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पाठ्यक्रमको रूपरेखा:- मदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठानको लातग यस पाठ्यक्रमको आधारमा तनम्नानसुार 
चरणमा परीक्षा तलइन ेछः 

 

भाग-१ तलज्ञखत परीक्षा:- प्रथम चरण       पूणााङ्क:- १०० 

   द्वितीय चरण       पूणााङ्क:- 100 
भाग-२ अज्ञततम चरण (Final Examination):- अततवााताा     पूणााङ्क:-  40 

 

 

तलज्ञखत परीक्षा योजना (Written Examination Scheme) 

१. तलज्ञखत परीक्षा :- प्रथम चरण (First Phase) 

पत्र ववषय पूणााङ्क उत्तीणााङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न सङ्ख्या X अङ्क समय 

प्रथम 
पत्र 

सामातय ज्ञान 
(General 

Knowledge) 
100 ४० 

वस्तगुत (Objective): 

बहवैुकज्ञपपक प्रश्न 
(Multiple Choice 

Questions) 

100 प्रश्न X 1 अङ्क 

1 घण्टा 
३० तमनेट 

 

२. तलज्ञखत परीक्षा :- द्वितीय चरण (Second Phase) 

पत्र ववषय पूणााङ्क उत्तीणााङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्नसङ्ख्या  X अङ्क समय 

द्वितीय 
पत्र 

s. सेवा सम्बतधी   
(Service  Related) 

80 

४० 

ववषयगत 
(Subjective): 
छोटो उत्तर 

(Short Answers) 

10 प्रश्न X 8 
अङ्क 

२ घण्टा 
३० तमनेट 

v. कमाचारी प्रशासन, 
कायाालय व्यवस्थापन र 
कानूनी व्यवस्थाहरू 

20 4 प्रश्न X 5 
अङ्क 

 

अज्ञततम चरण–अततवााताा (Interview) 

ववषय पूणााङ्क परीक्षा प्रणाली समय 
व्यज्ञिगत अततवााताा  ४० मौज्ञखक (Oral)  

 

द्रष्टव्य:- 

१. तलज्ञखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्खरजेी अथवा नेपाली र अङ्खरजेी दबैु हनुेछ। 

२. प्रथम पत्रको वस्तगुत बहवैुकज्ञपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरूको गलत उत्तर द्वदएमा उत्तर वापत 
२० प्रततशत अङ्क कट्टा गररनेछ। उत्तर नद्वदएमा त्यस वापत अङ्क द्वदइन ेछैन र अङ्क पतन कट्टा गररन े
छैन। 

३. बहवैुकज्ञपपक प्रश्नहरू हनु ेपरीक्षाको समयमा क्यालकुलेटर लगायत कुनै प्रकारको ववद्यतुीय उपकरण 
प्रयोग गना पाइने छैन। 
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४. परीक्षामा सोतधने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बज्ञतधत पत्र/ववषयमा द्वदइए अनसुार 
हनुेछ। 

५. ववषयगत प्रश्न हनु े पत्र/ववषयका प्रत्येक भाग/खण्ड/एकाइका लातग छुट्टा छुटै्ट उत्तर पजु्ञस्तकाहरू 
हनुेछन।्परीक्षाथीले प्रत्येक भाग/खण्ड/एकाइका प्रश्नहरूको उत्तर सोही भाग/खण्ड/एकाइको 
उत्तरपजु्ञस्तकामा लेख्नपुनेछ। 

६. यस पाठ्यक्रममा परेका काननु, ऐन, तनयम तथा नीततहरू परीक्षाको तमततभतदा ३ मवहना अगातड 
(संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई) कायम रहेकालाई यस 
पाठ्यक्रममा परेको सम्झन ुपदाछ। 

७. प्रथम चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शतप्रततशत अङ्क र द्वितीय चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क जोडी कुल 
अङ्कको आधारमा तलज्ञखत परीक्षाको नततजा प्रकाज्ञशत गररनेछ। 

८. तलज्ञखत परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अज्ञततम चरणको अततवााताामा सज्ञम्मतलत 
गराइनेछ। 

९. तलज्ञखत परीक्षा र अततवाातााको कुल अङ्कका आधारमा अज्ञततम परीक्षाफल प्रकाज्ञशत गररनेछ। 

१०. पाठ्यक्रम लागू हनु ेतमतत:  २०७८।०८।12 
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प्रथम पत्र : सामातय ज्ञान 

100 प्रश्न X 1 अङ्क = 100 अङ्क 
 

1. भगूोलः 
1.1. ववश्वको भगूोल: महादेशहरू, महासागरहरू, ध्रवु, अक्षांश र देशाततर, अततरााविय तततथ रेखा, समय, 

दरुी, पवात शृ्रङ्खला, मरूभतूम, भकूम्प, ज्वालामखुी, नदी, वहमनदी, ताल, वहमताल, जलवाय ुआद्वद। 

1.2. नेपालको भौगोतलक अवस्था, धरातलीय स्वरूप र प्राकृततक सम्पदा (जलस्रोत, जीवजतत,ु वनस्पतत, 

माटो, खतनज पदाथा, पहाड), भौगोतलक ववववधता र जनजीवन, नेपालमा पाइन ेहावापानीको वकतसम 
र ववशेषताहरू, हावापानीको ववववधताबाट उत्पन्न भएका आतथाक तथा सामाज्ञजक वक्रयाकलाप। 

2. इततहासः  

2.1. पवहलो र दोस्रो ववश्वयदु्धहरू, म्याग्नाकाटाा, औद्योतगक क्राज्ञतत, फ्रातसको राज्यक्राज्ञतत, रूसी 
अक्टोबर क्राज्ञतत, भारतको स्वततत्रता तथा चीनमा कम्यतुनष्ट शासन व्यवस्थाको स्थापना ।   

2.2. वकरााँतकालीन, तलच्छवीकालीन र मध्यकालीन नेपालको आतथाक, सामाज्ञजक एवम ् राजनीततक 
अवस्था 

2.3. नेपालको एकीकरण   
2.4. प्रजाततत्र, पञ्चायती व्यवस्था, जनमत सङ्खरह, बहदुलीय व्यवस्थाको पनुस्थाापना, शाज्ञतत सम्झौता, 

संववधान सभा र संववधानको तनमााण  
3. नेपालको सामाज्ञजक एवम ्सांस्कृततक अवस्था:   

धमा, जातजातत, भाषाभाषी, संस्कृतत, कला सावहत्य, सङ्गीत, सांस्कृततक सम्पदा  
4. नेपालको आतथाक अवस्था:  

4.1. कुल राहस्थ उत्पादन र प्रमखु क्षते्रहरूको योगदान, प्रतत व्यज्ञि आय, गररबीको अवस्था, आतथाक 
वृवद्ध, व्यापार घाटा, रोजगारी, ववप्रषेण आय, वैदेज्ञशक लगानी 

4.2. कृवष, उद्योग, व्यापार, पयाटन, यातायात, सञ्चार सम्बतधी जानकारी 
4.3. आवतधक योजना, बजेट तथा खचाको अवस्था 
4.4. राजश्वको आधारहरू र अवस्था 

5. ववज्ञान, प्रववतध र सञ्चार: 
5.1. सौयामण्डल: सूया, रह र उपरहहरू, ज्ञशशरुह, उपका, धूमकेत-ुपचु्रेताराहरू 

5.2. पृ् वी: पररचय, उत्पज्ञत्त र गतत 

5.3. ववज्ञान प्रववतधको ववकासबाट मानव जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव 

5.4. जैववक प्रववतध, सूचना तथा सञ्चार प्रववतध र वैकज्ञपपक ऊजाा 
5.5. क्रम ववकास र वंशाण ु

5.6. दैतनक जीवनमा प्रयोग हनु ेवस्तहुरू साबनु, प्लावष्टक, रेसा, कााँच, मल र कीटनाशक औषतध  
5.7. सञ्चार साधनको रूपमा इतटरनेट र कम्प्यटुर 

6. ज्ञशक्षा र स्वास््य: 
6.1. नेपालको ज्ञशक्षा (साक्षरता, तबद्यालय भनाा दर, प्राथतमक तह र माध्यतमक तहको ज्ञशक्षा, उच्च 
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ज्ञशक्षा) र स्वास््यको अवस्था (ज्ञशश ु मतृ्यदुर, बाल मतृ्यदुर, मात ृ मतृ्यदुर, कुपोषण, स्वास््य 
सेवा) 

6.2. नैततक ज्ञशक्षा, योग, ध्यान, प्राणायम, शारीररक व्यायाम 

6.3. महामारी, सने तथा नसने घातक रोगहरू, कोतभड-१९ सम्बतधी त्यहरू  

7. जनसङ्ख्या, वातावरण र ववपद् व्यवस्थापन: 
7.1. जनसङ्ख्या: नेपालको जनसङ्ख्या र वृवद्धदर, प्रदेश अनसुार जनसङ्ख्याको ववभाजन, सहरीकरण, 

बसाइ सराइको अवस्था, जनसङ्ख्याको बनौट (जातजातत, तराई पहाड वहमाल, उमेर समूह), 
गररबीको राविय र प्रादेज्ञशक अवस्था। 

7.2. वातावरण- पयाावरण, जैववक ववववधता, जलवाय ुपररवतान, हररतगहृ प्रभाव, ओजोन ववनास, कावान 
टे्रड,  प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन वन ववनास, भकू्षय आद्वद। 

7.3. द्वदगो ववकासका लक्ष्यहरू  
7.4. भकूम्प, बाढी पैह्रो, आतधहरुी, आगलागी तथा सडक दघुाटनाको अवस्था र जोज्ञखमहरू एवम ्

व्यवस्थापनको लातग भएको व्यवस्थाहरू  
8. नेपालको शासन पद्धतत र सरकारः संववधान, राजनीततक व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा ज्ञजपलाहरू 

9. अततरााविय सम्बतध तथा तनकायहरू: 
9.1. नेपालको सम्बतध- चीन, भारत, बेलायत, अमेररका, जापान, खाडीका मलुकुहरू, दज्ञक्षण कोररया, 

मलेतसया र इजरायल 

9.2. संयिु राि सङ्घ तथा यस अततगातका ववतभन्न तनकायहरू  
9.3. दज्ञक्षण एतसयाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (साका ) र तबतमज्ञस्टक सम्बतधी जानकारी 
9.4. केही महत्वपूणा अततरााविय तनकायहरू: ववश्व बैंक, अततरााविय मदु्रा कोष, एज्ञशयाली ववकास बैंक, 

ववश्व श्रम सङ्गठन, ववश्व स्वास््य सङ्गठन, खाद्य तथा कृवष सङ्गठन, अततरााविय सहकारी महासङ्घ 
(आइतसए)  

10. राविय र अततरााविय महत्वका गततववतधहरू: 
10.1. राविय र अततरााविय राजनीततक, सामाज्ञजक, आतथाक, वैज्ञातनक, सांस्कृततक, खेलकुद, पसु्तक, 

परुस्कार, कला, सावहत्य, सङ्गीत लगायत समसामवयक घटना तथा नवीनतम   गततववतधहरू र 
महत्वपूणा व्यज्ञित्व तथा ववचारकहरू सम्बतधी जानकारी। 

10.2. महत्वपूणा अततरााविय र राविय द्वदवसहरू   
11. सामातय बौवद्धक परीक्षण: 

11.1. शाज्ञददक तावका क परीक्षण: बोध, शददज्ञान, अनकु्रम, समरूपता, वगीकरण, कोतडङ-तडकोतडङ, 
छोतडएका अक्षर-सङ्केत तमलाउन,े द्वदशा र दरुी ज्ञान परीक्षण, तावका क ववश्लषेण 

शे्रणीक्रम(पङ्कततक्रम), भनाई र कारण, आगमन, तनगमन, काया-अवस्थाको तसलतसला । 

11.2. मात्रात्मक (सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बतधी) तावका क परीक्षण: अनकु्रम (शे्रणीक्रम), 
समरूपता, वगीकरण, कोतडङ, छोतडएका सङ्ख्या (अक्षर-सङ्केत) तमलाउन,े साझा गणु, 

मेवट्रक्स, त्याङ्क व्या्या, त्याङ्क जााँच (रूज)ु, अङ्कगज्ञणतीय तका -वक्रया सम्बतधी, प्रततशत, 
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तभन्न, दशमलव, अनपुात, औसत, नाफा, नोक्सान, तमतत/पात्रो, समय र काम। 

12. अङ्खरजेी Knowledge on writing correct English sentences, letters, reports according to English 

grammar based on the following syntactic functions:  

12.1. Parts of Speech: a) Noun b) Pronoun c) Adjective d) Determiner e) Verb f) Adverb 

 g) preposition h) conjunction and i) Interjection 

12.2. Concord/subject verb agreement 

12.3. Modal Auxiliaries  

12.4. Tense 

12.5. Infinitives and gerunds 

12.6. Relative Clause 

12.7. Voice 

12.8. Reported speech 

12.9. Synonyms and Antonyms   

13. नेपाली: नेपाली भाषामा स्तरीय शदु्ध शदद, वाक्याशं र वाक्य लेखनको लातग आवश्यक पने ह्रस्व दीघा, 
ब र व, तथा श, ष, स लगायतका व्याकरणगत शदु्ध लेखनशैलीमा केज्ञतद्रत शदु्ध शदद, वाक्याशं र 
वाक्य लेखनसवहतको नेपाली भाषाको शदु्धाशवुद्धको ज्ञान। 

प्रथमपत्र सामातय ज्ञान ववषयका पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट सोतधन े प्रश्नहरूको सङ्ख्या तनम्नानसुार 
हनुेछः 

प्रथम पत्र सामातय ज्ञान  
अङ्क भार 100 
एकाइ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 13 
प्रश्न सङ्ख्या 9 9 12 11 11 8 10 4 4 4 8 8 2 
जम्मा प्रश्न 100 
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प्रततयोतगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 
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द्वितीय पत्र: सेवासम्बतधी 
खण्ड क : 80 अङ्क 10 प्रश्न X 8 अङ्क = ८० अङ्क 

 

1. पसु्तकालयको पररचय 

क. नेपालमा पसु्तकालयको इततहास  

2. पसु्तक संकलन (Collection) र दताा को प्रकृया 
3. पसु्तक वतगााकरण वतगाकरण (Library Classification) 

क. वतगाकरणको पररचय 

ख. वतगाकरणको उद्देश्य  
ग. वतगाकरण को प्रकार 
घ. DDC के हो र DDC को आधारभतू योजना र संरचना को वणान  

4. पसु्तक सजु्ञचकरण ( Library Catalogue) 

क. पसु्तक सजु्ञचकरण के हो 
ख. पसु्तक सजु्ञचकरण को  उद्देश्य, र कायाहरू 

ग. यस्को महत्व र आवश्यकता  
5. पसु्तकालयका प्रकारहरू 

6. लेनदेन (Circulation) तररका 
7. पसु्तक संरक्षण 

क. बाइतडीङ्ग (Binding) को पररचय र प्रकार 
8. नेपालमा प्रयोग हनु ेअततराावियस्तरको library software software हरू 

क. Window- Integrated Set of Information System (WINISIS) को पररचय 
ख. KOHA को पररचय 
ग. PMB को पररचय 
घ. sDKo'6/sf] (Computer) को महत्व 
ङ.  E-Library sf] dxTj  

9. पसु्तकालय द्वदवस र त्यसको महत्व 

10. पसु्तकालय व्यवस्थापन र प्रशासन सतदभा सेवाहरू: सतदभा सेवाहरूको अथा र आवश्यकता (References 

Services: meaning and  NEED for Reference) 

क. भवन 

ख. फतनाचर 
ग. कमाचारी 
घ. बजेट 
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द्वितीय पत्र:  
सङ्गठन, व्यवस्थापन र कायाालय सञ्चालन 

खण्ड ख : 20 अङ्क 4 प्रश्न X 5 अङ्क = 2० अङ्क 

 

1. सङ्गठन: पररभाषा, सङ्गठन तनमााणका आधारहरू र सङ्गठनको स्वरूप 

2. व्यवस्थापनका ववववध पक्षहरू: उत्प्ररेणा, नेततृ्व,  तनणाय गने ववतधहरू, तनवहत स्वाथा (conflict of interest) को 
व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, पररवतान व्यवस्थापन, सहभातगतामूलक व्यवस्थापन,  समूहमा काम गने 
सीप। 

3. कायाालयको सम्पज्ञत्तको सरुक्षा र उपयोग: माग फारम, खररद आदेश, खररद प्रवक्रया, दाज्ञखला र तनकासा, 
ममात सम्भार र वीमा, ज्ञजतसी तनरीक्षण र प्रततवेदन,  ज्ञजतसी सामानको तललामी, खचा भएर जाने र खचा 
भएर नजान ेसामारीहरूको अतभलेख। 

4. लेखा र लेखा परीक्षण: सरकारी लेखा प्रणाली, आततररक र अज्ञततम लेखा परीक्षण, बेरूजकुो अतभलेख र 
फर्छ्यौट, राजश्वको लेखा, नगदी रतसद तनयतत्रण, बैंक दाज्ञखला, खाता सञ्चालन र सरुक्षा।  

5. अतभलेख तथा सूचना व्यवस्थापन: अतभलेख व्यवस्थापन (दताा, चलानी, फाइतलङ, कागजातको सरुक्षा र 
धपुयाउन ेसम्बतधी व्यवस्था), ज्ञजतसीको अतभलेख व्यवस्थापन, वटप्पणी र आदेश, पररपत्र  तथा व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाली। 

6. कायाालयको ववववध वक्रयाकलापहरूको व्यवस्थापन: सभा, सम्मेलन, कायाशाला गोष्ठी र बैठक व्यवस्थापन, 

तनणाय पजु्ञस्तका (Minute) को सरुक्षा तथा तनणायको कायाातवयन, सेवाराहीहरूको गनुासो तथा उजरुी 
व्यवस्थापन, नागररक बडापत्र, सपुररवेक्षणमा सूचना प्रववतधको उपयोग 

7. महत्वपूणा कानूनी व्यवस्थाहरू: 

7.1. मदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठान ऐन, २०७६ 

7.2. स्वास््य बीमा ऐन, २०७४ 

7.3. स्वास््य बीमा तनयमावली, २०७५ 

7.4. सामाज्ञजक स्वास््य सरुक्षा (स्वास््य बीमा) कायाक्रम 

7.5. प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७ 

7.6. प्रदेश सूचनाको हक सम्बतधी ऐन, २०७६ 

7.7. भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, 2059,  
7.8. अज्ञ्तयार दरुूपयोग अनसुतधान आयोग ऐन,2048 


