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पाठ् यक्रमको ुपपरेखा - यस पाठ् यक्रमको आाारमा नन्नानसुारका चरममा परीक्षा नलइने छ - 
क. प्रथम चरम: नलश्चखत परीक्षा (Written Examination)    पूमाफङ्क: 100 

ख. द्वितीय चरम: अजतवाफताफ (Interview)      पूमाफङ्क: १५ 

परीक्षा योिना (Examination Scheme) 

प्रथम चरम :- नलश्चखत परीक्षा (Written Examination) 

ववषय पूमाफङ्क उश्चिमाफङ्क परीक्षा प्रमाली प्रश्न संख्या  अङ्किार समय 

सेवा स्वजाी 100 40 वस्तगुत बहवैुकश्चपपक 
(Multiple Choice ) 

50 प्रश्न  2 अङ्क100 45 नमनेट 

द्वितीय चरम :- अजतवाफताफ (Interview) 

ववषय पूमाफङ्क परीक्षा प्रमाली 
अजतवाफताफ १५ मौश्चखक 
द्रष्टव्य : 

१. नलश्चखत  परीक्षाको माध्यम िाषा नेपाली वा अंग्रिेी अथवा नेपाली र अंग्रिेी दबैु हनु सननेछ । 

२ पाठ् यक्रममा रहेका एकाइबाट देहाय अनसुार  प्रश्नहुप सोनानछेन ्। 

पाठ्यक्रमको  एकाइ प्रश्न संख्या 
१ ३० 

२ १५ 

३ ५ 

ि्मा  ५० 

३ वस्तगुत बहवैुकश्चपपक (Multiple choice) प्रश्नहुपको गलत उिर द्वदएमा प्रत्येक गलत उिर वापत 
२० प्रनतशत अङ्क कट्टा गररनेछ । तर उिर नद्वदएमा त्यस वापत अङ्क द्वदइन ेछैन र अङ्क कट्टा 
पनन गररने छैन । 

४ यस पाठ् यक्रम योिना अजतगफतका पत्र/ववषयका ववषयवस्तमुा िेसकैु लेश्चखएको िए तापनन 
पाठ् यक्रममा परेका ऐन ननयम तथा नीनतहुप परीक्षाको नमनत िजदा ३ महीना अगाडी (संशोान 
िएका वा संशोान िई हटाइएका वा थप गरी संशोान िई) कायम रहेकालाई यस 
पाठ् यक्रममा परेको स्झनन ुपदफछ । 

५ प्रथम चरमको नलश्चखत परीक्षाबाट छनौट िएका उ्मेदवारहुपलाई मात्र द्वितीय चरमको 
अजतवाफताफमा सश्च्मनलत गराइने छ। 

६ पाठ् यक्रम लागू हनुे नमनत - २०७८/०८/०७ 
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नबषय - सेवा स्बजाी 

िाग १- खानपेानी 

१.१ ग्रनेिटी  फ्लो  नसस्टम  

१.१.१ योिना अवना, िनसंख्या तथा पानीको माग  

 पररचय  

 योिना अवना 

 दैननक पानीको माग  

१.१.२ खानपेानी  आयोिना 
 पररचय 

 पानीको महुान छनौट 

१.१.३ इजटेक  

 पररचय 

 इजटेकका वकनसम  

 इजटेकको संरक्षम तथा ममफत स्िार 

१.१.४ बे्रक प्रसेर ट्ाकं (वव.वप.टी.)  
 पररचय तथा आवश्यकता 
 बे्रक प्रसेर ट्ांक बनाउन ेस्थानको छनौट 

 बे्रक प्रसेर ट्ांकको वकनसम तथा ननमाफम कायफ 
 

     १.१.५ ररिरभ्वायर ट्ाकं (पानीपोखरी) 

 पररचय तथा आवश्यकता 
 ररिरभ्वायर ट्ांक बनाउने स्थानको छनौट 

 ररिरभ्वायर ट्ांकको वकनसम तथा ननमाफम कायफ 
      १.१.६ रे्रो नसमेण्ट  ररिरभ्वायर ट्ाकं 

 पररचय तथा आवश्यकता 
 र्ाइदा र बेर्ाइदाहुप 

     १.१.७ पाइपलाइन 

 पररचय  

 पाइप लाइनका वकनसम  

 पाइप गाड्न ुपने आवश्यकता 
 पाइप िडान 

 पाइप लाइनमा हनु ेरोकावटहुप 

 पाइप लाइनमा रोकावट पिा लगाउन ेतथा हटाउने उपायहुप 
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      १.१.८ सावफिननक, सामदुावयक  तथा ननिी ाारा 
 पररचय 

 ाारा बनाउन ेस्थानको छनौट  

 सावफनश्चिक ााराको ननमाफम कायफ 
१.२ ननमाफम 

१.२.१ पररचय 

१.२.२ नसमेण्ट 

 हाइडे्रशन 

 ि्न ेप्रकृया 
 कडापन 

 नसमेण्ट  िण्डारम तरीका 
 १.२.३ बालवुा 
 १२.४ नगट्टी 

  १.२.५ पानी 
  १.२.६ नसमेण्ट  मसाला 
  १.२.७ ढंुगाको गारो  
  १.२.८ कंवक्रट (पी सी सी, आर सी सी ) 

 कंवक्रट ओसाने काम 

 र्माफ तयार पाने  

 कंवक्रट खजयाउन ेतररका 
 कंवक्रट खााँदे्न तररका  
 कंवक्रट नयोररङ गने काम  

 र्माफ हटाउने काम 

  १.२९ वटपकार (प्वाइश्चजटङ्ग) गने काम 

  १.२.१० प्लाप्टर गने काम  

  १.२.११ नसमेण्ट पननङ गने काम 

१.३ पाइप  वर्वटङ्ग 

    १.३.१ पाइप  

 पररचय 

 पाइपका वकनसम  

 पाइपको साइि तथा नाप्ने तररका 
 पाइपको गमुस्तर 

    १.३.२ नस.आई/ श्चि. आई/ एच.नड.वप. वर्वटङ्ग   

 पररचय 

 प्रकार 

 काम र महत्व 
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    १.३.३ पाइप ,वर्वटङ्ग तथा िडान 
    १.३.४ ट्ूबवेल 

 पररचय 

 िनूमगत िल 

 स्यालो तथा नडप ट्ूबवेल 

 ट्ूबवेलमा प्रयोग हनु ेसामग्री 
 ट्ूबवेल िडानको ववना 

 ममफत तथा स्िार 

 ट्ूबवेल ममफत संिार कायफकताफ तथा उपिोक्ता सनमनत 

    १.३.५. इनार 

 पररचय 

 ननमाफम ववना 

 ममफत तथा स्िार 

िाग २- सरसर्ाइ  स्बजाी  
२.१ पानी 

 पररचय 

 पानीका श्रोत 

 शदु्ध पानीको महत्व 

 पानी शदु्धीकरम गने तररका 
 २.१.१ पानी सरुश्चक्षत राख्न ेतररका 
 २.१.२ महुान देश्चख मखुस्म पानी कसरी सरुश्चक्षत राख्न सवकजछ ? 

 २.१.३  सरसर्ाइ  

 पररचय 

 वकनसम  

 सरसर्ाइको आवश्यकता र महत्व 

 घरबाट ननश्चस्कएको र्ोहर पानीको व्यवस्थापन 

 र्ोहरका प्रकार 

 ठोस, प्लाविक र नससा िस्ता र्ोहरको व्यवस्थापन  

 पूमफ सरसर्ाइको सामाजय िानकारी 
 २.१.४ पानीिजय सुपवा रोग 

 पररचय 

 सुपवा रोगको वकनसम 

 रोग सने माध्यम 
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 सुपवा रोगबाट बच्ने उपाय 

 खोप, पौविक आहार, झनाडापखाला र िकुा स्बजाी िानकारी 
२.१.५ चपी 

 पररचय 

 चपीको आवश्यकता र महत्त्व  

 चपीको वकनसम 

 चपीको ननमाफम ववना  

 चपीको ममफत स्िार 

 चपीको प्रयोग ववना 

२.१.६ साुाररएको चपुहो 
 पररचय 

 र्ाइदा र बेर्ाइदा  
 बनाउन ेतररका 

िाग ३ - खानपेानी तथा सरसर्ाइ व्यवस्थापन 

३.१ पररचय 

३.२ खानेपानी आयोिना तथा िनसहिानगता  

३.३ उपिोक्ता सनमनतको छनौट, काम कतफव्य र श्चि्मेवारी 

३.४ ममफत तथा स्िार कायफकताफको काम कतफव्य 

३.५ सरसर्ाइ स्वयंसेववका तथा उत्प्ररेरकाको काम कतफव्य  

३.६ आयोिना स्तरमा हनु ेतानलम सञ्चालन, मूपयांकन आद्वद 

३.७ उपिोक्ता समूह पररचालन 

३.८ खानेपानी सरसर्ाइ टेश्चनननसयनको काम ,कतफव्य र अनाकार 

३.९ ममफत संिार कोष 

३.१० ननिामती सेवा ऐन,२०४९ र ननयमावली, २०५० स्बजाी सामाजय िानकारी  

३.११ स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ स्बजाी सामाजय िानकारी 
 

 


