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    नागरिक लगानी कोषको कार्यकािी ननरे्दशकको छनौट तथा निफारिि िम्बन्धी कार्यविनध, २०७5 

 

 

नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकािी ननरे्दशक पर्दमा खलुा प्रनतस्पधायको आधािमा छनौट गिी 
ननर्कु्तक्तका लानग निफारिि गने प्रर्ोजनका लानग नागरिक लगानी कोषको कार्यकािी ननरे्दशक छनौट 
तथा निफारिि िनमनतले र्ो कार्यविनध बनाएको छ । 

१. र्दिखास्त आव्हानः  
नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकािी ननरे्दशक पर्दमा पर्दपूनतयका लानग १५(पन्र) दर्दनको म्र्ार्द 
दर्दई िाविर्स्तिको रै्दननक पनिकामा र्दईु पटक अनिूुची –१ बमोक्तजमको िूचना प्रकाक्तशत गरिनेछ ।  

२.     र्ोग्र्ता तथा अनभुि  
क)  मान्र्ता प्राप्त क्तशक्षण िंस्थाबाट अथयशास्त्र, व्र्िस्थापन, आनथयक, बैविःंग, वित्तीर्, िाक्तणज्र् िा 

कानून विषर्मा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानध हानिल गिी उद्योग, िाक्तणज्र्, पूूँजी बजाि िा 
बैविःंग के्षिका िंस्थाको कम्तीमा व्र्िस्थापकीर् तह (नेपाल ििकािको िाजपिावित 
प्रथम शे्रणी, िाियजननक ननकार्को र्दशौं तह िा िो ििहिम्मको क्तजम्मेिािी नलई िकेको)  
िा ननजी के्षिको पूूँजी बजाि िम्बन्धी िंस्थाहरुको व्र्िस्थापकीर् तहमा कम्तीमा 15 
(पन्र) िषयको कार्ायनभुि प्राप्त गिेको । 

   ख)  नागरिक लगानी कोष ऐन, 2047 को र्दफा 26 बमोक्तजमको अर्ोग्र्ता नभएको । 

 ग) तीि िषय पिुा भई पैंिठ्ठी िषय उमेि ननाघेको (पैंिठ्ठी िषय उमेि पूिा भएमा स्ित  अिकाश 
हनुे) । 

३.  र्दिखास्तिाथ छनौट तथा निफारिि िनमनतको िक्तचिालर्मा पेश गनुय पने कागजात तथा विििणहर  
क)  शैक्तक्षक र्ोग्र्ता, कार्ायनभुि, िम्पकय  ठेगाना (इमेल, टेनलफोन, मोिाइल नम्बि, घि िा 

कार्ायलर्को ठेगाना) िवहतको विस्ततृ िैर्क्तक्तक विििणको प्रत्रे्क पानाको अन्त्र्मा 
उम्मेर्दिािले र्दस्तखत गिी पेश गनुय पनेछ । 

ख)  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपि ि शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपि, तानलम तथा कार्ायनभुिको 
प्रनतनलवपहर स्िरं्ले प्रमाक्तणत गिी पेश गनुय पनेछ । 

ग)  उम्मेर्दिािले पाूँच हजाि शब्र्दमा नबढ्ने गिी व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना तर्ाि गिी चाि प्रनत 
पेश गनुय पनेछ । 

घ) प्रस्ततुीकिण तथा अन्तिायतायमा िहभागी हनुे उम्मेर्दिािले आफ्नो शैक्तक्षक र्ोग्र्ता, तानलम, 

अनभुि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपि एिं र्दिखास्तिाथ पेश गिेका अन्र् कागजातहरको 
िक्कल प्रनत पेश गनुय पनेछ । 

ङ) आिेर्दकले र्दिखास्त िाथ र्ि पर्दको प्रनतर्ोनगतामा भाग नलन िेिाित ननकार्बाट विभानगर् 
स्िीकृनत प्रर्दान गरिएको पि िंलग्न गनुय पनेछ । 

४.   र्दिखास्तिाथ ननम्न नलक्तखत व्र्होिा ननिेर्दक स्िरं्ले प्रमाक्तणत गिी िंलग्न गनुय पनेछः  
क) कुनै िाजनीनतक र्दलको िर्दस्र् नभएको । 
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ख) नागरिक लगानी कोषिूँगको ठेक्कापट्टा िा कुनै चलअचल िम्पक्तत्त कािोिािमा आफै िा 
आफ्नो परििािका कुनै िर्दस्र्को िंलग्नता नभएको िा कोषिूँग ननजी स्िाथय नभएको । 

ग) आफ्नो नाममा व्र्क्तक्तगत बेरुजू बाूँकी निहेको । 

घ) भ्रष्टाचाि, िम्पक्तत्त शदु्धीकिण िा नैनतकपतन रे्दक्तखने फौजर्दािी अनभर्ोगमा अर्दालतबाट 
कििुर्दाि ठहि नभएको । 

ङ) टाट नपल्टेको िा बेइमानी िा जालिाजीको आिोपमा िजार् नपाएको एिं र्दामािाहीमा 
नपिेको । 

च) ननर्तिश बःैङ्क तथा वित्तीर् िंस्थाको ऋण ननतिी प्रचनलत कानूनबमोक्तजम कालो िूचीमा 
नपिेको । 

छ) विरे्दशी मलुकुको स्थार्ी ििोिािको अनमुनत प्राप्त नगिेको । 

५.  कार्यकािी ननरे्दशकका लानग तोवकएको  काम, कतयव्र् ि अनधकािः  
कार्यकािी ननरे्दशकको लानग नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को परिच्छेर्द 5 ि ७ मा तोवकए 
लगार्तका काम, कतयव्र् ि अनधकाि हनुेछन ्। 

६.  व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना पेश गनुय पनेः  
१) उम्मेर्दिािले र्दिखास्तिाथ पेश गने व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना कार्यकािी ननरे्दशकका लानग 

तोवकएबमोक्तजमको काम, कतयव्र् ि अनधकाि िमेतका आधािमा ननम्न बुूँर्दाहर िमेत 
िमािेश हनु ेगिी तर्ाि पारिएको हनु ुपनेछ  
क) नागरिक लगानी कोषको बािेमा जानकािी उल्लेख भएको विििण । 

ख)  कोषको विद्यमान अिस्थाको पवहचान ि विश्लषेण । 

ग)  कोषको ििल पक्ष, र्दःिूयल पक्ष एिं अििि ि चनुौतीहरको विश्लषेण । 

घ)  िणनीनतक िधुाि गनुयपने क्षेिहरको विश्लषेण । 

ङ)  कोषको कोष व्र्िस्थापन लगार्तका काम कतयब्र् िम्पार्दनमा जोक्तखम व्र्िस्थापनका 
िाथै उत्पार्दकत्ि अनभिृवद्ध, व्र्ििार् विस्ताि ि क्षमता अनभिृवद्ध, िंस्थागत िधुाि एिं 
िशुािन, मानि िंशाधन व्र्िस्थापन, वित्तीर् व्र्िस्थापन, लेखा विििण तथा लेखा 
पिीक्षण िम्बन्धी ननर्नमतता ि अद्यािनधकता, प्रशािननक क्तशिोभाि खचय ननर्न्िण, 

वित्तीर् व्र्िस्थापन तथा ननर्न्िण, श्रोत परिचालन ि उपर्ोगमा कुशलता, 
प्रनतस्पधायत्मकता अनभबवृद्ध, कोषको अपेक्तक्षत स्िरप, प्राथनमकता ि कार्ायन्िर्न पक्ष, 

नेपाल ििकािद्वािा ननदर्दयष्ट गरिएका नीनत तथा कार्यक्रमहरको िञ्चालन, कोषको 
पािर्दक्तशयता, स्िच्छता, ननर्नमतता, व्र्ाििावर्कता, विश्विनीर्ताको िनुनक्तितता, अनगुमन, 

मूल्र्ांकन तथा परिपालनको प्रभािकारिताको लानग आिश्र्क कर्दमहर िमेत िमािेश 
भएको िमर्–िारिणी िवहतको व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना । 

च)  व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना नेपाली िा अंग्रजेी भाषामध्रे् कुनै एक भाषामा A4 Size को 
कागजमा तर्ाि पनुय पनेछ । अंग्रजेी भाषामा तर्ाि गरिएको व्र्ाििावर्क 
कार्यर्ोजनाको मूल क्तशषयक १६ प्िाइण्ट बोल्डमा, उपक्तशषयक १४ प्िाइण्ट बोल्डमा 



3 

 

ि अन्ति-िस्त ु -Text_ १२ प्िाइण्ट नमयलमा तथा नेपाली भाषामा तर्ाि गरिएको 
व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजनाको मूल क्तशषयक १८ प्िाइण्ट बोल्डमा, उपक्तशषयक १६ 
प्िाइण्ट बोल्डमा ि अन्तियस्त ु१६ प्िाइण्ट नमयलमा हनु ुपनेछ । 

छ) व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजनाको मूल अन्ति-िस्तकुो पवहलो पषृ्ठमा पषृ्ठ १(1) टाइप 
गिी िो पनछका पषृ्ठहरुमा क्रमानिुाि पषृ्ठिंख्र्ा उल्लेख गरिएको हनुपुनेछ । 

ज) व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजनाको अनिूुचीमा िंलग्न पषृ्ठहरुमा िोमन “i” रे्दक्तख शरुु हनु े
गिी क्रमानिुाि पषृ्ठिंख्र्ा उल्लेख गरिएको हनुपुनेछ । 

२)  तर्ाि पारिएको व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना तोवकएको नमनत ि िमर्मा छनौट िूचीमा पिेका 
उम्मेर्दिािले प्रस्ततुीकिण िमेत गनुय पनेछ । प्रस्ततुीकिणका लानग ४० (चानलि) नमनेट 
िमर् प्रर्दान गरिनेछ । 

७.  उम्मेर्दिािको मूल्र्ािन िम्बन्धी अि भािः  
उम्मेर्दिािको मूल्र्ािन िम्बन्धी िमग्र अि भाि ि िो को िगीकिण तपनिल बमोक्तजम कार्म 
हनुेछ । 

१)  शैक्तक्षक र्ोग्र्ता, अनभुि ि तानलम — ५० अि 

२)  व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना — ४० अि 

३)  प्रस्ततुीकिण —           ४० अि 

४)  अन्तिायताय —          २० अि 

                           पूणाांि — १५० अि 

 

 

 

1. उम्मेर्दिािको शैक्तक्षक र्ोग्र्ता तथा तानलम  – २५ 

  क) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता –   २० 
 

स्नातकोत्तिः  अि बाूँडफाड 

 

    प्रथम शे्रणी                            १८ 

    दद्वतीर् शे्रणी १6 

    ततृीर् शे्रणी  १4 

 

     विद्यािारिधी (थप)        2 
ख) तानलम – ५  
(वित्तीर् ि व्र्िस्थापन क्षेििूँग 
िम्बक्तन्धत व्र्िस्थापकःीर् तहको 
लगाताि ३० (तःीि) कार्य दर्दन िा 
िो भन्र्दा बढीको)  
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   प्रथम शे्रणी                5 

  दद्वतीर् शे्रणी 3 

  ततृीर् शे्रणी  2 

(शे्रणी नखलेुको हकमा दद्वतीर् शे्रणी 
ििहको अि प्रर्दान गरिनेछ ।) 

 

ग) िम्बक्तन्धत क्षिेको कार्य    
अनभुि – २५ 

(व्र्िस्थापकःीर् तहको माि) 

 

१५–२० िषय –23 
२० िषयभन्र्दा मानथ  –25 
 

2. व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजनाको मूल्र्ािनको आधािः          –4०  
   क) िंस्थाको र्थाथय अिस्था बािेको जानकािी     – ४ 

   ख) स्पष्ट धािणा                   – ४ 

   ग)  विश्लषेण तथा तावकय कता            –१० 

   घ) िजृनक्तशलता, नतेतृ्ि ि िंर्ोजन      – ४ 

   ङ)  िमस्र्ाको पवहचान ि िधुािको लानग िझुाि  – १० 

   च) प्राथनमकता ि कार्ायन्िर्न पक्ष       –४ 

   छ)  कार्य र्ोजनाको ढांचा ि लेखन शैली     –४ 

3. व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना प्रस्ततुीकिणको मूल्र्ािनको आधािः  – ४० 

   क) प्रस्ततुीकिण                        –१० 

   ख) प्रस्ततुीको ढांचा ि विनध                         –५ 

   ग)  स्पष्ट धािणा                         –५ 

   घ) आत्मविश्वाि                         –५ 

   ङ)  वक्रर्ा प्रनतवक्रर्ामा र्दक्षता (अन्तिवक्रर्ा)            –५ 

   च)   विषर्–िस्तकुो िान्र्दनभयकता ि विश्विनीर्ता      –५ 

   छ)  िमर्को व्र्िस्थापन                   –५ 

4. अन्तिायतायमा मूल्र्ािनको आधािः                       –२० 

   क) व्र्क्तक्तत्ि                         –३ 

  ख) विषर् िस्तकुो ज्ञान             –५ 

  ग)  िजृनशील क्षमता                               –४ 

  घ) उठाईएका विषर् िम्बोधन गने क्षमता           –४ 

  ङ) िंस्थागत अपेक्षा, िंस्थाप्रनतको प्रनतिद्धता           –४ 

८.   छनौटका आधाि एिं प्रवक्रर्ा  
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मूल्र्ािन अि तानलका (छनौटको आधाि) र्दफा ७ मा उल्लेख भएअनिुाि हनुेछ । र्िका लानग 
ननम्नबमोक्तजमको प्रवक्रर्ा अपनाइनेछ  

 1)  उम्मेर्दिािको शैक्तक्षक र्ोग्र्ता ि पेश भएको व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजनाको पिीक्षणबाट प्राप्त 
अंिको प्राथनमकताको आधािमा उम्मेर्दिािहर मध्रे् िम्भि भएिम्म पाूँच जना 
उम्मेर्दिािलाई छनौट गिी व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजनाको प्रस्ततुीकिण तथा अन्तिायतायका 
लानग छनौट गरिनेछ । 

2)  उपर्दफा (१) बमोक्तजम छनौट भएका उम्मेर्दिािहर मध्रे् शैक्तक्षक र्ोग्र्ता, तानलम, अनभुि, 

व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजनाको मूल्र्ािन, प्रस्ततुीकिण तथा अन्तिायताय िमेतको अिको 
आधािमा उच्चतम अि प्राप्त गने िम्भि भएिम्म तीनजनालाई कार्यकािी ननरे्दशक  
ननर्कु्तक्तका लानग नेपाल ििकाि िमक्ष िणायनकु्रमानिुाि निफारिि गरिनेछ । 

3)  तीनजना भन्र्दा कम आिेर्दकको आिेर्दन पिेको अिस्थामा पवहलो चिणमा पिेका 
आिेर्दनहरलाई र्थाित िाखी थप आिेर्दनको लानग ७ (िात) दर्दनको म्र्ार्द दर्दई पनु  
र्दिखास्त आव्हान गरिनेछ ।  

4)  पनु  र्दिखास्त आव्हान गर्दाय उम्मेर्दिािको आिेर्दन पिे िा नपिे पनन छनौट िम्बन्धी 
प्रवक्रर्ालाई अगानड बढाउन िवकनछे । 

   ९.    व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजना प्रस्ततुीकिण एिं अन्तिायताय पिीक्षणिम्बन्धी अन्र् व्र्िस्थाः  
१) व्र्ाििावर्क कार्यर्ोजनाको पिीक्षण छनौट तथा निफारिि िनमनतले गनेछ । िनमनतले 

आिश्र्कतानिुाि विज्ञहरलाई आमक्तन्ित गिी िहर्ोग नलन िक्नेछ । 

२)  उपर्दफा (१) बमोक्तजम प्राप्त अिको आधािमा औित अि ननधायिण गिी व्र्ाििावर्क 
कार्यर्ोजना िापतको प्राप्ताि गणना गरिनेछ । 

१०. अन्र्  
1) अनिूुची 1 बमोक्तजम प्रकाक्तशत िूचना बमोक्तजम प्राप्त भएका र्दिखास्त छनौट तथा निफारिि 

िनमनतले कुनै कािण उल्लेख गिी िा नगिी कुनै पनन िमर्मा िद्द गनय िक्नेछ । 

2) नागरिक लगानी कोषको कार्यकािी ननरे्दशक छनौट तथा निफारिि िनमनतको िक्तचिालर्को 
काम अथय मन्िालर्को वित्तीर् के्षि व्र्िस्थापन तथा िंस्थान िमन्िर् महाशाखाले गनेछ । 


