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अपर तामाकोशी हाइ�ोपावर िलिमटेड 
�शासन सवेा‚ �शासन समूह/उपसमूह‚ तह-६ सहायक �शासन अिधकृत पदको 

ख�ुला �ितयोिगता�मक िलिखत परी�ाको पाठ्य�म 
१. िलिखत परी�ाको िवषय‚ पूणा
ङ्क‚ परी�ा णाली‚ � सं�या‚ अंक भार र समय िन�नानुसार ह�नेछ ।  

प� िवषय पूणा
ङ्क उितणा
ङ्क परी�ा �णाली ��  
सं�या 

�ित �� 
अंकभार समय 

�थम 
(क) सामा�य �ान ५० 

४० 
व�तगुत बह# वैकि%पक �� सामा�य �ान ५० १ २ घ'टा  

३० िमनेट (ख) सं�थागत िवकास तथा 
ऐन कानून      ५० िवषयगत छोटो उ)र आउने �� ६ ५ 

लामो उ)र आउने �� २ १० 
ि*तीय सेवा स+ब�धी १०० ४० िवषयगत लामो उ)र आउने �� १० १० ३ घ'टा 

२. व�तुगत �मा !येक �का चार वटा स�भा#य उ%र िदइनेछ । जस म&ये एउटा सही उ%रमा िच(ह लगाउने वा ले�नु पन)छ । गलत 
उ%र वापत ित गलत उ%र २० ितशतका दरले अंक घटाइनेछ ।  

३. शासन सेवा अ(तग
तका सवै समूह/उपसमूहह,को थम प.को पाठ्य0म एउटै ह�नेछ । थम प.को िलिखत परी�ा सवै 
समूह/उपसमूहका लािग संयु1 2पमा एउटै �प.बाट एकैिदन वा छु5ाछु5ै �प.बाट छु5ाछु5ै िदन ह�न स7नेछ ।  

४. थम प.को व�तुगत र िवषयगत दवु ैपरी�ा एकै पटक एकै िसिटङ्गमा ह�नेछ । थम प. र ि8तीयप.को परी�ा फरक फरक ह�नेछ । 
ि8तीय प.मा २ ख:ड ह�नेछ । !येक ख:डको लािग फरक फरक उ%र पुि�तका योग गनु
 पन)छ ।  

५. िलिखत परी�ाको मा&यम नेपाली वा अं<ेजी वा दवु ैह�न स7नेछ ।  
६. सामा(यतः !येक इकाईबाट �ह, सोिधनेछन् । लामो उ%र िदनुपन) � एकै वा ख:ड ख:ड गरी (दईु वा सो भ(दा बढी) सो&न 

सिकनेछ । य�तो � एक भ(दा बढी इकाइबाट पन) गरी सो&न सिकनेछ ।  
७. यस पाठ्य0ममा जे सुकै लिेखएको भएता पिन पाठ्य0ममा परकेा ऐन‚ िनयमह, परी�ाको िमित भ(दा ३ मिहना अगािड (संशोधन भएका 

वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्य0ममा परकेो स�झनु पद
छ ।  
८. परी�ामा कालो मसी भएको कलम वा डटपेन मा. योग गनु
 पन)छ ।  
�थमप�: सामा�य 
ान र सामा�य बौि�क पर�ण (�शासन सवेा, तह-६ का सबै समूहका लािग)  
�थमप�- ख�ड (क) सामा�य 
ान {५० अंक} 
१.१  सामा�य 
ान        (२५X१= २५ अंक)  

(क) सौय
म:डल स�ब(धी जानकारी ।    
(ख) िवCको भुगोलः महादशे, महासागर, अ�ांश, देशा(तर, अ(तरा
 िDEय ितिथ रेखा, समय, पव
तFृंखला, नदी, िहमनदी, ताल, 

िहमताल  
(ग) अ(तरा
 िDEय स�ब(ध तथा संघ/सं�थाः संयु1 राDE संघ र यसका एजे(सीह, (UNO and Its Agencies), िवC #यापार 

संगठन (WTO), युरोपेली संघ (EU), दि�ण पूवI एिसयाली राDEह,को संगठन (ASEAN) र दि�ण एिशयाली �े.ीय 
सहयोग संगठन (SAARC) स�व(धी जानकारी । 

(घ) िवCका मखु मुJा तथा अ(तरािDEय पुर�कारह, । 
(ङ) अ(तरािDEय मह!वका समसामियक घटना तथा निवनतम गितिविधह,  । 
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१.२  नेपाल स�ब�धी जानकारीः (२५X१=२५ अंक)  
(क) नेपालको भुगोल र आिथ
क तथा सामािजक कृयाकलापः धरातलीय �व2पको िकिसम र िवशेषता, नेपालमा पाईने 

हावापानीको िकिसम र िवशेषता, नदीनाला, तालतलयैा, खिनज पदाथ
, ाकृितक Lोत साधन, यातायात, िवMतु, िश�ा, 
�वा�Nय, संचार, कृिष, उMोग, पय
टन र #यापार स�ब(धी जानकारी  । 

(ख) नेपालको इितहासः िकरांतकाल, िलOछिवकाल, मPलकाल र आधुिनक इितहासका मखु घटना स�बि(ध सामा(य   
जानकारी  । 

(ग) नेपालको सामािजक एव ंसां�कृितक अव�थाः था, पर�परा, धम
, जातजाित, भाषाभाषी, सं�कृित र सािह!य ।  
(घ) रािDEय मह!वका समसामियक घटना तथा निवनतम गितिविधह,, खेलकूद, पुर�कार, कला, सािह!य, लगायत मह!वपूण
 

#यि1!वह,स�ब(धी जानकारी  । 
(ङ) नेपालमा िवMतु िवकास, ऊजा
का Fोत र स�भावना  । 
(च) नेपालको संघीय, ादिेशक र �थानीय संरचना तथा शासन णालीस�ब(धी जानकारी  । 

�थमप�- ख�ड (ख) सं�थागत िवकास एवं ऐन‚ कानून      {५० अंक} 
२.१  िव�ुत िवकास र सं�थागत जानकारीः        (६X५= ३० अंक)  

(क) जलLोत िवकासमा िनजी �े.को भिुमका ।  
(ख) नेपालमा साव
जिनक सं�थान �थापनाको उRेSय तथा यसका भिुमका, उपल#धी एवम चुनौतीह2 । 
(ग) आविधक योजनामा जलिवMतु िवकास स�व(धी #यव�था । 
(घ) िवMतुका िनयामक िनकायह2को जानकारीः 

- उजा
, जलLोत तथा िसंचाई म(.ालय  
- जल तथा शि1 आयोग  
- िवMतु िनयमन आयोग  
- िवMतु िवकास िवभाग  

(ङ) रािDEय उजा
 संकट िनवारण तथा िवMतु िवकास दशक स�ब(धी अवधारणा प. एवम काय
 योजना, २०७२ ।  
(च) ऊजा
 संकट, संर�ण तथा #यव�थापन ।  
(छ) सामिुहक सौदावाजी (Collective bargaining) र Trade unionism ।  

२.२  संिवधान‚ ऐन‚ िनयम तथा िविनयमह" (२X१०= २० अंक)   
(क) नेपालको चिलत संिवधान- िवशेषता‚ मौिलक हकह,‚ संवैधािनक अंगह,‚ अनुसूचीह2 र भागको जानकारी । 
(ख) िवMतु ऐन, २०४९  
(ग) िवMतु िनयमन आयोग ऐन, २०७४  
(घ) जTगा ाUी ऐन, २०३४  
(ङ) जलFोत ऐन, २०४९  
(च) साव
जिनक खVरद ऐन, २०६३  
(छ) क�पनी ऐन, २०६३  
(ज) Fम ऐन, २०७४  
(झ) वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ तथा िनयमावली, २०५४ (संसोधन सिहत)  
(ञ) सुशासन (#यव�थापन तथा सWचालन) ऐन, २०६४ तथा िनयमावली, २०६८  
(ट) अपर तामाकोशी हाइYोपावर िलिमटेडको चिलत कम
चारी सेवा िविनयमावली  
(ठ) अपर तामाकोशी हाइYोपावर िलिमटेडको आिथ
क शासन िविनयमावली 
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ि#तीयप�ः सेवा स�ब�धी (�शासन)      {१०० अंक} 
ि#तीयप�- ख�ड (क) (६X१०= ६० अंक) 
१.१  सेवा स�ब�धी आधारभूत 
ान 

(क)  काया&लय सचंालनका दैिनक काय&ह(ः  
- दता
, चलानी,   
- हािजरी, िनयिमतता र काया
लय समय,   
- िवदाको अिभलेख र कम
चारी अिभलेख‚  
- अनुशासन र आZापालन,   
- जनस�पक
 ,   
- काया
लय सरसफाई र सुर�ावार ेजानकारी ।  

(ख)  काया
लय संचालनमा  लेिखने िविभ(न लेखोटह2ः   
- प. लेखन, मेमो, िट[पणी लेखन, �ताव लेखन आदी वार ेजानकारी ।  

(ग)  िवMतुीय संचारका मा&यमह2ः   
- टेिलफोन, \या7स, इमेल, इ:टरनेट आदीको मह!व र योग । 
- अिफस अटोमेशनवाट काया
लय संचालनमा ह�ने फाइदाह2 ।  

(घ)  योजनाव^ आिथ
क िवकासको थालनी र चाल ुआविधक योजनामा उजा
 िवकासको लािग लि�त योजना र काय
0मको 
िववेचना ।  

(ङ)  आयोजनागत िवकासका चरणह2 र आयोजना #यव�थापनमा &यान िदनु पन) मु�य म�ुय कुराह2 ।  
(च)  नेपालमा िवMतु उ!पादनका संभावना र चनुौितह2 ।  
(छ) िवMतुीय दघु
टना तथा सुर�ास�व(धी Zान ।  
  

१.२ मानव )ोत +यव�थापन   
(क) मानव )ोत +यव�थापनः 

- योजना, ाUी र उपयोग  
(ख)  तािलम र िवकास  
(ग)  वृि- िवकासः 

-बढुवा, स2वा, Job rotation 
(घ)  Outsourcing, Rightsizing of Workforce 
(ङ)  काय
 िववरण, काय
 मूPयांकन, काय
 िव`ेषण  
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ि#तीय प�- ख�ड (ख)  (४X१०= ४० अंक) 
२.१  साव&जिनक �शासन  (२X१०= २० अंक) 

(क)  साव
जिनक शासनको अवधारणा  
(ख)  नेपालमा साव
जिनक शासनको भूिमका, मह!व तथा चनुौतीह2  
(ग)  संगठना!मक #यवहार र ससं्कार   
(घ)  जनसंपक
  तथा गनुासो #यव�थापन  
(ङ)  सूचनाको हक र साव
जिनक िनकायको दािय!व 

२.२ सामािजक, आिथ&क तथा वातावरणीय मािमलाह" (२X१०= २० अंक) 
(क)  संगठना!मक िववाद तथा 8(8 #यव�थापन  
(ख)  सामािजक (याय, समानता तथा समता  
(ग)  वैदिेशक सहायता र वैदिेशक लगानी  
(घ)  िविध ह�ता(तरण  
(ङ)  Public Private Partnership (PPP)  
(च)  िदगो िवकास र जलवायु पVरवत
न  
(छ)  संगिठत अपराधः   

- िवMतुीय अपराध (Cyber Crime),   
- िमलोमतो (Cartelling), एकािधकार (Monopoly),   
- भDEाचार र अवैध मुJा िनम
लीकरण 


