
 

 

एक ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन कामसङ्जिङ्झध, 
२०७८ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सयकाय 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम 

फागभती प्रदेश  
 

 

 
  



 

2 
 

एक ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन कामसङ्जिङ्झध, २०७८ 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत 

     २०७८।०७।२९ 

 

प्रस्तािना:  ङ्जिद्यारम तहभा नै ङ्जिद्याथीहरुको सभग्र स्िास््म, सयसपाई, 
ऩोषण, भानङ्झसक स्िास््म, ङ्जकशोय ङ्जकशोयी मौन तथा प्रजनन स्िास््म प्रिधसन 

गनस तथा सरुिा य नसने योग योकथाभ फाये जानकायी गयाई स्िस्थ जीिन 
माऩन अऩनाउन उत्प्प्रङे्चयत गनस फागभती प्रदेशभा आङ्झथसक िषस  
2075/076 भा नभूना स्िास््म प्रिधसन कामसक्रभको रुऩभा शङ्टरुिात 
गङ्चयएको एक ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभको ङ्झनयन्तयता तथा ङ्जिस्तायको 
राङ्झग प्रदेश स्िास््म सेिा ऐन २०७५ को दपा ८५ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय 
प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे मो कामसङ्जिङ्झध फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-1 

प्रायङ्ञभबक 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस कामसङ्जिङ्झधको नाभ "एक ङ्जिद्यारम 
 एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन कामसङ्जिङ्झध,२०७८" यहेको छ । 

(२) मो कामसङ्जिङ्झध प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन बएको 
ङ्झभङ्झतफाट प्रायभब हङ्टनछे।  

2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथस नरागेभा मस कामसङ्जिङ्झधभा,- 

(क) "कामसक्रभ" बङ्ङारे "एक ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभ" 
सभझनङ्ट ऩछस । 

(ख) "प्रदेश सयकाय" बङ्ङारे प्रदेश सयकाय, फागभती प्रदेश 
सभझनङ्ट ऩछस ।  
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(ग) "भन्रारम" बङ्ङारे प्रदेशको स्िास््म भन्रारम सभझनङ्ट 
ऩछस । 

(घ) "ङ्जिद्यारम" बङ्ङारे साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम 
सभझनङ्ट ऩछस। 

(ङ) "ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत"  बङ्ङारे दपा ७ फभोङ्ञजभ 
ङ्झनमङ्टक्त गयीएको ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत सभझनङ्ट 
ऩछस। 

(च) "ङ्जिद्यारम नसस" बङ्ङारे दपा ८ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
गयीएको ङ्जिद्यारम नसस सभझनङ्ट ऩछस। 

(छ) "ङ्जिद्यारम स्िास््म सभन्िम सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा ३४ 
फभोङ्ञजभ गठन बएको ङ्जिद्यारम स्िास््म सभन्िम 
सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछस । 

(ज) "ङ्जिद्यारम स्िास््म इकाई" बङ्ङारे दपा ३७ फभोङ्ञजभ 
गठन बएको ङ्जिद्यारम स्िास््म इकाई  सभझनङ्ट ऩछस। 

(झ) "स्थानीम तह" बङ्ङारे फागभती प्रदेशका गाउॉऩाङ्झरका, 
नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका य भहानगयऩाङ्झरका 
सभझनङ्ट ऩछस। 

(ञ) "स्थानीम स्िास््म सॊस्था" बङ्ङारे ङ्जिद्यारम ऺेरको 
नङ्ञजक यहेका प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तह 
भातहतका साभङ्टदाङ्जमक स्िास््म इकाई, शहयी स्िास््म 
केन्र, स्िास््म चौकी, आमङ्टिेद औषधारम, प्राथङ्झभक 
स्िास््म केन्र, आधायबतू अस्ऩतार िा अन्म सयकायी 
स्िास््म सॊस्था सभेतराई जनाउॉछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-२ 

उद्दशे्म 

3. कामसक्रभको उद्दशे्म: ङ्जिद्याथीहरुको स्िास््म तथा ऩोषण अिस्थाभा 
 सङ्टधाय ल्माउन मस कामसक्रभको  उद्देश्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्जिद्यारमभा प्रिधसनात्प्भक, प्रङ्झतकायात्प्भक य 
उऩचायात्प्भक स्िास््म सेिा प्रदान गने, 

(ख) ङ्जिद्याथीहरुराई ऩोङ्जषरो खाना तथा सयसपाई 
फाये जानकायी गयाउने य प्रोत्प्साङ्जहत गने, 

(ग) ङ्जिद्यारमभा ऩरङ्टखाना (Junk Food) ङ्झनरुत्प्साङ्जहत 
गने, 

(घ) मौन तथा प्रजनन,् भानङ्झसक, भङ्टख तथा दाॉत य 
आॉखाको स्िास््म जस्ता ङ्जिषमभा स्िास््म 
ऩयीऺण गने य ऩयाभशस सेिा प्रदान गने, 

(ङ) ङ्जिद्यारम नसस तथा ङ्जिद्याथी भापस त ऩङ्चयिाय एिॊ 
सभङ्टदामराई स्िस्थ फनाउन सचेतना जगाउने, 

(च) ङ्जिद्याथी, ङ्ञशऺक, कभसचायी, ऩङ्चयिाय एिॊ 
सभङ्टदामराई स्िस्थ जीिनशैरी अऩनाउन 
प्रोत्प्साहन गने, 

(छ) सने तथा नसने योगहरुको योकथाभका राङ्झग 
ङ्जिद्याथीहरुको सहबाङ्झगताभा चेतनाभूरक 
कामसक्रभहरु सञ्चारन गने, 

(ज) ङ्जिद्यारम स्िास््मका अन्म ङ्जक्रमाकराऩहरु 
कामासन्िमन गने । 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

ङ्जिद्यारम छनोट य सञ्चारन सभफन्धी व्मिस्था 

4. ङ्जिद्यारम छनोट आधाय: (१) स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयसभा 
 भन्रारमरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको छनोट गनङ्टस ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे भन्रारमभा 
ङ्झसपाङ्चयस गदास देहामका आधायहरु ङ्झरनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिद्यारमको कूर ङ्जिद्याथी सॊख्मा, 
(ख) ङ्जिद्यारमभा छाराको प्रङ्झतशत,  

(ग) रोऩोन्भङ्टख, अङ्झतसीभान्तकृत, सीभान्तकृत तथा 
दङ्झरत सभङ्टदामको ङ्जिद्याथी प्रङ्झतशत, 

(घ) ङ्जिद्यारमको ितसभान बौङ्झतक अिस्था ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिद्यारम छनोटका राङ्झग 
ङ्छदइने अॊकबाय अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको आधायभा सभफङ्ञन्धत 
स्थानीम तहरे कामसक्रभ सञ्चारन हङ्टन े ङ्जिद्यारम छनोट गयी 
भन्रारमभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टस ऩनेछ। 

(५) मो कामसङ्जिङ्झध रागू हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ छनोट बई 
कामसक्रभ सञ्चारन बइसकेका ङ्जिद्यारम स्ित: छनोट बएको 
भाङ्झननेछ।  

(६) मो कामसङ्जिङ्झध रागू हङ्टन ङ्ट बन्दा अगाङ्झड उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ स्थानीम तहफाट ङ्झसपाङ्चयस बई आएका ङ्जिद्यारमहरुभा 
कामसक्रभ सञ्चारन नबएको अिस्थाभा त्प्मस्ता ङ्जिद्यारमहरुराई 
भन्रारमरे छनोट गनस सक्नछे।  

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ स्थानीम तहफाट ङ्झसपाङ्चयस 
नबएको अिस्थाभा सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहरे  उऩदपा (२) 
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फभोङ्ञजभको आधायभा भन्रारमभा छनोटका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टस 
ऩनेछ। 

5. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत: (१) एक ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभ 
 कामासन्िमनको नीङ्झतगत भागस ङ्झनदेश गनस य आिश्मक 
 सभन्िम गनसको राङ्झग प्रदेश स्तयभा देहाम फभोङ्ञजभको "एक 
 ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभ कामासन्िमन ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत"  गठन 
 हङ्टनेछ:- 

(क) सङ्ञचि, भन्रारम                      -अध्मऺ  

(ख) ङ्झनदेशक, स्िास््म ङ्झनदेशनारम                  -सदस्म 

(ग) ङ्झनदेशक, स्िास््म ताङ्झरभ केन्र  -सदस्म 

(घ) ङ्झनदेशक, स्िास््म आऩूङ्झतस व्मिस्थाऩन 

केन्र                                                                      -सदस्म 

(ङ) शाखा प्रभङ्टख, नङ्झससङ शाखा, 
स्िास््म ङ्झनदेशनारम   -सदस्म 

(च) प्रभङ्टख, शैङ्ञऺक मोजना तथा अनङ्टसन्धान 

भहाशाखा, साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्रारम -सदस्म 

(छ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध (उऩसङ्ञचिस्तय), भङ्टख्मभन्री 
तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामासरम  -सदस्म 

(ज) प्रङ्झतङ्झनङ्झध (उऩसङ्ञचिस्तय), आङ्झथसक  

भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम  -सदस्म 
(झ) प्रभङ्टख, मोजना, अनङ्टगभन तथा 

जनस्िास््म भहाशाखा, भन्रारम -सदस्म-सङ्ञचि 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी 
कामसङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधासयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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6. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय: ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको 
 काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय देहाम  फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) कामसक्रभ कामासन्िमनका राङ्झग भागस ङ्झनदेशन गने, 
(ख) कामसक्रभ सभफन्धी नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टसभा गनस 

ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(ग) कामसक्रभ कामासन्िमनको राङ्झग सभन्िम तथा 

सहजीकयण गने, 
(घ) कामसक्रभ कामासन्िमनको सभीऺा गने, 
(ङ) मस कामसक्रभसॉग सभफङ्ञन्धत सभऩूणस सभस्मा य 

गङ्टनासोहरुको व्मिस्थाऩन गने, 
(च) मस कामसक्रभसॉग सभफङ्ञन्धत भन्रारमफाट तोङ्जकएका 

अन्म कामसहरु गने, गयाउन।े 

 
 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

ङ्जिद्यारम नससको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, सङ्टङ्जिधा य काभकाज 

7. ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टङ्ञक्त: (१) भन्रारमरे ङ्जिद्यारम 
 नससहरुको व्मिस्थाऩन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनभा सहमोग गनस एक 
 जना नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत कयायभा ङ्झनमङ्टक्त गनङ्टस ऩनेछ। 

(२) ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत स्िास््म सेिाको अङ्झधकृत 
सातौँ तह सयहको हङ्टनेछ। 

8. ङ्जिद्यारम नसस ङ्झनमङ्टङ्ञक्त: (१) भन्रारमरे कामसक्रभ सञ्चारन हङ्टने सफै 
 साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका राङ्झग एक जना ङ्जिद्यारम नसस सेिा 
 कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टस ऩनेछ। 



 

8 
 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सेिा कयायभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन े
ङ्जिद्यारम नसस य मसअङ्ञघ कयायभा ङ्झनमङ्टक्त बएका ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग 
अङ्झधकृत य ङ्जिद्यारम नससको कयाय अिङ्झध भन्रारमरे थऩ गनस 
सक्नेछ।  

(३) ङ्जिद्यारम नसस स्िास््म सेिाको ऩाॉचौँ तह सयह 
हङ्टनेछ। 

9. ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत तथा ङ्जिद्यारम नससको ऩाङ्चयश्रङ्झभक:    
 (१) ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृतको ऩाङ्चयश्रङ्झभक स्िास््म सेिाको 
 अङ्झधकृत सातौँ तहको शङ्टरु तरफ स्केर सयहको हङ्टनछे। 

(२) ङ्जिद्यारम नससको ऩाङ्चयश्रङ्झभक स्िास््म सेिाको ऩाॉचौँ 
तहको शङ्टरु तरफ स्केर सयहको हङ्टनेछ। 

(३) कयाय अिङ्झध सभाप्त बएभा ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत 
य ङ्जिद्यारम नससराई कङ्ट नै ऩङ्झन ऩाङ्चयश्रङ्झभक प्रदान गयीने छैन। 

 

10. ङ्जिद्यारम नससराई भन्रारमरे काभकाजभा खटाउन सक्न:े     
 (१) भन्रारमरे ङ्जिद्यारम नससराई भहाभायी िा स्िास््म 
 आऩतकारको अिस्था िा अत्प्मािश्मक स्िास््म सेिा िा अन्म 
 स्िास््म सेिा सभफन्धी काभकाजभा जङ्टनसङ्टकै सभमभा आिश्मकता 
 अनङ्टसाय स्िास््म सॊस्थाभा खटाउन सक्नछे। 

(२) ङ्जिद्यारमको िाङ्जषसक क्मारेन्डय अनङ्टसायको ङ्झफदा य 
सािसजङ्झनक ङ्झफदा फाहेक भहाभायी िा प्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् िा स्िास््म 
आऩतकारको अिस्था िा अन्म कङ्ट नै कायणरे ङ्जिद्यारम फन्द हङ्टन 
गएभा भन्रारम िा स्थानीम तहरे ङ्जिद्यारम नससराई स्िास््म 
सॊस्थाभा काभकाजभा खटाउन सक्नेछ। 



 

9 
 

(३) भन्रारम िा स्थानीम तह िा ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्यारम 
नससराई आिश्मकता अनङ्टसाय िङृ्ञि ङ्जिकासका राङ्झग कामस 
ङ्ञजभभेिायीसॉग सभफङ्ञन्धत ताङ्झरभभा ऩठाउन सक्नछे। 

11. ऩाङ्चयश्रङ्झभक, चाडऩिस खचस य ब ङ्टक्तानी: (१) ङ्जिद्यारम नससरे स्िास््म 
 सेिाको ऩाॉचौँ तह सयहको शङ्टरु  तरि स्केर फयाफयको भाङ्झसक 
 ऩाङ्चयश्रङ्झभक, चाडऩिस खचस य िाङ्जषसक ऩोशाक बिा कयाय सभझौताभा 
 उल्रेख बए फभोङ्ञजभ ऩाउनछे। 

(२) कयाय सेिाभा यही छ भङ्जहना बन्दा फढी ङ्झनयन्तय 
सेिा गयेभा हयेक िषस एक भङ्जहनाको ऩाङ्चयश्रङ्झभक फयाियको यकभ 
चाडऩिस खचस फाऩत ङ्छदइनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जिद्यारम नससको भाङ्झसक 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक, चाडऩिस खचस य िाङ्जषसक ऩोशाक बिा फाऩतको फजेट 
िाङ्जषसक रुऩभा भन्रारमरे व्मिस्था गनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको फजेट स्थानीम तहभा 
ऩठाइनछे। 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्जिद्यारम नससको 
ङ्झनयन्तयताका राङ्झग फजेट व्मिस्था नबएभा स्थानीम तहरे 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक, चाडऩिस खचस य िाङ्जषसक ऩोशाक बिा फाऩतको फजेट 
व्मिस्था गयी ङ्झनयन्तयता गनस सक्नेछ। 

(६) स्थानीम तहरे ङ्जिद्यारम नससको ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
सभफङ्ञन्धत ङ्जिद्यारम भापस त ब ङ्टक्तानी गनङ्टस  ऩनेछ। 

12. ङ्जिद्यारम नससको ङ्झफदा रगामत अन्म सेिा सङ्टङ्जिधा: (१) ङ्जिद्यारम 
 नससरे मस कामसङ्जिङ्झधभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जिधा ऩाउनेछ। 
  (२) ङ्झफना सूचना कामसयत ङ्जिद्यारम/कामासरमभा उऩङ्ञस्थत 
 नबएभा त्प्मस्तो अनङ्टऩङ्ञस्थत ङ्छदनको तरफ ऩाउने छैन। 
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(३) स्थानीम तहरे सयकायी काभकाजको ङ्झसरङ्झसराभा 
ङ्जिद्यारम नससराई दैङ्झनक भ्रभणभा काज खटाउन सक्नछे। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दैङ्झनक भ्रभण बिा ऩाउन े
स्थानभा काजभा खङ्जटॊदा भ्रभण खचस ङ्झनमभािरी फभोङ्ञजभ स्िास््म 
सेिाको ऩाॉचौँ तहरे ऩाउन े दैङ्झनक भ्रभण बिा फयाफयको यकभ 
ऩाउनेछ। 

(५) ङ्जिद्यारम नससरे भाङ्झसक रुऩभा एक ङ्छदन बैऩयी ङ्झफदा 
प्राप्त गनस सक्नछेन।्  

(६) उऩदपा (५) फाहेक ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा ऩन्र ङ्छदन य 
प्रसूङ्झत ङ्झफदा अन्ठानब्फे ङ्छदन ऩाउनेछ । 

(७) मस कामसङ्जिङ्झधभा तोङ्जकएदेङ्ञख फाहेक सेिा, सङ्टङ्जिधा य 
अन्म शतसहरु सेिा कयाय सभझौताभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

ङ्जिद्यारम नससको छनोट प्रङ्जक्रमा 

13. ङ्जिद्यारम नससको छनोट प्रङ्जक्रमा य अङ्कबाय: भन्रारमरे ङ्झरङ्ञखत 
 ऩयीऺा, अन्तिासतास य अन्म ऩऺको भूल्माङ्कन ङ्जिङ्झध/प्रङ्जक्रमाफाट कङ्ट र 
 एक सम अङ्क हङ्टने गयी देहाम फभोङ्ञजभ ङ्जिद्यारम नससको छनोट 
 गनङ्टस ऩनेछ। 

(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा ऩचास अङ्कको हङ्टनेछ, 

(ख) अन्तिासतास फीस अङ्कको अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ, 
(ग) अन्म ऩऺको भूल्माङ्कन तीस अङ्कको हङ्टनेछ जसभा 

भूल्माङ्कन गदास उभभेदिायको शैङ्ञऺक मोग्मता, 
कामसअनङ्टबि, स्थानीमता य जातीमता (रोऩोन्भङ्टख/ 
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अङ्झतसीभान्तकृत/सीभान्तकृत/दङ्झरत जाङ्झत) राई 
अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभ अङ्क प्रदान गयीनेछ। 

14. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा तथा अन्तिासतासको ऩाठ्यक्रभ: रोक सेिा आमोगरे 
 स्टाप नसस ऩदको राङ्झग तमाय गयेको ऩाठ्यक्रभ नै ङ्जिद्यारम नसस 
 छनोट ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा तथा अन्तिासतास प्रमोजनको राङ्झग ऩाठ्यक्रभ 
 हङ्टनेछ। 

15. सूचना/ङ्जिऻाऩन प्रकाशन: (१) ङ्जिद्यारम नससको ऩदऩूङ्झतस गनसका 
 राङ्झग आिश्मकता सभफन्धी सूचना भन्रारमरे कभतीभा ऩन्र 
 ङ्छदनको भमाद ङ्छदई भन्रारमको सूचना ऩाटी, िेफसाइट य याङ्जष्डम 
 दैङ्झनक ऩङ्झरकाभा प्रकाशन गनङ्टस ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधभा भन्रारमरे 
आिश्मक ठानभेा सूचनाको अिङ्झध फढीभा सात ङ्छदन थऩ गयी 
दयखास्त आव्हान गनस सक्नछे। 

16. दयखास्त पायाभ: (१) ङ्जिद्यारम नससको आिेदन/दयखास्त पायाभ 
 रोकसेिा आमोगरे ऩाॉचौँ तहको  ङ्जिऻाऩनको राङ्झग प्रमोग गने 
 आिेदन/दयखास्त पायाभ प्रमोग गनङ्टस ऩनेछ। 

(२) दयखास्त पायाभ बने ङ्जिङ्झध अनराइन भाध्मभफाट 
सभेत गनस सङ्जकनेछ। 

(३) ङ्जिद्यारम नससको ऩयीऺाका राङ्झग दयखास्त आव्हान 
गदास स्थानीम तह अनङ्टसाय दयखास्त आव्हान गनङ्टस ऩनेछ। 

(४) एकै उभभेदिायरे दङ्टई िटा स्थानीम तहको राङ्झग 
दयखास्त ऩेश गनस ऩाइने छैन।जङ्टन स्थानीम तहभा काभ गनस 
ईच्छङ्टक हो सोही स्थानीम तहको राङ्झग भार दयखास्त ऩेश गनङ्टस 
ऩनेछ। 
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(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ दयखास्त पायाभ फङ्टझाउॉदा 
दयखास्तको साथभा देहाम फभोङ्ञजभका कागजात य प्रभाणऩरहरु 
सॊरग्न गयी ऩेश गनङ्टस ऩनेछ:- 

(क) नेऩारी नागयीकताको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(ख) शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ग) अनङ्टबि िा ताङ्झरभ बए सोको प्रभाणऩरको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(घ) नेऩार नङ्झसिंग काउङ्ञन्सरभा दतास य निीकयण 

बएको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ङ) ङ्जिदेशी शैङ्ञऺक सॊस्थाफाट प्राप्त शैङ्ञऺक 

उऩाङ्झधको हकभा सभकऺता ङ्झनधासयण बएको 
प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(च) स्थानीमता, जातीमता (रोऩोन्भङ्टख/ 

अङ्झतसीभान्तकृत/सीभान्तकृत/दङ्झरत जाङ्झत 

बएभा) आङ्छद खङ्टल्न े स्थानीम तहरे प्रभाङ्ञणत 
गयेको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

(६) दपा १५ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अिङ्झधभा ङ्चयतऩूिसक 
दयखास्त ऩेश गने उभभेदिायहरुको स्िीकृत बएको नाभािरी 
प्रकाशन गनङ्टस ऩनेछ। 

17. दयखास्त दस्तङ्टय: (१) ङ्जिद्यारम नसस य नङ्झससङ्ग अङ्झधकृतको दयखास्त 
 पायाभको साथभा सॊरग्न गनङ्टस ऩने ऩयीऺा दस्तङ्टय रोक सेिा 
 आमोगरे ऩाॉचौँ य सातौँ तहको खङ्टल्रा ङ्जिऻाऩनभा ङ्झरने दस्तङ्टय सयह 
 ङ्झरइनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय भन्रारमरे तोकेको 
फैंक य खाता नभफयभा दाङ्ञखरा गनङ्टस ऩनेछ।  
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18. प्रश्नऩर ङ्झनभासण: (१) दपा २३ फभोङ्ञजभ ङ्जिद्यारम नससको छनोट 
 तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे िस्तङ्टगत प्रश्नऩरको ङ्झनभासण गनङ्टस ऩनेछ। 

(२) भन्रारमरे सभफङ्ञन्धत ङ्जिषमका दऺ य ङ्जिशेषऻद्वाया 
िस्तङ्टगत प्रश्नऩर ङ्झनभासण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ िस्तङ्टगत प्रश्नऩर ङ्झनभासण 
गयाउॉदा कभतीभा तीन सेट प्रश्नऩर ङ्झनभासण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनभासण बएको िस्तङ्टगत 
प्रश्नऩरहरु भध्मेफाट ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे िस्तङ्टगत प्रश्नहरु छनोट 
गयी ऩयीऺा सञ्चारन गनङ्टस ऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ िस्तङ्टगत प्रश्नऩर ङ्झनभासण गदास 
गोऩनीमताराई ङ्जिशेष ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

19. उिय ऩङ्टङ्ञस्तकाभा सॊकेत नभफय याख्न:े (१) सफै उियऩङ्टङ्ञस्तकाभा 
 अङ्झनिामस रुऩरे सॊकेत नभफय याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) हयेक उभभेदिायहरुराई एक भार सॊकेत नभफय 
ङ्छदइनेछ। 

(३) उिय ऩङ्टङ्ञस्तकाहरुको जाॉच Software द्वाया गयीनेछ। 

20. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन: (१) दपा १६ फभोङ्ञजभ ऩेश बएका 
 दयखास्त स्िीकृत बएका उभभेदिायहरुरे भार ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा 
 साभेर हङ्टन ऩाउनछेन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा ऩचास 
ऩूणासङ्कको िस्तङ्टगत प्रश्नभा आधाङ्चयत हङ्टनेछ। 

(३) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको राङ्झग छनोट बएको हयेक 
िस्तङ्टगतप्रश्नको अङ्कबाय एक अङ्कको हङ्टनेछ।  

(४) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको उिीणासङ्क चारीस प्रङ्झतशत हङ्टनछे। 
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(५) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ उिीणासङ्क 
प्राप्त नगने उभभेदिायराई ङ्जिद्यारम नससको फाॉकी छनोट प्रङ्जक्रमाभा 
सहबागी गयाउन ऩाइन ेछैन । 

21. अन्तिासतास: (१) दपा २० फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा उिीणस 
 बएका उभभेदिायहरुको अन्तयिातासका राङ्झग कभतीभा सात 
 ङ्छदनको सभमािङ्झध ङ्छदई सूचना प्रकाशन गयी अन्तयिातास सञ्चारन 
 गनङ्टस ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अन्तिासतास अनङ्टसूची-२ 
फभोङ्ञजभ जभभा फीस ऩूणासङ्कको हङ्टनेछ।  

(३) उभभेदिायराई अन्तयिातासको अङ्क प्रदान गदास 
ऩूणासङ्कको न्मूनतभ चारीस प्रङ्झतशत  य अङ्झधकतभ सियी प्रङ्झतशत 
ङ्झबरयही अङ्क प्रदान गनङ्टस ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अङ्क प्रदान गदास सियी 
प्रङ्झतशत बन्दाफढी िा चारीस प्रङ्झतशत बन्दाघटी अङ्क प्रदान गनङ्टस 
ऩयेभा स्ऩष्ट आधाय य कायण उल्रेख गयी अन्तिासतास पायाभभा 
उल्रेख गनङ्टस ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ घटी िा फढी अङ्क ङ्छदएको 
तय कायण नखोरेको ऩाइएभा फढीभा सियी प्रङ्झतशत य घटीभा 
चारीस प्रङ्झतशत अङ्क कामभ हङ्टनेछ। 

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचनाभा तोङ्जकएको 
अिङ्झधभा सोही सूचनाभा तोङ्जकएको कागजात सङ्जहत ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीऺाभा सपर उभभेदिाय अन्तिासतासका राङ्झग उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ उऩङ्ञस्थत नहङ्टने 
उभभेदिायराई अन्तिासतासको राङ्झग अको भौका प्रदान गयीने छैन। 
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22. अङ्ञन्तभ नङ्झतजा प्रकाशन तथा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने:  
 (१) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा, अन्तिासतास य अन्म ऩऺको भूल्माङ्कन 
 ङ्जिङ्झध/प्रङ्जक्रमाभा सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने उभभेदिायराई दपा 
 २३ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस 
 गनङ्टस ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छनोट बएको उभभेदिायको 
सॊकेत नभफय, नाभ थय, ठेगाना, काभ गनस तोङ्जकएको ङ्ञजल्रा, 
स्थानीम तह य ङ्जिद्यारम उल्रेख गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग 
भन्रारमभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टस ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नङ्झतजा प्रकाशन गदास ऩद 
सॊख्मा बन्दा दोब्फय सॊख्माभा िैकङ्ञल्ऩक उभभेदिाय ङ्झसपाङ्चयस गयी 
सोको सूची सभेत प्रकाशन गनङ्टस ऩनेछ। 

तय आिेदन नै कभ ऩयेको िा उिीणस नबएको कायण 
िैकङ्ञल्ऩक उभभेदिाय नबएको अिस्थाभा िैकङ्ञल्ऩक उभभेदिायको 
सूची कभ सॊख्माभा ङ्झनकाल्न िा भङ्टख्म उभभेदिाय भार ङ्झसपाङ्चयस 
गनस कङ्ट नै फाधा ऩने छैन। 

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस बएका 
उभभेदिायहरुको मोग्मताक्रभ सूचीको सूचना भन्रारमको सूचना 
ऩाटी य िेफसाइटभा याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको मोग्मताक्रभभा यहेका 
उभभेदिायहरुराई सात ङ्छदनङ्झबर कयाय सभझौता गनस आउन सूङ्ञचत 
गयी सोको अङ्झबरेख सभेत याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(६) ङ्जिद्यारम नससको ऩद कङ्ट नै कायणरे कयाय अिङ्झधभा 
ङ्चयक्त बएभा िैकङ्ञल्ऩक मोग्मताक्रभभा यहेका उभभेदिायको 
सूचीफाट ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टस ऩनेछ।  
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(७) दपा १६ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
कङ्ट नै स्थानीम तहभा कसैको ऩङ्झन दयखास्त नऩयेको िा दयखास्त 
ऩये ताऩङ्झन कङ्ट नै ऩङ्झन उभभेदिाय उिीणस नबएको अिस्था बई 
उभभेदिाय ङ्झसपाङ्चयस  हङ्टन नसकेभा अन्म स्थानीम तहका इच्छङ्टक 
िैकङ्ञल्ऩक उभभेदिायहरुफाट त्प्मस्तो दयखास्त नऩयेको िा दयखास्त 
ऩये ताऩङ्झन कङ्ट नै ऩङ्झन उभभेदिाय उिीणस नबएको स्थानीम तहभा 
िैकङ्ञल्ऩक मोग्मताक्रभको आधायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे 
भन्रारम सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनस सक्नेछ। 

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस 
गदास सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्राका सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉग ङ्झसभाना 
जोङ्झडएका स्थानीम तहको िैकङ्ञल्ऩक उभभेदिायराई ऩङ्जहरो 
प्राथङ्झभकता, सो नबएभा सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्राका िैकङ्ञल्ऩक 
उभभेदिायराई दोश्रो प्राथङ्झभकता य सो ऩङ्झन नबएभा प्रदेशका अन्म 
ङ्ञजल्राका अन्म स्थानीम तहका िैकङ्ञल्ऩक उभभेदिायराई तेश्रो 
प्राथङ्झभकताभा याखी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टस ऩनेछ। 

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झसपाङ्चयस हङ्टन 
नसकेभा ङ्जिऻाऩन प्रकाशन गयी सेिा कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टस ऩनेछ। 

(१०) उऩदपा (७) य उऩदपा (८) फभोङ्ञजभको 
िैकङ्ञल्ऩक उभभेदिायको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सपर उभभेदिायको शङ्टरु 
ङ्झसपाङ्चयस बएको ङ्झभङ्झतरे एक आङ्झथसक िषससभभ भार रागू हङ्टनेछ। 

23. छनोट एिॊ ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत: (१) एक ङ्जिद्यारम एक नसस 
 कामसक्रभ अन्तयगत ङ्जिद्यारम नसस छनोट गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग 
 ङ्झसपाङ्चयस गनस देहामको छनोट एिॊ ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत यहनेछ्- 
 

(क) ङ्झनदेशक, स्िास््म ङ्झनदेशनारम       -सॊमोजक 

(ख) प्रभङ्टख, मोजना, अनङ्टगभन तथा 
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जनस्िास््म भहाशाखा, भन्रारम  -सदस्म 

(ग) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, भङ्टख्मभन्री 
तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामासरम   -सदस्म 

(घ) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, साभाङ्ञजक  

ङ्जिकास भन्रारम    -सदस्म 

(ङ) प्रभङ्टख, प्रशासन भहाशाखा/ 

शाखा, भन्रारम   -सदस्म-सङ्ञचि  

(२) छनोट एिॊ ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय 
सङ्झभङ्झतका सदस्मको सॊमोजकत्प्िभा उऩसङ्झभङ्झत फनाई छनोट तथा 
ङ्झसपाङ्चयस सभफन्धी कामस गनस सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा आिश्मकता 
अनङ्टसाय भन्रारमरे आभङ्ञन्रत सदस्म िा ङ्जिऻराई आभन्रण गनस 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बएताऩङ्झन छनोट एिॊ ङ्झसपाङ्चयस  सङ्झभङ्झत  आपैरे िा एक जना 
ङ्जिऻ सङ्जहत फेग्रै अन्तिासतास सङ्झभङ्झत गठन गयी अन्तिासतास ङ्झरन 
सक्नेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको कामसङ्जिङ्झध य उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको 
उऩसङ्झभङ्झतरे गने कामस सभफन्धी ङ्जिषम छनोट एिॊ ङ्झसपाङ्चयस 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणसम गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

24. कयाय सभझौता: (१) कयाय ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बएका 
 ङ्जिद्यारम नससका भङ्टख्म/िैकङ्ञल्ऩक उभभेदिायसॉग अनङ्टसूची-४ 
 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सेिा कयाय सभझौता गनङ्टस ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस बएको भङ्टख्म 
उभभेदिाय सात ङ्छदनङ्झबर कयाय सभझौता गनस नआएभा िैकङ्ञल्ऩक 
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उभभेदिायराई क्रभश: मोग्मताक्रभको आधायभा सात ङ्छदनको 
सूचना ङ्छदई कयाय सभझौता गनस सूचना गनङ्टस ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सेिा कयाय सभझौता गये 
ऩश्चात ्सभझौता गने ङ्झनकामरे नै अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभ सेिा कयाय 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ऩर सभेत ङ्जिद्यारम नससराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ सेिा कयाय गदास 
सोही ङ्झनकामरे कामसङ्जिियण, कामसऺ ेर तथा काभ, कतसब्म य 
अङ्झधकाय खङ्टराई ङ्जिद्यारम सभेत तोकी काभभा रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

(५) मस कामसङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ सेिा कयाय सभझौता गदास 
आङ्झथसक िषस ननाघ्ने गयी एक िषसको राङ्झग भार कयाय गनङ्टस 
ऩनेछ। 

(6) ङ्जिद्यारम नससरे स्िेच्छारे कयाय ङ्झनयन्तयता गनस 
नचाहेभा कभतीभा एक भङ्जहना अगाङ्झड ङ्जिद्यारमभा ङ्झरङ्ञखत रुऩभा 
जानकायी गयाई सो को फोधाथस सभफङ्ञन्धत स्थानीम तह य 
भन्रारमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ जानकायी नगयाई कयाय 
सभझौता बॊग गयेभा त्प्मस्तो व्मङ्ञक्तराई ऩङ्टन् कयायभा काभ गने 
अिसय ङ्छदइने छैन। 

तय भनाङ्झसि कायण खङ्टराई याजीनाभा स्िीकृत गयाइएको 
हकभा ऩङ्टन: कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरन कङ्ट नै िाधा ऩनेछैन । 

(८) कयाय सभझौता गदास देहाम फभोङ्ञजभका ङ्जिषमहरु 
सहभङ्झतभा गयीएको बनी अङ्झनिामस रुऩभा खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) सेिा कयाय सभझौताको अङ्झधकतभ अिङ्झध, 
(ख) सेिा कयायभा यही गनङ्टस ऩने काभको ङ्जिियण, 
(ग) सेिाका शतस य सङ्टङ्जिधाहरु, 



 

19 
 

(घ) कयाय बॊग हङ्टने अिस्था, 
(ङ) भाङ्झसक ऩाङ्चयश्रङ्झभक, 
(च) ङ्झफदा रगामतका अन्म ङ्जिषमहरु। 

25. कयाय सेिाको अन्त्प्म: (१) देहामको अिस्थाभा ङ्जिद्यारम नसससॉगको 
 कयाय सभझौता जङ्टनसङ्टकै फखत अन्त्प्म हङ्टनेछ:- 

(क) भन्रारमफाट कामसक्रभको ङ्झनयन्तयता नऩाएभा 
                                        िा 

(ख) कामसक्रभका राङ्झग आिश्मक फजेटको व्मिस्था 
नबएभा  

                                        िा 
(ग) दपा ८ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भमाद थऩ 

नबएभा   

                                        िा  

(घ) सभफङ्ञन्धत ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणसम 
गयी ङ्जिद्यारम नससको कामस सभऩादन 
सन्तोषजनक नयहेको बनी ङ्झसपाङ्चयस बई 
आएभा,                                     

(ङ) शायीङ्चयक अस्िस्थ बई िा अन्म कङ्ट नै कायणरे 
सेिाङ्छदन असभथस बएभा 

                                        िा 
(च) सेिाफाट अरग हङ्टनका राङ्झग कभतीभा एक 

भङ्जहना अगािै भन्रारम िा सभफङ्ञन्धत स्थानीम 
तहराई जानकायी ङ्छदएभा, 

(छ) आचयण य ऩदीम अनङ्टशासन सभफन्धी कङ्ट याहरु 
उल्रङ्घन गयेभा । 
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(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) य (छ) फभोङ्ञजभ कयाय 
सभझौता बङ्ग गनङ्टस अङ्ञघ ङ्झनजराई आफ्नो सपाइ ऩेश गने भौका 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) जङ्टनसङ्टकै कायणफाट कयाय अन्त्प्म हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ सयकायी 
नगदी, ङ्ञजन्सी, भारसाभान, अङ्झबरेख य कागजात ङ्झनमभानङ्टसाय 
फयफङ्टझायथ गनङ्टस ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ फयफङ्टझायथ नगयेभा सयकायी 
फाॉकी सयह असूर उऩय गयीने य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
कायफाही गयीनेछ।  

26. ङ्जिद्यारम नसस ऩयीऺा सञ्चारन खचस भाऩदण्ड: ङ्जिद्यारम नसस ऩयीऺा 
 सञ्चारन, अन्तिासतास रगामत अन्म प्रङ्जक्रमाको राङ्झग हङ्टने खचस 
 भाऩदण्ड फागभती प्रदेश रोक सेिा आमोगको खचस भाऩदण्ड 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-६ 
ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत य ङ्जिद्यारम नससको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय तथा 

मोग्मता 

27. ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृतको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय: (१) दपा 
 ७ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृतको काभ, कतसव्म य 
 अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 

(क) सयोकायिारा ङ्झनकामसॉग आिश्मक सभन्िम 
गयी ङ्जिद्यारम नससराई सेिा प्रिेश ताङ्झरभ, 
ऺभता अङ्झबिृङ्जि ताङ्झरभ सञ्चारन गने,  
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(ख) आपूरे गने काभहरुको साप्ताङ्जहक, भाङ्झसक, 
चौभाङ्झसक, अधसिाङ्जषसक तथा िाङ्जषसक कामसताङ्झरका 
फनाउन,े 

(ग) सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहद्वाया सञ्चाङ्झरत 
ङ्जिद्यारम स्िास््म कामसक्रभहरु कामासन्िमनका 
राङ्झग आिश्मक मोजना तमाय गने,  

(घ) कामसक्रभराई व्मिङ्ञस्थत रुऩभा सञ्चारन गनस य 
आिश्मक सभन्िम गनस भन्रारमको मोजना, 
अनङ्टगभन तथा जनस्िास््म भहाशाखा अन्तयगत 
यही ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत कऺको सञ्चारन 
गने, 

(ङ) तत्प्कारीन योगहरु (घाटी दङ्टख्न,े झाडाऩखारा, 
आउॉ, एरजी, ज्ियो, रङ्टतो, ऩेट दङ्टख्न े ईत्प्मादी) 
को ऩङ्जहचान सङ्जहत व्मिस्थाऩन गनस उऩचाय 
ताङ्झरका (Protocol/Standing Order)  फनाउन 
ऩहर गने, 

(च) सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम सयकायका ङ्जिद्यारम 
स्िास््म सभफन्धी नीङ्झत, कामसङ्जिङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका 
ङ्झनभासणभा आिश्मक सभन्िम तथा ऩषृ्ठऩोषण 
प्रदान गयी सहमोग गने,  

(छ) स्थानीम तह य ङ्जिद्यारमसॉगको सभन्िमभा 
ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग कऺको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन 
गयी ङ्जिद्यारम नससराई उङ्ञचत कामस गनस 
िाताियण सजृना गने, 
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(ज) भन्रारमका भहाशाखासॉग आिश्मक सभन्िम 
गने, 

(झ) सॊघ, स्थानीम तह तथा ङ्जिद्यारमसॉग आिश्मक 
ङ्जक्रमाकराऩहरुभा सभन्िम गयी कामसक्रभराई 
गङ्टणस्तयीम फनाउन,े 

(ञ) सयोकायिारा सयकायी तथा गैह्र सयकायी 
सॊस्थाहरुसॉग सभन्िम गयी ङ्झनमङ्झभत 
सभन्िमात्प्भक फैठक भापस त ङ्झफगतको सभीऺा 
तथा आउने सभमको राङ्झग मोजना फनाई 
गङ्टणस्तयीम ङ्जिद्यारम स्िास््म सेिा प्रिाहभा 
सहमोग गने। 

(२) ङ्जिद्यारम नसस भापस त प्राप्त प्रङ्झतिेदन तथा Application 
भा इन्री बएको त्माङ्कको अङ्झबरेख याखी अध्ममन तथा ङ्जिश्लषेण 
गयी भन्रारमभा ऩेश गने साथै कामसक्रभको प्रगङ्झत ङ्जिियण भाङ्झसक 
रुऩभा भन्रारमभा प्रस्तङ्टत गने। 

28. ङ्जिद्यारम नससको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय: (१) ङ्जिद्यारम नससको 
 काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय देहाम  फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्जिद्यारम नससरे स्िास््म सभफन्धी प्रिधसनात्प्भक, 
प्रङ्झतकायात्प्भक, उऩचायात्प्भक य प्रषेण सेिा 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने, 

(ख) ङ्जिद्यारमभा आकङ्ञस्भक स्िास््म सेिा प्रदान 
गनसका राङ्झग ङ्जिद्याथीको अङ्झबबािकसॉग 
अनङ्टसूची-६ फभोङ्ञजभ ऩूिस सङ्टसूचीत भञ्जङ्टयीनाभा 
ङ्झरनङ्ट ऩने, 
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(ग) ङ्जिद्याथी/ङ्ञशऺक/कभसचायीराई थऩ उऩचाय 
आिश्मक बएभा अङ्झनिामस रुऩभा अनङ्टसूची-७ 
फभोङ्ञजभको प्रषेणऩङ्टजास बयेय सभफङ्ञन्धत स्िास््म 
सॊस्थाभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ, 

(घ) ङ्जिद्याथीहरुको ऩोषण अिस्था सङ्टधाय गनस 
ऩोषणमङ्टक्त आहायको सङ्टसूङ्ञचत गयाई ङ्जकशोय 
ङ्जकशोयी ऩोषण कामसक्रभ रागू गने, 

(ङ) कामसक्रभराई प्रबािकायी रुऩभा सञ्चारनका 
राङ्झग व्मिस्थाऩकीम बङू्झभका जस्तै मोजना 
तजङ्टसभा, सभन्िमात्प्भक बङू्झभका, अङ्झबरेख, 
प्रङ्झतिेदन तथा कामसक्रभसॉग सभफङ्ञन्धत अन्म 
कामसहरु गनङ्टसऩने, 

(च) भन्रारमरे खटाएका स्िास््म सॊस्थाभा स्िास््म 
सेिा सभफन्धी कामस गने। 

(२) ङ्जिद्यारम नससको अन्म काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय 
अनङ्टसूची-८ फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

29. मोग्मता: (१) ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृतको मोग्मता देहाम फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछ:- 

(क) नङ्झससङ्ग ङ्जिषमभा कभतीभा स्नातक तह उिीणस 
बएको, 

(ख) नेऩार नङ्झससङ्ग काउङ्ञन्सरभा नाभ दतास य 
निीकयण बएको, 

(ग) २१ िषस ऩूया बई ४५ िषस ननाघेको, 
(घ) नेऩारी नागयीक, 
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(ङ) बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको राङ्झग अमोग्म 
ठहङ्चयन ेगयी सेिाफाट अिकाश नबएको, 

(च) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको । 

 

(२) ङ्जिद्यारम नससको मोग्मता देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) नङ्झससङ्ग ङ्जिषमभा कभतीभा प्रिीणता प्रभाणऩर तह 

उिीणस बएको, 
(ख) नेऩार नङ्झससङ्ग काउङ्ञन्सरभा नाभ दतास य 

निीकयण बएको, 
(ग) १८ िषस ऩूया बई ४५ िषस ननाघेको, 
(घ) नेऩारी नागयीक, 
(ङ) बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको राङ्झग अमोग्म 

ठहङ्चयने गयी सेिाफाट अिकाश नबएको, 
(च) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको। 

 

30. आचाय सॊङ्जहता ऩारना गनङ्टस ऩने: ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत य 
 ङ्जिद्यारम नसस छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी, ङ्जिषम 
 ङ्झफऻ य अन्तिासतास सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे अनङ्टसूची-९ भा उल्रेख 
 बए फभोङ्ञजभको आचाय सॊङ्जहता ऩारना गनङ्टस ऩनेछ। 

31. गोऩनीमता कामभ गनङ्टस ऩने: ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग अङ्झधकृत य ङ्जिद्यारम 
 नसस छनोट प्रङ्जक्रमा सभफन्धी काभ कायफाही तथा गोऩनीमता गनङ्टस 
 ऩने ऩयीऺा सभफन्धी कामसभा आिश्मक गोऩनीमता कामभ याख्न े
 दाङ्जमत्प्ि सो काभभा सॊरग्न सफै ऩदाङ्झधकायी य कभसचायीको हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-७ 

ङ्जिङ्जिध 

32. स्थानीम तहको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय: ङ्जिद्यारम नसस 
 कामसक्रभ कामासन्िमनको राङ्झग स्थानीम  तहको काभ, कतसव्म य 
 अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे :- 

(क) भन्रारम, ङ्झनदेशनारम य स्िास््म कामासरमसॉग 
सभन्िम गने, 

(ख) कामसक्रभ रागू बएको ङ्जिद्यारमसॉग सभन्िम 
गने, 

(ग) फजेटको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गयी भन्रारमको 
सहभङ्झतभा कयाय अिङ्झध थऩ गने, 

(घ) ङ्जिद्यारमसॉगको सभन्िमभा ङ्जिद्यारम नससको 
राङ्झग अनङ्टसूची-८ फभोङ्ञजभ ङ्ञक्रङ्झनकर सेटअऩ, 
आिश्मक बौङ्झतक साभाग्री य औषङ्झधजन्म 
साभाग्रीको व्मिस्थाऩनभा सहजीकयण गने, 

(ङ) ङ्जिद्यारम नससको ऺभता अङ्झबिृङ्जिको राङ्झग 
आिश्मक व्मिस्थाऩन य सहजीकयण गने, 

(च) कामसक्रभ रागू बएको ङ्जिद्यारमको ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा भेन्टोङ्चयङ्ग (Mentoring) 
गने। 

33. स्िास््म कामासरमको बङू्झभका: स्िास््म कामासरमको बङू्झभका, काभ, 
 कतसव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) ङ्जिद्यारम नससको ऺभता अङ्झबिृङ्जिको राङ्झग आिश्मक 
व्मिस्थाऩन य सहजीकयण गने,  
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(ख) कामसक्रभ रागू बएको ङ्जिद्यारमको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, 
भूल्माङ्कन तथा भेन्टोङ्चयङ्ग (Mentoring) गने, 

(ग) भन्रारमरे तोकेको कामसङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ कामस बएको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने, 

(घ) ङ्जिद्यारम नसस कामसक्रभको िाङ्जषसक सभीऺा तथा बािी 
मोजना तजङ्टसभा गोष्ठी सञ्चारन गने । 

34. ङ्जिद्यारम स्िास््म सभन्िम सङ्झभङ्झत गठन: (१) स्थानीम तहभा 
 कामसक्रभराइस प्रबािकायी रुऩभा व्मिस्थाऩन गनस देहाम फभोङ्ञजभको 
 ङ्जिद्यारम स्िास््म सभन्िम सङ्झभङ्झत यहनेछ :- 

(क) स्थानीम तहको उऩप्रभङ्टख/उऩाध्मऺ  -सॊमोजक 

(ख) स्थानीम तहभा स्िास््मऺेर हेने  

स्थानीम तह सदस्म                -सदस्म 

(ग) कामसक्रभ सञ्चारन बएको साभङ्टदाङ्जमक  

भाध्माङ्झभक ङ्जिद्यारमका प्रधानाध्माऩक 

भध्मेफाट नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख/ 

गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺरे तोकेको  

एक जना    -सदस्म 

(घ) ङ्जिद्यारम नसस भध्मेफाट स्थानीम  

तहरे तोकेको एक जना       -सदस्म  

(ङ) प्रभङ्टख, स्थानीम तहको ङ्ञशऺा शाखा -सदस्म 

(च) प्रभङ्टख, स्थानीम तहको स्िास््म शाखा -सदस्म 

(छ) स्थानीम तह नङ्झससङ पोकर ऩससन-सदस्म-सङ्ञचि  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी 
कामसङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधासयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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35. ङ्जिद्यारम स्िास््म सभन्िम सङ्झभङ्झतको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय: 
 ङ्जिद्यारम स्िास््म सभन्िम सङ्झभङ्झतको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय 
 देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) कामसक्रभराई प्रबािकायी फनाउन आिश्मक सङ्टधायका 
राङ्झग अध्ममन गयी गाउॉ/नगय कामसऩाङ्झरकाराई सङ्टझाि 
ङ्छदने, 

(ख) कामसक्रभ सञ्चारनको राङ्झग आिश्मक साभाग्री, औषङ्झध, 
ताङ्झरभ रगामतको ङ्जिषमभा ङ्जिद्यारम य स्थानीम तहङ्झफच 
सभन्िम य सहजीकयण गने, 

(ग) ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग कऺको प्रबािकायी सञ्चारनको राङ्झग 
आिश्मक ऩूिासधायको व्मिस्थाऩन गने, 

(घ) सॊस्थागत ङ्जिद्यारमभा नसस याख्नको राङ्झग आिश्मक 
सभन्िम य सभझौताको राङ्झग सहजीकयण गने, 

(ङ) कामसक्रभ सञ्चारनको राङ्झग आिश्मक जनशङ्ञक्त य 
सोको व्मिस्थाऩनका सन्दबसभा आिश्मक मोजना ङ्झनभासण 
गने, सभन्िम य सङ्टझाि ङ्छदने, 

(च) स्थानीम तहभा मस कामसङ्जिङ्झध अनङ्टरुऩ कामसक्रभ सञ्चारन 
बए नबएको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा भेन्टोङ्चयङ्ग 
(Mentoring) गने। 

36. ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय: ङ्जिद्यारम 
 व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्जिद्यारमभा कामसक्रभ सञ्चारनको राङ्झग सहजीकयण य 
सभन्िम गने, 

(ख) आिश्मक औषङ्झध, उऩकयणको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने, 
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(ग) ङ्जिद्यारमभा सङ्टङ्झतसजन्म ऩदाथस, भङ्छदयाजन्म ऩदाथस, जॊक 
पङ्ट ड रगामतका अन्म खाद्य ऩदाथस ङ्झनमन्रण गने, 

(घ) फारफाङ्झरका भैरी/ङ्जकशोयङ्जकशोयी भैरी/स्िास््म भैरी 
ङ्जिद्यारम ङ्झनभासण गने, 

(ङ) ङ्जिद्यारमभा कामसक्रभ ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्रबािकायी ढॊगरे 
सञ्चारन बए नबएको हेने य प्रबािकायी फनाउन 
आिश्मक कामस गने,   

(च) ङ्जिद्यारम, स्थानीम स्िास््म शाखा य स्थानीम तह िीच 
सभन्िम गने, 

(छ) ङ्जिद्यारमको मोजना, कामसक्रभ य क्मारेण्डय फनाउॉदा 
ङ्जिद्यारम स्िास््म सेिा सभफन्धी व्मिस्था बए नबएको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने,  

(ज) ङ्जिद्यारम नससको कयाय सभझौताको भमाद थऩका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस गने य कामस सभऩादन सन्तोषजनक नबएभा 
सेिाफाट हटाउन ङ्झसपाङ्चयस गने । 

37. ङ्जिद्यारम स्िास््म इकाई गठन: ङ्जिद्यारमभा कामसक्रभ सञ्चारन 
 गनसका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभ ङ्जिद्यारम स्िास््म इकाई यहने छ:-  

(क) स्िास््म ङ्ञशऺक        -सॊमोजक 

(ख) भङ्जहरा ङ्ञशऺक एक जना        -सदस्म 

(ग) ङ्जिद्याथीहरुभध्मेफाट एक-एक जना  

छारा य छार                      -सदस्म 

(घ) ङ्जिद्यारम नसस            -सदस्म-सङ्ञचि  

38. ङ्जिद्यारम स्िास््म इकाईको काभ,कतसव्म य अङ्झधकाय: ङ्जिद्यारम 
 स्िास््म ईकाइको काभ, कतसव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछन ्: 
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(क) ङ्जिद्यारमभा सञ्चारन गनङ्टस ऩने स्िास््म कामसक्रभहरुको 
मोजना तजङ्टसभा गने, 

(ख) ङ्जिद्यारमभा स्िास््म सेिा (प्रफिसनात्प्भक, प्रङ्झतकायात्प्भक, 
उऩचायात्प्भक, प्रषेण) प्रफाह गनस आिश्मक ऩने उऩकयण 
रगामत औषङ्झधको व्मिस्था गने, 

(ग) कामसक्रभ अन्तगसतका सभऩूणस सेिाहरु ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
प्रदान गने, 

(घ) फारफाफाङ्झरका तथा ङ्जकशोय ङ्जकशोयी भैरी ङ्ञशऺा य 
स्िास््म सेिाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनस सहमोग गयी 
फारङ्जििाह ङ्झनमन्रण गनस ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩ गने, 

(ङ) प्रदान गयीएका सेिाको अङ्झबरेख च ङ्टस्त दङ्टरुस्त रुऩभा 
याख्न,े 

(च) कऺा एिॊ सेक्सनभा स्िास््म स्िमॊसेिी सङ्झभङ्झत गठन 
गने।  

39. ऺभता अङ्झबिङृ्जि कामसक्रभ: (१) ङ्जिद्यारम नससको  सेिा प्रिेश तथा 
 ऺभता अङ्झबिृङ्जि ताङ्झरभको आिश्मक प्रिन्ध भन्रारमरे गनेछ। 

(२) स्थानीम तहको आन्तङ्चयक स्रोतफाट ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेको 
ङ्जिद्यारम नससराई सभेत सेिा प्रिेश तथा ऺभता अङ्झबिृङ्जि ताङ्झरभ 
भन्रारमरे प्रदान गनेछ। 

40. ङ्जिद्यारम नससराई ङ्जिषम ङ्ञशऺकको रुऩभा काभ रगाउन नहङ्टन:े 
 ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्यारम नससराई ङ्जिद्यारमको औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा 
 तपस को स्िास््म ङ्जिषम ऩढाउन, सो ङ्जिषमको प्रश्नऩर ङ्झनभासण गनस, 
 उियऩङ्टङ्ञस्तका जाॉच गनस िा त्प्मस्तै प्रकायका अन्म कामस गनस 
 रगाउन हङ्टदैँन। 
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41. सरुिा नहङ्टन े य दािी गनस नऩाउन:े (१) ङ्जिद्यारम नससको सेिा 
 कयाय सभझौता हङ्टॉदाका फखत तोङ्जकएको ङ्जिद्यारम य स्थानीम 
 तहफाट सरुिा गनस ऩाइने छैन। 

(२) मस कामसङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ ङ्जिद्यारम नससरे कयायभा 
ऩटक÷ऩटक काभ गयेकै आधायभा सेिा कयाय अन्त्प्म बएऩङ्झछ िा 
अन्म कङ्ट नै कायणरे ऩद भङ्टक्त बएऩङ्झछ बङ्जिष्मभा सभफङ्ञन्धत  िा 
अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदभा अस्थामी िा स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टनका राङ्झग 
प्रदेश सयकाय सभऺ कङ्ट नै ऩङ्झन दािी गनस ऩाउने छैन। 

42. रोक सेिा आमोगको ङ्झसिान्त अिरभिन गनङ्टस ऩने: ङ्जिद्यारम नङ्झससङ्ग 
 अङ्झधकृत य ङ्जिद्यारम नसस छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सभफन्धी काभ 
 कायफाहीभा मस कामसङ्जिङ्झधभा उल्रेख नबएका कङ्ट याहरुको हकभा 
 फागभती प्रदेश रोकसेिा आमोगफाट ङ्झनधासङ्चयत ङ्झसिान्त, कामसङ्जिङ्झध 
 य प्रङ्जक्रमाराई अिरभिन गनङ्टस ऩनेछ। 
43. फाधा अडकाउ पङ्ट काउ: मो कामसङ्जिङ्झधको कामासन्िमनभा कङ्ट नै िाधा 
 िा सभस्मा आइऩयेभा भन्रारमरे त्प्मस्तो फाधा अडकाउ पङ्ट काउन 
 सक्नछे। 
44. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मस कामसङ्जिङ्झधभा उल्रेख बएदेङ्ञख 
 फाहेकका अन्म ङ्जिषमहरुभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  
45. खायेजी य फचाउ:  (१) एक ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन 
 कामसङ्जिङ्झध, २०७६ खायेज गयीएको छ।  

(२) एक ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन कामसङ्जिङ्झध, 
२०७६ फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै कामसङ्जिङ्झध 
फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननछे। 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (३) सॉग सभफङ्ञन्धत) 
ङ्जिद्यारम छनोटका आधाय, सूचक य अॊक बाय 

 

ङ्जिद्यारम छनोटको आधाय सूचक अॊकको िगीकयण 

कङ्ट र ङ्जिद्याथीको सॊख्मा ३०० सभभराई   २० अॊक 

३०१-५०० सभभराई २५ अॊक 

५०१-७०० सभभराई ३० अॊक 

७०१ बन्दा फढी ३५ अॊक 

कङ्ट र ङ्जिद्याथीभध्मे छाराको % ३०%  सभभराई १० अॊक 

३१%  -४०%  सभभराई १५ अॊक 

४१%-५०% सभभराई २० अॊक 

५०% बन्दा फढी २५ अॊक 

कङ्ट र ङ्जिद्याथी सॊख्माभध्मे रोऩोन्भङ्टख 
सीभान्तकृत, अङ्झतसीभान्तकृत य 
दङ्झरत ङ्जिद्याथीको प्रङ्झतशत 

१०% सभभराई १० अॊक 

११%-२०% सभभराई १५ अॊक 

२१%-३०% सभभराई २० अॊक 

३१% देङ्ञख भाङ्झथ २५ अॊक 

कामसक्रभराई दङ्टईिटा कोठा 
उऩरब्ध गयाउन सक्ने ङ्जिद्यारम 

कामसक्रभराई दङ्टईिटा 
कोठा उऩरब्ध गयाउन 
सक्ने ङ्जिद्यारम 

१५ अॊक 
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अनङ्टसूची-२ 

(दपा १३ को खण्ड (ख) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

अन्तिासतासको ऩूणासङ्कको ङ्जिबाजन 

 

ङ्झस.न. ङ्जिियण अङ्कबाय 

१. ङ्जिषमिस्तङ्टको ऻान १२ 

२. व्मङ्ञक्तत्प्ि २ 

३. ङ्झसजसनशीर ऺभता २ 

४. प्रस्तङ्टङ्झत करा २ 

५. आत्प्भङ्जिश्वास २ 

जभभा २० 
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अनङ्टसूची-३ 
(दपा १३ को खण्ड (ग) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उभभेदिायको अन्म ऩऺको भूल्माङ्कन 

 

ङ्झस.नॊ. भूल्माङ्कनको आधाय प्रदान गयीन ेअङ्क 

१. उभभेदिायको शैङ्ञऺक मोग्मता ङ्जिङ्ञशष्ट  शे्रणी १० 

प्रथभ शे्रणी ९ 

ङ्छद्वतीम शे्रणी ८ 

ततृीम शे्रणी ७ 
२. कामसअनङ्टबि अङ्झधकतभ ५ अङ्क (प्रभाङ्ञणत कागजातको 

आधायभा प्रङ्झत िषस १ अङ्कको दयरे अङ्क 
ङ्छदइनेछ) 

३. स्थानीमता सभफङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको 
फाङ्झसन्दा बएभा 

१० 

सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉग ङ्झसभाना 
जोङ्झडएको सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको 
स्थानीम तहको फाङ्झसन्दा बएभा   

८ 

 

सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको फाङ्झसन्दा 
बएभा    

६ 

सभफङ्ञन्धत प्रदेशको फाङ्झसन्दा बएभा 
  

४ 

४. रोऩोन्भङ्टख/अङ्झतसीभान्तकृत/सीभान्त
कृत/दङ्झरत जाङ्झतबएभा 

                               ५ 

जभभा                        ३० अङ्क 
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अनङ्टसूची-४ 
(दपा २४ को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

कयाय सभझौताऩरको ढाॉचा  
 

श्री स्िास््म भन्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौडा, भकिाऩङ्टनय (मसऩङ्झछ ऩङ्जहरो ऩऺ बङ्झनएको) 
य ....................ङ्ञजल्रा,............ भहा/उऩ/नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका, िडा नॊ. ..... 
फस्ने श्री ..................................... (मसऩङ्झछ दोश्रो ऩऺ बङ्झनएको) का फीच एक 
ङ्जिद्यारम एक नसस कामसक्रभ अन्तगसत ङ्जिद्यारम नसस ऩदभा काभकाज गनस गयाउन ङ्झभङ्झत 
..../..../... को ङ्झनणसम अनङ्टसाय देहामका कामस/शतसको अङ्झधनभा यही दोश्रो ऩऺरे ऩङ्जहरो 
ऩऺराई सेिा उऩरब्ध गयाउन भञ् जङ्टय बएकारे मो कयायको सॊझौता गयी एक/एक प्रङ्झत 
आऩसभा फङ्टङ्ञझ ङ्झरमौं ङ्छदमौं। 
१. काभकाज सभफन्धभा: दोस्रो ऩऺरे आपूराई तोङ्जकएको सॊरग्न कामस ङ्जिियण 

अनङ्टसायको कामस ऩङ्जहरो ऩऺरे तोकेको सभम य स्थानभा उऩङ्ञस्थत बई गनङ्टस ऩनेछ य 
आिश्मकतानङ्टसाय थऩ काभ गनङ्टस ऩनेछ। 

२. काभ गनङ्टसऩने स्थान:..............................................................................। 
३. ऩाङ्चयश्रङ्झभक: प्रत्प्मेक भङ्जहना व्मङ्झतत बएऩङ्झछ, सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहरे दोश्रो ऩऺराई 

भाङ्झसक रुऩभा स्िास््म सेिाको ऩाचौं तहरे ऩाउन े शङ्टरु तरफ स्केर फयाफयको 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक उऩरब्ध गयाउनेछ।साथै न्मूनतभ ६ भङ्जहना सेिा प्रदान गयेको अिस्थाभा 
चाडऩिस खचस य ऩोशाक बिा सभेत उऩरब्ध गयाउनेछ l  

४. आचयणको ऩारना् दोस्रो ऩऺरे स्िास््म सेिा ऐन, ङ्झनमभको ऩूणस ऩारना 
गनङ्टसऩनेछ।ऩूणस ऩारना नगयेको ऩाइएभा सपाइको भौका ङ्छदई ऩङ्जहरो ऩऺरे जङ्टनसङ्टकै 
िेरा कयाय बङ्ग गनस सक्नेछ। 

५. ङ्झफदा् दोस्रो ऩऺराई सािसजङ्झनक ङ्जिदाका साथै भाङ्झसक  बैऩयी ङ्झफदा एक ङ्छदन, ङ्जक्रमा 
ङ्झफदा ऩन्र ङ्छदन य प्रसूङ्झत ङ्झफदा अन्ठानब्फे ङ्छदन ऩाउनेछ। 
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६. सभऩङ्ञिको सङ्टयऺा् दोस्रो ऩऺरे कामासरमको चर अचर सभऩङ्ञिको नोक्सानी िा 
ङ्जहनाङ्झभना गयेभा सो को ऺङ्झतऩूङ्झतस िा हाङ्झन नोक्सानीको ङ्झफगो दोश्रो ऩऺरे ऩङ्जहरो 
ऩऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

७. गोप्मता् दोस्रो ऩऺरे कामासरमको कागजऩर, ङ्ञजन्सी साभान एिॊ गोप्म कङ्ट या िा 
कागजात कङ्ट नै  अनङ्झधकृत व्मङ्ञक्त, सॊस्था िा देशराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाङ्ञणत बएभा 
दोस्रो ऩऺराई कयायफाट  हटाई सोफाट बएको हाङ्झन नोक्सानीको ऺङ्झतऩूङ्झतस दोश्रो 
ऩऺफाट बयाईनेछ य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ  कायफाही गयीनेछ।   

८. कयाय अिङ्झध् मो कयाय .....।........।..........देङ्ञख रागू बई ......./..../ असाय 
भसान्तसभभको राङ्झग हङ्टनेछ।  

९. कामस सभऩादन भूल्माङ्कन् ऩङ्जहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामस सभऩादन भूल्माङ्कन गने य 
सो भूल्माङ्कन गदास सारिसारी ङ्झनयन्तयता ङ्छदन उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा ङ्झनङ्ञश्चत अिङ्झधको 
राङ्झग कयाय थऩ हङ्टन सक्नेछ। 

१०. ऩाङ्चयश्रङ्झभक कट्टी: मस कामसङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ ऩाउन े ङ्झफदा अऩङ्टग हङ्टन गई दोश्रो ऩऺरे 
सभफङ्ञन्धत ङ्जिद्यारमराई कामस ङ्जिियणभा तोङ्जकएको सेिा उऩरब्ध गयाउन अनङ्टऩङ्ञस्थत 
यहेको अिङ्झधको ऩाङ्चयश्रङ्झभक दाभासाङ्जहरे कट्टा गयीनेछ। 

११. कयाय सेिाको अन्त्प्म: दोश्रो ऩऺरे सात ङ्छदनबन्दा फढी ङ्झफदा स्िीकृत नगयाई फसेभा िा 
सेिा नगयेभा, शायीङ्चयक रुऩभा अस्िस्थ बई िा अन्म कङ्ट नै कायणरे सेिा ङ्छदन असभथस 
बएभा िा काभ सन्तोषजनक नबएभा िा आचयण सभफन्धी कङ्ट याहरु ियािय उल्रङ्घन 
गयेभा ऩङ्जहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺसॉगको सभझौता यद्द गनस  सक्नेछ। 

१२. दािी नऩङ्टग्ने्  दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोङ्ञजभ काभ गयेकै आधायभा ऩङ्झछ कङ्ट नै ऩङ्झन 
ऩदभा अस्थामी िा स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टनाका राङ्झग दािी गनस ऩाउने छैन/गने छैन। 

१३. प्रचङ्झरत कानून रागू हङ्टने्  मस सभझौताभा उल्रेख नबएको कङ्ट याहरु प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
ऩङ्जहरो ऩऺको तपस फाट :        योहिय:      दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मङ्ञक्त): 
हस्ताऺय :             हस्ताऺय : 
नाभ, थय :          नाभ, थय : 
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ऩद :        ङ्झभङ्झत: 
ङ्झभङ्झत:        ठेगाना :    
कामासरम:        सभऩकस  नॊ. 
कामासरमको छाऩ्  
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अनङ्टसूची-५ 
(दपा २४ को उऩदपा (३) सॉगसभफङ्ञन्धत)  

सेिा कयाय ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩरको ढाॉचा 
प्रदेश सयकाय 

स्िास््म भन्रारम 
हेटौडा, भकिानऩङ्टय 

फागभती प्रदेश, नेऩार 
 

च.नॊ.:         
ऩ.सॊ.:          ङ्झभङ्झत्   

 ङ्जिषम् सेिा कयाय ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सभफन्धभा। 
श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 
तऩाईराईं भन्रारमको ङ्झभङ्झत ........./....../..... को ङ्झनणसमानङ्टसाय ङ्झसपाङ्चयस गयीए फभोङ्ञजभ 
ङ्जिद्यारम नसस ऩदभा मसैसाथ सॊरग्न कयाय (सभझौता) फभोङ्ञजभ ................................ 
भहा÷उऩभहा÷नगयऩाङ्झरका÷गाउॉऩाङ्झरकाको ........................... ङ्जिद्यारमभा काभकाज गने 
गयी ङ्झभङ्झत ........../....../...... देङ्ञख ......../......../............ असाय भसान्तसभभ सेिा 
कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयीएको छ । उक्त ऩदभा सॊरग्न कामसशतस अनङ्टरुऩ आफ्नो काभ 
इभान्दायीऩूिसक य व्मिसाङ्जमक भूल्म भान्मता अनङ्टरुऩ गनङ्टस हङ्टन जानकायी गयाइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काभ कतसव्म ऩारना गदास मस भन्रारम य ङ्जिद्यारमभा कभसचायीरे 
ऩारना गनङ्टसऩने आचाय सॊङ्जहता य आचयणको सभेत ऩङ्चयऩारना हङ्टन जानकायी गयाइन्छ।  

      ..................... 
         सङ्ञचि 

फोधाथस्  
श्री स्िास््म ङ्झनदेशनारम, हेटौडा, भकिानऩङ्टय: आिश्मक अनङ्टगभन तथा सभन्िम गनङ्टस हङ्टन। 

श्री स्िास््म कामासरम ....................... : आिश्मक अनङ्टगभन तथा सभन्िम गनङ्टस हङ्टन। 
श्री ....... भहा÷उऩभहा÷नऩा÷गाऩा,.............: सभझौता अनङ्टसाय काभकाज गयाउनङ्ट हङ्टन। 
श्री ........ ङ्जिद्यारम, ...............: सभझौता अनङ्टसाय हाङ्ञजय गयाई काभकाज गयाउनङ्ट हङ्टन। 

श्री आङ्झथसक प्रशासन शाखा, स्िास््म भन्रारम, हेटौडा, भकिानऩङ्टय । 
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अनङ्टसूची-६ 
(दपा २८ उऩदपा (१) को खण्ड (ख) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

सङ्टसूङ्ञचत भन्जङ्टयीनाभा 
 

श्री .....................................ङ्जिद्यारम 

..................................। 

 

मस ङ्जिद्यारमको कऺा .........भा अध्ममनयत भेयो छोया/छोयी/.........राई 
ङ्जिद्यारमभा यहदा/फस्दा िा ऩठनऩाठनको क्रभभा घाउ, चोटऩटक िा अन्म 
बङ्जितव्म दङ्टघसटना बएभा आिश्मक प्राथङ्झभक उऩचाय य प्रषेण गनस अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको 
छङ्ट। सो क्रभभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको बङ्झफतब्म ऩयेभा ङ्जिद्यारम नसस/ङ्जिद्यारम ऩङ्चयिाय 
उऩय कङ्ट नै उजङ्टय िाजङ्टय गने छैन बनी भेयो मो भञ्जङ्टयीनाभा रेङ्ञख सङ्जहछाऩ 
गयीङ्छदएको छङ्ट ।  
अङ्झबबािकको सङ्जह : 
नाभ, थय: 
ठेगाना: 
ङ्झभङ्झत: 
सभऩकस  नॊ.: 
 

भन्जङ्टयीनाभा गयाउन ेकभसचायीको :  

सङ्जह: 
नाभ, थय: 
ऩद: 
ङ्झभङ्झत: 
 

औठाको छाऩ  
दामाॉ  फामाॉ  

  



 

39 
 

 

अनङ्टसूची-७ 

(दपा २८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

प्रषेण ऩङ्टजास  

१. ङ्झभङ्झत:.......................................................      
सभम:................................................ ङ्जिद्यारमको 
नाभ:................................................. ङ्जियाभी 
ङ्जिद्याथी/ङ्ञशऺक/ङ्ञशङ्ञऺका/कभसचायीको नाभ: ........................... उभेय..............िषस  
ङ्झरङ्ग: भ/ऩङ्ट/अ  कऺा ......सेक्सन:......सभऩकस  नॊ.:  ............. 

२. ङ्जियाभीको स्िास््म अिस्था: 
ताऩक्रभ 

(Temperature) 

नाडीको गङ्झत 
(Pulse rate) 

श्वासदय    
(Respiratory rate) 

यक्तचाऩ    
(Blood pressure) 

िजन   
(Weight) 

उचाई  
(Height) 

      

 

३. स्िास््म सभस्मा/ रऺणहरु: 
४. प्रषेण ऩूिस प्राप्त गयेको उऩचाय/ सेिाहरु (औषङ्झध सङ्जहत): 
५. प्रषेण गयीनङ्टका कायणहरु: 
६. अन्म केङ्जह जानकायी बए: 

 

श्री ...................., 
...............................। 

 

उऩयोक्त ङ्जिियण बएको ङ्जिद्याथीराई आिश्मक स्िास््म सेिाका राङ्झग तहाॉ ऩठाइएको छ । 
आिश्मक उऩचाय ऩश्चात ङ्जपती जानकायी ऩठाईङ्छदनङ्ट हङ्टन अनङ्टयोध छ ।  

 

प्रषेणकतास  
सङ्जह............... नाभ,थय:...................................... ऩद:........................ 
सभऩकस  नॊ.:...................... 
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सेिा ङ्छदएको ङ्जिियण तथा ङ्जपती जानकायी 
 

१. ङ्झभङ्झत य सभम :...............ङ्जपती जानकायी ऩठाइएको ङ्जिद्यारम: ......................... 
२. सेिाग्राही ङ्जिद्याथी/ङ्ञशऺक ङ्ञशङ्ञऺका/कभसचायीको नाभ:    

३. ठेगाना :....................उभेय ....िषस  ङ्झरङ्ग: भ./ऩङ्ट./अ.  सभऩकस  नॊ.:................. 
४. स्िास््म सेिा ङ्झरन आएको ङ्झभङ्झत: 
५. प्रदान गयीएको उऩचाय/सेिा/औषङ्झध: 
६. पल्रोअऩ गनङ्टसऩने बए (ङ्झभङ्झत तथा सभम उल्रेख गने):  

७. ङ्जपती जानकायी ङ्छदनेको नाभ, थय:..........................ऩद:....................सङ्जह:....... 
८. ङ्जपती जानकायी ङ्छदने स्िास््म सॊस्था/अस्ऩतारको नाभ :.................................... 
९. ठेगाना :  
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अनङ्टसूची-८ 

(दपा २८ को उऩदपा (२) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

ङ्जिद्यारम नससको काभ, कतसब्म य अङ्झधकाय 
 

1. नीङ्झत, मोजना य नतेतृ्प्ि: देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

(क) ङ्जिद्यारमको स्िास््म नीङ्झत, मोजना, कामसङ्जिङ्झध य कामसक्रभ तमाय गनस अग्रसय 
हङ्टने य सहमोग गने, िाताियणीम सङ्टयऺा, आकङ्ञस्भक सेिा तथा प्रकोऩ 
ब्मिस्थाऩन मोजनाभा सहमोग गने, 

(ख) गङ्टण्डागङ्छदस, ङ्जहॊसा न्मूनीकयणका, ङ्जिद्यारम बोजन नीङ्झत तथा मोजनाभा सहमोग 
गने । 

2. प्रििसनात्प्भक स्िास््म सेिा: देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

(क) ङ्जिद्याथीहरूको शायीङ्चयक, बािनात्प्भक, भानङ्झसक य साभाङ्ञजक स्िास््मको 
िकारत य प्रफधसनका राङ्झग ङ्जिद्यारमभा ङ्जिङ्झबङ्ङ कामसक्रभ गने, 

(ख) भङ्छदया तथा सङ्टतीजन्म ऩदाथसहरुको ङ्झनमन्रण तथा रागङ्ट ऩदाथस दङ्टव्मससन 
ङ्झनमन्रण गनस ऩहर गने, 

(ग) स्िास््म सभफन्धी प्रदशसनी,  नाटक,ऩयाभशस आङ्छदको आमोजना गने, 

(घ) जीिन उऩमोगी ङ्झसऩ ङ्झसकाउन,े  

(ङ) ऩरङ्टखाना (Junk Food) को प्रमोग ङ्झनरुत्प्साहन गने, 

(च) ऩोङ्जषरो खानेकङ्ट याहरुको फायेभा चेतनाभूरक कामसक्रभ सञ्चारन गने,  

(छ) ऩोषणको भहत्त्िफाये प्रदशसनी, नाटकको आमोजना गने, ऩोष्टय टाॉस्न,े 

(ज) रैंङ्झगक ङ्जहॊसा फार ङ्जहॊसा  य ङ्जकशोय ङ्जकशोयी भैरी मौन तथा प्रजनन ् स्िास््म 
ङ्जिषमभा ङ्ञशऺा ङ्छदन,े 

(झ) सयसपाई तथा पोहोयभैरा व्मफस्थाऩन सभफन्धी ङ्ञशऺा ङ्छदने य व्मिस्थाऩन य 
सभन्िम गनसभा  सहमोग गने,  

(ञ) भङ्जहनािायी स्िच्छता व्मिस्थाऩन कामसक्रभ सञ्चारन गने, 

(ट) ङ्ञशऺकहरुराई स्िास््म सभफन्धी भङ्टद्दाहरुभा अङ्झबभङ्टखीकयण गने । 

3. प्रङ्झतकायात्प्भक स्िास््म सेिा: देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

(क) ङ्जिद्याथीहरूराई योगहरुको योकथाभसॉग सभफङ्ञन्धत सेिा सङ्टङ्जिधाहरु उऩरब्ध 
गयाउने, 
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(ख) ङ्जिद्यारम रङ्ञऺत खोऩ कामसक्रभ सञ्चारन गनस सहमोग गने, 

(ग) ङ्जिद्यारमभा कङ्ट नै सरुिा योग देखा ऩयेभा स्थानीम स्िास््म इकाईराई सकबय 
ङ्झछटो जानकायी गयाउन ेय व्मस्थाऩनभा सङ्जक्रम बङू्झभका ङ्झनिासह गने, 

(घ) ङ्जिद्यारमको िाताियण बौङ्झतक तथा भनोसाभाङ्ञजक रुऩभा स्िस्थकय य ङ्जिद्याथी 
भैरी फनाउन सहजीकयण गने, 

(ङ) Vit A supplementation, deworming, IFA for Girls program सञ्चारनभा 
सहमोग गने, 

(च) WASH का ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गने । 

4. स्िास््म ऩयीऺण तथा प्राथङ्झभक उऩचाय: देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

(क) ङ्जिद्याथीहरुको ङ्झनमङ्झभत तथा आिङ्झधक रुऩभा स्िास््म सेिा प्रदान गनस जाॉच 
गने, 

(ख) दृङ्जष्ट, श्रिण, उचाइस य तौर (BMI) तथा दन्त सभस्माहरु जाॉच गने, 

(ग) ङ्जिद्यारम ऩङ्चयिाय सफैको स्िास््म ङ्ञस्थङ्झतको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩयीऺण गने,  

(घ) ङ्जिद्याथीहरुको Anthropometric measurement गयी ऩोषणको अिस्था हेने, 

(ङ) स्थानीम स्िास््म सॊस्था िा अन्म सहमोगी सस्थाहरुसॉग सभन्िम गयी 
आिश्मकतानङ्टसाय ङ्जिद्याथीहरुको साभान्म स्िास््म  ऩयीऺण (आॉखा, भङ्टख, कान, 

दाॉत, छारा आङ्छद) गने, 

(च) ङ्जिद्याथी, ङ्ञशऺक तथा कभसचायीहरुराई आईऩने साभान्म रुघाखोकी, फान्ता तथा 
झाडाऩखारा य चोटऩटक, घाउ, खङ्जटया देङ्ञख अऩझसट आईऩने स्िास््म 
सभस्माहरुको व्मफस्थाऩन गने,  

(छ) भङ्जहनािायीसॉग सभफङ्ञन्धत ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका सभस्माहरुको सभाधान गनस 
ङ्जकशोयीहरुराई सहमोग गने, 

(ज) दीघस योग रागकेा ङ्जिद्याथीहरुको व्मङ्ञक्तगत कामस मोजना फनाई सभफङ्ञन्धत 
ङ्ञशऺक, कभसचायी तथा ऩङ्चयिायका सदस्महरु सॊरग्न गयाई स्िास््म सेिा प्रदान 
गने, गयाउन े। 

5. ऩयाभशस सेिा: देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

(क) शायीङ्चयक, भानङ्झसक तथा मौङ्झनक ऩङ्चयितसन, प्रजनन ्स्िास््म, मौन तथा मौङ्झनकता, 
भङ्जहनािायी व्मिस्थाऩन सभफन्धी ऩयाभशस ङ्छदन,े  

(ख) भानङ्झसक सभस्मा य अन्म स्िास््म सभफन्धी सभस्मा व्मिस्थाऩनका राङ्झग 
ऩयाभशस  ङ्छदन,े 
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(ग) अऩाङ्गता बएका ङ्जिद्याथीहरुको ऺभता अङ्झबिङृ्जि गनस प्रोत्प्साहन गनसका राङ्झग 
ङ्ञशऺक, ङ्जिद्याथी तथा अङ्झबबािकराई आिश्मकतानङ्टसाय ऩयाभशस सेिा उऩरब्ध 
गयाउन,े   

(घ) दीघस योग रागकेा तथा राभो सभमसभभ उऩचाय आिश्मक ऩने ङ्जिद्याथीहरुको 
ऩङ्जहचान गयी अङ्झबबािक तथा ङ्जिद्याथीराई मथोङ्ञचत ऩयाभशस ङ्छदन,े 

(ङ) स्िस्थ जीिनशैरी य स्िस्थकय खानङ्जऩन सभफन्धी ऩयाभशस ङ्छदन,े 

(च) व्मङ्ञक्तगत सयसपाई, िाताियणीम सयसपाई तथा पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन 
सभफन्धी ऩयाभशस ङ्छदन े। 

6. प्रषेण सेिा: देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

(क) ङ्जिद्याथी, ङ्ञशऺक तथा कभसचायीहरुराई थऩ उऩचाय आिश्मक बएभा सभमभा नै 
स्िास््म सॊस्थासॉग सभन्िम गयी प्रषेण गने,  

(ख) ङ्जिद्यारमभा आकङ्ञस्भक अिस्थाहरुभा नससरे घटनाको रेखाजोखा गयी 
िारिाङ्झरकाराइस घय ऩठाउन,े अङ्झबबािकराइस फोराउने िा एभफङ्टरेन्स फोराउन े
बङे्ङ सङ्टझाि ङ्छदने य ती िारिाङ्झरकाहरुराइस प्रषेण गयेय हस्तान्तयण 
नगरुन्जेरसभभ हेयचाह गने,  

(ग) ङ्जिद्याथीराई प्रषेण गनङ्टसऩयेभा ङ्झफयाभी ङ्जिद्याथीको अङ्झबबािकराई खिय गयी 
फोराउन,े 

(घ) प्रषेण गयेका ङ्जिद्याथी, ङ्ञशऺक तथा कभसचायीहरुराई अङ्झनिामस अनङ्टगभन गयी सो 
को अङ्झबरेख च ङ्टस्तदङ्टरुस्त याख्न े।  

7. ङ्जिशेष आिश्मकताका स्िास््म सेिा: देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

(क) दीघस योग बएकाहरु, अशक्त य अऩाङ्गता बएका िा रिाङ्झरकाहरुको राङ्झग 
ङ्झनमङ्झभत ङ्जिद्यारम सेङ्जटॊगभा सभािेश गने, 

(ख) स्िास््म ङ्ञस्थङ्झतको आॊकरन गयी शैङ्ञऺक प्रगङ्झतभा अियोध खडा गने कङ्ट नै 
स्िास््म सभस्माहरू ऩङ्जहचान गने, 

(ग) ङ्जिद्यारम स्िास््म सेिाहरू सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने, 

(घ) ङ्जिशेष आिश्मकताका िारिाङ्झरकाहरुको हेयचाह तथा सङ्टऩयीिेऺण गने, 

(ङ) दैङ्झनक औषङ्झध सेिन गयाउने िा उनीहरुको ऩाङ्चयिायीक ङ्ञचङ्जकत्प्सकरे उल्रेख 
गये अनङ्टरुऩ उऩचाय गने। 

8. सभसाभाङ्जमक ङ्जिषमका स्िास््म सेिा कामसक्रभ:  सभमभा देहामका सभसाभाङ्जमक 
ङ्जिषमहरुभा जनचेतनाभूरक सूचना िा जानकायी प्रदान गने (जस्तै ऩोष्टय, प्रदशसन, 
नाटक, चरङ्ञचर आङ्छद):÷ 
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(क) ङ्जकशोय अिस्थाभा हङ्टन ेगबसधायणको योकथाभ य ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजनका साधनहरु,  

(ख) मोग ङ्ञशऺा, कसयत तथा व्मामभ, 

(ग) ऩोषण,  

(घ) दन्त स्िास््म,  

(ङ) मौन सन्सगसजन्म योग तथा सक्रभणको योकथाभ,  

(च) धङ्टम्रऩान भङ्छदयाऩानको योकथाभ तथा ङ्झनभूसङ्झरकयण,  

(छ) रागङ्ट ऩदाथसको दङ्टरुऩमोग योकथाभ, 

(ज) व्मङ्ञक्तगत तथा िाताियणीमसयसपाई, 

(झ) Good touch and bad touch, 

(ञ) Life skills, 

(ट) Menstrual hygiene management. 
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अनङ्टसूची-९ 

(दपा ३० सॉग सभफङ्ञन्धत) 

आचाय सॊङ्जहता  
(1) छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस  सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीरे ऩारना गनङ्टस ऩने आचयण: 

(क) नाता सभफन्ध बएका व्मङ्ञक्त उभभेदिाय बएभा भूल्माङ्कन तथा अन्तयिातास 
कामसभा सॊरग्न हङ्टन ङ्ट हङ्टदैन । 

(ख) कङ्ट नै उभभेदिायको ऩऺ िा ङ्झफऩऺभा कहीीँ कतै भत व्मक्त गनङ्टस हङ्टदैन। 
(ग) छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस  सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य कभसचायीरे गयीयहेका 

गोऩनीमता कामभ गनङ्टस ऩने काभ कायिाहीका ङ्जिषमभा अनािश्मक रुऩभा 
खोजीङ्झनती गनस िा चासो ङ्झरनङ्ट हङ्टदैन। 

(घ) सेिा कयायभा ङ्जिद्यारम नसस छनोटको राङ्झग सूचना प्रकाशन बएदेङ्ञख 
उभभेदिायको नाभ ङ्झसपाङ्चयस नबएसभभको अिङ्झधबय छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस  
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य कभसचायीरे कसैको अनािश्मक प्ररोबन, दिाि, 
धभकी, बनसङ्टन िा आग्रहभा ऩनङ्टस हङ्टदैन। 

(2) छनोट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य कभसचायीरे ऩारना गनङ्टस ऩने आचयण: 
(क) कामसगत स्ितन्रता य ङ्झनष्ऩऺता कामभ याख्न हयसभबि प्रमत्नशीर यहनङ्ट ऩदसछ। 
(ख) छनोट सभफन्धी काभभा गोऩनीमता कामभ गनङ्टस ऩनेछ । 
(ग) छनोट सभफन्धी कामस सभऩादन गदास फाह्य िा आन्तङ्चयक कङ्ट नै ऩङ्झन ऺेरफाट 

कङ्ट नै ऩङ्झन कायणरे प्रत्प्मऺ िा अप्रत्प्मऺ रुऩभा आउने प्रबाि, प्ररोबन, दिाि, 
बनसङ्टन, धभकी, आग्रह आङ्छदफाट ङ्चयत िा प्रबाङ्जित नबई कानूनको सही रुऩभा 
प्रमोग गयी कामस सभऩादन गनङ्टस ऩनेछ। 

(घ) कङ्ट नै प्रकायको भोराङ्जहजा, ऩऺऩात िा ऩूिासग्रह नयाखी भन्रारमको फहृिय 
ङ्जहतराई प्राथङ्झभकताभा याखी आफ्नो ऩदीम कतसव्मको ऩारना गनङ्टस ऩनेछ। 

(ङ) छनोट सभफङ्ञन्ध काभ कायफाहीभा आसय ऩने गयी िा ङ्झनष्ऩऺता, गोऩनीमता िा 
ङ्जिश्वसनीमताभा आॊच ऩङ्टग्ने गयी जानाजान कङ्ट नै प्रकायको ङ्जटका ङ्जटप्ऩणी िा 
आरोचना गनस िा सािसजङ्झनक िा अन्म कङ्ट नै रुऩभा अङ्झबव्मङ्ञक्त ङ्छदनङ्ट हङ्टदैन। 

(च) कङ्ट नैऩङ्झन उभभेदिायफाट कङ्ट नै दान, दातव्म, चन्दा, ऋण साऩटी, आङ्झथसक िा 
बौङ्झतक राब, उऩचाय िा कोशेरी ग्रहण िा स्िीकाय गनङ्टस हङ्टदैन। 

  



 

46 
 

(3) दऺ िा ङ्झफऻ िा अन्तिासतासकायरे ऩारना गनङ्टस ऩने आचयण: 
(क) अन्तिासतास सभफन्धी कामस ङ्ञजभभेिायीको कङ्ट या कसैराई प्रत्प्मऺ िा अप्रत्प्मऺ 

रुऩभा व्मक्त गनङ्टस हङ्टदैन। 
(ख) आफ्नो नाता सभफन्ध बएका व्मङ्ञक्त उभभेदिाय यहेको व्महोया जानकायी हङ्टन 

आएको अिस्थाभा अन्तिासतास सभफन्धी ङ्ञजभभेिायी ङ्झनिासह गनङ्टस हङ्टदैन। 
(ग) अन्तयिातासका राङ्झग प्रदान गङ्चयएको अङ्क कहीीँ कतै व्मक्त गनङ्टस हङ्टदैन। 

         
       


