
 
   बीमा समममिको 

पदपूमिि सम्बन्धी सचूना 

(सूचना प्रकामिि मममििः २०७५/०८/२३) 

बीमा समममिको मममि २०७५/०७/०९ मा प्रकामिि सचूना अनसुार मिमिन्न पदहरूको आन्िररक र खलुा िथा समािेिी प्रमियोगात्मक मलमखि परीक्षा दहेाय बमोमिम सञ्चालन 

हुने ब्यहोरा सम्बमन्िि सबकैो िानकारीका लामग यो सचूना प्रकामिि गररएको छ ।

 

१. उम्मेदिारले उत्तरपमुतिकामा कालो मसी भएको डटपेन / कलम मात्र प्रयोग गनुुपनेछ । 

२. प्रिेि पत्र मिना कुनै पमन उम्मेदिारलार् ुपरीक्षामा समम्ममलि नगरार्ने हुुँदा प्रवेिपत्र अमनवार्ि रूपमा साथमा मलर्ि परीक्षा सचंालन हुनु भन्दा कमम्िमा १ घण्टा 

अगावै परीक्षा ििनमा आर्पुग्नपुनेछ । 

३. परीक्षा ििनमा मोवार्ल फोन मनषेध गररएको छ । 

४. परीक्षा संचालन हुने मदन अप्रत्यामिि मिदा पनु गएमा पमन आर्ोगको पूवि सचूना मवना मनधािररि परीक्षा कार्िक्रम तथमगि हुने छैन । 

५. प्रथम चरणको पिूुयोग्यिा परीक्षाको उत्तरपमतिका ओएमआर प्रणालीको हुनेछ । 

६. प्रिेिपत्र बीमा समममिको कायाुलय कुपण्डोल, लमलिपरुबाट मममि २०७५/०९/०१ देमि परीक्षा हुने अमघल्लो मदन सम्म मबहान ११ बिे देमख मदनको ४ बिे सम्म 

मििरण गररनेछ । 

 

सदतर् समचव 

पदपूमिि समममि 

बीमा समममि, कुपण्डोल,लमलिपुर । 
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क्र.सं. मबज्ञापन नं. मकमसम पद, सेवा, समूह / उपसमूह/ शे्रणी /िह मलमिि परीक्षाको मममि / समर् परीक्षा केन्र 

प्रथम पत्र मििीर् पत्र िृिीर् पत्र सबै उम्मेदवारहरू 

१. ०४/०७५/७६ आ.प्र. मनदेिक, प्रिासन,  

अमिकृि प्रथम 

२०७५/१०/२७ गिे 

 मदनको १:०० बिे 

२०७५/१०/२८ गिे 

 मदनको १:०० बिे 

२०७५/१०/२९ गिे 

मदनको १:०० बिे 

श्री महने्र ििन मा.मि., 

सानोगौचरण । 

२. ०५/०७५/७६ आ.प्र. उपमनदेिक,  प्रिासन,  

अमिकृि मििीय 

३. ०७/०७५/७६ खलुा िथा 

 ममहला 

चाटुडु एकाउण्टेण्ट, लेखा, 

अमिकृि मििीय 

क्र.सं. मबज्ञापन नं. मकमसम पद, सेवा, समूह / उपसमूह/ शे्रणी /िह मलमिि परीक्षाको मममि / समर् परीक्षा केन्र 

प्रथम चरण (प्रथम पत्र 

१:३० घण्टा) 

 

मििीर् चरण 

मििीर् पत्र िृिीर् पत्र चिुथि पत्र सबै उम्मेदवारहरू 

४. ०६/०७५/७६ आ.प्र. सहायक मनदेिक,  प्रिासन, 

अमिकृि ििृीय 

--- २०७५/१०/२७ 

गिे 
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श्री महने्र ििन मा.मि., 

सानोगौचरण । 

५. ०९/०७५/७६ खलुा िथा  

समािेिी 

सहायक मनदेिक,  प्रिासन, 

अमिकृि ििृीय 

२०७५/९/२१ गिे 
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६.  १३/०७५/७६ खलुा िथा 

समािेिी 

सहायक मनदेिक,  काननु, 

अमिकृि ििृीय 

७. १६/०७५/७६ खलुा िथा  

दमलि 

सहायक प्रथम, प्रिासन,  

सहायक प्रथम 
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---- श्री महने्र ििन मा.मि., 

सानोगौचरण । 

 


