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हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड  

 

दरखास्त फाराम 

(कार्ाालर् प्रर्ोजनका लाग) 

विज्ञापन नं. .....  रोल नम्बरः 

रसिद नं. : दरखास्त दताा नं. : 

दताा समसतः दस्तखतः 

आफ्नो िम्पूर्ा िैयक्ट्िक वििरर् स्पष्ट बकु्ट्िने अक्षरमा लेख नहुोि:्- 

१. विज्ञापन नं. :- २. पदः- ३. िेिा:- ४. िमूहः- 

५. तहः- ६. परीक्षा केन्रः- 

भाग (क) िैयक्ट्ित वििरर्ः 

१. उम्मेदिारको पूरा नाम, थर 
देिनागररमाः- 

अंग्रजेी CAPITAL LETTER माः- 

२. जन्म समसतः विक्रम िंित ्२० . . . .  िाल . . . . .  मवहना . . . गते 

 

३. दरखास्त ददने अक्ट्न्तम समसतमा हनुे उमेरः . . . . . . िर्ा . . . . . . मवहना . . . . . ददन 

४. नागररकताः ५. मातभृार्ा  

६. स्थायी ठेगानाः क्ट्जल्ला . . . . . न.पा./गा.पा. . . . . . . . . . िडा नं. . . . टोल . . . . . . . 

७. पत्राचार गने ठेगानाः क्ट्जल्ला .............. न.पा./गा.पा. .............. .............. िडा नं. ...... टोल ..............  

८. िम्पका  फोन नम्बरः .............. .............. .............. मोबाइल नं. .............. .............. .............. 

९. आमाको नाम थर  नागररकता  

१०. बाबकुो नाम थर  नागररकता  

११. बाजेको नाम थर  नागररकता  

१२. वििावहत भएमा पसत/पत् नीको नाम थर  नागररकता  

भाग (ख) शैक्ट्क्षक योग्यताको वििरर्ः 

 
हालिालै क्ट्खचेको पािपोटा 

िाईजको पूरै मखुाकृसत देक्ट्खन े
फोटो फाराममा टााँिी 

उम्मेदिारले फोटोमा िमेत 
पने गरी दस्तखत गने। 
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क्र. 
िं. 

अध्ययन गरेको 
िंस्थाको नाम, ठेगाना 

उत्तीर्ा गरेको 
परीक्षा 

शे्रर्ी  कुल प्राप्ताङ्क/ 

प्रसतशत  
मखुय विर्य 

  
 

 
  

      

      

भाग (ग) तालीमको वििरर्ः 

क्र.ि.  तासलम ददने िंस्थाको 
नाम, ठेगाना  

तासलमको 
विर्य  

शे्रर्ी  कुल प्राप्ताङ्क/ 

प्रसतशत  
मखुय विर्य 

१ 
     

२ 
     

३ 
     

भाग (घ) नोकरी वििरर्ः (बहालिाला कमाचारीले असनिाया रुपमा भने) 

कायाालय पद तह  िेिा/िमूह 

स्थायी/अस्थायी/ 

करार/ज्यालादारी 
कुन 

समसतदेक्ट्ख 

कुन 
समसत 
िम्म 

हाल अस्थायी/करार िा 
ज्यालादारी भए कुन 

समसतिम्म बहाल रहने हो  

िो पदमा रहेर 
गनुा पने 
कामको 
वििरर् 

         

 

 

कायारत कायाालयको कमाचारी प्रशािन शाखाबाटः 
चेक गने कमाचारीको    उपयुाि वििरर् ठीक छ भनी प्रमाक्ट्र्त गने असिकारीको  

दस्तखतः    दस्तखतः 
नाम, थरः    नाम, थरः 
समसतः      समसतः 
     कायाालयको छापः 
मैले यि दरखास्तमा खलुाएका वििरर्हरु ित्य छन।् प्रचसलत कानून बमोक्ट्जम िेिाको सनसमत्त अयोग्य ठहररन े
गरी िेिाबाट बरखास्त भएको छैन र मेरो सनयकु्ट्िको िम्बन्िमा अिर पना िरन ेकामको अनभुि, िैयक्ट्िक 
वििरर्, शैक्ट्क्षक योग्यता आददका िम्बन्िमा कुनै कुरा ढााँटेको िा लकुाएको छैन। कुनै कुरा ढााँटेको िा 
लकुाएको ठहरेमा कानून बमोक्ट्जम िहनेछु, बिुाउनेछु। िाथै कम्पनीको कमाचारी सनयकु्ट्ि, बढुिा र िेिा 
िम्बन्िमा कमाचारीलाई विभागीय कारबाही गदाा अपनाउन ुपने कमाचारी िेिा िम्बन्िी विसनयमािली बमोक्ट्जम 
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र प्रचसलत ऐन सनयम र उम्मेदिारले पालना गनुा पने शताहरु विपरीत हनुे गरी कुनै पसन परीक्षा भिनसभत्र कुनै 
काया गरेमा तत्काल परीक्षाबाट सनष्काशन गने िा मेरो िम्पूर्ा परीक्षा रद्द गने िा भविष्यमा िञ् चालनमा हनु े
कुनै पसन परीक्षामा भाग सलन नपाएमा मेरो मञु्जरी छ। 

उम्मेदिारले पालना गनुा पने भनी यि दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उक्ट्ल्लक्ट्खत िबै सनदेशनहरु मैले राम्ररी 
पढें र म ती िबै पालना गना मञु्जर गदाछु।  

 

 

 

उम्मेदिारको दस्तखतः 
समसतः  

 

कम्पनीको िम्बक्ट्न्ित कमाचारीले भने– 

१. परीक्षा दस्तरु रु. २. रसिद नं. .............. .............. समसतः  

३. प्रसतसलवपहरुको िंलग्न प्रसतः  ४. दरखास्त बझु्नेको दस्तखत र समसतः  

५. दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तखत र समसतः  

रष्टव्यः दरखास्त िाथ विज्ञापनमा उक्ट्ल्लक्ट्खत कागजातका असतररि सनम्न कागजातहरु असनिाया िंलग्न हनु ु
पनेछ।  

(क) उमेर खलेुको प्रमार्पत्रको प्रसतसलवप।  

(ख) नेपाली नागररकताको प्रमाक्ट्र्त प्रसतसलवप।  

(ग) विज्ञापन भएको पदको लासग तोवकएको न्यूनतम शैक्ट्क्षक योग्यताको प्रमार्पत्रको प्रमाक्ट्र्त प्रसतसलवप 
(तालीम र अनभुि िमेत आिश्यक परेमा िोको प्रसतसलवप िमेत)। 

(घ) मासथ उक्ट्ल्लक्ट्खत वििरर् आफैँ ले प्रमाक्ट्र्त गरी िंलग्न गनुा पनेछ। 

ल्याप्चे 

 

दायााँ 
 

 

बायााँ 
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हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड 

 (परीक्षाको प्रिेश-पत्र) 
 

 

परीक्षाथीले भने- 

क) िेिाः विज्ञापन नं. वकसिम/िमूह 

ख) िमूहः   

ग) तहः   

घ) पदः   

ङ) परीक्षा केन्रः-   

उम्मेदिारको 
 

नाम थरः  

दस्तखतः  

कम्पनीको कमाचारीले भनेः यि कम्पनीबाट सलइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई िक्ट्म्मसलत हनु अनमुसत 
ददइएको छ। विज्ञापनमा तोवकएको शता नपगेुको ठहर भएमा जनुिकैु अिस्थामा पसन यो अनमुसत रद्द हनुेछ।  

परीक्षा केन्रः- 
रोल नम्बरः-   
 ............................... 

 असिकृतको दस्तखत  

 
हालिालै क्ट्खचेको 

पािपोटा िाईजको पूरै 
मखुाकृसत देक्ट्खन ेफोटो 

फाराममा टााँिी 
उम्मेदिारले फोटोमा 

िमेत पने गरी दस्तखत 
गने। 


