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राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान, नेपाल 

मनमैंज,ु काठमाडौं 
खुला िथा आन्िररक प्रतियोतििात्मक परीक्षाको लाति पाठ्यक्रम एवम ्परीक्षा योजना 

स्िर : अतिकृि द्वििीय, सेवा :राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान, समूह :अनसुन्िान िथा प्रशिक्षण व्यवस्थापन, पद : 
उपतनदेिक (अनसुन्िान िथा प्रशिक्षण व्यवस्थापन) 

यस पाठ्यक्रमलाई दईु चरणमा ष्ट्रवभाजन िररएको छ : 
प्रथम चरण :– तलशखि परीक्षा,पूणााङ्क : २०० 

द्वििीय चरण :– अन्िवाािाा, पूणााङ्क : ३० 

 

प्रथम चरण :– तलशखि परीक्षा योजना 

पत्र ष्ट्रवषय 

परीक्षा 
प्रणाली 

प्रश्न संख्या र अङ्कभार पूणााङ्क उत्तीणााङ्क समय 

प्रथम 

(क) ष्ट्रवकास 

प्रिासन 

ष्ट्रवषयिि 

 

 

 

 

 

४प्रश्न−१० 

=४०अङ्क 

१०० ४० ३घण्टा 
(ख)सावाजतनक 
प्रिासन र 
व्यवस्थापन 

२प्रश्न−१० 

=२०अङ्क 

१प्रश्न−२० 

=२०अङ्क (समस्या 
समािान) 

 

(ि)Proposal and 

Report Writings  

१प्रश्न−२० 

=२०अङ्क 

द्वितिय 

(क)िातलम िथा 
अनसुन्िान 

ष्ट्रवषयिि 

४प्रश्न− १० 

=४०अङ्क 

 

१०० ४० ३घण्टा 
(ख)कानून िथा 

न्याय  
४प्रश्न− १० 
=४०अङ्क 

(ि)नेपालको संष्ट्रविान 
र सम्बशन्िि ऐन, 

तनयमहरू 

२प्रश्न− १० 

=२०अङ्क 

द्वितिय चरण:-अन्िवाािाा 
अन्िवाािाा ३०   

द्रष्टव्य : 
1. तलशखि परीक्षाको माध्यमभाषा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवुै हुनेछ ।िर प्रथम पत्रको 

खण्ड(ि)Proposal and Report Writing को प्रश्न अंग्रजेी माध्यममा सोतिनेछ र त्यसको उत्तर अंग्रजेी 
माध्यममा नै द्वदन ुपनेछ। 

2. प्रथमपत्र र द्वििीयपत्रको तलशखि परीक्षा छुट्टाछुटै्ट हनेुछ । 
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3. प्रत्येक पत्रको लाति छुट्टाछुटै्ट उत्तरपशुस्िकाहरू हनेुछन ्। परीक्षाथीले प्रत्येक खण्ड÷प्रश्नको उत्तर छुट्टाछुटै्ट 
उत्तरपशुस्िकामा लेख्नपुने छ । 

4. यस पाठ्यक्रम योजना अन्ििािका पत्र÷ष्ट्रवषयका ष्ट्रवषयवस्िमुा जेसकैु लेशखएको भए िापतन पाठ्यक्रममा 
परेका कानून, ऐन, तनयम िथा नीतिहरु परीक्षाको तमति भन्दा ३ मष्ट्रहना अिातड (संिोिन भएका वा 
संिोिन भई हटाईएका वा थप िरी संिोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्क्क्रममा परेको सम्झन ुपदाछ 
।  

5. प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वििीय चरणको अन्िवाािाामा सशम्मतलि 
िराइनेछ । 

6. समस्या समािान मातथ उल्लेख िररएको पाठ्यक्रमको कुनै पतन ष्ट्रवषयबाट सोध्न सष्ट्रकनेछ ।  
7. पाठ्यक्रम लािू तमति : २०७७÷०३ ÷२६ देशख 
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प्रथमपत्र  
खण्ड क : ष्ट्रवकास  प्रिासन अङ्क ४० (४ प्रश्न ×१० अङ्क) 
1. ष्ट्रवकास: अविारणा र नवीनिम ्उपािम  
2. ष्ट्रवकासका आयामहरू : द्वदिो ष्ट्रवकास, समावेिी ष्ट्रवकास, सहभािीिामूलक ष्ट्रवकास,िरीबी तनवारण, िहै्र 

सरकारी क्षेत्र र ष्ट्रवकास, लैष्ट्रिक सवाल, जलवाय ु पररविान र जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा, सन्ितुलि ष्ट्रवकास, 

ष्ट्रवश्वव्यापीकरण, आतथाक उदारीकरण र तनजीकरण  
3. नेपालमा योजनाबद्ध ष्ट्रवकासको उपलशधि, समस्या र चनुौति  
4. नेपालमा ष्ट्रवकास आयोजना िजुामा, कायाान्वयन, अनिुमन िथा मूल्याङ्कन  
5. बजेटको कायाान्वयन, अनिुमन िथा मूल्याङ्कन  
6. नेपालमा वैदेशिक सहायिाको आवश्यकिा, उपयोि, उपलशधि र चनुौति  
7. नेपालमा लिानीमैत्री वािावरण र नेपालको वैदेशिक लिानी नीति  
8. नेपालमा संघीय िासन प्रणालीको अविारणा र महत्त्व  
9. संघ, प्रदेि र स्थानीय िहको काम, किाव्य र अतिकार िथा सीमा र सम्बन्ि  
10. पररयोजना ष्ट्रवश्लषेण िथा पररयोजना व्यवस्थापन: पररयोजनाचक्र (Project cycle), काया ििा (Terms of 

Reference), व्यवसाष्ट्रयक पररयोजना (Business Plan), पररयोजना प्रस्िाव(Project Proposal) 

11. सूचनाको हक र पारदशिािा  
12. सिुासन, सदाचार,नैतिकिा, र व्यावसाष्ट्रयकिा  
13. ष्ट्रवद्यिुीय िासकीय प्रणाली -E-Governance_  

14. कम ष्ट्रवकतसि िथा भूपररवेष्ट्रष्ठि रािको अतिकार  
15. सामाशजक न्याय र सामाशजक सरुक्षा सम्बन्िी नेपाल सरकारका नीति िथा कायाक्रम  
16. समानपुातिक समावेिीकरणका ष्ट्रवष्ट्रवि पक्ष  

 

खण्ड ख : सावाजतनक  प्रिासन  र व्यवस्थापन अङ्क ४० (२ प्रश्न ×१० अङ्क १ प्रश्न २० अंक) 
 

1. सावाजतनक प्रिासनमा मानव पूूँजी व्यवस्थापन (Human Capital Management) 

2. संिठनात्मक स्वरुप र संिद्वठि संस्था 
3. कमाचारी प्रिासनका ष्ट्रवष्ट्रवि पक्षहरु  
4. राजनीति र प्रिासन बीचको अन्िरसम्बन्ि 

5. नेपालको सावाजतनक प्रिासन सिुारका प्रयास एवम ्चनुौिीहरु 

6. व्यवस्थापनको अविारणा, तसद्धान्ि र नवीनिम प्रवृतिहरु 

7. व्यवस्थापनका ष्ट्रवतभन्न पक्षहरू :-नेितृ्व, उत्प्ररेणा, मनोवल, तनणाय प्रकृया, संिठनात्मक 
व्यवहार(Organizational Behavior) र काया संस्कृति (Work Culture) 

8. व्यवस्थापनका आयामहरू : िन्ि व्यवस्थापन, िनाव व्यवस्थापन, पररविान व्यवस्थापन, संकट व्यवस्थापन, 
समय व्यवस्थापन र ष्ट्रवपि व्यवस्थापन 

9. रणनीतिक योजना(Strategic Planning)  

10. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(Management Information System) 

11. संचार, संचारको बझुाई, संचार प्रष्ट्रक्रयामा सिुार, सूचना र संचार प्रष्ट्रवति  
12. वािााको अविारणा, सीप र रणनीति  
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खण्ड (ि) :Proposal and Report Writings (1 Question ×20 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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द्वििीयपत्र : सेवा सम्बन्िी 
खण्ड क :अनसुन्िान िथा िातलमव्यवस्थापन(Research and TrainingManagement)– अङ्क ४०  
(४ प्रश्न ×१० अङ्क) 

1. Research: concept, philosophy, approaches and types 

2. Social science research: concepts and approaches 

3. Research design: process and approaches  

4. Research proposal 

5. Research report writing: techniques and citation style 

6. Management consulting: purpose, approaches, types and techniques 

7. Data analysis and interpretation 

8. Dissemination and utilization of research outputs 

9. Research policy and planning  

10. Professional writing techniques  

11. Observation, Questioning, feedback and information processing skills 

12. Counseling and coaching skills  

13. Training Policy and planning  

14. Systematic approach to training 

15. Training methods 

16. Training Needs Assessment  

17. Training Management 

18. Training materials development 

19. Learning Facilitations process and skill 

20. Training Evaluation Process and Methods 

21. Training, research and consulting in Nepal 

22. Functions, duties and responsibilities of a trainer  

23. Trainers' Training and its Role and importance in Nepal 

24. Training Policies of  GoN and NJA Nepal 

 

खण्ड (ख): कानून र न्याय -४० (४ प्रश्न −१० अङ्क) 
1. ष्ट्रवतििास्त्रको अविारणा र नेपालको कानून प्रणालीमा प्रयोि 

2. न्यायको अविारणा र यस सम्बन्िी नवीनिम ्अविारणाहरु: लैंतिक न्याय, बाल न्याय, वािावरणीय न्याय, 
ष्ट्रवकेन्द्रीकृि न्याय, पनु:स्थापकीय न्याय र संक्रमणकालीन न्याय 

3. नेपालको संवैिातनक ष्ट्रवकासक्रम र ष्ट्रविेषिाहरु 

4. कानूनको िासन र संष्ट्रविानवाद तसद्धान्ि र व्यवहार 
5. न्यायपातलकाको स्विन्त्रिा र स्वायत्तिा तसद्धान्ि र व्यवहार 
6. न्याष्ट्रयक पनुरावलोकन:न्याष्ट्रयक सष्ट्रक्रयिा िथा आत्मसंयम र सावाजतनक सरोकारको ष्ट्रववाद 

7. संघीयिा र न्यायपातलका 
8. मौतलक हक र तिनको प्रचलन 

9. नेपालमा अतभयोजन प्रणालीको ष्ट्रवकासक्रम 

10. अन्िरााष्ट्रिय सशन्ि सम्बन्िी कानून र नेपालमा यसको अभ्यास 

11. सपदुािी र पारस्पररक कानूनी सहायिा 
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12. ष्ट्रवदेिी राज्य र कुटनीतिक प्रतितनतिको सषु्ट्रविा िथा उन्मशुि सम्बन्िी व्यवस्था 
13. मानव अतिकार र यसको संरक्षण िथा संवद्धानमा नेपालले िरेका संवैिातनक एवम कानूनी व्यवस्था  
14. व्यवस्थापन ष्ट्रवति र प्रत्यायोशजि ष्ट्रविायन 

15. ररटको अविारणा, प्रकार र नेपालमा यसको प्रयोि 

16. अदालि व्यवस्थापन 

17. फौजदारी न्याय एवम ्कायाष्ट्रवति कानूनको तसद्धान्ि र यसको प्रयोि 

18. देवानी िथा फौजदारी मदु्दाको कारवाही सम्बन्िी कायाष्ट्रवति 

19. नेपालमा सरकार वादी फौजदारी मदु्दाको अनसुन्िान, अतभयोजन र सनुवुाईमा देशखएका समस्या र समािानका 
उपाय 

खण्ड (ि): नेपालको संष्ट्रविान र सम्बशन्िि ऐन, तनयमहरू -२0  (२ प्रश्न −१० अङ्क) 
संष्ट्रविान िथा ऐन 

1. नेपालको संष्ट्रविान  
2. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ 

3. न्याय प्रिासन ऐन, २०७३ 

4. सवोच्च अदालि ऐन, २०७४ 

5. न्याय पररषद् ऐन, २०७३ 

6. कानून व्यवसायी पररषद् ऐन, २०५० 

7. ष्ट्रविेष अदालि ऐन, २०५९ 

8. मलुकुी अपराि संष्ट्रहिा, २०७४ 

9. मलुकुी देवानी संष्ट्रहिा, २०७४ 

10. मलुकुी फौजदारी कायाष्ट्रवति संष्ट्रहिा, २०७४ 

11. मलुकुी देवानी कायाष्ट्रवति संष्ट्रहिा, २०७४ 

12. फौजदारी कसूर (सजाय तनिाारण िथा कायाान्वयन) ऐन, २०७४ 

13. नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्िी ऐन, २०१० 

14. भिाचार तनवारण ऐन, २०५९ 

15. सिुासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

16. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ 

17. अशख्ियार दरुुपयोि अनसुन्िान ऐन, २०४८ 

18. सचुनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ 

19. अपराि ष्ट्रपडीि संरक्षण ऐन, २०७५ 

 

 तनयमावलीहरु 

1. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान(कायाकारी तनदेिक िथा कमाचारीको तनयशुि, पाररश्रतमक िथा सषु्ट्रविा 
सम्बन्िी)तनयमावली, २०६९  

2. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान (काया संचालन) तनयमावली, २०६९ 

3. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान (आतथाक प्रिासन) तनयमावली, २०६९  
4. मलुकुी फौजदारी कायाष्ट्रवति तनयमावली, २०७६ 

5. मलुकुी देवानी कायाष्ट्रवति तनयमावली, २०७६ 
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6. कसूरको अनसुन्िान सम्बन्िी तनयमावली, २०७६ 

7. फौजदारी कसरु (सजाय तनिाारण िथा कायाान्वयन)सम्बन्िी तनयमावली २०७५ 

8. फौजदारी कसूर (पीतडिराहिकोष) तनयमावली, २०७७ 

9. सवोच्च अदालि तनयमावली, २०७४ 

10. उच्च अदालि तनयमावली, २०७३ 

11. शजल्ला अदालि तनयमावली, २०७५ 

12. सरकारी वष्ट्रकल सम्बन्िी तनयमावली, २०७७ 

 

 

*** 

 


