
नेऩार सयकाय 

श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम 

फैदेजिक योजगाय फोडडको सजिवारम 

फफयभहर काठभाण्डौ 

फैदेजिक योजगाय प्रजिऺक प्रजिऺण (TOT) आमोजना गरयने सम्फन्त्धी सूिना 

( सिुना प्रकाजित मभती्- २०७८/०६/१५) 

      फैदेजिक योजगायभा जाने नेऩारी काभदायहरुराई ददईने ऩूफड प्रस्थान अमबभूजिकयण तामरभ प्रदान गने ईजाजत प्राप्त 
तामरभ प्रदामक सॊस्थाहरुभा प्रजिऺण ददने दऺ प्रजिऺकहरु तमाय गने उद्देश्म ऩरयऩूतीको रामग फैदेजिक योजगाय फोडडको 
आ.फ. २०७८/०७९ को जस्वकृत कामडक्रभ अनसुाय प्रदेि स्तयभा मनिूल्क अमबभजुिकयण प्रजिऺक प्रजिऺण (TOT) तामरभ 
कामडक्रभ  देहाम फभोजजभ सॊिारन गने तम बएकोरे उक्त तामरभभा सहबागी हनु ईच्छुक ब्मजक्तहरुरे मो सिुना प्रकािन 
बएको मभमतरे ७ (सात) ददन मबर तोककएको ढाॉिाभा आवश्मक कागजात सॊरग्न गयी मस सजिवारमको प्रजिऺण तथा 
अध्ममन अनसुन्त्धान िािाभा आपै उऩजस्थत बै मनफेदन ददनहुनु वा मस सिजिवारमको इभेर ठेगाना training@feb.gov.np 
भा ऩठाउन हनु सम्फजन्त्धत सफैको जानकायीको रामग मो सूिना प्रकािन गरयएको छ । मनवेदनको ढाॉिा सजिवारमको 
वेवसाइट  feb.gov.np फाट डाउनरोड गनड सककनेछ । 

कामडक्रभको मफफयण 

१. तामरभ सॊिारन हनुे स्थान्- प्रदेि नॊ. २ को वददडवास, भहोत्तयी 

२. सहबागी हनु ऩाउने सॊखमा्- ५० (ऩिास जना) भार (२५-२५ जनाको २ सभहुभा) 

३. तामरभ सॊिारन हनुे मभती्- २०७८/०७/०८ गते देजि २०७८/०७/१२ गते सम्भ , 

४.  तामरभभा सहबागी हनु देहाम फभोजजभको आधायबतु मोग्मता ऩगुेको हनु ुऩनेछ , 

  नेऩारी नागयीक, 

 २१ फर्ड उभेय ऩयुा बएको, 
 कजम्तभा १० जोड २ उजत्तणड बएको 

  (आधायबतु मोग्मता नऩगुेको मनफेदन अजस्वकृत हनुेछ ) 

५. आधायबतु मोग्मता ऩयुा बएका मनफेदनहरुभा देहामको मोग्मताक्रभका आधायभा छनौट गरयनेछ ।  

 सम्फजन्त्धत प्रदेिको स्थामी फामसन्त्दा, (अॊक बाय २०) 

 फैदेजिक योजगायफाट पकेको,  (अॊक बाय २५) 

 सम्फजन्त्धत प्रदेिभा कृमाजिर अमबभजुिकयण तामरभ प्रदामक सॊस्थाफाट योजगायीको प्रमतफद्धता सकहतको 
मसपायीस प्राप्त  (एउटा तामरभ प्रदामक सॊस्थारे फकढभा २ जनाराई भर मसपायीस गनड सक्नेछन ्) (अॊक 
बाय ३०)।  

 न्त्मूनतभ िैजऺक मोग्मताबन्त्दा भामथल्रो िैजऺक मोग्मता बएको , (अॊक बाय २५) 

 

नोट्- - तमरभका रामग छनौट बएका आवेदकहरुराई सजिवारमको वेवसाईटफाट ऩूफड जानकायी गयाईनेछ । 

     - कामडक्रभभा सहबामगहरुराई मफहानको िाजा, िाना य ददवा िाजाको ब्मफस्था आमोजकफाट हनुेछ, अन्त्म  ब्मफस्था सहबामग आपैरे 
गनुड ऩनेछ । 

- कोमबड-१९ रगामतका कायणरे नेऩार सयकायरे कामडक्रभ सॊिारनभा योक रगाएको अफस्थाभा कामडक्रभ स्थमगत हनुेछ  

- आवश्मक सॊखमा बन्त्दा फढी आवेदन ऩनड आएभा ऩकहरा दताड हनुे आफेदकराई प्राथमभकता ददईनेछ । 

- तामरभ सम्फन्त्धभा थऩ जानकायीको रामग कर सेन्त्टयको मनिलु्क पोन नॊ. ११४१ भा सम्ऩकड  गनड सककनेछ । 

http://www.febs.gov.np/


फैदेजिक योजगाय प्रजिऺक प्रजिऺण (TOT) कामडक्रभभा सहबागी हनु ईच्छुक ब्मजक्तरे 
ददने आफेदनको ढाॉिा 

 

                                                                                
 

                         मभती्- 

   श्रीभान ्कामडकायी मनदेिक ज्मू, 

   फैदेजिक योजगाय फोडडको सजिवारम, फफयभहर, काठभाण्डौ । 

 

मफर्म्- प्रजिऺक प्रजिऺण  (TOT)  कामडक्रभभा सहबागी हनु ऩाउॉ । 

  उऩयोक्त सम्फन्त्धभा सजिवारमको मभती २०७८/०६/१५ भा प्रकाजित सिुना अनसुाय प्रदेि नॊ. २ को वददडवासभा 
सॊिारन हनु गै यहेको प्रजिऺक प्रजिऺण (TOT) कामडक्रभभा सहबामग बै फैदेजिक योजगाय अमबभजुिकयणका रामग प्रजिऺकको 
रुऩभा काभ गनड ईच्छा यहेकोरे सिुनाभा तोककए फभोजजभका आवश्मक कागजात मसै साथ सॊरग्न गयी मो मनफेदन ऩेि 
गयेको छु । 

 
सॊरग्न कागजातहरु -् 

१) नेऩारी नागयीकताको प्रभाणऩर, 

२) न्त्मूनतभ िैजऺक मोग्मको प्रभाणऩर,- 

           ३) सम्फजन्त्धत प्रदेिको स्थामी फामसन्त्दा बएको प्रभाण, 

           ४) फैदेजिक योजगायफाट पकेको बए सो को प्रभाण, 

           ५) सम्फजन्त्धत प्रदेिभा कृमाजिर अमबभजुिकयण तामरभ प्रदामक सॊस्थाफाट योजगायीको प्रमतफद्धता सकहतको मसपायीस ऩर , 

           ६) न्त्मूनतभ िैजऺक मोग्मता बन्त्दा भामथल्रो िैजऺक मोग्मता बएको बए सो को प्रभाण ऩर, 

 

                                                     आफेदकको दस्तित्-     
 

                                                     आफेदकको नाभ थय्- 
                                                     स्थामी ठेगाना्- 

                                          सम्ऩकड  नॊ.- 

                                          ईभेर ठेगाना्- 

 

 

ऩासऩोटड साइजको       
पोटो 

 


