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मापदण्ड, २०७८ 

प्रस्तावनािः कोभिड-19 को रोकथाम, भनयन्रण तथा उपिार व्यवस्थापन गननका लाभग प्रदेश सरकार मातहत 
सञ्चाभलत अस्पताल समेतका भनकायमा रहेको मौजदुा स्थायी दरवन्दी न्यून िएकोले गण्डकी प्रदेश सरकार 
(मचन्रपररषद) बाट स्वीकृत “अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुमा अस्थायी दरवन्दीको संगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण सम्बन्धी प्रभतवेदन, २०७८” बमोचजम अस्थायी दरबन्दीमा करार सेवाको लाभग स्वास््य 
सेवाका चिककत्सक तथा स्वास््यकमीहरु सेवा करारमा भलई सहज, सरल र  गणुस्तरीय स्वास््य सेवा 
प्रदान गनन वाञ्छनीय िएकोले, 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय, गण्डकी प्रदेशले यो मापदण्ड बनाएको छ। 
१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्ििः (१) यस मापदण्डको नाम "कोभिड-१९ सम्बन्धी अस्थायी दरवन्दीमा चिककत्सक 
र स्वास््यकमी छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८" रहेको छ । 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ ।  
२.पररिाषािः कवषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस मापदण्डमा, 

(क) "मन्रालय" िन्नाले स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय, गण्डकी प्रदेश सम्झनपुछन । 
(ख) "स्वास््य सम्बद्ध संस्था" िन्नाले मन्रालय मातहत रहेका स्वास््य भनदेशनालय, प्रदेश 

स्वास््य आपूभतन व्यवस्थापन केन्र, स्वास््य ताभलम केन्र, प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला, 
अस्पताल, स्वास््य कायानलय तथा आयवेुद स्वास््य केन्र एवम ् औषधालय समेत 
सम्झनपुछन। 

(ग) "चिककत्सक र स्वास््यकमी" िन्नाले दफा ३ बमोचजम कामकाज गनन सेवा करारमा भलइएका 
चिककत्सक, अभधकृत र सहायक स्तरका कमनिारी सम्झनपुछन । 

(घ) "कवशेषज्ञ" िन्नाले सम्बचन्धत कवषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यचि सम्झनपुछन ।  
(ङ) "सभमभत" िन्नाले दफा ५ को उपदफा (१) बमोचजम गठठत पदपूभतन तथा भसफाररस सभमभत 

सम्झनपुछन । 
(ि) "कवज्ञ" िन्नाले स्वास््यकमी छनौट गननका लाभग मूल्याङ्कन गने कायनमा संलग्न कवषयगत 

दक्षता िएको व्यचि सम्झनपुछन । 
३. सेवा करारमा कमनिारी भलई कामकाज गराउन सकनेिः (१) यस मापदण्ड तथा प्रिभलत कानूनको 

अभधनमा रही मन्रालय र मातहतका भनकायहरुले गण्डकी प्रदेश सरकार (मचन्रपररषद) बाट स्वीकृत 
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अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुको अस्थायी दरवन्दी बमोचजम कवशेषज्ञ, चिककत्सक वा स्वास््यकमी 
पदमा आवश्यक कमनिारी करारमा भलई कामकाज गराउन सकनेछन ्। 

४.कमनिारी पदपूभतन गने भनकायहरु : 
भनम्नानसुारका भनकायहरुबाट तोककएका पदहरुमा कमनिारी छनौट गरी पदपूभतन गररनेछ ।  
(क) पािौं तह सम्मका पदहरुमा सम्बचन्धत कायानलयले छनौट गरी सेवा करारका लाभग सम्झौता 

गने । 
(ख) सातौ तह वा सो िन्दा माभथका पदहरुमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय, गण्डकी प्रदेशले 

छनौट गरी सेवा करारका लाभग सम्झौता गने । 
५.पदपूभतन तथा भसफाररस सभमभतको गठनिः (१) मन्रालय र मातहतका स्वास््य सम्बद्ध संस्थाहरुमा 

आवश्यक कवशेषज्ञ, चिककत्सक तथा स्वास््यकमी छनौट गनन देहाय वमोचजमको पदपूभतन तथा भसफाररस 
सभमभत रहनेछिः- 

(क) सातौ तह वा सो िन्दा माभथका स्वास््यकमी पदपूभतन तथा भसफाररस सभमभत: 
(क) सचिव, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय, गण्डकी प्रदेश  -संयोजक 
(ख) भनदेशक, स्वास््य भनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश   -सदस्य 
(ग) मन्रालयको चिककत्सा सेवा महाशाखा प्रमखु    -सदस्य 
(घ) मन्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमखु     -सदस्य सचिव  

(ख) पािौं तह वा सो िन्दा तलका स्वास््यकमी पदपूभतन तथा भसफाररस सभमभत: 
(क) सम्बचन्धत कायानलय प्रमखु      -संयोजक 
(ख) सम्बचन्धत चजल्लाको स्वास््य कायानलय प्रमखु    -सदस्य 
(ग) मन्रालयले तोकेको प्रभतभनभध     -सदस्य 
(घ) चजल्ला प्रशासन कायानलयको प्रभतभनभध     -सदस्य 
(ङ) सम्बचन्धत कायानलय प्रमखुले तोकेको कमनिारी    -सदस्य सचिव  

(ग) लमजङु्ग चजल्लाको हकमा पािौं तह वा सो िन्दा तलका स्वास््यकमी पदपूभतन तथा भसफाररस सभमभत: 
(क) सम्बचन्धत चजल्लाको स्वास््य कायानलय प्रमखु    -संयोजक 
(ख) मन्रालयले तोकेको प्रभतभनभध     -सदस्य 
(ग) चजल्ला प्रशासन कायानलयको प्रभतभनभध     -सदस्य 
(घ) सम्बचन्धत कायानलय प्रमखुले तोकेको कमनिारी    -सदस्य सचिव  

(२) पदपूभतन तथा भसफाररस सभमभतमा आवश्यकता अनसुार कवज्ञको रुपमा बढीमा दईु जनालाई 
आमचन्रत गनन सककनेछ । 



कोभिड-१९ सम्वन्धी अस्थायी दरवन्दीमा चिककत्सक र स्वास््यकमी छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८                             पाना (3) 

 

(3) पदपूभतन तथा भसफाररस सभमभतका पदाभधकारी, आमचन्रत कवषय कवज्ञ तथा सभमभतले काममा 
खटाएका कमनिारीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको खिनको मापदण्ड, 2075 बमोचजम बैठक 
ित्ता र अन्य सकुवधा ठदइनेछ । 

६.सभमभतको काम कतनव्य र अभधकार : सभमभतको काम कतनव्य र अभधकार देहाय बमोचजम हनुेछिः- 
 (क) मयानठदत, तटस्थ र भनष्पक्ष ढङ्गले छनौट सम्बन्धी कायन गने । 
(ख) परीक्षाको नभतजा तयार गरी भनयचुिको लाभग भसफाररस गने । 
(ग) सभमभत आफैं ले गने कायन बाहेक गोपनीयता िङ्ग नहनुे साधारण कायन गननको लाभग मन्रालय 

वा पदपूभतन गररने भनकायका कमनिारीहरुको सहयोग भलन सकने । 
(घ) सभमभतले आवश्यकता अनसुार आफ्ना काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रयोजन हेरी छुट्टाछुटै्ट 

भनणनय पचुस्तका, दतान ककताव, िलानी ककताव आठद खडा गने र सो को व्यवचस्थत 
अभिलेखीकरण गरी सरुचक्षत रुपमा राख्न े। 

७.पाठ्यक्रम : (१) परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बचन्धत पद/तहको लाभग लोकसेवा आयोगले भनधानरण गरे 
बमोचजम हनुेछ । 
८.सूिना प्रकाशन एवम ्दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस मापदण्ड बमोचजम पदपूभतन गररने पदको 

लाभग कम्तीमा सात ठदनको म्याद ठदई दरखास्त आह्वानको लाभग कुनै एक राकिय स्तरको दैभनक 
पभरकामा सूिना प्रकाशन गनुनपनेछ । उि सूिना मन्रालयको वेबसाइट र सूिना पाटीमा समेत टााँस 
गनुनपनेछ। 

(२) सूिनामा प्रकाचशत पदहरुका लाभग उम्मेदवार हनु िाहने योग्यता पगेुको व्यचिले तोककएको 
म्याद भिर मन्रालयले भनधानरण गरेको दरखास्त फाराम िरी आफूले आवेदन गरेको अस्पताल/भनकायमा 
बझुाउनपुनेछ । 

(३) दरखास्त साथ सूिनामा तोककएका कागजातका अभतररि भनम्न भलचखत कागजातहरु अभनवायन 
रुपमा उम्मेदवार आाँफैले प्रमाचणत गरी पेश गनुनपनेछ । 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमाण-परको प्रभतभलकप - एक प्रभत,  
(ख) शैचक्षक योग्यताको प्रमाणपर, लब्धाङ्क पर एवम ्िाररभरक प्रमाण-परको प्रभतभलपी – एक/एक 

प्रभत,  
(ग) सम्बचन्धत काउचन्सलको नवीकरण सकहतको दतान प्रमाण-परको प्रभतभलकप - एक प्रभत, 
(घ) सम्बचन्धत सेवा, समूह, तह र क्षेरमा काम गरेको अनिुव सम्बन्धी प्रमाणपरको प्रभतभलपी – 

एक/एक प्रभत। 
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 (४) उपदफा (१) बमोचजम प्रकाचशत सूिना अनसुार प्राप्त दरखास्त छानकवन गदान ररत पगेुको र 
सूिनामा उल्लेचखत योग्यताहरु पूरा िएको दरखास्त मार स्वीकृत हनुेछ । 

९.उम्मेदवारको योग्यता: उम्मेदवारको योग्यता प्रिभलत स्वास््य सेवा ऐन र भनयमावली बमोचजम हनु ु
पनेछ। 

१०.दरखास्त दस्तरुिः दरखास्त दस्तरु लोकसेवा आयोगले सम्बचन्धत पद र तहका लाभग तोके अनसुारको 
हनुेछ । 

११.कवज्ञको सूिी तयार गने :  (१) छनौट तथा पदपूभतन सभमभतले छनौट प्रकक्रयाका लाभग दरखास्त बझुाउने 
अचन्तम भमभत अगावै आवश्यकता अनसुार कवज्ञहरुको सूिी तयार गनुनपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोचजमको सूिी तयार गदान शैचक्षक योग्यता, सम्बचन्धत क्षेरको अनिुव र 

व्यावसाकयक दक्षताको आधारमा कवज्ञहरुको सूिी तयार गनुनपनेछ । 
१२.आिार संकहता पालना गनुनपने :(१) कवज्ञले देहाय बमोचजमका आिार संकहता पालना गनुनपनेछिः- 

(क) छनौट सम्बन्धी कायन चजम्मेवारीको कुरा कसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा व्यि गनुन 
हुाँदैन। 

(ख) आफ्नो नाता सम्बन्ध िएका व्यचि उम्मेदवार रहेको व्यहोरा जानकारी िएको अवस्थामा 
छनौट सम्बन्धी चजम्मेवारी भनवानह गनुन हुाँदैन । यसरी संलग्न िएको पाईएमा उि मूल्याङ्कन 
रद्द हनुेछ । 

(ग) प्राप्त अङ्क बारे कहीीँ कतै व्यि गनुन हुाँदैन । 
(२) सभमभतका पदाभधकारी र कमनिारीले देहाय बमोचजमको आिरणको पालना गनुन पनेछिः- 
(क) नाता सम्वन्ध िएका स्वास््यकमी आवेदक िएको खण्डमा पदपूभतन सभमभतको कुन ैपभन 

पदाभधकारी छनौट सम्बन्धी कायनमा संलग्न हनु पाउने छैन । 
(ख) कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा कवपक्षमा कहीीँ कतै मत व्यि गनुन हुाँदैन । 
(ग) छनौटको लाभग सूिना प्रकाशन िए देचख उम्मेदवारको नाम भसफाररस निए सम्मको अवभधिर 

छनौट सभमभतका पदाभधकारी वा कमनिारीलाई अनावश्यक प्रलोिन, दवाब, िनसनु, 
धम्कयाउने कायन गनुन गराउन ुहुाँदैन । 

(घ) भनष्पक्षता कायम गनुनपनेछ । 
(ङ) छनौट कायनमा गोपनीयता कायम गनुनपनेछ । 
(ि) कुनै पभन प्रकारको मोलाकहजा, पक्षपात वा पूवानग्रह नराखी आ-आफ्नो पदीय दाकयत्व भनवानह 

गनुनपनेछ । 
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(छ) छनौट सम्बन्धी काम कारवाहीमा असर पने गरी गोपनीयता िङ्ग, अनैभतक कक्रयाकलाप, 
स्वच्छतामा आाँि आउने गरी जानाजानी कुनै प्रकारको कटका कटप्पणी वा आलोिना 
सावनजभनक गनन वा अन्य कुनै रुपमा अभिव्यचि ठदन पाइने छैन । 

(ज) कुनै पभन उम्मेदवारबाट दान, िन्दा, ऋण, सापटी, आभथनक तथा िौभतक लाि वा कोसेली 
ग्रहण वा स्वीकार गनुन हुाँदैन ।  

(३) सभमभत र यस कायनमा संलग्न दक्ष/कवज्ञ लगायतका सबैलाई लोक सेवा आयोगको स्वीकृत 
आिार संकहतासाँग मेल खाने गरी आिार संकहता भनमानण गरेर सम्बचन्धत भनकायबाट स्वीकृत गरी 
कायनसम्पादन सरुु हनु ुअगाभड अभनवायन पररपालना हनुे गरी हस्ताक्षर समेत गनुन/गराउन ुपनेछ । 

१३. स्वास््यकमी छनौटका आधारिः स्वास््यकमी छनौटका कवभध देहाय बमोचजम हनुेछिः- 
(क) शैचक्षक योग्यता, अनिुव लगायतको मूल्याङ्कनिः 
  (१) अनसूुिी १ (क) बमोचजम कूल ७० (सत्तरी) पूणानङ्क हनुेछ । 
(ख) अन्तवानतान: 

(१) अन्तवानतानको अङ्क अनसूुिी १ (ख) बमोचजम कूल ३० (तीस) पूणानङ्क हनुछे ।  
(२) अन्तवानतान मूल्याङ्कन गननका लाभग लोक सेवा आयोग ऐन तथा भनयमावली बमोचजमको फाराम 

प्रयोग गनन सककनेछ । अन्तवानतान गदान अन्तवानतानकतानले सोही अनसूुिीमा उल्लेचखत 
कुराहरुलाई पालना गनुनपनेछ । 

(३) अन्तवानतानको लाभग तोककएको भमभत, समय र स्थानमा अनपुचस्थत हनुे उम्मेदवारलाई पनु: 
अन्तवानतानमा सामेल गराइने छैन । 

(४) अन्तवानतानको लाभग भमभत, स्थान र समय सम्बन्धी सूिना मन्रालयको वेबसाइटमा राखी 
सम्बचन्धत भनकायको सूिना पाटीमा समेत टााँभसनेछ। 

(५) अन्तवानतानका लाभग छनोट िएका उम्मेदवारहरुले अन्तवानतानका ठदन आफूले पेश गरेका 
शैचक्षक योग्यता र अनिुवका प्रमाणपरका सक्कलै प्रभतहरु भलई आउनपुनेछ । 

(६) अन्तवानतानको मूल्याङ्कन गने प्रत्येक सदस्यले तोककए बमोचजम अलग अलग फाराममा 
मूल्याङ्कन गनुनपनेछ । अन्तवानतान समाप्त हनुे भबचत्तकै उपचस्थत सबैको रोहवरमा भसलबन्दी 
गरी सो खामका बाकहर कवज्ञ लगायत अन्तवानतानमा सामेल सबै सदस्यहरुले सहीछाप 
गनुनपनेछ। 

(७) अन्तवानतानमा संलग्न कुनै मूल्याङ्कनकतानले सत्तरी प्रभतशत िन्दा बढी र िालीस प्रभतशत िन्दा 
घटी अङ्क प्रदान गरेमा स्पष्ट आधार र कारण खलुाउन ुपनेछ र त्यसरी प्रदान गरेको अङ्क 
पिास प्रभतशत िन्दा बढी मूल्याङ्कनकतानहरुले प्रदान गरेको िए मार मान्य हनुेछ । अन्यथा 
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बढीमा सत्तरी प्रभतशत र घटीमा िालीस प्रभतशत नै अङ्क मानी गणना गररनेछ । अन्तवानतानको 
िरणमा लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरेको आिारसंकहता लागू हनुेछ । 

१४.गोपनीयता : छनौट प्रकक्रया सम्बन्धी काम कारवाही तथा गोपनीयता राख्नपुने कायनमा आवश्यक 
गोपनीयता कायम राख्नपुने दाकयत्व सो काममा संलग्न सबै पदाभधकारी र कमनिारीको हनुेछ । 

१५.अचन्तम नामावली प्रकाशन तथा सेवा करारका लाभग भसफाररस : (१) अचन्तम नभतजा प्रकाशनको लाभग 
पदपूभतन तथा भसफाररस सभमभतबाट भलईएको परीक्षामा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा 
योग्यता क्रमको सूिी तयार गनुनपनेछ । साथै, बााँकी उत्तीणन उम्मेदवारहरुमध्ये प्राप्ताङ्कको आधारमा 
वैकचल्पक उम्मेदवारको रुपमा भसफाररस गननको लाभग योग्यता क्रमको सूिी तयार गनुनपनेछ । 

(२) भसफाररस िएका उम्मेदवारलाई नभतजा प्रकाशन िएको भमभतले सात ठदनको म्याद ठदई 
करार सम्झौता गनन सूिना ठदनपुनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजमको अवभधभिर करार सम्झौता गनन आउने उम्मेदवारसाँग सम्बचन्धत 
भनकायले अनसूुिी-२ बमोचजमको ढााँिामा करार सम्झौता गनुनपनेछ। सो अवभधभिर उम्मेदवारले सम्पकन  
राख्न नआएमा क्रमशिः वैकचल्पक उम्मेदवारलाई सूिना ठदई करार सम्झौता गनन सककनेछ। 

(४) यस मापदण्ड बमोचजम सेवा करारमा राचखएका चिककत्सक र स्वास््यकमीहरुको पद 
आभथनक वषन भिर ररि िएमा वैकचल्पक सूिीमा िएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट योग्यता क्रमको 
आधारमा करार सेवाको लाभग भसफाररस गनन सककनेछ । 

(५) यस मापदण्ड वमोचजम करार सम्झौता िई कामकाज गरेका कमनिारीले स्वेच्छाले करार 
भनरन्तरता गनन निाहेमा कम्तीमा १ (एक)  मकहना अगाडी सम्बचन्धत कायानलयमा भलचखत रुपमा 
जानकारी ठदनपुनेछ । यसरी जानकारी नगराई काम छोडेमा त्यस्तो व्यचिलाई पनुिः करारमा काम 
गने अवसर ठदइने छैन। 

१६.हाचजर  िएको जानकारी ठदनपुनेिः कमनिारी खटाइएको स्थानमा हाचजर िए पश्चात ्सो को जानकारी 
सम्बचन्धत कायानलयले मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

१७.सेवा सकुवधा र पदावभध सम्बन्धी ब्यवस्था :(१) सेवा करारको लाभग भनयिु गररएका चिककत्सक र 
स्वास््यकमीहरुको पदावभध सेवा करार सम्झौतामा तोककए बमोचजम हनुेछ । चिककत्सक र 
स्वास््यकमीहरुको तलव नेपाल सरकारद्धारा तोककएको शरुु स्केलको तलब बराबर हनुेछ।  

(२) चिककत्सक र स्वास््यकमीहरुले पाउने भबदा सम्बन्धी व्यवस्था करार सम्झौतामा उल्लेख 
िए बमोचजम हनुेछ। 

१८.सपुररवेक्षणमा रहनपुनेिः कमनिारीले खटाइएको कायानलयको प्रमखुको सपुरीवेक्षणमा रही कामकाज 
गनुनपनेछ। 
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१९.कायनकववरणिः कमनिारीको कायनकववरण सम्बचन्धत कायानलयले तोके बमोचजमको हनुेछ। 
२०.सरुवािः कमनिारीको सरुु पदस्थापना िएको कायानलय बाहेक अन्यर सरुवा हनु ेछैन। 
२१.करार सम्झौता रद्द हनुेिः (१) यस मापदण्डमा अन्यर जनुसकैु कुरा उल्लेख िएता पभन अस्थायी 

दरवन्दी खारेन िएमा वा कायन सम्पादन सन्तोषजनक निएमा सेवा करार सम्झौता जनुसकैु समयमा 
रद्द गनन सककनेछ । 

(३) कमनिारीको सेवा सन्तोषजनक निएको िनी भनज कायनरत रहेको कायानलयले भसफाररस गरेको 
अवस्थामा भनयिु गने भनकायले करार सम्झौता जनुसकैु समयमा िङ्ग गनन सकनेछ तर यसरी सम्झौता 
िङ्ग गनुन अचघ भनजलाई सफाइ पेश गने मौका ठदइनेछ । 

२२.बाधा अड्काउ फुकाउन सकनेिः (१) यस मापदण्ड तथा प्रिभलत कानूनको अभधनमा रही सभमभतले 
परीक्षा सञ्चालन देचख उम्मेदवार भसफाररस गने सम्मका कायनमा आउने बाधा अड्काउ फुकाउन 
सकनेछ । बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयोजनका लाभग सभमभतले लोकसेवा आयोगको सामान्य 
भसद्दान्तलाई आधार मान्न सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बाहेकका अन्य कायनको हकमा यस मापदण्ड तथा प्रिभलत कानूनको अभधनमा 
रही मन्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउन सकनेछ। 

२३.लोक सेवा आयोगको भसद्धान्त अवलम्बन गनुनपने: चिककत्सक तथा स्वास््यकमी छनौट प्रकक्रया 
अवलम्बन गदान यस मापदण्डमा उल्लेख निएको हकमा लोकसेवा आयोगद्वारा भनधानरण िएको भसद्दान्त, 
मापदण्ड र प्रकक्रयालाई अवलम्बन गनुनपनेछ । 

२४.संशोधनिः यस मापदण्डमा मन्रालयले आवश्यकता अनसुार संशोधन गनन सकनेछ। 
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अनसूुिी-१ 

(दफा १३ साँग सम्बचन्धत) 

मूल्याङ्कनको आधार  

पूणानङ्क : १०० 

(क) शैचक्षक योग्यता, अनिुव लगायतको अङ्किार 

क्र. सं. कववरण अंकिार 
१ शैचक्षक योग्यताको अङ्किार  
 (क) न्यूनतम शैचक्षक योग्यता ५५ 
 (ख) माभथल्लो शैचक्षक योग्यता ५ 
२ अनिुव (सम्बचन्धत सेवा, समूह, तह र क्षेरमा काम 

गरेको आधारमा प्रत्येक वषनको लाभग एक अंकका दरले 
बढीमा पााँि अंकमा नबढ्ने गरी) 

५ 

३ स्थानीय ब्यचि (चजल्ला) ५ 
 जम्मा ७० 

 
 

(ख) अन्तवानतानको मूल्याङ्कनको अंकिार  

क्र. सं. कववरण अंकिार 
१ कवषयवस्तकुो ज्ञान  २० 
२ आत्मकवश्वास ५ 
३ प्रस्तभुत कला  ५ 
 जम्मा ३० 
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अनसूुिी –२ 

(दफा १५ को उपदफा (३) साँग सम्बचन्धत) 

कोभिड-१९ सम्बन्धी अस्थायी दरवन्दीमा चिककत्सक र स्वास््यकमी छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ बमोचजम 
गररएको 

सेवा करार सम्झौता 
 

प्रदेश सरकार, .................................................., (यस पभछ पकहलो पक्ष िभनएको) र .................. 
चजल्ला .........................म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा/.गा.पा. वडा नं. ...... बस्ने वषन ........ का 
श्री/श्रीमती/सशु्री ................................................ (यस पभछ दोस्रो पक्ष िभनएको) ले पकहलो 
पक्षलाई कोभिड-१९ सम्बन्धी अस्थायी दरवन्दीमा चिककत्सक र स्वास््यकमी छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, 
२०७८ बमोचजम कोभिड-19 को रोकथाम, भनयन्रण तथा उपिार सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने मञ्जुर 
िई तपचशलका शतनहरुका अभधनमा रही यो सम्झौता गरी एक/एक प्रभत आपसमा बझुी भलयौं, ठदयौं । 

शतनहरुिः 

(१) काम गनुन पने स्थान समय र अवभधिः 
(क) स्थानिः........................................................... । 

(ख) समयिः सामान्यतया कवहान १०:०० बजेदेचख बेलकुा ५:०० बजे सम्म र सम्बचन्धत भनकायको 
आवश्यकता अनसुार जनुसकैु वेला । 

(ग) अवभधिः .................................... ।   

(२) गनुन पने कामको कववरणिः- तोककए बमोचजम ।  

(३) सेवा गरे बापत पाउने पाररश्रभमकिः- नेपाल सरकारद्धारा तोककएको शरुु स्केलको तलब ।  

(४) सेवा करारमा काम गने व्यचिलाई ककररया कवदा पन्र ठदन, सावनजभनक कवदा र माभसक एक ठदन िैपरी 
कवदा सचञ्चत नहनुे गरी उपलब्ध हनुेछ ।  

(५) सेवा करारमा काम गने व्यचिले भनजामती कमनिारीले पालन गनुन पने सम्पूणन आिरण पालना गनुनपनेछ ।  

(६) दोस्रो पक्षले सम्बचन्धत भनकायको िल अिल सम्पचत्त हानी नोकसानी वा कहनाभमना गरेमा सो को क्षभतपूभतन 
वा हानी नोकसानीको कवगो पकहलो पक्षलाई ठदन ुपनेछ । 

(७) करार सेवामा भनयिु हनुे कमनिारीले सावनजभनक कवदामा काम गरेमा सावनजभनक कवदामा काम गरे वापत 
भनजले भनयमानसुार सट्टा कवदा पाउनेछ । 

(८) दोस्रो पक्षले पकहलो पक्षको गोप्य कुरा वा कागजात कुनै अनभधकृत व्यचि वा प्रसेलाई उपलब्ध गराएको 
प्रमाचणत िएमा भनजलाई सेवाबाट हटाउन सककनेछ ।  

(९) भबना सूिना 7(सात) ठदन सम्म कायानलयमा अनपुचस्थत िएमा करार सम्झौता िङ्ग गनन सकनेछ ।  
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(१०) तोककए बमोचजमको कायन नगरी सेवा सन्तोषजनक निए पकहलो पक्षले करार िङ्ग गनन सकनेछ । 

(११) सेवा करार सम्झौता िङ्ग गनन िाहेमा कम्तीमा एक मकहना समय ठदई एक पक्षले अको पक्षलाई भलचखत 
रुपमा सूिना ठदन ुपनेछ । तर दोस्रो पक्षको कायन सन्तोषजनक निएमा वा गैर आिरण गरेमा दोस्रो 
पक्षलाई पकहलो पक्षले ७(सात) ठदनको सूिना ठदई सेवाबाट भनष्कासन गनन सकनेछ ।  

(१२) करार सम्झौता िएको भमभतले ७ (सात) ठदनभिर सम्बचन्धत भनकायमा हाचजर िई कामकाजमा गनुनपनेछ। 

(१३) खटाएको ठााँउमा हाचजर िएको भमभत देचख मार सेवा सकुवधा उपलब्ध हनुेछ । 

(१४) यो सम्झौता कामकाज गरेको भमभत............................गते देचख लागू हनुेछ र भमभत 
.........................सम्म वहाल रहनेछ ।  

       

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 इभत सम्वत ्................ साल ................... मकहना ........... गते रोज ..... शिुम।् 

 

 

 

पकहलो पक्षिः 

........................ 

नाम थरिः 

पद:  

कायानलय: 

 

दोश्रो पक्षिः 

........................ 

नाम:  

ठेगाना: 

सम्बचन्धत काउचन्सल दतान नं. 

स्थायी लेखा नं. 

मोबाईल नं. 

 

 

   

रोहवर 

........................ 

नाम थरिः  

पद:  

कायानलय:  


