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पाठ्यक्रमको रूपिेखााः- यस पाठ्यक्रमको आिािमा धिम्िािसुाि चिणमा पिीक्षा धलइि ेछाः- 

प्रथम चिणाः- धलञ्जखत पिीक्षा       पूणाफङ्काः- १०० 

द्वितीय चिणाः- अन्तवाफताफ       पूणाफङ्काः-२०  

धलञ्जखत पिीक्षा योजिा (Examination Scheme) 

 

प्रथम चिणाः- 

ववषय पूणाफङ्क  उत्तीणफङ्क  पिीक्षा प्रणाली प्रश्न सङ्ख्या x अङ्किाि समय 
 

सेवा 
सम्बन्िी 

 

१०० 

 

४० 

वस्तगुत बहवैुकञ्जपपक  

(Multiple Choice) 

 

५०प्रश्न x २ अङ्क = 
१०० 

४५ 
धमिेट 

     

द्वितीय चिणाः- 
 

ववषय पूणाफङ्क पिीक्षा प्रणाली 

अन्तवाफताफ  २० मौञ्जखक  

 

द्रष्टव्याः 
१. वस्तगुत बहवैुकञ्जपपक (Multiple Choice)  प्रश्नहरूको गलत उत्ति द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्ति बापत 

२० प्रधतशत अङ्क कट्टा गरििछे। ति उत्ति िद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइिे छैि ि अङ्क कट्टा पधि 
गरिि ेछैि। 

२. कुिै पधि प्रकािको नयापकुलेटि (Calculator) र ववद्यतुीय उपकिणहरू (Electronic devices)  
पिीक्षा हलमा लैजाि ि पिीक्षामा प्रयोग गिफ  पाइि ेछैि। 

३. पाठ्यक्रममा िहेका पाठ्याांशहरूबाट देहाय अिसुाि प्रश्नहरू सोधििे छाः 
 

पाठ्यक्रमको एकाइ प्रश्नसांख्या 
१ ३० 

२ ११ 

३ ५ 

४ ४ 
जम्मााः- ५० 

 

४. प्रथम चिणको धलञ्जखत पिीक्षाबाट छिौट िएका उम्मेदवािहरूलाई मात्र द्वितीय चिणको अन्तवाफताफमा 
सञ्जम्मधलत गिाइिेछ। 

५. पाठ्यक्रम लागू धमधताः-2077/7/27 
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ववषय - सेवा सम्बन्िी 
1. िाग १ - खािेपािी 

1.1. ग्रधेिटी फ्लो धसस्टम 

1.1.1. योजिा अवधि, जिसांख्या तथा पािीको माग 

- परिचय 

- योजिा अवधि 

- दैधिक पािीको माग 

1.1.2. खािेपािी आयोजिा 
- परिचय 

- पािीको महुािको छिौट 

1.1.3. इन्टेक 

- परिचय 

- इन्टेकका वकधसम 

- इन्टेकको सिुक्षा वा ममफत सम्िाि 
1.1.4. बे्रक प्रसेि ट्याङ्की (धब.वप.टी.) 

- परिचय तथा आवश्यकता 
- बे्रक प्रसेि ट्याङ्की बिाउिे ठाउँ 

- बे्रक प्रसेि ट्याङ्कीको वकधसम 

- बे्रक प्रसेि ट्याङ्कीको धिमाफण कायफ 
1.1.5. रिजर्भवाफएि ट्याङ्की 

- परिचय तथा आवश्यकता 
- रिजर्भवाफएि ट्याङ्कीको वकधसम 

- रिजर्भवाफएि ट्याङ्की बिाउिे ठाउँ 

- रिजर्भवाफएि ट्याङ्की धिमाफण कायफ 
1.1.6.  रे्िो धसमेण्ट रिजर्भवाफएि ट्याङ्की 

- परिचय 

- र्ाइदा ि बेर्ाइदाहरु 

- रे्िो धसमेण्ट ट्याङ्कीको धिमाफण 

1.1.7. पाइपलाइि 

- परिचय 

- पाइप लाइिका वकधसम 

- पाइप लाइि धबछ्याउि, खने्न ि पिेु काम 

- पाइप गाड्ि ुपिे आवश्यकता 
- पाइप लाइिमा हिुे िोकावटहरू 

- पाइप लाइिमा िोकावट पत्ता लगाउि ेतथा हटाउि ेउपायहरू 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग  
बागमती प्रदेश 

प्राववधिक तर्फ  इञ्जिधियरिङ्ग सेवा, धसधिल समूह, स्याधिटिी उपसमूह, चौथो तहका खािपेािी तथा सिसर्ाइ टेञ्जनिधसयि 
पदको प्रधतयोधगतात्मक धलञ्जखत पिीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

1.1.8. िािा 
- परिचय 

- िािाको वकधसम:- सावफजधिक िािा, सामदुावयक िािा, व्यञ्जिगत िािा  
- िािा बिाउिे ठाउँ 

- िािाको धिमाफण कायफ 
1.2. धिमाफण 

1.2.1. परिचय 

1.2.2. धसमेण्ट 

- प्रकाि 
- प्रयोग 

1.2.3. बालवुा 
1.2.4. धगट ी  
1.2.5. पािी 
1.2.6. धसमेण्ट मसाला 
1.2.7. ढुङ्गाको गािो 
1.2.8. कां क ट 

- कां क ट ओसािे काम 

- र्माफ तयाि पािे 

- कां क ट खन्याउिे तरिका 
- कां क ट खाँदे्न तरिका 
- कां क ट नयोरिङ गिे काम 

- र्माफ हटाउिे काम 

1.2.9. वटपकाि (प्वाइञ्जन्टङ्ग गिे काम) 
1.2.10. प्लाष्टि गिे काम । 

1.2.11. धसमेण्ट पधिङ्ग लगाउिे काम 

1.3. पाइप वर्वटङ्ग 

1.3.1. पाइप 
- परिचय 

- पाइपका वकधसम 

- पाइपका गणु तथा अवगणु 

1.3.2. धस.आई÷ञ्जज.आई÷एच.धि.वप. वर्वटङ्ग 

- परिचय 

- प्रकाि 
- काम ि महत्व 

1.3.3. पाइप वर्वटङ्ग तथा जिाि 

1.3.4. ट्युबवेल 
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- परिचय 

- िधूमगत जल 

- स्यालो तथा धिप ट्युबवेल 

- ट्युबवेलमा प्रयोग हिुे सामग्री 
- ट्युबवेल जिािको ववधि 

- ममफत तथा सम्िाि 
- ट्युबवेल केयिटेकि तथा उपिोिा सधमधत 

1.3.5. इिाि 
- परिचय 

- प्रकाि 
- धिमाफण ववधि 

- ममफत तथा सम्िाि  
 

2. िाग २ - सिसर्ाइ सम्बन्िी 
2.1. पािी 

- परिचय 

- पािीका श्रोत 

- स्वस्थ पािी 
2.1.1. पािी सिुञ्जक्षत िाख्न ेतरिका 
2.1.2. महुाि देञ्जख मखुसम्म पािी कसिी सिुञ्जक्षत िाख्न सवकन्छ 

2.1.3. सिसर्ाइ 

- परिचय 

- वकधसम ि आवश्यकता 
- सिसर्ाइको महत्व 

- घिबाट धिञ्जस्कएको र्ोहि पािीको व्यवस्थापि 

- र्ोहि मैलाको व्यवस्थापि 

- ठोस, प्लावष्टक ि धससा जस्ता र्ोहिको व्यवस्थापि 

2.1.4. पािीजन्य सरुवा िोग 

- परिचय 

- सरुवा िोगको वकधसम 

- िोग सिे माध्यम 

- सरुवा िोगबाट बच्िे उपाय 

- खोप, पौवष्टक आहाि, झािापखाला ि जकुा सम्बन्िी जािकािी 
2.1.5. चपी 

- परिचय 

- चपीको आवश्यकता 
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- चपीको वकधसम 

- चपीको धिमाफण ववधि 

- चपीको र्ाइदा 
- चपीको ममफत सम्िाि 
- चपीको प्रयोग ववधि 

2.1.6. सिुारिएको चपुहो 
- परिचय 

- र्ाइदा ि बेर्ाइदा 
- बिाउिे तरिका 

 

3. खािेपािी तथा सिसर्ाइ व्यवस्थापि ि ववववि 

3.1. परिचय 

3.2. खािेपािी आयोजिा तथा जिसहिाधगता 
3.3. उपिोिा सधमधतको छिौट, काम कतफव्य ि ञ्जजम्मेवािी 
3.4. ममफत तथा सम्िाि कायफकताफको काम कतफव्य 

3.5. सिसर्ाइ स्वयांसेवका तथा उत्प्रिेकको काम कतफव्य 

3.6. आयोजिा स्तिमा हिुे ताधलम सञ्चालि, मूपयाङ्कि 

3.7. उपिोिा समूह परिचालि 

3.8. खािेपािी सिसर्ाइ टेञ्जनिधसयिको काम कतफव्य ि अधिकाि 
3.9. इञ्जिधियरिङ्ग सम्बन्िी बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योजिामा समावेश िएका ववषयहरू  
3.10. सहकािीको अविािणा, धसध्दान्त, मूपयहरू एवां आवास सहकािी 
3.11. िेपालमा पयफटि ववकासको आवश्यकता, चिुौती ि सम्िाविा 
3.12. बागमती प्रदेशको चालू आवधिक योजिा (सहिीकिण ि पूवाफिाि ववकास) 

 

4. अङ्ग्ग्रजेी ि िपेाली 
4.1. अङ्ग्ग्रजेी: Knowledge on writing correct English sentence, letter, and report 

according to English grammar based on the following syntactic functions: 

4.1.1. Parts of Speech:  

- Noun 

- Pronoun   

- Adjective     

- Determiner   

- Verb   

- Adverb     

- Preposition   

- Conjunction and   

- Interjection 

4.1.2. Infinitive and gerund, reported speech and tense 
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4.2. िपेाली: िेपाली िाषामा स्तिीय लेखिको लाधग आवश्यक पिे व्याकिण अिरुूप शदु्धा शवुद्ध 
बिाउिे । यसका लाधग धिम्ि ववषयमा ध्याि केञ्जन्द्रत गिे: 
4.2.1. वणफववन्यास, पदसङ्गधत, िाम, सवफिाम, वक्रयापद, ववशेषण, काल, वाच्य, पदवगफ, 

अिकुिणात्मक शब्द, कािक ि ववििी, वचि, परुुष, धलङ्ग, उपटो अथफ आउि े
शब्द, पयाफयवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगन्तकु शब्द, उपसगफ लागेि 
धिधमफत शब्दहरू, प्रत्यय लागेि धिधमफत शब्दहरू, समास िएि धिधमफत शब्दहरू, द्वित्व 
िएि धिधमफत शब्दहरू, ह्रस्व दीघफ, श, ष, स लगायतका व्याकिणगत शदु्ध 
लेखिशैलीमा केञ्जन्द्रत ववषयहरू सवहतको िेपाली शदु्धाशवुद्धको ज्ञाि 

 

 

 

 

 

 

 

 


