
याष्ट्रिम ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रमोगशारा ष्ट्रिकास सधभधि 

प्रशासन सेिा, साभान्म प्रशासन य रेखा सभूह अन्ियगि ऩाचौं िहका  

प्रशासकीम सहामक य रेखाऩार ऩदहरुको खरुा य आन्िरयक प्रधिमोधगिात्भक धरखखि 

 ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ 

 

प्रथभ ऩत्र: साभान्म ऻान िथा साभाखजक अध्ममन 

 

१. साभान्म ऻान 

१.१ नेऩारको बौगोधरक, ऐधिहाधसक, आधथिक, साभाखजक, साांस्कृधिक य याजनैधिक अिस्था 
सम्फन्धी साभान्म जानकायी 

१.२ ष्ट्रिश्वका भहत्िऩूर्ि सभसाभष्ट्रमक घटनाहरु सम्फन्धी साभान्म जानकायी । 

१.३ ष्ट्रिऻानका भहत्िऩूर्ि उऩरखधधहरु सम्फन्धी साभान्म जानकायी । 

 

२. साभाखजक अध्ममन 

२.१ बौगोधरक आधायभा नऩेारको ष्ट्रिबाजन य प्रत्मेक बागका ष्ट्रिशषेािाहरु, नेऩारको प्राकृधिक 
सम्ऩदा, जरस्रोि, ऩहाडहरु, खानी य जरिाम ु। 

२.२ नेऩारको इधिहास धरच्छिीकार, भल्रकार, ऩथृ्िीनायामर् शाह देखख हारसम्भ । 

२.३ नेऩारभा याजनैधिक ष्ट्रिकास, फहदुरीम धमिस्था, सांसदीम धमिस्था िथा सांघीम रोकिाखन्त्रक 
गर्िन्त्रात्भक धमिस्थाको भहत्ि य कामि । 

२.४ नेऩारभा मोजनाफद्ध ष्ट्रिकास य नेऩारको सयकायी िजेट प्रर्ारी । 

२.५ िािाियर् प्रदषुर्का कायर्हरु य मसफाट हनु े खियाहरु, िािाियर् स्िच्छ य सन्िधुरि 
याख् न ेउऩामहरु शहयीकयर् य जनसांख्मा िृष्ट्रद्ध िथा िािाियर्को सम्फन्ध । 

२.६ नेऩारको ऩययाि सम्फन्धको ष्ट्रिकास, साकि  य सांमकु्त याि सांघ । 

२.७ साभाखजक सधुाय (भरुकुी देिानी सांहीिा, २०७४ िथा भरुकुी अऩयाध सांष्ट्रहिा,२०७४) य 
आधथिक सधुाय (बधुभसधुाय) । 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 
  



याष्ट्रिम ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रमोगशारा ष्ट्रिकास सधभधि 

प्रशासन सेिा, रेखा सभूह अन्ियगि सहामक ऩाचौं िहको रेखाऩार  

ऩदको खरुा य आन्िरयक प्रधिमोधगिात्भक धरखखि ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ 

 

ष्ट्रद्धधिम ऩत्र: सेिा सम्फन्धी 
 

 

१. नेऩारभा मोजनािद्ध ष्ट्रिकास य चारू ऩञ् चिष्ट्रषिमतधत्रिष्ट्रषिम मोजनाको स्िरुऩफाये साभान्म 
जानकायी । 

२.    सयकायी य धमािसाष्ट्रमक रेखा प्रर्ारीका आधायबिू धसद्धान्ि, िरुना य भहत्ि । 

३.    रेखा य रेखा ऩयीऺर्को अथि, उद्दशे्म य भहत्ि । 

४.    नेऩारको सयकायी फजेट प्रर्ारीको ष्ट्रिकास य िजेट िजुिभाको िििभान धमिस्था । 

५.    भहारेखा ऩयीऺक य भहारेखा धनमन्त्रकका काभ, कििधम य अधधकाय । 

६. नेऩार सयकायको िििभान रेखा प्रर्ारीको ष्ट्रिकास य रेखा प्रर्ारीभा प्रमोग हनुे भ.रे.ऩ. 
पायाभहरुको प्रमोजन । 

७.    खजन्सी से्रस्िा प्रर्ारीफाये साभान्म जानकायी । 

८.    नेऩारको सांष्ट्रिधान । 

९.    रेखा ऩयीऺर् ऐन, २०४८ । 

१०. आधथिक कामिष्ट्रिधध िथा ष्ट्रिखिम उियदाष्ट्रमत्ि ऐन,२०७६ । 

११. रोक सेिा आमोग ऐन, २०६६ । 

१२. भ्रष्टाचाय धनिायर् ऐन, २०५९ । 

१३. याष्ट्रिम ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रमोगशारा ष्ट्रिकास सधभधिको कभिचायी सेिाशिि धनमभािरी,२०६५   
(धनमखुक्त, अिकाश, आचयर्, ष्ट्रिदा, उऩदान, धनिृखिबयर्) 

१४. आधथिक कामिष्ट्रिधध धनमभािरी, २०६४ 

१५. साििजधनक खयीद धनमभािरी, २०६४  

१६. भ्रभर् खचि धनमभािरी, २०६४ 

१७. सशुासन (धमिस्थाऩन िथा सञ् चारन) धनमभािरी, २०६५ 
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