स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूधति सम्बन्िी मापदण्ड, २०७८
मा.मन्रीस्तरबाट स्िीकृत धमधतिः २०७८/10/18

प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रमको स्िीकृत िावषिक कायिक्रम बमोजजम गाउँपाधिका र नगरपाधिकामा
स्थानीय सेिाको पाचौँ तह िा सो सरहको प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदमा प्रधतस्पिािको
माध्यमबाट करार सेिामा पदपूधति गननि पने भई सो पदपूधति प्रवक्रयामा पारदर्शीता एिं एकरुपता कायम
गनिको िाधग कायिविधिगत ब्यिस्था गनि आिश्यक भएकािे ,
यनिा

रोजगारीका

िाधग

रुपान्तरण

पहि

आयोजना

(सञ्चािन

तथा

व्यिस्थापन)

कायिविधि,२०७६ को दफा १३ उपदफा (३) बमोजजम श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सनरक्षा मन्राियबाट
दे हायका मापदण्ड जारी गररएको छ ।

पररच्छे द १
प्रारजम्भक
1.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार
सहायक पदपूधति सम्बन्िी मापदण्ड, २०७८ रहेको छ।
(२) यो मापदण्ड मन्राियबाट स्िीकृत भएको धमधतदे जि िागू हननेछ ।

2.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस मापदण्डमा,क. "आयोजना" भन्नािे यनिा रोजगारीका िाधग रुपान्तरण पहि आयोजना सम्झनन
पछि ।
ि. "ऐन" भन्नािे रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, 2075 सम्झनन पछि ।
ग.

"कायिविधि" भन्नािे यनिा रोजगारीका िाधग रुपान्तरण पहि आयोजना (सञ्चािन
तथा व्यिस्थापन) कायिविधि, २०७६ सम्झनन पछि ।
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घ.

"छनौट परीक्षा "भन्नािे पदपनधति सधमधतिे दफा ७ बमोजजम सञ्चािन गरे को
परीक्षा सम्झनन पछि ।

ङ.

"धनयमाििी" भन्नािे रोजगारीको हक सम्िन्िी धनयमाििी, 2075 सम्झनन
पछि ।

च.

"पदपूधति सधमधत" भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भएको सधमधत सम्झनन पछि ।

छ. "मन्रािय" भन्नािे श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सनरक्षा मन्राियिाई सम्झनन
पछि ।
ज.

"स्थानीय तह" भन्नािे गाउँपाधिका र नगरपाधिका सम्झनन पछि ।
पररच्छे द -2
दरबन्दी र पदपूधति सम्बन्िी व्यिस्था

3.

पदपूधति सधमधत गठन : गाउँपाधिका तथा नगरपाधिकाको रोजगार सेिा केन्रमा रहने प्राविधिक
सहायक र रोजगार सहायकको छनौट तथा पदपूधतिको िाधग धसफाररस गनि दे हाय बमोजजम
पदपूधति सधमधत गठन गररनेछ :-

4.

क.

सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृत

ि.

सम्बजन्ित स्थानीय तहिे तोकेको विषय विज्ञ

ग.

सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रर्शासन महार्शािा/र्शािा
प्रमनि

-

अध्यक्ष
सदस्य

-

सदस्य
सजचि

न ि : प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको पदपूधतिका
आिश्यक न्यूनतम योग्यता र कायािनभ
िाधग दे हाय बमोजजमको योग्यता पनगेको नेपािी नागररक उम्मेदिार हनन सक्नेछ :अ.

प्राविधिक सहायकको न्यूनतम र्शैजक्षक योग्यता र अननभििःक.

धसधभि इजन्जधनयररङमा प्रविणता प्रमाण पर तह िा ओभरधसयर िा धडप्िोमा तह
उतीणि भएको ।

ि.

दरिास्त ददने अजन्तम धमधतमा कम्तीमा १८ बषि पनरा भई ४५ बषि ननाघेको ।
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ग.

कम्तीमा आिारभूत कम्प्यूटर सीप सम्बन्िी ३ मवहने ताधिम धिएको,

घ.

पूिाििारको

धनमािण

र

ममित/स्तरोन्नधतका

िाधग

आयोजनाको

िागत

अननमान,

सनपरीिेक्षण र अजन्तम िागत वििरण तयार गनि सक्ने र विश्लेषण गनि सक्ने,
आयोजनाको िक्ष्य र पररणाम हाधसि गनि टोिीमा काम गरे को अननभि र उत्कृष्ट
पारस्पररक सम्बन्ि सम्बन्िी सीप सवहत कम्तीमा ६ मवहनाको अननभि भएकोिाइि
गाह्रयता ददइनेछ।
आ.

रोजगार सहायकको न्यूनतम र्शैजक्षक योग्यता र अननभििःक.

नेपाि सरकारबाट मान्यता प्राप्त जर्शक्षण सं स्थाबाट कम्तीमा प्रिीणता प्रमाण पर तह
िा सो सरह उत्तीणि गरे को,

5.

ि.

दरिास्त ददने अजन्तम धमधतमा कम्तीमा १८ बषि पनरा भई ४५ बषि ननाघेको ।

ग.

आिारभूत कम्प्यूटर सीप सम्बन्िी कम्तीमा ३ मवहनाको ताधिम धिएको,

दरिास्त आव्हान : (१) स्थानीय तहमा ररक्त रहेको प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक
पदको दरबन्दीमा करारमा पदपूधति गनिको िाधग स्थानीय तहिे १५ ददनको अिधि ददई
रावियस्तरको दै धनक पधरकामा प्राविधिक सहायकको अननसूची- १ र रोजगार सहायकको
अननसूची-२ बमोजजमको सूचना प्रकार्शन गनेछ । यसरी प्रकार्शन भएको सूचना सम्बजन्ित
स्थानीय तहिे आफ्नो कायािियको सूचनापाटी, िेभसाइट, सम्िजन्ित प्रदे र्शको सामाजजक विकास
मन्राियको सूचनापाटी, िेभसाइट र सम्बजन्ित जजल्िा प्रर्शासन कायािियको सूचना पाटीमा टाँस
गने व्यिस्था धमिाउनन पनेछ ।
तर, मन्राियिे रावियस्तरको पधरकामा पदपूधतिको सूचना प्रकार्शन गरे मा सम्बजन्ित
स्थानीय तहिे रावियस्तरको पधरकामा पननिः प्रकार्शन गननि पने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रकाजर्शत सूचना अननसार उम्मेदिारिाई सम्िजन्ित स्थानीय
तहिे अननसूची - ३ बमोजजमको दरिास्त फाराम उपिब्ि गराउँदा िोकसेिा आयोगिे धनिािरण
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गरे को मापदण्ड अननसारको दरिास्त दस्तनर धिई दरिास्त फाराम र राजस्ि धतरे को रधसद
उपिब्ि गराउनन पनेछ ।
(3) उपदफा (2) बमोजजम उपिब्ि गराइएको दरिास्त फाराम साथ उम्मेदिारिे
सूचनामा

तोवकए

बमोजजमका

न्यूनतम

र्शैजक्षक

योग्यता

र

अननभि

िगायतका

कागजात/प्रमाणपरका प्रधतधिवप स्ियंिे प्रमाजणत गरी दरिास्त फाराम साथ पेर्श गननि पनेछ ।
(4) उपदफा (3) बमोजजम रीतपूिक
ि प्राप्त हनन आएको आिेदन फाराममा आिश्यक
जाँचबनझ गरी योग्यता पनगक
े ा उम्मेदिारको दरिास्त फाराम स्िीकृत गरी अननसूची - ४
बमोजजमको प्रिेर्श पर उम्मेदिारिाई उपिब्ि गराउनन पनेछ ।
6.

प्रारजम्भक योग्यताक्रमको सूची प्रकार्शन गने : (१) दफा 5 को उपदफा (1) बमोजजमको
सूचनामा तोवकएको म्यादधभर प्राप्त हनन आएका आिेदन मध्येबाट पदपूधति सधमधतिे म्याद समाप्त
भएको दर्श ददनधभर योग्य ठहररएका आिेदकहरू मध्येबाट उपिब्ि भएमा १० जना र नभएमा
उपिब्ि सं ख्याका उम्मेदिारको प्रारजम्भक योग्यताक्रम सूची प्रकार्शन गननि पनेछ ।
तर प्राप्ताङ्क बराबर भएमा बराबर प्राप्ताङ्क भएका सबै उम्मेदिारहरुिाई प्रारजम्भक
योग्यताक्रम सूचीमा समािेर्श गननि पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रारजम्भक योग्यताक्रम धनिािरण गदाि दे हाय
बमोजजमको मूल्याङ्कनका आिारमा गररनेछ :क. न्यूनतम र्शैजक्षक योग्यताको प्राप्त िब्िाङ्क प्रधतर्शत िापत - ७० (सत्तरी) अङ्क,
ि. न्यूनतम र्शैजक्षक योग्यता भन्दा माधथल्िो र्शैजक्षक योग्यता िापत - १० (दर्श)
अङ्क,
ग.

नेपाि सरकारद्वारा सञ्चाधित कायिक्रम िा स्थानीय तहमा काम गरे को अननभि
बापत - प्रधत िषि २ अङ्कका दरिे अधिकतम १० (दर्श) अङ्क,

घ.

सम्बजन्ित गाउँपाधिका िा नगरपाधिकाको स्थायी बाधसन्दाका िाधग - १० (दर्श)
अङ्क ।
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(३) उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोजजम न्यूनतम र्शैजक्षक योग्यताको िब्िाङ्क
प्रधतर्शत

िापतको

अङ्क

धनिािरण

गदाि

दे हाय

बमोजजमको

सूरको

प्रयोग

गररनेछ := न्यूनतम र्शैजक्षक योग्यताको प्राप्त िब्िाङ्क प्रधतर्शत X ७०
१००
(४) उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोजजम माधथल्िो र्शैजक्षक योग्यता िापतको
अङ्क धनिािरण गदाि दे हाय बमोजजमको सूरको प्रयोग गररनेछ := माधथल्िो र्शैजक्षक योग्यताको प्राप्त िब्िाङ्क प्रधतर्शत X 1०
१0०
(५)

न े वटभ ग्रेड पोइन्ट
उपदफा (३) र (४) बमोजजम अङ्क धनिािरण गदाि क्यनमि

एभरे ज (सी.जज.पी.ए.) मा िब्िाङ्क हननेहरुको हकमा सम्बजन्ित विश्वविद्याियिे धनिािरण गरे को
प्रधतर्शतका आिारमा र सम्बजन्ित विश्वविद्याियिे सी.जी.पी.ए. को प्रधतर्शत धनिािरण नगरे को
भएमा धरभनिन विश्वविद्याियिे सी.जी.पी.ए. का िाधग धनिािरण गररएको प्रधतर्शतका आिारमा
गननप
ि नेछ ।
(6)

उम्मेदिारिे दरिास्त फारामसाथ पेर्श गरे का कागजात/प्रमाणपर झनठ्ठा तथा

नक्किी भएको पाइएमा छनौट प्रवक्रयाबाट धनष्कासन गने र छनौट भई करार सम्झौता भएको
अिस्थामा समेत करार रद्द गरी कानून बमोजजम कारिाहीका िाधग सम्बजन्ित धनकायमा
धसफाररस गननि पनेछ ।
(7)

उपदफा (१) बमोजजमको प्रारजम्भक योग्यताक्रम सूची सम्बजन्ित स्थानीय

तहको िेबसाइट र सूचनापाटी दनिैमा प्रकार्शन गननि पनेछ । प्रारजम्भक योग्यता क्रमको सूचीमा
समािेर्श भएका उम्मेदिारहरुिाई सोको जानकारी ईमेि, एस.एम.एस. िा टे धिफोन माफित
गराउनन पनेछ ।
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(8)

प्रारजम्भक योग्यताक्रम सूचीसँगै कम्प्यनटर छनौट परीक्षाको धमधत, समय र

स्थान समेत तोकी सम्बजन्ित स्थानीय तहिे सूचना प्रकार्शन गननि पनेछ ।
7.

छनौट परीक्षा : (१) प्रारजम्भक योग्यताक्रम सूचीमा परे का उम्मेदिारहरू मध्येबाट प्राविधिक
सहायक छनौट गनि ५० पूणािङ्कको सेिा सम्बन्िी र प्राविधिक कायि सम्बन्िी विषयको र ५०
पूणािङ्कको कम्प्यनटर सम्बन्िी विषयको र रोजगार सहायक छनौट गनि ५० पूणािङ्कको सेिा
सम्बन्िी विषयको र ५० पूणािङ्कको कम्प्यनटर सम्बन्िी विषयको छन ट्टाछन ट्टै

धिजित तथा

प्रयोगात्मक परीक्षा हननछ
े ।
(2) उपदफा (1) बमोजजमको प्राविधिक सहायक परीक्षाको पाठ्यक्रम अननसूची -५
र रोजगार सहायक परीक्षाको पाठ्यक्रम अननसूची- ६ मा उल्िे ि भए बमोजजम हननेछ ।
(3) उपदफा (1) बमोजजम सञ्चािन गररने सेिा सम्िन्िी विषयको पररक्षा बहनउत्तर
िस्तनगत प्रश्न (Multiple Choice Questions) एिं कम्प्यनटर सम्बन्िी विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा
हननेछ ।
(4) परीक्षामा सहभागी उम्मेदिारिे उत्तीणि हननका िाधग प्रत्येक विषयमा कम्तीमा
चाधिस प्रधतर्शत अङ्क प्राप्त गननि पनेछ ।
(5) उम्मेदिारिे परीक्षामा सहभागी हनन आउँदा प्रिेर्शपर साथमा धिई आउनन
पनेछ।
8.

अजन्तम योग्यताक्रमको सूची प्रकार्शन गने : (१) दफा 7 बमोजजम छनौट परीक्षामा सहभागी
उम्मेदिारिे

प्राप्त

गरे को

अङ्कको

आिारमा

पदपूधति

सधमधतिे

उतीणि

उम्मेदिारहरुको

योग्यताक्रमको सूची कायम गरी प्रकार्शन गननि पनेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोजजमको योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका उम्मेदिारिे बराबर
अङ्क प्राप्त गरे को अिस्थामा न्यूनतम र्शैजक्षक योग्यताको िब्िाङ्क परमा उजल्िजित िब्िाङ्क
प्रधतर्शतिाई आिार मानी अजन्तम योग्यताक्रम धनिािरण गननि पनेछ ।
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(3) उपदफा (2) को आिारमा योग्यताक्रम धनिािरण गदाि िब्िाङ्क प्रधतर्शत समेत
बराबर रहेको अिस्थामा क्रमर्शिः अननभिको अिधि, माधथल्िो तहको र्शैजक्षक योग्यता, माधथल्िो
तहको र्शैजक्षक योग्यतामा प्राप्त गरे को अङ्क प्रधतर्शत र उमेरको ज्येष्ठतािाई आिार मानी
योग्यताक्रम धनिािरण गननप
ि नेछ ।
(4) उपदफा (1), (2) र (3) बमोजजम कायम हनने अजन्तम योग्यताक्रमको
सूचीबाट सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदिारिाइि छनौट गरी सो को सूचना प्रकार्शन गननि
पनेछ ।
(5) उपदफा (4) बमोजजमको अजन्तम योग्यताक्रमको सूचीबाट सबै भन्दा बढी
अङ्क प्राप्त गने उम्मेदिार छनौट गररसकेपधछ बाँकी रहेका सबै उम्मेदिारहरु िैकजल्पक सूचीमा
रहनेछन् ।
9.

करार सम्झौता गरी काम काज गनि िटाउनन पने : (१) दफा 8 बमोजजम अजन्तम
योग्यताक्रमको सूचीबाट छनौट भएको उम्मेदिारिाइि सम्बजन्ित स्थानीय तहिे सेिा, र्शति र
सनवििा समेत िनिाइि अननसूची -७ बमोजजम करार सम्झौता गरी अननसूची-८ बमोजजमको सेिा
करार पर सवहत रोजगार सेिा केन्रमा कामकाज गने गरी िटाउनन पनेछ।
(2) उपदफा (१) बमोजजम िटाइएको प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको
नाम, मोबाइि नम्बर र इमेि ठे गाना सवहतको वििरण सम्बजन्ित स्थानीय तहिे सात ददन धभर
मन्राियको सूचना प्रणािीमा र प्रदे र्शको रोजगारी सम्बन्िी विषय हेने सामाजजक विकास
मन्राियमा पठाउनन पनेछ । साथै उक्त वििरण प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रमको व्यिस्थापन
सूचना प्रणािीमा समेत प्रविष्ट गननि पनेछ ।

10.

िैकजल्पक उम्मेदिारिाइि िटाउने : (१) दफा 8 बमोजजम छनौट भएको उम्मेदिारिाई अजन्तम
नधतजा प्रकार्शन भएको धमधतिे सात ददनधभर करार सम्झौता गनि आउनको िाधग धिजित सूचना
ददनन पनेछ । यसरी सूचना ददँदा तोवकएको समयािधि धभर करार सम्झौता गनि नआएमा धनजको
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सट्टामा िैकजल्पक सूचीको योग्यता क्रमको पवहिो नम्बरमा रहेको उम्मेदिारसँग करार सम्झौता
गरी कामकाज गनि िटाउनन पनेछ।
(2) उपदफा (1) िा दफा 9 को उपदफा (१) बमोजजम सेिा करार गरी
कामकाज गनि िटाइएको कमिचारी करार सम्झौता भएको धमधतिे सात ददन धभर तोवकएको
कायािस्थिमा हाजजर भइि सक्ननपनेछ।
(3) उपदफा (2) बमोजजम तोवकएको अिधिधभर कायिस्थिमा हाजजर नहनने िा
करार सम्झौता बमोजजमको पूरा अिधि काम नगरी सनरु करार सम्झौता भएको एक िषि धभरमा
सो पद कननै कारणिे ररक्त भएमा िैकजल्पक सूचीमा रहेका उम्मेदिारको योग्यताक्रममा रहेका
उम्मेदिारिाई सेिा करार सम्झौता गरी कामकाज गनि िटाउन सवकनेछ ।

पररच्छे द -३
सेिा, सनवििा र कायि जजम्मेिारी सम्बन्िी व्यिस्था

11.

प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको कायिवििरण तथा जजम्मेिारी : (१) प्राविधिक सहायक र
रोजगार सहायकिे प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतको प्रत्यक्ष धनदे र्शन र धनयन्रणमा रही मन्राियप्रधत
समेत उत्तरदायी भई दे हाय बमोजजमका कायिहरु रोजगार सं योजकको सनपरीिेक्षणमा सम्पादन गने
जजम्मेिारी रहनेछ :अ. प्राविधिक सहायकको कायिवििरण तथा जजम्मेिारीिः-

1. साििजधनक रोजगारी धसजिनाका िाधग स्थानीय तहिाई सहयोग गने,
2. साििजधनक पूिाििार माफित रोजगारी धसजिनाका िाधग पूिस
ि म्भाव्यता, सम्भाव्यता,
धडजाइन, विस्तृत िागत अननमान र अजन्तम मूल्याङ्कन गने,

3. आयोजनाको प्राविधिक अननगमन तथा सनपरीिेक्षण गरी तोवकएको गनणस्तर कायम गने,
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4. रोजगार आयोजना सञ्चािनका िाधग श्रधमक तथा रोजगार उपभोक्ता सधमधतिाई रोजगार
आयोजनाको प्राविधिक पक्षमा अधभमनजिकण प्रदान गने।

5. रोजगार आयोजनाको व्यिस्थापन र कायािन्ियनमा सन्दभिमा दे हायका वक्रयाकिाप गने:
क) िाभग्राहीको हाजजरी राख्न िगाउने र ज्यािाको भनक्तानी बैङ्क माफित गनि
सहजजकरण गने,
ि) िावषिक आधथिक योजना र बजेट धनमािण प्रवक्रया, योजनाको समीक्षा, तथा
रोजगारमूिक योजना छनौटमा सहयोग गने,
ग) आिश्यकता अननसार रोजगार आयोजनाहरूको स्थिगत अननगमन गरी
प्रधतिेदन पेर्श गने ।

6. कायिस्थिमा आिाररत ताधिम तथा जीिनोपयोगी सीप विकास ताधिमको योजना,
सञ्चािन तथा व्यिस्थापनमा सहयोग गनि दे हाय बमोजजमका जजम्मेिारी िहन गने:
क) जीिनोपयोगी सीप विकास ताधिमकताििाई कामदार/प्रजर्शक्षाथीहरुको सं ख्या,
ताधिमस्थि /केन्रको छनौट र िाभग्राही/प्रजर्शक्षाथीहरुिाई ताधिमको धमधत
र स्थानको जानकारी उपिव्ि गराउने,
ि) आयोजना व्यिस्थापन एकाई माफित सञ्चािन गररएको ताधिमको गनणस्तर
तोवकएको मापदण्ड बमोजजम भएको सनधनजित गने;
ग) रोजगार सं योजक र रोजगार सहायकसं ग समन्ियमा ताधिम तथा सो
सम्बन्िी वििरण रोजगार व्यिस्थापन सूचना प्रणािीमा प्रविष्टी गने ।

7.

रोजगार सं योजक र प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतिे तोके बमोजजम अन्य कायि गने।

आ. रोजगार सहायकको कायिवििरण तथा जजम्मेिारीिः1.

स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यजक्तको तथ्याङ्क सं किन तथा विश्लेषण गरी
बेरोजगारको सूची अद्यािधिक गनि सहयोोग गने,

2.

सूचीकृत बेरोजगार व्यजक्तिाई पररचयपर वितरण गनि सहयोोग गने,
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3.

बेरोजगार पररिारिाई प्रदान गने धनिािह भत्ता बैंक िाता माफित वितरण गने व्यिस्था
धमिाउने,

4.

स्थानीय तहमा उपिब्ि रोजगारीका अिसरहरुको पवहचान गरी सोको सूचना प्रिाह गनि
सहयोोग गने,

5.

स्थानीय तहमा रोजगारीको सम्भािनाको विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सं किन गने,
रोजगार नक्र्शाङ्कन गने तथा रोजगारीका अिसरको अधभिेिाङ्कन गनि सहयोोग गने,

6.

रोजगारदाताका िाधग श्रधमकको उपिब्िताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने,

7.

रोजगारदाताबाट माग भए बमोजजम सूचीकृत बेरोजगार व्यजक्तिाई रोजगारीका िाधग
काममा जान सूजचत गनि सहयोोग गने,

8.

बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, अननभि, क्षमता र बजारको मागका आिारमा आिश्यक पने
सीप विकास ताधिमको पवहचान गरी सम्बजन्ित ताधिम केन्रमा धसफाररस गनि
सहयोोग गने,

9.

ऐन, धनयमाििी तथा कायिविधि बमोजजम आफूिे गरे का काम कारिाहीको सम्बन्िमा
रोजगार सं योजकको समन्ियमा मन्राियमा धनयधमत चौमाधसक रुपमा र मन्राियबाट
माग भएको जननसनकै समयमा प्रधतिेदन र वििरण उपिब्ि गराउने,

10. िैदेजर्शक रोजगार सम्बन्िी सूचना सम्प्रेषण गने,
11. िैदेजर्शक रोजगार बोडिबाट उपिब्ि गराइने आधथिक सहायता वितरण सम्बन्िी कायिमा
सहयोग पनर्याउने,
12. कायिविधिको दफा ३(इ) मा उजल्िजित यनिा सहजकतािको काम समेत गने,
13. रोजगारी तथा स्िरोजगारी सम्बन्िमा सम्बजन्ित स्थानीय तहमा कायि गने अन्य
सरकारी धनकाय िा त्यस्ता धनकायद्वारा सञ्चाधित कायिक्रमसँग समन्िय र सहकायि
गने,
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14. आफ्ना काम कारिाहीको बारे मा धनयधमत रुपमा गाउँपाधिका तथा नगरपाधिकामा
प्रधतिेदन पेर्श गने,
15. रोजगार सं योजकिे तोकीददए बमोजजमका अन्य काम गने ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजमका कायिहरु सम्पादन गदाि नीधतगत विषयको हकमा

सम्बजन्ित प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृत र रोजगार सं योजकको प्रस्तािमा गाउँपाधिका िा
नगरपाधिकाबाट आिश्यक धनणिय गराई गननि पनेछ ।
12.

करार अिधि : प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको करार अिधि सामान्यतिः एक बषिको
हननेछ र धनजको कायिसम्पादन मूल्याङ्कन सन्तोषजनक रहेमा करार अिधि बढीमा एक िषिमा
नबढ्ने गरी निीकरण गनि सवकनेछ ।

13.

तिब भत्ता : (१) प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकिे मन्राियबाट िावषिक स्िीकृत
कायिक्रम अननरुप स्थानीय तहको सेिाको सहायक पाँचौ तह सरहको पदिे पाउने सनरु तिि
स्केि बराबरको तिब, स्थानीय भत्ता, पोर्शाक भत्ता र चाडपिि िचि पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायको तिब, भत्ता
तथा अन्य सनवििा िापतको रकम नेपाि सरकारिे सम्बजन्ित स्थानीय तहिाई सर्शति अननदानका
रुपमा उपिब्ि गराउनेछ ।
(३) सम्बजन्ित स्थानीय तहिे प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकिाई आफ्नै
स्रोतबाट व्यहोने गरी उपदफा (१) बाहेकका थप सनवििाहरु प्रदान गनि सक्नेछ ।

14.

धबदा : (1) प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकिे दे हाय बमोजजमका धबदाहरु पाउनेछन् :
क. घर धबदािः रुजन हाजजरीको आिारमा छब्बीस ददन काम गरे िापत एक ददन ।
ि. धबरामी धबदािः रूजन हाजजरीको आिारमा छब्बीस ददन काम गरे िापत एक ददन ।
न न्दा अजघ र पधछ गरे र जम्मा
ग. प्रसनधत धबदा : मवहिा कमिचारीिाई सनत्केरी हननभ
अन्ठानब्बे ददन प्रसनधत धबदा र पनरुष कमिचारीको हकमा पन्र ददन प्रसनधत स्याहार
धबदा प्रदान गररनेछ ।
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घ. वकररया धबदा : आफ्नो ररत र परम्परा अननसार बढीमा पन्र ददन ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजमका धबदाहरु सजञ्चत गरे िापत कननै सनवििा पाइने

(३)

प्रसनधत धबदा तथा प्रसनधत स्याहार धबदा पाउन कम्तीमा ६ मवहना सेिा गरे को

(४)

एक आधथिक िषिको धबदा सोही आधथिक िषि धभरमा उपभोग गररसक्नन

छै न।

हनन न पनेछ ।

पनेछ।
15.

धबदाको स्िीकृधत : दफा 14 बमोजजमका धबदाको स्िीकृधत रोजगार सं योजकको धसफाररसमा
सम्बजन्ित प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतिे गनेछ ।

पररच्छे द -४
विविि

16.

कायिसम्पादन मूल्याङ्कन : (१) प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको कायिसम्पादन मूल्याङ्कन
रोजगार सं योजकिे सनपरीिेक्षकको रुपमा र प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतिे मूल्याङ्कनकतािको रुपमा
प्राविधिक सहायकको अननसूची - ९ र रोजगार सहायकको अननसूची -१० बमोजजम चौमाधसक
रूपमा कायिसम्पादन मूल्याङ्कन गननि पनेछ । यसरी कायिसम्पादन मूल्याङ्कन गदाि सनपरीिेक्षकिे
साठी प्रधतर्शत र मूल्याङ्कनकताििे चाधिस प्रधतर्शत अङ्कभार कायम गरी मूल्याङ्कन गननप
ि नेछ ।
(२) कायिसम्पादन मूल्याङ्कनमा साठी प्रधतर्शत भन्दा कम अङ्क प्राप्त गने प्राविधिक
सहायक र रोजगार सहायकिाई प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतिे गाउँपाधिकाको अध्यक्ष िा
नगरपाधिकाको प्रमनिबाट धनणिय गराई धनजसँगको करार अन्त्य गरी सेिाबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर यसरी सेिाबाट हटाउनन पूि ि धनजिाई सफाईको मौका ददनन पनेछ ।
(३) प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकिे मन्राियिे ददएको जजम्मेिारी
समयमै, इमान्दारीपूिक
ि , प्रभािकारी ढङ्गिे धनिािह नगरे मा मन्राियिे सम्बजन्ित स्थानीय तहिाई
12

धनजसँगको करार अन्त्य गरी धनजिाई सेिाबाट हटाउन धनदे र्शन ददन सक्नेछ। यस्तो धनदे र्शनको
आिारमा स्थानीय तहिे प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकिाई सेिाबाट हटाउननपनेछ ।
(४) स्थानीय तहिे प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकिाई सेिाबाट हटाइएको
कारण सवहतको धिजित जानकारी मन्रािय

र प्रदे र्शको रोजगारी सम्बन्िी विषय

हेने

मन्राियिाई सात ददनधभर ददनन पनेछ।
17.

अननसूची सं र्शोिन : यस मापदण्डको अननसूचीमा मन्राियिे आिश्यक सं र्शोिन गनि सक्नेछ ।

18.

बािा अड्काउ फनकाउ : यस मापदण्डमा उजल्िजित विषयिस्तनका सम्बन्िमा कननै दिवििा भएमा
िा कायािन्ियनमा बािा अड्काउ परे मा मन्राियिे व्याख्या एिं बािा अड्काउ फनकाउने धनणिय
गनि सक्नेछ ।
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अननसूची-१
(दफा-5(1) सँग सम्बजन्ित)

पदपूधति सूचनाको नमूना

नेपाि सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सनरक्षा मन्रािय
प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम
धसं हदरबार

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूधति गने सम्बन्िी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाजर्शत धमधतिः- .............)

753 गाउँपाधिका/नगरपाधिकामा सञ्चाधित रोजगार सेिा केन्रको िाधग आिश्यक प्राविधिक सहायक १
(एक) पद िनिा प्रधतस्पिािबाट करारमा पदपूधतिका िाधग धनम्न बमोजजम योग्यता पनगेका इच्छन क नेपािी
नागररकिे १५ ददनधभर माग बमोजजमका वििरण र राजस्ि धतरे कोो रधसद सवहत आफूिे काम गनि चाहेको
गाउँपाधिका तथा नगरपाधिकाको कायािियमा धनिेदन पेर्श गनि यो सूचना प्रकार्शन गररएको छ ।
क्र.स.

विज्ञापन नं.

पद

तह

सं ख्या

1

.....................

प्राविधिक

स्थानीय

सहायक

पाँचौ तह सरह

सेिाको

गाउँपाधिका

सहायक प्रत्येक
तथा

नगरपाधिकामा

१/१ जना

1. आिश्यक न्यूनतम योग्यता र अननभििः14

(क) धसधभि इजन्जधनयररङमा प्रविणता प्रमाण पर तह िा ओभरधसयर िा धडप्िोमा तह उतीणि भएको
(ि) दरिास्त ददने अजन्तम धमधतमा कम्तीमा १८ बषि पनरा भई ४५ बषि ननाघेको ।
(ग) कम्तीमा ३ मवहने ताधिम धिई आिारभूत कम्प्यूटर सीप भएको ,
(घ)

पूिाििारको धनमािण र ममितका िाधग आयोजनाको िागत अननमान, सनपरीिेक्षण र अजन्तम िागत
वििरण तयार गनि सक्ने र विश्लेषण गनि सक्ने ,आयोजनाको िक्ष्य र पररणाम हाधसि गनि
टोिीमा काम गरे को अननभिपारस्पररक सम्बन्ि सम्बन्िी सीप सवहत कम्तीमा ६ मवहनाको

,

अननभि भएकोिाइि गाह्रयता ददइनेछ ।
२.

दरिास्त ददने स्थानिः- काम गनि चाहेको सम्बजन्ित गाउँ/नगर कायिपाधिकाको कायाििय

३. दरिास्त ददने अजन्तम धमधतिः-.................
४. आिेदनको दस्तनरिः- रु. 500/- (पाँच सय मार)
5. छनौटको वकधसमिः- प्रारजम्भक योग्ताक्रमको सूची प्रकार्शन र धिजित परीक्षा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा
6. आिेदन साथ सं िग्न कागजातहरुिः- आिेदक स्ियमिे प्रमाजणत गरे को दे हाय बमोजजम कागजतको
प्रधतधिवपहरु
क) नागररकता
ि) न्यननतम योग्यताको िब्िाङ्क प्रमाणपर
ग) चाररधरक प्रमाण पर
घ) ताधिमको प्रमाणपर
ङ) अननभि भए सोको कागजात
च) २ प्रधत पासपोटि फोटो
७) सेिा सनवििोा तथा अन्य : स्थनीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूधति सम्बन्िी
मापदण्ड, 2078 को दफा 13 र 14 बमोजजम हननछ
े । (आिेदनको ढाँचा र प्राविधिक सहायक
पदको कायिवििरण, पाठ्यक्रम िगायत पदपूधति सम्बन्िी अन्य विस्तृत जानकारी मन्रािय, गाउँपाधिका
तथा नगरपाधिकाको िेिसाइटबाट उपिब्ि हननछ
े ।)
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अननसूची-२
(दफा-5(1) सँग सम्बजन्ित)

पदपूधति सूचनाको नमूना

नेपाि सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सनरक्षा मन्रािय
प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम
धसं हदरबार
रोजगार सहायक करारमा पदपूधति गने सम्बन्िी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाजर्शत धमधतिः- .............)

753 गाउँपाधिका/नगरपाधिकामा सञ्चाधित रोजगार सेिा केन्रको िाधग आिश्यक रोजगार सहायक १
(एक) पद िनिा प्रधतस्पिािबाट करारमा पदपूधतिका िाधग धनम्न बमोजजम योग्यता पनगेका इच्छन क नेपािी
नागररकिे १५ ददनधभर माग बमोजजमका वििरण र राजस्ि धतरे कोो रधसद सवहत आफूिे काम गनि चाहेको
गाउँपाधिका तथा नगरपाधिकाको कायािियमा धनिेदन पेर्श गनि यो सूचना प्रकार्शन गररएको छ ।
क्र.स.

विज्ञापन नं.

पद

तह

1

.....................

रोजगार सहायक

स्थानीय

सं ख्या

सेिाको

पाँचौ तह सरह

गाउँपाधिका

सहायक प्रत्येक
तथा

नगरपाधिकामा

१/१ जना

1. आिश्यक न्यूनतम योग्यता र अननभििः16

क. नेपाि सरकारबाट मान्यता प्राप्त जर्शक्षण सं स्थाबाट कम्तीमा प्रिीणता प्रमाण पर तह िा सो
सरह उत्तीणि गरे को,
ि.

दरिास्त ददने अजन्तम धमधतमा १८ िषि पनरा भई ४५ िषि ननाघेको,

ग.

आिारभूत कम्प्यूटर सीप सम्बन्िी कम्तीमा ३ मवहनाको ताधिम धिएको,

२. दरिास्त ददने स्थानिः- काम गनि चाहेको सम्बजन्ित गाउँ/नगर कायिपाधिकाको कायाििय
३. दरिास्त ददने अजन्तम धमधतिः-.................
४. आिेदनको दस्तनरिः- रु. 500/- (पाँच सय मार)
5. छनौटको वकधसमिः- प्रारजम्भक योग्ताक्रमको सूची प्रकार्शन र धिजित परीक्षा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा
6. आिेदन साथ सं िग्न कागजातहरुिः- आिेदक स्ियमिे प्रमाजणत गरे को दे हाय बमोजजम कागजतको
प्रधतधिवपहरु
क) नागररकता
ि) न्यननतम योग्यताको िब्िाङ्क प्रमाणपर
ग) चाररधरक प्रमाण पर
घ) ताधिमको प्रमाणपर
ङ) अननभि भए सोको कागजात
च) २ प्रधत पासपोटि फोटो
७) सेिा सनवििोा तथा अन्य : स्थनीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूधति सम्बन्िी
मापदण्ड, 2078 को दफा 13 र 14 बमोजजम हननेछ । (आिेदनको ढाँचा र रोजगार सहायक पदको
कायिवििरण, पाठ्यक्रम िगायत पदपूधति सम्बन्िी अन्य विस्तृत जानकारी मन्रािय, गाउँपाधिका तथा
नगरपाधिकाको िेिसाइटबाट उपिब्ि हननेछ ।)
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अननसूची-३
(दफा- 5(2) सँग सम्बजन्ित)
पासपोटि साईजको

आिेदनको ढाँचा

फोटो

कायाििय प्रयोजनको िाधग
पररक्षाथीको रोि नं.

M

उम्मेदिारिे दरिास्त फाराम भरे को पद सम्बन्िी वििरण
पदिःM

तहिः

आिेदकको व्यजक्तगत वििरण
नाम थरिः

धिङ्गिः

नागररकता नं. M

जारी गने जजल्िािः

स्थायी

(क) प्रदे र्शको नामिः

(ि) जजल्िािः

ठे गाना

(घ) िडा नं.-

पराचार गने ठे गानािः

जारी धमधतिःM
(ग) स्थानीय तहको नामिः

सम्पकि नं. M

ईमेििःM

बाबनको नाम, थरिः

आमाको नाम, थरिः

बाजेको नाम, थरिः

पधत/पत्नीको नाम,थरिःM

जन्म धमधत

(वि.सं .मा)

(ईस्िी सन)

दरिास्त

ददने

धमधतमा

आिेदको

उमेर (िषि तथा मवहनामा) M
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र्शैजक्षक योग्यता/ताधिम सम्बन्िी वििरण
आिश्यक

विश्वविद्यािय/बोडि/ताधिम

न्यूनतम

सं स्था

ददने र्शैजक्षक उपाधि/

सं काय

ताधिम

योग्यता

उत्तीणि

प्राप्ताङ्क

गरे को

प्रधतर्शत/

साि

सी.जी.पी.ए.=

र्शैजक्षक योग्यता

ताधिम

अननभि सम्बन्िी वििरण
कायाििय

पद

अिधि
दे जि

अन्य वििरण
रक्त समूहिः
आपतकािीन सम्पकििः

नामिः

ठे गानािः

नातािः

सम्पकि नं.

उपयनक्त
ि बमोजजमको वििरण साँचो हो, झनठ्ठा ठहरे प्रचधित कानून बमोजजम सहनँिा/बनझाउँिा ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सवहछाप

दायाँ

बायाँ

उम्मेदिारको दस्तित
धमधतिः
19

सम्म

अननसूची-४
(दफा 5(4) सँग सम्बजन्ित)

प्रिेर्शपरको ढाँचा
.........................गाउँपाधिका/नगरपाधिका
.................... गाउँ/नगर कायिपाधिकाको कायाििय
जजल्िािः .................................
प्रदे र्शिः ............................, नेपाि
पासपोटि साईजको

प्रिेर्शपर

फोटो

kl/IffyL{n] eg]{
-s_ gfd, y/ M
-v_ kb M
-u_ tx M
-3_ k/LIff s]G›M
-3_ pDd]bjf/sf] b:tvt gd"gf M
ufpF÷gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{non] eg]{

यस ........................ गाउँ/नगर कायिपाधिकाबाट धिइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई सजम्मधित हनन
अननमधत ददइएको छ । विज्ञापनमा तोवकएको र्शति नपनगक
े ो ठहर भएमा जननसनकै अिस्थामा पधन यो अननमधत
रद्द हननेछ ।
रोि नम्बरिः
......................................

.....................................

(कमिचारीको दस्तित)

(कायािियको छाप)
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अननसूची -५
(दफा 7(2) सँग सम्बजन्ित)
प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम
िण्ड- १ सेिा सम्बन्िी

क) प्रर्शासन सम्बन्िी -१० अंक
1.

प्रिानमन्री

समयिः १ घण्टा

रोजगार कायिक्रम सं चािन धनदे जर्शका, २०७५, कामका िाधग पाररश्रधमकमा आिाररत

सामूदावयक आयोजना सञ्चािन तथा व्यिस्थापन कायिवििी, २०७६ र यनिा रोजगारीका िाधग रुपान्तरण
पहि आयोजना (सं चािन तथा व्यिस्थापन) कायिधबधि, २०७६,
2.

कामका िाधग पाररश्रधमक (Cash for Work) को अििारणा,

3.

न ाइि, सामाजजक िेिापरीक्षण तथा गननासो व्यिस्थापन ,
सामाजजक पररचािन, साििजधनक सननि

4.

स्थानीय तहको बजेट तजनम
ि ा प्रकृया, िचि व्यिस्थापन र िे िा परीक्षण,

5.

आचरण तथा अननर्शासन र सनर्शासन।

ि) प्राविधिक कायि सम्बन्िी परीक्षा-

४० अंक

1. Surveying
1.1 Levelling
1.1.1 Principles and methods of levelling
1.2.2 Levelling instruments and accessories
1.2 Plane Tabling
1.2.1 Equipments required
1.2.2 Methods of plane tabling
1.2.3 Two and three point problems
2. Construction Materials
2.1 Stone
2.1.1 Formation and availability of stones in Nepal
2.1.2 Methods of laying and construction with various stones 2.2 Cement
2.2.1 Different cements: Ingredients, properties and manufacture
2.2.2 Storage and transport
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2.2.3 Admixtures
2.3 Clay and Clay Products
2.3.1 Brick: type, manufacture, laying, bonds
2.4 Paints and Varnishes: Type and selection; preparation techniques and use
2.5 Bitumen: Type, selection and use

3. Mechanics of Materials and Structures
3.1 Mechanics of Materials
3.1.1 Internal effects of loading
3.1.2 Ultimate strength and working stress of materials
3.2 Mechanics of Beams
3.2.1 Relation between shear force and bending moment
3.2.2 Shear and bending moment diagrams for statically determinate beams under
various types of loading
3.3 Simple Strut Theory
4. Hydraulics
4.1 General
4.1.1 Properties of fluid: mass, weight, specific weight, density, specific volume, specific
gravity, viscosity
4.1.2 Pressure and Pascal's law
4.2 Hydro-Kinematics and Hydro-Dynamics
4.2.1 Energy of flowing liquid: elevation energy, Kinetic energy, potential energy, internal
energy
4.3 Measurement of Discharge
4.3.1 Weirs and notches
4.3.2 Discharge formulas
5.4 Flows: Characteristics of pipe flow and open channel flow
5. Soil Mechanics
5.1 General
5.1.1 Soil types and classification
5.1.2 Three phase system of soil
5.1.3 Unit Weight of soil mass: bulk density, saturated density, submerged density and
dry density
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5.1.4 Interrelationship between specific gravity, void ratio, porosity, degree of saturation,
percentage of air voids air content and density index
5.2 Soil Water Relation
5.2.1 Terzaghi's principle of effective stress
5.2.2 Darcy's law
5.2.3 Factors affecting permeability
5.3 Compaction of soil
5.3.1 Factors affecting soil compaction
5.3.2 Optimum moisture content
5.3.3 Relation between dry density and moisture content
5.4 Shear Strength of Soils
5.4.1 Mohr-Coulomb failure theory
5.4.2 Cohesion and angle of internal friction
5.5 Earth Pressures
5.5.1 Active and passive earth pressures
5.5.2 Lateral earth pressure theory
5.5.3 Rankine's earth pressure theory
6. Structures
6.1 R.C. Sections in Bending
6.1.1 Under reinforced, over reinforced and balanced sections
6.1.2 Analysis of single and double reinforced rectangular section
6.2 Shear and Bond for R.C. Sections
6.2.1 Shear resistance of a R.C. section
6.2.2 Types of Shear reinforcement and their design
6.2.3 Determination of anchorage length
6.3 Design and Working System of R.C. Structures
6.4.1 Singly and doubly reinforced rectangular beams
6.4.2 Simple one-way and two-way slabs
6.4.3 Axially loaded short and long columns
7. Building Construction Technology
7.1 Foundations
7.1.1 Subsoil exploration
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7.1.2 Type and suitability of different foundations: Shallow, deep
7.1.3 Shoring and dewatering
7.1.4 Design of simple brick or stone masonry foundations 7.2 Walls
7.2.1 Type and thickness of walls
7.2.2 Use of scaffolding
7.3 Damp Proofing
7.3.1 Source of Dampness
7.3.2 Remedial measures for damp proofing
7.4 Concrete Technology
7.4.1 Constituents of cement concrete
7.4.2 Grading of aggregates
7.4.3 Concrete mixes
7.4.4 Water cement ratio
7.4.5 Factors affecting strength of concrete
7.4.6 Form work
7.4.7 Curing
7.5 Wood work
7.5.1 Frame and shutters of door and window
7.5.2 Timber construction of upper floors
7.5.3 Design and construction of stairs
7.6 Flooring and Finishing
7.6.1 Floor finishes: brick, concrete, flagstone
7.6.2 Plastering
8. Water Supply and Sanitation Engineering
8.1 General
8.1.1 Objectives of water supply system
8.1.2 Source of water and its selection: gravity and artisan springs, shallow and deep
wells; infiltration galleries
8.2 Gravity Water Supply System
8.2.1 Design period
8.2.2 Determination of daily water demand
8.2.3 Determination of storage tank capacity
8.2.4 Selection of pipe
8.2.5 Pipe line design and hydraulic grade line
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8.3 Design of Sewer
8.3.1 Quantity of sanitary sewage
8.3.2 Maximum, Minimum and self cleaning velocity
8.4 Excreta Disposal and Unsewered Area
8.4.1 Pit latrine
8.4.2 Design of septic tank
9 . Irrigation Engineering
9.1 General
9.1.1 Need for irrigation; advantages of irrigation
9.1.2 Sources of irrigation: water, river & streams, ground water and others
9.1.3 Methods of irrigation: surface, sub-surface and others
9.2 Irrigation Water Requirement
9.2.1 Crop season, principal crops, and crop water requirements
9.2.2 Base period & duty
9.3 Irrigation Canals
9.3.1 Canal losses and their minimization
9.3.2 Irrigation requirements and design discharge of canal permissible velocities for
different canals
9.3.3 Design of canal based on Manning's & Lacey's formulae
9.3.4 Need and location of escapes
9.3.5 Components of distribution system

10. Highway Engineering
10.1 General
10.1.1 Classification of road in Nepal
10.1.2 Basic requirements of road alignment
10.2 Geometric Design
10.2.1 Basic design control and criteria for design
10.2.2 Elements of cross section, typical cross-section for all roads in filling and
cutting
10.2.3 Camber
10.2.4 Determination of radius of horizontal curves
10.2.5 Super elevation
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10.2.6 Sight distances
10.2.7 Gradient
10.2.8 Use of Nepal Road Standard and subsequent revision in road design
10.3 Drainage System
10.3.1 Importance of drainage system and requirements of a good drainage system
10.4 Road Pavement: Pavement structure and its components: subgrade, sub-base, base
and surface courses
10.5 Road Machineries
10.5.1 Earth moving and compacting machines
10.6 Road Construction Technology
10.7 Road Maintenance and Repair: Type of maintenance works
10.9 Tracks and Trails
1 1. Estimating and Costing
11.1 General
11.1.1 Main items of work
11.1.2 Units of measurement and payment of various items of work and material
11.1.3 Standard estimate formats of government offices
11.2 Rate Analysis
11.2.1 Basic general knowledge on the use of rate analysis norms prepared by
Ministry of Works and Transport and the district rates prescribed by district
development committee
11.3 Specifications
11.3.1 Interpretation of specifications
11.4 Valuation
11.4.1 Methods of valuation
11.4.2 Basic general knowledge of standard formats used by commercial banks and
NIDC for valuation
12. Construction Management
12.1 Site Management
12.1.1 Preparation of site plan
12.1.2 Organizing labor
12.1.3 Measures to improve labor efficiency
12.1.4 Accident prevention
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12.2 Procurement and Contract Procedure
12.2.1 Contracts and its types
12.2.2 Departmental works and day-work
12.2.3 Preparation of tender document
12.2.4 Tender procedure
12.2.5 Contract agreement
12.2.6 Conditions of contract
12.2.7 Construction supervision
12.3 Planning and Control
12.3.1 Construction schedule
12.3.2 Equipment and materials schedule
12.3.3 Construction stages and operations
िण्ड-२: कम्प्यनटर सम्बन्िी प्रयोगात्मक परीक्षा -५० अङ्क
1. Computer fundamental
2. Operating System
3. Word processing
4. Electronic spreadsheet
5. Database management system

6. Presentation system
7. Internet Browsing & Website Management.
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समयिः ३० धमनेट

अननसूची -६
(दफा 7(2) सँग सम्बजन्ित)
रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम
(क) सेिा सम्बन्िी

िण्ड-१:- प्रर्शासधनक कायि सम्बन्िी

पूणािङ्क-50

समयिः १ घण्टा

1.

नेपािको सं वििानको भाग-३ मौधिक हक सम्िन्िी व्यिस्था

2.

नेपािको सं वििानको अननसूची-5, 6, 7, 8 र ९

3.

रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हक सम्बन्िी धनयमाििी, २०७५

4.

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074

5.

प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चािन धनदे जर्शका, २०७५, कामका िाधग पाररश्रधमकमा आिाररत
सामूदावयक आयोजना सञ्चािन तथा व्यिस्थापन कायिविधि, २०७६ र यनिा रोजगारीका िाधग रुपान्तरण
पहि आयोजना (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) कायिविधि, २०७६

6.

स्थानीय तहको बजेट तजनम
ि ा प्रकृया, िचि व्यिस्थापन र िे िा परीक्षण तथा गननासो व्यिस्थापन

7.

न ाइि, सामाजजक परीक्षण तथा गननासो व्यिस्थापन
सामाजजक पररचािन, साििजधनक सननि

8.

आचरण तथा अननर्शासन

9.

बेरोजगारी, गररबी धनिारण र रोजगारी धसजिनाका उपायहरु र स्थानीय तहमा रोजगारी धसजिनाका क्षेर,
सम्भािना तथा च ननौतीहरु

10. साििजधनक धनमािण कायिक्रम (Public Works Programme) माफित रोजगारी धसजिनाका र कामका िाधग
पाररश्रधमक (Cash for Work) को अििारणा, राविय तथा अन्त्तराविय अभ्यास र च ननौतीहरु
11. रोजगारी धसजिनामा सरकार, धनजीक्षेर, गैर सरकारी सं स्था, सहकारी क्षेरको भूधमका र यस्ता क्षेरहरु
बीचको सहकायि, साझेदारी र समन्िय
12. स्थानीय तहमा योजना तजनम
ि ा, कायािन्ियन‚ अननगमन तथा मूल्याङ्कन प्रकृया
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13. स्थानीय विकास तथा सेिा प्रिाह प्रकृयामा जनसहभाधगता‚ पारदजर्शिता र उत्तरदावयत्ि

(ि)

कम्प्यनटर सम्बन्िी प्रयोगात्मक परीक्षा

पूणािङ्क-50

1. Computer fundamental
2. Operating System
3. Word processing
4. Electronic spreadsheet
5. Database management system
6. Power Point Presentation system
7. Internet Browsing & Website Management.
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समयिः ३० धमनेट

अननसूची-७
(दफा 9(१) सँग सम्बजन्ित)
करार सम्झौता
..................................... गाउँ÷नगर कायिपाधिकाको कायाििय (यसपधछ प्रथम पक्ष भधनएको) र
........................... जजल्िा, ..................... गाउँपाधिका÷नगरपाधिका, िडा नं. ..... मा बस्ने श्री
.................................................(यसपधछ दोश्रो पक्ष भधनएको) का बीच ...............................
गाउँपाधिका÷नगरपाधिकाकोयनिा रोजगारीका िाधग रुपान्तरण पहि आयोजना अन्तगित प्राविधिक सहायक/
रोजगार सहायकको कामकाज गनि गराउन धमधत ......................... को धनणिय अननसार दे हायका
कायि÷र्शतिको अिीनमा रही दोश्रो पक्षिे प्रथम पक्षिाई सेिा उपिब्ि गराउन मन्जनर भएकािे यो करारको
सं झौता गरी एक÷एक प्रधत आपसमा बनजझ धियौं ददयौिः
१.

कामकाज सम्बन्िमािः दोस्रो पक्षिे आफूिाई तोवकएको सं िग्न कायि वििरण अननसारको कायि प्रथम
पक्षिे तोकेको समय र स्थानमा उपजस्थत भई गननि पनेछ र आिश्यकता अननसार प्रथम पक्षिे तोकेको
थप काम गननि पनेछ ।

२.

काम गननि पने स्थान......................................................................................।

३.

पाररश्रधमकोिः स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूधति सम्बन्िी मापदण्ड, 2078
को दफा 13 बमोजजम हननछ
े ।

४.

आचरणको पािनािः दोश्रो पक्षिे प्रचधित कानूनमा व्यिस्था भए बमोजजम कमिचारीिे पािना गननप
ि ने
आचरण तथा अननर्शासन सम्बन्िी व्यिस्थाहरु पािना गननि पनेछ ।

५.

धबदािः दोस्रो पक्षिाई साििजधनक धबदा र गाउँपाधिका तथा नगरपाधिकामा प्राविधिक सहायक र रोजगार
सहायक पदपूधति सम्बन्िी प्रवक्रया को दफा (१२)िे व्यिस्था गरे को बाहेक अन्य कननै पधन वकधसमको
धबदा उपिब्ि हनने छै न । साथै कायािियको िाधग आिश्यक परे को िण्डमा धबदाको ददनमा पधन सेिा
उपिब्ि गराउनन पनेछ ।
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६.

कायाििय सम्पजत्तको सनरक्षािः दोस्रो पक्षिे कायािियको चि अचि सम्पजत्तको नोक्सानी िा वहनाधमना
गरे मा सोको क्षधतपूधति िा हानी नोक्सानीको धबगो दोश्रो पक्षिे प्रथम पक्षिाई ददनन पनेछ ।

७.

गोप्यतािः दोस्रो पक्षिे कायािियको कागजपर, जजन्सी सामान एिं गोप्य कनरा िा कागजात कननै
अनधिकृत व्यजक्त िा दे र्शिाई उपिब्ि गराएको प्रमाजणत भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट
भएको हानी नोक्सानीको क्षधतपूधति दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत राजिनेछ ।

८.

करार अिधिोिः यो करार धमधत .............. दे जि िागू भई बढीमा धमधत ......... सम्मको िाधग हननछ
े
।

९.

पाररश्रधमक कट्टी र करार सेिाको र्शतिको अन्त्योिः दोश्रो पक्षिे प्रथम पक्षिाई िगातार ७ (सात) ददन
भन्दा बढी उक्त सेिा उपिब्ि नगराएमा अननपजस्थत रहेको अिधिको पाररश्रधमक दामासावहिे कट्टा
गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा नगरे मा स्ितिः यो सं झौता प्रथम पक्षिे रद्ध गरी अको ब्यिस्था गनि
बािा पने छै न । दोश्रो पक्षिे र्शारीररक रुपमा अस्िस्थ भई िा अन्य कननै कारणिे सेिा ददन असमथि
भएमा िा काम सन्तोषजनक नभएमा िा आचरण सम्बन्िी कनराहरु बराबर उल्िघंन गरे मा दोश्रो
पक्षसँगको सं झौता रद्ध गनि सक्नेछ र धनजको सट्टा अको व्यजक्तसँग धनयमाननसार सेिा करारमा रािी
काम िगाउन बािा पने छै न ।

१०. दाबी निाग्नेोिः दोश्रो पक्षिे यस करार बमोजजम काम गरे कै आिारमा पधछ कननै पधन पदमा अस्थायी
िा स्थायी धनयनक्त हननाका िाधग दाबी गनि पाउने छै न÷गने छै न ।
११. प्रचधित कानून िागू हननो
े िः यस सम्झौतामा उल्िेि नभएको कनरा प्रचधित नेपाि कानून बमोजजम
हननेछ ।
स्थानीय तहको तफिबाटोिः

दोस्रो पक्ष (करार गने व्यजक्त)

हस्ताक्षरिः

हस्ताक्षरिः

प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतको नामोिः

नामिः

पदिः

पदिः

कायािियको छापिः

उम्मेदिारको ठे गानािः
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धमधतिः

धमधतिः
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अननसूची-८
(दफा 9(१) सँग सम्बजन्ित)
सेिा करार पर
(गाउँपाधिका/नगरपाधिकाको िे टर प्याड)
धमधतिः .....................=
श्री .......................................,
............................................,
............................................ .

विषयिः सेिा करार सम्बन्िमा ।

स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूधति सम्बन्िी मापदण्ड, 2078 को दफा 9
बमोजजम यस गाउँ÷नगर कायिपाधिकाको धमधत .......................... को धनणियाननसार तपाईिाई धमधत
.......................... दे जि िागू हनने गरी एक िषिका िाधग सेिा करारमा .........................................
गाउँपाधिका÷नगरपाधिकाको प्राविधिक सहायक /रोजगार सहायकको रुपमा कामकाज गने गरी तोवकएको छ
।

रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५, रोजगारीको हक सम्बन्िी धनयमाििी, २०७५ यनिा रोजगारीका
िाधग रुपान्तरण पहि आयोजना (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) कायिविधि, २०७६ का व्यिस्था अन्तगित रही
स्थनीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूधति सम्बन्िी मापदण्ड, 2078 को दफा 11
बमोजजम सं िग्न कायि वििरण अननरुप आफ्ना जजम्मेिारीहरु अननर्शाधसत, धनष्पक्ष, इमान्दार र उत्तरदायी भई
प्रचधित कानून बमोजजम कनर्शितापूिक
ि सम्पन्न गननह
ि ोिा ।
प्राविधिक सहायक/ रोजगार सहायकको रुपमा जजम्मेिारी पाउनन भएकोमा बिाई छ ।
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............................
(नाम............)
प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृत
बोिाथििः
श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सनरक्षा मन्रािय,
प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम,
धसंहदरबार, काठमाडौं ।
श्री सामाजजक विकास मन्रािय,
.................................... प्रदे र्श ।
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अनसूची ९
(दफा १६ (१) सँग सम्बजन्त्ित)
कायिसम्पादन मूल्याङ्कन
प्राविधिक सहायकको चौमाधसक कायि सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
मूल्याङ्कनको अिधि............................. दे जि .....................सम्म
वििरण पेर्श गरे को कायाििय ....................गाउँ कायिपाधिका/नगर कायिपाधिका
दताि नं......

धमधत: ................

प्राविधिक सहायकको नाम :
धनयनजक्त धमधत :
रोजगार सं योजक समक्ष पेर्श गरे को धमधत:
प्राविधिक सहायकिे भने
कायि वििरण र िावषिक कायिक्रम बमोजजमका चौमाधसक

सम्पाददत

िक्ष्य

कायिहरु

कायिको

कायि सम्पन्न हनन

प्रगधत

नसकेका भए सो

िक्ष्य

को कारण
क)
ि)

साििजधनक रोजगारी धसजिनाका
िाधग स्थानीय तहिाई सहयोग गने
साििजधनक पूिाििार माफित रोजगारी
धसजिनाका िाधग पूिस
ि म्भाव्यता,
सम्भाव्यता, धडजाइन, विस्तृत िागत
अननमान र अजन्तम मूल्याङ्कन गने
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अननसार कैवफयत

ग)

आयोजनाको प्राविधिक अननगमन
तथा सनपरीिेक्षण गरी तोवकएको
गनणस्तर कायम गने

घ)

रोजगार आयोजना सञ्चािनका िाधग
श्रधमक तथा रोजगार उपभोक्ता
सधमधतिाई रोजगार आयोजनाको
प्राविधिक पक्षमा अधभमनजिकण
प्रदान गने।

ङ)

िाभग्राहीको हाजजरी राख्न िगाउने
र ज्यािाको भनक्तानी बैङ्क माफित
गनि सहजजकरण गने

च)

िावषिक आधथिक योजना र बजेट
धनमािण प्रवक्रया, योजनाको समीक्षा,
तथा रोजगारमूिक योजना
छनौटमा सहयोग गने

छ)

आिश्यकता अननसार रोजगार
आयोजनाहरूको स्थिगत अननगमन
गरी प्रधतिेदन पेर्श गने

ज)

जीिनोपयोगी सीप विकास
ताधिमकताििाई
कामदार/प्रजर्शक्षाथीहरुको सं ख्या,
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ताधिमस्थि / केन्रको छनौट र
िाभग्राही/प्रजर्शक्षाथीहरुिाई
ताधिमको धमधत र स्थानको
जानकारी उपिव्ि गराउने
झ)

आयोजना व्यिस्थापन एकाई
माफित सञ्चािन गररएको ताधिमको
गनणस्तर तोवकएको मापदण्ड
बमोजजम भएको सनधनजित गने

ञ)

रोजगार सं योजक र रोजगार
सहायकसं ग समन्ियमा ताधिम तथा
सो सम्बन्िी वििरण रोजगार
व्यिस्थापन सूचना प्रणािीमा प्रविष्टी
गने

आफ्नै पहिमा गरे का अन्य कायिहरु
क.
ि.
प्राविधिक सहायकको दस्तित: ......................

धमधत:....................
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रोजगार सं योजकिे भने :
प्राप्ताङ्क

अङ्कमा

अक्षरमा

सनपरीिेक्षण अिधि

रोजगार सं योजकको नाम:

धमधत:

दस्तित:

प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतिे भने :
प्राप्ताङ्क

अङ्कमा

अक्षरमा

सनपरीिेक्षण अिधि
प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतको नाम:

धमधत:

पद/श्रे णी:
कमिचारी सं केत नं.:
दस्तित:
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अनसूची १०
(दफा १६ (१) सँग सम्बजन्त्ित)
कायिसम्पादन मूल्याङ्कन
रोजगार सहायकको चौमाधसक कायि सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
मूल्याङ्कनको अिधि............................. दे जि .....................सम्म
वििरण पेर्श गरे को कायाििय ....................गाउँ कायिपाधिका/नगर कायिपाधिका
दताि नं......

धमधत: ................M

रोजगार सहायकको नाम :
धनयनजक्त धमधत :
रोजगार सं योजक समक्ष पेर्श गरे को धमधत:
रोजगार सहायकिे भने
कायि वििरण र िावषिक कायिक्रम बमोजजमका चौमाधसक

सम्पाददत

िक्ष्य

कायिहरु

कायिको

कायि सम्पन्न हनन

प्रगधत

नसकेका भए सो

िक्ष्य

को कारण
स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार
१.

व्यजक्तको तथ्याङ्क सं किन तथा
विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची
अद्यािधिक गने

२.

सूचीकृत बेरोजगार व्यजक्तिाई
पररचयपर वितरण गने

३.

स्थानीय तहमा उपिब्ि रोजगारीका
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अननसार कैवफयत

अिसरहरुको पवहचान गरी सोको
सूचना प्रिाह गने
४.

स्थानीय तहमा रोजगारीको
सम्भािनाको विश्लेषण गरी
रोजगारीको तथ्याङ्क सं किन गने,
रोजगार नक्र्शाङ्कन गने तथा
रोजगारीका अिसरको अधभिेिाङ्कन
गने

५.

रोजगारदाताका िाधग श्रधमकको
उपिब्िताको सम्भाव्यता जानकारी
गराउने

६.

रोजगारदाताबाट माग भए बमोजजम
सूचीकृत बेरोजगार व्यजक्तिाई
रोजगारीका िाधग काममा जान
सूजचत गने

७.

बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, अननभि,
क्षमता र बजारको मागका
आिारमा आिश्यक पने सीप
विकास ताधिमको पवहचान गरी
सम्बजन्ित ताधिम केन्रमा
धसफाररस गने

८.

आफ्ना काम कारिाहीको बारे मा
धनयधमत रुपमा गाउँपाधिका तथा
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नगरपाधिकामा प्रधतिेदन पेर्श गने
९.

ऐन, धनयमाििी तथा कायिविधि
बमोजजम आफूिे गरे का काम
कारिाहीको सम्बन्िमा रोजगार
सं योजकको समन्ियमा मन्राियमा
धनयधमत चौमाधसक रुपमा र
मन्राियबाट माग भएको जननसनकै
समयमा प्रधतिेदन र वििरण
उपिब्ि गराउने

१०.

िैदेजर्शक रोजगार सम्बन्िी सूचना
सम्प्रेषण गने

११.

िैदेजर्शक रोजगार बोडिबाट उपिब्ि
गराइने आधथिक सहायता वितरण
सम्बन्िी कायिमा सहयोग पनर्याउने

१२.

बेरोजगार पररिारिाई प्रदान गने
धनिािह भत्ता बैंक िाता माफित
वितरण गने व्यिस्था धमिाउने

१३.

कायिविधिको दफा ३(इ) मा
उजल्िजित यनिा सहजकतािको काम
समेत गने

१४.

रोजगारी तथा स्िरोजगारी
सम्बन्िमा सम्बजन्ित स्थानीय
तहमा कायि गने अन्य सरकारी
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धनकाय िा त्यस्ता धनकायद्वारा
सञ्चाधित कायिक्रमसँग समन्िय र
सहकायि गने
आफ्नै पहिमा गरे का अन्य कायिहरु
ग.
घ.

रोजगार सहायकको दस्तित: ......................

धमधत:....................

रोजगार सं योजकिे भने :
प्राप्ताङ्क

अङ्कमा

अक्षरमा

सनपरीिेक्षण अिधि

रोजगार सं योजकको नाम:

धमधत:

दस्तित:

प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतिे भने :
प्राप्ताङ्क

अङ्कमा

अक्षरमा

सनपरीिेक्षण अिधि

प्रमनि प्रर्शासकीय अधिकृतको नाम:

धमधत:

पद/श्रे णी:
कमिचारी सं केत नं.:
दस्तित:
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