
 

 

नेऩाल ऩूर्ााधार ननर्ााण कम्ऩनी लललर्टेड 

ल िंहदरबार, काठर्ाडौं 
कम्ऩनीको प्रर्खु कार्ाकारी अधधकृत ननर्कु्ततका लाधग दरखास्त आव्हान  म्बन्धी 

 चूना
      वर्ज्ञाऩन निं २०७६।७७।०१ 

      -दोस्रो ऩटक प्रकालित लर्नतिः २०७६।११।०५_ 
कम्ऩनी ऐन, 2063 अन्तगगत स्थापऩत नेऩार ऩूर्ागधाय ननभागण कम्ऩनी लरलभटेडको प्रभुख 
कामगकायी अधधकृत ननमुक्ततका राधग इच्छुक नेऩारी नागरयकफाट आर्ेदन भाग गरयन्छ।सो 
सम्फन्धी पर्स्ततृ सूचना बौनतक ऩूर्ागधाय तथा मातामात भन्रारमको र्ेबसाइट 
www.mopit.gov.np भापग त हेनग सककन्छ।     
 



नेऩाल ऩूर्ााधार ननर्ााण कम्ऩनी लललर्टेड 

ल िंहदरफार, काठर्ाण्डौ। 
 

नेऩाल ऩूर्ााधार ननर्ााण कम्ऩनी लललर्टेडको प्रर्ुख कार्ाकारी अधधकृत ननर्ुक्ततका लाधग दरखास्त 
आह्र्ान  म्फन्धी  ूचना 

     वर्ज्ञाऩन निं २०७६।७७।०१      

    दोस्रो ऩटक प्रकाशित शभतत २०७६/११/०५   

   

 नेऩार ऩूर्ााधाय तनभााण कम्ऩनीको कामाकायी अधधकृतको ऩदभा चाय फर्ाको राधग नेऩार 
सयकायको याजऩत्रङ्ककत प्रथभ शे्रणीको कभाचायीरे ऩाॉउने सेर्ा सुवर्धा ऩाॉउने गयी कम्ऩनीको 
तनमभार्रीको तनमभ ३६ फभोजजभ तनमुजततका राधग देहाम अनुरुऩको मोग्मता ऩुगेका इच्छुक नेऩारी 
नागरयकहरुफाट मो सूचना प्रकाशित बएको शभततरे १० (दस) ददन शबत्र कामाारम सभमभा नेऩार 
ऩूर्ााधाय तनभााण कम्ऩनी शरशभटेडको कामाारम, शसॊहदयफायभा आइऩुग्न े गयी रयत ऩूर्ाक दयखास्त 
आह्र्ान गरयन्छ। उम्भेद ्र्ायरे ऩेि गनुा ऩन े दयखास्त पायभ नेऩार ऩूर्ााधाय तनभााण कम्ऩनीको 
कामाारम, शसॊहदयफायको कामाारम सभमभा तन्िुल्क प्राप्त गना सककन ेछ साथ ैदयखास्त पायभ मस ै
साथ सरॊग्न छ। 

उम्र्ेदर्ारको लाधग ननधााररत र्ोग्र्ता तथा शताहरु 

नेऩार ऩूर्ााधाय तनभााण कम्ऩनीको तनमभार्रीभा उल्रेखखत बएको न्मूनतभ िैक्षऺक मोग्मता य सो 
फाहेकका अततरयतत वर्र्मभा कम्ऩनीको प्रभुख कामाकायी अधधकृत ऩदभा तनमूजततको राधग दयखास्त 
ददने उम्भेद ्र्ायको देहामको मोग्मता ऩुगेको हुनुऩनेछ। 

(क)  नेऩारी नागरयक,  

(ख)  नेऩार सयकायदर्ाया भान्मता प्राप्त वर्श्र्वर्दमारमफाट इजन्जतनमरयङ्ग् तथा व्माऩाय 
प्रिासन,  र्ाखणज्म िास्त्र र्ा व्मर्स्थाऩनभा स्नातकोत्तय उऩाधध हाशसर गयेको, 

(ग) दयखास्त ददने अजन्तभ शभततभा उभेय ऩैंतीस र्र्ा उभेय ऩूया बएको य साठी र्र्ा उभेय 
ऩुया नबएको, 

(घ) ऩूर्ााधायको ऺेत्रभा व्मर्स्थाऩक र्ा सो सयहको ऩदभा कम्तीभा दि र्र्ाको कामा अनुबर् 
बएको, 

(ङ) कुन ैवर्देिी भुरुकको स्थामी आर्ासीम अनुभतत प्राप्त नगयेको,  

(च)  भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी, भानर् फेचबफखन तथा ओसायऩसाय, राग ूऔर्ध बफक्री वर्तयण तथा 
तनकासी र्ा ऩठैायी, सम्ऩवत्त िदुधीकयण, याहदानी दरुुऩमोग, अऩहयण सम्फन्धी कसयू र्ा 



नतैतकऩतन देखखने पौजदायी कसयूभा सजाम नऩाएको र्ा फैंक तथा वर्वत्तम सॊस्थाको ऋण 
नततयी प्रचशरत कानून फभोजजभ कारोसूचीभा नऩयेको र्ा सयकायराई फझुाउनु ऩने कय, 
फतमौता फाॉकी नयहेको। 

खण्ड (ङ) य (च) भा उल्रेखखत वर्र्मभा उम्भेदर्ाय स्र्मॊरे घोर्णा गयी ऩेि गनुा ऩनेछ। 

उम्र्ेदर्ारले दरखास्त  ाथ देहार् अनु ारका कागजातहरु  िंलग्न राखख ल लर्न्दी गरी ऩेश गनुा 
ऩनेछ् 

(क) दयखास्त दस्तुय फाऩत रु.५,०००/- (रुऩैंमा ऩाॉच हजाय) भात्र एभ्रेष्ट फैंक शरशभटेड, 
शसॊहदयफाय, काठभाण्डौंभा यहेको याजश्र् खाता नॊ. ००१००१०६२००००० याजश्र् सॊकेत नॊ. 
14224 य कामाारम कोड 337003501 भा जम्भा गयेको सतकर बौचय, 

(ख) सभमभा कम्ऩनीको प्रबार्कायी सॊचारनदर्ाया तनधाारयत उददेश्म ऩरयऩूतत ा गने य 
कम्ऩनी सॊचारनराई नेततृ्र्गाभी बूशभका खेल्ने सम्फन्धी नेऩारी र्ा अॊगे्रजी बार्ाभा 
A4 साईजको कागजभा एकातपा  भात्र टाइऩ गरयएको फढीभा ऩन्र सम िब्द बएको 
सोच ऩत्र (Vision Statement) य फढीभा ऩाॉच हजाय िब्द बएको चाय र्र्े व्मर्सातमक मोजना 
(Four year business plan), 

(ग) उम्भेदर्ाय आपैरे प्रभाखणत गयेको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रततशरवऩ, 

(घ) उम्भदेर्ाय आपैरे प्रभाखणत गयेको हारसम्भका िैक्षऺक मोग्मताका प्रभाण ऩत्र, 
अनुबर् सम्फन्धी प्रभाण ऩत्र य कम्ऩतनसॊग सम्र्जन्धत ऺेत्रको कुन ैताशरभ शरएको 
बए सो को प्रभाण ऩत्रको प्रततशरवऩ, 

(ङ) उम्भेदर्ाय हार कुनै सॊघ/सॊस्थाभा कामायत यहेको बएभा वर्बागीम स्र्ीकृतत ऩत्रको 
सतकर प्रतत य 

(च) सम्फजन्धत उम्भेदर्ाय आपैरे प्रभाखणत गयेको व्मजततगत वर्र्यण । 

ऩुनश्च्  

(१) दयखास्त फुझाउने अजन्तभ ददन सार्ाजतनक बफदा ऩयेभा सो को बोशरऩल्ट कामाारम सभम 
शबत्र फुझाउन सककने छ। 

(२) स्र्ीकृत बएका दयखास्तहरु सम्फन्धी सूचना य त्मस ऩतछ प्रकृमागत कामाक्रभहरु बौततक 
ऩूर्ााधाय तथा मातामात भन्त्रारमको र्ेबसाइट (www.mopit.gov.np) भा प्रकाशित गरयनेछ। 

http://www.mopit.gov.np/


(३) अन्तर्ाातााका राधग छनौट गरयएका उम्भेदर्ायहरुरे दयखास्त साथ ऩेि गयेका प्रभाण ऩत्र 
तथा कागजातहरुको सतकर प्रतत अन्तर्ाातााको सभमभा ऩेि गनुाऩनेछ। 

(४) मस सूचनाका सम्फन्धभा कुन ै थऩ जानकायी आर्श्मक ऩयेभा बौततक ऩूर्ााधाय तथा 
मातामात भन्त्रारम जस्थत ऩूर्ााधाय तनभााण कम्ऩनीको कामाारम, शसॊहदयफाय (पोन नॊ. 
४२११५८४, ईभेर: info@npncl.gov.np) भा सम्ऩका  गना सककनेछ। 

(५) कुनै उम्भेदर्यरे झुट्टा कागजात ऩेि गयेको पेरा ऩयेभा शसपारयस सशभततरे कुनै ऩतन 
चयणभा उम्भेदर्ायको दखाास्त यदद गना सतनेछ। 

(६) दयखास्त स्र्ीकृत, अस्र्ीकृत र्ा यदद गने अधधकाय कम्ऩनीभा तनदहत यहनेछ। 
 

 

Business Plan Outlines 

1) Context 

2) Overview of Nepalese Infrastructure sector 

3) Company Financial Resource Management Plan 

4) Key Performance Indicators 

5) Expected Output/Outcomes 

6) Possible risks mitigating measures 

7) Conclusion  
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 नेऩाल ऩूर्ााधार ननर्ााण कम्ऩनी लललर्टेड     

ननर्र् ३६  िंग  म्फक्न्धत 

कम्ऩनीको प्रर्ुख कार्ाकारी अधधकृत ननर्ुक्ततको दरखास्त पारर् 

क) उम्भेदर्ायरे दयखास्त पायभ बयेको ऩद सम्फन्धी वर्र्यण् 
१. वर्ऻाऩन नॊ.      २. ऩद 

 

ख) उम्भेदर्ायको व्मजततगत वर्र्यण् 
उम्भेदर्ायको नाभ, थय (देर्नागरयकभा) 

(अॊगे्रजी ठूरो अऺयभा) शरङ्ग् 
नागरयकता नॊ. जायी गने जजल्रा् शभतत् 

स्थामी ठेगाना क)  जजल्रा् ख) न.ऩा/गा.वर्.स. ग) र्डा नॊ. 

घ) टोर् ङ) भागा/घय नॊ. च) पोन नॊ. 

ऩत्राचाय गने ठेगाना् ई-भेर् 
फाफुको नाभ, थय् आभाको नाभ, थय् 
फाजेको नाभ, थय्  ऩतत/ऩत्नीको नाभ, थय् 
जन्भ शभतत (वर्.सॊ. भा) (ईस्र्ी सन ्भा) हारको उभेय्   र्र्ा    भदहना 

 

ग) िैक्षऺक मोग्मता/ताशरभ  

आर्श्मक न्मूनतभ 
मोग्मता  

वर्श्र्वर्दमारम फोडा/ताशरभ ददने सॊस्था िैक्षऺक 
उऩाधध/ताशरभ 

 सॊकाम शे्रणी/प्रततित भूर वर्र्म 

िैक्षऺक मोगमता      

     

ताशरभ      

 

घ) अनुबर् सम्फन्धी वर्र्यण  

            कामाारम             ऩद कामा वर्र्यण        अर्धध 

   देखख    सम्भ 

     

     

     



 

कुनै कुया ढाॉटे र्ा रुकाएको ठहरयएभा प्रचशरत कानून फभोजजभ सहनेछु/फुझाउनेछु।उम्भेदर्ायरे ऩारन गने बनी प्रचशरत कानून तथा 
मस दयखास्त पायभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेखखत सफै िता तथा तनमभहरु ऩारन गना भञ्जुय गदाछु।  

उम्दर्ायको ल्माप्चे सहीछाऩ  

   दामाॉ     फामाॉ 
  

                        उम्भेदर्ायको दस्तखत 

शभतत् 
 

कम्ऩनीको कभाचायीरे बन े

यशसद नॊ./ बौचय नॊ. योर नॊ. 

दयखास्त अस्र्ीकृत बए सो को कायण् 
दयखास्त रुज ुगनेको दस्तखत् 
शभतत् 

 

द्रष्टव्म् दयखास्तसाथ वर्ऻाऩनभा उल्रेखखत रगामत तनम्न शरखखत कागजातहरु अतनर्ामा रुऩभा उम्भेदर्ाय आपैरे प्रभाखणत गयी ऩेि 
गनुाऩनेछ। 

१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रततशरवऩ 

२) वर्ऻाऩन बएको ऩदको राधग तोककएको न्मूनतभ िैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयबत्रक प्रभाणऩत्रको प्रततशरवऩ  (ताशरभ य 
अनुबर्को प्रभाणऩत्रको प्रततशरवऩ) 

 


