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(५) उपदफा (२) बमोजजमका योग्यता तथा अनभुवका प्रमाणपरका प्रर्तर्लपीहरु 
उम्मेदवार स्वयमले हस्ताक्षर सवहत प्रमाजणत गरी अनसूुची १ बमोजजमको दरिास्तका साथ 
पेश गनुि पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोजजम पेश गररएको कुनै पर्न प्रमाणपर झठु्ठा भएको पाइएमा 
थाहा हनुासाथ त्यस्तो उम्मेदवारलाई छनौटको प्रवियामा भए छनौट प्रवियाबाट हटाएर र 
छनौट भई काममा िवटई सकेको भए करार रद्द गरेर कानून बमोजजम कारवाहीका लार्ग 
सम्बजन्त्धत र्नकायमा र्सफाररस गररनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोजजमको प्रारजम्भक योग्यतािमको सूची सम्बजन्त्धत स्थानीय 
तहको वेवसाइट र सूचना पाटी दवैुमा प्रकाशन गनुि पनेछ । प्रारजम्भक योग्यतािमको सूचीमा 
समावेश भएका उम्मेदवारहरुलाई सोको जानकारी इिमेल, एस.एम.एस वा टेर्लफोन माफि त 
गराउन ुपनेछ ।  

(८) प्रारजम्भक योग्यतािमको सूचीसाँगै कम््यटुर छनौट पररक्षाको र्मर्त, समय र स्थान 
समेत तोकी सूचना प्रकाशन गनुि पनेछ । 

९.   छनौट परीक्षााः (१) प्रारजम्भक योग्यतािमको सूचीमा परेका उमेदवारहरुमध्येबाट ररक्त पदमा 
रोजगार संयोजक छनौट गनि ५० पूणािङ्कको सेवा सम्बन्त्धी ववषय र ५० पूणािङ्कको कम््यटुर 
सम्बन्त्धी ववषयको छुट्टा छुटै्ट परीक्षा र्लइनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजजमको परीक्षामा सहभागी उमेदवारले उतीणि हनु प्रत्येक ववषयमा 
कजम्तमा ४० प्रर्तशत अङ्क प्राप्त गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको प्रत्येक ववषयको परीक्षाको समय ३० र्मनेटको हनुछे ।  

 (४) छनौट परीक्षामा सहभागी उमेदवारले अनसूुची २ बमोजजमको प्रवेशपर साथमा र्लई आउन ु
पनेछ ।  

 (५) उपदफा (१) बमोजजमको परीक्षाको पाठ्यिम देहाए अनसुार हनुेछ: 
 
 

(क) सेवा सम्बन्त्धी  
१.  रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्त्धी र्नयमावली, 

२०७५, 

२.   प्रधानमन्त्री रोजगार कायििम संचालन र्नदेजशका, २०७५ र कामका लार्ग 
पाररश्रर्मकमा आधाररत सामूदावयक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
कायिववधी‚ २०७६ 
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३.  बेरोजगारी, गररबी र्नवारण र रोजगारी र्सजिनाका उपायहरु र स्थानीय तहमा 
रोजगारी र्सजिनाका क्षेर, सम्भावना तथा चनुौतीहरु, 

४. साविजर्नक र्नमािण कायििम (Public Works Programme) माफि त रोजगारी र्सजिना 
र कामका लार्ग पाररश्रर्मक (Cash for Work) को अवधारणा, राविय तथा 
अन्त्तरािविय अभ्यास र चनुौतीहरु, 

५.  रोजगारी र्सजिनामा सरकार, र्नजी क्षेर, सहकारी के्षरको भरू्मका र यस्ता 
क्षेरहरुबीचको सहकायि र साझेदारी, 

६.   स्थानीय तहमा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन‚ अनगुमन तथा मूल्यांकन  प्रकृया, 
७.   स्थानीय तहको बजेट तजुिमा प्रकृया, िचि व्यवस्थापन र लेिा परीक्षण प्रणाली,  

८.  स्थानीय ववकास तथा सेवा प्रवाह प्रवियामा जनसहभार्गता‚ पारदशीता र 
उत्तरदावयत्व‚  

९.  सामाजजक पररचालन, साविजर्नक सनुवुाई, सामाजजक लेिापरीक्षण तथा गनुासो 
व्यवस्थापन‚ र 

१०. आचरण तथा अनशुासन‚ नैतीकता‚ सदाचार र भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण । 

  

(ि) कम््यटुर सम्बन्त्धी  

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

१०. अजन्त्तम योग्यतािमको सूची प्रकाशन गनेाः (१) सर्मर्तले छनौट परीक्षामा सहभागी उमेदवारले 
प्राप्त गरेको अंकका आधारमा उतीणि उमेदवारहरुको अजन्त्तम योग्यतािमको सूची कायम गरी 
प्रकाशन गनुि पनेछ । 

(२) रोजगार संयोजकको ररक्त पदका लार्ग उपदफा (१) बमोजजम प्रकाजशत सूचीबाट 
सबै भन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारलाई छनौट गनुिपनेछ । 

(३) छनौट परीक्षामा उम्मेदवारहरुले बराबर अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा न्त्यूनतम 
शैजक्षक योग्यताको लब्धांकपरमा उल्लेजित लब्धांक प्रर्तशतलाई आधार मानी अजन्त्तम 
योग्यतािम र्नधािरण गनुि पनेछ । लब्धांक प्रर्तशत समेत बराबर रहेको अवस्थामा िमशाः 
अनभुवको अवर्ध, मार्थल्लो तहको शैजक्षक योग्यता, मार्थल्लो तहको शैजक्षक योग्यतामा प्राप्त 
गरेको अंक प्रर्तशत र उमेरको जेष्ठतालाई आधार मानु्न पनेछ । 


