
 

 

   बिज्ञहरुको सूचि (Roster) मा सिुीकृत हनु बनिेदन ददने सम्िन्धी सूिना । 

प्रकाचित बमबत : २०७८।०४।०३ 
 

यस कम्पनीद्वारा बनमााण गररने विबिन्न जलविद्यतु आयोजनाहरुको प्राविबधक, आबथाक, सामाचजक र िातािरणीय पक्ष लगायत 
कम्पनीले सम्पादन गने अन्य कायाहरुको बसलबसलामा अध्ययन, अनसुन्धान, मलुयाांकन एिां विश् लेषण ण गने कायाका लाबग 
सम्िचन्धत विषण यको विज्ञहरुलाई सूिीकृत गरी परामिा सेिा बलन/ेखररद गने उद्दशे्यले सािाजबनक खररद ऐन, २०६३ को 
दफा ६(क) तथा जगदलुला हाईड्रोपािर कम्पनी बलमटेडको खररद विबनयमािली, २०७७ को विबनयम २५ िमोचजम मौजदुा 
सूचि अध्यािबधक गनुा पने िएकोले विज्ञहरुको सूिी (Roster) तयार गने सन्दिामा योग्यता पगेुका ईच्छुक व्यचिले 
बनम्नासरुको वििरण सवहत बमबत २०७८।०४।०३ देचख यस कम्पनीमा आईपगु्न ेगरी बनिेदन ददनहनु यो सूिना प्रकाचित 
गररएको छ । 

क) सूिीकृत गररन ेविषण य 
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) योग्यतााः 
१) सम्िचन्धत विषण यमा स्नातकोत्तर उपाबध हाबसल गरी सोही विषण यमा बनरन्तर रुपमा हालसम्म कायारत रही कचम्तमा १० 

(दि) िषण ाको काया अनिुि िएको । 

२) माबथ उललेचखत योग्यता पगुेका नेपाली नागररक िा गैर आिचिय नेपाली िा नेपालमा काया गना नेपाल सरकारिाट ईजाजत 
प्राप्त गरी काया गना स्ने बिदेिी नागररक विज्ञ सूिीमा सूिीकृत हनु स्ने छन  । 

ग) सांलग्न गररन ुपने कागजातहरुाः 
१) व्यचिगत वििरण (Bio-data) दस्तखत सवहत । 

२) नेपाली नागररकताको प्रबतबलपी (गैर आििीय नेपाली र बिदेिीको हकमा राहदानीको प्रबतबलपी । 

३) स्थायी लेखा नम्िर िा म.ुअ.कर दताा प्रमाणपत्रको छाांयाप्रबत (नेपाली नागररकको हकमा) । 

घ) बनिेदन िझुाउन ेस्थान र प्रकृयााः 
१) उललेचखत विषण यहरु मध्ये आफू सूिीकृत हनु िाहेको विषण य बनिेदनमा स्पष्टरुपमा खलुाई तोवकए िमोचजमका आिश्यक 

कागजात सवहत सोझै कम्पनीको कायाालय िानेश् िर, काठमाडौमा कायाालय समयबित्र िझुाउन सवकनेछ िा कम्पनीको ईमेलाः 
info@jhcl.com.np  मा आिश्यक कागजात PDF Format मा पठाउन सवकनेछ ।  

२) योग्यता पगुेका व्यचिले एक िा सोिन्दा िढी विषण यमा समेत बनिेदन ददन स्नेछन  । 

प्राप्त बनिेदन उपर अध्ययन गरी विज्ञको सूचिमा समािेि गने िा नगने अचन्तम अबधकार कम्पनीमा सरुचक्षत रहने छ। यस सम्िन्धी थप 
जानकारीको लाबग कम्पनीको कायाालय िानेश् िर, काठमाडौमा कायाालय समयबित्र सम्पका  रा् न िा कम्पनीको फोन नां. 01-
4479242 िा ईमेल info@jhcl.com.np िाट जानकारी प्राप्त गना सवकनेछ ।  
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