
 
नेपाल सरकार 

अथर् मन्�ालय 

�नक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोषको 
�मखु कायर्कार� अ�धकृतको �नयिु�का ला�ग ग�ठत छनौट तथा �सफा�रस स�म�तको 

पदपू�तर्सम्बन्धी सूचना 
(�थम पटक �कािशत �म�त 2078/07/11) 

 
�नक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोषमा �र� �मखु कायर्कार� अ�धकृत पदमा खलु्ला ��तष्पधार्त्मक 

��तयो�गता�ारा पदपू�तर् ग�रने भएकोले देहायको योग्यता भएका इच्छुक नेपाल� नाग�रकहरुबाट यो 

सूचना �थम पटक �कािशत �म�तले 21 �दन (207/08/01 गते) �भ� कायार्लय समयमा अथर् 

मन्�ालयको �व�ीय क्षे� व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, �संहदरवार, काठमाड�मा गोप्य 

िशलवन्द� आवेदन �दन ुहनु सम्बिन्धत सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ। 

१. योग्यता तथा अनभुव 

क) मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट अथर्शा�, वािणज्यशा�, व्यवस्थापन, वािणज्य कानून, 

लेखा, ब��क� वा बीमा �वषयमा कम्तीमा स्नातको�र उपा�ध हा�सल गर� वा चाटर्डर् 

एकाउण्टेण्ट उपाधी हा�सल गर� आ�थर्क, ब��क�, बीमा वा �व�ीय क्षे�मा किम्तमा 

अ�धकृत ��तीय �ेणी वा सो सरहको पदमा किम्तमा पाँच वषर् भन्दा बढ�को कायर् 

अनभुव भएको। 

ख) �नके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष ऐन, 2073 को दफा 9(ग) बमोिजम अयोग्य नरहेको।  

२. दरखास्त पेश गन� ���याः 

क) दरखास्तसाथ अथर् मन्�ालयको website: www.mof.gov.np मा �कािशत �मखु 

कायर्कार� अ�धकृतको छनौट तथा �सफा�रस सम्वन्धी कायर्�व�धको दफा 3 बमोिजमको 

कागजात तथा �ववरण र दफा 4 अनसुारको स्वयं घोषणाको व्यहोरा �नवेदन स्वयंले 

�मािणत गर� पेश गनुर् पन�छ।  

ख) दरखास्त पेश गदार् शैिक्षक योग्यता, अनभुव, नपेाल� नाग�रकताको �माणप�को 

��त�लपी, वैयि�क �ववरण र 2 ��त पासपोटर् साइजको फोटो तथा उपयुर्� 

कायर्�व�धको दफा 6 बमोिजमको व्यावसा�यक कायर्योजना (पाँच हजार शब्दमा नबढ्न े
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गर�) खामवन्द� गर� अथर् मन्�ालयको �व�ीय क्षे� व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय 

महाशाखामा पेश गनुर् पन�छ। खामवन्द� �स्तावको खामबा�हर ×�नक्षेप तथा कजार् 

सरुक्षण कोषको �मखु कायर्कार� अ�धकृतका ला�ग आवेदन तथा व्यावसा�यक 

कायर्योजना" उल्लेख गरेको हनुपुन�छ।  

३. व्यावसा�यक कायर्योजनाको �स्ततुीकरणः 

छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारले आफुले पेश गरेको व्यावसा�यक कायर्योजना तो�कएको �म�त 

र समयमा �स्ततुीकरण समेत गनुर् पन�छ।  

४. दस्तरुः 

दरखास्त दस्तरु वापत अथर् मन्�ालयको कायार्लय कोड नं. 3050035501, राजस्व खाताः 

00100106200000 तथा राजस्व शीषर्कः 14224 मा जम्मा हनुे गर� एभरे� ब�क, 

�सहदरवार शाखामा रु. 3000।– (अक्षरेपी तीन हजार मा�) बझुाएको सक् कलै भौचर पेश 

गनुर् पन�छ।  

�मखु कायर्कार� अ�धकृतलाई करारमा उल् लेख भएबमोिजमका शतर्हरुका आधारमा मा�सक 

पा�र��मक तथा अन्य सेवा स�ुवधा उपलब्ध गराइनेछ। 

५. अन्य �ववरण 

क) �मखु कायर्कार� अ�धकृतको छनौट तथा �सफा�रस सम्वन्धी कायर्�व�ध, 2074 

बमोिजमको काम, कतर्व्य तथा अ�धकार र व्यावसा�यक कायर्योजनामा समावेश गनुर् 

पन� �वषयका सम्वन्धमा अथर् मन्�ालयको website: www.mof.gov.np बाट जानकार� 

�लन स�कनेछ।  

ख) यो सूचना बमोिजम �ा� भएका दरखास्त छनौट तथा �सफा�रस स�म�तले कुनै कारण 

उल्लेख गर� वा नगर� र� गनर् सक्नेछ।  

ग) झ�ुा �ववरण वा कागजात पेश गरेमा आवेदन र� हनुकुा साथै �च�लत कानून बमोिजम 

कारवाह� हनुेछ।  

घ) यस सम्वन्धी थप जानकार�का ला�ग अथर् मन्�ालय, �व�ीय क्षे� व्यवस्थापन तथा 

संस्थान समन्वय महाशाखा वा टे�लफोन नं. 4211770 मा सम्पकर्  गनर् स�कनेछ।  
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