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एवं पिीक्षा प्रणाली योजना

ु पिीक्षा प्रणाली (Integrated Examination System) को आिािमा धनम्नानुसािको हुनेछः
पाठ्यक्रमको रूपिे खा :- सं यक्त
भाग- १ धलखखत पिीक्षा:- प्रथम चिण

पूणाफङ्क :-१००

द्वितीय चिण

पूणाफङ्क :-२००

भाग-२ अखन्तम चिण (Final Examination):- कम््युटि सीप पिीक्षण ि अन्तवाफताफ

पूणाफङ्क :-५०

धलखखत पिीक्षा योजना (Written Examination Scheme)
१. धलखखत पिीक्षा :- प्रथम चिण (First Phase)
पत्र

ववषय

पूणाफङ्क

उत्तीणाफङ्क

पिीक्षा प्रणाली

प्रश्नसङ्ख्या Xअङ्क

समय

प्रथम

सामान्य ज्ञान ि बौविक

१००

४०

वस्तुगत (Objective):

५० प्रश्न X २

४५

पत्र

पिीक्षण (General
Knowledge & Mental
Ability Test)

बहुवैकखपपक प्रश्न
(Multiple Choice
Questions)

अङ्क

धमनेट

२. धलखखत पिीक्षा :- द्वितीय चिण (Second Phase)
पत्र

ववषय

पूणाफङ्क

उत्तीणाफङ्क

पिीक्षा प्रणाली

द्वितीय

नेपालको समसामवयक

१००

४०

ववषयगत
(Subjective):
छोटो उत्ति
(Short Answers)

१० प्रश्न X

१००

४०

ववषयगत
(Subjective):
छोटो उत्ति
(Short Answers)

१० प्रश्न X १०

अध्ययन ि सावफजधनक

सेवा व्यवस्थापन
(Contemporary
Studies & Public
Service Management)
तृतीय

सेवा सम्बन्िी
(Service Related)

प्रश्नसङ्ख्या X
अङ्क

१० अङ्क

अङ्क

समय
२ घण्टा

३० धमनेट

२ घण्टा

३० धमनेट

अखन्तम चिण – कम््युटि सीप पिीक्षण ि अन्तवाफताफ (Computer Skill Test & Interview)
ववषय

पूणाफङ्क

पिीक्षा प्रणाली

कम््युटि सीप पिीक्षण (Computer Skill Test)

१०

प्रयोगात्मक (Practical)

व्यखक्तगत अन्तवाफताफ

४०

मौखखक (Oral)

समय
१५ धमनेट
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द्रष्टव्य:ु ि एकीकृत पिीक्षा प्रणालीको आिािमा अप्राववधिक तर्फ प्रशासन सेवाका सबै
१. यो पाठ्यक्रम योजनालाई सं यक्त
समूहको लाधग धलखखत पिीक्षा (प्रथम चिण ि द्वितीय चिण) तथा अखन्तम चिण (कम््युटि सीप पिीक्षण ि
अन्तवाफताफ) गिी दुई भागमा ववभाजन गरिएको छ।
२. माधथ उखपलखखत प्रशासन सेवा धभत्रका सबै समूहका लाधग प्रथम ि द्वितीय पत्र/ववषयको ववषयवस्तु एउटै ि
अधनवायफ हुनेछ भने सामान्य प्रशासन ि लेखा/आले प पदको तृतीय पदको छु ट्टाछु ट्टै हुनेछ ।
३. धलखखत पिीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्खरेजी अथवा नेपाली ि अङ्खरेजी दुबै हुनेछ।
४. वस्तुगत बहुवैकखपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरूको गलत उत्ति द्वदएमा उत्ति वापत २० प्रधतशत अङ्क कट्टा
गरिनेछ। उत्ति नद्वदएमा त्यस वापत अङ्क द्वदइने छै न ि अङ्क पधन कट्टा गरिने छै न।
५. बहुवैकखपपक प्रश्नहरू हुने पिीक्षाको समयमा क्यालकुले टि लगायत कुनै प्रकािको ववद्युतीय उपकिण प्रयोग गनफ
पाइने छै न।
६. पिीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क ि अङ्कभाि यथासम्भव सम्बखन्ित पत्र/ववषयमा द्वदइए अनुसाि हुनेछ।
७. ववषयगत प्रश्न हुने पत्र/ववषयका प्रत्येक भाग/खण्ड/एकाइका लाधग छु ट्टा छु ट्टै उत्ति पुखस्तकाहरू हुनेछन्।
ु नेछ।
पिीक्षाथीले प्रत्येक भाग/खण्ड/एकाइका प्रश्नहरूको उत्ति सोही भाग/खण्ड/एकाइको उत्तिपुखस्तकामा लेख्नप
८. यस पाठ्यक्रममा पिे का कानून, ऐन, धनयम तथा नीधतहरू पिीक्षाको धमधतभन्दा ३ मवहना अगाधड (सं शोिन भएका
वा सं शोिन भई हटाइएका वा थप गिी सं शोिन भई) कायम िहेकालाई यस पाठ्यक्रममा पिे को सम्झनु पदफछ।
९. प्रथम चिणको धलखखत पिीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवािहरूलाई मात्र द्वितीय चिणको धलखखत पिीक्षामा
सखम्मधलत गिाइनेछ।
१०. प्रथम चिणमा प्राप्त गिे को प्राप्ताङ्कको शतप्रधतशत अङ्क ि द्वितीय चिणमा प्राप्त गिे को प्राप्ताङ्क जोडी कुल अङ्कको
आिािमा धलखखत पिीक्षाको नधतजा प्रकाखशत गरिनेछ।
११. धलखखत पिीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवािहरूलाई मात्र अखन्तम चिणको कम््युटि सीप पिीक्षण ि
अन्तवाफताफमा सखम्मधलत गिाइनेछ।
१२. धलखखत पिीक्षा ि अखन्तम चिणको कम््युटि सीप पिीक्षण ि अन्तवाफताफको कुल अङ्कका आिािमा अखन्तम
पिीक्षार्ल प्रकाखशत गरिनेछ।
१३. पाठ्यक्रम लागू हुने धमधत: २०७७।०९।१२
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प्रथम पत्र : सामान्य ज्ञान ि बौविक पिीक्षण

१. सामान्य ज्ञान
१.१

भूगोलः

१.१.१

१.१.२

ववश्वको भूगोल: महादे शहरू, महासागिहरू, ध्रव,
ु अक्षांश ि दे शान्ति, अन्तिाफविय धतधथ िे खा,
समय, दुिी, पवफत श्रृङ्खला, मरूभूधम, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, वहमनदी, ताल, वहमताल,
आद्वद।

नेपालको भौगोधलक अवस्था, ििातलीय स्वरूप ि प्राकृधतक सम्पदा (जलस्रोत, जीवजन्तु,
वनस्पधत, माटो, खधनज

पदाथफ, पहाड), भौगोधलक

वववविता

ि

जनजीवन, नेपालमा

हावापानीको वकधसम ि ववशेषताहरू, हावापानीको वववविताबाट उत्पन्न भएका आधथफक

सामाखजक वक्रयाकलाप।

१.२

जलवायु

पाइने

तथा

इधतहासः

१.२.१

पवहलो ि दोस्रो ववश्वयुिहरू, म्याग्नाकाटाफ, औद्योधगक क्राखन्त, फ्रान्सको िाज्यक्राखन्त, रूसी

१.२.२

वकिााँतकालीन, धलच्छवीकालीन ि मध्यकालीन नेपालको आधथफक, सामाखजक एवम् िाजनीधतक

१.२.३

१.२.४

अक्टोबि क्राखन्त, भाितको स्वतन्त्रता तथा चीनमा कम्युधनष्ट शासन व्यवस्थाको स्थापना
अवस्था

नेपालको एकीकिण

प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, जनमत सङ्खरह, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थाफपना, शाखन्त
सं वविान सभा ि सं वविानको धनमाफण

१.३

नेपालको सामाखजक एवम् सांस्कृधतक अवस्था: िमफ, जातजाधत, भाषाभाषी, सं स्कृधत, कला

१.४

नेपालको आधथफक अवस्था:

सङ्गीत, सांस्कृधतक सम्पदा

सम्झौता,
सावहत्य,

१.४.१

कुल राहस्थ उत्पादन ि प्रमुख क्षेत्रहरूको योगदान, प्रधत व्यखक्त आय, गरिबीको अवस्था,

१.४.२

कृवष, उद्योग, व्यापाि, पयफटन, यातायात, सञ्चाि सम्बन्िी जानकािी

१.४.३

१.४.४

१.५

आधथफक वृवि, व्यापाि घाटा, िोजगािी, ववप्रेषण आय, वैदेखशक लगानी
आवधिक योजना, बजेट तथा खचफको अवस्था
िाजश्वको आिािहरू ि अवस्था

ववज्ञान, प्रववधि ि सञ्चाि:

१.५.१

सौयफमण्डल: सूय,फ रह ि उपरहहरू, खशशुरह, उपका, िू मकेतु-पुच्रे तािाहरू

१.५.३

ववज्ञान प्रववधिको ववकासबाट मानव जीवनमा पिे को प्रत्यक्ष प्रभाव

१.५.२
१.५.४
१.५.५

पृथ्वी: परिचय, उत्पखत्त ि गधत

जैववक प्रववधि, सूचना तथा सञ्चाि प्रववधि ि वैकखपपक ऊजाफ
क्रम ववकास ि वं शाणु
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१.५.६
१.५.७

१.६

१.6.२
१.6.३

१.७.२
१.७.३

१.७.४

१.९

सञ्चाि सािनको रूपमा इन्टिनेट ि कम््युटि

औषधि

नेपालको खशक्षा (साक्षिता, धबद्यालय भनाफ दि, प्राथधमक तह ि माध्यधमक तहको खशक्षा, उच्च
खशक्षा ) ि स्वास्थ्यको अवस्था ( खशशु मृत्युदि, बाल मृत्युदि, मातृ मृत्युदि,
स्वास्थ्य सेवा)

कुपोषण,

नैधतक खशक्षा, योग, ध्यान, प्राणायम, शािीरिक व्यायाम

महामािी, सने तथा नसने घातक िोगहरू, कोधभड-१९ सम्बन्िी तथ्यहरू

जनसङ्ख्या, वाताविण ि ववपद् व्यवस्थापन:

१.७.१

१.८

दै धनक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू साबुन, ्लावष्टक, िे सा, कााँच, मल ि कीटनाशक

खशक्षा ि स्वास्थ्य:

१.6.१

१.७

सहायक पदहरूको प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम

जनसङ्ख्या - नेपालको जनसङ्ख्या ि वृविदि, प्रदे श अनुसाि जनसङ्ख्याको ववभाजन, सहिीकिण,

बसाइ सिाइको अवस्था, जनसङ्ख्याको बनौट (जातजाधत, तिाई पहाड वहमाल, उमेि समूह), गरिबीको
िाविय ि प्रादे खशक अवस्था।

वाताविण- पयाफविण, जैववक वववविता, जलवायु परिवतफन, हरितगृह प्रभाव, ओजोन ववनास, कावफन
ट्रेड, प्रदू षण, र्ोहोिमैला व्यवस्थापन वन ववनास, भूक्षय आद्वद।
द्वदगो ववकासका लक्ष्यहरू

भूकम्प, बाढी पैह्रो, आधिहुिी, आगलागी तथा सडक दुघट
फ नाको अवस्था ि जोखखमहरू एवम्
व्यवस्थापनको लाधग भएको व्यवस्थाहरू

नेपालको शासन पिधत ि सिकाि- सं वविान, िाजनीधतक व्यवस्था, सङ्घ, प्रदे श ि स्थानीय तह

खजपलाहरूः

अन्तिाफविय सम्बन्ि तथा धनकायहरू :

१.९.१

ु हरू, दखक्षण
नेपालको सम्बन्ि- चीन, भाित, बेलायत, अमेरिका, जापान, खाडीका मुलक

१.९.२

ु िाि सङ्घ तथा यस अन्तगफतका ववधभन्न धनकायहरू
सं यक्त

१.९.३

१.९.४

मले धसया ि इजिायल

केही महत्वपूणफ अन्तिाफविय धनकायहरू: ववश्व बैंक, अन्तिाफविय मुद्रा कोष, एखशयाली ववकास

बैंक, ववश्व श्रम सङ्गठन, ववश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, खाद्य तथा कृवष सङ्गठन, अन्तिाफविय सहकािी

१.१० िाविय ि अन्तिाफविय महत्वका गधतववधिहरू:

१.१०.२

कोरिया,

दखक्षण एधसयाली क्षेत्रीय सहयोग सं गठन (साकफ) ि धबधमखस्टक सम्बन्िी जानकािी

महासङ्घ (आइधसए)

१.१०.१

तथा

िाविय ि अन्तिाफविय िाजनीधतक, सामाखजक, आधथफक, वैज्ञाधनक, सांस्कृधतक, खेलकुद,

पुस्तक, पुिस्काि, कला, सावहत्य, सङ्गीत लगायत समसामवयक घटना तथा नवीनतम
गधतववधिहरू ि महत्वपूणफ व्यखक्तत्व तथा ववचािकहरू सम्बन्िी जानकािी।
महत्वपूणफ अन्तिाफविय ि िाविय द्वदवसहरू

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) तथा ले खापाल/आन्तरिक लेखा पिीक्षक
सहायक पदहरूको प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम

१.११ अङ्खरेजी :Knowledge on writing correct English sentences, letters, reports according to English
grammar based on the following syntactic functions:
१.११.१
Parts of Speech: a) Noun b) Pronoun c) Adjective d) Determiner e) Verb f) Adverb
g) preposition h) conjunction and i) Interjection
१.११.२ Concord/subject verb agreement
१.११.३

१.११.४
१.११.५
१.११.६
१.११.७
१.११.८
१.११.९

Modal Auxiliaries
Tense
Infinitives and gerunds
Relative Clause
Voice
Reported speech
Synonyms and Antonyms

1.12. नेपाली: नेपाली भाषामा स्तिीय लेखनको लाधग आवश्यक पने व्याकिण अनुरूप शुिा शुवि
बनाउने । यसका लाधग धनम्न ववषयमा ध्यान केखन्द्रत गने:

क. वणफववन्यास, पदसङ्गधत, नाम, सवफनाम, वक्रयापद, ववशेषण, काल, वाच्य, पदवगफ, अनुकिणात्मक शब्द,
कािक ि ववभखक्त, वचन, पुरुष, धलङ्ग, उपटो अथफ आउने शब्द, पयाफयवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव

शब्द, आगन्तुक शब्द, उपसगफ लागेि धनधमफत शब्दहरू, प्रत्यय लागेि धनधमफत शब्दहरू, समास भएि
धनधमफत शब्दहरू, द्वित्व भएि धनधमफत शब्दहरू, ह्रस्व दीघफ, श, ष, स लगायतका व्याकिणगत शुि
२.

ले खनशैलीमा केखन्द्रत ववषयहरू सवहतको नेपाली शुिाशुविको ज्ञान

सामान्य बौविक पिीक्षण:

२.१

शाखब्दक

तावकफक

पिीक्षण: बोि, शब्दज्ञान, अनुक्रम,

समरूपता, वगीकिण, कोधडङ-धडकोधडङ,

छोधडएका अक्षि-सङ्केत धमलाउने, द्वदशा ि दुिी ज्ञान पिीक्षण, तावकफक ववश्लेषण श्रे णीक्रम(पङ्कधतक्रम),

भनाई ि कािण, आगमन, धनगमन, कायफ-अवस्थाको धसलधसला ।
२.२

मात्रात्मक (सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्िी) तावकफक पिीक्षण: अनुक्रम (श्रे णीक्रम), समरूपता, वगीकिण,

कोधडङ, छोधडएका सङ्ख्या (अक्षि-सङ्केत) धमलाउने, साझा गुण, मेवट्रक्स, तथ्याङ्क व्या्या, तथ्याङ्क जााँच

(रूजु), अङ्कगखणतीय तकफ-वक्रया सम्बन्िी, प्रधतशत, धभन्न, दशमलव, अनुपात, औसत, नार्ा, नोक्सान,
२.३

धमधत/पात्रो, समय ि काम।

अशाखब्दक तावकफक पिीक्षण: अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वगीकिण, तावकफक खचत्रात्मक ववश्लेषण, भेन
खचत्र, मेवट्रक्स खचत्र, धत्रभुज ि वगफहरूको िचना, खचत्र वा आकृधत बनावट ि ववश्लेषण, ववन्दु स्थान ि खस्थधत,
पानीमा दे खखने आकृधत, ऐनामा दे खखने आकृधत, अन्तधनफवहत आकृधत, खचत्रको स्थान्तिण।

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) तथा ले खापाल/आन्तरिक लेखा पिीक्षक
सहायक पदहरूको प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रथमपत्र सामान्य ज्ञान ि सामान्य बौविक पिीक्षण ववषयका पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट सोधिने प्रश्नहरूको
सङ्ख्या धनम्नानुसाि हुनेछः
प्रथम पत्र

सामान्य ज्ञान

सामान्य बौखध्दक
पिीक्षण

अङ्क भाि
एकाइ
प्रश्न सङ्ख्या
जम्मा प्रश्न

८०

२०

१.१

१.२

१.३

१.४

१.५

१.६

१.७

१.८

१.९

१.१०

१.११

१.१२

२.१

२.२

२.३

३

३

३

४

४

४

४

३

३

३

३

३

४

३

३

४०

१०

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) तथा ले खापाल/आन्तरिक लेखा पिीक्षक
सहायक पदहरूको प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम

द्वितीय पत्र : नेपालको समसामवयक अध्ययन ि सावफजधनक सेवा व्यवस्थापन

(Contemporary Studies & Public Service Management)
(यस पाठ्यक्रममा दुई खण्डहरू िहेका छन्। प्रत्येक खण्डबाट ५ प्रश्नहरू सोधिने छ। जम्मा १० वटा प्रश्नहरू
सोधिने छ ि प्रत्येक प्रश्नको अङ्क भाि १० िहेको छ।)
खण्ड क
नेपालको समसामवयक अध्ययन
१ सं वविान: ववशेषताहरू, नागरिकता सम्बन्िी व्यवस्था, मौधलक हक ि कतफव्य, िाज्यका धनदे शक धसिान्तहरू,
नीधत तथा दावयत्व, िाज्यको सं िचना ि िाज्य शखक्तको बााँडर्ााँड, कायफपाधलका, व्यवस्थावपका ि न्यायपाधलका
(सङ्घ, प्रदे श ि स्थानीय तह) ।
३. शासकीय स्वरूप : सङ्खघीयताको अविािणा, सङ्खघ प्रदे श ि स्थानीय तहको ढााँचा, ववधभन्न तहका सिकािका एकल
ि साझा अधिकाि क्षेत्रहरू, ववधभन्न तहका सिकािहरू बीच समन्वय ि सहकायफका आिािहरू, खजपला समन्वय
सधमधतको भूधमका, नगि वा गाउाँपाधलकाहरूको अधिकाि ि खजम्मेवािी, वडा कायाफलयको अधिकाि ि खजम्मेवािी
।
४. शासन व्यवस्था: लोकतन्त्र ि गणतन्त्र स्थापनाका लाधग भएका प्रयासहरू, ववस्तृत शाखन्त सम्झौता, सं वविान
धनमाफण, सङ्खघीय िाज्यको स्थापना, प्रदे श ि स्थानीय तह, खजपलाहरू, िाजनीधतक दलहरू, धनवाफचन प्रणाली ि
प्रधतधनधित्व।
५. आधथफक ववकास तथा परिसूचकहरू:
(क)

आधथफक ववकासका आिािहरू (कृवष, जलश्रोत, पयफटन, उद्योग, िोजगािी), आधथफक ववकासमा धनजी क्षेत्र ि
सहकािीको भूधमका,

(ख)

आधथफक परिसूचकहरू (आधथफक वृवि, कुल राहस्थ उत्पादन, प्रधत व्यखक्त आय, व्यापाि घाटा, ववप्रेषण,
वैदेखशक लगानी, वैदेखशक सहयोग) ि

(ग)

पूवाफिाि ववकासको अवस्था (सडक, हवाई यातायात, ववद्युत, टे धलर्ोन ि इन्टिनेट सेवा, धसाँचाई), बागमती
प्रदे शको आवधिक योजनाबािे आिािभूत जानकािी ।

६. सामाखजक अवस्था: खशक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, लैं वङ्गक ववकास, सामाखजक सुिक्षा सम्बन्िी व्यवस्थाहरू, समाजमा
ववद्यमान ववकृधतहरू (दाइजो, बालवववाह, छाउपडी, बालश्रम, छु वाछु त) ।
७. द्वदगो ववकास: द्वदगो ववकास ि दीगो ववकासका लक्ष्यहरू ।
८. सावफजधनक क्षेत्रमा सूचना प्रववधिको ववकास ि उपयोगः सूचना प्रववधिको ववकास ि सावफजधनक क्षेत्रमा यसको
उपयोग (मालपोत, यातायात लगायत अन्य क्षेत्रहरू)।

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) तथा ले खापाल/आन्तरिक लेखा पिीक्षक
सहायक पदहरूको प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम
खण्ड ख
सावफजधनक सेवा
१. सुशासन : अविािणा ि ववशेषताहरू, ववधिको शासन, पािदखशफता, जवार्दे वहता, नागरिक वडापत्र, गुनासो
ु ाइ, कमफचािीको आचिण, अधनयधमत कायफ ि भ्रष्टाचाि धनयन्त्रण सम्बन्िी व्यवस्थाहरू,
व्यवस्थापन, सावफजधनक सुनव
सम्पखत्त ववविण ि आम्दानीको स्रोत ।
२. सहकािीको धसिान्त ि मूपयहरू एवम् सहकािीको ववकास, प्रविफन ि धनयमनमा प्रदे श सिकाि ि स्थानीय तहको
भूधमका ।
३. व्यावसावयक तथा सामाखजक सङ्घ सं स्थाहरू ( उद्योग तथा व्यापािसाँग सम्बखन्ित सं घ सं स्थाहरू, सहकािीका प्रदे श
ि खजपला सङ्घहरू, नेपाल िे डक्रस सोसाइटी, िोटिी इन्टिनेसनल, लायन्स क्लब्स

इन्टिनेसनल ि नेपाल जेसीज,

ट्रेड युधनयन, नेपाल पत्रकाि महासङ्घ, टोल ववकास सं स्था, उपभोक्ता सधमधत ि अन्य सहयोगी सं स्थाहरू) ।
४. कमफचािी प्रशासनका ववववि पक्षहरू: भनाफ, धनयुखक्त, सरूवा, कायफसम्पादन मूपयाङ्कन, बढु वा, अवकास, योगदानमा
आिारित पेन्सन ि उपदान सम्बन्िी व्यवस्था, कमफचािी युधनयनको भूधमका ।
५. प्रदे श लोक सेवा आयोगको भूधमका ि अधिकाि।
६. भ्रष्टाचाि धनवािणमा अख्तयाि दुरूपयोग अनुसन्िान आयोगको भूधमका।
७. ववकास धनमाफणका कामहरूमा वातािवणीय प्रभाव मूपयाङ्कन सम्बन्िी व्यवस्थाहरू ।
८. ववपद् व्यवस्थापनमा प्रदे श सिकाि ि स्थानीय तहको भूधमका ि खजम्मेवािी ।
९. महत्वपूणफ कानूनी व्यवस्थाहरू: स्थानीय प्रशासन ऐन,2028, धनजामती सेवा ऐन,2049, भ्रष्टाचाि धनवािण ऐन,
2059, अख्तयाि दुरूपयोग अनुसन्िान आयोग ऐन,2048, प्रदे श सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, 2076(बागमती
प्रदे श) ि सम्पखत्त शुविकिण धनवािण ऐन, 2064 ।

प्रदे श लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदे श

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) पदको प्रधतयोधगतात्मक
पिीक्षाको पाठ्यक्रम

तृतीय पत्र: सेवा सम्बन्िी

(Service Related)

(यस पाठ्यक्रममा दुई खण्डहरू िहेका छन्। प्रत्येक खण्डबाट ५ वटा प्रश्नहरू सोधिने छ। प्रत्येक प्रश्नको
अङ्क भाि १० हुनेछ।)
खण्ड क
संगठन, व्यवस्थापन ि कायाफलय सञ्चालन
१. सं गठन: परिभाषा, सं गठन धनमाफणका आिािहरू ि सं गठनको स्वरूप
२. व्यवस्थापनका ववववि पक्षहरू: उत्प्रेिणा, नेतत्ृ व,

interest)को

धनणफय गने ववधिहरू, धनवहत स्वाथफ(conflict

of

व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, परिवतफन व्यवस्थापन, सहभाधगतामूलक व्यवस्थापन, समूहमा

काम गने सीप।
३. कमफचािी प्रशासन: कायफ ववविण, अधिकाि प्रत्यायोजन, कायफसम्पादन किाि, कायफसम्पादन मूपयाङ्कन, अनुशासन
ि ववभागीय कािवाही ।
४. कायाफलयको सम्पखत्तको सुिक्षा ि उपयोग: माग र्ािम, खरिद आदे श, खरिद प्रवक्रया, दाखखला ि धनकासा, ममफत
सम्भाि ि वीमा, खजन्सी धनिीक्षण ि प्रधतवेदन, खजन्सी सामानको धललामी, खचफ भएि जाने ि खचफ भएि नजाने
सामारीहरूको अधभलेख।
५. ले खा ि लेखा पिीक्षण: सिकािी लेखा प्रणाली, आन्तरिक ि अखन्तम ले खा पिीक्षण, बेरूजुको अधभलेख ि
र्र्छ्यौट, दै धनक भ्रमण भत्ता सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था ि कामको प्रधतवेदन, िाजश्वको लेखा, नगदी िधसद
धनयन्त्रण, बैंक दाखखला, खाता सञ्चालन ि सुिक्षा।
६. अधभलेख तथा सूचना व्यवस्थापन: अधभले ख व्यवस्थापन (दताफ, चलानी, र्ाइधलङ, कागजातको सुिक्षा ि
िुपयाउने सम्बन्िी व्यवस्था), खजन्सीको अधभलेख व्यवस्थापन, वट्पणी ि आदे श, परिपत्र तथा व्यवस्थापन
सूचना प्रणाली।
७. कायाफलयको ववववि वक्रयाकलापहरूको व्यवस्थापन: सभा, सम्मेलन, कायफशाला गोष्ठी ि बैठक व्यवस्थापन,
धनणफय पुखस्तका (Minute) को सुिक्षा तथा धनणफयको कायाफन्वयन, सेवाराहीहरूको गुनासो तथा उजुिी
व्यवस्थापन, नागरिक बडापत्र, सुपरिवेक्षणमा सूचना प्रववधिको उपयोग ।

प्रदे श लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदे श

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) पदको प्रधतयोधगतात्मक
पिीक्षाको पाठ्यक्रम
खण्ड ख
सेवा प्रवाह व्यवस्थापन
१. स्थानीय तह: गाउाँ/नगि/कायफपाधलकाको गठन तथा गाउाँ/नगि सभा, स्थानीय तहको अधिकाि ि
कतफव्यहरू, स्थानीय तहले गने धसर्ारिसहरू, जनसहभाधगतामा आिारित धनमाफण कायफहरूको व्यवस्थापन,
व्यखक्तगत घटना दताफ, सामाखजक सुिक्षा, न्यावयक खजम्मेवािी, खशक्षा ि स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन,
सहकािी दताफ ि धनयमन, कृवष क्षेत्रको ववकास, खानेपानी, ढल धनकास तथा र्ोहोिमैला व्यवस्थापन,
बजाि अनुगमन, सम्पखत्त कि व्यवस्थापन, सावफजधनक जधमनहरूको सुिक्षा ि उपयोग, भवन धनमाफण नक्सा
पास ि धननयमन सम्बन्िी व्यवस्थाहरू, सडक पेटी तथा पावकफङ्ग व्यवस्थापन, नगि प्रहिी परिचालन ि
बजाि व्यवस्थापन।
२. बागमती प्रदे श अन्तगफगत वविमान सिकािी धनकायहरू ि धतनको भूधमका (प्रदे श सभा, प्रदे श लोक सेवा
आयोग, नीधत आयोग, मु्य न्यायाधिवक्ताको कायाफलय, प्रदे श मन्त्रालयहरू, प्रदे श सिकाि मातहतका
बोडफ, परिषद् ि सधमधतहरू, ववभाग तथा कायाफलयहरू एवं प्रदे श प्रहिी।
३. सावफजधनक सेवा प्रवाह सम्बन्िी प्रचधलत दे हायका कानूनमा िहेका महत्वपूणफ व्यवस्थाहरु
3.1

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन,2074

3.3

सहकािी ऐन, 2074

3.2
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

उपभोक्ता सं िक्षण ऐन, 2075

प्रदे श सहकािी ऐन, 2076(बागमती प्रदे श)
सावफजधनक खरिद ऐन, 2063

सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, 2076(बागमती प्रदे श)

सावफजधनक, धनजी, सहकािी साझेदािी ऐन, 2076(बागमती प्रदे श)
वाताविण सं िक्षण ऐन, 2077 (बागमती प्रदे श)

प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन ऐन, 2075 (बागमती प्रदे श)

3.10 प्रदे श सं स्था दताफ ऐन, 2075

3.11 गाउाँ नगि खजपला सभा सञ्चालन (कायफववधि) ऐन, 2075

3.12 प्रदे श सवािी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, 2075(बागमती प्रदे श)

3.13 प्रदे श सभा सखचवालय सम्बन्िमा व्यवस्था गनफ बनेको ऐन, 2075
ु ी दे वानी सं वहता, 2075
3.14 मुलक

3.15 सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्ति सम्बन्ि) ऐन, २०७७
३.१६ प्रदे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७७ (बागमती प्रदे श)

४. बागमती प्रदे शको आवधिक योजनाको महत्वपूणफ पक्षहरु

५. बजेट तजुम
फ ा कायाफन्वयन ि अनुगमन सम्बन्िी जानकािीहरु
६. आयोजनाको अविािणा ि कमफचािी व्यवस्थापन

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक तथा ले खापाल/आ.ले .प सहायक (प्रशासन सेवा, लेखा समूह) पदहरूको
प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम

तृतीय पत्र: सेवा सम्बन्िी

(Service Related)

(यस पाठ्यक्रममा दुई खण्डहरू िहेका छन्। प्रत्येक खण्डबाट ५/५ प्रश्नहरू सोधिने छ। प्रत्येक
प्रश्नको अङ्क भाि १० हुनेछ।)
खण्ड क
आधथफक प्रशासन ि सावफजधनक खरिद व्यवस्थापन

१. आधथफक प्रशासन
१.१

बजेट धनमाफण ववधि तथा बजेटका ववववि पक्षहरू

१.२

आयोजनाको अविािणा ि आयोजना चक्र

१.३

िकम धनकासा प्रवक्रया, खचफको प्रधतवेदन ि धनयधमत समीक्षा

१.४ खाता सूची (Charts of Account)
१.५ आधथफक प्रशासन व्यवस्थापनमा सूचना प्रववधिको प्रयोग (Line Ministry Budget
Information System - LMBIS, Province Line Ministry Budget Information SystemPLMBIS, Sub-national Treasury Regulatory Application -SUTRA, Computerized
Government Accounting System- CGAS, Treasury Single Account –TSA and Revenue
Management Information System- RMIS) सम्वन्िी जानकािी ।
१.६

सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहबीच िाजस्व बााँडर्ााँड सम्वन्िी व्यवस्था

१.7

सखञ्चत कोष सम्बन्िी व्यवस्था (सङ्खघ, प्रदे श ि स्थानीय तह)

१.8

ववभाज्य कोष खाता सम्वन्िी जानकािी

१.९

िकमान्ति सम्बन्िी ववधि ि प्रवक्रया

१.१० आय कि, मूपय अधभवृवि कि, भन्साि, अन्तशूपक, स्थानीय कि ि गैि कि िाजश्व
१.११ प्रदे श ि स्थानीय तहको आधथफक श्रोतहरू
1.1२ कि तथा गैिकि िाजश्व सम्बन्िी ऐन, 2075(बागमती प्रदे श) मा भएको महत्वपूणफ
व्यवस्थाहरू
1.1३ प्रदे श आधथफक कायफववधि ऐन, 20७४ (बागमती प्रदे श) मा भएका महत्वपूणफ व्यवस्थाहरू
1.1४ अन्ति सहकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 मा भएका महत्वपूणफ व्यवस्थाहरू
२. खरिद व्यवस्थापन
२.१ सावफजधनक खरिदमा ध्यान द्वदनु पने महत्वपूणफ पक्षहरू
२.२ दि िे ट, लागत अनुमान ि धडजाइन

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक तथा ले खापाल/आ.ले .प सहायक (प्रशासन सेवा, लेखा समूह) पदहरूको
प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम

२.३ बोलपत्र, धसलबन्दी दिभाउपत्र, उपभोक्ता सधमधत ि सोझै खरिदसम्बन्िी कानूनी प्रबन्ि
२.४ सेवा/पिामशफ खरिद सम्बन्िी कानूनी प्रबन्ि
२.५ खरिद सम्झौता ि गुणस्ति पिीक्षण/अनुगमन
२.६ सिकािी सम्पखत्तको खजम्मा, बिबुझािथ, खजन्सी धनिीक्षण ि प्रधतवेदन
२.७ धललाम, धमन्हा ि ममफत सम्भाि सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था
२.८ सहायतामा प्राप्त सामानहरूको अधभले ख
२.९ वावषफक खरिद योजना, खरिद इकाइको गठन ि काम
२.१० खरिद कायफमा सरिक हुाँदा पालना गनुफ पने आचिण
खण्ड ख
लेखा ि लेखा पिीक्षण
१. ले खा
१.१ सिकािी लेखा प्रणाली-दोहोिो लेखा प्रणाली, नगद ि प्रोदभावीमा आिारित लेखा
प्रणाली
१.२ सावफजधनक क्षेत्र ले खामान (Public Sector Accounting Standard)
१.३ लेखामा प्रयोग हुने म.ले.प. र्ािमहरू: गोश्वािा भौचि, बैंक नगदी वकताब, बजेट वहसाब,
खचफको र्ााँटबािी, पेश्की बााँकीको ववविण, बैंक वहसाबको ववविण, आधथफक ववविण ि
अन्य र्ािमहरू
१.४ िाजश्वको लेखा ि व्यवस्थापन
१.५ ििौटी आम्दानी, खचफ, सदि स्याहा ि लेखा िाख्ने ववधि
१.६ ले खा प्रमुखको काम, कतफव्य ि अधिकाि
१.७ ले खा शाखाको खजम्मेवािीहरू
२. ले खा पिीक्षण
२.१ ले खा पिीक्षणको अविािणा, उद्देश्य, वकधसम ि धसध्दान्तहरू
२.२ आन्तरिक लेखा पिीक्षणको महत्व ि खजम्मेवािी
२.३ अखन्तम लेखा पिीक्षण
२.४ महाले खा पिीक्षकको काम, कतफव्य ि अधिकाि

अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक तथा ले खापाल/आ.ले .प सहायक (प्रशासन सेवा, लेखा समूह) पदहरूको
प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम

२.५ धनयधमतता, धमत्तव्यवयता ि कायफदक्षतामा आिारित लेखा पिीक्षणको अविािणा
२.६ अखन्तम लेखा पिीक्षण प्रधतवेदन ि बेरूजु र्र्छ्योट
२.७ सिकािी लेखा पिीक्षणमान (Public Sector Auditing Standard) को परिचय ि भूधमका
२.८ ले खा पिीक्षण सम्बन्िी अन्तिाफविय सं स्था (ASOSAI ि INTOSAI) को परिचय ि भूधमका
२.९ ले खा पिीक्षणका नववन अविािणा: जोखखममा आिारित लेखा पिीक्षण, ववधि ववज्ञान लेखा
पिीक्षण
२.१० लेखा पिीक्षण ऐन, २०७५ मा भएका महत्वपूणफ व्यवस्थाहरू
२.११ नेपाल चाटफडफ एकाउन्टे न्स ऐन, २०५३ मा भएका महत्वपूणफ व्यवस्थाहरू

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श
अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) तथा लेखापाल/आन्तरिक लेखा पिीक्षक
सहायक पदहरूको प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम
एवं पिीक्षा प्रणाली योजना

ववषयः कम्प्यू टि सीप पिीक्षण (Computer Skill Test)
पाठ्यक्रमको उद्देश्यः
आजको वैज्ञाधनक युगमा दै धनक जीवनमा आइपने व्यावहारिक समस्या समािानका लाधग सूचना ि सं चाि प्रववधिसाँग परिचचत
ि न्यूनतम ज्ञान, सीप ि िािणा भएको व्यचि हुन अपरिहायफता िहेकोछ। तसथफ दे श ववकासको मेरुदण्डको रुपमा िहे को
धनजामती कमफचािी छनौट गदाफ कम्प्यूटि आिािभूत ज्ञान ि सीप भएको व्यचि छनौट गनुफ उपयुि हुन्छ । त्यसमा
सहायक पााँचौँ पदमा कायफित कमफचािीहरूलाई कम्प्यूटि सम्पबन्िी गनुप
फ ने सामान्य समस्याहरू हल गने क्षमता हुन अधनवायफ
दे चखन्छ । त्यसैले अप्राववधिक तर्फको प्रशासन सेवा, पााँचौँ तह, सहायक पााँचौँ वा सो सिह पदको खुला प्रधतयोधगतात्मक
पिीक्षाको द्वितीय चिणमा कम्प्यूटि सीप परिक्षण प्रयोगात्मक पिीक्षा समावेस गरिएको हो।

प्रयोगात्मक पिीक्षा योजना (Practical Examination Scheme)
ववषय

पूणाफङ्क

कम्प्युटि धसप
पिीक्षण

(Computer Skill
Test)

१०

पिीक्षा प्रणाली
प्रयोगात्मक

(Practical)

ववषयवस्तु चशषफक

Devnagari Typing
English Typing
Windows Basic and
Word Processing

अङ्क

समय

२.५ अङ्क

५ धमनेट

२.५ अङ्क

५ धमनेट

५ अङ्क

५ धमनेट

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, footer, page number
•
Page setting (margin, page size, orientation), previewing and printing of
documents

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श
अप्राववधिक तर्फ पााँचौ तहका सहायक (प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) तथा लेखापाल/आन्तरिक लेखा पिीक्षक
सहायक पदहरूको प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम
एवं पिीक्षा प्रणाली योजना

अंग्रज
े ी वा दे वनागिी Typing Skill Test को लाधग धनदे शनः
1. दे वनागिी Typing Skill Test को लाधग १५० शब्दहरूको एउटा Text द्वदइनेछ ि दे हाय अनुसाि अं क प्रदान गरिनेछः
शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute)

पाउने अंक

५ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

० अंक

५ वा सो भन्दा बढी ि ७.५ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

०.५० अंक

७.५ वा सो भन्दा बढी ि १० भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

०.७५ अंक

१० वा सो भन्दा बढी ि १२.५ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

१.०० अंक

१२.५ वा सोभन्दा बढी ि १५ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

१.२५ अंक

१५ वा सो भन्दा बढी ि १७.५ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

१.५० अंक

१७.५ वा सो भन्दा बढी ि २० भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

१.७५ अंक

२० वा सो भन्दा बढी ि २२.५ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

२.०० अंक

२२.५ वा सोभन्दा बढी ि २५ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

२.२५ अंक

२५ वा सो भन्दा बढी शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

२.५० अंक

2. English Typing Skill Test को लाधग २०० शब्दहरूको एउटा Text द्वदइनेछ ि दे हाय अनुसाि अंक प्रदान
गरिनेछः
शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute)

पाउने अंक

६ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

० अंक

६ वा सो भन्दा बढी ि ९ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

०.५० अंक

९ वा सो भन्दा बढी ि १२ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

०.७५ अंक

१२ वा सो भन्दा बढी ि १५ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधतधमनेट बापत

१.०० अंक

१५ वा सो भन्दा बढी ि १८ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

१.२५ अंक

१८ वा सो भन्दा बढी ि २१ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

१.५० अंक

२१ वा सो भन्दा बढी ि २४ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

१.७५ अंक

२४ वा सो भन्दा बढी ि २७ भन्दा कमशुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

२.०० अंक

२७ वा सोभन्दा बढी ि ३० भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

२.२५ अंक

३० वा सो भन्दा बढी शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट बापत

२.५० अंक

3. अंग्रज
े ी वा दे वनागिी Typing मा द्वदइएको Text लाई आिाि मानी टाइप गिे को Text साँग धभडाई चेक
गरिनेछ । द्वदइएको अंग्रज
े ी वा दे वनागिी Text मा उल्लेचखत स्थान बमोचजम पिीक्षाथीहरुले आर्नो Text
मा Punctuation टाइप नगिे को पाइएमा त्यसको शब्दमा गणना गरिने छै न । तत्पश्चात धनम्पन Formula
प्रयोग गिी शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute) धनकाधलनेछ ।

Formula
शुद्ध शब्द प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute) =

