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अपर तामाकोशी हाइ�ोपावर िलिमटेड 
�शासन सवेा‚ �शासन समूह/उपसमूह‚ तह-६ सहायक लेखा 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 एवं 
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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ि#तीय प�ः सेवा स�व�धी (लेखा समूह) (१०० अंक)  
 १.१ लेखा �णालीका िस�ा�तह'ः  (१० अंक)   

(क) दोहोरो लेखा णालीका िसZा(त र सो स�व(धी खाताह2   
(ख) नगद तथा ए0ुअलमा आधाVरत लेखाका कारह2   
(ग) लेखा तािलका (Chart of Accounts), भौचर तथा खाताह2 (Books of Accounts)  
(घ) लेखा स�व(धी ािविधक श#दावलीह2   
(ङ) स(तुलन परी�णः पVरचय तथा तयार पान) िविध र उपयोग ।    
(च) लेखांङ्कन समायोजनह2ः   

लेखाह2को िहसाव िमलान (Reconciliation of Accounts), लेनदने ह�न बाँक\ कारोवारह2 (Accruals or 
outstanding), पूव
 भु1ानी खच
 (Prepaid Expenses) र अ(य समायोजनह2को  अथ
 र उपयोग ।    

१.२लेखा �णालीका �े�ह'ः (१० अंक)  
(क) िव%ीय लेखांङकन (Financial Accounting)  
(ख) #यव�थापन लेखांङकन (Management Accounting)  
(ग) लागत लेखांङकन (Cost Accounting) 
(घ) आयोजना लेखांङकन (Project Accounting)  

१.३ िव)ीय िववरणः (१० अंक)  
(क) नेपाल िव%ीय ितवेदन मान (Nepal Financial Reporting Standard-NFRS) र नेपाल साव
जिनक �े. लेखामान 

(Nepal Public Sector Accounting Standards-NPSAS)   
(ख) िव%ीय िववरणका अवयव (Components of Financial Statements), वासलात, नाफा नो7सान खाता, नगद वाह 

िववरण, लेखा िट]पणी (Accountings Notes), कारोवार िमित पिछको लेखामा असर पान) घटना र �वािम!वमा   
पVरवत
न ।  

(ग) िव%ीय िववरण काशन ि0या, र िव%ीय िववरणको गणु (Attributes)  
  

१.४ *ास (Depreciation), Impairment Loss र िज�मेवारी लेखांड्कनः (१० अंक)  
(क) ^ास क5ीको अथ
, तVरका, उRेSय एव ंलेखाकंन, ।    
(ख) Impairment Loss को पVरचय, एव ंसोको औिच!य ।  
(ग) लागत के(J   
(घ) लगानी के(J   
(ङ) बजेट के(J   
(च) Eा(सफर ाइिसंङ्ग  
(छ) aीिलङ्ग चाज
   
  

१.५ िवि)य ,यव�थापनः (१० अंक)  
(क) पँूजी संरचना, काय
शील पँूजी (Working Capital)‚ काय
शील पूँजीका कार र यसको Lोतह2 ।  
(ख) पँूजीगत बजेिटङ्ग (Capital Budgeting) को अथ
 र मह!व ।   
(ग) लगानीको अथ
, लगानी िनण
य उपयोगमा आउने िविभ(न लेखा सचुना ।   
(घ) पारिव(द ूिवbेषण (Break Even Analysis)   
(ङ) कोष वाह िववरणको तयारी, मह!व र उपयोगको �े. ।  
(च) िव%ीय �ेपण (Forecasting) को अथ
, आधार तथा मह!व । 
  

१.६ आिथ.क �शासन स�ब�धी िविभ�न कानूनः (१० अंक)  
(क) आयकर ऐन, २०५८ र िनयमावली, २०५९: 

आयको गणना, अि(तम 2पमा कर क5ी ह�ने भु1ानी, कर क5ी माण प., क5ी गVरएको करको िववरण र भु1ानी, करारको 
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भु1ानी गदा
को कर क5ी‚ रोजगार दाताबाट कर क5ी ।  
(ख) नेपालको चिलत संिवधानः  

राdयको िनद)शक िसZा(त, ाकृितक साधन Lोतको संर�ण, संवध
न र उपयोग स�ब(धी नीित, संघ, दशे र �थानीय तह 
आिथ
क काय
णाली, महालेखा परी�क ।  

 
१.७ खरद ,यव�थापनः (१० अंक)  

(क) खVरद एकाई, खVरद योजना तजु
मा, खVरद िविधको छनौट,  
(ख) मालसामानको �पेिसिफकेशन िनमा
ण, िनमा
णको Yईग िडजायन तथा लागत अनुमान ।  
(ग) िवड (Bid) मूPयांकन र �वीकृितको ि0या ।   
(घ) खVरद संझौता र खVरद आदेश ।   
(ङ) भु1ानीको आधार र तVरका ।  
(च) मूPय अिभविृZ कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र साव
जिनक खVरद ऐन, २०६३ का खVरद स�वZ ावधान ।    

 
१.८ िज�सी एव ंउपलि,ध ,यव�थापनः  (१० अंक)  

(क) िज(सी मालसामान दािखलाका ि0या, सुरि�त भ:डार #यव�था ।   
(ख) िज(सी िनकासी माग फारम, िज(सी िनकासीमा LIFO and FIFO को योग ।  
(ग) िज(सी मौdदात मूPयांकनको अथ
, तVरका र लेखामा यसको असर लेखाङ्कन ।   
(घ) िज(सी िनरी�ण र ितवेदन । 

 
१.९ लेखा िनय��ण (Accounting Controls) र लेखापरी�णः (१० अंक)   

(क) आ(तVरक िनय(.णको,अथ
, संरचना, र मह!व ।   
(ख) िव%ीय अनुशासन पालना गराउन लेखा तथा सुपVरवे�ण सिमितको भूिमका ।   
(ग) आ(तVरक लेखा परी�ण   
(घ) अि(तम लेखा परी�णः लेखापरी�ण योजना, लेखापरी�ण काय
(वयन ितवेदन ।   
(ङ) काय
 स�पादन लेखा परी�ण,  
(च) कर लेखापरी�णः आधार र औिच!य ।   
(छ) साव
जिनक लेखापरी�ण स�व(धमा नेपालको संिवधान तथा लेखापरी�ण ऐन, २०४८ को ावधान ।   

 
१.१०  लेखा स�व�धी गिणितय 
ान र क�2यटूर लखेांड्कनः (१० अंक)  

(क) ितशत, अनुपात, औषत, नाफा/नो7सान, fयाज, Fेणी0म र ऐिकक िनयम । 


