िनजामती सेवा पुरःकार, २०७२ को लािग िसफािरश गनेर् फाराम
कमर्चारीको नाम

ँयाम िकशोर यादव

सङ्केत नं.

१३९२६६

पद

िस.िड.इ.

ौेणी

रा.प.िद्धतीय

सेवा

नेपाल इिन्जिनयिरङ

समूह

िसिभल

िलङ्ग

पुरुष

समावेशीताको आधार

मधेसी

सुरु िनयुक्ती िमित

२०५२।१।२८

हालको पदमा िनयुक्ती िमित

२०६३।५।७

हाल कायर्रत कायार्लय र भौगोिलक क्षेऽ

उजार् मन्ऽालय

यस अिघ काम गरे को भौगोिलक क्षेऽ

उदयपुर, ओखलढु ङ्गा

कमर्चारीले िवभागीय कारवाही पाए नपाएको िववरण

नपाएको

असाधारण िवदा िलए निलएको िववरण

निलएको

िसफािरश गिरएको पुरःकार

उत्कृ ष्ट िनजामती सेवा पुरःकार

पुरःकारका लािग िसफािरश गनुप
र् नार्को कारण तथा १. नेपाल भारत संयुक्त सप्तकोशी उच्च बाँध तथा सुनकोशी
कमर्चारीले गरे को उदाहरणीय कायर्

कमला डाइभसर्न आयोजना अन्तगर्त सशस्तर् द्धन्द्ध को
बेलामा कटारी सव-िडिभजनको ूमुख (िमित २०६१।१०।१०
दे िख २०६३।५।५ सम्म) भई कायर्रत रहँ दा सुनकोशी
बाँधःथलमा अन्वेषणको कायर् अगाडी बढाउन उदयपुरको
सोरुङ्ग

छिवसे

ःकुलमा

माओबादी

सँग

वातार्

गरी

अन्वेषण कायर् अगाडी बढाएको ।
२. उजार् मन्ऽालय अन्तगर्त िवद्युत िवकास िवभागमा कायर्रत
रहँ दा िवद्युत उत्पादनको अनुमित पऽ ूदान गनेर् कायर्मा
आफ्नो संलग्नता रहे को र आफूले पेश गरे को रायको
आधारमा

जारी

गिरएको

२१००

मेगावाट

क्षमताको

जलिवद्युत आयोजनाहरुको (आयोजना िवकास सम्झौता
सम्पन्न भएका ९०० मेगावाट क्षमताको मािथल्लो कणार्ली
र

९००

मेगावाट

क्षमताको

अरुण

तेॐो

जलिवद्युत

आयोजना समेत) अनुमित पऽ अन्तगर्त थुूै आयोजनाहरु
सञ्चालनमा

रहे कोले

दे शमा

िवद्यमान

लोडसेिडङ

न्युनीकरणमा आफ्नो पिन योगदान रहे को ।
३. ूदान गिरएको जलिवद्युत आयोजनाको अनुमित पऽको
शतर् ूवधर्कले पालना गरे नगरे को िवषयमा अनुगमन

िनिरक्षण गरी ूितवेदन पेश गरे को । दईु वटा जलिवद्युत

आयोजना हरुले शतर् पुरा नगरे को आधारमा िवद्युत ऐन,
२०४९ अनुसार कारवाही गरी िनयिमत गराएको ।
४. सन ् २०१३ मा काठमाडौमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त

जलॐोत सिमतिको बैठक आयोजना गनर् ूमुख भूिमका

िनवार्ह गरे को ।
५. जलिवद्युत अनुमित पऽ व्यवःथापन गनेर् कायर्को लािग
आवँयक पनेर् िविभन्न िनदेर् िशकाहरु तयारीमा संलग्नता
रहे को ।
६. लोडसेिडङ न्यूनीकरण कायर्योजना, २०६८ बमोिजम २०७१
साल

चैऽ

मसान्त

सम्म

व्यापारीक

उत्पादन

गनेर्

जलिवद्युत आयोजनाहरुलाई सुिवधा ूदान गनेर् कायर्मा
ूमुख रुपमा योगदान पु¥याएको ।
७. ूचिलत

ऐन

िवद्युत

तथा

आिथर्क

िवधेयक

अनुसार

जलिवद्युत ूवधर्कहरुलाई भन्सार कर, सुिवधा लगायतका
कायर्मा संलग्न रहे को ।

८. आ.व.२०७१।७२ को बजेट वक्तव्यमा आ.व.२०७९।८० साल
सम्म जलिवद्युत उत्पादन गनेर् आयोजनाहरुलाई ५० लाख
ूित मेगावाट अनुदान ूदान गनेर् उल्लेख भए अनुसार सो
को लािग आवँयक पनेर् "िनमार्ण सम्पन्न जलिवद्युत
आयोजनाहरुलाई

ूदान

गिरने

अनुदान

सम्बन्धी

कायर्िविध, २०७२" तयारीमा आफ्नो ूमुख संलग्नता रहे को
साथै उक्त कायर्िविध अनुसार अनुदान िसफािरसको कायर्
आफ्नै संलग्नतामा शुरु समेत भइसकेको ।
९. आफू मातहतका कमर्चारीलाई ूिशक्षण/िनदेर् शन िदएको ।
िसफािरश

कतार्

सम्बिन्धत

िनकायको सिचवको
दःतखत :
नाम : राजेन्ि िकशोर क्षेऽी
िमित : २०७२।४।३२

मन्ऽालय/आयोग/कायार्लय/

िनजामती सेवा पुरःकार, २०७२ को लािग िसफािरश गनेर् फाराम
कमर्चारीको नाम

िहरा िगरी

सङ्केत नं.

९३३७१

पद

उपसिचव (लेखा)

ौेणी

रा.प.िद्धतीय

सेवा

ूशासन

समूह

लेखा

िलङ्ग

पुरुष

समावेशीताको आधार
सुरु िनयुक्ती िमित

२०३९।१।१५

हालको पदमा िनयुक्ती िमित

२०६४।१०।१

हाल कायर्रत कायार्लय र भौगोिलक क्षेऽ

बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजना िवकास सिमित, काठमाडौ

यस अिघ काम गरे को भौगोिलक क्षेऽ

क, ग, ख, ग (अथार्त काठमाडौ, धनकुटा, दोलखा, नुवाकोट)

कमर्चारीले िवभागीय कारवाही पाए नपाएको िववरण

नपाएको

असाधारण िवदा िलए निलएको िववरण

निलएको

िसफािरश गिरएको पुरःकार

उत्कृ ष्ट िनजामती सेवा पुरःकार

पुरःकारका लािग िसफािरश गनुप
र् नार्को कारण तथा

१. यस िवकास सिमितमा शुरु दे िख नै अथार्त २०७० बैशाख

कमर्चारीले गरे को उदाहरणीय कायर्

२६ गते दे िख कायर्रत उपसिचव (लेखा) ौी हीरा िगरीले
सुरुका १४ मिहना एक्लैले (लेखामा अन्य कमर्चारी
नभएको) आिथर्क ूशासन शाखा सञ्चालन गरे को ।
२. िवकास

सिमितको

आिथर्क

िनदेर् िशका

बनाउने, बजेट

बनाउने, कायर्बम बनाउने तथा ूगित ूितवेदन तयार
गनेर् कायर्मा सिबय सहयोग पु¥याउँ दै आउनु भएको ।
३. िवकास सिमितको कायर्बम अनुसार िनकासा माग गनेर्,
खचर् भै आएका िवषयमा िनयमानुसार भूक्तानीको लािग
र् राखी आिथर्क
पेश गनेर्, खचर्को िहसाव िकताव िरतपूवक

ूितवेदन सम्बिन्धत िनकायमा पेश गनेर् कायर् चुःत

दरु
ु ःत साथ समयमानै गरे को ।

४. खचर् भएका ौेःता िठक दरु
ु ःत रािख आन्तिरक तथा

अिन्तम लेखा परीक्षण गराएको । लेखा परीक्षणबाट
औँल्याएका बेरुजु लगत राखी बेरुजु फछयार्◌ैट हुने

ूमाण

जुटाई

सम्परीक्षण्को

लािग

जम्मा

रु.

९,०४,२७,७१९।२५ (नौ करोड चार लाख सत्ताइस हजार
सात सय उन्नाईस र पैसा पच्चीस) म.ले.प. कायार्लयमा
ूःतुत गरे को ।

५. परामशर्दाताबाट पेश भएका दाबी रकम भूक्तानीको लािग
िरपोटर् एवं सम्झौता अध्ययन गरी िनयमानुसार पेश
गरे को ।
६. िवकास सिमितबाट आह्वान गिरएका िसलवन्दी दरभाउ
पऽ एवं बोलपऽहरुको मूल्याकंन कायर्मा संलग्न रही
मूल्याकंन गनर् महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरे को ।
७. िवकास सिमितको ःटोर व्यवःथापन भौितक साधनको
ःयाहार

संभार

व्यवःथापन

गनेर्

गनेर्

कायर्

कायर्मा

एवं

सम्पूणर्

महत्वपूणर्

भूिमका

कायार्लय
िनवार्ह

गरे को ।
८. कायर्कारी िनदेर् शकलाई आिथर्क एवं ूशासिनक िवषयमा
महत्वपूणर् राय सल्लाह ूदान गरी िवकास सिमितको
लआय अनुसार ूगित हािसल गराउने कायर्मा दत्त िचत्त
साथ लािग परे को ।
९. िवकास सिमितबाट आयोजना भएका िविभन्न गोष्ठी तथा
अन्तरिबयामा भाग िलई सिबय सहभािगता जनाएको ।

िसफािरश कतार् सम्बिन्धत मन्ऽालय/आयोग/कायार्लय/

िनकायको सिचवको
दःतखत :
नाम :
िमित :

