
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
 शे्रणीविविन प्रथम ििकुा सिारी चािक पदको लिखित परीक्षाको िालग 

 

परीक्षा प्रणािी योजना 
पाठ्यक्रमको रुपरेिा :- संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणािीको आधारमा सबैको िालग लनम्नानसुारको िनुेछ ।  

लिखित परीक्षा (Written Examination ) :- प्रथम चरण              पणुााङ्क:- ५० 

                                                                     वितीय चरण                       पणुााङ्क:- ५० 

अखततम परीक्षा(Final Examination) :-सीप परीक्षण (ड्राइलिङ अभ्यास) र अततरिाताा)        पणुााङ्क:- ४० 

लिखित परीक्षा योजना (Written Examination Scheme) 

१) लिखित परीक्षा :- प्रथम चरण (First Phase) 

तालिका १ 

पत्र विषय पूणााङ्क उलतणााङ्क परीक्षा प्रणािी प्रश्न संख्या * 

अङ्क 
समय 

प्रथम ड्राइलिङ सम्बतधी 
सामातय ज्ञान 

५० २० बस्तगुत(Objective) बि ु
िैकखपपक प्रश्न(Multiple 

Choice Questions) 

२५*२ अङ्क २२.५ लमनेट 

तालिका २ 

पत्र विषय पूणााङ्क उलतणााङ्क परीक्षा प्रणािी प्रश्न संख्या * अङ्क समय 

विलतय ड्राइलिङ सम्बतधी सामातय 
ज्ञान 

५० २० विषयगत प्रश्न 

(Subjective 
Questions)  

१०*५ अङ्क १.५ घण्टा 

तालिका ३ 

(ििकुा सिारी चािकको िालग यस विज्ञापना प्रयोजनका िालग मात्र थप) 

पत्र विषय पूणााङ्क उलतणााङ्क परीक्षा प्रणािी प्रश्न संख्या * अङ्क समय 

प्रथम तथा 
वितीय 

ड्राइलिङ सम्बतधी सामातय 
ज्ञान अततरगत GUN 126 R 

DTFHH HILUX 2.8 LTR को 
जानकारी 

तालिका १ र २ अततरगतको 
पाठ्यक्रममा नै प्रश् न समािे  

गररने 

विषयगत प्रश्न 

(Subjective 
Questions)  

तालिका १ र २ अततरगतको 
पाठ्यक्रममा प्रश् न संख्या अंक र समय 

समािे  गररने 

तालिका ४ 

सीप परीक्षण तथा अततरिाताा  

 

द्रष्टव्य : 
१ यो पाठ्यक्रम रुपरेिा/ योजनािाइा संयकु्त र एवककृत परीक्षा प्रणािी (Integrated & Unified Examination System) 

को आधारमा लिखित परीक्षा (प्रथम चरण र वितीय चरण) तथा अखततम परीक्षा (सीप परीक्षण र अततरिाताा) गरी दइुा 
िागमा वििाजन गररएको छ । तर पाठ्यक्रम सलमलतिे १०० अंकको लिखित िा २० अंकको मौखिक परीक्षा मात्र पलन 
सञ् चािन गरी समेत उम्मेदिार छनैट गना सवकनेछ ।  

विषय पूणााङ्क परीक्षा प्रणािी समय 
सीप परीक्षण (ड्राइलिङ अभ्यास) २० प्रयोगात्मक (Practical) २५ लमनेट 

 

 व्यखक्तगत अततरिाताा २० मौखिक(Oral)  
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२ मालथ तालिका १ र तालिका २ मा ददइएको अनसुारको लिखित परीक्षा योजना सबै सिारी चािक पदका िालग 
अलनिाया िनेुछ । तर तालिका १ र  २ मा लनखश् चत अंकका प्रश् न ििकुा सिारी चािकका िालग साथै यस विज्ञापन 
प्रयोजनका िालग तालिका ३ बमोखजमको पाठ्यक्रमबाट प्रश् न समािे  गररनेछ ।  

४ संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणािीको आधारमा मालथ उपिेखित सबै पदिरुको िालग प्रथम, वितीय पत्र/विषयको 
विषयिस्त ुअलनिाया  िनेुछ । तर लनखश् चत संख्यामा पद अनसुारको तालिका ३ बमोखजमका पाठ्यक्रमका प्रश् निरु समेत 
समािे  गररनेछ ।  

५ लिखित परीक्षामा प्रश् न पत्रिरुको मा्यम िाषा नेपािी िा अं्जेी अथिा नेपािी र अं्जेी दिैु िनेुछ ।   

७ लिखित परीक्षाको मा्यम िाषा नेपािी िा अं्जेी अथिा नेपािी र अं्जेी दिैु िनेुछ ।   

८ बस्तगुत बििैुकखपपक प्रश् निरु (Multiple Choice) प्रश् निरुको गित उ्तरर ददएमा प्रत्येक उ्तरर िापत २० प्रलत त 
अङ्क कट्टा गररनेछ । तर उ्तरर नददएमा त्यस िापत अङ्क ददइने छैन र अङ्क कट्टा गररनेछैन ।  

९ बििैुकखपपक प्रश् निरु िनेु परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यािकुिेटर (Calculator) प्रयोग गना पाइनेछैन । 

१० परीक्षामा सोलधने प्रश् न संख्या अंक र अंकिार यथासम्िि पत्र/विषयमा ददइए अनसुार िनेुछ। 

११ यस पाठ्यक्रम योजना अततरगतका पत्र।विषयका विषयिस्तमुा जनुसकैु कुरा िेखिएको िए तापलन पाठ्यक्रममा परेका 
कानून ऐन लनयम तथा नीलतिरु परीक्षाको लमलत ितदा ३ मविना अगाडी सं ोधन िएमा सोिाइ यस पाठ्यक्रममा समािे  
िएको सम्झन ुपदाछ ।  

१२ लिखित परीषामा छनौट िएका उम्मेदिारिरुिाइ मात्र सीप परीक्षण तथा अततरिाताामा सखम्मलित गराइनेछ ।  
१३ लिखित परीषा र अखततम परीक्षा (सीप परीक्षण तथा अततरिाताा) को कूि अंक योगका आधारमा अखततम परीषाफि 
प्रकाख त गररनेछ ।  

१४ परीक्षा योजना र पाठ्यक्रमः सलमलतको लमलत २०७५।१२।०७ गतेको लनणायानसुार यो परीक्षा योजना बमोखजमको 
पाठ्यक्रम िागू िएको िो ।   


