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चिचिमे जिचिद्युत कम्पनी चिचमटेड
प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-८, ववत्त ववश्लेषक पदको
खुला प्रवतयोवितात्मक वलवखत परीक्षाको पाठ् यक्रम ।
१. शैवक्षक योग्यतााः विवलमे जलववद्यतु कम्पनी वलवमटेड कमम िारी सेवा शतम वववनयमावलीमा व्यवस्था भए अनस
ु ार ।
२. वलवखत परीक्षाको विषय, पूर्ाम ङ्क, परीक्षा प्रर्ाली, प्रश्न संख्या, अंकभार र समय वनम्नानस
ु ार हुनेछ ।
हि गनुपने प्रचत प्रश्न
पत्र
चिषय
परीक्षा प्रणािी
पूणाुङ्क समय
प्रश्न संख्या अंकभार
छोटो उत्तर
५
५
प्रथमपत्र सेवा सम्वन्धी
ववषयित
५५ २ घण्टा
लामो उत्तर
३
१०
छोटो उत्तर
३
५
वितीयपत्र व्यवस्थापकीय ज्ञान ववषयित
३० १ घण्टा
लामो उत्तर
१
१५
अन्तवाम ताम
१५
३. परीक्षामा कालो/नीलो मसी मात्र प्रयोि िनम पु ने छ ।
४. प्रत्येक पत्रको न्यूनतम ४० प्रवतशत उत्तीर्ाम ङ्क हुनेछ ।
५. परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अंग्रेजी भाषा हुनेछ ।

६. प्रथम र वितीयपत्रको परीक्षा २ पटक िरेर हुनेछ । प्रथम पत्रको परीक्षा सवकएपवछ वितीयपत्रको परीक्षा तत्काल
हुनेछ ।
७. सामान्यताः प्रत्येक वशषम कको अंकभार तोवकए िमोवजम हुनेछ ।
प्रथमपत्र – सेिा सम्िन्धी [५५]
क) चिषयगत ज्ञान [४०]
१.

िेखा प्रणािीका क्षेत्रहरूको चिनारी
(क) ववत्तीय लेखांकन
(ख) व्यवस्थापन लेखांकन
(ि)
लाित लेखांकन
(घ) आम्दानी लेखांकन

-५

२.

चजम्मेिारी िेखांकन तथा समायोजन
-५
(क) लाित के न्र, मनु ाफा के न्र, लिानी के न्र
(ख) ट्रान्सफर प्रार्म वसङ
(ि)
िक्यौता तथा वतनम िााँकी (Accruals and Outstanding)
(घ) अवग्रम भूक्तानी िररएका खिम हरू (Prepaid Expenses)
(ङ) खाताहरूको वमलान (Adju8stments of Accounts)
(ि) समायोजनहरू (Adjustments)
(छ) Deferred Tax

३.

चित्तीय प्रचतिेदन तथा िेखांकन नीचत
(क) ह्रास कट्टी
(ख) िक्यौता व्यवस्थापन
(ि)
वजन्सी खिम एवं मौज्दात मूलयांकन

-१०
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(घ)
(ङ)
(ि)
(छ)

मूलय नीवताः Tariff, Surcharge, Rebate, Discounts
नेपाल ववत्तीय प्रवतवेदन प्रर्ाली (Nepal Financial Reporting System-NFRS) अनस
ु ार ववत्तीय
वववरर्को, अवयव, आधारवशला, िर्ु (Attributes) र स्वीकृवत, प्रकाशन र उपयोि ।
वषम वभत्र (In-Year Financial Reporting) िररने ववत्तीय प्रवतवेदन र आवश्यकता तथा उपयोि ।
कोष प्रवाह वववरर्, आवश्यकता, उपयोि ।

४.

आचथुक चिश्लेषण र व्याख्या र बजेट तथा कायुक्रम (Financial Analysis and Interpretation of the
rations)
-१०
(क) तरलता अनपु ात (Liquidity Ratios)
(ख) नाफा जन्यता ववश्लेषर् (Profitability)
(ि)
Activity Rations
(घ) Leverage Ratios
(ङ) िजेट तथा ववत्तीय योजनााः िजेट तजम मु ा, कायाम न्वयन र वनयन्त्रर्, ववत्तीय योजना
(ि) नेपाल सरकारको िजेट तजम मु ा ब्यवस्था ।

५.

खररद व्यिस्थापन, चनयन्त्रण तथा िेखापरीक्षण तथा िेखा व्यिसायको चनयमन
-१०
(क) आन्तररक वनयन्त्रर्, अथम , तररका, माध्यम र आवश्यकता
(ख) आन्तररक लेखापरीक्षर्
(ि)
अवन्तम लेखा परीक्षर्ाः ववत्तीय, कायम मूलक लेखा परीक्षर् र प्रवतवेदन ।
(घ) व्यवस्थापन परीक्षर्
(ङ) सपु ररवेक्षर्, अनिु मन तथा मलु यांकन ।
(ि) खररद योजना, लाित अनमु ान, स्पेवशवफके शन तयारी, रावरट्रय तथा अन्तरावरट्रय आह्वान, मूलयांकन र खररद
संझौता ।
(छ) वस्तु, सेवा तथा वनमाम र् कायम खररदको कायम वववध ।
(ज) सावम जवनक खररदमा आिरर्, स्वाथम िावझने (Conflict of Interest), खररद कायम को पनु रावलोकन ब्यवस्था
।
(झ) सावम जवनक वनकायले जग्िा प्राप्ती व्यवस्था ।

ख) राचरिय नीचत तथा कानून सम्िन्धी ज्ञान [१५]
१.

राचरिय नीचतहरूूः -५
(क) औद्योविक नीवत, २०६७
(ख) जलववद्यतु ववकास नीवत, २०५८
(ि)
सूिना प्रवववध नीवत, २०६७
(घ) वैदवे शक सहायता नीवत, २०७२

२.

काननू हरूूः (५X२) - १०
(क) नेपालको संववधानाः राज्यका वनदेशक वसद्धान्त तथा नीवत, आवथम क कायम प्रर्ाली, प्राकृवतक स्रोत साधन
आयोि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अवधकार
(ख) भ्रष्टािार वनवारर् ऐन, २०५९
(ि)
लेखापरीक्षर् ऐन, २०४८
(घ) आयकर ऐन, २०५८ तथा वनयमावली २०५९
(ङ) मूलय अवभिवृ ि कर ऐन, २०५३ तथा वनयमावली, २०५३
(ि) अवख्तया दरू
ु न्धान आयोि ऐन, २०४८
ु पयोि अनस
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(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(र्)
(त)
(थ)
(द)
(ध)

जग्िा प्राप्ती ऐन, २०३४
वधतोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३
सावम जवनक खररद ऐन, २०६३ तथा सावम जवनक खररद वववनयमावली, २०६४
ववदेशी लिानी तथा प्रवववध हस्तान्तरर् ऐन, २०४९
उपभोक्ता संरक्षर् ऐन, २०६४
कम्पनी ऐन, २०६३
करार ऐन, २०५५
श्रम ऐन, २०७४
नेपाल ववद्यतु प्रावधकरर् ऐन, २०४१
ववद्यतु वनयमन आयोि ऐन,, २०७४
सूशासन (ब्यवस्थापन तथा सञ्िालन) ऐन,
वोनस ऐन, २०३०
विवलमे जलववद्यतु कम्पनी वलवमटेड कमम िारी तथा आवथम क प्रशासन सम्वन्धी वववनयमावली

चितीयपत्र – व्यिस्थापकीय ज्ञान [३०]
खण्ड (क) ३ प्रश्न ५ अंक – १५
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)

व्यवस्थापनको वसद्धान्तहरू एवं कायम हरू
वनर्म य प्रकृया, नेतत्ृ व, उत्प्रेरर्ा सञ्िार
संिठन संरिना, अवधकार प्रत्यायोजन र ववके वन्रकरर् ।
मानव संसाधन व्यवस्थापन
वनयन्त्रर् तथा िर्ु स्तर व्यवस्थापन
िन्द व्यवस्थापन, पररवतम न व्यवस्थापन
सामूवहक सौदावाजी
अनिु मन तथा सपु ररवेक्षर्
नेपाल ववद्यतु प्रावधकरर् तथा विवलमे जलववद्यतु कम्पनीमा व्यवस्थापनका समस्या तथा िनु ौवत ।

खण्ड (ख) समस्या समाधान [१५]
व्यवस्थापकीय कायम सिाँ सम्ववन्धत कुनै एउटा समस्या मल
ु क अनच्ु छे द वदर्म नेछ । प्रिवलत ऐन वनयमको पररवध र अवस्था
समेतलार्म वविार िरी वदर्एको अनच्ु छे दको आधारमा समस्या समाधानको सझ
ु ाव र कायाम न्वयन खाका प्रस्तुत िनम ु पनेछ ।
(१) समस्या पवहिान िरी समस्याका कारर्हरू पवहलयाउने ।
(२) समस्या समाधानका लावि सझ
ु ावहरू प्रस्तुत िने ।
(३) प्रस्तुत सझ
ु ावहरू कायाम न्वयनको कायम योजना र सो को सकारात्मक प्रभावहरू उललेख िने ।
द्रष्टव्यूः -

पाठ् यक्रममा रावखएका संववधान, ऐन, वनयम र वववनयमहरु परीक्षा हुनु भन्दा ३ मवहना अिावडसम्म संशोधन वा
खारेज भएकालाई सोही अनरुु प पाठ् यक्रममा समावेश भएको मावनने छ ।
- वलवखत परीक्षा उत्तीर्म हुनेहरूको मात्र अन्तरवाताम हुनेछ ।
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