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(५) उ (२) ज यय  अु  र
उम य  व ज  अूु १ ज  
 ु ेछ ।

(६) उ (५) ज  ए ु   झु ए इए
 ु य उमई छ वय ए छ वय ए 
छ ई  वई   ए    ू ज  
मज य  छ ।

(७) उ (१) ज जम यय ू मज य
 इ  ू  ु  ु ेछ । जम यय ू
 ए उमरई   इ, ए.ए.ए    
उु ेछ ।

(८) जम यय ूा म्यु छ  ,य  
  ू  ु ेछ ।

९. छ  (१) जम यय ू  उरधय क 
 ंय छ  ५० ू  म वय  ५० ू म्यु
म वय छुट छुट  इछ ।
(२) उ (१) ज   उ उ ु य वय
जम ४०  अ प ु ेछ ।
(३) उ (१) ज य वय  य ३०  ुछ ।
(४) छ   उ अूु २ ज   ई आउु
ेछ ।
(५) उ (१) ज  ठ ए अु ुछ:

()  म
१.  म ऐ, २०७५   म य,

२०७५,
२.   य ं ेज, २०७५   

 आ ूवय आय ञ  य
यव‚ २०७६



5

३. ,      उयर  य 
  , म  ुर,

४.   य (Public Works Programme)    
    (Cash for Work)  अ, विय 
अविय अय  ुर,

५.   ,  ,   ू  य
र य  झ,

६. य  य ु,यय‚अु  ूलयं ृय,
७. य   ु ृय, य    ,
८. य व    वय ‚ ी र

उवय‚
९. ज ,  ुुई, ज   ु

य‚ 
१०. आ  अु‚ ‚   भ य ।

() म्यु म
1.  Computer fundamental 
2. Operating System 
3.  Word processing  
4.  Electronic spreadsheet 
5. Database management system 
6.  Presentation system 

१०. अज यय ू  े (१)  छ   उ
प  अं आ उ उर अज यय ू य 
 ु ेछ ।

(२)  ंय क   उ (१) ज ज ू
  ढ अ प े उमई छ ुेछ ।

(३) छ  उमर  अ प  अ यू
ज यय बं उलज बं ई आ  अज
यय  ु ेछ । बं     अ 
अु अ, ल  ज यय, ल  ज यय प
 अं   उ षई आ नु ेछ ।


