
 

सेवा करारमा स्वास््यकमी व्यवस्थापन सम्बन्धी 
मापदण्ड, २०७६ 
सामाजिक ववकास मन्रालय  
(स्वीकृत मममत २०७६/०९/१३) 

सदूुरपजिम प्रदेश  
 

 

 

 

  

सामाजिक ववकास मन्रालयबाट काययन्वयन हनुे स्वास््य तर्य का बिेट तथा काययक्रमहरु काययन्वयनको 
लामि तयार पारेको मापदण्ड।  
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सेवा करारमा स्वास््यकमी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

 

प्रस्तावना : 
सदूुरपजिम प्रदेश सरकारको सामाजिक ववकास मन्रालयको स्वास््य तर्य को मखु्यमन्री िेष्ठ नािररक 
स्वास््य काययक्रम, आत्महत्या रोकथाम तथा ववद्यालय मानमसक स्वास््य काययक्रम र अस्पताल संि सम्बजन्धत 
अस्पताल सेवा सदुृढीकरण काययक्रम कायायन्वयनको लामि स्वास््य सम्बन्धी कायायलयहरुमा सेवा करारमा 
स्वास््यकमीहरु मनयजुि िने प्रवक्रयालाई व्यवजस्थत िरी स्वास््य सेवा िणुस्तरीय तथा प्रभावकारी रुपमा 
प्रवाह िनय र मिटो िररतो बनाई मनरन्तरता कायम िनय वाञ्िनीय भएकोले,  

 सदुरुपजिम प्रदेश सरकारको सामाजिक ववकास मन्रालयले यो मापदण्ड तयार िरेको ि। 

 

पररच्िेद – १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस मापदण्डको नाम "सेवा करारमा स्वास््यकमी व्यवस्थापन सम्बन्धी   
मापदण्ड, २०७६" रहनेि। 

(२) यो मापदण्ड मजन्रस्तरबाट स्वीकृत भएपमि तरुुन्त लािू हनुेि। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंिले अको अथय नलािेमा यस मापदण्डमा, 
(क) "अन्तवायताय समममत" भन्नाले दर्ा ४ अनसुार िठित समममतले ििन िरेको अन्तवायताय समममत 
सम्झनपुिय। 

(ख) "कायायलय" भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदान िने प्रचमलत कानून बमोजिम स्थापना भएका 
सदुरुपजिम प्रदेश सरकार अन्तियत रहेका स्वास््य सम्बन्धी कायायलय भने्न बझुनपुिय। 

(ि) "िनौट तथा मसर्ाररस समममत"  भन्नाले दर्ा ४ अनसुार िठित समममत सम्झनपुिय। 

(घ) "सेवा करार प्रकृमतका पद" भन्नाले हाल सामाजिक ववकास मन्रालयका योिना तथा बिेट 
काययन्वयन िनय आवश्यक स्वास््य सेवाका पदहरुलाई सम्झनपुिय। 

(ङ) "मन्रालय" भन्नाले सामाजिक ववकास मन्रालय, सदूुरपजिम प्रदेशलाई सम्झनपुिय। 

(च) "स्वास््यकमी" भन्नाले स्वास््य सम्बन्धी प्राववमधक एस ई ई, प्राववमधक एस एल सी, प्रववणता 
प्रमाण पर तह, स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययन िरी सम्बन्धीत पेशाित पररषदमा दताय भएका 
व्यजि सम्झन ुपनेि।  
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३. मापदण्डको उद्दशे्य : यस मापदण्डको उदे्दश्य देहाय बमोजिम हनुेि : (क) प्रदेश सरकारका स्वास््य 
काययक्रमहरु संचालन िनय आवश्यक पने स्वास््य कमीहरुलाई करार सेवामा िनौट िने।  

(ख) सेवा करारका लामि संचालन िररने परीिा तथा िनौट प्रवक्रयालाई व्यवजस्थत िनय सघाउ 
पयुायउने। 

पररच्िेद – २ 

िनौट तथा मसर्ाररस समममत 

४. समममतको ििन : सेवा करार प्रकृमतका स्वास््य सेवाका पदमा कमयचारी िनौट िनयका लामि देहाय 
बमोजिमको पदामधकारीहरु रहने िरी िठित ५ सदस्यीय एक िनौट तथा मसर्ाररस समममत रहनिे। 

(क) सम्बजन्धत कायायलयको प्रमखु               - संयोिक 

(ख) सम्बजन्धत पदको ववषय ववशेषज्ञ                           -      सदस्य 

(ि) जिल्ला प्रशासन कायायलयको अमधकृत स्तरको प्रमतमनमध   - सदस्य  

(घ) जिल्लाको को.ले.मन.का को अमधकृत स्तरको प्रमतमनमध   -      सदस्य 

(ङ) सम्बजन्धत कायायलयको प्रशासन शाखा प्रमखु    -  सदस्य सजचव  

 

५. समममतको काम कतयव्य र अमधकार : िनौट तथा मसर्ाररस समममतको काम, कतयव्य र अमधकार देहाय 
बमोजिम हनुेि। 

(क) अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापन समममत र अन्य कायायलयको हकमा सम्बजन्धत कायायलयको 
मनणययानसुार, सेवा करारमा कमयचारी भनाय िनय अनसूुचीहरुमा उल्लेजखत वववरण खलुाई सम्बजन्धत 
कायायलयको लेटरप्याडमा ववज्ञापन आह्वान िने।  

(ख) दरखास्तहरुको िानमबन िरी ररत पिेुका उम्मेदवारहरुलाई दर्ा ६, ७ र ८ बमोजिम िनौट 
 तथा मसर्ाररस िने।  

(ि) उम्मेदवारहरुको परीिा संचालनको लामि व्यवस्थापन िने।   

(घ) परीिामा सहभािी उम्मेदवारहरु मध्ये योग्यताक्रम अनसुार नमतिा प्रकाजशत िरी सर्ल 
 उम्मेदवारलाई मनयजुिका लामि मसर्ाररस िने। 

(ङ) अन्तवायताय प्रवक्रया संचालन िनय मनयमानसुारको अन्तवायताय समममत ििन िने। 

 

पररच्िेद – ३ 

योग्यता,सेवा करार सम्बन्धी प्रवक्रया एवं काययववमध,पररिण एवं मसर्ाररस सम्बन्धी व्यवस्था  



4 | सेवा करारमा स्वास््यकमी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ , सदूुरपजिम प्रदेश  

 
 

६. योग्यता : यस काययववमध बमोजिम करार सेवामा रही सेवा प्रदान िने जचवकत्सक वा स्वास््यकमीको 
योग्यता संघीय सरकारको " जचवकत्सक वा स्वास््यकमी करार सेवामा व्यवस्थापन िने सम्बन्धी काययववमध, 
२०७६" को दर्ा ४ बमोजिम हनुेि। 

७. सेवा करार सम्बन्धी प्रवक्रया एवं काययववमध : यस काययववमध बमोजिम सेवा करारमा िनौट िररने 
िनशजिको िनौट प्रवक्रया संघीय सरकारको "जचवकत्सक वा स्वास््यकमी करार सेवामा व्यवस्थापन िने 
सम्बन्धी काययववमध, २०७६" को दर्ा ५ को उपदर्ा (२),(३),(४),(५),(६),(७) र (८) बमोजिम  
हनुेि। 

८. उम्मेदवारको पररिण एवं मसर्ाररस सम्बन्धी व्यवस्था : यस काययववमध बमोजिम िनौट भएका 
उम्मेदवारको पररिण एवं मसर्ाररस सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारको "जचवकत्सक वा स्वास््यकमी करार 
सेवामा व्यवस्थापन िने सम्बन्धी काययववमध, २०७६" को दर्ा ६ बमोजिम हनुेि।    

 

      पररच्िेद – ४ 

मनयजुि सम्बन्धी व्यवस्था 
९. मनयजुि सम्बन्धी व्यवस्था : (क) समममतबाट मसर्ाररस भएका उम्मेदवारहरुलाई सम्बजन्धत 
 कायायलय प्रमखुले मनयजुि िनुयपनेि र सोको िानकारी स्वास््य मनदेशनालय र मन्रालयलाई 
 ठदनपुनेि।   

(ख) कायायलयलाई आवश्यक पने सेवा करारमा पदपूती िररने कमयचारीको करार अवमध बढीमा चालु
 आ.व. को असार मसान्त सम्मको हनुेि। 

(ि) उपदर्ा (क) बमोजिम मनयिु कमयचारीको काययसम्पादन सन्तोषिनक भएमा र बिेटको 
 समुनजितता भएमा सम्बन्धीत कायायलय प्रमखुले करार अवमध प्रचमलत मनयमानसुार थप िनय सक्नेि। 

(घ) सेवा करारमा मनयिु कमयचारीको सेवा, सवुवधा, काययवववरण र आचारसंवहता सेवा करार 
सम्झौतामा उल्लेख िरे बमोजिम हनुेि। 

  

१०. समममत िनौट तथा मसर्ाररस कायय व्यवस्थापनका लामि बिेट व्यवस्था तथा लेखा परीिण : 
(क) समममतले मनधायरण िरे बमोजिम तोवकएको पदको दरखास्त दस्तरु रकम कायायलयको मूल 
सजित कोषमा बैंवकङ्ग कारोवार मार्य त िम्मा िनुयपनेि। 

(ख) ववज्ञापनको दरखास्त दस्तरु रकम मनधायरण तथा खचय लोकसेवा आयोिको मनयमानसुार अनसुार 
हनुेि। 
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 (ि) खचय शे्रस्ता प्रणाली दरुुस्त राखी सम्बन्धीत कायायलयले आन्तररक र अजन्तम लेखा परीिण 
िनुय पनेि। 

११. िनौट तथा मसर्ाररस काययमा संग्लग्न िनशजिको सेवा सवुवधा : 
(१) समममतको प्रत्येक बैिकमा प्रमत व्यजि रु. १०००।– भत्ता उपलब्ध िराउने, 
(२) अन्तवायताय समममतलाई प्रमत मसफ्ट प्रमत सदस्य रु. १०००।– भत्ता उपलब्ध िराउने, 
(३) समममतले उम्मेदवार िनौट काययमा खटाउने कमयचारीको सवुवधा सम्बन्धमा समममतको प्रशासमनक 

काममा खवटने कमयचारीका लामि अमतररि समय काम िरेवापत प्रमतठदन अमतररि भत्ता उपलब्ध 
िराउन सवकनेि, 

(४) यो मापदण्ड बमोजिम स्वास््यकमी करारमा मलिँदा उल्लेख नभएका कुरा प्रचमलत काननु 
बमोजिम यसै शीषयकबाट खचय िनय सवकनेि।  

१२. यस मापदण्डमा उल्लेख भएका कुराहरु यसै मापदण्ड अनसुार हनुेि तथा संघीय कानून, प्रदेश     
कानूनसंि बाजझएमा बाजझएको हदसम्म अमान्य हनुेि। 

१३. बाधा अडचन रु्काउ : यो मापदण्ड कायायन्वयनको क्रममा कुनै समस्या आईपरेमा वा थप केही मनणयय 
िनुयपरेमा मन्रालयको मनणयय बमोजिम हनुेि। 
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अनसूुची-१  
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अनसूुची-२ 

अन्तवायताय मूल्यांकन र्ाराम 

ववज्ञापन नं.  

शे्रणी/तहः  

पद संख्याः  

उम्मेदवार संख्याः       सम्बन्धीत कायायलयः  

अन्तवायताय मममतः   

क्र.सं. रोल नं उम्मेदवारको नाम, थर  मबषयबस्तकुो ज्ञान, तावकय क, 
बौठद्दक िमता व्यजित्व र अन्य 
कुरा 

कैवर्यत  

अंकमा अिरमा 
      

      

      

      

      

      

 

 मामथ उजल्लजखत ववज्ञापनमा सहभािी कुनै पमन उम्मेदवार मेरो पमत, पत्नी, िोरी, िोरा, दाि,ु बवहनी, ठददी, 
भाई, भमतिा, सानीआमा, सानोबाबा, िूलीआमा, िुलोबबुा, काकी, काका, नन्द, आमाि,ु देउरानी, िेिानी, देवर, िेिाि,ु 

बहुारी, भाउि,ु साली, तीनका िोरािोरी नाता पदैन। साला, रु्पाज्यू,  रु्प,ु माईि,ु  मामा, मभनाि ुज्वाई, भाञ्जी, भाञ्जा, 
भमतिी आदी समेत नाता पदैन भनी स्वघोषणा िदयिु। 

 
            

          अन्तवायताय समममतको 
        संयोिक सदस्यको दस्तखतः 
        नाम,थरः   

        पदः  

        मममतः  

द्रष्टव्यः 
 १) अन्तवायतामा अमधकतम ७०% भन्दा बढी र न्यूनतम ४०% भन्दा कम अंक ठदनपुने भए पषु्ट्याई ठदनपुनेि। 

 


