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अनुसूची-१  

समुदायमा आधाररत पुनर्सथाापना सहजकतााको लिखित परीक्षाका िालि तोलकएको 

पाठ्यक्रम- समय १ घण्टा 

िण्ड कः स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभुत ज्ञान-२६ अङ्क (प्रलतप्रश्न २ अङ्कका १३ वटा 

बहुवैकखिक प्रश्नहरू) 

1. Chromosomal defect(disease) 

2. Gynaecology and obstrectis 

 Gonadogenesis 

 Antenatal care and its anomalies 

 Intrapartum care and its complications 

 Post-partum care and its complications 

 Safe motherhood program and contraception 

 Teratogenic and fetal toxic drugs 

 Pregnancy friendly drugs 

 Pregnancy with alcoholism or substance use 

 Pregnancy with sexually transmitted infection 

 Infectious disease under threat for pregnancy 

 Endocrine disorder with pregnancy 

 Safe abortion care 

3. Newborn 

 Newborn care and its complications 

 Newborn infection 

 Immunization schedule and vaccine preventable disease 

 Developmental milestones 

4. Nutritional program 

 Nepal government program on nutrition 

 Nutritional disorder - PEM, stunting and wasting etc 

 Nutritional supplementation program 

5. Handicapped related program 

 Program related disabled people in health 

 Services and care provided by government 
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िण्ड िः अपाङ्गता, कानून तथा सामालजक सवाि-१९ अङ्क (प्रलतप्रश्न २ अङ्कका ७ वटा 

बहुवैकखिक तथा प्रलतप्रश्न ५ अङ्कको १ लवषयित प्रश्न)   

१. लिङ्ग र िैलङ्गक लवशे्लषण 

 लिङ्ग र िैलङ्गकता 

 िैलङ्गक भूलमका 

२. िैलङ्गकतामा आधाररत लहिंसा 

 िैलङ्गकतामा आधाररत लहिंसा– अपाङ्गता भएका मलहिामाथी हुने लहिंसाको अवर्सथा 

 प्रजनन् स्वास्थ्य, प्रजनन् र यौन अलधकार 

३. सामालजक पररचािन 

 सैद्धान्तीक पक्ष 

 स्वाविम्बन समूह िठन र पररचािन  

 समूह बचत, बचत पररचािन र सहकारीता 

४  .समुदायमा आधारीत पुनर्सथाापना 

 अपाङ्गताको पररभाषा र वलिाकरण 

 अपाङ्गता भएका व्यखिहरुका अलधकारका िालि नेपािमा भएका लवद्यमान कानूनी व्यवर्सथा  

५ .सिंवैधालनक व्यवर्सथा, ऐन, नीलत तथा कायाक्रम 

 अपाङ्गता भएका व्यखिहरुका िालि लवद्यमान अन्तराालय य कानूनी व्यवर्सथा 

 सिंयुि राय  सिंघिे जारी िरेको अपाङ्गता भएका व्यखिहरुको अलधकार सम्बन्धी महासन्धी 

 समुदायमा आधाररत पुनर्सथाापना  )५/ ५ म्यालट क्स( 

 अपाङ्गता भएका व्यखिहरुिे प्रयोि िने सहायक सामाग्री सम्बन्धी सामान्य ज्ञान 

 अपाङ्गता भएका व्यखिहरुको सामालजक सुरक्षा सम्बन्धी लवद्यमान रालय य नीलत 

 

िण्ड िः आधारभुत प्रशासलनक ज्ञान-५ अङ्क (प्रलतप्रश्न ५ अङ्कको १ लवषयित प्रश्न) 

१. सावाजलनक सेवा प्रवाहः पररचय, महत्व, सेवा प्रदायक लनकायहरू 

२. पत्र व्यवहारः पररचय, महत्व, उदे्दश्य, एक कायााियबाट अको कायााियमा िररने पत्राचारको 

बारेमा सामान्य जानकारी 

३. दताा र चिानी सम्बन्धी सामान्य जानकारी 

४. अलभिेि व्यवर्सथापनः पररचय, आवश्यकता, उदे्दश्य र महत्व 

५. प्रलतवेदनः पररचय, उदे्दश्य, महत्व, असि प्रलतवेदनमा हुनुपने िुणहरू 
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सन्दभा सामाग्रीहरूः 

१. नेपािको सिंलवधान 

२. अपाङ्गता भएका व्यखिहरूको अलधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

३. अपाङ्गता भएका व्यखिहरूको अलधकार सम्बन्धी महासन्धी, २००६ 

४. स्वास्थ्य सेवा लवभािबाट प्रकालशत हुने वालषाक स्वास्थ्य प्रलतवेदन 

५. स्वास्थ्य सम्बन्धी लवलभन्न लवषयका पाठ्यसामाग्रीहरू 

६. लवलभन्न प्रकाशलनक आिेि तथा पाठ्यसामाग्रीहरू 

७. अन्य सान्दलभाक पुस्तक तथा सामाग्रीहरू 

८. अपाङ्गता सम्बन्धी जानकारीमूिक सूचना तथा अन्य सन्दभा सामाग्रीहरू रालय य अपाङ्ग महासङ्घ 

नेपािको वेवसाइट www.nfdn.org.np मा पलन पाइने॰  

कम्प्युटर सीप परीक्षणका िालि तोलकएको पाठ्यक्रम- समय २० लमनेट 

1.  Windows Basic - ५ अङ्क 

 Starting and shutting down Windows 

 Basic Windows elements- Desktop, Taskbar, My Computer, Recycle Bin etc. 

 Concept of files and folders 

 Searching files and folders 

2. MS Word-१० अङ्क 

 Creating, saving and opening documents 

 Typing: Nepali and English 

 Text formatting (font, size, color, underline, italic, bold etc.) and paragraph 

formatting ( alignment, indentation, spacing) 

 Inserting header, footer, page number 

 Page setting (margin, page size, orientation), previewing and printing of 

documents 

3. MS Excel-५ अङ्क 

 Simple Electronic spreadsheet  

नेपाली वा अंगे्रजी टाइपपङ्ग परीक्षणका लापि पनरे्दशन 

१. नेपािी टाइलपङ्गका िालि ५ लमनेटको समय लनधाारण िरी १५० शव्दहरूको एउटा अनुचे्छद 

लदइनेछ, जसमा देहायबमोलजम अलधकतम २.५ अङ्क प्रदान िररनेछ,- 

 

http://www.nfdn.org.np/
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शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट पाउने अङ्क 
५ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत अङ्क नपाउने 

५ देिी ७.५ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत ०.५ अङ्क 

७.५ देिी १० भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत ०.७५ अङ्क 

१० देिी १२.५ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत १ अङ्क 

१२.५ देिी १५ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत १.२५ अङ्क 

१५ देिी १७.५ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत १.५ अङ्क 

१७.५ देिी २० भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत १.७५ अङ्क 

२० देिी २२.५ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत २ अङ्क 

२२.५ देिी २५ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत २.२५ अङ्क 

२५ वा सो भन्दा बलढ शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत २.५ अङ्क 

 

२. अगे्रजी टाइलपङ्गका िालि ५ लमनेटको समय लनधाारण िरी २०० शव्दहरूको एउटा अनुचे्छद 

लदइनेछ, जसमा देहाय बमोलजम अलधकतम २.५ अङ्क प्रदान िररनेछ,- 

शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट पाउने अङ्क 

६ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत अङ्क नपाउने 

६ देिी ९ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत ०.५ अङ्क 

९ देिी १२ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत ०.७५ अङ्क 

१२ देिी १५ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत १ अङ्क 

१५ देिी १८ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत १.२५ अङ्क 

१८ देिी २१ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत १.५ अङ्क 

२१ देिी २४ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत १.७५ अङ्क 

२४ देिी २७ भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत २ अङ्क 

२७ देिी ३० भन्दा कम शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत २.२५ अङ्क 

३० वा सो भन्दा बलढ शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट वापत २.५ अङ्क 

 

३. नेपािी वा अिंग्रजी टाइलपङ्गमा लदइएको अनुचे्छदिाई आधार मानी परीक्षाथीिे टाइप िरेको 

अनुचे्छदसँि लभडाई चेक िररनेछ॰ लदइएको अनुचे्छदमा उखिखित र्सथान बमोलजम परीक्षाथीिे 

आफ्नो अनुचे्छदमा Punctuation टाइप निरेको पाइएमा त्यस्तो शव्द िणना िररनेछैन॰ तत्पश्चात 

लनम्न शुत्र प्रयोि िरी शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट लनकालिनेछः  

 

 

 

                     जम्मा टाइप िरेको शव्द -  अशुद्ध शव्द  
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शुद्ध शव्द प्रलतलमनेट= 


