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१ फोटो र दस्तखत स्पष्ट देखखन ेगरी अपलोड गरेको ।
२ नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्रको नम्बर र जारी मममत भरी प्रमतमलपी अपलोड गरेको ।

३
स्िास््य सेिा मनयमािली, २०५५ को अनसूुची ६ मा उल्लेख भएअनसुार आिेदन गरेको पदका लामग तोवकए बमोखजमको न्यूनतम 
योग्यता पगेुको ।

४
सम्बखन्ित पदको लामग उल्लेख भए अनसुार शैखिक योग्यताको वििरण स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको र सो को प्रमाणपत्र (ट्रान्सवक्रप्ट) 
अपलोड गरेको ।

५
विदेशी खशिण संस्थामा अध्ययन गरेको भए समकिता पेश गरेको, सो कागजात दरखास्त ददन ेअखन्तम मममत मभतै्र जारी भएको र 
अपलोड गरेको ।

६ विद्यािाररमि स्तरको उपामि प्राप्त गरेको भए सो को कागजात अपलोड गरेको।

७ चाररमत्रक प्रमाणपत्रको जारी मममत उल्लेख गरेको र सो कागजात अपलोड गरेको ।

८
सम्बखन्ित व्यिसायी पररषदमा दताा/विशषेज्ञ दताा र निीकरण भएको, दताा नम्बर तथा जारी मममत भरेको र सो कागजात दरखास्त ददन े
अखन्तम मममत मभतै्र जारी भएको र अपलोड गरेको ।
सम्बखन्ित सेिा समहु/ उपसमहुको अमिकृतस्तरका लामग तोवकएको शैखिक योग्यता पूरा गरी सकेपमछ देहायका मनकायहरुमा रही 
सम्बखन्ित िेत्रको अमिकृत स्तरको पदमा ५ िषा सेिा गरेको अनभुि प्राप्त गरेको र सो सम्बन्िी मनयखुि पत्र िा करारनामा र सेिा 
अिमि प्रमाखणत गररएको कागजात अपलोड गरेको ।
मनजामती तथा अन्य सरकारी मनकाय,

  नपेाल सरकारको पूणा िा आखंशक स्िाममत्िमा सञ्चामलत संगदित संस्था,
 विकास समममत ऐन, 2013 बमोखजम गदित विकास समममत,
   ऐनद्धारा स्थावपत संस्था िा मनकाय,

  संयिु राष्ट्र संघ, यसका अंग तथा विखशष्टीकृत मनकाय,
  अन्तर सरकारी अन्तराावष्ट्रय संगिनहरु,

  विश्वविद्यालयको आमंगक क्याम्पस,

 सामदुावयक विद्यालय िा क्याम्पस,
एक िषा भन्दा कम अिमिको अस्थायी िा करार सेिा गणना नगररने,

द्रष्टव्यएक िषा भन्दा कम अिमिको अस्थायी िा करार सेिा तथा आखंशक रुपमा काम गरेको अिमि गणना नगररन े।

१०
मस.नं. 9 मा उल्लेखखत संस्था बाहेकका अन्य संस्था भए उम्मेदिारले अनभुि गरेको पदसँग सम्बखन्ित वििरण उल्लेख भएको 
सम्बखन्ित संस्थाको कमाचारी विमनयमािलीको प्रमतमलपी उपलब्ि रहेको । विमनयमािलीको प्रथम पाना, सेिा गरेको पदनाम उल्लेख 
रहेको पाना तथा सो पदको मनयखुि प्रवक्रया खलेुको पाना अपलोड गरेको ।

११
लोक सेिा आयोगले तोके बमोखजमको अनभुि सम्बन्िी फाराममा आिश्यक वििरण खलु्न ेगरी भरेर प्रमाखणत गररएको कागजात 
अपलोड गरेको ।

१२
समािेशीतफा  दरखास्त फाराम भने उम्मेदिारले समािेशी समहु खलुाएको, काननु बमोखजम समािेशी समहु खलु्न ेकागजात पेश 
गनुापनेमा सो पेश गरेको, समािेशी खलु्न ेकागजात विज्ञापनमा तोवकएको मनकायिाट दरखास्त ददन ेअखन्तम मममत मभतै्र जारी भई 
अपलोड गरेको ।

१३
दरखास्त ददन ेअखन्तम म्याद सम्म २१ बषा उमेर पूरा भै ४५ बषा ननाघेको । तर स्िास््य सेिामा िहालिाला स्थायी कमाचारीको 
हकमा उमेरको हद नलाग्न े।

उल्लेखखत वििरण साँचो हो । झिुा िहरे लोक सेिा आयोग ऐन, मनयमािली, कायाविमि लगायत अन्य काननुी व्यिस्था र लोक सेिा आयोगको मनणाय स्िीकार गनेछु ।

लोक सेिा आयोग
दरखास्त व्यिस्थापन केन्द्र

स्िास््य सेिाको निौ तहको खलुा/समािेशी प्रमतयोमगतातफा
उम्मेदिारले अनलाइन दरखास्त फाराम भदाा ध्यान परु् याउनपुने विषय सम्बन्िी चेकमलष्ट

उम्मेदिारले अनलाइान दरखास्त फाराम भदाा फाराममा उल्लेखखत देहायका वििरणहरु स्पष्ट रुपमा भरेको हनुपुनेछ तथा सो संग सम्बखन्ित देहायका कागजातहरु स्ियंले 
प्रमाखणत गरी दरखास्त ददन ेअखन्तम मममतको ७ ददनमभत्र अमनिाया रुपमा  दरखास्त व्यिस्थापन केन्द्रमा बझुाउन ुपनेछ ।

९

उम्मेदिारको 
दस्तखत :
नाम, थर M

दरखास्त ददएको 
विज्ञापन नं M
पद M
सेिा/समहु/तह M
मास्टर आई.डी.


