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द्रष्टव्यः 
१.  यस पाठयक्रम अनसुार दईु पत्रको र्लन्खत पररक्षा र्लइनेछ । 

२. मार्थ उन्डलन्खत सबै सेवा अजतगफतका समूह/उपसमूहहरुको पाठयक्रमको प्रथमपत्र खण्ि (क) को  ववियवस्त ु एउटै 
हनुेछ, तर प्रथमपत्र खण्ि (ख) र द्वितीयपत्र सेवा, समूह सम्वजधी पाठयक्रम समूह अनरुुप र्रक र्रक हनुेछ।  

३.  प्रथमपत्र खण्ि (क) का र्लन्खत परीक्षा सेवागत रुपमा अथाफत एउटा सेवा अजतगफतका समूह/उपसमूहका लार्ग संयकु्त 
रुपमा एउटै प्रश्नपत्रवाट एकैद्वदन वा छुट्टाछटै्ट प्रश्नपत्रवाट छुट्टाछुटै्ट द्वदन पर्न हनु सक्न छ िन प्रथमपत्र खण्ि (ख) का 
परीक्षा समूह/उपसमूह अनसुार एकैद्वदन वा अलग अलग द्वदन छुट्टाछुटै्ट प्रश्नपत्रवाट हनुेछ । यसैगरी द्वितीय पत्रका परीक्षा 
पर्न समूह/उपसमूह अनसुार एकैद्वदन वा अलग अलग द्वदन छुट्टाछटै्ट प्रश्नपत्रबाट हनुेछ । 

४. प्रथमपत्र खण्ि (क) का लार्ग एउटा मात्र उत्तरपनु्स्तका हनुेछ िन ेप्रथमपत्र खण्ि (ख) र द्वितीय पत्रको प्रत्येक प्रश्नका 
लार्ग छट्टाछुटै्ट उत्तरपनु्स्तकाहरु हनुछेन ्। 

५.  र्लन्खत परीक्षाको माध्यम िािा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवैु हनु सक्नेछ । 

६.  यथासम्िव प्रश्नहरु नेपाल र बागमती प्रदेशको सजदिफमा सोर्धन ेछन ्। 

७.  समस्या समाधानको उत्तर आवश्यकता अनसार र्नम्नानसुार चार िागमा वविाजन गरी प्रस्ततु गनुफपनेछ । 

क) पवहलो िागमा समस्याको पवहचान । 

ख) दोस्रो िागमा समस्या समाधानको लार्ग मौजदुा सरकारी नीर्त र कायफक्रम । 

ग) तेस्रो िागमा समस्या समाधानको लार्ग सझुाव । 

घ) चौथो िागमा सझुाव कायाफजवयन, अनगुमन र मूडयाङ्कन गने ठोस तररका । 

८.  यस पाठयक्रममा जेसकैु लेन्खएका िएता पर्न पाठयक्रममा परेका ऐन, र्नयमहरु परीक्षाका र्मर्त िजदा ३ मवहना 
अगार्ि (संशोधन िएका वा संशोधन िई हटाइएका वा थप गरी संशोधन िई ) कायम रहेकालाई यस पाठयक्रममा परेको 
सम्झन ुपदफछ । 

९. प्रथम चरर्का र्लन्खत परीक्षाबाट छनौट िएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र द्वितीय चरर्का अजतवाफताफमा सन्म्मर्लत 
गराइनेछ। 

 १०. पाठयक्रम लाग ुर्मर्तः 
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प्रथमपत्रः खण्ि (क) प्रशासन र व्यवस्थापन                  अङ्क – ५० 

१.    राज्य र सरकार 
१.१   व्यवस्थावपका, कायफपार्लका र जयायपार्लका बीचको अजतरसम्बजध 

१.२   सावफजर्नक नीर्त तजुफमा, कायाफजवयन, अनगुमन र मूडयांकन 

१.३   ववद्यमान नेपालको संववधान 

२.    सावफजर्नक प्रशासन 

२.१   सावफजर्नक प्रशासनको अवधारर्ा 
२.२   कमफचारी प्रशासनका आधारिूत पक्षहरु 

२.३   आर्थफक प्रशासन- बजेट तजुफमा, कायाफजवयन, अनगुमन र मूडयांकन 

३.    व्यवस्थापन 

३.१   व्यवस्थापनको अवधारर्ा 
३.२   व्यवस्थापनमा नेततृ्व, उत्प्रेरर्ा, र्नयजत्रर् र समजवयको महत्व 

३.३   व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली 
४.    ववकासका आयामहरु 

४.१   ववकास प्रशासनका अवधारर्ा 
४.२   ववकासमा जनसहिार्गता 
४.३   आवर्धक योजना/बागमती प्रदेशको आवर्धक योजना 
४.४   द्वदगो ववकास 

४.५   ववकेजद्रीकरर् 

४.६   गरीबी र्नवारर् 

४.७   सशुासन 

४.८   ववकासमा गैरसरकारी संस्थाको िूर्मका 
४.९   जनसं्या र बसााँईसराई 

५.    लोकतजत्र र मानव अर्धकार 
५.१   लोकतजत्र र समावेशीकरर् 

५.२   काननुी राज्य 

५.३   मानव अर्धकार 
५.४   लैंर्गक सवाल (Gender Issues) 

५.५   आरक्षर् र सकारात्मक वविेद 

५.६   प्रर्तर्नर्धत्वको र्सद्धाजत र समानपुार्तक प्रर्तर्नर्धत्व 

६.    नेपाली समाज र यसको बनोट 

 ६.१   नेपालका ववववध जात/जार्त/वगफ/समदुायहरुको सामान्जक, आर्थफक, सांस्कृर्तक र धार्मफक 
अवस्था र  रहनसहन 

६.२   आद्वदवासी, जनजाती, मधेसी,दर्लत, अपाङ्घ र मवहलाहरुको वतफमान अवस्था, उत्थानका 
प्रयासहरु, समस्या, समाधान र सम्िावनाहरु 

=========== 
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प्रथम पत्र   खण्ि- (ख) सेवा समूह सम्बजधी सामाजय वविय         अङ्क – ५० 

 

१.  र्नजामती सेवा ऐन, २०४९ र र्नजामती सेवा र्नयमावली, २०५० 

२.  नेपाल इन्जजर्नयररङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा शे्रर्ी वविाजन र र्नयनु्क्त) र्नयमहरु २०५१ 

३.  वातावरर् संरक्षर् ऐन, २०७६ तथा वातावरर् संरक्षर् र्नयमावली, २०७७ 

४.  आर्थफक कायफववर्ध तथा ववन्त्तय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ र आर्थफक कायफववर्ध तथा ववन्त्तय 

    उत्तरदावयत्व र्नयमावली, २०७७   

५.  नेपाल इन्जजर्नयररङ्ग पररिद ऐन, २०५५   

६.  ववकास सर्मर्त एन, २०१३   

७.  नगर ववकास सर्मर्त ऐन, २०४५   

८.  िवन ऐन, २०५५   

९.  संयकु्त आवासको स्वार्मत्व सम्बजधी ऐन, २०५४   

१०. जग्गा नापजााँच ऐन, २०१९   

११. जग्गा प्रार्ि ऐन, २०३४   

१२. िरू्म उपयोग ऐन, २०७६   

१३. प्राचीन स्मारक संरक्षर् ऐन, २०१३   

१४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४   

१५. आवास, िवन तथा शहरी ववकास सम्बजधी वतफमान सांगठर्नक व्यवस्था र सधुारका 
     सम्िावनाहरु   

१६. िवन र्नमाफर् संवहता, २०६०   

१७. र्नमाफर् नमफस   

१८. िवन र्नमाफर् र्नदेन्शका   

१९. जग्गा एकीकरर् म्यानअुल   

२०. काठमाण्िौ उपत्यकाको लार्ग िवन र्नमाफर् मापदण्ि, २०६४ 

२१. राविय आवास नीर्त - २०६८ 

२२. राविय शहरी नीर्त - २०६४ 

२३. राविय शहरी ववकास रर्नीर्त, २०१५ 

२४. नेपाल शहरी सिक मापदण्ि- २०७६ 
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द्वितीय पत्र - उपसमूह सम्बजधी                    पूर्ाफङ्कः १०० 

 

1.    ARCHITECTURE & BUILDING CONSTRUCTION 
1.1     Rana and Malla Period vernacular building materials and Tech- in 

Nepal 

1.2     Evolution of Nepalese contemporary architecture. 

1.3     Local and modern building construction material in Nepal. 

1.4     Climatology and Heritage conservation in Nepal. 

1.5     Contemporary building Design philosophies and Built environment. 

1.6     Present status of government office building in Nepal and the need 

for standardization. 

1.7     Prospects and challenge for maintenance and rehabilitation of 

government buildings. 

1.8     Evaluation of building construction technology in Nepal and its 

relation to modern Structural Engineering 

1.9     Efforts in developing Intermediate and High Technology in building 

design and construction and its effects in the development process 

of Nepal. 

1.10   Proposed Building Code of Nepal. 
 

 

2.      HOUSING  
2.1     Housing scenario in Nepal 

2.2     Housing by types and grades 
2.3     Methods of urban land development in Nepal. 

2.4     Role of private initiatives in housing development in Nepal 

2.5     Housing finance and legislation. 

2.6     National Shelter Policy of Nepal. 

2.7     Low cost Housing Technology 
 

 

3.      URBAN DEVELOPMENT 
3.1     Status of Urban sector in Nepal. 

3.2     Master Planning, Structure Planning Local area Planning IAP, 

GLD, Land Pooling 

3.3     Building permits in Nepal. 

3.4     Market centres in Nepal and their roles in local, regional and 

national development efforts 

3.5     Prospects and challenges for the development and management of 

Kathmandu Valley capital region. 

3.6     Prospects and challenges for the development of urban 

infrastructure and its cost recovery. 
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