
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश   
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह (अप्राववधिक तर्फ ), पााँचौ तह (प्रदेश/स्थानीय तह) का 

पदको खलुा प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

द्वितीय पत्र  (Paper II) : - 

समसामवयक अध्ययन र सावफजधनक सेवा व्यवस्थापन 

(Contemporary Studies & Public Service Management)  

खण्ड (A) : 35  अङ्क 

Section (A) : 35 Marks 

५ प्रश्न × ५ अङ्क = २५ अङ्क 

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क 

 

१. नेपालको भौगोधलक, सामाजजक र आधथफक अवस्था   

१.१ भौगोधलक अवस्था/स्वरुपः वकधसम र ववशेषताहरु   

१.२ राजनीधतक भगूोल  

1.3 हावापानी र जलसम्पदाः जस्थधत र महत्व   

1.4 वनसम्पदाः अवस्था र महत्व तथा वन ववनाशका कारण र संरक्षणका उपायहरु   

1.5 नेपालका प्रचधलत प्रमखु िमफ, जातजाधत, भाषाभाषी र संस्कृधत  तथा गण्डकी प्रदेशमा ववशेष 
रुपमा मनाइने प्रमखु िमफ, जातजाधत, भाषाभाषी र संस्कृधत  

1.6 आधथफक ववकासका पक्षहरुः कृवष, उद्योग, व्यापार, पयफटन, रोजगार र पूवाफिार तथा गण्डकी 
प्रदेशमा भएका आधथफक ववकासका मखु्य आिारहरु   

1.7 आधथफक ववकासका सम्वाहकहरुः सावफजधनक क्षेत्र, धनजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र   

1.8 योजनावद्ध ववकासक्रम र गण्डकी प्रदेशको चाल ुआवधद्यक योजनाको जानकारी   

1.9 जनसङ्खख्या व्यवस्थापन, शहरीकरण र बसाईसराई तथा गण्डकी प्रदेशमा शहरीकरण र 
बसाईसराईको अवस्था 

1.10 वातावरण व्यवस्थापन, जैववक वववविता, वातावरण प्रदूषण, जलवाय ु पररवफतन र द्वदगो 
ववकास   

1.11 ज्वलन्त ववषयहरुः गरीबी, बेरोजगारी, जनस्वास््य, खाद्य सरुक्षा, सामाजजक सरुक्षा, ऊजाफ 
संकट,  सूचना प्रववधि र सामाजजक संजाल   

1.12 राविय र अन्तराफविय महत्वका समसामवयक गधतववधिहरु 

 

खण्ड (B) : 35  अङ्क 

Section (B) : 35 Marks 

५ प्रश्न × ५ अङ्क = २५ अङ्क  

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क  
 



२. संवैिाधनक व्यवस्था र सरकार   

2.1 नेपालको संवविानः   

2.1.1 नेपालको संवविानका मूलभतू ववशेषताहरु  

2.1.2 मौधलक हक र कतफव्य, राज्यको धनदेशक धसद्घान्त, नीधत तथा दावयत्व  

2.1.3 राज्यको संरचना र राज्य शजिको बााँडर्ााँड  

2.1.4 कायफपाधलका, व्यवस्थावपका र न्यायपाधलका  

2.2 नेपालमा संघीयता, केन्रीय, प्रादेजशक र स्थानीय सरकार   

2.3 नागररकहरुको दावयत्व र कतफव्य, नागररक समाज र नागररक चेतना÷जशक्षा   

2.4 कानूनको अथफ र महत्व   

2.5 कानूनका स्रोतहरु र नजीर  

2.6 कानूनी राज्यको अविारणा र महत्व  

2.7 समावेशीकरण र समानपुाधतक प्रधतधनधित्व   

2.8 लोकतन्त्र र मानव अधिकार 

2.9 सूचनाको हक र पारदजशफता  

2.10 ववितुीय सशुासन (E-governance)  

2.11 सशुासन, सदाचार प्रवद्धफन, भ्रष्टाचार धनयन्त्रण र भ्रष्टाचार धनवारण सम्बन्िी कानूनी 
व्यवस्था   

2.12 धनवाफचन प्रणाली, धनवाफचन चक्र, मतदाता, मतदान र धनवाफचन व्यवस्थापन सम्बन्िी 
सामान्य जानकारी   

   

खण्ड (C) : 30 अङ्क 

Section (C) : 30 Marks 

४ प्रश्न × ५ अङ्क = २० अङ्क  

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क  
 

3. सावफजधनक सेवा संचालन एवं व्यवस्थापन   

3.1 कायाफलय व्यवस्थापन  

3.1.1 कायाफलय र कायाफलय व्यवस्थापनको अविारणा र महत्व   

3.1.2 अधभलेख व्यवस्थापनको पररचय, उदे्दश्य, आवश्यकता र महत्व   

3.1.3 कायाफलयमा संचारको महत्व, प्रकार, माध्यम   

3.1.4 कायाफलयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को आवश्यकता र महत्व   

3.2 लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन   

3.2.1 सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्बन्िी जानकारी   

3.2.2 सरकारको आधथफक कायफ प्रणालीको जानकारी   

3.2.3 जजन्सी से्रस्ता प्रणाली, राजश्व से्रस्ता प्रणाली र िरौटी से्रस्ता प्रणाली   



3.2.4 राजस्व प्रशासन (कर, भंसार, अन्तःशलु्क) गण्डकी प्रदेशको राजश्वको आिार र 
यसको पररचालन  

3.2.5 सरकारी बजेट सम्बन्िी जानकारी   

3.3 धनजामती सेवा  

3.3.1 नेपालको धनजामती सेवाको गठन, पदपूधतफ गने तररका र प्रवक्रयाहरु, सेवा सवुविा, 
आचरण,  सजायाँ र वधृत ववकास सम्बन्िी धनजामती सेवा ऐन र धनयमावलीमा 
भएका व्यवस्थाहरु   

3.3.2 धनजामती सेवामा जनशजि योजना, ववकास र व्यवस्थापन   

3.3.3 प्रदेश र स्थानीय सेवा   

3.4 सावफजधनक सेवा प्रवाह   

3.4.1 अथफ र महत्व   

3.4.2 सावफजधनक सेवा प्रवाह गने धनकाय, तररका/माध्यमहरु   

3.4.3 सावफजधनक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भधूमका र सेवाग्राहीको अधिकार तथा 
दावयत्व 

3.4.४ गण्डकी  प्रदेशमा सावफजधनक सेवा प्रवाह गने मखु्य धनकाय, तररका/माध्यमहरु र 
दावयत्व 

 

   

........ 
रष्टव्यः उजल्लजखत ववषयसाँग सम्बजन्ित संवैिाधनक व्यवस्था र सम्बजन्ित ऐन तथा धनयमावलीका 
बारेमा सामान्य  जानकारी राख्न ुपनेछ।   

पाठ्यक्रम लागू धमधतः –  


