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प्रदेश लोक सेवा आयोग,  

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

प्रदेश ननजामती सेवा अन्तगगतका अप्राववनिक तर्ग  प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समूह, 
सहायकस्तर पाचौँ तहका  पदहरूको खलुा प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

पाठ्यक्रमलाई ननम्नानसुार ववभाजन गररएको छ : 

 

नलखखत परीक्षा (Written Examination):- प्रथम चरण    पूणागङ्क:- १०० 

     द्बितीय चरण    पूणागङ्क:- १०० 

अखन्तम चरण (Final Examination):- कम््यटुर सीप परीक्षण र अन्तवागताग  पूणागङ्क:- ४० 

 

परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

१. नलखखत परीक्षा:- प्रथम चरण (First Phase) 

पत्र ववषय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या X अङ्क समय 

प्रथम 
सामान्य ज्ञान र सामान्य 

बौविक परीक्षण 
१०० ४० 

वस्तगुत: 

बहवैुकखपपक प्रश्न 

(MCQ) 

५० प्रश्न X२अङ्क 
४५ 
नमनेट 

२. नलखखत परीक्षा:- द्बितीय चरण (Second Phase) 

पत्र ववषय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्नसंख्या X अङ्क समय 

द्बितीय 

समसामवयक अध्ययन र 
सावगजननक सेवा 
व्यवस्थापन 

१०० ४० ववषयगत: 
छोटो उत्तर ६ प्रश्न X५अङ्क 

३ घण्टा 
लामो उत्तर ७ प्रश्न X१०अङ्क 

 

३. अखन्तम चरण:- कम््यटुर सीप परीक्षण र अन्तवागताग (Computer Skill Test & Interview) 

ववषय पूणागङ्क परीक्षण प्रणाली समय 

कम््यटुर सीप परीक्षण (Computer Skill Test) १० प्रयोगात्मक (Practical) १५ नमनेट 

व्यखिगत अन्तवागताग (Individual Interview) ३० मौखखक (Oral) - 
 

द्रष्टव्यः- 
१. यो पाठ्यक्रम योजनालाई नलखखत परीक्षा (प्रथम चरण र द्बितीय चरण) तथा अखन्तम चरण (कम््यटुर 

सीप परीक्षण र अन्तवागताग) गरी दईु भागमा ववभाजन गररएको छ। 

२. प्रश्न पत्र नपेाली भाषामा हनुछे। 

३. नलखखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवैु हनुेछ। 

४. वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरूको गलत उत्तर द्बदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 
२० प्रनतशत अङ्क कट्टा गररन ेछ।तर उत्तर नद्बदएमा त्यसबापत अङ्क द्बदइने छैन र अङ्क कट्टा पनन 
गररन ेछैन। 

५. परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर (Calculator), मोवाइल र्ोन वा अन्य कुनै ववद्यतुीय 
उपकरण प्रयोग गनग पाइन ेछैन। 

६. ववषयगत प्रश्नका लानग तोवकएका अङ्कका हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दईु वा 
दईुभन्दा बढी भाग (Two or more parts of a single question) वा एउटा प्रश्नअन्तगगत दईु वा बढी 
वट्पणीहरू (Short notes) सोध्न सवकनेछ। 
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७. परीक्षामा सोनिने प्रश्न संख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बखन्ित पत्र/ववषयमा द्बदइए अनसुार 
हनुेछ। 

८. द्बितीय पत्र (ववषयगत प्रश्न हनु े पत्र)का हकमा प्रत्येक खण्डका लानग छुट्टाछुटै्ट उत्तरपखुस्तकाहरू 
हनुेछन।्परीक्षाथीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पखुस्तकामा लेख्न ु
पनेछ। 

९. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगगतका पत्र/ ववषयका ववषयवस्तमुा जे सकैु लेखखएको भएतापनन 
पाठ्यक्रममा परेका काननु, ऐन, ननयम तथा नीनतहरू परीक्षाको नमनत भन्दा ३ मवहना अगानड 

(संशोिन भएका वा संशोिन भइ हटाइएका वा थप गरी संशोिन भएका) कायम रहेकालाई यस 
पाठ्यक्रममा परेको सम्झन ुपदगछ। 

१०. प्रथम चरण (First Phase) को नलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्बितीय चरण 

(Second Phase) को नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत गराइनछे। 

११. नलखखत परीक्षाको प्रथम चरण (First Phase) मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शतप्रनतशत अङ्क तथा द्बितीय 
चरण (Seceond Phase) को प्राप्ताङ्कहरू जोडी कूल अङ्कको आिारमा नलखखत परीक्षाको ननतजा 
प्रकाखशत गररनछे। 

१२. नलखखत परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अखन्तम चरणको कम््यटुर सीप परीक्षण र 
अन्तवागतागमा सखम्मनलत गराइने छ। 

१३. नलखखत परीक्षा र अखन्तम चरणको कम््यटुर सीप परीक्षण र अन्तवागतागको कूल अङ्क योगका 
आिारमा अखन्तम परीक्षार्ल प्रकाखशत गररनेछ। 

१४. पाठ्यक्रम लागू हनुे नमनतः- २०७8/03/25 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग,  

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

प्रदेश ननजामती सेवा अन्तगगतका अप्राववनिक तर्ग  प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समूह, 
सहायकस्तर पाचौँ तहका  पदहरूको  खलुा प्रनतयोनगतात्मक  नलखखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्रः- सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण 

1. सामान्य ज्ञान      ३० प्रश्न X २ अङ्क = ६० अङ्क 

1.1 भगूोलः-  

1.1.1 ववश्वको भगूोल – महादेश, महासागर, ध्रवु, अक्षांश, देशान्तर, समय, दरुी, पवगत 
शृ्रङ्खला, भकुम्प, ज्वालामखुी, नदी, वहमनदी, ताल, जलवायू आद्बद 

1.1.2 नेपालको भगूोल-  

1.1.2.1 िरातलीय स्वरुपको वकनसम र ववशेषताहरू 

1.1.2.2 प्राकृनतक स्रोतहरूः वकनसम, उपलब्िी र वतगमान अवस्था 
1.1.2.3 भौगोनलक वववविता र जनजीवन 

1.1.2.4 नेपालमा पाइने हावापानीको वकनसम र ववशषेता, हावापानीको 
वववविताबाट उत्पन्न  भएका आनथगक तथा सामाखजक वक्रयाकलाप र 
खजववकोपाजगनमा वववविता 

1.2 इनतहासः- 
a) ववश्वको इनतहास- म्याग्नाकाटाग, औद्योनगक क्रान्ती, प्रथम र वितीय ववश्वयिु 

सम्बन्िी जानकारी 
b) नेपालको इनतहास (प्राचीन कालदेखख हालसम्म) 

1.2.b.1 वकरााँतकाल, नलच्छववकाल र मध्यकाल; सामाखजक, आनथगक एवं 
राजनीनतक अवस्था 

1.2.b.2 आिनुनक इनतहास तथा राजनीनतक घटनाक्रम, कारण र पररणामहरू 

1.2.b.3 नेपालमा लोकतन्त्रका लानग भएका आन्दोलनहरु 

1.3 नेपालको सामाखजक एवं सााँस्कृनतक अवस्था 
a) प्रथा, परम्परा, मूपय र मान्यता, िमग, जातजाती, भाषाभाषी, संस्कृनत, कला, सावहत्य 

र संगीत 

b) सााँस्कृनतक सम्पदाको वकनसम, ववशेषता र महत्व  

1.4 नेपालको आनथगक अवस्था: ववकासका पूवागिारहरू (कृवष, उद्योग, व्यापार, पयगटन, यातायात, 
संचार, खशक्षा, स्वास््य, ववद्यतु)  

1.5 प्रदेश नं. १ को भौगोनलक, सामाखजक, िानमगक, सााँस्कृनतक, आनथगक अवस्था सम्बन्िी 
जानकारी र प्रदेश नं. १ को आवनिक योजना 

1.6 ववज्ञान प्रववनि र स्वास््य: ननम्ननलखखत ववषयमा सामान्य जानकारी 
a) ववज्ञान र प्रववनिको ववकासबाट मानवजीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव 

b) जैववक प्रववनि, सूचना तथा सञ्चार प्रववनि र वैकखपपक उजाग 
c) क्रमववकास (Evolution) र वंशाण,ु स्वास््य, रोग, खोप, खाद्यपोषण, सरसर्ाई 

d) दैननक जीवनमा प्रयोग हनुे वस्तहुरू साबनु, ्लावष्टक, रेसा, कााँच, मल र वकटनाशक 
औषिी 
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1.7 पाररखस्थनतक पिनत र वातावरण 

a) पाररखस्थनतक पिनतको पररचय र प्रकार तथा जीव, भ-ूरासायननक चक्र 

b) द्बदगो ववकास, जैववक वववविता, दलुगभ पशपुन्छी र वनस्पनतहरू, ववश्वव्यापी उष्णता, 
जलवाय ु पररवतगन, हररतगहृ प्रभाव, ओजोनतहको ववनास, वातावरण, प्रदूषण, 
जनसंख्या, शहरीकरण, बसोवास (बसाइाँसराइ) 

1.8 संयिु राष्ट्र संघ (UNO), दखक्षण एनसयाली के्षत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), नबमस्टेक 

(BIMSTEC) र आनसयान (ASEAN) सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
1.9 रावष्ट्रय र अन्तरागवष्ट्रय महत्वका राजनीनतक, सामाखजक, आनथगक, वैज्ञाननक, सांस्कृनतक, 

खेलकूद, पसु्तक, परुस्कार, कला, सावहत्य लगायत समसामवयक घटना तथा नवीनतम 
गनतववनिहरू र महत्वपूणग व्यखित्व तथा ववचारहरू सम्बन्िी जानकारी 

1.10 नेपाली भाषामा लेखन शैलीको ववकासका लानग आवश्यक व्याकरण र सो अनरुुपको शिुा 
शवुि सम्बन्िी जानकारी 
वणगववन्यास, पदसङ्गनत, नाम, सवगनाम, वक्रयापद, ववशेषण, काल, वाच्य, पदवगग, कारक र 
ववभखि, वचन, परुुष, नलङ्ग, ववपररताथगक शब्द, पयागयबाची शब्द, उपसगग लागेर नननमगत 
शब्दहरु, प्रत्यय लागेर नननमगत शब्दहरु, समास भएर नननमगत शब्दहरु, ह्रश्व दीघग, श, ष, स 
लगायतका व्याकरणगत शिु लेखन शैलीमा केन्द्रीय ववषयहरुको सामान्य ज्ञान 

1.11 अंग्रजेी (Knowledge on Writing correct English sentence, Letter and report 

According to English grammer based on the following syntatic functions): 
a) Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction, 

Interjection etc. 

b) Vocabulary:  

Meaning of the words (literal/figurative/contextual), Single word for 

expressions, Synonyms/antonyms and Homonyms/homophones) 
 

2. सामान्य बौविक परीक्षण     २० प्रश्न X २ अङ्क = ४० अङ्क 

2.1 शाखब्दक तावकग क परीक्षण: 
बोि, शब्दज्ञान, अनकु्रम, समरुपता, वगीकरण, कोनडङ- नडकोनडङ, छोनडएका अक्षर/संकेत 
नमलाउने, द्बदशा र दरुी ज्ञान परीक्षण, तावकग क ववश्लषेण, शे्रणीक्रम (पंखिक्रम), भनाई र कारण, 
आगमन, ननगमन, कायग/ अवस्थाको नसलनसला 
Verbal reasoning such as series, analogy, classification, coding-decoding, insert the 

missing character, common property, matrices, direction and distance sense test, 

ranking order, assertion and reason, induction, deduction, courses of action,etc 
 

2.2 मात्रात्मक (संख्यात्मक वा अंक सम्बन्िी) तावकग क परीक्षण: 
अनकु्रम (शे्रणीक्रम), समरुपता, वगीकरण, कोनडङ, छोनडएका संख्या (अक्षर/संकेत) नमलाउन,े 
साझा गणु, मेविक्स, त्याङ्क व्याख्या, त्याङ्क जााँच (रूज)ु, अंकगखणतीय तकग /वक्रया सम्बन्िी, 
प्रनतशत, नभन्न, दशमलव, अनपुात, औसत, नार्ा, नोक्सान, नमनत/पात्रो, समय र काम 

Quantitative aptitude such as series, analogy, classification, coding-decoding, insert 

the missing character, common property, matrices,data sufficiency, arithmetical 

reasoning / operation, percentage, fraction, decimal, ratio, average, loss, profit, 

date/calendar, time and work, etc 
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2.3 अशाखब्दक तावकग क परीक्षणः 
अनकु्रम, समरुपता, एकरूपता, वगीकरण, तावकग क, खचत्रात्मक ववश्लषेण, भेन खचत्र, मेविक्स 
खचत्र, नत्रभजु र वगगहरूको रचना, खचत्र वा आकृनत बनावट र ववश्लषेण, ववन्द ु स्थान/खस्थनत, 
पानीमा देखखन ेआकृनत, ऐनामा देखखने आकृनत, अन्तननगवहत आकृनत, खचत्रको स्थानान्तरण 

Non-verbal reasoning such as series, analogy, classification, Venn diagrams, 

matrices, construction of squares and triangles and figure formation and analysis, 

dot situation, water images, mirror images, embedded figures, etc. 
 

 

प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण ववषयका पाठ्यक्रमका एकाईहरूबाट सोनिने 
प्रश्नहरूको संख्या ननम्नानसुार हनुेछ । 

प्रथमपत्र सामान्य ज्ञान सामान्य बौविक 
परीक्षण 

अङ्कभार ६० ४० 

एकाइ १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ १.७ १.८ १.९ १.१0 1.11 २.१ २.२ २.३ 

प्रश्न संख्या 3 ३ ३ 3 2 3 2 2 5 2 2 ६ ८ ६ 

जम्मा प्रश्न  जम्मा ३० २० 

 

 

नमूना प्रश्नहरु (Model Questions) 

प्रथम पत्रः- सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण 

 

1. जोडा नमलाउनहुोस ? 

क. रतवुामाई नगरपानलका    १. मोरङ 

ख. रामिनुी नगरपानलका    2. सनुसरी 
ग. लालीगरुास नगरपानलका    3. तेह्रथमु 

घ. िमगदेवी नगरपानलका     4. संखवुासभा 
 

क  ख  ग  घ 

A  १  २  ३  ४ 
B  2  1  4  3  

C  1  2  4  3 

D  2  1  3  4 

 

2. प्रदेश योजना आयोग (प्रदेश नं. १) मा तलका मध्ये को सदस्य रहदैँन? 

क) माननीय मखु्यमन्त्री 
ख) माननीय आनथगक मानमला तथा योजना मन्त्री 
ग) प्रदेश सरकारको प्रमखु सखचव 

घ) आनथगक मानमला तथा योजना मन्त्रालयको सखचव 

 

3. क्षेत्रर्लका आिारमा ठूलो देखख सानो क्रम नमलाउन ुहोस। 

A ता्लेजङु, संखवुासभा, सोलखुमु्ब,ु मोरङ 
B ता्लेजङु, सोलखुमु्ब,ु संखवुासभा, मोरङ 

C ता्लेजङु, मोरङ, सोलखुमु्ब,ु संखवुासभा 
D ता्जेजङु, मोरङ, संखवुासभा, सोलखुमु्ब ु
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4. वेडेल र रोस समदु्र कुन महादेशमा घसेुका छन?् 

A. अविका   B. अषे्ट्रनलया   C. दखक्षण अमेरीका   D. अन्टाकग वटका 
 

5. जोडा नमलाउनहुोस। 

क. वकरात राज्यका संस्थापक     1. गस्ती 
ख. महाभारतको यिुकाल     2. स्थुंको 
ग. सम्राट अशोक नेपाल आएका     3. हमुती 
घ. अखन्तम वकराती राजा     4. यलम्बर 

 

क  ख  ग  घ 

A  १  २  ३  ४ 
B  4  3  2  1  

C  4  3  1  2 

D  3  4  2  1 

 

6. पृ् वीराज चौहान महाकाव्यका लेखक को हनु? 

A. मोनतराम भट्ट  B. बालकृष्ण सम   C. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा   D. लेखनाथ पौडेल 

 

7. पन्ध्रौ आवनिक योजनाले नेपालको आनथगक ववृिदर कनत परु् याउने लक्ष्य नलइएको छ? 

A. 10 प्रतिशि  B. 10.1 प्रनतशत  C. 10.2 प्रनतशत   D. 10.3 प्रनतशत 

 

8. तलका मध्ये कुन शिु छ? 

A. उपशीषगक  B. उपखशषगक  C. उपनसषगक  D. उपखशसगक 

 

9. What is the meaning of ‘Wonderful’ 

A. Fantastic  B. Direct C. Possible  D. Average 

 

10. In a certain code language, 

'134' means 'good and tasty'; 

'478' means 'see good pictures' and 

 '729' means 'pictures are faint'.  

Which of the following digits stands for 'see'? 
 

A. 9  B. 2  C. 1  D. 8 

11. कुनै परीक्षामा सखम्मनलत परीक्षाथीहरु मध्ये ८० प्रनतशत ववद्याथी उतीणग भएछन। उि परीक्षामा ५ जना 
परीक्षाथी रे्ल भएका नथए र ३ जना परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागीता जनाएका नथएनन ्भने उि कक्षामा 
कती ववद्याथी नथए? 

A. 25  B. 28  C. 30  D. 23 
 

12. 10 वटा टीमहरु सहभागी खेलमा प्रत्येक वटमले एक आपसमा खेपदा जम्मा कनत खेल खेनलन्छ? 

A. 40  B. 45  C. 60  D. 90 
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13. तलको खचत्रमा कनत वटा नत्रभजुहरु रहेका छन? 

 

 

A. 21  B. 23  C. 2५  D. 27 

 

 

14. तलको खचत्रको Mirror image पत्ता लगाउनहुोस।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   B.   C.   D. 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग,  

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

प्रदेश ननजामती सेवा अन्तगगतका अप्राववनिक तर्ग  प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समूह, 
सहायकस्तर पाचौँ तहका  पदहरूको खलुा प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

द्बितीय पत्र :- समसामवयक अध्ययन र सावगजननक सेवा व्यवस्थापन 

खण्ड (Section)(A) 
२ प्रश्न X १० अङ्क = २० अङ्क 

३० अङ्क 
२ प्रश्न X ५ अङ्क = १० अङ्क 

 

१. नपेालको सामाखजक, आनथगक एवं वातावरणीय अवस्था 
1.1 भौगोनलक अवस्था/स्वरुप : वकनसम र ववशेषताहरू 

1.2 हावापानी : वकनसम र ववशेषता 
1.3 जलसम्पदा : खस्थनत र महत्व 

1.4 वनसम्पदा : अवस्था र महत्व तथा वन ववनाशका कारण र संरक्षणका उपायहरू 

1.5 आनथगक ववकासका पक्षहरू : कृवष, उद्योग, व्यापार, पयगटन, वैदेखशक रोजगार र जनशखि 

1.6 आनथगक ववकासका सम्वाहकहरू : सावगजननक क्षते्र, ननजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सावगजननक 
– ननजी साझेदारी 

1.7 योजनाबि ववकासक्रम र प्रदेश नं. १ को आवनिक योजनाको सामान्य जानकारी 
1.8 जनसंख्या व्यवस्थापन, शहरीकरण र बसाईसराई 

1.9 वातावरण व्यवस्थापन, जैववक वववविता, वातावरण प्रदूषण र जलवाय ुपररवगतन, र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

1.10 द्बदगो ववकासका लक्ष्यहरू र नेपालको अवस्था 
1.11 ज्वलन्त ववषयहरू : गररबी, बेरोजगारी, जनस्वास््य, खाद्य सरुक्षा, सामाखजक सरुक्षा, उजाग 

संकट, सूचना प्रववनि र सामाखजक संजाल 

1.12 ववपद् व्यवस्थापन तथा महामारी व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारको सहकायग एवं प्रदेश 
सरकारको भनूमका 

1.13 प्रदेश नं. १ को प्रचनलत प्रमखु िमग, जातजानत, भाषाभाषी, संस्कृनत, सामाखजक, आनथगक एवं 
वातावरणीय अवस्था 

 

खण्ड (Section)(B) 
२ प्रश्न X १० अङ्क = २० अङ्क 

३० अङ्क 
२ प्रश्न X ५ अङ्क = १० अङ्क 

 

२. संवैिाननक व्यवस्था र सरकार 

2.1 नेपालको संवविान 

2.2 संघीयताको अविारणा र नेपालमा यसको अभ्यास 

2.3 नागररक चेतना/खशक्षा, नागररक समाज लगायत नागररकहरूको दावयत्व र कतगव्य 

2.4 कानूनको अथग र महत्व तथा काननुका स्रोतहरू 

2.5 कानूनी राज्यको अविारणा र महत्व  

2.6 सामाखजक समावेशीकरण, समानपुानतक प्रनतनननित्व र सकारात्मक ववभेद, लोकतन्त्र र 
मानव अनिकार, ननवागचन प्रणाली, ननवागचन चक्र, मतदाता, मतदान र ननवागचन व्यवस्थापन 
सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
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2.7 राज्यशखिको बााँडर्ााँड तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अनिकार 

2.8 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ि 

2.9 प्रदेश कायगपानलका, व्यवस्थावपका र आनथगक कायगप्रणाली सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
2.10 मदु्दा मानमला र त्यसको प्रनतरक्षा सम्बन्िी सामान्य जानकारी 

 

खण्ड (Section)(C) 
३ प्रश्न X १० अङ्क = ३० अङ्क 

४० अङ्क 
२ प्रश्न X ५ अङ्क = १० अङ्क 

३. 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, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्व 

3.1.3 कायागलयमा संचारको महत्व, प्रकार, माध्यम 

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

3.1.5 वट्पणी लेखनको महत्व र आवश्यकता 
3.1.6 बैठक व्यवस्थापन तथा माइन्यूट लेखन 

3.1.7 गोष्ठी, कायागशाला र सेनमनार व्यवस्थापन 

3.1.8 समय व्यवस्थापन र यसको महत्व 

3.2 लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन 

3.2.1 सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्बन्िी जानकारी 
3.2.2 सरकारको आनथगक कायग प्रणालीको सामान्य जानकारी 
3.2.3 ववननयोजन,राजस्व, िरौटी र खजन्सी से्रस्ता प्रणाली 
3.2.4 राजस्व प्रशासन (कर, भन्सार, अन्तःशपुक तथा गैर कर राजस्व) सम्बन्िी जानकारी 
3.2.5 राजस्व र खचगको र्ााँटवारी र प्रनतवेदन 

3.2.6 बजेट सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
3.2.7 ववत्तीय हस्तान्तरण, राजस्व अनिकार र पररचालन सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
3.2.8 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर तथा गैह्र करका अनिकार के्षत्र र राजश्व बााँडर्ााँड 

सम्बन्िी व्यवस्था 
3.2.9 आनथगक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू (SUTRA, RMIS, TSA, PAMS) 

सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
3.3 सावगजननक सेवा प्रवाह 

3.3.1 सावगजननक सेवा प्रवाहको अथग र महत्व, सावगजननक सेवा प्रवाह गने 
तररका/माध्यमहरू 

3.3.2 सावगजननक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भनूमका र सेवाग्राहीको अनिकार तथा 
दावयत्व 

3.4 सावगजननक खररद सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
3.5 ननजामती सेवा ऐन 2049 तथा ननयमावली 2050 र प्रदेश ननजामती सेवा ऐन तथा 

ननयमावली 
3.6 ववपद् जोखखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

3.7 भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ 

3.8 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ि) ऐन, २०७७ 
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3.9 सूचनाको हक तथा यस सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था 
3.10 देहायका संगठनको पररचय तथा कायगहरु सम्बन्िी सामान्य जानकारी: अखख्तयार दरुुपयोग 

अनसुन्िान आयोग, महालेखा परीक्षकको कायागलय, ननवागचन आयोग, प्रदेश सभा 
सखचवालय, मखु्यमन्त्री तथा मखन्त्रपररषद्को कायागलय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश 
योजना आयोग 

3.11 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076(प्रदेश नं. 1) सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
द्रष्टव्य : यस पत्रका पाठ्यक्रमका एकाईहरूबाट सोनिने प्रश्नहरूको संख्या यथासम्भव ननम्नानसुार हनुछे। 

द्बितीयपत्रका खण्ड (A) (B) (C) 
जम्मा प्रश्न संख्या 

अङ्कभार ३० ३० ४० 

छोटो उत्तर प्रश्न २ २ २ ६ 

लामो उत्तर प्रश्न २ २ ३ ७ 
जम्मा प्रश्न संख्या ४ ४ ५ १३ 

 

 

नमूना प्रश्नहरु (Model Questions) 

द्बितीय पत्र:- समसामवयक अध्ययन र सावगजननक सेवा व्यवस्थापन  

1. प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रदेश नं. 1) को काम, कतगव्य र अनिकारका सम्बन्िमा लेख्नहुोस ्। 

2. स् तकोशी नदीको वारेमा वणगन गदै प्रदेश नं. 1 मा जलसम्पदाको महत्व उपलेख गनुगहोस। 

3. जलवायू र मौसम नबच र्रक छुट्याउनहुोस।् 

4. नेपालको खजन्सी शे्रष्ता प्रणालीका सम्बन्िमा उपलेख गदै यसका प्रमखु कमजोरीहरु प्रकाश 
पानुगहोस।् 

5. गरीबीका बारेमा छोटकारीमा उपलेख गदै गरीबी न्यूननकरणमा प्रदेश नं. १ सरकारका कुन कुन 
ननकायले कस्तो भनूमका ननवागह गरेका छन ्उपलेख गनुगहोस। 

6. कानूनका श्रोतहरु उपलेख गनुगहोस। वविायनलाई वकन कानूनको भरपदो र महत्वपूणग श्रोत 
माननन्छ? वणगन गनुगहोस।् 

7. समय व्यवस्थापन भनकेो के हो? ननजामती सेवामा यो वकन महत्वपूणग छ? 

8. PAMS भन्नाले के बखुझन्छ? उपलेख गनुगहोस।् 

9. सूचनाको हक र पारदखशगता नबच र्रक छुट्याउनहुोस ्। 

10. माइन्यूट लेखनका आिारभतू तत्वहरु उपलेख गनुगहोस।् 
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ववषयः- कम््यटुर सीप परीक्षण (Computer Skill Test) 
प्रयोगात्मक परीक्षा योजना (Practical Examination Scheme) 

ववषय पूणागङ्क ववषयवस्त ुखशषगक अङ्क समय 

कम््यटुर सीप परीक्षण 
(Computer Skill Test) १० 

Devanagari Typing २.५अङ्क ५नमनेट 

English Typing २.५अङ्क ५नमनेट 

Word Processing २अङ्क 

१०नमनेट 
Electronic Spreadsheet १अङ्क 

Presentation Sysytem १अङ्क 
Windows basic, Email and Internet १अङ्क 

जम्मा १०अङ्क २० नमनटे 

 

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 the 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 Devanagari and English  

 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 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  

 Animation  

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

etc.  
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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  

 Inserting Header and Footer  

 Page Setting, Previewing and Printing  

 
----- 

 

अंग्रजेी वा देवनागरी Typing Skill Test को लानग ननदेशन:- 
1. देवननागरी Typing Skill Test को लानग १५० शब्दहरूको एउटा Text द्बदइनेछ र देहाय अनसुार 

अंक प्रदान गररनेछ:- 
शिु शब्द प्रनत नमनटे (Correct Words/Minute) पाउन ेअङ्क 

५ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत ० अङ्क 
५ वा सोभन्दा बढी ७.५ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत ०.५० अङ्क 
७.५ वा सोभन्दा बढी र १० भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत ०.७५ अङ्क 
१० वा सोभन्दा बढी र १२.५ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत १.०० अङ्क 
१२.५ वा सोभन्दा बढी र १५ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत १.२५ अङ्क 
१५ वा सोभन्दा बढी र १७.५ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत १.५० अङ्क 
१७.५ वा सोभन्दा बढी र २० भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत १.७५ अङ्क 
२० वा सोभन्दा बढी र २२.५ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत २.०० अङ्क 
२२.५ वा सोभन्दा बढी र २५ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत २.२५ अङ्क 
२५ वा सोभन्दा बढीशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत २.५० अङ्क 

 

2. English Typing Skill Test को लानग २०० शब्दहरूको एउटा Text द्बदइनेछ र देहाय अनसुार अंक 
प्रदान गररनछे:- 

शिु शब्द प्रनत नमनटे (Correct Words/Minute) पाउन ेअङ्क 

६ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत ० अङ्क 
६ वा सोभन्दा बढी ९ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत ०.५० अङ्क 
९ वा सोभन्दा बढी र १२ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत ०.७५ अङ्क 
१२ वा सोभन्दा बढी र १५ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत १.०० अङ्क 
१५ वा सोभन्दा बढी र १८ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत १.२५ अङ्क 
१८ वा सोभन्दा बढी र २१ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत १.५० अङ्क 
२१ वा सोभन्दा बढी र २४ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत १.७५ अङ्क 
२४ वा सोभन्दा बढी र २७ भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत २.०० अङ्क 
२७ वा सोभन्दा बढी र ३० भन्दा कमशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत २.२५ अङ्क 
३० वा सोभन्दा बढीशिु शब्द प्रनत नमनेट बापत २.५० अङ्क 
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3. अंग्रजेी वा देवनागरी Typing मा द्बदइएको Text लाई आिार मानी टाइप गरेको Text साँग नभडाई 
चेक गररनेछ । द्बदइएको अंग्रजेी वा देवनागरी Text मा उखपलखखत स्थान बमोखजम परीक्षाथीहरूले 
आफ्नो Text मा Punctuation टाइप नगरेको पाइएमा त्यसको शब्दमा गणना गररने छैन। 
तत्पश्चात ननम्न Formula प्रयोग गरी शिु शब्द प्रनत नमनटे (Correct Words/minute) ननकानलनेछ। 

Formula: 

 

शिु शब्द प्रनत नमनटे (Correct words/minute) =
(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 𝒕𝒚𝒑𝒆𝒅 − 𝑾𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔)

𝟓
 


