इटहरी उपमहानगरपालिका
कार्यपालिकाको लमलि २०७८।१२।१४ गिेको बैठकको लनर्यर्बाट स्वीकृि

दिाय लिलवर संचािनको िालग दिाय लिलवर अपरेटर छनौट सम्बन्धी
मापदण्ड, २०७८

रालरिर् पररचर्पत्र िथा पञ्जीकरर् लवभाग
पञ्जीकरर् िथा सामालजक सरु क्षा िाखा िथा सेवा इकाई के न्र
इटहरी उपमहानगरपालिका

दिाय लिलवर सच
ं ािनको िालग दिाय लिलवर अपरेटर छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७८

दिाय लिलवर सच
ं ािनको िालग दिाय लिलवर अपरेटर छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०७८
प्रस्िाबना: मिमि २०७८।१०।१८ गिे रामरिय पररचयपत्र िथा पञ्जीकरण मिभागको पररपत्रको बिोमजि सािामजक सरु क्षा िथा व्यमिगि
घटना दिाा मिमिर सचं ालन गनाका लामग प्रत्येक िडािा संचालन हुने घटना दिाा मिमिरका लामग दिाा अपरे टर सेिा करारिा मलने प्रयोजनका
लामग इटहरी उपिहानगरपामलकाको कायाालयले यो िापदण्ड स्िीकृ ि गरी लागु गरे को छ ।
१. सलं क्षप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस िापदण्डको नाि दिाा मिमिरका लामग जनिमि छनौट सम्बन्धी िापदण्ड २०७८ रहेको छ ।
(२) यो िापदण्ड िुरुन्ि लागु हुनछ
े ।
२. पररभाषा : (१) मिषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस िापदण्डिा,
(क) दिाय लिलवर भन्नाले सािामजक सरु क्षा िथा व्यमिगि घटना दिाा प्रयोजनका लामग प्रत्येक िडािा छनौट भएको स्थानलाई सम्झनु
पदाछ ।
(ख) दिाय अपरेटर भन्नाले व्यमिगि घटना दिाा िथा सािामजक सरु क्षा दिाा मिमिर संचालन भएको बखि काया गना सेिा करारिा
छनौट भएको व्यमि सम्झनु पनेछ ।
(ग) सेवा इकाई भन्नाले व्यमिगि घटना दिाा िथा सािामजक सरु क्षा प्रणाली सढु ृढीकरण आयोजना सचं ालनका लामग इटहरी
उपिहानगरपामलकािा गठन भएको इकाईलाइ सम्झनु पनेछ ।
(घ) स्थानीर् िह अथवा पालिका अथवा कार्ायिर् भन्नाले इटहरी उपिहानगरपामलकालाई सम्झनु पनेछ ।
(ङ) वडा भन्नाले दिाा मिमिर सच
ं ालन हुने सम्बमन्धि िडा सम्झनु पनेछ ।
(च) लनदेलिका भन्नाले सािामजक सरु क्षा िथा व्यमिगि घटना दिाा प्रणाली सदृु ढीकरण आयोजना संचालन मनदेमिका २०७४ सम्झनु
पनेछ ।
(छ) पररपत्र भन्नाले रामरिय पररचयपत्र िथा पञ्जीकरण मिभागको पररपत्रहरुलाई सम्झनु पनेछ ।
(ज) प्रमुख प्रसासकीर् अलधकृि भन्नाले इटहरी उपिहानगरपामलकाको प्रिख
ु प्रसासकीय अमधकृ िलाई सम्झनु पनेछ ।
(झ) लवभाग भन्नाले रामरिय पररचयपत्र िथा पञ्जीकरण मिभाग सम्झनु पनेछ ।
पररच्छे द २
दिाय लिलवर अपरेटरको पदपूलिय
३. करार पदपलू िय: (१) अनसू चू ी १ बिोमजिको स्थानिा दिाा मिमिर संचालनका लामग मनदेमिका बिोमजि सचं ालन हुने दिाा मिमिरका
लामग मिभागद्धारा मिमनयोमजन बजेटको पररमधिा रही प्रमि व्यमि प्रमिमदन रु १०००।०० का दरले दैमनक ज्यालादारीिा पाररश्रमिक मदन
गरी प्रत्येक दिाा मिमिरिा ४ जनाका दरले जनिमि छनौट गरर काया संचालन गराइनेछ ।
(२) दिाा मिमिरका लामग आिश्यक जनिमिको संमक्षप्त सचू ीिा छनौट भएका व्यमिहरु िध्येबाट पामलकाले दफा ५, ६ र ७
बिोमजिको प्रकृ या परु ा गरी करारिा मनयमु ि गनेछ ।
४. न्र्ुनिम र्ोग्र्िा: दिाा मिमिर अपरे टरको िैमक्षक योग्यिा मिभागले गरे को पररपत्र बिोमजि हुनु पनेछ ।
पररच्छे द ३
छनौट प्रकृर्ा
५. दरखास्ि आह्वान गने: (१) पामलकाले दिाा मिमिर अपरे टर सेिा करारिा मलनका लामग पामलकाको मनणाय बिोमजि सािाजमनक
सचू ना िाफा ि दरखास्ि आह्वान गनाु पनेछ ।
(२) दरखास्ि प्राप्त गना पामलकाले रामरिय स्िरको पमत्रका र कायाालयको िेिसाईट िाफा ि दरखास्ि आह्वान गनपाु नेछ ।
(३) आिेदन फारि मनिल्ु क रुपिा मििरण गनपाु नेछ ।
(४) उम्िेदिारले िैमक्षक योग्यिा िथा अनभु ि सम्बमन्ध प्रिाणपत्रका प्रमिमलपहरु स्ियि् प्रिामणि गरी पेि गनाु पनेछ । यसरी पेि
गररएका प्रिाणपत्रहरु झठ्ठु ा ठहररएिा त्यस्िा उम्िेदिारलाई छनौटको प्रकृ यािा भए छनौट प्रकृ याबाट मनरकासन गरी र छनौट भई
काििा खटाई सके को भए करार रद्द गरी प्रचमलि काननू बिोमजि कारिाही गररनेछ ।
६. दिाय लिलवर अपरेटर मूल्र्ाङ्कनको आधार: जनिमि छनौटको लामग एक सय पणू ााङ्क कायि गरी देहाय बिोमजि अंक मिभाजन
गररनेछ ।
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(१) संमक्षप्त सचू ी जम्िा
५५ अंक
(क) स्थायी ठे गाना
२५ अक
ं
(ख) िैमक्षक योग्यिा२० अंक
(ग) अनभु ि
१० अंक
(३) कम््यटु र मिप परीक्षण
२५ अक
ं
(४) अन्िरिािाा
२० अंक
(५) अंकभार गणना अनसु चू ी ३ बिोमजि हुनेछ ।
७. सलं क्षप्त सच
ू ी प्रकािन गने (१) दरखास्ि पेि भएको अमन्िि मिमिले १५ मदन मभत्र संमक्षप्त सचू ी प्रकािन गररनेछ । संमक्षप्त सचू ी
प्रकामिि गदाा अनसु चू ी ३ बिोमजिको आधारिा िल्ू यांकन गरी उपलब्ध भएसम्ि िाग गररएको पद संख्याको िीन गणु ाले हुन आउने
संख्यािा उम्िेदिार छनौट गरी संमक्षप्त सचू ी प्रकामिि गररनेछ ।
८. कम््र्टु र सीप परीक्षर् र अन्िरवािाय : दफा ७ बिोमजि प्रकामिि सचू ी बिोमजिका उम्िेदिारलाई पामलकाले सीप परीक्षण र
अन्िरिािाा मलने व्यिस्था मिलाइनेछ ।
९. सीप परीक्षर्ा िथा अन्िरवािाय : (१) दफा ८ बिोमजि कम््यटु र िीप परीक्षण पामलकाको सचू ना िाखाको सिन्ियिा गररनेछ ।
अन्िरिािाािा देहाय बिोमजिको समिमि रहनेछ ।
(क) प्रिख
सयं ोजक
ु प्रिासकीय अमधकृ ि िा मनजले िोके को प्रमिमनमध
(ख) स्िास््य िथा सािामजक मिकास िहािाखा प्रिख
सदस्य
ु
(ग) प्रिासन िाखा प्रिख
सदस्य
ु
(घ) सच
सदस्य
ू ना प्रमिमध अमधकृ ि
(ङ) सेिा इकाईका एिआईएस अपरे टर
सदस्य
(२) अन्िरिािाा मलनु अमघ सीप परीक्षण गने व्यिस्था मिलाउनु पनेछ ।
१०. अलन्िम र्ोग्र्िाक्रम सच
ू ी प्रकािन गने: (१) अन्िरिािाा समिमिले अन्िरिािाा सिाप्त भएपमछ िुरुन्ि अमन्िि नमजिा प्रकामिि गनाु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोमजि नमिजा प्रकािन गदाा संमक्षप्त सचू िा प्राप्त गरे को अंक मिप परीक्षणिा प्राप्त गरे को अंक िथा अन्िरिािाािा
प्राप्त गरे को अंक जोडी सफल उम्िेदिारको योग्यिाक्रिको सचू ी कायि गरी बााँकी उम्िेदिारहरुलाई बैकमल्पक सचू ीिा राखी नाि
प्रकासन गररनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोमजि अमन्िि योग्यिा क्रि मनधाारण गदाा बराबर अक
ं प्राप्त गरे को अिस्थािा देहाय बिोमजि योग्यिाक्रि मनधाारण
गररनेछ ।
(क) न्यनू िि िैमक्षक योग्यिाको लब्धाङ्कपत्रिा उमल्लमखि अंक िा ग्रेडको आधारिा,
(ख) खण्ड (क) बिोमजि योग्यिा मनधाारण हुन नसके िा अनभु िको आधारिा र त्यो पमन नभएिा जेष्ठिाको आधारिा ।
११. बाह्य सस्ं थाको सहर्ोग लिन सक्ने: दिाा मिमिर अपरे टर छनौटका लामग पामलका आफै ले छनौट काया गना नसक्ने अिस्थािा सेिा
प्रदायक संस्थाको सेिा प्राप्त गरी छनौट काया गना सक्नेछ ।
पररच्छे द ४
काममा खटाउने
१२. काममा खटाउने: यस िापदण्ड बिोमजि छनौट भएका उम्िेदिारलाई पामलकाले िोके बिोमजिको दिाा मिमिरिा करार सम्झौिा
बिोमजि काििा खटाउन सक्नेछ ।
१३. बैकलल्पक उम्मेदवारिाई खटाउने : (१) छनौट भएका उम्िेदिारहरुिध्ये कुनै उम्िेदिार अमन्िि नमिजा प्रकामिि भएको मिमिले
िढीिा ५ मदन सम्ि काििा नआएिा िा कुनै कारणले त्यस्िो पदिा मनयि
ु भएको व्यमि पदिा नरहेिा मनजको सट्टािा बैकमल्पक
उम्िेदिारलाई मनयमु ि मदई करार गरी कािकाजिा खटाउन समकनेछ ।
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(२) उपदफा १ बिोमजि कुनै उम्िेदिार मिमिर सचं ालन भएपमछ मनयमिि ३ मदनसम्ि मिना जानकारी अनपु मस्थि भएिा मनजको
स्थानिा अको उम्िेदिारलाई काििा खटाउन समकनेछ ।
१४. सम्झौिा गनयपु ने: (१) यस िापदण्ड बिोमजि मसफाररस भएका दिाा मिमिर अपरे टरले स्थानीय िहसाँग अनसु चू ी २ बिोमजि सम्झौिा
गनापु नेछ । (२) कायासम्पादन सन्िोषजनक नभएिा पामलकाले ित्कालै सम्झौिा रद्द गना सक्नेछ ।
पररच्छे द ५
लजम्मेवारी करार अवलध र सेवा ििाय िथा सलु वधा
१५. कार्यलववरर् िथा लजम्मेवारी: (१) दिाा मिमिर अपरे टरले मनदेमिकाको पररच्छे द ५ बिोमजि काया गनाका लामग पामलकाले िोके
बिोमजिको काया गनपाु नेछ ।
१६. करार अवलध: दिाा मिमिर अपरे टरको करार अिमध १ िमहनाको सियका लामग हुनछ
े । आिश्यकिा अनसु ार दिाा मिमिर िोमकएको
सियिा संचालन हुन नसके को अिस्थािा पनु संचालन गदाा पमहलेको मदन गणनालाई आधार िानी गणना गररनेछ ।
१७. ििब भत्ता: (१) दिाा मिमिर अपरे टरका लामग मिमिर संचालन भएको मदन मिमिरिा काया गरे बापि रु १,०००।०० (एक हजार िात्र)
का दरले हाजीरीका आधारिा सम्झौिा बिोमजि पाररमश्रक प्रदान गररनेछ । दिाा मिमिर संचालन भएको मदनलाई िात्र मनजको एक मदन
गणना गररनेछ ।
(२) पामलकाको मनणाय अनसु ार दैमनक खाजा िा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) िामलि संचालका क्रििा अपरे टरहरुलाई दैमनक यािायाि खचाको व्यिस्था कायाालयले गनेछ ।
१८. लवदा: दिाा मिमिर सािाजमनक मिदाको मदनिा सिेि सचं ालन गना समकने भएकाले मिमिर सचं ालन हुने मदन अत्यािश्यक बाहेक अन्य
कायाका लामग मिदाको व्यिस्था गररएको छै न । िर मिमिर संचालन नहुने मदन दिाा अपरे टरलाई कािकाजिा नखटाइने भएकाले उि
मदन मिदा भएको िामननेछ ।
पररच्छे द ७
लवलवध
१९. आचरर्: दिाा अपरे टरले अनि
ु ासनको पालना गरी काया सम्पादन गनपाु नेछ । आचरण बिोमजि काया नगरे िा पमहलो पटक सचेि
गराइनेछ र दश्रो पटकिा करार रद्द गरी पद िि
ु गररनेछ ।
२०. गुनासो व्र्वस्थापन िथा सहलजकरर्: यस िापदण्ड बिोमजि छनौट भएका उम्िेदिारको सम्बन्धिा िथा छनौट प्रकृ या सम्बन्धिा
गनु ासो व्यिस्थापन िथा सहजीकरण गने पामलकाले गनेछ ।
२१. अनुसच
ू ीमा सि
ं ोधन: पामलकाले यस िापदण्डको अनसु चू ीिा आिश्यक संिोधन गना सक्नेछ ।
२२. प्रचलिि काननू बमोलजम हुने : यस िापदण्डिा लेमखएका दफाहरु यसै अनसु ार हुनछ
े । कुनै दफा कायाान्ियनिा कमठनाई परे िा िा
मिमिधा भएिा पामलकाको प्रामिमधक किाचारी छनौट िापदण्ड बिोमजि र त्यसिा पमन मिमिधा भए प्रचमलि काननु बिोमजि हुनछ
े ।
२३. बचाउ िथा खारेजी : यो िापदण्ड घटना दिाा मिमिर संचालन गने जनिमि व्यिस्थापनका लामग िात्र लागु हुनछ
े । घटना दिाा मिमिर
सम्पन्न भएपश्चाि यो िापदण्ड स्िि: खारे ज हुनछ
े ।
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अनुसच
ू ी१
j8fn] l;kmfl/; u/L kflnsfn] clGtd 5gf}6 u/]sf 36gf
btf{ lzlj/ x'g] :yfgx?
j8f
g+=

s]Gb| g+= !

s]Gb| g+= @

s]Gb| g+= #

s]Gb| g+= $

zfGtL wfdL{s ejg

–

dx]Gb| df=lj

/fhb]jL dGbL/ xjfO{ rf}s

kz'ktL af]l8{ª :s'n

cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb|

x+;]:j/ dlGb/

afn ls;fg o'jf sNa

kGrsGof d;Gb/

pBf]u jf0fLHo ;+3

/Stdfnf ljBfno

sfAoafl6sf pQ/6f]n

6

s/}agf xjfO{ dxn
zfGtLgu/ cfwf/e"tL
ljBfno
;/:jtL ;fd'bfoLs jg
pkef]Qmf ;d'x
du/ ;+u ejg
xnu8f dfb]g dfu{ lzj
dlGb/
hgtf df=lj

slj/ df=lj

:jfut 6f]n ljsf; ejg

–
kr?vL nIdL gf/fo0f
dlGb/
–

7

nIdL cfwf/e't ljBfno

lzj kfj{t dlGb/

cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb|

–

8

if'iknfn k|x/L lj6

l> ;]tf] u'/f; gd'gf
ljBfno

o'jf ljsf; s]Gb|sf] ejg

–

9

h'6 ljsf; 6f]n

O6x/L a; kfs{

/dwf s[i0f dlGb/

10

lzjgf/fo0f 6f]n

11

e';sn'jf ltgs'lgof rf]s

12

zj]{Zj/ lzj dlGb/
;f]daf/] uf|dyfg :jf:Yo
rf}sL
;j{hgLs cfw/e"t ljBfno
nf]xgL

dgdf]xg :s'n
5f]6L k'n j8f
sfof{no 5]p
;/:jtL dftf dlGb/

uf|dyfg 8'd/6sf
k|utLlzn s[ifs ;d'x
lzd/jgf pt/ 6f]n
–

k|utL 6f]n b'uf{ dlGb/

zf/bf df=lj= klZrd 6f]n

1
2
3
4
5

13
14
15

kfs/ rf}s k8/Lof 6f]n

16

;/:jtL df=lj hAbL

17

dxflj/ o'jf sNa

18

/xLk'/ ;fd'bfoLs ejg

19
20

ljzfn cfbz{
jfnljsf; s]Gb|
/fd hfgsL dGbL/
emf]/fk6
l6s'nLof 6f]n

–

kfj{tL dflj g/e;f
–
–

cfdemf]sL rf]s
efg' cfw/e"t ljBfno
–
–
b'lvnfn rf}w/Lsf] 3/
ePsf] If]q
–
–
–

k~rfot cf=lj=

–
hghfu[tL df=lj
;lxb :d[tL cf=jL gof
lhtk'/ ;fd'bfoLs ejg
6f]n
hAbL df=lj=, 7dfxf
ejfgLk'/ sj8{ xn

e"k" ;}gLs ejg

hg;xof]u df=lj=

–

–

5

–
–

अनस
ु च
ू ी२
सम्झौिा पत्रको ढााँचा
इटहरी उपमहानगरपािका र दिाय लिलवर अपरेटर लबच भएको सम्झौिा पत्र
सम्झौिा पत्र
नेपाि सरकार
इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्ाय िर् नगरकार्यपलिकाको कार्ायिर्, इटहरी सुनसरी ।
र

श्री ................................
....... लजल्िा, ....... पालिका वडा नं. .......
पद: दिाय लिलवर अपरे टर
सामालजक सरु क्षा िथा व्र्लिगि घटना दिाय प्रर्ािी सदृु ढीकरर् आर्ोजनाको दिाय लिलवर सच
ं ािनाथय भएको सम्झौिा–पत्र
नेपाल सरकार, इटहरी उपिहानगरपामलका नगरकायापमलकाको कायाालय, इटहरी, सनु सरी (यस पमछ प्रथि पक्ष भमनएको) र श्री ....... को नािी, श्री .......को
छोरा, श्री ......., ....... मजल्ला ....... नगरपामलका िडा नं. ....... (यस पमछ मििीय पक्ष भमनएको) का बीच सािामजक सरु क्षा िथा व्यमिगि घटना दिाा प्रणाली
सदृु ढीकरण आयोजनासाँग सम्िमन्धि काया गनाका लामग दिाा मिमिर अपरे टर पदिा सेिा करारिा देहायका ििाका अधीनिा रही मििीय पक्षले प्रथि पक्षलाई सेिा
उपलब्ध गराउन िञ्जरु भई मिमि ............... िा सम्झौिािा हस्िाक्षर गरी एक/एक प्रमि एक आपसिा बुमझ मलयौाँ मदयौाँ ।
िियहरु
1. करार अवलध: दिाा मिमिर अपरे टर को करार अिमध बढीिा एक िमहना (मिमि ................. देमख ...................सम्ि) को हुनेछ ।
2. कार्य लववरर्: कायाालयले िोके बिोमजि दिाा मिमिर संचालनका लामग आिश्यक काया गनापु नेछ ।
3. ििब भत्ता: सम्झौिािा उमल्लमखि सेिा उपलब्ध गराए बापि दोस्रो पक्षलाई देहाय बिोमजिको पाररश्रमिक समु िधा उपलब्ध गराइनेछ । उमल्लमखि सुमिधा
बाहेक अन्य कुनै पमन आमथाक िथा अन्य समु िधा उपलब्ध गराइने छै न ।
क. दैलनक ििबः दिाा अपरे टरले दैमनक रु. १०००।- का दरले दिाा मिमिर संचालन भएको बेला हाजीरीका आधारिा पाररश्रिीक पाउने छन् ।
ख. खाजाको व्र्वस्थापन: दिाा अपरे टरलाई दिाा मिमिर संचालन भएको बेला प्रथि पक्षले मदनको १ पटक खाजा उपलब्ध गराउनेछ ।
ग. अन्र् सलु वधा: मििीय पक्षलाई यो सम्झौिािा उल्लेख भएको बाहेक करार सेिािा काि गदाा संचय कोष, उपचार खचा, पोषाक भत्ता, उपदान िथा पेन्सन
जस्िा कुनै पमन समु िधा उपलब्ध हुने छै न ।
घ. प्रथि पक्षले दोश्रो पक्षलाइा पाररश्रमिक बापिको रकि भत्तु ानी गदाा दैमनक हामजरीका आधारिा एकिुष्ठ भपााइ गरी भत्तु ानी गनेछ ।
4. काम गनयप
ु ने स्थान र समर्: कायाालयले िोके बिोमजि हुनेछ ।
5. पदबाट हटाउन सक्ने : कायासम्पादन सन्िोषजनक नदेमखएिा मिमिर अिमधको जनु सक
ु ै बखि पमन सिझौिा रद्द गरी पदबाट हटाउन सक्ने छ ।
6. आचरर्: मफल्ड सहायकले मनजाििी किाचारीको लामग िोमकएका आचरण र अनि
ु ासनको पालना गनाु पनेछ । आचरण बिोमजि काया नगरे िा पमहलो पटक
सचेि गराइने छ र दोस्रो पटकिा करार रद्द गरर पद िि
ु गररने छ ।
7. मििीय पक्षलाई प्रथि पक्षले अस्थायी पररचयपत्र सिेि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
8. कायाालय िथा काि सम्बन्धी कुनैपमन सच
ू ना िथा जानकारी अनामधकृ ि रुपिा प्रयोग गना िा अनमधकृ ि व्यमि िा मनकायलाइा मदन पाइने छै न ।
9. मििीय पक्षले कायाालयको चलअचल सम्पमत्तको हानी नोक्सानी िा महनामिना गरे को प्रिामणि भएिा सो को क्षमिपमू िा िा हानी नोक्सानीको क्षमिपमू िा प्रथि
पक्षलाई मदनपु ने छ साथै मनयिानसु ारको अन्य कारिाही सिेि हुनेछ ।
10. मििीय पक्षले मनजाििी ऐन मनयिहरुिा उल्लेमखि किाचारीको आचरण सम्बन्धी मनयि पालना गनापु नेछ ।
11. यो सम्झौिा कायाान्ियनिा कुनै मिबाद आईपरे िा दब
ु ै पक्षको आपसी सहिमििा सिाधान गररनेछ। यसरी सिस्या सिाधान हुन नसके िा साबाजमनक खररद ऐन,
२०६३ र मनयिािली, २०६४ अनसु ार मबबाद सिाधान गरीनेछ ।
12. यस सम्झौिािा उल्लेमखि मिषय िाहेक अन्य मिषयहरु प्रचमलि नेपाल काननू अनस
ु ार हुनेछ ।
प्रथि पक्षको िफा बाट

मििीय पक्षको िफा बाट
नाि: ...................................
पद: दिाा मिमिर अपरे टर
दस्िखि:

नाि:
पद: प्रिख
ु प्रिािकीय अमधकृ ि
दस्िखि:
कायाालयको नाि: इटहरी उपिहानगरपामलका, इटहरी
कायाालयको छाप:
साक्षी
१. ........................

ईमि संिि ................... साल ............ ................ गिे रोज ................. िभु ि् ।
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क्र.स.
१ स्थायी ठे गाना

अनुसच
ू ी३
दिाय लिलवर अपरेटर मूल्र्ाङ्कनको आधार
मििरण

प्राप्ताङ्क
२५

इटहरी उपमहानगरपालिका भएमा - २५ अं क
सुनसरी जिल्िा भएमा - २० अं क
प्रदे श नं. १ भएमा - १५ अं क
अन्य प्रदे श नं. भएमा - १० अं क

२

शैजिक योग्यता

२०

कम्प्युटर विषय सवहत प्रविणता प्रमाणपत्र तह िा किा १२ िा सो सरह भएमा - २० अं क
प्रविणता प्रमाणपत्र तह िा किा १२ िा सो सरह भएमा - १५ अं क
प्रविणता प्रमाणपत्र तह िा किा १२ िा सो भन्दा कम भएमा अयोग्य ठहररनेछ ।

३

अनुभि

१०

व्यक्तगत घटना दताा सम्पबजन्ि काया अनुभि भए - १० अं क
अन्य कम्प्युटर सम्पबन्िी काया अनुभि भए - ८ अं क
अन्य कुनै िेत्रम काया गरे को अनुभि भए - ५ अं क

५५
३०
२५

िम्पमा अं क
उजिणााङ्क

४

जशप परीिण (अनुसूची ३ बमोजिम)

नेपाली टाइप (Traditional & Romanized Unicode) - १० अक
ं
अग्रं जे ी टाइप - ५ अक
ं
इिेल िथा इन्टरनेटको प्रयोग सम्बमन्ध (Connect & Disconnect

Lan, Wifi Networks
connections, File Attachment, Create, Send, Archive, Download, Email, Save Web Pages,
basic setting of web browsers etc.) - ५ अक
ं
सािान्य कम््यटु र मसस्टि सम्बन्धी ज्ञान (Word, Excel, Filing System, Installation of fonts
System Software Etc.) ५ अक
ं

५

२०

अन्तरिाताा
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