करार सेवामा जनशक्ति भनाा गनाका लागग

हालसालै क्तखचेको

(दरखास्त फारामको ढााँचा)

पासपोटग साईजको पुरै
मुखाकृलत दे क्तखने फोटो

स्वास््य बीमा बोर्ा, टे कु, काठमार्ौं ।

यहााँ टास्ने र फोटो र
फाराममा पने गरी
हस्िाक्षर उम्मेदवारले
दस्तखत

(क) वैयक्तिक वववरण
नाम थर

(दे वनागरीमा)
(अं ग्रज
े ी

ठू लो

ललङ्ग:

अक्षरमा)
नागररकता नं:

जारी गने क्तजल्ला

लमलत :

:
स्थायी

क) क्तजल्ला

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

घ) टोल :

ङ) मागग/घर नं. :

च) फो नं.

ठे गाना

पत्राचार गने ठे गाना :

ईमेल

बाबुको नाम, थर :

उम्मेदवारको जन्म लमलत :(वव.सं .मा)
(ईक्तस्व सं वतमा)

बाजेको नाम, थर :

उम्मेदवारको हालको उमेर :

वर्ग

मवहना

(ख) शैक्तक्षक योग्यता/ताललम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लालग चावहने आवश्यक न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यता/ताललम मात्र उल्लेख
गने)
आवश्यक

न्यूनतम

योग्यता

ववश्वववद्यालय/बोडग/ताललम ददने

शैक्तक्षक

सं स्था

उपालि/ताललम

शैक्तक्षक योग्यता

ताललम

(ग) अनुभव सम्बन्िी वववरण

सं काय

श्रे णी/प्रलतश
त

मूल ववर्य

कायागलय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवलि
दे क्तख

सम्म

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणग वववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लालग अयोग्य ठहररने
गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढााँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचललत कानून बमोक्तजम सहनेछु/बुझाउनेछु ।

उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्ले क्तखत सबै शतग तथा लनयमहरु
पालना गनग मन्जुर गदगछु । साथै करारमा उल्लेक्तखत शतगहरु पूणग रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै
करारको अन्त्य गदाग कक्तम्तमा ३ मवहनाको पूव ग सूचना ददई कायागलयमा लनवेदन ददनेछु ।

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायााँ

उम्मेदवारको दस्तखत
बायााँ

लमलत:
कायागलयले भनेेः
रलसद/भौचर नं. :

रोल नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत

लमलत :

लमलत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेक्तखत लगायत लनम्नललक्तखत कागजातहरु अलनवायग रुपमा उम्मेदवार आफैले
प्रमाक्तणत गरी पेश गनुग पनेछ ।

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप,

(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलतललवप,

(३) न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललवप,प्राववलिक कायग का लालग
आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रलतललवप, ताललम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो
समेतको प्रलतललवप, आदद ।

स्वास््य बीमा बोडग,
टे कु, काठमाडौं
करार सेवामा जनशक्ति भनाग गनगका लालग
प्रवेश पत्र

हालसालै क्तखचेको पासपोटग

उम्मेदवारको नाम, थर:
ठे गाना :

ववज्ञापन नं. ०२
श्रे णी, तह:

साईजको पुरै मुखाकृलत दे क्तखने
पद:

फोटो यहााँ टास्ने र फोटो र

सेवा, समुह:

फाराममा पने गरी हस्िाक्षर

रोल नम्बर:

उम्मेदवारले दस्तखत

लनयमहरु M

१. पररक्षा ददन आउदा उम्मेदवारले प्रवेश पत्र अलनवायग रुपमा ल्याउनु पने छ । प्रवेश पत्र लबना पररक्षामा समावेश हुन पाईने छै न ।
२. पररक्षा कोठामा मोवाइल फोन ल्याउन पाइने छै न ।

३. कायागलयले सूचना द्धारा लनिागरण गरे को कायगक्रम ताललका अनुसार पररक्षा सं चालन हुनेछ ।
नोट M यस बोडगबाट ललईने उल्लेक्तखत पररक्षामा सक्तम्मललत हुन अनुमलत ददईएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको शतग नपुगक
े ो ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन
यो अनुमलत रद्ध हुनेछ ।

प्रमाक्तणत गने
लमलत:

स्वास््य बीमा बोडग,
टे कु, काठमाडौं
करार सेवामा जनशक्ति भनाग गनगका लालग
प्रवेश पत्र

हालसालै क्तखचेको पासपोटग

उम्मेदवारको नाम, थर:
ठे गाना :

ववज्ञापन नं. ०२
श्रे णी, तह:

साईजको पुरै मुखाकृलत दे क्तखने
पद:

फोटो यहााँ टास्ने र फोटो र

सेवा, समुह:

फाराममा पने गरी हस्िाक्षर

रोल नम्बर:

उम्मेदवारले दस्तखत

लनयमहरु M

१. पररक्षा ददन आउदा उम्मेदवारले प्रवेश पत्र अलनवायग रुपमा ल्याउनु पने छ । प्रवेश पत्र लबना पररक्षामा समावेश हुन पाईने छै न ।
२. पररक्षा कोठामा मोवाइल फोन ल्याउन पाइने छै न ।

३. कायागलयले सूचना द्धारा लनिागरण गरे को कायगक्रम ताललका अनुसार पररक्षा सं चालन हुनेछ ।
नोट M यस बोडगबाट ललईने उल्लेक्तखत पररक्षामा सक्तम्मललत हुन अनुमलत ददईएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको शतग नपुगक
े ो ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन
यो अनुमलत रद्ध हुनेछ ।

प्रमाक्तणत गने
लमलत:

