अपर तामाकोशी हाइ ोपावर िलिमटे ड

,

ाने र काठम डौ ।
थम पटक

कािशत िमित २०७३।१०।२५

अपर तामाकोशी हाइ ोपावर िलिमटे ड क$पनीमा %र& रहे का अिधकृ त )तरका दे हायका पद खु.ला
ितयोिगता0मक पर12ा
सूचना

3ारा )थायी पदपूित5 गन5 िमित २०७१ माघ ११ गते गोरखाप7 रा89य दै िनकमा

कािशत गर1 दरखा)त आ>ान ग%रएकोमा पया5@ मा7ामा दरखा)तहA नपरे को हुनाले उ& 8व ापन

बमोDजम पेश भएका दरखा)तहA यथावत कायम गर1 तपशीलमा उ.लेDखत योGयता पुगेका इHछुक नेपाली
नाग%रकहAले क$पनीबाट )वीकृ त दरखा)त फाराम सूचना
िमित २०७३।११।१६ गतिभ7 क$पनीको

कािशत भएको २१ (एLकाइस) Nदनिभ7 अथा5त ्

ाने र, काठमा डQD)थत काया5लयमा आइपुGने गर1 र1तपूवक
5 को

दरखा)त आRहान ग%रSछ ।
8व ापन नं.
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स$बDSधत

2े7मा अिधकृ त )तरको पदमा क$तीमा ६
वष5

काम

गरे को

अनुभव

वा

चाट5 ड5

एकाउSटे ट उ_ीण5 गर1 स$बDSधत 2े7मा ४
वष5को काया5नभ
ु व ।
उ& पदको लािगः
१.

दरखा)त

ा@ गन[ र बुझाउने )थानः अपर तामाकोशी हाइ ोपावर िलिमटे ड,

ाने र, काठमा डौबाट

उपलdध हुने दरखा)त फाराममा तोNकएका 8ववरण भर1 काया5लय समयिभ7 क$पनीको काया5लय,
ाने र, काठमा डौमा बुझाउन सNकनेछ ।
२.

पर12ा द)तुरः A. १२५०।– क$पनीको न8वल बeकको खाता नं. ९७०१०१७५०००१२ मा ज$मा गरे को

} भौचर दरखा)त फाराम साथ संलGन गनुप
5 न[छ ।
सLकलै बक
३.

उमेरः दरखा)त Nदने अDSतम िमितस$ममा २१ वष5 पूरा भई ४५ वष5 उमेर ननाघेको ।

४.

पर12ाको Nकिसमः िलDखत र अSतवा5ता5 ।

५.

िन$निलDखत कागजातहAका

ितिलपीमा उ$मेदवार )वय$ले

माDणत गर1 दरखा)तसाथ अिनवाय5

रपमा संलGन गनुप
5 न[छः
क) नाग%रकताको

माणप7, ख) शैD2क योGयताको

हुनप
ु न[) घ) तािलम तथा काया5नभ
ु वको
सरकारको

)वािम0वमा

रहे को

वा

8व 8वfालय वा ितनका िनकायबाट
६.

माणप7, ग) चा%र87क

माणप7 (उमेर खुलेको

माणप7 (तािलमको हकमा नेपाल सरकार वा नेपाल

नेपाल सरकारबाट

माSयता

ा@ तािलम स$बSधी

सं)था,

दान ग%रएको तािलमलाई माSयता Nदइनेछ) ।

काया5नभ
ु व स$बSधमा िन$नानुसार हुनप
ु न[छः
क) अिधकृ त )तरमा काय5को स$बDSधत काया5लयको काया5नभ
ु व प7 ।
ख) कुनै एक सरकार1 काया5लय वा साव5जिनक सं)थामा काय5रत रहे कै अविधिभ7 अSय सं)थामा काय5
गरे को काया5नभ
ु वलाई माSयता Nदइने छै न ।
ग)

ाइभेट सं)थाको काया5नभ
ु वको हकमा

दता5 भएको

चिलत नेपाल कानून बमोDजम स$बDSधत िनकायहAमा

माण बुgने गर1 दता5 नं., PAN नं. आNद उ.लेख भएको सं)थाको काया5नभ
ु वलाई मा7

माSयता Nदइनेछ ।

घ)

चिलत नेपाल कानून बमोDजम )थापना भएका 8विभSन सं)थाहAमा िनयु& भई )थायी वा

क$तीमा ६ मNहनास$मको अ)थायी, करार वा $याद1को Aपमा काय5 गरे को काया5नभ
ु वलाई मा7
माSयता Nदइनेछ ।
ङ) 8वदे शी िश2ण सं)थाबाट
माSयता

ा@ गरे को

माणप7 पाएका उ$मेदवारहAले स$बDSधत िनकायबाट )तर िनधा5रण र

माण प7 ।

७.

तलब र सु8बधाः क$पनीको िनयमानुसार ।

८.

काम गनुप
5 न[ )थानः अपर तामाकोशी हाइ ोपावर िलिमटे ड,

ाने र, काठमा डौ र अSतग5तको

आयोजनाको काया5लयहA ।
९.

पदले गनुप
5 न[ कामः स$बDSधत सेवा, समूहले गनुप
5 न[ कामहA ।

१०.

पर12णको अविधः १ (एक) वष5 ।

११.

दरखा)त Nदने अDSतम िमितका Nदन साव5जिनक 8बदा पन5 गएमा साव5जिनक 8वदा पिछको काया5लय
खुलेको Nदन दरखा)त Nदने अDSतम िमित मािननेछ ।

१२.

पर12ा स$बSधी काय5jम पिछ

कािशत ग%रनेछ ।

१३.

8व ापन रk भएको अव)थामा बाहे क पर12ा द)तुर Nफता5 हुनेछैन ।

१४.

यस 8व ापनमा लेDखएका आधारहA पूरा नभएमा वा झुlटा 8ववरण पेश गरे को पाइएमा दरखा)त
अ)वीकृ त हुनेछ ।

१५.

पाmयjम क$पनीको काया5लय,

ाने र, काठमा डौबाट

१६.

8व)तृत जानकार1को लािग क$पनीको काया5लय,

ा@ गन5 सNकनेछ ।

ाने र, काठमा डौमा काया5लय समयिभ7 स$पक5

गन5 सNकनेछ ।
१७.

र1त नपुगी, $याद नाघी वा दरखा)तसाथ अिनवाय5 Aपमा संलGन गनुप
5 न[ कागजात संलGन नभई पेश
हुन आएको दरखा)त उपर कुनै काय5वाह1 ग%रने छै न ।
सिचव
पदपूित5 उपसिमित

