
नेपाल सरकार 
कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय 

ससिंहदरिार, काठमाण्डौ। 
दरखास्त पेश गनन दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गररएको । 

प्रथम पटक प्रकाशशत समसत २०७७/१२/१९ 

दोस्रो पटक प्रकाशशत समसत २०७८/१/१७ 

कपास षिकास ससमसतमा ररक्त रहेको पररयोजना प्रमखु पदमा सनयकु्तीका लासग समसत २०७७/१२/१९ मा गोरखापर 
राषिय दैसनकमा सूचना प्रकाशन गररएकोमा पररयोजना प्रमखु पदमा कुनै पसन दरखास्त नपरेकोले उक्त पदमा  सनयकु्तीको 
लासग देहायका योग्यता पगेुका ईच्छुक नेपाली नागररकहरुबाट यो सूचना प्रकाशन गररएको समसतबाट २१(एक्काईस) ददन 
सिर (आिेदन ददने अशन्तम ददन सािनजसनक षिदा परेमा त्यसको िोसलपल्ट) कायानलय समय सिर यस मन्रालयको कमनचारी 
प्रशासन शाखा, बोडन सिंस्थान समन्िय डेस्क, ससिंहदरिार काठमाण्डौंमा गोप्य खामबन्दी गरी आिेदन ददनहुनु सम्बशन्ित 
सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ। 

सूचना निं ररक्त पद आिश्यक सिंख्या योग्यता तथा अनिुि 
१/०७७/७८ 
कपास 

पररयोजना 
प्रमखु 

१ जना सम्बशन्ित सािनजसनक सनकायको कायन प्रकृसतसँग 
सम्बशन्ित षििय िा प्रशासन, व्यिस्थापन, अथनशास्त्र िा 
कानूनमा मान्यता प्राप्त षिश्वषििालयबाट कम्तीमा 
स्नातकोतर उतीर्न गरेको र कुनै सिंस्था िा सनकायमा 
व्यिस्थापकको हैससयतले कम्तीमा ५ ििनको कायन अनिुि 
हाससल गरेको,३० ििन उमेर परुा िई साठी ििन 
ननाघेको।  

  २. दरखास्त पेश गने प्रषिया 

कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय सम्बद्ध सािनजसनक सनकायका पदासिकारीको सनयशुक्त तथा मनोनयन सम्बशन्ि 
सनदेशशका, २०७६ को अनसूुची-२ बमोशजमको दरखास्त/ प्रसतिद्धता परसाथ आफुले सनयकु्ती / मनोसनत हनु चाहेको 
सूचना निं र पद स्पष्ट उल्लेख गरी देहायका कागजातहरु सिंलग्न गरी पेश गनुनपने छ । 

क) नेपाली नागररकता प्रमार् परको प्रसतसलषप, 
ख) शैशिक प्रमार्परको प्रसतसलषप,षिदेशी षिश्वषििालयबाट शैशिक उपािी हाससल गनेको हकमा समकिता सनिानरर् 

गरेको प्रमार्पर असनिायन रुपमा पेश गनुनपनेछ। 
ग) िैयशक्तक षििरर् (CV), 
घ) सनदेशशकाको दफा ४ बमोशजम अयोग्य निएको व्यहोरा स्ियिं प्रमाशर्त गरी पेश गनुनपनेछ, 
ङ) अनिुि खलु्ने कागजातको प्रसतसलपी, 
च) अन्य आिश्यक कागजातहरु।  



छ) पररयोजना प्रमखुको हकमा नेपालमा कपास षिकासका चनुौसत/सम्िािना तथा सिुार सम्बन्िी षिियमा ५००० 
शब्दमा नबढाई तयार पाररएको व्यिसाषयक कायनयोजना ३ प्रसत दरखास्त साथ पेश गनुनपनेछ।साथै मन्रालयबाट 
तोषकएको समसतमा सो को प्रस्ततुीकरर् समेत गनुनपने छ। 

३. दरखास्त दस्तरु : दरखास्त दस्तरु बापत कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालयको कोड निं ३१२००३५०१ 
राजश्व खाता ००१००५१६२००००० राजश्व शशिनक १४२२४ मा जम्मा हनुे गरी एिरेष्ट बैंक सल. ससिंहदरिार 
शाखामा रु ३०००।– (अिेरुपी रु तीन हजार मार) सतरेको सक्कलै िौचर खामबाषहर टाँस गरी पेश गनुनपनेछ।  

४. अन्य षििरर् 
क) ससफाररस ससमसतले कुनै कारर् उल्लेख गरी पदासिकारी मनोनयनको ससफाररस सम्बन्िी सूचना स्थसगत िा रद्ध 

गनन सक्नेछ । 
ख) मनोनयनका लासग ससफाररस गने/नगने सम्बन्िी सम्पूर्न असिकार ससफाररस ससमसतमा सनषहत रहनेछ। ससमसतले 

आिश्यक देखेका कागजातहरु जनुसकैु समयमा माग गनन सक्नेछ। 
ग) आिेदन फारम कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालयको िेिसाईट www.moald.gov.np बाट Download गनन 

सषकनेछ। अन्य थप जानकारीको लासग कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय कमनचारी प्रशासन शाखा, बोडन/ 
सिंस्थान समन्िय डेस्क िा टेसलफोन निं ०१-४२०००४६,०१-४२११८०८ मा सम्पकन  गनन सषकने छ । 
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