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करारमा चिचकत्सक चियुक्ति गिे काययचिचि, २०७५ 

प्रस्ताििा: नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेिालाई मौवलक हकको रुपमा व्यिस्था गररएको हुँदा 

आधारभूत स्वास्थ्य सेिाको वितरण  समान र समातामुलक ढंगबाट गननका लावग यस प्रदेश सरकारको आ.ि. 

०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रममा विवभन्न १६ स्थानीय तहमा पूिानधार भएका स्वास्थ्य संस्थामा १५ शैया सम्मको 

अस्पताल सञ्चालनका लावग आिश्यक पने दक्ष विवकत्सक करारमा वनयुक्त गननका लावग व्यिस्था समेत गररएको 

हुँदा सो व्यिस्थापनको लावग प्रदेश सरकारले यो कायनविवध बनाएको छ। 

१. संचिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस कायनविवधको नाम “करारमा विवकत्सक वनयुक्तक्त गने कायनविवध, २०७५" 

रहेको छ। 

        (२) यो कायनविवध तुरुन्त प्रारम्भ हनेछ। 

२. पररभषा: विषय र प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस कायनविवधमा, - 

(क) “विवकत्सक” भन्नाले नेपाल मेविकल काउक्तिलमा दतान भई अनुमवत प्राप्त स्वास्थ्यकमी सम्झनु पछन । 

(ख) “मन्त्रालय” भन्नाले सामावजक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नंबर ३ सम्झनु पछन । 

(ग) “स्थानीय तह” भन्नाले महानगरपावलका, उपमहानगरपावलका, नगरपावलका र गाुँउपावलका सम्झनु 

पछन । 

(घ) "प्रदेश" भन्नाले प्रदेश नंबर ३ सम्झनु पछन । 

 

३. स्वास्थ्य संस्था एिं स्थािीय तहको छिौट:  प्रदेश सरकारको आ.ि २०७५/०७६ को िावषनक बजेट तथा 

कायनक्रम बमोवजम मन्त्रालयले तयार गरेको कायनक्रम वनदेवशकामा तोवकए बमोवजमका स्थानीय तहको 

स्वास्थ्य संस्था यस कायनक्रमको प्रयोजनको लावग छनौट भएको मावनने छ। 

४. सेिा उपलब्ध गराउिे: (१) मन्त्रालयले विवकत्सकलाई सम्बक्तित स्थानीय तहको तोवकएको स्वास्थ्य 

संस्थामा देहाय बमोवजमको  सेिा प्रदान गने गरी कायनविवध बमोवजम अिवध तोकी करारमा वनयुक्त गनन 

सके्नछ:- 

(क) बवहरंग सेिामा वबरामीको पररक्षण, उपिार र परामशन, 

(ख) अन्तरंग सेिामा वबरामीको पररक्षण, उपिार र परामशन, 

(ग) आकक्तिक कक्षमा वबरामीको पररक्षण, उपिार र परामशन, 

(घ) सम्बक्तित संस्थामा उपिार सम्भि नभएमा पे्रषण र परामशन, 

(ङ) कानून र सम्बक्तित पररषद्ले अनुमवत प्रदान गरेका समू्पणन कायन, 

(ि) यस कायनविवधमा तोवकएका अन्य कायन।  

(२) विवकत्सकले आफूले र आफू कायनरत अस्पतालबाट प्रिावहत सेिाको मावसक प्रवतबेदन  

अनुसूिी - ५ बमोवजमको ढाुँिामा स्थानीय तह र मन्त्रालयलाई वनयवमत रुपमा मवहनाको पवहलो साता वभत्र गनुन 

पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोवजमको सम्पावदत कामहरूको अनुगमन र मुल्याङ्कन स्थानीय तह र 

मन्त्रालयले गनन सके्नछ। 
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५.  छिौट सम्बन्धी व्यिस्था: (१) मन्त्रालयले विवकत्सक वनयुक्तक्तका लावग  वनजको योग्यता, पाररश्रवमक, सेिाका 

शतन समेत तोकी मन्त्रालयको सूिनापाटी , िेबसाईट तथा अन्य कुनै कम्तीमा एक रावरि य दैवनक पवत्रकामा अनुसूिी -

१ बमोवजमको ढाुँिामा कम्तीमा १५ वदनको सूिना प्रकाशन गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोवजम वनयुक्तक्तका लावग उमे्मदिार हन देहाय बमोवजमको योग्यता हनुपनेछ:-  

     (क)   नेपाली नागररक,  

     (ख) नू्यनतम योग्यतााः नेपाल सरकारिाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट MBBS उत्तीणन, 

     (ग) २० िषन उमेर पुरा भई ४५ िषन ननाघेको, 

     (घ) नेपाल मेविकल काउक्तिलमा दतान भएको (स्थायी िा अस्थायी प्रमाणपत्र), 

     (ङ) अन्य प्रिवलत कानुनद्वारा अयोग्य नभएको। 

 

(३) उपदफा (२) बमोवजम योग्यता पुगेका वनिेदकले अनुसूिी-२ बमोवजमको वनिेदन फारम भरी 

मन्त्रालयमा पेश गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोवजम पनन आएका वनिेदनमा छनौटको आधार पूणानङ्क ५० मानी देहायका आधारमा 

दफा ६ को सवमवतले मूल्याङ्कन गरी सूिीकृत गनुनपनेछ:- 

(क) उमे्मदिारको शैवक्षक योग्यता िापत –पूणानङ्क २०, लाई १०० मानी  MBBS  िा सो  सरह को 

प्राप्ताङ्क प्रवतशतका आधारमा अंक वदइने छ।  

      * मवहला उमे्मदिारलाई शैवक्षक योग्यता िापतको अंक प्रदान गदान १ अंक थप गरी वदईनेछ।    

(ख) कायन अनुभि िापत पूणानङ्क ५ , प्रवत िषन १ अंकको दरले अङ्क वदने ( प्रमावणत वििरण  

 संलग्न भएको हनुपने ) । 

(ग) स्थानीय बावसन्दालाई देहाय बमोवजम -पूणानङ्क ५  

(१) सम्बक्तित गाउुँपावलका/नगरपावलकाको बावसन्दा भएमा -५ अंक 

(२) सम्बक्तित वजल्लाको बावसन्दा भएमा -३ अंक  

(३)  सम्बक्तित प्रदेशको बावसन्दा भएमा -२ अंक  

(घ) अन्तिातानमा पूणानङ्क २० अंक, यस अनुसार अकं प्रदान गदान नू्यनतम ८ (आठ) र   

 अवधकतम १४ (िौध) को सीमावभत्र रही प्रदानगनुनपनेछ ।यस अन्तगनत    

 विवकत्सकीय विषय िसु्तको ज्ञान / सीप / दक्षतामा १० र प्रसु्तवत, व्यक्तक्तत्व,   

 समसामवयक ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, व्यिस्थापकीय सीपका लावग १० पूणानङ्कको अङ्क   

 भार रहनेछ। 

६.  छिौट सचमचतिः दफा ५ को उपदफा (३) बमोवजमका उमे्मदिारलाई दफा ५ को उपदफा (४) को खण्ड (क), 

(ख), (ग), र (घ) बवमवजम अंक प्रदान गरी योग्यता क्रमको आधारमा वसफाररस गनन देहायको छनौट सवमवत 

रहनेछ:-  

 (क) सविि िा वनजले तोकेको िररष्ठ अवधकृत, मन्त्रालय     -   संयोजक 

 (ख) प्रवतवनवध अवधकृत स्तर, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायानलय  - सदस्य 

  (ग)   विज्ञ, सम्बक्तित विषय ( आमक्तन्त्रत)      -   सदस्य 

  (घ) शाखा अवधकृत, सामावजक विकास मन्त्रालय    -   सदस्य  

 (ङ) प्रमुख, विवकत्सा शाखा        -   सदस्य सविि 
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७. िचतजा प्रकाशि गिे: (१)   दफा ५ को उपदफा (४) बमोवजम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 

उमे्मदिारहरु दफा ६ बमोवजमको सवमवतको वसफाररसको आधारमा मन्त्रालयले उमे्मदिारहरुको रोल नम्बर, 

नाम थर, ठेगाना, काम गनन तोवकएको अस्पताल आवद समेत उले्लख गरी योग्यताक्रम अनुसार नवतजा 

प्रकाशन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोवजम नवतजा प्रकाशन गदान पद संख्या भन्दा दोब्बर संख्यामा िैकक्तिक 

उमे्मदिारको सूिी प्रकाशन गनुनपनेछ र वसफाररश भएका उमे्मदिारहरुको सूिी सूिना पाटीमा समेत टाुँस गनुनपनेछ 

।  

     तर आिेदन नै कम परेको अिस्थामा कम उमे्मदिार सूविकरण गनन बाधा पनेछैन ।    

       (३) उपदफा (१) बमोवजमका योग्यताक्रममा रहेका उमे्मदिारलाई वछटो सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराई 

सोको अवभलेख समेत राख्नु पनेछ ।  

८. करार सम्झौता: (१) दफा ७ बमोवजम छनौट भएका उमे्मदिारलाई  नवतजा प्रकाशन भएको १५ (पन्ध्र) वदन वभत्र 

करार सम्झौता गनुनपनेछ। 

       (२) उपदफा (१) बमोवजमको अिवधवभत्र करार सम्झौता गनन आउने सूविकृत उमे्मदिारसुँग मन्त्रालयले 

अनुसूिी -३ बमोवजमको कायन-वििरण सवहतको ढाुँिामा करार गनुनपनेछ ।उक्त अिवध वभत्र सम्पकन  राख्न नआएमा 

योग्यताक्रमका आधारमा मन्त्रालयले क्रमशाः िैकक्तिक उमे्मदिारलाई सूिना वदई करार गनन सके्नछ । 

       (३) उपदफा (२) बमोवजम करार गरेपश्चात अनुसूिी -४ बमोवजमको पत्र मन्त्रालयले कमनिारीलाई वदनुपनेछ ।  

       (४) यस कायनविवध बमोवजम करार गदान सामान्यत आवथनक िषनको श्रािण १ (एक) देक्तख अको िषनको असार 

मसान्तसम्मका लावग मात्र करार गनुन पनेछ । 

       (५) उपदफा (४) बमोवजम एक आवथनक िषनको वनक्तम्त सेिा करारमा वलएको व्यक्तक्तलाई पुनाः अको िषनको लावग 

सेिा करारमा वलनुपरेमा पुनाःपररक्षण, छनौट र शुरू करार सरह मानी सम्झौता गररनेछ। 

       (६) विवकत्सकले से्वच्छाले करार वनरन्तरता गनन निाहेमा कम्तीमा १ (एक) मवहना अगािी कायानलयमा वलक्तखत 

रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोिेमा त्यस्तो व्यक्तक्तलाई पुनाः 

करारमा काम गने अिसरमा प्राथवमकता वदईने छैन। 

(७) यस दफा विपररतको अिवध उले्लख गरी िा करारमा उले्लख भए भन्दा बढी रकम 

 भुक्तानी वदएमा त्यसरी अिवध उले्लख गने िा रकम भुक्तानी गने कमनिारीको तलि भत्ताबाट कट्टा गरी असूल उपर 

गररनेछ र विभागीय कारिाही समेत गररनेछ । 

  (८) करार गदान काम शुरु गने वमवत र अन्त्य हने वमवत समेत उले्लख गनुनपनेछ। तर त्यस्तो करारको अिधी 

एक पटकमा १ (एक) िषनभन्दा बढी हने छैन । 

 

९. कायय शतय, पाररश्रचमक, सेिा-सुचििा र अिचि :  (१) यस कायनविवध बमोवजम सेिा करार सम्झौता 

गररएका विवकत्सकको मावसक पाररश्रवमक सम्बक्तित पद र तह ( मेविकल अवधकृत, आठौ)ं बमोवजम 

हनेछ। स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा नेपाल सरकारको दररेट अनुसार स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  
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  (२) कायानलयले कायन-वििरणमा उले्लख भए बमोवजम प्रगवतको स्थलगत िा िसु्तगत प्रवतिेदनका आधारमा 

कायन सम्पादन अनुसार प्रिवलत ऐन कानून अनुसार भ्रमण भत्ता िा वफल्ड भत्ता उपलब्ध गराउन सके्नछ ।  

(३) स्थानीय तहले विवकत्सकको पाररश्रवमक भुक्तानी गदान दफा ४ को उपदफा (२) बमोवजमको प्रवतिेदन 

प्राप्त गरे पश्चात भुक्तानी गनुन पनेछ । 

(४) मन्त्रालय िा स्थानीय तहले  विवकत्सकको आफ्नो प्राविवधक सीप र दक्षतामा सघाउ पुगे्न, कायनरत 

अस्पतालको सेिा सुदृढ र विस्ताररत हने वकवसमको तावलम, गोष्ठी, सवमक्षा, बैठक, छलफलमा काज िा वबदामा 

पठाउन िा सहभागी बनाउन कुनै बाधा पने छैन। 

(५) विवकत्सकलाई सम्बक्तित स्थानीय तहले थप सेिा सुवबधा प्रदान गराउन यस कुनै बाधा पने छैन।   

(६) यस कायनविवध बमोवजम विवकत्सकले करारमा काम गरेकै आधारमा पवछ कुनै पवन पदमा अस्थायी िा 

स्थायी वनयुक्ती हनका लावग कुनै पवन दाबी गनन पाउने छैन । 

१०. करार समाप्तीिः (१)  करार सम्झौता गररएको विवकत्सकको कायन सन्तोषजनक नभएको भनी कायनरत 

स्थानीय तहका प्रमुखले वसफाररश गरेमा मन्त्रालयले आिश्यक छानविन गनन लगाई सफाइको मौका वदनेछ।  

(२)  उपदफा (१) बमोवजमको सफाई मनावसि नठहररए मन्त्रालयले जुनसुकै अिवधमा करार भङ्ग 

गनन सके्नछ ।  

(३) करार समाक्तप्त दफा ८ को उपदफा (८) बमोवजम हनेछ। 

११.  चिरे्दशक सचमचतिः (१) कायनक्रमको सफल कायानन्वयनको लावग परामशन तथा राय सल्लाह प्रदान गनन 

देहाय बमोवजमको सदस्य भएको सवमवत गठन हनेछ :- 

 (क)  सविि, सामावजक विकास मन्त्रालय   -अध्यक्ष  

(ख)  वनदेशक, स्वास्थ्य वनदेशनालय    -सदस्य  

(ग)   प्रमुख, स्वास्थ्य सेिा महाशाखा     -सदस्य सविि 

१२. सचमचतको काम, कतयव्य र अचिकार : (१) सवमवतको काम, कतनव्य र अवधकार देहाय बमोवजम हनेछ :- 

(क)  १५शैया अस्पताल सञ्चालन सम्बिी नीवत तथा योजना तजुनमा गनन वसफाररस  गने, 

(ख) १५शैया अस्पताल सञ्चालन सम्बिी विवभन्न विषयमा प्राथवमकता वनधानरण गरी 

 कायानन्वयन गनन सुझाि वदने, 

(ग) १५शैया अस्पताल सञ्चालन सम्बक्तित कुनै विषयमा सुझाि प्रसु्तत गनन, आिश्यकता 

 अनुसार मापदण्ड, वनदेवशका, कायनविवध तजुनमा गनन परामशन वदने, 

(घ) मन्त्रालयले तोकेका अन्य कायन गने। 
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१३. काययक्रम चिस्तारिः (१) मन्त्रालयले स्थानीय तह र  संघीय सरकारको सहयोगमा यस कायनक्रमलाइन 

प्रदेशका सिै स्थानीय तहमा क्रमशाः विस्तार गनेछ । 

 

१४. चिचिििः (१) यस कायनविवध कायानन्वयन क्रममा  कुनै बाधा आइपरे यस कायनविवध तथा प्रिवलत 

कानूनसुँग नबावझने गरी मन्त्रालयले आिश्यक वनणनय गनन सके्नछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                                                 

अनुसूिी-१ 

(दफा 5 को उपदफा (१) सुँग सम्बक्तित) 

सूिनाको ढाुँिा 

प्रदेश सरकार  

सामावजक विकास मन्त्रालय 

प्रदेश नं. ३, हेटौिा, नेपाल 

 

करारमा सेिा चलिे सम्बन्धी सूििा 

 (सुिना प्रकावशत वमवत : २०७  /    /     )  
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यस मन्त्रालयको आ.ि २०७५/०७६ को स्वीकृत कायनक्रम “पूिायिार भएका १३ चजल्लाका कम्तीमा थप १ 

स्थािीय तहमा १५ शैयासम्मको अस्पताल सञ्चालि शुरु गिय आिश्यक चिचकत्सक करारमा चलिे प्रचक्रया र 

चसफाररस काययक्रम” अन्तगनत देहाय बमोवजमका स्थानीय तहका १५ शैया अस्पतालका लावग विवकत्सक ( 

मेविकल अधीकृत, आठौ ं ) का रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको कमनिारी करारमा राख्नु पने भएकाले 

योग्यता पुगेका नेपाली नागररकहरुले यो सूिना प्रकावशत भएको वमवतले १५ (पन्ध्र) वदन वभत्र वदनको २:०० बजेसम्म 

राजस्व वतरेको रवसद सवहत दरखास्त वदन हन सम्वक्तित सिैको लावग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ । यसको 

फाराम, दरखास्त दसु्तर, कायन–वििरण, पाररश्रवमक, सेिाका शतनहरु सवहतको विसृ्तत वििरण कायानलयबाट िा 

िेिसाइट mosd.p3.gov.np बाट उपलब्ध हनेछ ।  

अस्पताल स्थानीय तह वजल्ला संख्या कैवफयत 

     

     

     

     

१. शैचिक योग्यता र अिुभि : 

(क) नेपाली नागररक, 

(ख) नू्यनतम योग्यतााः नेपाल सरकारिाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट MBBS उत्तीणन, 

(ग) १८ िषन उमेर पुरा भई ४५ िषन ननाघेको, 

(घ) नेपाल मेविकल काउक्तिलमा दतान भएको (स्थायी िा अस्थायी प्रमाणपत्र), 

(ङ) स्वास्थ्य के्षत्रमा अनुभि भएको र स्थानीयलाइन प्राथवमकता वदइनेछ, 

(ि) अन्य प्रिवलत कानुनद्वारा अयोग्य नभएको । 

(छ) दरखास्तमा संलग्न गनुनपनेाः उमे्मदिारको व्यक्तक्तगत वििरण, शैवक्षक योग्यताको प्रमावणत प्रवतवलवप, 

नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप, अनुभिको प्रमावणत प्रवतवलवप, प्रिवलत 

नेपाल कानून बमोवजम काउक्तिलमा दतान भएको प्रमावणत प्रवतवलवप संलग्न हनुपनेछ । पेश गररने 

सबै प्रवतवलवपको पछािी उमे्मदिार स्वयंले हस्ताक्षर गरी प्रमावणत गने ।  

(ज)  आिेदन वदंदा जुन स्थानीय तह / अस्पतालमा कायन गनन िाहेको हो, सोही स्थानीय तह / अस्पतालका 

लावग दरखास्त वदनुपने छ साथै एक भन्दा बढी स्थानीय तह / अस्पतालमा आिेदन वदन िाहाने 

उमे्मदिारले छुट्टा छुटै दरखास्त फारम भरी पेश गनुनपने छ । 

(झ) छनौट शैवक्षक योग्यता, स्थानीयता, अनुभि र अन्तिानताको आधारमा गररनेछ । 

 

 

 

 



7 

 

अनुसूिी -२ 

( दफा ५ को उपदफा (३) सुँग सम्बक्तित ) 

 दरखास्त फारामको ढाुँिा  

प्रदेश सरकार  

सामावजक विकास मन्त्रालय 

प्रदेश नं. ३, हेटौिा, नेपाल 

 

करारको लाचग र्दरखास्त फाराम 

(क) िैयक्तक्तक वििरण 

 नाम थर

  

(देिनागरीमा)  

(अंगे्रजी ठूलो अक्षरमा)  वलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने वजल्ला : वमवत : 

स्थायी ठेगाना क) वजल्ला ख) न.पा./गा.वि.स. ग) ििा नं 

 घ) टोल : ङ) मागन/घर नं. : ि) फो नं. 

पत्रािार गने ठेगाना : ईमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म वमवत :             (वि.सं.मा)              (ईक्तस्व संितमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             िषन            मवहना 

(ख) शैवक्षक योग्यता/तावलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लावग िावहने आिश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता/तावलम मात्र उले्लख गने) 

आिश्यक नू्यितम योग्यता चिश्वचिद्यालय/िोर्य/ताचलम चर्दिे संस्था शैचिक उपाचि/ताचलम  संकाय शे्रणी/प्रचतशत मूल चिषय 

शैवक्षक योग्यता      

     

तावलम      

(ग) अिुभि सम्बन्धी चििरण  

कायायलय पर्द सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिचि 

रे्दक्तख सम्म 

       

       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका समू्पणन वििरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूिनाको लावग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाुँटे िा 

लुकाएको ठहररएमा प्रिवलत कानून बमोवजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उमे्मदिारले पालना गने भनी प्रिवलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उले्लक्तखत सबै शतन 

तथा वनयमहरु पालना गनन मन्जुर गदनछु । साथै करारमा उले्लक्तखत शतनहरु पूणन रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगािै करारको अन्त्य गदान कक्तम्तमा एक 

मवहनाको पूिन सूिना वदई कायानलयमा वनिेदन वदनेछु । 

उमे्मर्दिारको ल्याप्िे सहीछाप उमे्मर्दिारको र्दस्तखत 

र्दायााँ िायााँ 

 

 

 

चमचत: 

कायानलयले भनेाः 

रवसद/भौिर नं. : रोल नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखताः 

वमवत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 

दस्तखत 

वमवत : 

 

द्ररव्य : दरखास्त साथ सूिनामा उले्लक्तखत लगायत वनम्नवलक्तखत कागजातहरु अवनिायन रुपमा उमे्मदिार आफैले प्रमावणत गरी पेश गनुन पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप,  (२) समकक्षता र सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो को प्रवतवलवप, (३) नू्यनतम शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र िाररवत्रक 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप, सम्बक्तित काउक्तिलको प्रमाणपत्र (लाईसेि)को प्रवतवलवप,  अनुभि प्रमाणपत्र, सम्बक्तित स्थानीय तहमा बसोबास गरेको प्रमाण देक्तखने कागजातहरु 

(जसै्त बसाईसराई आदी) 

हालसालै क्तखिेको 

पासपोटन साईजको पुरै 

मुखाकृवत देक्तखने 

फोटो यहाुँ टासे्न र 

फोटो र फाराममा पने 

गरी उमे्मदिारले 

दस्तखत 
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                                  अनुसूिी-३ 

( दफा ८ को उपदफा (२) सुँग सम्बक्तित ) 

 करार सम्झौताको ढाुँिा  

करार सम्झौता 

 

प्रदेश सरकार, सामावजक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं‧ ३ (यसपवछ पवहलो पक्ष भवनएको) र ....................वजल्ला, 

...................नगरपावलका/गाउुँपावलका, ििा नं. ..... बसे्न श्री ............................................................ (यसपवछ दोश्रो पक्ष 

भवनएको) का बीि “पूिायिार भएका १३ चजल्लाका कम्तीमा थप १ स्थािीय तहमा १५ शैयासम्मको अस्पताल 

सञ्चालि शुरु गिय आिश्यक चिचकत्सक करारमा चलिे प्रचक्रया र चसफाररस काययक्रम” कायनक्रम अन्तगनत 

विवकत्सक (मे.अ आठौ ं ) पदमा कामकाज गनन गराउन वमवत २०७   /......./...... को वनणनय अनुसार देहायका 

कायन/शतनको अवधनमा रवह दोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई सेिा उपलब्ध गराउन मन्जुर भएकाले यो करारको संझौता 

गरी एक/एक प्रवत आपसमा बुवझ वलयौ ंवदयौ ं: 

१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षले आफूलाई तोवकएको संलग्न कायन वििरण (मे.अ आठौ)ं अनुसारको कायन 

पवहलो पक्षले तोकेको समय र स्थानमा उपक्तस्थत भई गनुन पनेछ र आिश्यकतानुसार थप काम गनुन पनेछ । 

२. काम गिुय पिे स्थाि :........................................................................................।  

३. करारमा काम गरे िापत पााँउिे पाररश्रचमक : प्रते्यक मवहना व्यवतत भएपवछ, पवहलो पक्षले दोश्रो पक्षलाई 

मावसक रुपमा रु. ...................(अक्षरेपी रु. ..................................................................पाररश्रवमक उपलब्ध 

गराउनेछ ।  

४. आिरणको पालिािः दोश्रो पक्षले प्रिवलत कानूनमा ब्यिस्था भएका आिरण तथा अनुशासन सम्बिी 

व्यिस्थाहरु पालना गनुन पनेछ ।  

५. चिर्दािः दोस्रो पक्षलाई साबनजवनक वबदा र दफा ९ को उपदफा ४ बमोवजमको बाहेक अन्य कुनै पवन वकवसमको 

वबदा उपलब्ध हने छैन । 

६. कायायलय सम्पचिको सुरिािः दोस्रो पक्षले कायानलयको िल अिल सम्पवत्तको नोक्सानी िा वहनावमना गरेमा 

सो को क्षवतपूवतन िा हानी नोक्सानीको वबगो दोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई वदनु पनेछ । 

७. गोप्यतािः दोस्रो पक्षले कायानलयको कागजपत्र, वजिी सामान एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुनै अनवधकृत 

व्यक्तक्त िा देशलाई उपलब्ध गराएको प्रमावणत भएमा दोस्रो पक्षलाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 

नोक्सानीको क्षवतपूवतन दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कालो सूिीमा समेत राक्तखनेछ ।   

८. करार अिचििः यो करार २०७...  ।........।..........देक्तख लागु भई २०७.....असार मसान्त सम्मको लावग हनेछ ।  

९. काययसम्पार्दि मूल्यांकििः पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षको कायन सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदान 

सालिसाली वनरन्तरता वदन उपयुक्त देक्तखएमा कायनविवधको दफा ९ बमोवजम करार वनवश्चत अिवधको लावग 

थप हन सके्नछ । 

१०. पाररश्रचमक कट्टी र करार सेिाको शतयको अन्त्यिः दोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई लगातार १५ (पन्ध्र) वदन भन्दा 

बढी  सेिा उपलब्ध नगराएमा िा सन्तोषजनक सेिा वदन नसकेमा अनुपक्तस्थत रहेको अिवधको पाररश्रवमक 

दामासावहले कट्टा गनन सके्नछ। दोश्रो पक्षले शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई िा अन्य कुनै कारणले ३० ( तीस ) 

वदन भन्दा बढी सेिा वदन असमथन भएमा िा सेिा सन्तोषजनक नभएमा  दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ध गनन 

सके्नछ र वनजको सट्टा िैकक्तिक उमे्मदिारलाई करारमा राखी काम लगाउन बाधा पने छैन ।  

११. र्दािी िपुगे्िः दोश्रो पक्षले यस करार बमोवजम काम गरेकै आधारमा पवछ कुनै पवन पदमा अस्थायी िा स्थायी 

वनयुक्तक्त हनाका लावग दाबी गनन पाुँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रिचलत कािूि लागू हुिेिः यस संझौतामा उले्लख नभएको कुरा प्रिवलत कानून बमोवजम हनेछ। 

 

सामाचजक चिकास मन्त्रालयको तफय िाट :  र्दोस्रो पि (करार गिे व्यक्ति): 
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हस्ताक्षर : हस्ताक्षर :  

नाम :    नाम : 

पद :  ठेगाना :  

कायानलयको छापाः  

 

रोहिर 
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                                 अनुसूिी-४ 

( दफा ८ को उपदफा (३) सुँग सम्बक्तित ) 

 करार वनयुक्तक्तको ढाुँिा  

प्रदेश सरकार  

सामावजक विकास मन्त्रालय 

प्रदेश नं. ३, हेटौिा, नेपाल 

ि.नं.         वमवताः    

प.सं.  

श्री ........................................, 

ठेगाना ......................... 

 

विषयाः करार  चियूक्ति सम्बन्धमा । 

तपाईलाई वमवत २०७...।....।... वनणनयानुसार सूविकरण गररए बमोवजम विवकत्सक ( मेविकल अवधकृत आठौ ं) पदका 

लावग यसैसाथ संलग्न करार (सम्झौता) बमोवजम वमवत २०७....।....।...  देक्तख २०७....।.....।.... सम्म करारमा वनयूक्तक्त 

गरीएको छ ।उक्त पदमा संलग्न कायनशतन अनुरुप आफनो काम इमान्दारीपूिनक र व्यिसावयक मूल्य मान्यता अनुरुप 

गनुनहन जानकारी गराइन्छ ।  

  

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

सविि 

िोिाथयिः 

श्री ..........महा÷उपमहा÷नगरपावलका÷गाुँउपावलका,आिश्यक अनुगमन तथा सहयोगका लावग । 

श्री............. अस्पताल, ...........सम्झौता अनुसारको कामकाज गराउनु हन । 

श्री आवथनक प्रशासन शाखााः प्रमावणत हावजर सवहतको प्रवतिेदनका आधारमा सम्झौता बमोवजमको रकम मावसक 

रूपमा उपलब्ध गराउनु हन। 

श्री प्रशासन शाखााः हावजरीको व्यिस्था हन ।  
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 अनुसूिी-५ 

                       ( दफा ३ को उपदफा (२) संग सम्बक्तित ) 

                           मावसक प्रगवत प्रवतिेदनको ढाुँिा 

    ..............साल ........... मवहनाको मावसक प्रगवत प्रवतिेदन 

 

वस.नं. सम्पादन गरेको कायन वििरण एकाई गत मवहना 

सम्मको 

संख्या 

यस मवहनाको 

संख्या 

कैवफयत 

      

      

      

      

      

      

      

 

         सम्बक्तित विवकत्सकको  

      नाम/थर:  

      दस्तखत: 

       वमवत: 

       कायानलयको छाप:   


