पोखरा विश्िविद्यालय
सम्बन्धन सम्बन्धी मल्
ु याङ्कनका ननधाारकहरू
पोखरा विश्िविद्यालय सम्बन्धन सम्बन्धी कायाविधधको अनस
ु च
ू ी २, सम्भाव्यता अध्ययन फाराम
बमोजिम हुने गरर सम्बन्धन सम्बन्धी ननम्न मल्
ु याङ्कनका ननधाारकहरू ननधाारण गररएको छ ।
क्र.सं.
१.
२.
३.

वििरण
भौनतक पि
ू ााधार

छुट्टय
् ाइएको प्रतिशत त
५५

मानि संसाधन

३०

अन्य आधारहरू

१५

जम्मा

१००

उपरोक्त ननधाारकहरूको विस्तत
ु ार छ ।
ृ वििरण तल दिइए अनश
१.्भौशत ्पि
ू ााधार

(५५्अं )

१.१

िग्गाको स्िाममत्ि (२० अंक)

१.३

भिन मभत्रको पि
ू ााधार (२० अंक)

१.२

१.१

भिनको स्िाममत्ि (१५ अंक)

जग्गा प्स्िाममत्ि्(२०्अं )
क)

कलेिको आफ्नै नाममा िग्गा भएमा

२० अंक

ख)

कलेिको आफ्नै नाममा र भाडाको िग्गा भएमा

१५ अंक

ग)

िग्गा भाडामा मात्र भएमा (न्यन
ू तम १० िर्ा)

१० अंक

घ)

१.२

रतिाप्ताङ

माधिको कुनैपनन व्यिस्िा नभएमा

० अंक

भिन प्स्िाममत्ि्(१५्रतिशत त)

रतिाप्ताङ

क)

कलेिको आफ्नै नाममा भिन भएमा

१५ अंक

ख)

कलेिको आफ्नै र भाडाको भिन भएमा

१० अंक

ग)

भिन भाडामा मात्र भएमा (न्यन
ू तम १० िर्ा)

घ)

माधिको कुनैपनन व्यिस्िा नभएमा

५ अंक
० अंक
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१.३

भिन्मभत्र प्पि
ू ााधार्(२०्अं ) – यो खण्डको कुल प्राप्ताङ्कलाई २० अंकमा पररितान गररनेछ्
सम्पन्न्

पि
ू ााधार

अिस्थामा्भोमा

शनमााणाधधन्

अिस्थामा्भोमा

रतिाप्ताङ्

छ्(१) छै न्(०) छ्(०.५) छै न्(०)

(क) प्रशासननक ब्लक|भिन (७ अंक)
१. प्राचायाको कायाालय (१००-१५० िगा फीट)
२. लेखा शाखा (१००-२०० िगा फीट)
३. शैक्षिक प्रशासन (१००-१५० िगा फीट)
४. कमाचारी प्रशासन (१००-१५० िगा फीट)
५. स्टोर (५०-२०० िगा फीट)
६. सरु िा गाडा पोष्ट (३०-५० िगा फीट)
७. शौचालय (मदहला-१ र परु
ु र्-१)
(ख) शैक्षिक ब्लक|भिन (९ अंक)
१. किा कोठा, १(५०० िगा फीट)
२. किा कोठा, २ (५०० िगा फीट)
३. किा कोठा, ३ (५०० िगा फीट)
४. किा कोठा, ४ (५०० िगा फीट)
५. फ्याकल्टी कोठा (१५०-२०० िगा फीट)
६. प्राध्यापक क्याविन (५ िटा)
७. परामशा कि (१००-१५० िगा फीट)
८. सेममनार हल (७०० िगा फीट)
९. शौचालय (न्यन
ू तम ४, मदहला र परु
ु र्)
(ग-१) प्रयोगशाला ब्लक|भिन | पािर ब्याकअप (अंक)
१. कम्प्यट
ू र ल्याि (न्यन
ू तम, ५०० िगा फीट)
२. फननाचर र कम्प्यट
ू र (२४ सेट)
३. इन्टरनेट (अननिाया)

४. पािर ब्याकअप (अननिाया)
(ग-२) प्रविधधक विर्यका हकमा सम्बजन्धत पररर्द्को मापिण्ड अनश
ु ारका प्रयोगशालाहरू) (१० अंक)
(घ) पस्
ु तकालय ब्लक|भिन (९ अंक)

१. पाठ्यपस्
ु तक | पत्रत्रका शाखा
२. ननगामन काउन्टर
३. सन्िभा शाखा
४. अध्ययन शाखा
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सम्पन्न्

पि
ू ााधार

अिस्थामा्भोमा

शनमााणाधधन्

अिस्थामा्भोमा

रतिाप्ताङ्

छ्(१) छै न्(०) छ्(०.५) छै न्(०)

५. प्राविधधक शाखा (ई-लाईब्ररी)
६. लाइब्रेररयन क्याविन|कोठा
७. सरसामान राख्ने कुना
८. मससीदटभी
९. शौचालय
(ङ) चमेनागह
ृ (४ अंक)
१. भान्छा कोठा
२. डाइननङ् हल
३. भण्डार कोठा
४. शौचालय
(च) छात्रािास (६ अंक)
१. विद्यािी बस्ने कोठा
२. भान्छा|डाइननङ्ग
३. भण्डार कोठा
४. ररसेप्सन र कमन रुम
५. िाडेन को कायाालय
६. शौचालय|बािरूम
(छ) विद्यािी काउजन्सल|विद्यािी यनू नयनको लाधग (१००-१५० िगा फीट) (१ अंक)
(ि) खेलकुि (५ अंक)
१. टे िल टे ननस
२. भमलिल
३. ब्याड्मीन्टन
४. बास्केटबल
५. फूटबल|क्रिकेट
२.

मानि्संसाधन्(३०्अं )

२.१ प्रस्तावित मशिकहरूको सेिा समय (पण
ा ामलनता) सम्बन्धमा (८ अंक)
ू क
यस सम्बन्धमा पदहलो िर्ाका लाधग कजम्तमा ५ िना पण
ा ामलन मशिक संख्यालाई सतप्रनतशत
ू क
आधार माननने छ ।
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सेिा समय
क)
ख)
ग)

प्राप्ताङ्क

८० िे खख १०० प्रनतशत पण
ा ामलन मशिक भएमा
ू क

८ अंक

५० प्रनतशत भन्िा कम पण
ा ामलन मशिक भएमा
ू क

० अंक

५० िे खख ७९ प्रनतशत पण
ा ामलन मशिक भएमा
ू क

५ अंक

२.२ प्रस्तावित मशिकहरूको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा (६ अंक)
शैक्षिक योग्यता

प्राप्ताङ्क

क)

८० िे खख १०० प्रनतशत स्नातकोत्तर गरे का मशिक भएमा

६ अंक

ख)

६० िे खख ७९ प्रनतशत स्नातकोत्तर गरे का मशिक भएमा

४ अंक

ग)

६० प्रनतशत भन्िा कम स्नातकोत्तर गरे का मशिक भएमा

२ अंक

२.३ विद्यािाररधी (वपएचडी) योग्यता भएका मशिकहरूको सम्बन्धमा (३ अंक)
विद्यािाररधी (वपएचडी) योग्यता

प्राप्ताङ्क

क)

विद्यािाररधी (वपएचडी) योग्यता भएका कजम्तमा ३ मशिक भएमा

३ अंक

ख)

विद्यािाररधी (वपएचडी) योग्यता भएका कजम्तमा २ मशिक भएमा

२ अंक

ग)

विद्यािाररधी (वपएचडी) योग्यता भएका कजम्तमा १ मशिक भएमा

१ अंक

घ)

विद्यािाररधी (वपएचडी) योग्यता भएका मशिक नभएमा

० अंक

२.४ एमक्रफल योग्यता भएका मशिकहरूको सम्बन्धमा (२ अंक)
एमक्रफल योग्यता

प्राप्ताङ्क

क)

एमक्रफल योग्यता भएका कजम्तमा २ मशिक भएमा

२ अंक

ख)

एमक्रफल योग्यता भएका कजम्तमा १ मशिक भएमा

१ अंक

ग)

एमक्रफल योग्यता भएका मशिक नभएमा

० अंक

२.५ प्रस्तावित कलेिका मशिकहरूको मशिण अनभ
ु िका सम्बन्धमा (६ अंक)
मशिकहरूको मशिण अनभ
ु ि

प्राप्ताङ्क

क) ८० िे खख १०० प्रनतशत मशिकहरूको १० िर्ा भन्िा बढी मशिण अनभ
ु ि भएमा ६ अंक
ख) ५० िे खख ७९ प्रनतशत मशिकहरूको १० िर्ा भन्िा बढी मशिण अनभ
ु ि भएमा
ग)

४ अंक

५० प्रनतशत भन्िा कम मशिकहरूको १० िर्ा भन्िा बढी मशिण अनभ
ु ि भएमा २ अंक

२.६ प्रस्तावित कलेिका मशिकहरूको अनस
ु न्धान अनभ
ु िका सम्बन्धमा (३ अंक)
मशिकहरूको अनस
ु न्धान अनभ
ु ि

प्राप्ताङ्क

क) ५० िे खख १०० प्रनतशत मशिकहरूलेअनस
ु न्धान िनालमा लेख प्रकामशत गरे मा

३ अंक

ग)

० अंक

ख) ५० प्रनतशत भन्िा कममशिकहरूलेअनस
ु न्धान िनालमा लेख प्रकामशत गरे मा
कुनैपनन मशिकहरूलेअनुसन्धान िनालमा लेख प्रकामशत नगरे को भएमा

२ अंक
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२.७ प्रस्तावित कलेिमा शैक्षिक कमाचारीहरूका सम्बन्धमा (२ अंक)
शैक्षिक कमाचारीहरूका सम्बन्धमा
क)
ख)

२ िना अधधकृत स्तरका शैक्षिक कमाचारीहरू भएमा

२ अंक

कोहीपनन अधधकृत स्तरका शैक्षिक कमाचारीहरू नभएमा

० अंक

१ िना अधधकृत स्तरका शैक्षिक कमाचारीहरू भएमा

ग)
३.

प्राप्ताङ्क

अन्य्आधारहरू

१ अंक

(१५्अं )

३.१ प्रस्तावित कलेिको कानन
ु ी अजस्तत्ि|क्रकमसमका सम्बन्धमा (३ अंक)
कलेिको कानन
ु ी अजस्तत्ि|क्रकमसमका
क)

ख)
ग)

प्राप्ताङ्क

कलेि सािािननक | सामि
ु ायीक | गठ
ु ी भएमा

३ अंक

कलेि सहकारी भएमा

२ अंक

कलेि ननिी िा कम्पनन भएमा

१ अंक

३.२ प्रस्तावित कलेि रहे को स्िान (गाविस तिा नगरपामलका) मा पोखरा विश्िविद्यालयबाट
सम्बन्धन प्राप्त गरे को अन्य कलेिहरूले आिेिन गरे को कायािम सञ्चालन गरररहे को सम्बन्धमा
(५ अंक)
कलेि रहे को स्िान (गाविस तिा नगरपामलका)
क) कुनैपनन कलेिले आिेदित कायािम सञ्चालन नगरे को भएमा
ख) सोदह कायािम सञ्चालन गरररहे को १ मात्र कलेि भएमा
ग)

प्राप्ताङ्क
५ अंक
३ अंक

सोदह कायािम सञ्चालन गरररहे को २ िा सो भन्िा बढी कलेि भएमा १ अंक

३.३ प्रस्तावित कलेिमा प्रमोटरहरूको शेयरहोजल्डङ्ग सम्बन्धमा (३ अंक)
कलेिमा प्रमोटरहरूको शेयरहोजल्डङ्ग

प्राप्ताङ्क

क) ५१ िे खख १०० प्रनतशत शेयर लगानी शैक्षिक व्यजक्तत्िहरू बाट भएमा

३ अंक

ख) ४० िे खख ५० प्रनतशत शेयर लगानी शैक्षिक व्यजक्तत्िहरू बाट भएमा

२ अंक

ग)

१ अंक

५० प्रनतशत भन्िा कम शेयर लगानी शैक्षिक व्यजक्तत्िहरू बाट भएमा

३.४ प्रस्तावित कलेि रहे को भौगोमलक िेत्रका अधारमा (४ अंक)
कलेि रहे को भौगोमलक िेत्र

प्राप्ताङ्क

क) पजश्चमाञ्चल विकास िेत्र भएमा

४ अंक

ख) मध्यपजश्चमाञ्चल िा सि
ु रु पजश्चमाञ्चल विकास िेत्र भएमा

३ अंक

ग)

काठमाण्डौ उपत्यका बाहे कका मध्यपजश्चमाञ्चलका अन्य ठााँउमा भएमा

२ अंक

घ)

काठमाण्डौ उपत्यका र पि
ू ााञ्चलका विकास िेत्र भएमा

१ अंक
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