
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड  

हात्तीिार, काठमाण्डौं  
 कार्यक्षमता मलु्र्ाङ्ककनको आधारमा हनु ेवढुवाको िूचना  

प्रकाक्ट्ित समसतिः २०७८/०५/२५ गते 

-;"rgf g+= !÷)&*–&(_ 

लोक िेवा आर्ोगबाट प्रसतित सनधायरण भई िहमसत प्राप्त भएबमोक्ट्िम कम्पनीमा ररक्त रहेका कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पूसतय 
गनुयपने पदमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको कमयचारी ववसनर्मावली, २०६८ (िंिोधनिवहत) बमोक्ट्िम 
बढुवाको लासग उम्मेदवार हनु र्ोग्र् उम्मेदवारले पदपूसतय िसमसतले सनधायरण गरेको ढााँचा अनिुारको दरखास्त फारममा उक्ट्ल्लक्ट्खत वववरण 
खलुाई समसत २०७८/०६/१४ गते सभत्र कम्पनीको कार्ायलर्, हात्तीिारमा आवेदन पेि गनुयहनु र्ो िूचना प्रकाक्ट्ित गररएको छ ।  

क्र.िं बढुवा िूचना नं. तह पद िेवा, िमूह पद िंख्र्ा 
1= ०१/०७८–७९ ९ वररष्ठ प्रवन्धक (ववत्त) k|zf;g, ljQ ! -Ps_ 

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको एभरेष्ट बैंक सलसमटेड, सिंहदरवार िाखामा रहेको चल्ती खाता नं. 
००१००१०५२०१०९८ मा दरखास्त दस्तूर रु. १६०० (एक हिार छ िर्) मात्र िम्मा गरेको भौचर दरखास्त िाथ िंलग्न गनुय पनेछ । 

 दरखास्त बझुाउन ेअक्ट्न्तम ददन ववदा पनय गएमा कार्ायलर् खलेुको अको ददनिम्म दरखास्त बझुाउन िवकनेछ ।  
 दरखास्त फाराम कम्पनीको मानव िंिाधन तथा आन्तररक व्र्वस्थापन िाखा वा कम्पनीको वेव िाइट www.hidcl.org.np 

बाट प्राप्त गनय िवकनेछ । 
 

खलुा प्रसतर्ोसगतात्मक सलक्ट्खत परीक्षाको ववज्ञापन 
प्रकाक्ट्ित समसतिः २०७८/०५/२५ गते 

-;"rgf g+= @÷०७८–७९_ 
 

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको देहार्बमोक्ट्िमका पदहरु लोक िेवा आर्ोगद्वारा सलइन े खलुा 
प्रसतर्ोसगतात्मक सलक्ट्खत परीक्षाद्वारा स्थार्ी पदपूसतय गनुयपने भएकोले तपिीलमा उल्लेक्ट्खत र्ोग्र्ता पगुकेा ईच्छुक नेपाली नागररकहरुबाट 

ररतपवुयकको दरखास्त आव्हान गररएको छ। तोवकएको न्र्नुतम र्ोग्र्ता पगुकेा उम्मेदवारले कम्पनीको वेभिाइट www.hidcl.org.np मा 
गई Online Application माफय त ्आवेदन ददनपुनेछ । 

 

क्र.िं ववज्ञापन नं. तह पद िेवा िमूह 
खलुा 

/िमाविेी पद िंख्र्ा आवश्र्क न्रू्नत्तम िैक्ट्क्षक र्ोग्र्ता र अनभुव 

1= 
०१/०७८
–७९ ८ प्रवन्धक प्रिािन प्रिािन खलुा १ (एक) 

मान्र्ताप्राप्त क्ट्िक्षण िंस्थाबाट स्नातकोत्तर उपासध 
हासिल गरेको र नेपाल िरकार वा िङ्गदठत 
िंस्थाको असधकृतस्तरको पदमा कम्तीमा ५ वर्य 
िेवा गरेको अनभुव हासिल गरेको । 

2= 
०2/०७८
–७९ ८ प्रवन्धक प्रिािन ववत्त खलुा १ (एक) 

मान्र्ताप्राप्त क्ट्िक्षण िंस्थाबाट व्र्वस्थापन 
िङ्कार्बाट ववत्त वा लेखा मूल ववर्र् सलई 
स्नातकोत्तर उपासध हासिल गरेको र नपेाल िरकार 
वा िङ्गदठत िंस्थाको असधकृतस्तरको पदमा 
कम्तीमा ५ वर्यको अनभुव हासिल गरेको, वा 

मान्र्ताप्राप्त क्ट्िक्षण िंस्थाबाट कम्तीमा स्नातक 
उपासध हासिल गरी चाटयडय एकाउन्टेन्िी उत्तीणय गरी 
नेपाल चाटयडय एकाउन्टेन्ि िंस्थाको िदस्र्ता प्राप्त 
गरेको र नेपाल िरकारको वा िङ्गदठत िंस्थाको 
असधकृतस्तरको पदमा चाटयडय एकाउन्टेन्िी िम्बन्धी 
काममा कम्तीमा ५ वर्यको अनभुव हासिल गरेको। 

3= 
०3/०७८
–७९ 

८ 

प्रवन्धक 
(िलववद्यतु) 

प्राववसधक इक्ट्न्िसनर्ररङ्ग खलुा १ (एक) 
मान्र्ताप्राप्त क्ट्िक्षण िंस्थाबाट िलववद्यतु वा 
िलस्रोत िम्बन्धी इक्ट्न्िसनर्ररङ्ग ववर्र्मा 
स्नातकोत्तर उपासध हासिल गरेको र नपेाल िरकार 
वा िङ्गदठत िंस्थाको असधकृतस्तरको पदमा 
िलववद्यतु सडिाईन, सनमायण वा उत्पादनको कार्यमा 
कम्तीमा ५ वर्यको अनभुव हासिल गरेको। 

4= 
०4/०७८
–७९ 

८ 

प्रवन्धक 
(िलववद्यतु) 

प्राववसधक इक्ट्न्िसनर्ररङ्ग मवहला १ (एक) 
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5= 
०5/०७८
–७९ 

7 

वररष्ठ 
असधकृत 

प्रिािन ववत्त खलुा १ (एक) मान्र्ताप्राप्त क्ट्िक्षण िंस्थाबाट व्र्वस्थापन 
िङ्कार्बाट ववत्त वा लेखा मूल ववर्र् सलई 
स्नातकोत्तर उपासध हासिल गरेको वा कम्तीमा 
स्नातक उपासध हासिल गरी चाटयडय एकाउन्टेन्िी 
उत्तीणय गरी नेपाल चाटयडय एकाउन्टेन्ि िंस्थाको 
िदस्र्ता प्राप्त गरेको । 

6= 
०6/०७८
–७९ 

7 

वररष्ठ 
असधकृत 

प्रिािन ववत्त मवहला १ (एक) 

7= 
०7/०७८
–७९ 

6 असधकृत प्रिािन प्रिािन खलुा १ (एक) मान्र्ताप्राप्त क्ट्िक्षण िंस्थाबाट स्नातक उपासध 
हासिल गरेको । 

8= 
०8/०७८
–७९ 

6 असधकृत प्रिािन ववत्त खलुा १ (एक) 

मान्र्ताप्राप्त क्ट्िक्षण िंस्थाबाट व्र्वस्थापन 
िङ्कार्बाट ववत्त वा लेखा मूल ववर्र् सलई स्नातक 
उपासध हासिल गरेको  वा मान्र्ता प्राप्त िंस्थाबाट 
चाटयडय एकाउन्टेन्िी उत्तीणय गरी नपेाल चाटयडय 
एकाउन्टेन्ि िंस्थाको िदस्र्ता प्राप्त गरेको । 

9= 
०9/०७८
–७९ 

5 

वररष्ठ 
िहार्क 

प्रिािन प्रिािन खलुा १ (एक) 
माध्र्समक क्ट्िक्षा उत्तीणय परीक्षा (एि.एल.िी.ई.) मा 
कक्षा ११ र १२ का प्रत्रे्क ववर्र्हरु (िैद्धासतक 
एवं प्रर्ोगात्मक) मा न्रू्नतम सड प्लि र सिक्ट्िवपए 
एक दिमलव छ प्राप्त गरी उत्तीणय वा मान्र्ता प्राप्त 
क्ट्िक्षण िंस्थाबाट प्रमाणपत्र तह वा िो िरह 
उत्तीणय गरेको । 

10= 
10/०७८
–७९ 

5 

वररष्ठ 
िहार्क 

प्रिािन प्रिािन मवहला १ (एक) 

 

नोटिः  

1. परीक्षाको वकसिमिः सलक्ट्खत र अन्तवायताय । 

2. परीक्षाको केन्र: काठमाण्डौ । 

3. पाठ्यक्रमिः ववज्ञावपत पदहरुको पाठ्यक्रम कम्पनीको वेभिाइट www.hidcl.org.np बाट प्राप्त गनय िवकनेछ ।  

4. परीक्षा दस्तरुिः  प्रत्रे्क ववज्ञापनका लासग देहार् अनिुार परीक्षा दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । िमावेिी िमूहतफय का थप ववज्ञापनमा आवेदन ददने 
उम्मेदवारको हकमा थप िमूह प्रत्रे्कका लासग थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

तह परीक्षा दस्तरु प्रत्रे्क थप िमूहका लासग थप दस्तरु 
आठौं रु. १,४००।– (एक हिार चार िर् ) रु. ५००।– (पााँच िर्) 
िातौं रु. १,२००।– (एक हिार दईु िर्) रु. ४००।– (चार िर्) 
छैठौं रु. १,०००।– (एक हिार) रु. ४००।– (चार िर्) 
पााँचौं रु. ८००।– (आठ िर्) रु. ३००।– (तीन िर्) 

 

5. उमेरिः दरखास्त ददन ेअक्ट्न्तम समसतिम्ममा तह ८ को पदको लासग ४० वर्य उमेर ननाघेको, तह ६ र तह ७ को पदमा २१ वर्य परुा भई 
३५ वर्य ननाघेको र तह ५ का पदमा १८ वर्य परुा भई ३५ वर्य ननाघेको हनुपुनेछ ।मवहला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको हकमा 
४० वर्य ननाघकेो हनुपुनेछ ।  

6. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको कमयचारी ववसनर्मावली २०68 (िंिोधनिवहत) बमोक्ट्िम उम्मेदवार 
हनु अर्ोग्र् नभएको हनुपुनेछ ।  

7. दरखास्त ददन ेअक्ट्न्तम समसतिः २०७८/०६/1४ िम्म र दोब्बर दस्तरु सतरी २०७८/०६/2१ िम्म । 

8. तलव, िवुवधा र िेवा ितयिः हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको कमयचारी ववसनर्मावली २०68 
(िंिोधनिवहत) र कम्पनीको अन्र् सनर्मानिुार ।  

9. तह ८ पदमा उम्मेदवार हनु सनम्नानिुारको कार्य अनभुव हनुपुनेछिः 
अ) कुनै िकारी िेवा वा प्रचसलत कानून बमोक्ट्िम दताय भएको िंगदठत िंस्था वा अन्तरायविर् िंघ, िंस्थाको असधकृतस्तरको पदमा पााँच 

वर्यको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । तर ववद्यावाररसध उपासध हासिल गरेको उम्मेदवारको हकमा िो अनभुवमा दईु वर्य कम भएपसन 
उम्मेदवार हनु िरनेछ ।   

आ) देहार् बमोक्ट्िमको सनकार्मा रवह िम्बक्ट्न्धत क्षेत्रको असधकृतस्तरमा गरेको कामको अनभुव पेि भएकोमा त्र्स्तो पदको सनर्कु्ट्क्तपत्र वा 
करारनामा र िेवा अवसध प्रमाक्ट्णत गररएको िम्बक्ट्न्धत सनकार्को पत्रको आधारमा त्र्स्तो कार्ायनभुवलाई मान्र्ता ददइनेछिः–  

(क) सनिामती तथा अन्र् िरकारी सनकार्,  

(ख) नेपाल िरकारको पूणय वा आंक्ट्िक स्वासमत्वमा िंचासलत िंगदठत िंस्था,  
(ग) ववकाि िसमसत ऐन, २०१३ बमोक्ट्िम गदठत ववकाि िसमसत,  
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(घ) वविेर् ऐनद्वारा स्थावपत िंस्था वा सनकार्,  

(ङ) िंर्कु्त राि िंघ, र्िका अंग तथा ववक्ट्िवष्टकृत सनकार्,  

(च) अन्तर िरकारी क्षेत्रीर् तथा अन्तरायविर् िंगठनहरु,  

(छ) ववश्वववद्यालर्का आवङ्गक रर्ाम्पि,  

(ि) िामदुावर्क ववद्यालर्, 

(झ) लोक िेवा आर्ोगले मान्र्ता प्रदान गरेको िूचीकृत राविर् तथा अन्तरायविर् गैर िरकारी िंगदठत िंस्था। 

 मासथ उल्लेख भएबाहेकको अन्र् सनकार्को अनभुव पेि गरेकोमा सनर्कु्ट्क्तपत्र वा करारनामा र िेवा प्रमाक्ट्णत गररएको िम्बक्ट्न्धत 
सनकार्को पत्रको असतररक्त त्र्स्तो सनकार्मा असधकृत स्तरका कमयचारी भनायको प्रकृर्ा, र्ोग्र्ता, िंगठन िंरचना लगार्त कमयचारीको 
िेवाका ितय िमेतका ववर्र् िमावेि गररएको सनर्म वा ववसनर्म वा सनदेक्ट्िका वा कार्यववसधिमेत पेि गनुयपने र त्र्स्तो सनर्म वा 
ववसनर्म वा सनदेक्ट्िका वा कार्यववसधमा भएको व्र्वस्था बमोक्ट्िम असधकृतस्तरमा भनाय भएको र्वकन हनुे अनभुवलाई मात्र मान्र्ता 
ददइनेछ। 

 िरकारी कमयचारीले अन्र् िंगदठत िंस्थामा काम गरेको अनभुव िम्वन्धमा िरकारको पूवय स्वीकृसतको पत्र तथा िो अवसधको ववदा 
स्वीकृसतको पत्र भएमा मात्र त्र्स्तो अनभुवलाई मान्र्ता ददइनेछ । 

 कुनै एक िरकारी कार्ायलर् वा िावयिसनक िंस्थामा कार्यरत रहेकै अवसधसभत्र अन्र् िंस्थामा कार्य गरेको कार्य अनभुवलाई मान्र्ता 
ददइनेछैन ।   

 एउटै अवसधमा दईु वा िो भन्दा बढी सनकार्मा काम गरेको भएमा पूरा िमर् काम गरेको कुनै एकको अनभुव मात्र गणना 
गररनेछ । 

 सनर्कु्ट्क्तपत्र वा करारनामामा नै आंक्ट्िक रुपमा (पाटय टाईम) काम गने उल्लेख भएकोमा िो अनभुवलाई मान्र्ता ददइन ेछैन ।   

 िहार्कस्तरमा पदासधकार रही असधकृतस्तरमा कार्म मूकार्म वा सनसमत्त भई िेवा गरेको अवसधलाई असधकृतस्तरको अनभुव 
मासनने छैन । 

 सनर्कु्ट्क्तपत्र वा करारनामामा उक्ट्ल्लखत पदनामबाट असधकृत स्तर नखलेुकोमा िम्वक्ट्न्धत सनकार्ले िो पद असधकृत स्तरको हो भनी 
प्रमाक्ट्णत गरेको पत्र पेि गनुयपनेछ । 

 मासथ उक्ट्ल्लक्ट्खत कागिातहरु दरखास्त ददने िमर्मा नै उम्मेदवारिाँग रहेको नभएमा िनुिकैु िमर् दरखास्त रद्द हनुेछ । 

10. परीक्षणकालको अवसधिः १ वर्य (मवहलाको हकमा ६ मवहना)।  

11. सलक्ट्खत परीक्षा कार्यक्रम लोक िेवा आर्ोगको िमन्वर्मा पसछ प्रकाक्ट्ित गररनेछ । 

12. ववज्ञापन रद्द भएको अवस्थामा वाहेक परीक्षा दस्तरु वफताय हनुे छैन ।  

13. दोब्बर दस्तरुको म्र्ादलाई उमेर, िैक्ट्क्षक र्ोग्र्ता, तासलम, कार्ायनभुव तथा नोकरी अवसधको प्रर्ोिनका लासग गणना गररने छैन ।  

14. अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दस्तरु बझुाउने प्रावधान रहेको हुाँदा दरखास्त पेि गने अक्ट्न्तम ददन िावयिसनक ववदा पनय गएको अवस्थामा 
पसन िोही ददनसभत्र असनवार्य रुपमा दरखास्त दस्तरुिवहत दरखास्त पिे गरर िरनपुनेछ । 

15. अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त ददंदा ध्र्ान ददनपुने कुराहरुिः 
(क) अपलोड गनुयपने कागिातहरुिः उम्मेदवारले दवैु कान देक्ट्खन ेपािपोटय िाइिको फोटो, दस्तखत, नागररकताको प्रमाणपत्र, िैक्ट्क्षक र्ोग्र्ता 

(न्र्नुतम िैक्ट्क्षक र्ोग्र्ताको मात्र), तासलम, अनभुव, चाररसत्रक प्रमाणपत्र, ववदेिी क्ट्िक्षण िंस्थावाट प्रमाणपत्र पाएका उम्मेदवारको हकमा 
िमकक्षता तथा तह ८ को प्रवन्धक (िलववद्यतु) पदका लासग नेपाल इक्ट्िसनर्ररङ्ग पररर्दमा दताय भएको व्र्ाविावर्क प्रमाणपत्र लगार्त 
िम्बक्ट्न्धत ववज्ञापनमा तोवकएका अन्र् कागिपत्रहरु अनलाईन दरखास्त प्रणालीको तोवकएको स्थानमा अपलोड गनपुनेछ।  

(ख) अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त फाराम भने तररका/ववसध ववस्ततृ वववरण कम्पनीको वेभिाइट www.hidcl.org.np मा राक्ट्खएको छ ।  

 कम्पनीको वेभिाइट https://www.hidcl.org.np/ सभत्र Career को Online Application मा Click गरर अथायत कम्पसनको 
Online Software को URL https://www.hidclvacancy.rigoerp.com लाई कुनै Browser मा खोलेर, त्र्हााँ देक्ट्खन ेPop Up 

Window मा उल्लेख गररएको वववरण अध्र्र्न गरी उक्त Window लाई बन्द गने र आफ्नो व्र्क्ट्क्तगत Email ID प्रर्ोग गरेर 
पवहले आफुलाइ Registration गनुयपनेछ । 

 र्िरी Registration गरेपश्चात उम्मेदवारले राखेको Email मा प्राप्त हनुे Password Set गने सलङ्कमा Click  गरी आफुले िम्झन 
िक्ट्िलो हनुे गरी Password Set गनय िवकनेछ । 

 र्िरी Set गररएको Password र Email/User ID को प्रर्ोगबाट उम्मेदवारले Online Software मा Log In गरी दरखास्त 
फाराम भनय िवकनेछ।  

(रष्टव्र्िः दरखास्त पेि गदायको िमर्देक्ट्ख प्रवेिपत्र वप्रन्ट नहुाँदािम्म अथवा पसछ पसन िोही Email/User ID र Password 
प्रर्ोग गनुयपने भएकोले उम्मेदवारले िो Email/User ID र Password लाई अत्र्न्तै िरुक्ट्क्षत र स्मरणमा राख्नपुनेछ)  

https://www.hidclvacanvy.rigoerp.com/


16. User Id बनाई Log in गरे पश्चात ्फाराम भने तरीका र परीक्षा दस्तरु बझुाउन ेववसध िम्वन्धी ववस्ततृ वववरण Online Software मा िरुुमा 
देक्ट्खने Pop Up Window मा राक्ट्खएको छ । उम्मेदवारले परीक्षा दस्तरु सतनयको लासग कम्पनीको Online Software मा उपलब्ध अनलाइन 
भकु्तानीका माध्र्महरुमध्रे् कुनै एक माध्र्म प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

17. परीक्षामा परीक्षाथीले असनवार्य रुपमा कालो मिी प्रर्ोग गनुयपनेछ अन्र्था उत्तरपकु्ट्स्तका रद्द हनुेछ । 

18. अनलाइन दरखास्त फाराम भने िम्बन्धमा कुनै िमस्र्ा भएमा सनम्न नम्बरमा िम्पकय  गनय िवकनेछ ।  

19. िम्पकय  नम्वरिः ०१–४५४५०१३/१4/15/16 

 

        

     िदस्र् िक्ट्चव  

     पदपूसतय िसमसत 


