उद्योग, वान्त्िज्य तथा आपूमति मरिालय सम्बद्ध साविजमनक मनकायका
पदामिकारीको मनयुन्त्ि र मनोनयन सम्बरिी मनदे न्त्िका, २०७७
नेपाल सरकार मन्त्रिपररषद्बाट स्वीकृत मममतिः २०७७/२/२२

प्रस्तावनािः उद्योग, वान्त्िज्य तथा आपूमति मरिालय सम्बद्ध साविजमनक मनकायका
पदामिकारी मनयुन्त्ि वा मनोनयन गने सम्बरिी व्यवस्थालाई वस्तुमनष्ठ, मनष्पक्ष र पारदिी
बनाउन आवश्यक भएकोले,
सुिासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले ददएको अमिकार
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे हायको मनदे न्त्िका बनाएको छ।
१.

सं न्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस मनदे न्त्िकाको नाम “उद्योग, वान्त्िज्य तथा आपूमति
मरिालय सम्बद्ध साविजमनक मनकायका पदामिकारीको मनयुन्त्ि र मनोनयन
सम्बरिी मनदे न्त्िका, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो मनदे न्त्िका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको मममतदे न्त्ि प्रारम्भ
हुनेछ ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसं गले अको अथि नलागेमा, यस मनदे न्त्िकामा,
(क) “अन्त्ततयारवाला” भन्नाले पदामिकारी तथा सदस्यको मनयुन्त्ि वा
मनोनयन गने अन्त्ततयारी पाएका दफा १४ बमोन्त्जमका अमिकारी
सम्झनु पछि ।
(ि) “अध्यक्ष” भरनाले साविजमनक मनकायको अध्यक्ष सम्झनु पछि।
(ग)

“कायिकारी प्रमुि” भन्नाले साविजमनक मनकायको कायिकारी प्रमुि भै
काम गने अध्यक्ष, कायिकारी मनदे िक, सदस्य सन्त्िव वा महाप्रबरिक
सम्झनु पछि ।

(घ)

“पदामिकारी” भन्नाले साविजमनक मनकायको अध्यक्ष, कायिकारी प्रमुि
वा महाप्रबरिक र सदस्य समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ)

“मरिालय” भन्नाले उद्योग, वान्त्िज्य तथा आपूमति मरिालय सम्झनु
पदिछ ।

(ि)

“सम्बन्त्रित कानून” भरनाले पदामिकारीको मनयुन्त्ि वा मनोनयन
हुने मनकायसँग सम्बन्त्रित कानून सम्झनु पछि।

(छ) “साविजमनक मनकाय” भन्नाले उद्योग, वान्त्िज्य तथा आपूमति मरिालय
सम्बद्ध अनुसूिी -१ बमोन्त्जमका मनकाय सम्झनु पछि ।
(ज) “मसफाररस समममत” भरनाले दफा ८ बमोन्त्जमको मसफाररस समममत
सम्झनु पछि।
३.

पदामिकारीको लामग योग्यतािः (१) पदामिकारीको मनयुन्त्ि वा मनोनयनको योग्यता
सम्बन्त्रित कानुनमा तोवकए बमोन्त्जम हुनेछ।
(2) पदामिकारीको मनयुन्त्ि वा मनोनयनको योग्यता सम्बरिमा सम्बन्त्रित
कानूनमा व्यवस्था नभएकोमा दे हायको पदामिकारीको पदमा मनयुन्त्ि वा
मनोनयनको लामग दे हाय बमोन्त्जमको योग्यता आवश्यक पनेछिः(क)

अध्यक्षको लामग मारयता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक
वा सो सरह उत्तीिि गरे को,

(ख) कायिकारी प्रमुिको लामग सम्बन्त्रित साविजमनक मनकायको कायि
प्रकृमतसँग सम्बन्त्रित ववषय वा प्रिासन व्यवस्थापन अथििास्त्र वा
कानुनमा मारयता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीिि
गरे को र कुनै सं स्था वा मनकायमा व्यवस्थापकको हैमसयतले कम्तीमा
पाँि वषिको कायि अनुभव हामसल गरे को।

४.

मनयुन्त्ि वा मनोनयनको लामग अयोग्य मामननेिः दे हायको व्यन्त्ि पदामिकारी तथा
सदस्यमा मनोनयनका लामग अयोग्य मामननेछिः(क)

दफा ३ बमोन्त्जमको योग्यता नपुगेको,

(ख)

अध्यक्ष वा कायिकारी प्रमुिको हकमा पैंतीस वषि र सदस्यको हकमा
तीस वषि उमेर पूरा नभएको,

(ग)

भ्रष्टािार, सम्पन्त्त्त िुद्धीकरि, मानव बेिवविन, लागू औषिको कारोबार,
पुरातान्त्ववक वस्तु वा सं रन्त्क्षत वरयजरतु सम्बरिी कसूर वा नैमतक पतन
दे न्त्िने अरय फौजदारी कसूरमा अमभयोग लागेको वा सजाय पाएको,

(घ)

प्रिमलत कानुन बमोन्त्जम कालो सूिीमा समावेि भई त्यस्तो सूिीबाट
फूकुवा भएको अवमि तीन वषि पूरा नभएको,

(ङ)

ु मा स्थायी आवासीय अनुममत प्राप्त गरे को,
कुनै ववदे िी मुलक

(च)

आफू मनयुि हुने साविजमनक मनकायमा वहतामिकारी वा लाभग्राही
भएको,

(छ)

कायिकारी प्रमुिको हकमा मनयुन्त्ि वा मनोनयन हुने साविजमनक
मनकायसँग कुनै ठे क्का पट्टा सम्झौता गरी काम गरररहेको वा मनजी स्वाथि
रहेको।

५.

(ज)

मानमसक सरतुलन ठीक नभएको,

(झ)

गैह्रनेपाली नागररक।

पदावमििः कम्पनी वा सं स्थाको सम्बन्त्रित कानूनमा उल्लेि भएकोमा बाहेक यस
मनदे न्त्िका बमोन्त्जम मनयुि वा मनोनयन भएका पदामिकारी वा सदस्यको पदावमि
दुई वषिको हुनछ
े ।

तर मनजको कायिसम्पादन सरतोषजनक भएमा अन्त्ततयारप्राप्त अमिकारीले
बढीमा दुई वषिसम्मका लामग कायिकाल थप गनि सक्नेछ।
६.

पद ररि हुने अवस्थािः सम्बन्त्रित कानूनमा अरयथा उल्लेि भएकोमा बाहेक
पदामिकारी तथा सदस्यको पद दे हायको कुनै अवस्थामा ररि हुनछ
े िः–
(क)

मनजले उि पदबाट राजीनामा ददएमा,

(ि)

मनजको पदावमि समाप्त भएमा,

(ग)

दफा ४ बमोन्त्जम अयोग्य भएमा,

(घ)

मनजको उमेर ६५ वषि पुगेमा,

(ङ)

कायिक्षमताको अभाव, िराव आिरि वा इमारदारीपूवक
ि
पदीय

न्त्जम्मेवारी अनुरूप काम नगरे को आिारमा अन्त्ततयारवालाले हटाएमा,
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अन्त्घ मनजलाई सफाई पेि गने मनामसव
मौकाबाट बन्त्ञ्चत गररने छै न ।
(ि)
७.

मनजको मृत्यु भएमा ।

प्रमतस्पिािबाट मनयुन्त्ि गररनेिः कायिकारी प्रमुिको पदमा िुला प्रमतस्पिािका
आिारमा मनयुन्त्ि गररनेछ।

८.

मसफाररस समममतिः (१) सम्बन्त्रित कानूनमा कायिकारी प्रमुिको पदमा मनयुन्त्िको
लामग मसफाररस सम्बरिमा कुनै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोन्त्जम र त्यस्तो
व्यवस्था नभएकोमा कायिकारी प्रमुिको पदमा मनयुन्त्िका लामग मरिालय समक्ष
मसफाररस गनि दे हाय बमोन्त्जमको एक मसफाररस समममत रहनेछिः-

(क) मरिालयको सन्त्िव

-सं योजक

(ि) मरिालयबाट मनोमनत सम्बन्त्रित क्षेिको ववषय ववज्ञ

-सदस्य

(ग) मरिालयको प्रिासन हेने महािािा प्रमुि

-सदस्य

(२) मरिालयको सन्त्िवले तोकेको कम्तीमा अमिकृतस्तरको कमििारीले
मसफाररस समममतको सदस्यसन्त्िवको रूपमा काम गनेछ।
(३) मसफाररस समममतले कायिकारी प्रमुिको पदमा मसफाररस गदाि अवलम्वन
गनुप
ि ने अरय प्रविया तथा बैठक सम्बरिी कायिववमि सो समममत आफैंले मनिािरि
गरे बमोन्त्जम हुनेछ।
९.

मसफाररस समममतको काम, कतिव्य र अमिकारिः मसफाररस समममतको काम, कतिव्य
र अमिकार दे हाय बमोन्त्जम हुनछ
े िः(क) दरिास्त आव्हान गने,
(ि) दरिास्त ददने व्यन्त्िहरूको िैन्त्क्षक योग्यता, कायि अनुभव र ववषय
ववज्ञताको छानववन गरी योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूको दरिास्त
स्वीकृत गने र सोको सूिी प्रकािन गने,
(ग) िण्ड (ि) बमोन्त्जम सूिीमा परे का उम्मेदवारलाई आफ्नो कायियोजना
प्रस्तुतीकरि गनि लगाउने,
(घ) उम्मेदवारको अरतवािताि मलने,
(ङ)

योग्यतािमको आिारमा बढीमा तीन जनासम्मको नाम मनयुन्त्िको
लामग मसफाररस गने।

१०. सूिना प्रकािन गनेिः (१) मसफाररस समममतले कायिकारी प्रमुिको पदमा मनयुन्त्िको
लामग कम्तीमा एक्काइस ददनको अवमि ददई कुनै रावियस्तरको दै मनक पमिका,

मरिालयको वेभसाइट र सूिना पाटीमा सूिना प्रकािन गरी इच्छु क व्यन्त्िबाट
अनुसूिी-२ बमोन्त्जमको दरिास्त आव्हान गनुप
ि नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सूिना प्रकािन भएपमछ सो सूिना बमोन्त्जमको
पदमा मनयुि हुन िाहने दफा ३ बमोन्त्जमको योग्यता पुगेको व्यन्त्िले दे हाय
बमोन्त्जमका वववरि तथा कागजातको प्रमान्त्ित प्रमत सं लग्न गरी मरिालय समक्ष
दरिास्त ददन सक्नेछिः(क)

नागररकताको प्रमतमलवप,

(ि)

व्यन्त्िगत वववरि (Biodata),

(ग)

िैन्त्क्षक प्रमािपिको प्रमतमलवप,

(घ)

अनुभव िुल्ने कागजातको प्रमतमलवप,

(ङ)

उपदफा (१) बमोन्त्जमको सूिनामा तोवकएको अरय आवश्यक
कागजात।

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम कायिकारी प्रमुिको पदमा दरिास्त ददने
व्यन्त्िले त्यस्तो दरिास्तसाथ आफू मनयुि हुन िाहेको साविजमनक मनकायको
सुिार सवहतको पाँि हजार िब्दमा नवढाई तयार गररएको व्यावसावयक
कायियोजना समेत छु ट्टै िाममा मसलबरदी गरी पेि गनुप
ि नेछ।

११. उम्मेदवारको सूिी प्रकािन गनेिः मसफाररस समममतले दरिास्त ददने अवमि समाप्त
भएपमछ सम्बन्त्रित कानून तथा यस मनदे न्त्िका बमोन्त्जम योग्यता पुगक
ि
े ा र रीतपूवक

प्राप्त भएका दरिास्तहरूको आिारमा स्वीकृत उम्मेदवारको नामावली सवहतको
सूिी प्रकािन गनुप
ि नेछ।
१२. मूल्याङ्कनको आिारिः कायिकारी प्रमुिको पदमा मनयुन्त्िको मसफाररसको लामग
उम्मेदवारको मसफाररस गदाि अनुसूिी-३ मा उल्लेि भए बमोन्त्जम िैन्त्क्षक योग्यता,
अनुभव,

व्यावसावयक

कायियोजना,

व्यावसावयक

कायियोजना

प्रस्तुतीकरि,

अरतवािताि वा मसफाररस समममतले तोकेको अरय थप उपयुि आिारमा मूल्याङ्कन
गररनेछ।
१३. मसफाररस तथा मनयुन्त्ििः (१) मसफाररस समममतले दफा १२ बमोन्त्जमको
मूल्याङ्कनको आिारमा उम्मेदवारको िैन्त्क्षक योग्यता तथा अनुभव, व्यावसावयक
कायियोजना, व्यावसावयक कायियोजना प्रस्तुतीकरि तथा अरतरवातािमा प्रदान
गररएको अङ्क जोडी सबैभरदा बढी अङ्क प्राप्त गने तीनजना योग्य उम्मेदवारको
छनौट गरी मनयुन्त्िका लामग मरिालयमा मसफाररस गनुि पनेछ र सोको सूिना
मरिालयको वेवसाईटमा साविजमनक गनुप
ि नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम मसफाररस भएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट
अन्त्ततयारवालाले उपयुि ठहर्याएको व्यन्त्िलाई पदामिकारीको पदमा मनयुन्त्ि
गनेछ।
१४. मनयुन्त्ि वा मनोनयन गने अमिकारिः साविजमनक मनकायमा पदामिकारीको मनयुन्त्ि
गने अमिकार अनुसूिी- ४ मा उल्लेि भए बमोन्त्जमको अन्त्ततयारवालालाई
हुनेछ ।

१५. कायि सम्पादन करार गनुप
ि नेिः (१) कायिकारी प्रमुिले मनज मनयुन्त्ि भएको मममतले
परर ददनमभि मरिालयसँग कायि सम्पादन करार गनुप
ि नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कायिसम्पादन करारमा दे हायका ववषय
उल्लेि गनुप
ि नेछिः
(क)
(ि)

कायिकारी प्रमुिले पूरा गनुप
ि ने कामको वववरि,
मनजले पेि गरे को व्यावसावयक वववरि, सम्बन्त्रित साविजमनक
मनकायको सुिारका लामग कायािरवयन गररने योजना, रिनीमत
र कायििम तथा त्यसको कायितामलका,

(ग)

िण्ड (क) वा (ि) बमोन्त्जम मनजले कायि सम्पादन गदाि
दे न्त्िने वा प्राप्त हुने प्रमतफल वा उपलन्त्ब्िको वववरि,

(घ)

िण्ड (ग) बमोन्त्जमको प्रमतफल वा उपलन्त्ब्ि मापन गनि
सवकने सूिक र त्यसको मूल्यांकनको सं यरि,

(ङ)

अरय आवश्यक ववषय ।

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कायिसम्पादन करार बमोन्त्जम कायिकारी
प्रमुिबाट कायि सम्पादन भए नभएको ववषयमा मरिालयले िौमामसक रूपमा
मूल्याङ्कन गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोन्त्जमको मूल्याङ्कनका आिारमा कुनै मनामसब कारि
बाहेक िौमामसक कायिसम्पादनको स्तर पिास प्रमतितभरदा कम हुने कायिकारी
प्रमुिलाई अन्त्ततयारवालाले उि पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी हटाउनुपूव ि मनजलाई सफाइ पेि गने मौका ददनुपनेछ।

१६. पाररश्रममक तथा सुवविा:

सम्बन्त्रित साविजमनक मनकायको कानूनमा अरयथा

व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस मनदे न्त्िका बमोन्त्जम मनयुि वा मनोनयन हुने

कायिकारी प्रमुिको पाररश्रममक तथा सुवविा अथि मरिालयको सहममतमा तोवकए
बमोन्त्जम हुनेछ।
१७. दोहोरो सुवविा मलन नहुनेिः यस मनदे न्त्िका बमोन्त्जम मनयुि वा मनोनयन भएका
पूिक
ि ालीन पदामिकारी वा सदस्यले सरकारी कोषबाट मनवृत्तभरि प्राप्त गरररहेको
भए मनवृत्तभरि वा तलब मध्ये कुनै एक माि मलन पाउने छ ।
१८. वािा अडकाउ फुकाउने अमिकारिः यो मनदे न्त्िका कायािरवयनमा कुनै वािा
अड्काउ उत्परन भएमा यस मनदे न्त्िकाको भावनाको प्रमतकूल नहुने गरी मरिालयले
आवश्यक व्यातया वा व्यवस्था गनि सक्नेछ।
१९. िारे जी र बिाउिः (१) उद्योग मरिालय सम्बद्ध साविजमनक मनकायका पदामिकारी
तथा सदस्यको मनयुन्त्ि र मनोनयन सम्बरिी मनदे न्त्िका, २०७३ र आपूमति
मरिालय सम्बद्ध साविजमनक मनकायका पदामिकारी तथा सदस्यको मनयुन्त्ि र
मनोनयन सम्बरिी मनदे न्त्िका, २०७३ िारे ज गररएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको मनदे न्त्िका बमोन्त्जम साविजमनक मनकायको
पदमा मनयुि वा मनोमनत पदामिकारी यसै मनदे न्त्िका बमोन्त्जम मनयुि वा मनोनयन
भएको मामननेछ र त्यसरी मनयुन्त्ि हुँदाका बित मनिािररत अवमि सम्म बहाल
रहन यस मनदे न्त्िकाको व्यवस्थाले कुनै वािा पारे को मामनने छै न।

अनुसूिी-१
(दफा २ को िण्ड (छ) सँग सम्बन्त्रित)
साविजमनक मनकाय

१.

उदयपुर मसमेण्ट उद्योग मलममटे ड

२.

औद्योमगक क्षेि व्यवस्थापन मलममटे ड

३.

औद्योमगक व्यवसाय ववकास प्रमतष्ठान

४.

नेपाल ओररण्ड म्याग्नेसाईट (प्रा.) मलममटे ड

५.

नेपाल मेटल कम्पनी मलममटे ड

६.

नेपाल औषमि मलममटे ड

७.

राविय उत्पादकत्व तथा आमथिक ववकास केरर मलममटे ड

८.

हेटौडा मसमेण्ट उद्योग मलममटे ड

९.

व्यापार तथा मनकासी प्रवद्धिन केरर

१०. नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी मलममटे ड
११. नेपाल इरटरमोडल यातायात ववकास समममत
१२. नेपाल आयल मनगम मलममटे ड
१३. िाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मलममटे ड
१४. ववराटनगर जुट ममल्स मलममटे ड

अनुसूिी- २
(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्त्रित)
मनयुि वा मनोनयन हुन िाहने पदामिकारीले पेि गनुप
ि ने दरिास्तको ढाँिा
उद्योग वान्त्िज्य तथा आपूमति मरिालय अरतगित तथा सम्बद्ध मनकायको साविजमनक
मनकायको दे हायको पदमा मनयुन्त्ि वा मनोनयन भई सेवा गनि इच्छा भएकोले दे हायका
वववरि तथा कागजात सं लग्न गरी यो दरिास्त पेि गरे को छु ।सो पदमा मनयुन्त्ि वा
मनोनयनको लामग आवश्यक पने योग्यता तथा अनुभव रहेको स्वघोषिा समेत गदिछु र
मनयुन्त्ि वा मनोनयन भएको अवस्थामा प्रिमलत कानून बमोन्त्जम इमारदारीपूवक
ि आफ्नो
पदीय न्त्जम्मेवारी पूरा गने प्रमतवद्धता व्यि गदिछु।
१. मनयुि वा मनोनयन हुन िाहेको साविजमनक मनकायको नामिः
२. मनयुि वा मनोनयन हुन िाहेको पदिः
३. दरिास्त पेि गने व्यन्त्िकोिः(क) व्यन्त्िगत वववरि
नाम थरिःनागररकता नं. र नागररकता जारी न्त्जल्लािःस्थायी ठे गानािःअस्थायी ठे गानािःजरम मममतिःसम्पकि नं.:इमेलिः-

(ि) िैन्त्क्षक योग्यताको वववरििः
ि.सं .

उपामि

ववश्वववद्यालय/न्त्िक्षि सं स्था

उत्तीिि गरे को साल

कैवफयत

(ग)

अनुभविः

ि.सं .
(घ)

पद

कायिरत सं स्था

नाम वा ववषय

प्रकान्त्ित जनिल
पुस्तक

प्रकािन भएको कैवफयत
साल

अरय केही िुलाउनु पने भएिः

ि.सं .

(ि)

कैवफयत

लेि रिना तथा अरय प्रकािन

ि.सं . लेि रिना र प्रकािनको

(ङ)

कायिरत अवमि

पद

कायिरत सं स्था

कायिरत अवमि

कैवफयत

सं लग्न कागजात तथा वववरििः

(१)

नागररकताको प्रमतमलवप,

(३)

िैन्त्क्षक प्रमािपिको प्रमतमलवप,

(२)

व्यन्त्िगत वववरि,

(४)

अनुभव िुल्ने कागजातको प्रमतमलवप,

(५)

अरय आवश्यक कागजात।

मामथ उल्लेि गरे का सवै वववरिहरू साँिो हुन झुठा ठहरे कानून बमोन्त्जम सहुँला
वुझाउँला ।

औ ंठाको छाप
दस्तितिः ...................................
दायाँ

वायाँ

मममतिः .......................................

अनुसूची- ३
(दफा १२ सँग सम्बन्त्रित)
मनयुन्त्िको लामग छनौट गनि मूल्याङ्कनका आिार
१. िैन्त्क्षक योग्यता मूल्याङ्कनको आिारिः

पूिािङ्क -६ अङ्क

एक अमतररि िैन्त्क्षक योग्यता वापत

-6 अङ्क

२. अनुभव मूल्याङ्कनको आिारिः

पूिािङ्क -१४ अङ्क

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूिि वा आंन्त्िक लगानीमा स्थापना भएको साविजमनक
सं स्थान वा मनकाय वा प्रिमलत कम्पनी कानून बमोन्त्जम स्थापना भएको कुनै रावियस्तरको
कम्पनीमा अमिकृतस्तरको तहमा रही रयूनतम सेवा अवमि भरदा बढी सेवा गरे को अवमिको
प्रत्येक वषि २ अङ्कका दरले अमिकतम १४ अङ्क।
३. व्यावसावयक कायियोजनाको मूल्याङ्कनको आिारिः

पूिािङ्क - ३० अङ्क

(क)

अविारिागत स्पष्टता

-८ अङ्क

(ि)

सही सूिना र ववश्लेषि

-८ अङ्क

(ग)

समस्याको पवहिान र सुिारका लामग सुझाव

-८ अङ्क

(घ)

लेिन िैली

-६ अङ्क

४. व्यावसावयक कायियोजना प्रस्तुतीकरिको मूल्याङ्कनको आिारिः

पूिािङ्क -३० अङ्क

(क) अविारिागत स्पष्टता

-८ अङ्क

(ि) प्रस्तुतीकरि िैली

- ८ अङ्क

(ग) ववषयवस्तुको ववश्लेषि क्षमता (समग्र प्रस्तुतीकरि)

-

- १० अङ्क

(घ) आत्मववश्वास

- २ अङ्क

(ङ) समयको व्यवस्थापन

-२ अङ्क

५. अरतरवाताि वापतिः

पूिािङ्क -२० अङ्क

अनुसूिी- ४
(दफ-१४ सं ग सम्बन्त्रित)
पदामिकारीको मनयुन्त्ि वा मनोनयन गनि अन्त्ततयार प्राप्त अमिकारी वा मनकाय
मस.नं.

१

२

३

साविजमनक मनकायको नाम

उदयपुर मसमेण्ट उद्योग
मलममटे ड

औद्योमगक क्षेि व्यवस्थापन
मलममटे ड

पदामिकारी

√

महाप्रबरिक

√

सदस्य

√

अध्यक्ष

√

महाप्रबरिक

√

सदस्य
व्यवस्थापन ववज्ञ

प्रमतष्ठान

सदस्य
अध्यक्ष/कायिकारी
मनदे िक

४

मन्त्रिपररषद् मा. मरिीस्तर

अध्यक्ष

औद्योमगक व्यवसाय ववकास

नेपाल ओररण्ड म्यागनेसाईट

अन्त्ततयारवाला

प्रवरिक मनदे िक

(प्रा.) मलममटे ड

√

√

√

√
√

सदस्य

मस.नं.

५

६

साविजमनक मनकायको नाम

नेपाल मेटल कम्पनी
मलममटे ड

नेपाल औषमि मलममटे ड

पदामिकारी

अन्त्ततयारवाला
मन्त्रिपररषद् मा. मरिीस्तर

अध्यक्ष

√

महाप्रवरिक

√

सदस्य

√

अध्यक्ष

√

महाप्रबरिक

√

सदस्य

राविय उत्पादकत्व तथा
७

आमथिक ववकास केरर
मलममटे ड

८

हेटौडा मसमेण्ट उद्योग
मलममटे ड

√

अध्यक्ष

√

महाप्रबरिक

√

सदस्य

√

अध्यक्ष

√

महाप्रबरिक

√

सदस्य

√
√

९

व्यापार तथा मनकासी प्रवद्धिन
केरर

सदस्य

मस.नं.

१०

११

१२

साविजमनक मनकायको नाम

नेपाल पारवहन तथा गोदाम
व्यवस्था कम्पनी मलममटे ड

नेपाल इरटरमोडल यातायात
ववकास समममत

नेपाल आयल मनगम मलममटे ड

पदामिकारी

अन्त्ततयारवाला
मन्त्रिपररषद् मा. मरिीस्तर

अध्यक्ष

√

महाप्रबरिक

√

सदस्य

√

सदस्य सन्त्िव

√

अध्यक्ष

√

कायिकारी
मनदे िक

√

सदस्य
अध्यक्ष
१३

१४

िाद्य व्यवस्था तथा व्यापार

प्रमुि कायिकारी

कम्पनी मलममटे ड

अमिकृत

ववराटनगर जुट ममल्स

√
√

√

सदस्य

√

सदस्य

√

