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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सदूुरपश्चिम प्रदेश 

प्रदशे र स्थानीय तह अप्राविविक तर्फ का प्रशासनसेिा (सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समहू), न्यायसेिार लेखापरीक्षण सेिा, 

सहायकस्तर पााँचौं तहका पदको खलुा प्रवतयोवितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एिम ्परीक्षा प्रणाली (योजना) 

 

पाठ्यक्रमको रुपरेखा :- संयकु्त र एक कृत परीक्षा प्रणाली (Integrated & Unified Examination System) को आिारमा 

वनम्न अनसुार हुन ेछ। 

भाग : १ श्चलश्चखत परीक्षा (Written Examination) 

प्रथम चरण                                                         पणूाफङ्क :- १०० 

वितीय चरण                                             पणूाफङ्क :- २०० 

भाग : २ अश्चततम चरण ( Final Examination) 

कम््यटुर सीप परीक्षण र अन्तरिाताफ         पणूाफङ्क :- ४५ 

श्चलश्चखत परीक्षा योजना ( Written Examination Scheme) 

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

ताश्चलका (१) 

पत्र विषय पणूाफङ्क उत्तीणाफङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या × अकं समय 

प्रथम 

सामान्य ज्ञान र सामान्य 

बौविक परीक्षण (General 

Knowledge & General 

Mental Ability Test) 

१०० ४० 

िस्तुित 

(Objective): 

बहुिैकवपपक प्रश्न 

(Multiple Choice 

Questions) 

५० प्रश्न × २ अंक 
४५ 

वमनेट 

२. श्चलश्चखत परीक्षा :- श्चितीय चरण (Second Phase) 

ताश्चलका (२) 

पत्र विषय पणूाफङ्क उत्तीणाफङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या × अकं समय 

वितीय 

समसामवयक अध्ययन र 

सािफजवनक सेिा व्यिस्थापन 

(Contemporary 

Studies & Public 

Service Management) 

१०० ४० 

विषयित 

(Subjective) : 

छोटो र लामो उत्तर 

(Short & Long 

Answers) 

१४ प्रश्न × ५ अंक 

३ प्रश्न × १० अंक 

२ 

घण्टा 

३० 

वमनेट 

ततृीय 

सेिा – समहू सम्बन्िी  

(Service- Group 

Related Subject) 

१०० ४० 

विषयित 

(Subjective) : 

छोटो र लामो उत्तर 

(Short & Long 

Answers) 

सम्बवन्ित 

पाठ्यिस्तुमा वदइए 

अनसुार 

२ 

घण्टा 

३० 

वमनेट 
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३.  अश्चततम चरण – कम्प्युटर सीप परीक्षण र अततरवाताा ( Computer Skill Test & Interview) 

ताश्चलका (३) 

विषय पणूाफङ्क परीक्षा प्रणाली समय 

कम््यटुर सीप परीक्षण (Computer Skill Test) १० प्रयोिात्मक (Practical) १५ वमनेट 

व्यवक्तित अन्तरिाताफ (Interview) ३५ मौवखक (Oral)  

द्रष्टव्य: 

१. यो पाठ्यक्रम योजनालाई संयकु्त र एक कृत परीक्षा प्रणालीको आिारमा अप्राविविक तर्फ  प्रशासन सेिा (सामान्य 

प्रशासन, लेखा र राजश्व समहू), न्यायसेिार लेखापरीक्षणसेिाका लावि श्चलश्चखत परीक्षा (प्रथम चरण र श्चितीय चरण) 

तथा अश्चततम चरण (कम्प्युटर सीप परीक्षण र अततरवाताा) िरी दईु भािमा विभाजन िररएको छ। 

२. ताश्चलका (१) र ताश्चलका (२) मा वदइएको अनसुारको वलवखत परीक्षा मावथ उपलेवखत सबै सेिाका सबै समहूको लावि 

अवनिायफ हुनेछ। 

३. मावथ उपलेवखत सेिाका सबै समहूको लावि प्रथम र वितीय पत्र/विषयको विषयिस्तु एउटै (Common) र अवनिायफ हुन े

छ तर ततृीय पत्र यसै पाठ्यक्रममा उपलेख भए बमोवजम हुनछे। 

४. वलवखत परीक्षाको माध्यम भाषा नपेाली िा अाँगे्रजी अथिा नेपाली र अाँगे्रजी दबैु हुने छ। 

५. िस्तुित बहुिैकवपपक (Multiple Choice)  प्रश्नहरुको िलत उत्तर वदएमा प्रत्येक िलत उत्तर बार्त २० (बीस) प्रवतशत 

अंक कट्टा िररन ेछ। तर उत्तर नवदएमा त्यस बार्त अंक वदइन ेछैन र अंक कट्टा पवन िररने छैन। 

६. िस्तुित बहुिैकवपपक प्रश्नहरु हुने परीक्षामा कुन ैप्रकारको क्यापकुलेटर (Calculator) प्रयोि िनफ पाईने छैन।  

७. परीक्षामा सोविन ेप्रश्न संख्या, अंक र अंकभार यथासम्भि सम्बवन्ित पत्र/विषयमा वदएको अनसुार हुने छ। 

८. विषयित प्रश्न हुन े पत्र/विषयका प्रत्येक खण्डका लावि छुट्टाछुटै्ट उत्तरपवुस्तका हुनछेन ् । परीक्षाथीले प्रत्येक खण्डका 

प्रश्नहरुको उत्तर सोही खण्डको उत्तरपवुस्तकामा लेख्न ुपनछे। 

९. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तरितका पत्र/ विषयका विषयिस्तुमा जेसकैु लेवखएको भएता पवन पाठ्यक्रममा परेका काननू, 

ऐन, वनयम तथा नीवतहरु परीक्षाको वमवत भन्दा ३ मवहना अिाडी संसोिन भई कायम रहकेालाई यस पाठ्यक्रममा परेको 

सम्झन ुपदफछ। 

१०. प्रथम चरण (First Phase)को श्चलश्चखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्पमेदवारहरुलाई मात्र श्चितीय चरण 

(Second Phase) को श्चलश्चखत परीक्षामा सश्चम्पमश्चलत गराइने छ। 

११. वलवखत परीक्षाको प्रथम चरण (First Phase) मा प्राप्त िरेको प्राप्ताङ्कको शत प्रवतशत अंक तथा वितीय चरण (Second 

Phase) को प्राप्ताङ्क जोडी कूल अंकको आिारमा वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन िररने छ। 

१२. वलवखत परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदिारहरुलाई मात्र अवन्तम चरणको कम्पयटुर सीप परीक्षण र अन्तरिाताफमा सवम्मवलत 

िराइने छ।  

१३. वलवखत परीक्षा, अवन्तम चरणको कम््यटुर सीप परीक्षण र अन्तरिाताफको कूल अंक योिका आिारमा अवन्तम परीक्षार्ल 

प्रकावशत िररने छ ।  

१४. यो पाठ्यक्रम श्चमश्चत २०७९।०८।२१ गते बुधवार देश्चख लाि ुहुन ेछ । 
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भाग–१ श्चलश्चखत परीक्षा (Written Examination) 

प्रथम पत्र :- सामातय ज्ञान र सामातय बौश्चिक परीक्षण 

१.  सामातय ज्ञान        ३० प्रश्न × २ अंक = ६० अंक 

१.१  ब्रह्माण्ड सम्पबतधी जानकारी 

१.१.१  सौयफमण्डल : सयूफ, ग्रह, उपग्रह, वशशगु्रह, उपका, िमूकेत/ुपछेु्रताराहरु 

१.१.२  पथृ्िी : पररचय, उत्पवत र िवत 

१.२  श्चवश्वको भुगोल: महादशे, महासािर, ध्रबु, अक्षांस, दशेान्तर, अन्तराफवय य वतवथ रेखा, समय, दरूी, पिफत श्रङ्ृखला, 

मरुभमूी,भकूम्प, ज्िालामखुी , नदी, वहमनदी, ताल, वहमताल, जलिाय,ु व्यापाररक िाय,ु मनसनु 

१.३  नेपालको भूगोल 

१.३.१  िरातलीय स्िरुपको वकवसम, विशषेताहरु 

१.३.२  प्राकृवतक स्रोतहरु : वकवसम, उपलब्िी, ितफमान अिस्था 

१.३.३  भौिोवलक विवििता र जनजीिन, हािापानी 

१.३.४ सदुरूपविम प्रदशेको िरातलीय स्िरुप, प्राकृवतक स्रोतहरु, भौिोवलक विवििता, जनजीिन तथा आवथफक 

सामावजक वक्रयाकलाप 

१.४  श्चवश्वको इश्चतहास: म्याग्नाकाटाफ, औद्यौविक क्रावन्त, फ्रान्सको राज्य क्रावन्त, अमरेरक  स्ितन्त्रता संग्राम, रुसी/अक्टोबर 

क्रावन्त, प्रथम र वितीय विियिु तथा भारतीय स्ितन्त्रता संग्राम, घटना, कारण र पररणामहरु 

१.५  नेपालको इश्चतहास ( प्राश्चचन काल देश्चख हाल सम्पम) 

१.५.१  वकाँ रातकाल, वलच्छविकाल र मध्यकाल: सामावजक, आवथफक एिम ्राजनीवतक अिस्था 

१.५.२  आिवुनक इवतहास: राजनीवतक घटनाक्रम, कारण र पररणामहरु 

१.६  नेपालको सामाश्चजक एवम ्सांस्कृश्चतक अवस्था 

१.६.१  प्रथा, परम्परा, मपूय मान्यता, िमफ, जानजावत, भाषाभाषी, संस्कृती, कला, सावहत्य, संिीत 

१.६.२  सांस्कृवतक सम्पदाको वकवसम, विशेषता र महत्ि 

१.६.३  सदुरूपविम प्रदशेका प्रथा, परम्परा, मपूय मान्यता, जनजावत, भाषाभाषी, िमफ, संस्कृवत, कला, सावहत्य, संिीत 

१.७  नेपालको आश्चथाक अवस्था 

१.७.१  विकासका पिूाफिारहरु  (कृवष, उद्योि, व्यापार, पयफटन, यातातात, संचार, वशक्षा, स्िास्थ्य, विद्यतु) र विकास 

योजना 

१.७.२  सदुरूपविम प्रदशेको विकास पिुाफिार, विकास योजना र विकासको अिस्था 

१.८  श्चवज्ञान प्रश्चवश्चध र स्वास्थ्य सम्पबतधी सामातय जानकारी 

१.८.१  विज्ञान प्रविविको विकासबाट मानि जीिनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाि 

१.८.२  जैविक प्रविवि, सचुना तथा सञ्चार प्रविवि र िैकवपपक उजाफ 

१.८.३  क्रमविकास, िंशाण,ु स्िास्थ्य, रोि, खोप, खाद्य, पोषण र सरसर्ाई 

१.९  पाररश्चस्थश्चतक पिश्चत र वातावरण 

१.९.१  पाररवस्थवतक पिवतको पररचय र प्रकार तथा जीि भ-ूरासायवनक चक्र 

१.९.२  वदिो विकास, जैविक विवििता, दलुफभ पशपुन्छी र िनस्पवतहरु, विश्वव्यापी उयणता, जलिाय ुपररितफन, हररतिहृ 

प्रभाि, ओजोन विनास, िातािरण प्रदषुण, जनसंख्या, शहरीकरण, बसाईसराइ 

१.१० अततरााश्चष्टय सम्पबतध तथा स ं/ससं्था 

१.१०.१  नेपालका वछमेक  दशेहरु तथा बलेायत, अमेररका, जापान संिको सम्बन्ि 
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१.१०.२  संयकु्त राय  संघ : अंि, विवशविकृत संस्था र िवतविविहरु  

१.१०.३  क्षते्रीय संिठन : साकफ , वबमस्टेक, आवसयान 

१.११  रावय य र अन्तराफवय य महत्िका राजनीवतक, सामावजक, आवथफक, िैज्ञावनक, सांस्कृवतक, खलेकुद, परुस्कार, 

कला, सावहत्य, संिीत लिायत समसामवयक घटना तथा नवबनतम ् िवतविविहरु र महत्िपणूफ व्यवक्तत्ि तथा 

विचारकहरु सम्बन्िी जानकारी 

२.  सामातय बौश्चिक परीक्षण       २० प्रश्न × २ अंक = ४० अंक 

२.१  शाश्चददक ताश्चका क परीक्षण  

बोि, शब्दज्ञान, अनकु्रम, समरुपता, ििीकरण, कोवडङ वडकोवडङ, अक्षर/संकेत वमलाउने, वदशा र दरूी ज्ञान परीक्षण, 

तावकफ क विशे्लशण, श्रेणीक्रम (पंवक्तक्रम), भनाइ र कारण, आिमन, वनिमन, कायफ/अिस्थाको वसलवसला  

२.२  मात्रात्मक ( सखं्यात्मक वा अंक सम्पबतधी ) ताश्चका क परीक्षण 

अनकु्रम,(श्रेणीक्रम), समरुपता, ििीकरण, कोवडङ, छोवडएका संख्या (अक्षर/ संकेत), वमलाउने, साझा िणु, मेव क्स, 

तथ्याङ्क व्याख्या, तथ्याङ्क रुज,ु अंकिवणतीय तकफ /वक्रया सम्बन्िी, प्रवतशत, वभन्न, दशमलि, अनपुात, औषत, नार्ा, 

नोक्सान, वमवत, समय र काम  

२.३  अशाश्चददक ताश्चका क परीक्षण  

अनकु्रम, समरुपता, एकरुपता, ििीकरण, तावकफ क वचत्रात्मक विशे्लशण, भेन वचत्र, मवे क्स वचत्र, वत्रभजु र ििफहरुको रचना, 

वचत्र िा आकृवत बनािट र विशे्लशण, विन्द ुस्थान र वस्थवत, पानीमा दवेखन ेआकृवत, ऐनामा दवेखन ेआकृवत, अन्तरवनवहत 

आकृवत, वचत्रको स्थानान्तरण 

************* 

प्रथमपत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौविक परीक्षण विषयका पाठ्यक्रम एकाइहरुबाट सोविने प्रश्नहरुको संख्या वनम्नानसुार हुने छ। 

सामान्य ज्ञान यथासंभि क्रमश : Level 1 का ६० प्रवतशत र Level 2 का ४० प्रवतशत प्रश्नहरु सोविने छन। 

 

प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान 
सामान्य बौविक 

परीक्षण 

अंकभार ६० ४० 

एकाई १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ १.७ १.८ १.९ १.१० १.११ २.१ २.२ २.३ 

प्रश्न संख्या १ २ ४ १ २ ४ ३ ३ ३ २ ५ ६ ८ ६ 

जम्मा प्रश्न (Level 1 = 18 र Level 2 = 12) जम्मा ३० २० 

Level 1 Questions 

(चार विकपप मात्र भएका सामान्य बहुिैकवपपक प्रश्नहरु) 

Level 2 Questions 

(चार भन्दा बवि विकपप हुन सक्न ेतर विकपप मात्र प्रदान िररएका बहुिैकवपपक स्िरुपका  वठक-बेवठक , जोडा वमलाउन,े खाली 

ठाउाँ भन,े कारण र प्रभाि सम्बन्ि प्रश्नहरु, नवमपदो छुट्याउन ेप्रश्नहरु) 

 

समाप्त 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सदूुरपश्चिम प्रदेश 

प्रदशे र स्थानीय तह अप्राविविक तर्फ का प्रशासन सेिा (सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समहू), न्यायसेिा  र लेखापरीक्षण सेिा, 

सहायकस्तर पााँचौं तहका पदको खलुा प्रवतयोवितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  

श्चितीय पत्र 

समसामवयक अध्ययन र सािफजवनक सेिा व्यिस्थापन 

(Contemporary Studies & Public Service Management) 

खण्ड (A) : ३५ अंक 

५ प्रश्न × ५ अकं = २५ अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

१. नेपालको भौगोश्चलक, सामाश्चजक र आश्चथाक अवस्था 

१.१ भौिोवलक अिस्था/स्िरुप : वकवसम र विशेषताहरु 

१.२  राजनीवतक भिूोल  

१.३  हािापानी र जलसम्पदा : वस्थवत र महत्ि 

१.४  िनसम्पदा : अिस्था र महत्ि तथा िन विनासका कारण र संरक्षणका उपायहरु 

१.५  प्रचवलत प्रमखु िमफ, जातजावत, भाषाभाषी र संस्कृवत 

१.६  सदुरूपविम प्रदशेको संस्कृवत, िमफ, जातजावत, भाषा आवद 

१.७ सदुरूपविम प्रदशेको आवथफक विकासका पक्षहरु : प्रदशेको कृवष, उद्योि, व्यापार, पयफटन, रोजिार र पिूाफिारको 

अिस्था र आवथफक विकासको मखु्य आिार 

१.८ आवथफक विकासका सम्बाहकहरु : सािफजवनक क्षेत्र, वनजी क्षेत्र र सहकारी क्षते्र 

१.९ योजनाबि विकासक्रम र सदुरूपविम प्रदशेको आिविक योजनाको जानकारी 

१.१० जनसंख्या ब्यिस्थापन, शहरीकरण र बसाईसराइ तथा सदुरूपविम प्रदशेमा शहरीकरण र बसाईसराइको अिस्था 

१.११ िातािरण व्यिस्थापन, जैविक विवििता, िातािरण प्रदषूण, जलिाय ुपररितफन र वदिो विकास 

१.१२ ज्िलन्त विषयहरु : िरीबी, बेरोजिारी, जनस्िास्थ्य, खाद्य सरुक्षा, सामावजक सरुक्षा, उजाफ संकट, सचूना प्रविवि, 

लैंविक वहसंा र सामावजक संजाल 

१.१३ सदुरूपविम प्रदशे ररावय य तथा अन्तराफवय य महत्िका समसामवयक िवतविविहरु 

खण्ड (B) : ३५ अंक 

५ प्रश्न × ५ अकं = २५ अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

२. नेपालको सवैंधाश्चनक व्यवस्था र सरकार 

२.१ नेपालको संवििान 

२.१.१  नेपालको संवििानका मलूभतु विशषेताहरु 

२.१.२  मौवलक हक र कतफब्य, राज्यको वनदशेक वसिान्त, नीवत तथा दावयत्ि 

२.१.३  राज्यको संरचना र राज्य शवक्तको बााँडर्ााँड 

२.१.४  कायफपावलका, व्यिस्थावपका, न्यायपावलका 

२.१.५  संघ, प्रदशे, स्थानीय तहको एकल तथा साझा अविकार 
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२.२  नेपालमा संघीयता, संघीय, प्रादवेशक र स्थानीय सरकार 

२.३ नािररकहरुको दावयत्ि र कतफब्य, नािररक समाज र नािररक वशक्षा 

२.४ समािशेीकरण र समानपुावतक प्रवतवनवित्ि 

२.५ लोकतन्त्र र मानि अविकार 

२.६ सचूनाको हक र पारदवशफता 

२.७ विद्यतुीय शासन (E-governance) 

२.८ सशुासन, सदाचार प्रििफन, भ्रिाचार वनयन्त्रण र भ्रिाचार वनिारण सम्बन्िी काननूी तथा संस्थाित ब्यिस्था 

२.९ वनिाफचन प्रणाली, वनिाफचन चक्र, मतदाता, मतदान र वनिाफचन व्यिस्था सम्बन्िी सामान्य जानकारी 

खण्ड (C) : ३० अंक 

४ प्रश्न × ५ अकं = २० अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

३. सावाजश्चनक सेवा सचंालन र व्यवस्थापन 

३.१  कायाफलय व्यिस्थापन 

३.१.१  कायाफलय, कायाफलय व्यिस्थापनको अििारणा र महत्ि 

३.१.२  अवभलेख व्यिस्थापनको पररचय, उद्दशे्य, आिश्यकता र महत्ि 

३.१.३  कायाफलयमा संचारको महत्ि, प्रकार र माध्यम 

३.१.४  कायाफलयमा व्यिस्थापन सचूमा प्रणाली (MIS) को आिश्यकता र महत्ि 

३.२  लेखा प्रणाली र राजश्व प्रशासन 

३.२.१  सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण सम्बन्िी सामान्य जानकारी 

३.२.२  सरकारको आवथफक कायफ प्रणालीको जानकारी 

३.२.३  वजन्सी स्रेस्ता प्रणाली, राजश्व स्रेस्ता प्रणाली र िरौटी स्रेस्ता प्रणाली 

३.२.४  राजश्व प्रशासन (कर, भन्सार, अन्तःशपुक), सदुरूपविम प्रदशेको राजश्वको आिार र यसको पररचालन 

३.२.५  सरकारी बजेट सम्बनिी जानकारी 

३.३  वनजामती सेिा 

३.३.१  नेपालको वनजामती सेिाको िठन, पदपवुतफ िने तररका र प्रवक्रयाहरु, सेिा सवुबिा, आचरण, सजाय र िवृत 

विकास सम्बन्िी वनजामती सेिा ऐन र वनयमािलीमा  भएका व्यिस्थाहरु 

३.३.२  वनजामती सेिामा जनशवक्त योजना, विकास र व्यिस्थापन 

३.३.३  प्रदशे र स्थानीय सेिा 

३.४  सािफजवनक सेिा प्रिाह 

३.४.१  सािफजवनक सेिा प्रिाहको अथफ र महत्ि 

३.४.२  सािफजवनक सेिा प्रिाह िन ेवनकाय, तररका/माध्यमहरु 

३.४.३  सािफजवनक सेिा प्रिाहमा सेिा प्रदायकको भवूमका र सेिाग्राहीको अविकार, कतफब्य तथा दावयत्ि 

३.४.४  सदुरूपविम प्रदशेमा सािफजवनक सेिा प्रिाह िन ेमखु्य वनकाय (प्रदशे र स्थानीय तह), तररका/माध्यमहरु र 

दावयत्ि 

द्रष्टव्य : उपलेवखत विषय संि सम्बवन्ित संिैिावनक व्यिस्था र सम्बवन्ित ऐन तथा वनयमािलीका बारेमा सामान्य जानकारी 

राख्न ुपन ेछ। 

यो पाठ्यक्रम श्चमश्चत २०७९।०८।२१गते बधुवार देश्चख लाि ुहुने छ। 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सदूुरपश्चिम प्रदेश 

प्रदशे र स्थानीय तह अप्राविविक तर्फ का प्रशासन सेिा (सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समहू), न्यायसेिा  र लेखापरीक्षण सेिा, 

सहायकस्तर पााँचौं तहका पदको खलुा प्रवतयोवितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  

तृतीय पत्र : सेवा समूह सम्पबतधी 

(प्रशासन सेवा, सामातय प्रशासन समूह र तयाय सेवा, कानून समूहका लाश्चग) 

खण्ड (A) : २५ अंक 

३ प्रश्न × ५ अकं =१५ अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

१. कायाालय सचंालन र सगंठनात्मक व्यवहार 

१.१ दताफ, चलानी, र्ाईवलङ र पत्र व्यिहार 

१.२  वट्पणी, प्रस्ताि र प्रवतिेदन लेखन 

१.३  जनसम्पकफ  व्यिस्थापन 

१.४  सेिाग्राहीको िनुासो व्यिस्थापन 

१.५  बैठक व्यिस्थापन र वनणफय लेखन 

१.६  िोष्ठी, कायफशाला र सेवमनार व्यिस्थापन 

१.७  अवभलेख व्यिस्थापन 

१.८  मावसक प्रिती/िावषफक प्रिती सम्बवन्ि व्यिस्थापन 

१.९  वजन्सी स्रेस्ताको पररचय र महत्ि 

१.१०  माि र्ारम, खररद आदशे, दावखला ररपोट र वजन्सी खाता सम्बवन्ि जनकारी 

१.११  कायफ वििरण र अविकार प्रत्यायोजन 

१.१२  कायाफलय वनरीक्षण र अनिुमन 

१.१३  प्रशासक य कायफ र्छौट सम्बन्िी व्यिस्था 

१.१४  संिठनात्मक मान्यता र मयाफदा प्रणाली (Status System) 

खण्ड (B) : २५ अंक 

३ प्रश्न × ५ अकं =१५ अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

२. प्रशासन र व्यवस्थापन 

२.१  सािफजवनक प्रशासनको पररचय, उद्दशे्य र कायफहरु 

२.२  सािफजवनक प्रशासन र विकास प्रशासन 

२.३  सदुरूपविम प्रदशे वनजामती कमफचारीको वनयकु्त , काज, सरुिा, वबदा, आचरण, अिकाश र विभािीय सजाय 

२.४  संिठनको पररचय, उद्दशे्य, स्िरुप र संिठनका आिारहरु 

२.५  दहेायका संिठनको पररचय र कायफहरु 

२.५.१  अवख्तयार दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि 

२.५.२  महालेखा परीक्षकको कायाफलय 

२.५.३  संघीय तथा सदुरूपविम प्रदशे लोक सेिा आयोि 

२.५.४  वनिाफचन आयोि 

२.५.५  प्रिानमन्त्री तथा मवन्त्रपररषदको कायाफलय 

२.५.६  मखु्यमन्त्री तथा मवन्त्रपररषदको कायाफलय, सदुरूपविम प्रदशे 
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२.५.७  संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 

२.५.८  प्रदशे सभा, सदुरूपविम प्रदशे 

२.६  व्यिस्थापनको पररचय, अििारणा, उद्दशे्य, क्षते्र र कायफहरु 

२.७  नेततृ्ि, वनणफय, उत्पे्ररणा र मनोबल 

२.८  वनयन्त्रण र समन्ियको आिश्यकता र महत्ि 

२.९  समहू िवतवशलता 

२.१०  संिठनात्मक पररितफन र विकास 

२.११  समय व्यिस्थापनको महत्ि 

खण्ड (C) : २५ अंक 

३ प्रश्न × ५ अकं =१५ अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

३. कानून सम्पबतधी सामातय जानकारी 

३.१  काननूको अथफ र महत्ि 

३.२ काननूका स्रोतहरु  

३.३  काननूी राज्यको अििारणा र महत्ि 

३.४ प्राकृवतक न्यायको वसिान्तको पररचय 

३.५ सारिान काननू र कायफविवि काननूको पररचय र वभन्नता 

३.६ मलुुक  दिेानी संवहता २०७४ र मलुुक  अपराि संवहता २०७४ िीच वभन्नता र वतनका विशेषताहरु 

३.७ वलखतमा परुयाउन ुपन ेररत 

३.८ हद म्याद र ताररखको पररचय 

३.९  प्रमाणको पररचय (मौवखक प्रमाण, वलवखत प्रमाण र दशी प्रमाण) 

३.१० स्थानीय तह न्यावयक सवमवतको अविकार क्षते्र र मेलवमलाप 

३.११ रै्सलाको पररचय, िााँचा र रै्सलामा उपलेख िनुफ पने कुराहरु 

खण्ड (D) : २५ अंक 

३ प्रश्न × ५ अकं =१५ अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

४. सावाजश्चनक सेवा व्यवस्थापन सम्पबतधी कानूनी व्यवस्था 

४.१ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

४.२ स्थानीय तहको काननू वनमाफण प्रवक्रया ऐन २०७५, सदुरूपविम प्रदशे 

४.३ प्रदशे विपत जोवखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन २०७५, सदुरूपविम प्रदशे 

४.४ सदुरूपविम प्रदशेको प्रदशे सभाको सवचि र सवचिालय व्यिस्थापन सम्बन्िी ऐन, २०७५ 

४.५ प्रदशे लोक सेिा आयोि ऐन २०७६, सदुरूपविम प्रदशे 

४.६ सदुरूपविम प्रदशे सशुासन ऐन, २०७५ 

४.७ संघ, प्रदशे र स्थानीय तह (समन्िय तथा अन्तरसम्बन्ि) ऐन, २०७७ 

४.८ सािफजवनक खररद ऐन, २०६३ र सािफजवनक खररद वनयमािली, २०६४ 

४.९ सदुरूपविम प्रदशे वनजामती सेिा ऐन, २०७९ 

४.१० सदुरूपविम प्रदशे सरकार (कायफ विभाजन) वनयमािली 
 

द्रष्टव्य : उपलेवखत विषय संि सम्बवन्ित संिैिावनक व्यिस्था र सम्बवन्ित ऐन तथा वनयमािलीका बारेमा सामान्य जानकारी 

राख्न ुपन ेछ। 

यो पाठ्यक्रम श्चमश्चत २०७९।०८।२१गते बधुवार देश्चख लाि ुहुने छ। 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सदूुरपश्चिम प्रदेश 

प्रदशे र स्थानीय तह अप्राविविक तर्फ का प्रशासन सेिा (सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समहू), न्यायसेिा  र लेखापरीक्षण सेिा, 

सहायकस्तर पााँचौं तहका पदको खलुा प्रवतयोवितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  

तृतीय पत्र : सेवा समूह सम्पबतधी 

(लेखापरीक्षण सेवा र प्रशासन सेवा, लेखा समूहका लाश्चग) 

खण्ड (A) : ३० अंक 

४ प्रश्न × ५ अकं =२० अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

१. आश्चथाक प्रशासन सम्पबतधी व्यवस्थापन 

१.१ बजेट अनमुान, स्िीकृती तथा मन्त्रालयित बजेट सचूना प्रणाली (LMBIS) र प्रादवेशक मन्त्रालयित बजेट सचूना 

प्रणाली (PLMBIS), स्थानीय संवचतकोष व्यिस्थापन प्रणाली(SuTRA) र वनकासा सम्बवन्ि जानकारी 

१.२  खचफ लेखांकन र प्रवतिेदन 

१.३  सािफजवनक क्षेत्र लेखामान (Public Sector Accounting Standard) 

१.४  खाता सचूी (Charts of account ), एकल कोष खाता (TSA)  कम््यटुराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) र 

वनकासा प्रणाली 

१.५  दोहोरो लेखा प्रणाली, नित र प्रोदभािी आिाररत लेखा प्रणाली 

१.६  लेखा र्ाराम  :  िोश्वरा भौचर, बैक निदी वकताब, बजेट वसट, खचफको र्ााँटिारी, पेश्क  बााँक को वििरण, बैक 

वहसाब वििरण, आवथफक वििरण सम्बन्िी जानकारी 

१.७  लेखा प्रमखुको काम, कतफब्य र अविकार एिम ्आवथफक अनसुासनमा लेखा प्रमखुको भवूमका 

खण्ड (B) : ३० अंक 

४ प्रश्न × ५ अकं =२० अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

२. सावाजश्चनक खररद व्यवस्थापन सम्पबतधी जानकारी 

२.१  सािफजवनक खररद व्यिस्थापनको उद्दशे्य र वसिान्त 

२.२  खररद कायफको वजम्मेिारी र खररद विवि 

२.३  खररद सम्झौता कायाफन्ियन 

२.४  खररद व्यिस्थापनमा आचरण सम्बन्िी व्यिस्था 

२.५  खररद कायफको अनिुमन 

२.६  सािफजवनक खररद सम्बन्िी काननूी व्यिस्था 

२.७  सािफजवनक खररद अनिुमन प्रणाली 

३. श्चजतसी व्यवस्थापन 

३.१  सरकारी सम्पतीको वजम्मा, लित र संरक्षण 

३.२  वजन्सी वनरीक्षण प्रवतिेदन कायाफन्ियन 

३.३   बरबझुारथ व्यिस्था 

३.४  वललाम, वमन्हा र ममफत सम्भार 

३.५  िैदवेशक सहायतामा प्राप्त सामानको अवभलेख 

३.६  सािफजवनक सम्पवत व्यिस्थापन प्रणाली (PAMS) 

 



Page 10 of 12 
 

४. राजस्व र धरौटी शे्रस्ता सम्पबतधी जानकारी 

४.१   संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको संवचत कोष र यसको संचालन 

४.२  राजस्ि दावखला र राजस्ि लेखा 

४.३  राजस्िको केन्रीय वहसाब 

४.४  राजस्ि व्यिस्थापन प्रणाली (RMIS) 

४.५  िरौटी आम्दानी र लेखांकन कायफविवि 

४.६  िरौटी सम्बन्िी व्यवक्तित र िोश्वरा खाता 

४.७  िरौटी सदस्याहा सम्बन्िी व्यिस्था 

खण्ड (C) : ४० अंक 

६ प्रश्न × ५ अंक =३० अंक 

१ प्रश्न × १० अकं = १० अंक 

५. लेखा परीक्षण प्रणाली 

५.१  लेखा परीक्षणको पररचय, उद्दशे्य एिम ्आिारभतू वसिान्त 

५.२  आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली र आन्तररक लेखा परीक्षण 

५.३  लेखा परीक्षण सम्बन्िमा महालेखा परीक्षकको काम, कतफब्य र अविकार 

५.४  वनयवमतता, वबत्तीय र कायफमलूक लेखा परीक्षण सम्बन्िी जानकारी 

५.५  लेखा परीक्षणका नवबन अििारणा  ; सचूना प्रवबवि, िातािरणीय , विवि विज्ञान र समसामवयक लेखा परीक्षण 

५.६  जोवखममा आिाररत लेखा परीक्षण र यसको कायाफन्ियन 

५.७  सरकारी लेखा परीक्षण मान (Public Sector Auditing Standard) 

५.८  बेरुज,ु बेरुज ुर्छौट र सम्परीक्षण सम्बन्िी व्यिस्था 

५.९  संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको लेखा परीक्षण व्यिस्था 

५.१०  लेखा परीक्षण सम्बन्िी अन्तरावय य संस्था ; ASOSAI/ INTOSAI 

६. लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्पबतधी कानूनी व्यवस्था 

६.१  नेपालको संवििान 

६.१.१  संघीय आवथफक कायफ प्रणाली, प्रादवेशक आवथफक कायफ प्रणाली र स्थानीय आवथफक कायफ प्रणाली 

६.१.२  संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको आवथफक अविकार 

६.२  लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ 

६.३  आवथफक कायफविवि तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि सम्बन्िी काननूी व्यिस्था 

६.४  अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्िी काननूी व्यिस्था 

६.५  आय कर ऐन, २०५८ 

६.६  मपुय अवभिवृि कर ऐन, २०५२ 

६.७  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

६.८  सदुरूपविम प्रदशे आवथफक कायफविवि तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि  ऐन, २०७४ 

६.९  वित्तीय हस्तान्तरण व्यिस्था ऐन, २०७५, सदुरूपविम प्रदशे 

६.१०  सदुरूपविम प्रदशे कर तथा िैर कर राजस्ि सम्बन्िी ऐन, २०७५ 

६.११  सािफजवनक खररद ऐन, २०६३ र सािफजवनक खररद वनयमािली, २०६४ 

 

रिव्य : उपलेवखत विषयसंि सम्बवन्ित संिैिावनक व्यिस्था र सम्बवन्ित ऐन तथा वनयमािलीका बारेमा सामान्य जानकारी 

राख्न ुपन ेछ। 

यो पाठ्यक्रम श्चमश्चत २०७९।०८।२१ गते बुधवार देश्चख लाि ुहुन ेछ। 
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भाग – २ : अश्चततम चरण (Final Examination) 

श्चवषय : कम्प्युटर सीप परीक्षण ( Computer Skill Test) 

पाठ्यक्रमको उदे्दश्य 

आजको िैज्ञावनक यिुमा दवैनक जीिनमा आइपने व्यिहाररक समस्या समािानका लावि सचूना र सञ्चार प्रविविसंि पररवचत र 

न्यनुतम ् ज्ञान, सीप र िारणा भएको व्यवक्त हुन अपररहायफ रहकेो छ। तसथफ दशे विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहकेो वनजामती 

कमफचारी छनौट िदाफ आिारभतु कम््यटुर ज्ञान  र सीप भएको व्यवक्त छनौट िनुफ उपयकु्त हुन्छ। त्यसमा सहायक पााँचौं पदमा कायफरत 

कमफचारीहरुलाई कम््यटुर सम्बन्िी िनुफपन ेसामान्य समस्याहरु हल िने क्षमता हुन अवनिायफ दवेखन्छ। त्यसैले अप्राविविक तर्फ का 

प्रशासन सेिा, सहायक पााँचौं पदको खलुा प्रवतयोवितात्मक परीक्षाको वितीय चरणमा कम््यटुर सीप परीक्षण प्रयोिात्मक परीक्षा 

समािेश िररएको छ। 

 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा योजना ( Practical Examination Scheme) 

विषय पणूाफङ्क परीक्षा प्रणाली विषयिस्तुको शीषफक अंक समय 

कम््यटुर सीप   

परीक्षण(Computer 

Skill Test) 

१० प्रयोिात्मक     

( Practical) 

Devanagari Typing ३.५ ६ वमनटे 

English Typing २.५ ५ वमनटे 

Window basic and Word processing ४ ४ वमनटे 

 

Contents 

1. Windows basic 

- Introduction to Graphical User Interface. 

- Starting and shutting down Windows. 

- Basic Windows elements: Desktop, Taskbar, My Computer, Recycle Bin etc. 

- Concept of files and folders. 

- Searching files and folders. 

 

2. Word processing 

- Creating, saving and opening documents. 

- Typing in Devanagari and English. 

- Text formatting (font, size, color, underline, italic, bold etc.) and paragraph formatting 

(alignment, indentation, spacing) 

- Inserting header and footer, page number 

- Page setting (margin, page size, orientation), previewing and printing of documents.  
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देवनागरी र EnglishTyping Skill Test को लाश्चग श्चनदेशन 

१. दिेनािरीकोTyping Skill Test को लावि १५० शब्दहरुको एउटा Text वदइनेछ र दहेाय अनसुार अकं प्रदान िररनेछ। 

शिु शब्द प्रवत वमनेट – Correct Words/ Minute पाउन ेअंक 

५ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त ० अंक 

५ िा सो भन्दा बिी र ८ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनटे बार्त  ०.५ अंक 

८िा सो भन्दा बिी र ११ भन्दा कम शिु प्रवत वमनेट बार्त  १ अंक 

११ िा सो भन्दा बिी र १४ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त १.२५ अंक 

१४ िा सो भन्दा बिी र १७ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनटे बापत १.५ अंक 

१७ िा सो भन्दा बिी र २० भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त  १.७५ अंक 

२० िा सो भन्दा बिी र २३ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त २ अंक 

२३ िा सो भन्दा बिी र २६ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त २.२५ अंक 

२६ िा सो भन्दा बिी र २९ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त २.७५ अंक 

२९ िा सो भन्दा बिी शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त  ३.५ अंक 

२. English Typing Skill Test को लावि २०० शब्दहरुको एउटा Text वदइनछे र दहेाय अनसुार अंक प्रदान िररनछे। 

शिु शब्द प्रवत वमनेट – Correct Words/ Minute पाउन ेअंक 

६ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त ० अंक 

६ िा सो भन्दा बिी र ९ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनटे बार्त  ०.५ अंक 

९ िा सो भन्दा बिी र १२ भन्दा कम शिु प्रवत वमनेट बार्त  ०.७५ अंक 

१२ िा सो भन्दा बिी र १५ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त १ अंक 

१५ िा सो भन्दा बिी र १८ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त १.२५ अंक 

१८ िा सो भन्दा बिी र २१ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त  १.५ अंक 

२१ िा सो भन्दा बिी र २४ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त १.७५ अंक 

२४ िा सो भन्दा बिी र २७ भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त २ अंक 

२७ िा सो भन्दा बिी र ३० भन्दा कम शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त २.२५ अंक 

३० िा सो भन्दा बिी शिु शब्द प्रवत वमनेट बार्त  २.५ अंक 

३. अंग्रजी िा दिेनािरी Typing मा वदइएको Text लाई आिार मावन टाईप िरेको Text संि वभडाइ चके िररने छ। वदइएको 

अंग्रजी िा दिेनािरी Text मा उपलेवखत स्थान बमोवजम परीक्षाथीहरुले आफ्नो Text मा Punctuation टाइप निरेको 

पाइएमा त्यसको शब्दमा िणना िररने छैन। त्यसपवछ वनम्न Formula प्रयोि िरर शिु शब्द प्रवत वमनेट वनकावलन ेछ। 

Formula 

शिु शब्द प्रवत वमनेट = (जम्मा शिु शब्द – जम्मा अशिु शब्द )/६ (Nepali Typing का लावि) 

शिु शब्द प्रवत वमनेट = (Total words typed – Wrong words)/5 (English Typing का लावि) 

 

यो पाठ्यक्रम श्चमश्चत २०७९।०८।२१गते बधुवार देश्चख लाि ुहुने छ। 

 

समाप्त 


