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नेपाल इन्जिननयर िंग सेवा, नसनिल समूह, स्याननट ी उपसमूह, चौथो तह, 

खानेपानी तथा स सफाइ टेन्नननसयन पदको खुला प्रनतयोनगतात्मक नलन्खत प ीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

पाठ्यक्रमको रुप ेखााः— यस पाठ्यक्रमको आधा मा ननम्नानसुा  च र्मा प ीक्षा नलइने छाः  

नलन्खत प ीक्षा          पूर्ााङ्काः— १००  

अजतवााताा         पूर्ााङ्काः— २० 

 

प्रथम च र्ाः- नलन्खत प ीक्षा योिना (Examination Scheme) 

ववषय पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क प ीक्षा प्रर्ाली प्रश् न सिंख्या X अङ् क िा  समय 
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ववषयगताः छोटो उत्त  (Short 
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द्वितीय च र् 

ववषय पूर्ााङ्क प ीक्षा प्रर्ाली 
व्यन्िगत अजतवााताा २० मौन्खक 
द्रष्टव्याः 

१. नलन्खत प ीक्षाको माध्यम िाषा नेपाली वा अिंग्रिेी अथवा नेपाली   अिंग्रिेी दवैु हनुसननेछ ।  

२. नलन्खत प ीक्षाको वस्तगुत   ववषयगत प्रश् नहरुको लानग छुट्टा छुटै्ट उत्त पनु्स्तका प ीक्षा सरुु हनु ु अगावै 
द्वदइनेछ। प ीक्षाथीले वस्तगुत   ववषयगत प्रश् नहरुको उत्त  सम्बन्जधत उत्त पनु्स्तकामा लेख् नपुनेछ। 

३. पाठ्यक्रमका एकाईवाट ननम्नानसुा  प्रश्नहरु सोनधनेछन ्।  

िाग १ २ ३ 

वस्तगुत ४५ १५ १० 
ववषयगत ३ २ १ 

४. वस्तगुत बहवैुकन्पपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको उत्त  सही द्वदएका प्रत्येक सही उत्त  बापत १ (एक) 
अङ्क प्रदान गर नेछ िने गलत उत्त  द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्त  बापत २० प्रनतशत अङ्क कट्टा गर नेछ । त  
उत्त  नद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइने छैन   अङ्क कट्टा पनन गर ने छैन ।  

५. यस पाठ्यक्रममा िेसकैु लेन्खएको िए तापनन पाठ्यक्रममा प ेका ऐन, ननयमहरु तथा नीनतहरु प ीक्षाको नमनत 
िजदा ३ मवहना अगानि (सिंशोधन िएका वा सिंशोधन िई हटाईएका वा थप ग ी सिंशोधनिई) कायम 
 हेकालाई यस पाठ्क्क्रममा प ेको सम्झन ुपदाछ ।  

६. प्रथम च र्को नलन्खत प ीक्षाबाट छनौट िएका उम्मेदवा हरुलाई मात्र द्वितीय च र्को अजतवााताामा सन्म्मनलत 
ग ाइनेछ ।  

७. पाठ्यक्रम लागू नमनताः– २०७८।५।२५ 



ववषयाः सेवा सम्बजधी 

िाग १– खानेपानी 
1.1. खानेपानी आयोिनाको सवेक्षर् 

1.1.1. एब्नी लेबनलङ्ग 

1.1.2. टेप सिे 

1.1.3. पानीको श्रोतको पर मार् मापन   महुानको छनौट 

1.1.4. सिं चनाको ले-आउट तथा फ्लो िायग्राम 

1.2. लागत अनमुान तया ी 
1.2.1. पर चय 

1.2.2. ननमाार् सामग्रीको पर मार् ननधाा र् 

1.2.3. द  ववश्लषेर् 

1.2.4. पाइप, वफवटङ्सको पर मार् ननधाा र्   लागत 

1.2.5. कूल लागत अनमुान ननधाा र्   काननुी व्यवस्था 
1.3. ग्रानिटी फ्लो नसस्टम  

1.3.1. योिना अवनध, िनसिंख्या तथा पानीको माग  

1.3.1.1. पर चय  

1.3.1.2. योिना अवनध  

1.3.1.3. िनसिंख्या प्रक्षेपर् 

1.3.1.4. दैननक पानीको माग  

1.3.2. इजटेक  

1.3.2.1. पर चय  

1.3.2.2. इजटेकका वकनसम  

1.3.2.3. इजटेकको स ुक्षा   ममात सम्िा   

1.3.2.4. महुानको िलाधा  सिं क्षर् 

1.3.3.  बे्रक प्रसे  ट्याङ्क (नब.वप.टी.)  

1.3.3.1. पर चय तथा आवश्यकता  

1.3.3.2. बे्रक प्रसे  ट्याङ्क बनाउने ठाउँ  

1.3.3.3. बे्रक प्रसे  ट्याङ्कको वकनसम  

1.3.3.4. बे्रक प्रसे  ट्याङ्कको ननमाार् काया  

1.3.4.  र िर्भवााए  ट्याङ्क  

1.3.4.1. पर चय तथा आवश्यकता  

1.3.4.2. र िर्भवााय  ट्याङ्क बनाउने ठाउँ  

1.3.4.3. प्रका  तथा फाइदा   बेफाइदा 



1.3.4.4. र िर्भवााय  ट्याङ्क ननमाार् काया  

1.3.4.5. वासआउट, ओि फ्लो, इनलेट, आउटलेट नसस्टम 

1.3.4.6. फे ोनसमेजट ट्याङ्क ननमाार् 

1.3.5. पाइपलाइन  

1.3.5.1. पर चय  

1.3.5.2. पाइप लाइनका वकनसम  

1.3.5.3. पाइप लाइन नबछ्याउन, खन्ने   पनेु काम  

1.3.5.4. पाइप गाड्न ुपने आवश्यकता  

1.3.5.5. पाइप लाइनमा हनुे  ोकावटहरु  

1.3.5.6. पाइप लाइनमा  ोकावट पत्ता लगाउने तथा हटाउने उपायहरु  

1.3.6.  खानेपानी धा ा  

1.3.6.1. पर चय  

1.3.6.2. धा ा बनाउने ठाउँ  

1.3.6.3. सावािननक तथा ननिी धा ा 
1.3.6.4. धा ा ननमाार् काया  

1.4. ननमाार् सामग्री तथा प्रववनध 

1.4.1. पर चय 

1.4.2. नसमेण्ट  

1.4.2.1. हाइडे्रशन  

1.4.2.2. िम्ने प्रकृया  

1.4.2.3. किा हनुे प्रकृया  

1.4.2.4. नसमेण्ट  ाख्न ेत ीका  

1.4.3. बालवुा  

1.4.4. नगवट्ट 

1.4.5. पानी 
1.4.6. नसमेण्ट मोटाा  

1.4.7. ढुिंगा   इटाको गा ो 
1.4.8. किं कृट प्रववनध 

1.4.8.1. किं कृट बनाउने तथा ओसाने काम 

1.4.8.2. फमावका  तया  पाने 

1.4.8.3. किं कृट खजयाउने तर का 
1.4.8.4.किं कृट खाँद् ने तर का 
1.4.8.5. किं कृट न यरु ङ गने काम 



1.4.8.6. फमावका  हटाउने काम 

1.4.9. वटपका  (प्वाइन्जटङ्ग) गने काम 

1.4.10. प्लाष्ट  गने काम 

1.4.11. नसमेण्ट पननङ्ग  

1.5. पाइप वफवटङ्ग 

1.5.1. पाइप 

1.5.1.1. पर चय 

1.5.1.2. पाइपका वकनसम 

1.5.1.3. ववनिन्न प्रका का पाइप सामग्रीको उपयोग, फाइदा, बेफाइदाहरु 

1.5.2. नस.आई/न्ि.आई/एच.नि.वप.इ./य.ुवप.नि.नस./नस.वप.नि.नस. वफवटङ्ग 

1.5.2.1. पर चय 

1.5.2.2. प्रका  

1.5.2.3. काम   महत्व 

1.5.3. पाइप वफवटङ्ग तथा ििान काया 
1.5.4. ववनिन्न प्रका का  ेगलेुवटङ, कजरोल िपब, स्लसु िपब, गेट िपब, ग्लोब िपब, नन र टना िपब, प्रसे  

र ड्युनसङ िपब, एय  िपब 

1.5.5. टू्यबवेल 

1.5.5.1. पर चय 

1.5.5.2. िनूमगत िल 

1.5.5.3. स्यालो तथा निप ट्यूबवेल 

1.5.5.4. टू्यबवेलमा प्रयोग हनुे सामग्री 
1.5.5.5. टू्यबवेल ििानको ववनध 

1.5.5.6. ममात तथा सम्िा  

1.5.5.7. टू्यबवेल केय टेक  तथा उपिोिा सनमनत 

1.5.6. इना  

1.5.6.1. पर चय 

1.5.6.2. प्रका  

1.5.6.3. ननमाार् ववनध 

1.5.6.4. ममात तथा सम्िा  

िाग २ – स सफाइ सम्बजधी 

2.1 पानी 
2.1.1 पर चय 



2.1.2 पानीका श्रोत 

2.1.3 स ुन्क्षत पानी 
2.1.4 पानी स ुन्क्षत  ाख् ने तर का 
2.1.5 खानेपानी स ुक्षा योिना सम्बजधी िानका ी  

2.2 स सफाइ 

2.2.1 पर चय 

2.2.2 वकनसम   आवश्यकता 
2.2.3 स सफाइको महत्व 

2.2.4 घ बाट ननन्स्कएको फोह  पानीको व्यवस्थापन  

2.2.5 फोह  मैलाको व्यवस्थापन  

2.2.6 ठोस, प्लावष्टक   नससा िस्ता फोह को व्यवस्थापन 

2.2.7 सावािननक स्थानहरुमा हातधनुे िानका ी प्रयोग   व्यवस्थापन  

2.3 पानीिजय सरुवा  ोग  

2.3.1 पर चय  

2.3.2 सरुवा  ोगको वकनसम  

2.3.3  ोग सने माध्यम  

2.3.4 सरुवा  ोगबाट बच्ने उपाय  

2.3.5 खोप, पौवष्टक आहा , झािापखाला   िकुा सम्बजधी िानका ी  

2.4 शौचालय  

2.4.1 पर चय  

2.4.2 शौचालयको आवश्यकता  

2.4.3 शौचालयको वकनसम  

2.4.4 शौचालयको ननमाार् ववनध  

2.4.5 सेफ्टीक ट्याङ्क, स्लि तथा ढल ननकास बा े सामाजय िानका ी 
2.4.6 शौचालयको ममात सम्िा  

2.4.7 शौचालयको प्रयोग ववनध 

2.4.8 सावािननक शौचालयको व्यवस्थापन 

2.5 सधुार एको चपुहो  

2.5.1 पर चय  

2.5.2 फाइदा   बेफाइदा  

2.5.3 बनाउने तर का  

2.6 खानेपानी तथा स सफाई आयोिनाहरुको सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सम्बजधी िानका ी 
2.6.1 ममात सम्िा  कोष पर चालन 



2.6.2 आयोिना  ेखदेख, अनगुमन, मूपयाङ् कन, ननयनमत ममात सम्िा  

 

िाग ३ खानेपानी, स सफाइ व्यवस्थापन तथा सेवा सम्बजधी कानून  

3.1 पर चय  

3.2 खानेपानी आयोिना तथा िनसहिानगता  

3.3 उपिोिा सनमनतको छनौट, काम कताव्य   न्िम्मेवा ी  

3.4 ममात तथा सम्िा  कायाकतााको काम, कताव्य   न्िम्मेवा ी 
3.5 स सफाइ स्वयिंसेववका तथा उत्प्ररे काको काम कताव्य  

3.6 आयोिना स्त मा हनुे तानलम सञ्चालन, मूपयािंकन आद्वद  

3.7 उपिोिा समूह पर चालन   सामान्िक सवेक्षर् ववनध 

3.8 खानेपानी स सफाइ टेन्नननसयनको काम, कताव्य   न्िम्मेवा ी 
3.9 ननिामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० मा कमाचा ीको आच र्, ववदा   सिाय सम्बजधी 

व्यवस्था 

 

नमूना प्रश् नहरु 

वस्तगुत नमनुा प्रश्न पत्र 

 

१) एक बो ा नसमेजटको तौल कनत हजुछ ? 

 (क) ५० के.िी.   (ख) ५०० के.िी. (ग) ५० ग्राम (घ) ५०० ग्राम 

 

२) कनत निग्री सेलनसयस तापक्रममा नसमेजट िम्दैन ? 

 (क) ५० निग्री सेलनसयस (ख) २५ निग्री सेलनसयस (ग) ८ निग्री नसलनसयस  

 (घ) ० निग्री नसलनसयस 

 

३) नसमेजटले कनत प्रनतशत िजदा बढी पानी सोस्न ुहदैुन ? 

 (क) २% (ख) ५% (ग) १०%  (घ) १५% 

 

४) नसमेजट मसलाको प्रयोग पनछ उत्यन्न हनुे ताप ननयजत्रर् गना अबलम्बन गर ने प्रकृयालाई के िननजछ ? 

 (क) हाईडे्रसन (ख) सेवटङ्ग (ग) नयूर ङ्ग (घ) कूनलङ्ग 

 

५) फमाालाई कुन इकाईमा नापन्जछ ? 

 (क) नमट   (ख) वगा नमट   (ग) घन नमट   (घ) माथीका सबै 

 

६) ढलान ग ेको एक हप्तामा कजक्रीटको कनत प्रनतशत शन्ि बढाउँदछ ? 
 (क) २५%  (ख) ४५%  (ग) ६५%  (घ) ८५% 



 

७) कजक्रीटको Strength लाई तलको मध्ये कुनले अस  गदाछ ? 

 (क) वाट  नसमेजट Ratio  (ख) Mix Proportion  (ग) Admixture  (घ) माथीका सबै 

 

८) ढुिंगाको गाह्रोमा कनत नम.नम. मोटाईमा प्लास्ट  गर जछ ? 

 (क) १०  (ख)२०  (ग) ३०  (घ) ४० 

 

९) एक घन नमट मा कनत नलट  पानी हजुछ ? 

 (क) १००  (ख) १०००  (ग) १००००  (घ) १० 

 

१०) माननसलाई लाग्न े ोग मध्ये फोहो  पानीका का र् कनत प्रनतशत  ोग लाग्न सनछ ? 
 (क) ४० (ख) ५० (ग) ६०  (घ) ७० 

 

११)  न्व्लचीङ्ग पाउि मा नलोर न साधा र्तया कनत प्रनतशत हजुछ ? 

 (क) ५  (ख) १५ (ग) ३०  (घ)५० 

 

१२) पानीमा नलोर न अवशेष (Residual Chlorine) को मात्रा कुन इकाईमा नापन्जछ ? 

 (क) NTU  (ख) सेजटीमीट   (ग) नमली ग्राम/नलट   (घ) MPN/100ml  
 

१३) तलको मध्ये कुन Treatment अवयव होइन ? 

 (क) सेजिमेजटेसन टैङ्क  (ख)  वफङ्ग वफपट  (ग) ग्रीट च्याम्व   (घ) बे्रक प्रसे  टैंक 

 

१४) सबै िजदा पवहला द्वदशा मिु क्षेत्र घोषर्ा िएको न्िपला कुन हो ? 

 (क) न्चतवन  (ख) कास्की (ग) नवुाकोट (घ) पवात 

 

१५) पानीमा आयोनिन खननि पदाथाको मात्रा कम िएमा कुन  ोग लाग्छ ? 

 (क) गलगाि  (ख) झािा पखाला  (ग) दाद ुा (घ) िजिीस 

 

१६) हैण्िपम्प िजदा चपीको खािल कम्तीमा कनत टाढा हनु ुपदाछ ? 

 (क) ५ वफट (ख) १० वफट  (ग) २० वफट  (घ) ३० वफट 

 

१७) ववश्व हात धनु ेद्वदवस कवहले मनाईजछ ? 

 (क) अनटोव  १५  (ख) माचा २२  (ग) माचा २३  (घ) िनु ५ 

 

१८)  खानेपानी आयोिनामा दताा कहाँ गर जछ ? 

 (क) गा.पा.÷नग पानलका कायाालय 

 (ख) न्िपला िलश्रोत सनमनत 

 (ग) खानेपानी निनििन कायाालय 

 (घ) खानेपानी मजत्रालय 

 

१९) पाइप लाईनमा ८० नमट  उचाई ब ाब को चाप थाम्न कुन नसर िको एच.नि.पी. पाइप प्रयोग गर जछ ? 

 (क) २.५ के.न्ि.÷से.मी.२  (ख) ४ के.िी.÷से.मी.२ (ग) ६ के.न्ि.÷से.मी.२ 

(घ) १० के.न्ि.÷से.मी.२ 

 



२०) तलका मध्ये ठूलो पोलनथन पाइपबाट धा ाको आधा इजच लाइन ििान गना प्रयोग गर ने वफवटङ्गस कुन हो ? 

 (क) फेरुल(Ferrule)     (ख) क्रस (Cross)  

(ग) मेकाननकल कन्प्लङ्ग (Mechanical Coupling) (घ) ब्रास यूननयन (Brass Union)   
 

 

ववषयगत नमनुा प्रश्न पत्र 

 

सिंन्क्षप्त उत्त  द्वदनहुोस ्

 

१ खानेपानी तथा स सफाई टेन्नननसयन (खा.पा.स.टे.) को काम, कताव्य   न्िम्मेवा ी बा े वववेचना गनुाहोस ्। ५  
२ ग्रानिवट फ्लो खानेपानी प्रर्ालीका प्रमखु सिं चनाहरु के के हनु,् उपलेख गनुाहोस।् यी सिं चनाका उपयोग बा े 

छोटक ीमा वर्ान गनुाहोस ्। ५ 

३ िनसहिानगता मलुक खानेपानी योिनाको कायााजवयनबाट आयोिनाहरुको दीगोपनमा कस्तो प्रिाव पछा ? उपिोिा 
सनमनतको गठन प्रकृया छोटक ीमा उपलेख गनुाहोस ्। ५ 

४ प्यानवाला दईु खापटे चती (Poor Flush Double Pit Latrine) का फाइदाहरु के के हनु,् साधा र्  ेखा न्चत्रका 
साथ यसको बनाउन ेतर काको बा ेमा सिंक्षीप्त िानका ी द्वदनहुोस \ ।५  

५ नेपालको िनसिंख्या वृविका का र् पहािी िेगमा िएका वनििंगल फिानीबाट पानीका श्रोतहरु सनुने क्रम िा ी छ 
उच्च पहािी िेगका वस्तीहरुमा वपउन ेपानी आपूतीमा द्वदन प्रनतद्वदन िवटलता थवपदै  हेका अवस्थामा श्रोतहरु कस ी 
सिं क्षर् गना सवकजछ कुनै नतन उपायहरु उपलेख गर  छलफल गनुाहोस ्।५  

६ पानी स ुक्षा योिना (Water Safety Plan) िन्नाले के बनु्झजछ ? यसको फाईदा के हो   यसलाई ग्रानमर् 
खानेपानीहरुमा कस ी लागू गर जछ सिंक्षीप्त िानका ी द्वदनहुोस \ । ५ 

 


