नेपाल धितोपत्र बोर्ड(बोर्ड) को अध्यक्षको धिफारिि िम्वन्िी कायडधवधि, २०७६
बोर्डमा रिक्त अध्यक्ष पदमा नियक्त
ु ी गिड नितोपत्र सम्बन्िी ऐि, २०६३ को दफा ७ बमोनिम नसफारिस
गिे प्रयोििको लानग यो कायडनिनि बिाइएको छ ।
1. दिखास्त आह्वानः
बोर्डमा रिक्त अध्यक्ष पदपनु तडका लानग उपयक्त
ु उम्मेदिािको नसफारिस गिे प्रयोििका लानग
१५ नदिको म्याद नदई अर्ड मन्त्रालय ि नितोपत्र बोर्डको सचू िा पाटीमा िा िेभसाइटमा २ पटक
सचू िा प्रकानित गरििेछ ।
2.

न्यनू तम् शैधक्षक योग्यता, अनभ
ु व, उमेि तथा अन्य मापदण्र्ः
2=1= न्यूनतम् शै धक्षक योग्यता ि अनुभवः
नितोपत्र सम्बन्िी ऐि, २०६३ मा उल्लेनित व्यिस्र्ा समेतका आिािमा अध्यक्षको नियक्त
ु
गिडका लानग देहायका योग्यता ि अिभु ि भएका इच्छुक योग्य िेपाली िागरिकले आिेदि नदि
सक्िेछि् ।
2=1=1= मान्यता प्राप्त निश्वनिद्यालयबाट कनम्तमा स्िातकोत्ति उपानि हानसल गिी नितोपत्र ििाि
व्यिस्र्ापि पूँिू ीबिाि निकास, आनर्डक, नित्तीय, िानिज्य, व्यिस्र्ापि, िा काििू क्षेत्रमा
कनम्तमा सात िर्ड काम गिे को ल्ि प्रनतनठित व्यनक्त,
2=2= उमेिः अर्ड मन्त्रालय सम्बद्ध सािडिनिक निकायका पदानिकािी तर्ा सदस्यको नियनु क्त ि मिोियि
सम्बन्िी मापदण्र्, २०७३ (संिोिि सनहत) मा िहेको व्यिस्र्ा बमोनिम ३० िर्ड पिू ा भई ६५ बर्ड
ििाघेको ।
2=3= अन्य मापदण्र्ः
िेपाल सिकाि मनन्त्रपरिर्दबाट स्िीकृ त अर्ड मन्त्रालय सम्बद्ध सािडिनिक निकायका
पदानिकािी तर्ा सदस्यको नियनु क्त ि मिोियि सम्बन्िी मापदण्र्, २०७३ (संिोिि सनहत) ले तोके
बमोनिम नियनु क्तको लानग देहायको अयोग्यता िभएकोोः
(क) गैि िेपाली िागरिक,
(ि) भ्रष्टाचाि, सम्पनत्त िद्ध
ु ीकिि, मािि बेचनििि, लागू और्ि कािोिाि, पिु ातानविक िस्तु िा
संिनक्षत िन्यिन्तसु म्िन्िी कसिू िा िैनतक पति देनििे अन्य फौिदािी कसिू मा सिाय पाएको,
(ग) प्रचनलत काििू बमोनिम कालो सचू ीमा समािेि भई वयस्तो सूचीबाट फुकुिा भएको अिनि
तीि िर्ड पिू ा िभएको,
(घ) कुिै निदेिी मल
ु क
ु मा स्र्ायी आिासीय अिमु नत प्राप्त गिे को,
(ङ) मािनसक सन्तल
ु ि ठीक िभएको ।
3.
3=1=

3=2=

दिखास्त िाथ पेश गनडपु ने कागजात तथा धवविणहरु:
िैनक्षक योग्यता, अिभु ि, सम्पकड ठे गािा -इमेल, टेनलफोि, मोिाइल िम्िि, घि ि कायाडलयको
ठे गािासनहतको निस्तृत बैयनक्तक निििि (Bio-Data) को प्रवयेक पािाको अन्तमा उम्मेदिािले
दस्तित गिी पेि गिडु पिेछ ।
िेपाली िागरिकताको प्रमािपत्र ि िैनक्षक योग्यताको प्रमािपत्र तर्ा अिभु ि पस्ु ट्याूँई गिे
कागिातको प्रनतनलनप आिेदक स्ियल
ं े प्रमानित गिी दििास्तसार् पेि गिडु पिेछ ।
१

3=3=

उम्मेदिािले आफ्िो दििास्तसार् ४ हिाि िव्दमा िबढ्िे गिी तयाि गरिएको िेपाल नितोपत्र बोर्ड
सम्बन्िी कायड योििा (Action Plan) चाि प्रनत पेि गिडु पिेछ ।

4.

दिखास्तिाथ धनम्न धलधखत व्यहोिा धनवेदक स्वयंले प्रमाधणत गिी िल
ं ग्न गनडु पनेछ ।
4=1= कुिै िाििीनतक दलको सदस्य िभएको,
4=2= बोर्ड लगायत सािडिनिक निकायको कुिै ठे क्का पट्टामा सम्झौता गिी िा िगिी काम गरििहेको,
4=3= नितोपत्र िा िस्तु निनिमय ििािमा आफू िा आफ्िो परििािको कुिै सदस्यको संलग्िता िभएको िा
सो ििािसूँग नििी स्िार्ड ििहेको,
4=4= आफ्िो िाममा व्यनक्तगत बेरुिु बाूँनक ििहेको,
4=5= टाट िपल्टेको िा बेइमािी िा िालसािीको आिोपमा सिायूँ िपाएको एिं दामासहीमा िपिे को,
4=6= नियतबस बैंक तर्ा नित्तीय सस्
ं र्ाको ऋि िनतिी प्रचनलत काििू बमोनिम कालीसचू ीमा िपिे को,
4=7= नितोपत्र सम्बन्िी ऐि, २०६३ अर्ड मन्त्रालय सम्बद्ध सािडिनिक निकायका पदानिकािी तर्ा
सदस्यको नियनु क्त ि मिोियि सम्बन्िी मापदण्र्, २०७३ (संिोिि) सनहत बमोनिम योग्य भएको
तर्ा बोर्डबाट िािी अन्य निदेिि अिसु ाि अयोग्य ििहेको ।
5.

अध्यक्षको लाधग तोधकएको कायडक्षेत्रगत शतडहरुः
अध्यक्षको कायडक्षेत्रगत ितडहरु (TOR), नितोपत्र सम्बन्िी ऐि, बोर्डबाट िािी निदेििहरु,
एिं अन्य निदेिि ि सञ्चालक सनमनतले समय समयमा तोके बमोनिम हुिेछ ।

6.

कायड योजना पेश गनडपु नेः
6=1= आिेदकले कायड योििा (Action Plan) तयाि गदाड निम्ि बूँद
ू ाहरु समेत समािेि हुिे गिी तयाि गिडु
पिेछोः
6=1=1= पूूँजीबजाि तथा वस्तु धवधनमय बजािको अन्तिाड धरिय तथा िाधरिय परिदृश्यः
पूँिू ीबिाि तर्ा िस्तु निनिमय बिािसम्बन्िी अन्तिाडनरिय परिदृश्य तर्ा िेपालको पूँिू ीबिाि
तर्ा िस्तु निनिमय बिािको अिस्र्ाको निश्ले र्ि, बोर्डको ऐनतहानसक पृठिभमू ी, बोर्डको
नबगत बर्डहरुको कायडसम्पादि ि नित्तीय नििििहरुले देिाएको समग्र नित्तीय अिस्र्ाको
निश्लेर्िका आिािमा पूँिू ीििाि तर्ा िस्तु निनिमय बिािमा देनिएका सिल एिं दिु डल
पक्षहरु ि सिु ाि गिपडु िे क्षेत्रहरुको पनहचाि । पूँिू ीबिाि तर्ा िस्तु निनिमय बिािलाई स्िच्छ,
प्रनतस्पिी ि निस्िसिीय बिाई यसको क्षेत्र तर्ा दायिा फिानकलो पािड अिलम्बि गिडु पिे
काििू ी, संस्र्ागत ि संिचिागत सिु ाि । पूँिू ीबिाि तर्ा िस्तु निनिमय बिाि संचालि तर्ा
नियमि प्रिालीलाई अन्तिाडनरिय स्तिको बिाउि तर्ा पूँिू ीबिािमा सािा ि स्िदेिी तर्ा
निदेिी संस्र्ागत लगािीकताडको आकर्डि हुिे गिी ठूलो मात्रामा िानरिय तर्ा अन्तिाडनरिय
सस्ं र्ागत लगािीकताडको प्रिेि गिाउिे ठोस योििा ि कायडक्रम । पूँिू ीबिािको निकास
निस्ताि ि सदृु ढीकििमा देनिएका चिु ौती ि सिु ािका उपाय । पूँिू ीबिाि तर्ा िस्तु निनिमय
बिािको लगािी, लगािीकताड, व्यिसाय ि व्यिसायीको िोनिमांकि, कािोबाििल्ु क,
िाफसाफ तर्ा फर्छ्यौट् कािोबािमा बोर्डको स्र्ाि ि भनू मकाको नबश्लेर्ि ।
6=1=2= िस्
ं थागत कायड योजनाः
बोर्डको संस्र्ागत सि
ु ासि, Digitization, आिनु िकीकिि, सम्पनत्त व्यिस्र्ापि, िोनिम
व्यिस्र्ापि, उवपादकवि अनभबृनद्ध, प्रनतस्पिाडवमक क्षमतामा अनभबृनद्ध, औद्यौनगक
सम्बन्ि, मािि संसािि व्यिस्र्ापि, नित्तीय व्यिस्र्ापि, प्रिासकीय िचड व्यिस्र्ापि ि
2

6=2=

6=3=

श्रोत परिचालि लगायतका क्षेत्रमा सिु ाि गिडपु िे निर्यको पनहचाि, बोर्डको िििीनतक
योििा, एिं समसामनयक सिु ाि गिडपु िे क्षेत्रको पनहचाि समेतका आिािमा पूँिू ीबिाि तर्ा
िस्तु निनिमय व्यिसायको गिु स्तिीय अनभबृनद्ध गिे समयसारििी सनहतको व्यािसानयक
कायड योििा (Action Plan)।
तोनकएको िैनक्षक योग्यता ि अिभु ि भएका ि कायड योििा प्रस्ततु ीका लानग छिौटमा पिे का
(Short Listed) आिेदकहरुले तोनकएको नमनत ि समयमा कायड योििाको प्रस्ततु ीकिि गिडु पिेछ ।
प्रस्तनु तकिि तर्ा अन्तिाडताडमा सहभागी हुिे उम्मेद्वािले आफ्िो िैनक्षक योग्यता, अिभु ि, िेपाली
िागरिकताको प्रमािपत्र एिं आिेदिसार् पेि गिे को अन्य कागिातहरुको सक्कल प्रनत सार्ै नलई
प्रस्ततु ीकिि तर्ा अन्तिाडताडको लानग उपनस्र्त हुिपु िेछ ।

7.

उम्मेदवािको मूलयांकन िम्वन्िी अंक भािः
7=1= उम्मेदिािको मल्
ू यांकि सम्िन्िी अक
ं भाि तपनसल बमोनिम कायम हुिेछोः
7=1=1=
संस्र्ागत कायड योििा
– ४०
7=1=2=
िैनक्षक योग्यता
– १०
7=1=3=
कायड योििाको प्रस्ततु ीकिि
२०
7=1=4=
अन्तिाडताड
– ३०
जम्मा
– १००
7=1=5=

7=1=6=

7=1=7=

7=1=8=

अक
ं
अक
ं
अक
ं
अक
ं
अंक

कायड योजना (Action Plan)
कायड योििाका निर्यिस्तु
क. पूँिू ीबिाि तर्ा िस्तु निनिमय बिािको
अन्तिाडनरिय तर्ा िानरिय परिदृश्योः
ि. पूँिू ीबिािको निकास निस्ताि
ग. कायड योििा
घ. प्रक्षेनपत अिस्र्ाको निश्ले र्ि
शैधक्षक योग्यता
स्िातकोत्ति
निद्यािारििी

४०
अक
ं भाि
८
अक
ं
८ अक
ं
१२ अक
ं
१२ अक
ं
१०
७ अक
ं
३ अक
ं

कायड योजना (Action Plan) को प्रस्ततु ीकिण
प्रस्ततु ीकिि
अक
ं भाि
क. तकड पिू ड प्रस्तनु त
६ अक
ं
ि. नसिडििीलता
६ अक
ं
ग. कायड योििाको स्पष्टता
८ अक
ं

२०

अन्तवाडताड

३०

क. व्यनक्तवि
ि. आवमनिश्वास
3

अक
ं भाि
५ अक
ं
५ अक
ं

ग. निर्यिस्तक
१० अक
ु ो ज्ञाि ि उद्देश्यको स्पष्टता
ं
घ. तकड पिू ड प्रस्ततु ी एिं अनभव्यनक्त
५ अक
ं
ङ. उठाइएका सिालहरु सम्िोिि गिड सक्िे ५ अक
ं
क्षमता
8.

छनौटका आिाि तथा प्रकृयाः
उम्मेदिाि छिौटका लानग निम्ि बमोनिमको प्रकृ या अपिाइिेछोः
8=1= उम्मेदिािको िैनक्षक योग्यता ि पेि भएको कायड योििाको मूल्यांकिमा उच्चतम अंक प्राप्त गिे
उम्मेदिािहरु मध्ये सम्भि भएसम्म पाूँच ििा उम्मेदिािलाई छिौट (Short Listing) गिी कायड
योििाको प्रस्ततु ीकिि तर्ा अन्तिाडताडका लानग छिौट गरििे छ ।
8=2= उपदफा -८.१ अिस
ु ाि छिौट भएका उम्मेदिािहरु मध्ये कायड योििाको मल्ू यांकि, कायड योििाको
प्रस्ततु ीकिि तर्ा अन्तिाडताड समेतमा प्राप्त कूल अक
ं को आिािमा उच्चतम अक
ं प्राप्त गिे ३ ििा
उम्मेदिािको िाम ििाडिक्र
ु मािसु ाि नसफारिि गरििेछ ।
8=3= पाूँचिटा भन्दा कम आिेदि पिे मा उक्त आिेदिलाई कायमै िािी म्याद सनकएको ३ कायडनदिनभत्र
र्प ७ नदिको म्याद नदई आिेदि नदिे सचू िा प्रकानित गरििेछ । र्प भएको म्यादनभत्र समेत
पाूँचिटाभन्दा बढी आिेदि प्राप्त िभएमा िनत आिेदि प्राप्त भएको छ सोही बमोनिम िै प्रकृ या
अगानर् बढाइिे छ ।
9.

कायड योजना (Action Plan) प्रस्तुतीकिण एवं अन्तवाडताड पिीक्षण िम्वन्िी अन्य व्यवस्थाः
9=1= कायड योििाको पिीक्षि ३ ििा नबज्ञहरुबाट छुट्टाछुट्टै गोप्य रुपमा गिाइिे छ ।
9=2= उपदफा -१ बमोनिम नबज्ञहरुको पिीक्षिबाट प्राप्त अक
ं को आिािमा और्त (Average) अक
ं
निकाली वयसलाई कायड योििा िापतको प्राप्तांकको रुपमा गििा गरििेछ ।
9=3= उपदफा -२ बमोनिम कायड योििा िापतको प्राप्ताङ्कमा उम्मेदिािले प्राप्त गिे को प्रस्तत
ु ीकििको
अक
ं , िैनक्षक योग्यता िापतको अङ्क ि अन्तिाडताडको और्त अक
ं िोर्ेि अनन्तम अक
ं गििा
गरििेछ ।
9=4= कायड योििाको मल्
ू यांकि प्रकृ यामा गोप्यता कायम हुिे गिी नबज्ञको सहयोग नलइिे छ ।
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