
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पदपूधतड सम्वन्िी सूचना 

-प्रथम पटक प्रकाधित धमधत २०७६।०८।६   _ 
  

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रिक्त अध्यक्षको पदमा नियुनक्त गिन नितोपत्र सम्बन्िी ऐि, २०६३ को दफा ७ बमोनिम 

नसफारिस गिे प्रयोििको लानग गनित सनमनतले सो पदमा नियुनक्तका लानग खुल्ला प्रनतयनगताद्वािा छिौट गिी नसफारिस 

गिे भएकाले  दहेायका न्यूितम् शैनिक योग्यता ि अिुभव हााँनसल गिेका इच्छुक योग्य िपेाली िागरिकबाट यो सचूिा 

प्रथम पटक प्रकानशत भएको नमनतले कायानलय समयमा १५ नदि नभत्र यस सनमनतको सनचवालय, अथन मन्त्रालयमा  

दिखास्त नदिहुुि सम्वनन्ित सवैको िािकािीका लानग यो सचूिा प्रकानशत गरिएको छ ।  

1. न्यूनतम् िैधक्षक योग्यता, अनुभव, उमेर तथा अन्य मापदण्र्ः 

१.१ न्यूनतम् िैधक्षक योग्यता र अनुभवः 

नितोपत्र सम्बन्िी ऐि, २०६३ मा उल्लेनखत व्यवस्था समेतका आिािमा अध्यिको नियुक्त गिनका लानग 

देहायका योग्यता ि अिुभव भएका इच्छुक योग्य िेपाली िागरिकले आवेदि नदि सक्िेछि् ।  

१.२  िैधक्षक योग्यताः  

मान्यता प्राप्त नवश्वनवद्यालयबाट कनम्तमा स्िातकोत्ति उपानि हानसल गिी नितोपत्र विाि व्यवस्थापि पूाँिीबिाि 

नवकास, आनथनक, नवत्तीय, वानिज्य, व्यवस्थापि, वा कािूि िेत्रमा कनम्तमा सात वर्न काम गिेको लब्ि 

प्रनतनित व्यनक्त, 

१.३ उमेरः  

अथन मन्त्रालय सम्बद्ध सावनिनिक निकायका पदानिकािी तथा सदस्यको नियुनक्त ि मिोियि सम्बन्िी मापदण्ड, 

२०७३ (संशोिि सनहत) मा िहकेो व्यवस्था बमोनिम ३० वर्न पूिा भई ६५ बर्न ििाघेको ।   

१.४ अन्य मापदण्र्ः 

िेपाल सिकाि मनन्त्रपरिर्दबाट स्वीकृत अथन मन्त्रालय सम्बद्ध सावनिनिक निकायका पदानिकािी तथा सदस्यको 

नियुनक्त ि मिोियि सम्बन्िी मापदण्ड, २०७३ (संशोिि सनहत) ले तोके बमोनिम नियुनक्तको लानग दहेायको 

अयोग्यता िभएकोोः  

 क.  गैि िपेाली िागरिक, 

ख. भ्रष्टाचाि, सम्पनत्त शुद्धीकिि, मािव बेचनवखि, लागू और्ि कािोवाि, पुिातानववक वस्तु वा संिनित 

वन्यिन्तुसम्वन्िी कसूि वा िैनतक पति दनेखिे अन्य फौिदािी कसूिमा सिाय पाएको, 

ग. प्रचनलत कािूि बमोनिम कालो सचूीमा समावेश भई वयस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवनि तीि वर्न पूिा 

िभएको, 

घ.    कुिै नवदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अिुमनत प्राप्त गिेको, 

ङ.    मािनसक सन्तुलि िीक िभएको । 

2.  दरखास्त साथ पेि गनुडपने कागजात तथा धववरणहरु: 

२.१ शैनिक योग्यता, अिुभव, सम्पकन  िेगािा -इमेल, टेनलफोि, मोवाइल िम्वि, घि ि कायानलयको 

िेगािासनहतको नवस्ततृ बैयनक्तक नवविि (Bio-Data) को प्रवयेक पािाको अन्तमा उम्मेदवािले दस्तखत गिी 

पेश गिुन पिेछ ।  
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२.२  िेपाली िागरिकताको प्रमािपत्र ि शनैिक योग्यताको प्रमािपत्र तथा अिुभव पुस्ट्यााँई गिे कागिातको 

प्रनतनलनप आवदेक स्वयंले प्रमानित गिी दिखास्तसाथ पेश गिुन पिेछ ।  

२.३ उम्मेदवािले आफ्िो दिखास्तसाथ ४ हिाि शव्दमा िबढ्िे गिी तयाि गरिएको िपेाल नितोपत्र बोडन सम्बन्िी 

कायन योििा (Action Plan) चाि प्रनत पेश गिुन पिेछ ।  

३. दरखास्तसाथ धनम्न धलधखत व्यहोरा धनवेदक स्वयंले प्रमाधणत गरी संलग्न गनुड पनेछ ।  

३.१ कुिै िाििीनतक दलको सदस्य िभएको, 

३.२ बोडन लगायत सावनिनिक निकायको कुिै िेक्का पट्टामा सम्झौता गिी वा िगिी काम गरििहेको, 

३.३ नितोपत्र वा वस्तु नवनिमय विािमा आफू वा आफ्िो परिवािको कुिै सदस्यको संलग्िता िभएको वा सो 

विािसाँग नििी स्वाथन ििहकेो,  

३.४ आफ्िो िाममा व्यनक्तगत बेरुिु बााँनक ििहेको, 

३.५ टाट िपल्टकेो वा बेइमािी वा िालसािीको आिोपमा सिायाँ िपाएको एवं दामासहीमा िपिेको, 

३.६ नियतबस बैंक तथा नवत्तीय संस्थाको ऋि िनतिी प्रचनलत काििू बमोनिम कालीसचूीमा िपिेको, 

३.७ नितोपत्र सम्बन्िी ऐि, २०६३ अथन मन्त्रालय सम्बद्ध सावनिनिक निकायका पदानिकािी तथा सदस्यको 

नियुनक्त ि मिोियि सम्बन्िी मापदण्ड, २०७३ (संशोिि) सनहत बमोनिम योग्य भएको तथा बोडनबाट िािी 

अन्य निदेशि अिसुाि अयोग्य ििहेको । 

४. अध्यक्षको लाधग तोधकएको कायडक्षेत्रगत ितडहरुः 

अध्यिको कायनिेत्रगत शतनहरु (TOR), नितोपत्र सम्बन्िी ऐि, बोडनबाट िािी निदेशिहरु, एव ं अन्य 

निदेशि ि सञ्चालक सनमनतले समय समयमा तोके बमोनिम हुिेछ । 

५. अन्यः थप िािकािीका लानग अथन मन्त्रालय ि िपेाल नितोपत्र बोडनको वेब साइटमा िेपाल नितोपत्र 

बोडनको अध्यिको नसफारिस सम्वन्िी कायननवनि, २०७६ प्रकानशत गरिएको व्यहोिा िािकािी गिाइन्छ। 

 


