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नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि  

वानेश्वि काठिाण्िौं 

प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पदपूडतय सम्वन्िी कार्यववडि  
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नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पदपूडतय सम्वन्िी 
कार्यववडि, २०७७ 

नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको प्रिखु कार्यकािी अडिकृत खलु्ला प्रडतस्पिायको आिाििा 
छनौट गिी डनर्कु्ति गने प्रर्ोजनको लाडग कम्पनीको डनर्िावलीको डनर्ि ४० (१) ले ददएको अडिकाि 
प्रर्ोग गिी कम्पनीले “नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पदपूडतय 
सम्वन्िी कार्यववडि, २०७७” तजुयिा गिी लागू गिेको छ ।  

१.   संक्तिप्त नाि ि प्रािम्भ:  (१) र्ो कार्यववडिको नाि “नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको 
प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पदपतुी सम्वन्िी कार्यववडि, २०७७” िहेको छ ।  

(२) र्ो कार्यववडि तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ ।  

२.   परिभाषा : ववषर् वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेिा र्स ववडनर्िावलीिा,  
क)  “डनर्िावली” भन्नाले नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको डनर्िावली 2076 

सम्झन ुपदयछ।  

(ख)  “प्रिखु कार्यकािी अडिकृत” भन्नाले कम्पनीको डनर्िावलीको डनर्ि ४० बिोक्तजि 
डनर्िु प्रिखु कार्यकािी अडिकृत सम्झन ुपदयछ ।  

(घ)  “सडिडत” भन्नाले कम्पनीको डनर्िावलीको डनर्ि २८ बिोक्तजि गठन भएको कम्पनीको 
सञ्चालक सडिडत सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ)  “उपसडिडत” भन्नाले कम्पनीको प्रिखु कार्यकािी अडिकृत डनर्कु्तिका लाडग सडिडतद्वािा 
गठन भएको छनौट उपसडिडत सम्झन ुपदयछ ।  

(च) “कम्पनी” भन्नाले नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि लाई सम्झन ुपदयछ । 

३.  छनौट उपसडिडतको गठन: (१) सडिडतले प्रिखु कार्यकािी अडिकृत डनर्कु्तिको लाडग र्ोग्र् 
उम्िेदवािहरुको नाि  डसफारिस गनय एक जना सञ् चालक सदस्र्को संर्ोजकत्विा डबज्ञ सिेत 
िहने गिी तीन सदस्र्ीर् उपसडिडत गठन गनेछ ।  

(२) उपसडिडतले आवेदक िध्रे्बाट खलुा प्रडतस्पिायको आिाििा छनौट गिी उत्कृष्ट ३ जना 
उम्िेदवािको नाि  डसफारिस गनेछ। 

(३) उपदफा २ बिोक्तजि  डसफारिस गिेका उम्िेदवाि िध्रे्बाट एकजनालाई सडिडतले 
कम्पनीको प्रिखु कार्यकािी अडिकृत पदिा डनर्कु्ति गनेछ ।  

४.  उम्िेदवािको न्र्नुति र्ोग्र्ता तर्ा कार्य अनभुव: देहार्को शैक्तिक र्ोग्र्ता, उिेि ि अनभुव 
भएका इच्छुक नेपाली नागरिकले कम्पनीको कार्यकािी अडिकृतको लाडग आवेदन ददन 
सक्नेछन।् 



3 
 

(१) न्रू्नति शैक्तिक र्ोग्र्ता: व्र्वस्र्ापन वा अर्यशास्त्र वा वाक्तिज्र् शास्त्र वा ववत्तशास्त्र 
डबषर्िा िान्र्ता प्राप्त ववश्वववद्यालर्बाट स्नातकोत्ति तह उडतिय गिेको वा स्नातक तह 
उडतिय सवहत चाटयिय एकाउन्टेन्सी उपाडि हाडसल गिेको  

(२) अनभुव: बैङ्क तर्ा ववक्तत्तर् संस्र्ा वा डितोपत्र बजाििा सूचीकृत भएको संस्र्ा वा उद्योग, 

बाक्तिज्र् वा डितोपत्र बजािको िेत्रिा लेखा वा ववत्त वा व्र्वस्र्ापन सम्बन्िी कम्तीिा 
चाि वषय व्र्वस्र्ापकीर् वा सो सिहको तहिा कार्य गिेको। 

 र्स उप दफाको प्रर्ोजनका लाडग ''व्र्वस्र्ापकीर् तह’' भन्नाले नेपाल सिकाि वा 
नेपाल सिकािको स्वाडित्व भएको संगदठत संस्र्ा वा अन्र् कुनै संगदठत संस्र्ाको 
अडिकृत दद्वतीर् तह वा सो भन्दा िाडर्को पदलाई सम्झन ुपदयछ।  

(३) उिेि: डनवेदन ददने अक्तन्ति डिडतिा ३० वषय पिुा भई ५८ वषय ननाघेको ।  

५. डनवेदन आह्वान गनुय पने: (१) कम्पनीिा रिि भएको वा हनुे प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको 
पदपूडतयका लाडग सडिडतले १५ ददनको म्र्ाद ददई कुनै दईु िाविर् स्तिको दैडनक पडत्रकािा 
अनसूुची १ बिोक्तजिको सूचना प्रकाक्तशत गनुय पने छ।  

(२) उपदफा (१) िा उल्लेख गरिएको अवडि डभत्र तीनवटा भन्दा कि डनवेदन पिेिा 
उि डनवेदनलाई कार्िै िाक्तख म्र्ाद सवकएको तीन कार्यददन डभत्र पनुः सात ददनको र्प म्र्ाद 
ददई सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोक्तजि र्प भएको म्र्ाद डभत्र सिेत तीनवटा भन्दा कि डनवेदन 
प्राप्त भएिा जडत डनवेदन प्राप्त भएको छ सोही बिोक्तजि छनौटको प्रकृर्ा अगाडि वढाउन बािा 
पने छैन ।  

६.  डनवेदनसार् पेश गनुयपने कागजात तर्ा वववििहरु: (१) दफा (४) बिोक्तजिको र्ोग्र्ता पिुा 
गिेका ईच्छुक नेपाली नागरिकले कम्पनीिा डनवेदन ददिँदा डनवेदनसार् देहार् बिोक्तजिका ववविि 
तर्ा कागजात पेश गनुय पनेछ।त्र्स्ता ववविि तर्ा कागजातको प्रत्रे्क पानािा आफैले 
दस्तखत गिी कागजातहरुिा सक्कल बिोक्तजि नक्कल दठक छ भनी प्रिाक्तित गिी प्रडतडलवप पेश 
गनुय पनेछ:   

(क)  शैक्तिक र्ोग्र्ता, अनभुव, सम्पकय  ठेगाना (इिेल, टेडलफोन, िोबाईल नम्बि, घि ि 
कार्ायलर्को ठेगाना) सवहतको ववस्ततृ वैर्क्तिक ववविि ( Bio- Data),  

(ख)  नेपाली नागरिकताको प्रिािपत्र ि शैक्तिक र्ोग्र्ताको प्रिािपत्र तर्ा 
व्र्वसार्ीक अनभुवको कागजातको प्रडतडलवपहरु,  

(ग)  उम्िेदवािले आफ्नो डनवेदन सार् (फण्ट साईज– अंग्रजेी Time new Roman – 

एघाि वा नेपाली र्डुनककोि–बाह्र) 5००० शब्दिा नबढ्ने गिी नागरिक स्टक 
डिलि कम्पनी डलडिटेिको व्र्ावसावर्क ििनीडत ( Business Strategy) सवहतको 
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कार्यर्ोजना ( Business Plan) तर्ाि गिी सोको छ प्रडत डसलवन्दी गिी पेश गनुय 
पनेछ।व्र्ावसावर्क ििनीडत तर्ा कार्यर्ोजना नेपाली वा अंग्रजेी भाषा िध्रे् कुनै 
एक  हनु ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि डनवेदन ददिँदा देहार्को कुिाहरु उल्लेख गिी हस्तािि गिी 
स्वघोषिाको कागज सिेत पेश गनुय पनेछ :  

(क) कुनै िाजनीडतक दलको सदस्र् निहेको  

 (ख) कम्पनीसिँग आफ्नो वा आफ्नो परिवािको सदस्र्को डनजी स्वार्य नभएको,    

(ग) आफ्नो नाििा व्र्क्तिगत बेरुज ुतर्ा सिकािी बािँकी निहेको ि कि चिुा गिेको,  
 (घ) भ्रष्टाचाि, सम्पक्तत्त शदु्धीकिि, बैंवकङ्ग कसूि वा नैडतक पतन देक्तखने फौजदािी 

अडभर्ोगिा अदालतबाट कसूिदाि ठहि नभएको,    

(ङ) दािासाहीिा नपिेको, कीते वा जालसाजीको आिोपिा सजार् नपाएको,   

(च) बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाको ऋि नडतिी वा प्रचडलत काननु बिोक्तजि कालो   

सूचीिा नपिेको,  

(छ) कुनै ववदेशी िलुकुको स्र्ार्ी आवासीर् अनिुडत प्राप्त नगिेको 
(ज) िानसीक सन्तलुन दठक भएको 
(ज) प्रचडलत नेपाल कानूनद्वािा अर्ोग्र् निहेको ।  

७.  कार्यर्ोजना: (१) व्र्ावसावर्क ििनीडत ( Business Strategy) तर्ा कार्यर्ोजना ( Business Plan) 

तर्ाि गदाय प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको लाडग अनसूुची २ िा तोवकए बिोक्तजिको कार्यववविि 
(TOR) का आिाििा देहार्का बुंदाहरु सिेत सिावेश हनु ेगिी तर्ाि पारिएको हनुपुनेछ। 

(क) पुिँजी बजािको अन्तिायविर् तर्ा िाविर् परिदृश्र्ः अन्तिायविर् पुिँजी बजािको 
परिदृश्र् तर्ा नेपालको डबद्यिान पुिँजी बजािको ववश्लषेि, स्टक डिलिको 
ऐडतहाडसक पषृ्ठभिूी, स्टक डिलिको अन्तिायविर् अभ्र्ास, नेपालिा स्टक 
डिलिको आवश्र्कता ि सम्भावना, नागरिक स्टक डिलि कम्पनीको सवल एवं 
दवुयल पि ि भावी कार्यददशा, डितोपत्र दलालको कार्य अभ्र्ासको डबश्लषेि, 

डितोपत्रबजािको अवस्र्ा ि लगानी जोक्तखि ववश्लषेि ि त्र्सका उपकििहरुको 
प्रर्ोग, बास्केट फण्ि ब्र्वस्र्ापन ढािँचा ( Basket Fund Management 

Modality),  डितोपत्रको ब्र्ापाि र्ोजना  ( Trading Scheme)  ि सम्पक्तत्तको 
गिुस्ति डबश्लषेि । 

(ख) कार्य र्ोजनाः कम्पनीको भावी ििनीडतक र्ोजनाको अविाििा, संस्र्ागत 
सशुासन, ववद्यतुीर् प्रिालीको प्रर्ोग, आिडुनवककिि, सम्पक्तत्त व्र्वस्र्ापन, जोक्तखि 
ववश्लषेि तर्ा व्र्वस्र्ापन, उत्पादकत्व अडभबवृद्ध, प्रडतस्पिायत्िक िितािा 
अडभबवृद्ध, औद्यौडगक सम्बन्ि, िानव संशािन व्र्वस्र्ापन, ववत्तीर् व्र्वस्र्ापन, 

प्रशासकीर् खचय व्र्वस्र्ापन ि श्रोत परिचालन लगार्तका िेत्रिा गनुयपने 
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कार्यहरुको पवहचान तर्ा बजाि प्रडतषप्िाय ववश्लषेिका आिाििा कम्पनीको 
व्र्वसार् तर्ा प्रडत शेर्ि आम्दानी तर्ा िूनाफा अडभबवृद्ध गने सिर्सारििी 
सवहतको कार्यर्ोजना ( Action Plan) । 

(ग) प्रिेवपत ववत्तीर् वववििः प्रस्ताववत कार्य र्ोजनाका आिाििा कम्पनीको 
आगािी चाि वषयको प्रिेवपत ववत्तीर् अवस्र्ाको ववश्लषेि ( Projected Financial 

Statements)  

  

८.  उम्िेदवािको िलु्र्ाङंकन गदाय ददईन े अंकभाि: (१)उपसडिडतले उम्िेदवािको छनौट गदाय कुल 
अंकभाि एक सर् कार्ि गिी देहार् बिोक्तजिको आिाििा उम्िेदवािलाई अंकभाि ददई सो 
आिाििा िलु्र्ांकन गनुय पनेछ: 

  (१) शैक्तिक र्ोग्र्ता वापत १० अङ्क 

  (२) अनभुव वापत         १० अङ्क 

  (२) कार्य र्ोजना वापत    ४० अङ्क 

  (३) कार्य र्ोजना प्रस्ततुीकिि वापत १५ अङ्क 

  (४) अन्तवायताय वापत             २५ अङ्क 

(१)  शैक्तिक र्ोग्र्ता         – दश अङ्क  

  (क) प्रर्ि शे्रिी                    –आठ  अंक 

(ख) दद्वतीर् शे्रिी                                  – सात अङ्क 

  (ग) ततृीर् शे्रिी                                               –छ अंक  

  (घ) एिवफल वा पीएचिी भएिा र्प                   – दईु अंक 

(२)  कार्य अनभुव         – दश अङ्क  

  (क)  न्र्नुति कार्ायनभुव       – चाि अङ्क  

(ख)  न्र्नुति कार्ायनभुव पडछको  प्रत्रे्क वषयको                                     
०.५(सून्र् दशिलव पािँच)अंकका  दिले बढीिा १२ बषयको      – छ  अङ्क 

  (ति एक वषय भन्दा कि अवडिको कार्ायनभुव वापत अंक गिना गरिने छैन)  

(३)  व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना              – चाडलस अङ्क  

  (क)  पुिँजी बजािको अन्तिायविर् तर्ा िाविर् परिदृश्र्     – पािँच अङ्क  

  (ख)  ब्र्वसावर्क ििनीडतक र्ोजनाको ववश्लशेि    – बीस अङ्क  

  (ग)  प्रिेवपत ववत्तीर् ववविि       – दश अङ्क  

  (घ)  कार्ायन्वर्न र्ोजना       – पािँच अङ्क 

 



6 
 

(४)  प्रस्ततुीकिि         – पन्र अङ्क  

  (क)  तकय पूिय प्रस्तडुत        – पािँच अङ्क  

  (ख)  ववषर् वस्तकुो ववष्लेषिात्िक बझुाई    – पािँच अङ्क  

  (ग)  कार्यर्ोजना प्रडतको स्पष्टता     – पािँच अङ्क  

(५)    अन्तिवाताय                  – पक्तच्चस अङ्क  

  (क)  व्र्क्तित्व ि आत्िववश्वास      – पािँच अङ्क  

  (ख)  नेततृ्व गने ििता       – पािँच अङ्क  

  (ग)  ववषर्वस्तकुो ज्ञान        – पािँच अङ्क  

  (घ)  ववषर् ि उद्देश्र्को स्पष्टता       – पािँच अङ्क  

  (ङ)  उठाईएका सवालहरु संबोिन गनय सक्न ेििता    – पािँच अङ्क 
   

(२) छनौट उपसडिडतले उम्िेदवािको िलु्र्ाङ्कन सम्बन्िी िापदण्ि आफैले डनिायिि गनय 
सक्नेछ।  

९. छनौट प्रकृर्ा:  (१) तोवकएको म्र्ाद डभत्र कम्पनीिा प्राप्त डनवेदनहरु तर्ा कागजातहरु उपसडिडतिा 
पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि कम्पनीिा प्राप्त डनवेदन तर्ा कागजातहरु उपसडिडतिा 
पठाउिँदा डनवेदकले डसलबन्दी गिी पेश गिेको कार्यर्ोजना सिेत पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपसडिडतले कार्यववडििा तोके बिोक्तजिको शैक्तिक र्ोग्र्ता, उिेि ि अनभुवका 
आिाििा छनौट सूची तर्ाि गिी त्र्सिा पिेका आवेदकको कार्यर्ोजना िात्र पिीिि 
गिाउनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोक्तजि कार्य र्ोजनाको पिीिि गदाय २ जना ववज्ञबाट छुट्टाछुटै्ट 
गोप्र् रुपिा गरिनछे । 

(५) उपदफा (४) बिोक्तजि ववज्ञहरुको पिीििबाट प्राप्त अङ्कको आिाििा औषत अङ्क 
डनकाली त्र्सलाई कार्यर्ोजना वापतको प्राप्ताङ्कको रुपिा गिना गरिनेछ। 

(६) शैक्तिक र्ोग्र्ता, अनभुव ि कार्यर्ोजना वापतको प्राप्ताङ्कको आिाििा उपलब्ि भए 
सम्ि उत्कृष्ट पािँच जना उम्िेदवािको विायनकु्रिका आिाििा सूची तर्ाि गिी सो 
सूक्तचिा पिेका उम्िेदवािहरुलाई डनजहरुले पेश गिेको व्र्वसावर्क कार्यर्ोजनाको 
प्रस्ततुी ि अन्तवायतायको लाडग डिडत, सिर् ि स्र्ान तोकी सो को सूचना ददन ु
पनेछ।उि डिडत ि सिर्िा आवेदकहरुले व्र्वसावर्क र्ोजनाको प्रस्ततुी गनुय पनेछ। 

(७) उपदफा (५) बिोक्तजिको सूचीिा पिेका उम्िेदवािले प्रस्ततुीकिि तर्ा 
अन्तवातायिा सहभागी हुिँन आउिँदा आफ्नो शैक्तिक र्ोग्र्ता, अनभुव, नेपाली 
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नागरिकताको प्रिािपत्र एवं डनवेदन सार् पेश गिेका कागजातहरुको सक्कल प्रडत सारै् 
डलई आउन ुपनेछ ।  

 (८) उपसडिडतले उपदफा (६) बिोक्तजिको प्राप्ताङ्किा व्र्वसावर्क कार्यर्ोजनाको 
प्रस्ततुीकिि ि अन्तवायतायको प्राप्ताङ्क जोिी सोको आिाििा उत्कृष्ट तीनजना व्र्क्ति 
छनौट गिी डनर्कु्तिको लाडग सडिडत सिि पेश गनेछ।र्सिी डसफारिस गदाय 
विायनकु्रिका आिाििा प्राप्ताङ्क सवहत डसफारिस गनुय पनेछ ।  

१०.  प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको डनर्कु्ति: (१) कम्पनीको प्रशासडनक प्रिखुको रुपिा कार्य सम्पादन 
गनय दफा (९) को उपदफा (८) बिोक्तजि  डसफारिस भएका व्र्क्तिहरु िध्रे्बाट सडिडतले कुनै 
एक उम्िेद्वािलाई प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पदिा डनर्िु गनुयपनेछ ।  

 (२) डनर्कु्तिको लाडग डसफारिस भएको व्र्क्ति पन्र ददन डभत्र डनर्कु्ति डलन नआएिा 
सडिडतले छनौटिा पिेका अन्र् दईु उम्िेदवािहरु िध्रे्वाट एकलाई सो पदिा डनर्िु गनय 
सक्नछे।  

११.  पारिश्रडिक तर्ा सवुविा: (१) प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको िाडसक पारिश्रडिक तर्ा सवुविाहरु 
अनसूुची 3 िा उल्लेख भए बिोक्तजि हनुेछ ।  

12. कार्यसम्पादन सम्झौता गनुय पने: (१) सडिडतले प्रिखु कार्यकािी अडिकृत पदिा डनर्िु हनु े
व्र्क्तिसिँग कार्यसम्पादन सम्झौता गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्तजिको कार्य सम्पादन सम्झौता गदाय कम्पनीको उद्दशे्र्लाई िलु 
आिाि बनाई सो प्राडप्तको लाडग आवश्र्क कार्यसम्पादन सूचक तर्ा शतयहरु तोक्न सक्नेछ । 

 

 ___***___ 
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अनसुचूी १ 

(दफा 5 संग सम्वक्तन्ित) 

नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको 

प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको 

पदपूडतय सम्वन्िी सूचना 
(प्रर्ि पटक प्रकाक्तशत डिडतः २०77   । ।  ) 

नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेििा रिि प्रिखु कार्यकािी अडिकृत पद खलु्ला प्रडतर्ोडगताद्वािा 
पूडतय गरिने भएकोले देहार्का शैक्तिक र्ोग्र्ता,उिेि ि अनभुव हाडसल गिेका इच्छुक नेपाली नागरिक 
बाट र्ो सूचना प्रर्ि पटक प्रकाक्तशत भएको डिडतले 15 ददन डभत्र कार्ायलर् सिर्िा र्स कम्पनीको 
कार्ायलर् (नागरिक लगानी कोषको भवन) बानशे्वि, काठिाण्िौिा दिखास्त ददन ुहनु सम्बक्तन्ित सवैको 
जानकािीका लाडग र्ो सूचना प्रकाक्तशत गरिएको छ।  

1.  न्रू्नति शैक्तिक र्ोग्र्ता,अनभुव,उिेि तर्ा अन्र् िापदण्ि: 
१.१. शैक्तिक र्ोग्र्ता:व्र्वस्र्ापन वा अर्यशास्त्र वा वाक्तिज्र् शास्त्र वा ववत्तशास्त्र डबषर्िा      

िान्र्ता प्राप्त ववश्वववद्यालर्बाट स्नातकोत्ति तह उडतिय गिेको वा स्नातक तह उडतिय 
सवहत चाटयिय एकाउन्टेन्सी उपाडि हाडसल गिेको 

१.२. अनभुव: बैङ्क तर्ा ववत्तीर् संस्र्ा वा डितो पत्र बजाििा सूचीकृत भएको संस्र्ा वा 
उद्योग, बाक्तिज्र् वा डितोपत्र बजािको िेत्रिा लेखा वा ववत्त वा व्र्वस्र्ापन सम्बन्िी 
कम्तीिा चाि वषय व्र्वस्र्ापकीर् वा सो सिहको तहिा कार्य गिेको। 

 ''व्र्वस्र्ापकीर् तह’' भन्नाले नेपाल सिकाि वा नेपाल सिकािको स्वाडित्व भएको 
संगदठत संस्र्ा वा अन्र् कुनै संगदठत संस्र्ाको अडिकृत दद्वतीर् तह वा सो भन्दा 
िाडर्को पदलाई सम्झन ुपदयछ। 

१.३. उिेि: डनवेदन ददने अक्तन्ति डिडतिा ३० वषय पिुा भई ५८ वषय ननाघेको ।  

2 डनवेदनसार् पेश गनुयपने कागजात तर्ा वववििहरु: डनवेदनसार् देहार् बिोक्तजिका ववविि तर्ा 
कागजातको प्रत्रे्क पानािा आफैले सक्कल बिोक्तजि नक्कल दठक छ भनी प्रिाक्तित गिी प्रडतडलवप 
पेश गनुय पनेछ:   

(क)  शैक्तिक र्ोग्र्ता, अनभुव, सम्पकय  ठेगाना (इिेल, टेडलफोन, िोबाईल नम्बि, घि ि 
कार्ायलर्को ठेगाना) सवहतको ववस्ततृ वैर्क्तिक ववविि ( Bio- Data),  

(ख)  नेपाली नागरिकताको प्रिािपत्र ि शैक्तिक र्ोग्र्ताको प्रिािपत्र तर्ा 
व्र्वसार्ीक अनभुवको कागजातको प्रडतडलवपहरु,  

(ग)  व्र्ावसावर्क ििनीडत ( Business Strategy) तर्ा कार्यर्ोजना ( Business Plan): 
उम्िेदवािले आफ्नो डनवेदन सार् (फण्ट साईज– अंग्रजेी Time new Roman – 
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एघाि वा नेपाली र्डुनककोि–बाह्र) 5००० शब्दिा नबढ्ने गिी नागरिक स्टक 
डिलि कम्पनी डलडिटेिको व्र्ावसावर्क ििनीडत ( Business Strategy) सवहतको 
कार्यर्ोजना ( Business Plan) तर्ाि गिी सोको छ प्रडत डसलवन्दी गिी पेश गनुय 
पनेछ।व्र्ावसावर्क ििनीडत तर्ा कार्यर्ोजना नेपाली वा अंग्रजेी िध्रे् कुनै एक 
भाषािा हनु ुपनेछ।व्र्ावसावर्क ििनीडत तर्ा कार्यर्ोजनािा सिावेश गनुय पने 
ववषर् कम्पनीको प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पदपूडतय सम्बन्िी कार्यववडि, 

२०७७ को दफा ७ अनसुाि हनु ुपनेछ।  

3.  स्वघोषिा गनुय पने ववषर्हरू: दिखास्त ददिँदा डनवेदकले देहार्को  ववषर्हरू उल्लेख गिी 
हस्तािि सवहत स्वघोषिाको कागज सिेत पेश गनुय पनेछ :  

(क)  कुनै िाजनीडतक दलको सदस्र् निहेको  

(ख)  कम्पनीसिँग आफ्नो वा आफ्नो परिवािको सदस्र्को डनजी स्वार्य नभएको,    

(ग)  आफ्नो नाििा व्र्क्तिगत बेरुज ु तर्ा सिकािी बािँकी निहेको ि कि चिुा 
गिेको,  

(घ)  भ्रष्टाचाि, सम्पक्तत्त शदु्धीकिि, बैंवकङ्ग कसूि वा नैडतक पतन देक्तखने फौजदािी 
अडभर्ोगिा अदालतबाट कसूिदाि ठहि नभएको,    

(ङ)  दािासाहीिा नपिेको, कीते वा जालसाजीको आिोपिा सजार् नपाएको,   

(च)  बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाको ऋि नडतिी वा प्रचडलत काननु बिोक्तजि कालो   

सूचीिा नपिेको,  

(छ)  कुनै ववदेशी िलुकुको स्र्ार्ी आवासीर् अनिुडत प्राप्त नगिेको 
(ज)  िानडसक सन्तलुन ठीक भएको 
(ज)  प्रचडलत नेपाल कानूनद्वािा अर्ोग्र् निहेको ।  

5.  छनौट प्रकृर्ा: प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पदपूडतय सम्बन्िी कार्यववडि, २०७७ को दफा 8 िा 
उक्तल्लक्तखत अंक भािलाइय छनौटको आिाि िाडननेछ।र्सका लाडग सोही कार्यववडिको दफा 9 
अनसुािको प्रकृर्ा अपनाइयनछे।  

6.  प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको लाडग तोवकएको कार्यिते्रगत शतयहरुः िखु्र् िखु्र् कार्यिेत्रगत 
शतयहरु प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पदपूडतय सम्बन्िी कार्यववडि, २०७७ को अनसूुची २ िा 
उल्लेख भए बिोक्तजि हनुछे।अन्र् कार्यिेत्रगत शतयहरु (TOR) कम्पनीको प्रबन्ि पत्र 
डनर्िावली तर्ा सञ्चालक सडिडतले तोके बिोक्तजि हनुछे। 

7.  प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पारिश्रडिक तर्ा अन्र् सवुविा: प्रिखु कार्यकािी अडिकृतले पाउन े
िाडसक पारिश्रडिक तर्ा सवुविा नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको प्रिखु कार्यकािी 
अडिकृतको पदपतुी सम्वन्िी कार्यववडि, 2077 को अनसूुची ३ िा तोवकएको छ।अन्र् 
सवुविाहरु सञ्चालक सडिडतले तोके बिोक्तजि हनुेछ।कार्यववडि नागरिक लगानी कोषको 
वेवसाइि www.nlk.org.np िा िाक्तखएको छ। 

http://www.nlk.org.np/
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अनसुचूी 2 

(दफा 7 संग सम्वक्तन्ित) 

नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको 
प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको कार्यिेत्रगत शतयहरु (TOR) 

 

क) कम्पनीको दीघयकालीन तर्ा आवडिक ििनीडत सवहतको र्ोजना तर्ाि गिी स्वीकृडतका लाडग 
सडिडतिा पेश गने,  

(ख) कम्पनीले डनिायिि गिेका उद्देश्र् अनसुाि शरे्ि िािकको लाडग प्रडतफल सडुनक्तित हनुे गिी 
जोक्तखि ववश्लषेिको आिाििा सडिडतले तोकेको सीिा डभत्र िवह डितोपत्रको कािोवाि गने,  

(ग) स्रोतहरुको अडिकति परिचालन गने,  संस्र्ागत सशुासन कार्ि गरि उत्पादकत्व बदृद्द गने ि 
सािाििा खचय डनिायरित सीिािा िाख्न े।  

(घ)  शेर्ि ववश्लषेिका औजािहरूको ववकाश गिी सिसािवर्क प्रर्ोग गने । 

(ङ) डितोपत्र बजािको ववश्लषेि गने एवं  डितोपत्रिा लगानी गने िेत्रहरुको पवहचान गने, 

(च) डितोपत्रिा गरिएको लगानी ि कािोबाि एवं सोिा देक्तखएको जोक्तखि डबश्लषेि गिी सडिडतिा 
िाडसक रूपिा प्रडतवेदन पेश गने,   

(छ) सडिडतद्वािा तोवकएका िागय डनदेशन तर्ा वजेट सीिा अनसुाि आगािी आडर्यक वषयको वजेट 
तर्ा वावषयक कार्यक्रि तर्ाि गिी स्वीकृडतका लाडग सडिडतिा पेश गने, 

(ज) सडिडतले नर्ािँ आडर्यक वषयको लाडग वजेट तर्ा कार्यक्रि स्वीकृत गिेपडछ खचयका शीषयकहरू 
खलेुको वजेट वववििको आिाििा खचय गने वा खचय गने अक्तख्तर्ािी सम्बक्तन्ित अडिकृतलाई 
प्रदान गने ।   

(झ) कम्पनीको आर् व्र्र् सम्वन्िी आवडिक वववििहरू तोवकएको सिर् डभत्र तर्ाि गिाउन,े 

(ञ) कम्पनीको चालू तर्ा क्तस्र्ि सम्पक्तत्तको अडभलेख अद्यावडिक गिी िाख्न लगाउन,े 

(ट)  कम्पनीिा कार्यित जनशक्तिको ववविि अद्यावडिक गिी िाख्न लगाउन,े 

(ठ) कम्पनीको आडर्यक कािोवािको सपुरिवेिि तर्ा अनगुिन गिी आडर्यक अनशुासन तर्ा 
डनदेशनहरू पालना गनय लगाउन,े आन्तरिक तर्ा अक्तन्ति लेखा पिीिि गिाउने ि कम्पनीको 
आडर्यक दार्ीत्वको क्तजम्िेवािी डलन,े 

 िाडर् उल्लेक्तखत कार्यिेत्रगत शतयहरु (TOR) बाहेक अन्र् कार्य ववविि कम्पनीको प्रबन्ि पत्र 

डनर्िावलीिा उल्लेख भए बिोजीि ि  सञ्चालक सडिडतले सिर् सिर्िा तोके बिोक्तजंि हनुेछ 
। 
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अनसूुची –3 

(दफा 11 संग सम्वक्तन्ित) 

प्रिखु कार्यकािी अडिकृतको पारिश्रडिक तर्ा सवुविाहरु 

१.  पारिश्रडिक: िाडसक आिािभतू पारिश्रडिक नेपाल सिकािको ववक्तशष्ट शे्रिीले पाए सिह 
हनुछे।अन्र् भत्ताको हकिा संचालक सडिडतले तोके बिोक्तजि हनुेछ ।   

२.  चाियपवय खचय : प्रिखु कार्यकािी अडिकृतले आफ्नो ििय, सस्कृडत ि पिम्पिा अनसुाि िनाईने 
चािपवयको लागी एक आडर्यक वषयिा एक पटक खाईपाई आएको एक िवहनाको आिािभतु 
पारिश्रडिक विाविको िकि पाउनेछ । 

४. सवािी सािन: कम्पनीले प्रिखु कार्यकािी अडिकृतलाई कार्ायलर् सम्वन्िी कािका लाडग 

  एकवटा सवािी सािन ि सवािी चालक उपलव्ि गिाउनेछ ।  

४.  ईन्िन खचय: प्रिखु कार्यकािी अडिकृतले िाडसक १०० डलटि पेट्रोल वा डिजेल भन्दा बढी 
नहनुे गिी डबल बिोक्तजिको िकि ईन्िन खचय वापत पाउनेछ ।  

5  भ्रिि भत्ता तर्ा सवुविा: प्रिखु कार्यकािी अडिकृत स्वदेश तर्ा ववदेश भ्रिििा जादािँ सो 
वापतको भ्रिि भत्ता तर्ा सवुविा नेपाल सिकािको ववक्तशष्ट शे्रिीले पाए सिहको पाउनेछ ।  

6.  प्रोत्साहन भत्ता: कार्य सम्पादन िूल्र्ाङ्कनको आिाििा प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता नागरिक स्टक 
डिलि कम्पनी डलडिटेि संचालक सडिडत ि प्रिखु कार्यकािी अडिकृत बीच हनुे कार्यसम्पादन 
सम्झौतािा उल्लेख भए बिोक्तजि हनुेछ ।  

7.  कि सम्बन्िी दावर्त्व: प्रिखु कार्यकािी अडिकृतले कम्पनीबाट पाउने पािीश्रडिक तर्ा अन्र् 
सवुविा वापतको कि सम्बन्िी दावर्त्व डनज स्वरं्ले बेहोनुय पनेछ ।   

 

 

 


