नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शक लनयुक्ति लसफाररस सम्बन्धी काययववलध,
२०७५
नेपाल सरकार, िक्तन्िपररषद्को लिलि २०७५।८।१७ को लनर्ययानुसार गठिि नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डिा ररि
प्रवन्ध लनदे शक पदिा लनयुक्तिको लालग लसफाररस गनय नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्ति र
ुँ ा ३ को खण्ड ३.१ बिोक्तिि गठिि लसफाररस
सेवा सुववधा सम्बन्धी लनदे क्तशका (दोश्रो सं शोधन सविि), २०७२ को बुद
सलिलिले दे िाय बिोक्तििको काययववलध स्वीकृि गरी लागू गरे को छ ।
१. संक्तिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यो काययववलधको नाि “नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शक लनयुक्ति
लसफाररस सम्बन्धी काययववलध, २०७५” रिेको छ ।
(२) यो काययववलध िुरुन्ि प्रारम्भ िुनेछ ।
२. पररभाषा: लबषय वा प्रसं गले अको अर्य नलागेिा यो काययववलधिा,
(क) "िन्िालय" भन्नाले सञ्चार िर्ा सूचना प्रववलध िन्िालयलाई सम्झनु पदयछ ।
(ख) "कम्पनी" भन्नाले नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे ड सम्झनु पदयछ ।
(ग) "काययववलध" भन्नाले नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शक लनयुक्ति लसफाररस सम्बन्धी
काययववलध, २०७५ सम्झनु पदयछ।
(घ) "सलिलि" भन्नाले नेपाल सरकार, िक्तन्िपररषद्को लिलि २०७५।८।१७ को लनर्ययानुसार गठिि नेपाल
दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्ति लसफाररस गनय गठिि छनौट सलिलि सम्झनु पदयछ।
(ङ) “लनदे क्तशका” भन्नाले नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शकको लनयुक्ति र सेवा सुववधा सम्बन्धी
लनदे क्तशका (दोश्रो सं शोधन सविि), २०७२ लाई बुझाउने छ ।
३.सलिलिको काययिरुुः सलिलिले कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शक लनयुक्तिको लालग लसफाररस गनय दे िाय बिोक्तिि कायय गनेछ ।
(क) नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको प्रवन्ध लनदे शक लनयुक्ति लसफाररस सम्बन्धी काययववलध, २०७५ ियार

गरर स्वीकृि गने
(ख) कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शक पदको लनयुक्तिका लालग लसफाररस गनय दरखास्ि िाग गने।
(ग) प्राप्त िुन आएका आवेदनिरुको सूची ियार गरी प्रिार्ीि गने ।
(घ) आवेदकिरुको शैक्तिक योग्यिा र

कायय अनुभवको छानववन गरी रीि बिोक्तिि आवेदकिरुको सूची

िन्िालयको वेभसाइटिा प्रकाशन गने ।
(ङ) सूचीिा परे का आवेदकिरुको व्यावसावयक कायययोिना, शैक्तिक योग्यिा र अनुभवको िूल्याङ्कन गने ।
(च) त्यसरी सूचीिा परे का आवेदकिरुको अन्िवायिायका लालग लिलि र सिय िय गरी सम्बक्तन्धिलाई िानकारी
गराउने ।
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(छ) लनदे क्तशका बिोक्तिि उम्िेदवारको नाि लनयुक्तिको लालग िन्िालय सिि लसफाररस गने।
(ि) सलिलिले आफ्नो बैिकिा आवश्यकिा अनुसार सम्बक्तन्धि ववज्ञलाई आिन्िर् गनय सक्ने ।
(झ) सलिलिको सक्तचवालयको रुपिा िन्िालयको सं स्र्ान सिन्वय शाखाले कायय गने ।
४. दरखास्ि िाग गने: कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शकको पदिा उम्िेदवार लसफाररसका लालग दरखास्ि िाग गदाय दे िाय
बिोक्तिि िाग गनुय पनेछ ।

ुँ ा ५, ६ र ७ बिोक्तिि
(१) उम्िेदवार बन्न आवश्यक शैक्तिक योग्यिा, कायय अनुभव र उिेर लनदे क्तशकाको बुद
िुन ु पनेछ ।

(2) कम्पनीको प्रवन्ध लनदे शक पदको लनयुक्तिको लालग उम्िेद्वारिरुबाट व्यावसावयक कायययोिना सवििको

दरखास्ि पेश गनय सलिलिले १२(बाह्र) ठदनको म्याद ठदई रावियस्िरको दै लनक पलिका र िन्िालयको
वेभसाइटिा सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोक्तिि सूचना प्रकाशन भएकोिा योग्यिा पुगेको ब्यक्तिले दे िायको ववबरर् खुलाई नोटरी
पक्तब्लकबाट प्रिाक्तर्ि कागिाि सविि िन्िालय सिि दरखास्ि ठदन सक्नेछ ।
(क) लनयुि िुन चािेको व्यिोरा खुल्ने दरखास्ि,
(ख) नेपाली नागररकिाको प्रिार्पिको प्रलिललवप,
(ग) व्यक्तिगि वववरर् (Bio- data)

(घ) लनवेदकले प्राप्त गरे का शैक्तिक योग्यिाका प्रिार् पिको प्रलिललवप (ववदे शी शैक्तिक सं स्र्ाको योग्यिा
भए सिकििाको प्रिार्पि सिेि),
(ङ) अनुभव खुल्ने प्रिार्पिको प्रलिललवप (अलधकृि स्िरिा प्रत्येक िि/श्रे र्ीको अवलध खुल्ने गरी),
(च) अग्रेिी वा नेपाली भाषािा A4 Size को कागििा ियार गररएको बढीिा ५ पृष्ठको क्तशलबन्दी
ब्यावसावयक कायययोिना (लनदे क्तशका बिोक्तििको ढाुँचािा),

(छ) दरखास्ि ठदने पदसुँग सम्बक्तन्धि अन्य कुनै कागिाि भए सो को प्रलिललवप,
(ि) िालसालै क्तखचेको पासपोटय साइिको फोटो २ प्रलि र

ु को स्र्ायी आवासीय अनुिलिपि नललएको वा छाडे को स्वुःघोषर्ा ।
(झ) कुनै ववदे शी िुलक
(४) उम्िेदवारले पेश गरे को व्यावसावयक कायययोिनािा दे िायका ववषयिरु सिावेश भएको िुनपु नेछुः-

(अ) कम्पनीको भावी रर्नीलिक योिना (Future Strategic Plan)

(आ) कम्पनीको पररचय िर्ा ववद्यिान काययसञ्चालनको अवस्र्ा (Performance Status with time series
data)
(इ) कम्पनी ववद्यिान अवस्र्ािा पुग्नाको कारर्िरुको पविचान िर्ा ववश्लेषर् (Identification and
analysis of the reasons behind the status of given performance)

(ई) कम्पनीको ववद्यिान अवस्र्ािा दे क्तखएका सिस्या, किी कििोरी, अवसर र अध्ययन िर्ा ववश्लेषर्
(SWOT Analysis)
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५. दरखास्ि उपर छानववन र उम्िेदवारिरुको सूची प्रकाशनुः(१) सलिलिले प्राप्त गरे का दरखास्ििरु लनदे क्तशका बिोक्तिि
भए नभएको छानलबन गनेछ ।
(2) सलिलिले योग्यिा पुगेका उम्िेदवारिरुको सूची दरखास्ि ठदने अक्तन्िि म्याद सवकएको लिलिले

३ (िीन) ठदन

लभि प्रकाशन गनेछ ।
ुँ ा 5 को सूचीिा परे का उम्िेदवारको िूल्याङ्कनका आधार र
६. उम्िेदवारको िूल्याङ्कनको आधार र अङ्कभारुः (१) बुद
अंङ्कभार दे िाय बिोक्तिि िुनछ
े ।
(क) व्यावसावयक कायययोिना ( Business Development Plan) वापि
दे िाय बिोक्तिि बढीिा

- ६० अङ्क

(अ) कम्पनीको भावी रर्नीलिक योिना (Future Strategic Plan)

- २५ अङ्क

(आ) कम्पनीको पररचय िर्ा ववद्यिान काययसञ्चालनको अवस्र्ा (Performance Status with time series
- ५ अङ्क

data)

(इ) कम्पनी ववद्यिान अवस्र्ािा पुग्नाको कारर्िरुको पविचान िर्ा ववश्लेषर् (Identification and analysis
of the reasons behind the status of given performance)

- १० अङ्क

(ई) कम्पनीको ववद्यिान अवस्र्ािा दे क्तखएका सिस्या, किी कििोरी, अवसर र अध्ययन िर्ा ववश्लेषर्
(SWOT Analysis)

-२० अङ्क

(ख) न्यूनिि शैक्तिक योग्यिा बापि

-१० अङ्क

(ग) अनुभवुः वररष्ठ अलधकृि वा व्यवस्र्ापकीय पदिा काि गरे बापि प्रत्येक वषयको १.५ अङ्कका दरले वढीिा १२
अङ्क र नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको वररष्ठ अलधकृि वा व्यवस्र्ापक पदिा काि गरे वापि प्रत्येक
वषयको ०.५ अङ्कका दरले वढीिा -३ अङ्क

-१५ अङ्क

(घ) अन्िवायिाय बापि बढीिा

-१५ अङ्क

(२) व्यावसावयक कायययोिना वापिको अंक सलिलिका सं योिक िर्ा सदस्यिरुले व्यक्तिगि रुपिा ठदई औषि गर्ना
गरी प्राप्तांक कायि गनुय पनेछ ।
ुँ ा ६ बिोक्तिि िूल्याङ्कन गरी चारवटै आधारिरुको अङ्क िोड गदाय
७. लनयुक्तिको लालग लसफाररश गने : सलिलिले िालर् बुद
ु िानुसार लनयुक्तिको लालग िन्िालय
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने बढीिा ३ (िीन) िना उम्िेदवारको नाि वर्ायनक्र
सिि लसफाररस गनेछ ।

८. बैिक सम्बन्धी व्यवस्र्ाुः बैिकिा कुनै लबषयिा सदस्यिरुिा ििभेद भएिा बिुििका आधारिा लनर्यय गररनेछ ।
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