काठभा)*f} उऩत्मका खानेऩानी लरलभटे ड य ऐ का प्रभुख कामयकायी अलधकृत
फीच बएको कामयसम्ऩादन (कयाय) सम्झौता
काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी लरलभटे डरे कम्ऩनीको प्रभुख कामयकायी अलधकृत खुल्रा प्रलतस्ऩधायफाट
छनौट गनय लभलत २०७६/११/१८ गोयखाऩत्र याष्ट्रिम दै लनकभा प्रकाशित सू चना वभोशजभ

बएको

प्रlt:kwf{Tds kl/Iffफाट लसपारयि बई कम्ऩनी सॊ चारक सलभलतको लभलत २०७७/४/२८ को
फैठक नम्वय ३७३ को लनणयमानुसाय लनमुक्तका रालग छनौट बएका प्रभुख कामयकायी अलधकृत ई. श्री
लभरन कुभाय िाक्मको कामयसम्ऩादन सुलनशित गयी कम्ऩनीको उत्ऩादकत्व अलबफृद्दि गनय तथा प्रभुख
कामयकायी अलधकृतको से वा सुष्ट्रवधा य ितय तोक्न

काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी लरलभटे ड (मसऩलछ

“कम्ऩनी” बलनएको) य प्रभुख कामयकायी अलधकृत ऩदभा लनमुक्त बएका ई. श्री लभरन कुभाय िाक्म
(मसऩलछ “प्रभुख कामयकायी अलधकृत” बलनएको) फीच मस सॊ झौताभा उशल्रशखत व्मवस्था,ितयहरु य
अनुसूची-१ फभोशजभका

कामयसम्ऩादन सू चक तथा रक्ष्महरुभा सहभत बई मस कम्ऩनीको सॊ चारक

सलभलतका तपयफाट अशततमायी प्राप्त

सॊ चारक सलभलतका अध्मऺ ई. श्री यभाकान्त दुवाडी

य प्रभुख

कामयकायी अलधकृत वीच मो सम्झौताभा हस्ताऺय गरयएको छ ।
1=

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब :
(१)

मस सम्झौताको नाभ काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी लरलभटे ड य ऐ का प्रभुख
कामयकायी अलधकृत वीच बएको कामय सम्ऩादन सम्झौता" यहे कोछ ।

(२)
2=

मो सम्झौता दुफै ऩऺ वीच हस्ताऺय बएको लभलतफाट प्रायम्ब हुनेछ ।

ऩरयबाषा :
लफषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस सम्झौताभा :
(१) “कम्ऩनी" बन्नारे काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी लरलभटे ड सम्झनु ऩछय ।
(२)

“भूल्माङ्कन" अवलध Æ बन्नारे ऩष्ट्रहरो फषयका रालग सम्झौता रागु बएको लभलतदे शख
आलथयक फषयको असाय भसान्त सम्भको अवलधराई य तत्ऩिात प्रत्मेक आलथयक फषयराई
सम्झनु ऩछय ।

(३) “लनमाभक लनकाम" बन्नारे कुनै कामय गनयको रालग त्मस्तो लनकामको सहभलत वा
स्वीकृलत लरनुऩने वा कम्ऩनीराई कुनै कामय गनय वा नगनय लनदे िन द्ददन सक्ने
लनकामराई सम्झनु ऩछय ।

३.

सॊ िोधन गने अलधकाय :
मस सम्झौताको कामायन्वमनको क्रभभा कुनै द्दिष्ट्रवधा बएभा ;Demf}tfsf kIfx?sf] आऩसी
सहभलतभा :ki^ गरयनेछ ।

४. उिेश्म :
pkef]Qmfx?nfO{ काठभाण्डौ उऩत्मकाभा लनमलभत रूऩरे स्वच्छ खानेऩानी उऩरव्ध गयाउन
य ढर लनकास प्रणारीराई सभुशचत व्मवस्था गने ] उिेश्मn]

:yflkt

sDkgLको रालग

खुल्रा प्रलतस्ऩधायफाट छनौट बएका प्रभुख कामयकायी अलधकृतको लनमुशक्त ;]jf zt{ /
;"ljwf

tf]Sg]

Pj+

lghn]

ug]{

sfo{;Dkfbg,

sfo{;Dkbgsf]

;'rsx?

;f]sf]

cfwf/df ul/g] d'Nof°gsf] ;"lglZrt गनुय मो सम्झौताको उिेश्म यहे को छ ।
५.

दुयदृष्ट्रि (Vision) :
प्रमाप्त य स्वच्छ खानेऩानी लनमलभत रुऩभा उशचत भूल्मभा उऩबोक्ताराO{ उऩरब्ध गयाउनुको
साथै सभुशचत ढर व्मवस्थाऩन गनुय मस स++स्थाको भुतम उिेश्म सष्ट्रहतको दुय दृष्ट्रि हुनेछ ।

६.

दीघयकारीन रक्ष्म (Mission) :
“भेरम्ची खानेऩानी आमोजना सम्ऩन्न हुन ु ऩुव य उऩत्मकाफासीराई भौजुदा उत्ऩादनफाट
सभुशचत लफतयणिाया खानेऩानी उऩरव्ध गयाउने य ढर लनकास प्रणारीराई सभुशचत
व्मवस्था गने ।साथै भेरम्ची खानेऩानी आमोजना सम्ऩन्न बए ऩिात उऩत्मकाफासीराO{
खानेऩानी उऩरव्ध गयाउन य ढर लनकास प्रणारीराई सभुशचत व्मवस्थाऩन गनय कम्ऩनीको
ऺभता अलबवृष्ट्रि गनय ऩूव य तमायी तथा आवश्मक प्रफन्ध गने ।”

७.

कम्ऩनीको काभ, कतयव्म य अलधकाय:
कम्ऩनीको काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ :
(१)

खानेऩानी व्मवस्थाऩन

तथा ढर लनकास सम्फन्धी मोजना तजुभ
य ा गने य मोजना

कामायन्वमन गने गयाउने,
(२)

खानेऩानीको श्रोत तथा ष्ट्रवतयण य ढर लनकास सम्वन्धी अध्ममन, अनुसन्धान तथा
सवेऺण गने,

(३)

खानेऩानीको श्रोतदे शख ष्ट्रवतयण स्थरसम्भको फाटो लनधाययण गने य सोको ये खाङ्कन
गने,

(४)

खानेऩानी तथा ढर लनकास सम्फन्धी काभको रालग आवश्मक लनभायण कामय गने
गयाउने,
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(५)

खानेऩानी तथा ढर लनकास सम्फन्धभा नेऩार सयकाय य ष्ट्रवदे िी सयकाय वा
अन्तयाष्ट्रिम दातृ लनकामहरु वा ष्ट्रवदे िी सॊ घ सॊ स्था फीच बएका सम्झौता फभोशजभ
सम्ऩन्न गनुय ऩने कामयहरू गने, गयाउने

(६)

नेऩार सयकायरे तोष्ट्रकद्ददएका खानेऩानी तथा ढर लनकास सम्फन्धी ष्ट्रवकास
ऩरयमोजना सञ्चारन गने,

(७)

भहसुर तथा िुल्क आद्दद लरई खानेऩानी वा ढर लनकासको सुष्ट्रवधा उऩरव्ध गयाई
से वा प्रदान गने,

(८)

खानेऩानीको उऩमोग तथा ढर लनकासको प्रमोग सम्फन्धभा आवश्मक ितयहरू
तोक्ने,

(९)

खानेऩानीको दुरूऩमोग हुन नद्ददने तथा प्रदुषण लनमन्त्रण गने,

(१०)

खानेऩानी तथा ढर लनकासको ऩाइऩ राइनहरूको आवश्मक भभयत तथा सम्बाय
गने गयाउने,

(११) कुनै कायणरे ग्राहकको धायाभा ऩानी नआएको सू चना प्राप्त बएभा आवश्मक भभयत
गयी मथािीघ्र से वा उऩरव्ध गयाउने,
(१२) कम्ऩनीरे आफ्नो सञ्चारन खचय आपै उठाउने,
(१३) कम्ऩनीको उिेश्म प्रालप्तका रालग आवश्मक अन्म कामयहरू गने, गयाउने।
८.

प्रभुख कामयकायी अलधकृतको कामय ष्ट्रववयण :
कम्ऩनीको

उिेश्म एवॊ रक्ष्म हालसर गनयको रालग प्रचलरत कानूनरे तोकेका काभ

कायफाहीको अलतरयक्त

काठभाण्डौ

उऩत्मका

खानेऩानी लरलभटे डको

प्रभुख

कामयकायी

अलधकृतको कामय ष्ट्रववयण दे हाम फभोशजभ हुनेछ ।
(क) प्रिासलनक कामय व्मवस्थाऩन :
(१)

सॊ चारक सलभलतफाट बए गये का लनणयमहरु कामायन्वमन गने, गयाउने ।

(२)

कम्ऩनीको दै लनक प्रिासलनक कामय च ुस्त दुरुस्त ढॊ गफाट सॊ चारन गने , गयाउने य
Chain of command प्रबावकायी ?kdf nfu" गयाउने।

(३)

सफै कभयचायीहरुको कामय ष्ट्रववयण तमाय गयी रागु गने ।

(४)

कम्ऩनीको स्वीकृत कभयचायी प्रिासन ष्ट्रवलनमभावरी प्रबावकायी ढॊ गफाट कामायन्वमन
गने, गयाउने ।
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(५)

आपूरे प्राप्त गये को अलधकायको सीभा लबत्र यही आवश्मक्ता अनुसाय ष्ट्रवबाग,
भहािाखा, िाखा य कभयचायीहरुराई अलधकाय प्रत्मामोजन गने य सम्ऩाद्ददत कामयको
अनुगभन गने ।

(६)

भेरम्ची खानेऩानी आमोजना

सॊ चारन ऩूव य य ऩिात दुवै अवस्थाभा कम्ऩनीको

साॊगठलनक स्वरुऩ सॊ चारक सलभलतभा प्रस्ताव गयी स्वीकृत गयाउने ।
(७)

अन्म आइऩने प्रिासलनक कामयहरुको व्मवस्थाऩन गने, गयाउने ।

(ख) आलथयक कामय व्मवस्थाऩन :
(१)

कम्ऩनीको वक्मौता

अस"री कामयराई प्रबावकायी फनाउन

वक्मौता अस"री नीलतभा

आवश्मक ऩरयभाजयन तथा सुधायको रालग सॊ चारक सलभलतभा

प्रस्ताव ऩेि गने य

स्वीकृत नीलत अनुसाय प्रबावकायी रुऩभा वक्मौता असुर गने ।
(२)

कम्ऩनीको नगद प्रफाह (Cash flow) भालसक रुऩभा अनुगभन गयी आम्दानी खचयको
तारभेर लभराउने ।

(३)

ग्राहकहरुराई भहिूर बुक्तानी गनय रुची फढाउने प्रकायका नीलतहरु सचारक
सलभलतभा

(४)

प्रस्ताव गने य स्वीकृत बए फभोशजभ कामायन्वमन गने, गयाउने ।

कम्ऩनीको खचयहरु कटौलत गनय सक्ने ऺेत्रराई भध्मनजय गयी खरयद गुरुमोजना /
फाष्ट्रषक
य खरयद मोजना तमाय ऩायी खचयभा लभतव्ममीता अऩनाउने नीलत लरने।

(५)

काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी व्मवस्थाऩन वोडय तथा खानेऩानी भहिुर

लनधाययण

आमोगराई लतनुऩ
य ने यकभहरुको बुक्तानी व्मवस्थाऩन गने । बुक्तानी खचयको ये कडयको
व्मवस्था लभराउने ।
(६)

भहिूर प्रस्ताव तथा वजेट प्रस्ताव तमाय गयी ऩेि गने ।

(७)

कम्ऩनीको आम्दानी य खचयको ष्ट्रववयण अध्मावलधक य दुरुस्त याख्ने ।

(८)

लनमलभत रुऩभा कम्ऩनीको फाष्ट्रषक
य रेखा ऩयीऺण गयाइ कम्ऩनीको फासरात सॊ चारक
सलभलतफाट ऩारयत गयाई फाष्ट्रषक
य साधयण सबाभा ऩेि गने ।

(९)

आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी स्थाष्ट्रऩत गयी लफत्तीम अनुिासन कामभ गने य
उत्तयदाष्ट्रमत्व फहन गने ।

(१०) कम्ऩनीको सॊ शचत नोक्सानी घटाई क्रभि नापाभा ऩु
सू चकभा सुधाय ल्माउने ।

4

¥माउने रक्ष्म लसहत लफत्तीम

(ग) प्राष्ट्रवलधक कामय :
(१)

खानेऩानी ष्ट्रवतयणराई सभानुऩालतक फनाउन कामयमोजना य ष्ट्रवतयण तालरका तमाय गयी
सावयजलनक गने,

(२)

ढर लनकासको व्मवस्थाराई च ुस्त दुरुस्त फनाउन भभयत, सम्बायको व्मवस्था गने साथै
से वा ऺेत्रका स्थानीम तह य अन्म सयकायी लनकामहरु फीच सभन्वम गने ।

(३)

खानेऩानी ष्ट्रवतयणको गुणस्तय कामभ गयी ष्ट्रववयण सावयजलनक गने एवॊ गुणस्तय कामभ
याख्न आवश्मक कामय गने ।

(४)

ऩानी प्रिोधन प्रणारीहरु य प्रमोगिाराराई व्मवसामीक रुऩभा सञ्चारन गनयको रालग
Standard Operating Procedure तमाय गयी सॊ चारक सलभलतभा ऩेि गने य स्वीकृत
कामयष्ट्रवलध कामयन्वमनको आवश्मक व्मवस्था लभराउने ।

(५)

ॉ ीगत वाष्ट्रषक
ऩुज
य कामयक्रभ तमाय गयी सॊ चारक सलभलतभा प्रस्ताव गने य स्वीकृत बए
फभोशजभ कामायन्वमन गने, गयाउने ।

(६)

काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी व्मवस्थाऩन वोडय य के.मु.के.एर. फीच नगद प्रफाह
(cash flow) नीलत य Proper documentation गने व्मवस्था लभराउने ।

(७)

ऩानी च ुहावट लनमन्त्रण तथा शजणय ऩूफायधायहरुको आवश्मक भभयतको रालग

Quick

Response Team ऩरयचारन गने य च ुहावट घटाउने ।
(८)

नमाॉ धाया जडान नीलत ( New tap connection policy)

सभम साऩेऺ सॊ िोधन गनय

प्रस्ताव गने ।
(९)

भुहान य जराधाय ऺेत्रको सॊ यऺण, सॊ फधयन मोजना तमाय गयी ऩेि गने ।

(१०) आमोजना कामान्वमन लनदे िनारमका कामयहरुसॉग कम्ऩनीको ष्ट्रवतयण व्मवस्थाको
तारभेरराई प्रबावकायी फनाउन सभन्वम गयी कामय गने ।
(११) कम्ऩनीका प्राष्ट्रवलधक जनिशक्तको अलधकतभ ऩरयचारन गयी से वाग्राहीहरुराई प्रदान
गने से वाको गुणस्तयभा वृष्ट्रि गने, गयाउने ।
(१२) अन्म प्रालफलधक कामयहरु कम्ऩनीको आवश्मकता अनुसाय गने ।
(१३) जी.आई.एस. /सू चना प्रष्ट्रवलध सम्फन्धी कामयको व्मवस्थाऩन गने ।
(१४) ऩातार बएका, अनलधकृत धाया, धनी ऩरयफतयन बएका धायाहरुको बौलतक ऩयीऺण गने,
रगत कट्टा गयी अध्मावलधक लफवयण तमाय गने ।
(१५) ट्ाॊकय से वाराई व्मावसाष्ट्रमकयण गने ।
(१६) आवश्मकतानुसाय ष्ट्रवलबन्न आमतनका फोतरका ऩानी (Drinking water ) फजायभा
ल्माउन ऩहर गने ।
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(१७) काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी व्मवस्थाऩन फोडय य आमोजना कामयन्वमन
लनदे िनारमसॊ ग सभन्वम गयी भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाफाट प्राप्त हुने खानेऩानीको
उशचत व्मवस्थाऩन गनयका रालग तत्कारीन य दीघयकारीन मोजना तमाय ऩायी रागु
गने ।
(घ)

सभन्वमात्भक कामय (Coordination ) :
(१)

कम्ऩनीको सॊ चारक सलभलत, ष्ट्रवबागीम भन्त्रारम य अन्म सयोकायवारा सॊ स्थाहरु फीच
कामयगत एकता, सभन्वम य ष्ट्रवश्वासनीमताभा वृष्ट्रि गयाई कम्ऩनीको व्मवसाष्ट्रमकयण गदै
प्रलतष्ठाभा फढोत्तयी गने, गयाउने ।

(२)

प्रचलरत कानून फभोशजभ लनमाभक य लनगयानी याख्ने अलधकाय प्राप्त लनकामहरु जस्तै
सॊ सदीम सलभलतहरु, प्रधानभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद कामायरम, सम्फशन्धत भन्त्रारम
आद्ददफाट सोलधएका गुनासो, उजुयी आद्ददको जवाप सत्म तथ्म ढङ्गफाट िीघ्र ऩठाउने
व्मवस्था गने,गयाउने ।

(ङ) से वा प्रवाह (Costumer Care) :
(१)
(२)

से वाग्राहीराई गुनासो गने सयर व्मवस्था लभराउने ।
भुतम कामायरम य

प्रत्मेक िाखा कामायरमभा जनसम्ऩकय अलधकायी (Public relation

officer) को व्मवस्था गने ।
(३)

से वा प्रवाह लछटो छरयतो य गुणस्तयीम फनाउने तथा कम्ऩनीको व्मवस्थाऩकीम
कामयराई ऩायदिॉ य जवापदे ही फनाउने।

(४)

गुनासो व्मवस्थाऩन गने य सो को प्रलतवेदन सञ्चारक सलभलतभा जानकायीका रालग
ऩेि गने ।

(५) सू चना तथा

स+चायसॉग सम्फशन्धत कामयराई व्मवशस्थत गदै Proactive disclosure गने

गयाउने ।
(६)

से वा प्रवाहराई ऩूव य अनुभान मोग्म य

प्रबावकायी फनाउन प्रस्तावहरु तमाय गयी

सॊ चारक सलभलतभा ऩेि गने य स्वीकृत बए अनुसाय कामायन्वमन गने ।
(च) अन्म कामयहरु (Other Tasks) :
(१)

सॊ चारक सलभलतफाट सभम सभमभा द्ददइएका लनदे िनहरुको ऩारना गने

(२)

दातृ लनकाम तथा सयोकायवारा सॊ स्थाहरुसॉग औऩचारयक य अनौऩचारयक सभन्वम गने
।
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गयाउने ।

(३)

सयोकायवारा लनकाम/सॊ स्थाभा भालसक प्रगलत ष्ट्रववयणहरु सभमभै ऩठाउने प्रफन्ध गने
गयाउने ।

(४)

तोष्ट्रकएको सभम लबत्र वाष्ट्रषक
य साधायण सबाको तमायी गने गयाउने ।

(५)

लनमलभत

रुऩभा

वाष्ट्रषक
य

जवापदे हीता फहन गने

रेखाऩयीऺण

गने

गयाउने

व्मवस्था

लभराई लफत्तीम

।

(६) कम्ऩनीफाट बए गये का काभहरुको अलबरेशखकयणको उशचत व्मवस्था लभराई
सॊ स्थागत सॊ स्भयण कामभ (Institutional Memory) याख्ने ।
(७)

सॊ चारक सलभलतरे तोकेका य अन्म बैऩयी आउने कामयहरु सभेत गने गयाउने ।

प्रभुख कामयकायी अलधकृतको

कामय ष्ट्रववयणभा सञ्चारक सलभलतरे आवश्मकतानुसाय हे यपेय वा

थऩघट गनय सक्ने छ।
९=

व्मवस्थाऩष्ट्रकम भान्मता(Core Values) :
प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे

कम्ऩनीको उिेश्म

हालसर गनय दे हामका व्मवस्थाऩकीम भूल्म

भान्मताराई आत्भसात गनेछ :
(१)

शजम्भेवायी वोध

तथा ष्ट्रवषमवस्तुको ऩूवायनभ
ु ान (Enhancing the ownership and

Proactiveness)
(२)

सुिासन य ऩायदशियता (Good Governance and Transparency),

(३)

लनश्ऩऺता य सभानता (Fairness and Equity),

(४) जनिशक्तको

कामयऺभता य कामयदऺता (Increasing HR capacity & efficiency ),

(५)

से वाको गुणस्तयभा लनयन्तय सुधाय (Continuous Improvement in Quality of Service),

(६)

ग्राहकको सन्तुष्ट्रिभा ष्ट्रविेष प्राथलभकता (Costumer satisfaction),

(७)

रक्ष्मबन्दा नलतजाभा ष्ट्रविेष जोड (Result Orientated than Target Oriented)

(८)

सभुहकामय य सहबालगता (Team Work and Participation)

(९)

व्मवसाष्ट्रमकताभा अलबफृद्दि (Inhancing perfestionalism )

(१०) सकायात्भक कामयसॊस्कृलतको लफकास (Build positive corporate culture )
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१०.

यणनीलत तथा कामयनीलतहरु :
कम्ऩनीको उिेश्म प्रालप्तको रालग भुरत् लनम्नानुसायको यणनीलत तथा कामयनीलतहरु अवरम्वन
गरयनेछ । सभम य ऩरयशस्थलतजन्म कायणरे मी कामयनीलतहरुभा साभान्म हे यपेय हुन सक्नेछ
।

(१)

सॊ स्थाको Vision, Mission अनुरुऩ लनद्ददयि उिेश्म प्राप्त गनय यणनीलतक मोजना तजुभ
य ा
गयी कामायन्वमन गने ।

(२) ष्ट्रवद्यभान

भानव सॊ िाधन नीलतभा सभम साऩेऺ

उत्ऩादकत्व अलबफृष्ट्रि गने ।

(३)

सुधाय गयी दऺ जनिशक्त भापयत

ऩुयानो ऩयॊ ऩयागत सॊ गठन ढाॊचाभा सुधाय गयी व्मवसामको आवश्मकताभा आधारयत
छरयतो कामायरम सॊ गठन ढाॉचा ष्ट्रवकास गने तथा कम्ऩनीको आवश्मकताको आधायभा
उशचत कामायरम सॊ जार लनभाणय गने व्मवसामको रालग औशचत्वऩूण य कभयचायी सॊ तमा
हुन ु जरुयी बएकोरे Right Sizing, Right person at right place, Voluntary retirement
schemes, तपय अध्ममन गयी कामायन्वमन गने गयाउने ।

(४)

कामायरमभा अनुिासन कामभ गनय, दै लनक काभ कायफाहीहरु अद्यावलधक गनय,
शजम्भेवायी वहन गने ऺभता अलबवृष्ट्रि गनय य कभयचायीहरुभा कतयव्म ऩारनको सॊ स्काय
ष्ट्रवकास गनय आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीभा सुधाय गने तथा ग्राहक सम्फन्ध ष्ट्रवकासको
रालग कामायरमभा प्रवक्ता, सू चना अलधकायी,
गुनासो पर्छ्यौट गने य सू चना प्रफाह गने

(५)

Help Desk रगामतको व्मवस्था गदै

व्मवस्था लभराउने ।

ष्ट्रक्रमाशिर टे «ड मुलनमनहरुसॊ ग आफश्मकता अनुसाय सभन्वम गयी
प्रलतपर लरन आलधकायीक टे «ड मुलनमनको लनवायचन गयाउने

(६)

व्मवस्थाऩकीम

व्मवस्था गने ।

खानेऩानी आऩुलतय व्मवसामभा यहे को प्रलतष्ऩधायराई भनन् गयी ग्राहकहरुराई लछटो,
छरयतो गुणस्तय एवॊ सुरब से वा प्रदान गने ।

(७)

व्मवसामभा यहे को जोशखभ व्मवस्थाऩन गनय तथा सम्फशन्धत सयोकायवाराहरुको ष्ट्रहत
सॊ यऺणको रालग सॊ स्थागत सुिासन sfod गने ।

(८)

खानेऩानी आऩुलतय फजायभा यहे को सभस्माराई ऩष्ट्रहचान गयी गुणस्तयीम य सुरब से वा
प्रदानका रालग आवश्मकतानुसाय कम्ऩनीको कामयऺेत्र ऩष्ट्रहचान, अन्म लनकामहरुवीच
उशचत सॊ फाद, सभन्वम, साझे दायी, लनमभन तथा उत्प्रेयक कामयहरु गने ।

(९)

खानेऩानीको भहत्व एफॊ गुणस्तय कामभ गने रगामत

खानेऩानी व्मवसामसॉग

सम्फशन्धत कम्ऩनीको ष्ट्रवलबन्न Product हरु िहयी तथा िहयउन्भुख ऺेत्रभा

ष्ट्रवस्ताय

गने, गयाउने ।
(१०) लनमलभत रुऩभा रेखाऩयीऺणको कामय सम्ऩन्न गयाई कम्ऩनीको आम्दानी खचय, आम
व्मम, सम्ऩशत्त तथा दाष्ट्रमत्व आद्ददको ष्ट्रवषम ऩायदिॉ फनाउने ।
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(११) कम्ऩनी अन्तगयतका लनकामहरुको सॊ स्थागत सुिासन अलबफृष्ट्रि गने ।
(१२) कम्ऩनीको ष्ट्रवद्यभान अवस्था, च ुनौलत य सॊ बावनाको ष्ट्रवषमभा ष्ट्रवषम ष्ट्रवऻफाट अध्ममन
गयाई

कामायरम सॊ गठन रगामत जनिशक्त व्मवस्थाऩनको ष्ट्रवषम तथा व्मवसाष्ट्रमक

सुधाय गनय

प्रलतवेदनसष्ट्रहत ५ वषे यणनीलतक कामयक्रभ तजूभ
य ा गयी सॊ चारक

सलभलतफाट स्वीकृत गयाई कामायन्वमन गने ।
(१३) ५ वषे यणनीलतक कामयक्रभ तथा मोजनाको अलधनभा यही वषेनी व्मवसाष्ट्रमक तथा
प्रिासलनक फजेट तथा कामयक्रभ ( एक वषे) सॊ चारक सलभलतफाट स्वीकृत गयाई
स्वीकृत वाष्ट्रषक
य फजेट तथा कामयक्रभको अलधनभा यष्ट्रह ष्ट्रवत्त व्मवस्थाऩन गने तथा
व्मवसाष्ट्रमक कामयक्रभ सॊ चारन गने ।
(१४) कामायरमको बौलतक सम्ऩशत्तको सुयऺा गदै सम्ऩशत्त खयीद तथा व्मवस्थाऩनको रालग
बैयहे को नीलतभा आवश्मक ऩरयभाजयन गने । सॊ स्थाको आलथयक अवस्थाभा सुधाय
ल्माउन सॊ स्थाको अचर सम्ऩशत्त बाडा (Lease)
ब्मवस्थाऩन गने ।

भा द्ददन उऩमुक्त हुने बएभा सो को

(१५) कम्ऩनीको रक्ष्म तथा उिेश्महरु ऩरयऩूलतय गने लसरलसराभा अध्ममन अनुसन्धान गयी
सभसाभष्ट्रमक ष्ट्रक्रमाकराऩहरु ऩष्ट्रहचान य कामायन्वमन गयी कम्ऩनीको प्रगलतभा सहमोग
ऩुमाय उने ।
(१६) कम्ऩनीको ष्ट्रवत्तीम शस्थलतभा उल्रेतम सुधाय ल्माई सयोकायवाराहरु य कभयचायी फगयको
फृलतलफकास तथा हक ष्ट्रहत सॊ यऺण गनय आलथयक सू चकाॊकहरुभा सुधाय गने ।
११.

कामयसम्ऩादन सू चक एफॊ रक्ष्महरु :
उऩयोक्त यणनीलत तथा कामयनीलतराई कामायन्वमन गनय प्रत्मेक यणनीलत अन्तयगत ष्ट्रवलबन्न
ष्ट्रक्रमाक्राऩहरु सॊ चारन गरयनेछन् । जुन ष्ट्रक्रमाकराऩहरुफाट कम्ऩनीको उिेश्म ऩरयऩूलतय बै
रशऺत प्रलतपर प्राप्त गनय सष्ट्रकनेछ । प्रभुख कामयकायी अलधकृतको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनका
दृष्ट्रिरे प्रत्मेक यणनीलत अन्तयगत तोष्ट्रकएका ष्ट्रवलबन्न कामयहरु तोष्ट्रकएको सभमभा सम्ऩाद्ददत बए
वा बएनन्

बन्ने आधायभा प्रभुख कामयकायी अलधकृतको आगाभी ४ वषयको कामयसम्ऩादन

भूल्माङ्कन हुनेछ । मसयी वषेनी सम्ऩादन गनुय ऩने कामयहरुको सष्ट्रववयण गुणात्भक, ऩरयभाणात्भक
य आलथयक रक्ष्महरु हालसर गये वाऩत द्ददइने अङ्क बाय अनुसूची -१ भा उशल्रशखत कामयसम्ऩादन
सू चक अनुसाय

हुनेछ । कामयसम्ऩादन सू चकभा उल्रेशखत

रक्ष्महरु

कामयकायी अलधकृतराO{ सभुशचत श्रोत साधन उऩरब्ध गयाउने रगाoतका

प्रालप्त गनय प्रभुख
नीलतगत लफषमभा

सहशजकयण गनुय सॊ चारक सलभलतको कतयब्म हुनेछ ।
१२. कामयसम्ऩादन भू ल्माङ्कन भाऩदण्ड य भू ल्माङ्कन कामयष्ट्रवलध :
प्रभुख कामयकायी अलधकृतको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन भाऩदण्ड य भूल्माङ्कन कामयष्ट्रवलध दे हाम
फभोशजभ हुनेछ :
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(१)

कामयसम्ऩादन भू ल्माङ्कन भाऩदण्ड :
प्रस्तुत सम्झौता अनुरुऩ

प्रभुख कामयकायी अलधकृतको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन गने

प्रमोजनको रालग मस सम्झौताभा उल्रेशखत ष्ट्रवलबन्न प्रभुख यणनीलतहरु वा कामयको
रक्ष्म

हालसर

गये को

कामयसम्ऩादनको

सू चकाङ्कहरुराई

दे हामफभोशजभ

बाय

(Weightage) लनधाययण गरयएको छ :
तालरका १
क्र.स.

ष्ट्रववयण

अङ्क

(क)

गुणात्भक रक्ष्म वाऩत

६५ अङ्क

(ख)

ऩरयभाणात्भक य आलथयक रक्ष्महरु

३५ अङ्क

कूर जम्भा

१०० अङ्क

नोट: सॊ चारक सलभलतरे आवश्मकतानुसाय उऩयोक्त फभोशजभ तोष्ट्रकएका रक्ष्महरुभा ऩरयभाजयन
गनय सक\नेछ ।
प्रत्मेक काभको सम्ऩादन

बएको कामय प्रगलतको आधायभा दे हाम अनुसाय गुणाङ्क अङ्क प्रदान

गरयनेछ ।
गुणाॊक अङ्क तालरका
अङ्कको वलगयकयण

प्राप्त हुने गुणाॊक नम्वय

८० प्रलतित बन्दा फढी काभ सम्ऩन्न बएकोभा
६५

प्रलतित

बन्दा

फढी

८०

प्रलतितसम्भ

१
प्रगलत

०.७५

५० प्रलतित वा सो बन्दा फष्ट्रढ ६५ प्रलतित सम्भ

०.५०

बएकोभा
प्रगलत बएकोभा
५० प्रलतित बन्दा न्मून प्रगलत बएकोभा
(२)

०

प्राप्ताङ्कहरुको कूर मोग लनकाल्ने :

मस सम्झौताको तालरका १ को १२ (१) (क) य १२(१)(ख) वभोशजभ प्राप्ताङ्कहरुको जम्भा
मोगराई जोडेय सभष्ट्रिगत प्राप्ताङ्कको कूर मोग लनकालरने छ ।
(३)

रक्ष्मको वलगायकयण :
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सभग्र कामयसम्ऩादन उऩरशब्धको स्तयराई कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा दे हाम फभोशजभ फलगयकयण
गरयनेछ ।

१३.

लनधायरयत सभमभा रक्ष्म अनुरुऩको उऩरशब्धको स्तय

उऩरशब्धको फगॉकयण

८० प्रलतित बन्दा फढी

अलत उत्तभ

६५ प्रलतित बन्दा फढी ८० प्रलतितसम्भ

उत्तभ

५० प्रलतित वा सो बन्दा फष्ट्रढ ६५ प्रलतित सम्भ

सन्तोषप्रद

५० प्रलतित बन्दा न्मून कभ

न्मून

अनुगभन तथा भू ल्माङ्कन प्रष्ट्रक्रमा :
प्रभुख कामयकायी अलधकृतको कामय सम्ऩादनको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन प्रष्ट्रक्रमा सॊ चारक
सलभलतरे गनेछ M–
(१)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे प्रत्मेक rf}dfl;s ?kभा सॊ चारक सलभलतभा कामय प्रगलत
ऩेि गनुऩ
य नेछ ।मसयी ऩेि हुन आएको कामयप्रगलत सन्तोषप्रद नदे शखएभा सॊ चारक
सलभलतरे ऩरयशस्थलतको भूल्माङ्कन गयी सचेत गयाई अको cjlwभा सुधाय गनय आवश्मक
लनदे िन द्ददनेछ ।

(२)

प्रत्मेक आलथयक फषय

ष्ट्रवतेको 2 भष्ट्रहना लबत्र अशघल्रो आलथयक फषयको

ष्ट्रववयण सॊ चारक सलभलतभा प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे

कामय प्रगलत

ऩेि गनुय ऩनेछ । ऩेि हुन

आएको कामयप्रगलत ष्ट्रववयणभा सफै ऩऺको वस्तुशस्थलत हे यी

भूल्माङ्कन गदाय न्मुनतभ

५० अङ्क प्राप्त गनय नसकेको दे शखएभा सॊ चारक सलभलतफाट प्रगलत कभ हुनाका
कायणहरु सष्ट्रहतको स्ऩष्ट्रिकयण भाग गरयनेछ य उक्त स्ऩष्ट्रिकयण शचत्तफुझ्दो नबएभा
लनजराई सचेत गयाई आगाभी आलथयक फषयभा सुधाय गनय लनदे िन द्ददइने छ ।मसयी
लनदे िन द्ददइए ऩिात ऩलन ऩलछल्रो फषय न्मूनतभ ५० अङ्क प्राप्त गनय नसकेभा लनजराई
स्ऩष्ट्रिकयण ऩेि गनय कशम्तभा ३५ द्ददनको सभम द्ददइनेछ ।लनजको स्ऩष्ट्रिकयण
शचत्तफुझ्दो नबएभा सॊ चारक सलभलतरे अवकाz द्ददने लनणयम गनय सक्नेछ ।
(३)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे प्राकृलतक प्रकोऩ, भहाभायी वा काफु फाष्ट्रहयको
ऩरयशस्थलतका

कायण

वा

सम्वि

ऩऺ/लनमाभक लनकामको

कायणफाट

आवश्मक फजेट, साधन

श्रोत, स्वीकृलत वा

पयक

लफिेष

दृष्ट्रिकोणको

से वा उऩरव्ध नबएको

अवस्थाभा प्रभुख कामयकायी अलधकृतको कामयसम्ऩादनस्तय प्रबाष्ट्रवत बएभा कामयसम्ऩादन
भूल्माङ्कन गदाय सॊ चारक सलभलतरे आफ्नो ष्ट्रववेकको प्रमोग गनुय ऩनेछ ।
(४)

लनमाभक लनकामफाट
स्वीकृलत

स्वीकृलत लरई सम्ऩादन गनुऩ
य ने कामयहरु सDफशन्धत लनकामफाट

नबएको कायण तोष्ट्रकएको उऩरशव्ध वा रक्ष्म प्राप्त हुन नसकेको अवस्थाभा,
11

स्वीकृलत

प्राप्त बए जलत कामय सम्ऩन्न गये को बए ऩलन ितप्रलतसत प्रगलत हालसर

बएको भालनने छ।मसयी लनमाभक लनकामफाट

स्वीकृलत नबएको कायण कुनै कामय

वा रक्ष्म प्रबाष्ट्रवत बएको बए सॊ वशन्धत कामय वा रक्ष्मको रालग ऩलन ितप्रलतित अङ्क
द्ददइनेछ तय लनमाभक लनकामफाट स्वीकृलत नबएको कायणफाट कामय प्रबाष्ट्रवत बएको
अवस्थाभा त्मसको ष्ट्रववयण tyf k|df)F प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे ऩेि गनुऩ
य नेछ ।
(५)

ऩलछल्रो वषय वा सभमको रालग तोष्ट्रकएका कामयहरु तोष्ट्रकएको सभमबन्दा अशघल्रो
वषय नै वा तोष्ट्रकएको सभम अगावै सम्ऩन्न गनय सष्ट्रकनेछ । मस अवस्थाभा ऩलछल्रो
वषय वा अवलधको कामय प्रगलत ऩलन सतप्रलतzत बएको भालनने छ ।

(६)

अनुगभन

तथा भूल्माङ्कन प्रष्ट्रक्रमाभा

आधायभा सॊ चारक

कम्ऩनीको कद्दठनाई य सफर ऩऺहरु सभेतका

सलभलत तथा सॊ चारक सलभलतका अध्मऺरे द्ददएको लनदे िनको

ऩारना गने ।
१४.

आवश्मक कामय वातावयण, अलधकाय, सहमोग य श्रोतसाधन :
मो सम्झौताको प्रबावकायी कामायन्वमन गनय य प्रभुख कामयकायी अलधकृतको

कामयसम्ऩादन

भूल्माङ्कन तथा कुिर व्मवस्थाऩन सुलनशित गनय प्रभुख कामयकायी अलधकृतराईय दे हामको कामय
वातावयण, अलधकाय, सहमोग य श्रोत साधनको आवश्मकता ऩनेछ :
(१)

कम्ऩनी य प्रभुख कामयकायी अलधकृत फीच बएको सम्झौताराई आगाभी चाय वषयको
न्मूनतभ कामयक्रभ य कामयद्ददिाका रुऩभा

स्वीकाय गयी सम्झौताको कामायन्वमनभा

उऩमुक्त कामय वातावयण द्ददन तथा सोको रालग आवश्मकतानुसाय ष्ट्रवत्तीम एवॊ बौलतक
श्रोतसाधनको सुलनशित गरयद्ददनुका साथै सभमभै फजेट तथा कामयक्रभ स्वीकृत गयी
द्ददने कामय सञ्चारक सलभलतको हुनेछ ।
(२)

सावयजलनक कम्ऩनीहरूभा ट्रेड मुलनमन ऐन फभोशजभ आलधकारयक ट्रेड मुलनमन एकर
मुलनमनको

लनवायचनको

भाध्मभफाट

आलधकारयक

सौदाफाजी गने ऩरयऩाटीको ष्ट्रवकास गनय

ट्रेड

मुलनमनभापयत्

साभूष्ट्रहक

सॊ चारक सलभलतरे आवश्मक नीलतगत

व्मवस्था गनेछ ।
(३)

आन्तरयक लफफाद सभाधान् सम्झौताको कामायन्वमनको क्रभभा सञ्चारक सलभलत य
प्रभुख कामयकायी अलधकृतफीच कामयसम्ऩादन सम्फन्धी ष्ट्रवषमभा भतलबन्नता वा ष्ट्रववाद
उत्ऩन्न बएभा ऩष्ट्रहरो चयणभा आऩलस सहभलत य दा]स्रो चयणभा सोको सभाधानका
रालग १/१ भध्मस्थकताय लनमुQm गरयने छ।भध्मस्थकतायको ऩारयश्रलभक

आ-आफ्नो

ऩऺफाट ब्महोरयने छ ।
(४) सम्झौताको कामायन्वमनका रालग सॊ चारक सलभलतफाट प्रभुख कामयकायी अलधकृतराई
दे हामको सहमोग प्राप्त हुनेछ :
(क)

आवश्मकता अनुसाय

कम्ऩनीको

प्रचलरत ष्ट्रवलनमभावरीहरु, कामयष्ट्रवलधहरू ,

कम्ऩनीको साॊगठलनक सॊ यचना आद्दद सॊ िोधन ऩरयभाजयन गनय ।
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(ख)

कम्ऩनीको कामय प्रगलतको आधायभा कम्ऩनीका कभयचायीराई सभुशचत आलथयक
सुष्ट्रवधा तथा प्रोत्साहन प्रदान गनय स्वीकृलत द्ददन ।

(ग)

कम्ऩनीको रक्ष्म, प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे ऩेि गये को कामयमोजना
गनय आवश्मक फजेट,

ऩुया

साधन श्रोत जुटाउन वा व्मवस्थाऩन गनयका रालग

सभम-सभमभा सहभलत वा स्वीकृलत प्रदान गनय ।
(घ)

खानेऩानी भन्त्रारम, का.उ.खा.ब्म.

फोडय को नीलतगतरुऩभा सहभलत वा

स्वीकृलत लरई सम्ऩादन गनुऩ
य ने कामयहरुको रालग सभमभा सहभलत वा स्वीकृलत
द्ददन ।
(ङ)

काठभाण्डौ

उऩत्मकाका भहानगयऩालरका / नगयऩालरका अन्म

कुनै

लनकामको स्वीकृलत वा सहभलत,भन्त्रारमको लसपारयz वा सहभलत आवश्मक
बएभा सभमभा लसपारयz गयी द्ददने वा सहभलत द्ददने ।
(च)

कम्ऩनीको ऩूॊजी वृष्ट्रि गनुय ऩने बएभा वा व्मावसाम वृष्ट्रिका रालग थऩ ऩु+जी
आवश्मक बएभा आवश्मक ऩुजी रगानी गने व्मवस्था गरयद्ददन ।

(५)

मो

सम्झौताको

प्रबावकायी

कामायन्वमनका

रालग

प्रभुख

कामयकायी

कम्ऩनीका वाष्ट्रषक
य
रक्ष्म लनधाययण गयी आफश्मक जनिशक्त, लफऻहरुको
(सॊ चारक सलभलतफाट स्वीकृती लरई )
प्रवन्धक/भहािाखा प्रभुख

अलधकृतरे
लनमुशक्त

उऩकामयकायी अलधकृत/ष्ट्रवबागीम प्रभुख,

य िाखा कामायरम प्रभुखहरु रगामत कम्ऩनीका अन्म

कभयचायीहरूराई वाष्ट्रषक
य
कामय ष्ट्रवबाजन , अलधकाय प्रत्मामोजन, शजम्भेवायी हे यपेय

कामयलफवयण हे यपेय तथा कामयसम्ऩादन कयाय गयी तदनुरुऩ लनजहरुको कामयसम्ऩादन
भूल्माङ्कन गनय ।
१५.

प्रभुख कामयकायी अलधकृतको से वाका ितयहरु :
प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे आफ्नो कामयलफवयण, यणलनलतक कामय, य लनदे शित कामय सम्ऩादन
गये फाऩत प्रभुख कामयकायी अलधकृतको से वाका ितयहरु दे हाम फभोशजभ हुनेछन् :
(१)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतको ऩदावलध ४ (चाय) वषयको हुनेछ ।

(२)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे न्मूनतभ भालसक

ऩारयश्रलभक रु .

२,००,०००।

(अऺयरुऩी दुई राख रुऩैमा भात्र) ऩाउने छ ।
(३)

थऩ ऩारयश्रलभक तथा

प्रोत्साहन बत्ता कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनभा उऩरब्धी हालसर

गये को आधायभा वाष्ट्रषक
य
रुऩभा एकभुि द्ददईने छ। अलत उत्तभ उऩरब्धी हालसर
गये भा न्मूनतभ भालसक

ऩारयश्रलभक यकभको ५० (ऩचास) प्रलतित यकभ,

उत्तभ

उऩरब्धी हालसर गये भा न्मूनतभ भालसक ऩारयश्रलभक यकभको २५(ऩच्चीस) प्रलतित
यकभ एकभुि वाष्ट्रषक
य रुऩभा उऩरब्ध गयाईने छ।
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(४) एक फषयभा एक

dlxgfsf] Go'gtd tnj a/fj/sf] /sd चाडऩवय खचय jfkt

ऩाpg]छ ।
(५)

एक फषयभा एक ऩटक एक भष्ट्रहनाको न्मूनतभ तरव वयावय यकभ

औषधी उऩचाय

खचय असाय भष्ट्रहनाभा ऩाउने छ ।
(६)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतराई

प्रमोग गनयका रालग गाडी १, सवायी चारक १ य

न्मूनतभ इन्धन १५0 लरटय भालसक

उऩरब्ध गयाइने छ । सॊ चाय, बैऩयी

,खानेऩानी आद्दद वाऩत भालसक एकभुष्ठ रु. ३०,०००। (लतस हजाय) बत्ता उऩरब्ध
गयाइने छ । अन्म सुष्ट्रवधा सॊ चारक सलभलतरे तोके फभोशजभ हुनेछ ।
(७) फैठकहरुभा उऩशस्थत बए वाऩत कम्ऩनीको सॊ चारकरे ऩाए सयहको फैठक बत्ता
ऩाउने छ ।
(८)

कम्ऩनीको काभको शिरलसराभा तोष्ट्रकए वभोशजभ दै लनक तथा भ्रभण बत्ता

ऩाउने

गयी स्वदे ि वा लफदे िभा सॊ चारक सलभलतफाट काज वा भ्रभणभा खटाउन सक्नेछ ।
(९)

नेऩार सयकायफाट तोकेको सावयजलनक ष्ट्रवदाहरु य प्रलत भष्ट्रहना एक द्ददनका दयरे

बैऩयी लफदा ऩाउनेछ। अन्म ष्ट्रवदाको हकभा सञ्चारक सलभलतरे स्वीकृत गये फभोशजभ
हुनेछ ।
(१०) लनजरे ऩाउने ऩारयश्रलभक रगामतका सवै प्रकायको बुक्तानी तथा सुष्ट्रवधाभा प्रचलरत
कानून फभोशजभ कय कट्टा गरयने छ ।
१६. से वाभा नयहने अवस्था :
प्रभुख कामयकायी अलधकृत दे हामको अवस्थाभा से वभा यहने छै न :
(१)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे भानलसक सन्तुरन गुभाएको प्रभाशणत बएभा,

(२)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे भ्रिाचाय, नगद शजन्सी ष्ट्रहनालभना गये भा, कम्ऩनीको ष्ट्रहत
ष्ट्रवऩरयतको कामय गये को, आलथयक सुष्ट्रवधा ऩाउने गयी अन्मत्र ऩलन काभ गये को, प्रचलरत
कानूनरे वशजयत कुनै काभ गये को प्रभाशणत बएभा,

(३)

कामयसम्ऩादनको स्तय न्मून यही मस सम्झौताको फुदा नॊ १३ (२) वभोशजभ सॊ चारक
सलभलतरे प्रभुख कामयकायी अलधकृतराई अवकाि द्ददने लनणयम गये भा ।

(४)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे आफ्नो ऩदफाट द्ददएको याशजनाभा सॊ चारक सलभलतफाट
स्वीकृत बएभा

(५)
(६)

।

ष्ट्रवदे िी स्थामी वसोवास -PR_ य DV अनुभलत लबसा लरएको प्रभाशणत बएभा ।
प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे कुनै कायण ऩयी आपैंरे से वाको लनयन्तयता द्ददने अवस्था
नयहे भा कम्तीभा ३ ( तीन) भष्ट्रहना अगावै सॊ चारक सलभलतभा सू चना गनुऩ
य नेछ ।
त्मस्तो सू चना प्राप्त बएऩलछ सॊ चारक सलभलतरे
14

लनणयम द्ददनेछ ।मसयी लनणयम

नबएसम्भको अवस्थाभा प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे आपुखुसी शजम्भेवायीफाट हट्न
ऩाउने छै न ।
(७)

तीन

भष्ट्रहना बन्दा कभ सभमको जानकायी द्ददई से वाफाट हट्ने भनसाम व्मक्त गयी

स्वीकृलत द्ददएको अवस्थाभा तीन भष्ट्रहनाको तरफ फयाफयको यकभ प्रभुख कामयकायी
अलधकृतरे कम्ऩनीभा जम्भा गनुऩ
य नेछ ।
१७.

सम्झौता स्वत् सभाप्त बएको भालनने :
दे हामको अवस्थाभा मो सम्झौता स्वत: सभाप्त बएको

भालनने छ :

(१)

प्रभुख कामयकायी अलधकृतरे आफ्नो ऩदफाट याशजनाभा द्ददएभा ।

(२)

सञ्चारक सलभलतरे

लनजको

कामय सम्ऩादनको उऩरब्धी न्मून बएको कायणरे

आवश्मक प्रकृमा ऩुया गयी लनजराई लनयन्तयता नद्ददने लनणयम गये भा ।
(३) प्रचलरत कानून फभोशजभ वा कुनै कायणरे प्रभुख कामयकायी अलधकृत ऩदभा फहार
यहन नसक्ने अवस्था श्रृजना बएभा ।
(४)

कम्ऩनी अशस्तत्वभा नयहे भा ।

============================
प्रभुख कामयकायी अलधकृत

===============================
अध्मऺ

काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी लरलभटे ड

काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी लरलभटे ड

नाभ :

ई.लभरन कुभाय िाक्म

नाभ :

ऩद :

प्रभुख कामयकायी अलधकृत

ऩद:

ई. यभाकान्त दुवाडी
अध्मऺ

हारको ठे गाना : का.भ.ऩा. १५

ठे गाना : खानेऩानी भन्त्रारम

सम्ऩकय पोन नॊ . : 9841428388

सम्ऩकय पोन नॊ . : 9856081133

नागरयकता नॊ . : 529 लभलत २०३६/४/१३

छाऩ :

साऺी
हस्ताऺय :

साऺी

.............................

हस्ताऺय :

.............................

नाभ : जीवन श्रे ष्ठ

नाभ : गुणयाज श्रे ष्ठ

ठे गाना : काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी लरलभटे ड

ठे गाना:

सम्ऩकय पोन नॊ .: ९८४१209037

खानेऩानी भन्त्रारम

सम्ऩकय पोन नॊ . : 9841308765

इलत सॊ वत् २०७७ सार बाद्र भष्ट्रहना ८ गते योज २ िुबभ् ।
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अनुसूची -१
कामयसम्ऩादन सू चकहरु (Performance Indicators )
लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.
२०७६/७७)

रक्ष्म
ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)

गुणात्भक सू चकहरु :
१

६५

सलभयस कबये ज ऺेत्र य

२ राख २२

२ राख ३०

२ राख ३५

ग्राहक सॊ तमा फढाउने

हजाय धाया

हजाय

हजाय

२ राख ४० हजाय

२ राख ५०

भालसक

हजाय

प्रगलत

कामभ यहे को

३

ष्ट्रववयण

थऩ
नगयऩालरका
हरुभा कामयऺेत्र
लफस्ताय गनुऩ
य ने
२

च ुहावट ऩत्ता रगाउने

हार भाऩन गने

च ुहावट लनमन्त्रण

स्वीकृत

स्वीकृत

स्वीकृत

वास्तष्ट्रवक

य लनमन्त्रण गने

प्रणारी

गने कामयमोजना

कामयमोजना रागु

कामयमोजना रागु

कामयमोजना रागु

प्रगलत

नबएकोरे फल्क

फनाई ६भष्ट्रहना

गने ।

गने ।

गने ।

लभटय जडान

लबत्र ऩेि गने य

गने

रागु गने ।
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३

लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.
२०७६/७७)

रक्ष्म
ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)
३

४

५

सतहगत खानेऩानी

सडक खन्ने

सडक खन्ने

सडक खन्ने

सडक खन्ने स्वीकृत

सडक खन्ने

भालसक

च ुहावट भभयत

स्वीकृत प्राप्त

स्वीकृत प्राप्त

स्वीकृत प्राप्त

प्राप्त बएको ३६

स्वीकृत प्राप्त

प्रगलत

बएको ७२

बएको ७२

बएको ४८

घण्टाभा भभयत

बएको ३६

ष्ट्रववयण

घण्टाभा भभयत

घण्टाभा भभयत

घण्टाभा भभयत

सडक खन्ने

सडक खन्ने

सडक खन्ने स्वीकृत

सडक खन्ने

स्वीकृत प्राप्त

स्वीकृत प्राप्त

स्वीकृत प्राप्त

प्राप्त बएको ४८

स्वीकृत प्राप्त

बएको ७२

बएको ७२

बएको ४८

घण्टाभा भभयत

बएको ४८

घण्टाभा भभयत

घण्टाभा भभयत

घण्टाभा भभयत

हार मस्तो

भाऩन गने प्रणरी

स्वीकृत

स्वीकृत

स्वीकृत

भलसक

भाऩन गने

ljका; गयी

कामयमोजना

कामयमोजना

कामयमोजना

अनुगभन

प्रणारी नबएको
DNI Area
वाष्ट्रहयका ऺेत्रभा

स्वीकृत

फभोशजभ एन आय

फभोशजभ एन आय

फभोशजभ एन आय

प्रलतवेदन

कामयमोजना

डब्रु न्मूलनकयण

डब्रु न्मूलनकयण

डब्रु न्मूलनकयण

वल्क लभटय

फभोशजभ एन आय

गने ।

गने ।

गने ।

डब्रु न्मूलनकयण

जाभ बएको ढर भभयत सडक खन्ने

एन आय डब्रु (Non
Revenue Water)
न्मूनीकयण को
कामयमोजना ६ भष्ट्रहना
लबत्र सॊ चारक
सलभलतभा ऩेि गने ।

जडान गनुऩ
य ने .
६

२

घण्टाभा भभयत
२

घण्टाभा भभयत
४

गने ।

फक्मौता असुरी तथा

जम्भा वक्मौता

स्वीकृत

स्वीकृत

स्वीकृत

स्वीकृत

भालसक

ष्ट्रहसाव पयपायकको

रु. २ अयव

कामयमोजना

कामयमोजना

कामयमोजना

कामयमोजना

प्रगलत

कामयमोजना सॊ चारक

२४ कयोड ८१

फभोशजभ गने

फभोशजभ गने

फभोशजभ गने

फभोशजभ गने

ष्ट्रववयण
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५

लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.
२०७६/७७)

रक्ष्म
ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

नेऩार गुणस्तयको

नेऩार गुणस्तयको

नेऩार गुणस्तयको

वेब साइटभा

२०७७/७८)
सलभलतभा ६ भष्ट्रहना

राख ८५

लबत्र ऩेि गने य

हजाय

स्वीकृत कामयमोजना

५९०.०७

फभोशजभ गने

(दोहोयो यहे को ।

लफलरङ्ग तथा ऩातार
बएका धायाहरु सभेत
एकीन गने गयी )
७

खाने ऩानी गुणस्तय:

Website भा

हये क ऩानी ऩोखयीभा

गुणस्तय ऩयीऺण धायाभा गुणस्तय

भाऩदण्ड

भाऩदण्ड

भाऩदण्ड

प्रकािन

भासीक रुऩभा

प्रलतवेदन

फभोशजभको ऩानी

फभोशजभको ऩानी

फभोशजभको ऩानी

गये को

खानेऩानीको नभुना

भालसक प्रकािन िुरु गने ।

ष्ट्रवतयण गने ।

ष्ट्रवतयण गने ।

ष्ट्रवतयण गने ।

नभूना

ऩयीऺण गयी

बएको ।

ऩुयाना ऩानी

८५ % नभूना

९० % नभूना ऩास

९५ % नभूना

ऩयीऺण

सावयजलनक गनुऩ
य ने य

ट्ुववेरको

ऩास बएको

बएको हुनऩु ने

ऩास बएको

प्रलतवेदन

खानेऩानी गुणस्तय

प्रिोधन केन्द्रहरु

ऩानीभा एभोलनमा भभयत साथै

सुधाय कामयमोजना

६

भष्ट्रहना लबत्र सॊ चारक
सलभलतभा ऩेि गने ।

उऩबोक्ताको
जाॉच गने ऩिलत

य आईयन

ट्ुववेरहरुभा

यहे को ।

ऩानी प्रिोधन

हुनऩु ने ।

प्रणारी जडान
गने ।
८० % नभूना
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हुनऩु ने

५

लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.
२०७६/७७)

रक्ष्म
ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)
ऩास बएको
हुनऩु ने ।
८

सभम तालरका अनुसाय

९ द्ददनसम्भ

ष्ट्रवतयणको

ष्ट्रवतयणको

ष्ट्रवतयणको तालरका

ष्ट्रवतयणको

वेब साइटभा

ऩानीको आऩूलतय य

ष्ट्रवयाएय ऩानी

तालरका वेब

तालरका वेब

वेब साइट य

तालरका वेब

प्रकािन

सभान ष्ट्रवतयण

ष्ट्रवतयण बै

साइट भापयत

साइट य भोफाइर

भोफाइर एप्स

साइट य भोफाइर

गये को

यहे को । ऩानी

जानकायी गयाउने

एप्स भापयत

भापयत जानकायी

एप्स भापयत

सू चना य

ष्ट्रवतयण तालरका

य सावयजलनक

जानकायी गयाउने

गयाउने य

जानकायी गयाउने

उऩबोक्ताको

Website भा

बएको तालरका

य सावयजलनक

सावयजलनक बएको

य सावयजलनक

गुनासो

प्रकािन हुने

वभोशजभ ष्ट्रवतयण

बएको तालरका

तालरका वभोशजभ

बएको तालरका

गने । भोफाइर

वभोशजभ ष्ट्रवतयण

ष्ट्रवतयण

वभोशजभ ष्ट्रवतयण

एप्स भापयत

गने ।

गये को ।

जानकायी गयाउने
कामयमोजना ऩेि
गने ।
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गने ।

गने ।

२

लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.
२०७६/७७)

रक्ष्म
ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)
९

एकिाय प्रणारीफाट

भुतम

गुनासो सम्फशन्ध

एकåfय

४८ घण्टा लबत्र

४८ घण्टा लबत्र

गुनासो

से वा प्रफाह एफॊ गुनासो कामायरमभा

e-portal य

प्रणारीफाट से वा

गुनासो व्मवस्थाऩन

गुनासो

सम्वोधन

सॊ फोधन गने

जनसम्ऩकय

भोफाईर एप्स को

प्रफाह एफॊ

गने ।

व्मवस्थाऩन गने

प्रलतवेदन

िाखा य िाखा

कामयन्वमन गने

घण्टा लबत्र गुनासो

कामायरमहरुभा

। जनसम्ऩकय

व्मवस्थाऩन गने

जनसम्ऩकय

तथा गुनासो

प्रणारीको लफकास

अलधकृत भापयत

व्मवस्थाऩन

गने ।

व्मवस्थाऩन

कामयराई

बईयहे को ।

प्रबावकायी

७२

३

।

फनाउने ।
१०

लभटय रयलडङ्ग य ष्ट्रवलरङ्ग

५० प्रलतित

७० प्रलतित

८० प्रलतित

९० प्रलतित

९५ प्रलतित

रयलडङ्ग हुने

लभटय रयलडङ्ग

५

प्रलतवेदन

गये को ।
११

साॊगठलनक ऩुनसॊ यचना

भेरम्ची

साॊगठलनक

सॊ चारक

सॊ चारक सलभलतफाट सॊ चारक

जनिशक्त

य जनिशक्तको

आमोजना

सुधायका रालग

सलभलतफाट

स्वीकृत बए

सलभलतफाट

व्मवस्थाऩन

व्मवस्थाऩन

सम्ऩन्न हुन ु अशघ साॊगठलनक

स्वीकृत बए

फभोशजभ

स्वीकृत बए

प्रलतवेदन

य ऩलछ चयणवि

ष्ट्रविेषऻ/सलभलत

फभोशजभ

कामायन्वमन गने

फभोशजभ

ऩदऩूलतय गने गयी

िाया ष्ट्रवस्तृत

कामायन्वमन गने

अध्मावलधक गनुय रुऩभा सॊ गठन
20

कामायन्वमन गने
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लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.

रक्ष्म

२०७६/७७)

ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)
ऩने । सॊ चारक

व्मवस्थाऩन

सलभलतफाट ऩुन

अध्ममन (O&M

सॊ यचना सलभलत

Survey) गयाई

गठन बएको ।

रागु गनय तीन
वष्ट्रषम
य मोजना
सष्ट्रहत सॊ चारक
सलभलतभा ऩेि गने
।

१२

तोष्ट्रकएको सभमभा

आ.फ.

आ.फ.

आ.फ.

आ.फ.

आ.फ.

वाष्ट्रषक
य

रेखा ऩयीऺण य

०७३।०७४

०७४।०७५

०७५।०७६ को

०७६।०७७ य

०७८।०७९ को

प्रलतवेदन

वाष्ट्रषक
य साधायण सबा

को रेखा

सम्भको रेखा

रेखा ऩयीऺण य

आ.फ. ०७७।७८

रेखा ऩयीऺण य

प्रकािन

सम्ऩन्न गने

ऩयीऺण

ऩयीऺण य वाष्ट्रषक
य

वाष्ट्रषक
य साधायण

को रेखा ऩयीऺण

वाष्ट्रषक
य साधायण

गने

साधायण

साधायण सबा

सबा २०७८ ऩौष

य वाष्ट्रषक
य साधायण

सबा २०८० ऩौष

सबाफाट

२०७७ चैत्र

भसान्त लबत्र

सबा २०७९ ऩौष

भसान्त लबत्र

स्वीकृत बएको

भसान्त लबत्र

सम्ऩन्न गने ।

भसान्त लबत्र

सम्ऩन्न गने

य आ.फ.

सम्ऩन्न गने ।

सम्ऩन्न गने

०७४।०७५
को रेखा
ऩयीऺण सम्ऩन्न
21

३
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कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.
२०७६/७७)

रक्ष्म
ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)
बएको ।
१३

आन्तरयक रेखा

आ.रे.ऩ.

ऩयीऺण लनमलभत
रुऩभा गनुऩ
य ने ।

हये क चैभालसक

हये क चैभालसक

हये क चैभालसक

रेखा

प्रलतवेदन फाष्ट्रषक
य
साऩेऺ ऺभता

अवलधको

अवलधको आ.रे.ऩ.

अवलधको

ऩयीऺण

रुऩभा ऩेि हुने

आ.रे.ऩ.

प्रलतवेदन ऩेि

आ.रे.ऩ.

सलभलतभा

प्रलतवेदन ऩेि

बएको हुन ु ऩने

प्रलतवेदन ऩेि

प्राप्त

बएको हुन ु ऩने

प्रलतवेदन

स्वीकृत कामयमोजना

अनुगभन

गये को ।

आ.रे.ऩ.को सभम
अलबफृष्ट्रि गयी
हये क चैभालसक
अवलधको

बएको हुन ु ऩने ।

२

आ.रे.ऩ.
१४

कम्ऩनीको से वा
प्रफाहराई सू चना
प्रष्ट्रवलधभैलत्र फनाउने

Computer
Billing,
Accounting र
New
Connection
प्रणाली आंशक
रागु बएको

उक्त

k|)ffnLnfO{ पुर्ण
sDKo'^/fO{h
k|)ffnLdf

प्रलतवेदन ऩेि गने
Integrated
Computer
Billing &
Accounting, HR
management,
Grivance
handling system
, Handed meter
reading divice,
GPS traking,
costumer portal
& online
payment system

स्वीकृत कामयमोजना
वभोशजभ

Integrated
computer Billing
& Accounting,
HR management,
Girvance
handling system
/ अनराईन

भहिुर ब ुक्तानी

प्रणारी कामयन्वमन

22

स्वीकृत कामयमोजना
वभोशजभ एकीकृत

सूचना व्मवस्थाऩन
प्रणारी स्थाऩना तथा
सॊ चारन (ष्ट्रटप्ऩणी
रगाएत सफै

कामायरम सॊ चारन
सम्फन्धी काभ

काजहरु लडशजटर

भाध्ममभफाट गने य

वभोशजभ कम्ऩनीको
सेवा प्रफाहको

अनुगभन तथा

भूल्माङ्कन का रालग
सूचना प्रष्ट्रवलधभा

आधारयत अनुगभन
तथा भूल्माङ्कन
प्रणारी रागु

बएको हुने ।स्भाटय

प्रलतवेदन

३

लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.

रक्ष्म

२०७६/७७)

ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

खानेऩानी सॊ चारन भा

लभटय प्रणारी रागु

२०७७/७८)
n}hfg] sfo{
clGtd
r/)Fdf /x]sf]

कामयन्वमन गने ।

गने ।

कामयरम

Supervisory
Control and Data
Accquisition
(SCADA ) प्रणारी

व्मवस्थाऩनका
कामयहरु

गने ।

रागु बएको हुने ।

(clearcial task)
डिडिटल
माध्यमबाट गर्ने
कायययोिर्ना पेश
गर्ने ।
१५

कम्ऩनीका

ऺभता ljsf;

स्वीकृत मोजना

स्वीकृत मोजना

स्वीकृत मोजना

स्वीकृत मोजना

अनुगभन

कभयचायीहरुको ऺभता

मोजना फनाउनु

कामायन्वमन गने

कामायन्वमन गने

कामायन्वमन गने ।

कामायन्वमन गने

प्रलतवेदन

अलबफृष्ट्रिको रालग

ऩने ।

।

।

६ भष्ट्रहना लबत्र ऺभता
ljsf; मोजना
(Capacity
Development

Plan)

सॊ चारक सलभलतभा
ऩेि गने य स्वीकृत
मोजना कामायन्वमन
गने
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लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.
२०७६/७७)

रक्ष्म
ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)
१६

कम्ऩनीको व्मवसाष्ट्रमक

कम्ऩनीको

स्वीकृत

स्वीकृत

स्वीकृत

स्वीकृत

अनुगभन

मोजना(Business Plan) व्मवसाष्ट्रमक

व्मवसाष्ट्रमक

व्मवसाष्ट्रमक

व्मवसाष्ट्रमक मोजना

व्मवसाष्ट्रमक

प्रलतवेदन

तमाय गयी १ फषय लबत्र मोजना

मोजना (Business मोजना
Plan) कायायन्वयर्न (Business Plan)
गर्ने ।
कायायन्वयर्न गर्ने ।

(Business Plan)
कायायन्वयर्न गर्ने ।

मोजना (Business
Plan) कायायन्वयर्न
गर्ने ।

आगाभी आलथयक

आगाभी आलथयक

आगाभी आलथयक

अनुगभन

फषयको वजेट तथा

फषयको वजेट तथा

फषयको वजेट तथा

फषयको वजेट तथा

प्रलतवेदन

कामयक्रभ चारु

कामयक्रभ चारु

कामयक्रभ चारु

कामयक्रभ चारु

फषयको जेष्ठ

फषयको जेष्ठ भष्ट्रहना फषयको जेष्ठ भष्ट्रहना

फषयको जेष्ठ भष्ट्रहना

भष्ट्रहना लबत्र

लबत्र सॊ चारक

लबत्र सॊ चारक

लबत्र सॊ चारक

सॊ चारक

सलभलतभा ऩेि गने

सलभलतभा ऩेि गने

सलभलतभा ऩेि गने

सलभलतभा ऩेि गने

य स्वीकृत वजेट

य स्वीकृत वजेट

य स्वीकृत वजेट

य स्वीकृत वजेट

कामायन्वमनको

कामायन्वमनको

कामायन्वमनको

कामायन्वमनको

शस्थलत चौभालसक

शस्थलत चौभालसक

शस्थलत चौभालसक

शस्थलत चौभालसक

रुऩभा सलभलतराई

रुऩभा सलभलतराई

रुऩभा सलभलतराई

रुऩभा सलभलतराई

जानकायी गयाउने

जानकायी गयाउने

जानकायी गयाउने

सॊ चारक सलभलतभा

(Business

ऩेि गने ।

Plan) तमाय गनुय

३

ऩने ।
१७

वाष्ट्रषक
य
कामयक्रभ

वजेट तथा

हार बै यहे को

आगाभी आलथयक

जानकायी गयाउने
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लस नॊ

कामय सम्ऩादन

आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.

रक्ष्म

२०७६/७७)

ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)
१८

सी.आई.ऩी कामायन्वमन आ.फ.

८० प्रलतित ।

९० प्रलतित ।

९० प्रलतित ।

९५ प्रलतित ।

फाष्ट्रषक
य

(सतह श्रोत सॊ यऺण,

०७६/०७७

प्रगलत

खानेऩानी ऩाईऩराईन

को लफत्तीम

प्रलतवेदन

लफस्ताय,ढर

प्रगलत प्रलतित

५

ऩाईऩराईन
लफस्ताय,ट्ूववेर
लनभायण,ऩानी प्रिोधन
केन्द्र भभयत सुधाय
आद्दद)
१९

इनजॉ अलडट

इनजॉ खचय

सवै

अलडटको

अलडटको लसपारयि

अलडटको

खचय

घटाउनु ऩने

ट्ुववेरहरुभा

लसपारयि

वभोशजभ इनशजय

लसपारयि

प्रलतवेदन

इनजॉ अलडट गने

वभोशजभ इनशजय

खचय घटाउने ।

वभोशजभ इनशजय

खचय घटाउने ।
२०

कभयचायी प्रलतधाया

अनुऩात(ढर व्मवस्थाऩन
फाहेकका कभयचायी)

खचय घटाउने ।

प्रलत हजाय

प्रलत हजाय धाया

प्रलत हजाय

प्रलत हजाय धायाका

प्रलत हजाय धाया

अनुगभन

धायाका रालग

का रालग ७ जना

धायाका रालग

रालग ६ जना

का रालग ५.५

प्रलतवेदन

७ जना

कभयचायीहरु

६.५ जना

कभयचायी कामययत

जना कभयचायी

कभयचायी

कामययत यहने

कभयचायीहरु

यहने

कामययत यहने

कामययत यहे को

कामययत यहने
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आधाय फषय

सू चकहरु

(आ.फ.
२०७६/७७)

रक्ष्म
ऩष्ट्रहरो फषय

दोश्रो वषय (आ.फ.

ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

Jfflif{s
k|ult
k|ltj]bg

२

२०७७/७८)
२१

यचनात्भक
उऩरब्धीभूरक कामय

आफ्नो

सॊ चारक सलभलतको

सॊ चारक सलभलतको

सॊ चारक सलभलतको

सॊ चारक सलभलतको

व्मवसाष्ट्रमक

स्वीकृलत फभोशजभ

स्वीकृलत फभोशजभ

स्वीकृलत फभोशजभ

स्वीकृलत फभोशजभ

of]hgf अनुसाय

कामायन्वमन गने

कामायन्वमन गने

कामायन्वमन गने

कामायन्वमन गने

६५
ख)

ऩरयभाणात्भक य आलथयक रक्ष्महरु

आलथयक ष्ट्र व वयण,
रे ख ा ऩयीऺण

३५

प्रलतवे दन

१

खानेऩानी

तथा ढर

रु. ८० कयोड

रु. ८८ कयोड

रु. ९५ कयोड

रु. १०० कयोड

रु. ११० कयोड

”

१०

भहि'n लफलरॊ ग
२

कुर सॊ चारन खचय

रु.१२० कयोड

रु. १२५ कयोड

रु. १३० कयोड

रु. १३५ कयोड

रु. १४० कयोड

५

३

भहिूर सॊ करन

७७ प्रलतित

८० प्रलतित

८५ प्रलतित

९० प्रलतित

९५ प्रलतित

”

८

अनुऩात
(Tariff
collection ratio)
४

ऩुयानो aSof}tf असुरी १० प्रलतित

१० प्रलतित

१० प्रलतित

१५ प्रलतित

१५ प्रलतित

”

७

५

अवकाि कोषभा नगद

१५ कयोड

१५ कयोड

१५ कयोड

१५ कयोड

”

३

६ कयोड

६ कयोड

७ कयोड

८ कयोड

”

२

१६.९८ कयोड

दाशखरा
६

ष्ट्रवत्त

व्मवस्थाऩनफाट ५.१५ कयोड

व्माज आम्दानी
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ते श्रो वषय (आ.फ.

चौथो फषय आ.फ.

रक्ष्म भाऩन

अङ्क

(आ.फ.

२०७८/७९)

२०७९/८०)

२०८०/८१

आधाय

बाय

२०७७/७८)
३५
कुर अॊक बाय

क+ख

र्नोट :
 भालथ उल्रे ख गरयएका सू चकहरुभा नेऩार सयकायको लनणयम फभोशजभ हुने तरव फृष्ट्रि, कभयचायी सॊ तमा फृद्दि, नमा सॊ यचना
थऩ य भेरम्ची आमोजनाफाट ऩानी प्राप्त बए ऩलछ सो फभोशजभ ऩने असयराई सभामोजन गयी सॊ चारक सलभलतरे प्रभुख
कामयकायी अलधकृतसॊ ग सभन्वम गयी

ऩुन रक्ष्म तोक्न सक्नेछ ।

 भालथ उल्रे ख गरयएका सू चकाॊकहरुभा नेऩार सयकायको लनणयम फभोशजभ खानेऩानी भहिुर फृष्ट्रि बएको आलथयक फषयभा

सो फभोशजभ ऩने असयराई सभामोजन गयी सॊ चारक सलभलतरे प्रभुख कामयकायी अलधकृतसॊ ग सभन्वम गयी ऩुन: र क्ष्म
तोक्न सक्नेछ ।
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