
  नेपाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 

कमथचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको 
छनौट तर्ा ससफाररस ससमसतको 

सूचना 

(प्रर्म पटक प्रकाशशत समसत 207९/०६/०१) 

कमथचारी सञ्चय कोषको ररक्त प्रशासक पदमा खलु्ला प्रसतष्पर्ाथत्मक प्रसतयोसिताद्वारा पदपूसतथ िररने भएकोले 
देहायको योग्यता भएका इच्छुक नेपाली नािररकहरुबाट यो सूचना प्रर्म पटक प्रकाशशत समसतले 21 ददन 
(207९/०६/२१ िते) सभर कायाथलय समयमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय के्षर व्यिस्र्ापन तर्ा संस्र्ान 
समन्त्िय महाशाखा, ससंहदरिार, काठमाडौंमा िोप्य शशलिन्त्दी आिदेन ददन ुहनु सम्बशन्त्र्त सबैको जानकारीका 
लासि यो सूचना प्रकाशशत िररएको छ।  

१.योग्यता तर्ा अनभुि 

क) कमथचारी सञ्चय कोष ऐन,२०१९ को दफा ६क बमोशजम योग्यता तर्ा अनभुि भएको। 

ख) अर्थ मन्त्रालय सम्िद्ध सािथजसनक सनकायका पदासर्कारी तर्ा सदस्यको सनयशुक्त र मनोनयन 
सम्िन्त्र्ी मापदण्ड, २०७३ को दफा ४ बमोशजम अयोग्य नरहेको।  

२. दरखास्त पेश िने प्रवियााः 
क) दरखास्तसार् अर्थ मन्त्रालयको website: www.mof.gov.np मा प्रकाशशत कमथचारी सञ्चय कोषको 

प्रशासकको छनौट तर्ा ससफाररस सम्बन्त्र्ी कायथविसर्, 2079 को दफा 3 बमोशजमको कािजात 
तर्ा वििरण र दफा 4 अनसुारको स्ियं घोषणाको व्यहोरा सनिदेन स्ियंले प्रमाशणत िरी पेश 
िनुथ पनेछ।  

ख) दरखास्त पेश िदाथ शैशक्षक योग्यता, अनभुि, नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको प्रसतसलपी, 
िैयशक्तक वििरण र 2 प्रसत पासपोटथ साइजको फोटो तर्ा उपयुथक्त कायथविसर्को दफा 6 
बमोशजमको व्यािसावयक कायथयोजना (पााँच हजार शब्दमा नबढ्ने िरी) खामिन्त्दी िरी अर्थ 
मन्त्रालयको वित्तीय के्षर व्यिस्र्ापन तर्ा संस्र्ान समन्त्िय महाशाखामा पेश िनुथ पनेछ। 
खामिन्त्दी प्रस्तािको खामबावहर ×कमथचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको लासि आिदेन तर्ा 
व्यािसावयक कायथयोजना" उल्लेख िरेको हनुपुनेछ।  
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३. व्यािसावयक कायथयोजनाको प्रस्ततुीकरणाः 
छनौट सूचीमा परेका उम्मदेिारले आफुले पेश िरेको व्यािसावयक कायथयोजना तोवकएको समसत र 
समयमा प्रस्ततुीकरण समेत िनुथ पनेछ।  

   ४. दस्तरुाः 
दरखास्त दस्तरु िापत अर्थ मन्त्रालयको कायाथलय कोड नं. 305003501, राजस्ि खातााः 
100०10०2000१०००० तर्ा राजस्ि शीषथकाः 14224 मा जम्मा हनु े िरी राविय िाशणज्य 
बैंक सलसमटेड, ससहदरिार शाखामा रु. 3000।– (अक्षरुपी तीन हजार मार) बझुाएको सक् कलै 
भौचर पेश िनुथ पनेछ।  

प्रशासकलाई करारमा उल् लेख भएबमोशजमका शतथहरुका आर्ारमा माससक पाररश्रसमक तर्ा अन्त्य 
सेिा सवुिर्ा उपलब्र् िराइनछे। 

5. अन्त्य वििरण  

क) कमथचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको छनौट तर्ा ससफाररस सम्बन्त्र्ी कायथविसर्, 2079 
बमोशजमको काम, कतथव्य तर्ा असर्कार र व्यािसावयक कायथयोजनामा समािशे िनुथ पने विषयका 
सम्िन्त्र्मा अर्थ मन्त्रालयको website: www.mof.gov.np बाट जानकारी सलन सवकनछे।  

ख) यो सूचना बमोशजम प्राप्त भएका दरखास्त छनौट तर्ा ससफाररस ससमसतले कुनै कारण उल्लेख 
िरी िा निरी रद्द िनथ सक्नछे।  

ि) झटु्टा वििरण िा कािजात पेश िरेमा आिेदन रद्द हनुकुा सारै् प्रचसलत कानून बमोशजम कारिाही 
हनुेछ।  

घ) यस सम्िन्त्र्ी र्प जानकारीका लासि अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेर व्यिस्र्ापन तर्ा संस्र्ान 
समन्त्िय महाशाखा िा टेसलफोन नं. 421१३77 मा सम्पकथ  िनथ सवकनछे।  

ङ)  समसत २०७९।०६।०१ ितेको िोरखापरमा प्रकाशशत कमथचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको 
छनौट तर्ा ससफाररस  ससमसतको सूचनामा दस्तरु बझुाउने सम्बन्त्र्मा अन्त्यर्ा हनु िएकोले मासर् 
बुंदा नं ४ बमोशजम दाशखला िनुथ पनेछ । 
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