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सेवा करारमा चिककत्सक र स्वास््यकमी व्यवस्थापन काययकवधि, २०७९ 

प्रस्तावनााः मन्त्रालय तथा मातहतका धनकायमा स्वास््य सम्बन्त्िी कवशेष काययक्रम सञ्चालन, धनकायको 
स्तरोन्नती तथा कवस्ताररत स्वास््य सेवा प्रवाहको क्रममा जनशचिको अभावमा सेवा प्रवाहमा असर पनय 
नदिनका लाधि चिककत्सक तथा स्वास््यकमीहरु (जनशचि) सेवा करारमा धलई िणुस्तरीय स्वास््य 
सेवा प्रिान िनय वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रशासकीय (काययकवधि धनयधमत िने) ऐन, २०७५ को िफा २ बमोचजम िण्डकी प्रिेश 
सरकारले यो काययकवधि बनाएको छ । 
१. संचिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययकवधिको नाम "सेवा करारमा चिककत्सक र स्वास््यकमी 

व्यवस्थापन काययकवधि, २०७९" रहेको छ । 
(२) यो काययकवधि तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः कवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेमा यस काययकवधिमा,- 
(क) "चिककत्सक वा स्वास््यकमी" भन्नाले िफा ४ बमोचजम कामकाज िनय करारमा 

धलइएका कवशेषज्ञ, चिककत्सक, अधिकृत वा सहायक स्तरका कमयिारी सम्झन ु
पछय। 

(ख) "मन्त्रालय" भन्नाले प्रिेश सरकारको स्वास््य सम्बन्त्िी कवषय हेने मन्त्रालय सम्झन ु
पछय । 

(ि) “मातहतका धनकाय” भन्नाले मन्त्रालय मातहत रहेका स्वास््य धनिेशनालय, प्रिेश 
स्वास््य आपूधतय व्यवस्थापन केन्त्र, स्वास््य ताधलम केन्त्र, प्रिेश जनस्वास््य 
प्रयोिशाला, ियरोि उपिार केन्त्र, अस्पताल, स्वास््य कायायलय तथा आयवेुि 
स्वास््य केन्त्र एवम ्औषिालयलाई सम्झन ुपछय । 

(घ) "िि/कवज्ञ" भन्नाले स्वास््यकमी छनौट िनयका लािी मूल्याङ्कन िने काययमा संग्लन 
धबषयित ििता भएको व्यचि सम्झन ुपछय ।   

(ङ) “प्रिेश” भन्नाले िण्डकी प्रिेशलाई सम्झन ुपछय । 
(ि) “प्रिेश स्तरीय धनकाय” भन्नाले मन्त्रालय मातहतका स्वास््य धनिेशनालय, प्रिेश 

स्वास््य आपूधतय व्यवस्थापन केन्त्र, स्वास््य ताधलम केन्त्र, प्रिेश जनस्वास््य 
प्रयोिशाला, संक्रामक तथा सरुवा रोि अस्पताल र ियरोि उपिार केन्त्रलाई 
सम्झन ुपछय । 
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(छ) “सधमधत” भन्नाले िफा 6 को उपिफा (१) वा (२) बमोचजमको सधमधत सम्झन ु
पछय। 

३. अस्थायी िरबन्त्िी पकहिान तथा धनर्क्यौल: मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका धनकायहरुमा कवत्तीय 
स्रोत, सञ्चालन हनुे काययक्रम, कायायलयको काययबोझ र कायय प्रकृधतको कवश्लषेणका आिारमा 
प्रिधलत कानूनमा व्यवस्था भए बमोचजमका सेवा समूहमा आवश्यक चिककत्सक वा 
स्वास््यकमीको पकहिान तथा धनर्क्यौल िने कायय मन्त्रालयले िनेछ।  

४. सेवा करारमा कमयिारी धलई कामकाज िराउन सर्क्नेाः यस काययकवधि तथा प्रिधलत कानूनको 
अिीनमा रही मन्त्रालय र मातहतका धनकायहरुमा स्वीकृत अस्थायी िरबन्त्िीमा कवशेषज्ञ, 
चिककत्सक वा स्वास््यकमी सेवा करारमा धनयिु िरी कामकाज िराउन सककनेछ । 

५. सूिना प्रकाशनाः (१) मन्त्रालयबाट िफा ४ बमोचजमको सधमधतबाट अस्थायी िरबन्त्िी पकहिान र 
धनर्क्यौल भई स्वीकृत भए बमोचजमको पिमा पिपूधतयका लाधि मन्त्रालय वा सम्बचन्त्ित धनकायबाट 
कचम्तमा पन्त्र दिनको म्याि दिई िरखास्त आह्वानको लाधि राकिय स्तरको पधरकामा सूिना 
प्रकाशन िनुयपनेछ । उि सूिना सम्बचन्त्ित धनकायको वेबसाइट तथा सूिना पाटीमा समेत टााँस 
िनुयपने छ । 

तर कोधभड 19 वा अन्त्य महामारीको अवस्थामा तत्काल चिककत्सक वा स्वास््यकमीको 
पिपूधतय िनुय पने भएमा कम्तीमा सात दिनको म्याि दिई िरखास्त आव्हान िनय सककनेछ। 

(३) सूिनामा प्रकाचशत पिहरुका लाधि उम्मेिवार हनु िाहने योग्यता पिेुको व्यचिले 
तोककएको म्याि धभर अनसूुिी-१ बमोचजमको िरखास्त फारम भरी सोही सूिनामा उल्लेख भए 
बमोचजमको पिपूधतय हनुे धनकायमा बझुाउन ुपनेछ । 

(४) उम्मेिवारले िरखास्त साथ सूिनामा उल्लेख िररएका कािजातका अधतररि धनम्न 
धलचखत कािजातहरु अधनवायय रुपले आाँफैले प्रमाचणत िरी पेश िनुयपनेछ:- 

(क) नेपाली नािररकताको प्रमाण-परको प्रधतधलकप,  
(ख) शैचिक योग्यताको (िाररधरक तथा लब्िाङ्कपर) प्रमाणपरका प्रधतधलकपहरु 

(एस.एल.धस./एस.इ.इ. वा सो सरह र सो भन्त्िा माधथल्लो योग्यताको मार), 
(ि) समकिता/सम्बद्धता भएमा सोको प्रधतधलकप,  
(घ) सम्बचन्त्ित कवषयको म्याि कायम रहेको काउचन्त्सल ितायको प्रमाण-परको 

प्रधतधलकप, 
(ङ) ताधलमका प्रमाणपरका प्रधतधलकपहरु, 
(ि) सेवा/समूह र तह समेत खलु्ने अनभुव सम्बन्त्िी कािजातको प्रधतधलकप, 
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(छ) िरखास्त िस्तरु बझुाएको सक्कल रधसि। 
 (६) उपिफा (१) बमोचजम प्रकाचशत सूिना अनसुार प्राप्त िरखास्त उपर छानबीन ििाय 

रीत पिेुको र सूिनामा उल्लेचखत योग्यताहरु परुा भएको िरखास्त मार स्वीकृत हनुेछ । 
(७) प्रत्येक कवज्ञापनका लाधि िरखास्त बझुाउने सूिनाको म्याि समाप्त भएपधछ 

मन्त्रालय वा सम्बचन्त्ित धनकायले स्वीकृत भएका सबै उम्मेिवारको नामावली वेबसाइट तथा 
सूिना पाटीमा समेत टााँस िररनेछ । 

(८) उपिफा (७) बमोचजमको सूिनामा नाम समावेश भएका उम्मेिवारहरुलाई मार 
िफा १० बमोचजमको प्रकक्रयामा समावेश िररनेछ ।  

६. पिपूधतय, अन्त्तवायता तथा धसफाररस सधमधतको िठनाः (१) मन्त्रालय वा प्रिेशस्तरीय कायायलयका 
लाधि आवश्यक चिककत्सक वा स्वास््यकमी छनौट िनय मन्त्रालयमा िेहाय बमोचजमको पिपूधतय, 
अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधत रहनेछाः- 

(क)  सचिव, मन्त्रालय - संयोजक 
(ख)  पिपूधतय हनुे प्रिेश स्तररय कायायलयको प्रमखु - सिस्य 
(ि)  महाशाखा प्रमखु, चिककत्सा सेवा महाशाखा, मन्त्रालय -सिस्य 
(घ)  मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद् को कायायलयको 

अधिकृतस्तर नवौँ/िशौँ वा सो सरहको प्रधतधनधि  
- सिस्य 

(ङ)  प्रमखु, प्रशासन महाशाखा, मन्त्रालय - सिस्य सचिव 
 
(2) चजल्लास्तरीय धनकायमा चिककत्सक वा स्वास््यकमी छनौट िनय िेहाय बमोचजमको 

पिपूधतय, अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधत रहनेछाः- 
(क)  सम्बचन्त्ित धनकायको कायायलय प्रमखु -संयोजक 
(ख)  मन्त्रालयले तोकेको प्रधतधनधि -सिस्य 
(ि)  चजल्ला प्रशासन कायायलयको प्रधतधनधि -सिस्य  
(घ)  संयोजकले तोकेको सम्बचन्त्ित कवषयको पिपूधतय हनुे 

पिभन्त्िा कम्तीमा एक तह माधथ वा सो सरहको 
प्रधतधनधि  

-सिस्य 

(ङ)  सम्बचन्त्ित कायायलय प्रमखुले तोकेको कमयिारी -सिस्य सचिव 
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(3) उपिफा (१) वा (२) बमोचजमको सधमधतका सिस्यलाई धनयमानसुारको बैठक भत्ता 
उपलब्ि िराइनेछ । 

(4) पिपूधतय, अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधतले आफ्नो बैठक सम्बन्त्िी काययकवधि आफै 
धनिायरण िनय सर्क्नेछ । 

७. पिपूधतय, अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधतको काम कतयव्य र अधिकार : सधमधतको काम कतयव्य 
र अधिकार िेहाय बमोचजम हनुेछाः- 

(क) मयायदित, तटस्थ र धनष्पि ढङ्गले भनाय तथा छनौट सम्बन्त्िी कायय िने, 
(ख) नधतजा तयार िरी धनयचुिको लाधि धसफाररस िने, 
(ि) सधमधतले आवश्यकता अनसुार आफ्ना काम कारवाहीका सम्बन्त्िमा प्रयोजन हेरी 

छुट्टाछुटै्ट धनणयय पचुस्तका, िताय ककताव, िलानी ककताब राख्न ुपनेछ । 
८. पाठ्यक्रम, उम्मेिवारको योग्यता र िरखास्त िस्तरु : परीिाको पाठ्यक्रम, उम्मेिवारको शैचिक 

योग्यता र िरखास्त िस्तरु सम्बचन्त्ित पि/तहको लाधि प्रिेश लोकसेवा आयोिले धनिायरण िरे 
बमोचजम हनुेछ । प्रिेश लोक सेवा आयोिबाट धनिायरण भई नसकेको पिको हकमा संघीय 
लोक सेवा आयोिले धनिायरण िरे बमोचजम हनुेछ ।   

९. आिार संकहता पालना िनुयपने: (१) यस काययकवधि बमोचजम सेवा करारमा कमयिारी छनौट 
प्रकक्रयामा संलग्न हनुे पिपूधतय, अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधतका सिस्य, िि/कवज्ञ, कमयिारी 
लिायत सबैले िेहाय बमोचजमका आिार संकहता पालना िनुयपनेछाः- 

(क) छनौट सम्बन्त्िी कायय चजम्मेवारीको कुरा कसैलाई प्रत्यि वा अप्रत्यिरुपमा 
व्यि िनुय हुाँिैन। 

(ख) आफ्नो नाता सम्बन्त्ि भएका व्यचि उम्मेिवार रहेको व्यहोरा जानकारी भएको 
अवस्थामा छनौट सम्बन्त्िी चजम्मेवारी धनवायह िनुय हिैुन । यसरी संलग्न भएको 
पाईएमा धनजले िरेको मूल्याङ्कन रद्ध हनुेछ। 

(ि) अन्त्तवायतायमा प्रिान िररएको अङ्क बारे ककहाँ कतै व्यि िनुय हिैुन। 
(घ) कुनै उम्मेिवारको पि वा कवपिमा ककहाँ कतै मत व्यि िनुय हिैुन । 
(ङ) आफ्नो नैधतक चजम्मेवारी इमानिारीताका साथ पालना िनुय पनेछ । 
(ि) काययित स्वतन्त्रता र धनष्पिता कायम राख्न ुपनेछ । 
(छ) छनौट काययमा िोपधनयता कायम िनुयपनेछ । 
(ज) कुनै पधन प्रकारको मोलाकहजा, पिपात वा पूवायग्रह नराखी आ-आफ्नो पिीय 

िाकयत्व धनवायह िनुय पनेछ । 
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(झ) छनौट सम्बन्त्िी काम कारवाहीमा असर पनेिरी िोपधनयता भङ्ग, अनधैतक 
कृयाकलाप, स्वच्छतामा आाँि आउने िरी जानाजानी कुनै प्रकारको कटका कटप्पणी 
वा आलोिना सावयजधनक िनय वा अन्त्य कुन ैरुपमा अधभव्यचि दिन वा व्यि िनय 
हुाँिैन। 

(ञ) कुनै पधन उम्मेिवारबाट िान, िन्त्िा, ऋण सापटी, आधथयक तथा भौधतक लाभ वा 
कोसेली ग्रहण वा स्वीकार िनुय हिैुन।  

(२) पिपूधतय, अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधत र यस काययमा संलग्न िि/कवज्ञ लिायतका 
सबैले प्रिेश लोक सेवा आयोिले स्वीकृत िरेको आिार संकहता पालना िनुय पनेछ। 

१०. कमयिारी छनौटका आिाराः कमयिारी छनौटका आिार िेहाय बमोचजम हनुेछाः- 
(क) शैचिक योग्यता,अनभुव र स्थानीय मूल्याङ्कन अनसूुिी-२ बमोचजम कुल साठी 

पूणायङ्कको हनुेछ । 
(ख) अन्त्तवायताय मलु्याङ्कन अनसूुिी-३ बमोचजम कुल िालीस पूणायङ्कको हनुेछ ।  
(ि) अन्त्तवायताय दिने उम्मेिवारहरुको हाचजरी अनसूुिी-४ बमोचजमको हाचजरी फाराम 

भनुय पनेछ । 
(घ) अन्त्तवायताय मूल्याङ्कन िनयका लािी अनसूुिी-५ बमोचजमको फाराम प्रयोि 

िनुयपनेछ।अन्त्तवायताय धलने व्यचिले सोही अनसूुिीमा उल्लेचखत कुराहरुको पालना 
िनुय पनेछ । 

(ङ) अन्त्तवायताय धलन ेव्यचि र सहयोिी कमयिारीहरुले अनसूुिी-६ बमोचजमको हाचजरी 
फाराम भनुय पनेछ । 

(ि) अन्त्तवायतायको लाधि तोककएको धमधत, समय र स्थानमा अनपुचस्थत हनुे 
उम्मेिवारलाई पनु: अन्त्तवायतायमा सामेल िराइने छैन । 

(छ) अन्त्तवायतायको लाधि धमधत, स्थान र समय सम्बन्त्िी सूिना सम्वचन्त्ित धनकायको 
वेबसाइट र सूिना पाटीमा टााँस िररनेछ । 

(ज) अन्त्तवायतायका लाधि छनोट भएका उम्मेिवारहरुले अन्त्तवायताय दिन आउिा आाँफुले 
पेश िरेका शैचिक योग्यता एवं अनभुवका सक्कलै प्रमाणपरहरु धलई आउन ु
पनेछ। 

(झ) अन्त्तवायतायको मूल्याङ्कन िने प्रत्येक सिस्यले तोककए बमोचजम अलि अलि 
फारममा मूल्याङ्कन िनुयपनेछ । अन्त्तवायताय समाप्त हनुे कवचत्तकै उपचस्थत सबैको 
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रोहवरमा धसलबन्त्िी िरी सो खामका बाकहर कवज्ञ लिायत अन्त्तवायतायमा सामेल सबै 
सिस्यहरुले सकहछाप िनुय पनेछ । 

(ञ) अन्त्तवायताको अङ्क िणना ििाय सधमधतका सिस्यले दिएको अङ्कको औषत अंकका 
आिारमा िनुय पनेछ। 

(ट) अन्त्तवायतायमा संग्लन कुनै मूल्याङ्कनकतायले सत्तरी प्रधतशत भन्त्िा बढी र िालीस 
प्रधतशत भन्त्िा घटी अङ्क प्रिान ििाय स्पष्ट आिार र कारण खलुाउन ु पनेछ र 
त्यसरी प्रिान िरेको अङ्क शत प्रधतशत मूल्याङ्कनकतायहरुले प्रिान िरेमा मार 
मान्त्य हनुेछ । अन्त्यथा बढीमा सत्तरी प्रधतशत र घटीमा िालीस प्रधतशत नै अङ्क 
मानी िणना िररनेछ । 

११. िोपनीयता : छनौट प्रकक्रया सम्बन्त्िी काम कारवाहीमा िोपनीयता कायम राख्न ुपनेछ । 
१२. अचन्त्तम नामावली प्रकाशन तथा सेवा करारका लाधि धसफाररस : (१) अचन्त्तम नधतजा 

प्रकाशनको लाधि पिपूधतय, अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधतबाट धलईएको परीिामा उम्मेिवारले 
प्राप्त िरेको कुल अङ्कको आिारमा योग्यता क्रमको सूिी तयार िरी धसफाररस िनुयपनेछ साथै 
बााँकी उत्तीणय उम्मेिवारहरुमध्ये योग्यताक्रमको आिारमा सम्भव भएसम्म शत प्रधतशत 
बैकचल्पक उम्मेिवारको योग्यता क्रमको सूिी तयार िनुयपने छ । 

(२) धसफाररस भएका उम्मेिवारलाई नधतजा प्रकाशन भएको धमधतले पन्त्र दिन धभर 
करार सम्झौता िरी कामकाज िनय खटाउन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोचजमको अवधिधभर करार सम्झौता िनय आउने उम्मेिवारसाँि 
सम्बचन्त्ित धनकायले अनसूुिी-७ बमोचजमको ढााँिामा करार सम्झौता िनुयपनेछ। सो अवधिधभर  
सफल उम्मेिवारले सम्पकय  राख्न नआएमा वा कामकाज िनय खटाइएको धनकायमा ७ (सात) 
दिन धभर हाचजर नभएमा क्रमशाः वैकचल्पक उम्मेिवारलाई सम्झौता िरी कामकाज िनय खटाउन 
सककनेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोचजम सम्झौता हनुे उम्मेिवारलाई अनसूुिी-८ बमोचजम धनयिु 
िरी कामकाजमा खटाइनेछ ।   

(५) यस काययकवधि बमोचजम सेवा करारमा राचखएका चिककत्सक वा स्वास््यकमीहरुको 
पि कवज्ञापन भएको आधथयक बषय धभर ररि भएमा बैकचल्पक सूिीमा भएका उम्मेिवारहरु 
मध्येबाट योग्यता क्रमको आिारमा सेवा करारकोलाधि धसफाररस िनय सककने छ । 

(६) यस काययकवधि बमोचजम करार सम्झौता भई कामकाज िरेका कमयिारीले स्वेच्छाले 
करार धनरन्त्तरता िनय निाहेमा कम्तीमा १ (एक)  मकहना अिाडी सम्बचन्त्ित कायायलयमा धलचखत 
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रुपमा जानकारी िराई सो को बोिाथय मन्त्रालयमा दिनपुनेछ । यसरी जानकारी निराइ काम 
छोडेमा त्यस्तो व्यचिलाई पनुाः सेवा करारमा काम िने अवसर दिइनेछैन। 

१३. हाचजर भएको जानकारी दिनपुनेाः कमयिारी खटाइएको स्थानमा हाचजर भएपश्चात सो को जानकारी 
सम्बचन्त्ित कायायलयले मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

१४. सेवा सकुविा र पिावधि सम्बन्त्िी व्यवस्था :(१) सेवा करारको लाधि धनयिु िररएका  
चिककत्सक वा स्वास््यकमीहरुको पिावधि सेवा करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोचजम हनुेछ 
। कमयिारीको तलव तथा सेवासकुविा प्रिेश सरकारको सम्बचन्त्ित तहको लाधि तोकेको शरुु 
तलब स्केल बरावर हनुेछ ।  

(२) कमयिारीको सेवा करार अवधि बढीमा छ मकहनाको हनुेछ ।काययसम्पािन 
सन्त्तोषजनक भएमा कायय अवधि थप िनय सककनेछ। 

(३) कमयिारीले पाउने धबिा सम्बन्त्िी ब्यवस्था करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोचजम 
हनुेछ। 

१५. करार सम्झौता भङ्ग हनुेाः  यस काययकवधिमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा भएतापधन कवशेष उदे्दश्यले 
सञ्चालन िररएका काययक्रमको अवधि समाप्त भएमा, सेवा करारको लाधि काययक्रम तथा बजेट 
नभएमा वा काययक्रम धनरन्त्तर निलेमा वा कायय सम्पािन सन्त्तोषजनक नभएमा सेवा करार 
सम्झौता जनुसकैु बखतमा भङ्ग िनय सककने छ । सेवा सन्त्तोषजनक नभएमा सेवा करार सम्झौता 
भङ्ग िनुय परेमा धनजलाई सफाई पेश िने मौका दिइनेछ । 

१६. बािा अड्काउ फुकाउन सर्क्नेाः  यस काययकवधि बमोचजम जनशचि पिपूधतयको क्रममा कुन ै
समस्या भई बािा अड्काउ भएमा मन्त्रालयले प्रिेश लोकसेवा आयोिको सामान्त्य धसद्धान्त्तलाई 
आिार मानी बािा अडकाउ फुकाउन सर्क्नेछ । 

१७. लोक सेवा आयोिको धसद्धान्त्त अवलम्बन िनुयपने: जनशचिको छनौट ििाय यस काययकवधिमा 
उल्लेख नभएको कवषयमा प्रिेश लोकसेवा आयोिको आिारभतू धसद्धान्त्त तथा मलु्य मान्त्यतालाई 
अवलम्बन िनुयपनेछ । 

१८. सरुवा: चिककत्सक वा स्वास््यकमीको सेवा करार बमोचजम पिस्थापना भएको कायायलय बाहेक 
अन्त्यर कामकाज िनय खटाइने छैन।  

१९. संशोिन, खारेजी र बिाउाः (१) यस काययकवधिलाई प्रिेश सरकारले आवश्यक संशोिन िनय 
सर्क्नेछ। 

(2) सेवा करारमा चिककत्सक वा स्वास््यकमी छनौट सम्बन्त्िी काययकवधि, २०७६ 
बमोचजम भए िरेका कायय यसै काययकवधि बमोचजम भएको माधननेछ ।   
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(3) सेवा करारमा चिककत्सक वा स्वास््यकमी छनौट सम्बन्त्िी काययकवधि, २०७६ 
खारेज िररएको छ । 
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अनसूुिी-१ 

(िफा ५ को उपिफा (३) साँि सम्बचन्त्ित) 

िरखास्त फाराम 

प्रिेश सरकार 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, 

िण्डकी प्रिेश, पोखरा 
............... कायायलय 

 

 

 

(क) उम्मेिवारको िरखास्त फाराम सम्बन्त्िी कववरणाः 

(१)  कवज्ञापन नं.: .............................  (२) आवेिन दिने पि : ........................................ 

(३)  तह :  ...........................  (४) सेवा िनय िाहेको चजल्ला : .......................... 

(५) सेवा िनय िाहेको अस्पताल/धनकाय : .................................................................................................. 

(६) काययरत भए हाल काययरत अस्पताल/धनकाय : .................................................. 

 (ख) उम्मेिवारको वैयचिक कववरणाः 
 (१)  नाम, थर (िेवनािररकमा) : .................................................................................................................................................... 

         (अंग्रजेी ठूलो अिरमा) : ........................................................................................................................................ 

 (२)  नािररकता नं.: .............................. जारी िने चजल्लााः ................................. जारी धमधताः .................................. 

 (३)  जन्त्म धमधताः .................................................. (४) धलङ्गाः .................................................. 

(५)  स्थायी ठेिानााः 
       चजल्ला .................................................. न.पा./िा.पा. ............................................... वडा नं. .......... टोल ..................... 

 (६)  अस्थायी ठेिानााः 
       चजल्ला .................................................. न.पा./िा.पा. ............................................... वडा नं. .......... टोल ..................... 

 (७)  फोन नं.: ....................................................................................... (अधनवायय उल्लेख िनुयपने) 

(८)  इमेल ठेिानााः ................................................................................. (अधनवायय उल्लेख िनुयपने)* 
(९)    बाबकुो नाम, थराः ........................................................................................................................ 

(१०) आमाको नाम, थराः ........................................................................................................................ 

 (११) बाजेको नाम, थराः ........................................................................................................................ 
(ि) शैचिक योग्यता (आवश्यक न्त्यूनतम शैचिक योग्यता साथै माधथल्लो योग्यता भए सो समेत उल्लेख िने) : 

क्र.
सं. 

शैचिक योग्यता कवश्वकवद्यालय/ वोडय शैचिक उपाधि संकाय शे्रणी प्रधतशत GPA मूल कवषय 

कैक
फय

त 

१         
 

२         
 

३         
 

४         
 

 

हालसालै चखिेको 
पासपोटय साइजको 

फोटो 

िरखास्त फाराम 
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(घ) ताधलम सम्बन्त्िी कववरण: 

क्र.सं. ताधलम दिने संस्था ताधलमको नाम 

ताधलमको अवधि 

कैकफयत 

िेचख सम्म 

१      

२      

३      

४      

  

(ङ) अनभुव सम्बन्त्िी कववरणाः 

क्र. 
सं 

कायायलय / संस्था पि 
सेवा/ 
समहु 

तह/ 
शे्रणी 

स्थायी/ 
अस्थायी/ 
करार 

अवधि 

कुल अवधि 
(बषय/मकहना) कैक

फय
त 

िेचख सम्म 

१          

२          

३          

४          

५          

मैले यस िरखास्तमा खलुाएका सम्पूणय कववरणहरु सत्य छन ्। िरखास्त बझुाएको पिको कवज्ञापनको लाधि अयोग्य ठहररने िरी कुन ैसजाय पाएको छैन 
। कुनै कुरा ढााँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रिधलत कानून बमोचजम सहनछुे/बझुाउनेछु । उम्मेिवारले पालना िने भनी प्रिधलत कानून तथा यस 
िरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेचखत सबै शतय तथा धनयमहरु पालना िनय मञु्जर िियछु । 
 

(ि) उम्मेिवारको िस्तखताः 
 

उम्मेिवारको िस्तखताः.......................................... 
                  धमधताः................................... 
 

(छ) िरखास्त बझु्ने सम्वचन्त्ित कायायलयको कमयिारीले भनेाः 
(१) रधसि / भौिर नं. :                                                   (२) िताय नं. : 
िरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारणाः 

िरखास्त रुज ुिनेकोाः 
नाम, थराः 
िस्तखताः                              धमधताः 

िरखास्त स्वीकृत िनेकोाः 
नाम, थराः 
िस्तखताः                                    धमधताः 
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अनसूुिी-२ 

(िफा १० को खण्ड (क) साँि सम्बचन्त्ित) 

शैचिक योग्यता, अनभुव र स्थानीय मूल्याङ्कनको आिार  

पूणायङ्क : ६० 

क्र.सं. कववरण अङ्कभार 
१ न्त्यनुतम शैचिक योग्यताको उचत्तयण प्रधतशत प्राप्त हनुे अङ्कभार ५२ 

(क) धबचशष्ट शे्रणी / (८०% वा सो भन्त्िा माधथ) ५२ अङ्क 
(ख) प्रथम शे्रणी /  (६०% िेचख ७९.९९% सम्म) ५० अङ्क 
(ि) उत्तीणय   /    (५९.९९% वा सो भन्त्िा कम) ४८ अङ्क 

२ ताधलम (राकिय/प्रिेश स्वास््य ताधलम  केन्त्रबाट) प्रत्यके ताधलमका लाधि १ नम्वरका िरले 
अधिकतम ३ ताधलमको ३ अङ्क) 

३ 

३ मन्त्रालय मातहतका धनकाय वा ५० शैया वा सो भन्त्िा माधथका अस्पतालमा (६ मकहना िेचख 
एक वषय सम्मको लाधि १ अङ्क, १२ िेचख १८ मकहना सम्मको २ अङ्क १८ मकहना भन्त्िा 
बढी ३ अङ्क)  

३ 

४ स्थानीय व्यचि (स्थानीय भन्नाले प्रिेश स्तरीय कायायलयको कवज्ञापनको हकमा प्रिेश धभरको 
र चजल्ला स्तरीय कायायलयको कवज्ञापनको हकमा सम्बचन्त्ित चजल्ला धभरको उम्मेिवारलाई 
बझुाउनेछ ।  

२ 

 जम्मा 60 
 

पनुश्चाः- शैचिक योग्यताको अङ्कभार 
क्र.सं. कवश्वकवद्यालय CGPA प्रधतशत उम्मेिवारले प्राप्त िने अङ्क 

१ 
धरभवुन 

कवश्वकवद्यालय 

३.७० वा (सो भन्त्िा माधथ) ८०% वा सो भन्त्िा माधथ ५२ 

३.०० (भन्त्िा माधथ) र ३.६९ (भन्त्िा कम) ६०% िेचख ७९.९% सम्म ५० 

२.९९ वा (सो भन्त्िा कम) ५९.९९% वा सो भन्त्िा कम ४८ 

२ 
काठमाडौं 
कवश्वकवद्यालय 

३.४३ वा (सो भन्त्िा माधथ) ८०% वा सो भन्त्िा माधथ ५२ 

२.६७ (भन्त्िा माधथ) र ३.४२ (भन्त्िा कम) ६०% िेचख ७९.९% सम्म ५० 

२.६६ वा (सो भन्त्िा कम) ५९.९९% वा सो भन्त्िा कम ४८ 

३ 
पोखरा 
कवश्वकवद्यालय 

३.३० वा (सो भन्त्िा माधथ) ८०% वा सो भन्त्िा माधथ ५२ 

२.०० (भन्त्िा माधथ) र ३.२९ (भन्त्िा कम) ६०% िेचख ७९.९% सम्म ५० 

१.९९ वा (सो भन्त्िा कम) ५९.९९% वा सो भन्त्िा कम ४८ 

४ 
पूवायञ्चल 
कवश्वकवद्यालय 

३.५० वा (सो भन्त्िा माधथ) ८०% वा सो भन्त्िा माधथ ५२ 

३.०० (भन्त्िा माधथ) र ३.४९ (भन्त्िा कम) ६०% िेचख ७९.९% सम्म ५० 

२.९९ वा (सो भन्त्िा कम) ५९.९९% वा सो भन्त्िा कम ४८ 

नोटाः (क) अन्त्य कवधभन्न कवश्वकवद्यालयहरुको CGPA को हकमा धरभवुन कवश्वकवद्यालयले धनमायण िरेको CGPA/प्रधतशत  
  रुपान्त्तरणलाई आिार धलई सोही बमोचजम िने । 

(ख) न्त्यनुतम शैचिक योग्यताको प्रमाणपरमा ८०% भन्त्िा माधथ अङ्क प्राप्त भएको हकमा ५२ अङ्क प्रिान िने, ६०% भन्त्िा 
माधथ ७९.९९% सम्म अङ्क प्राप्त िरेको हकमा ५० अङ्क प्रिान िने र ६०% भन्त्िा कम अङ्क प्राप्त भएको हकमा ४८ 
अङ्क प्रिान िने । उम्मिेवारहरुले पेश िरेको शैचिक योग्यताको प्रमाणपरमा प्रधतशत एवं GPA/CGPA नखलेुको 
अवस्थामा न्त्यूनतम ४८ अङ्क प्रिान िने । 
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अनसूुिी-३ 

(िफा १० को खण्ड (ख) साँि सम्बचन्त्ित) 

अन्त्तवायताय मूल्याङ्कनको आिार  

पूणायङ्क : ४० 

क्र. सं. कववरण अङ्कभार 
१ कवषयवस्तकुो ज्ञान  २४ 
२ व्यचित्व / आत्मकवश्वास ८ 
३ सजृनशीलता / प्रस्तधुत कला  ८ 
 जम्मा ४० 
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अनसूुिी-४ 

(िफा १० को खण्ड (ि) साँि सम्बचन्त्ित) 
 

उम्मेिवारको हाचजरी फाराम 

 

सेवा :   

पि  : अन्त्तवायताय धमधत :  

तह :                                          समय  :  

क्र.स िताय नं. उम्मेिवारको नाम, थर िस्तखत कैकफयत 
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अनसूुिी-५ 

(िफा १० को खण्ड (घ) साँि सम्बचन्त्ित) 
 

अन्त्तवायताय मूल्याकंन फाराम 

 

सेवा : पूणायङ्क :  

पि  : अन्त्तवायताय धमधत :  

तह :                                          समय  :  

क्र 

.स 

िताय 
 नं. 

उम्मेिवारको नाम, 
थर 

कवषयवस्तकुो ज्ञान-२४ अङ्क, व्यचित्व/आत्मकवश्वास-८ अङ्क, 

सजृनशीलता/प्रस्तधुत कला-८ अङ्क िरी कुल जम्मा  ४० अङ्क 
कैकफयत प्राप्ताङ्क 

अङ्कमा अिरमा 
      

      

      

      

      

 

माधथ उल्लेचखत कुनै पधन उम्मेिवार मेरो पधत, पत्नी तथा छोरा-छोरी, िाज-ुभाई, दििी-बकहनी, भाउजू-बहुारी, काका काकी, 
ठुलो बबुा-ठुली आमा, सानाबा-सानी आमा, भधतजा-भधतजी, भाञ्जा-भाञ्जी, धभनाज-ुज्वाई, मामा-माइज,ु फुप-ुफुपाज्यू, साला-साली 
र धतनका छोरा-छोरा नाता पिैन । 

                                             अन्त्तवायताय सधमधतको संयोजक/अध्यि/प्रधतधनधि सिस्य/कवज्ञको 
  

 िस्तखत : 
 नाम, थर : 
 पि : 
 धमधत : 
रष्टव्याः 
(१) अन्त्तवायताय धलइन लािेको पिको कवज्ञापनमा अन्त्तवायताय सधमधतका संयोजक/अध्यि/प्रधतधनधि सिस्य/कवज्ञ माधथ 

उल्लेचखत नाता पने भएमा त्यस्ता अन्त्तवायतायकतायले उि समूहको सो दिनको अन्त्तवायतायमा भाि धलन ुहुाँिैन । 

(२) अन्त्तवायतायमा अधिकतम ७०% (२८ अङ्क) भन्त्िा बढी र न्त्यूनतम ४०% (१६ अङ्क) भन्त्िा कम अङ्क दिंिा कैकफयतमा 
पषु्याई दिन ुपनेछ । साथै शत प्रधतशत अन्त्तवायतायकतायले पषु्याई पेश निरेको अवस्थामा मान्त्य हनुे छैन । 
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अनसूुिी-६ 

(िफा १० को खण्ड (ङ) साँि सम्बचन्त्ित) 
 

अन्त्तवायतायकतायको हाचजरी फाराम 

 

सेवा :   

पि  : अन्त्तवायताय धमधत :  

तह :                                          समय  :  

क्र.स पि नाम, थर िस्तखत कैकफयत 

१ संयोजक    

२ सिस्य    

३ सिस्य    

४ सिस्य    

५ सिस्य-सचिव    
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अनसूुिी-७ 

(िफा १२ को उपिफा (३) साँि सम्बचन्त्ित) 

सेवा करार धनयचुिको सम्झौताको नमूना 
सेवा करार सम्झौता 

सेवा करारमा चिककत्सक र स्वास््यकमी व्यवस्थापन काययकवधि, २०७९ को िफा  ६ बमोचजम िदठत 
पिपूधतय, अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधतको धमधत ……………. धसफाररस एवं प्रिेश सरकार, …………… 

मन्त्रालय/कायायलय (धनकाय) को धमधत ………………….. को धनणययानसुार …………………………… 

मन्त्रालय/कायायलय (धनकाय) (यस पधछ पकहलो पि भधनएको)  र ……………...................…… प्रिेश 

……....…….. चजल्ला ……….. म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./िा.पा. ….....……….. वडा नं. ………………… टोल बस्ने 
………… को नाती/नाधतनी ……………. को छोरा/छोरी बषय ….. को/की श्री …………………….. (नािररकता 
प्रमाणपर नं. ……………) (यस पधछ िोस्रो पि भधनएको) बीि धमधत ……………. िते िेचख लािू हनुे 
िरी यस ………………………….. धनकायमा िेहायको शतयका अधिनमा रही सेवा उपलब्ि िराउन मञ्जुर भै 
यो सम्झौता िरी एक/एक प्रधत आपसमा बचुझ धलयौं दियौं ।    

शतयहरु 

१. सेवा करारमा चिककत्सक र स्वास््यकमी व्यवस्थापन काययकवधि, २०७९ को िफा ४ बमोचजम सेवा 
करारमा धनयचुि हनुे कमयिारीको सेवा सकुविा िेहाय बमोचजम हनुेछ । 

(क) िोस्रो पिको पि ………………………… र  तह ……………………….. हनुेछ ।  

(ख) िोस्रो पिले ……. पि र ………… तहको प्रिधलत कानून बमोचजम शरुु तलब स्केल 
बरावरको पाररश्रधमक पकहलो पिबाट भिुानी पाउनेछ । 

(ि) िोस्रो पिले हाचजर भएको धमधत िेचख मार सेवा सकुविा पाउनेछ । 

(घ) िोस्रो पिले सावयजधनक धबिामा काम िरे बापत धनयमानसुार सट्टा धबिा पाउनेछ । सचञ्चत 
सट्टा धबिा वापतको रकम भिुानी पाउने छैन । 

(ङ) िोस्रो पिले सावयजधनक धबिा बाहेक माधसक एक दिनका िरले भैपरी/पवय धबिा र ककररया 
बस्न ुपरेमा १५ दिन ककररया धबिा पाउनेछ । धबिा िाल ुबषयसम्म मार सचञ्चत हनुेछ र 
सो सचञ्चत धबिा वापतको रकम भिुानी िररने छैन ।  

(ि) िोस्रो पि काजमा खकटएको अवस्थामा धनयमानसुार िैधनक भ्रमण भत्ता पाउन ेछ । 

(छ) अधतररि समय काम िरे वापत प्रिधलत कानून बमोचजम अन्त्य सकुविा उपलब्ि िराउन 
सककनेछ । 
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२. काम िनुय पने स्थान, समय र कववरण 

(क) स्थानाः ………………………………..  

(ख) समयाः सामान्त्यतया पकहलो पिको कायायलय प्रमखुले तोके बमोचजम हनुेछ  ।  साथै 
कायायलयको आवश्यकतानसुार जनुसकैु बेला खटाउन सककनेछ र उि समयमा हाचजर 
भई कामकाज िनुय िोस्रो पिको िाकयत्व हनुेछ । 

(ि)  कामको कववरणाः- ……………………………………………………………………… 

३. आिरण पालना िनुयपनेाः 
(क) िोस्रो पिले प्रिधलत कानूनले धनिायरण िरे बमोचजम कमयिारीले पालन िनुय पने सम्पूणय 

आिरण पालना िनुय पने छ ।  

(ख) िोस्रो पिले मन्त्रालयको िल अिल संपत्ती हानी नोर्क्सानी वा कहनाधमना िरेमा सो को 
िधतपधुतय वा हानी नोर्क्सानीको कविो पकहलो पिलाई दिन ुपने छ । 

(ि) िोस्रो पिले िोप्य कुरा वा कािजात कुनै अनधिकृत व्यचि वा प्रसेलाई उपलब्ि िराउन 
पाइने छैन ।  

४. पकहलो पिले करार भङ्ग िनय िाहेमा काययकवधिको िफा १५ बमोचजम र िोस्रो पिले करार भङ्ग िनय 
िाहेमा काययकवधिको िफा १२ को उपिफा (५) बमोचजम हनुेछ । िोस्रो पिको कायय सम्पािन 
सन्त्तोषजनक र स्रोतको सधुनचश्चतता भएको खण्डमा कायायलयको आवश्यकतानसुार िाल ु आ.ब. कै 
समयावधिमा बढीमा छ मकहना नवढ्ने िरी म्याि थप िनय सर्क्नेछ । 

५. सम्झौताको अवधि धमधत ……………..…….. िेचख धमधत ……………………..  सम्म कायम रहने छ ।  

६. सम्झौतामा उल्लेख नभएका कवषयहरुको हकमा प्रिधलत कानून बमोचजम हनुेछ ।  

िोस्रो पि :                    पकहलो पि : 
िस्तखत :                   िस्तखत : 
नाम, थर :                    नाम, थर : 
स्थायी ठेिाना :                  क.सं.नं. : 
ना.प्र.प्र.नं.  :                          पि : 
काउचन्त्सल िताय नं.                  कायायलय : 
सम्पकय  नं. :                    धमधत : 
धमधत : 
रोहवर: 
१.    
२.    
३.  

ईधत सम्वत ्………………. साल ……………… मकहना ……….. िते रोज ………… शभुम।् 
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अनसूुिी-८ 

(िफा १२ को उपिफा (४) साँि सम्बचन्त्ित) 

धनयचुि-परको नमूना  
प्रिेश सरकार 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 
.............. कायायलय 

िण्डकी प्रिेश 
प.सं. :                                                     धमधताः......................... 
ि.नं. :  

धबषय : धनयचुि सम्बन्त्िमा । 

महाशय, 
सेवा करारमा चिककत्सक र स्वास््यकमी व्यवस्थापन काययकवधि, २०७९ को िफा  ६ बमोचजम 

िदठत पिपूधतय, अन्त्तवायताय तथा धसफाररस सधमधतको धमधत ……………. को धसफाररस एवं प्रिेश सरकार, 
…………… मन्त्रालय/कायायलय (धनकाय) को धमधत ………………….. को धनणययानसुार तपाईलाई िेहाय 
बमोचजमको कायय शतय रहने िरी तपधसल बमोचजम धनयचुि िररएको छ । 

िेहायाः 
o तपाईँको अन्त्य सेवा शतय र कायय चजम्मेवारी सेवा करारमा चिककत्सक र स्वास््यकमी व्यवस्थापन 

काययकवधि, २०७९ तथा सेवा करार सम्झौता बमोचजम हनुेछ । 

o आफ्नो सेवा कालमा सिैव नेपाल र नेपाली जनता प्रधत प्रधतवद्ध रही प्रिधलत कानून बमोचजम 
कायय सम्पािन िनुय हनुेछ भने्न तपाईसाँि कवश्वास राचखएको छ ।  

o सेवा करारमा धनयिु हनु ुभएकोमा यहााँलाई हादियक बिाई छ ।  

तपधसलाः 
श्री ....................................... 
स्थायी ठेिाना :- ............................ 
धसफाररस भएको कायायलय :- .................................. 

सेवा : .................... पि : ........................ तह : ............. 
 

बोिाथयाः 
श्री .............................. 

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

(..................) 

 


