हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटे ड
करार िेवा पदपूसति कार्िववसि, २०७८
पदपूसति िसमसतबाट स्वीकृत समसतिः
२०७८।११।१८
हाइड्रोइले क्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटे ड, कमिचारी िेवा ववसनर्मावली, २०६८
(िं शोिन िवहत) को ववसनर्म ३८ को उपववसनर्म (१) र (२) को प्रर्ोजनको लासि करार िेवा अन्तिित हुने
पदपूसति प्रविर्ालाई व्र्वक्ट्स्ित एवं पारदशी िनि आवश्र्क भएकोले िञ्चालक िसमसतलाई जानकारी िराई
पदपूसति िसमसतले उपववसनर्म (३) बमोक्ट्जम र्ो कार्िववसि बनाएको छ।
१.

िं क्ट्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्ो कार्िववसिको नाम “हाइड्रोइले क्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डे भलपमेण्ट
कम्पनी सलसमटे ड, करार िेवा पदपूसति कार्िववसि, २०७८” रहेको छ।
(२) र्ो कार्िववसि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा: ववषर् वा प्रिङ्गले अको अिि नलािेमा र्ि कार्िववसिमा,(क)

“कम्पनी” भन्नाले हाइड्रोइले क्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटे ड िम्झनु
पदिछ।

(ख)

“कमिचारी ववसनर्मावली” भन्नाले हाइड्रोइले क्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डे भलपमेण्ट कम्पनी
सलसमटे ड, कमिचारी ववसनर्मावली, २०६८ िम्झनु पदिछ।

३.

करारमा पदपूसति िररने पदहरुिः पदपूसति िसमसतले कमिचारी ववसनर्मावलीको ववसनर्म ३८ को अिीनमा
रही कम्पनीको िञ्चालक िसमसतबाट स्वीकृत दरबन्दी बमोक्ट्जमका ववशेषज्ञ, प्राववसिक वा प्रशािसनक
पदहरुमध्र्े स्िार्ी पूसति हुने पदको हकमा त्र्स्तो पदको पूसति नभएिम्मको लासि वा स्िार्ी पूसति नहुने
तर कम्पनीलाई असतआवश्र्क हुने ववशेषज्ञ वा प्राववसिक पदको हकमा सनक्ट्ित अवसिको लासि कमिचारी
ववसनर्मावली र र्ि कार्िववसि बमोक्ट्जम करारमा सनर्ुक्ट्ि िनुि पदाि खुला प्रसतस्पिािको माध्र्मबाट पूसति
िररनेछ।

४.

र्ोग्र्ता तिा अनुभविः

दफा ३ बमोक्ट्जमका पदहरुको लासि आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता र अनुभव

कमिचारी ववसनर्मावलीको अनुिूची-४ मा तोवकए बमोक्ट्जमको र्ोग्र्ता र अनुभव भएको हुन ु पनेछ।
५.

छनौट प्रविर्ािः र्ि कार्िववसि बमोक्ट्जम करारमा पूसति िररने पदका उम्मेदवारहरुको छनौट प्रविर्ा दे हार्
बमोक्ट्जम हुनेछिः(क) तहववहीन पदहरुिः अन्तवािताि,
(ख) तह ५ दे क्ट्ख तह ७ िम्मको पदहरुिः िमूहित छलफल तिा अन्तवािताि,
(ि)

तह ८ दे क्ट्ख तह ११ िम्मको पदहरुिः प्रस्तुतीकरण तिा अन्तवािताि।
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६.

दरखास्त आव्हान िनुि पनेिः र्ि कार्िववसि बमोक्ट्जम करारमा पूसति िनि भनी छु ट्याइएका पदहरु पूसतिका
लासि दे हार्को वववरण िवहत पन्र ददनको म्र्ाद ददई राविर्स्तरको दै सनक पसिकामा एक पटक िूचना
प्रकाशन िरी दरखास्त आह्वान िनुि पनेछ। त्र्स्तो िूचना कम्पनीको वेबिाईटमा र िूचनापाटीमा िमेत
राख्नु पनेछिः(क) पूसति िररने पदको वववरण र िं ख्र्ा,
(ख) पदको लासि आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता र अनुभव,

७.

(ि)

आवेदन ददने अक्ट्न्तम समसत, िमर् र स्िान,

(घ)

आवेदन िाि पेश िनुि पने वववरण तिा कािजातहरु,

(ङ)

छनौटको प्रविर्ा।

दरखास्तिाि पेश िनुि पने कािजात तिा वववरणहरिः दफा ४ बमोक्ट्जम र्ोग्र्ता पूरा िरे का इच्छु क
आवेदकले आवेदनका िाि दे हार्का वववरण तिा कािजातहरु स्वर्ं प्रमाक्ट्णत िरी तोवकएको समसत र
िमर्सभि कम्पनीको पदपूसति िसमसतको िक्ट्चवालर्मा पेश िनुि पनेछिः(क) शैक्ट्िक र्ोग्र्ता, अनुभव, िम्पकि ठे िाना (इमेल, टे सलफोन, मोवाइल नम्बर, घर वा
कार्ािलर्को ठे िाना) िवहतको ववस्तृत वैर्क्ट्िक वववरण (बार्ोडाटा),
(ख) नेपाली नािररकताको प्रमाणपिको प्रसतसलवप,
(ि)

शैक्ट्िक र्ोग्र्ताको प्रमाणपिको प्रसतसलवप,

(घ)

अनुभव प्रमाक्ट्णत िने कािजात,

(ङ)

अन्तवाितािमा िहभािी हुने उम्मेदवारले आफ्नो शैक्ट्िक र्ोग्र्ता, तासलम, अनुभव, नेपाली
नािररकताको प्रमाणपि एवं दरखास्तिाि पेश िरे का अन्र् कािजातहरको िक्कल प्रसत
पेश िनुि पनेछ।

८.

स्वघोषणा िनुि पनेिः आवेदकले आवेदनका िाि दे हार्को व्र्होरा स्वर्ं प्रमाक्ट्णत िरी पेश िनुि पनेछिः(क) कुनै राजनीसतक दलको िदस्र् नभएको,
(ख) नैसतकपतन दे क्ट्खने फौजदारी असभर्ोिमा अदालतबाट किुरदार ठहर नभएको वा भ्रष्टाचार
िम्बन्िी असभर्ोिमा भववष्र्मा कुनै पसन िाविजसनक पदको लासि अर्ोग्र् ठहर नभएको,

९.

(ि)

आफ्नो नाममा व्र्क्ट्िित बेरुजू तिा िरकारी बााँकी नरहेको,

(घ)

बेइमानी वा जालिाजीको आरोपमा िजार् नपाएको एवं दामािाहीमा नपरे को,

(ङ)

ु को स्िार्ी बिोवािको अनुमसत प्राप्त निरे को,
ववदे शी मुलक

(च)

आवेदन ददएको पदको लासि उम्मेदवार हुन र्ोग्र् रहेको।

पदको कार्िवववरणिः करारमा सनर्ुि हुने पदको कार्िवववरण कम्पनीले तोके बमोक्ट्जम हुनछ
े ।

१०. उम्मेदवारको मूल्र्ाङ्कनको आिारिः उम्मेदवारको मूल्र्ाङ्कनको आिार दे हार् बमोक्ट्जम हुनेछिः१०.१ तहववहीन पदहरुिः
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(क) अन्तवािताि बापत ७५ अङ्किः
(१) व्र्क्ट्ित्व, स्वभाव र आत्मववश्वाि

(२) कार्िकुशलता र क्ट्जम्मेवारी बोि

– पन्र अङ्क
– पन्र अङ्क

(३) पदीर् क्ट्जम्मेवारीको ज्ञान

– पन्र अङ्क

(४) ववषर् र उद्देश्र्को स्पष्टता

– पन्र अङ्क

(५) उठाइएका िबालहरु िम्बोिन िनि िरने िमता

– पन्र अङ्क

(ख) िमान प्रकृसतको पदमा काम िरे को अनुभव बापत प्रत्र्ेक पूरा वषिको लासि पााँच अङ्कका
दरले असिकतम २५ अङ्क।
१०.२ तह ५ दे क्ट्ख तह ७ िम्मका पदहरुिः
(क) न्र्ूनतम शैक्ट्िक र्ोग्र्ता बापत तृतीर् श्रे णी, दितीर् श्रे णी र प्रिम श्रे णीका लासि िमशिः १६
अङ्क, १८ अङ्क र २० अङ्कका दरले असिकतम २० अङ्क, श्रे णी नखुलेकोमा एकमुष्ठ १८ अङ्क,
(ख) न्र्ूनतम शैक्ट्िक र्ोग्र्ता भन्दा मासिल्लो शैक्ट्िक उपासि बापत तृतीर् श्रे णी, दितीर् श्रे णी र
प्रिम श्रे णीका लासि िमशिः ८ अङ्क, ९ अङ्क र १० अङ्कका दरले असिकतम १० अङ्क, श्रे णी
नखुलेकोमा एकमुष्ठ ९ अङ्क।
(ि)

िमूहित छलफल बापत २५ अङ्किः
(१) ववषर्वस्तुको ज्ञान र प्रस्तुतीकरणको ढााँचा
(२) तकिपूणि प्रस्तुसत र आत्मववश्वाि
(३)
(४)
(५)

(घ)

प्रस्तुतीकरण कला

िमस्र्ा िमािानको िमता र दृवष्टकोण
िमर् व्र्वस्िापन

– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क
–पााँच अङ्क

अन्तवािताि बापत 3५ अङ्किः
(१) व्र्क्ट्ित्व र आत्मववश्वाि

– िात अङ्क

(२) नेतत्ृ व िमता

(ङ)

– पााँच अङ्क

– िात अङ्क

(३) ववषर्वस्तुको ज्ञान

– िात अङ्क

(४) ववषर् र उद्देश्र्को स्पष्टता

– िात अङ्क

(५) उठाइएका िबालहरु िम्बोिन िनि िरने िमता

– िात अङ्क

तह ५ र तह ६ पदहरुको लासि िहार्कस्तरमा एवं तह ७ का पदहरुको लासि
असिकृतस्तरमा काम िरे को अनुभव बापत प्रत्र्ेक पूरा वषिको लासि २ अङ्कका दरले
असिकतम १० अङ्क।

१०.३ तह ८ र तह ९ का पदहरुिः
(क) न्र्ूनतम शैक्ट्िक र्ोग्र्ता बापत तृतीर् श्रे णी, दितीर् श्रे णी र प्रिम श्रे णीका लासि िमशिः
१६ अङ्क, १८ अङ्क र २० अङ्कका दरले असिकतम २० अङ्क, श्रे णी नखुलेकोमा एकमुष्ठ १८
अङ्क।
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(ख) न्र्ूनतम शैक्ट्िक र्ोग्र्ता भन्दा मासिल्लो शैक्ट्िक उपासि बापत तृतीर् श्रे णी, दितीर् श्रे णी र
प्रिम श्रे णीका लासि िमशिः ८ अङ्क, ९ अङ्क र १० अङ्कका दरले असिकतम १० अङ्क, श्रे णी
नखुलेकोमा एकमुष्ठ ९ अङ्क।
(ि)

प्रस्तुतीकरण बापत २५ अङ्किः
(१) ववषर्वस्तुको ज्ञान र प्रस्तुतीकरणको ढााँचा
(२) तकिपूणि प्रस्तुसत र आत्मववश्वाि
(३)
(४)
(५)

(घ)

प्रस्तुतीकरण कला

िमस्र्ा िमािानको िमता र दृवष्टकोण
िमर् व्र्वस्िापन

– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क

अन्तवािताि बापत 30 अङ्किः
(१) व्र्क्ट्ित्व र आत्मववश्वाि

– छ अङ्क

(२) नेतत्ृ व िमता

(ङ)

– पााँच अङ्क

– छ अङ्क

(३) ववषर्वस्तुको ज्ञान

– छ अङ्क

(४) ववषर् र उद्देश्र्को स्पष्टता

– छ अङ्क

(५) उठाइएका िबालहरु िम्बोिन िनि िरने िमता

– छ अङ्क

असिकृतस्तरको पदमा काम अनुभव बापत प्रत्र्ेक पूरा वषिको लासि २ अङ्कका दरले
न्र्ूनतम ५ वषिको १० अङ्क र तत्पिातको प्रत्र्ेक पूरा वषिको लासि १ अङ्कका दरले
असिकतम ५ अङ्क।

१०.४ तह १० र तह ११ का पदहरुिः
(क) न्र्ूनतम शैक्ट्िक र्ोग्र्ता वापत तृतीर् श्रे णी, दितीर् श्रे णी र प्रिम श्रे णीका लासि िमशिः
१६ अङ्क, १८ अङ्क र २० अङ्कका दरले असिकतम २० अङ्क, श्रे णी नखुलेकोमा एकमुष्ठ १८
अङ्क।
(ख) न्र्ूनतम शैक्ट्िक र्ोग्र्ता भन्दा मासिल्लो शैक्ट्िक उपासि बापत तृतीर् श्रे णी, दितीर् श्रे णी र
प्रिम श्रे णीका लासि िमशिः ८ अङ्क, ९ अङ्क र १० अङ्कका दरले असिकतम १० अङ्क, श्रे णी
नखुलेकोमा एकमुष्ठ ९ अङ्क।
(ि)

प्रस्तुतीकरण बापत २५ अङ्किः
(१) ववषर्वस्तुको ज्ञान र प्रस्तुतीकरणको ढााँचा
(२) तकिपूणि प्रस्तुसत र आत्मववश्वाि
(३)
(४)
(५)

(घ)

प्रस्तुतीकरण कला

िमस्र्ा िमािानको िमता र दृवष्टकोण
िमर् व्र्वस्िापन

– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क
– पााँच अङ्क

अन्तवािताि बापत २५ अङ्किः
(१) व्र्क्ट्ित्व र आत्मववश्वाि

– पााँच अङ्क

(२) नेतत्ृ व िमता

– पााँच अङ्क

(३) ववषर्वस्तुको ज्ञान

– पााँच अङ्क

(४) ववषर् र उद्देश्र्को स्पष्टता

– पााँच अङ्क
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(५) उठाइएका िबालहरु िम्बोिन िनि िरने िमता
(ङ)

– पााँच अङ्क

असिकृतस्तरको पदमा काम अनुभव बापत प्रत्र्ेक पूरा वषिको लासि २ अङ्कका दरले
न्र्ूनतम ७ वषिको १४ अङ्क र तत्पिातको प्रत्र्ेक पूरा वषिको लासि १ अङ्कका दरले
असिकतम ६ अङ्क।

१०.५ प्रस्तुतीकरण, िमूहित छलफल एवं अन्तवाितािको मूल्र्ाङ्कन िदाि िबै मूल्र्ाङ्कनकतािले ददएको
अङ्कको औितको आिारमा प्राप्ताङ्क कार्म िररनेछ।
११. छनौट उम्मेदवारलाई सनर्ुक्ट्िका लासि सिफाररि िनेिः पदपूसति िसमसतले उम्मेदवारहरुको दफा १०
बमोक्ट्जम िररएको मूल्र्ाङ्कनको आिारमा उच्च अङ्क हासिल िने उम्मेदवारको र्ोग्र्तािम सनिािरण िरी
करारमा सनर्ुक्ट्िका लासि आवश्र्क िं ख्र्ामा उम्मेदवारहरु सिफाररि िनेछ। र्िरी सिफाररि िदाि
प्रत्र्ेक पदको लासि छु ट्टाछु ट्टै रुपमा वैकक्ट्ल्पक उम्मेदवारको नाम िमेत सिफाररि िनि िवकनेछ।

***
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