
नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि 

किाििा पदपूडति गरिन ेप्रधान सहायक पदको खलु्ला प्रडतयोडगतात्िक पिीक्षाको 
पाठयक्रि  

प्रथि चिणः  डलखखत पिीक्षा योजना  (Examination Scheme)  

 

विषय पूणािङ्क  उत्तीणािङ्क पिीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या ि अङ्कभाि सिय 

सेिा सम्बन्धी ५० २० 
िस्तगुत बहिैुकखल्पक 

(MCQ) 

५०×१ Ö५० ४५ डिनेट 

 

द्वितीय चिणः कम््यटुि सीप पिीक्षण तथा अन्तिािताि (Computer Skill Test & Interview) 

क्र.सं. विषय पूणािङ्क उत्तीणािङ्क पिीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या ि अङ्कभाि सिय 

(क) कम््यटुि सीप 
पिीक्षण 

२0 ८ प्रडतयोडगतात्िक  ४५ डिनेट 

(ख) अन्तिािताि 20 ८ िौखखक – – 

  

१.  डलखखत पिीक्षाको िाध्यि भाषा नेपाली अथिा नेपाली ि अंग्रजेी दिैु हनु सक्नेछ । 

२.  पिीक्षािा कुनै प्रकािको क्याल्कुलेटि (Calculator) प्रयोग गनि पाइने छैन । 

३. बहिैुकखल्पक प्रश्नहरुको उत्ति सही द्वदएिा प्रत्येक सहीउत्ति बापत १ अङ्क प्रदान गरिनेछ भने 
गलत उत्ति द्वदएिा प्रत्येक गलत उत्ति बापत २० प्रडतशत अङ्ककट्टा गरिनेछ । ति उत्ति 
नद्वदएिा त्यस बापत अङ्क द्वदइने छैन ि अङ्क कट्टा पडन गरिने छैन । 

४.  यस पाठ्यक्रि योजना अन्तगितका विषयिस्तिुा जेसकैु लेखखएको भएतापडन पाठ्यक्रििा पिेका 
काननु, ऐन, डनयि तथा नीडतहरु पिीक्षाको डिडतभन्दा ३ िवहना अगाडि (संसोधन भएका िा 
संसोधन भई हटाईएका िा थप गिी संसोधन भई) कायि िहेकालाई यस पाठ्यक्रििा पिेको 
सम्झन ु 

पदिछ ।  

५. प्रथि चिणको परिक्षाबाट छनौट भएका उिेदिािहरुलाई िात्र द्विडतय चिणको परिक्षािा सिािेश 
गिाईनेछ । 

 

  



नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि 

किाििा पदपूडति गरिन ेप्रधान सहायक पदको खलु्ला प्रडतयोडगतात्िक पिीक्षाको 
पाठयक्रि 

विषयः सेिा सम्बन्धी  50x1=50 

१.  कायािलय संचालनः  5  

 दताि, चलानी, फाईडलङ्ग, पंखजका । 

 अडभलेख व्यिस्थापनको परिचय, विडध, उदे्दश्य ि आिश्यकता ।  

 पत्रव्यिहाि तथा वट्पणी लेखन । 

२.  िानब संशाधन ब्यबस्थापन सम्बन्धी सािान्य जानकािी । 5 

 िानि संशाधन व्यिस्थापनका डसद्धान्त । 

 िानि संशाधन योजना ि प्रक्षेपण । 

 िानि संशाधनको छनौट तथा डनयकु्ती । 

 कायि सम्पादन िूल्यांकन । 

 ताडलि तथा विकास । 

३.  नेपाल डधतोपत्र बोिि, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज तथा नागरिक स्टक डिलि कम्पनी सम्बन्धी 
जानकािीः 5 

 परिचय, काि, कतिव्य तथा अडधकाि ि आिश्यकता । 

४.  खजन्सी शे्रस्ता व्यिस्थापनः 5 

 परिचय, विशेषता, उदे्दश्य ि िडगिकिण । 

 िाग फािि, खिीद आदेश, दाखखला रिपोटि । 

 भौडतक परिक्षण । 

 खजन्सी डनयन्त्रणका उपायहरु । 

५.  लेखाका सािान्य डसद्धान्तहरु 5 

 लेखाका सािान्य डसद्धान्तहरु । 

 दोहोिो लेखाप्रणाली ।  

 भौचि, लेजि, सन्तलुन परिक्षण, पे-िोल । 

 लेखा खशषिक (चाटि अफ एकाउण्ट) । 

 बैंक रिकखन्सलेशन, बैंक खाताहरुको वकडसिबािे साधािण जानकािी । 



६.  लेखा ि लेखापिीक्षण  ५ 

 अन्तरिक लेखा परिक्षण 

 िाह्य लेखा परिक्षण 

 

७. नेपालको डधतोपत्र बजाि, डधतोपत्र दलाल, डधतोपत्र व्यपािी तथा बजाि डनिािताको िहत्ि तथा 
सूखचकृत कम्पनीको बािेिा सािान्य जानकािी । 5 

८.   शेयिको प्रकाि, डिबेञ्चि ि सिकािी ऋणपत्रबािे जानकािी । 5 

9.  काननु तथा कायिविडध  10 

 डधतोपत्र सम्िन्धी ऐन, २०६३ 

 डधतोपत्र बजाि संचालन डनयिािली, २०६४ 

 डधतोपत्र व्यिसायी (डधतोपत्र दलाल, डधतोपत्र व्यापािी तथा बजाि डनिािता) डनयिािली, 
२०६४ । 

 डधतोपत्र बजाि सदस्यता तथा कािोबाि विडनयिािली , २०५५ 

 डधतोपत्र कािोबाि िाफसाफ तथा फछयौट विडनयिािली, २०७० 

 नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डल.को प्रबन्धपत्र तथा डनयिािली । 

 

 

विषयः कम््यूटि सीप पिीक्षण (Computer Skill Test) 

विषय पूणािङ्क उत्तीणािङ्क पिीक्षा प्रणाली पिीक्षण खशषिक अंक सिय 

कम््यटुि सीप 
पिीक्षण 

(Computer Skill 
Test) 

 

२0 ८ प्रडतयोडगतात्िक 

Devnagari Typing  ५ १० डिनेट 

English Typing  ५ १० डिनेट 
Window Basic, E-
mail and Internet  

२ 

२५ डिनेट 
Word Processing २ 

Electronic 
Spreadsheet 

४ 
Presentation System २ 

 

 

____****____ 

 


