
 
 

 
नेपाल सरकार 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र्लर्मटेडको महाप्रबन्त्धकको र्नयणुिका लार्ग गठित र्सफाररस सर्मर्तको 

 
  

प्रथम पटक प्रकाणित र्मर्त 207७/०३/१७ 
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र्लर्मटेडमा ररि महाप्रबन्त्धक पदमा खलुा प्रर्तस्पधाित्मक प्रर्तयोर्गताद्वारा पदपूर्ति गररने भएकोले 
देहायको योग्यता भएका इच्छुक नेपाली नागररकहरूबाट यो सूचना प्रकाणित भएको र्मर्तले २१ (एक् काइस) ठदन र्भर कायािलय समयमा 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान िाखा, र्संहदरवार, कािमाडौंमा रीतपवूिकको दरखास्त ठदनहुनु सम्बणन्त्धत 
सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाणित गररएको छ। समय नाघी प्राप् त हनु आएको वा रीत नपगुेको दरखास्तमार्थ कुनै कारवाही गररने 
छैन। 

१. योग्यता तथा अनभुवः-    

क. मान्त्यता प्राप्त ववश् वववद्यालयबाट जनप्रिासन वा व्यवस्थापन वा मानववकी तथा समाजिास् र ववषयमा स्नातकोत्तर उपार्ध प्राप् त गरेको। 
ख. नेपाल सरकार वा अन्त्य कुनै संघ संस्थामा ५ वषि काम गरी अनभुव प्राप् त गरेको। 
ग. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्वद्ध साविजर्नक र्नकायका पदार्धकारीको र्नयणुि र मनोनयन सम्बन्त्धी र्नदेणिका २०७७ 

को दफा ४ बमोणजम अयोग्य नभएको। 
घ. दरखास्त ठदने अणन्त्तम र्मर्तमा ३५ वषि उमेर पगुेको र ६५ वषि ननाघेको। 
 

नोटः यस पदपूर्ति सम्बन्त्धी सूचना प्रयोजनको लार्ग "अनभुव" भन्त् नाले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पिूि वा आंणिक लगानीमा 
स्थापना भएको साविजर्नक संस्थान वा र्नकाय वा अन्त्य संगठित संस्था वा संयिु राष्ट र संघीय प्रिालीमा रहेर व्यापार वा पारवहन वा 
गोदाम व्यवस्थापन वा भौर्तक पूवािधार ववकास वा आर्थिक ववकास के्षरको अनभुव बझुाउनेछ। 

२. र्नवेदकले दरखास्त साथ पेि गनुि पने कागजातहरूः 
क. दरखास्तसाथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वबेसाइट www.moics.gov.np मा प्रकाणित उद्योग, वाणिज्य तथा 

आपूर्ति मन्त्रालय सम्वद्ध साविजर्नक र्नकायका पदार्धकारीको र्नयणुि र मनोनयन सम्वन्त्धी र्नदेणिका, २०७७ को अनसूुची २ 
बमोणजमको ढााँचामा िैणक्षक योग्यता, नेपाली नागररकताको प्रमािपरको प्रर्तर्लवप, व्यणिगत वववरि तथा अनभुव सम्बणन्त्ध प्रमाि 
कागजका प्रर्तर्लवपहरूलाई उम्मेदवार स्वयंले प्रमाणित गरी पेि गनुि पनेछ तथा दफा ४ अनसुारको अयोग्यता नरहेको व्यहोरा 
उम्मेदवार आफैले प्रमाणित गरेको स्वः घोषिा पेि गनुिपनेछ। 

ख. दरखास्तसाथ उम्मेदवारले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र्लर्मटेडको स-ुसञ् चालनका लार्ग बढीमा पााँच हजार िब्दको 
व्यावसावयक कायियोजना र्सलबन्त्दी लाहाछाप गरी पेि गनुिपनेछ। यस्तो व्यावसावयक कायियोजना A4 साइजको कागजमा एकापवि 
मार टाइप गररएको हनुपुनेछ। व्यावसावयक कायियोजना नेपाली वा अंग्रजेी भाषामा लेख् न सवकनेछ। 

३. व्यावसावयक कायियोजनाको प्रस्ततुीकरि र अन्त्तरवातािः 

छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले आफूले पेि गरेको व्यावसावयक कायियोजना तोवकएको र्मर्त र समयमा प्रस्ततुीकरि गनुिपनेछ। 
साथै अन्त्तरवातािका लार्ग छनौट भएका उम्मेदवारहरूले तोवकएको र्मर्त, समय र स्थानमा िैणक्षक योग्यता, अनभुव र अन्त्य सम्बणन्त्धत 
सक् कलै कागजातहरू सवहत अर्नवायि रूपमा उपणस्थत हनुपुनेछ। 

४. दस्तरुः-  

दरखास्त दस्तरु वापत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कायािलय कोड नं. 307003502, राजस्व खाता नं. 
००१००१०६२००००० तथा राजस्व िीषिक १४२२४ मा जम्मा हनेु गरी एभरेष्ट बैंक, र्संहदरवार िाखामा रू. ५,०००।- (अक्षरेपी 
पााँच हजार मार) बझुाएको सक् कलै भौचर पेि गनुिपनेछ। 

५. पाररश्रर्मकः- 

महाप्रबन्त्धकको मार्सक पाररश्रर्मक तथा अन्त्य सवुवधा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र्लर्मटेडको कानूनमा व्यवस्था भए 
अनसुार हनेुछ। 

६. अन्त्य वववरिः- 

क. यो सूचना बमोणजमको ववज्ञापन मन्त्रालयले कुनै कारि उल्लेख गरी वा नगरी रद्द गनि सक्नेछ। 

ख. आवेदकले झिुा वववरि वा कागजात पेि गरेको पाइएमा जनुसकैु वखत आवेदन रद्द हनुकुा साथै प्रचर्लत कानूनबमोणजम कारवाही 
हनेुछ। 

ग. यस सम्बन्त्धी थप जानकारीका लार्ग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेबसाइट www.moics.gov.np वा 
मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान िाखा वा टेर्लफोन नं. ४२११६७१ मा सम्पकि  गनि सवकनेछ। 

पदपूर्ति सम्बन्त्धी सूचना  


