
 

 
नेपाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 

नेपाल धितोपर बोर्थको 
अध्यक्षको धनयकु्तिका लाधि िठित छनौट तर्ा धसफाररस सधमधतको 

सूचना 
(प्रर्म पटक प्रकाक्तित धमधत 2078/0९/१५) 

 

नेपाल धितोपर बोर्थमा ररि अध्यक्ष पदमा खलु्ला प्रधतस्पिाथद्वारा पदपूधतथ िररने भएकोले देहायको 
योग्यता भएका इच्छुक नपेाली नािररकबाट यो सूचना प्रर्म पटक प्रकाक्तित भएको धमधतले 15 
ठदन (2078/0९/२९ िते) धभर कायाथलय समयमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेर व्यिस्र्ापन 
तर्ा संस्र्ान समन्त्िय महािाखा, धसंहदरिार, कािमार्ौंमा िोप्य खामिन्त्दी आिेदन ठदन ु हनु 
सम्बक्तन्त्ित सबैको जानकारीका लाधि यो सूचना प्रकाक्तित िररएको छ। सारै्, यस मन्त्रालयको 
धमधत २०७८/०७/११ को सूचना बमोक्तजम नेपाल धितोपर बोर्थको अध्यक्ष पदका लाधि आिेदन 
िनुथहनुे आिेदकले समेत यसै सूचना बमोक्तजम पनु: यसै म्यादधभर आिेदन िनुथहनु र पूिथित 
आिेदन ठदएका कुनै आिेदकले यठद उि आिेदन वफताथ धलन चाहेमा यो सूचना प्रकाक्तित भएको 
धमधतले १५ (पन्त्र) ठदन धभर धसफाररस सधमधत समक्ष धनिेदन ठदई वफताथ धलन सवकनेछ। यसरी 
वफताथ धलने आिेदकको राजस्ि वफताथ िररने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी िराइन्त्छ। 

१.   योग्यता तर्ा अनभुिः 
अ) धितोपर सम्बन्त्िी ऐन, 2063 बमोक्तजम देहायको योग्यता भएको, 

(क) नेपालको नािररक भएको, 
(ख) उच्च नैधतक चररर भएको, 
(ि) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हाधसल िरी धितोपर बजार व्यिस्र्ापन, पूूँजी 

बजार विकास, आधर्थक, वित्तीय, िाक्तिज्य, व्यिस्र्ापन िा कानून क्षेरमा 
कम्तीमा सात िर्थको पेिाित अनभुि हाधसल िरेको, 

(घ) धितोपर सम्बन्त्िी ऐन, 2063 को दफा 11 बमोक्तजम अयोग्य नरहेको। 

आ) आिेदकले आिेदन ठदने अिधि धभर ३० िर्थ पूरा भई ६० िर्थ ननाघेको।  

२.   आिेदन पेि िने प्रविया र संलग्न िनुथपने कािजात: 
क) आिेदनसार् अर्थ मन्त्रालयको िेबसाइट www.mof.gov.np मा प्रकाक्तित “नपेाल 

धितोपर बोर्थको अध्यक्षको छनौट तर्ा धसफाररस कायथविधि, 207८” को दफा 3 
बमोक्तजमको कािजात तर्ा वििरि र सोही कायथविधिको दफा 4 अनसुारको स्ियं 
घोर्िा एिं धनिेदन आिेदक स्ियंले प्रमाक्तित िरी पेि िनुथ पनेछ।  



 

ख) आिेदन पेि िदाथ िैक्तक्षक योग्यता, अनभुि, नेपाली नािररकताको प्रमािपरको 
प्रधतधलपी, िैयक्तिक वििरि र 2 प्रधत पासपोटथ साइजको फोटो तर्ा सोही 
कायथविधिको दफा 6 बमोक्तजमको व्यािसावयक कायथयोजना (पाूँच हजार िब्दमा 
नबढ्ने िरी) खामिन्त्दी िरी अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेर व्यिस्र्ापन तर्ा 
संस्र्ान समन्त्िय महािाखामा पेि िनुथ पनेछ। खामिन्त्दी प्रस्तािको खामबावहर 
×नेपाल धितोपर बोर्थको अध्यक्षका लाधि आिेदन तर्ा व्यािसावयक कायथयोजना" 
उल्लेख िरेको हनुपुनेछ।  

३. व्यािसावयक कायथयोजनाको प्रस्ततुीकरिः 
छनौट सूचीमा परेका आिेदकले आफूले पेि िरेको व्यािसावयक कायथयोजनाको धसफाररस 
सधमधतले तोकेको धमधत, समय र स्र्ानमा प्रस्ततुीकरि समेत िनुथ पनेछ।  

४. दस्तरुः 
आिेदन दस्तरु िापत अर्थ मन्त्रालयको कायाथलय कोर् नं. 305003501, राजस्ि 
खाताः 00100106200000 तर्ा राजस्ि िीर्थकः 14224 मा जम्मा हनुे िरी 
एभरेष्ट बैंक, धसहदरिार िाखामा तीन हजार रुपैयाूँ बझुाएको सक् कलै भौचर पेि िनुथ 
पनेछ।  

५. पाररश्रधमकः 
नेपाल सरकारद्वार धनयिु हनुे अध्यक्षलाई अर्थ मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएबमोक्तजम माधसक 
पाररश्रधमक तर्ा अन्त्य सेिा सवुििा उपलब्ि िराइनेछ। 

६. अन्त्य वििरिः 
(क) नेपाल धितोपर बोर्थको अध्यक्षको छनौट तर्ा धसफाररस कायथविधि, 207८ 

बमोक्तजमको काम, कतथव्य तर्ा अधिकार र व्यािसावयक कायथयोजनामा समािेि 
िनुथ पने विर्यका सम्बन्त्िमा अर्थ मन्त्रालयको िेबसाइट www.mof.gov.np बाट 
जानकारी धलन सवकनेछ।  

(ख) यो सूचना बमोक्तजम प्राप्त भएका आिेदनलाई छनौट तर्ा धसफाररस सधमधतले कुनै 
कारि उल्लेख िरी िा निरी रद्द िनथ सक्नेछ।  

(ि) कुनै आिेदकले झटु्टा वििरि िा कािजात पेि िरेमा त्यस्तो आिेदन रद्द हनुकुा 
सारै् प्रचधलत काननु बमोक्तजम कारबाही हनुेछ।  

(घ) यस सम्बन्त्िी र्प जानकारीका लाधि अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेर व्यिस्र्ापन 
तर्ा संस्र्ान समन्त्िय महािाखा िा टेधलफोन नं. 4211368 मा सम्पकथ  िनथ 
सवकनेछ।  


