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पाठ्यक्रमको रूपरेिााः– यो पाठ्यक्रम योजिा दईु चरणमा ववभाजि गररएको छ । 

प्रथम चरणाः– धलखित परीक्षा       पूणाफङ्काः– २०० 

द्वितीय चरणाः– कम्प्यटुर सीप परीीक्षण र अन्तवाफताफ     पूणाफङ्काः– ४०   

प्रथम चरण – धलखित परीक्षा योजिा (Written Examination Scheme) 

पत्र÷ववषय पूणाफङ्क उत्तीणाफङ्क परीक्षा प्रणाली 
प्रश्न सङ्ख्या X 

अङ्क 

समय 

प्रथम 

सामान्य ज्ञाि र 
सामान्य बौविक 
परीक्षण 

 (General knowledge 

& General Mental 

Ability Test) 

१०० ४० 

j:t'ut (Objective): 
ax'j}slNks k|Zg 

(Multiple Choice 

Questions) 

५० प्रश्न X २ 

अङ्क 

४५ 

धमिेट 

द्वितीय 

मवहला ववकास तथा 

ववववि (Women 

Development and 

Miscellaneous) 

१०० ४० 

ववषयगत (Subjective): 

छोटो र लामो उत्तर 

(Short & Long 

Answers) 

५ प्रश्न X १० 
अङ्क 

 

१० प्रश्न X ५ 

अङ्क 

३ 
घण्टा 

 

कूल पूणाफङ्क २००     

द्वितीय चरण – कम्प्यटुर सीप परीीक्षण र अन्तवाफताफ (Computer Skill Test & Interview) 

ववषय पूणाफङ्क परीक्षा प्रणली  समय 

कम्प्यटुर सीप परीीक्षण 

 (Computer Skill Test) 
१० प्रयोगात्मक (Practical) १५ धमिेट 

व्यखिगत अन्तवाफताफ ३० मौखिक (Oral)  

   

द्रष्टव्याः 
1. धलखित परीक्षाको माध्यम भाषा िेपाली वा अङ्ग्रजेी अथवा िेपाली र अङ्ग्रजेी दवैु हिुेछ । 

2. वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरूको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत 
उत्तर बापत २० प्रधतशत अङ्क कट्टा गररिेछ । तर उत्तर िद्वदएमा त्यसबापत अङ्क द्वदइि े
छैि र अङ्क कट्टा पधि गररिे छैि । 
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3. ववषयगत प्रश्नका लाधग तोवकएका १० अङ्कका प्रश्नहरूको हकमा १० अङ्कको एउटा लामो 
प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दईु वा दईु भन्दा बढी भाग (Two or more parts of a single question)  
एउटा प्रश्न अन्तगफत दईु वा बढी वट्पणीहरू (Short notes) सोध्ि सवकि ेछ । 

4. परीक्षामा सोधििे प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार पत्र÷ववषयको ववषयवस्तमुा द्वदइएको अिसुार 
हिुेछ । 

5. यस पाठ्यक्रममा जेसकैु लेखिएको भए तापधि पाठ्यक्रममा परेका ऐि, धियमहरू तथा 
िीधतहरू परीक्षाको धमधत भन्दा ३ मवहिा अगाधि (संशोिि भएका वा संशोिि भई 
हटाइएका वा थप गरी संशोिि भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्पझि ु
पदफछ । 

6. प्रथम चरणको धलखित परीक्षाबाट छिौट भएका उम्पमेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको 
कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तवाफताफमा सखम्पमधलत गराइिेछ । 

7. पाठ्यक्रम लागू धमधताः2077।8।7 
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प्रथम पत्र : सामान्य ज्ञाि र बौविक परीक्षण 

१. सामान्य ज्ञाि  

1.1. भगूोल- 

क. महादेशहरू, महासागरहरू, ध्रवु, आक्षांश र देशान्तर, समय 

ि. िेपालको भौगोधलक अवस्था, िरातलीय स्वरूप र प्राकृधतक सम्पपदा (जलस्रोत, जीवजन्त,ु 

विस्पधत, माटो, िधिज पदाथफ, पहाि) 

1.2. इधतहास- 

क. पवहलो र दोस्रो ववश्वयिुहरू 

ि. िेपालको एकीकरण अधभयाि र सीमामा भएको हेररे्र 

ग. महत्वपूणफ ऐधतहाधसक घटिाहरू :कोत पवफ, भण्िारिाल पवफ, जहाधिया राणा शासिको उदय 
र पति, सगुौली सन्िी,  िेपाल भारत मैत्री सखन्ि) 

घ. िेपालको इधतहासमा सामाखजक सिुारकहरू 

ङ. प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, जिमत संरह, बहदुलीय व्यवस्थाको पिुस्थाफपिा, शाखन्त सम्पझौता, 
संवविाि सभा र संवविािको धिमाफण  

1.3. िेपालको िमफ, जातजाधत, भाषाभाषी, संस्कृधत, कला सावहत्य, संगीत, सांस्कृधतक सम्पपदा र आधथफक 
अवस्था (कृवष, उिोग, व्यापार, पयफटि, यातायात, सञ्चार, ववकास योजिा) सम्पबन्िी जािकारी साथै 
बागमती प्रदेशको सामाखजक, आधथफक, राजिीधतक र सास्कृधतक पक्ष सम्पबन्िी जािकारी 

1.4. ववज्ञाि र प्रववधि :  

क. ववज्ञािको ववववि पक्ष: िाप र एकाइ; न्यूटिको चाल सम्पबन्िी धिमयहरू; प्रकाशको परावतफि 
र आवतफि; िारा धबितु्तका असरहरू; ववद्यतु मोटर, जेिरेटर  ट्रान्सर्मफर र धतिको कायफ 
धसिान्त; अम्पल, क्षार र लवण; अखससजि, कावफििाइअससाइि र एमोधिया गयााँसको गणु तथा 
उपयोगहरू; किा र िरम पािी; पाररखस्थधतक पिधत र िाि शङृ्खला; श्वास प्रश्वास, प्रकाश 
संश्लषेण; सौयफ मण्िल, कालो धछद्र, रहण र चन्द्रमाको कला 

ि. सञ्चार साििको रूपमा इन्टरिेट र कम्प्यूटर 

ग. मािव जीविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पािे ववज्ञािका प्रमिु आववष्कार 

1.5. खशक्षा र स्वास््य: 

क. िेपालको खशक्षा (साक्षरता, धबिालय भिाफ दर, प्राथधमक तह र माध्यधमक तहको खशक्षा, उच्च 
खशक्षा  ) र स्वास््यको अवस्था ( खशश ुमतृ्यदुर, बाल मतृ्यदुर, मात ृमतृ्यदुर, कुपोषण, स्वास््य 
सेवा)  

ि. िैधतक खशक्षा, योग, ध्याि, प्राणायम, शारीररक व्यायाम 

ग. महामारी, सिे तथा िसिे घातक रोगहरू,  

1.6. जिसंख्या, वातावरण र ववपद् व्यवस्थापि:  

क. जिसंख्या- िेपालको जिसंख्या र बवृिदर, प्रदेश अिसुार जिसंख्याको ववतरण, शहरीकरण, 

बसाइाँ सराईको अवस्था, जिसंख्याको बिौट (धलङ्ग, जातजाधत, भाषा, भौगोधलक, प्रशासधिक), 

गररबीको राविय र प्रादेखशक अवस्था। 
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ि. वातावरण- पयाफवरण, जैववक वववविता, जलवाय ु पररवतफि, प्रदूषण, र्ोहोरमैला व्यवस्थापि 
विवविास, भकू्षय आद्वद। 

ग. द्वदगो ववकासका लक्ष्यहरू  

घ. भकूम्पप, बाढी पवहरो, आाँिीहरुी, आगलागी तथा सिक दघुफटिाको अवस्था र जोखिमहरू एवम ्
व्यवस्थापिको लागी भएको व्यवस्थाहरू  

1.7. िेपालको शासि पिती र सरकार- संवविाि, राजिीधतक व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थािीय तह तथा 
खजपलाहरू 

1.8. संयिु राि संघ,  दखक्षण एखशयाली के्षधत्रय सहयोग संगठि (साकफ ) र धबम्पस्टेक सम्पबन्िी जािकारी 
1.9. िेलकुद, पसु्तक, परुस्कार, कला, सावहत्य, सङ् गीत सम्पबन्िी राविय महत्वका समसामवयक 

गधतववधिहरू 

1.10. अङ्ग्रजेी: Knowledge on writing correct English sentence, letter, and report according to 

English grammar based on the following syntactic functions: 

क. Parts of Speech:  

अ. Noun 

आ. Pronoun   

इ. Adjective     

ई. Determiner   

उ. Verb   

ऊ. Adverb     

ऋ. Preposition   

ऌ. Conjunction and   

ऍ. Interjection 

ि. Infinitive and gerund, reported speech and tense 

1.11. िेपाली: िेपाली भाषामा स्तरीय लेििको लाधग आवश्यक पिे व्याकरण अिरुूप शिुा शवुि 
बिाउिे । यसका लाधग धिम्पि ववषयमा ध्याि केखन्द्रत गिे: 
क. वणफववन्यास, पदसङ्गधत, िाम, सवफिाम, वक्रयापद, ववशेषण, काल, वाच्य, पदवगफ, 

अिकुरणात्मक शब्द, कारक र ववभखि, वचि, परुुष, धलङ्ग, उपटो अथफ आउिे शब्द, 
पयाफयवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगन्तकु शब्द, उपसगफ लागेर धिधमफत शब्दहरू, 
प्रत्यय लागेर धिधमफत शब्दहरू, समास भएर धिधमफत शब्दहरू, द्वित्व भएर धिधमफत शब्दहरू, 
ह्रस्व दीघफ, श, ष, स लगायतका व्याकरणगत शिु लेििशैलीमा केखन्द्रत ववषयहरू सवहतको 
िेपाली शिुाशवुिको ज्ञाि. 

2. सामान्य बौविक परीक्षण:  

शाखब्दक तावकफ क परीक्षण, मात्रात्मक (संख्यात्मक वा अङ्ग् क सम्पबन्िी) तावकफ क परीक्षण र अशाखब्दक 
अमूतफ तावकफ क परीक्षण 
2.1. शाखब्दक तावकफ क/चातयुफता परीक्षणमा बोि, शब्दज्ञाि, अिकु्रम, समरूपता, वगीकरण, कोधिङ्-

धिकोधिङ, द्वदशा र दरुी ज्ञाि परीक्षण, तकफ  ववचार सम्पबन्िी, शे्रणीक्रम (पंखिक्रम), 

आगमि(Induction), धिगमि (deduction) ववषयबस्तबुाट प्रश्नहरू समावेश गररिेछ। 
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2.2. मात्रात्मक (संख्यात्मक वा अङ्ग् क सम्पबन्िी) तावकफ क परीक्षणमा अिकु्रम (शे्रणीक्रम), समरुपता, 
वगीकरण, कोधिङ, छोधिएका संख्या (अक्षर/सङ्कते) धमलाउिे, साझा गणु, मेवट्रसस, त्याङ्क व्याख्या, 
त्याङ्क जााँच (रुज)ु, अङ्क गखणतीय तकफ /वक्रया सम्पबन्िी ववषयवस्तबुाट प्रश्नहरू समावेश गररिेछ। 

2.3. अशाखब्दक तावकफ क परीक्षणमा अिकु्रम, समरूपता,  एकरूपता, वगीकरण, खचत्रात्मक ववश्लषेणात्मक 
तकफ  सम्पबन्िी, भेि खचत्र, मेवट्रसस, धत्रभजु र वगफहरूको रचिा खचत्र वा आकृधत बिावट र ववश्लषेण 
ववषयवस्तबुाट प्रश्नहरू समावेश गररिेछ। 

 

प्रथमपत्र सामान्य ज्ञाि र सामान्य बौविक परीक्षण ववषयका पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट सोधििे 
प्रश्नहरूको सङ्ग्ख्या धिम्पिािसुार हिुेछ। 

प्रथम पत्र सामान्य ज्ञाि सामान्य बौविक परीक्षण 

अङ्ग् क भार ९० १० 

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 
प्रश्न संख्या 4 5 5 5 5 6 ४ 4 ३ 2 2 २ २ १ 

जम्पमा प्रश्न ४५ ५ 
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द्वितीय पत्र:- मवहला ववकास तथा ववववि 

 

1. सामाखजक अध्ययि 

1.1 िेपालको भौगोधलक अवखस्थधत, िरातलीय स्वरुप, हावापािी, जिजीविमा भौगोधलक 
अवस्थाको प्रभाव, धसमािा र िससा सम्पबन्िी सामान्य जािकारी 

1.2 सङ्घ, प्रदेश र स्थािीय तहधबच राजिैधतक, आधथफक र प्रशासधिक अन्तरसम्पबन्ि 

1.3 िेपालमा ववकासका पूवाफिारहरू (खशक्षा, स्वास््य, यातायात, सञ्चार, पयफटि, िािेपािी, ववद्यतुी ्
तथा अन्य ऊजाफका श्रोतहरू) को ववकासको अवस्था 

1.4 बागमती प्रदेशका प्रमिु ऐधतहाधसक गढी, महत्वपूणफ चािपवफ र प्रमिु िाधमफक स्थलहरू 

1.5 िेपालको संवविािमा मवहला तथा सामाखजक समावेशीकरण सम्पबन्िी व्यवस्था 
1.6 सहकारीको धसध्दान्त र मूपयहरू र िेपालमा सहकारीको वतफमाि अवस्था 
1.7 बागमती प्रदेशको चालू आवधिक योजिा (स्वास््य, पोषण र जिसङ्ग्ख्या, लैवङ्गक समािता, 

सामाखजक समावेशीकरण र संरक्षण) सम्पबन्िी सामान्य जािकारी 
 

2. स्वास््य र जिसङ्ग्ख्या 
2.1 रोग, पोषण, दवु्यफसि र सामदुावयक स्वास््य 

2.1.1 रोगको पररचय, सिे र िसिे रोग, सरुवारोग सिे माध्यमहरू । 

2.1.2 पोषणको पररचय, सन्तधुलत भोजिको पररचय र महत्व, कुपोषण र यसका कारणहरू 
। 

2.1.3 िमु्रपाि, मद्यपाि र लागूपदाथफको पररचय, ती कुलतमा लागिकुा कारण, असर र 
बच्िे उपायहरू । 

2.1.4 सामदुावयक स्वास््यको अविारणा, िेपालका प्रमिु स्वास््य समस्याहरू र यसको 
समािािमा व्यखि, पररवार र समदुायको भधूमका । 

2.1.5 उपभोिा स्वास््यको पररचय र महत्व । 

2.2 जिसाङ् खख्यक, जिसङ्ग्ख्या पररवतफि र जिसङ्ग्ख्या व्यवस्थापि 

2.2.1 िेपालको जिसङ्ग्ख्या खस्थधत, जिसङ्ग्ख्या ववतरण, जिसाङ् खख्यक तत्व, प्रवक्रया र 
मापि । 

2.2.2 जिसङ्ग्ख्या पररवतफिका कारणहरू र तीव्र जिसङ्ग्ख्या वृविका असरहरू । 

2.2.3 जिसङ्ग्ख्या व्यवस्थापि । 

2.2.4 कोधभि-19 लगायतका महामारीमा स्वास््य सतकफ ता । 

 

3. लैवङ्गक समािता र सामाखजक समावेशीकरण 

3.1 लैवङ्गक अविारणा 
3.1.1 धलङ्ग र लैवङ्गकता सम्पबन्िी अविारणा । 

3.1.2 लैवङ्गक समािता, समता र ववभेद । 

3.1.3 लैवङ्गक मूलप्रवाहीकरण र मवहला सशखिकरण । 
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3.2 लैवङ्गकतामा आिाररत वहंसा 
3.2.1 मवहला माधथ हिुे सबै प्रकारका वहंसाका कारण र रोकथामका उपायहरू । 

3.2.2 मािव बेचवविि तथा ओसार पसारका कारण र रोकथामका उपायहरू । 

3.2.3 मवहला तथा ववधभन्न समदुाय माधथ प्रथा, परम्पपरा र संस्कृधतको िाममा हिुे ववभेदमा 
आिाररत वहंसा । 

3.3 बाल अधिकार र सामाखजक सरुक्षा 
3.3.1 बाल अधिकार सम्पबन्िी जािकारी 
3.3.2 बालबाधलका, ज्येष्ठ िागररक, अपाङ्गता भएका व्यखिहरूलाई राज्यले उपलब्ि 

गराएको सामाखजक सरुक्षा व्यवस्था सम्पबन्िी जािकारी । 

3.4 तीिै तहका सरकारिारा सञ्चाधलत मवहला ववकास सम्पबन्िी कायफक्रमबारे सामान्य जािकारी । 

 

4. कायाफलय व्यवस्थापि तथा ववववि 

4.1 कायाफलय सञ्चालि 

4.1.1 पत्रव्यवहार/खचठ्ठीपत्र 

4.1.1.1 पररचय, उद्देश्य, खचठ्ठीका प्रकार: प्रयोग र प्राथधमकताको आिारमा । 

4.1.1.2 दताफ र चलािी 
4.1.2 अधभलेि व्यवस्थापि 

4.1.2.1 अधभलेि व्यवस्थापिको पररचय, उद्देश्य र आवश्यकता । 

4.1.2.2 र्ाइधलङ सम्पबन्िी जािकारी । 

4.1.2.3 कायाफलय व्यवस्थापिमा कम्प्यटुर प्रणालीको आवश्यकता र महत्व । 

4.1.2.4 इमेल, इन्टरिेट र वेभसाइट 

4.2 धिजामती सेवा र ववववि 

4.2.1 धिजामती सेवामा भिाफ, पदस्थापिा, सरूवा, बढुवा, धबदा, दण्ि सजायको व्यवस्था, 
अवकास सम्पबन्िी व्यवस्था र सवुविाहरू 

4.2.2 बागमती प्रदेशको प्रदेश र स्थािीय तहको संरचिा र सङ्गठि सम्पबन्िी जािकारी। 

4.2.3 सावफजधिक सेवा प्रवाह सम्पबन्िी सामान्य जािकारी  

4.2.4 सूचिाको हक सम्पबन्िी कािूिी व्यवस्था 
4.2.5 सेवाराही प्रधत कमफचारीको व्यवहार र आचरण 

4.3 प्रदेश लोक सेवा आयोगको पररचय र भधूमका । 

 

द्वितीय पत्रका एकाई १ २ ३ ४ जम्पमा प्रश्न सङ्ग्ख्या 
अङ्कभार २० २० ४० २०  

छोटो उत्तर ५ अङ्कका प्रश्न २ २ ४ २ १० 
लामो उत्तर १० अङ्कका प्रश्न १ १ २ १ ५ 
जम्पमा प्रश्न सङ्ग्ख्या ३ ३ ६ ३ १५ 
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ववषय: कम्प्यटुर सीप परीक्षा (Computer Skill Test) 

1. Windows Basic 
o Introduction to Graphical User Interface 

o Starting and shutting down Windows 

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

o Concept of files and folders 

o Searching files and folders 

2. Word Processing/ MS Word 

o Creating, saving and opening documents 

o Typing in Devanagari and English 

o Text formatting (Font, Size, Color, Underline, Italic, Bold, etc) and paragraph 

formatting (alignment, indentation, spacing) 

o Inserting header, footer, page number 

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

 

k|of]ufTds k/LIff of]hgf (Practical Examination Scheme) 

 

ववषय पूणाफङ्क 

परीक्षा 
प्रणाली 

ववषयवस्त ुखशषफक अङ्क समय 

कम्प्यटुर 
सीप 

परीक्षण 

(Computer 

Skill Test) 

१० k|of]ufTds 

(Practical) 

Devanagari Typing @=% cÍ % ldg]6 

English Typing @=% cÍ % ldg]6 

Windows basic and 
Ms-Word 

% cÍ % ldg]6 
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