
विज्ञ  तथा परामर्शदायी संस्था आश्यकता सम्बन्धी सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशर्त ममती २०७५।७।१८ 

उद्योग, पयशटन, िन तथा िातािरण मन्रालय, कणाशली प्रदेर्, सरेु्खतद्वारा  आ.ब. २०७५।७६ मा 
कायाशन्ियन हनुे विमिन्न विकास कायशक्रमहरु सञ्चालनका लामग परामर्श तथा विज्ञ सेिा र्खररदका गनश सम्बन्धीत 
के्षरका परामर्शदायी संस्था तथा विज्ञहरुको आिश्यकता परेको हनुाले तपशर्लका के्षरमा कशम्तमा ३ िर्शको 
अनिुि िएका संस्था तथा विज्ञहरुले मनधाशररत ढााँचाको मनिेदन सवहत आफैले प्रमाशणत गरेका उल्लेशर्खत 
कागजातहरु राशर्ख यो सूचना प्रकाशर्त िएको मममतले १५ (पन्र) ददन मिर मनिेदन ददनहुनु अनरुोध छ । 

तपशर्लः 

१. घरेल ुतथा लघ ुउद्योग, जमििटुी प्रर्ोधन सम्बशन्ध 

२. पयशटन पूिाशधार तथा विकार् (पदमागश, पयशटन सिक, पयशटवकय पाकश ) 
३. इशन्जमनयररङ्ग संरचना मिजाइन, ईविमेट, मनमाशण, सपुररिेक्षण 

४. िन, िातािरण तथा िन्यजन्त ुब्यिस्थापन (िन कायशयोजना, िातािरणीय पररक्षण, िन नीमत, ऐन, 
काननु मनमाशण, िन उद्यान) 

५. िातािरण ब्यिस्थापन तथा संरक्षण 

६. जलाधार ब्यिस्थापन ( जलाधार ब्यिस्थापन योजना, िेमसन योजना, जलाधार सम्बशन्ध नीमत, ऐन 
काननु) 

७. उच्च प्रविमधयकु्त नसशरी (स्थापना, व्यिस्थापन) 

८. िन, िातािरण तथा पयशटन सम्बशन्ध मिमियो िकुमेन्री  

९. तामलम, गोष्ठी, अध्ययन अनसुन्धान  

आिश्यक कागजातहरुः 

१. नागररकताको प्रमाशणत प्रमतमलपी 
२. रै्शक्षक योग्यताको प्रमाणपरको प्रमतमलपी 
३. विर्यगत विज्ञताको प्रमाणपर प्रमतमलपी  

४. पेर्ागत दताश प्रमाणपर  

मनिेदन ददन सवकने स्थानहरुः 
उद्योग, पयशटन, िन तथा िातािरण मन्रालय, कणाशली प्रदेर्, 

िीरेन्रनगर,सरेु्खत  

फोन नं.  ०८३ ⁻५२२५१४ 

इमेलः moitfe@karnali.gmail.com.np 

यो सूचना मन्रालयको िेिसाइट moitfe.karnali.gov.np मा पमन प्राप्त गनश सवकन्छ ।   

mailto:moitfe@karnali.gmail.com
http://www.moitfe.karnali.gov.np/


श्री उद्योग, पयशटन, िन तथा िातािरण मन्रालय, 

कणाशली प्रदेर्, िीरेन्रनगर, सरेु्खत । 

विर्यः विज्ञ सूचीमा सूशचकृत हनु पााँऊ । 

 

महोदय, 

उपरोक्त सम्बन्धमा उद्योग, पयशटन, िन तथा िातािरण मन्रालय, कणाशली प्रदेर्, िीरेन्रनगर, सरेु्खतद्वारा 
आ.ब. २०७५।७६ मा सञ्चालन हनुे िावर्शक कायशक्रम कायाशन्ियनको क्रममा परामर्श, सल्लाह, राय ददन 
आमथशक कायशविमध ऐन, सािशजमनक र्खररद ऐन तथा प्रदेर् सरकारका प्रचमलत कानूनहरुको अमधनमा रही सो 
काम गनश इच्छुक  रहेको छु । मन्रालयको गोपमनयतालाई पूणश सरुशक्षत गदै सोको मयाशदामा कुनै आाँच आउन 
ददने छैन िने्न कबमुलयतनामा सवहत कानून बमोशजम सहुाँला बझुााँउला िमन देहाय बमोशजमका कागजातहरु राशर्ख 
रै्शक्षक वििरणहरु उल्लेर्ख गरी यो मनिेदन पेर् गरेको छु ।   

 

संलग्न कागजातहरु 

१. नागररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलपी  

२. रै्शक्षक प्रमाणपरको प्रमाशणत प्रमतमलपी 
३. कायाशनिुिको प्रमाणपरको प्रमतमलपी 
४. विर्यगत विज्ञताको प्रमाणपरको प्रमतमलपी  

५. अन्य ……………. 
विज्ञको शकै्षिक योग्यता  विज्ञता तथा सल्लाह परामशश दिन चाहेको विषय 

कायशक्रम  विषय 

   
   
   
   
   
   

 

मनिेदनको नाम, थरः  

स्थायी ठेगानाः  

मोबाइल नं.  

कायशरत संस्थाः 
दस्तर्खतः 
मममतः 
 


