
 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

बागमती प्रदेश, हेटौँडा 
(प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. 54/078-79, मममत : 2078/08/13 
 

मदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठानको ववमभन्न सेवा समूहका प्राववमिक तथा अप्राववमिक पदहरूमा खलुा तथा 
समावेशी मलखखत परीक्षाको तपमसल बमोखिम ववज्ञापन सम्बन्िी सूचना प्रकाखशत गररएको छ । ववज्ञापन सम्बन्िी ववस्ततृ 
वववरण आयोगको वेबसाइट ppsc.bagamati.gov.np मा प्रकाखशत गररएको छ ।  

खलुा र समावेशीतर्फ  

मस.नं. वव.नं. वकमसम पद तह सेवा समूह उपसमूह 
माग पद 
संख्या 

१ 

4/078-79 खलुा  
प्रशासन सहायक 5 प्रशासन प्राखज्ञक  

१ 

4a /078-79 मवहला १ 

2 
5/078-79 खलुा  लेखा सहायक 

 
5 प्रशासन लेखा  

१ 

5a/078-79 मवहला  १ 

3 
6/078-79 खलुा सूचना प्रववमि सहायक 5 प्रशासन सूचना प्रववमि  १ 
6a/078-79 मवहला सूचना प्रववमि सहायक 5 प्रशासन सूचना प्रववमि  १ 

4 
518/078-79 खलुा ल्याब सहायक 5 स्वास््य प्राखज्ञक 

 
१ 

518a/078-79 मवहला ल्याब सहायक 5 स्वास््य प्राखज्ञक १ 
5 519/078-79 खलुा कायाफलय सहायक 5 प्राखज्ञक प्राखज्ञक  1 
6 520/078-79 खलुा लाइबे्ररी सहायक 5 प्राखज्ञक लाइबे्ररी लाइबे्ररी 1 
7 521/078-79 खलुा इलेखरिमसयन 5 इखिमनयररङ्ग प्राववमिक  1 
8 522/078-79 खलुा लेरचरर 9 प्राध्यापन मेमडकल खरलमनकल प्याथोलोिी 1 
9 523/078-79 खलुा लेरचरर 9 प्राध्यापन मेमडकल खरलमनकल वर्खियोलोिी 1 
10 524/078-79 खलुा लेरचरर 9 प्राध्यापन नन मेडकल मेमडकल बायोकेममष्ट्री 1 

11 
525/078-79 खलुा 

लेरचरर 9 प्राध्यापन नन मेमडकल पखललक हेल्थ 

2 
525a/078-79 मवहला 1 

12 526/078-79 खलुा लेरचरर 9 प्राध्यापन नन मेमडकल र्ामाफकोलोिी 1 
13 527/078-79 खलुा लेरचरर 9 प्राध्यापन नन मेमडकल र्ामाफसी/स्पेरिोस्कोपी 1 

परीक्षाको वकमसम  : मलखखत, कम्प्यटुर सीप परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाफताफ । 

परीक्षा केन्र  : हेटौँडा।  

दरखास्त दस्तरु  : पााँचौँ तह 
प्रत्येक ववज्ञापनका लामग रु. ७००।–(सात सय) दरखास्त दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

समावशेी समूह तर्फ का थप ववज्ञापनमा आवदेन ददने उम्मेदवारको हकमा प्रमत समूहका लामग थप रु. ३००/- 
(तीन सय) का दरले थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

नवौं तह 

प्रत्येक ववज्ञापनका लामग रु. 30००।–(तीन हिार) दरखास्त दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

समावशेी समूह तर्फ का थप ववज्ञापनमा आवदेन ददने उम्मेदवारको हकमा प्रमत समूहका लामग थप रु. 6००/- 
(छ सय) का दरले थप दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेअवमि : अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गररसकेपमछ विलोमा दोलबर दस्तरु मतरी दरखास्त ददन पाउने अखन्तम  

                    मममतको भोमलपल्ट कायाफलय समय मभत्र (उक्त ददन सावफिमनक मबदा पनफ गएमा सो पमछ कायाफलय खलेुको   

                    पवहलो ददन) तोवकएको परीक्षा दस्तरु/दोलबर दस्तरु अमनवायफ रुपमा बझुाइ सरनपुनेछ । 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेववमि : अनलाइन मार्फ त ् दरखास्त पेश गने ववमि/तररका सम्बन्िी ववस्ततृ वववरण आयोगको ववे साइट   

      ppsc.bagamati.gov.np बाट हेनफ सवकनेछ। 

दरखास्तको माध्यम  :   ववज्ञावपत सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्फ त मात्र दरखास्त बझुाउन ुपनेछ।  

अपलोड गनुफपने कागिातहरू :  उम्मेदवारले शैखक्षक योग्यता, तामलम, अनभुव, समावशेी समूह खलु्ने कागिात लगायत सम्बखन्ित ववज्ञापनमा   

   तोवकएका कागिपत्रहरू अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा तोवकएको स्थानमा PDF Format (Maximum size  

500KB) मा अपलोड गनुफ पनेछ। सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो र्ोटो, दस्तखतको नमूना र नागररकताको 

http://ppsc.bagamati.gov.np/
http://ppsc.bagamati.gov.np/notice.aspx?nid=1195


 

 

प्रमाणपत्रको अगामड र पछाडीको भाग स्रयान गरी JPG Format (Maximum size 500KB) मा अपलोड गनुफ 
पनेछ। 

दरखास्त ददन ेअखन्तम मममत : २०७8/09/०४ गते सम्म र दोलबर दस्तरु मतरी २०७8/9/११ गते सम्म। 

उम्मेदवारको उमेरको हद :  

 प्रमतष्ठानको ( कमफचारी सेवा, शतफ र सवुविा सम्बन्िी ) मनयमावली, २०७७ को मनयम १६ ( ग) बमोखिम  । 

 प्रमतष्ठानको ( खशक्षक सेवा, शतफ र सवुविा सम्बन्िी ) मनयमावली, २०७७ को मनयम ४९ बमोखिम । 

कम्प्यूटर सीप परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाफताफ हनु ेमममत र स्थान : मलखखत परीक्षाको नमतिा प्रकाखशत हुाँदा सूचना गररनेछ। 

पदमा रही गनुफपने कामको वववरण   : प्रमतष्ठानले तोके बमोखिम। 

तलब तथा सेवा सवुविा    : प्रमतष्ठानले तोके बमोखिम। 

मलखखत परीक्षा कायफक्रमः 

ववज्ञापन नम्बर पद/सेवा/समहू/उपसमहू तह 
परीक्षा मममत र समय 

प्रथम चरण 
प्रथम पत्र दितीय पत्र 

4-४a/078-79 (खलुा) प्रशासन सहायक/प्रशासन/प्राखज्ञक 5 
2078/11/09 गते सोमबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 

2078/11/10 गते मंगलबार 
अपरान्ह 2:30 बिे 

5-५a/078-79 (खलुा) लेखा सहायक/प्रशासन/लेखा सहायक 5 
2078/11/11 गते बिुबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 

2078/11/12 गते मबहीबार 
अपरान्ह 2:30 बिे 

6-६a/078-79 (खलुा) सूचना प्रववमि सहायक/प्रशासन/सूचना 
प्रववमि 5 2078/10/13 गते शकु्रबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 

 

518-५१८a/078-79 
(खलुा) ल्याब सहायक/स्वास््य/प्राखज्ञक 5 2078/11/14 गते शमनबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 
2078/11/15 गते आइतबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 

519/078-79 (खलुा) कायाफलय सहायक/प्राखज्ञक/प्राखज्ञक 5 2078/11/16 गते सोमबार 
अपरान्ह 2:30 बिे 

2078/11/17 गते मंगलबार 
अपरान्ह 2:30 बिे 

520/078-79 (खलुा) लाइबे्ररी सहायक/प्राखज्ञक/ लाइबे्ररी/ 
लाइबे्ररी 5 2078/11/18 गते बिुबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 
2078/11/19 गते मबहीबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 

521/078-79 (खलुा) इलेखरिमसयन/इखिमनयररङ/प्राववमिक 5 2078/11/20 गते शकु्रबार 
अपरान्ह 2:30 बिे  

522/078-79 (खलुा) लेरचरर/प्राध्यापन/मेमडकल/खरलमनकल 
प्याथोलोिी 

9 2078/10/24 गते सोमबार 
अपरान्ह 2:30 बिे 

2078/10/25 गते मंगलबार 
अपरान्ह 2:30 बिे 

523/078-79 (खलुा) लेरचरर//प्राध्यापन/मेमडकल/खरलमनकल 
वर्खियोलोिी 9 2078/10/26 गते बिुबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 
2078/10/27 गते मबहीबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 

524/078-79 (खलुा) लेरचरर/प्राध्यापन/नन 
मेमडकल/मेमडकल बायोकेममष्ट्री 9 2078/11/01 गते आइतबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 
2078/11/02 गते सोमबार 

अपरान्ह 4:30 बिे 
525-525a/078-79 
(खलुा तथा समावशेी) 

लेरचरर/प्राध्यापन/नन मेमडकल/पखललक 
हेल्थ 9 2078/11/03 गते मंगलबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 
2078/11/04 गते बिुबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 

526/078-79 (खलुा) 
लेरचरर/प्राध्यापन/नन 
मेमडकल/र्ामाफकोलोिी 9 

2078/11/05 गते मबहीबार 
अपरान्ह 2:30 बिे 

2078/11/06 गते शकु्रबार 
अपरान्ह 2:30 बिे 

527/078-79 (खलुा) लेरचरर/प्राध्यापन/नन 
मेमडकल/र्ामाफसी/स्पेरिोस्कोपी 9 2078/11/07 गते शमनबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 
2078/11/08 गते आइतबार 

अपरान्ह 2:30 बिे 
 

आवश्यक न्यूनतम शैखक्षक योग्यता (खलुा तथा समावशेीको लामग) 
लेरचरर/खरलमनकल वर्खियोलोिी: 
 "खरलमनकल वर्खियोलोिी ववषयमा एम. डी. वा सो सरहको  उपामि र एम. मब. मब. एस ् वा सो सरहको  उपामि प्राप्त गरेको" 

लेरचरर/खरलमनकल प्याथोलोिी: 
 "खरलमनकल प्याथोलोिी ववषयमा एम. डी. वा सो सरहको  उपामि र एम. मब. मब. एस ् वा सो सरहको  उपामि प्राप्त गरेको" 

लेरचरर/िन-स्वास््य (पखललक हेल्थ): 
"पखललक हेल्थ ववषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको  उपामि र पखललक हेल्थ ववषय वा स्वास््य ववज्ञान वविाको कुनै ववषयमा स्नातक वा सो 
सरहको उपामि प्राप्त गरेको" 

लेरचरर/र्ामाफसी/र्ामाफकोलोिी: 
 "र्ामाफकोलोिी ववषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको  उपामि र र्ामाफसी ववषयमा स्नातक वा सो सरहको उपामि प्राप्त गरेको" 

लेरचरर/र्ामाफसी/एनालाईवटकल केमेस्िी/स्पेकिोस्कोपी: 
"एनालाईवटकल केमेस्िी वा स्पेकिोस्कोपी ववषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपामि र र्ामाफसी ववषयमा स्नातक वा सो सरहको उपामि प्राप्त 
गरेको" 

 



 

 

लेरचरर/मेमडकल वायोकेमेष्ट्री: 
"मेमडकल वायोकेमेष्ट्री ववषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको  उपामि र मेमडकल ल्याब टेरनोलोिी ववषयमा स्नातक वा सो सरहको उपामि प्राप्त 
गरेको" 

प्रशासन सहायक/प्रशासन/प्राखज्ञक: 
 “मान्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणफ” 

लेखा सहायक/प्रशासन/लेखा: 
“मान्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाखणज्यशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अथफशास्त्र, गखणत वा त्याङ्कशास्त्र मध्ये कुनै एक मूल 
ववषय मलइफ प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीणफ” 

सूचना प्रववमि सहायक/प्रशासन/सूचना प्रववमि: 
 "वाखणज्य संकायमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणफ" 

ल्याब सहायक/स्वास््य/प्राखज्ञक: 
 "+2 साइन्स उत्तीणफ वा ल्याब टेरनीमसयन (३ वषे) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणफ" 

लाइबे्ररी सहायक/प्राखज्ञक/लाइबे्ररी/लाइबे्ररी: 
 "प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीणफ गरी कम्तीमा ३ मवहने पसु्तकालय सम्बन्िी तामलम प्राप्त गरेको" 

कायाफलय सहायक/प्राखज्ञक/प्राखज्ञक: 
 "प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणफ" 

इलेखरिमसयन/इखिमनयररङ/प्राववमिक: 
 “मान्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट न्यनुतम इलेखरिकल इखिमनयररङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणफ” 

 

  

खलुा/समावशेी परीक्षाको लामग ववशेष सूचना 
1. प्रथम चरण र दितीय चरण गरी दईु चरणमा परीक्षा हनु ेपदहरूको लामग प्रथम चरणमा उत्तीणफ गरेको उम्मेदवारहरूलाई मात्र दितीय चरणमा सहभागी 

गराइनेछ।  
2. समावशेी समूहतर्फ  मलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले समावशेी समूहको प्राथममकताक्रम रोज्न पाउने छैनन ्। उम्मेदवारले दरखास्त 

र्ाराममा उल्लेख गरेको समावशेी समूहहरूको आिारमा आयोगको प्रचमलत व्यवस्था अनसुार उम्मेदवारको समावशेी समूह कायम हनुेछ । 

3. सहयोगी लेखक माग गने उम्मेदवारले मलखखत परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा कम्तीमा ७ (सात) ददन अगावै स्वयम ्आयोगको कायाफलयमा उपखस्थत भई आवदेन 
गनुफ पनेछ । अन्यथा सहयोगी लेखक उपललि गराउन आयोग बाध्य हनुे छैन । 

4. अनभुवको अवमि आवश्यक पने ववज्ञापनहरूको हकमा सम्बखन्ित पदको लामग तोवकएको दरखास्त ददन पाउने अखन्तम मममतसम्ममा न्यूनतम सेवा अवमि 
पूरा भएको हनु ुपनेछ । दोलबर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैखक्षक योग्यता, अनभुव अवमि र अन्य योग्यताको प्रयोिनको लामग गणना गररन ेछैन । 

5. आयोगिारा तोवकएको म्यादमभत्र पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्य वववरण नखलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको 
दरखास्त स्वीकृत गररने छैन । 

6. दरखास्त ददन ेअखन्तम मममतमभत्र मनिाफररत शैखक्षक योग्यता हामसल गररसकेको हनु ु पनेछ। ववदेशी खशक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले 
सम्बखन्ित मनकायबाट आरू्ले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता मनिाफरण गराएको हनुपुदफछ। 

7. उम्मेदवारले अनलाईन मार्फ त र्ाराम भदाफ आफ्नो मोबाइल नम्बर अद्यावमिक गनुफ पनेछ । उम्मेदवारको दरखास्त र्ाराम स्वीकृत/अस्वीकृत तथा 
नमतिा सम्बन्िी वववरण मसिै मोवाइल मार्फ त ्िानकारी गराईने हुाँदा गलत मोबाइल नम्बर उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बखन्ित उम्मेदवारले परीक्षामा 
सहभागी हनु नपाएमा सोको खिम्मेवार सम्बखन्ित उम्मेदवार आर्ैँ  हनुपुनेछ । 

8. ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र एक पटक छनौट गररसकेपमछ पनुः संशोिन नहनुे हुाँदा ववश्वस्त भई ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्र छनौट गनुफपनेछ । 

9. यस सूचना बमोखिम तोवकएको माग पदको सङख्यामा दोहोरो माग कायम हनु आएको देखखएमा माग पदमा संशोिन हनु सरनेछ। 


