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सामाजिक परिचालक /तथ्याङक संकलक पदको ललखित परिक्षा पाठ्यक्रम : २०७७ 

 

ललखित परिक्षा (Written  Examination )        प्रथम चिण   पूणााङ् -१०० 

अजततम परिक्षा (FiFinal Examination)        अततवाताा चिण      पूणााङ्-२० 

      ललखिक परिक्षा : प्रथम चिण  

पत्र  बिषय  पूणााङ् उततनमा परिक्षा प्रणाली  प्रश्न 
संख्या 
अंकभाि  

समय  

प्रथम  सामातय ज्ञान  सबंिधान 
तथा ऐन तनयन ि सेवा 
सम्ितधी 

१००  ४० वस्तुगत 
िहुिैकजपपक 
पश्त्र 

५०*२ अंक  ४५ लमनेट  

            

   अजततम चिण : अततििाि राता (Ininterview ) 

बिषय  पूणााङ् परिक्षा प्रणाली  समय  

अततििाि राता २०  मैखिक   

 

द्रष्टव्य:- 

१. िस्तुगत प्रथम प्रत्येक चािवटा संभावना उति ददइतछ िसमध्ये  एउटा सदह उति लोक सेवा आयोगले तोके 
िमोजिन चचतह लगाउने वा लेिा पनेछ  गलत उति िापत प्रतत गलत उतििाट २० प्रततशत अंक घटाइने छ । 

२.ललखित परिक्षाको माघ्याम भाषा नेपाली वा अंगे्रिी दवुै हुनेछ । 

३.िहुिैकाजपपक प्रश्नहरुहुने पिीक्षाम क्यालकुलेटि,मोिाइल प्रयोग गना पाइने छैन । 



१. सामान्य ज्ञान         २०*२ = ४० अंक 

क. नेपालको िािनैततक बिभािन तथा संघीय संबिधान संिचनासम्ितधी संचालन िानकािी । 
ि.नेपाल भूगोल -भौगोललक अवस्था ,धिातललय स्वरुप ि प्राकृततक सम्पदा आदद सम्ितधी सामातय िानकािी । 

ग. नेपालको इततहास सम्ितधी सामातय िानकािी । 
घ. नेपालको सामाजिक अवस्था पििाष्र,मुपय ि मातयता ,धमा िातिाती , मातभृुलम सास्कृतत काला , सादहत्य , 
संचगत  ,सास्कृततक सम्पदा ि आचथाक अवस्था ( कृषष ,उद्योग,व्यवसाय  ,पयाटन ,यातायात सतचाि आदद )सम्वजतध 
सामातय िानकािी । 

ङ) िािनैततक,सामाजिक ,सास्कृततक आचथाक िेलकुद पुस्ताक पुिस्काि िाजष्रय ि अततिाजष्रय मातयताि ि 
समासमातयक गततषवचधहरु लगायत सम्वतधी िानकािी । 

२. संबिधान तथा ऐन बिषय सम्िन्धी     १५*२  = ३० अंक 
कर. नेपालको संबिधान ि संिैधातनक क्रम सम्ितधी िानकािी 
ि.स्थानीय सिकाि संचालन ऐन  २०७४ सम्ितधी समतव िानकािी  

ग.नेपालको संबिधान स्थानीयआकाि सम्ितधी ब्वाित्या ि स्थानीय तह गठन क्षेत्र तथा स्थानीय तहका अचधकाि 
सुची ि स्थानीय तहको िािध तथा कि सम्ितधी सामातय िानकािी  

३. सेवा सम्िन्धी         १५*२ =३० अंक 
क) वातावरण संरक्षण र दिगो ववकास 

ख) तथ्याङक संकलन, प्रस्तुती र प्राप्त सूचकको सम्पे्रषण  

ग)  प्रततवेिन प्रणाली  

घ) सामाजिक पररचालकको काम ,कततव्य र जिम्मेवारी सम्वन्धी  

ङ) सामाजिक पररचालन कायतववधध २०७१ 

च) सामाजिक पररक्षण र सावतितनक पररक्षण सम्वजन्ध ववववध िानकारी  

छ) फोहोरमैला व्यवस्थापन  

 

 पाठ्यक्र लागु ममतत :-२०७९/०५/११ 

 


