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यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) काययववगि,२०७६ बमोजजम  

  

  गाउँपागलका तथा नगरपागलकामा प्राववगिक सहायक पदपूगतय सम्बन्िी प्रविया 
 
यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) काययववगि,२०७६ को दफा 
१३ को उपदफा (६), (७), (८), (९), (१०) र (११) अनसुार गाउँपागलका र नगरपागलकामा करारमा 
प्राववगिक सहायक पदपूगतय गनय देहायका प्रविया अपनाउन ुपनेछः- 

१)  पदपूगतय सगमगत गठन गनेः- प्राववगिक सहायकको छनौट तथा पदपूगतयको लागग गसफाररस गनय 
देहायबमोजजम  पदपूगतय सगमगत गठन  गररनेछः 
(अ)  सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अगिकृत - अध्यक्ष 

(आ)  सम्बजन्ित स्थानीय तहले तोकेको ववषय ववज्ञ - सदस्य 

(इ)  सम्बजन्ित स्थानीय तहको महाशाखा / शाखा प्रमखु - सदस्य सजचव 

२) योग्यता र अनभुवः - प्राववगिक सहायकको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनभुव देहाय बमोजजम 
हनेुछः-  

(क) गसगभल इजन्जगनयररङमा प्रववणता प्रमाण पत्र तह वा ओभरगसयर वा गिप्लोमा तह उतीणय भएको 
(ख) अनभुव र सीपः प्राववगिक सहायकमा देहायका अनभुव र सीप आवश्यक पनेछः- 

• कम्तीमा ३ मवहने तागलम गलई आिारभूत  कम्प्यूटर सीप भएको,  

• पूवायिारको गनमायण र ममयतका लागग आयोजनाको लागत अनमुान, सपुरीवेक्षण र अजन्तम लागत 
वववरण तयार गनय सक्ने र ववश्लेषण गनय सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र पररणाम हागसल गनय 
टोलीमा काम गरेको अनभुव, पारस्पररक सम्बन्ि सम्बन्िी सीप सवहत कम्तीमा ६ मवहनाको 
अनभुव भएको । 

(ग) उमेरः- कम्तीमा १८ बषय परुा भई ४५ बषय ननाघेको 
३)  दरखास्त आव्हानः – (१)  संलग्न पररजशष्ट १ बमोजजमको नमूना  सूचना  सम्बजन्ित स्थानीय 

तहको सूचनापाटी , वेभसाइट, स्थानीय पत्रपगत्रका र कुनै एक राविय स्तरको दैगनक पगत्रका वा 
देशभरी प्रशारण हनेु रेगियो, एफ.एम. माफय त १५ ददनको समय सीमा तोकी दरखास्त आव्हान गरी 
पररजशष्ट २ वमोजजमको आवेदन ढाँचामा गनवेदन गलई पररजशष्ट ३ बमोजजमको प्रवेश पत्र आवेदकलाई 
उपलब्ि गराइनेछ। 
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४)  प्रारजम्भक योग्यतािमको सूची प्रकाशन गनेः- (१) मागथको दफा (१) बमोजजमको सगमगतले आवेदन 
दताय गनय तोवकएको म्याद समाप्त भएको गमगतले दश ददन गभत्रमा योग्य ठहररएका आवेदकहरु 
मध्येबाट उपलब्ि भएमा १० जना र नभएमा उपलब्ि संख्याका उम्मेदवारको प्रारजम्भक 
योग्यतािमको सूची प्रकाशन गनुय पनेछ । 

  तर प्राप्ताङ्क बराबर भएमा बराबर प्राप्ताङ्क भएका सबै उम्मेदवारहरुलाई समावेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रारजम्भक योग्यतािमको सूची प्रकाशनका लागग दरखास्त ददने 
उम्मेदवारहरुको मूलयांकन देहायका आिारमा गररनेछः- 

क) तोवकएको न्यूनतम शैजक्षक योग्यताको प्राप्त लब्िांक प्रगतशत बापत ७० अंक, 

ख) न्यूनतम भन्दा मागथललो शैजक्षक योग्यता बापत १० अंक,  

ग) नेपाल सरकारद्वारा संचागलत काययिम वा सागबकका स्थानीय गनकाय वा हालका स्थानीय 
तहहरुमा तोवकए बमोजजमको प्राववगिक सहायक पदमा काम गरेको अनभुव बापत प्रगत 
वषय २ अंकका दरले अगिकतम १० अंक।  

घ) सम्बजन्ित गाउँपागलका वा नगरपागलकाको स्थायी वागसन्दा भएबापत १० अंक । 

  (३) उपदफा (२) को खण्ि (क) बमोजजम न्यूनतम शैजक्षक योग्यताको लब्िांक प्रगतशत   
बापतको अंक गनिायरण देहाय अनसुारको सूत्रको प्रयोग गरी गररनेछः 

       न्यूनतम शैजक्षक योग्यताको प्राप्त लब्िांक प्रगतशत  X ७० 

    १०० 

          (४) उपदफा (२) को खण्ि (ख) बमोजजम मागथललो शैजक्षक योग्यताको लब्िांक प्रगतशत 
बापतको अंक गनिायरण देहाय अनसुारको सूत्रको प्रयोग गरी गररनेछः 

मागथललो शैजक्षक योग्यताको प्राप्त लब्िांक प्रगतशत  X 1० 

    १0० 

 (५) उपदफा (३) र (४) बमोजजम अंक गनिायरण गदाय सी.जज.पी.ए. मा लब्िांक हनेुहरुको 
हकमा सम्बजन्ित ववश्ववविालयले गनिायरण गरेको प्रगतशतका आिारमा र सम्बजन्ित ववश्ववविालयले 
सी.जी.पी.ए. को प्रगतशत गनिायरण नगरेको भएमा गत्रभवुन ववश्ववविालयको सी.जी.पी.ए. का लागग 
गनिायरण गररएको प्रगतशतका आिारमा गनुयपनेछ । 

(६) उपदफा (२) बमोजजमका योग्यता तथा अनभुवका प्रमाणपत्रका प्रगतगलपीहरु उम्मेदवार 
स्वमले हस्ताक्षर सवहत प्रमाजणत गरी पररजशष्ट २ बमोजजमको दरखास्तका साथ पेश गनुय पनेछ ।  
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(७) उपदफा (६) बमोजजम पेश गररएका कुनै पगन प्रमाणपत्र झठु्ठा भएको पाइएमा थाहा 
हनुासाथ त्यस्तो उमेदवारलाई छनौटको प्रवियामा भए छनौट प्रवियाबाट गनष्कासन गरेर र छनौट 
भई काममा खवटई सकेको भए करार रद्द गरेर कानून बमोजजम कारवाहीका लागग सम्बजन्ित 
गनकायमा गसफाररस गररनेछ ।  

(८) उपदफा (१) बमोजजमको प्रारजम्भक योग्यतािमको सूची सम्बजन्ित स्थानीय तहको 
वेबसाइट र सूचनापाटी दवुैमा प्रकाशन गनुयपनेछ । प्रारजम्भक योग्यतािमको सूचीमा समावेश भएका 
उम्मेदवारहरुलाई सोको जानकारी ईमेल,एस.एम.एस. वा टेलीफोन माफय त गराउन ुपनेछ ।  

(९) प्रारजम्भक योग्यतािमको सूचीसँग ै कम्प्यटुर छनौट परीक्षाको गमगत, समय र स्थान 
समेत तोकी सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ । 

५) छनौट  परीक्षाः  (१) प्रारजम्भक योग्यतािमको सूचीमा परेका उमेदवारहरु मध्येवाट  प्राववगिक सहायक 

छनौट गनय ५० पूणायङ्कको सेवा सम्बन्िी ववषय र ५० पूणायङ्कको कम्प्यटुर सम्वन्िी ववषयको छुट्टा छुटै्ट परीक्षा 
गलइनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको परीक्षामा सहभागी उमेद्धारले उत्तीणय हनु प्रत्येक ववषयमा 
कजम्तमा 40 प्रगतशत अङ्क प्रापत गने पनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोजजमको प्रत्येक ववषयको परीक्षाको समय ३० गमनेटको हनेुछ ।  

(४)  छनौट परीक्षामा सहभागी उमेदवारले पररजशष्ट ३ बमोजजमको प्रवेशपत्र साथमा गलई आउन ु  
पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोजजमको परीक्षाको पाठ्यिम पररजशष्ट-४ बमोजजम हनेुछ ।  

६)  अजन्तम योग्यतािमको सूची प्रकाशन गनेः (१) पदपूगतय सगमगतले छनौट परीक्षामा सहभागी 
उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंकका आिारमा उतीणय उम्मेदवारहरुको अजन्तम योग्यतािमको सूची 
कायम गरी प्रकाशन गनुय पनेछ। 

(2) प्राववगिक सहायक पदका लागग उपदफा (१) बमोजजम प्रकाजशत सूचीबाट सबैभन्दा 
बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारहरुलाइय छनौट गनुय पनेछ। 

(3) छनौट परीक्षामा उम्मेदवारहरुले बराबर अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा न्यूनतम शैजक्षक 

योग्यताको लब्िांकपत्रमा उललेजखत लब्िांक प्रगतशतलाई आिार मानी अजन्तम योग्यतािम गनिायरण गनुय 
पनेछ । लब्िांक प्रगतशत समेत बराबर रहेको अवस्थामा िमशः अनभुवको अवगि, मागथललो तहको शैजक्षक 

योग्यता, मागथललो तहको शैजक्षक योग्यतामा प्राप्त गरको अंक प्रगतशत र उमेरको जेष्टतालाई आिार मानु्न 

पनेछ । 

(4)  अजन्तम योग्यतािमको सूचीबाट ररक्त पदका लागग उम्मेदवार छनौट गररसकेपगछ 
बाँकी रहेका सबै उम्मेदवारहरु वैकजलपक सूचीमा रहनेछन।् 
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७)  करार सम्झौता गरी काम काज गनय खटाउन ु पनेः (१)  सम्बजन्ित स्थानीय तहले छनौट भएको 
उम्मेदवारलाइय करारका शतय र सवुविा समेत खुलाइय पररजशष्ट-5 बमोजजम करार सम्झौता गरी 
पररजशष्ट-6 बमोजजमको सेवा करार पत्र सवहत प्राववगिक सहायकको पदमा रोजगार सेवा केन्रमा 
कामकाज गनय खटाउन ुपनेछ। 

(2) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजजम खटाइएको प्राववगिक सहायकको नाम, मोबाइल 
नम्बर र इमेल ठेगाना सवहतको वववरण सात ददन गभत्र मन् त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्िी 
ववषय हेने मन् त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

८)  वैकजलपक उम्मेदवारलाइय खटाउनेः (१)  छनौट भएको उम्मेदवार छनौटको सचुना प्रकाशन भएको 
गमगतले सात ददनगभत्र करार सम्झौता गनय नआएमा गनजको सट्टामा वैकजलपक सूचीको योग्यता िममा 
सबैभन्दा मागथ रहेको उम्मेदवारसँग करार सम्झौता गरी कामकाज गनय खटाउन ुपनेछ। 

       (2) उपदफा (१) बमोजजम खटाइएको प्राववगिक सहायक खटाइएको गमगतले सात ददन गभत्र 
हाजजर भइय सक्नपुनेछ। अन्यथा गनजलाइय योग्यतािमको सूचीबाट हटाइय सो स्थानमा वैकजलपक सूचीमा 
रहेका उम्मेदवारहरु मध्येबाट योग्यतािममा सबभैन्दा अगागि हनेु अको उम्मेदवारलाइय दफा (7) बमोजजम 
काम काज गनय खटाउन ुपनेछ। 

(3) प्राववगिक सहायकको पद एक वषयगभत्रमा ररक्त भएमा वैकजलपक योग्यतािममा 
रहेकालाई कामकाजमा लगाउन ुपनेछ । 

९)  काययसम्पादन सम्झौता र काययवववरणः कामकाज गनय खवटएको प्राववगिक सहायकलाइय प्रमखु 
प्रशासकीय अगिकृतले पररजशष्ट ७ बमोजजम काययसम्पादन सम्झौता गने तथा प्रिानमन्त्री रोजगार 
काययिम र यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना सम्बन्िमा प्राववगिक सहायकको 
जजम्मेवारीहरु देहाय बमोजजम हनेु गरी कामकाजमा खटाउन ुपनेछ: - 

1. रोजगार सेवा केन्र र रोजगार उपभोक्ता समूहबीच समन्वय गने, 

2. आयोजनामा भएको भौगतक प्रगगत तथा लाभग्राहीले पाएको पाररश्रगमक वववरण तयार गने । 

3. सावयजगनक रोजगारी गसजयनाका लागग स्थानीय तहलाई सहयोग गने, 

4. सावयजगनक पूवायिार माफय त रोजगारी गसजयनाका लागग कायायन्वयन गररने आयोजनाको  
पूवयसम्भाव्यता,  सम्भाव्यता,  गिजाइन, ववस्ततृ लागत अनमुान र कायय सम्पन्न भएपगछ अजन्तम 
मूलयांकन गने, 

5. आयोजनाको प्राववगिक अनगुमन तथा सपुरीवके्षण गरी तोवकएको गणुस्तर कायम गने गराउने,  

6. रोजगार आयोजना सञ्चालनका लागग श्रगमक तथा रोजगार उपभोक्ता सगमगतलाई रोजगार 
आयोजनाको प्राववगिक पक्षमा अगभमखुीकरण वा तागलम प्रदान गने। 
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7. रोजगार आयोजनाको व्यवस्थापन र कायायन्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गनय देहायका 
वियाकलाप गने:  

• लाभग्राही हाजजरी राख्न लगाउने ।  

• ज्यालाको भकु्तानी बैङ्क माफय त गनय  सहजीकरण गने ।  

• वावषयक आगथयक योजना र बजेट गनमायण प्रविया, योजनाको समीक्षा, तथा  रोजगारमूलक 
योजना छनौटमा सहयोग गने । 

• आवश्यकता अनसुार रोजगार आयोजनाहरूको स्थलगत अनगुमन गरी प्रगतवेदन पेश गने । 

8. कागयत तागलमा तथा जीवन उपयोगी सीप ववकास तागलमको योजना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
गनय स्थानीय तहलाई सहयोग गनय देहाय बमोजजमका जजम्मेवारी वहन गनेः 
• कामको जशलजशलामा प्राप्त हनेु तागलम र जीवन उपयोगी सीप ववकास तागलमकतायलाई 

कामदार/प्रजशक्षाथीहरुको संख्या,तागलमस्थल/केन्रको छनौट र लाभग्राही/प्रजशक्षाथीहरुलाई 
तागलमको गमगत र स्थानको जानकारी उपलव्ि गराउने   

• आयोजना व्यवस्थापन इकाई माफय त सञ्चालन गररएको तागलमको गणुस्तर तोवकएको 
मापदण्ि बमोजजम भएको सगुनजित गने;  

• रोजगार संयोजक र रोजगार सहायकसंग समन्वय गरेर प्रिानमन्त्री रोजगार काययिम- 
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा लाभग्राहीलाई ददएका कामको जशलजशलामा प्राप्त हनेु 
तागलम र जीवन उपयोगी सीप ववकास तागलमको जानकारी अद्यावगिक गने।  

9. रोजगार संयोजक र प्रमखु प्रशासकीय अगिकृतले तोके बमोजजम आयोजनासँग सम्बजन्ित अन्य 
कायय गने । 

10. रोजगार आयोजनाको प्रभावकारी कायायन्वयनका लागग स्थानीय तहको आयोजनासगँ सम्बजन्ित 
प्रशासकीय, ववत्तीय र संरक्षण सम्बन्िी वियाकलापमा सहायता प्रदन गनय अको व्यवस्था 
नभएसम्म देहायका थप वियाकलाप गनेः- 
• आयोजनासँग सम्बजन्ित वातावरण तथा सामाजजक संरक्षणका वियाकलापहरु सञ्चालन 

भएको सगुनजित गने । 

१०) करार अवगिः- प्राववगिक सहायकको करार अवगि एक बषयको हनेुछ । गनजको काययसम्पादन 
मूलयांकनका आिारमा प्रत्येक आगथयक बषयमा अवगि तोकी सेवा करार नवीकरण हनु सक्नेछ । 

११) तलब भत्ता- (१) प्राववगिक सहायकले स्थानीय स्थानीय सेवाको सोही सरहको पदले पाउने सरुु 
तलव स्केल बराबरको तलब,  स्थानीय भत्ता,  पोशाक भत्ता र चािपवय खचय पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम बमोजजम प्राववगिक सहायको तलब, भत्ता तथा अन्य सवुविा 
बापतको रकम नेपाल सरकारले सम्बजन्ित स्थानीय तहलाई सशतय अनदुानका रुपमा उपलब्ि 
गराउनेछ । 
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(३) सम्बजन्ित स्थानीय तहले प्राववगिक सहायकलाई आफ्नै स्रोतबाट व्यहोने गरी उपदफा 
(१) बाहेकका थप सवुविाहरु प्रदान गनय सक्नेछ ।   

 १२) गबदाः  )१ ( प्राववगिक सहायकले देहाय बमोजजम गबदाहरु पाउनेछः 
(क)  घर गबदाः रुज ुहाजजरीको आिारमा छब्बीस ददन काम गरे वापत एक ददन । 

(ख)  घर गबदाः रुज ुहाजजरीको आिारमा छब्बीस ददन काम गरे वापत एक ददन । 

(ग)  प्रसगुत गबदाः सतु्केरी हनुभुन्दा अजघ र पगछ गरेर जम्मा अन्ठनब्बे ददन (मवहला  
प्राववगिक सहायकको हकमा मात्र) । 

(घ) वकररया गबदाः आफ्नो ररत र परम्परा अनसुार बढीमा पन्र ददन । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमका कुनै पगन वकगसमका गबदाहरु संजचत गरे वापत कुनै सवुविा 
पाइने छैन । 

(३) प्रसगुत गबदा पाउन ुकजम्तमा ६ मवहना सेवा गरेको हनु ुपनेछ । 

(४) एक आगथयक वषयको गबदा सोही आगथयक वषयगभत्रमा उपभोग गररसक्न ुपनेछ । 

१३) गबदाको स्वीकृगतः- प्राववगिक सहायकको गबदाको स्वीकृती रोजगार संयोजकको गसफाररसमा स्थानीय 
तहको प्रमखु प्रशासकीय अगिकृतले गनेछ ।  

१४) काययसम्पादन मूलयाकंनः- (१) प्राववगिक सहायकको काययसम्पादन मूलयांकन रोजगार संयोजकले 
सपुरीवके्षकको रुपमा ६० प्रगतशत र अजन्तम मूलयांकनकतायको रुपमा प्रमखु प्रशासकीय अगिकृतले 
४० प्रगतशत अंकभार कायम गरी पररजशष्ट-८ बमोजजम अिय बावषयक र बावषयक रुपमा गनुय पनेछ । 

)२(  काययसम्पादन मूलयांकनमा साठी प्रगतशत भन्दा कम अंक प्राप्त गने प्राववगिक 
सहायकलाई प्रमखु प्रशासकीय अगिकृतले गाउँपागलकाको अध्यक्ष वा नगरपागलकाको प्रमखुबाट गनणयय 
गराई गनजसँगको करार अन्त्य गरी सेवाबाट हटाउन सक्नेछ ।तर यसरी सेवाबाट हटाउन ु पवूय 
गनजलाई सफाईको मौका ददन ुपनेछ । 

(३) प्राववगिक सहायकले मन्त्रालयले ददएको जजम्मेवारी समयमै, इमानदारीपूवयक, प्रभावकारी 
ढंगले गनवायह नगरेमा मंत्रालयले सम्बजन्ित स्थानीय तहलाई गनजसँगको करार अन्त्य गरी गनजलाई 
सेवाबाट हटाउन गनदेशन ददन सक्नेछ ।यस्तो गनदेशनको आिारमा स्थानीय तहले प्राववगिक 
सहायकलाई सेवाबाट हटाउन ुपनेछ । 

(४) स्थानीय तहले प्राववगिक सहायकलाई सेवाबाट हटाइएको कारण सवहतको गलजखत 
जानकारी मन्त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्िी ववषय हेने मन्त्रालयलाई सात ददन गभत्र ददन ुपनेछ 
। 

१५)  प्रचगलत कानून बमोजजम हनेुः- यसमा उललेख भएका ववषय बाहेक अन्य प्रविया प्रचगलत कानून      
बमोजजम हनेुछ । 


