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अधुननक युग सूचना तथा प्रनिनधको युग हो । यही कुरालाइ ध्यानमा राखी 

निश्वनिद्यालयको दैननक प्रशासनलाइ पारदशी र िैज्ञाननक बनाईनु पने अजको अिश्यकता छ 

। त्यसैले मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयमा काययरत कमयचारीहरुलाइ गनतशील र प्रभािकारी 

बनाईन कम्प्युटर प्रनिनधको अिश्यकता ठहर गदै सेिा प्रिेशको पूिय शतयको रुपमा कम्प्यूटर 

सम्पबन्धी ज्ञान लाइ अधार माननएको छ ।  

म.प.नि सहायक िा सो सरह र सो भन्दा मानथका पदहरु (प्रानिनधक पदहरुिाहेक) का 

लानग खुला प्रनतयोनगता ऄन्तगयत स्थायी पदपनूतय गदाय कम्प्यूटर प्रयोग सम्पबन्धी ज्ञानको परीक्षण 

गनय कम्प्यूटर प्रयोग सम्पबन्धी पाठ्यक्रमको व्यिस्था गररएको छ । प्रस्तुत पाठ्यक्रमको प्रयोग 

पनछ निश्वनिद्यालयलाइ प्रशासन कायय सम्पपादनका निीनतम प्रनिनधको प्रयोग गनय सक्षम 

जनशनिको ईपलब्धता हुनेछ । तसथय प्रस्तुत पाठ्यक्रमलाइ क्रमशः सेिा– प्रिेशको पूियशतय 

Pre-requisite को रुपमा रानखएको छ ।  

कम्प्यूटर प्रयोग सम्पबन्धी ज्ञानको परीक्षण गरी योग्य ठहररएका ईम्पमेदिारलाइ मात्र 

नलनखत परीक्षामा सनम्पमनलत गराइनेछ । यस नकनसमको परीक्षामा कम्प्यूटर प्रयोग सम्पबन्धी 

अधारभूत ज्ञानको के्षत्रबाट १० नमनेटदेनख बनढमा ३० नमनेटसम्पमको परीक्षा ईम्पमेदिारले 

कम्प्यूटर बाटै नदनु पनेछ । कम्प्यूटर प्रयोग सम्पबन्धी ज्ञानको परीक्षणका लानग परीक्षाको 

पूणायङ्क सबै पदहरुका नननमत्त ५० र ईत्तीणायङ्क २० हुनेछ । ईि परीक्षामा २० ऄङ्क प्राप्त 

गरेका सबै ईम्पमेदिारलाइ नलनखत परीक्षामा सनम्पमनलत गराइनेछ । ईम्पमेदिारले कम्प्युटर 

प्रयोगमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क तत्पिातका नलनखत िा मौनखक परीक्षाहरुमा गणना गररने छैन 

। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Essential Computer Knowledge and Skill for MWU Staff 
(Assistant and Head assistant or equivalent) 

Full Marks : 50  
Pass Marks : 20 

  
1. Basic Knowledge of Operating  
a)Microsoft Windows  

-Desktop, Taskbar, My Computer, Recycle bin, Briefcase -Starting and 
shutting down windows  
- Folders and file management with Windows Explorer  
- Customizing windows - installing fonts, display setting, installing and 
un-installing software  
-Windows application  
-Notepad, Word pad, Paint brush, MS DOS Prompt, Calculator and 
other tools.  

 
2. Application Programs and Installation  
a) Microsoft Office  
• MS Word  
– Creating, saving and opening the document.  
– MS Word Environment (Menu, Toolbars, Status bar, Rulers, Scroll bar 

etc.)  
– Coping, Moving, Deleting and Formatting Texts – Using various Nepali 
fonts  

 
• MS Excel  
– Organization of excel spreadsheet (cells, rows, columns worksheet)  
– Elements of MS Excel environment (Menu, Tools bars, Status bar, 
Rulers, Workspace)  

– Formatting, editing, coping, moving, deleting cell contents, setting 
header and footer, sorting and filtering data.  
– Using formula, calculating and creating charts from excel data and 
graphic presentation.  
– Page setting.  

 
• MS Power Point  
– Creating, updating power point slides.  
– Inserting graphic in the slides.  
– Slide show  
– Background, Auto content wizard and Auto clipart  
– Custom Animation  



 
b) Simple photo editing software  
– Toolbar shortcut, Channel Platte, Prepare images, JPEG file, printing  

 
c) Email / Internet  
 – Create, send and receive emails  
– Attach files to internet emails  
– Manage e-mail in different folders.  
– Open Internet browser and search different contents in the web.  

 
d) Antivirus programs  
– Scan drives, pen drive etc.  

 
3. Typing Speed  
- Formatting various Devanagari fonts / Font changing, typing skill in 
Nepali and English, Colours (Foreground colour, Background color)  
- Insertion of Objects, Images and Graphs etc.  
- Use Typeshala Software Package.  

 
4. Basic Knowledge of Print and Printing Documents  
- Printer /Scanner Installation: Printer / Scanner Driver, Default Printer  
- Printing of documents using different types of printers , scanning of 
document, photographs and use of scanned documents and photos.  
- Setting printers (for different paper size, layout etc).  

 
Evaluation Methods 

Practical work of all the units. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Essential Computer Knowledge and Skill for MWU Staff 
(Officer Level) General Administration 

Full Marks : 50  
Pass Marks : 20 

 
 1. Basic Kowledge of Operating System. 
 - Microsoft Windows and their versions.  

 
2. Detailed knowledge of essential application programs  
Example  
a) Microsoft office package (Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point and MS 
Access)  
b) Data base programs  
c) Essential photo editing programs (Paint brush, Abobe Photoshop, 
Micro media freehand package etc.)  

 
3. Knowledge to backup data and store them for further uses.  
4. Printing and scanning knowledge.  
5. Internet and E-mail uses for different official purposes.  
 

Evaluation Methods 
Practical test of all the topics. 

 
Example:    
-Type letters using MS Word in Nepali and English scripts.    
 
-Maintain the database of MWU staff using Ms Excel / Access.    
 
-Design Pvc card using appropriate program.    
 
-Prepare slides of MWU structure and present them.  
 

 

 

 

 
 
 



Essential Computer Knowledge and Skill for MWU Staff  
(Officer Level) Account Officer 

 
Full Marks : 50  

Pass Marks : 20  
 

1. Basis Knowledge of operating systems.  
– Microsoft Windows and their versions.  

 
2. Detailed knowledge of essential application programs 
Example  
a) Microsoft office package (MS Word, MS Excel, MS Power Point and 
MS Access.  
b) Data base programs (D base and FoxPro)  
c) Essential photo editing programs (Paint brush, Adobe Photoshop, 
Macromedia, Freehand package etc.)  

 
3. Knowledge to backup data and store them for further uses.  
4. Printing and scanning knowledge.  
5. Preparation of the balance sheet using computer.  
6. Knowledge of statistical analysis package such as tally. 7. 
Check any financial data prepared by sub-ordinate staff.  
8. Prepare small programs packages using  
(a) Ms Access      (b) Ms Excel 
(c) Dbase        (d) FoxPro, etc 

9. Printing and scanning knowledge.  
10. Knowledge of Internet and e-mail.  

Evaluation Method 
Practice test of all the topics 

 
Example    
 
-Typing letters using MS Word in Nepali & English. 
 
-Prepare the list of the MWU faculty and staff using Ms Excel and present 
their  
(a) names in alphabetical order (b) status (c) salary  
(d) tax and  (e) phone number.    
 



-Type an invitation letter to the VC and the Registrar of the university to 
attend the campus day ceremony. 
 
-Preparation of statistical data of the current financial condition of the 
campus/ university. Using any program to generate the data and 
essential graphs.   
 
-Make a salary sheet of the staff and faculty of a campus.   -Develop a 
small program to prepare the salary sheet and get a person's detailed 
status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सह-प्रमुख ऄनधकृत (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथमपत्र : शैनक्षक प्रशासन र संगठन सम्पबन्धी ज्ञान र सीप 

पूणायङ्क:५० 

                                                             ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

सहप्रमुख ऄनधकृत पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका नननमत्त 

५०/५० पूणायङ्कका तीन पत्रहरु रहनेछन ् । प्रत्येक पत्रमा न्यूनतम ५०% ऄङ्क (ऄथायत ् २५ 

ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेद्वारहरुको योग्यता सूची तयार पाररनेछ । 

 

१. शैनक्षक प्रशासनका स्िरुप तथा ऄिधारणा  

क) शैनक्षक प्रशासनको पररचय  

ख) ईदे्दश्य, काययके्षत्र र महत्ि  

ग) शैनक्षक प्रशासनका निकासक्रम 

घ) शैनक्षक प्रशासन, साियजननक प्रशासन र ननजी (व्यापाररक) प्रशासनको समानता र नभन्नता  

 

२. शैनक्षक प्रशासनका सगंठनात्मक ढााँचा  

क) संगठनात्मक ढााँचाका स्िरुप  

ख) संगठनात्मक ढााँचाका निकासक्रम  

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सगंठनात्मक स्िरुप  

 

३. मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सहयोगी संस्थाहरु  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय र निनभन्न मन्त्रालयहरु बीचको ऄन्तरसम्पबन्ध  

ख) नशक्षा मन्त्रालयका संगठनात्मक स्िरुप, नीनत र काययक्रमहरु         

ग) दातृ संस्थाहरु र नेपालको ईच्च नशक्षामा नतनले गरेका लगानी र ईपलब्धी 

घ) निश्वनिद्यालय ऄनुदान अयोग 

४.मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ऐन २०६७  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यलाय ऐन  

ख) निश्वनिद्यालय सभाको गठन, काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ग)  प्रानज्ञक पररषद्को गठन  तथा काम, कतयव्य र ऄनधकार  

घ) काययकारी पररषद्को गठन, काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ङ) निश्वनिद्यालय ऄन्तगयतका संकाय, ऄनुसन्धान केन्र तथा ऄन्य ननकायहरु  

 



५. मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सेिा अयोग 

क) सेिा अयोगको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ख) सेिा अयोगको बैठक र ननणयय  

ग) सेिा अयोगको परीक्षा संचालन 

घ) शैनक्षक योग्यता र पाठ्यक्रम 

ङ) सेिा अयोगसाँग परामशय नलदा र परामशय नददा ऄपनाआने काययनिनध 

 

६.मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय प्रशासननक ननयमािली २०६९   

क) निद्यापररषद्को गठन, काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ख) निश्वनिद्यालय ऄन्तगयतका अनथयक सम्पबन्धन प्राप्त संस्थाहरु  

ग) योजना तथा निकास पररषद्का काम, कतयव्य र ऄनधकार  

घ) गुणस्तर तथा निश्वसनीयता सनमनतको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ङ) परीक्षा सनमनतको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

च) स्ितन्त्र निद्याथी युननयन सम्पबन्धी  ननयमािली 

छ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका ऄन्तगयतका निषय सनमनत, निभाग र    नशक्षण 

सनमनतका गठन, काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ज) ऄन्र्तरानरिय सम्पबन्ध ननदेशनालय  

झ) पाठ्यक्रम निकास केन्रको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ञ) प्राध्यापक तथा कमयचारी संघ सम्पबन्धी ननयमािली  

ट) ऄनधकार प्रत्यायोजन सम्पबन्धी ननयमािली  

 

७. मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय नशक्षक –कमयचारी ननयमािली २०६९ 

क) नशक्षक, कमयचारीको दरबन्दी नसजयना र पदको िगीकरण 

ख) सेिा सुरक्षा 

ग) सरुिा 

घ) हानजरी र निदा 

ङ) तलब, भत्ता, औषनध, ईपचार, चाडपिय खचय सुनिधा 

च) ऄिकाश,ईपदान र ननिृनतभरण 

छ) नशक्षक कमयचारीको संचयकोष र सापटी  

ज) नशक्षक कमयचारीको अचरण 

झ) निभानगय कारिाही, सजाय र पुनरािेदन 

ञ) ऄनधकार प्रत्यायोजन  

ट) पुनरािेदन अयोग 

 

 



९. पुनरािेदन अयोग 

क) पुनरािेदन अयोगको गठन र काययनिनध 

ख) पुनरािेदन अयोगका ऄध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदािनध तथा सेिा सतय सुनिधाहरु  

 

१०.ितयमान घटना (Current Affairs) 

क) प्रशासननक सभा सम्पमेलन  

ख) प्रशासननक तु्रनट र मुद्दा मामला  

ग) प्रशासननक अदेश तथा ननदेश 

घ) प्रशासननक ननणयय 

ङ) प्रशासन सधुार 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सह-प्रमुख ऄनधकृत (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

दोस्रो पत्र : निषयगत ज्ञान 

पूणायङ्क:५० 

                                                             ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

१. केही प्रशासननक निनधहरु  

क) कायय निशे्लषण(Job Analysis ) 

ख) कायय नििरण (Job Description ) 

ग) कायय मूल्याङकन  (Job Evaluation) 

घ) काययस्तर िृनि (Job Enrichment) 

ङ) संगठन तथा व्यिस्थापन पिनत (Method of Organization and Management) 

च) कायायलय समयको लचकता (Flexible Time) 

छ) गणुचक्र (Quality Circle) 

ज) छररतो व्यिस्थापन (Lean Management ) 

झ) ईत्पे्ररणा (Motivation) 

 

२. सुशासन र नागररक ऄनधकार  

क) सुशासन र नागररक ऄनधकारको ऄिधारणा  

ख) भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९  

ग) नेपालको ऄनततयार दुरुपयोग ऄनुसन्धान अयोग र सतयकता केन्रको काम , कतयव्य र 

ऄनधकार  

घ) प्रशासनमा सञ्चारको महत्ि  

ङ) निधुत्तीय शासन (E-Governance) को ऄिधारणा र महत्ि  

 

३. प्रशासननक ईत्तरदानयत्ि 

क) प्रशासननक ईत्तरदानयत्िको पररचय र पररभाषा  

ख) साियजननक ईत्तरदानयत्िका निनधहरु  

ग) साियजननक ईत्तरदानयत्िका चुनौती  

घ) ईत्तरदानयत्ि बोधका महत्ि  

 

४. अनथयक प्रशासन र लेखा  

क) अनथयक प्रशासनको ऄथय र के्षत्र  

ख) साियजननक प्रशासनमा अनथयक प्रशासनको महत्ि 



ग) बजेटको पररभाषा र नकनसम  

घ) लेखा प्रणालीको नसिान्त र सरकारी से्रस्ता प्रणाली  

ङ) साियजननक प्रशासनमा ऄन्तररम र ऄनन्तम लेखा परीक्षणको अिश्यकता 

  

५. ईच्च नशक्षाको व्यिस्थापनका  निनभन्न पक्षहरु  

क) ईच्च नशक्षा व्यिस्थापनको गुणस्तर, सान्दनभयकता, पहुाँच र काययकुशलता  

ख) साियजननक , ननजी र साझेदारी  

ग) स्िायत्तता र जिाफदेनहता  

ङ) ईच्च नशक्षामा देनखएका  चुनौतीहरु  

च. ईच्च नशक्षाका भानि योजना र सोच  

 

६. नेपालमा ईच्च नशक्षाको ऄिस्था 

क) नेपालमा ईच्च नशक्षाको निकास  

ख) स्िीकृत निश्वनिद्यालयहरु र नतनका संगठनात्मक स्िरुप  

ग) नेपालमा ईच्च नशक्षाको सम्पिर्धनमा मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको भूनमका  

घ) युनेस्कोका नननमत्त नेपाल रानरिय अयोग  र नशक्षा के्षत्रमा नतनको योगदान 

ङ) निश्वनिद्यालय ऄनुदान अयोगका सांगठननक स्िरुप र काययके्षत्र  

च) ईच्च माध्यनमक नशक्षा पररषद्को गठन र काययके्षत्र   

 

७. नसजयनात्मक 

क) प्रशासननक नचठ्ठी पत्र 

ख) िातायलाप संिाद 

ग) प्रनतिेदन लेखन 

घ) नट्पणी लेखन 

ङ) प्रशासननक समाचार 

च) प्रशासननक कनिता िा गीत 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 



 

 

सह-प्रमुख ऄनधकृत (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

तृतीय पत्र : संनिधान, ऐन,ननयम र निश्वनिद्यालय संगठन सम्पबन्धी  

पूणायङ्क:५० 

                                                             ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

१. नेपालको प्रचनलत सनंिधान   

क) संनिधानका प्रमुख  निशेषताहरु  

ख) काययपानलकाको गठन र काययहरु 

ग) न्यापानलकाको गठन र काययहरु  

घ) व्यिस्थानपका संसदको गठन र काययहरु 

ङ) संनिधान नशक्षा सम्पबन्धी व्यिस्था  

च) ननिायचन अयोगको काम, कतयव्य र ऄनधकार 

 

२. संनिधान र प्रचनलत ऐन बीचको ऄन्तरसम्पबन्ध 

क) संनिधान र ऐनको ऄथय 

ख) सनंिधान र ऐन बीचको ऄन्तरसम्पबन्ध  

ग) संनिधान, ऐन, ननणयय र काययव्यिस्था प्रणालीको ऄथय र ऄन्तरसम्पबन्ध  

  

३. नशक्षा प्रणालीको व्यिस्थापन सम्पबन्धी निनभन्न ऐन ननयमहरु 

क) नशक्षा ऐन २०२८ 

ख) नशक्षा ननयमािली २०५९ 

ग) निश्वनिद्यालय ऄनुदान अयोग ऐन २०५० 

घ) ऄनघल्लो र चालु पञ्चिषीय योजनामा नशक्षा सम्पबन्धी व्यिस्था  

 

४. मन्त्रालयबीचको ऄन्तरसम्पबन्ध  

क) नशक्षा मन्त्रालयका सांगठननक ढााँचा र निश्वनिद्यालयहरुसाँगको ऄन्तरसम्पबन्ध  

ख) ऄथय मन्त्रालयका सांगठननक ढााँचा र निश्वनिद्यालयहरुसाँगको ऄन्तरसम्पबन्ध 

ग) निश्वनिद्यालय ऄनुदान अयोगको सांगठननक ढााँचा र निश्वनिद्यालयहरुसाँगको 

ऄन्तरसम्पबन्ध 

घ) निश्वनिद्यालयहरु बीचको ऄन्तरसम्पबन्ध  

 



५. मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सम्पबन्धी ऐन तथा ननयमािली 

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ऐन २०६७  

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ननयमािली २०६९  

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय नशक्षक कमयचारी ननयमािली २०६९ 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय अनथयक व्यिस्थापन र सञ्चयकोष सम्पबन्धी सुझाि 

ङ)मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय निकेन्रीकरण र स्िायतता सम्पबन्धी नीनत ननणयय सम्पबन्धमा 

समसामानयक सुझाि  

 

६. समस्या समाधान 

   कुनै पनन समस्या बुझन र त्यसको समाधान गनय सक्ने क्षमताको परीक्षण यस नभत्र ईम्पमेद्वारको 

निशे्लषणात्मक   सीप, नीनतगत ज्ञान र समाधानका बैकनल्पक ईपाय बताईन सक्ने क्षमताको  

जााँच गरीनेछ ।  

 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनधकृत (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : साियजननक प्रशासन र संगठन सम्पबन्धी ज्ञान 

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

ऄनधकृत पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका नननमत्त ५०/५० 

पूणायङ्कका तीन पत्रहरु रहने छन।् तीन िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल पूणायङ्क १५० मा 

न्यूनतम ५०% (ऄथायत ्७५ ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासूची तयार पाररनेछ । 

१. साियजननक प्रशासनको ऄिधारण 

क) साियजननक प्रशासनको पररचय तथा पररभाषा 

ख) ईदे्दश्य, काययके्षत्र र महङ्खि  

ग) साियजननक प्रशासनको निकासक्रम  

घ) साियजननक प्रशासन र ननजी (व्यापाररक) प्रशासनको समानता र नभन्नता  

ङ) साियजननक प्रशासनको ऄन्य निधासाँग सम्पबन्ध 

 

२. प्रशासननक संगठन र यसका प्रमुख पक्षहरु  

क) प्रशासननक संगठनको पररचय 

ख) प्रशासननक संगठनको कनसम र स्िरुप  

ग) संगठन गठनका अधारहरु  

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको सगंठनात्मक स्िरुप 

 

३. कमयचारीतन्त्र  

क) कमयचारीतन्त्रको ऄिधारण र पररभाषा 

ख) कमयचारीतन्त्रका अधारभूत स्िभाि ९ल्बतगचभ० 

ग) कमयचारीतन्त्रका प्रकारहरु  

घ) कमयचारीतन्त्रका सबल र दुियल पक्षहरु  

ङ) साियजननक प्रशासनमा कमयचारीतन्त्रको स्थान 

 

४. कमयचारी प्रशासन  

क) कमयचारी प्रशासनको ऄिधारण  

ख) कमयचारी प्रशासनको निनिध पक्ष 



ग) कमयचारी िेड यूननयन 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका कमयचारी प्रशासनका स्िरुप र यसका चुनौतीहरु  

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका समस्या समाधानका ईपायहरु  

 

५. साियजननक प्रशासनको समन्ियका तररकाहरु  

क) साियजननक प्रशासनको समन्िय , ऄथय, महङ्खि र समन्ियका तररकाहरु  

ख) ऄनधकार प्रत्यायोजनका प्रकृया  

ग) प्रशासननक निकेन्रीकरण  

घ) सुपररिेक्षण, ऄनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन 

ङ) िाताय गने तररका तथा सीप बारे सैिानन्तक ज्ञान 

च) ऄनभलेख व्यिस्थापन 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ऄनधकृत (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

नद्वतीय पत्र: निषयगत ज्ञान र सीप 

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

१  सुशासन र नागररक ऄनधकार                                           

क) सुशासन र नागररक ऄनधकारको ऄिधारणा  

ख) भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९ मा भएका प्रािधान   

ग) ऄनततयार दुरुपयोग ऄनुसन्धान अयोगको संरचना र काययनिनध   

घ) रानरिय सतकय ता केन्रका काम,कतयव्य र ऄनधकार  

ङ) प्रशासनमा संचार र निधुतीय शासन (E-governance )को ऄिधारणा र महत्ि  

 

२ महत्िपूणय प्रशासननक निनधहरु   

क) कायय निशे्लषण  

ख) कायय नििरण  

ग) कायय मुल्याङकन  

घ) कायय निस्तृतीकरण  

ङ) संगठन  तथा व्यिस्थापन निनध  

च) कायायलय समयको लचकता  

छ) गुणचक्र (Quality Circle ) 

ज) छररतो व्यिस्थापन (Lean Management)  

 

३  प्रशासननक ईत्तरदायीत्ि   

क) प्रशासननक ईत्तरदानयत्िको ऄथय र महत्ि  

ख) साियजननक  ईत्तरदानयत्िका निनधहरु  

ग) साियजननक ईत्तरदानयत्िका चुनौती  

घ) प्रशासननक ईत्तरदानयत्ि  िढाईने ईपायहरु  

 

४. अनथयक प्रशासन र लेखा  

क) अनथयक प्रशासनको ऄथय र महत्ि  

ख) साियजननक प्रशासन र अनथयक प्रशासन िीचको ऄन्तर सम्पबन्ध   



ग) साियजननक तथा अनथयक प्रशासनको महत्ि  

घ) िजेटको ऄथय र पररभाषा  

ङ) िजेटको नकनसम   

च) लेखा प्रणलीको नसद्वान्त र सरकारी से्रस्ता प्रणालीको तुलना  

छ) साियजननक प्रशासनमा अन्तररक र ऄनन्तम लेखा परीक्षणको अिश्यकता  

 

५ ईच्च नशक्षाको व्यिस्थापनको निनिध पक्ष   

क) गुणस्तरता, सान्दनभयकता ,पहु“च र काययकुशलता  

ख) साियजननक, ननजी र साझेदारी  

ग) स्िायत्ता र जिाफदेनहता  

घ) ईच्च नशक्षामा देनखएका चुनौतीहरु  

ङ) ईच्च नशक्षा सम्पिन्धी भानि सोच   

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ऄनधकृत (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

तृतीय पत्र : शैनक्षक प्रशासन र निश्वनिद्यालय संगठन 

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

१. शैनक्षक प्रशासन र निश्वनिद्यालय सगंठन सम्पबन्धी ऄिधारणा 

क) शैनक्षक प्रशासनको पररचय, पररभाषा, ईदे्दश्य र काययके्षत्र 

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको संगठनात्मक स्िरुप र काययके्षत्र 

ग) नेपालको ईच्च नशक्षा निकासमा मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको योगदान 

 

२. मन्त्रालय तथा संघ ससं्था बीचको ऄन्तरसम्पबन्ध 

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय र नशक्षा मन्त्रालय बीचको ऄन्तरसम्पबन्ध 

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय र ऄथय मन्त्रालय बीचको ऄन्तरसम्पबन्ध 

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय र निश्वनिद्यालय ऄनुदान अयोग बीचको ऄन्तरसम्पबन्ध 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको नत्रभुिन निश्वनिद्यालय लगायत ऄन्य निश्वनिद्यालयहरु 

संगको ऄन्तरसम्पबन्ध 

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय र दातृ संस्थाहरुसंगको सम्पबन्ध 

च) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय र रानरिय तथा ऄन्तरानरिय संस्थाहरुसाँग भएको सम्पझौता 

तथा सहमनतहरु  

 

३. मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सम्पबन्धी ऐन तथा ननयमािली  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ऐन २०६७ 

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय संगठन तथा शैनक्षक प्रशासन ननयमािली २०६९ 

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय शैनक्षक–कमयचारी ननयमािली २०६९ 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय अनथयक प्रशासन ननयमािली २०६९ 

 

४. समस्या समाधान  

क)कुनै पनन समस्यालाइ बुझ्न र त्यसको समाधान गनै क्षमताको परीक्षण गने । यस ऄन्तगतय 

ईमेद्वारको निशे्लषणात्मक सीप, नीनतगत ज्ञान र समाधानका बैकनल्पक ईपायहरु बुझ्न सक्ने 

क्षमताको मूल्याङ्कन गररने छ । 



 

५. नसजयनात्मक ऄनभव्यनि 

संके्षनपकरण, निस्तृतीकरण, बूाँदा नटपोट, सारांश, नट्पणी लेखन, ऄनुच्छेद लेखन जस्ता 

माध्यमबाट नसजयनात्मक ऄनभव्यनिको परीक्षण गररने छ । 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

  



 

ऄनधकृत (लेखा)  (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : साियजननक प्रशासन र संगठन सम्पबन्धी ज्ञान 

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

ऄनधकृत (लेखा) पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका नननमत्त 

५०/ ५० पूणायङ्कका तीन पत्रहरु रहने छन।् तीन िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल पणूायङ्क 

१५० मा न्यूनतम ५०% (ऄथायत ् ७५ ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासचूी तयार 

पाररनेछ ।  

१.साियजननक  प्रशासनको ऄिधारणा   

क) साियजननक  प्रशासनको ऄथय र पररभाषा  

ख) साियजननक प्रशासनका ईदे्दश्य, काययके्षत्र  र महत्ि  

ग) साियजननक प्रशासन र ननजी (व्यापाररक) प्रशासनको  समानता र नभन्नता   

घ) साियजननक प्रशासनको ऐनतहानसक निकास  

 

२. साियजननक प्रशासनको संगठन र यसका प्रमुख पक्षहरु  

क) साियजननक प्रशासनको संगठनात्मक  स्िरुप  

ख) संगठनको पररचय  

ग) संगठनको नकनसम  

घ) संगठन गठनका अधारहरु  

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सगंठनात्मक  स्िरुप  

 

३. कमयचारीतन्त्र  

क) कमयचारीतन्त्रको ऄिधारणा र पररभाषा  

ख) कमयचारीतन्त्रका अधारभुत स्िरुप  

ग) कमयचारीतन्त्रका प्रकारहरु  

घ) कमयचारीतन्त्रका दुियल र सिल पक्षहरु 

ङ) साियजननक प्रशासनमा कमयचारीतन्त्रको भूनमका  

 

  



४.कमयचारी प्रशासन   

क) कमयचारी प्रशासनको ऄिधारणा  

ख) कमयचारी प्रशासनको निनभन्न पक्ष  

ग) कमयचारी िेड युननयन  

घ) मध्यपनिमाञ्चल  निश्वनिद्यालय कमयचारी प्रशासनको संगठनात्मक स्िरुप तथा काययके्षत्र  

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय कमयचारी प्रशासनमा  देनखएका चुनौनत तथा समाधानका 

ईपायहरु 

 

५.साियजननक प्रशासनको संञ्चालन निनध  

क) साियजननक प्रशासनमा समन्ियको ऄथय,महत्ि र तररकाहरु  

ख) साियजननक प्रशासनमा ऄनधकार प्रत्यायोजनको महत्ि 

ग) साियजननक प्रशासनको निकेन्रीकरण  

घ) सुपररिेक्षण, ऄनुगमन र मुल्याङ्कन  

ङ) िाताय गने तररका र सीप   

च) ऄनभलेख व्यिस्थापन  

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

  



ऄनधकृत (लेखा)  (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

दोस्रो पत्र : अनथयक प्रशासन 

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

१.अनथयक प्रशासन 

क)अनथयक प्रशासनको ऄथय र के्षत्र  

ख)अनथयक प्रशासनका  प्रमुख काययहरु  

ग)साियजाननक प्रशासनमा अनथयक प्रशासनको योगदान   

 

२.लेखा प्रणालीका नसिान्त   

क) लेखा प्रणाली   

ख) सरकारी से्रस्ता  प्रणाली  

ग) मध्यपनिममाञ्चल निश्वनिद्यालयको से्रस्ता  प्रणाली   

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका नगदी कोष सञ्चालन  

ङ) बैड्ढ नहसाब समायोजन  

 

३. िजेट सम्पिन्धी निशे्लषण  

क) िजेटको पररभाषा,ईदे्दश्य र महङ्खि  

ख) िजेटको िगीकरण 

ग) िजेटको नकनसम :१. सन्तुनलत िजेट, २. घाटा िजेट,  ३. िचत िजेट, ४.परम्पपरागत िजेट,  

 ५.अधुननक िजेट 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको िजेट ननमायण, स्िीकृनत र ननकासा व्यिस्था 

 

४. लेखा परीक्षणका प्रनक्रया  

क) लेखा परीक्षणका प्रकार 

ख) अन्तररक लेखा–परीक्षणको तररका 

ग) िाह्य/ऄनन्तम लेखा परीक्षणका नसिान्त 

घ) लेखा परीक्षण प्रनिनध 

ङ) लेखा परीक्षण काययक्रम  

च) भौनतक सम्पपनत्त दानयत्िको छाननिन तथा मूल्याङ्कन  

छ) लेखा परीक्षण नटपोट व्यिस्थापन तथा काययमूलक लेखा परीक्षण 

ज) लेखा परीक्षणका मापदण्ड 



झ) िेरुजु फच्छयौट गने तररका 

ञ) एकल खाताकोष प्रणाली (Treasury Single Account TSA) 

 

५. साियजननक प्रशासन र व्यिस्थापन 

क) साियजननक प्रशासन र व्यिस्थापनका सैिानन्तक पक्ष 

ख) प्रशासनमा नजम्पमेिारी तथा ईत्तरदानयत्ि 

ग) सुशासन र नागररक ऄनधकार  

घ) भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९ 

ङ) ऄनततयार दुरुपयोग ऄनुसन्धान अयोगका काम, कतयव्य र ऄनधकार  

च) रानरिय सतकय ता केन्रका काम, कतयव्य र ऄनधकार  

छ) हेलो सरकार काययक्रम  

ज) संनघय शासन प्रणालीको ऄिधारणा  

 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ऄनधकृत (लेखा)  (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

तृतीय पत्र : शैनक्षक प्रशासन र निश्वनिद्यालय संगठन  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

१. शैनक्षक प्रशासन र निश्वनिद्यालय सगंठन 

क) शैनक्षक प्रशासनको पररचय तथा पररभाषा 

ख) शैनक्षक प्रशासनको ईदे्दश्य र काययके्षत्र 

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सांगठननक संरचना 

घ) बहु निश्वनिद्यालय सम्पबन्धी ऄिधारणा  

 

२.नेपालको ईच्च नशक्षाको पियधयन मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको भूनमका  

क) दक्ष जनशनिको ईत्पादन 

ख) स्थानीय रोजगारको ऄिसर 

ग) शैनक्षक चेतना र ईच्च नशक्षाको निस्तार  

घ) गुणस्तरीय नशक्षाको संभािना  

 

३.काययव्यिस्थापन प्रणाली  

क) काययव्यिस्थापन प्रणालीको ऄथय  

ख) काययव्यिस्थापन  

ग) नशक्षा अयोगका प्रनतिेदनहरु 

घ) नशक्षा अयोगका प्रनतिेदनका कायायन्ियन पक्ष 

ङ) काययव्यिस्थापन प्रणाली सम्पबन्धी सुझाि  

 

४.नेपालको प्रचनलत सनंिधानका निशेषता 

क) राज्यका नीनत ननदेशक नसिान्त  

ख) सरकार गठनका प्रनक्रया 

ग) संनिधानमा ईल्लेनखत मौनलक हक 

घ) व्यिस्थानपका संसदको काम कतयव्य र ऄनधकार  

ङ) संनिधानमा नशक्षा सम्पबन्धी व्यिस्था 

  



 

५.मध्यपनश्माञ्चल निश्वनिद्यालय सम्पबम्पधी ऐन र ननयमािली  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ऐन २०६७ 

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय, संगठन तथा शैनक्षक प्रशासननक ननयमािली २०६९  

ग) मध्यपनिमाञ्चल नशक्षक–कमयचारी ननयमािली२०६९ 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय, अनथयक प्रशासन ननयमािली २०६९ 

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ऐन २०६७ र ननयमािली तुलनात्मक ऄध्ययन  

च) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको निकेन्रीकरण र स्िायतता सम्पबन्धी नीनत –ननयम 

 

६. समस्या र समाधान 

 यसमा कुनै पनन समस्या बुझन ्र त्यसको समाधान गनय सक्ने क्षमताको परीक्षण गररने छ । यस 

ऄन्तगयत ईम्पमेद्वारको निशे्लषणात्मक सीप, समस्याको पनहचान र समाधानका बैकनल्पक 

ईपायहरु सुझािको रुप प्रस्तुत गनय सक्ने क्षमताको परीक्षण गररनेछ ।  

 

७. बोध र ऄनभव्यनि 

यस ऄन्तगयत ईम्पमेदिारहरुको संके्षपीकरण, निस्तृतीकरण, बूाँदा नटपोट, सारांश, नट्पणी लेखन, 

ऄनुच्छेद लेखन िा बोध प्रश्नहरुको माध्यमबाट गहनतम ्ढंगले बोध र ऄनभव्यनि क्षमताको 

परीक्षण गररने छ ।  

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

  



ऄनधकृत (पुस्तकालय)  (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

प्रथम पत्र : निषयगत सैिानन्तक ज्ञान  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

ऄनधकृत (पुस्तकालय) पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका 

नननमत्त ५०/५० पूणायङ्कका तीन पत्रहरु रहने छन।् तीन िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल 

पूणायङ्क १५० मा न्यूनतम ५०% (ऄथायत ्७५ ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासचूी 

तयार पाररनेछ । 

1. Sources and Types of information 

a. Documentary sources 

b. Non-Book materials. 

c. A/v and Electronics sources 

d. Human and institutional sources 

 

2. Library and Society 

a. History and development of libraries and their role in modern society 

b. Types of libraries, their aims, objectives and functions. 

c. Laws of Library Science 

d. Library activities of UNESCO & IFLA 

e. Book Publishers Association & Books Development Council. 

 

3. Library Management 

a. Definition of library management, nature, purpose and functions. 

b. Planning :  

1. Library Building  

2. Library Space  

3. Library Furniture  

4. Library Staff  

5. Library Budget 

c. Library House Keeping Functions 

1. Collection Development 



2. Book Selection & Acquisition 

3. Maintenance: Book Binding (Book Preservation) 

4. Book Circulation and Charging System 

5. Library Committee & Library Rule 

 

4. Library Cataloguing & Indexing Systems 

a. Need, Purpose and Functions of Library 

b. Types of Catalogue & Physical Forms of Catalogue 

c. Data elements in different types of entries 

d. Indexing Systems: Chain Procedure, PRECIS and POPSI 

e. Card Filing: 

 

5. Library Classification & Information Processing 

a. Definition, Need, Purpose & Functions 

b. History & Theory of Classification 

c. Knowledge of DDC, CC & UDC 

   Analytic - Synthetic scheme of classification 

- Postulation Approach 

- Fundamental Categories 

- Call Number 

 

6. Information & Services 

a. Reference & Information Services 

b. Definition and Types of Reference Services 

c. Current awareness services 

d. Selective dissemination of information (SDI) 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

  



ऄनधकृत (पुस्तकालय)  (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

नद्वतीय पत्र : निषयगत ज्ञान  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

1. Bibliography and Documentation 

a. Needs, Functions and Types of Bibliographies 

b. Bibliographic Service 

c. Definition Scope, Functions of Documentation 

d. Abstracting Techniques and Types of Abstracts 

e. Tools and Techniques of Indexing & Abstracting 

 

2. Library automation 

a. Definition, Need, Purpose and Functions 

b. Designing Bibliographic Databases 

c. Integrated Library Automation Software and different modules 

d. OPAC 

e. MARC and OCLC 

 

3. Information and Communication Technology (ICT) 

a. Need and Purpose of ICT in Libraries 

b. Online Database, Webpage Design 

c. Free and Open Source Software (FOSS) 

d. Open Access and Digitization 

 

4. Role of Libraries in Research & Education 

a. Academic libraries and Formal Education 

b. Informal Education and Role of Public Libraries 

c. Research Methodology and Library Science Education 

d. Role of user education in research 

e. Open Access and Research 

 

 



5. Library and Information Service of Nepal 

a. History of libraries and library Science Education in Nepal. 

b. National Library and Academic Libraries of Nepal 

c. Bibliographic Control Mechanism in Nepal 

- National Union Catalogue 

- Nepalese National Bibliography 

- ISBN System in Nepal 

d. Information Literacy in Nepal 

e. Copy Right Act implementation in Nepal . 

 

6. E. Libraries 

a. Need, Importance and justification of e. libraries 

b. Different Component needed to establish e. libraries 

c. State of e. libraries in Nepal. 

d. Free e-resources 

- AGORA 

- HINARI 

- OARE 

- DOAJ 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनधकृत पुस्तकालय (तृतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

तेस्रो पत्रः– ईच्चनशक्षा र निश्वनिद्यालय संगठन सम्पबन्धी ज्ञान 

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

१. नशक्षा र शैनक्षक प्रशासन 

क. नशक्षाको पररचय र ईदेश्य 

ख . नशक्षाको सामानजक,अनथयक र राजनीनतक महत्ि 

ग. नेपालको शैनक्षक आनतहास र महत्िपूणय शैनक्षक घटनाहरू 

घ. शैनक्षक प्रशासन सम्पबन्धी ज्ञान ( पररचय ,पररभाषा, ईदे्दश्य तथा  काययके्षत्र) 

ङ. मध्य पनिमान्चल निश्वनिद्यालयको  शैनक्षक प्रशासन सम्पबन्धी ज्ञान  

च. मध्य पनिमान्चल निश्वनिद्यालयको केन्रीय प्रशासन र क्याम्पपस प्रशासनको तुलनात्मक 

ऄध्ययन   

 

२. ईच्च नशक्षाको व्यिस्थापनका निनिध पक्षः 

(क)ईच्च नशक्षाको  गुणस्तर, सान्दनभयकता, पहुाँच र काययकुशलता 

(ख) साियजननक, ननजी, साझेदारी 

(ग) स्िायत्तता र जबाफदेनहता 

(घ) ईच्चनशक्षाको तात्पयय र नेपालमा ईच्च नशक्षामा देनखएका चुनौतीहरू 

(ङ) नेपालमा ईच्च नशक्षाको निकासको आनतहास । 

(च) नेपालमा निश्वनिद्यालयको स्थापनाका प्रयासहरु र निकास 

(छ) नेपालमा बहु-निश्वनिद्यालयको ऄिधारणा र त्यसको  ितयमान ऄिस्था । 

 

३. शैनक्षक ऄनुसन्धान र निनिध 

क. शैनक्षक ऄनुसन्धानको ऄिधारण र ईदे्दश्य 

ख. नीनत ननमायण तथा योजना र काययक्रमको निकासमा ऄनुसन्धानको प्रयोग र महत्ि । 

ग. साियजननक व्यिस्थापनमा तथ्याङ्क र सचूनाको महत्ि र ईपयोग 

घ. सूचना प्रनिनध सम्पबन्धी रानरिय नीनत 

ङ. पुस्तकालय तथा सूचना सम्पिन्धी रानरिय नीनत 

च. निश्वनिद्यालय ऄनुदान अयोगको भािी काययक्रम,सफलता र चुनौती    

छ. नशक्षा मन्त्रालय, ऄथय मन्त्रालय, निश्वनिद्यालय ऄनुदान अयोग ,मध्य पनिमान्चल 

निश्वनिद्यालय र ऄन्य निश्वनिद्यालय िीचको ऄन्तरसम्पबन्ध  

 



४. संनिधान, ऐन, ननयम तथा मध्यपनिमान्चल निश्वनिद्यालय संगठनसम्पबन्धी ढांचा  

(क) नेपालको ितयमान संनिधानका निशेषताहरु  

(ख मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ऐन २०६७ र ननयमािली  

 ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सभाको गठन र काययके्षत्र  

 घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको केन्रीय पुस्तकालय र यसका कमयचारी व्यिस्थापन  

 ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय नशक्षक कमयचारी दरिन्दी नसजयना तथा पदको िगीकरण  

च ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय अनथयक प्रशासन ननयमािली २०६९ 

छ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका भािी काययक्रम  र चुनौती  

ज) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सेिा अयोगको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

झ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय अनंगक क्याम्पपसका स्िरूप र काययनिनध  

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

  



मुतय सहायक  (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : सामानजक ऄध्ययन  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

मुतय सहायक पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका नननमत्त 

५०/५० पूणायङ्कका दुइ पत्रहरु रहने छन।् दुइ िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल पूणायङ्क 

१०० मा न्यूनतम ५०% (ऄथायत ् ५० ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासचूी तयार 

पाररनेछ । 

१ हाम्रो पृथ्िी 

क) भौगोनलक अधारमा नेपालको निभाजन 

ख) नेपालको प्राकृनतक सम्पपदा 

ग) नेपालको जलस्रोत  

घ) नेपालका पहाड पियतहरु 

ङ) नेपालको खननज धन 

च) नेपालको जलिायु 

 

२.हाम्रो गौरिमय निगत 

क) पृथ्िीनारायण शाहदेनख भीमसेन थापा सम्पमको एकीकरण ऄनभयान 

ख) राणा शासनकालको सामानजक, अनथयक तथा प्रशासननक आनतहास  

ग) २००७ सालदेनख हालसम्पमका प्रमुख राजनैनतक घटनाक्रम  

 

३.नेपालको राजनीनतक व्यिस्था  

क) व्यिस्थानपकाको गठन र काययके्षत्र 

ख) काययपानलकाको गठन र काययके्षत्र 

ग) न्यायपानलकाको गठन र काययके्षत्र 

 

४. जनसङतया तथा िातािरण 

क) जनसङ्तया िृनि र व्यिस्थापन 

ख) िातािरण प्रदुषणका कारणहरु 

ग) फोहर मैला व्यिस्थापन  



घ) ऄव्यिनस्थत बसोबासबाट नसनजयत समस्या र समाधानका ईपाय  

ङ) शहरीकरणका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु 

 

५.नेपालका प्रमुख चाड, पिय, धमय र संकृनत   

क) दशै ाँ, नतहार, छठ, ल्होसार, बुिजयनन्त, आद र नक्रसमस 

ख) नहन्दू, िौि, आस्लाम, नसख र आशाइ 

ग) नहमाली, पहाडी र तराइ मधेशका भेषभूषा र खाननपन 

 

६.ईच्च नशक्षाको निकासमा मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयको योगदान  

क) मध्यपनिमाञ्चल निकासके्षत्रमा ईच्च नशक्षाको ऄिसर 

ख) रोजगारको िृनि 

ग) ईच्चस्तररय जनशनि ईत्पादन 

 

७.समस्या र समाधान 

कुनै पनन समस्या बुझ्न र त्यसको समाधान गनय सक्ने क्षमताको परीक्षण  

 

८.बोध र ऄनभव्यनि 

संके्षनपकरण, निस्तृतीकरण, बुाँदा नटपोट, लेखन िा बोध प्रश्नहरुको माध्यमबाट गहनतम ढंगले 

बोध र ऄनभव्यनिको परीक्षण 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

  



मुतय सहायक  (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

दोश्रो  पत्र : सेिा सम्पबन्धी   

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

१. साियजननक प्रशासन 

क) साियजननक प्रशासनका ऄिधारणा  

ख) साियजननक प्रशासनको ऄथय र पररभाषा  

ग) साियजननक प्रशासनको ईदे्दश्य र काययके्षत्र  

 

२. कमयचारीतन्त्र  

क) कमयचारीतन्त्रको ऄिधारणा 

ख)कमयचारीतन्त्रको पररभाषा 

ग)कमयचारीतन्त्रका प्रकारहरु 

घ) साियजननक प्रशासनमा कमयचारीतन्त्रको स्थान  

 

३. कायायलय व्यिस्थापन  

क) कायायलय व्यिस्थापन सम्पबन्धी अधारभूत ज्ञान 

ख) कायायलय व्यिस्थापनमा दताय चलानीको प्रनक्रयाको महत्ि  

ग) कायायलय व्यिस्थापनमा रेकनडयङ र फाआनलङ सम्पबन्धी प्रनक्रया  

घ) कायायलय व्यिस्थापनमा पत्रव्यिहारको भूनमका  

ङ) कायायलय व्यिस्थापनमा नट्पणी लेखनको महत्ि 

च) कायायलय व्यिस्थापनमा जनसम्पपकय को भूनमका  

 

४. शैनक्षक प्रशासनका निनिधपक्ष 

क) शैनक्षक प्रशासनको ऄथय  

ख) शैनक्षक प्रशासनको ईदे्दश्यहरु 

ग) शैनक्षक प्रशासनका काययके्षत्र  

 

५. कायायलय सञ्चालनका प्रनिनध 

क) कायायलय सञ्चालन स्तरको लेखा र नजन्सी से्रस्ता 

ख) लेखा र नजन्सी से्रस्ताको प्रयोग 

ग) लेखा र नजन्सी से्रस्ताको  निकासक्रम 



 

६.मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सरंचना र काययके्षत्र  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सभाको गठन र काययपिनत 

ख) प्रानज्ञक पररषद्को गठन र काययके्षत्र  

ग) काययकारी पररषद्को संरचना र काययके्षत्र  

घ) निद्यापररषद्को ऄथय र काययके्षत्र 

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय नशक्षक सेिा अयोगको काम , कतयव्य र ऄनधकार  

 

७. नशक्षक कमयचारी सेिा सम्पबन्धी ननयमािली  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय  नशक्षक –कमयचारीको दरिन्दी नसजयना र पदको बगीकरण 

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय  नशक्षक –कमयचारी सेिा सुरक्षा 

ग) नशक्षक कमयचारीको अचरण 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय नशक्षक सेिा अयोगको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ङ) पूनरािेदन अयोगको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

 

८. अनथयक व्यिस्थापन र संञ्चयकोष सम्पबन्धी ननयमािली  

क) निश्वनिद्यालयको कोष र कोषको सञ्चालन निनध  

ख) बजेट प्रणालीका निनिध पक्ष 

ग) लेखा प्रणालीका र परीक्षण 

घ) बेरुजु फछ्र्यौट र ऄसलु ईपर  

ङ) सञ्चयकोष सञ्चालन र कोष कट्टी प्रनक्रया  

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

  



मुतय सहायक (लेखा)   (नद्वतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : सामानजक ऄध्ययन  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

मुतय सहायक (लेखा) पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका 

नननमत्त ५०/५० पूणायङ्कका दुइ पत्रहरु रहने छन।् दुइ िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल 

पूणायङ्क १०० मा न्यूनतम ५०% (ऄथायत ्५० ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासचूी 

तयार पाररनेछ । 

 

१. पूिायधार निकास  

क) पूिायधार निकासको महत्ि 

ख) सडक तथा यातायातका साधन 

ग) स्िास्थ्य र नशक्षा 

घ) िन जङ्गल र भू–ईपयोग  

ङ) जलस्रोतको निकास  

च) सञ्चारका साधान र ईपयोग  

 

२. हाम्रो पृथ्िी  

क) नेपालको भौगोनलक निभाजन 

ख) हािापानी  

ग) िन्यजन्तु 

घ) िनस्पनत 

 

३. हाम्रा कला र सङ्नगत 

क) मूनतय कला 

ख) नचत्र कला 

ग) िास्तुकला 

घ) लनलतकला 

ङ) सङ्नगत 

च) नृत्य कला 

छ) लोकनगत 



ज) िाद्ययिाद 

 

४. हाम्रा  गौरिमय निगत र ितयमान 

क) नकरातकालका सामानजक, अनथयक तथा राजनीनतक ऄिस्था 

ख) नलच्छनिकालका सामानजक, अनथयक तथा राजनीनतक ऄिस्था 

ग) मध्यकालका सामानजक, अनथयक तथा राजनीनतक ऄिस्था 

घ) राणा शासनकालका सामानजक, अनथयक तथा प्रशासननक ऄिस्था  

 

५. हाम्रा अनथयक गनतनिनध 

क) हाम्रो ईद्योग धन्दा 

ख) हाम्रा कृनष प्रणाली 

ग) हाम्रा घरपालुिा जनािर 

घ) हाम्रा अन्तररक व्यापार 

ङ) हाम्रा िाह्य व्यापार 

च) हाम्रा श्रम बजार 

छ) रेनमटेन्सको ईपयोग र ईपादेनयता 

 

६. हाम्रा संनिधान र सरकार  

क) प्रचनलत संनिधानका निशेषता 

ख) व्यिस्थानपका संसदको गठन र कायय 

ग) न्यायपानलकाको गठन र कायय 

घ) काययपानलकाको गठन र कायय  

 

७. हाम्रा ऄन्र्तरानरिय सम्पबन्ध 

क) साकय  सम्पमेलनहरुमा नेपालको  भूनमका 

ख) नेपालको चीन र भारतसाँगको सम्पबन्ध 

ग) नेपालको साकय रारिहरुसाँगको सम्पबन्ध 

घ) नेपालको युरोनपय तथा ऄमेररकी रारिहरुसाँग सम्पबन्ध  

 

८. नसजयनात्मक  

क) नसजयनात्मक भन्नाले नचठीपत्र, संिाद, सफलताका कथा, नट्णी लेखन,निशे्लषण र सारांश 

भन्ने बुनझन्छ ।  

 ख) समस्या समाधान भन्नाले कायायलयमा अआपरेका समस्या र समाधान गने क्षमताको 

परीक्षण भन्ने बुनझन्छ । 

 



प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



मुतय सहायक (लेखा ) (नद्वतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

नद्वतीय  पत्र : लेखा सम्पबन्धी ज्ञान  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

१.लेखा सम्पबन्धी अधारभूत ज्ञान  

क) लेखाको ऄिधारणा तथा नसिान्त 

ख) खाता सूची (Chart of Account)  

ग) लेखामा अयको पनहचान तथा मापन (Income Recognition and Measurement) 

घ) लागत गणना (Costing Technique) 

ङ) लागत पररमाण मुनाफा निशे्लषण (Cost Volume Profit Analysis) 

 च) ननयन्त्रणका लानग व्यिस्थापकीय लेखाको प्रयोग (Managerial Accounting 

Techniques for Control) 

  

२. निश्वनिद्यालय लेखा सम्पबन्धी निषय  

क) निश्वनिद्यालय खातासूची (University Chart of Account)  

ख) कोष लेखाङकन (Fund Accounting) 

ग) अयोजना लेखाङकन (Project Accounting) 

घ) खचय ईपयोनगता र ननयन्त्रणको लानग बजेटको ईपयोग  

ङ) रकमान्तर तथा सोको लेखाङ्कन  

च) लेखा सम्पबन्धी ऄन्र्तरानरिय सम्पबन्ध  

 

३. लेखा परीक्षण  

क) अन्तररक ननयन्त्रणको तररकाहरु  

ख) लेखा परीक्षणका प्रकार  

ग) अन्तररक लेखा परीक्षणको तररका  

घ) अन्तररक, बाह्य तथा ऄनन्तम लेखा परीक्षणका नसिान्त  

ङ) व्यिस्थापन तथा काययमूलक लेखा परीक्षण  

च) लेखा परीक्षण मापदण्ड 

छ) जालसाजी ऄनुसन्धानका (Fraud Investigation)  तररका  

 

४. नेपालमा ईच्च नशक्षाको निकासक्रम 



क) ईच्च नशक्षा अयोग  

ख) बहु निश्वनिद्यालयको ऄिधारणा  

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ऐन २०६७ 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सगंठन तथा शैनक्षक प्रशासननक ननयमािली 

 

५. समस्या समाधान  

लेखा सम्पबन्धी अइपने समस्या र समाधानका सम्पबन्धी ईपाय सुझाि नदन सक्ने क्षमताको 

परीक्षण गररनेछ ।  

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



मुतय सहायक (पुस्तकालय) (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : निषयगत सैिानन्तक ज्ञान   

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

मुतय सहायक (पुस्तकालय)  पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका 

नननमत्त ५०/५० पूणायङ्कका दुइ पत्रहरु रहने छन।् दुइ िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल 

पूणायङ्क १०० मा न्यूनतम ५०% (ऄथायत ्५० ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासचूी 

तयार पाररनेछ । 

1. Introduction to Library Sciences 

 Meaning and Definition of Library Science 

 Laws of Library Science 

 History and development of Libraries 

 Documentation, Human and Institutional Sources 

 

2. Library Management and Planning 

 Nature and Significance of Library Management 

 Library Planning (Building, Space, Furniture, Staff and Budget) 

 Books Selection and Acquisition 

  Books Binding, Book Preservation, Circulation and Charging 

System 

 Functions of Library Committee 

 

3. Library Cataloguing and Indexing System 

 Nature and Types of Cataloguing 

 Data Elements in different types of Entries 

 Indexing System :Chain Procedure, PRECIS and POPSI 

 Card Filing 



 

4. Information and Communication Technology (ICT) 

 Need and Importance of ICT in Nepalese context 

 Online Database and Webpage designing 

 Free and Open Source Software (FOSS) 

 Open Access and Digitization 

 

5. Bibliography and Documentation 

 Bibliographic Services 

 Definition, Scope and Functions of Documentation 

 Nepalese National Bibliography 

 ISBN System in Nepal 

 Copy Right Act Implementation 

 E-Libraries in Nepal 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

मुतय सहायक (पुस्तकालय)  (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

दोश्रो  पत्र : सेिा सम्पबन्धी   

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

१. साियजननक प्रशासन 

क) साियजननक प्रशासनका ऄिधारणा  

ख) साियजननक प्रशासनको ऄथय र पररभाषा  

ग) साियजननक प्रशासनको ईदे्दश्य र काययके्षत्र  

 

२. कमयचारीतन्त्र  

क) कमयचारीतन्त्रको ऄिधारणा 

ख)कमयचारीतन्त्रको पररभाषा 

ग)कमयचारीतन्त्रका प्रकारहरु 

घ) साियजननक प्रशासनमा कमयचारीतन्त्रको स्थान  

 

३. कायायलय व्यिस्थापन  

क) कायायलय व्यिस्थापन सम्पबन्धी अधारभूत ज्ञान 

ख) कायायलय व्यिस्थापनमा दताय चलानीको प्रनक्रयाको महत्ि  

ग) कायायलय व्यिस्थापनमा रेकनडयङ र फाआनलङ सम्पबन्धी प्रनक्रया  

घ) कायायलय व्यिस्थापनमा पत्रव्यिहारको भूनमका  

ङ) कायायलय व्यिस्थापनमा नट्पणी लेखनको महत्ि 

च) कायायलय व्यिस्थापनमा जनसम्पपकय को भूनमका  

 

४. शैनक्षक प्रशासनका निनिधपक्ष 

क) शैनक्षक प्रशासनको ऄथय  

ख) शैनक्षक प्रशासनको ईदे्दश्यहरु 

ग) शैनक्षक प्रशासनका काययके्षत्र  

 

५. कायायलय सञ्चालनका प्रनिनध 

क) कायायलय सञ्चालन स्तरको लेखा र नजन्सी से्रस्ता 

ख) लेखा र नजन्सी से्रस्ताको प्रयोग 



ग) लेखा र नजन्सी से्रस्ताको  निकासक्रम 

 

६.मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सरंचना र काययके्षत्र  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सभाको गठन र काययपिनत 

ख) प्रानज्ञक पररषद्को गठन र काययके्षत्र  

ग) काययकारी पररषद्को संरचना र काययके्षत्र  

घ) निद्यापररषद्को ऄथय र काययके्षत्र 

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय नशक्षक सेिा अयोगको काम , कतयव्य र ऄनधकार  

 

७. नशक्षक कमयचारी सेिा सम्पबन्धी ननयमािली  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय  नशक्षक –कमयचारीको दरिन्दी नसजयना र पदको बगीकरण 

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय  नशक्षक –कमयचारी सेिा सुरक्षा 

ग) नशक्षक कमयचारीको अचरण 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय नशक्षक सेिा अयोगको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ङ) पूनरािेदन अयोगको काम, कतयव्य र ऄनधकार  

 

८. अनथयक व्यिस्थापन र संञ्चयकोष सम्पबन्धी ननयमािली  

क) निश्वनिद्यालयको कोष र कोषको सञ्चालन निनध  

ख) बजेट प्रणालीका निनिध पक्ष 

ग) लेखा प्रणालीका र परीक्षण 

घ) बेरुजु फछ्र्यौट र ऄसलु ईपर  

ङ) सञ्चयकोष सञ्चालन र कोष कट्टी प्रनक्रया  

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

  



 

मुतय सहायक (ल्याब ) (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : सामानजक ऄध्ययन  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

मुतय सहायक (ल्याब) पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका 

नननमत्त ५०/५० पूणायङ्कका दुइ पत्रहरु रहने छन।् दुइ िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल 

पूणायङ्क १०० मा न्यूनतम ५०% (ऄथायत ्५० ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासचूी 

तयार पाररनेछ । 

1. Health and safety in laboratories  

a. Accident in the laboratories  

b. Common laboratory hazards  

c. Code of safe laboratory practice  

d. Personal safety measures and safety precaution  

 

2. Quality control in laboratory  

a. Quality assurance in laboratories  

b. Standard operation procedure (SOP)  

c. Quality control in laboratories  

 

3. Important responsibilities of laboratory assistant.  

a. Assist in the establishment, integration , and management of laboratories.  

b. Prepare, apply, and update standard operating procedures for (SOPs) for 

laboratories.  

c. Implement and monitor safe working practices and investigate laboratory 

accidents.  

d. Inspection for equipment and reagents  

e. Help students in practical  

 

4. Importance of laboratory practice in Nepal .  



a. Quality  

b. Efficiency  

c. cost-effectiveness  

d. Planning and management of health care.  

 

5. Code of professional conducts of laboratory Assistant.  

a. Quality and integrity of laboratory services  

b. Professional judgment, skill, and care.  

c. Good student relationship . 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



मुतय सहायक  (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

दोश्रो  पत्र : पेशासाँग सम्पबन्धीत ज्ञान 

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

१. निश्वनिद्यालय संगठन सम्पिन्धी 

(क) मध्य पनिमान्चल निश्वनिद्यालय सभा, प्रानज्ञक पररषद्, काययकारी पररषद्, निद्या 

पररषद्को गठन, काम कतयव्य र ऄनधकारिारे ज्ञान 

(ख) नशक्षक कमयचारी सेिासम्पबन्धी ननयम २०६९ (संशोधन सनहत ) को जानकारी । 

(ग) मध्य पनिमान्चल निश्वनिद्यालय अनथयक व्यिस्थापन र सञ्चय कोष सम्पिन्धी ननयम 

२०६९ िारे जानकारी । 

 

२. पेशासगं सिनन्धत ज्ञान 

(क) प्रयोगशालासंग सम्पिि पेशाको अदशयता व्यिहाररक पक्षसंग सम्पिनन्धत ज्ञान 

(ख) नेपालमा प्रयोगशाला सम्पिनन्ध पेशाका ऄिसर र चुनौनतहरु 

(ग) कायायलय व्यिस्थापन सम्पिन्धी अधारभूत ज्ञान : दताय, चलानी, रेकनडयङ, फाआनलङ, पत्र 

व्यिहार, नट्पणी र जनसम्पपकय  

(घ) कमयचारीतन्त्र : कमयचारीतन्त्रको ऄिधारण र पररभाषा, कमयचारीतन्त्रका प्रकारहरू, 

साियजननक प्रशासनमा कमयचारीतन्त्रको स्थान 

 

३. समस्या र समाधान  

कुनै पनन समस्या बुझ्न र त्यसको समाधान गनय सक्ने क्षमताको परीक्षण ( यस नभत्र 

ईम्पमेदिारको अफ्नो पेशागत शीप, नीनतगत ज्ञान र समस्या समाधानका बैकनल्पक 

ईपायहरु सुझाईन सक्ने क्षमताको जााँच गररने छ )। 

 

प्रश्न योजना 

१. निश्वनिद्यालय संगठन सम्पिन्धी ऄंशिाट र पेशासाँगसम्पबन्धीत ऄंशको ज्ञान 

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२. समस्या र समाधानिाट 

१ प्रश्न * १० ऄङ्क = १० 

सिै प्रश्नहरु ऄननिायय हुनेछन ्। 

  



सहायक  (नद्वतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : सामानजक ऄध्ययन  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

सहायक पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका नननमत्त ५०/५० 

पूणायङ्कका दुइ पत्रहरु रहने छन।् दुइ िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल पूणायङ्क १०० मा 

न्यूनतम ५०% (ऄथायत ्५० ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासूची तयार पाररनेछ । 

१. नेपालको भौगोनलक ऄिनस्थनत 

क) धरातलीय अधारमा नेपालको निभाजन  

ख) नदीको अधारमा नेपालको निभाजन 

ग) हािापानीको अधारमा नेपालको निभाजन  

 

२. नेपालको प्राकृनतक स्रोत र साधानहरु 

क) भूईपयोग 

ख) िनसम्पपदा 

ग) खननजधन 

घ) जलस्रोत 

ङ) ताल, कुण्ड र पोखरीहरु 

च) नेपालका रानरिय ननकुञ्ज, िन्यजन्तु अरक्ष, नशकार अरक्ष, संरक्षण के्षत्र तथा नेपालमा 

संरनक्षत जीिजन्तुहरु 

 

३. हाम्रा गौरिशाली ऄनतत र ितयमान  

क) प्राचीन नेपालका सामानजक अनथयक र राजनीनतक ऄिस्था  

ख) मध्यकानलन नेपालको सामानजक, अनथयक र राजनीनतक ऄिस्था  

ग) राणाकानलन नेपालको सामानजक, अनथयक र राजनीनतक ऄिस्था  

घ) २००७ सालदेनख हालसम्पमका प्रमुख राजनीनतक घटनाक्रम 

४. नेपालको प्रचनलत सनंिधान  

क) राज्यको नीनत ननदेशक नसिान्त  

ख) सनंिधान प्रदत मौनलक हक  

ग) ननिायचन प्रणाली 



घ) व्यिस्थानपका संसदको गठन र काययनिनध  

घ) व्यिस्थानपका संसदको गठन र काययनिनध 

ङ) काययपानलकाको गठन र कायय 

च) न्यायपानलकाका गठन र कायय 

 

५. अनथयक गनतनिनध  

क) युिा स्िरोजगार काययक्रम  

ख) नेपालको ईद्योग धन्धाको ऄिस्था 

ग) नेपालको कृनष प्रणाली तथा कृनष ईत्पादन 

घ) नेपालको अन्तररक तथा बाह्य व्यापार  

 

६. नेपालको ऄन्तरायनरिय सम्पबन्ध  

क) संयुि रारि सङ्घमा नेपालको भूनमका 

ख) साकय  सम्पमेलनमा नेपालको सलंग्नता 

ग) नेपालको निदेश नीनत र ऄन्तरायनरिय सम्पबन्ध  

 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

  



सहायक  (नद्वतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

नद्वतीय  पत्र : सेिा सम्पबन्धी  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

१. साियजननक प्रशासनको ऄिधारणा 

क) साियजननक प्रशासनको ऄथय र पररभाषा 

ख) साियजननक प्रशासनको ईदे्दश्य 

ग) साियजननक प्रशासनको काययके्षत्र  

 

२. कमयचारीतन्त्रको ऄिधारणा 

क) कमयचारीतन्त्रको  ऄथय र पररभाषा 

ख) कमयचारीतन्त्रका नकनसम  

ग) साियजननक प्रशासनमा कमयचारीतन्त्रको स्थान 

 

३. कायायलय व्यिस्थापन सम्पबन्धी अधारभूत ज्ञान 

क) दताय चलानी प्रनक्रया 

ख) रेकनडयङ पिनत 

ग) फाआनलङ पिनत 

घ) पत्रव्यिहार पिनत र प्रनक्रया  

ङ) नट्पणी लेखन 

च) जनसम्पपकय को औनचत्य र अिश्यकता 

 

४. शैनक्षक प्रशासनका अधारभूत तत्ि 

क) शैनक्षक प्रशासनका ऄथय र पररभाषा 

ख) शैनक्षक प्रशासनका ईदे्दश्य 

ग) शैनक्षक प्रशासनका काययके्षत्र 

घ) गणुस्तररय नशक्षामा शैनक्षक प्रशासनको भूनमका 

५. कायायलय संचालनका स्तर  

क) लेखा र नजन्सी से्रस्ताका ऄथय र पररभाषा 

ख) कायायलय संचालनमा लेखा र नजन्सी से्रस्ताको महत्ि 

ग) लेखा र नजन्सी से्रस्ताका अधारभूत तत्ि 



घ) लेखा र नजन्सी से्रस्ताको प्रयोग  

 

६. मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सांगठननक स्िरुप  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सभाको सांगठननक स्िरुप तथा काययके्षत्र 

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय प्रानज्ञक पररषद्का काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय काययकारी पररषद्का काम, कतयव्य र ऄनधकार 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय निद्या पररषद्का काम, कतयव्य र ऄनधकार 

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सेिा अयोगको गठन, काम, कतयव्य र ऄनधकार 

 

७. नशक्षक–कमयचारी सेिा सम्पबन्धी ननयमािली 

क) नशक्षक–कमयचारीको दरिन्दी नसजयना र पदको िगीकरण 

ख) सेिा सुरक्षा 

ग) सरुिा  

घ) हानजरी र निदा  

ङ) ईपदान र ननिृनतभरण 

च) नशक्षक–कमयचारीको सञ्चयकोष र सापटी 

छ) नशक्षक–कमयचारीको अचरण 

ज) निभागीय कारिाही, सजाय र पुनरािेदन 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

  



 

सहायक (लेखा)   (नद्वतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : सामानजक ऄध्ययन  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

सहायक (लेखा) पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका नननमत्त 

५०/५० पूणायङ्कका दुइ पत्रहरु रहने छन।् दुइ िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल पूणायङ्क 

१०० मा न्यूनतम ५०% (ऄथायत ् ५० ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासचूी तयार 

पाररनेछ । 

 

१. पूिायधार निकास  

क) पूिायधार निकासको महत्ि 

ख) सडक तथा यातायातका साधन 

ग) स्िास्थ्य र नशक्षा 

घ) िन जङ्गल र भू–ईपयोग  

ङ) जलस्रोतको निकास  

च) सञ्चारका साधान र ईपयोग  

 

२. हाम्रो पृथ्िी  

क) नेपालको भौगोनलक निभाजन 

ख) हािापानी  

ग) िन्यजन्तु 

घ) िनस्पनत 

 

३. हाम्रा कला र सङ्नगत 

क) मूनतय कला 

ख) नचत्र कला 

ग) िास्तुकला 

घ) लनलतकला 

ङ) सङ्नगत 

च) नृत्य कला 



छ) लोकनगत 

ज) िाद्ययिाद 

 

४. हाम्रा  गौरिमय निगत र ितयमान 

क) नकरातकालका सामानजक, अनथयक तथा राजनीनतक ऄिस्था 

ख) नलच्छनिकालका सामानजक, अनथयक तथा राजनीनतक ऄिस्था 

ग) मध्यकालका सामानजक, अनथयक तथा राजनीनतक ऄिस्था 

घ) राणा शासनकालका सामानजक, अनथयक तथा प्रशासननक ऄिस्था  

 

५. हाम्रा अनथयक गनतनिनध 

क) हाम्रो ईद्योग धन्दा 

ख) हाम्रा कृनष प्रणाली 

ग) हाम्रा घरपालुिा जनािर 

घ) हाम्रा अन्तररक व्यापार 

ङ) हाम्रा िाह्य व्यापार 

च) हाम्रा श्रम बजार 

छ) रेनमटेन्सको ईपयोग र ईपादेनयता 

 

६. हाम्रा संनिधान र सरकार  

क) प्रचनलत संनिधानका निशेषता 

ख) व्यिस्थानपका संसदको गठन र कायय 

ग) न्यायपानलकाको गठन र कायय 

घ) काययपानलकाको गठन र कायय  

 

७. हाम्रा ऄन्र्तरानरिय सम्पबन्ध 

क) साकय  सम्पमेलनहरुमा नेपालको  भूनमका 

ख) नेपालको चीन र भारतसाँगको सम्पबन्ध 

ग) नेपालको साकय रारिहरुसाँगको सम्पबन्ध 

घ) नेपालको युरोनपय तथा ऄमेररकी रारिहरुसाँग सम्पबन्ध  

 

८. नसजयनात्मक  

क) नसजयनात्मक भन्नाले नचठीपत्र, संिाद, सफलताका कथा, नट्णी लेखन,निशे्लषण र सारांश 

भन्ने बुनझन्छ ।  

 ख) समस्या समाधान भन्नाले कायायलयमा अआपरेका समस्या र समाधान गने क्षमताको 

परीक्षण भन्ने बुनझन्छ । 



 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



सहायक (लेखा ) (नद्वतीय शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

नद्वतीय  पत्र : लेखा सम्पबन्धी ज्ञान  

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

१.लेखा सम्पबन्धी अधारभूत ज्ञान  

क) लेखाको ऄिधारणा तथा नसिान्त 

ख) खाता सूची (Chart of Account)  

ग) लेखामा अयको पनहचान तथा मापन (Income Recognition and Measurement) 

घ) लागत गणना (Costing Technique) 

ङ) लागत पररमाण मुनाफा निशे्लषण (Cost Volume Profit Analysis) 

 च) ननयन्त्रणका लानग व्यिस्थापकीय लेखाको प्रयोग (Managerial Accounting 

Techniques for Control) 

  

२. निश्वनिद्यालय लेखा सम्पबन्धी निषय  

क) निश्वनिद्यालय खातासूची (University Chart of Account)  

ख) कोष लेखाङकन (Fund Accounting) 

ग) अयोजना लेखाङकन (Project Accounting) 

घ) खचय ईपयोनगता र ननयन्त्रणको लानग बजेटको ईपयोग  

ङ) रकमान्तर तथा सोको लेखाङ्कन  

च) लेखा सम्पबन्धी ऄन्र्तरानरिय सम्पबन्ध  

 

३. लेखा परीक्षण  

क) अन्तररक ननयन्त्रणको तररकाहरु  

ख) लेखा परीक्षणका प्रकार  

ग) अन्तररक लेखा परीक्षणको तररका  

घ) अन्तररक, बाह्य तथा ऄनन्तम लेखा परीक्षणका नसिान्त  

ङ) व्यिस्थापन तथा काययमूलक लेखा परीक्षण  

च) लेखा परीक्षण मापदण्ड 

छ) जालसाजी ऄनुसन्धानका (Fraud Investigation)  तररका  

 

४. नेपालमा ईच्च नशक्षाको निकासक्रम 



क) ईच्च नशक्षा अयोग  

ख) बहु निश्वनिद्यालयको ऄिधारणा  

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय ऐन २०६७ 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सगंठन तथा शैनक्षक प्रशासननक ननयमािली 

 

५. समस्या समाधान  

लेखा सम्पबन्धी अइपने समस्या र समाधानका सम्पबन्धी ईपाय सुझाि नदन सक्ने क्षमताको 

परीक्षण गररनेछ ।  

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

सहायक (पुस्तकालय) (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

प्रथम पत्र : निषयगत सैिानन्तक ज्ञान   

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

 

सहायक (पुस्तकालय)  पदको खुल्ला/अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षा नलनका 

नननमत्त ५०/५० पूणायङ्कका दुइ पत्रहरु रहने छन।् दुइ िटै पत्रको कूल ऄङ्क जोड्दा कूल 

पूणायङ्क १०० मा न्यूनतम ५०% (ऄथायत ्५० ऄङ्क) प्राप्त गरेका ईम्पमेदिारहरुको योग्यतासचूी 

तयार पाररनेछ । 

6. Introduction to Library Sciences 

 Meaning and Definition of Library Science 

 Laws of Library Science 

 History and development of Libraries 

 Documentation, Human and Institutional Sources 

 

7. Library Management and Planning 

 Nature and Significance of Library Management 

 Library Planning (Building, Space, Furniture, Staff and Budget) 

 Books Selection and Acquisition 

  Books Binding, Book Preservation, Circulation and Charging 

System 

 Functions of Library Committee 

 

8. Library Cataloguing and Indexing System 

 Nature and Types of Cataloguing 

 Data Elements in different types of Entries 

 Indexing System :Chain Procedure, PRECIS and POPSI 



 Card Filing 

 

9. Information and Communication Technology (ICT) 

 Need and Importance of ICT in Nepalese context 

 Online Database and Webpage designing 

 Free and Open Source Software (FOSS) 

 Open Access and Digitization 

 

10. Bibliography and Documentation 

 Bibliographic Services 

 Definition, Scope and Functions of Documentation 

 Nepalese National Bibliography 

 ISBN System in Nepal 

 Copy Right Act Implementation 

 E-Libraries in Nepal 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 सहायक (पुस्तकालय)  (प्रथम शे्रणी) 

खुल्ला /अन्तररक प्रनतयोनगताको नलनखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

दोश्रो  पत्र : सेिा सम्पबन्धी   

पूणायङ्क:५० 

                                                           ईत्तीणायङ्क:२५                                                                                                                                        

समय :१:३० घण्टा 

१. साियजननक प्रशासनको ऄिधारणा 

क) साियजननक प्रशासनको ऄथय र पररभाषा 

ख) साियजननक प्रशासनको ईदे्दश्य 

ग) साियजननक प्रशासनको काययके्षत्र  

 

२. कमयचारीतन्त्रको ऄिधारणा 

क) कमयचारीतन्त्रको  ऄथय र पररभाषा 

ख) कमयचारीतन्त्रका नकनसम  

ग) साियजननक प्रशासनमा कमयचारीतन्त्रको स्थान 

 

३. कायायलय व्यिस्थापन सम्पबन्धी अधारभूत ज्ञान 

क) दताय चलानी प्रनक्रया 

ख) रेकनडयङ पिनत 

ग) फाआनलङ पिनत 

घ) पत्रव्यिहार पिनत र प्रनक्रया  

ङ) नट्पणी लेखन 

च) जनसम्पपकय को औनचत्य र अिश्यकता 

 

४. शैनक्षक प्रशासनका अधारभूत तत्ि 

क) शैनक्षक प्रशासनका ऄथय र पररभाषा 

ख) शैनक्षक प्रशासनका ईदे्दश्य 

ग) शैनक्षक प्रशासनका काययके्षत्र 

घ) गुणस्तररय नशक्षामा शैनक्षक प्रशासनको भूनमका 

 

 

५. कायायलय संचालनका स्तर  

क) लेखा र नजन्सी से्रस्ताका ऄथय र पररभाषा 

ख) कायायलय संचालनमा लेखा र नजन्सी से्रस्ताको महत्ि 



ग) लेखा र नजन्सी से्रस्ताका अधारभूत तत्ि 

घ) लेखा र नजन्सी से्रस्ताको प्रयोग  

 

६. मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालयका सांगठननक स्िरुप  

क) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सभाको सांगठननक स्िरुप तथा काययके्षत्र 

ख) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय प्रानज्ञक पररषद्का काम, कतयव्य र ऄनधकार  

ग) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय काययकारी पररषद्का काम, कतयव्य र ऄनधकार 

घ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय निद्या पररषद्का काम, कतयव्य र ऄनधकार 

ङ) मध्यपनिमाञ्चल निश्वनिद्यालय सेिा अयोगको गठन, काम, कतयव्य र ऄनधकार 

 

७. नशक्षक–कमयचारी सेिा सम्पबन्धी ननयमािली 

क) नशक्षक–कमयचारीको दरिन्दी नसजयना र पदको िगीकरण 

ख) सेिा सुरक्षा 

ग) सरुिा  

घ) हानजरी र निदा  

ङ) ईपदान र ननिृनतभरण 

च) नशक्षक–कमयचारीको सञ्चयकोष र सापटी 

छ) नशक्षक–कमयचारीको अचरण 

ज) निभागीय कारिाही, सजाय र पुनरािेदन 

 

प्रश्न योजना  

२ प्रश्न *१५ ऄङ्क =३० 

१ प्रश्न *१० ऄङ्क =१० 

२ प्रश्न * ५ ऄङ्क = १० 

सबै प्रश्नहरू ऄननिायय छन ्। 

 

 


