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प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्ााली प्रदेश 
प्रदेश निजामती सेवा र स्थािीय सरकारी सेवाको अप्राववनिकतर्ा  प्रशासि सेवा, (सामान्य प्रशासि, लेखा, 
राजश्व, लेखापरीक्षर्) समहु, अनिकृतस्तर सातौं तहको खलुा प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको  पाठ्यक्रम  र परीक्षा 

प्रर्ाली योजिा 
 

पाठ् यक्रमको रूपरेखााः- संयकु्त र एवककृत परीक्षा प्रर्ाली (Integrated and Unified Examination 

System) को आिारमा सबैका लानग निम्िािसुारको ववभाजि गररएको छ। 

 

परीक्षाको चरर् परीक्षाको वकनसम पूर्ााङ्क 

पवहलो नलखखत (बस्तगुत) १०० 

दोश्रो नलखखत (ववषयगत) ३०० 

अखन्तम सीप परीक्षर्, सामवुहक परीक्षर् र अन्तवााताा ६० 

 

१. प्रथम चरर् - नलखखत परीक्षा योजिा (वस्तगुत) 

पत्र ववषय पूर्ााङ्क उखिर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली  प्रश्नसंख्या×अङ्क समय 

 

 

प्रथम 

प्रशासनिक अनभरुची 
परीक्षर् 

(Administrative 

Aptitude Test) 

 
१०० 

 
40 

 

 

बस्तगुत बहवैुकखपपक 
(Multiple Choice) 

 

१०० प्रश्न x १ अङ्क 

= १०० अङ्क 

 

१ घन्टा ३० 
नमिेट 

 

२= द्वितीय चरर्ाः नलखखत परीक्षा योजिा ( ववषयगत) 

पत्र ववषय पूर्ााङ्क उखिर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली  प्रश्नसंख्या×अङ्क समय 

 

द्वितीय 

 

शासकीय प्रवन्ि  
(Governance System) 

 
१०० 

 
40 

 

ववषयगत 
(Subjective) 

 

१०प्रश्न x १०अङ्क  

 

३ घन्टा  

 

 

ततृीय 

 

समसामवयक ववषय 
(Contemporary Issue) 

 
१०० 

 
40 

 

ववषयगत 
(Subjective) 

 

१०प्रश्न x १०अङ्क  

 

३ घन्टा  

 

चतथुा 
 

सेवा समूह सम्वन्िी 
(Service related subject) 

 
१०० 

 
40 

 

ववषयगत 
(Subjective) 

 

१०प्रश्न x १०अङ्क  

 

३ घन्टा  
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३= अखन्तम चरर्ाः सीप परीक्षर्, सामवुहक परीक्षर् र अन्तवााताा (Skill Test, Group Test & Interview) 

ववषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली समय 

सूचिा प्रववनि सीप परीक्षर्  
(Information Technology Skill Test) 10 प्रयोगात्मक (Practical) 

२० 
नमिेट 

सामूवहक परीक्षर् (Group Test)  
१० 

समूहमा व्यखक्तगत प्रस्ततुी (Individual 

Presentation in Group) 

३० 
नमिेट 

व्यखक्तगत अन्तवााताा  (Individual 

Interview)  
४० मौखखक (Oral)  

 

 

  

प्रशासनिक अनभरुची परीक्षर् (Administrative Aptitude Test) 

पत्र∕ववषय खण्ड  ववषयबस्त ु अङ्क पूर्ााङ्क उखिर्ााङ्क प्रश्नसंख्या×अङ्क 

प्रशासनिक 
अनभरुची 
परीक्षर् 

(AAT) 

(A) 
सामान्य ज्ञाि 
 (General Knowledge) 

५० 

१०० ४० 

५० प्रश्न x १ अङ्क 

(B) 
अनभरुची परीक्षर्   

(Aptitude Test) 
२५ २५ प्रश्न x १ अङ्क 

(C) 

अंग्रजेी भाषा लेखि परीक्षर्  १५ १५ प्रश्न x १ अङ्क 

िेपाली भाषा लेखि परीक्षर् १० १० प्रश्न x १ अङ्क 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा योजिा (Practical Examination Scheme) 

ववषय 
पूर्ााङ्क ववषयवस्त ुशीषाक अङ्क समय 

सूचिा प्रववनि  
सीप परीक्षर् 

(IT Skill 

Test) 

१० 

Nepali Typing २.५ अङ्क ५ नमिेट 

English Typing २.५ अङ्क ५ नमिेट 

Word processing २ अङ्क 

१० नमिेट 

Electronic Spreadsheet १ अङ्क 

Presentation System १ अङ्क 

Windows basic, Email and Internet १ अङ्क 

जम्मा १० अङ्क २० नमिेट 
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द्रष्टव्याः 
१. यस पाठ्यक्रमलाई प्रथम चरर्, द्वितीय चरर् र अखन्तम चरर् (सीप परीक्षर्, सामूवहक परीक्षर् र 

अन्तवााताा) मा ववभाजि गररएको छ । 
२. उखपलखखत सबै सेवा र समूहको खलुा र समावेशी समूहको एउटै प्रश्नपत्रको माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालि 

हिुेछ । 
३. परीक्षाको माध्यम भाषा िेपाली वा अंग्रजेी अथवा िेपाली र अंग्रजेी दवैु हिुछे । 
४. वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको गलत उिर द्वदएमा प्रत्येक गलत उिर बापत 

२० प्रनतशत अङ्क कट्टा गररिेछ । तर उिर िद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइि ेछैि र अङ्क कट्टा पनि गररि े
छैि । 

५. बहवैुकखपपक प्रश्नहरु हिुे परीक्षामा क्यापकुलेटर प्रयोग गिा पाइिे छैि । 
६. ववषयगत प्रश्नहरुको हकमा तोवकएको अङ्कमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दईु वा दईु भन्दा बढी 

भाग (Two or more parts of a single question) वा एउटा प्रश्न अन्तगात दईु वा बढी वटप्पर्ीहरु 
(Short notes) सोध्ि सवकिेछ । 

७. परीक्षा हलमा मोवाइल वा यस्तै प्रकारका ववद्यतुीय उपकरर्, पसु्तक, िोटबकु, झोला लगायतका बस्तहुरु 
लैजाि पाइिे छैि । 

८. परीक्षामा सोनििे प्रश्नसंख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बखन्ित पत्र/ववषयमा द्वदईए अिसुार हिुेछ । 
९. ववषयगत प्रश्न हिुे पत्र/ववषयका प्रत्येक भाग/खण्ड/एकाइका लानग छुट्टाछुटै्ट उिर पखुस्तकाहरु हिुेछि ्। 

परीक्षाथीले प्रत्येक भाग/खण्ड/एकाईका प्रश्नहरुको उिर सोही भाग/खण्ड/एकाईको उिर पखुस्तकामा 
लेख्नपुिेछ । 

१०. यस पाठ्यक्रम अिसुारका पत्र/ववषयका ववषयवस्तमुा जिुसकैु कुरा लेखखएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका 
कािूि, ऐि, नियम तथा िीनतहरु परीक्षाको नमनत भन्दा ३ मवहिा अगावै संशोिि भई कायम रहेका 
ववषयवस्तलुाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झि ुपदाछ । 

११. प्रथम चरर्को नलखखत परीक्षाबाट छिौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र द्वितीय चरर्को नलखखत परीक्षामा 
सखम्मनलत गराइिेछ । 

१२. प्रथम चरर्को नलखखत परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शत प्रनतशत अङ्क तथा द्वितीय चरर्को नलखखत 
परीक्षाको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा नलखखत परीक्षाको िनतजा प्रकाखशत गररिछे । 

१३. द्वितीय चरर्को नलखखत परीक्षामा छिौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र अखन्तम चरर्को सीप परीक्षर्, 
सामूवहक परीक्षर् र अन्तवााताामा सखम्मनलत गराइिेछ । 

१४. नलखखत परीक्षा र अखन्तम चरर्को सीप परीक्षर्, सामूवहक परीक्षर् र अन्तवाातााको कुल प्राप्ताङ्कको 
आिारमा अखन्तम परीक्षार्ल प्रकाखशत गररिेछ । 

१५. पाठ्यक्रम लागू हिुे नमनताः २०७९/05/10 
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नलखखत परीक्षााः- प्रथम चरर् 
प्रथम पत्राः- प्रशासनिक अनभरुची परीक्षर् 

Part- A 

1. सामान्य ज्ञाि                   ५० प्रश्न × १ अङ्क = ५० अङ्क 

1.1. भगूोल–व्रह्माण्ड सम्वन्िी, िपेाल तथा  ववश्वको  भगूोल सम्वन्िी जािकारी 
1.2. इनतहास, संस्कृनत र सामाखजक व्यवस्था 

1.2.1. ववश्वका प्रमखु ऐनतहानसक, राजिीनतक, आनथाक, सामाखजक, सााँस्कृनतक एवम ्वैज्ञानिक  घटिाहरु 

1.2.2. िेपालको  इनतहास 

1.2.2.1. प्राखचिकाल, मध्यकालको राजिीनतक, आनथाक एवं सामाखजक सांस्कृनतक अवस्था र 
िेपालको आिनुिक इनतहास 

1.2.2.2. खस राज्यको इनतहास, भाषा, िमा, संस्कृनत र सभ्यता सम्बन्िी जािकारी 
1.2.3. िेपालमा लोकतन्त्र प्रानप्तका लानग भएका प्रमखु आन्दोलिहरु र नतिका उपलव्िी 
1.2.4. िेपालमा  प्रचनलत िमा, संस्कृनत, जातजानत, भाषा, सावहत्य र कला 

1.3. शासि  पद्धनत र शासि - संवविाि, राजिैनतक व्यवस्था, अनिकार र कताव्यमा आिाररत ववषयहरु र 
िपेालको प्रशासि एवम ्प्रदेश  र स्थािीय तहको शासकीय  व्यवस्थाको सामान्य जािकारी 

1.4. आनथाक ववकास 

1.4.1. िेपालमा ववकासका पूवाािारहरुाः कृवष, उद्योग, व्यापार, पयाटि, यातायात, सञ् चार, खशक्षा, स्वास््य र 
ववद्यतुको वतामाि अवस्था, संभाविा र चिुौती 

1.4.2. िेपालको अथातन्त्राः आवनिक योजिा, स्रोत पररचालि, आनथाक वृवद्ध र  ववकास तथा रोजगार  

1.4.3. िेपाल र ववश् व अथातन्त्र वीचको अन्तसाम्वन्ि  

1.4.4. िेपालको योजिाबद्ध ववकास र कर्ााली प्रदेशको आवनिक योजिा 
1.4.5. कर्ााली प्रदेशमा आनथाक र पूवाािार ववकासको  वतामाि अवस्था, संभाविा र चिुौती 

1.5. द्वदगो ववकास, पाररखस्थनतक प्रर्ाली, पयाावरर्ीय संरक्षर्, जैववक वववविता, जलवाय ु पररवताि, जिसाखंख्यक 

अवस्था, शहरीकरर्, बसोवास,  वातावरर् प्रदूषर्   

1.5.1. कर्ााली प्रदेशका वहमशृ्रङ् खला, वहमिदी, िदी, तालतलैया, विजंगल र जैववक वववविता  

1.5.2. कर्ााली प्रदेशको प्राकृनतक स्रोत सािि तथा सम्पदा संरक्षर्को मौनलक अभ्यास तथा राविय 
सम्पदाहरुको संरक्षर् र उपयोग 

1.5.3. जलवाय ुपररवताि, कावाि व्यापार, द्वदगो ववकास, ववपद्, वातावरर् प्रदषुर् 

1.6. ववज्ञाि र प्रववनि 

1.6.1. प्रमखु वैज्ञानिक अन्वेषर् र आववष्कार,  प्रनसद्ध वैज्ञानिक र नतिको योगदाि 

1.6.2. ववज्ञाि र प्रववनिले मािव जीवि र समाजमा परेको प्रभाव 

1.6.3. क्रमववकास, वंशार्,ु स्वास््य र घातक  रोगहरु बारे सामान्य जािकारी 
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1.6.4. कर्ााली प्रदेशमा प्रचनलत िवीितम तथा ग्रामीर् प्रववनि र नतिको अवस्था 
1.7. अन्तरााविय मानमला तथा अन्तरााविय संस्था 

1.7.1. साका  तथा नबमस्टेकका सदस्य रािहरु र चीि, संयकु्त राज्य अमेररका, संयकु्त अनिराज्य, फ्रान्स, 

जमािी, स्वीजरपयाण्ड र जापािसाँग िेपालको सम्बन्ि 

1.7.2. संयकु्त रािसंघीय प्रर्ाली र िेपालको  सहभानगता 
1.7.3. आनसयाि, यूरोवपयि यूनियि र िेपाल वीचको सम्वन्ि 

1.8. राविय र अन्तरााविय महत्वका समसामवयक घटिा तथा िवीितम गनतववनिहरुाः  

१.८.१ राजिीनतक, आनथाक, सामाखजक, सांस्कृनतक, वैज्ञानिक, खेलकूद, पसु्तक, परुस्कार, कला, सावहत्य र 
संगीत  

१.८.२ महत्त्वपूर्ा व्यखक्तत्व तथा ववचारकहरु  र नतिको योगदाि 

 

Part -B 

2. Aptitude Test                 25 × 1 = 25 Marks  

2.1 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. 

5 × 1 = 5 Marks  

2.2  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.  5 × 1 = 5 Marks  

2.3  Quantitative aptitude such as arithmetical reasoning /operation, percentage, fraction, 

decimal, ratio, average, loss, profit, date/calendar, time and work.     5 × 1 = 5 Marks  

2.4 General mental ability, use of Intellectual Intelligence, logical reasoning and 

analytical ability.  5 × 1 = 5 Marks  

2.5 Data interpretation - charts, graphs, tables, data sufficiency.            5 × 1 = 5 Marks  

  

 

Part -C 
3. English Language Competency Test        15 × 1 = 15 Marks  

 

3.1 Comprehension:         5 × 1= 5 Marks  

 Questions will be asked based on the given passage which is not more than 200 

words. The questions will try to accommodate the following areas:  

- Fact finding, Inferential, Core theme, True/false identification, Issues raised and 

Language based  
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3.2 Vocabulary:              5 × 1 = 5 Marks  

 Questions will be asked to assess candidates' grasp on the English language 

vocabulary. The questions will be of the following nature:  

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

Synonyms/antonyms, Derivatives and Homonyms/homophones  

 

3.3 Syntactic ability:                            5 × 1 = 5 Marks  

 Questions will be asked to assess the syntactic ability of the candidates. The 

questions will be based on the following categories:  

- Agreement, Tense aspect, Parallel structures, Clauses, Modifier, Conditionals, 

Phrasal expressions, Shifts (tense, number, person), Transformations, Varieties, 

Prepositions/ conjunctions and Parts of speech  

 

४. िपेाली भाषा लेखि परीक्षर्                                                                             १०×१ अङ्क=१० अङ्क                                      

सरकारी कामकाजको िेपाली भाषाको लेखाइ ववशेष गरी वटप्पर्ी र आदेश, पत्राचार, पररपत्र, 
निदेशि, आदेश, ववज्ञनप्त, सूचिा, ववज्ञापि, राजपत्र, प्रनतवेदि, बावषाक प्रनतवेदि, ऐि, नियमावली, 
वैठकको माइन्यटु तथा निर्ाय, प्रशंसा पत्र, निमन्त्रर्ा पत्र, करारिामा, सम्झौता, कबनुलयतिामा, 
बयाि, वेवसाइट, लेख लगायत सवै प्रकारका मस्यौदा वा अखन्तम नलखत तयारी गदाा शदु्धाशदु्धी 
लेखाइको परीक्षर् । 

 

 

Note:- English Language Competency Test syllabus is devised for assessing the 

proficiency of English language of the candidates. With the view to assess the candidate 

language competence, the syllabus aims:  

 to test the understanding of their language through reading comprehension,  

 to map the range of their strength regarding to vocabulary,  

 to examine their syntactic ability.  
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द्रष्टव्याः प्रथमपत्र प्रशासनिक अनभरुची परीक्षर्को सामान्य ज्ञािको Part-A का पाठ्यक्रमका 
एकाइहरुबाट यथासम्भव Level I का ६० प्रनतशत र Level II का ४० प्रनतशत गरी 
निम्िािसुार प्रश्नहरु सोनििछे ।  

 

Specification Table 
 

Unit No.  

Contents Title 
No. of 

Questions 
 

Specification Remarks 

Level I 

(६०%) 

Level II 

(४०%) 

१.१ भगुोल ५  

 

१३ 

 

 

९ 

 

१.२ इनतहास, संस्कृनत र सामाखजक व्यवस्था  ६ 

१.३ शासि पद्दनत र शासि  ५ 

१.४ आनथाक ववकास  ६ 

१.५ द्वदगो ववकास वातावरर्ीय पाररखस्थनत प्रर्ाली====  ८ 
 

 

१७ 

 

 

११ 

 

१.६ ववज्ञाि र प्रववनि ७ 

१.७ अन्तराविय मानमला तथा अन्तराविय संस्था ५ 

१.८ राविय तथा अन्तराविय महत्वका समसामवयक 
घटिा तथा िवीितम गनतववनिहरु  

८ 

Total 
५० ३० २०  

 

Level I Questions  

चार ववकपप  मात्र  भएका  सामान्य  बहवैुकखपपक  प्रश्नहरु 

Level II Questions  

चार भन्दा बढी ववकपप हिु सक्िे तर चार ववकपपमात्र प्रदाि गररएका बहवैुकखपपक स्वरुपका ठीक‐बेठीक, जोडा 
नमलाउि,े खाली ठाउाँ भिे, कारर् र प्रभाव सम्बन्ि प्रश्नहरु, िनमपदो छुट्ट्याउिे प्रश्नहरु 
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नलखखत परीक्षााः- द्वितीय चरर् 

द्वितीय पत्राः- शासकीय प्रबन्ि 

                                                 Section - (A)                       10 × 3 = 30 Marks  

1. राज्य र शासि 

1.1. शासिका आिारभतू पक्षहरुाः अविारर्ा, सन्दभा र ववशषेताहरु 

1.2. शासिको राजिैनतक तथा प्रशासनिक संरचिा 
1.3. सूचिाको हक र पारदखशाता 
1.4. राि निमाार् र राज्य निमाार् 

1.5. राविय सरुक्षा व्यवस्थापिाः अविारर्ा, के्षत्र र िेपालमा राविय सरुक्षाका ववद्यमाि प्राविाि र चिुौतीहरु 

1.6. वहसु्तरीय शासि र िेपालको शासि प्रर्ालीाः संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको शासि प्रर्ाली, अिौपचाररक 
शासि, सहकारीतामूलक शासि, व्यावसावयक शासि, ववश् वव्यापी शासि  र संयकु्त रािसंघ 

1.7. लोकतन्त्र र गर्तन्त्र 

 

                                               Section-(B)                       10 × 2 = 20 Marks 
 

2. संवविाि र कािूि 

2.1. संवविािबाद र िेपालको संवैिानिक ववकासक्रम 

2.2. िेपालको वतामाि संवविाि 

2.2.1. मूलभतू ववशेषताहरु, कायापानलका, व्यवस्थावपका र न्यायपानलका 
2.2.2. मौनलक हक,  निदेशक नसद्धान्त र राज्यका िीनतहरु 

2.2.3. संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको अन्तरसम्बन्ि 

2.3. मािव अनिकार र ववनिको शासि 

2.4. िागररक खशक्षा, िागररकका कताव्य र खजम्मेवारीहरु 

2.5. कािूिका स्रोतहरु तथा कािूि निमाार् प्रवक्रया 

2.6. िेपालको निवााचि प्रर्ाली, निवााचि चक्र, समावेशीकरर् र सकारात्मक ववभेद 

2.7. महत्वपूर्ा काििुी व्यवस्थाहरुाः भ्रष्टाचार निवारर् ऐि २०५९,  सावाजनिक खररद ऐि, २०६३, सम्पखि 
शदु्धीकरर् (मिी लाउन्डररङ्ग) निवारर् ऐि, २०६४,  सशुासि (व्यवस्थापि तथा सञ्चालि) ऐि, २०६४,  
सहकारी ऐि, २०७४, श्रम ऐि, २०७४, आनथाक कायाववनि तथा वविीय उिरदावयत्व ऐि, २०७६, 
स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४, कमाचारी समायोजि ऐि, २०७५ र संघ, प्रदेश र स्थािीय तह 
(समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ि) ऐि, २०७७ 
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                                        Section-(C)                               10 × 3 = 30 Marks 

 

3. सावाजनिक सेवा तथा सशुासि 

3.1. सावाजनिक सेवाको अविारर्ा, ववशषेता, महत्व र प्रकार  

3.2. सावाजनिक सेवा प्रवाह र सेवा प्रवाहका  चिुौती र िवीितम  ववकपपहरु 

3.3. सावाजनिक सेवा वडापत्र अविारर्ा, प्रयोग र उपादेयता  

3.4. ववद्यतुीय शासिको अविारर्ा, ववकास र उपयोग 

3.5. राजिैनतक तटस्थता, प्रनतवद्धता, पारदखशाता र उिरदावयत्व 

3.6. सावाजनिक कोषको सदपुयोग, सदाचार र िैनतकता 

3.7. सावाजनिक व्यवस्थापि, निजामती सेवा र कमाचारीतन्त्र 

3.8. सावाजनिक िीनत व्यवस्थापि: तजुामा प्रवक्रया,  ववश्लषेर्  र कायाान्वयि 

3.9. सशुासिको अविारर्ा, ववकास तथा िेपालको शासकीय व्यवस्था 
 

                                               Section- (D)                                10 × 2 = 20 Marks 

4. स्रोत व्यवस्थापि र योजिा 
4.1. मािव स्रोत व्यवस्थापिाः प्रानप्त, ववकास, उपयोग र सम्भार 

4.2. िेपालको बजेट प्रर्ाली, सरकारी लेखा र लेखापरीक्षर् प्रर्ाली 
4.3. िेपालमा वविीय संघीयता र अन्तर सरकारी ववि व्यवस्थापि ऐि, २०७४  

4.4. िेपालको योजिावद्ध ववकास प्रयास, उपलखव्ि, चिुौती र चालू आवनिक योजिा  

4.5. सहभानगतामूलक योजिा र ववकास 

4.6. ववकासमा सामाखजक पूाँजी निमाार् र सामाखजक उिरदावयत्व 
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ततृीय पत्राः- समसामवयक नबषय 

                                                 Section-(A)                            10 × 3 = 30 Marks  

1. सामाखजक मानमलाहरु                

1.1. सामाखजक वववाद तथा िन्ि व्यवस्थापि 

1.2. सामाखजक न्याय तथा समािता, सामाखजक संरक्षर्, सामाखजक सरुक्षा, सामाखजक खजम्मेवारी 
1.3. स्रोत साििहरुको न्यावयक ववतरर्ाः असमािता र सीमान्तीकरर्का आयामहरु  

1.4. सामाखजक तथा सांस्कृनतक रुपान्तरर् 

1.5. सांस्कृनतक वववविता र सामाखजक पररचालि 

1.6. जिसंख्या तथा जिसांखख्यकी स्वरुप   

1.7. सङ्गद्वठत अपरािाः नबद्यतुीय अपराि, मािव  बेचववखि तथा ओसारपसार र  आतङ्कवाद 

1.8. सामाखजक ववकृनताः लाग ुऔषि दवु्यासि, मादक पदाथा सेवि, छाउपडी प्रथा, छुवाछुत 

1.9. खाद्य सम्प्रभतुा र कर्ााली प्रदेशमा खाद्य सरुक्षाको अवस्था, संभाविा र चिुौती 

                                        

Section-(B)                        10 × 2 = 20 Marks 

 

2. आनथाक मानमलाहरु                                                                

2.1. आनथाक बवृद्ध तथा ववकास 

2.2. आनथाक ववकासका प्रमखु पक्षहरु: कृवष, उद्योग, व्यापार, पयाटि, वैदेखशक रोजगार तथा मािव संशािि 

2.3. आनथाक ववकासमा सावाजनिक, निजी  र  सहकारी के्षत्रको भनूमका 
2.4. ववकास सहायता पररचालि र वैदेखशक लगािी 
2.5. प्रववनि हस्तान्तरर् (बौवद्धक सम्पखि अनिकार समेत) 

2.6. उदारीकरर्ाः व्यापार, बजार र श्रम  

2.7. आनथाक कुटिीनत 

2.8. गररवी, वेरोजगारी र कर्ााली प्रदेशको अवस्था 
 

                                   Section-(C)                               10 × 3 = 30 Marks 

3. ववकास सम्बद्ध मानमलाहरु                    

3.1. मािव ववकासको अविारर्ा र कर्ााली प्रदेशमा मािव ववकासको अवस्था 
3.2. पूवाािार ववकास र कर्ााली प्रदेशमा पूवाािार ववकासको अवस्था 
3.3. द्वदगो ववकास, द्वदगो ववकास लक्ष्यहरु २०१६-२०३० र स्थािीयकरर्  
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3.4. अनिकारमा आिाररत ववकास र ववकासमा िागररकको संलग्िता 
3.5. सावाजनिक निजी साझेदारीको स्वरुप, उपादेयता र िेपालमा यसको प्रयोग 

3.6. समदुायमा आिाररत ववकास, सामाखजक संस्था र सामाखजक पररचालि 

3.7. ववकासमा सूचिा सञ्चार प्रववनिको आवश्यकता, प्रयोग र चिुौती 
3.8. ववश्वव्यापीकरर् र ववकास      

                                    

                                    Section- (D)                                10 × 2 = 20 Marks 

 

4. वातावरर् सम्बद्ध मानमलाहरु                  

4.1. पाररखस्थनतक प्रर्ाली र यसको महत्व 

4.2. जैववक वववविता र संरक्षर् 

4.3. ववश्वव्यापी तापमाि वृवद्ध, जलवाय ुपररवताि र कावाि व्यापार 

4.4. वातावरर्ीय ह्रास र संरक्षर् 

4.5. विवविाश, भकू्षय तथा मरुभमूीकरर् 

4.6. संकट र ववपद् व्यवस्थापि 

4.7. िवीकरर्ीय तथा स्वच्छ उजाा,  उजाा संरक्षर् र उजाा दक्षता अनभवृवद्ध 

4.8. प्रदूषर् तथा र्ोहोरमैलाको द्वदगो  व्यवस्थापि 

4.9. वातावरर् र ववकास वीचको अन्तरसम्बन्ि 
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चतथुा पत्राः- सेवा समूह सम्बन्िी ववषय 

                                                                        Section-(A)                            10 × 3 = 30 Marks 
 

1. सावाजनिक व्यवस्थापि                                     

1.1. व्यवस्थापिको पररभाषा र कायाक्षेत्र तथा सावाजनिक व्यवस्थापिका िवीितम प्रवखृि र दृवष्टकोर् 

1.2. सावाजनिक व्यवस्थापिाः निदेशि, नियन्त्रर्, पदसोपाि, निर्ाय प्रवक्रया, ितेतृ्व, समन्वय, अनिकार प्रत्यायोजि 
र निक्षेपर्, सपुररवेक्षर्, अिगुमि तथा मूपयाङ्कि 

1.3. िेपालको सावाजनिक प्रशासिको ववकासक्रम र प्रशासि सिुार 

1.4. कमाचारी व्यवस्थापिका ववववि पक्षहरुाः सेवाको वगीकरर्, भिाा, छिौट, नियखुक्त, पदस्थापि, बढुवा, तलब 

तथा अन्य सवुविा, तानलम, उत्प्ररेर्ा, वृखि ववकास, कायासम्पादि मूपयांकि र अवकाश 

1.5. व्यवस्थापि परीक्षर् र संगठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षर् 

1.6. सावाजनिक सेवा प्रवाहमा सूचिा तथा सञ्चार प्रववनिको प्रयोग, अवसर तथा चिुौतीहरु 

1.7. पेशागत व्यावसावयकता, अिशुासि र आचारसंवहता 
1.8. िागररकबाट सावाजनिक कायाको मूपयांकि: सावाजनिक सिुवुाइ, सामाखजक परीक्षर्, सावाजनिक परीक्षर् 

र तेश्रो पक्ष मूपयाङ्कि 

1.9. संगठि: अविारर्ा, प्रकृनत, प्रकार र संगठिात्मक ववकास 

 

                                      Section-(B)                                  10 × 2 = 20 Marks 

 

2. राजस्व प्रशासि 

2.1. संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको आनथाक कायाप्रर्ाली  

2.2. राजश्वको अविारर्ा, नसद्धान्त र िेपालमा यसको प्रयोग 

2.3. सावाजनिक आय, सावाजनिक खचा र सावाजनिक ऋर्को अविारर्ा 
2.4. िेपालमा कर प्रर्ालीाः वतामाि स्वरुप र कायाान्वयिको अवस्था  

2.5. संघ,  प्रदेश र स्थािीय तहको राजश्वको के्षत्रानिकार र नतिको उपयोग 

2.6. अन्तरसरकारी वविीय हस्तान्तरर् र राजस्व बााँडर्ााँड 

2.7. आनथाक िीनताः ववि िीनत र मौद्वद्रक िीनत 

2.8. संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको बजेट तजुामा, कायाान्वयि र अिगुमि तथा मूपयाङ्कि, प्रनतवेदि प्रर्ाली  

2.9. ववि व्यवस्थापि सूचिा प्रर्ालीाः  संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको ववि व्यवस्थापि सूचिा प्रर्ाली  

2.10. सावाजनिक खचा तथा वविीय उिरदावयत्व  
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                     Section-(C)                               10 × 3 = 30 Marks 

 

3. सरकारी आनथाक कारोवारको लेखाङ्कि र लेखापरीक्षर् प्रर्ाली       

3.1. सरकारी आनथाक कारोवाराः पररचय, ववशेषता, कारोवार ववश्लषेर्, प्रारखम्भक लेखाङ्कि, खातामा प्रवववष्ट र 
प्रनतवेदि सम्बन्िी व्यवस्था 

3.2. दोहोरो लेखा प्रर्ाली, िगद र प्रोदभावीमा आिाररत लेखा प्रर्ाली 
3.3. खाता सूची, एकल खाता कोष तथा राजस्व व्यवस्थापि सूचिा प्रर्ाली सम्बन्िी जािकारी 
3.4. सावाजनिक सम्पनत तथा खजन्सी व्यवस्थापि प्रर्ाली र िरौटी लेखा 
3.5. सावाजनिक के्षत्रको लेखामाि र आनथाक कायाववनि सञ्चालि सम्बन्िी काििुी व्यवस्था 
3.6. सावाजनिक खररद व्यवस्थापि र यस सम्बन्िी काििुी व्यवस्था      

3.7. लेखापरीक्षर्को पररचय, उद्देश्य, प्रकार र आिारभतू नसद्धान्त 

3.8. सरकारी तथा संगद्वठत के्षत्र लेखापरीक्षर्माि 

3.9. वविीय जोखखम, बेरुज,ु बेरुज ुर्छयौट सम्बन्िी व्यवस्था र सो को प्रभावकारीता 
3.10. संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको लेखापरीक्षर् तथा सावाजनिक संस्थािको लेखापरीक्षर् 

3.11. महालेखापरीक्षक र लेखापरीक्षर् सम्बन्िी काििुी व्यवस्था 
 

                                     Section- (D)                                10 × 2 = 20 Marks 

 

4. संघीय शासि प्रर्ाली तथा संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको अन्तरसम्बन्ि 

4.1. संघीय शासि प्रर्ाली र िेपालमा संघीय शासि व्यवस्था  

4.2.   संसद र  संसदीय सनमनतहरु   

4.3. संसदीय पदानिकारी, संसदीय दल र संसदमा प्रनतपक्षको भनूमका 
4.4.   संवैिानिक निकायहरुबीचको अन्तरसम्वन्ि  

4.5.   संघ, प्रदेश र स्थािीय तहहरु बीचको कायापानलकीय र वविावयकी अन्तरसम्बन्ि 

4.6.   प्रदेश सभाका सनमनतहरु  र प्रदेश सभा सञ्चालि तथा व्यवस्थापि कायाववनि  

4.7.   संघीय, प्रदेश व्यवस्थावपका सदस्यहरु  र स्थािीय तहका पदानिकारीहरुको आचारसंवहता, अिशुासि, 

उिरदावयत्व, सदाचार र िैनतकता 
4.8.   गाउाँसभा तथा िगर सभा, गाउाँ कायापानलका र िगर कायापानलका सम्वन्िी व्यवस्था 
4.9.   स्थािीय तहको सभा र कायापानलका अन्तरगतका सनमनतहरु 

4.10.  संघ, प्रदेश र स्थािीय तह वीचको अन्तरसम्बन्ि 
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३= अखन्तम चरर्ाः सीप परीक्षर्, सामवुहक परीक्षर् र अन्तवााताा (Skill Test, Group Test & Interview) 

ववषयाः सूचिा प्रववनि सीप परीक्षर् (Information Technology Skill Test) 

प्रयोगात्मक परीक्षा योजिा (Practical Examination Scheme) 

  

ववषय 
पूर्ााङ्क ववषयवस्त ुशीषाक अङ्क समय 

सूचिा प्रववनि  
सीप परीक्षर् 

(IT Skill 

Test) 

१० 

Nepali Typing २.५ अङ्क ५ नमिेट 

English Typing २.५ अङ्क ५ नमिेट 

Word processing २ अङ्क 

१० नमिेट 

Electronic Spreadsheet १ अङ्क 

Presentation System १ अङ्क 

Windows basic, Email and Internet १ अङ्क 

जम्मा १० अङ्क २० नमिेट 

 

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 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 Nepali and English  

•  Copying, Moving, Deleting and Formatting Text  

•  Paragraph formatting (alignment, indentation, spacing etc.)  

•  Creating lists with Bullets and Numbering  

•  Creating and Manipulating Tables  
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•  Borders and Shading  

•  Creating Newspaper Style Documents Using Column  

•  Security Techniques of Document  

•  Inserting table, 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, hyper link 

•  Animation  

•  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  

 

अंग्रजेी र िपेाली Typing Skill Test को लानग निदेशि 

१. िेपाली Typing Skill Test को लानग १५० शब्दको एउटा Text द्वदइिेछ र देहाय अिसुार अङ् क प्रदाि 
गररिेछ 

शदु्ध शब्द प्रनतनमिटे (Correct Words/Minute) 

 

 

पाउि ेअङ् क 

 

 

 

५ भन्दा कम शदु्ध शब्द प्रनतनमिेट वापत ० अङ् क 

५ वा सो भन्दा बढी र ८ भन्दा कम शदु्ध शब्द प्रनतनमिेट वापत 0.50 अङ् क 
८ वा सो भन्दाबढी र १0 भन्दा कम शदु्ध शब्द प्रनतनमिेट वापत 0.७5 अङ् क 
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शदु्ध शब्द प्रनतनमिटे (Correct Words/Minute) 

 

 

पाउि ेअङ् क 

 

 

 

१० वा सो भन्दा बढी र १३ भन्दा कम शदु्ध शब्द प्रनतनमिेट वापत १.00 अङ् क 
१३ वा सो भन्दा बढी र १५ भन्दा कम शदु्ध शब्द प्रनतनमिेट वापत १.२5 अङ् क 

१५ वा सो भन्दा बढी र १८ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत १.50 अङ् क 

१८ वा सो भन्दा बढी र २० भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत १.७5 अङ् क 
२० वा सो भन्दा बढी र २३ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत २.०0 अङ् क 
२३ वा सो भन्दा बढी र २५ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत २.२5 अङ् क 
२५ वा सो भन्दा बढी शदु्धशब्द प्रनतनमिेट बापत २.५० अङ् क 

 

२. English Typing Skill Test को लानग २०० शब्दको एउटा Text द्वदइिेछ र देहाय अिसुार अङ् क 
प्रदाि गररिछे । 

शदु्ध शब्द प्रनतनमिटे (Correct Words/Minute) पाउि ेअङ् क 

६ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत ० अङ् क 

६वा सो भन्दाबढी र ९ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत 0.50 अङ् क 

९वा सो भन्दाबढी र १२ भन्दा कम शदु्ध शब्द प्रनतनमिटे वापत 0.७5 अङ् क 

१२ वा सो भन्दाबढी र १५ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत १.00 अङ् क 

१५ वा सो भन्दाबढी र१८ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिटे वापत १.२5 अङ् क 

१८ वा सो भन्दाबढी र २१ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत १.50 अङ् क 

२१ वा सो भन्दाबढी र २४ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत १.७5 अङ् क 

२४ वा सो भन्दाबढी र २७ भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत २.०0 अङ् क 

२७ वा सो भन्दाबढी र ३० भन्दा कम शदु्धशब्द प्रनतनमिेट वापत २.२5 अङ् क 

३० वा सो भन्दाबढी शदु्धशब्द प्रनतनमिेट बापत २.५०अङ् क 

३. िेपालीमा द्वदइएको Text लाई अनिवाया रुपमा यनुिकोड (रोमािाइज्ड वा टे्रनडसिल) मा टाइप गिुापिेछ। 

४. अंग्रजेी र िेपाली Typing मा द्वदइएको Text लाई आिारमािी टाइप गरेको Text साँग नभडाई परीक्षर् 
गररिेछ।द्वदइएको अंग्रजेी वा िेपाली Text मा उपलेखखत स्थाि बमोखजम परीक्षाथीहरूले आफ्िो Text मा 
Punctuation टाइप िगरेको पाइएमा त्यसको शब्दमा गर्िा गररिेछैि । तत्पश् चात, निम्ि Formula 

प्रयोग गरी शदु्धशब्द प्रनतनमिटे (Correct words/minute) निकानलिेछ। 

Formula:शदु्ध शब्द प्रनतनमिेट(Correct Words/minute) =
(Total words typed−Wrong words)

5
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सामूवहक परीक्षर् 

 

सामवुहक परीक्षर् व्यखक्तत्व परीक्षर्को एक अंश हो । प्रदेश निजामती सेवा र स्थािीय सरकारी सेवाको क्षते्र 
ववस्तार तथा काया पद्धनत पररवताि समेत भैरहेको सन्दभामा िेपाल सरकारका िीनत, योजिा, कायाक्रम लगायत 
शासि व्यवस्था सम्वन्िी समसामवयक ववषय मानथ ववचार–ववमशा, छलर्ल गरी नतिको अझै बढी प्रभावकारी 
तथा कायाान्वयि योग्य समािाि पवहपयाउिे सम्बन्िमा उम्मेदवारहरुको क्षमता पवहचाि गिुा यस परीक्षर्को 
मूलममा हो । यसको लानग छलर्ल, ववचार–ववमशा गरी पररखस्थनत बझु्ि सक्ि,े निर्ाय द्वदिे, जितालाई वक्रयाशील 
बिाउि,े खचि बझुाउि,े नििााररत लक्ष्य अिसुार काम गिे/गराउिे, जस्ता कामका लानग लेखि क्षमताका साथसाथै 
समस्यालाई यथाथापरक ढंगले पवहचाि गिासक्िे, वाकपटुता, खशष्टता, तका शखक्तको पनि आवश्यकता पदाछ । 

 

त्यसैले यस परीक्षर्मा उम्मेदवारहरुको वौवद्धक क्षमता, संचार सीप, समूह गनतखशलता, व्यवहार, व्यखक्तत्व, मिोवृनत, 

वक्रयाशीलता, निर्ायशखक्त, समस्या समािाि क्षमता, िेततृ्व क्षमता, समय व्यवस्थापि तथा व्यखक्तत्वमा भएका अन्य 
गरु्हरुको आङ्ककलि अथाात परीक्षर् र मूपयाङ्कि गिाको लानग उम्मेदवारहरुलाई कुिै समसामवयक 
ववषय/सवाल/समस्यामा सामूवहक छलर्ल गरी समस्या समािाि केन्द्रीत प्रभावकारी र कायाान्वयि योग्य समािाि 
निकापि द्वदइन्छ । 

 

सामूवहक छलर्ल 

 

यस प्रयोजिको लानग गररिे परीक्षर् १० पूर्ााङ्क र ३० नमिेट अवनिको हिुेछ जिु ितेावववहि सामूवहक 
छलर्लको रुपमा अवलम्वि गररिेछ । द्वदइएको प्रश्न वा Topic का ववषयमा पालैपालोसाँग निद्वदाष्ट समयनभत्र 
समूहवीच छलर्ल गदै प्रत्येक उम्मेदवारले व्यखक्तगत प्रस्तनुत गिुापिेछ । यस परीक्षर्मा मूपयाङ्किको लानग 
देहाय अिसुारको ३ जिा भन्दा बढीको सनमनत रहिेछ । 

आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य  – अध्यक्ष 

आयोगका सदस्य     – सदस्य 

मिोववज्ञािवेिा      – सदस्य 

दक्ष/ववज्ञ (१ जिा)     – सदस्य 

 

 

……………………… 


