नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्ति र सेवा सुववधा सम्बन्धी
लनदे क्तशका (दोश्रो सं शोधन सवित), २०७२
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९६ को उपदफा (१) िा लनयिावलीको अलधनिा रिी सञ्चालकिरुले आफुिरु िध्येबाट
छानेको एकजनालाई प्रवन्ध सञ्चालकको रुपिा लनयुि गररने व्यवस्था भए पलन कम्पनीको प्रवन्धपत्र लनयिावलीको
लनयि १२ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (४) िा 1सञ्चार तथा सूचना प्रववलध िन्त्रालय िाफफत लनयुि नेपाल दू रसञ्चार
कम्पनी लललिटे डका कायफकारी प्रिुख सञ्चालक रिने व्यवस्था भएकोले प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्ति 2सञ्चार तथा सूचना
प्रववलध िन्त्रालयको लसफाररसिा नेपाल सरकार, िक्तन्त्रपररषद्बाट िुैदआ आएको,
नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे ड कम्पनी ऐन, २०६३ बिोक्तजि स्थापना भएपलन नेपाल सरकारको कररव ९२ प्रलतशत
शेयर कायि रिेको सावफजलनक कम्पनी भएको तथा अन्य सावफजलनक सं स्थािरुको कायफकारी प्रिुखको लनयुक्ति सम्बन्धी
िक्तन्त्रपररषद्बाट भहरिेको सन्दभफिा नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डलाई व्यावसायीक सं स्थाको रुपिा ववकास गराई
प्रलतस्पधाफत्िक वातावरणिा कम्पनीको स्थायीत्वको सुलनक्तितता गराउनको लालग लनक्तित कायफयोजना र उदे श्य सवित
खुला प्रलतस्पधाफको िाध्ययिबाट कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शक लनयुि गनफ एवं लनयुक्ति प्रवियालाई स्वच्छ र पारदशी
बनाउन वाञ्छलनय भएकोले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले ददएको अलधकार
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्ति र सेवा सुववधा

सम्बन्धी लनदे क्तशका (दोश्रो सं शोधन), २०७५ बनाएको छ ।
१. सं क्तिप्त नाि र प्रारम्भः
(क) यस लनदे क्तशकाको नाि "नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्ति र सेवा

सुववधा सम्बन्धी लनदे क्तशका (दोश्रो सं शोधन), २०७५" रिे को छ ।
(ख) 3यो लनदे क्तशका तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथफ नलागेिा यस लनदे क्तशकािा
(क) "कम्पनी" भन्नाले "नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटे ड" सम्झनु पछफ ।
(ख) "सञ्चालक सलिलत" भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक सलिलत सम्झनु पछफ ।
(ग) "प्रवन्ध लनदे शक" भन्नाले नेपाल सरकारबाट लनयुि कम्पनीको कायफकारी प्रिुखलाई सम्झनु पछफ ।

1

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

2

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

3

पविलो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

(घ) "लनयिावली" भन्नाले कम्पनीको लनयिावली सम्झनु पछफ ।
(ङ) 1"िन्त्रालय" भन्नाले "सञ्चार तथा सूचना प्रववलध िन्त्रालय" सम्झनु पछफ ।
३. कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्ति ववलध र लनयुक्ति गने लनकायः३.१ कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्तिको लालग नाि लसफाररस गनफ नेपाल सरकार, िक्तन्त्रपररषद्ले

2

दे िाय बिोक्तजिको एक छनौट सलिलत गठन गनेछः(क) िन्त्रालयको सक्तचव

- सं योजक

(ख) दू रसञ्चार वा सूचना प्रववलध वा ववक्तिय, लेखा वा सावफजलनक व्यवस्थापन सम्बन्धी ववज्ञ - सदस्य
(ग) सिसक्तचव, सञ्चार तथा सूचना प्रववलध िन्त्रालय

- सदस्य

३.२ कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शक छनौटका लालग दे िाय बिोक्तजि िूल्याङ्कन गररनेछः(क) व्यावसायीक कायफयोजना ( Business Development Plan) वापत
दे िाय बिोक्तजि बढीिा

- ६० अङ्क

(अ) कम्पनीको भावी रणनीलतक योजना (Future Stategic Plan) - २५ अङ्क
(आ) कम्पनीको पररचय तथा ववद्यिान कायफसञ्चालनको अवस्था (Performance Status with time
series data)

- ५ अङ्क

(ह) कम्पनी ववद्यिान अवस्थािा पुग्नाका कारणिरुको पविचान तथा ववश्लेषण (Identification
and analysis of the reasons behind the status of given performance)- १० अङ्क
(ई) कम्पनीको ववद्यिान अवस्थािा दे क्तखएका सिस्या, किी किजोरी, अवसर र अध्ययन तथा
ववश्लेषण (SWOT Analysis)

-२० अङ्क

(ख) न्यूनति शआक्तिक योग्यता वापत

3

- १० अङ्क

(ग) अनुभवः वररष्ठ अलधकृत वा व्यवस्थापकीय पदिा काि गरे बापत प्रत्येक वषफको १.५ अङ्कका

4

दरले वढीिा १२ अङ्क र नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको वररष्ठ अलधकृत वा व्यवस्थापक
पदिा काि गरे वापत प्रत्येक वषफको ०.५ अङ्कका दरले वढीिा ३ अङ्क ।
(घ) अन्तवाफताफ वापत बढीिा

-१५ अङ्क

३.३ छनौट सलिलतले िूल्याङ्कनको आधारिा अलधकति अङ्क प्राप्त गने तीनजना उम्िेदवारिरुको नाि
ु िानुसार 5िन्त्रालय सिि लसफाररस गनेछ ।
वणाफनि

1

दोश्रो सं शोधनद्वारा थप

2

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

3

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

4

पविलो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

5

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

३.४ छनौट सलिलतको लसफाररसको आधारिा नेपाल सरकार, िक्तन्त्रपररषद्बाट प्रवन्ध लनदे शकको
लनयुक्ति िुनेछ ।
३.५ छनौट सलिलतले प्रवन्ध लनदे शकको छनौट सम्बन्धिा आफैं कायफववलध तय गनेछ ।
४. कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको सेवा अवलध सम्बन्धिाः
(क) प्रवन्ध लनदे शकको पदावलध तीन वषफको िुने,
(ख) प्रवन्ध लनदे शकको कायफ सन्तोषजनक भएको कारण जनाई सञ्चालक सलिलतले लसफाररस गरे को आधारिा
लनयुि गने अलधकारीले दुई वषफको लालग लनजको पदावलध थप गनफ सक्ने ।
(ग) कम्पनीिा कायफरत किफचारी प्रवन्ध लनदे शक पदिा लनयुि भएिा लनजको साववकको पदालधकार कायिआ

1

रिने छ । प्रवन्ध लनदे शकको पदावलध सिाप्त भएपलछ लनजले आफ्नो पदालधकार रिेको पदिा काि
गनफ सक्नेछ । प्रवन्ध लनदे शकको पदिा कायि रिेको अवलध लनजको लनवृक्तिभरणका लालग गणना
िुनेछ ।
५. प्रवन्ध लनदे शकको उम्िेदवार बन्न आवश्यक शआक्तिक योग्यताः उम्िेदवार िुन िान्यता प्राप्त क्तशिण सं स्थाबाट

2

वाणीज्य, व्यवस्थापन, अथफशास्त्र, व्यापार प्रशासन, सूचना प्रववलध, हले क्रोलनक्स हक्तन्जलनयररङ, टे ललकम्युलनकेशन
हक्तन्जलनयररङ, कम््युटर हक्तन्जलनयररङ िध्ये कुनआ ववषयिा कम्तीिा स्नातकोिर वा सो सरिको उपालध िालसल
गरे को िुनपु नेछ ।
६. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको पदिा लनयुक्ति िुन आवश्यक पने कायफ अनुभवः नेपाल दू रसञ्चार

3

कम्पनी लललिटे ड वा सोिी प्रकृलतका दू रसञ्चार सेवा प्रदायक सं स्था वा नेपाल सरकारको पूणफ वा आंक्तशक
स्वालित्व भएका सं स्था र लनकायको अलधकृत स्तरको पदिा कम्तीिा पन्र वषफ काि गरे को तर त्यस्तो कायफ
अवलध िध्ये कम्तीिा ५ वषफ वररष्ठ अलधकृत वा व्यवस्थापकको पदिा काि गरे को िुनपु नेछ ।
यस लनदे क्तशकाको प्रयोजनका लालग वररष्ठ अलधकृत भन्नाले तिगत व्यवस्था भएका लनकायको िकिा
अलधकृत आठौं र नवौं ति, श्रे णीगत व्यवस्था भएका लनकायका िकिा अलधकृत दद्विीय श्रे णीलाई बुक्तझने
छ।व्यवस्थापक पद भन्नाले तिगत व्यवस्था भएका लनकायका िकिा दशौं वा सो भन्दा िालथल्लो ति र
श्रे णीगत व्यवस्था भएका लनकायको िकिा अलधकृत प्रथि वा सो भन्दा िालथको श्रे णी बुक्तझने छ ।
७. कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको उम्िेदवार िुन आवश्यक उिेरः कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको पदको लालग

4

आवेदन ददने अक्तन्ति लिलत सम्ि उम्िेदवारको उिेर ३५ वषफ पूरा भई ५८ वषफ ननाघेको िुनपु ने छ ।
८. कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको पदिा उम्िेदवार िुन अयोग्य िालनने अवस्थाः प्रवन्ध लनदे शकको लालग उम्िेदवार
िुन दे िायको व्यक्ति अयोग्य िालनने छः-

1

दोश्रो सं शोधनद्वारा थप

2

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

3

पविलो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

4

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

(क) गआर नेपाली नागररक,
(ख) .............................

1

(ग) प्रचललत कानुन बिोक्तजि व्यावसायीक पररषद वा सं स्थािा दताफ भई काि गनुप
फ ने ववषय अध्ययन गरे को
व्यक्तिको िकिा त्यस्तो पररषद् वा सं स्थािा दताफ नभएको,
(घ) दरखास्त ददने अक्तन्ति लिलतको तीनवषफ अगालडसम्ि प्रलतस्पधी दू रसञ्चार सेवा प्रदायक सं स्थािा काि गरे का
व्यक्ति,
(ङ) कुनआ राजलनलतक दलको सदस्य भएको,
(च) िानलसक सन्तुलन ववग्रेको वा बिुलाएको,
(छ) नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डसैगको ठे क्कापट्टा वा कुनआ चल अचल सम्पक्ति सम्बन्धी कारोवारिा लनज
आफैं वा लनजको पररवारको कुनआ सदस्यको सं लग्नता भएको वा सो कम्पनीसैग लनजी स्वाथफ रिेको,
(ज) लनजको नाििा व्यक्तिगत वेरुजु बाैकी रिेको,
(झ) भ्रष्टाचार, सम्पक्ति शुविकरण वा नआलतकपतन दे क्तखने फौजदारी अलभयोगिा अदालतबाट कसुरदार ठिर
भएको,
(ञ) लनयतवत वैं क वा ववक्तिय सं स्थाको ऋण नलतरी प्रचललत कानुन बिोक्तजि कालोसूचीिा परे को, वा
(ट) प्रचललत कानुन बिोक्तजि अयोग्य ठिररएको व्यक्ति ।
९. कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको पाररश्रलिक तथा अन्य सुववधािरु सम्बन्धिाःप्रवन्ध लनदे शकको पाररश्रलिक र सुववधा दे िाय बिोक्तजि िुनेछ । अन्य सुववधािरुको िकिा कम्पनीको
लनयिावलीिा उल्लेख भए बिोक्तजि िुनेछः
(क) िालसक पाररश्रलिक (तलव) रु. २ लाख
(ख) घरभाडाः पाररश्रलिकको एक चौथाई िालसक
(ग) भआपरी आउने खचफः िालसक पाररश्रलिकको एक चौथाई िालसक
(घ) चाडपवफ खचफः एक िविनाको पाररश्रलिक वरावर रकि
(ङ) भ्रिण खचफः कम्पनीको लनयिावली अनुसार
(च) अलतलथ सत्कार खचफः सञ्चालक सलिलतले तोकेको अलधकार सीिा लभत्र रिी ववल बिोक्तजि रकि ।

1

दोश्रो सं शोधनद्वारा िटाहएको

.१० 1प्रवन्ध लनदे शकको कायफ सम्पादन िापन सूचकाङ्कःप्रवन्ध लनदे शकको वावषफक कायफसम्पादन िापन गनफ कम्तीिा दे िायका सूचकांक िालसल गनुप
फ ने
न्यूनति लक्ष्य लनधाफरण गररएको छः
ि. स.

सूचकांक

भार

लक्ष्य

भाररत अंक

1

EBITDA GROWTH

25%

10%

2.5

2

सञ्चालन आम्दानीिा वृवि

25%

10%

2.5

3

ग्रािक सं ख्यािा(Subscriber Growth)

25%

15%

3.75

4

कुल िुनाफा(Net Profit Growth)

15%

15%

2.25

5

सम्पक्तिको प्रलतफलिा वृवि(Growth in Return on Total Assets)

10%

10%

1.00

(Revenue Growth)

जम्िा
िालसल गनुप
फ ने न्यूनति अकं(कूल भाररत अंकको 75)

12.00
9.00

सेवाको गुणस्तरको सम्बन्धिा लनयािक लनकायले लनधाफरण गरे को िापदण्ड िालसल गने ।
११. अन्य व्यवस्थाः
2

(क) प्रवन्ध लनदे शकले सन्तोषजनक रुपिा काि नगरे को अवस्थािा लनयुक्ति गने अलधकारीले पदबाट िटाउन
सक्नेछ । यसरी पदबाट िटाउैदा सफाई पेश गने िौका ददहनेछ ।
(ख) यो लनदे क्तशका लागू िुैदाका वखत नेपाल सरकारको लनणफय बिोक्तजि कम्पनीिा बिाल रिेका प्रवन्ध
लनदे शकको तोवकएको कायफकाल सिाप्त भएपलछ लनयुि गररने प्रवन्ध लनदे शकको िकिा यो लनदे क्तशका
बिोक्तजि िुनेछ ।

(ग) प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्तिको सेवा, शतफ, सुववधा, पाररश्रलिक आदीका ववषयिरुिा नेपाल सरकार

3

(िक्तन्त्रपररषद) को लनणफयबाट गररएका सं शोधनिरु कम्पनीको लनयिावलीको अङ्गका रुपिा रिनेछन् ।

1

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

2

दोश्रो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

3

पविलो सं शोधनद्वारा सं शोलधत

