
नेपाल बीमा प्राधिकरण 
पदपूर्ति सर्िर्त 

आ.प्र./खुला/समावेशी प्रधियोधििात्मक धलखखि परीक्षाको धवज्ञापन सम्बन्धी सूचना 
(सूचना प्रकाशन र्िर्त २०७९।८।२३) 

 
लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सहिर्त बिोर्िि यस प्रार्िकरणिा ररक्त तपर्सल बिोर्ििका पदहरूिा नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा शति 

र्वर्नयिावली, २०६८ को र्वर्नयि १४ बिोर्िि आन्तररक, खुला/सिावेशी प्रर्तयोर्गतात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गनुि पने भएकोले देहायको नू्यनति 

योग्यता पुगेका इचु्छक नेपाली नागररकहरूबाट दरखास्त आवहान गररन्छ । रीत नपुगेको र म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही गररने छैन । 

तोर्कएको नू्यनति योग्यता पुगेका उमे्मदवारहरूले प्रार्िकरणको https://vacancy.nib.gov.np िा अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट आवेदन र्दनु पने 

छ।  

 

क्र.सं. 
र्वज्ञापन 

नम्बर 
पद शे्रणी सेवा, सिूह 

आ.प्र./खुला/

सिावेशी 

िाग पद 

संख्या 

१ ३/२०७९-८० 
उप र्नदेशक अर्िकृत र्द्वतीय प्रशासन 

आ.प्र. २ (दुई) 

२ ४/२०७९-८० खुला १ (एक) 

३ ५/२०७९-८० उप र्नदेशक (चाटिर्ि  एकाउने्टन्ट) अर्िकृत र्द्वतीय प्रशासन खुला १ (एक) 

४ ६/२०७९-८० उप र्नदेशक (सूचना प्रर्वर्ि) अर्िकृत र्द्वतीय प्रशासन खुला १ (एक) 

५ ७/२०७९-८० 

सहायक र्नदेशक अर्िकृत तृतीय प्रशासन 

आ.प्र. ३ (तीन) 

६ ८/२०७९-८० खुला ७ (सात) 

७ ९/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

८ १०/२०७९-८० आ.ि. २ (दुई) 

९ ११/२०७९-८० ििेसी १ (एक) 

१० १२/२०७९-८० दर्लत १ (एक) 

११ १३/२०७९-८० 
सहायक र्नदेशक अर्िकृत तृतीय कानुन 

आ.ि. १ (एक) 

१२ १४/२०७९-८० ििेसी १ (एक) 

१३ १५/२०७९-८० 
सहायक र्नदेशक (चाटिर्ि  एकाउने्टन्ट) अर्िकृत तृतीय प्रशासन 

खुला २ (दुई) 

१४ १६/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

१५ १७/२०७९-८० सहायक र्नदेशक (सूचना प्रर्वर्ि) अर्िकृत तृतीय प्रशासन िर्हला १ (एक) 

१६ १८/२०७९-८० 

सहायक प्रथि सहायक प्रथि प्रशासन 

खुला ४ (चार) 

१७ १९/२०७९-८० िर्हला २ (दुई) 

१८ २०/२०७९-८० आ.ि. १ (एक) 

१९ २१/२०७९-८० ििेसी २ (दुई) 

२० २२/२०७९-८० र्प.के्ष. १ (एक) 

 
१. परीक्षाको धकधसमः र्लखखत, प्रयोगात्मक र अन्तवािताि (र्लखखत परीक्षाको िाध्यि भाषा र र्कर्सि सम्बखित पदको पाठ्यक्रििा तोर्कए बिोर्िि 

हुने छ) । 

२. परीक्षा केन्द्रः र्लखखत परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने भएकोले परीक्षा केन्द्र लोक सेवा आयोगले तोके बिोर्िि हुनेछ । 

३. दरखास्त दसु्तरः अर्िकृत स्तर र्द्वतीय शे्रणीको हकिा रू. १२००।- (एक हिार दुइि सय), अर्िकृत  तृतीय शे्रणीको हकिा रू. १०००।- (एक 

हिार) र सहायक प्रथि शे्रणीको हकिा रू. ४००।- (चार सय) हुनेछ । सिावेशी सिूह तर्ि का थप र्वज्ञापनिा आवेदन र्दने उमे्मदवारका हकिा 

थप प्रर्त सिूहका लार्ग अर्िकृत स्तर हकिा रू. ४००।- (चार सय) र सहायक प्रथि शे्रणीको हकिा रू. २००।- (दुइि सय) थप दसु्तर बुझाउनु 

पनेछ । 

४. दरखास्त धदने अखिम धमधिः २०७९।९।२४ गते र दोब्बर दसु्तर र्तरी २०७९।१०।२ गते सम्म । 

५. उमे्मदवारको उमेरको हदः नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा शति र्वर्नयिावली, २०६८ को र्वर्नयि १९ िा भएको  व्यवस्था बिोर्िि 

(क) अर्िकृत र्द्वतीय शे्रणी उपर्नदेशक पदका लार्ग दरखास्त पेस गने अखन्ति र्िर्तसम्म २१ बषि पूरा भएको र ४५ वषि उिेर ननाघेको 

हुनु पनेछ, 

(ख) अर्िकृत तृतीय शे्रणी सहायक र्नदेशक पदका लार्ग दरखास्त पेस गने अखन्ति र्िर्तसम्म २१ बषि पूरा भएको र ३५ वषि उिेर ननाघेको 

साथै िर्हला उमे्मदवारको हकिा ४० वषि उिेर ननाघेको हुनु पनेछ, 

(ग) सहायक प्रथि पदका लार्ग दरखास्त पेस गने अखन्ति र्िर्तसम्म १८ बषि पूरा भएको र ३५ वषि उिेर ननाघेको हुनु पनेछ साथै िर्हला 

उमे्मदवारको हकिा ४० वषि उिेर ननाघेको हुनु पनेछ, 

(घ) नेपाल बीिा प्रार्िकरणिा कायिरत कििचारीको हकिा उिेरको हद लागे्न छैन । 

६. दरखास्त दसु्तर बुझाउने धवधिः दरखास्त दसु्तर प्रार्िकरणको अनलाइन दरखास्त प्राणालीिार्ि त र्वद्युतीय िाध्यि (eSewa वा Khalti वा 

connectIPS) बाट बुझाउनु पनेछ ।  

https://vacancy.nib.gov.np/


७. अपलोड िनुु पने कािजािहरः उमे्मदवारले नेपाली नागररकताको प्रिाणपत्र, शैर्क्षक योग्यता (सिकक्षता वा सम्बद्धता आवश्यक भए सो 

सिेत), अनुभव, सिावेशी सिूह खुल्ने कागिात लगायत सम्बखित र्वज्ञापनिा तोर्कएका कागिातहरु अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोर्कएको 

स्थानिा PDF/JPG/PNG Format िा अपलोर् गनुि पनेछ । दरखास्तिा उले्लख र्ववरणको सम्बििा उमे्मदवार स्वयि् पूणि िवार्देही हुनु 

पनेछ  

८. धलखखि परीक्षा धमधिः लोक सेवा आयोगवाट र्ववरण प्राप्त भए पर्छ िानकारी गराइनेछ । 

९. अिवाुिाु अधिका परीक्षा कायुक्रम र अिवाुिाु हुने धमधिः र्लखखत परीक्षाको नर्तिा प्रकाशन हुुँदा सूचना गररनेछ । 

१०. िलब र सुधविाः बीिा प्रार्िकरणको कििचारी सेवा शति र्वर्नयिावली बिोर्िि हुनेछ ।  

११. आवश्यक नू्यनिम शैधक्षक योग्यिा (आ.प्र. र खुला िथा समावेशी समूहिरु् समेि) 

(क) अर्िकृत र्द्वतीय शे्रणी, प्रशासन सिूह,  उप र्नदेशक पदका लार्ग िान्यताप्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपािी प्राप्त गरेको, 

(ख) अर्िकृत र्द्वतीय शे्रणी, प्रशासन सिूह, उप र्नदेशक (चाटिर्ि  एकाउणे्टण्ट) पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्नकायबाट चाटिर्ि  एकाउने्टन्सी 

वा सो सरहको उपािी प्राप्त गरेको, 

(ग) अर्िकृत र्द्वतीय शे्रणी, प्रशासन सिूह, उपर्नदेशक (सूचना प्रर्वर्ि) पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट Master of 

Computer Application (MCA), Master of Science in Computer Science and Information Technology (M.SC.CSIT), 

Master of Technology (M. Tec) in Computer, Master of Engineering in Computer Engineering (M.E.C.E), Master 

of Science in Information System Engineering (M.SC.ISE), Master of Information and Communication 

Engineering (M.I.C.), Master Degree in Information Technology (IT) वा सूचना प्रर्वर्ि सम्बिी र्वषयिा स्नातकोत्तर वा 

सो सरह उर्त्तणि गरेको, 

(घ) अर्िकृत तृतीय शे्रणी, प्रशासन सिूह,  सहायक र्नदेशक पदका लार्ग िान्यताप्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपािी प्राप्त गरेको, 

(ङ) अर्िकृत तृतीय शे्रणी, कानुन सिूह,  सहायक र्नदेशक पदका लार्ग िान्यताप्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट कानुन र्वषयिा स्नातकोत्तर उपािी 

प्राप्त गरेको, 

(च) अर्िकृत तृतीय शे्रणी, प्रशासन सिूह, सहायक र्नदेशक (चाटिर्ि  एकाउणे्टण्ट) पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्नकायबाट चाटिर्ि  

एकाउने्टन्सी वा सो सरहको उपािी प्राप्त गरेको, 

(छ) अर्िकृत तृतीय शे्रणी, प्रशासन सिूह, सहायक र्नदेशक (सूचना प्रर्वर्ि) पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट Master of 

Computer Application (MCA), Master of Science in Computer Science and Information Technology (M.SC.CSIT), 

Master of Technology (M. Tec) in Computer, Master of Engineering in Computer Engineering (M.E.C.E), Master 

of Science in Information System Engineering (M.SC.ISE), Master of Information and Communication 

Engineering (M.I.C.), Master Degree in Information Technology (IT) वा सूचना प्रर्वर्ि सम्बिी र्वषयिा स्नातकोत्तर वा 

सो सरह उर्त्तणि गरेको, 

(ि) सहायक स्तर प्रथि शे्रणी, प्रशासन सिूह, सहायक प्रथि  पदका लार्ग िान्यताप्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह उर्त्तणि 

गरेको । 

१२. आिररक प्रधियोधििाको लाधि आवश्यक सेवा अवधि/अनुभवः 

(क)  नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा शति र्वर्नयिावली, २०६८ को र्वर्नयि ५७ िा उले्लख भए बिोर्ििको अवर्ि 

१३. खुला/समावेशी प्रधियोधििाको लाधि आवश्यक सेवा अवधि/अनुभवः नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा शति र्वर्नयिावली, २०६८ को 

र्वर्नयि २० िा उले्लख भए बिोर्िि, 

(क) अर्िकृत र्द्वतीय शे्रणी, प्रशासन सिूह,  उपर्नदेशक पदका लार्ग कुनै सरकारी सेवा वा नेपाल सरकारको स्वार्ित्व भएको संगर्ित 

संस्थाको अर्िकृत स्तरको पदिा कम्तीिा पाुँच (५)  वषि काि गरेको अनुभव हार्सल गरेको, 

(ख) र्वद्यावाररिी हार्सल गरेको व्यखक्तको हकिा अनुभवको अवर्ि २ वषि कि भए पर्न हुनेछ । 

१४. उमे्मदवारले पेस िनुु पने कािजाि िथा अनुभव सम्बन्धमा धवशेष धनदेशनः दरखास्त र्दन चाहने उमे्मदवारहरूले दरखास्त र्दने सियिा 

देहाय अनुसारका कागिातहरू तयार गरी पेस गनुि पने छ । र्लखखत परीक्षाको नर्तिाबाट अन्तवाितािको लार्ग छनोट भए पर्छ अन्तवािताि र्दन 

आउुँदा त्यस्ता कागिातहरूको सक्कल सर्हत आरै्ले प्रिार्णत गरेको प्रर्तर्लर्प सिेत साथिा र्लई आउनु पने छ । उखल्लखखत कागिातहरू 

दरखास्त र्दने सियिा नै उमे्मदवारसुँग रहेको नभएिा िुनसुकै सियिा दरखास्त रद्द हुन सके्न छ।  

(क) समावेशी समूहिरु् दरखास्त धदने उमे्मदवारहरको लाधि आवश्यक पने थप कािजािहरः 

(अ) आर्दवासी/िनिातीको हकिा नेपाल आर्दवासी/िनिार्त उत्थान रार्रि य प्रर्तष्ठान ऐनिा सूचीकृत भएको िार्तको हकिा सोही 

सूचीको आिारिा तर उक्त ऐनिा सूचीकृत भएको िार्तर्भत्र एक भन्दा बढी थरहरू भएिा सम्बखित स्थानीय तहको प्रिुखको 

र्सर्ाररसिा प्रिुख र्िल्ला अर्िकारीबाट सूचीकृत भएको िार्तर्भत्रको थर भनी प्रिार्णत गराएको कागिात, 

(आ) ििेशीको हकिा नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी तोके बिार्ििको संस्थाबाट ििेशी भर्न प्रिार्णत 

गरेका कागिात, तर नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बखित स्थानीय तहको प्रिुखको र्सर्ाररसिा 

प्रिुख र्िल्ला अर्िकारीबाट ििेशी भर्न प्रिार्णत गराएको कागिात, 

(इ) दर्लतका हकिा रार्रि य दर्लत आयोगबाट सूर्चकृत भएका िार्तका हकिा सोही सूचीको आिारिा, तर रार्रि य दर्लत 

आयोगबाट सूर्चकृत भएका िार्तर्भत्र एक भन्दा बढी थरहरु भएिा सम्बखित स्थार्नय तहको प्रिुखको र्सर्ाररसिा प्रिुख 

र्िल्ला अर्िकारीबाट सूर्चकृत भएका िार्त र्भत्रका थर भर्न प्रिार्णत गराएको कागिात, 

(ई) र्पछर्र्एको के्षत्र (र्प.के्ष.) का हकिा नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा शति र्वर्नयिावली, २०६८ को र्वर्नयि १४ को उप 

र्वर्नयि ६ को स्पर्रकरण खण्ड १ िा उले्लख भएका र्िल्लािा स्थायी बसोबास उले्लख गरी सम्बखित र्िल्लाबाट प्राप्त गररएको 

नागररकताको प्रिाणपत्र तथा सम्बखित स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानिा स्थायी बसोबास भएको भर्न प्रिार्णत गरेको 

कागिात। (दरखास्त र्ाराि भने र्दन भन्दा ३ (तीन) िर्हना अगार्र् सम्मको र्सर्ाररसको आिारिा )। स्थायी बसोबास भएको 

र्िल्ला बाहेक अन्यत्र र्िल्लाबाट नागररकता र्लएको भएिा सो गनुि पनािको कारण उले्लख भएको पत्र नागररकता िारी गने 

र्िल्ला प्रशासन कायािलयबाट र्लएको वा र्पछर्र्एको के्षत्रर्भत्र पने र्िल्लािा र्ववाह गरी वा बसाइसराई गरी गएको भएिा 

र्ववाहको हकिा र्ववाह दताि प्रिाणपत्र र बसाइसराईको हकिा छारे्को र गएको स्थानीय तह/र्नकायको बसाइसराई गरेको 

खुल्ने कागिात ।  

  



 

 

 

१५. धवधविः 

(क) दरखास्त र्दन पाउने अखन्ति र्िर्तसम्मिा नू्यनति शैर्क्षक योग्यता, सेवा अवर्ि, उिेर, अनुभव पूरा भएको हुनु पनेछ । दोब्बर 

दसु्तरको म्यादलाई यो प्रयोिनको लार्ग गणना गररने छैन, 

(ख) नेपाल बीिा प्रार्िकरणको वहालवाला कििचारीले सिान शे्रणीको पदिा उमे्मदवार बन्न पाउने छैन, 

(ग) नेपाल बीिा प्रार्िकरणद्वारा तोर्कएको म्याद र्भत्र पेस नभएको वा नू्यनति योग्यता नपुगेको वा तोर्कएको अन्य र्ववरण नखुलेको वा 

तोर्कएको दसु्तर नबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गररने छैन, 

(घ) र्वदेशी संस्थाबाट शैर्क्षक योग्यताको प्रिाणपत्र प्राप्त  गरेका उमे्मदवारहरुले दरखास्त र्दने अखन्ति र्िर्त र्भत्र सम्बखित र्नकायबाट 

सिकक्षता र्निािरण गराई सो कागिात स्यान गरी र्निािररत स्थानिा अपलोर् गनुि पनेछ, 

(ङ) उमे्मदवारले प्रवेशपत्रिा आरु् उमे्मदवार हुने र्कर्सि/ सिूहहरुको र्ववरण र्निािररत ढाुँचािा अर्नवायि रुपले खुलाउनु पनेछ, 

(च) परीक्षािा परीक्षाथीले अर्नवायि रुपिा कालो िसीको िात्र प्रयोग गनुिपनेछ, 

(छ) अद्यावर्िक पाठ्यक्रि बीिा प्रार्िकरणको वेबसाइट www.nib.gov.np  बाट प्राप्त गनि सर्कनेछ । 

(ि) र्लखखत परीक्षािा आउुँदा उमे्मदवारले आफ्नो सक्कल नागररकता प्रिाणपत्र  र प्रार्िकरणको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट आरै्ले 

र्ाउनलोर् गरी प्रवेश पत्र अर्नवायि र्लइ आउनु पनेछ ।  
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