राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान, ने पाल
मनमैं ज,ु काठमाडौं
खुला िथा आन्िररक प्रतियोतििात्मक परीक्षाको लाति पाठ्यक्रम एवम् परीक्षा योजना
स्िर: अतिकृि िृिीय, से वा:राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान, समूह:ष्ट्रवष्ट्रवि, उपसमूह: ले खा,पद:ले खा अतिकृि

यस पाठ्यक्रमलाई दुई चरणमा ष्ट्रवभाजन िररएको छ :
प्रथम चरण :– तलखखि परीक्षा,पूणााङ्क : २००

द्वििीय चरण :– सू चना प्रष्ट्रवति सीप परीक्षण, पूणााङ्क :१०
अन्िवाािाा, पूणााङ्क : ३०
प्रथम चरण :– तलखखि परीक्षा योजना
पत्र

ष्ट्रवषय
खण्ड(क)प्रशासतनक

खण्ड(ख)राज्य

बहुबैकखपपक
प्रश्न
Choice Question)

(Multiple

र

शासकीय व्यवस्था

र

ष्ट्रवषयिि

पूणााङ्क

उखि
णााङ्क

समय

25प्रश्न −१अङ्क
= 25अङ्क

३प्रश्न−१०=

खण्ड(ि)ष्ट्रवकास प्रशासन
खण्ड(घ)Proposal
Report Writing

सं ख्या

अङ्कभार

वस्िुिि(Objective):

अतभरुची परीक्षण
(Administrative
Aptitude Test- AAT)
प्रथम

प्रश्न

परीक्षा प्रणाली

३०अङ्क

10०

40

१००

40

३घ
ण्टा

३प्रश्न−१०=
३०अङ्क

१प्रश्न−१५=

and

15 अङ्क

ले खा िथा ले खा प्रणाली

३ प्रश्न − ५

खण्ड (क) िखणि िथा

= १५ अङ्क

िथ्याङ्क

३ प्रश्न − ५
खण्ड(ख) ले खा र ले खा

= १५ अङ्क

प्रणाली

३ प्रश्न − १०
ष्ट्रवषयिि

द्वितिय

= ३० अङ्क

२ प्रश्न − ५
= १० अङ्क

खण्ड(ि) ले खा परीक्षण

१ प्रश्न − १०
= १० अङ्क
२प्रश्न −५

खण्ड(घ)से वासँि

= १०अङ्क

सम्बखन्िि ऐन, तनयमहरू

१प्रश्न −१०
= १०अङ्क

द्वितिय चरण:- सूचना प्रष्ट्रवति परीक्षण र अन्िवाािाा
1

३घ
ण्टा

परीक्षा प्रणाली
सू चना प्रष्ट्रवति सीप परीक्षण (IT
Skill Test)

अन्िवाािाा
द्रष्टव्य :
1.

प्रयोिात्मक

मौखखक

पूणााङ्क

२०

ष्ट्रवषयवस्िु खशषाक

अं क

समय

Devanagari Typing

२.५

५ तमने ट

English Typing

२.५

५ तमने ट

Word processing

२

Electronic Spreadsheet

१

Presentation System
Windows basic, Email
and Internet

१

१० तमने ट

१

३०

तलखखि परीक्षाको माध्यमभाषा ने पाली वा अं ग्रज
े ी अथवा ने पाली र अं ग्रज
े ी दुवै हुनेछ ।िर प्रथम पत्रको
खण्ड(घ)Proposal and Report Writing को प्रश्न अं ग्रज
े ी माध्यममा सोतिने छ र त्यसको उिर अं ग्रज
े ी
माध्यममा नै द्वदनु पने छ।

2.
3.

प्रथमपत्र र द्वििीयपत्रको तलखखि परीक्षा छु ट्टाछु ट्टै हुनेछ ।

प्रत्येक पत्रको लाति छु ट्टाछु ट्टै उिरपुखस्िकाहरू हुनेछन् । परीक्षाथीले प्रत्येक खण्ड÷प्रश्नको उिर छु ट्टाछु ट्टै
उिरपुखस्िकामा ले ख्नप
ु ने छ ।

4.

यस पाठ्यक्रम योजना अन्ििािका पत्र÷ष्ट्रवषयका ष्ट्रवषयवस्िुमा जेसक
ु ै ले खखएको भए िापतन पाठ्यक्रममा
परे का कानू न, ऐन, तनयम िथा नीतिहरु परीक्षाको तमति भन्दा ३ मष्ट्रहना अिातड (सं शोिन भएका वा

सं शोिन भई हटाईएका वा थप िरी सं शोिन भई) कायम रहे कालाई यस पाठ्क्क्रममा परे को सम्झनु
पदा छ।
5.

वस्िुिि बहुवैकखपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको िलि उिर द्वदएमा प्रत्येक िलि उिर बापि २०
प्रतिशि अङ्क कट्टा िररने छ । िर उिर नद्वदएमा त्यस बापि अङ्क द्वदइने छै न र अङ्क कट्टा पतन िररने
छै न।

6.
7.

बहुवैकखपपक प्रश्नहरु हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यापकुले टर (Calculator) प्रयोि िना पाइने छै न

प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मे दवारहरूलाई मात्र द्वििीय चरणको प्रयोिात्मक परीक्षा र
अन्िवाािाामा सखम्मतलि िराइने छ ।

8.
9.

समस्या समािान मातथ उपले ख िररएको पाठ्यक्रमको कुनै पतन ष्ट्रवषयबाट सोध्न सष्ट्रकने छ ।
पाठ्यक्रम लािू तमति : २०७७÷ ०३÷२६ दे खख
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प्रथम पत्र
खण्ड (क) प्रशासतनक अतभरुची परीक्षण पूणााङ्क २५
क. सामान्य ज्ञान-२० (1 प्रश्न ×2० अङ्क)

ष्ट्रवश्वको प्रमुख ऐतिहातसक घटनाहरू:म्याग्नाकाटाा, औद्योतिक क्राखन्ि, फ्रान्सको राज्य क्राखन्ि, अमे ररकी

1.

स्विन्त्रिा सं ग्राम, रुसी÷अक्टोबर क्राखन्ि, प्रथम र द्वििीय ष्ट्रवश्वयुद्ध िथा भारिीय स्विन्त्रिासं ग्राम, घटना,
कारण र पररणामहरु

२. ष्ट्रवश्वको भौिोतलक िथा आतथाक अवस्था

३. ने पालको इतिहास: राजनीतिक, आतथाक, सामाखजक र सांस्कृतिक व्यवस्था
४. ने पालको भौिोतलक िथा आतथाक अवस्था

५. ने पालका प्रचतलि िमा, सं स्कृति, जाि जाति, भाषा, साष्ट्रहत्य र कला
६. खेलकूद िथा मनोरन्जन सम्बन्िी ष्ट्रवष्ट्रवि जानकारी

७. तबज्ञान र प्रष्ट्रवति, बैज्ञातनक अन्वेषण र आष्ट्रवष्कारहरू, प्रतसद्ध बैज्ञातनक र तिनको योिदान
८. स्वास्थ्य र रोिबारे सामान्य जानकारी

९. वािावरण प्रदुषण िथा जलवायु पररविान
10.

अन्िरााष्ट्रिय मातमला
रािसं घ

िथा अन्िरााष्ट्रिय सं घ सं स्था साका), आतसयान, तबमष्टे क, इयू , सं यक्त
ु

११. ने पालको बैदेखशक सम्बन्ि र परराि नीति

१२. राष्ट्रिय र अन्िरााष्ट्रिय महत्वका समसामष्ट्रयक घट्ना िथा नष्ट्रवनिम ितिष्ट्रवतिहरू
१३. ने पाल र ष्ट्रवश्वका प्रतसद्ध तबचारक र तिनको योिदान

१४. ने पालको सं बैिातनक ष्ट्रवकासक्रम र ने पालको सं ष्ट्रविान
१५. ने पालको प्रशासतनक व्यवस्थाको ष्ट्रवकासक्रम

१६. ने पालको योजनावद्ध ष्ट्रवकास, चालु योजना र बजेट
१७. ने पालका सावाजतनक सं स्थान

१८. ने पालमा िातलम प्रदायक सं स्थाहरु

१९. ने पालको न्याय प्रशासन र न्याष्ट्रयक तनकायहरु
२०. राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान ने पालको सांिद्वठक स्वरुप, काम, किाव्य र अतिकार
ख.Aptitude Test-5 (5questions× 1 Marks)

1. Verbal reasoning and Quantitative aptitude
2. Non-verbal reasoning

1 × 3 = 3 Marks
1×2= 2 Marks

खण्ड (ख): राज्य र शासकीय व्यवस्था -३० (३ प्रश्न×१० अङ्क)
1.
2.

शासनका आिारभूि पक्षहरु : अविारणा, सन्दभा र ष्ट्रवशेषिाहरु

वहुस्िररय शासन र ने पाल : अनौपचाररक शासन, नािररक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारीिामूलक
शासन, व्यावसाष्ट्रयक शासन

3.
4.

ने पालको सं वैिातनक ष्ट्रवकास र विामान सं ष्ट्रविान

सं घीयिा र ने पालको सं घीय शासन प्रणाली िथा ने पालका सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहका अतिकार क्षेत्र र
सीमाहरू

5.
6.

सरकारको कायाक्षेत्र, काम, किाव्य र अतिकार

ने पालको कायापातलका, व्यवस्थाष्ट्रपका र न्यायपातलका तबचको अन्िरसम्बन्ि
3

7.

सावाजतनक नीति : तनमााण प्रष्ट्रक्रया र ष्ट्रवश्लेषणमू पयाङ्कन

8.

सुशासन र सू चनाको हक

मानव अतिकार

9.
10.

कानू नका श्रोिहरु त्था ने पालमा कानू न तनमााणको प्रष्ट्रक्रया

11.

कानू नको शासन, लोकिाखन्त्रक मू पय र मान्यिा, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतितनतित्व िथा सकारात्मक ष्ट्रवभे द

12.
13.
14.

सावाजतनक से वा प्रवाह: राजनै तिक िटस्थिा, प्रतिवद्धिा, पारदखशािा र उिरदाष्ट्रयत्व
ष्ट्रवद्युिीय शासन

मानव श्रोि व्यवस्थापन : प्राति, ष्ट्रवकास, उपयोि र सम्भार

खण्ड (ि): ष्ट्रवकास प्रशासन –३० (३ प्रश्न×१० अङ्क)
1.

ष्ट्रवकास प्रशासनको अविारणा, उद्देश्य, आवश्यकिा र ने पालमा यसको प्रयोिको अवस्था

2.

ष्ट्रवकास योजना र चालु आवतिक योजना

3.
4.
5.
6.

ने पालमा बजेट िजुम
ा ा िथा कायाान्वयन

योजना िजुम
ा ा, कायाान्वयन र अनुिमन िथा मू पयाङ्कन
सहभातििा मू लक योजना र ष्ट्रवकास

पररयोजना ष्ट्रवश्लेषण िथा पररयोजना व्यवस्थापन :पररयोजनाचक्र (Project cycle), काया शिा (Terms of
Reference), व्यवसाष्ट्रयक पररयोजना (Business Plan), पररयोजना प्रस्िाव(Project Proposal)

7.

सावाजतनक–तनजी साझेदारी र तनजी क्षेत्रको ष्ट्रवकास

8.

ष्ट्रविीय व्यवस्थापन र सामाखजक उिरदाष्ट्रयत्व

9.

द्वदिो ष्ट्रवकासको अविारणा, ने पालमा द्वदिो ष्ट्रवकासका प्रयास र च ुनौिीहरू

10.

ष्ट्रवश्वव्यापीकरण र आतथाक उदारीकरण

11.

भूपररवेष्ट्रष्ठि र अतिकम ष्ट्रवकतसि मुलक
ु को अतिकार

12.

िररबी र बेरोजिारीका कारण िथा समािानका उपायहरू

खण्ड (घ) : Proposal and Report Writings -15 (1 Question ×15 Marks)
1. Proposal/Concept Note Writings: On behalf of the the concerned agencies.
 Identification of problem
 Objectives
 Rational or Justification
 Methodology
 Scope and Limitation
 Organization/ Design
 References
2. Report Writings: On behalf of the NJA Nepal to the concerned agencies.
 Introduction
 Followed methodology/Techniques
 Carried activities
 Deliverable Output
 Findings, Conclusions and Recommendations
 References

***
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ष्ट्रद्धतिय पत्रस सेवा सम्वन्िी
खण्ड (क) िखणि िथा िथ्याङ्क -१५ (3 प्रश्न×5 अङ्क)

१.

ऐष्ट्रकक तनयम, व्यवसाष्ट्रयक िखणि र िथ्याँक सम्बन्िी सैद्धाखन्िक ज्ञान
१.१ व्याज,प्रतिशि,औषि,नाफा,नोक्सान,कर िणना िने िररका
१.२ अनुपाि (Ratio and Proportion),श्रे णी( Series)

१.३ Mean, Median, Mode, Standard Deviation, Correlation, regression, Index Numberसम्वन्िी
उपयोिीिा र अभ्यास

खण्ड (ख) ले खा र लेखा प्रणाली-45 (3 प्रश्न×५ अङ्क, 3 प्रश्न × 10 अङ्क)

१.

ले खा
१.१ आिारभूि ले खाको अविारणा िथा तसद्धान्ि,निद,प्रोदभावी (Accrual)िथा सुिाररएको प्रोदभावी

ले खाङ्कन प्रणाली, ले खाङ्ककन अतभले ख प्रवाह (Accounting Flow Chart), कारोवार ष्ट्रवश्लेषण,प्रारखम्भक
ले खाङ्कन र खािामा प्रष्ट्रवष्टी, खािा सू ची (Chart of Accounts) को अविारणा, लेखामा आयको पष्ट्रहचान
िथा

२.

मापन(Income Recognition and Measurement),बैं क

ष्ट्रहसाव

समायोजन

ष्ट्रववरण,ले खा

त्रुटी

पष्ट्रहचान,आिारभूि ष्ट्रविीय ष्ट्रववरणहरुको ियारी,Preparation of Income Statement, Balance Sheet and
Statement of Funds Flows & Cash Flows
१.२ लिानी आयोजनाहरुको मुपयांङ्कन िने िररकाहरु(Evaluation Techniques of Investment Project)।
ले खा प्रणाली
२.१ सरकारी ले खा र व्यवसाष्ट्रयक ले खाका तभन्निाहरु
२.२ ले खाङ्कन सतमकरण ( Accounting Equation) िथा ले खाहरुको वतिाकरण

२.३ िोश्वारा भौचर, निदी पुखस्िका,बैं क निदी ष्ट्रकिाव, बजेट ष्ट्रहसाव र खचाको फाँटवारीको
पररचय,प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट,उद्धेश्य र महत्व

२.४ एकल खािा कोषस पररचय, उद्धेश्य, ष्ट्रवशेषिा िथा महत्व
२.५ खजन्सी ले खा व्यवस्था

२.६ राजस्व शीषाक र खचा शीषाकको विीकरण र व्याख्या

२.७ व्यवसाष्ट्रयक ले खाको अविारणा र ले खाका सवामान्य तसद्धान्ि
२.८ व्यवसाष्ट्रयक ले खाको उद्धेश्य,क्षेत्र िथा काया

२.९ ले खापालनमा सम्भाष्ट्रवि त्रुष्ट्रट र त्यसको शुष्ट्रद्धकरण
२.१० भौचर,ले जर,क्यासबुक ,कन्रोल ले जर
२.११ सन्िुलन परीक्षण

२.१२ आय व्यय ष्ट्रववरण
२.१३ वासलाि- सम्पति र दाष्ट्रयत्वको विीकरण,खस्थर सम्पखि र दाष्ट्रयत्व, चालु सम्पखि र दाष्ट्रयत्व,भौतिक

र अभौतिक सम्पखि (Tangible and Intangible Assets), कृतत्रम वा कपोकखपपि सम्पखि (Factious
Assets),खेर जाने िथा िरल सम्पखि (Wasting and Liquid Assets), द्वदघाकालीन दाष्ट्रयत्व (Long

–Term liabilities),सम्भाव्य दाष्ट्रयत्व (Contingent Liabilities),(Grouping and Marshaling of
Assets and Liabilities) .
२.१४ प्रािी िथा भुिानी खािा(Receipts and PaymentA/C ),आय-व्यय खािा( Income and Expenditure
A/C )।
२.१५ ह्रास (Depreciation)को अविारणा(Concepts), कारण(Causes),िररका(Methods)
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२.१६ जिेडा(Reserve) र व्यवस्था वा प्राविान(Provision)
२.१७ ष्ट्रवतनयम सं यन्त्रहरु(Negotiable Instruments)

२.१८ बैं क सन्िुलन ष्ट्रहसाव (Bank Reconciliation Statements)
२.१९ लािि ले खाको अविारणा र उद्धेश्य

२.२० लाििका ित्वहरु (Elements of Cost)
२.२१ लािि व्यवहार (Cost Behavior)

२.२२ प्रत्यक्ष लािि िथा अप्रत्यक्ष लािि (Direct and Indirect Cost)

२.२३ सं यि
ु लािि िथ सहभािी लािि (Joint Cost and Common Cost),अवसर लािि (Opportunity
Cost),स्थिन लािि (Deferred Cost)

२.२४ प्रष्ट्रक्रयािि लािि प्रणाली (Process Costing)
२.२५ कायािि लािि प्रणाली (Job Costing)

२.२६ ठे क्का लािि प्रणाली (Contract Costing)

२.२७ समाष्ट्रवष्ट लािि िथा पररविानशील लािि प्रणाली (Absorption Costing and Variable Costing)
२.२८ ब्यवस्थापन ले खाको उत्पति र ष्ट्रवकास- अथा,ष्ट्रवशेषिा,क्षेत्र,उद्धेश्य र कायाहरु, ब्यवस्थापन ले खाको
औजार,पद्धति र सीतमििा ।

२.२९ ष्ट्रविीय / आतथाक ष्ट्रवश्लेषण (Financial Analysis):
Liquidity Ratios, Profitability Ratios, Activity Ratios, Leverage Ratios, कोष लेखांकन र

आयोजना ले खांकन, बैदेखशक मुद्रामा कारोवारको ले खांकन, रकमान्िर िथा सोिभनाा ले खांकन
खण्ड ि ले खा परीक्षण-20 (2 प्रश्न×5 अङ्क, 1 प्रश्न × 10 अङ्क)
३. ले खा परीक्षण

ले खापरीक्षणको अविारणा, तसद्धान्ि, िररका र प्रकार,आन्िररक तनयन्त्रणका िररकाहरु,ले खापरीक्षण प्रष्ट्रवति ( ले खा

परीक्षण कायाक्रम,भौखचङ्ग,सम्पति दाष्ट्रयत्वको छानष्ट्रवन िथा मू पयांकन,ले खा परीक्षण ष्ट्रटपोट), व्यवस्थापन िथा
कायामूलक ले खापरीक्षण,ले खापरीक्षण मापदण्ड,कर ले खापरीक्षण (Tax Audit),जालसाजी अनुसन्िान िररका(Fraud

Investigation),बेरुजु, बेरुजुका प्रकार,बेरुजु फछा यौट िने कायाष्ट्रवति र बेरुजुको सम्परीक्षण,ने पाल ले खामान
(Nepal Accounting Standards): NAS 01;02;07;08;18;,ने पाल ले खापरीक्षणमान(Nepal Standards on Auditing)

NSA;200;210;230;240;500; आतथाक कारोवारमा अनलाइन बैं ष्ट्रकङ्ग (Online banking) प्रष्ट्रक्रया एवं यस प्रतिष्ठान र
बैं क वीचको सम्वन्ि,आतथाक अनुशासन, सावाजतनक ले खा सतमति,महाले खापररक्षकको कायाालय, बेरुजु फछा यौट
मुपयाङ्कन िथा अनुिमन सतमति,अथा मन्त्रालय,महाले खा तनयन्त्रकको कायाालय ,सवोच्च अदालिको काम,किाव्य र
अतिकार एवं यी तनकायहरु ष्ट्रवचको एक आपसमा कायाात्मक अन्िरसम्वन्ि ।

खण्ड (घ) से वासँि सम्बखन्िि सं ष्ट्रविान िथा ऐन तनयमहरु-20 (2 प्रश्न×5 अङ्क, 1 प्रश्न × 10 अङ्क)
1.

ने पालको सं ष्ट्रविान

2.

सावाजतनक खररद ऐन,२०६३ र तनयमावली,२०६४ िथा भ्रमण खचा तनयमावली,२०६४

3.

भ्रष्टाचार तनवारण ऐन,२०५९

4.

अन्िर-सरकारी ष्ट्रवि ब्यवस्थापन ऐन,२०७४

5.

योिदानमा आिाररि सामाखजक सुरक्षा ऐन,२०७४

6.

आयकर ऐन,२०५८ िथा आयकर तनयमावली, २०५९
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7.

ले खा परीक्षण ऐन, २०७५

8.

आतथाक कायाष्ट्रवति िथा ष्ट्रवखिय उिरदाष्ट्रयत्व ऐन,२०७६

9.

सुशासन ऐन,२०६४

10.

राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान ऐन,२०६३

11.

राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान (कायाकारी तनदे शक िथा कमाचारीको तनयुखि, पाररश्रतमक िथा सुष्ट्रविा सम्वन्िी)
तनयमावली, २०६९

12.
13.

राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान (आतथाक प्रशासन) तनयमावली, २०६९
राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान (काया सञ्चालन ) तनयमावली, २०६९

***
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