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चिचिमे जिचिद्युत कम्पनी चिचमटेड
प्रशासन सेवा, लेखा समहू , तह-७, लेखा अधिकृ त पदको
खल
ु ा प्रधतयोधितात्मक धलधखत परीक्षाको पाठ्यक्रम
१. शैधक्षक योग्यतााः धिधलमे जलधवद्यतु कम्पनी धलधमटेड कममिारी सेवा शतम धवधनयमावलीमा व्यवस्था भए अनसु ार ।
२. धलधखत परीक्षाको धवषय, पर्ू ामङ्क, परीक्षा प्रर्ाली, प्रश्न सख्ं या, अक
ं भार र समय धनम्नानसु ार हुनेछ ।
प्रचत प्रश्न
पत्र चिषय
परीक्षा प्रणािी
प्रश्न संख्या
पूणाांक समय
अंकभार
प्रथम
धितीय

सामान्य ज्ञान

वस्तिु त बहुउत्तर
लामो उत्तर
सेवा सम्बन्िी
धवषयित
छोटो उत्तर
अन्तवामताम
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३० धमनेट

७०

२ घण्टा ३० धमनेट

१५

३. वस्तगु त बहुउत्तर परीक्षा प्रणालीमा प्रत्येक पश्नका चार वटा सम्भाव्य उत्तर दिइने छ । प्रश्नको उत्तर लेख्िा के रमेट
गरेको, िोहोरो लेखेको, सच्याएको, दनदिि ष्ट स्थानभन्िा अन्यत्र लेखेको वा उत्तर नै सारेकोलाइि गल्ती मादननेछ ।
४. बस्तगु त बहुउत्तरमा प्रत्येक गलत उत्तर वापत सो प्रश्न वापत पाउने अंकको ०.२ (बीस प्रदतशत २०%) का िरले
सो दवषयमा पाएको कूल प्राप्ांकबाट घटाइनेछ ।
५. कालो/नीलो मसी मात्र भएको डटपेन/कलमले उत्तरको लादग दनर्ाि ररत कोठाका पश्नमा क,ख,ग,घ मध्ये एउटा मात्र
सही उत्तर स्पष्ट रूपले लेख्नुहोला । पेदन्सलले लेखेकोलाइि मान्यता दिइने छै न ।
६. प्रत्येक पत्रको न्यूनतम ४० प्रदतशत उत्तीणाि ङ्क हुनेछ ।
७. प्रथम र दितीयपत्रको परीक्षा २ पटक गरेर हुनेछ । प्रथम पत्रको परीक्षा सदकएपदछ दितीयपत्रको परीक्षा तत्काल
हुनेछ ।
८. दितीयपत्रको दलदखत परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अंग्रेजी भाषा हुनेछ ।
९. सामान्यतः प्रत्येक दशषि कको अंकभार तोदकए बमोदजम हुनेछ ।
प्रथमपत्र – सामान्य ज्ञान (१५)
(क)

विश्व सम्िन्धी जानकारी (१५X०.५)
(१) संयक्त
ु राष्ट्र संघ र यसका एजेन्सीहरु (UNO and its Agencies)
(२) दवश्व व्यापार संगठन (WTO)
(३) यूरोपेली संघ (EU)
(४) तेल दनयाि त गने राष्ट्रहरुको संगठन (OPEC)
(५) िदक्षण पूवी एदसयाली राष्ट्रहरुको संगठन (ASEAN)
(६) िदक्षण एदसयाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)
(७) दवश्वका समसामदयक राजनैदतक, बैज्ञादनक र खेलकुि सम्बन्र्ी जानकारी
(८) दवश्वका प्रमख
ु मद्रु ाहरु
(९) अन्तरि दरय परु स्कारहरु

(ख)

नपाल सम्बन्धी जानकारी (१५X०.५) (प्रत्यक क्षत्रबाट कवम्िमा एक प्रश्न)

नेपालको भौगोदलक, ऐदतहादसक, सादहदत्यक, सामादजक, सांस्कृदतक, र्ादमि क, आदथि क, राजनैदतक र रादष्ट्रय महत्वका घटना
एवं दवषय वस्तूहरु, नेपालको जलस्रोत, सौयि उजाि एवं अन्य प्राकृदतक सम्पिाको दवकास र नेपाल दवद्यतु प्रादर्करण सम्बन्र्ी
जानकारी ।
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चितीयपत्र - सेिा सम्बन्धी (७०)
(क)

विषयगि ज्ञान (५५)

१.

लखा प्रणालीका क्षत्रहरूको विनारी (१)
(क) दवत्तीय लेखांकन
(ख) व्यवस्थापन लेखांकन
(ग)
लागत लेखांकन
(घ) आम्िानी लेखांकन

२.

वजम्मिारी लखाांकन िथा समायोजन (२)
- (२X५)
(क) लागत के न्द्र, मनु ाफा के न्द्र, लगानी के न्द्र
(ख) रान्सफर प्राइि दसङ
(ग)
बक्यौता तथा दतनि बााँकी (Accruals and Outstanding)
(घ) अदग्रम भूक्तानी गररएका खचि हरू (Prepaid Expenses)
(ङ) खाताहरूको दमलान (Adju8stments of Accounts)
(च) समायोजनहरू (Adjustments)
(छ) Deferred Tax

३.

वित्तीय प्रवििदन िथा लखाांकन नीवि
- (१X१०)
(क) ह्रास कट्टी
(ख) बक्यौता व्यवस्थापन
(ग)
दजन्सी खचि एवं मौज्िात मूल्यांकन
(घ) मूल्य नीदतः Tariff, Surcharge, Rebate, Discounts
(ङ) नेपाल दवत्तीय प्रदतवेिन प्रणाली (Nepal Financial Reporting System-NFRS) अनस
ु ार दवत्तीय
दववरणको, अवयव, आर्ारदशला, गणु (Attributes) र स्वीकृदत, प्रकाशन र उपयोग ।

४.

बजट िथा वित्तीय योजना, आवथिक विश्लषण र व्याख्या (Financial Analysis and Interpretation of the
rations) (१ लामो र १ छोटो)
- (१X१० + १X५ =१५)
(क) तरलता अनपु ात (Liquidity Ratios)
(ख) नाफा जन्यता दवश्लेषण (Profitability)
(ग)
Activity Rations
(घ) Leverage Ratios
(ङ) बजेट तथा दवत्तीय योजनाः बजेट तजि मु ा, कायाि न्वयन र दनयन्त्रण
(च) नेपाल सरकारको बजेट तजि मु ा ब्यवस्था ।

५.

खररद व्यिस्थापन, वनयन्त्रण िथा लखापरीक्षण िथा लखा व्यिसायको वनयमन (२) - (१X१०+१X५=१५)
(क) आन्तररक दनयन्त्रण, अथि , तररका, माध्यम र आवश्यकता
(ख) आन्तररक लेखापरीक्षण
(ग)
अदन्तम लेखा परीक्षणः दवत्तीय, कायि मूलक
(घ) व्यवस्थापन परीक्षण
(ङ) सपु ररवेक्षण, अनगु मन तथा मल्ु यांकन ।
(च) खररि योजना, लागत अनमु ान, स्पेदशदफके शन तयारी, रादष्ट्रय तथा अन्तरादष्ट्रय वोल्पत्र आह्वान, मूल्यांकन र
खररि संझौता ।
(छ) वस्तु, सेवा तथा दनमाि ण कायि खररिको कायि दवदर् ।

- (१X५)
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(ज)
(झ)

सावि जदनक खररिमा आचरण, स्वाथि बादझने (Conflict of Interest), खररि कायि को पनु रावलोकन
ब्यवस्था ।
सावि जदनक दनकायले जग्गा प्राप्ी व्यवस्था ।

ख) रावरिय नीवि िथा कानून सम्िन्धी ज्ञान [१५]
१.

रावरिय नीविहरूूः - (१X५)
(क) औद्योदगक नीदत, २०६७
(ख) जलदवद्यतु दवकास नीदत, २०५८
(ग)
सूचना प्रदवदर् नीदत, २०६७
(घ) पयि टन नीदत

२.

काननू हरूूः - (१X१०)
(क) नेपालको संदवर्ानः राज्यका दनिेशक दसद्धान्त तथा नीदत, आदथि क कायि प्रणाली, प्राकृदतक स्रोत सार्न
आयोग
(ख) भ्रष्टाचार दनवारण ऐन, २०५९
(ग)
लेखापरीक्षण ऐन, २०४८
(घ) आयकर ऐन, २०५८ तथा दनयमावली २०५९
(ङ) जग्गा प्राप्ी ऐन, २०३४
(च) दर्तोपत्र सम्वन्र्ी ऐन, २०६३
(छ) सावि जदनक खररि ऐन, २०६३ तथा सावि जदनक खररि दवदनयमावली, २०७४ (संशोर्न सदहत)
(ज) दविेशी लगानी तथा प्रदवदर् हस्तान्तरण ऐन, २०४९
(झ) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०६४
(ञ) कम्पनी ऐन, २०६३
(ट)
करार ऐन, २०५५
(ठ) श्रम ऐन, २०७४
(ड) नेपाल दवद्यतु प्रादर्करण ऐन, २०४१
(ढ) दवद्यतु दनयमन आयोग ऐन, २०७४
(ण) दवद्यतु चोरी दनयन्त्रण ऐन, २०५८
(त) वोनस ऐन, २०३०
(थ) दचदलमे जलदवद्यतु कम्पनी दलदमटेड कमि चारी तथा आदथि क प्रशासन सम्वन्र्ी दवदनयमावली

द्रष्टव्यूः -

पाठ् यक्रममा रादखएका संदवर्ान, ऐन, दनयम र दवदनयमहरु परीक्षा हुनु भन्िा ३ मदहना अगादडसम्म संशोर्न वा
खारेज भएकालाई सोही अनरुु प पाठ् यक्रममा समावेश भएको मादनने छ ।
- दलदखत परीक्षा उत्तीणि हुनेहरूको मात्र अन्तरवाताि हुनेछ ।



