
 

 

 
प्रदेश याजऩत्र 

फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, नऩेार, पागङ्टन २ गते, २०७८ सार (सङ् ्मा २८ 

बाग ३ 

फागभती प्रदेश सयकाय 

स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौंडा, नेऩारको 
सूचना 

ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभी कयाय सेवा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी 
कामयङ्जवङ्झध, २०७८ 

 

प्रस्तावना: स्वास््म सेवा सॊवेदनशीर ङ्जवषम बएको, प्रदेश भातहतका 
अस्ऩतार य स्वास््म सॊस्थाभा ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभीको स्वीकृत 
दयफन्त्दीभा ऩदऩूङ्झतय हङ्टन नसकेको य अस्ऩतार एवॊ स्वास््म सॊस्थाहरुभा 
ङ्जवस्ताङ्चयत सेवा अनङ्टसायको दयफन्त्दी कामभ नबएको, स्वीकृत दयफन्त्दीभा 
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ऩदऩूङ्झतय नहङ्टॉदा गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रवाहभा फाधा ऩनय गएको तथा 
ङ्झफयाभीराई आवश्मक ऩयेको सभमभा सहज तवयरे स्वास््म सेवा प्रदान 
गनय कङ्छठनाई बएकोरे स्वीकृत दयफन्त्दीभा रोक सेवा आमोगफाट ऩदऩूङ्झतय 
नबई ङ्चयक्त बएका, अध्ममन वा असाधायण ङ्झफदाभा यहेका य कङ्ट नै ङ्जवशषे 
स्वास््म कामयक्रभ सञ्चारनका राङ्झग सजृना बएका अस्थामी दयफन्त्दीका 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी रगामतका ऩदभा कयाय सेवाभा ङ्झरई स्वास््म 
सेवा प्रवाह सङ्टचारु, ङ्झनमङ्झभत, सहज गङ्टणस्तयीम य प्रबावकायी फनाउन 
वाञ्छनीम बएकोरे प्रदेश सङ्टशासन ऐन, 2077 को दपा ४६ रे ङ्छदएको 
अङ्झधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे मो कामयङ्जवङ्झध फनाएको छ। 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयङ्जवङ्झधको नाभ "ङ्ञचङ्जकत्सक 
तथा स्वास््मकभी कयाय सेवा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामयङ्जवङ्झध, 
२०७८" यहेको छ। 

 (२) मो कामयङ्जवङ्झध प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
ङ्झभङ्झतफाट रागू हङ्टनेछ । 

२.  ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम य प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जवङ्झधभा,- 

(क) "अन्त्तवायताय प्रङ्जक्रमा" बङ्ङारे ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी 
ङ्झछटो छङ्चयतो तङ्चयकाफाट कयाय सेवाभा ङ्झरनको राङ्झग 
अन्त्तवायताय, शैङ्ञऺक मोग्मता, ताङ्झरभ य अनङ्टबवको 
भूल्माङ्कन गङ्चयने प्रङ्जक्रमा सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ख) "अस्ऩतार" बङ्ङारे ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत प्रदेश अस्ऩतार सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ग) "कामायरम प्रभङ्टख" बङ्ङारे भन्त्त्रारमका सङ्ञचव, 
ङ्झनदेशनारमका ङ्झनदेशक, केन्त्रका ङ्झनदेशक, अस्ऩतारका 
भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयन्त्टेन्त्डेन्त्ट, स्वास््म कामायरमका 
जनस्वास््म अङ्झधकृत वा जन/स्वास््म प्रशासक य 
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आमङ्टवेद स्वास््म केन्त्रका आमङ्टवेद ङ्ञचङ्जकत्सक सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(घ) "केन्त्र" बङ्ङारे स्वास््म आऩूङ्झतय व्मवस्थाऩन केन्त्र, 

स्वास््म ताङ्झरभ केन्त्र य जनस्वास््म प्रमोगशारा सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ङ) "ङ्ञचङ्जकत्सक" बङ्ङारे सम्फङ्ञन्त्धत काउङ्ञन्त्सरभा दताय बई 
अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्ञचङ्जकत्सक  सम्झनङ्ट ऩछय। 

(च) "प्रदेश" बङ्ङारे फागभती प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछय। 

(छ) "भन्त्त्रारम" बङ्ङारे स्वास््म भन्त्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ज) "भातहतका ङ्झनकाम" बङ्ङारे स्वास््म ङ्झनदेशनारम, 
स्वास््म आऩूङ्झतय व्मवस्थाऩन केन्त्र, स्वास््म ताङ्झरभ 
केन्त्र, जनस्वास््म प्रमोगशारा, स्वास््म कामायरम, 
ङ्ञजल्रा आमङ्टवेद स्वास््म केन्त्र य ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत प्रदेश 
अस्ऩतार सम्झनङ्ट ऩछय। 

(झ) "ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा प्रङ्जक्रमा" बङ्ङारे ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभी कयाय सेवाभा ङ्झरनको राङ्झग ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीऺा, अन्त्तवायताय, शैङ्ञऺक मोग्मता, ताङ्झरभ य 
अनङ्टबवको भूल्माङ्कन गङ्चयन ेप्रङ्जक्रमा सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ञ) "रोक सेवा आमोग" बङ्ङारे प्रदेश रोक सेवा आमोग, 
फागभती प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ट) "ङ्जवऻ" बङ्ङारे ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको छनोट  
तथा ङ्झसपाङ्चयस गनयका राङ्झग भूल्माङ्कन वा प्रश्नऩत्र 
ङ्झनभायण वा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका जाॉच सम्फन्त्धी कामयभा सॊरग्न 
ङ्जवषमगत दऺता बएको व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ठ) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा ९ फभोङ्ञजभको छनोट तथा 
ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय। 
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(ड) "स्वास््मकभी" बङ्ङारे सम्फङ्ञन्त्धत काउङ्ञन्त्सरभा नाभ 
दताय बई स्वास््म सेवा प्रदान गनय अनङ्टभङ्झत प्राप्त 
स्वास््मकभी सम्झनङ्ट ऩछय।   

(ढ) "स्वास््म सॊस्था" बङ्ङारे स्वास््म ङ्झनदेशनारम, स्वास््म 
आऩूङ्झतय व्मवस्थाऩन केन्त्र, स्वास््म ताङ्झरभ केन्त्र, 

जनस्वास््म प्रमोगशारा, स्वास््म कामायरम य ङ्ञजल्रा 
आमङ्टवेद स्वास््म केन्त्र सम्झनङ्ट ऩछय। 

 

३.  ङ्चयक्त ऩदको ङ्जववयण सॊकरन य ऩद सॊ्मा ङ्झनधाययण गनङ्टय ऩने: (१) 
भन्त्त्रारमरे आफ्नो य भातहत ङ्झनकामभा  ङ्चयक्त यहेका ङ्ञचङ्जकत्सक 
वा स्वास््मकभीको ऩद य दयफन्त्दी सॊकरन गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊकरन बएको ङ्चयक्त 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको ऩद य दयफन्त्दी फभोङ्ञजभ भन्त्त्रारम 
आपैरे य भातहत ङ्झनकामरे कयाय सेवाभा ङ्झरनङ्ट ऩने ङ्चयक्त 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको दयफन्त्दी सॊ्मा ङ्झनधाययण गनङ्टय 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनधायङ्चयत सॊ्माका वा 
स्वीकृत अस्थामी दयफन्त्दीका ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी 
भन्त्त्रारमरे आवश्मक प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी कयाय सेवाभा ङ्झनमङ्टक्त गनय 
वा भातहत ङ्झनकामफाट सेवा कयायभा ङ्झरन रेखी ऩठाउन  

सक्नछे ।   

 

४.  ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी कयाय सेवाभा ङ्झरई काभ रगाउन 
सङ्जकन:े (१) भन्त्त्रारम वा भातहतका ङ्झनकामरे देहाम फभोङ्ञजभको 
ऩदभा कयाय सेवाभा ङ्झरई ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीराई काभभा 
रगाउन सक्नेछ:- 
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(क) स्वीकृत स्थामी दयफन्त्दीङ्झबत्रको भाग आकृङ्झत 
पायाभ बयी रोक सेवा आमोग  ऩठाई 
सकेको तय ऩदऩूङ्झतय बई नसकेको ङ्ञचङ्जकत्सक 
वा स्वास््मकभीको ऩदभा, 

(ख) अध्ममन वा असाधायण ङ्झफदाभा यहेका 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको ऩदभा, 

(ग) कङ्ट नै ङ्जवशषे कामयक्रभ सञ्चारनका राङ्झग सजृना 
बएका अस्थामी दयफन्त्दीका ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीका ऩदभा । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको ऩदभा 
रोक सेवा आमोगफाट ङ्झसपाङ्चयस बई ऩदऩूङ्झतय बई नआएसम्भको 
अवङ्झधको राङ्झग भात्र कयाय सेवाभा ङ्झरई काभभा रगाउन सङ्जकनेछ 

य रोक सेवा आमोगफाट ङ्झसपाङ्चयस बई आएभा कयाय सम्झौता 
स्वत् बॊग हङ्टनेछ । 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको ऩदभा 
अध्ममन वा असाधायण ङ्झफदाभा गएका ङ्ञचङ्जकत्सक  वा स्वास््मकभी 
अध्ममन वा असाधायण ङ्झफदा ऩङ्टया गयेय आई हाङ्ञजय नबएसम्भको 
अवङ्झधको राङ्झग भात्र कयाय सेवाभा ङ्झरई काभभा रगाउन 
सङ्जकनछे।  

(४) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको ऩदभा 
त्मस्ता ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको ऩद सजृना हङ्टॉदाका फखत नै 
तोङ्जकएको अवङ्झधसम्भको राङ्झग भात्र कयाय सेवाभा ङ्झरई काभभा 
रगाउन सङ्जकनेछ।  
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५.  कयाय सेवाभा ङ्झरईन े ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी मोग्मता:  कयाय 
सेवा ङ्झरइने ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी ऩदभा उम्भेदवाय हङ्टन 
देहाम फभोङ्ञजभ मोग्मता ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्त हङ्टनङ्ट ऩनेछ:-  

(क) नेऩारी नागङ्चयक,  

(ख) नेऩार स्वास््म सेवा ङ्झनमभावरी, २०५५ भा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर गयेको, 

(ग) सहामक तहको हकभा १८ वषय य अङ्झधकृत तहको 
हकभा २१ वषय ऩूया बएको, 

(घ) सम्फङ्ञन्त्धत ऩङ्चयषद भा नाभ दताय तथा नवीकयण बएको, 
(ङ) अदारतफाट कसङ्टयदाय नठहङ्चयएको य प्रचङ्झरत कानूनद्वाया 

अमोग्म नबएको। 

६.   सूचना प्रकाशन गनङ्टय ऩने: (१) भन्त्त्रारम वा भातहतका ङ्झनकामरे 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी कयाय सेवाभा ङ्झरनको राङ्झग ङ्झनजको 
मोग्मता, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सेवाका शतय सभेत तोकी भन्त्त्रारमको 
सूचनाऩाटी, वेफसाइट तथा याङ्जष्डम दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा अनङ्टसूची-१ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कम्तीभा ऩन्त्र ङ्छदनको सूचना प्रकाशन गयी 
दयखास्त आह्वान गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र दयखास्त 
नऩयेभा फढीभा सात ङ्छदनको म्माद ङ्छदई ऩङ्टन् दयखास्त आह्वान गनङ्टय 
ऩनेछ।  

(३) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै 
भहाभायी वा ङ्जवऩद्को सभमभा स्वास््म सेवा प्रदान गनय ङ्झछटो 
छङ्चयतो प्रङ्जक्रमाफाट ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभी कयाय सेवाभा 
ङ्झरन ेप्रमोजनको राङ्झग कम्तीभा तीन ङ्छदनको सूचना प्रकाशन गयी 
दयखास्त आह्वान गनय सङ्जकनछे। 
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र दयखास्त 
नऩयेभा फढीभा दङ्टई ङ्छदनको म्माद ङ्छदई ऩङ्टन् दयखास्त आह्वान गनङ्टय 
ऩनेछ।  

७. दयखास्त पायाभ: (१) ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीरे अनङ्टसूची-२ 
फभोङ्ञजभको भन्त्त्रारम वा भातहत ङ्झनकामको वेफसाइटभा याङ्ञखएको 
दयखास्त पायाभ ङ्जप्रन्त्ट गयी बयेय फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) दयखास्त पायाभ (दयखास्तको साथभा ऩेश गनङ्टय ऩने 
कागजात य प्रभाणहरु सभेत) अनराइन भाध्मभफाट सभेत बनय 
सङ्जकने गयी व्मवस्था ङ्झभराउन सङ्जकनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ दयखास्त पायाभ 
फङ्टझाउॉदा दयखास्तको साथभा देहाम फभोङ्ञजभका कागजात य 
प्रभाणहरु सॊरग्न गयी ऩेश गनङ्टय ऩनेछ:- 

(क) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(ख) शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ग) अनङ्टबव वा ताङ्झरभ बए सोको प्रभाणऩत्रको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(घ) सम्फङ्ञन्त्धत काउङ्ञन्त्सरभा दताय य नवीकयण 

बएको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ङ) ङ्जवदेशी शैङ्ञऺक सॊस्थाफाट प्राप्त शैङ्ञऺक 

उऩाङ्झधको हकभा सभकऺता ङ्झनधाययण बएको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। 

(४) दपा ६ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अवङ्झधभा ङ्चयतऩूवयक 
दयखास्त ऩेश गने उम्भेदवायहरुको स्वीकृत बएको नाभावरी 
प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको दयखास्त पायाभ 
फाऩत कङ्ट नै शङ्टल्क राग्ने छैन।  
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८. दयखास्त दस्तङ्टय: (१) ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीरे दयखास्त 
पायाभको साथभा सॊरग्न गनङ्टय ऩने ऩयीऺा दस्तङ्टय रोक सेवा 
आमोगरे सम्फङ्ञन्त्धत तहको खङ्टल्रा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाको 
ङ्जवऻाऩनको दयखास्तभा ङ्झरन ेदस्तङ्टय सयह ङ्झरईनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय भन्त्त्रारम वा 
भातहत ङ्झनकामरे तोकेको फैंक य खाता नम्फयभा दाङ्ञखरा गनङ्टय 
ऩनेछ।  

९.   छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत् (१) मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकृतस्तयका ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी कयाय सेवाभा ङ्झरनको 
राङ्झग भन्त्त्रारमभा देहाम फभोङ्ञजभको छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत 
यहनेछ,-  

(क) सङ्ञचव वा ङ्झनजरे तोकेको  

वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत, भन्त्त्रारम          -सॊमोजक 

(ख) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, भङ््ट मभन्त्त्री  

तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्को कामायरम   -सदस्म 

(ग) ङ्जवऻ, सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम    -सदस्म 

(घ) प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत, भन्त्त्रारम   -सदस्म  

(ङ) प्रभङ्टख, प्रशासन भहाशाखा,  

भन्त्त्रारम      -सदस्म-सङ्ञचव 

(२) मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सहामकस्तयका स्वास््मकभी 
कयाय सेवाभा ङ्झरनको राङ्झग स्वास््म ङ्झनदेशनारमभा देहाम 
फभोङ्ञजभको छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत यहनेछ,- 

(क) स्वास््म ङ्झनदेशनारमका ङ्झनदेशक  

वा ङ्झनजरे तोकेको वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत        -सॊमोजक 

(ख) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्वास््म  

भन्त्त्रारम      -सदस्म 
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(ग) अङ्झधकृत, स्वास््म ङ्झनदेशनारम  -सदस्म 

(घ) ङ्जवऻ, सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम   -सदस्म  

(ङ) प्रभङ्टख, प्रशासन शाखा, स्वास््म 

ङ्झनदेशनारम        -सदस्म-सङ्ञचव 

(३) मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ स्वीकृत वाङ्जषयक कामयक्रभ 
अन्त्तगयतको अस्थामी दयफन्त्दीभा ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी कयाय 
सेवाभा ङ्झरनको राङ्झग भातहतको ङ्झनकामभा देहाम फभोङ्ञजभको 
छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत यहनेछ,- 

(क) भातहतको ङ्झनकाम प्रभङ्टख             -सॊमोजक 

(ख) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्वास््म भन्त्त्रारम -सदस्म 

(ग) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्वास््म ङ्झनदेशनारम -सदस्म 

(घ) ङ्जवऻ, सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम   -सदस्म  

(ङ) प्रभङ्टख, प्रशासन शाखा        -सदस्म-सङ्ञचव 

(४) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्त्धी कामयङ्जवङ्झध उऩदपा (१), 
(२) य (३) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम 
भन्त्त्रारमभा य उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम 
भातहत ङ्झनकामको प्रभङ्टखको कामायरमभा यहनेछ। 

(६) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस  सङ्झभङ्झतरे आपैरे वा 
एकजना ङ्जवऻ सङ्जहत फेग्रै अन्त्तवायताय सङ्झभङ्झत गठन गयी अन्त्तवायताय 
ङ्झरन सक्नछे य सो फभोङ्ञजभ गङ्छठत उऩसङ्झभङ्झतरे गने कामय 
सम्फन्त्धी ङ्जवषम य कामयङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणयम गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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१०.  छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय: छनोट 
तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्- 

(क) ङ्चयक्त ऩदहरुको ङ्जववयण सॊकरन गने, 
(ख) ऩूङ्झतय गनङ्टय ऩने ङ्चयक्त ऩदहरुको मङ्जकन गयी सॊ्मा 

ङ्झनधाययण गने, 
(ग) ऩदऩूङ्झतय गनयका राङ्झग दयखास्त आब्हानको सूचना 

प्रकाशन गने, 
(घ) ङ्चयतऩूवयक प्राप्त बएका दयखास्तहरु स्वीकृत वा 

अस्वीकृत गने, 
(ङ) ऩयीऺा ङ्झरन े सभम, ङ्झभङ्झत य स्थान ङ्झनधाययण गने य 

ऩयीऺा ङ्झरने,  

(च) प्रश्न ऩत्रहरु ङ्झनभायण गने गयाउने य प्रश्नको भोडयेसन 
गने, 

(छ) प्रश्नऩत्र छऩाउने य ऩयीऺाभा ङ्जवतयण नबएसम्भ सङ्टयङ्ञऺत 
य गोप्म याख्न,े 

(ज) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका जाॉच गने, गयाउने, 
(झ) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा उत्तीणय उम्भेदवायहरुको अन्त्तवायताय 

ङ्झरने, 
(ञ) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा य अन्त्तवायताको नम्फय जोडी मोग्मताक्रभ 

ङ्झनधाययण गने, 
(ट) मोग्मताक्रभ अनङ्टसाय नङ्झतजा प्रकाशन गने,  

(ठ) कयाय ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदनको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने,  

(ड) भन्त्त्रारमरे तोकेका अन्त्म कामय गने। 

११.  ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी कयाय सेवाभा ङ्झरन े प्रङ्जक्रमा य  

अङ्कबाय: (१) भन्त्त्रारम वा भातहत ङ्झनकामरे देहाम फभोङ्ञजभको 
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प्रङ्जक्रमाफाट ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी कयाय सेवाभा ङ्झरन 
सक्नेछ:- 

(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा प्रङ्जक्रमा: ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा, 
अन्त्तवायताय, शैङ्ञऺक मोग्मता, ताङ्झरभ य अनङ्टबव 
भूल्माङ्कन प्रङ्जक्रमाफाट,  

वा 
(ख) अन्त्तवायताय प्रङ्जक्रमा: कयाय सेवा ङ्झछटो छङ्चयतोको 

राङ्झग अन्त्तवायताय (अन्त्तवायताय, शैङ्ञऺक मोग्मता, 
ताङ्झरभ य अनङ्टबव भूल्माङ्कन) प्रङ्जक्रमाफाट । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीऺा, अन्त्तवायताय, शैङ्ञऺक मोग्मता, ताङ्झरभ य अनङ्टबवको भूल्माङ्कन 
प्रङ्जक्रमाफाट ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको छनोट गनय अनङ्टसूची-३ 
फभोङ्ञजभ कङ्ट र एक सम ऩूणायङ्क कामभ गनङ्टय ऩनेछ।   

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ अन्त्तवायताय, 
शैङ्ञऺक मोग्मता, ताङ्झरभ य अनङ्टबवको भूल्माङ्कन प्रङ्जक्रमाफाट 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको छनोट गनय अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ 
कङ्ट र ऩचास ऩूणायङ्क कामभ गनङ्टय ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) को अङ्झतङ्चयक्त ङ्जवऩद वा भहाभायीको 
अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको य ङ्झछटो छङ्चयतो तङ्चयकाफाट ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभी कयाय सेवाभा ङ्झरनङ्ट ऩने बएभा शैङ्ञऺक मोग्मता, 
ताङ्झरभ य अनङ्टबव प्रभाणऩत्र भूल्माङ्कनको अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभ कङ्ट र 
तीस ऩूणायङ्क कामभ गयी मोग्मता प्रङ्जक्रमाफाट ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीको छनोट गनय सङ्जकनछे। 

१२. प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण: (१) मस कामयङ्जवङ्झधको दपा ११ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (क) को प्रमोजनको राङ्झग भात्र प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण 
गनङ्टय ऩनेछ।  
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(२) सङ्झभङ्झतरे ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी कयाय सेवाभा 
ङ्झरन ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको राङ्झग वस्तङ्टगत वा ङ्जवषमगत वा दङ्टवै 
प्रश्नऩत्रको ङ्झनभायण गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमका 
दऺ य ङ्जवशेषऻद्वाया प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण गयाउन सक्नेछ। 

 (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण गयाउॉदा 
अरग अरग ङ्जवऻफाट कम्तीभा तीन सेट प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनभायण बएका प्रश्नऩत्रहरु 
भध्मेफाट सङ्झभङ्झतरे प्रश्नहरु छनोट गयी ऩयीऺा सञ्चारन गनङ्टय 
ऩनेछ। 

 (६) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण गदाय गोऩनीमता 
कामभ गनङ्टय ऩनेछ। 

 

१३.  ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन य उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका जाॉच: (१) दयखास्त 
स्वीकृत बएका ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीका उम्भेदवायहरुरे भात्र 
ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा साभेर हङ्टन ऩाउनेछन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा अङ्झधकृत 
तहको हकभा ङ्जवषमगत प्रश्न ऩत्रभा आधाङ्चयत य सहामक तहको 
हकभा वस्तङ्टगत प्रश्न ऩत्रभा आधाङ्चयत हङ्टनेछ । 

(३) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको राङ्झग छनोट बएको हयेक वस्तङ्टगत 
प्रश्नको अङ्कबाय एक देङ्ञख दङ्टई अङ्क य ङ्जवषमगत प्रश्नको अङ्कबाय 
ऩाॉच देङ्ञख दश अङ्क सम्भको हङ्टनेछ।  

(४) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको उत्तीणायङ्क चारीस प्रङ्झतशत हङ्टनछे। 
(५) उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको जाॉचको प्रङ्जक्रमा य प्रङ्जवङ्झध सम्फन्त्धी 

व्मवस्था छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणयम गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  
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(६) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ उत्तीणायङ्क 
प्राप्त नगने उम्भेदवायराई ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको फाॉकी 
छनोट प्रङ्जक्रमाभा सहबागी गयाउन ऩाइन ेछैन l 

१४. अन्त्तवायताय: (१) सङ्झभङ्झतरे रोक सेवा आमोगरे अवरम्फन गयेको 
ङ्जवङ्झधराई आधाय भानी ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा उतीणायङ्क प्राप्त गने 
उम्भेदवायहरु भध्मेफाट अन्त्तवायतायको राङ्झग मोग्म उम्भेदवायहरु 
छनोट गयी सॊङ्ञऺप्त सूची तमाय गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचीका उम्भेदवाय वा दपा 
११ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका उम्भेदवायहरुराई अन्त्तवायतायभा 
उऩङ्ञस्थत हङ्टनका राङ्झग कम्तीभा सात ङ्छदनको सभम ङ्छदई सूचना 
प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन 
दपा ६ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत सूचना अनङ्टसायका 
उम्भेदवायराई अन्त्तवायतायभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनका राङ्झग तीन ङ्छदनको 
सभम ङ्छदई सूचना प्रकाशन गयी अन्त्तवायतायको राङ्झग आह्वान गनङ्टय 
ऩनेछ। 

(४) ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीका उम्भेदवायराई 
अन्त्तवायतायको अङ्क प्रदान गदाय ऩूणायङ्कको न्त्मूनतभ चारीस प्रङ्झतशत य 
अङ्झधकतभ सत्तयी प्रङ्झतशतङ्झबत्र यही अङ्क प्रदान गनङ्टय ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ अङ्क प्रदान गदाय सत्तयी 
प्रङ्झतशत बन्त्दाफढी वा चारीस प्रङ्झतशत बन्त्दा घटी अङ्क प्रदान गनङ्टय 
ऩयेकोभा स्ऩष्ट आधाय य कायण उल्रेख गयी अन्त्तवायताय पायाभभा 
उल्रेख  गनङ्टय ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ घटी वा फढी अङ्क ङ्छदएको 
तय कायण नखोरेको ऩाइएभा फढीभा सत्तयी प्रङ्झतशत य घटीभा 
चारीस प्रङ्झतशत अङ्क कामभ हङ्टनेछ। 
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(७) अन्त्तवायतायको भूल्माङ्कन गने प्रत्मेक सदस्मरे अरग 
अरग अन्त्तवायताय भूल्माङ्कन पायाभभा प्रत्मेक उम्भेदवायको 
भूल्माङ्कनको अङ्क प्रदान गनङ्टय ऩनेछ।  

(८) अन्त्तवायतायको भूल्माङ्कन गने प्रत्मेक सदस्मरे हयेक 
सेसनको आपूरे भूल्माङ्कन गयेको अन्त्तवायताय भूल्माङ्कन पायाभ 
अरग्गै खाभफन्त्दी गयी आफ्नो सङ्जहछाऩ गनङ्टय ऩनेछ।  

(९) अन्त्तवायताय सभाप्त हङ्टनासाथ भूल्माङ्कनकतायहरुको 
योहवयभा ठङ्टरो खाभभा उऩदपा (८) फभोङ्ञजभका खाभहरु 
खाभफन्त्दी य ङ्झसरफन्त्दी गयी सो खाभको फाङ्जहय ङ्जवऻ रगामत 
अन्त्तवायतायभा साभेर सफै सदस्महरुरे सङ्जहछाऩ गनङ्टय ऩनेछ।  

(१०) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ अन्त्तवायतायकतायहरुरे प्रदान 
गयेको अङ्कको सङ्झभङ्झतरे औसत अङ्क ङ्झनकारी अन्त्तवायतायको अङ्क 
कामभ गनङ्टय ऩनेछ।  

(११) अन्त्तवायतायको अङ्क भूल्माङ्कन गदाय ङ्जवषमफस्तङ्टको 
ऻान, व्मङ्ञक्तत्व, ङ्झसजयनशीर ऺभता, प्रस्तङ्टङ्झत करा य आत्भङ्जवश्वास 
जस्ता आधायहरुभा गङ्चयनछे। 

(१२) मस दपाभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बएताऩङ्झन ङ्जवऩद वा भहाभायीको सभमभा उम्भेदवायहरु बौङ्झतक 
रुऩभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन सक्न े अवस्था नबएभा भन्त्त्रारमरे ङ्जवशेष 
ङ्झनणयम गयी अनराइन वा बच ङ्टयअर अन्त्तवायतायको भाध्मभफाट 
अन्त्तवायताय ङ्झरन सङ्जकनेछ। 

१५.  अङ्ञन्त्तभ नङ्झतजा प्रकाशन गने: (१) सङ्झभङ्झतरे उम्भेदवायहरुको योर 
नम्फय, नाभ थय, ठेगाना, काभ गनय तोङ्जकएको अस्ऩतार वा 
स्वास््म सॊस्था आङ्छद सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनङ्टसाय 
नङ्झतजा प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नङ्झतजा प्रकाशन गदाय ऩद 
सॊ्मा बन्त्दा दोब्फय सॊ्माभा वैकङ्ञल्ऩक उम्भेदवायको सूची 
प्रकाशन गनङ्टयऩनेछ य ङ्झसपाङ्चयस बएका उम्भेदवायहरुको सूची 
भन्त्त्रारमको सूचना ऩाटीभा टाॉस य वेफसाइटभा सभेत प्रकाशन 
गनङ्टयऩनेछ।  

तय आवेदन नै कभ ऩयेको वा उत्तीणय नबएको कायण 
मथेष्ठ वैकङ्ञल्ऩक उम्भेदवाय नबएको अवस्थाभा वैकङ्ञल्ऩक 
उम्भेदवायको सूची कभ सॊ्माभा ङ्झनकाल्न वा भङ््ट म उम्भेदवाय 
भात्र ङ्झसपाङ्चयस गनय कङ्ट नै फाधा ऩने छैन। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मोग्मताक्रभभा यहेका 
उम्भेदवायको कयाय सेवाका राङ्झग सम्झौता य ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनय 
भन्त्त्रारम, ङ्झनदेशनारम वा भातहत ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस 
गनङ्टयऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको मोग्मताक्रभभा यहेका 
उम्भेदवायहरुराई सात ङ्छदनङ्झबत्र सेवा कयाय सम्झौता गनय आउन 
सूङ्ञचत गयी सोको अङ्झबरेख सभेत याख्नङ्टऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन 
दपा ६ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत सूचना अनङ्टसायका 
उम्भेदवायराई तीन ङ्छदनङ्झबत्र सेवा कयाय सम्झौता गनय आउन 
सूङ्ञचत गयी सोको अङ्झबरेख सभेत याख्नङ्टऩनेछ। 

(६) उऩदपा (४) य (५) फभोङ्ञजभको अवङ्झधभा कयाय 
सेवाभा सम्झौता गनय य ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरन नआएभा मोग्मताक्रभका 
आधायभा भन्त्त्रारमरे क्रभश् वैकङ्ञल्ऩक उम्भेदवायराई कयाय 
सेवाभा सम्झौता गनय य ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरन सूङ्ञचत गनङ्टय ऩनेछ।  

1६.  कयाय सम्झौता: (१) दपा १५ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको 
अवङ्झधङ्झबत्र कयाय सम्झौता गनय आउने उम्भेदवायसॉग भन्त्त्रारम वा 



खण्ड ५) सङ् ्मा २८ प्रदेश याजऩत्र बाग ३ ङ्झभङ्झत २०७८।११।०२ 

16 

भातहत ङ्झनकामरे अनङ्टसूची-6 फभोङ्ञजभको कामय ङ्जववयण य 
अनङ्टसूची-7 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कयाय सेवा सम्झौता गनङ्टयऩनेछ। 

(2) कयाय सम्झौता गयेऩश्चात भन्त्त्रारम वा भातहतका 
ङ्झनकामरे कयाय सेवाभा ङ्झरईएका ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीराई 
अनङ्टसूची-8 फभोङ्ञजभको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्र ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(3) मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीराई कयाय सेवाभा ङ्झरॉदा काभ शङ्टरु गने ङ्झभङ्झत य 
अन्त्त्म हङ्टने ङ्झभङ्झत सभेत उल्रेख गनङ्टयऩनेछ य एक ऩटकभा एक 
आङ्झथयक वषयङ्झबत्र ऩने गयी फङ्जढभा छ भङ्जहनासम्भको राङ्झग भात्र 
कयाय गनङ्टय ऩनेछ। 

(4) ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीरे स्वेच्छारे कयाय 
ङ्झनयन्त्तयता गनय नचाहेभा कम्तीभा एक भङ्जहना अगाङ्झड कामायरमभा 
ङ्झरङ्ञखत रुऩभा जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(5) मस दपाभा रेङ्ञखएका कङ्ट याहरुका अङ्झतङ्चयक्त कयाय 
सम्झौताका अन्त्म कङ्ट याहरु देहाम  फभोङ्ञजभका ङ्जवषमहरु सहभङ्झतभा 
गङ्चयएको बनी अङ्झनवामय रुऩभा खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) सेवा कयाय सम्झौताको अङ्झधकतभ अवङ्झध, 
(ख) सेवा कयायभा यही गनङ्टय ऩने काभको ङ्जववयण, 
(ग) सेवाका शतय य सङ्टङ्जवधाहरु, 
(घ) कयाय बॊग हङ्टने अवस्था, 
(ङ) भाङ्झसक ऩाङ्चयश्रङ्झभक, 
(च) ङ्झफदा रगामतका अन्त्म ङ्जवषमहरु। 

१७.  सेवाका शतय, ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सेवा सङ्टङ्जवधा: (१) ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीरे हयेक भङ्जहना अनङ्टसूची-9 फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन 
फङ्टझाएऩङ्झछ सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत भाङ्झसक ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउनेछन।्   
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(२) भातहत ङ्झनकामरे कामय ङ्जववयण फभोङ्ञजभ गयेको कामय 
प्रगङ्झतको स्थरगत वा वस्तङ्टगत  प्रङ्झतवेदन, कामय प्रकृङ्झत य 
जोङ्ञखभका आधायभा कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी प्रचङ्झरत कानून 
अनङ्टसाय  आपै आङ्ञजयत श्रोतफाट ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीराई 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा  अङ्झतङ्चयक्त थऩ सङ्टङ्झफधा 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।  

(३) भन्त्त्रारम वा भातहत ङ्झनकामरे ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीको आफ्नो प्राङ्जवङ्झधक सीऩ य  दऺताभा सघाउ ऩङ्टग्ने, 
अस्ऩतार वा स्वास््म सॊस्थाको सेवा सङ्टदृढ य ङ्जवस्ताय हङ्टन सहमोग 
ऩङ्टग्ने ङ्जकङ्झसभको ताङ्झरभ, गोष्ठी, सङ्झभऺा, फैठक, छरपरभा काज 
वा ङ्झफदाभा ऩठाउन वा सहबागी गयाउन कङ्ट नै फाधा ऩने छैन। 

(४) ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीरे ङ्झफदा स्वीकृत नगयाई 
ऩन्त्र ङ्छदनसम्भ कामययत कामायरमभा उऩङ्ञस्थत नबएभा त्मस्तो 
अनङ्टऩङ्ञस्थत ङ्छदनको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने छैन। 

(५) सयकायी काभकाजको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीराई भ्रभणभा काज खटाउन सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दैङ्झनक बत्ता य भ्रभण खचय 
ऩाउन े स्थानभा काजभा खङ्जटॉदा प्रदेशको प्रचङ्झरत भ्रभण खचय 
ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्त्धत तहरे ऩाउने दैङ्झनक बत्ता य भ्रभण 
खचय फयाफयको यकभ ऩाउनछे। 

(७) ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीरे भाङ्झसक एक ङ्छदनका 
दयरे फाह्र ङ्छदन घय ङ्जवदा य छ ङ्छदन बैऩयी ङ्झफदा प्राप्त गनय 
सक्नेछन।्  

(८) उऩदपा (७) फाहेक ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा ऩन्त्र ङ्छदन य 
कयाय सेवाको अवङ्झध फाॉकी बएभा प्रसूङ्झत ङ्झफदा अन्त्ठानब्फे ङ्छदन 
ऩाउनेछन। 
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(९) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभको घयङ्झफदा य बैऩयी ङ्झफदा 
कयाय अवङ्झधङ्झबत्र खचय नबएभा सॊङ्ञचत हङ्टने छैन।  

(१०) ङ्जवदा फसेकै अवङ्झधभा कयायको म्माद सभाप्त बएभा 
म्माद सभाप्त बएऩङ्झछको कङ्ट नै सेवा सङ्टङ्झफधा ऩाउनेछैन।  

(११) ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीरे चाडऩवय खचय य 
वाङ्जषयक ऩोशाक बत्ता कयाय सम्झौताभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ 
ऩाउनेछ। 

(१२) कयाय सेवाभा यही छ भङ्जहना बन्त्दा फढी ङ्झनयन्त्तय 
सेवा गयेभा एक आङ्झथयक वषयभा एक भङ्जहनाको ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
फयाफयको यकभ चाडऩवय खचय फाऩत ङ्छदइनेछ। 

(१३) मस कामयङ्जवङ्झधभा तोङ्जकएदेङ्ञख फाहेक सेवा, सङ्टङ्झफधा 
य अन्त्म शतयहरु सेवा कयाय सम्झौताभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

१८.  कयाय सेवाको म्माद थऩ: (१) दपा ४ को उऩदपा (१) को 
अवस्था अझै ङ्जवद्यभान यहेको बएभा य ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामत सेवा 
सङ्टङ्जवधा ब ङ्टक्तानीका राङ्झग फजेट व्मवस्था बएभा प्रचङ्झरत कानूनको 
अङ्झधनभा यही दपा १६ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कयाय सेवा 
सम्झौता गयी ङ्झरएको व्मङ्ञक्तराई म्माद थऩ गयी काभभा रगाउन 
सङ्जकनछे।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् अको अवङ्झध म्माद थऩ 
गयी कयाय सेवाभा ङ्झरई काभभा रगाउनङ्ट ऩयेभा ऩङ्टन् ऩयीऺण, 
छनोट य शङ्टरू कयाय गयेको सयह भानी थऩ कयाय सेवा सम्झौता 
गङ्चयनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद थऩ गदाय जङ्टन 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको म्माद थऩ गने हो ङ्झनजको अङ्ञघल्रो 
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कामय अवङ्झधको अनङ्टसूची-१0 फभोङ्ञजभको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन 
पायाभ बनङ्टय बयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनभा 
असी प्रङ्झतशत वा सो बन्त्दाफढी अङ्क प्राप्त गने ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीको भात्र उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नमाॉ अवङ्झधको राङ्झग 
म्माद थऩ गनङ्टय ऩनेछ।  

१९.  कयाय सेवाको अन्त्त्म: (१) देहामको अवस्थाभा ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीसॉगको कयाय सेवा सम्झौता भन्त्त्रारमरे जङ्टनसङ्टकै फखत 
अन्त्त्म गनय सक्नेछ:- 

(क) भन्त्त्रारमफाट कामयक्रभको ङ्झनयन्त्तयता नबएभा, 
(ख) कामयक्रभका राङ्झग आवश्मक फजेटको व्मवस्था 

नबएभा, 
(ग)  सम्फङ्ञन्त्धत अस्ऩतार वा स्वास््म सॊस्थाको 

प्रभङ्टखरे कामय सम्ऩादन सन्त्तोषजनक नयहेको 
बनी ङ्झसपाङ्चयस गयेभा,                                          

(घ)  शायीङ्चयक अस्वस्थता बई वा अन्त्म कङ्ट नै 
कायणरे सेवा ङ्छदन असभथय बएभा,  

(ङ)  सेवाफाट अरग हङ्टनका राङ्झग कम्तीभा एक 
भङ्जहना अगावै भन्त्त्रारम वा सम्फङ्ञन्त्धत अस्ऩतार 
वा स्वास््म सॊस्थाराई जानकायी ङ्छदएभा, 

(च) आचयण य ऩदीम अनङ्टशासन सम्फन्त्धी कङ्ट याहरु 
उल्रङ्घन गयेभा। 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य (च) फभोङ्ञजभ कयाय 
बङ्ग गनङ्टय अङ्ञघ त्मस्ता ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको आवश्मक 
छानङ्झफन गनय रगाई सपाइको भौका ङ्छदईनेछ।  
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सपाइ सन्त्तोषजनक 
नबएभा भन्त्त्रारम वा भातहतको ङ्झनकामरे जङ्टनसङ्टकै अवङ्झधभा कयाय 
बङ्ग गनय सक्नेछ।  

(४) जङ्टनसङ्टकै कायणफाट कयाय सेवा अन्त्त्म हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ 
सयकायी नगदी, ङ्ञजन्त्सी, भारसाभान, अङ्झबरेख य कागजात 
ङ्झनमभानङ्टसाय फयफङ्टझायथ गनङ्टय ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ फयफङ्टझायथ नगयेभा सयकायी 
फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयने य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
कायफाही गङ्चयनेछ।  

(६) मस दपाभा उल्रेङ्ञखत आधायका अङ्झतङ्चयक्त कयाय 
सेवा अन्त्त्म हङ्टने अवस्था वा शतय कयाय सेवा सम्झौताभा उल्रेख 
बए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

२०.  आचाय सॊङ्जहता ऩारना गनङ्टय ऩने: ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको 
छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी, ङ्जवषम ङ्जवऻ य 
अन्त्तवायताय सङ्झभङ्झतका सदस्मरे अनङ्टसूची-१1 फभोङ्ञजभको आचाय 
सॊङ्जहता ऩारना गनङ्टय ऩनेछ। 

२१.  गोऩनीमता कामभ गनङ्टय ऩने: ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको छनोट 
तथा ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्जक्रमा सम्फन्त्धी  काभ कायफाही  तथा गोऩनीमता 
गनङ्टय ऩने ऩयीऺा सम्फन्त्धी कामयभा आवश्मक गोऩनीमता कामभ 
याख्न े दाङ्जमत्व सो काभभा सॊरग्न सफै ऩदाङ्झधकायी य कभयचायीको 
हङ्टनेछ । 

२२. सरुवा नहङ्टन े य दाफी गनय नऩाउन:े (१) ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीको सेवा कयाय सम्झौता हङ्टॉदाका फखत तोङ्जकएको 
अस्ऩतार वा स्वास््म सॊस्थाफाट सरुवा गनय ऩाइन ेछैन। 

(२) मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ अस्ऩतार वा स्वास््म 
सॊस्थाभा कयायभा ऩटक÷ऩटक काभ गयेकै आधायभा सेवा कयाय 
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अन्त्त्म बएऩङ्झछ वा अन्त्म कङ्ट नै कायणरे ऩद भङ्टक्त बएऩङ्झछ वा 
ऩदावङ्झध कामभ यहेको अवस्थाभा बङ्जवष्मभा सम्फङ्ञन्त्धत वा अन्त्म 
कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदभा अस्थामी वा स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टनका राङ्झग प्रदेश 
सयकाय सभऺ कङ्ट नै ऩङ्झन दाफी गनय ऩाउने छैन। 

२३. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा तथा अन्त्तवायतायको ऩाठ्यक्रभ: रोक सेवा आमोगरे 
सम्फङ्ञन्त्धत ऩदको राङ्झग तमाय गयेको ऩाठ्यक्रभ नै ङ्ञचङ्जकत्सक वा 
स्वास््मकभीको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा तथा अन्त्तवायताय प्रमोजनको राङ्झग 
ऩाठ्यक्रभ हङ्टनछे। 

२४. ऩयीऺा सञ्चारन खचय भाऩदण्ड: ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको 
ऩयीऺा सञ्चारन, प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण,  उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका जाॉच, अन्त्तवायताय 
रगामत अन्त्म प्रङ्जक्रमाको राङ्झग हङ्टने खचय भाऩदण्ड रोक सेवा 
आमोगको खचय भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२५. रोक सेवा आमोगको ङ्झसद्धान्त्त अवरम्फन गनङ्टयऩने: अस्ऩतार वा 
स्वास््म सॊस्थाभा ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको छनोट तथा 
ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्त्धी काभ कायफाहीभा मस कामयङ्जवङ्झधभा उल्रेख 
नबएका कङ्ट याहरुको हकभा रोक सेवा आमोगफाट ङ्झनधायङ्चयत 
ङ्झसद्धान्त्त, कामयङ्जवङ्झध य प्रङ्जक्रमाराई अवरम्वन गनङ्टय ऩनेछ। 

२६.  रोक सेवा आमोगसॉग ऩयाभशय ङ्झरनङ्ट ऩने: मस कामयङ्जवङ्झधभा जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभी छ 
भङ्जहनाबन्त्दा फढी कयाय सेवाभा ङ्झरॉदा रोक सेवा आमोगको ऩयाभशय 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

27.  आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन:े मस कामयङ्जवङ्झधको कामायन्त्वमनको 
क्रभभा कङ्ट नै फाधा आइऩयेभा मस कामयङ्जवङ्झध तथा प्रचङ्झरत 
कानूनसॉग नफाङ्ञझन ेगयी भन्त्त्रारमरे आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन 
सक्नेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 
(दपा 6 को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

सूचनाको ढाॉचा 
फागभती प्रदेश सयकाय  
स्वास््म भन्त्त्रारम  

हेटौडा, नेऩार 
कयाय सेवाभा ङ्झरन ेसम्फन्त्धी सूचना 

 सूचना प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत : २०...।...।...     
  
मस भन्त्त्रारम वा भातहत कामायरमको स्वीकृत दयफन्त्दीभा रोक सेवा आमोगफाट 
ऩदऩूङ्झतयको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बई आएभा वा स्थामी कभयचायी खङ्जटई/सरुवा बई 
आएभा वा अन्त्म व्मवस्था बएभा स्वत: नयहने गयी देहाम फभोङ्ञजभको ऩदभा 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभी कयाय सेवाभा याख्नङ्ट ऩने बएकोरे मोग्मता ऩङ्टगेका 
नेऩारी नागङ्चयकहरुरे मो सूचना प्रकाङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबत्र कामायरम 
सभम ङ्झबत्र याजस्व ङ्झतयेको यङ्झसद सङ्जहत दयखास्त ङ्छदनङ्ट हङ्टन सम्वङ्ञन्त्धत सवैको राङ्झग 
मो सूचना प्रकाशन गङ्चयएको छ।  
 

ङ्झस.न. ऩद नाभ तह सेवा सभूह सॊ्मा शैङ्ञऺक मोग्मता 
      
      
      
      
 
१. मोग्मता य अनङ्टबव: 

(क) नेऩारी नागङ्चयक, 
(ख) सहामक तहको राङ्झग १८ वषय य अङ्झधकृत तहको राङ्झग २१ वषय उभेय 

ऩङ्टया बएको, 
(ग) सम्फङ्ञन्त्धत काउङ्ञन्त्सरभा दताय बएको (स्थामी वा अस्थामी प्रभाणऩत्र), 
(घ) स्वास््म ऺेत्रभा अनङ्टबव हाङ्झसर गयेको बए सो को प्रभाण ऩत्र ,  
(ङ) अन्त्म प्रचङ्झरत कानूनद्वाया अमोग्म नबएको, 
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(च) दयखास्तभा सॊरग्न गनङ्टयऩने् व्मङ्ञक्तगत ङ्जववयण, शैङ्ञऺक मोग्मता, नेऩारी 
नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, अनङ्टबवको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
प्रचङ्झरत नेऩार कानून फभोङ्ञजभ काउङ्ञन्त्सरभा दताय बएको प्रभाणऩत्रको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न हङ्टन ङ्टऩनेछ। ऩेश गङ्चयने सफै प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको 
ऩछाडी उम्भेदवाय स्वमॊरे हस्ताऺय गयी प्रभाङ्ञणत गने।  

 (छ) छनोटको  प्रङ्जक्रमा: ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा वा अन्त्तवायताय वा शैङ्ञऺक मोग्मता 
प्रङ्जक्रमा। 

२. दयखास्त पायाभ, दयखास्त दस्तङ्टय, कामय ङ्जववयण, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सेवाका 
शतयहरु सङ्जहतको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण 

 कामायरमफाट वा वेवसाइट ................. फाट उऩरब्ध हङ्टनेछ। 
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अनङ्टसूची -२ 
(दपा 7 को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

 दयखास्त पायाभको ढाॉचा  
 फागभती प्रदेश सयकाय  
स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौडा, नेऩार 
कयाय सेवाको राङ्झग दयखास्त पायाभ 

(क) वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण 
नाभ थय, 
वतन, 

नागङ्चयकता 

नाभ, थय (देवनागयीभा)  
(अॊग्रजेी ठूरो 
अऺयभा) 

 ङ्झरङ्ग: 

 नागङ्चयकता नॊ: जायी गने ङ्ञजल्रा: ङ्झभङ्झत: 
स्थामी 
ठेगाना 

(क) ङ्ञजल्रा (ख) न.ऩा./गा.ऩा. (ग) वडा नॊ: 
(घ) टोर: (ङ) भागय/घय नॊ.: (च) पो नॊ.: 

ऩत्राचाय गने ठेगाना:                             ईभेर: 
फाफङ्टको नाभ, थय: उम्भेदवायको जन्त्भ ङ्झभङ्झत: (ङ्जव.सॊ.भा)                      

      (ईस्वी सॊवत ्भा) 
फाजेको नाभ, थय: हारको उभेय:         वषय:        भङ्जहना: 
 
(ख) शैङ्ञऺक मोग्मता/ताङ्झरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको राङ्झग चाङ्जहन े
आवश्मक न्त्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता/ताङ्झरभ भात्र उल्रेख गने) 
आवश्मक 
न्त्मूनतभ 
मोग्मता 

ङ्जवश्वङ्जवद्यारम/फोडय/ताङ्झरभ 
ङ्छदने सॊस्था 

शैङ्ञऺक 
उऩाङ्झध/ताङ्झरभ 

सॊकाम शे्रणी/ 
प्रङ्झतशत 

भूर ङ्जवषम 

शैङ्ञऺक 
मोग्मता 

     
     

ताङ्झरभ      
     

(ग) अनङ्टबव सम्फन्त्धी ङ्जववयण  

कामायरम ऩद सेवा/सभूह/ 
उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 

अवङ्झध 
देङ्ञख सम्भ 

       

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटय साईजको ऩङ्टयै 
भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने पोटो 
महाॉ टास्ने य पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेदवायरे दस्तखत 

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटय साईजको 
ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने 
पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा 

ऩने गयी 
उम्भेदवायको 
दस्तखत 
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भैरे मस दयखास्त पायाभभा खङ्टराएका सम्ऩूणय ङ्जववयणहरु सत्म छन ् । दयखास्त फङ्टझाएको ऩदको 
सूचनाको राङ्झग अमोग्म ठहङ्चयने गयी कङ्ट नै सजाम ऩाएको छैन। कङ्ट नै कङ्ट या ढाॉटे वा रङ्टकाएको ठहङ्चयएभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सहनछेङ्ट/फङ्टझाउनेछङ्ट  । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचङ्झरत कानून तथा मस 
दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेङ्ञखत सफै शतय तथा ङ्झनमभहरु ऩारना गनय भन्त्जङ्टय गदयछङ्ट । साथै 
कयायभा उल्रेङ्ञखत शतयहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनेछङ्ट य कयायको सभमबन्त्दा अगावै कयायको अन्त्त्म 
गदाय कम्तीभा एक भङ्जहनाको ऩूवय सूचना ङ्छदई कामायरमभा ङ्झनवदेन ङ्छदनछेङ्ट। 

 
 

उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदवायको दस्तखत:- 
दामाॉ फामाॉ 
 
 

 

ङ्झभङ्झत: 

कामायरमरे बने् 
यङ्झसद/बौचय नॊ. : योर नॊ. : 
दयखास्त अस्वीकृत बए सोको कायण : 
दयखास्त रुजङ्ट गनेको:- 
दस्तखत्  
नाभ, थय: 
ऩद: 
ङ्झभङ्झत : 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको:-  
दस्तखत्  
नाभ, थय: 
ऩद: 
ङ्झभङ्झत : 

रष्टव्म: दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेङ्ञखत रगामतका ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत कागजातहरु अङ्झनवामय रुऩभा 
उम्भेदवाय आपैरे प्रभाङ्ञणत गयी ऩेश गनङ्टय ऩनेछ:- (१) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
(२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (३) न्त्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (४) चाङ्चयङ्झत्रक प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (५) सम्फङ्ञन्त्धत काउङ्ञन्त्सरको प्रभाणऩत्र 
(राईसेन्त्स) को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य (६) अनङ्टबव प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ।  

 
  



खण्ड ५) सङ् ्मा २८ प्रदेश याजऩत्र बाग ३ ङ्झभङ्झत २०७८।११।०२ 

26 

फागभती प्रदेश सयकाय  
स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौडा, नेऩार 
प्रवेश ऩत्र 

उम्भेदवायरे बने: 
सूचना न.: 
ऩद:      तह: 
सेवा:      सभूह:  
  उऩसभूह: 
नाभ,थय:      दस्तखत: 

कामायरमको कभयचायीरे बने:      
 ....................... 

 अङ्झधकृतको दस्तखत 
योर नॊ.:  
नोट: ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा वा अन्त्तवायताय भा आउदा अङ्झनवामय रुऩभा प्रवशे ऩत्र ङ्झरई आउनङ्ट ऩनेछ। सूचनाभा 
तोङ्जकएको शतय, कागजात अऩङ्टग य मोग्मता नऩङ्टगेको ठहय बएभा जङ्टनसङ्टकै फखत ऩङ्झन मो प्रवशे ऩत्र यद्ध 
हङ्टन सक्नेछ।  
............................................................................................................................... 

फागभती प्रदेश सयकाय  
स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौडा, नेऩार 
प्रवेश ऩत्र 

उम्भेदवायरे बने: 
सूचना न.: 
ऩद:      तह: 
सेवा:      सभूह:  
  उऩसभूह: 
नाभ,थय:      दस्तखत: 

कामायरमको कभयचायीरे बने:      
 ....................... 

 अङ्झधकृतको दस्तखत 
योर नॊ.: 
नोट: ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा वा अन्त्तवायताय भा आउदा अङ्झनवामय रुऩभा प्रवशे ऩत्र ङ्झरई आउनङ्ट ऩनेछ। सूचनाभा 
तोङ्जकएको शतय, कागजात अऩङ्टग य मोग्मता नऩङ्टगेको ठहय बएभा जङ्टनसङ्टकै फखत ऩङ्झन मो प्रवशे ऩत्र यद्ध 
हङ्टन सक्नेछ।  

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटय साईजको 
ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने 
पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा 

ऩने गयी 
उम्भेदवायको 
दस्तखत 

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटय साईजको 
ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने 
पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा 

ऩने गयी 
उम्भेदवायको 
दस्तखत 
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अनङ्टसूची-३ 

(दपा ११ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 
उम्भेदवायको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा प्रङ्जक्रमाको भूल्माङ्कन 

 

ङ्झस. नॊ. भूल्माङ्कनको आधाय ऩूणायङ्क 

1. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा  ५० 
2. अन्त्तवायताय  २० 

(क) ङ्जवषमवस्तङ्टको ऻान १२ 

(ख) व्मङ्ञक्तत्व २ 

(ग) ङ्झसजयनशीर ऺभता २ 

(घ) प्रस्तङ्टङ्झत करा २ 

(ङ) आत्भङ्जवश्वास २ 

3. उम्भेदवायको शैङ्ञऺक मोग्मता २० 
(क) ङ्जवङ्ञशष्ट  शे्रणी २० 
(ख) प्रथभ शे्रणी १९ 

(ग) ङ्छद्वतीम शे्रणी १८ 

(घ) ततृीम शे्रणी १७ 
4. ताङ्झरभ (कम्तीभा एकभङ्टष्ट १५ ङ्छदन े

ताङ्झरभ) 

५  

(क) प्रथभ शे्रणी ५ 

(ख) ङ्छद्वतीम शे्रणी ४.५    

5. कामय अनङ्टबव (सम्फङ्ञन्त्धत ऺेत्रको 
भात्र) 

५ 
अनङ्टबव प्रभाङ्ञणत कागजातको आधायभा प्रङ्झत वषय १ 
अङ्कको दयरे ५ अङ्कसम्भ प्रदान गनय  सङ्जकनेछ) 

जम्भा                        १०० अङ्क 
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अनङ्टसूची-४ 
(दपा १1 को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 
उम्भेदवायको अन्त्तवायताय प्रङ्जक्रमाको भूल्माङ्कन 

 

ङ्झस. नॊ. भूल्माङ्कनको आधाय ऩूणायङ्क 

1. अन्त्तवायताय  २० 
  (क) ङ्जवषमवस्तङ्टको ऻान १२  

(ख) व्मङ्ञक्तत्व २  

(ग) ङ्झसजयनशीर ऺभता २ 

(घ) प्रस्तङ्टङ्झत करा २ 

(ङ) आत्भङ्जवश्वास २  

2. उम्भेदवायको शैङ्ञऺक मोग्मता २०  
(क) ङ्जवङ्ञशष्ट  शे्रणी २०  
(ख) प्रथभ शे्रणी १९   

(ग) ङ्छद्वतीम शे्रणी १८   

(घ) ततृीम शे्रणी १७   
3. ताङ्झरभ (कम्तीभा एकभङ्टष्ट १५ ङ्छदने 

ताङ्झरभ ) 

५ 

(क) प्रथभ शे्रणी ५  

(ख) ङ्छद्वतीम शे्रणी ४.५  

4. कामय अनङ्टबव (सम्फङ्ञन्त्धत ऺेत्रको भात्र) ५ 
अनङ्टबव प्रभाङ्ञणत कागजातको आधायभा प्रङ्झत वषय 
१ अङ्कको दयरे ५ अङ्कसम्भ प्रदान गनय  
सङ्जकनेछ) 

जम्भा                        ५० अङ्क 
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अनङ्टसूची-५ 
(दपा १1 को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 
उम्भेदवायको मोग्मता प्रङ्जक्रमाको भूल्माङ्कन 

 

 

ङ्झस. नॊ. भूल्माङ्कनको आधाय ऩूणायङ्क 

१. उम्भेदवायको शैङ्ञऺक मोग्मता २०    
(क) ङ्जवङ्ञशष्ट  शे्रणी २०  
(ख) प्रथभ शे्रणी १९   

(ग) ङ्छद्वतीम शे्रणी १८   

(घ) ततृीम शे्रणी १७   
२. ताङ्झरभ (कम्तीभा एकभङ्टष्ट १५ ङ्छदने ताङ्झरभ ) ५   

(क) प्रथभ शे्रणी ५  

(ख) ङ्छद्वतीम शे्रणी ४.५  

३. कामय अनङ्टबव (सम्फङ्ञन्त्धत ऺेत्रको अनङ्टबव भात्र) ५  

अनङ्टबव प्रभाङ्ञणत कागजातको आधायभा 
प्रङ्झत वषय १ अङ्कको दयरे ५ अङ्कसम्भ 
प्रदान गनय  सङ्जकनेछ) 

जम्भा                        ३० अङ्क 
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अनङ्टसूची-6 
(दपा १६ को उऩदपा (1) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

कामय ङ्जववयणको ढाॉचा  

 

फागभती प्रदेश सयकाय   
स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौडा, नेऩार  

 

कामय ङ्जववयण 

 

 

ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको नाभ: 
ङ्ञचङ्जकत्सक वा स्वास््मकभीको ऩद:                             

काभ गनङ्टय ऩने स्थान: 
सङ्टऩङ्चयवेऺक:  

                
प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टय ऩने अङ्झधकायी: 
कामय ङ्जववयण  
 
१.  
२.  
३.  
४.  

५.  
६.  
७.  
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अनङ्टसूची-7 
(दपा १६ को उऩदपा (1) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

 कयाय सम्झौताको ढाॉचा  
 

कयाय सेवा सम्झौता 
फागभती प्रदेश सयकाय, स्वास््म भन्त्त्रारम/ङ्झनकाम ................. (मसऩङ्झछ ऩङ्जहरो 
ऩऺ बङ्झनएको) य ................. ङ्ञजल्रा, ................. नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका, 
वडा नॊ. ..... फस्न ेश्री ............................................................ (मसऩङ्झछ 
दोश्रो ऩऺ बङ्झनएको) का ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभी कयायभा ङ्झरने सम्फन्त्धी 
सूचना फभोङ्ञजभ ............................ ऩदभा काभकाज गनय गयाउन ङ्झभङ्झत 
२०७...../......./...... को ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ देहामका शतयको अङ्झधनभा दोश्रो 
ऩऺरे ऩङ्जहरो ऩऺराई सेवा उऩरब्ध गयाउन भञ्जङ्टय बएकारे मो कयाय सेवाको 
सम्झौता गयी एक/एक प्रङ्झत आऩसी सहभङ्झतभा फङ्टझी ङ्झरमौं ङ्छदमौं। 

शतयनाभा 
१. कामय सम्ऩादन वा सेवा् दोश्रो ऩऺरे ...................... ऩदको सॊरग्न 

अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको  कामय ऺेत्रगत शतय (ToR) भा उल्रेङ्ञखत 
कामयहरु सम्ऩादन वा सेवा प्रदान गनङ्टय ऩनेछ ।  

२. सम्झौता अवङ्झध् मो सम्झौता ङ्झभङ्झत ................................... देङ्ञख 
..................सम्भ भान्त्म हङ्टनेछ ।  त्मसऩङ्झछ मस सम्झौताको दपा १६ 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३. ऩङ्चयश्रङ्झभक ब ङ्टक्तानी् मस सम्झौता फभोङ्ञजभको .......... ऩदको कयाय सेवा 
दोश्रो ऩऺरे उऩरब्ध गयाए फाऩत .........तहको भाङ्झसक ऩाङ्चयश्राङ्झभक 
कय सङ्जहत रु. ...........।  (अऺयेङ्जऩ ..................) भात्र भाङ्झसक कामय 
सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेश गये ऩङ्झछ प्रथभ ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई ब ङ्टक्तानी  
गनेछ ।  

४. प्रङ्झतवेदन् दोश्रो ऩऺरे ...............ऩदको अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ToR 
भा उल्रेङ्ञखत कामयहरु रगामत अन्त्म कामयहरु सम्ऩादन वा सेवा प्रदान 
गयेकोभा भाङ्झसक रुऩभा कामायरम प्रभङ्टख सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टय  
ऩनेछ ।  
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५. गोऩनीमता् दोश्रो ऩऺरे मस सम्झौताको कामय सम्ऩादन गदाय कानून 
फभोङ्ञजभ गोप्म याख्नङ्ट ऩने  कङ्ट याहरु प्रथभ ऩऺको सहभङ्झत फेगय सेवाभा 
यहॉदा वा नयहॉदा प्रकाशन, प्रशायण वा कसैराई व्मक्त गनेछैन, गोऩनीमता 
कामभ गनेछ। 

६. कामयस्थर् दोश्रो ऩऺको कामयस्थर ..................  भा हङ्टनेछ तय प्रथभ 
ऩऺरे कामायरमको आवश्मकता अनङ्टसाय कामय गनय खटाइएको जङ्टनसङ्टकै 
स्थानहरुभा कामय गनय दोश्रो ऩऺ खङ्जटनङ्ट ऩनेछ ।  

७. फजेट व्मवस्था् दोश्रो ऩऺरे मस सम्झौता फभोङ्ञजभ सेवा उऩरब्ध गयाए 
फाऩत ब ङ्टक्तानी गनङ्टय ऩने यकभ .................... 
भन्त्त्रारम/अस्ऩतार/कामायरमको फ.उ.ङ्ञश.नॊ. ......... को वाङ्जषयक स्वीकृत 
कामयक्रभङ्झबत्र यहेको ................ ङ्जक्रमाकराऩफाट व्मवस्था हङ्टनेछ ।   

८. दैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण खचय्  प्रथभ ऩऺरे कामय वा कामयक्रभ सञ्चारन 
गनय दैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण खचय ऩाउने स्थानभा काजभा खटाएभा 
........ तहरे ऩाउने दैङ्झनक बत्ता य भ्रभण खचय सङ्टङ्जवधा प्रथभ ऩऺरे दोश्रो 
ऩऺराई उऩरब्ध गयाउनेछ। दैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण खचय ब ङ्टक्तानी गनय  
दोश्रो ऩऺरे काभ सम्ऩङ्ङ वा भ्रभण प्रङ्झतवेदन ऩेश गनेछ ।  

९. अन्त्म सङ्टङ्झफधा नऩाउने्  प्रथभ ऩऺफाट मो सम्झौताभा उल्रेख बएको 
फाहेक कयाय सेवाभा काभ गदाय सञ्चमकोष, उऩचाय खचय, उऩदान तथा 
ऩेन्त्सन जस्ता स्थामी कभयचायीरे ऩाउने कङ्ट नै ऩङ्झन सङ्टङ्जवधा दोश्रो ऩऺराई 
उऩरब्ध हङ्टन ेछैन ।   

१०. ङ्झफदा् सावयजङ्झनक ङ्झफदा फाहेक दोश्रो ऩऺराई मस कामयङ्जवङ्झधको दपा १७ 
फभोङ्ञजभ ङ्झफदा उऩरब्ध हङ्टनेछ य प्रथभ ऩऺराई आवश्मक ऩयेको खण्डभा 
सावयजङ्झनक ङ्झफदाका ङ्छदनभा ऩङ्झन आङ्झथयक बाय नऩने गयी प्रथभ ऩऺरे 
दोश्रो ऩऺराई काभभा रगाउन सक्नेछ ।  

११. ऩाङ्चयश्रङ्झभक कट्टी य सेवाफाट हटाउने्  ङ्झफदा स्वीकृत नगयाई कामययत 
कामायरमभा उऩङ्ञस्थत नबएभा त्मस्तो अनङ्टऩङ्ञस्थत ङ्छदनको ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
ऩाउने छैन। दोश्रो ऩऺरे ऩङ्जहरो ऩऺराई रगाताय ऩन्त्र ङ्छदन बन्त्दा फढी 
सेवा उऩरब्ध नगयाएभा वा सन्त्तोषजनक सेवा ङ्छदन नसकेभा अनङ्टऩङ्ञस्थत 
यहेको अवङ्झधको ऩाङ्चयश्रङ्झभक दाभासाहीरे कट्टा गनय सक्नेछ। दोश्रो ऩऺ 
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शायीङ्चयक रुऩभा अस्वस्थ बएभा वा अन्त्म कङ्ट नै कायणरे तीस ङ्छदन बन्त्दा 
फढी मस सम्झौता फभोङ्ञजभको सेवा वा कामय सम्ऩादन गनय असभथय 
बएभा वा कामय सम्ऩादन सन्त्तोषजनक नबएभा वा सेवा प्रदामकरे 
कभयचायीको आचयण सम्फन्त्धी कङ्ट याहरु फयाफय उल्रङ्घन गयेभा वा प्रथभ 
ऩऺराई दोश्रो ऩऺको सेवा आवश्मकता नऩयेभा वा फजेटभा ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
व्मवस्था नबएभा प्रथभ ऩऺरे एकतपी ङ्झनणयम गयी कङ्ट नै ऩङ्झन सभमभा 
दोश्रो ऩऺराई सेवाफाट हटाउन सक्नेछ।  

१२. सयकायको अङ्झधकाय हङ्टन:े मस सम्झौता फभोङ्ञजभको सेवा प्रदान गने 
सन्त्दबयभा दोश्रो ऩऺरे कामायरमको राङ्झग उत्ऩादन गयेका सम्ऩूणय साभग्री, 
प्रङ्झतवेदन, चर, अचर कङ्ट याहरु य ऻानभा प्रथभ ऩऺको भात्र सम्ऩूणय 
अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।  

१३. सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण् कामय सम्ऩादनको सन्त्दबयभा दोश्रो ऩऺरे कामायरमको 
चर, अचर सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन, नोक्सानी वा ङ्जहनाङ्झभना गयेको प्रभाङ्ञणत 
बएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सोको ऺङ्झतऩूङ्झतय वा हाङ्झन नोक्सानीको 
ऺङ्झतऩूङ्झतय प्रथभ ऩऺराई ङ्छदनङ्टऩनेछ साथै प्रचङ्झरत ङ्झनमभानङ्टसायको अन्त्म 
कायफाही सभेत हङ्टनेछ।  

१४. ऩङ्चयचमऩत्र् प्रथभ ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई आवश्मकता अनङ्टसाय 
आङ्झधकाङ्चयकता सभाप्त हङ्टने ङ्झभङ्झत सभेत उल्रेख गयी ऩङ्चयचमऩत्र सभेत 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ य त्मस्तो ऩङ्चयचम ऩत्र कामायरमभा वा अन्त्म 
आवश्मक ऩने स्थानभा भात्र दोश्रो ऩऺरे प्रमोग गनय सक्नछे। प्रथभ 
ऩऺरे उऩरब्ध गयाएको ऩङ्चयचम ऩत्रको दङ्टरुऩमोग गयेभा दोश्रो ऩऺ स्वमॊ 
ङ्ञजम्भेवायी हङ्टने य प्रचाङ्झरत कानून अनङ्टसाय दोश्रो ऩऺराई कायफाही  
हङ्टनेछ ।  

१५. सम्झौता बङ्ग् मस सम्झौताको दपा ४ को उऩदपा (२) य दपा १८ 
को अवस्था फाहेकको अवस्थाभा दङ्टफै ऩऺको सहभङ्झत वा एक अकायको 
आफ्नो खङ्टशीरे मो सम्झौता बङ्ग गनय चाहेभा एक ऩऺरे अको ऩऺराई 
ङ्झरङ्ञखत रुऩभा ऩन्त्र ङ्छदन अङ्ञघ ङ्झरङ्ञखत सूचना ङ्छदएभा प्रथभ ऩऺरे 
सम्झौता बङ्ग गनय सक्नेछ।  
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१६. ङ्जववाद सभाधान् मो सम्झौता फभोङ्ञजभको सेवा उऩरब्ध गयाउने कामय 
कामायन्त्वमनभा कङ्ट नै ङ्जववाद  आई ऩयेभा दङ्टफै ऩऺको आऩसी सहभङ्झतभा 
सभाधान गङ्चयनेछ। अन्त्मथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१७. कामय गने सभम् दोश्रो ऩऺरे दैङ्झनक रुऩभा कामायरमभा उऩङ्ञस्थत बई 
शतयनाभा (ToR) अनङ्टसाय सेवा उऩरब्ध गयाउने कामय गनङ्टय ऩनेछ य दोश्रो 
ऩऺरे काभ गनङ्टय ऩने सभम प्रथभ ऩऺरे तोके अनङ्टसाय वा प्रचङ्झरत 
ङ्झनमभानङ्टसाय हङ्टनेछ । 

१८. ङ्झनदेशन ऩारना् प्रथभ ऩऺरे सम्झौता अवङ्झधबयभा दोश्रो ऩऺराई मो 
सम्झौता फभोङ्ञजभको शतयनाभा (ToR) भा उल्रेख गङ्चयएको कामय सम्ऩङ्ङ 
गनय सभम सभमभा ङ्छदइएको ङ्झनदेशन य आदेशहरु ऩूणय रुऩभा दोश्रो 
ऩऺरे ऩारना गनङ्टय ऩनेछ । 

१९. आचयणको ऩारना् दोश्रो ऩऺरे प्रचङ्झरत कानूनभा व्मवस्था बएका 
आचयण तथा अनङ्टशासन सम्फन्त्धी व्मवस्थाहरु ऩारना गनङ्टय ऩनेछ । 

२०. कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन् ऩङ्जहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामय सम्ऩादन 
भूल्माङ्कन गनेछ य सो भूल्माङ्कन गदाय ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदन उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा, 
फजेट व्मवस्था बएभा य ऩद ङ्चयक्त बएभा कयाय सेवा ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधको 
राङ्झग थऩ हङ्टन सक्नेछ। 

२१. दावी नऩङ्टग्ने्  दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोङ्ञजभ काभ गयेकै आधायभा ऩङ्झछ 
कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदभा अस्थामी वा स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टनका राङ्झग दाफी गनय 
ऩाॉउने छैन/गने छैन। 

२२. रागू हङ्टन ेकानून् मस सम्झौता ऩत्रभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रचङ्झरत 
कानूनसॉग नफाङ्ञझएको हदसम्भ मसै अनङ्टसाय हङ्टनेछ य अन्त्म कङ्ट याहरु 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्। 
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 ङ्छद्वतीम ऩऺको तपय फाट प्रथभ ऩऺको तपय फाट 
हस्ताऺय: 
नाभ, थय: 
ऩद:  
ठेगाना:  
 
 

  

हस्ताऺय: 
नाभ, थय: 
ऩद:  
ठेगाना:  
कामायरमको छाऩ्  

 

योहवय 
 

योहवय 

  
 
 
 
 
 

 

इङ्झत सॊवत ्................सार .............भङ्जहना ..........गते योज......... शङ्टबभ ्। 
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अनङ्टसूची-8 
(दपा १६ को उऩदपा (2) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

 कयाय सेवाको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ढाॉचा  
फागभती प्रदेश सयकाय  
स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौडा, नेऩार 
 

च.नॊ.       ङ्झभङ्झत्   
ऩ.सॊ.  
 

ङ्जवषम् कयाय सेवाको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त। 
 
श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 

 
 

तऩाईराई मस भन्त्त्रारम/कामायरमको ङ्झभङ्झत २०७.../..../... को ङ्झनणयमानङ्टसाय 
कयाय सेवाका राङ्झग सूचीकयण गङ्चयए फभोङ्ञजभ ................. ऩदका राङ्झग 
मसैसाथ सॊरग्न कयाय सेवा (सम्झौता) फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०७..../..../...  देङ्ञख 
२०७..../...../.... सम्भ कयाय सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयएको छ। उक्त ऩदभा सॊरग्न 
कामयशतय अनङ्टरुऩ आपनो काभ इभान्त्दायीऩूवयक य व्मवसाङ्जमक भूल्म भान्त्मता 
अनङ्टरुऩ गनङ्टयहङ्टन जानकायी गयाइन्त्छ।  
  

............................ 
सङ्ञचव/कामायरम प्रभङ्टख 

फोधाथय्  
श्री .......................... ईकाई/शाखा/भहाशाखा: काभभा रगाउनङ्ट हङ्टन।  
श्री आङ्झथयक प्रशासन शाखा् प्रभाङ्ञणत हाङ्ञजय य प्रङ्झतवेदनका आधायभा भाङ्झसक      
   ऩाङ्चयश्रङ्झभक व्मवस्था हङ्टन। 
श्री प्रशासन शाखा् हाङ्ञजयी गयाउने व्मवस्था हङ्टन।  
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अनङ्टसूची-9 
(दपा १७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

भाङ्झसक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा 
 

..............सार ........... भङ्जहनाको भाङ्झसक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 
 

ङ्झस.नॊ. सम्ऩादन गयेको कामय ङ्जववयण एकाई गत भङ्जहना 
सम्भको सॊ्मा 

मस भङ्जहनाको 
सॊ्मा कैङ्जपमत 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

    
   दस्तखत: 
   नाभ, थय: 
   ऩद: 

 ङ्झभङ्झत: 
      
 कामायरमको छाऩ:  
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अनङ्टसूची-१0 
(दपा १८ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको ढाॉचा 
खण्ड क 

ङ्जववयण ऩेश गयेको कामायरम: 
दताय न:-                                                                     ङ्झभङ्झत:- 

कभयचायीको नाभ:- 

कभयचायीको ऩद, शे्रणी/तह:- 

भूल्माङ्कन अवङ्झध:            सार           भङ्जहना        गतेदेङ्ञख            सार        भङ्जहना        गतेसम्भ  

कामायरमभा काभ सङ्टरु गयेको ङ्झभङ्झत:- 

सङ्टऩङ्चयवेऺ क सभऺ ऩेश गयेको ङ्झभङ्झत:- 

सम्ऩाङ्छदत काभको ङ्जववयण 

भूल्माङ्कन अवङ्झधभा गयेका भङ््ट म काभहरु सूचक फभोङ्ञजभ काभ बए/नबएको 
(क) 

 

(ख) 
 

(ग) 
 

(घ) 
 

(ङ) 
 

ङ्जववयण ऩेश गने कभयचायीको दस्तखत:-  ङ्झभङ्झत:- 

नोट: मो पायाभ २/२ प्रङ्झत बयी सङ्टऩङ्चयवेऺ क सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 

वषयभा जङ्झत ऩटक म्माद थऩको प्रङ्जक्रमा हङ्टने हो त्मङ्झत ऩटक भूल्माङ्कन पायाभ २/२ प्रङ्झत बयी ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 
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खण्ड ख 

भूल्माङ्कन 

भूल्माङ्कनका आधाय 

भूल्माङ्कन अॊक 

सङ्टऩङ्चयवेऺ करे प्रदान गने ऩङ्टनयावरोकनकतायरे 

प्रदान गने 

ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतरे प्रदान गने 

 ऩूणायङ्क प्राप्ताॊक ऩूणायङ्क प्राप्ताॊक ऩूणायङ्क प्राप्ताॊक 

१.  ङ्जवषमफस्तङ्टको ऻान तथा ङ्झसऩ (२० अॊक)  ८  
 ६  

 ६  
 

(क) काभसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झफषमको आधायबतू 
जानकायी (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५ 
 

(ख) काभसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमभा बएका 
नवीनतभ ङ्झफषमको जानकायी (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५ 
 

(ग) ङ्जवषमफस्तङ्ट सम्फन्त्धी ङ्झसऩ (५ अॊक) २ 
 १.५ 

 १.५ 
 

(घ) ङ्झसऩ प्रमोगको ऺभता (५ अॊक) २ 
 १.५ 

 १.५ 
 

२. अनङ्टशासन, आचयण, ङ्ञशष्टाचाय य 
आऻाऩारन (२० अॊक ) 

८  
 ६  

 ६  
 

(क) कभयचायीको राङ्झग तोङ्जकएको ऩोशाक 
राउने गयेको (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(ख) कभयचायीरे ऩारना गनङ्टय ऩने आचयण 
ऩारना गयेको (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(ग) आपू बन्त्दा भाङ्झथल्रो तहका 
ऩदाङ्झधकायीरे ङ्छदएको आऻा ऩारना 
गयेको (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(घ) अनाङ्झधकृत रुऩभा सूचना नङ्छदने गयेको   
(५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  
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३. सभम ऩारना य ङ्झनमङ्झभतता  ८  
 ६  

 ६  
 

(क) सभमभा कामायरमभा उऩङ्ञस्थत बएको  
(५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(ख) ङ्जवना जानकायी कामायरमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने 
नगयेको (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(ग) ङ्झनमङ्झभत रुऩभा कामायरमभा उऩङ्ञस्थत 

बएको  (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(घ) कामायरमको आवश्मकता अनङ्टसाय 
कामायरम सभम बन्त्दा अङ्झतङ्चयक्त सभम 
ऩङ्झन काभ गने गयेको  (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

४. सयोकायवारासॉगको व्मवहाय ८  
 ६  

 ६  
 

(क) आपू बन्त्दा भाङ्झथका कभयचायीसॉग गने 
व्मवहाय उऩमङ्टक्त यहेको (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(ख) आपू सयह य आपू भातहतका 
कभयचायीसॉग गने व्मवहाय ङ्झभत्रवत यहेको 
(५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(ग) सेवाग्राहीसॉग गने व्मवहाय ङ्झभत्रवत यहेको  

(५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(घ) भङ्टस्कान सङ्जहतको व्मवहाय गने गयेको 
(५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

५. काभसॉगको रगाव य नङ्झतजा  ८  
 ६  

 ६  
 

(क) कामायरमको काभराई भूर प्राथङ्झभकताभा 
याख्न ेगयेको (५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(ख) कामायरमको गोऩनीमता बॊग गने नगयेको  
(५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

(ग) ङ्छदइएको काभ सभमभै सम्ऩङ्ङ गने २ 
 १.५ 

 १.५  
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गयेको (५ अॊक) 

(घ) कामायरमभा आपूसॉग यहेको साभानको 
उङ्ञचत ढॊगरे सङ्टयऺा य सॊयऺण गने 
गयेको ५ अॊक) 

२ 
 १.५ 

 १.५  

जम्भा प्राप्ताङ्क अऺयभा  
      

 

ऩूणायङ्क ४०(चारीस) ३०(तीस) ३०(तीस) 

९५ प्रङ्झतशत बन्त्दा फढी य ७५ प्रङ्झतशत बन्त्दा 
कभ अॊक ङ्छददा खङ्टराइएको कायण  

सङ्टऩङ्चयवेऺ कको नाभ: ऩङ्टनयावरोकनकतायको 
नाभ: 

ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको 

 ऩद: ऩद: नाभ: ऩद सॊकेत न.: दस्तखत: 
सॊकेत न.: सॊकेत न.: १ 

   

दस्तखत: दस्तखत: २ 
   

ङ्झभङ्झत: ङ्झभङ्झत: ३ 
   

   ङ्झभङ्झत:    
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अनङ्टसूची-१1 

(दपा २० सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

आचाय सॊङ्जहता  

१.   छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीरे ऩारना गनङ्टय ऩने आचयण:  

(क) नाता सम्फन्त्ध बएका व्मङ्ञक्त उम्भेदवाय बएभा भूल्माङ्कन तथा 
अन्त्तवायताय कामयभा सॊरग्न हङ्टन ङ्ट हङ्टदैन, 

(ख)  कङ्ट नै उम्भेदवायको ऩऺ वा ङ्जवऩऺभा कही कतै भत व्मक्त गनङ्टय हङ्टदैन, 
(ग)  छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य कभयचायीरे गङ्चययहेका 

गोऩनीमता कामभ गनङ्टय ऩने काभ कायफाहीका ङ्जवषमभा अनावश्मक 
रुऩभा खोजीङ्झनती गनय वा चासो ङ्झरनङ्ट हङ्टदैन, 

(घ)  कयाय सेवाभा छनोट को राङ्झग सूचना प्रकाशन बएदेङ्ञख 
उम्भेदवायको नाभ ङ्झसपाङ्चयस नबएसम्भको अवङ्झधबय छनोट तथा 
ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य कभयचायीरे कसैको अनावश्मक 
प्ररोबन, दवाव, धम्की, बनसङ्टन वा आग्रहभा ऩनङ्टय हङ्टदैन। 

२.  छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य कभयचायी दङ्टवैरे ऩारना गनङ्टय 
ऩने आचयण:  
(क)  कामयगत स्वतन्त्त्रता य ङ्झनष्ऩऺता कामभ याख्न हयसम्बव प्रमत्नशीर 

यहनङ्ट ऩदयछ , 
(ख)  छनोट सम्फन्त्धी काभभा गोऩनीमता कामभ गनङ्टय ऩनेछ, 
(ग) छनोट सम्फन्त्धी कामय सम्ऩादन गदाय फाह्य वा आन्त्तङ्चयक कङ्ट नै ऩङ्झन 

ऺेत्रफाट कङ्ट नै ऩङ्झन कायणरे प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा आउने प्रबाव, 
प्ररोबन, दवाव, बनसङ्टन, धम्की, आग्रह आङ्छदफाट ङ्चयत वा प्रबाङ्जवत 
नबई कानूनको सही रुऩभा प्रमोग गयी कामय सम्ऩादन गनङ्टय ऩनेछ, 

(घ)  कङ्ट नै प्रकायको भोराङ्जहजा, ऩऺऩात वा ऩूवायग्रह नयाखी भन्त्त्रारमको 
फहृत्तय ङ्जहतराई प्राथङ्झभकताभा याखी आफ्नो ऩदीम कतयव्मको ऩारना 
गनङ्टय ऩनेछ, 

(ङ)  छनोट सम्फन्त्धी काभ कायफाहीभा असय ऩने गयी वा ङ्झनष्ऩऺता, 
गोऩनीमता वा ङ्जवश्वसनीमताभा आॉच ऩङ्टग्ने गयी जानाजान कङ्ट नै 
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प्रकायको ङ्जटकाङ्जटप्ऩणी वा आरोचना गनय वा सावयजङ्झनक वा अन्त्म 
कङ्ट नै रुऩभा अङ्झबव्मङ्ञक्त ङ्छदनङ्ट हङ्टदैन, 

(च)  कङ्ट नैऩङ्झन उम्भेदवायफाट कङ्ट नै दान, दातव्म, चन्त्दा, ऋणसाऩटी, आङ्झथयक वा 
बौङ्झतक राब, उऩचाय वा कोशेरी ग्रहण वा स्वीकाय गनङ्टय हङ्टदैन। 

 

३.   दऺ वा ङ्जवऻ वा अन्त्तवायतायकायरे ऩारना गनङ्टय ऩने आचयण: 
(क)  अन्त्तवायताय सम्फन्त्धी कामय ङ्ञजम्भेवायीको कङ्ट या कसैराई प्रत्मऺ वा 

अप्रत्मऺ रुऩभा व्मक्त गनङ्टय हङ्टदैन, 
(ख)  आफ्नो नाता सम्फन्त्ध बएका व्मङ्ञक्त उम्भेदवाय यहेको व्महोया 

जानकायी हङ्टन आएको अवस्थाभा अन्त्तवायताय सम्फन्त्धी ङ्ञजम्भेवायी 
ङ्झनवायह गनङ्टय हङ्टदैन, 

(ग)  अन्त्तवायतायका राङ्झग प्रदान गङ्चयएको अङ्क कही कतै व्मक्त गनङ्टय हङ्टदैन। 

        

     

 

 

आऻारे, 
फरी फहादङ्टय खड्का 

प्रदेश सयकायको सङ्ञचव 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भङ्टङ्छरत। 

भूल्म रु.२०।- 
 


