
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज �ल�मटेडको �मखु कायर्कार� अ�धकृतको 

छनौट तथा �सफा�रस सम्बन्धी कायर्�व�ध, 2074 
 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज �ल�मटेडको �र� �मखु कायर्कार� अ�धकृत पदमा खलुा ��तस्पधार्को आधारमा छनौट गर� 

�नयिु�का ला�ग �सफा�रस गन� �योजनका ला�ग यस कायर्�व�ध बनाइएको छ। नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालय, �व�ीय 

क्षे� व्यवस्थापन महाशाखाले यस छनौट तथा �सफा�रस स�म�तको सिचवालयको रुपमा काम गन�छ। 

1. दरखास्त आव्हानः 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज �ल�मटेडको �र� �मखु कायर्कार� अ�धकृत पदमा पदपू�तर्का ला�ग 15 �दनको म्याद 

�दई रा��यस्तरको दै�नक प��कामा दईु पटक अनसूुची-1 बमोिजमको सूचना �कािशत ग�रनेछ। 

2.  योग्यता तथा अनभुवः 

क) �धतोप� बजार सञ् चालन �नयमावल�, 2064 को �नयम 16 मा तो�कए बमोिजम  मान्यता �ा� 

िशक्षण संस्थाबाट अथर्शा�,  वािणज्यशा�,  �व�,  लेखा, व्यवस्थापन वा वािणज्य कानून �वषयमा 

कम्तीमा स्नातको�र वा चाटर्डर् एकाउण्टेन्सी  वा सो सरहको उपा�ध हा�सल गर� पुँजी बजार वा 

उ�ोग वा वािणज्य वा �व� वा लेखा वा कानून वा व्यवस्थापन क्षे�हरू मध्ये कुनै एक वा एकभन्दा 

बढ� क्षे�मा किम्तमा पाँच वषर्को अनभुव हा�सल गरेको। 

ख) अथर् मन्�ालय सम्व� सावर्ज�नक �नकायका पदा�धकार� तथा सदस्यको �नयिु� र मनोनयन सम्बन्धी 

मापदण्ड, 2073 बमोिजम तीस वषर् पूरा भई साठ� वषर् उमेर ननाघेको।  

ग) �धतोप� बजार सञ् चालन �नयमावल�, 2064 को �नयम 17 बमोिजम अयोग्य नरहेको। 

3.  दरखास्तसाथ छनौट तथा �सफा�रस स�म�तको सिचवालयमा पेश गनुर् पन� कागजात तथा �ववरणहरुः 

क)  शैिक्षक योग्यता, कायार्नभुव, सम्पकर्  ठेगाना(इमेल, टे�लफोन, मोवाइल नम्बर, घर वा कायार्लयको 
ठेगाना)स�हतको �वस्ततृ वैयि�क �ववरण (Bio-Data) को �त्येक पानाको अन्�यमा उम्मेदवारले 
दस्तखत गर� पेश गनुर् पन�छ। 

ख)  नेपाल� नाग�रकताको �माणप� र शैिक्षक योग्यताको �माणप�,ता�लम तथा कायार्नभुवको 
��त�ल�पहरु स्वयंले �मािणत गर� पेश गनुर् पन�छ। 

ग) उम्मेदवारले पाँच हजार शब्दमा नबढ्ने गर� व्यवसा�यक कायर्योजना(Business Action Plan) तयार 
गर� चार ��त पेश गनुर् पन�छ। 

घ) आवेदकले दरखास्त साथ यस पदको ��तयो�गतामा भाग �लन सेवारत �नकायबाट �वभा�गय स्वीकृ�त 
�दान ग�रएको प� संलग्न गनुर् पन�छ। 

4.  दरखास्तसाथ पेश गनुर्पन� स्वयं घोषणमा स्प� हनुपुन� �ववरणहरुः 

मा�थ उल्लेख ग�रएका कागजातका अ�त�र� दरखास्तसाथ �नम्म �लिखत व्यहवरा �नवेदक स्वयंले �मािणत 

गर� संलग्न गनुर् पन�छ। 

1)  कुनै राजनी�तक दलको सदस्य नभएको। 
2)  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज �ल�मटेडसँगको ठे�ाप�ा वा कुने चलअचल सम्पि� कारोबारमा आफै वा 

आफ्नो प�रवारका कुनै सदस्यको संलग्नता नभएको वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग �नजी स्वाथर् 
नभएको। 

3)  आफ्नो नाममा व्यि�गत बेरुज ुबाँक� नरहेको। 
4)  भ�ाचार, सम्पि� श�ु�करण वा नै�तकपतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहर 

नभएको। 



5)  टाट नपल्टेको वा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय नपाएको एवं दामासाह�मा नपरेको । 
६)  �नयतवश बैक तथा �व�ीय संस्थाको ऋण न�तर� �च�लत कानूनबमोिजम कालो सूचीमा नपरेको। 
7)  �वदेशी मलुकुको स्थायी वसोबासको अनमु�त �ा� नगरेको। 
8)  �नयामक �नकायबाट कायर्कार� �मखु हनु अयोग्य हनुे भनी तो�कएको अवस्था नभएको। 

5.  व्यवसा�यक कायर्योजना पेश गनुर् पन�ः 

1)  उम्मेदवारले दरखास्तसाथ पेश गन� व्यवसा�यक कायर्योजना (Business Action Plan) �मखु 

कायर्कार� अ�धकृतका ला�ग तो�कए बमोिजमको काम, कतर्व्य र अ�धकार समेतका आधारमा �नम्म 

बुदँाहरु समेत समावेश हनुे गर� तयार पा�रएको हनु ुपन�छः 

क)  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज �ल�मटेडको बारेमा जानकार� उल्लेख भएको �ववरण 
ख)  नेपाल स्टक एक्सचेन्जको �व�मान अवस्थाको प�हचान र �व�ेषण 
ग)   नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सबल पक्ष दवुर्ल पक्ष एवं अवसर र चनुौतीहरूको �व�षेण ( 

SWOT Analysis) 
घ)   रणनी�तक सधुार गनुर्पन� क्षे�हरूको �व�षेण ( Analysis of Major Areas for Strategic 

Reform)। 

ङ)  नेपाल स्टक एक्सचेन्जको काम कतर्ब्य सम्पादनमा जोिखम व्यवस्थापनका साथै सेवा 
�वस्तार र क्षमता अ�भवृ�� स्थागत सधुार एवं सशुासन (Corporate Reform and Good 
governance), मानव संशाधन व्यवस्थापन, �व�ीय व्यवस्थापन, नेपाल सरकार�ारा �न�दर्� 
ग�रएका नी�त तथा कायर्�महरूको स�ालन, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कामकारवाह�को 
पारदिशर्ता, स्वच्छता, �नय�मतता, व्यावसा�यकता, �व�सनीयताको स�ुनि�तता, अनगुमन, 

मूल्यांकन तथा प�रपालनको �भावका�रताको ला�ग आवश्यक कदमहरू समेत समावेश 
भएको समय–सा�रणी स�हतको व्यावसा�यक कायर्योजना (Business Action Plan)। 

2)   व्यावसा�यक कायर्योजना नेपाल� वा अं�जेी भाषामध्ये कुनै एक भाषामा A4 Size को कागजमा तयार 

पनुर् पन�छ। अं�जेी भाषामा तयार ग�रएको व्यावसा�यक कायर्योजनाको मूल िशषर्क १६ प्वाइण्ट 

बोल्डमा, उपिशषर्क १४ प्वाइण्ट बोल्डमा र अन्तवर्स्त ु-Text_ १२ प्वाइण्ट नमर्लमा तथा नेपाल� 

भाषामा तयार ग�रएको व्यावसा�यक कायर्योजनाको मूल िशषर्क १८ प्वाइण्ट बोल्डमा, उपिशषर्क 

१६ प्वाइण्ट बोल्डमा र अन्तवर्स्त ु१६ प्वाइण्ट नमर्लमा हनु ुपन�छ। 

3) व्यावसा�यक कायर्योजनाको मूल अन्तवर्स्तकुो (Main Text) प�हलो प�ृमा प�ृ १(1) टाइप गर� 
सो प�छका प�ृहरुमा �मानसुार प�ृसंख्या उल्लेख ग�रएको हनुपुन�छ । 

4) व्यावसा�यक कायर्योजनाको अनसूुचीमा संलग्न प�ृहरुमा रोमन “i” देिख शरुु हनुे गर� �मानसुार 

प�ृसंख्या उल्लेख ग�रएको हनुपुन�छ । 

5)  तयार पा�रएको व्यावसा�यक कायर्योजना तो�कएको �म�त र समयमा छनौट सूचीमा परेका 

उम्मेदवारले �स्ततुीकरण समेत गनुर् पन�छ । �स्ततुीकरणका ला�ग ४० (चा�लस) �मनेट समय 

�दान ग�रनेछ। 

6.  उम्मेदवारको मूल्यां�न सम्बन्धी अ� भार: 

उम्मेदवारको मूल्या�न सम्बन्धी सम� अ� भार र सो को वग�करण तप�सल बमोिजम कायम हनुेछ । 

१)  शैिक्षक योग्यता, अनभुव र ता�लम —  ५० अ� 

२)  व्यावसा�यक कायर्योजना — 5० अ� 

३)  �स्ततुीकरण — 3० अ� 

४)  अन्तवार्तार्— २० अ� 



 पूणा�� —  १५० अ� 

शैिक्षक योग्यता,अनभुव र ता�लमको कुल 50 अ�मध्ये शैिक्षक योग्यता तथा ता�लमको 25 अ� र 

कायार्नभुवको 25 अ� कायम हनुेछ। �तनीहरुको गणना �नम्नानसुार हनुेछः 
 

1.  उम्मेदवारको शैिक्षक योग्यता, अनभुव तथा ता�लम  – ५0 

क) शैिक्षक योग्यता –   २० अ� बाँडफाड 

स्नातको�र:  

    �थम �ेणी                १८ 

    ��तीय �ेणी १7 

    ततृीय �ेणी  १6 

    �व�ावा�रधी(थप)  2 

ख) ता�लम (�व�ीय र व्यवस्थापन क्ष�ेसँग सम्बिन्धत लगातार ३० (तीस) कायर् �दन 

वा सो भन्दा बढ�को) – ५ 

 

  �थम �ेणी                5 

  ��तीय �ेणी      4 

  ततृीय �ेणी       3 

(�ेणी नखलेुको हकमा ��तीय �ेणी सरहको अ� �दान ग�रनेछ।)  

ग) सम्बिन्धत क्ष�ेको कायर्    अनभुव – २५   

    5-10 वषर्     20 

    १०–१५ वषर्     23 

    १५ वषर्भन्दा मा�थ      25 
 

2. व्यावसा�यक कायर्योजनाको मूल्या�नको आधार – 5०  

   क) स्प� धारणा – 5 

   ख) सह� सूचना – 5 

   ग)  �व�षेण तथा ता�कर् कता – 15 

   घ) सजृनिशलता, नेततृ्व र संयोजन – 5 

   ङ)  समस्याको प�हचान र सधुारको ला�ग सझुाव – १5 

   च) लेखनशैल� – 5 

3. व्यावसा�यक कायर्योजना �स्ततुीकरणको मूल्या�नको आधार–  3० 

   क) स्प� धारणा – 5 

   ख) आत्म�व�ास– ५ 

   ग)  ��या ��त��यामा दक्षता (अन्तर��या) – ५ 

   घ) �स्त�ुतकरण - 10 

   ड)  समयको व्यवस्थापन – ५ 

4. अन्तवार्तार्मा मूल्या�नको आधार – २० 

  क) व्यि�त्व – ३ 

  ख) �वषय वस्तकुो ज्ञान – 7 

  ग)  सजृनशील क्षमता – 5 



  घ) उठाईएका �वषय सम्बोधन गन� क्षमता – 5 

7.  उम्मेदवार छनौटका आधार एवं ���याः 

मूल्या�न अ� ता�लका (छनौटको आधार) दफा 6 मा उल्लेख भए अनसुार हनुेछ । यसका ला�ग 

�नम्नबमोिजमको ���या अपनाइनेछः 

 1)  उम्मेदवारको शैिक्षक योग्यता र पेश भएको व्यावसा�यक कायर्योजनाको पर�क्षणबाट �ा� अं�को 

�ाथ�मकताको आधारमा उम्मेदवारहरू मध्ये सम्भव भएसम्म पाँच जना उम्मेदवारलाई छनौट गर� 

व्यावसा�यक कायर्योजनाको �स्ततुीकरण तथा अन्तवार्तार्का ला�ग छनौट ग�रनेछ । 

2)  उपदफा (१) बमोिजम छनौट भएका उम्मेदवारहरू मध्ये शैिक्षक योग्यता, ता�लम, अनभुव, 

व्यावसा�यक कायर्योजनाको मूल्यांकन, �स्ततुीकरण तथा अन्तवार्तार् समेतको अ�को आधारमा 

उच्चतम अ� �ा� गन� सम्भव भएसम्म तीनजनालाई �मखु कायर्कार� अ�धकृत  �नयिु�का ला�ग 

नेपाल सरकार समक्ष वणार्न�ुमानसुार �सफा�रस ग�रनेछ । 

3)  तीनजना भन्दा कम आवेदकको आवेदन परेको अवस्थामा प�हलो चरणमा परेका आवेदनहरूलाई 

यथावत राखी थप आवेदनको ला�ग ७ �दनको म्याद �दई पनुः दरखास्त आव्हान ग�रनेछ ।  

4)  पनुः दरखास्त आव्हान गदार् उम्मेदवारको आवेदन परे वा नपरे प�न छनौट सम्बन्धी ���यालाई 

अगा�ड बढाउन स�कनेछ । 

8.   व्यावसा�यक कायर्योजना (Business Action Plan) �स्ततुीकरण एवं अन्तवार्तार् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था:   

१)  व्यावसा�यक कायर्योजनाको पर�क्षण छनौट तथा �सफा�रस स�म�तले गन�छ । स�म�तले 

आवश्यकतानसुार �वज्ञहरूलाई आमिन्�त गर� सहयोग �लन सक्नेछ। 

२)   उपदफा (१) बमोिजम �ा� अ�को आधारमा औसत अ� �नधार्रण गर� व्यावसा�यक कायर्योजना 

वापतको �ा�ा� गणना ग�रनेछ। 

 


