सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजननक ननकायका पदानिकारी तथा सदस्यको ननयुक्ति र मनोनयन सम्बन्त्िी
मापदण्ड, २०७३
म.प.बाट स्र्ीकृत नमनत २०७३।०५।२९
पहिलो सं शोिन नमनत

२०७३।०८।२६

दोस्रो सं शोिन नमनत

२०७३।१०।१४

तेस्रो सं शोिन नमनत

२०७३।११।०९

चौथो सं शोिन नमनत
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पाचौं सं शोिन नमनत

२०७७।०१।०२

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजननक ननकायका पदानिकारी तथा सदस्यिरु ननयुक्ति र्ा मनोनयन गने
र्ा तोक्ने सम्बन्त्िी व्यर्स्थालाई र्स्तुननष्ठ, ननष्पक्ष र पारदशी बनाउन नेपाल सरकारले दे िायको मापदण्ड बनाएको छ ।
१.

सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम “सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजननक ननकायका
पदानिकारी तथा सदस्यको ननयुक्ति र मनोनयन सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७३” रिेको छ ।
(२) यो मापदण्ड नेपाल सरकारबाट स्र्ीकृत भएको नमनतबाट लागु िुनेछ ।

२.

पररभाषा : हर्षय र्ा प्रसं गले अको अथव नलागेमा यस मापदण्डमा,–
(क) “मन्त्रालय” भन्नाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्झनु पछव ।
(ख) “सार्वजननक ननकाय” भन्नाले मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजननक ननकाय सम्झनु पछव ।
(ग)

“पदानिकारी” भन्नाले सार्वजननक ननकायको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सक्तचर् र्ा कायवकारी प्रमुख
सम्झनु पछव ।

(घ)

“कायवकारी प्रमुख” भन्नाले सार्वजननक ननकायको कायवकारी प्रमुख भै काम गने अध्यक्ष, कायवकारी ननदे शक, र्ा
मिाप्रर्न्त्िक सम्झनु पछव ।

(ङ)

“सदस्य” भन्नाले सार्वजननक ननकायको सदस्यका रुपमा ननयुक्ति र्ा मनोनयन भएको व्यक्ति सम्झनु पछव ।

(च)

“अक्तततयारर्ाला” भन्नाले पदानिकारी तथा सदस्यको ननयुक्ति र्ा मनोनयन गने र्ा तोक्ने अक्तततयारी पाएको
ननकाय र्ा अनिकारी सम्झनु पछव ।

(छ) “सम्बक्तन्त्ित कानून” भन्नाले पदानिकारी तथा सदस्यको ननयुक्ति र्ा मनोनयन गने र्ा तोक्ने सम्बन्त्िी ऐन,
ननयम र गठन आदे श सम्झनु पछव ।
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♥(ज) "मापदण्ड" भन्नाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजननक ननकायका पदानिकारी तथा सदस्यको
ननयुक्ति र मनोनयन सम्बन्त्िी मापदण्ड २०७३ सम्झनु पछव ।
३.

राहिय समाचार सनमनतको बोडवका अध्यक्ष तथा सञ्चालकिरुको लानग योग्यता : राहिय समाचार सनमनत ऐन,
२०१९(यसपनछ "ऐन" भननएको) को दफा ८ को,
(१) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोक्तजम मनोनीत िुने सदस्यको िकमा मन्त्रालयका कम्तीमा
राजपरांहकत द्वितीय श्रे णीकीका अनिकृत कमवचारी मनोनीत गनव सहकनेछ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोक्तजम मनोनीत िुने सञ्चालक सदस्यको योग्यता दे िाय बमोक्तजम
िुनेछ:–
(क) नेपाली नागररक,
⃰ (ख) तीस बषव पूरा भई पैँ सठ्ठी र्षव ननाघेको,
♠(ग) कानून बमोक्तजम दताव भएको सञ्चारमाध्यमको प्रिान सम्पादक, सम्पादक, प्रकाशक, र्ा व्यर्स्थापकको रुपमा
काम गरे को र्ा आम सञ्चार सम्बन्त्िी प्राक्तिक र्ा नीनत ननमावणीक तिमा रिी काम गरे को र्ा परकाररता तथा
आमसञ्चार क्षेरमा कम्तीमा सात र्षवको अनुभर् भएको ।
⃰ (घ) कुनै सरकारी सेर्ा र्ा सार्वजननक सं स्थान, प्रानिकरणीक, बोडव, सनमनत, आयोग, प्रनतष्ठान र्ा सार्वजननक

कम्पनीको सेर्ामा रिेको र सेर्ा ननर्ृत्त व्यक्तिको िकमा दुर्ैको लानग कम्तीमा राजपराहित द्वितीय श्रे णीकी
र्ा नर्ौं तिमा काम गरे को ।
(ङ)

परकार आचारसं हिता उल्लं घन अन्त्तगवत सजाय नपाएको,

(च)

प्रचनलत नेपाल कानून बमोक्तजम ननयुक्ति िुन अयोग्य नठिररएको ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोक्तजम ननर्ावक्तचत नभएसम्म सोिी दफाको उपदफा (२) बमोक्तजम

सञ्चालक सनमनतको सदस्य िुन योग्यता पुगेको कुनै पनन व्यक्तिलाई सञ्चालकमा मनोनयन गनव सहकनेछ।
♥पहिलो सं शोिनिारा थप

♠ पहिलो सं शोिनिारा सं शोनित
⃰ तेस्रो सं शोिनिारा सं शोनित
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(४) उपदफा (३) बमोक्तजम तोहकने बोडवको अध्यक्षको योग्यता दे िाय बमोक्तजम िुनछ
े :–
(क) नेपाली नागररक,
⃰ (ख) तीस बषव पूरा भई पैँ सठ्ठी र्षव ननाघेको,
(ग)

कुनै हर्षयमा कम्तीमा स्नातक ति उत्तीणीकव गरे को,

♠(घ) कानून बमोक्तजम दताव भएको सञ्चारमाध्यमको प्रिान सम्पादक, सम्पादक, प्रकाशक, र्ा व्यर्स्थापकको रुपमा
काम गरे को र्ा आम सञ्चार सम्बन्त्िी प्राक्तिक र्ा नीनत ननमावणीक तिमा रिी काम गरे को र्ा परकाररता तथा
आमसञ्चार क्षेरमा कम्तीमा सात र्षवको अनुभर् भएको ।
⃰ (ङ) कुनै सरकारी सेर्ा र्ा सार्वजननक सं स्थान, प्रानिकरणीक, बोडव, सनमनत, आयोग, प्रनतष्ठान र्ा सार्वजननक
कम्पनीको सेर्ामा रिेको र सेर्ा ननर्ृत्त व्यक्तिको िकमा दुर्ैको लानग कम्तीमा राजपराहित द्वितीय श्रे णीकी
र्ा नर्ौं तिमा काम गरे को ।
(च) परकार आचारसं हिता उल्लं घन अन्त्तगवत सजाय नपाएको,
(छ) प्रचनलत नेपाल कानून बमोक्तजम ननयुक्ति िुन अयोग्य नठिररएको ।
♥३क. राहिय समाचार सनमनतको मिाप्रबन्त्िकको योग्यता: राहिय समाचार सनमनत ऐन, २०१९ को दफा १४
को उपदफा (१) बमोक्तजम नेपाल सरकारले ननयुक्ति गने मिाप्रबन्त्िकको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको
अध्यक्षको लानग चाहिने योग्यता सरि िुनेछ ।
४.

गोरखापर संस्थानको सञ्चालक सनमनतका अध्यक्ष तथा सञ्चालकिरुको लानग योग्यता : गोरखापर सं स्थान ऐन,
२०१९(यसपनछ "ऐन" भननएको) को दफा ८ को,–
(१) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोक्तजमको सदस्यको िकमा मन्त्रालयका कम्तीमा राजपरांहकत
द्वितीय श्रे णीकीका अनिकृत कमवचारी मनोनयन गनव सहकनेछ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोक्तजम मनोनीत िुने सञ्चालक सदस्यको योग्यता राहिय समाचार
सनमनतको सञ्चालक सदस्य सरि िुनेछ ।
♥ पहिलो सं शोिनिारा थप
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(३) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोक्तजम ननर्ावचन नभएसम्म सोिी दफाको उपदफा (२) बमोक्तजम
मनोनयन गदाव गोरखापर सं स्थानको कुनै कमवचारीलाई र्ा सञ्चालक िुन योग्यता पुगक
े ो अन्त्य कुनै व्यक्तिलाई
मनोनयन गनव सहकनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम तोहकने अध्यक्षको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको अध्यक्ष सरि िुनेछ ।
♥४.क गोरखापर सं स्थानको मिाप्रबन्त्िकको योग्यता: गोरखा पर सं स्थान ऐन, २०१९ को दफा १४ को
उपदफा (१) बमोक्तजम नेपाल सरकारले ननयुक्ति गने राहिय समाचार सनमनतको अध्यक्षको लानग चाहिने योग्यता
सरि िुनेछ ।
५.

नेपाल टे नलनभजनको सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष तथा सञ्चालकको लानग योग्यता : सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८
(यसपनछ "ऐन" भननएको) को दफा १० को,–
(१) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोक्तजमको सदस्यको िकमा मन्त्रालयका कम्तीमा राजपरांहकत
द्वितीय श्रे णीकीका अनिकृत कमवचारी मनोनयन गनव सहकनेछ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोक्तजम मनोनीत िुने

सदस्यको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको

सञ्चालक सदस्य सरि िुनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोक्तजम ननर्ावचन नभएसम्म सोिी दफाको उपदफा (२) बमोक्तजम
सदस्य मनोनयन गदाव सञ्चालक सनमनतको सदस्य िुन योग्यता पुगेको कुनै पनन व्यक्तिलाई मनोनयन गनव
सहकनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम तोहकने अध्यक्षको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको अध्यक्ष सरि िुनेछ ।
♥५.क नेपाल टे नलनभजनको मिाप्रबन्त्िकको योग्यता: सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१)
बमोक्तजम नेपाल सरकारले ननयुक्ति गने मिाप्रबन्त्िकको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको अध्यक्षको लानग चाहिने
योग्यता सरि िुनेछ ।
६.

रे नडयो प्रसार हर्कास सनमनतको सदस्य तथा कायवकारी ननदे शकको लानग योग्यता : रे नडयो प्रसार हर्कास सनमनत
(गठन आदे श), २०४१ (यसपनछ "आदे श" भननएको) को,–

♥

पहिलो सं शोिनिारा थप
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⃰ (१) दफा २क. को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोक्तजमको सदस्यको योग्यता राहिय समाचार
सनमनतको मनोनीत सदस्यको लानग तोहकएको योग्यताका साथै सरकारी र्ा गैरसरकारी सं घ सं स्थामा रिी भाषा,
साहित्य, प्रशारणीक र्ा परकाररताको क्षेरमा कम्तीमा सात र्षव कायव गरे को िुन ु पनेछ ।
⃰ (२) दफा २क. को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजमको सदस्यको योग्यता राहिय समाचार
सनमनतको मनोनीत सदस्यको लानग तोहकएको योग्यताका साथै गीत, सङ्गीत, तथा कला क्षेरमा कम्तीमा सात बषव
काम गरे को र्ा कला, साहित्य, सङ्गीत क्षेर सम्बन्त्िी नीनत ननमावणीक तथा व्यर्स्थापन तिमा काम गरे को िुन ु पनेछ।
(३) दफा ७ बमोक्तजम ननयुि िुने कायवकारी ननदे शकको योग्यता

राहिय समाचार सनमनतको बोडवको

अध्यक्ष सरि िुनेछ।
७.

प्रेस काउक्तन्त्सलका अध्यक्ष तथा सदस्यको लानग योग्यता :

प्रेस काउक्तन्त्सल ऐन, २०४८ (यसपनछ

"ऐन"

भननएको)

को दफा ६ को,–
(१) उपदफा (१) को

खण्ड (क) बमोक्तजम परपनरकाको क्षेरमा हर्क्तशष्ट योगदान पुयावएका

व्यक्तििरुमध्येबाट मनोनीत िुने अध्यक्षको योग्यता दे िाय बमोक्तजम िुनेछः–
(क)

नेपाली नागररक,

(ख)

कुनै हर्षयमा कम्तीमा स्नातक ति उत्तीणीक गरे को,

⃰ (ख) तीस बषव पूरा भई पैसठ्ठी र्षव ननाघेको,
(ग)

परकाररताको क्षेरमा कम्तीमा पन्त्र बषव कायव गरी हर्क्तशष्टता िानसल गरे को,

(घ)

परकार आचारसं हिता उल्लं घन अन्त्तगवत सजाय नपाएको,

(ङ)

प्रचनलत नेपाल कानून बमोक्तजम मनोननत िुन अयोग्य नठिररएको ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोक्तजम मनोनीत िुने सदस्यको योग्यता दे िाय बमोक्तजम

िुनेछः–
(क)

नेपाली नागररक,

⃰ तेस्रो सं शोिनिारा सं शोनित
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⃰ (ख)

तीस बषव पूरा भई पैँ सठ्ठी र्षव ननाघेको,

⃰ (ग)

कानून बमोक्तजम दताव भएका परपनरका, रे नडयो, टे नलनभजन, अनलाईन सञ्चार माध्यममा परकार, सम्पादक,
प्रकाशक, सम्बाददाता, समाचारर्ाचक, कायवक्रम ननदे शक र्ा स्तम्भ लेखकको रुपमा कम्तीमा सात र्षव
कायव गरे को,

(घ)

परकार आचारसं हिता उल्लं घन अन्त्तगवत सजाय नपाएको,

(ङ)

प्रचनलत नेपाल कानून बमोक्तजम मनोननत िुन अयोग्य नठिररएको ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोक्तजमको सदस्यको िकमा उपदफा (२) मा उक्तल्लक्तखत योग्यताको

अनतररि कानून बमोक्तजम दताव भएका साहिक्तत्यक परकाररतासँग सम्बक्तन्त्ित कम्तीमा तीन र्टा सं स्थाबाट नसफाररस
प्राप्त गरे को िुन ु पनेछ।
८.

न्त्यूनतम पाररश्रनमक ननिावरणीक सनमनतको अध्यक्ष तथा सदस्यको लानग योग्यता : श्रमजीर्ी परकार सम्बन्त्िी ऐन,
२०५१ (यसपनछ "ऐन" भननएको) को दफा ११ को उपदफा (१) को,–
(१) खण्ड (क) बमोक्तजम ननयुि िुने अध्यक्षको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको अध्यक्ष सरि
िुनेछ ।
⃰ (२) खण्ड (च) बमोक्तजम मनोनीत िुने सदस्यिरुको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको सदस्यको लानग
तोहकएको योग्यताका साथै कानून बमोक्तजम दताव भएको राहिय स्तरका सञ्चार गृिको सञ्चालक र्ा व्यर्स्थापक
भई सात र्षव कायव गरे को अनुभर् समेत िुन ु पनेछ ।
⃰ (३) खण्ड (छ) बमोक्तजम मनोनीत िुने सदस्यको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको सदस्यको लानग
तोहकएको योग्यताका साथै कानून बमोक्तजम दताव भएको सञ्चारगृि र्ा आमसञ्चार माध्यममा कम्तीमा सात र्षवदेक्तख
कमवचारी र्ा कामदारका रुपमा काम गरे को िुन ु पनेछ ।
⃰ (४) खण्ड (ज) बमोक्तजम मनोनीत िुने सदस्यको योग्यता राहिय समाचार सनमनतको सदस्यको लानग
तोहकएको योग्यताका साथै श्रम व्यर्स्थापन र्ा हर्त्त व्यर्स्थापनको क्षेरमा कम्तीमा सात बषव काम गरे को िुन ु
पनेछ ।

⃰ ९. नेपाल दूरसञ्चार प्रानिकरणीकका अध्यक्ष तथा सदस्यको लानग योग्यता : दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को
उपदफा (२) बमोक्तजम ननयुक्ति िुने अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता सो ऐनमा उल्लेख गररएको योग्यताका अनतररि
दे िाय बमोक्तजमको योग्यता िुनेछ :–
⃰ तेस्रो सं शोिनिारा सं शोनित
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(क) नेपाली नागररक,

(ख) तीस र्षव पुरा भई पैसठ्ठी र्षव ननाघेको,

(ग) ननयुक्ति िुन ु भन्त्दा अगानड कुनै सरकारी सेर्ा र्ा सार्वजननक सं स्थान, प्रानिकरणीक, बोडव, सनमनत, आयोग, प्रनतष्ठान

र्ा सार्वजननक कम्पनीको कमवचारीको िकमा राजपरांहकत प्रथम श्रे णीकी, दशौं ति र्ा सो भन्त्दा मानथल्लो
पदमा दू रसञ्चार ननयमार्ली, २०५४ को ननयम ३ बमोक्तजमको अर्नि काम गरी अनुभर् प्राप्त गरे को,

(घ) प्रचनलत नेपाल कानून बमोक्तजम ननयुि िुन अयोग्य नठिररएको ।
१०. चलक्तचर जाँच सनमनत तथा चलक्तचर हर्कास र्ोडवका अध्यक्ष तथा सदस्यको लानग योग्यता :
प्रदशवन तथा हर्तरणीक) ननयमार्ली, २०५७ (यसपनछ

"ननयमार्ली"

चलक्तचर (ननमावणीक,

भननएको) को,–

(१) ननयम १६ को उपननयम (१) को खण्ड (घ) र उपननयम (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजम तोहकने
चलक्तचर जाँच सनमनतका सदस्यको योग्यता चलक्तचर हर्कास बोडवका सदस्य सरि िुनेछ ।
(२) ननयम २१ को उपननयम (१) को खण्ड (क) बमोक्तजम मनोनीत िुने चलक्तचर हर्कास र्ोडवका

अध्यक्षको योग्यता दे िाय बमोक्तजम िुनेछ :–
(क) नेपाली नागररक,

⃰ (ख) तीस बषव पूरा भई पैँ सठ्ठी र्षव ननाघेको,
#(ग)

कुनै नबषयमा कम्तीमा स्नातक ति उक्तत्तणीकव गरी नेपाली चलक्तचर उद्योगको स्थापना, हर्कास, सं रक्षणीक,

सम्बद्धवन तथा प्रर्िवनमा ननरन्त्तर रुपमा कम्तीमा दश र्षव कायव गरे को र्ा प्रहर्णीकता प्रमाणीकपर ति र्ा सो
सरि उक्तत्तणीकव गरी नेपाली चलक्तचर उद्योगको स्थापना, हर्कास, सं रक्षणीक, सम्बद्धवन तथा प्रर्िवनमा ननरन्त्तर
रुपमा कम्तीमा र्ीस बषव कायव गरे को ।
# (घ) X
(३) ननयम २१ को उपननयम (१) को
सदस्यको योग्यता दे िाय बमोक्तजम िुनेछ:–
(क)

खण्ड (च) बमोक्तजम मनोनीत िुने चलक्तचर हर्कास बोडवको

नेपाली नागररक,

⃰ (ख) तीस बषव पूरा भई पैँ सठ्ठी र्षव ननाघेको,
⃰ (ग) नेपाली चलक्तचर उद्योगको स्थापना, हर्कास, सं रक्षणीक, सम्र्द्धवन तथा प्रर्द्धवन, चलक्तचर कलाकाररता, अनभनय,
ननमावणीक, हर्तरणीक, प्रदशवन र्ा चलक्तचर परकाररताको क्षेरमा कम्तीमा सात बषव कायव गरे को ।
⃰ तेस्रो सं शोिनिारा सं शोनित
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११. ननयुक्तिको लानग अयोग्यता : दे िायको व्यक्ति पदानिकारी तथा सदस्यमा ननयुक्ति र्ा मनोनयनका लानग अयोग्य
मानननेछः–
(क)

गैर नेपाली नागररक,

(ख)

भ्रष्टाचार, सम्पक्तत्त शुद्धीकरणीक, मानर् बेचहर्खन, लागू औषनिको कारोर्ार, पुराताक्तत्र्क र्स्तु र्ा सं रक्तक्षत
र्न्त्यजन्त्तु सम्बन्त्िी कसूर र्ा नैनतक पतन दे क्तखने अन्त्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,

(ग)

प्रचनलत कानून बमोक्तजम कालो सूचीमा समार्ेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुर्ा भएको अर्नि तीन र्षव पूरा
नभएको,

(घ)

ु मा स्थायी आर्ासीय अनुमनत प्राप्त गरे को,
कुनै हर्दे शी मुलक

(ङ)

कायवकारी प्रमुखका िकमा सार्वजननक ननकायको कुनै ठे क्का पट्टा सं झौता गरी काम गरररिेको,

(च)

माननसक सन्त्तुलन ठीक नभएको ।

⃰ १२.

पदार्नि: सम्बक्तन्त्ित कानूनमा अन्त्यथा लेक्तखएकोमा बािेक यस मापदण्ड बमोक्तजम ननयुि र्ा मनोनयन भएका
पदानिकारीको पदार्नि दुई बषवको िुनेछ ।

१३. पद ररि िुने अर्स्था : (१) सम्बक्तन्त्ित कानूनमा अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा बािेक पदानिकारी तथा सदस्यको पद
दे िायको कुनै अर्स्थामा ररि िुनेछः–
(क)

ननजले उि पदबाट राजीनामा द्वदएमा,

(ख)

ननजको पदार्नि समाप्त भएमा,

(ग)

दफा ११ बमोक्तजम अयोग्य भएमा,

(घ)

कायवक्षमताको अभार्, खरार् आचरणीक र्ा इमान्त्दाररतापूर्क
व
पदीय क्तजम्मेर्ारी अनुरुप काम नगरे को
आिारमा अक्तततयारर्ालाले िटाएमा,
तर त्यसरी पदबाट िटाउनु अक्तघ ननजलाई सफाइ पेश गने मनानसर् मौकाबाट बक्तञ्चत गररने

छै न।

(ङ) ननजको मृत्यु भएमा ।
१४. ननयुक्ति र्ा मनोनयनको प्रकृया ननिावरणीक गने

M

(१) सम्बक्तन्त्ित कानूनमा अन्त्यथा व्यर्स्था भएकोमा बािेक

सार्वजननक ननकायका पदानिकारी तथा सदस्यमा ननयुक्ति र्ा मनोनयन सम्बन्त्िी प्रकृया मन्त्रालयले ननिावरणीक गरे बमोक्तजम
िुनेछ ।

⃰ तेस्रो सं शोिनिारा सं शोनित
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको प्रहक्रया ननिावरणीक गदाव सार्वजननक ननकायको कायवकारी प्रमुखको पदमा



ननयुक्ति र्ा मनोनयनको लानग नसफाररस गदाव मन्त्रालयले कायवहर्नि बनाई प्रनतष्पिावको आिारमा ननयुक्ति र्ा
मनोनयनको नसफाररस गनेछ ।
(3) उपदफा (1) र (2) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापनन प्रेस काउक्तन्त्सल ऐन, २०४८ को



दफा ६ बमोक्तजम नेपाल सरकारर्ाट मनोननत िने अध्यक्षको िकमा उि ऐन र सो मापण्डमा तोहकएको योग्यता
र अनुभर् भएका व्यक्तििरुमध्ये मन्त्रालयले उपयुि व्यक्तिको व्यक्तिगत हर्र्रणीक नलई सोिी आिारमा
मनोनयनको लानग नेपाल सरकार (मक्तन्त्रपररषसम) समक्ष पेश गनव सक्नेछ ।
(१५) कायवसम्पादन करार गनुपव नेः- (1) कायवकारी प्रमुखले ननज ननयुक्ति र्ा मनोनयन भएको नमनतले तीस (30) द्वदन
नभर मन्त्रालयसँग कायव सम्पादन करार गनुप
व नेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोक्तजमको कायवसम्पादन करारमा दे िायका हर्षय उल्लेख गनुप
व नेछः-(क) कायवकारी प्रमुखले पूरा गनेपने कामको हर्र्रणीक,
(ख) ननजले पेश गरे को व्यासाहयक हर्र्रणीक, सम्बक्तन्त्ित सार्वजननक ननकायको सुिारको लानग कायावन्त्र्यन गररने योजना,
रणीकनीनत र कायवक्रम तथा त्यसको कायवतानलका,
(ग) खण्ड (क) र्ा (ख) बमोक्तजम ननजले कायव सम्पादन गदाव दे क्तखने र्ा प्राप्त िुने प्रनतफल र्ा उपलक्तधििको हर्र्रणीक,
(घ) खण्ड (ग) बमोक्तजमको प्रनतफल र्ा उपलक्तधिि मापन गनव सहकने सूचक र त्यसको मूल्यािनको सं यन्त्र,
(ङ) ननजले प्राप्त गने पाररश्रनमक र सुहर्िा,
(च) अन्त्य आर्श्यक हर्षय ।
(3) उपदफा (1) बमोक्तजमको कायवसम्पादन करार बमोक्तजम कायवकारी प्रमुखबाट कायव सम्पादन भए
नभएको हर्षयमा मन्त्रालयले प्रत्येक छ महिनामा मूल्यािन गनेछ ।
१६. मापदण्ड लागू निुनःे यस मापदण्डमा यन्त्यर जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापनन मन्त्रालयर्ाट सार्वजननक ननकायमा
प्रनतनननित्र् गने पदे न पदानिकारी तथा सदस्य र्ा अन्त्य ननकाय र्ा सं स्थार्ाट प्रनतनननित्र् गने पदे न पदानिकारी
तथा सदस्यको िकमा यो मापदण्ड लागू िुने छै न ।



चौथो सं शोिनिारा सं शोनित
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१७. पाररश्रनमक तथा सुहर्िा नपाउनेः सार्वजननक ननकायमा ननयुि र्ा मनोनयन भएका पदानिकारी तथा सदस्यले
सम्बक्तन्त्ित कानुनमा उल्लेख भए बािेकको कुनै पाररश्रनमक तथा सुहर्िा पाउने छै न ।
१८. दोिोरो सुहर्िा नलन निुनःे यस मापदण्ड बमोक्तजम ननयुि र्ा मनोनयन भएका पूणीकक
व ालीन पदानिकारी र्ा सदस्यले
सरकारी कोषबाट ननर्ृक्तत्तभरणीक प्राप्त गरररिेको भए ननर्ृक्तत्तभरणीक र्ा तलब मध्ये कुनै एक मार नलन पाउने छ ।
१९. बाक्तझएमा गनेः यस मापदण्डमा उल्ले ख भएको कुनै कुरा प्रचनलत कानूनसँग बाक्तझएमा बाक्तझएको िदसम्म प्रचनलत
कानूनको व्यर्स्था नै मान्त्य िुनेछ ।
२०. बचाउः यो मापदण्ड लागू िुनपु ूर् व ननयुक्ति र्ा मनोनयन भई सार्वजननक ननकायको पदमा र्िाल रिेका पदानिकारी
तथा सदस्यिरु यसै मापदण्ड बमोक्तजम ननयुक्ति र्ा मनोनयन भएको मानननेछ ।
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