररीलले सम्बनन्धित शकाखका प्रमसुख/धस.चड.ई.कको चनकटतम ससुपररवलेक्षण तथका चनयन्त्रणमका
रहरी दलेहकाय बमकोधरमकका धरम्मलेवकाररी बहन गनसुर्जा पदर्जा छ ।

 चवध्यसुतत् आयकोरनकाकको भिवन तथका अन्य सवरचिनका चनमकार्जाण गनर सम्बन्धिमका चडरकाईन तथका डष इङ
सम्बन्धिरी आवश्यक ककायर्जा गनर ।

 चवभिकाग अन्तगर्जा तकका भिवन सवरचिनका चनमकार्जाण गदकार्जा नलेपकाल सरककारबकाट स्वरीकसृत भिवन चनमकार्जाण सवचहतका
लकागय गनर गरकाउनले सम्बन्धिमका समन्वय गनर ।

 आयकोरनका स्थलमका सवकलन गररएकका तथ्यकावकहरुकको चवश्ललेषण गनर र सको तथ्यकावकहरु व्यवनस्थत
रुपमका रकाख्न लगकाउनले ।

 चवध्यसुतत् चवककासमका आईपनर सम्पयणर्जा डष कानफ्टङ सम्बन्धिरी ककाम गनर ।
 चवध्यसुतत् आयकोरनकाकको सवरक्षण र अध्ययन गनर ककायर्जा मका नक्सका तयकार गनर ।
 चवभिकागकका चवचभिन्न महकाशकाखका/शकाखकामका आइपरलेकको डष कानफ्टङ सम्बन्धिरी ककाम गनर ।
 चवभिकागकको लसु-चप्रन्ट मलेधसन, डष कानफ्टङकको सकामकान रलेखदलेख तथका सवरक्षण गनर गरकाउनले ।
 आइपरलेमका सकाइट ककायकार्जालयमका गई डष कानफ्टङ सम्बन्धिरी ककाम गनर ।
 चवभिकागमका भिएकको नक्सकाहरु ससु-व्यवनस्थत ससग रकाख्नले व्यवस्थका चमलकाउनले ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M gfoj ;'Aaf k|zf;g
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= gfoj ;'Aafsf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=cg+=k|=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
 सकाधिकारण एवव चवककास तफर्जाकको पदहरुकको दरवन्दरी तथका कमर्जा चिकाररीहरुकको व्यचक्तिगत अचभिललेख
अदकावधधिक रकाख्नले ।

 रकारपत्रकावचकत कमर्जा चिकाररीहरुकको असकाधिकारण चवदका, अध्ययन चबदका, औषधधि उपचिकार खचिर्जा धलएकको
अचभिललेख अदकावधधिक गरकाउन सहयकोग गनर ।

 रकाधरनकामका वका अन्य ककारणलले अवककास भिएकका कमर्जा चिकाररीहरुकको लगत तयकार गररी यस सम्बन्धिरी
फकाईल ससुरचक्षत सकाथ रकाख्नले ।

 चवचभिन्न चनणर्जा य ककायकार्जान्वयन सम्बन्धिरी तथका अन्य ककायर्जा हरु ससुपररवलेक्षकबकाट चनदरशन भिए अनसुसकार
गनर ।

 ककारवकाहरी टसु वचगएकका पत्रहरु सम्बन्धिरी फकाइलमका फकाइधलङ्ग गररी रकाख्नले । सरुवका भिएकका
कमर्जा चिकाररीहरुकको रमकानका पत्र तयकार गनर ।

 चवदकामका बसलेकका कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका चनवलेदन धलइ हकाधरररी रधरषरमका रनकाउनले , रलेकडर्जा रकाख्नले ।
 चवभिकागमका ककायर्जा रत कमर्जा चिकाररीकको तलवरी प्रचतवलेदन पकाररीतकको लकाचग आवश्यक चववरण तथैयकार गररी
प्रत्यलेक आ.व.कको शकावण २० गतले चभित्र चनरकामतरी चकतकाबखकानकाबकाट पकाररत गरकाउन पठकाउनले ।

 ककागरकात धिसुल्यकाउन अधधिकसृतलकाई सहयकोग पसुरय
त् काउनले ।
 चवभिकागकका कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका, औषधधि, उपचिकार खचिर्जा धलएकको अचभिललेख अदकावधधिक रकाख्नले ।
 कमर्जा चिकाररीहरुकको हकाधरररीमका चवदकाकको चववरण रनकाउनले, अनसुपनस्थत कमर्जा चिकाररीकको हकाधरररीमका
अनसुपनस्थत रनकाउनले वका आदलेशकानसुसकार चचिनको लगकाउनले ।

 चवभिकागमका प्रकाप्त चचिठरीपत्रहरु दतकार्जा गररी शकाखका प्रमसुख समक्ष पलेश गनर ।
 ककायर्जा सम्पन्न भिएकका चचिठरी पत्रहरु सम्बनन्धित फकाईलमका फकाइल गररी रकाख्नले ।
 शकाखकाबकाट सम्पकादन भिएकका ककायर्जा हरुकको प्रगचत चववरण मकाधसक रुपलले तयकार गनर ।
 शकाखकाबकाट वकाचहर पठकाउनले पत्रहरु चिलकानरी चकतकाबमका उललेख गररी मयल चिलकानरी शकाखकामका वसुझकाउनले ।
 शकाखका अधधिकसृतलले तकोकलेकको अन्य ककायर्जा गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M gfoj ;'Aaf sfg"g
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= gf=;'= sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=cg+=k|=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
 सकाधिकारण एवव चवककास तफर्जाकको पदहरुकको दरवन्दरी तथका कमर्जा चिकाररीहरुकको व्यचक्तिगत अचभिललेख
अदकावधधिक रकाख्नले ।

 रकारपत्रकावचकत कमर्जा चिकाररीहरुकको असकाधिकारण चवदका, अध्ययन चबदका, औषधधि उपचिकार खचिर्जा धलएकको
अचभिललेख अदकावधधिक गरकाउन सहयकोग गनर ।

 रकाधरनकामका वका अन्य ककारणलले अवककास भिएकका कमर्जा चिकाररीहरुकको लगत तयकार गररी यस सम्बन्धिरी
फकाईल ससुरचक्षत सकाथ रकाख्नले ।

 चवचभिन्न चनणर्जा य ककायकार्जान्वयन सम्बन्धिरी तथका अन्य ककायर्जा हरु ससुपररवलेक्षकबकाट चनदरशन भिए अनसुसकार
गनर ।

 ककारवकाहरी टसु वचगएकका पत्रहरु सम्बन्धिरी फकाइलमका फकाइधलङ्ग गररी रकाख्नले । सरुवका भिएकका
कमर्जा चिकाररीहरुकको रमकानका पत्र तयकार गनर ।

 चवदकामका बसलेकका कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका चनवलेदन धलइ हकाधरररी रधरषरमका रनकाउनले , रलेकडर्जा रकाख्नले ।
 चवभिकागमका ककायर्जा रत कमर्जा चिकाररीकको तलवरी प्रचतवलेदन पकाररीतकको लकाचग आवश्यक चववरण तथैयकार गररी
प्रत्यलेक आ.व.कको शकावण २० गतले चभित्र चनरकामतरी चकतकाबखकानकाबकाट पकाररत गरकाउन पठकाउनले ।

 ककागरकात धिसुल्यकाउन अधधिकसृतलकाई सहयकोग पसुरय
त् काउनले ।
 चवभिकागकका कमर्जा चिकाररीहरुकको चवदका, औषधधि, उपचिकार खचिर्जा धलएकको अचभिललेख अदकावधधिक रकाख्नले ।
 कमर्जा चिकाररीहरुकको हकाधरररीमका चवदकाकको चववरण रनकाउनले, अनसुपनस्थत कमर्जा चिकाररीकको हकाधरररीमका
अनसुपनस्थत रनकाउनले वका आदलेशकानसुसकार चचिनको लगकाउनले ।

 चवभिकागमका प्रकाप्त चचिठरीपत्रहरु दतकार्जा गररी शकाखका प्रमसुख समक्ष पलेश गनर ।
 ककायर्जा सम्पन्न भिएकका चचिठरी पत्रहरु सम्बनन्धित फकाईलमका फकाइल गररी रकाख्नले ।
 शकाखकाबकाट सम्पकादन भिएकका ककायर्जा हरुकको प्रगचत चववरण मकाधसक रुपलले तयकार गनर ।
 शकाखकाबकाट वकाचहर पठकाउनले पत्रहरु चिलकानरी चकतकाबमका उललेख गररी मयल चिलकानरी शकाखकामका वसुझकाउनले ।
 शकाखका अधधिकसृतलले तकोकलेकको अन्य ककायर्जा गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M n]vfkfn
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= n]vfkfnsf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=cg+=k|=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
 चवभिकागकको वकाचषर्जा क अनसुमकान तयकार गनर्जा ललेखका अधधिकसृतलकाई सहयकोग गनर ।
 स्वरीकसृत वकाचषर्जा क बरलेट अन्तगर्जा त चिनौमकाधसक चनककासका धलनकको लकाचग आवश्यक पनर आधथर्जा क
प्रचतवलेदनकको मस्यनौदका तयकार गनर ।

 चवभिकागकको स्वरीकसृत वकाचषर्जा क ककायर्जा क्रम बमकोधरम खचिर्जा सवचिकालनकको धसलधसलकामका चनयम पररपत्र र
स्वरीकसृत आदलेश बमकोधरम खचिर्जा गनर्जा गकोश्वरका भिनौचिर तयकार गनर ।

 खचिर्जा रकम रलेकडर्जा गनर अचभिललेखहरु बथैसक नगदरी चकतकाब, बरलेट सरीट, पलेश्ककी खकातका एवव अन्य
आवश्यक खकातकाहरुमका खचिर्जा स्वरीकसृत भिए बमकोधरम ककारकोबकारहरु प्रचवष गनर ।

 चनयमअनसुसकार चवचभिन्न चनककायहरुमका चनयचमत रुपमका पठकाउनसु पनर आधथर्जा क प्रचतवलेदनहरु तयकार
गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर ।

 बरलेट शरीषर्जा क अनसुसकारकका सलेस्तकाहरु आन्तररक एवव ललेखका पररीक्षणकको लकाचग ठरीक दरुसु स्त रकाखरी
स्वरीकसृत बमकोधरम पररक्षणकको लकाचग ललेखका पररक्षक समक्ष प्रस्तसुत गनर ।

 आन्तररक तथका अनन्तम ललेखका पररक्षणबकाट औसल्यकाएकका बलेरुरसु फछ्षयनौटकको धसलधसलकामका
आवश्यक पनर चवचभिन्न प्रमकाण र स्पचषकरणकको व्यहकोरका आवश्यक ककारवकाहरीकको चनचमत्त ललेखका
अधधिकसृत समक्ष पलेश गनर ।

 स्वरीकसृत भ्रमण आदलेश बमकोधरम भ्रमणमका गई पलेश हह न आएकका चबलहरु रकासचि गररी आवश्यक
ककारवकाहरीकको लकाचग ललेखका अधधिकसृत समक्ष पलेश गनर ।

 आधथर्जा क ककारकोवकार सवचिकालनकको धसलधसलकामका ललेखका अधधिकसृतलकाई आवश्यक सलकाह चदनले ।
 आयकोरनकामका प्रकाप्त हह नले पत्रहरु बसुधझ पलेश गनर, आयकोरनकाकको मस्यनौदका पत्र र प्रचतवलेदनहरु तयकार
गररी ससुपररवलेक्षकमका पलेश गनर, रुरसु गनर र स्वरीकसृत पत्रहरु चिलकानरी गनर ।

 आवश्यकतका अनसुसकार चिलकानरी भिई रकानले पत्रहरुकको पवधरकका वका चववरण तयकार गनर ।
 फकाइलहरु व्यवनस्थत ढवगलले ससुरक्षकापयवर्जाक रकाख्नले ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M sDKo"6/ ck/]6/
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= sDKo"6/ ck/]6/sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=cg+=k|=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
 चवभिकागमका आवश्यक फमर्जा हरु र पत्रकका ढकासचिकाहरु अधधिकसृत कमर्जा चिकाररीकको मकाग बमकोधरम तयकार गनर ।
 सहसचचिवकको ककायर्जा कक्षबकाट गररनले पत्रकाचिकारकको लकाचग कम्प्ययटर सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर ।
 आफयलले टकाइप गनर कम्प्ययटरकको धरम्मका धलई सरवक्षण सम्भिकार गनर ।
 महकाशकाखका र अन्तगर्जा त शकाखकाहरुकको पत्रहरु एवव प्रचतवलेदनहरु कम्प्ययटरमका टकाइप गनर, रुरसु गररी
सम्बनन्धित अधधिकसृत समक्ष पलेश गनर ।

 कम्प्ययटरमका भिएकका सवपयणर्जा डकाटकावलेशहरु तथका डकसुमलेन्टहरु ससुरचक्षत रकाख्न व्यकाकअप रकाख्नले ।
 कम्प्यसुटर सफका गनर तथका एन्टरी भिकाइरस रकाखरी यसकको ससुरक्षकाकको यथकोचचित व्यवस्थका चमलकाउनले ।
 चवभिकागकको सवपयणर्जा रलेकडर्जा हरु दरुसु स्त रकाख्नले ।
 सम्बनन्धित महकाशकाखका/शकाखका र सलेवका प्रदकायक चनककाय ससग समन्वय गररी चवभिकागकको website
अध्यकावधधिक गनर ।

 कम्प्यसुटरीकसृत हकाधरररी व्यवस्थकापनमका कमर्जा चिकाररी प्रशकासन शकाखकालकाई सहयकोग गनर ।
 महकाचनदरशक लगकायत अन्य अधधिकसृतस्तरकका कमर्जा चिकाररीद्विकारका तकोचकएकको अन्य ककायर्जा गनर ।

pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M ;a–OlGhlgo/ -xf=kf=_
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= ;a–OlGhlgo/sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=cg+=k|=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
 चवभिकाग अन्तगर्जा त सवचिकाधलत आयकोरनकाहरुकको आवश्यकतका अनसुसकार नक्सका तयकार गनर ।
 चवभिकाग अन्तगर्जा त सवचिकाधलत आयकोरनकाकका सकाइट ककायकार्जालयकको चनमकार्जाण तथ ममर्जा त आचदकको
ककामकको लकाचग चिकाचहनले नक्सका, इचषमलेट तयकार गनर ।

 चवभिकाग अन्तगर्जा त सवचिकाधलत आयकोरनकाकको सभिरक्षण र अध्ययन ककायर्जा मका चनकटतमत् पदकाधधिककाररीलकाई
सहयकोग गनर ।

 चवभिकाग अन्तगर्जा त सवचिकाधलत आयकोरनकाकको चनमकार्जाण तथका ममर्जा त ककायर्जा मका तकोचकएकको अधधिकसृतकको
चनकटतम ससुपररवलेक्षण चनदरशन र चनयन्त्रणमका रहरी चनमकार्जाण तथका ममर्जा त ककायर्जा कको चनररक्षण गररी
आवश्यक गसुणस्तर ककायम गनर ।

 चवभिकाग अन्तगर्जा त सवचिकाधलत आयकोरनकामका सभिर ककायर्जा मका सहयकोग गनर ।
 आफयभिन्दका मकाधथलको तहकका कमर्जा चिकाररीलले ककायकार्जालय सम्बनन्धि अहकाएकका ककाम गनर
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M ;a–OlGhlgo/ -O=n]=_
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= ;a–OlGhlgo/sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=cg+=k|=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
 प्रसकारण तथका चवतरण लकाईन र पकावर हकाउसकको प्रकारनम्भिक सभिर तथका नकाप नक्सका तयकार गनर्जा
सहयकोग गनर ।

 आवश्यक चवध्यसुतरीय उपकरणकको छननौट तथका चडरकाइनमका सहयकोग गनर ।
 चवदसुतकको आयकात चनयकार्जात गनर नरीचत र प्रचवधधि चवषयहरु सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर्जा सहयकोग गनर ।
 अनसुमचतपत्र खकारलेर गनर वका दण्ड सरकाय गनर सम्बन्धिमका आवश्यकतका अनसुसकार अध्ययन गररी
ससुझकाव पलेश गनर गरकाउनले ।

 चवदसुत सवरचिनकाहरुकको त्रसुचटबकाट हह नले दघसु र्जा टनका र त्यस सम्बन्धिरी रकासचिबसुझकका सम्पयणर्जा ककायर्जा हरु गनर
गरकाउनले ।

 असवलग्न रुपमका चवदसुत चवतरण गरररहलेकका सवस्थकाहरुकको महससुल तथका अन्य दस्तसुर सम्बन्धिमका
चवदसुत ऐन बमकोधरम भिए नभिएकको चनररीक्षण गनर गरकाउनले ।

 आफयभिन्दका मकाधथलको तहकका कमर्जा चिकाररीलले आयकोरनका ककायकार्जालय सम्बनन्धि अहकाएकका ककाम गनर
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा हरु गनर
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M l;lgo/ d]sflgS;
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= l;lgo/ d]sflgS;sf] gfd M–

sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– /f=k=cg+=k|=
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{J o tyf clwsf/ M
 मलेचशन औरकारकको सवचिकालन र ममर्जा त सवभिकार गनर्जा सहयकोग गनर ।
 चवभिकाग अन्तगर्जा त सवचिकाधलत

चवचभिन्न आयकोरनकालले खररद गरलेकका चवचभिन्न चकधसमकका मलेधसन

औरकारहरु आयकोरनकालले चदएकको specification अनसुसकार सकामकाग्ररीहरु रकासचि गनर ।

 आयकोरनकाकका सवकाररी सकाधिनहरुकको आवश्यक ममर्जा त सवभिकार गनर गरकाउनले र त्यसकको पररक्षण गनर ।
 चवचभिन्न आयकोरनकामका रहलेकुका mechanical tools and equipments कको maintenance plan
बनकाउनले र उक्ति अनसुसकार ममर्जा त सवभिकार गनर ।



Drilling ककायर्जा मका आवश्यक सहयकोग गनर ।

 आफयभिन्दका मकाधथलको तहकका कमर्जा चिकाररीलले आयकोरनका ककायकार्जालय सम्बनन्धि अहकाएकका ककाम गनर ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– /f=k=cg+=k|=;/x
!= kbsf] gfd M 8«fOe/ sd d]sflgS;
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= 8«fOe/ sd d]sflgS;sf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M

 ककायकार्जालयकको ककायर्जा मका सवकाररी सकाधिन चिलकाउनले ।
 अधधिककार प्रकाप्त अधधिककाररी र तकोचकएकका पदकाधधिककाररीहरुलकाई ककायकार्जालयमका आवर-रकावत गनर्जा
सवकाररी सकाधिन चिलकाउनले।

 आफ्नको धरम्मकामका रहलेकको गकाडरीकको सम्पयणर्जा धरम्मका धलई रलेखदलेख तथका सरसफकाइ गनर ।
 चवभिकागरीय प्रमसुखकको स्वरीकसृचत धलई गकाडरीकको चनयचमत सचभिर्जा धसङ्ग र ममर्जा त सवभिकार गरकाई चिकालसु
हकालतमका रकाख्नले ।

 सवकाररी सकाधिन चवग्रलेकको खण्डमका स्टकोर/आधथर्जा क प्रशकासन शकाखकाससग समन्वय गररी पकाटपयरकार्जा खररद
गररी आफफलले फलेनर ।

 चनयचमत रुपमका लगबसुक भिररी सम्बनन्धित शकाखकामका पलेश गनर ।
 ककायकार्जालयकको ककामकको धसलधसलकामका सकावर्जा रचनक चवदकाकको अवधधिमका पचन आवश्यकतका अनसुसकार
सवकाररी सकाधिन चिलकाउनले ।

 चवभिकाग/महकाशकाखका/शकाखका प्रमसुखप्रचत पयणर्जारुपमका वफकादकार र उत्तरदकायरी भिई आफ्नको पलेशकागत
धरम्मलेवकाररी पसुरका गनर ।

 तकोचकए अनसुसकार अन्य ककायर्जा गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
g]k fn ;/sf/
sfof{no kb ;+s]t –
sfo{ ljj/0f kmf/d
>]0fL M– >]0fL ljxLg
!= kbsf] gfd M xn'sf ;jf/L rfns
%= phf{ dGqfno
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
ljB't ljsf; ljefu
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
^= sf7df08f} lhNnf
$= xn'sf ;jf/L rfnssf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M

 चवभिकागमका रहलेकका हल्कका सवकाररी सकाधिन सञकालन गनर ।
 आफ्नको धरम्मकामका रहलेकको गकाडरीकको सम्पयणर्जा धरम्मका धलई रलेखदलेख तथका सरसफकाइ गनर ।
 चवभिकागरीय प्रमसुखकको स्वरीकसृचत धलई गकाडरीकको चनयचमत सचभिर्जा धसङ्ग र ममर्जा त सवभिकार गरकाई चिकालसु
हकालतमका रकाख्नले ।

 स्टकोर शकाखकाससग समन्वय गररी आवश्यक सकामकान फलेनर ।
 चनयचमत रुपमका लगबसुक भिररी सम्बनन्धित शकाखकामका पलेश गनर ।
 ककायकार्जालयकको ककामकको धसलधसलकामका सकावर्जा रचनक चवदकाकको अवधधिमका पचन आवश्यकतका अनसुसकार
सवकाररी सकाधिन चिलकाउनले ।

 चवभिकाग/महकाशकाखका/शकाखका प्रमसुखप्रचत पयणर्जारुपमका वफकादकार र उत्तरदकायरी भिई आफ्नको पलेशकागत
धरम्मलेवकाररी पसुरका गनर ।

 तकोचकए अनसुसकार अन्य ककायर्जा गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

sfo{ ljj/0f kmf/dsf] gd"g fdf
g]k fn ;/sf/
sfo{ ljj/0f kmf/d
!= kbsf] gfd M sfof{no ;xof]uL s'rLsf/
@= tnjM– -dfl;s_M g]kfn ;/sf/n] tf]s] adf]lhd
#= sfd ug]{ ;do M !)=)) b]vL %=))
$= sfof{no ;xof]uL s'rLsf/sf] gfd M–
la:t[t ?kdf kbsf] sfd st{Jo tyf clwsf/ M

tof/ kfl/Psf] lj:t[t sfo{ ljj/0f
sfof{no kb ;+s]t –
>]0fL M– >]0fL ljxLg
%= phf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
^= sf7df08f} lhNnf

 तकोचकएकको समयमका आई ककायकार्जालय खकोल्नले, सरसफकाई गनर ।
 चचिठरीपत्र र अन्य आवश्यक ककागरकात सम्बनन्धित अधधिककाररी समक्ष लथैरकानले ल्यकाउनले ।
 ककायकार्जालयकका कसुसर, टलेवल, कम्प्ययटर, सकोफका, पदकार्जा आचद पसुछ्नले तथका सफका गनर व्यवस्थका चमलकाउनले
।

 कमर्जा चिकाररीलकाई पकानरी, चचियका तथका अन्य अचतधथ सत्ककार सम्बन्धिरी ककायर्जा गनर ।
 चवभिकाग/महकाशकाखका/शकाखका प्रमसुखप्रचत पयणर्जारुपमका वफकादकार र उत्तरदकायरी भिई आफ्नको पलेशकागत
धरम्मलेवकाररी पसुरका गनर ।

 तकोचकए अनसुसकार अन्य ककायर्जा गनर ।
 ककायकार्जालयकको शनौचिकालय चनयचमत रुपमका सफका गनर ।
 शनौचिकालयकको लकाचग आवश्यक चफनलेल, सकाबसुन तथका तनौधलयका मकाफ गरर रकाख्नले ।
 ककायकार्जालय कक्ष, पररसर बढकाररी सफका ससुग्घर रकाख्नले ।
 ककायर्जा कक्षमका रहलेकका फकाधलएकका एवव ककाम नलकाग्नले ककागर रम्मका गरलेर रलकाउनले ।
 दगसु र्जा न्धि आउनले स्थकानमका चफनलेल रकाखरी पकानरी छकनर ।
 यस पदलकाई चनचदर्जा ष गररएकका अन्य ककायर्जा गनर ।
pko'Qm ljj/0f o; kbn] ug'k{ g]{ sfd st{Jo, pQ/bfloTj
tyf clwsf/sf] k"0f{ / 7Ls ljj/0f xf] .
===================================
lgs6td clwsf/Lsf] b:tvt
ldlt M
=====================================
dxflgb]z
{ ssf] b:tvt
ldlt M

