
खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी लरलभटेड 

प्रधान कामाारम, बद्रकारी प्राजा काठभाडौँ 
खरुा प्रलतमोलगतात्भक ऩयीऺाद्राया स्थामी ऩदऩूलता गने सम्फन्धी सूचना। 

(प्रथभ ऩटक प्रकाशित लभलत 2079/06/14) 

 

रोकसेवा आमोगको लभलत 2079।06।07 गतेको  सहभलत य कम्ऩनी ऩदऩूलता सलभलतको लभलत 2079।06।12 गतेको लनणाामनसुाय कम्ऩनीभा रयक्त 
यहेका ऩदहरु खरुा प्रलतमोलगतात्भक ऩयीऺाद्राया स्थामी ऩदऩूलता गनुाऩने बएकारे तऩलसरभा उशलरशखत मोग्मता ऩगुेका इच्छुक नेऩारी नागरयकहरुफाट मो 
सूचना प्रकाशित बएको लभलतरे 21 ददनलबत्र रयतऩूवाकको दयखास्त आव्हान गरयएको छ।तोककएको मोग्मता ऩगुेका उम्भेदवायहरुरे खाद्य व्मवस्था तथा 
व्माऩाय कम्ऩनी लरलभटेडको वेबसाइट  www.fmtc.org.np भा गई Online application भापा त प्रथभ ऩटक प्रकाशित बएको लभलतरे 21 ददनलबत्र आवेदन 
ददनहुनु सम्फशन्धत सफैको जानकायीको रालग मो सूचना प्रकािन गरयएको छ । कवऻाऩनको सूचना कम्ऩनीको वेबसाइट www.fmtc.org.np भा सभेत 
याशखएको छ । 

 

लस.नॊ. कवऻाऩन नॊ. ऩद तह सेवा सभूह/ 
उऩसभूह 

ऩदसङ्ख्मा खरुा 
/सभावेिी 

न्मूनतभ ्िैशऺक मोग्मता 

1. 19/079-080 कवबागीम 
प्रफन्धक 

10 प्रिासन साभान्म 
प्रिासन 

2 खरुा-1 

भकहरा-1 
भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणा 
गयी कुनै सयकायी सेवा वा प्रचलरत 
काननुफभोशजभ दताा बएको सॊगदठत 
सङ्घन,सॊस्था वा अन्तयााकष्डम सङ््घ 
सॊस्थाको अलधकृतस्तयको ऩदभा 
कशम्तभा 7 वर्ाको कामाानबुव। 

2. 20/079-080 सह-कवबागीम 
प्रफन्धक 

9 प्रिासन साभान्म 
प्रिासन 

6 खरुा-3 

भकहरा-1 

आ.ज.-1 

भधेिी-1 

भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
स्नातकोत्तय वा सो सयह उत्तीणा 
गयी कुनै सयकायी सेवा वा प्रचलरत 
काननुफभोशजभ दताा बएको सॊगदठत 
सङ्घन सॊस्था वा अन्तयााकष्डम सङ््घ 
सॊस्थाको अलधकृतस्तयको  ऩदभा 
कशम्तभा 5 वर्ाको कामाानबुव। 

3. 21/079-080 वरयष्ठ अलधकृत 7 प्रिासन साभान्म 
प्रिासन 

5 खरुा-3 

भकहरा-1 

भधेिी-1 

भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
कुनै ऩलन कवर्मभा स्नातकोत्तय वा 
सो सयह उत्तीणा। 

4. 22/079-080 वरयष्ठ अलधकृत 7 प्रिासन काननु 1 खरुा-1 भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
काननु कवर्मभा स्नातकोत्तय 
उत्तीणा। 

5. 23/079-080 अलधकृत 6 प्रिासन सभान्म 
प्रिासन 

10 खरुा-6 

भकहरा-2 

आ.ज.-2 

भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
सम्फशन्धत कवर्मभा स्नातक वा सो 
सयह उत्तीणा। 

6. 24/079-080 वरयष्ठ सहामक 5 प्रिासन साभान्म 
प्रिासन 

18 खरुा-10 

भकहरा-3 

आ.ज.-2 

भधेिी-2 

कऩ.ऺे.-1 

भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
प्रकवणता प्रभाण ऩत्र तह/ 10+2 
वा सो सयह उत्तीणा। 

 

 25/079-080 वरयष्ठ सहामक 5 प्राकवलधक लसलबर 
इशिलनमरयङ्ग 

1 खरुा-1 भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
लसलबर इशिलनमरयङ्ग कवर्मभा 
प्रकवणता प्रभाण ऩत्र तह/ 10+2 
वा सो सयह उत्तीणा। 

8. 26/079-080 अटो लभर   
भेकालनक्स 

5 प्राकवलधक लभर 
भेकालनकर 

1 खरुा-1 भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
भेकालनकर इशिलनमरयङ्ग कवर्मभा 



इशिलनमरयङ्ग प्रकवणता प्रभाण ऩत्र तह/ 10+2 
उत्तीणा। 

9. 27/079-080 लभर अऩयेटय 5 प्राकवलधक लभर भेकालनकर 
इशिलनमरयङ्ग 

1 खरुा-1 भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
भेकालनकर इशिलनमरयङ्ग कवर्मभा 
प्रकवणता प्रभाण ऩत्र तह/ 10+2 
उत्तीणा। 

10. 28/079-080 सहामक 4 प्रिासन साभान्म 
प्रिासन 

61 खरुा-33 

भकहरा-10 

आ.ज.-7 

भधेिी-5 

दलरत-2  

अऩाङ्ग-2 

कऩ.ऺे.-2 

भान्मता प्राद्ऱ शिऺण सॊस्थाफाट 
कशम्तभा शज.कऩ.ए. 2 लमाई 
एस.ई.ई. वा सो सयह उत्तीणा। 

द्रष्टव्मः 
1. ऩयीऺाको ककलसभः- लरशखत, अन्तवााताा य ऩाठ्यक्रभका तोककएका अन्म कवलधहरु। 

2. ऩाठ्यक्रभः- कवऻाकऩत ऩदहरुका ऩाठ्यक्रभहरु कम्ऩनीको  Website (www.fmtc.org.np)  फाट प्राद्ऱ गना सककनेछ। 

3. ऩयीऺा केन्द्रः- काठभाडौं उऩत्मकाभा यहनेछ।सफै ऩदहरुको लरशखत ऩयीऺा रोक सेवा आमोगफाट स ञ्चारन हनेुछ। लरशखत ऩयीऺाको कामाक्रभ 
रोक सेवा आमोगफाट सभम लनधाायण बए ऩश्चात प्रकािन गरयनेछ । 

4. खरुा प्रलतमोलगताभा दयखास्त ददने उम्भेदवायहरुरे दयखास्त पायाभ बरयसकेऩलछ Payment tap भा गई तोककएको Payment Mode भध्मे कुनै एक 
भाध्मभफाट दयखास्त दस्तयु फझुाउन ुऩनेछ। 

5. दयखास्त दस्तयुः- कवबागीम प्रफन्धक तह-10 का रालग रु. 2000/-, सह कवबागीम प्रफन्धक तह-9 का रालग रु.1600।-,वरयष्ठ अलधकृत 
तह-7 का रालग रु. 1200/-, अलधकृत तह-6 का रालग रु. 1000/- तह-5 का रालग रु. 800।- य सहामक तह-4 का रालग रु. 
700/- ऩयीऺा दयखास्त दस्तयु  राग्नेछ बने एकै उम्भेदवायरे एउटै ऩदको एक बन्दा फढी सभूहभा सहबागी हनेु बएभा तह-9 य 10 का 
रालग थऩ रु.500/-  तह-6 य 7 का रलग रु. 400/- य तह 4 य 5 का रालग रु. 300/- थऩ दस्तयु फझुाउनऩुनेछ । 

6. अनराइन प्रणारीफाट दयखास्त फझुाउने प्रावधान यहेको  हुॉदा दयखास्त ऩेि गने अशन्तभ ददन सावाजलनक कवदा ऩना गएको अवस्थाभा ऩलन सोही 
ददनलबत्र अलनवामा रुऩभा तोककएको दस्तयु सकहत दयखास्त ऩेि गरयसक्न ुऩनेछ। 

7. कवऻाऩन यद्द बएको अवस्थाभा फाहेक ऩयीऺा दस्तयु कपताा हनेुछैन। 

8. दयखास्त ददने अशन्तभ लभलतः- २०७9।7।03 गतेसम्भ य दोब्फय दस्तयु लतयी २०७९/07/10 गतेसम्भ ।  

9. उम्भेदवायको उभेयको हदः- तह-9 य तह-10 का रालग २१ वर्ा ऩू या बई ४५ वर्ा ननाघेको हनुऩुनेछ। अलधकृतस्तय तह-6 य तह-7 को 
हकभा २१ ऩर्ा ऩूया बइ ३५ वर्ा ननाघेको, भकहरा उम्भेदवायको हकभा ४० वर्ा ननाघेको हनुऩुनेछ। सहामक तह-4 य तह-5 को हकभा १८ 
वर्ा ऩूया बई ३५ वर्ा ननाघेको , भकहरा उम्भेदवायको हकभा ४०  वर्ा ननाघेको हनुऩुनेछ। कम्ऩनीभा फहारवारा स्थामी कभाचायीको हकभा 
उभेयको हद राग्ने छैन । 

10. तरवबत्ता तथा अन्म सकुवधाः-कम्ऩनीको कभाचायी सेवा, िता य सकुवधासम्वन्धी कवलनमभावरी, २०७9 फभोशजभ हनेुछ । 

11. काभ गने ऩने स्थानः- 
क. तह-4 य 5 भा लनमशुक्त ऩाउने कभाचायीहरुरे कम्ऩनीको सदूुयऩशश्चभ, कणाारी, गण्डकी य अन्म प्रादेशिक कामाारम अन्तगात यहेका लडऩो 

कामाारमहरु,  

ख. तह- 6 य 7 भा लनमशुक्त ऩाउने कभाचायीहरे कम्ऩनीको िाखा तथा भु् म िाखा कामाारमहरु, 
ग. तह-9 भा लनमशुक्त ऩाउने कभाचायीहरुरे कम्ऩनीका प्रादेशिक कामाारमहरु य  
घ.   तह-10 भा लनमशुक्त ऩाउने कभाचायीहरुरे प्रधान कामाारम काठभाडौँ। 

12. ऩदरे गनुाऩने काभः- सम्फशन्धत ऩद सेवा, सभूह य उऩसभूहका रालग कामाकववयणभा तोककएफभोशजभ। 

13. ऩयीऺणकारः- 1 वर्ा, भकहराको हकभा 6 भकहना भात्र।  

14. दोब्फय दस्तयुको म्मादराई उभेय, िैशऺक मोग्मता, तालरभ, कामाानबुव तथा नोकयी अवलधको प्रमोजनका रालग गणना गरयने छैन। 

15. सभकऺता लनधाायण गनुाऩने िैशऺक मोग्मताको हकभा सभकऺता लनधाायण गयेको प्रभाशणत प्रलतलरऩी अलनवामा रुऩभा ऩेि गनुा ऩनेछ।   

16. सभावेिी तपा को दयखास्त फझुाउने उम्भेदवायरे सभावेिी सभूह खलुने कागजात अलनवामा ऩेि गनुाऩनेछ । 

17. दयखास्त पायाभको सम्ऩूणा भहरहरुभा उलरेख बएफभोशजभको कववयणहरु खरुाउनऩुनेछ । 

18. कम्ऩनीको ऩदऩूलता सलभलतको सूचनाभा उलरेशखत म्माद लबत्र दाशखरा नबएको वा न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता नऩगुेको वा तोककएको अन्म कववयण 
नखरेुको वा तोककएको दस्तयु नफझुाएको वा रयतऩूवाक नबएको दयखास्त स्वीकृत गरयने छैन ।  

19. सफै चयणको ऩयीऺा ऩश्चात प्राद्ऱ हनु आएको मोग्मताक्रभ अनसुाय भाग बएका ऩदसॊ्माभा लनमशुक्तका रालग लसपारयि गरयनेछ । 

20. मस सूचनाभा उलरेख नबएका लफर्महरुको हकभा कम्ऩनीको कभाचायी सेवा, िता य  सकुवधा सम्फन्धी कवलनमभावरी, २०७9 य अन्म प्रचलरत 
कानून फभोशजभ हनेुछ । 



21. सभावेिी सभूहतपा  दयखास्त ददने उम्भेदवायहरुको रालग आवश्मक ऩने थऩ कागजातहरुः- 

(क) आददवासी जनजालतका हकभा नेऩार आददवासी जनजालत उत्थान याकष्डम प्रलतष्ठान ऐनभा सूचीकृत  बएको जालतको हकभा सो ऐनको 
सूचीको आधायभा, तय नेऩार आददवासी जनजालत उत्थान याकष्डम प्रलतष्ठान ऐनभा सूचीकृत बएको जालत लबत्र एक बन्दा फढी थयहरू 
बएभा सम्फशन्धत सॊवैधालनक आमोगफाट लसपारयस बएको ऩत्र ऩेि गनुाऩनेछ। 

(ख) दलरतका हकभा याकष्डम दलरत आमोगफाट सूचीकृत बएको जालतको हकभा सोही सूचीको आधायभा , तय याकष्डम दलरत आमोगफाट 
सूचीकृत बएको जालत लबत्र एक बन्दा फढी थयहरू बएभा सम्फशन्धत सॊवैधालनक आमोगफाट लसपारयस बएको ऩत्र ऩेि गनुाऩनेछ। 

(ग) अऩाङ्गका हकभा स्वीकृत शचककत्सकको लसपारयसभा सभाज कलमाण ऩरयर्दफाट अऩाङ्गता प्रभाशणत गयेको आधायभा, 
(घ) भधेिीका हकभा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी तोकेफभोशजभको सॊस्थाफाट भधेिी बनी प्रभाशणत गयेको 

आधायभा, तय नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशित गयी सॊस्था नतोकेसम्भ सम्फशन्धत सॊवैधालनक आमोगफाट लसपारयस बएको ऩत्र ऩेि 
गनुाऩनेछ। 

(ङ) कऩछलडएको ऺेत्रको हकभा कम्ऩनीको कवलनमभावरीको कवलनमभ 9 को उऩकवलनमभ (6) को स्ऩष्टीकयण खण्ड (अ) भा उलरेख बएका 
शजलराभा स्थामी फसोफास उलरेख गयी सम्फशन्धत शजलराफाट प्रा द्ऱ गरयएको नागरयकताको प्रभाणऩत्र तथा सम्फशन्धत गाउॉऩालरका वा 
नगयऩालरकाफाट हार सोही स्थानभा स्थामी फसोफास बएको बनी कम्तीभा तीन भकहना अशघ प्रभाशणत गयेको कागजातको आधायभा। 

22. अनराइन प्रणारीभा दयखास्त ददॉदा ध्मान ददनऩुने कुयाहरुः 

(क) अऩरोड गनुाऩने कागजातः- उम्भेदफायको दफैु कान देशखने हारसारै शखचेको ऩासऩोटा साइजको पोटो, नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र, 
सभावेिीको  हकभा सभावेिी प्रभाण-ऩत्र,  िैशऺक मोग्मता (न्मूनतभ िैशऺक मोग्मताको भात्र बए ऩगु्ने) तालरभ, अनबुव, चारयलत्रक 
प्रभाण-ऩत्र, लसलबर तथा भेकालनकर इशिलनमरयङ्ग जस्ता ऩदका रालग सम्फशन्धत व्मावसाकमक ऩरयर्द्माऩ दताा बएको प्रभाण-ऩत्र तथा 
सम्फशन्धत कवऻाऩनका रालग तोककएका अन्म आवश्मक कागजातहरु अलनवामा रुऩभा अऩरोड गनुाऩनेछ। 

23. रयत नऩगुी स्वीकृत बएको दयखास्त ऩदऩूलता सलभलतरे जनुसकैु फेरा यद्द गना सक्नेछ।  
24. कवऻानऩनसॉग सम्फशन्धत थऩ जानकायीका रालग खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी लर. प्रधान कामाारम बद्रकारी प्राजा, काठभाडौँको पोन  

नॊ: 014255434 य भोफाइर नॊ. 9851341663 भा कामाारम सभमलबत्र सम्ऩका  गना सककनेछ । 

  
 

                                                                                                          ऩदऩूलता सलभलत 


