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विहादी गाउँपाविका 

गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर् 

िहाकीठाँटी, पियत 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

गरिि परििाि पवहचान तथा परिचर् पत्र वितिण कार्यक्रम सुपरििेक्षक पदको 

विखित पिीक्षाको पाठ्यक्रम 

१. प्रथम चिण : 

प्रािखिक र्ोग्यताक्रमको सूवच प्रकाशन 

 

२. विवतर् चिण : लिखित परीक्षा 

पत्र विषर् पूणायङ्क उविणायङ्क पिीक्षा प्रणािी प्रश्न संख्या 

ि अङ्क 

समर् 

प्रथम सामान्य ज्ञान, 

गलित तथा 

तथ्याङ्क र 

कम्प्यूटर 

१०० ४० वसु्तगत 

बहुवैकल्पीक प्रश्न 

५० प्रश्न x २ 

अङ्क 

४५ लमनेट 

 

३. तृतीर् चिण : अन्तवााताा 

 

विषर् पूणायङ्क परिक्षा प्रणािी 

व्यखिगत अन्तरवाताा ३० मौखिक 

 

द्रष्टव्य : 

१. प्रारखिक योग्यताक्रमको सूलिमा नाम लनखिएका उमे्मदवारहरु मात्र दोस्रो िरिको लिखित पररक्षामा 

सखम्मलित हुनेछन् । 

२. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नहरुको उत्तर सही लदएमा प्रते्यक सही उत्तर वापत २ (दुई) 

अङ्क प्रदान गररनेछ भने गित उत्तर लदएमा अङ्क कालटने छैन । 

३. लिखित पररक्षाबाट छनौट भएका उमे्मदवारुिाई मात्र अन्तवााताामा सखम्मलित गराईनेछ । 

 

सामान्य ज्ञान, गवणत तथा तथ्याङ्क ि कम्प्यूटि सम्बन्धी 

 

१. सामान्य ज्ञान ( १५ प्रश्न x २ अङ्क = ३० अंक) 

१.१  नेपािको इलतहास 

१.२  नेपािको भूगोि 

१.३  नेपािको संलवधान 

१.४  नेपािको आवलधक योजनाहरु 

१.५  लवहादी गाउँपालिका सम्बन्धी जानकारी 

१.६  नेपािको बजेट तथा िेिा प्रिािी 

१.७  पयाटन, वातावरि, भूउपयोग लनती, गररवी लनवारि लनती 

१.८  गररवी र त्यसका आयामहरु 

१.९  गररव पररवार पलहिान तथा पररिय पत्र लवतरि लनदेलिका, २०७५ 
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१.१० समसामयीक घटना तथा नवीनतम गलतलवधीहरु  

१.११ ILO,UNDP िगायत दातृ लनकायहरु 

 

 

२. गवणत तथा तथ्याङ्क ( २० प्रश्न x २ अङ्क = ४० अंक )  

२.१ ऐकीक लनयम 

२.२ नाफा,नोक्सान र छुट  

२.३ साधारि व्याज र लमलित व्याज  

२.४ कर कलमसन र ह्रासकटी  

२.५ औषत  

२.६ Source and Method of Collecting data 

२.७ Collection, Classification, Presentation of data  

२.८ Standard deviation 

२.९ Correlation & Regression 

२.१० Measure of Central Tendency 

 ३. कम्प्युटि सम्बन्धी सामान्य जानकािी (१५ प्रश्न * २ अङ्क = ३० अंक)  

३.१ Computer Definition, History, Generation, Characteristics, Types & Applications  

३.२ Overview of a Computer System Data & data Processing, Hardware, Software, 

Live ware and Firm and Cache Memory 

३.३  Electronic, Spreadsheet  

३.४  IT Policy of Nepal 

३.५  Word Processing  

३.६ Presentation System 


