
 
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेड 

(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वालमत्व भएको) 
 
 

आन्तररक, खुला तथा समावेशी प्रलतयोलगतात्मक परीक्षाद्वारा हुने  

पदपूलतण सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गररएको सूचना 
 
 

प्रथम पटक प्रकाशित मममतिः २०७९/०९/०८ 
 

लोकसेवा आयोगबाट सहममत प्राप्त भएबमोशिम यस कम्पनी र अन्तगगतका कायागलयहरूमा ररक्त रहेका मनम्न पदहरूमा आन्तररक, खलुा तथा समावेिी 
प्रमतयोमगतात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूमतग गनुगपने भएकोले अनलाइन दरखास्त आह्वान गररन्छ । तोककएको योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूले कम्पनीको अनलाइन 
दरखास्त प्रणाली vacancy.nepaltransit.com मार्ग त आवश्यक कववरण भरी उक्त प्रणालीमा रहेको अनलाइन भकु्तानी प्रणालीमार्ग त सम्बशन्ित पदका लामग 
तोककए बमोशिमको दरखास्त दस्तरु भकु्तानी गरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मममतले २१ ददनमभत्र पेि गनुगपने छ । ररत नपगेुका र म्याद नाघी 
आएको दरखास्त उपर कुन ैकारवाही नहनु ेव्यहोरा समेत सूशचत गररन्छ । 
 

कवज्ञापन नं. पद तह सेवा समूह 
माग 
संख्या 

खलुा तथा 
समावेिी 

आ.प्र. 
आवश्यक न्यूनतम  

िैशक्षक योग्यता 

०१/२०७९/८० 
िाखा 

अमिकृत 
६ प्रिासन लेखा 1 - 1 

कम्पनीको कमगचारी (सेवा, ितग तथा सकुविा) कवमनयमावली, 
2072 (दोस्रो संिोिन) बमोशिम योग्यता पगेुको । 

०२/२०७९/८० 
िाखा 

अमिकृत 

 

६ 

 

प्रिासन 

 

लेखा 1 मिेिी-१ - 

मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाशणज्य िास्त्रमा 
स्नातक तह वा अथगिास्त्र र गशणतमध्ये कुनै एक मूल कवषय 
मलई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीणग । 

०३/२०७९/८० 
वररष्ठ 
सहायक 

५ प्रिासन प्रिासन 4 
खलुा-2 

- 
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उच्च माध्यममक तह वा सो सरह 
उत्तीणग । 

मकहला-1 
अपाङ्ग-1 

०4/२०७९/८० 
वररष्ठ 
सहायक 

५ प्रिासन लेखा 2 

खलुा-1 

- 

मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अथगिास्त्र, गशणत, लेखा मध्येबाट 
कुनै एक कवषय मलई उच्च माध्यममक तह वा वाशणज्यिास्त्र, 
अथगिास्त्र, गशणत कवषयमा प्रकवणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह 
उत्तीणग । 

दमलत-1 

05/२०७९/८० 
कम््यटुर 
सहायक 

५ प्राकवमिक प्राकवमिक 3 

खलुा-1 

- 

मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम््यटुर कवषय मलई प्रकवणता 
प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यममक तह उत्तीणग गरेको वा उच्च 
माध्यममक तह वा सो सरह उत्तीणग गरी कम््यटुर सम्बन्िी 
कशम्तमा ६ मकहनाको तामलम प्राप्त गरेको । 

मकहला-1 

आ.ि.-1 
 

 द्रष्टव्यिः 
१. परीक्षाको ककमसम : परीक्षाको ककमसम तथा अङ्कभार पाठ्यक्रममा उल्लेख भएबमोशिम हनुेछ । 

२. परीक्षा केन्द्र : काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ । सबै पदहरूको मलशखत परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हनुेछ । मलशखत परीक्षाको कायगक्रम 
लोकसेवा आयोगबाट समय मनिागरण भए पश्चात प्रकािन गररनेछ । 

३. दरखास्त दस्तरु : िाखा अमिकृतको लामग रू.१2००/- (एक हिार दईु सय) र सो पदमा प्रत्येक समावेिी समूहका लामग रू.४००/- (चार सय) 
थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । सहायकस्तरको पदको लामग रू. ७००/- (सात सय) बझुाउन ुपनेछ र सो पदमा प्रत्येक समावेिी समूहका लामग रू. 
3००/- (तीन सय) थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

४. अनलाइन दरखास्त पेि गने अशन्तम मममत : 2079/09/28 सम्म । दोब्बर दस्तरु मतरर 2079/10/05 सम्म । दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई 
उमेर, िैशक्षक योग्यता, तामलम तथा नोकरी अवमि प्रयोिनका लामग गणना गररने छैन । 

५. उम्मेदवारको उमेरको हद : अमिकृतस्तर (छैठौ तह) खलुाको हकमा २१ वषग पूरा भई ३५ वषग ननाघेको हनु ुपनेछ । अपाङ्ग तथा मकहला उम्मेदवारको 
हकमा ४० वषग ननाघेको हनु ुपनेछ । वररष्ठ सहायक (पााँचौ तह) को हकमा १८ वषग पूरा भई ३५ वषग ननाघकेो, अपाङ्ग तथा मकहला उम्मेदवारको 
हकमा ४० वषग ननाघेको हनुपुनेछ ।कम्पनीका वहालवाला कमगचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । 

६. पदमा रही गनुगपने कामको कववरण : कम्पनीको "कमगचारी (सेवा, ितग तथा सकुविा) कवमनयमावली, २०७२ (दोस्रो संिोिन) २०७९" र सम्बशन्ित 
सेवा समूहमा तोके बमोशिम हनुेछ । 

७. तलबभत्ता तथा अन्य सकुविा : कम्पनीको "कमगचारी (सेवा, ितग तथा सकुविा) कवमनयमावली, २०७२ (दोस्रो संिोिन) २०७९" बमोशिम हनुेछ । 

८. समावेिीतर्ग को दरखास्त बझुाउन ेउम्मेदवारले समावेिी समूह खलु्ने कागिात पेि गनुगपनेछ । 

९. उपयकु्त अनसुार मनिागररत म्यादमभत्र दाशखला नभएको वा न्यूनतम िैशक्षक योग्यता नपगेुको वा तोककएको अन्य कववरण नखलेुको वा तोककएको दस्तरु 
नबझुाएको वा ररतपूवगक प्राप्त नभएको दरखास्त स्वीकृत गररने छैन । 

१०. सबै चरणको परीक्षा पश्चात मसर्ाररसको लामग सर्ल भएका उम्मेदवारको योग्यताक्रम अनसुार माग भएका पदसंख्यामा मनयशुक्तका लामग  

मसर्ाररि गररनेछ ।  

११. यस सूचनामा उल्लेख नभएका कवषयहरूको हकमा कम्पनीको "कमगचारी (सेवा, ितग तथा सकुविा) कवमनयमावली, २०७२ (संिोिन सकहत)"  र अन्य 
प्रचमलत कानून बमोशिम हनुेछ । 

१२. पदपूमतग सम्बन्िी सूचना र पाठ्यक्रम कम्पनीको वेवसाइट www.nepaltransit.com बाट डाउनलोड गनग सककनेछ । साथै थप िानकारीको लामग 
कम्पनीको केन्द्रीय कायागलय बालवुाटार, काठमाण्डौको र्ोन नं. ०१-४४३८२४७ मा सम्पकग  गनग सककनेछ । 

 
 
 
 

http://www.nepaltransit.com/

