सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोषको कार्यकारी निदे शक निर्ुश्चिको छिौट तथा नसफाररस (पविलो
सं शोधि) सम्बन्धी कार्यववनध, २०७७
सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष ऐि, 2075 को दफा ३६ ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी
कार्यकारी निदे शक पदमा खुला प्रनतस्पधायको आधारमा छिौट गरी निर्ुश्चिका लानग नसफाररस गिे प्रर्ोजिका
लानग र्ो कार्यववनध बिाइएको छ।
१. दरखास्त आह्वाि: सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोषको कार्यकारी निदे शकको पदपूनतयको लानग
१५ (पन्र) ददिको म्र्ाद ददई राविर्स्तरको दै निक पनिकामा दुई पटक अिुसूची-१ बमोश्चजमको सूचिा
प्रकाश्चशत गररिेछ।
२. र्ोग्र्ता र अिुभव:
(१) मान्र्ता प्राप्त श्चशक्षण सं स्थाबाट अथयशास्त्र, व्र्वस्थापि, वाश्चणज्र् वा जिप्रशासि ववषर्मा कश्चम्तमा
स्िातकोत्तर उपानध िानसल गरे को।
(२) सरकारी, गैर-सरकारी सं स्था वा कुिै बैंक तथा ववत्तीर् सं स्थामा अनधकृतस्तरको पदमा रिी
कश्चम्तमा १० वषय काम गरे को अिुभव भएको।
(३) ३५ वषय उमेर पुरा भई 60 वषय उमेर ििाघेको िेपाली िागररक ।
३. दरखास्त साथ छिौट तथा नसफाररस सनमनतको सश्चचवालर्मा पेश गिुप
य िे कागजात तथा वववरणिरु:
(क) शैश्चक्षक र्ोग्र्ता, अिुभव, सम्पकय ठे गािा (इमेल, टे नलफोि, मोबाईल िम्बर र घर ठे गािा)
सवितको ववस्तृत वैर्श्चिक वववरण (Bio-Data) को प्रत्र्ेक पािामा उम्मेदवारले दस्तखत गरी
पेश गिुय पिेछ।
(ख) िेपाली िागररकताको प्रमाणपि र शैश्चक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपि, तानलम तथा अिुभवको
प्रनतनलवपिरु स्वर्ंले प्रमाश्चणत गरी पेश गिुय पिेछ।
(ग) उम्मेदवारले पााँच िजार शब्दमा िबढ्िे गरी व्र्ावसावर्क कार्यर्ोजिा (Business Action Plan)
तर्ार गरी एक प्रनत पेश गिुय पिेछ।
(घ) प्रस्तुतीकरण तथा अन्तवायतायमा सिभागी िुिे उम्मेदवारले आफ्िो शैश्चक्षक र्ोग्र्ता, तानलम,
अिुभव, िेपाली िागररकताको प्रमाणपि एवम् दरखास्तसाथ पेश गरे का अन्र् कागजातिरुको
सक्कल प्रनत पेश गिुय पिेछ।
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४. दरखास्तसाथ निम्ि नलश्चखत व्र्िोरा निवेदक स्वर्ं ले प्रमाश्चणत गरी सं लग्ि गिुय पिेछ:
(क) कुिै राजिीनतक दलको सदस्र् िभएको।
ु बााँकी िरिे को।
(ख) आफ्िो िाममा व्र्श्चिगत बेजरु
(ग) भ्रष्टाचार, सम्पश्चत्त शुद्धीकरण वा िैनतक पति दे श्चखिे फौजदारी अनभर्ोगमा अदालतबाट कसुरदार
ठिर िभएको।
(घ) टाट िपल्टे को वा बेइमािी वा जालसाजीको आरोपमा सजार् िपाएको एवम् दामासािीमा िपरे को।
(ङ) निर्तवश बैंक तथा ववत्तीर् सं स्थाको ऋण िनतरी प्रचनलत कािूि बमोश्चजम कालो सूचीमा िरिे को।
ु को स्थार्ी बसोवासको अिुमनत प्राप्त िगरे को।
(च) ववदे शी मुलक
(छ) प्रचनलत कािूि बमोश्चजम अर्ोग्र् िठिररएको।
५. कार्यकारी निदे शकलाई तोवकएको काम, कतयव्र् र अनधकार:
कार्यकारी निदे शकको लानग सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष ऐि, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदे श
स्वरोजगार ववकास कोष निर्मावली, २०७६ र सं चालक सनमनतले समर्-समर्मा ददएका निदे शि
अिुसारका काम, कतयव्र् र अनधकार िुिेछि्।
६. व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिा पेश गिुय पिे:
(१) उम्मेदवारले दरखास्त साथ पेश गिे व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिा (Business Action Plan) कार्यकारी
ाँ ािरु
निदे शकका लानग तोवकए बमोश्चजमको काम, कतयव्र् र अनधकार समेतका आधारमा निम्ि बुद
समेत समावेश िुिे गरी तर्ार पाररएको िुि ु पिेछ:
(क) कोषको भूनमका, उद्देश्र् र कार्यक्रमिरुका बारे मा जािकारी उल्लेख भएको वववरण।
(ख) सुदूरपश्चिम प्रदे शमा गररवी निवारणका समस्र्ा, च ुिौती र समाधािका उपार्िरु।
(ग) लघुववत्तका क्षेिका सबल पक्ष, दुबल
य पक्ष, अवसर र च ुिौतीको ववश्लेषण।
(घ) आत्मनिभयर अथयतन्ि निमायणको लानग रोजगारी नसजयिा, उत्पादि वृवद्ध एवम् बजारीकरण गदै
बेरोजगारी अन्त्र् गियका लानग गिुय पिे िीनतगत, सं रचिागत र स्रोतगत सुधार र्ोजिा।
(ङ) र्स कोषको पररचालिबाट सुदूरपश्चिम प्रदे शमा पिे आनथयक, सामाश्चजक, स्वरोजगार, आनथयक
समावेश्चशता र आनथयक समािताका प्रभाविरुको ववश्लेषण ।
(२) तर्ार पाररएको कार्यर्ोजिा तोवकएको नमनत र समर्मा छिौट सूचीमा परे का उम्मेदवारले
प्रस्तुतीकरण गिुय पिेछ । प्रस्तुतीकरणका लानग आधा घण्टा (३० नमिेट) समर् प्रदाि गररिेछ।
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७. उम्मेदवारको मूल्र्ाङ्कि सम्बन्धी अंकभार:
•

उम्मेदवारको मूल्र्ाङ्कि सम्बन्धी समग्र अंकभार र सोको वगीकरण तपश्चशल बमोश्चजम कार्म
िुिेछ:
(१) शैश्चक्षक र्ोग्र्ता, अिुभव र तानलम

-५० अंक

(२) व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिा

-२० अंक

(३) प्रस्तुतीकरण

-१५ अंक

(४) अन्तवायताय

-१५ अंक
पूणायङ्क -१००

•

उम्मेदवारको शैश्चक्षक र्ोग्र्ता, अिुभव तथा तानलम - ५०
(क) शैश्चक्षक र्ोग्र्ता -१०

अङ्क बााँडफााँड
(क) स्िातकोत्तर

प्रथम श्रे णी

८

दितीर् श्रे णी

७

तृतीर् श्रे णी

६

ववद्यावाररनध (थप)

२

(ख)

ाँ ी बजार, बैंवकंग तथा ववत्तीर् क्षेिसाँग सम्बश्चन्धत ३० कार्य
तानलम (लघुववत्त बजार, पूज
ददिभन्दा बढीको) - ५

प्रथम श्रे णी

५

दितीर् श्रे णी

४

तृतीर् श्रे णी

२
(श्रे णी िखुलेको िकमा दितीर् श्रे णी सरिको अंक प्रदाि गररिेछ।)
(ग) सम्बश्चन्धत क्षेिको कार्य अिुभव - ३०

१० वषय

15

१1-15 वषय

20

16-२० वषय भन्दा बढी

३0
(घ) सम्बश्चन्धत क्षेिको पदीर् अिुभव - 5

तृतीर् श्रे णी

3

दितीर् श्रे णी

4

प्रथम श्रे णी र सो भन्दा मानथ

5
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•

•

•

व्र्ावसावर्क कार्यर्ोजिा मूल्र्ांकिको आधार

-२०

(क) स्पष्ट धारणा

-२

(ख) सवि सूचिा

-२

(ग) ववश्लेषण तथा तावकयकता

-६

(घ) नसजयिशीलता, िेतत्ृ व र सं र्ोजि

-२

(ङ) समस्र्ाको पविचाि र सुधारको लानग सुझाव

-६

(च) लेखि शैली

-२

व्र्ावसावर्क कार्यर्ोजिा प्रस्तुतीकरणको मुल्र्ांकिको आधार

-१५

(क) स्पष्ट धारणा

-२

(ख) आत्मववश्वास

-२

(ग) अन्तरवक्रर्ा दक्षता

-२

(घ) प्रस्तुतीकरण

-७

(ङ) समर् व्र्वस्थापि

-२

अन्तवायतायमा मूल्र्ाङ्किको आधार

- १५

(क) व्र्श्चित्व

-२

(ख) ववषर् वस्तुको ज्ञाि

-५

(ग) नसजयिशील क्षमता

-४

(घ) उठाइएका ववषर् सम्बोधि गिे क्षमता

-४

८. छिौटका आधार एवम् प्रवक्रर्ा: मूल्र्ाङ्कि अंक तानलका (छिौटको आधार) दफा ७ मा उल्लेख भए
अिुसार िुिेछ। र्सका लानग निम्ि बमोश्चजमको प्रवक्रर्ा अपिाइिेछ।
(१)

उम्मेदवारको शैश्चक्षक र्ोग्र्ता, अिुभव, तानलम र पेश भएको व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिाको
परीक्षणबाट प्राप्त अंकको प्राथनमकताको आधारमा उम्मेदवारिरु मध्र्ेबाट बढीमा पााँच जिा
उम्मेदवारलाई छिौट गरी व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तवायतायका लानग
छिौट गररिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम छिौट भएका उम्मेदवारिरु मध्र्े शैश्चक्षक र्ोग्र्ता, तानलम, अिुभव,
व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिाको मूल्र्ाङ्कि, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तवायताय समेतको अंकको आधारमा
उच्चतम अङ्क प्राप्त गिे सम्भव भएसम्म तीि जिालाई कार्यकारी निदे शक निर्ुश्चिका लानग
सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष ऐि, २०७५ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोश्चजम
ु मािुसार नसफाररस गररिेछ।
सनमनत समक्ष वणायिक्र
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(३) तीि जिाभन्दा कम आवेदकको आवेदि परे को अवस्थामा पविलो चरणमा परे का आवेदििरुलाई
र्थावत राखी थप आवेदिको लानग ७ ददिको म्र्ाद ददई पुिःदरखास्त आह्वाि गररिेछ ।
(४) पुिःदरखास्त आह्वाि गदाय उम्मेदवारको आवेदि परे वा िपरे पनि छिौट सम्बन्धी प्रवक्रर्ा अगानड
बढाउि सवकिेछ।
९. व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिा (Business Action Plan) प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तवायताय परीक्षण सम्बन्धी अन्र्
व्र्वस्था:
(१) व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिाको परीक्षण छिौट तथा नसफाररस सनमनतले गिेछ। सनमनतले
आवश्र्कतािुसार ववज्ञिरुलाई आमश्चन्ित गरी सिर्ोग नलि सक्िेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त अंकको आधारमा औषत अंक निधायरण गरी व्र्ावसावर्क कार्यर्ोजिा
वापतको प्राप्ताङ्क गणिा गररिेछ।
१०. छिौट तथा नसफाररस सनमनत:
(१) र्स कार्यववनध बमोश्चजम कार्य सम्पन्न गिय दे िार् बमोश्चजमको एक छिौट तथा नसफाररस सनमनत
गठि गररिेछ ।
(क) सश्चचव, आनथयक मानमला तथा र्ोजिा मन्िालर्

- सं र्ोजक

(ख) मिाशाखा प्रमुख, आनथयक मानमला तथा र्ोजिा मन्िालर्ले तोकेको

- सदस्र्

(ग) आनथयक मानमला तथा र्ोजिा मन्िालर्ले तोकेको सम्बश्चन्धत ववषर्ववज्ञ

- सदस्र्

(२) र्स सनमनतले आफ्िो कार्यववनध आफैले निधायरण गिेछ।
(३) सनमनतको सश्चचवालर् सम्बन्धी कार्य मन्िालर्को प्रशासि शाखाले गिेछ।
११. अन्र् व्र्वस्था: मानथ जुिसुकै कुरा उल्लेख गररएको भएतापनि छिौट तथा नसफाररसका लानग आह्वाि
गररएको सूचिा एवम् सम्पूणय प्रवक्रर्ा मन्िालर्ले उपर्ुि ठािेमा जुिसुकै वखत रद्द गिय सक्िेछ।
१२.

दुववधा भएमा गिे: र्स कार्यववनध बमोश्चजम कार्यकारी निदे शक छिौट प्रवक्रर्ामा कुिै दुववधा उत्पन्न
भएमा समनतले आवश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी निणयर् गरे बमोश्चजम िुिछ
े ।
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अिुसूची-१
प्रदे श सरकार
आनथयक मानमला तथा र्ोजिा मन्िालर्
सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष
कार्यकारी निदे शकको निर्ुश्चिका लानग गदठत छिौट तथा नसफाररस सनमनतको
पदपूनतय सम्बन्धी सूचिा
प्रथम पटक प्रकाश्चशत नमनत ..../..../.....
१. र्ोग्र्ता तथा अिुभवः
(क) मान्र्ता प्राप्त श्चशक्षण सं स्थाबाट अथयशास्त्र, व्र्वस्थापि, वाश्चणज्र् वा जिप्रशासि ववषर्मा कश्चम्तमा
स्िातकोत्तर उपानध िानसल गरे को।
(ख) सरकारी, गैर-सरकारी सं स्था वा कुिै बैंक तथा ववत्तीर् सं स्थामा अनधकृतस्तरको पदमा रिी कश्चम्तमा
१० वषय काम गरे को अिुभव भएको ।
(ग) ३५ वषय उमेर पुरा भई 60 वषय उमेर ििाघेको िेपाली िागररक।
२. दरखास्त पेश गिे प्रवक्रर्ा:
(क) दरखास्त

साथ

आनथयक

मानमला तथा

र्ोजिा

मन्िालर्, धिगढी,

कैलालीको website:

moeap.p7.gov.np मा प्रकाश्चशत सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोषको कार्यकारी निदे शक
निर्ुश्चिको छिौट तथा नसफाररस सम्बन्धी कार्यववनध, २०७७ को दफा ३ बमोश्चजमको कागजात
तथा वववरण र दफा ४ अिुसारको स्वर्ं घोषणाको व्र्िोरा निवेदक स्वर्ं ले प्रमाश्चणत गरी पेश
गिुय पिेछ।
(ख) दरखास्त पेश गदाय शैश्चक्षक र्ोग्र्ता, अिुभव, िेपाली िागररकताको प्रमाणपिको प्रनतनलवप, वैर्श्चिक
वववरण र २ प्रनत पासपोटय साइजको फोटो तथा उपर्ुि
य
कार्यववनधको दफा ६ बमोश्चजमको
व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिा (पााँच िजार शब्दमा िबढ्िे गरी) खामबन्दी गरी आनथयक मानमला तथा
र्ोजिा मन्िालर्, धिगढी, कैलालीको प्रशासि मिाशाखामा पेश गिुय पिेछ।खामबन्दी प्रस्तावको
खाम बाविर “सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष कार्यकारी निदे शकका लानग आवेदि तथा
व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिा” उल्लेख गरे को िुि ु पिेछ।
३. व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिाको प्रस्तुतीकरण:
छिौट सूचीमा परे का उम्मेदवारले आफुले पेश गरे को व्र्ावसावर्क कार्य र्ोजिा तोवकएको नमनत र
समर्मा प्रस्तुतीकरण समेत गिुय पिेछ।
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४. दस्तुर:
दरखास्त दस्तुर वापत आनथयक मानमला तथा र्ोजिा मन्िालर्, धिगढी, कैलालीको कार्ायलर् कोड
िं.: ........, राजस्व खाताः .......... तथा राजस्व शीषयकः ...... ,मा जम्मा िुिे गरी ........ बैंक,
धिगढी शाखामा रू. ३,०००।– (अक्षरे पी तीि िजार) माि बुझाएको सक्कलै भौचर पेश गिुय पिेछ।
५. पाररश्रनमक:
कार्यकारी निदे शकलाई सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष ऐि, २०७५ को दफा १५ को
उपदफा (९) मा उल्लेख बमोश्चजम मानसक पाररश्रनमक र अन्र् सेवा सुववधा उपलब्ध गराइिेछ।
६. पदावनध:
कार्यसम्पादि करार बमोश्चजम कार्यकारी निदे शकको पदावनध ४ वषयको िुिछ
े ।
७. अन्र् वववरणः
(क) सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोषको कार्यकारी निदे शक निर्ुश्चिको छिौट तथा नसफाररस
सम्बन्धी कार्यववनध, २०७७ बमोश्चजमको काम, कतयव्र् तथा अनधकार र व्र्ावसावर्क कार्य
र्ोजिामा समावेश गिुय पिे ववषर्का सम्बन्धमा आनथयक मानमला तथा र्ोजिा मन्िालर्, धिगढी,
कैलाली moeap.p7.gov.np बाट जािकारी नलि सवकिेछ।
(ख) र्ो सूचिा बमोश्चजम प्राप्त भएका दरखास्त छिौट तथा नसफाररस सनमनतले कुिै कारण उल्लेख
गरी वा िगरी रद्द गिय सक्िेछ।
ु ा साथै प्रचनलत कािूि बमोश्चजम कारवािी
(ग) झुट्टा वववरण वा कागजात पेश गरे मा आवेदि रद्द िुिक
िुिेछ।
(घ) र्स सम्बन्धी थप जािकारीका लानग आनथयक मानमला तथा र्ोजिा मन्िालर्, धिगढी, कैलालीको
प्रशासि मिाशाखा वा टे नलफोि िं. ........ मा सम्पकय गिय सवकिेछ।
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