नेऩार सयकाय

सॊघीम भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्त्रारम
सीभाऺेर विकास कामयक्रभ
मसॊहदयफाय, काठभाडौं

ऩयाभर्य सेिाभा इन्न्त्जननमय याख्ने सम्फन्त्धी सच
ू ना
(सच
ू ना प्रकामर्त मभनत् २०७३/१/१५)

मस भन्त्रारमको सीभाऺेर विकास कामयक्रभका रागग अनग
ु भन तथा भल
ू माॊकन विऻको रुऩभा एक

जना इन्न्त्जननमय ऩयाभर्य सेिाको प्रक्रक्रमा अनस
ु ाय कयायभा याख्नुऩने बएकोरे मोग्मता ऩग
ु ेका नेऩारी

नागरयकहरुरे मो सच
ू ना प्रकामर्त बएको मभनतरे १५ (ऩन्त्र) ददन मबर १६.०० फजे सम्भ दयखास्त ददन

हुन सम्फन्न्त्धत सफैंको जानकायीको रागग मो सच
, दयखास्त
ू ना प्रकार्न गरयएको छ । मसको पायाभ
दस्तयु , कामय(विियण, ऩारयश्रमभक, ऩाठमक्रभ, सेिाका र्तयहरु सदहतको विस्तत
ृ विियण भन्त्रारमको फेिसाइट
www.mofald.gov.np भा दे हाम फभोन्जभ उऩरब्ध यहे को छ ।

१. अनग
ु भन तथा प्रनतिेदन विऻको रुऩभा इन्न्त्जननमयको कामय विियण

-Terms of Reference -ToR _

अनस
ु च
ू ी-१ भा सॊरग्न छ ।

२. कामय अिगध्

इन्न्त्जननमयको र्रु
ु भा १ (एक) िर्यको रागग कयाय गने य ननजको कामयसम्ऩादन

भल
ू माॊकन अनस
ु ाय सारफसारी म्माद थऩ हुन सक्ने । साथै मदी कसैरे कयाय अन्त्त गये भा
मोग्मताक्रभ अनस
ु ायको अन्त्म व्मन्क्तराई दईू िर्य मबर सेिा कयायभा मरन सक्रकने । कयाय र्रु
ू
गयी कम्तीभा ६ भदहना कामय गये ऩश्चात ऩयाभर्य सेिा अन्त्त गनय चाहे भा कम्तीभा ३ (तीन)
भदहना अगािै मरखखत रुऩभा भन्त्रारमभा ननिेदन ददन सक्ने ।

३. र्ैक्षऺक मोग्मता य अनब
ु ि्

क. नेऩार सयकायिाट भान्त्मता प्राप्त विश्िविद्मारमिाट

Civil Engineering भा स्नातक

-B.E._ य

कुनै Engineering विर्मभा स्नातकोत्तय गये को हुनऩ
ु ने ।
ख. अनब
ु िको हकभा B.E. उतीणय गयी सम्फद्ध कामयभा कम्तीभा ४(चाय) िर्यको कामय अनब
ु ि
बएको हुनऩ
ु ने ।
ग. नेऩारी नागरयक ।

घ. २१ िर्य उभेय ऩयु ा बई ४० िर्य ननाघेको हुनऩ
ु ने ।
ङ. नेऩार इन्न्त्जननमरयॊग काउन्न्त्सरभा दताय बएको (प्रभाणऩर)
च. अन्त्म प्रचमरत कानन
ु द्िाया अमोग्म नबएका ।

४. ऩारयश्रमभक य प्रोत्साहन् भामसक न्त्मन
ू तभ ऩारयश्रमभक रु. ६८ ,४२५।– (अऺये ऩी रु. अठसठ्ठी हजाय
चायसम ऩच्चीस भार) उऩरव्ध गयाउने । ऩारयश्रमभक बक्
ु तानी गरयदा ननमभानस
ु ाय कय कट्टी
हुनेछ ।
 प्रोत्साहन यकभ्

भदहनाभा कम्तीभा १० ददन न्जलराहरुभा भ्रभण गयी प्रनतिेदन ददनऩ
ु ने य

मसका रगग नेऩार सयकायको अगधकृतस्तय सयहको दै ननक भ्रभण बत्ता उऩरब्ध गयाउने ।

(हारको दै ननक भ्रभण बत्ता दय रु. १६०० यहे को , रु. १६०० X १० ददन = रु. १६०००। – मसभा


कय कट्टी नहुने)
भदहनाभा कम्तीभा १० ददन न्जलराहरु भ्रभण गयी प्रनतिेदन ऩेर् नगये भा िा घटी ददनको

भ्रभण गयी प्रनतिेदन ऩेर् गये भा भ्रभण नगये को ददनको दाभासाहीरे न्त्मन
ू तभ ऩारयश्रमभक (१०
ददन सम्भको) सभेत नहुने ।

५. ऩयीऺण ऩद्धनत्

ऩयाभर्यदाताको छनौट मरखखत ऩयीऺा य अन्त्तयिाताय भाध्मभफाट हुनेछ ।
ऩयीऺाका सम्फन्त्धभा दे हामका विगधहरु अिरम्फन गरयनेछ्


ननिेदन ददएका भध्मे मोग्मता ऩग
ु ेका उम्भेदिायको छनौट
ऩयीऺाभा सभािेर् गरयनेछ ।



(short-listing) गयी ननजराई

मरखखत ऩयीऺाको अॊकबाय ७० य अन्त्तिायतायको अॊकबाय ३० गयी जम्भा १०० ऩण
ु ाांक यहे को
छ ।




मरखखत ऩयीऺाको प्रश्नऩरभा िस्तग
ु त प्रश्न

-Multiple Choice_ ५०

(ऩचास) िटा हुने य सभम

४५ मभनेटको हुनेछ ।
मरखखत ऩयीऺाको उनतणय अॊक ४० प्रनतर्त कामभ गने य उनतणय अॊक प्राप्त गनेराई भार
अन्त्तिायताभा सहबागी गयाउने ।



अन्त्तिायतायराई दइू बागभा विबाजन गयी २० अॊकको भौखखक ऩयीऺण तथा सम्िन्न्त्धत

उम्भेदिायिाट तमाय गरयएको कामयविियण अनस
ै ी
ु ायको काभ गने ऩद्धनत तथा कामयर्र

(Working approach and methodoly) रेखन गयी प्रस्तत
ु गये िाऩत १० अॊक प्रदान गने ।
अन्त्तिायतायको क्रभभा र्ैक्षऺक मोग्मता तथा अनब
ु िराई सभेत ननन्श्चत प्रनतर्त अॊकबाय
ददइनेछ ।

६. ऩाठ्मक्रभ्– मसै साथ अनस
ु च
ू ी–२ भा सॊरग्न छ ।

७. दयखास्तभा सॊरग्न हुनऩ
ु ने कागजातहरु (ऩेर् गरयने सफै प्रनतमरवऩको ऩछाडी उम्भेदिाय स्िमॊरे
हस्ताऺय गयी प्रभाखणत गने) –








दयखास्त पायाभ अनस
ु च
ू ी ३

उम्भेदिायको व्मन्क्तगत विियण अनस
ु च
ू ी ४ ।
नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतमरवऩ ।
र्ैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको प्रनतमरवऩ ।

नेऩार इन्न्त्जननमरयॊग काउन्न्त्सरको दताय नम्फयको प्रभाणऩरको प्रनतमरवऩ ।

अनब
ु िको प्रभाणऩरको प्रनतमरवऩ , मो प्रभाणऩर सरग्न नबएभा दयखास्त दताय हुन सक्ने
छै न ् ।

दयखास्त दस्तयु िाऩत रु १,०००।– एभये ष्ट फैंक मरमभटे डको मसॊहदयिाय, नमाॉ िानेश्िय िा अन्त्म
कुनै र्ाखाभा मस भन्त्रारमको खाता नॊ. ५२०१३६५ , कोड नॊ. २७ –३६५–११ भा यकभ फझ
ु ाएको
सक्कर बौचय ।



अन्त्तिायतायको क्रभभा सक्कर प्रभाणऩरहरु मरई आउनऩ
ु नेछ ।

८. ऩयीऺा य ननतजा् सच
ू ना प्रकामर्त बएको १६ औॊ ददनभा मरखखत ऩयीऺा सॊचारन हुने य सो को
बोमरऩलट मरखखतको ननतजा प्रकार्न गरयनेछ एिॊ सोही ददन अन्त्तिायतायको मभनत य स्थान सभेत
जानकायी गयाइनेछ ।

९. ऩयीऺा केन्त्र् मरखखत ऩयीऺा २०७३

।१।३०, १४.०० फजे न्जलरा विकास समभनतको कामायरम

,

फफयभहर, काठभाण्डौको सबा हरभा सॊचारन हुनेछ । सो ददन प्रिेर् ऩर अननिामय रुऩभा मरई
आउनऩ
ु नेछ । प्रिेर्ऩर विना ऩयीऺा हरभा सहबागी गयाइनेछ छै न ् ।

१०. उम्भेिायरे ऩेर् गने दयखास्त पायाभ भन्त्रारमको Website िाट डाउनरोड गयी सोही पायाभ बयी
िझ
ु ाउने ।

११. दयखास्त दताय् दयखास्त पायाभ भन्त्रारमको सीभाऺेर विकास कामयक्रभ (बइ
ू तलरा) भा दयखास्त
ददने अन्न्त्तभ मभनत (२०७३ फैर्ाख २९ सम्भ) को ४.०० फजे मबर िझ
ु ाउने ।

१२. कयाय य कामय र्रु
ु गनऩ
ुय ने मभनत् ऩयीऺण क्रभभा उच्चतभ अॊक प्राप्त गने उम्भेदिाय य

भन्त्रारमफीच ऩयाभर्य सेिाको कयाय सॊझौता अन्न्त्तभ ननतजा प्रकार्न बएको मभनतरे १(एक) हप्ता
मबर सम्ऩन्त्न गयी सो को बोमरऩलटफाट इन्न्त्जननमयरे कामय आयम्ब गनऩ
ुय नेछ । मदी सो मभनत
मबर कयाय सॊझौता गनय नआएका मोग्मतारभभा यहे का अन्त्म उम्भेदिायसॉग सॊझौता गरयनेछ ।

१३. मस सच
ू नाभा उलरेखखत विर्मभा फाहे कका सम्फन्त्धभा प्रचमरत खरयद सम्फन्त्धी कानन
ू भा

उलरेखखत सेिा र्तयहरु स्ित् मस सच
ू नाभा सभािेर् बएको भानी प्रक्रक्रमाहरु आकवर्यत हुनेछन ् ।

अनस
ु च
ू ी–१
अनग
ु भन तथा प्रनतिेदन विऻ (Monitoring and Reporting Expert) को रुऩभा इन्न्त्जननमयको कामय
विियण (Terms of Reference)

सीभा ऺेर विकास कामयक्रभ सॊचारन कामयविगध , २०७२ फभोन्जभ कामयक्रभ हे ने प्रभख
(उऩ–सगचि) को
ु
प्रत्मऺ ननदे र्नभा अनग
ु भन तथा प्रनतिेदन विऻको प्रभख
ु कामय न्जम्िेिायी दे हाम फभोन्जभ हुनेछ:


कामयक्रभको िावर्यक कामयक्रभ तथा फजेट तमाय गने ।



िावर्यक अनग
ु भन तथा भल
ू माॊकन कामयमोजना तथा Business Plan तमाय गने ।



कामयक्रभको फावर्यक Project Funding Matrix तमाय गने ।



कामयक्रभ सॊचारन बएका गा.वि.स. य न.ऩा. भा फावर्यक खरयद मोजना तमाय गनय सहमोग गने य सो
अनरु
ु ऩ खरयद व्मिस्थाऩन बए नबएको अनग
ु भन गने ।



स्थानीम ननकामफाट प्राप्त भामसक , चौभामसक, अधय–िावर्यक तथा िावर्यक प्रगनत विियण compile and

Analysis गयी एकीकृत प्रगनत विियण तमाय गने ।


स्थानीम ननकामफाट सम्ऩाददत कामयहरुको अनग
ु भन गयी भौजुदा कामयविगध एिॊ कानन
ू ी प्रािधानको
ऩारना य गण
ु स्तय सनु नन्श्चत गने ।



कामयक्रभ सॊचारनका रागग आिश्मक थऩ कामयविगध तथा ननदे मर्का तमायी गनय सहमोग गने ।



सीभा ऺेर विकास कामयक्रभ सॊचारन कामयविगध, २०७२ का विमबन्त्न समभनतहरुराई सहमोग गने ।



कामयक्रभ इकाईराई आिश्मकता अनस
ु ाय प्राविगधक सहमोग उऩरव्ध गयाउने ।



कामयक्रभ सॊचारन हुने न्जलराभा कामययत कामयक्रभ तपयका जनर्न्क्तहरुको कामयसम्ऩादन भल
ू माॊकनभा
कामयक्रभ इकाई प्रभख
ु राई सहमोग गने ।



कामयक्रभको उद्दे श्मनक
ु ु र इकाई प्रभख
ु फाट तोक्रकएका अन्त्म कामयहरु ।



आपुरे सम्ऩादन गये का कामयहरुको भामसक

/चौभामसक/अधय िावर्यक /फावर्यक प्रगनत विियण कामयक्रभ

इकाई प्रभख
ु सभऺ ऩेर् गने य आफ्ना काभ कायिाहीभा प्रत्मऺ रुऩभा कामयक्रभ इकाई प्रभख
ु प्रनत
उत्तयदामी हुने ।

अनस
ु च
ू ी–२

अनस
ु च
ू ी–३
नेऩार सयकाय

हारसारै खखचेको ऩासऩोटय

सीभाऺेर विकास कामयक्रभ

दे खखने पोटो महाॉ टास्ने य

सॊघीम भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्त्रारम
कामायरम प्रमोजनको

रागग

साइजको ऩुयै भुखाकृनत

मसॊहदयफाय, काठभाडौं

ऩयीऺाथीको कोड नॊ.

पोटो य पायाभभा ऩने

उम्भेदिायरे दस्तखत गने

अनुगमन तथा प्रततबेदन विज्ञको रुपमा ईन्जितनयरऱाई

योर नॊ., विऻाऩन, सूचना नॊ.

परामर्श सेिा अजतगशत राख्न दरखास्त फाराम

..................................................

(क) ऩयाभर्यदाताको िैमन्क्तक विियण्
नाभ थय

(दे िनागरयकभा)
(अॊग्रेजी ठूरो अऺयभा)

मरङ्ग्

नागरयकता नॊ.
स्थामी ठे गाना

गयी

जायी गने न्जलरा

मभनत्

क) न्जलरा

ख) न.ऩा., गा.वि.स.

ग) िडा नॊ.

घ) टोर

ङ) भागय, घय नॊ.

च) पो नॊ.

ऩराचाय गने ठे गाना्

ईभेर

फाफुको नाभ, थय्

जन्त्भ मभनत्

फाजेको नाभ, थय्

(वि.सॊ. भा)
हारको उभेय्

(ईन्स्ि सन्त्भा)
िर्य

भदहना

(ख) र्ैक्षऺक मोग्मता , तामरभ (दयखास्त पायाभ बये को ऩदको रागग चादहने आिश्मक न्त्मन
ू तभ र्ैक्षऺक मोग्मता , तामरभ भार उलरेख गने)
आिश्मक न्त्मूनतभ

विश्िविद्मारम , फोडय, तामरभ ददने सॊस्था

र्ैक्षऺक उऩागध , तामरभ

सॊकाम

श्रेणी, प्रनतर्त

भूर विर्म

मोग्मता

र्ैक्षऺक मोग्मता

तामरभ
(ग) अनुबि सम्फन्त्धी विियण (दयखास्त पायाभ बये को ऩदको विऻाऩनको रागग अनुबि तथा विदाको विियण आिश्मक बएभा भार उलरेख गने)
कामायरम

ऩद

सेिा, सभूह, उऩसभूह

श्रेणी, तह

स्थामी , अस्थामी , कयाय

अिगध

दे खख

सम्भ

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूणय विियणहरु सत्म छन ् । दयखास्त फुझाएको ऩदको विऻाऩनको रागग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छै न । कुनै कुया
ढाॉटे िा रुकाएको ठहरयएभा प्रचमरत कानून फभोन्जभ सहनेछु

, फुझाउनेछु । उम्भेदिायरे ऩारना गने बनी प्रचमरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩष्ृ ठहरुभा

उलरेखखत सफै र्तय तथा ननमभहरु ऩारना गनय भन्त्जुय गदय छु । साथै कयायभा उलरेखखत र्तयहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबन्त्दा अगािै कयायको अन्त्त्म
गदाय कन्म्तभा ३ भदहनाको ऩूिय सूचना ददई भन्त्रारमभा ननिेदन ददनेछु ।
उम्भेदिायको दस्तखत

दामाॉ

फामाॉ
उम्भेदिायको दस्तखत
मभनत्
कामयक्रभको कभयचायीरे बने

यमसद, बौचय नॊ.

योर नॊ.

दयखास्त अस्िीकृत बए सो को कायण्
दयखास्त रुजु गनेको दस्तखत
मभनत्

दयखास्त स्िीकृत , अस्िीकृत गनेको दस्तखत
मभनत्

रष्टव्म् दयखास्त साथ सूचनाभा उलरेखखत रगामत ननम्नमरखखत कागजातहरु अननिामय रुऩभा उम्भेदिाय आपैरे प्रभाखणत गयी ऩेर् गनुय ऩनेछ ।
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतमरवऩ,
(२) सभकऺता य सम्फद्ध आिश्मक ऩनेभा सो को प्रनतमरवऩ,
(३) विऻाऩन बएको ऩदको रागग तोक्रकएको न्त्मूनतभ र्ैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩर य चारयत्ररक प्रभाणऩरको प्रनतमरवऩ (तामरभ य अनुबि आिश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रनतमरवऩ)

उम्भेदिायरे ऩारन गनुऩ
य ने ननमभहरु
१. ऩयीऺा ददन आउॉ दा अननिामय रुऩभा प्रिेर्ऩर लमाउनु ऩनेछ । प्रिेर्ऩर विना ऩयीऺाभा फस्न
ऩाइने छै न ।

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाइने छै न ।
३. मरखखत ऩयीऺाको ननतजा प्रकामर्त बएऩनछ अन्त्तिायताय हुने ददनभा ऩनन प्रिेर्ऩर लमाउनु
अननिामय छ ।
४. ऩयीऺा र्ुरु हुनु बन्त्दा ३० मभनेट अगाडड घण्टीद्िाया सूचना गये ऩनछ ऩयीऺा हरभा प्रिेर् गनय
ददइनेछ ।
५. ऩयीऺा हरभा प्रिेर् गये ऩनछ क्रकताफ

, काऩी, कागज, गचट आदद आपू साथ याख्नु हुॊदैन ।
६. ऩयीऺा हरभा उम्भेदिायरे ऩयीऺाको भमायदा विऩयीत कुनै काभ गये भा केन्त्राध्मऺरे ऩयीऺा

नेऩार सयकाय

हारसारै खखचेको ऩासऩोटय

सॊघीम भामभरा तथा

साइजको ऩुयै भुखाकृनत दे खखने पोटो

स्थानीम विकास भन्त्रारम

महाॉ टास्ने य पोटो य पायाभभा ऩने

सीभाऺेर विकास कामयक्रभ

गयी उम्भेदिायरे दस्तखत गने

प्रिेर्ऩर
ऩयीऺाथीरे बने M
छ) उम्भेदिायको

नाभ, थय्
दस्तखत्

हरफाट ननष्कार्न गयी तुरुन्त्त कानून फभोन्जभको कायफाही गनेछ य त्मसयी ननष्कार्न गरयएको

भन्त्रारमको कभयचायीरे बने्

७. त्रफयाभी बएको उम्भेदिायरे ऩयीऺा हरभा प्रिेर् गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा ननजराई केही

केन्त्रफाट सन्म्भमरत हुन अनुभनत ददइएको छ । विऻाऩनभा तोक्रकएको

उम्भेदिायको सो विऻाऩनको ऩयीऺा स्ित् यद्द बएको भाननने छ ।
बएभा भन्त्रारमभा जिापदे ही हुने छै न ।

८. उम्भेदिायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हान्जय अननिामय रुऩरे गनुय ऩनेछ ।

९. भन्त्रारमको सूचनाद्िाया ननधाययण गये को कामयक्रभ अनुसाय ऩयीऺा सञ्चारन हुनेछ ।
१०. ऩयीऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनय ऩाइनेछैन ।

११. कुनै उम्भेदिायरे प्रश्नऩरभा यहको अस्ऩष्टताको सम्फन्त्धभा सोध्नु ऩदाय ऩनन ऩयीऺाभा

मस भन्त्रारमफाट मरइने उक्त ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ननम्न
र्तय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसुकै अफस्थाभा ऩनन मो अनुभनत यद्द
हुनेछ ।
ऩयीऺा केन्त्र्
योर नम्फय्

सन्म्भमरत अन्त्म उम्भेदिायहरुराई िाधा नऩने गयी ननयीऺकराई सोध्नु ऩनेछ ।
..................................................

(अगधकृतको दस्तखत)

रष्टव्मM १) कृऩमा उम्भेदिायरे ऩारना गनऩ
ुय ने ननमभहरु हे नुय होरा ।

उम्भेदिायरे ऩारन गनुऩ
य ने ननमभहरु
१. ऩयीऺा ददन आउॉ दा अननिामय रुऩभा प्रिेर्ऩर लमाउनु ऩनेछ । प्रिेर्ऩर विना ऩयीऺाभा फस्न
ऩाइने छै न ।

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाइने छै न ।
३. मरखखत ऩयीऺाको ननतजा प्रकामर्त बएऩनछ अन्त्तिायताय हुने ददनभा ऩनन प्रिेर्ऩर लमाउनु
अननिामय छ ।
४. ऩयीऺा र्ुरु हुनु बन्त्दा ३० मभनेट अगाडड घण्टीद्िाया सूचना गये ऩनछ ऩयीऺा हरभा प्रिेर् गनय
ददइनेछ ।
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६. ऩयीऺा हरभा उम्भेदिायरे ऩयीऺाको भमायदा विऩयीत कुनै काभ गये भा केन्त्राध्मऺरे ऩयीऺा

नेऩार सयकाय

हारसारै खखचेको ऩासऩोटय

सॊघीम भामभरा तथा

साइजको ऩुयै भुखाकृनत दे खखने पोटो

स्थानीम विकास भन्त्रारम

महाॉ टास्ने य पोटो य पायाभभा ऩने

सीभाऺेर विकास कामयक्रभ

गयी उम्भेदिायरे दस्तखत गने

प्रिेर्ऩर
ऩयीऺाथीरे बने M
छ) उम्भेदिायको

नाभ, थय्
दस्तखत्

हरफाट ननष्कार्न गयी तुरुन्त्त कानून फभोन्जभको कायफाही गनेछ य त्मसयी ननष्कार्न गरयएको

भन्त्रारमको कभयचायीरे बने्

७. त्रफयाभी बएको उम्भेदिायरे ऩयीऺा हरभा प्रिेर् गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा ननजराई केही

केन्त्रफाट सन्म्भमरत हुन अनुभनत ददइएको छ । विऻाऩनभा तोक्रकएको

उम्भेदिायको सो विऻाऩनको ऩयीऺा स्ित् यद्द बएको भाननने छ ।

बएभा भन्त्रारमभा जिापदे ही हुने छै न ।
८. उम्भेदिायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हान्जय अननिामय रुऩरे गनुय ऩनेछ ।

९. भन्त्रारमको सूचनाद्िाया ननधाययण गये को कामयक्रभ अनुसाय ऩयीऺा सञ्चारन हुनेछ ।
१०. ऩयीऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनय ऩाइनेछैन ।

११. कुनै उम्भेदिायरे प्रश्नऩरभा यहको अस्ऩष्टताको सम्फन्त्धभा सोध्नु ऩदाय ऩनन ऩयीऺाभा

मस भन्त्रारमफाट मरइने उक्त ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ननम्न
र्तय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसुकै अफस्थाभा ऩनन मो अनुभनत यद्द
हुनेछ ।
ऩयीऺा केन्त्र्
योर नम्फय्

सन्म्भमरत अन्त्म उम्भेदिायहरुराई िाधा नऩने गयी ननयीऺकराई सोध्नु ऩनेछ ।

..................................................

(अगधकृतको दस्तखत)

रष्टव्मM १) कृऩमा उम्भेदिायरे ऩारना गनऩ
ुय ने ननमभहरु हे नुय होरा ।

अनस
ु च
ू ी–४
FORMAT OF CURRICULUM VITE (CV) FOR PROPOSED MONITORING AND
EVALUATION OFFICER

Proposed Position:
Name of Consultant:
Date of Birth:
Years with Consultant/Entity:

Nationality:

Membership in Professional Societies *:

Detailed Tasks Assigned:

Key Qualifications :
[Give an outline of experience and training most pertinent to tasks on assignment. Describe degree of
responsibility held by staff member on relevent prebious assignments and give dates and locations. Use about
half a page.]
Education :
[Summarize college/university and other specialized education f staff member, giving names of schools, dates
attended, and degress obtained. Use about one quarter of a page.]
Employment Record :
[Starting with present position, list in reverse order every employment held. list all positions held by staff
member since graduation, giving dates, names of employing organizations, titles of positions held, and locations
of assignments. For experience in last ten years, also give types of activities performed and client references,
where appropriate. Use about two pages.]
Languages :
[For each language indicate proficiency:exvellent, good, fair, or poor in speakig, reading and writing.]
Certification :
[I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe me, my
qualifications, and my experience.]
Date :
Signature

Day/Month/Year

* Nepal Engeneering council's member is mandatory.
(Can add additional sheet)

