
नेपाल बीमा प्राधिकरण 
पदपूर्ति सर्िर्त 

कार्यक्षमताको मूल्ाांकनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना 
(सूचना प्रकाशन र्िर्त २०७९।८।२३) 

 

लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सहिर्त बिोर्िि नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा, शति र्वर्नयिावली, २०६८ को र्वर्नयि १४ बिोर्िि तपर्सलका पदिा 

कायिक्षिताको िूल्ाांकनको आिारिा हुने बढुवाद्वारा पदपूर्ति गनुिपने भएकोले तोर्कएको सेवा अवर्ि र शैर्क्षक योग्यता पूरा गरेका सम्भाव्य उमे्मदवारहरुले 

र्िर्त २०७९।९।२४ गते (यो सूचना गोरखापत्रिा प्रकाशन भएको र्िर्तले ३० र्दन) र्भत्र बीिा प्रार्िकरण, िानव सांशािन शाखा, कुपण्डोल, लर्लतपुरिा 

दरखास्त पेस गनुि हुन सम्बन्धित सबैको िानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

 

क्र.सां. र्वज्ञापन नम्बर पद शे्रणी 
सेवा, 

सिूह 

िाग पद 

सांख्या 
आवश्यक नु्यनति योग्यता 

१ १/२०७९-८० उपर्नदेशक 
अर्िकृत 

र्द्वतीय 
प्रशासन ५ (पााँच) 

नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा शति र्वर्नयिावली, 

२०६८ को र्वर्नयि ५७ बिोर्ििको सेवा अवर्ि पूरा गरेको 

र र्वर्नयि २० तथा अनुसूची ६ बिोर्िि शैर्क्षक योग्यता पूरा 

गरेको । 
२ २/२०७९-८० 

सहायक 

र्नदेशक 

अर्िकृत 

तृतीय 
प्रशासन १ (एक) 

 
द्रष्टव्यः 

(क) दरखास्त फाराि नेपाल बीिा प्रार्िकरणको वेबसाइट nib.gov.np बाट download गनुिपनेछ, 

(ख) उमे्मदवारले दरखास्त फारािको समू्पणि िहलहरुिा उले्लख भए बिोर्ििका र्ववरणहरु स्पष्ट खुलाउनुपनेछ, 

(ग) र्वदेशी सांस्थाबाट शैर्क्षक योग्यताको प्रिाणपत्र प्राप्त  गरेका उमे्मदवारहरुले दरखास्त र्दने अन्धिि र्िर्त र्भत्र सम्बन्धित र्नकायबाट 

सिकक्षता र्निािरण गराएको हुनु पनेछ, 

(घ) नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा शति र्वर्नयिावली, २०६८ को र्वर्नयि ५८ बिोर्िि बढुवाको लार्ग सम्भाव्य उमे्मदवार हुन अयोग्य 

नभएको हुनु पदिछ, 

(ङ) तोर्कएको अवर्िर्भत्र दरखास्त पेश नगरेिा त्यस्तो उमे्मदवारलाई सम्भाव्य उमे्मदवारको रुपिा सिावेश गररने छैन, 

(च) बढुवाको लार्ग सम्भाव्य उमे्मदवार हुन बढुवा हुने पदभन्दा एक तह िुर्नको पदिा नेपाल बीिा प्रार्िकरण कििचारी सेवा शति र्वर्नयिावली, 

२०६८ को र्वर्नयि ५७ बिोर्ििको सेवा अवर्ि र योग्यता पूरा गरेको हुनुपनेछ, 

(छ) नर्बल बैंकिा रहेको नेपाल बीिा प्रार्िकरणको चल्ती खाता नां.  ०११००१३०११००१ िा दरखास्त दसु्तर बापत अर्िकृत र्द्वतीय शे्रणीको 

पदको लार्ग रू. १२००।– (एक हिार दुई सय) र अर्िकृत तृतीय शे्रणीको पदको लार्ग रू. १०००।– (एक हिार) िम्मा गरी सो को सक्कलै 

भौचर दरखास्त फारािसाथ सम्लग्न गनुि पनेछ,  

(ि) आवश्यक नू्यनति योग्यता पूरा नभएको, रीत नपुगेको र म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही गररने छैन । 
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