
 
 

 
 

प्रदेश सरकार 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष 

कायिकारी र्नदेशकको र्नयशु्चिका लार्ग गठित छनौट तथा र्सफाररस सर्मर्तको  

पदपूर्ति सम्बन्त्धी सूचना 
प्रथम पटक प्रकाश्चशत र्मर्त : 2077/5/30 

 

सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष ऐन, 2075 को दफा 15 बमोश्चजम कोषको कायिकारी र्नदेशक पदमा खलुा प्रर्तस्पधाित्मक 
प्रर्तयोर्गताद्बारा र्नयिु गने प्रयोजनाथि सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष ऐन, 2075 को दफा 15 को उपदफा (४) मा भएको 
व्यवस्था तथा देहायको न्त्यूनतम शैश्चिक योग्यता र अनभुव परुा गरेका इच्छुक नेपाली नागररकहरुबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाश्चशत 
भएको र्मर्तले १५ ठदनर्भर यस मन्त्रालयमा आवेदन पेश गनि हनु यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  

१. योग्यता तथा अनभुवः 
(क) मान्त्यता प्राप्त श्चशिण संस्थाबाट अथिशास्त्र, व्यवस्थापन, वाश्चणज्य वा जनप्रशासन ववषयमा कश्चम्तमा स्नातकोत्तर उपार्ध हार्सल गरेको। 

(ख) सरकारी, गैर-सरकारी संस्था वा कुनै बैंक तथा ववत्तीय संस्थामा अर्धकृतस्तरको पदमा रही कश्चम्तमा १० वषि काम गरेको अनभुव 
भएको ।  

(ग) ३५ वषि उमेर परुा भई ६० वषि उमेर ननाघेको नेपाली नागररक। 

२. दरखास्त पेश गने प्रविया: 
(क) दरखास्त साथ आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीको website: moeap.p7.gov.np मा प्रकाश्चशत सदूुरपश्चिम प्रदेश 

स्वरोजगार ववकास कोषको कायिकारी र्नदेशक र्नयशु्चिको छनौट तथा र्सफाररस सम्बन्त्धी कायिववर्ध, २०७७ को दफा ३ बमोश्चजमको 
कागजात तथा वववरण र दफा ४ अनसुारको स्वयं घोषणाको व्यहोरा र्नवेदक स्वयंले प्रमाश्चणत गरी पेश गनुि पनेछ। 

(ख) दरखास्त पेश गदाि शैश्चिक योग्यता, अनभुव, नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रर्तर्लवप, वैयश्चिक वववरण र २ प्रर्त पासपोटि साइजको 
फोटो तथा उपयुिि कायिववर्धको दफा ६ बमोश्चजमको व्यावसावयक कायि योजना (पााँच हजार शब्दमा नबढ्ने गरी) खामबन्त्दी गरी 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीको प्रशासन महाशाखामा पेश गनुि पनेछ।खामबन्त्दी प्रस्तावको खाम बावहर 
“सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष कायिकारी र्नदेशकका लार्ग आवेदन तथा व्यावसावयक कायि योजना” उल्लेख गरेको हनु ु
पनेछ। 

३. व्यावसावयक कायि योजनाको प्रस्ततुीकरण: 
छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारले आफुले पेश गरेको व्यावसावयक कायि योजना तोवकएको र्मर्त र समयमा प्रस्ततुीकरण समेत गनुि पनेछ। 

४. दस्तरु: 
दरखास्त दस्तरु वापत आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीको कायािलय कोड नं. : 3050077017, राजस्व खाताः 
1000200010000 तथा राजस्व शीषिकः 14229, मा जम्मा हनेु गरी राविय वाश्चणज्य बैंक, धनगढी शाखामा रू. ३,०००।– (अिरेपी 
तीन हजार मार) बझुाएको सक्कलै भौचर पेश गनुि पनेछ। 

५. पाररश्रर्मक:  

कायिकारी र्नदेशकलाई सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा (९) मा उल्लेख भए बमोश्चजम 
मार्सक पाररश्रर्मक र अन्त्य सेवा सवुवधा उपलब्ध गराइनेछ। 

६. पदावर्ध:  

कायिसम्पादन करार बमोश्चजम कायिकारी र्नदेशकको पदावर्ध ४ वषिको हनेुछ ।  

७. अन्त्य वववरणः 
(क) सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोषको कायिकारी र्नदेशक र्नयशु्चिको छनौट तथा र्सफाररस सम्बन्त्धी कायिववर्ध, २०७७ 

बमोश्चजमको काम, कतिव्य तथा अर्धकार र व्यावसावयक कायि योजनामा समावशे गनुि पने ववषयका सम्बन्त्धमा आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलाली moeap.p7.gov.np बाट जानकारी र्लन सवकनेछ। 

(ख) यो सूचना बमोश्चजम प्राप्त भएका दरखास्त छनौट तथा र्सफाररस सर्मर्तले कुनै कारण उल्लेख गरी वा नगरी रद्द गनि सक्नेछ। 

(ग) झटु्टा वववरण वा कागजात पेश गरेमा आवेदन रद्द हनुकुा साथै प्रचर्लत कानून बमोश्चजम कारवाही हनेुछ। 

(घ) यस सम्बन्त्धी थप जानकारीका लार्ग आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीको प्रशासन महाशाखा वा टेर्लफोन नं. 
091-522819 मा सम्पकि  गनि सवकनेछ। 


