
 

 
 

 
 

वन तथा वातावरण म��ालय स�ब� साव�ज�नक �नकायका पदा�धकार�, काय�कार� �मखु तथा 

सद�यको �नयिु� र मनोनयनका ला�ग छनौट गदा� अपनाउन ुपन� काय��व�ध, २०७५ 

 

��तावना: 

वन तथा वातावरण म��ालय स�ब� साव�ज�नक �नकायका पदा�धकार� तथा सद�यको �नयिु� र मनोनयन 

स�ब�धी मापद�ड, २०७३ को दफा ८ बमोिजम पदा�धकार� तथा सद�यको �नयिु� वा मनोनयन 

स�ब�धी  काय�लाई �यवि�थत बनाउन म��ालयले यो काय��व�ध तयार गरेको छ । 

१. संि�� नाम र �ार�भ : (१) यस काय��व�धको नाम "वन तथा वातावरण म��ालय स�ब� 

साव�ज�नक �नकायका पदा�धकार�, काय�कार� �मखु तथा सद�यको �नयिु� र मनोनयनका ला�ग 

छनौट गदा� अपनाउन ुपन� काय��व�ध, २०७५" रहेको छ । 

(२) यो काय��व�ध म��ालयले �वीकृत गरेप�छ लागू हनेुछ । 

२. प�रभाषा:  �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा :  

(क) “म��ालय” भ�ाले वन तथा वातावरण म��ालय स�झन ुपद�छ ।        

(ख) “पदा�धकार�” भ�ाले साव�ज�नक �नकायको अ�य� वा काय�कार� �मखु स�झनपुछ� ।  

(ग) “काय�कार� �मखु” भ�ाले साव�ज�नक �नकायको काय�कार� �मखु भै काम गन� अ�य�, 

काय�कार� �नद�शक, सद�य सिचव वा महा�ब�धक स�झन ुपछ� । 

(घ)  “सद�य” भ�ाले साव�ज�नक �नकायको सद�यका �पमा �नयिु� वा मनोनयन भएको 

�यि� स�झन ुपछ� । 

(ङ)  “साव�ज�नक �नकाय” भ�ाले वन तथा वातावरण म��ालय स�ब� साव�ज�नक �नकाय 

स�झन ुपछ� ।  

(च) “स�बि�धत कानून” भ�ाले पदा�धकार�को �नयिु� वा मनोनयन गन� वा तो�ने स�ब�धी 

ऐन,  �नयम, गठन आदेश, �व�धप� वा �नयमावल� स�झन ुपछ� । 

(छ)  "स�म�त" भ� नाले दफा ४ को उपदफा (१) बमोिजमको छनौट स�म�त स�झन ुपछ� । 

३. �नयिु� वा मनोनयन: (१) स�बि�धत कानूनमा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक साव�ज�नक 

�नकायको अ�य� वा काय�कार� �मखु वा महा�ब�धक वा सद�य पदमा �नयिु� वा मनोनयन 

गदा� �न�न ���या अपनाउन ुपन�छ : 

(क) यो�यता पूरा गरेका इ�छुक �यि�ह�को �नवेदन/दरखा�त वन तथा वातावरण 

म��ालयको �शासन शाखामा संकलन ग�रनेछ ।  

(ख) साव�ज�नक �नकायसँग स�बि�धत �वषयमा �नवेदकले �नवेदनसाथ �यावसा�यक काय�योजना 

र आफुले हाँ�सल गरेका शैि�क यो�यता, अनभुव, ता�लम नाग�रकताको �माणप�को 

��त�ल�प र ब�ढमा ३ पेजको वैयि�क �ववरण समेत संल� न गर� म��ालय सम� पेश 

गनु� पन�छ ।  



(२) उपदफा (१) बमोिजम म��ालयमा �ा� भएका �नवेदनह� म�ये �यावसा�यक 

काय�योजना, अनभुव र वैयि�क �ववरणको आधारमा छनौट स�म�तले �सफा�रस गर� �नयिु� 

वा मनोनयनको ला�ग म��ालय सम� पेश गन�छ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न साव�ज�नक �नकायको 

काय�कार� �मखुको पदमा �नयिु� वा मनोनयन गदा� दफा ४ बमोिजमको छनौट स�म�तले 

खलुा ��त�पधा�बाट गरेको �सफा�रसको आधारमा गनु� पन�छ । 

४. छनौट स�म�त: (१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजम साव�ज�नक �नकायको काय�कार� �मखु 

पदमा �नयिु� वा मनोनयनको ला�ग �सफा�रस गन� देहाय बमोिजमको छनौट स�म�त रहने छ । 

(क)  �शासन महाशाखा �मखु                          - संयोजक                                                                      

(ख) म��ालयले तोकेको सह सिचव                                 - सद�य 

(ग) म��ालयले तोकेको साव�ज�नक �नकायको �वषयसँग स�बि�धत �व�     - सद�य 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले देहाय बमोिजमको कूल १०० अंकको 

मू�यांकनका आधारमा काय�कार� �मखुको छनौट गनु� पन�छ । 

(क) स�बि�धत साव�ज�नक �नकायको �यावसा�यक काय�योजना  

(Business Development Plan) वापत देहाय बमोिजम बढ�मा  

  

-५० अंक   

 (अ) स�बि�धत साव�ज�नक �नकायको प�रचय तथा �व�मान काय� 

स�ालनको अव�था (Performance Status with Time Series Data)   

 

- ५ अंक 

 

 (आ) स�बि�धत साव�ज�नक �नकायको �व�मान अव�थाको �व�लेषण  

-SWOT Analysis_    

 

- २० अंक 

 

 (इ) स�बि�धत साव�ज�नक �नकायको �व�तार (Upscaling) गन� 

स�हतको भावी रणनी�तक योजना (Future Strategic Plan) 

 

- २५ अंक 

 

(ख) शैि�क यो�यता वापत :    - ५ अंक 

 (अ) �यूनतम शैि�क यो�यता वापत               - ३ अंक  

 (आ) अ�त�रि� शैि�क यो�यता  वापत  - २ अंक  

(ग)  �यवसा�यक काय�योजनाको ��ततुीकरण  - २० अंक 

 (अ) �वषयव�तकुो �ान -१० अंक  

 (आ) ��ततुी - ५ अंक  

 (इ) �यि��व - ५ अंक  

(घ)  अ�तवा�ता� वापत  - २५ अंक 

 

५. काय�ता�लका तयार गन� स� ने : (१) स�म�तले आ�नो काय�लाई �यवि�थत र समयब� बनाउन 

छनौट स�ब�धी काय�ता�लका बनाउन स� नेछ । 

(२) उ� काय�ता�लकामा स�म�तले आव�यकता अनसुार हेरफेर गन� स� नेछ । 

६. दरखा�त फाराम र पेश गन� अव�ध :  (१) काय�कार� �मखु पदको ला�ग आवेदन �दन चाहने 

उ�मेदवारले अनसूुची  बमोिजमको दरखा�त फाराम भर� म��ालयमा पेश गनु� पन�छ । 



(२) उपदफा (१) बमोिजम दरखा�त आ�ान गदा� १५ �दनको समय �दई राि� �य �तरको 

दै�नक प��कामा दरखा�त आ�ान स�ब�धी सूचना �कािशत गनु�पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको �याद�भ� ३ (तीन) जना भ� दा कम उ�मेदवारको मा� 

दरखा�त पेश भएमा पेश हनु आएका दरखा�तलाई यथावत राखी पनु: ७ (सात) �दनको थप 

�याद �दई दरखा�त आ�ानको सूचना �काशन गनु�पन�छ । 

(४) पनु: �कािशत सूचनाको �याद�भ� प�न कुनै दरखा�त नपरेमा प�हले पेश भएका 

दरखा�तका आधारमा छनौट ���या अगा�ड बढाउन स�कनेछ  । 

(५) उ�मेदवारले दरखा�तको साथमा दफा ४ को उपदफा (२) को ख�ड (क) बमोिजम 

�यवसा�यक काय�योजना समेत छु�ै गो�य �सलब�द� गर� पेश गनु�पन�छ । 

(६)  दफा ४ को उपदफा (२) को ख�ड (क) बमोिजमको �यवसा�यक काय�योजना 

बढ�मा १५ प�ृको हनेु गर� तयार गनु�पन�छ । 

७. दरखा�त �वीकृ�त : (१) दफा १४ वमोिजमको सिचवालयको तो�कएको अ�धकृत�तरको 

कम�चार�ले �व�ापनमा उ�लेख भए अनसुार उ�मेदवारको यो�यता भए नभएको र स�बि�धत  

म��ालय स�ब� साव�ज�नक �नकायका पदा�धकार� तथा सद�यको �नयिु� र मनोनयन स�ब�धी 

मापद�ड, २०७३ अनसुार यो�य भए नभएको य�कन गर� दरखा�त �वीकृत वा अ�वीकृत गनु� 

पन�छ । 

(२) आवेदन �वीकृत भए नभएको जानकार� उ�मेदवारलाई �दन ु पन�छ । दरखा�त 

�वीकृत भएमा उ�मेदवारलाई �वेशप� उपल�ध गराउन ुपन�छ ।  

८. �यावसा�यक काय�योजनाको �ा��, अ�ययन र मू�याकंन स�ब�धी �यव�था  :     

(१) उ�मेदवारह�ले पेश गरेको िशलब�द� �यावसा�यक काय�योजना स�म�तको बैठकमा पेश 

गनु� पन�छ । 

  (२) स�म�तमा �ा� हनु आएका �यावसा�यक काय�योजना मू�यांकनका ला�ग स�म�तले 

आव�यकता अनसुार स�बि�धत �वषयका वढ�मा ३ (तीन) जनास�म �व� तो� न   

स� नेछ । 

  (३) �व�ले उ�मेदवारको �यावसा�यक काय�योजना अ�ययन/मू�या�न गन� �ममा एक भ�दा 

बढ� �दन अ�ययन गनु� पन� भएमा अ�ययन प�ात ् िशलब�द� गर� स�म�तमा बझुाई 

स�म�तले तोकेको �दन/समयमा पनु: अ�ययन गनु�पन�छ । 

   (४) यस दफा अनसुार �यावसा�यक काय�योजना मू�या�न गदा� मू�या�नको ला�ग �व�ले 

उ�मेदवारको नाम थाहा नहनेु गर� संकेत नं. को आधारमा गो�य �पमा गन� �यव�था 

स�म�तले �मलाउन ुपन�छ । 

   (५)  �यावसा�यक काय�योजनाको मू�यांकन गन� तो�कएका �व�ले आफूले �दने अंक मू�याकन 

फाराममा गो�य �पमा चढाई �सलब�द� गर� स�म�तलाई बझुाउन ुपन�छ । 

   (६) स�म�तले �व�बाट अलग अलग �दान गरेको अंकको औषत �नकाल� �ा�ांक ता�लका 

तयार गनु� पन�छ ।  



९.  संि�� सूची (Short List) तयार गन� : (१) स�म�तले �यवसा�यक काय�योजनामा सबैभ�दा बढ� 

अंक �ा� गन� एक पदको ला�ग ६ जनास�म उ�मेदवारको संि�� सूची तयार गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न छनौट ���यामा ६ जना भ�दा कम 

उ�मेदवार मा� भएमा सोह� बमोिजम सूची तयार गनु�पन�छ । 

१०.  ��त�ुत तथा अ� तवा�ता� स�ब�धी �यव�था :   स�म�तले नै अ�तवा�ता स�म�तको काम गन�छ । 

(१) संि�� सूचीमा परेका उ�मेदवारह�लाई क�तीमा ७ �दनको सूचना �दई ��ततुी तथा 

अ� तवा�ता�को ला�ग आ�हान ग�रनेछ । 

(२)  स�म�तले �नधा�रण गरेको �म�त, समय र �थानमा ��ततुी तथा अ� तवा�ता� हनेुछ । 

(३)  स�म�तले आव�यकता अनसुार स�बि�धत �वषयको �व�लाई आम��ण गन� स� नेछ । 

(४) स�म�तले उ�मेदवारह�लाई �यावसा�यक काय�योजनाको ��ततुीकरण गन� लगाउनेछ । 

(५)   उ�मेदवारले उपदफा (४) बमोिजम ��ततुीकरण गनु� पन�छ । आफुले ��ततुीकरण गन� 

�वषयव�तकुो �व�तुीय ��त (Soft Copy) ��ततुी हनु ुभ�दा अगावै सिचवालयमा बझुाउन ु

पन�छ ।  

(६)  स�म�तका सद�यले अ� तवा�ता�मा अंक �दान गरेको मू�या�न फाराम सद�यह�को  

रोहबरमा �सलब�द� गर� सिचवालयले रा� नेछ । 

(७)   अ� तवा�ता� स�म�तका सद�यले पूणा��को ७०% भ�दा बढ� र ४०% भ�दा कम अंक �दँदा 

कारण खलुाउन ुपन�छ । 

(८)   अ� तवा�ता� स�म�तको सद�यह� म�ये ५०% भ� दा बढ� सद�यले कारण खलुाई अंक �दान 

गरेको अव�थामा मा� उपदफा (६) बमोिजम �दान गरेको अंक गणना गनु�पन�छ।  

अ�यथा अ�धकतम ्वा �यूनतम ्अंक मा� गणना गनु�पन�छ ।  

११.  उ�मेदवारको नाम �सफा�रश गन� :  

(१) ��ततुी तथा अ� तवा�ता� स�प� न भएको ३ �दन�भ� स�म�तले �यावसा�यक काय�योजनाको 

अंक, शैि�क यो�यता वापतको अंक, ��ततुीकरणको अंक र अ� तवा�ता�को अंक समेत 

जोडी उ�मेदवारह�को यो�यता�म तयार गनु�पन�छ । 

(२) स�म�तले उपदफा (१) बमोिजम सबैभ�दा बढ� अंक �ा� गन� ३ (तीन) जनाको नाम 

वणा�न�ुम अनसुार नेपाल सरकार सम� पेश गन� गर� म��ालयमा �सफा�रस गनु�पन�छ । 

(३)   उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न छनौट ���यामा ३ (तीन) जना 

भ�दा कम उ�मेदवार मा� सहभागी भएमा कायम भएका उ�मेदवारलाई �नयिु�का ला�ग 

�सफा�रस गन� बाधा पन�छैन ।   

१२. अ�भलेख �यव�था : स�म�तले स�पादन गरेका काय� स�ब�धी सबै कागजातह� सिचवालयले 

�यवि�थत �पमा अ�भलेख रा� न ुपन�छ । 

१३ .  बैठक भ�ा तथा अ�य खच�: (१) स�म�तका सद�यह�को बैठक भ�ा, �व�ह�को पा�र��मक र 

छनौट काय�मा ख�टएका कम�चार�ह�लाई लोकसेवा आयोगको �वीकृत पा�र��मक दररेटको 

स�बि�धत शीष�कमा उ�लेख भए बमोिजमको रकम भ�ुानी �दन ुपन�छ । 



(२) उपदफा (१) मा उ�लेख भए बमोिजमको रकमको भ�ुानी काय�कार� �मखु छनौट 

गनु�पन� स�बि�धत साव�ज�नक �नकायबाटै �दन ुपन�छ ।  

१४.   सिचवालय: स�म�तको सिचवालय स�ब�धी काम कारवाह� म��ालयको �शासन शाखाले गन�छ।  

१५.   द�ुवधा भएमा गन�: यस काय��व�ध बमोिजम काय�कार� �मखु छनौट ���यामा कुनै द�ुवधा उ�प� न 

भएमा स�म�तले आव�यक �या�या गर� �नण�य गरे बमोिजम हनेुछ । 

१६.  काय��व�ध संशोधन:  यस काय��व�धमा म��ालयले आव�यकता अनसुार संशोधन गन� स� नेछ । 

१७.   बािझएमा गन�: यस काय��व�धसँग अ�य �च�लत कानूनी �यव�थाह� बािझएमा बािझएको हदस�म 

�च�लत कानून बमोिजम नै हनेुछ ।  

 



 

अनसूुिच  

 

काय��व�धको दफा ६ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत  

.... �ल�मटेड/स�म�त 

काय�कार� �मखु/महा�ब�धक पदको दरखा�त फाराम 

(ख�ुला ��त�पधा�को ला�ग) 

 

सिचवालयको/काया�लयको 

�योजनको ला�ग 

दरखा�त दता� नं.  

दता� �म�त  

�व�ापन नं.  

रोल नं.  

ख�ड (क) �व�ापनमा उ�लेिखत पूव� �ववरण: 

१. �व�ापन नं:  २. पद :  

ख�ड (ख) उ�मेदवारको �यि�गत �ववरण: 

३. 
उ�मेदवारको 

परुा नाम/थर 

देवनागर�मा:  

अं�जेी ठुलो अ�रमा  

४. �थायी ठेगाना 
१. िज�ला:              २. न.पा./गा.�व.स:               ३.वडा नं: 

४. टोल:                ५. फोन नं:                     ६. मो.नं:   

५. 
प�ाचार गन� 

ठेगाना 

१. िज�ला:              २. न.पा./गा.�व.स:                

३.वडा नं:     ४. टोल:           ५. फोन नं:            ६. मो.नं:   

६. 
�ववा�हतको 

�न�म� 

१.प�त/पि� नको परुा नाम/थर  

२.नाग�रकता  

७. 
उ�मेदबारको: 

१. ज�म �म�त:..............साल..............म�हना.......गते   २.नाग�रकता: 

   इ�वी सन ्मा: ..............साल..............म�हना.......गते                        

 

ख�ड (ग) शैि�क यो�यता र ता�लमको �ववरण: 

�. 

सं. 
अ�ययन गरेकोसं�थाको नाम उ�ीण� पर��ा 

पर��ा उ�ीण� 

गरेको �म�त 
�ेणी 

पर��ा �लने 

सं�था 

म�ुय 

�वषयह� 

१ 
 
      

२ 
 
      

३ 
 
      

४ 
 
      

५ 
      

पासपोट� 

साइजको 

फोटो टाँसी 

द�तखत गन� 



 

 

ख�ड (घ) काय� अनभुवको �ववरण:  

�स. 

नं. काया�लय पद 
सेवा, समूह 

र उपसमूह 

�ेणी वा 

तह 
�म�त देिख �म�त स�म 

सो पदमा रह� 

गरेको काय�को 

�ववरण 

१        

२        

३        

४        

५        

दरखा�त साथ �न�न �लिखत कागजातह� अ�नवाय� �पमा संल�न हनु ुपन�छ : 

1) उमेर खलेुको �माणको ��त�ल�प । 

2) नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�ल�प । 

3) �व�ापन भएको पदको ला�ग तो�कएको �यूनतम शैि�क यो�यताको �माणप�को ��त�ल�प (ता�लम, 

अनभुवको ��त�ल�प समेत) । 

4) अ�तवा�ता�को �दन उ�मेदवार आ�नो सबै स� कल �माणप� स�हत उपि�थत हनु ुपन�छ। 

5) �यवसा�यक काय�योजना िशलब�द� गर� बढ�मा १५ पेजमा (हाड� र स�ट क�प छुटाछु�ै) पेश 

गनु�पन�छ । 

6) दरखा�त फाराम पेश गदा� ला�ने पर��ा द�तरु बापत एभरे� ब�कको खाता नं. 

००१००१०६२०००००,काया�लय कोड नं. ३२९००३५०१, राज� शीष�क नं. १४२२४ मा   

�. ३०००।- बझुाएको स�ल भौचर संल�न गनु�पन�छ । 

7) ख�ड (ग) र (घ) मा छु� याइएको ठाउँ अपगु भएमा छु�ै पाना थप गर� पेश गन� स�कनेछ ।  

 

��ततु �ववरणह� साचँो र द�ु�त छन,् झठुा ठहरे कानून बमोिजम सहुलँा/बझुाउँला : 

�या�चे 

दाया ँ बाया ँ

 

 

 

 

 

 

सिचवालयको कम�चार�ले भन�: 

१.रोल नं: ३.भौचर नं. 

 

४.दरखा�त ब�ुने को ह�ता�र र �म�त    : ......................................... 

५. दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत गन� अ�धकृतको ह�ता�र र �म�त : ...........................................  

 
 
 
 
 
 
 

उ�मेदवारको ह�ता�र 

...................................... 

�म�त: ............................. 



 
 

............................�ल�मटेड/स�म�त 

�वेश – प� 

पर��ाथ�ले भन� 

क) �व�ापन नं  :  

ख) नाम/थर  : 

ग) पद   :  

घ) रोल नं.  : 

ङ) पर��ा के��  : 

च) पर��ाथ�को द�तखत : 

स�बि�धत कम�चार�ले भन�: 

यस .............................................. �ल�मटेड/स�म�तबाट �म�त ............................ मा/देिख �लइने 

उ� पदको पर��ामा तपाईलाई सि�म�लत गराउन अनमु�त �दइएको छ । 

........................................ 

         स�बि�धत अ�धकृतको द�तखत 

 
 
 

.......................... �ल�मटेड/स�म�त 

�वेश – प� 

पर��ाथ�ले भन� 

क) �व�ापन नं  :  

ख) नाम/थर  : 

ग) पद   :  

घ) रोल नं.  : 

ङ) पर��ा के��  : 

च) पर��ाथ�को द�तखत : 

स�बि�धत कम�चार�ले भन�: 

यस .............................................. �ल�मटेड/स�म�तबाट �म�त ............................ मा/देिख �लइने 

उ� पदको पर��ामा तपाईलाई सि�म�लत गराउन अनमु�त �दइएको छ । 

........................................ 

            स�बि�धत अ�धकृतको द�तखत 

पासपोट� 

साइजको 

फोटो टाँसी 

द�तखत गन� 

पासपोट� 

साइजको 

फोटो टाँसी 

द�तखत गन� 


