
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी  प्रदेश 

प्रदेश म्शक्षा सेवा  तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत परुातत्व समूह, संग्रहालय उपसमहू, सहायक पााँचौं तह, प्राववधिक 
सहायक/भण्डारे पदको खुला र आन्तररक प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 

PPSC/Page-1 

 

यस पाठ्यक्रम योजनालाई दईु चरणमा ववभाजन गररएको छः 
प्रथम चरणः- धलम्खत परीक्षा (Written Examination)     पूणागङ्कः-  2०० 

द्वितीय चरणः- अन्तवागताग (Interview)           पूणागङ्कः-  3० 

परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

प्रथम चरणः- धलम्खत परीक्षा (written Examination)      पूणागङ्कः-200 
पत्र ववषय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या × 

अङ्क 

समय 

 
 
 
 
 

प्रथम 

सामान्य ज्ञान र अधभक्षमता 
परीक्षण (General Awareness 

& General Aptitude Test) 

 
 
 

100 

 
 
 

40 

 
 

 

वस्तगुत 
(Objective) 

 
 
 

िहवैुकम्पपक 
पश्न (MCQs) 

 

25 प्रश्न × 
2 अङ्क 

 
 
 

45 
धमनेट सेवा सबिम्न्ित कायग-ज्ञान 

(Job Based- knowledge) 
25 प्रश्न × 
2 अङ्क 

द्वितीय सेवा सबिम्न्ित कायग-ज्ञान 
(Job Based- knowledge) 

 

100 
 

40 
 

ववषयगत 
(Subjective) 

छोटो उत्तर 
(Short Answer) 
लामो उत्तर 
(Long Answer) 

12 प्रश्न × 
5 अङ्क 

4 प्रश्न × 
10 अङ्क 

2 घण्टा 
15 
धमनेट 

द्वितीय चरणः- अन्तवागताग (Interview)     

पत्र/ववषय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली समय 
अन्तवागताग (Interview) 30  िोडग अन्तवागताग (Board Interview) - 
द्रष्टव्यः- 
1. यो पाठ्क्क्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी दईु भागमा ववभाजन गररएको छ । 

2. धलम्खत परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रमको ववषयवस्त ुजनु भाषामा द्वदइएको छ सोही भाषाको आिारमा 
नेपाली वा अंग्रेजी मध्ये कुनै एक मात्र भाषा हनुछे । तर ववषयवस्तलुाई स्पष्ट गनुग पन ेअवस्थामा दवैु भाषा समेत 
प्रयोग गनग सवकनेछ । 

3. धलम्खत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दवैु हनु सक्नेछ ।  

4. प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको धलम्खत परीक्षा छुट्टाछुटै्ट हनेुछ । तर एकैद्वदनमा परीक्षा धलइने छ । 

5. वस्तगुत िहवैुकम्पपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्यके गलत उत्तर िापत २० प्रधतशत अङ्क 
कट्टा गररनछे । तर उत्तर नद्वदएमा त्यस िापत अङ्क द्वदइन ेछैन र अङ्क कट्टा पधन गररन ेछैन । 

6. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगगतका पत्र/ववषयका ववषयवस्तमुा जेसकैु लेम्खएको भएतापधन पाठ्यक्रममा परेका कानून, 

ऐन, धनयम तथा नीधतहरु परीक्षाको ववज्ञापन हदुााँका िखत (संशोिन भएका वा संशोिन भई हटाईएका वा थप गरी 
संशोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्क्क्रममा परेको सबझन ुपदगछ । 

7. प्रथम चरणको धलम्खत परीक्षािाट छनौट भएका उबमेदवारहरुलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तवागतागमा सम्बमधलत 
गराइनछे । 

8. िहवैुकम्पपक प्रश्नहरु हनेु परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यापकुलेटर (Calculator) प्रयोग गनग पाइने छैन । 

9. परीक्षमा परीक्षाथीले मोिाइल वा यस्तै प्रकारका ववद्यतुीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन । 

10. पाठ्यक्रम लागू धमधतः- 
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प्रथम पत्र (Paper I):- 

सामान्य ज्ञान र सामान्य अधभक्षमता परीक्षण तथा सेवा सबिन्िी कायग-ज्ञान  

भाग (Part I):- 

सामान्य ज्ञान र सामान्य अधभक्षमता परीक्षण 

(General Awareness and General Aptitude Test) 
खण्ड (Section-A): (15 प्रश्न ×2 अङ्क= 30 अङ्क) 

1. सामान्य ज्ञान (General Awareness) (16 अङ्क) 
1.1. नेपालको भौगोधलक अवस्था, प्राकृधतक स्रोत र सािनहरु 

1.2. नेपालको ऐधतहाधसक, सांस्कृधतक र सामाम्जक अवस्था सबिन्िी जानकारी 
1.3. नेपालको आधथगक अवस्था र चाल ुआवधद्यक योजना तथा लमु्बिनी प्रदेश योजना सबिन्िी जानकारी 
1.4. जैववक वववविता, द्वदगो ववकास, वातावरण, प्रदषुण, जलवाय ुपररवतगन र जनसंख्या व्यवस्थापन 

1.5. मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पान ेववज्ञान र प्रववधिका महत्वपूणग उपलव्िीहरु 

1.6. जनस्वास््य, रोग, खाद्य र पोषण सबिन्िी सामान्य जानकारी  

1.7. नेपालको संवविान (भाग १ देम्ख ५ सबम र अनसूुचीहरु) 

1.8. संयकु्त राष्ट्रसंघ र यसका ववम्शष्टीकृत संस्था सबिन्िी जानकारी 
1.9. के्षत्रीय संगठन (साकग , धिमषे्टक, आधसयान र यरुोवपयन संघ) सबिन्िी जानकारी 
1.10. रावष्ट्रय र अन्तरावष्ट्रय महत्वका समसामवयक गधतववधिहरु 

1.11. लमु्बिनी प्रदेशका ऐधतहाधसक गढी वकपलाहरु तथा परुाताम्त्वक सांस्कृधतक महत्वका स्थलहरु 

2. सावगजधनक व्यवस्थापन (Public Management) (14 अङ्क) 
2.1. कायागलय व्यवस्थापन (Office Management) 

2.1.1. कायागलय (Office):  पररचय, महत्व, कायग र प्रकार 

2.1.2. सहायक कमगचारीका कायग र गणुहरु 

2.1.3. कायागलय स्रोत सािन (Office Resources): पररचय र प्रकार 

2.1.4. कायागलयमा सञ्चारको महत्व, वकधसम र सािन  

2.1.5. कायागलय कायगववधि (Office Procedure) पत्र व्यवहार (Correspondence), दताग र चलानी (Registration & 

Dispatch), पररपत्र (Circular), तोक आदेश (Order), वटप्पणी लेखन र वटप्पणी तयार गदाग ध्यान द्वदनपुने कुराहरु 

2.1.6. अधभलेख व्यवस्थापन (Record Management) 
2.2. धनजामती सेवा ऐन र धनयमावलीमा भएका देहायका व्यवस्थाहरु 

2.2.1. धनजामती सेवाको गठन, संगठन संरचना, पदपूधतग गने तररका र प्रवक्रयाहरु 

2.2.2. कमगचारीको धनयमु्क्त, सरुवा, िढुवा, धिदा, ववभागीय सजाय र अवकाश 

2.2.3. कमगचारीले पालन गनुगपने आचरण र कतगव्यहरु 

2.3. प्रदेश धनजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा सबिन्िी जानकारी  

2.4. सरकारी िजटे, लेखा र लेखापरीक्षण प्रणाली सबिन्िी सामान्य जानकारी 
2.5. सावगजधनक सेवा प्रवाहको अथग, सेवा प्रवाह गन ेधनकाय, तररका र माध्यमहरु 

2.6. सावगजधनक िडापत्र (Public Charter) महत्व र आवश्यकता 
2.7. व्यवस्थापनको अविारणा तथा सावगजधनक व्यवस्थापनमा धनदेशन, धनयन्त्रण, समन्वय, धनणगय प्रवक्रया, उत्पे्ररणा र नेततृ्व 

सबवन्िी जानकारी 
2.8. मानवीय मूपय मान्यता (Human Values), नागररक कतगव्य र दावयत्व तथा अनशुासन 
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खण्ड (Section-B): (10 पश्न × 2 = 20 अङ्क ) 

3. सामान्य अधभक्षमता परीक्षण (General Aptitude Test) 
3.1. शाम्ददक अधभक्षमता परीक्षण (Verbal Aptitude Test): यस परीक्षणमा शददज्ञान, अनकु्रम, समरुपता, वगीकरण, 

कोधडङ-धडकोधडङ, द्वदशा र दरुी ज्ञान परीक्षण (Direction and distance Test), तकग  ववचार सबिन्िी (Logical 

Reasoning), पंम्क्तक्रम (Ranking Order) आद्वद ववषयवस्तिुाट प्रश्नहरु समावेश गररनछे । 

3.2. संख्यात्मक अधभक्षमता परीक्षण (Numerical Aptitude Test): यस परीक्षणमा अनकु्रम, समरुपता, वगीकरण, कोधडङ, 
मेविक्स, अंकगम्णतीय तकग /वक्रया सबिन्िी, प्रधतशत, धभन्न  अनपुात, औसत, समय र  काम आद्वद ववषयहरुिाट 
प्रश्नहरु समावेश गररनछे । 

3.3. अशाम्व्दक अधभक्षमता परीक्षण (Non-Verbal/ Abstract Aptitude Test): यस परीक्षणमा अनकु्रम, समरुपता, 
वगीकरण, भेन म्चत्र, मेविक्स, धत्रभजु र वगगहरुको रचना, म्चत्र वा आकृधत िनावट र ववश्लेषण आद्वद ववषयहरुिाट 
प्रश्नहरु समावेश गररनछे । 

3.4. रुज ुगने(Verification Test) र फाइधलङ अधभरुम्च परीक्षण (Filing Aptitude Test): रुज ुगने (Verification Test) 
परीक्षणमा त्यांक, संख्या वा शाम्व्दक सूचनालाई जााँच गने वा त्रटुी पत्ता लगाउने अथवा समानता वा धभन्नता पत्ता 
लगाउने वकधसमका प्रश्नहरु समावेश हनेुछन ्। फाइधलङ अधभरुम्च परीक्षण (Filing Aptitude Test) मा शाम्ददक र 
संख्यात्मक वस्त ुवा प्रवक्रयालाई वणगमालाक्रम, संख्यात्मकक्रम वा कालक्रम अनसुार समािान गने वकधसमका प्रश्नहरु 
समावेश हनुछेन । 

3.5. धनदेशन अनसुरण गने (Follows the Instructions) र ववश्लषेणात्मक तावकग कता परीक्षण (Analytical Reasoning 

Test):  धनदेशन अनसुरण गने (follows the instructions) परीक्षणमा द्वदइएको धलम्खत धनदेशनलाई हिुह ुअनसुरण गरी 
समािान गने वकधसमका प्रश्नहरु समािेश हनेुछन ्। ववश्लेषणात्मक तावकग कता परीक्षण (Analytical Reasoning Test) 
मा शाम्ददक वा संख्यात्मक वा अशाम्ददक (म्चत्रात्मक) वकधसमका ववश्लेषणात्मक तावकग कता सबिन्िी प्रश्नहरु समावेश 
हनेुछन । 

भाग (Part II):- 
सेवा सबिन्िी कायग ज्ञान (Job Based- Knowledge) 

 (25 प्रश्न × 2 अङ्क = 50 अङ्क) 
1. नेपालको इधतहासको संम्क्षप्त जानकारी  

1.1. इधतहासको पररचय 

1.1.1. इधतहासको अथग 
1.1.2. इधतहासका श्रोतहरु 

1.1.3. नेपाली इधतहासको काल ववभाजन 

1.2. धलच्छवीकालीन नेपाली इधतहास 

1.3. पूवग मध्यकालीन नेपाली इधतहास 

1.3.1. पूवग मध्यकालीन नेपाल उपत्यकाको राजनधैतक र सामाम्जक इधतहास 

1.3.2. कणागली प्रदेशका खस मपलहरुको संम्क्षप्त इधतहास र नेपालको इधतहासमा उनीहरुको देन 

1.3.3. धसम्रौनगढका कणागटवंशी राजाहरुको संम्क्षप्त इधतहास र नेपालको इधतहासमा उनीहरुको देन 

1.4. मध्यकालीन नेपाली इधतहास 

1.4.1. मपलकालीन काठमाडौं उपत्यकाको राजनैधतक र सामाम्जक इधतहास 

1.4.2. िाईसे चौिीसे राज्यहरुको संम्क्षप्त जानकारी 
1.4.3. गोरखाको इधतहास, श्री ५ पृ् वीनारायण शाह र नेपालको एकीकरण अधभयान 

1.4.4. सगुौली सम्न्ि 
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2. नेपाली अधभलेखको अध्ययन 

2.1. अधभलेखहरुको महत्व 

2.2. नेपालमा ववधभन्न कालका धलवपहरु 

2.3. ब्राह्र्मी, धलच्छवी, उत्तर धलच्छवी, कुवटला, रञ्जना, प्रचधलत नेवारी, प्राचीन देवनागरी धलवपहरुको िारे जानकारी 
3. नेपाली मदु्राको अध्ययन 

3.1. मदु्राको परुाताम्त्वक र सााँस्कृधतक महत्व 

3.2. नेपालमा पाइएका आहत मदु्राहरुको जानकारी 
3.3. धलच्छवीकालीन महत्वपणुग मदु्राहरु 

3.4. नेपालका मध्यकालीन मदु्राहरु र धतनका ववशेषता 
4. नेपाली कलाको अध्ययन 

4.1. नेपाली मधूतगकलाको ववकास र माध्यम 

4.2. नेपाली म्चत्रकलाको ववकासक्रममा (ग्रन्थ र गाता, पौभा र धभत्त ेम्चत्र) 

4.3. धलच्छवीकालीन पाषाण एवं िात ुमूधतगकलाका प्रमखु ववशेषताहरु 

4.4. मध्यकालीन पाषाण, िात ुर काष्ठकलाका प्रमखु ववशेषताहरु 

4.5. नेपालमा ममृ्त्तका कलाको ववकास र ववशेषता 
5. संग्रहालय ववज्ञान सबिन्िी अध्ययन 

5.1. नेपालमा संग्रहालयको ववकासक्रम 

5.2. संग्रहालयको पररभाषा महत्व र मखु्य मखु्य कामहरु  

5.3. संग्रहालयमा सामग्री प्राप्त गने तरीका, धतनीहरुको अधभलेख, व्यवस्थापन, भण्डार र प्रदशगनी 
5.4. प्रदम्शगत तथा भण्डारमा राम्खएका सामग्रीहरुको क्षय हनेु कारणहरु र संरक्षण गने तररका 
5.5. संग्रहालय सरुक्षाको उपायहरु 

6. सेवा सबिन्िी ऐन धनयमको जानकारी 
6.1. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 

6.2. प्राचीन स्मारक संरक्षण धनयमावली, २०४६ 

6.3. अधभलेख संरक्षण ऐन, २०४६ 

प्रथम पत्रको लाधग यथासबभव धनबनानसुार प्रश्नहरु सोधिने छ । 

प्रथम पत्र (वस्तगुत) 

भाग खण्ड ववषयवस्त ु परीक्षा प्रणाली अङ्कभार प्रश्न संख्या  अङ्क 

I (A) सामान्य ज्ञान 

(General Awareness) 
 
 

िहवैुकम्पपक 
पश्न (MCQs) 

30 15 प्रश्न × 2 अङ्क = 30 

(B) सामान्य अधभक्षमता परीक्षण 

(General Aptitude Test) 

20 10 प्रश्न × 2 अङ्क = 20 

II - सेवा सबिम्न्ित कायग-ज्ञान 

(Job Based-knowledge) 

50 25 प्रश्न × 2 अङ्क = 50 

प्रथम पत्रको भाग (Part II) सेवा सबिम्न्ित कायग-ज्ञान (Job based-knowledge) को पाठ्यक्रमका एकाइिाट परीक्षामा 
यथासबभव देहाय िमोम्जम प्रश्नहरु सोधिने छ । 

पाठ्यक्रमका एकाइ 1 2 3 4 5 ६ 
प्रश्न संख्या 5 3 3 5 7 2 
 
 
 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी  प्रदेश 

प्रदेश म्शक्षा सेवा  तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत परुातत्व समूह, संग्रहालय उपसमहू, सहायक पााँचौं तह, प्राववधिक 
सहायक/भण्डारे पदको खुला र आन्तररक प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 
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द्वितीय पत्र (Paper II):- 

सेवा सबिम्न्ित कायग-ज्ञान (Job based-knowledge) 

खण्ड (Section) (A) :- 50 अङ्क 

1. नेपालको इधतहासको संम्क्षप्त जानकारी 
1.1. इधतहासको पररचय 

1.1.1. इधतहासको अथग 
1.1.2. इधतहासका श्रोतहरु  

1.1.3. नेपाली इधतहासको काल ववभाजन 

1.2. धलच्छवीकालीन नेपाली इधतहास 

1.3. पूवग मध्यकालीन नेपाली इधतहास 

1.3.1. पूवग मध्यकालीन नेपाल उपत्यकाको राजनधैतक र सामाम्जक इधतहास 

1.3.2. कणागली प्रदेशका खस मपलहरुको संम्क्षप्त इधतहासनेपालकोर इधतहासमा उनीहरुको देन 

1.3.3. धसम्रौनगढका कणागटवंशी राजाहरुको संम्क्षप्त इधतहास र नेपालको इधतहासमा उनीहरुको देन 

1.4. मध्यकालीन नेपाली इधतहास 

1.4.1. मपलकालीन काठमाडौं उपत्यकाको राजनैधतक र सामाम्जक इधतहास 

1.4.2. िाईसे चौिीसे राज्यहरुको संम्क्षप्त जानकारी 
1.4.3. गोरखाको इधतहास, श्री ५पृ् वीनारायण शाह र नेपालको एकीकरण अधभयान 

1.4.4. सगुौली सम्न्ि 

2. नेपाली अधभलेखको अध्ययन 

2.1. अधभलेखहरुको महत्व 

2.2. नेपालमा ववधभन्न कालका धलवपहरु 

2.3. ब्राह्र्मी, धलच्छवी, उत्तर धलच्छवी, कुवटला, रञ्जना, प्रचधलत नेवारी, प्राचीन देवनागरी धलवपहरुको िारे जानकारी 
3. नेपाली मदु्राको अध्ययन 

3.1. मदु्राको परुाताम्त्वक र सााँस्कृधतक महत्व 

3.2. नेपालमा पाइएका आहत मदु्राहरुको जानकारी 
3.3. धलच्छवीकालीन महत्वपणुग मदु्राहरु 

3.4. नेपालका मध्यकालीन मदु्राहरु र धतनका ववशेषता 
 

खण्ड (Section) (B) :- 50 अङ्क 

 

4. नेपाली कलाको अध्ययन 

4.1. नेपाली मधूतगकलाको ववकास र माध्यम 

4.2. नेपाली म्चत्रकलाको ववकासक्रममा (ग्रन्थ र गाता, पौभा र धभत्त ेम्चत्र) 

4.3. धलच्छवीकालीन पाषाण एवं िात ुमूधतगकलाका प्रमखु ववशेषताहरु 

4.4. मध्यकालीन पाषाण, िात ुर काष्ठकलाका प्रमखु ववशेषताहरु 

4.5. नेपालमा ममृ्त्तका कलाको ववकास र ववशेषता 
 

5. संग्रहालय ववज्ञान सबिन्िी अध्ययन 

5.1. नेपालमा संग्रहालयको ववकासक्रम 

5.2. संग्रहालयको पररभाषा महत्व र मखु्य मखु्य कामहरु 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी  प्रदेश 

प्रदेश म्शक्षा सेवा  तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत परुातत्व समूह, संग्रहालय उपसमहू, सहायक पााँचौं तह, प्राववधिक 
सहायक/भण्डारे पदको खुला र आन्तररक प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 
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5.3. संग्रहालयमा सामग्री प्राप्त गने तररकाहरु, धतनीहरुको अधभलेख, व्यवस्थापन, भण्डार र प्रदशगनी 
5.4. प्रदम्शगत तथा भण्डारमा राम्खएका सामग्रीहरुको क्षय हनेु कारणहरु र संरक्षण गने तररका 
5.5. संग्रहालय सरुक्षाको उपायहरु 

 

6. सेवा सबिन्िी ऐन धनयमको जानकारी 
6.1. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 

6.2. प्राचीन स्मारक संरक्षण धनयमावली, २०४६ 

6.3. अधभलेख संरक्षण ऐन, २०४६ 

द्वितीय पत्रको लाधग यथासबभव धनबनानसुार प्रश्नहरु सोधिनेछ । 

 

द्वितीय पत्र (ववषयगत) 

पत्र ववषय खण्ड अङ्कभार छोटो उत्तर लामो उत्तर 
 

द्वितीय 

 

सेवा सबिन्िी कायग-ज्ञान 

(Job Based-knowledge) 

(A) 50 6 प्रश्न × 5 अङ्क = 30 2 प्रश्न × 10 अङ्क = 20 

(B) 50 6 प्रश्न × 5 अङ्क = 30 2 प्रश्न × 10 अङ्क = 20 
 
 
 

********* 


