राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान, ने पाल
मनमैं ज,ु काठमाडौं
खुला िथा आन्िररक प्रतियोतििात्मक परीक्षाको लाति पाठ्यक्रम एवम् परीक्षा योजना
स्िर : अतिकृि िृिीय, से वा :राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान, समू ह :अनुसन्िान िथा प्रशिक्षण व्यवस्थापन

पद : अनुसन्िान अतिकृि, प्रशिक्षण व्यवस्थापन अतिकृि, िाखा अतिकृि र तनजी सशिव वा सहायक तनदे िक

यस पाठ्यक्रमलाई दुई िरणमा ष्ट्रवभाजन िररएको छ :
प्रथम िरण :– तलशखि परीक्षा,पूणााङ्क : २००

द्वििीय िरण :– सू िना प्रष्ट्रवति सीप परीक्षण (IT Skill Test), पूणााङ्क :२०
अन्िवाािाा, पूणााङ्क : ३०

प्रथम िरण :– तलशखि परीक्षा योजना
पत्र

ष्ट्रवषय

प्रश्न

परीक्षा प्रणाली

खण्ड(क)प्रिासतनक

अङ्कभार

वस्िुिि(Objective):

अतभरुिी परीक्षण
बहुबैकशपपक प्रश्न
(Administrative Aptitude
Choice Question)
Test- AAT)
खण्ड(ख)राज्य र िासकीय
प्रथम

ष्ट्रवषयिि

खण्ड(ि)ष्ट्रवकास प्रिासन

द्वितिय

णााङ्क

समय

−१०=

३०अङ्क

३घ

१००

40

10०

40

ष्ट्रवषयवस्िु शिषाक

अं क

समय

Devanagari Typing

२.५

५ तमने ट

English Typing

२.५

५ तमने ट

Word processing

२

Electronic Spreadsheet

१

३प्रश्न

−१०=

−१५=

३०अङ्क

and

१प्रश्न

खण्ड(क)अनुसन्िान

िथा

३प्रश्न − १०

ण्टा

१५अङ्क
= ३०अङ्क
ष्ट्रवषयिि

खण्ड(ख)कानू न र न्याय
खण्ड(ि)सम्बशन्िि

उति

(Multiple −१अङ्क =
25अङ्क

खण्ड(घ)Proposal
Report Writing
प्रशिक्षण व्यवस्थापन

पूणााङ्क

25प्रश्न

३प्रश्न

व्यवस्था

सं ख्या

ऐन,

४प्रश्न − १०
= ४०अङ्क

३घ
ण्टा

३प्रश्न −१०

तनयमहरू

= ३०अङ्क

द्वितिय िरण:- सूिना प्रष्ट्रवति परीक्षण र अन्िवाािाा
परीक्षा प्रणाली
सू िना प्रष्ट्रवति सीप परीक्षण (IT
Skill Test)

प्रयोिात्मक

पूणााङ्क
२०

1

१० तमने ट

Presentation System
Windows basic, Email
and Internet
अन्िवाािाा

मौशखक

१
१

३०

द्रष्टव्य :
1.

तलशखि परीक्षाको माध्यमभाषा ने पाली वा अं ग्रज
े ी अथवा ने पाली र अं ग्रज
े ी दुवै हुनेछ ।िर प्रथम पत्रको
खण्ड(घ)Proposal and Report Writing को प्रश्न अं ग्रज
े ी माध्यममा सोतिने छ र त्यसको उत्तर अं ग्रज
े ी
माध्यममा नै द्वदनु पने छ।

2.
3.

प्रथमपत्र र द्वििीयपत्रको तलशखि परीक्षा छु ट्टाछु ट्टै हुनेछ ।

प्रत्येक पत्रको लाति छु ट्टाछु ट्टै उत्तरपुशस्िकाहरू हुनेछन् । परीक्षाथीले प्रत्येक खण्ड÷प्रश्नको उत्तर छु ट्टाछु ट्टै
उत्तरपुशस्िकामा ले ख्नप
ु ने छ ।

4.

यस पाठ्यक्रम योजना अन्ििािका पत्र÷ष्ट्रवषयका ष्ट्रवषयवस्िुमा जेसक
ु ै ले शखएको भए िापतन पाठ्यक्रममा
परे का कानू न, ऐन, तनयम िथा नीतिहरु परीक्षाको तमति भन्दा ३ मष्ट्रहना अिातड (सं िोिन भएका वा

सं िोिन भई हटाईएका वा थप िरी सं िोिन भई) कायम रहे कालाई यस पाठ्क्क्रममा परे को सम्झनु
पदा छ।
5.

वस्िुिि बहुवैकशपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको िलि उत्तर द्वदएमा प्रत्येक िलि उत्तर बापि २०

प्रतििि अङ्क कट्टा िररने छ । िर उत्तर नद्वदएमा त्यस बापि अङ्क द्वदइने छै न र अङ्क कट्टा पतन िररने
छै न।
6.

बहुवैकशपपक प्रश्नहरु हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यापकुले टर (Calculator) प्रयोि िना पाइने छै न

7.

प्रथम िरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मे दवारहरूलाई मात्र द्वििीय िरणको प्रयोिात्मक परीक्षा र
अन्िवाािाामा सशम्मतलि िराइने छ ।

8.

समस्या समािान मातथ उपले ख िररएको पाठ्यक्रमको कुनै पतन ष्ट्रवषयबाट सोध्न सष्ट्रकने छ ।

9.

पाठ्यक्रम लािू तमति : २०७७÷०३ ÷२६ दे शख
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प्रथम पत्र
खण्ड (क) प्रिासतनक अतभरुिी परीक्षण पूणााङ्क २५
क. सामान्य ज्ञान -20 (२० प्रश्न×१ अङ्क )

ष्ट्रवश्वको प्रमुख ऐतिहातसक घटनाहरू:म्याग्नाकाटाा, औद्योतिक क्राशन्ि, फ्रान्सको राज्य क्राशन्ि, अमे ररकी

1.

स्विन्त्रिा सं ग्राम, रुसी÷अक्टोबर क्राशन्ि, प्रथम र द्वििीय ष्ट्रवश्वयुद्ध िथा भारिीय स्विन्त्रिासं ग्राम, घटना,
कारण र पररणामहरु

२. ष्ट्रवश्वको भौिोतलक िथा आतथाक अवस्था

३. ने पालको इतिहास: राजनीतिक, आतथाक, सामाशजक र सांस्कृतिक व्यवस्था
४. ने पालको भौिोतलक िथा आतथाक अवस्था

५. ने पालका प्रितलि िमा, सं स्कृति, जाि जाति, भाषा, साष्ट्रहत्य र कला
६. खेलकूद िथा मनोरन्जन सम्बन्िी ष्ट्रवष्ट्रवि जानकारी

७. तबज्ञान र प्रष्ट्रवति, बैज्ञातनक अन्वेषण र आष्ट्रवष्कारहरू, प्रतसद्ध बैज्ञातनक र तिनको योिदान
८. स्वास््य र रोिबारे सामान्य जानकारी

९. वािावरण प्रदुषण िथा जलवायु पररविान
10.

अन्िरााष्ट्रिय मातमला िथा अन्िरााष्ट्रिय सं घ सं स्था साका), आतसयान, तबमष्टे क, इयू , सं यक्त
ु
रािसं घ

११. ने पालको बैदेशिक सम्बन्ि र परराि नीति

१२. राष्ट्रिय र अन्िरााष्ट्रिय महत्वका समसामष्ट्रयक घट्ना िथा नष्ट्रवनिम ितिष्ट्रवतिहरू
१३. ने पाल र ष्ट्रवश्वका प्रतसद्ध तबिारक र तिनको योिदान

१४. ने पालको सं बैिातनक ष्ट्रवकासक्रम र ने पालको सं ष्ट्रविान
१५. ने पालको प्रिासतनक व्यवस्थाको ष्ट्रवकासक्रम

१६. ने पालको योजनावद्ध ष्ट्रवकास, िालु योजना र बजेट
१७. ने पालका सावाजतनक सं स्थान

१८. ने पालमा िातलम प्रदायक सं स्थाहरु

१९. ने पालको न्याय प्रिासन र न्याष्ट्रयक तनकायहरु
२०. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान ने पालको सांिद्वठक स्वरुप, काम, किाव्य र अतिकार
ख.Aptitude Test -5 (5questions× 1 Marks)

1. Verbal reasoning and Quantitative aptitude
2. Non-verbal reasoning

1 × 3 = 3 Marks
1×2= 2 Marks

खण्ड (ख): राज्य र िासकीय व्यवस्था-३० (३ प्रश्न×१० अङ्क)
1.
2.

िासनका आिारभूि पक्षहरु : अविारणा, सन्दभा र ष्ट्रविेषिाहरु।

वहुस्िररय िासन र ने पाल : अनौपिाररक िासन, नािररक समाजको िासन, स्थानीय िासन, सहकारीिामूलक
िासन, व्यावसाष्ट्रयक िासन

3.
4.

ने पालको सं वैिातनक ष्ट्रवकास र विामान सं ष्ट्रविान

सं घीयिा र ने पालको सं घीय िासन प्रणाली िथा ने पालका सं घ, प्रदे ि र स्थानीय िहका अतिकार क्षेत्र र
सीमाहरू

5.
6.

सरकारको कायाक्षेत्र, काम, किाव्य र अतिकार

ने पालको कायापातलका, व्यवस्थाष्ट्रपका र न्यायपातलका तबिको अन्िरसम्बन्ि
3

7.

सावाजतनक नीति : तनमााण प्रष्ट्रक्रया र ष्ट्रवश्लेषणमू पयाङ्कन

8.

सुिासन र सू िनाको हक

मानव अतिकार

9.
10.

कानू नका श्रोिहरु त्था ने पालमा कानू न तनमााणको प्रष्ट्रक्रया

11.

कानू नको िासन, लोकिाशन्त्रक मू पय र मान्यिा, समावेिीकरण, समानुपातिक प्रतितनतित्व िथा सकारात्मक ष्ट्रवभे द

12.
13.
14.

सावाजतनक से वा प्रवाह: राजनै तिक िटस्थिा, प्रतिवद्धिा, पारदशिािा र उत्तरदाष्ट्रयत्व
ष्ट्रवद्युिीय िासन

मानव श्रोि व्यवस्थापन : प्राति, ष्ट्रवकास, उपयोि र सम्भार

खण्ड (ि): ष्ट्रवकास प्रिासन–३० (३ प्रश्न×१० अङ्क)
1.

ष्ट्रवकास प्रिासनको अविारणा, उद्देश्य, आवश्यकिा र ने पालमा यसको प्रयोिको अवस्था

2.

ष्ट्रवकास योजना र िालु आवतिक योजना

3.
4.
5.
6.

ने पालमा बजेट िजुम
ा ा िथा कायाान्वयन

योजना िजुम
ा ा, कायाान्वयन र अनुिमन िथा मू पयाङ्कन
सहभातििा मू लक योजना र ष्ट्रवकास

पररयोजना ष्ट्रवश्लेषण िथा पररयोजना व्यवस्थापन :पररयोजनािक्र (Project cycle), काया ििा (Terms of
Reference), व्यवसाष्ट्रयक पररयोजना (Business Plan), पररयोजना प्रस्िाव(Project Proposal)

7.

सावाजतनक–तनजी साझेदारी र तनजी क्षेत्रको ष्ट्रवकास

8.

ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन र सामाशजक उत्तरदाष्ट्रयत्व

9.

द्वदिो ष्ट्रवकासको अविारणा, ने पालमा द्वदिो ष्ट्रवकासका प्रयास र ि ुनौिीहरू

10.

ष्ट्रवश्वव्यापीकरण र आतथाक उदारीकरण

11.

भूपररवेष्ट्रष्ठि र अतिकम ष्ट्रवकतसि मुलक
ु को अतिकार

12.

िररबी र बेरोजिारीका कारण िथा समािानका उपायहरू

खण्ड (घ) : Proposal and Report Writings-15(1 Question ×15 Marks)
1. Proposal/Concept Note Writings: On behalf of the the concerned agencies.
 Identification of problem
 Objectives
 Rational or Justification
 Methodology
 Scope and Limitation
 Organization/ Design
 References
2. Report Writings: On behalf of the NJA Nepal to the concerned agencies.
 Introduction
 Followed methodology/Techniques
 Carried activities
 Deliverable Output
 Findings, Conclusions and Recommendations
 References

***
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द्वििीय पत्र – से वा सम्बन्िी
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

खण्ड क : अनुसन्िान िथा प्रशिक्षण व्यवस्थापनअङ्क ३०(३प्रश्न ×१० अङ्क)
Research: concept, philosophy, approaches and types
Social science research: concepts and approaches
Research design: process and approaches
Research proposal
Research Methodology
Research report writing: techniques and citation style
Management consulting: purpose, approaches, types and techniques
Data analysis and interpretation
Dissemination and utilization of research outputs
Research policy and planning
Professional writing techniques
Training: meaning, concepts and types
Training Policy and planning
Systematic approach to training
Training methods
Training Needs Assessment
Training Management
Training materials development
Learning Facilitations process and skill
Training Evaluation Process and Methods
Training, research and consulting in Nepal
Functions, duties and Responsibilities of a Trainer
Trainers' Training and its Role and importance in Nepal
Observation, Questioning, feedback and information processing skills
Verbal and non-verbal communications skill
Counseling and coaching skills
Training Policy (GoN)

खण्ड ख:कानून िथा न्याय ४० (४ प्रश्न×१० अङ्क)
1.

ने पालको सं वैिातनक िथा न्याष्ट्रयक इतिहास

2.

ने पालको अतभयोजन प्रणालीको ष्ट्रवकासक्रम

3.

ने पालको सं ष्ट्रविानका प्रमुख ष्ट्रविेषिाहरु

4.

मौतलक हक र तनदे िक तसद्धान्िहरु

5.

िशक्त पृथकीकरणको तसद्धान्ि िथा तनयन्त्रण र सन्नुलन

6.

सं वैिातनक सवोच्ििा र न्याष्ट्रयक पुनरावलोकन

7.
8.
9.
10.

न्याष्ट्रयक सष्ट्रक्रयिा र सावाजतनक सरोकार
सं ष्ट्रविानवाद र ष्ट्रवतिको िासन

सं सदीय व्यवस्थापन ष्ट्रवति र सं ष्ट्रविान सं िोिन प्रष्ट्रक्रया िथा प्रत्यायोशजि ष्ट्रविायन
कानू नको िजुम
ा ा सम्बन्िी आिारभूि तसद्धान्ि िथा यसका सीमा

11.

सपुदािी िथा पारस्पररक कानूनी सहायिा सम्बन्िी अविारणा र अभ्यास िथा कानू नी व्यवस्था

12.

कुटनै तिक उन्मू शक्त र कुटनै तिक प्रतितनतिको सुष्ट्रविा िथा उन्मुशक्त सम्बन्िी कानू नी व्यवस्था

13.

अन्िरााष्ट्रिय मानव अतिकार सम्बन्िी कानू न

14.

अन्िरााष्ट्रिय अदालि िथा अन्िरााष्ट्रिय फौजदारी अदालि

15.

अन्िरााष्ट्रिय सशन्ि सम्बन्िी कानून र त्यसको अभ्यास
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16.

प्रिासतनक तनकायको न्याष्ट्रयक अतिकार

17.

ने पालको न्याय प्रिासन-स्वरुप र क्षेत्रातिकार

18.
19.

ने पालको फौजदारी न्याय प्रिासन िथा यसको आिारभूि सं रिना
अपराि अनुसन्िान, अतभयोजन र सुनव
ु ाईमा दे शखएका समस्याहरु

20. ने पालको दे वानी न्याय प्रिासन
21.

ष्ट्रववाद समािानका वैकशपपक उपायहरु

22. कानू नी राय- अविारणा र अभ्यास
23. ररट तनवेदन-अविारणा र अभ्यास

खण्ड (ि): सम्बशन्िि ऐनहरु ३० (३प्रश्न×१० अङ्क)
सं ष्ट्रविान िथा ऐनहरु
1.

ने पालको सं ष्ट्रविान

2.

राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३

3.

सवोच्ि अदालि ऐन, २०७४

4.

न्याय प्रिासन ऐन, २०७३

5.

न्याय पररषद् ऐन, २०७३

6.

न्याय से वा आयोि ऐन, २०७३

7.

ष्ट्रविेष अदालि ऐन, २०५९

8.

कानू न व्यवसायी पररषद् ऐन, २०५०

9.

मुलक
ु ी अपराि सं ष्ट्रहिा, २०७४

10.
11.
12.
13.

मुलक
ु ी दे वानी सं ष्ट्रहिा, २०७४

मुलक
ु ी फौजदारी कायाष्ट्रवति सं ष्ट्रहिा, २०७४
मुलक
ु ी दे वानी कायाष्ट्रवति सं ष्ट्रहिा, २०७४

फौजदारी कसू र (सजाय तनिाारण िथा कायाान्वयन) ऐन, २०७४

14.

भिािार तनवारण ऐन, २०५९

15.

सुिासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४

16.
17.

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०६४

अशख्ियार दुरुपयोि अनुसन्िान ऐन, २०४८

तनयमावलीहरु

1. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान(कायाकारी तनदे िक िथा कमािारीको तनयुशक्त, पाररश्रतमक िथा सुष्ट्रविा
सम्बन्िी)तनयमावली, २०६९
2. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान (काया सं िालन) तनयमावली, २०६९

3. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान (आतथाक प्रिासन) तनयमावली, २०६९
4. मुलक
ु ी फौजदारी कायाष्ट्रवति तनयमावली, २०७६
5. मुलक
ु ी दे वानी कायाष्ट्रवति तनयमावली, २०७६

6. कसू रको अनुसन्िान सम्बन्िी तनयमावली, २०७६
7. फौजदारी कसुर(सजाय तनिाारण िथा कायाान्वयन)सम्बन्िी तनयमावली २०७५
8. फौजदारीकसू र (पीतडि राहिकोष) तनयमावली, २०७७
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9. सवोच्ि अदालि तनयमावली, २०७४
10. उच्ि अदालितनयमावली, २०७३

11. शजपला अदालि तनयमावली, २०७५

12. सरकारी वष्ट्रकल सम्बन्िी तनयमावली, २०७७

***
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