
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
कर्ााली प्रदेश 

प्रदेश र स्थानीय तह अन्तगातका प्राववधिक तर्ा  पााँचौं तहका मवहला ववकास धनरीक्षक वा सो सरहका पदहरुको 
प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ् यक्रम एवं परीक्षा प्रर्ाली योजना  

 
पाठ् यक्रमको रूपरेखााः-  
 

भाग – १  धलखखत परीक्षा  प्रथम पत्र   पूर्ााङ् काः- १०० 

द्वितीय पत्र   पूर्ााङ् काः- १०० 
 

भाग – २  कम्प्यूटर सीप परीक्षर्  र अन्तवााताा    पूर्ााङ् काः- ४० 

 

परीक्षा योजना (Examination Schedule) 

१.  धलखखत परीक्षााः- प्रथम चरर् (First Phase) 

ताधलका (१) 

पत्र 
 

ववषय पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली प्रश् नसंख्या X अङ् क समय 

प्रथम 
पत्र 

सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक 
परीक्षर् 

(General Knowledge & General 

Mental Ability Test) * 
१०० ४० 

वस्तगुत 
(Objective): 

बहबैुकखपपक 
प्रश् न 

(Multiple 

Choice 

Questions) 

६० X १ 

१ घण्टा 
३० 
धमनेट द्वितीय 

पत्र 

लैविक समानता, सामाखजक 
समावेशीकरर् र कायाालय 
व्यवस्थापन (Gender Equality, 

Social Inclusion and Office 

Management) 

४० X १ 

 

२.  धलखखत परीक्षााः- द्वितीय चरर्  (Second Phase) 

ताधलका (२) 

पत्र ववषय पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली प्रश् नसंख्या X अङ् क समय 

प्रथम 
पत्र 

सामान्य ज्ञान  

(General Knowledge) * 

१०० ४० 

ववषयगत 
(Subjective): 

छोटो र लामो 
उत्तर 

(Short and Long 

Answers) 

४ X ५ 

२ X १० 
३ 

घण्टा 
द्वितीय 
पत्र 

लैविक समानता, सामाखजक 
समावेशीकरर् र कायाालय 
व्यवस्थापन (Gender Equality, 

Social Inclusion and Office 

Management) 

८ X ५ 

२ X १० 



 

 

 

अखन्तम चरर् – कम्प्यूटर सीप परीक्षर् (Computer Skill Test) र अन्तवााताा (Interview) 

ताधलका (३) 

ववषय पूर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली समय 

कम्प्यूटर सीप परीक्षर् (Computer Skill Test)* १० प्रयोगात्मक (Practical) २० धमनेट 
व्यखिगत अन्तवााताा (Individual Interview) ३० मौखखक (Oral)  
 

*सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षर् (General Knowledge and General Mental Ability Test) 

ताधलका (४) 

पत्र 
ववषय खण्ड ववषयवस्त ु अङ् क पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क 

प्रश् नसंख्या X 
अङ् क 

प्रथम 

सामान्य ज्ञान र 
सामान्य बौविक 
परीक्षर् 

(GK and General 

Mental Ability 

Test) 

क 

सामान्य ज्ञान (वस्तगुत र 
ववषयगत) 
(General Knowledge) 

८० 
१०० ४० 

४० X १ 

४ X ५ 

२ X १० 

 

ख 
सामान्य बौविक परीक्षर्  

(General Mental Ability Test) 
२० 

२० X १ 

 

* सावाजधनक सेवा व्यवस्थापन र सेवासम्पबन्िी कानून (Public Service Management and Service Related Laws)* 

ताधलका (५) 

पत्र ववषय खण्ड ववषयवस्त ु अङ् क पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क प्रश् नसंख्या X अङ् क 

द्वितीय 

लैविक समानता, 
सामाखजक 
समावेशीकरर् र 
कायाालय व्यवस्थापन 

(Gender Equality, 

Social Inclusion and 

Office Management) 

क 
लैविक समानता र मवहला 

सशखिकरर् 
५० 

१०० ४० 

२० X १ 

४ X ५ 
१ X १० 

ख 

सामाखजक अध्ययन, 
कायाालय व्यवस्थापन 

तथा ववववि 
५० 

२० X १ 

४ X ५ 

१ X १० 

 

 

 

 



*कम्प्यूटर सीप परीक्षर् (Computer Skill Test) 

ताधलका (६) 

ववषय पूर्ााङ् क ववषयवस्त ुशीषाक अङ् क समय 

कम्प्यूटर सीप परीक्षर् 
(Computer Skill Test) 

१० 
Devanagari Typing  २.५ अङ् क ५ धमनेट 
English Typing  २.५ अङ् क ५ धमनेट 
Word processing  ५ अङ् क ५ धमनेट 

जम्पमा १० अङ् क १५ धमनटे 
 
द्रष्टव्याः 

१.  यो पाठ् यक्रम रूपरेखा/योजनालाई धलखखत परीक्षा (प्रथम चरर् र द्वितीय चरर्) तथा अखन्तम चरर् (कम्प्यटुर सीप 
परीक्षर् र अन्तवााताा) गरी दईु भागमा ववभाजन गररएको छ ।  

२.  प्रश् नपत्र नेपाली भाषामा हनुेछ ।  

३.  धलखखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजेी वा दवैु हनुेछ ।  

४.  वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice) प्रश् नहरूको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत २० प्रधतशत अङ् क 
कट्टा गररनेछ, तर उत्तर नद्वदएमा त्यस बापत अङ् क द्वदइने छैन र अङ् क कट्टा पधन गररने छैन।  

५.  धबषयगत प्रश् नका लाधग तोवकएका अङ् कका हकमा एउटा लामो प्रश् न वा एउटै प्रश् नका दईु वा दईु भन्दा बढी भाग वा 
एउटा प्रश् न अन्तगात दईु वा दईु भन्दा बढी वट्पर्ीहरू सोध्न सवकने छ ।  

६. परीक्षामा सोधिने प्रश् न संख्या, अङ् क र अङ् कभार यथासम्पभव सम्पबखन्ित पत्र/ववषयमा द्वदए अनसुार हनुेछ ।  

७. आयोगबाट सञ् चालन हनुे परीक्षामा परीक्षाथीले क् यालकुलेटर प्रयोग गना र मोबाइल वा यस्तै प्रकारका ववद्यतुीय 
उपकरर् परीक्षा हलमा लैजान पाइन ेछैन ।  

८. प्रथम चरर्को परीक्षाको हकमा ताधलका (४) र ताधलका (५) मा उपलेख भए बमोखजम प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रका 
वस्तगुत प्रश् नहरुको लाधग एउटै उत्तरपखुस्तका हनुेछ । परीक्षाथीले सबै प्रश् नहरूको उत्तर सोही उत्तरपखुस्तकामा लेख् न ु
पनेछ ।  

९. द्वितीय चरर्को परीक्षाको हकमा ताधलका (४) र ताधलका (५) मा उपलेख भए बमोखजम प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रका 
ववषयगत प्रश् न सोधिने प्रत्येक खण्डका लाधग छुट्टाछुटै्ट उत्तरपखुस्तकाहरू हनुेछन ् । परीक्षाथीले प्रत्येक खण्डका 
प्रश् नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तरपखुस्तकामा लेख् न ुपनेछ ।  

१०. यस पाठ् यक्रम योजना अन्तगातका पत्र/ववषयका ववषयवस्तमुा जेसकैु लेखखएको भए तापधन पाठ् यक्रममा परेका कानून, 

ऐन, धनयम तथा नीधतहरू परीक्षाको धमधत भन्दा ३ मवहना अगाधड (संशोिन भएका वा संशोिन भई हटाइएका वा थप 
गरी संशोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्क्रममा परेको सम्पझन ुपदाछ ।  

११. प्रथम चरर् (First Phase) को धलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्पमेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरर् (Second Phase) 

को धलखखत परीक्षामा सखम्पमधलत गराइनछे।  

१२. धलखखत परीक्षाको प्रथम चरर् (First Phase) मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ् कको शत ् प्रधतशत अङ् क तथा द्वितीय चरर् 
(Second Phase) को प्राप्ताङ्क जोधड कूल अङ् कको आिारमा धलखखत परीक्षाको नधतजा प्रकाशन गररनेछ ।  

१३. धलखखत परीक्षामा छनौट भएका उम्पमेदवारहरूलाई मात्र अखन्तम चरर्को कम्प्यूटर सीप परीक्षर् र अन्तवााताामा 
सखम्पमधलत गराइनेछ ।  

१४. धलखखत परीक्षा, अखन्तम चरर्को सीप परीक्षर् र अन्तवाातााको कुल अङ् क योगका आिारमा अखन्तम परीक्षार्ल 
प्रकाखशत गररनेछ ।  

१५. परीक्षा योजना र पाठ् यक्रम लागू धमधत २०७८।८।१९ 



प्रथमपत्राः- सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षर् 

 

खण्ड-(क) 

वस्तगुताः ४० प्रश् न X १ अङ् क = ४० अङ् क 

८० अङ् क ववषयगताः ४ प्रश् न X ५ अङ् क = २० अङ् क 

ववषयगताः २ प्रश् न X १० अङ् क = २० अङ् क 
 

1. सामान्य ज्ञान  
1.1. पथृवीाः पररचय, उत्पखत्त, गधत र ऋत ुपररवतान 
1.2. ववश् वको भगूोलाः महादेशहरू, महासागरहरू, अक्षांस र देशान्तर, पवात शृ्रङ्खला, वहमाल, मरुभधूम, भकूम्पप, 

ज्वालामखुी, नदी, वहमनदी, ताल, वहमताल, जलवाय,ु मनसनु 
1.3. नेपालको भगूोलाः नेपालको भौगोधलक अवस्था, िरातलीय स्वरूप र प्राकृधतक सम्पपदा (जलस्रोत, जीवजन्त,ु 

वनस्पती, माटो, खधनज पदाथा), भौगोधलक वववविता र जनजीवन, नेपालमा पाइने हावापानीको वकधसम र 
ववशेषताहरू, हावापानीको वववविताबाट उत्पन् न भएका आधथाक तथा सामाखजक वक्रयाकलाप  

1.4. ववश् वको इधतहासाः म्पयाग्नाकाटाा, औद्योधगक क्राखन्त, पवहलो र दोस्रो ववश् वयिु सम्पबन्िी सामान्य जानकारी 
1.5. नेपालको इधतहास 
1.5.1. वकरााँतकाल, धलच्छवीकाल र मध्यकालीनाः सामाखजक, आधथाक एवं राजनीधतक अवस्था 
1.5.2. मध्यकालीन खस राज्य र यसको मध्यकालीन नेपालका अन्य राज्यहरूसाँगको सम्पबन्ि र धसाँजा सभ्यता 
1.5.3. आिधुनक इधतहास  

1.5.3.1. शाहवंशीय इधतहास 

1.5.3.2. नेपालमा २००७ देखख हालसम्पम भएका महत्त्वपूर्ा राजनीधतक घटनाक्रम 

1.6. नेपालको सामाखजक अवस्था, परम्पपरा, मूपय र मान्यता, िमा, जातजाधत, भाषाभाषी, संस्कृधत, कला, सावहत्य, संगीत, 
सांस्कृधतक सम्पपदा र कर्ााली प्रदेशमा रहेका लोपोन्मखु जातजाधत 

1.7. नेपालको आधथाक अवस्था:  
1.7.1. ववकासका पूवाािारहरू (कृवष, उद्योग, व्यापार, पयाटन, यातायात, संचार, खशक्षा, स्वास्थय, ववद्यतु) 

1.7.2. आवधिक योजनााः अविारर्ा, उद्देश्य, प्रकार, आवश्यकता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना 
बीचको अन्तरसम्पबन्ि 

1.7.3. कर्ााली प्रदेशमा पाइने खाद्यान् न बाली, जधडबटुी, खानी र प्राकृधतक सम्पपदा 
1.8. ववज्ञान, सूचना तथा संचार प्रववधि र स्वास्थय 
1.8.1. दैधनक जीवनमा उपयोगी र हानीकारक रसायनहरू 

1.8.2. सूचना तथा संचार प्रववधिाः सूचना प्रववधिको ववकास, ववद्यतुीय माध्यमबाट सावाजधनक सेवा प्रवाह, साइबर 
सरुक्षा, साइबर अपराि 

1.8.3. खजवार्,ु ववषार्,ु रोग र खोप  

1.8.4. स्वास्थय, खाद्य, पोषर् र सरसर्ाई 

1.9. पाररखस्थधतक पिधत र वातावरर् 
1.9.1. पाररखस्थधतक पिधतको पररचय र प्रकार तथा जीव भ-ूरसायधनक चक्र 

1.9.2. द्वदगो ववकास, जैववक वववविता, दलुाभ पशपुन्छी र वनस्पधतहरू, ववश् वव्यापी उष्र्ता, जलवाय ु पररवतान, 
कावान व्यापार, हररतगहृ प्रभाव, ओजोन तह, वातावरर् प्रदषुर्, जनसंख्या, बसाइाँसराइ, शहरीकरर्, 
बसोवास। 

1.10. अन्तरााविय सम्पबन्ि तथा संघ/संस्था 
1.10.1. भारत, चीन, बेलायत, अमेररका र जापानसाँगको सम्पबन्ि 

1.10.2. संयिु रािसंघाः अविारर्ा, उद्देश्य, धसिान्त, प्रमखु अि, ववखशष्टीकृत संस्था 



1.10.3. क्षेत्रीय संगठनाः साका  र धबमस्टेक (उद्देश्य, धसिान्त, सदस्य रािहरु)  

1.11. राविय र अन्तरााविय महत्त्वका राजनीधतक, सामाखजक, आधथाक, वैज्ञाधनक, सांस्कृधतक, खेलकुद, पसु्तक, परुस्कार, 
कला, सावहत्य, संगीत लगायत समसामवयक घटना र महत्त्वपूर्ा व्यखित्व तथा ववचारकहरू सम्पबन्िी जानकारी  

खण्ड-(ख) वस्तगुताः २० प्रश् न X १ अङ् क 
 

२० अङ् क 
 

2. सामान्य बौविक परीक्षर्:  
2.1. शाखददक तावका क परीक्षर्ाः बोि क्षमता (Comprehensive ability), अनकु्रम (Sequence), शे्रर्ीक्रम (Series), 

समरूपता (Analogy), वगीकरर् (Classification), कोधडङ-धडकोधडङ (Coding-Decoding), छोधडएका अक्षर 
धमलाउन े(Inserting The Missing Character), द्वदशा र दरुी (Direction and Distance), तावका क ववश् लेषर् 
(Logical Reasoning), आगमन (Induction), धनगमन (Deduction) 

2.2. मात्रात्मक तावका क परीक्षर्ाः अङ् कगखर्तीय काया (Mathematical Work), प्रधतशत (Percentage), दशमलव 
(Decimal), अनपुात (Ratio), औसत (Average), समय र काम (Time and Work) 

2.3. अशाखददक तावका क परीक्षर्ाः अनकु्रम (Sequence), समरुपता (Analogy), वगीकरर् (Classification), तावका क 
खचत्रात्मक ववश् लेषर् (Diagrammatic Logical Reasoning), भेन खचत्र (Venn Diagram), मेविक्स खचत्र 
(Matrix), धत्रभजु र वगाहरूको गर्ना ( Count Triangle and Square), खचत्र वा आकृधत ववश् लेषर् (Image 
Analysis), पानीमा देखखने आकृधत (Water Image), ऐनामा देखखने आकृधत (Mirror Image)  

प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षर् ववषयको पाठ् यक्रमलाई २ वटा खण्डमा ववभाजन गररएको छ। खण्ड 
–क बाट प्रथम चरर्मा वस्तगुत र द्वितीय चरर्मा ववषयगत तथा खण्ड ख बाट प्रथम चरर्मा वस्तगुत प्रश् न मात्र सोधिने 
छ । 

प्रथम चरर्मा सोधिने सम्पपूर्ा वस्तगुत प्रश् न (द्वितीय पत्र सवहत) को लाधग एउटा उत्तरपखुस्तका द्वदइनेछ र परीक्षाथीले सम्पपूर्ा 
प्रश् नको उत्तर सोही उत्तरपखुस्तकामा लेख् न ुपनेछ।  

द्वितीय चरर्मा हनुे खण्ड – क को ववषयगत प्रश् नहरुको लाधग एउटा छुट् टै उत्तरपखुस्तका द्वदइनेछ र परीक्षाथीले सो को 
उत्तर सोही उत्तरपखुस्तकामा लेख् न ुपनेछ। 
 

प्रथमपत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षर् ववषयका पाठ् यक्रमका एकाइहरूबाट सोधिने वस्तगुत प्रश् नहरूको संख्या 
धनम्पनानसुार हनुेछ। 

प्रश् नपत्र 
सामान्य ज्ञान सामान्य बौविक 

परीक्षर्  

अङ् कभार ४० २० 

एकाइ १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ १.७ १.८ १.९ १.१० १.११ २.१ २.२ २.३ 

प्रश् न 
संख्या  

१ २ २ ४ १ ६ ७ ६ ६ ३ २ ७ ६ ७ 

जम्पमा 
प्रश् न 

४०  २० 

 

  



द्वितीय पत्राः- लैविक समानता तथा सामाखजक समावेशीकरर् र कायाालय व्यवस्थापन 
 

खण्ड-(क) 

२० प्रश् न X १ अङ् क = २० अङ् क 

५० अङ् क ४ प्रश् न X ५ अङ् क = २० अङ् क 

१ प्रश् न X १० अङ् क = १० अङ् क 

 

1. लैविक समानता र मवहला सशखिकरर् 
1.1. नेपालको योजनाबि ववकास प्रकृयामा लैविक समानता तथा सामाखजक समावेशीकरर्  
1.2. नेपालमा मवहला सशिीकरर्का लाधग भएका प्रयास र मवहलाहरुको खस्थधत 
1.3. मवहला अधिकार सम्पबन्िी संवविानमा भएका व्यवस्था 
1.4. धलि र लैविक ववश्लषेर् 
1.4.1. धलि र लैविकता (Sex and Gender) 
1.4.2. यौधनक तथा लैविक अपपसंख्यकको पररचय, पवहचान एवं प्रकार 
1.4.3. लैविक भधूमका 
1.4.4. समानता र समता 
1.4.5. लैविक समानता तथा सामाखजक समावेशीकरर् परीक्षर्, यसको आवश्यकता तथा सूचकहरु 

1.5. लैविक समानताका लाधग ववशेष व्यवस्था 
1.5.1. आरक्षर् 
1.5.2. सकारात्मक ववभेद 

1.6. लैविक तथा सामाखजक मूलप्रवावहकरर् 
1.6.1. सहभाधगतामूलक ववकासाः अविारर्ा, महत्त्व र आवश्यकता 
1.6.2. लैविक उत्तरदायी बजेटाः अविारर्ा र महत्त्व 

1.7. लैविक समानताका संयन्त्र 
1.7.1. लैविक समानता तथा सामाखजक समावेशीकरर् सम्पबन्िी संवैिाधनक आयोगहरु 
1.7.2. मवहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागररक मंत्रालय र ववभाग 
1.7.3. मवहला तथा बालबाधलका सम्पबन्िी प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका संयन्त्रहरु 

1.8. लैविक समानताका प्रविानमा गैरसरकारी संस्थाहरुको भधूमका 
2. लैविकतामा आिाररत वहंसा 
2.1. लैविकतामा आिाररत वहंसा (Gender Based Violence) 
2.2. घरेल ुवहंसााः कारर्, प्रभाव र धनयन्त्रर्का उपायहरु 

2.3. मानव बेचववखन तथा ओसार पसार धनयन्त्रर्का उपायहरु 

2.4. मवहला वहंसा न्यूनीकरर्मा परुुषको भधूमका, सहभाधगता र सकृयता 
2.5. लैविक वहंसा न्यूनीकरर्का लाधग भएका नीधतगत तथा संरचनागत व्यवस्थाहरु (न्यावयक सधमधत, मवहला, 

बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्द्र, अस्पतालमा आिाररत एकिार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, दीघाकाधलन 
तथा अपपकाधलन पनुस्थाापना केन्द्र) 

2.6. सामाखजक हाधनकारक अभ्यासहरू (अन्िववश्वास, लैंधगक वहंसा, घरेल ु वहंसा, जातीय ववभेद तथा छुवाछुत, दाइजो, 
बालवववाह, बहपुधत, छाउपडी, देउकी, झमुा, बाल श्रम) र यसले मवहला तथा बालबाधलकामा पारेको प्रभाव तथा 
समािानका उपायहरु 

3. बालबाधलका र सामाखजक सरुक्षा 
3.1. बाल अधिकार  



3.2. बालबाधलका, ज्येष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यखि र एकल मवहलाको सामाखजक सरुक्षा सम्पबन्िी राविय नीधत तथा 
अन्तरााविय प्रधतविता 

3.3. अपाितााः पररचय, प्रकार, सवाल र पररचय-पत्र 

4. राविय तथा अन्तरााविय प्रधतबद्घता र प्रयासहरू 
4.1. मवहला ववरुि हनुे सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गने महासखन्ि, १९७९ (CEDAW) को सामान्य जानकारी 
4.2. बाल अधिकार सम्पबन्िी महासन्िी, १९८९ 

4.3. अपािता भएका व्यखिहरुको अधिकार सम्पबन्िी अन्तरााविय महासन्िी, २००६ 

4.4. बेइखजि कायामञ्च, १९९५ को सामान्य जानकारी 
4.5. द्वदगो ववकास लक्ष्य सम्पबन्िी सामान्य जानकारी 
4.6. मानव वेचववखन तथा ओसारपसार (धनयन्त्रर्) ऐन, २०६४, मानव वेचववखन तथा ओसारपसार (धनयन्त्रर्) 

धनयमावली, २०६५  

4.7. घरेल ुवहंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६, घरेल ुवहंसा (कसरु र सजाय) धनयमावली, २०६७ 

4.8. बाल अधिकार ऐन, २०७५ 

4.9. ज्येष्ठ नागररक सम्पबन्िी ऐन, २०६३ 

4.10. अपािता भएका व्यखिको अधिकार सम्पबन्िी ऐन, २०७४ 

 

खण्ड-(ख) 

२० प्रश् न X १ अङ् क = २० अङ् क 

५० अङ् क ४ प्रश् न X ५ अङ् क = २० अङ् क 

१ प्रश् न X १० अङ् क = १० अङ् क 

5. सामाखजक अध्ययन, कायाालय व्यवस्थापन र ववववि 
5.1. सामाखजक अध्ययन  

5.1.1. कर्ााली प्रदेशको भौगोधलक, आधथाक, सामाखजक, सांस्कृधतक अवस्था  
5.1.2. सामाखजक हाधनकारक अभ्यासहरू (अन्िववश् वास, लैंधगक वहंसा, घरेल ुवहंसा, जातीय ववभेद तथा छुवाछुत, 

दाइजो, बालवववाह, बहपुधत, छाउपडी, देउकी, झमुा, बाल श्रम) र त्यसको समािानका उपायहरु 
5.1.3. सहकारीको अविारर्ा, धसिान्त र नेपालमा सहकारीको अवस्था 
5.1.4. व्यखिगत घटना दताा, सामाखजक सरुक्षा, खाद्य सरुक्षा र मानव अधिकार 
5.1.5. जनसङ्ख्या व्यवस्थापनाः जनशाखङ् खक लाभ, जनसङ् ख्या बवृिका कारर् र असरहरू  
5.1.6. नेपालको बसाइाँसराइको अवस्था, कारर् र प्रभाव 
5.1.7. ववपद तथा िन्ि व्यवस्थापन  
5.1.8. मलुकुको आधथाक, सामाखजक ववकासमा गैर सरकारी संस्थाको भधूमका 
5.1.9. सरकारका तीन तह बीच राजनीधतक, प्रशासधनक र आधथाक अन्तरसम्पबन्ि 
5.1.10. नेपालको सावाजधनक प्रशासन र सशुासन 

5.2. कायाालय व्यवस्थापन 
5.2.1. कायाालय र कायाालय व्यवस्थापनको अविारर्ा र महत्त्व 
5.2.2. अधभलेख व्यवस्थापनको पररचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व 
5.2.3. कायाालयमा संचारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम 
5.2.4. कायाालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको आवश्यकता र महत्त्व 
5.2.5. काया वववरर् र अधिकार प्रत्यायोजन 
5.2.6. पत्रव्यवहार, वट्पर्ी, प्रस्ताव र प्रधतवेदन लेखन 
5.2.7. बैठक व्यवस्थापन र धनर्ाय (माइन्यूट) लेखन 



5.2.8. समूह काया, काया वातावरर्, काया संस्कृधत र उत्पादकत्व 
5.3. ववववि 

5.3.1. सावाजधनक सेवा प्रवाह  
5.3.2. अथा र महत्व, सावाजधनक सेवा प्रवाह गने तररका/माध्यमहरु 
5.3.3. सावाजधनक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भधूमका र सेवाग्राहीको अधिकार तथा दावयत्व 
5.3.4. व्यखिगत घटना दताा 
5.3.5. नेपालको संवविान (भाग १ देखख ५, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९ र २० तथा अनसूुचीहरू) 
5.3.6. स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ (उपाध्यक्ष वा उपप्रमखुको काम, कताव्य र अधिकार, न्यावयक 

काया सम्पदिी व्यवस्था) 
5.3.7. ववपद् तथा िन्ि व्यवस्थापन 
5.3.8. बाल अधिकार ऐन, २०७५ 

  



 

ववषयाः कम्प्यूटर सीप परीक्षर्  (Computer Skill Test) 

1. Windows basic  
 Introduction to Graphical User Interface  

 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. Word processing/ MS Word  
 Creating, saving and opening documents  

 Typing in Devanagari 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  
 

प्रयोगात्मक परीक्षा योजना (Practical Examination Scheme) 

ववषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली ववषयवस्त ुखशषाक अङ्क समय 

कम्प्यटुर सीप 
परीक्षर् 
(Computer Skill 

Test) 

१० प्रयोगात्मक 
(Practical) 

Devanagari 

Typing 
२.५ अङ्क ५ धमनटे 

English Typing २.५ अङ्क ५ धमनटे 
Windows basic 

and MS-Word 
५ अङ्क ५ धमनटे 

 

अंग्रजेी वा देवनागरी Typing Skill Test को लाधग धनदेशन 

१. देवनागरी Typing Skill Test को लाधग १५० शददको एउटा Text द्वदइनछे र देहाय अनसुार अङ् क प्रदान गररनछे 

शिु शदद प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute) पाउने अङ् क 
५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत ० अङ् क 
५ वा सो भन्दा बढी र ७.५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत 0.50 अङ् क 
७.५ वा सो भन्दा बढी र १0 भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत 0.७5 अङ् क 
१० वा सो भन्दा बढी र १२.५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.00 अङ् क 
१२.५ वा सो भन्दा बढी र १५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.२5 अङ् क 
१५ वा सो भन्दा बढी र १७.५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.50 अङ् क 
१७.५ वा सो भन्दा बढी र २० भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.७5 अङ् क 
२० वा सो भन्दा बढी र २२.५0 भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत २.०0 अङ् क 
२२.५0 वा सो भन्दा बढी र २५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत २.२5 अङ् क 
२५ वा सो भन्दा बढी शिु शदद प्रधत धमनेट बापत २.५० अङ् क 

 

२. English Typing Skill Test को लाधग २०० शददको एउटा Text द्वदइनछे र देहाय अनसुार अङ् क प्रदान गररनछे 

शिु शदद प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute) पाउने अङ् क 
६ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत ० अङ् क 
६ वा सो भन्दा बढी र ९ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत 0.50 अङ् क 
९ वा सो भन्दा बढी र १२ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत 0.७5 अङ् क 



१२ वा सो भन्दा बढी र १५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.00 अङ् क 
१५ वा सो भन्दा बढी र १८ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.२5 अङ् क 
१८ वा सो भन्दा बढी र २१ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.50 अङ् क 
२१ वा सो भन्दा बढी र २४ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.७5 अङ् क 
२४ वा सो भन्दा बढी र २७ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत २.०0 अङ् क 
२७ वा सो भन्दा बढी र ३० भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत २.२5 अङ् क 
३० वा सो भन्दा बढी शिु शदद प्रधत धमनेट बापत २.५० अङ् क 
३. देवनागरीमा द्वदइएको Text लाई अधनवाया रुपमा यधुनकोड (रोमानाइज्ड वा िाधडसनल) मा टाइप गनुापनेछ। 

४. अंग्रजेी वा देवनागरी Typing मा द्वदइएको Text लाई आिार मानी टाइप गरेको Text साँग धभडाई चेक गररन्छ । 
द्वदइएको अंग्रजेी वा देवनागरी Text मा उपलेखखत स्थान बमोखजम परीक्षाथीहरूले आफ्नो Text मा Punctuation टाइप 
नगरेको पाइएमा त्यसको शददमा गर्ना गररन े छैन त्यसपछी, धनम्पन Formula प्रयोग गरी शिु शदद प्रधत धमनेट 
(Correct words/minute) धनकाधलनेछ ।  

 

Formula: शिु शदद प्रधत धमनेट (Correct Words/minute)=
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑑−𝑊𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠)

5
  

 

नमूना प्रश् नपत्र 

१.१ प्रथम पत्राः सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्वद्दक परीक्षर् (General Knowledge and General Mental Ability Test) 

बस्तगुताः बहबैुकखपपक प्रश् न (१२ वटा) 
१. ववश् वको सबैभन्दा ठूलो मरुभधूम साहारा मरुभधूम कहााँ पदाछ ?  

(क) नाधमववया 
(ख) उत्तर अविका 
(ग) मंगोधलया 
(घ) पावकस्तान 

२. सवोच्च खशखर सगरमाथाको नयााँ उचाई ८८४८.८६ धमटर औपचाररक रुपमा कवहले घोषर्ा भएको हो ? 

(क) वव.सं. २०७७ मंधसर १५ गते    

(ख) वव.सं. २०७७ मंधसर २० गते  

(ग) वव.सं. २०७७ मंधसर २३ गते  

(घ) वव.सं. २०७७ मंधसर २६ गते  

३. नेपाल र तत्कालीन इस्ट इखण्डया कम्पपनी वीच सगुौली सखन्ि कवहले भएको धथयो ? 

(क) २ धडसेम्पवर १८१५ 

(ख) २ जनवरी १८१६ 

(ग) ४ िेव्रअुरी १८१६ 

(घ) ४ माचा १८१६ 

४. चण्डी पजुा कुन जाधतको प्रमखु पवा हो ? 

(क) राई 

(ख) धलम्पब ु

(ग) मगर 

(घ) शेपाा 
५. १५ औ ंआवधिक योजनामा सखुी नेपाली समदृ्द नेपालका लाधग कधतवटा लक्ष्य तय गररएको छ? 

(क) ४ 



(ख) ६ 

(ग) ८ 

(घ) १० 

६. नेपालमा र्ोर जी (4G) मोवाइल सेवा कवहले देखख शरुुवात भएको हो ? 

(क)  सन ्२०१३ 

(ख) सन ्२०१५ 

(ग) सन ्२०१७ 

(घ) सन ्२०१८ 

७. जलवाय ुपररवतान गराउन मद्दत गने हररतगहृ ग्यााँसमा तल मध्ये कुन होइन?  

(क) कावानडाइअक्साइड 

(ख) कावानमोनोअक्साइड 

(ग) क्लोरोफ्लोरोकावान 

(घ) नाइिोजन 

८. धबम्पसटेकको सखचवालय कुन देशमा रहेको छ ? 

(क) नेपाल 

(ख) म्पयानमार 

(ग) बंगलादेश 

(घ) थाइपयाण्ड 

९. सन ्२०२० को ओलख्पक खेल कुन देशमा आयोजना भएको धथयो ? 

(क) दखक्षर् कोररया 
(ख) जमानी 
(ग) कतार 

(घ) जापान 

१०. कर्ााली प्रदेशमा कधतवटा स्थानीय तह रहेका छन?् 

(क) ११९ 

(ख) ७९ 

(ग) १०२ 

(घ) ७५ 

११. नेपालमा प्रधतहजार जीववत जन्ममा खशश ुमतृ्यदुर कधत रहेको छ ? 

(क) ३२ 

(ख) २१ 

(ग) ३९ 

(घ) ४० 

१२. नेपालको संवविानको अनसूुखच ८ बमोखजम स्थानीय तहलाई कधतवटा एकल अधिकार रहेको छ ? 

(क) २० 

(ख) २२ 

(ग) २८ 

(घ) २९ 



१.२ द्वितीय पत्र 

सामाखजक अध्ययन र कायाालय सञ् चालन (Social Studies and Office Practices) 

बस्तगुताः बहबैुकखपपक प्रश् न (८ वटा) 

१. नेपालको संवविानको कधत िारामा मवहलाको को व्यवस्था गररएको छ ? 

(क) िारा २७ 

(ख) िारा ३५ 

(ग) िारा ३८ 

(घ) िारा ४० 

२. धनजामती सेवामा मवहलाको लाधग आरक्षर्को व्यवस्था कवहले देखख शरुु भएको हो ? 

(क) वव. सं. २०६२ 

(ख) वव. सं. २०६३ 

(ग) वव. सं. २०६४ 

(घ) वव. सं. २०६५ 

३. अपािता भएका व्यखक्त्तको अधिकार सम्पवन्िी ऐनमा अपािताका कधतवटा प्रकारहरु उपलेख गररएको छ? 

(क) ९ 

(ख) १० 

(ग) १२ 

(घ) १३ 

४. नेपालले बाल अधिकार सम्पवन्िी महासखन्िलाई कवहले अनमुोदन गरेको हो ? 

(क) १४ से्टेम्पबर १९९० 

(ख) १४ अक्टोबर १९९० 

(ग) १४ नोभेम्पबर १९९० 

(घ) १४ धडसेम्पबर १९९० 

५. धनजामती सेवा ऐन २०४९ मा धनजामती कमाचारीको अवकासको उमेर कधत तोवकएको छ ? 

(क) ५८ 

(ख) ६० 

(ग) ६२ 

(घ) ६५  

६. चाल ुआ व २०७८।७९ को संघीय बजेटमा लैंधगक उत्तरदायी बजेटको प्रधतशत कधत रहेको छ ? 

(क) ३७ 

(ख) ३८ 

(ग) ३९ 

(घ) ४० 

७. द्वदगो ववकास लक्ष्यमा कधतवटा ववश् व व्यापी सूचकहरु समावेश गररएको छ ? 

(क) १६९ 

(ख) २३२ 



(ग) २६५ 

(घ) ३३० 

८. राविय जनगर्ना २०७८ को नारा के रहेको छ ? 

(क) कोही नछुटौं, कोही नदोहोररयौं 
(ख) मेरो गर्ना मेरो सहभाधगता 
(ग) सबैले सहभाधगता जनाऔ ं

(घ) माधथका कुनै पधन होइनन ्

 

प्रथम पत्राः सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्वद्दक परीक्षर् 

ववषयगत प्रश् न  

छोटो प्रश् न  

१. जलवाय ुपररवतान भनेको के हो ? यसका  असरहरु उपलेख गनुाहोस ्। (२+३) 

२. कर्ााली प्रदेशको आधथाक ववकासका संवाहक के के हनु ्? बुंदागतरुपमा लेख् नहुोस ्। (५) 

लामो प्रश् न 

१. नेपालको संघीय शासन प्रर्ालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजनाको अन्तरसम्पवन्िको वतामान 
अवस्थाको ववश्लषेर् गनुाहोस ्। (१०) 

 

द्वितीय पत्र 

सामाखजक अध्ययन र कायाालय सञ् चालन  

ववषयगत प्रश् न  

छोटो प्रश् न 

१. औपचाररक समानता र सारभतु समानता बोचको धभन्नता लेख् नहुोस ्। ५ 

२. मवहला माधथ हनुे वहंसाका प्रमखु कारर्हरु के के हनु ? बुंदागत रुपमा लेख् नहुोस ्। ५  

३. सावाजधनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववधिको महत्व र भधुमका लेख् नहुोस ्। ५  

लामो प्रश् न 

१. नेपालको शासन प्रर्ालीमा संघ र प्रदेशको आधथाक तथा प्रशासधनक अन्तरसम्पवन्िको वववेचना गनुाहोस ्। (१०) 
 


