उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग तर्ि) सम्बद्ध साविजर्िक र्िकायका कायिकारी प्रमुखको
छिौट तथा र्सर्ाररस सम्बन्त्धी कायिववर्ध, २०७५
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग तर्ि) सम्बद्ध साविजर्िक र्िकायका कायिकारी प्रमुखको पदमा
खुला र प्रर्तस्पधािको आधारमा छिौट गरी र्ियुणिका लार्ग र्सर्ाररस गिे प्रयोजिका लार्ग उद्योग वाणिज्य
तथा आपूर्ति मन्त्रालय

-उद्योग

तर्ि_ सम्बद्ध साविजर्िक र्िकायका पदार्धकारी तथा सदस्यको र्ियुणि र

मिोियि सम्बन्त्धी मापदण्ड, 2073" को दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोणजम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
मन्त्रालयले यो कायिववर्ध तयार गरी जारी गरे को छ ।
1. सं णिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस कायिववर्धको िाम "उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग
तर्ि) सम्वद्ध साविजर्िक र्िकायका पदार्धकारी तथा सदस्यको र्ियुणि र मिोियिका लार्ग छिौट
गदाि अपिाउिु पिे कायिववर्ध, २०७५" रहेको छ ।

(२)यो कायिववर्ध मन्त्रालयले स्वीकृती गरे पर्छ लागू हुिेछ ।

2. पररभाषा:ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा यस कायिववर्धमा :

(क) " साविजर्िक र्िकाय" भन्नाले उद्योगवाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग तर्ि) सम्वद्ध
साविजर्िक र्िकायका पदार्धकारी तथा सदस्य र्ियुणि र मिोियि सम्वन्त्धी मापदण्ड, २०७३
ु ी – १ बमोणजमका र्िकाय सम्झिु पछि ।
को अिूसच

(ख) "कायिकारी प्रमुख" भन्नाले साविजर्िक र्िकायको कायिकारी प्रमुख भ काम गिे अ्यि,
कायिकारी र्िदे शक, सदस्य सणचव वा महाप्रवन्त्धक सम्झिु पछि ।

(ग) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झिु पछि ।

(घ) "सम्वणन्त्धत कािूि" भन्नाले पदार्धकारीको र्ियुणि वा मिोियि गिे वा तोक्िे सम्वन्त्धी ऐि,
र्ियम, गठि आदे श, प्रवन्त्धपर वा र्ियमावली सम्झिु पछि ।

(ङ) "सर्मर्त" भन्नाले दर्ा ११ को उपदर्ा (१) बमोणजमको छिौट सर्मर्त सम्झिु पछि ।
3. दरखास्त आव्हािः

1. मन्त्रालय (उद्योग तर्ि) अन्त्तगितका साविजर्िक र्िकायमा ररि कायिकारी प्रमुखको पदमा
पदपूर्तिका लार्ग बढीमा १५ ददिको म्याद ददई राविय स्तरको दर्िक पर्रकामा अिुसूची-१
बमोणजमको ढााँचामा सूचिा प्रकाशि गररिेछ।
2. कायिकारी प्रमुख पदको लार्ग आवेदि ददि चाहिे

उम्मेदवारले अिुसूची -२ बमोणजमको

दरखास्त र्ारम भरी सम्वणन्त्धत र्िकायमा पेश गिुप
ि िेछ ।

3. उपदर्ा (१) बमोणजमको म्यादर्भर ३ (तीि) जिा भन्त्दा कम उम्मेदवारको मार दरखास्त
पेश भएमा पेश हुि आएका दरखास्तलाई यथावत राखी पुि: ७ (सात) ददिको थप म्याद ददई
दरखास्त आव्हािको सूचिा प्रकाशि गररिेछ ।

4. पुि: प्रकाणशत सूचिाको म्यादर्भर पर्ि कुि दरखास्त िपरे मा पवहले पेश भएका दरखास्तका
आधारमा छिौट प्रविया अगार्ड बढाउि सवकिेछ ।

४. दरखास्तसाथ छिौट तथा र्सर्ाररस सर्मर्तको सणचवालयमा पेश गिुि पिे कागजात तथा वववरिहरः
क) शणिक योग्यता, अिुभव, सम्पकि ठे गािा (इमेल, टे र्लर्ोि, मोवाइल िम्बर, घर वा कायािलयको
ठे गािा) सवहतको ववस्तृत वयणिक वववरि (Bio-Data) (प्रत्येक पािाको अन्त्त्यमा उम्मेदवारले
दस्तखत गरी पेश गिुि पिेछ) ।
1

ख) िेपाली िागररकताको प्रमािपर र शणिक योग्यताका प्रमािपर, तार्लम तथा अिुभवको
प्रर्तर्लवपहर (स्वयंले प्रमाणित गरी पेश गिुि पिेछ) ।
ग) पााँच हजार शब्दमा िबढ्िे गरी व्यावसावयक कायियोजिा(Business Action Plan)चार (४) प्रर्त।
घ) आर्ूले हाल सम्म गरे को कायि र त्यसबाट प्राप्त पररिामको आर्धकारीक तथ्य सवहत कम्तीमा
दुइि वटा मामला अ्ययि (Case study).
ङ) प्रस्तुतीकरि तथा अन्त्तवाितािमा सहभागी हुिे उम्मेदवारले शणिक योग्यता, तार्लम, अिुभव, िेपाली
िागररकताको प्रमािपर एवं दरखास्तसाथ पेश गरे का अन्त्य कागजातहरूको सक्कल प्रर्त पेश
गिुि पिेछ ।
५.दरखास्तसाथ र्िम्ि र्लणखत व्यहोरा र्िवेदक स्वयंले प्रमाणित गरी सं लग्ि गिुि पिेछः
क) कुि राजिीर्तक दलको सदस्य िरहेको ।
ख) दरखास्त ददिे साविजर्िक र्िकायको ठे क्कापट्टा वा कुि चल अचल सम्पणि सम्बन्त्धी कारोबारमा
आर् वा आफ्िो पररवारका कुि सदस्यको सं लग्िता िभएको वा उि सं स्थािसाँग र्िजी स्वाथि
िभएको ।
ग) आफ्िो िाममा व्यणिगत बेरजु बााँकी िरहेको ।
घ) भ्रष्टाचार, सम्पणि शुद्धीकरि, मािव बेचर्बखि, लागू औषधको कारोबार, पुराताणत्वक वस्तु वा
सं रणित वन्त्यजन्त्त ु सम्बन्त्धी कसूर वा िर्तक पति दे णखिे र्ौजदारी अर्भयोगमा अदालतबाट
कसुरदार ठहर िभएको ।
ु मा स्थायी आवासीय अिुमर्त प्राप्त िगरे को ।
ङ) कुि ववदे शी मुलक
च) प्रचर्लत कािूि बमोणजम कालो सूचीमा समावेश भएकोमा त्यस्तो सूचीबाट र्ुकुवा भएको अवर्ध
तीि वषि पुरा भएको ।
ु ि दठक भएको।
छ) मािर्सक सन्त्तल
६. कायिकारी प्रमुखको लार्ग तोवकएको काम, कतिव्य र अर्धकारः
कायिकारी प्रमुखको काम, कतिव्य र अर्धकार सम्बणन्त्धत साविजर्िक र्िकायको प्रबन्त्धपर तथा
र्ियमावलीमा तोवकए बमोणजम हुिछ
े ि् ।
७. व्यावसावयक कायियोजिा/मामला अ्ययि पेश गिुि पिेः
१) उम्मेदवारले दरखास्तसाथ पेश गिे व्यावसावयक कायियोजिा (Business Action Plan) कायिकारी
प्रमुखका लार्ग तोवकए बमोणजमको काम, कतिव्य र अर्धकार समेतका आधारमा र्िम्ि बुाँदाहरू समेत
समावेश हुिे गरी तयार पाररएको हुि ु पिेछ ।
क) सम्बणन्त्धत साविजर्िक र्िकायको बारे मा जािकारी उल्लेख भएको वववरि
ख) सम्बणन्त्धत साविजर्िक र्िकायको ववद्यमाि अवस्थाको पवहचाि र ववश्लेषि
ग सम्बणन्त्धत साविजर्िक र्िकायको सवल पि, दुवल
ि पि एवं अवसर र च ुिौतीहरूको ववश्लेषि (SWOT

Analysis)
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घ) रििीर्तक (Strategic) र कायािन्त्वयिगत सुधार गिुप
ि िे िेरहरू(Major Areas of Strategic

Reform) को ववश्लेषि
ङ) उत्पादकत्व अर्भवृवद्ध (Productivity Enhancement), व्यवसाय ववस्तार र िमता अर्भवृवद्ध
(Business Expansions and Capacity Deelopment ), सं स्थागत सुधार एवं सुशासि (Corporate

Reform and Good Governance ), मािव सं शाधि व्यवस्थापि, वविीय व्यवस्थापि, व्यवस्थापि लागत
(Management Cost) घटाउिका लार्ग आवश्यक रििीर्त, प्रर्तस्पधाित्मकता अर्भबृवद्ध, संस्थाको अपेणित
स्वरूप, श्रोत पररचालि, िेपाल सरकारद्वारा र्िददिष्ट गररएका िीर्त तथा कायििमहरूको सञ्चालि,
पारदणशिता, स्वच्छता, र्ियर्मतता, ववश्वसिीयताको सुर्िणितता र पररपालिा, अिुगमि तथा सुरपररवेििको
लार्ग आवश्यक कदमहरू समेत समावेश भएको समय-साररिी (Time frame) सवहतको व्यावसावयक
कायियोजिा (Business Action Plan) ।
च) उम्मेदवारले हालसम्मआजिि गरे को कायि अिुभव र त्यसबाट र्िज कायिरत रहेको सं स्थालाइि प्राप्त
पररमािबारे आर्धकारीक तथ्य सवहत दुइिवटा मार्मला अ्ययि (Case Study) ।
२)

तयार पाररएको व्यावसावयक कायियोजिा र मामला अ्ययि तोवकएको र्मर्त र समयमा छिौट

सूची (Short List) मा परे का उम्मेदवारले प्रस्तुतीकरि समेत गिुि पिेछ । प्रस्तुतीकरिका लार्ग आधा
घण्टा (३० र्मिेट) समय प्रदाि गररिेछ ।
८. उम्मेदवारको मूल्यांङ्कि सम्बन्त्धी अङ्क भारः
उम्मेदवारको मूल्याङ्कि सम्बन्त्धी समग्र अङ्क भार र सोको वगीकरि तपर्सल बमोणजम कायम
हुिेछः
१) शणिक योग्यता र कायि अिुभव -

५० अङ्क

२) व्यावसावयक कायियोजिा -

५० अङ्क

३) प्रस्तुतीकरि

-

३० अङ्क

४) अन्त्तवािताि

-

२० अङ्क

पूिाांङ्क

-

१५० अङ्क

मार्थ दर्ा ८ को उपदर्ा 1, २, 3 र 4 वापत ददइििे अं क ववभाजि दे हाय बमोणजम हुिछ
े ।



उम्मेदवारको शणिक योग्यता तथा कायि अिुभव - 50

क) शणिक योग्यता -2०

अङ्क बााँडर्ाड

न्त्यूितम योग्यता बापत

2०

ख) सम्बणन्त्धत िेरको कायि अिुभव र मार्मला अ्ययि- ३०
१) ३ दे णख ६ बषिसम्मको कायि अिुभव

५

२) ६ बषिभन्त्दा मार्थको थप कायि अिुभव बापत

5

३) दर्ा ७ को च मा उल्लेख गरे बमोणजमको मार्मला अ्ययिका आधारमा
यसपूव ि कायिरत

सं स्थामा

उल्लेखर्िय

सुधार

गरे को

भए

(2

मार्मला

२०

अ्ययिमा हरे कलाइि अर्धकतम १० मा िबढ्िे गरी अंक ददिे)
3



व्यावसावयक कायियोजिामूल्याङ्किको आधारमा-50

क)व्यवसाय ववस्तार र िमता अर्भवृवद्ध योजिा

-15

ख)उत्पादि र उत्पादकत्व अर्भवृवद्ध

- 5

ग) सं स्थागत सुधार तथा सुशासि योजिा

- 10

ङ) सृजिणशलता,िेतत्ृ व र सुधारको लार्ग सुझाव

- 10

च) सं स्थाि सुधार र सोको लक्ष्य सवहत समयवद्ध कायियोजिा
(चौमार्सक लक्ष्य ववभाजि खुलेको


क)स्पष्ट धारिा

- 10

व्यावसावयक कायियोजिा र Case Study प्रस्तुतीकरिको मूल्याङ्किको आधार-30
-5

ख)आत्मववश्वास/पद्धती

-5

ग)विया प्रर्तवियामा दिता (अन्त्तरविया)

-5

घ) प्रस्तुतीकरिको ववषयवस्तु (Contents)

-10

ङ) समयको व्यवस्थापि



- 5

अन्त्तवाितािमा मूल्याङ्किको आधार – २०

क) व्यणित्व

- ३

ख) ववषयवस्तुको ज्ञाि

- ७

ग) सृजिशील िमता/समस्या समाधाि िमता

- ५

घ) उठाईएका ववषय सम्बोधि गिे िमता

- ५

९.छिौट एवं र्सर्ाररस प्रवियाः
१) उम्मेदवारको छिौट एवं र्ियुणिका लार्ग र्सर्ाररस गदािदर्ा 1१ बमोणजमको छिौट तथा र्सर्ाररस
सर्मर्तले र्िम्ि बमोणजमको प्रविया अवलम्बि गिुप
ि िेछः
(क)उम्मेदवारको शणिक योग्यता, कायि अिुभव र पेश भएको व्यावसावयक कायियोजिाको
परीििबाट प्राप्त अंङ्कको आधारमा उच्च अं क प्राप्त गिे उम्मेदवारहरू म्ये बढीमा पााँच जिा
उम्मेदवारलाई छिौट गरी सं णिप्त सूची (Short List) तयार गिे।
(ख) सं णिप्त सूचीमा परे का उम्मेदवारलाई कणम्तमा ७ ददिको सूचिा ददई व्यावसावयक
कायियोजिाको प्रस्तुर्तकरि तथा अन्त्तरवातािको लार्ग आव्हाि गिे।
(ग) सर्मर्तले र्िधािरि गरे को र्मर्त समय र स्थािमा व्यावसावयक कायियोजिाको प्रस्तुर्तकरि
गराउिे तथा अन्त्तरवाताि र्लिे।
(घ) उपदर्ा (१) क बमोणजम सं णिप्त सूची (Short List) मा परे का उम्मेदवारहरूले शणिक
योग्यता, कायिअिुभव, व्यावसावयक कायियोजिा,व्यावसावयक कायियोजिाको प्रस्तुतीकरि तथा
अन्त्तवाितािमाप्राप्त गरे को अङ्कको आधारमा सम्भव भएसम्म तीिजिालाई कायिकारी प्रमुखकोपदमा
ु मािुसार र्सर्ाररस
तीि बषिको पदावर्ध रहिे गरी र्ियुणिका लार्ग मन्त्रालय समि विाििि
गिे।
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२) दर्ा ८ को उपदर्ा १ को (घ) बमोणजम प्राप्त र्सर्ाररशका आधारमा र्ियुणिका लार्ग िेपाल
सरकार मणन्त्रपररषद समि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गिेछ ।
३)मन्त्रालयले आवश्यक ठािेमा पवहलो चरिहरमा परे का आवेदिहरूलाई यथावत राखी थप आवेदिको
लार्ग बढीमा 15 ददिको म्याद ददई राविय स्तरको दर्िक पर्रका मार्ित पुिः दरखास्त आव्हाि गिि
सक्िेछ ।
१०. व्यावसावयक कायियोजिा (Business Plan) र मार्मला अ्ययि (Case Study) प्रस्तुतीकरि एवं
अन्त्तवािताि परीिि सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्थाः
१) व्यावसावयक कायियोजिा र मार्मला अ्ययिको परीिितथा अन्त्तवािताि र्लिे कायि दर्ा 10
बमोणजमको छिौट तथा र्सर्ाररस सर्मर्तले गिेछ । सर्मर्तले आवश्यकतािुसार ववज्ञहरूलाई आमणन्त्रत
गरी सहयोग र्लि सक्िेछ ।
२) उपदर्ा (१) बमोणजम प्राप्त अङ्कको आधारमा औषत अङ्क र्िधािरि गरी व्यावसावयक कायियोजिा र

Case Study वापतको प्राप्ताङ्क गििा गिेछ ।
११. छिौट तथा र्सर्ाररश सर्मर्तः
१)

यस कायिववर्ध बमोणजमको कायि सम्पन्न गिि दे हाय बमोणजमको एक छिौट तथा र्सर्ाररश सर्मर्त
गठि गररिेछः
(क) सहसणचव, प्रशासि तथा सं स्थाि महाशाखा, उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय- सं योजक
(ख) मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालय वा अन्त्तगितको रा.प.प्रथम श्रे िीको अर्धकृत

- सदस्य

(ग) मन्त्रालयले तोकेको सम्बणन्त्धत ववषय ववज्ञ

- सदस्य

२)

यस सर्मर्तले आफ्िो कायिववर्ध आर् र्िधािरि गिेछ ।

३)

सर्मर्तको

सणचवालय

सम्बणन्त्ध

कायि मन्त्रालयको

सरकारी

उद्योग

तथा

सं स्थाि

शाखाले

गिेछ ।
२)

सर्मर्तले आफ्िो कायि सम्पादि गदाि आबश्यिािुसार र्बज्ञलाइ आमन्त्रि गिि सक्िेछ ।

१२. अन्त्य व्यवस्था:
ु लेणखएको भएता पर्ि छिौट तथा र्सर्ाररशका लार्ग आव्हाि गररएको सूचिा एवं सम्पूि ि
मार्थ जेसक
प्रविया मन्त्रालयले उपयुि ठािेमा जुिसुक बखत रद्ध गिि सक्िेछ ।
१३. खारे जी र बचाउ:
१)

"उद्योग मन्त्रालय सम्वद्ध साविजर्िक र्िकायका पदार्धकारी तथा सदस्यको र्ियुणि र मिोियिका

लार्ग छिौट गदाि अपिाउिु पिे कायिववर्ध, २०७३" खारे ज गररएको छ ।
२) उद्योग मन्त्रालय सम्वद्ध साविजर्िक र्िकायका पदार्धकारी तथा सदस्यको र्ियुणि र मिोियिका
लार्ग छिौट गदाि अपिाउिु पिे कायिववर्ध, २०७३" बमोणजम भए गरे का कायिहर यस कायिर्बर्ध
बमोणजम गरे को मार्ििे छ ।
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अिुसूची – १
कायिववर्धको दर्ा ३ को उपदर्ा (१) सं ग सम्वणन्त्धत

g]kfn ;/sf/
pBf]u,jfl0fHo tyfcfk"lt{ dGqfno
===========================sf] ==================sf] lgo'lQmsf nflu ul7t 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;ldltsf]

kbk"lt{ ;DaGwL ;"rgf
-k|ydk6s k|sflztldlt @)&%÷ ÷======_
=============================df l/Qm ========================== kbdf v'nf k|lt:kwf{Tds k|ltof]lutf4f/f kbk"lt{ ul/g] ePsf]n] b]xfosf]
of]Uotf ePsf OR5's g]kfnL gful/sx¿af6 of] ;"rgf k|yd k6s k|sflzt ldltn] !% lbg -@)&%======== ut]_ leq
sfof{no ;dodf pBf]u,jfl0fHo tyfcfk"lt{ dGqfnosf] ;/sf/L pBf]u tyf ;+:yfgzfvf, l;+xb/jf/, sf7df8|f}+df uf]Ko
lznaGbL cfj]bglbg' x'g ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 .
!= of]Uotf tyf cg'ejM
क) मान्त्यता प्राप्त णशिि सं स्थाबाट कम्तीमा स्िातकोिर तह उणििि गरे को र सम्बणन्त्धत िेरको व्यवस्थापकीय वा अर्धकृत स्तरमा
कम्तीमा र्ति वषि कायाििभ
ु व हार्सल गरे को,
ख) तीस वषि उमेर पुरा भई पसठ्ठी वषि ििाघेको िेपाली िागररक।
िोटः यस पदपूर्ति सम्बन्त्धी सू चिा प्रयोजिको लार्ग"सम्बणन्त्धत िेर"भन्नाले िे पाल सरकार वा िे पाल सरकारको पूिि वा आंणशक लगािीमा स्थापिा भएको
साविजर्िक संस्थाि वा र्िकाय, वा र्िजी िेरका

ु राि सं घीय प्रिालीमा अर्धकृत स्तरमा कायि गरे को भन्ने बुणझन्त्छ ।
सं गदठत सं स्था वा सं यि

@= b/vf:t k]z ug]{ k|lqmof M
s_ b/vf:t ;fy pBf]u,jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnosf] website: www.moics.gov.np df k|sflzt
==============================sf]================5gf}6 tyf l;kmfl/; ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% sf] bkmf $ adf]lhdsf] sfuhft tyf
ljj/0f / bkmf % cg';f/sf] :jo+ 3f]if0ffsf] Joxf]/f lgj]bs :jo+n] k|dfl0ft u/L k]z ug'{kg]{5 .
v_ b/vf:t k]z ubf{ z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq, cg'ej, g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk, j}olQms ljj/0f / @ k|lt
kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f] tyf 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% sf] bkmf & adf]lhdsf] Jofj;flos sfo{of]hgf kfFrxhf/ zAbdf ga9\g] u/L_ / sDtLdf b'O{j6f Case Study lznaGbL u/L pBf]u,jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnosf] cfk"lt{
;/sf/L pBf]u tyf ;+:yfg zfvfdf k]z ug'{ kg]{5 . lznaGbL k|:tfjsf] vfdaflx/ æ ===============sf] ===========sf nflu cfj]bg
tyf Jofj;flos sfo{of]hgf / Case StudyÆpNn]v u/]sf] x'g'kg]{5 .
#= Jofj;flos sfo{of]hgf / Case Study sf] k|:t'tLs/0f M
5gf}6 ;"rLdf k/]sf pDd]bjf/n] cfkm'n] k]z u/]sf] Jofj;flos sfo{of]hgf / Case Study tf]lsPsf] ldlt / ;dodf k|:t'tLs/0f
;d]t ug'{ kg]{5 .
$= b:t'/ M
b/vf:t b:t'/ jfkt pBf]u,jfl0fHo cfk"lt{ dGqfnosf] sfof{no sf]8 g+=M @&–#)&–!$, /fh:j vftf g+=))!))!)^@))))) tyf
/fh:j zLif{sM !$@@$ dfhDdfx'g] u/L Pe/]i6 a}+s, l;+xb/jf/ zfvfdf ¿=%,))).– -cIf/]kL kf+rxhf/_ dfq a'emfPsf] ;Ssn} ef}r/
k]z ug{' kg{]5 .
%= kfl/>lds M
==============nfO{ s/f/df pNn]v eP adf]lhdsf zt{x¿sf cfwf/df dfl;s kfl/>lds tyf cGo ;]jf ;'ljwf pknAw
u/fOg]5
^= cGo ljj/0fM
s_ 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% adf]lhdsf] sfd, st{Jo / clwsf/sf ;fy} Jofj;flos sfo{of]hgf / Case
Study df ;dfa]z ug'{kg]{ ljifosf ;DaGwdf pBf]u,jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnosf] website: www.moics.gov.npaf6
hfgsf/L lng ;lsg]5 .
v_ of] ;"rgf adf]lhd k|fKtePsf b/vf:t dGqfnon] s'g} sf/0f pNn]v u/L jfgu/L /2 ug{ ;Sg]5 .
u_ cfj]bsn] em'§f ljj/0f jfsfuhft k]z u/]df cfj]bg /2 x'g'sf ;fy} k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/jfxL x'g]5 .
3_ o; ;DaGwL yk hfgsf/Lsf nflu pBf]u,jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfno, ;/sf/L pBf]u tyf ;+:yfg zfvf jf 6]lnkmf]g g+=
)!$@!!(^&=df ;Dks{ ug{ ;lsg]5 .
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अिुसूची – २
कायिववर्धको दर्ा ३ को उपदर्ा (२) सं ग सम्वणन्त्धत
......र्लर्मटेड / सर्मर्त / प्रर्तष्ठाि

कायिकारी प्रमुख / महाप्रवन्त्धक पदको दरखास्त र्ारम
(खुल्ला प्रर्तष्पधािको लार्ग)

कायािलय प्रयोजिका लार्ग

दरखास्त दताि िं.
दताि र्मर्त

पासपोटि साइजको

ववज्ञापि िं.

र्ोटो टााँसी

रोल िं.

दस्तखत गिे

खण्ड (क) ववज्ञापिमा उल्लेणखत पूिि वववरि :
१. ववज्ञापि िं.

२. पद :

खण्ड (ख) उम्मेदवारको व्यणिगत वववरि :
३.

उम्मेदवारको

दे विागरीमा

पुरा िाम / थर
४.

अंगज
े ी ठु लो अिरमा

स्थायी ठे गािा

१.णजल्ला:

२. ि.पा./गा.पा.३. वडा िं.

४.टोल:

५. र्ोि िं. ६. मो.िं.

५.

पराचार गिे ठे गािा

१.णजल्ला:

६.

वववावहतको

१.पर्त/पणिको पुरा िाम/थर

३.वडा िं.४. टोल:

हकमा

२.ि.पा./गा.पा.

२.िागररकता िम्वर र जारी णजल्ला,
र्मर्त

7.

उम्मेदवारको:

१.जन्त्म र्मर्त................साल........मवहिा.....गते
२. इस्वी सिमा:

खण्ड (ग) शणिक योग्यता र तार्लमको वववरि:
ि.स

अ्ययि गरे को

उर्तिि

पररिा उर्तिि

संस्थाको िाम

पररिा

गरे को र्मर्त

श्रे िी

पररिा र्लिे

मुख्य ववषयहर

संस्था

१
२
३
४
५
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खण्ड (घ) कायि अिुभवको वववरि:
कायािलय

पद

सेवा, समुह र
उपसमुह

श्रे िी वा तह

र्मर्त दे खी

र्मर्त सम्म

सो पदमा रवह गरे को
कायिको वववरि

दरखास्त साथ र्िम्म र्लणखत कागजातहर अर्िवायि रपमा संलग्ि हुि ु पिेछ :
उमेर खुलेको प्रमािको प्रर्तर्लवप ।
(क) िेपाली िागररकताको प्रमािपरको प्रर्तर्लवप ।
(ख) ववज्ञापि भएको पदको लार्ग तोवकएको न्त्युितम शणिक योग्यता प्रमािपरको प्रर्तर्लवप (तार्लम,
अिुभवको प्रर्तर्लवप समेत )
(ग) अन्त्तरवातािको ददि उम्मेदवार आफ्िो सब सक्कल प्रमािपर सवहत उपणस्थत हुि ुपिे छ ।
(घ) र्लर्मटे ड सं चालिको व्यवसावयक योजिा र सो को कायािन्त्वयिको सं णिप्त कायियोजिा णशलवन्त्दी गरी
बढीमा १५ पेजमा ( हाडि र सफ्ट कवप) छु ट्ट पेश गिुपि िेछ ।
(ङ) दरखास्त र्ारम पेश गदाि लाग्िे पररिा दस्तुर बापत ....... बैंकको खाता िं. ........... मा र.
.........बुझाएको सक्कल भौचर सं लग्ि गिुपि िेछ ।
(च) TOR मा उल्लेख भए बमोणजम अन्त्य कुि अिुभव भए सो र खण्ड (ग) र (घ) मा छु ट्याइएको ठााँउ
अपुग भएमा छु ट्ट पेश गिि सवकिेछ ।
ाँ ा / बुझाउाँदा ।
प्रस्तुत वववरिहर सााँचो र दुरस्त छि्, झुठा ठहरे कािूि बमोणजम सहुल
उम्मेदवारको हस्तािर: ..........................

ल्याप्चे
दााँया

िाम:...........................

बायााँ

र्मर्त:............................

कमिचारीले भिे :
१.रोल िं.

३.भौचर िं.

४.दरखास्त बुझ्िेको हस्तािर र र्मर्त

:

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

५.दरखास्त स्वीकृत / अस्वीकृत गिे अर्धकृतको हस्तािर र र्मर्त:
....................................................................................
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..... र्लर्मटेड / सर्मर्त / प्रर्तष्ठाि
प्रवेश – पर

पररिाथीले भिे
पासपोटि साइजको
र्ोटो टााँसी

दस्तखत गिे

(क) ववज्ञापि िं.

:

(ग) पद

:

(ख) िाम / थर
(घ) रोल िं.

:

:

(ङ) पररिा केन्त्र

(च) पररिाथीको दस्तखत

:
:

सम्वणन्त्धत कमिचारीले भिे :
यस र्लर्मटेड / सर्मर्त / प्रर्तष्ठािबाट र्मर्त ........................................ मा / दे णख र्लइिे उि पदको
परीिामा तपाईलाई सणम्मर्लत गराउि अिुमर्त ददइएको छ ।

..........................................
सम्वणन्त्धत अर्धकृतको दस्तखत
..... र्लर्मटेड / सर्मर्त / प्रर्तष्ठाि
प्रवेश – पर

पररिाथीले भिे
पासपोटि साइजको
र्ोटो टााँसी

दस्तखत गिे
(क) ववज्ञापि िं.

:

(ख) िाम / थर

:

(ग) पद

(घ) रोल िं.

(ङ) पररिा केन्त्र

:
:

(च) पररिाथीको दस्तखत

:
:

सम्वणन्त्धत कमिचारीले भिे :
यस र्लर्मटेड / सर्मर्त / प्रर्तष्ठािबाट र्मर्त ........................................ मा / दे णख र्लइिे उि पदको
परीिामा तपाईलाई सणम्मर्लत गराउि अिुमर्त ददइएको छ ।

..........................................
सम्वणन्त्धत अर्धकृतको दस्तखत

9

