प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श

प्रशासन सेवा, (सामान्य प्रशासन, लेखा तथा लेखापरीक्षण समूह), नवौँ तहको अधिकृत पदको खुला तथा आन्तररक
प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षाको पाठ्यक्रम एवम् परीक्षा प्रणाली योजना

यस पाठ्यक्रम योजनालाई तीन चरणमा ववभाजन गररएको छः
प्रथम चरणः- धलखखत परीक्षा (Written Examination)

पूणााङ्क: २००

द्वितीय चरणः- सक्षमता परीक्षण (Competency Test)

पूणााङ्क: ३०

तृतीय चरणः- अन्तवााताा (Interview)

पूणााङ्क: ३०

परीक्षा योजना (Examination Scheme)
प्रथम चरणः धलखखत परीक्षा योजना (Written Examination Scheme)
पत्र

ववषय

पूणााङ्क

उत्तीणाा
ङ्क

सैद्धाखन्तक

प्रथम

व्यवस्थापन
(सबै सेवा/

१००

समस्या

छु ट्टा छु ट्टै )

(Problem

तकायुक्त

समािान

३

घण्टा

सम्बन्िी १

प्रश्न २५ अङ्क
र ५ वटा प्रश्न

ववश्लेषणसवहतको ववषयगत
प्रत्येक प्रश्न
(Subjective with Theoretical,
१५/१५ अङ्क
Critical Analysis)

सेवा सम्बन्िी
समूहको लाधग

समािान

समस्या

Solving) सवहतको ववषयगत

सैद्धाखन्तक

(सबै सेवा/

समय

र ५ वटा प्रश्न

४०

समूहको लाधग)

द्वितीय

तकायुक्त

अङ्क

ववश्लेषणसवहतको ववषयगत
प्रत्येक प्रश्न
(Subjective with Theoretical,
१५/१५ अङ्क
Critical Analysis)

शासकीय प्रबन्ि
र सावाजधनक

प्रश्न सङ्ख्या र

परीक्षा प्रणाली

१००

४०
समस्या

समािान

(Problem समािान

Solving) सवहतको ववषयगत

1

समस्या

सम्बन्िी १

प्रश्न २५ अङ्क

३

घण्टा
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सैद्धाखन्तक तकायुक्त र ववश्लेषणसवहतको ववषयगत (Subjective with Theoretical, Critical Analysis) प्रश्नको

•

उत्तरमा परीक्षाथीहरूले यथासक्य धसद्धान्त, नीधत, प्रचलनमा रहेका कानुन, सङ्गठन सं रचना र अभ्यासमा
आिाररत ववश्लेषण एवम् सुिारका पक्षहरू समेट्नु पनेछ।
समस्या समािान सवहतको ववषयगत (Subjective with Problem Solving) प्रश्नको उत्तरमा परीक्षाथीहरूले

•

यथासक्य

समस्याको पवहचान, कारण र पररणाम, तथा वतामान नीधत, कानुन, सङ्गठनात्मक व्यवस्था र

अभ्यासको समीक्षा सवहत कायाान्वयन योजना सवहतको समस्या समािानका उपायहरू प्रस्तुधत गनुा पनेछ।
द्वितीय चरण: सक्षमता परीक्षण (Competency Test)
ववषय

पूणााङ्क

In Basket
Exercise

३०

अन्तवााताा

२५

परीक्षा प्रणाली

समय

धलखखत अभ्यास (Written Exercise)
अन्तवााताा

सधमधतले

प्रत्यक्ष

परीक्षण

(व्यखक्तत्व, ववषय वस्तुको ज्ञान र शैली)

५० धमनेट

(३० धमनेट तयारीका लाधग र
२० धमनेट धभत्र प्रस्तुधत)
३० धमनेट

धलखखत अभ्यास (Written Exercise)को प्रश्नको उत्तरमा पाठ्यक्रममा आिाररत द्वदइएको माधमलामा ववषय

•

वस्तुको पृष्ठभूधम, वतामान अवस्था, अभ्यास, भएका नीधत एवम् सं स्थागत व्यवस्थाहरू, कधमकमजोरी एवम्
सुझावहरू समेटी प्रस्तुतीकरण तयार गरी प्रस्तुधत गनुप
ा ने ।
तृतीय चरण: अन्तवााताा (Interview)
ववषय

पूणााङ्क

परीक्षा प्रणाली

अन्तवााताा
(Interview)

३०

बोर्ा अन्तवााताा (Board Interview)

समय

अन्तवााताा सधमधतले उम्मेदवारको प्रत्यक्ष परीक्षण (व्यखक्तत्व, ववषय वस्तुको ज्ञान र शैलीको आिारमा मूल्याङ्कन
गने)
द्रष्टव्य:
१.

धलखखत परीक्षाको भाषा नेपाली वा अङ्खरेजी वा दुवै हुन सक्नेछ।

२.

प्रथम पत्र प्रशासन सेवाका सबै सेवा समूहका लाधग एकीकृत रूपमा धलइनेछ।

३.

दोस्रो पत्र सेवा सम्बन्िी परीक्षा अलग अलग द्वदन हुनछ
े ।

४.

प्रत्येक पत्रमा ५ खण्र्हरू हुनेछन्। प्रत्येक खण्र्बाट एक एक प्रश्न सोधिने छ। तर समस्या समािान
सम्बन्िी प्रश्न कुनै वा एक भन्दा बढी खण्र्हरूबाट जोर्े र सोध्न सवकनेछ।
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५.

द्वितीय

पत्र र तृतीय पत्रको प्रत्येक

खण्र्का

लाधग

छु ट्टाछु ट्टै

उत्तरपुखस्तकाहरू

हुनेछन्।

ु नेछ।
परीक्षाथीले प्रत्येक खण्र्का प्रश्नहरूको उत्तर सोहीखण्र्को उत्तरपुखस्तकामा लेख्नप
६.

धलखखत परीक्षामा यथासम्भव पाठ्यक्रमका सबै एकाइबाट प्रश्नहरू सोधिनेछ साथै परीक्षा योजनामा
उल्लेख भए बमोखजमका सैद्धाखन्तक तकायुक्त र ववश्लेषणसवहतको ववषयगत तथा समस्या समािान
सवहतको ववषयगत प्रश्नहरू पाठ्यक्रमका जुनसुकै एकाइबाट पधन सोध्न सवकनेछ।

७.

प्रत्येक पत्र/ववषयका प्रत्येक प्रश्नको लाधग अलग अलग उत्तरपुखस्तकाहरू उपलब्ि गराइनेछ।
परीक्षाथीले प्रत्येक प्रश्नको उत्तर अलग अलग उत्तरपुखस्तकामा लेख्न ु पनेछ।

८.

ु ै ले खखएको भए तापधन
यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगातका पत्र र ववषयका ववषयवस्तुमा जेसक
पाठ्यक्रममा परे का

कानून, ऐन, धनयम

तथा

नीधतहरू

परीक्षाको

धमधत

भन्दा

एक

मवहना

अगाधर् सं शोिन भएका वा सं शोिन भई हटाइएका वा थप गरी सं शोिन भई कायम रहेकालाई यस
पाठ्यक्रममा परे को सम्झनु पदाछ।
९.

प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सखम्मधलत
गराइनेछ।साथै द्वितीय चरणको परीक्षामा सहभागी भएपधछ मात्र तृतीय चरणको परीक्षामा सखम्मधलत
गराइनेछ।

१०. पाठ्यक्रम लागू हुने धमधत:
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प्रथम पत्र : शासकीय प्रबन्ि र सावाजधनक व्यवस्थापन
(प्रशासन सेवाका सबै समूहका लाधग)
खण्र् १: नेपालको संवविान
१. सं वविान धनमााणको पृष्ठभूधम र नेपालको सं वविानका ववशेषताहरू
२. राज्य शखक्तको बााँर्फााँर्, शखक्त पृथकीकरण र शखक्त सन्तुलनः नेपालमा यसको अभ्यास
३. सङ्घीय प्रणाली र राज्य शखक्तको बााँर्फााँर्
४. सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको भूधमका, खजम्मेवारी र कायाहरू
५. सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहकधबचको अन्तरसम्बन्ि, समन्वय र सहकाया
६. प्रधतधनधित्व प्रणाली, लोकतन्त्रको अभ्यास र च ुनौतीहरू
७. तीनै तहको राज्य सं रचनाधभत्र धनयन्त्रण र सन्तुलन सम्बन्िी प्रबन्ि, अभ्यास र च ुनौतीहरू
८. सं सद, सं सदीय सधमधत र सं वैिाधनक धनकायहरू बीचको अन्तरसम्बन्ि
९. सं वविानमा उल्लेख भएका मौधलक हकहरू,नागररकका दावयत्व र राज्यको खजम्मेवारी
१०.

राज्यका धनदे शक धसिान्त नीधत एवम् उपयोग

११.

प्रधतधनधित्वको धसद्धान्त र धनवााचन प्रणालीका प्रकार (Types of Electoral System)

खण्र् २: प्रदे श र स्थानीय तहको भूधमका र प्राथधमक खजम्मेवारीहरू
१. सावाजधनक नीधत तजूम
ा ा, नीधत कायाान्वयन र मूल्याङ्कन
२. प्रदे श सभाको गठन र भूधमका, प्रदे श सभाधभत्रका सधमधतहरू
३. प्रदे श र स्थानीय तहको कानुनी व्यवस्था र कानुन धनमााणको ववधि र प्रवक्रयाहरू
४. प्रदे शको एकल र साझा अधिकारका क्षेत्रहरू र भूधमका
५. बागमती प्रदे श सरकारको साङ्गठधनक स्वरूप र महत्वपूणा धनकायहरूको भूधमका
६. स्थानीय तहको कायापाधलका र सभाको गठन एवम् भूधमका
७. गाउाँ/नगरपाधलका र वर्ा कायाालयको प्रमुख काम र खजम्मेवारीहरू
८. स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार क्षेत्र र भूधमका
९. स्थानीय

तहमा

प्रमुख

प्रशासकीय

अधिकृतको

व्यवस्था

र

खजम्मेवारी एवम्

स्थानीय

प्रधतधनधिहरूसाँगको अन्तरसम्बन्ि
खण्र् ३: सङ्गठन, व्यवस्थापन र कमाचारी प्रशासन
१. सङ्गठनको स्वरूप र सङ्गठन धनमााणका आिारहरू
२. कमाचारी प्रशासनका ववववि पक्षहरू
३. राजनीधतक नेतत्ृ व र कमाचारी धबचको अन्तरसम्बन्ि, सहकाया र वववाद समािानका उपायहरू
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४. प्रदे श र स्थानीय तहमा कमाचारी व्यवस्था, च ुनौती र समािानका उपायहरू
५. कमाचारी व्यवस्थापनमा प्रदे श लोक सेवा आयोगको भूधमका र महत्व
६. प्रशासधनक ववकृधत र धनयन्त्रण एवम् सुिारका प्रयास र च ुनौतीहरू
७. व्यवस्थापनको अविारणा, अभ्यास र ववववि पक्षहरूः नेतत्ृ व(Leadership), उत्प्रेणा (Motivation), मनोबल
(Morale), धनणाय प्रवक्रया (Decision Making),समूह काया (Team work), समूह गधतखशलता (Group
Dynamic), िन्ि व्यवस्थापन (Conflict Management, तनाव व्यवस्थापन (Stress Management), पररवतान
व्यवस्थापन (Change Management), वाताा तथा सम्झौताका सीपहरू (Negotiation &Agreement Skills),
सहभाधगतामूलक व्यवस्थापन (Participative Management), सङ्गठनात्मक व्यवहार (Organizational
Behaviors) र काया सं स्कृधत (Work Culture)
खण्र् ४: ववकासका ववववि पक्षहरू एवम् अन्तारााविय सम्बन्ि
१. सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको आवधिक योजना, आयोजना, लेखा परीक्षण र आधथाक काया प्रणाली
२. बजेटको सै द्धाखन्तक पक्ष तथा बजेट तजुम
ा ा, कायाान्वयन र मूल्याङ्कन प्रवक्रया
३. ववत्त नीधत र मौद्वद्रक नीधत (Fiscal and Monetary Policy)
४. सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको राजश्वको स्रोत, बााँर्फााँर्, अनुदान एवम् उपयोग सम्बन्िी प्रबन्िहरू
५. जनसङ्ख्याको बनौट, गररबीको राविय र प्रादे खशक अवस्था र गररबी धनवारण सम्बन्िी कायाक्रमहरू
६. समावेशी ववकास, मवहला सशखक्तकरण, सामाखजक सुरक्षा र न्याय
७. द्वदगो ववकासका लक्ष्यहरू र राविय कायायोजना
८. ववपद् व्यवस्थापनका ववववि पक्षहरू एवम् वातावरणीय समस्या र समािानका लाधग भएका प्रयास र
च ुनौतीहरू
९. ववकासमा सरकार, धनजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूधमका, राज्य, धनजी र सहकारी धबच साझेदारी र
अन्तरसम्बन्ि तथा सहकारीको अविारणा,
१०.

प्रकोप/ववपद् व्यवस्थापन (Disaster Management), द्वदगो ववकास र वातावरण सं रक्षण,

११.

ववकास कायामा वातावरण परीक्षण, मौसम पररवतान र धनयन्त्रण (Climate Change and Control)

१२.

आधथाक ववकासका नीधतहरू, ववश्वव्यापीकरण (Globalization), आधथाक उदारीकरण (Economic

Liberalization), धनजीकरण (Privatization), सामुदायीक व्यवसाय (Community Enterprises), धमखित
अथा व्यवस्था (Mixed Economy) एवम् सावाजधनक धनजी साझेदारीको अविारणा र प्रयोग
१३. नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण, लगानी (वैदेखशक र स्वदे शी) सम्बन्िी नीधत एवम् सं रचनागत
व्यवस्थाहरू, लगानी आकवषात गना बागमती प्रदे श सरकारको प्रयासहरू
१४. नेपालको आधथाक कूटनीधत, वैदेखशक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, पारवहन सुवविा, दुई पक्षीय
तथा बहुपक्षीय सम्बन्िहरू,वैदेखशक रोजगारी तथा ववप्रेषण आय, ववश्व व्यापार सङ्गठनसाँगको सम्बन्ि,
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साका तथा ववधमस्टे कको सदस्यता र फाइदा, समसामयीक राविय अन्तरााविय घटनाहरूले नेपालको
अथाव्यवस्थामा पने अनुकूल प्रधतकूल प्रभावहरू
खण्र् ५: सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता
१. सुशासनको अविारणा र ववशेषताहरू, पारदखशाता र सूचनाको हक, उत्तरदावयत्व र जवाफदे वहता, दक्षता र
प्रभावकाररता, सुशासनका योजनाहरू
२. सुशासन एवम् सेवाको प्रभावकाररताको लाधग धनयधमत सुपररवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन (Supervision,
Monitoring and Evaluation)
३. सम्पखत्त शुखध्दकरण (Money Laundering) को अविारणा, सम्पखत्त शुखध्दकरण सम्बन्िी अपराि हुने
प्रमुख क्षेत्रहरू, अन्तरााविय चासो र सम्पखत्त शुखध्दकरण धनयन्त्रणका लाधग नेपालले गरे का प्रयासहरू
४. नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था (सूचकहरू), भ्रष्टाचार र अधनयधमत वक्रयाकलापहरू, भ्रष्टाचार धनयन्त्रणका
लाधग भएका सं स्थागत र कानुनी व्यवस्थाहरू, भ्रष्टाचार एवम् अधनयधमत काया धनयन्त्रणमा कायाालय
प्रमुखको भूधमका र खजम्मेवारी, भ्रष्टाचार र अधनयधमत काया धनयन्त्रका उपायहरू
५. सावाजधनक खररद सम्बन्िी कानुनी व्यवस्था, खररद योजना र खररद प्रवक्रया, धनयन्त्रण र आधथाक
अनुशासन, सावाजधनक सम्पखत्तको उपयोग र सं रक्षण, धमत्तव्यवयता र बेरुजु फस्योटको खजम्मेवारी
६. सावाजधनक कायामा वढलासुस्ती, लापरबाही, अधनयधमतता, भ्रष्टाचार जस्ता काया हुन नद्वदन धनयधमत अनुगमन,
प्रगधत समीक्षा, आन्तररक धनयन्त्रण, सावाजधनक धनगरानी र परीक्षण एवम् अखन्तम लेखा परीक्षण जस्ता
व्यवस्था तथा सोको प्रभावकाररता,
७. प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लाधग नागररक खशक्षा, जनचेतना सेवाराही मैत्री कायाालय व्यवस्थापन, गुनासो
र उजुरीहरूको व्यवस्थापन, क्षधतपूधतासवहतको नागररक वर्ापत्र (Citizen Charter), प्रभावकारी सूचना
प्रवाह, कम््युटर प्रववधि र इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा प्रवाह, उपभोक्ता वहत, नागररक समाज र सञ्चार
क्षेत्रको भूधमका र अन्तरसम्बन्ि, उपभोक्ता सधमधत र टोल सङ्गठनहरूसाँगको सहकाया ।
समाप्त
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दोस्रो पत्र : सेवा सम्बन्िी (प्रशासन समूह)
खण्र् १ : राविय नीधत, कानुनी व्यवस्था र योजना
१.

सावाजधनक नीधतको अविारणा, राविय नीधत तजुम
ा ा, नीधत ववश्लेषण, कायाान्वयन र मूल्याङ्कन

२.

सङ्घ एवम् बागमती प्रदे शका प्रमुख नीधतहरूको कायाान्वयन अवस्था

३.

सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तह धबच राविय नीधत एवम् ववषय क्षेत्रगत नीधतहरू तजुम
ा ा, कायाान्वयनमा
अन्तरसम्बन्ि

४.

सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको कानुन धनमााण, कायाान्वयन र पररमाजानका ववधि र प्रवक्रयाहरू

५.

सामाखजक सुिार एवम् सुशासनका लाधग भएका कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभाव (ववभेद र सामाखजक
अपराि धनयन्त्रण, घरे ल ु वहं सा र मवहला वहं सा धनयन्त्रण, चेलीबेटी बेचधबखन धनयन्त्रण, बालबाधलकाको
अधिकार, मयााद्वदत िम तथा िधमकका अधिकार, बालिम धनयन्त्रण, उपभोक्ता वहत सं रक्षण, बजार
अनुगमन)

६.

योजनावद्ध ववकास प्रयास, उपलखब्ि र च ुनौती

७.

सङ्घीय, प्रादे खशक र स्थानीय ववकास योजना (आवधिक, मध्यकाधलन र वावषाक योजना तथा
मध्यमकालीन खचाको सं रचना)

८.

ववकासमा सरकारी (Public), धनजी, सहकारी क्षेत्र र गैह्र सरकारी क्षेत्र (Non-state Sector) को
भूधमका र उपयोधगता

९.

ववकास आयोजनाको अविारणा, तजुम
ा ा, कायाान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र नेपालमा आयोजनाको
व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली

१०. द्वदगो ववकासका लक्ष्यहरूः वतामान अवस्था र नेपालको प्रयास
११. गररबी धनवारण
खण्र् २ : व्यवस्थापन
१. सङ्गठन सं रचना, सङ्गठन धनमााणका आिारहरू, सङ्गठनका वकधसमहरू, प्रदे श र स्थानीय तहमा आवश्यक
हुने आवधिक र सालवसाली सङ्गठनको पवहचान एवम् सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभे क्षण, सङ्गठनसाँग
जोधर्एका च ुनौती तथा समािानका उपायहरू
२. सङ्गठनात्मक व्यवहार (Organizational Behavior) एवम् काया सं स्कृधत (Work Culture)
३. व्यवस्थापनको अविारणा, व्यवस्थापनका धसध्दान्तहरू, व्यवस्थापनका नववनतम सोचहरू, व्यवस्थापनमा
प्रववधिको उपयोग, सहभाधगतामूलक व्यवस्थापन, सावाजधनक सेवामा Outsourcing, व्यवस्थापनमा
Portfolio Management को अविारणा र प्रयोग, वाताा र सम्झौताका सीपहरू (Negotiation &
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Agreement Skills),

प्रभावकारी

सञ्चार

(Effective Communication), कमाचारीको

सामाखजकरण

(Socialization of Employees), कमाचारीहरूको आचारसं वहता (Code of Conduct), सङ्गठनको सामाखजक
उत्तरदावयत्व (Social Responsibility), सूचनाको हकसम्बन्िी कायाालयको खजम्मेवारी (Right to
information), सेवामा समवपात सरकारी धनकाय (Responsive governance)
खण्र् ३ : कमाचारी प्रशासन
१.

मानव सं सािन योजना, उपयोग र ववकास

२.

दरबन्दी धसजाना, पद दताा, भनाा, पदस्थापना, सरूवा, बढु वा, धबदा, पाररिधमक र सुवविाहरू, आचरण र
अनुशासन, ववभागीय कारबाही, अवकाश सम्बन्िी प्राविानहरू

३.

बागमती प्रदे श लोक सेवा आयोगको गठन, भूधमका र प्रदे श एवम् स्थानीय तहको खजम्मेवारी

४.

पररणाममूखी कमाचारी व्यवस्थापन, काया ववश्लेषण (Job Analysis), काया वववरण (Job Description), काया
ववखशष्ट वववरण (Job Specification), काया पुवष्टकरण/सं वखृ ध्दकरण (Job Enrichment), काया ववस्तृतीकरण
(Job Enlargement) र कायासम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली

५.

सावाजधनक प्रशासनमा नेतत्ृ व ववकास (Leadership Development), नेतत्ृ व परीक्षण (Leadership
Assessment), र उत्तराधिकारी योजना (Succession Plan)

६.

व्यवस्थापन परीक्षण र सुिार योजना (Management Audit and Reform Plan)

७.

सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहका कमाचारीहरूको वृधत ववकास सम्बन्िी व्यवस्था, कमाचारी समायोजन र
खजम्मेवारी

८.

प्रदे श र स्थानीय तहधबच कमाचारी व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकाया, प्रदे श धनजामती सेवा र स्थानीय
सेवा सम्बन्िी कानुनी व्यवस्थाहरू

९.

समावेशी सेवाको अविारणा र आरक्षण, नीधतगत एवम् कानुनी व्यवस्थाहरू, च ुनौती र समािानका
उपायहरू

१०. कमाचारीमा व्यावसावयकता (Professionalism) र सदाचार (Integrity)
११. कमाचारीतन्त्रको सं स्कृधत र सं स्कृधत पररवतानका रणनीधत, उपागम र औजार
खण्र् ४ : आधथाक माधमला र ववकास प्रशासन
१.

नेपालको आधथाक उदाररकरण, धनजीकरणः प्रयास, उपलव्िी र च ुनौती

२.

ववश्व आधथाक व्यवस्था, उदारीकरण र ववश्वव्यापीकरण

३.

ु को अधिकार
भूपररवेवष्ठत र अधतकम ववकधसत मुलक

४.

बागमती प्रदे श सरकारको वजेट तजुम
ा ा, धनयन्त्रण, कायाान्वयन, अनुगमन र मूल्याड्ढन प्रवक्रया
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५.

लै वङ्गक मैत्री, सामाखजक समावेशीकरण मैत्री, जलवायु पररवतान मैत्री, द्वदगो ववकास मैत्री बजेटको

६.

अविारणा र कायाान्वयन

७.

आयोजना चक्र एवम् आयोजना व्यवस्थापनका ववववि पक्षहरू, च ुनौती र समािानका उपायहरू

८.

द्वदगो ववकासको अविारणा, आयोजना वा पररयोजनाहरू सञ्चालनमा वातावरण अध्ययन/परीक्षणसम्बन्िी
नीधत एवम् कानुनी व्यवस्थाहरू र उपयोगको अवस्था, सहस्राब्दी ववकास लक्ष्यको प्रगधत एवम् द्वदगो
ववकास लक्ष्य सम्बन्िी अन्तरााविय र राविय लक्ष्यहरू, द्वदगो ववकासका लक्ष्यहरू हाधसल गना बागमती
प्रदे श एवम् स्थानीय तहको भूधमका र प्रयासहरू

९.

गररबी धनवारण, गररबीको राविय एवम् प्रादे खशक अवस्था, गररबीका कारण र न्यूधनकरणका उपायहरू,
गररबी धनवारण लखक्षत राविय एवम् बागमती प्रदे शका कायाक्रमहरू, गररबी न्यूधनकरणमा स्थानीय
सरकारको भूधमका

१०. ववकासमा सरकारी, धनजी, सहकारी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रको भूधमका
११. सहकारीको अविारणा एवम् अभ्यास, नेपालमा सहकारीको वतामान अवस्था, सहकारी क्षेत्रका च ुनौती
तथा समािानका उपायहरू, आधथाक एवम् सामाखजक ववकासमा सहकारीको योगदान, सहकारी दताा,
धनयमन, प्रबध्दान तथा ववकासमा प्रदे श तथा स्थानीय तहको सरकारको भूधमका
१२. आधथाक ववकास, कुल राहस्थ उत्पादन, राविय आय, प्रधत व्यखक्त आय, वैदेखशक रोजगारी र ववप्रेषण
आय, वैदेखशक व्यापार, वैदेखशक ऋण एवम् सहायगता, राजश्व पररचालन, बजेट ववधनयोजन एवम् खचाको
अवस्था
१३. आवधिक योजनाको अविारणा एवम् नेपालमा योजनाबि ववकासको अभ्यास र महत्व, बागमती प्रदे शको
चालू आवधिक योजनाका प्रमुख ववशेषताहरू, स्थानीय तहमा आवधिक योजनाको आवश्यकता र
आवधिक योजनाले समेट्नु पने प्रमुख क्षेत्रहरू,
१४. नेपालको आधथाक ववकासमा वैदेखशक सहायता र ववकास सहयोग नीधत
१५. नेपालको अन्तरााविय व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payment): बतामान अवस्था, प्रवृखत्त
(Trends) र च ुनौती र सम्भावना
१६. आधथाक अधनयधमतता र भ्रष्टाचार धनवारण, सम्पखत्त शुवद्धकरण अपराि धनवारण
खण्र् ५ : प्रदे श तथा स्थानीय तहको सरकारका सरोकारका सावाजधनक सेवाका क्षेत्रहरू
१. ववपद् व्यवस्थापन, राविय नीधत एवम् कानुनी व्यवस्थाहरू, प्रदे श र स्थानीय तहको भूधमका र खजम्मेवारी,
च ुनौती र समािानका उपायहरू
२. सूचना प्रववधिको उपयोग र सूचना प्रववधिमा आिाररत सेवा, बागमती प्रदे श र स्थानीय तहले प्रयोगमा
ल्याएका सूचना प्रववधिमा आिाररत सेवाको अवस्था, नीधतगत एवम् सं रचनागत व्यवस्थाहरू, सम्भावनाका
क्षेत्रहरू, च ुनौती र समािानका उपायहरू
9
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प्रशासन सेवा, (सामान्य प्रशासन, लेखा तथा लेखापरीक्षण समूह), नवौँ तहको अधिकृत पदको खुला तथा आन्तररक
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३. खशक्षा र स्वास््य सेवाको ववस्तार, गुणस्तर एवम् पहुाँचको अवस्था, सुिारका क्षेत्रहरू, बागमती प्रदे शले
अबलम्बन गरे को नीधत र कायाक्रमहरू, स्थानीय तहको भूधमका, च ुनौती र समािानका उपायहरू
४. अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरू, ज्येष्ठ नागररक, बालबाधलका, असहाय एवम् वहं सा पीधर्त मवहला, दीघा रोगी,
िन्ि वा ववपद् पीधर्त व्यखक्तहरू, वपछधर्एको क्षेत्र र वगा, ववभेदमा परे को समुदाय, लोपोन्मुख जाधत
लखक्षत कायाक्रमहरूको अवस्था र नीधतगत व्यवस्था र सुिारका पक्षहरू
५. जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, रामीण तथा सहरी ववकासको अवस्था, प्रदे श सरकार एवम् स्थानीय तहको
भूधमका
६. सावाजधनक सेवा प्रवाहमा सरकार, धनजी क्षेत्र, समुदाय र नागररक सं स्थाको भूधमका
७. जनतामा प्रवाह गररने सेवाहरू, सेवाको व्यवस्थापन, अविारणात्मक पक्षहरू, स्थानीय स्तरमा
जनतालाई सेवा गने माध्यमहरू
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दोस्रो पत्र : सेवा सम्बन्िी (लेखा एवम् लेखापरीक्षण समूह)
खण्र् १ : आधथाक, मौद्वद्रक र ववत्त नीधत
१. नेपाल सरकारको मौद्वद्रक र ववत्त नीधतहरूको ववश्लेषण
२. सङ्घ, प्रदे श (बागमती) र स्थानीय तहको आधथाक नीधत
३. नेपालको अथातन्त्रको बनावट र आधथाक अवस्था( कुल राहस्थ उत्पादन, कुल राविय उत्पादन, प्रधत
ब्यखक्त आय, वैदेखशक व्यापार लगायतका ववषय)
४. ववप्रेषण आय एवम् राजश्व र वैदेखशक सहायता पररचालन, को अवस्था
५. सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको आधथाक काया प्रणाली
खण्र् २ : नीधत, योजना, बजेट तथा कायाक्रम
१. सावाजधनक ववत्त व्यवस्थापन र नववन प्रयोगहरू
२. नीधत, योजना, कायाक्रम तथा बजेट प्रणाधलको अविारणा लगायतका ववववि पक्षहरू
३. सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहधबच राजश्व बााँर्फााँर् र ववत्तीय हस्तान्तरणको नीधतगत व्यवस्थाहरू
४. सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको सखञ्चत कोष र ववभाज्य कोष सम्बन्िी व्यवस्थाहरू
५. ववत्तीय सं खघयताको व्यवस्थापनमा राविय प्राकृधतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको भूधमका
६. धतनै तहको बजेट धनमााण तथा खचाको मापदण्र् (Norms) र यसको प्रयोगको अवस्था
७. बजेटको अविारणा, धतनै तहमा बजेट तजुम
ा ा र कयाान्वयन सम्बन्िी ब्यवस्था एवं सो को अनुगमन
तथा मुल्यााँकन
८. आयोजना र आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्िी व्यवस्थाहरू
खण्र् ३ : आम्दानी, खचा व्यवस्थापन र लेखा प्रणाली
१.

ाँ ीगत लाभ
करको धसध्दान्त, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर (आय कर , मूल्य अधभबृखध्द कर, भन्सार, पुज
कर, अन्तशूल्क, स्थानीय कर र गैह्र कर राजश्व आद्वद) सम्बन्िी जानकारी

२.

ववत्तीय व्यवस्थापनमा धनयमनकारी धनकायहरु:

३.

नेपालमा सावाजधनक खररद प्रणाली र यसको वतामान अवस्था

४.

नेपालमा सरकारी सम्पखत्त ब्यवस्थापन

५.

सरकारी लेखा प्रणालीको अविारणा, धसध्दान्त र अभ्यास

६.

ले खाङ्कनका चरणहरू

७.

Charts of Accounts को अविारणा, प्रयोग र महत्व

८.

सावाजधनक क्षेत्रमा प्रयोग गररने ले खा प्रणालीहरू: नगदमा आिाररत ले खा प्रणाली, प्रोदभावी लेखा
प्रणाली, प्रधतबध्दता ले खा प्रणाली, कोष लेखा प्रणाली, बजेट लेखा प्रणाली
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९.

नेपाल सावाजधनक क्षेत्र लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standard - NPSAS) र
सरकारी लेखामा प्रयोग हुने म.ले .प. फारमहरू

१०.

नेपाल ववत्तीय प्रधतवेदन प्रणाली (Nepal Financial Reporting System-NFRS)

११.

ले खामानको अथा, आवश्यकता र नेपाल लेखापरीक्षणमान (Nepal Auditing Standard - NAS)

१२.

व्यावसावयक धनकायको ले खा प्रणाली र सरकारी लेखा प्रणालीधबच आिारभूत धभन्नताहरू

१३.

खजन्सी, िरौटी आम्दानी, खचा, सदर स्याहा र लेखा राख्ने ववधिहरू

१४.

Management Accounting System को अविारणा र प्रयोग

१५.

वैदेखशक सहायताको वकधसम, धनकासा प्रवक्रया, लेखाङ्कन तथा प्रधतवेदन

१६.

१७.

कोषपूधता कोष (Imprest Fund) तथा धनद्वदाष्ट कोष (Designated Fund), सोिभनाा तथा कोषपूधता

(Reimbursement and Replenishment), शोिन भौचर (Disbursement Voucher) सम्बन्िी
प्राबिान, आवश्यकता, पररचालन र नेपालमा यसको कायाान्वयनको अवस्था
नेपालको Financial Reporting System र प्रयोग हुने फारमहरू

खण्र् ४ : लेखा परीक्षण र ववत्तीय उत्तरदावयत्व
१.

ले खापरीक्षणको अथा, आवश्यकता, महत्व, आिारभूत धसद्धान्त र प्रकार

२.

आधथाक उत्तरदायीत्व परीक्षणका आन्तररक र वाह्य धनकायहरू तथा कानूनी आिारहरू

३.

आन्तररक ले खा परीक्षणको अविारणा र उपयोगको अवस्था, प्रमुख च ुनौतीहरू, समािानका
उपायहरू

४.

अखन्तम लेखा परीक्षणको अविारणा, आिारभूत धसध्दान्तहरू, सं वविानमा भएका प्राबिानहरू, च ुनौती
र समािानका उपायहरू

५.

ु ाई, सामाखजक तथा जन ले खापरीक्षण (Social and Public Audit) को अबिारणा,
सावाजधनक सुनव
अन्तरसम्बन्ि तथा आवश्यकताववत्तीय जोखखम (Fiduciary Risk) तथा आधथाक अनुशासनको
सन्दभामा लेखापररक्षणको भूधमका

६.

आधथाक अनुशासनमा लेखा परीक्षणको भूधमका, प्रभावकाररता, च ुनौती र समािानका उपायहरू

७.

बेरुजुको प्रकार, प्रवृखत्त, अवस्था, बेरुजुको अधभले ख र फस्योटको अवस्था र सुिारका उपायहरु-

८.

सावाजधनक

खचा

तथा

ववत्तीय

उत्तरदावयत्व

(Public Expenditure and Financial

Accountability-PEFA) सम्वन्िी पररसूचकहरु सम्बन्िी सामान्य ज्ञान तथा हालसम्म भएको
पेफा मूल्यांकन प्रधतवेदन, मूल्यांकन गने तररका सम्वन्िी ज्ञान
९.

नेपालको आधथाक प्रशासन सम्बन्िी ववववि पक्षहरू
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१०. आधथाक प्रशासन सम्बन्िी खजम्मेवारी र जवाफदे वहता पालना तथा प्रचलन (Compliance and
Enforcement)
११. नेपालका आधथाक प्रशासनसाँग सम्बखन्ित सङ्गठनात्मक तथा सं स्थागत सं रचना र धनकायहरूको
भूधमका तथा हालको कायाान्वयन खस्थधत

१२. ले खा परीक्षण सम्बन्िी राविय तथा अन्तरााविय सं स्थाहरू : - The Institute of Chartered
Accountants of Nepal (ICAN), the International Organization of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI), र Asian Organization of Supreme Audit Institutions
(ASOSAI)
खण्र् ५ : नेपालको सावाजधनक ववत्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रणालीको उपयोग
१. Line Ministry Budget Information System (LMBIS) सम्वन्धी जानकारी
२. Province Line Ministry Budget Information System (PLMBIS) सम्वन्धी जानकारी
३. Sub-National Treasury Regulatory Application (SUTRA) सम्वन्धी जानकारी
४. Revenue Management Information System (RMIS) सम्वन्धी जानकारी
५. Computerized Government Accounting System (CGAS) सम्वन्धी जानकारी
६. Treasury Single Account (TSA) सम्वन्धी जानकारी
७. Mid-term Expenditure Framework (MTEF) Public Assets Management System सम्वन्धी
जानकारी

८. Public Assets Management System (PAMS) सम्वन्धी जानकारी
९. NAMS (Nepal Audit Management System) सम्वन्धी जानकारी
१०. सूचना प्रववधिमा आिाररत आधथाक प्रशासनका अन्य व्यवस्थाहरू
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