
कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको 
छनौट तथा ससफाररस सम्बन्धी कायमविसध, 2079 

 

कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदर्ा खलुा प्रसतस्पधामको आधारर्ा छनौट गरी सनयकु्तिका लासग ससफाररस 
गने प्रयोजनका लासग नेपाल सरकार, अथम र्न्री स्तरको सर्सत २०७९।०५।२६ सनर्ामयानसुार गठित 
ससर्सतले अथम र्न्रालय सम्िद्ध सािमजसनक सनकायका पदासधकारी तथा सदस्यको सनयकु्ति र र्नोनयन 
सम्िन्धी र्ापदण्ड, २०७३ को दफा ७ ले ठदएको असधकार प्रयोग गरी यो कायमविसध बनाएको छ।  

1. दरखास्त आव्हानः 

कर्मचारी सञ्चय कोषको ररि प्रशासक पदर्ा पदपूसतमका लासग 21 ठदनको म्याद ठदई रावियस्तरको दैसनक 
पसरकार्ा अनसूुची-1 बर्ोक्तजर्को सूचना कम्तीर्ा दईुपटक प्रकाक्तशत गररनेछ। 

2. योग्यता तथा अनभुिः 

क) नेपाल सरकार नेपाल सरकारको राजपराांवकत प्रथर् शे्रर्ी, कोष िा सांस्थाको असधकृत प्रथर् शे्रर्ी िा 
दशौं तह िा सो सरहको पदर्ा कायमयत रहेको।  

ख)अथम र्न्रालय सम्िद्ध सािमजसनक सनकायका पदासधकारी तथा सदस्यको सनयकु्ति र र्नोनयन सम्िन्धी 
र्ापदण्ड, २०७३ को दफा ४ बर्ोक्तजर् अयोग्य नरहेको।  

3. दरखास्तसाथ छनौट तथा ससफाररस ससर्सतको सक्तचिालयर्ा पेश गनुम पने कागजात तथा वििरर्हरः 

क) शैक्तिक योग्यता, कायामनभुि, सम्पकम  िेगाना(इर्ले, टेसलफोन, र्ोिाइल नम्बर, घर िा कायामलयको 
िेगाना)सवहतको विस्ततृ िैयक्तिक वििरर् (Bio-Data) को प्रत्येक पानाको अन्त्यर्ा उम्र्ेदिारले 
दस्तखत गरी पेश गनुम पनेछ। 

ख) नेपाली नागररकताको प्रर्ार्पर र शैक्तिक योग्यताको प्रर्ार्पर,तासलर् तथा कायामनभुिको 
प्रसतसलवपहर स्ियांले प्रर्ाक्तर्त गरी पेश गनुम पनेछ। 

ग) उम्र्ेदिारले पााँच हजार शब्दर्ा नबढ्ने गरी व्यिसावयक कायमयोजना (Business Action Plan) तयार 
गरी चार प्रसत पेश गनुम पनेछ। 

घ) आिेदकले दरखास्त साथ यस पदको प्रसतयोसगतार्ा भाग सलन सेिारत सनकायबाट विभागीय स्िीकृसत 
प्रदान गररएको पर सांलग्न गनुम पनेछ। 



४. दरखास्तसाथ पेश गनुमपने स्ियां घोषर्र्ा स्पष्ट हनुपुने वििरर्हरः 

र्ासथ उल्लेख गररएका कागजातका असतररि दरखास्तसाथ सनम्न सलक्तखत व्यहोरा सनिदेक स्ियांले प्रर्ाक्तर्त 
गरी सांलग्न गनुम पनेछ। 

1) कुनै राजनीसतक दलको सदस्य नभएको। 

२) कर्मचारी सञ्चय कोषसाँगको िेक्कापट्टा िा कुन ै चलअचल सम्पक्ति कारोबारर्ा आफैं  िा आफ्नो 
पररिारका कुनै सदस्यको सांलग्नता नभएको िा कोषसाँग सनजी स्िाथम नभएको। 

3) आफ्नो नार्र्ा व्यक्तिगत बेरज ुबााँकी नरहेको। 

4) भ्रष्टाचार, सम्पक्ति शदु्धीकरर् िा नैसतकपतन देक्तखन ेफौजदारी असभयोगर्ा अदालतबाट कसरुदार िहर 
नभएको। 

5) टाट नपल्टेको िा बेइर्ानी िा जालसाजीको आरोपर्ा सजाय नपाएको एिां दार्ासाहीर्ा नपरेको। 

६) सनयतिश बैंक तथा वििीय सांस्थाको ऋर् नसतरी प्रचसलत कानूनबर्ोक्तजर् कालो सूचीर्ा नपरेको। 

७)  कुन ैप्रकारको कर सतनम बाांकी बक्यौता नभएको। 

८) विदेशी र्लुकुको स्थायी िसोबासको अनरु्सत प्राप्त नगरेको। 

९) सनयार्क सनकायबाट कायमकारी प्रर्खु हनु अयोग्य हनुे भनी तोवकएको अिस्था नभएको। 

५. प्रशासक पदका लासग तोवकएको कार्,कतमव्य र असधकारः 

प्रशासक पदका लासग तोवकएको कार्, कतमव्य र असधकार कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ तथा सनयार्क 
सनकायबाट जारी भएको सनदेक्तशका, कायमविसध िा सूचना तथा कायम सम्पादन सम्झौतार्ा उल्लेख भए बर्ोक्तजर् 
हनुेछन।् 

६. व्यिसावयक कायमयोजना पेश गनुम पनेः 

1) उम्र्ेदिारले दरखास्तसाथ पेश गने व्यािसावयक कायमयोजना (Business Action Plan) प्रर्खु कायमकारी 
असधकृतका लासग तोवकए बर्ोक्तजर्को कार्, कतमव्य र असधकार सर्तेका आधारर्ा सनम्र् बुाँदाहर 
सर्ेत सर्ािेश हनुे गरी तयार पाररएको हनु ुपनेछः 
क) कर्मचारी सञ्चय कोषको बारेर्ा जानकारी उल्लेख भएको वििरर् 

ख) कोषको विद्यर्ान अिस्थाको पवहचान र विश्लषेर् 

ग) कोषको सबल पि दिुमल पि एिां अिसर र चनुौतीहरूको विश्लषेर् (SWOT Analysis) 



घ) रर्नीसतक सधुार गनुमपने िेरहरूको विश्लषेर् (Analysis of Major Areas for Strategic Reform)। 

ङ) कोषको सनयार्कीय लगायतका कार् कतमब्य सम्पादनर्ा जोक्तखर् व्यिस्थापनका साथै सेिा विस्तार 
र िर्ता असभिृवद्ध स्थागत सधुार एिां सशुासन (Corporate Reform and Good governance), र्ानि 
सांशाधन व्यिस्थापन, वििीय व्यिस्थापन, नेपाल सरकारद्वारा सनठदमष्ट गररएका नीसत तथा 
कायमक्रर्हरूको सञ्चालन, कोषका कार् कारिाहीको पारदक्तशमता, स्िच्छता, सनयसर्तता, व्यािसावयकता, 
विश्वसनीयताको ससुनक्तितता, अनगुर्न, रू्ल्याांकन तथा पररपालनको प्रभािकाररताको लासग आिश्यक 
कदर्हरू सर्ेत सर्ािेश भएको सर्य–साररर्ी सवहतको व्यािसावयक कायमयोजना (Business 

Action Plan)। 

 

2) व्यािसावयक कायमयोजना नेपाली िा अांग्रजेी भाषार्ध्ये कुनै एक भाषार्ा A4 Size को कागजर्ा तयार 
पनुम पनेछ । अांग्रजेी भाषार्ा तयार गररएको व्यािसावयक कायमयोजनाको रू्ल क्तशषमक १६ प्िाइण्ट 
बोल्डर्ा, उपक्तशषमक १४ प्िाइण्ट बोल्डर्ा र अन्तिमस्त ु (Text) १२ प्िाइण्ट नर्मलर्ा तथा नेपाली 
भाषार्ा तयार गररएको व्यािसावयक कायमयोजनाको रू्ल क्तशषमक १८ प्िाइण्ट बोल्डर्ा, उपक्तशषमक १६ 
प्िाइण्ट बोल्डर्ा र अन्तिमस्त ु१६ प्िाइण्ट नर्मलर्ा हनु ुपनेछ । 

 

3) व्यािसावयक कायमयोजनाको रू्ल अन्तिमस्तकुो (Main Text) पवहलो पषृ्ठर्ा पषृ्ठ १(1) टाइप गरी सो 
पसछका पषृ्ठहरर्ा क्रर्ानसुार पषृ्ठसांख्या उल्लेख गररएको हनुपुनेछ । 

 

4) व्यािसावयक कायमयोजनाको अनसूुचीर्ा सांलग्न पषृ्ठहरर्ा रोर्न “i” देक्तख शरु हनुे गरी क्रर्ानसुार 
पषृ्ठसांख्या उल्लेख गररएको हनुपुनेछ । 

 

5) तयार पाररएको व्यािसावयक कायमयोजना तोवकएको सर्सत र सर्यर्ा छनौट सूचीर्ा परेका उम्र्ेदिारले 
प्रस्ततुीकरर् सर्ेत गनुम पनेछ । प्रस्ततुीकरर्का लासग ४० (चासलस) सर्नेट सर्य प्रदान गररनछे । 

 

७. उम्रे्दिारको रू्ल्याांङ्कन सम्बन्धी अङ्क भार: 
उम्र्ेदिारको रू्ल्याङ्कन सम्बन्धी सर्ग्र अङ्क भार र सो को िगीकरर् तपससलअनसुार कायर् हनुेछ । 

१)  शैक्तिक योग्यता       — 1० अङ्क 

2) कायम अनभुि       — 1० अङ्क 

3) नेततृ्ि िर्ता       —  5 अङ्क  

4) व्यािसावयकतथा वििीय कायमयोजनाको गूर्स्तर   — 7० अङ्क 

5) प्रस्ततुीकरर्       —  5 अङ्क 

                                         पूर्ाांङ्क   — १0० अङ्क 



1. उम्रे्दिारको शैक्तिक योग्यता    – 10 

 क) शैक्तिक योग्यता –   1० अङ्क बााँडफाड 

 

स्नातकोिर:  

    प्रथर् शे्रर्ी                १० 

    ठद्वतीय शे्रर्ी ८ 

    ततृीय शे्रर्ी  6 

 

 

2. कायम अनभुि      – 10 

 

5-10 िषम 5 

१०–१५ िषम 8 

१५ िषमभन्दा र्ासथ  10 

   

3. नेततृ्ि िर्ता      - 5 

 

व्यक्तित्ि 1 

ससजमनक्तशलता 1 

विषयिस्तकुो सम्बोधन 1 

सरू्हलाई प्रभाि पाने िर्ता 1 

चातयुमता 1 

 

4. व्यािसावयक तथा वििीय कायमयोजनाको गूर्स्तर    – 7०  
   क) सांस्थाको यथाथम अिस्था बारेको जानकारी    – 7 

   ख) स्पष्ट धारर्ा       – 7 

   ग)  विश्लषेर् तथा तावकम कता      – 20 

   घ) सजृनक्तशलता, नतेतृ्ि र सांयोजन     – 5 

   ङ)  सर्स्याको पवहचान र सधुारको लासग सझुाि   – 20 

   च) प्राथसर्कता र कायामन्ियन पि     – 6 

   छ)  कायम योजनाको ढाांचा र लेखन शैली    – 5 

 

५.  प्रस्ततुीकरर्को रू्ल्याङ्कनको आधार                            – 5 

   क) प्रस्ततुीकरर्                                  – १ 



   ख) प्रस्ततुीको ढाांचा र विसध      – 1 

   ग)  स्पष्ट धारर्ा र आत्र्विश्वास     – 1 

   घ) वक्रया प्रसतवक्रयार्ा दिता र विषय–िस्तकुो सान्दसभमकता  - 1       
    ङ) सर्यको व्यिस्थापन      – 1 

 

8. उम्रे्दिार छनौटका आधार एिां प्रवक्रयाः 
रू्ल्याङ्कन अङ्क तासलका (छनौटको आधार) दफा ७ र्ा उल्लेख भए अनसुार हनुछे । यसका लासग 
सनम्नबर्ोक्तजर्को प्रवक्रया अपनाइनेछः 

1) उम्र्देिारको शैक्तिक योग्यता र पेश भएको व्यािसावयक कायमयोजनाको परीिर्बाट प्राप्त अांङ्कको 
प्राथसर्कताको आधारर्ा उम्र्ेदिारहरू र्ध्ये सम्भि भएसम्र् पााँच जना उम्र्देिारलाई छनौट गरी 
व्यािसावयक कायमयोजनाको प्रस्ततुीकरर् तथा अन्तिामतामका लासग छनौट गररनेछ । 

2) उपदफा (१) बर्ोक्तजर् छनौट भएका उम्र्देिारहरू र्ध्य ेशैक्तिक योग्यता, तासलर्, अनभुि, व्यािसावयक 
कायमयोजनाको रू्ल्याांकन, प्रस्ततुीकरर् तथा अन्तिामताम सर्ेतको अङ्कको आधारर्ा उच्चतर् अङ्क प्राप्त 
गने सम्भि भएसम्र् तीनजनालाई प्रशासक सनयकु्तिका लासग नेपाल सरकार सर्ि िर्ामनकु्रर्ानसुार 
ससफाररस गररनेछ । 

3) तीनजना भन्दा कर् आिेदकको आिदेन परेको अिस्थार्ा पवहलो चरर्र्ा परेका आिेदनहरूलाई 
यथाित राखी थप आिदेनको लासग ७ ठदनको म्याद ठदई पनुः दरखास्त आव्हान गररनेछ ।  

4) पनुः दरखास्त आव्हान गदाम उम्र्देिारको आिदेन परे िा नपरे पसन छनौट सम्बन्धी प्रवक्रयालाई 
अगासड बढाउन सवकनेछ । 

५) नेततृ्ि िर्ता र प्रस्ततुीकरर् सम्बन्धी रू्ल्याांकन एउटै बसाईर्ा अलग अलग रू्ल्याांकन फारर् प्रयोग 
गरी गनम सवकनछे । 

9. व्यािसावयक कायमयोजना (Business Action Plan) प्रस्ततुीकरर् एिां अन्तिामताम सम्बन्धी अन्य व्यिस्था:   
१) व्यािसावयक कायमयोजनाको परीिर् छनौट तथा ससफाररस ससर्सतले गनेछ। ससर्सतले 

आिश्यकतानसुार विज्ञहरूलाई आर्क्तन्रत गरी सहयोग सलन सक्नेछ। 

२) उपदफा (१) बर्ोक्तजर् प्राप्त अङ्कको आधारर्ा औसत अङ्क सनधामरर् गरी व्यािसावयक कायमयोजना 
िापतको प्राप्ताङ्क गर्ना गररनछे। 

१०. दरखास्त दस्तरु सम्बन्धी व्यिस्था:  दरखास्त दस्तरु िापत र ३०००। तोवकएको बैंकर्ा जम्र्ा गरेको 
सक्कलै भौचर पेश गनुम पनेछ  

११. नेपाल सरकार, अथम र्न्रालय, वििीय िेर व्यिस्थापन तथा सांस्थान सर्न्िय र्हाशाखाले यस छनौट 
तथा ससफाररस ससर्सतको  सक्तचिालयको रपर्ा कार् गनेछ। 

 


