
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 

 

ततृीय पत्र (Paper III) M  सेवा समूह सम्वन्िी 

(नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको लाधग)   
 

खण्ड  (A) : 35  अङ्क 

Section (A) : 35 Marks 

५ प्रश्न × ५ अङ्क = २५ अङ्क 

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क  
 

१. कायाफलय संचालन र संगठनात्मक व्यवहार   

1.1 दताफ, चलानी, र्ाइधलङ्ग, र पत्र व्यवहार  

1.2 वटपणी, प्रस्ताव र प्रधतवेदन लेखन  

1.3 जनसम्पकफ  व्यवस्थापन  

1.4 सेवाग्राही गनुासो व्यवस्थापन  

1.5 बैठक व्यवस्थापन र धनणफय (माइन्यूट) लेखन  

1.6 गोष्ठी, कायफशाला र सेधमनार व्यवस्थापन  

1.7 अधभलेख व्यवस्थापन  

1.8 माधसक प्रगधत/वावषफक प्रगधत सम्बन्िी व्यवस्थापन  

1.9 जजन्सी से्रस्ताको पररचय र महत्व   

1.10 माग र्ाराम, खररद आदेश, दाजखला ररपोटफ र जजन्सी खाता सम्बन्िी जानकारी  

1.11 कायफ वववरण र अधिकार प्रत्यायोजन  

1.12 कायाफलय धनरीक्षण र अनगुमन  

1.13 प्रशासकीय कायफ र्छ्र्यौट सम्बन्िी व्यवस्था  

1.14 संगठनात्मक मान्यता (Norm)  र मयाफदा प्रणाली (Status System) 

  

 खण्ड (B) : 35 अङ्क 

Section (B) : 35 Marks 

५ प्रश्न × ५ अङ्क = २५ अङ्क  

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क 

 

2. प्रशासन तथा व्यवस्थापन   

2.1 सावफजधनक प्रशासनको पररचय, उदे्दश्य र कायफहरु  

2.2 सावफजधनक प्रशासन र ववकास प्रशासन  

2.3 धनजामती कमफचारीको धनयजुि, काज, सरुवा, बढुवा, धबदा, आचरण, अवकाश र ववभागीय सजाय  



2.4 संगठनको पररचय, उदे्दश्य, स्वरुप र संगठनका आिारहरु   

2.5 देहायका संगठनको पररचय तथा कायफहरु  

2.5.1 अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग  

2.5.2 महालेखा परीक्षकको कायाफलय 

2.5.3 लोक सेवा आयोग 

2.5.4 प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश 

2.5.5 धनवाफचन आयोग  

2.5.६ प्रिानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाफलय  

2.5.7 मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाफलय, गण्डकी प्रदेश 

2.5.८ संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  

2.5.९ प्रदेश सभा सजचवालय, गण्डकी प्रदेश 

2.6 व्यवस्थापनको पररचय, अविारणा, उदे्दश्य, क्षेत्र र कायफहरु  

2.7 नेततृ्व, धनणफय, उत्प्ररेणा र मनोवल  

2.8 धनयन्त्रण र समन्वयको आवश्यकता र महत्व  

2.9 समूह गधतजशलता  

2.10 संगठनात्मक पररवतफन र ववकास  

2.11 समय व्यवस्थापनको महत्व 

 

खण्ड (C) : 30 अङ्क 

Section (C) : 30 Marks 

४ प्रश्न × ५ अङ्क = २० अङ्क 

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क 
 

3. सावफजधनक सेवा व्यवस्थापन सम्बन्िी काननुी व्यवस्था   

3.1 नेपाल सरकारको कायफ ववभाजन धनयमावली  

3.2 प्रदेश सरकार कायफ ववभाजन धनयमावली (गण्डकी प्रदेश)  

3.3 स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

3.4 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८  

3.5 सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ तथा गण्डकी प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६  

3.6 सावफजधनक खररद र यस सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

3.7 सूचनाको हक तथा यस सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

3.8 आधथफक कायफववधि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व तथा यस सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

3.9 ववपत जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

3.10 सम्पजत्त शदु्धीकरण (Money laundering) धनवारण अविारणा र अभ्यास तथा यस सम्बन्िी 
कानूनी  व्यवस्था  

3.1१ गण्डकी प्रदेश सभा धनयमावली  

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

पाठ्यक्रम लागू धमधतः –  



  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 

 

ततृीय पत्र  (Paper III) M  सेवा समूह सम्वन्िी 
(नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको लाधग) 

खण्ड  (A) : 30 अङ्क 

Section (A) : 30 Marks 

४ प्रश्न × ५ अङ्क = २० अङ्क  

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क  
 

 1. आधथफक प्रशासन सम्बन्िी व्यबस्थापन   

1.1 बजेट अनमुान, स्वीकृधत तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) र प्रादेजशक 
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS)  र धनकासा सम्बन्िी जानकारी 

1.2 खचफ लेखाङ्कन र प्रधतवेदन  

1.3 सावफजधनक क्षेत्र लेखामान (Public Sector Accounting Standard)  

1.4 खाता सचुी  (Charts of account ), एकल कोष खाता (TSA), कम््यटुराइज्ड सरकारी 
लेखा प्रणाली (CGAS) र धनकासा प्रणाली  

1.5 दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोदभावी आिाररत लेखाप्रणाली  

1.6 लेखा र्ारमः गोश्वारा भौचर, बैंक नगदी वकताव, बजेट धसट, खचफको र्ाटाँवारी, पेश्की 
बााँकीको धबवरण, बैंक वहसाव वववरण, आधथफक धबवरण सम्बन्िी जानकारी  

1.7 लेखा प्रमखुको काम कतफव्य र अधिकार एवं आधथफक अनशुासनमा लेखा प्रमखुको भधुमका  

  

खण्ड (B) : 30  अङ्क 

Section (B) : 30 Marks 

४ प्रश्न × ५ अङ्क = २० अङ्क 

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क  

 

 

2. सावफजधनक खररद व्यवस्थापन सम्बन्िी जानकारी   

2.1 सावफजधनक खररद व्यवस्थापनको उदे्दश्य र धसद्घान्त  

2.2 खररद कायफको जजम्मेवारी र खररद ववधि  

2.3 खररद सम्झौता कायाफन्वयन  

2.4 खररद व्यवस्थापनमा आचरण सम्बन्िी व्यवस्था  

2.5 खररद कायफको अनगुमन  

2.6 सावफजधनक खररद सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

2.7 सावफजधनक खररद अनगुमन प्रणाली 
 



 

3. जजन्सी व्यवस्थापन   

3.1 सरकारी सम्पजत्तको जजम्मा, लागत र संरक्षण  

3.2 जजन्सी धनरीक्षण प्रधतवेदन कायाफन्वयन  

3.3 बरबझुारथ व्यवस्था  

3.4 धललाम, धमन्हा र ममफत संभार  

3.5 बैदेजशक सहायतामा प्राप्त सामानको अधभलेख 

3.6 सावफजधनक सम्पजत्त व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS)   

 

4. राजस्व र िरौटी शे्रस्ता सम्बन्िी जानकारी   

4.1 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संजचत कोष र यसको संचालन  

4.2 राजस्व दाजखला र राजश्व लेखा  

4.3 राजस्वको केन्रीय वहसाव  

4.4 राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली (RMIS) 

4.5 िरौटी आम्दानी र लेखाङ्कन कायफवविी  

4.6 िरौटी सम्बन्िी व्यजिगत र गोश्वरा खाता  

4.7 िरौटी सदस्याहा सम्बन्िी व्यवस्था 
   

खण्ड (C) : 40 अङ्क 

Section (C) : 40 Marks 

६ प्रश्न × ५ अङ्क = ३० अङ्क  

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क  
 

5. लेखा परीक्षण प्रणाली   

5.1 लेखा परीक्षणको परीचय, उदे्दश्य एवं आिारभतू धसद्घान्त  

5.2 आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली र आन्तररक लेखा परीक्षण  

5.3 लेखा परीक्षण सम्बन्िमा महालेखा परीक्षकको काम कतफव्य र अधिकार  

5.4 धनयधमतता, धबजत्तय र कायूफमूलक लेखापरीक्षण सम्बन्िी जानकारी  

5.5 लेखापरीक्षणका नववन अविारणाः सूचना प्रववधि, वातावरणीय, ववधि ववज्ञान र सामवयक 
लेखापरीक्षण  

5.6 जोजखममा आिाररत लेखा परीक्षण र यसको कायाफन्वयन  

5.7 सरकारी लेखापरीक्षण मान (Public Sector Auditing Standard)  

5.8 बेरुज,ु बेरुज ुर्छ्र्यौट र सम्परीक्षण सम्बन्िी व्यवस्था  

5.9 संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण व्यवस्था  

5.10 लेखापरीक्षण सम्बन्िी अन्तराफविय संस्थाः ASOSAI / INTOSAI  

 



 

6. लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था   

6.1 नेपालको संवविानः   

6.1.1 संघीय आधथफक कायफ प्रणाली, प्रादेजशक आधथफक कायफ प्रणाली र स्थानीय आधथफक 
कायफ  प्रणाली   

6.1.2 संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आधथफक अधिकार  

6.2 लेखापरीक्षण ऐन, २०७५  

6.3 आधथफक कायफववधि तथा ववजत्तय उत्तरदावयत्व सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

6.4 अन्तर सरकारी ववजत्तय हस्तान्तरण सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

5.5 आय कर ऐन, २०५८   

6.6 मलु्य अधभबवृद्ध कर ऐन, २०५२  

6.7 स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था  

 

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

पाठ्यक्रम लागू धमधतः –  

   

   

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश 

कानून सहायक, पााँचौ तह (स्थानीय तह) का पदको खलुा प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 

ततृीय पत्र  (Paper III) M  सेवा समूह सम्वन्िी 
(नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको लाधग) 

 

 

खण्ड (क) : 30  अङ्क 

Section (A) : 30 Marks 

४ प्रश्न × ५ अङ्क = २० अङ्क  

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क 

१. कानून सम्बन्िी सामान्य जानकारी   

1.1 नेपालको न्यावयक ववकासको सामान्य जानकारी   

1.2 सारवान कानून र कायफववधि कानूनको पररचय र धभन्नता  

1.3 न्यावयक, अिफन्यावयक र प्रशासकीय धनकायको पररचय र धभन्नता   

1.4 ऐन, धनयम, ववधनयम र गठन आदेशको पररचय  

1.5 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ववचको कानूनी अन्तरसम्बन्ि 

1.6 मेलधमलाप सम्बन्िी सैद्धाजन्तक अविारणा 
1.7 धनःशलु्क कानूनी सहायता सम्बन्िी अविारणा 
1.8 कानून तजूफमा सम्बन्िी सामान्य जानकारी (ढााँचा र संरचना)   
1.9 कानूनी रायको पररचय, कानूनी राय धलाँदा द्वदाँदा ववचार गनुफ पने कुराहरु   

1.10 ररटको पररचय र प्रकारहरु   

1.1१ राजपत्रको पररचय   

 

खण्ड  (ख) : 40  अङ्क 

Section (B) : 40 Marks 

६ प्रश्न × ५ अङ्क = ३० अङ्क  

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क  

 

2. न्याय प्रशासन सम्बन्िी सामान्य जानकारी   

2.1 प्राकृधतक न्यायको धसद्धान्तको पररचय   

2.2 अदालतका तह र संरचना   

2.3 संवैिाधनक इजलासको पररचय र अधिकारक्षेत्र   

2.4 अदालतको के्षत्राधिकार (जजल्ला अदालत, उच्च अदालत र सवोच्च अदालत)   

2.5 वर्रादपत्र, प्रधतउत्तरपत्र, धलजखत जवार्, प्रधतदावी तयार गदाफ ववचार गनुफ पने ववषय र बयानमा 
खलुाउन ुपने कुरा  

2.6 हदम्याद, म्याद र ताररखको पररचय   

2.7 धलखतमा पयुाफउन ुपने रीत, दताफ र दरपीठ   



2.8 वाररसनामा र सकारनामाको पररचय   

2.9 प्रमाणको पररचय (मौजखक प्रमाण, धलखत प्रमाण र दशी प्रमाण)   

2.10 रै्सलाको पररचय, ढााँचा र रै्सलामा उल्लेख गनुफ पने कुराहरु,  

2.11 न्यावयक सधमधतको धनणफय लेखन सीप   

2.12 इजलासको मयाफदा र अनशुासन 

2.13 न्याय सम्पादनमा सूचना प्रववधिको प्रयोग  

    

खण्ड (ग) : 30  अङ्क 

Section (C) : 30 Marks 

४ प्रश्न × ५ अङ्क = २० अङ्क  

१ प्रश्न × १० अङ्क = १० अङ्क  

3. स्थानीय तहको कानून धनमाफण र न्यायीक अधिकार   

3.1 स्थानीय तहको कायफकाररणी (बैठक सञ्चालन र धनणफय लेखन) र व्यवस्थापन ववधि (कानून धनमाफण 
प्रवक्रया)  

3.2 न्यावयक सधमधतको वववाद धनरुपण गने अधिकार  

3.3 न्यावयक सधमधतको मलेधमलाप गने अधिकार  

3.4 मलेधमलाप गदाफ गराउाँदा ववचार गनुफपने कुराहरु  

3.5 न्यावयक सधमधतको धनणफय कायाफन्वयन 

3.6 ररटमा स्थानीय तहको प्रधतधनधित्व र प्रधतरक्षा सम्बन्िी व्यवस्था 
3.7 देवानी संवहता र देवानी कायफववधि संवहताका प्रमखु ववशेषताहरु   

3.8 अपराि संवहता, र्ौजदारी कायफववधि संवहता र र्ौजदारी कसूर सजाय धनिाफरण तथा कायाफन्वयन 
ऐनका प्रमखु ववशेषताहरु   

3.9 अपराि पीधडतको पररचय, बगीकरण, पीधडतको अधिकार  र पीधडतको राहत 

3.10 जेष्ठ नागररक, असहाय, मवहला तथा बालबाधलकाको संरक्षण 
 

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

पाठ्यक्रम लागू धमधतः – 

 

  

 


