
 

 

  

  
ब�ुनगर, काठमाड� 

 
 

 
(दो�ो पटक �कािशत �म�तः२०७७।१२।०२) 

यस क�पनी�ारा �नमा�ण ग�रने �व�भ� जल�व�तु आयोजनाह�को �ा�व�धक, आ�थ�क, सामािजक र वातावरणीय प� लगायत 

क�पनीले स�पादन गन� अ�य काय�ह�को �सल�सलामा अ�ययन, अनसु�धान, मू�यांकन एबं �व�षेण गन� काय�का ला�ग 

स�बि�धत �वषयको �व�ह�लाई सूचीकृत गर� परामश� सेवा �लने/ख�रद गन� उ�े�यले साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 

६(क) तथा  �व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ को �व�नयम २५ बमोिजम मौजदुा सूिच 

अ�ाब�धक गनु� पन� भएकोले �व�ह�को सूची (Roster) तयार गन� स�दभ�मा यो�यता पगेुका ई�छुक �यि�ले �न�नानसुारको 

�ववरण स�हत यस क�पनीमा आईप�ुने गर� १५ �दन �भ� �नबेदन �दन हनु यो सूचना �कािशत ग�रएको छ। 

क) सूचीकृत ग�रने �वषयः 

Hydropower Engineer, Civil Engineer, Hydrologist, Structure Engineer, Dam Engineer, Geotechnical Engineer, 
Tunnel/Underground Engineer, Highway/Transportation Engineer, Mechanical Engineer, Electrical Engineer, 
Hydro-Mechanical Engineer, Electro-Mechanical Engineer, Cost Estimator, Geologist, Construction Planner, 
Contract Expert, Architect, IT(Software, Hardware, Network, Communication), Economic Analyst, Sociologist, 
Environmentalist, Financial Analyst, Management Expert, Legal Expert, Project Management Expert. 

ख) यो�यताः 

१) स�बि�धत �वषयमा �नातको�र उपा�ध हा�सल गर� सोह� �वषयमा �नर�तर�पमा हालस�म काय�रत रह� क�तीमा १० 

(दश) बष�को काय� अनभुव भएको । 

२) मा�थ उ�लेिखत यो�यता पगेुका नेपाल� नाग�रक वा गैर आवशीय नेपाल� वा नेपालमा काय� गन� नेपाल सरकारबाट 

ईजाजत �ा� गर� काय� गन� स�ने �बदेशी नाग�रक �व� सूचीमा सूचीकृत हनु स�ने छन ्। 

ग) संल�न ग�रन ुपन� कागजातह�ः 

१) �यि�गत �ववरण (Bio-data)  द�तखत स�हत। 

२) नेपाल� नाग�रकताको ��त�लपी (गैर आवशीय नेपाल� र �बदेशीको हकमा राहदानीको ��त�लपी)। 

३) �थायी लेखा न�बर वा म.ुअ.कर दता� �माणप�को छायां��त (नेपाल� नाग�रकको हकमा)। 

घ) �नबेदन बझुाउने �थान र �कृयाः 

१) उ�लेिखत �वषयह� म�ये आफू सूचीकृत हनु चाहेको �वषय �नवदेनमा �प��पमा खलुाई तो�कए बमोिजमका 

आव�यक कागजात स�हत सोझै क�पनीको काया�लय �ब�पसी भवन, ब�ुनगर, काठमाड�मा काया�लय समय�भ� बझुाउन 

स�कनेछ वा क�पनीको ईमेलः procurement@vucl.org मा आव�यक कागजात PDF Format मा पठाउन स�कनेछ । 

२) यो�यता पगेुका �यि�ले एक वा सोभ�दा बढ� �वषयमा समेत �नबेदन �दन स�नेछन।् 

 

�ा� �नबेदन उपर अ�ययन गर� �व�को सूचीमा समावेश गन� वा नगन� अि�तम अ�धकार क�पनीमा सरुि�त रहने छ।यस 

स�ब�धी थप जानकार�को ला�ग क�पनीको काया�लय �ब�पसी भवन, ब�ुनगर, काठमाड�मा काया�लय समय�भ� स�पक�  रा� वा 

क�पनीको फोन नं. ०१-४७८८६८० वा ईमेलः info@vucl.org बाट जानकार� �ा� गन� स�कनेछ। 

    

  

�ब�ह�को सूची (Roster) मा सूचीकृत हनु �नबेदन �दने बारेको सूचना   


