
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
कर्ााली प्रदेश 

प्रदेश र स्थानीय तह अन्तगातका अप्राववधिक तर्ा  पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) 
लेखापाल/आन्तररक लेखापरीक्षक/लेखा सहायक (प्रशासन सेवा, लेखा समूह) वा सो सरहका पदहरुको प्रधतयोधगतात्मक 

परीक्षाको पाठ् यक्रम एवं परीक्षा प्रर्ाली योजना  
 

पाठ् यक्रमको रूपरेखााः- संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रर्ाली (Integrated and Unified Examination System) को आिारमा 
दवैु पदको लाधग धनम्नानसुार रहेको छ। 

 

भाग – १  धलखखत परीक्षा  प्रथम पत्र   पूर्ााङ् काः- १०० 

द्वितीय पत्र   पूर्ााङ् काः- १०० 
 

भाग – २  कम््यूटर सीप परीक्षर्  र अन्तवााताा    पूर्ााङ् काः- ४० 

 

परीक्षा योजना (Examination Schedule) 

१.  धलखखत परीक्षााः- प्रथम चरर् (First Phase) 

ताधलका (१) 

चरर् पत्र ववषय प्रश् नसंख्या X अङ् क पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली समय 

प्रथम 
चरर् 

प्रथम 
पत्र 

सामान्य ज्ञान ४० X १ = ४० 

१०० ४० 

वस्तगुत 
(Objective): 

बहबैुकखपपक 
प्रश् न 

(Multiple 

Choice 

Questions) 

१ घण्टा 
३० 
धमनेट 

सामान्य बौविक परीक्षर् २० X १ = २० 

द्वितीय 
पत्र 

सावाजधनक सेवा व्यवस्थापन २५ X १ = २५ 

संवैिाधनक व्यवस्था र 
सेवासम्बन्िी कानून 

१५ X १ = १५ 

 

२.  धलखखत परीक्षााः- द्वितीय चरर्  (Second Phase) 

ताधलका (२) 

चरर् 
पत्र ववषय 

प्रश् नसंख्या X 
अङ् क 

पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली समय 

द्वितीय 
चरर् 

प्रथम 
पत्र 

सामान्य ज्ञान (खण्ड-क) 
४ X ५ =  २० 
२ X १० = २० 

१०० ४० 

ववषयगत 
(Subjective): 

छोटो र लामो 
उत्तर 

(Short and 

Long Answers) 

 

३ घण्टा 
द्वितीय 
पत्र  

सावाजधनक सेवा व्यवस्थापन 
(खण्ड-ख) 

४ X ५ = २० 

२ X १० = २० 
संवैिाधनक व्यवस्था र 
सेवासम्बन्िी कानून (खण्ड-
ग) 

२ X ५ = १० 

१ X १० = १० 
 

 

  



अखन्तम चरर् – कम््यूटर सीप परीक्षर् (Computer Skill Test) र अन्तवााताा (Interview) 

ताधलका (३) 

ववषय पूर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली समय 

कम््यूटर सीप परीक्षर् (Computer Skill Test)* १० प्रयोगात्मक (Practical) २० धमनेट 
व्यखक्तगत अन्तवााताा (Individual Interview) ३० मौखखक (Oral)  
 

*कम््यूटर सीप परीक्षर् (Computer Skill Test) 

ताधलका (४) 

ववषय पूर्ााङ् क ववषयवस्त ुशीषाक अङ् क समय 

कम््यूटर सीप परीक्षर् 
(Computer Skill Test) 

१० 

Devanagari Typing  २.५ अङ् क ५ धमनेट 
English Typing  २.५ अङ् क ५ धमनेट 
Word processing  २.५ अङ् क 

१० धमनेट 
Electronic Spreadsheet २.५ अङ् क 

जम्मा १० अङ् क २० धमनटे 
द्रष्टव्याः 

१.  यो पाठ् यक्रम रूपरेखा/योजनालाई संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रर्ालीको आिारमा धलखखत परीक्षा (प्रथम चरर् र द्वितीय 
चरर्) तथा अखन्तम चरर् (कम््यटुर सीप परीक्षर् र अन्तवााताा) गरी दईु भागमा ववभाजन गररएको छ ।  

२.  माधथ ताधलका (१) र ताधलका (२) अनसुारको धलखखत परीक्षा योजना अप्राववधिक तर्ा  प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन 
र लेखा समूहको लाधग अधनवाया हनुेछ ।  

३.  संयकु्त र एकीकृत परीक्षा प्रर्ालीको आिारमा माधथ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूहका पदको लाधग 
प्रथम र द्वितीय पत्रको ववषयवस्त ुएउटै (Common) र अधनवाया हनुेछ। 

४.  प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूहका पदको खलुा र समावेशी समूहको एउटै (Common) प्रश् नपत्रको 
माध्यमबाट संयकु्त र एकीकृत परीक्षा सञ् चालन हनुेछ।  

५.  प्रश् नपत्र नेपाली भाषामा हनुेछ ।  

६.  धलखखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजेी वा दवैु हनुेछ ।  

७.  वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice) प्रश् नहरूको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत २० प्रधतशत अङ् क 
कट्टा गररनेछ, तर उत्तर नद्वदएमा त्यस बापत अङ् क द्वदइने छैन र अङ् क कट्टा पधन गररने छैन।  

८.  धबषयगत प्रश् नका लाधग तोवकएका अङ् कका हकमा एउटा लामो प्रश् न वा एउटै प्रश् नका दईु वा दईु भन्दा बढी भाग वा 
एउटा प्रश् न अन्तगात दईु वा दईु भन्दा बढी वट्पर्ीहरू सोध्न सवकने छ ।  

९. परीक्षामा सोधिने प्रश् न संख्या, अङ् क र अङ् कभार यथासम्भव सम्बखन्ित पत्र/ववषयमा द्वदए अनसुार हनुेछ ।  

१०. आयोगबाट सञ् चालन हनुे परीक्षामा परीक्षाथीले क् यालकुलेटर प्रयोग गना र मोबाइल वा यस्तै प्रकारका ववद्यतुीय 
उपकरर् परीक्षा हलमा लैजान पाइन ेछैन ।  

११. प्रथम चरर्को परीक्षाको हकमा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रका वस्तगुत प्रश् नहरुको लाधग एउटै उत्तरपखुस्तका हनुेछ । 
परीक्षाथीले सबै प्रश् नहरूको उत्तर सोही उत्तरपखुस्तकामा लेख् न ुपनेछ ।  

१२. द्वितीय चरर्को परीक्षाको हकमा ताधलका (२) मा उपलेख भए बमोखजम प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रका ववषयगत प्रश् न 
सोधिने प्रत्येक खण्डका लाधग छुट्टाछुटै्ट उत्तरपखुस्तकाहरू हनुेछन ्। परीक्षाथीले प्रत्येक खण्डका प्रश् नहरूको उत्तर सोही 
खण्डको उत्तरपखुस्तकामा लेख् न ुपनेछ ।  



१३. यस पाठ् यक्रम योजना अन्तगातका पत्र/ववषयका ववषयवस्तमुा जेसकैु लेखखएको भए तापधन पाठ् यक्रममा परेका कानून, 

ऐन, धनयम तथा नीधतहरू परीक्षाको धमधत भन्दा ३ मवहना अगाधड (संशोिन भएका वा संशोिन भई हटाइएका वा थप 
गरी संशोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्क्रममा परेको सम्झन ुपदाछ ।  

१४. प्रथम चरर् (First Phase) को धलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरर् (Second Phase) 

को धलखखत परीक्षामा सखम्मधलत गराइनछे।  

१५. धलखखत परीक्षाको प्रथम चरर् (First Phase) मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ् कको शत ् प्रधतशत अङ् क तथा द्वितीय चरर् 
(Second Phase) को प्राप्ताङ्क जोडी कूल अङ् कको आिारमा धलखखत परीक्षाको नधतजा प्रकाशन गररनेछ ।  

१६. धलखखत परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अखन्तम चरर्को कम््यूटर सीप परीक्षर् र अन्तवााताामा 
सखम्मधलत गराइनेछ ।  

१७. धलखखत परीक्षा, अखन्तम चरर्को सीप परीक्षर् र अन्तवाातााको कुल अङ् क योगका आिारमा अखन्तम परीक्षार्ल 
प्रकाखशत गररनेछ ।  

१८. परीक्षा योजना र पाठ् यक्रम धमधत २०७८।०७।११ 

 
 

 

 

 

  



प्रथमपत्राः- सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षर् 

 

सामान्य ज्ञान 

वस्तगुताः ४० प्रश् न X १ अङ् क = ४० अङ् क 

८० अङ् क ववषयगताः ४ प्रश् न X ५ अङ् क = २० अङ् क 

ववषयगताः २ प्रश् न X १० अङ् क = २० अङ् क 
 

१. सामान्य ज्ञान         

१.१ ब्रह्माण्डसम्बन्िी जानकारी 
 १.१.१ सौयामण्डल: सूया, ग्रह, उपग्रहरु, खशशगु्रह, उपका, िूमकेत/ुपचु्छ्रेताराहरु, चन्द्र ग्रहर्, सूया ग्रहर् 

 १.१.२ पथृवीाः पररचय, उत्पखत्त, गधत र ऋत ुपररवतान 

१.२ ववश् वको भगूोलाः महादेशहरू, महासागरहरू, अक्षांस र देशान्तर, पवात शृ्रङ्खला, वहमाल, मरुभधूम, भकूम्प, 
ज्वालामखुी, नदी, वहमनदी, ताल, वहमताल, जलवाय ु

१.३ नेपालको भगूोलाः नेपालको भौगोधलक अवस्था, िरातलीय स्वरूप र प्राकृधतक सम्पदा (जलस्रोत, जीवजन्त,ु 
वनस्पती, माटो, खधनज पदाथा), भौगोधलक वववविता र जनजीवन, नेपालमा पाइने हावापानीको वकधसम र 
ववशेषताहरू, हावापानीको वववविताबाट उत्पन्न भएका आधथाक तथा सामाखजक वक्रयाकलाप  

१.४ ववश् वको इधतहासाः म्याग्नाकाटाा, औद्योधगक क्राखन्त, पवहलो र दोस्रो ववश् वयिु सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
१.५ नेपालको इधतहास 

 १.५.१ वकरााँतकाल, धलच्छ्छवीकाल र मध्यकालीनाः सामाखजक, आधथाक एवं राजनीधतक अवस्था 
 १.५.२ मध्यकालीन खस राज्य र यसको मध्यकालीन नेपालका अन्य राज्यहरूसाँगको सम्बन्ि र धसाँजा 

सभ्यता 
 १.५.३ आिधुनक इधतहास  

  १.५.३.१ शाहवंशीय इधतहास 

  १.५.३.२ नेपालका २००७ देखख हालसम्म भएका महत्त्वपूर्ा राजनीधतक घटनाक्रम 

१.६ नेपालको आधथाक अवस्था:  

 १.६.१ ववकासका पूवाािारहरू (कृवष, उद्योग, व्यापार, पयाटन, यातायात, संचार, खशक्षा, स्वास्थय, ववद्यतु) 

 १.६.२ आवधिक योजनााः अविारर्ा, उद्देश्य, प्रकार, आवश्यकता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक 
योजना बीचको अन्तरसम्बन्ि 

 १.६.३ कर्ााली प्रदेशमा पाइने खाद्यान्न बाली, जधडबटुी, खानी र प्राकृधतक सम्पदा 
१.७ ववज्ञान, सूचना तथा संचार प्रववधि र स्वास्थय 

 १.७.१ दैधनक जीवनमा उपयोगी र हानीकारक रसायनहरू 
 १.७.२ सूचना तथा संचार प्रववधिाः सूचना प्रववधिको ववकास, ववद्यतुीय माध्यमबाट सावाजधनक सेवा प्रवाह, 

साइबर सरुक्षा, साइबर अपराि 
 १.७.३ खजवार्,ु ववषार्,ु रोग र खोप  

 १.७.४ स्वास्थय, खाद्य, पोषर् र सरसर्ाई 

१.८ पाररखस्थधतक पिधत र वातावरर् 

 १.८.१ पाररखस्थधतक पिधतको पररचय र प्रकार तथा जीव भ-ूरसायधनक चक्र 



 १.८.२ द्वदगो ववकास, जैववक वववविता, दलुाभ पशपुन्छी र वनस्पधतहरू, ववश् वव्यापी उष्र्ता, जलवाय ु
पररवतान, कावान व्यापार, हररतगहृ प्रभाव, ओजोन तह, वातावरर् प्रदषुर्, जनसंख्या, बसाइाँसराइ, 
शहरीकरर्, बसोवास। 

१.९ अन्तरााविय सम्बन्ि तथा संघ/संस्था 
 १.९.१ भारत, चीन, बेलायत, अमेररका र जापानसाँगको सम्बन्ि 

 १.९.२ संयकु्त रािसंघाः अविारर्ा, उद्देश्य, धसिान्त, प्रमखु अङ्ग, ववखशष्टीकृत संस्था 
 १.९.३ क्षेत्रीय संगठनाः साका  र धबमस्टेक (उद्देश्य, धसिान्त, सदस्य रािहरु)  

१.१० राविय र अन्तरााविय महत्त्वका राजनीधतक, सामाखजक, आधथाक, वैज्ञाधनक, सांस्कृधतक, खेलकुद, पसु्तक, 
परुस्कार, कला, सावहत्य, संगीत लगायत समसामवयक घटना र महत्त्वपूर्ा व्यखक्तत्व तथा ववचारकहरू 
सम्बन्िी जानकारी  

सामान्य बौविक परीक्षर् वस्तगुताः २० प्रश् न X १ अङ् क = २० अङ् क २० अङ् क 
 

२. सामान्य बौविक परीक्षर्:  

२.१ शाखददक तावका क परीक्षर्ाः बोि क्षमता (Comprehensive ability), अनकु्रम (Sequence), शे्रर्ीक्रम (Series), 
समरूपता (Analogy), वगीकरर् (Classification), कोधडङ-धडकोधडङ (Coding-Decoding), छोधडएका अक्षर धमलाउन े

(Inserting The Missing Character), द्वदशा र दरुी (Direction and Distance), तावका क ववश्लषेर् (Logical 

Reasoning), आगमन (Induction), धनगमन (Deduction) 

२.२ मात्रात्मक तावका क परीक्षर्ाः अङ् कगखर्तीय काया (Mathematical Work), प्रधतशत (Percentage), दशमलव 
(Decimal), अनपुात (Ratio), औसत (Average), समय र काम (Time and Work) 

२.३ अशाखददक तावका क परीक्षर्ाः अनकु्रम (Sequence), समरुपता (Analogy), वगीकरर् (Classification), तावका क 
खचत्रात्मक ववश्लषेर् (Diagrammatic Logical Reasoning), भेन खचत्र (Venn Diagram), मेविक्स खचत्र (Matrix), 
धत्रभजु र वगाहरूको गर्ना ( Count Triangle and Square), खचत्र वा आकृधत ववश्लषेर् (Image Analysis), पानीमा 
देखखने आकृधत (Water Image), ऐनामा देखखने आकृधत (Mirror Image)  

 
 

प्रथमपत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षर् ववषयका पाठ् यक्रमका एकाइहरूबाट सोधिने वस्तगुत प्रश् नहरूको संख्या 
धनम्नानसुार हनुेछ। 

प्रश् नपत्र 
सामान्य ज्ञान सामान्य बौविक परीक्षर्  

अङ् कभार ४० २० 

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 

प्रश् न 
संख्या  

२ २ ४ १ ६ ६ ७ ७ ३ २ ७ ६ ७ 

जम्मा 
प्रश् न 

४०  २० 

 

  



 

द्वितीय पत्राः- सावाजधनक सेवा व्यवस्थापन तथा संवैिाधनक व्यवस्था र सेवासम्बन्िी कानून 
 

सावाजधनक सेवा व्यवस्थापन 

वस्तगुताः २५ प्रश् न X १ अङ् क = २५ अङ् क 

६५ अङ् क ववषयगताः ४ प्रश् न X ५ अङ् क = २० अङ् क 

ववषयगताः २ प्रश् न X १० अङ् क = २० अङ् क 
 

१. कायाालय सञ् चालन तथा व्यवस्थापन 

१.१ कायाालय सञ् चालन 

१.१.१ प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना 
१.१.२ कायाालय र कायाालय व्यवस्थापनको अविारर्ा र महत्त्व 

१.१.३ अधभलेख व्यवस्थापनको पररचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व 

१.१.४ कायाालयमा संचारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम 

१.१.५ कायाालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको आवश्यकता र महत्त्व 

१.१.६ काया वववरर् र अधिकार प्रत्यायोजन 

१.१.७ पत्रव्यवहार, वट्पर्ी, प्रस्ताव र प्रधतवेदन लेखन 

१.१.८ बैठक व्यवस्थापन र धनर्ाय (माइन्यूट) लेखन 

१.१.९ समूह काया, काया वातावरर्, काया संस्कृधत र उत्पादकत्व 
१.२ व्यवस्थापनाः  

१.२.१ व्यवस्थापनको पररचय, अविारर्ा, उद्देश्य, क्षेत्र र कायाहरू 

१.२.२ सावाजधनक प्रशासनको अविारर्ा र नववनतम आयामहरू 

१.२.३ आन्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ालीाः अविारर्ा, उद्देश्य  र स्थानीय तहको आन्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ाली 
१.२.४ व्यवस्थापनका ववववि पक्षाः नेततृ्व, धनर्ाय, उत्प्ररेर्ा, मनोवल, समय व्यवस्थापन, पररवतान व्यवस्थापन, िन्ि 

व्यवस्थापन, ववपद व्यवस्थापन 
१.२.५ सावाजधनक सेवा प्रवाह 

१.२.५.१ अथा, महत्त्व, धसिान्त र माध्यम 

१.२.५.२ सावाजधनक सेवा प्रवाहका नववनतम अविारर्ा 
१.२.५.३ सावाजधनक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भधूमका र सेवाग्राहीको अधिकार तथा दावयत्व 

१.३ सशुासन, पारदखशाता, जवार्देवहता, नागररक वडापत्र, गनुासो व्यवस्थापन, सावाजधनक सनुवुाइ, सदाचार र नैधतक 
खशक्षा।  

१.४ नेपालमा योजनावि ववकासाः अविारर्ा, नेपालका आवधिक योजनाहरु, चाल ु योजना, कर्ााली प्रदेशको प्रथम 
पञ्चवषीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु 

२. लेखा प्रर्ाली र लेखा परीक्षर् प्रर्ाली 

२.१ लेखा प्रर्ाली  

२.१.१ लेखा प्रर्ालीको पररचय र धसिान्त 

२.१.२ सरकारी लेखा प्रर्ाली सम्बन्िी जानकारी 



२.१.३ आधथाक संकेत तथा वगीकरर् र व्याख्या 
२.१.४ बजेटाः अविारर्ा, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तजुामा र कायाान्वयन 

२.१.५ सावाजधनक खचा लेखाङ्कन र ववत्तीय प्रधतवेदन 

२.१.६ लेखार्ारमाः गोश्वारा भौचर, बैंक नगदी वकताब, बजेट धसट, खचाको र्ााँटवारी, पेश्की बााँकीको वववरर् 
सम्बन्िी जानकारी 

२.१.७ सरकारी ववत्त प्रर्ाली (Line Ministry Budget Information System - LMBIS, Province Line Ministry Budget 

Information System- PLMBIS, Sub-national Treasury Regulatory Application -SUTRA, Computerized 

Government Accounting System- CGAS, Treasury Single Account – TSA and Revenue Management 

Information System- RMIS, Public Assets Management System-PAMS) सम्बन्िी सामान्य जानकारी 
२.१.८ ववभाज्य कोष सम्बन्िी जानकारी 
२.१.९ सरकारी कारोबार धनदेखशका सम्बन्िी जानकारी 
 

२.२ लेखा परीक्षर् प्रर्ाली 

२.२.१ लेखा परीक्षर्को पररचय, उद्देश्य एवं आिारभतू धसिान्त 

२.२.२ प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तररक लेखा परीक्षर्  

२.२.३ लेखा परीक्षर् सम्वन्िमा महालेखापरीक्षकको काम कताव्य र अधिकार 

२.२.४ बेरुज,ु बेरुज ुर्छायौट र सम्परीक्षर् सम्बन्िी जानकारी 
२.२.५ प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुज ुव्यवस्थापन  

२.२.६ सरकारी लेखा परीक्षर्मान (Public Sector Auditing Standard) को पररचय 

२.२.७ लेखा परीक्षर्का नववन अविारर्ााः जोखखममा आिाररत लेखा परीक्षर्, ववधि ववज्ञान लेखा परीक्षर् 
 

२.३ खजन्सी, राजश्व र िरौटी शे्रस्ता प्रर्ाली  

 

संवैिाधनक व्यवस्था र 
सेवासम्बन्िी कानून 

वस्तगुताः १५ प्रश् न X १ अङ् क = १५ अङ् क 

३५ अङ् क ववषयगताः २ प्रश् न X ५ अङ् क = १० अङ् क 

ववषयगताः १ प्रश् न X १० अङ् क = १० अङ् क 

 

३. संवैिाधनक व्यवस्था र सेवासम्बन्िी कानून 

३.१ नेपालको संवविान 

३.१.१ नागररकता 
३.१.२ मौधलक हक र कताव्य 

३.१.३ राज्यका धनदेशक धसिान्त, नीधत तथा दावयत्व 

३.१.४ राज्यको संरचना, राज्यशखक्तको बााँडर्ााँड र अनसूुचीमा रहेका अधिकारका सूचीहरु 

३.१.५ आधथाक काया प्रर्ाली (संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह) 

३.१.६ कायापाधलका, व्यवस्थावपका, न्यायपाधलका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह) 

३.१.७ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ि 

३.२ कानून 

३.२.१ कानूनको अथा, महत्त्व र श्रोतहरू 



३.२.२ प्रदेश र स्थानीय तहको कानून धनमाार् प्रकृया 
३.२.३ सेवासम्बन्िी कानूनहरुाः  

३.२.३.१ स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ 

३.२.३.२ सावाजधनक खररद ऐन, २०६३ र सावाजधनक खररद धनयमावली २०६४ 

३.२.३.३ आधथाक कायाववधि तथा ववखत्तय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ र आधथाक कायाववधि तथा ववखत्तय 
उत्तरदावयत्व धनयमावली, २०७७ 

३.२.३.४ अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

३.२.३.५ धनजामती सेवा ऐन, २०४९ र धनजामती सेवा धनयमावली, २०५० 

३.२.३.६ सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ् चालन) ऐन, २०६४ र सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ् चालन) 
धनयमावली, २०६५ 

३.२.३.७ सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्िी धनयमावली, २०६५ 

३.२.३.८ भ्रष्टाचार धनवारर् ऐन, २०५९ 

३.२.३.९ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

३.२.३.१० प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ (कर्ााली प्रदेश) 

३.२.३.११ कर्ााली प्रदेश आधथाक कायाववधि ऐन, २०७४ र कर्ााली प्रदेश आधथाक कायाववधि धनयमावली, 
२०७५ 

३.२.३.१२ कर्ााली प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ 
 

 

ववषयाः कम््यूटर सीप परीक्षर्  (Computer Skill Test) 

1. Word Processing/ MS Word  

a. Creating, saving and opening documents  

b. Text formatting (Font, Size, Color, Underline, Italic, Bold, etc) and paragraph formatting (alignment, 

indentation, spacing)  

c. Inserting header, footer, page number  

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

2. Electronic Spreadsheet 

a. Using various formulas and inbuilt functions 

b. Formatting the data 

c. Using charts 

d. Text formatting (Font, Size, Color, Underline, Italic, Bold, etc.) 

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

अंग्रजेी वा देवनागरी Typing Skill Test को लाधग धनदेशन 

१. देवनागरी Typing Skill Test को लाधग १५० शददको एउटा Text द्वदइनछे र देहाय अनसुार अङ् क प्रदान गररनछे 

शिु शदद प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute) पाउने अङ् क 
५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत ० अङ् क 
५ वा सो भन्दा बढी र ७.५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत 0.50 अङ् क 
७.५ वा सो भन्दा बढी र १0 भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत 0.७5 अङ् क 
१० वा सो भन्दा बढी र १२.५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.00 अङ् क 
१२.५ वा सो भन्दा बढी र १५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.२5 अङ् क 
१५ वा सो भन्दा बढी र १७.५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.50 अङ् क 
१७.५ वा सो भन्दा बढी र २० भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.७5 अङ् क 
२० वा सो भन्दा बढी र २२.५0 भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत २.०0 अङ् क 



२२.५0 वा सो भन्दा बढी र २५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत २.२5 अङ् क 
२५ वा सो भन्दा बढी शिु शदद प्रधत धमनेट बापत २.५० अङ् क 

 

२. English Typing Skill Test को लाधग २०० शददको एउटा Text द्वदइनछे र देहाय अनसुार अङ् क प्रदान गररनछे 

शिु शदद प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute) पाउने अङ् क 
६ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत ० अङ् क 
६ वा सो भन्दा बढी र ९ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत 0.50 अङ् क 
९ वा सो भन्दा बढी र १२ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत 0.७5 अङ् क 
१२ वा सो भन्दा बढी र १५ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.00 अङ् क 
१५ वा सो भन्दा बढी र १८ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.२5 अङ् क 
१८ वा सो भन्दा बढी र २१ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.50 अङ् क 
२१ वा सो भन्दा बढी र २४ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत १.७5 अङ् क 
२४ वा सो भन्दा बढी र २७ भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत २.०0 अङ् क 
२७ वा सो भन्दा बढी र ३० भन्दा कम शिु शदद प्रधत धमनेट वापत २.२5 अङ् क 
३० वा सो भन्दा बढी शिु शदद प्रधत धमनेट बापत २.५० अङ् क 
३. देवनागरीमा द्वदइएको Text लाई अधनवाया रुपमा यधुनकोड (रोमानाइज्ड वा िाधडसनल) मा टाइप गनुापनेछ। 

४. अंग्रजेी वा देवनागरी Typing मा द्वदइएको Text लाई आिार मानी टाइप गरेको Text साँग धभडाई चेक गररन्छ । 
द्वदइएको अंग्रजेी वा देवनागरी Text मा उपलेखखत स्थान बमोखजम परीक्षाथीहरूले आफ्नो Text मा Punctuation टाइप 
नगरेको पाइएमा त्यसको शददमा गर्ना गररन े छैन त्यसपछी, धनम्न Formula प्रयोग गरी शिु शदद प्रधत धमनेट 
(Correct words/minute) धनकाधलनेछ ।  

 

Formula: शिु शदद प्रधत धमनेट (Correct Words/minute)=
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑑−𝑊𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠)

5
  

वस्तगुत बहवैुकखपपक प्रश् नहरु 
प्रश् न नं. १. आकारको आिारमा पााँचौं ठूलो ग्रह कुन हो ? 

क. अरुर्   ख. वरुर्   ग. पथृवी   घ. शकु्र 

 

प्रश् न नं. २. एखशया महादेशलाई तलका मध्ये कुन नामले पधन खचधनन्छ ? 

क. माधनसको घर   ख. अाँध्यारो महादेश  ग. नयााँ संसार  घ. प्रायिीपको महादेश 

 

प्रश् न नं. ३. वहमालको उचाईँको आिारमा होचो देखी अग्लोसम्मको क्रम तलका मध्ये कुन धमलेको छ ? 

क. मनास्ल,ु  चोय,ु मकाल ु      ख. मनास्ल,ु  मकाल,ु चोय ु

ग. चोय,ु मनास्ल,ु  मकाल ु      घ. मकाल,ु मनास्ल,ु चोय ु

 

प्रश् न नं. ४. प्रथम ववश् वयिुमा कधत ओटा देश होधमएका धथए ? 

क. ३२ राष् ि    ख. २८ राष् ि    ग.२३ राष् ि   घ.२४ राष् ि  

 

प्रश् न नं. ५. गोरखा राज्यको स्थापना कवहले भएको धथयो ? 

क.  वव.सं. 1606 भाद्र 15                          ख. वव.सं. 1606 भाद्र 25 

ग. वव.सं. 1616 भाद्र 15                          घ. वव.सं. 1616 भाद्र 25  

 

प्रश् न नं. 6. कर्ााली प्रदेशको प्रथम पञ् चवषीय योजना (2076/077-2080/081) को द्वदघाकालीन सोंच के रहेको छ ? 

क. समिृ नेपाल, सखुी नेपाली    ख. समिृ कर्ााली, सखुारी कर्ाालीबासी 
ग. कर्ाालीको दीगो, र्रावकलो र तीव्र ववकास           घ. स्वस्थ सखुी कर्ाालीबासी 
 

प्रश् न नं. 7. ADSL भन् नाले के बखुझन्छ ? 



क. Asymmetric Direct Sub Network Line                 ख. Asymmetric Digital Subnetwork Line 
ग. Asymmetric Digital Subscriber Line       घ. Asymmetric Direct Subscriber Line  
 

प्रश् न नं. 8. ववश् व वातावरर् द्वदवस ( World Environment Day) कवहले मनाइन्छ ? 

क. माचा ८    ख. जनु ५     ग. जलुाई ८      घ. अगष् ट 14 

 

प्रश् न नं. 9. नेपालको सवाप्रथम दौत्य सम्बन्ि कायम भएको मलुकु कुन हो ? 

क. संयकु्त राज्य अमेररका       ख. संयकु्त अधिराज्य    ग. भारत    घ. बंगलादेश  

 

प्रश् न नं. 10. माधनसको गोठ, गाईको खोर, बाख्राको घर ममात गनुापनेछ भने बााँकेको गलुरीया, बद्वदायाको वीरेन्द्रनगर र 
सखेुतको कहााँ जानपुलाा ? 

क. वीरेन्ननगर      ख. गोठीकााँडा         ग. नेपालगञ् ज         घ. घोराही  

 

प्रश् न नं. 1१. कधतको १२५ % बराबर ५० हनु्छ ? 

क. ३५      ख. 40        ग. 45    घ. 50 

 

प्रश् न नं. 1२. खाली ठााँउमा तलका मध्ये कुन अंक हनु्छ ? 

                               
क. 468           ख. 423              ग. 234        घ. 324 

 

ववषयगत छोटो र लामो उत्तरका प्रश् नहरु 

१. नेपालमा पाइने हावापानीको वकधसम र यसका ववशेषताहरु संखक्ष् तमा वर्ानन ्गनुाहोस ्? 2.5+2.5=5 

२. कर्ााली प्रदेशमा पाइने मखु्य मखु्य जधडबटुी के के हनु ्? यी जधडबटुीको समखुचत उपयोग के कसरी गना सवकएला ? 
आफ् नो िारर्ा प्रस् ततु गनुाहोस।्1.5+3.5= 5 

३. साका को संखक्ष् त पररचय द्वदनहुोस।् साका  र ववमस्टेकबीच रहेको समानता र धभन् नता प्रस्ततु गनुाहोस।् ४+३+३=10 

 

द्वितीय पत्राः- सावाजधनक सेवा व्यवस्थापन तथा सेवा सम्बन्िी कानून 

वस्तगुत बहवैुकखपपक प्रश् नहरु 

प्रश् न नं. 1. कर्ााली प्रदेशमा कधत ओटा स्थानीय तहहरु रहेका छन ्? 

क. 25     ख. 54          ग. 79      घ. 718 

प्रश् न नं. 2. सावाजधनक प्रशासन ( Public Administration ) को वपता कसलाई भधनन्छ ? 

2
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क. Woodro Wilson       ख. Max Weber      

 ग. Robert Agranoff                      घ. Dwight Waldo 

प्रश् न नं. ३. बेलायतका प्रिाममन्त्री जोन मेजरले नागररक बडापत्रको शरुुवात कवहलेबाट गरेका धथए ? 

क. June 1990        ख. July 1990       ग. June 1991       घ. July 1991 

प्रश् न नं. ४. कर्ााली प्रदेशको प्रथम पञ् चववषाय योजना (2076/077-2080/081) ले आधथाक वषा 2080/081 
सम्ममा वावषाक औषत आधथाक वदृ्विदर कधत प्रधतशत परु् याउने लक्ष्य राखेको छ ?  

क. 5.7 %     ख. 10.3%          ग. 12.5 %        घ. 14.9% 

प्रश् न नं. 5. नेपालको संवविानमा “आिारभतू स्वास्थय र सरसर्ाई” कुन तहको अधिकारको सूचीमा सूचीकृत रहेको छ ? 

क. संघ           ख. प्रदेश               ग. संघ र प्रदेश             घ. स्थानीय तह 

प्रश् न नं. 6. धनजामती सेवा धनयमावली 2050 अनसुार प्रसतुी स्याहार धबदा धलएको धनजामती कमाचारीले कधत समयधभत्रमा 
बच्छ्चाको जन्मदतााको प्रमार्पत्र पेश गनुापदाछ ? 

क. ३ मवहना धभत्र    ख. 1 मवहना धभत्र     ग. 15 द्वदन धभत्र         घ. 4 द्वदन धभत्र  

प्रश् न नं. 7. कर्ााली प्रदेश सशुासन ऐन, 2076 अनसुार प्रदेश सरकारको प्रमखु प्रशासकीय अधिकारी को रहने व्यवस्था 
गरेको छ ? 

क. मखु्यमन्त्री        ख. सम्बखन्ित मन्त्रालयको मन्त्री    

 ग. प्रमखु सखचव                          घ. सम्बखन्ित मन्त्रालयको सखचव 

प्रश् न नं. 8. प्रदेश सेवा भन् नाले तलका मध्ये कुन सेवा होइन ? 

क. प्रदेश धनजामती सेवा           ख. प्रदेश अन्य सरकारी सेवा   

ग. प्रदेश सङ्गद्वठत संस्थाको सेवा           घ. प्रदेश प्रहरी सेवा 

प्रश् न नं. ९. महालेखा पररक्षकको कायाालयको स्थापना कवहले भएको धथयो ? 

क. वव.सं. 2015 अषाढ 1    ख. वव.सं. 2015 अषाढ 15 

ग. वव.सं. 2016 अषाढ 1    घ. वव.सं. 2016 अषाढ 15 

प्रश् न नं. 10. “ सावाजधनक जवार्देहीता र पारदखशाता अधभवदृ्वि गने ” वाक्य तलका मध्ये कुन हो ? 

क. लेखापररक्षर्को नीधत हो ।                       ख. लेखापररक्षर्को उद्देश्य हो। 

ग. लेखापररक्षर्को मापदण्ड हो ।                      घ. लेखापररक्षर्को धसिान्त हो।  
 

ववषयगत छोटो र लामो उत्तरका प्रश् नहरु 

१. बैठकको प्रभावकारी व्यवस्थापन गना तथा धनर्ाय लेखनमा ध्यान द्वदनपुने पक्षहरुको वर्ानन ्गनुाहोस।्2.5+ 2.5=5 

२. कर्ााली प्रदेशको प्रथम पञ् चववषाय योजना (2076/077-2080/081) को द्वदघाकालीन सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा 
मखु्य पररर्ात्मक लक्ष्यहरु प्रस्ततु गनुाहोस।् (१+२+१+१=५) 

३. नेपालको संवविानको ववशेषताहरु संखक्ष् तमा प्रस्ततु गनुाहोस।् ५ 
४. स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, 2074 बमोखजम स्थानीय तहको काम कताव्यका बारेमा वर्ानन ्गनुाहोस ्। १० 

 
 


