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काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिलमटेड 

प्राविलिक सेिा, गणुस्तर समहु, तह-५ िररष्ठ ल्याब टेक्ननलसयन पदको 
खलु्िा, समािेशी तथा आन्तररक प्रलतयोलगतात्मक लिक्खत परीक्षाको पाठयक्रम 

1. लिक्खत परीक्षाको लबषय, पणुााङ्क, परीक्षा प्रणािी, प्रश्नसंख्या, अंकभार र समय लनम्नानसुार हनुेछ । 

पत्र लबषय पणुााङ्क उलतणााङ्क  परीक्षा प्रणािी प्रश्न 
संख्या 

प्रलत प्रश्न 
अंकभार 

समय 

प्रथम 
पत्र 

(क) सामान्य ज्ञान, र सामान्य 
बौविक परीक्षण र सेिा 
सम्बन्िी 

100 40 बस्तगुत बह ु
िैकक्ल्पक 
प्रश्न 

सामान्य ज्ञान सेिासँग 
सम्बन्िीत 

35 2 1 
घण्टा 

बौविक ज्ञान 15 2 
वितीय 
पत्र 

सेिा सम्बन्िी विस्ततृ 100 40 लबषयगत 
प्रश्न 

छोटो उत्तर आउने 
प्रश्न 

10 5 
३ 
घण्टा िामो उत्तर आउने 

प्रश्न 
5 10 

2. विलतय चरणः अन्तिाातााको योजना 

लबषय पूणााङ्क परीक्षा प्रणािी 
व्यक्िगत अन्तिााताा  30 मौखीक 
 

3. बस्तगुत प्रश्नमा प्रत्येक चार िटा सम्भाव्य उत्तर ददइनेछ । जसमध्ये एउटा सही उत्तरमा (िोक सेिा आयोगिे 
तोके बमोक्जम) क्चन्ह िगाउने िा िेख्न ुपनेछ । गित उत्तर िापत प्रलत गित उत्तर २० प्रलतशतका दरिे अंक 
घटाइनेछ । 

4. प्रथमपत्र र वितीय पत्रको परीक्षा फरक फरक हनुछे  

5. लिक्खत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपािी िा अंग्रजेी हनु सननेछ । 

6. सामान्यतः प्रत्येक इकाईबाट प्रश्नहरु सोलिनछेन ।प्रत्येक इकाईको अंक भार तोवकए बमोक्जम हनुेछ । िामो 
उत्तर ददनपुने प्रश्न एकै िा खण्ड खण्ड गरी (दईु िा सो भन्दा बढी) सोध्न सवकनेछ  

7. यस पाठयक्रममा जेसकैु िेक्खएको भएता पलन पाठयक्रममा परेका ऐन, लनयमहरु परीक्षाको लमलत भन्दा ३ मवहना 
अगाडी (संशोिन भएका िा संशोिन भई हटाइएका िा थप गरी संशोिन भई) कायम रहेकािाई यस पाठयक्रममा 
परेको सम्झन ुपदाछ । 

8. परीक्षामा कािो मसी भएको किम िा डटपेन मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

९. पाठयक्रम िाग ुलमलत 2078 श्रािण १ गते । 
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प्रथम पत्रः सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण  

प्रथमपत्र         (10० अंक) 

1. सामान्य ज्ञानः        

 1.1 सौयामण्डिः सूया, ग्रह, उपग्रह र तारा 

 1.2 विश्वको भगुोिः महादेश, महासागर, अक्षांश, देशान्तर, अन्तराविय लतलथ रेखा, समय,  
  पिातशंृ्रखिा, नदी, वहमनदी, ताि, वहमताि, देश तथा लतनका राजिानी । 

 1.3 नेपािको भगुोि र आलथाक तथा सामाक्जक वक्रयाकिापः िरातिीय स्िरुपको वकलसम र  
  विशेषता, नेपािमा पाइने हािापानीको वकलसम र विशषेता, ताितिैया, खलनज पदाथा, प्राकृलतक 
  स्रोत सािन, यातायात, विद्यतु, क्शक्षा, स्िास््य, संचार, कृवष, उद्योग, पयाटन, र व्यापार  
  सम्बन्िी जानकारी । 

 1.4 नेपािको इलतहासः वकराँतकाि, लिच्छिीकाि, मल्िकाि र आिलुनक इलतहासका प्रमखु घटना 
  सम्बन्िी सामान्य जानकारी । 

 1.5 नेपािको सामाक्जक एिं सास्कृलतक अिस्थाः प्रथा, परम्परा, िमा, जातजालत, भाषाभाषी, संस्कृलत र 
  सावहत्य र संलगत । 

 1.6 अन्तराविय सम्बन्ि तथा संघ/संस्थाः संयिु राि संघ र यसका एजेन्सीहरु (UNO and Its  

  Agencies), र दक्क्षण एक्शयािी के्षत्रीय संगठन (SAARC) सम्बन्िी जानकारी । 

 1.7 राविय महत्िका समसामावयक घटना तथा नविनतम गलतविलिहरु खेिकुद, परुस्कार, किा, सावहत्य 
  िगायत महत्िपणुा व्यक्ित्िहरु सम्त्रन्िी जानकारी  । 

  1.8 नेपािको जिश्रोत, सौया उजाा, जिविद्यतु विकास र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सम्बन्िी 
   जानकारी । 

 1.9 नेपािको प्रचलित संवििान र नेपािको शासन प्रणािी सम्बन्िी जानकारी । 

2. बौविक परीक्षणः 
 2.1 शाक्ददक तावका क परीक्षणाः शददज्ञान, अनकु्रम, समरुपता, िलगाकरण, कोलडङ्ग/लडकोलडङ्ग, छोलडएका 
  अक्षर/संकेत लमिाउने, ददशा र दरुी ज्ञान परीक्षण, तावका क विश्लषेण, शे्रणीक्रम (पंक्िक्रम),  
  आगमन, लनगमन ।  

 2.2 अशाक्ददक तावका क परीक्षणः अनकु्रम, समरुपता, एकरुपता, िलगाकरण, तावका क क्चत्रात्मक विश्लषेण, 
  भेन क्चत्र, मेविनस क्चत्र, लत्रभजु र िगाहरुको रचना, क्चत्र िा आकृलत बनािट र विश्लषेण । 
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3. खानपेानीको मापदण्ड र काननुी व्यिस्था 

 3.1 राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड 

 3.2 खानेपानी गणुस्तर लनयन्त्रण विद्यमान ऐन तथा लनयमहरु 

4. काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी लिलमटेड सम्बन्िी 

 4.1 सािाजलनक नीक्ज साझेदारी अििारणा 

 4.2 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिलमटेडको ऐलतहालसक पषृ्ठभलुम 

 4.3 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिलमटेडको लनयमाििी  

 4.4 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिलमटेड कमाचारी प्रशासन विलनयमाििी (2064 संशोिन सवहत) 

 4.5 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिलमटेड आलथाक प्रशासन विलनयमाििी 2064 

वितीय पत्रः सेिा सम्बन्िी (भौलतक रासायलनक तथा प्रयोगशािा सम्बन्िी)  (१०० अंक) 

लस.नं. लबषय लबषय वििरण 

१ बि  गरुुत्िबि, न्यटुनको गरुुत्िाकषाण सम्बन्िी विश्वव्यापी लनयम, 
गरुुत्िको असर, गरुुत्ि प्रिेग, वपण्ड र तौि, तौिविवहनता । 

२ चाप बि, सतहको क्षेत्रफि र चाप, तरि पदाथाको चाप र 
गवहराइ, पास्किको लनयम, तरि पदाथा र उध्िचाप, 
आवका लमलडजको लसिान्त, प्ििनको लनयम । 

३ ताप शक्िको रुपमा ताप, तापको असर, ताप र तापक्रम, 
तापक्रमको नाप र थमोलमटर र तापक्रम ईकाइहरुको 
रुपान्तरण । 

४ तत्िहरुको िलगाकरण मेन्डेलिफको पेररयोलडक तालिका, आिलुनक पेररयोलडक 
तालिकाः सेि, उपसेि, र इिेनिोन विन्यास, पेररयोलडक 
तालिकामा तत्िहरुको क्स्थलत, संयजु्यता सूचक इिेनिोनहरु र 
तत्िहरुको संयजु्यता, तत्िहरुको सवक्रयता । 

५ पानी प्रदषुणका श्रोतहरु र 
प्रदषुणका प्रकार 

 Point Source, Non-point Source, Natural 

Source, Manmade Source,  

 प्रदषुणका प्रकारः भौलतक, रासायलनक, जैविक । 
६ रासायलनक प्रलतवक्रया सन्तलुित रासायलनक समीकरण, रासायलनक प्रलतवक्रयाका 

कारक तत्िहरु, उतप्ररेक, रासावयनक प्रलतवक्रयाका वकलसमहरु, 
तापदायक र तापशोषक प्रलतवक्रया । 
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७ अम्ि, क्षार र ििण अम्ि र अम्िका गणुहरु, क्षार र क्षारका गणुहरु, ििण र 
ििणका गणुहरु, यलुनभसाि सूचक पदाथा 

८ घलुित गयाँसहरु (Dissolve 

Gases) 

काबानडाइअनसाइड (CO2), हाइड्रोजनसल्फाइड (H2S), 

अक्नसजन (O2), एमोलनया (NH3), नाइिेट (NO3
- ), नाइिाइट 

(NO2
-) र यी गयाँसका गणुहरु । 

९ िातहुरु फिाम, आल्मोलनयम, तामा, नयाडलमयम, आसेलनक, लिड, 
मका री र यी िातहुरुका पारमाणविक संख्या, पारमाणविक भार, 
भौलतक र रासावयनक गणुहरु तथा असरहरु । 

10 गणुस्तर प्यारालमटर र मापन 
(Quality Parameter & 

Measurement) 

 खानेपानीमा हनु ेप्रदषुणका कारणहरु,  

 पानीजन्य रोगहरु, पानी प्रशोिनका िालग प्रयोग हनुे 
रसायनहरुः Bleaching Powder, Hypo chlorite, 

Alum, PAC, Lime, Sodium Hydroxide, 

Chlorine Gas 

 पानी विश्लषे्ण र नमुना संकिन सम्बन्िी ज्ञान । 

 रासायलनक र जैविक पररक्षणको िालग प्रयोगशािामा 
प्रयोग हनुे उपकरण र विलिहरुः Ph, Temperature, 

Turbidity, Electrical Conductivity (EC), 

Coliform Bacteria. 

 Non Metals : Sulphate, Fluoride, Carbonate, 

Bicarbonate, Phosphate. 

  

 


