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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगतका अप्राववधिक तर्ग  प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, लेखा, आन्तररक लेखा 
परीक्षण) सहायकस्तर पााँचौं तहका पदहरूको खलुा प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

पाठ्यक्रमलाई धनम्न अनसुार ववभाजन गररएको छ : 

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

     द्बितीय चरण    पूणागङ्क:- १०० 

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

 

परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

 

१. धलखखत 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 
धमनेट 

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

पत्र ववषय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्नसंख्या X 
अङ्क समय 

द्बितीय 
सामाखजक-आधथगक 

अवस्था १०० ४० 

ववषयगत:  

छोटो र लामो 
उत्तर 

६ प्रश्न X५अङ्क 

७ प्रश्न X१०अङ्क 
३ घण्टा 

 

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 धमनेट 

व्यखिगत अन्तवागताग  
(Individual Interview) 

३० मौखखक (Oral) - 

 

द्रष्टव्यः 
१. यो पाठ्यक्रम योजनालाई धलखखत परीक्षा (प्रथम चरण र द्बितीय चरण) तथा कम््यटुर सीप परीक्षण र 

अन्तवागताग (अखन्तम चरण) गरी दईु भागमा ववभाजन गररएको छ। 

२. प्रश्नपत्र नेपाली र अङ्ग्रजेी दवैु भाषामा हनुेछ।  

३. धलखखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंरजेी अथवा नेपाली र अंरजेी दवैु हनुछे । 

४. वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको उत्तर सही द्बदएमा प्रत्येक उत्तर बापत 
२ (दईु) अङ्क प्रदान गररन े छ भने गलत उत्तर द्बदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत २० 



2 

प्रधतशत अङ्क कट्टा गररनछे। तर उत्तर नद्बदएमा त्यस बापत अङ्क द्बदइने छैन र अङ्क कट्टा 
पधन गररने छैन। 

५. परीक्षामा कुनै पधन प्रकारको क्यालकुलेटर (Calculator) र मोबाइल र्ोन वा अन्य कुनै ववद्यतुीय 
उपकरण प्रयोग गनग पाईने छैन।  

६. ववषयगत प्रश्नको लाधग तोवकएका अङ्कका हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दईु वा 
दईु भन्दा बढी भाग (Two or more parts of a single question) वा एउटा प्रश्न अन्तगगत दईु 
वा बढी वट्पणीहरु (Short notes)  सोध्न सवकने छ। 

७. परीक्षामा सोधिने प्रश्न संख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बखन्ित पत्र/ववषयमा द्बदइए अनसुार 

हनुेछ। 

८. द्बितीय पत्र (ववषयगत प्रश्न हनुे पत्र)का हकमा प्रत्येक खण्डका लाधग छुट्टाछुटै्ट उत्तरपखुस्तकाहरू 

हनुेछन।् परीक्षाथीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तरपखुस्तकामा लेख्नपुनेछ। 

९. यस पाठ् यक्रममा जेसकैु लेखखएको भए तापधन पाठ् यक्रममा परेका कानून, ऐन, धनयम तथा 
नीधतहरु परीक्षाको धमधत भन्दा ३ मवहना अगाधड (संशोिन भएका वा संशोिन भई हटाइएका 
वा थप गरी संशोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ् यक्रममा परेको सम्झनन ुपदगछ। 

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

चरण (Second Phase) को धलखखत परीक्षामा सखम्मधलत गराइनछे। 

११. धलखखत परीक्षाको प्रथम चरण (First Phase) मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शत ्प्रधतशत अङ्क तथा द्बितीय 

चरण (Second Phase) को प्राप्ताङ्कहरू जोडी  कूल अङ्कको आिारमा धलखखत परीक्षाको नधतजा 
प्रकाखशत गररनछे। 

१२. धलखखत परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अखन्तम चरणको कम््यटुर सीप परीक्षण र 

अन्तवागतागमा सखम्मधलत गराइनछे। 

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

१४. पाठ्यक्रम लागू धमधतः- २०७७/१०/१५ 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगतका अप्राववधिक तर्ग  प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, लेखा, आन्तररक लेखा 
परीक्षण) सहायकस्तर पााँचौं तहका पदहरूको खलुा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्रः- सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण 

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

1.1 ववश्वको भगूोल सम्बन्िी सामान्य जानकारी  

1.2 नेपालको भगूोल 

1.2.1 िरातलीय स्वरुपको वकधसम र ववशषेताहरू 

1.2.2 प्राकृधतक स्रोतहरूः वकधसम, उपलब्िी र वतगमान अवस्था 
1.2.3 भौगोधलक वववविता र जनजीवन 

1.2.4 नेपालमा पाइने हावापानीको वकधसम र ववशेषता, हावापानीको वववविताबाट 
उत्पन्न भएका आधथगक तथा सामाखजक वक्रयाकलाप र खजववकोपाजगनमा 
वववविता 

1.3 प्रदेश नं. १ को भौगोधलक, सामाखजक, िाधमगक, सााँस्कृधतक, आधथगक अवस्था सम्बन्िी 
जानकारी  

1.4 नेपालको इधतहास (प्राचीन कालदेखख हालसम्म) 
1.4.1 वकरााँतकाल, धलच्छववकाल र मध्यकाल, सामाखजक, आधथगक एवं राजनीधतक 

अवस्था 
1.4.2 आिधुनक इधतहास तथा राजनीधतक घटनाक्रम, कारण र पररणामहरू 

1.5 नेपालको सामाखजक एवं सााँस्कृधतक अवस्था 
1.5.1 प्रथा, परम्परा, मूपय र मान्यता, िमग, जातजाती, भाषाभाषी, संस्कृधत, कला, 

सावहत्य र संगीत 

1.5.2  सााँस्कृधतक सम्पदाको वकधसम, ववशेषता र महत्व  

1.6 नेपालको आधथगक अवस्था: ववकासका पूवागिारहरू (कृवष, उद्योग, व्यापार, पयगटन, 
यातायात, संचार, खशक्षा, स्वास््य, ववद्यतु) र प्रदेश नं. १ को आवधिक योजना 

1.7 ववज्ञान प्रववधि र स्वास््य: धनम्नधलखखत ववषयमा सामान्य जानकारी 
1.7.1 ववज्ञान र प्रववधिको ववकासबाट मानवजीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव 

1.7.2 जैववक प्रववधि, सूचना तथा सञ्चार प्रववधि र वैकखपपक उजाग 
1.7.3 क्रमववकास (Evolution) र वंशाण,ु स्वास््य, रोग, खोप, खाद्यपोषण, सरसर्ाई 

1.7.4 दैधनक जीवनमा प्रयोग हनुे वस्तहुरू साबनु, ्लावष्टक, रेसा, कााँच, मल र 
वकटनाशक औषिी 

1.8 पाररखस्थधतक पिधत र वातावरण 

1.8.1  पाररखस्थधतक पिधतको पररचय र प्रकार तथा जीव, भ-ूरासायधनक चक्र 

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

1.9 संयिु राष्ट्र संघ, साकग , धबमस्टेक र आधसयान सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
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1.10 रावष्ट्रय र अन्तरागवष्ट्रय महत्वका राजनीधतक, सामाखजक, आधथगक, वैज्ञाधनक, सांस्कृधतक, 
खेलकूद, पसु्तक, परुस्कार, कला, सावहत्य लगायत समसामवयक घटना तथा नवीनतम 
गधतववधिहरू र महत्वपूणग व्यखित्व तथा ववचारहरू सम्बन्िी जानकारी 

 

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

2.1 शाखब्दक तावकग क परीक्षण: 
बोि, शब्दज्ञान, अनकु्रम, समरुपता, वगीकरण, कोधडङ- धडकोधडङ, छोधडएका अक्षर/संकेत 
धमलाउने, द्बदशा र दरुी ज्ञान परीक्षण, तावकग क ववश्लषेण, शे्रणीक्रम (पंखिक्रम), भनाई र 
कारण, आगमन, धनगमन, कायग/ अवस्थाको धसलधसला 
 

2.2 मात्रात्मक (संख्यात्मक वा अंक सम्बन्िी) तावकग क परीक्षण: 
अनकु्रम (शे्रणीक्रम), समरुपता, वगीकरण, कोधडङ, छोधडएका संख्या (अक्षर/संकेत) 
धमलाउने, साझना गणु, मेविक्स, त्याङ्क व्याख्या, त्याङ्क जााँच (रूज)ु, अंकगखणतीय 
तकग /वक्रया सम्बन्िी, प्रधतशत, धभन्न, दशमलव, अनपुात, औसत, नार्ा, नोक्सान, 
धमधत/पात्रो, समय र काम 

 

2.3 अशाखब्दक तावकग क परीक्षणः 
अनकु्रम, समरुपता, एकरूपता, वगीकरण, तावकग क, खचत्रात्मक ववश्लषेण, भेन खचत्र, मेविक्स 
खचत्र, धत्रभजु र वगगहरूको रचना, खचत्र वा आकृधत बनावट र ववश्लषेण, ववन्द ुस्थान/खस्थधत, 
पानीमा देखखन ेआकृधत, ऐनामा देखखने आकृधत, अन्तधनगवहत आकृधत, खचत्रको स्थानान्तरण 

 

 

प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण ववषयका पाठ्यक्रमका एकाईहरूबाट सोधिन े
प्रश्नहरूको संख्या धनम्नानसुार 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 १.१० २.१ २.२ २.३ 

प्रश्न संख्या २ ३ ३ २ ३ ४ ३ ३ २ ५ ६ ८ ६ 

जम्मा प्रश्न  जम्मा ३० २० 
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नमनुा प्रश्नहरू (Model Questions) 

 

सामान्य ज्ञान  

 

1. धनम्न अधिकारहरू मध्ये कुन अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा मात्र रहेको छ? 

A)  सकुुम्वासी व्यवस्थापन   B)  खानी तथा खधनज 

C)  बेरोजगारको त्याङ्क संकलन  D)  प्राकृधतक स्रोतबाट प्राप्त रोयपटी 
 

2. कालापत्थर कुन खजपलामा पदगछ ? 

A) ता्लेजङु  B) संखवुासभा  C) सोलखुमु्ब ु  D)  भोजपरु 

 

3. तलका कथनहरू ठीक, गलत के हनु छुट्याउनहुोस ्। 

1. परुाताखत्वक महत्व बोकेको िाधमगक एवं ऐधतहाधसक स्थल वकच्चकबि के्षत्र प्रदेश नं. १ को 
झनापा खजपलामा पदगछ। 

2. सपुारी वववाह धिमाल जाधतमा प्रचधलत छ । 

A) १ र २ दवैु ठीक   B) १ र २ दवैु गलत   

C) १ ठीक तर २ गलत   D) १ गलत तर २ ठीक 

 

4. तलका कथनहरू ठीक, गलत के हनु छुट्याउनहुोस ्। 

1. कोशी नदीका सहायक नदीहरू अरुण र तमोरको महुान धतब्बतमा पदगछ। 

2. मेची, कन्काई, धत्रयगुा नदीको उद् गमस्थल महाभारत पवगत हो । 

3. ववररङ, बक्राहा, लोहन्द्र नदीको उद् गमस्थल चरेु पवगत हो । 

A) १ र २ ठीक तर ३ गलत  B) १ गलत तर २ र ३ ठीक   

C) १ र ३ ठीक तर २ गलत  D) १, २ र ३ ठीक 

 

5. समूह I (खजपला) र II (गरु्ा) मा जोडा धमलाउनहुोस ्र कोडबाट सही उत्तर छानु्नहोस ्। 

समूह I     समूह II 

a) ओखलढंुगा    1. गजरुमखुी गरु्ा 
b) संखवुासभा    2. चण्डीदेवी गरु्ा 
c) मोरङ     3. खम्पालङु गरु्ा 
d) इलाम     4. सप्तकन्या गरु्ा 

कोड (Code) 

  a b c d 

A) 4 1 2 3 

B) 3 4 1 2 

C) 2 3 4 1 

D) 1 2 3 4 

 

6. रावष्ट्रय जनगणना, २०६८ अनसुार प्रदेश नं. १ मा बोधलने ५ प्रमखु मातभृाषीहरूको ठूलो देखख 
सानो क्रम छानु्नहोस ्। 

A) नेपाली, धलम्ब,ु वान्तवा, मैधथली, थारु 

B) नेपाली, थारु, वान्तवा, मैधथली, धलम्ब ु

C) वान्तवा, नेपाली, धलम्ब,ु मैधथली, थारु 
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D) नेपाली, मैधथली, धलम्ब,ु थारु, वान्तवा 
 

7. रावष्ट्रय जनगणना, २०६८ अनसुार प्रदेश नं. १ को ५ प्रमखु जातजातीहरूको ठूलोदेखख सानो क्रम 
छानु्नहोस ्। 

A) के्षत्री, राई, धलम्ब,ु ब्राहम्ण, तामाङ 

B) के्षत्री, राई, ब्राहम्ण, धलम्ब,ु तामाङ 

C) के्षत्री, राई, ब्राहम्ण, तामाङ, धलम्ब ु

D) के्षत्री, ब्राहम्ण, राई, धलम्ब,ु तामाङ 

 

8. प्रदेश नं. १ मा खजपलागत रूपमा के्षत्रर्लको वहसाबले जटु खेतीमा तलका मध्ये सही क्रम 
छानु्नहोस ्। 

A) झनापा, सनुसरी, मोरङ, उदयपरु, इलाम 

B) सनुसरी, मोरङ, झनापा, उदयपरु, इलाम 

C) मोरङ, सनुसरी, झनापा, इलाम, उदयपरु 

D) झनापा, सनुसरी, मोरङ, इलाम, उदयपरु 

 

 

सामान्य बौविक परीक्षण 

1. द्बदइएका ववकपपहरू मध्येबाट छोधडएका संख्या (?) पत्ता लगाउनहुोस ्। 

3 8 10 15 ? 

6 56 90 210 342 

 

(A)  21   (B) 19        (C) 20               (D) 18 

 

2. एउटा सानो पसु्तकको एक पाना च्याधतयो । बााँकी रहेका पानामा भएका पेज नम्बर जोड्दा 
195 धनकाधलयो भने कुन पेज नम्बरहरु भएको पाना च्याधतएको रहेछ, पत्ता लगाउनहुोस ।    

(A)  ५ र ६   (C)  ७ र ८  (C) ९ र १०  (D)  ११ र १२   

3. कुनै ठाउाँमा भएका ब्याक्टेररया प्रत्येक धमनेटमा दोब्बर हनु्छन ्। १६ औ धमनेट बाट १९ औ 
धमनेट हुाँदा ब्याक्टेररया कधत प्रधतशतले वृवि हनु्छन,् धनकापनहुोस । 

(A) ४५० %   (B) ६०० %  (C) ७०० %  (D) ८०० % 

4. १६ जना परुुष र १४ जना मवहलाले कुनै काम २५ द्बदनमा समाप्त गदगछन । ४० जना परुुष र 
३५ जना मवहलाले सो काम कधत द्बदनमा गनग सक्दछन ?   

 (A)  १७.५   (B)  १२  (C) १० (D)  जानकारी अपयागप्त 

5.  तल द्बदइएको क्रम/ शे्रणीमा प्रश्न खचन्ह (?) राखखएको खाली ठाउाँमा के हनु्छ ? 

 ६२, १२७, २१४, ३४५,  ? 

 (A)  ५०८ (B) ५१० (C)  ५१४ (D)  ५१२ 
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6. एक व्यखि धसिा १५० धमटर वहडे पधछ दााँया र्केर ७५ धमटर वहाँड् यो । त्यसपधछ दायााँ र्केर 
१२५ धमटर वहडयो र अखन्तम समयमा बायााँ र्केर २५ धमटर वहड्दा उत्तर द्बदशातर्ग  वहधडरहेको 
भए, उसले कुन द्बदशा तर्ग बाट वहड्न शरुु गरेको धथयो ?  

 (A) पूवग (B) उत्तर   (C) पखिम (D) दखक्षण  

7. यद्बद अंरजेी वणगमालाका अक्षरहरूलाई ववपररत क्रममा लेखेर प्रत्येक दोस्रो अक्षरलाई हटाउदा 
बााँकी रहेको अक्षरलाई कुन अंरजेी अक्षरले दईु बराबर भागमा ववभाजन गनग सवकन्छ ?  

 (A) M (B) N (C) O (D) P 

8. तल द्बदइएको ववकपप मध्येबाट नधमपदो छानु्नहोस ्। 

(A) कक्षाः ववद्याथी  (B) वाक्यः शब्द     (C) रुखः जंगल  (D) घण्टाः धमनेट 

9. तल द्बदइएको ववकपपहरु मध्येबाट नधमपदो ववकपप छानु्नहोस ्। 

 (A) LO    (B)  BY       (C) FU     (D) GS 

10. तल द्बदइएका ववकपपहरुमध्ये प्रश्न खचन्ह (?) मा आउने अको ववकपप छानु्नहोस ्। 

 

 

11. तल द्बदइएका खचत्रहरुमध्ये नधमपने ववकपप छानु्नहोस ्। 

 

12. तलको खचत्रमा वगगको संख्या पत्ता लगाउनहुोस ्। 

 

(A) ८             (B) ९    (C) १०   (D)११ 

13. खचत्र x मा जनु स्थानमा धबन्द ुराखखएको छ, ववकपपमा भएका खचत्रहरुमध्ये कुन खचत्रमा x मा 
भएको जस्तै स्थानमा धबन्द ुराख्न धमपछ, पत्ता लगाउनहुोस ्।  

  

 

  

?

(A) (B) (C) (D)

A B C D

(x) A B C D
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगतका अप्राववधिक तर्ग  प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, लेखा, आन्तररक लेखा 
परीक्षण) सहायकस्तर पााँचौं तहका पदहरूको खलुा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

द्बितीय पत्र :- सामाखजक - आधथगक अवस्था 

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

३० अङ्क 
२ प्रश्न X ५ अङ्क = १० अङ्क 

 

१. नपेालको सामाखजक, आधथगक एवं वातावरणीय अवस्था 
1.1 भौगोधलक अवस्था/स्वरुप : वकधसम र ववशेषताहरू 

1.2 हावापानी : वकधसम र ववशेषता 
1.3 जलसम्पदा : खस्थधत र महत्व 

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

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

1.6 आधथगक ववकासका सम्वाहकहरू : सावगजधनक क्षते्र, धनजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र 
सावगजधनक – धनजी साझेनदारी 

1.7 योजनाबि ववकासक्रम र प्रदेश नं. १ को आवधिक 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 प्रववधि र सामाखजक संजाल 

1.12 प्रदेश नं. १ को प्रचधलत प्रमखु िमग, जातजाधत, भाषाभाषी, संस्कृधत, सामाखजक, 
आधथगक एवं वातावरणीय अवस्था 

 

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

३० अङ्क 
२ प्रश्न X ५ अङ्क = १० अङ्क 

 

२. संवैिाधनक व्यवस्था र सरकार 

2.1 नेपालको संवविान 

2.2 संघीयताको अविारणा 
2.3 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह 

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

2.5 कानूनको अथग र महत्व तथा काननुका स्रोतहरू 

2.6 कानूनी राज्यको अविारणा र महत्व, लोकताखन्त्रक मूपय र मान्यता 
2.7 सामाखजक समावेशीकरण, समानपुाधतक प्रधतधनधित्व र सकारात्मक ववभेद 

2.8 राज्यशखिको बााँडर्ााँड तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार 
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2.9 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ि 

2.10 स्थानीय तहको न्यावयक अधिकार, वववाद समािान र मेलधमलाप 

2.11 स्थानीय कायगपाधलका, व्यवस्थावपका र आधथगक कायगप्रणाली सम्बन्िी सामान्य 
जानकारी 

2.12 मदु्दा माधमला र त्यसको प्रधतरक्षा सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
 

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

४० अङ्क 
२ प्रश्न X ५ अङ्क = १० अङ्क 

३. सावगजधनक सेवा संचालन एवं व्यवस्थापन 

3.1 कायागलय व्यवस्थापन 

3.1.1 कायागलय र कायागलय व्यवस्थापनको अविारणा र महत्व 

3.1.2 अधभलेख 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 

3.2 लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन 

3.2.1 सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्बन्िी जानकारी 
3.2.2 सरकारको आधथगक कायग प्रणालीको सामान्य जानकारी 
3.2.3 ववधनयोजन,राजस्व, िरौटी र खजन्सी से्रस्ता प्रणाली 
3.2.4 राजस्व प्रशासन (कर, भन्सार, अन्तःशपुक, स्थानीय कर तथा गैर कर 

राजस्व) सम्बन्िी जानकारी 
3.2.5 राजस्व र खचगको र्ााँटवारी र प्रधतवेदन 

3.2.6 बजेट सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
3.2.7 स्थानीय तहको आधथगक कायगप्रणाली सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
3.2.8 स्थानीय तहको अनदुान, राजस्व अधिकार र पररचालन 

3.2.9 आधथगक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू (SUTRA, RMIS, TSA, 

PAMS) सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
3.3 सावगजधनक सेवा प्रवाह 

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

3.3.2 सावगजधनक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भधूमका र सेवाराहीको अधिकार 
तथा दावयत्व 

3.3.3 व्यखिगत घटना दताग 
3.4 सावगजधनक खररद सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
3.5 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६(पररच्छेद २ देखख पररच्छेद ६ सम्म) 
3.6 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

3.7 ववपद् जोखखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

3.8 भ्रष्टाचार धनवारण ऐन, २०५९ 

3.9 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ि) ऐन, २०७७ 
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3.10 जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यखिगत घटना (दताग गने) ऐन, २०३३ 

3.11 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ तथा धनयमावली, २०६३ 

3.12 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ 

 

द्रष्टव्य : यस पत्रका पाठ्यक्रमका एकाईहरूबाट सोधिने प्रश्नहरूको संख्या यथासम्भव धनम्नानसुार 
हनुेछ । 

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 Questoins) 
 

धनम्न प्रश्नहरूको उत्तर द्बदनहुोस ्। 

1. नेपालको वतगमान संवविानका ववशषेताहरु उपलेख गनुगहोस ्।   (५) 

2. छोटो वट्पणी लेख्नहुोस ्:       (२.५ X २) 

क) खाद्य सरुक्षा 
ख) नागररक समाज 

3. अधभलेख व्यवस्थापन भन्नाले के बझु्नहुनु्छ ? यसको महत्व प्रष्ट पानुगहोस ्। (२+३) 

4. वैदेखशक रोजगार भन्नाले के बझु्नहुनु्छ ? हरेक वषग असंख्य नेपाली यवुाहरू रोजगारीका लाधग 
ववदेखशनकुा कारणहरू लेख्नहुोस ् । वैदेखशक रोजगारले नेपालको अथगतन्त्रमा पारेका प्रभावहरु 
उपलेख गनुगहोस ्।(२+4+4) 
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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 ५धमनेट 

English Typing २.५अङ्क ५धमनेट 

Word Processing २अङ्क 

५ धमनेट 

Electronic Spreadsheet १अङ्क 

Presentation Sysytem १अङ्क 
Windows basic, Email and 

Internet 
१अङ्क 

जम्मा १०अङ्क १५ 

धमनेट 

 

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  
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 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  

 Inserting Header and Footer  

 Page Setting, Previewing and Printing  
 

----- 


