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 कम्तीमा एक वर्ष अतत दरु्षम वा कम्तीमा दरु्ष वर्ष दरु्षम के्षत्रमा काम र्रेको वा,
  अतत दरु्षम र दरु्षम के्षत्रमा काम नर्रेको भएमा सेवाका कुनै तहको पदमा कम्तीमा २ वर्ष काठमाडौ उपत्यका 
  बाहहरका जिल्लामा सेवा र्रेको र छैठौं तहको पदमा ५ वर्ष सेवा र्रेको वा,
    माति उल्लेजित प्रावधान पूरा नभएमा छैठौं तहको पदमा कम्तीमा ८ वर्ष सेवा र्रेको वा,
    दरु्षम तिा अतत दरु्षममा पद वा दरवन्दी नभएको भए सो को प्रमाण पेश र्रेको ।
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चाररतत्रक प्रमाणपत्रको िारी तमतत उल्लेि र्रेको र सो कार्िात अपलोड र्रेको ।

लोक सेवा आयोर्
दरिास्त व्यवस्िापन केन्र

स्वास््य सेवाको सातौं तहको आन्तररक प्रततयोतर्तातर्ष
उम्मेदवारले अनलार्न दरिास्त र्ाराम भदाष ध्यान परु् याउनपुने हवर्य सम्बन्धी चेकतलष्ट

उम्मेदवारले अनलार्षन दरिास्त र्ाराम भदाष र्ाराममा उल्लेजित देहायका हववरणहरु स्पष्ट रुपमा भरेको हनुपुनेछ तिा सो संर् सम्बजन्धत देहायका 
कार्िातहरु स्वयंले प्रमाजणत र्री दरिास्त ददन ेअजन्तम तमततको ७ ददनतभत्र अतनवायष रुपमा  दरिास्त व्यवस्िापन केन्रमा बझुाउन ुपनेछ ।

हववरण
र्ोटो र दस्तित स्पष्ट देजिन ेर्री अपलोड र्रेको ।
नपेाली नार्ररकताको प्रमाणपत्रको नम्बर र िारी तमतत भरी प्रतततलहप अपलोड र्रेको ।
स्वास््य सेवा तनयमावली, २०५५ को अनसूुची ७ मा उल्लेि भएअनसुार आवेदन र्रेको पदका लातर् तोहकए बमोजिमको शैजक्षक 
योग्यता परेु्को ।
सम्बजन्धत पदको लातर् उल्लेि भए अनसुार शैजक्षक योग्यताको हववरण स्पष्टरुपमा उल्लेि र्रेको र सो को प्रमाणपत्र 
(ट्रान्सहक्रप्ट) अपलोड र्रेको ।
हवदेशी जशक्षण संस्िामा अध्ययन र्रेको भए समकक्षता पेश र्रेको, सो कार्िात दरिास्त ददन ेअजन्तम तमतत तभतै्र िारी भएको र 
अपलोड र्रेको ।

असाधारण तबदा, र्यल कट्टी, हवभार्ीय कारवाही भएको ।
राहिय जचहकत्सा जशक्षा तनयमावली, २०७७ को तनयम २२ को उपतनयम (५) बमोजिम अयोग्य नरहेको ।

उल्लेजित हववरण सााँचो हो । झटु्टा ठहरे लोक सेवा आयोर् ऐन, तनयमावली, कायषहवतध लर्ायत अन्य काननुी व्यवस्िा र लोक सेवा आयोर्को तनणषय 
स्वीकार र्नेछु ।

सम्बजन्धत व्यवसायी पररर्दमा दताष/हवशरे्ज्ञ दताष र नवीकरण भएको, दताष नम्बर तिा िारी तमतत भरेको र सो कार्िात दरिास्त 
ददन ेअजन्तम तमतत तभतै्र िारी भएको र अपलोड र्रेको ।
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नपेाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा २६ बमोजिम सम्बजन्धत सेवा, समूह, उपसमूहको छैठौं तहको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष 
सेवा अवतध पूरा र्री तनम्न अनसुारको अवस्िा पूरा र्रेको ।

लोक सेवा आयोर्ले तोके बमोजिमको अनभुव सम्बन्धी र्ाराममा सेवाको न्यूनतम अवतध सहहतको अनभुवको हववरण िलु्न ेर्री 
भरेर प्रमाजणत र्ररएको कार्िात अपलोड र्रेको ।

तनयजुि, स्तरवहृि, (समायोिन तिा पदस्िापना हनुपुने भए सो समेत) हववरण भरेको र सम्बजन्धत कार्िातहरु अपलोड र्रेको ।

हालको पदमा कायषरत रहाँदाको अवतधमा अध्ययन तबदा तलएको र सो सम्बन्धी कार्िात अपलोड र्रेको ।

उम्मेदवारको
दस्तित :
नाम, िर M
सम्पकष  नम्वर M
कमषचारी संकेत नं. M

दरिास्त ददएको
हवज्ञापन नं M
दरिास्त ददने पद M
सेवा/समूह/तह M
मास्टर आई.डी.


