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पाठ यक्रम रुपरेखा:- संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली Unified and Integrated Examination System) को आिारमा 
पाठ क्रमको रुपरेखा ननबनानसुार हनेुछ:- 

भाग - १ भाग - २ 

 

नलम्खत परीक्षा:- 
प्रथम चरण  

अम्न्तम चरण:- 
कब्यूटर सीप परीक्षण 

वितीय चरण अन्तवागताग 
              

नलम्खत परीक्षा योजना (Written Examination Scheme)  

१.  परीक्षा - प्रथम चरण 

 

२. नलम्खत परीक्षा :- वितीय चरण 

 

3. अम्न्तम चरण - कब्यटुर सीप परीक्षण र अन्तवागताग 

 

  

पत्र ववषय पूणागङ्क  उतीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न  सङ्ख्या X अङ्क समय 

प्रथम सामान्य ज्ञान र सामान्य 
िौविक परीक्षण 

 

100 

 

40 
वस्तगुत 
िहवुैकम्पपक प्रश्न 

 

50 प्रश्न X२ अङ्क 
45 नमनेट 

पत्र ववषय पूणागङ्क  उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न  सङ्ख्या X अङ्क समय 

वितीय  समसामवयक अध्ययन र 
सावगजननक सेवा व्यवस्थापन 

100 40 

 
 

ववषयगत छोटो उत्तर 

ववषयगत लामो उत्तर 

१४ प्रश्न X ५ अङ्क 

3 प्रश्न X 10 अङ्क 

2 घण्टा 
३० नमनेट 

ततृीय सेवा - समहू सबिन्िी 100 40 ववषयगत छोटो उत्तर 

ववषयगत लामो उत्तर 
१४ प्रश्न X ५ अङ्क 

3 प्रश्न X 10 अङ्क 
2 घण्टा 
३० नमनेट 

ववषय पूणागङ्क  परीक्षा प्रणाली समय 

कब्यटुर सीप परीक्षण  (Computer Skill Test) 20 प्रयोगात्मक (Practical) 25 नमनेट 
अन्तवागताग  (Interview)  40 िोर्ग अन्तवागताग (Board Interview) - 
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द्रष्टव्यः- 
१. यो पाठ यक्रम योजनालाई संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आिारमा अप्राववनिक तर्ग  नलम्खत परीक्षा (प्रथम 

चरण र द्वितीय चरण) तथा अम्न्तम चरण (कब्यूटर सीप परीक्षण र अन्तवागताग) गरी दईु भागमा ववभाजन गररएको 
छ । 

२. मानथ द्वदइए अनसुारको नलम्खत परीक्षा योजनामा उम्पलम्खत सिै सेवाका सि ैसमूहको लानग अननवायग हनेुछ ।  

३.  मानथ उम्पलम्खत सेवाका सिै समूहको लानग प्रथम र द्वितीय पत्र ववषयको ववषयवस्त ुएउटै अननवायग हनेुछ। तर 
ततृीय पत्र सेवा समूह सबिन्िी ववषय सेवा समूह अनसुार र्रक र्रक हनेुछ। 

४. यो पाठ यक्रम आन्तररक लेखा परीक्षण र काननु समूहको हकमा स्थानीय सरकारी सेवामा मात्र लाग ुहनेुछ।  

५. नलम्खत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवुै हनेुछ।  

६. िस्तगुत िहवुैकम्पपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर िापत 2० प्रनतशत 
अङ्क कट्टा गररनेछ । तर उत्तर नद्वदएमा त्यस िापत अङ्क द्वदइने छैन र अङ्क कट्टा पनन गररने छैन ।  

७. िहवुैकम्पपक प्रश्नहरू हनेु परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यापकुलेटर (Calculator) प्रयोग गनग पाइने छैन ।  

८. परीक्षामा सोनिने प्रश्नसं्या, अङ्क र अङ्क भार यथासबभव सबिम्न्ित पत्र/ववषयमा द्वदइए अनसुार हनेुछ। 

९. ववषयगत प्रश्न हनेु पत्र/ववषयका प्रत्येक खण्र्का लानग छुट्टा-छुटै्ट उत्तरपमु्स्तकाहरु हनेुछन । परीक्षाथीले प्रत्येक 
खण्र्का प्रश्नहरुको उत्तर सोही खण्र्को उत्तरपमु्स्तकामा लेख्नपुनेछ।  

१०. यस पाठ यक्रम योजना अन्तगगतका पत्र/ववषयका ववषय वस्तमुा जनुसकैु लेम्खएको भए तापनन पाठ्यक्रममा परेका 
काननु, ऐन, ननयम तथा नीनतहरू परीक्षाको ववज्ञापन हुाँदाको िखत (संशोिन भएका वा संशोिन भई हटाईएका वा 
थप गरी संशोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ यक्रममा परेको सबझन ुपदगछ ।  

११. प्रथम चरण (First Phase) को नलम्खत परीक्षािाट छनौट भएका उबमेदवारहरुलाई मात्र द्वितीय चरण (Second 

Phase) को नलम्खत परीक्षामा सम्बमनलत गराइनेछ।  

१२. नलम्खत परीक्षाको प्रथम चरण (First Phase) मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शतप्रनतशत अङ्क तथा द्वितीय चरण (Second 

Phase) को प्राप्ताङ्क जोर्ी कुल अङ्कको आिारमा नलम्खत परीक्षाको ननतजा प्रकाम्शत गररनेछ ।  

१३. नलम्खत परीक्षामा छनोट भएका उबमेदवारहरुलाई मात्र अम्न्तम चरणको कब्यटुर सीप परीक्षण र अन्तवागतागमा 
सम्बमनलत गराइनेछ।  

१४. नलम्खत परीक्षा र अम्न्तम चरणको कब्यटुर सीप परीक्षण र अन्तवागतागको कुल अङ्क योगका आिारमा अम्न्तम 
परीक्षार्ल प्रकाम्शत गररनेछ।  

१५. पाठ यक्रम लागू नमनत :-   
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प्रथमपत्र :-सामान्य ज्ञान र सामान्य िौविक परीक्षण         

1. सामान्य ज्ञान                60 अङ्क 

1.1. ब्रह्माण्र् सबिन्िी जानकारी 
1.1.1. सौयगमण्र्ल- सूयग, ग्रह, उपग्रह, म्शशगु्रह, उपका, िूमकेत/ुपचु्छ्रे ताराहरू  

1.1.2. पथृवीः- पररचय, उत्पम्त्त र गनत ।  

1.2. ववश्वको भगूोल- महादेश, महासागर, ध्रवु, अक्षांश, देशान्तर, अन्तरागविय नतनथ रेखा, समय, दरुी, पवगतश्ृंखला, मरुभूनम, 

भूकबप, ज्वालामखुी, नदी, वहमनदी, ताल, वहमताल, जलवाय,ु व्यापाररक वाय,ु मनसनु ।  

1.3. नेपालको भगूोल 

1.3.1. िरातलीय स्वरुपको वकनसम, ववशेषताहरु 

1.3.2. प्राकृनतक स्रोतहरूः वकनसम, उपलब्िी र वतगमान अवस्था 
1.3.3. भौगोनलक वववविता र जनजीवन 

1.3.4. नेपालमा पाईने हावापानीको वकनसम र ववशेषता, हावापानीको ववववितािाट उत्पन्न भएका आनथगक तथा 
सामाम्जक वक्रयाकलाप र म्जववकोपाजगनमा वववविता 

1.4. ववश्वको इनतहास - बयाग्नाकाटाग, औद्योनगक क्राम्न्त, फ्रान्सको राज्यक्राम्न्त, अमेररकी स्वतन्त्रता सङ्खग्राम, 
रुसी/अक्टोवर क्राम्न्त, प्रथम र द्वितीय ववश्वयिुः- घटना, कारण र पररणामहरू 

1.5. नेपालको इनतहास (प्राचीन कालदेम्ख हालसबम) 

1.5.1. वकरााँतकाल, नलच्छ्छववकाल र मध्यकालः- सामाम्जक, आनथगक एवं राजनीनतक अवस्था 
1.5.2. आिनुनक इनतहासः- राजनीनतक घटनाक्रम, कारण र पररणामहरू ।  

1.6. नेपालको सामाम्जक एवं सांस्कृनतक अवस्था 
1.6.1. प्रथा, परबपरा, मूपय र मान्यता, िमग, जातजानत, भाषाभाषी, संस्कृनत, कला, सावहत्य, संगीत 

1.6.2. सांस्कृनतक सबपदाको वकनसम, ववशेषता, महत्व 

1.7. नेपालको आनथगक अवस्थाः ववकासका पूवागिारहरु (कृवष, उद्योग, व्यापार, पयगटन,  यातायात, संचार, म्शक्षा, स्वास्थय, 

ववद्यतु) र ववकास योजना ।  

1.8. ववज्ञान प्रववनि र स्वास्थय- ननबननलम्खत ववषयमा सामान्य जानकारी 
1.8.1. ववज्ञान प्रववनिको ववकासिाट मानव जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव 

1.8.2. जैववक प्रववनि, सचुना तथा सञ्चार प्रववनि र वैकम्पपक उजाग 
1.8.3. क्रमववकास र वंशाण,ु स्वास्थय, रोग, खोप, खाद्य, पोषण, सरसर्ाई 

1.8.4. दैननक जीवनमा प्रयोग हनेु वस्तहुरु सािनु, ्लावष्टक, रेशा, कााँच, मल र वकटनाशक औषिी 
1.9. पाररम्स्थनतक प्रणाली (Ecosystem) र वातावरण 

1.9.1. पाररम्स्थनतक प्रणालीको पररचय र प्रकार तथा जीव भू-रासायननक चक्र 

1.9.2. द्वदगो ववकास, जैववक वववविता, दलुगभ पशपुन्छी र वनस्पनतहरू, ववश्वव्यापी उष्णता, जलवाय ुपररवतगन, 

हररतगृह प्रभाव, ओजोन तह ववनास, वातावरण प्रदषुण, जनसं्या, शहरीकरण, िसोवास (िसाईसराई) 
1.10. अन्तरागविय सबिन्ि तथा संघ/संस्था 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी प्रदेश  

प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा समूह तथा स्थानीय 
सरकारी सेवा तर्ग  आन्तररक लेखा परीक्षण र काननु समूह सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्राववनिक) पदको खुला तथा 

आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  

 

PPSC-Page 4 
 

1.10.1. नेपालका नछमेकी देशहरू तथा िेलायत, अमेररका, जापान आद्वदसाँगको सबिन्ि 

1.10.2. संयकु्त रािसंघः पररचय, अङ्ग, ववम्शष्टीकृत संस्था र गनतववनिहरु 

1.10.3. क्षेत्रीय संगठनः साकग , निमस्टेक, आनसयन, यरुोवपयन संघ 

1.11. राविय र अन्तरागविय महत्वका राजनीनतक, सामाम्जक, आनथगक, वजै्ञाननक, सांस्कृनतक, खेलकूद, पसु्तक, परुस्कार, 

कला, सावहत्य, संगीत लगायत समसामवयक घटना तथा नवीनतम गनतववनिहरु सबिन्िी जानकारी 
 

2. सामान्य िौविक परीक्षण            40 अङ्क 

2.1. शाम्ब्दक तावकग क परीक्षणः िोि, शब्दज्ञान, अनकु्रम, समरूपता, वगीकरण, कोनर्ङ- नर्कोनर्ङ, छोनर्एका 
अक्षर/संकेत नमलाउने,  द्वदशा र दरुी ज्ञान परीक्षण, तावकग क ववश्लेषण, शे्णीक्रम (पंम्क्तक्रम), भनाई र कारण, 

आगमन, ननगमन, कायग/अवस्थाको नसलनसला। 

2.2. मात्रात्मक (सं्यात्मक वा अंक सबिन्िी) तावकग क परीक्षण: अनकु्रम (शे्णीकम), समरुपता,  वगीकरण, कोनर्ङ 
छोनर्एका सं्या (अक्षर/संकेत) नमलाउने, साझा गणु, मेविक्स, तथयांक व्या्या,  तथयांक जााँच (रुज)ु, अंकगम्णतीय 
तकग /वक्रया सबिन्िी,  प्रनतशत, नभन्न, दशमलव, अनपुात, औसत, नार्ा नोक्सान, नमनत/पात्रो, समय र काम 

2.3. अशांननक तावकग क परीक्षणः अनकु्रम, समरूपता, एकरूपता, वनगगकरण, तावकग क म्चत्रात्मक ववश्लषेण, भेन म्चत्र, मेविक्स 
म्चत्र,  नत्रभजु र वगगहरुको रचना,  म्चत्र वा आकृनत िनावट र ववश्लषेण, ववन्द ु स्थान/ म्स्थनत, पानीमा देम्खने 
आकृनत,  ऐनामा देम्खने आकृनत, अन्तननगवहत आकृनत, म्चत्रको स्थानान्तरण । 

 

******** 
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प्रथमपत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य िौविक परीक्षण ववषयका पाठ्यक्रमका एकाईहरुवाट सोनिने प्रश्नहरुको सं्या ननबमानसुार 
हनेुछ । सामान्य रुपमा यथासबभव क्रमशः Level I  का ६० प्रनतशत र Level II  का ४० प्रनतशत प्रश्नहरु सोनिनेछ। 

प्रथमपत्र सामान्य ज्ञान सामान्य िौविक 
परीक्षण 

अङ्कभार 60 40 

एकाई 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2.2 2.3 

प्रश्न सं्या 1 2 4 1 2 4 3 3 3 2 5 6 8 6 

जबमा प्रश्न (Level I = 18 र Level II= 12) जबमा 30 20 

 
 
Level I Questions  

(चार ववकपपमात्र भएका सामान्य िहिुैकम्पपक प्रश्नहरु)  

Level II Questions  

(चार भन्दा िढी ववकपप हनु सक्ने तर चार ववकपपमात्र प्रदान गररएका िहिुैकम्पपक स्वरुपका तर द्वठक-िेद्वठक जोर्ा 
नमलाउने खानल ठाउाँ भने, कारण र प्रभाव सबिन्िी प्रश्नहरु, ननमपदो छुट्याउने प्रश्नहरु)  

 

द्वितीय पत्र (Second Paper II) 

समसामवयक अध्ययन र सावगजननक सेवा व्यवस्थापन 

(Contemporary Studies & Public Service Management) 

(प्रशासन र न्याय समूहको लानग) 
खण्र् (A): 35 अङ्क   

Section (A): 35 Marks 

5 प्रश्न X  ५ अङ्क = 25 अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 

 

1. नेपालको भौगोनलक, सामाम्जक र आनथगक अवस्था 
1.1. भौगोनलक अवस्था/स्वरूप : वकनसम र ववशेषताहरू 

1.2. राजनीनतक भूगोल 

1.3. हावापानी र जलसबपदा : म्स्थनत र महत्व 

1.4. िनसबपदा : अवस्था र महत्व तथा वन ववनाशका कारण र संरक्षणका उपायहरु 

1.5. प्रचनलत प्रमखु िमग, जातजानत, भाषाभाषी र संस्कृनत 

1.6. आनथगक ववकासका पक्षहरुः कृवष, उद्योग, व्यापार, पयगटन, रोजगार र पूवागिार 

1.7. आनथगक ववकासका सबवाहकहरुः सावगजननक क्षेत्र, ननजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र 

1.8. योजनावि ववकासक्रम र नेपालको चाल ुआवनिक योजनाको जानकारी 
1.9. जनसं्या व्यवस्थापन,  शहरीकरण र िसाईसराई 

1.10. वातावरण व्यवस्थापन, जैववक वववविता, वातावरण प्रदूषण, जलवाय ुपररवगतन र द्वदगो ववकासको अविारणा एवम ्
द्वदगो ववकासका लक्ष्यहरु 
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1.11. ज्वलन्त ववषयहरूः गरीिी, िेरोजगारी, जनस्वास्थय, ववपदजन्य घटना र महामारी, खाद्य सरुक्षा, सामाम्जक सरुक्षा, 
उजाग संकट, सूचना प्रववनि र सामाम्जक संजाल 

1.12. स्थानीय तह,  प्रादेम्शक,  राविय र अन्तरागविय महत्वका समसामवयक गनतववनिहरु 

 

2. संवैिाननक व्यवस्था र सरकार 

2.1. नेपालको संवविान : 
2.1.1. नेपालको संवविानका मूलभूत ववशेषताहरु 

2.1.2. मौनलक हक र कतगव्य, राज्यको ननदेशक नसिान्त, नीनत तथा दावयत्व 

2.1.3. राज्यको संरचना र राज्य शम्क्तको िााँर्र्ााँर्  

2.1.4. कायगपानलका, व्यवस्थावपका र न्यायपानलका 
2.2. नेपालमा संघीयता: संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार 

2.3. नागररकहरुको दावयत्व र कतगव्य, नागररक समाज र नागररक म्शक्षा 
2.4. काननुको अथग र महत्व 

2.5. काननुका स्रोतहरु 

2.6. काननुी राज्यको अविारणा र महत्व 

2.7. समावेशीकरण र समानपुानतक प्रनतनननित्व 

2.8. लोकतन्त्र र मानव अनिकार 

2.9. सूचनाको हक र पारदम्शगता 
2.10. ववद्यतुीय शासन (E-governance) 

2.11. सशुासन, सदाचार प्रविगन, भ्रष्टाचार ननयन्त्रण र भ्रष्टाचार ननवारण सबिन्िी काननुी व्यवस्था 
 

3. सावगजननक सेवा संचालन एवं व्यवस्थापन 

3.1. कायागलय व्यवस्थापन 

3.1.1. कायागलय र कायागलय व्यवस्थापनको अविारणा र महत्व 

3.1.2. अनभलेख व्यवस्थापनको पररचय, उदे्दश्य, आवश्यकता र महत्व 

3.1.3. कायागलयमा संचारको महत्व, प्रकार, माध्यम 

3.1.4. कायागलयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को आवश्यकता र महत्व 

3.2. लेखा प्रणाली  

3.2.1. सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सबिन्िी जानकारी 
3.2.2. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आनथगक कायग प्रणालीको जानकारी 
3.2.3. ववननयोजन, राजश्व, िरौटी र म्जन्सी से्रस्ता प्रणाली  

खण्र् (B): 35 अङ्क   

Section (B): 35 Marks 

5 प्रश्न X  ५ अङ्क = 25 अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 

खण्र् (C): 3० अङ्क   

Section (C): 30 Marks 

४ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2० अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 
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लमु्बिनी प्रदेश  
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3.2.4. राजस्व प्रशासन सबिन्िी जानकारी 
3.2.5. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको िजेट सबिन्िी जानकारी 

3.3. नेपाल ननजामती सेवा, प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा 
3.3.1. संघीय ननजामती सेवा, प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, पदपूनतग गने तररका र 

प्रवक्रयाहरु, ननयमु्क्त, काज, सरुवा, िढुवा, ववदा, सेवा सवुविा, आचरण, अवकाश, सजाय र वृम्त्त ववकास सबिन्िमा 
ऐन र ननयमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू  

3.3.2. संघीय ननजामती सेवामा जनशम्क्तको योजना, ववकास र व्यवस्थापन 

3.3.3. प्रदेश ननजामती सेवामा जनशम्क्तको योजना, ववकास र व्यवस्थापन 

3.3.4. स्थानीय तहमा जनशम्क्त योजना,  ववकास र व्यवस्थापन 

3.4. सावगजननक सेवा प्रवाह 

3.4.1. अथग र महत्व 

3.4.2. सावगजननक सेवा प्रवाह गने ननकाय, तररका/माध्यमहरु 

3.4.3. सावगजननक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूनमका र सेवाग्राहीको अनिकार तथा दावयत्व 

3.4.4. प्रदेश र स्थानीय तहिाट गररने सेवा प्रवाह 

3.4.5. सेवा प्रवाहमा नवीनतम मान्यताहरु 

 

द्रष्टव्यः यस पत्रका पाठ यक्रमका एकाईहरुिाट सोनिने प्रश्नहरुको सं्या यथासबभव ननबनानसुार हनेुछ । 

द्वितीय पत्रका खण्र् (A) (B) (C) जबमा प्रश्न सं्या 
अङ्कभार 35 35 30 

छोटो उत्तर प्रश्न 5 4 3 12 

छोटो उत्तर प्रश्न (प्रदेश र 
स्थानीय तह) 

- 1 1 2 

लामो उत्तर प्रश्न - 1 1 2 

लामो उत्तर प्रश्न (प्रदेश र 
स्थानीय तह) 

1 - - 1 

जबमा प्रश्न सं्या 6 6 5 17 

 

****** 
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ततृीय पत्र (Paper III): 

सेवा समूह सबिन्िी 
(सामान्य प्रशासन समूहको लानग) 

 

1. कायागलय संचालन र संगठनात्मक व्यवहार 

1.1. दताग, चलानी, र्ाइनलङ,र पत्रव्यवहार 

1.2. वट्पणी,  प्रस्ताव र प्रनतवेदन लेखन 

1.3. जनसबपकग  व्यवस्थापन 

1.4. सेवाग्राही गनुासो व्यवस्थापन 

1.5. िैठक व्यवस्थापन र ननणगय (माइन्यूट) लेखन 

1.6. गोष्ठी, कायगशाला र सेनमनार व्यवस्थापन 

1.7. अनभलेख व्यवस्थापन 

1.8. मानसक/चौमानसक/वावषगक प्रगनत प्रनतवेदन तयारी एवं यसको महत्व 

1.9. म्जन्सी से्रस्ताको पररचय र महत्व, म्जन्सी से्रस्ता सबिन्िी म.ले.प. र्ारामहरु 

1.10. कायग वववरण र अनिकार प्रत्यायोजन 

1.11. कायागलय ननरीक्षण र अनगुमन 

1.12. प्रशासकीय कायग र्र्छ्यौट सबिन्िी व्यवस्था  

1.13. संगठनात्मक व्यवहार:-व्यम्क्तगत व्यवहार, समयपालना, कायगसंस्कृनत, समूह गनतशीलता र कायग शैली  

 

2. प्रशासन तथा व्यवस्थापन 

2.1. सावगजननक प्रशासनको पररचय, उदे्दश्य र कायगहरु 

2.2. ववकास प्रशासनको पररचय, उदे्दश्य र कायगहरु 

2.3. प्रदेशको आवनिक योजना सबिन्िी जानकारी 
2.4. संगठनको पररचय, उदे्दश्य, स्वरुप र संगठनका आिारहरू 

2.5. देहायका संगठनको पररचय तथा कायगहरू 

2.5.1. अम््तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग 

2.5.2. लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग 

2.5.3. महालेखा परीक्षकको कायागलय 

2.5.4. मु् यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को कायागलय 

2.5.5. प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, आयोगहरु, ननदेशनालयहरु, कायागलयहरु र अन्य ननकायहरु 

खण्र् (A): 3५ अङ्क   

Section (A): 35 Marks 

५ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2५ अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 

खण्र् (B): 3५ अङ्क   

Section (B): 35 Marks 

५ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2५ अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
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2.5.6. संघीय संसद् र प्रदेश सभा 
2.6. व्यवस्थापनको पररचय, अविारणा, उदे्दश्य, क्षेत्र र कायगहरू 

2.7. नेततृ्व, ननणगय, उत्प्रेरणा र मनोिल 

2.8. ननयन्त्रण र समन्वयको आवश्यकता र महत्व 

2.9. संगठनात्मक पररवतगन र ववकास 

2.10. समय व्यवस्थापनको महत्व 

2.11. ननरन्तर सिुार ववनि (Kaizen) र नसजगनशील कायग 
 

3. सावगजननक सेवा व्यवस्थापन सबिन्िी काननुी व्यवस्था 
3.1. प्रदेश सरकारको कायग ववभाजन ननयमावली 
3.2. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

3.3. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसबिन्ि) ऐन, 2077  

3.4. अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2076 

3.5. प्रदेश सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०७६ 

3.6. सावगजननक खररद ऐन, २०६३ र ननयमावली, २०६४ 

3.7. सूचनाको हक सबिन्िी ऐन, २०६४ 

3.8. आनथगक कायगववनि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ तथा ननयमावली, 2077 

3.9. ववपद् जोम्खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा यस सबिन्िी काननुी व्यवस्था 
3.10. सबपम्त्त शिुीकरण(Money Laundering)को अविारणा र सबपम्त्त शिुीकरण ननवारण सबिन्िी काननुी व्यवस्था 
3.11. प्रदेश सभा सम्चवालय सबिन्िी ऐन, २०७५ र प्रदेश सभा सम्चवालय कमगचारी प्रशासन सबिन्िी काननुी 

व्यवस्था 
 

 

******* 

  

खण्र् (C): 3० अङ्क   

Section (C): 30 Marks 

४ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2० अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी प्रदेश  

प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा समूह तथा स्थानीय 
सरकारी सेवा तर्ग  आन्तररक लेखा परीक्षण र काननु समूह सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्राववनिक) पदको खुला तथा 

आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  
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ततृीय पत्र (Paper-III): 

सेवा समूह सबिन्िी 
(लेखा/आन्तररक लेखा परीक्षण समूहको लानग)  

 

1. आनथगक प्रशासन 

1.1. िजेट स्वीकृनत, अम््तयारी, ननकासा र रकमान्तर 

1.2. नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली िारेमा सामान्य जानकारी 
1.3. खचग लेखांङ्कन र प्रनतवेदन 

1.4. नेपाल सावगजननक क्षेत्र लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards) 

1.5. खाता सूची (Chart of Accounts), एकल कोष खाता (TSA), कब्यटुरमा आिाररत सरकारी लेखा प्रणाली 
(CGAS), LMBIS, PLMBIS, SuTRA (Sub-national Treasury Regulations Applications)/ PAMS (Public 

Assets Management System)  

1.6. दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोद् भावी लेखाप्रणाली 
1.7. म.ले.प.र्ारमः- गोश्वारा भौचर, िैंक नगदी वकताि, िजेट नसट, खचगको र्ाटवारी, पेश्की, िैंक वहसाव वववरण, 

आनथगक वववरण सबिन्िी जानकारी 
1.8. लेखा प्रमखुको काम कतगव्य र अनिकार एवं आनथगक अनशुासनमा लेखा प्रमखुको भूनमका 

 

2. सावगजननक खररद व्यवस्थापन सबिन्िी जानकारी 
2.1. सािगजननक खररद व्यवस्थापनको उदे्दश्य र नसिान्त 

2.2. खररद कायगको म्जबमेवारी र खररद ववनि 

2.3. खररद सबझौता कायागन्वयन 

2.4. खररद व्यवस्थापनमा आचरण सबिन्िी व्यवस्था 
2.5. खररद कायगको अनगुमन 

2.6. सावगजननक खररद सबिन्िी काननुी व्यवस्था 
3. म्जन्सी व्यवस्थापन 

3.1. सरकारी सबपम्त्तको म्जबमा, लगात र संरक्षण 

3.2. म्जन्सी शे्स्ता सबिन्िी व्यवस्था 
3.3. म्जन्सी ननरीक्षण सबिन्िी व्यवस्था 
3.4. िरिझुारथ सबिन्िी व्यवस्था 
3.5. ममगत संभार, नललाम र नमन्हा 
3.6. म्जन्सी शे्स्ता सबिन्िी म.ले.प.र्ारामहरू 

खण्र् (A): 3५ अङ्क   

Section (A): 35 Marks 

५ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2५ अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 

खण्र् (B): 3५ अङ्क   

Section (B): 35 Marks 

५ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2५ अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी प्रदेश  

प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा समूह तथा स्थानीय 
सरकारी सेवा तर्ग  आन्तररक लेखा परीक्षण र काननु समूह सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्राववनिक) पदको खुला तथा 

आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  
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4. राजस्व, िरौटी से्रस्ता सबिन्िी जानकारी 
4.1. राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) 
4.2. संम्चत कोष र यसको संचालन 

4.3. राजस्व दाम्खला र राजश्व लेखा 
4.4. राजस्वको केन्द्रीय वहसाव 

4.5. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व िााँर्र्ााँर् र ववभाज्य कोष सबिन्िी जानकारी 
4.6. िरौटी आबदानी र लेखाङ्कन कायगववनि 

4.7. िरौटी सबिन्िी व्यम्क्तगत र गोश्वरा खाता 
4.8. िरौटी सदरस्याहा सबिन्िी व्यवस्था 

 

5. लेखा परीक्षण प्रणाली 
5.1. लेखा परीक्षणको पररचय, उदे्दश्य एवं आिारभूत नसिान्त 

5.2. आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली र आन्तररक लेखा परीक्षण 

5.3. लेखा परीक्षण सबिन्िमा महालेखा परीक्षकको काम, कतगव्य र अनिकार 

5.4. ननयनमतता, नमतव्यवयता र कायगमूलक लेखापरीक्षण सबिन्िी जानकारी 
5.5. लेखापरीक्षणका नवीन अविारणा : सूचना प्रववनि, वातावरणीय, ववनि ववज्ञान लेखापरीक्षण 

5.6. जोम्खममा आिाररत लेखा परीक्षण र यसको कायागन्वयन 

5.7. सावगजननक क्षेत्र लेखापरीक्षण मान (Public Sector Auditing Standard) 

5.8. आन्तररक लेखा परीक्षणको औम्चत्य र महत्व 

5.9. आन्तररक लेखा परीक्षण ननदेम्शका 
5.10. आन्तररक लेखा परीक्षण प्रनतवेदन र अनभलेख 

5.11. िेरुज,ु िरेुज ुर्र्छ्यौट र सबपरीक्षण सबिन्िी व्यवस्था 
5.12. संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण व्यवस्था 
5.13. लेखापरीक्षण सबिन्िी अन्तरागविय संस्था: ASOSAI र  INTOSAI  सबिन्िी सामान्य जानकारी 
5.14. प्रदेश लेखा ननयन्त्रक कायागलय तथा प्रदेश लेखा इकाई कायागलयको जानकारी 

 

6. लेखा तथा लेखा परीक्षण सबिन्िी कानूनी व्यवस्था 
6.1. नेपालको संवविान : 
6.1.1.1. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आनथगक कायग प्रणाली 
6.1.1.2. संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहको आनथगक अनिकार 

6.2. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ 

6.3. आनथगक कायागवनि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 2076 र ननयमावली, 2077  

खण्र् (C): 30 अङ्क   

Section (C): 30 Marks 

4 प्रश्न X  ५ अङ्क = 20 अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी प्रदेश  

प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा समूह तथा स्थानीय 
सरकारी सेवा तर्ग  आन्तररक लेखा परीक्षण र काननु समूह सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्राववनिक) पदको खुला तथा 

आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  
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6.4. अन्तर सरकारी ववत्तीय व्यवस्थापन ऐन, 2074 

6.5. प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हनेु अनदुानहरुको वारेमा जानकारी 
6.6. आयकर ऐन, २०५८ 

6.7. मपुय अनभवृवि कर ऐन, २०५२ 

6.8. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074  

6.9. प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सबिन्िी ऐन, २०७५ 

6.10. प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

6.11. भ्रमण खचग सबिन्िी ननयमावली, २०६४ 

 
 
 

******* 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी प्रदेश  

प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा समूह तथा स्थानीय 
सरकारी सेवा तर्ग  आन्तररक लेखा परीक्षण र काननु समूह सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्राववनिक) पदको खुला तथा 

आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  
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ततृीय (Paper III): 

सेवा समहु सबिन्िी 
(राजश्व समूहको लानग) 

 

1. नेपालको अथग व्यवस्था 
1.1. नेपालको अथगतन्त्रका ववशेषताहरु 

1.2. खुला िजार अथगतन्त्र र नेपाल 

1.3. नेपालको आनथगक नीनत, ववत्त नीनत (Fiscal Policy) र मौद्वद्रक नीनत (Monetary Policy) सबिन्िी जानकारी 
1.4. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको िजेट तजुगमा र कायागन्वयन व्यवस्था 
1.5. नेपालको चाल ुआवनिक योजना िारे सामान्य जानकारी 
1.6. कर (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर) र गैरकर सबिन्िी जानकारी 
1.7. नेपालको वदेैम्शक व्यापारको प्रवृम्त्त 

1.8. नेपालमा आन्तररक ऋण व्यवस्थापन 

1.9. वैदेम्शक सहायता पररचालन 

1.10. नेपालमा िैंक तथा ववत्तीय संस्था सबिन्िी जानकारी 
 

2. राजस्व प्रशासन सबिन्िी र काननुी व्यवस्था 
2.1. नेपालको संवविान : 
2.1.1. संघीय आनथगक कायग प्रणाली, प्रादेम्शक आनथगक कायग प्रणाली, स्थानीय आनथगक कायग प्रणाली 
2.1.2. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आनथगक अनिकार 

2.2. ववतीय हस्तान्तरण र राजस्व िााँर्र्ााँर् 

2.2.1. ववत्तीय समानीकरण अनदुान, शसतग अनदुान, समपरुक अनदुान र ववशेष अनदुान 

2.2.2. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर तथा गरैकरका अनिकार क्षेत्र र राजस्व िााँर्र्ााँर् सबिन्िी 
2.3. संघीय र प्रदेश का कानून सबिन्िी व्यवस्था 
2.3.1. भसार ऐन, २०६४ र ननयमावली, २०६५- भसार जााँचपास प्रकृया, जााँचपास पनछको परीक्षण (Post 

Clearance Audit ) मदु्दा र नललाम सबिन्िी  

2.3.2. आयकर ऐन, २०५८ र ननयमावली, २०५९- आय वववरण र कर ननिागरण, वकस्तािन्दी र अग्रीम कर 
दाम्खला, भकु्तानीमा कर कट्टी, कर वववाद (प्रशासकीय पनुरावलोकन, पनुरावेदन) तथा कर िक्यौता असलुी 
प्रकृया सबिन्िी जानकारी 

2.3.3. मपुय अनभवृवि कर ऐन, २०५२ र ननयमावली, २०५३- कर वववरण दाम्खला, कर कट्टी, कर ननिागरण, 

कर वर्ताग, कर छुट (Tax Rebate) र शनु्य दर (Zero Rate) को सवुविा सबिन्िी  

खण्र् (A): 3५ अङ्क   

Section (A): 35 Marks 

५ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2५ अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 

खण्र् (B): 3५ अङ्क   

Section (B): 35 Marks 

५ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2५ अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

लमु्बिनी प्रदेश  

प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा समूह तथा स्थानीय 
सरकारी सेवा तर्ग  आन्तररक लेखा परीक्षण र काननु समूह सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्राववनिक) पदको खुला तथा 

आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  
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2.3.4. अन्तःशपुक ऐन, २०५८ र ननयमावली, २०५९- अन्तःशपुक ननिागरण र असलुी, स्वंय ननष्कासन प्रणाली, 
भौनतक ननयन्त्रण प्रणाली, इजाजत सबिन्िी व्यवस्था 

2.3.5. मद्वदरा ऐन, २०३१ र ननयमावली, २०३३ अन्तःशपुक स्टीकर व्यवस्थापन 

2.3.6. लमु्बिनी प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सबिन्िी ऐन २०७५ 

2.3.7. प्रदेशको एकल एवम ्साझा अनिकार सूचीका कर सबिन्िी जानकारी 
2.3.8. स्थानीय तहले उठाउन सक्ने कर र शपुकहरु 

 

3. राजस्व प्रशासन र ववत्तीय क्षते्र 

3.1. राजस्व प्रशासनको संगठन तथा संरचनात्मक व्यवस्था 
3.1.1. अथग मन्त्रालय र मातहत ननकायहरुको संगठन संरचना र कायगहरू 

3.1.2. अथग तथा सहकारी मन्त्रालयको काम र कतगव्य 

3.1.3. राजस्व पररचालनमा सबपम्त्त शिुीकरण अनसुन्िान ववभाग, राजस्व अनसुन्िान ववभाग, महालेखा ननयन्त्रक 
कायागलय, प्रदेश लेखा ननयन्त्रक कायागलयको कायग म्जबमेवारी र भूनमका 

3.1.4. राजस्व समूह गठन तथा संचालन सबिन्िी व्यवस्था  

3.1.5. प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजश्व प्रणाली  

3.2. राजस्व चहुावट ननयन्त्रण 

3.3. करदाता म्शक्षाको वतगमान अवस्था र आवश्यकता 
3.4. आन्तररक राजस्वको क्षेत्र, महत्व र संरचना 
3.5. भंसार सिुार र व्यापार सहजीकरण 

3.6. नेपालमा सावगजननक संस्थानको पररचय, व्यवस्थापन र राजस्वमा योगदान 

3.7. नेपालमा गैर िैंवकङ्क ववत्तीय संस्थाको व्यवस्थापन, ननयम र पूवागिार ननमागणमा स्रोत पररचालन 

3.8. नेपालको पूजीिजार र िीमा क्षेत्रको ववकास र व्यवस्थापन 

3.9. सहकारी क्षेत्रको पररचय: सहकारी प्रशासन, सहकारीको वकनसम र औम्चत्य, सहकारीिाट उत्पादन िृवि र 
समवृिमा योगदान 

3.10. लमु्बिनी प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन सबिन्िी ऐन २०७५ 

3.11. अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 

 

********  

खण्र् (C): 30 अङ्क   

Section (B): 30 Marks 

4 प्रश्न X  ५ अङ्क = 20 अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 
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ततृीयपत्र 

(Paper III) 

न्याय सेवा, कानून समूहको लानग 
 

1. कानून सबिन्िी सामान्य जानकारी 
1.1. नेपालको न्यावयक ववकासको सामान्य जानकारी   

1.2. सारवान कानून र कायगववनि कानूनको पररचय र नभन्नता 
1.3. न्यावयक, अिगन्यावयक र प्रशासकीय ननकायको पररचय र नभन्नता   

1.4. ऐन, ननयम, ववननयम र गठन आदेशको पररचय 

1.5. काननु तजूगमा सबिन्िी सामान्य जानकारी (ढााँचा र संरचना)  

1.6. कानूनी रायको पररचय, कानूनी राय नलाँदा द्वदाँदा ववचार गनुग पने कुराहरु   

1.7. ररटको पररचय र प्रकारहरु   

1.8. नलम्खत जवार् तयार गदाग ववचार गनुग पने कुराहरु   

1.9. राजपत्रको पररचय   

1.10. नेपाल सरकारको कायग ववभाजन ननयमावली र लमु्बिनी प्रदेश सरकारको कायग ववभाजन ननयमावली 
1.11. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सबिन्िी जानकारी 
1.12. प्रत्यायोम्जत ववद्यायन ननमागण गदाग ध्यान द्वदन ुपने  कुराहरु 

 
 

2. न्याय प्रशासन सबिन्िी सामान्य जानकारी     

2.1. अदालतका तह र संरचना   

2.2. संवैिाननक इजलासको पररचय र अनिकार क्षेत्र   

2.3. अदालतको क्षेत्रानिकार (म्जपला अदालत, उच्छ्च अदालत र सवोच्छ्च अदालत) 

2.4. वर्रादपत्र, प्रनतउत्तरपत्र र ियानमा खुलाउन ुपने कुराहरु   

2.5. हदबयाद, बयाद र ताररखको पररचय   

2.6. नलखतमा परु् याउन ुपने रीत, दताग र दरपीठ   

2.7. वाररसनामा र सकारनामाको पररचय   

2.8. प्रमाणको पररचय (मौम्खक प्रमाण, नलखत प्रमाण र दशी प्रमाण)   

2.9. साक्षीको िकपत्र (सोिपछु, म्जरह र पनुः सोिपछु)   

2.10. रै्सलाको पररचय, ढााँचा र रै्सलामा उपलेख गनुग पने कुराहरु   

2.11. थनुवुा पूजी र कैदी पूजी   

खण्र् (A): 35 अङ्क   

Section (A): 30 Marks 

5 प्रश्न X  ५ अङ्क = 25 अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 

खण्र् (B): 35 अङ्क   

Section (B): 35 Marks 

5 प्रश्न X  ५ अङ्क = 25 अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 
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2.12. पनुरावेदन र दोहोर् याई पाउने ननवेदन सबिन्िी व्यवस्था 
2.13. अदालतका र्ााँटवाला एवम ्इजलास सहायकको काम, कतगव्य र अनिकार   

2.14. इजलासको मयागदा र अनशुासन 

2.15. मदु्दा व्यवस्थापन (र्रक मदु्दाको र्रक व्यवस्थापन पिनत) 

2.16. इजलास व्यवस्थापन 

2.17. अनभलेख व्यवस्थापन 

2.18. प्राकृनतक न्यायको नसिान्तको पररचय   

2.19. स्वच्छ्छ सनुवुाइको नसिान्तको पररचय   

2.20. अदालतमा सूचना प्रववनिको प्रयोग 

2.21. स्थानीय न्यावयक सनमनतको गठन, अनिकार क्षेत्रको प्रयोग र न्याय सबपादनको प्रवक्रया   

 

3. अपराि अनसुन्िान र अनभयोजन एवम ्सरकारी वकील सबिन्िी    

3.1. महान्यायानिवक्ता सबिन्िी संवैिाननक व्यवस्था (ननयमु्क्त, योग्यता, काम, कतगव्य र अनिकार) 

3.2. मु् य न्यायानिवक्ता सबिन्िी व्यवस्था   

3.3. सरकारी वकील कायागलयको पररचय   

3.4. ववनभन्न तहका सरकारी वकीलको काम, कतगव्य र अनिकार 

3.5. सरकार वादी र्ौजदारी मदु्दाको कारवाही प्रवक्रया (जाहेरी दखागस्त, पक्राउ पूजी, बयाद थप, िरामदी मचुपुका, 
ियान, अनसुन्िानकतागको राय, अनभयोगपत्र, प्रारम्बभक सनुवुाइ, दावीमा छुट, थनुछेकको आदेश र सो उपरको 
ननवदेन) 

3.6. ररटमा सरकारी पक्षको प्रनतनननित्व र प्रनतरक्षा सबिन्िी अििारणा 
3.7. मलुकुी देवानी संवहता र देवानी कायगववनि संवहताका प्रमखु ववशेषताहरु   

3.8. मलुकुी अपराि संवहता, मलुकुी र्ौजदारी कायगववनि संवहता र र्ौजदारी कसूर, सजाय ननिागरण तथा 
कायागन्वयन ऐनका प्रमखु ववशेषताहरु   

3.9. अपराि पीनर्तको पररचय, िगीकरण र पीनर्तका अनिकारहरु 

3.10. कारागार तथा वहरासतमा रहेका कैदी िन्दीका अनिकारहरु 

3.11. अनसुन्िान र अनभयोजन िीचको अन्तरसबिन्ि   

******* 
  

खण्र् (C): 3० अङ्क   

Section (C): 30 Marks 

४ प्रश्न X  ५ अङ्क = 2० अङ्क 
1 प्रश्न X  10 अङ्क = 10 अङ्क 
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ववषयः- कब्यूटर सीप परीक्षण (Computer Skill Test) 

प्रयोगात्मक परीक्षा योजना (Practical Examination scheme) 

 

ववषय पूणागङ्क परीक्षा प्रणाली ववषयवस्त ुम्शषगक अङ्क समय 

 
 
 
 

कब्यटुर  सीप परीक्षण 
(Computer Skill Test) 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

प्रयोगात्मक 
(Practical) 

Devnagari Typing 2.5 अङ्क 5 नमनेट 

English Typing 2.5 अङ्क 5 नमनेट 

Windows Basic 3 अङ्क  
 

15 नमनेट 
Word Processing 5 अङ्क 

Electronic 

Spreadsheet 
5 अङ्क 

Presentation System 2 अङ्क 

 

पाठ्यक्रमको उद्दशे्यः- 

आजको वजै्ञाननक यगुमा दैननक जीवनमा आइपने व्यवहाररक समस्या समािानका लानग सूचना र संचार प्रववनिसंग पररम्चत 
र न्यूनतम ज्ञान, सीप र िारणा भएको व्यम्क्त हनु अपररहायग रहेको छ । तसथग देश ववकासको मेरुदण्र्को रुपमा रहेको 
प्रदेश ननजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कमगचारी छनौट गदाग आिारभूत कब्यूटर ज्ञान र सीप भएको व्यम्क्त 
छनौट गनुग उपयकु्तग  हनु्छ । त्यसमा पनन सहायकस्तर पााँचौ तहका पदमा कायगरत कमगचारीहरुलाई कब्यूटर सबिन्िी 
गनुगपने सामान्य समस्याहरु हल गने क्षमता हनु अपररहायग देम्खन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगत 
प्रशासन सेवा, प्रशासन, राजस्व र लेखा, आन्तररक लेखा परीक्षण समूह, सहायकस्तर पााँचौं तहको खुला प्रनतयोनगतात्मक 
परीक्षाको द्वितीय चरणमा कबयूटर सीप परीक्षण प्रयोगात्मक परीक्षा समावेश गरी यो पाययक्रम तयार पाररएको छ। 

 

Contents  

1. Windows basic, Email and Internet 

➢ Introduction to Graphical User Interface 

➢ Use & Update of Antivirus 
➢ 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 the content in the web  

 
2. Word processing 

➢ Creating, saving and opening documents  

➢ Copying, Moving Deleting and Formatting Text  

➢ Paragraph formatting (alignment indentation, spacing etc.) 
➢ Creating lists with Bullets and Numbering 

➢ Borders and Shading  

➢ Security Techniques of Document 
➢ Inserting header, footer. page number, Graphics, Pictures, Symbols  
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लमु्बिनी प्रदेश  
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➢ Page setting, previewing and printing of documents  
➢ Mail merges 

 

3. Electronic Spreadsheet  

➢ Organization of Electronic Spreadsheet applications (Cells, Rows, Columns, Worksheet, Workbook and 

Workspace)  

➢ Creating Opening and Saving Works Book 

➢ Editing, Copying, Moving, Deleting Cell Contents  
➢ Formatting Cells (Font Borders, 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  

 
4. Presentation System 

➢ Introduction to presentation application  

➢ Creating. Opening & Saving Slides  

➢ Formatting Slide, Slide design. Inserting header & footer 
➢ Slide Show 

➢ Animation  

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

 
 

अंग्रजेी वा देवनागरी Typing skill Test को लानग ननदेशनः- 

1. देवनागरी  Typing skill Test को लानग 150 शब्दहरुको एउटा Text द्वदइनेछ र देहाय अनसुार अंक प्रदान 
गररनेछः- 

शिु शव्द प्रनत नमनेट (Correct Words/Minute) पाउने अंक 
5 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 0 अङ्क 

5 वा सो भन्दा िढी र ७.5 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 0.50 अङ्क 

7.5 वा सो भन्दा िढी र 10 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 0.75 अङ्क 

10 वा सो भन्दा िढी र 12.5 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 1.00 अङ्क 

12.5 वा सो भन्दा िढी र 15 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 1.25अङ्क 

15 वा सो भन्दा िढी र 1७.5 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 1.50अङ्क 

17.5 वा सो भन्दा िढी र 20 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 1.75अङ्क 

20 वा सो भन्दा िढी र 22.5 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 2.00अङ्क 

22.5 वा सो भन्दा िढी र 25 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 2.25अङ्क 

25 वा सो भन्दा िढी शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 2.50अङ्क 
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सरकारी सेवा तर्ग  आन्तररक लेखा परीक्षण र काननु समूह सहायकस्तर पााँचौ तहका (अप्राववनिक) पदको खुला तथा 

आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  
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2. English Typing skill Test को लानग 200 शब्दहरुको एउटा Text द्वदइनेछ र देहाय अनसुार अङ्क प्रदान गररनेछः- 
शिु शव्द प्रनत नमनेट (Correct Words/Minute) पाउने अंक 
6 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत  0 अङ्क 

6 वा सो भन्दा िढी र 9 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 0.50 अङ्क 

9 वा सो भन्दा िढी र 12 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 0.75 अङ्क 

12 वा सो भन्दा िढी र 15 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 1.00 अङ्क 

15 वा सो भन्दा िढी र 18 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 1.25अङ्क 

18 वा सो भन्दा िढी र 21 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 1.50अङ्क 

21 वा सो भन्दा िढी र 24 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 1.75अङ्क 

24 वा सो भन्दा िढी र 27 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 2.00अङ्क 

27 वा सो भन्दा िढी र 30 भन्दा कम शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 2.25अङ्क 

30 वा सो भन्दा िढी शिु शव्द प्रनत नमनेट िापत 2.50अङ्क 

 

3. अंग्रजेी वा देवनागरी Typing द्वदइएको Text लाई आिार मानी टाइप गरेको Text संग नभर्ाई परीक्षण गररनछे । द्वदइएको 
अंग्रेजी वा देवनागरी Text मा उपलेम्खत स्थान िमोम्जम परीक्षाथीहरुले आफ्नो Text मा Punctuation  टाइप नगेको 
पाइएमा त्यसको शव्दमा गणना गररने छैन । तत्पश्चात ्ननबन Formula प्रयोग गरी शिु शब्द प्रनत नमनेट (Correct 

words/minute) ननकानलनेछ ।  

 
 
Formula: 

शिु शब्द प्रनत नमनेट (Correct Words/minutes) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑑−𝑊𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠

5
 

 
 

********** 

 


