बीमा समममि
पदपूमिि समममि
खुला/ समावेशी िथा आन्िरिक प्रमियोमििात्मक मलमखि पिीक्षाको मवज्ञापन सूचना न.ं १/०७५/०७६
(सच
ू ना प्रकामशि मममि २०७५।०७।०९)
लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सहमति बमोतिम बीमा ऐन, २०४९ बमोतिम नेपालमा काययरि बीमा व्यवसायसंग सम्बद्ब क्षेत्रको तनयमनकारी तनकाय बीमा
सतमतिमा िपतसल बमोतिमका पदमा बीमा सतमति कमयचारी सेवा, शिय तवतनयमावली, २०६८ को तवतनयम १४ बमोतिम खल
ु ा/समावेशी िथा आन्िररक
प्रतियोतगिात्मक परीक्षाद्वारा पदपतू िय गनपयु ने भएकोले देहायको न्यनू िम योग्यिा पगु ेका ईच्छुक नेपाली नागररकहरुले यस सतमतिबाट तनर्ायररि फाराममा
उतललतखि तववरण खल
ु ार्य यो सचू ना प्रकातशि भएको तमतिले िीस (३०) तदन तभत्र र िीसौं तदन तबदा परे मा सोको लगिै कायायलय खल
ु ेको तदन बीमा
सतमति, मानव संशार्न शाखा, कुपण्डोल, लतलिपरु मा दरखास्ि तदने अतन्िम तमति तभत्र आर्पग्ु ने गरी दरखास्ि आव्हान गररन्छ । ररि नपगु ेको र म्याद नाघी
आएको दरखास्ि उपर कुनै कारवाही गररने छै न । दरखास्ि फाराम िथा पाठ्यक्रम सतमतिको वेभसार्ट www.nib.gov.np बाट डाउनलोड गनय सतकनेछ ।
िपमसल :
मस.
नं.

पद

सेवा /समूह/
श्रेणी/ स्िि

मवज्ञापन नं

खल
ु ा/
समावेशी /
आ. प्र.

माि
पद
सख्ं या

आवश्यक
न्युनिम शै मक्षक
योग्यिा

उमेिको हद

सेवा अवमि /
अनुभव

पिीक्षाको
मकमसम

तवतनयम २०
बमोतिमको शैतक्षक
योग्यिा परू ा गरे को ।

सेवाको पदमा
स्थायी
बहालवाला
कमयचारीको
हकमा उमेरको
हद लाग्ने छै न ।

बीमा सतमति कमयचारी
सेवा शिय तवतनयमावली,
२०६८ को तवतनयम ५७
बमोतिमको सेवा अवतर्
परू ा गरे को

तलतखि िथा
अन्िवायिाय

१.

तनदेशक

प्रशासन/अतर्कृ ि
प्रथम

०४।०७५।०७६ आन्िररक
प्रतियोतगिा
िफय

१

२.

उप तनदेशक

प्रशासन/अतर्कृ ि
तद्विीय

०५।०७५।०७६ आन्िररक
प्रतियोतगिा
िफय

१

३.

सहायक तनदेशक

प्रशासन/अतर्कृ ि
िृिीय

०६।०७५।०७६ आन्िररक
प्रतियोतगिा
िफय

१

४.

उप तनदेशक

काननू /अतर्कृ ि
तद्विीय

०६।०७५।०७६ खल
ु ा

१

मान्यिा प्राप्त तशक्षण
संस्थाबाट वातणज्य
वा कम्पनी काननू
तवषयमा कम्िीमा
स्नािकोत्तर िहको
उपार्ी प्राप्त ।

दरखास्ि पेश गने
अतन्िम
तमतिसम्म ४५
वषय उमेर
ननाघेको हुनु
पनेछ ।

कुनै सरकारी वा नेपाल
सरकारको स्वातमत्व
भएको संगतठि संस्थाको
अतर्कृ ि स्िरको पदमा
कम्िीमा पााँच (५) वषय
काम गरे को अनभु व
हातसल गरे को ।

तलतखि िथा
अन्िवायिाय

५.

चाटयडय एकाउण्टेण्ट

लेखा /अतर्कृ ि
तद्विीय

०७।०७५।०७६ खल
ु ा

१

१

दरखास्ि पेश गने
अतन्िम
तमतिसम्म ४५
वषय उमेर
ननाघेको हुनु
पनेछ ।

०९।०७५।०७६ खल
ु ा

२

१०।०७५।०७६ मतहला

१

मान्यिा प्राप्त तशक्षण
संस्थाबाट
स्नािकोत्तर उपार्ी
प्राप्त ।

११।०७५।०७६ मर्ेसी

१

१२।०७५।०७६ दतलि

१

दरखास्ि पेश गने
अतन्िम तमति
सम्म २१ वषय परू ा
भएको र परू
ु ष
भए ३५ वषय र
मतहला भए ४०
वषय उमेर
ननाघेको हुनु
पनेछ ।

कुनै सरकारी वा नेपाल
सरकारको स्वातमत्व
भएको संगतठि संस्थाको
अतर्कृ ि स्िरको पदमा
कम्िीमा पााँच (५) वषय
काम गरे को अनभु व
हातसल गरे को ।
-

तलतखि िथा
अन्िवायिाय

०८।०७५।०७६ मतहला

मान्यिा प्राप्त
तनकायबाट चाटयडय
एकाउण्टेण्टसी वा
सो सरहको उपार्ी
प्राप्त ।

६

सहायक तनदेशक

प्रशासन /अतर्कृ ि
िृिीय

पवू य योग्यिा
परीक्षा,
तलतखि
परीक्षा,
कम््युटर
सीप परीक्षण
िथा
अन्िवायिाय

७

सहायक तनदेशक

काननू /अतर्कृ ि
िृिीय

१३।०७५।०७६ खल
ु ा

१

मान्यिा प्राप्त तशक्षण
संस्थाबाट काननू
तवषयमा कम्िीमा
स्नािकोत्तर िहको
उपार्ी प्राप्त ।

दरखास्ि पेश गने
पवू य योग्यिा
अतन्िम
परीक्षा,
तमतिसम्म २१
तलतखि
वषय परू ा भएको र
परीक्षा,
१४।०७५।०७६ मतहला
१
परू
कम््युटर
ु ष भए ३५
वषय र मतहला भए
सीप परीक्षण
४०
वषय
उमे
र
िथा
१५।०७५।०७६ दतलि
१
ननाघेको हुनु
अन्िवायिाय
पनेछ ।
८
सहायक प्रथम
प्रशासन /सहायक
१६।०७५।०७६ खल
१
मान्यिा प्राप्त तशक्षण दरखास्ि पेश गने
पवू य योग्यिा
ु ा
प्रथम
संस्थाबाट कुनै एक अतन्िम
परीक्षा,
तवषयमा स्नािक
तमतिसम्म १८
तलतखि
िहको उपार्ी प्राप्त । वषय परू ा भएको र
परीक्षा,
परू
कम््युटर
ु ष भए ३५
१७।०७५।०७६ दतलि
१
वषय र मतहला भए
सीप परीक्षण
४० वषय उमेर
िथा
ननाघेको हुनु
अन्िवायिाय
पनेछ ।
दिखास्ि दस्िुि:
अतर्कृ ि स्िर प्रथम श्रेणीको हकमा १५०० (पन्रसय रूपैयााँ), अतर्कृ ि स्िर तद्विीय श्रेणीको हकमा १२००(एक हिार दर्ु य सय रूपैयााँ), अतर्कृ ि िृिीय
श्रेणीको हकमा १०००(एक हिार रूपैयााँ) र सहायक प्रथमको हकमा ४०० (चार सय रूपैयााँ)हुनेछ । समावेशी समहू िफय का थप तवज्ञापनमा आवेदन तदने
उम्मेदवारका हकमा थप समहू प्रत्येकका लातग अतर्कृ ि स्िर हकमा ४०० (चार सय रूपैयााँ) र र सहायक प्रथमको हकमा २००(दर्ु य सय रूपैयााँ) थप दस्िरु
बझु ाउनु पनेछ ।
दिखास्ि दस्िुि बुझाउने स्थान :
नतबल बैंक तस्थि बीमा सतमतिको चलिी खािा नं. ०११००१३०११००१ मा परीक्षा दस्िरु िम्मा गनयपु नेछ ।
दिखास्ि प्राप्त िने माध्यम :
उम्मेदवारले दरखास्ि फाराम बीमा सतमतिको website: www.nib.gov.np बाट download गनयपु ने छ ।
पेश िनिपु ने कािजाि :
शैतक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र, परीक्षा दस्िरु तिरे को सक्कल भौचर, नागररकिाको प्रमाणपत्र, समावेशी समहू का आवेदन तदने उम्मेदवारहरुको हकमा सम्बतन्र्ि
तनकायबाट समावेशी तववरण उललेख गरी प्रमातणि कागिाि ।
दिखास्ि मदने अमन्िम मममि :
२०७५/०८/०८ र दोब्बर दस्िरु २०७५/०८/१५ गिे । उक्त तदन सावयितनक तवदा पनय गएमा सो पतछ कायायलय खल
ु ेको पतहलो तदन ।
सम्पकि मममि :
२०७५ साल मंतसर २३ गिे
पिीक्षा कायिक्रम :
पवू य योग्यिा परीक्षा र तलतखि परीक्षा काययक्रम सम्पकय तमतिमा िोतकनेछ ।
पिीक्षा के न्र :
सम्पकय तमतिमा िानकारी गरार्नेछ ।
अन्िवाििाि हुने मममि :
तलतखि परीक्षाको नतििा प्रकातशि हुदाँ ा िोतकनेछ ।
िलब ि समु विा:
बीमा सतमतिको कमयचारी सेवा शिय तवतनयमावली बमोतिम ।
समावेशी समूहका मवज्ञापनमा दिखास्ि मदने उम्मेदवािहरुका लामि मवशेष मनदेशन
क)मर्ेशीको हकमा नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सच
ू ना प्रकाशन गरी िf]के बमातिमका] संस्थाबाट मर्ेशी भतन प्रमातणि गरे का कागिाि , िर नेपाल रािपत्रमा सचू ना प्रकातशि गरी संस्था
निेfके सम्म सम्बतन्र्ि स्थातनय िह / तनकायका प्रमख
ु को तसफाररसमा प्रमख
ु तिलला अतर्कारीबाट मर्ेशी भतन प्रमातणि गराएको कागिाि ।
ख)दतलिका] हकमा रातिय दतलि आयोगबाट सूतचकृ ि भएका] िातिका हकमा सा]ही सचू ीका अर्ारमा, िर रातिय दतलि आयोगबाट सूतचकृ ि भएका] िातितभत्र एक भन्दा बढी थरहरु भएमा
सम्बतन्र्ि स्थातनय िह / तनकायका प्रमख
ु को तसफाररसमा प्रमख
ु तिलला अतर्कारीबाट सतू चकृ ि भएका िाति तभत्रका थर भतन प्रमातणि गराएको कागिाि ।

रष्टव्य:
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)

छ)
ि)
झ)
ञ)
ट)

दरखास्ि तदन पाउने अतन्िम तमतिसम्ममा न्यनू िमा शैतक्षक योग्यिा, सेवा अवतर्, उमेर, अनभु व परू ा भएको हुन पनेछ । दोब्बर दस्िरु को म्यादलाई यो प्रयोिनको लातग गणना गररने छै न ।
तवद्यावाररतर् हातसल गरे को व्यतक्तको हकमा अनभु वको अवतर् दर्ु य वषयले कम हुनेछ ।
बीमा सतमतिको वहालवाला कमयचारीले समान पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने छै न ।
बीमा सतमतिद्वारा िोतकएको म्याद तभत्र पेश नभएको वा न्यूनिम योग्यिा नपगु ेको वा िोतकएको अन्य तववरण नखल
ु ेको वा िोतकएको दस्िरु बझु ाएको भौचर संलग्न नभएमा दरखास्ि स्वीकृ ि
गररने छै न ।
उतललतखि तवषयहरूको तलतखि परीक्षा लोक सेवा आयोगको स्वीकृ ि वातषयक काययिातलका अनसु ार लोकसेवा आयोगबाट संचालन गररनेछ । साथै परीक्षाको काययक्रम र परीक्षा के न्र पतछ
प्रकातशि गररनेछ ।
तलतखि परीक्षामा उत्तीणय हुने उम्मेदवारले अन्िवायिाय तदनु भन्दा अगातड शैतक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र, नागररकिाको प्रतितलतप, सेवाको अनभु व आवश्यक पनेमा सम्बतन्र्ि कायायलय प्रमख
ु बाट
प्रमातणि गराएको सक्कल प्रति िथा समावेशी एवं खल
ु ािफय दरखास्ि तदने उम्मेदवारको लातग पेश गनयपु ने भनी उललेख गररएका कागिािहरुको सक्कलका साथै प्रतितलतप अतनवायय रुपमा
पेश गनयु पनेछ ।
तवदेशी संस्थाबाट शैतक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे का उम्मेदवारहरुले दरखास्ि तदने अतन्िम तमति तभत्र सम्बतन्र्ि तनकायबाट समकक्षिा तनर्ायरण गराएको हुनपु दयछ ।
उम्मेदवारले प्रवेशपत्रमा आफु उम्मेदवार हुने तकतसम/ समहू हरुको तववरण तनर्ायररि ढााँचामा अतनवायय रुपले खल
ु ाउनु पनेछ ।
परीक्षामा परीक्षाथीले अतनवायय रुपमा कालो मसीको मात्र प्रयोग गनयपु नेछ ।
पाठ् यक्रम बीमा सतमतिको वेबसार्ट www.nib.gov.np बाट प्राप्त गनय सतकने छ ।
परीक्षाको भाषा नेपाली वा अग्रं ेिी वा दबु ै हुनसक्नेछ ।

