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चिचिमे जिचिद्युत कम्पनी चिचमटेड
प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-५, लेखापाल/स्टोरकिपर पदिो
खल
ु ा प्रकतयोकितात्मि परीक्षािो पाठ् यक्रम
१. शैकक्षि योग्यतााः किकलमे जलकवद्यतु िम्पनी कलकमटेड िमम िारी सेवा शतम कवकनयमावली २०७१ मा व्यवस्था भए
अनस
ु ार ।
२. कलकखत परीक्षािो किषय, पूर्ाम ङ्ि, परीक्षा प्रर्ाली, प्रश्न संख्या, अंिभार र समय कनम्नानुसार हुनेछ ।
प्रचत प्रश्न
पत्र चिषय
परीक्षा प्रणािी
प्रश्न संख्या
पूणााक समय
अंकभार
प्रथम
कितीय

सामान्य ज्ञान
सेवा सम्िन्धी

िस्तिु त िहुउत्तर
किषयित
अन्तवाम ताम

३०
१०

१
५

३०
५०
२०

३० कमनेट
२ घण्टा

३. वस्तिु त िहुउत्तर परीक्षा प्रर्ालीमा प्रत्येि पश्निा िार वटा सम्भाव्य उत्तर कदइने छ । प्रश्निो उत्तर लेख्दा िे रमेट
िरेिो, दोहोरो लेखेिो, सच्याएिो, कनकदम ष्ट स्थानभन्दा अन्यत्र लेखेिो वा उत्तर नै सारेिोलाइम िल्ती माकननेछ ।
४. िस्तिु त िहुउत्तरमा प्रत्येि िलत उत्तर वापत सो प्रश्न वापत पाउने अंििो ०.२ (िीस प्रकतशत २०%) िा दरले
सो कवषयमा पाएिो िूल प्राप्ांििाट घटाइनेछ ।
५. िालो/नीलो मसी मात्र भएिो डटपेन/िलमले उत्तरिो लाकि कनधाम ररत िोठािा पश्नमा ि,ख,ि,घ मध्ये एउटा मात्र
सही उत्तर स्पष्ट रूपले लेख्नुहोला । पेकन्सलले लेखेिोलाइम मान्यता कदइने छै न ।
६. प्रत्येि पत्रिो न्यूनतम ४० प्रकतशत उत्तीर्ाम ङ्ि हुनेछ ।
७. प्रथम र कितीयपत्रिो परीक्षा २ पटि िरेर हुनेछ । प्रथम पत्रिो परीक्षा सकिएपकछ कितीयपत्रिो परीक्षा तत्िाल
हुनेछ ।
८. कितीयपत्रिो कलकखत परीक्षािो माध्यम नेपाली वा अंग्रेजी भाषा हुनेछ ।
९. सामान्यताः प्रत्येि कशषम ििो अंिभार तोकिए िमोकजम हुनेछ ।
प्रथमपत्र – सामान्य ज्ञान (३०)
(१) कवश्विा समसामकयि राजनैकति, आकथम ि, िैज्ञाकनि र खेलिुद सम्िन्धी महत्वपूर्म घटना र उपलकव्धहरु सम्िन्धी
जानिारी ।
(२) संयक्त
ु राष्ट्र संघ र यसिा एजेन्सीहरु (UNO and Its Agencies) सम्िन्धी जानिारी ।
(३) दकक्षर् एकशयाली क्षेत्रीय सहयोि संिठन (SAARC) सम्िन्धी जानिारी ।
(४) नेपालिो भौिोकलि, ऐकतहाकसि, साकहकत्यि, सामाकजि, सांस्िृकति, धाकमम ि, आकथम ि, राजनैकति र राकष्ट्रय
महत्विा घटना एवम् कवषय वस्तहु रु, नेपालिो जलस्रोत, सौयम ऊजाम लिायत अन्य प्रािृकति सम्पदािो कििास,
नेपाल कवद्यतु प्राकधिरर् र नेपालिा कनजी क्षेत्रिाट सञ्िाकलत जलकवद्यतु पररयोजना सम्िन्धी सामान्य जानिारी ।
(५) िकर्त सम्िन्धी सामान्य जानिारी ।
चितीयपत्र - सेिा सम्बन्धी
(क) चिषयगत ज्ञान (६X५)
१. कटप्पर्ी लेखन र पत्रािार सम्वन्धी सामान्य जानिारी ।
२. फाइम कलङ तथा अनक्र
ु मर्ीिा (Indexing) सम्वन्धी1जानिारी ।

(Open) Account/Storekeeper-5, 0741120

३.
४.
५.
६.
७.

८.
९.
१०.
११.

१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.

दोहोरो लेखा प्रर्ालीिो पररिय तथा डेकवट, क्रेकडटिा कनयमहरू ।
लेखांिन प्रर्ालीिा आधारहरूाः निद, एक्रुअल र कमकितमा आधाररत ।
लेखांिन सकमिरर् (Accounting Equation) तथा लेखाहरूिो विीिरर् ।
लेखा सम्वन्धी कवकभन्न शव्दावलीहरूिो ज्ञानाः सम्पकत्त, खिम , आम्दानी, पूज
ूँ ी र दाकयत्व ।
लेखांिनिा प्रारकम्भि अकभलेखहरूाः
ि) भौिराः भक्त
ु ानी, आम्दी, कजन्सी खिम , कजन्सी आम्दानी, जनम ल, स्टाण्डडम जनम ल ।
ख) जनम ल िि
ु
ि) निदी किताव (Cash Book): िैंि खाता सकहतिो निदी किताव Cash Book with Bank column)
घ) सानो निदी िोष (Petty Cash Book)
ङ) सहायि कितावहरू (Subsidiary Books): खरीद किताव, कवक्री किताव, पेश्िी किताव, सापटी किताव र कस्थर
सम्पकत्त किताव ।
लेजर खातााः कनयन्त्रर् लेखा तथा सहायि लेखाहरू ।
िैंकिं ि िारोवार सम्वन्धी जानिारीाः संस्था तथा व्यकक्तिो खाता खोल्ने तथा सञ्िालन िने प्रिृया, िेि, ड्राफ्ट र
यसिा प्रिारहरू, िैंिमा सञ्िालन हुने खातािा प्रिारहरू ।
िैंि कहसाव कमलान किवरर् (Bank Reconciliation Statement)
ह्रास िट्टीिो अवधारर्ा तथा ह्रास िट्टी िने कवकधहरूाः
ि) समतल ह्रास िट्टी प्रर्ाली (Straight Line Method)
ख) घट् दो िाूँिी ह्रास िट्टी प्रर्ाली (Diminishing Balance Method)
लेखामा देकखने त्रटु ीहरू तथा सधु ार िने तरीिा (accounting errors and rectification of errors),
सन्तल
ु न परीक्षर् (Trail Balance) तथा सन्तल
ु न परीक्षर् तयार पाने कवकधहरू, सन्तल
ु न परीक्षर् नकमल्ने िारर् र
कमलाउने तरीिा ।
पज
ूँु ीित (Capital) तथा आयित (revenue) खिम सम्वन्धी अवधारर्ा ।
नाफा नोक्सान खाता तथा वासलात रहने कवकभन्न शीषम िहरू ।
खररद ब्यवस्थापनाः प्रतीतपत्र, टेण्डर र िोटेशन ।
कजन्सी कनिासी कदंदा िररने मूल्यांिन कवकधहरू (Methods of Pricing at Material Issued):
(a) LIFO
(b) FIFO
(c) Simple average
लाित लेखा प्रर्ालीिो सामान्य जानिारी
आन्तररि तथा अकन्तम लेखा परीक्षर् र यसिा उद्देश्यहरू ।
िम्पनीिो शेयर कनस्िासन सम्वकन्ध लेखा
Ratio Analysis (समानपु ाकति कवश्लेषर्) सम्वकन्ध जानिारी
िोटािन्ती पाररिमीि भक्त
ु ानी तररिा (Piece Rate System) र Time base System (समयिो आधारमा)
भक्त
ु ानी ।

(ख) कानून सम्िन्धी ज्ञान (४X५)
१. नेपालिो प्रिकलत संकवधान
(ि) राज्यिा कनदेशि कसद्धान्त तथा नीकतहरू
(ख) आकथम ि िायम प्रर्ाली
(ि) महालेखा परीक्षि
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भ्रष्टािार कनवारर् ऐन, २०५९
(ि) भ्रष्टािारिो िसरु र सजाय सम्वन्धी व्यवस्था ।
(ख) भ्रष्टािार कनिरानी सम्वन्धी ब्यवस्था ।
मूल्य अकभिकृ द्ध िर ऐन, २०५२
(ि) मूल्य अकभिकृ द्ध िर
(ख) दताम
(ि) दताम खारेजी
(घ) िरिो भक्त
ु ानी
लेखा परीक्षर् ऐन, २०४८
(ि) नेपाल सरिारिो पूर्म स्वाकमत्व भएिो संिकठत संस्थािो लेखापरीक्षर्
(ख) नेपाल सरिारिो अकधिांश र स्वाकमत्व भएिो संस्थािो लेखापरीक्षर्
आयिर ऐन, २०५८
आयिर कनयमावली, २०५९
िमम िारी सञ्िय िोष ऐन, २०१९
(ि) अकनवायम रूपले िमम िारीहरूिो रिम िट्टा िरी िोषमा जम्मा िने
(ख) संस्थािा िमम िारीहरूिो िोष िट्टी
(ि) रिम किक्न सक्ने
(घ) ब्याज र मनु ाफा कदने
(ङ) िोष िट्टा रिम कफताम पाउने
(ि) िोषिो सरु क्षा
सावम जकनि खररद ऐन, २०६३ सावम जकनि खररद कवकनयमावली, २०६४
िम्पनी ऐन, २०६३
(Arbitration) मध्यस्थता ऐन, २०५५
िम ऐन, २०४८
रेड यकु नयन ऐन, २०५५
अकख्तयार दरुु पयोि अनस
ु न्धान आयोि ऐन, २०४८
कवद्यतु ऐन, २०४९
किकलमे जलकवद्यतु िम्पनी कलकमटेडिो प्रिन्ध-पत्र र कनयमावली
किकलमे जलकवद्यतु िम्पनी कलकमटेडिो प्रिकलत िमम िारी सेवा शतम कवकनयमावली र आकथम ि प्रशासन विवियमािली

द्रष्टव्यः -

पाठ् यक्रममा राकखएिा संकवधान, ऐन, कनयम र कवकनयमहरु परीक्षा हुनु भन्दा ३ मकहना अिाकडसम्म संशोधन वा
खारेज भएिालाई सोही अनरुु प पाठ् यक्रममा समावेश भएिो माकनने छ ।
- कलकखत परीक्षा उत्तीर्म हुनेहरूिो मात्र अन्तरवाताम हुनेछ ।
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