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नगर कार्यपालिका कार्ायिर् 

इटँाभट्टा, झापा 

गररब घर पलिचान तथा प्रमाण पत्र लितरण कार्यक्रम 

गणक पदको लिलित परीक्षाको पाठ्र्क्रम 
 

१. प्रथम चरण 

पत्र लबषर् पूणाांक उत्तीणय परीक्षा 

प्रणािी 

प्रश्न संख्र्ा 

र अंक  

सम  र् 

प्रथम 
सामान्र् ज्ञान, सामान्र् बौलिक परीक्षण, 

गलणत, कम्प्रु्टर र सेिा सम्पबलन्ि 
५० १६ 

बस्तुगत प्रश्न 

पत्र 
२५x२ ३० लमनेट 

 

२. दोश्रो चरण (अन्तिायताय) 

लबषर् पूणाांक परीक्षा प्रणािी 

व्र्लिगत अन्तिायताय ३० मौलिक 
 

द्रष्टब्र्: 

१.  लिलित परीक्षाको माध्यम भाषा अंगे्रजी वा नेपािी अथवा अंगे्रजी र नेपािी दवैु हनु सक्नछे ।  

२.  वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नहरुको उत्तर सही लदएमा प्रत्येक सही उत्तर बापत २ (दईु) अङ्क प्रदान गररनेछ भन ेगित उत्तर लदएमा 

प्रत्येक गित उत्तर बापत २० प्रलतशत अथाात् ०.४ अङ्क कट्टा गररनेछ । तर उत्तर नलदएमा त्यस बापत अङ्क लदइने छैन र अङ्क कट्टा पलन गररन े

छैन ।  

३.  यस पाठ्रयक्रममा जेसुकै िेलिएको भएता पलन पाठ्यक्रममा परेका ऐन, लनयमहरु परीक्षाको लमलत भन्दा ३ (तीन) मलहना अगालि (संशोधन भएका वा 

संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई) कायम रहेकािाई यस पाठ्यक्रममा रहेको सम्झनु पदाछ ।  

४.  लिलित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुिाई मात्र अन्तवााताामा सलम्मलित गराइनेछ ।  
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१. सामान्र् ज्ञान 

१.१ नेपािको इलतहास 

१.२ नेपािको भूगोि 

१.३ गररब पलहचान तथा पररचयपत्र लवतरण लनदेलशका-२०७५ 

१.४ मेचीनगर नगरपालिका पररचय 

२. सामान्र् बौलिक पररक्षण 

२.१ छोलिएको संकेत र अक्षर 

२.२ समय र काम 

२.३ लभन्न र दशमिब,  

२.४ लत्रभुज र बगाहरुको रचना 

२.५ कोलिंग र लिकोलिगं 

२.६ लबन्द ुस्थान र लस्थलत 

३. गलणत 

३.१ नाफा, नोक्सान र छुट 

३.२ साधारण ब्याज र लमलित ब्याज 

३.३ कर, कलमसन र ह्रासकट्टी 

३.४ औसत 

४. कम्प्रु्टर सम्पबलन्ि सामान्र् जानकारी 

५. Data Sources 

- Primary 

- Secondary 

- Collection, Classification and tabulation of data 
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