
राष्ट्रिय ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रयोगशाऱा ष्ट्रिकास सधमधि 

प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन र ऱेखा समूह अन्िरगि ऩाचौं िहका  

प्रशासकीय सहायक र ऱेखाऩाऱ ऩदहरुको खऱुा र आन्िररक प्रधियोधगिात्मक धऱखखि 

 ऩरीऺाको ऩाठ्यक्रम 

 

प्रथम ऩत्र: सामान्य ऻान िथा सामाखजक अध्ययन 

 

१. सामान्य ऻान 

१.१ नेऩाऱको भौगोधऱक, ऐधिहाधसक, आधथिक, सामाखजक, साांस्कृधिक र राजनैधिक अिस्था 
सम्बन्धी सामान्य जानकारी 

१.२ ष्ट्रिश्वका महत्िऩूर्ि समसामष्ट्रयक घटनाहरु सम्बन्धी सामान्य जानकारी । 

१.३ ष्ट्रिऻानका महत्िऩूर्ि उऩऱखधधहरु सम्बन्धी सामान्य जानकारी । 

 

२. सामाखजक अध्ययन 

२.१ भौगोधऱक आधारमा नऩेाऱको ष्ट्रिभाजन र प्रत्येक भागका ष्ट्रिशषेािाहरु, नेऩाऱको प्राकृधिक 
सम्ऩदा, जऱस्रोि, ऩहाडहरु, खानी र जऱिाय ु। 

२.२ नेऩाऱको इधिहास धऱच्छिीकाऱ, मल्ऱकाऱ, ऩथृ्िीनारायर् शाह देखख हाऱसम्म । 

२.३ नेऩाऱमा राजनैधिक ष्ट्रिकास, बहदुऱीय धयिस्था, सांसदीय धयिस्था िथा सांघीय ऱोकिाखन्त्रक 
गर्िन्त्रात्मक धयिस्थाको महत्ि र कायि । 

२.४ नेऩाऱमा योजनाबद्ध ष्ट्रिकास र नेऩाऱको सरकारी िजेट प्रर्ाऱी । 

२.५ िािािरर् प्रदषुर्का कारर्हरु र यसबाट हनु े खिराहरु, िािािरर् स्िच्छ र सन्िधुऱि 
राख् न ेउऩायहरु शहरीकरर् र जनसांख्या िृष्ट्रद्ध िथा िािािरर्को सम्बन्ध । 

२.६ नेऩाऱको ऩरराि सम्बन्धको ष्ट्रिकास, साकि  र सांयकु्त राि सांघ । 

२.७ सामाखजक सधुार (मऱुकुी देिानी सांहीिा, २०७४ िथा मऱुकुी अऩराध सांष्ट्रहिा,२०७४) र 
आधथिक सधुार (भधुमसधुार) । 
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राष्ट्रिय ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रयोगशाऱा ष्ट्रिकास सधमधि 

प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह अन्िरगि सहायक ऩाचौं िहको  

प्रशासकीय सहायक ऩदको खऱुा र आन्िररक प्रधियोधगिात्मक धऱखखि ऩरीऺाको ऩाठ्यक्रम 

 

ष्ट्रद्धधिय ऩत्र: सेिा सम्बन्धी 
 
 

१. साििजधनक प्रशासन, सांगठन, कमिचारी प्रशासन, समन्िय र धनयन्त्रर् सम्बन्धी सामान्य 
जानकारी । 

२.    नेऩाऱको सांघीय, प्रादेखशक िथा  स्थानीय सरकार सम्बन्धी सामान्य जानकारी । 

३.    नेऩाऱ सरकारको कायि सांचाऱनस्िरको ऱेखा र खजन्सी से्रस्िा सम्बन्धी सामान्य जानकारी । 

४.    नेऩाऱको सांष्ट्रिधान  । 

५.    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

६.    भ्रष्टाचार धनिारर् ऐन, २०५९ 

७.    ऱोक सेिा आयोग ऐन, २०६६ 

८.    धनजामिी सेिा ऐन, २०४९ र धनजामिी सेिा धनयमािऱी, २०५० 

९.    आधथिक कायिष्ट्रिधध धनयमािऱी, २०६४ 

१०. साििजधनक खरीद धनयमािऱी, २०६४ 

११. भ्रमर् खचि धनयमािऱी, २०६४ 

१२. सशुासन (धयिस्थाऩन िथा सञ् चाऱन) धनयमािऱी, २०६५ 

१३. राष्ट्रिय ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रयोगशाऱा ष्ट्रिकास सधमधि कमिचारी सेिाशिि धनयमािऱी, २०६५ 
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