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प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्ााली प्रदेश 
प्रदेश निजामती सेवाको  ववववध सेवा, अनधकृतस्तर सातौ तह, मवहला ववकास अनधकृत पदको खलुा 

प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रर्ाली (योजिा) 
 

पाठ्यक्रमको रुपरेखा: यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्िािसुार चरर्मा परीक्षा नलइि ेछ । 

 १. प्रथम चरर्:- वस्तगुत परीक्षा (Objective Test)                        पूर्ााङ्क :- १०० 

 २. द्वितीय चरर्:- नलखखत परीक्षा (Subjective Test)                 पूर्ााङ्क :- २०० 

 ३. अखततम चरर्:- सीप परीक्षर्, सामवुहक परीक्षर् र अततवााताा           पूर्ााङ्क :- ५० 

 
परीक्षा योजिा (Examination Scheme) 

१. प्रथम चरर्ः बस्तगुत परीक्षा (Objective Test)                    पूर्ााङ्कः १०० 

पत्र ववषय पूर्ााङ्क उत्तीर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली प्रश् ि संख्या अङ्क समय 

 
प्रथम 

सामातयज्ञाि र सामातय 
बौविक परीक्षर् 
(General knowledge 

& General  Ability Test) 

 
१०० 

 
४० वस्तगुत 

(Objective) 

वहवैुकखपपक 
प्रश् ि 

(MCQs) 

१०० प्रश्न x १ 
अङ्क =१०० 

१ घण्टा 
३० नमिेट 

 

२. द्वितीय चरर्ः ववषयगत परीक्षा (Subjective Test)                               पूर्ााङ्कः २०० 

पत्र ववषय पूर्ााङ्क उत्तीर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली प्रश् ि संख्या अङ्क समय 

द्वितीय समसामवयक ववषय 
(Contemporary Issues) 

१०० ४० 
ववषयगत 

(Subjective) 

छोटो उत्तर 
लामो उत्तर 

१०प्रश् िx५अङ्क =५० 

५प्रश् िx१०अङ्क =५० 
३ 

घण्टा 
ततृीय लैविकता र ववकास 

(Gender and 
Development) 

१०० ४० 
ववषयगत 

(Subjective) 
छोटो उत्तर 
लामो उत्तर 

४प्रश् िx१०अङ्क =४० 

१२प्रश् िx५अङ्क =६० 
३ 

घण्टा 

 

३. अखततम चरर्ः सीप परीक्षर् (Skill Test), सामूवहक परीक्षर् (Group Test) र अततवााताा (Interview)  पूर्ााङ्क ५० 

पत्र/ववषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली समय 

कम््यटुर सीप परीक्षर् (Computer Skill Test) १० प्रयोगात्मक (Practical) १५ नमिेट 

सामूवहक परीक्षर् (Group Test) १० सामूवहक छलफल (Group Discussion) ३० नमिेट 

अततवााताा (Interview) ३० बोर्ा अततवााताा (Board Interview)  
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द्रष्टव्यः 
१. यस पाठ्यक्रमलाई प्रथम चरर्, द्वितीय चरर् र अखततम चरर् (सीप परीक्षर्, सामूवहक परीक्षर् र 

अततवााताा) मा ववभाजि गररएको छ । 
२. उखपलखखत सबै सेवा र अततगातका समूहको खलुा र समावेशी समूहको एउटै प्रश्नपत्रको माध्यमबाट 

परीक्षा सञ्चालि हिुेछ । 
३. नलखखत परीक्षाको माध्यम भाषा िेपाली वा अंग्रजेी अथवा िेपाली र अंग्रजेी दवैु हिुेछ । 
४. वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 

२० प्रनतशत अङ्क कट्टा गररिेछ । तर उत्तर िद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइिे छैि र अङ्क कट्टा पनि 
गररिे छैि । 

५. बहवैुकखपपक प्रश्नहरु हिुे परीक्षामा क्यापकुलेटर प्रयोग गिा पाइिे छैि । 
६. ववषयगत प्रश्नहरुको हकमा तोवकएको अङ्कमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दईु वा दईु भतदा बढी 

भाग (Two or more parts of a single question) वा एउटा प्रश्न अततगात दईु वा बढी वट्पर्ीहरु 
(Short notes) सोध्ि सवकिछे । 

७. परीक्षा हलमा मोवाइल वा यस्तै प्रकारका ववद्यतुीय उपकरर्, पसु्तक, िोटबकु, झोला लगायतका 
बस्तहुरु लैजाि पाइिे छैि । 

८. परीक्षामा सोनधिे प्रश्नसंख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बखतधत पत्र/ववषयमा द्वदईएअिसुार हिुेछ । 
९. ववषयगत प्रश्न हिुे पत्र/ववषयका प्रत्येक भाग/खण्र्/एकाइका लानग छुट्टाछुटै्ट उत्तर पखुस्तकाहरु हिुेछि ्। 

परीक्षाथीले प्रत्येक भाग/खण्र्/एकाईका प्रश्नहरुको उत्तर सोही भाग/खण्र्/एकाईको उत्तर पखुस्तकामा 
लेख्नपुिेछ । 

१०. यस पाठ्यक्रम अिसुारका पत्र/ववषयका ववषयवस्तमुा जिुसकैु कुरा लेखखएको भए तापनि पाठ्यक्रममा 
परेका कािूि, ऐि, नियम तथा िीनतहरु परीक्षाको नमनत भतदा ३ मवहिा अगावै संशोधि भई कायम 
रहेका ववषयवस्तलुाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झि ुपदाछ । 

११. प्रथम चरर्को परीक्षाबाट छिौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र द्वितीय चरर्को नलखखत परीक्षामा 
सखम्मनलत गराइिेछ । 

१२. प्रथम चरर्को परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शत प्रनतशत अङ्क तथा द्वितीय चरर्को नलखखत परीक्षाको 
कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा नलखखत परीक्षाको िनतजा प्रकाखशत गररिेछ । 

१३. द्वितीय चरर्को नलखखत परीक्षामा छिौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र अखततम चरर्को सीप परीक्षर्, 
सामूवहक परीक्षर् र अततवााताामा सखम्मनलत गराइिेछ । 

१४. नलखखत परीक्षा र अखततम चरर्को सीप परीक्षर्, सामूवहक परीक्षर् र अततवाातााको कुल प्राप्ताङ्कको 
आधारमा अखततम परीक्षाफल प्रकाखशत गररिेछ । 

१५. पाठ्यक्रम लागू हिुे नमनतः २०७९/05/10 
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प्रथमपत्र :- सामातय ज्ञाि र सामातय बौविक परीक्षर् 

प्रथमपत्र खण्र् (A) सामातय ज्ञाि - अङ्क (७५) 
 

१. भगूोल र जिसंख्या                                                            १५ अङ्क 

१.१ ब्रह्माण्र् र पथृ्वी सम्बतधी जािकारी 
१.१.१ सौयामण्र्लः सूया, ग्रह, उपग्रह, खशशगु्रह, उपका, धूम्रकेत ुर पचु्छ्रेताराहरु, ग्रहर् (सूया र चतद्र) 
१.१.२ पथृ्वीः पररचय, उत्पखत्त, गनत र बिौट 

१.२ ववश्वको भगूोल 

१.२.१ महासागर, महादेश, भौगोनलक क्षते्र र वयनिहरुको ववशषेता 
१.२.२ ध्रवु, अक्षाशं, देशाततर, अततरााविय नतनथ रेखा, समय (स्थािीय र प्रामाखर्क) र दरुी 
१.२.३ महादेशीय स्थािाततरर्, ग्रहीय वाय ुप्रर्ाली, जलवाय,ु व्यापाररक वायू र मिसिु 

१.२.४ पवातशंृ्खला, मरुभनूम, भकूम्प, ज्वालामखुी, िदी, वहमिदी, ताल, वहमताल 

१.३ िेपालको भगूोलः भौनतक एवं प्राकृनतक पक्ष 

१.३.१ भौगोनलक अवस्थाः धरातलीय स्वरुपको वकनसम र ववशषेताहरु 

१.३.२ प्राकृनतक स्रोतहरुः वकनसम, उपलब्धता र वतामाि अवस्था 
१.३.३ भौगोनलक ववववधता र जिजीवि 

१.३.४ हावापािीको वकनसम र ववशषेता, हावापािीको ववववधताले आनथाक तथा सामाखजक 
जिजीविमा पारेको प्रभाव  

१.४ िेपालको जिसंख्या 
१.४.१ जिसंख्या ववतरर् र बवृिदर 

१.४.२ जिसंख्याका गनतशील पक्षहरुः जतम, मतृ्य ुर बसाईंसराई 

१.४.३ जिसंख्याका खस्थर पक्षहरुः उमेर, नलि र लैविक अिपुात 

१.४.४ शहरीकरर् र बसाईसराईको प्रवृखत्त र यसका प्रभावहरु 

 

२. इनतहास, संस्कृनत र सामाखजक व्यवस्था                                             १५ अङ्क 

२.१ ववश्वको इनतहास 

२.१.१ मध्यकाल, पिुजाागरर् र आधनुिककाल 

२.२ ववश्वका प्रमखु ऐनतहानसक घटिाहरु 

२.२.१ म्याग्िाकाटाा, औधोनगक क्राखतत, फ्रातसेली राज्यक्राखतत, अमेररकी स्वततत्रता सङ्ग्ग्राम, अक्टोवर 
क्राखतत, प्रथम ववश्वयिु तथा द्वितीय ववश्वयिु र भारतीय स्वततत्रता सङ्ग्ग्राम 

२.३ िेपालको इनतहास  

२.३.१ वकरााँतकाल, नलच्छ्छववकाल र  मपलकालको सामाखजक, आनथाक एवं राजिीनतक अवस्था 
२.३.२ कर्ााली प्रदेशको मध्यकालीि खस साम्राज्यको इनतहास 
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२.३.३ आधनुिक इनतहासः  राजिीनतक घटिाक्रम, कारर् र पररर्ामहरु 

२.४ िेपालको सामाखजक एवं सांस्कृनतक अवस्था 
२.४.१ िेपाली समाजको संरचिा 
२.४.२ प्रथा, परम्परा, मूपय र मातयता, प्रचनलत प्रमखु धमा, संस्कृनत, जातजानत, भाषा र सावहत्य 

२.४.३ कर्ााली प्रदेशको सामाखजक रहिसहि र प्रमखु सांस्कृनतक परम्पराहरु 

२.४.४ सांस्कृनतक सम्पदाको वकनसम, खस्थनत, ववशषेता, महत्व र संरक्षर्का प्रयासहरु 

२.४.५ कला (वास्त,ु खचत्र, मूनता, काष्ठ) संगीत (ितृ्य र संगीत) को परम्परा र वतामाि अवस्था 
 

३. िपेालको आनथाक पक्ष              १५ अङ्क 

३.१ िेपाली अथाततत्रको संरचिा 
३.१.१ कृवष र गैर कृवष के्षत्र 

३.१.२ ववकासका पूवााधारहरुःकृवष, उद्योग, व्यापार, पयाटि, यातायात, संचार, खशक्षा, स्वास्थ्य, ववद्यतु  

३.२ आनथाक ववकासका सम्वाहकहरु 

३.२.१ सावाजनिक क्षेत्र (सरकारी के्षत्र र सावाजनिक संस्थािहरु) 

३.२.२ निजी के्षत्र (गैह्र सरकारी संस्थाहरु, सहकारी र सामदुावयक संगठि) 
३.३ िेपालमा योजिावि ववकास र कर्ााली प्रदेशको प्रथम पञ्चववषाय योजिा  

३.४ िेपालको केतद्रीय बैङ्क, बाखर्ज्य बैङ्क, ववत्तीय संस्था र ववमा 
 

४. वातावरर्, ववज्ञाि र प्रववनध          १५ अङ्क 

४.१ द्वदगो ववकास, वातावरर्, भमूण्र्लीय ताप, ववश्वव्यापी उष्र्ता, मौसम पररवताि, हररतगहृ प्रभाव,   
 ओजोितह वविास, प्रदषुर् 

४.२ जैववक ववववधता, दलुाभ पशपुतछी र विस्पनतहरु, िपेालमा जैववक ववववधता संरक्षर्का प्रयासहरु 

४.३ ववज्ञाि प्रववनध र स्वास्थ्य  

४.३.१ ववज्ञाि प्रववनधको ववकासबाट मािव जीविमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव 

४.३.२ क्रमववकाश र वंशार्,ु स्वास्थ्य, रोग, खोप, खाद्य, पोषर्, सरसफाई  

४.३.३ जैववक प्रववनध, उपयकु्त प्रववनध तथा वैकखपपक उजाा र सूचिा तथा सञ्चार प्रववनध 

 

५. समसामवयक ववषय तथा ववववध         १५ अङ्क 

५.१ िेपालको संखक्षप्त संवैधानिक ववकासक्रम 

५.२ िेपालको परराि िीनत र यसका मूल आधारहरु 

५.२.१ परराि िीनतको अवधारर्ा 
५.२.२ परराि िीनतका निधाारक तत्वहरु 
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५.३ अततरााविय सम्बतध तथा संघसंस्था 
५.३.१ िेपालका नछमेकी देशहरु, तथा बेलायत, अमेररका, जापािसाँगको सम्बतध 

५.३.२ संयकु्त रािसंघः अि, ववखशष्टीकृत संस्था र गनतववनधहरु 

५.३.३ के्षत्रीय संगठिः साका , नबमस्टेक, आनसयाि, यरुोवपयि यूनियि 

५.३.४ संयकु्त राि संघ र के्षत्रीय संगठिहरुमा िेपालको भनूमका 
५.४ राविय र अततरााविय महत्वका घटिा तथा समसामवयक ववषयहरु 

५.४.१ राजिीनतक, सामाखजक, आनथाक, वैज्ञानिक, सांस्कृनतक, खेलकूद सम्वतधी जािकारी 
५.४.२ पसु्तक, परुस्कार, कला, सावहत्य, संगीत सम्वतधी जािकारी 
५.४.३ समसामवयक घटिा तथा िवीितम गनतववनधहरु र महत्वपूर्ा व्यखक्तत्व तथा ववचारकहरु 

सम्बतधी जािकारी 
 

प्रथमपत्र खण्र् (B) सामातय बौविक पररक्षर् – अङ्क (२५) 

६. शाखव्दक तावका क परीक्षर्          ८ अङ्क  

६.१ बोध, शब्दज्ञाि, अिकु्रम, समरुपता, वगीकरर् 

६.२ कोनर्ङ, नर्कोनर्ङ, छोनर्एका अक्षर संकेत नमलाउि े

६.३ द्वदशा र दरुी ज्ञाि परीक्षर्, शे्र्ीक्रम (पंखक्तक्रम) 
६.४ भिाई र कारर्, आगमि, निगमि 

६.५ काया अवस्थाको नसलनसला, तावका क ववश्लषेर्, समस्या समाधाि 

 

७. मात्रात्मक तावका क परीक्षर्          ९ अङ्क 

७.१ अिकु्रम (शे्र्ीक्रम), समरुपता र वगीकरर् 

७.२ कोनर्ङ, छोनर्एका संख्या (अक्षर संकेत) नमलाउिे, साझा गरु्, मेविक्स 

७.३ तथ्याकं व्याख्या (चाटा, ग्राफ, तानलका, तथ्यांक प्रयााप्तता), तथ्यांक जााँच (रुज)ु 
७.४ अङ्कगखर्तीय तका  वक्रया  

७.५ प्रनतशत, नभन्न, दशमलव, अिपुात, समािपुात, औसत, िाफा, िोक्साि, नमनत र पात्रो, समय र काम 

 

८. अशाखब्दक तावका क परीक्षर्          ८ अङ्क 

८.१ अिकु्रम, समरुपता, एकरुपता, वगीकरर् 

८.२ तावका क खचत्रात्मक ववश्लषेर् 

८.३ भेि खचत्र, मेविक्स खचत्र, ववतद ुस्थाि र खस्थनत 

८.४ नत्रभजु र वगाहरुको रचिा, खचत्र वा आकृनत बिावट र ववश्लषेर् 

८.५ पािीमा देखखिे आकृनत, ऐिामा देखखिे आकृनत, अततनिावहत आकृनत, खचत्रको स्थािाततरर् 
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प्रथमपत्र सामातय ज्ञाि र सामातय बौविक परीक्षर् ववषयमा पाठ्यक्रमका एकाईहरुबाट यथासम्भव 
निम्िािसुार प्रश्नहरु सोनधिेछ । 

 

प्रश् िपत्र सामातय ज्ञाि सामातय बौविक परीक्षर् 
खण्र् (A) (B) 

अङ्कभार ७५ २५ 
एकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 

प्रश् िसंख्या १५ १५ १५ १५ १५ ८ ९ ८ 
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द्वितीयपत्रः– समसामवयक ववषय 

खण्र् (क) – २५ अङ्क 

१. सावाजनिक प्रशासि र व्यवस्थापि 

१.१ सावाजनिक प्रशासिको अवधारर्ा, उद्देश्य, कायाक्षेत्र र सीमा 
१.२ सावाजनिक व्यवस्थापिको िवीितम अवधारर्ा र नसिातत 

१.३ संगठि र यसका प्रमखु पक्ष  

१.३.१ संगठिको पररचय, वकनसम तथा स्वरुप 

१.३.२ संगठि गठिका आधार 

१.३.३ संगठिका नसिातत तथा प्रमखु पक्षःः आदेशको एकात्मकता, नियतत्रर्को सःीमा, पदसोपाि, 

संगठिात्मक व्यवहार, समूह गनतखशलता र समूहगत काया  

१.४ व्यवस्थापिका ववववध पक्षहरु 

१.४.१ ितिको अथा, श्ोत, कारर्, प्रकृनत र िति व्यवस्थापि   

१.४.२ तिाव व्यवस्थापि, समय व्यवस्थापि, ववपद  व्यवस्थापि, संकट व्यवस्थापि र पररवताि 
व्यवस्थापि 

१.४.३ राि निमाार् र सामाखजक पररवतािको संवाहकको रुपमा सावाजनिक सेवाकमीहरु 

१.५ कमाचारीततत्रः अवधारर्ा, आधारभतू प्रकृनत, प्रकार तथा सवल र दूवाल पक्षहरु 

१.६ सावाजनिक िीनतः  तजुामा, कायाातवयि, अिगुमि र मूपयाङ्कि 

 

खण्र् (ख) – २० अङ्क 

२. राज्य व्यवस्था र कािूि 

२.१  राज्य व्यवस्थाको पररचय तथा संचालिको नसिातत  

२.२  िेपालको संवैधानिक ववकासक्रम र िेपालको वतामाि संववधाि 

२.३  संघीयता, ववकेतद्रीकरर्, अनधकार प्रत्यायोजि, अनधकार निक्षेपर् 

२.४  संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको अततरसम्वतध 

२.५  सशुासिको अवधारर्ा र आयामहरु तथा सशुासिमा सावाजनिक प्रशासिको भनूमका 
२.६  िागररक खशक्षा, यसको महत्व, िागररक समाज, िागररकको कताव्य र दावयत्व  

२.७  कािूिको अथा, स्रोत र महत्व 

२.८  कािूिी राज्यको अवधारर्ा  र महत्व   

२.९  सामाखजक तयाय र सामाखजक सरुक्षा  
२.१०  समावेशीकरर्, समािपुानतक प्रनतनिनधत्व र सकारात्मक ववभेद 
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खण्र् ग– २५अङ्क 
३. आनथाक पक्ष र समसामवयक ववषयहरु 

३.१ आनथाक ववकासका प्रमखु पक्षहरुः कृवष, उद्योग, व्यापार, पयाटि, वैदेखशक रोजगार  र जिशखक्त 

३.२ आनथाक ववकासका संवाहकहरुः सावाजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी के्षत्र 

३.३ योजिा तजुामा प्रवक्रया 
३.४ िेपालमा योजिाबि ववकास 

३.४.१ चाल ुआवनद्यक योजिाः  उद्देश्य, प्राथनमकता, िीनत, रर्िीनत, स्रोतसाधिको पररचालि तथा 
बार्ाँफााँर् र प्रगनत 

३.४.२ कर्ााली प्रदेशको प्रथम पञ्चववषाय योजिा 
३.५ ववकासका आयामहरु 

३.५.१ आनथाक बवृि तथा आनथाक ववकास 

३.५.२ सामाखजक पररवताि तथा सामाखजक ववकास 

 ३.५.३ ववकासमा ववश्वव्यापीकरर् र स्थािीयकरर्,  स्थािीय श्ोत पररचालि तथा व्यवस्थापि 

३.५.४ ववकासमा जिसहभानगताको महत्व 

३.६ समसामवयक ववषयहरुः गरीबी, बेरोजगारी, जिस्वास्थ्य, खाद्य सरुक्षा, सामाखजक सरुक्षा, ऊजाा संकट, 

जलबाय ुपररवताि र द्वदगो ववकास । 

 

खण्र् घ – १० अङ्क 

४. निजामती सेवा र सावाजनिक सेवा प्रवाह 

४.१ निजामती सेवा र जिशखक्त व्यवस्थापि 

४.१.१ निजामती सेवाको अवधारर्ा  

४.१.२ िेपालको निजामती सेवाको गठि, पदपूनता,  सेवा सवुवधा, वनृत ववकास, आचरर्  र सजाय 
सम्बतधी व्यवस्था 

४.१.३ जिशखक्त व्यवस्थापि र योजिा 
 

खण्र् ङ – २० अङ्क 

५. सावाजनिक ववत्त प्रशासि तथा लेखा 

५.१ वजेटको पररभाषा र वकनसम, िेपाल सरकारको बजेट तजुामा, कायाातवयि, अिगुमि र मूपयाङ्कि प्रर्ाली 
५.२ सावाजनिक खरीद सम्बतधी कािूिी व्यवस्था 
५.३ सावाजनिक सम्पती व्यवस्थापि अवधारर्ा 
५.४ लेखा प्रर्ालीको नसिातत र िेपाल सरकारको लेखा प्रर्ाली 
५.५ वेरुज ुफस्यौट र सम्परीक्षर् 

५.६ संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको आनथाक काया प्रर्ाली 
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६. सावाजनिक सेवाप्रवाह 

६.१ सावाजनिक सेवाप्रवाहः अथा र महत्व 

६.२ सावाजनिक सेवाप्रवाहका माध्यमहरु 

६.३ सावाजनिक सेवाप्रवाहको प्रभावकारीता  

६.४ सावाजनिक सेवाप्रवाहमा सेवाप्रदायकको भनूमका र सेवाग्राहीको अनधकार तथा दावयत्व 

 

७. कायाालय व्यवस्थापि र सूचिा प्रर्ाली 

७.१ कायाालय व्यवस्थापिः अवधारर्ा, महत्व र आततररक नियतत्रर् प्रर्ाली 
७.२ कायाालयमा सूचिा तथा संचार प्रववनधको महत्व, प्रकार, माध्यम । 

७.३ व्यवस्थापि सूचिा प्रर्ालीको आवश्यकता र महत्व । 

७.४ सावाजनिक व्यवस्थापिमा तथ्यांक र सूचिाको महत्व र उपयोनगता 
 

द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रमलाई ४ वटा खण्र्∕एकाईमा ववभाजि गररएको छ । ४ वटा खण्र्∕एकाईको लानग ४ 
वटै उत्तरपखुस्तकाहरु द्वदईिछे र पररक्षाथीले प्रत्येक खण्र्∕एकाईका प्रश्नहरुको उत्तर सोहीखण्र्∕एकाईको 
उत्तरपखुस्तकामा लेख्न ुपिेछ । यसपत्रका पाठ्यक्रमका खण्र्∕एकाईहरुबाट सोनधिे प्रश्नहरुको संख्या यथासम्भव 
निम्िािसुार हिुछे । 

वितीय पत्रका  खण्र् क ख ग घ ङ जम्मा प्रश्न 

अङ्कभार २५ २० २५ १० २० १०० 
छोटो उत्तर प्रश्न ३ २ ३ ० २ ० 

लामो उत्तर प्रश्न १ १ १ १ १ ५ 

जम्माप्रश्न संख्या ४ ३ ४ १ ३ १५ 
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t[tLo kq M n}lËstf / ljsf; -Gender and Development_ 

v08 -s_ M– c+s @) 

!= n}lËs cjwf/0ff (Gender Concepts) 

!=! lnË / n}lËstf (Sex and Gender) 

!=@ :qLTj / k'?ifTj (Femininity and Masculinity) 

!=# n}lËs ;fdflhs/0f (Gender socialization) 

!=$ lkt[;Qf / gf/Ljfb (Patriarchy and Feminism) 

!=% n}lËs e"ldsf / zlQm ;DaGw (Gender roles and power relationship) 

!=^ Jojxfl/s tyf /0fgLlts cfjZostf (Practical and strategic needs) 

!=& n}lËs ;dfgtf tyf ;dtf -Gender Equality and Equity_ 

!=* ;|f]t;fwg tyf cj;/df kx'Fr / lgoGq0f (Access and control over  resources 

and opportunities) 

 

@= dlxnf clwsf/ (Women’s Rights) 

@=! n}lËs lje]b (Gender Discrimination) 

@=@ g]kfndf dlxnf cfGbf]ng (Women's movement in Nepal) 

@=# dlxnfsf clwsf/ (Women's Rights) 

@=$ g]kfnsf] jt{dfg ;+ljwfgdf dlxnfsf xs clwsf/ ;DjGwL Joj:yf (Right and Duties 

of Women as specified in the existing Constitution of Nepal) 

 

v08 -v_ M– c+s #) 

#= dlxnf ;zlQms/0f (Women Empowerment) 

#=! g]kfndf dlxnfsf] l:yltM hg;flª\Vos, ;fdflhs, cfly{s, /fhgLlts (Status of 

Nepalese Women – Demographic, Social, Economic, Political) 

#=@ s0ff{nL k|b]zdf dlxnfsf] l:yltM hg;flª\Vos, ;fdflhs, cfly{s, /fhgLlts (Status of 

Nepalese Women- Demographic, Social, Economic, Political) 

#=# dlxnfsf] ax'cfoflds e'ldsf (Multidimensional roles of women) 

#=@=! k'g?Tkfbs e"ldsf (Reproductive role) 

#=@=@ pTkfbs e"ldsf (Productive role) 

#=@=# ;fd'bflos e"ldsf (Community role) 

#=@=$ k|ltlglwd"ns e"ldsf (Representative role) 

#=$ dlxnf / ul/aL (Women and poverty) 
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#=% dlxnf ;zQmLs/0fsf cfofdM ;fdflhs, cfly{s, /fhgLlts (Dimensions of women's 

empowerment – Social, Economic, Political) 

#=^ ;fdflhs kl/rfng, ;xeflutf / ;~hfnLs/0f (Social mobilization,  Participation 

and Networking) 

#=& dlxnf nlIft sfo{qmd (Women targeted programmes) 

 

$= n}lËstfdf cfwfl/t lx+;f (Gender-based violence) 

$=! n}lËstfdf cfwfl/t lx+;fM cjwf/0ff, sf/0f / kl/0ffd (Gender-based violence: 
concept, causes and consequences) 

$=@ k|yf, k/Dk/fdf cfwfl/t lx+;f (Violence based on social traditions and practices) 

$=# 3/]n' lx+;fM cjwf/0ff, k|sf/, sf/0f / kl/0ffd (Domestic violence:  concept, types, 

causes and consequences) 

 $=$ dfgj a]rlavg tyf cf];f/k;f/ / lgoGq0f (Human trafficking and its control) 

 

v08 -u_ M– c+s #) 

%= n}lËstf / ljsf; (Gender and Development)  

%=! sNof0fsf/L ;f]r (Welfare approach) 

%=@ ljsf;df dlxnf (Women in Development-WID) 

%=# dlxnf / ljsf; (Women and Development-WAD) 

%=$ n}lËstf / ljsf; (Gender and Development- GAD) 

%=% clwsf/df cfwfl/t cjwf/0ff (Rights-based approach) 

%=^ cfjZostfdf cfwfl/t cjwf/0ff (Need-based approach) 

 

^= n}lËs ;dfgtf dfks ;"rsfÍx¿ (Gender Equity Measure Indicators) 

^=! n}lËs ljsf; ;"rsfÍ (Gender Development Index – GDI) 

^=@ n}lËs ;zlQms/0f dfks (Gender Empowerment Measure – GEM) 

^=# dfgj ul/aL ;"rsfÍ (Human Poverty Index – HPI) 

 

&= n}lËs ;dfgtf tyf dlxnf ;zlQms/0fM k|lta¢tf / k|of;x¿ (Gender Equality and  

Women's Empowerment: commitment & efforts)  

&=! cGt/fli6«o dlxnf ;Dd]ngx¿ (International Women Conferences) 
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&=@ dlxnf lj?4 x'g] ;a} k|sf/sf e]befj pGd"ng ug]{ dxf;lGw, !(&( / ;f]sf] OR5fwLg 

cfn]v, !((( (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women  (CEDAW), 1979 and its optional protocol, 1999)  

&=# a]OlhË sfo{ d~r, !((% (Beijing Platform for Action, 1995) 

&=$ bLuf] ljsf; nIo (Sustainable Development Goals)  

&=% ;+o'Qm /fi6«;‹Lo ;'/Iff kl/ifb \sf k|:tfj gDa/ !#@% / !*@) (United Nations 

Security Council Resolutions 1325 and 1820) 

&=^ /fli6«o sfo{of]hgf (National Plans of Action) 

&=^=! ;+o'Qm /fi6«;‹Lo ;'/Iff kl/ifb\af6 kfl/t k|:tfj gDa/ !#@% / !*@) sf] 

sfof{Gjog /fli6«o sfo{of]hgf, @)^& (National Plan of Action on 

Implementing United Nations Security Council Resolutions 1325 and 

1820, 2011) 

&=&  n}lËs ;dfgtf tyf dlxnf ;zlQms/0fsf nflu ;+:yfut ;+oGq (Institutional  

Mechanisms for Gender Equality and Women's Empowerment) 

&=&=! ;+;bsf] dlxnf tyf ;fdflhs ljsf; ;ldlt (Women and Social Welfare 

Committee of Parliament) 

&=&=@ dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gful/s dGqfno / cGtu{tsf lgsfox¿ 

(Ministry of Women, Children and Social Welfare, and Its Agencies) 

&=&=# /fli6«o dlxnf cfof]u (National Women's Commission) 

&=&=$ s0ff{nL k|b]zsf] n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f gLlt, @)&* (Karnali 

Province Gender Equality and Social Inclusion Policy, 2078) 

 

v08 -3_ M– c+s @) 

*= n}lËs d"nk|jfxLs/0f (Gender Mainstreaming) 

*=! ;}4flGts kIf (Theoretical aspects) 

*=@ n}lËs v08Ls[t tYofÍ (Gender-disaggregated data) 

*=# n}lËs ljZn]if0f tyf k/LIf0f (Gender analysis and audit) 

*=$ n}lËs pQ/bfoL ah]6 / g]kfndf o;sf] cEof; (Gender-responsive budget and its 

practice in Nepal) 

*=% rfn' cfjlws of]hgfdf n}lËs d"nk|jfxLs/0f gLlt (Gender mainstreaming  policy 

in current periodic plans) 

*=^ g]kfndf n}lËs ;dfgtfsf nflu ul/Psf ljz]if Joj:yf (Specific provisions for 

gender equality in Nepal) : ;sf/fTds lje]b (Positive discrimination), cf/If0f  
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 (Reservation), ;sf/fTds sfo{ (Affirmative action) / cGo ljz]if Joj:yf 

(Other special provisions) 

 

(= ;fdflhs ;'/Iff tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f (Social Security and Social Inclusion) 

(=! Ho]i7 gful/s, afnaflnsf, ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ / ;fdflhs ;'/Iff (Rights 

and social security of senior citizens, children and persons with disabilities) 

(=@ ;fdflhs ;dfj]zLs/0f (Social inclusion) 

(=# ;fdflhs ;dfj]zLs/0fdf n}lËs ;/f]sf/sf kIfx¿ (Gender concerns in social 

inclusion) 

 

 

t[tLok qsf] kf7\oqmdnfO{ $ j6f v08÷PsfO{df ljefhg ul/Psf] 5, $ j6f v08÷PsfO{sf] nflu 

$ j6} pQ/k'l:tsfx? lbO{g]5 / kl/IffyL{n] k|To]s v08÷PsfO{sf k|Zgx?sf] pQ/ ;f]xL 

v08÷PsfO{sf] pQ/k'l:tsfdf n]Vg' kg]{5 . o;kqsf kf7\oqmdsf v08÷PsfO{x?af6 ;f]lwg] 

k|Zgx?sf] ;+Vof oyf;Dej lgDgfg';f/ x'g]5 . 

 

låtLo kqsf v08 A B C D hDdf k|Zg 

c+sef/ @) #) #) @)  

5f]6f] pQ/ k|Zg @ $ $ @ !@ 

nfdf] pQ/ k|Zg ! ! ! ! $ 

hDdf k|Zg ;+Vof # % % # !^ 
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३= अखततम चरर्ः सीप परीक्षर्, सामवुहक परीक्षर् र अततवााताा (Skill Test, Group Test & 

Interview) 

ववषयः सूचिा प्रववनध सीप परीक्षर् (Information Technology Skill Test) 

प्रयोगात्मक परीक्षा योजिा (Practical Examination Scheme) 

  

ववषय 
पूर्ााङ्क ववषयवस्त ुशीषाक अङ्क समय 

सूचिा प्रववनध  
सीप परीक्षर् 

(IT Skill 

Test) 

१० 

Nepali Typing २.५ अङ्क ५ नमिेट 

English Typing २.५ अङ्क ५ नमिेट 

Word processing २ अङ्क 

१० नमिेट 

Electronic Spreadsheet १ अङ्क 

Presentation System १ अङ्क 

Windows basic, Email and Internet १ अङ्क 

जम्मा १० अङ्क २० नमिेट 

 

 

Contents  

 

1. Windows basic, Email and Internet  

•  Introduction to Graphical User Interface  

•  Use & Update of Antivirus  

•  Concept of virus, worm, spam etc.  

•  Starting and shutting down Windows  

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

•  Concept of file, folder, menu, toolbar  

•  Searching files and folders  

•  Internet browsing & searching content in the web  

•  Creating Email ID, Using email and mail client tools  

•  Basic Network troubleshooting (checking network & internet connectivity)  

 

2. Word processing  

•  Creating, saving and opening documents  

•  Typing in Nepali and English  
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•  Copying, Moving, Deleting and Formatting Text  

•  Paragraph formatting (alignment, indentation, spacing etc.)  

•  Creating lists with Bullets and Numbering  

•  Creating and Manipulating Tables  

•  Borders and Shading  

•  Creating Newspaper Style Documents Using Column  

•  Security Techniques of Document  

•  Inserting table, header, footer, page number, Graphics, Pictures, Symbols  

•  Page setting, previewing and printing of documents  

•  Mail merge  

 

3. Presentation System  

•  Introduction to presentation application  

•  Creating, Opening & Saving Slides  

•  Formatting Slides, Slide design, Inserting header & footer  

•  Slide Show, hyper link 

•  Animation  

•  Inserting Built-in picture, Picture, Table, Chart, Graphs, and Organization Chart etc.  

 
4. Electronic Spreadsheet  

•  Organization of Electronic Spreadsheet applications (Cells, Rows, Columns, 

Worksheet, Workbook and Workspace)  

•  Creating, Opening and Saving Work Book  

•  Editing, Copying, Moving, Deleting Cell Contents  

•  Formatting Cells (Font, Border, Pattern, Alignment, Number, Protection, Margins 

and text wrap)  

•  Formatting Rows, Column and Sheets  

•  Using Formula with Relative and Absolute Cell Reference   

•  Using Basic Functions (IF, SUM, MAX, MIN, AVERAGE etc.)  

•  Sorting and Filtering Data  
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अंग्रजेी र िपेाली Typing Skill Test को लानग निदेशि 

१. िेपाली Typing Skill Test को लानग १५० शब्दको एउटा Text द्वदइिेछ र देहाय अिसुार अङ्ग् क 
प्रदाि गररिछे 

शिु शब्द प्रनतनमिटे (Correct Words/Minute) 

 

 

पाउि ेअङ्ग् क 

 

 

 

५ भतदा कम शिु शब्द प्रनतनमिेट वापत ० अङ्ग् क 
५ वा सो भतदा बढी र ८ भतदा कम शिु शब्द प्रनतनमिेट वापत 0.50 अङ्ग् क 
८ वा सो भतदाबढी र १0 भतदा कम शिु शब्द प्रनतनमिेट वापत 0.७5 अङ्ग् क 
१० वा सो भतदा बढी र १३ भतदा कम शिु शब्द प्रनतनमिेट वापत १.00 अङ्ग् क 
१३ वा सो भतदा बढी र १५ भतदा कम शिु शब्द प्रनतनमिेट वापत १.२5 अङ्ग् क 
१५ वा सो भतदा बढी र १८ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत १.50 अङ्ग् क 
१८ वा सो भतदा बढी र २० भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत १.७5 अङ्ग् क 
२० वा सो भतदा बढी र २३ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत २.०0 अङ्ग् क 
२३ वा सो भतदा बढी र २५ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत २.२5 अङ्ग् क 
२५ वा सो भतदा बढी शिुशब्द प्रनतनमिेट बापत २.५० अङ्ग् क 

 

२. English Typing Skill Test को लानग २०० शब्दको एउटा Text द्वदइिछे र देहाय अिसुार अङ्ग् क 
प्रदाि गररिछे । 

शिु शब्द प्रनतनमिटे (Correct Words/Minute) पाउि ेअङ्ग् क 
६ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत ० अङ्ग् क 
६वा सो भतदाबढी र ९ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत 0.50 अङ्ग् क 
९वा सो भतदाबढी र १२ भतदा कम शिु शब्द प्रनतनमिटे वापत 0.७5 अङ्ग् क 
१२ वा सो भतदाबढी र १५ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत १.00 अङ्ग् क 
१५ वा सो भतदाबढी र१८ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिटे वापत १.२5 अङ्ग् क 
१८ वा सो भतदाबढी र २१ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत १.50 अङ्ग् क 
२१ वा सो भतदाबढी र २४ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत १.७5 अङ्ग् क 
२४ वा सो भतदाबढी र २७ भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत २.०0 अङ्ग् क 
२७ वा सो भतदाबढी र ३० भतदा कम शिुशब्द प्रनतनमिेट वापत २.२5 अङ्ग् क 
३० वा सो भतदाबढी शिुशब्द प्रनतनमिेट बापत २.५०अङ्ग् क 

३. िेपालीमा द्वदइएको Text लाई अनिवाया रुपमा यनुिकोर् (रोमािाइज्र् वा िेनर्सिल) मा टाइप गिुापिेछ। 

४. अंग्रजेी र िेपाली Typing मा द्वदइएको Text लाई आधारमािी टाइप गरेको Text साँग नभर्ाई परीक्षर् 
गररिेछ।द्वदइएको अंग्रजेी वा िेपाली Text मा उपलेखखत स्थाि बमोखजम परीक्षाथीहरूले आफ्िो Text मा 
Punctuation टाइप िगरेको पाइएमा त्यसको शब्दमा गर्िा गररिेछैि । तत्पश् चात, निम्ि Formula 

प्रयोग गरी शिुशब्द प्रनतनमिटे (Correct words/minute) निकानलिेछ। 
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 Formula: शिु शब्द प्रनतनमिेट (Correct Words/minute) =
(Total words typed−Wrong words)

5
 

 

सामूवहक परीक्षर् 

 

सामवुहक परीक्षर् व्यखक्तत्व परीक्षर्को एक अंश हो । प्रदेश निजामती सेवाको के्षत्र ववस्तार तथा काया पिनत 
पररवताि समेत भैरहेको सतदभामा िेपाल सरकारका िीनत, योजिा, कायाक्रम लगायत शासि व्यवस्था सम्वतधी 
समसामवयक ववषय मानथ ववचार–ववमशा, छलफल गरी नतिको अझै बढी प्रभावकारी तथा कायाातवयि योग्य 
समाधाि पवहपयाउिे सम्बतधमा उम्मेदवारहरुको क्षमता पवहचाि गिुा यस परीक्षर्को मूलममा हो । यसको 
लानग छलफल, ववचार–ववमशा गरी पररखस्थनत बझु्ि सक्िे, निर्ाय द्वदि,े जितालाई वक्रयाशील बिाउिे, खचत्त 
बझुाउि,े निधााररत लक्ष्य अिसुार काम गिे/गराउि,े जस्ता कामका लानग लेखि क्षमताका साथसाथै समस्यालाई 
यथाथापरक ढंगले पवहचाि गिासक्िे, वाकपटुता, खशष्टता, तका शखक्तको पनि आवश्यकता पदाछ । 

 

त्यसैले यस परीक्षर्मा उम्मेदवारहरुको वौविक क्षमता, संचार सीप, समूह गनतखशलता, व्यवहार, व्यखक्तत्व, मिोवृनत, 

वक्रयाशीलता, निर्ायशखक्त, समस्या समाधाि क्षमता, ितेतृ्व क्षमता, समय व्यवस्थापि तथा व्यखक्तत्वमा भएका अतय 
गरु्हरुको आाँकलि अथाात परीक्षर् र मूपयाङ्कि गिाको लानग उम्मेदवारहरुलाई कुिै समसामवयक 
ववषय/सवाल/समस्यामा सामूवहक छलफल गरी समस्या समाधाि केतद्रीत प्रभावकारी र कायाातवयि योग्य 
समाधाि निकापि द्वदइतछ । 

 

सामूवहक छलफल 

 

यस प्रयोजिको लानग गररिे परीक्षर् १० पूर्ााङ्क र ३० नमिेट अवनधको हिुेछ जिु िेतावववहि सामूवहक 
छलफलको रुपमा अवलम्वि गररिेछ । द्वदइएको प्रश्न वा Topic का ववषयमा पालैपालोसाँग निद्वदाष्ट समयनभत्र 
समूहवीच छलफल गदै प्रत्येक उम्मेदवारले व्यखक्तगत प्रस्तनुत गिुापिेछ । यस परीक्षर्मा मूपयाङ्किको लानग 
देहाय अिसुारको ३ जिा भतदा बढीको सनमनत रहिेछ । 

आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य  – अध्यक्ष 

आयोगका सदस्य     – सदस्य 

मिोववज्ञािवेत्ता      – सदस्य 

दक्ष/ववज्ञ (१ जिा)     – सदस्य 

 

 

 

………………… 


