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१. प्रायम्भबक मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन गनन्  (१) समभमतरे आवेदन दताा गना तोककएको भमाद 
सभाप्त बएको मभमतरे दश कदन मबत्रभा मोग्म ठहरयएका आवेदकहरु भध्मेफाट उऩरब्ध बएभा दश 
जना य नबएभा उऩरब्ध सॊख्माका उभभेदवायको प्रायम्भबक मोग्मताक्रभको सचूी प्रकाशन गनना 
ऩननछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रायम्भबक मोग्मताक्रभको सचूी प्रकाशनका रामग दयखास्त 
कदने उभभेदवायहरुको भलूमाॊकन देहामका आधायभा गनना ऩननछ  ्

(क) तोककएको न्मनूतभ शमै्ऺक मोग्मताको प्राप्त रब्धाॊक प्रमतशत फाऩत ७० अॊक, 

(ख) न्मनूतभ बन्दा भामथलरो शमै्ऺक मोग्मता फाऩत १० अॊक,  

(ग) नेऩार सयकायद्वाया सॊचामरत कामाक्रभ वा साबफकका स्थानीम मनकाम वा हारका 
स्थानीम तहहरुभा जनन तहको योजगाय सॊमोजकको ऩदका रामग बवऻाऩन गरयएको हो सोही 
सयहको ऩदभा कम्भतभा २ वषा काभ गयेको अननबव फाऩत १० अॊक, य 

(घ) सभफम्न्धत गाउॉ ऩामरका वा नगयऩामरकाको स्थामी फामसन्दा बएफाऩत १०अॊक । 
(३) उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोम्जभ न्मनूतभ शमै्ऺक मोग्मताको रब्धाॊक प्रमतशत 

फाऩतको अॊक मनधाायण देहाम अननसायको सतू्रको प्रमोग गयी गनना ऩननछ  ्
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(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ अॊक मनधाायण गदाा सी .जी.ऩी.ए.भा रब्धाङ्क हननेहरुको 
हकभा सभफम्न्धत बवश्वबवद्यारमरे मनधाायण गयेको प्रमतशतका आधायभा य  सभफम्न्धत 
बवश्वबवद्यारमरे सी .जी.ऩी.ए.को प्रमतशत मनधाायण नगयेको बएभा बत्रबनवन बवश्वबवद्यारमको 
सी.जी.ऩी.ए.का रामग मनधाायण गरयएको प्रमतशतका आधायभा गनना ऩननछ ।   

(५) उऩदपा (२) फभोम्जभका मोग्मता तथा अननबवका प्रभाणऩत्रका प्रमतमरऩीहरु 
उभभेदवाय स्वमभरे हस्ताऺय सकहत प्रभाम्णत गयी अननसचूी १ फभोम्जभको दयखास्तका साथ ऩेश 
गनना ऩननछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोम्जभ ऩेश गरयएको कन न ैऩमन प्रभाणऩत्र झनठ्ठा बएको ऩाइएभा 
थाहा हननासाथ त्मस्तो उभभेदवायराई छनौटको प्रकक्रमाभा बए छनौट प्रकक्रमाफाट हटाएय य छनौट 



बई काभभा खकटई सकेको बए कयाय यद्द गयेय काननू फभोम्जभ कायवाही का रामग सभफम्न्धत 
मनकामभा मसपारयस गरयनेछ ।  

(७) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रायम्भबक मोग्मताक्रभको सचूी  सभफम्न्धत स्थानीम 
तहको वेवसाइट य सचूना ऩाटी दनवभैा प्रकाशन गनना ऩननछ । प्रायम्भबक मोग्मताक्रभको सचूीभा 
सभावेश बएका उभभेदवायहरुराई सोको जानकायी इाभेर, एस.एभ.एस वा टेमरपोन भापा त गयाउनन 
ऩननछ ।  

(८) प्रायम्भबक मोग्मताक्रभको सचूीसॉग ैकभ्मनटय छनौट ऩरयऺाको मभमत , सभम य स्थान 
सभेत तोकी सचूना प्रकाशन गनना ऩननछ । 

२.   छनौट ऩयीऺा्  (१) प्रायम्भबक मोग्मताक्रभको सचूीभा ऩयेका उभेदवायहरुभध्मेफाट रयक्त ऩदभा 
योजगाय सॊमोजक छनौट गना  ५० ऩणूााङ्कको सेवा सभफन्धी बवषम य ५० ऩणूााङ्कको कभ्मनटय 
सभफन्धी बवषमको छन ट्टा छन ट्टै ऩयीऺा मरइनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको ऩयीऺाभा सहबागी उभेदवायरे उतीणा हनन प्रत्मेक बवषमभा 
कम्भतभा ४० प्रमतशत अङ्क प्राप्त गनना ऩननछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रत्मेक बवषमको ऩयीऺाको सभम ३० मभनेटको हननेछ ।  

 (४) छनौट ऩयीऺाभा सहबागी उभेदवायरे अननसचूी २ फभोम्जभको प्रवेशऩत्र साथभा मरई आउनन  
ऩननछ ।  

 (५) उऩदपा (१) फभोम्जभको ऩयीऺाको ऩाठ्मक्रभ देहाए अननसाय हननेछ: 

 

 

(क) सेवा सभफन्धी  (फस्तनगत फहन उत्तय छनौट प्रश्न सॊख्मा ५०, सभम ३० मभनेट) 
१.  योजगायीको हकसभफन्धी ऐन, २०७५ य योजगायीको हकसभफन्धी मनमभावरी, २०७५, 

२.   प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभ सॊचारन मनदनमशका , २०७५ य काभका रामग 
ऩारयश्रमभकभा आधारयत साभदूाममक आमोजना सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
कामाबवधी‚ २०७६ 

३.  फेयोजगायी, गरयफी मनवायण य योजगायी मसजानाका उऩामहरु य स्थानीम तहभा 
योजगायी मसजानाका ऺेत्र, सभबावना तथा चननौतीहरु, 

४. सावाजमनक मनभााण कामाक्रभ (Public Works Programme) भापा त योजगायी मसजाना य 
काभका रामग ऩारयश्रमभक (Cash for Work) को अवधायणा , याबिम तथा अन्तयााबिम 
अभ्मास य चननौतीहरु, 

५.  योजगायी मसजानाभा सयकाय , मनजी ऺेत्र , सहकायी ऺेत्रको बमूभका य मस्ता 
ऺेत्रहरुफीचको सहकामा य साझेदायी, 



६.   स्थानीम तहभा मोजना तजनाभा, कामाान्वमन‚ अननगभन तथा भलूमाॊकन  प्रकृमा, 
७.   स्थानीम तहको फजेट तजनाभा प्रकृमा, खचा व्मवस्थाऩन य रेखा ऩयीऺण प्रणारी,  

८.  स्थानीम बवकास तथा सेवा प्रवाह प्रकक्रमाभा जनसहबामगता ‚ ऩायदशीता  य  
उत्तयदाममत्व‚  

९.  साभाम्जक ऩरयचारन , सावाजमनक सनननवाई , साभाम्जक रेखाऩयीऺण  तथा  गननासो 
व्मवस्थाऩन‚ य 

१०. आचयण तथा अननशासन‚ नतैीकता‚ सदाचाय य भ्रष्टाचाय मनमन्त्रण । 
  

(ख) कभ्मनटय सभफन्धी (मसऩ ऩयीऺण ऩयीऺा सभम ३० मभनेट) 

1.  Computer fundamental 

2. Operating System 

3.  Word processing  

4.  Electronic spreadsheet 

5. Database management system 

6.  Presentation system 

 


