
 

 लङु्ग्री गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

वडाचौर, रोल्पा 
कार्ायलर् सहर्ोगी पदको ललखित परीक्षाको पाठ्क्रम 

परीक्षाको ककलसमः 
र.सं. चरण कववरण पूणायङ्क उत्तीणायङ्क 

1. प्रथम चरण ललखित परीक्षा 100 40 

2. द्वितीर् चरण अन्तवायताय 20 - 
 

प्रथम चरणः ललखित परीक्षा 
कवषर् प्रश्नको प्रकार प्रश्न संख्र्ा र अङ्क समर् 

क) सामान्र् ज्ञान र सेवाको ज्ञान वस्तगुतः वहवैुखल्पक प्रश्न 40 प्रश्न x 2 अङ्क 
=80 

2 घण्टा 

ि) कवषर्गत लेिन कवषर्गतः छोटो उत्तर 4 प्रश्न x 5 
अङ्क=20 

 

क) सामान्र् ज्ञान 

1. नेपालको भगूोल सम्बन्धी सामान्र् ज्ञानः क्षेत्रफल, भौगोललक लसमाना, भौगोललक र राजनैलतक (संघ, 
प्रदेश र स्थानीर् कवभाजन) 

2. नेपालको इलतहास सम्बन्धी सामान्र् जानकारी, ऐलतहालसक, धालमयक तथा पर्यटकीर् दृकिले नपेालको 
महत्वपूणय स्थलहरु। 

3. नेपालमा प्रचललत धमय, भाषा, सस्कृलत, जातजालत र जनसंख्र्ा सम्बन्धी ज्ञान। 

4. नेपालको वतयमान संकवधान (जारी लमलत, भाग, धारा र अनसूुखच संख्र्ा) 
5. राजनैलतक कवकास रम, समसामकर्क कवषर् र नवीनतम जानकारी। 

6. लङु्ग्री गाउँपाललकाको भौगोललक, सामाखजक, सांस्कृलतक, आलथयक अवस्थाको बारेमा जानकारी। 
ि) सेवाको ज्ञान 

1. कार्ायलर् सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान 

✓ दताय चलानी तथा फाइललंग सम्बन्धी ज्ञान। 

✓ फोटोकपी, फ्र्ाक्स, स्क्र्ानर लगार्तका उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान। 

✓ अकफस स्टेसनरी सम्बन्धी ज्ञान। 

2. कार्ायलर् सरसफाई सम्बन्धी ज्ञान 



✓ सरसफाई सम्बन्धी ज्ञान। 

✓ सरसफाईमा प्रर्ोग हनुे सामारी सम्बन्धी ज्ञान। 

✓ कार्ायलर् सजावट व्र्वस्थापन सम्बन्धी ज्ञान। 

✓ सरसफाइ गदाय अपनाउन ुपने सरुक्षा सावधानी सम्बन्धी ज्ञान। 

3. पाककला सम्बन्धी ज्ञान 

✓ नेपाली पररकारको ज्ञान। 

✓ पररकार तर्ार गने कवलध सम्बन्धी ज्ञान 

✓ पररकार तर्ार गनय आवश्र्क हनुे सामारी तथा भाँडाकुडी सम्बन्धी ज्ञान। 

✓ पररकार तर्ार गदाय अपनाउन ुपने सरसफाई/सावधानी सम्बन्धी ज्ञान। 

4. कार्ायलर् सहर्ोगीको व्र्ावसाकर्क र व्र्खिगत गणुहरु सम्बन्धी ज्ञान 

✓ कार्ायलर् सहर्ोगीको काम तथा कतयव्र्को ज्ञान। 

✓ कार्ायलर् सहर्ोगीमा हनुपुने गणुहरु। 

✓ कार्ायलर्को काममा रहँदा ध्र्ान द्वदनपुने कवषर्हरुको ज्ञान। 

✓ समर्पालन, मर्ायदा पालना, अनशुासन र आचरण सम्बन्धी ज्ञान। 

✓ प्राथलमक उपचार सम्बन्धी ज्ञान। 

5. अलतलथ सत्कार सम्बन्धी ज्ञान। 

6. खचठीपत्र/लनवेदन लेिन सम्बन्धी ज्ञान। 

7. गखणतको सामान्र् ज्ञान (जोड, घटाउ, गणुन, भाग आद्वद)। 

 

द्वितीर् चरणः अन्तवायताय परीक्षा (मौखिक) 
 

द्रिव्र्ः 
1. प्रथम चरणको ललखित परीक्षामा प्रश्नहरु र्थासम्भव नेपाली माध्र्मा सोलधनेछन ्। तर कवषर्लाई 

स्पि गनुय पने प्रश्न सोध्न सककनेछ। 

2. सामान्र्तर्ा पाठ्यरममा उल्लेि भएका सबै कवषर् समेकटने गरी प्रश्नहरु सोलधने छ।  

3. कवषर्गत लेिनको माध्र्म भाषा नेपाली वा अंरजी अथवा नेपाली र अंरजेी दवैु हनु सक्नेछ। 

4. प्रथम चरणको ललखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र द्वितीर् चरणको परीक्षामा 
सामेल गराइनेछ। 

5. उम्मेदावरले प्रथम चरण र द्वितीर् चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कहरु जोडी कुल अङ्कको आधारमा 
र्ोग्र्तारमअनसुार अखन्तम नखजजा प्रकाखशत गररनेछ। 

6. र्ो पाठर्रम लमलत 2079 साल माघ 9 गतेदेखि लाग ुहनुेछ।  

 


