
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश 

नेपाल इन्जिननयरिङ सेवा, नसनिल इन्जिननयरिङ समूह, स्याननटिी उपसमूह, सहायक चौथो 
तह, खानेपानी तथा सिसफाइ टेन्नननसयन पदको खलुा प्रनतयोनगतात्मक नलन्खत पिीक्षाको 

पाठ्यक्रम 

  यस पाठ्यक्रमलाई दईु िागमा वविािन गरिएको छ। 

िाग पिीक्षा ववषय पूर्ााङ्क प्रश्न 

संख्या 

समय पिीक्षा प्रर्ाली उत्तीर्ााङ्क 

१ नलन्खत सेवा 

सम्बजधी 

१०० ५० ४५ 

नमनेट 

वस्तगुत बहउुत्ति 

(Multiple 

Choice)  

40 

२ अजतवााताा  20     

द्रष्टव्यः  

१. पाठ्यक्रममा िहेका एकाइबाट देहाय अनसुाि प्रश्नहरु सोनधनेछन ः–  

पाठ्यक्रमको एकाइ प्रश्नसंख्या 
१ 30 

2 15 
3 5 

िम्मा 50 

 

२. गल्ती गिेको प्रश्नोत्तिका लानग २० प्रनतशत अंक कट ा गरिनेछ ।  
३. पाठ्यक्रम लागू हनुे नमनतः      

 

  



ववषयः– सेवा सम्बजधी 

िाग १– खानेपानी   
१.१ ग्रनेिटी फ्लो नसस्टम  

१.१.१ योिना अवनध, िनसंख्या तथा पानीको माग  
– परिचय  
– योिना अवनध  
– दैननक पानीको माग  

१.१.२ खानेपानी आयोिना  
– परिचय  
– पानीको महुानको छनौट  

१.१.३ इजटेक  
– परिचय  
– इजटेकका वकनसम   
– इजटेकको सिुक्षा वा ममात सम्िाि  

१.१.४ बे्रक प्रसेि ट्याङ्की (नब.वप.टी.)  
– परिचय तथा आवश्यकता  
– बे्रक प्रसेि ट्याङ्की बनाउने ठाउँ   
– बे्रक प्रसेि ट्याङ्कीको वकनसम  
– बे्रक प्रसेि ट्याङ्कीको ननमाार् काया  

१.१.५ रििभ्र्वाएि ट्याङ्की   
– परिचय तथा आवश्यकता   
– रििभ्र्वाएि ट्याङ्की बनाउने ठाउँ   
– रििभ्र्वाएि ट्याङ्की ननमाार् काया  

१.१.६ फेिो नसमेण्ट रििभ्र्वाएि ट्याङ्की   
– परिचय   
– फाइदा ि बेफाइदाहरु  
– फेिो नसमेण्ट ट्याङ्कीको ननमाार्  

१.१.७ पाइपलाइन  
– परिचय  
– पाइप लाइनका वकनसम  
– पाइप लाइन नबछ्याउन, खन्न ेि पनेु काम  
– पाइप गाड्न ुपने आवश्यकता  
– पाइप लाइनमा हनुे िोकावटहरु  
– पाइप लाइनमा िोकावट पत्ता लगाउने तथा हटाउने उपायहरु   

१.१.८ सावािननक धािा  
– परिचय  



– धािा बनाउने ठाउँ  
– सावािननक धािाको ननमाार् काया  

१.२ ननमाार्   
१.२.१ परिचय  
१.२.२ नसमेण्ट  

– हाइडे्रशन  
– िम्ने प्रक या  
– कडा हनुे प्रक या  
– नसमेण्ट िाख्न ेतिीका   

१.२.३ बालवुा  
१.२.४ नगट ी 
१.२.५ पानी  
१.२.६ नसमेण्ट मसाला  
१.२.७ ढंुगाको गािो  
१.२.८ कंक ट  

– कंक ट ओसाने काम  
– फमाा तयाि पाने  
– कंक ट खजयाउने तरिका  
– कंक ट खाँदे्न तरिका  
– कंक ट नयोरिङ गने काम  
– फमाा हटाउने काम   

१.२.९ वटपकाि (प्वाइन्जटङ्ग गने काम)  
१.२.१० प्लाष्टि गने काम ।  
१.२.११ नसमेण्ट पननङ्ग लगाउने काम  

१.३ पाइप वफवटङ्ग   
१.३.१ पाइप  

– परिचय  
– पाइपका वकनसम  
– पाइपका गरु् तथा अवगरु्  

१.३.२ नस.आई/न्ि.आई/नड.आई./एच.नड.वप. वफवटङ्ग  
– परिचय  
– प्रकाि  
– काम ि महत्व  

१.३.३ पाइप वफवटङ्ग तथा िडान   
१.३.४ टू्यबवेल  

– परिचय  
– वकनसम 



– िनूमगत िल  
– स्यालो तथा नडप टू्यबवेल  
– टू्यबवेलमा प्रयोग हनुे सामग्री  
– टू्यबवेल िडानको ववनध  
– ममात तथा सम्िाि  
– टू्यबवेल केयिटेकि तथा उपिोक्ता सनमनत  

१.३.५ इनाि  
– परिचय  
– प्रकाि  
– ननमाार् ववनध  
– ममात तथा सम्िाि  

 

िाग २  सिसफाइ सम्बजधी 
२.१ पानी  

– परिचय  
– पानीका श्रोत  
– स्वस्थ पानी  
२.१.१ पानी सिुन्क्षत िाख्न ेतरिका  
२.१.२ महुान देन्ख मखुसम्म पानी कसिी सिुन्क्षत िाख्न सवकजछ   
२.१.३ सिसफाइ   

– परिचय  
– वकनसम ि आवश्यकता  
– सिसफाइको महत्व 

– घिबाट ननन्स्कएको फोहि पानीको व्यवस्थापन  
– फोहि मैलाको व्यवस्थापन  
– ठोस, प्लावष्टक ि नससा िस्ता फोहिको व्यवस्थापन  

२.१.४ पानीिजय सरुवा िोग  
– परिचय  
– सरुवा िोगको वकनसम  
– िोग सने माध्यम  
– सरुवा िोगबाट बच्ने उपाय  
– खोप, पौवष्टक आहाि, झाडापखाला ि िकुा सम्बजधी िानकािी  

२.१.५ चपी  
– परिचय  
– चपीको आवश्यकता  
– चपीको वकनसम  
– चपीको ननमाार् ववनध  



– चपीको फाइदा  
– चपीको ममात सम्िाि  
– चपीको प्रयोग ववनध  

२.१.६ सधुारिएको चलु्हो  
– परिचय  
– फाइदा ि बेफाइदा  
– बनाउने तरिका  

   
िाग ३ खानेपानी तथा सिसफाइ व्यवस्थापन   

३.१ परिचय  
३.२ खानेपानी आयोिना तथा िनसहिानगता  
३.३ उपिोक्ता सनमनतको छनौट, काम कताव्य ि न्िम्मेवािी  
३.४ ममात तथा सम्िाि कायाकतााको काम कताव्य  
३.५ सिसफाइ स्वयंसेववका तथा उत्प्ररेिकाको काम कताव्य  
३.६ आयोिना स्तिमा हनुे तानलम सञ्चालन, मूल्यांकन आदद  
३.७ उपिोक्ता समूह परिचालन  
३.८ खानेपानी सिसफाइ टेन्नननसयनको काम कताव्य ि अनधकाि  

  

नमूना प्रश्न 

१. फेिोनसमेण्ट टैंकको लागत स्टोन मैसनिी टैंकको िजदा........................  
(क) महंगो हजुछ  (ख) धेिै महंगो हजुछ   (ग) उन्त्तकै हजुछ  (घ) कम हजुछ  
२. न्ि.आई.पाईपको प्रसेि थाम्ने क्षमता एच.नड.पी.ई. पाईप िजदा ............  
(क) बढी हजुछ  (ख) कम हजुछ  (ग) बिाबि हजुछ  (घ) धेिै कम हजुछ  
३. साइटमै बनाउन सवकने वफवटङ्ग कुन हो ?  

(क) न्ि.आई.पाईप  (ख) एच.नड.पी.ई.पाईप    (ग) नस.आई.पाईप      (घ) पी.नि.सी.पाईप  
४. डीपसेट हैंड पम्पको पानी ताने्न प्लंिि िाख्न ेठाउँ कुन हो ?  

(क) िमीनिजदा मानथ  (ख) िमीनिजदा मनुन   (ग) िमीनकै लेवलमा  
(घ) कुनैपनन होइन  
५. झाडा–पखाला लाग्ने मखु्य कािर् के हो ?  

(क) पानी ट्याङ्की नहनुाले  (ख) फोहि पानी खानाले  (ग) लामखटेु्टको टोकाइले  
(घ) न्शक्षाको अिावले 


